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 رئيس التحرير 
عاطف عبد العزيز

الرئيس السيسى يتابع “التجلى األعظم فوق أرض السالم” بسيناء وتطوير القاهرة التاريخية و”حياة كريمة”

   مجلس الوزراء: بدء تجهيزات افتتاح املرحلة األوىل من مشروع ممشى أهل مصر بداية 

خارجية سويسرا: تعاون مثمر مع مصر 
لسنوات.. وحياة كريمة تدفع املجتمع 
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الجزار  عاصم  والدكتور  الــوزراء، 
وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات 

العمرانية.
راىض،  ــام  ــس ب الــســفــر  ورصح 
رئاسة  باسم  الرسمي  املتحدث 
تناول  االجتامع  بأن  الجمهورية، 
“استعراض املوقف التنفيذي ملجمل 
املرشوعات القومية لوزارة اإلسكان 
خاصًة  الجمهورية،  مستوى  عىل 
ــة  اإلداري بالعاصمة  يتعلق  فيام 
الطرق  وقطاعات  الجديدة،  واملدن 

واملرافق واإلسكان”.
مستجدات  عىل  الرئيس  اطلع  كام 
األعظم  “التجيل  يف مرشوع  العمل 
فوق أرض السالم” بسيناء يف محيط 

أكرم القصاصالنسخه الكاملة
الوزراء يستعرض تطوير  << رئيس 
منظومة املصارف يف الدلتا ومعالجة 

مياه الرصف الزراعي
السيىس،  الفتاح  عبد  الرئيس  وجه 
الفعيل  االنتقال  بالبدء يف  الحكومة 
اإلدارية  بالعاصمة  الحكومي  للحي 
ديسمرب  شهر  من  اعتباراً  الجديدة 
انتقالية  لفرتة  العمل  لبداية  القادم 
تجريبية ملدة 6 أشهر، وذلك عقب 
الحالية  التجهيزية  املرحلة  انتهاء 

ملقار ومنشآت الحي الحكومي.
جاء ذلك خالل اجتامع الرئيس عبد 
الدكتور  مع  اليوم  السييس  الفتاح 
مجلس  رئيس  مدبويل  مصطفى 

جبيل موىس وسانت كاترين، حيث 
بكافة  باالهتامم  الرئيس  وجــه 
التفاصيل التنفيذية للمرشوع اتساقاً 
مع مكانة تلك البقعة املقدسة من 
لإلنسانية  ولتقدميها  مرص،  أرض 
والشعوب يف أنحاء العامل عىل النحو 
الروحية  لقيمتها  تقديراً  األمثل، 
الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة 

لألديان الساموية الثالثة.
موقف  استعراض  االجتامع  وشهد 
املرشوعات داخل العاصمة اإلدارية 
أعامل  موقف  خاصًة  الجديدة، 
وكذلك  الحكومي،  بالحي  املرافق 
ومنطقة  املختلفة،  السكنية  األحياء 
حي املال واألعامل، فضالً عن أعامل 

والعمل  واملحاور،  امليادين  تنسيق 
يف منطقة النهر األخرض.

كام عرض وزير اإلسكان سر العمل 
مبدينة العلمني الجديدة، وما تضمه 
من مرشوعات مثل األبراج واملدينة 
واملنطقة  الالتيني  والحي  الرتاثية 
العلمني  الرتفيهية والطرق وجامعة 
والتكنولوجيا،  للعلوم  الدولية 
باإلضافة إىل عرض املوقف التنفيذي 
والخدمات  واملنشآت  للمرافق 
فيها  مبا  الجديدة،  املنصورة  مبدينة 
التعليم االسايس  الجامعة ومدارس 

واألحياء السكنية والكورنيش.
كام تابع الرئيس كذلك املرشوعات 
القاهرة  منطقة  لتطوير  الجارية 

تهدف  ــي  ــت وال الــتــاريــخــيــة، 
الحضاري  الوجه  الستعادة 

منطقة  وجعلها  للقاهرة، 
وترفيهي  سياحي  جذب 
عملية  فيها  مبا  وثقايف، 
ــة يف  ــجــاري الــتــطــويــر ال
ــصــرة  ــة عـــني ال ــق حــدي
بها،  املحيطة  واملناطق 
منطقة  تطوير  عن  فضالً 

جانب  إىل  ماسبرو،  مثلث 
إلقامة  التنفيذية  املراحل 

أهل  “ممىش  مرشوع 
يُعد  والذي  مرص”، 
ــات  ــرشوع أحـــد امل

ملتابعة  الثالثاء  اليوم  قنا  ملحافظة 
د.  بحضور  حّينا  مبــرشوع  التقدم 
مرص  مكتب  مدير  هدية  رانــيــا 
لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
الشني  عمرو  واملهندس  البرشية، 
مدير برنامج الحكومة والترشيعات 
بالهابيتات،  الحرضية  والسياسات 
املدير  العظيم  عبد  حامد  د.  و 
العمرانية  املجتمعات  بهيئة  الفني 
الذي  حينا  لربنامج  الوطني  واملدير 

مدير  دانـــزي  باتريشيا  قــالــت 
للتنمية  السويرسية  الوكالة  عام 
والتعاون، ومسئول بوزارة الخارجية 
وسويرسا  مــرص  إن  السويرسية، 
التعاون  من  طويال  تاريخا  لديهام 
فمنذ أكرث من 20 عاما لدينا تعاونا 
مع مرص، خاصة يف صعيد مرص وكان 

مثمرا للغاية.
لها عيل  جاء ذلك يف ترصيح خاص 
السويرسي  والوفد  زيارتها  هامش 

منظمة  به  تقوم 
املتحدة  ــم  األم
ــات  ــت ــي ــاب ــه ل
من  واملــمــول 
الـــســـفـــارة 
ــحــكــومــة  وال
ية  يرس لسو ا
محافظة  يف 

قنا.
ــت  ــح وأوض
ــة  ــول ــئ ــس م
الــخــارجــيــة 
السويرسية، 
عىل  عملنا 
املياه  إدارة 
وقـــضـــايـــا 
املياه وإدارة 
 ، ت ملخلفا ا

مدبوىل،  مصطفى  الدكتور  حرض 
اليوم،  مساء  الوزراء،  مجلس  رئيس 
املرحلة  االنتهاء من  احتفاال؛ مبناسبة 
أهل  “ممىش  ــرشوع  م مــن  األوىل 

رشح  إىل  اســتــمــع 
رشكة  مسئوىل  مــن 
ماسرتز”  “كونسل 
إدارة  ــة  ــي آل ــول  حـ

وتشغيل املرشوع. 
الوزراء  رئيس  وأشاد 
من  االنتهاء  برسعة 
من  األوىل  املــرحــلــة 
أهل  “ممىش  مــرشوع 
كورنيش  عــىل  مــرص” 
يجرى  الـــذى  النيل، 
باقى مراحله  استكامل 
الدولة  خطة  ضمن 
الــقــاهــرة،  لتطوير 
املــرشوع  أن  مؤكدا 
ــدا  ــعـ يـــحـــقـــق بُـ
مهام؛  اجــتــامعــيــا 
سيكون  فاملمىش 
مــفــتــوحــا أمـــام 
املواطنني  جميع 
املــــــرصيــــــني، 

الفتتاحها  التجهيزات  وبدء  مرص” 
بحضور  وذلك  املقبل،  العام  مطلع 
الدكتور عاصم الجزار، وزير اإلسكان 
العمرانية،  واملجتمعات  واملرافق 

محافظ  عبدالعال،  خالد  واللواء 
الفار، رئيس  القاهرة، واللواء إيهاب 
املسلحة،  للقوات  الهندسية  الهيئة 
وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة 
واملهندس  ــرصي،  امل األهــىل  البنك 
التنفيذى  الرئيس  الدهان،  محمد 
لرشكة “سيتى إيدج”، وجورج مرتي، 

“كونسل  رشكة  إدارة  مجلس  رئيس 
بورسالن، مدير عام  ماسرتز”، ووليد 
ماسرتز”  “كونسل  برشكة  العمليات 

وعدد من املسئولني الحكوميني. 
نيليا  مركبا  ــوزراء  ال رئيس  واستقل 
تجول به ىف امتداد املرحلة األوىل من 
حيث  مرص”؛  أهل  “ممىش  مرشوع 
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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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االشراف الصحفي:ـ 
دكتوره سهام جربيل
 البث االلكتروين:ـ 
 حممد مجال شرع
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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
C.R. 4030303207  Lic. No. 55815

الوكيل اإلعالين
مجهورية مصر العربية

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

االحتلالل  قلوات  واصللت 
اليلوم  واملسلتوطنون،  اإلرسائيلي 
أبنلاء  بحلق  انتهاكاتهلم  األربعلاء، 
ومقدسلاتهم  الفلسلطيني  الشلعب 
وممتلكاتهلم، وهدم االحتلالل منزال 
جنلوب الخليلل وآخلر رشق القدس، 
ومحلاال تجاريلة يف حزملا، وأصلاب 
مسلتوطنون طفال بالخليلل، وهاجم 
آخلرون املركبلات على طريلق جنني 
واقتحلم 126 مسلتوطنا  نابللس،   –

األقلى. املسلجد 
وأخطلرت قوات االحتلالل اإلرسائيى 
بهلدم 5 منازل ووقف البناء يف غرفة 
وواصللت  سللفيت،  غلرب  زراعيلة 
مقلرة  تهويلد  العلارش  لليلوم 
بالقلدس، وغطلت جلزءا  اليوسلفية 
منها بالعشلب الصناعلي، وهاجمت 
قاطفلي الزيتون يف تقلوع واعتقلت 
مواطنلا أثنلاء وجلود القائلم بأعامل 

سلفري جنلوب أفريقيلا.
فيلام أصيلب طفلل خلالل مطاردتله 
شلارع  يف  مسلتوطنني  قبلل  ملن 
الخليلل،  مدينلة  وسلط  الشلهداء 
لوكاللة  فايلز جابلر  املواطلن  وأفلاد 
الطفلل  شلقيقه  نجلل  بلأن  “وفلا” 
 12) جابلر  حملودة  املجيلد  عبلد 

عاملا) أصيلب بجلروح ورضلوض إثر 
مطاردتله  جلراء  بجلدار  اصطدامله 
شلارع  يف  مسلتوطنني  قبلل  ملن 
الخليلل،  مدينلة  وسلط  الشلهداء 
الخليلل  مستشلفى  إىل  ونقلل 
الحكوملي، ووصفت حالتله الصحية 

. ملتوسلطة با
املسلجد  مسلتوطنون،  اقتحلم  كلام 
مشلددة  بحراسلة  املبلارك،  األقلى 
وأفلادت  االحتلالل،  رشطلة  ملن 
مصلادر محليلة، بأن 126 مسلتوطنا 
شلكل  على  األقلى  اقتحملوا 
بلاب  علر  متفرقلة،  مجموعلات 
املغاربلة، ونفذوا جوالت اسلتفزازية 

باحاتله. يف 
مركبلات  مسلتوطنون،  وهاجلم 
املواطنلني بالحجلارة، على الطريلق 
قلال  ونابللس،  جنلني  بلني  الواصلل 
شلامل  االسلتيطان  مللف  مسلؤول 
الضفلة غسلان دغللس، إن مجموعة 
الطريلق  أغلقلت  املسلتوطنني  ملن 
ملن  ونابللس،  جنلني  بلني  الواصلل 
حتلى  الظهلر  سليلة  بللدة  مفلرق 
مدخلل بللدة برقلة شلامل نابللس، 
املواطنلني  مركبلات  وهاجملت 

بالحجلارة.

انتهاكات إرسائيل مستمرة..

هدم منزلني ومحال تجارية واعتداءات للمستوطنني

أعلن مجلس حقوق اإلنسان التابع 
وعقب  له  بيان  يف  املتحدة،  لألمم 
اليوم  عقده  تنظيمي  اجتامع 
األربعاء يف جنيف، تأجيل املراجعة 
السودان  لسجل  الشاملة  الدورية 
الدورة  إىل  اإلنسان  حقوق  ىف 
الدورية  للمراجعات  األربعني 

الشاملة للدول.
عمل  مجموعة  جلسات  وتنعقد 
االستعراض الدوري الشامل يف إطار 

باملبادئ  متسكها  الجزائر،  أكدت 
ميثاق  ىف  عليها  املنصوص  واألهداف 
الثابت  دعمها  مجددة  املتحدة،  األمم 
به  تضطلع  أن  يجب  الذى  للدور 
العاملية  للقيم  كمنارة  األممية  املنظمة 
والسالم  والحرية  العدل  ومبادئ 
موضوع  إدراج  واعتزامها  واملساواة، 
“املرأة والسلم واألمن” كأحد األولويات 
فرتة  خالل  تعزيزها  إىل  ستصبو  التى 

عضويتها مبجلس األمن.
الخارجية  وزير  كلمة  خالل  ذلك  جاء 
الجزائرى رمطان لعاممرة مبناسبة إحياء 
الذكرى الواحدة والعرشين للقرار 1325 

املتعلق  املتحدة  لألمم  األمن  ملجلس 
“باملرأة، السلم واألمن” وكذلك االحتفاء 
 »2021 UN DAY« بيوم األمم املتحدة

والذكرى 76 عى إنشائها.
التى  كلمته،  ىف  لعاممرة،  وأوضح 
الجزائرية،  الخارجية  وزارة  أوردتها 
املزدوج  االحتفال  هذا  أن  لها،  بيان  ىف 
وهو  أال  واحد؛  ومضمون  هدف  له 
األمم  ميثاق  بأهداف ومبادئ  التمسك 
الثابت  الدعم  تجديد  وكذلك  املتحدة، 
الذى يجب أن تضطلع به هذه  للدور 
ومبادئ  العاملية  للقيم  كمنارة  املنظمة 
العدل والحرية والسالم واملساواة، فضال 

األمم املتحدة: تأجيل 
املراجعة الدورية الشاملة 
لسجل حقوق اإلنسان يف 

السودان للعام القادم

الستعراض  متجددة  فرصة  كونه  عن 
االنجازات التى تم تحقيقها والتحديات 
املثل  هذه  تجسيد  سبيل  تعرتض  التى 

العليا عى أرض الواقع.
مؤخرا  قدمت  التى  بالده  أن  وأضاف 
ترشيحها لشغل منصب عضو غري دائم 
خالل  املتحدة  لألمم  األمن  مبجلس 
الفرتة 2024-2025، وهو الرتشيح الذى 
حظى بدعم منظمتى االتحاد األفريقى 
من  تنطلق  العربية،  الدول  وجامعة 
عر  بها  مرت  التى  الخاصة  تجاربها 
سعيها  ىف  التاريخية  املحطات  مختلف 
الدائم كدولة مصدرة للسلم واالستقرار 

ضمن  املفاهيم  هذه  تضع 
لسياستها  األساسية  املبادئ 

الخارجية.
الخارجية  وزير  وتابع 
“من  إنه  قائال  الجزائرى 
تندرج  املنطلق،  هذا 
لتعزيز  الرامية  جهودنا 
دور املرأة ىف السلم واألمن 
األخرى  املجاالت  وكافة 
الوطنية  املستويات  عى 
وفقا  والدولية  والقارية 
 ،1325 القرار  ملقتضيات 
لتاريخنا  وفائنا  إطار  ىف 
فيه  سجلت  الذى  املجيد 
مساهمتها  الجزائرية  املرأة 
ذهب.  من  بأحرف  البارزة 
بالذكرى  نحتفل  ونحن 
التحريرية،  للثورة  ال67 
واعتزاز  فخر  بكل  نستذكر 
الجزائرية  املرأة  بطوالت 
وصنعت  االستعامر  كافحت  التى 

أمجادا يرضب بها املثل قاريا ودوليا”.
قد  النضال  “هذا  إن  قائال  واستطرد 
تواصل فيام بعد عندما ساهمت املرأة 
ورثته من  ما  بكل  متسلحة  الجزائرية، 
جهود  ىف  املجاهدات،  البطالت  أولئك 
اإلرهاب  ومكافحة  الوطنية  املصالحة 
دافعة  السوداء،  العرشية  خضم  ىف 
إرساء  سبيل  ىف  والنفيس  الغاىل  بذلك 
القوية  الجزائرية  للدولة  متينة  أسس 
وبكل  منتزعة  السيادية،  مبؤسساتها 
الطبيعية  املكانة  واستحقاق،  جدارة 

صنع  ىف  منقوصة،  غري  تامة  للمرأة، 
تاريخنا، قدميه وحديثه”.

تعتزم  بالده  أن  إىل  لعاممرة  ونوه 
والسلم  “املرأة  موضوع  إدراج  الجزائر 
ستصبو  التى  األولويات  كأحد  واألمن” 
عضويتها  فرتة  خالل  تعزيزها  إىل 
مبجلس األمن تنفيذا لتوجيهات الرئيس 

الجزائرى عبداملجيد تبون.
وشدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية عى 
ملنظمة  الرئيىس  والدور  الخاصة  املكانة 
مصب  تشكل  كونها  املتحدة  األمم 
السلم  ىف  املعمورة  شعوب  تطلعات 
تظل  والتى  والتنمية  واالستقرار  واألمن 
املنتدى العاملى الفريد الذى ال بديل له 
ملجتمع دوىل يبحث عن عالقات متوازنة 
املتسارعة  التطورات  خضم  ىف  وعادلة 
والتحديات العديدة التى يشهدها العامل 

اليوم.
املتحدة  األمم  أن  إىل  لعاممرة  وأشار 
الدول  ووفاء  ثبات  من  قوتها  تستمد 
املكرسة  واألهداف  للقيم  فيها  األعضاء 
ىف امليثاق، مبا ىف ذلك حق تقرير املصري 
السلم  وقضايا  املستعمرة  للشعوب 

والحرية والعدالة وحقوق اإلنسان.
وأكد وزير الخارجية الجزائرى أن بالده 
املنصوص  واألهداف  باملبادئ  متمسكة 
ذلك  مبوجب  وستظل  امليثاق  ىف  عليها 
كفاحها  ىف  املستعمرة  للشعوب  سندا 
حقوقها  اسرتجاع  أجلل  من  ونضالها 
بدعمها  مصريها،  وتقرير  األساسية 
من  الفلسطينى  للشعب  الالمرشوط 

أجل اسرتجاع حقوقه املغصوبة

الجزائر تؤكد تمسكها بميثاق األمم املتحدة وتثمن دور “املرأة والسلم واألمن”

الدورة األربعني للمجلس يف الفرتة 
من 24 يناير إىل 4 فراير من العام 

القادم 2022.
عى  ردا  موافقته  املجلس  وأعلن 
املمثل  به  تقدم  قد  كان  طلب 
األمم  لدى  للسودان  الدائم 
املايض  أكتوبر   27 يف  املتحدة 
كان من  املراجعة؛ وحيث  بتأجيل 
املراجعة  جلسة  تنعقد  أن  املقرر 

للسودان اليوم.

إىل ذللك، هدملت قلوات االحتلالل 
منازل ومحلال تجارية يف محافظتي 

والخليل. القلدس 
منلزال  هدملت  السلياق،  هلذا  ويف 
تجاريلني  ومحللني  املكلر  بللدة  يف 
املحتللة،  بالقلدس  بللدة حزملا،  يف 
وقاللت مصلادر محلية لل”وفلا”، إن 
قلوات معلززة ملن جيلش االحتالل 
منلزال  هدملت  جرافاتهلا،  برفقلة 
يف حلي الصلعلة (ديلر السلنة) ملن 
لعائللة  يعلود  املكلر  جبلل  بللدة 
دون  حلروب،  محملد  املقلديس 
تبليلغ أصحلاب املنلزل بأملر الهدم، 
عللام أنهلم حصللوا على أملر وقف 

الهلدم. بعمليلة 
ويف بللدة حزما شلامل رشق القدس 
املحتللة، حلارصت قلوات كبلرية من 
الجرافلات  برفقلة  االحتلالل  جيلش 
املنطقلة القريبلة ملن حاجلز حزملا 
محللني  وهدملت  العسلكري، 

الرتخيلص. علدم  بحجلة  تجاريلني، 
وواصللت طواقلم االحتلالل أعلامل 
اليوسلفية،  باملقلرة  التهويلد 
املالصقلة ألسلوار البللدة القدمية يف 
القلدس املحتللة، لليلوم العارش عى 

التلوايل



3أخـبــار محلية  إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  28  ربيع األول -  1443 هـ  - 4  نوفمبر  2021م

العدد اإلسبوعي رقم 1232

وحاول تفهم 

مصر تالتين

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

كلمةالعدد

 حاول تفهم 
Zero Hunger صــفــر   الـــجـــوع 

دي  لوال  السابق  الربازييل  الرئيس  قصه  انها 
سيلفا يف الثامنينات من القرن املايض تعرضت 
الربازيل الزمه اقتصاديه طاحنه طلبت عيل اثرها 
الربازيل قروض من صندوق النقد الدويل اال ان 
الصندوق قدم لها الروشتة املعتادة من ترسيح 
األجور  وخفض  الدعم  وإلغاء  العاملني   آالف 
املجحفة،  ــرشوط  ال حزمة  طبقت  وطبعاً   
وخفض  العامل  ماليني  ترسيح  اىل  أدى  مام 
!!.. الدعم  والــغــاء  العاملني،  باقي  ــور   أج

البنك  ــرض  وف ــيل  ــربازي ال االقتصاد  وانــهــار 
دستورها  إىل  تضيف  أن  الدولة  عىل  الدويل 
اشتعال  يف  تسببت  املـــواد  مــن  مجموعة 
استجابة  ...ورغم  الداخلية  السياسية  األوضاع 
ــة  األزم تفاقمت  ــرشوط،  الـ لكل  ــل  ــربازي ال
الربازيليني  من  فقط   %1 وأصبح  فأكرث،  أكرث 
!!.. القومي  الدخل  نصف  عىل   يحصلون 

الفقر،  خط  تحت  املواطنني  ماليني  وهبط 
األمر الذي دفع قادة الربازيل إىل االقرتاض من 
الصندوق مرة أخرى بواقع 5 مليارات دوالر، 
!!.. الطريق للخروج من األزمة  إنه   معتقدين 

ــور أكــــرث، وأصــبــحــت  ــ فــتــدهــورت االمـ
ــادا وطـــردا  ــس ــرث ف ــة األكـ ــدول الـــربازيـــل ال
الجرمية  مــعــدل  ىف  ــرب  واألكـ للمهاجرين، 
.. العامل  ىف  والــديــون  املــخــدرات   وتعاطي 
 »الدين العام تضاعف 9 مرات ىف 12 سنة« ..!!

إفــالس  بــإعــالن  النقد  صــنــدوق  هــدد  حتى 
ورفض  القروض،  فوائد  تسدد  مل  إذا  الربازيل 
إقراضها أى مبلغ ىف نهاية 2002 ... دولة كانت 
 تحترض مبعنى الكلمة ...حتى جاء عام 2003 .

سيلفا«  دا  »لوال  رئيسهم  الربازيليني  وانتخب 
الجوع،  من  بنفسه  وعاىن  فقرا،  ولد  الذى   ...
 وظلم االعتقال »كان يعمل ماسح أحذية« ..!!

ــع بند  ــ ــده .وض ــل ــل ب ــد عــىل أهـ ــم ــت واع
ــامه:  ــة أسـ ــدول ــل ل ــة  ــام ــع ال ـــة  ــوازن املـ  يف 
وقيمته  املــبــارشة«  االجتامعية  ــات  ــان »اإلع
 ... للدولة  اإلجاميل  القومي  الناتج  من   %0.5 
لألرس  مبارشة   مالية  رواتب  بصورة  ويرصف 
... بدل الدعم العينى بدعم نقدي ...   الفقرة 
وهذا الدعم كان يدفع اىل 11 مليون أرسة تشمل 
 735 كان  الدعم  ...!!هــذا  برازيىل  مليون   64
...؟؟ والربازيل  أين  السؤال من  ...طبعا  دوالًرا 
... الكل  عىل  الرضايب  رفع  ألنه  ؟!!   مفلسة 

 ... ــات  ــان اإلع بربنامج  املدعومني  ــدا  ع  مــا 
يعنى رفع الرضائب عىل رجال األعامل والفئات 
...تخيل إنهم كانوا سعداء  الغنية من الشعب 
االستثامر  يف  كبرة  »تسهيالت«  منحهم  ألنه 
و«منح«   ... أعاملهم  وتسير  تشغيل  وآلية 
...وإعطاء  الرتاخيص  وتسهيل  مجانا  االرايض 
فتح  ىف  ساعدتهم   !!.. صغرة  بفوائد  قروض 
أسواق جديدة، باإلضافة إىل أن الفقراء دخلهم 
منتجات  عملية  رشاء  و«تزيد«  يرتفع،  سوف 
 ...  رجال االعامل »فتضاعف« حجم مبيعاتهم 
...بــل  مقابل«  »بــال  انها  يشعروا  مل  لذلك 
أصبحوا  »تسهيالت«  مقابل  رضائب  يدفعون 
يكسبون اكرت منها ..!!بعد 3 سنني فقط عاد 2 
مليون مهاجر برازييل وجاء معاهم 1.5 مليون 
..!!؟؟ الربازيل  يف  والحياة  لالستثامر   أجنبي 

بل أن الصندوق »اقرتض« من الربازيل 14 مليار 
بعد  أى   ،2008 ىف  العاملية  األزمة  اثناء  دوالر 
!!.. سيلفا«  دا  »لوال  حكم  من  فقط  سنني   5 
أمــور:  4 عــىل  سيلفا«  »دا  تركيز   وبفضل 

وطبعا   ... والزراعة   ... التعدين   ... الصناعة 
ليس  التخلف  مــن  النهوض   ... التعليم 
 ... و«إدارة«  »إرادة«  إنها   ...  مستحيال 
 ... فقط  ــدوده«  ــع »م سنوات  ىف  ويحدث 
الصناعة  ومــحــددة:  »معروفة«  والطريقة 
بالفئات  واالهـــتـــامم   ... ــة  ــزراعـ والـ  ...
. التعليم  ــودة«  و«جـ  ... املنتجة   الفقرة 

الستينات  ىف  واليابان  أملانيا  عملته  ما  وهذا    
 وهذا ما عملته دول رشق أسيا ىف الثامنينيات 
. التسعينيات  ىف  الهند  عملته  مــا  ــذا   وه
...  2003 ىف  ــل  ــربازي ال عملته  مــا   وهـــذا 
ــا… ــي ــوب ــي اث اآلن  تــعــمــلــه  ــا  مـ ــذا  ــ  وهـ
ــوات … ــ ــنـ ــ ــذسـ ــ ــنـ ــ  وروانـــــــــــــــدا مـ

وهذا ما يحدث يف مرص لكننا نحتاج ايل الصرب 
فقد  أنفسنا  يف  نثق  وان  مرص   ابناء  وسواعد 
ورمبا  نستطيع   أيضا  ونحن  اآلخــرون  فعلها 
ان  شك  وال  ظهرت   قد  ذلــك  بشائر  تكون 
 60 حياة  متس  قريه   4500 تعمر  مــرشوع 
مليون مرصي هي مايتوج هذا الجهد املرصي 
كله يف سلسلة عمل متواصله للنهوض بالوطن 
دي  لوال  أمام  اننا   التاريخ  سيكتب  وساعتها 
 سيلفا جديد ولكن بنكهه مرصيه يف املحروسة  .

حبـــس املتهـــم بقتل مواطـــن فـــى الشـــارع باإلســـماعيلية 15 يومـــا على ذمـــة التحقيقحبـــس املتهـــم بقتل مواطـــن فـــى الشـــارع باإلســـماعيلية 15 يومـــا على ذمـــة التحقيق

مبرسح  مرورهم  خالل  املواطنني  من 
الجريدة يف تقاطع شارع بحرى وطنطا 

بحى ثاٍن اإلسامعيلية.
ومتكن األهاىل من السيطرة عى القاتل 
للرشطة  وتسليمه  عليه  القبض  وإلقاء 

وبحوزته سالح الجرمية.
حامدة  املستشار  العام  النائب  وأمر 
يف  التحقيقات  إنهاء  برسعة  الصاوي 
عن  أسفر  والذي  اإلسامعيلية  حادث 
آخرين،  اثنني  وإصابة  شخص  مقتل 
وانتقل فريق من النيابة العامة ملعاينة 

مرسح الجرمية.
تحقيقات  األمنية  األجللهللزة  وتجري 
موسعة يف واقعة إقدام أحد األشخاص 
شللوارع  بأحد  ظهرًا  عامل  قتل  عى 
مالبسات  عى  للوقوف  اإلسامعيلية 

الحادث.
ىف  التحقيقات  العامة  النيابة  وتبارش   
وانتداب  التحريات  وطلب  الواقعة 
الصفة  تقرير  إلعللداد  الرشعي  الطب 

الترشيحية لبيان أسباب الوفاة.
وكشفت التحقيقات األولية أن مرتكب 
الواقعة مهتز نفسيًا باإلسامعيلية “سبق 
من  للعالج  املصحات  بإحدى  حجزه 
عى  بساطور  بالتعدي  قام  اإلدمللان” 

عامل مام أدى إىل فصل رأسه.
مبحل  يعمل  كان  أنه  تبني  وبالفحص، 
موبيليا خاص بشقيق املجني عليه، وتم 
العرض  القانونية وتم  اتخاذ اإلجراءات 

عى النيابة العامة.
ثم  املتهم،  ألقللوال  النيابة  واستمعت 
بشارع  الجرمية  مرسح  إيل  أصطحبته 
ثاٍن  قسم  لدائرة  التابع  وطنطا  بحرى 

لتمثيلها. 
شهود  من  عدد  النيابة  استدعت  كام 
باملنطقة  املحال  وأصللحللاب  العيان 
لالستامع إىل أقوالهم وجمع االستدالالت 
الرتكاب  املتهم  دوافع  لكشف  الالزمة 
جرميته البشعة، كام تم تفريغ كامريات 

املراقبة يف مرسح الجرمية.
حادث  اإلسامعيلية،  محافظة  وشهدت 
يف  شللاب  أقللدم  بعدما  بشعة  قتل 

“عبد  يدعى  عمرة  من  العرشينات 
الرحمن  عبد  نظمى وشهرت  الرحمن 
كام  املوبيليا،  بيع  يف  يعمل  دبللور، 
مبنطقة  مقيم  أسامك  بائع  فرتة  عمل 
مبدينة  ثاٍن  لقسم  التابعة  السالم  حى 
حلمى  أحمد  بذبح  اإلسامعيلية، 
يعمل  كللان  نزاجة،  أحمد  وشهرت 
سمكرى سيارات، وخالل الفرتة األخرية 
العجل  وبيع  إصللالح  يف  يعمل  كللان 
العنوان،  نفس  يف  مقيم  املستعمل، 
بقتل األخرية وذبحه وفصل رأسه عن 
أصاب  ثم  بجسته،  والتمثيل  جسده 
مرورهم  خالل  املواطنني  من  إثنني 
مبرسح الجريدة يف تقاطع شارع بحرى 

وطنطا بحى ثاٍن اإلسامعيلية.
ومتكن األهاىل من السيطرة عى القاتل 
القبض عليه وتسليمه للرشطة  وإلقاء 

وبحوزته سالح الجرمية.
حامدة  املستشار  العام  النائب  وأمر 
يف  التحقيقات  إنهاء  برسعة  الصاوي 
عن  أسفر  والذي  اإلسامعيلية  حادث 
آخرين،  اثنني  وإصابة  شخص  مقتل 
وانتقل فريق من النيابة العامة ملعاينة 

مرسح الجرمية.
تحقيقات  األمنية  األجهزة  وتجري 
موسعة يف واقعة إقدام أحد األشخاص 
شوارع  بأحد  ظهرًا  عامل  قتل  عى 
مالبسات  عى  للوقوف  اإلسامعيلية 

الحادث.
ىف  التحقيقات  العامة  النيابة  وتبارش   
وانتداب  التحريات  وطلب  الواقعة 
الصفة  تقرير  إلعداد  الرشعي  الطب 

الترشيحية لبيان أسباب الوفاة.
وكشفت التحقيقات األولية أن مرتكب 
باإلسامعيلية  نفسيًا  مهتز  الواقعة 
“سبق حجزه بإحدى املصحات للعالج 
بساطور  بالتعدي  قام  اإلدمللان”  من 

عى عامل مام أدى إىل فصل رأسه.
مبحل  يعمل  كان  أنه  تبني  وبالفحص، 
عليه،  املجني  بشقيق  خاص  موبيليا 
وتم  القانونية  اإلجللراءات  اتخاذ  وتم 

العرض عى النيابة العامة.
 

رئيللس  مللع  السللييس  الفتللاح  عبللد  الرئيللس  اجتمللع 
مجلللس الللوزراء ووزيللر اإلسللكان. رصح السللفري بسللام 
راىض، املتحللدث الرسللمى باسللم رئاسللة الجمهوريللة، بللأن 
الرئيللس وجلله الحكومللة بالبللدء يف االنتقللال الفعللي للحللي 
الحكومللي بالعاصمللة االداريللة الجديللدة اعتبللاراً مللن شللهر 
ديسللمر القللادم لبدايللة العمللل لفللرتة تجريبيللة ملللدة 6 
شللهور، وذلللك عقللب انتهللاء املرحلللة التجهيزيللة الحاليللة 

ملقللار ومنشللآت الحللي الحكومللى.

الرئيس السيسى يوجه الحكومة بالبدء فى 
االنتقال الفعلى للعاصمة اإلدارية بديسمرب

اإلسامعيلية،  وثالث  ثاٍن  نيابة  قررت 
ن”   . الرحمن  “عبد  املتهم  حبس 
يوًما   15 دبور،  الرحمن  عبد  وشهرته 
عى ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد، 
السالم  بحى  مبنطقة  املواطنني  ألحد 

باإلسامعيلية.
اإلسامعيلية،  وثالث  ثاٍن  نيابة  قررت   
ن”   . الرحمن  “عبد  املتهم  حبس 
يوًما   15 دبور،  الرحمن  عبد  وشهرته 
عى ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد، 
السالم  بحى  مبنطقة  املواطنني  ألحد 

باإلسامعيلية.
ثم  املتهم،  ألقللوال  النيابة  واستمعت 
بشارع  الجرمية  مرسح  إيل  أصطحبته 
ثاٍن  قسم  لدائرة  التابع  وطنطا  بحرى 

لتمثيلها. 
شهود  من  عدد  النيابة  استدعت  كام 
باملنطقة  املحال  وأصللحللاب  العيان 
لالستامع إىل أقوالهم وجمع االستدالالت 
الرتكاب  املتهم  دوافع  لكشف  الالزمة 
جرميته البشعة، كام تم تفريغ كامريات 

املراقبة يف مرسح الجرمية.
حادث  اإلسامعيلية،  محافظة  وشهدت 
يف  شللاب  أقللدم  بعدما  بشعة  قتل 
“عبد  يدعى  عمرة  من  العرشينات 
الرحمن  عبد  وشهرت  نظمى  الرحمن 
كام  املوبيليا،  بيع  يف  يعمل  دبللور، 
مبنطقة  مقيم  أسامك  بائع  فرتة  عمل 
مبدينة  ثاٍن  لقسم  التابعة  السالم  حى 
حلمى  أحمد  بذبح  اإلسامعيلية، 
يعمل  كللان  نللزاجللة،  أحمد  وشهرت 
سمكرى سيارات، وخالل الفرتة األخرية 
العجل  وبيع  إصللالح  يف  يعمل  كللان 
العنوان،  نفس  يف  مقيم  املستعمل، 
عن  رأسه  وفصل  وذبحه  األخرية  بقتل 
أصاب  ثم  بجسته،  والتمثيل  جسده 
مرورهم  خللالل  املواطنني  من  إثنني 
مبرسح الجريدة يف تقاطع شارع بحرى 

وطنطا بحى ثاٍن اإلسامعيلية.
ومتكن األهاىل من السيطرة عى القاتل 
للرشطة  وتسليمه  عليه  القبض  وإلقاء 

وبحوزته سالح الجرمية.
حامدة  املستشار  العام  النائب  وأمر 
يف  التحقيقات  إنهاء  برسعة  الصاوي 
عن  أسفر  والذي  اإلسامعيلية  حادث 
آخرين،  اثنني  وإصابة  شخص  مقتل 
وانتقل فريق من النيابة العامة ملعاينة 

مرسح الجرمية.
تحقيقات  األمنية  األجللهللزة  وتجري 
موسعة يف واقعة إقدام أحد األشخاص 
شللوارع  بأحد  ظهرًا  عامل  قتل  عى 
مالبسات  عى  للوقوف  اإلسامعيلية 

الحادث.
ىف  التحقيقات  العامة  النيابة  وتبارش   
وانتداب  التحريات  وطلب  الواقعة 
الصفة  تقرير  إلعللداد  الرشعي  الطب 

الترشيحية لبيان أسباب الوفاة.
وكشفت التحقيقات األولية أن مرتكب 
الواقعة مهتز نفسيًا باإلسامعيلية “سبق 
من  للعالج  املصحات  بإحدى  حجزه 
عى  بساطور  بالتعدي  قام  اإلدمللان” 

عامل مام أدى إىل فصل رأسه.
مبحل  يعمل  كان  أنه  تبني  وبالفحص، 
موبيليا خاص بشقيق املجني عليه، وتم 
العرض  القانونية وتم  اتخاذ اإلجراءات 

عى النيابة العامة.

ثم  املتهم،  ألقللوال  النيابة  واستمعت 
بشارع  الجرمية  مرسح  إيل  أصطحبته 
ثاٍن  قسم  لدائرة  التابع  وطنطا  بحرى 

لتمثيلها. 
شهود  من  عدد  النيابة  استدعت  كام 
باملنطقة  املحال  وأصللحللاب  العيان 
لالستامع إىل أقوالهم وجمع االستدالالت 
الرتكاب  املتهم  دوافع  لكشف  الالزمة 
جرميته البشعة، كام تم تفريغ كامريات 

املراقبة يف مرسح الجرمية.
حادث  اإلسامعيلية،  محافظة  وشهدت 
يف  شللاب  أقللدم  بعدما  بشعة  قتل 
“عبد  يدعى  عمرة  من  العرشينات 
الرحمن  عبد  وشهرت  نظمى  الرحمن 
كام  املوبيليا،  بيع  يف  يعمل  دبللور، 
مبنطقة  مقيم  أسامك  بائع  فرتة  عمل 
مبدينة  ثاٍن  لقسم  التابعة  السالم  حى 
حلمى  أحمد  بذبح  اإلسامعيلية، 
يعمل  كللان  نللزاجللة،  أحمد  وشهرت 
سمكرى سيارات، وخالل الفرتة األخرية 
العجل  وبيع  إصللالح  يف  يعمل  كللان 
العنوان،  نفس  يف  مقيم  املستعمل، 
عن  رأسه  وفصل  وذبحه  األخرية  بقتل 
أصاب  ثم  بجسته،  والتمثيل  جسده 
مرورهم  خللالل  املواطنني  من  إثنني 
مبرسح الجريدة يف تقاطع شارع بحرى 

وطنطا بحى ثاٍن اإلسامعيلية.
ومتكن األهاىل من السيطرة عى القاتل 
للرشطة  وتسليمه  عليه  القبض  وإلقاء 

وبحوزته سالح الجرمية.
حامدة  املستشار  العام  النائب  وأمر 
يف  التحقيقات  إنهاء  برسعة  الصاوي 
عن  أسفر  والذي  اإلسامعيلية  حادث 
آخرين،  اثنني  وإصابة  شخص  مقتل 
وانتقل فريق من النيابة العامة ملعاينة 

مرسح الجرمية.
تحقيقات  األمنية  األجللهللزة  وتجري 
موسعة يف واقعة إقدام أحد األشخاص 
شللوارع  بأحد  ظهرًا  عامل  قتل  عى 
مالبسات  عى  للوقوف  اإلسامعيلية 

الحادث.
ىف  التحقيقات  العامة  النيابة  وتبارش   
وانتداب  التحريات  وطلب  الواقعة 
الصفة  تقرير  إلعللداد  الرشعي  الطب 

الترشيحية لبيان أسباب الوفاة.
وكشفت التحقيقات األولية أن مرتكب 
الواقعة مهتز نفسيًا باإلسامعيلية “سبق 
من  للعالج  املصحات  بإحدى  حجزه 
عى  بساطور  بالتعدي  قام  اإلدمللان” 

عامل مام أدى إىل فصل رأسه.
مبحل  يعمل  كان  أنه  تبني  وبالفحص، 
موبيليا خاص بشقيق املجني عليه، وتم 
العرض  القانونية وتم  اتخاذ اإلجراءات 

عى النيابة العامة.
ثم  املتهم،  ألقللوال  النيابة  واستمعت 
بشارع  الجرمية  مرسح  إيل  أصطحبته 
ثاٍن  قسم  لدائرة  التابع  وطنطا  بحرى 

لتمثيلها. 
شهود  من  عدد  النيابة  استدعت  كام 
باملنطقة  املحال  وأصللحللاب  العيان 
لالستامع إىل أقوالهم وجمع االستدالالت 
الرتكاب  املتهم  دوافع  لكشف  الالزمة 
جرميته البشعة، كام تم تفريغ كامريات 

املراقبة يف مرسح الجرمية.
حادث  اإلسامعيلية،  محافظة  وشهدت 
يف  شللاب  أقللدم  بعدما  بشعة  قتل 

“عبد  يدعى  عمرة  من  العرشينات 
الرحمن  عبد  وشهرت  نظمى  الرحمن 
كام  املوبيليا،  بيع  يف  يعمل  دبللور، 
مبنطقة  مقيم  أسامك  بائع  فرتة  عمل 
مبدينة  ثاٍن  لقسم  التابعة  السالم  حى 
حلمى  أحمد  بذبح  اإلسامعيلية، 
يعمل  كللان  نللزاجللة،  أحمد  وشهرت 
سمكرى سيارات، وخالل الفرتة األخرية 
العجل  وبيع  إصللالح  يف  يعمل  كللان 
املستعمل، مقيم يف نفس العنوان، بقتل 
األخرية وذبحه وفصل رأسه عن جسده 
إثنني  أصللاب  ثم  بجسته،  والتمثيل 
مبرسح  مرورهم  خالل  املواطنني  من 
الجريدة يف تقاطع شارع بحرى وطنطا 

بحى ثاٍن اإلسامعيلية.
ومتكن األهاىل من السيطرة عى القاتل 
للرشطة  وتسليمه  عليه  القبض  وإلقاء 

وبحوزته سالح الجرمية.
حامدة  املستشار  العام  النائب  وأمر 
يف  التحقيقات  إنهاء  برسعة  الصاوي 
عن  أسفر  والذي  اإلسامعيلية  حادث 
آخرين،  اثنني  وإصابة  شخص  مقتل 
وانتقل فريق من النيابة العامة ملعاينة 

مرسح الجرمية.
تحقيقات  األمنية  األجللهللزة  وتجري 
موسعة يف واقعة إقدام أحد األشخاص 
شللوارع  بأحد  ظهرًا  عامل  قتل  عى 
مالبسات  عى  للوقوف  اإلسامعيلية 

الحادث.
ىف  التحقيقات  العامة  النيابة  وتبارش   
وانتداب  التحريات  وطلب  الواقعة 
الصفة  تقرير  إلعللداد  الرشعي  الطب 

الترشيحية لبيان أسباب الوفاة.
وكشفت التحقيقات األولية أن مرتكب 
الواقعة مهتز نفسيًا باإلسامعيلية “سبق 
من  للعالج  املصحات  بإحدى  حجزه 
عى  بساطور  بالتعدي  قام  اإلدمللان” 

عامل مام أدى إىل فصل رأسه.
مبحل  يعمل  كان  أنه  تبني  وبالفحص، 
موبيليا خاص بشقيق املجني عليه، وتم 
العرض  وتم  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ 

عى النيابة العامة.
ثم  املتهم،  ألقللوال  النيابة  واستمعت 
بشارع  الجرمية  مرسح  إيل  أصطحبته 
ثاٍن  قسم  لدائرة  التابع  وطنطا  بحرى 

لتمثيلها. 
شهود  من  عدد  النيابة  استدعت  كام 
باملنطقة  املحال  وأصللحللاب  العيان 
لالستامع إىل أقوالهم وجمع االستدالالت 
الرتكاب  املتهم  دوافع  لكشف  الالزمة 
جرميته البشعة، كام تم تفريغ كامريات 

املراقبة يف مرسح الجرمية.
حادث  اإلسامعيلية،  محافظة  وشهدت 
يف  شللاب  أقللدم  بعدما  بشعة  قتل 
“عبد  يدعى  عمرة  من  العرشينات 
الرحمن  عبد  وشهرت  نظمى  الرحمن 
كام  املوبيليا،  بيع  يف  يعمل  دبللور، 
مبنطقة  مقيم  أسامك  بائع  فرتة  عمل 
مبدينة  ثاٍن  لقسم  التابعة  السالم  حى 
حلمى  أحمد  بذبح  اإلسامعيلية، 
يعمل  كللان  نللزاجللة،  أحمد  وشهرت 
سمكرى سيارات، وخالل الفرتة األخرية 
العجل  وبيع  إصللالح  يف  يعمل  كللان 
املستعمل، مقيم يف نفس العنوان، بقتل 
األخرية وذبحه وفصل رأسه عن جسده 
إثنني  أصللاب  ثم  بجسته،  والتمثيل 
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قاللت نيفني القبلاج، وزيرة التضامن 
املرصيلة  الدوللة  إن  االجتامعلي، 
بهلا علددا كبلريا ملن العامللة غلري 
املنتظملة غلري مؤملن عليهلا نهائيلا، 
بالتلاىل عندملا يخلرج الشلخص إىل 
املعلاش يتعلر يف حياتله، وهلذا ملا 
دعلم  على  تركلز  الحكوملة  جعلل 
العامللة غري املنتظملة يف إطار ملف 

مبادرة  أن  الصحة  وزارة  أكدت 
للكشف  الجمهورية  رئيس 

الوراثية  األمراض  عن  املبكر 
الوالدة  حديثي  لألطفال 

مرضا   19 تستهدف 
وتقدم العالج باملجان، 
الصحة  وزارة  وقالت 
املبادرة  إن  والسكان 
تهدف إىل الوصول إيل 
جيل صحي وخايل من 

مسببات اإلعاقة.
املبادرة  أن  وأوضحت 

عن  الكشف  تستهدف 
حديثي  لدى  وراثيًا  مرًضا   19

الوالدة، الفتًا إىل أن املرحلة األوىل 
املسح  إجراء  تتضمن  للمبادرة 
بحضانات  الوالدة  لحديثي  الطبي 
املستشفيات  جميع  يف  األطفال 

وزيرة التضامن: دعم 42 ألف صياد.. و14 
مليون مواطن تحت مظلة “تكافل وكرامة”

الصحة تنشر أسماء 19 مرضا وراثيا 
تتوىل عالجها مجانا.. اعرف التفاصيل

عبد  محمد  دكللتللور  اللللللواء  افتتح 
سيناء  شامل  محافظ  شوشة  الفضيل 
يرافقه أماين رسالن مدير عام مديرية 
بشامل  الداخلية  والتجارة  التموين 
عام  مللرشف  صللالح،  إيناس  سيناء، 
هبه  الحريب،  اإلنتاج  بوزارة  املعارض 
عبد الرايض، مدير عام املعارض مبصنع 
هيئة  منتجات  معرض  الحريب،   360
اإلنتاج الحريب بالتعاون مع الجمعيات 

التعاونية االستهالكية.
يقام  املعرض  أن  عى  املحافظ  وأكد 
سنوياً، ومستمر ملدة 15 يوما ، ويضم 

بالتعاون  الحرىب   اإلنتاج  هيئة  فيه 
االستهالكية  التعاونية  الجمعيات  مع 
مديرية  إرشاف  تحت  سيناء  بشامل 
التموين والتجارة الداخلية باملحافظة.

أضافت رسالن، أن املعرض يضم عدد 
إنتاج  من  الكهربائية  األجهزة  من 
البوتوجازات،  مثل  الحربيه،  املصانع 
املكانس  الللشللاشللات،  الللثللالجللات، 
الغساالت،السخانات،  الكهربائية، 
التكيفيات، بجانب منتجات االستانلس 

للمورد املحي.
نقدا  البيع  أن  ايل  رسللالن،  أشللارت 
ألعضاء  وبالتقسيط  املواطنني  لكافة 
التعاونية  االستهالكية  الجمعيات 
والعاملني باملصالح الحكومية التي بها 

جمعيات استهالكية.
من جانبها أكدت إيناس صالح، مرشف 
 ، الحريب،  اإلنتاج  بوزارة  املعارض  عام 
أنه يتم بيع منتجات املصانع الحربية 
من خالل املعرض بنفس األسعار التي 
بهيئة  الخاصة  املعارض  يف  بها  تباع 
الهيئة  تتحمل  حيث  الحريب،  اإلنتاج 

تكلفة النقل ايل مدينة العريش .
عام  مدير  الرايض،  عبد  هبه  وأشارت 
أن  الللحللريب،   360 مبصنع  املللعللارض 

تتميز  الحريب،  اإلنتاج  هيئة  منتجات 
األمللان  ووسللائللل  العالية  بالجودة 

املختلفة.
معرضا  املعرض،  هامش  عي  وأقيم 
حيث  املتنوعة،  السيناوية  للمنتجات 
واملالبس  املشغوالت  من  عدد  يضم 
البدوية وأعامل الخرز واإلبرة والرتيكو 
واإلكسسوارات  الخوص  ومنتجات 

والحى املتنوعة.
ماجد  العميد  من  كل  االفتتاح  حرض 
ومدينة  مركز  رئيس  أحمد  محمد 
الدمرداش  حسن  الدكتور  العريش، 
راشد  كليب  العريش،  جامعة  رئيس 
حمزة  والرياضة،  الشباب  عام  مدير 
والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  رضوان 
األمانة  الدين جريل عضو  عز  ،سهام 
املحافظات  لجنة  ومللقللررة  العامة 
للمرأة،  القومي  باملجلس  الحدودية 
املجلس  فرع  مقرر  الغايل،  إحسان 
، وعدد  للمرأة بشامل سيناء  القومي 
والشعبية  التنفيذية  القيادات  من 
ملجلىس  الرملانية  املجموعة  وأعضاء 
العكش،  سامل  وهم  والنواب  الشيوخ 
رمضان رسحان، فايز أبو حرب، وسالمه 
الرقيعي عضو مجلس النواب السابق.

محافظ شمال سيناء يفتتح معرض منتجات هيئة اإلنتاج الحربي بالعريش

وازالة السلبيات
وتفقد مدرسة بنها الفنية املتقدمة 
العملية  سللري  وتللابللع  التجارية 

التعليمية داخل املدرسة
وحرص عى تفقد الفصول والعمل 
داخل املدرسه كام توجه إىل معمل 
الفني  للتعليم  اآليل  الحاسب 
باملديرية امللحق باملدرسه ملتابعته

د وكيل وزارة الرتبية والتعليم  وشدَّ
تكثيف  رضورة  عى  بالقليوبية 
بللاإلجللراءات  واإللللتللزام  املتابعة 
الوقائية  والللتللدابللري  اإلحللرتازيللة 
الالزمة، واإلهتامم مبستوى النظافة 
والتعاون  بالتواصل  املدارس  داخل 

مع مديري اإلدارات التعليمية .
يف  محمود  يارس  الدكتور  وشللدد 
العملية  انتظام  عى  تعليامته 
املشدد  التنبيه  و  يوميًّلا  التعليمية 
الكثافات  بخفض  اإللتزام  برضورة 
اإلرشاف  عى  والتأكيد  املرتفعة 
الطالب  غياب  وتسجيل  اليومي 
وخللروج  دخللول  عملية  وتنظيم 
وغلق   ، عليهم  حفاظًلا  الطالب 
األبللللواب فلللور دخلللول الللطللالب 

للمدرسة حرًصلا عى انضباط اليوم 
محددة  مواعيد  ووضع  الللدرايس، 
األمور  إلنهاء  األمور  أولياء  لدخول 
عى  حفاظًلا  بذويهم  املتعلقة 
وأولياء  للطالب  العامة  الصحة 
األمور وجميع القامئني عى العملية 

التعليمية .
الدوري  املرور  برضورة  شدد  كام 
ومراجعه  املدارس  داخل  واملستمر 
الدوريه  الصيانه  اعللامل  جميع 
إلستقبال  جاهزيتها  من  والتأكد 

األمطار والتقلبات الجوية .

وكيل  محمود  يارس  الدكتور  تفقد 
بالقليوبية  والتعليم  الرتبية  وزارة 
بنها  إدارة  مللدارس  من  العديد 

للنهوض بالعملية التعليمية .
محمود  يارس  دكتور  استهّل  حيث 
مدرسة  مبتابعة  التفقدية  جولته 

اإلعداديه الثانويه الرياضية ببنها
فتابع مدير تعليم القليوبية سالمه 
املدرسه  ومالعب  الغذائية  الوجبه 
التحضري  ودفللاتللر  الچيم  وصاله 

للساده املعلمني وتفقد الفصول
إلداره  بالشكر  سيادته  وتوجه 
العملية  سري  حسن  عى  املدرسة 

التعليمية .
محمود  يللارس  دكتور  واستكمل 
الشهيد  ملدرسه  وتوجه  متابعاته 
الحديثه   _ محمد  احمد  ابراهيم 

سابقا
السلبيات  من  العديد  رصد  وتم 
سيادتة  فأصدر  باملدرسة  املوجوده 
املدرسه  إدارة  إلعطاء  تعليامتة 
تلك  الزاللله  ساعه   4٨ ملدة  مبهله 
الزيارة  باعادة  ووعللد  السلبيات 
املدرسة  جاهزية  عي  للوقوف 

مدير تعليم القليوبية يتفقد مدارس بنها ويوجه 
الحاميلة االجتامعية اللذى تضعه يف بتكثيف املتابعات علي املدارس

مقدملة أولوياتهلا لفئلات املجتملع.
وأضافلت نيفلني القبلاج، يف مداخلة 
هاتفيلة لرناملج “على مسلئوليتي” 
اللذى يقدمه أحمد ملوىس، عر قناة 
 42 دعلم  جلرى  أنله  البللد،  صلدى 
أللف صياد عن طريلق توفري أدوات 
على  العملل  بجانلب  لهلم،  الصيلد 

التابعة 
الصحة لوزارة 

والسكان.
وقالت إن الل 19 مرًضا هم (قصور 

تضخم  الخلقي،  الدرقية  الغدة 
أنيميا  الخلقي،  الكظرية  الغدة 
فرط  الكييس،  التليف  الفول، 
الفينيل  الورايث،  الدم  شحميات 
رباعي  نقص  كيتونوريا، 
هيدروبيرتين، حموضة الدم 
حمض  ارتفاع  العضوية، 
ارتفاع  بالدم،  أيزوفالرييك 
الروبيوين/امليثيل  الحمض 
البول  مرض  بالدم،  مالوين 
التريوزين  ارتفاع  القيقبي، 
ارتفاع  األول،  النوع  الدم –  يف 
ارتفاع  الدم،  يف  الجاالكتوز 
ارتفاع  بالبول،  هوموسيستني 
األرجينني بالدم، ارتفاع السيرتولني 
ناقل  األورنيثني  نقص  بالدم، 
األحامض  أكسدة  الكربامويل، 
الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز)

القليوبية : محمد فايز

كتب فيصل ابو هاشم

أدوات كهربائيه متنوعة وسلع معمرة 
،وبأسعار  الحربيه  املصانع  إنتاج  من 
مخفضة،حيث أن البيع بسعر املصنع 
األسواق  عن   ٪10 بنسبة  وبتخفيض 

الخارجيه.
القادم  الشهر  أن  املحافظ،  أضللاف 

للمفروشات  معرض  افتتاح  سيشهد 
املعارض  اقامة  إيل  الفتا  واملالبس، 
السلع  عي  السيناوية  األرسة  لحصول 

واألجهزة الكهربائية بأسعار مناسبة.
الشكر  توجيه  إيل  املحافظ،  أشللار 
والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيىس 

املرشوعات  عي  الجمهورية،  رئيس 
يف  تنفيذها  يللجللري  الللتللي  الللكللري 

محافظة شامل سيناء.
عام  مدير  رسللالن  امللاين  وأضللافللت 
الداخلية  والتجارة  التموين  مديرية 
يشارك  املعرض  أن   ، سيناء  بشامل 

بيانلات  قاعلدة  وإنشلاء  قضاياهلم 
الحاميلة  ضملن  إلدخالهلم  لهلم 
التأمينيلة، وكان هنلاك تعلاون ملع 
وزارة البيئلة لتنقيلة امليلاه وتحريلم 
“جلرى  متابعلة:  املمنلوع،  الصيلد 
الرتكيلز أيضلا على صنلاع األخشلاب 
واملوبيليلا، أملا بالنسلبة للرتكيز عى 
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بقطاع  مسئولة  مصادر  كشفت 
البرتول أنه من املتوقع أن تصل عدد 
من  املصدرة  املسال  الغاز  شحنات 
مصنع إدكو لإلسالة نحو 62 شحنة 

وذلك بنهاية العام الجاري.
ترصيحات  يف  املللصللادر  وأضللافللت 
هناك  “أن  السابع  اليوم  لل”  خاصة 
من  التصدير  كمية  لزيادة  اتجاه 

توقعات بوصول عدد شحنات الغاز املصدرة 
من إدكو لـ62 شحنة بنهاية العام

الغاز الطبيعي املسال.
الغاز  إلسالة  مصانع  مرص  ومتتلك 
دمياط  ىف  املتوسط  البحر  عللى 
وإدكو، مام يفتح آفاقا جديدة نحو 
اإلقليمى كمحور  تعظيم دور مرص 
الطبيعى،  الغاز  وتللداول  لتجارة 
ويساهم ىف تحقيق عائدات لصالح 
إمدادات  وتأمني  املرصى  االقتصاد 

ومرشوعات  املحى  للسوق  الطاقة 
التنمية.

دمياط  مصنع  تشغيل  ويساهم 
عى  مرص  قدرة  تعزيز  ىف  لإلسالة 
إىل  املسال  الطبيعى  الغاز  تصدير 
مركزاً  وجعلها  األوروبية،  األسواق 

إقليمياً للطاقة ىف رشق املتوسط

قامئة  اإلسكندرية  ميناء  تصدر 
للواردات  استقباال  األكر  املوانئ 
املايض،  يوليو  شهر  يف  املرصية 
املركزي  الجهاز  لبيانات  وفقا 
حيث  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة 
بلغت قيمة الواردات املرصية من 
مليار   2 نحو  اإلسكندرية  ميناء 
دوالر،  ألف  و573  مليون  و372 
بينام كانت 2 مليار و1٨2 مليون 
يوليو  شهر  يف  دوالر  ألف  و111 
نحو  بلغت  بزيادة   ،2020 عام 

190 مليون و462 ألف دوالر.
أن  إىل  اإلحصاء  بيانات  وتشري 
بلغت  بورسعيد  ميناء  واردات 
275 مليون و6٨3 ألف دوالر يف 

ميناء اإلسكندرية األكرث استقباال للواردات املرصية بـ 2 مليار و372 مليون دوالر

املركزي  الجهاز  بيانات  قالت 
واإلحللصللاء،  العامة  للتعبئة 
السلع  من  مرص  واردات  إن 
ارتفعت  املعمرة  االستهالكية 
بشكل ملحوظ يف يوليو املايض، 
اإلجاملية  القيمة  بلغت  حيث 
مليون   56٨ نحو  للللللواردات 
 502 مقابل  دوالر،  ألف  و460 
مليون و27 ألف دوالر يف شهر 
يوليو عام 2020، بزيادة بلغت 
ألف  و433  مليون   66 قيمتها 

دوالر.
اإلحللصللاء،  بيانات  وأرجللعللت 
السلع  واردات  ارتلللفلللاع 
ارتفاع  إىل  املعمرة  االستهالكية 
بينها سيارات  واردات سلع من 
بنسبة  ارتفعت  والتي  الركوب 

الشهر  بنفس  مقارنة   ٪41
قيمة  بلغت  حيث   ،2020 عام 
نحو  الركوب  سيارات  واردات 
27٨ مليون و563 ألف دوالر يف 
يوليو املايض، مقابل 197 مليون 
نفس  يف  دوالر  ألللف  و54٨ 
الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 

٨1 مليون و15 ألف دوالر.
املرصية  اللللواردات  وارتفعت 
أيضا يف شهر  التليفزيونات  من 
 54 نحو  وبلغت  املايض  يوليو 
مليون و٨99 ألف دوالر، بينام 
ألف  و470  مليون   17 كانت 
دوالر يف شهر يوليو عام 2020، 
مليون   37 نحو  بلغت  بزيادة 

و429 ألف دوالر.
الللللواردات  قيمة  وارتللفللعللت 

املايض  يوليو  شهر  يف  املرصية 
القيمة  بلغت  إذ   ،٪3.٨ بنسبة 
 5.٨2 نحو  للواردات  اإلجاملية 
مليار   5.61 مقابل  دوالر،  مليار 
دوالر يف نفس الشهر عام 2020.

الصادرات  قيمة  ارتفعت  وأيضا 
حيلث   ،٪31.5 بنسبة  املرصية 
دوالر  مليار   2.94 سجلت 
خالل شهر يوليو املايض، مقابل 
الشهر  لنفس  مليار دوالر   2.24
قيمة  يف  نتيجة   ،2020 لعام 
ومنها  السلع  بعض  صللادرات 
بنسبة  األولية  بأشكالها  اللدائن 
ومللحللرضات  وعللجللائللن   ،٪5٨
 ،٪51.5 بنسبة  متنوعة  غذائية 
واملالبس الجاهزة بنسبة ٪23.3، 

واألسمدة بنسبة ٪17.7.

568 مليون دوالر واردات السلع االستهالكية 
املعمرة املصرية فى شهر واحد

مليون  مقابل 437  املايض،  يوليو 
الشهر  نفس  يف  دوالر  ألف  و6٨ 
 161 بلغ  برتاجع   ،2020 عام 
ثم  دوالر،  ألف  و3٨5  مليون 
بواردات  الدخيلة  ميناء  واردات 
ألف  و31  مليون   910 قيمتها 
مقابل  املايض،  يوليو  يف  دوالر 
مليار و34 مليون دوالر يف نفس 
بلغ  برتاجع   ،2020 عام  الشهر 
ألف  و469  مليون   124 نحو 

دوالر.
احتل  اإلسكندرية  ميناء  وكان 
املركز الثاين بقامئة املوانئ املصدرة 
بلغت  للمنتجات املرصية، حيث 
منه  املرصية  الصادرات  قيمة 

ألف  و230  مليون   ٨04 نحو 
مقابل  املايض،  يوليو  يف  دوالر 
442 مليون و126 ألف دوالر يف 
بزيادة   ،2020 عام  الشهر  نفس 
ألف  و104  مليون   362 بلغت 
السويس  ميناء  كان  بينام  دوالر، 
املصدرة  املوانئ  قامئة  صدارة  يف 
للسلع واملنتجات املرصية يف شهر 
يوليو املايض، حيث بلغت القيمة 
نحو  امليناء  لصادرات  اإلجاملية 
دوالر،  ألف  و123  مليون   ٨20
ألف  و764  مليون   333 مقابل 
 ،2020 عام  يوليو  شهر  يف  دوالر 
مليون   4٨6 نحو  بلغت  بزيادة 

و359 ألف دوالر.

تتمه ص   1

ومن هذه النقطة عملنا عىل الكثر 
أهداف  لدعم  وذلك  القضايا،  من 
التنمية املستدامة، مضيفة “نحاول 
أن نالءم أولويات مرص مع أولوياتنا 
مربح  موقف  خلق  عىل  ونعمل 
ومفيد للجميع، حيث ميكننا تحقيق 

التنمية هنا”.

“حياة  الرئاسية  ــادرة  ــب امل وعــن 
الخارجية  مسئولة  قالت  كرمية”، 
السويرسية، “أي يشء يأيت بالتنمية 
مشاركة  ويشمل  الريفية  للمناطق 
والجهات  الحكومة  مــع  الــنــاس 
عن  للتحدث  ــرى  األخـ الفاعلة 
جــدا،  جيدة  مــبــادرة  املستقبل، 

الناس  يتحدث  خاللها  من  والتي 
بناء  يريدون  وكيف  املستقبل  عن 
جيدة  طريقة  ومدارسهم،  مدنهم 
اإلمام،  إىل  املجتمع  مشاركة  لدفع 
يشعر  خاللها  من  أنه  إىل  مشرة 
له  يكون  ما  باملسئولية وكل  الناس 

تأثر عىل املجتمع واألطفال.
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دور املرأة املصرية يف حرب النصر
بطوالت »الجنس الناعم«| املرأة املرصية »جندي وراء الجبهة« يف أكتوبر

أكتوبر، حيث  النرص يف حرب  نغفله يف صناعة  أن  املرأة املرصية، دوًرا ال ميكن  جسدت 
كان يتواجدن بصفوف الهالل األحمر، ويوزعن أنفسهن عى املستشفيات، يترعن بدمائهن 
للمصابني ويرشفن عى الطعام املقدم للجنود عى الجبهة كام أن املرأة السيناوية لعبت 

دورا فعاال أثناء الحرب.
وهذه بعض بطالت حرب أكتوبر 73 وهن…

• الحكيمة أصالح محمد
يف  استمروا  والذين  األمريي،  السويس  مستشفى  متريض  هيئة  كانت ضمن  القاهرة،  من 
العمل مع األطباء 24 ساعة يوميا أثناء املعارك وما بعدها، تذكر”مل نكن نخىش شيئا ، ورغم 
وجود حوايل 200 رسيريف املستشفى يخدمها طاقم من 20 طبيبا و 7٨ ممرضة فقط ، ويف 

بعض األحيان كانت إمدادات الدم تقل فكنا نترع بدمائنا للجرحى”.
• فالحة فايد

بني  لتختبئ  االرسائيي  العدو  آليات  متركز  مكان  إىل  تذهب  أن  الضباط  أحد  كلفها 
األشجارالكثيفة يف منطقتي فايد ورسابيوم ومراقبتهم عن كثب قبل أن يضع خطته للهجوم 
عليهم ، فام كان منها إال أن حملت ابنتها عى كتفها زيادة يف التمويه عى العدو لتستطيع 
أن تؤدي مهمتها بكفاءة ؛ أنها وقت الحرب تلقت التدريب عى يد ضباط من املخابرات، 
هى وعدد من النساء معها عى نقل الرسائل من الضباط بالقاهرة إىل القيادات يف سيناء، 
وتدربن عى هذه املهمة مام ساعدهن عى القيام باملهمة عى أكمل وجه، مل تكن فوزية 
امرأة وحيدة قررت أن توهب حياتها ووقتها إىل الوطن، بل كانت ترتك عائلتها وتذهب إىل 
القاهرة تحمل الرسائل واملعدات التى يرسلها معها الضباط يف القاهرة إىل قيادات سيناء، 
عن  االرسائيى  االحتالل  قوات  عجزت  ما  وهو  سيناء،  يف  املتواجدين  الضباط  إىل  وكذلك 

كشفها يف هذا الوقت”.
• فرحانة سالمة

• هذه السيدة التي تعيش ىف الشيخ زويد، والتي كانت لها قصة تعر عن مدى شجاعتها 
وحبها لرتاب هذا الوطن، عن دورها يف الحرب، وجود قوات االحتالل اإلرسائيى يف سيناء 
كان سببا يف ترك فرحانة منزلها والسفر إىل القاهرة، ولكنها مل تنتظر الفرج عى أيادي رجالنا 
يف القوات املسلحة، بل قررت أن تحول الغضب إىل ثأر من العدو، ولعبت الدور نفسه 
الذي قامت به “فوزية”، وكانت تنقل الرسائل واألوامر من قيادات األمن يف القاهرة إىل 

الضباط وقيادات سيناء يف ذلك الوقت، ورغم اإلجراءات األمنية
أن هذا مل يجعلها  إال  تفتيش  بها قوات االحتالل االرسائيى من  يقوم  التى كان  املشددة 
ترتاجع عن هذا الدور العظيم، واملشاركة يف نرص أكتوبر، وتعد هى من أشهر املجاهدات 

ىف سيناء.
• السيدة فهمية

أبرز السيدات السيناويات، وكانت أول امرأة يتم تجنيدها من املخابرات الحربية، لرصد 
املواقع اإلرسائيلية عى الضفة الغربية وخط “بارليف”، ومعرفة نوع السالح وعدد القوات.

• السيدة مريم
تم تكليفها لرصد حجم القوات األرسائيلية يف وسط سيناء باألضافة إيل تأمني طرق للفدائيني 

بقلم المهندسه / رشا سالم
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اسعدين اليوم ان اقف أمام ركن اللواء 
الكتاب  مبعرض  القرماين  املنعم  عبد 
والذي  العريش  جامعة  الرتبية  بكلية 
عام  من  سيناء  محافظ  منصب  تويل 
كانت  حيث  1976م  عام  حتي   1959

أطول مدة توالها محافظ
اللواء عبد املنعم القرماين كان هو أول 
سيناءحيث  لتنمية  خطط  وضع  من 
الصحاري  تعمري  مرشوع  انطالقة  كان 
فكرة  انطلقت  و  الستينات  بداية  يف 
الذي  املرشع  هذا  خالل  من  التنمية 
استهدف تنمية املحافظات الصحراوية 
مثل  تقليدية  غري  زراعات  واستحداث 
وزراعة  الخوخ  وزراعة  الزيتون  زراعة 
تصلح  زراعات  من  وغريها  الخروع 
أقامة  وأيضا  الصحراوية  املناطق  يف 
السيول  مياة  لحجز  والهرابات  السدود 
واالستفادة منها طيلة العام وقد بدا ت 
مرشوعات التعمري الصحاري التي كانت 
احد محاور التنمية حيث انطلقت من 
ايل  وصوال  األحمر  بالبحر  مرورا  سيناء 

مطروح والوادي الجديد َ
الكتاب الذي كنت احتفظ  اتذكر ذلك 
والذي  والدي  مكتبة  من  واستعرته  به 
العامة  والهيذة  سيناء  محافظة  اعدتة 
لتعمري الصحاري عن تنمية املحافظات 
1965م  عام  كان  والذي  الصحراوية 
والذي عقد يف محافظة مطروح تحت 

عنوان
تنمية املجتمعات الصحراوية

ان  حظي  من  كان  أنني  الحقيقة  يف 
التقى باللواء عبد املنعم القرماين عدة 
مرات من كنت طفلة وحتى بداية فرتة 

دراستي الجامعية
تم  حيث  1967م  نكسة  قبل  االويل 

البوم الذكريات 
للتكريم  املتفوقني  ضمن  من  اختياري 
بالصف  حينها  كنت  العلم  عيد  يف 

الرابع االبتداىي
درجات  عى  حصلت  عندما  الثانية 
سيناء  يف  العامة  الثانوية  يف  التفوق 
اثناء االحتالل وكان نكرميي مع زمالىي 
للمحافظة  املوقت  املقر  يف  املتفوقني 

بحلمية الزيتون يف مقر املحافظ
عندما  والدي  كلفني  عندما  الثالثة 
مبقابلة  االحتالل  سجون  يف  أسري  كان 
املحافظ لتقديم طلب باسمي نيابة عن 
املحتلة  سيناد  يف  الصامدين  ابناء  كل 
بطلب رصف رواتبهم املتأخرة منذ عام 
67 وحتى عام 1977م كنت حينها يف 
السنة األوىل من دراستي الجامعية وتم 
موافقة السيد املحافظ عى هذا الطلب 
حيث رفعة ايل السيد الرىيس السادات 
كافة  بحرص  املالية  وزارة  كلف  الدي 
صدر  حيث  للصامدين  املستحقات 
برصف  الجمهورية  رىيس  السيد  قرار 
رواتب  من  سينا  ابناء  مستحقات  كل 
وأرس  وارسهم  للصامدين  متأخرة 
األرض  يف  االحتالل  سجون  يف  األرسى 

املحتلة
تقدير  بشهادة  احظي  عام  كل  وكنت 
عبد  اللواء  قبل  من  تفوق  ومكافأة 
للمتفوقني  سنها  والتي  القرماين  املنعم 
من  خلفة  واتبعة  سيناء  طلبة  من 
طيلة  بذلك  حظيت  وقد  املحافظني 
عام  تخرجت  أن  ايل  سنوات  األربع 

َ 19٨0
قائد  ملواقف  ذكريايت  من  جزء  هذه 
الظروف  اصعب  يف  سيناء  قاد  عظيم 

وكان يعتر أبناء سيناء ارستة الكبرية
خالص تحياىت

كتبت الدكتوره / سهام جبريل

انعقاد الصالون الثقايف بقصر الثقافه بالعريش بمناسبة نصر اكتوبر

األحد  اليوم  الثقايف  الصالون  انعقاد 
بقرص الثقافه بالعريش يف احتفاليه 
اكتوبريه مبناسبه نرص اكتوبر املجيد 
جنود  ثالث  تكريم  األحتفال  وشهد 
حوار  ودار  املقاتلني  اكتوبر  ابطال 
وعن  النرص  ذكريات  عن  معهم 
تحدث  خاضوها  التي  املعارك 
املقاتل نور صادق بدوي عن معارك 
زمالئه  مع  خاضها  التي  الدبابات 
القتاليه  مجموعته  متكنت  وكيف 
وأرس  العدو  دبابات  تدمري  من 

قائدها الجرنال عساف ياحوري
عبدالعزيز  البطل  املقاتل  وتحدث 
املشاه  معارك  عن  عتله  ابو  سامل 

والسيطره عي النقطه
الحصبنه والقتال املتالحم مع العدو 

قبل وبعد الثغره يف الدفرسوار
مشهد  البطل  املقاتل  واضاف 
القوات  مع  األول  النسق  يف  العبور 
العدو  مواقع  عى  والسيطرة 
وذكرياته  جنوده  وأرس  وتدمريها 

حول بعض األحاديث مع األرسي
األبطال  هؤالء  تكريم  تم  وبعدها 
بشهادات التقدير والعرفان بدورهم 

البطويل وتضحياتهم العظيمه
قدم التكريم السيد ارشف املرشحاين 

مدير عام الثقافه بشامل سيناء
والدكتور منري محمود عطيه

سعيد  والصالون  الحوار  وأدار 
العيسوي

الجزء  الثقايف يف  الصالون  كام شمل 
الثاين من فعالياته

حوارا ثريا حول التنميه وافاقها طبقا 
ملا يتم طرحه من أفكار جديدة

وبحضور  عطيه  منري  د.  الحوار  أدار 
األستاذ عبد العزيز الغايل

والدكتوره سهام جريل عضو املجلس 
الشوري  ونائب  للمرأة  القومي 

السابق
مقرر  غايل  داود  احسان  األستاذة 

املجلس القومي للمرأة
رئيس  حجاب  سوسن  األستاذة 
السيناويه  املرأة  حقوق  جمعيه 
الجميع  وتحدث  السابق  والنائب 
االقتصاديه  التنميه  آفاق  حول 
سيناء  شامل  أرض  عي  والبرشيه 
حوافز  من  حزمه  تقديم  واهميه 
االستثامر لتكون جاذب للمستثمرين 

واملداخالت  بألرأي  القاعه  وشاركت 
التي أثرت الصالون

ويف ختام الجلسه توجه السيد ارشف 
بشامل  الثقافه  عام  مدير  املرشحاين 
األعضاء  للساده  بالشكر  سيناء 

جميعا و
سعيد  األستاذ  الصالون  وختم 
للسيد  التحيه  موجها  العيسوي 
عي  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس 
عن  تعويضها  يتم  بأن  سيناء  ماوعد 
حقيقيه  لتنميه  الحرمان  سنوات 

ناجزه
وزيره  للسيده  موصول  والشكر 

الثقافه د. ايناس عبد الدايم
وكل الشكر للسيد محمد نبيل رئيس 

قطاع الثقافه ملنطقه القناه وسيناء

والتي  املهمة،  والسياحية  الرتفيهية 
املسطحات  نسبة  مــن  ستزيد 
الخرضاء عىل ضفتي كورنيش النيل.

الجزار  عاصم  الدكتور  عرض  كام 
الجهود التي تقوم بها وزارة اإلسكان 
املتعلقة  ــات  ــرشوع امل إطـــار  يف 
مببادرة “حياة كرمية” عىل مستوى 
قطاعات  يف  خاصًة  الجمهورية، 
ومحطات  واملياه  الصحي  الرصف 

املعالجة.
أن  الرسمي،  املتحدث  وأضـــاف 
نتائج  عرض  الوزراء  مجلس  رئيس 
ملدينة  مؤخراً  بها  قام  التي  الزيارة 

من  عدد  من  وفد  رأس  عىل  ديب 
شهدت  والتي  واملسئولني،  الوزراء 
اللقاءات  من  مبجموعة  القيام 
فضالً  اإلمــاراتــيــني،  املسئولني  مع 
واإلمارات  مرص  جناحي  تفقد  عن 

مبعرض “إكسبو 2020 ديب”.
ــوزراء  ال مجلس  رئيس  عرض  كام 
الدلتا  يف  املصارف  منظومة  تطوير 
الزراعي،  الــرصف  مياه  ومعالجة 
التي  املياه  من  االستفادة  بهدف 
البحرات  يف  ترصيفها  ويتم  تفقد 
إطار  يف  وذلــك  املتوسط،  والبحر 
لتعظيم  الــدولــة  اســرتاتــيــجــيــة 
وزيادة  املياه  موارد  من  االستفادة 

رقعة األرايض الزراعية.

الرئيس السيسى يتابع “التجلى األعظم 
فوق أرض السالم” بسيناء وتطوير القاهرة 

التاريخية و”حياة كريمة”
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العدد اإلسبوعي رقم 1232

عدة  عى  الزيتون  أوراق  تستهلك 
والخرضاء  الجافة،  منها  أشكال، 
أو  مسحوق  أو  منقوع  شكل  وعى 
مغلية يف املاء، وتعللّد أوراق الزيتون 
الحراريّة،  بالسعرات  منخفضة 
الروتينات،  عى  تحتوي  أنها  كملا 
والدهون، واأللياف، وكذلك تحتلوي 
من  العديد  عى  الزيتون  أوراق 
الفيتامينات، وخاصة ]أ، ب2، ب6... 
البوتاسيوم،  معادن  وعى  إلخ[، 
والصويوم،  الكالسيوم،  والفوسفور، 
استخدمت  لقد  والزنك.  والحديد، 
نطاق  عى  القدم  يف  األوراق  هذه 
أخرى  وأمراض  الحمى  لعالج  واسع 

الدول  من  العديد  يف  املالريا  مثل 
حول العامل. كام استخدمت كمكون 
شكل  يف  استهالكها  وتم  غذايئ، 
مستخلص، مسحوق. ولعصارة أوراق 
الوقاية  يف  عظيمة  فائدة  الزيتون 
يف  وحتى  األمراض  من  العديد  من 
مضادات  عى  تحتوي  ألنها  عالجها، 
حيوية  ومضادات  قوية  أكسدة 
الفريوسات  لنشاط  مضاد  تأثري  ولها 
أنها  كام  والطفيليات،  والفطريات 
مشاكل  عى  التغلب  يف  تساعد 
فلقد  الجسم.  مناعة  وتزيد  الهضم 
من  العديد  عى  تحتوي  أنها  وجد 
لها  التي  بيولوجيا  النشطة  املركبات 
أنها  لألكسدة، كام  نشاطات مضادة 
تعمل عى خفض ارتفاع ضغط الدم، 
ومضادة لاللتهابات، ومخفضة لسكر 

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

الكولسرتول  تشكيل  وتوقف  الدم، 
أكسدته،  منع  طريق  عن  السيئ، 
وتحمي  السكري،  مرىض  وتعالج 
وتعالج   الذاكرة،  فقدان  من  الدماغ 
الرسطان،  وتكافح  املفاصل،  التهاب 
املركزي  العصبي  الجهاز  وتحمي 
الجلطات  عن  الناجم  الدمار  من 
االنحاللية  والظروف  الدماغية 
املرتبطة بالعمر مثل مرض الزهامير، 
الدم،  يف  السكر  نسبة  وتخفض 
الدراسات  من  العديد  أظهر  كام 
تدفق  تزيد  الزيتون  أوراق  أن 
وتساعد  التاجية،  الرشايني  يف  الدم 
ومتنع  القلب،  رضبات  انتظام  عى 
وذلك  املعوية،  العضالت  تقلصات 
الفعالة  “األولوروبني”  مادة  لوجود 

وفيتامني هل. 
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ما هى حمية نقص السعرات الحرارية 
وكيف تساعدك فى إنقاص الوزن؟

ما هى حمية نقص السعرات الحرارية 
وكيف تساعدك فى إنقاص الوزن؟

7 معلومات الزم تعرفها 
للتعايش مع التهاب املفاصل 

الروماتويدى

7 معلومات الزم تعرفها 
للتعايش مع التهاب املفاصل 

الروماتويدى
عالمات تشري إىل نقص فيتامني ب 12.. 

منها ضعف الذاكرة وشحوب الجلد
الجهلاز   12 ب  فيتاملني  يدعلم 
العصبى ويسلاعد ىف صنع الحمض 
النلووى، وميكلن أن يلؤدى نقصله 
الجسلم،  ىف  مقلقلة  تغلريات  إىل 
وهو عنلرص غذاىئ يغذى جسلمك 
ملن  كبلري  علدد  ملن  ويحميله 
املشلاكل الصحيلة، ملن اضطرابات 
الجهلاز املناعلى مثل ملرض الذئبة 
الهضملى  الجهلاز  اضطرابلات  إىل 

مثلل ملرض كلرون.
بينلام يلؤدى نقص فيتاملني ب 12 
الخفيلف إىل ظهلور أعلراض ميكن 
أن متلر دون أن يالحظهلا أحلد، إال 
امللدى  على  الشلديد  النقلص  أن 
الطويلل ميكن أن يتسلبب ىف تلف 

العصبية. الخاليلا 
أعراض نقص فيتامني ب 12

تشلمل العالمات واألعراض املنبهة 

الرئيسلية لنقلص فيتامني ب 12 ما 
:thehealthsite يي وفقلا لتقرير
ضعف أو استنفاد القدرة العقلية

ضعف الشعور بالتوازن
التعب

مشاكل ىف الذاكرة
جلد شاحب

صعوبة ىف املىش
تغريات ىف املزاج

ضيق التنفس
دوخة

رؤية مشوشة
قرحة الفم

فيتاملني  لنقلص  تسلتجيب  كيلف 
12؟ ب 

إذا تلم تشلخيص إصابتلك بنقلص 
فيتاملني ب 12 بعلد إجلراء فحص 
فملن  األعلراض،  وتقييلم  اللدم 

املهلم علالج الحالة ىف أقلرب وقت 
ميكلن  العلالج،  تأخلر  إذا  ممكلن، 
 12 ب  فيتاملني  نقلص  يلؤدى  أن 
إىل مشلاكل صحيلة ال رجعلة فيهلا 
مثلل فقلر اللدم الخبيلث – حاللة 
ملن املناعلة الذاتيلة حيلث يهاجم 
املعلدة  خاليلا  املناعلى  الجهلاز 
إلنتاج بروتني يسلاعد الجسلم عى 

.12 فيتاملني ب  امتصلاص 
النلاس  يصلاب  كبلري،  بشلكل 
بنقلص فيتاملني ب 12 ملن خلالل 
يكفلى  ملا  على  الحصلول  علدم 
ىف  الغذائيلة  العنلارص  هلذه  ملن 
يشلتمل  بينلام  الغلذاىئ،  نظامهلم 
بفيتاملني  الغنلى  الغلذاىئ  النظلام 
على  رئيلىس  بشلكل   12 ب 

توىص حمية نقص السعرات الحرارية 
مام  أقل  حرارية  سعرات  باستهالك 
نحرق، وهذا األمر يستلزم تقليل عدد 
نستهلكها  التى  الحرارية  السعرات 
سعر   1000 إىل  يصل  مبقدار  يوميًا 
حرارى، مبا يضمن لنا حرق كيلوجرام 
واحد ىف األسبوع، وفًقا لتقرير موقع 

.”Healthline“
كيف نحقق عجز السعرات الحرارية؟
هى  بذلك  للقيام  الوحيدة  الطريقة 
مام  أقل  حرارية  سعرات  استهالك 
حرق  أن  اعتبارك  يف  وضع  تحرق، 
مجرد  ليس  الللحللراريللة  السعرات 
مامرسة رياضة، حيث يحرق جسمك 
القيام  أثناء  الحرارية  السعرات  أيًضا 
باألنشطة اليومية العادية مثل امليش 
والعمل واألكل والتنفس وحتى أثناء 

النوم.
كيف متارس الرياضة لحرق السعرات 

الحرارية؟
مترن ملدة 30-40 دقيقة عى األقل كل 

للغاية  مملة  التامرين  بدت  إذا  يوم، 
استخدام  يف  مبدًعا  كن  لك،  بالنسبة 
مامرسة  ميكنك  الحرارية،  السعرات 
الجرى أو السباحة أو مامرسة رياضة 
أو  أو  السلة  كرة  مثل  اختيارك  من 
التنس لحرق تلك السعرات الحرارية.

كيف تحدد مواعيد تناول وجباتك مع 
حمية السعرات الحرارية؟

انتبه دامئًا إىل حجم حصتك، خذ حصة 
صغرية من الطعام تكفى مللء معدتك 
بنحو ٨0٪، حيث يتبع اليابانيون هذه 
التقنية، والتى يقال أيًضا إنها السبب 
وراء أجسامهم النحيلة واملناسبة، قم 
لتناول  معنية  أوقات  بتحديد  أيًضا 
الخفيفة،  وكذلك  األساسية  الوجبات 
أن  عى  بحكمة  وجباتك  بتوزيع  قم 
بني  ساعات   4-3 فاصل  هناك  يكون 
كل وجبة، تناول وجبة العشاء مبكرًا 
حوايل الساعة 7 مساًء أو بحد أقى 
الوزن  إنقاص  يف  للمساعدة  مساًء   ٨
وعرس  بالحموضة  اإلصللابللة  ومنع 

الهضم.
ىف  النظيف  األكل  فوائد  عى  تعرف 

حمية السعرات الحرارية.
وتجنب  الصحية  األطعمة  اخللرت 
تناول  والسكرية،  املقلية  األطعمة 
من  مختلفة  أنواع   3 عن  يقل  ال  ما 
مع  جنب  إىل  جنبًا  اليوم  ىف  الفاكهة 

الروتني.
حمية  ىف  املللاء  رشب  فوائد  هى  ما 

السعرات الحرارية؟
املاء  من  وثابتة  كافية  كمية  تناول 
طوال اليوم، يساعدك ذلك ىف الحفاظ 
شعوًرا  مينحك  كام  رطوبتك  عى 
بالشبع لفرنة أطول، تناول ما ال يقل 
عن ٨ أكواب من املاء يوميًا لترسيع 
أيًضا  قم  الغذايئ،  التمثيل  عملية 
يف  الصحية  السوائل  بعض  بتضمني 
الفواكه  عصائر  مثل  الغذايئ  نظامك 
بذور  ومللاء  الطازجة  والللخللرضوات 
الشيا وماء جوز الهند والشاي األخرض 

لطرد السموم من الجسم.

حالة  الروماتويدى  املفاصل  التهاب 
تحدث  الذاتية  املناعة  أمراض  من 
عندما يهاجم جهاز املناعة مفاصلك 
أمل  عنه  وينتج  الخطأ،  طريق  عن 
عالج  يعد  لذلك  واحمرار،  شديد 
مهاًم  الروماتويدى  املفاصل  التهاب 
حامية  عن  فضالً  األعراض،  لتحسني 
اإلصابات  من  واألعضاء  املفاصل 

الدامئة.
 healthline وحسب ما ذكره موقع
فمثل أمراض املناعة الذاتية األخرى، 
الروماتويدى  املفاصل  التهاب  يعد 
مرًضا معقًدا، ومع ذلك هناك بعض 
تعرفها  أن  يجب  التى  املعلومات 
املفاصل  التهاب  مع مرض  للتعايش 

الروماتويدى.
إعالن

املفاصل  التهاب  يكون  أن  :ميكن   1
ىف  مللرىئ  غري  مرًضا  الروماتويدى 
التهاب  ينتج  كام  املبكرة،  املراحل 
التهاب  عن  الروماتويدى  املفاصل 
صحتك  عى  يؤثر  أن  ميكن  أساىس 

الجسدية والعاطفية.
املفاصل  الللتللهللاب  يللؤثللر  قللد   :2
مختلف  بشكل  عليك  الروماتويدى 

مع تقدمك ىف العمر.
باألمل  اإلصابة  أيًضا  املمكن  من   :3

العضى الليفى.
والتهاب  الفيروميالغيا  من  كل 
أعراض  لهام  الروماتويدى  املفاصل 
واألمل،  التعب  ذلك  ىف  مبا  متشابهة، 
املفاصل  التهاب  يسبب  ذلك  ومع 
الرثياىن أيًضا آالًما والتهابًا ىف املفاصل 
من  مختلفة  بفئات  عالجه  وميكن 

األدوية.

4: ميكن أن تساعد التامرين ىف إدارة 
األمل

يساعد التمرين املنتظم عى تحسني 
قد  لكن  ورفاهيتك،  العامة  صحتك 
عندما  البدء  الصعب  من  يكون 
بالتهاب  مرتبط  أمل  لديك  يكون 

املفاصل الروماتويدى.
ىف  التامرين  تساعد  قد  ذلك  ومع 
إدارة األمل بشكل عام عند التعايش 
الروماتويدى،  املفاصل  التهاب  مع 
وقد  روتني،  ىف  تكون  عندما  خاصة 
تساعد متارين املقاومة واملرونة، مثل 
اليوجا والتاى تىش، أيًضا ىف تخفيف 
الروماتويدى  املفاصل  التهاب  آالم 

وزيادة القدرة عى الحركة.
5: الراحة ال تقل أهمية عن مامرسة 

الرياضة
قد يؤدى اإلفراط ىف مامرسة الرياضة 
املفاصل  التهاب  نوبات  أثناء  خاصة 
االلتهاب  زيللادة  إىل  الروماتويدى 

وزيادة األعراض سوًءا، ولكن الراحة 
املنتظمة ميكن أن تقلل من التعب.

إىل  تحتاج  األحلليللان  بعض  يف   :6
أصدقائك  خارج  اآلخرين  من  دعم 
وعائلتك الذين قد يشاركونك نفس 
الوصول  اعتبارك  ىف  ضع  الخرات، 
املفاصل  التهاب  دعم  مجموعة  إىل 
أو  اإلنرتنت  عر   – الروماتويدى 
أن  وميكن  للمساعدة،   – شخصيًا 
يؤدى التحدث مع اآلخرين أيًضا إىل 
طريق  عن  العقلية  صحتك  تحسني 

تقليل الشعور بالعزلة.
7: إدارة الوزن قد تقلل األعراض

اللتهاب  الوطنى  للمعهد  وفقا 
الهيكي  العضي  والجهاز  املفاصل 
السمنة  تزيد  قد  الجلد  وأمللراض 
التهاب  بتطور  اإلصابة  خطر  من 
املفاصل الروماتويدي، إذا لزم األمر، 
تقليل  الوزن يف  فقد يساعد فقدان 
الروماتويدي  املفاصل  التهاب  تقدم 

وتقليل األعراض

لفوائد الصحية والطبية والعالجية ألوراق شجرة الزيتون
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عبد  إيناس  الدكتورة  كرمت 
إبراهيم  الثقافة،  وزيرة  الدايم، 
الخطاطني  شيخ  إبراهيم  أحمد 
يف الفيوم، عى جهوده ومشوار 
وبعد  العريب  الخط  تعليم  يف 
متيزه يف املعرض الذي أقامه يف 

دار األوبرا املرصية.
والفنان إبراهيم أحمد إبراهيم 

وزيرة الثقافة تكرم شيخ الخطاطني بالفيوم

الجنوب  واألديلللب  اللللرواىئ  فللاز 
بجائزة  جالجوت،  دامون  أفريقى 
بوكر عن روايته (الوعد) التى تدور 
أحداثها عن عدم وفاء عائلة بيضاء 
مبنح  بوعدها  أفريقيا  جنوب  من 

خادمتهم السوداء منزلها.
وهذه هى املرة الثالثة التى يرتشح 
الريطانية  للجائزة  جالجوت  فيها 
ألف   50 املالية  قيمتها  تبلغ  التى 

جنية اسرتلينى (6٨175دوالر).
قبوله  خطاب  ىف  جالجوت  وقللال 
حياىت،  غريت  “لقد  البوكر  لجائزة 
ممنت  أننى  تعلموا  أن  أرجللوكللم 
الجائزة  يقبل  أنه  وأضاف  بشدة”، 
“نيابة عن كل الحكايات التي رويت 
الذين  الكتاب  وعن  ترو،  مل  والتي 

سمع صوتهم ومن مل يسمع صوته 
منهم، يف القارة الرائعة التي أنا جزء 
يف  استمروا  “فضال  وأضاف  منها”، 
إلينا – فهناك املزيد قادم  االستامع 

يف املستقبل”.
دامون جالجوت
دامون جالجوت

ما  الجائزة  عى  للحصول  تقدم 
اختيار  تم  كاتبا،   15٨ من  يقرب 
القامئة  يف  املوجودة  عرش  الثالثة 
قيمة  وتبلغ  العام،  لهذا  الطويلة 
إسرتلينى،  جنيه   50،000 الجائزة 

وجاءت القامئة كالتاىل:
“الشامل بقلم أنوك” آرودبراجاسام

“املركز الثاىن” بقلم راشيل كوس
“الوعد” بقلم دامون جالجوت

“حالوة املاء” بقلم ناثان هاريس
“كالرا والشمس” لكازو إيشيجورو

“جزيرة” لكارين جينينغز
ماري  بقلم  العزاء”  تسمى  “بلدة 

لوسون
بقلم  هذا”  عن  يتحدث  أحد  “ال 

باتريشيا لوكوود
“رجال الروة” بقلم نادية محمد

“الحرية” بقلم ريتشارد باورز
سنجيف  بواسطة  الصني”  “غرفة 

ساهوتا
“الدائرة العظمى” ملاجي شيبستيد

فرانسيس  بقلم  بربتشوال”  “اليت 
سبوفورد

الروائى الجنوب أفريقى دامون جالجوت يفوز بـ جائزة البوكر ..

بيشء  لهم  تللوىص  أال   – عللرش 
َولِيِّى  إِنَّ   { فقال:  فقراء؟  فإنهم 
اللَُّه الَِّذى نَزََّل الِْكتَاَب َوُهَو يَتََوىلَّ 
 ]196 ]األعلللراف:   } الِِحنَي  الصَّ
والله ال أعطيتهم حق أحد وهم 
بني رجلني إما صالح فالله يتوىل 
فام  صالح  غري  وإما  الصالحني، 

كنت ألعينه عى فسقه.
واد  أى  ىف  أباىل  فال  روايللة:  وىف 

هلك.
يستعني  ما  له  أفأدع  رواية:  وىف 
فأكون  الله  معصية  عى  به 
املوت؟  بعد  يعمل  فيام  رشيكه 

ما كنت ألفعل.
فودعهم  بللأوالده  استدعى  ثم 
بهذا  وأوصاهم  بهذا،  وعزاهم 
الكالم، ثم قال: انرصفوا عصمكم 

الله وأحسن الخالفة عليكم.
قال: فلقد رأينا بعض أوالد عمر 
بن عبد العزيز يحمل عى مثانني 
الله، وكان بعض  فرس ىف سبيل 
 – امللك  عبد  بن  سليامن  أوالد 
مع كرة ما ترك لهم من األموال 
– يتعاطى ويسأل من أوالد عمر 
وكَّل  عمر  ألن  العزيز،  عبد  بن 
ولده إىل الله عز وجل، وسليامن 

وغريه إمنا يكلون أوالدهم إىل ما 
يدعون لهم، فيضيعون وتذهب 

أموالهم ىف شهوات أوالدهم.
بدير سمعان  قالوا: وكان مرضه 
مدة  وكانت  حمص،  قرى  من 
مرضه عرشين يوما، وملا احترض 
قال: أجلسوين، فأجلسوه، فقال: 
فقرصت،  أمرتنى  الذى  أنا  إلهى 
ونهيتنى فعصيت، ثالثا، ولكن ال 
إله إال الله، ثم رفع رأسه فأحدَّ 
نظرا  لتنظر  إنك  فقالوا:  النظر، 
فقال:  املؤمنني،  أمري  يا  شديدا 
إىن ألرى حرضة ما هم بإنس وال 

جان، ثم قبض من ساعته.
وىف رواية أنه قال ألهله: اخرجوا 
عني، فخرجوا وجلس عى الباب 
وأخته  امللك  عبد  بن  مسلمة 
مرحبا  يقول:  فسمعوه  فاطمة، 
بهذه الوجوه التى ليست بوجوه 
تِلَْك   { قللرأ  ثم  جللان  وال  إنللس 
اَل  لِلَِّذيَن  نَْجَعلَُها  اآْلِخللرَُة  اُر  الدَّ
يُِريُدوَن ُعلُّوا ىِف اأْلَرِْض َواَل فََسادا 
]القصص:   } لِلُْمتَِّقنَي  َوالَْعاِقبَُة 
فدخلوا  الصوت  هدأ  ثم   ]٨3
عليه فوجدوه قد غمض وسوى 

إىل القبلة وقبض.

رحل عمر بن عبد العزيز، وكان 
يزال  ال  كللرى،  خسارة  رحيله 
فقد  عنها،  يتحدثون  املسلمون 
ولكن  نقيا،  زاهللدا  رجللال  كللان 
فام  وفاته،  سبب  يف  اختلفوا 

الذى يقوله الرتاث اإلسالمى؟
لل  والنهاية  البداية  كتاب  يقول 
عنوان  تحت  كثري  ابن  الحافظ 

“ذكر سبب وفاته رحمه الله”:
سببها  وقيل:  السل،  سببها  كان 
أو  طعام  ىف  سمه  له  موىل  أن 
ألف  ذلك  عى  وأعطى  رشاب، 
ذلك  بسبب  له  فحصل  دينار، 
مرض، فأخر أنه مسموم، فقال: 
الّسم،  سقيت  يوم  علمت  لقد 
سقاه،  الذى  مواله  استدعى  ثم 
فقال له: ويحك!! ما حملك عى 
دينار  ألف  فقال:  صنعت؟  ما 
أعطيتها. فقال: هاتها، فأحرضها 
قال  ثم  املال،  بيت  ىف  فوضعها 
أحد  يراك  ال  حيث  اذهب  له: 
تدارك  لعمر:  قيل  ثم  فتهلك، 
نفسك، فقال: والله لو أّن شفاىئ 
أوىت  أو  أذين،  شحمة  أمّس  أن 
فقيل  فعلت،  ما  فأشمه  بطيب 
اثنى  وكانوا   – بنوك  هؤالء  له: 

السم أم داء السل.. ما سبب وفاة عمر بن 
عبد العزيز.. ما يقوله الرتاث اإلسالمى

حصل  بالفيوم  الخطاطني  شيخ 
والرتبية  اآلداب  ليسانس  عى 
عام  شمس  عني  جامعة  من 
1976 وحصل بعدها عى املركز 
األول عى الجمهورية ىف دبلوم 
تحسني الخط العريب عام 1994.
ويعمل شيخ الخطاطني، مدرس 
الخطوط  تحسني  مبدرسة  خط 

العربية بالفيوم، وشارك يف عدة 
بقرص  العريب  للخط  معارض 
عى  وحصل  الفيوم،  ثقافة 
لوزارة  التابعة  التفرغ  منحة 
الثقافة لعدة سنوات وشارك يف 
العديد من املسابقات واملعارض 

املرصية والدولية.

املزارعلني البالغلني 5 ماليلني ملزراع، 
أللف   275 عليهلم  املؤملن  فعلدد 

ملزارع فقلط”.
التضاملن  وزيلرة  وأوضحلت 
بصلدد  اللوزارة  أن  االجتامعلي، 
متناهيلة  مرشوعلات  حلزم  توفلري 
ينشلئوا  حتلى  للمزارعلني،  الصغلر 
بعضهلم  ملع  إنتاجيلة  وحلدات 
البعلض، وسلنوفر لهلم أيضلا قروضا 
ميلرسة ملن بنلك نلارص االجتامعي، 
مردفلة: “الرئيلس وجله بدراسلة كل 
فئلة،  فئلة  املنتظملة  غلري  العامللة 
البيانلات  بقواعلد  حلرص  وإجلراء 
املنتلج  إطلالق  ويجلرى  لهلم، 
التأمينلي املقلرتح “معاشلك بأيدك” 

للمزارعلني”.

البديللة  الوزيلرة: “الحلزم  وتابعلت 
املنتظملة  غلري  للعامللة  املطروحلة 
يدفعله  واحلد  مبللغ  علن  عبلارة 
املواطلن سلنويا، وسليطبق يف إحدى 
املحافظلات آخلر هذا الشلهر، وهي 
محافظلة الفيوم، بقيمة 4000 جنيه 
أن  مقابلل  العلام،  يف  أقلى  كحلد 
يشلرتك الشلخص يف النظام التأميني 
على الحيلاة، بجانلب تأملني صحلي 
لله، لتأملني نفسله ضلد العديلد من 
املخاطلر وتوفلري حاميلة اجتامعيلة 
وتأمينيلة للكل عاملل ملن العامللة 
الحلايل،  الوقلت  يف  املنتظملة  غلري 
على أن يكلون االسلتحقاق يف صورة 
مكافلأة دفعلة واحلدة نقديلة أو يف 
شلكل شلهادة اسلتثامرية للشلخص 
يف النهايلة”، مشلرية إىل أن املواطلن 

هلو ملن يحلدد قدرتله على الدفلع 
والفئلة العمريلة للتأملني عليله.

الدسلتور  أن  إىل  الوزيلرة  وأشلارت 
بضلامن  الدوللة  التلزام  على  ينلص 
وصحيلا  اجتامعيلا  املسلنني  حقلوق 
ولدينلا 7 ماليني مسلن؛ منهلم 16.5 
 200 ملن  أكلر  ولدينلا  يعمللون 
نلاٍد لرعايلة املسلنني، مردفلة: “تلم 
املواصلالت  أسلعار  رسلوم  تخفيلض 
للمسلنني بإعفائهم ملن 50٪ ومجانا 
مللن هم فلوق السلبعني، كلام ارتفع 
علدد األرس املسلتفيدة ملن برناملج 
تكافلل وكراملة بضلم 56 أللف أرسة 
العلام الجلاري، وعلدد املسلتفيدين 
بلكارت ميلزة يف املرحلة األوىل وصل 
إىل 112 أللف مواطلن و14 مليلون 
مواطلن يحصللون على دعلم نقدى 

ملن تكافلل وكراملة”.

وزيرة التضامن: دعم 42 ألف صياد.. و14 
مليون مواطن تحت مظلة “تكافل وكرامة”

تتمه ص   6
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ما  شخص  تطفل  بشأن  قلًقا  كنت  إذا 
فقد   ،  Facebook عى  رسائلك  عى 
“املحادثات  ميزة  تجربة  يف  ترغب 
.TheSun الرسية”، وفقا ملا نقله موقع

 TikTok وجاء ذلك بعد أن برز فيديو ل
 ”howtocatchacheater#“ مللع 
كطريقة  التوضيحية  التسمية  يف 
نرش  وتللم  رسيللة،  محادثات  إلجلللراء 
يسمى حللسللاب  بللواسللطللة  الفيديو 
ما  غالبًا  والذي   ،  unfaithfullyours

ينرش عن العالقات والغش.
 22 مدته  تبلغ  التي   TikTok فيديو 
ثانية هي مجرد نص عى شاشة سوداء 
 Red Hot Chilli مضبوطة عى أغنية
Peppers ولكنها تحتوي عى املعلومات 

األساسية التي تحتاجها.
ينص الفيديو عى ما يي: “متنع الرسائل 
من  الرسائل   Facebook عى  الرسية 
تم تسجيل  أكر من جهاز  إىل  االنتقال 
و”ميكنك   ،Facebook إىل  دخللوللله 

تعتر أنظمة مايكروسوفت إحدى أكر 
املنترشة  والتطبيقات  التشغيل  أنظمة 
الكثري  يستخدمها  حيث  العامل،  حول 
لتقرير  ووفقا  اليومية.  أعاملهم  يف 
مايكروسوفت  حلول  توفر   the sun
خدمة  أو  أوفيس  حزمة  مثل  لألعامل 
OneDrive خدمات تخزين احتياطي 

للمستندات بشكل تلقايئ أو يدوي.
تفعيل  عللى  األملللر  هللذا  ويعتمد 
املناسبة  االحتياطي  النسخ  اختيارات 
التطبيق  بحسب  أيًضا  وتختلف  لك، 
الذي تستخدمه يف استعادة املستندات 

املحذوفة.
إعالن

عر  املحذوفة  املستندات  استعادة 
تقوم  كنت  وإذا   OneDrive خدمة 
يف  بللك  الخاصة  امللفات  بتخزين 
تستطيع  فإنك   ،  OneDrive منصة 
من  لتتمكن  التالية  الخطوات  اتباع 

يتيح لك واتس آب حظر املستخدمني 
أبدا،  أن تسمع منهم  تريد  الذين ال 
التطبيق  ما عى  ويعد حظر شخص 
هو أفضل طريقة ملنعه من االتصال 
كنت  إذا  ولكن  مراسلتك،  أو  بك 
فكيف  حظره،  تم  الللذي  الشخص 

ميكنك معرفة ذلك؟
 business“ موقع  ذكللره  ملا  وفقا 
مبارشة  طريقة  توجد  ال   ،”insider
واتس  تم حظرك عى  إذا  ما  ملعرفة 
ميكنك  عالمات  هناك  ولكن  آب، 

معرفتها قد تشري لحظرك.
1- ال ميكنك رؤية حالة “آخر ظهور” 

لجهة االتصال
التحقق  هو  فعله  يجب  يشء  أول 
للمستخدم،  ظهور”  “آخر  حالة  من 
فتح  متى  تحديثها  يتم  رسالة  فهذه 
بآخر  وتخرك  آب،  واتس  املستخدم 

مرة استخدم فيها التطبيق.

تم  فرمبا  واحللدة،  ترى  ال  كنت  إذا 
حظرك، أو قد يكون املستخدم عطل 
مجرد  هذه  لذلك  حسابه،  يف  امليزة 

عالمة قد تساعدك أو ال.
الشخيص  امللف  صللورة  تللرى  ال   -2

الجديدة لجهة اتصال
قام  ثم  بحظرك  ما  شخص  قام  إذا 
فلن  الشخيص،  ملفه  صللورة  بتغيري 
ترى صورة امللف الشخيص الجديدة، 
عليه  الصورة  كانت  ما  دامئًللا  سرتى 

عندما تم حظرك.
طريقة  توجد  ال  أنلله  يعني  هللذا 
يحدثون  كانوا  إذا  ما  ملعرفة  محددة 
إذا  ولكن  الشخيص،  ملفهم  صللورة 
هذه  االتصال  جهة  أن  تعلم  كنت 
تحدث صورتها كثريًا، وفجأة توقفت، 

فهذه عالمة عى أنه تم حظرك.
3- رسائلك تظهر عالمة اختيار واحدة 

فقط

األجهزة  مع  التشفري  رمللوز  مطابقة 
إلظهار ما إذا كان هاتف آخر قد انضم 

إىل املحادثة.”
قسم  عللى   Facebook ويللحللتللوي 
الخاصة  املساعدة  صفحة  من  كامل 
“املحادثات  ميزة  لرشح  مخصص  به 

الرسية”.
عى  امليزة  إىل  الوصول  فقط  ميكنك 

.iPad و Android و iPhone
الرسية  “املحادثة   :Facebook يقول 
يف Messenger مشفرة من البداية إىل 
النهاية، مام يعني أن الرسائل مخصصة 
وليس   – فقط  آخللر  ولشخص  لللك 
أن  اعتبارك  يف  “ضع  آخر،  شخص  ألي 
اختيار  ميكنه  تراسله  الللذي  الشخص 
(عى  اآلخرين  مع  املحادثة  مشاركة 

سبيل املثال يف لقطة شاشة).
“متتلك أنت والشخص اآلخر يف املحادثة 
استخدامه  ميكنك  جهاز  مفتاح  الرسية 
من  مشفرة  الرسائل  أن  من  للتحقق 

تعيني  أيًضا  “ميكنك  طرف،  إىل  طرف 
مؤقت إلخفاء رسائلك من املحادثة.”

كلليللف تللبللدأ مللحللادثللة رسيلللة عى 
Facebook؟

تطبيق  افتح   ، رسيللة  محادثة  لبدء 
محادثة  لبدء  وانقر   Messenger

جديدة.
الزاوية  يف  القفل  رمز  فوق  انقر  ثم 
اليمنى العليا وحدد من تريد مراسلته.

ستجد خيار املؤقت يف مربع النص إذا 
فيه  تختفي  وقت  تعيني  تريد  كنت 

الرسائل.
الرسية  “املحادثات   :Facebook يقول 
مسينجر  تطبيق  يف  فقط  حاليًا  متاحة 
لذلك لن تظهر   ، اندرويد  iOS و  عى 

عى Facebook chat أو مسينجر.
الجهاز  عى  فقط  مرئية  أيًضا  “تكون 
الذي أنشأت فيه املحادثة والجهاز الذي 

يستخدمه املستلم لفتح املحادثة.”

عر واجهة ويندوز مبارشًة دون الحاجة 
فإنك  أوفلليللس،  تطبيقات  فتح  إىل 

تستطيع اتباع الخطوات التالية:
يف  ترغب  الللذي  امللف  إىل  توجه   -1
ثم  ومن  به،  الخاصة  النسخ  استعادة 
من  السابقة  النسخ  استعادة  اخللرت 

القامئة املنسدلة.
يف  ترغب  التي  النسخة  اخرت  ثم   -2
تظهر  التي  القامئة  عر  استعادتها 
الضغط  عر  فحصها  وميكنك  أمامك، 

عى اختيار فتح امللف.
قم  استعادتها،  يف  ترغب  كنت  إذا   -3
ولكن  االستعادة،  زر  عى  بالضغط 
يقوم هذا بحذف النسخة الجديدة من 

امللف واستعادة النسخة القدمية.
النسخة  حفظ  اختيار  تستطيع  كام 
عر  وذلللك  آخللر،  مكان  يف  القدمية 
آخر  مجلد  إىل  استعادة  عى  الضغط 

وليس زر االستعادة.

استعادتها:
تلللوجللله   –  1
ملللوقلللع  إىل 
عر   OneDrive
اإلنرتنت  متصفح 
ومن  بك،  الخاص 
امللف  اخللرت  ثللم 
يف  ترغب  الللذي 
النسخة  استعادة 

االحتياطية له.
ذلللك  وبللعللد   -2
هذا  عى  اضغط 
الفأرة  بزر  امللف 
لك  لتظهر  األمين 
املنبثقة،  القامئة 

وقم باختيار النسخ السابقة عر القامئة 
التي ظهرت لك.

التي  النسخة  عن  إبحث  ثم  ومن   -3
ترغب يف استعادتها، وبعد ذلك اضغط 

تقرير: فيسبوك يحتوى على خدمة 
مراسلة سرية ملنع التطفل

بالخطوات كيفية استعادة املستندات املحذوفة عرب أنظمة مايكروسوفت

تعملها إزاى؟.. 5 طرق ملعرفة ما إذا حظرك 
شخص على واتس آب

تتمه ص 3

عالمة  رمللوز  آب  واتللس  يستخدم 
عالمة  رمز  رسائلك،  لتتبع  االختيار 
يعني  رسالتك  بجوار  واحد  اختيار 
عالمتا  تشري  بينام  إرسالها،  تم  أنه 
استالمها، وعندما  أنه تم  اختيار إىل 
ترسل رسالة إىل شخص حظرك، فلن 
هذه  الثانية  االختيار  عالمة  تظهر 

أبًدا.
4- فشل مكاملاتك

بأي شخص  االتصال  تتمكن من  لن 
تم حظرك أيًضا، وعندما تحاول، لن 

تتم املكاملة.
5- ال ميكنك إضافة جهة االتصال إىل 

مجموعة واتس آب
يف  االتللصللال  جهة  تضمني  حللاول 
تلقيت  إذا  آب،  واتللس  مجموعة 
لك  يُسمح  ال  بأنه  تفيد  رسللالللة 
بإضافتهم إىل مجموعتك، فهذه هي 

العالمة األكيدة عى أنه تم حظرك.

تحت  تنزيل  أو  استعادة  اختيار  عى 
املستندات  استعادة  النسخة  إسللم 
املحذوفة عر تطبيقات أوفيس وميكنك 
تطبيقات  يف  مشابهة  خاصية  استخدام 
حيث  املختلفة،  أوفيس  مايكروسوفت 

املستندات  نسخ  إىل  الوصول  تستطيع 
القدمية عر اتباع الخطوات التالية:

يف  ترغب  الذي  امللف  إىل  توجه   –  1
استعادة نسخته القدمية، وبعد ذلك قم 

بفتحه والضغط عى قامئة ملف.

قامئة  إىل  توجه  ثم   –  2
املعلومات وبعد ذلك اخرت 
النسخ السابقة من امللف.

3 – تظهر أمامك مجموعة 
من  القدمية  النسخ  من 
التطبيق  قام  والتي  امللف 
تلقائيًا،  بها  باالحتفاظ 
وتجد إىل جوار كل نسخة 
قامه  ومن  التعديل  تاريخ 
عى  الضغط  وميكنك  به. 
هذه  لتفحص  الفتح  زر 
كانت  إن  وتتأكد  النسخة 
التي  املناسبة  النسخة 

ترغب بها أم ال.
وعندما ترغب يف استعادة 
هذه النسخة قم بالضغط عى اختيار 
القامئة، وعى  بأعى  املوجود  استعادة 
كنت  إذا   ، التقرير  قال  آخر  جانب 
ترغب يف استعادة مستندات محذوفة 

منتجلات األلبان واللحلوم والبيض 
لألشلخاص  ميكلن  واألسلامك، 
النباتيلني الحصلول على حصتهلم 
إملا علن طريلق تنلاول مكملالت 
فيتاملني ب 12 أو تنلاول األطعملة 
على  املغذيلات،  بهلذه  املدعملة 

املثلال: سلبيل 

أغذية الصويا
حبوب اإلفطار

مستخلصات الخمرية
حليب نباىت

باإلضافلة إىل ذللك، ميكلن للمرىض 
فيتاملني  حقلن  على  الحصلول 
الفيتامينلات،  ومكملالت   12 ب 
نظلرًا ألن النقلص ميكلن أن يلؤدى 

اللدم،  فقلر  مثلل  حلاالت  إىل 
على  بالحفلاظ  الخلراء  ويلوىص 
املسلتويات الصحيلة لفيتاملني ب 
مشلاكل  لتفلادى  الجسلم  يف   12
صحية خطلرية، ملراقبة مسلتويات 
فيتاملني ب 12 لديلك، قلم بإجراء 
وراقلب  منتظملة  دم  اختبلارات 

أيًضلا. املنلذرة  العالملات 

عالمات تشري إىل نقص فيتامني ب 12.. 
منها ضعف الذاكرة وشحوب الجلد
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تجديد حبس سائق ميكروباص فى حيازة 
140 طربة حشيش شرق اإلسكندرية

إصابة 13 شخصا فى حادث انقالب ميكروباص 
بطريق “قفط- القصري”   

اليوم  صباح  شخصا،   13 أصيب 
سيارة  انقالب  يف  الخميس، 
بطريق   20 الكيلو  عند  ميكروباص 

قفط – القصري بقنا.
مدير  أبوسكني  مسعد  اللواء  تلقى 
أمن قنا، إخطاًرا بإصابة 13 شخصا، 
يف انقالب سيارة ميكروباص بطريق 

قفط – القصري.
وانتقلت سيارات اإلسعاف إىل مقر 
إىل  املصابني  نقل  وجارى  الواقعة، 

املستشفى لتلقي العالج الالزم.

قرر املستشار محمود عوف، املحامى 
باإلسكندرية،  املنتزة  لنيابات  العام 
ميكروباص  سائق  حبس  تجديد 
بعد  التحقيقات،  ذمة  عى  يوما   15
املخدرة،  املواد  ىف  باإلتجار  اتهامه 
ملخدر  طربة   140 ترويج  ومحاولته 

الحشيش مبنطقة العصافرة.
ابو  محمود  اللواء  تلقي  قد  كان 
اإلسكندرية،  أمن  مدير  عمره، 
العامة  اإلدارة  ضباط  من  إخطارا 
مكافحة  بقطاع  املخدرات  ملكافحة 
يفيد  املنظمة،  والجرمية  املخدرات 

سائق  بقيام  رسية  معلومات  بورود 
ميكروباص، مبزاولة نشاط اجرامي يف 
ترويج املخدرات عي عمالئه بدائرة 

قسم رشطة املنتزة أول.
املذكور  أن  التحريات،  وأضافت 
ىف  امليكروباص  السيارة  يستخدم 
ضباط  عى  والتمويه  بضاعته  نقل 

املباحث.
القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  تم 
الالزمة وبالتنسيق مع قطاعي األمن 
أمن  العام، ومديرية  واألمن  الوطنى 
للمتهم  كمني  وعمل  اإلسكندرية، 

النيابة تطلب التحريات لكشف لغز العثور على 
جثة شاب بأرض زراعية فى أبو النمرس

بجنوب  العامة  النيابة  طلبت 
األمنية  األجهزة  تحريات  الجيزة 
شخص  جثة  عى  العثور  حول 
أبو  مبنطقة  زراعية  أرض  داخل 
ظروف  عى  للوقوف  النمرس؛ 
طلبت  كام  وفاته،  ومالبسات 
اإلصابات  حول  واًف  طبى  تقرير 

التى لحقت به.
أمن  مبديرية  النجدة  غرفة  تلقت 
عى  العثور  يفيد  بالغا  الجيزة، 
أرض  بقطعة  األشخاص  أحد  جثة 

زراعية مبنطقة أبو النمرس.
محل  إىل  املباحث  رجال  انتقل 
جثة  عى  العثور  وتم  الواقعة، 

التحريات  خالل  من  تبني  شاب 
ملروره  حياته  انهى  أنه  األولية 
التحريات  وأشارت  نفسية،  بأزمة 
جنائية،  شبهة  وجود  عدم  إىل 
وبارشت  بالواقعة،  محرض  وحرر 

النيابة املختصة التحقيق.

استقالله  أثناء  عليه  القبض  وألقي 
السيارة امليكروباص بشارع 45 دائرة 

القسم.
 140 عي  بحوزته  عر  بتفتيشه 
ماىل  ومبلغ  الحشيش  ملخدر  طربة 
أقر  ومبواجهته  محمول،  وهاتف 
املضبوطة  املخدرة  للمواد  بحيازته 
املاىل  اإلتجار، واملبلغ  بحوزته بقصد 
من متحصالت تجارته غري املرشوعة، 
بالواقعة  الالزم  املحرض  تحرير  تم 

واخطرت النيابة التحقيقات.

تضم  التى  مبكوناته  لالستمتاع 
والسياحة  للرتفيه  واسعة  مساحات 

والتسوق.
مسئوىل  عىل  ــوزراء  ال رئيس  وشدد 
رضورة  التشغيل  تتوىل  التى  الرشكة 
والنظافة،  الصيانة  بأعامل  االهتامم 
وكذا األمن للحفاظ عىل ما تحقق ىف 

هذا املكان من إنجاز. 
مدبويل:  مصطفى  الدكتور  وأضاف 
إطار  ىف  يأىت  مرص”  أهل  “ممىش 
عبدالفتاح  الــرئــيــس  توجيهات 
بتنفيذ  الجمهورية،  رئيس  السييس، 
أهــداف  تحقق  التى  املــرشوعــات 
والتنمية  املــســتــدامــة،  التنمية 
أن  مــؤكــداً  الحرضية،  العمرانية 
التنزه  مرشوعات  أبرز  من  املرشوع 
والرتفيه والجذب السياحى ىف وسط 

القاهرة.
وىف السياق ذاته، أشار وزير اإلسكان 
العمرانية  واملجتمعات  واملــرافــق 
مرص”  أهل  “ممىش  افتتاح  أن  إىل 
ألول مرة للجمهور، يعد حدثا مهام، 
كبرة  جهود  بــذل  يتم  أنــه  خاصة 
لرسعة إنجاز املرشوع بكافة مراحله، 
تم  التى  األوىل  املرحلة  أن  موضحا 
 15 كوبرى  من  متتد  منها،   االنتهاء 
بطول  إمبابة،  كوبرى  حتى  مايو 
1.8 كم، وتضم ممىش أفراد متدرج 
الكورنيش،  طــول  عىل  املناسيب 
العلوى 4.5  للممىش  مبتوسط عرض 
السفىل  للممىش  عرض  ومتوسط  م، 
6.5 م، كام تشمل عدة مبان، تتمثل 
و56  كافيرتيات،  و5  مطاعم،   5 يف: 
بسعة  جراجات  و3  تجاريا،  محال 
عن  فضالً  ســيــارة،   180 إجاملية 
وجود 3 مدرجات بها بإجامىل أطوال 
315 م، تتسع لـ 1240 فردا، وتضم 
عىل  مرسحا  كذلك  األوىل  املرحلة 
مساحة 275 م2 يتسع لـ772  فردا، 

فضال عن أعامل التنسيق، والنوافر.
أن  الــجــزار  عاصم  الدكتور  ــد  وأك

العمل يجرى عىل قدم وساق إلنجاز 
بالتنسيق  املتبقية،  الثالث  املراحل 
عىل  املرشفة  الهندسية،  الهيئة  مع 
التتفيذ، وذلك لرسعة االنتهاء منها ىف 
املواعيد املحددة، كام سيتم بالتوازى 
واجهات  إضــاءات  تطوير  ذلك  مع 
أهل  مبرشوع  املحيطة  املباىن  جميع 
مرص، موضحا أن املرحلة الثانية من 
بطول  مرص”  أهل  “ممىش  مرشوع 
من  املسافة  كالتايل:  وهى  كم،   3.2
كوبرى قرص النيل إىل كوبرى أكتوبر 
بطول 0.8 كم، و املسافة من كوبرى 
أكتوبر إىل كوبرى 15 مايو بطول1.1 
كم، واالمتداد من كوبرى إمبابة إىل 
أما  كم،   1,3 بطول  الساحل  كوبرى 
املرحلة الثالثة فهى متتد بطول 3 كم 
وتتكون من قطاعني، القطاع الشامىل 
من كوبرى “تحيا مرص” حتى كوبرى 
ميتد  فيام  كم،   1.9 بطول  الساحل 
قرص  كوبرى  من  الجنوىب  القطاع 
بطول  املريديان  كوبرى  إىل  النيل 

1.1 كم. 
املرحلة  أن  اإلسكان  وزير  وأضــاف 
مرشوع  تنفيذ  مراحل  من  الرابعة 
الــبــدء ىف  تــم  ــرص،  ــل م ممىش أه
من خالل  الزمالك،  بجزيرة  تنفيذها 
عن  النيل،  كورنيش  ممىش  تطوير 
لكورنيش  مواز  مسار  إنشاء  طريق 

النيل مبحيط جزيرة الزمالك. 
مرتي،  جورج  أشار  ذلك،  غضون  ىف 
“كونسل  رشكة  إدارة  مجلس  رئيس 
عىل  الرشكة  تعاقد  إىل  مــاســرتز”، 
النواحى  وتشغيل  بــإدارة  قيامها 
أهل  “ممىش  ــرشوع  مب التجارية 
ــة “سيتى  ــرص”، وذلــك مــع رشك م
املجتمعات  لهيئة  ممثلة  ــدج”،  إي
العمرانية الجديدة املالكة للمرشوع. 
وأضاف: تعاقدنا ىف وقت سابق عىل 
إدارة ممىش أهل مرص السياحي، مبا 
يشمله من أنشطة تجارية وسياحية 
مطاعم  مــن  وخدمية  وترفيهية 

وكافتريات ومحالت وأماكن ترفيهية 
الخاصة  للجلوس  وأماكن  وجراجات 
اىل  باإلضافة  املمىش  زوار  باستقبال 
مثل  االخــرى  األنشطة  من  العديد 
انتظار  وأماكن  الرتفيهي،  املــرسح 
ومنطقة  النهري،  واملرىس  السيارات، 
اىل  باإلضافة  املكشوفة،  الخدمات 
اإلعالنية  املساحات  من  مجموع 
املمىش، وشاشات لعرض أهم  بطول 
األحداث الوطنية والرياضية، ليشمل 
ووطنية  ترفيهية  فعاليات  املرشوع 

وعاملية عىل مدار العام. 
الحكومى  الــدعــم  “مـــرتي”  ومثّــن 
تحت  مرص”،  أهل  “ممىش  ملرشوع 
والري،  املائية  املوارد  وزارىت  إرشاف 
واملجتمعات  واملــرافــق  واإلســكــان 
العمرانية، ومحافظة القاهرة، والهيئة 

الهندسية للقوات املسلحة.
رشكة  إدارة  مجلس  رئيس  ووصــف 
“ممىش  مرشوع  ماسرتز”  “”كونسل 
وجهات  أهم  أحد  بأنه  مرص”  أهل 
التنزه عىل ضفاف نهر النيل، موضحا 
أن املرشوع سيضم مجموعة من أبرز 
من  املعروفة،  التجارية  العالمات 
محالت تجزئة ومطاعم و”كافيهات”، 
واملكتبات املتنقلة حتى يتسنى لرواد 
بينام  القراءة  هواية  مامرسة  املمىش 
كام  النيل،   ضفاف  عىل  يجلسون 
مستمرة  بصورة  املمىش  سيشهد 
ممزوجة  ترفيهية  فعاليات  تنظيم 
مستفيدة  األصيلة  النيل  نهر  بروح 
لعمل  خطة  فهناك  املبهر،  باملوقع 
القومية  املناسبات  ىف  نيلية  إضاءة 
سيتم  وكذلك  السنوية،  واالحتفاالت 
تشكيليني  لفنانني  مــعــارض  عقد 
إيراداته  ستخصص  وعامليني،  محليني 
األطفال  رسطــان  مستشفى  لصالح 
متاحا  سيكون  أنــه  وأكــد   .57357
املمىش  عىل  التنزه  املواطنني  لكافة 
يىسء  وال  بالقواعد،  يلتزم  أنه  طاملا 

إىل هذا املرشوع العظيم.
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منتخب مصر للكاراتيه التقليدي يحقق نتائج مميزة يف بطولة أوروبا املفتوحة
بجائزة  والفائز  املرصى  إبراهيم  سنىس 
أفضل حكم ىف العامل وسنىس عبد الفتاح 

حسن الحكم الدوىل يف الفئة األوىل.
أوروبا  كأس  بطولة  هامش  عى  واقيم 
االتحاد  رئيس  مع  اجتامع  املفتوحة 
الدويل للكاراتيه التقليدي جلرتو جرترن 
كورس  املاسرت  إقامة  عى  للتنسيق 
مرص  يف  القارات  كأس  وبطولة  الدويل 
نوفمر   30 حتى   24 من  الفرتة  خالل 
املقبل باملركز األوملبي باملعادي والصالة 
الدويل  القاهرة  باستاد   2 رقم  املغطاة 

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.
وكان االتحاد املرصي للكاراتيه التقليدي 
للكاراتيه  الل11  الجمهورية  نظم بطولة 
والتي  املايض  سبتمر  يف  التقليدي 
 4 رقم  املغطاة  الصالة  عى  أقيمت 
مدار  عى  الدويل  القاهرة  استاد  بهيئة 
4 أيام ومبشاركة عدد كبري من الالعبني 
و10  و٨   6 السنية  لألعامر  والالعبات 

و12 و13 عاما.
وقام رامي املكاوي رئيس االتحاد وجميع 
بحضور  التقليدي  الكاراتيه  مسئويل 
توزيع  خالله  تم  والذي  الختام  حفل 
يف  الفائزين  عى  والجوائز  امليداليات 
جميع املسابقات كام تم تكريم الحكام 
البطولة واملنظمني عى  ومسئويل لجان 

عاطف عبد العزيز
حصد سامح الشاذيل رئيس االتحادين 
واالنقاذ  للغوص  والللعللريب  املللرصي 
األوىل  تعد  سابقة  ىف  األصللوات  أعى 
مرصي  مرشح  يحصل  أن  نوعها  من 
األصوات  من  عدد  أعى  عى  وعريب 
للغوص  الدويل  االتحاد  انتخابات  ىف 

. cmas
أعى  عى  حصل  قد  الشاذيل  وكللان 
األصوات يف االنتخابات املاضية ونجح 
التنفيذي  املكتب  بعضوية  الفوز  يف 

لالتحاد الدويل للغوص واإلنقاذ.
ضمن  االنتخابات  الشاذيل  وخللاض 
الدويل  لالتحاد  الحايل  الرئيس  قامئة 

حققت النسخة الثانية من بطولة 
والتي  جود”،  فور  “آيس  التنس 
أقيمت مببادرة من الالعب الناشئ 
أكادميية  ونظمتها  ندا،  حسني 
أكادمييات  أبرز  إحدى  سامش، 
كبريًا،  نجاًحا  القاهرة،  يف  التنس 
إذ بلغ إجاميل عائداتها ٨00 ألف 
إىل  جميعها  ذهبت  جنيه مرصي، 
لدعم  للتوحد،  املرصية  الجمعية 

مرىض التوحد.
وأنشأ حسني ندا، البالغ من العمر 
املدرسة  يف  ويدرس  عاًما،   17
املنصة  هذه  بديب،  األمريكية 
لربط  جود  فور  آيس  اسم  تحت 
باإلضافة  باللعبة،  التنس  عشاق 
حيث  الخريية،  األعامل  دعم  إىل 
من  عدد  األوىل  البطولة  يف  شارك 
أفضل العبي ديب ومتكنوا من جمع 
ذهبت  مرصي،  جنيه   576,000

جميعها إىل مركز ديب للتوحد.
البطولة  من  الثانية  النسخة  أما 
أواخر  القاهرة  يف  أقيمت  والتي 
أكتوبر الجاري 2021، واستضافتها 
القت  فقد  سامش،  أكادميية 
العديد  ِقبل  من  كبريا  ترحيبًا 
األعامل  ومجتمع  الالعبني  من 
ومجموعة  عالم  مجموعة  مثل 
و   SGCو كونسرتاكشن  تراينجل 
عائدات  بإجاميل  بريدجستون، 
مرصي  ٨00,000جنيه  قدرها 

سامح الشاذلي يحصد أعلى األصوات فى 
انتخابات االتحاد الدولي للغوص واالنقاذ

سامح الشاذلي يحصد أعلى األصوات فى 
انتخابات االتحاد الدولي للغوص واالنقاذ

بطولة “آيس فور جود” للتنس تجمع 800 
ألف جنيه لدعم مرضى التوحد يف مصر

“انا  الروسية   ”  CMAS للغوص” 
ارجانا” الرئيس الحايل لالتحاد الدويل 
عليه  تعتمد  والتي  واإلنقاذ  للغوص 
االنتخابات  تلك  خالل  كبري  بشكل 
الساخنة نظرا لعالقاته القوية بأعضاء 
الجمعية العمومية مام يجعله الورقة 
للمحافظة عى  الرابحة يف مساعدتها 
يف  الللدويل  لالتحاد  كرئيس  مقعدها 
التي  االنتخابات  خالل  املقبلة  دورته 
جرت عى هامش اجتامعات الجمعية 
للغوص  الللدويل  لالتحاد  العمومية 
 27 من  الفرتة  يف  الشيخ  رشم  مبدينة 
يف  يضم  والللذي   2021 نوفمر   31  /
عضويته 133 اتحاد من مختلف دول 

الجمعية  إىل  مبارشة  توجيهها  تم 
املرصية ملرىض التوحد.

من  الهدف  أن  ندا  حسني  أكد 
البطولة هو دمج األطفال املصابني 
من  مجتمعنا  يف  بنجاح  بالتوحد 
لتعليمهم  شاملة  مناهج  خالل 
والتدخالت العالجية جنبًا إىل جنب 
الوعي  املتمركزة لخلق  الجهود  مع 

االجتامعي حول التوحد.
أن  أيًضا  املهم  “من  ندا:  وأضاف 
الذين  األطفال  عائالت  تشعر 
بالدعم  التوحد  مرض  من  يعانون 
مواجهتهم  أثناء  والتشجيع 
ألطفالهم،  بالنسبة  النمو  لتحديات 
تزال  ال  التي  الصعوبات  كل  ومع 
وباء  بسبب  تواجهها  العائالت 
وجهودنا  دعمنا  فإن   ،19 كوفيد 
أكر  املجتمع  وأعضاء يف  كرياضيني 
مىض”ونأمل  وقت  أي  من  أهمية 
بلدان  يف  املبادرة  هذه  تنفيذ  يف 
التنس  أخرى بدعم من مجتمعات 

املختلفة.
داليا  الدكتورة  وصفت  بدورها 
األوروبية  الجمعية  رئيس  سليامن، 
يُحتذى  منوذج  بأنه  النفيس  للطب 
أن  حيث  الشباب،  لجميع  به 
تفانيه وجهوده يف هذه القضية ال 
مساهامته  بأن  مضيفة  لها”،  مثيل 
ستذهب نحو رعاية األطفال الذين 
الذين ال  التوحد  يعانون من مرض 

العامل .
ويف سياق آخر وعقب انتهاء فعاليات 
الدويل  لالتحاد  العمومية  الجمعية 
املللرصي  االتللحللاد  ينظم  للغوص 
العامل  كأس  نهايئ  واالنقاذ  للغوص 
 3 من  الفرتة  يف  بالزعانف  للسباحة 
ايل ٨ نوفمر2021 مبدينة رشم الشيخ 
مبشاركة عدد 21 نادى أجنبي ميثلون 
نادى   32 لعدد  باإلضافة  دولللة   12
هذه  فعاليات  يف  يشاركون  مرصي 
أبطال  يحقق  أن  واملتوقع  البطولة 
هذه  يف  طيبة  نتائج  خاللها  مرص 

البطولة.

يستطيعون تحمل تكاليف العالج.
وقال حسن عالم، الرئيس التنفيذي 
ملجموعة حسن عالم: نفخر برعاية 
دامئًا  نسعى  حيث  البطولة،  هذه 
الخريية  القضايا  أجل  من  للعمل 
ألنها تعكس قيمنا. باإلضافة إلمياننا 
بأهمية األنشطة الرياضية والبدنية 
العقلية  صحتنا  عى  الحفاظ  يف 

والبدنية.
املدير  الساليل  احمد  قال  فيام 
سامش  ألكادميية  التنفيذي 
الرياضية:” كان من دواعي رسوري 
فور  آيس  بطولة  حدث  استضافة 
التي  بالجهود  للتنس،مشيدا  جود 
الحدث  هذا  يرى  حتى  بُذلت 
الناجح النور؛ الفتا إىل أن أكادميية 
الرياضية ستستمر يف دعم  سامش 

مثل هذه املناسبات اإلنسانية”.
رئيس  الطويل  أحمد  وتوجه 
لحسني  بالشكر  جروب  تراينجل 
التي-  وجهوده  مبادرته  عى  ندا 
متحمسني  جعلتنا  قوله-  بحسب 
هذه  رعاية  فرصة  الغتنام  للغاية 
هذا  تشجيع  يف  ودعمه  البطولة 
مضيًفا:  العظيم.  الخريي  العمل 
“لقد أظهر لنا أن العمر ال يشكل 
الخري؛  عمل  أمام  حاجزًا  أبًدا 
ميكننا جميًعا أن نفعل شيئًا جيًدا 
للمجتمع طاملا أننا نؤمن بالقضية 

وقدراتنا”

أيام  خالل  بذلوه  الذي  الكبري  الجهد 
يليق  الذي  بالشكل  والخروج  البطولة 

بالكاراتيه التقليدي.
عضو  أحمد  محمد  أحمد  وأكد 
للكاراتيه  االتحاد املرصي  إدارة  مجلس 
املسابقات  لجنة  ورئيس  التقليدي 
إجراءات  وسط  أقيمت  البطولة  إن 
كورونا  جائحة  ظل  يف  كبرية  احرتازية 
حيث تم توفري خدمات طبية للجميع 
االجتامعي  للتباعد  باإلضافة  املشاركني 
خاصة مع حضور عدد كبري من أولياء 

أمور الالعبني والالعبات.
املدير  الطحالوي  جامل  اللواء  وأكد 
التنفيذي التحاد الكاراتيه التقليدي إن 
الجمهورية  بطولة  من  الثانية  املرحلة 
رقم 11 شهدت حضور كبري من بعض 
أمل  الدكتورة  رأسهم  عى  املسئولني 
فاروق االستاذة بكلية الرتبية الرياضية 
عي  والدكتور  حلون  جامعة  بنات 
اإلدارة كام شارك يف  نور عضو مجلس 
البطولة سينيس إبراهيم املرصي الحكم 
كاي  الشيهان  لجنة  ورئيس  الدويل 
التقليدي  للكاراتيه  املرصي  باالتحاد 
اللجنة  رئيس  عواد  جامل  وسينيس 

الفنية باالتحاد.

للكاراتيه  مرص  منتخب  بعثة  عادت 
رامي  املستشار  برئاسة  التقليدي 
القاهرة  إىل  االتحاد  رئيس  املكاوي 
نتائج  وتحقيق  الناجحة  املشاركة  بعد 

أوروبا  كأس  بطولة  يف  ورائعة  مميزة 
والتي  التقليدي  للكاراتيه  املفتوحة 
اقيمت يف الرتغال خالل الفرتة من 20 

إىل 24 أكتوبر الجاري.

الفتاح حسن  عبد  البطل حسام  وتوج 
كومتية  كوجو  فئة  يف  األول  باملركز 
ونفس  شوبو  أيبون  يف  واملركزالثاىن 
املركز يف الكاتا فردى واملركز الثالث يف 

فوكوجو، كام حقق البطل رامى حسن 
املركز الثالث يف فو كوجو.

كام كان للتحكيم املرصي مظهر مرشف 
مبشاركة  البطولة  يف  فعالة  ومشاركة 
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تعرف علي املوعد املبدئي النطالق بطولة كأس العالم لألنديةتعرف علي املوعد املبدئي النطالق بطولة كأس العالم لألندية

عاطف عبد العزيز
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  حدد 
“الفيفا” الثاين من فراير من العام 
املقبل موعداً مقرتحاً بشكل مبديئ 
العامل لألندية  النطالق بطولة كأس 
أبوظبي  العاصمة  تستضيفها  التي 

للمرة الخامسة يف تاريخها.
املنظمة  اللجنة  أن  مصدر  وأفاد 
الدويل  لالتحاد  التابعة  للبطولة 
ناقشت مع اللجنة املنظمة املحلية 
املوعد  وأن  البطولة،  إقامة  موعد 
يف  سيكون  إلقامتها  املقرتح  املبديئ 
 ،2022 فراير   12 إىل   2 من  الفرتة 
الرسمي عقب  عى أن يتم اإلعالن 

االستقرار عى املوعد بشكل نهايئ.
وكان االتحاد الدويل لكرة القدم قد 
أبوظبي  استضافة  عن  أعلن مؤخراً 
نسختها  يف  لألندية  العامل  لكأس 

اليابان، حيث  اعتذار  بعد  املقبلة، 
احتضان  اإلماراتية  للعاصمة  سبق 
 ،2009 أعوام  مرات   4 البطولة 

.201٨ ،2017 ،2010
تشيليس  البطولة  إىل  وتأهل 
أبطال  دوري  بطل  اإلنجليزي 
بطل  املرصي  واألهي  أوروبا، 
وأوكالند  أفريقيا،  أبطال  دوري 
أوقيانوسيا،  بطل  األسرتايل  سيتي 
بطل  املكسييك  ومونتريي 
الجزيرة  جانب  إىل  الكونكاكاف، 
اإلمارايت الذي يشارك بوصفه بطل 
ينتظر  بينام  اإلمارايت،  الدوري 
تحديد بطل دوري أبطال آسيا بني 
السعودي وبوهانغ ستيلرز  الهالل 
أمريكا  وبطل  الجنويب،  الكوري 
بني  (ليرتادوريس)  الجنوبية 

فالمنغو وباملرياس الرازيليني.
األهللي  بللني  مللبللاراة   241 جمعت 

حقق  املسابقات،  جميع  يف  والزمالك 

الزمالك  وانترص   104 يف  الفوز  األهي 

يف 5٨.

املمتاز،  املرصي  الللدوري  صعيد  عى 

تواجه الفريقان يف 122 مباراة سابقة، 

كانت آخرها يف الدور الثاين من املوسم 

املايض وانتهت التعادل بهدٍف ملثله.

الللنللادي األهللي هللو األكللر فلللوزًا يف 

مباريات القمة يف الدوري، حيث حقق 

للفارس  فوز   27 مقابل  انتصاًرا   46

 49 يف  الفريقان  تعادل  فيام  األبيض، 

مناسبة.
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