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الرئيس السيسي يجري مباحثات هاتفية مع 
رئيسة تنزانيا: دعم مصري للجهود التنموية 

وتطورات سد النهضة
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عمق  يعكس  منوذجاً  ميثل  ــذي  وال نــريــري”، 
العالقات املتميزة بني البلدين الشقيقني، إىل جانب 
تنزانيا.  القومية يف  أكرب املرشوعات  أنه يعد من 
الرسمي أن االتصال تطرق إىل  وأضاف املتحدث 
أكد  حيث  النهضة،  سد  قضية  تطورات  مناقشة 
الرئيس عىل رضورة التوصل إىل اتفاق قانوين ملزم 
وعادل مللء وتشغيل السد، وقد تم التوافق عيل 
مصالح  تحقيق  اجل  من  املفاوضات  مسار  دعم 
جميع االطراف الثالثة والحفاظ عىل االمن املايئ 
رايض،  بسام  السفر  ورصح  املصب.  لدولتي 
بأن  الجمهورية،  راسة  باسم  الرسمي  املتحدث 
الرئيس جدد التهنئة للرئيسة 
لتوليها  الــتــنــزانــيــة 
الجديد،  منصبها 
ــات  ــي ــن ــم ــت وال
ــص  ــ ــال ــ ــخ ــ ب
الــتــوفــيــق 
والــنــجــاح يف 

أداء مهامها.

املحلية  التنمية  لقطاع  البالد، وكان 
الذي  التطور  هذا  من  كبر  نصيب 
مبارش  بشكل  املواطنني  حياة  ميس 
ــر، وتــوالــت  يف كــافــة ربـــوع م
مستوى  من  ترفع  التي  املبادرات 

معيشة املواطن.
دور  املحلية  التنمية  لوزارة  وكان 
الرئيس  تكليفات  تنفيذ  يف  بــارز 
كرمية”  “حياة  مبادرة  يخص  فيام 

 أجرى الرئيس عبد الفتاح السييس 
السيدة  مع  هاتفًيا  اتصااًل  اليوم 
جمهورية  رئيسة  حسن،  سامية 
تنزانيا املتحدة. ورصح السفر بسام 
باسم  الرسمي  املتحدث  رايض، 
رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس جدد 
لتوليها  التنزانية  للرئيسة  التهنئة 
منصبها الجديد، والتمنيات بخالص 
مهامها.  أداء  يف  والنجاح  التوفيق 
كام أكد الرئيس خصوصية وتاريخية 
وما  التنزانية،  املرية  العالقات 
يف  متنامي  تــطــور  مــن  شهدته 
أعقاب زيارة سيادته إىل العاصمة 
والتطلع   ،2017 يف  السالم  دار 
الرئيسة  مع  والتعاون  للتباحث 
تلك  تعزيز  أجل  من  التنزانية 
العالقات يف مختلف املجاالت مبا 
يحقق مصالح الشعبني الشقيقني، 
التبادل  بزيادة  يتعلق  ما  خاصًة 
التنزاين،  الجانب  مع  التجاري 
وتوفر  التحتية  البنية  وتطوير 
من  القدرات.  وبناء  الفني  الدعم 
جانبها؛ أعربت الرئيسة التنزانية عن 
تقديرها الكبر ملر وشعبها وقيادتها، 
مشرًة إىل وجود آفاق واسعة لتطوير 

التعاون  أطر  العالقات ودفع 
املشرتك بني مر وتنزانيا، 
ومشيدًة بالدعم املري 

التنموية  للجهود 
خاصًة  الــتــنــزانــيــة، 
ــرشوع  ــن خـــالل م م
“جوليوس  سد  إنشاء 

األكرث  القرى  تطوير  تشكل  والتي 
مبحافظات  ــامم  واالهــت احتياجا 
التحتية  البنية  وتطوير  الصعيد 
طرق  رصف  مشاريع  وشملت  بها، 
ورصف صحي وشبكات مياه وإنارة 
املبادرة  هــذه  وتحظى  وغــرهــا، 
ألنها  الرئيس  من  أسبوعية  مبتابعة 

تعد تجربة فريدة عامليا.
عام  كرمية”  “حياة  مبادرة  وبدأت 

2019، يف 143 قرية، وكانت تكلفة 
املرحلة األوىل يف البداية من 80 إىل 
90 مليار جنيه، ثم زادت إىل 120 
مليارا، ثم إىل 153 مليارا، وبسبب 
تكلفة تأهيل املنازل التي تصل إىل 
نحو 100 ألف منزل، أدى إىل زيادة 
األوىل،  للمرحلة  املقدرة  التكلفة 
وتشمل  جنيه،  مليار   200 نحو  إىل 
مــدارس  وتطوير  إقامة  املــبــادرة 

والصحة،  التعليم  منظومة  ودعم 
ومراكز الشباب، ويف كل قرية سيتم 
القرية  تربط  التي  الشوارع  رصف 
سيتم  كام  واملركز،  األم  القرية  مع 
حكومية،  مصالح  مجمعات  إنشاء 
للخدمات  ومبنى  للصحة،  ومبنى 
األمنية، ومبنى لخدمات الفالح، يف 

كل قرية.

والقطاعات  الوزارات  كافة  شهدت 
ــد مــن الــتــطــورات  يف مــر املــزي
مدار  عىل  املستمرة  واإلنــجــازات 
سبع سنوات منذ تويل الرئيس 
عــبــدالــفــتــاح 
السييس 
حكم 

الوزراء  مجلس  وافق 
اليوم،  اجتامعه  خالل 
ــرار  عــىل مـــرشوع ق
الجمهورية  رئيس 
املقر  اتفاقية  بشأن 
مر  جمهورية  بني 
ومنظمة  العربية، 
يف  املــــرأة  تنمية 
إحدى  األعضاء،  الدول 
يف  املتخصصة  املنظامت 
إطار منظمة التعاون اإلسالمي، التي 

األعضاء،  الدول  يف  بدورها  ونهوضها  املرأة  بتنمية  تهتم 
وبناء القدرات واملهارات والكفاءات من خالل التدريب 

والتعليم والتأهيل.
رئيس  قــرار  مــرشوع  عىل  الـــوزراء  مجلس  وافــق  كام 
الجمهورية بشأن اتفاق متويل بني جمهورية مر العربية 
وبنك التنمية األفريقي، والخاص مبرشوع تحديث سكك 
حديد مر، ويهدف مرشوع تحديث سكك حديد مر 
إىل املساهمة يف التنمية االجتامعية واالقتصادية ملر من 
بها،  آمنة وموثوق  الحديدية  بالسكك  نقل  خالل خدمة 
فضالً عن تعزيز االستدامة املالية للهيئة القومية لسكك 
تحسني  يف  املــرشوع  مساهمة  جانب  إىل  مر،  حديد 
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خالل اجتماعه اليوم.. تعرف على أبرز قرارات مجلس الوزراء
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عن  املتحدة  لألمم  تقرير  كشفت 
استخدام “طائرات بدون طيار” تركية 
من نوع خاص خالل املواجهات التي 
الليبي  الوطني  الجيش  بني  دارت 
املنطقة  يف  املتمركز  وامليليشيات 

الغربية، خالل العام املايض.
الطائرات  من  النوع  هذا  ويحمل 
وتلقب   ،″2-Kargu اسم 
أن  ميكن  ألنها  القاتل”  بـ”الروبوت 
االصطناعي”،  “الذكاء  عرب  تعمل 
ذاتية  الفتاكة  األسلحة  من  وهي 
رصدت  وقد   ،”LAWS“ التشغيل 
مارس  ليبيا خالل شهر  مرة يف  ألول 
فريق  تقرير  حسب   ،2020 عام 
خرباء األمم املتحدة بشأن ليبيا، الذي 
العامة  الوطنية  اإلذاعة  موقع  نرشه 

األمريكية “NBR” مؤخرا.
رشكة  صنعتها   ”2-Kargu“ الطائرة 
تشغيلها  وميكن  الرتكية،   ”STM“
بشكل مستقل أو يدويا، وهي قادرة 
عىل “التعلم اآليل” و”معالجة الصور 

يف الوقت الفعيل” ضد أهدافها.
كيف تعمل تلك الطائرة؟

سيلفيوم  مؤسسة  رئيس  ويوضح 
جامل  الليبية  واألبحاث  للدراسات 
الطائرة،  تلك  عمل  كيفية  شلوف 
بتغذية  يقومون  مشغليها  إن  قائال 

بصورة  بها  الخاص  اآليل  الحاسب 
يطلقونها  ثم  املستهدف،  الشخص 
تظهر  وحاملا  عنه،  لتبحث  الجو  يف 
مالمح هذا الشخص تطلق عليه النار 
تلقائيا، مردفا أن أي شخص قد يقع 
ضحية هذه الطائرة ملجرد أنه يشبه 

شخص آخر.
استخدمت  التقنية  تلك  أن  وأضاف 
ألول مرة يف العامل خالل العام املايض 
يف ليبيا، كام أكد تقرير لجنة الخرباء 
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الفلسطينية وعاصمتها القدس، فال يجب 
التوقف عند التفاصيل (..) مطلوب أيضاً 
العودة  عدم  الفلسطينية  القوى  من 
تشكيل  عىل  االتفاق  قبل  فلسطني  إىل 
حكومة توافق أو حكومة طوارىء وطنية 
مبهامت  ومكلفة  محددة  ملدة  انتقالية 

محددة”.
ثالث وظائف

إىل  الدولية  بالعالقات  املستشار  ويلفت 
أن “أية حكومة قادمة يجب أن تتلخص 
هي  األوىل  وظائف؛  ثالث  يف  مهامتها 
اإلرشاف املبارش عىل إعادة اإلعامر يف غزة 
بالتعاون الكامل مع مرص واألمم املتحدة 

والدول املانحة.
الوزارات  كافة  توحيد  الثانية  والوظيفة 
واملرصوفات  واإليرادات  واإلدارات 
الفلسطينية يف رام الله وغزة معاً، وإعادة 
وتسوية  املوظفني  كافة  وتنسيب  دمج 
االنقسام،  عن  الناتجة  األوضاع  كافة 
للحكومة  التابعني  للموظفني  خاصة 
الذين ترضروا  الله، وكل  الرشعية يف رام 
ترقياتهم  وتوقفت  رواتبهم  وقطعت 
واستحقاقاتهم واقلها اإلدارية والوظيفية.
أن تقع عىل  يتعني  التي  الثالثة  الوظيفة 
هي  شعث-  -وفق  املوحدة  الحكومة 

أن الجيش الرتيك “مل يراعي احتامالت 
مبثابة  كان  “األمر  مردفا  الخطأ”، 
تجربة للطائرة املصنعة تركيا كسالح 

جديد ميكن بيعه الحقا”.
هناك  يعد  مل  أنه  شلوف  وأكد 
إمكانية لتربير بقاء القوات واملعدات 
حتى  ألنقرة،  التابعة  العسكرية 
بشأن  البعض  له  يرتكن  كان  ملا 
“االتفاقية” املربمة بينها وبني حكومة 

الرساج السابقة.

ووزيرة  الرئايس  املجلس  أن  وأكد 
الخارجية يف حكومة الوحدة الوطنية 
انسحابهم  طلبوا  املنقوش  نجالء 
مردفا:  البقاء،  عىل  أرصوا  ولكنهم 

“هم باقون كقوة احتالل”.
فإن  األمريكية،  اإلذاعة  وبحسب 
بدون  الطائرات  حرب  يف  الجديد 
يف  يتمثل  ليبيا  معارك  يف  طيار 
“قدرتها عىل العمل بشكل مستقل، 
مام يعني أنه ال يوجد إنسان يسيطر 

“روبوت  بأنها  إياها  واصفة  عليها”، 
قاتل” .

 ونقلت عن الخبري األمرييك يف أنظمة 
كالينبورن  زاكاري  الذكية  التسليح 
يف  شخص  أي  قُتل  “إذا  إنه  قوله 
فمن  اآلن،  بعد  مستقل  هجوم 
الطائرة،  من  يكون  أن  املحتمل 
تاريخية  حالة  أول  ذلك  وسيمثل 
عىل  قائم  مستقل  لسالح  معروفة 

الذكاء االصطناعي استخدم للقتل”.

ترقبا  أنفاسهم  الفلسطينيون  يحبس 
مطلع  القاهرة  يف  الفصائل  الجتامع 
يف  عليه  يعول  والذي  املقبل،  األسبوع 
إنهاء  جهود  يف  ملموسا  تقدما  يحرز  أن 
عىل  واالتفاق  الفلسطيني  االنقسام 
أرضية  عىل  استنادا  القادمة  الخطوات 

مشرتكة.
يضع اجتامع القاهرة الفصائل الفلسطينية 
الشعب  أمام  التاريخية  مسؤوليتها  أمام 
تنحية  عليهم  يُحتم  مبا  الفلسطيني، 
الحوارات  يف  واالنخراط  جانباً  الخالفات 
عىل  االتفاق  أجل  من  صادقة  بنية 
الوطني  للتحرك  فلسطينية  اسرتاتيجية 
ذلك  يف  مبا  الرئيسية،  القضايا  إطار  يف 

االنتخابات وتشكيل الحكومة.
الصدع  رأب  جهود  القاهرة  وتقود 
بعد  االنقسام،  وإنهاء  الفلسطيني 
النار  البارز يف رعاية وقف إطالق  دورها 
إرسائيل  بني  األخرية  املواجهات  بعد 
مع  عالقاتها  مستغلة  والفلسطينيني، 
سياسية  بجهود  املعنيّة،  األطراف  جميع 

وأمنية ومساعدات إنسانية وإغاثية.
امللفات  من  عدد  عىل  القاهرة  وتعمل 
أهمها  النار  إطالق  وقف  بعد  الرئيسية 
األرسى  وتبادل  النار  إطالق  وقف  تثبيت 
االنقسام  وإنهاء  غزة  إعامر  وإعادة 

السيايس  املسار  وتنشيط  الفلسطيني 
ومفاوضات السالم.

املستشار  الفلسطيني،  السيايس  ويقول 
بالعالقات الدولية أسامة شعث إن “كل 
أنظار الشعب الفلسطيني واألمة العربية 
حوارات  ملتابعة  القاهرة  نحو  تتجه 
عنها”،  سينتج  وما  الفلسطينية  الفصائل 
العودة  فصائلنا  من  مقبول  “غري  مردفاً: 
إىل فلسطني بدون اتفاق يتم تفعيله عىل 
عىل  اآلمال  يعقد  كله  فشعبنا  األرض؛ 

هذه الجولة”.
أهداف رئيسية

يف  الفلسطيني  السيايس  ويوضح 
نيوز  “سكاي  ملوقع  خاصة  ترصيحات 
من  “املطلوب  أن  القاهرة  من  عربية” 
املشاركة  الفلسطينية  والفصائل  القوى 
كل  تجميد  القاهرة  يف  باالجتامع 
شأنها  من  والتي  الثانوية  التناقضات 
ذلك  مبا يف  الخالفات مجدداً،  تشعل  أن 
السيايس  الربنامج  عن  الحديث  تجميد 
باعتبار  املقاومة  وأساليب  املستقبيل 
وحقاً  وطنياً  استحقاقاً  يعد  ذلك  كل  أن 

سياسياً ال يجب االختالف عليه”.
عىل  اتفقنا  “لطاملا  إنه  شعث  ويقول 
االحتالل  مقاومة  وهو  الرئيس  الهدف 
الدولة  وإقامة  أرضنا  عن  وإزاحته 

ولفتت إىل أن املغرتبني اللبنانيني 
املقابل  ويف  وطنهم،  يف  ساهموا 
بتحمل  الخارجية  وزارة  طالبت 
قواعد  صيانة  يف  مسؤوليتها 
الدميقراطية  الحياة  مامرسة 

االقرتاع  حق  حامية  خالل  من 
للمغرتبني.

وكان املغرتبون اللبنانيون صوتوا 
االنتخابات  يف  األول  للمرة 
ضمن   ،2018 عام  يف  الربملانية 
عىل  أدخلت  التي  التغيريات 
ذلك  يف  مبا  االنتخايب  القانون 

اعتامد النسبية.
أدىل  االنتخابات،  تلك  ويف 
بأصواتهم  لبنانيون  مغرتبون 
العامل،  حول  الدول  عرشات  يف 
انتخابيا  خزانا  هؤالء  ويشكل 
أعدادهم  أن  خاصة  مهام 

باملاليني.
محلية  إخبارية  تقارير  وذكرت 
يف لبنان أن احتامل إلغاء االقرتاع 

يف الخارج بات كبريا.

طالبت مجموعات من املغرتبني 
الخارجية  وزيرة  اللبنانيني 
إلغاء  بعدم  زينة عكر،  بالوكالة، 
املوجودين  اللبنانيني  اقرتاع  حق 
يف الخارج، بعد رصد مؤرشات يف 

هذا االتجاه.
وهيئة  مجموعة   21 ووجهت 
دول  يف  لبنانيني  مغرتبني  متثل 
إىل  رسالة  العامل  حول  عدة 
بتاريخ  مؤرخة  والرسالة  عكر، 

الخميس.
“تناولت  الرسالة:  يف  وجاء 
ووسائل  الصحف  بعض  مؤخرا 
االجتامعي  والتواصل  اإلعالم 
اقرتاع  إلغاء  احتامل  عن  أخبارا 

النيابية  االنتخابات  يف  املغرتبني 
اللقاء  خرب  صدر  ثم  القادمة. 
الداخلية  بوزير  جمعك  الذي 
لالنتخابات  بالتحضريات  للبحث 

يف االغرتاب”.
التي  املجموعات  وتابعت 
من  كبرية  متثيلها رشيحة  أكدت 
مناخ  “ساد  اللبنانيني:  املغرتبني 
بأن  يوحي  وسيايس  اعالمي 
لتقديم  يتوجه  الداخلية  وزير 
اقرتاح قانون إللغاء االنتخاب يف 

االغرتاب”.
املجموعات:”لن  وأكدت 
صوتنا.  وكتم  تهميشنا  تقبل 
دميقراطي  حق  فاالنتخابات 

بالدستور  مكرس  مقدس، 
مكتسب،  حق  وهو  والقوانني، 
املاضية،  االنتخابات  يف  ترسخ 
ساعة  عقارب  بإعادة  نقبل  ولن 
الدميقراطية والحقوق اىل الوراء”.

منذ مارس 2020.. ليبيا ساحة تجارب لـ”الروبوت الرتكي القاتل”منذ مارس 2020.. ليبيا ساحة تجارب لـ”الروبوت الرتكي القاتل”
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 اثيوبيا:- نقل الخالف الي خانة العداء
شعب  إيهام  يف  احمد  ايب  قــام  ان  بعد 
واذا  اثيوبيا  كل  سيضيئ  السد  بأن  اثيوبيا 
السد  من  توليدها  املتوقع  وباطالقه  به 
املناطق  من  10٪  من  اكرث  انارة  ميكنه  ال 
املحرومه تاريخيا من الكهرباء  ثم لجأ بعد 
انه  وانكار  النهر  مبلكية  االدعــاء  ايل  ذلك 
نهرا دوليا عابرا للحدود وملا مل تنطيل هذه 
الحجه  عيل دول املصب  واملجتمع الدويل 
ورفض  إنكار  يف  نفسه  ادخل  ذلك   وبعد 
املوروثه  االستعامريه  االتفاقيات  يسميه  ملا 
املستقله  الدوله  كانت  اثيوبيا  ان  اتضح 
يتحدث  والسودان فكان  اما مر  الوحيده 
...   وبعد ذلك  االنجليزي  املستعمر  عنهم 
طعن يف اتفاقيه 1904 التي نظمت الحقوق 
وجد  ومر  والسودان  اثيوبيا  بني  املائيه 
املقام  االرض  خسارة  احتامل  امام  نفسه 
عليها السد وهي اقليم بني شنقول الذي تم 
قيام  مقابل عدم  السودان  عنه من  التنازل 
اثيوبيا باقامة اي سدود او حجز ملياه النيل 
االنتخابات  يخرس  ال  وليك  ذلك  بعد  هاهو 
رئيسة  احتجاج  ايل  ادي  مام  لنفسه    مدد 
الوقت  ذلك  يف  االثيويب  الشعب  مجلس 
والتي استقالت من منصبها بعد ان اطلقت 
تريحا ناريا قالت فيه واصفه ايب احمد  )) 
(( وهي  ناشئه  ديكتاتوريه   ايل  انه يؤسس 
انتفض  الــذي  التيجراي  اقليم  ايل  تنتمي 
عدم  واعلن  محليه  انتخابات  باجراء  وقام 
االمر  وحكومته  احمد  ايب  برشعيه  اعرتافه 
ارتريا  من  وباملعاونه  قيامه  ايل  ادي  الذي 
بغزو االقليم وقتل وترشيد االالف من اهله 
االن  حتي  مستمره  االضطرابات  والزالــت 
والتصفيات  القتل  من  يعاين  االقليم  والزال 
وجيش  ارتــريــا  ترتكبها  حــرب  وجــرائــم 
. امهريه  اغلبيه  عليه  تسيطر  الذي   اثيوبيا 

..... هاهو ايب احمد يحاول تجميع الشعب 
اشتعلت  ان  بعد  انتخابه  العــاده  االثيويب 
االرض تحت اقدامه يف التيجراي  حيث بدا 
باخرتاع  الوطنيه  الكرامه  عامل   يلعب عيل 
ويقوم  والــســودان  مر  هو  وهمي  عدو 
الخالف  نقل  فيها  يحاول  مفضوحه  مبحاولة 
عيل سد النهضه ايل خانه العداء حتي يجمع 
الناس حوله العاده انتخابه وترشيحه ويبدو 
استقطاب  يف  بعد  ينجح  مل  االمر  هذا  ان 
االستفزاز  ايل  فلجأ  خلفه  االثيويب  الشعب 
باطالق تريحات مستفزه مثل  والتحريض 
نهر  عيل  السدود  من  مذيد  ببناء  تريحه 
النيل وقال انها قد تصل  يف عددها ايل ما يذيد 
عن مائه سد اضافيه  وتريحات عن امللئ 
وتوقيتاته جميعها هدفها الرئييس فقط هو 
االستفزاز ........ امام ))ايب احمد  (( شهرين 
عيل اكرث تقدير لنعرف هل سينجح يف خداع 
الشعب االثيويب  ماذا سيفعل والنار تشتعل 
الدول  ان  املعروف  ومن  اقدامه  تحت  من 
تهدم من االطراف وليس من القلب وهاهو  
التيجراي وهاهو  بعد  يتحرك  اورومو  اقليم 
يواجه  عفر  ويف  ينتفض  شنقول  بني  اقليم 
االرتري  الحليف  عنه  يتخيل  وقد  املشاكل 
بعد الزياره املرتقبه ايل مر للمره الخامسه 
املحللني  بعض  ويذهب  افورقي  اسياس  من 
ايل ان االنتخابات قد تتعطل هذا العام ايضا 
 لصعوبه أجرائها يف االقاليم املضطربه .........

 وبعد ان اصبح معلوما للجميع  بان مر 
يف  اثيوبيا  يف  التنميه  ضد  ليسوا  والسودان 
الوقت ذاته  مر تتعاون القامه السدود يف 
افريقيا مثل سد جوليوس نريري بل وتقوم 
الرشكات املريه باقامة هذا السد والتعاون 
عيل  يساعد  مبا  افريقيا  يف  االشقاء  كل  مع 
نهضتهم والتنيس الدور التاريخي ملر عبد 
النارص عندما ساعدت كل الشعوب االفريقيه 
يف نيل استقاللها واقرا كتب تاريخها لتعرف 
التحرر  حركات  كل  مر  احتضنت  كيف 
. استقاللها  لنيل  وساعدتها   االفريقيه 

تؤسس  قد  والتي  باالحداث  حبيل  االيــام 
وقد  املشهد  فيه  يختلف  جديد  لواقع 
. االثيوبيه  الساحه  عيل  جدد  العبني  تري 

 حاول تفهم 

وحاول تفهم 

مصر تالتين

w w w . m i s r t a l a t e e n . c o m

الرشق  إدارة  مدير  أزعور،  جهاد  قال 
صندوق  يف  الوسطى  وآسيا  األوســط 
إن  ــعــاء  األرب الــيــوم  ــدويل،  الـ النقد 
من  العديد  اتخذت  املرية  الحكومة 
اإلجراءات االستباقية لتاليف التداعيات 
السلبية لجائحة كوفيد-19 التي هزت 
اقتصادات العديد من األسواق الناشئة.

صحفي  لقاء  خــالل  ــور،  أزع ــح  وأوض
“بلومربج”  تلفزيون  مــع  افـــرتايض 
خطط  ثالثة  تبنت  مر  أن  األمرييك، 
صندوق  إىل  التوجه  أوالهام  رئيسية، 
النقد الدويل لطلب قرض إضايف تحت 
االئتامين”  االستعداد  “اتفاق  مسمى 
مدته 12 شهًرا يتيح لها الحصول عىل 
أمرييك  دوالر  مليار   5.2 بقيمة  قرض 
من أجل املُساهمة يف تدبر االحتياجات 
التمويلية الناجمة عن الجائحة وكذلك 

تدعيم استقرار االقتصاد.
وكان الصندوق قد أوضح عقب اختتام 
ضمن  املري  االقتصاد  أداء  مراجعة 
اتفاق االستعداد االئتامين، أن قوة أداء 
اإلثني  مدار  عىل  املرية  السلطات 
ساعدت  والتزامها  املاضية  شهرا  عرش 

كلمةالعدد

يف تحقيق الربنامج الهادف إىل الحفاظ 
أثناء  الكيل  االقتصادي  االستقرار  عىل 
الجائحة، مع حامية اإلنفاق االجتامعي 

الــروري  والصحي 
اإلصالحات  وتنفيذ 

الهيكلية األساسية.
إن  الصندوق  وقــال 
ــري  ــصــاد امل ــت االق
ــه  ــت ــالب أبــــــدى ص
جائحة  ــرتة  ف خــالل 
من  ــد-19”  ــي ــوف “ك
ــالل اســتــجــابــة  ــ خ
الرسيعة  السلطات 
عىل  ــة  ــوازنـ ــتـ واملـ
السياسات،  مستوى 
طلبها  ــك  ذل يف  مبــا 
مرحلتني  عىل  املقدم 
حزمة  عىل  للحصول 

التمويل  “أداة  خــالل  من  متويلية 
الرسيع” و”اتفاق االستعداد االئتامين” 

بقيمة 8 مليارات دوالر تقريبا.
الخطط  تلك  ثاين  أن  أزعــور  وأضــاف 
التمويلية  لقاعدتها  البالد  توسيع  هي 

عىل الصعيد الدويل من خالل إصدارها 
أول طرح للسندات الخراء السيادية 
األوسط  الرشق  منطقة  يف  الحكومية 

مليون   750 بقيمة  أفريقيا،  وشامل 
دوالر.

مفهوم  فإن  الــدويل،  البنك  وبحسب 
ملر  كــان  التي  الخراء  السندات 
مستوى  عىل  إصــدارهــا  يف  ــادة  ــري ال

صندوق النقد: مصر تبنت 3 خطط استباقية جنبتها تداعيات الجائحة

افتتح الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة 
املستشار  يرافقه   .. سيناء  محافظ شامل 
لقطاع  العدل  وزير  مساعد  كامل  طارق 
التطوير التقنى ومركز املعلومات القضاىئ 
الفهيم  عبد  منري  محمد  املستشار   ،
 ، االبتدائية  سيناء  شامل  محكمة  رئيس 
العام  املحامى  جميل  عمرو  واملستشار 
اليوم  ظهر  بعد   ) سيناء  شامل  لنيابات 
محكمة  كفاءة  ورفــع  تطوير  أعــامل   (
شامل سيناء االبتدائية ومحكمة العريش 

الجزئية .
وقال املستشار طارق كامل مساعد وزير 
ومركز  التقنى  التطوير  لقطاع  العدل 
خطة  إطار  ىف  أنه  القضاىئ  املعلومات 
الدولة للتحول الرقمى ىف كافة مؤسسات 
الدولة بصفة عامة وىف وزارة العدل بصفة 
خاصة من خالل تيسري إجراءات التقاىض 
وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء 
الناجزة  للعدالة  للوصول  املتقاضني  عىل 
االستخدام  العدل عىل  وزارة  اعتمدت   ..
املحاكم عىل  بتطوير  للتكنولوجيا  االمثل 
رفع  تم  حيث   .. الجمهورية  مستوى 
سيناء  شامل  ملحكمة  اإلنشائية  الكفاءة 
املكتب  كفاءة  ورفع  وتطوير  االبتدائية 
األمامى مببنى املحكمة ، ومبنى املحكمة 
الجزئية ، وكذا تحديث وتطوير القاعات 
واملكاتب االدارية ومقر نقابة املحامني ، 
وادخال برامج جديدة لتكون لديها كافة 
التقنيات التى تحتاجها ، وذلك بدعم من 

صندوق أبنية املحاكم .
تحيات  كامل  طــارق  املستشار  ونقل 

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن 
فروس  من  متعاف   800 خــروج  
وذلك  املستشفيات،  من  كورونا 
بعد تلقيهم الرعاية الطبية الالزمة 
ــادات  إلرش وفًقا  شفائهم  ــام  ومت
لرتفع  العاملية،  الصحة  منظمة 
إىل  الفروس  من  املتعافني  إجاميل 

198632 حتى أمس األربعاء.
مجاهد،  خالد  الدكتور  وأوضــح   
والسكان  الصحة  وزيــرة  مساعد 
واملتحدث  والــتــوعــيــة،  لــإعــالم 
تسجيل  تم  أنه  للوزارة،  الرسمي 
إيجابية  ثبتت  جديدة  حالة   765
وذلك  للفروس،  معملًيا  تحاليلها 
والتقيص  الرتصد  إجــراءات  ضمن 
تُجريها  التي  الالزمة  والفحوصات 
منظمة  ــادات  إلرش وفًقا  ــوزارة  ال
وفاة 34  إىل  الفًتا  العاملية،  الصحة 

حالة جديدة.
وقال “مجاهد” إنه طبًقا لتوصيات 
منظمة الصحة العاملية الصادرة يف 
27 مايو 2020، فإن زوال األعراض 
املرضية  ملدة 10 أيام من اإلصابة 

“الصحة” تسجل 765 إصابة 
جديدة بفريوس كورونا و34 

وفاة وخروج 800 متعافٍ
من  املريض  لتعايف  ــؤرًشا  م يعد 

فروس كورونا.
العدد  إجاميل  أن  “مجاهد”  وذكر 
الذي تم تسجيله يف مر بفروس 
كورونا املستجد حتى األربعاء، هو 
 198632 ضمنهم  من   270292
حالة  و 15471  تم شفاؤها،  حالة 

وفاة.
والسكان  الصحة  وزارة  وتواصل 
رفع استعداداتها بجميع محافظات 
املوقف  ومتابعة  الجمهورية، 
“كورونا  فروس  بشأن  بأول  أوالً 
اإلجراءات  كافة  واتخاذ  املستجد”، 
فروسات  أي  ضد  الالزمة  الوقائية 
أو أمراض معدية، كام قامت الوزارة 
بتخصيص عدد من وسائل التواصل 
املواطنني  استفسارات  لتلقي 
املستجد  كــورونــا  ــروس  ف بشأن 
الخط  منها  املعدية،  واألمـــراض 
الساخن “105”، و”15335 ورقم 
 ،”01553105105“ الواتساب 
تطبيق “صحة مر”  إىل  باإلضافة 

املتاح عىل

افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة محكمة 
شمال سيناء ومنظومة التحول الرقمى

محافظ  اىل  ــروان  مـ عمر  املستشار 
والعاملني  املحافظة  وأهاىل  سيناء  شامل 

باملحكمة .
محمد  املستشار  أشــار   .. جانبه  ومن 
شامل  محكمة  رئيس  الفهيم  عبد  منري 
مرشوعات  أن  اىل  االبتدائية  سيناء 
شامل  مبحكمة  التكنولوجى  التطوير 
 : منها   .. مرشوعات  عدة  شملت  سيناء 
املدنية  الدعوى  وإقامة  املوحد  التطبيق 
 ، املؤمنة  لـــألوراق  تفعيل   ، بعد  عن 
لإلعالن  االلكرتونية  املراسالت  تطبيق 
 ، الكرتونيا  املحفوظة  امللفات  أرشفة   ،
الحبس  وتجديد  املؤمنة  النامذج  تطبيق 
االلكرتونية  الخدمات  ، وتوحيد  بعد  عن 
وتداول وتسجيل القضايا واالستعالم عنها 
الكرتونيا .. اىل جانب عدد من الخدمات 
االبتدائية  سيناء  شامل  مبحكمة  األخرى 

ومحكمة العريش الجزئية .
وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة 
تطوير  أن  عىل  سيناء  شــامل  محافظ 
املستشار  عهد  ىف  سيناء  شامل  محكمة 
السيد  برعاية  العدل  وزير  مروان  عمر 
وجه  الذى  السيىس  الفتاح  عبد  الرئيس 
بأن تكون محكمة شامل سيناء من أوىل 
محاكم التطوير عىل مستوى الجمهورية 
.. موجها الشكر والتقدير للسيد املستشار 
وزير العدل الدخال املنظومة الجديدة ىف 
حواىل 50 % من األمور القضائية .. معربا 

عن أمله ىف الوصول اىل نسبة 100 % .
عودة  عىل  الجميع  ارصار  عن  أعلن  كام 
العمل مبحكمة شامل سيناء اىل العريش 

تيسريا  االسامعيلية  من  بدال  أخرى  مرة 
وجميع  واملــحــامــني  املتقاضني  عــىل 

املواطنني .
وأشار املحافظ اىل مرشوع التحول الرقمى 
وصل  املحافظة  عىل  تطبيقه  يتم  الذى 
القطاعات  مختلف  ىف   %  85 نسبة  اىل 
املواطنني  لخدمة  التكنولوجيا  لتوظيف 
ىف شتى الخدمات التى تقدمها مؤسسات 

الدولة .
وعقب االفتتاح .. قام املحافظ واملستشار 
رئيس  واملستشار  العدل  وزير  مساعد 
بتفقد  واملحامني  واملستشارين  املحكمة 
الخدمات  ومكاتب  التطوير  مرشوعات 
الكفاءة  رفــع  جانب  اىل   .. املختلفة 
ومبنى  والجزئية  االبتدائية  باملحكمة 

نقابة املحامني .
الربملانية  االفتتاح أعضاء املجموعة  حرض 
من  ــدد  وع والــنــواب  الشيوخ  ملجلىس 

القيادات وأهاىل املحافظة .

استدانة  صكوك  هي  العربية  الدول 
مخصصة  أموال  عىل  للحصول  تصدر 
أو  باملناخ  متصلة  مرشوعات  لتمويل 
وتجتذب  البيئة، 
ــدات  ــســن هـــذه ال
من  مــســتــثــمــريــن 
يركز  الــذي  القطاع 
عــىل االســتــثــامرات 
ــة  ــ ــدام ــ ــت ــ ــس ــ امل
ــة،  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ واملـ
ــن  ــري ــم ــث ــت ــس وامل
يجعلون  الــذيــن 
البيئية  ــر  املــعــاي
وتلك  واالجتامعية 
بالحوكمة  املتصلة 
تحليلهم  من  جــزءاً 

االستثامري.
إن  يــقــول  وأردف 
عىل  الحفاظ  هو  الخطط  هذه  ثالث 
استقرار السياسة النقدية الخاصة بها، 
التضخم،  معدل  انخفاض  حيث  من 
كان  فقد  النمو،  معدالت  وكذلك 
فرتة  ــالل  خ مــر  يف  النمو  معدل 

من  بالعديد  مقارنة  إيجابيا  الجائحة 
دول األسواق الناشئة الذين عانوا من 

التداعيات السلبية للجائحة.
النقد  لصندوق  سابق  تقرير  وأفــاد 
العامة  املالية  سياسة  بــأن  ــدويل  ال
تتبنى  ــزال  ت ال  املرية  للحكومة 
أهداًفا مالمئة يف السنة املالية 2021/ 
املــايل  الضبط  يف  تتمثل   ،  2022
التدريجي لتحقيق التوازن بني الدعم 
وحامية  االقتصادي  للتعايف  املطلوب 

استدامة املالية العامة.
صحفي  لقاء  خالل  ــور،  أزع وأوضــح 
“بلومربج”  تلفزيون  مع  ــرتايض  اف
األمرييك، أن مر تبنت ثالثة خطط 
صندوق  إىل  التوجه  أوالهام  رئيسية، 
إضايف  قــرض  لطلب  الــدويل  النقد 
االستعداد  “اتــفــاق  مسمى  تحت 
لها  يتيح  شهًرا   12 مدته  االئتامين” 
مليار   5.2 بقيمة  قرض  الحصول عىل 
يف  املُساهمة  أجل  من  أمرييك  دوالر 
الناجمة  التمويلية  االحتياجات  تدبر 
استقرار  تدعيم  وكذلك  الجائحة  عن 

االقتصاد.

فيصل ابو هاشم شمال سيناء
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محافظ شمال سيناء يؤكد على سرعة انهاء 
مشروع مجمع الورش الحرفية

w w w . m i s r t a l a t e e n . c o m

رئيس  نائب  حليمة،  صالح  السفري  قال 
إن  اإلفريقية،  للشؤون  املرصي  املجلس 
بشكل  الريادي  ــا  دوره استعادة  مرص 
قفزات  تحقيقها  إىل  مشريًا  وبناء،  إيجايب 

نوعية يف العالقات مع القارة اإلفريقية.
لربنامج  هاتفية  مداخلة  خالل  وأضــاف 
دينا  اإلعالمية  تقدمه  ــذي  ال »الــيــوم« 
مساء   ،»dmc« فضائية  عرب  عصمت 
محوريًا  دوًرا  لها  كان  مرص  أن  األربعاء، 
املنظمة  والجرمية  اإلرهــاب  مكافحة  يف 
غري  الهجرة  ومواجهة  بالبرش  لإلتجار 
الرشعية، فضاًل عن دورها يف تحقيق األمن 

يف  فرنسا  سفري  روماتيه  ستيفان  أكــد 
نجحت  سنوات   4 منذ  مرص  أن  القاهرة، 
بالفعل يف استغالل مواردها يف قطاع الغاز 
إىل  مشريًا  املتوسط،  برشق  سواحلها  عىل 
إقليميا  قطبًا  تصبح  أن  يف  مرصي  طموح 
لتسييل الغاز بغرض التصدير لصالح السوق 
الفرنسية  فالرشاكة  وأهمية  األوروبــيــة 

املرصية يف هذا القطاع.
وأشار السفري الفرنيس – يف حوار مع قناة 
“إكسرتا نيوز” مساء اليوم األربعاء- إىل أن 
ستجرى  “توتال”  الفرنسية  الرشكات  كربى 
مجال  يف  التنقيب  عمليات  يف  استثامرات 
الفتًا  املرصية،  الشاملية  بالسواحل  الغاز 
إقليمي  تعاون  بتأسيس  املرصي  القرار  إىل 
املتوسط  رشق  (منتدي  الطاقة  مجال  يف 
للحكومة  استجابت  فرنسا  وأن  للغاز)، 
منذ  املنتدي  هذا  إىل  باالنضامم  املرصية 

األول من يناير املايض.
وكشف سفري فرنسا يف القاهرة، عن زيارة 
خالل  بالده  يف  واملالية  االقتصاد  وزيــري 
معهم  حاملني  مرص؛  إىل  القادمة  األسابيع 
تواجد  تعزيز  بينها  األهداف من  عدد من 
الرشكات الفرنسية ومتويل كربي املرشوعات 

الالزمة من أجل تحقيق التنمية يف مرص.
ـ  الفرنسية  الثقافية  الروابط  تقوية  وحول 
املرصية بصفة عامة ومبادرة (االبتكار) بني 
بصورة  يتطور  “أمر  روماتيه،  قال  البلدين، 
بلد  أصبحت  التي  مرص  يف  للغاية  رسيعة 
لالبتكار؛ السيام يف االقتصاد الرقمي، مشريًا 
إىل أنه منذ أن تويل مهامه يف مرص وخالل 
الرسيع  اإليقاع  الحظ  املاضية  السنوات 
تطور  ومــدي  األعــامل  ــادة  ري ملرشوعات 
الرقمي  االقتصاد  وتنمية  الناشئة  الرشكات 
يف مرص يحفز إقامة فرنسا روابط مع هذا 

الجيل الجديد الشاب.
التعاون بني فرنسا ومرص يف  أن  إىل  وأشار 
يقدم  أن  ميكن  االصطناعي  الذكاء  مجال 
ضمن  من  يأيت  أمر  فهذا  وبالتايل  الكثري، 

أولويات عالقتنا الثنائية مع مرص.
يف سياق آخر، أكد السفري روماتيه أن وباء 
كورونا يف معظم دول العامل وموجود مبرص 
أمله  كام هو موجود يف فرنسا، معربًا عن 
ذكرى  مجرد  إىل  املستقبل  يف  يتحول  أن 
سيئة، طاملا نستمر بصورة وجوبية يف توفري 

اللقاحات ملواطنينا.
متعددة  أبرمت مرص رشاكات  “لقد  وتابع 
أجل  من  األجنبية  ــدول  ال من  عــدد  مع 
دور  ويكمن  مرص،  يف  اللقاحات  تصنيع 
أن  يف  األوروبية  الــدول  بقية  مع  فرنسا 
موضوع  من  أبعد  هو  فيام  مرص  تتمكن 
تصنيع اللقاحات محليا من توفري الكميات 
الشعب  لصالح  اللقاحات  من  الالزمة 
باسم  دولية معروفة  آلية  املرصي.. وضعنا 

والسيام  الــدول  ملختلف  تسمح  كوفاكس 
اللقاحات  توفري  تتيح  املتقدمة  ــدول  ال
استطاعت  وهكذا  العامل،  دول  ملختلف 
املاضية  األسابيع  مدى  عىل  الحصول  مرص 
التسهيالت،  هذه  مبقتىض  اللقاحات  عىل 
لكن فيام هو أبعد من ذلك، هناك رضورة 
تتعلق بتشجيع املواطنني عىل الحصول عىل 
التطعيم، ومن املهم أيضا التفكري يف مرحلة 

ما بعد كورونا”.
العديد  تشهد  العربية  املنطقة  أن  وأضاف 
من األزمات، موضحا أنه من مصلحة أوروبا 
وأمنها،  استقرار مرص  يف  املساهمة  وفرنسا 
والتعاون يف املجال األمني وتبادل املعلومات 
والزيارات بني الضباط يف الجانبني يعد أحد 

عوامل تحقيق االستقرار يف املنطقة.

سد النهضة.. رئيس املجلس العربي للمياه: 
إثيوبيا لم تبدأ امللء الثاني بعد

سفري فرنسا بالقاهرة: مصر ستصبح قطبًا إقليميًا 
لتسييل الغاز بغرض التصدير لصالح السوق األوروبية

عضو املجلس املصري للشؤون اإلفريقية: 
حققنا قفزة نوعية يف عالقتنا بدول القارة

واالستقرار يف منطقة القرن اإلفريقي.
الكثري  يف  ملرص  اإليجايب  الدور  إىل  وأشار 
القارة،  دول  واجهت  التي  األزمــات  من 
كامللف الليبي، ودورها يف األوضاع بجنوب 
بني  والسالم  االستقرار  وتحقيق  السودان 

الحكومة وحركات التمرد املنترشة بها.
يف  والبناء ملرص  الريادي  الدور  إىل  ولفت 
الصومال  كقضيتي  األحمر  البحر  منطقة 
كان  املرصي  التحرك  أن  مضيًفا  واليمن، 
واإلفريقي  املتوسطي  محاور  ثالث  عىل 

والعريب.
من  الكثري  حققت  مــرص  أن  ــح  وأوضـ

االقتصادي  السيايس  امللف  يف  اإلنجازات 
اهتامًما  هناك  أن  ــرًا  ذاك واالجتامعي، 
لتحقيق هدف  املرصي  الجانب  من  كبريًا 
اإلفريقية  الدول  مع  االقتصادية  الرشاكة 
والعربية، إضافة إىل عقد تحالفات أمنية 

وعسكرية مع بعض البلدان يف القارة.
عندما  كبريًا  دوًرا  لها  كان  أن مرص  وذكر 
بنية  توفري  يف  اإلفلريقي  االتحاد  ترأست 
أو عىل  الثنايئ  املستوى  قوية عىل  تحتية 
كالربط  كربى،  مبرشوعات  القارة  مستوى 

بني بحرية فكتوريا والبحر املتوسط.

الحصري وفريق مهرجان همسه الطالق  فتحي  املبدع  االستاذ  يستعد 
املهرجان الدولي التاسع ملؤسسه همسه ونحن هنا من مصر تالتني 

نحيي االستاذ فتحي ونتمني له وملهرجانه السنوي دوام التوفيق ونعد 
املفاجات  من  بالعديد  املهرجان  متابعي  معه 

الفنيه والثقافيه والتكريمات لرموز املجتمع 
والنخب الفنيه والثقافيه

نلقاكم بحب يف سبتمرب 2021 ومهرجان 

مهرجان همسه

الفضيل  عبد  محمد  دكتور  اللواء  أكد 
حث  عىل  سيناء  شامل  محافظ  شوشة 
مرشوع  انهاء  لرسعة  املنفذة  الجهات 
املنطقة  ىف  الحرفية  الورش  مجمع 
متهيدا  العريش  ىف  باملساعيد  الصناعية 
الشباب  عىل  وتوزيعها  الفتتاحها 

والحرفيني لتوفري فرص عمل لهم .
مع  اليوم  لقائه  أثناء  املحافظ  وأعلن 
ادارة  مجلس  رئيس  عطا  مختار  اللواء 
مصنع 999 التابع للهيئة القومية لالنتاج 
السعيد  طارق  اللواء  بحضور   .. الحرىب 
املندوب املاىل للهيئة ، واملهندس محمد 
رضوان وكيل وزارة االسكان بشامل سيناء 
.. أن مرشوع مجمع الورش الحرفية ىف 

وزير  زيد،  أبو  محمود  الدكتور  قال 
العريب  املجلس  ورئيس  األسبق  الري 
النهضة  لسد  الثاين  امللء  إن  للمياه، 
الرشوط  بعض  استيفاء  عند  يتم 
والظروف املوجودة، موضًحا أن تعلية 
الجزء األوسط بالخرسانة – الذي متر 
بارتفاع  تتم  أن  يجب   – املياه  عليه 

معني.
وأضاف خالل مداخلة هاتفية لربنامج 

املنطقة الصناعية بالعريش يقام بتكلفة 
50 مليون جنيها ويضم عدد 47 ورشة 
ورشة   43 عدد  تجهيز  يتم   .. حرفية 
ىف  واملعدات  األدوات  مبختلف  منها 
من  والتى   ، املتنوعة  الحرفية  األنشطة 
والكريتال  واأللوميتال  النجارة  بينها 
والصناعات  الغذائية  املواد  وتعبئة 
البالستيكية وكبس الخراطيم وغري ذلك 

من الصناعات الحرفية .
محمد  املهندس  أعلن   .. جانبه  ومن 
واملرافق  االسكان  وزارة  وكيل  رضوان 
مبحافظة شامل سيناء أن اقامة املجمع 
يهدف اىل تجميع الورش واخالء مدينة 

العريش منها .

يقدمه  الذي  مرص«،  يف  »يحدث 
فضائية  عرب  عامر  رشيف  اإلعالمي 
أن  األربعاء،  مساء  مرص«،   MBC«
إثيوبيا مل تبدأ امللء الثاين لسد النهضة 
للملء  االستعداد  أن  إىل  الفتًا  بعد، 
الخرسانة  مبنسوب  االرتفاع  يتطلب 

30 مرتًا.
صعوبة  تواجه  إثيوبيا  أن  إىل  وأشار 
أنهم  وخاصة  الجزء  هذا  تعلية  يف 

ىف  حاليا  العمل  جارى  أنه  وأضاف 
توريد  تم  كام   .. واملباىن  االنشاءات 
لتجهيزها  الورش  من  عدد  معدات 
الدوىل  التعاون  وزارة  أن  اىل  مشريا   ..
كمنحة  جنيها  ماليني   5 مبلغ  خصصت 
التحتية  والبنية  الطرق  تأهيل  إلعادة 
املنطقة  تزويد  جانب  اىل   .. باملنطقة 
بعدد 6 محوالت كهرباء جديدة بتكلفة 
رشكة  مع  والتنسيق   ، جنيها  مليون   12
اىل  جديدة  مياه  خطوط  لتوصيل  املياه 
املنطقة .. حيث يقام املجمع عىل قطعة 
واحد  مساحتها  له  املخصصة  األرض 
املساعيد  حى  جنوب  مربعا  مرتا  كيلو 

بالعريش.

األمر  إن  قائاًل  أمتار،   6 إال  يرتفعوا  مل 
ينعكس عىل صعوبة ملء 13.5 مليار 

مرت مكعب من املياه.
للمياه إىل  العريب  ونوه رئيس املجلس 
أن الصعوبة مبلف سد النهضة تكمن يف 
امللء دون اتفاق عىل الحل أو الوصول 
كلها  لألطراف  مرٍض  قانوين  اتفاق  إىل 

بالنسبة لطريقة امللء والتشغيل.
 %70 إىل  وصلت  األطراف  أن  وذكر 
تكلل  ال  الجهود  لكن  امللف؛  من حل 
بالنجاح بسبب تراجع إثيوبيا واستمرار 
تعنتها، منوًها إىل أن امللء الثاين لسد 
النهضة ينتقص من حصة املياه لدولتي 

املصب.
شكري،  سامح  الخارجية  وزير  ووصل 
الدكتور  والري  املائية  املوارد  ووزير 
اليوم  صباح  العاطي،  عبد  محمد 
السودانية  العاصمة  إىل  األربعاء، 
استقبالهام  يف  كان  حيث  الخرطوم 
والري  الخارجية  وزيرا  باملطار 

كتبت- د. هويداالشريف
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أعطت الدولة أولوية للقطاعات 
للنمو  الـدافعة  اإلنتاجية  عالية 
املــســتــدام، خالل  االقــتــصــادي 
والتى   ،2022/2021 عام  خطة 
ىف  موازنه  أكرب  لها  رصدت  لها 
استثامرات  بحجم  بقيمة  تاريخ 
وكان  جنيه،  تريليون   1.25 بلغ 
الصناعة  قطاعات  رأسها  عىل 
وتقنية  واالتصاالت  التحويلية 
يف  ــة،  ــزراعـ والـ الـمعلومات 
الثانية  الـمرحلة  تطبيق  إطار 

تتمه ص   1

باألرقام تعرف على استثمارات الحكومة خالل 
2022/2021
لإلصالح  الوطني  الربنامج  من 
االقتصادي واالجتامعي واملتمثل 

يف اإلصالحات الهيكلية.
1- بلغت االستثامرات الحكومية 
عام  خطة  يف  جنيه  358مليار 
2022/21(5% من الناتج الـمحيل 

اإلجاميل).
الخدمات  قــطــاع  احــتــل   –  2
من  األول  الـمركز  االجتامعية 

تلك االستثامرات بنسبة %58.
جاء  الثانية،  الـمرتبة  يف   –  3

قطاعى خدمات النقل وخدمات 
الرصف الصحي بنسبة %18.6.

قطاعا  جــاء  الثالثة  وىف   –  4
االتصاالت.

5 – وجاء ىف املرتبة الرابعة قطاع 
الزراعة.

6 – وىف الخامسة جاء قطاعات 
والتشييد  والـمياه  الكهرباء 
العقارية  واألنشطة  والبناء 

والـمعلومات بني 1.1% و%2.4.

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة 
االقتصادية،  والتنمية  التخطيط 
ومحافظ مرص لدى مجموعة البنك 
اإلسالمي للتنمية، املهندس هاين سامل 
للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  سنبل 
التجارة  لتمويل  اإلسالمية  الدولية 
البنك  مجموعة  مؤسسات  إحدى 
لبحث  وذلك  للتنمية،  اإلسالمي 
موقف موضوعات التعاون بني مرص 

واملؤسسة.
ىف بداية االجتامع، أعربت الدكتورة 
هالة السعيد عن سعادتها بالنشاط 
التنموى امللحوظ للمؤسسة، وكذلك 
تنفيذ  به  تم  الذى  الجيد  املعدل 
برنامج متويل املؤسسة لصالح مرص 
الرغم من ظروف  لعام 2020، عىل 

تفىش جائحة فريوس كورونا، حيث 
توريد  بتمويل  املؤسسة  قامت 
ىف  مرص  لصالح  اسرتاتيجية  سلع 
اإلطاريتني  املرابحة  اتفاقيتى  إطار 
كام   ،2018 سبتمرب   6 ىف  املوقعتني 
وحرص  جهود  عىل  السعيد  أثنت 
عام  لربنامج  اإلعداد  عىل  املؤسسة 
يناير  ىف  توقيعه  تم  والذى   ،2021
وزارة  برعاية  بُعد)  (عن  2021م 
االقتصادية،  والتنمية  التخطيط 
التعاون  وزراء  السادة  وبحضور 
املعدنية،  والرثوة  والبرتول  الدويل، 
حيث  الداخلية،  والتجارة  والتموين 
يتضمن الربنامج تقديم 700 مليون 
دوالر للهيئة املرصية العامة للبرتول 
العامة  للهيئة  دوالر  مليون  و400 

للسلع التموينية.
ما  إجامىل  أن  إىل  السعيد  وأشارت 
قدمته املؤسسة ملرص منذ إنشائها ىف 
2008 وحتى مايو 2021 بلغ حواىل 
لتمويل  أمريىك  دوالر  مليار   12,5
باإلضافة  ومنتجاته  البرتول  استرياد 
إىل السلع الغذائية ومنتجات أخرى.

ومن جانبه أكد املهندس هاىن سامل 
للمؤسسة  التنفيذى  الرئيس  سنبل 
التجارة  لتمويل  اإلسالمية  الدولية 
دعم  عىل  املؤسسة  حرص  عىل 
جمهورية مرص العربية و القطاعات 
الربامج  خالل  من  االسرتاتيجية 
االقليمية والحلول التجارية املدمجة 
أجل  من  املؤسسة  تقدمها  التى 
املساهمة ىف تنمية التجارة الخارجية 

التخطيط: 12.5 مليار دوالر 

إجامىل متويل املؤسسة 

الدولية اإلسالمية للتجارة مبرص

ملرص ودعم القدرات املتعلقة بها
مناقشة  االجتامع  خالل  وتم 
املصدرين  دعم  ىف  املؤسسة  دور 
جسور  برنامج  خالل  من  املرصيني 
التجارة العربية االفريقية، بالتعاون 
العالقة  ذات  املرصية  الهيئات  مع 

الصادرات  تنمية  هيئة  وخاصة 
اعتامد  ىف  مرص  ومشاركة   ،(EDA)
من  املساعدة  مبادرة  برنامج  وثيقة 
املرحلة  (األفتياس)  التجارة  أجل 
ىف  املساهمة  وكذلك  الثانية، 
ىف  القيمة  سالسل  مرشوع  تنفيذ 

منظمة  مع  بالرشاكة  القطن  قطاع 
الصناعية  للتنمية  املتحدة  األمم 
استعراض  تم  كام   ،(UNIDO)
الرقمنة  مجال  ىف  املؤسسة  أنشطة 
والتحول الرقمي، ومرشوع “الحلول 

التجارية املدمجة”.

واألحجار  اللؤلؤ  واردات  تصدرت 
الواردات  قامئة  والحىل  الكرمية 
املرصية من دولة اإلمارات العربية، 
وفقا  املايض،  مارس  شهر  خالل 
حيث  حديثة،  حكومية  لبيانات 
 237 نحو  الواردات  قيمة  بلغت 
مليون و667 ألف دوالر، مقابل 32 
شهر  يف  دوالر  ألف  و626  مليون 
بلغت  بزيادة   ،2020 عام  مارس 
ألف  و41  مليون   205 نحو  قيمتها 

دوالر.
وتظهر البيانات الصادرة عن الجهاز 
املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، أن 
دولة  من  املرصية  الواردات  إجامىل 
اإلمارات بلغت نحو 348 مليون 209 

املاىض،  مارس  شهر  ىف  دوالر  ألف 
بينام كانت 145 مليون و153 ألف 
 ،2020 عام  الشهر  نفس  ىف  دوالر 
بزيادة بلغت 203 مليون و56 ألف 
وزيوت  وقود  واردات  يليها  دوالر، 
مليون   23 قيمتها  وبلغت  معدنية 
املاىض،  مارس  ىف  دوالر  ألف  و770 
ألف دوالر  مقابل 26 مليون و519 
برتاجع   ،2020 عام  الشهر  نفس  ىف 

بلغ 2 مليون و749 ألف دوالر.
وأعلن الجهاز املركزى للتعبئة العامة 
الخارجية  التجارة  بيانات  واإلحصاء 
سجل  حيث   ،2021 مارس  لشهر 
العجز ىف امليزان التجارى 2.69 مليار 
املاىض،  مارس  شهر  خالل  دوالر 

لنفس  دوالر  مليار   3.59 مقابل 
بنسبة  السابق  العام  من  الشهر 

تراجع بلغت %25.2.
بنسبة  الصادرات  قيمة  وارتفعت 
مليار   3.41 بلغـت  حيـث   ،%43.5
املاىض،  مارس  شهر  خـالل  دوالر 
مقابل 2.38 مليار دوالر لنفس الشهر 
إىل  ذلك  ويرجع  السابق،  العام  من 
السلع  بعض  صادرات  قيمة  ارتفاع 
صيدلة  ومحرضات  “أدوية  أهمها 
بنسبة 54.2%، مالبس جاهزة بنسبة 
غذائية  ومحرضات  عجائن   ،%49.3
بطاطس   ،%18.4 بنسبة  متنوعة 

بنسبة %1.1”.

ارتفاع واردات مصر من اللؤلؤ 
واألحجار الكريمة إىل 237 
مليون دوالر مارس املاضى

العامة  االنتخابات  إلجراء  األجواء  تهيئة 
بعد عام من تشكيل الحكومة بحد أدىن، 
كافة  اتخذت  قد  الحكومة  تكون  بحيث 

التدابري الالزمة لذلك.
مبوازاة  الفلسطيني  السيايس  ويشدد 
ذلك عىل رضورة أن يكون شعار الجميع 
التحرير  ومنظمة  أوالً”،  “فلسطني 
للشعب  الوحيد  الرشعي  املمثل  هي 
الفلسطيني، مضيفاً: “أتطلع كأي مواطن 
بأرسع  املصالحة  إنجاز  إىل  فلسطيني 
والشهداء  القدس  ألجل  ممكن..  وقت 
يجب  العادلة  الوطنية  قضيتنا  وألجل 

تحقيق الوحدة، فال وقت للفشل وشعبنا 
لن يقبل أي مربر وأي تشدد يف املواقف 

هذه املرة”.
مرص  أجرتها  مكوكية  واتصاالت  زيارات 
بدء  منذ  املاضية  القليلة  األسابيع  خالل 
والفلسطينيني،  إرسائيل  بني  املواجهات 
وصوالً التفاق التهدئة، وما تبع ذلك من 
إطالق  وقف  لتثبيت  وجهود  اتصاالت 
النار وملفات أخرى تعمل عليها القاهرة 
الدويل  للزخم  استغالالً  ذلك،  مبوازاة 
أمالً  الفلسطينية  القضية  إزاء  الحادث 
يف تنشيط مفاوضات السالم وإيجاد حل 

نهايئ وعادل للقضية الفلسطينية.
وأجرت وفود أمنية مرصية ثالثة زيارات 
منذ وقف  الله وغزة  ورام  أبيب  تل  بني 
والثانية  مايو   21 يف  األوىل  النار،  إطالق 
بنهاية  والثالثة  نفسه،  الشهر  من   23 يف 

الشهر.
إنهاء االنقسام

وبدوره، يقول سفري فلسطني السابق لدى 
القاهرة، السفري بركات الفرا، يف ترصيحات 
إن  عربية”،  نيوز  “سكاي  ملوقع  خاصة 
وأن  االنقسام،  إنهاء  هو  األهم  امللف 
تتحقق الوحدة الفلسطينية، والوحدة بني 

شطري الوطن؛ يف الضفة وغزة مبا يف ذلك 
القدس بالطبع؛ ألن ذلك هو األساس.

ويشري إىل أنه من املأمول أن يتم االتفاق 
التحرير  منظمة  تطوير  “آلية  عىل 
الفلسطينية” تشارك جميع الفصائل بها، 
حتى يكون القرار جامعياً، مردفاً: “نتمنى 
والفصائل  املنظامت  يف  إخواننا  يأيت  أن 
صادقة،  بنية  املختلفة  الفلسطينية 
ويوحدوا  بينهم  خالفات  أي  يزيلوا  وأن 
مواجهة  أجل  من  وصفهم؛  كلمتهم 
نهائياً  القدس  لعزل  الرامية  املخططات 
عن محيطها يف الضفة الغربية ومواجهة 

املخطط القادم بضم منطقة الغور ومزيد 
التي  الغربية  بالضفة  االستيطان  من 

قطعت أوصالها.
ويشدد الفرا عىل رضورة اتفاق الفصائل 
املقبلة،  للمرحلة  اسرتاتيجية  عىل 
واالقتصادي  السيايس  الصعيد  عىل 
واالجتامعي، وعىل صعيد املقاومة، مثمناً 
الداعي  املرصي  الدور  نفسه  الوقت  يف 
التي  الكربى  واملجهودات  لالجتامع، 
تبذلها القاهرة يف سبيل العمل عىل إنهاء 

االنقسام الفلسطيني.
السابق  فلسطني  سفري  ويتحدث 

“االنتخابات  ملف  عن  القاهرة  لدى 
الفلسطينية، موضحاً أن “االنتخابات هي 
الحل الجذري لكثري من القضايا الحالية؛ 
استحقاق،  أو مجرد  رفاهية  ليست  فهي 
لكنها وسيلة أساسية ال غنى عنها لتغيري 
إذ  الفلسطيني،  باملشهد  تغيريه  ما يجب 
الوضع  عىل  االستمرار  باإلمكان  يعد  مل 
الرئيس  أن  ملسته  “ما  مردفاً:  الحايل”، 
قريباً  مرسوماً  يصدر  قد  عباس  محمود 
لالنتخابات.. هناك  بتحديد موعد جديد 

توجه من الرئيس لذلك”.
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يكتبها المهندس / فايق الخليلي 

الفرص  عن  السابق  املقال  يف  تحدثنا 
املقاومه  تستغلها  مل  والتي  الضائعة 
االرض  الفلسطينيه يف قضيتها السرتداد 
كحركة  لها  النضاليه  السقطات  وكذا 
تحرر وآخرها تورطها بالقتال يف صفوف 
فصيل  ضد  اللبنانيه  الفصائل  بعض 
سوريا  ايل  قواتها  برتحيل  وانتهت  آخر 
ودول عربيه اخري تحت حاميه دوليه 
ايل  املنظمه  ومقر  القيادات  وترحيل 
تونس بعد اجتياح إرسائيل ارايض لبنان 
ثم انطالق مفاوضات العمليه السلميه 
الرنويجيه  العاصمه  من   1993 عام 

أوسلو .
األرايض  ــل  وداخـ ــاء  ــن األث ــذه  ه ويف 
كانت  بالتحديد  غــزه  ويف  املحتله 
صبغه  ذو  مقاومه  حركات  تتشكل 
منظمة  هي  أحدهام  اسالميه  دينيه 
ووضع  أسسها  التي  االسالمي  الجهاد 
فكرتها فتحي الشقاقي وبعض الطالب 
يدرسون  كانوا  الذين  الفلسطينيون 
الجامعات  فيها  نشطت  التي  مرص  يف 
السادات  الرئيس  مبوافقة  االسالميه 
ملحاربة  وذلــك  السبعينات  نهاية  يف 
الجامعات الشيوعيه التي كانت تنترش 
لشعور  وايضا  ــذاك  آن الجامعات  يف 
يعط  مل  اإلسالمي  العامل  أن  مؤسسيها 
الفلسطينيه  للقضيه  الكايف  االهتامم 
وتم االعالن عن إنشاء الحركه يف أوائل 

عـلـي هـامـش احـــداث غـــزه 5

الخسائر التي لحقت بإرسائيل من جراء 
أهم  من  كان  فقد  االنتفاضات  هذه 
نتائجها نزع الخوف من قلوب الشباب 
للمقاومه  واالستعداد  الفلسطيني 
خيار  الساحه  ايل  واعاد  الطرق  بشتي 
إطالق  وإثر   . بقوه  املسلحه  املقاومه 
صواريخ القسام من قبل حركة حامس 
إرسائيل  قامت  اإلرسائيلية  املدن  عيل 
يف عام 2008 بالهجوم عيل مدينة غزه 
أكرث  عن  مااسفر  أيام  لعدة  وجوا  برا 

جريح   5500 وقرابة  شهيد   1300 من 
النساء واألطفال  نصفهم تقريبا من 
غزه  مبــجــزرة  ــرف  ع فيام 
العامل  وقــف  والــتــي 
أمامها  املتحرض 
موقف املتفرج 
وقامت مرص 
وقــتــهــا 
بجهود 

للدماء  حقنا  القتال  لوقف  جباره 
لعبور  املــرصيــه  ــحــدود  ال وفتحت 
املعونات  وارســلــت  الفلسطينيني 
مام  الكثري  والكثري  املبادرات  وعرضت 
سنفرد له أن شاءالله مقاالت قادمه عن 
الفلسطينيه  القضيه  حيال  مرص  دور 
تكن  ومل   . اآلن  حتي  بدايتها  منذ 
عيل  غزه  يف  االسالميه  الحركات  عالقة 
وفاق مع السلطه الفلسطينيه يف عهد 

قادرا  كان  الذي  عرفات  يارس  مابعد 
ملصلحة  الحركات  هذه  توظيف  عيل 
بالرغم من  القضيه دون الصدام معها 
عدم أنضاممهم ملنظمة التحرير أما يف 
عهد مابعد عرفات فلم يستطع القاده 
 . الجامعات  هذه  جامح  كبح  الجدد 
وبعد االنتخابات الترشيعيه عام 2006 
والتي فازت فيها حركة حامس باألغلبية 
وكلف ابو مازن اسامعيل هنيه القيادي 
الحركه  ورئيس  آنئذ  حامس  بحركة 
كانت  ولكنها  الحكومه  بتشكيل  حاليا 
الرشعيه  السلطه  عن  مبعزل  تترصف 
جليا  ووضح  ودوليا  عربيا  بها  املعرتف 
والءات هذه الحكومه لجهات خارجيه 
املصالحه  جهود  كل  معها  عرقل  مام 
الطرفني  بني  الخالفات  وتفاقمت   .
بالرغم من مبادرات املصالحه املرصيه 
إال  احيانا  والعربيه  والسعوديه  دامئا 
وجود  ايل  ادي  الخالفات  تفاقم  أن 
واالخري  بالضفه  أحدهام  حكومتني 
عن  بالتايل  غزه  وانفصال  غزه  بقطاع 
الضفه عام 2007 اثر احداث داميه بني 
حتي  منفصلتني  مازالتا  والتي  الطرفني 

اآلن .
عن  مابدأناه  وسنتسكمل  هنا  وايل 
الضائعه  والفرص  الفلسطينيه  القضيه 
وجهود مرص املخلصه يف مقاالت قادمه 

بإذن الله

عام 1980 .
الشيخ  أسسها  فقد  حامس  حركة  أما 
انتفاضه  ابان   1987 عام  ياسني  احمد 
لجامعة  تنتمي  وهي  األويل  الحجاره 
التي نشأت يف مرص  املسلمني  اإلخوان 
واتخذت الحركتني طريق الكفاح املسلح 
ضد إرسائيل من داخل األرايض املحتله 
من  تعمل  الحركات  هــذه  وكانت   .
تنتمي  التي  املقاومه  وفصائل  الداخل 
تعمل  الفلسطينيه  التحرير  ملنظمة 
انطالقا من دول الطوق العريب املحيطه 
الححاره  انتفاضه  عن  أما   . بارسائيل 
األويل هذه والتي اندلعت عقب دهس 
فلسطينيني  مواطنني  ارسائيليه  مدرعه 
عند معرب بيت حانون أو مايسمى مبعرب 
االنتفاضه  اشعل  مام  غزه  ايريز شامل 
سبع  نحو  واستمرت  والضفه  غزه  يف 
ولكنها  وتنخفض  وتريتها  تعلو  سنوات 
كانت مستمره والتي كتب عنها الكثري 
من املحللني والشعراء والكتاب وظهرت 
مصطلحات جديدة يف هذه الفرته مثل 
الحجاره  وأطفال  الحجاره  انتفاضة 
أن  ايل  وخالفه  املدفع  يتحدي  والحجر 
توقفت عام 1994 عقب توقيع اتفاقية 
يف  الذايت  للحكم  أسست  التي  اوسلو 
غزه والضفه وباقي األرايض الفلسطينية 
السلطه  قبل  من  استالمها  تم  والتي 
الفلسطينيه الجديده وقد رافق الرئيس 

يارس  الزعيم  مبارك  حسني  الراحل 
أول  يف  الربي  رفح  معرب  حتي  عرفات 
عوده له ايل األرايض شبه املحرره و من 

مسار  يف  جديده  مرحله  بدأت  هنا 
حدثت   1996 عام  ويف   . القضيه 

النفق  هبة  أو  النفق  انتفاضة 
كام أطلق عليها حينام أقدمت 

إرسائيل عيل حفر نفق أسفل 
املسجد األقىص ثم بعد ذلك 
انتفاضة  قامت  اعوام  بأربع 
اقدم شارون  األقىص حينام 
عيل دخول املسجد األقىص 
االحتالل  بجنود  متدرعا 

ــت هــذه  ــان وك
االنتفاضه التقل 
من  سبقها  عام 
للشباب  هبات 
لفلسطيني  ا
بعامني  وبعدها 

ضمن  جنني  مخيم  إرسائيل  اقتحمت 
ادي  الغربيه  الضفه  كامل  اجتياح 
من  والجرحي  القتيل  من  العديد  ايل 
اإلرسائييل  الجيش  وكان   . الفلسطينيني 
السلميه  االنتفاضات  هذه  مع  يتعامل 
مبنتهي القسوه والبشاعه مام اليتناسب 
وسقط  االنسانيه  املعايري  أبسط  مع 
املئات من الشهداء والجرحى من جراء 
هذه االعتداءات الوحشيه . وفضال عن 

مىض  أن  بعد   67 يونيو   5 ذكرى  تأىت 
أكرث من نصف قرن عىل أحداثها االليمة 
منطقة  عىل  بتداعياتها  القت  والتى 
الهزمية  وبرغم  بأرسها  االوسط  الرشق 
البغيض  االحتالل  وسنوات  واالمها 
صنعت  قد  أنها  إال  املقدسة   الرضنا 
املستحيل  فاق  وتحدى  قوية  أرادة 
البطل  املرصى  الجندى  ذلك  صنعت 
رضبة  العدو  ولقن  القنال  عرب  الذى 
انفة  وكرست  بتوازنه  اخلت  تاريخية 
هذه  ارشقت  فقد   ، املزعوم  نرصة 
مازالت  والتى  اكتوبر  النتصار  امللحمة 
ىف  العليا  الحرب  اكادمييات  ىف  تدرس 
الهزمية  رحم  فمن   ، وامريكا  اوربا 
النرص وصنعت  واالمها ولدت ارشاقات 
صنعة  الذى  والتحدى  الصمود  قيم 
سنوات   خالل  املرصى  الجيش  عظمة 
االستنزاف ، واضافت اليه روعة مالحم 
اهلنا  صنعها  التى  الشعبية  البطولة 
وتحديهم  مقاوتهم  ىف  سيناء  ابطال 
خالالل  االرسائيىل  االحتالل  لقوات 
سنوات  من  فصنعو  السنوات   اصعب 
الصمود  من  وادوات  قيم  االحتالل 
  ، واملقاومة عجز العدو عىل مواجهاتها 
بطوالتهم  لعرض بعض من  وإذا ذهبنا 
يحفظها  التي  الكثري  لوجدنا  املرشفة 
والتحدى  الصمود  أرض  سيناء  أرشيف 
واملسجلة عن ظهر قلب يف ذاكرة سيناء 
والتي إمتدت عىل مدى سنوات التاريخ 
ومراحلة املتعاقبة ،  ولو إخرتنا جزء من 
الصور  تلك  لوجدنا  املراحل  تلك  أحد 
من  منوذجا  متثل  والتي  فيه  املرشقة 

العديد من املواقف واآلحداث ،
ىف  عقد  “الذي  مؤمتر”الحسنة  ففى 
عام  سيناء  بوسط  الحسنة  مدينة 
وممثيل  األنباء  وكاالت  وبحضور   1968
إرسائيل  من  برتتيب  العاملية  الصحافة 
عندما ارادت إيهام العامل الخارجي بأن 
أبناء سيناء يرفضون تبعتهم ملرص ومن 
ثم إعالن ذلك عىل لسان مشايخ سيناء 
حتى  ذلك  عىل  إرسائيل  سايروا  الذين 
اإلرسائيليني  ففاجأوا  املؤمتر،  عقد  تم 
أنفسهم برفضهم ملرشوع تدويل سيناء 

سيناء  بأن  مؤكدين  مرص,  عن  وعزلها 
كانت وما تزال وستظل دوما جزءا غاليا 
عزله  أو  فصله  مرصالميمكن  ارض  من 
كهكا اشتدت املحن، مام أدى اىل قيام 
قمعية  بإجراءات  اإلرسائيلية  السلطات 
من  وإعتقال120  السكان  ضد  عنيفة 
املشايخ واملواطنني والفدائيني املرصيني 
من أبناء سيناء وترحيل العرشات منهم 

خارجها وهذا املؤمتر
عديدة  حلقات  من  حلقة  اإل  هو  ما 
وما  سيناء  أهل  بطوالت  تجلت خاللها 
تضحيات  من  مرص  بلدهم  إيل  قدموا 
مدي جسدت هذه  أي  وإيل  وبطوالت 
الحقيقي   اإلنتامء  منوذج  التضحيات 

لرتاب الوطن ،
أغسطس  إرضاب  أيضا  وهناك 
منظم  عمل  أول  كان  عام1967والذى 
القيام  تاله   ، اإلرسائييل  االحتالل  ضد 
معسكرات  ضد  فدائية  بعمليات 
مقر  شملت  بسيناء،  اإلحتالل  وقوات 
العريش  ومطار  العسكري  الحاكم 
اإلرسائيلية  واملستوطنات  واملستعمرات 
زويد  والشيخ  بالعريش  أقيمت  التي 
تنفيذ  تم  حيث  سيناء  وجنوب  ورفح 
ألحقت  فدائية  عملية  من700  أكرث 
خسائر كبرية بالعدو، وقدم أبناء سيناء 
وبعيداً  لوطنهم  ماميلكون  وأعز  أغيل 
اإلعالمية  واملزايدات  الشعارات  عن 
ألهل  الحقيقي  اإلنتامء  صور  ظهر   ،
يف  أو  االستنزاف  حرب  يف  سواء  سيناء 
نرص اكتوبر 73م  وما قبلهام يف نكسة 5 

يونيو1967م ،،،
اكتوبر  أبناء سيناء ىف حرب  وقد شارك 
كانوا  حيث  العدو  خطوط  وراء  من 
مرص  وعيون  الصناعية  األقامر  مبثابة 
املحتلة  سيناء  أرض  عىل  الساهرة 
جبهة  وإىل  من  العدو  تحركات  لرصد 
ملتابعة  مجموعات  كونوا  حيث  القتال 
املعلومات  وإبالغ  العدو  سري  خطوط 
أهم  بأول من  اوال  املرصية  الجبهة  إىل 
هذه املعلومات اإلبالغ عن تحرك طابور 
قادم  سيناء  وسط  الدبابات  من  طويل 

من ميناء العريش ويف أقل

املرصية  الطائرات  قامت  دقائق   5 من 
دبابات  من  الهائل  العدد  هذا  بدك 
القيادة  املفاجأة  أذهلت  مام  العدو 
عن  والبحث  السؤال  وكان  اإلرسائيلية 
كيف عرف الجيش املرصي بهذا التحرك 
لحظة خروجه من ميناء العريش حيث 
ترددات  عن  البحث  إرسائيل  بدأت 
سيناء  يف  تعمل  التى  اإلرسال  أجهزة 
هذه  إرسائيل  إكتشفت  وبالفعل 
بثها  ترددات  رصدت  حيث  األجهزة 
وحددت أماكنها, ومن ثم ألقت القبض 
عيل 64 شخصا من أهاىل سيناء ونقلتهم 
أبيب حيث وضعوا يف سجونها  تل  إيل 
صنوف  وأبشع  وأقيس  أصعب  تحت 
وعاملتهم  والقهر  واإلذالل  التعذيب 
معلومات  لنقلهم   ، جواسيس  معاملة 
ملرص.  اإلرسائييل  الجيش  عن  عسكرية 
املحاكم  وأصدرت   ، الحرب  زمن  يف 
سنة   150 من  ألكرث  أحكاما  اإلرسائيلية 
طلب  ذلك  وبعد   ، سيناء  أبناء  عيل 
الرئيس السادات من القيادة اإلرسائيلية 
اإلفراج عن هؤالء األبطال إميانا واعرتافا 
املخلص  الوطني  الدور  وعظمة  بقيمة 
وإستقبلت  لوطنهم مرص  قدموه  الذي 
املنترصين  استقبال  أوالدها  مرص 
األعالم يف  ورفعوا  الزينات  لهم  وأقاموا 
أروع وأعظم استقبال ، يليق ببطوالتهم 

املشهودة وتضحياتهم النبيلة
وبرشا  أرضا  سيناء  إستهدفت  وقد 
أبناء  معاناة  رمالها  حبات  وسجلت 
قاسيه  كانت  الفرتة  هذه  خالل  سيناء 
وتحملهم  سيناء  أبناء  وصمود  جدا 
ومقاومتهم سلطات اإلحتالل مبا ميلكون 
وتحدى  وصمود  عالية  وطنية  من 
من  األساليب  كافة  إستخدم  عدو  أمام 
وإباء  عزة  لكرس  والرتغيب  الرتهيب 
أهاىل سيناء والتي مل يفلح فيها ، فامرس 
،  ترحيل  املنازل  أساليب نسف  العدو 
من  االهاىل  منع   ، منازلهم  من  االهاىل 
الذهاب  من  ومنعهم  اراضيهم  زراعة 
اعتقال  البحر.  شاطئ  عىل  السكنى  او 
رجال وشباب العائالت وتركهم سنوات 
مل  وعدم   ، االرس  لتشتيت  السجون  ىف 

يونيو 67 وسنوات املقاومة 
والصمود

شمل 
بهدف  االرس 

إجبارهم عىل الهجرة مع مامرسات 
القمع ودخول املنازل العشواىئ ، وحظر 
الطلبه من  ،  ومنع  التجول دون مربر 
الذهاب إىل مدارسهم إرهاب املدرسني 
مناهج  ومراقبة  سيناء  أهاىل  من 
باملنهج  التدريس منع دخول أى كتب 
اللغة  دراسة  تطبيق  محاولة  املرصى  
العربية ىف املدارس وجلب مدرسني من 
معهد  وخريجى  الغربية  الضفة  مدن 
للتدريس  املعاهد  وبعض  بريزيت 
للتالميذ والطلبه بهدف إخرتاق الثقافة 
بني  الخلط  من  نوع  وخلق  املرصية 
سيناء  وأبناء  فلسطني  أهاىل  ثقافة 
مثل  والثقافية  الرتاثية  ومفرداتهم 

(اللهجة.الفلكلور.العادات…الخ )
ومحاولة  لسيناء  اإلرسائييل  اإلحتالل 

إخرتاق الثقافة املرصية :
1967م  يونيو  نكسة  حلت  أن  بعد 
اإلحتالل  براثن  يف  سيناء  وسقطت 
سلطات  مارست   ، لها  اإلرسائيىل 
اإلضطهاد  أنواع  أقىس  اإلحتالل 
ومحاولة  سيناء  لسكان  والتعذيب 
املحلية  والثقافة  القيم  عىل  التأثري 
للسكان والتي تتميز مبالمحها املرصية 
األصيلة ، وقد تعددت محاوالت إخرتاق 
بالعديد  : ألبناء سيناء  الثقافة املرصية 

من األدوات :
محاولة بعض الجامعات التى تدعو إىل 
التبشري وجلب أطباء من مدن القطاع 

والضفه  
املنطقة  ىف  للعمل 

ابناء  األطباء  من  أفضل  بإعتبارهم 
العريش .

سيناء  ابناء  مواجهة  أساليب   : رابعا 
لسلطات االحتالل :

أ -متثل صمود وتحدى ابناء سيناء لهذا 
الغزو العسكرى الفكرى الثقاىف.

ملقاومة  سيناء  منظمة  ب-تشكيل 
يوم  منذ  األهاىل  من  اإلحتالل  سلطات 
إقامة  وتأمني  لحامية  1967م  يونيه   5
القوات  وجنود  ضباط  أفراد  وتسكني 
إىل  الصحراء  عرب  وتوصيلهم  املسلحه 

غرب القناة .
القيادات  من  مجموع  -تكوين  د 
بعدم  (الصامدين)  فئة  الطبيعية 
وعدم  اإلحتالل  سلطات  مع  التعامل 
أو تشغيل أى منشأه  توىل أى وظائف 

حكومية .
هـ-تم تكوين مجموعات من املدرسني 
األبناء  لتعليم  املدارس  بعض  لفتح 

باملنهج املرصى .
عىل  املدنية  التعامالت  إقترصت  و- 
والشئون  والصحة  التعليم  إدارت 
تقديم  بهدف  وذلك    ، اإلجتامعية 

الخدمه لألهاىل .
وأراضيهم  ببيوتهم  األهاىل  ز-متسك 
وتعمدوا عدم الهجره منها حفاظا عليها 

من سطوة سيطرة قوات اإلحتالل .
املقاومة  أساليب  من  العديد  ح-قامت 
الشوارع  ىف  املتاريس  بوضع  سواء 

واملظاهرات واإلرضابات الشعبية
ط-مواجهة جامعات التبشري من خالل 

رجال الدين والقيادات الطبيعيه .
اإلرسائيىل  املوساد  ىف  شعبه  هناك  ك- 
أبناء سيناء  تشويه صورة  متخصصه ىف 
أحد  (ترصيح  املمكنه  األساليب  بكل 

قادة املخابرات املرصية) .
عديده  لسنوات  سيناء  أبناء  ل-خضع  
ىف إمتحان ىف اإلميان والوطنية واإلنتامء 
أراضيهم  من  تراب  ذرة  ىف  يفرطوا  ومل 
املحاوالت  كل  برغم  عنها  ودافعوا 
الرحيل  عىل  وإجبارهم  إلزهاقهم 
وعاش  وسنظل  عشنا  هكذا   ، والهجرة 
وقدم  الصمود  سنوات  واالجداد  االباء 
ىك  التضحيات  تلو  التضحيات  اهلنا 
تظل سيناء مرصية ويبقى تراب الوطن 
ان   ، الرشفاء  البنائه  ملكا  املقدس 
الحديت عن سيناء واهلها  مل ينته ولن 

ينتهى فام زال للحديث بقية .

بقلم / سهام عزالدين جبريل
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الرئيسية  املعادن  من  الكالسيوم  يعد 
العظام  من  الصلب  للجزء  املكونة 
ويلعب  الكالسيوم،  فيه  يخزن  الـذي 
حركة  يف  هاماً  دوراً  أيضاً  الكالسيوم 
واألوعية  القلب  ووظائف  العضـالت، 
لصحة  أيضاً  مهم  أنه  كام  الدموية، 
الدماغ، ومن الرضوري أن يحصل الفرد 
عىل كميــــات كافية من فيتامني (د) 
هذا  ألن  وذلــك  الكالسيوم،  بجانب 
الفيتامني يساعد الجسم عىل امتصاص 
كمية  كفاية  عدم  أن  كام  الكالسيوم. 
وتشنجات  الخمول،  يسبب  الكالسيوم 
يف  وتخدر  الشهية،  وفقدان  العضالت، 
أن  الفرد  عيل  يجب  ولذلك  األصابع، 
يتأكد دامئا من أن نظام غذائه يتضمن 
ويويص  الكالسيوم.  من  يكفي  ما 
1000ملجم  استهالك  برضورة  األطباء 
بالنسبة للبالغني،  من الكالسيوم يومياً 

الاليت  النساء  تحصل  أن  يجب  يف حني 
عىل  سنة   50 عــن  أعــامرهــن  تزيد 
يومياً،  الكالسيوم  من  1200ملجم 
عىل  يحصلوا  أن  فينصح  األطفال  أما 
الكالسيوم  من  1300ملجم  حــوايل 
عليه  الحصول  للجسم  وميكن  يومياً. 
به  الغنية  األطعمة  تناول  خالل  من 
وهناك  والفاكهة.  الخضار  بعض  مثل 
العديد من النباتات الغنية بالكالسيوم، 
اإلنسان  جسم  متد  أن  ميكنها  والتي 
املجفف،  التني  التايل:  منها  نذكر  به، 
حيث  للكالسيوم،  مهم  مصدر  وهو 
يحتوي كل 100جم من التني املجفف 
ما  أي  الكالسيوم،  من  162ملجم  عىل 
يف  املطلوبة  الكمية  من   %16 يعادل 
اليوم الواحد، التمور، التي تحتوي عىل 
64ملجم من الكالسيوم يف كل 100جم، 
أي ما يعادل 6% من احتياجات الجسم 

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

الفاكهة والخضروات التي تحتوي على الكالسيوم
اليومية. املشمش املجفف يحتوي عىل 
55ملجم من الكالسيوم يف كل 100جم، 
االحتياجات  من   %6 يعادل  ما  أي 
يعد  الــذي  واللوز  للجسم،  اليومية 
من أغنى أنواع املكرسات احتواًء عىل 
الكالسيوم، إذ يحتوي 35جم منه عىل 
يغطي  ما  أي  الكالسيوم،  97مجم من 
بها  املويص  اليومية  الكمية  من   %10
من الكالسيوم. أما الكوب الواحد من 
الكرنب فيحتوي عىل حوايل 266ملجم 
كمية  ربــع  أي  الــكــالــســيــوم،  ــن  م
االحتياجات اليومية، ويحتوي 190جم 
266مجم  عىل  املطبوخ  القرنبيط  من 
الــكــالــســيــوم، ويــحــتــوي كوب  مــن 
172جم  يزن  الذي  املطبوخ  الفاصوليا 
الكالسيوم،  من  244ملجم  عىل حوايل 

أو 24% من االحتياجات اليومية.

w w w . m i s r t a l a t e e n . c o m

شحوب البرشة وبهتانها وميل لونها 
لألصفر هى أعراض ميكن أن يكون 
التى  الخاطئة  السلوكيات  سببها 
وخاصة  نفسه  الشخص  بها  يقوم 
استخدام  فأحيانا  بها،  السيدات 
أو  الصحية،  غري  تجميل  أدوات 
عىل  حرص  بدون  الزائد  االهتامم 
البرشة يسبب تلفها وترضرها، والبد 
من االعتناء بالبرشة ولكن باستشارة 

الطبيب املختص .
ووفقا ملوقع  “health line” الطبى 
هناك عدد من السلوكيات الخاطئة 
التى تؤثرعىل البرشة ويجهلها الكثري 
التدخني،  ومنها،  األشخاص  من 

والسكر الزائد .
سلوكيات  هناك  أن  املوقع،  وأضاف 
تسبب  ولكنها  مؤذية  غري  تبدو 
السلوكيات  أبرز  للبرشة، ومن  رضرا 

الخاطئة بالجلد هى :
1 عدم إزالة املكياج

أكرث  أحد  املكياج  إزالة  دون  النوم 
بالجلد  املرتبطة  شيوعا  األخطاء 
املبكرة  الشيخوخة  يسبب  فهو   ،
وتلف الجلد كام أنه يسبب انسداد 
مسام الجلد، ويجب عىل السيدات 
ىف  للذوبان  منظف  استخدام  دامئا 
املاء للتخلص من املكياج قبل النوم.

2 اإلفراط ىف تقشري البرشة
خاليا  إزالة  عىل  التقشري  يساعد 
صحة  عىل  والحفاظ  امليت  الجلد 
الجلد، ومع ذلك، اإلفراط يف التقشري 
ميكن أن يؤدي إىل تهيج، والحساسية 
الخارجية  الطبقة  الرضر من  وحتى 

من الجلد.
تقشري البرش

3 االفراط ىف تناول القهوة

رشب فنجان من القهوة مينحك دفعة 
رسيعة للطاقة ولكن يجب أال تفعل 
ىف  الكافيني  واآلخر.  الحني  بني  ذلك 
القهوة يرتبط مع مشاكل الجلد مثل 

جفاف الجلد وتفاقم التجاعيد .
4 االستحامم باملياه الساخنة

األحيان  بعض  ىف  االستحامم  دش 
مفيد لالسرتخاء بعد يوم من التعب، 
مبياه  طويلة  لفرتة  االستحامم  ولكن 
ساخنة يدمر الطبقة الخارجية للجلد 

“البرشة” ويجعلها متقرشة وجافة.
5 محاولة تجربة املنتجات الجديدة

املنتجات  من  جدا  كبري  عدد  هناك 
التي ميكن أن تؤثر عىل برشتك ، إذا 
 ، البرشة  اختبارها عىل  كنت تحاول 
إال أنها من املمكن أن تسبب رد فعل 

تحسىس غري متوقع عىل وجهك.

تقارير سويسرية: ارتفاع ضغط الدم قد 
يكون أحد اآلثار الجانبية بعد تطعيم كورونا

االفراط فى تناول القهوة والسكر 
أبرز 6 سلوكيات تضر البشرة

ارتفاع  عن  األشخاص  من  الكثري  أبلغ 
ضغط الدم لديهم بعد تطعيم فريوس 
ارتفاع  الطبيعى  من  هل  لكن  كورونا، 
كورونا،  لقاح  تلقى  بعد  الدم  ضغط 
التى  الشائعة  الجانبية  اآلثار  بجانب 
ميكن أن تحدث مبجرد حقن اللقاح ىف 
الجسم مثل: الحمى والضعف والشعور 
بالضيق واألمل ىف موقع الحقن؟ هذا ما 
نتعرف عليه ىف التقرير التاىل، بحسب 

ما ذكر موقع “تاميز أوف إنديا”.
الواردة من  التقارير  وفًقا لسلسلة من 
األشخاص  من  العديد  عاىن  سويرسا، 
من ارتفاع ضغط الدم بعد دقائق من 
التطعيم، وىف الهند أيًضا، تشري دراسات 
االدعاءات  إىل  طرحها  تم  التى  الحالة 
املتعلقة بارتفاع مستويات ضغط الدم 

بعد التطعيم ضد فريوس كورونا.
ومام لوحظ حتى اآلن، فإن نسبة صغرية 
من األشخاص من سويرسا، الذين تلقوا 
 ،mRNA الجرعات الالزمة من لقاحات
الدم  ضغط  ىف  شديد  بارتفاع  أصيبوا 

بعد دقائق من التطعيم.
كان  عنها،  املبلغ  الحاالت  بني  ومن 
السبعني  ســن  ــوق  ف ــرىض  امل معظم 
 9 كل  من   8 تشخيص  وتــم  وذكــور، 

مرىض من قبل بارتفاع ضغط الدم.
وىف الهند تم تقديم العديد من دراسات 
يسجلون  األشخاص  أن  إىل  تشري  التى 

للغاية  عالية  دم  ضغط  مستويات 
أو   Covishield بـ  إما  تلقيحهم  بعد 
يف  املتوفران  اللقاحان   ،  Covaxin

الهند.
عىل  تؤثر  أن  للقاحات  ميكن  هــل 

قراءات ضغط الدم لديك؟
حتى اآلن، ال يُعد ارتفاع ضغط الدم أو 
الدم  قراءات ضغط  الواضح ىف  التغيري 
من  ألى  املذكورة  الجانبية  اآلثار  من 

لقاحات كورونا.
ضغط  مستويات  ارتفاع  ذكر  يتم  ومل 
أنه رد فعل سلبى واضح ىف  الدم عىل 
السالمة  أو  الرسيرية  التجارب  من  أى 

التى أجريت حتى اآلن.
إىل  الناشئة  البيانات  تشري  ذلك  ومع 
اآلثار  أحد  هو  الدم  ضغط  ارتفاع  أن 
منها  يعاىن  قد  التى  الغريبة  الجانبية 

الكثري بعد الحصول عىل لقاح.
من  عانوا  الذين  األشــخــاص  وسجل 
مثل  أعراًضا  أيًضا  الدم  ضغط  ارتفاع 
والتعرق،  والقلق  الصدر  وأمل  الصداع 
وكلها مرتبطة بارتفاع مستويات ضغط 

الدم.
الجانبية  اآلثــار  من  يعترب  أنه  ورغــم 
ارتفاع  أن  الخرباء  يقرتح  “الــنــادرة”، 
جانبيًا  عرًضا  يكون  ال  قد  الدم  ضغط 
ناتًجا عن  ىف حد ذاته، لكنه قد يكون 

اإلجهاد املرتبط بالتطعيم.

ماذا يجب أن يعرف مرىض القلب؟
ىف حني أن الخرباء رفضوا اآلن تصنيف 
اآلثار  باعتباره أحد  الدم  ارتفاع ضغط 
تم  فقد  كورونا،  لقاحات  مع  الجانبية 
املعرضني  األشخاص  أن  عىل  التأكيد 
ارتفاع  يعتربوا  أن  ينبغى  ال  للخطر 
مستويات ضغط الدم سببًا كافيًا لتأخري 
تأخري  يؤدى  وقد  رفضه،  أو  التطعيم 
التطعيم أيًضا إىل جعل الشخص عرضة 
الوقت  ىف  السلبية  كورونا  ملضاعفات 

الحاىل.
الحصول  فإن  القلب  ملرىض  وبالنسبة 
عىل اللقاح آمن متاًما، وقد يكون ارتفاع 
ضغط الدم حدثًا “نادًرا” ومثري للقلق 
إدارتــه  ميكن  لكن  الحاىل  الوقت  ىف 

بشكل جيد.
كورونا  لقاحات  تقييم  أيًضا  ويتم 
بشكل مستمر، لذلك سنحتاج إىل مزيد 
هذا  كان  إذا  ما  لدراسة  البحث  من 
التأثري الجانبي املحتمل ميكن أن يكون 

مهدًدا أم ال.
من  سابق  تــاريــخ  لديك  كــان  وإذا 
مضاعفات القلب واألوعية الدموية أو 
كنت تتناول األدوية لفرتة من الوقت، 
فال تحاول الحد من تناول األدوية بدالً 
جميع  تناول  ىف  استمر  التطعيم  من 
األدوية، واسترش الطبيب قبل التطعيم.

طارئة  طبية  حالة  هي  القلبية  النوبة 
للحياة  مهددة  تكون  أن  ميكن  خطرة 
ويقدم  الفور،  عىل  عالجها  يتم  مل  إذا 
النظام الغذايئ دفاًعا حاساًم ضد اإلصابة 
بنوبة قلبية، وقد تم الرتويج الستخدام 
املعروف  الطهي  ىف  الزيتون  زيــت 
وفًقا  القلب،  صحة  تعزيز  يف  بكفاءته 

ملا ذكره موقع “إكسربيس”.
طارئة  طبية  حالة  هي  القلبية  النوبة 
القلب  إمداد  منع  يتم  حيث  خطرة، 

تراكم  بسبب  ــادة  ع فــجــأة،  بــالــدم 
الكوليسرتول ما قد يرتتب عليه اإلصابة 
الحظ ميكنك  القلب، ولحسن  بأمراض 
عن  القلبية  بالنوبة  اإلصابة  تجنب 
الصحية  غر  الحياة  أمناط  تغر  طريق 
هو  الغذايئ  النظام  ويعترب  حياتك،  يف 
تحديد  تم  ذلك، وقد  لتحقيق  املفتاح 
الصحية  لخصائصها  العنارص  بعض 

للقلب.
تقدميها  تــم  حديثة  لــدراســة  وفــًقــا 

األوبئة  لعلم  العلمية  الجلسات  يف 
زيت  فإن  القلب،  أمراض  من  والوقاية 
مخاطر  تقليل  يف  يساعد  قد  الزيتون 

اإلصابة بأمراض القلب.
الدراسة  مؤلفة  قالت  جانبها،  من 
“ربطت  فري:  جواش  مارتا  الرئيسية 
االستهالك  بني  السابقة  ــدراســات  ال
القلب  وصحة  الزيتون  لزيت  املرتفع 
واألوعية الدموية، خاصة يف دول البحر 
استهالك  يزيد  حيث  املتوسط    األبيض 

زيت الزيتون”.
وجد الباحثون أن أولئك الذين يتناولون 
زيت  من  كبرة  ملعقة  نصف  من  أكرث 
أقل  خطر  لديهم  يــوم  كل  الزيتون 
بنسبة 15 يف املائة لإصابة بأي نوع من 
أمراض القلب واألوعية الدموية، وخطر 
أقل بنسبة 21 يف املائة لإصابة بأمراض 

القلب التاجية.
وأوضحت الدراسة أيًضا أنه عىل الرغم 
أكرث  أنه  أثبت  الزيتون  زيت  أن  من 
مل  أنه  إال  والسمن،  الزبدة  من  صحة 
النباتية  الزيوت  من  أكرث  فوائد  يقدم 

األخرى مثل الذرة وفول الصويا.
زيت  من  املزيد  تناول  فإن  ذلك،  ومع 
اإلصابة  خطر  عىل  يؤثر  مل  الزيتون 

بالسكتة الدماغية.

دراسة توضح تأثري زيت الزيتون فى 
تقليل مخاطر اإلصابة بالنوبة القلبية
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فـعـالـيـات جـديـده للـمـنـتـدي السـيـنـاوي

الهجرة واملسلمون  جاءت سنة 28 من 
البالد  ىف  العظيمة  الفتوحات  يواصلون 
تتوغل  جيوشهم  وبينام  بهم،  املحيطة 
جيوش  هناك  كانت  أفريقيا،  شامل  ىف 
البحر  إىل  لتخرج  الشام  تتجاوز  أخرى 
ساعية إىل جزيرة قربص، فام الذى يقوله 

الرتاث اإلسالمى؟
تحت  والنهاية  البداية  كتاب  يقول 
عنوان “ثم دخلت سنة مثان وعرشين.. 

فتح قربص”
تبعا  قربص  فتح  جرير  ابن  ذكر  ففيها: 

للواقدى

عيل هامش لقاء الصاله املغطاه
لقاء  بخصوص  األمــس  ملنشور  إميــاء 
املنتدي السيناوي حيث تساءل البعض 
لقاء  هو  وهل  اللقاء  هذا  نتائج  عن 
اللتقاط  أو  بالفعل  املشاكل  ملناقشة 

الصور فقط اود أن أوضح اآليت…
من  العديد  يضم  املنتدي  هذا  _إن 
ورموز  والثقافة  ــرأي  وال الفكر  أهل 
واالجتامعي  والسيايس  الشعبي  العمل 
العام  للعمل  والذين تصدوا  باملحافظه 
للساده  شعبيا  ظهريا  ليكونوا  تطوعا 
لهم  واملشورة  ــرأي  ال ــداء  واب النواب 
اقرتاح  او  حل  يف  التنفيذي  وللجهاز 
باملحافظه  املختلفه  للمشاكل  الحلول 
الحاليني  النواب  الساده  إىل  باإلضافة 

والسابقني

تعمل الهيئة املرصية العامة للكتاب 
معرض  تجهيز  عىل  الفرتة  هذه  ىف 
املقرر  للكتاب،  ــدوىل  ال القاهرة 
إقامته ىف خالل الفرتة من 30 يونيو 
مرص  مبركز  املقبل،  يوليو   15 إىل 
عن  تأجيله  بعد  الدولية،  للمعارض 
يناير  ىف  املحدد  ــىل  األص موعده 
تداعيات  بسبب  ــك  وذل املـــاىض، 
جميع  ىف  املنترش  كورونا  فــريوس 
الهيئة  انتهت  وقد  العامل،  أنحاء 
عىل  املرصيني  النارشين  توزيع  من 
انتهت  ومؤخرًا  و4،  و2   1 القاعات 
عىل  العرب  النارشين  توزيع  من 
القاعة املخصصة لهم باملعرض والتى 
تحمل رقم 3، ولهذا نستعرض دور 
األربعة  الصاالت  ىف  املشاركة  النرش 

ىف مركز مرص للمعارض الدولية.

هيئة الكتاب توزع الناشرين فى 
معرض القاهرة للكتاب على 4 صاالت

وهي: جزيرة غرىب بالد الشام ىف البحر 
مخلصة وحدها، ولها ذنب مستطيل إىل 
نحو الساحل مام يىل دمشق، وغربيها 

أعرضها، وفيها فواكه كثرية، ومعادن.
يدى  فتحها عىل  وكان  بلد جيد،  وهى 
ىف  إليها  ركب  سفيان،  أىب  بن  معاوية 
جيش كثيف من املسلمني ومعه عبادة 
بنت  حرام  أم  وزوجته  الصامت،  بن 

ملحان.
ىف  البحر  ركب  معاوية  أن  واملقصود: 
مراكب فقصد الجزيرة املعروفة بقربص، 
ومعه جيش عظيم من املسلمني، وذلك 

مناقشة  تم  املغطاه  الصاله  لقاء  يف   _
املشاكل اآلتيه…

للقياده  التحيه  بتوجيه  بدأنا  وقــد 
تقوم  فيام  املسلحه  وقواتنا  السياسيه 

به من مكافحة االرهاب
املزمنه  الـــرشب  ــاه  ــي م _مشكلة 
ثالث  خــالل  من  عليها  والتعديات 
محابس واقرتاح الساده النواب بإغالق 
هذه املحابس لتصل كمية املياه ضعف 

مايصل اآلن
بعد  ظهرت  التي  املشاكل  _مناقشة 
والتي  املحاله  املياه  محطة  تشغيل 

دخلت الخدمه تحت التجربه
التعويضات  رصف  عــدم  _مناقشه 
فيام  النظر  واعــادة  املــزارع  الصحاب 
المتثل  ألنها  تعويضات  من  رصفه  تم 

بأمر من عثامن بن عفان رىض الله عنه، 
له ىف ذلك بعد سؤاله إياه.

وقد كان سأل ىف ذلك عمر بن الخطاب 
املسلمني عىل  أن ميكنه من حمل  فأىب 
اضطرب  لو  الذى  العظيم  الخلق  هذا 
لهلكوا عن آخرهم، فلام كان عثامن لحَّ 
معاوية عليه ىف ذلك فأذن له فركب ىف 
الله  عبد  ووافاه  إليها،  فانتهى  املراكب 
بن سعد بن أىب رسح إليها من الجانب 

اآلخر، فالتقيا عىل أهلها.
آالف  سبعة  عىل  معاوية  صالحهم  ثم 
دينار ىف كل سنة، وهادنهم، فلام أرادوا 
بغلة  حرام  ألم  قُِدمت  منها،  الخروج 
فاندقت عنقها  لرتكبها، فسقطت عنها، 
يعظمونه  هنالك  فقربها  هناك  فامتت 
املرأة  قرب  ويقولون  به،  ويستسقون 

الصالحة.
قال الواقدى: وىف هذه السنة غزا حبيب 

بن مسلمة سورية من أرض الروم.
الفرافصة  بنت  نائلة  عثامن  ــزوج  وت

الكلبية.
وفيها: بنى عثامن داره باملدينة الزوراء.

وفيها: حج بالناس أمري املؤمنني عثامن 
بن عفان رىض الله عنه.

مبادرة  ىف  الثقافة  وزارة  تشارك 
رعاية  تحت  تقام  التى  كرمية  حياة 
الرئيس عبد الفتاح السيىس، وتهدف 
املواطنني  كاهل  عن  التخفيف  إىل 
باملجتمعات األكرث احتياجاً ىف الريف 
الحرض،  ىف  العشوائية  واملناطق 
وتعتمد املبادرة عىل تنفيذ مجموعة 
من األنشطة الخدمية والتنموية التى 
من شأنها ضامن “حياة كرمية” لتلك 
معيشتهم،  ظــروف  وتحسني  الفئة 
خططتها  الثقافة  وزارة  تقدم  لذلك 
يوم  حتى  املبادرة  ضمن  املستهدفة 

30 يونيو الجارى.
الثقافية  األنشطة  مستوى  عىل  أوالً 

املختلفة
عروض  تقديم  أسيوط..  مبحافظة 
املتفائل،  الفقرى،  عائلة  مرسحية 
عمل  وورش  أسيوط،  ثقافة  بقرص 
وأنشطة  الرتاثية  للحرف  تدريب 

ثقافية مختلفة مبركز ساحل سليم.
عــروض  تقديم  ــا..  ــن ق مبحافطة 
سعيدة  ورحلة  املتفائل  مرسحية 
بقرص ثقافة قنا، وسيتم تقديم ورش 
عمل تدريب للحرف الرتاثية وأنشطة 

ثقافية مختلفة مبركز الوقف.
العرض  تقديم  الفيوم..  مبحافظة 
ثقافة  بقرص  “ريسايكل”  املرسحى 

الفيوم.

عروض  تقديم  سوهاج..  ومبحافظة 
سعيدة  رحلة  ريسايكل  مرسحية 

بقرص ثقافة سوهاج.
حياة  مؤسسة  مع  التنسيق  ويتم 
والتعليم،  الرتبية  ووزارة  كرمية 
املواهب  الكتشاف  الفنى  والتعليم 
وبالنسبة  ــدارس،  ــامل ب ورعايتهم 
للعروض املرسحية الكبرية تم تكليف 
القرى  عمد  مــع  الثقافة  قصور 
حياة  قرى  أهاىل  الستضافة  املجاروة 
واالستفادة  العروض  لحضور  كرمية 
املقدمة  الثقافية  األنشطة  مــن 
تنقل  لصعوبة  وذلـــك  بالقصور 

العروض داخل القرى.

ضمن مبادرة حياة كريمة.. خطة وزارة 
الثقافة حتى 30 يونيو 2021

هل وصل املسلمون إىل قربص فى عهد 
سيدنا عثمان.. ما يقوله الرتاث اإلسالمى

الفعليه سواء للمباين أو املزارع  القيمه 
وغري  تعجيزية  رشوط  وضع  عن  فضال 

منطقية لرصف التعويضات
داخل  السيئه  الشوارع  حالة  _مناقشة 
يف  بــاالرساع  واملطالبة  العريش  مدينة 

رصفها ورفع كفاءتها
البناء  تراخيص  إجـــراءات  _مناقشة 
طلب  من  ومافيها  والتصالح  والتقنني 
العقد  مثل  توافرها  ال ميكن  مستندات 
مااليتوافر  وهــو  للرتخيص  املسجل 
عموما يف معظم املحافظات الحدوديه 

حيث أن العقد املسجل المينح اال ملن 
معقده  وباجراءات  فعال  بالبناء  قام 

تستغرق شهورا
_مناقشة مشكلة االستعالم األمني عند 

العبور من النفق أو املعديات
البضائع  تنسيق  مشكلة  _مناقشة 
حيث  التشغيل  برتخيص  ربطها  وعدم 
وقتا  تستغرق  الرتخيص  اجــراءات  إن 

طويال
استخراج  إجــراءات  تسهيل  _مناقشة 
يسري  وان  تعديله  أو  التجاري  السجل 

جهاز  عن  بعيدا  القانونيه  إجراءاته  يف 
تنمية سيناء ألنه ليس جهة اختصاص

الصاله  تواجه  التي  املشاكل  _مناقشة 
املغطاه وقد اقرتح أن يتم عمل زيارات 
واملـــدارس  الحكوميه  املصالح  مــن 
الرصح  بهذا  للتعريف  والجامعات 
معسكرات  لعمل  والتشجيع  العظيم 
عيل  املختلفه  لالنديه  رياضيه  تدريب 

مستوي الجمهوريه
باشرتاكات  اجتامعي  ــادي  ن وعمل 
اعــامل  عــيل  منها  للرصف  لالعضاء 

الصيانه ورفع كفاءة الوحدات الرياضيه 
بها

ثوبه  يف  الثقافه  قرص  دور  تفعيل 
الجديد من إنشاء فرق مرسحيه ورعاية 

املوهوبني
فيه  ملا  جميعا  يوفقنا  أن  نسأل  والله 
بالدنا  يجنب  وان  والعباد  البالد  خري 

املحن والفنت ما ظهر منها ومابطن
والله من وراء القصد

والسالم عليكم ورحمه الله وبركاته
مهندس فايق الخلييل
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7 سنوات من حكم الرئيس السيسي.. إنجازات فريدة بالتنمية املحلية وتغيري حياة 58 مليون مواطن
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إيه الفرق؟.. أبرز االختالفات بني جهازى 
12.9 iPad Proو inch-11 iPad Pro

مثل  التكنولوجيا  عاملقة  بدأ 
“جــوجــل” و”فــيــس بــوك” ىف 
الرقمية  للقواعد  االمــتــثــال 
الحكومة  قدمتها  التى  الجديدة 

الهندية.
تقرير نرشه موقع “اليف  وذكر 
الرشكتني  أن  التقنى  منت” 
تحديث  عىل  تعمالن  التقنيتني 
لتعكس  الويب  عىل  مواقعهام 

 3.5 العطاءات  مقدمي  أحد  عرض 
مليون دوالر للحصول عىل مقعد يف 
بطاقم  مأهولة  صاروخية  رحلة  أول 
يوليو،   20 يف   Blue Origin من 
قدرها  بزيادة  يأىت  الجديد  والعرض 
700000 دوالر عن أعىل عرض سابق 
مستمر  خريي  مزاد  من  جزء  هو   –
إعالن  من  فقط  ساعات  بعد  ويأيت 
مالك Blue Origin ومؤسس أمازون 
يف  أيًضا  سيشارك  أنه  بيزوس  جيف 
نقلته  ملا  وفقا  شقيقه  مع  الرحلة 

.Digitartlends موقع
يف  املرغوب  املقعد  عىل  املزاد  وبدأ 
الشهر املايض، عيل أن تنتهي مرحلة 
 10 الخميس  يوم  الحالية  املزايدة 

عرض بـ3.5 مليون دوالر مقابل مقعد برحلة للفضاء مع جيف بيزوس

واحد  رشاء  ىف  ترغب  كنت  إذا 
لرشكة  التابعة  أيباد  أجهزة  من 
 iPad سلسلة  من  الجديدة  أبل 
أبرز  معرفة  ىف  وترغب   ،Pro
والتحديثات  والتغيريات  الفروق 
بأجهزتها  أبل  أجرتها  التى 
باإلصدارات  مقارنة  الجديدة، 
التالية  للمقارنة  ميكن  املختلفة، 
  2021 جهازى  مواصفات  بني 
iPad  Pro 11  وiPad 12.9، أن 

تساعدك ىف االختيار:
 inch-11  iPad Pro جهاز  

(2021)
الشاشة: 11 بوصة.

 ×2388 تبلغ  الشاشة:  دقة 
1668بيكسل.

.IPS LCD نوع الشاشة: شاشة
..Apple M1 املعالج: معالج

الرام: تبلغ 8 جيجابايت.
نظام  التشغيل:  نظام 

.iPadOS14
ثالثية  كامريا  الخلفية:  الكامريا 

بدقة 12 ميجابيكسل.
 12 بدقة  األمامية:  الكامريا 

ميجابيكسل.
.mAh 7540 البطارية: بقوة

 inch-12.9  iPad Pro جهاز   –
(2021)

الشاشة: شاشة 12.9 بوصة.
دقة الشاشة: تبلغ 2732 × 2048 

بيكسل.
.IPS LCD نوع الشاشة: شاشة

.Apple  M1 املعالج: معالج
الرام: تبلغ 8 جيجابايت.

نظام  التشغيل:  نظام 
.iPadOS14

ثالثية  كامريا  الخلفية:  الكامريا 
بدقة 12 ميجابيكسل.

 12 بدقة  األمامية:  الكامريا 
ميجابيكسل.

.mAh 9720 البطارية: بقوة
الشاشة: شاشة 10.9 بوصة.

التواصل  وسائل  بقواعد  االلتزام 
االجتامعي الجديدة التى دخلت 

حيز التنفيذ يف 26 مايو.
مبصادر  التقرير  واستشهد 
ــات  رشك إن  تــقــول  حكومية 
الكبرية  االجتامعى  التواصل 
بوك”  و”فيس  “جوجل”  مثل 
تفاصيل  شاركت  و”واتــســاب” 
املعلومات  تكنولوجيا  وزارة  مع 

الرقمية  القواعد  ملتطلبات  وفًقا 
ال  يزال  ال  تويرت  لكن  الجديدة، 

يتبع املعايري.
الرقمية،  القواعد  ألحدث  وفًقا 
لديها  التي  الرشكات  ستحتاج 
أكرث من 50 مستخدًما إىل تعيني 
مسؤول شكاوى ومسؤول امتثال 
هؤالء  يكون  أن  ويجب  رئييس، 

األفراد مقيمني ىف الهند.

الخدمة  أسعار  عن  الكشف  يتم  مل 
اإلعالنات  من  الرغم  عىل  التجارية، 
تشري   Blue Origin لرشكة  السابقة 
إىل أن مقعد الرحالت املستقبلية قد 
ألف دوالر، وهو  يكلف حوايل 250 
الفضائية  السياحة  رشكة  تفرضه  ما 
مقابل   Virgin Galactic املنافسة 

خدمتها التي مل يتم إطالقها بعد.
االثنني  العامل  بيزوس  جيف  فاجأ 
 Instagram املايض عندما أعلن عرب
منت  عىل  املقاعد  أحد  سيأخذ  أنه 
 20 يف  الفضاء  رحلة  يف  الكبسولة 

يوليو.
مــنــشــور عىل  يف  ــزوس  ــي ب كــتــب 
Instagram يكشف فيه عن األخبار: 

من  الخامسة  يف  كنت  أن  “منذ 
الفضاء”،  إىل  بالسفر  عمري، حلمت 
الرحلة  بهذه  سأقوم  يوليو،   20 “يف 
مع  مغامرة  أعظم  قائال:”  أخي  مع 

أعز أصدقايئ “.
للمنشور،  فيديو مصاحب  مقطع  يف 
قبل  من  حاليًا  املدرج  بيزوس،  قال 
العامل،  يف  شخص  كأغنى  فوربس 
مليار   177 قدرها  صافية  ــرثوة  ب
الفضاء  من  األرض  رؤية  إن  دوالر، 
عالقتك  تغري  “إنها  مضيًفا:  “تغريك”، 
إنها  اإلنسانية،  مع  الكوكب  بهذا 
أرض واحدة. أريد أن أسافر يف هذه 
يف  أرغــب  كنت  يشء  ألنــه  الرحلة 

القيام به طوال حيايت.

سيتم  يومني  وبعد  يونيو، 
ــراء مـــزاد مــبــارش عرب  إجـ
سيتمكن  حيث  اإلنرتنت 
السابقة  العروض  مقدمو 
من املنافسة عىل مكان مبنت 
 New Shepard صــاروخ 
 Blue املجرب واملخترب من

.Origin
أول  متثل  أن  املتوقع  من 
مأهولة  فضائية  رحــلــة 
 Blue ــة  ــرشك ل ــطــاقــم  ب
خدمة  ــة  ــداي ب  Origin
سياحة فضائية كاملة حيث 
الذين  العمالء  سيتمكن 
السفر  من  رسوًما  يدفعون 

وهو   – كــارمــان  خط  إىل 
 62 ارتفاع  عىل  يقع  موقع 
والــذي  األرض  فــوق  ميالً 
حافة  ــام  ع بشكل  يعترب 
عىل  للحصول   – الفضاء 
لكوكبنا.  مذهلة  مناظر 
الطفو  من  أيًضا  ستتمكن 
الكبسولة خالل فرتة  داخل 

وجيزة من انعدام الوزن.
إىل  الكبسولة  وستعود 
الهبوط  أجــل  من  األرض 
ــة يف  ــل ــظ مبــســاعــدة امل
الرحلة  تستغرق  الصحراء، 
إىل  ــالق  اإلط من  بأكملها 
دقائق،   10 حوايل  الهبوط 
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موقع أمريكى: عمالقة التكنولوجيا يمتثلون 
للقواعد الرقمية الجديدة للحكومة الهندية

اآلن  حتى  جنيه  مليار   7.5 ضخ  تم  كام 
إلنشاء  كرمية،  لحياة  األوىل  املرحلة  ضمن 
صحي  رصف  مرشوعات  وتنفيذ  مدارس، 
ومياه تم البدء يف تنفيذها بالفعل، والبدء 
عن  فضال  خدمات،  مجمع  أول  إنشاء  يف 
 ، عمل  فرص  وخلق  كريم،  سكن  توفري 
تخصيص  عرب  الريفية،  املرأة  متكني  وأيضا 
للتنمية  برنامج  بجانب  لها  مرشوعات 
الصغرية  الصناعات  عىل  يقوم  االقتصادية، 

واملتوسطة.
وساهمت املرحلة األوىل من مبادرة حياة 
قرية،   143 عىل  تجريبها  تم  والتي  كرمية 
يف  جنيه،  مليارات   3 نحو  بلغت  بتكلفة 
الحد من نسب الفقر حيث تم تزويد 65 
الصحي،  بالرصف  القرى  إجاميل  من  قرية 

فضاًل عن بناء 1200 فصل مدريس.
آالف   8 من  أكرث  فهناك  املرشوعات  وعن 
املرحلة  قرى  يف  للتنفيذ  جاهز  مــرشوع 
أكرث  تنفيذ  بــدأ  محافظة   20 يف  األوىل 
وقرابة  املراكز،  كل  يف  مرشوع   2300 من 
إجراءات  من  االنتهاء  تم  مرشوع   3000
طرحها، و2000 مرشوع عىل وشك االنتهاء 
املرشوعات  هذه  وتشمل  دراساتها،  من 
البنية  رأسها  عىل  القطاعات  مختلف 
وكهرباء  صحي  ورصف  مياه  من  التحتية 
وغريها للنهوض مبستوى معيشة املواطنني 
فيام  إليهم،  املقدمة  الخدمات  وتحسني 
تبلغ استثامرات املرحلة األوىل من املبادرة 
بلغت  بينام  جنيه،  مليار   250 من  أكرث 
من  األوىل  املرحلة  يف  األعــامل  تكلفة 

املبادرة يف 52 مركزًا 219 مليار جنيه.

وعن مرشوع تطوير قرى الريف املرصي، 
نوعه  من  األضخم  املــرشوع  يعد  والــذي 
ــن حــيــث حــجــم األعـــامل  ــامل م ــع يف ال
تبلغ  التي  املستهدفني  ونسبة  وتنوعها 
بالدولة،  السكان  تعداد  نصف  من  أكرث 
لالرتقاء  تسعى  التي  الشاملة  وأهدافه 
واالجتامعية  والخدمية  التنموية  باألبعاد 
مبادرة  إطار  يف  يأيت  والــذي  للمواطنني، 
التنمية  وزارة  بذلت  أيضا،  كرمية  حياة 
مع  بالتعاون  الجهود  من  املزيد  املحلية 
إلقامة  الالزمة  األرايض  لتوفري  املحافظات 
املرشوعات التي تستهدفها املبادرة، حيث 
بدأت الوزارة يف تنفيذ 36 مجمع خدمات 

بقرى املرحلة األوىل.
لتوجيهات  وفقا  املحلية  التنمية  وسعت 
أيضا  بالتعاون  السييس  الرئيس عبدالفتاح 
كافة  وتطوير  لتحسني  املحافظات  مع 
 4584 إجاميل  يف  وجودتها  الحياة  نواحي 
من   %58 حوايل  يقطنها  وتوابعها،  قرية 
تقديرية  وبتكلفة  مرص،  سكان  إجــاميل 
تحرك حكومي  إطار  مليار جنيه، يف   700
واسع النطاق يتم بالتكامل بني كافة أجهزة 
الخاص ورشكاء  القطاع  الدولة ومؤسسات 

التنمية يف مرص.
وزارة  شكلت  الــكــوادر  تأهيل  وبشأن 
كوادر  أفضل  من  وحدة  املحلية،  التنمية 
عىل  تأهيلها  تم  التي  املحلية  اإلدارة 
املحافظني  تتبع  محافظة  كل  مستوى 
مبارشة، ووحدات أصغر عىل مستوى كل 
مركز مهمتها متابعة وتنسيق ودعم تنفيذ 
وبرنامج  الرئاسية  املبادرات  مرشوعات 

الوحدات  هذه  وضمت  املحلية،  التنمية 
أبناء اإلدارة املحلية بخالف  300 كادر من 
هذه  أدوار  وتنقسم  املحلية  القيادات 
الكوادر ما بني منسقني للوحدات التي تم 
تشكيلها عىل مستوى كل محافظة ومركز، 
ومسئويل تخطيط ، ومسئويل متابعة تنفيذ 

، ومسئويل مشاركة مجتمعية وتوثيق.
خالل  ــوزارة  ال اتبعته  الذي  النهج  ونجح 
يف  التوسع  يف  املاضية  الثالث  السنوات 
لكوادر  القدرات  وبناء  التدريب  برامج 
اإلدارة املحلية سواء من خالل مركز التنمية 
املحلية للتدريب بسقارة أو من خالل برامج 
التعاون  التنمية وكذلك  التعاون مع رشكاء 
حيث  للتدريب،  الوطنية  األكادميية  مع 
ساهمت يف تغيري نوعي ملموس يف مستوى 
املحلية،  اإلدارة  موظفي  وفاعلية  كفاءة 
من  الكثريين  انتقاء  السهل  من  وأصبح 
بينهم ليتولوا اإلرشاف عىل وإدارة ومتابعة 
الربامج القومية واملبادرات الرئاسية وتنفيذ 
يف  السياسية  للقيادة  الجديدة  التوجيهات 
مجاالت تحسني الخدمات والتحول الرقمي 

وتوطني أهداف التنمية املستدامة.
تدير  التي  املحلية  الــكــوادر  وأصبحت 
وحدات مبادرة “حياة كرمية” باملحافظات 
لربامج  الطبيعي  النتاج  اآلن  واملــراكــز 
العنرص  يف  واالستثامر  والتأهيل  التدريب 
السنوات  خالل  تنفيذها  تم  التي  البرشي 
متابعته  نتم  برنامج  عرب  املاضية  الثالثة 
بصورة دورية مع القامئني عىل هذا امللف 
اإلدارة  شهدتها  التي  والتطورات  بالوزارة، 
التخطيط  سياسات  مستوى  عىل  املحلية 

والتنفيذ واملتابعة والتقييم.
بدعم  املحلية  اإلدارة  كــوادر  ولعبت 
املراحل  إنجاز  يف  دورا  الوزارة  من  مبارش 
املرصي  الريف  تطوير  لربنامج  التحضريية 
والذي يعد دوراً غري مسبوق، واستطاعت 
املديريات  مع  بالتعاون  الكوادر  هذه 
وممثيل الوزارات األخرى الوصول لتوصيف 
دقيق للوضع التنموي يف كل قرية، ووضع 
خطط تنموية متكاملة لكل مركز بإجاميل 
51 مركزا مستهدفا، كام نجحت يف القضاء 
كانت  التي  املعوقات  أهم  من  واحد  عىل 
تؤدي لتعطيل املرشوعات يف السابق وهي 
لتنفيذ  املطلوبة  األرايض  توفري  مشكلة 

املرشوعات التنموية املختلفة.
توفري  من  املحلية  اإلدارة  آليات  ومتكنت 
كانت  أرض  قطعة   1500 عن  يزيد  ما 
مطلوبة لتنفيذ مرشوعات الرصف الصحي 
يزيد  ما  وهــو  االجتامعية  والخدمات 
املطلوبة،  األرايض  إجاميل  من   %95 عن 
أنها  املحلية  اإلدارة  لكوادر  يحسب  وما 
دون  األرايض  هذه  كل  توفري  استطاعت 
أو  ملكية  نزع  ــراءات  إج التخاذ  اللجوء 
للمواطنني  العيش  التأثري عىل سبل كسب 
رئايس  توجيه  ضوء  يف  وخاصة  الريفيني، 
وتكليفات من رئيس الوزراء بعدم اللجوء 

لهذه الحلول بقدر اإلمكان.
املحلية  اإلدارة  آليات  استطاعت  كام 
الخدمية  املباين  آلالف  دقيق  حرص  إجراء 
املستغلة  ــري  وغ املستغلة  الحكومية 
وتوصيف حالتها وتوفري خريطة معلومات 
إدارة  آليات  ملساعدة  بشأنها  متكاملة 

مصطفى  ــوزراء  ال رئيس  بقيادة  املبادرة 
املناسبة  الــقــرارات  اتخاذ  عىل  مدبويل 
لتعظيم االستفادة من هذه املباين، وخاصة 
بعد تنفيذ التكليف الرئايس املتعلق بإنشاء 
ومجمعات  إجرائية  خدمات  مجمعات 

خدمات زراعية بكل قرية أم.
وحول إجراءات التصالح يف مخالفات البناء 
القيادة  لتوجيهات  وفقا  ــوزارة  ال تلقت 
السياسية 2 مليون و834 ألف طلب، من 
املواطنني يف جميع املحافظات، فيام بلغت 
مليون  و235  مليارا   18 نحو  املتحصالت 

جنيه.
وعن موقف تقنني أرايض الدولة منذ بدء 
املايض،  فرباير  شهر  بداية  وحتى  التقنني 
طلبا،   190747 الجادة  الطلبات  عدد  بلغ 
معاينتها  تم  التي  الطلبات  عدد  بلغ  كام 
109368 طلبا بنسبة 57 %، وهى الطلبات 
املسجلة مبنظومة التقنني فعليا، فيام أنهت 
املعاينات  من   %  66 من  أكرث  املحافظات 

وجاري تسجيلها يف املنظومة.
ما  بشأن  املحافظات  مع  الوزارة  ونسقت 
تم اسرتداده وما مل يتم اسرتداده، إلدراجها 
يف موجات اإلزالة القادمة، وكذلك أسلوب 
اســرتدادهــا  تم  التي  األرايض  استغالل 
أراىض  استخدامات  جهاز  مع  بالتنسيق 

الدولة.
وبشأن عدد العقود التي تم تحريرها منذ 
 25543 الــوزارة  حررت  فقد  التقنني  بدء 
عقدا، كام بلغ عدد العقود املنتظر التعاقد 
عليها املستوفاة للرشوط 37616 طلبا، كام 
املحافظات  عىل  للمرور  لجان  تشكيل  تم 

ــراءات  وإج التسعري  عملية  من  لــإلرساع 
لجان البت.

التعاقد  تم  التي  املساحات  يخص  وفيام 
عليها، تبلغ األرايض الصحراوية 187.2 ألف 
فدان واألرايض املباين 5.7 مليون مرت مربع، 
حالة  يف  العقود  لقيمة  املالية  والقيمة 
السداد بالكامل 14.4 مليار جنيه، فيام بلغ 

إجاميل ما تم تحصيله 11.2 مليار جنيه.
ألمالك  واإلزاالت  التعديات  موقف  وحول 
 2017/5/17 من  الفرتة  خــالل  الــدولــة 
وحتى 2020/12/31، بلغت أرايض الدولة 
املتعدي عليها تقديريا فيام يخص األرايض 
واألرايض  فــدان  مليون   2.9 الصحراوية 

املباين 231.5 مليون مرت مربع.
إزالتها  متت  التي  األرايض  يخص  فيام 
الصحراوية  األرايض  بلغت  واســرتدادهــا 
املسرتدة حوايل 2.47 مليون فدان واألرايض 
واملتبقي  مربع  مرت  مليون   189.94 املباين 
فدان  ألف   412 الصحراوية  األراىض  من 

واألرايض املباين 41.5 مليون مرت مربع.
عىل  بالبناء  التعديات  موقف  ــول  وح
وحتى   2011/1/25 من  الزراعية  األرايض 
2021/01/31، بلغ إجاميل مساحة التعدي 
مساحة  وإجــاميل  فدانا،   90337 حــوايل 
حاالت  وإجــاميل  فدانا،   36552 ــة  اإلزال
املتبقية مبساحة 53785 فدانا، وقد  التعد 
املشكلة  لإلسكان  العليا  اللجنة  كلفت 
املحلية  التنمية  ووزارة  اإلسكان  وزارة  من 
تلك  وضع  لدراسة  املعنية  الجهات  وباقي 

التعديات وكيفية تقنينها.
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العدد اإلسبوعي رقم 1211

الداخلية تضبط 1244 قضية تموينية 
فى 24 ساعة

العثور على جثة سائق “توك توك” مقتول 
فى التل الكبري باإلسماعيلية

العامة  اإلدارة  واصــلــت 
والتجارة  التموين  لرشطة 
إدارات  مــع  بالتنسيق 
التموين  رشطــة  وأقــســام 
ــا الــجــغــرافــيــة  ــه ــروع وف

وقطاع  ــن  األم مبديريات 
حمالتها  ــام،  ــع ال ــن  األمـ
لضبط  املكربة  التموينية 

جرائم الغش التجارى.
جهود  إنفوجراف  ــربز  وي

بـــوزارة  التموين  ــة  رشط
أغذية  ضبط  يف  الداخلية 
ومجهولة  فاسدة  ولحوم 
بيعها  ــل  ــب ق ــدر  ــصـ املـ

للمواطنني.

عرث أهاىل مركز التل الكبري مبحافظة 
اإلسامعيلية، اليوم الثالثاء، عىل جثة 
سائق توك توك، يبلغ من العمر 18 

عاًما برتعة اإلسامعيلية.
مساعد  نشأت،  يارس  اللواء  وتلقى 
اإلسامعيلية  ألمن  الداخلية  وزير 
يفيد  النجدة  رشطة  من  إخطاًرا 
يدعي  شاب  جثامن  عيل  العثور 
عاما،   18 رشوان  مصطفى  محمد 

ملركز  التابعة  رسابيوم  مبركز  مقيم 
ومدينة فايد.

الشاب  أن  أمنية،  مصادر  وقالت 
شهرين  حوايل  منذ  بتغيبه  مبلغ 
مبركز  رشطة  محرض  يف  تقريبًا 
ومدينة فايد، وانتقل ضباط البحث 
الكبري  التل  ومدينة  مبركز  الجناىئ 
ملعاينة  باإلسامعيلية  فايد  ومركز 
النيابة  إخطار  تم  فيام  الجثامن، 

ودفع  التحقيقات،  لتويل  العامة 
برئاسة  االسامعيلية  إسعاف  مرفق 
بسيارة  درويش،  حسن  الدكتور 
إسعاف نقلت الجثامن إىل مرشحة 

مستشفي القصاصني املركزى.
بالتحفظ  العامة  النيابة  وأمرت 
انتداب  لحني  الشاب  جثامن  عيل 
الجثامن  لترشيح  الرشعي  الطبيب 

معرفة سبب الوفاة.

الصفة  انتحال  من  املواطنني  لحامية 
قررت  بوك،  فيس  صفحات  عرب 
تأييد  مؤخرا  العليا،  اإلدارية  املحكمة 
حكم املحكمة التأديبية لوزارة الصحة 
من  رضائب  مأمور  بتربئة  وملحقاتها، 
آخر.  رضائب  مأمور  تشويه  تهمة 
إلغاء  قررت  التأديبية  املحكمة  وكانت 
قرار وزارة املالية بخصم أجر عرشة أيام 

من راتب متهم مأمور رضائب.
عليه  املجنى  الرضائب  مأمور  وتقدم 
العليا  اإلدارية  املحكمة  أمام  بطعن 

عىل حكم”التأديبية” وقضت املحكمة 
اإلدارية العليا مجددا برباءة املتهم من 
الطعن  ورفض  إليه  املنسوب  االتهام 

املقدم من املجنى عليه.
عادل  املستشار  برئاسة  الحكم،  صدر 
الدولة  مجلس  رئيس  نائب  بريك 
محمد  الدكتور  املستشارين  وعضوية 
عطاالله  ونبيل  خفاجى  الوهاب  عبد 
اللطيف  عبد  ونادى  محمود  وشعبان 

نواب رئيس مجلس الدولة
لحامية  مبدأ  ىف  املحكمة  وأكدت 

عىل  الصفة  انتحال  من  املواطنني 
جواز  عدم  عىل  بوك  فيس  صفحات 
الفيس  جرائم  عىل  املواطنني  محاكمة 
مباحث  من  الرقمى  بالدليل  إال  بوك 
العامة  اإلدارة  طريق  عن  اإلنرتنت 
اإلمعان  وأن  املعلومات  لتكنولوجيا 
برئ  معاقبة  عدم  تقتىض  العدالة  ىف 
والبد من ثبوت الدليل الرقمى لجميع 
كافة  عىل  املعلومات  تقنية  جرائم 
االجتامعى،  والتواصل  االتصال  وسائل 
وأن هناك 24 جرمية جنائية بعقوبات 

للحامية من انتحال الصفة.. القضاء ال يعاقب املتهم 
بجرائم الفيس بوك إال بالدليل الرقمى

الدولة  كيان  لحفظ  بالشدة  تتسم 
والقيم  املبادئ  القومى وحفظ  وأمنها 
وحرمة  املرصي  املجتمع  يف  األرسية 
الحياه الخاصة للمواطنني. وأن صفحة 
ليست باسم الطاعن عىل الفيس بوك 
بأنه  الرضائب  مصلحة  رئيس  تتهم 
يستعني بالفاسدين والعنارص اإلخوانية 
كرؤساء مأموريات ويغلب أصل الرباءة 
ملكيته  رقمى عىل  دليل  وجود  لعدم 

للصفحة.
وقالت املحكمة إن املرشع استلزم ىف 
الدليل  توافر  املعلومات  تقنية  جرائم 
لها  إلكرتونية  معلومات  أى  الرقمى 
قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة 
أجهزة  من  مأخوذة  أو  مستخرجة  أو 
املعلوماتية وما  الشبكات  أو  الحاسب 
وتحليلها  تجميعها  وميكن  حكمها،  ىف 
باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات 

تكنولوجية خاصة.
لألدلة  يكون  أن  املرشع  قرر  كام 
األجهزة  من  املستخرجة  أو  املستمدة 
الدعامات  الوسائط  أو  املعدات  أو 
أو  املعلوماىت  النظام  أو  اإللكرتونية، 
من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة 
وحجية  قيمة  ذات  املعلومات  لتقنية 
اإلثبات  ىف  املادية  الجنائية  األدلة 

الجناىئ متى توافرت بها الرشوط الفنية 
للقانون  التنفيذية  بالالئحة  الواردة 
الدليل  هذا  توافر  وبغري  إليه،  املشار 
الرقمى فال ميكن معاقبة املواطن عىل 

جرمية خالية من دليل اإلدانة .
الرقمية  األدلة  أن  املحكمة  وأضافت 
لألدلة  والحجية  القيمة  ذات  تحوز 
الجناىئ  اإلثبات  ىف  املـادية  الجنائية 
رشوط  خمسة  فيها  توافرت  إذا 
جمع  عملية  تتم  أن  األول  وضوابط: 
استنباط  أو  استخراج  أو  الحصول  أو 
األدلة الرقمية محل الواقعة باستخدام 
أو  تغيري  عدم  تضمن  التى  التقنيات 
تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو 
أو  تغيري  أى  أو   ، واملعلومات  البيانات 
تحديث أو إتالف لألجهزة أو املعدات 
أنظمة  أو   ، واملعلومات  البيانات  أو 
الدعامات  أو  الربامج  أو  املعلومات 
اإللكرتونية وغريها . ومنها عىل األخص 
 Digital Images Hash، Write تقنية
Blocker، وغريها من التقنيات املامثلة 
الرقمية ذات  األدلة  . والثاىن أن تكون 
املوضوع  إطــار  وىف  بالواقعة  صلة 
وفقـًا   ، نفيه  أو  إثباته  املطـلـوب 
لنطاق قرار جهة التحقيق أو املحكمة 

املختصة .

الرقمى  الدليل  جمع  يتم  أن  والثالث 
مبعرفة  وتحريزه  وحفظه  واستخراجه 
لهم  املخول  القضاىئ  الضبط  مأمورى 
 ، األدلة  من  النوعية  هذه  ىف  التعامل 
أو الخرباء أو املتخصصني املنتدبني من 
جهات التحقيق أو املحاكمة ، عىل أن 
التقارير  أو   ، الضبط  محارض  ىف  يبني 
الربامج  ومواصفات  نوع  عىل  الفنية 
التى  واملعــدات  واألجهــزة  واألدوات 
كود  توثيق  مع   ، استخــدامها  تم 
استخراج  عن  الناتج   Hash وخوارزم 
من  لألصل  ومطابقة  مامثلة  نسخ 
الدليل الرقمى مبحرض الضبط أو تقرير 
استمرار  ضامن  مع   ، الفنى  الفحص 

الحفاظ عىل األصل دون عبث به.
والرابع أنه ىف حالة تعذر فحص نسخة 
الدليل الرقمى وعدم إمكانية التحفظ 
الفحص ألى سبب  محل  األجهزة  عىل 
كله  ذلك  ويثبت  األصل  فحص  يتم 
الفحص  تقرير  أو  الضبط  محرض  ىف 
توثيق  يتم  أن  والخامس  والتحليل. 
من  إجراءات  مبحرض  الرقمية  األدلة 
الفحص  عمليات  قبل  املختص  قبل 
والتحليل له وكذا توثيق مكان ضبطه 
معه  التعامل  ومكان  حفظه  ومكان 

ومواصفاته.
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الزمالك: مدينون بـ 17 مليون دوالر بسبب 
القضايا لدى فيفا ولكن.. وهذا موقف باتشيكو

كشـف طـارق جربيل املديـر املايل 
النـادي  أن  عـن  الزمالـك،  لنـادي 
مديـن بــ 17 مليـون دوالر )266 
بسـبب  مـري(  جنيـه  مليـون 
لـدى  عليـه  املرفوعـة  القضايـا 
القـدم  لكـرة  الـدويل  االتحـاد 
بعـض  أن  شـدد  أنـه  إال  )فيفـا(، 
أن  غـر  نهائيـة،  ليسـت  األحـكام 
لصالحـه  أحـكام  لديـه  النـادي 

كذلـك.
تايـم  أون  عـرب  جربيـل  وقـال 
لبيـب  حسـني  “بيـان  سـبورتس: 
رئيـس اللجنـة املديرة للنـادي كان 
دوالر  مليـون   17 هنـاك  واضحـا. 
مسـتحقات مطلوبـة مننـا بسـبب 
قضايـا لـدى فيفـا لكـن ليـس كلها 
أحـكام  هنـاك  نهائيـة.  أحـكام 

فيهـا  سـنتفاوض  بالطبـع  نهائيـة 
أحـكام  وهنـاك  املبالـغ،  لتقليـل 
أحـكام  وهنـاك  متداولـة  مازالـت 

لحنـا”. لصا
الزمالك

وشـدد “املبلغ املسـتحق لباتشـيكو 
كبـر، ووصلنـا معـه ملرحلـة جيـدة 
يف التفـاوض، ولكـن ال نريد اإلعالن 

عنـه قبـل االتفـاق النهايئ”.
أخبار متعلقة

تعـرف  ستشـاهد؟  املباراتـني  أي 
والزمالـك  األهـيل  مواجهـات  عـىل 
يـورو  معـارك  مـع  املتزامنـة 
مـع  فعلـت  ميـدو:   – 2020حـوار 
نجـيل عـيل ما قـام به حـامدة إمام 
مـع حـازم.. وهـذه أزمـة الزمالـك 
موقـف  يوضـح  الحاليةالزمالـك 

أكتوبـر  6 مبدينـة  النـادي  أرض 
تخفيـض  حـدث  “لـو  وأردف 
سـيكون  الكـرة  فريـق  مليزانيـة 
تخفيضـا غـر ملحـوظ ألن تكاليف 
الكـرة يف أي ناد كبـرة، وفرنا مبلغا 
لتوفـر املسـتحقات لالعبـني الذين 

أشـهر”.  6 منـذ  يتقاضوهـا  مل 
وأكمـل “هنـاك 100 مليـون جنيـه 
دخلـت النـادي منذ 10 أيـام، ذلك 
املبلـغ ينتهـي يف دقائـق يف الزمالك 
لكـن هناك موارد جديدة سـتدخل 

النادي”.
األمـر  تسـمية  نحـب  “ال  وشـدد 
بتربعـات، ولكننـا قمنـا بذلـك ألننا 
املسـؤولية  نتـوىل  أن  قبـل  مـن 
أنـاس  مـن  مكاملـات  نتلقـى  كنـا 
كنـا  النـادي.  دعـم  يريـدون  كـرث 

واالنقاذ  الغوص  اتحاد  رئيس 
“البارويك”  للعاملي  الدعم  :كل 
لتحقيق حلم عبور املانش باملونو

عاطف عبد العزيز
الــشــاذيل،  سامح  الكابنت  اكــد 
رئيس االتحادين املرى والعرىب، 
للغوص  الــدويل  االتحاد  وعضو 
واإلنقاذ، أننا جميعاً نقف بجانب 
البارويك  سيد  العاملى  السباح 
املانش  بعبور  حلمة  لتحقيق 
رقم  وتحقيق  املونو،  بزعانف 
قيايس جديد ليسجل يف موسوعه 

جينيس ريكورد العامليه.
قدمنا  اننا  “الشاذيل”  واضــاف 
واالوراق  التسهيالت  كــافــة 
وتم  انجلرتا،  ايل  بالسفر  الخاصة 
منذ  بالقاهرة  للسفارة  تقدميها 
الشهر  نهاية  مع  والسفر  أيــام 
الرسمية  البعثة  برفقة  الحايل 
عطية  غريب  كابنت  من  املكونه 
املنتخب  ــدرب  وم فني،  مدير 
الوطني للسباحة بالزعانف كابنت 
البارويك  طــارق  نايل،  محمود 
البعثة  رئيس  و  أحامل،  مدرب 

كابنت ارشف البكل.
واوضح الكابنت سامح الشاذيل، أن 
املستوى  مستمرة  متابعة  هناك 
بروفه  من  اكرث  وخــوض  الفني 
قبل السفر واخرها التي اجريت 

االسبوع املايض باإلسكندرية
من مقر االتحاد املري للغوص 

كل الدعم للعاملي “البارويك”

لتحقيق حلم عبور املانش باملونو

واالنقاذ 
والسباحة  باإلسكندرية 

ملسافة 18 كيلو.
اخري  بروفة  اجراء  يتم  وسوف 
ملدة  الجاري  األسبوع  نهاية  مع 
نصل  ــل  اج مــن  اطــول  زمنية 
املانش  لعبور  األقــرب  للمعدل 
يحقق  ان  أمل  وكلنا  الله  بأذن 
بعبور  التاريخي  اإلنجاز  بطلنا 
املانش ألول مره بزعانف املونو، 
ولكن  صعبة  املهمه  إن  ونعرتف 
بطلنا  عــيل  مستحيلة  ليست 
“متساح  البارويك  سيد  العاملي 

النيل”.
ويف نهاية تريحاته قال :رئيس 
املرى  االتحادين  االتحادين 
الدويل  االتحاد  وعضو  والعرىب، 

ص  للغو
امتني  كنت  أنــنــي  واإلنـــقـــاذ، 
املانش  سباق  يف  معه  حضوري 
باجتامع  انشغايل  بسبب  وذلك 
واإلنقاذ  للغوص  الدويل  االتحاد 
سمحت  ولو  التوقيت  نفس  يف 
ولكني  بجانبه،  سأكون  الظروف 
مصاريف  كافة  ان  مجدداً  أؤكد 
العاملي  للبطل  واقامته  سفره 
الفني  وجــهــازه  الــبــارويك  سيد 
والتي  املساعدة  االدوات  وكافة 
تكلفت اكرث من 400 الف جنيه 
بدعم من االتحاد املري للغوص 
واالنقاذ وزارة الشباب والرياضة.

متحفظـني يف البدايـة لكننـا وجدنا 
منهـم”. إلحاحـا 

مـن  عـدد  عـىل  “نعمـل  وأتـم 
الخطـوات السـتعادة أرض النـادي 
مـن  تفهـم  وهنـاك  أكتوبـر،  يف 

الجهات املعنيـة وننتظر رد باملهلة 
للبنـاء”. عليهـا  سـنحصل  التـي 

وزيادة  القطارات،  عمليات  سالمة 
ــارات  اإلش خــالل  من  الشبكة  سعة 
يف  األورويب  التحكم  ونظام  املحدثة، 
القطاع، وكذا تحسني كفاءة وموثوقية 

خدمة القطارات.
ــوزراء عىل مرشوع  ال مجلس  ووافــق 
العفو  بشأن  الجمهورية  رئيس  قرار 
بعض  إىل  بالنسبة  العقوبة  باقي  عن 
االحتفال  مبناسبة  عليهم  املحكوم 
بكل من عيد األضحى املبارك، والعيد 
التاسع والستني لثورة 23 يوليو 1952.

التوصيات  ــوزراء،  ال مجلس  واعتمد 
املنازعات  إنهاء  لجان  عن  الصادرة 
 20 لعدد  العدل  ــوزارة  ب الحكومية 
منازعة، يف إطار اهتامم الدولة بإنهاء 
الجهات  بني  القضائية  النزاعات  كل 
دون  نــزاع  أي  وتسوية  الحكومية، 
يسهم  ما  وهو  القضاء،  إىل  اللجوء 
بني  مزمنة  مشكالت  عىل  القضاء  يف 

الوزارات والجهات الحكومية.
اعتامد  عىل  ــوزراء  ال مجلس  ووافــق 
عن  الصادرة  والتوصيات  القرارات 
اجتامع اللجنة الوزارية لفض منازعات 
املنعقدة   78 رقم  بجلستها  االستثامر، 
 30 بعدد   ،2021 مايو   31 بتاريخ 
موضوعا، يف إطار جهود الدولة لتذليل 

املعوقات لدفع حركة االستثامر.
ووافق مجلس الوزراء أيضا عىل طلب 
محافظة شامل سيناء بشأن الترف يف 
واملقيمني  املحافظة  ألبناء  أراض  قطع 
لتملكها  طلبات  عنها  واملقدم  بها، 
مرشوعات  أو  مساكن  عليها  واملقام 
صغرة أو متناهية الصغر، أو الحصول 

عليها،  مسكن  لبناء  أرض  قطعة  عىل 
العامة  املصلحة  مقتضيات  يلبي  مبا 
ويحقق اعتبارات اقتصادية واجتامعية 
 80 املادة  نص  سيناء، يف ضوء  ألهايل 
التي  التعاقدات  تنظيم  قانون  من 
تربمها الجهات العامة الصادر بالقانون 
مجلس  وقرار   2018 لسنة   182 رقم 

الوزراء رقم 25 لسنة 2019.
طلب  عىل  الــوزراء  مجلس  وافق  كام 
والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزارة 
املبالغ  إطار  التعاقد، يف  بشأن  الفني، 
املايل  للعام  الــوزارة  مبوازنة  املدرجة 
رشاء  من  بكل  للقيام   ،2022/2021
حقوق  الوزارة  متتلك  ال  التي  الكتب 
النرش والتوزيع لها للمراحل االبتدائية 
الفني،  للتعليم  والثانوية  واإلعدادية 
ورشاء املحتوى العلمي لكتب املرحلة 
الوزارة  متتلك  ال  التي  العامة  الثانوية 
حقوق امللكية الفكرية لها لرفعها عىل 
إىل طبع  باإلضافة  اإللكرتونية،  املنصة 
وتوريد وتوزيع وحقوق ملكية الكتب 
املطورة للصفوف األول والثاين برياض 
األطفال والصف األول والثاين والثالث 
والرابع االبتدايئ وذلك مع كل من دار 
وأبو  لونجامن  ورشكتي  مر  نهضة 

الهول.
طلب  عىل  الـــوزراء  مجلس  ــق  وواف
بشأن  الكهرباء  لنقل  املرية  الرشكة 
مع رشكة  التفاوض  اجراءات  يف  السر 
الستبدال  السعودية  “أكــوابــاور” 
الكهرباء  توليد  محطة  مـــرشوع 
 2250 بقدرة  املركبة  ــدورة  ال ذات 
بقرية   ،  B.O.O بنظام  ميجاوات، 

مرشوع  إىل  األقر،  مبحافظة  هنادي 
إلنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات 

املتجددة وفقاً آلخر األسعار.
تعاقد  عىل  ــوزراء  الـ مجلس  ــق  واف
الهيئة  يف  ممثلة  الجيزة،  محافظة 
بالجيزة،  والتجميل  للنظافة  العامة 
الجمع  بخدمات  القامئة  الرشكات  مع 
والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة 
الجيزة ومراكز ومدن املحافظة ملدة 6 
للمحافظة،  الذاتية  املوارد  من  أشهر 
لحني اإلنتهاء من طرح خدمات الجمع 
والنقل ونظافة الشوارع ألحياء مدينة 

الجيزة.
كام استعرض االجتامع تقريراً يتضمن 
بالرشكات  يتعلق  فيام  األداء  معدالت 
والنقل ونظافة  الجمع  بأعامل  القامئة 
إجاميل  حيث  من  باألحياء،  الشوارع 
الكميات  ومتوسط  الوحدات،  عدد 
باألطنان،  معها  التعامل  تم  التي 
تلك  عمل  وخطة  األداء  ــؤرشات  وم

الرشكات وبرامج املتابعة.
وافق مجلس الوزراء عىل قرار اللجنة 
املنعقدة  املشاركة،  لشئون  العليا 
طلب  بشأن   2021 يونيو   2 بتاريخ 
االستغالل ملرشوع  نظام  املوافقة عىل 
متويل وتصميم وإنشاء وصيانة امليناء 
مبدينة  اللوجيستي  واملركز  الجاف 
املشاركة  بنظام  رمضان،  من  العارش 
إىل حكم  استناداً  الخاص،  القطاع  مع 
لسنة   67 رقم  القانون  من   3 املادة 
2020 الخاص بتنظيم مشاركة القطاع 
األساسية  البنية  الخاص يف مرشوعات 

والخدمات واملرافق العامة.

سلسلة  الربازيل  منتخب  واصل 
بالفوز  القيايس  رقمه  الالخسارة وعادل 
العامل  كأس  تصفيات  يف  باراجواي  عىل 

2022 بنتيجة 0-2.
املنتخب الربازييل الذي حل ضيفا حقق 
فوزه السادس تواليا بفضل هديف: نيامر 

ولوكاس باكيتا.
وارتفع رصيد السامبا إىل 18 نقطة من 
نقاط   6 بفارق  الصدارة  يف  مباريات   6
كاملة عن األرجنتني التي فقدت نقطتني 

بالتعادل أمام كولومبيا.
وعادل املنتخب الربازييل أفضل بداية له 
يف تاريخه بالفوز يف أول 6 مباريات يف 

التصفيات.
سلسلة  الفني  املدير  تيتي  واصل  كام 
السامبا  قاد  إذ  التصفيات،  يف  الالهزمية 

الربازيل تعادل رقمها القياسي يف التصفيات على 
حساب باراجواي.. وأوروجواي تكرر ما فعلته عام 1980

يف 18 مباراة فاز يف 16 وتعادل يف 2.
واستطاع منتخب الربازيل تحقيق الفوز 

نيامر  خاللها  سجل  مباريات   9 آخر  يف 
بتصفيات كأس العامل.

رئيس اتحاد الغوص واالنقاذ :
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محمود حسني: السيسي سر نجاح استضافة مصر للبطوالت الرياضية
فخامة  ــود  وج ظل  يف  ــرى  أخ مــرة 

الرئيس عبد الفتاح السييس”.
وتابع: “جميع األحداث التي تحدث 
يف مر حالًيا شعارها الجودة، وهذا 
نفسها  به مر  تقدم  الذي  املستوى 
من  كل  عىل  بقوة  وترد  جديد،  من 
النهوض  عىل  قدرتنا  عدم  يف  شكك 

مرة أخرى”.
صناعة  من  متكنت  مر   “ وأردف: 
تنظيمه  يف  بأثره  العامل  عجز  حدث 
بطولة  وهو  كورونا،  جائحة  خالل 
بشكل  ظهرت  فالبطولة  لليد،  العامل 
رفض  مع  بالتزامن  ممتاز  من  أكرث 
بطوالت  استضافة  البلدان  بعض 
مامثلة خوًفا من انتشار الفروس، إال 
أن مر متكنت من الخروج مبونديال 
القيادة  بفضل  األمــان،  بر  إىل  اليد 

السياسية وتكاتف الجميع”.
مؤمترات  عن  حديثه،  حسني  وأتــم 
نقلت  املؤمترات  قائاًل: هذه  الشباب 
صورة قوية عن فعالية دور الشباب 
أهم  الرئايس  والربنامج  املجتمع،  يف 
عهد  يف  للشباب  الداعمة  املبادرات 

الرئيس السييس”.

نجاح  رس  السييس  حسني:  محمود 
استضافة مر للبطوالت الرياضية

عاطف عبد العزيز
لجنة  رئيس  حسني،  محمود  أشــاد 
النواب،  مبجلس  والرياضة،  الشباب 
بدور الرئيس عبد الفتاح السييس، يف 
واملحافل  للبطوالت  مر  استضافة 
يف  حدث  ما  أن  مشرًا  الرياضية، 
السنوات  خالل  املرية،  الرياضة 
وليس  إعجاًزا  يعد  املاضية،  القليلة 

إنجاز فقط.
تريحاته  يف  حسني،  محمود  وقال 
تقدمه  التي  دقيقة”   90“ لربنامج 
فضائية  عرب  وهبة،  بسمة  االعالمية 
داعم  السييس  “الرئيس  املحور: 
رئــيــيس لــنــجــاح اســتــضــافــة مر 
حدث  وما   ، الرياضية  للبطوالت 
يعد  مؤخًرا  املرية  الرياضة  يف 

إعجاًزا”.
التي  الــبــطــوالت  كــم   “ ــاف:  وأضـ
استضافتها مر مؤخًرا كان رًدا عىل 
عىل  ــادرة  ق مر  أن  أجمع  العامل 
تخطي أي عقبات ولن تعود للخلف 
فخامة  وجــود  ظل  يف  أخــرى  مــرة 

املؤمترات نقلت  قائاًل: هذه  الشباب 
صورة قوية عن فعالية دور الشباب 
أهم  الرئايس  والربنامج  املجتمع،  يف 
عهد  يف  للشباب  الداعمة  املبادرات 

الرئيس السييس”.
لجنة  رئيس  حسني،  محمود  أشــاد 
النواب،  مبجلس  والرياضة،  الشباب 
السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس  بدور 
يف استضافة مر للبطوالت واملحافل 
يف  حدث  ما  أن  مشرًا  الرياضية، 
السنوات  خالل  املرية،  الرياضة 
وليس  إعجاًزا  يعد  املاضية،  القليلة 

إنجاز فقط.
تريحاته  يف  حسني،  محمود  وقال 
تقدمه  التي  دقيقة”   90“ لربنامج 
فضائية  عرب  وهبة،  بسمة  االعالمية 
داعم  السييس  “الرئيس  املــحــور: 
ــيــيس لــنــجــاح اســتــضــافــة مر  رئ
يف  حدث  وما   ، الرياضية  للبطوالت 
الرياضة املرية مؤخًرا يعد إعجاًزا”.
التي  الــبــطــوالت  كــم   “ وأضـــاف: 
استضافتها مر مؤخًرا كان رًدا عىل 
عىل  ــادرة  ق مر  أن  أجمع  العامل 
تخطي أي عقبات ولن تعود للخلف 

الرئيس عبد الفتاح السييس”.
وتابع: “جميع األحداث التي تحدث 
يف مر حالًيا شعارها الجودة، وهذا 
نفسها  به مر  تقدم  الذي  املستوى 
من  كل  عىل  بقوة  وترد  جديد،  من 
النهوض  عىل  قدرتنا  عدم  يف  شكك 

مرة أخرى”.
صناعة  من  متكنت  مر   “ وأردف: 
تنظيمه  يف  بأثره  العامل  عجز  حدث 
بطولة  وهو  كورونا،  جائحة  خالل 
بشكل  ظهرت  فالبطولة  لليد،  العامل 
رفض  مع  بالتزامن  ممتاز  من  أكرث 

بطوالت  استضافة  البلدان  بعض 
مامثلة خوًفا من انتشار الفروس، إال 
أن مر متكنت من الخروج مبونديال 
القيادة  بفضل  األمــان،  بر  إىل  اليد 

السياسية وتكاتف الجميع”.
مؤمترات  عن  حديثه،  حسني  وأتــم 

وعن دور الوزارة يف ترسيع عملية التقنني، 
ملتابعة  4 مجموعة عمل  تشكيل  تم  فقد 
تقرير  ــداد  إع ويتم  يومياً  املحافظات 
أسبوعي يتضمن ما تم تحريره من عقود 
تقنينها  رفض  تم  التي  الطلبات  وعــدد 
وعدد الطلبات املنتظر التعاقد عليها ، كام 
تم إعداد حرص بجهات الوالية التي مل تقم 
الجهات  تلك  ملتابعة  املحافظات  بتفويض 
وتم  القانونية  اإلجراءات  باتخاذ  قيامها  ىف 
لقيام  الوزراء  مجلس  رئيس  مع  التنسيق 

الجهات بتفويض املحافظات.
عىل  لــلــمــرور  لــجــان  تشكيل  ــم  ت ــام  ك
املحافظات ملتابعة عملية التقنني واإلرساع 
إعــداده  تم  لنموذج  وفقاً  ــاإلجــراءات  ب
بالوزارة ومراجعته مع لجنة اسرتداد أراىض 

الدولة.
“تسعري  موضوع  يف  الـــوزارة  دور  وعــن 
األرايض” فقد وجهت املحافظات بتخفيض 
يف  شــكــاوى  ــد  ورص ومبالحظة  األســعــار 
االتفاق  تم  املحافظات،  ببعض  التسعري 
رئيس  إسامعيل  ــف  رشي املهندس  مــع 
لجنة اسرتداد أرايض الدولة بتشكيل لجنة 
املحلية  التنمية  وزارة  من  ممثل  بعضوية 
الحكومية  الخدمات  هيئة  من  وممثل 

ملراجعة التسعري باملحافظات.
وبشأن منع التعدي عىل األرايض املسرتدة 
للتعديات  املبكر  بالرصد  ــوزارة  ال تقوم 
وبتوجيه  الداخلية  وزارة  مع  وبالتنسيق 
تعديات  أي  إلزالة  السياسية  القيادة  من 
التدخل  ــدات  وحـ ــالل  خ مــن  املهد  يف 
مع  الوزارة  ونسقت  باملحافظات،  الرسيع 
لوضع  الدولة  أرايض  استخدامات  جهاز 
األرايض املسرتدة عىل الخريطة االستثامرية 

لالستفادة منها.
عىل  الوزارة  عملت  النظافة  ملف  وبشأن 
مدار السنوات السبع املاضية عىل تحقيق 
الحكومة  برنامج  خــالل  به  كلفت  ما 
التنموية  واألنشطة  املرشوعات  وتنفيذ 
اشتملت عىل  والتي  باملحافظات  املطلوبة 
املقامة  والكباري  املحلية  الطرق  رصف 
داخل  النقل  حركة  وتيسري  لسهولة  عليها 

املحافظات.
الهادفة  املرشوعات  من  عدد  تنفيذ  وتم 
اقتصادي، والحفاظ عىل  إىل إحداث رواج 
األرواح واملمتلكات، وتنفيذ برنامج النظافة 
واألمن  واإلنارة  والكهرباء  البيئة  وتحسني 
القرى  وتنمية  وتطوير  واملــرور  واإلطفاء 
األساسية،  والبنية  الخدمات  كفاءة  ورفع 
وتحسني الخدمات العامة وترفيق املناطق 
مستدامة  عمل  فرص  وتوفري  الصناعية 
للمواطنني من خالل برامج إقراض ميرسة 

وغريها من الربامج.
البيئة،  وتحسني  النظافة  برنامج  وعن 
رصفت الوزارة مبلغ 15 مليار جنيه استفاد 
بهدف  مواطن،  مليون   45 حــوايل  منها 
للمواطنني  العامة  الصحة  عىل  الحفاظ 

بعدد من املحافظات.

األساسية  البنية  تنفيذ  يف  الوزارة  وبدأت 
املحطات  تشمل  والتي  النظافة  ملنظومة 
واملدافن  واملتحركة،  الثابتة  الوسيطة 
وتم  التدوير  ومصانع  املحكومة  الصحية 
وسيطة  محطات   7 توريد  من  االنتهاء 
 – دمياط   – القاهرة  ملحافظات  متحركة 
املحطات  جميع  وتسليم  اإلسامعيلية، 

الوسيطة املتنقلة.
وسيطة  محطات   4 مــن  االنتهاء  ــم  وت
وشارع  واملقطم  نارص  (منشية  منها  ثابتة 
ببني  نارص  منطقة   – بالقاهرة  بورسعيد 
 3 تنفيذ  من  االنتهاء  يجري  فيام  سويف) 

محطات أخرى يف البحرية.
الــوزارة  فتقوم  الصحية  املدافن  عن  أما 
بتنفيذ 27 مدفنا صحيا يف 18 محافظة، وتم 
لتدوير  جديدة  خطوط   3 تنفيذ  يف  البدء 
والغربية  سوهاج  مبحافظات  املخلفات 
لوقف  تنفيذية  خطة  وإعــداد  واملنيا، 
التدهور البيئي والصحي املحتمل مبحافظة 
التاريخية ملقلب  الرتاكامت  لرفع  الدقهلية 
بطاقة  متطور  مصنع  وإنشاء  سندوب، 

تصميمية 1200 طن يوم.
الربنامج  من  الثانية  للمرحلة  وبالنسبة 
 15 إنشاء  تشمل  الحايل  العام  واملقررة 
محطة   33 وإنشاء  ثابتة،  وسيطة  محطة 
ورفع  محافظة،   12 يف  متحركة  وسيطة 
محافظات،   3 يف  مواقع   8 من  الرتاكامت 
 3 يف  للتدوير  جديدة  خطوط   4 وإنشاء 
محافظات هي املنوفية والغربية والدقهلية 
رشاء  وتم  جنيه،  ماليني   305 بتكاليف 
معدات بأكرث من 4 مليارات جنيه من أجل 
ملواجهة  األساس  باعتبارها  العامة  النظافة 

املخلفات وغريها.
املخلفات  تدوير  إعادة  وبشأن مرشوعات 
الوزارة هذه  استغلت  العمل  وخلق فرص 
استدامتها  تضمن  جيدة  بصورة  املشاريع 
جديدة  أبــواب  وفتح  عمل  فرص  وخلق 
لالستثامر يف هذا املجال، فضال عن قيامها 
الرقابية  واملهام  التوعوية  الحمالت  بتنفيذ 
لكافة الجهات املعنية بهذا القطاع لضامن 

االلتزام بالقوانني البيئية.
املخلفات  تدوير  إعادة  منظومة  وتعتمد 
ونقل  جمع  عمليات  كفاءة  رفــع  عىل 
الدفن  الصلبة وضامن  املخلفات  ومعالجة 
يف  االستثامر  خالل  من  لها  اآلمن  الصحي 
مبختلف  النظافة  لقطاع  التحتية  البنية 
لتدوير  مصانع  ــشــاء  وإن املحافظات 
وطرق  آمنة،  صحية  ومدافن  املخلفات، 
مبتكرة لتحويل املخلفات إىل طاقة، ودمج 
وتشجيع  باملنظومة  الرسمي  غري  القطاع 
مبــا يضمن  ــكــارات  ــت واالب االســتــثــامرات 

استدامة املنظومة.
تلعب  “مرشوعك”  مبادرة  يخص  وفيام 
الوزارة دورا بارزا يف تنفيذ تعليامت الرئيس 
بقطاع  باالهتامم  السييس  عبدالفتاح 
ومتناهية  واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات 
الشباب  تواجه  عقبات  أي  وتذليل  الصغر 

والتيسريات  الخدمات  مختلف  وتقديم 
يف  واملشاركة  بهم  للنهوض  الــرضوريــة 
واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  تحقيق 

الشاملة.
نفذها  التي  املــرشوعــات  يخص  وفيام 
برنامج “مرشوعك” التابع للوزارة فقد بلغ 
إجاميل املرشوعات املنفذة 172 ألفاً و365 
ووفرت  جنيه  مليار   19 بقروض  مرشوعا 
فرصة  مليون   1,7 أكرث  املرشوعات  هذه 

عمل.
للتنمية  الــقــومــي  ــرشوع  ــ امل ــم  ــاه وس
“مرشوعك”  واملحلية  والبرشية  املجتمعية 
تنفيذ  يف  وحده   2021 مايو  شهر  خالل 
مليون   300 بقروض  مرشوعات   2103
جنيه، وساهمت هذه املرشوعات يف توفري 
جميع  يف  عمل  فرصة  ألف   18 من  اكرث 

املحافظات.
ىف  ــصــدارة  ال املنيا  محافظة  واحتلت 
بدء  منذ  املنفذة  املرشوعات  عدد  إجامىل 
 19,75 بعدد  اآلن  وحتى  (مــرشوعــك) 
سوهاج  محافظة  تلتها  ــرشوع  م ــف  أل
محافظة  ثم  مرشوع  ألف   17,620 بعدد 
ثم  مرشوع  ألف   16,537 بعدد  البحرية 
محافظة الدقهلية بـ 14,137 ألف مرشوع 
ثم  مرشوع  ألف   13,473 بـ  الرشقية  ثم 
ألف   12,856 بعدد  سويف  بنى  محافظة 

مرشوع.
ويتم عقد دورات تدريبية لتنمية مهارات 
الصغرية  باملرشوعات  والعاملني  املديرين 
التنمية  تدريب  مبركز  مرشوعك  مبكاتب 
العاملني  كافة  وتدريب  بسقارة،  املحلية 
أساسيات  عــىل  ــك”  ــرشوع “م ــإدارات  ــ ب
الصغرية  للمرشوعات  املــرصيف  التمويل 
النسبية  واملميزات  الصغر  ومتناهية 
السته  البنوك  من  بنك  كل  يف  للتمويل 
وأيضاً  “مرشوعك”  معها  يتعامل  التي 
متناهية  للمرشوعات  األساسية  املفاهيم 
الصغر والصغرية واملتوسطة، كام تم تنظيم 
الرتويجية  والربامج  الندوات  من  مجموعة 
املحافظات  بـ”مرشوعك” يف كافة  الخاصة 
املعارض  من  مجموعة  وتنظيم  واملشاركة 
عىل  “مرشوعك”  عمالء  منتجات  لتسويق 

مستوى الجمهورية.
العامني  ــدى  م الــتــدريــب عــىل  تــم  كــام 
مرشوعك  برنامج  يف  للعاملني  السابقني 
تدريب  مركز  يف  موظف،   1000 لنحو 
ممثيل  بسقارة، يف حضور  املحلية  التنمية 
6 بنوك وطنية مرصية، وانعكس التدريب 
يف  املاضيني  العامني  خالل  إيجايب  بشكل 
تخدم  حقيقية  مرشوعات  قيام  إجــاميل 

األهايل يف املحافظات.
ويهدف (مرشوعك) إىل تنمية املرشوعات 
الستثامرية واملرشوعات الصغرية واملتناهية 
عىل  الشباب  تدريب  طريق  عن  الصغر 
كيفية حل مشكالتهم واستغالل مواردهم 
وخلق ” مستثمر صغري جديد ” ، وكذلك 
املجتمع  الداخلية وتنمية  الهجرة  مكافحة 

إبعاد  املحافظات واملراكز فضالً عن  داخل 
الشباب عن الظواهر االجتامعية والسياسية 
السلبية وتنمية ارتباطهم بالدولة وانتامئهم 
والقضاء  البطالة  معدالت  وخفض  للوطن 
عىل الفقر وخلق فرص عمل جديدة ألبناء 
املحافظات لتمكينهم من املشاركة ىف سوق 
العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خالل 
املرشوعات  إلقامة  ــالزم  ال التمويل  منح 

املختلفة تنفيذا لرؤية مرص 2030.
ــىل تــســويــق هــذه  ــام يــتــم الــرتكــيــز ع ك
خالل  من  املنتجات  وتسويق  املرشوعات 
رشكات  إنشاء  عىل  والتشجيع  املعارض 
عىل  للتخديم  التسويق  مجال  يف  تعمل 
منتجات املرشوعات، كام يقوم القامئون عىل 
اسرتشادية  أفكار  باستحداث  »مرشوعك« 
التي ال  مبتكرة لبعض املرشوعات الصغرية 
تحتاج إىل رأس مال كبري وميكن أن تساعد 

الشباب عىل بدء املرشوعات الخاصة بهم.
بذلت  مسموع”  “صوتك  مبادرة  وعــن 
أجل  من  كبرية  جهودا  املحلية  التنمية 
لشكاوى  والسامع  الشارع  مع  التواصل 
بأهمية  الرئاسية  للتوجيهات  وفقا  الناس 
كافة وسائل  وتوفري  الجامهري  مع  التواصل 

الراحة لهم.
مبادرة  الصدد،  هذا  يف  الــوزارة  وأطلقت 
أكتوبر  شهر  نهاية  ىف  مسموع)  (صوتك 
2018 والتي تلقت منذ إطالقها وحتى مايو 
املايض 334 ألفا و429 رسالة، منها 63 ألفا 
و314 شكوى، تم حل61 ألف شكوى بنسبة 

96,5% فيام يجري حل باقي الشكاوى.
ومن أبرز الشكاوي التي وردت إىل الوزارة 
األراىض  عىل  والتعديات  املخالف  البناء 
الزراعية وأمالك الدولة واملخلفات والقاممة 
والفساد واإلشغاالت، وكذلك متابعة تنفيذ 
التنمية  ووزارة  ــوزراء  ال مجلس  ــرارات  ق
االحرتازية  اإلجراءات  تنفيذ  بشأن  املحلية 
والوقائية ملواجهة فريوس كورونا والتصدي 
املقاهي  يف  “الشيسة”  لتناول  بحزم 
املواعيد  قــرار  تنفيذ  وأيضا  والكافيهات 
الصيفية لغلق املحال واملوالت والكافيهات 
والسينام واملسارح، مبا يحقق رضا املواطنني 
اإلدارة  من  لهم  املقدمة  الخدمات  عن 
الخدمات يف كل  املحلية واالرتقاء مبستوى 

املحافظات.
العائلة  مسار  تطوير  ــرشوع  م وبشأن 
بارزا  دورا  املحلية  التنمية  لعبت  املقدسة 
السييس،  الرئيس  توجيهات  تنفيذ  يف 
بإحياء  الخاص  القومي  ــرشوع  امل بشأن 
وزير  افتتح  حيث  املقدسة  العائلة  مسار 
أعامل  العام  بداية  منذ  املحلية  التنمية 
الغربية  مبحافظة  سمنود  موقع  تطوير 
يتم  املقدسة  العائلة  مسار  يف  نقطة  كأول 
النقطة  افتتاح  تأهيلها بنسبة 100%، تالها 
الثانية من املسار مبحافظة كفر الشيخ، ثم 
بالرشقية،  بسطة  تل  مبوقع  الثالثة  النقطة 
نقطة   25 يتضمن  الــذي  املــرشوع  ضمن 
متتد ملسافة 3500 ذهابا وعودة من سيناء 

وحتى أسيوط.
ونظرا لكون مرشوع مسار العائلة املقدسة 
وهدية  للدولة  القومية  املرشوعات  أحد 
القيادة  باهتامم  ويحظى  للعامل  مرص 
للعائلة  مسار  أكرب  يعد  حيث  السياسية، 
املقدسة يف دولة واحدة خاصة بعد مباركة 
بابا الفاتيكان للمسار يف مرص ويعد ذلك 
العامل  يف  املسيحيني  للحجاج  دعوة  مبثابة 
املقدسات،  هذه  ــارة  وزي مرص  يف  للحج 
حتى  املــرشوع  املحلية  التنمية  تابعت 
أكرث من 95 % من  تنفيذه  وصلت نسبى 
املرشوع،  نقاط  لتطوير  املخططة  األعامل 
وجار االنتهاء من باقي املرشوعات وسيتم 
أعامل  وشملت  قريبا،  رسميا  افتتاحها 
لجميع  إرشادية  الفتات  تركيب  التطوير 
أشجارا  وأقامت  السياحية  املزارات  نقاط 
النخيل  وزراعة  للمناطق  كاملة  ومظالت 
الطابع  عىل  التأكيد  وتم  به،  لالستظالل 

الرتايث لكل منطقة يف أعامل التطوير.
كام كان لوزارة التنمية املحلية دورا كبريا 
عدداً  وأطلقت  البيئة،  وتحسني  تنمية  يف 
من املبادرات الشبابية للعمل عىل تحسني 
البيئة من بينها مبادرة “هنجملها” و”معاً 
لرنتقي” والتي تهدف إىل تفعيل املشاركة 
والتثقيف  والتوعية  للمواطنني  املجتمعية 
والنظافة  البيئة  حامية  يخص  ما  لكل 
وتدريب  املواطن  وسلوك  ثقافة  وتغيري 
األسطح  زراعــة  كيفية  عىل  املواطنني 
مصدره  ذايت  اجتامعي  تكافل  لتحقيق 

قيمة بيع املخلفات.
يف  املبادرات  تلك  تنفيذ  الــوزارة  وتتابع 
حيا   27 عىل  تشتمل  محافظة   18 حوايل 
املجتمع  مؤسسات  مع  بالتعاون  وقرية 

وشباب  ــذة  أســات إىل  بــاإلضــافــة  املــدين 
الفنون  كليات   ” املرصية  الجامعات 

الجميلة والرتبية الفنية .
االقتصاد  يف  املحلية”  “التنمية  وتشارك 
األخرض والذي يُعّد أحد النامذج الجديدة 
والذي  النمو  رسيعة  االقتصادية  للتنمية 
للبيئة  الجيدة  املعرفة  عىل  أساساً  يقوم 

وعنارصها.
إلصدار  البيئة  وزارة  مع  الــوزارة  وتسعى 
والئحته  املخلفات  إدارة  تنظيم  قانون 
ضمن  أساس  حجر  يعد  والذي  التنفيذية 
خطوات مرص نحو التحول لألخرض بشكل 
الوزارات  الوزارة مع  تعمل  ، كام  مستدام 
املعنية بالحكومة لتحقيق االقتصاد األخرض 
عىل  الخرضاء  املدن  منط  تبنى  خالل  من 
عدة محاور من بينها مواجهة نوبات تلوث 

الهواء الحاد (السحابة السوداء).
مرشوعاتها  خــالل  من  ــوزارة  الـ وتقوم 
إعادة  العمل عىل  املواطنني عىل  بتشجيع 
املجتمعية  املشاركة  خالل  البيئي  التوازن 
التي تقوم بها اإلدارات املعنية باملحافظات، 
البيئية  باآلثار  املجتمعي  الوعي  ورفــع 
الشكاوى  منظومة  طريق  عن  السلبية 

واملتابعات املستمرة مع املواطنني.
يف  بارز  دور  املحلية  التنمية  لوزارة  وكان 
تنفيذ تكليفات الرئيس فيام يخص مبادرة 
القرى  تطوير  تشكل  والتي  كرمية”  “حياة 
مبحافظات  واالهــتــامم  احتياجا  ــرث  األك
بها،  التحتية  البنية  وتطوير  الصعيد 
ورصف  طــرق  رصــف  مشاريع  وشملت 
وغريها،  وإنـــارة  مياه  وشبكات  صحي 
وتحظى هذه املبادرة مبتابعة أسبوعية من 

الرئيس ألنها تعد تجربة فريدة عامليا.
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