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الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع رئيسة تنزانيا: سد جوليوس نرييرى نموذج لدعم مصر لحقوق دول حوض النيل فى تحقيق االستغالل األمثل ملواردها املائية

السيدة انتصار السيسى تتفقد مشروعات حياة كريمة ومعرض املنتجات الحرفية ألهاىل قرية “شما” باملنوفية

مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة
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السيىس،  الفتاح  عبد  الرئيس  أكد 
عىل الدعم الكامل لتنفيذ مرشوع 
نــريــرى”،  “جوليوس  ســد  بناء 
مستويات  أفضل  تحقيق  لضامن 
بحيث  االنشائية،  واملعاير  األداء 
رائــداً  منوذجاً  السد  هذا  يصبح 
ورمزاً للتعاون والصداقة بني مرص 
األفريقية  الــدول  وكافة  وتنزانيا 
هذا  إمتام  وأن  السيام  الشقيقة، 
املرشوع القومى من شأنه تحقيق 
التنزاىن  الشعب  وتطلعات  آمال 
حياة  عىل  للحصول  الشقيق، 
أفضل، كام ميثل هذا املرشوع 
ــرصى  منــوذجــاً لــلــدعــم امل
لحقوق دول حوض النيل ىف 

ملواردها  األمثل  االستغالل  تحقيق 
املائية، مبا ال يؤثر سلباً عىل حقوق 

ومقدرات الدول األخرى.
الرئيس  كلمة  خــالل  ــك  ذل جــاء 
املؤمتر  خالل  السييس  الفتاح  عبد 
رئيسة  مــع  املــشــرك  الصحفي 

جمهورية تنزانيا سامية حسن.
كلمته  السيىس  الرئيس  واستهل 
رسورى  ــى  دواع ملن  بقوله:”إنه 
والوفد  بكم  ــب  أرح أن  البالغ 
املرافق ىف بلدكم الثاىن مرص وذلك 

ىف أول زيارة لفخامتكم للقاهرة.
املناسبة  هــذه  أغتنم  أن  وأود 
بني  يجمع  ملا  اعتزازى  عن  ألعرب 

التسجيل رغم عدم وجود تسلسل 
حاالت،  عدة  يف  املسجلة  للملكية 
األوىل إذا كان مع طالب التسجيل 
سنوات   5 جانب  إىل  صحيح  سند 
حيازة وحسن النية، والثانية وجود 
من  غرها  أو  بامللكية  نهايئ  حكم 
وأخراً  العقارية،  العينية  الحقوق 
ــدة أكرث  ــع الــيــد م وض
بقصد  سنة   15 من 
تحقق  مع  التملك 
الشهر  مصلحة 
العقاري من ذلك.

خطوات  وشملت 
ــيـــســـر  تـ

مدبويل،  مصطفى  الدكتور  ترأس 
األربعاء،  ــوزراء،  ال مجلس  رئيس 
 ،168 رقم  الوزراء  مجلس  اجتامع 

ووافق املجلس عىل عدة قرارات:
عىل  ــوزراء  ــ ال مجلس  وافـــق   -1
بعض  بتعديل  قانونني  مرشوعي 
أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري 
وقانون   ،1946 لسنة   114 رقــم 

الصادر  الدخل  عىل  الرضيبة 
بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتهدف تعديالت أحكام قانون 
إىل  العقاري،  الشهر  تنظيم 
تسجيل  ــراءات  إج يف  التيسر 
ــن خـــالل عــدة  املــلــكــيــة، م

تشمل:  ــوات  ــط خ
أداء  ــل  ــصـ فـ
عن  الــرضيــبــة 
إجــــــــراءات 
الــتــســجــيــل 
ورســومــهــا، 
مـــــــــــع 
إمــكــانــيــة 

إلغاء  امللكية،  تسجيل  إجــراءات 
واالكتفاء  للشهر  مقبول  مرحلة 
باإلضافة  للشهر،  صالح  مبرحلة 
لإلجراءات  زمني  سقف  وضع  إىل 
عن  فضالً  العقاري،  الشهر  أمام 
تقديم  عىل  مشددة  عقوبة  وضع 
أوراق عريضة مزورة يكون حدها 
أنه  عىل  التأكيد  وتم  سنة.  األدىن 
تم التغلب عىل كل العقبات التي 
املواطنني  إحجام  يف  سبباً  كانت 
هذه  تــأيت  حيث  التسجيل،  عن 
به  كلفت  ما  ضوء  يف  التعديالت 
القيادة السياسية من تقديم حزمة 
من  التي  التيسرات،  من  متكاملة 
شأنها تخفيف االجراءات والعبء 
الترصفات  برضيبة  املتعلق  املايل 
بتعديل  يتعلق  فيام  أما  العقارية. 
أحكام قانون الرضيبة عىل الدخل، 
القانون  من   42 باملادة  فرتبط 
فرض  سيكون  حيث  إليه،  املشار 
البائع  عىل  املقطوعة  الرضيبة 
تعددت  مهام  فقط،  ــر  األخ

كرمية« الطبية
الجمهورية،  رئيس  قرينة  وعقدت 
اجتامًعا مع متطوعات »حياة كرمية«، 
والتقت  »شــاّم«،  قرية  تفقدت  كام 
القافلة  تابعت  األهايل، كام  عدد من 
الطبية التي نظمتها املبادرة الرئاسية 

»حياة كرمية«.
سعادتهم  عن  ــاّم«  »ش أهــايل  وعــّر 
لقريتهم،  الرئيس  قرينة  بــزيــارة 
الفتاح  عبد  للرئيس  حبهم  مؤكّدين 
»حياة  ملبادرة  وتقديرهم  السييس 

كرمية«.
السيدة  استمعت  الــزيــارة  وخــالل 
تطورات  عن  لرشح  السيىس  انتصار 
تنفيذ مرشوعات حياة كرمية بالقرية، 
تنفيذها  التي تم  املكتبة  ثم تفقدت 
مبركز شباب القرية الذي تم تجديده 
باإلضافة  املبادرة،  مرشوعات  ضمن 
انتصار  السيدة  قامت  ــك  ذل إىل 
املنتجات  معرض  بتفقد  السيىس 
الحرفية ألهايل القرية حيث استعرض 

املشاركون منتجاتهم املتنوعة.

مشاركتها  إطـــار  يف 
للمرشوع  ودعــمــهــا 
لتنمية  ــي  ــوم ــق ال
الـــريـــف املـــرصي 
ــة”،  ــرمي “حـــيـــاة ك
ــت الــســيــدة  ــام ق
السيدة  األوىل، 
السيىس،  انتصار 
ــة رئــيــس  ــن ــري ق
الجمهورية اليوم 
ميدانية  بزيارة 

لقرية »شاّم« التابعة ملركز »أشمون« 
مبحافظة املنوفية.

قرينة الرئيس ىف زيارتها ألهاىل قرية 
شام باملنوفية )2(

السيدة  »شاّم«  قرية  أهايل  واستقبل 
األوىل  زيارتها  السييس، خالل  انتصار 
ملتابعة معرض الراث للحرف اليدوية 
لسيدات القرية، وقدم األهايل التحية 
من  حالة  ــط  وس الرئيس  لقرينة 

السعادة والفرحة.
»حياة  قافلة  تتابع  الرئيس  قرينة 
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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
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 حممد مجال شرع

ترخيص اهليئة الوطنية 
لإلعالم رقم 0004
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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

األمني  موفد  زيك،  السفري حسام  اختتم 
والوفد  العربية،  الدول  لجامعة  االم 
استغرقت  بريوت  إىل  زيارة  له،  املرافق 
املوفد،  خاللها  التقى  واحداً،  يوماً 

أبو  أحمد  العام  األمني  من  بتكليف 
بهدف  اللبنانية  القيادات  الغيط، 
لبنان  بني  لألزمة  مخرج  عن  البحث 
ودول الخليج، وبخاصة اململكة العربية 

السعودية.
العامة  باألمانة  مسئول  مصدر  ورصح 
عقد  زيك  حسام  السفري  أن  للجامعة 
ميشيل  الرئيس  من  كل  مع  لقاءات 

الوزراء  ورئيس  عون، 
ورئيس  ميقايت،  نجيب 
بري،  نبيه  النواب  مجلس 
املحادثات  انصبت  حيث 
األزمة  عالج  كيفية  عىل 
الخليج،  ودول  لبنان  بني 
بريوت  بني  الصدع  ورأب 
األزمة  أعقاب  يف  والرياض، 
التي اثارتها ترصيحات وزير 

اإلعالم اللبناين.
لدى  ملس  املوفد  أن  املصدر  وأوضح 
كافة القيادات اللبنانية حرصاً كبرياً عىل 
العالقة مع السعودية، وإدراكاً ألهمية 

ورغبة  للبنان،  بالنسبة  العالقة  هذه 
التي تعكر  أكيدة يف معالجة املشكالت 

صفوها.
وقد حرص الوفد عىل أن ينقل للجانب 
اللبناين حرص الجامعة العربية أال تُضاف 
املشكالت  تراكامت  إىل  جديدة  أزمة 
الخليج،  دول  مع  العالقات  يف  املعقدة 
السعودية،  العربية  اململكة  وباألخص 
التي  الصعبة  الظروف  ضوء  يف  خاصة 
متر بها لبنان يف هذه املرحلة، ومن هنا 
أهمية معالجة األزمة األخرية عىل حدة، 
ومن دون ربطها مبسارات أخرى مبا قد 

يصعب إيجاد مخرج لها.
سوف  زيك  السفري  أن  املصدر  وأوضح 
القيادات  مع  لقاءاته  نتائج  يستعرض 
اللبنانية مع السيد األمني العام للجامعة، 
يجري  وبحيث  الغيط،  أبو  أحمد 
التباحث حول الخطوة التالية، وما ُيكن 
اللبنانية  الرغبة  ترجمة  أجل  من  عمله 
مع  العالقات  عىل  الحفاظ  يف  املؤكدة 
البناء  ُيكن  ملموس  يشء  إىل  اململكة 
عليه، والعمل مبقتضاه، مبا يف ذلك اتخاذ 
األزمة  لتفكيك  الرضورية  اإلجراءات 

وتحقيق اإلنفراجة املطلوبة.

وفد الجامعة العربية يلتقي القيادات اللبنانية يف مسعى لحلحلة األزمة مع السعودية

هناء السيد

وروابط  أخوية  من عالقات  بلدينا 
مستندة  راسخة،  وتاريخية  أزلية 
تهدف  مشركة  سياسية  إرادة  إىل 
إىل الحفاظ عىل تلك العالقات، بل 
مختلف  ىف  وتطويرها  وتعزيزها 

املجاالت خالل الفرة املقبلة”.
وأضاف أنه أجرى والرئيسة “سامية 
مثمرة  ثنائية  مباحثات  حسن” 
والتنسيق  التفاهم  روح  سادتها 
املتبادل حيال عدد من املوضوعات 
االهتامم  ذات  واإلقليمية  الثنائية 
إرادتهام  توافقت  حيث  املشرك، 
مرحلة  تدشني  عــىل  السياسية 
التى  الرشاكة  عالقة  من  جديدة 
عىل  والــبــنــاء  البلدين،  تجمع 
شهدتها  التى  املهمة  اإلنــجــازات 
السنوات  خــالل  العالقات  هــذه 
األخرة، السيام منذ زيارته األخرة 

إىل دار السالم ىف أغسطس 2017.
جهود  إن  السيىس،  الرئيس  وقال 
املــجــاالت  ىف  ــعــاون  ــت ال تعزيز 
ــة والــتــنــمــويــة بني  ــصــادي ــت االق
خاص  باهتامم  حظيت  البلدين، 
مرص  دعم  مؤكًدا  مباحثاتهام،  ىف 
من  التنزانية،  التنموية  للخطط 
والتنمية  التقدم  تحقيق  أجــل 
لجمهورية تنزانيا املتحدة الشقيقة، 
واستعداد مرص للتعاون بشأن نقل 
الدعم  وتوفر  املرصية  الخرات 
الفنى وتعزيز بناء قدرات الكوادر 
توفر  خالل  من  التنزانية  الوطنية 
تقدمها  التى  التدريبية  الــدورات 
مقدمتها  وىف  مرصية  جهات  عدة 
أجل  من  للرشاكة  املرصية  الوكالة 

التنمية.
أهمية  حول  توافقا  بأنهام  ونوه 

لخدمة  لقدراتنا  األمثل  االستغالل 
خالل  من  وذلك  البلدين،  مصالح 
التجاري،  التبادل  معدالت  زيادة 
املزيد  يشهد  أن  يف  نأمل  “والذى 
املقبلة  السنوات  خالل  النمو  من 
لرتقى ملستوى العالقات السياسية 
بحثنا  كام  البلدين،  بني  املتميزة 
االستثامرات  زيادة  آليات  كذلك 
تيسر  وسبل  تنزانيا،  يف  املرصية 
عمل الرشكات املرصية الساعية إىل 
التواجد يف السوق التنزاين، السيام ىف 
ضوء االهتامم املتنامي من مجتمع 
السنوات  خالل  املــرصي  األعــامل 
السوق  ىف  باالستثامر  ــرة  االخـ
النجاح  ضوء  ىف  خاصًة  التنزاىن، 
املرصية  الرشكات  حققته  ــذى  ال
املتواجدة حاليا ىف تنزانيا، وهو ما 
الجارى  الزخم  يعد خر دليل عىل 

واإلمكانات  الثنائية،  عالقاتنا  ىف 
الهائلة التي ميكن استغاللها لتعزيز 

التعاون بني بلدينا”.
أنهام  السيىس،  الرئيس  ــح  وأوض
عدد  حول  النظر  وجهات  تبادال 
والدولية  اإلقليمية  القضايا  من 
الراهنة ذات االهتامم املشرك، كام 
استعرضا التطورات الخاصة بقضية 
تؤثر  وجود  كقضية  النهضة”  “سد 

عىل حياة املاليني من املرصيني.
وأكد الرئيس السيىس، عىل رضورة 
ملزم  قانوين  اتفاق  إىل  التوصل 
“سد  وتشغيل  ملء  عملية  ينظم 
إىل قواعد  استناداً  النهضة”، وذلك 
مجلس  ومخرجات  الدويل  القانون 
األمن يف هذا الشأن، بعيداً عن أي 
نهج أحادي يسعى إىل فرض األمر 
األساسية  الحقوق  وتجاهل  الواقع 

عىل  ــدت  “وأك وتابع:  للشعوب، 
مصدراً  النيل  نهر  لجعل  رؤيتنا 
حياة  كرشيان  والتنمية  للتعاون 
لجميع شعوب دول حوض النيل”.

الرئيس  عــر  كلمته،  ختام  وىف 
رئيسة  بلقاء  سعادته  عن  السيىس 
يف  تقارب  من  عكسه  وما  تنزانيا، 
من  العديد  حيال  البلدين  رؤى 
ملزيد  تطلعه  عن  معربًا  القضايا، 
من التعاون فيام بني بلدينا بشكل 
املشركة  املصلحة  فيه  ملا  وثيق 
ومتمنًيا  األفريقية،  ولقارتنا  لنا 
لجمهورية تنزانيا املتحدة الشقيقة 
والرفاهية،  واالستقرار  الخر  كل 
والوفد  بكم  ترحيبي  مضيًفا:” 
الثاىن  بلدكم  يف  لفخامتكم  املرافق 

مرص”.

الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع رئيسة تنزانيا: سد جوليوس 
نرييرى نموذج لدعم مصر لحقوق دول حوض النيل فى تحقيق 

االستغالل األمثل ملواردها املائية

الرشعيـة  دعـم  تحالـف  أعلـن 
منظومـة  اسـتهداف  اليمـن  يف 
لجامعـة  تابعـة  جـوي  دفـاع 
محافظـة  جنـوب  الحـوىث 
مـأرب، وفقـا لقناة (السـعودية 

اإلخباريـة).
وأضـاف التحالـف أنـه يتعامـل 

لحاميـة  التهديـد  مصـادر  مـع 
املدنيـني واألعيـان املدنيـة مـن 

العدائيـة. الهجـامت 
أعلـن،  قـد  التحالـف  وكان 
الدفاعـات  أن  املـايض،  اإلثنـني 
دمـرت  السـعودية  الجويـة 
أطلقتهـا  مفخخـة  مسـرية 

“التحالف العرىب” يستهدف منظومة صاروخية 

املسلحة للحوثيني جنوب مأرب للقوات  العام  القائد  أكد 
ركن  أول  الفريق  السودانية 
عىل  حرصه  الربهان،  عبدالفتاح 
التحول  وإنجاح  االنتقال  حامية 
االنتخابات  وإجراء  الديقراطي 

وصوال إىل حكومة مدنية منتخبة.
وذكر تلفزيون السودان مساء اليوم 
الثالثاء أن الربهان بحث مع سفراء 
بريطانيا،  (الرنويج،  الرتويكا  دول 
الواليات املتحدة) تطورات األوضاع 
السياسية يف السودان، وأن الربهان 
رضورة  أكدوا  الرتويكا  وسفراء 
كافة  السياسية  القوى  مع  الحوار 
السيادة  بتشكيل مجليس  واإلرساع 

الربهان يؤكد حرصه عىل 
حامية االنتقال ىف السودان

وطنية  كفاءات  من  والوزراء 
السلطة  هياكل  وإكامل  مستقلة 

االنتقالية.
الربهان  التقى  ذلك،  غضون  يف 
املتحدة  األمم  بعثة  رئيس  مع 
وأكد  بريتس،  فولكر  السودان  يف 
الحوار  استمرار  أهمية  الطرفان 
السياسية  القوى  مع  والتشاور 

املختلفة.
املتحدة  األمم  بعثة  رئيس  وقال 
يجري  سوف  إنه  السودان  يف 
السياسية  القوى  مع  مشاورات 
كافة  بني  النظر  وجهات  لتقريب 

األطراف.

جامعـة الحويث باتجـاه خميس 
. مشـيط

الجويـة  الدفاعـات  أن  يذكـر 
اعرتضـت  كانـت  السـعودية 
املـايض،  السـبت  ودمـرت، 
طائـرة مسـرية مفخخة أطلقت 

الـدويل. أبهـا  نحـو  مطـار 
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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 
ــي  ــ ــرق ــ ــع ــ  الـــــنـــــقـــــاء ال
عيل   1974 عـــام  ــالب  ــق ان بــعــد 
االمراطور هيالساليس وبعد الحرب 
مرحله  ودخولها  اثيوبيا  يف  الطويله 
ووقوع  االحمر  باالرهاب  مايسمي 
يتذكرها  اهليه طويله ال زال  حرب 
فرض  عندما  التيجراي  اقليم  سكان 
مريم  هــيــالري  منجستو  عليهم 
خوفا  ليال  التجوال   حكمه  ونظام 
من قصف الطائرات اليومي وفرض 
نظام الحزب الواحد وبعد ان فشل 
يذيد  االثيوبيني  حياة  تحسني  يف 
حرب  اتــون  يف  البالد  وتقع  الفقر 
الجبهه  من  اسقاطه  حتي  اهليه 
معتمده   1991 عام  الدميوقراطيه 
بالتنوع  االعـــراف  سياسه  عــيل 
الدينيه  والتعددية  واالثني  العرقي 
االنحياز  يف  تقع  حتي  والثقافيه 
العرقي وقرص النفوذ عيل التيجراي 
ذلك الذي اثار حفيظة بقيه االثنيات 
العرقيه حتي جاءت اثيوبيا  بصاحب 
يكون  لعله   )) احمد  ايب   (( نوبل 
يف  وقع  لكنه   .…… للبالد  املنقذ 
بها وعشقها  السلطه واالفتتان  حب 
السياسيني  بخصومه  البطش  وبدا 
االثنيات  ــامء  زع اغلب  واعتقل 
امتدادا  يكون  ان  احمد  ايب  وقرر 
مللوك اثيوبيا من ابناء امللكه ماكيدا 
وتزوجت  اورشليم  ايل  ذهبت  التي 
ولدا  له  وتنجب  سلامن  امللك   من 
)) منليك (( وهو الذي تنحدر منه 
من  اثيوبيا  يف  االباطرة  سالله  كل 
االصول االمهريه ….. قرر ايب احمد 
عيل  االعتامد  االورومــو  قبيله  ابن 
االمتيازات  ومنحهم  االمهره  قبيله 
يف  االثــنــيــات  بقيه  حــســاب  عــيل 
يف  لغه   100 تتحدث  التي  اثيوبيا 
الساميه   (( عرقيه  مجموعات  اربع 
((يف  والنيلية  واالوميه  والكوشيه 
الذايت  بالحكم  تتمتع  اقاليم  مثان 
باالنفصال  الحق  اعطاها  ودستور 
عزز  مــام  تريد  ــذي  ال الــوقــت  يف 
السيايس  التهميش  وعمق  العزله 
نفسه  يعيد  التاريخ  هاهو   ..…
حيث يهيمن العرق الفائز بالسلطه 
والسلطه  والنفوذ  الدوله  ويختطف 
العرقيه  االثنيات  بقيه  حساب  عيل 
ينتظر  واحتقانا  وغال  حقدا  لينتج 
والفوىض  الحريق  لتحدث  الرشاره 
يحدث  انقالب كام  او  بثوره  للقيام 
احمد  ايب  ــم  ــه ات ……و  االن 
جديده  لديكتاتورية  بالتأسيس 
ملواجهه  العامه  التعبئه  واعلن 
الذي  واالورومــو  التيجراي  مقاتيل 
اديس  العاصمه  تخوم  عيل  اصبحوا 
تعرض  التي  للمذابح  انتقاما  ابابا 
والتهجر  بالقتل  التيجراي  اقليم  لها 
الذي  املصر  نفس  وهو  والترشيد 
يقع فيه حكام  اثيوبيا الذي وقعوا 
العرقي  بالنقاء  االحساس  فريسه 
والنفوذ  الكرايس  حب  يف  ووقعوا 
والتفرد بالحكم وهانحن يف الطريق 
ابن  او  الجديد  منيليك  وداع  ايل 
الحكمه  عنه  تغيب  الذي  الحكيم 

امام شهوة السلطه …..
وداعا ايب احمد …

وزيـــر الخارجية من واشـــنطن: الواليـــات املتحدة تريد توســـيع رقعة العالقـــات مع مصر

استئناف املفاوضات.
ونوه الوزير إىل أنه خالل املشاورات يف 
الحوار االسرتاتيجي تأكد إدراك الواليات 
املتحدة ملدى أهمية قضية سد النهضة 
ملرص  بالنسبة  ــايئ  امل ــن  األم وتعزيز 
واستعداد الواليات املتحدة لبذل جهود 

للتوصل التفاق.
وقال الوزير إن إثيوبيا متر حاليا بأوضاع 
داخلية لها أولوية للحكومة ويف إطار ما 
الرتكيز  أن  نقدر  اضطراب  من  نشهده 
اإلثيويب سيكون عىل األوضاع الداخلية، 
الظروف  هذه  تنتهي  أن  نأمل  ولكن 
وأيضا  استقرارها  إثيوبيا  تستعيد  وأن 
أن تنتهي األزمة يف السودان وتستطيع 
مرة  متــارس  أن  السودانية  الحكومة 
النهضة  سد  بقضية  اهتاممها  أخــرى 

للتفاعل  استعداد  أتــم  عىل  ونحن 
ينظم  ملزم  التفاق  للتوصل  بإيجابية 
مبا  النهضة  سد  وتشغيل  ملء  عملية 
يحقق مصالح الدول الثالث، كام نأمل 
الستئناف  املالمئة  الظروف  تتهيأ  أن 
املفاوضات تحت الرئاسة األفريقية يف 
قبل  يداهمنا  الوقت  ألن  وقت  أقرب 
أي تطور آخر يف إطار امللء وأخذا يف 
محدودا  كان  الثاين  امللء  أن  االعتبار 
الذي  بالقدر  امللء  إثيوبيا  تكمل  ومل 
كان مخططا، ولكن بالنسبة ملرص هي 
ونوليها  وجودية  وقضية  مبدأ  قضية 
الستئناف  ونتطلع  كبريا  اهتامما 
املفاوضات يف أقرب وقت ولكن ليس 
والتي  بالنتائج  وإمنا  التفاوض  بغرض 

تكون بالتوصل التفاق.

والسكان،  الصحة  وزارة  أعلنت 
متعافيًا   627 خروج  عن  األربعاء، 
من  كورونا  فريوس  من 
بعد  وذلك  املستشفيات، 
تلقيهم الرعاية الطبية الالزمة 
ومتام شفائهم وفًقا إلرشادات 
العاملية،  الصحة  منظمة 
من  املتعافني  إجاميل  لريتفع 
حتى   284993 إىل  الفريوس 

اليوم.
أنه تم تسجيل  الوزارة،   وأوضحت 

الصحة: تسجيل 934 حالة إيجابية جديدة بفريوس كورونا و63 حالة وفاة

أن  الخارجية،  وزير  أكد سامح شكرى، 
الجولة الجديدة من الحوار االسرتاتيجي 
نتائج  عن  أسفرت  األمرييك  ـ  املرصي 
مثمرة لتعزيز العالقات بني البلدين يف 
مختلف املجاالت، مشريا إىل أن الجولة 
 2023 ىف  ستكون  الحوار  من  القادمة 

بالقاهرة.
خاص  لقاء  يف   – شكري  ــاف  وأضـ  
مبقر  والــعــرب  املرصيني  بالصحفيني 
واشنطن،  األمريكية  بالعاصمة  إقامته 
أنباء  وكالة  ملراسل  ســؤال  عىل  وردا 
قد  كان  الحوار  أن   – األوسط  الرشق 
اإلدارة  خالل  الظروف  لبعض  توقف 
استئنافه  ولكن  السابقة،  األمريكية 
الرئيس  إدارة  تكمل  أن  قبل  حاليا 
يؤكد  األول  عامها  بايدن  جو  األمرييك 
بتعزيز  اإلدارة  هــذه  اهــتــامم  عــىل 
عمق  من  انطالقا  مرص  مع  الروابط 
وأن  وخصوصا  البلدين  بني  العالقات 
هذه العالقات تكمل قرنا من الزمن يف 

العام القادم.
وأشار الوزير إىل أن الحوار تناول عددا 
من القضايا املهمة من خالل املشاورات 
متت مبشاركة ممثلني من عدة وزارات 
والــدفــاع  الخارجية  مثل  مــرصيــة، 
الحوار  تطرق  وقد  الــدوىل،  والتعاون 
والعالقات  اإلنسان  حقوق  لقضايا 
باملوضوعية  الحوار  واتسم  العسكرية 
عىل  تأكيد  فيها  نربة  وأخذ  والشمولية 
واالعتامد  االسرتاتيجية  العالقة  طبيعة 
املصالح  لتحقيق  البلدين  بني  املتبادل 

املشرتكة.
ولفت إىل أنه كان هناك تأكيد عىل أنه 
خالل األربعني عاما املاضية مرص كانت 
دامئا رشيكا يعتد به يف تحقيق املصالح 

واألهداف املتوازية بني البلدين.
بلينكن  الوزير  أن  عىل  شكري  وأكد 
شدد عىل أهمية توسيع رقعة التعاون 
االقتصادية  النواحي  يف  البلدين  بني 
إىل  وإشارته  واالجتامعية،  والسياسية 
العام  يف  املناخ  ملؤمتر  مرص  استضافة 
بتوثيق  األمرييك  واالهــتــامم  املقبل 

التعاون مع مرص يف هذا املجال.
إقامة  جاءت  هناك  من  أنه  إىل  ولفت 
االقتصادي  للتعاون  إحداهام  لجنتني 
التغري  قضية  يف  للتعاون  واألخـــرى 
أن  إىل  اإلشــارة  إىل  باإلضافة  املناخى، 
العام القادم سيتم االحتفال مبرور مائة 
الدبلوماسية  العالقات  إقامة  عىل  عام 
بني  تداول  هناك  وسيتم  البلدين،  بني 
تربز  التي  الفعاليات  وبعض  البلدين 
بني  العالقات  هذه  تربز  التي  العوائد 
الشعبني واالستفادة من قبل كل منهام 

عىل مدى هذا الحيز الزمني.
بالشفافية  اتسم  الحوار  أن  إىل  ونوه 
القضايا  حول  الجانبني  بني  والتفاهم 
بالعالقات  االهتامم  واستمرار  املختلفة 
استفادة  مــن  تعزز  آلــيــات  ووضــع 

الطرفني منها.
سد  قضية  طــرح  يف  الجديد  ــول  وح
االسرتاتيجي  الحوار  يف  اإلثيويب  النهضة 
أن  شكري  الوزير  ذكر  البلدين،  بني 
وأيضا  إثيوبيا  يف  الداخلية  التطورات 
الذي  الرئايس  البيان  السودان وبعد  يف 
سبتمرب  يف  ــن  األم مجلس  عن  صــدر 
املايض والذي أكد عىل توافق املجتمع 
الدويل عىل أن تكون املفاوضات تحت 
دور  تعزيز  مع  األفريقية  الرئاسة 
املراقبني كل ذلك كان يؤرش إىل أهمية 

استئناف املفاوضات.

اتصاالت  هناك  اآلن  حتى  أنه  وأوضح 
تجري مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي 
الديقراطية  الكونغو  جمهورية  رئيس 
والرئيس الحايل لالتحاد األفريقي، وكان 
هناك لقاء بني الرئيس السييس والرئيس 
قمة  انعقاد  هامش  عىل  تشيسيكيدي 
وتحدثا حول  املناخ يف جالسكو مؤخرا 

أهمية استئناف املفاوضات.
ونوه إىل أن الرئيس تشيسيكيدي يعتزم 
الثالث  الدول  مع  مشاوراته  مواصلة 
ورمبا يجتمع ويزور كال من هذه الدول 
لبلورة خطة الستئناف املفاوضات التي 
التي  كينشاسا  اجتامع  منذ  توقفت 
نفس  ويف  شهور   8 نحو  منذ  توقفت 
يف  السياسية  األوضــاع  تحتاج  الوقت 
قبل  حلها  يتم  أن  والسودان  إثيوبيا 

حرب  أركان  رئيس  عسكر  أسامة 
القوات املسلحة وترحيبهم باألمري 
أرض  عىل  عبدالله  بن  الحسني   /
قوات  رجــال  أن  مؤكداً   ، مرص 
عزية  بكل  يعملون  الصاعقة 
أعىل  عــىل  للمحافظة  وإرصار 
لصون  القتالية  الكفاءة  درجات 

مقدسات الوطن .
تناول  تسجيلياً  فيلامً  عرض  وتم 
الصاعقة  قــوات  وتطوير  نشأة 
القوات  أذرع  كأحد  املــرصيــة 
املسلحة القوية ، ثم إنتقل الوفد 
اإللكرتوىن  الرماية  مركز  لتفقد 
األجهزة  من  عــدد  يضم  ــذى  وال
ومساعدات  واملتطورة  الحديثة 
مجموعة  ونــفــذت   ، التدريب 
عدد  الصاعقة  قوات  مقاتىل  من 
الرمى  أوضــاع  من  الرمايات  من 
أهدافها  أصابت  والتى   ، املختلفة 

ــرور  امل أعقبه   ، عالية  بــدقــة 
الحديثة  لألسلحة  معرض  عىل 
املستخدمة  املتطورة  واملركبات 

داخل قوات الصاعقة .
نفذت  ــارة  ــزيـ الـ نــهــايــة  وىف 
الصاعقة  قوات  من  مجموعات 
بياناً عملياً إلقتحام منشأة وتحرير 
الرهائن ، ظهر خالل البيان مدى 
مايتمتع به مقاتلو قوات الصاعقة 
من كفاءة قتالية عالية وقدرة عىل 
مختلف  تحت  املهام  كافة  تنفيذ 

الظروف.
حرض الزيارة رئيس الوزراء األردىن 
وسفري  الخصاونة  برش   / الدكتور 
قادة  من  وعدد  بالقاهرة  األردن 
القوات املسلحة املرصية واألردنية 

املتحدث العسكرى : وىل العهد األردنى يشهد أحد األنشطة التدريبية لقوات
الصاعقة بقاعدة املشري / حسني طنطاوى العسكرية كندا

شهد األمري / الحسني بن عبدالله 
ــة  ــي األردن اململكة  عــهــد  وىل 
الهاشمية والوفد املرافق له الذى 
األنشطة  أحد  حالياً  مرص  يــزور 

قوات  تجريها  التى  التدريبية 
حسني   / املشري  بقاعدة  الصاعقة 

طنطاوى العسكرية .
قائد  بكلمة  الفعاليات  ــدأت  ب

قوات الصاعقة نقل خاللها تحيات 
/ محمد زىك  أول  الفريق  وتقدير 
القائد العام للقوات املسلحة وزير 
الدفاع واإلنتاج الحرىب والفريق / 

  حسين الطنجير

إيجابية  ثبتت  جديدة  حالة   934
وذلك  للفريوس،  معمليًا  تحاليلها 
والتقيص  الرتصد  إجراءات  ضمن 
تُجريها  التي  الالزمة  والفحوصات 
منظمة  إلرشادات  وفًقا  الوزارة 
حالة   63 ووفاة  العاملية،  الصحة 

جديدة.
الوزارة أنه طبًقا لتوصيات   وأكدت 
يف  الصادرة  العاملية  الصحة  منظمة 
األعراض  زوال  فإن   ،2020 مايو   27
اإلصابة  من  أيام   10 ملدة  املرضية 

يعد مؤرًشا لتعايف املريض من فريوس 
كورونا.

تم  الذي  العدد  إجاميل  أن  يُذكر  
كورونا  بفريوس  مرص  يف  تسجيله 
من   340269 هو  األربعاء،  حتى 
ضمنهم 284993 حالة تم شفاؤها، 

و 19249 حالة وفاة.
والسكان  الصحة  وزارة  وتواصل 
محافظات  بجميع  استعداداتها  رفع 
املوقف  ومتابعة  الجمهورية، 
“كورونا  فريوس  بشأن  بأول  أوالً 

اإلجراءات  كافة  واتخاذ  املستجد”، 
فريوسات  أي  ضد  الالزمة  الوقائية 
أو أمراض معدية، كام قامت الوزارة 
التواصل  بتخصيص عدد من وسائل 
بشأن  املواطنني  استفسارات  لتلقي 
واألمراض  املستجد  كورونا  فريوس 
الساخن  الخط  منها  املعدية، 
“105”، و”15335″ ورقم الواتساب 
إىل  باإلضافة   ،”01553105105“
عىل  املتاح  مرص”  “صحة  تطبيق 

الهواتف .
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هناء السيد

تلقـى فضيلـة اإلمـام األكـرب أ.د/ أحمد 
الطيـب، شـيخ األزهـر الرشيـف، دعوة 
رسـمية مـن العاهـل البحرينـي امللـك 
لزيـارة  خليفـة  آل  عيـى  بـن  حمـد 
مملكـة البحرين، وقد سـملها لفضيلته 
الجـودر،  محمـد  بـن  هشـام  السـفري 
سـفري مملكة البحريـن بالقاهرة، خالل 
زيارتـه ملشـيخة األزهـر أمـس االثنـني، 
معربـا عـن تقديـر بـالده ملكانـة شـيخ 

شيخ األزهر يتلقى دعوة رسمية من العاهل البحريني 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة لزيارة بالده

أكدت محافظة شامل سيناء عىل انهاء 
الصغرية  املــرشوعــات  أمــام  العقبات 
طبقا  الصغر  ومتناهية  واملتوسطة 
التنفيذية  والئحته   152 رقم  للقانون 
والكتاب الدورى لوزير التنمية املحلية 
، وبناء عىل قرارات الدكتور محمد عبد 
الفضيل شوشة محافظ شامل سيناء ىف 

هذا الشأن .
جاء ذلك ىف اجتامع لجنة تذليل عقبات 
اليوم  املرشوعات  تنمية  قانون  تنفيذ 
نائب  الخوىل  هشام  اللواء  برئاسة 
العال  عبد  بحضور   ( اليوم   ) املحافظ 
املحافظة  مساعد  عام  سكرتري  البدرى 
تنمية  جهاز  فرع  مدير  زيدان  آمال   ،
واملتوسطة  الــصــغــرية  املــرشوعــات 
نائب  ، محمد سالمة  الصغر  ومتناهية 

املحافظة  مساعد  عام  سكرتري  البدرى 
بتنمية  الخاص   152 رقــم  القانون 
، ورشح  التنفيذية  املرشوعات والئحته 
للمرشوعات  الرتاخيص  آلليات  مفصل 
الحديثة وتوفيق أوضاعها طبقا للقانون 
والحوافز  املقدمة  والتيسريات  واملزايا   ،

املقررة الستفادة املرشوعات منها .
السابق  االجتامع  جــدول  عــرض  كام 
واملوافقة عليه من حيث تفعيل القانون 
رسعة  ىف  التنفيذية  الالئحة  وتطبيق 
اصدار الرتاخيص الالزمة واالستفادة من 
بتواجد  ووجه   ، وحوافز  تيسريات  أية 
فرع  مقر  ىف  املختصة  الجهات  مندوىب 
جانب  اىل   .. االجراءات  لتيسري  الجهاز 
بناء عىل طلب  عقد اجتامعات دورية 
لتفعيل  مستجدات  أية  لعرض  الجهاز 
القانون أو ىف حالة وجود أية معوقات 
 .. القانون  تنفيذ  تواجه  مشكالت  أو 
يوم  القادم  االجتامع  موعد  حدد  كام 
ازالة  عىل  للتأكيد  املقبل  ديسمرب   14

املعوقات وتيسري االجراءات .
فرع  مدير  زيــدان  آمال  واستعرضت 
الصغرية  ــات  املــرشوع تنمية  جهاز 
الخدمات  الصغر  ومتناهية  واملتوسطة 
من  الجهاز  فرع  يقدمها  التى  املالية 
قروض لتمويل املرشوعات ومنح مالية 
لدعم الجهات واقامة مرشوعات البنية 
وذلك   ، املجتمعية  والتنمية  األساسية 

.. مشرية  مالية  الغري  الخدمات  بخالف 
اىل أن ما تم ضخه باملحافظة يصل اىل 
نحو 271.5 مليون جنيها لتمويل اقامة 
ومرشوعات  والــقــروض  املــرشوعــات 
املجتمعية  والتنمية  العامة  األشغال 

والبرشية .
القانون  آلية  تفعيل  عىل  وأكــدت 
وتعليامت املحافظ بهذا الشأن ورسعة 
اصدار الرخص النهائية وانتظام مندوىب 
الفرع  مبقر  التواجد  ىف  الجهات  كافة 
وتوجيهم  املــواطــنــني  عــىل  للتيسري 
واملزايا  الحوافز  من  االستفادة  اىل 
وفقا  للمرشوعات  املقررة  واالعفاءات 
املدن  مجالس  قيام  وكــذا   ، للقانون 
بحرص شامل ملرشوعات االقتصاد الغري 

رسمى .
مدير  نائب  سالمة  محمد  ــاف  وأض
الغري  الخدمات  ومسئول  الجهاز  فرع 
تيسريات  عدة  تقديم  يتم  أنه  مالية 
استصدار  ، ومنها  ألصحاب املرشوعات 
املرشوعات  القامة  الالزمة  املوافقات 
من وحدة تقديم الخدمات ، والحصول 
والتمتع  التصنيف  ــادات  شــه عــىل 
وريادة  الحرفية  والتدريبات  باملزايا 
املعارض  خال  من  والتسويق  األعــامل 
دراسات  وتوفري  االلكرتوىن  والتسويق 
الجدوى والفرص االستثامرية والتشبيك 

والتكامل وغريها .

محافظة شمال سيناء تؤكد على انهاء عقبات تنفيذ املشروعات

الفنى  والتعليم  والتعليم  الرتبية 
واإلدارات  التعليمية  املديريات  أن 
أنها  كام  التابلت،  أجهزة  تسلمت 
تفعيلها  ويتم  املدارس  إىل  وصلت 
بدخولها عىل سيتسم وزارة الرتبية 
ببنك  التعلم  ومنصة  والتعليم 

املعرفة املرصى.
والتعليم  الرتبية  وزارة  وأعلنت 
توزيع  خريطة  الفنى  والتعليم 
أجهزة التابلت للصف األول الثانوى 
حيث  التعليمية،  املديريات  عىل 
الخميس  يوم  أن  الوزارة  أوضحت 
28 أكتوبر املاىض تسلمت مديرية 
ألفا   78 بالقاهرة  والتعليم  الرتبية 
 30 والسبت  تابلت،  جهاز  و362 

أكتوبر تسلمت مديرية الجيزة، 73 
ألفا و170 جهازا، واألحد 31 أكتوبر 
اإلسكندرية  محافظات  تسلمت 
والبحر األحمر واإلسامعيلية 52 ألفا 
تسلمت  نوفمرب   1 واالثنني  و103، 
جهاز   55859 وبورسعيد  الرشقية 
تتسلم  نوفمرب،   2 والثالثاء  تابلت، 
 53187 وقنا  القليوبية  محافظتا 
تسلم  نوفمرب   3 واألربعاء  جهازا، 
 49584 سويف  وبنى  املنوفية 
تسلم  نوفمرب   4 والخميس  جهازا، 
جهاز   49879 والغربية  الفيوم 
تسلم  نوفمرب   6 والسبت  تابلت 
محافظات الوادى الجديد وسوهاج 

وأسيوط 50374 جهازا.

الصف  طــالب  املـــدارس  ناشدت 
سداد  رسعة  العام  الثانوى  األول 
استالم  لرسعة  التابلت  تأمني  قيمة 
وزارة  أكـــدت  حيث  ــزة،  ــه األج
الفنى  والتعليم  والتعليم  الرتبية 
واإلدارات  التعليمية  املديريات  أن 
أنها  كام  التابلت،  أجهزة  تسلمت 
تفعيلها  ويتم  املدارس  إىل  وصلت 
بدخولها عىل سيتسم وزارة الرتبية 
ببنك  التعلم  ومنصة  والتعليم 

املعرفة املرصى.
الصف  طــالب  ــدارس  امل ناشدت   
سداد  رسعة  العام  الثانوى  األول 
استالم  لرسعة  التابلت  تأمني  قيمة 
وزارة  أكـــدت  حيث  ــزة،  ــه األج

املدارس تناشد طالب الصف األول الثانوى 
سرعة سداد تأمني التابلت الستالم األجهزة

اإلسـالمي،  العـامل  يف  املرموقـة  األزهـر 
إىل  وشـعبا  البحريـن حكومـة  وتطلـع 

تلـك الزيـارة.
بالدعـوة معربـا  وقـد رحـب فضيلتـه 
عـن تقديـره للعاهـل البحرينـي جاللة 
امللـك حمـد بن عيـيس آل خليفة، ملك 
مملكـة البحريـن، والشـعب البحريني، 
وتطلعـه لزيـارة اململكـة البحرينيـة يف 

القريـب العاجـل.

كتب فيصل ابو هاشم
الغري  الخدمات  ومسئول  الفرع  مدير 
مالية ، رؤساء مجالس املدن ومديريات 
حيث   .. املعنية  والجهات  الخدمات 
تعمل  الدولة  أن  املحافظ  نائب  أعلن 
ورسعة  املرشوعات  اقامة  تيسري  عىل 
والتيسريات  الحوافز  ومنح  االجراءات 
لتوفري فرص عمل جديدة .. مشريا اىل 
القانون  آلية  تفعيل  رضورة االرساع يف 
الخاص باملرشوعات وتذليل أية عقبات 
تعوق التنفيذ مع .. مع التأكيد عىل أن 
تقديم  وحدة  من  الصادرة  الرتاخيص 
املرشوعات  تنمية  بجهاز  الخدمات 
الصغر  ومتناهية  واملتوسطة  الصغرية 
ومنتجاً  الجهات  لجميع  ملزماً  يكون 
وتوجيه   .. القانونية  ــاره  آث لجميع 
املرشوعات  أصحاب  املواطنني  كافة 

الجديدة ( حديثة التأسيس ) للحصول 
من  الالزمة  والرتاخيص  املوافقات  عىل 
بجهاز  الخدمات  تقديم  وحدة  خالل 
واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات  تنمية 
مجالس  وتوجيه   ، الصغر  ومتناهية 
مرشوعات  لجميع  حرص  بعمل  املدن 
النامذج  عىل  رسمى  الغري  االقتصاد 
املعدة لذلك وحثها عىل رسعة التوجه 
للحصول  الخدمات  تقديم  لوحدة 
قيام  وعدم   ، الالزمة  الرتاخيص  عىل 
اال  الرتاخيص  بتجديد  املدن  مجالس 
شهادات  عىل  املواطنني  حصول  بعد 
خالل  من  باملزايا  والتمتع  التصنيف 
وحدات تقديم الخدمات بجهاز تنمية 
الجهاز  فرع  موافاة  مع   .. املرشوعات 

ببيان الرخص املجددة .

املحافظ  السيد  تعليامت  عىل  وأكــد 
بخصوص  والئحته  القانون  مواد  وكذا 
التزام كافة الجهات التى تتم مخاطبتها 
بجهاز  الخدمات  تقديم  وحــدة  من 
عىل  الحصول  بغرض  املرشوعات  تنمية 
والالزمة  باملواطنني  الخاصة  املوافقات 
موعد  يف  بالرد  الرتاخيص  الستصدار 
االرسال  تاريخ  من  أيام  عرشة  أقصاه 
بني  املخاطبات  وتسلم  تسليم  وكذا   ،
التوزيع  مندوىب  طريق  عن  الجهات 
طريق  عن  املخاطبات  تسليم  وعــدم 
اصــدار  رسعــة  جانب  اىل   .. املــواطــن 
الرخص النهائية للملفات املستوفاة لدى 
من  يوما   30 أقىص  بحد  املدن  مجالس 
استالمها وحل أية معوقات بهذا الشأن .

العال  عبد  استعرض   .. جانبه  ومن 
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العامة  للتعبئة  املركزي  الجهاز  أعلن 
العام  القيايس  الرقم  أن  واإلحصاء، 
الجمهورية  املستهلكني إلجاميل  ألسعار 
بلغ (118.0) نقطة لشهر اكتوبر 2021، 
مسجالً بذلك ارتفاعا قدره (1.7%) عن 

شهر سبتمرب 2021.
اليوم،  بيانه  يف  االحصاء  جهاز  وأرجع 
ارتفاع  إىل  االرتفاع  هذا  أسباب  أهم 
والدواجن  اللحوم  مجموعة  أسعار 
بنسبة (6.6%)، مجموعة األلبان والجنب 
مجموعة   ،(%3.3) بنسبة  والبيض 
بنسبة  البحرية  واملأكوالت  األسامك 
والخبز  الحبوب  مجموعة   ،(%1.9)
االيجار  مجموعة   ،(%1.4) بنسبة 
 ،(%0.4) بنسبة  للمسكن  املحتسب 
الخاص  النقل  عىل  املنفق  مجموعة 
الصحف  مجموعة   ،(%1.8) بنسبة 
بنسبة  الكتابية  واالدوات  والكتب 
قبل  التعليم  مجموعة   ،(%13.1)
بنسبة  األسايس  والتعليم  االبتدايئ 
العايل  التعليم  مجموعة   ،(%19.5)
التعليم  مجموعة   ،(%16.7) بنسبة 
 ،(%5.3) بنسبة  والفني  العام  الثانوي 
بنسبة  الجاهزة  الوجبات  مجموعة 

اإلحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى )1.7%( لشهر أكتوبر 2021
أسعار  انخفاض  من  بالرغم  هذا 
 ،(%6.4-) بنسبة  الفاكهة  مجموعة 
الخرضوات  مجموعة  أسعار  وانخفاض 
املالبس  قسم  وسجل   ،(%4.8-) بنسبة 
بسبب   (%0.3) قدره  ارتفاعاً  واالحذية 
ارتفاع أسعار مجموعة املالبس الجاهزة 
املسكن  قسم  وسجل   ،(%0.3) بنسبة 
واملياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً 
أسعار  ارتفاع  بسبب   (%0.2) قدره 
للمسكن  املحتسب  االيجار  مجموعة 

بنسبة (%0.4).
والتجهيزات  األثاث  قسم  وسجل 
واملعدات املنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 
مجموعة  أسعار  ارتفاع  بسبب   (%0.2)
 ،(%0.5) بنسبة  املنزلية  املفروشات 
املنازل  ومعدات  ادوات  مجموعة 
والحدائق بنسبة (0.4%)، وسجل قسم 
 (%0.2) قدره  ارتفاعاً  الصحية  الرعاية 
بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات 
مجموعة   ،(%0.7) بنسبة  املستشفيات 
الخارجية  العيادات  مرىض  خدمات 
النقل  قسم  وسجل   ،(%0.5) بنسبة 
واملواصالت ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب 
عىل  املنفق  مجموعة  أسعار  ارتفاع 

وسجل   ،(%1.8) بنسبة  الخاص  النقل 
قدره  ارتفاعاً  والرتفيه  الثقافة  قسم 
أسعار مجموعة  ارتفاع  بسبب   (%8.0)
الكتابية  واألدوات  والكتب  الصحف 
الرحالت  مجموعة   ،(%13.1) بنسبة 

السياحية املنظمة بنسبة (%4.6).
قدره  ارتفاعاً  التعليم  قسم  سجل  كام 
(13.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة 
التعليم قبل االبتدايئ والتعليم األسايس 
التعليم  مجموعة   ،(%19.5) بنسبة 
مجموعة   ،(%16.7) بنسبة  العايل 
بنسبة  املستوى  محدد  غري  التعليم 
(14.7%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي 
مجموعة   ،(%9.9) بنسبة  والفني 
بنسبة  والفني  العام  الثانوي  التعليم 

.(%5.3)
والفنادق  املطاعم  قسم  وسجل 
ارتفاع  بسبب   (%0.6) قدره  ارتفاعاً 
الجاهزة  الوجبات  مجموعة  أسعار 
السلع  (0.6%)، كام سجل قسم  بنسبة 
قدره  ارتفاعاً  املتنوعة  والخدمات 
أسعار مجموعة  ارتفاع  بسبب   (%0.3)
 ،(%0.5) بنسبة  الشخصية  العناية 
مجموعة امتعة شخصية بنسبة (%0.3).

اطلقـت مـرص رؤيـة مـرص 2030 
التنميـة  لتحقيـق   2016 عـام  يف 
بتنفيـذ  قامـت  كـام  املسـتدامة، 
العديـد من اإلصالحـات الترشيعية 
املرحلـة  إطـار  يف  واملؤسسـية 
الوطنـي  الربنامـج  مـن  األوىل 
االقتصـادي واالجتامعـي،  لإلصـالح 
حيـث اسـتهدف الربنامـج تحقيـق 
الـكيل  املسـتوى  عـىل  االسـتقرار 
والنمو الشـامل واملسـتدام، انطالقًا 
عـىل  بالرتكيـز  الدولـة  توّجـه  مـن 

225 مليار جنيه تكلفة تطوير قطاع 
اإلسكان والعشوائيات خالل 7 سنوات

زيـادة االسـتثامرات العامـة لتهيئـة 
البنيـة التحتيـة لتكـن أكـر تحفيـزًا 
للمسـتثمرين املحليـني واألجانـب، 
النمـو  تحقيـق  يف  يسـهم  مبـا 
االقتصـادي املسـتدام وخلـق فرص 

العمـل.
التخطيـط،  لـوزارة  تقريـر  أوضـح 
وتطويـر  اإلسـكان  قطـاع  حـول 
العشـوائيات، أن تكلفة املرشوعات 
مليـار جنيـه  بلغـت 225  املُنفـذة 

. خـالل 7 سـنوات 

االسـتثامرات  حجـم  وبلغـت 
سـنوات   7 الــ  خـالل  الحكوميـة 
يف  دوالر  مليـار   143 املاضيـة 
البنيـة التحتيـة لتحسـني جودتهـا، 
بنسـبة زيادة 340% مبـا يعادل 2.3 

مـرصي. جنيـه  تريليـون 
وجـاء االسـتثامر يف البنيـة التحتيـة 
نطـاق واسـع يف مرشوعـات  عـىل 
يسـهم  مـام  التحتيـة  البنيـة 
السـوق  يف  الطلـب  تحفيـز  يف 
األخـرى،  االقتصاديـة  للقطاعـات 
مؤكـدا  فيهـا،  االسـتثامر  ويشـجع 
أن هـذا مـا تـم يف مـرص حيـث تم 
توظيـف أعـداًدا كبرية مـن العامل 
التحتيـة  البنيـة  مرشوعـات  يف 
إدرار  يف  سـاهم  مـام  الحكوميـة، 
الدخـل عليهـم، األمـر الذي أسـهم 
يف خلـق معدالت طلب يف السـوق 
يف  واالسـتثامر  اإلنتـاج  عـزز  مبـا 
العديـد من القطاعات، وسـاهم يف 

التنميـة عجلـة  دفـع 

(0.6%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار 
 ،(%6.4-) بنسبة  الفاكهة  مجموعة 

مجموعة الخرضوات بنسبة (-%4.8).
وسجل معدل التضـخم السنوي إلجاميل 
الجمهورية (7.3%) لشهر أكتوبر 2021 
مقابل (4.6%) لنفس الشهـر من العام 

السابق.
واملرشوبات  الطعام  قسم  وسجل 
التغيريات  وتأىت   (%1.3) قدره  ارتفاعاً 
نتيجة الرتفاع أسعار مجموعة اللحوم 
وارتفاع   ،(%6.6) بنسبة  والدواجن 
والجنب  األلبان  مجموعة  أسعار 

والبيض بنسبة (3.3%)، وارتفاع أسعار 
البحرية  واملأكوالت  األسامك  مجموعة 
بنسبة (1.9%)، وارتفاع أسعار مجموعة 
إىل   .(%1.4) بنسبة  والخبز  الحبوب 
السكر  مجموعة  أسعار  ارتفاع  جانب 
 ،(%0.7) بنسبة  السكرية  واألغذية 

وزير  املال  طارق  املهندس  رأس 
االجتامع  املعدنية  والروة  البرتول 
ونسب  أعامل  الستعراض  الدورى 
التقدم ىف املرشوع القومى لتوصيل 
الغاز الطبيعى للمنازل والذى نجح 
من  املستفيدين  أعداد  زيادة  ىف 
هذه الخدمة الحضارية ىف مختلف 
مليون   12.6 إىل  مرص  محافظات 
وحدة سكنية جديدة، منها 50% تم 
السنوات  خالل  إليها  الغاز  توصيل 
ارتفاع  ظل  ىف  املاضية  السبع 
والتى  السنوية  التوصيل  معدالت 
سكنية  وحدة  مليون   1.2 إىل  تصل 
رئاىس  ودعم  زخم  من  توافر  وما 

وحكومى لهذا املرشوع.
وأشار املال إىل أن العام املاىل الحاىل 
طفرة  ستشهد  القادمة  والسنوات 
خالل  من  النشاط  هذا  ىف  نوعية 
للمرشوع  املخططة  املعدالت 
للمنازل  الطبيعى  للغاز  القومى 
واملعدالت املضافة من خالل املبادرة 

الرئاسية املتميزة حياة كرية، وأكد 
جهات  بني  الكامل  التنسيق  عىل 
الرئاسية  املبادرة  تنفيذ  ىف  الدولة 
لها املرونة  التى يتوافر  حياة كرية 
أهدافها،  لتحقيق  الالزم  والتمويل 
من  مستمرة  مبتابعة  تحظى  حيث 
الرئيس والحكومة، مشرياً إىل أهمية 
الغاز  توصيل  أعامل  بتنفيذ  اإلرساع 
الفريدة  املبادرة  ضمن  الطبيعى 
مبادرة  أصبحت  والتى  نوعها  من 

ترجمة  مبثابة  وتأىت  عاملية 
الدولة  لخطط  فعلية 

املستوى  تحسني  ىف 
للمواطنني  املعيىش 

يشعرون  الذين 
مبردودها 
ونتائجها 

فعلياً.
إعالن

واستعرض 
الوزير 

الحاىل  املوقف  االجتامع  خالل 
لتوصيل قرى املبادرة البالغ عددها 
تطويرها  يتم  التى  قرية   1436
االنتهاء  بالفعل  تم  حيث  حالياً، 
قرية   85 إىل  الغاز  توصيل  من 
إىل  الغاز  توصيل  إجراءات  وجارى 
املخطط  ومن   ، جديدة  قرية   241
عقب  القرى  لباقى  التوصيل 

زيادة أعداد املستفيدين من مشروع توصيل الغاز للمنازل لـ12.6 مليون وحدة سكنية
االنتهاء من خطة الرصف الحكومى 
بها. واستعرض االجتامع موقف 14 
قرية تم اختيارها كمرشوع تجريبى 
ضمن املبادرة الرئاسية حياة كرية.

إىل  بها  التنفيذ  معدالت  ووصلت 
تابعة  قرى   6 منها   ،%100 حواىل 
بوزارة  التعمري  جهاز  إلرشاف 
العزب  تفهنا  قرى  وتضم  اإلسكان 
ونهطاى مبحافظة الغربية والشوبك 
واملعرصة  بالقليوبية  شبني  وكفر 
و8  بأسيوط،  والزراىب  باملنيا 
إلرشاف  تابعة  قرى 
الهندسية  الهيئة 
املسلحة  بالقوات 
قرى  وتضم 

الشوبك 
الرشقى 

بالجيزة 
باملنوفية وشام 

والحصص 

بالدقهلية وجزيرة سعودى بالرشقية 
بقنا  واملراشدة  بسوهاج  دومة  وأم 
صقر  وزاوية  الجديدة  واألبعادية 

بالبحرية.
وأكد املال أن استمرار تطبيق مبادرة 
تكلفة  لتقسيط  البرتول  وزارة 
العام  من  بداية  للعمالء  التوصيل 
أهم  أحد   ،2019  /  2018 املاىل 
عوامل نجاح تحقيق خطط توصيل 
الغاز للمنازل والتى تحقق معدالت 
توصيل مليونية غري مسبوقة، حيث 
يتم تقسيط التكلفة عىل 6 سنوات 
بواقع  فوائد  وبدون  مقدم  بدون 
الجديدة  للمناطق  جنيه شهرياً   30
التى يدخلها الغاز ألول مرة وتعمل 

بنظام املرشوع.
العاملة  الرشكات  كافة  أن  وأضاف 
للمنازل  الغاز  توصيل  مجال  ىف 
خطط  لتنفيذ  جهودها  تكثف 
التوصيل بأرسع وقت ممكن تنفيذاً 

لتوجيهات الرئيس السيى برضورة 
املواطنني  كاهل  عن  التخفيف 
والعمل عىل توفري خدمات حضارية 
لهم، مشرياً إىل أنه يتم حالياً التوسع 
مسبوقة  العدادات  استخدام  ىف 
لرفع  الدولة  مرافق  بكافة  الدفع 
الدولة  مستحقات  تحصيل  كفاءة 
حواىل  تركيب  تم  فقد  ثم  ومن 
الدفع  مسبق  عداد  ألف   637
الغاز  خدمة  من  للمستفيدين 
املرشوع  أعامل  الطبيعى من خالل 

القومى ومبادرة حياة كرية.
مجدى  الدكتور  االجتامع  وضم 
املرصية  الرشكة  رئيس  جالل 
إيجاس  الطبيعية  للغازات  القابضة 
نائبه  محمود  أحمد  واملهندس 
املهندس محمد خضري  للتخطيط و 
مساعد النائب ألعامل توصيل الغاز 
العاملة  الرشكات  ورؤساء  للمنازل 
الغاز  لتوصيل  القومى  املرشوع  ىف 

الطبيعى للمنازل.
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مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة
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فعاليات لجنة املحافظات باملجلس القومي للمراه
بقلم / سهام عزالدين جبريل 

للمرأة ودور املرأة يف أقامة وتنمية 
ومناقشة  الصغرية  ــات  املــرشوع
النساء  تواجهة  التي  القضايا  بعض 

املعيالت
للحديت  هامة  فرصة  كانت  حيث 
القومى  املجلس  اسرتاتيجية  عن 
لدعم املرأة ومحاورها االربعة التي 
كل  يف  املــرأة  لخدمة  منها  تنطلق 

محافظات مرص وهي
محور التمكني السيايس

محور التمكني االقتصادي
محور التمكني القانوين واالجتامعي

محور الحامية
ومن خالل محور التمكني االقتصادي 
الهام  واهتامم املجلس بهذا املحور 
باملجلس  املحافظات  لجنة  وجهود 
ذلك  تفعيل  وآليات  املحور  بهذا 
عىل أرض الواقع وداخل املحافظات 
انطلقت العديد من األفكار لرتجمة 
فكرة  ومنها  عمليا  التمكني  محور 

تتمه ص  1

بتوعية  خاص  لقاد  بحضور  رشفت 
املرأة املعيلة مبدينة العريش وذلك 
مؤسسة  بني  ورشاكة  كرية  بدعوة 
تنمية  وجمعية  للتنمية  الشجرة 
وبالتنسيق  املعيلة  املــرأة  مــوارد 
باملجلس  املحافظات  لجنة  مع 
القومى للمرأة بتنفيذ ندوة و لقاء 
الفتيات  من  مجموعة  مع  حواري 

فكر  ونرش  العملية  الربامج  هذه 
و  والــربامــج  الصغرية  الصناعات 
التي  املجتمعية  التوعية  ــدوات  ن
بحقوقها  ــرأة  املـ لتوعية  تنفذ 
التي  العنف  أشكال  كافة  ومواجهة 
محور  خــالل  من  لها  تتعرض  قد 
متكينهااقتصاديا  جانب  ايل  الحامية 
النساء  دعم  ذلك  يستهدف  حيث 

املعيالت حيث تضمن  السيدات  و 
الجزد األول من اللقاء ندوة تثقيفية
ويف الجزء الثاين من اللقاء تم ادارة 

حلقة حوار ية حول
بحامية  التوعية  و  الحامية  1محور 

املرأة من كافة أشكال العنف
من  املعيلة  املــرأة  متكني  محور   2
االقتصادي  التمكني  محور  خالل 

الرضيبة  فرة  ستكون  كام  العقود، 
متت  التي  العقود  عىل  املقطوعة، 
قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 

.2013
الرضيبة  قيمة  تــحــديــد  ــم  وتـ
الترصف،  لقيمة  وفقاً  املقطوعة 
وذلك  الرضيبية،  للعدالة  تحقيقاً 
بقيمة  مرتبطة  لــرشائــح  وفــقــاً 
العقد  قيمة  لآليت:  طبقاً  الترصف 
ستكون  جنيه،  ألــف   250 حتى 
وإذا  جنيه،   1500 الرضيبة  قيمة 
 250 من  أكرث  العقد  قيمة  كانت 
جنيه،  ألف   500 حتى  جنيه  ألف 
جنيه،   2000 الرضيبة  قيمة  تكون 
بينام إذا كانت قيمة العقد أكرث من 
500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، 
تكون قيمة الرضيبة 3 آالف جنيه، 
كانت  إذا  ــرة  األخ الرشيحة  ويف 
أكرث من مليون جنيه،  العقد  قيمة 
تكون الرضيبة 4 آالف جنيه، ودون 

غرامات تأخر.
الترصفات  رضيبة  ترسي  وســوف 
العمل  فرة  يف   )%2.5( العقارية 
 ،2013 لسنة   11 رقــم  بالقانون 
املــعــدل لــقــانــون الــرضيــبــة عىل 
الدخل، ووفقاً للقانون رقم 5 لسنة 
 ،2021/  3/  6 يف  الصادر   ،2021
قانون  من   42 املادة  نص  بتعديل 
حذف  بعد  الدخل،  عىل  الرضيبة 
الفقرتني املرتبطتني بتحصيل رضيبة 
أو  باإلشهار،  العقارية  الترصفات 

بإدخال املرافق عىل العقار.
بني  ارتباط  فال  للممولني  وتيسرًا 
العقارية  الترصفات  رضيبة  سداد 
الشهر  يف  التسجيل  وإجـــراءات 

أي  بإدخال  ارتباطها  أو  العقاري، 
للتكليف  ووفقاً  للعقار..  مرافق 
الرضائب  مصلحة  ستقوم  الرئايس، 
تيسرًا  ـ  شئونها  بإعامل  املرصية 
تحصيل  متابعة  نحو  ـ  للممولني 
وذلك  العقارية،  الترصفات  رضيبة 
من املكلف قانوناً، وهو البائع دون 
قام  إذا  إال  املشري،  عىل  الرجوع 
لسداد  طواعية  بالتقدم  املشري 

هذه الرضيبة.
عىل  ــوزراء  ــ ال مجلس  وافــق   -2
املجلس  باصدار  قانون  مــرشوع 
الصحي املرصي، ليحل محل الهيئة 
املرصية للتدريب اإللزامي لألطباء، 
املنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء 
ليكون   ،2016 لسنة   210 رقــم 
تتبع  خدمية  عامة  هيئة  املجلس 
إىل  وتــهــدف  الجمهورية  رئيس 
مرص،  يف  الصحة  مجاالت  تنظيم 
والتطبيقي  العلمي  املستوى  ورفع 
مختلف  يف  والعاملني  لألطباء 
وتطوير  الصحية،  التخصصات 
والصحي  الطبي  التدريب  مستوى 
الطبية  الكليات  ولخريجي  لهم 
واختبارهم  املختلفة،  والصحية 
للتأهيل  استيفائهم  من  للتحقق 
والصحية  الطبية  للمامرسة  الكايف 
الخدمات  تحسني  لضامن  اآلمنة، 
للسياسة  وفقاً  مرص،  يف  الصحية 

الصحية والطبية العامة للدولة.
املرصي،  الصحي  املجلس  ويختص 
بوضع  القانون،  مــرشوع  بحسب 
تضمن  التي  العامة  السياسات 
تحقق  التي  الصحية  املــامرســات 
أعىل درجة ألمان املرىض ورضائهم، 

لتطبيق  الالزمة  املعاير  وضع  مع 
إىل  املهنية،  األخالقية  املواثيق 
واإلجــراءات  املعاير  وضع  جانب 
املؤهلة  االمتحانات  عىل  واإلرشاف 
مزاولة  ترخيص  عــىل  للحصول 
مواصفات  ووضع  الصحية،  املهن 
الطبية  للمؤسسات  ومــعــايــر 
التدريب  مقومات  متتلك  التي 
الجامعي  التعليم  بعد  ما  ملرحلة 
بتخصصاتها  الصحية  املجاالت  يف 
تقييم مامرساتها  املختلفة ومتابعة 
املراقبة  نظم  وضع  مع  الصحية، 
املهني  التعليم  لجودة  الدورية 
املعتمدة،  باملؤسسات  والتدريب 
يف  والتعاون  التكامل  وتحقيق 
مجال التدريب الصحي بني املجلس 
لذات  املختلفة  العاملية  والهيئات 
املعاير  لتحقيق  التخصصات 
اآلمنة  الصحية  للمامرسة  الدولية 

ومسايرة التقدم العلمي.
عىل  ــوزراء  ــ ال مجلس  وافــق   -3
الوزراء  مرشوع قرار رئيس مجلس 
الالئحة  أحكام  بعض  تعديل  بشأن 
التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، 

الحاسبات  »كلية  مسمى  بتعديل 
إىل  دمياط،  بجامعة  واملعلومات« 
والذكاء  الحاسبات  »كلية  مسمى 
اتساًقا  ــك  وذلـ ــاعــي«،  اإلصــطــن
باستخدام  الــدولــة  اهــتــامم  مــع 
يف  وتطبيقاته،  االصطناعي  الذكاء 
أعامل  تنظيم  نحو  السعي  إطــار 
تقديم  الرقمية، من أجل  الحكومة 
عالية  كفاءة  ذات  رقمية  خدمات 
وتحقيق التكامل بني كافة الجهات 

الحكومية.
عىل  ــوزراء  ــ ال مجلس  وافــق   -4
الوزراء  مرشوع قرار رئيس مجلس 
والتعليم  الربية  لوزارة  بالرخيص 
والتعليم الفني باملساهمة يف »رشكة 
ش.م.م«  التعليمية  لــإلدارة  مرص 
مال  رأس  إجاميل  من   %30 بنسبة 
قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  الرشكة، 
التوصية  ورشكات  املساهمة  رشكة 
املسؤولية  ذات  والرشكات  باألسهم 
املحدودة ورشكات الشخص الواحد، 
أغراض  مع  يتعارض  ال  مبا  وذلــك 
لن  أنه  عىل  النص  وتم  الـــوزارة، 
أي  العامة  الخزانة  تحميل  يتم 

استحقاقات.
تجدر اإلشارة إىل أنه قد تم تأسيس 
التعليمية  لـــإلدارة  مرص  ــة  »رشك
وتشغيل  إنشاء  بهدف  ش.م.م« 
بنظام»مدارس  مدرسة   25 عدد 
بني  من  أنه  كام  املرصية«،  النيل 
والتعليم  الربية  اختصاصات وزارة 
العام  التعليم  الفني نرش  والتعليم 
بجميع  الجامعي«  »قبل  والفني 
أنواعه ومراحله، يف ضوء احتياجات 
القومية  األهداف  يحقق  مبا  البالد، 
التنمية  خطة  إطار  ويف  والعلمية، 
وطبقا  واالجتامعية،  االقتصادية 

للسياسة العامة للدولة.
عىل  ــوزراء  ــ ال مجلس  وافــق   -5
لتوريد  القمح  أردب  سعر  تحديد 
القمح املحيل، ملوسم 2022/2021، 
مقداره 820 جنيهاً لألردب، بدرجة 
وفقاً  وذلــك  قــراط،   23.5 نظافة 
ملتوسط أسعار دراسة كل من وزارة 
الزراعة واستصالح األرايض، ووزارة 
وبناء  الداخلية،  والتجارة  التموين 
والتكاليف  العاملية،  األسعار  عىل 

الالزمة للفدان.
عىل  ــوزراء  ــ ال مجلس  وافــق   -6
تصميم  مرشوع  تنفيذ  التزام  منح 
وصيانة  وتشغيل  وإدارة  وإنشاء 
ــداول  ت محطة  تسليم  وإعـــادة 
مبيناء  نظيف  جاف  صب  وتخزين 
رشق بورسعيد، بنظام B.O.T ملدة 
30 عاماً، إىل تحالف: رشكة روتس 
جرينز،  روزا  ورشكة  كوموديتيز، 
الصناعي،  لالستثامر  روتس  ورشكة 
ذات  االقتصادية  املناطق  بنظام 
أجل  من  وذلك  الخاصة،  الطبيعة 

قبل  القانونية  االجراءات  استكامل 
ويأيت  النواب،  مجلس  عىل  العرض 
ذلك يف إطار سياسة الدولة الرامية 
إىل تعظيم االستثامرات واالستفادة 
القصوى من البنية التحتية واملوانئ 
مــع خطط  ــاً  ــســاق ــة، وات ــرصي امل
الحكومة للتنمية وتوفر احتياجات 
البالد من املواد الغذائية، بالرشاكة 

مع القطاع الخاص.
عىل  ــوزراء  ــ ال مجلس  وافــق   -7
توصيات اللجنة الرئيسية املنصوص 
عليها يف املادة 8 من قانون تنظيم 
الصادر  الكنائس،  وترميم  بناء 
 2016 لسنة   80 رقــم  بالقانون 
بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس 
واملباين، واملنعقدة بتاريخ 7 نوفمر 
ومبنى  كنيسة   63 لعدد   2021
الكنائس  عدد  يبلغ  وبذلك  تابعاً، 
عىل  املوافقة  متت  التي  واملباين 
عمل  بــدء  منذ  أوضاعها  توفيق 
كنيسة   2021 اآلن  وحتى  اللجنة 

ومبنى تابًعا.
عىل  ــوزراء  ــ ال مجلس  وافــق   -8
الجمهورية  رئيس  قــرار  مــرشوع 
بتغير الغرض من استخدام قطعتي 
أرض من املساحات اململوكة ملكية 
مساحة  ــام  وه لــلــدولــة،  خــاصــة 
الطريق  غرب  بناحية  فدان   19.9
املنيا،  مبحافظة  الغريب  الصحراوي 
مركز  ناحية  فدان   0.47 ومساحة 
أطفيح مبحافظة الجيزة، من نشاط 
إقامة  إىل  واالستزراع،  االستصالح 
تجارية،  مناطق لوجستية وسالسل 
جهاز  لصالح  تخصيصها  ــادة  وإع

تنمية التجارة الداخلية.

من خالل محور التمكني االقتصادي 
أقــامــة  تبني  ــىل  ع وتشجعهن 
مرشوعات تساهم ىف دعم االقتصاد 
املحيل وتثتثمر امكانات وموارد كل 
البيئات  يف  متاح  وماهو  محافظة 
ذلك  وآليات  ومــواردهــا  املحلية 
ودعم النساء املعيالت وتشجيعهن 
للميض قدما يف هذا املجال الحيوي 

لتحقيق حياة كرية لهن
باملجلس  املحافظات  لجنة  وتحرص 
املكون  دعم  عىل  للمرأة  القومى 
وتشجيعها  املــرأة  لوجود  النوعي 
للخوض يف هذا املجال من منطلق 
وروح املبادرة الوطنية التي أطلقها 
كرية  حياة  لتحقيق  السيدالرئيس 
مرصية  أرسة  ء  وبنأ  املرصيني  لكل 

مستقرة
خالص تحياىت وتقديري

سهام عزالدين جربيل
عضو املجلس القومى للمرأة

مقرر لجنة املحافظات باملجلس
تنمية  جمعية  ادارة  مجلس  رىيس 

موارد املرأة املعيلة

قرينة الرئيس ىف زيارتها ألهاىل قرية 
شام باملنوفية )3(

كام تفقدت قرينة رئيس الجمهورية 
تنفيذها  تم  التي  الطبية  القافلة 
لخدمة  شــام  شباب  مركز  داخــل 
كافة  تضمنت  والتي  القرية  أهايل 

التخصصات الطبية.
بعدها قامت السيدة انتصار السيىس 

الجاري  املــرشوعــات  بعض  بتفقد 
الخدمات  مجمع  مثل  تنفيذها 
التي  ــون  ــاح ط ســامــح  ــة  ــدرس وم
بفصول  الكثافة  تخفيض  تستهدف 
الصحية  الخدمات  ومجمع  القرية، 
الوحدة  تحويل  يستهدف  ــذي  ال
شامل  مركز  ايل  السابقة  الصحية 
لخدمة أهايل القرية والقري املجاورة.

السيىس  انتصار  السيدة  تفقدت  كام 
مدرسة شام املختلطة، ووزعت الهدايا 
واستمعت  املتواجدين  األطفال  عىل 

إىل رشح من القامئني عليها.
السيىس،  انتصار  السيدة  واختتمت 
الجولة  الجمهورية،  رئيس  قرينة 
لزيارة  السيدات  إحدى  دعوة  بتلبية 

منزلها بالقرية.

السيدة انتصار السيسى تتفقد مشروعات حياة كريمة 
ومعرض املنتجات الحرفية ألهاىل قرية “شما” باملنوفية
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بالدهـــون،  غنية  الزيتون  مثار 
خصوصا حمض االوليك، واوميجا-3، 
الدهنية  واألحامض  واوميجا-6، 
هي  بل  املشبعة،  غري  األحادية 
لعديد  ممتاز  مصـدر  أيضا 
البوتاسيوم،  (مثل  املعادن  من 
والزنك،  والفوسفور،  والكالسيوم، 
والحـــديد، والنحاس، واملاغنيسيوم) 
والفيتامينات (بيتا كاروتني، وفيتامني 
ذلك،  عىل  وعالوة  ك)،  ج،  هـ، 
املركبة  ب  لفيتامينات  مصدر  فهي 
البانتوثنيك،  وحمض  النياسني،  مثل 
مغذية  مواد  عىل  تحتوي  كام 
]البوليفينول  لألكسدة  مضادة 
الزيتون  مثار  أن  كام  والفالفونويد[، 
عالية  نسبة  لديها  يكون  املخللة 

الزيتون  مثار  وتعترب  الصوديوم.  من 
الحرارية  للسعرات  معتدل  مصدًرا 
للجسم  الطاقة  توفريها  بجانب 
األصناف)،  باختالف  تختلف  (التي 
وذلك ملحتواها املرتفع من الدهون 
األحادية غري املشبعة واملواد املضادة 
والفيتامينات،  واملعادن  للتأكسد 
ونظرًا الحتوائها عيل املعادن القيمة 
ممتاز  غذايئ  مكمل  تعترب  فإنها 
يزود الجسم بالطاقة والقوة واملواد 
مثار  أن  يالحظ  وبذلك  املغذية، 
الصحية  الفوائد  من  العديد  متتلك 
اإلنسان،  لجسم  والعالجية  والطبية 
تناول مثار  نذكر منها: فقد وجد أن 
أكسدة  منع  عىل  يساعد  الزيتون 
الكولسرتول، وبالتايل يكون لها تأثري 
وإمراض  الرشايني  تصلب  وقايئ ضد 
مثل  الدموية،  واألوعية  القلب 
القلبية،  والنوبات  الدماغية  السكتة 
ويساعد  الجيد،  الكولسرتول  ويزيد 

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

الرسطان، ويحد من  الوقاية من  يف 
عىل  ويساعد  املبكرة،  الشيخوخة 
الكساح  مثل  العظام،  مشاكل  منع 
عند األطفال، وهشاشة العظام عند 
الدم  الكبار، وينع تشكيل جلطات 
وتوسيع األوعية الدموية، مام يؤدي 
ويكافح  القلب،  صحة  تحسني  إىل 
مرض السكري، ويساعد يف الحد من 
للجراثيم،  ومضاد  الحساسية،  شدة 
الكبد  وظائف  تحسني  عيل  ويعمل 
تطهري  عيل  ويساعد  واألمعاء، 
مام  اإلمساك،  ومكافحة  القولون 
الجسم  صحة  تحسني  عليه  يرتتب 
الرضر  منع  عىل  ويساعد  كله، 
عىل  الحرة  الجذور  تسببه  الذي 
عالج  يكنه  كام  الجلد،  أنسجة 
التهاب املفاصل ألضموري، والتهاب 
عىل  ويساعد  الروماتزمي،  املفاصل 
منع رسطان القولون، ويحسن صحة 

الجهاز الهضمي.
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فوائد تناول شاى الزعرت يوميًا.. يحميك 
من السرطان وعالج فعال لنزالت 

الربدفوائد شاى الزعرت للصحة
تناول الطعام مع اآلخرين يحميك من الذبحة الصدرية.. كيف 

تحمى نفسك من أمراض القلبعادات األكل الخاطئة وأمراض القلب
األسـباب  أحـد  القلـب  أمـراض 
الرئيسـية للوفـاة يف جميـع أنحـاء 
الصحـة  ملنظمـة  وفًقـا  العـامل، 
العامليـة، يف حـني أن هناك العديد 
التـي  الحيـاة  منـط  عوامـل  مـن 
يكـن أن تزيـد من خطـر اإلصابة 
بأمـراض القلـب لـدى ال شـخص، 
فـإن مـا تأكلـه هـو أحـد العوامل 

املهمـة.
وأظهـرت الدراسـات األولية أن ما 
تأكلـه يكـن أن يكـون لـه تأثـري 
إذا  خاصـة  صحتـك،  عـىل  كبـري 
املقليـة  األطعمـة  تتنـاول  كنـت 
عاليـة الدهون والسـكرية بشـكل 
منتظـم، ووجـدت دراسـة جديدة 
أنـه ليـس فقـط مـا تأكلـه ولكـن 
أيًضـا كيف تأكل هـو املهم عندما 

يتعلـق األمـر بأمـراض القلـب.

وكشـفت دراسة جديدة نرُشت يف 
األمريكيـة،   Menopause مجلـة 
هـو  مبفـردك  الطعـام  تنـاول  أن 
بأمـراض  لإلصابـة  خطـر  عامـل 
سـًنا،  األكـرب  النسـاء  بـني  القلـب 
باحثـون  قـام  للدراسـة،  بالنسـبة 
يف  الكاثوليكيـة  الجامعـة  مـن 
كوريـا وجامعـة أولسـان وكليـات 
سـيميونج  بجامعـة  التمريـض 
بفحـص بيانـات 590 امـرأة بعـد 
أعامرهـن  تبلـغ  اليـأس  سـن 
الحصـول  تـم  أكـر  أو  عاًمـا   65
عليهـا كجـزء مـن دراسـة الصحـة 
-VII والتغذيـة الوطنيـة الكورية

.2016 عـام  يف   1
فـإن  الصغـرية،  للدراسـة  وفًقـا 
مـن  أكـر  تناولـن  الـاليئ  النسـاء 
كـن  مبفردهـن  يوميًـا  وجبتـني 

مـن  مـرة   2.58 عرضـة  أكـر 
أو  وجبتـني  تناولـن  الـاليئ  أولئـك 
أكـر يوميًـا مـع اآلخريـن لإلصابـة 
بالذبحـة الصدريـة، وهـو نوع من 
انخفـاض  الناجـم عـن  الصـدر  أمل 

القلـب. إىل  الـدم  تدفـق 
مخاطـر  لتقليـل  الطـرق  بعـض 
اإلصابـة بأمـراض القلـب واألوعية 

الدمويـة
هنـاك العديـد مـن األشـياء التـي 
قـد تتخذهـا لتقليل فـرص اإلصابة 
بأمـراض القلـب، وفيام يـيل بعض 
اإلصابـة  مخاطـر  لتقليـل  الطـرق 

بأمـراض القلـب:
بنوبـة  إصابتـك  احتامليـة  تـزداد 
قلبيـة إذا كنـت تدخـن مبرتني مام 

يف  مزمن  مرض  من  تعاين  كنت  إذا 
الكىل، فإن أحد أهم األشياء التي يجب 
غذاىئ  نظام  اتباع  هي  بها  االهتامم 
حتى  إنه  حيث  الكىل،  مرىض  يناسب 
أنها  تعتقد  قد  التي  األطعمة  بعض 
تقليلها أومنعها عند  مفيدة لك يجب 
اإلصابة بأمراض الكىل، يف هذا التقرير 
ملرىض  الغذايئ  النظام  عىل  نتعرف 
لهم،  مفيدة  أطعمة   6 وأبــرز  الكىل 

.”Health“ بحسب موقع
النظام الغذايئ ملرض الكىل املزمن

إن قيودك الغذائية تعتمد عىل مرحلة 
مرض الكىل التي أنت فيها، يف املراحل 
املبكرة، يتعلق األمر باتباع نظام غذايئ 
 ، الصوديوم  منخفض  شامل  صحي 
حاالت  من  تعاين  كنت  إذا  خاصة 
النوع  من  السكري  مرض  مثل  أخرى 
الدم ولكن مع  ارتفاع ضغط  أو  الثاىن 
أيًضا  بحاجة  أنك  ستجد  املرض،  تقدم 
إىل البدء يف الحد من الربوتني، وكذلك 
البوتاسيوم  مبعادن  الغنية  األطعمة 

والفوسفور.
6 أطعمة من الجيد تضمينها يف النظام 

الغذايئ ملرض الكىل املزمن
البهارات

يحتاج جميع املرىض الذين يعانون من 
تناول  مراقبة  إىل  املزمن  الكىل  مرض 
امللح، فعندما تتلف كليتيك ، ال يكنها 
التحكم يف كمية الصوديوم يف جسمك، 
الدم  ضغط  ارتفاع  إىل  يؤدي  قد  مام 
تلف  تفاقم  إىل  يــؤدي  بــدوره  وهــذا 
اإلصابة  خطر  من  أيًضا  ويزيد  الكىل 

بأمراض القلب.
إذا كنت مصابًا مبرض يف الكىل ، فمن 
جمعية  توصيات  تتبع  أن  جًدا  املهم 
الكىل  ومؤسسة  األمريكية  القلب 
األمريكية وأن تستهلك أقل من 2300 

ملليجرام من امللح يوميًا.
إحدى الطرق الرائعة لخفض الصوديوم 
من نظامك الغذايئ هي استبدال امللح 

بالتوابل واألعشاب الطبيعية.
الريحان  التوابل مثل  أن تضيف  يكن 

وإكليل  والزنجبيل  والشبت  والكاري 
بإضافة  الكىل  مؤسسة  الجبل.تنصح 
قبل  األطعمة  إىل  املطحونة  التوابل 
من  االنتهاء  من  دقيقة   15 حــوايل 

طهيها.
التوت

الغذائية  الطاقة  مصادر  من  التوت 
الصحية  األكسدة  مبضادات  غني  فهو 
فيتامني يس ولديه  للقلب، مبا يف ذلك 
يف  منخفض  فهو  أخــرى  فائدة  يًضا 

البوتاسيوم.
عندما يصاب الناس يف مرحلة متأخرة 
ــإن بعض  ــرض الــكــىل، ف ــًدا مــن م ج
مثل  املغذية  األطعمة  حتى  األطعمة، 
تزيد  أن  يكن   ، والخرضاوات  الفواكه 
إىل  ــدم  ال يف  البوتاسيوم  نسبة  من 
هذا  يسبب  أن  ويكن  خطري  مستوى 
أعراًضا مثل الضعف والخدر والوخز ، 

أو حتى خفقان القلب أو نوبة قلبية.
يساعد  فهو  إضافية  فائدة  له  التوت 

فإننا  ولذلك  األعشاب  تزداد شعبية 
ندرجها يف نظامنا الغذايئ، ومن بينها 
للعنارص  قوى  مصدر  فهو  الزعرت، 
للصحة  رائع  فهو  وبالتايل  الغذائية، 
الفوائد،  من  العديد  وله  العامة، 
خاصة أنه مصدر غني بالفيتامينات 
واملعادن والفالفونيدات والفينوالت 
يجعله  وهذا  الطبيعية،  والزيوت 
ملوقع  ــا  ــًق وف لــلــغــايــة،  ــا  مــغــذيً

.”Onlymyhealth“
وصفة شاي الزعرت

قم بغىل املاء ثم أضف أوراق الزعرت 
واتركها للغليان مرة أخرى، ثم ارفعه 
وأضف  بتصفيته،  وقم  النار  من 
إليه العسل وعصري الليمون حسب 

الرغبة.
اوراق الزعرت

الفوائد الصحية لشاي الزعرت
مراقبة ضغط الدم

ضغط  بارتفاع  مريًضا  كنت  إذا 

لك  مفيد  الزعرت  شاي  فإن  ــدم،  ال
ألنه يساعد عىل خفض ضغط الدم 

وتنظيم مستوياته تحت السيطرة.
والربد  السعال  عالج  عىل  يساعد 

واألنفلونزا
جــًدا  مفيًدا  الــزعــرت  شــاي  يعترب 
الجهاز  مشاكل  أنواع  جميع  لعالج 
فورية  راحة  يعطي  فهو  التنفيس، 
من مشاكل األنفلونزا املوسمية مثل 
السعال والرشح والتهاب الحلق وما 

إىل ذلك.
شاى الزعرت

تسكني آالم الدورة الشهرية
يكن أن تكون تقلصات وأمل الدورة 
حيث  أسوأ،  إىل  معتدلة  الشهرية 
يقال إن رشب السوائل الدافئة مثل 
تخفيف  يف  يساعد  األعشاب  شاي 
الزعرت  وشاي  الشهرية،  الدورة  آالم 
يواجهن  اللوايت  للنساء  جًدا  مفيد 
أثناء  الراحة  وعدم  األمل  من  الكثري 

لديه  فهو  الشهرية.  الدورة  فرتات 
يقلل  للتشنج مام  خصائص مضادة 

األمل والشعور بعدم الراحة.
تخفيف االلتهاب

يحتوي شاي الزعرت عىل زيت قوي 
يف  الضارة  البكترييا  يقتل  طبيعي 
مضادة  خصائص  لديه  ألن  املعدة 
التخلص  ىف  يساعد  مام  للجراثيم، 

من مشاكل مثل اإلسهال.
الحامية من الرسطان

ــة نُـــــرشت يف  ــ ــدراس ــ وفـــًقـــا ل
 Natural Product مــجــلــة 
أن  ُوجــد   ،Communications
السمية  مع  للزعرت خصائص خاصة 
الخلوية، والتي يكن أن تلعب دوًرا 
كبريًا يف الحامية من رسطان القولون 
واألمعاء، وىف دراسة أخرى نقول إن 
رشب شاي الزعرت بانتظام يقلل من 
لدى  الثدي  برسطان  اإلصابة  خطر 

النساء.

الفوائد الصحية والطبية والعالجية لثمار الزيتون
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إيناس  الدكتورة  الفنانة  نعت 
الثقافة،  وزيرة  الدايم،  عبد 
خليل،  أحمد  القدير  الفنان 
الذى غيبه املوت، اليوم الثالثاء 
 80 يناهز  عمر  عن  نوفمرب   9
عاما، إثر إصابته بفريوس كورونا 

املستجد.
إن  الدايم،  عبد  إيناس  وقالت 
الفن  أيقونات  أحد  الراحل 
تجسيد  ىف  ونجح  املرصى، 
االجتامعية  القضايا  من  العديد 
الطويلة،  الفنية  رحلته  خالل 
وقدمت العزاء ألرسته وأصدقائه 

وزيرة الثقافة تنعى الفنان القدير أحمد 
خليل: أحد أيقونات الفن املصرى

الكندى  املــرصى  الكاتب  تــوج 
 Scotiabank عمر العقاد بجائزة
الجوائز  كــربى  وهــى   Giller
“يا  روايته  عن  كندا،  ىف  األدبية 
لها من جنة غريبة”، والتى تدور 
أزمة  أثناء  طفلني  حول  أحداثها 

الالجئني العاملية.
عن  التحكيم  لجنة  وقــالــت 
التساؤالت  الرواية  “تثري  الرواية 
وىف  والعجز،  الالمباالة  حــول 
كيفية  عىل  أدلة  تقدم  النهاية، 
التواصل بشكل متعاطف ىف عامل 

منقسم”.
ىف   1982 عام  العقاد  عمر  ولد 
وىف  الدوحة،  ىف  ونشأ  القاهرة، 

إىل  انتقل  عرشة،  السادسة  سن 
كندا حيث أكمل املدرسة الثانوية 
الجامعية  والدراسة  مونرتيال  ىف 
كينجستون  يف  كوينز  جامعة  ىف 
عىل  منها  وحصل  (أونــتــاريــو) 
شهادة ىف علوم الكمبيوتر، عمل 
صحيفة  فريق  ضمن  مــراســالً 
العامل والربيد ملدة عرش سنوات، 
حيث غطّى الحرب يف أفغانستان 
واملحاكامت العسكرية يف معتقل 
مؤخراً  عمله  ارتبط  غوانتانامو، 
حيث  املتحدة،  الواليات  بغرب 

غطى حياة السود.
بعنوان  ــه  ــات رواي أوىل  ــرشت  ن
 2017 عــام  األمريكية  الحرب 

مراجعات  الرواية عىل  وحصلت 
قارنتها  فقد  النقاد،  من  إيجابية 
تايز  نيويورك  يف  الكتب  ناقدة 
ميشيكو كاكوتاين برواية الطريق 
ورواية  مكاريث  كورماك  للكاتب 
للكاتب  أمريكا  ضد  املــؤامــرة 
العامل  صحيفة  أما  روث،  فيليب 
والربيد فقد وصفتها بالبارعة، و 
للرواية  أمازون  لجائزة  رشحت 
ــازت  وح  ،2018 لعام  األوىل 
الناشئني،  للكتاب  كوبو  جائزة 
قامئة  الرواية ضمن  اختريت  كام 
“100 رواية شكلت عاملنا” التي 
يف  ونــرشت  يس  يب  يب  اختارتها 

نوفمرب 2019.

الروائى املصرى الكندى عمر العقاد يفوز بأكرب جوائز الرواية فى كندا

وهو  الــعــراق  أمــري  عــزل  فيها 
عمر بن هبرية، سعيد – امللقب 
خراسان،  نيابة  عن   – خذينة 
عمرو  بن  سعيد  عليها  ووىل 
املؤمنني،  أمري  بــإذن  الجريىش 
األبطال  من  هذا  سعيد  وكــان 
الرتك  له  انزعج  املشهورين، 
وخافوه خوفا شديدا، وتقهقروا 
من بالد الصغد إىل ما وراء ذلك، 
وفيها  وغريها،  الصني  بالد  من 
لعبد  امللك  عبد  بن  يزيد  جمع 

قيس  بن  الضحاك  بن  الرحمن 
املدينة وإمرة مكة، و  إمرة  بني 
وىل عبد الرحمن الواحد بن عبد 

الله النرضى نيابة الطائف.
الحرمني  أمري  فيها  بالناس  وحج 
بن  الضحاك  بن  الرحمن  عبد 
وتعاىل  سبحانه  والله  قيس، 

أعلم.
األعيان  من  فيها  توىف  وممن 
العالء  أبو  مسلم،  أىب  بن  يزيد 

املدىن، عطاء بن يسار الهالىل.

امللك خليفة  يزيد بن عبد  كان 
للمسلمني، خاض ىف بداية توليه 
السلطة رصاعا مع انشقاق يزيد 
بن املهلب ىف البرصة، لكن يبدو 
مرت  قد  هجرية   103 سنة  أن 
أحداث  تقع  ومل  نسبى  بهدوء 
الرتاث  يقوله  الذى  فام  كربى، 

اإلسالمى ىف ذلك؟
لـ  والنهاية  البداية  كتاب  يقول 
عنوان  تحت  كثري  بن  الحافظ 

“ثم دخلت سنة ثالث ومائة”

أحداث وقعت فى سنة 103 هجرية..
يتغمد ما يقوله الرتاث اإلسالمى أن  الله  داعية  ومحبيه 

الفقيد برحمته.
وتوىف الفنان أحمد خليل صباح 
اليوم الثالثاء، عن عمر 80 عاما 
كورونا،  بفريوس  بإصابته  متأثر 
األخرية  األيام  ىف  أصيب  حيث 
من تصوير حكاية “حكايتى مع 
أنا”  “إال  مسلسل  من  الزمان” 
 ،dmc قناة  عىل  يعرض  الذى 
بعد  املستشفى  إىل  نقله  وتم 
تدهور حالته الصحية حتى توىف 

هناك.
أحمد  القدير  الفنان  يذكرأن 
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الدقهلية  مواليد  من  خليل 
الفنية  ميوله  ظهرت   ،1941
بفريق  التحق  حتى  مبكرة 
باملعهد  ثم  باملدرسة،  التمثيل 
قسم  املرسحية  للفنون  العايل 
عني   ،1965 عام  تخرج  متثيل، 
مبرسح  والتحق  باملعهد  معيًدا 
الجيب، بعدها قدم ثالثة أفالم، 
للعمل   1974 عام  سافر  ثم 
بالخليج واشتهر هناك، عاد إىل 
وقدم  املرصي  الدرامي  العمل 
بني  ما  فنيا  عمال   300 قرابة 

السينام واملرسح والتلفزيون.

مسـتويات  تدخن.تحسـني  مل  إذا 
الكوليسـرتول يف الـدم للوقاية من 
ارتفـاع  عـىل  القلبحافـظ  أمـراض 
ضغـط الـدم تحـت السـيطرة من 
الرياضـة وتنـاول  خـالل مامرسـة 
الذيـن  الصحياألشـخاص  الطعـام 
أكـر  هـم  الرياضـة  يارسـون  ال 

القلـب  بأمـراض  لإلصابـة  عرضـة 
مـن  أكـر  لهـا  نتيجـة  واملـوت 
ذلكاتبـع  يفعلـون  الذيـن  أولئـك 
للقلـب  صحيًـا  غذائيًـا  نظاًمـا 
منخفضـة  نسـبة  عـىل  يحتـوي 
مـن الدهـون والكوليسـرتولحافظ 
عـىل وزن صحـي ألنه سيسـاعدك 
عـىل خفـض ضغـط الـدم املرتفع 

وإدارة مـرض السـكرين املرجـح 
املصابـون  األشـخاص  يعـاين  أن 
بداء السـكري من أمـراض القلب، 
لذا حافظ عىل مسـتويات السـكر 
التوتـر  يف  لديكتحكـم  الـدم  يف 
والغضـب ألنهام قد يزيـدان أيًضا 
بأمـراض  اإلصابـة  مخاطـر  مـن 

القلـب

تناول الطعام مع اآلخرين يحميك من الذبحة 
الصدرية.. كيف تحمى نفسك من أمراض 

القلبعادات األكل الخاطئة وأمراض القلب
يف خفض ضغط الدم وهو عامل خطر 

آخر ألمراض الكىل.
عالية  نسبة  تحتوي عىل  التي  الفواكه 
من البوتاسيوم تشمل املوز واألفوكادو 

والبطيخ والربتقال والخوخ والزبيب.
البيض

بأمراض  املصابون  األشخاص  يحتاج 
الكىل إىل الحد من كمية الربوتني التي 
الكثري  “وجــود  إن  حيث  يتناولونها، 
تراكم  إىل  يؤدي  أن  الربوتني يكن  من 
تتمكن  ال  وقــد  الــدم،  يف  الفضالت 
النفايات  جميع  ــة  إزال من  كليتيك 
ما  إىل  بحاجة  زلت  ما  لكنك  الزائدة 
كتلة  عىل  للحفاظ  الربوتني  من  يكفي 
عىل  جسمك  ومساعدة   ، العضالت 

محاربة العدوى.
عندما يتعلق األمر بالربوتني، فإن األمر 
تتناولها  التي  بالكمية  فقط  يتعلق  ال 
عالية  بروتينات  بتناول  يتعلق  بل   –
مثل  الحيوانية  الربوتينات  الجودة 

اللحوم والدواجن واألسامك.
التي  الربوتينات  أسهل  من  والبيض 
يستخدمها الجسم وتتحلل به بسهولة 
والبيض  النباتية،  بالربوتينات  مقارنة 
من  منخفضة  نسبة  عىل  أيًضا  يحتوي 
الفوسفور، وهو معدن آخر تحتاج إىل 
مرض  لديك  يكون  عندما  منه  الحد 

مزمن يف الكىل.
جيد،  بشكل  الكليتان  تعمل  ال  عندما 
يرتاكم الفوسفور يف الدم، مام قد يؤدي 

عظامك  من  الكالسيوم  تــرسب  إىل 
بهشاشة  اإلصــابــة  خطر  من  ويزيد 

العظام.
املكرسات  مثل  األطعمة  أن  حني  يف 
ــذور وزبـــدة الــفــول الــســوداين  ــب وال
والفاصوليا كلها مصادر جيدة للربوتني 
للقلب،  صحي  غذايئ  نظام  من  وجزء 
فهي تحتوي أيًضا عىل نسبة عالية من 

الفوسفور وال تناسب مرىض الكىل
زيت الزيتون

النظام الغذايئ الصديق للكىل يجب أن 
يكون منخفًضا يف الدهون املشبعة، مام 
يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب 
هذا يجعل الدهون الصحية مثل زيت 

النظام الغذائي ملرضى الكلى.. 6 أطعمة مفيدة لصحتك
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من  التشفري  طرح  ىف  بوك  فيس  بدأ 
ملكاملات   (E2EE) طــرف  إىل  طــرف 
حيث  ماسنجر،  عىل  والفيديو  الصوت 
قبل  من  الخطوة  هذه  عن  اإلعالن  تم 
كام  بــوك،  فيس  عىل  زوكربريج  مــارك 
شامالً  تشفريًا  تقدم  الرشكة  أن  أعلن 
للمحادثات الجامعية ومكاملات الصوت 

والفيديو الجامعية أيًضا.
بالفعل  متاحة  ــان  األم ميزة  وكانت 
اململوكة  آب  واتس  رسائل  منصة  عىل 
لرشكة فيس بوك، حيث قال زوكربريج 
الصوتية  املكاملات  طــرح  اآلن  “يتم 
طرف  إىل  طرف  من  املشفرة  واملرئية 
ميزة  نــقــدم  ونــحــن  ماسنجر،  عــىل 
للمحادثات  األطراف  بني  التام  التشفري 

جديدة  إحصائيات  بوك  فيس  شارك 
الكراهية  وخطاب  التنمر  مقدار  حول 
والتحرش عىل منصته، حيث تأيت األرقام 
الجديدة، التي تم إصدارها مع أحدث 
يف  للرشكة،  الفصلية  الشفافية  تقارير 
الذي تواجه فيه Meta تدقيًقا  الوقت 
حامية  عىل  قدرتها  بشأن  متزايًدا 
بشكل  سياساتها  وفرض  املستخدمني 
وذلك  العامل،  أنحاء  جميع  يف  مناسب 

بحسب بيان فيس بوك.
ويثل أحدث تقرير لها املرة األوىل التي 
“انتشار”  مقاييس  الرشكة  فيها  تشارك 
منصتها،  عىل  والتحرش  التنمر  حول 
 ”prevalence“ حيث أن “االنتشار” أو
بوك  فيس  يستخدمها  إحصائية  هي 
يتسلل  الذي  املخالف  املحتوى  لتتبع 

عرب أنظمة الكشف الخاصة به.
لشؤون  الرشكة  رئيس  نائب  ــال  وق
خالل  للصحفيني  روزن  جاي  النزاهة 
مقدار  يثل  ــه  “إن صحفية:  إفـــادة 
يشاهده  ــذي  ال املخالف  املحتوى 
فعليًا  يظهر  والذي  بالفعل  األشخاص 

عىل شاشة شخص ما”.
انتشار  معدل  تــراوح  للرشكة،  ووفًقا 
 %0.15-  %0.14 بني  التنمر  محتوى 
 %0.06-  %0.05 وبني  بوك  فيس  عىل 
الرشكة  وأوضــحــت  انستجرام،  عىل 

والفيديو  الصوت  ومكاملات  الجامعية 
نستمر  بأننا  فخور  أنا  أيًضا.  الجامعية 
ىف توسيع نطاق التشفري عرب املزيد من 

الخدمات”.
ما هو التشفري التام بني األطراف

 E2EE التشفري من طرف إىل طرف أو
هو ميزة خصوصية تضمن أنك وحدك 
يكنه  معه  تتواصل  الــذى  والشخص 
إليه،  االستامع  أو  إرساله  يتم  ما  قراءة 
الرشكة،  حتى  وال  بينهام،  أحــد  وال 
بياناتك  تأمني  يتم  بسيطة،  وبعبارات 
فقط  املستلم  ــدى  ل ويكون  بقفل، 
ولديك املفتاح الخاص املطلوب لفتحها 

وقراءتها.
ويف اآلونة األخرية، أعلنت الرشكة أيًضا أن 

النسخ االحتياطية للدردشة ملستخدمى 
و   Android منصات  عىل  آب  واتس 
iOS أصبحت اآلن مشفرة من طرف إىل 
تأمني  اآلن  للمستخدمني  طرف، ويكن 
النسخة االحتياطية للمحادثات الخاصة 
اختيارهم  من  مــرور  بكلمة  إما  بهم 
رقاًم   64 من  مكون  تشفري  مفتاح  أو 

يعرفونه فقط.
شامالً  تشفريًا  بالفعل  الرشكة  وأضافت 
للمحادثات النصية بني شخصني ىف عام 
2016، وقد تم اإلعالن عن خطة إضافة 
E2EE للمكاملات الصوتية واملرئية عىل 
التكنولوجيا  رشكة  قبل  من  ماسنجر 

العمالقة ىف أغسطس من هذا العام.

بوك  فيس  عىل  و%0.02   %0.03  –
أن  يكن   – التوايل  عىل  وانستجرام، 
يواجهون  األشخاص  ماليني  أن  تعني 
يوم،  كل  الكراهية  عىل  يحض  خطابًا 
املستخدمني  من  الهائل  للعدد  نظرًا 
املنصات  عىل  نرشها  املحتوى،  وأجزاء 

كل يوم.
أيًضا  فيسبوك  قال  منفصل،  وبشكل 
إن باحثيها يعملون عىل “مجال جديد 
االصطناعي  الذكاء  أبحاث  من  نسبيًا 
الطلقات  قليل  التعلم”  يسمى 
والذي   ،“ طلقة  بــدون  التعلم”  “أو 
الذكاء  مناذج  تدريب  من  سيمكنهم 

االصطناعي برسعة أكرب.
مجموعات  عىل  االعتامد  من  فبدالً 
النامذج  لتدريب  الضخمة  البيانات 
الكالم  تحديد  املثال  سبيل  يدويًا، عىل 
الذي يحض عىل الكراهية، فإنه سيمكن 
التعرف  “تعلم  يكنها  التي  النامذج 
عىل يشء ما من خالل عدد صغري من 
مثال  أو حتى مجرد  التدريبية،  األمثلة 

واحد “.
قد  التي  املــدة  بــوك  فيس  يذكر  ومل 
موضع  البحث  هذا  وضع  يستغرقها 
ال  الرشكة  أن  إىل  يشري  لكنه  التنفيذ، 
االصطناعي  الذكاء  تتابع تطورات  تزال 

ملعالجة مشكالت املحتوى الرئيسية.

“هــذا  ــان:  ــي ب يف 
محتوى  أن  يعني 
واملضايقة  التنمر 
 14 بني  ما  شوهد 
لكل  مـــرة  و15 
مشاهدة   10000
عىل  للمحتوى 
فيس بوك وما بني 
لكل  مرات  و6   5
مشاهدة   10000
عىل  للمحتوى 

انستجرام”.
انستجرام  وواجه 
ــه  ــ عـــــــىل وجـ
أسئلة  الخصوص 

التنمر  مع  التعامل  عىل  قدرته  حول 
العديد  الرشكة  قدمت  فيام  والتحرش، 
ملكافحة  الجديدة  ــراءات  ــ اإلج مــن 
البلطجة يف وقت سابق من هذا العام 
كرة  العبي  من  العديد  قام  أن  بعد 
بتفصيل  املتحدة  اململكة  يف  القدم 
عىل  العنرصية  اإلســاءة  مع  تجربتهم 

التطبيق.
ولعل األهم من ذلك، تالحظ الرشكة أن 
يحسب  فقط  هذا  “االنتشار”  مقياس 
و  بــوك  فيس  يزيله  ــذي  ال املحتوى 
انستجرام بدون تقرير املستخدم. هذا 

كل ما تحتاج معرفته عن طرح ميزة 
تشفري مكاملات ماسنجر

“ميتا” تكشف عن أحدث تقرير شفافية لها.. هكذا واجهت التنمر على املنصة

تحذيرات حول مخاطر ارتفاع درجات 
الحرارة العاملية بمقدار 7.2 فهرنهايت

يعني أن اإلحصاء يلتقط فقط مجموعة 
فرعية من كل محتوى التنمر، نظرًا ألن 
السهل دامئًا  التنمر واملضايقة ليس من 

عىل نظام آيل التعرف عليه.
وتم التأكيد عىل هذا التمييز من خالل 
فيس  أوراق  يف  عنه  الكشف  تم  ما 
التي  الوثائق  من  مجموعة  وهي  بوك، 
السابق  املوظف  قبل  من  نرشها  تم 
املخالفات  املبلغني عن  إىل  تحول  الذي 

فرانسيس هوغن.
ووفًقا للوثائق التي شاركتها، يقدر باحثو 
عىل  فقط  قادرة  الرشكة  أن  بوك  فيس 
باملائة  خمسة  إىل  ثالثة  حوايل  معالجة 

نظامها  عىل  الكراهية  خطاب  من 
األسايس، مام يعني أن الغالبية العظمى 
بتلويث  لها  ويسمح  اكتشافها  يتم  ال 
خالصات األخبار الخاصة باملستخدمني.

وتكراًرا  مراًرا  بوك  فيس  موقع  وعارض 
إحصائيات  إىل  وأشار  االدعاءات،  هذه 
تقارير  يف  يشاركها  التي  “االنتشار” 
أشار  كام  ولكن  به،  الخاصة  الشفافية 
الباحثون، فإن محاسبة الرشكة الخاصة 
املقدار  تخفي  أن  يكن  “لالنتشار” 
الحقيقي للمحتوى املخالف عىل النظام 

األسايس.
ذلك ألن أنظمة فيس بوك اآللية ليست 

اكتشاف  يف  سيام  ال  ــا،  دامئً موثوقة 
املحتوى بلغات أخرى غري اإلنجليزية، 
بأن  مزاعم  االكتشافات  هذه  وأثارت 
سالمة  قبل  األربــاح  تضع  فيسبوك 

املستخدم.
لدينا  الثالثاء: “ليس  وقال روزين يوم 
كان  ســواء  اإلطـــالق،  عىل  حافز  أي 
يشء  أي  لفعل  ذلك،  غري  أو  تجاريًا 
آخر غري التأكد من متتع الناس بتجربة 
صحيًحا  ليس  أنه  “أعتقد  إيجابية”، 
فقط  نة  ُمحسَّ خوارزمياتنا  أن  أيًضا 
نعمل  نحن  املشاركة،  عىل  للضغط 
الرتتيب  باستمرار عىل تحسني طريقة 

من أجل معالجة هذه املشكالت “.
موقع  ــاد  أف لها،  تقرير  أحــدث  ويف 
قد  الكراهية  خطاب  أن  بوك  فيس 
مع  التوايل،  عىل  الرابع  للربع  انخفض 
 %0.05 من  االنتشار  معدل  انخفاض 
يف الربع األخري إىل 0.03% هذا الربع، 
أبلغت الرشكة أيًضا عن انتشار خطاب 
مرة،  ألول  انستجرام  عىل  الكراهية 
 0.02 بلغ  الكراهية  خطاب  إن  قائلة 
قطعة   10000 كل  من   2 أو حوايل   %
نظامها  عىل  عرضها  يتم  املحتوى  من 

األسايس.
ومع ذلك، تجدر اإلشارة إىل أنه حتى 
األرقام  هذه  بشأن  تفاؤالً  اآلراء  أكر 

األرصاد  مكتب  من  دراســة  حذرت 
من  املتحدة  اململكة  يف  الجوية 
درجة   7.2 اإلجاملية  الــزيــادة  أن 
مئوية)  ــات  درجـ  4) فهرنهايت 
ستجعل نصف سكان العامل يعيشون 
وتأيت  للخطر،  معرضة  مناطق  يف 
التي  الخرائط  النتائج يف سلسلة من 
املناطق، وتأثرها بخمسة  تستكشف 

تأثريات مناخية مختلفة.
ووفقا ملا ذكرته صحيفة “ديىل ميل” 
من  أكرب  عدد  سيتعرض  الربيطانية، 
الحراري  اإلجهاد  لخطر  األشخاص 
مبقدار خمسة عرش مرة إذا ارتفعت 
 3.6 مبقدار  العاملية  الحرارة  درجات 
نصف  وتقريبًا  فهرنهايت،  درجــة 
درجة   7.2 بلغت  إذا  العامل  سكان 

فهرنهايت.

ويعد اإلجهاد الحراري هو مزيج قاتل 
ويف  والرطوبة،  الدفء  من  محتمل 
الوقت الحايل، يتأثر حوايل 68 مليون 
شخص يف جميع أنحاء العامل باإلجهاد 
الحراري، لكن التحول سيشهد ارتفاًعا 
كل  من  واحــد  أو  مليار،  حــوايل  إىل 

مثانية أشخاص.
من  بيانات  إىل  اســتــنــاًدا  ــه  أن كــام 
إكسرت،  جامعة  بقيادة  دويل  فريق 
تستكشف الخرائط أيًضا آثار الجفاف 
حرائق  ومخاطر  األنهار  وفيضانات 

الغابات.
األرصــاد  مكتب  تحليل  ويبحث 
قد  التي  األماكن  يف  تحديًدا  الجوية 
مع  الشديدة  ــار  اآلث فيها  تتداخل 
بعضها البعض واملناطق األكر عرضة 

النعدام األمن الغذايئ.

ووجد الخرباء أن املناطق االستوائية 
تأثريات  مع  تــرضًرا،  األكر  ستكون 
التي  املخاطر،  من  أكر  أو  أربعة 
ترضب بلدان مثل الربازيل وإثيوبيا.

املناخ  وعــامل  ــرشوع  امل رئيس  قــال 
األرصاد  مكتب  من  بيتس  ريتشارد 
الجوية وجامعة إكسرت: “يُظهر هذا 
الحاجة  الجديد  املشرتك  التحليل 
االحتباس  ظاهرة  من  للحد  امللحة 
الحراري إىل أقل بكثري من 2.0 درجة 

مئوية (3.6 درجة فهرنهايت)”.
وأضاف بيتس، “كلام ارتفع مستوى 
حدة  زادت  الــحــراري،  االحتباس 
املخاطر وانتشارها عىل حياة الناس، 
تجنب  املمكن  من  يــزال  ال  ولكن 
هذه املخاطر األكرب إذا تحركنا اآلن”.
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كلمة النائب العام فى ختام مؤتمر دور النيابة 
فى مكافحة الجرائم العابرة للحدود

متهمة أمام مباحث القاهرة: ” أنشأت صفحات 
احتيالية بفيس بوك للنصب على املواطنني”

اعرتفت املتهمة أمام األجهزة األمنية 
بالقاهرة، مبامرستها لنشاطاً إجرامياً 
عىل  واالحتيال  النصب  ىف  تخصص 
أموالهم  عىل  واالستيالء  املواطنني 
املتهمة  وأقرت  نرص،  مدينة  يف 
عن  املواطنني  عىل  تنصب  أنها 
صفحات  بإنشاء  قيامها  طريق 
إحدى  باسم  احتيالية  إلكرتونية 
مواقع  من  العديد  عىل  السيدات 
التواصل االجتامعي واستخدام تلك 
إحتيالية  عمليات  ىف  الصفحات 

ممنهجة.
جهات  أمام  املتهمة  وأضاف 
طلبات  بإرسال  تقوم  أنها  التحقيقأ 
عىل  والتعارف  عشوائية  صداقة 
املواقع  تلك  مرتادى  من  املواطنني 
مالية  ثروات  متلك  بأنها  وإيهامهم 
للمجنى  إرسالها  ىف  وترغب  طائلة 
ىف  بالبالد  إستثامرها  بقصد  عليهم 
أعامل مختلفة نظري حصولهم عىل 
ضحاياها  تقنع  حتى  مالية،  عمولة 

قليل،  قبل  العامة  النيابة  نرشت 
موقع  عىل  الرسمية  صفحتها  عرب 
فيديو  بوك،  والفيس  السوشيال 
الصاوي  حامده  املستشار  لكلمة 
النائب العام، خالل اجتامع الجمعية 
العموم  النواب  لجمعية  السنوية 

األفارقة.
الصاوي،  حامده  املستشار  واختتم 
النائب العام فَعاليَات املؤمتر الدويلِّ 
وهيئات  العامة  النيابة  ألجهزة 
االدعاء العام بشأن مكافحة الجرية 
الجمعية  باجتامع  للحدود  العابرة 
النواب  لجمعية  السنوي  العمومية 

العموم األفارقة.
ووجه النائب العام يف بدايتها التهنئَة 
املؤمتر  هذا  نجاِح  عىل  للحضوِر 
وتوقيعِ مذكِّرِة التفاهِم بني جمعيتَِي 
واألفارقِة  العرِب  العموِم  النواِب 
كام  بينهام،  عميقة  لعالقات  كبداية 
املشاركِة  عىل  للحضوِر  الشكَر  َم  قدَّ
يف  وإسهاماتهم  املؤمتر  بفَعاليَات 
بلقاء  سعادتِه  عن  معربا  جلساته، 

غري  قادمة  لفرتة  متطلًعا  الحضوِر 
مسبوقة يف القارة اإلِفريقيِة العزيزِة.

نشاِط  لحصاِد  العام  النائب  وأشار 
العامة  النيابة  الجمعيِة خالَل رئاسِة 
رئيًسا  انتخابُها  تمَّ  إذ  لها،  املرصية 
عامنْيِ  ُمدتُها  دورٍة  عن  للجمعية 
أكتوبر  يف  لها  األسايسِّ  للنظام  َوفًْقا 
االجتامع  فعاليَات  خالَل   2018 عام 
لجمعية  عرَشَ  الثالَث  السنويِّ  العامِّ 
واملُنَعِقِد  األفارقة،  العموم  النواب 
العام  النائب  وذَكَر  موريشيوس،  يف 
للجمعية،  التنفيذية  اللجنة  أعضاَء 
 2019 عام  غضون  يف  أنه  مضيًفا 
انعقد االجتامع السنوي للجمعية يف 

رواندا.
كام أشار إىل أن النيابة العامة املرصية 
حرَصت عىل رئاسة جميع اجتامعات 
وعددها  للجمعية  التنفيذية  اللجنة 
عام  غضون  يف  اجتامعات  أربعة 
منربًا  لتَُشكِّل  جاءت  والتي   ،2019
وفْهِم  وتبادِل  الحوار،  قَنواِت  لفتح 
الخرباِت واملامرسات الجيدة؛ لتفعيل 

العثور على جثتى شاب وفتاة وسط الزراعات 
بمركز منفلوط بأسيوط

التابعة  مجد  بني  قرية  أهاىل  عر 
ملركز منفلوط عىل جثتني إحداهام 
وسط  لشاب  وأخرى  لفتاة، 
دون  الزراعي  بالطريق  الزراعات 

معرفة اسباب ومالبسات الوفاة.
السويفي  عمر  اللواء  كان  إعالن 
امن  مدير  الداخلية  وزير  مساعد 

اسيوط قد تلقي اخطارا من مأمور 
مركز منفلوط يفيد ورود بالغ من 
األهاىل، بالعثور عىل جثتني وسط 
بني  الزراعى  بالطريق  الزراعات 
العتامنة  وقرية  مجد  بنى  قرية 

وسبب الحادث غري معلوم.
صحة  تبني  واالسعاف  باالنتقال 

ل  الجثتني  ان  وتبني  البالغ 
ح.  و”   ، من  سنه   18 “خ.س.خ” 
ل . ح “20 سنه و تم نقل الجثث 
ملرشحة مستشفى منفلوط تحت 
التحقيق  وجارى  النيابة،  ترصف 
الرشطة لكشف مالبسات  مبعرفة 

الواقعة.

النجاح  ِمن  ومزيٍد  التعاون،  ُسبِل 
املُداوالُت  جاءت  كام  مهامها،  يف 
واملناقشات فيها ُمتَِّسقًة مع املبادِئ 
الجنائيِة  العدالِة  إلدارِة  األساسيِة 

والنظاِم األسايسِّ للجمعية.

كورونا  جائحة  ظهور  أن  وأضاف 
أجمَع  العامل  من  نال   2020 عام  يف 
وألقى  الحبيبة،  اإلفريقية  والقارِة 
الجمعية،  أنشطة  عىل  بظاللِه  ذلك 
برسالتها  الجمعية  اضطالَع  وصعَّب 
هيئات  بني  التعاون  تعزيِز  يف 
وأنه  اإلفريقية،  دولنا  يف  االدعاء 
الجمعية  رئاسة  متكنت  ذلك  رغم 
التنفيذية  اللجنة  اجتامع  عقد  من 
تِْقنيَّة االجتامعات املرئية  من خالل 
يونيو  شهر  من  األول  يف  بُعٍد  عن 
يف  األوىل  سابقة هي  يف   2021 عام 
لتحديات  نظرًا  الجمعية؛  أنشطة 
العديَد  فرضت  التي  كورونا  جائحة 
اللقاءات  انعقاد  عىل  القيوِد  من 

واالجتامعات.

وتقوم بإرسال مقاطع 
حديدية  لخزائن  “مفربكة”  فيديو 
العمالت  من  كبري  كميات  بداخلها 
األجنبية ومستندات مزورة منسوبة 
إلحدى رشكات الشحن التى ستتوىل 

نقل تلك األموال إىل البالد.
تقوم  أنها   ، املتهمة  وأوضحت 
منتحلة  عليهم  باملجنى  باإلتصال 
املشار  الشحن  مندوب رشكة  صفة 
إليها ، مدعيًة أن املبلغ املاىل املراد 
استثامره وصل للبالد داخل حقائب 
مغلقة مؤمنة ، وتطلب منهم إيداع 
مبالغ مالية كرسوم “تخليص جمرىك 
أحد  ىف  إدارية”  رسوم   – شحن   –
فتحها  تم  التى  البنكية  الحسابات 
تستوىل   ، الغرض  لهذا  خصيصاً 
عىل أموال املواطنني وتم مواجهتها 
عليها  وتعرفوا  الضحايا  من  بعدد 

واتهموها بالنصب.
وزارة  أجهزة  جهود  إطار  وىف 
بشتى  الجرية  ملكافحة  الداخلية، 

املعلوماتية  الجرائم  السيام  صورها 
معلومات  أكدت  فقد  املستحدثة، 
ملكافحة  العامة  اإلدارة  وتحريات 
بقطاع  العامة  األموال  جرائم 
العامة  األموال  جرائم  مكافحة 
(إحدى  قيام  املنظمة،  والجرية 
إحدى  جنسية  تحمل   ” السيدات 
الدول”، مقيمة بدائرة قسم رشطة 
مدينة نرص أول بالقاهرة) مبامرسة 
النصب  ىف  تخصص  إجرامياً  نشاطاً 
واالستيالء  املواطنني  عىل  واالحتيال 

عىل أموالهم.
أمكن  اإلجراءات  تقنني  وعقب 
بدائرة قسم  تواجدها  ضبطها حال 
بالقاهرة  أول  نرص  مدينة  رشطة 
من  مالية  (مبالغ  وبحوزتها   ،
 – اإلجرامي  نشاطها  متحصالت 
تبني  فنياً  بفحصه  محمول  هاتف 
أنه محمل بالعديد من الدالئل التى 
تؤكد نشاطها اإلجرامي ، كام أمكن 
االستدالل عىل عدد (3) من املجنى 
عليهم ، وبإستدعاء أحدهم وسؤاله 
قرر قيام املتهمة بالنصب واإلحتيال 
عليه واالستيالء منه عىل مبلغ ماىل 
ورشوعها ىف االستيالء منه عىل مبلغ 
ماىل آخر بذات األسلوب اإلجرامي ، 
مبامرسة  إعرتفت  املتهمة  ومبواجهة 
نشاطها اإلجرامي عىل النحو املشار 
إليه ، وقيامها بتحويل املبالغ املالية 
حصيلة نشاطها إىل حسابات بنكية 
اإلجراءات  إتخاذ  وتم  البالد،  خارج 

القانونية.
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الزيتون الخيار األفضل للطهي والخبز.
يرتبط النظام الغذايئ عىل طراز البحر 
األكل  منط  وهو   - املتوسط    األبيض 
الغني بالفواكه والخرضاوات واألسامك 
زيت  مثل  للقلب  الصحية  والدهون 
اإلصابة  خطر  بانخفاض   – الزيتون 
 %50 بنسبة  املزمنة  الكىل  بأمراض 
وتقليل خطر اإلصابة بتدهور رسيع يف 

وظائف الكىل بنسبة %42.
وفــًقــا لــدراســة أجــريــت عــام 2014 
للجمعية  الرسيرية  املجلة  يف  ونرشت 
األمريكية ألمراض الكىل. كام أنه خايل 
من الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفات 

لألشخاص  ممتازًا  خياًرا  يجعله  مام   ،
الذين يعانون من أمراض الكىل.

القرنبيط والخرضاوات الصليبية األخرى
باأللياف  غني  فهو  القرنبيط  تناول 
البوتاسيوم  ولكنه منخفض يف كل من 
صحيًا  خياًرا  يجعله  مام  والفوسفور، 
أمراض  من  يعانون  الذين  لألشخاص 

الكىل.
املاء

رمبا تكون قد سمعت أنك بحاجة إىل 
الحد من تناول السوائل إذا كنت تعاين 
من مرض يف الكىل، ولكن هذا صحيح 
املرض  من  املتأخرة  املراحل  يف  فقط 

عندما تحتاج إىل غسيل الكىل.

، ومل يكن  إذا مل تكن يف هذه املرحلة 
لديك تورم يف ساقيك ، أو قدميك ، أو 
ما  فعادًة   ، عينيك  حول  أو   ، كاحليك 

يكون ذلك غري رضوري”.
عىل  كليتيك  يساعد  نفسه  املــاء  إن 
، ويساعد يف  الفضالت من دمك  إزالة 
الدموية مفتوحة  الحفاظ عىل األوعية 
كنت  إذا  كليتيك  إىل  الدم  يصل  حتى 
عىل  الصعب  فمن   ، بالعطش  تشعر 
نظام التوصيل هذا أن يعمل ويكن أن 

يؤدي إىل املزيد من تلف الكىل.
اإلصابة  يف  فرصتك  من  يقلل  أنه  كام 
املسالك  التهابات  أو  الكىل  بحصوات 

البولية، وكالهام يكن أن يرض بالكىل.

النظام الغذائي ملرضى الكلى.. 6 أطعمة مفيدة لصحتك
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كلوب: صالح ضمن صفوة العبي العالم إن لم يكن األفضل

أعرب الدكتور رفائيل سانتونجا، رئيس 
عن   ، األجسام  لكامل  الدويل  االتحاد 
امتنانه لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
رياضة  ورعاية  دعم  يف  ملساهمتها 
املستويات  كافة  عيل  يف  األجسام  بناء 

برئاسة  اإلعالميني  نقابة  مجلس  أعلن 
شلبي  مدحت  إيقاف  سعدة  طارق 
عام  نهاية  حتى  الريايض  التعليق  عن 

.2021
وجاء قرار نقابة اإلعالميني عن التعليق 
عىل أي مباراة عىل أي وسيلة إعالمية 
جمهورية  داخل  مسموعة  أو  مرئية 

االتحاد الدولي لكمال األجسام يكرم الدكتور 
عادل فهيم بأعلى وسام “القالده الذهبية” 

ويهديه للرئيس السيسي

النني يشارك يف مران املنتخب قبل السفر 
ألنجوال.. وتدريبات فردية استشفائية لـ صالح

إمارة ابوظبي تنظم “ليلة االبطال “أكرب بطولة عامليه لكمال األجسام

إيقاف مدحت شلبي عن التعليق الرياضي لنهاية العام

كرم الدكتور رافائيل سانتونجا رئيس 
االتحاد الدويل لكامل األجسام اليوم 
االتحاد  رئيس  فهيم  عادل  الدكتور 
ورئيس  األجــســام،  لكامل  املــرصى 
العرىب واألفريقي، ونائب  االتحادين 
له  واهــدي  ــدوىل،  ال االتحاد  رئيس 
أعىل  تعترب  والتي  الذهبيه،  القالده 
الــدوىل  االتــحــاد  من  يقدم  ــام  وس
لكامل األجسام و ال تهدي اال للملوك 
ورؤساء الدول، هذا بجانب اختياره 
العام  لهذا  العامل  يف  إدارى  كأفضل 

للمرة الخامسه عرش عيل التوايل.
رفائيل  الدكتور  من  التكريم  وجاء 
الــدوىل  االتحاد  رئيس  سانتونجا، 
محافظ  بحضور  األجسام،  لكامل 
عيل  ــك  وذل ســوزانــا،  سانتا  بلدية 
الجمعيه  اجتامع  انعقاد  هامش 
لكامل  ــدويل  ال لالتحاد  العموميه 
االجسام بحضور العديد من الرؤساء 

لالتحادات الرياضية.
جاء التكريم نظرا لنجاحاته العديدة 
املستويات  كافة  ىف  اللعبة  نرش  ىف 
وتم  والعاملية،  القارية،  املحلية، 
اجتامع  عقب  “فــهــيــم”  تكريم 
الدوىل  لالتحاد  العمومية  الجمعية 
بإسبانيا عىل هامش فعاليات بطولة 

ليفربول  نجم  صالح  محمد  خضع 
فردية  لتدريبات  منتخب مرص  وقائد 
األخري  املنتخب  مران  يف  استشفائية 

قبل السفر إىل أنجوال.
وسط  العــب  النني  محمد  ــارك  وش
أرسنال يف التدريبات الجامعية، يف ظل 
وجود كل الالعبني يف املران الجامعي 

باستثناء ثالح.
يف  أنجوال  مع  مرص  منتخب  ويلتقي 

العامليه ، ووجه الشكر والتقدير العقيد 
قدمه،  ملا  سعيد  محمد  الكريم  عبد 
للثقافه  ونرش  دعم  من  يقدمه  والزال 
االتحاد  اكادييه  طريق  عن  الرياضيه 
لالتحاد  رسمياً  التابعة   ifbb الدويل 

ميثاق  ملخالفته  وذلك  العربية  مرص 
السلوك  ومدونة  اإلعالمي  الرشف 

املهني.
وجاء بيان نقابة اإلعالميني كاآليت:

نقيب  سعدة  طارق  النائب  “أصدر 
قرارا  الشيوخ  اإلعالميني وعضو مجلس 
 2021 لسنة   (23) رقم  الثالثاء  اليوم 

حالياً  املقامة  األجسام  لكامل  العامل 
ىف الفرتة من 4 نوفمرب الجارى حتى 

8 من نفس الشهر .
عادل  الدكتور  ان  بالذكر  والجدير 
االتحاد  يف  إداري  اول  هو  فهيم 
هذه  عيل  يحصل  العامل  يف  الدويل 
انه  حيث  الثانيه،  للمره  القالده 
تحصل عيل نفس القالده عام 1998 
ذاك  حني  واستلمها  تركيا،  ازمري  يف 
من السيد بن ويدر مؤسس ورئيس 
يف  االجسام  لكامل  الدويل  االتحاد 

هذا الوقت.
وتم االحتفال بهذا االنجاز التاريخي 
يف احد كربي املطاعم يف سانتا سوزانا 
وتقطيع كعكه كبريه عيل رشف هذا 
نوعه  من  الفريد  العاملي  الحدث 
حيث ان هذه القالده مل تهدي يل اي 
ملك او رئيس اال مره واحده فقط .

من جانبه أعرب “فهيم” عن سعادته 
وأكد  العاملي،  التكريم  بهذا  البالغة 
الرفيع  التكريم  هــذا  يهدى  أنــه 
الفتاح  عبد  الرئيس  إىل  املستوى 
السيى، وكل محبى كامل األجسام 
الفرتة  يساهم  أن  ومتنى  العامل،  ىف 
املقبلة ىف علو كامل االجسام ىف كل 

املحافل الدولية والقارية.

قبل  نوفمرب،   6 يوم  مرص  يف  لواندا 
يف  نوفمرب   16 يوم  الجابون  مواجهة 

برج العرب
املجموعة  ترتيب  صدارة  تحتل  مرص 

برصيد 10 نقاط.
لضامن  واحد  لفوز  الفراعنة  ويحتاج 
من  ــرية  األخـ املرحلة  إىل  التأهل 
النظر عن  مبارشة، وبغض  التصفيات 

باقي نتائج املجموعة.

خالل  وذلك  األجسام،  لكامل  الدويل 
املتميزه  والدورات  الفعاليات  مختلف 

التي نظمتها خالل الفرته املاضيه.
باستضافة  وابدي “سانتونجا”، سعادته 
امارة ابوظبي لبطولة (( ليلة االبطال)) 
عبد  العقيد  التنظيم  عيل  ويرشف 
العاملي  الحدث  لهذا  محمد  الكريم 
وهي بطوله من اقوي بطوالت االتحاد. 
تكن  مل  أن  األجسام  لكامل  الدويل 
ومن  االطالق  عيل  واالفضل  االقوي 
ايل   18 من  الفرته  اقامتها خالل  املقرر 
20 مارس 2022 وهو ما اقرته الجمعيه 

العموميه لالتحاد الدويل .
يجدر االشاره ان االتحاد الدويل لكامل 
األجسام، كرم العقيد عبدالكريم رئيس 
اكادية االتحاد الدويل ifbb يف االمارات 
جاء التكريم نظرا لنجاحاته العديدة يف 
نرش الثقافه الرياضيه مبفهومها الصحي 
سواء  املستويات  كافة  يف  الصحيح 
من  التكريم  وجاء  العاملية،  أو  القارية 

محمد  هالل  مدحت  السيد/  بإيقاف 
شلبى مقدم برنامج ومعلق رياىض عن 
التعليق عىل أى مبارة عىل أى وسيلة 
داخل  مسموعة  أو  مرئية  إعالمية 
نهاية  حتى  العربية  مرص  جمهورية 
ميثاق  ملخالفته  وذلك   2021 العام 
السلوك  ومدونة  اإلعالمي  الرشف 

املهنى”.
اليوم  شلبى  مثل  أن  بعد  ذلك  “جاء 
ىف  الثالثاء  اليوم  التحقيق  لجنة  أمام 
مقر نقابة اإلعالميني ىف متام الساعه 7 

مساء”.
من  تضم  التحقيق  لجنة  “وكانت 
أول  وكيل  صالح  سهام  اإلدارة  مجلس 
النقابة ومحجوب سعدة سكرتري النقابة 
وخالد فتوح عضو مجلس اإلدارة وعمر 
هريدى وهيثم عىل واملحققان عثامن 

عبدالعليم وتامر رجب”.
اللجنة بأن مدحت  “وجاءت توصيات 
اإلعالمى  الرشف  ميثاق  خالف  شلبى 

ومدونة السلوك املهنى”.
الفقرات  العامة  املبادئ  باب  يف  “أوال 

الفني  املدير  كلوب  يورجن  يؤمن 
بأنه العبه محمد صالح هو  لليفربول 

أفضل العب يف العامل حاليا.
ليفربول،  مع  الخامس  موسمه  يف 
فرض صالح نفسه عىل عناوين األخبار 
 15 بتسجيل  الريدز  مع  بتألقه  مبكرا 
هدفا هذا املوسم، منها 10 يف الدوري 

اإلنجليزي.
يب  لشبكة  ترصيحات  يف  كلوب  وقال 

كان  إن  متأكدا  “لست  سبورتس:  إن 
يجب أن نضع ليونيل مييس وكريستيانو 
رونالدو جانبا عندما نتحدث عن أفضل 
لعبا  لقد  تأكيد  بكل  العامل  يف  الالعبني 

لسنوات طويلة وقدما األفضل”.
وأردف “لكن ال يجب أن ننى محمد 
إىل  صالح، ألنه تطور كثريا منذ وصوله 
ليفربول، وأنا متأكد أنه يف هذه اللحظة 
يكن  مل  إن  العامل  العبي  أفضل  أحد 

األفضل”.
وواصل األملاين “نرى كل ما يفعله صالح 
العب  فهو  والتدريبات،  املباريات  يف 

رائع ومن الطراز العاملي”.
وتابع “أعتقد أن صالح سيواصل التألق 
عىل  حافظ  إذا  الصفوة  بني  والبقاء 
صحته ورغبته الدامئة يف التميز يف ظل 

العقلية التي يتحىل بها”.
مع  الخامس  موسمه  صالح  ويقيض 

ليفربول الذي انضم له قادما من روما 
مقابل 42 مليون يورو.

يف 218 مباريات شارك بها مع ليفربول 
 54 وأرسل  هدفا   140 صالح  سجل 

متريرة حاسمة.
وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري 
األورويب  والسوبر   ،2019 أوروبا  أبطال 
وكأس العامل لألندية يف العام نفسه، ثم 
الدوري اإلنجليزي موسم 2020-2019.

الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس االتحاد 
نائب  فهيم  عادل  والدكتور  الدويل 
االتحاد  ورئيس  الدويل  االتحاد  رئيس 
بحضور  و  واالفريقي  والعريب  املرصي 
االسبانيه  سوزانا  سانتا  بلدية  محافظ 
اجتامع  انعقاد  اثناء  التكريم  جاء 
الدويل  لالتحاد  العموميه  الجمعيه 

لكامل االجسام 2021.
محمد  عبدالكريم  العقيد  .وأعرب 
سعيد عن سعادته واعتزازه الكبري بهذا 
عىل  وساماً  واعتربه  والتقدير  التكريم 
اإلماراتية  الرياضة  صدر  وعىل  صدره 
بشكل عام، وقال: »أهدي هذه التكريم 
إىل القيادة الرشيدة يف الدولة، وأعتربها 
اإلمارات يف  أبناء  تأكيداً عىل نجاحات 
املزيد  بتقديم  ووعد  املجاالت،  كافة 
من الجهد وخدمة الوطن وانه تكريم 
امتناين  كل  وابدي  قلبه  عيل  عزيز 
وشكري لالتحاد الدويل ورئيسه ونائبه 

الدكتور عادل فهيم.

رقم  الفقرة  تنص  إذ   9  ,  4  ,  2 أرقام 
2 عيل احرتام األديان الساموية والقيم 

املجتمية وآداب وتقاليد املهنة”.
اإلعالمي  دور  تأكيد   4 رقم  “الفقرة 
والتامسك  الوطنية  الوحدة  حامية  يف 

القومي”.
“فقرة رقم 9 احرتام اإلعالمي لحقوق 
ويف  ومشاهدين  مستمعني  الجامهري 
باب الواجبات خالف املذكور الفقرتني 
 2 رقم  الفقرة  تنص  إذ   6  ,  2 رقمى 
التناول،  يف  باملوضوعية  اإللتزام  عيل 
النظر،  وجهات  عرض  يف  والتوازن 
عيل  الخاصة  املصالح  تغليب  وعدم 
الفقرة  والوطنية،  املهنية  اإلعتبارات 
ألفاظ  استخدام  بعدم  اإللتزام   6 رقم 
العامة  اآلداب  تنايف  أو صور  وعبارات 

والقيم املجتمعية”.
“وأكد نقيب اإلعالميني إنه يجب عىل 
االلتزام  الرياضيني  املعلقني  جميع 
التعصب  ونبذ  والحيادية  باملهنية 
القوية  التنافسية  القيم  من  واإلعالء 

التي تربينا عليها جميعا”.
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االنضباط والجدارة.. قواعد تشايف التسع يف برشلونة

وزير الرياضة: انتخابات الزمالك ستقام بكل تأكيد قبل نهاية نوفمرب

عن  اإلسبانية  آس  صحيفة  كشفت 
هرينانديز  تشايف  أقرها  التي  القواعد 

مدرب برشلونة الجديد مع الفريق.
السابق  العبه  تعيني  أعلن  برشلونة 
تشايف هرينانديز لتدريب الفريق األول 

خلفا لرونالد كومان.
وجاءت قواعد تشايف كالتايل:

-موعد وصول الالعبني
السابق  يف  يتواجدون  كانوا  الالعبون 
اآلن  ولكن  دقيقة  بـ30-20  املران  قبل 
 9:30 الوصول  موعد  يكون  أن  يجب 
بـ90  التدريبات  موعد  قبل  صباحا 
الحصول  هو  ذلك  من  والهدف  دقيقة 
وتناول  للتدريب  لالستعداد  وقت  عىل 
إجراء  عىل  القدرة  مع  هادئ  إفطار 
عىل  للتعليق  الفردية  املحادثات  بعض 

جوانب العمل.
-موعد وصول طاقم التدريب

غرفة  وأعضاء  تشاقي  عىل  سيتوجب 
 120 قبل  الوصول  املالبس  تبديل 
يف  يبدأون  حتى  التدريب  من  دقيقة 
االستعداد للتدريب وملا سيناقشوا فيه 

الالعبني عند وصولهم.
-أماكن تناول الطعام

الفريق  العبي  جميع  عىل  سيتوجب 
الطعام  وتناول  الغداء  تناول  األول 
برشلونة  مرافق  يف  الطعام  غرفة  يف 
وضعها  التي  للمعايري  وفقا  الخاصة 
خرباء التغذية يف النادي. النظام الغذايئ 
اإلصابات  ينع  أن  يكن  الصحيح 

ويحسن االستعداد البدين.
-الغرامات

اختفت  إنرييك،  لويس  رحيل  منذ 
األخطاء  عىل  املفروضة  العقوبات 
تشايف يف  الجسيمة. عاش  أو  البسيطة 
كانا  وقت ريكارد وجوارديوال وكالهام 

الكومي يحفز العبي اإلسماعيلي باملكافآت.. 
ويطالبهم بالرتكيز يف امللعب فقط

” النائب طارق “يقرر صرف املستحقات املالية 
املتأخرة ومكافأة الفوز الخاصة لالعبي الرتسانه 

رئيس  الكومي  يحيى  حــرص 
النادي اإلسامعييل عىل االجتامع 
ــق مــن أجــل  ــري ــف بــالعــبــي ال
أزرهــم  من  والشد  تحفيزهم 
نحو  الفريق  نتائج  إلعادة  سعيا 

مسارها الصحيح.
يف  ــيل  ــي اإلســامع ويستضيف 
فريق  بالدوري  املقبلة  مباراته 
من   19 الجمعة  مساء  الزمالك 
مباريات  ضمن  الجاري  نوفمرب 

الجولة الرابعة.

رصف  “يقرر  ــارق  ط النائب   ”
املتأخرة  املالية  املستحقات 
لالعبي  الخاصة  الفوز  ومكافأة 

الرتسانه
عاطف عبد العزيز

مدير  فــؤاد،  محمد  الكابنت  أكد 
الفريق  أن  الرتسانه   بنادي  الكره 
يدخل  سوف  القدم  لكرة  االول 
املقبل  الخميس  مغلق  معسكر 
الستاد  القريبة  الفنادق  أحد  يف 
للقاء  استعداداً  الحربيه  الكليه 
دجله  وادي  نــادي  مع  املرتقب 

وضع  أن  عىل  الكومي  ــدد  وش
بقدر  يليق  ال  الحايل  الفريق 

وقيمة النادي.
وعقد الكومي اجتامعا مع العبي 
مبقر  اإلقــامــة  بفندق  الفريق 
حجازي  حاتم  وبحضور  النادي 
القايض  ونانيس  الصندوق  أمني 

عضو مجلس اإلدارة.
بالرتكيز  الالعبني  الكومى  وطالب 
امللعب وتجنب تشتيت  فقط يف 
مميزة  نتيجة  وتحقيق  الذهن 

املقبل  الجمعه  اقامتها  واملقرر 
يف اطار  االسبوع السابع لبطولة 
وسيكون  ب  املمتاز  ــدوري  الـ
ملعب  عيل  االســايس  التدريب 

الكلية الحربيه األربعاء القادم.
بنادي  الــكــره  مــديــر  ــح  وأوضـ
تسلموا  الالعبني  أن  الرتسانه 
املستحقات  كافة  االثنني   اليوم 
تجميدها  تــم  التي  السابقة 
يف  الفوز  مكافات  كافة   ورصف 
املباراتني السابقني الخاصة بالفوز 
وبورفؤاد  الحديد  السكه  عيل 
عيل  بناء  إجادة  مكافأة  وكذلك 
النائب طارق  النادي  قرار رئيس 
مبزيداً  وطالبهم  حسانني،  سعيد 
يف  والرتكيز  والعرق  الجهد  من 
نادي  مع  القادم  الهام  اللقاء 
نتيجه  وتحقيق  دجله  وادي 
الصحوه  يف  لالستمرار  إيجابية 

التي شهدتها املباريات السابقة.
تركيز  هناك  أن  ــؤاد”  “ف وشدد 
مسرية  ملواصلة  الالعبني  مــن 
من  للشواكيش  ــتــصــارات  االن
جدول  يف  ترتيبهم  تعديل  اجل 

ما  دامئا  جوارديوال  مخالف،  اتجاه  يف 
األخطاء  عىل  العقوبات  يفرض  كان 
بالبطوالت  الفوز  يف  ساعد  ما  وهو 

وستكون العقوبات تصاعدية.
-موعد العودة للمنزل

بعد  للمنزل  العودة  لالعبني  يكن  ال 
منتصف الليل قبل 48 ساعة عىل بداية 
أي مباراة ليك يدخل الفريق إىل املباراة 

يف أفضل الظروف املمكنة.
-الجدارة

الجدارة هي الطريقة الوحيدة للنجاح 
والتواجد يف املباريات، يجب أن تتدرب 
الجهد  ازداد  وكلام  املباراة  تلعب  كام 
يف التدريبات ستزداد فرص املشاركة يف 

املباريات.
-مراقبة األنشطة اإلضافية

جوانب  القدم  كرة  لالعبي  يكون  قد 
بشكل  القدم  بكرة  تتعلق  ال  أخرى 

بهذه  األمر  انتهى  إذا  ولكن  حرصي، 
بحيث  أدائهم  التأثري عىل  إىل  الجوانب 
ساعات  قضاء  أو  السفر  عليهم  يتعني 
عليها  اإلرشاف  عليهم  طويلة، فسيتعني 
يكنك  ال  التدريب.  طاقم  قبل  من 
ساعات  لعدة  خاصة  برحالت  القيام 
بالطائرة خالل املوسم دون إذن رصيح 

من املدرب.

شدد أرشف صبحي وزير الشباب 
الزمالك  انتخابات  أن  والرياضة 
نهاية  قبل  تأكيد  بكل  ستقام 

الشهر الجاري.
البلد:  صدى  عرب  صبحي  وقال 
ستقام  الزمالك  نادي  “انتخابات 
بكل تأكيد قبل نهاية هذا الشهر. 
بعودة  (الخاص  الحكم  نحرتم 
نادي  رئيس  منصور  مرتىض 
والقضاء املرصي  السابق)  الزمالك 
عىل  قانونية  مهاترات  نصنع  ولن 

حكم”.
أو مع مرتىض  وأضاف “لسنا ضد 
أي طرف.  أو ضد  أو مع  منصور، 
كل  أخذت  املوجودة  اللجان 
حتى  بدورها  لتقوم  املقومات 
تُدرس  خطوات  أي  االنتخابات. 
ستأخذ  لو  حتى  قانونية  لتكون 
نضع  ال  حتى  الوقت  من  قليال 

النادي يف مهاترات قانونية”.
بقدر  املساعدة  “نحاول  وشدد 

-األنشطة الخطرة
الدراجة  بركوب  لن يسمح ألي العب 
سيُعاقب  ذلك  يفعل  ومن  الكهربائية 
عىل هذا النوع من املامرسات باعتباره 
إىل  ينتقل  وقد  للغاية  خطرية  جرية 
انتهاكا  يعترب  ألنه  القانونية  اإلدارة 

صارخا للعقد.
-الصورة الجيدة

قوانني.  أي  نخرتق  وال  اإلمكان، 
هناك  سيكون  الله  بإذن 
انتخابات مفتوحة وبها ضامنات 
رجوع  أو  تجاوزات  وجود  بعدم 
بالنسبة  للخلف  لخطوات 

للنادي”.
هناك  سيكون  تأكيد  “بكل  وأتم 
دعوة لالنتخابات يف الزمالك قبل 

نهاية هذا الشهر”.
التابعة  الرياضة  لجنة  وأعلنت 
إجراء  رسميا  النواب  ملجلس 
تعديال عىل املدة املقررة لتوجيه 
يف  االنتخابات  إلقامة  الدعوة 

األندية واالتحادات الرياضية.
أنه  إىل  الجديد  القانون  ويشري 
لتوجيه  املقررة  املدة  “متتد 
العادي  االجتامع  لعقد  الدعوة 
العمومية ملدة شهرين  للجمعية 

لتنتهي يف 31 ديسمرب 2021”.
هذا باإلضافة ألنه “يجوز مد املدة 
املشار إليها ملدة أخرى بقرار من 

النادي  من  أسايس  جزء  الالعبون 
يرضب  من  أول  يكونوا  أن  وعليهم 
مع  التعاطف  إظهار  يجب  املثل. 
البغيضة.  املواقف  ويحظر  املعجبني 
االمتثال  عليهم  يجب  الرحالت  خالل 
يف  برشلونة  وتشجيع  السلوك  لقواعد 

جميع األوقات.

وزير الشباب والرياضة”.
عىل  ينص  السابق  القانون  وكان 
أن املدة املحددة لتوجيه الدعوة 
شهر  يف  تبدأ  االنتخابات  إلقامة 
مارس وتنتهي بنهاية شهر أكتوبر 

الجاري.
وأي ناد أو اتحاد ال يوجه الدعوة 
من  مارس  لشهر  االنتظار  يتم 

العام الجديد.

أمام  املقبل  اللقاء  من  اعتبارا 
الزمالك.

ترتيب  اإلســامعــيــيل  ويتذيل 
النقاط  من  رصيد  بال  ــدوري  ال

عقب مرور ثالث جوالت.
الالعبني  الــنــادى  رئيس  ــوه  ون
البسمة  رسم  إعادة  أهمية  عىل 
التى  الــجــامهــري  ــوه  وجـ عــىل 
رؤية  يف  وترغب  الفريق  تساند 
عهده  لسابق  يعود  الدراويش 
القارة  يف  األندية  أهــم  كأحد 

ككل.
برصد  اإلدارة  مجلس  ــد  ووع
مكافٱت مجزية لكل العب حال 
تحقيق نتائج إيجابية تكون عىل 
اإلسامعييل  النادى  وقيمة  قدر 

الكبري.
ويف ختام االجتامع، أكد الكومى 
أية  لحل  الــدائــم  سعيه  عــىل 
الالعبني  تواجه  قد  مشكالت 
الفريق  نتائج  تعديل  بهدف 

لألفضل.

املنافسة  يف  والدخول  املسابقة 
عيل املراكز االويل لتحقيق حلم 
املوسم  املمتاز  للدوري  الصعود 
مساندة  هــنــاك  وأن  املقبل 
النادي  ادارة  مجلس  من  قوية 
الجهاز  مــع  كامل  وانــســجــام 
الفني  املدير  الفني تحت قيادة 
السيد  طــارق  الرتسانه  لنادي 
والذي عقد جلسات مع الالعبني 
أن  لهم  ــد  وأك ــران  م كل  قبل 
مباريات  املقبله  املباريات  كل 
الفوز  سوي  لنا  البديل  كؤوس 
وحصاد الثالث نقاط ليك ننافس 
أن  خاصة  مجدداً  الصعود  عيل 
الجميع يقف بجانبنا واملطلوب 
الرتكيز يف امللعب وتحقيق الفوز 

يف املباريات الهامه املقبلة.
السادس  املركز  يحتل  الرتسانة    
بجدول املجموعة الثانية برصيد 
10 نقاط، بعد الفوزين األخريين 
عىل  الفريق  حققهام  الــذى 
بثنائية وبورفؤاد  الحديد  السكة 

بثنائية مقابل هدف.

تنقية  أزمة  فبسبب  الزمالك 
يوجه  مل  اآلن  فحتى  العضويات 
لعقد  العمومية  لجمعيته  الدعوة 

االنتخابات.
توجيه  فرتة  مد  تم  عليه  وبناء 
الجاري  العام  نهاية  حتى  الدعوة 
فيمكن  أزمات  حدوث  وحال 
بقرار  الفرتة  مد  الرياضة  لوزير 

منه.


