
و  قرش  ربع  او  ونصف  مليم   ٢ تساوي  العتيده  النكله  هي  هذه  ايوه 
بلدي واقه  او ٢٥ بيضه  االربعينات تشرتي كيلو حلم  بدايه  كانت حتي 
 ٢ يساوي  الفرنك  نصف  ان  حيث  فرنك  نصف  ليست  وهي  سكر 
الشكل  مسدسه  كانت  االربعينات  يف  احلديثه  والنكله  ونصف  قرش 
النكله!احلقيقه  سميت  لذلك  و  واالملونيوم  النيكل  من  مصنوعه  و 
بسيطه اى ان النكله كانت تساوى ربع قرش و التعريفه تساوى نصف 
املتخصصني  ان  هنا  االختالف  مليامت   10 يساوى  القرش  و  قرش 
النكلـــه تســـاوي مليامن فقط امحر او غيـــر امحـــر. يقـــولـــون ان 

القاهرة سنة 1959 .
تظهر بالصورة عامر باملونت أعيل عامرة سكنية 

يف القاهرة آنذاك ، ُعرفت عامرة "بلمونت" هبذا االسم
 نسبة إىل إعالن سجائر بلمونت أعالها ، تقع 

يف حي "جارن سيتي"، واُشتهرت العامرة كوهنا
 أطول عامرة سكنية يف القاهرة ، وكانت 

تتكون من مخسة وثالثني طابًقا .
ومن الطريف أنه يف سنة ما، وقع حريق بالعامرة

 فقالت قوات الدفاع املدين 
أهنا ال متتلك سالمل بطول العامرة ملكافحة احلريق.

) صوفيا لورين تطل من رشفة غرفتها
 بفندق سيسل باألسكندرية (

) فندق من اعرق فنادق االسكندرية بمحطة الرمل ( 
) فندق األمراء و املشاهري و األثرياء (. 

يلعبون كرة القدم !!!
فريد شوقي)بدون باروكة(

وحممد فوزي 
وصالح ذوالفقار.

امللكة نازيل و أبناؤها
امللك فاروق األول

و األمريات
 فوزية و فائزة و فائقة و فتحية.

عمالت الستينات و اعىل فئة هى العرشة 
جنيهات حيث تم إلغاء اخلمسني و املائة 
جنيه سنة 1959منعا للتهريب و مل تكن 

العرشين جنيه قد ظهرت بعد.

الىل بنى مرص كان حلوانى هذه 
املقولة صحيحة 

و ُيقصد بمرص هنا " القاهرة " 
التى بناها القائد

 " جوهر الصقىل " 
و هو بالفعل كان

ىف بداية حياته
 ) حلوانى ( 

معونة مرص إىل بلجيكا، ١٩١٨
يف سبتمرب من عام ١٩١٨، يف العام األخري 
للحرب العاملية األوىل، أرسلت مرص أكثر 
من565 ألف فرنك فرنيس إلنقاذ الشعب 

البلجيكي من الفقر ومرض السل، بل 
استمرت مرص يف إرسال املزيد من األموال
وبعثت جاللة امللكة إليزابيث، ملكة بلجيكا
برسالة بخط يدها تعرب فيه عن عظيم 

كرم الشعب املرصي.

رجل يدخن الشبكشى ..
• أداة التدخني الظاهرة ىف الصورة تسمى ) الشبك (

 بضم الشني ..
• وقد وردت ىف الكثري من كتابات املؤرخني 
وصانعها وبايعها ..يطلق عليها ) الشبكشى ( 

الشبك كلمة منقولة عن اللغة الرتكية
 بنفس املعنى وهى إسم أداة تدخني قديمة ..

منزل احد املرصيني
سنه ١٨٩٥

االرابيسك اجلميل.

بورسعيد
التجاره شارع 

1905 سنة 

بنعدي  جايز  دي  الروعة  يف  غاية  تفاصيل  أم  الشيك  العامرة   
عليها و مناخدش بالنا .. دي عامرة عبد احلميد الشواريب اليل 
حتتها  اليل  اإلسعاف  حمطة  يف  دلوقتي  حلد  لسه  موجودة 
موجودة  القاهرة  عامرات  أفخم  من  عمـارة  العصيــر  بتـــاع 
أو شارع   ( يوليو   26 ناصية شارع رمـــسيـــس مع شارع  عىل 
فؤاد زي ما كان اسمه زمان ( .. ايــوة هي اليل قدام دار القضاء 
العالــي يا مجاعــة لــو مشيتوا و ركزتوا مــع العامرات و املباين 
حاتشوفوها  و  صــح  حاتشوفوها  البلد  وسط  يف  املوجودة 
تاهت  كتري  حاجات  فيه   .. ده  يبهر  و   .. كان  اليل  بشكلها 
احلــديـــث. البنــــاء  عشوائيـــة  بيـــن  و   .. الزمحة  وسط 

) شياكة زمان ( 
الصورة دي ماتتسابش .. مش بس ألهنا 

ملوضة اخلمسينات .. 
شوفوا شكل الشارع مجال العربيات 

شياكه االزياء واملحالت نظافة العامرات 
والشوارع مجال العربيات و حركة الرتام 

طعم مرص اليل بجد .. صورة فيها طعم 
زمان اليل بجد.

القاهرة - شارع شربا 
سنة 1903 .

حتديدا أمام 
قسم رشطة الساحل حاليا.

كافيهات
مرص اجلديدة

 ىف االربعينات ...

القاهرة :مشهد 
من شارع عامد الدين

والعامرات اخلديوية .. 
بدايات القرن املاضى.


