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الرئيس السيسى: موقف مصر ثابت بضرورة التوصل التفاق قانونى ملزم بشأن ملء سد النهضة بنفسها

“الصحة” تسجل 857 إصابة جديدة بفريوس كورونا و39 حالة وفاة وخروج 419 متعافيًا

الخارجية تهنئ العراق حكومة وشعبًا 
على نجاح العملية االنتخابية
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أنه تم تسجيل 857 حالة جديدة 
معملًيا  تحاليلها  إيجابية  ثبتت 
إجراءات  ضمن  وذلك  للفريوس، 
والفحوصات  والتقيص  الرتصد 
ــوزارة  ال تُجريها  التي  الالزمة 
الصحة  منظمة  إلرشــادات  وفًقا 
وفاة 39 حالة  إىل  الفًتا  العاملية، 
إنه  “مجاهد”  وقــال  جديدة.  
الصحة  منظمة  لتوصيات  طبًقا 
مايو   27 يف  الــصــادرة  العاملية 
األعـــراض  زوال  ــإن  ف  ،2020

املرضية ملدة 10 أيام من 
مؤرًشا  يعد  اإلصابة 

لتعايف املريض من 
فريوس كورونا.

“مجاهد”  وذكر 
إجــــايل  أن 
ــذي  ــدد ال ــع ال
تسجيله يف  تم 
بفريوس  مرص 
كـــــورونـــــا 
املستجد حتى 
هو  الثالثاء، 

 264764 ضمنهم  من   314116
و17765  شــفــاؤهــا،  تــم  حالة 
الصحة  وزارة  وفاة.وتواصل  حالة 
والسكان رفع استعداداتها بجميع 
ومتابعة  الجمهورية،  محافظات 
فريوس  بشأن  بأول  أوالً  املوقف 
كافة  واتخاذ  املستجد”،  “كورونا 
ضد  الالزمة  الوقائية  اإلجــراءات 
معدية،  أمراض  أو  فريوسات  أي 

بتخصيص  ــوزارة  الـ قامت  كا 
ــل الــتــواصــل  ــائ ــن وس عـــدد م
املواطنني  استفسارات  لتلقي 
املستجد  كورونا  فريوس  بشأن 
الخط  منها  املعدية،  واألمــراض 
الساخن “105”، و”15335 ورقم 
 ،”01553105105“ الواتساب 
باإلضافة إىل تطبيق “صحة مرص” 

املتاح عىل الهواتف الذكية.

االستقرار  مسرية  تعزيز  يف  خطوة 
الشقيق،  العراقي  للشعب  والــرخــاء 
وصواًل إىل تشكيل حكومة وطنية تستمر 
يف البناء عىل ما تحقق من إنجازات يف 
العراق خالل الفرتة املاضية، مبا يُعيل من 
العراقيني،  األشقاء  مصلحة 
ويُلبي طموحاتهم نحو 
وطن آمن ومزدهر؛ 
مرص  دعم  مؤكًدا 
لكافة  املُستمر 
التي  ــود  ــه ــج ال
مصالح  تحقق 
وأمنه  ــراق  ــع ال
واســـتـــقـــراره، 
ترسيخ  يف  وتُسهم 
مكانته ودوره العريب 
واإلقـــلـــيـــمـــي 

حصتها  عىل  الحفاظ  يف  إال 
مبياه نهر النيل.

جـــاء ذلـــك خـــالل املــؤمتــر 
عبدالفتاح  للرئيس  الصحفي 
املجري  ونــظــريه  السييس، 
بالعاصمة  ــر،  أديـ يــانــوش 

املجرية بودابست.
وقال الرئيس السييس : “إننا 

املياه سبًبا  أن تكون  نريد  ال 
تكون  أن  نريد  بل  للرصاع 
والتعاون  للمنفعة  سبًبا 
إىل  الفًتا  والبناء”،  والتنمية 
أن مرص تنفذ برامج ملعالجة 
البحر  مياه  وتحلية  املياه 
 80 من  أكــر  تبلغ  بتكلفة 

مليار دوالر.

أن  السييس  الرئيس  وأضاف 
عىل  املمتدة  مرص  حضارة 
كانت  طويلة  سنوات  مدار 
عىل ضفاف نهر النيل، مشريًا 
إىل أن حوايل 95 يف املائة من 
أرايض صحراوية  كانت  مرص 

جافة.
إعجابه  الــرئــيــس  ــدى  ــ وأب

التكنولوجي  بالتقدم  الشديد 
والعلمي الذي حقققته املجر 
املياه  استخدام  جــال  م  يف 
الزراعية  السالالت  واستنباط 
التي تتحمل الجفاف، موجًها 
الشكر لدولة املجر الصديقة، 
التعاون  عىل  حرصه  ومؤكًدا 

معها يف البناء والتعمري.

املُتحدث  حافظ  أحمد  السفري  أعرب 
عن  الخارجية  وزارة  باسم  الرسمي 
العربية  مــرص  جمهورية  تهنئة 
الشقيق،  ــراق  ــع ال لجمهورية 
انعقاد  نجاح  عىل  وشعًبا،  حكومة 
العراقية،  الربملانية  االنتخابات 

بذلتها  التي  الحثيثة  والجهود 
ومؤسساتها  العراقية  الدولة 
ضان  أجل  من  الدستورية 
االستحقاق  ــري  س حــســن 

املجال  أتاح  مبا  االنتخايب، 
الشقيق  العراقي  للشعب 
إرادتــه  عــن  التعبري  يف 

الحرة يف اختيار ممثليه.
الرسمي  املتحدث  وتوجه   

بصادق متنياته أن تكون هذه 
ت  با نتخا ال ا

وزارة  ــت  ــن ــل أع
والسكان  الصحة 
عــــــن خــــــروج 
من  متعافًيا   419
من  كورونا  فــريوس 
وذلك  املستشفيات، 
الرعاية  تلقيهم  بعد 
ــة  ــالزم الــطــبــيــة ال
وفًقا  شفائهم  ومتام 
منظمة  ــادات  ــ إلرش
العاملية،  الــصــحــة 
ــايل  ــ لـــريتـــفـــع إج
املتعافني من الفريوس 
حتى   264764 إىل 

أمس الثالثاء.
الدكتور  وأوضـــح   
ــاهــد  ــج خـــالـــد م
ــرة  ــ ــد وزي ــاع ــس م
والسكان  الصحة 
والتواصل  للتوعية 
املــجــتــمــعــي 
واملـــتـــحـــدث 
للوزارة،  الرسمي 

أكد الرئيس عبدالفتاح 
موقف  أن  السييس، 
بشأن  ثــابــت  مــرص 
الــتــوصــل  رضورة 
التفاق قانوين وملزم 
وتشغيل  ملء  حول 
مشدًدا  النهضة،  سد 
عىل أن مرص ال ترغب 
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Sea Freight

As a FIATA Member, Freight Forwarder,
NVOCC and Cargo Consolidator,
we handle all type of consignments
whether FCL, LCL, Conventional
and Chartered Vessels.

800-12-8888-1
qatamesh@alzafercargo.com

www.alzafercargo.com

١١ ش األديب علي ادهم، مساكن الشيراتون
هاتف:  ٠١٠٠٠٦٣٩٠٠٠ جوال: ٢٠١٠٠١٦٧٠٩٧٨+
qatamesh@gmail.com :البريد اإللكتروني

Fb.com/Qatameshclinic
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اململكة العربية السعودية

Jeddah - 23212 - 7539 K.S.A. Mushrefah Dist. 
14 Ain Khalifa St. -  Tel.: 012 663 2770

Fax : 012 - 663 2771 Mobile: 053 230 5963
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الوكيل اإلعالين
مجهورية مصر العربية

(+202) 01022441900  (+202) 01283617779
e-mail: cd_room2004@yahoo.com

هنـأ البيـت األبيـض حكومـة العراق 
الربملانيـة،  االنتخابـات  إجـراء  عـى 
النتائـج  بانتظـار  أنـه  إىل  مشـرًا 
بثتـه  عاجـل  لخـرب  وفقـا  النهائيـة، 

قليـل. منـذ  العربيـة  قنـاة 
وقالـت جـني سـاىك، املتحدثـة باسـم 
لتنظيـم  مرتاحـون  األبيـض:  البيـت 
االنتخابـات العراقيـة بشـكل سـلمي 

وتحـت مراقبـة دوليـة.

وكانـت املفوضيـة العليـا لالنتخابات 
الترشيعيـة العراقيـة قـد انتهـت من 
النتائـج  وأعلنـت  األصـوات،  فـرز 
التـى تصدرت فيهـا الكتلـة الصدرية 
وحصلـت  الصـدر،  مقـدى  بزعامـة 
داخـل  مقاعـد  عـدد  أعـى  عـى 
الربملـان العراقـى البالـغ 329 مقعدا.

ووفقـا لوكالة األنبـاء العراقية “واع”، 
وبحسـب تلـك النتائـج فـإن الكتلـة 

البيت األبيض: مطمئنون لتنظيم 

االنتخابات العراقية بشكل سلمى 

وتحت مراقبة دولية

باألمانة  مسئول  مصدر  استنكر 
العامة لجامعة الدول العربية قيام 
االتحاد  رئيس  إنفاتينو”،  “جياين 
“الفيفا”،  القدم  لكرة  الدويل 
بـ  يُدعى  ما  افتتاح  يف  باملشاركة 
لدى  وذلك  التسامح”،  “متحف 
إىل  الفتاً  أمس،  إلرسائيل  زيارته 
عى  قرساً  مقاٌم  املتحف  هذا  أن 
األثرية  اإلسالمية  الله  مأمن  مقربة 
يف القدس، والتي يعود تاريخها إىل 

القرن الحادي عرش.
رئيس  مشاركة  أن  املصدر  وأكد 
تخالف  الفعالية  هذه  يف  الفيفا 
لالتحاد  األسايس  النظام  مبادئ 
تسييساً  وتُعد  القدم،  لكرة  الدويل 
عن  تُعرب  أنها  كام  له،  مقبول  غر 
عى  االحتالل  لدول  صارخ  انحياز 

لليمـن  الدائـم  املنـدوب  وجـه 
السـفر  املتحـدة  األمـم  لـدى 
إىل  رسـالة  السـعدي  عبداللـه 

املتحـدة  لألمـم  العـام  األمـني 
ومجلـس  جوتريـش  أنطونيـو 
فيهـا  اسـتعرض  الـدويل  األمـن 

الجامعة العربية تستنكر زيارة 

رئيس الفيفا ملتحف إرسائييل 

مقام عىل مقربة فلسطينية

التـي  الجسـيمة  االنتهـاكات 
الحوثيـة  امليليشـيات  متارسـها 
يف  وبالتحديـد  املدنيـني،  بحـق 

مبحافظـة  العبديـة  مديريـة 
مـأرب. وأشـار السـعدي – وفقـا 
ملـا أوردتـه وكالـة األنبـاء اليمنية 
(سـبأ) – إىل جرائـم امليليشـيات 
العبديـة  أبنـاء  بحـق  الحوثيـة 
واملتمثلـة بحصارها املشـدد عى 
املديرية 21 سبتمرب 2021 والذي 
أدى إىل تفاقـم الوضـع اإلنسـاين، 
موضحـا أن هـذا الحصـار ميثـل 
انتهـاكا صارخـا للقانـون الـدويل 
الـدويل  والقانـون  اإلنسـاين 

اإلنسـان. لحقـوق 
وأضـاف أن املليشـيات الحوثيـة 
(بإجـاميل  عائلـة   5300 تحـرم 
العبديـة مـن  35000 مـدين) يف 
واملـاء  الغـذاء  عـى  الحصـول 
ثالثـة  قرابـة  منـذ  واألدويـة 
 3 مـوت  إىل  أدى  مـام  أسـابيع، 

مدنيني عـى األقل حتى اآلن، وأن 
نقـص الغـذاء واملاء أجـرب املدنيني 
عـى رشب ميـاه ملوثـة، مـام قـد 
يـؤدي إىل كارثـة صحيـة يف بلد مل 
يتعـاف متامـا مـن تفـي الكولرا. 
املتحـدة ومجلـس  األمـم  وناشـد 
جرائـم  بإدانـة  الـدويل  األمـن 
واتخـاذ  الحوثيـة  املليشـيات 
إجـراءات حاسـمة وعاجلـة لرفـع 
وإنقـاذ  العبديـة  عـن  الحصـار 
معظمهـم  املدنيـني  آالف  أرواح 
واملـرىض،  واألطفـال  النسـاء  مـن 
والسـامح بتدفـق املـواد الغذائية 
واإلمـدادات الطبية، ووقف القتل 
بالصواريـخ  للمدنيـني  املمنهـج 
بـدون  والطائـرات  الباليسـتية 
طيـار وأنـواع أخرى من األسـلحة، 
ومحاسـبة مرتكبي هـذه الجرائم.

اليمن يوجه رسالة لألمم املتحدة ومجلس األمن بشأن انتهاكات الحوثيني يف العبدية

حساب الفلسطينيني.
السلطة  قرار  أن  املصدر  وأوضح 
استقبال  عدم  الفلسطينية 
مرشوعاً  غضباً  يعكس  “إنفاتينو” 
حيال ترصف رئيس الفيفا وما مُيثله 

من استفزاز ملشاعر الفلسطينيني.

الحاصلـة عـى أعى عـدد مقاعد يف 
الربملان هـي الكتلـة الصدرية بواقع 
“تقـدم”  كتلـة  تليهـا  مقعـدا،   73
رئيـس  يتزعمهـا  والتـي  السـنية 
مجلـس النـواب محمـد الحلبـويس، 
بــ38 مقعـدا، وجـاءت كتلـة دولـة 
الـوزراء  رئيـس  برئاسـة  القانـون 
املرتبـة  يف  املالـي،  نـوري  األسـبق 
الثالثـة بحصولهـا عـى 37 مقعـدا.

هناء السيد
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وحاول تفهم 

مصر تالتين
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كلمةالعدد

نفـى املركـز اإلعالمـي ملجلـس 
بشـأن  انتـرش  مـا  الـوزراء، 

أدويـة  يف  عجـز  وجـود 
العالجيـة  الربوتوكـوالت 
لفـروس كورونا ومخزون 
األكسـجني باملستشفيات 
مـع  تزامنـا  الحكوميـة؛ 
املوجـة الرابعة للفروس.

اإلعالمـي  املركـز  وأوضـح 
بيـان  يف  الـوزراء،  ملجلـس 

اليـوم االثنني، أنـه تواصل مع 
التـي  والسـكان،  الصحـة  وزارة 

ُمؤكـدًة  األنبـاء،  تلـك  نفـت 
أي  لوجـود  صحـة  ال  أنـه 
عجـز يف أدويـة الربوتوكوالت 
كورونـا  لفـروس  العالجيـة 

األكسـجني  مخـزون  أو 
مـن  بـأي  الحكوميـة  باملستشـفيات 

الجمهوريـة. محافظـات 
توافـر  عـى  الصحـة  وزارة  وشـددت 
جميـع أدويـة الربوتوكـوالت العالجية 
محافظـات  بجميـع  كورونـا  لفـروس 
تحديثهـا  يتـم  والتـي  الجمهوريـة، 
لتتـامىش مـع متحـورات ومضاعفـات 
كورونـا، كـام تتوافر كافة املسـتلزمات 
الطبيـة مبـا فيهـا أسـطوانات وخزانات 
األكسـجني وأجهـزة التنفـس الصناعي 
مخـزون  ويوجـد  طبيعـي،  بشـكل 
أشـهر  لعـدة  منهـا  كاٍف  اسـراتيجي 
متابعـة  بوجـود  منوهـة  قادمـة، 
توافرهـا  ملوقـف  ورصـد  مسـتمرة 
املستشـفيات  إلمـداد  يومـي  بشـكل 
الفـور  عـى  منهـا  إضافيـة  بكميـات 

نفادهـا. قبـل 

 حاول تفهم 

ويف 
تحديـث  يجـرى  متصـل،  سـياق 
الربوتوكـوالت العالجيـة بشـكل دوري، 
حيث وضعت اللجنة العلمية ملكافحة 
فـروس كورونـا اإلصـدار الخامـس من 
الربوتوكـول العالجـي لفـروس كورونا، 
وجـرت إضافـة دواء جديـد قائـم عى 
عـى  اإلبقـاء  مـع  املضـادة،  األجسـام 
األدويـة التـي أثبتـت فعاليتهـا ومنهـا 
مضادات الفروسـات التـي تضم املادة 
يجـرى  كـام  “فافيبرافـر”،  الفّعالـة 
املستشـفيات  احتياجـات  مراجعـة 
مـن األكسـجني بشـكل دوري، وكذلـك 
مخـزون األدويـة واملسـتلزمات الطبية 
ومراجعـة  بهـا،  املتوفـرة  والوقائيـة 
معـدالت االسـتهالك، ونسـب اإلشـغال 
رسعـة  عـى  والعمـل  باملستشـفيات، 
توريـد أي نواقـص يف تلك املسـتلزمات 

الحكومة تنفي وجود عجز بأدوية 

بروتوكول عالج كورونا واألكسجني 

باملستشفيات

 نــــهــــايــــه الـــنـــهـــايـــه 
يف  لــأحــداث  املتابع  ان  شــك  ال 
املتابع  الخصوص  وجه  وعيل  مرص 
ان  سيكتشف  سيناء  يف  لأحداث 
متسلحني  ورشطتها  بجيشها  الدوله 
بالرشفاء من ابناء سيناء قد قاربت 
االرهاب  عيل  القضاء  يف  حملتهم 
االرهاب  انحسار  ان  والشك  نهائيا 
فرته طويله هي اكرب دليل عيل نجاح 
املنهج الذي تقوم به الدوله بسياسه 
النفس الطويل وال ميكن الرهاب او 
تنظيم او جاعه ان تهزم دوله فقد 
للقضاء  خطتها  يف  الدوله  اتبعت 
 Three( عيل االرهاب عيل مايسمي
عيل  تعتمد  (وهــي   M formula
 )  Man ,Money,,Mind( محاربه 
وهي توليفة تعني مكافحه للرجال 
العقول  او  ــة  ــغ واألدم واألمـــوال 
 فالشك ان لكل منهم دليل نجاح  ..

 -) Man (فقد انحرس عدد اإلرهابيني 
كل  إغــالق  بعد  ملحوظ  بشكل 
الروافد او املنافذ التي من شانها ان 
من  جديده  بإعداد  االرهابيني   متد 
ليبيا ومن غزه وحتي  املنضمني من 
واملتعاطفني  بهم  املغرر  بعض  من 
وابنائهم  القبائل  ارشاك  عرب  معهم 
االرهــاب. ضد  املكافحة  خطه   يف 
اطر  انسداد  ان  (الشك   Money(  - 
نجاحات  أظهرت  لإلرهابني  التمويل 
قيام  ذلك  عيل  ادل  وليس  عظيمه 
مكتب  عــيل  بالسطو  اإلرهــابــيــني 
بسيطه  مبالغ  عيل  واالستيالء  بريد 
ومهاجمه بعض املنازل للحصول عيل 
وبشكل جيل  تعكس  فقط   الطعام 
 انسداد قنوات التمويل وانحسارها .
-اما العنرص الثالث )Mind( العقل 
وهو أخطرهم لضان القضاء نهائيا 
يحتاج  ما  وهــو  الفكر  هــذا  عيل 
أساليب  وتطوير  اكرب  جهد  ايل  منا 
األفكار  هذه  ملكافحة  تقليديه  غري 
فيها  تتكامل  خطه  من  املتطرفه 
واجهزتها  املرصيه  الدوله  كيان   كل 
من صحافه واعالم وتلفزيون وافالم 
جميعا  كلها  ومسلسالت  ــاين  وأغ
الوجدان  تشكيل  ــاده  الع وغريها 
برفض  منطي  غري  وبشكل  املــرصي 
خطط  من  واملزيد  التوجهات  هذه 
الحكومي  الــقــطــاع  يف  اإلصـــالح 
سيناء   .... سيناء  بتنميه  واالهتام 
عيل  للقضاء  الحربه  راس  هــي 
االرهاب وهي ارض املعركه وساحتها 
واالهتام بها وتنميتها وإعطاء الثقه 
واحتضانهم  واستيعابهم   البنائها 
مايحدث  وهو  املعاناه  هذه  بعد 
السييس  الرئيس  به  وعد  وما  االن 
الزاله معاناه تالتني سنه سابقه فهم 
كانوا  بني شقي رحي لكن كا اثبتت 
فان  ووطنيتهم  أصالتهم  األيــام 
احتضانهم لعلمهم وكتان معاناتهم 
لهي اكرب الدليل عيل ان بهم ستجتاز 
. املستقبل  يف  املعاناه  كل   مرص 
سيناء هي الخري الوفري  وهي األرض 
املاليني من  تستوعب  التي  الواسعه 
ابناء الوطن الراغبني يف التعمري  وهو 

ما بداته الدوله فعليا االن .....

حسين الطنجير

“السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم 
التهنئة إىل الرئيس التونسي بمناسبة تشكيل 

الحكومة الجديدة وأدائها اليمني الدستورية”
الرئيـــس  الســـيد  “أجـــرى 
عبـــد الفتـــاح الســـييس مســـاء 
اليـــوم اتصـــاالً هاتفيـــاً مـــع 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد، رئيـــس 

التونســـية”. الجمهوريـــة 
الرســـمي  املتحـــدث  ورصح 
ـــأن  ـــة ب ـــة الجمهوري ـــم رئاس باس
الســـيد الرئيـــس قـــدم التهنئـــة 
إىل أخيـــه الرئيـــس التونـــيس 
مبناســـبة تشـــكيل الحكومـــة 
اليمـــني  وأدائهـــا  الجديـــدة 
الدســـتورية، مؤكـــداً ســـيادته 
ـــوات  ـــة الخط ـــرص لكاف ـــم م دع
التـــي مـــن شـــأنها الحفـــاظ 
تونـــس  يف  االســـتقرار  عـــى 
الشـــقيقة، واالعتـــزاز بالروابـــط 
ــة  ــة والتاريخيـ ــة الوثيقـ األخويـ
التـــي تجمـــع بـــني البلديـــن 

حكومـــًة وشـــعباً.
ــس  ــرب الرئيـ ــه، أعـ ــن جانبـ مـ
التونـــيس عـــن امتنانـــه لتهنئـــة 
الســـيد الرئيـــس، مـــام يعكـــس 

إىل املستشـفيات عى الفور.
اإلعالمـي،  املركـز  وناشـد 
وسـائل اإلعـالم املختلفة 
مواقـع  ومرتـادي 
االجتامعـي  التواصـل 
الدقـة  تحـري 
نـرش  واملوضوعيـة  يف 
األخبـار، والتواصـل مع 
الجهـات املعنيـة للتأكد 
ال  نـرش  معلومـات  قبـل 
حقائـق،  أي  إىل  تسـتند 
وتـؤدي إىل إثـارة القلـق بـني 
مـن  وللتحقـق  املواطنـني، 
أخبـار  أو  معلومـات  أي 
متداولـة حول هذا الشـأن 
رقـم  عـى  االتصـال  ميكـن 
ولإلبـالغ   ،(02/  25354150)
معلومـات  أو  شـائعات  أي  عـن 
مغلوطـة يرجـى اإلرسـال عـى أرقـام 
واتـس آب التابعـة للمركـز اإلعالمـي 
 01155508688) الـوزراء  ملجلـس 
 24 مـدى  عـى   (01155508851-
أيـام األسـبوع، أو عـرب  سـاعة طـوال 
rumors@idsc.) اإللكـروين  الربيـد 

.(net.eg
ملجلـس  اإلعالمـي  املركـز  وأوضـح 
الـوزراء، يف بيـان اليـوم االثنـني، أنـه 
تواصـل مـع وزارة الصحـة والسـكان، 
التـي نفـت تلـك األنبـاء، ُمؤكـدًة أنـه 
ال صحـة لوجـود أي عجـز يف أدويـة 
لفـروس  العالجيـة  الربوتوكـوالت 
األكسـجني  مخـزون  أو  كورونـا 
مـن  بـأي  الحكوميـة  باملستشـفيات 

الجمهوريـة. محافظـات 

العالقـــات  ومتانـــة  عمـــق 
بـــني مـــرص وتونـــس، ومؤكـــداً 
ــر  ــز أطـ ــى تعزيـ ــرص عـ الحـ
املشـــرك،  الثنـــاىئ  التعـــاون 
مـــرص  لجهـــود  والتقديـــر 
التونـــيس  للشـــأن  الداعمـــة 
ودورهـــا الحيـــوي يف تعزيـــز 
العـــريب  العمـــل  آليـــات 
يف  املشـــرك  واألفريقـــي 
مواجهـــة لتحديـــات اإلقليميـــة 

الراهنـــة.

ــادرة  املــب ــات  ــرشوع م تفقد  عقب 
الدير  بقرية  كرمية”  “حياة  الرئاسية 
األقرص،  مبحافظة  إسنا  ملركز  التابعة 
رئيس  مدبوىل،  مصطفى  الدكتور  قام 
له،  املرافق  والوفد  ــوزراء،  ال مجلس 

بزيارة منطقة إسنا التاريخية.
إسنا  سوق  تفقد  الجولة  وشملت   

رئيس الوزراء يرصد 250 مليون جنيه إلعادة إحياء 
منطقة إسنا التاريخية

من  مجموعة  يضم  الــذي  السياحي 
منذ  انشاؤها  تم  السياحية  البازارات 
خمسينيات القرن املايض، حيث أجرى 
البازارات  أصحاب  مع  حوارا  مدبوىل 
الذين أشادوا باملرشوعات التى تنفذها 
الدولة، وطالبوا باستكامل تطوير سوق 
الجداوى،  وكالة  ىف  تم  مثلام  إسنا، 

ووعدهم مدبوىل باالستحابة ملطلبهم.
وقدم حسني الحداد، مدير عام آثار اسنا 
حيث  املنطقة،  حول  رشحاً  وارمنت، 
ينتهي  السياحي  إسنا  سوق  أن  أوضح 
يف  انشاؤها  تم  التى  الجداوى،  بوكالة 
مواجهتها  ويف  باشا،  عيل  محمد  عرص 
معبد خانوم باسنا، وعى يسار السوق  

سوق القيثارية التجارى.
ــال الــحــداد إن وكــالــة الــجــداوي  وق
حسن  يد  عى  م   1792 عام  تأسست 
اسنا،  يف  استقر  الــذي  الجداوي،  بك 
جاءت  هنا  ومــن  ــدة،  ج وايل  ــان  وك
تجارية  وكالة  وهي  الجداوي،  تسمية 
جنوب  بني  وصل  همزة  مبثابة  كانت 
والتجارة،  السلع  لتبادل  ومرص  أفريقيا 
مجموعة  االول  طابقني  من  وتتكون 
الثاين  والطابق  السلع  لعرض  حوانيت 
ملبيت التجار، وقد كانت مبثابة منشأة 
أن  مضيفاً  وتدهورت،  فندقية  تجارية 

متكامل  بدء مرشوع  عام 2018 شهد 
مرشوعات  عدة  لتضم  الوكالة  لرميم 

تجارية.
وارمنت  اسنا  آثار  عام  مدير  وأضاف 
أن معبد خانوم باسنا يجري فيه حالياً 
األلوان وإعادة  التطوير إلظهار  أعامل 
بتيجان  الخاصة  الرسومات  اكتشاف 
األعمدة، وسقف املعبد، تحت ارشاف 
مرصية،  بأياد  واآلثار  السياحة  وزارة 
وفريق مرممي الوزارة، ويوجد يف حرم 
للعرص  تعود  كنيسة  انقاض  املعبد  

القبطي.
اثرية،  بانوراما  باملنطقة  ان  وأضاف 
حيث تضم كذلك سوق القيثارية الذي 
تأسس يف القرن الـ 19، ومعرصة زيوت 
صعيد  يف  املعارص  أهم  من  وهي   ،
تضم  كام  التصميم  حيث  من  مرص، 
املنطقة نحو 30 منزالً كنامذج لبيوت 
متميز،  اسالمي  معامري  طراز  ذات 

املآذن  من  كبر  عدد  وجود  عن  فضالً 
أهمها مأذنة املسجد العمري ، ما ميثل 

تتابعا حضاريا، يضم كل الحضارات.
 250 برصد  الـــوزراء  رئيس  ووجــه 
مليون جنيه إلعادة إحياء منطقة إسنا 
الكربى  املرشوعات  ضمن  التاريخية، 
األثرية  باملناطق  الدولة  تنفذها  التى 
األقرص  ملحافظة  الرويج  وضمن خطة 
مكانتها  الستعادة  الجديد،  ثوبها  يف 
من  للزائرين  وأثرية  سياحية  كوجهة 

مختلف دول العامل.
البازارات  أصحاب  تقدم  جانبهم  من 
الـــوزراء،  لرئيس  بالشكر  باملنطقة 
الزيارة،  بهذه  تفاؤلهم  عن  واعربوا 
الظهر  باستغالل  احدهم  وطالب 
مرشوعات  يف  للمدينة  الصحراوي 
االسكان ومرشوعات لتشغيل الشباب، 
ووعده رئيس الوزراء بتنفيذ ذلك وان 

ذلك مأخوذ يف الحسبان.
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القليوبية : محمد فايز

تواصل وزارة الربية والتعليم والتعليم 
التعليامت  من  عدد  توجيه  الفني 
التعليمية  لإلدارات  والتنبيهات 
العام  انتظام  مع  خاصة  واملدارس، 
الدراىس الجديد، حيث وجهت الوزارة 
للمديريات  التعليامت  من  عددا 
املدرسية  بالوجبات  خاصة  واملدارس 
وأماكن تخزينها والتعامل مع املوردين.

 وفيام يى أبرز تعليامت وزارة الربية 
املحافظات،  يف  ملديرياتها  والتعليم 
وأماكن  املدرسية  الوجبات  حول 

تخزينها والتعامل مع املوردين: 
كافة  عى  املختصة  اللجان  تقوم   .1
وتذليل  واملتابعة  باإلرشاف  املستويات 
واتخاذ  املشكالت  وحل  العقبات 
كل  الوجبات  تقديم  سالمة  إجراءات 

فيام يخصه.
2. يتم إعداد خطة لتوزيع العمل عى 
بدء  مع  واإلدارات  باملديريات  الفنيني 
العام الدرايس، ويقوم أخصائو وموجهو 
 – “أعداد  زيارات  بتنفيذ  التغذية 
توزيع  خطة  وفق  متابعة”   – توجيه 

العمل.
املدرسية  التغذية  لجان  تقوم   .3
باملدارس بفحص الوجبات املقدمة قبل 
اليومي مبوجب محرض فحص  التوزيع 
واللون  (الصنف  حالة  يتضمن  يومي 
 / االنتاج  تاريخ   / الرائحة   / الطعم   /
مدة الصالحية / الكمية املوزعة / جهة 

التوريد / وغرها).
4. وعى معلم الفصل التأكد من تناول 
له  ملا  الفصل  داخل  الوجبة  التالميذ 
وتحسني  التلميذ  عى  ايجايب  أثر  من 

العملية التعليمية.
5. مراعاة االشراطات الصحية الواجب 
وتخزين  استالم  أماكن  يف  توافرها 

التعليم تصدر 20 توجيها للمدارس حول 
التغذية املدرسية أبرزها الفحص اليومى

بناء عى توجيهات الدكتورة مايا مريس 
رئيس املجلس القومي للمرأة انطلقت 
املرأة   ” األبواب  طرق  حملة  فعاليات 
املرصية صانعة السالم” املرحلة الثانية 
 2021 أكتوبر   10 من  الفرة  خــالل 
حتي 12 اكتوبر 2021 استمرارا لجهود 
املجلس القومى للمرأة ىف نرش التوعية 
للسيدات لنرش السالم وتزامنا مع ذكرى 
تم  املجيدة  أكتوبر  حرب  انتصارات 
 2021  /  10  /12 املوافق  الثالثاء  اليوم 
ختام فعاليات اليوم األخر لحملة طرق 
القومي  املجلس  فرع  بتنفيذ  األبواب 
للمرأة بشامل سيناء يوما تفاعليا بعدد 
بشامل  العريش  مدينة  ــدارس  م من 
سيناء وتنفيذ ندوة لعدد من املدرسات 

والعامالت بأحدي هذه املدارس
عيل هامش حملة طرق األبواب “املرأة 
املرصية صانعة السالم” برئاسة األستاذة 
 ، الفرع  مقررة  غــايل  داود  إحسان 
ومبشاركة وحضور كال من األستاذة آمنة 
موظفي  حسن  دينا  واالستاذة  فاروق 

القومي  املجلس  رعاية  تحت  بنت” 
العاملي  اليوم  مع  تزامنا  وذلك  للمرأة 
جميع  يف  الفتيات  دعم  بهدف  للفتاه 
مجاالت الحياة دون حرصهن يف أدوار 
بعينها، أو فرض قيود عليهن وحرمانهن 
من حقهن يف مامرسة مختلف األعامل، 
مبا يحقق لهن املساواة واالستفادة من 
الضوء  وتسليط  وقدراتهن  كفاءاتهن 
مختلف  يف  الناجحة  الــنــامذج  عى 
عى  فتاة  كل  عيل  ويجب  املجاالت، 
أرض مرص أن تسعى اىل تحقيق أحالمها 
مستحيل  يوجد  ال  ــه  وأن قــوة  وبكل 

أمامها .
عمل  يتم  أن  أهمية  أكدت عيل  كام   ،
الثقافة  للفتيات يف قرص  ثقافية  برامج 
وتنميتها  مواهبهم  ثقل  عيل  تعمل 
و  الــراث  الفتيات  بتعليم  واالهتامم 
مشاركتها يف االنشطه الثقافيه و الفنية 
يف عرض القضايا املتعلقة باملرأة والفتاة 
وخاصة قضايا العنف ضد املرأة وتعلم 
من  واالستفادة  السيناوي  التطريز  فن 
ذلك يف متكينها اقتصاديا واجتامعيا، كام 
لنرش ووجود  االرسه  اهميه  إيل  أشارت 

السالم
الذي  الجيل  تريب  التي  هي  فــاالرسه 
يصنع السالم واهميه دور االم يف تربيه 
والــوالء  ــالق  واالخ القيم  عيل  ابنائها 
العنف  ونبذ  االخــر  وتقبل  واالنتامء 
(ال  شعار  ونرش  املــراه  ضد  والتطرف 

لختان اإلناث وال للزواج املبكر )
املرأةوالسالمه  وذلك حرصا عى صحه 
االرسه  أساس  هى  فاملرأه  لها  النفسيه 
تتقدم  باملرأة  و  املجتمع  نواه  واالرسه 

األمة وترتقي، كام تم
تتضمن  والتى  الحملة  رسائل  نقل 
تكريس ثقافة األمن والسلم  املجتمعي 
وربطها بالربامج و املرشوعات التنموية 
الكربى تركيزاً عى القري ذات األولوية 
يف مباردة حياة كرمية ، من خالل تعزيز 
السالم  قيم  ترسيخ  يف  املرأة  مشاركة 
تنمية مجتمعاتها  ازدهار و  و األمن و 

املحلية
وشمل اللقاء انشطة فنية شملت

عروض يصحبه اغاين وطنية
والرسم عيل الوجوة والتلوين

محامية مكتب شكاوى  تحدثت  ، كام 
القانوىن  الجانب  عن  املجلس  فــرع 
القانونية  اإلجـــراءات  يتضمن  الــذى 
الشخصية  األحوال  بقضايا  يتعلق  فيام 
للختان  املجرمة  بالقوانني  والتعريف 
التى  والخدمات  الشكاوى  مكتب  دور 
خالل  من  مجانا  للشاكيات  يقدمها 
ملساندة  املتطوعني  املحامني  شبكة 
أمام  ومتثيلها  قانونيا  ــرأة  امل ودعــم 
تقع  التي  الشكاوى  ــواع  وأن القضاء 
الرد عى  املكتب وتم  ضمن إختصاص 
عن  والتنويه  القانونية  االستفسارات 

الخط الساخن 15115 للشكاوى.

انطالق فعاليات حملة طرق األبواب ” 
املرأة املصرية صانعة السالم” املرحلة 

الثانية بشمال سيناء

يتم  ولن  فوري  بشكل  املخالفات 
التهاون مطلقا مع أي مخالف.

الحمالت  استمرار  املحافظ  وأكد 
املعنية،  الجهات  كل  مع  بالتنسيق 
البناء  وإيقاف  تعديات  أي  ملنع 
الرقعة  للحفاظ عى  فورا  املخالف 
الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع 

ال مخالفني .
مبتابعة  الجولة  املحافظ  واستكمل 
إزالة املباين املتعارضة مع املرشوع 
الدائري  الطريق  لتوسعة  القومي 
بنطاق املحافظة، بعزبة مراد بقرية 

بلقس مبركز ومدينة قليوب .
مبتابعة  الجولة  املحافظ  واختتم 
محمد  قرص  محيط  تطوير  أعامل 
أعامل  باستكامل  وجه  عيل، حيث 
دهان املباين املحيطة بقرص محمد 
عيل والتشديد عى أصحاب املباين 
برسعة االنتهاء من دهان منازلهم، 
ودهــان  صيانة  بعمل  وجــه  كام 
مع  الديكورية  الكهرباء  أعمدة 

الوسطى  بالجزر  األحواض  تعزيز 
بالزهور، كام تابع تركيب العالمات 
شاهد  كام   ، الجديدة  اإلرشادية 
ــوك عى  ــرل ــع اإلن املــحــافــظ وض

األرصفة ودهان البلدورات .
بحضور كل من مجدي نجاح رئيس 
/طلعت  والــلــواء  قليوب  مدينة 
الخيمة  شربا  مدينة  رئيس  منصور 
واللواء سامي عالم رئيس حي غرب 

شربا الخيمة .

الهجان  عبدالحميد  اللواء  أجرى 
ميدانية  جولة  القليوبية،  محافظ 
 ، قليوب  ومدينة  مبركز  مفاجئة 
تم  التي  البناء  مخالفات  ملتابعة 
رصدها من خالل وحدة املتغرات 
أي  برصد  تقوم  والتي  املكانية، 
فوري،  بشكل  األرض  عى  متغر 
تجاه  القانونية  اإلجــراءات  التخاذ 
البناء  ملنع  املخالفة،  مرتكبي 
األرض  عى  والتعدي  العشوايئ 

الزراعية والبناء بدون ترخيص .
وخالل الجولة وجه املحافظ بإزالة 
مبنى مكون من دور أريض وعلوي 
بالخرسانة  مر2   300 مساحه  عى 
بقرية  والشابوري  املقاطع  بحوض 
بلقس مركز ومدينه قليوب ، موجها 
حيال  القانونية  اإلجراءات  باتخاذ 
محرض  وعمل  املخالفة،  صاحب 
له والتحويل إىل النيابة العسكرية، 
مؤكدا أن وحدة املتغرات املكانية 
ترصد  واألحــيــاء،  واملــدن  باملراكز 

محافظ القليوبيه يتابع إزالة املباني املتعارضة مع أعمال توسعة 
الطريق الدائري ومتابعة أعمال تطوير محيط قصر محمد علي

الفرع واالستاذة نرسين حمدي محامية 
قرص  ممثيل  وحضور  الشكاوي  مكتب 
أرشف  االستاذ  بقيادة  العريش  ثقافة 

والفرقة  الثقافة  عام  مدير  املرشحاين 
إحسان  األستاذة  هنأت  حيث  الفنية 
داود غايل مقررة الفرع الحضور بذكري 

ووجهت  املجيدة،  اكتوبر  انتصارات 
التهنئة عيل إطالق

انتي_ “علشان  حملة  مرص”  “نستله 

وتناول الوجبات للفئات املستفيدة.
والتعليامت  النرشات  توافر   .6
“محرض  باملدارس  التغذية  ومستندات 
الشهادات   / التغذية  لجنة  تشكيل 
 / اليومي  الفحص  محرض   / الصحية 
بيان  استامرة   / اليومي  الرصف  اذن 
مندوب  تفويض   / املجمعة  الوجبات 
الغرامات  وإجاميل   / التوريد  جهة 

وغرها”.
7. عقد االجتامعات الدورية باملديرية 
األمناء  ومجلس  التغذية  مسئويل  مع 
تواجه  التي  املشكالت  لحل  باإلدارات 
دور  وتفعيل  الخربات،  ولنقل  التنفيذ 
لرفع  املدرسية  والصحافة  املكتبة 

مستوى الثقافة الغذائية.
يف  للتغذية  العامة  اإلدارة  تُخطر   .8
عقبات  الفور حال وجود  الحال وعى 
أو مشاكل أو أزمات أثناء تنفيذ تقديم 
الوجبات حتى يتسنى لنا اتخاذ الالزم.

رياض  مرحلة  تالميذ  جميع  تغذية   .9
مرحلة  وتالميذ  “رسمي”  األطفال 
التعليم  ومدارس  االبتدايئ  التعليم 
 %  100 استهداف  بنسبة  املجتمعي 

كأولويات يف التغذية.
10. استهداف جميع تالميذ املحافظات 
الحدودية واملناطق النائية والصحراوية 

يف بعض املحافظات.
ملكونات  املنتجة  الجهات  خضوع   .11
الدورية  للمتابعة  املدرسية  الوجبات 
من قبل الهيئة القومية لسالمة الغذاء 
لضامن  الغذاء  سالمة  اشراطات  وفق 
فرات  طوال  املنتج  وجودة  سالمة 

التوريد.
12. تواىف املديريات من الجهة املنتجة 
الهيئة  الصادرة من  الشهرية  بالشهادة 
هذه  مبوجب  التوزيع  ويتم  القومية 

فيصل ابو هاشم شمال سيناء

الشهادة.
تم  التي  التوريد  جهة  وضع  يتم   .13
الوجبات  توريد  عى  معها  التعاقد 
الكامل  اإلرشاف  تحت  املدرسية 
للوزارات املعنية طوال فرة التوريد كال 

فيام يخصه.
 14. رضورة وجود عضو من التموين 
اللجان  الربية والتعليم يف   / الصحة   /
املدرسية  بالتغذية  الخاصة  الفنية 
واملشكلة  باملديرية  الثالثية)  (اللجنة 

بقرار من املحافظ.
بإخطار  التوريد  جهة  تقوم   .15
املخزن  بعنوان  التعليمية  املديريات 
الرئييس داخل نطاق املحافظة املرخص 

ومستوىف لالشراطات الصحية.
اإلجراءات  لكافة  املخازن  إخضاع   .16
املختصة  الجهات  من  املتبعة  الصحية 
باملحافظة قبل اتخاذ إجراءات التخزين 
الغذاء  سالمة  واشراطات  الستيفائها 
من قبل الهيئة القومية لسالمة الغذاء.
 17. ال يتم تخزين الوجبات من الجهة 
لها  التابع  الرئييس  املخزن  يف  املوردة 
داخل نطاق املحفظة والذي تم إقراره 
مبوجب  إال  الثالثية  اللجنة  قبل  من 
الهيئة  من  الصادرة  الشهرية  الشهادة 

القومية لسالمة الغذاء.
18. تخضع الوجبات للفحص الظاهري 
يومي  باملدارس مبوجب محرض فحص 
التلف  لعالمات  مظاهر  وجود  وعند 
وذلك  فيه،  املشكوك  استبعاد  يتم 

مبوجب محرض إثبات حالة .
الكمي  التحليل  بإجراء  االلتزام   .19  
التغذوية” عى  القيمة  شهريا “تحليل 
أن يتم سحب عينة من إحدى دفعات 
الشهرية مرة كل شهر وتلذي  التوريد 
للتغذية  القومي  املعهد  مبعرفة  يتم 

وفقا لخطة سحب العينات.
األمنية عى جميع  املوافقة  تتخذ   .20
القامئني عى تسليم الوجبات من جهة 
بأسامء  املديرية  إخطار  ويتم  التوريد، 
لكل  القومي  الرقم   / املحمول  وأرقام 
ومندويب  التوريد  جهة  مفوض  من 

التوزيع.
للمدارس  توجيها   20 تصدر  التعليم 
حول التغذية املدرسية أبرزها الفحص 

اليومى
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خفض صندوق النقد الدوىل توقعاته 
لنمو االقتصاد العاملى إىل 5.9% خالل 
 %0.1 ــدره  ق بانخفاض  أي   ،2021
شهر  يف  السابقة  بتوقعاته  مقارنة 
أداء  ىف  انخفاضا  يعكس  ما  يوليو، 
بسبب  املتقدمة  الــدول  اقتصادات 
عن  فضال  الطاقة،  إمــدادات  أزمات 

تداعيات جائحة “كوفيد-19”.
االقتصاد  آلفاق  تقرير  أحدث  وتوقع 
النقد  صندوق  عن  الصادر  العاملي 
منو  انخفاض  الثالثاء  اليوم  الــدويل 
إىل   2022 عام  يف  العاملي  االقتصاد 
4.9%، وانخفاضه مجدًدا ىف عام 2026 

إىل %3.3.
النمو  انــخــفــاض  الــتــقــريــر  ــزا  وعـ
عوامل  عدة  إىل  العاملي  االقتصادي 
دلتا،  ملتحور  الرسيع  االنتشار  منها 
جديدة،  متحورات  ظهور  وخطر 
العادل  التوزيع  عــدم  إىل  إضافة 
للقاحات حول العامل وتباين ذلك بني 

الدول املتقدمة والدول الناشئة.

صندوق النقد الدوىل يخفض توقعاته لنمو 
االقتصاد العاملى إىل %5.9

الراجع  من  مزيدا  التقرير  وتوقع 
الناشئة  ــواق  ــ األس ىف  ــاج  ــت اإلن يف 
بطء  بسبب  النامية  واالقتصادات 
توزيع اللقاحات وتقديم تدابر دعم 
يف  مطروح  هو  مام  عام  بشكل  أقل 

االقتصادات املتقدمة.
وأكد الصندوق عى أن الحصول عى 
استباقية  دعم  تدابر  وتقديم  اللقاح 
هام املحركان الرئيسيان لدعم التعايف 
ظل  يف  خاصة  العاملي،  االقتصادي 
االقتصاد  وجود عدة تحديات تواجه 
الوظائف  منو  ضعف  منها  العاملي 
عن  فضال  التضخم،  معدالت  وارتفاع 
قضية  وكذلك  الغذايئ  األمن  انعدام 

تغر املناخ.
وتوقع الصندوق أيضا تراجع الضغوط 
إال   ،2022 خالل  السلع  أسعار  عى 
بالنسبة  مختلفا  سيكون  الوضع  أن 
لألسواق الناشئة واالقتصادات النامية 
الذي  التضخم  ارتفاع معدالت  وسط 
نتج عنه زيادة أسعار املواد الغذائية 

وارتفاع أسعار النفط، كام أدى خفض 
أسعار الرصف إىل ارتفاع أسعار السلع 

املستوردة.
وصول  عدم  من  الصندوق  وحــذر 
املواطنني  من  أكرب  لعدد  اللقاحات 
تراجع  الذي  الوقت  يف  العامل  حول 
فيه معدالت النمو، وكذلك تتزايد فيه 

معدالت التضخم.
ويف حال استمرار الفجوة بني العرض 
لفرة  الجائحة  عن  الناجمة  والطلب 
يف  يتسبب  فقد  املتوقع،  من  أطول 
وكذلك  األسعار  عى  أكــر  ضغوط 

زيادة يف معدالت التضخم.
ترسيع  أن  عى  الصندوق  ــدد  وش
عملية التطعيم ألكرب عدد من السكان 
حول العامل سيظل عى رأس سياسات 
الصندوق الذي قام بزيادة ما يعادل 
650 مليار دوالر من حقوق السحب 
بتطعيم  مساعيه  لتحقيق  الخاصة 
يف  السكان  من   %40 عن  يقل  ال  ما 
و%70   2021 نهاية  بحلول  دولة  كل 
بحلول منتصف 2022 لترسيع التعايف 
متحورات  ظهور  وتجنب  االقتصادي 
أخرى من شأنها التأثر بالسلب عى 

االقتصاد العاملي.
وحث الصندوق املجتمع الدويل عى 
عدة  لحل  الجهود  من  مزيد  بذل 
غازات  انبعاثات  منها  أخرى  قضايا 
النزاعات  وكذلك  الحراري  االحتباس 
حد  ــع  وض عــن  فضال  الــتــجــاريــة، 
للتنافس الشديد بني الرشكات العاملية 
عاملي  اتفاق  إىل  التوصل  خالل  من 

لتحديد حد أدىن لرضائب الرشكات.

بالسفر  لقائه  ىف  املالية..  وزير 
السويرسي بالقاهرة:

الحكومية  الطروحات  برنامج 
جيدة  فرصة  العامة..  للرشكات 

للمستثمرين السويرسيني
التحول الرقمى ملنظومتى الرضائب 
والجامرك.. يخدم االقتصاد القومى

السفر السويرسي بالقاهرة:
الرشكات  استثامرات  تعزيز 
مع  بالرشاكة  مبرص  السويرسية 

القطاع الخاص
اهتامم سويرسى بتنشيط التعاون 

ىف مجال البنوك والتأمني
الرشكات  من  كبر  ترحيب 
السويرسية العاملة يف مرص بنظام 

»ACI«
املالية،  وزير  معيط،  محمد  أكد 
تشجيع  عى  الدولة  حرص 
االستثامر الخاص املحى واألجنبي، 
القطاع  زيادة مساهمة  من خالل 
الشاملة  التنمية  الخاص يف عملية 
النمو  قاطرة  باعتباره  واملستدامة، 
عى  تساعد  التي  االقتصادى 

االقتصاد،  عجلة  دوران  استدامة 
مشرًا إىل أن ما قامت به الحكومة 
من  املاضية  سنوات  السبع  خالل 
لتهيئة  مسبوقة  غر  مرشوعات 
البنية األساسية عى أعى مستوى؛ 
ساعد عى تحسني مناخ االستثامر، 

وجذب استثامرات جديدة.
السويرسي  والسفر  الوزير  تطرق 

خالل  جارنييه،  بول  بالقاهرة 
حوار  إطالق  أهمية  إىل  لقائهام، 
بالبلدين  املالية  وزاريت  بني  دورى 
خالل  عليه  االتفاق  تم  ما  ملتابعة 
السويرسي  املالية  وزير  زيارة 
للقاهرة ىف يوليو املاىض؛ عى نحو 
وتبادل  التعاون  تعزيز  ىف  يسهم 
االهتامم  ذات  القضايا  ىف  الخربات 

املالية: حريصون عىل تشجيع االستثامر الخاص املحىل واألجنبى ىف مص

التي  ــدول  ال إحــدى  مرص  تعد 
مع  اسراتيجية  برشاكة  تتمتع 
حيث  ــدويل،  ال البنك  مجموعة 
اإلمنايئ  التعاون  محفظة  تضم 
 15 ــدوىل  ال البنك  مع  الجارية 
مختلفة  قطاعات  يف  مرشوًعا 
والصحة  التعليم  قطاع  تتضمن 
االجتامعي  والتضامن  والنقل 
ــرصف  ــان وال ــك ــرول واإلس ــب وال
الصحي والتنمية املحلية والبيئة، 

بقيمة 5.4 مليار دوالر.
أتاح  فإنه  الــدويل  للبنك  ووفًقا 
157مليار دوالر ملساعدة البلدان 
أزمة  لتداعيات  التصدي  عى 
أنظمة  تعزيز  خالل  من  كورونا 
الرعاية الصحية، ومساعدة الدول 
األكر فقرًا، وكذلك تعزيز وصول 
لقاح كورونا للعديد من البلدان.

الدويل  التعاون  وزارة  وتشارك 
مجموعة  لــدى  مرص  ومحافظ 

من  العديد  يف  الــدويل،  البنك 
االجتامعات  ضمن  الفعاليات 
الدويل  البنك  ملجموعة  السنوية 
والتي  ــدويل  ال النقد  وصندوق 
 17-11 من  الفرة  يف  تنطلق 
افراضيا،  وتعقد  الجاري  أكتوبر 
البلدان  “مساعدة  عنوان:  تحت 
ــرن  ــتــعــايف األخـــرض امل ــى ال ع
للتحديات  واالستعداد  والشامل 
املستقبلية”، وتبحث العديد من 
األجندة  عى  الهامة  املوضوعات 
العاملية منها التحول اىل االقتصاد 
ــدة الـــدول  ــان ــس ــرض، وم ــ االخ
التي  النمو  معدالت  الستعادة 
كورونا  جائحة  جراء  انخفضت 
وتعزيز األمن الغذاىئ وغرها من 

املوضوعات.
ومن املقرر أن تشارك الوزارة يف 
الحوارية  الجلسات  من  العديد 
فعاليات  ضمن  واالجتامعات 

ملجموعة  السنوية  االجتامعات 
النقد  وصندوق  ــدويل  ال البنك 
الدويل، بهدف مناقشة التحديات 
التي تواجه التنمية يف العامل ومن 
بينها جلسة عن متويل التحول اىل 
قطاع نقل ذيك وأخرض ومكافحة 
املناخية، وكذلك جلسة  التغرات 
حوارية رفيعة املستوى ملحافظي 
حول  العربية  الــدول  من  البنك 

مرشوعات الربط الكهربايئ.
الدويل  البنك  مجموعة  وذكرت 
أن  اإللــكــروين،  موقعها  عــى 
عل  تعمل  السنوية  االجتامعات 
الواجب  اإلجــراءات  استكشاف 
للميض  املستقبل،  يف  اتخاذها 
لتنمية،  تحقيق  نحو  ــا  ــدًم ق
عن  الناتجة  التداعيات  ومواجهة 
جائحة كورونا والتغرات املناخية 
ومناقشة الحلول املبتكرة للتغلب 

عى هذه الجائحة.

5.4 مليار دوالر قيمة التعاون بني مصر ومجموعة 
البنك الدوىل فى مشروعات التنمية

املشرك.
الطروحات  برنامج  إىل  أشار 
العامة  للرشكات  الحكومية 
جيدة  فرصة  مبثابة  يُعد  الذى 

للمستثمرين السويرسيني.
كبرًا  شوطًا  قطعنا  أننا  أضاف 
الرضيبية  املنظومات  تطوير  ىف 
املالية  والشبكة  والجمركية 

للحكومة التى كانت قاطرة التحول 
القومى،  االقتصاد  لخدمة  الرقمى 
مرشوعات  تنفيذ  خالل  من 
»اإلقرارات  منها:  التقنية  عالية 
اإللكرونية،  والفاتورة  اإللكرونية، 
الرضيبية  اإلجراءات  ومنصة 
املوحدة املميكنة، وميكنة الطعون 
اإللكروين«،  واإليصال  الرضيبية، 
املسبق  التسجيل  نظام  جانب  إىل 
تم  الذى   »ACI« للشحنات 
تطبيقه إلزاميًا عى املوانئ البحرية 

يف األول من أكتوبر الجاري.
بالقاهرة  السويرسي  السفر  أكد 
عى  بالده  حرص  جارنييه،  بول 
الرشكات  استثامرات  تعزيز 
فيها  مبا  مرص،  يف  السويرسية 
املرشوعات املتاحة الجارى تنفيذها 
بنظام املشاركة مع القطاع الخاص 
يف  املساهمة  إىل  إضافة   ،»P.P.P«
الحديدية  السكك  منظومة  تطوير 
مبرص، الفتًا إىل أن هناك وفًدا من 
 »Swiss Railways« مؤسسة 
املقبلة  الفرة  خالل  مرص  سيزور 

قطاع  يف  املتوافرة  الفرص  لبحث 
عى  مؤكدا  الحديدية،  السكك 
بالده   ىف  املستثمرين  اهتامم 
بفرص التعاون واالستثامر مبرص ىف 

مجال البنوك والتأمني.
بنجاح  املالية  وزير  جارنييه،  هنأ 
التسجيل  منظومة  تطبيق  انطالق 
املسبق للشحنات »ACI«، موضًحا 
أنها القت ترحيبًا كبرًا من الرشكات 
السويرسية العاملة يف مرص ملا لها 
من أثر إيجايب يف تسهيل املعامالت 

التجارية.
الشحات  من:  كل  اللقاء  حرض 
الجامرك،  مصلحة  رئيس  غتوري 
أول  مساعد  الرشقاوي  وشرين 
الوزير للشئون االقتصادية، والسفر 
الوزير  مستشار  حسني  حسام 
للعالقات الخارجية، ونرسين الشني 
املستثمرين،  دعم  وحدة  رئيس 
بأعامل  القائم  حمدى  ودعاء 
الخارجية،  العالقات  وحدة  رئيس 
والدكتورة منرة مكرم رئيس اإلدارة 

املركزية لإلعفاءات الرضيبية.
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خطف االجساد لفلذات االكباد
بقلم المهندسة رشا سالم

ذو  البحري  زيــاد  أحمد  الجميل  الطفل 
الثامين سنوات أبن املحلة العريقة والذي تم 
أختطافه عيل يد أشخاص مجهولون فنزعوه 
؛  الجسد  من  الروح  كأنتزاع  والدته  يد  من 
باألسلحة  هددوها  بأن  آجرامهم  وزاد  بل 
متسكت  عندما  يسحلونها  وكــادوا  النارية 
بقرة عينيها وفلذة كبدها والذوا بالفرار بعد 
للمجهول  اختطفوه  ؛  املريرة  لهم  مقاومتها 
وبني رصاخات األم والعويل الذوا بالفرار إيل 
جحيم ينتظر الطفل الجميل الذي ال يعلم 
عن الدنيا شيئا سوي لحظاته الجميلة املليئة 

باللعب واملرح .
من  السياسية  القيادة  توليه  ملا  ونظرا 
عيل  ؛  وآمنه  وسالمته  بالطفل  األهتامم 
الفور أتخذت أجهزة األمن املعنية أجراءاتها 
الجرمية محرة  ؛ وكانت  الفورية ملالحقتهم 
الرية  الطبقة  من  ليسوا  زيــاد  أهل  الن 
يطمعون أن يتم دفع الفدية فهم ميتلكون 
صباح  كل  والدته  ــاد  زي يصطحب  محل 

لفتحه

 2021 أغسطس   31 الثالثاء  يوم  فجر  ويف 
تحرير  تم  االختطاف  قليلة  ساعات  وبعد 
ليعيد  الفور يف غضون ساعات  الطفل عيل 
الفرحة  املقاتليني  ــرصي  امل ــن  األم ــراد  أف
لقلوب أمه وأبيه الذبيحة فيعيدون الفرحة 
لقلوبهم مرة آخري ؛ جرمية هزت املجتمع 
عيل  خوفا  القلوب  وأدمت  بعنف  املرصي 
قلوب  بعدها  لتطمنئ  اختطف  عندما  زياد 

املرصيني ومن قبلهم القيادة السياسية
األخر  أو  االول  القبيح  باملشهد  ليس  هذا 
سبتمرب  ه  يف  تحديدا  اختطاف  فاعقبه 
من  جميل  لطفل  آخــر  أختطاف   2021
قرية الشامية التابعة ملحافظة أسيوط وهو 
الست  ذو  عزت  نادي  أمر  الجميل  الطفل 
لهوه  وأثناء  بالنجارة  يعمل  فوالده  اعوام 
أمام املنزل تم أختطافه من قبل مجهولون 
نارية  دراجــة  يستقلون  كاممات  يرتدون 
والذوا بالفرار للزراعات وسط تدافع من عم 
وليدهم  النقاذ  القرية  وأهايل  أمر  الطفل 

الــخــطــف 
املــنــشــورة 
عـــام  يف 
وقد   2016
أغلبها  جاء 
ل  للحصو
فدية  عيل 
مبلغ  أو 
مــــــايل يف 
ــل  ــيـ ــبـ سـ
أطـــــــالق 

رساح املختطف.
املرتبة  جــاءت   .. األجتامعية  العوامل   –
التانية بنسبة 10 % حيث تكررت يف أربع 
الحصول عيل  حاالت كان بعضها من أجل 
تخويف  أجل  من  أو  املحكمة  يف  شهادة 
أرسة الضحية من القيام بأمر معني أو من 

أجل الضغط لتحقيق مطلب أجتامعي .
بكافة  والعصبية  السياسية  العوامل   –
بنسبة  الثالثة  املرتبة  يف  كانت   .. أشكالها 
نرشها  تم  التي  الخطف  جرائم  من   %  10
ورمبا يرجع ذلك إيل طبيعة الفرة األنتقالية 
بعد  املرصي  املجتمع  يعيشها  زال  ما  التي 
وجــاءت  املعارصة  السياسية  التحوالت 
وذلك  الرابعة  املرتبة  يف  األرسية  العوامل 
الحاالت  هذه  يف  قام  حيث   %  8 بنسبة 
بعملية الخطف أحد أفراد األرسة من أجل 
الحصول عيل أبنه بعد الطالق أو من أجل 
الضغط عيل زوجته لتحقيق مطلب معني .

أو  العرض  كهتك  اآلخــري  الدوافع  أما   –
األغتصاب تكون باعداد قليلة من حوادث 

الخطف بنسبة 10 % .
ويف الختام نستعرض أهم األحتياطات التي 
لحامية  أب  أو  أم  أي  تتخذها  ان  يجب 
؛  الخطف  لعمليات  التعرض  من  أبناؤهم 
فقد جاءت بنصائح تقدمها الدكتورة/ هبة 
عني  بطب  النفيس  الطب  أستاذ  عيسوي 
للطب  األمريكية  الجمعية  زميل  شمس 

النفيس فتقول :-
توضح  أن  األم  عــيل  يجب  الــبــدايــة  يف 
بجسده  املختصة  ــور  األم بعض  لطفلها 
حدوده  ومعرفة  عليه  املحافظة  وكيفية 
التعامالت  اآلخر معه يف  الغر وحدود  مع 

يقابلها  التي 
ــه  ــات حــي يف 
الــيــومــيــة 
وحددت تلك 
الطرق لألم يف 
عدة نقاط :-

ــب  ــج ي  –
تضعي  أن 
عـــيـــنـــيـــي 
طفلك  ــيل  ع
ــان  أيــنــام ك
ــص  ــاألخـ وبـ
الحدائق  يف 

وذلك  الرفيهية  األطفال  أماكن  و  العامة 
بيديك طول  به  ألنك ال تستطعني األمساك 
الوقت بل أتركيه يلعب بحرية ولكن يجب 
عليك أن تحذريه من أي طفل آخر غريب 
عنه ؛ وأذا تعرف عيل أحد األطفال فعليه أن 
يأيت ويعرفه عليي أوال قبل البدء يف اللعب 

معه ثم تتابعينهام بعينيك باستمرار .
– عند ترك الطفل مبفرده أو لديه مترين يف 
النادي فيتم تنبيهه أال يتحدث إيل األغراب 
وال  حدث  مهام  النادي  خارج  يخرج  وأال 
وغريب  سنا  منه  أكرب  هو  من  إيل  يتحدث 
عيل األطالق ويكون هذا التنبيه ال يكون يف 
شكل ترهيب مام حوله ولكن التوضيح أنه 
ال عالقة له بالناس الكبرة ألنهم ليسوا من 

نفس السن فال نتحدث او نحي معهم.
حلوى  سواء  أحد  من  هدايا  قبول  عدم   –
او مأكوالت أو لعبة ألنه قد يضع املختطف 

مخدر بالحلوي أو العصر .
– أذا تاه الطفل عن أمه أو أبيه ووجد نفسه 
يف مكان ال يعرفه فعليه أن يلجأ إيل أقرب 
فرد  أي  أو  ماركت  او سوبر  املول  يف  محل 
أمن متواجد يف املكان ليساعده يف أن يكون 

بأمان.
– الطفل يف املراحل األويل من عمره تكون 
األرقام  حفظ  ويستطيع  جدا  قوية  ذاكرته 
بسهولة فعليك أن تساعديه عيل حفظ رقم 

األم أو األب .
– حث الطفل عيل الرصاخ بصوت عال أذا 
حاول أحدهم بدفعه بشدة أو ملس جسده.

– تعليم الطفل أن يحفظ عنوان املنزل حتي 
يفلت  أن  واستطاع  تاه  أو  أختطافه  تم  أذا 
من الخاطفني يستطيع ان يدل من يساعده 

عيل الوصول لذويه.
أكبادنا  وفلذات  أعيننا  قرة  يا  وأبنائنا  بناتنا 
التي متي عيل األرض حفظكم الله من أي 
سوء أو رش يحيق بكم ؛ وجعلكم الله بنات 
الوطن  رفعة  عيل  يعملون  صالحني  وأبناء 

كان  وحال  إكــراه،  بدون  كان  اذا  سنوات 
فتكون  فدية،  بطلب  مصحوبًا  الخطف 
عن  تقل  ال  ملدة  املشدد  السجن  العقوبة 
عرشين  عى  تزيد  وال  عاما  عرشة  خمس 
سنة، وقد تصل العقوبة إىل اإلعدام يف حالة 

تعرض حياة الطفل للخطر أو الوفاة.
الجرمية،  لتلك  كامال  بابا  تخصيص  وتم 
»الباب الخامس«، يف قانون العقوبات حول 
 289 املادة  نصت  حيث  األطفال،  خطف 
عى أن »كل من خطف من غر تحيل وال 
إكراه طفالً، يعاقب بالسجن املشدد مدة ال 
تقل عن عرش سنوات«، بينام نصت املادة 
ال  مدة  بالسجن  يعاقب  »أنــه  عى   283
تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفالً 
أبدله  أو  أخفاه  أو  بالوالدة  العهد  حديث 

بآخر أو عزاه زوًرا إىل غر أي من والديه«.
20 عاما عقوبة الخطف باإلكراه

أنه  عى  القانون  من   290 املادة  ونصت 
كل من خطف بالتحايل أو اإلكراه شخًصا، 
عن  تقل  ال  مدة  املشدد  بالسجن  يُعاقب 
جناية  فاعل  عى  ويُحكم  سنني،  عرش 
إذا  املؤبد  السجن  أو  باإلعدام  الخطف 
أو  املخطوف  مواقعة  جرمية  بها  اقرنت 

هتك عرضه.
الخاطف  صلة  هي  ما  نتساءل  هنا  ومن 
و  العوامل  وكذلك  الخطف  بالضحايا 
يف  األجابة  ونجد  ؟  الخطف  وراء  الدوافع 
دراسة قام بها السيد الدكتور / عبد التواب 
جابر أحمد محمد مي وهو باحث دكتوراة 
اآلداب  بكلية  الجنايئ  األجتامع  علم  يف 

بجامعة أسيوط
صلة الجناة بالضحايا يف جرائم الخطف

األرسة  أفراد  به  يقوم  وهو  عائيل  خطف 
الخالفات  بسبب  يتم  وغالبا  واألقـــارب 

العائلية وخاصة بسبب حضانة الطفل.
أما الخطف غر العائيل 50 % يتم من خالل 
باملخطوفني  لديهم معرفة وعالقة  أشخاص 
من زمالء واالصدقاء كانت بنسبة 20 % ثم 

الغرباء 18 % ثم الجران 13 % .
للباحث  الدراسة  خالل  من  نتعرف  ولي 
الدافعة  األجتامعية  العوامل  أهم  عيل 
الرتكاب جرمية الخطف نوردها كالتايل …

يف  آتت  حيث   .. األقتصادية  العوامل   –
جرمية  ألرتكاب  املحركة  العوامل  مقدمة 
جرائم  جملة  من   %  69 يف  الخطف حيث 

مستشارك القانوين
وردنا سؤال من احد القراء

كنت بسال عن قضية رد الشبكة
انا معايا فواتر الشبكة ومختومة

تديني  عاوزاة  كانت خاطبتي  واليل 
نص الشبكة بس

انا خطبتها اقل من شهرين
اية اإلجراءات القانونية الالزمة حيال 

ذلك
وهل الفواتر فقط اثبات حق.

املستشار  عيل  املوضوع  وبعرض 
القانوين للموقع افاد :-

القانون  يف  رصيــح  نص  يوجد  ال 
املرصي ينظم وضع الشبكه املقدمه 
حاله  يف  للمخطوبه  الخاطب  من 
فسخ الخطبه ولكن اعتربها القانون 
 ، الخاطب  يقدمها  التي  كالهدايا 
الهبه  عى  يرسي  ما  عليها  فيرسي 
وجاز للطالب ان يطلب من القضاء 
امــام  ــوى  دع بأقامه  الشبكه  رد 
محكمه االرسه للمطالبه برد الشبكه 
فاتوره  اصل  ارفــاق  مع  قيمتها  او 
رشاء املصوغات الذهبيه وللمحكمه 
الثبات  للتحقيق  الدعوى  تحيل  ان 

للشبكه  الخاطب  تسليم  واقعه 
تسليمها  عدم  واثبات  للمخطوبه 

للخاطب بعد فسخ الخطوبه
الطرف  تــلــزم  ان  للمحكمه  و 
الشبكه  رد  االنفصال  ىف  املتسبب 

للطرف االخر
و ميكن اثبات الحصول عى الشبكه 
احد  عى  الواقع  الــرضر  اثبات  او 
فواتر  و  الشهود  بشهاده  الطرفني 

الرشاء.
حسني قطامش

املستشار القانوين

الله ثم  وتم اطالق اعرة نارية ولوال عناية 
الذين  الرشفاء  الرسيع  األمن  قوات  تدخل 
يتعاملون مع قضايا خطف األطفال بأهتامم 
هو  خطف  من  يعتربون  ألنهم  جدا  زائد 
ساعه   24 غضون  ويف  كبد  وفلذه  لهم  ابن 
الرشطة  بني  النار  اطالق  تبادل  تم  أقل  أو 
الجناة  أحد  قتل  عن  أسفر  واملختطفني 
عزت  نادي  أمر  الجميل  الطفل  وتحرير 
تعانق  وهــي  القلوب  الفرحة  لتخطف 
عاشها  قاسية  مغامرة  بعد  النحيل  جسده 

الصغر .

والتي  البشعة  الجرائم  هــذه 
تثر  القبيح  بوجهها  علينا  تطل 
جرائم  الن  القلوب  يف  الرعب 
الخطف أصبحت ليست مقترصة 
الغنية  الطبقات  من  أهايل  عيل 
لطلب  الجناة  بهم  يطمع  ممن 
أنهم  بل  ؛  كبرة  مببالغ  فدية 
ألرس  فدية  ويطلبون  يخطفون 
مثل  متتلك  ال  الحال  متوسطة 
الخطف  أسباب  يتعدي  أو  املطلوبة  املبالغ 
لخصومة مع عم او خال الطفل الضحية او 

الخطف بسبب االنتقام .
الخطف  جرائم  أصــل  يف  التعمق  وعند 
البالغات  عدد  تزايد  تم  انه  نجد  وأسبابها 
بعد 2010 وذلك حسب ما جاء يف بيانات 
والطفولة  لألمومه  القومي  املجلس  أظهرها 
رسمية  أحــصــاءات  آخــر  تكشف  حيث  ؛ 
مرص  ان  الطفل  نجدة  خط  عن  والصادرة 
تشهد ما يصل لحالتي خطف يوميا ؛ وطبقا 
الجنائية  البحوث  ملركز  سابقة  ألحصاءات 
حالة   856 تسجيل  تم  تسجيل  تم  فقد 
خطف (بهدف طلب فدية) يف العام 2012، 

ثم زاد العدد إىل 1860 يف العام 2013.
العام 2016، بلغ متوسط عدد بالغات  ويف 
خطف األطفال حوايل 30 طفال شهريا، طبقاً 
لترصيحات سابقة آنذاك ملسؤول خط نجدة 
والطفولة  لألمومة  القومي  باملجلس  الطفل 
أحمد حنفي، وذلك مبا يشكل 1.5 باملئة من 

عدد األطفال.
تكشف  و2019   2018 الــعــامــني  ويف 
إحصاءات خط نجدة الطفل عن تلقي ما 

يزيد عم 2264 بالغاً بحالة خطف.
ومن خالل تحركات الرشطة ورسعة إلقائهم 
القبض عيل الجناة كان يجب ان نربز هذا 
الرشطة  جهاز  من  رائع  من  االكر  الدور 
وكيفية تعاملهم بشكل رسيع ؛ فام هو رس 
مثل  غموض  كشف  يف  نجاحهم  وأسباب 
تلك القضايا ورسعة تحرير املختطفني خالل 
أدوات  الرشطة  ؟!امتالك  قالئل  سويعات 
وأستخدمهم  الدقة  عالية  تكنولوجية 
الجناة.. أساليب حديثة ومتطورة يف رصد 
 ”%  100 املختطفني؛  تحرير  ىف  واحرافية 
“جرائم  كشف  يف  الداخلية  نجاح  نسب 
مبكافحة  الرشطة  تهتم  حيث  النفس”، 
ورسعة  الجرائم،  من  النوع  هذا 
عى  والقبض  غموضها  كشف 
لدولة  انــقــاذا  عليها،  القامئني 
الدولة  لهيبة  وتأكيًدا  القانون، 
التي  األنفس  وقدرتها عى حامية 
وتعد  ؛  بالحق  إال  قتلها  الله  حرم 
أصعب  من  “الخطف”  جرائم 
مرتبطة  كونها  الجنائية،  الجرائم 
“كوكتيل  ــرى  أخ جــرائــم  بعدة 
بحيازة  ترتبط  حيث  جــرائــم”، 
مرشوعة،  غر  بطريقة  أسلحة 
واحتجاز مواطنني، وإرهاب أبرياء 
وغرها  العام،  السلم  وتكدير  وترويعهم، 

من الجرائم األخرى.
باتت الرشطة املرصية، متتلك من االحرافية 
والدقة ما يؤهلها للتعامل مع هذه الجرائم 
الصعبة ورسعة ضبط مرتكبيها، من خالل 
تطويع التكنولوجيا الحديثة لصالح العمل 
األمني، واستخدام األساليب الحديثة لتتبع 
الخاطفني  أماكن وجود  الخاطفني وتحديد 
شديدة  باحرافية  األمــاكــن  ومداهمة 

وتحرير املختطفني.
التصدي  يف  أســايس  يشء  الوقت،  عامل 
الرشطة  تسابق  حيث  االختطاف،  لجرائم 
الزمان من أجل انقاذ حياة األبرياء تخوفا 
من تعرضهم من مكروه من قبل الخاطفني، 
عى  الحفاظ  يف  الرشطة  تنجح  ثم  ومن 

هذه األنفس وإعادتهم لذويهم ساملني.
بشأن  املواطنني  من  عدد  مخاوف  وسط 
أعــادت  األطــفــال،  خطف  ظاهرة  عــودة 
إىل  »زياد«،  املحلة  طفل  اختطاف  حادثة 
وعى  الجرائم،  من  النوعية  تلك  األذهان 
إعادة  يف  األمــن  قــوات  نجاح  من  الرغم 
ملواجهة  تعالت  املطالب  أن  إال  الطفل، 
مثل هذه الجرائم وتغليظ العقوبات بحق 

مرتكبيها.
سنوات  بـ10  تبدأ  األطفال  خطف  عقوبة 

وتصل إىل املؤبد
تبلغ  املــرصى،  العقوبات  لقانون  ووفقا 
 10 املشدد  السجن  الطفل  خطف  عقوبة 

مستشارك القانوني

حسني قطامش / املحامي

مدى   يعكس  كرمية  حياة  ــرشوع  م
من  الريف  حياة  بنقل  الدوله  اهتامم 
وتطويرها  الحضاريه  اىل  العشوائيه 
جميع  وتــوفــر  كرميه  حياة  لخلق 
وفتح  املــرصى  الريف  ىف  الخدمات 
املجتمع  ىف  جديده  استثامريه  افاق 
الريفى وخلق فرص عمل والقضاء عى 
االرسه  جعل  وكذلك  والفقر  والبطاله 
لالقتصاد  وداعــمــه  منتجه  املرصيه 
تطوير  مرشوع  تنفيذ  وياىت  الوطنى 
الريف املرصى وخلق حياة كرمية من 
خالل هذا املرشوع العمالق، الذى يعد 
املرشوع األهم من أجل  بناء اإلنسان 
املرصى وتطوير جوانب البنية األساسية 
املعيشية  ــواحــى  ــن وال ــخــدمــات  وال
واملرشوعات  والصحية  واالجتامعية 
انعكاسها  وكذلك  واملتوسطة  الصغرة 
املقدمة  الخدمات  تطويرأدء  عى 
العشوائيات  عى  والقضاء  للمواطن 
بشكل  عمل  ــرص  ف خلق   وكــذلــك 
الحياة  توفر سبل  إىل  تهدف  كبر،كام 
الكرمية للفئات األكر احتياجا يف القرى 
هذه  اطلقت  ،وقد  واملرصى  والريف 
املبادره بعد املجهود الرائع الذى بذله 
الجهاز املركزى للتعبيئه العامه االحصاء 
بركات  خرت  اللواء  العمالق  بقياده 
وقد كشف هذا املسح عن 4648 قريه 
مرصيه يقطنها اكر من 58%من سكان 

ما  وجود  عن  املسح  كشف  كام  مرص 
يقرب من 53%من قرى مرص يوجد بها 
بها مشاكل وعن  شبكات رصف صحى 
اهم املشاكل البيئيه اظهر املسح وجود 
القرى بها شبكات ضغط عاىل  52%من 

مام يؤثر عى صحه السكان.
وبناء عى ما تقدم قام فخامه الرئيس 
كرميه  حياه  مرشوع  باطالق  السيىس 
جنيه  500مليار  بتكلفه  القرى  لتطوير 
عى مدار ثالث سنوات للنهوض بريف 
الفالح  معيشه  مستوى  ــع  ورف مرص 
االهدف  من  مجموعه  املبادره  وتضم 
املواطنني  كاهل  عن  التخفيف  هى 
الريف  يف  احتياجا  األكر  بالتجمعات 

واملناطق العشوائية يف الحرض.
الريفية  للتجمعات  الشاملة  والتنمية 
عى  القضاء  بهدف  احتياجا  ــر  األك
الفقر متعدد األبعاد لتوفر حياة كرمية 
مستوى  عى  للمواطنني  مستدامة 
الجمهوريةاىل جانب االرتقاء باملستوى 
لألرس  والبيئي  واالقتصادي  االجتامعي 
توفر  عــى   العمل  املستهدفة.مع 
فرص عمل لتدعني استقاللية املواطنني 
املعيشة  مبستوى  للنهوض  وتحفيزهم 
اشعار  املحلية.و  وتجمعاتهم  ألرسهم 
يف  إيــجــايب  بــفــارق  املحيل  املجتمع 
تنظيم  جانب  معيشتهم.اىل  مستوى 
الثقة يف  املدين وتطر  املجتمع  صفوف 

يف  االستثامر  الدولة.و  مؤسسات  كافة 
الفجوات  سد  املرصي  االنسان  تنمية 
وتوابعها. والقرى  املراكز  بني  التنموية 
املشركة  املسؤولية  قيم  احياء  مع. 
لتوحيد  الرشيكة  الجهات  كافة  بني 
والقرى  املراكز  يف  التنموية  التدخالت 

وتوابعها.
يف  العشوائية  املناطق  تطوير  وايضا  
توفر  املبادرة  تلك  تستهدف  املــدن، 
للمواطن،  األمن  واملالذ  املالئم  السكن 
املقدمة  الخدمات  مبستوى  واالرتقاء 
والخدمات  املرافق  من  للمواطنني 
واالجتامعية،ورفع  والتعليمية  الصحية 
األكــر  الفقرة  األرس  عــن  املــعــانــاة 
احتياجا، واالستثامرات الضخمة ىف هذا 
املرشوع العمالق من خالل ضخ مزيد 
واملتوسطة  الصغرة  املرشوعات  من 
اقتصادية  عوائد  لها  ستكون  التى 
املرصى  بالريف  الرقى  ىف  واجتامعية 
وجعل  عمل  فرص  توفر  خالل  من 

األرسة املرصية منتجة بشكل كبر.
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ملا  األول  املسبب  القلب  أمراض  تعد 
يقارب ثلث الوفيات يف جميع أنحاء العامل، 
وميكن تقليل خطر اإلصابة بهذه األمراض 
يلعب  حيث  السليم،  الغذاء  بتناول 
النظام الغذايئ دوراً هاماً يف تعزيز صحة 
باألمراض،  خطرإصابته  وتقليل  القلب، 
أن  األطعمة  لبعض  ميكن  الواقـــع،  ففي 
تؤثر عى ضغط الـدم، والدهون الثالثية، 
وكل  الـدم،  يف  الكوليسرول  ومستويات 
بأمراض  لإلصابة  خطر  عوامل  هي  هذه 
القلب. وهناك العديد من األطعمة ميكن 
األمراض  من  القلب  حامية  تناولها  أن 
هذا  يف  منها  بعضاً  سنذكر  املختلفة، 
املقال. فالسبانخ يحتوي عى العديد من 
املواد الكيميائيّة، والفيتامينات، واملعادن 

مبا يف ذلك حمض الفوليك، والحديد، التي 
وتساعد  األمراض،  من  العديد  تحارب 
أن  كام  القلب.  أمراض  من  الحامية  عى 
املهمة،  الغذائية  بالعنارص  الفراولة مليئة 
التي تلعب دوراً أساسياً يف صحة القلب، 
فهي غنية مبضادات األكسدة التي تحمي 
وااللتهابات  التأكسدي،  اإلجهاد  من 
كام  القلب،  أمراض  تطور  يف  تسهم  التي 
تساهم أيضاً يف خفض نسب الكوليسرول 
الفراولة  إضافة  بأن  وجد  ولقد  الضار. 
يحسن  أن  ميكن  اليومي  الغذايئ  للنظام 
األوعية  تبطن  التي  الخاليا  وظيفة  من 
يف  التحكم  عى  يساعد  مام  الدموية، 
الصویا جسم  وميد  وتجلطه.  الدم  ضغط 
قليلة  نسبة  إىل  اضافة  بالربوتني،  اإلنسان 
من الدھون، ونسبة منخفضة الكولسرول 
خطر  من  الجسم  حامية  وبالتايل  اليسء، 
تناول  ويعد  القلب.  بأمراض  اإلصابة 
القمح مفيد جداً للقلب، وذلك ألنه يوفر 
للجسم،  املختلفة  والفيتامينات  األلياف 
الكوليسرول  نسبة  من  يقلل  وبذلك 
القلب،  عضلة  صحة  يحسن  مام  الضار، 
الطامطم  أن  كام  بالجسم،  الدم  وضغط 
األكسدة،  ومضادات  بالفيتامينات،  غنية 
للدم،  منقية  تعترب  أنها  إىل  باإلضافة 
الجذور  من  الجسم  تحمي  فهي  وبذلك 
وحدوث  األكسدة  ومتنع  الضارة،  الحرة 
مستويات  من  تزيد  أنها  كام  االلتهابات، 
من  تقلل  وبالتايل  الجيد،  الكوليسرول 

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

أطعمة لعالج أمراض القلب
والرشايني.  القلب  بأمراض  اإلصابة  فرصة 
أن  ميكن  الثوم  أن  الدراسات  وأثبتت 
يساعد يف تحسني صحة القلب، ويخفض 
الكوليسرول  ويقلل  املرتفع،  الدم  ضغط 
الكيل، ومينع تراكم الصفائح الدموية، مام 
الدم.  بجلطات  اإلصابة  خطر  من  يقلل 
خطر  بتقليل  التفاح  تناول  ارتبط  ولقد 
الحتوائه  وذلك  القلب،  بأمراض  اإلصابة 
املختلفة  املركبات  من  العديد  عى 
(الفيتامينات، واملعادن، وحمض الفوليك، 
عى  تعمل  التي  الفالفونويد)  والحديد، 
تحسني العوامل املختلفة املتعلقة بصحة 
اللوز مفید لعضلة القلب،  القلب. ويعد 
األلياف،  عى  احتوائه  بسبب  وذلك 
واملغنيسيوم،  والحديد،  ب،  وفيتامني 
للقلب،  املفيدة  املشبعة  غیر  والدهون 
بالجسم،  اليسء  الكوليسرول  يقلل  كام 

ويرفع مستويات الكوليسرول الجيد.  

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

كيف تؤثر اضطراب 
الدورة الشهرية على 
صحة القلب؟ دراسة 

توضح

كيف تؤثر اضطراب 
الدورة الشهرية على 
صحة القلب؟ دراسة 

توضح

5 أطعمة يومية تساعدك على الحصول 
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كورونا وأخواته.. 7 أمراض 
فريوسية هددت البشر
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زمن  منذ  موجودة  الفروسية  األمــراض 
التكنولوجية  التطورات  ومــع  بعيد، 
للوقاية  طرقا  العلامء  اكتشف  والطبية، 
ىف  رشاســة  الفروسات  أكــر  بعض  من 
التاريخ ومكافحتها، ومع ذلك، يبدو أنه ال 
الفروسية، ويستمر  األمراض  لهذه  نهاية 
ظهور فروسات جديدة مختلفة، وىف هذا 
فروسية  أمراض   7 عى  نتعرف  التقرير 

قاتلة، وفقاً ملوقع “تاميز أوف إنديا”.
ــواع عــديــدة مــن األمــراض  وهــنــاك أنـ
الفروسية التى قد تصيب األفراد بطريقة 
مختلفة، وأكر األمراض الفروسية انتشاًرا 
لكنه قابل للشفاء هو نزالت الربد، بينام 
يعد فروس كورونا من الفروسات األكر 
الفروسية  األمراض  بعض  وهناك  فتًكا، 
وال  تسببت  والتى  فتًكا  واألكر  املميتة 
تزال تسبب الكثر من الرضر حول العامل.
بحياة  أودت  قاتلة  فروسية  أمــراض   7

البرش
فروس كورونا

معدى  تنفىس  مرض  هو  كورونا  فروس 
موجود منذ أكر من عام ونصف ميكن أن 
الخفيفة  العدوى  من  به  اإلصابة  تراوح 
يتم  مل  وإذا  الشديدة،  إىل  واملتوسطة 
التعامل معها برسعة ميكن أن تؤدى إىل 
أخطر  أحد  والوفاة،  املستشفى  دخول 
عى  القدرة  عدم  هو  الفروس  جوانب 
التنبؤ به وقدرته عى التحور مبعدل كبر.
متالزمة الرشق األوسط التنفسية (مرس)

كبرة  عائلة  هى  التاجية  الفروسات 
من  كل  ىف  املــوجــودة  الفروسات  من 

الحيوانات والبرش، والتى ال تقترص فقط 
تسبب  أن  وميكن  كورونا،  فروس  عى 
أمراًضا خطرة مثل متالزمة الرشق  أيًضا 

األوسط التنفسية (مرس).
ىف  مرة  ألول  مارس  فروس  تحديده  تم 
عام 2012، ووفًقا ملنظمة الصحة العاملية 
ىف  وتسبب  شخًصا   2499 مارس  أصاب 
861 حالة وفاة عى مستوى العامل، ويقال 
إن معدل الوفيات بفروس كورونا يصل 
إىل 37.2% مقارنة مبعدل الوفيات املقدر 

الحاىل من 2% إىل 3% لفروس كورونا.
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الوخيمة  الحادة  التنفسية  املتالزمة 
(سارس)

سارس هو أحد أعضاء عائلة الفروسات 
التاجية، وميكن أن تؤدى متالزمة الجهاز 
أيًضا  (سارس)  الوخيمة  الحادة  التنفىس 
الفروس  هذا  اكتشاف  تم  الوفيات،  إىل 
عندما حدث  فرباير 2003،  مرة ىف  ألول 
تفىش مميت ىف الصني واستمر ىف التأثر 

عى أربع دول أخرى.
طريق  عن  ينتقل  فــروس  ألنه  ونظرًا 
خالل  من  ينترش  أن  ميكن  فإنه  الهواء، 
قطرات الهباء الجوى الصغرة، إىل جانب 
ذلك ميكن أن تساعد األسطح امللوثة أيًضا 

عى انتشاره.
حمى  من  األعـــراض  تــراوح  أن  ميكن 
خفيفة وقشعريرة إىل صداع وأمل عضيل 
الحاجة  إىل  الشديدة  الحاالت  تؤدي  قد 
تسبب  أن  وميكن  الصناعى  التنفس  إىل 

الوفاة.

فروس إيبوال
عى  لإليبوال  فاشيات  أول  حدثت  عندما 
اإلطالق ىف السودان والكونغو الدميقراطية 
األطباء  قلق  ذلك  أثــار  واحــد،  وقت  ىف 
والعلامء من جميع أنحاء العامل. يقال إن 
أو  الدم  مالمسة  من خالل  ينترش  املرض 
من  األنسجة  أو  األخرى،  الجسم  سوائل 

األشخاص أو الحيوانات املصابة.
العاملية  الصحة  منظمة  لبيانات  ووفًقا 
الحاالت  مــوت  معدل  متوسط    يبلغ 
 ،%50 نحو  اإليــبــوال  بــفــروس  املصابة 
وتفاوتت معدالت وفاة الحاالت من %25 

إىل 90% ىف حاالت التفي السابقة.
فروس نقص املناعة البرشية “اإليدز”

(اإليدز)  املكتسب  املناعة  نقص  متالزمة 
نقص  فروس  يسببها  مزمنة  حالة  هى 
املناعة البرشية (HIV) وهو مرض يهدد 
ذلك  ومع  له،  عالج  يوجد  وال  الحياة 
والتشخيص  الوقاية  ىف  التقدم  بسبب 
اإلصابة  أصبحت  والــرعــايــة،  والــعــالج 
بفروس نقص املناعة البرشية حالة طبية 

ميكن التحكم فيها.
ووفًقا لتقارير منظمة الصحة العاملية “ال 
ميثل  البرشية  املناعة  نقص  فروس  يزال 
حيث  كبرة،  عاملية  عامة  صحية  مشكلة 
أودى بحياة نحو 36.3 مليون حتى اآلن”.

األنفلونزا
مرًضا  األنفلونزا  عدوى  تسبب  أن  ميكن 
مفاجئ  ظهور  إىل  وتؤدي  حاًدا  تنفسيًا 
للحمى والسعال والصداع وآالم العضالت 
والتهاب  الشديد  والتوعك  واملفاصل 
منظمة  وقالت  األنــف.  وسيالن  الحلق 
األنفلونزا  أوبئة  إن  العاملية  الصحة 
السنوية تؤدى إىل نحو 3-5 ماليني حالة 
مرض شديد ونحو 250 إىل 500 ألف حالة 

وفاة.
(H1N1) أنفلونزا الخنازير

هناك أربعة أنواع من فروسات األنفلونزا 
املوسمية وهى النوع A و B و C و D كال 
النوعني A و B يسببان “أوبئة موسمية” 

حسب منظمة الصحة العاملية.
أنفلونزا   ،  A النوع األنفلونزا من  فروس 
أنفلونزا  باسم  أيًضا  واملعروف   ،  H1N1
فروس  ــالالت  س أحــد  هو   ، الخنازير 
ربيع  يف  ظهرت  التى  العديدة  األنفلونزا 

عام 2009.
ــراض  األم عى  السيطرة  ملركز  ووفــًقــا 
اكتشافه  “تم   (CDC) منها  والوقاية 
برسعة  وانترش  املتحدة  الواليات  يف  أوالً 
فروس  واحتوى  العامل،  أنحاء  جميع  يف 
H1N1 الجديد عى مجموعة فريدة من 
تحديدها  يتم  مل  التي  األنفلونزا  جينات 

من قبل يف الحيوانات أو البرش.

غر  الشهرية  الــدورة  تؤدي  أن  ميكن 
أداء  يف  فادحة  خسائر  إىل  املنتظمة 
ميكن  لألطباء،  فوفًقا  الحيوي،  الجسم 
أن يؤثر عدم انتظامها عى عى صحة 
يجب  مدى  أي  إىل  ولكن  أيًضا،  قلبك 
ما  وهو  ذلك،  إزاء  بالقلق  نشعر  أن 
“تاميز  مبوقع  املنشور  التقرير  يوضحه 

أوف انديا”.
غر  الشهرية  الــدورة  يجعل  الذي  ما 

املنتظمة تشكل خطورة كبرة ؟
عدم  وراء  األسباب  من  العديد  هناك 
تبقى  ولكن  الشهرية،  الدورة  انتظام 
األسباب  أحد  املبايض  تكيس  متالزمة 
انتظام  عدم  إىل  تؤدي  التي  الرئيسية 

الحيض لدى النساء املصابات به.
من املعروف أن متالزمة تكيس املبايض 
سن  يف  نساء   8 كــل  مــن   1 تصيب 
اإلنجاب، وقد بدأت تتحول إىل وباء من 
تلقاء نفسها مع زيادة عدد الحاالت يف 
السنوات األخرة، وميكن أن تؤدي هذه 
الصحية  املشاكل  من  للعديد  الحالة 
واالضطراب  الوزن،  زيادة  ذلك  يف  مبا 
الــدورة  تدفق  واضطراب  الهرموين، 
الشهرية، والتأثر عى اإلنجاب، وغرها.

املبايض  تكيس  متالزمة  بني  الصلة  ما 
وصحة  الشهرية  الدورة  انتظام  وعدم 

القلب ؟

ىف  تسبب  املبايض  تكيس  متالزمة 
الشهرية،  الدورة  انتظام  عدم  الغالب 
نظرًا للمشاكل الهرمونية الناتجة عنها، 
حيث ميكن أن يؤدي وجود مستويات 
ــورة يف  ــذك ــدة مــن هــرمــونــات ال زائـ
الجسم إىل مقاومة األنسولني ما يرتب 
وارتفاع  السكرى  مبرض  اإلصابة  عليه 
من  وغرها  الكوليسرول  مستويات 

األمراض املزمنة.
النساء  أن  أيًضا  الــدراســات  وجــدت 
املبايض  تكيّس  مبتالزمة  املصابات 
 %28 بنسبة  ــى  أع مخاطر  لديهن 
مقارنة  القلب  يف  مبشاكل  لإلصابة 
أن  يعنى  ما  وهو  النساء،  من  بغرهن 
النساء هو  القلب بني  بأمراض  اإلصابة 

أيًضا أعى من الرجال.
وراء  الرئيسية  األسباب  أحد  يكمن 
القلب  بأمراض  اإلصابة  خطر  زيــادة 
األعراض  املبايض يف  تكيس  يف متالزمة 
مثل  تسببها،  التي  الجانبية  ــار  واآلث
الذى ال يؤدي فقط  مقاومة األنسولني 
من  ولكنه  السكري،  اإلصابة مبرض  إىل 
الدموية،  واألوعية  القلب  نظر  وجهة 
فإن  لألنسولني،  مقاوًما  كونك  فــإن 
اإلجهاد  من  عالية  ألحــامل  التعرض 
متالزمة  مع  آخر  شائع  عامل  (وهــو 
ارتفاع  إىل  ــؤدي  ي املبايض)  تكيس 

التمثيل  الدهون وتشوهات  مستويات 
خطر  من  يضاعف  مبا  األخرى  الغذايئ 
اإلصابة بأمراض القلب، لذلك من املهم 
تكيس  ملتالزمة  املبكر  التشخيص  جًدا 
املبايض من أجل إدارتها والسيطرة عى 

الحالة.
تكيس  متالزمة  إدارة  ميكنك  كيف 
بأمراض  اإلصابة  خطر  لتقليل  املبايض 

القلب؟
ــحــفــاظ عى  وال ــوزن  ــ ال ــاص  ــق إن  –
الجسم  كتلة  ملؤرش  جيدة  مستويات 

املناسب لعمرك وطولك.
وتقليل  صحى،  غــذايئ  نظام  اتباع   –
واألطعمة  املــضــاف  السكر  تــنــاول 

املصنعة.
لألكسدة  مضاد  غذايئ  نظام  اتباع   –

وغني بالربوتني.
– تناول منتجات خالية من الجلوتني أو 

منتجات األلبان.
 5-4 الرياضة  مامرسة  عى  احريص   –

مرات يف األسبوع.
– العمل عى تقليل مستويات التوتر.

– مامرسة اليوجا ومتارين التأمل.
– اتبعِ املامرسات الصحية للقلب.

منتظم  نوم  عى  حصولك  من  تأكِد   –
دون إزعاج.

الغذائية  العنارص  العديد من  هناك 
األساسية التي تتطلبها أجسامنا ألداء 
وظائف صحية، وأحد هذه العنارص 
أجسامنا  تحتاجها  التي  الغذائية 
 ،12 ب  فيتامني  هو  معتدلة  بكمية 
فإذا كنت تشعر باإلرهاق أو الدوار 
أو الخمول أو تواجه فقدان الشهية، 
فمن املحتمل أن يكون لديك نقص 
التقرير  هــذا  يف   ،12 ب  فيتامني 
قد  يومية  أطعمة   5 عى  نتعرف 
تساعدك عى الحصول عى فيتامني 

.”NDTV“ ب 12، وفقاً ملوقع
ال ينتج جسم اإلنسان فيتامني ب12  
بشكل طبيعي، وهو من الفيتامينات 
الهامة التي تشارك بشكل أسايس يف 
والحمض  الحمراء  الدم  خاليا  إنتاج 
يحصلون  ال  األفــراد  بعض  النووي، 
 ، فيتامني ب 12  يكفي من  ما  عى 
امتصاص  اآلخرون  يستطيع  ال  بينام 
ما يكفي منه بغض النظر عن الكمية 
التي يتناولونها، ونتيجة لذلك، ينترش 

بني  خاصة   ،  12 ب  فيتامني  نقص 
كبار السن.

عى  تساعدك  قد  يومية  أطعمة   5
الحصول عى فيتامني ب 12

البيض
ميكنك الحصول عى جرعتك اليومية 
من فيتامني ب 12 عن طريق تضمني 
يعترب  الغذايئ،  نظامك  يف  البيض 
أو  اإلفطار،  عى  املسلوق  البيض 
رائعة  طريقة  والعشاء،  الغداء  عى 
فيتامني  من  ثابتة  إمدادات  لتوفر 
البيض  استخدام  أيًضا  ميكن   12 ب 
للشوربات  الغذايئ  املحتوى  لتعزيز 

واملقليات.
اللنب

منتجات  يف  يتوفر   12 ب  فيتامني 
عى  سهل  الــرايــب  اللنب  األلــبــان، 
املعدة وميلء باملزايا الصحية، مبا يف 

ذلك املساعدة يف الجهاز الهضمي.
الجنب القريش

 12 ب  فيتامني  مصادر  أفضل  من 

أخرى  بفيتامينات  أيضاً  غنية  وهى 
والكالسيوم املعزز لصحة العظام.

الدجاج
الدجاج مصدر جيد لفيتامني ب 12 
إضافة  تعد  الحيوانية.  األطعمة  بني 
والذي  الغذايئ،  نظامك  إىل  الدجاج 
الخايل  للربوتني  مصدًرا  أيًضا  يعد 
للتأكد  أخرى  طريقة  الدهون،  من 
العنارص  ينقصه  ال  جسمك  أن  من 

الغذائية.
األسامك

ب12   فيتامني  عى  العثور  ميكن 
التونة  تتوفر  األســامك  يف  بكرة 
ومجموعة  والرسدين  والسلمون 
البحرية  املــأكــوالت  من  متنوعة 
األخـــرى. وفــًقــا لـــوزارة الــزراعــة 
عى  السلمون  يحتوي   ، األمريكية 
كمية عالية من الربوتني ، بحوايل 40 
جراًما يف نصف فيليه كوب أو 150 
يوفر  املصفى  الرسدين  من  جــرام 

554% من فيتامني ب 12.
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فيها  أحداث مهمة،  وقعت ىف سنة 95 هجرية 
فتوحات وبها الكثر من الغنائم، كام مات فيها 
يقوله  الذى  فام  الثقفى،  يوسف  بن  الحجاج 

الراث اإلسالمي؟
يقول كتاب البداية والنهاية لـ الحافظ ابن كثر 

تحت عنوان “ثم دخلت سنة خمس وتسعني”
وافتتح  الروم،  بالد  الوليد  بن  العباس  غزا  فيها 

حصونا كثرًة.
وفيها فتح مسلمة بن عبد امللك مدينة ىف بالد 
الروم، ثم حرقها ثم بناها بعد ذلك بعرش سنني.

وفيها افتتح محمد بن القاسم مدينة املولينا من 
بالد الهند، وأخذ منها أمواال جزيلًة.

وفيها قدم موىس بن نصر من بالد األندلس إىل 
من  تحمل  العجل  عى  األموال  ومعه  إفريقية 

كرتها، ومعه ثالثون ألف رأس من السبي.
وفيها غزا قتيبة بن مسلم بالد الشاش، ففتح مدنا 
وأقاليم كثرة، فلام كان هناك جاءه الخرب مبوت 
بالناس  الحجاج بن يوسف فقمعه ذلك، ورجع 

إىل مدينة مرو، ومتثل بقول بعض الشعراء:
لعمرى لنعم املرء من آل جعفر * بحوران أمىس 

أعلقته الحبائل

أحداث مهمة وقعت فى سنة 95 
هجرية.. ما يقوله الرتاث اإلسالمى

الثاين  عبدالله  امللك  رعاية  تحت 
عنه شهدت  وباإلنابة  األردن،  ملك 
هيفاء النجار وزيرة الثقافة األردنية، 
والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة 
التى  االحتفالية  املرصية،  الثقافة 
تأسيس  مئوية  مبناسبة  أقيمت 
ونظمها  الهاشمية  األردنية  اململكة 
والتفوق،  لإلبداع  الحسني  صندوق 
أصدقاء  جمعية  مــع  بالتعاون 
وأحياها  األردن،  مــهــرجــانــات 
السيمفوىن  الــقــاهــرة  ــرا  ــس أورك
الوطنى  املعهد  أوركسرا  مبشاركة 
للموسيقى مع املطربة غادة عباىس 
هيثم  الدكتور  املوسيقار  بقيادة 
قرص  مرسح  عى  وذلــك  سكرية، 
للشباب،  الحسني  مبدينة  الثقافة 
مرص  سفر  كامل  رشيف  بحضور 
باألردن، وعدد من األمراء والسفراء 
وهزاع  املرصية  السفارة  وأعضاء 
الثقافة  وزارة  عام  أمني  ــرباري  ال
األردنية ومجموعة من الشخصيات 

السياسية والعامة باألردن.

وزيرة الثقافة فى االحتفالية
الدكتورة  الثقافة  وزيــرة  وقدمت 
لألردن  التهنئة  الدايم  عبد  إيناس 
بالتواجد  فخرها  وأكدت  وشعبها، 
املرصى ىف االحتفال مبئوية تاسيس 

ىف االحتفال مبئوية تأسيس اململكة، 
املثمر  بالتعاون  سعادته  وأبــدت 
من  االستفادة  ومثنت  مرص  مع 
خربائها ىف مختلف مجاالت اإلبداع 
لألوركسرا،  املتميز  وباملستوى 
تقديم  ىف  باقتدار  نجح  ــذى  وال
والتى  عــامن  حبيتك  سيمفونية 

صورت تاريخ اململكة.

االحتفالية بمئوية تأسيس 
األردن

وكان أوركسرا القاهرة السيمفوىن، 
الوطنى  املعهد  أوركسرا  مبشاركة 
غادة  الشابة  واملغنية  للموسيقى 
الدكتور  املوسيقار  بقيادة  عباىس 
سيمفونية  قــدم  سكرية،  هيثم 
بعنوان “اململكة األردنية الهاشمية.. 
قائد  تأليف  من  عــامن”  حبيتك 
الحفل وكلامت عى البترى، وتحي 
محاور  خــالل  مــن  األردن  قصة 
الدولة  تأسيس  وتصور  متعددة 
مبختلف  نسيجها  وتعايش  األردنية 
استخدام  ويتم من خاللها  أطيافه، 
كأفكار  األردنية  الشعبية  األلحان 
تتناول  كام  دالــة  وألحان  بنائية 
مسرة الهاشميني عرب الزمن، مرورا 
بالثورة العربية الكربى مع تعريف 
أسسوا  الذين  الهاشميني  بامللوك 

لعهد  تصوير  يليها  األردن،  لنهضة 
امللك عبد الله الثاين بن الحسني مع 
توليه  قبل  لحياته  الدرامي  الرسد 
األردنية  األفــراح  وتصوير  الحكم 
من خالل العرس األردين الذي يتم 
شتى  من  لحنية  مناذج  تقديم  فيه 
مناطق اململكة الشاملية والجنوبية 
واألصـــول  ــبــدويــة  وال والريفية 
والرشكسية،  والشامية  الفلسطينية 
والتقدم  األردن  مسرة  وتجسد 
املجاالت  مختلف  يف  ــار  واالزدهـ
التعليمية،  االقتصادية،  العلمية، 
من  وغرها  العمرانية  النهضة 
خمس  إىل  تقسيمها  وتم  املجاالت 
حركات هى الثورة العربية الكربى ، 
ميالد أمر هاشمي ، العرس األردين 

. مرثية الحسني والفجر الجديد.
الله  عبد  امللك  مندوب  وحرصت 
الثقافة  وزيرة  النجار،  هيفاء  الثاين 
التكريم  درع  إهداء  عى  األردنية، 
وزيرة  عبدالدايم  إيناس  للدكتور 
املتميزة  للمشاركة  تقديرا  الثقافة 
يف  السيمفوين  القاهرة  ألوركسرا 
االحتفال مبئوية اللملكة، كام تسلم 
املوسيقار هيثم سكرية درع تكريم 
عام  ومدير  ياغي  عيل  والدكتور 

صندوق الحسني لإلبداع والتفوق.

وزيرا ثقافة مصر واألردن يشهدان 
االحتفال بمئوية تأسيس اململكة 

األردنية

التبادلية  اإلبداعية  املجاالت  أن 
التعاون  بروتوكول  يضمها  التى 
أشكال  مختلف  عرض  عى  تعمل 
أفراد  عى  والفكرى  الفنى  الحراك 

املجتمعني املرصى واألردىن.
النجار  هيفاء  أعربت  جانبها  من 
عن سعادتها بإبرام هذا الربوتوكول 
توليها  مهام  بداية  ىف  يأىت  الــذى 
ترحيبها  ــدت  وأب الثقافة  وزارة 
إيناس  املرصية  الثقافة  بوزيرة 
البداية  ىف  وأكــدت  الدايم،  عبد 
البلدين  عمق العالقات املتينة بني 
تأسست  عالقة  وهى  الشقيقني، 
والتضامن  الواحدة  الثقافة  عى 

العرىب املشرك.
وتاريخية  راسخة  عالقات  أنها  كام 
الــثــاين،  عبدالله  املــلــك  كرسها 
ىف  السيىس  الفتاح  عبد  والرئيس 
تجاه  املشركة  مواقفهام  تنسيق 
قضية  وأهمها  العربية،  القضايا 
العرب األوىل قضية فلسطني، وعى 

رأسها عروبة القدس الرشيف.
ــن تــلــك الــعــالقــات  ــا م ــطــالق وان
البلدين،  قادة  ورؤى  التاريخية، 
ىف  الرغبة  تأىت  األجيال  وطموح 
بني  الثقافية  العالقات  تطوير 
املجاالت  ىف  الشقيقني  بلدينا 
الثقافية  واإلدارة  والثقافية  الفنية 

والصناعات الثقافية التى من شأنها 
تبادل الخربات وإتاحة الفرص أمام 
والتواصل  للحوار  البلدين  مثقفى 
املثمر لالرتقاء بالوعى ملا فيه خر 

األجيال ونهضة البلدين.
وأشارت إىل أن املشاركات الثقافية 
بني  حقولها  باختالف  والفنية 
البلدين، تواصلت عرب عقود طويلة، 
املثقفني  مشاركات  عــرب  وتـــزال 
والفنانني املرصيني التى كان آخرها 
مشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة ىف 

مهرجان جرش.
مشاركة  تتزامن  أن  سعداء  ونحن 
أوركسرا أوبرا القاهرة ىف سمفونية 
ضمن  الهاشمية  األردنية  اململكة 
الدولة  بتأسيس  اململكة  احتفاالت 
الربنامج  توقيع  مــع  ــة  ــي األردن
التنفيذى للتعاون الثقاىف بني بلدينا 

الشقيقني.
الثقاىف  التعاون  هذا  أن  وتابعت 
املئوية  إىل  اململكة  عبور  مع  يأىت 
األردنية  الدولة  عمر  من  الثانية 
عليها  تنطوى  التى  املضامني  عى 
تأسيها  منذ  األردنية  الدولة  رسالة 
ىف التنسيق العرىب ىف كل املجاالت 
شأنها  من  التى  والفنية  الثقافية 
وإرشاق  وارتقائها  ــة  األم نهضة 

مستقبلها ورفعة أجيالها.

وقعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد 
عن  ممثلة  الثقافة،  وزيرة  الدايم، 
النجار  وهيفاء  املرصية،  الحكومة 
حكومة  عن  األردن  ثقافة  وزيرة 
الثقاىف  للتعاون  اتفاقية  بالدها 
حضور  ىف  البلدين  بني  والفنى 
باألردن  مرص  سفر  كامل  رشيف 
ــزاع الــربارى أمــني عــام وزارة  وه
باملركز  وذلــك  األردنــيــة،  الثقافة 
برنامجا  وتتضمن  امللىك  الثقاىف 
تنفيذيا بني الجانبني لألعوام 2021- 
2023، وذلك دعام وتعزيزا لعالقات 
املـتميزة  الثنائية  األخوة والصداقة 
واستكامال  املجاالت،  مختلف  ىف 
لتنفيذ اتفاقيات التعاون املربمة بني 
البلدين الشقيقني املوقعة ىف عاّمن 

ىف مثانينيات القرن املاىض.
إن  الــدايــم  عبد  إيناس  وقالت 
العالقات الثنائية بني مرص واألردن 
يؤكد  ما  وهــو  الــجــذور،  ممتدة 
الرؤى العميقة للرئيس عبد الفتاح 
الثاىن  الله  عبد  وامللك  السيىس 
العالقات  وتطوير  دعم  بأهمية 
أن  وأضافت  البلدين،  بني  الثقافة 
التعاون يستهدف استثامر الروابط 
التاريخية لخلق املزيد من التامزج 
الشقيقني  الشعبني  بني  الثقاىف 
وأكدت  الناعمة،  القوى  باستخدام 

مصر توقع اتفاقية للتعاون الثقافى 
والفنى مع األردن

مشاركة  أن  إىل  وأشارت  اململكة، 
هذه  ىف  السيمفوىن  األوركــســرا 
التعاون  لتعزيز  نواة  يعد  املناسبة 

مجاالت  مختلف  ىف  األشقاء  مع 
من  الناعمة  القوى  باعتبار  اإلبداع 
أهم وسائل التواصل بني الشعوب.

النجار  هيفاء  وجهت  جانبها  من 
عبد  إيناس  وللدكتورة  الشكر ملرص 
املشاركة  الثقافة عى  الدايم وزيرة 

فإن تحى ال أملك حياىت * وإن متت فام ىف حياىت 
بعد موتك طائل

وفيها كتب الوليد إىل قتيبة بأن يستمر عى ما 
هو عليه من مناجزة األعداء، ويعده عى ذلك 
ويجزيه خرا، ويثنى عليه مبا صنع من الجهاد، 

وفتح البالد، وقتال أهل الكفر والعناد.
ابنه  الصالة  عى  استخلف  الحجاج  كان  وقد 
عبد الله، فوىل الوليد الصالة والحرب باملرصين 
ووىل  كبشة،  أىب  بن  يزيد   – والبرصة  الكوفة   –
الحجاج  كان  وقيل:  مسلم،  بن  يزيد  خراجهام 
واستمر  الوليد،  فأقرهام  ذلك  عى  يستخلفهام 

سائر نواب الحجاج عى ما كانوا عليه.
وكانت وفاة الحجاج لخمس، وقيل: لثالث بقني 
من رمضان، وقيل: مات ىف شوال من هذه السنة.
وحج بالناس فيها برش بن الوليد بن عبد امللك، 

قاله أبو معرش والواقدي.
وفيها قتل الوضاحى بأرض الروم ومعه ألف من 

أصحابه.
وىف هذه السنة كان مولد أىب جعفر املنصور: عبد 

الله بن محمد بن عى بن عبد الله بن عباس.
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كبر  تغير  بــإجــراء  واتــســاب  يقوم 
شأنه  من  الصوتية  املالحظات  عى 
إدخــال  عرب  كبر،  بشكل  تحسينها 
يف  أسهل  لجعلها  التعديالت  بعض 
املالحظات  أن  السيام  االستخدام، 
الصوتية هي إحدى أكر طرق الدردشة 
مستخدمو  يعتمد  ما  وغالبًا  شيوًعا، 
WhatsApp عى املالحظات الصوتية 
عرب الرسائل النصية – حيث تم إرسال 

200 مليون مرة يوميًا يف عام 2018.
عى  اآلن   WhatsApp يعمل 
مدونة  تقول  بكثر،  أفضل  جعلها 

عن  باستمرار  ماسك  إيلون  يعلن 
البرش عى  الطموحة لوضع  خططه 
املريخ، واآلن قال أغنى رجل يف العامل 
إنه يود صنع سيارات عى الكوكب 
املساهمني  اجتامع  وخالل  األحمر، 
يف تسال يف أوسنت بتكساس األسبوع 
 50 يبلغ  الذى  ماسك،  قال  املايض، 
خارج  مصنع  إنشاء  فكرة  إن  عاًما، 
يف  تــحــدث  ال  قــد  األرض  كــوكــب 
املستقبل القريب، لكنها محتملة يف 

حياته.
ووفقا ملا ذكرته صحيفة “ديى ميل” 
الربيطانية، قال ماسك ردا عى سؤال 
ستبني  متى  حول  املساهمني  من 
ما   ” الكوكب:  خارج  مركبات  تسال 
زلنا سنوات عديدة قبل أول مصنع 
أعني،  األرض..  كوكب  خارج  تسال 
أود أن أرى واحدة قبل أن أموت..
أعرف  ال  لذلك،  رائع،  سيكون  هذا 

أيفون  سلسلة  عن  مؤخرا  أبل  كشفت 
هاتف  يعد  حيث  الــجــديــدة،   13
أبرز  واحدا من  أبل  iPhone 13  من 
تضمن  إذ  إطالقها،  تم  التى  الهواتف 
والرقيات،  التحسينات  من  مجموعة 
وبني  بينه  مقارنة  يى  فيام  نعقد  لذا 

هاتف iPhone X  كام يى:
:13 iPhone هاتف

الشاشة:شاشة 6.1 بوصة.
.OLED نوع الشاشة:شاشة

 ×2532 بــدقــة  الـــشـــاشـــة:  ــة  ــ دق
1170بيكسل.

. Bionic A15 املعالج: معالج
.500GB:الذاكرة الداخلية

.  (x.15) iOS:نظام التشغيل
.mAh 3240 البطارية: بقوة

الكامرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.
الكامرا األمامية: 12 ميجابكسل.

iPhone X هاتف- 
الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.

دامئًــا  املــوثــوقــة   WABetaInfo
واملترسبة عرب WhatsApp إن هناك 
للمالحظات  متاًما  جديدة  واجهة 
لتقرير  وفقا  ــامل،  األع يف  الصوتية 

Thesun
املالحظات  إيــقــاف  مــن  ستتمكن 

الصوتية مؤقتًا أثناء تسجيلها.
هذا يعني أنك لن تضطر إىل التوقف 
كنت  إذا  جديدة  واحــدة  وتسجيل 

بحاجة إىل مقاطعة مالحظة.
رمز  إىل  باإلضافة  رسالتك  سرى طول 

إلرسالها.

الجديدة عى  القدرة  هذه إضافة إىل 
االستامع إىل مالحظتك قبل إرسالها.

ليس من الواضح بالضبط متى ستصل 
امليزة الجديدة.

يبدو أن WhatsApp ال يزال يطوره، 
أو  أسابيع  األمر  يستغرق  قد  لذلك 

شهور.
بشعبية  الصوتية  الرسائل  تحظى 
إىل  ذلك  يرجع  ورمبا  آسيا،  يف  خاصة 
صعوبة كتابة األحرف الصينية تقريبًا.

ترى مدى صغر حجمها وهشاشتها”.
خطة  عــن  مــاســك  كشف  ــان  وكـ
املريخ  إىل  البرش  إلرســال  طموحة 
سبع  قبل  أي   ،2026 عام  بحلول 
سنوات من اعتزام ناسا إرسال رواد 
فضاء إىل الكوكب األحمر، من أجل 
 SpaceX رشكة  تبنى  بذلك،  القيام 
 Starship صاروخ Musk التابعة لـ
الداعم  مع  جنب  إىل  جنبًا  القوي 
يأخذ  أن  ميكن  الذي  الفائق  الثقيل 
البرش واإلمدادات إىل القمر واملريخ.
إىل  البرش  وصــول  مبجرد  أنــه  كام 
أن  يعتقد  إنه  ماسك  قال  املريخ، 
ميكن  شخص  مليون  إىل  يصل  ما 
عام  بحلول  املريخ  عى  يعيشوا  أن 
2050 يف “قباب زجاجية” عرب خطة 
مثرة للجدل إلعادة تأهيل الكوكب 

األحمر وجعله صالًحا للسكن.

ذلك  يكون  أن  آمل،  عاًما..   40 رمبا 
قبل أن أموت”.

مرافق  أربعة  حاليا  تسال  ومتتلك 
فرميونت  وهم  األرض،  عى  تصنيع 
بكاليفورنيا، سباركس بنيفادا، بوفالو 
ويف  بالصني،  وشنغهاي  بنيويورك، 
أحدهام  آخرين:  اثنني  بناء  طور 
أوسنت  يف  واآلخــر  بأملانيا  برلني  يف 
جيجا  بــاســم  ــعــرف  يُ بتكساس، 

تكساس.
كام أن فكرة وضع الصناعة يف الفضاء 
عى  جديدة  ليست  األرض  وخارج 
بيزوس،  فاقرح جيف  العامل،  أثرياء 
 Blue ورشكة  أمازون  رشكة  مؤسس 
Origin، إن الصناعة امللوثة تحتاج 
إىل االنتقال إىل الفضاء لحامية بيئة 

األرض.
تابع بيزوس: “نحن نعيش عى هذا 
تخيل  ميكنك  ال  الجميل..  الكوكب 

تقرير: واتس آب قد يجرى تعديالت مذهلة 
على الرسائل الصوتية
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أرغب فى بناء مصانع تسال على املريخ فى الـ40 عامًا املقبلة

اعرف االختالفات بني
iPhone X13 و iPhone

إيه الفرق؟...إيه الفرق؟...

.OLED نوع الشاشة: شاشة
 1125  ×  2436 بدقة  الشاشة:  دقة 

بيكسل.
.Bionic A11 املعالج: معالج 

.500GB :الذاكرة الداخلية 
. (x.15) iOS:نظام التشغيل 
.mAh 2716 البطارية: بقوة 

 12 ثنائية  الخلفية:  ــكــامــرا  ال  
ميجابكسل.

الكامرا األمامية: 7ميجابكسل.

مدى رقة الغالف الجوي عندما تراه 
نعيش  “نحن  مضيفا  الفضاء،  من 

فيه ، ويبدو أنه كبر جًدا، يبدو، كام 
تعلمون، أن هذا الجو ضخم وميكننا 

سيئ،  بشكل  ومعاملته  تجاهله 
عندما تصعد إىل هناك وترى ذلك ، 

إيلون ماسك: 

كتب االستاذ /
عالء جمعه قطامش

 بقلم شرف السيد خلف

كتبت الدكتوره سهام جبريل

التخطيط والتحضر العادة االرض 
بقيادة  الــوطــن  رشف  واعـــادة 
انــور  محمد  الشهيد  الرئيس 
اكون  ان  لله  والحمد  السادات 
يف  الله  اطال  واخــوايت  اناواخويت 
بالصحه  الله  ومتعهم  اعامرهم 
من  احد  أبناء  جميعا  والعافية 
العظيم  االنتصار  هذا  يف  شاركوا 
العظيم  املجاهد  والــدنــا  وهــو 
اللذي  حمدان  جمعةقطامش 
اورثنا الرشف العظيم هذا 0 ومن 
ومجموعه  ــدي  وال ان  املعروف 
كانوا  واملــدنــيــني  العسكريني 
اصحاب اول تشكيل يعمل خلف 
العريش  مدينة  يف  العدو  خطوط 
حيث تم التشكيل اثناء حرب 67 

وكان مكون من العسكريني وهم
والدي جمعة قطامش حمدان

عمي عبد الرحمن جمعة الرطيل

وخط  الغاز  الراىب..وأنابيب  والساتر 
بارليف الحصني والشمس العموديه. 
تجتمع  مل  ..كلها  األمريىك  والعتاد 
إرادة  ..ولكن  سابقه  حروب  اى  ىف 
النرص ورصخة الله اكرب ورفعة العلم 
عطش  يتناسون  الجنود  جعلت 
مع  وجوعه….ويتعاملون  الصيام 
العاب  كأنها  الحديثه  العدو  آليات 
التحذيرات  بكل  ضاربني   … اطفال 
االرسائيليه السابقه والغرور املستمر 
العزميه  ..والتحمت  الحائط  عرض 
النرص…. منظومة  لتكتمل  واالميان 

وسجلت فدائية البعض بعدا عسكريا 
موقعة  ىف  حدث  كام  مسبوق  غر 
عيون  وموقع  الشجره  كربيت..وتبة 

موىس الحصني…
نقطة  كانت   67 يونيو  …مـــراره 
من  لتمحوا  اللقاء  ورشارة  االنطالق 
سجالتنا العسكريه كلمة مستحيل…

املسلحه  وقواتنا  لجنودنا  ..تحية 
وجبهتنا الداخليه التى كانت ىف ذلك 
النرص  اتجاه  واحــده..ىف  يدأ  الوقت 

…

بداية النصر ملصر الهام اكتوبر  يف الذكرى الثمانية واألربعني 

التعليم كان أحد أدوات املقاومة الوطنية 
حدى  ال  منــوذج  وهــذا  سينا  يف  للمرأة 
مسراتنا بنات مدارس العريش ترفع العلم 
وتعلن  االرسائيى  االحتالل  اثناء  املرصى 
كانت  التي  القمع  اجرادات  لكافة  رفضها 
أفخر  اإلرسائييل  االحتالل  قوات  متارسها 
أنني من بنات هذا الجيل الذي ترىب عى 
األرض  عن  والدفاع  العليا  الوطنية  قيم 
بسالح  العنف  ومواجهة  األشكال  بكافة 
أرض  عى  ــرصى  امل العلم  ــع  ورف العلم 

اغتصبها العدو رغام عن أهلها
سهام جربيل

عضو املجلس القومي للمراه

ــرن عى  ق مــن نصف  ــر  أك ..بــعــد 
املجيده…التى سطر  اكتوبر  ملحمة 
املرصيه  املسلحه  القوات  أبناء  فيها 
الجنسيه  سجل  ىف  مجيده  سطورا 
اكتوبر  ملحمة  واعتربت  املرصيه 
منوذجا يدرس ىف املعاهد العسكريه 
الحرب  هذه  ىف  تجلت  ..ملا  العامليه 
موانع  عــدة  لعبور  التحدى  روح 
أن واجهها جيش  متالحمه مل يسبق 
السويس  لقناة  املاىئ  فاملانع  معا. 

تهل علينا  املباركة  االيام  يف هذي 
زكري  وهي  علينا  غاليه  ذكــري 
التي  املجيدة  اكتوبر  انتصارات 
جيشنا  ودمــاء  بـــارواح  سطرت 
كانت  حيث  الباسل  العظيم 
يف  حكيمه  السياسية  القيادة 
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اعرتافات املتهم بسرقة املواطنني باإلكراه 
فى املطرية تقوده للمحاكمة

بعد ضبط شخص يروج عمالت مزورة عرب “فيس 
بوك”.. تعرف على عقوبة املتهم

ضبط  من  األمنية  األجهزة  متكنت 
أحد األشخاص لقيامه بإدارة صفحتني 
االجتامعى  التواصل  موقع  عى 
“فيس بوك”، الستقطاب راغبي رشاء 
والنصب  املقلدة  املالية  العمالت 

واالحتيال عليهم.
العقوبات  السابع”  “اليوم  ويرصد 
تزوير  جرائم  يف  للمتهمني  املقررة 
النقود وفًقا لقانون العقوبات، حيث 
يعاقب  أن  عى   ،202 املادة  نصت 
بالسجن املشدد كل من قلَّد أو زيف 

أو  ورقية  عملة  كيفية  بأية  زور  أو 
أو  مرص  يف  قانوناً  متداولة  معدنية 

يف الخارج.
من  يشء  انتقاص  تزييفاً  ويعترب 
بطالء  طالؤها  أو  العملة  معدن 
أكر  أخرى  بعملة  شبيهة  يجعلها 

منها قيمة.
الورقية  العملة  حكم  يف  ويعترب 
بإصدارها  املأذون  البنكنوت  أوراق 

قانونا.
كام نصت املادة 202 مكرر، عى أن 

املادة  يف  املذكورة  بالعقوبة  يعاقب 
السابقة كل من قلد أو زيف أو زور 
تذكارية  وطنية  عملة  كيفية  بأية 
بإصدارها  مأذون  فضية  أو  ذهبية 

قانوناً.
من  كل  العقوبة  بذات  ويعاقب 
تذكارية  عملة  زور  أو  زيف  أو  قلد 
صاحبة  الدولة  كانت  متى  أجنبية 
تزييف  عى  تعاقب  املزيفة  العملة 

العملة التذكارية املرصية.
اإلدارة  برصد  كانت  الواقعة  بداية 
العامة ملكافحة جرائم األموال العامة 
بقطاع مكافحة جرائم األموال العامة 
الصفحات  بعض  املنظمة،  والجرمية 
االجتامعى،  التواصل  مواقع  عى 
من  ويقوم  األشخاص،  أحد  يديرها 
خاللها بعرض عمالت وطنية مقلدة 
صحيحة  جنيها   350 بواقع  للبيع، 
النصب  بقصد  املقلدة،  لأللف 
تلك  رشاء  راغبي  عى  واالحتيال 

العمالت واالستيالء عى أموالهم.
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باعرافات  خطر  مسجل  أدىل 
تفصيلية لرجال املباحث، حيث قال 
دفعته  مالية  بضائقة  مير  كان  إنه 
طريق  عن  باإلكراه  املواطنني  لرسقة 
استيقافهم واالستيالء عى متعلقاتهم 

تحت تهديد السالح.
أنه كان  التحقيقات  املتهم ىف  وأشار 
يحتفظ بسالح أبيض “مطواه” لرسقة 
النيابة  لتأمر  باإلكراه،  املواطنني 

بإحالته ملحكمة الجنايات.
مبديرية  املباحث  رجال  ومتكن 
أحد  عى  القبض  من  القاهرة،  أمن 
رسقة  ملحاولته  باملطرية  األشخاص 
وإحداث  باإلكراه  املواطنني  أحد 

إصابته، وحرر محرض بالواقعة.
وزارة  أجهزة  جهود  إطار  ىف 
تبلغ  ما  الداخلية، لكشف مالبسات 
أمن  مبديرية  املطرية  رشطة  لقسم 
مقيم  املواطنني،  أحد  من  القاهرة، 
قطعى  بجرح  مصاب  القسم  بدائرة 
مبنطقة  سره  حال  بأنه  بالجسم، 
األشخاص  أحد  بقيام  فوجئ  سكنه 
هاتفه  رسقة  ومحاوله  باستيقافه 
املحمول كرًها عنه، إال أنه مل يتمكن 
من ذلك فقام بالتعدى عليه بالرضب 
 ” “مطواة  أبيض  سالح  باستخدام 
املشار  إصابته  بحوزته محدثًا  كانت 

إليها، والذ بالفرار.

مصرع سيدة صدمها لودر أثناء رفع القمامة بالقليوبية

مالبسات  األمن  أجهزة  كشفت 
التواصل  موقع  عى  تداوله  تم  ما 
بشأن  بوك”  “فيس  االجتامعى 
سيدة  ووفاة  تصادم  حادث  وقوع 
إنه  بالقليوبية، حيث  وإصابة نجلها 

ثان  لقسم  تبلغ  أنه  تبني  بالفحص 
القليوبية  أمن  الخيمة مبديرية  شربا 
بوقوع حادث تصادم ووجود متوفاة 

ومصاب بدائرة القسم.
معدة  قيام  أثناء  أنه  تبني  باالنتقال 

ثقيلة “لودر” قيادة (أحد األشخاص، 
القاممة  برفع  القسم)  بدائرة  مقيم 
القسم  بدائرة  املناطق  أحد  من 
اصطدم  للخلف  رجوعه  وحال 
(بإحدى السيدات، ونجلها “مقيامن 
وفاة  إىل  أدى  مام  القسم”)  بدائرة 
بكدمات  نجلها  وإصابة  السيدة 

متفرقة بالجسم.
ومبواجهته  اللودر،  قائد  ضبط  تم 
أقر مبا جاء بالفحص، وبسؤال (زوج 
السيدة املشار إليها ، وشقيقها ) أيدا 
ما جاء بالفحص واتهام قائد اللودر 
اتخاذ  وتم  الحادث  ىف  بالتسبب 

اإلجراءات القانونية.

وبإجراء التحريات وجمع املعلومات 
ارتكاب  وراء  أن  إىل  التوصل  أمكن 
له  األشخاص،  (أحد  الواقعة 
بدائرة  مقيم  جنائية،  معلومات 

القسم).
عقب تقنني اإلجراءات أمكن ضبطه، 
املستخدم  األبيض  السالح  وبحوزته 
ومبواجهته  الواقعة،  ارتكاب  ىف 
النحو  عى  الواقعة  بارتكاب  اعرف 
املشار إليه، وباستدعاء املجنى عليه 
تعرف عى املتهم، واتهمه بالرشوع 
إصابته  وإحداث  باإلكراه  رسقته  ىف 
اإلجراءات  اتخاذ  وتم  عنها،  املنوه 

القانونية.
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مع  العظيمة  الذكرى  وتأيت  تباعا  السنوات  متر 
كل عام لتحمل ذلك الزخم من ذكريات سنوات 
حية ىف القلب تركت عالمات عظيمة وحفرت يف 
الوجدان القيم الوطنية العليا التي تعلمناها من 
مدرسة حرب أكتوبر واصبحت منهاج يحتذى به 
فيها  مبا  املتعاقبة  لالجيال  عظيمة  تجربة  وتقدم 
الراب  عن  والدفاع  والوطنية  البطولة  قيم  من 
من  وتخليصها  أراضية  كافة  واســرداد  الوطنى 
كانت  التي  العقيدة   هى  تلك  املغتصب  أيدى 
رحيق  مازال  والتى  العظيم   العبور  ذلك  َمنهاج 
الوجدان  يف  عالقة  ذكرياته  وعذوبة  اإلنتصار 
التى  العظيمة  اللحظة  تلك  عاشت  اجيال  لدى 
قلبت حالنا وحولته من حالة اإلنكسار واملعاناة 
بل  متاما  حالنا  غرت  جديدة  حالة  اىل  والصرب 
مجرى التاريخ ىف منطقتنا ،  فتلك  هى اللحظة 
الفارقة مابني حالة االمل واملعاناة اىل حالة النشوة 
ىف  االعبورالعظيم   ذلك  لحظات  إنها  واالنتصار  
اكتوبر 73  وكيف عشنا تلك  السادس من   يوم 
اللحظة العظيمة والتى غرت حالنا وإعادة رسم 
خريطة جديدة ىف مرسح عمليات منطقة الرشق 
أبطال  أعدها  التي  املعركة  فمرسح   ، الوسط 
العبور العظيم مل يكن بالسهل تجهيزها فقد كان 
يسبق ذك خطوات عظيمة فمن رحم  نكسة 67 
غضون  ويف  العزمية  وقويت  واإلرصار  األمل  ولد 
املرصي  للجيش  البناء  اعــادة  تم  قليلة  شهور 
املواجهة   كانت   حيث   ، العبور  جيش  وتجهيز 
التي بدأت بحرب اإلستنزاف وانتهت بهذا النرص 
ومعامل  دروس  خطواتها  كل  متثل  حيث  العظيم 

للطريق ،،،
فدعونا نقرأ ذلك بتمعن حقيقة  لقد حدث يومها  
بركان عظيم ، فلدينا ثالثة مناذج تكاملت  لتجسد 

تلك امللحمة الرأئعة متثلت ىف كال من :
الداخلية – جبهة ماوراء  الجبهة  القتال –  جبهة 

خطوط  العدو-  جبهة الدعم العرىب
لقد كسبت مرص الحرب عسكريا بإجبار ارسائيل 
اذهلت  اسراتيجية  وبتطبيق  فجائية  حرب  يف 
العامل يف تقنيتها وتنفيذها، السيام يف األيام األوىل 
معاديا  عربيا  عاما  رأيا  خلقت  كام  الحرب،  من 
ومتحفزا يف رؤيته للكيان الصهيوين ، ومام الشك 
ىف  ناصعة  مضيئة  نقطة  هو  أكتوبر  نرص  ن  فيه 
بعد  املرصية  والعسكرية  املرصي  الشعب  تاريخ 
نفوس  ىف  كبرًا  رشًخا  أحدثت  التى   67 هزمية 
الكثرين داخل مرص وخارجها “مل ينترص الجيش 
املرصي عسكريًا فقط ىف حرب أكتوبر 73، ومل يرد 
الكرامة للشعب املرصي وللشعوب العربية بعبور 
إمنا  أرض سيناء،  السويس وتحرير جزء من  قناة 
انترص أيًضا حني استعاد تقاليده الغظيمة كجيش 
برشف  الوطن  عن  دفاًعا  حارب  محرف  وطني 
دماؤهم  روت  الذين  الشهداء  وقدم  ونزاهة، 
الزكية أرض سيناء الطاهرة ، األرض املقدسة والتى 

رشفت سامؤها وارضها بتجى املوىل عز وجل ،
جبهة القتال

الجيش  بناء  بإعادة  بدأ  أكتوبر  إىل  “الطريق  إن 
باألحرى  أو  منضبطة،  مهنية  أسس  عى  املرصي 
منذ  عليها  قام  التى  األوىل  تقاليده  إىل  إعادته 
حيث  عيل  محمد  عهد  ىف  حديثة  بصورة  تأسس 
شهور  غضون  ىف  املرصى  الجيش  وبناء  اعادة  تم 
عملياته  ىف  الجيش  وبدأ   ،  67 نكسة  إبان  قليلة 
رأس  معركة  حيث  شهرين  من  أقل  بعد  القتالية 
منى  وماتالها  ايــالت  املدمرة  وتدمر  العش  
عمليات دفاعية حيث بدأت حرب جديدة أطلق 
عليها اسم »حرب االستنزاف« هدفها تأكيد صمود 
العدو  مع  املبارشة  املواجهة  جبهة  سواء  الجبهة 
او الجبهة الداخلية داخل مرص وعى أرض سيناء 

وباقى االراىض املحتلة
الجبهة الداخلية

مثلت الجبهة الداخلية التى متثل املجتمع املرصى 
ىف كافة ارجاء محافظات ومدن وقرى مرص جبهة 
ابناء مرص  فكل  القتال  لجبهة  داعم  قوية وظهر 
مرص  بيت  يخلو  ومل  واحد  رجل  قلب  عى  كانوا 
القتال  جبهة  عى  مقاتل  اب  ـو   أخ  او  ابن  من 
فكانت قلوب كل اهل مرص متعلقة بجبهة القتال 
وارتفع شعار كل املرصيني ( الصوت فوق صوت 
املجتمع  ىف  االحياة  مجريات  وكانت   ( املعركة 
املرصى تسر عى وترة االلتزام والحرص والحفاظ 
وزارة  اجهزة  امنته  حيث  الداخى  االمــن  عى 
الداخلية املتمثلة ىف مراكز الرشطة وموسساتها  ، 
املدن املرصية العداد  استيعاب  باالضافة اىل  هذا 
تم  القناة وسيناء حيث  املهجرين من محافظات 
كام   ، املحافظات  شتى  ىف  وتسكينهم   استيعابها 
املقاتل  ام  فهى  عظيم  دور  املرصية  للمرأة  كان 
او اخته اوزوجته أو  ابنتة وحجم الدعم النفىس 
القتال  جبهة  عى  للمرابطني  متنحة  كانت  الذى 
والداعم  التوعوى  الــدور  ذلك   جانب  اىل  هذا 
البنائها عى جبهة القتال وحرص املرأة ىف اإللتحاق 
املؤسسات  ىف   العمل  وخاصة  التطوعى  بالعمل 
املستشفيات  وخدمات  االهلية  والجمعيات 
والزيارات امليدانية للجبهة  وما صاحب  ذلك من 
اجتهادات وانشطة كثرة قامت بها نساء مرص عى 

كافة األصعدة ىف تلك الفرة .
جبهة ماوراء خطوط  العدو

وافصد هنا بهذا املعنى  الجبهة التى كانت متثل 
األراىض  وهى  العدو  خطوط  خلف  قوى  ظهر 
متسكوا  الذىني  األهــاىل  حيث  سيناء  ىف  املحتلة 
للحافظ  اإلحتالل  قوات  بطش  وتحملوا  باالرض 
منها  تراب  ذرة  بأى  التغريط  وعدم  سيناء  عن 
مامال مثلر ذلك معضلة قوية امام قوات االحتالل  
خالل  من  لالحتالل  املستمر  الرفض  كان  حيث 
اشكال املقاومة والصمود والتصدى وتحدى الكيان 
دعاوى  ومحاوالت  أركانه  تثبيت  يحاول  الذى 
واعلنوا  سيناء  اهل  لها  تصدى  الــذى  التدويل 
، حيث  شكل  العاملية  االوساط  ذلك ىف مختلف 
القوى  الظهر  كانت  التى   سيناء  منظمة  االهاىل 
لقواتنا املسلحة وكانت العيون الراصدة لتحركات 

العدو داخل االرض املحتلة وتواصلت مع قوات 
االستطالع وجهاز املخابرات الحربية لنقل الصورة 
كاملة فيام وراء خطوط العدو فكان ذلك مصدر 
لقوات  التحركات  ورصد  املعلومات  لنقل  هام  
النقاط  الخرائط واماكن  االحتالل وتصوير ورسم 
االحتالل  قوات  عليها  تعتمد  التى  االسراتيجية 
الذخرة  ومخازن  التموين  ومصادر  تحركاتها  ىف 
دفاعات  منها  تنطلق  التى  االمنية  واملرتكزات 
وىف  املحتلة   األراىض  وباقى  سيناء  داخل  العدو 
مصدر  ذلك  مثل  حيث  اإلرسائيى  العمق  داخل 
بكافة  ــرصى  امل الجيش  لتزويد  وهــام   قــوى 
ماتتطلبه من إحتياجات ومعلومات تخدم الجبهة 

املرصية املرابطة عى الضفة الغربية للقناة  .
جبهة الدعم العرىب

العريب  التضامن  يوم  أكتوبر   6“ يوم  سجل  لقد 
خلف  ــًدا  واح صًفا  العرب  وقــوف  شهد  الــذي 
‘الشقيقة الكربى’ مرص، األشقاء وقفوا وقفة رجل 
البحرين-  اإلمارات-  الكويت-  السعودية-  واحد: 
ُعامن- السودان- الجزائر- تونس- املغرب- ليبيا- 
ما  قدم  منهم   فكلٌّ  العراق،   األردن-  اليمن- 
وللعرب فكان سالح  النرص ملرص  يستطيع، وكان 
 1973 أغسطس  ففي  النفطي)  (الحظر  البرول 
للعاصمة  رسية  بزيارة  السادات  الرئيس  قام 
السعودية الرياض وإلتقى بامللك فيصل بن عبد 
عن  السادات  له  آل سعود حيث كشف  العزيز 
امللك  يخرب  مل  أنه  إال  إرسائيل  عى  الحرب  قرار 
فيصل عن موعد الحرب مكتفيا بالقول أن الحرب 
قريبة. وقد طلب السادات خالل اللقاء أن تقوم 
البرول  ضخ  بوقف  الخليج  ودول  السعودية 
ويف   ، املرصية  الهجوم  خطة  نجاح  حال  للغرب 
يف  اجتامعاً  العرب  النفط  وزراء  عقد  أكتوبر   17
الكويت، تقرر مبوجبه خفض إنتاج النفط بواقع 
واحد،  النفط من جانب  أسعار  5% شهريا ورفع 
نيكسون  األمريي  الرئيس  طلب  أكتوبر   19 ويف 
يف  دوالر  مليار   2.2 اعتامد  الكونغرس  من 
مساعدات عاجلة إلرسائيل األمر الذي أدى لقيام 
السعودية  العربية  واململكة  والعراق  الجزائر 
عربية  ودول  املتحدة  العربية  واإلمــارات  وليبيا 
إىل  النفطية  الصادرات  عى  حظر  إلعالن  أخرى 
الواليات املتحدة، مام خلق أزمة طاقة يف الواليات 

املتحدة األمريكية،
الجبهة املرصية صبا ح 6 اكتوبر 73

حشدت مرص 300,000 جندي يف القوات الربية 
التشكيالت األساسية  والجوية والبحرية. وتألفت 
مشاة  فرق  و3  مشاة  فرق   5 من  الربية  للقوات 
آلية وفرقتني مدرعتني إضافة إىل لواءان مدرعان 
ألوية  و3  مستقلة  مشاة  ألوية  و4  مستقالن 
املرصية  الهجوم  خطة  وكانت  مستقلة.  مظليني 
خط  إلقتحام  مشاة  فرق   5 دفع  عى  تعتمد 
بارليف يف 5 نقاط مختلفة واحتالل رؤس كبارى 
بعمق من 10-12 كم وهي املسافة املؤمنة من 
فرقتان  تبقى  حني  يف  الجوي  الدفاع  مظلة  قبل 
القناة  غرب  ميكانيكيتان  وفرقتان  مدرعتان 
القوات  باقى  تبقى  فيام  تعبوي  كاحتياطي 
كاحتياطي  العامة  القيادة  بترصف  القاهرة  يف 
 305 متتلك  املرصية  الجوية  القوات  اسراتيجي. 
يرتفع  التدريب  طائرات  وبإضافة  مقاتلة  طائرة 
هذا العدد إىل 400 طائرة. مروحيات القوة الجوية 
تتألف من 140 طائرة مروحية فيام متتلك قوات 

وأكرب  أقدم  هو  خليل  املنعم  عبد  الفريق 
ضابط مرصي معارص والضابط الوحيد الذي 
كل  يف  وشارك  الثانية  العاملية  الحرب  شهد 

حروب مرص املعارصة.
ولد الفريق عبد املنعم خليل يف أول إبريل 
املنيا.  مبحافظة  قولصنا  يف  ميالدية   1921
سيف  الربنس  بدائرة  موظفا  ــده  وال كان 
الدين ويتنقل من مكان إىل آخر فاستقر به 
املقام يف القاهرة. حصل الفريق عبد املنعم 
مدرسة  من  اإلبتدائية  الشهادة  عى  خليل 
السيدة زينب  اإلبتدائية بحي  الشيخ صالح 
التوجيهية  شهادة  عى  وحصل   1932 عام 
(الثانوية العامة) عام 1939. التحق بالكلية 
الحربية يف نوفمرب 1939 وتخرج فيها يف مايو 
سعيد  محمد  دفعته  زمالء  من  كان   .1942
جمعة  وشعراوى  حمروش  وأحمد  املاحي 
أمني  وكامل  التلت  الحميد  عبد  ومحمود 

وزهر سليم ومحمود ممتاز.
بعد التخرج التحق بكتيبة الخدمات العامة. 
حراسات  بعمل  مكلفة  الكتبية  هذه  كانت 
مواقع  وبعض  فــاروق  امللك  قصور  لبعض 
واإلسكندرية  القاهرة  يف  اإلنجليزية  القوات 

حياه كرميه 1

الفريق عبد املنعم خليل.. القائد واإلنسان

بقلم/سهام عزالدين جبريل 

بقلم األستاذ الدكتور / عادل عبد الشكور
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نادي  تدشني  حفل  اليوم  مساء  أقيم 
االجتامعي،  الريايض  جاروس  روالن 
املستقبل شامل  والذي سيقام مبدينة 

العاصمة اإلدارية الجديدة.
تأسيس  عقود  توقيع  الحفل  وشهد 
النادي مبشاركة ممثيل روالن جاروس 
التابع التحاد التنس الفرنيس، والكابنت 
االتحاد  رئيس  الشافعي  اسامعيل 
الرشكات  وممثيل  للتنس  املرصي 
املهندس   ” للنادي  املؤسسة  الثالثة 
وكيل  بييس  وبرناردو  و  فاضل  عاصم 
وكيل  البطراين  وزاهد  جاروس  روالن 
مجموعة حيدر وبحضور ممثل وزارة 
االستثامر  لقطاع  والرياضة  الشباب 

الريايض.
روالن  لنادي  العام  املخطط  ويضم 
جاروس العديد من املنشآت الرياضية 
من مالعب واستادات وفندق ومدارس 
مركز  و  عاملي  طبي  ومركز  دولية 
للقياسات الرياضية وأكادمييات يف كل 
األلعاب الرياضية وفقا ألحدث املعاير 
العاملية ويف مقدمتها لعبة التنس، كام 

يضم مركز للقياسات البدنية.
وأكد إسامعيل الشافعي رئيس االتحاد 
املرصي للتنس أن نادي روالن جاروس 
لرياضة  انطالق وتطور  سيكون نقطة 

توقيع عقود تدشني نادي روالن جاروس الرياضي واالجتماعي بمدينة املستقبل
يف  التنس  مالعب  عدد  قلة  أن  إىل 
تلك  مامريس  عدد  عى  انعكس  مرص، 
العب  االف   6 لدينا  ولالسف  الرياضة، 
ولكن  التنس  اتحاد  يف  مسجل  مرصي 
نادي  وانشاء  العمالق  املرشوع  هذا 
كبر  دور  له  سيكون  جاروس  روالن 
ومضاعفة  اللعبة  قاعدة  توسيع  يف 
اعداد الالعبني وخلق جيل من االبطال 
وفقا  الفني  املستوي  وتطوير  املرصيني 
ان  خاصة   ، العاملية  االساليب  الحد 
تنس  ملعب   20 نحو  سيضم  النادي 
جديد، وهي خطوة كبرة وجديدة عى 
أبطال مرصيني  لصناعة  العاملية  طريق 

يف اللعبة.
فاضل  عاصم  املهندس  اكد  جانبه  من 
ان النادي سيقام عى مساحة 44 فدان، 
ومن املقرر أن يضم أكرب استاد تنس يف 
بجانب  متفرج،  الف   25 بسعة  العامل 
استاد تنس آخر بسعة 17 ألف متفرج، 
بجانب  للتدريبات،  مالعب  إىل  إضافة 

مالعب كرة قدم وفقا ملعاير الفيفا .
الخاص  التصميم  ان  فاضل  واضاف 
التنس  ملعبي  مداخل  فصل  بالنادي 
ودخول  خروج  لتسهيل  الرئيسيني 
منطقة  تخصيص  بجانب  الجامهر، 
منتجاتهم عى هامش  لتسويق  للرعاة 

املدير  جالل  إيهاب  الكابنت  أعلن 
قامئة  براميدز  نادي  لفريق  الفني 
الفريق  الالعبني املسافرين مع بعثة 
ملواجهة  تنزانيا  إىل  األربعاء  غدا 
كأس  مشوار  بداية  يف  عزام  فريق 

الكونفدرالية األفريقية.
صباح  تدريباته  براميدز  ويختتم 
الجوي  الــدفــاع  مبلعب  ــاء  ــع األرب
الفرعي قبل السفر ظهرا مبارشة عى 
منت طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي 
دار  التنزانية  العاصمة  نحو  للفريق، 

وزير  صبحي  أرشف  الدكتور  التقي 
والرياضة رئيس مجلس وزراء  الشباب 
الشباب والرياضه العرب، الشيخ سعود 
اللجان  اتحاد  عام  امني  العزيز  العبد 
فيصل  واالستاذ  العربية،  االوليمبية 
يف  الرياضة  إدارة  عام  مدير  غسال 
االجتامع  العربية، خالل  الدول  جامعة 
“عاصمه  جائزة  إلطــالق  التنسيقي 
بحضور  العربية”،  الرياضيه  الثقافه 
الثقافة  وزير  رمان  ابو  محمد  الدكتور 
السابق،  االردين  والرياضة  والشباب 
الرصيطي  سامح  الكبر  القدير  الفنان 
عى  االستاذ  الرياضية،  الثقافة  خبر 
عمر رئيس األمانة الفنية ملجلس وزراء 
اإلعالمي  العرب،  والرياضة  الشباب 
أرشف محمود رئيس االتحادين املرصي 
اإلعالمي  الرياضية،  للثقافة  والعريب 
أمين بدرة نائب رئيس اإلتحاد املرصي 

للثقافة الرياضية
أرشف  الدكتور  ــق  واف جانبه،  ومــن 
انعقاد  ىف  املرشوع  عرض  عى  صبحي 
القادم،  مايو  العرب ىف  الوزراء  مجلس 
من  الرياضية  الثقافة  أن  مــؤكــداً 
وزارة  تدعمها  التي  املهمة  االتحادات 
دور  من  لها  ملا  والرياضة،  الشباب 

قائمة برياميدز يف رحلة تنزانيا

وزير الشباب والرياضة يبحث إطالق 
جائزة “عاصمة الثقافة الرياضية العربية

السالم، متهيدا لخوض مباراة الذهاب 
يف دور ال32 من الكونفدرالية أمام 
من  الثانية  يف  عــزام  مبلعب  عــزام 
تقام  أن  عى  املقبل  السبت  ظهر 
الجوي  الدفاع  اإلياب مبلعب  مباراة 

بالقاهرة يوم 23 أكتوبر الجاري.
العبا   21 املختارة  القامئة  وشملت 

عى النحو التايل:
 – إكرامي  رشيف  املرمى:  حراسة 

مهدي سليامن – يوسف نادر
 – منصور  أمين  أحمد  الدفاع:  خط 

بالرياضة،  والثقافة  الوعي  نرش  يف  مهم 
يف  الرياضة  دور  تنفيذ  عى  يعمل  كام 
يف  دورهــا  وكذلك  املستدامة  التنمية 

تعزيز االنتامء للوطن.
املدن  تشجيع  إيل  الجائزة  وتهدف 
تنويري  ــدور  ب القيام  عــيل  العربية 
تعميم  بهدف  املجتمع  الفراد  وتوعوي 
قيمها  ونرش  الرياضية  الثقافة  مبادئ 
من  يعاين  الذي  العريب  عاملنا  يف  النبيلة 
تغيب  اذ  املجال،  هــذا  يف  كبر  خلل 
الروح الرياضية عن مالعبنا وتراجع قيم 
املدن  وتشجيع  مجتمعاتنا،  يف  التسامح 
العربية عيل استضافة األحداث الرياضية 
بالتزامن  وراثية  ثقافية  أنشطة  وتنظيم 
املساهمة  عيل  املدن  وتشجيع  معها، 
وصقل  املستدامة  التنمية  عملية  يف 
املجتمعية  للمشاركة  وتهيئته  الشباب 
واتاحه الفرصة امامهم لالبداع، باإلضافة 
إيل فتح املجال أمام املدن إلبراز اسمها 

ودورها يف خدمة مجتمعها ووطنها.
عاصمة  الختيار  معاير  عدة  وضع  وتم 
املكانة  منها  العربية  الرياضية  الثقافة 
العريب،  املستوي  عيل  للمدينة  البارزة 
الثقافية  واألنشطة  الــربامــج  وتنوع 
(ثقافية،  مجاالتها  مبختلف  الرياضية 

أحمد   – جالل  أسامة   – جرب  عيل 
أحمد   – حمدي  محمد   – سامي 

حمدي
إيريك   – جابر  عمر  الوسط:  خط 
رمضان   – عيىس  إســالم   – ــراوري  ت
نبيل   – توفيق  أحمد   – صبحي 
إبراهيم   – إبراهيم حسن   – دونجا 
عادل – عامد ميهوب – عبد الرحمن 

صميدة
خط الهجوم: محمود وادي – دودو 

الجباس

تنموية،.. اجتامعية،  تراثية،  رياضية، 
والبنية  الخدمات  كافة  وتوافر  الخ)، 
بالثقافة  املرتبطة  املختلفة  التحتية 
مراك  شباب،  مراكز  الرياضية(أندية، 
متعددة)،  مجمعات  مــرسح،  ــداع،  اب
عيل  العربية  اإلنجازات  إيل  باإلضافة 
وقدرة  والثقايف،  الريايض  الصعيدين 
ــداث  األحـ استضافة  عــيل  املــديــنــة 
املدينة  ومتتع  والثقافية،  الرياضية 
بارث حضاري وتراث ثقايف وقدرة عيل 
وامتالكها  الثقايف،  التنوع  استيعاب 
لكبار  خدمات  تقدم  رياضية  ملنشآت 
عالوة  خاصة،  احتياجات  وذوي  السن 
شبابية،  ملبادرات  املدينة  تبني  عيل 
واللعبات  العريب  بالراث  واالهتامم 
البيئية والشعبية (السفاري، التحطيب، 
العروض  الشعبية،  الفنون  الحجلة، 
اليها  الوصول  وسهولة  الريايض،..الخ)، 

من داخل وخارج بلدها.
ومُتنح جائزة “عاصمة الثقافة الرياضية 
ميكن  العربية  املدن  إلحدي  العربية” 
مدينة  أي  أو  العاصمة  تكون  أن 
وامكاناتها  الثقايف  براثها  تتميز  أخري 

الجغرافية وارثها الحضاري.

مالعب  عى  ستقام  التي  البطوالت 
النادي.

املناخ  ان  فاضل  عاصم  واوضح 
بلد  مرص  يف  الرائع  االستثامري 
فخامة  وتوجيهات  واالمان  االمن 
توسيع  يف  السييس  عبدالفتاح  الرئيس 
مرشوع  ضمن  الرياضية  االستثامرات 
 2030 مرص  الجديدة  الجمهورية 
للوصول  بالرياضةاملرصية  والنهوض 
للعاملية كان سببا يف االقدام عيل هذا 

املرشوع العمالق .
تعيش  مرص  ان  البطراين  زاهد  واكد 
يف  واالستقرار  التنمية  عصور  ازهي 
ما  وهو  السييس  الرئيس  فخامة  عهد 
جعل مجموعة بن حيدر تخوض هذا 
املرشوع العمالق برشاكة فرنسية عيل 
واالمان  االمان  بلد  املرصية  االرايض 

واالستثامر .
يضم  املرشوع  ان  البطراين  واضاف 
فندق ووحدات سكنية، سيتم استغالل 
والفرق  الالعبني  الستضافة  بعضها 
البطوالت  يف  ستشارك  التي  األجنبية 
كام  النادي،  مالعب  عى  ستقام  التي 
ومركز  تجاري،  مول  املرشوع  سيضم 

طبي متكامل.
التنس يف مرص نحو العاملية .

أشار  الحفل  هامش  عى  كلمته  وخالل 
أن  إىل  للتنس  املرصي  االتحاد  رئيس 

روالن  بطولة  مع  كثرة  ذكريات  له 
رياضية  عالمة  تعد  والتي  جاروس، 
للتنس  الفرنيس  لالتحاد  وتجارية 

مميزه يف العامل كله .
أرض  تعد  مرص  أن  الشافعي  وأضاف 
مشرا  جاروس،  روالن  ملرشوع  خصبة 

الوهاب  عبد  كامل  احمد  والحاج 
املنظمه  وباقي  القاهرة  من  وهو 
عامر  صالح  عمي  املدنيني  من 

جودة
وعمي سعيد مصطفي حمدان

والحاج محمد عيد ابو جرير
والشيخ اسامعيل رشيد يعقوب

جميعا0اما  عليهم  الله  رحمة 
بالنسبه للوالد فقد حكم عليه يف 
البدايه بالسجن 31 سنه مع نسف 
املنزل ثم تم يف االستئناف خفض 
ايل 15 سنه مع عدم نسف املنزل 
خطفت  فقد  لله  الحمد  ولكن 

االرسائيليه  رشكةالعال  من  طائرة 
وكانو  الجزائر  يف  الخاطفون  ونزل 
التحرير  منظمة  من  فدائيون 
ومتت مفاوضات القيادة السياسيه 
اكتوبر  شهر  يف  الوقت  ذلك  يف 
1968 الن والدي خرج من السجن 
يف 18 اكتوبر 1968 بالتحديد هو 
وعمي عبد الرحمن الرطيل وعمي 
احمد  والحاج  جودة  عامر  صالح 
ايل  ورحلنا  الوهاب  عبد  كامل 
القنطرة  اتوبيس حتي  القاهرة يف 
تنبه  الوالد  بخروج  اعالمنا  وعند 

علينا بعدم العودة ايل سيناء عيل 
الوالد وابنائه وال نفذ فينا الحكم 

السابق 0
وكان اروع استقبال لنا يف القنطرة 
غرب حيث كان االستقبال بقيادة 
الجميس  الغني  عبد  اللواء محمد 
الوقت  ــك  ذل يف  رتبتة  وكــانــت 
معه  والذين  الوالد  فرحة  وكانت 
فرحه منقوصه لعدم خروج باقي 

اخوانهم يف الجهاد 0
وللحديث بقيه انشالله

عالء جمعه قطامش

بداية النصر ملصر
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تحت رعاية رئيس الجمهورية.. انطالق 
بطولة العالم للرماية على األطباق املروحية
تحت رعاية رئيس الجمهورية.. انطالق 

بطولة العالم للرماية على األطباق املروحية

الرئيس  السيد  فخامة  رعاية  تحت 
رئيس  السييس  الفتاح  عبد 
املنافسات  انطلقت  الجمهورية، 
الرسمية، لبطولة العامل للرماية عى 
تستضيفها  التي  املروحية  األطباق 
 18 وحتى   11 من  الفرة  يف  مرص 
أكتوبر املقبل، عى ميادين الرماية 
لأللعاب  الدولية  مرص  مبدينة 
اإلدارية  بالعاصمة  األوملبية 
الجديدة، مبشاركة 350 راِم ورامية 
من 15 دولة عربية وأجنبية وهي 
إيطاليا،  املنظمة”،  “الدولة  مرص 
فرنسا،  األمركية،  املتحدة  الواليات 
انجلرا، اسبانيا، الربتغال، االرجنتني، 
املجر،االمارات،  التشيك،  ارمينيا، 

سوريا، السعودية، ليبيا، سوريا.
انطلقت  التي  التدريبات  وشهدت 
امس االحد 11 اكتوبر حضوراً قويا 
شهدت  حيث  الرماة،  مختلف  من 
قوية يف  ببطولة  تبرش  وندية  إثارة 
توفر  حيث  الفراعنة،  أرض  ضيافة 

االمن والسالمة الصحية والطبية يف 
لجائحة  االستثنائية  الظروف  ظل 
كورونا، كان له عظيم اآلثر يف جعل 
الدولية  لالتحادات  هدف  مرص 
واالحداث  البطوالت  تنظيم  يف 
العاملية، مشرا ايل ان مدينة مرص 
والتي  االوملبية،  لاللعاب  الدولية 
مرة  الول  البطولة  ستستضيف 
منذ انشائها، تعترب واحده من اكرب 
مستوى  عى  الرياضية  املنشآت 
وافريقيا،  االوسط  والرشق  مرص 
وبها اكرب ميدان رماية عى مستوى 

العامل.
هناك  بان  الرياضة  وزير  واكد 
االستعدات  لكافة  لحظية  متابعة 
يتم  حتى  بالبطولة،  الخاصة 
اخراجها بالشكل الذي يليق بإسم 
الشكر  موجها  مرص،  وسمعة 
ورشكتي  للبطولة،  املنظمة  للجنة 

سنرجي، وتذكريت، ورشكة روابط.
ومن جانبه قال اللواء حازم حسني 
مرص  ان  الرماية،  اتحاد  رئيس 
الستضافة  متاما  جاهزه  اصبحت 

 الزمالك يتدرب يف امللعب الفرعي الستاد 
كاساراني بكينيا استعدادًا لتوسكر

 الزمالك يتدرب يف امللعب الفرعي الستاد 
كاساراني بكينيا استعدادًا لتوسكر

األول  للفريق  الفني  الجهاز  قرر 
بقيادة  الزمالك  بنادي  القدم  لكرة 
خوض  كارترون  باتريس  الفرنيس 
عرصا  الرابعة  يف  تدريبه   الفريق 
بتوقيت  الثالثة  كينيا،  بتوقيت 
الفرعي  امللعب  عــى  الــقــاهــرة، 
للقاء  استعدادا  كاساراين،  باستاد 
توسكر الكيني يف ذهاب دور الـ32 
لبطولة دوري أبطال إفريقيا، املقرر 
له يف الثانية ظهر يوم السبت املقبل 

باستاد نيايو الوطني.
كينيا  وصلت  الزمالك  بعثة  وكانت 
أحمد  استقبالها  يف  وكان  اليوم  فجر 
بالسفارة  الــثــاين  السكرتر  ــت  رأف
إجراءات  أنهى  والذي  بكينيا  املرصية 
الدخول رسيعا وتوجه الفريق بعدها 
لفندق اإلقامة، وخاض الفريق تدريبه 
باستاد  الفرعي  امللعب  عى  األول 

كاساراين.
الزمالك  بني  الذهاب  مباراة  ويدير 
إثيويب  تحكيم  طاقم  الكيني  وتوسكر 
حكام  تيسيام  بامالك  مــن:  مكون 
صامويل  من  كل  ويعاونه  للساحة، 
أول  مساعدا  أتانجو  تيميسنجو 
ثانيا  مساعدا  فاسيكا  برو  وفاسيكا 

وليام نجوييس حكام رابعا.

العاملي  العرس  هذا  وانطالق 
املنتخبات  جميع  وصل  بعدما 
بأنه  مؤكدا  البطولة،  يف  املشاركة 
االمن  وسائل  جميع  توفر  تم 
كامل  وتطبيق  الصحية،  والسالمة 
لكافة االجراءات االحرازية حفاظا 

عى سالمة كل الوفود املشاركة.
كبرة  ثقة  هناك  أن  إىل  وأشار 
يف  للرماية  الدويل  االتحاد  من 
انجاح  عى  املرصي  الجانب  قدرة 
املستويات  جميع  عى  البطولة 
يف  والتنظيمية،  الفنية  خصوصا 
املتخذة  الصارمة  اإلجراءات  ظل 
كورونا  فروس  انتشار  من  للحد 

املستجد.
البطولة  أن  أن   ، حسني  وأوضح 
الرماية،  يف  العامل  أبطال  تستقبل 
الرماة  يف  كبرة  ثقة  وهناك 
من  بالبطولة،  املشاركني  املرصيني 
مكانة  وحجز  الكبار  مقارعة  أجل 

دامئة ملرص عى منصات التتويج.

التي تعمل فيها القوات اإلنجليزية يف مصانع 
من  يحرسونها  اإلنجليز  كان  الحريب.  لإلنتاج 

الداخل والكتيبة تحرسها من الخارج.
األسلحة  مدرسة  إىل  ذهب   1944 عام  يف 
املعلم  وكــان  أسلحة  فرقة  عى  للحصول 
(وزير  عيل  إسامعيل  أحمد  اليوزبايش  هو 
الحربية إبان حرب أكتوبر 1973). وكان هذا 

هو اللقاء األول به رحمه الله.
شهد الفريق عبد املنعم خليل حرب فلسطني 
عام 1948 منذ بدايتها وحتى نهايتها وكتب 

يومياته كاملة فيها يوما بيوم.
يف الفرة من 10 أكتوبر– 26 ديسيمرب 1951 
قادة  فرقة  للحصول عى  إنجلرا  إىل  ابتعث 
والتحق  مرص  إل  عاد  املشاة.  مبدرسة  رسايا 
عام  واألركان)  (القادة  الحرب  أركان  بكلية 

1954 وتخرج فيها يف يوليو 1955.
يف مارس 1955 قام برحلة إىل لبنان وسوريا 
طلبة  من  زمالئه  مع  والسعودية  واألردن 
ثم  تقريبا.  الحرب ملدة شهر  أركان  كلية  يف 
التكتيك  لقسم  رئيسا   – عودته  بعد   – عني 
“فن القتال” يف الكلية الحربية. كان العميد 
بعد)  فيام  الحربية  ــر  (وزي فــوزي  محمد 
الحربية  الكلية  معلمي  كبر  منصب  يشغل 
بينهام  الصداقة  وتوطدت  الوقت  ذلك  يف 
الحربية حتى عام  الكلية  العمل يف  واستمر 
أركان  كلية  طلبته  العام  أواخر  ويف   .1957
الحرب للعمل بها مدرسا فوافق اللواء محمد 
مدرسا  وعمل  الحربية  الكلية  مدير  فوزي 
 .1958 أغسطس   25 حتي  ــان  األرك بكلية 
مثل  املشاة  ضباط  من  مجموعة  معه  كان 
أ.ح  واملقدم  راغب  املعطى  عبد  أ.ح  املقدم 
عبد السالم بدوي وضباط آخرون من أسلحة 
(قائد  عيل  حسن  كامل  الرائد  منهم  أخرى 
سالح املدرعات يف حرب أكتوبر 1973 ووزير 
الدفاع ورئيس وزراء مرص فيام بعد) وصالح 
أ.ح  واملقدم  املدرعات  من  أمني  مصطفى 

محمد سعيد املاحي وصالح الرفاعي وحسن 
وحسني مطاوع من املدفعية.

الحربية وعني  الكلية  إىل  عام 1958  عاد يف 
املعلمني  ــدم  “أق سمي  جديد  منصب  يف 
العسكريني” وكنت كبر املعلمني العسكريني 
بتعيينه  فوجئ   1960 أغسطس  يف  بالنيابة. 
قائدا  عامر شخصيا  الحكيم  عبد  املشر  من 
للكتيبة 53 مشاة وكان قائد القوة العسكرية 
هو  الوقت  ذلك  يف  العريش  يف  املوجودة 
العميد أ.ح جامل حامد (من الضباط األحرار 
واملؤرخ العسكري املعروف) قائد اللواء 118 

املشاة ويعترب قائد منطقة العريش.
قادة  فرقة  عى  للحصول  روسيا  إىل  سافر 
ألوية بدأت الدراسة يف 3 يوليو 1961. كان 
أسلحة  من  كثرون  ضباط  البعثة  يف  معه 
الحرص  ال  املثال  سبيل  عى  منهم  مختلفة 
(قائد  غزالة  أبو  الحليم  عبد  محمد  الرائد 
حرب  أثناء  امليداين  الثاين  الجيش  مدفعية 
أكتوبر 1973 ووزير الدفاع فيام بعد) والرائد 
الثالث  الجيش  مدفعية  (قائد  شاش  منر 
ومحافظ   1973 أكتوبر  حرب  أثناء  امليداين 
شامل سيناء فيام بعد) والرائد أحمد صالح 
القوات  عمليات  هيئة  (رئيس  الحليم  عبد 
املنعم  عبد  والنقيب  بعد)  فيام  املسلحة 
سعيد (رئيس هيئة عمليات القوات املسلحة 

فيام بعد).
للكتيبة  قائدا  عني  روسيا  من  عودته  بعد 
عام  ملدة  الهايكستب  يف  املشاة  الثامنة 
الكتيبة  يف  خدمته  مدة  إنتهاء  بعد  تقريبا. 
الثامنة املشاة عني رئيسا ألركان اللواء الرابع 

املشاة يف فايد
شارك يف حرب اليمن منذ عام 1962. كانت 
من  تتألف  اليمن  يف  العربية  القوات  قيادة 
اللواء أ.ح. عى عبد  القادة هم  خمسة من 
سعدي  أ.ح.  والعميد  القوات  قائد  الخبر 
عبد  أ.ح.  والعقيد  ــان  األرك رئيس  نجيب 

والعقيد  العمليات  رئيس  خليل  املنعم 
والتموين  اإلمداد  رئيس  سعيد  نوال  أ.ح. 
حرب  يف  والتموين  اإلمــداد  هيئة  (رئيس 
مديرا  متام  محمد  والعقيد   (1973 أكتوبر 
للتنظيم واإلدارة وشؤون األفراد. قام ببعض 
العمليات العسكرية الهامة يف اليمن ورقي 

استثنائيا إىل رتبة العميد.
من  بنقله  قــرار  صدر   1964 ديسيمرب  يف 
لوحدات  قائدا  وتعيينه  الربية  القوات 

املظالت.
شارك يف حرب 1967 كقائد لقوات املظالت 
التي دفعت يف رشم الشيخ واحتالل جزيرة 
من  آخر  كان  اإلنسحاب  قرار  وبعد  تران. 

عاد من قوة رشم الشيخ.
هناك  وتواجد  العش  رأس  معركة  يف  أسهم 
مع قائد كتيبة صاعقة وساعده ثم قام بعمل 

خطة دفاع عن مدينة بورفؤاد.
نوفمرب  يف  املشاة  الثالثة  للفرقة  قائدا  عني 
1967 وكان يعمل معه العميد خري حسني 
عمر  العميد  بعده  من  ثم  لألركان  رئيسا 
أبوغزالة  الحليم  عبد  محمد  والعقيد  خالد 

قائدا ملدفعية الفرقة.
يف عام 1969 عني رئيسا ألركان الجيش الثاين 
تقلده  من  تقريبا  أشهر  ستة  وبعد  امليداين 
عينت  الثاين  الجيش  أركان  رئيس  منصب 

قائدا للجيش يف 12 سبتمرب 1969.
الجيش  بها  قام  التى  العمليات  أهم  من 
الثاين أثناء حرب اإلستنزاف هي أرس الضابط 
ىف   1969 عــام  أفــيــدان”  “دان  اإلرسائــيــى 
منطقة الدفرسوار وعملية السبت الحزين يف 
يوم السبت 30 مايو 1970 حيث قامت قوة 
من الصاعقة واملشاة شامل القنطرة بتدمر 
أفرادها  من  العديد  وقتل  للعدو  عربات 
للقناة  الغربية  الضفة  إىل  بأسر  وعــادت 
بالسبت  اليوم  هذا  اإلرسائيليون  وسمى 

الحزين.

العسكرية  للمنطقة  قائدا  سيادته  عني 
املركزية من يناير 1972 قام خاللها بتدريب 
القوات وتعبتها للحرب ورفع الروح املعنوية 
حدثت  وملا  أخرى.  مهام  إىل  باإلضافة  لها 
الثاىن  للجيش  قائدا  عني  الدفرسوار  ثغرة 

امليداىن للمرة الثانية ىف 16 أكتوبر 1973.
ذلك  يف  خليل  املنعم  عبد  اللواء  واستغل 
عظيمة  عسكرية  خربة  من  مالديه  الوقت 
ومعرفة كبرة بطبيعة األرض أن يوزع املهام 
املجموعة  من  الصاعقة  من  كتيبنت  عى 
وكتيبة  إبراهيم  أسامة  العقيد  بقيادة   139
منصف  عاطف  املقدم  بقيادة  املظالت 
واملدقات  املحاور  عى  الصاعقة  فانترشت 
كتيبة  ووضعت  اإلرسائييل  الهجوم  لصد 
ىف  يتحكم  الذى  مريم  جبل  عى  املظالت 
ثم  الجنوب  ناحية  من  اإلسامعيلية  مدخل 
أمر قائد مدفعية الجيش العميد محمد عبد 
الحليم أبو غزالة برضب تجمعات العدو ىف 
ورسابيوم  سلطان  وأبو  الدفرسوار  منطقة 
وعى املحاور املؤدية إىل اإلسامعيلية وأبى 
خسائر  بالعدو  وأنزلوا  حسنا  بالء  الجميع 
صاعقة   133 الكتيبة  وخاصة  جسيمة 
ومنعوا قوات شارون أن تحتل اإلسامعيلية.

عني قائدا لهيئة التدريب بالقوات املسلحة 
الشعبي والعسكري  للدفاع  قائدا  مرتني ثم 
وزير  مساعد  هو  له  منصب  آخر  وكــان 
املعنوية  الشؤون  هيئة  ومدير  الحربية 
ونوادي القوات املسلحة وأحيل إىل التقاعد 

يف أول يوليو 1975.
عام  العسكرية  الرشف  نجمة  عى  حصل 
النياشني  العديد من  1974 كام حصل عى 
واألوسمة خالل خدمته العسكرية الطويلة. 
يف عام 2013 رقي إىل رتبة الفريق وحصل 
نارص  أكادميية  من  الفخرية  الدكتوراه  عى 

العسكرية العليا.

الفريق عبد املنعم خليل.. القائد واإلنسان

أرض- صواريخ  كتيبة   150 نحو  الجوي  الدفاع 
غواصة   12 متتلك  املرصية  البحرية  القوات  جو. 
 14 صواريخ  زورق   17 فرقطات   3 مدمرات  و5 
املرصية  البحرية  أن  من  وبالرغم  ألغام،  كاسحة 
مل تشرك يف الحرب بشكل مبارش إال أنها فرضت 
حصارا بحريا عى إرسائيل عرب إغالق مضيق باب 

املندب بوجه املالحة اإلرسائيلية.
كبف أنتهت الحرب

حرب  انتهت  وقد   ، نهاية  معركة  لكل  بالتأكيد 
أكتوبر   22 يوم  االمن  مجلس  73بتدخل  اكتوبر 
األمريكية  املتحدة  الواليات  تدخلت  حيث  
التابع  الدويل  األمن  مجلس  يف  األعضاء  والدول 
 338 رقــم  القرار  ــدار  إص وتــم  املتحدة  لألمم 
بدءاً  الحربية  األعامل  بوقف جميع  الذي يقيض 
مرص  وقبلت  1973م.  عام  أكتوبر   22 يوم  من 
إال  اليوم  اعتبارا من مساء نفس  بالقرار ونفذته 
أن القوات اإلرسائيلية خرقت وقف إطالق النار، 
 23 يوم  آخر  قرارا  الدويل  األمن  مجلس  فأصدر 
النار  إطالق  بوقف  األطراف  جميع  يلزم  أكتوبر 
جبث انتهت الحرب رسميا بالتوقيع عى اتفاقية 
وافقت  حيث   1974 مايو   31 يف  االشتباك  فك 
إرسائيل عى إعادة مدينة القنيطرة لسوريا وضفة 
قناة السويس الرشقية ملرص مقابل إبعاد القوات 
املرصية والسورية من خط الهدنة وتأسيس قوة 

خاصة لألمم املتحدة ملراقبة تحقيق االتفاقية.
أهم نتائج الحرب

بالتأكيد إن  املعارك التى تخوضها الجيوش تربز 
تداعياتها بنتائج  تحسب مكاسبها  ىف الحسابات 
ىف  وتضعها  للدول   واإلسراتيجية   العسكرية 
إقليميا  بها  تليق  التى  واملكانة  القوى  موازين 
وعامليا وترفع من القوى الشاملة للدولة املنترصة  
وهذا ماحققته مرص بإنتصارها ىف اكتوبر 73 فقد 
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الدولية  املحافل  كافة  مكانتها عى  اعيدت ملرص 
من  وترحيب  عاملية  أصداء  واحدث  واالقليمية 
كانت  الحرب  ان  خاصة   ، للسالم  املحبة  القوى 
هدفها النبيل هو اسرداد االرض املغتصية  حيث 
السيادة  إســرداد  الحرب  نتائج  أهم  سجلت  
جميع  ــرداد  وإس السويس،  قناة  عى  الكاملة 
الجبهة  أن  كام  سيناء.  جزيرة  شبه  يف  األرايض 
مرتفعات  من  جزء  إسرداد  استطاعت  السورية 
القنيطرة  مدينة  فيها  مبا  السورية  الجوالن 
األخرى  النتائج  السورية. ومن  للسيادة  وعودتها 
ال  إرسائيل  أن جيش  أسطورة  تحطم  هو  الهامة 
يقهر والتي كان يقول بها القادة العسكريون يف 
إرسائيل، كام أدت الحرب أيضا إىل عودة املالحة 

يف قناة السويس يف يونيو 1975م.
كام أن هذه الحرب مهدت الطريق التفاق كامب 
ديفيد بني مرص وإرسائيل والتي عقدت يف سبتمرب 
التاريخية  السادات  أنور  إثر مبادرة  1978م عى 
يف نوفمرب 1977م وزيارته للقدس، التى ترجمت 
املنطقة  ىف  السالم  اطر  تأسيسس  ىف  مرص  دور 
املفاوض  قوة  منطلق  من  لتحقيقها  والسعى 

املحارب املنترص .
واإلنطالق  البناء  معركة  نخوض  ونحن  واليوم 
الرئيس  السيد  قيادة  تحت  املستقبل  نحو  مبرص 
عبد الفتاح السيىس إبن من أبناء مرص العظيمة  
وقيادة وطنية واعية  تتلمذت عى أيدى أبطال 
اكتوبروالعبور العظيم ،  فام أحوجنا اليوم لروح 
شبابنا  وتسليح  أكتوبر  كرجال  ورجــال  أكتوبر 
بقيم وروح اكتوبر حتى ننطلق نحو الغد املرشق  
املستقبل  ألفاق  جديد  لعبور  ثابته  قوية  بخطى 
املرصية   للدولة  الشاملة  القوى  يرنجم  الــذى 
الخريطة  ىف  محورية  كدولة  قيمة مرص  ويعظم 

الدولية ومكانتها العاملية واالقليمية .
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فرصة كبرة لالحتكاك واالطالع عى 
مدارس عاملية مختلفة يف اللعبة.

ومن املقرر ان يقوم الدكتور ارشف 
والرياضة،  الشباب  وزير  صبحي 
بجولة تفقدية مساء اليوم مليادين 
حازم  اللواء  خاللها  يرافقة  الرماية 
املرصي  االتحادين  رئيس  حسني 

يشهدان  كام  للرماية،  واألفريقي 
الربوفة النهائية لحفل االفتتاح الذي 
حفالت  اقوى  من  واحد  سيكون 
العامل  بطوالت  تاريخ  يف  االفتتاح 

للرماية.
ويف هذا الصدد قال الدكتور ارشف 
والرياضة،  الشباب  وزير  صبحي 

تنظيم  ايقونة  اصبحت  مرص  ان 
نجحت  بعدما  العاملية،  البطوالت 
السياسية  القيادة  دعم  بفضل 
جميع  عى  الرياضية  للمنظومة 

املستويات.
البنية  تطوير  ان  صبحي  وأضاف 
عوامل  وتوفر  االنشائية،  التحتية 


