
وزارة الخارجية العراقية تجدد دعوتها 
للجامعة العربية لعودة سوريا ملقعدها

بنجاح كبري وحضور طاغ لنجوم الفن واألدب 
مهرجان همسة يحتفل بدورته السادسة

أكيد امليدرب املكسيييك خافييري أجريي 
املديير الفنيي ملنتخب مير أن فريقه 
صياح  محميد  لاعيب  دامئياً  بحاجية 
اليذي غياب  ليفربيول  نجيم وهيداف 
سيواتيني  إي  مواجهية  عين  لإلصابية 

الثانيية.
أجيريي قيال يف املؤمتير الصحفيي بعيد 
بثنائيية  مير  حسيمته  اليذي  اللقياء 
مهيم  العيب  صياح  نظيفة:”محميد 
جيداً بالنسيبة لنيا، نحتياج إلييه دامئياً، 
العدييد  بيه  ملنتخيب  ميدرب  ولكنيي 

الجيديين”. الاعبين  مين 
مير  هيدف  صياح  محميد  وسيجل 
الرابيع يف لقياء فياز بيه رجيال أجيريي 
)4-1( يف اسيتاد السيام، قبل أن يتكرر 
الفيوز )2-0( يف إي سيواتيني يف غيياب 

صياح لإلصابية.

أجريي: نحتاج صالح دائمًا..
وإي سواتيني فريق قوي ومقاتل

املكسيييك:”ال  امليدرب  وأضياف 
أو  يلعيب  مبين  كثيرياً  أنفسينا  نشيغل 
مين يغييب، نحياول دامئياً تجهييز كل 
الاعبين، ولدينيا البدائل يف أي وقت”.
ذهابياً  ُهيزم  اليذي  منافسيه  وعين 
وإيابياً يف املجموعية قيال أجيريي:”إي 
سيواتيني فرييق قيوي ومقاتيل، يركض 
طيوال الوقيت ويلعب بقيوة، ال ننجح 

يف اسيتخاص الكيرة منيه ببسياطة”.
وتابيع ميدرب الفرييق املري:”لعبنيا 
إي  أميام  مجيدداً  الطريقية  بنفيس 
بقيوة  ونلعيب  نضغيط  سيواتيني، 
ونطيارد الفيوز، كان طلبي من الاعبن 
هيو البحيث عين االنتصار فقيط، وقام 
بشيكل  التعلييات  بتنفييذ  الاعبين 
جييد، وكان باإلميكان تسيجيل أهداف 
أكير لكننا أضعنيا الكثري مين الفرص”.

السيسى فى مؤتمر مشرتك مع بوتني: مصر منفتحة للتعاون مع روسيا.. 
ومشروع الضبعة النووى نقلة نوعية فى العالقات.. ناقشنا األوضاع فى ليبيا 
ودعم جهود الحل السياسى بسوريا.. واتفقنا على اعتبار 2020 عاما ثقافيا

اجتاعه  خال  الوزراء  مجلس  وافق 
اليوم األربعاء عىل 19 قرار هام تضمن 
التموين  لوزارة  الساح  عىل  املوافقة 
اإلجراءات  باتخاذ  الداخلية  والتجارة 
الرضائب  من  اإلعفاء  طلب  بشأن 
الجمركية لكمية 100 ألف طن دواجن 
قبل  من  استريادها  واملقرر  مجمدة، 
الغذائية،  للصناعات  القابضة  الرشكة 
خال عامى 2020/2019، وذلك لطرحها 
التموينية  باملنافذ  مخفضة  بأسعار 
التابعة للرشكة  واملجمعات االستهاكية 
لتلبية احتياجات املواطنن، مع رضورة 
والعرض  الزراعة،  وزارة  مع  التنسيق 
عىل رئيس الوزراء قبل تفعيل االسترياد.

ترشيد استهاك املياه
ووافق مجلس الوزراء عىل وثيقة ترشيد 
اتفاق  عىل  تنص  التى  املياه،  استهاك 
الوزارات عىل تطبيق تكنولوجيا  جميع 
بجميع  املياه،  الستهاك  املوفرة  القطع 
العامة  الحكومية  واملباىن  املنشآت 

19 قرارا مهما للحكومة اليوم.. املوافقة على وثيقة ترشيد استهالك املياه 
بتطبيق تكنولوجيا القطع املوفرة باملنشآت الحكومية.. توفيق أوضاع 120 

كنيسة ومبنى.. اإلعفاء من الضرائب الجمركية لـ100 ألف طن دواجن مجمدة

جيدد العيراق دعوته لليدول العربية 
جامعية  إىل  سيوريا  عيودة  بيرضورة 
إنهياء  وإلغياء  العربيية  اليدول 

فيهيا. عضويتهيا 
وقال املتحدث باسيم وزارة الخارجية 
ىف  محجيوب،  أحميد  العراقيية، 
ترييح صحفيى أن “العيراق حريص 
عيىل عيودة سيوريا إىل البييت العرىب، 
وقيد طالب وزيير الخارجيية إبراهيم 
الجعفيرى أكير مين ميرة ىف املحافيل 
العربيية والدوليية بإعيادة سيوريا إىل 

مقعدهيا ىف الجامعية العربيية”.
وأكد املتحدث باسيم وزارة الخارجية 
العراقيية، أن الجامعة اسيمها جامعة 

ىف ليلة هى األروع عىل اإلطاق .تعانق 
انحاء  من  واألدب  الشعر  نجوم  فيها 
ىف  الكبار  الفن  بنجوم  العرىب  الوطن 
مر ىف مهرجان يعد األكرب قيمة أقيم 
الحفل الكبري ملهرجان همسة ىف دورته 
السادسة .ذلك الحفل الذى تزينت به 

ليسيت  واليدول  العربيية،  اليدول 
الشيعوب  بيل  وأنظمية،  حكوميات 
هنياك  كان  إذا  وحتيى  والجغرافييا، 
تحفيظ عيىل سيوريا كنظيام، فهيذا ال 
يحييد  أن  املناسيب  مين  أنيه  يعنيى 
الشيعب السيورى عين صوتيه داخيل 

الجامعية.
سيوريا  عيودة  رضورة  عيىل  وشيدد 
أشيقائها  لتتحياور ميع  الجامعية  إىل 
حيان  الوقيت  أن  إىل  مشيريا  العيرب، 
لحيوار عيرىب عيرىب لتجياوز املشياكل 
وخيال  أنيه  إىل  منوهيا  املرتاكمية 
سينة سينجد أن أكير اليدول األضيداد 
سيتكون أكير حميميية ميع بعضهيا.
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فيا  وزارة  لكل  التابعة  والخاصة 
الوزارات  هذه  تبنى  عن  فضاً  يخصه، 
خال  من  الرتشيد،  ومنهجيات  لنظم 
نرش الوعى بأهمية الحفاظ عىل املياه، 

وسوف تتحمل كل جهة تكلفة تركيب 
القطع املوفرة الجديدة.

تنفيذاً  املياه  ترشيد  وثيقة  وتأىت 
رئيس  السيد  من  الصادرة  للتكليفات 

الوزراء  قيام مجلس  بشأن  الجمهورية، 
املعنية  الوزارات  جميع  مع  بالتنسيق 
التنفيذية  وأجهزتها  وهيئاتها  بالدولة 

الفنون  بأكادميية  درويش  سيد  قاعة 
مر  نجوم  من  كبري  جمع  وحرضه 
ىف  واألدب  الشعر  نجوم  عىل  عاوة 
األحسن  لتكريك  وذلك  العرىب  الوطن 
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الروس واألجانب لزيارة مصر 
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العريب  الربملاين  االتحاد  رئاسة  أصدرت 
بيانا باسم االتحاد

العربية  اململكة  له  تتعرض  ما  حول 
السعودية من هجمة غري مربرة

العريب  العاملن  يف  وملكانتها  لها  تيسء 
واإلسامي عىل وجه الخصوص، والعامل 

بشكل عام
ببالغ  العريب  الربملاين  االتحاد  تابع 
العربية  اململكة  له  تتعرض  ما  القلق 
السعودية الشقيقة، من هجمة رشسة 
للحقائق،  متعّمد  وتشويه  ممنهجة، 
ومكانتها  بسمعتها  املساس  بهدف 

العربية واإلسامية والدولية.
إّن االتحاد الربملاين العريب إذ يدين هذه 
الهجمة غري املسبوقة وغري املربرة من 
لسمعة  اإلساءة  استمرأت  قوى  ِقبل 

الدول والتعدي عىل حقوقها.
سمعة  أن  عىل  ويؤكّد  يشدد  فإنه 
السعودية  العربية  اململكة  ومكانة 
إشاعات  بهكذا  تتأثر  لن  الشقيقة 

أطاع  لتحقيق  ملفقة،  وأكاذيب 
واستقرار  أمن  زعزعة  هدفها  ومصالح 

اململكة، واإلساءة لسمعتها.
وإذ يناشد االتحاد الربملاين العريب، العامل 
والضمري،  العقل  لغة  بتحكيم  أجمع 
األحداث  عىل  املسبق  الحكم  وعدم 
دون وجود أدلة أو براهن، فإنه يعلن 
وقوفه غري املحدود مع اململكة العربية 
تتعرض  ما  ضّد  الشقيقة،  السعودية 
ممنهجة،  إعامية  هجات  من  له 

واستغال البعض لهذا الظرف.

القاهرة هناء السيد

رئاسة االتحاد الربملاني العربي تصدر بيانا باسم االتحاد حول ما تتعرض له اململكة العربية 
السعودية من هجمة غري مربرة

املياه  استهاك  برتشيد  للتوجيه  التابعة 
املوفرة  القطع  تكنولوجيا  وتطبيق 

الستهاك املياه.
أن  مدبوىل  مصطفى  الدكتور  وأكد 
وتركيب  التكنولوجيا،  هذه  تنفيذ 
م3  مليار  نحو  سيوفر  املوفرة،  القطع 
الحكومية،  املصالح  ىف  استهاك  مياه 
لرتشيد  الحكومة  آليات  إحدى  وهذه 
ملواردنا  األمثل  واالستغال  االستهاك، 

املائية.
نص وثيقة ترشيد املياه

مجموعة  تشكيل  عىل  الوثيقة  وتنص 
خطة  بوضع  تقوم  وزارة،  بكل  عمل 
القطع  وتركيب  لتطبيق  تنفيذية 
املوفرة، ومتابعة الربنامج الزمنى لتوفري 
القطع املوفرة املطلوبة، عىل أن تجتمع 
عىل  للوقوف  دورياً،  العمل  مجموعة 
التنفيذية وموقفها،  العمل  نتائج خطة 
وإجراءات  خطوات  عىل  واالتفاق 

املراحل التالية للتطبيق.
كا تنص عىل أن تلتزم جميع الوزارات 
الوزارة،  عن  ممثل  مسئول  بتحديد 
ملتابعة تنفيذ األعال املطلوبة لتطبيق 
الستهاك  املوفرة  القطع  تكنولوجيا 
بتحديد  وزارة  كل  تقوم  كا  املياه، 
وإعداد  لها،  التابعة  واملباىن  املنشآت 
املوفرة  والقطع  املياه  ملخارج  حر 
املطلوبة بالتعاون مع الجهات املصنعة 
إعداد خطة  القطع، مع  لهذه  واملوردة 
زمنية لتعميم هذه القطع املوفرة عىل 
مستوى جميع الوزارات، وإدراج تركيب 
املرشدة  والحنفيات  املوفرة  القطع 
املقاولن  عقود  ضمن  املياه  الستهاك 
مبان  أو  منشآت  أى  بناء  عن  املسئولة 
باإلضافة  وزارة،  لكل  تابعة  جديدة 
عىل  الحفاظ  بأهمية  الوعى  نرش  إىل 
نظام  وتطبيق  موظفيها،  لدى  املياه 
ترشيد املياه الذىك باملرشوعات القومية 
املدرجة ضمن خطة التنمية املستدامة 

ملر 2030.
وزارة اإلسكان ووثيقة ترشيد املياه

وزارة  قيام  عىل  الوثيقة  نصت  كا 
الفنية  املواصفات  بإعداد  اإلسكان 
مع  بالتعاون  املوفرة،  بالقطع  الخاصة 
املرية  والهيئة  املياه،  بحوث  مركز 
اإلنتاج،  وجودة  القياىس  للتوحيد 
الكود  تعديل  عىل  العمل  اىل  باإلضافة 
الصحية  بالرتكيبات  الخاص  املرى 
الداخلية، لتضمن رضورة تركيب القطع 
املوفرة، بينا تقوم وزارة اإلنتاج الحرىب 
والهيئة العربية للتصنيع، بإنتاج وتصنيع 
والحنفيات  املوفرة  القطع  وتوريد 
املياه، وفقاً  املرشدة الستهاك  املتطورة 
واالحتياجات  املطلوبة،  الحر  ألعداد 
مع االلتزام باملواصفات املطلوبة وتوفري 

مختلف األنواع التى تتناسب مع نوعية 
مخارج املياه املطلوبة.

كا نصت الوثيقة عىل أن ترفع تقارير 
مجموعات  ممثىل  من  للوزراء  دورية 
عىل  بأول  أوالً  النتائج  وتعرض  العمل 
مدى  بيان  مع  الوزراء،  مجلس  رئيس 
واستهاك  الرتشيد  قضية  عىل  تأثريها 
املياه، وتعرض التقارير املشار إليها عىل 

رئيس الجمهورية.
اإلسكان االجتاعى

دراسة  الوزراء  مجلس  واستعرض 
تنفيذ  باستكال  الخاصة  الجدوى 
لإلسكان  الثامن  اإلعان  وحدات 
االجتاعى واستيعاب طلبات املواطنن 
الزائدين عن عدد الوحدات )ممن هم 
خارج األولويات املقررة( املتاحة بذات 

اإلعان.
وحدات  تنفيذ  عىل  املوافقة  ومتت 
إسكان اجتاعى لهم ببعض املحافظات 
اإلعان  برشوط  املتاحة  لألراىض  طبقاً 
العارش الذى سيتم اإلعان عنه، وكذلك 
ممن  املواطنن  إخطار  عىل  املوافقة 
يقوموا  ومل  األولوية  خارج  سيكونون 
بسحب  أخرى  أماكن  إىل  بالتحويل 
نرش  لحن  االنتظار  أو  الحجز  مقدم 
للمرشوعات  بالنسبة  جديد  إعان 
املشار إليها وذلك خال مدة تنفيذ 30 

شهرا.
كا متت املوافقة أيضاً عىل تنفيذ عدد 
مبحافظة  90م2  مبساحة  وحدة   5700
كا  التقديم،  لهم  سبق  ملن  بورسعيد، 
ىف  الرشوع  عىل  الوزراء  مجلس  وافق 
سكنية  وحدة   )10254( عدد  تنفيذ 
أخرى مبدينة بورفؤاد برشق كلية الرتبية 

الرياضية مبحافظة بورسعيد
تم  ما  عىل  الوزراء  مجلس  ووافق 
االسكان  وزارة  جانب  من  عرضه 
حول  العمرانية،  واملجتمعات  واملرافق 
ضمن  العارش  اإلعان  طرح  رشوط 
وذلك  االجتاعى،  اإلسكان  برنامج 
املواطنن  من  املتزايدة  للرغبات  تلبية 
ضمن  سكنية  وحدات  عىل  للحصول 
واستجابة  االجتاعى  اإلسكان  برنامج 
العقار  لسوق  الفعلية  لاحتياجات 
واملساحة  املوقع  متطلبات  حيث  من 
للمواطنن  املقدمة  العامة  والخدمات 

من محدودى الدخل.
وقد تضمن العرض اإلشارة إىل أن اإلعان 
لحجز  قريباً  سيتم طرحه  الذى  العارش 
120 ألف وحدة سكنية للمواطنن من 
بكل  مرحلتن،  عىل  الدخل  محدودى 
حدائق   – الجديدة  )أكتوبر  مدن  من 
 – بدر   – الغردقة   – السادات  أكتوبر- 
الجديدة  العبور   – رمضان  من  العارش 
– املنيا الجديدة(، والوحدات املطروحة 

مبساحة  وصالة  غرفتان  وحدات  بها 
ألف   185 بسعر  تباع  75م2،  إىل  تصل 
نسبة  حدود  ىف  للتغيري  )قابل  جنيه 
10%( بخاف قيمة 5% من قيمة الوحدة 
للصيانة، ووحدات ثاث غرف  كوديعة 
تباع  90م2  إىل  تصل  مبساحة  وصالة 
بسعر 225 ألف جنيه )قابل للتغيري ىف 
حدود نسبة 10%( بخاف قيمة 5% من 

قيمة الوحدة كوديعة للصيانة.
لصندوق  التنفيذى  الرئيس  وأوضح 
اإلسكان االجتاعى أن الرشوط تتضمن 
الدخل  لصاىف  األقىص  الحد  زيادة 
 %20 بنسبة  عليه  التعامل  ميكن  الذى 
 50400 إىل  ليصل  اعتاده  سبق  عا 
لألعزب،  يعادل 4200 شهرياً  مبا  سنوياً 
جنيه   5700 يعادل  مبا  سنوياً  و68400 
شهرياً لألرسة مبا يتناسب مع الزيادات 
التى طرأت عىل مستويات الدخل خال 
زيادة  إىل  إضافة  السابقن،  العامن 

معدالت التضخم.
كا متت اإلشارة إىل أن تسليم الوحدات 
سيتم  حيث  شهرا،   30 بعد  سيكون 
ربع  دفعات  عىل  الحجز  مقدم  سداد 
سنوية بواقع 10 دفعات، تبدأ بعد ثاثة 
شهور من انتهاء فرتة التقديم باإلعان.

النقدى  الدعم  أن  الرشوط  وأوضحت 
وحده  الدخل  حسب  متدرجا  يكون 
الدخل  لفئات  جنيه  ألف   40 األقىص 
الشهرى 2000 جنيه أو أدىن، وأن يكون 
الدخل  لفئة  جنيه   5000 األدىن  حده 
يكتفى  أن  عىل  جنيه   2500 الشهرى 
بدعم تكلفة التمويل “فائدة مخفضة” 
جنيه   3500 من  أعىل  الدخل  لفئات 

شهرياً.
مخاطر السيول

إسناد  عىل  الوزراء  مجلس  ووافق 
املخاطر  من  بالحاية  الخاصة  األعال 
إىل  باإلضافة  السيول،  عن  الناجمة 
حصاد مياه األمطار، وذلك باملحافظات 
باألمر  وذلك  السيول،  ألخطار  املعرضة 
القومية  الهيئة  من  كل  إىل  املبارش 
الكراكات  ورشكتى  الحرىب  لإلنتاج 
والرف،  للرى  واملرية  املرية، 
بتكلفة تقديرية 224.350 مليون جنيه.

حملة التعداد االقتصادى
ووافق مجلس الوزراء عىل طلب الجهاز 
واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  املركزى 
حملة  لتنفيذ  التعاقد  عىل  املوافقة 
التعداد  لتنفيذ  مصاحبة  إعامية 
وذلك   ،2018 الخامس  االقتصادى 
هذا  بأهمية  املنشآت  أصحاب  لتوعية 
النحو  التعداد، وضان مشاركتهم عىل 
امليداىن  العمل  يبدأ  حيث  الفاعل، 
األخري  الربع  خال  االقتصادى  للتعداد 
من عام 2018، حتى منتصف مايو لعام 

أبو الغيط يطالب اسرتاليا بعدم 
االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل

أكييد األميين العييام لجامعيية الييدول 
أن  الغيييط،  أبييو  أحمييد  العربييية، 
اسييرتاليا  وزراء  رئيييس  تريحييات 
أشييار  التييي  “سييكوت موريسييون”، 
خالهييا إىل أن بلييده تييدرس االعييرتاف 
قييد  إلرسائيييل،  عاصميية  بالقييدس 
جانبهييا التوفيييق وتسييتدعي التوقييف 

عندهييا مييع الجانييب االسييرتايل.
وقييال أبييو الغيييط يف تريييح لييه ميين 
فيينييا أنييه يأمييل يف أن يراجييع السيييد 
“موريسييون” موقفييه وأال يقييدم عييىل 
تلييك الخطييوة التييي تضييع بيياده يف 
تناقييض صييارخ مييع القانييون الييدويل 
وقييرارات مجلييس األميين ذات الصليية، 
وتناقييض ايضييا التزامهييا املُعليين بحييل 
الدولتيين، وتؤثيير حتيياً بالسييلب عييىل 
عاقاتهييا بالييدول العربييية واإلسييامية.

ميين جانبييه رصح السييفري محمييود 

املتحييدث عفيفييي، 
أن  العييام،  األميين  باسييم  الرسييمي 
القييدس أرٌض محتليية ميين وجهيية نظيير 
القانييون الييدويل، وأن إقييدام أي دوليية 
عييىل االعييرتاف بهييا كعاصميية إلرسائيل، 
ال يُغييري ميين هييذه الحقيقيية شيييئاً، 
مؤكييداً أن املسيياس بالوضييع القانييوين 
أو التاريخييي  للمدينيية ال يخييدم فُييرص 
السييام، أو رؤييية الدولتيين. وأضيياف أن 
مصييري املدينيية يتعيين أن يتحييدد خييال 
إجييراءات  وليييس  تفاوضييية  عملييية 
أحادييية، داعييياً اسييرتاليا، كدوليية ذات 
أن  العاملييي،  الصعيييد  عييىل  مكانيية 
تكييرس جهودهييا ميين أجييل اسييتئناف 
عملييية سياسييية ذات مصداقييية بيين 
كافيية  تتنيياول  وإرسائيييل  فلسييطن 
بينهييا  النهييايئ، وميين  الحييل  قضايييا 

القييدس.

يعرب  العريب  الربملاين  االتحاد  أن  كا 
العربية  اململكة  بأّن  التامة  ثقته  عن 
–بإذن  قادرة  الشقيقة،  السعودية 
الله- بالدفاع عن حقوقها املرشوعة يف 
الحمات  الحقائق، وبيان زيف  كشف 
إىل  تهدف  التي  املمنهجة،  اإلعامية 

اإلرضار مبصالحها وتشويه سمعتها.
العريب  الربملاين  االتحاد  لدى  كا 
السعودين،  املسؤولن  يف  الثقة  كل 
وقيادتهم الحكيمة، بإدارة هذه األزمة 
مبا يحافظ عىل سيادة واستقرار اململكة 
من  الغري  ومينع  السعودية،  العربية 

التدخل يف شؤونها.
يحفظ  أن  قدرته  جلّت  املوىل  سائلن 
قيادًة  السعودية  العربية  اململكة 
وشعباً، ويبقيها سّداً منيعاً، وسنداً قوياً 

لألّمتن العربية واإلسامية.
عن االتحاد الربملاين العريب

الرئيس الدكتور عيل عبد العال
رئيس مجلس النواب

يف جمهورية مر العربية

19 قرارا مهما للحكومة اليوم.. املوافقة على وثيقة ترشيد استهالك املياه بتطبيق تكنولوجيا القطع املوفرة باملنشآت 
الحكومية.. توفيق أوضاع 120 كنيسة ومبنى.. اإلعفاء من الضرائب الجمركية لـ100 ألف طن دواجن مجمدة

.2019
التعداد  يشمل  أن  املقرر  ومن 
ألف   471 نحو  الخامس  االقتصادى 
منشأة ىف جميع محافظات الجمهورية، 
ويعُد أحد أهم األعال اإلحصائية التى 
لجمع  رئيسية  كوسيلة  الجهاز،  يجريها 
االقتصادية  املنشآت  كافة  عن  البيانات 
والتى  املختلفة،  ومستوياتها  بأنواعها 

تنتظر بياناته كافة قطاعات الدولة.

كهرباء مستشفى األورام التابعة لوزارة 
األوقاف

ووافق مجلس الوزراء عىل زيادة قيمة 
كهرباء  تغذية  بأعال  الخاصة  اإلسناد 
ملستشفى  التابعة  األورام  مستشفى 
جميع  لتشمل  األوقاف،  بوزارة  الدعاة 
األعال املطلوبة وتوريد وتركيب محول 

ديزل.
قانون بناء وترميم الكنائس

توصيات  عىل  الوزراء  مجلس  ووافق 
ىف  عليها  املنصوص  الرئيسية  اللجنة 
بناء وترميم  تنظيم  قانون  املادة 8 من 
 80 رقم  بالقانون  الصادر  الكنائس 
أوضاع  توفيق  بخصوص   2016 لسنة 
عدد  بإجاىل  مبنى  و44  كنيسة   76
بشأنهم  واملقدم  ومبنى،  كنيسة   120
من  أوضاع  وتوفيق  دراسة  طلبات 
املمثلن القانونين عن طوائف الكنائس 
اشرتاطات  استكال  برشط  املعتمدة، 
الحاية املدنية للكنائس واملباىن، وذلك 
خال مدة أربعة أشهر من تاريخ صدور 
املعنية  الجهات  وتلتزم  القرار،  هذا 
واستيداء  استيفاء  نحو  يلزم  ما  باتخاذ 
حقوق الدولة بالنسبة للكنائس واملباىن 

املشار إليها
القرارات  الوزراء  مجلس  واعتمد 
اجتاع  عن  الصادرة  والتوصيات 
لفض  الوزارية  للجنة  األربعن  الجلسة 
 2018 سبتمرب  ىف  االستثار  منازعات 

لعدد 31 موضوعاً.
ووافق مجلس الوزراء عىل طلب النظر 
بناء  استصدار ترخيص  املوافقة عىل  ىف 
القابضة  بالرشكة  الخاصة  املباىن  بعض 
استيفاء  بعد  وذلك  مر،  لكهرباء 
الازمة والتأكد من سامتها  املستندات 
تلك  أهمية  ضوء  ىف  وذلك  اإلنشائية، 
املنشآت ىف تقديم الخدمات للمواطنن 

ىف مختلف املناطق.
مرشوعات البرتول

مرشوعات  عىل  الوزراء  مجلس  ووافق 
والروة  البرتول  لوزير  بالرتخيص  قوانن 
املعدنية بشأن اتفاقيات التزام برتولية، 
لاستثارات  األدىن  الحد  يبلغ  والذى 
وتتعلق  دوالر،  مليون   24 حواىل  فيها 
العامة  املرية  الهيئة  مع  بالتعاقد 

املرية  الوطنية  والرشكة  للبرتول 
البرتول للبحث عن  الستكشاف وتنمية 
جنوب  منطقة  ىف  واستغاله  البرتول 
الغربية،  بالصحراء  سنان  أبو  رشق 
العامة  املرية  الهيئة  مع  والتعاقد 
املرية  الوطنية  والرشكة  للبرتول 
البرتول للبحث عن  الستكشاف وتنمية 
جنوب  منطقة  ىف  واستغاله  البرتول 
رشق رأس قطارة بالصحراء الغربية، هذا 
باإلضافة إىل التعاقد مع الهيئة املرية 
السويس  ديا  ورشكة  للبرتول  العامة 
البرتول  عن  للبحث  اتش”  ىب  ام  “جى 
واستغاله ىف منطقتى تنمية رأس بدران 
وأخرياً  السويس،  بخليج  الزيت  وخليج 
للبرتول،   العامة  الرشكة  مع  التعاقد 
البرتول وتنميته واستغاله  للبحث عن 
ىف منطقة تنمية خري بالصحراء الرشقية.

مرشوع خط أنابيب بن مر وقربص
مرشوع  عىل  الوزراء  مجلس  ووافق 
االتفاق  بشأن  الجمهورية  رئيس  قرار 
العربية  مر  جمهورية  بن  الحكومى 
أنابيب  خط  بشأن  قربص  وجمهورية 
مر  بن  الطبيعى  للغاز  مبارش  بحرى 
ىف  املوقع  الثاثة  ومرفقاته  وقربص 

نيقوسيا بتاريخ 2018/9/19.
ويهدف االتفاق إىل تيسري تصدير الغاز 
الطبيعى من قربص إىل مر من خال 
بحرى  أنابيب  خط  وتشغيل  إنشاء 
مبارش من املنطقة االقتصادية الخالصة 
الغاز  إسالة  محطات  إىل  القربصية 

الطبيعى بإدكو و/ أو دمياط ىف مر.
ووافق مجلس الوزراء عىل مرشوع قرار 
رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون 
حكومتى  بن  والفنى  االقتصادى 
وجمهورية  العربية  مر  جمهورية 
مبقتضاها  تقدم  والتى  الشعبية  الصن 
مليون  بقيمة 100  ترد  ال  منحة  الصن 
عىل  يتفق  مرشوعات  لتنفيذ  يوان 
تفاصيل تنفيذها الحقاً من خال توقيع 
بكن  ىف  واملوقعة  متبادلة،  خطابات 

بتاريخ 2018/9/1.
مرشوع  عىل  الوزراء  مجلس  ووافق 
عليها  املنصوص  الفرتة  مد  بشأن  قرار 
الوزراء رقم 1730  بقرار رئيس مجلس 
الهيئة  ملوافاة  واملحددة   2018 لسنة 
إلكرتونياً  الحكومية  للخدمات  العامة 
بصورة مجمعة باالحتياجات من بعض 
العام  ىف  االستخدام  شائعة  األصناف 
ينتهى  شهر  ملدة   2019/2018 املاىل 
بهدف  ذلك  ويأىت   ،2018/11/6 ىف 
عىل  املركزى  الرشاء  تجربة  إنجاح 
النحو املخطط له لتشمل كافة الجهات 
لضبط  سعياً  وذلك  لتنفيذها  املخاطبة 
أفضل  وتحقيق  الحكومى  اإلنفاق 

رشوط تعاقدية.
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 .. الثنائية  عاقاتنا  مبستوى  لارتقاء 
ورشاكتنا االسرتاتيجية.

كا تجدر اإلشارة اىل اتفاقى مع الرئيس 
عاماً   2020 عام  إعان  عىل  بوتن، 
ثقافياً بن مر وروسيا، حيث نأمل أن 
يشهد هذا العام، العديد من املناسبات 

االحتفالية، التى تعكس التواصل الثقاىف 
البلدين  بن   .. والفنى  والحضارى 

والشعبن الصديقن.

السيدات والسادة،
تأمن  ىف  وروسيا،  مر  تتعاون  وكا 
مستقبل أفضل لشعبيها، فإن التنسيق 
املستجدات  تناول  ليشمل  ميتد،  بيننا 
اإلقليمية ىف املنطقة، إمياناً منا باألهمية 
القصوى، الستعادة األمن واالستقرار ىف 
يُحقق  بشكٍل  األوسط،  الرشق  منطقة 
مستقباً  ويضمن  شعوبها،  مصالح 
الطويلة  املعاناة  بعد  لشبابها،  أفضل 
فيه  تسببت  وما   .. الحرب  قسوة  من 

من دمار.
القضية  اىل  تطرقنا  السياق،  هذا  وىف 

السيىس  الفتاح  عبد  الرئيس  عقد 
مؤمترا  بوتن  فادميري  الروىس  ونظريه 
صحفيا مشرتكا قبل قليل، لعرض نتائج 
التى عقدت  الروسية”  القمة “املرية 
منفردة  مباحثات  بجلسة  اليوم  صباح 
ملناقشة  وبوتن،  السيىس  الرئيسن  بن 

ودفعها  الثنائية  العاقات  ملفات  أهم 
ىف إطار العاقات االسرتاتيجية املتميزة 
التعاون  وتوسيع  وروسيا،  مر  بن 
والتبادل  االقتصاد  مجاالت  ىف  املشرتك 
السياحى  والقطاع  واالستثار  التجارى 

وتوطن الصناعة.
خال  كلمة  السيىس  الرئيس  وألقى 
“فخامة   : فيها  قال  الصحفى  املؤمتر 

الرئيس “فادميري بوتن”،
السيدات والسادة،

صديقى  ُمجدداً،  أشكر  أن  بدايًة  أود 
حفاوة  عىل  “بوتن”،  الرئيس  العزيز 
هذه  خال  الضيافة،  وكرم  االستقبال 
وتعكس  تؤكد  التى  املهمة،  الزيارة 
قوة العاقات التاريخية الوثيقة .. التى 

تربط بن مر وروسيا.
ويرسىن هنا، أن أؤكد لكم بالغ سعادىت، 

العاقات  اكتسبته  الذى  الكبري  بالزخم 
األعوام  مدار  عىل  الروسية،  املرية 
التى  واإلنجازات  املاضية،  األربعة 
وعىل  املجاالت،  مختلف  ىف  تحققت 
بن  الضخم  التعاون  مرشوع  رأسها 
البلدين، املتمثل ىف اتفاقية إنشاء املحطة 

النووية ىف الضبعة، وهو املرشوع الذى 
لنقلة نوعية ىف  يعد بدون شك، عنواناً 
الصديقن،  بلدينا  بن  التعاون  مستوى 
الصناعية  املنطقة  باإلضافة إىل مرشوع 
الذى ينقل  الروسية ىف رشق بورسعيد، 
من  البلدين،  بن  االقتصادى  التعاون 
مرحلة  إىل  التجارى  التبادل  مرحلة 
أنه  أثق  والذى  التصنيع،  ىف  التعاون 
حجم  ىف  حقيقية،  طفرة  إىل  سيفىض 
املبارشة  الروسية  االستثارات  ونوعية 

.. ىف مر.
املشرتكة،  جهودنا  كذلك  تكللت  لقد 
بن  الصداقة  عاقات  أوارص  تعزيز  ىف 
الرشاكة  اتفاقية  عىل  بالتوقيع  بلدينا، 
اإلسرتاتيجية الشاملة، التى سنكتب من 
خالها فصاً جديدا، عىل درب التعاون 
ممتدة،  آفاقاً  وستفتح  بيننا،  فيا 
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الشيخ  االسامى  املجاهد  اصدر 
الشعبية  املقاومة  قائد  سامة  حافظ 
االثنن  اليوم  صباح  بيانا  السويس  ىف 
 ( بجريدة  نرش  مبا  فوجئنا  فية  قال 
نجل  به  أدىل  مبا  الغراء   ) املريون 
مبارك  حسنى  محمد  املخلوع  الرئيس 
التى  اإلعام  أجهزة  عىل  اللوم  بإلقاء 
نر  أعياد  ىف  والده  لذكر  تتعرض  مل 
أكتوبر والدور الذى أداه والده بصفته 
كذلك  مستنكرًا  الطريان  ساح  قائد 
ربط هذا بحكم اإلدانة لوالده وولديه 
وادعائه ببطولة والده ىف ساح الطريان 
أنعى  وإين  أعيادها  ىف  الحرب  تلك  ىف 
شهداءنا األبطال الذين ضحوا بحياتهم 
به  يستنجدون  من  يجدوا  ومل  الغالية 
غري الله- تبارك وتعاىل – وإنني أسوق 
الحبيبة  مر  بأرض  املواطنن  لجميع 
بالتضحية  السادات  مع  أبيه  تواطؤ 

السيىس : اتفاق عيل تبادل املعلومات 
ملواجهة اإلرهاب

العشاء  يتناوالن  والسييس  بوتن 
ويتجوالن يف سوتيش.. والرئيس يدعو 
السياح الروس واألجانب لزيارة مر 
أن  السيىس  الفتاح  عبد  الرئيس  أكد 
املشرتكة  الروسية  املرية-  الجهود 
عاقات  أوارص  تعزيز  ىف  تكللت 
عىل  بالتوقيع  بلدينا،  بن  الصداقة 
اتفاقية الرشاكة االسرتاتيجية الشاملة، 
التى سنكتب من خالها فصاً جديدا، 
عىل درب التعاون فيا بيننا، وستفتح 
آفاقاً ممتدة، لارتقاء مبستوى عاقاتنا 

الثنائية.. ورشاكتنا االسرتاتيجية.
باملؤمتر  كلمته  ىف  السييس،  وأضاف 
الروىس  نظريه  مع  املشرتك  الصحفى 
مباحثاتها  عقب  بوتن،  فادميري 
مبنتجع سوتيش، أنه اتفق مع الرئيس 
عاماً   2020 عام  إعان  عىل  بوتن، 
نأمل  بن مر وروسيا، حيث  ثقافياً 
من  العديد  العام،  هذا  يشهد  أن 
تعكس  التى  االحتفالية،  املناسبات 
والفنى..  والحضارى  الثقاىف  التواصل 

بن البلدين والشعبن الصديقن.
الشكر  السيىس  الرئيس  ووجه 
بوتن”،  الرئيس  العزيز  لي”صديقه 
الضيافة،  عىل حفاوة االستقبال وكرم 
خال هذه الزيارة املهمة، التى تؤكد 
التاريخية  العاقات  قوة  وتعكس 
الوثيقة التى تربط بن مر وروسيا.

وأكد السيىس سعادته البالغة بالزخم 
العاقات  اكتسبته  الذى  الكبري 
األعوام  مدار  عىل  الروسية،  املرية 
التى  واإلنجازات  املاضية،  األربعة 
وعىل  املجاالت،  مختلف  ىف  تحققت 
بن  الضخم  التعاون  مرشوع  رأسها 
إنشاء  اتفاقية  ىف  املتمثل  البلدين، 
وهو  الضبعة،  ىف  النووية  املحطة 
املرشوع الذى يعد بدون شك، عنواناً 
التعاون  مستوى  ىف  نوعية  لنقلة 
إىل  باإلضافة  الصديقن،  بلدينا  بن 
مرشوع املنطقة الصناعية الروسية ىف 
التعاون  ينقل  الذى  بورسعيد،  رشق 
مرحلة  من  البلدين،  بن  االقتصادى 
التعاون  مرحلة  إىل  التجارى  التبادل 
سيفىض  أنه  أثق  والذى  التصنيع،  ىف 
ونوعية  ىف حجم  حقيقية،  طفرة  إىل 
ىف  املبارشة..  الروسية  االستثارات 

مر.
تتعاونان  وروسيا  أن مر  إىل  وأشار 
ىف تأمن مستقبل أفضل لشعبيها، و 
تناول  ليشمل  ميتد،  بينها  التنسيق 
املنطقة،  ىف  اإلقليمية  املستجدات 
إمياناً منا باألهمية القصوى، الستعادة 
الرشق  منطقة  ىف  واالستقرار  األمن 
مصالح  يُحقق  بشكٍل  األوسط، 
أفضل  مستقباً  ويضمن  شعوبها، 
من  الطويلة  املعاناة  بعد  لشبابها، 
من  فيه  تسببت  وما  الحرب  قسوة 

دمار.
أنها  السيىس  أكد  السياق،  وىف هذا 
القضية  إىل  مباحثاتها  ىف  تطرقا 
الكبري  التقارب  وملسنا  الفلسطينية، 
عملية  إزاء  وروسيا  مر  مواقف  ىف 
الفلسطينية-اإلرسائيلية،  السام 

منطقتنا  اي  املنطقه  هدأت  كلام 
عيل  االوتصحو  واستقرت  العربيه 
الشارع  لها  يخرج  جديده  ازمه 
لعبه  وتبدا  الفويض  وتبدا  العريب 
الناس  كل  يطلقها  التي  التخوين 
عيل كل الناس ال ينجو احد ونبدا يف 
مامرسه جلد الذات وصلب انفسنا 
جددونهتف  طواغيت  وصناعه 
االمر  ينتهي  ثم  ونندد  ونشجب 
او  سهره  او  العشاء  عيل  نتواعد 
الننا  الوقت  بعض  بها  اجازه منيض 
للراحه  ونحتاج  انفسنا  اجهدنا 
انهم  والله  العبث  ماهذا   ..........
ويحركون  يستثريونا  اي  من  عرفوا 
عواطفنا ويوجهونا نحو انتقاد ذواتنا 
االحباط  ونذيد  بله  الطيب  لنذيد 
االحباط  وبارتفاع  الشباب  بني 
يندفع شباب كرث لالرمتاء يف احضان 
تعدهم  التي  املتطرفه  الجامعات 
وتبدا   ....... العني  وحور  بالجنه 
وقودها  الرصاع  من  جديده  جوله 
ونشرتي  واموالنا  وذواتنا  استقرارنا 
تحت  بالعتاد  ونتذوذ  السالح 
ثرواتنا  فيها  نبدد  مختلفه  حجج 
ونعطل  يشء  كل  منهم  ونشرتي 
اال  االبداع  وميوت  االنتاجيه  ادواتنا 
الذات  وجلد  والتشهري  التخوين  يف 
...... أو ان نخضع لالبتزاز مبلف يتم 
وبامتياز   بالكامل  وصياغته  صناعته 
هدفها  مخابراتية  قوي  قبل  من 
عيل  االستقراروالضغط  زعزعه 
ابتزازهم  لقبول  السياسية  قادتنا 
مصالحنا  تهم  ملفات  عن  والتنازل 
الوطنية وعلينا ان ننتبه ايل ذلك وال 
والبلبلة  االثاره  هذه  خلف  ننساق 
الجزيرة  قناه  معروفه  أدواتها  التي 
ألعربيه  قنواتها  تسخر  حيث 
العام  الرأي  آلثاره  واإلنجليزية 
نافذه  شخصيات  وتحريك  العاملي 
عيل عالقه بهم ووضع األسئلة عيل 
آلثاره  للقادة  توجه  صحفني  السنه 
هذه القضية وجعلها واقع يف اذهان 
جوبلذ  إعالم  انها  العريب  املتلقي 
يصبح  ايل  ويكذب  يكذب  الذي 
الكذب أساس لروايات تنسج حولها 

القصص ........
وحاول تفهم 

مصر تالتين

 حاول تفهم 

“قمة  مكاسب  تحصدان  وروسيا  مصر 
سوتشى” بني السيسي وبوتني.. الرئيس 
الستئناف  األخضر  الضوء  يمنح  الروسى 
و”الضبعة  والغردقة..  شرم  إىل  الرحالت 
النووية” تدخل مرحلة التنفيذ.. والسيسى: 
إعالن 2020 عاما ثقافيا بني مصر وروسيا

بأرواح أبنائنا الغالية.
أعظم  من  وأبناءه  مر  جيش  اما 
النبى-  ذكر  وقد  األرض  عىل  الجيوش 
صىل الله عليه وسلم- )إذا دخلتم مر 
بها خري  فإن  كثيفا  جندا  منها  فاتخذوا 

أجناد األرض (
من  البطل  الجيش  هذا  يسلم  ومل 
املؤامرات عليه وأقول لعاء: قول ألبيك 
الرابعة  الفرقة  عىل  تآمر  الذى  من 
القنال  بغرب  كانتا  اللتان   23 والفرقة 
احتياطيا ومل يعربوا القناة يوم 6 اكتوبر 
كبار  جميع  معارضة  رغم  ودفعهم 
تم  وبعبورها  للعبور  حينذاك  الجيش 
هلكها لعدم وجود الغطاء الجوى لها 
الذى  الصاروخى  الحائط  عن  وبعيداً 
طريان  ساح  هاك  ىف  سببا  هو  كان 
لكل  صواريخه  أثر  ترى  وكانت  العدو 

من تسول له نفسه من طريان العدو .
الذى تسبب ىف ثغرة  : من  وقل البيك 

ىف  املتمثلة  الثوابت،  تأكيد  السيا 
رضورة التوصل إىل حل عادل وشامل 
أساس حل  الفلسطينية، عىل  للقضية 
 1967 عام  لحدود  ووفقاً  الدولتن، 
ومبادرة  الدوىل..  القانون  وألحكام 

السام العربية.
وأضاف أن تطورات األوضاع ىف سوريا، 
حظيت بحيز مهم من النقاش، حيث 
التشاور  مواصلة  أهمية  عىل  اتفقا 
حول  وروسيا،  مر  بن  والتنسيق 
عىل  والعمل  الحيوى،  امللف  هذا 
امليداىن  التصعيد  من  املزيد  تفادى 
سبل  بحث  مع  بالتوازى  سوريا،  ىف 
دعم الحل السياىس، وذلك من خال 
األممي، عىل إطاق  املبعوث  تشجيع 
أقرب  ىف  الدستور  صياغة  لجنة  عمل 
فرصة، كخطوة مهمة، لتهيئة الظروف 
املفاوضات  الستئناف  املناسبة 
سياىس  حل  إىل  وصوالً  السياسية، 
املرشوعة  الطموحات  يُحقق  شامل، 
ويحافظ  الشقيق،  السورى  للشعب 
السورية وسامتها  الدولة  عىل وحدة 

اإلقليمية.
تطرقت  ليبيا،  ىف  األوضاع  وبخصوص 
األزمة  مستجدات  إىل  املباحثات، 
واألمنى،  السياىس  الصعيدين  عىل 
وتبادالً التقييم حول جميع االتصاالت 
مختلف  بها  تقوم  التى  والتحركات، 

األطراف الفاعلة ىف ليبيا.
ىف  “َحرِصُت  السيىس:  الرئيس  وتابع 
هذا اإلطار، عىل إحاطة الرئيس بوتن 
ىف  السياىس  الحل  إزاء  مر،  برؤية 
القاهرة،  من  املبذولة  والجهود  ليبيا، 
عىل صعيد توحيد املؤسسة العسكرية 
مبهامها..  القيام  من  لتمكينها  الليبية، 

بفاعلية”.
تداعيات  ناقشا  أنها  وأضاف 
شهدتها  التى  األخرية،  االشتباكات 
من  أظهرته  وما  طرابلس،  مدينة 
ىف  امليليشيات  عىل  االعتاد  خطورة 
يكون  أن  يجب  الذى  األمن،  توفري 
األمنية  للقوات  حرية،  مهمة 
وأكدا  الوطنى،  والجيش  النظامية 
أهمية التزام املجتمع الدوىل، بالتنفيذ 
األممى  املبعوث  ملبادرة  الكامل، 
“غسان سامة” للحل ىف ليبيا، بجميع 
عنارصها، وما يتطلبه ذلك من تجنب 
الدخول ىف مسارات موازية للحل، لن 
تُفىض إال إلطالة األزمة، وتوسيع هوة 
الخاف ىف الرؤى بن األطراف املعنية، 
كونها ال تحظى بالرضورة بتوافق ليبى 

أو دوىل.
تبادل  تعزيز  أهمية  عىل  اتفقا،  كا 
املختصة،  األجهزة  بن  املعلومات 
لإلرهاب،  التصدى  بجهود  اتصاالً 
خاصًة فيا يتعلق بانتقال اإلرهابين، 
دول  إىل  االستقرار  عدم  مناطق  من 
إرهابية  ألعال  وارتكابهم  ى،  آخر 
رضورة  كذلك،  وأكدا  الدول،  تلك  ىف 
منع الدول ملرور هؤالء اإلرهابين عرب 
بشأنهم  املعلومات  وتبادل  أراضيها، 
واملنظات  األخرى،  الدول  كافة  مع 
السيىس  أكد  كا  املعنية،  الدولية 
مع  املكثف  للتعاون  مر  انفتاح 
روسيا ىف هذا املجال، باعتبار البلدين 

لمة
ك

عدد
 ال

والثالث  الثاىن  الجيشن  بن  الدفرسوار 
فأين كان أبوك وساح طريانه للتصدى 

لقوات الثغرة ؟ فيا حرستاه !
ومل  دبابات  بسبع  الثغرة  بدأت  لقد 
يجدوا من يقف لصدهم ولقد اتصلت 
عبدالغنى  محمد   / بالفريق  حينذاك 
فقال  الثغرة  الجمىس ألسأله عن هذه 
مل  دبابات  سبع  األن  أسود  خراب  يا   :
أصبح  فإذا  جوى  غطاء  لهم  يجدوا 
ساح  كان  فأين  ألوية  ستكون  الصباح 
ثم  السبع  للدبابات  ليتصدى  طريننا 
املضادة  الصواريخ  قواعد  استغاثة 
ىف  وجودها  اثبتت  التى  للطائرات 
ابنائنا  رؤوس  حمت  والتى  املعركة 
لتعرضهم  استغاثوا  بعدما  العبور  ىف 
ومل  العدو  دبابات  بواسطة  للنسف 
يجدوا حاية لهم من ساح طرياننا ما 
وتدمري  الجوى  الغطاء  كشف  إىل  أدى 

السويس ـ حسين بيومى

رؤية  تجمعها  تقليدين،  رشيكن 
التحدى  هذا  إزاء  ومشرتكة،  واضحة 
كا  املنطقة،  استقرار  عىل  الخطري 
قام باستعراض نتائج العملية الشاملة 
الفائقة  والنجاحات   ،2018 سيناء 
التى حققتها، ىف إطار جهود مر ىف 

مكافحة اإلرهاب.
وىف ختام كلمته، جدد الرئيس السيىس 
دعوته  عىل  بوتن،  للرئيس  شكره 
باسمه  روسيا،  لزيارة  له  الكرمية 
متانة  الشعب املرى، مؤكداً  وباسم 
بن  التاريخية  االسرتاتيجية  العاقات 
تطويرها  ملواصلة  وتطلعنا  البلدين، 
خال الفرتة املقبلة، مبا يلبى تطلعات 

شعبينا نحو االستقرار والتنمية.
من جانبه، أكد الرئيس الروىس فادميري 
بوتن، أن املباحثات التى عقدها عىل 
مستوى القمة مع الرئيس عبدالفتاح 
الفتا  وشاملة  مكثفة  جاءت  السيىس 

إىل أنها اتخذت مستويات كثرية.
وقال بوتن ىف كلمته باملؤمتر الصحفى 
املشرتك: “التقينا ىف أجواء غري رسمية 
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مع بداية انطاق املبادرة الرئاسية 
للكشف عن فريوس يس واألمراض 
والسكر  كالضغط   ” السارية  غري 
هنا  املستهدفة  والفئة  والسمنة، 
اعلن  سنة.،   18 الي  سن  فوق 
الحليم  عبد  الدكتور/عاء  االستاذ 
ان  عن  القليوبية  محافظ  مرزوق 
الطبية  املراكز  عدد املرتددين عىل 
بلغ  باملحافظة  واملستشفيات 
اذ   ، ومواطنه  مواطن   797920
حصلت مركز ومدينة شربا الخيمة 
عىل اعىل نسبة يف عدد املرتددين 
حيث بلغ عددهم165061مواطن 
بنها  ومدينة  مركز  يليها  ومواطنة 
حيث بلغ عدد املرتددين 117851 

مواطن.
تستهدف  املبادرة  أن  ايل  مشريا 

القليوبية تسجل مليون اال ربع مواطن ومواطنة 
منذ انطالق املبادرة الرئاسية لفريوس سى

اليـــوم الثانـــى ملؤتمـــر اإلفتـــاء.. الحبيـــب الجفـــرى: الشـــعوب 
فقـــدت حماســـتها تجـــاه القضايـــا الدينيـــة بســـبب اســـتغالل 
الجماعـــات.. مفتـــى القـــدس: نحـــن بحاجـــة لالجتهـــاد فـــى الفتـــوى.. 
وزيـــر أوقـــاف اليمـــن: نطالـــب باالجتهـــاد الجماعـــى فـــى النـــوازل

تعد أمانة ىف عنق الحاكم، وتقرر فيه 
السياسات التى تنظم شئونه طبقا ملبدأ 
املتكافئة  الفرص  فيه  وتتوافر  الشورى 
فيه  فرد  كل  يتحمل  حتى  للجميع، 
وكفاءته  قدرته  بحسب  مسئولياته 
الطائفية  عىل  اإلسام  قىض  وبهذا 
الطبقات وجعل  التفرقة بن  وأساليب 
“من  اإلسام:  ىف  مقررا  حقا  املساواة 
عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها 

وما ربك بظام للعبيد“.
وتقدم وزير األوقاف اليمنى بعدد من 
تحديد  منها  املؤمتر  ألمانة  التوصيات 
اإلنسانية،  بالحقوق  الفتوى  عاقة 
ومنهجية تأصيلها، سواء الفتوى الفردية 
االجتهاد  تفعيل  الجاعية،  الفتوى  أو 
حقوق  قضايا  دراسة  ىف  الجاعى 
ملراعاة  وأدعى  أنجح  ألنه  اإلنسان 
فيها  تتوفر  والتى  العامة،  املصلحة 
والخربة  الفقه  ألهل  اآلراء  مجموعة 
ولتخصصات العلمية واإلنسانية، املزيد 
تقدير  حول  الرشعية  الدراسات  من 
ومصالحها  اإلنسانية  الحقوق  مناط 
نظريات  من  واإلفادة  املستجدات،  ىف 
النظم السياسية واالجتاعية وآليتها ىف 
معايري حقوق اإلنسان عىل الوجه الذى 
الفتوى  تفعيل  املصلحة،  فيها  تُستوىف 
مؤسىس  نظام  خال  من  الرشعية 
يتصدر فيها الكفاءات الرشعية، ومتتن 
الدستورية،  للقوانن  بالتقنن  عاقتها 
توجيه  الدينية،  الهوية  متثل  وهى 
الدراسات  حول  الجهود  من  املزيد 
التى  والنوازل  للمستجدات  البحثية 
السلم  ىف  اإلنسان  حقوق  فيها  تتعلق 
والحرب، أو األزمات السياسية البينية.

 تطّور علمى أحدثته البرشيّة
أحمد  محمد  الشيخ  قال  جانبه،  من 
والديار  للقدس  العام  املفتى  حسن، 
اإلفتاء  مجلس  رئيس  الفلسطينية، 
األعىل خطيب املسجد األقىص املبارك، 
:”لقد طرأت عىل الّناس ىف هذا العر 
ىف  معروفة  تكن  مل  مستجّدة،  قضايا 
العصور الّسابقة، وكان ظهورها نتيجة 
التطّور العلمى الذى أحدثته البرشيّة، 
وتطّورت هذه الحياة بأشكالها جميعها 
من  مثله  مير  مل  مذهًا،  رسيًعا  تطّوًرا 
قبل، فكانت الّنوازل تنزل، وغلب عىل 
معظمها طابع العر املتميّز بالتّعقيد 
والتّشابك، مّا جعل الحاجة ماّسة إىل 
وبيان  والّنوازل،  القضايا  هذه  بحث 
العلم  أهل  قبل  من  الرّشعيّة  أحكامها 
معرفة  حيث  واالختصاص،  واالجتهاد 
أحكام هذه القضايا والّنوازل املعارصة 
علميًّا  بحثًا  تستلزم  رشعيّة،  رضورة 
تختلف  املكلّفن  أفعال  ألّن  منهجيًّا؛ 
باختاف الزّمان واملكان والعرف املُتَّبع، 
وتدور عليها األحكام الرّشعيّة من ِحّل 

وُحرمة، وندب وكراهة واستحباب“.
والديار  للقدس  العام  املفتى  وتقدم 
اإلفتاء  مجلس  رئيس  الفلسطينية، 
األعىل خطيب املسجد األقىص املبارك، 

املستجّدات  أن  التوصيات  من  بعدد 
الجديدة  الطبّيّة  الوقائع  هى  الطبّيّة: 
الخاّصة باإلنسان، والتى مل يعر بشأنها 
عىل نص أو اجتهاد سابق، حاجة الّناس 
الّنوازل  ىف  والّنظر  االجتهاد  توجب 
الرّشعى،  الحكم  ملعرفة  الحادثة، 
املعارصة  القضايا  ىف  للّناظر  بّد  وال 
عّدة  من ضوابط  الطبّيّة  واملستجّدات 
األقرب  الرّشعى  الحكم  إىل  للوصول 
تحديد  أهّمها:  من  والتى  للّصواب، 
واستشارة  وقوعها،  والتّأكّد من  الّنازلة 
أهل االختصاص فيها لتصّورها وفهمها 
فهًا دقيًقا، وال بّد من تكييفها فقهيًّا، 
إليه،  تنتمى  الذى  األصل  ملعرفة 
الّنوازل  ىف  الّناظر  عىل  يجب  كا 
واملستجّدات أن يراعى تحقيق املصالح 
عن  يخرج  ال  حتّى  وفتواه،  حكمه  ىف 
العليا،  ومقاصدها  الرّشيعة  كلّيّات 
له  الجاعى  االجتهاد  أن  إىل  باإلضافة 
الّدور األكرب واألبرز ىف معالجة القضايا 

الطبّيّة املعارصة.
اإلفتاء فرض من فروض الكفاية

سعد،  ممدوح  أحمد  الشيخ  وأوضح 
األبحاث  إدارة  ومدير  الفتوى،  أمن 
رشيف  منصب  اإلفتاء  أن  الرشعية، 
سبحانه  املوىل  رشَّفه  جليل؛  عظيم، 
تعاىل:  قال  عباده،  أفتى  حن  وتعاىل 
“ويستفتونك ىف النساء قل الله يفتيكم 
الله صىل  رسول  سيدنا  ورشفه  فيهن” 
ىف  تواله  حن  وسلم  وآله  عليه  الله 
قال  حيث  له؛  ربه  بترشيف  حياته، 
تعاىل: “وأنزلنا إليك الذكر لتبن للناس 
يتفكرون”، وقد  ولعلهم  إليهم  نزل  ما 
حياة  ىف  الرشيف  املنصب  هذا  توىل 
النبى صىل الله عليه وسلم وبعد وفاته 
أصحابه الكرام بترشيفه لهم صىل الله 
العلم  أهل  توىل  ثمَّ  وسلم،  وآله  عليه 
بعدهم هذا املنصب الرشيف فقد جاء 
من حديث أىب الدرداء رىض الله تعاىل 
عليه  الله  صىل  الله  رسول  عن  عنه 

وسلم: “إن العلاء ورثة األنبياء“.
فروض  من  فرض  اإلفتاء  أن  إىل  وأشار 
سقط  بعضهم  من  وقع  فإذا  الكفاية، 
يقع  مل  ومتى  الجميع،  عن  الحرج 
مبنصب  قائم  واملفتى  آمثون،  فالكل 
يجب  التى  األمة  عن  نيابة  اإلفتاء 
املهم وإال  املقصود  عليها تحقيق هذا 
بفرض  القيام  قيل:  وقد  اإلثم،  لحقها 
العن؛  بفرض  القيام  من  أوىل  الكفاية 
يسقط  الكفاية  بفرض  القائم  ألنَّ 
وىف  غريه،  وعن  نفسه  عن  الفرض 
نفسه  عن  الفرض  يسقط  العن  فرض 
حكم  النووى  اإلمام  ذكر  وقد  فقط، 
لكتاب  النفيسة  مقدمته  ىف  اإلفتاء 
اإلفتاء  أن  “اعلم  قال:  حيث  املجموع 
الفضل  املوقع كثري  الخطر كبري  عظيم 
الله  صلوات  األنبياء  وارث  املفتى  ألن 

وسامه عليهم وقائم بفرض الكفاية“.

كتب : محمد فايز

اجتاعاتهم  دولة   73 علاء  واصل 
مبؤمتر  مشاركتهم  أثناء  القاهرة  ىف 
اإلفتاء  وهيئات  لدور  العامة  األمانة 
ىف العامل واملنعقد تحت رعاية الرئيس 
عبدالفتاح رئيس الجمهورية، واملنعقد 
بن  الفتوى  ىف  “التجديد  عنوان  تحت 
عقدت  حيث  والنظرية”،  التطبيق 
من  عدد  خالها  تحدث  جلستان 
العلاء عن حقوق اإلنسان والجوانب 

الطبية.
عىل  بن  الحبيب  الداعية  قال   
اإلسامية  للدول  كان  إنه  الجفرى، 
مع  التعامل  ىف  وجوالت  صوالت 
بحقوق  املتعلقة  املعاهدات  نصوص 
التحفِظ، العتبار  تراوحت بن  اإلنسان 
مخالفة  عليها  املتحفظ  النقاط 
تتعارض  وكونِها  اإلسامية،  للرشيعة 
كا  الوطنية،  والقوانن  الدساتري  مع 
متوالية  تغريات  املنطقة  عىل  طرأت 
واملؤسسات  الحكومات  مستوى  عىل 
فالحكومات  والشعوب،  الدينية 
متعددة  لضغوطات  تتعرض  املسلمة 
أفغانستان  األمريىك عىل  االعتداء  منذ 
مرحلة  ىف  وتريتها  تضاعفت  والعراق 
عليها  ترتب  وما   ،2011 سنة  الثورات 
اإلقليمى،  للراع  واشتعال  دمار  من 
مقاومة  عىل  قدرتها  جعل  ما 
تفتقد  باملعاهدات  املتعلقة  الضغوط 
وكذلك  صابتها،  من  قليل  غري  قدًرا 
حاستها  من  الكثري  الشعوب  فقدت 
استغال  بسبب  الدينية  القضايا  تجاه 
املطّهرة  للرشيعة  اإلسامية  الجاعات 
السلطة،  عىل  وتنافساتها  رصاعاتها  ىف 
من  متسعة  رشائح  الشكوك  وساورت 
لهول  الدينى  الخطاب  تجاه  الشباب 
ارتكبتها  التى  الجرائم  من  ظهر  ما 

التنظيات املسلحة باسم الدين.
الجاعات  مارسته  مرتاكم  تشكيك 

اإلسامية
الدينية  املؤسسات  فقدت  وأيًضا 
تأثريها  من  قليل  غري  قدًرا  األصيلة 
املرتاكم  التشكيك  إثر  عىل  ومرجعيتها 
ىف  اإلسامية  الجاعات  مارسته  الذى 
جاء  ثم  املؤسسات،  هذه  مصداقية 
و”الحداثين”  العلانين  متطرىف  دور 
اإلسامية  الجاعات  بدأته  ما  ليكملوا 
مسبوقة،  غري  حاسة  ىف  املتطرفة 
هذه  ىف  الطاعنة  حماتهم  فتوالت 
املؤسسات العريقة وىف أهليتها وسامة 
لهذه  املعد  الخلف  وكأنهم  مناهجها، 

الجاعات.
عطية،  أحمد  الدكتور  قال  جانبه،  من 
اليمنى،  واإلرشاد  األوقاف  وزير 
مبفهومها  اإلنسان  حقوق  إقرار  أن 
الحرية  ىف  حقه  وأهمها  اإلسامى، 
املجتمع  إلقامة  مدخا  تعد  واملساواة 
املجتمع  نواة  األرسة  أن  ومبا  الصالح، 
ويهيئ  بحايته  يحوطها  اإلسام  نجد 
أما  والتقدم،  االستقرار  أسباب  كل  لها 
فيه  فالسلطة  ككل  للمجتمع  بالنسبة 

 2.9 لعدد  الشامل  الطبي  املسح 
مليون مواطن فوق سن الي18 عام 
متركز  نقطة   256 عدد  خال  من 
الستقبال  املحافظة  وقرى  مبدن 
املبديئ  الفوري  للفحص  املواطنن 
اىل توفر 18  باإلضافة  لفريوس ىس 
مركز طبى باملستشفيات الستكال 
عرب  العاج  وتلقى  الفحوصات 
فريق من األطباء والعاملن باملهن 
األسنان  وأطباء  والصيادلة  الطبية 
وفرق التمريض والعاملن اإلدارين 
تم  الذين  البيانات  ومدخيل 

إعدادهم وتدريبهم.
ولفت السيد املحافظ أنه تم توفري 
املواطنن  لنقل  إسعاف  سيارات 
ملقر  للوصول  قادرين  الغري 
االتصال  فور  الصحية،  الوحدات 

بغرفة العمليات بالديوان العام.
أن  سيادته،  افاد  االطار  هذا  وىف 
الحملة القومية للقضاء عىل فريس 
يس تعمل عىل فرتتن من 9 صباحا 
 9 وحتى  عرا   3 ومن  عرا  لي3 
تخصيص  تم  انه  إىل  مشريا  مساًء، 
رقم15333  الساخن  الخط 
من  الشكاوى  وتلقي  لاستعام 

املواطنن من أبناء املحافظة.

“املسح  حملة  برنامج  أن  مضيفا 
يتضمن  يس”  لفريوس  الشامل 
زيادة  مرض  عن  املبكر  الكشف 
الدم،  ضغط  ارتفاع  السكر،  نسبة 
األشخاص  واكتشاف  السمنة”، 
األكر ُعرضة لإلصابة بهذه األمراض 
هذا  مضاعفاته  من  الحد  بهدف 
باإلضافة إىل عمل الفحوص الطبية 
واملعملية الخاصة يف أماكن اإلحالة 
ورصف العاج الازم لها مجانا من 
اللجنة  من  املعتمدة  املراكز  خال 

القومية “لفريوس يس” باملحافظة
اإلجراءات  جميع  أن  إىل  مؤكدا 
للمواطن  تقدم  السابقة  الطبية 
القومي  الرقم  ببطاقة  وتتم  مجانا 
محافظة  بنطاق  املواطنن  لجميع 

القليوبية
املواطنن  املحافظ  السيد  ويناشد 
عىل  بالكشف  القيام  عىل  الحرص 
الصحة  عىل  حفاظا  ىس  فريوس 
العامة وملساعدة املسئولن للقضاء 
وقت  أرسع  يف  املرض  ذلك  عىل 
فريوس  من  خالية  مر  لتصبح 
بدون  املرض  ان هذا  )يس( مؤكدا 
اىل  سيؤدى  عاج  او  متابعة 

مضاعفات خطرية
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رئيس  مدبويل  مصطفى  الدكتور  أكد 
مجلس الوزراء، وزير اإلسكان واملرافق 
بداية  ىف  العمرانية،  واملجتمعات 
الوزراء  ملجلس  األسبوعى  االجتاع 
الذى عقد اليوم األربعاء  برئاسته، عىل 
أهمية االستمرار ىف العمل عىل تحسن 
مبا  مر،  ىف  االستثار  ومناخ  بيئة 
يسهم ىف جذب املزيد من االستثارات 

الجديدة املحلية واألجنبية.
أهمية  إىل  الوزراء  رئيس  وأشار 
املوافقات  جميع  تجهيز  عىل  العمل 
االستثارية  باملرشوعات  الخاصة  
الوزارات، وخاصة  املختلفة من جانب 
حرص  مؤكداً  اإلنتاجية،  املرشوعات 
التيسريات  الدولة عىل تقديم مختلف 
حجم  لزيادة  سعياً  للمستثمرين، 
من  ميكن  ومبا  مر،  ىف  استثاراتهم 
خال  مرتفعة  منو  معدالت  تحقيق 

الفرتة القادمة.
الوزارات  مختلف  مدبوىل  وطالب 
استثارية  مرشوعات  لديها  التي 
سيتم طرحها خال هذه الفرتة برسعة 
خال  الوزراء  مجلس  إىل  إرسالها 
أسبوع، لانتهاء من املوافقات الخاصة 
تلك  واعتاد  وقت،  أرسع  يف  بها 
واعدة  استثارية  كفرص  املرشوعات 
املستثمرين  تنفيذها من جانب  ميكن 
سواء عىل الصعيد املحىل أو الخارجى، 
حالياً  تتسابق  الدول  أن  إىل  مشرياً 
لديها،  خارجية  استثارات  لجذب 
وهو ما يحتم علينا أن نكون جاهزين 
كل  من  املوافقات،  منتهية  مبرشوعات 
املستثمرين،  عىل  لتسويقها  الجهات 

للبدء ىف تنفيذها.
اجتاعات  أن  إىل  املالية  وزير  وأشار 
الدوىل،  النقد  وصندوق  الدوىل،  البنك 

مر  أن  أكدت  مؤخراً،  عقدت  التى 
حققت  دول  أربع  إحدى  تعترب 
إصاحات اقتصادية ناجحة، مضيفاً أن 
النقد  صندوق  عن  الصادرة  التقارير 
االقتصاد  “آفاق  عنوان  تحت  الدويل 
 2018 لعامي  النمو  وتوقعات  العاملي 
تطور  عىل  الضوء  ألقت   ،″2019 و 
أداء االقتصاد املري يف ظل املتغريات 
يشهدها  التي  واالقتصادية  السياسية 
تلك  أكدت  حيث  العاملي،  االقتصاد 
التقارير عىل استمرار النظرة االيجابية 
لصندوق النقد الدويل يف أداء االقتصاد 
التي  الطاحنة  األزمة  رغم  املري 
تشهدها األسواق الناشئة، وأبقت عىل 
توقعاته السابقة ملعدالت منو االقتصاد 

املري.
إشادة  إىل  املالية  وزير  أشار  كا 
التنفيذية  املديرة  الجارد،  كريستن 
لصندوق النقد الدوىل، حول ما تحقق 
أن  مضيفاً  األخرية،  الفرتة  يف  مر  يف 
االستمرار  رضورة  عن  تحدث  الجميع 
والعمل  الحالية،  النمو  معدالت  يف 
عىل رفعها، مع ترسيع وترية االستثار، 

وتحسن البيئة االستثارية.
وىف هذا الصدد جدد الدكتور مصطفى 
االهتام  رضورة  عىل  التأكيد  مدبوىل 
فض  لجان  قرارات  تنفيذ  برسعة 
الوزراء  مكلفاً  االستثار،  منازعات 
مبراجعة ومتابعة تنفيذ هذه القرارات 

كل يف وزارته.

الحكومة تعلن االنتهاء من املسح الطبى لـ3.4 مليون مواطن بمبادرة الرئيس 
للقضاء على فريوس “سي”.. ومدبوىل: الدول تتسابق لجذب استثمارات 

خارجية ويجب أن نكون جاهزين بمشروعات منتهية املوافقات لبدء تسويقها
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وزير البرتول يشهد توقيع مذكرة تمويل 
مشروع مشتقات امليثانول بـ40 مليون دوالر

مؤتمر “سالسل اإلمداد” يختتم أعماله بعدد 
من التوصيات بحضور الرئيس التنفيذي 

مليناء امللك عبداهلل، ريان قطب

رئيس  نائب  ثيفينوت  نيكوالس  والسيد 
البرتولية  لاستثارات  العربية  الرشكة 

)أبيكورب( .
وأضاف املا أن وزارة البرتول لديها توجه 
البرتوكياويات  صناعة  تطوير  يف  واضح 
وعوائدها  استثاراتها  وزيادة  املرية 
مضافة  قيمة  من  متثله  ملا  الدولة،  عىل 
من  تحقق  ما  ظل  يف  البرتولية،  للروات 
اكتشافات غازية كربى يتم تنميتها لزيادة 

اإلنتاج املحىل من الغاز الطبيعى.
من جانبه أشار املهندس جودت الصادق 
استثارات  إجايل  أن  إىل  الرشكة  رئيس 
دوالر  مليون   60 حوايل  تبلغ  املرشوع 
كبار  طريق  عن  منها   %40 متويل  يتم 
املساهمن من أصحاب رأس املال و%60 
الخارجية  القروض  طريق  عن  منها 
عىل  املرشوع  إقامة  سيتم  وأنه  امليرسة 
داخل  مربع  مرت  ألف   100 مساحة 
املرية  للرشكة  املخصصة  األرض 
دمياط  مبيناء  للبرتوكياويات  القابضة 
إنتاج  مصادر  من  الشديد  لقربها  وذلك 
اإلنتاج  وتسهيات  واملرافق  الخام  املواد 
عاوة  املستهدفة  املحلية  واألسواق 

وتدريب  الختيار  مناسبة  آليات  ووضع 
وتأهل وتوظيف الشباب الوطني.

ورقة  الثاين  يومه  يف  ناقش  املؤمتر  وكان 
وسلسلة  الطاقة  “أهمية  حول  عمل 
عىل  املرتتبة  التأثريات  ومدى  التوريد 
الرتكيز عىل ساسل  الطاقة خال  صناعة 

اإلمداد”.
الورقة مقدمة من 3 مشاركن هم الرئيس 
السعودية  جاكوبس  لرشكة  التنفيذي 
الرئيس  ونائب  عقييل،  عيىس  املهندس 
الوطنية  الكهرباء  برشكة  للهندسة 
كلية  ووكيل  السعدي،  وليد  املهندس 

الجبيل للصناعة الدكتور فادي الفياض.
ساسل  أن  عقييل  املهندس  وأوضح 
اإلمداد يف اململكة توفر منتجات الطاقة 
وأن  معقولة،  بتكاليف  الخاص  للقطاع 

األوروبية  لألسواق  التصدير  سهولة  عىل 
واألفريقية عن طريق ميناء دمياط والذي 
الشحن  خطوط  معظم  خاله  من  مير 

العاملية.
وأضاف أن املرشوع يهدف إىل إنتاج 18 
اليوريا فورمالدهيد  من  ألف طن سنوياً 
تركيز 85 املستخدمة يف صناعة األسمدة 
اليوريا  من  سنوياً  طن  ألف  و34 
يف  املستخدمة   65 تركيز  فورمالدهيد 
صناعة املواد الاصقة، و 26 ألف طن من 
النفتالن فورمالدهيد املسلفن املستخدم 
يف صناعة الخرسانة الجاهزة اعتادا عيل 
كامليثانول  محلياً  املنتجة  البرتوكياويات 
املنتج برشكة إمييثانكس بكمية 30 ألف 
طن سنوياً واليوريا املنتجة برشكة موبكو 
والصودا  سنوياً  طن  ألف   24 بكمية 
البرتوكياويات  برشكة  املنتجة  الكاوية 
املرية بكمية 8آالف طن سنوياً وحمض 
زعبل  أبو  برشكة  املنتج  املركز  الكربيتيك 
سنوياً،  طن  آالف   9 بكمية  للكياويات 
وتسهيات  املرافق  توفري  إيل  باإلضافة 
اإلنتاج عن طريق رشكة إمييثانكس وميناء 

دمياط.

كثريا من الرشكات تسعى إلدخال ساسل 
اإلمداد يف قطاعتها املختلفة.

قطاع  أن  إىل  الفياض  الدكتور  وأشار 
من   %14 نحو  يستهلك  البرتوكياويات 
النفط العاملي ونحو 8% من حجم إنتاج 
اململكة  أن  إىل  مشرياً  العاملي،  الغاز 
حيث  من  دولة   166 بن   55 املرتبة  يف 
لبلوغ  وتسعى  اللوجستية،  الخدمات 

املرتبة 25.
مليناء  التنفيذي  الرئيس  أكد  جانبه  من 
أن  عىل  قطب”   “ريان  الله  عبد  امللك 
اململكة  موقع  لتحسن  يسعى  امليناء 
عرب  العاملي،  اللوجستي  األداء  مؤرش  يف 
الجارك،  قطاعات  يف  العمليات  تحسن 
والبنية التحتية، وتتبع الشحنات، وسهولة 
اللوجستية،  الخدمات  وتوفري  التحرك، 

ورسعة التوصيل.

البرتول  وزير  املا  طارق  املهندس  شهد 
الخاصة  املذكرة  توقيع  املعدنية  والروة 
مشتقات  إنتاج  متويل مرشوع  بإجراءات 
مليون   40-35 مابن  يرتواح  مبا  امليثانول 
ملشتقات  السويس  رشكة  بن  دوالر 
لاستثارات  العربية  والرشكة  امليثانول 
البرتولية )أبيكورب(، وذلك متهيداً لتوقيع 
الفرتة  خال  النهائية  التمويل  اتفاقية 

القادمة.
دفعة  يعد  التوقيع  هذا  أن  املا  وأكد 
ميثل  الذى  الحيوى  املرشوع  لهذا  قوية 
صناعة  إىل  إضافتها  متت  جديدة  حلقة 
منتجات  لتوفري  املرية  البرتوكياويات 
وأن  املحىل،  السوق  يحتاجها  حيوية 
توقيع خطاب التفويض ومذكرة الرشوط 
لتمويل  أبيكورب  رشكة  مع  واألحكام 
الوزارة  اسرتاتيجية  مع  يتسق  املرشوع 
الخاص  التمويل  مصادر  تنويع  برضورة 
مبرشوعاتها ما له أثر إيجايب ىف تخفيض 
الضغط عىل العملة الصعبة ودفع عجلة 

التنمية االقتصادية.
الصادق  جودت  املهندس  املذكرة  وقع 
امليثانول  ملشتقات  السويس  رئيس رشكة 

اختتم مؤمتر “ساسل اإلمداد والخدمات 
النقل  وزارة  نظمته  الذي  اللوجستية” 
بعدد  أعاله  يومن  مدى  عىل  بالرياض 
لتبني  الدعوة  أهمها  التوصيات،  من 
املتخصصة  األعال  حاضنات  وتفعيل 
هذا  تبني  يف  والتوسع  باللوجستيات 

املجال أكادميياً.
أيضا،  املؤمتر  توصيات  تضمنت  كا 
القطاع  تخدم  مبادرات  إطاق  رضورة 
للتوظيف  متخصصة  ومنصة  اللوجستي 
فيه، وإيجاد الئحة أسعار لخدمات النقل 

حسب املسافة والحمولة والتخزين.
املبادرات  ربط  التوصيات  وتضّمنت 
باللوجستيات  الخاصة  الدولية  النسائية 
املحلية، والتفكري يف االندماج واالستحواذ 
عماقة،  برشكات  السوق  رفد  أجل  من 

كتبت - د. هويداالشريف

وزيرة االستثمار: 3 مليارات دوالر تمويل 
جديد من البنك الدوىل ملصر

البنك الدوىل يشيد بتجربة مصر اإلصالحية 
واالستثمار فى رأس املال البشرى فى الجلسة 
االفتتاحية الجتماعات باىل بحضور 185 دولة

الدوىل، أنها بحثت ىف باىل مع كريستالينا 
جريوجيفا املديرة اإلدارية للبنك الدوىل 
لصندوق  املشرتكة  االجتاعات  خال 
بباىل  الدويل  والبنك  الدوىل  النقد 
عىل  مر  بحصول  الخاصة  الرتتيبات 
إطار  ىف  يأىت  والذى  الجديد،  التمويل 
االصاح  إجراءات  ىف  الدوىل  البنك  ثقة 
وحرصه  مر،  تنفذها  التى  االقتصادى 
واملساعدة  الدعم  تقديم  استمرار  عىل 
ملر لتنفيذ برنامج اإلصاح االقتصادى 

واالجتاعى.

نجاح  وقصة  واالجتاعى  االقتصادى 
مر ىف االستثار ىف رأس املال البرشى، 
موضحا أن مر نجحت ىف خفض دعم 
الطاقة لجعل االستثارات ىف رأس املال 
ساعدها  وقد  اشمل،  بشكل  البرشى 
الدوىل ىف استقطاب االستثارات  البنك 
مجال  ىف  الخاص  القطاع  من  االجنبية 
الطاقة الجديدة واملتجددة، ما أدى إىل 
زيادة املساحة املالية للحكومة املرية 
ووصول  سنويا،  دوالر  مليار   14 بنحو 
مليون   12 نحو  إىل  املدرسية  التغذية 
الشامل  بالتحول  مر  وقامت  طفل، 
وتأسيس  والتعليم  الصحة  تطوير  ىف 

شبكات متكامل للرف الصحى.
عن  اعلن  الدوىل  البنك  أن  وأوضح 
جهد  وهو  البرشى  املال  رأس  مؤرش 
زيادة  وترية  ترسيع  يستهدف  عاملي 
االستثارات يف البرش كا وكيفا من أجل 

تعزيز العدالة والنمو االقتصادي.
أولوية  يضع  الدوىل  البنك  أن  وذكر 
الزالزل  مثل  الطبيعية  الكوارث  لتمويل 
عىل  الدول  ومساعدة  وتسونامى، 
االستثار ىف شعوبها ىف الصحة والتعليم 
النمو  وتعزيز  املتكاملة،  الطاقة  الطاق 
كافة  ىف  الفقر  من  والحد  االقتصادى 
انحاء العامل بحلول 2030 وتعزيز الرخاء 

املشرتك ىف العامل.
ىف  مليار شخص  من  أكر  أن  إىل  وأشار 
لكن  املدقع  الفقر  من  خرجوا  العامل 
مازال هناك أكر من نصف سكان العامل 
ىف  دوالر  نصف  من  اقل  عىل  يعيشون 
اليوم، وهو ما يجعل البنك يضاعف من 
واملستدام  الشامل  النمو  لدفع  جهوده 

وأوضحت املديرة اإلدارية للبنك الدوىل، 
إن البنك الدوىل حريص عىل دعم الجهود 
االقتصادى  التحول  عملية  ىف  املرية 
واالجتاعى، ومساعدة جهود الحكومة 
املرية ىف جذب االستثارات األجنبية 
إىل مر، الفتا إلىعىل حرص البنك عىل 
خاصة  األولوية  ذات  القطاعات  دعم 
تنمية سيناء بقيمة مليار دوالر، إضافة 
األساسية  البنية  مرشوعات  دعم  إىل 
والنقل والزراعة، واستمراره ىف مساندة 

برنامج اإلصاح االقتصادى.

القطاع  استثارات  تجميع  خال  من 
نحو  عاجلة  اجراءات  واتخاذ  الخاص 

تغريات املناخ.
الجارد،  كريستن  السيدة/  ودعت 
العامل  الدوىل،  النقد  صندوق  مديرة 
التحديات  ومواجهة  التعددية  إىل 
أهمية  إىل  مشرية  الجديدة،  االقتصادية 
ليصبح  العاملى  التجارى  النظام  اصاح 

أكر كفاءة ويناسب املستقبل.
عدم  تحديات  يواجه  العامل  أن  وذكرت 
واستمرارية  والتكنولوجيا  املساواة 
عىل  تؤثر  والتى  الحالية،  االوضاع 
معالجة  أن  مؤكدة  الكىل،  االقتصاد 
مشرتكة  اولوية  هي  املناخ  تغريات  اثار 
املشرتك،  العمل  دون  تحقيقها  ميكن  ال 
مع  الرشاكة  عىل  العمل  إىل  داعية 
القطاع الخاص ىف اطار العمل التعددى 
مختلف  ىف  املواطنن  احتياجات  وتلبية 
النقد  صندوق  أن  إىل  مشرية  الدول، 
ىف  التعددى  العمل  مع  سيكون  الدوىل 

الدول النامية.
رئيس  أوربو،  بيرتي  السيد/  وأكد 
الدوىل  للبنك  السنوية  االجتاعات 
الجلسة،  خال  الدوىل،  النقد  وصندوق 
يحقق  البرشى  العنر  ىف  االستثار  أن 
أن  إىل  مشريا  اقتصادية،  مكاسب 
لتحقيق  وطريقة  هدفا  ميثل  التعليم 
إىل  داعيا  املجتمع،  ورفاهية  التنافسية 
التغريات  لتخفيف  االنبعاث  تقليل 
البنك  مجموعة  أن  وذكر  املناخية، 
يعمان  الدوىل  النقد  وصندوق  الدوىل 
عىل تحقيق الرخاء املشرتك ىف االقتصاد 

العاملى.

وزيرة  نر،  سحر   الدكتورة  أعلنت 
تم  أنه  الدوىل،  والتعاون  االستثار 
الدوىل  البنك  مع  اتفاق  إىل  التوصل 
 3 بقيمة  إتاحة متويل جديد ملر  عىل 

مليارات دوالر.
يأىت ذلك ىف إطار  تنفيذ ما تم االتفاق 
عليه خال االجتاع األخري للرئيس عبد 
كيم،  جيم  والدكتور  السيىس،  الفتاح 
نيويورك سبتمرب  الدوىل ىف  البنك  رئيس 

املاىض.
والتعاون  االستثار  وزيرة  وأوضحت 

وزيرة  نر،  سحر  الدكتورة  مثلت 
والدكتور  الدوىل،  والتعاون  االستثار 
محمد معيط، وزير املالية، صباح اليوم 
جمهورية  2018م،  أكتوبر   12 الجمعة 
االفتتاحية  الجلسة  ىف  العربية،  مر 
الدوىل  للبنك  السنوية  لاجتاعات 
ىف  واملنعقدة  الدوىل،  النقد  وصندوق 
افتتحها  والتى  االندونيسية،  باىل  مدينة 
الرئيس جوكو ويدودو، رئيس اندونيسيا، 
مجموعة  رئيس  كيم،  جيم  والدكتور 
البنك الدوىل، والسيدة كريستن الجارد، 
بحضور  الدوىل،  النقد  صندوق  مديرة 
وزراء  ورؤساء  ميامنار،  رئيس  من  كل 
كمبوديا وفيتنام والوس، ومحافظن 185 
وصندوق  الدوىل  البنك  ىف  اعضاء  دولة 
معوض،  عمرو  والسفري  الدوىل،  النقد 

سفري مر لدى اندونيسيا.
رئيس  كيم،  جيم  الدكتور  وعرض 
الجلسة  خال  الدوىل،  البنك  مجموعة 
وبريو  مر  هم  دول   4 نجاح  قصص 
وبولندا واثيوبيا، مشيدا بربنامج االصاح 
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إضاءات مشر قة على نصر اكتوبر حرب اإلستنزاف بني عتمة الهزيمة وإشر قات النصر)3(
)بالعربية:  اإلستنزاف  حرب  كانت 
מלחמת ההתשה( أو حرب األلف يوم 
 ، اإلرسائيليون  بعض  عليها  أطلق  كام 
املرصي  الرئيس  أطلقه  مصطلح  وهو 
عىل  النارص  عبد  جامل  الراحل 
الصمود  مرحلتى  إنتهاء  مابعد  فرتة 
هامة  مرحلة  مثلث  واىت   ، والتصدى 
الهزمية  عتمة  من  للخروج  وحاسمة 
أظهرت   ، النرص  قات  إرش  بشائر  إىل 
املرصى  للجيش  عظيمة  بطوالت  فيها 
وتصدى  صمود  ملحمة  وسجلت 
وبطولة ، متثل وسام فخر لكل املرصيني 

بل لكل العرب ،
سنوات،  ثالث  لنحو  الحرب  استمرت 
الجو  سالح  غارات  استهدفت  وخاللها 
ورضب  املرصيني  املدنيني  اإلرسائييل 
مأساة  مثل  االطفال  الرهاب  املدارس 
محاوالت  كنت  البقر،  بحر  مذبحة 
العدو وهدفها إخضاع القيادة السياسية 
مقاتالت  ذلك  يف  مستخدمني  املرصية، 
الفانتوم األمريكية الحديثة. كام استعان 
املرصيون بالخرباء السوفييت وصواريخ 
الدفاع الجوي السوفياتية لتأمني العمق 
معارك  أيًضا  الحرب  وشهدت  املرصي. 
سوريا  من  وكل  إرسائيل  بني  محدودة 
ويف  الفلسطينيني.  والفدائيني  واألردن 
املواجهات  انتهت   1970 أغسطس،   7
بقرار الرئيس عبد النارص وامللك حسني 
إطالق  لوقف  روجرز  مبادرة  قبول 
تغيريات  أي  إىل  الحرب  تؤد  ومل  النار. 
ومل  النار،  إطالق  وقف  خطوط  يف 
للتوصل  الهادفة  املساعي  تنجح كذلك 
التعنت  بسبب  سلمية  تسوية  إىل 
الال  من  حالة  سادت  وإمنا  اإلرسائييل، 
بدورها  أدت  والتي  حرب،  والال  سلم 
ثالث  بعد  أكتوبر  حرب  نشوب  إىل 

سنوات ،
خالل هذ السنوت تخللتها عدة مراحل 
الصمود ثم  بدأ من مرحلة  هامة جدا 
مرحلة الدفاع النشط أو املواجهة تلتها 
املرحلة اكرث قوة وهى مرحلة التحدي 
تكونت من  واىت  االستنزاف  أو  والردع 
 – االوىل  املرحلة  هى  هامتني  مرحتني 
 ،1969 يوليو   19 وحتى  مارس   8 من 
يوليو   20 من   – الثانية  املرحلة  ثم 
بداية  ومع   ،1969 عام  نهاية  وحتى 
الالسلم  من  حالة  سادت  1970م  عام 
والالحرب استمرت قرابة الثالث سنوات 
حرب  إرشاقة  ظالمها  اخرتقت  والتى   ،
اكتوبر التى اذهلت العامل كله لتتحول 
قوية  إنطالقة  اىل  اجامدة  الحالة  هذه 
إنتصار  حالة  مثلت  73م  6اكتوبر  ىف 

ساحق وبجدارة ،
مرحلة التحدي والردع أو االستنزاف

شهر  كان  املرصي،  للتخطيط  طبقا 
فرباير 1969 ميثل نهاية الشهور الستة 
كان  مبا  انتقالية  كمرحلة  املحددة، 

يطلق عليه الدفاع النشط. وشهد مارس 
1969 أهم مراحل التصعيد العسكري 
يف  والرابعة  الثالثة  الجولتني  بني  ما 
أديرت  وقد  اإلرسائييل.  العريب  الرصاع 
هذه املرحلة سياسيا وعسكريا بتنسيق 
ولتتوازن  منها  الهدف  لتحقق  متكامل 
وتحددت  والتهدئة.  التصعيد  يف 
العدو  تقييد حرية تحركات  مهامها يف 
وإرهاقه  للقناة،  الرشقية  الضفة  عىل 
وإحداث أكرب خسائر به، وكانت هـذه 
التي امتدت من يوم 8 مارس  املرحلة 
طويلة   ،1970 أغسطس   8 إىل   1969
عن  عسكريا  تقـل  ال  وهي  وشاقة، 
العريب  الرصاع  جوالت  من  جولة  أي 

اإلرسائييل، بل تعد
الرصاع  هذا  تاريخ  يف  جولة  أطول 
جدا  قصرية  زمنية  مبراحل  ارتبطت 

توالت تباعا .
املرحلة االوىل – من 8 مارس وحتى 19 

يوليو 1969
مارس   8 صباح  املرحلة  هذه  بدأت 
من  يوليو   19 إىل  وامتدت   ،1969
مطلقة  بسيطرة  ومتيزت  نفسه،  العام 
الجبهة.  خط  عىل  املرصية  للقوات 
وكانت املدفعية هي الوسيلة الرئيسية 
للعمل خاللها، حيث صبت عىل حصون 
خط بارليف، واألهداف األخرى، حوايل 
 8 يوم  أعاملها  بادئة  قذيفة،  ألف   40
منذ  مؤثر  نرياين  حشد  بأكرب  مارس 
توقفت نريان حرب يونيو. واستمر هذا 
القصف ساعات متواصلة، اشرتكت فيه 
من  حشد  يعاونها  مدفعية،  كتيبة   34
أسلحة الرضب املبارش كاملدافع املضادة 
للدبابات، والدبابات الثقيلة عيار 122 
خط  دشم  نريان  مزاغل  لتدمري  مم، 
بارليف. وقد أحدث هذا القصف تأثريا 
القابع رشق  اآلخر  الطرف  شديدا عىل 
القناة، حتى وصل حجم الخسائر تدمري 
خط  يف  دشمة  و30  دبابة،   29 حوايل 
بارليف، وإسكات 20 بطارية مدفعية، 
وحرائق شديدة يف ست مناطق إدارية، 

وغري ذلك من الخسائر.
يوم  ظهر  بعد  من   3:30 الساعة  ويف 
عبد  الفريق  استشهد   ،1969 مارس   9
ومعه  له  جولة  أثناء  رياض  املنعم 
الجيش  قطاع  يف  قيادته،  مجموعة 
الثاين امليداين، يف منطقة النقطة الرقم 
أطلق  عندما  وذلك  باإلسامعيلية،   6
مدفعيته  نريان  اإلرسائييل  الجانب 
وانفجار إحدى الدانات بالقرب منهم، 
واستشهد  جميعا  أصابتهم  حيث 
الفريق عبد املنعم رياض أثناء إخالئه.

قاذفة اليوشني مرصية تقصف أهداف 
حرب  خالل  القناة  رشق  إرسائيلية 

االستنزاف
حدثان  وقع   ،1969 مارس   13 يف 
منطقة  ويف  واحد  وقت  يف  متضادان 
القوات  إغارات  بدأت  حيث  واحدة، 

للجيش  موقع  لتدمري  املرصية 
اإلرسائييل، يف منقطة جنوب البحريات 
نفذتها الكتيبة 33 صاعقة، ونجحت يف 
مهمتها ودمرت املوقع، وخطفت أسرياً، 
من  عينات  وغنمت  دبابتني،  وأصابت 

أسلحة العدو وألغامه.
القوات  كانت  نفسه،  الوقت  ويف 
قوارب،  إنزال  تحاول  اإلرسائيلية 
قريبة يف منطقة  واإلغارة عىل منطقة 
قوبلت  حيث  أيضا،  البحريات  جنوب 
املرصية  القوات  من  شديدة  بنريان 
التي كانت عىل أعىل درجة االستعداد 
لتأمني إغارتها. وبذلك أفشلت املحاولة 
طوال  بالنريان  االشتباكات  واستمرت 

الليل.
وسيلة  اإلرسائيلية  القوات  تجد  ومل 
القناة.  مدن  قصف  إعادة  سوى  للرد 

السكة  قطار  فقصفت 
مساره  يف  الحديد 

اإلسامعيلية  بني 
والسويس 

منطقة  يف 
الشلوفة. 
واستمرت 

القوات 
املرصية 

يف 
تصعيد 
أعاملها 

القتالية. 
كان  حتى 

إبريل   17 يوم 
1969، حيث نفذت 

الثاين  الجيش  قوات 
الخطة هدير، بتوجيه مدافع الدبابات 
والتسديد  املراقبة  فتحات  إىل  الثقيلة 
لدشم خط بارليف لتخرتقها. وتفجرت 
األفراد  وقتل  الداخل  من  الدشم 
الخطة  نجحت  وقد  بها.  املتحصنني 
متاما مبا أدى إىل تطاير ترصيحات وزير 
الدفاع اإلرسائييل الجرنال موىش ديان، 
التي  املرصية  القوات  ومهددا  واعدا 
اإلغارة  أعادت  بل  بتهديده،  تعبأ  مل 
عىل نقطة دفاعية قوية جنوب البالح 
لتدمرها. وكان الرد اإلرسائييل متوقعا، 
1969 عىل  إبريل   29 يوم  أغار  حيث 
للمرة  حامدي  نجع  محوالت  محطة 
زمنية  ناسفة  عبوات  وأسقط  الثانية، 
املدنيني  بعض  أصابت  إدفو  قرب 
مبارشا  املرصي  الرد  وكان  األبرياء. 
مبارشة،  التالية  الليلة  ويف  ورسيعا 

باإلغارة عىل
الثانية  للمرة  البالح  جنوب  نقطة 

ونسفها بالكامل.
تصاعدت  ويوليو،  يونيو  شهري  خالل 
الغارات من الجانبني. فقد نفذ الجانب 

اإلرسائييل خمس
إغارات، استهدفت مواقع منعزلة عىل 

ساحل خليج السويس والبحر األحمر، 
كان أهمها العملية بوملوس أو اإلغارة 
الخليج  شاميل  الخرضاء  الجزيرة  عىل 
قادها  التي   ،1969 يوليو   19 يوم 
يف  واستهدفت  ايتان،  رفائيل  الجرنال 
األساس موقع الرادار يف الجزيرة. وقد 
نادرة  جسارة  املدافعة  القوات  أبدت 
شهد لها األعداء قبل األصدقاء، لدرجة 
أن قائد املوقع ملا شاهد نجاح القوات 
الجزيرة،  إىل  الوصول  يف  اإلرسائيلية 
الجزيرة  قصف  املدفعية  من  طلب 
إرسائيليني  من  فيها  مبا  بالكامل، 
أن  ذلك  نتيجة  من  وكان  ومرصيني 
اإلرسائيليون  وتكبد  اإلغارة  فشلت 
ايتان  الجرنال  أجربت  كبرية،  خسائر 

عىل االنسحاب.
املرصية  القوات  شنت  املقابل  ويف 
الجيش  نقط  عىل  ناجحة  غارات 
اإلرسائييل القوية، أحدثت 
يف  وخسائر  تدمريا 
شامل  نقطتي 
والشط.  البالح 
اإلغارة  أما 
نقطة  عىل 

لسان 
التمساح 

مدينة  رشق 
اإلسامعيلية، 
النقطة  وهي 
أصابت  التي 
الفريق  الشهيد 
رياض،  املنعم  عبد 
الثأر  هي  فكانت 
الخاصة  القوات  من  املدبر 
املرصية بقيادة الشهيد املقدم إبراهيم 
القوات  هذه  أغارت  فقد  الرفاعي. 
 8 ليلة  مستوى  أعىل  عىل  املدربة 
حوايل  وأصابت  وقتلت   ،1969 يوليو 
دبابتني،  ودمرت  إرسائيليا،  جنديا   30
هذه  وخرست  دشم،   4 ونسفت 
األخرى  اإلغارة  أما  شهداء.   9 القوات 
يف  اإلرسائيلية  القيادة  أصابت  التي 
نقطة  عىل  اإلغارة  هي  فكانت  مقتل 
ويف  يوليو،   11 ليلة  توفيق  بور  لسان 
عىل  أخرى  إغارة  نفسه،  التوقيت 
القرش  منطقة  يف  القوية  النقطة 
شامل اإلسامعيلية. وقد نتج عن إغارة 
لسان بور توفيق قتل وجرح 40 فردا، 
دشم،  وأربع  دبابات  خمس  وتدمري 
القوات  تتكبد  أن  دون  واحد،  وأسري 

املرصية أي خسائر.
وقد أدت نتائج هذه اإلغارات األليمة 
إرسائيل  خطط  يف  جذري  تغيري  إىل 
ملجابهة االستنزاف املرصي، والتصعيد 
أكرث  مرحلة  إىل  املضاد،  باالستنزاف 
شموال بإدخال الطريان اإلرسائييل ذراع 
وتنفيذ  املعركة  يف  الطويلة  إرسائيل 
شيف  زئيف  ويقول  بوكرس.  العملية 

حرب  عن  كتابه  يف  اإلرسائييل  املحلل 
االستنزاف. أن عملية لسان بور توفيق 
أروقة  داخل  الجدل  أنهت  التي  هي 
تدخل  حتمية  حول  اإلرسائيلية  القيادة 
الطريان يف املعركة. ويستطرد: ” لقد كان 
هذا النجاح هو أبرز ما حققه املرصيون، 
إىل  سيحفزهم  كان  أنه  الواضح  ومن 
إيقافهم عنه  أكرب، ال مناص عن  نشاط 
معاريف  ذكرت صحيفة  كام   .“ برسعة 
نقال عن املتحدث العسكري اإلرسائييل: 
مارسه  الذي  الهائل  الضغط  أمام   ”
التي  والحياة  الجبهة،  يف  املرصيون 
الرشقية  الضفة  عىل  تطاق  ال  أصبحت 
اإلرسائيلية عىل  القيادة  أقدمت  للقناة، 
استخدام سالح الطريان، الذي كانت كل 
اآلراء ترص عىل االحتفاظ به للمستقبل 
اإلرسائيلية  القوات  مهدت  وقد   .“
من  التخلص  مبحاولة  الطريان  لدفع 
املراقبة  ونقط  املرصية  الرادارات  بعض 
الجوي ضد  القصف  الجوية. لذلك كان 
يوم  األردن  يف  املرصية  الرادار  وحدة 
22 إبريل 1969، وكذلك إغارة الجزيرة 
نقطة  ضد  األدبية،  وإغارة  الخرضاء، 

مراقبة جوية منعزلة.
عيون مرص خلف خطوط لعدو

تكتمل فصولها  الصورة  كانت  وكالعادة 
فكان   ، سيناء  الحبيبة  أرضنا  عىل  هنا 
القناة  جبهة  عىل  اعدادات  من  مايتم 
فصولها  من  هام  جزء  تستكمل  كانت 
أرض سيناء  العدو وعىل  خلف خطوط 
املحتلة حيث استمرت منظمة سيناء ىف 
القيادة ىف مرص ومع رجال  تواصها مع 
أوارص  قويت  حيث  الحربية  املخابرات 
املواجهة  جبهة  بني  واإلتصال  التواصل 
نشطت  حيث  العدو  خطوط  وخلف 
العمليات العسكرية وراء خطوط العدو 

إىل جانب الدور الهام ىف :
العدو  تحركات  عىل  املعلومات  جمع 
عمليات  مساحة  شملت   ، وجنودة 
املنظمة كل أرض سيناء شاملها وجنوبها 
رشقها وغربها مع رسم خرائط قواعده 
معسكراته  وتصوير  اإلمنية  ومرتكزاته 
ورصد تحركات الجنود والضباط ومخازن 
الذخرية واملؤن ، وزراعة األلغام يف طرق 
وتفجري  العدو،  قوات  دوريات  مرور 
املتواجدة  والذخرية  األسلحة  مخازن 
التخزين  مناطق  املعسكرات وىف  داخل 
اإلسرتاتيجى لقوات العدو ، ىف األراىض 
 ، اإلرسائيىل  العمق  وداخل  املحتلة 
العمليات  من  العديد  جانب  إىل  هذا 
وتتم  بها  تكلف  كانت  التي  املفاجئة 

برسية تامة ،،،
ويعترب يوم 23مارس 1969م من األيام 
املشهودة حيث إستخدم فدائيوا املنظمة 
فيها  قامو  الذى  مرة  ألول  الصواريخ 
برضب مركز قيادة ورادار العدو مبنطقة 
مثانية  بعد  وعىل  القناة  رشق   ، الربج 
عرشة كيلو مرتا من مدينة القنطرة رشق 

، وبعد رضب الربج توالت اإلنفجارات بقلم / سهام عزالدين جبريل
وشوهد  والوقود  الذخرية  مخازن  يف 
القتىل  من  عددا  يخىل  وهو  العدو 
مام   ، الحدث  منطقة  يف  والجرحى 
وإّذدادات  اإلحتالل  قوات  غضب  أثار 

أدوات بطشه لإلهاىل بكأفة أنواعها
املقاومة  نشطت  فقد  ذلك  وبرغم 
أشكالها  ، وتعددت  وتصاعدت وتريتها 
سلطات  مع  رصيحة  مواجهة  من 
كمنظومة  جاءت  والتي  اإلحتالل 
عىل  املرصية  القوات  لدعم  متناغمة 
 ، اإلستنزاف  القتال خالل حرب  جبهة 
له جيدا  الهدف واضح ومخطط  وكان 
وهو الحفاظ عىل أرض سيناء وحاميتها 
قوته  وإستنفاذ  العدو  عىل  والضغط 
من وراء خطوطة داخل سيناء املحتلة 
مرحلة  لدعم  وذلك  إنهاكه  بغية   ،
املرصى  الجيش  بدأها  التي  اإلستنزاف 
لذلك  التنسيق  فكان   ، الجبهة  عىل 
قبل  من  جيدا  إعدادا  معد  الهدف 
 ، األهاىل  مع  بالتعاون  املقاومة  رجال 
الفرتة  هذه  يف  املقاومة  أخذت  حيث 
اإلرضابات  يف  متمثلة  أشكال  عدة 
زرع  عمليات  وأخرى  واملظاهرات 
الطرق  وتدمري  واملتفجرات  األلغام 
يستخدمها  كان  التي  واملستودعات 
تقوم  كانت  والذى   ، اإلرسائييل  العدو 
رسيعة  عمليات  من  املقاومة  به 
وخاطفة ضد العدو داخل سيناء بهدف 
املرصية  األرض  عيل  بقائه  بان  إعالمه 
ومرهقا  ومميتا  مكلفا  أمرا  سيكون 
عيل  حصوله  دون  للحيلولة  وأيضا   ،
فرتة هدوء متكنه من االستقرار والبناء 

وتهويد وابتالع االرض املرصية ،،،
قبل  من  الوطنى  النضال  تواصل  كام 
الرفض  حدة  تصاعدت  حيث  األهاىل 
واملقاومة والتي تزامنت مع اإلنتصارات 
املرصى  الجيش  يحققها  كان  التي 
حرب  مرحلة  إنطالقة  مع  الجبهة  عىل 
اإلستنزاف كام توسعت منظمة سيناء 
قوات  إستهدفت  التي  عملياتها  يف 
املعدات  له يف  العدو وحققت خسائر 
واألفراد خالل مرحلة االستنزاف وحتى 

، انتصار أكتوبر املجيد ،
معاناة  من  األهاىل  معاناة  وبرغم 
املواجهة إأل انه كانت تسود حالة من 
الوطنى  نضالهم  يف  بأن  واليقني  الثقة 
الكبري ودورهم الرئيىس يف هذه املرحلة 
الجيش واملساهمة  للقوات  ، ودعمهم 
بدور فاعل يف إدارة حرب االستنزاف ، 
ومهاجمة قواعد العدو ومخازن ذخريته 
وهو   ، إضعافه  بهدف  بسيناء  وقواته 
ىف  ساهم  والذى  واملكمل  الهام  الدور 
اإلنتصار الكبري، يف السادس من أكتوبر 

1973م ، ومازال للحديث بقية .
–————————

خالص تحياىت / سهام عزادين جربيل

الحكومة تعلن االنتهاء من املسح الطبى لـ3.4 مليون مواطن بمبادرة الرئيس للقضاء على فريوس “سي”.. ومدبوىل: الدول تتسابق لجذب استثمارات خارجية ويجب أن نكون جاهزين بمشروعات منتهية املوافقات لبدء تسويقها
مبا  يتعلق  وفيا  أخري،  ناحية  ومن 
مع  للتعامل  إجراءات  من  اتخاذه  تم 
مبنطقة  مؤخراَ  حدث  الذى  الحريق 
زراعات النخيل بقرية الراشدة التابعة 
الوادي  محافظة  يف  الداخلة  ملركز 
الوزراء  رئيس  توجه  فقد  الجديد، 
والجهات  الوزارات  لكافة  بالشكر 
الحادث،  مع  تعاملت  التى  املعنية 
مع  عليه،  والسيطرة  الحريق،  وإخاد 
والتعويضات  الكاملة  الرعاية  توفري 
منوذجاً  ميثل  ما  وهو  املنطقة،  ألهايل 
يف  الحكومى  والتنسيق  للتعاون 

مواجهة األزمات.
الرئيس  مبادرة  لتنفيذ  متابعة  وىف   
عىل  للقضاء  السييس  الفتاح  عبد 
األمراض  عن  والكشف  “يس”  فريوس 
 100“ شعار  تحت  السارية  غري 

مؤخراً،  أطلقت  التى  صحة”،  مليون 
تقريراً،  الصحة  وزيرة  استعرضت 
من  االنتهاء  تم  أنه  إىل  أشارت خاله 
ألف   400 و  ماين   3 من  أكر  مسح 
األوىل  املرحلة  مبحافظات  مواطن 
ألف   170 منهم  يوم عمل،   14 خال 
ألفاً   160 و  “ىس”  بفريوس  مصابون 
مبرض السكر والضغط، مؤكدة أنه بدأ 
استكال  وجار  فوراً،  املصابن  عاج 
عمليات املسح ىف املراكز املنترشة عىل 

مستوى املحافظات.
أن  مدبوىل  مصطفى  الدكتور  وأكد 
الدولة تقوم بجهد كبري يف هذا امللف 
الفتاح  عبد  الرئيس  من  بتكليف 
املسح  إجراءات  أن  مضيفاً  السيىس، 
االصابة  من  الكثريين   تقى  املبكر 

مبرض الفشل الكبدى .

خال  الوزراء  مجلس  واستعرض 
الجهاز  رئيس  قدمه  تقريراً  اجتاعه، 
املركزى للتنظيم واإلدارة بشأن املرشوع 
الوظيفي  امللف  لتحديث  القومي 
الجهاز  بوحدات  العاملن  لبيانات 
رفع  يستهدف  والذي  بالدولة،  اإلداري 
كعنر  اإلداري  الجهاز  وفاعلية  كفاءة 
للدولة،  اإلداري  اإلصاح  بخطة  رئييس 
من  كل  تقوم  سوف  للمرشوع  ووفقاً 
واإلصاح  واملتابعة  التخطيط  وزارة 
للتنظيم  املركزي  والجهاز  اإلداري 
وظيفي  ملف  تحديث  بإجراء  واإلدارة 
لبيانات وأعداد جميع العاملن بالجهاز 
قواعد  لتكامل  وصوالً  للدولة  اإلداري 

البيانات.
املتحدث  سعد،  نادر  املستشار  وقال 
الوزراء  مجلس  رئاسة  باسم  الرسمى 

لتحديث  القومي  املرشوع  أن 
العاملن  لبيانات  الوظيفي  امللف 
بالدولة  اإلداري  الجهاز  بوحدات 
بيانات  قاعدة  إيل  الوصول  يهدف 
ووضع  بالدولة،  للعاملن  دقيقة 
املوجودة  البرشية  للطاقات  خريطة 
)السن-املؤهات-  اإلداري  بالجهاز 
قاعدة  وربط  التخصصات-النوع(، 
البيانات  بقواعد  العاملن  بيانات 
الرقمي  باملحول  املتاحة  األخرى 
باإلصاح  الخاصة  السياسات  لرتشيد 
الدفع  والوفيات-  اإلداري)املواليد 
يف  واملساهمة  اإللكرتوين-التأمينات(، 
رسم سياسات دقيقة حول االستخدام 
املتاحة  البرشية  للطاقات  األكفأ 
بالجهاز اإلداري للدولة، وتهيئة املجال 
لتطبيق منظومة إدارة املوارد البرشية 

املميكنة، وترشيد اإلنفاق الحكومي.
التقرير خطوات إعداد وتنفيذ  وتضمن 
املرشوع، باإلضافة إيل استعراض الخطة 
الوظيفي  امللف  لتحديث  الزمنية 
بدأ  والذي  املعنية  الجهات  مبختلف 
يف  وينتهي   2018/10/1 من  اعتباراً 
عىل  املجلس  ووافق   ،2019/2/28
ومنها  التقرير  تضمنها  التى  التوصيات 
تحديث  مرشوع  عن  باإلعان  التوجيه 
عيل  التأكيد  ورضورة  الوظيفي،  امللف 
عمل  فريق  مع  الجهات  كافة  تعاون 
الجهاز املركزي للتنظيم واإلدارة لتسهيل 
امللف  تحديث  مرشوع  يف  مهمته 
وزارة  مع  االتفاق  وتفعيل  الوظيفي، 
املالية بإيقاف رواتب املوظفن الذين مل 
يتبن تواجدهم بالجهات ومل يتم اثبات 
غري ذلك لحن تقدمهم للجهاز لتسجيل 

بياناتهم.
خال  الوزراء  مجلس  استعرض  كا 
بشأن  االستعدادات  االجتاع 
الرابع  األطراف  ملؤمتر  النهايئ  املوقف 
البيولوجي  التنوع  التفاقية  عرش 
-13 من  الفرتة  خال  عقده  واملزمع 
الشيخ،  رشم  مبدينة   2018/11/29
ينعقد بشكل دوري كل عامن  والذي 
املستوى،  رفيعي  ممثلن  وبحضور 
املنظات  إىل  باإلضافة  دولة   196 من 
املتحدة  األمم  رأسها  وعىل  الدولية 
ثاين  املؤمتر  ويعد  األورويب،  واالتحاد 
املشاركة  حيث  من  بيئي  مؤمتر  أكرب 
نجحت  حيث  املناخ،  تغري  مؤمتر  بعد 
املؤمتر  رئاسة  عىل  الحصول  يف  مر 
إفريقية  دولة  أول  مر  تعد  كا 
وعربية تقوم برئاسة املؤمتر منذ توقيع 
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له العديد من األلوان واألطعمة ولكن 
نوعه  حسب  تتغري  ال  واحدة  فوائده 
التفاح..يعد  شكله..أنه  أو  لونة  أو 
األطاق،  عيل  الفواكه  أنواع  أشهر  من 
والتي تتمتع بشعبية عالية وقوية بن 
مكافئة  مبثابة  يعد  تناوله  املجتمعات، 
الجسم، ألنه ميده  قوية وهامة لصحة 
الغذائية  العنارص  من  والكثري  بالعديد 

الهامة لتقوية البنيان.
بعيدا”،  الطبيب  تبقي  يوميا  “تفاحة 
وهي  التفاح،  عن  قدميا  قيل  مثل 
من  واحدة  لثمرة  تناولك  أن  يعني 
تقوية  عىل  كبري  بشكل  التفاحتساعد 

الصحة وتجنب الذهاب للطبيب، ألنها 
شبيهة بالصيدلية املتحركة، ولذا فخال 
عزيزي  يا  ستتعرف  القادمة  األسطر 

عىل فوائد التفاح.
 ” موقع  عرب  املنشور  للتقرير  ووفقا 
أشار  والذي   ،“medicalnewstoday
إيل أن التفاح من الفواكه الهامة لصحة 
من  بالكثري  ميده  أنه  كا  اإلنسان، 
العنارص الغذائية الهامة التي يحتاجها 
نسبة  عيل  يحتوي  فالتفاح  الجسم،  
التي  األكسدة  مضادات  من  عالية 
بالعديد  اإلصابة  من  الجسم  تحمي 
من األمراض، واأللياف الغذائية الهامة 

لصحة الجسم، والتي تعمل عيل طرد 
السموم املرتاكمة داخله.

فوائد التفاح
للتقرير  وفقا  التفاح،  فوائد  ومن 

املنشور، هي:
من  تحد  التفاح  من  لثمرة  -تناولك 

اإلصابة بالرسطان.
-تنظيم نسبة ضغط الدم.

-الحد من اإلصابة بأمراض القلب.
– يساعد التفاح عيل التقليل من فرص 
إعطاء  عليك  ولذا  بالزهامير،  اإلصابة 

كبار السن مثرة من التفاح يوميا.
-الحد من اإلصابة بأمراض خاصة باملخ 
يقوي  التفاح  تناول  الن  واألعصاب، 

خايا املخ بشكل كبري.
بالسكتة  اإلصابة  خطر  -تقليل 
الدماغية، وهذا ما أكدت عليه العديد 

من الدراسات الطبية.
من  تحد  التفاح  من  لثمرة  -تناولك 
فهي  ولذا  بالدم،  السكر  نسبة  ارتفاع 

صديقة مريض السكر.
تناول  الناتجة عن  الفوائد   –من أهم 
الزائد،  التفاح هي التخلص من الوزن 
ولذا ال ترتدد يف تناوله يف حالة رغبتك 

يف الحصول عيل وزن مشدود.

مش بس السبانخ.. اعرفى األطعمة املهمة 
لصحة طفلك املراهق

6 عادات تحسن حالتك النفسية 
فورا منها الحضن واألكل

تناول  من  املراهق  يكر  ما  غالبا 
املصنعة،  واللحوم  الرسيعة  الوجبات 
ال  السن  هذه  ىف  فاملراهقون 
االهتام  أهمية  مدى  يدركون 
لبناء  املفيد  الصحى  الطعام  بتناول 
ملوقع ووفقا  وعضاتهم،  أجسامهم 
أحد  الحديد  فإن   momjunction
أهم املعادن الهامة ىف مرحلة املراهقة 
الدماغ وتكوينها  ألنه يعزز من صحة 
خايا  يساعد  كا  العضات،  وكذلك 
أنه  كا  فعال،  بشكل  للعمل  الدم 
الدم  فقر  من  التخلص  عىل  يساعد 

الذى يصيب بعض املراهقن.
مراهقينمراهقن

أشخاص  أربعة  كل  من  واحد  يعاىن 
أطفال  عرشة  كل  من  وواحد  بالغن 
من  ما  مرحلة  ىف  نفىس  مرض  من 
 Net“ حياتهم، بحسب ما ذكر موقع
doctor“، حيث تؤثر مشاكل الصحة 
كنت  وإذا  جميعاً،  علينا  النفسية 
أصبحت  النفسية  حالتك  أن  تشعر 
األشياء  بعض  تفعل  أن  ميكنك  سيئة 
قوية  ودفعة  تحسن  متنحك  التى 

لألمام.
االحضاناالحضان

 العناق أو الحضن
أساسياً  جزًء  يعد  الجسدى  االتصال 
من الطبيعة البرشية، ووفًقا لألبحاث، 
منتظم  بشكل  األشخاص  ملس  فإن 
يعزز الحالة النفسية، ىف حن وجدت 
أن  ميكن  العناق  أن  أخرى  دراسة 
اإلجهاد  هرمون  مستويات  يقلل 

“الكورتيزول”.
الطعامالطعام

الطعام
مهم  أمر  صحى  غذاىئ  نظام  اتباع 
عن  بالرضا  تشعر  أن  تريد  كنت  إذا 
ميكن  التغذية  ولكن  جسمك،  شكل 
أن تلعب أيًضا دوًرا حيويًا ىف تحسن 
حالتك النفسية، حيث يحارب الطعام 

عامات االكتئاب.

األطعمة  من  مجموعة  وهناك 
تحتوى عىل نسبة من الحديد جيدة، 
لصحة  وأساسية  هامة  قامئة  وهى 
يكون  وأن  والبد  ومنوهم،  املراهقن 
غنى  اليومى  الغذاىئ  املراهق  نظام 
أبرز  بالحديد، ومن  الغنية  باملأكوالت 
فضا  بأنواعه،  العدس  األطعمة  هذه 
عن أنواع اللحوم املفيدة، كلحم البقر 

وأكباد الدجاج.
لها  البحرية  املأكوالت  أن  شك  وال 
فأساك  الحديد،  من  كبري  نصيب 
التونة والساملون وكذلك املحار اللذيذ 
الجسم  متد  التى  املأكوالت  أهم  من 
ومن  للمراهقن،  الهام  املعدن  بهذا 

ومييل األشخاص املكتئبون إىل تخطى 
األطعمة  اختيار  أو  الطعام  وجبات 
ىف  تسهم  أنها  يُعتقد  التى  الرسيعة 
انخفاض املزاج، كا أن عادات األكل 
وظائف  تحسن  ىف  تسهم  الصحية 
وأداء  عمليات  ذلك  ىف  مبا  الجسم 

الدماغ.
 Indian Journal مجلة  وذكرت 
نظام  اتباع  أن   ،of Psychiatry
املعقدة  بالكربوهيدرات  غنى  غذاىئ 
والدهون األساسية واألحاض األمينية 
جانب  إىل  واملعادن  والفيتامينات 
ىف  يساهم  أن  ميكن  املاء  من  الكثري 

تحسن املزاج.
التواصل مع االخرين
التواصل مع اآلخرين

تكوين صداقات
تجد  فقد  بالضيق  تشعر  كنت  إذا 
األصدقاء  من  تنسحب  نفسك 
لياً  الخروج  وتتجنب  والعائلة، 
لذا  االجتاعية،  الدعوات  وتتجاهل 
مزاجك يجب  تريد تحسن  إذا كنت 
مع  وتتواصل  الصداقات  تُكون  أن 
تغيري  ىف  يسهم  ذلك  ألن  اآلخرين 
التوتر  من  يقلل  ما  الدماغ،  نشاط 
ويعزز  االكتئابية  واألعراض  والقلق 

الشعور بالهدوء والسعادة.

معدن  عىل  املحتوية  الخرضوات  أبرز 
الحديد تجد الفلفل األخرض والبطاطا، 
دون  والسبانخ  الربوكلىل،  وجذع 
من  والكعكة  أيضا  واملعكرونة  شك، 

املأكوالت التى بها نسب جيدة منه.
وينصح أيضا بتناول الفاصوليا والقرع 
واألرز والخرب ىف مرحلة املراهقة، كا 
تحتوى عىل  الجافة  الفواكه  بعض  أن 
كالخوخ  جيدة،  الحديد  من  نسبه 
والزبيب  واملشمش  والفستق  والجوز 
املراهقن  بتوقف  وينصح  املجففن، 
الغنية  املنبهة  املرشوبات  تناول  عن 
بالكافين كالشاى والقهوة ومرشوبات 

الطاقة المتصاص جيد للحديد.

فوائد التفاح منها الوقاية من اإلصابة 
بالسرطان

النومالنوم
النوم الجيد

املزاجية  الحالة  عىل  النوم  قلة  يؤثر 
كا  الرتكيز،  ومستويات  والطاقة 
أعراض  من  عام  بشكل  األرق  يعترب 
الجديدة  األبحاث  لكن  االكتئاب، 
يف  تكون  قد  النوم  قلة  أن  إىل  تشري 

الواقع سببا ىف ذلك.
مع  األرق  عاج  أن  الباحثون،  ووجد 
العاج السلوىك املعرىف )CBT( ميكن 
العقلية  أن يقلل من مشاكل الصحة 
والبارانويا،  واالكتئاب  القلق  مثل 
منتظمة  نوم  بساعات  احتفظ  لذا 

للحفاظ عىل صحتك النفسية.
الرياضة

التارين  أن  إىل  األبحاث،  تشري 
يرتبطان  البدىن  والنشاط  الرياضية 
ويساعد  النفسية،  الصحة  بتحسن 
املزاج  تعزيز  عىل  املنتظم  التمرين 

والحفاظ عىل الشعور بالسعادة. 
ىف  النقىالخروج  الهواء  ىف  الخروج 

الهواء النقى
الخروج ىف الهواء النقى

ىف  يساهم  النقى  الهواء  تنفس 
والحاالت  القلق  مستويات  انخفاض 
االكتئاب  ويعالج  السيئة،  املزاجية 

ويعزز الذاكرة.

تتمه ص 3
ىف  الكبري  التقارب  وملسنا  الفلسطينية، 
مواقف مر وروسيا إزاء عملية السام 
تأكيد  السيا  الفلسطينية-اإلرسائيلية، 
الثوابت، املتمثلة ىف رضورة التوصل إىل 
حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، 
عىل أساس حل الدولتن، ووفقاً لحدود 
الدويل..  القانون  وألحكام   1967 عام 

ومبادرة السام العربية.
كا حظيت تطورات األوضاع ىف سوريا، 
اتفقنا  حيث  النقاش،  من  مهم  بحيز 
عىل أهمية مواصلة التشاور والتنسيق 
امللف  هذا  حول  وروسيا،  مر  بن 
الحيوى، والعمل عىل تفادى املزيد من 
التصعيد امليداىن ىف سوريا، بالتوازى مع 
بحث سبل دعم الحل السياىس، وذلك 
األممي،  املبعوث  تشجيع  خال  من 
عىل إطاق عمل لجنة صياغة الدستور 
لتهيئة  ىف أقرب فرصة، كخطوة مهمة، 
الظروف املناسبة الستئناف املفاوضات 
السياسية، وصوالً إىل حل سياىس شامل، 
للشعب  املرشوعة  الطموحات  يُحقق 
الشقيق، ويحافظ عىل وحدة  السورى 

الدولة السورية .. وسامتها اإلقليمية.
فقد  ليبيا،  ىف  األوضاع  وبخصوص 
مستجدات  إىل  املباحثات،  تطرقت 
السياىس  الصعيدين  عىل  األزمة 

جميع  حول  التقييم  وتبادلنا  واألمنى، 
بها  تقوم  التى  والتحركات،  االتصاالت 

مختلف األطراف الفاعلة ىف ليبيا.
إحاطة  عىل  اإلطار،  هذا  ىف  وَحرِصُت 
الحل  إزاء  مر،  برؤية  بوتن  الرئيس 
السياىس ىف ليبيا، والجهود املبذولة من 
املؤسسة  توحيد  صعيد  عىل  القاهرة، 
القيام  لتمكينها من  الليبية،  العسكرية 

مبهامها.. بفاعلية.
القمة-املرية-الروسية-)10(

االشتباكات  تداعيات  ناقشنا  كا 
طرابلس،  مدينة  شهدتها  التى  األخرية، 
عىل  االعتاد  خطورة  من  أظهرته  وما 
امليليشيات ىف توفري األمن، الذى يجب 
أن يكون مهمة حرية، للقوات األمنية 
وأكدنا  الوطنى،  والجيش  النظامية 
بالتنفيذ  الدوىل،  املجتمع  التزام  أهمية 
األممى  املبعوث  ملبادرة  الكامل، 
بجميع  ليبيا،  للحل ىف  “غسان سامة” 
تجنب  ذلك من  يتطلبه  وما  عنارصها، 
لن  للحل،  موازية  الدخول ىف مسارات 
هوة  وتوسيع  األزمة،  إلطالة  إال  تُفىض 
الخاف ىف الرؤى بن األطراف املعنية، 
كونها ال تحظى بالرضورة بتوافق ليبى 

.. أو دويل.
كا اتفقُت مع فخامة الرئيس “بوتن”، 
املعلومات  تبادل  تعزيز  أهمية  عىل 

بجهود  اتصاالً  املختصة،  األجهزة  بن 
يتعلق  فيا  خاصًة  لإلرهاب،  التصدى 
عدم  مناطق  من  اإلرهابين،  بانتقال 
وارتكابهم  أخرى،  دول  إىل  االستقرار 
وأكدنا  الدول،  تلك  ىف  إرهابية  ألعال 
ملرور  الدول  منع  رضورة  كذلك، 
وتبادل  أراضيها،  عرب  اإلرهابين  هؤالء 
الدول  كافة  مع  بشأنهم  املعلومات 
األخرى، واملنظات الدولية املعنية، كا 
أكدُت انفتاح مر للتعاون املكثف مع 
البلدين  باعتبار  املجال،  هذا  ىف  روسيا 
رؤية  تجمعها  تقليدين،  رشيكن 
التحدى  هذا  إزاء  ومشرتكة،  واضحة 
الخطري عىل استقرار املنطقة، كا قمت 
الشاملة  العملية  نتائج  باستعراض 
الفائقة  والنجاحات   ،2018 سيناء 
ىف  مر  جهود  إطار  ىف  حققتها،  التى 

مكافحة اإلرهاب.
فخامة الرئيس،

السيدات والسادة،
مرة أخرى، أجدد شكرى للرئيس بوتن، 
روسيا،  لزيارة  ىل  الكرمية  دعوته  عىل 
باسمى وباسم الشعب املرى، وأؤكد 
التاريخية  االسرتاتيجية  العاقات  متانة 
بن البلدين، وتطلعنا ملواصلة تطويرها 
تطلعات  يلبى  مبا  املقبلة،  الفرتة  خال 

شعبينا .. نحو االستقرار والتنمية. 

السيسى فى مؤتمر مشرتك مع بوتني: مصر منفتحة للتعاون مع روسيا.. 
ومشروع الضبعة النووى نقلة نوعية فى العالقات.. ناقشنا األوضاع فى ليبيا 
ودعم جهود الحل السياسى بسوريا.. واتفقنا على اعتبار 2020 عاما ثقافيا

الحكومة تعلن االنتهاء من املسح الطبى لـ3.4 مليون مواطن بمبادرة الرئيس للقضاء على فريوس “سي”.. ومدبوىل: 
الدول تتسابق لجذب استثمارات خارجية ويجب أن نكون جاهزين بمشروعات منتهية املوافقات لبدء تسويقها

تتمه ص 6

االتفاقية يف عام 1992 والتي تعد أقدم 
اتفاقية بيئية.

وزيرة  قدمته  الذى  العرض  وتضمن 
البيئة اإلشارة إىل أن رؤية مر 2030 
تعد  والتي  االستدامة  عىل  تعتمد 
التنوع  عىل  الحفاظ  اساسيات  من 
البيولوجي، حيث إن إنتاجية واستدامة 
عىل  تعتمد  األساك  ومصايد  الزراعة 
النظم البيئية الصحية والغنية بالتنوع 
من  الحد  إىل  وتؤدي  بل  البيولوجي 
التنوع  يتأثر  كا  واألمراض،  اآلفات 
بالتغري  مبارش  بشكل  البيولوجي 

املناخي.
وأكدت الوزيرة أن العائد من استضافة 

الرابع  البيولوجي  التنوع  ملؤمتر  مر 
مر  قيادة  يف  سياسياً  سيسهم  عرش 
ألكرب اتفاقية بيئية عاملية يتم تسليمها 
بعد عامن لدولة الصن ما يضع مر 
يف بؤرة كل األنشطة الدولية التي ستتم 
خال 2018 – 2020، واقتصادياً يف بناء 
املؤسسات  مع  قوية  تعاون  جسور 
إعان محمية  وعلمياً  الدولية،  املانحة 
القامئة  الحيتان يف  رأس محمد ووادي 
الخرباء  حضور  يف  وفنياً  الخرضاء،  
البيئة  مجال  يف  املتميزين  الدولين 
والتنمية املستدامة ما يرفع من كفاءة 
ويساعدهم  املجال،  هذا  يف  العاملن 
 2030 مر  اسرتاتيجية  تنفيذ  عىل 
حيث  واتقان،  حرفية  أكر  بشكل 

املؤمتر  هذا  تنظيم  يف  مر  خربة  أن 
تجعلها منافساً قوياً يف الفوز مبثل هذه 

املؤمترات الدولية الهامة.
رئاسة  تسهم  أن  املتوقع  ومن 
جذب  يف  عامن  ملدة  للمؤمتر  مر 
عمل  مجاالت  يف  للدولة  استثارات 
التعدين   – الصحة   – )الطاقة  املؤمتر 
وتوثيق  السياحة(،   – التحتية  -البنية 
أو  الثنايئ  املستوى  عىل  مر  عاقة 
مع  العاقة  وتوثيق  األطراف،  متعدد 
كل من أفريقيا وفرنسا وبولندا والصن، 
التمويل  من  مر  استفادة  وتوسيع 
والتنوع  الطبيعية  للمحميات  املتاح 
من  لواحدة  مر  وقيادة  البيولوجي، 

أهم االتفاقيات الدولية البيئية.
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بنجاح كبري وحضور طاغ لنجوم الفن واألدب 
مهرجان همسة يحتفل بدورته السادسة

مشروع كلمة: نعمل على ترجمة األدب 
العربى إىل لغات أخرى

التابع  للرتجمة  “كلمة”  مرشوع  عرض 
ظبى  أبو   – والسياحة  الثقافة  لدائرة 
تجربته ىف ترجمة أكر من ألف عنوان 
من 13 لغة إىل العربية، ىف ندوة أقيمت 

أمس ىف معرض فرانكفورت للكتاب.
متحف  مع  بالتعاون  الندوة  أقيمت 
اللوفر أبو ظبى، تحت عنوان “ترجمة 
كلمة  مرشوع  منوذج  والفن:  النص 
حيث  ظبى”  أبو  اللوفر  ومتحف 
الطنيجى،  حمدان  سعيد  فيها  تحدث 
مدير إدارة النرش ىف دار الكتب بدائرة 
وأدار  ظبى،  أبو   – والسياحة  الثقافة 

الندوة الكاتب ماتياس ايلرت.
بدايات  عن  عرضاً  الطنيجى  قدم 
عام  ىف  انطلق  الذى  “كلمة”  مرشوع 
2007 ىف نفس اللحظة التاريخية التى 
كان يحرض لها ملرشوع اللوفر أبو ظبى، 
للرتجمة  الوهج  إعادة  بهدف  وذلك 
كا كانت ىف عرها الذهبى باعتبارها 
نجح  فقد  الثقافات،  بن  مؤثرة  أداة 
من  العناوين  أهم  ترجمة  ىف  املرشوع 
ترجات  وهى  العربية،  إىل  لغة   13
تغطى مختلف املجاالت مبا فيها العلوم 
أكر من  ترجمة  إىل  باإلضافة  واآلداب، 
72 عنواناً ىف موضوعات تتعلق بالرتاث 
وثقافات الشعوب وأساطريها وعاداتها 
ومن  وأمريكا،  وأوروبا  آسيا  من  وذلك 
األملانية تم ترجمة 110 عناوين  اللغة 
أدب  فيها  مبا  املجاالت  مختلف  ىف 

األطفال، حيث يعد نقل أدب األطفال 
مرشوع  ىف  أساسية  ركيزة  العربية  إىل 
 235 من  أكر  ترجمة  تم  إذ  “كلمة” 
إىل جانب  اللغات،  من مختلف  عنواناً 
أدب الناشئة الذى ال يلقى اهتاماً ىف 

الثقافة العربية.
الثقافة  دائرة  أن  الطنيجى  وأوضح 
عىل  حالياً  تعمل  أبوظبى   – والسياحة 
ترجمة األدب العرىب إىل اللغات األخرى 

من خال مشاريع نرش مختلفة.
أول  ضابط  الظاهرى،  مريم  وقدمت 
ىف  العامة  والعاقات  الشخصيات  كبار 
متحف اللوفر أبو ظبى، ملحة عن دليل 
العربية  نسخته  صدرت  الذى  املتحف 
للكتاب،  فرانكفورت  معرض  أثناء 
اإلنجليزية  باللغتن  الدليل  يتوفر  كا 
تاريخ  عن  رشحاً  وقدمت  والفرنسية، 
وفق  أبوظبى  اللوفر  متحف  إنشاء 
اإلمارات  دولة  بن  حكومية  اتفاقية 
متحف  لتقديم   ،2007 عام  ىف  وفرنسا 
مبفهوم كوىن ألول مرة بالتعاون ما بن 
وثقافية. ونوهت  17 مؤسسة متحفية 
مبنى  ىف  األطفال  متحف  وجود  إىل 
أبوظبى  اللوفر  قبة  تحت  مستقل 
لألطفال  حقيقة  أعال  فيه  وتعرض 
والتعلم  معها  التفاعل  ميكنهم  حيث 

منها.
قسم  رئيىس  أمن  سينجر  جولييت  أما 
متحف  ىف  واملعارص  الحديث  الفن 

معرض  فاعليات  االحد  اليوم  انطلقت 
حيث   .. السويس  بجامعة  الكتاب 
رئيس  الرشقاوى  السيد  الدكتور  قام 
الجامعة بافتتاح املعرض مببنى االبداع  أن  أوضحت  فقد  ظبى،  أبو  اللوفر 

متحف  أول  أبوظبى  اللوفر  متحف 
عاملى ىف املنطقة وهو فريد من نوعه 
املقتنيات،  عرض  مفهوم  ناحية  من 
الوقت  من  الفنية  األعال  يغطى  فهو 
عرفتها  حضارة  أقدم  موحتى  املعارص 
روعة  عىل  دلياً  ليقدم  البرشية، 
اإلنسانية  الحضارات  من  الفنى  النتاج 
لدليل  التحضري  بدأ  وقد  بدايتها،  منذ 
توسعت  حيث  االفتتاح،  قبل  املعرض 
االتفاقية  ابرام  منذ  الفنية  املجموعة 
الدليل  وضع  وقد  االفتتاح،  وحتى 
ليلبى اهتامات مختلف العائات من 
للمتحف،  زيارتهم  املتوقع  الجنسيات 
إىل  واشارت  والغرب.  الرشق  من 
لوضع  معالجتها  تم  التى  التحديات 
التى  الفنية  األعال  أقدم  يضم  كتاب 
كتاب  ىف  املختلفة  الحضارات  انتجتها 

واحد.
كتاب  مؤلف  دميوغ،  يان  تحدث  فيا 
اإلمارات  ىف  املعارى  الفن  “دليل 
مع هرنيك  بالتعاون  املتحدة”  العربية 
بوليه، عن تجربة وضع كتاب معارى 
ىف  املتنوعة  املعارية  األشكال  يضم 
تتعدد  حيث  الدولة،  إمارات  مختلف 
التقليدية  إىل  املعارصة  بن  ما  الطرز 
ىف بانوراما مدهشة تجمع كل املدارس 

املعارية.

للمرأة  القومى  املجلس  حرص  إطار  يف 
عىل انشاء مركز توثيق لجمع املعلومات 
والبيانات والدراسات والبحوث املتعلقة 
باملرأة متضمناً مكتبة متخصصة يف قضايا 
والدراسات  واملوضوعات  املرأة  وشئون 
والقضايا  االجتاعي  بالنوع  املتعلقة 
وتوثيق  توفري  إىل  تهدف  الصلة،  ذات 
املجلس  يحتاجها  التي  املعلومات 
القومي للمرأة، والباحثن يف شئون املرأة 
تنمية  عىل  والعمل  االجتاعي،  والنوع 

هذه املجموعات بصفة دورية.
هذا وتستهدف املكتبة مساعدة كل من 
الدامئة واألمانة  أعضاء املجلس واللجان 
للمرأة،و  القومي  باملجلس  العامة 
والطلبة  الباحثن  من  املكتبة  مستفيدو 
واملتخصصن  التدريس  هيئة  وأعضاء 

مكتبة متنوعةلتوثيق جميع املعلومات التى تخص 
شئون املرأة باملجلس القومى للمرأة بالقاهرة .

وتستمر  الجامعة  مقر  داخل  واالبتكار 
ابواب املعرض مفتوحة وملدة 12 يوما 
الجارى  اكتوبر  من   14 اليوم  من  بدءا 

وحتى 25 من ذات الشهر
تريحات  ىف  الجامعة  رئيس  واكد 

لجميع  مفتوح  املعرض  ان  صحفية 
اهاىل السويس من كافة االعار السنية 
بوابة  من  سيكون  للجمهور  والدخول 
الساعة  من  ابتداءا  املستقبل  مدينة 
العارشة صباحا وحتى الساعة السادسة 

مساءا
ىف  متنوعة  كتبا  يضم  املعرض  ان  الفتا 
دور  مبشاركة  املعرفة  نواحى  مختلف 
كا   .. العرىب  والعامل  مر  ىف  النرش 
كل  ىف  قيمة  اصدارات  عىل  يشتمل 
فروع العلم اىل جانب الروايات االدبية 
وتتناسب  والرتفيهية  العلمية  واملجات 
 .. والتخصصات  االعار  جميع  مع 
عىل  يقام  سوف  انه  من  ومنوها 
الندوات  من  العديد  املعرض  هامش 

، من خال  النوع االجتاع  يف دراسات 
البحوث  و  الكتب  من  العديد  توفري 
مجال  يف  تصب  التى  والدراسات 

اهتامتهم.
الخدمات  من  العديد  املكتبة  تقدم  و 
للمستفيدين تتمثل يف اإلطاع الداخيل، 
حقوق  قوانن  مراعاة  مع  التصوير، 
 %10 عن  يزيد  ال  مبا   ، الفكرية  امللكية 
من إجايل صفحات الكتاب ، و الرد عىل 
الخدمات  اىل  ،باإلضافة  االستفسارات 
الببليوجرافية، و خدمة اإلحاطة الجارية 
 book الكتب  عروض  أيضاً  وتشمل   (
reviews – new arrivals (.(،خدمات 
املبارش  البحث  ،خدمات  االنتقايئ  البث 
عىل االنرتنت، خدمة عرض املواد السمع 
إىل  اإلحالة  املدمجة،  واألقراص  مرئية، 

املتخصصة  املجموعات  ذات  املكتبات 
املعلومات  خدمات  املرأة،  شئون  يف 
اسرتجاعها  أو  التقليدية  املصادر  من 
واستخاص  املبارش،تكشيف  الخط  عىل 

اإلنتاج الفكري املري يف مجال املرأة.
االنرتنت  شبكة  عىل  موقع  وللمكتبة 
للجامعات  األعىل  املجلس  موقع  ضمن 
إمكانياتها  فيه  تعرض   eulc.edu.eg
الفهرس اإللكرتوين  وخدماتها، مع توفري 
املوقع،  باملكتبة عىل  املعلومات  ألوعية 
حتى يتمكن زائرو املوقع من البحث عا 
يتوفر باملكتبة من أوعية معلومات. هذا 
وتفتح املكتبة أبوابها يومياً للمستفيدين 
صباحاً  والنصف  التاسعة  الساعة  من 
يومي  عدا  مساءاً  والنصف  الثانية  إىل 

الجمعة والسبت والعطات الرسمية.

انطالق فاعليات معرض الكتاب بجامعة السويس

تتمه ص 1 

روح  عىل  حداد  بدقية  الحفل  بدأ 
وافتها  التى  يوسف  هند  الصحفية 
احد  تغطية  من  عودتها  اثناء  املنية 

املهرجانات
للمهرجان  الرشىف  الرئيس  القى  ثم 
كلمة  عوف  أبو  عزت  الكبري  النجم 
عىل  وأثنى  بالحارضين  فيها  رحب 
وحش  السم  املهرجان  إدارة  اختيار 
الشاشة فريد شوقى ىك تحمل الدورة 

اسمه
اإلعامى  املهرجان  رئيس  تحدث  كا 
وتحيته  املهرجان  عن  الحرى  فتحى 
واألدب  الفن  أهل  من  للحارضين 
الكلمة  أهمية  عىل  كلمته  ىف  وشدد 
الناعمة  القوة  من  باعتبارها  والفن 
كلمة  كانت  ثم  الحارضين  كل  وحيا 
نعان  حاتم  د.  والفن  الثقافة  داعم 
والتى ألقاها نيابة عنه املحامى الكبري 
وتكلم  الحارين  فيه  حيا  سمري صربى 
االرتقاء  ىف  النظيف  الفن  احمية  عن 

بالذوق العام
اختيار  لجنة  التكريم  شمل  وقد 
قامت  وقد  والشعرية  األدبية  األعال 
النجمة الكبرية سهري املرشدى بتسليم 
من  التحكيم  ولجنة  الفائزين  دروع 

الشعراء واألدباء والرسامن
وكانت  الفن  نجوم  تكريم  كان  ثم 

كالتاىل
جوائز التميز لكل من

عن  الجليل  عبد  عمرو  الكبري  الفنان 
دوره ىف طايع

الكبري حسن حسنى عن دوره  الفنان 
ىف رحيم

الفنان الكبري إبراهيم نر عن دوره ىف 
فوق السحاب

الفنانة الكبرية سهري املرىش عن مجمل 

اعالها
مجمل  عن  الجريتىل  أحام  الفنانة 

اعالها
كاحسن  العزيز  عبد  رؤوف  املخرج 
مخرج دراما عن مسلس فوق السحاب
املخرج إبراهيم فخرأحسن مخرج عن 

رسايل
مخرجة  احسن  خليل  هالة  املخرجة 

كوميدى عن بالحجم العائىل
افضل موسيقى تصويرية املبدع خالد 

حاد عن موسيقى عوامل خفية
للسيناريست  وحوار  سيناريو  أفضل 

محمد سليان عبد امللك عن رسايل
محرز  محمد  سيناريست  أفضل 
محمود حمدان وامن جال عن عوامل 

خفية
أفضل مصور عىل عادل عن رسايل

أفضل ممثل شاب محمد عز عن نرس 
الصعيد وعوامل خفية

عن  ماهر  توىن  شاب  ممثل  افضل 
رحيم

عن  وحيد  رامى  للفنان  خاص  تقدير 
سسال الدم

الحليم  عبد  هند  شابة  ممثلة  أفضل 
عن عوامل خفية

عن  فقيه  ندى  شابة  ممثلة  احسن 

رسايل
أحسن ممثل بطولة ثانية الفنان طارق 

عبد العزيز عن رحيم
أحسن ممثلة دور ثاىن الفنانة دنيا عبد 

العزيز ىف رحيم
سلوى  الفنانة  ثاىن  دور  ممثلة  احسن 

محمد عىل ىف طايع
فريد  رانيا  ثاىن  دور  ممثلة  أحسن 

شوقى عن عوامل خفية
عن  عامر  وفاء  الفنانة  ممثلة  أحسن 

نرس الصعيد
احسن ممثلة الفنانة حنان مطاوع عن 

الرحلة
أحسن ممثل الفنان محمد رياض عن 

رحيم
عن  جال  يارس  الفنان  ممثل  أحسن 

رحيم
وقد تكونت لجنة التحكيم من

املخرج ارشف فايق رئيسا
اإلعامى إمام عمر

السيناريست عاطف بشاى
اإلعامى سمري فقيه

والحميمية  بالبهجة  الحفل  متيز  وقد 
يصعد  فنان  كل  حظى  وقد  الشديدة 
كل  من  شديد  بتشجيع  املرسح  عىل 

زمائه الحارضين

مستشارك القانوني: 
محو اسم مدرج يف البحث 

الجنائي بوزاره الداخليه

القارئ ع.س.ع يسأل سؤال مضمونه 
الوظائف  الحدي  تقدمه  عند 
اسمه  بإدراج  فوجئ  الحكوميه 
التسجيل   ( معلومات  كارت  يف 
عيل  الداخليه  بوزارة   ) الجنائ 
أحكام  عده  ضده  صدر  بأنه  زعم 
أحكام  فيها  صدر  وجميعها  جنح 
بالتصالح  انقضاء  او  بالرباءة  أما 

البيانات  كافه  محو  فيها  تطلب 
البحث  و  اآليل  بالحاسب  املسجله 
الصادر فيها  القضايا  لتلك  الجنائ 

أحكام بالرباءه والتصالح والحفظ
والله ويل التوفيق

مستشارك القانوين
حسني قطامش

املحامي

قانونا  له  يحق  فهل   ، الحفظ  او 
املسجله  القضايا  تلك  بيانات  محو 

بالحاسب اآليل والبحث الجنائ.
قانونا  ع.س.ع  للقارئ  نقول 
وزير  ضد  دعوي  أقامه  حق  لك 
الوزير  مساعد  و  بصفته  الداخليه 
العامه  االداره  العام  األمن  ملصلحة 
الجنائية  واملتابعه  للمعلومات 

اسال مستشارك القانوين

السويس ـ حسين بيومى

كتب-د.هويداالشريف
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بعد سلسلة االخرتاقات األخرية.. دليلك 
الكامل لتأمني نفسك على اإلنرتنت

االجتاعية وقم بإزالتها.
حاية بيانات هاتفك الذىك

بنسخة  االحتفاظ  للغاية  املهم  من   –
احتياطية من ملفاتك، مثل الصور التى 
تندم  ال  عنها، حتى  االستغناء  ال ميكن 

إذا رسق هاتفك.
حيث  قويا،  مرور  رمز  استخدام   –
 PIN تتيح جميع الهواتف الذكية رمز
تسجيل  أو  النمط  أو  املرور  كلمة  أو 
الحيوية  القياسات  باستخدام  الدخول 
جهازك  قفلت  وطاملا  هويتك،  لتأكيد 
آخر  شخص  ألى  ميكن  ال  ما،  بطريقة 
فقد  حالة  ىف  معلوماتك  إىل  الوصول 

جهازك أو رسقته.
مصادر  من  التطبيقات  بتحميل  -قم 
موثوقة وذات سمعة جيدة، التزم دامئًا 
أو   App Store الرسمية مثل باملتاجر 
تعليقات  أيًضا  اقرأ   ،Google Play
التحميل  قبل  السابقن  املستخدمن 

لتأكيد أنه تطبيق رشعى.
بشكل  التطبيقات  تحديث  -يجب 

منتظم.
– حذف التطبيقات التى ال تستخدمها 
الخرتاق  ضعف  نقطة  تكون  ال  لىك 

هاتفك.
أو  النصية  الرسائل  فوًرا  احذف   –
من  املشبوهة  اإللكرتوىن  الربيد  رسائل 
أشخاص ال تعرفهم، وال تضغط عىل أى 

روابط أو مرفقات ويب مضمنة.
مكافحة  برامج  تثبيت  عىل  احرص   –
من  كنت  إذا  خاصة  الفريوسات، 

مستخدمى أندرويد.
عند  مشفرة   VPN شبكة  استخدم   –
قضاء بعض الوقت عىل الويب، حيث 
ما  اإلنرتنت،  عىل  هويتك  تخفى  إنها 

يجعل تصفحك أكر أمانًا.
مختلفة  مرور  كلات  -استخدام 
بوك  كالفيس  الهاتف  عىل  لحساباتك 

وجوجل وأى حسابات أخرى
بأى شبكة واى فاى  باالتصال  -ال تقم 

متاحة بدون كلمة مرور.

استحوذت أبل مؤخرا عىل رشكة ناشئة 
تأسيسها  تم  والتى   ،Asaii اسم  تحمل 
رجال،  ثاثة  قبل  من   2016 عام  ىف 
بأبل، والتى  من ضمنهم موظف سابق 
ستساهم ىف تحسن خدمة أبل ميوزيك 

للموسيقى.
دوالر  مليون   100 نحو  أبل  ودفعت 
إلمتام هذه الصفقة، التى مل يتم اإلعان 
هذه  متتلك  إذ  اآلن،  حتى  رسميًا  عنها 

وصولها إىل الرسوم البيانية.
 Apple Music لي  هذا  وسيتيح 
للمستخدمن قبل  أغنية معينة  ترشيح 
انتشارها، وقبل أن تصبح ذات شعبية 

واسعة.
 Asaii هناك ميزة أخرى مفيدة تقدمها
وهى أنها ال تتبع فقط أداء أغنية أحد 
هذا  تجاه  االهتام  أيًضا  بل  الفنانن، 

الفنان عىل الشبكات االجتاعية.

متجر  داخل  ألعاب  عدة  إضافة  تتم 
“جوجل باى” كل أسبوع ويستخدمها 
العامل،  حول  األشخاص  من  ماين 
األلعاب  من  مجموعة  توجد  ما  ودامئا 
كبري  بشكل  املستخدمن  عىل  تسيطر 
أكتوبر  شهر  وخال  البعض،  ويدمنها 
من  مجموعة  هناك  كانت  املاىض، 
اهتام  شغلت  التى  املميزة  األلعاب 

املستخدمن أكر من غريها، وفيا يىل 
لهذا  ألعاب رائجة  قامئة تضم أهم 10 

.Google Play الشهر وفًقا ملتجر
Candy Crush Friends Saga

Line Puzzle String Art
 Extreme Impossible Tracks

Stunt Car Racing
Fix it: Gear Puzzle

 Train Racing Games 3D 2
Player

Ludo Master
Hello Cats

Moy 6: the virtual pet game
Jungle Monkey Run

TopQuiz PlayQuiz

هدت الفرتة األخرية حدوث العديد من 
الحسابات،  واخرتاق  القرصنة  أزمات 
والتى كان آخرها أزمة فيس بوك بعدما 
الوصول  عىل  الهاكرز  بقدرة  اعرتفت 
مليون   30 إىل  يصل  ما  بيانات  إىل 
مستخدم عىل شبكتها االجتاعية، كا 
األخرى  الرشكات  من  العديد  عانت 
وجوجل  ومايكروسوفت  ياهو  أمثال 
بلس وغريها من وجود ثغرات تسمح 
للهاكرز ىف النهاية بالوصول إىل بيانات 
املستخدمن، األمر الذى يثبت حقيقة 
للتكنولوجيا  كا  أنه  وهي  واحدة 
سلبي  جانب  فهناك  إيجاىب  جانب 
ىف  املستخدمن  بخصوصية  يتعلق 

النهاية.
وفيا يىل نعرض مجموعة من النصائح 
املستخدمن  مساعدة  شأنها  من  التى 
عىل  املختلفة  حسابتهم  تأمن  عىل 
حسابات  تأمن  من  بداية  اإلنرتنت 
حسابات  وتأمن  اإللكرتوىن  الربيد 
مواقع التواصل االجتاعى والتطبيقات 
الهواتف  لحاية  وصوالً  املختلفة، 

الذكية وتأمينها كا يىل:
حاية حسابات الربيد اإللكرتوىن

– احرص دامئًا عىل تغيري كلمة املرور 
كل فرتة.

– استخدم كلمة مرور قوية مكونة من 
أرقام وحروف ورموز.

الخاصة  املرور  كلمة  إعطاء  تجنب   –
بك ألى جهة عرب الربيد اإللكرتوين

ىف  تشك  رسالة  أى  عىل  ترد  ال   –
محتواها.

– تجنب الضغط عىل أى رابط داخل 
رسالة الربيد اإللكرتوىن.

– احرص عىل استخدام أحدث إصدار 
من متصفح اإلنرتنت.

-استخدام ميزة تأكيد دخول الحساب 
أصبح  التى  امليزة  مرة، وهى  أكر من 
لها شعبية متزايدة ىف السنوات األخرية
الربيد  استخدام  من  االنتهاء  عند   –
تسجيل  عمل  عىل  احرص  اإللكرتوىن، 

حسابك  ترتك  وال   ”log out“ خروج 
مفتوحا عىل الجهاز.

من  اإللكرتوىن  بريدك  فتح  تجنب   –
ال  جهاز  اي  من  أو  اإلنرتنت  مقاهى 

يخصك إال يف الرضورة القصوى.
إضافية  استخدام طبقة  دامئًا  -ميكنك 
مثل  برامج  تثبيت  مثل  التشفري،  من 
لحاية  قوى  مستوى  لتقديم   PGP

بريدك اإللكرتوىن.
شبكات  عىل  حساباتك  حاية 

التواصل االجتاعى
– متاًما مثل حسابات الربيد اإللكرتوىن 
فرتة،  كل  املرور  كلمة  تغيري  يجب 

واستخدام كلمة مرور قوية.
– ميكن استخدام املصادقة الثنائية يف 

عملية تسجيل الدخول.
– تجنب تسجيل الدخول من االماكن 

العامة وشبكات الواي فاى املجانية.
الروابط  عىل  الضغط  تجنب   –
صندوق  يف  تصلك  التى  املختلفة 

الرسائل.
التطبيقات  بعض  استخدام  تجنب   –
صفحات  عىل  املنترشة  املخادعة 
السوشيال ميديا مثل “اعرف من زار 

بروفايلك”.
تسجيل  “تحذيرات  ميزة  استخدم   –
إشعار  بإرسال  تقوم  والتى  الدخول” 
ىف كل مرة يقوم أحدهم بالدخول إىل 

حساباتك املختلفة.
– تجنب وضع الكثري من كمعلومات 
شبكات  عىل  الحقيقة  الشخصية 

التواصل االجتاعى.
ال  الذين  األشخاص  إضافة  تجنب   –
يكونوا  أن  ميكن  الذين  أو  تعرفهم 

مصدر استغال للمستخدم.
ملف  أي  أو  الصور  فتح  تجنب   –
عىل  إليك  إرساله  تم  قد  غريب 

شبكات التواصل االجتاعى.
اإلعدادات  قامئة  دامئًا  تفحص   –
تكون  قد  تطبيقات  أي  عن  للبحث 
الشبكات  عىل  بحسابك  مرتبطة 

الرشكة برنامجا ذكيا، والذى يركز بشكل 
الجديد  الفنانن  اكتشاف  عىل  أساىس 

ومتابعة أدائهم.
الذكاء  الناشئة  الرشكة  وتستخدم 
االصطناعى للبحث بالخدمات الشعبية 
 Soundcloud و Spotify املختلفة مثل
االهتام  تظهر  التى  األمناط  ومعرفة 
املتزايد نحو فنان معن، فهى قادرة عىل 
اكتشاف نجاح أغنية قبل 10 أسابيع من 

ملاذا استحوذت أبل على شركة 
ناشئة بقيمة 100 مليون دوالر؟

تعرف على األلعاب األكثر شعبية بني 
مستخدمى األندرويد لشهر أكتوبر

بدأنا  واليوم  سوتىش  ىف  الثاثاء 
مباحثات ثنائية مهمة”.

العاقات  أن  إىل  بوتن،  وأشار 
بالصداقة  تتسم  املرية   – الروسية 
أجل  من  والعمل  املتبادل  واالحرتام 
للبلدين،  املشرتكة  املصالح  تحقيق 
الرشاكة  اتفاقية  وقعنا  حيث 
والتى  االسرتاتيجى  والتعاون  الشاملة 
وبالطبع  التعاون  لتعميق  تهدف 
التجارية  بالعاقات  اهتاما  نعطى 
التجارى  التبادل  وزيادة  واالقتصادية 
بن مر وروسيا والتى شهدت زيادة 
هذا العام بنسبة 20%″ وروسيا تقدم 
ضمنها  ومن  ملر  كثرية  صادرات 

القمح.
باده  ترحيب  عن  “بوتن”،  وأعرب 
األوراىس  االتحاد  مع  اتفاقية  بتوقيع 
آفاقاً  االتفاقية  هذه  تفتح  أن  متمنياً 

جديدة للتعاون االقتصادى.

مع  مباحثاته  الروىس  الرئيس  وقال 
مناقشات  شهدت  السيىس،  الرئيس 
حول التعاون الثناىئ ىف مجال الطاقة، 
محطة  بناء  عىل  خالها  الرتكيز  تم 
من  أنه  إىل  مشرياً  مر،  ىف  نووية 
التمهيدية  املتوقع أن تنتهى األعال 
وتوقيع  العام،  هذا  نهاية  قبل  لها 
املرية  الرشكات  مع  االتفاقيات 

املشاركة ىف املرشوع.
أن  اإلطار،  “بوتن”، قى هذ  وأضاف 
النفط  مجال  ىف  جيدة  خربة  لديهم 
والغاز وهناك صادرات روسية نفطية 

ملر.
“بوتن”،  أشار  الصناعة،  محال  وىف 
إىل اتفاية مع مر بقيمة 1.3 مليار 
يورو لرشاء وتصنيع عربات قطار من 
منطقة  انشاء  املنتظر  ومن  روسيا، 
صناعية روسية ىف مر تشمل عدد 

واملعدنية  الهندسية  الصناعات  من 
ومن املقرر جذب سبعة مليارات دوالر 
استثارات جديدة بها ومنتجات هذه 

املنطقة ستمتد لألسواق االفريقية.
ناقشا  انها  الروىس  الرئيس  وقال 
الذيله  والفنى  العسكرى  التعاون 
ىف  تعاون  هناك  و  خاصة  أهمية 
وىف  عقود  مدى  عىل  املجالن  هذين 
مناورات  مر  ىف  تجرى  االثناء  هذه 

تكتيكية.
وأكد أن مر وروسيا تبديان اهتاماً 
االنسانية،  والعاقات  بالثقافة  خاصاً 
السيىس  والرئيس  ترحيبه  إىل  الفتا 
إلعان 2020 عام التبادل اإلنساىن بن 

روسيا ومر.
وفيا يتعلق مبلف السياحة والطريان 
قال “بوتن”، إنها بحثا مسائل عالقة 
الجوية والسياحية  الرحات  الستئناف 
بعد استئنافها جزئياً ىف مارس املاىض، 

ملواقع  عودتها  اليوم  “بحثنا  مضيفاً: 
الشيخ وسنسعى  الغردقة ورشم  منها 
إىل استئناف الرحات الجوية املبارشة 

ىف وقت قريب”.
التعاون  أن  الرويس،  الرئيس  وقال 
فاعاً  عنراً  اليزال  املرى  الروىس 
األوسط  الرشق  استقرار  لضان 

وشال افريقيا .
الرؤية  يقدر  أنه  “بوتن”،  وأضاف 
سوريا،  ىف  التسوية  حول  املرية 
واتفقا عىل التعاون املشرتك وعلينا أن 
نبدى اهتاما خاصا ملا يحدث مبنطقة 
أدلب وخطورة نقل العنارص اإلرهابية 
املرين  اصدقاءنا  وأخربنا  للخارج 
مبضمون االتفاقات بن روسيا وسوريا 
دعم  عىل  اتفقنا  كا  االمر،  هذا  ىف 
املسار السياىس الخاص بتسوية األزمة 
يشجع  املرى  والجانب  السورية 
مباحثات  ىف  املشاركة  األطراف  بعض 

سوتىش وعلينا أن نبذل جهود مشرتكة 
لحل األزمة السورية

تطابق  أكدت  املباحثات  أن  وأوضح 
ىف  األوضاع  حول  ومر  روسيا  رؤية 
إليجاد  جهودها  وستواصان  ليبيا، 
ليبيا،  ىف  االستقرار  وإعادة  حل 
الوصول  اجل  من  سويا  اتفقا  كا 
بالرشق  السام  ألزمة  التسوية  إىل 
املبارشة  املباحثات  ندعو  و  األوسط 
إىل  والوصول  املتنازعة  األطراف  بن 
تسوية للمسائل العالقة ومنها القدس
سرتأس   2019 ىف  أنه  “بوتن”،  وقال 
مر االتحاد األفريقي، مضيفاً:”نتمنى 
هذا  ىف  النجاح  املرين  ألصدقائنا 
تكثيف  ىف  ذلك  يساهم  وان  العمل 
التعاون بن روسيا والدول االفريقية”.
وىِف ختام كلمته، وجه “بوتن”، الشكر 
املرين  واألصدقاء  السيىس  للرئيس 
واالتفاقات  الفعالة  املباحثات  عىل 

مؤكداً  اليوم،  اليها  التوصل  تم  التى 
بن  العاقة  تطوير  ىف  ستساعد  أنها 

البلدين.
وكان الرئيس السييس، وصل سوتيش، 
موسكو،  من  قادماً  الثاثاء،  مساء 
حيث كان ىف استقباله الرئيس بوتن.

بحفاوة  السيىس  “بوتن”  واستقبل 
سوتيش،  منتجع  ىف  وتجوال  كبرية، 
مأدبة  الروىس  الرئيس  أقام  حيث 

عشاء تكرمياً للرئيس السيىس.
من  العديد  التقيا  تجولها،  وخال 
السياح من جنسيات مختلفة، حيث 
الروس  من  السيىس  الرئيس  طلب 
واألجانب زيارة مر، خاصة مدينتى 

رشم الشيخ والغردقة.
الحفاوة  أن  مطلعة،  مصادر  وقالت 
ىف  السيىس  بها  قوبل  التى  الكبرية 
موسكو وسوتيش، مل تحدث ىف تاريخ 
االستقبال  واصفة  قبل،  من  روسيا 

مصر وروسيا تحصدان مكاسب “قمة سوتشى” بني السيسي وبوتني.. الرئيس الروسى 
يمنح الضوء األخضر الستئناف الرحالت إىل شرم والغردقة.. و”الضبعة النووية” تدخل 

مرحلة التنفيذ.. والسيسى: إعالن 2020 عاما ثقافيا بني مصر وروسيا
تتمه ص 3 
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حافظ سالمة : اللى اختشوا ماتوا يا مبارك أنت 
وأبنائك وشكرًا للسادة مستشارى محكمة النقض

األمن العام يضبط 26 كيلو هريوين و105 كيلو حشيش

ننرش  تفاصيل مرصع 5 أشخاص من أرسة 
واحدة ىف حادث انقالب سيارة مالىك عىل 
صباح  الغرىب،  الصحراوى  أسوان  طريق 

اليوم الثالثاء.
األولية  التحريات  تفاصيل  وكشفت 
الخمسة  األشخاص  أن  األمنية،  لألجهزة 
كانوا ىف طريق عودتهم من تقديم واجب 
أسوان،  مبدينة  إقامتهم  محل  خارج  عزاء 
العودة مستقلني سيارة مالىك،  وىف طريق 
مرت  كيلو   20 بنحو  أسوان  مدخل  وقبل 
الطريق  جانبى  أحد  السيارة عىل  انقلبت 

مام أدى إىل مرصعهم.
فكرى  “محمود  وفاة  عن  الحادث  وأسفر 
الصبور  عبد  وفاطمة  سنة،   35 الطريى 
35 سنة وشقيقتها زينب 48 سنة، ويارس 
اسعد محمود 4 سنوات، وشقيقته رحاب 
6 سنوات”، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف 
لنقل الجثث إىل مرشحة أسوان العمومية، 

تحت ترصف النيابة ملبارشة التحقيق.

أمنية  حملة  الغربية،  أمن  مديرية  شنت 
بنطاق املراكز واألقسام، لضبط الخارجني عىل 
اللواء  قادها  أحكام،  من  والهاربني  القانون 
سعيد شكرى مدير املباحث الجنائية والعميد 
تحت  املديرية،  مباحث  رئيس  عطية  إيهاب 
األمن  مدير  حسونة  طارق  اللواء  إرشاف 

ضمت ضباط املباحث الجنائية وضباط تنفيذ 
رئيس  الصريىف  وائل  العميد  برئاسة  األحكام، 
مع  بالتنسيق  باملديرية  األحكام  تنفيذ  قسم 

األمن العام واألمن املركزى.
أسفرت جهود الحملة املكربة عن ضبط 4011 
هاربا من أحكام قضائية، منهم 2827 حكم 

الحبس  جنح  ىف  حكم  و820  غرامات،  ىف 
مخالفات،  ىف  حكم  و57  واملستأنف،  الجزىئ 
و7 أحكام ىف جناية وتحصيل 167 ألف جنيه 
املحكمة،  خزينة  املبلغ  إيداع  تم  غرامات، 

وتولت النيابة العامة التحقيق.

باألسماء.. مصرع 5 أشخاص من أسرة 
واحدة فى حادث بأسوان

مباحث الغربية تضبط 4011 
هاربا من أحكام خالل 24 ساعة

بالتنسيق  العام،  األمن  قطاع  استهدف 
مبديريات  الجناىئ  البحث  أجهزة  مع 
األمن وقوات األمن املركزى، بؤر تجارة 
املواد املخدرة ومناطق زراعتها ، ومنافذ 
تهريبها عىل مستوى الجمهورية بعدة 

حمات أمنية مكربة.
ضبط  عن  األمنية  الحمات  أسفرت 
ىف  وتعاطى  إتجار   ” قضية   )1917(
املواد املخدرة ” بلغ عدد املتهمن فيها 

)2005( متهاً.
 260,845( عىل  املتهمن  بحوزة  وعر 

كيلو  و)105,372  بانجو،   ) جرام  كيلو 
مخدر  من  وكمية  حشيش،   ) جرام 
اإلسرتوكس وزنت) 30,611 كيلو جرام 
 ( وزنت  الفودو  مخدر  من  وكمية   ،)

6,782 كيلو جرام ( .
من  كمية  العام  األمن  قطاع  وضبط 
الهريوين وزنت ) 26,528 كيلو  مخدر 
مخدر  من  كمية  ضبط  وتم   ،  ) جرام 
 ،  ) األفيون وزنت ) 1,172 كيلو جرام 
وزنت  الشابو  مخدر  من  كمية  وضبط 
) 20 جرام (، وكمية من مخدر اآليس 

وزنت ) 55 جرام ( .
العام عن ضبط )  وأمثرت جهود األمن 
134906 ( قرص مخدر مختلف األنواع 
، و )57( قطعة ساح نارى .. عبارة عن 
) رشاش – 10 بنادق آلية – 15 بندقية 
خرطوش – 13 طبنجة ، 18فرد محىل ، 

294 طلقة نارية مختلفة األعرية(.
الازمة  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  تم 
الجهود  املتهمن، وجارى تكثيف  حيال 
كافة  عىل  للقضاء  الحمات  واستمرار 

صور الخروج عن القانون.

اعتاد  عىل  الوزراء  مجلس  ووافق 
عن  الصادرة  والتوصيات  القرارات 
الوزارية  الهندسية  اللجنة  اجتاع 
بشأن   2018/10/14 بتاريخ  املنعقدة 
أو  للرشكات  املبارش  باألمر  اإلسناد 
األعال  الستكال  اإلسناد  أوامر  زيادة 
تم  التى  االستثارات  من  لاستفادة 
إنفاقها ىف عدد من املرشوعات الخاصة 
والنقل  والثقافة  اإلسكان  بوزارات 
والتعليم  واآلثار  والسكان  والصحة 
ومحافظة  العلمى،  والبحث  العاىل 

القاهرة.
مرشوع  عىل  الوزراء  مجلس  ووافق 
قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 
اململوكة  األراىض  من  أرض  قطعتى 
للدولة ملكية خاصة، وذلك الستخدامها 
للقوانن  وفقاً  العمرانية  األنشطة  ىف 
مساحة  وها:  بها،  املعمول  والقواعد 
35.89 فدان بناحية برج العرب لصالح 
 36.19 ومساحة  اإلسكندرية،  محافظة 
لصالح  سمبل  أبو  طريق  بجهة  فدان 

محافظة أسوان.
مرشوع  عىل  الوزراء  مجلس  ووافق 
قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات 

مر  جمهورية  حكومة  بن  املتبادلة 
العربية، وحكومة أملانيا االتحادية، حول 
األملانية  للوكالة  محىل  مكتب  إنشاء 
ومكتب   ،)GIZ( الدوىل  للتعاون 
محىل لبنك التعمري األملاىن )KFW( ىف 
يونيو  ىف  القاهرة  ىف  واملوقعة  القاهرة، 

.2018
للتعاون  األملانية  الوكالة  ويتوىل مكتب 
للمرشوعات  الدعم  تقديم  الدوىل 
بتكليف  الوكالة  تنفذها  التى  والربامج 
باملهام  والقيام  األملانية،  الحكومة  من 
بتلك  املتعلقة  واإلدارية  الفنية 
يختص  بينا  والربامج،  املرشوعات 
بتقديم  األملاىن  التعمري  بنك  مكتب 
واملؤسسات  الرشيك  للبلد  الدعم 
بالتعاون  املتعلقة  للمرشوعات  املنفذة 
املاىل والربامج التى يتم تنفيذها بالنيابة 
باملهام  والقيام  األملانية،  الحكومة  عن 
املرشوعات  لتلك  واإلدارية  الفنية 

والربامج
قانون تنظيم الجامعات

مرشوع  عىل  الوزراء  مجلس  ووافق 
الائحة  أحكام  بعض  بتعديل  قرار 
الجامعات  تنظيم  لقانون  التنفيذية 

رقم 49 لسنة 1972 فيا يتعلق بإضافة 
كليات  إىل  واملعلومات  الحاسبات  كلية 
إضافة  بهدف  وذلك  سوهاج،  جامعة 
االغرتاب،  وتقليل  الفنية  التخصصات 
التعليم  ربط  ىف  أيضاً  يسهم  ما  وهو 

بسوق العمل.
قرار  مرشوع  عىل  الوزراء  ملس  ووافق 
 10 مكرر   248 املادة  نص  باستبدال 
الخدمة  كلية  عنوان  تحت  الواردة 
االجتاعية بجامعة حلوان، من الائحة 
الجامعات  تنظيم  لقانون  التنفيذية 
يتعلق  فيا   1973 لسنة   49 رقم 
التى  والدبلومات،  العلمية  بالدرجات 
بناء عىل  مينحها مجلس جامعة حلوان 
االجتاعية  الخدمة  كلية  مجلس  طلب 
القرار،  نص  شملها  والتى  بالجامعة، 
الخدمة  بكالوريوس  درجة  وتتضمن 
الخدمة  ماجستري  ودرجة  االجتاعية، 
االجتاعية، ودرجة الفلسفة ىف الخدمة 
دبلوم  الدبلومات  وتتضمن  االجتاعية، 
ىف  املهنى  والدبلوم  العليا،  الدراسات 
التأهيىل  والدبلوم  والتقييم،  البحوث 

املهنى للتنمية البرشية.

19 قرارا مهما للحكومة اليوم.. املوافقة على وثيقة ترشيد استهالك 
املياه بتطبيق تكنولوجيا القطع املوفرة باملنشآت الحكومية.. توفيق 
أوضاع 120 كنيسة ومبنى.. اإلعفاء من الضرائب الجمركية لـ100 

ألف طن دواجن مجمدة تتمه ص 2

للطائرات  املضادة  الصواريخ  قواعد 
عىل األرض التى كلفت الدولة مليارات 
الطريان  ساح  دور  وأين  الدوالرات 
ستة  الدفرسوار  ثغرة  من  عندما خرج 
إىل  اتجهت  منها  ثاثة  مدرعة  ألوية 
الجيش  رجال  فقاومها  االساعيلية 
بقيادة  االساعيلية  مشارف  عىل 
شارون فانضم مع رفيقه للهجوم عىل 
فأين  االخرى  ألوية  بالثاثة  السويس 
هو بساح طريانه لهذا االستعراض عىل 
أرض مر ومدنها أمل تتصدى وال طائرة 
واحدة بعد استغاثة قادتنا الرشفاء من 
املكونة  القوات  هذه  إن  العسكرين 
من ستة ألوية مدرعة فوجئنا من يوم 
22 أكتوبر مبضاعفة ساح الطريان بدك 
استغاثة  بعد  بجيشنا  قيادى  موقع 
القائد املرحوم / عبد املنعم واصل قائد 
الجيش الثاىن امليداىن وطلب من ابيك 
من  بأى  إنقاذهم  املتواطئ  املخلوع 
الطريان  ساح  إىل  املنضمة  الطائرات 
املرى والتى انضمت إليه بعض الباد 
السعودية  ومنها  الشقيقة  العربية 
وليبيا  والسودان  والجزائر  والعراق 
يستعملها  مل  فلاذا  بطريانها  واملغرب 
وتركها ىف حظائرها وردها لبلدانها بعد 

الحرب .
إن الجيش اإلرسائييل بدأ من 22 أكتوبر 
ميهد للزحف عىل مدينة السويس ودك 
وخاصة  بها  الحساسة  املناطق  بعض 
فأين  الغذائية  واملواد  الدقيق  مخازن 
كان ساح الطريان والطائرات املخزونة 
ىف حظائرها ومل نجد وال طائرة مرية 
املعركة  أرض  عىل  سقطت  عربية  وال 
ليلة  فوجئنا  حتى  السويس  مبحافظة 
عىل  اإلرسائييل  بالهجوم  23أكتوبر 
بعض  عىل  باستائهم  السويس  مدينة 
خالية  والسويس   . واملواقع  الرشكات 
وأقولها  عسكرية  تشكيات  كل  من 
لله وللتاريخ وألول مرة ىف الحروب ىف 
االسلحة.  كل  من  خالية  مدينة  العامل 
مخدوعة  وهى  بتطويقها  فوجئت 

قد  عسكريا  صحيحة  غري  بباغات 
طوقت املدينة فإن العدو البد ىف أول 
ولوال  الحتالها  أليته  يحرك  أن  ضوء 
هذه  ىف  ألهمنى  وتعاىل  تبارك  الله  أن 
لن  خداعية  رسية  بخطة  اللحظات 
ابوح بها االن وجمعت أبناىئ من رجال 
مؤخرة  ىف  كانوا  ممن  الباسل  جيشنا 
قواتهم التى عربت القنال والذين جاءوا 
أمام الزحف اإلرسائييل ىف السويس مع 
بعض أبناىئ من أعضاء جمعية الهداية 
منظمة  إىل  انضموا  الذين  االسامية 
ساعات  ىف  وكونت  الفدائية  سيناء 
كائن عىل طول الخطوط التى سنفاجأ 

بها ىف أول ضوء بجيش االحتال .
واعرتفت  رىب  غري  الهمنى  ما  الله  فو 
حطمت  التى  الخدعة  بهذه  ارسائيل 
عىل  وطأ  من  كل  السويس  أرض  عىل 
أرضها من الدبابات واملصفحات ولدينا 
لألعداء  املدمرة  االسلحة  لهذه  الصور 

داخل املدينة بكفورها وشوارعها .
قد  كنت  التاىل  اليوم  يأىت  أن  وقبل 
مل  مبا  والكائن  االسرتاتيجية  غريت 
معاودة  شارون  أراد  وقد  أحد  يتوقعه 
الدخول مرة ثانية إىل املدينة من حى 
له  تصدت  قد  كائن  به  أن  يفطن  مل 
املازم  بقيادة  خلفه  املدرع  وللطابور 
 14 ومعه  العره  أسامة  / حسن  أول 
بطل ىف هذا الكمن من املسلحن فرد 
يلجأ  أن  شارون  اضطر  ما  عقبيه  إىل 
محافظ  بها  يخدع  جديدة  خدعة  إىل 
السويس حينذاك محمد بدوى الخوىل 
ومن معه من العسكرين بتوجيه انذار 
ومعهم  إليه مستسلمن  يأتوا  بأن  لهم 
الرياىض العان  االستاد  إىل  بيضاء  راية 
ذويهم  إىل  وترحيلهم  املحافظة  تسليم 
الطريان  ساح  أمر  وإال  املدينة  خارج 
بدك املدينة بعد نصف ساعة فقال له 
املحافظ دعنى استشري القاهرة فقال له 
ال القاهرة وال تل ابيب فقال املحافظ 
األحمر  الصليب  يحرض  حتى  دعنى 
الهال  االحمر وال  الصليب  له ال  فقال 
االحمر باقى من الزمن عرشون دقيقة 

البد من حضوركم لتسليم املدينة وإال 
أمرنا الطريان بدكها

يا  املرى  الطريان  ساح  فأين  هنا   (
جيش  قائد  لدّى  كان  هنا   ) مبارك 
اسام  عادل  العميد/  الشهداء  مبسجد 
الذى بلغنى بهذا االنذار الذى بلغ إىل 
السادات وجميع  عليه  ووافق  القاهرة 
من كانوا معه ومن كانوا مع املحافظ 
بالسويس بجميع رتبهم واصبحت مر 
فكيف  وصدرى  قلبى  أمام  ومستقبلها 
أوافق عىل تسليم بلدى لألعداء ولكن 
لشارون  تهديد  من  البد  الحيلة  ما 
أمامه  تغري  قد  املوقف  أن  يدرك  حتى 
استأذن من أحد مبكرب  أن  فقلت دون 
أننا  لشارون  وقلت  باملسجد  الصوت 
أرض  إن  لكم  ونقول  إنذاركم  نرفض 
أن  إىل  حاجة  ىف  الطاهرة  السويس 
ثانية  مرة  القذرة  دمائكم  من  تروى 
بكم  وسها  فأها  الدخول  أردتم  فإذا 
انتظاركم  ىف  الرشفاء  مر  أبناء  وإن 
ولكنه الذ بالصمت واعتقد أن هزميتهم 
باألمس وما ضحوه من القتىل ىف شوارع 
اليوم  ىف  به  اصطبحوا  وما  السويس 
العسكرى  املوقف  أن  عىل  يدل  التاىل 
عليهم  صعباً  اصبح  املدينة  داخل 
هذه  الله  بفضل  ونجحت  اقتحامه 
محاوالت  كل  فشلت  فبذلك  الخدعة 
يا  ان  الطري  ساح  كان  فأين  العدو 

مخدعن ومتواطئن ،
وإنني أشكر مستشاري محكمة النقض 
مبارك  رد  يف  بهم  نعتز  الذين  الرشفاء 
ونجليه يف طلبها بالصلح مع الدولة يف 
بتاريخ 2018/9/22 برفض هذا  حكمها 
وألبيه  له  اإلدانة  حكم  وتثبيت  الطلب 
عدم  اإلعام  عىل  ينعون  الذين  وألخيه 
ذكر أبيهم املخلوع ىف حرب أكتوبر و يا 
حرستاه عىل أبنائنا االبرار الذين ضحوا 
وأنت  والوطن  الله  سبيل  ىف  بأرواحهم 
الفاصل  الحكم  لهذا  واألرسة  وأبوك 
القاطع يدل عىل أنكم افسدتم الحياة ىف 
ابيك وابحتم  أثناء حكم  العزيزة  مرنا 

الرسقات والرشوة من دماء الشعب
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مصر تفوز على سوازيالند بهدفني فى التصفيات األفريقية.. نتيجة إيجابية 
لتونس تحسم تأهل الفراعنة لـ “كان 2019”.. ثنائى هجومي صريح منذ 

سنوات بكوكا ومروان.. والظهور األول لالعب دجلة بقميص صالح

تونس و مصر تتأهالن اىل نهائيات كأس إفريقيا 
الكامريون 2019 بعد الفوز علي سوازيالند و النيجر

القدم  لكرة  األول  مر  منتخب  نجح 
“إي  سوازياند  عىل  الفوز  تحقيق  ىف 
الجولة  ىف  رد  دون  بهدفن  سواتيني” 
األمم  لكأس  املؤهلة  للتصفيات  الرابعة 
حجازى  أحمد  أحرزها  األفريقية 
الثالث  الفوز  ليكون  محسن   ومروان 
قيادة  تحت  للفراعنة  التواىل  عىل 
الفنى  املدير  أجريى  خافيري  املكسييك 
املسئولية  توىل  الذى  للفراعنة  الجديد 
لألرجنتيني  خلًفا  أغسطس  منتصف 

هيكتور كوبر.
-املنتخب ينتظر تونس للتأهل الرسمي 

للكان
ينتظر منتخب مر أى نتيجة إيجابية 
الخامسة  مباراة  ىف  التونيس  للمنتخب 
مساء اليوم أمام النيجر من أجل إعان 
األمم  لكأس  الرسمي  الفراعنة  تأهل 
تونس  مع  بالكامريون   2019 األفريقية 
دون االنتظار لنتيجة الجولتن املقبلتن 
خاصة  والنيجر  تونس  أمام  للفراعنة 
وثاىن  أول  تأهل  عىل  تنص  اللوائح  أن 

املجموعة للكان 2019.
اللقاء بتشكيل مكون من:  وبدأ أجريى 

املري  املنتخبن  من  كا  •حجز 
كأس  نهائيات  إىل  بطاقته  والتونيس 

يف  العامل  بطل  فرنسا  منتخب  •نجح 
تحويل تأخره بهدف أمام منتخب املانيا 
إيل فوز بهدفن مقابل هدف و ذلك قي 
املباراه التي أقيمت بينها أمس الثاثاء 
عيل ملعب دو فرانس يف الجوله الثالثه 

الجزيرة  نادي  إدارة  مجلس  طالب 
يف  حفيظ  حمدي  برئاسة  مبطروح 
اعتباره  الكرة  اتحاد  إىل  خطاب رسمي 
متأها إىل دور الي16 يف كأس مر عىل 
لياقي  البورسعيدي،  املري  حساب 

برتوجيت.
الجزيرة  فنادي  للخطاب،  ووفقا 
بأنه ليس طرفا يف  برر طلبه،  مبطروح، 
طلب  كا  املباراة،  ملعب  اختيار  أزمة 
برتوجيت  أمام  مباراته  موعد  تحديد 
يف دور الي16 بعد اعتباره متأها لتلك 

املرحلة.
باالتحاد  املسابقات  لجنة  وكانت 
املري لكرة القدم برئاسة عامر حسن 
والجزيرة  املري  مباراة  تأجيل  قررت 
لكأس مر ألجل  الي32  بدور  مبطروح 
إقامتها  مقرر  كان  بعدما  مسمى،  غري 

الشناوى )1( – أحمد املحمدى  محمد 
)3( ، أحمد حجازى )6(، باهر محمدى 
الننى  محمد    -)12( أرشف  أمين   ،)4(
وردة  عمرو   –  )8( حامد  طارق   ،)17(
محمود   ،)10( الشحات  حسن   ،)22(

تريزيجيه )7(، مروان محسن )9(.
منذ  مرة  ألول  رصيح  هجومى  -ثناىئ 

سنوات
شهدت مباراة منتخب مر وسوازياند 
مرة  ألول  رصيح  هجومي  ثناىئ  ظهور 
منذ فرتة طويلة أو منذ سنوات وتحديًدا 
الفنى  املدير  كوبر  هيكتور  رحيل  بعد 
لثاث  الفراعنة  قاد  الذى  السابق 
سنوات ومل يدفع مبهاجمن رصيحن ىف 
وحيد  مهاجم  عىل  يعتمد  وكان  مباراة 
العبى  عىل  يعتمد  األحيان  بعض  وىف 
الهجوم مثل محمود كهربا  األجنحة ىف 
به  قام  ما  أو محمد صاح وهو عكس 
املكسييك أجريى ودفع بكوكا ىف الشوط 
األسايس  محسن  مروان  بجوار  الثاىن 
الذى بدأ اللقاء ونجح ىف إحراز الهدف 

الثاىن للمنتخب.
دوليا  دجلة  لاعب  ألول  -الظهور 

العام  إقامتها  املقرر  األفريقية  األمم 
املقبل 2019 يف الكامريون، و قد ضمن 

من منافسات املجموعه األويل للمستوي 
األول من دوري األمم األوروبية .الجدير 
السادسه  الخساره هي  بالذكر أن هذه 
هذا  و  واحد  عام  يف  املانيا  ملنتخب 
يحدث للمره األويل يف تاريخها . هذا و 

بقميص “صاح”
دوليًا  األول  الظهور  اللقاء  شهد  كا 
ىف  دجلة  وادى  العب  محمود  ملحمد 
القميص  بارتداء  قام  و  املهاجم  الوسط 
رقم 10 الذى كان يرتديه الغائب بسبب 
الفراعنة  نجم  صاح  محمد  اإلصابة 

وليفربول.
– الشناوى يصحح أخطاء هدف السام

نجح محمد الشناوى ىف الظهور مبستوى 
وأنقذ  اليوم  سوازياند  مباراة  ىف  جيد 
أن يحرزه  كاد  مرماه من هدف محقق 
الدقيقة  ىف  سوازياند  منتخب  العب 
ىف  تألقه  جانب  إىل  املباراة  عمر  من   5
منع وتصدى ألكر من كرة ملنتخب “إي 
سواتيني”، بعد أن تسبب ىف هدف لقاء 
ودخول  سوازياند  أمام  املاضية  الجولة 

مرماه هدف من وسط امللعب.
-الشحات يفشل ىف سد مكان صاح

مل ينجح حسن الشحات العب املنتخب 
ىف سد مكان الغائب محمد صاح نجم 
ليفربول بسبب اإلصابة، ىف مركز الجناح 
من  املنتظرة  بالصورة  يظهر  ومل  األمين 
الاعب املتألق بنادى العن اإلماراىت ليتم 
بالدفع  الثاىن  الشوط  بداية  مع  تغيريه 

بأحمد حسن كوكا.
-حجازى يحرز هدفه الثاىن ىف 50 مباراة 

دولية
منتخب  مدافع  حجازى  أحمد  نجح 
الدولية  أهدافه  ثاىن  تسجيل  ىف  مر 
مر  منتخب  مع  دوىل  لقاء   50 بعد 
أمام سوازالند بعد أن سجل أول أهدافه 
أمام بتسوانا قبل أن ينجح ىف إحراز ثاىن 

أهدافه ىف مباراة سوازياند اليوم.

بعد  تأهلها  وتونس  مر  منتخبا 
ملنافسات  الرابعة  الجولة  يف  فازا  أن 
القارية.  للتصفيات  العارشة  املجموعة 
فوزه  مر  منتخب  حقق  أن  فبعد 
خافيري  املكسييك  بقيادة  تواليا  الثالث 
منتخب  مضيفه  حساب  عىل  أغريي 
سوازياند 2-صفر بهديف أحمد حجازي 
و مراون محسن، تأهل الفراعنه رسمياً 
بعد أن تغلب أمس منتخب تونس عىل 
النيجر 2-1 و بذلك رفع منتخب تونس 
رصيده إيل 12 نقطة من 4 مباريات، يف 
عن  نقاط   3 بفارق  املجموعة  صدارة 
منتخب مر الذي خرس أمامه صفر-1 
يف الجولة األوىل.و يتبقي ملنتخب مر 

لقائن أمام النيجر و
تأهل  عيل  نتيجتها  تؤثر  لن  و  تونس 
الكامريون  إفريقيا  أمم  لنهائيات  مر 

.2019

تقدم املنتخب األملاين بهدف سجله توين 
كروس يف الدقيقة 14 من ركلة جزاء، ثم 
أنطوان  متكن  و  فرنسا  منتخب  إنتفض 
يف  التعادل  هدف  إدراك  من  جريزمان 
الدقيقة 62 قبل أن يعاود نفس الاعب 
الثاين  الهدف  جريزمان  أنطوان  يسجل 
من   80 الدقيقة  يف  الفرنيس  للمنتخب 
الفرنيس  املنتخب  جزاء.ورفع  ركلة 
رصيده بهذا الفوز إىل 7 نقاط يف صدارة 
األملاين  املنتخب  الرتتيب، وتوقف رصيد 
للمنتخب  واحدة.ويتبقى  نقطة  عند 
املنتخب  أمام  وحيدة  مباراة  الفرنيس 
الهولندي ستقام يوم 16 نوفمرب املقبل، 
للمنتخب  وحيدة  مباراة  يتبقى  فيا 
األملاين أمام نظريه الهولندي يوم 19 من 

ذات الشهر.

• توج املنتخب الربازييل بكأس “سوبر 
لكره  الرباعيه  الدوليه  كاسيكو” 
القدم و ذلك بعد تغلبه عىل منافسه 
بهدف  األرجنتن  منتخب  التقليدي 
بدل  املحتسب  الوقت  يف  جاء  نظيف 
الضائع يف املباراة التي جمعتها أمس 
الثاثاء عىل ملعب مدينة امللك عبدالله 
جدة  يف  املشعة”  “الجوهرة  الرياضية 
يف حضور 62.354 ألف متفرج .بدأت 
جانب  من  حاسيه  و  قوية  املباراة 
الخطريه  الهجات  تبادال  و  الفريقن 
عيل املرمين، و قد الحت فرصة إفتتاح 
عن  االرجنتيني  للمنتخب  التسجيل 
طريق رضبة حرة مبارشة عند الدقيقة 
الكره  لكن  ديباال  بإتقان  نفذها   29
من  الربازييل  الحارس  شباك  المست 
الخارج.ورد املنتخب الربازييل بتسديدة 
ملهاجمه جيسوس مرت مبحاذاة القائم 

منتخــب الربازيــل يتــوج بــكأس بطوله”ســوبر كالســيكو 
“الرباعيــه الدوليــه بعــد الفــوز علــي األرجنتني بهــدف قاتل

نشاهد  .و  األرجنتيني  للحارس  األيرس 
وقائد  السامبا  لنجم  أخرى  فرصة 
املنتخب نيار من رضبة حرة مبارشة 
بالدقة  الكره  تسديد  يف  فشل  لكنه 
و  البرشي  بالجدار  لتصطدم  املطلوبة 
تضيع فرصة ملنتخب باده يف الدقيقة 
الذي  األول  الشوط  عمر  من  األخرية 
بداية  مع  السلبي.و  بالتعادل  انتهى 
سيطرة  شهدت  الثاين  الشوط  أحداث 
املنتخب األرجنتيني وكاد ريكاردي أن 
يفتتح التسجيل لكن كرته مرت بجوار 
خروج   58 الدقيقة  وشهدت  القائم، 
الاعب ديباال ، ليتأثر اداء األرجنتينن 
لتستمر  للربازيل  السيطرة  وتنتقل 
يهدر  و  املنتخبن  بن  سجاالُ  املباراة 
العبو الفريقن الفرص السهله و أعتقد 
املباراه يتذهب إيل ركات  أن  الجميع 
الرتجيح لكن املدافع جواوا مرندا كان 

تسجيل  يف  نجح  حيث  آخر  رأي  له 
هدف املباراة الوحيد من رضبة رأسية 
رائعه بعد أن سبق الحارس األرجنتيني 
مستغا   3+90 الدقيقة  عند  سجل  و 
من  نيار  لعبها  جميلخ  عرضيه  كره 
ركله ركنيه كانت مبثابه رصاصه الرحمه 
لتنتهي املباراه التي قادها بنجاح طاقم 
بريش  فيليكس  بقيادة  أملاين  تحكيم 
بفوز غايل و مثن و بكأس سوف تسعد 
الجاهري الربازيليه يف كل مكان .كانت 
األرجنتن عيل  بفوز  بدأت  قد  البطوله 
الربازيل عيل  و  نظيفه  برباعيه  العراق 
تعادل  و  بيضاء  بثنائيه  السعوديه 
العراق مع السعوديه 1-1 و أمس كان 
فوز الربازيل عيل األرجنتن بهدف دون 
إستضافتها  التي  البطوله  ختام  يف  رد 

السعوديه .

فرنسا تقلب تأخرها أمام أملانيا بهدف إلي فوز بهدفني و 
تكبدها الخسارة السادسة يف عام واحد

مستند.. الجزيرة بمطروح يطالب اتحاد الكرة 
باعتباره متأهال لـ16 الكأس على حساب املصري األهلي يزيل إعالنات الشركات الراعية من ملعب التتش

برئاسة  األهيل  النادي  إدارة  قامت 
الثاثاء،  اليوم  مساء  الخطيب،  محمود 
الراعية  الرشكات  اعانات  كافة  بإزالة 
للنادي من داخل ملعب مختار التتش 

بالجزيرة.
وقبل املباراة الودية للفريق أمام نظريه 

ملواجهة  استعدادا  لاتصاالت؛  املرية 
 23 لها  املقرر  الجزائري  وفاق سطيف 
أكتوبر الجاري بالجزائر يف إياب نصف 
ظهرت  إفريقيا،  أبطال  دوري  نهايئ 
خالية  التتش  مختار  ملعب  مدرجات 
الراعية  للرشكات  االعانات  كافة  من 

التي كانت تحيط بجنبات امللعب.
خطابا  األهيل  تلقى  سابق  وقت  ويف 
السعودية،  صلة  رشكة  من  رسميا، 
بشكل  التعاقد  بفسخ  النادي  إلخبار 

رسمي.
بيانا  أصدرت  “صلة”  رشكة  وكانت 
تعلن  فيسبوك  عىل  صفحتها  عرب 
مر  يف  استثاراتها  كافة  إيقاف  فيه 
والنادي األهيل بسبب هتافات جاهري 
األهيل ضد تريك آل الشيخ، رئيس هيئة 

الرياضة العامة بالسعودية.
ألربعة  صلة  مع  تعاقد  األهيل  وكان 
 ،2022 حتى   2018 سنة  منذ  أعوام 
بعدما فازت الرشكة السعودية بحقوق 
مليار  نصف  مقابل  النادي  رعاية 
واألخبار  األهرام  عىل  متفوقًة  جنيه، 

وبريزنتيشن.

الثاثاء 16 أكتوبر.
يتم  التي  الثانية  املرة هي  وباتت تلك 
تأجيل فيها املباراة، بعدما سبق وقررت 
يوم  األوىل  املرة  يف  التأجيل  املسابقات 
إلقامة  األمن  رفض  بسبب  أكتوبر،   9

املباراة يف ملعب استاد بورسعيد.
وجاء نص الخطاب كالتايل:

املدير  سويلم،  ثروت  اللواء/  السيد 
التنفيذي لاتحاد املري لكرة القدم

الجزيرة  نادي  إدارة  مجلس  يتقدم 
خالص  املوقر  التحادكم  الريايض 
األمنيات بدوام التوفيق والسداد ملا فيه 

صالح الكرة املرية.
املوضوع:

مباراة نادي الجزيرة مع النادي املري 
البورسعيدي يف إطار دور الي32 مبسابقة 

كأس مر.

نادي الجزيرة ليس له يد يف هذه األزمة 
من قريب أو بعيد، إمنا املسؤول األول 
املباراة هو  ملعب  تحديد  عن  واألخري 

الفريق صاحب األرض.
لذا، نعلن لسيادتكم أن نادي الجزيرة 
األوىل  املرة  يف  املباراة  تأجيل  وبعد 
الفرصة  األرض  النادي صاحب  وإعطاء 
وهو  املباراة،  ملعب  توفري  يف  الكاملة 

األمر الذي مل يحدث حتى اآلن.
نتيجة  اعتبار  نطالب  عليه،  وبناًء 
الجزيرة وصعوده  نادي  لصالح  املباراة 
نادي برتوجيت من  الي16 ملاقاة  لدور 
منطق لوائح االتحادين الدويل واملري 
يف هذا الشأن، كا نرجو إفادتنا مبوعد 
نادي  أمام  الي16  فريقنا يف دور  مباراة 

برتوجيت.
وتقبلوا بقبول وافر االحرتام..
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أبو ريدة يحدد موعد مباراة مصر وتونس.. 
ويصرح: نرتب لودية أوروبية

العفو عن 332 من نزالء السجون 
واإلفراج الشرطى عن 440 سجينا

اإلمارات 
تقدم 33 طنا 
من املكمالت 

الغذائية لليمن 
للحد من سوء 
أغذية األطفال

محافظ السويس 
وقائد الجيش 

والسفري الكويتى 
بالقاهرة يضعون 
اكليل الزهور على 

مقابر الشهداء

الزمالك يهزم الهالل 
بهدفني مقابل 

هدف و يفوز بكأس 
السوبر املصري 

-السعودي يف مباراه 
ممتعه و مثريه

الحكومة تعلن 
بدء تشغيل 

“كارت الفالح” 
فى 5 محافظات 

نوفمرب املقبل

الدكتور رياض اسماعيل رياض عميدا 
لكلية العلوم الزراعية بجامعة العريش

فوتبول”  “فرانس  مجلة  •أعلنت 
الفرنسية القامئة السادسة واألخرية، من 
“الكرة  جائزة  عىل  للحصول  املرشحني 
العب  ألفضل  متنح  التى  الذهبية” 
القامئة  2018.وضمت  لعام  العامل  ىف 
املرصى  الالعب  واألخرية  السادسة 
ليفربول  فريق  نجم  صالح،  محمد 
ورافائيل  راموس  سريجيو  اإلنجليزى، 
اإلسباىن،  مدريد  ريال  مدافعا  فاران 
برشلونة  وسط  العب  راكيتيتش  إيفان 
فريق  مهاجم  سواريز  ولويس  اإلسباىن 

املصــري محمــد صــالح نجــم ليفربــول 
اإلنجليــزي ينافــس علــى جائــزه الكــرة 
الذهبيــة ألفضل العب العالم لعام 2018

برشلونة اإلسباىن.
أعلنت عن  فوتبول”  “فرانس  أن  يذكر 
للحصول عىل  املرشحني  الالعبني  أسامء 
متنح  التى  الذهبية”  “الكرة  جائزة 
 ،2018 لعام  العامل  ىف  العب  ألفضل 

البالغ عددهم 30 العبًا.
وضمت القامئة كل من ترنت أليكساندر 
اإلنجليزى،  ليفربول  العب  أرنلود، 
ميالن  العب  دوناروما،  جيانوليجى 
نادى  كوتروىن، العب  باتريك  اإليطاىل، 

قمة ثالثية بني مصر وقربص واليونان.. جزيرة كريت تستضيف السيسي 
لتعزيز ملفات التعاون.. أمن البحر املتوسط فى املقدمة.. ملف الطاقة 
واالكتشافات البرتولية على طاولة املباحثات.. وأنقرة تراقب فى قلق

السبت، 06 أكتوبر 2018 04:06 م
يستقبالن  وقرينته  السييس  الرئيس 

ميالنيا ترامب ىف قرص االتحادية
ميالنا  يستقبالن  وقرينته  السيىس 

ترامب
Share on facebook

Share on twitter
Share on googleplus
Share on googleplus

إضافة تعليق
السبت،  اليوم،  االتحادية  قرص  شهد 
وقرينته  السييس،  الرئيس  استقبال 
السيدة انتصار السييس، لزوجة الرئيس 
جولتها  خالل  ترامب،  ميالنيا  األمريىك 

اإلفريقية.
وسبق استقبال الرئيس لقرينة الرئيس 
األمريىك، جولة مليالنيا ترامب ىف منطقة 
األهرامات بالجيزة خالل زيارتها، والتى 
الدكتور  اآلثار،  وزير  فيها  اصطحبها 
الدكتور  السياحة  وزيرة  العناىن،  خالد 

الرئيس السيسي وقرينته يستقبالن ميالنيا ترامب فى قصر 
االتحادية السيسي يشيد بالتعاون الثنائى مع الواليات املتحدة.. 

سيدة أمريكا األوىل تبدى إعجابها وتقديرها بالحضارة املصرية

رئيس  قرار  لتنفيذ  استكامالً 
الصادر   )2018  /455( رقم  الجمهورية 
مدة  باقى  عن  بالعفو  اإلفراج  بشأن 
املحكوم  لبعض  بالنسبة  العقوبة 
عليهم مبناسبة االحتفال بعيد السادس 
من أكتوبر ، واصل قطاع السجون عقد 
السجون  نزالء  ملفات  لفحص  اللجان 
لتحديد  الجمهورية  مستوى  عىل 
باقى  عن  بالعفو  اإلفراج  مستحقى 

مدة العقوبة.
وانتهت أعامل اللجان إىل انطباق القرار 
يستحقون  ممن  نزيالً   )332( عىل 

الدكتور  االستاذ  للسيد  مربوك  الف 
معايل  ثقه  رياض   اسامعيل  رياض   /
االستاذ الدكتور رئيس جامعه العريش 
/ حبيش النادي واختياره عميدا لكليه 

العلوم الزراعيه
ورئيس  تالتني  مرص  صحيفه  وارسه 

بارشت  كام  بالعفو  عنهم  اإلفراج 
حاالت  فحص  للعفو  العليا  اللجنة 
لبعض  الرشطى  اإلفراج  مستحقى 
.. وانتهت أعاملها إىل  املحكوم عليهم 
اإلفراج عن )440( نزيالً إفراجاً رشطياً .. 

بإجامىل عدد )772( مفرج عنهم.
يأىت ذلك ىف إطار حرص وزارة الداخلية 
العقابية  السياسة  تطبيق  عىل 
مبفهومها الحديث وتوفري أوجه الرعاية 
أساليب  وتفعيل  للنزالء  املختلفة 
تم  الذين  عليهم  املحكوم  اإلفراج عن 

تأهيلهم لإلنخراط ىف املجتمع.

تابع ص  11تابع ص  5 

رانيا املشاط، والدكتور مصطفى وزيرى 
األمني العام ملجس األعىل لآلثار.

املتحدث  رايض  بسام  السفري  وقال 
إن  الجمهورية،  رئاسة  باسم  الرسمي 

بالسيدة  الرئيس والسيدة قرينته رحبا 
أعرب  حيث  بالقاهرة،  ترامب  ميالنيا 
تعزيز  عىل  مرص  حرص  عن  الرئيس 
االسرتاتيجية  الرشاكة  عالقات  وتدعيم 

والشعبني  البلدين  بني  املتميزة 
الصديقني.

بالتعاون  السييس  الرئيس  أشاد  كام 

محمود  الدكتور  ادارتها  مجلس 
رياض  الدكتور  يهنئون  قطامش 
يف خدمه  باهر  مستقبل  له  ويتمنون 
وتهنئه  العريش  يف  الجامعي  التعليم 
خاصه له من املستشار حسني قطامش 

والله املوفق

اسال

مستشارك

قانوين
ال

ناء 2018
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ملة
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نسخة جمانية

طـــبـــعـــتـــنـــا السابــقــة

كـــاريـــكـــاتـــيـــركـــاريـــكـــاتـــيـــر

األسبق  الاعب   ، جمعة  وائل  طالب 
خافيري  املكسييك  املدرب  لألهيل، 
أجريي، املدير الفني ملنتخب مر، بضم 
لقامئة  الزمالك،  مدافع  عاء،  محمود 
الفراعنة استعداد ملواجهة تونس املقبلة 

بتصفيات أمم أفريقيا.
نظريه  عىل  ضيفا  مر  منتخب  ويحل 
املقبل،  نوفمرب   16 يوم  مساء  التونيس، 
يف إطار منافسات الجولة الخامسة من 

التصفيات املؤهلة ألمم أفريقيا 2019.
وقال جمعة يف تريحات تلفزيونية عرب 
محمود  وجود  إن   ،bein sports قناة 
عاء أمر مهم للغاية أمام تونس، يف ظل 

الخربات الدولية التي ميتلكها الاعب.
مميز  مستوى  يقدم  عاء  أن  وأضاف، 
التواجد  ويستحق  األخرية  الفرتة  خال 
تونس، بجوار  مباراة  املنتخب خال  يف 

وائل جمعة يطالب أجريي بضم 
محمود عالء أمام تونس

عىل  الدفاع  خط  يف  حجازي  أحمد 
حساب باهر املحمدي.

تكون  لن  تونس  مواجهة  أن  وأوضح، 
قرطاج  نسور  امتاك  بسبب  سهلة 
ولذلك  الهجوم  العبن مميزين يف خط 
خربات  أصحاب  لاعبن  سيحتاجون 

ملواجهتهم.
وأشار إىل أن خط وسط منتخب مر 
عدم  ظل  يف  قائد،  عن  يبحث  الزال 
مع  الحديث  يستطيع  العب  تواجد 
اللعب  طريقة  وتغيري  الاعبن  جميع 

من وقت ألخر.
واتم جمعة تريحاته:” منتخب مر 
العب  الحالية  الفرتة  يف  به  يوجد  ال 
سيظهر  لكنه  القائد،  مواصفات  يحمل 

مع الوقت”.

الكرة،  اتحاد  رئيس  ريدة،  أبو  هاين  قال 
نظريه  سيستضيف  املري  املنتخب  إن 
إطار  املقبل، يف  نوفمرب  يوم 15  التونيس 
املؤهلة  التصفيات  من  الخامسة  الجولة 

لكأس أمم إفريقيا 2019 بالكامريون.
وأضاف أبو ريدة، يف تريحات صحفية 
مع  التنسيق  سيتم  إنه  الثاثاء،  مساء 
تقام  بحيث  التونيس  االتحاد  مسؤويل 
لتُتاح  الدويل،  التجمع  يف  مبكرًا  املباراة 

الفرصة لخوض مباراة جديدة.
خال  دوليًا  معسكرا  املنتخب  ويخوض 
 12 من  الفرتة  يف  املقبل  الدويل  التجمع 

حتى 20 نوفمرب املقبل.
املدير  أجريي،  خافيري  املكسييك  وطلب 
خال  ودية  خوض  للفراعنة،  الفني 
لتجهيز  تونس  مباراة  بخاف  املعسكر 

الاعبن.
ريدة  أبو  كشف  متصل،  سياق  ويف 
مع  بالتعاون  حاليًا  تبذل  جهود  عن 
ودية  مباراة  لرتتيب  بريزنتيشن  رشكة 
للمنتخب تُقام إما يوم 19 أو 20 نوفمرب 

من أجل تجهيز املنتخب.
األقرب  أن  إىل  الجباية  رئيس  وأشار 
الودية يف أوروبا، مختتًا:  املباراة  إقامة 
“إنها االختيار األمثل يف ظل وجود أغلب 

املنتخبات يف تلك الفرتة بأوروبا”.
وفاز املنتخب املري عىل إي سواتيني 
الجولة  منافسات  ضمن  نظيفة،  بثنائية 
لكأس  املؤهلة  التصفيات  من  الرابعة 
األمم اإلفريقية، ليضمن تأهله إىل “كان 

2019” املقرر انطاقها يف شهر يونيو.

فريمينو: صالح “حساس”.. ويستحق كل ما 
يحدث له يف حياته

أكد هاين رمزي املدرب املساعد بالجهاز 
الفني ملنتخب مر، أن الفرصة أصبحت 
منتخب  لبناء  الفني  الجهاز  أمام  جيدة 

هاني: نستطيع بناء منتخب قوي بدون “ضغوط”.. 
وحققنا أهداف املرحلة األوىل

واستمر “أمامنا فرصة جيدة للعمل دون 
ضغوط يف الفرتة املقبلة، سيتم منح فرص 
يف  تألقوا  ممن  أخرى  جديدة  لوجوه 
الدوري، واالطمئنان عىل بعض العنارص 

التي مل تشارك يف الفرتة األخرية”.
إفريقيا  أمم  ندخل  أن  “نريد  وتابع 
جميع  من  متكامل  مبنتخب  املقبلة 
اللقب،  املنافسة عىل  أجل  العنارص من 
عىل  املنافسة  دامئا،  مر  قدر  هو  هذا 

البطوالت”.
واختتم “حسن الشحات مل نقم بتبديله 
نريد  كنا  لكن  املستوى،  سوء  بسبب 
مهاجم  وارشاك  اللعب  طريقة  تعديل 
ثاين، خال املباراة لعبنا بأكر من طريقة 
وهذا أمر جيد، كنا نستعد للدفع مبحمد 

صادق لوال إصابة كوكا”.

مهاجم  فريمينو  روبرتو  الربازييل  أكد 
صاح،  محمد  أن  اإلنجليزي،  ليفربول 
يستحق كل ما يحدث له يف حياته، وما 
باللعب  سعادته  اىل  مشريا  إليه،  وصل 

بجواره.
وأشار فريمينو من خال تريحاته لقناة 
ممتاز،  العب  صاح  “محمد  “العربية” 
يف  نتناقش  يوم  كل  رائع،  رشيك  وهو 
اللعب  يسعدين  األمور،  من  العديد 

بجواره”.
داخل  التقدير  كل  له  “صاح  وتابع 
الفريق، وعمله الجيد متواصل معنا، هو 
صاح  أن  أعتقد  أيضا،  حساس  شخص 
وما  حياته  يف  له  حدث  ما  كل  يستحق 

وصل إليه”.

التتويج  يف  الربازييل  املنتخب  ونجح 
“سوبر  الودية  الرباعية  بالدورة 
كاسيكو” والتي اقيمت باململكة العربية 
الفوز عىل األرجنتن يف  السعودية، بعد 

النهايئ 0-1.
اململكة  عن  للحديث  فريمينو  وانتقل 
“أعجبتني  قائا  السعودية  العربية 
ثقافة مختلفة،  لديها   .. كثريا  السعودية 
القهوة  جربت  مختلف،  هنا  يشء  كل 

السعودية وهي لذيذة”.
الجمهور  كثريا  “أسعدين  واختتم 
الربازيل،  ملنتخب  املحب  السعودي 
السعودي  املنتخب  مستوى  وادهشني 

خال مباراتنا معهم يف االفتتاح”.

قوي بدون أي ضغوط من أجل املنافسة 
عىل أمم إفريقيا املقبلة.

يف  انتصاراته  مر  منتخب  وواصل 

بالتصفيات اإلفريقية املؤهلة  مجموعته 
بالكامريون   2019 إفريقيا  أمم  لكأس 
بالفوز عىل إي سواتيني بنتيجة 2-0 يف 

مباراة الجولة الرابعة.
إلذاعة  تريحات  يف  رمزي  هاين  وأشار 
عىل  لله  “الحمد  والرياضة  الشباب 
تحقيق االنتصارات املتتالية، كان هدفنا 
هو جمع النقاط كاملة دون أي خسارة، 
مل يكن يف الحسابات كم األهداف، الفوز 

كان هو املهم”.
حسم  األهداف،  جميع  “حققنا  وواصل 
مبعدل  النزول  إفريقيا،  ألمم  التأهل 
اللعب،  أسلوب  تغيري  املنتخب،  أعال 
الفرتة  جديدة،  لوجوه  الفرص  منح 
لبناء  ضغوط  دون  سنعمل  املقبلة 

منتخب قوي”.


