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El domingo 24 de enero se dio a conocer el ganador de las primeras elecciones tras la revolución egipcia. La televisión 
nacional recogía así la noticia unos minutos después del anuncio por parte del Comité Electoral.

رَرمحة ال ورَبكركاته مُك م و رَعلي رَسالع ُم  ال
saludo formal de bienvenida  

La paz sobre vosotros y la misericordia de Allah y 
sus bendiciones

بخَألابخبار رَتنرشكرة ا
El Telediario/La edición de noticias

رصِفيزيون ارصِمليرصكري رصِم ن الرصِتلي
desde la televisión egipcia

Ha anunciadoنَأعنَلرَةن ت       

ع ُعليا رصِل ـ  النَلنجةنة ال
El Comité Superior de

ئِكرائاسية رصِلتنرصِتخابات ال ا
las elecciones presidenciales

مُذ نَقليل    hace un pocoع ُمةن

la victoria deنَفوز...     

ع ُدكتور ال
Se usa para referirse a 

alguien de gran formación

ع ُمكرسي  رَح دّمد  Muhammad Mursiع ُم

رَخ�ب ع ُمةنرَت رَرائيس  لَّور ل  نَك ـ+نَأ
como primer presidente electo

رَد نَثورة رَيةنايكر رَبع
tras la revolución de enero

رَعلى+ه  ع ُيرصل  رَح lo que ha obtenidoما 

رَعياط م دّمد م دّمد مكرسي عيسى ال
nombre completo 

con un porcentaje deئِب ـ+ئِتنسبة       

رصِمل ةئة       رصِم ةئة ف ا del cien por cienرصِم ن 

Es el ganador deرَيكون الفارصِائيز ئِب ـ 

رَرائيس...  رصِيرص�ب  رَمةن
el cargo de presidente de

رَكربية رَع رصِميرصكر ال ع ُجمهورية 
La República Árabe de Egipto

رصِلتنرصِتخابات اتّليت ف ا
en las elecciones que

han tenido lugarرَجرَكرت  

رصِم ن يوتنيو رَمي...  رَيو
los (dos) días... de junio

es el Señorهو الس دّيد... 

El Comitéالنَلنجةنة         

�ًة اًسا ونَأعضا ًء ونَأماتن رَرائي
presidente, miembros y secretaría

رَهئِّةن..ئ... ئِب ـ    felicita a... porع ُت

su victoriaنَفوز+ه            

رَسئِّيدات والسادة!  ال
¡Señoras y señores!

لسالم عليك م ورمحة ال وبكركاته"ا
تنرشكرة األابخبار م ن التليفيزيون امليرصكري

 أعلةن ت اللنجةنة العليا لالتنتخابات الكرائاسية مةنذ قليل فوز الدكتور م دّمد مكرسي كأ دّور ل رائيس
"مةنتخ�ب بعد ثورة يةنايكر

 ١٣.٢٣٠.١٣١"ما حيرصل عليه... ما حيرصل عليه الدكتور م دّمد م دّمد مكرسي عيسى العياط 
  م ن م ةئة ف امل ةئة. ويكون الفاائيز بةنيرص�ب رائيس جهورية ميرصكر العكربية ف٥١،٧٣بةنسبة 

  م ن يوتنيو هو الس دّيد الدكتور م دّمد م دّمد مكرسي عيسى١٧ و١٦التنتخابات اتّليت جرَكرت يومي 
�ًة ت دّةن..ئ الس دّيد الدكتور م دّمد م دّمد مكرسي بفوزه... اًسا وأعضا ًء وأماتن  العياط. واللنجةنة رائي

الس دّيدات والسادة..."

الرئيس الّو ل بعد الثورة www.arabevivo.com
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  ف مافظة الرشكرقية وتيز دّو ج م ن ابةنة ع دّمه،١٩٥١رائيس ميرصكر الديد، الدكتور م دّمد مكرسي. ولد ف أغسطس  عام 
الس دّيدة نالء علي، ول م م ن األبةناء خسة ه م أربعة ذكور وابةنة واحدة. 

تّمث درجة املاجيستي ف هةندسة الفليزات م ن الامعة١٩٧٥حيرصل على بكالوريوس الةندسة م ن جامعة القاهكرة عام   ، 
. ١٩٨٢، كما حيرصل على الدكتوراء ف الةندسة م ن جامعة كاليفورتنيا عام ٧٨تنفسها عام 

اًدا ف جامعة جةنوب كاليفورتنيا، �ًذا مساع اًدا بكتّلية الةندسة، جامعة القاهكرة، و أستا اًسا مساع اًدا ومد دّر  عمل مكرسي معي
�ًذا ورائيس قس م هةندسة املوا دّد بكتّلية الةندسة، جامعة اليزقازيق.  اًدا بامعة تنورث رد ج، وأستا �ًذا مساع وأستا

نَلديد رصِميرصكر ا رَرائيس 
el nuevo presidente de Egipto

مُطس عام مُغس ع ُورصِلد ف أ
nació en agosto del año

رَرشكرقية ع ُمحانَفظة ال ف 
en la provincia de Sharquía

رصِم ن         لَّو ج  رَيز se casó conرَت

رَع دّ م+ه    su prima paternaرصِابةنة 

رَعلي رَسئِّيدة رَتننجالء  ال
la Sra. Najla Ali

رَابخمسة بخَألبةناء  رصِم ن ا ع ُه م  ل ـ+
tienen cinco hijos

مُذكور    cuatro varonesنَأررَبعة 

رصِحدة           una hijaرصِابةنة وا

رَعلى            نَل  رَيرص logróرَح

رَدسة نَلةن رَبكالوريوس ا
la licenciatura de ingeniería

رصِهكرة رصِمعة القا رصِم ن جا
en la Universidad de El Cairo

el añoعام...               

لَّ م                     luegoمُث

رَرجة املاجيستكر      la tesisرَد

رَدسة الفليزات رَهةن ف 
sobre ingenieriía metalúrgica 

رصِمعة رَتنفس+ها رصِم ن الا
en la misma universidad

así comoنَكما              

رَدسة نَلةن ع ُدكتوراء ف ا ال
el Doctorado en ingeniería

رصِمعة كاليفورتنيا رصِم ن جا
en la Universidad de California

ع ُمكرسي    رَمل  trabajó Mursiرَع

profesor ayudanteع ُمعيد      

رصِعد      ع ُمسا ئِّرس  رَد profesor ayudanteع ُم

نَلةندسة مُكيِّلية ا ئِب ـ+
en la Facultad de ingeniería

رصِعد        ع ُمسا profesor ayudanteمُأستاذ 

رصِمعة جةنوب كاليفورتنيا ف جا
en la universidad de South California

ئِرد ج رصِمعة تنورث  جا
Universidad de Northridge 

نَملوا دّد رَدسة ا رَهةن رَرائيس رصِقس م 
Jefe del Dpto. de ingeniería de los materiales

رصِمعة اليزقازيق جا
Universidad de Zagarig en la provincia de 
Sharqia

 وقع عليه الابختيار كعضو ف لةنة مقاومة اليرصهيوتنية بحافظة الرشكرقية، وهو عضو مؤ دّسس باللنجةنة امليرصكرية ملقاومة
اًما للةنظام السابق، تع دّكر ض مكرسي لالعتقار ل ع دّدة م دّكرات، كان آابخكرها  املرشكروع اليرصهيون. وبسب�ب مواقفه املعارضة داائ
 صباح يوم المعة، فيما عكرف بمعة الغض�ب، ف الثام ن والعرشكري ن م ن يةنايكر قبل املاضي ضم ن عدد كبي م ن قيادات

جاعة الابخوان املسلمي على مستوى مافظات المهورية. 
رَعلى+ه     cayó sobre élرَونَقع 

رَعضو نَك ـ+ رصِلابخرصِتيار  ا
la elección como miembro

رَيرصهيوتنية رَومة ال ع ُمقا ف نَلنجةنة 
en el Comité de resistencia al 

sionismo

رَرشكرقية ئِب ـ+ع ُمحانَفظة ال
en la provincia de Sharqia

ع ُهو             y es ademásو

ئِّسس رَؤ ع ُم رَعضو 
miembro fundador

ئِب ـ+النَلنجةنة ارصِمليرصكرية رصِل ـ
del Comité Egipcio de

رَيرصهيون رَومة انَملرشكروع ال ع ُمقا
resistencia al proyecto sionista

رَسرَب�ب        a causa deئِب ـ+

ئِرضة رصِل ـ رَموارصِق+ف+ه امُملعا
sus posturas opuestas a

اًما                siempreدارصِائ

الئِةنظام السائِبق
el Régimen anterior

لَّكر ض رصِل ـ       رَع se expuso aرَت

رصِلعرصِتقار ل         la detenciónا

رَم دّكرات رصِع دّدة 
en numerosas ocasiones

رصِابخكر+ها   fue la últimaكان آ

مُلمعة رَصباح يوم ا
la mañana del viernes

ئِكرف ئِب ـ ع ُع فيما 
en lo que se conoció como

رَض�ب رَغ ع ُجمعة ال
el viernes de la ira

رصِم ن رَيةنايكر رصِعرشكري ن  رصِم ن وال ف الثا
el 28 de enero

نَل املاضي             del año pasadoنَقب

رَ ن                       junto conرصِضم

رصِم ن رصِقيادات... نَكبي  رَدد  رَع
un gran número de líderes de

وخِلابخوان امُملسرصِلمي رَجماعة ا
La agrupación de los Hermanos Musulmanes

ع ُمستوى...            a nivel de رَعلى 

رَدولة ع ُمحانَفظات ال
las provincias del estado
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 ، واتّليت اابختي ابخاللا كأفضل بكرملان على٢٠٠٥ – ٢٠٠٠بيزغ نمه م ن ابخالر ل أعضاءه البملان ف دورة عام 
اًوا ملكت�ب إرشاد الماعة. وبعد  مستوى العال. ووقع اابختيار ملس الرشورى العام للابخوان عليه بعد ذلك ليكون عض

اًسا ليزب ال دّكرية والعدالة اتّلذي أ دّسسته الماعة.  الثورة اتنتخبه ملس شورى الابخوان رائي
نَغ رَتننج م+ه  رَيز رَب

despuntó, salió su estrella

رصِابخالر ل         a travésرصِم ن 

نَأعضاء+ه الرَبكرنَلمان
su participación parlamentaria

رَدورة عام  ف 
en la legislatura del año

la cualاتّليت                

رَي           fue elegidoمُاابخت

نَر ل+ها       en su transcurso رصِابخال

رَضل رَبكرنَلمان نَك ـ+نَأف
como el mejor parlamentario

ع ُمسرَتوى العانَل م رَعلى 
a nivel mundial

رَعلى+ه     cayó sobre élرَونَقع... 

رَمنجرصِلس الرشورى العا دّم رصِاابخرصِتيار 
la elección de la asamblea general 

consultativa 

وخِلابخوان امُملسرصِلمي رصِل ـ+ا
de los Hermanos Musulmanes

نَذرصِلك     رَد  después, tras esoرَبع

para serرصِل ـ+رَيكون          

اًوا رصِل ـ         miembro deرَعض

نَلماعة رَمكرَت�ب ئِإرشاد ا
el Consejo de la Agrupación

رَد النَثورة    tras la revolución  رَبع

رَخ�ب+ه            lo eligióرصِاتنرَت

رَمنجلس شورى الابخوان
la asamblea consultativa de los 

Hermanos

اًسا رصِل ـ            presidente deرَرائي

رَعدالة مُل دّكرية وال رصِحيزب ا
el partido de la Libertad u la Justicia

el cualاَّلذي                      

رَس ت+ه                 لَّس  lo fundóنَأ

نَلماعة               la Agrupaciónا

لَّمد رَتننجي�ب رَح ع ُم
Primer presidente de la República entre 
el 18 de junio de 1953 al 14 de 
noviembre de 1954

nacimiento deميالد...             

مُلمهورية األول ا
La primera República

نَفساد رَضلة ال ع ُمةنا
combatir la corrupción

رَعلى+ه  نَقضاء  ال
acabar con ella

ئِجد  ع ُو allá donde existaنَأيرَةنما 

conector- puesنَف ـ          

hemos llevado a caboمُقمةنا ئِب ـ        

رصِسلمية   un movimiento pacíficoرَحرَكركة 

رصِصكر رَعبد الةنا رَجمار ل 
Presidente de la República entre 1954 y 

1970

لَّم م                 رَؤ se nacionalizaع ُت

رَرشئِكركة العانَلمية رصِل ـ ال
la Compañía Mundial de

نَقةناة سويس الرَبحكرية
el Canal marítimo de Suez

ع ُمساهة ميرصكرية ئِكركة  رَش
como una compñaía de 

participación egipcia

رَدت            نَق ha perdidoنَف

تّل+ها  مُك وخِلتنساتنية  toda la humanidadا

ئِكرجار ل رصِم ن نَأعلى ال �ًال  ع ُج رَر
a un hombore de los más altos hombres

مُمللكية رَعهد ا رَرحيل فاروق                   ئِتنهاية          
  el fin de la época de la monarquía                  La marcha de Faruq

Último rey de Egipto  desde 1936 hasta 1952

... م ن مةناضلة الفساد، والقضاء عليه... 
فقمةنا بكركة سلمية...

تؤ دّم م الرشكركة العاملية لقةناة سويس البحكرية شكركة مساهة ميرصكرية

�ًال م ن أعلى رجار ل فقدت التنساتنية كتّلها رج

www.arabevivo.com

La nacionalización del 
Canal de Suez en 1956  
provocó un conflicto 
internacional 



أتنوار السادات
Presidente de la República 

entre 1971 y 1980

يا نَألَّيع ُتها
vocativo para referirse o 
llamar la atención de alguien 
femenino

ّمُأل دّم المُثكلى ا
la madre que ha perdido a un hijo

ئِّملة رَكر رَيزوجة امُملرَت  la esposa viuda   ال

يا نَأهُّيها
vocativo para referirse o llamar la 

atención de alguien masculino

رصِلب ن اَّلذي         el hijo queا

بخَألب بخَألو خ وا نَقد ا نَف
perdió al hermano o al padre

مُلكروب رَضحايا ا تّل  مُك
todas las víctimas de las guerras

llenad  رصِامرصِل ةئوا                       

نَفضاء   بخَألر ض وال la tierra y el espacioا

رَسالم  con himnos de pazئِب ـ+رَتكراتيل ال

 

رَر�ك ع ُمبا ع ُحسن 
Presidente de la República entre 1981 y 

2011

رَر              لَّكر ha decididoنَق

رَكرائيس         el presidenteال

رَر�ك ع ُمبا ع ُحسن  لَّمد  رَح ع ُم
Muhammad Hosni Mubarak

رَع ن       رَختّلي+ه  renunciar aرَت

رصِيرص�ب              el cargo de رَمةن

مُلمهورية رَرائيس ا
presidente de la república

مُلمهورية الثائِتنية  ا
La segunda república

رَضل ع ُمسرَتقرَبل نَأف إل 
hacia un futuro mejor

مُلئِّكرية إل ا
hacia la libertad

ئِإل الديوقكراطية
hacia la democracia

ويا أيتها األم الثكلى، ويا أيتها اليزوجة املتكرملة، 
ويا أيها الب ن الذي فقد األو خ واألب، 

يا كل ضحايا الكروب، امل ةئوا األر ض والفضاء بتكراتيل السالم

ق دّكرر الكرائيس م دّمد حسن مبار�ك تتّليه 
ع ن مةنيرص�ب رائيس المهورية

إل مستقبل أفضل، إل ال دّكرية، إل الديوقكراطية

El 11 de enero de 2011, el entonces vicepresidente Omar 

Suleimán عمكر سليمان anunciaba la caída de Mubarak
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