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محمد بن ممدود بن خوارزم شاه 
وسيف الدين هو لقبه آنذاك. وهو 
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من هو قطز

من هو قطز

قطز هو سيف الدين قطز ابن عبدا� المعري، واسمه الحقيقي 
آنذاك.  لقبه  هو  الدين  وسيف  شاه  خوارزم  بن  ممدود  بن  محمد 
وهو سلطان مصر ويعتبر ثالث سالطين الدولة المملوكية، حكم 
التي  السنة  في  واغتيل  فقط  واحد  عام  لمدة  ١٢٥٩م  عام  مصر 
أصل  من  مصري  مسلم  ابن  مسلم  وهو  ١٢٦٠م،  عام  تليها 
مملوكي، ورغم قصر فترة حكمه إال أنها تعتبر من أهم فترات 
حكمه  فترة  خالل  ¬نه  حكامها  أقدر  من  اعتبر  أيض®  وهو  مصر 
استطاع التغلب على المغول ونصر المسلمين بعد أن أعاد ترتيب 
وجود  يهدد  المغول  كاد  أن  بعد  اµسالمي،  الجيش  صفوف 
الدولة اµسالمية في تلك الفترة . حيث ألحق الملك المظفر قطز 
عبر  وعرف  جالوت،  عين  معركة  في  المغول  بجيش  هزيمة 
واه   ": وهي  المعركة  هذه  في  قالها  شهيرة  بعبارة  العصور 
من  تمكن  حتى   ،" التتار  على  قطز  عبدك  ..أنصر  ا�  ..يا  إسالماه 

هزيمتهم وتتبع جيوشهم إلى الشام .

صفاته الشخصية

غير  عن  بصره  يغض  عفيف®  الشعر  أشقر  وسيم®  شاب®  قطز  كان 
محارمه، بطًال مغوارÂ يخوض المعارك ويقود الجيوش دون رهبة 
أو جبن، وكان نزيه® متدين® مواظب® على الصالة والصيام وا¬ذكار، 
ا�  رزقه  بل  ذكر  بمولود  يرزق  لم  قومه  بني  من  بامرأة  ارتبط 

بابنتين لم يسمع عنهما شيئ® بعد رحيله.

أصله ونشأته

ملك  شاه  خوارزم  بنت  خاتون  وجهان  ممدود  بن  محمود  قطز 
المملكة  جيوش  قائد  هو  وأبوه  "أوزبكستان"  النهر  وراء  ما  بالد 
الخوارزمية، وتبع ذلك وجود مناوشات بين التتار وخوارزم شاه إلى 
بين  الصراع  وازداد  الحكم  الدين  جالل  خاله  وتولى  جده  مات  أن 
التتر يهزم المسلمين وفقد الملك جالل الدين  بينهما حتى كاد 
العبيد، وتنقل  ابنته جهاد وابنها محمود" قطز" وبيعا في سوق 
مماليك  أمراء  أحد  وهو  أبيك  عزالدين  وصل  حتى  Ëخر  مالك  من 
وصل  حتى  المناصب  تولي  في  وتطور  مصر.  في  ا¬يوبي  البيت 
قائدÂ لجند أبيك حتى أصبح قائدÂ للجيوش جميعها عندما أصبح 

عزالدين أبيك السلطنة مع شجرة الدر.

قطز يتولى الحكم

نائب®  قطز  عين  السلطة  أبيك  عزالدين  الملك  تولى  أن  بعد 
الدر  شجرة  زوجته  يد  على  عزالدين  قتل  أن  وبعد  للسلطنة 
السلطان  تعيين  تم  ا¬ولى  زوجته  جواري  يد  على  هي  وقتلت 

الطفل منصور نور الدين بن عزالدين 
مصر  على  حاكم®  عام®   ١٥ أبيك 

وكان صغيرÂ جاهًال وأدخل ذلك 
كبيرة  صراعات  في  مصر 

وطمع بها الممالك البحرية ، 
خبرته  بفضل  قطز  واستطاع 
أذاهم،  يرد  أن  وذكائه 
مصر  هيبة  على  وحفاظ® 
وخوفه عليها من اµنهيار اتخذ 
السلطان  بعزل  جريئ®   Âقرار

الطفل وتولي العرش مكانه.



٢

توج فريق مانشستر سيتي بكأس رابطة المحترفين اµنجليزية 
نجح  بعدما  التوالى،  على  والثانية  تاريخه  فى  السادسة  للمرة 
عقب   ٣/٤ الترجيح   بركالت  تشيلسى  على  الفوز  تحقيق  فى 
انتهاء الوقت ا¬صلى وا¬شواط اµضافية بالتعادل السلبى، فى 
ملعب  على  ا¬حد،  اليوم،  مساء  بينهما  أقيمت  التى  المباراة 
النهائية  المباراة  فى  "لندن"،  البريطانية  بالعاصمة  "ويمبلي" 

للبطولة.

ا¬صلى  الوقت  فى  الفوز  تحقيق  فرصة  الفريقان  أهدر 
التى  الخطيرة  الفرص  من  الرغم  على  اµضافيين  والشوطيين 
ركالت  إلى  المباراة  لتتجه  دقيقة  الـ١٢٠  مدار  على  لهما  أتيحت 

الترجيح والتى نجح مان سيتي فى حسمها لصالحه.

وألغى الحكم هدفا سجله النجم ا¬رجنتينى سيرجيو أجويرو 
فى الدقيقة ٥٦ من زمن المباراة بداعى التسلل.

مانشستر  فيها  ينجح  التى  السادسة  هى  المرة  هذه  وتعد 
 ٥ سبقها  حيث  اµنجليزية  الرابطة  بكأس  التتويج  فى  سيتي 
مرات مواسم (١٩٦٩–٧٠, ١٩٧٥–٧٦, ٢٠١٣–١٤, ٢٠١٥–١٦, ٢٠١٧–١٨)، ليحتل 
مر  على  للقب  حصدا  ا¬كثر  ا¬ندية  قائمة  فى  الثانى  المركز 

العصور خلف ليفربول صاحب الرقم القياسى برصيد ٨ ألقاب.

النهائية  بالمباراة  مقعده  حجز  قد  كان  تشيلسي  أن  يذكر 
تفوق  بينما  توتنهام،  حساب  على  اµنجليزية  الرابطة  لكأس 
مانشستر سيتي على بيرتن ألبيون ضمن منافسات الدور نصف 

النهائي.

مان سيتي يتوج بكأس الرابطة
ا�نجليزية بركالت الترجيح على

حساب تشيلسى
https://bit.ly/2Hg87ps العبي المصدر: على  كعبه  علو  ميسي،  ليونيل  ا¬رجنتيني،  النجم  أثبت 

الدوريات ا¬وروبية الخمس الكبرى بحسب إحصائية خاصة بعد 
نهاية عام ٢٠١٨.

ا¬كثر  هو  ميسي  أن  لÛحصائيات،  "أوبتا"  شبكة  وذكرت 
في   ٢٠١٨ عام  خالل  وصناعة)  (تسجيل  ا¬هداف  في  مساهمة 
الدوريات ا¬وروبية الخمس الكبرى بواقع ٥٠ هدفا، حيث سجل 

٣٤ هدفا، وقدم ١٦ تمريرة حاسمة.

ويأتي في المركز الثاني كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس 
هدفا،   ٤٤ بمجموع   ،٨ وصناعة  هدفا،   ٣٦ بتسجيل  اµيطالي، 

وذلك بقميصي ريال مدريد والسيدة العجوز.

مهاجم  سواريز،  لويس  ا¬وروغواياني  جاء  الثالث  المركز  وفي 
برشلونة، برصيد ٤١ هدفا بتسجيل ٢٦ هدفا، وصناعة ١٥.

جدير بالذكر أن ميسي جاء في المركز الخامس بسباق الكرة 
الذهبية ¬فضل العب في العالم المقدمة من مجلة "فرانس 
بيست"  "ذا  لجائزة  النهائية  القائمة  من  خرج  أنه  كما  فوتبول"، 

من االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

أما رونالدو، فحل بالمركز الثاني في الجائزتين، بعدما توج بهما 
لوكا مودريتش، العب ريال مدريد.

ميسي يتفوق على كريستيانو
في منافسة جديدة

https://bit.ly/2SJ8GKr المصدر:



اµيطالي  مدربه  تعليمات  مخالفته  بعد  راتبه  من  أسبوع  بحسم  أريساباالغا  كيبا  اµسباني  حارسه  اµنكليزي  تشيلسي  نادي  غرم 
ماوريتسيو ساري خالل مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي، في نهائي كأس رابطة ا¬ندية اµنكليزية لكرة القدم ا¬حد والتي خسرها 

بركالت الترجيح (٣-٤) بعد التعادل سلبيا.
وتبلغ قيمة العقوبة نحو ٢٥٠ ألف دوالر أميركي بحسب الصحف اµنكليزية، وسيتم تحويلها لمؤسسة النادي بحسب ما أوضح تشيلسي.

وقال كيبا في بيان النادي "برغم حصول سوء تفاهم، فقد ارتكبت خطأ كبيرا في كيفية تعاملي مع الموقف".
بدوره قال ساري "اعتَذر مني، من زمالئه ومن النادي.. ا¬مر متروك للنادي إذا أراد معاقبته وفقا للقواعد، لكن المسألة مغلقة بالنسبة 

إلّي".
وكان كيبا أكد أنه يكن احتراما كامال لساري ولم يخالف تعليماته عندما رفض مغادرة الملعب وترك الساحة للحارس البديل ا¬رجنتيني 

ويلي كابابييرو، فيما كشف المدرب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن ما حصل "كان سوء تفاهم".
في  لالستمرار  جيدة  حالة  في  بأني  له  القول  نيتي  وكانت  اللعب  متابعة  على  قادر  غير  بأنني  المدرب  "ظن  عاما   ٢٤ البالغ  كيبا  وقال 

مساعدة الفريق في الوقت الذي وصل فيه االطباء لنقل الرسالة الى الجهاز الفني".
وأظهرت اللقطات التلفزيونية ساري وهو في حال غضب شديد على مقاعد البدالء مع استعداد كاباييرو للدخول، بينما بقي كيبا على 

المستطيل ا¬خضر وقام بإشارة بيديه نحو المدرب مفادها أن كل شيء على ما يرام.
وأضاف كيبا في بيان تشيلسي "أردت تقديم كامل اعتذاري للمدرب، ويلي، زمالئي والنادي. وأريد أيضا توجيه االعتذار للجماهير. سأتعلم 

مما حصل وأتقبل أية عقوبة يجدها النادي مناسبة".
ونجح كيبا، القادم هذا الموسم من أتلتيك بلباو اµسباني مقابل ٧١ مليون جنيه استرليني (نحو ٩٣ مليون دوالر اميركي) في رقم قياسي 
للنادي وفي اغلى صفقة لحارس مرمى، خالل ركالت الترجيح في التصدي لمحاولة ا¬لماني لوروا سانيه، وكان قريبا قبلها من التصدي 

أيضا لركلة ا¬رجنتيني سيرخيو أغويرو، اال أن الكرة أفلتت من تحت يديه وتابعت طريقها الى المرمى.
وطرحت هذه الحادثة المزيد من ا¬سئلة حول مستقبل ساري بعدما أشارت تقارير صحافية الى أنه فقد القدرة على السيطرة على 
العبيه وبأن المباراة ضد مانشستر سيتي ستكون ا¬خيرة له على رأس الجهاز الفني الذي يتواله منذ تموز/يوليو الماضي خلفا لمواطنه 

أنطونيو كونتي، السيما بعد سلسلة من النتائج السيئة للفريق خالل الفترة الماضية.

٣

تشيلسي يغرم 
حارسه كيبا بحسم 

أسبوع من راتبه

https://bit.ly/2TflBsK المصدر:



عرضت شركة "مايكروسوفت" نظارتها الذكية "هولولينس 
الجوال  مؤتمر  فعاليات  في  مشاركتها  خالل  وذلك   ،"٢

العالمي، والذي ينعقد في برشلونة حتى ٢٨ فبراير.
وتعد النظارة ا¬ولى التي تطلقها الشركة منذ إصدار أول نموذج 

منها قبل ٣ سنوات.
مايكروسوفت،  رئيس  نائب  قالت  الجديد،  اµصدار  على  وتعليقا 
خالل  من  وذلك  بالواقع  أكثر  اندماجا  النظارة  "تتيح  وايت:  جوليا 
نظام العرض المرئي، وهو ما يجعل الصور المجسمة أكثر حيوية 

وواقعية"، وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
 ،"٢ "هولولينس  في  الرؤية  مجال  من  مايكروسوفت  وضاعفت 

كما أنها تبنت نظام عرض جديد، يتميز بتوفير الطاقة.
كذلك عدلت الطريقة التي يتفاعل من خاللها المستخدمون مع 
"تستطيع  بقولها:  وايت  إليه  أشارت  ما  وهو  المجسمة،  الصور 
النظارة معالجة الصور المجسمة على نحو أفضل وبشكل أكثر 
المستشعر  بفضل  وذلك  حولنا،  المادية  ا¬جسام  مع  واقعية 

الحساس الدقيق ودمج تقنية الذكاء االصطناعي". 
ويدمج الجهاز أيضا حساسات لتتبع حركة العين، تجعل التفاعل 

مع الصور المجسمة أكثر واقعية وطبيعية.
لكونها  وذلك  ارتدائها  عند  الراحة  درجات  أقصى  النظارة  وتتيح 
الجهاز  تعديل  تتيح  التي  الخفيفة  الكربون  ألياف  من  مصنوعة 

بسهولة من جانب المستخدمين.
تعزز  واقعية  تطبيقات  دمج  أيضا  المميزة  ا¬خرى  اµضافات  ومن 
أسيست"  ريموت   ٣٦٥ "داينامكس  مثل  ا¬لعاب  تجربة  من 

و"داينامكس ٣٦٥ الي آوت".
ثمن  من  الجديدة  والقدرات  والمزايا  اµضافات  هذه  ورفعت 

النظارة والتي ستباع بمبلغ يصل إلى ٣٥٠٠ دوالر أميركي.

٤

مايكروسوفت تطلق "النظارة 
الخارقة".. والمواصفات مذهلة

أخبار التکنولوجیا

https://bit.ly/2EP9OZl المصدر:

صادق مجلس النواب الروسي على مشروع قرار يحظر على 
اµفراد العسكريين استخدام الهواتف الذكية أثناء الخدمة، 
وسائل  إلى  الحساسة  المعلومات  تسريب  لمنع  وذلك 

التواصل االجتماعي.
على  الثالثاء،  النواب  مجلس  أقره  الذي  القانون  مشروع  ويحظر 
أنفسهم  عن  ومعلومات  مصورة  ومقاطع  صور  نشر  الجنود 

والجنود اËخرين وأقربائهم على اµنترنت.
الذكية  الهواتف  استخدام  على  قيودا  الجديد  التشريع  ويضع 

وا¬جهزة اللوحية.
وتأتي هذه الخطوة بعد نشر قصص عن القتال في شرق أوكرانيا 
وعن  ا¬وكرانية،  والقوات  روسيا  من  المدعومين  االنفصاليين  بين 

الحملة العسكرية الروسية في سوريا.
واعتمدت التقارير على منشورات على مواقع التواصل االجتماعي 
الروسية وتقدم تفاصيل عن  الخسائر  توثق  لجنود وأقرباء جنود، 

القتال، والتي غالبا ما تتناقض مع روايات موسكو الرسمية.

روسيا "تحرم" جنودها من 
الهواتف الذكية

https://bit.ly/2ENkg3r المصدر:
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