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اسـتهل الدكتور مصطفـى مدبويل، 
إجتـاع  الـوزراء،  مجلـس  رئيـس 
الحكومـة اليـوم برئاسـته، بتوجيـه 
وأعضـاء  الرئيـس  إىل  التهنئـة 
الشـعب  وجمـوع  الحكومـة 
املـري العظيـم، مبناسـبة الذكرى 
مـن  الثالثـن  لثـورة  التاسـعة 
يونيـو، مؤكـداً أنهـا سـتظل عالمـة 
فارقـة يف التاريـخ املـري، لكونهـا 
شـهدت خـروج ماليـن املريـن، 

تابع ص 6

مصطفى مدبوىل يهنئ الرئيس والحكومة والشعب املصري بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو

أصدرت كال من مصر والبحرين بيانا 
مشرتكا، حول تفاصيل لقاء الرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي مع ملك 
آل خليفة.  البحرين حمد بن عيسى 
استعرضا  الطرفان  إن  البيان  وقال 
وسبل  الراسخة  التاريخية  العالقات 
تطويرها وتنميتها يف كافة املجاالت 
والشعبني،  البلدين  مصالح  لتعزيز 
االقتصادي  التعاون  وترية  وزيادة 
آلفاق أرحب ملا من شأنه دعم 

املصالح املشرتكة للبلدين.
ووفقا للبيان اطلع الجانبان 
ــر مــســتــجــدات  عــلــى آخـ
املشرتكة  االستثمارات 
ــجــاري،  ــت والــتــبــادل ال

اجتامعات اللجنة، ال سيام ىف ظل ما 
عبد  الرئيس  البلدين،  قيادتا  توليه 
عبد  الرئيس  وأخيه  السيىس،  الفتاح 
املجيد تبون، من اهتامم بالغ بتعزيز 
وتطوير عالقات التعاون بني البلدين 
عىل  مؤخراً  وتأكيدهام  الشقيقني، 
تبون ملرص  الرئيس  زيارة  ذلك خالل 

ىف يناير 2022.

مخططـات  ضـد  وانتفاضتهـم، 
الوطـن،  هـذا  هويـة  طمـس 

ومقدراتـه.  بأمنـه  واملسـاس 
 وأكـد رئيـس الـوزراء أن الحكومة 
والبنـاء،  العمـل  سـتواصل مسـرة 
تحـت قيـادة الرئيـس عبـد الفتاح 
الجمهوريـة،  رئيـس  السـييس، 
لتحقيـق أهـداف التنميـة، ورفعـة 
الدولـة املريـة، وتعزيـز مكانتهـا 

والعامليـة. اإلقليميـة  الدوائـر  يف 

الرئيس السيسى يلتقى نائب رئيس وزراء عُمان ويؤكد تطلع مصر لتطوير التعاون مع السلطنة
عبد  الرئيس  التقى 
الثالثاء  السييس،  الفتاح 
املايض، يف مسقط مع فهد بن 
رئيس  نائب  سعيد  آل  محمود 

الوزراء العامين.
راىض،  بــســام  السفري  ورصح 
رئاسة  باسم  الرسمي  املتحدث 
تقدم  الرئيس  بأن  الجمهورية 
االستقبال  حسن  عىل  بالشكر 
التقدير  عن  الضيافة، معرباً  كرم 
والتاريخية  الوثيقة  للعالقات 

توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم بني مصر والجزائر بحضور رئيس الوزراءتوقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم بني مصر والجزائر بحضور رئيس الوزراء

شراكة محورية بني مصر والبحرين.. لقاء الرئيس السيسى بامللك حمد بن عيسى

تعزيز  أهمية  عىل  مدبوىل  وشــدد   
القطاع  ــه  ب ــقــوم  ي ــذى  الـ ــدور  ــ ال
لتعزيز  كقاطرة  البلدين،  ىف  الخاص 
التجارى  شقيها  ىف  الثنائية  العالقات 
هذه  ظل  ىف  خاصة  واالســتــثــامري، 
الظروف الصعبة واالستثنائية التى مير 
جميعاً  منا  تتطلب  والتى  العامل،  بها 

للجنة  الثامنة  الدورة  فعاليات  خالل 
الدكتور  التقى  املشرتكة،  العليا 
مجلس  رئيس  مــدبــوىل،  مصطفى 
الجزائرية  الحكومة  مبقر  الــوزراء، 
األول  الوزير  الرحامن،  عبد  بن  أمين 
الجانبان  ووقع  الجزائر،  لجمهورية 
ومــذكــرات  االتفاقيات  مــن  ــدد  ع

التفاهم.

هند-مختار
الدكتور  أعــرب  االجــتــامع،  وخــالل   
بعقد  سعادته  عن  مدبوىل  مصطفى 
املشرتكة  العليا  اللجنة  اجتامعات 
سنوات   8 بعد  والجزائر،  مرص  بني 
من عقد آخر دورة لها ىف القاهرة ىف 
2014، مؤكداً ىف هذا السياق رضورة 
العمل عىل الحفاظ عىل دورية عقد 

الشقيقني  البلدين  تجمع  التي 
عىل املستويني الرسمي والشعبي، 
االجتامعي  التشابك  عن  فضالً 
تطلع  ومؤكداً   املمتد،  والثقايف 
مع  التعاون  تطوير  إىل  مرص 
إطار  إىل  الشقيقة  عامن  سلطنة 
االقتصادي  التكامل  من  مستدام 
يف  خاصًة  االسرتاتيجي،  والتعاون 
واألزمات  الكبرية  التحديات  ظل 
األمنية واالقتصادية واالجتامعية 

التي متوج بها املنطقة.

للمزيد  تطلعهما  ــن  ع مــعــربــني 
املصريف  املــجــال  يف  الــتــعــاون  مــن 
إنشاء  عرب  والتجاري،  واالقتصادي 
لالستثمار  املــشــرتكــة  املــنــصــات 
ــلــوفــود  ــيــف الــــزيــــارات ل ــكــث وت
القطاعني  والتجارية من  االقتصادية 
بالخري  يعود  بما  والــخــاص  العام 
تطورات  الجانبان  وبحث  واملنفعة. 
ذات  والدولية  االقليمية  ــاع  األوض
االهتمام املشرتك، والتحديات التي 
دعمهما  وأكدا  املنطقة،  دول  تواجه 
اىل  التوصل  اىل  الرامية  للجهود 
حلول سياسية دائمة لكافة األزمات 
دعائم  ــاء  وإرسـ املنطقة  دول  يف 
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Sea Freight

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

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

www.alzafercargo.com

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

Fb.com/Qatameshclinic
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اململكة العربية السعودية

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

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

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

لألمن  الرسمي  املتحدث  أكد 
العام بالسعودية العميد سامي 
بن محمد الشويرخ، أنه سيتم 
ضبطه  يتم  من  كل  مخالفة 
تريح  دون  من  للحج  قادًما 
آالف   10 قدرها  مالية  بغرامة 
للتعليات  تنفيذا  وذلك  ريال، 
تقتيض  التي  للحج  املنظمة 
عىل  الحج  يف  الراغبن  حصول 
الجهات  من  بذلك  تريٍح 

املختصة.

وأهاب الشويرخ – وفقا لوكالة 
أنباء السعودية (واس) األربعاء 
واملقيمن  باملواطنن   – املايض 
بالتعليات  االلتزام  كافة 
الخاصة بالحج، مؤكًدا أن رجال 
يف  مهامهم  سيؤدون  األمن 
جميع الطـرق واملمرات املؤدية 
واملشاعر  الحرام  املسجـد  إىل 
وضبط  ملنع  وداخلها؛  املقدسة 
العقوبات  وتطبيق  املخالفات 

بحق جميع املخالفن.

السعودية تعلن غرامة 10 آالف ريال لكل 
من يتم ضبطه قادمًا للحج من دون تصريح

عبد  نبيل  الركن  العميد  وصف 
الله الناطق الرسمي باسم القوات 
تريحات  السودانية،  املسلحة 
جنود   7 إعدام  جرمية  عن  إثيوبيا 
كانوا  مدين،  ومواطن  سودانين 
أرسى لدى الجيش اإلثيويب، بأنها ” 
غر مسؤولة وتنقصها املصداقية”.

تريحات  يف  الله،  عبد  وقال 
 ”24 “سودانية  لقناة  خاصة 
حول  سؤال  عىل  ردا  السودانية، 
مسلحة  لعصابات  إثيوبيا  اتهام 
عىل  “أطلعنا  الجرمية:  بارتكاب 
غر  وهي  التريحات،  هذه 
املصداقية..  وتنقصها  مسؤولة 
إثيوبيا دولة مسؤولة عن مواطنيها 
مليشيات  أو  عصابات  كانوا  سواء 
كان هذه  أيا  أو  قوات مسلحة  أو 
خارجون  بأنهم  واالدعاء  املسمى، 
غر  الحكومة  وأن  السيطرة  عن 
فهذه  ترفاتهم،  عن  مسؤولة 
وليس  مسؤولة  غر  تريحات 
من  إثيوبيا  تُعفي  وال  وزن  لها 

املسؤولية عن مواطنيها”.
وروى العميد الركن نبيل عبد الله 
ما  أن  فأوضح  الواقعة،  تفاصيل 
استطالع  دورية  تعرض  هو  حدث 

عىل  “األرسة”  موقع  من  خرجت 
الحدود  من  كيلومرتات   7 بعد 
الدولية يف منطقة الفشقة الصغرى 
الجاري، لهجوم من  يوم 22 يونيو 

قوات إثيوبية مسلحة كبرة.
كانت  الدورية  هذه  أن  وأضاف 
مهمتها استطالع املنطقة وتأمينها، 
ملزارعن  تحركات  أي  ومراقبة 
إثيوبين قد يحاولون عبور الحدود 
الدورية  وبالفعل وجدت  الدولية، 
اإلثيوبين،  املزارعن  من  مجموعة 
عدد  تشييد  يف  بدأوا  قد  وكانوا 
فأخرجتهم من  املؤقتة،  املباين  من 
املنطقة، لكن باغتتهم قوة إثيوبية 
قوة  مع  واشتبكت  مسلحة  كبرة 
االستطالع التي عادة ما تتكون من 
خفيفة  القوات  من  محدود  عدد 

الحركة.
السودانية  القوة  أن  إىل  وأشار 
القوة  مع  املواجهة  يف  استبسلت 
اإلثيوبية، وفقدنا عددا من الجنود 
الشهداء  أنهم  بعد  فيا  اتضح 
وتعاملت  األرس،  يف  وقعوا  الذين 
بالشكل  اإلثيوبية  القوات  معهم 
املسلحة  القوات  أعلنته  الذي 

السودانية.

القوات املسلحة السودانية: تصريحات إثيوبيا عن جريمة إعدام الجنود تنقصها املصداقيةالقوات املسلحة السودانية: تصريحات إثيوبيا عن جريمة إعدام الجنود تنقصها املصداقية

توجيه تهمة “اإلرهاب” رسميا لرئيس حركة 
النهضة التونسية راشد الغنويش

وجه القضاء التونيس رسميا تهمة 
إىل  إرهايب”  تنظيم  إىل  “االنتاء 
حركة  رئيس  بينهم  شخصا   33
املنحل  الربملان  ورئيس  “النهضة” 

راشد الغنويش.
إفريقيا  “تونس  وكالة  ونقلت 
الدفاع  هيئة  عضو  عن  لألنباء” 
ومحمد  بلعيد،  شكري  قضيّة  يف 
االتهام  توجيه  تم  أنه  الرباهمي، 
القضيّة، بشكل رسمي، إىل 33  يف 
حركة  رئيس  بينهم  من  شخصا 

بتهمة  الغنويش،  راشد  النهضة 
االنتاء إىل تنظيم إرهايب”.

تريح  يف  قزارة،  وأوضحت 
للوكالة، أن “قايض التحقيق األول 
القضايئ  بالقطب   23 باملكتب 
تهمة   17 وجه  اإلرهاب،  ملكافحة 
ومن   ،33 وعددهم  املتهمن  إىل 
أبرز هذه التّهم االنتاء إىل تنظيم 

إرهايب وغسيل األموال”.
بلعيد  عن  الدفاع  هيئة  وكانت 
أكدت يف وقت سابق،  والرباهمي 

أنه تم حجر السفر عىل 34 متها 
لحركة  الرسي”  “الجهاز  قضية  يف 
النهضة، من بينهم راشد الغنويش.

وأضافت الهيئة أن وزارة الداخلية 
طلبا   17 تطبيق  عن  امتنعت 
قضائيا ملد القضاء مبلفات ووثائق 
محمد  اغتيال  بحيثيات  تتعلق 
مبلف  تتعلق  وأخرى  الرباهمي، 
النهضة،  لحركة  الرسي  الجهاز 
مقاضاة  تعتزم  أنها  وأعلنت 

الداخلية.

يف  االنتهاكات  أن  الله  عبد  وأكد 
هذه املنطقة مل تتوقف، حيث متت 
والصغرى  الكربى  الفشقة  استباحة 
وبعد  عاما،   25 عن  تزيد  ملدة 
تحريرها مل تتوقف االنتهاكات، وإن 
ومحدود،  ضيق  نطاق  عىل  كانت 
االنتهاكات  تتصاعد  ما  عادة  ولكن 
محاولة  يف  الزراعي  املوسم  قبل 
الذي  (اإلثيويب)  االستيطان  إلعادة 
هذه  يف  املسلحة  القوات  أوقفته 
املناطق، التي تقع مبحاذاة الرشيط 
الحدودي مع إثيوبيا داخل األرايض 

السودانية.

تلك  مع  التعامل  أن  وأكد 
علينا  ميليه  مبا  يتم  االنتهاكات 
الوطني  الرتاب  الدفاع عن  واجب 
والعمل  واملواطن،  الوطن  وتأمن 
بكل اجتهاد لعدم إعادة السيناريو 
الذي مبوجبه تم استيطان  القديم 

هذه األرايض واستغاللها.
املسلحة  القوات  أن  إىل  وأشار 
السودانية ستارس حقها الرشعي 
عىل  والحاسم  املناسب  الرد  يف 
متليه  مبا  الجنود،  إعدام  جرمية 
والوطن،  األرض  تجاه  مسؤوليتها 
وطبقا للقوانن الدولية، الفتا إىل أن 

التقديرات  عىل  مبنيا  سيكون  الرد 
القيادة  تبارشها  التي  العسكرية 
يف الوقت وباألسلوب املناسبن، مبا 
األرايض  هذه  تعرض  عدم  يضمن 

واملواطنن لالنتهاكات مستقبال.
العسكرية  القيادة  أن  وأوضح 
وجهت بشكل واضح بعدم الساح 
ألي مجموعات دخلية بعبور خط 
الحدود الدولية، ومنع مارسة أي 
زراعي  لنشاط  دخلية  مجموعة 
املسلحة  والقوات  أراضينا،  داخل 
وستبذل  ممكن  إجراء  كل  ستتخذ 

كل جهودها ملنع تكرار ما حدث.
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كلمةالعدد
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 حاول تفهم 
يونيو   ٣0 و  ســنــوات   8 
بعد العديد من االنجازات عيل مستوي 
الوطن وخالل الثامن سنوات السابقه 
والتي احدثت تغريا يف وجه املحروسه 
انجزت  فقد  والحضاري   التنموي 
عاصمتها  تكاد  او  املرصيه  الدوله 
الكيلومرتات  الجديده واالف  االداريه 
االالف  ومئات  والكباري  الطرق  من 
من االفدنة الزراعيه التي اضيفت ايل 
من  والقرب  الزراعيه  مرص  خريطة 
عشوائيات  بال  املرصيه  الدوله  اعالن 
من  واملئات  االرهــاب  عيل  والقضاء 
املصانع الوطنيه ايل اضيفت ومرشوع 
حياه كرميه الذي ميس حياة ٦0٪ من 
الحضاريه  والنقله  بالتطوير  املواطنني 
االنجازات  من  والكثري  استكامله  بعد 
اخري  ــه  زاوي ومــن  اسجل  انني  اال 
للقياده السياسيه انجازات اخري رمبا 
االنجازات  باب  من  البعض  اليعدها 
البسيط  املواطن  اليها  يلتفت  وال 
ازمتني  تجاوز  يف  القياده  نجحت  فقد 
السوفيتيه  الحرب  و  كورونا  عامليتني 
االوكرانية والحد من اثارها عيل االقل 
حتي االن وقد نجحت خالل السنوات 
االنفتاح  من  شديد  وبذكاء  السابقه 
العزله  حالة  عيل  والقضاء  العامل  عيل 
بعد  علينا  فرضها  العامل  حاول  التي 
الثوره بل ايضا تحول االمر ايل استعاده 
االقليمي  املستوي  عيل  املرصي  الدور 
الدوله  املرصيه  والعاملي واستطاعت 
عن  بعيدا  الوطن  سفينه  قياده  يف 
االخطار التي استهدفتها  و قد حققت 
الدوليه  العالقات  يف  التوازن  بعض 
بتبني ثوابت عدم الجور عيل مصالح 
دوله ما لحساب دوله اخري ورسخت 
والتفاوضية  السياسيه  الحلول  مبدأ 
ونجحت ايل حد كبري وبذكاء شديد يف 
البعد عن محاوالت جرها ايل حروب 
وتعاملت  الوطنيه  طاقاتها  فيها  تهدر 
واستفادت من امكانيات بعض الدول 
فمن  لصالحها   وتوظيفها  العامل  يف 
االملانيه  القدرات  من  استفدنا  املانيا 
يف مجال الكهرباء والنقل ومن فرنسا 
وغريها  والطريان  التسليح  مجال  يف 
وغريها يف عالقات مبنيه عيل املصالح 
املشرتكه والتوازن يف العالقات الدوليه 
لصالح  الدوله  امكانيات  وتوظيف 
وبناء  التنموي  و  الوطني  مرشوعها 
جيش قوي يحافظ عيل مصالح البالد 
والحيويه  واالقتصاديه  االسرتاتيجيه 
ونضيف انه لعل املشهد االخري خالل 
الهميه  كاشف  املاضني  االسبوعني 
ودور الدوله املرصيه زيارة ويل العهد 
دولة  امري  زيارة   ويتبعها  السعودي 
قطر ووزير الخارجيه االمارايت والزياره 
ايل دولة عامن والبحرين والتنسيق مع 
بايدن  االمرييك  الرئيس  لزياره  مرص 
القادم. الشهر  منتصف   للسعوديه 
هناك  ان  الشك  هذا  نسجل  ونحن 
تحققت  التي  االنجازات  من  العديد 
التجربه  السياسيه لتصبح  القياده  مع 
من  للعديد  الهام  مصدر  املرصيه 
الدول التي تتطلع لبناء ذواتها لتبقي 
تدير  التي  والقياده  يونيو   ٣0 ثوره 
مبا  االجيال  كل  ذاكره  يف  حيه  البالد 
والكرامه  العزه  مبادئ  من  رسخته 
مرص  هويه  عيل  والحفاظ   والوطنيه 
قال  كــام  االختطاف  مــن  االصيله  

الرئيس السييس.

الفضيل  عبد  محمد  دكتور،  اللواء  أكد 
عيل  سيناء،  شال  محافظ  شوشه، 
من  بناء  مخالفات  اي  إزالة  رضورة 
الدولة  ارايض  عيل  والحفاظ  املهد 
وفرض هيبتها، من خالل مجالس املدن 

بالتنسيق مع الجهات املعنية.
املجلس  جلسة  خالل  املحافظ،  ووجه 
عقدت  الذي  للمحافظة  التنفيذي 
حاد،  أمين  اللواء  وبحضور  برئاسته 
أسامه  العميد  األمن،  مدير  مساعد 
وعديل  املحافظة  عام  سكرتر  الغندور، 
وسط  لقطاع  املحافظ  الياين،مساعد 
الربملانية  املجموعة  وأعضاء   ، سيناء 
املدن،  مجالس  ورؤساء  باملحافظة، 
الخدمات واإلدارات  ومديري مديريات 
بالديوان  املعنية  واإلدارات  املركزية 
املتقاعسن  املوظفن  إحالة  عيل  العام، 
التحقيق،مع  ايل  اإلزاالت  تنفيذ  عن 
االستعداد للموجه 20 ازاالت بعد انتهاء 

خالل جلسة املجلس التنفيذي للمحافظة: املحافظ :إزالة اي مخالفات بناء من املهد وفرض هيبة الدولة اطالق 
اسم البطل الشيخ حسن خلف علي اكرب ميادين املحافظة

لإلستهالك  صالحيتها  ومدي  املعروضة 
اآلدمى.

أكد املحافظ عيل تنويع مصادر اللحوم 
واالضاحي التي تصل ايل محافظة شال 
توفر  ايل  الفتا  جهات،  عدة  من  سيناء 

أضاحي بأسعار مناسبة ومخفضة.
أعضاء  حضور  أن  املحافظ،  أضاف 
التنفيذي  للمجلس  الربملانية  املجموعة 
اضافة كبرة للمجلس، حيث أن الجناح 
مع  جنب  ايل  جنبا  يعمل  الترشيعي 

الجانب التنفيذي.
مشاكل  حل  برضورة  املحافظ  وجه 
املواطنن، والرد عيل الشكاوي التي ترد 

ايل الجهات خالل التوقيتات املحددة.
املديريات  جميع  عيل  املحافظ  شدد 
واإلدارات املركزية بعدم فرض اي رسوم 
طبقا  مسمي،  أي  تحت  املواطنن  عيل 

لقرار رئيس مجلس الوزراء.
محافظة  مشاركة  عيل  املحافظ  أكد 

شال سيناء يف مسابقة جائزة اليونسكو 
مرشوع  خالل  من  الجاري،  للعام 
جميع  مطالبا  آمنه”،  قرية  “الروضة 
لحصول  واملعاونه  املشاركة  الجهات 

املحافظة عيل جائزة اليونسكو.
املديريات  مديري  املحافظ   طالب 
العاملن  بأساء  كشوف  إعداد  برسعة 
ميكنة  مرشوع  لتنفيذ  متهيدا  بها 

مرتبات ومستحقات العاملن بنظام الـ” 
.”PAYROLL

الطريق  كفاءة  رفع  عيل  املحافظ  أكد 
عيل  الكهرباء  كشافات  وانارة  الدويل 
الطريق  عيل  من  الرمال  وإزالة  جانبيه 

وإزالة اي عوائق.
اإلجراءات  باتخاذ  املحافظ  وجه 
يقومون  الذين  املواطنن  القانونية ضد 

“التعليم” تحدد شروط وأوراق التقدم فى 
مسابقة تعيني ٣0 ألف معلم

رئيس مجلس القبائل والعائالت املصرية 
يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 
٣0 يونيو: أعادت مصر إىل  مكانتها

القوات املسلحة تنعى شيخ املجاهدين 
فى سيناء الشيخ حسن على خلف

أعلنت وزارة الرتبية والتعليم والتعليم 
الفنى، رشوط التقديم ىف مسابقة تعين 
30 ألف معلم بالنسبة لرياض األطفال 

ومعلم الفصل، واألوراق املطلوبة.
أعلن الدكتور طارق شوقى وزير الرتبية 
بدء  عن  الفنى،  والتعليم  والتعليم 
ألف   30 مع  التعاقد  ملسابقة  التقديم 
 24 وحتى   2 من  بدًءا  مساعد،  معلم 
بوابة  موقع  عىل  وذلك  الجارى،  يوليو 
https://jobs. الحكومية  الوظائف 

املركزى  للجهاز  التابعة   /caoa.gov.eg

رئيس   – مطر  كامل   / الشيخ  بعث 
املرية  والعائالت  القبائل  مجلس 
الفتاح  عبد  الرئيس  إىل  تهنئة  برقية 
ورئيس  الجمهورية،  رئيس   السييس 
مصطفى  الدكتور  الوزراء  مجلس 
مر  احتفاالت  مبناسبة   مدبويل 

بذكرى ثورة 30 يونيو .
رئيس   – مطر  كامل   / الشيخ  وأكد 
املرية  والعائالت  القبائل  مجلس 
يف برقية التهنئة أنه مايض يف  تحقيق 
الطموحة  واالسرتاتيجيات  االهداف 
الجمهورية  لبناء  السييس  للرئيس 
 الجديدة التي تخدم يف النهاية الدولة 
املرية الحديثة وتلبي كل احتياجات 
والوعد  العهد  عيل  وأننا   املواطن 
جمهورية  مواطنى  لخدمة  سائرون 

تنعى القيادة العامة للقوات املسلحة 
شيخ  خلف  عىل  حسن  الشيخ 
وافته  والذى  سيناء  ىف  املجاهدين 
املنية أمس عن عمر يناهز 72 عاما، 
وكان الفقيد له دوراً بطولياً ىف حرب 
أكتوبر املجيدة والذى سيظل خالداٌ ىف 

من  يدير  والتى  واإلدارة،  للتنظيم 
املسابقة،  مراحل  الجهاز جميع  خاللها 
والتى ستكون حلقة الوصل بن الجهاز 
واملتقدمن، إلخطارهم مبراحل املسابقة. 
الذى  الصحفى  املؤمتر  ذلك خالل  جاء 
والجهاز  والتعليم  الرتبية  وزارة  عقدته 
مبركز  اليوم،  واإلدارة،  للتنظيم  املركزى 
التابع  الحكومى  للقطاع  القادة  إعداد 
الشيخ  صالح  الدكتور  بحضور  للجهاز، 

رئيس الجهاز.
أكد الدكتور طارق شوقى إن املسابقة 

مر العربية قدر اإلمكان واملسموح 
به يف إطار منظات املجتمع املدين .

ثورة  أن  إىل  الربقية  يف  مطر  وأشار 
ملر  أعادت  يونيو  من  الثالثن 
امللهمة  وكانت  وعربياً  مكانتها  عاملياً 
الرئيس  قيادة  والتعمر يف ظل  للبناء 
عبد  الفتاح السييس، وان الثورة كانت 
مثاالً جيدا لتجمع كل أطياف الشعب 
قيادتها  حول  مر  عىل   للحفاظ 
الزجاجة  عنق  من  للخروج  الحكيمة 

ودحض مخططات أهل الرش.
القبائل  مجلس  رئيس  واختتم 
برقيته  بالدعاء  املرية  والعائالت 
ملر بالنمو واالستقرار يف ظل القيادة 
الحكيمة للرئيس عبد  الفتاح السييس، 

حفظ الله مر قيادة وشعباً . 

سجل التاريخ .
ألرسته  املسلحة  القوات  وتتقدم 
داعن  العزاء  بخالص  سيناء  وألهاىل 
يتغمده  أن  وتعاىل  سبحانه  املوىل 
الصرب  ذويه  ويلهم  رحمته  بواسع 

والسلوان.

تأىت تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح 
السيىس بتعين 150 ألف معلم لدعم 
هذا القطاع الحيوى للدولة الذى يخدم 
اسرتاتيجية مر 2030، وتحسن جودة 
العملية التعليمية، مشرًا إىل أن الوزارة 
مختلف  فكر  ذوى  معلمن  إىل  تحتاج 
ومهارية  مهنية  بقدرات  ويتمتعون 

تتناسب مع قطار التطوير. 
للمسابقة،  التحضرية  اإلجراءات  وعن 
وجه  الرئيس  السيد  أن  الوزير  ذكر 
ثم  املعلمن،  من  االحتياجات  بدراسة 
واإلدارة  للتنظيم  املركزى  الجهاز  قام 
ىف  البرشية  املوارد  تخطيط  بدراسة 
الوزارة  أرسلتها  التى  البيانات  ضوء 
الرتبية  وزارات  بن  التنسيق  وتم  له، 
والتنمية  والتخطيط  واملالية  والتعليم 
التكلفة  أخذ  أجل  من  االقتصادية؛ 
املالية بعن االعتبار ىف مرشوع املوازنة 
العامة للدولة، والعرض عىل دولة رئيس 
مجلس الوزراء؛ لإلعالن عن التعاقد مع 
سنويًا  مساعد  مدرس  ألف   30 عدد 
الحتياجات  لتلبية  سنوات؛   5 ملدة 

تطوير قطاع التعليم.

املوجة 1٩ ازاالت
املواطنن  اسم  برفع  املحافظ  وجه 
املعتدين عيل األرايض الزراعية او أمالك 
ورصف  التموين  بطاقات  من  الدولة 

االسمدة .
أضاف املحافظ، انه عيل رؤساء مجالس 
املدن بوضع حر كامل لألرايض الفضاء 
أمالك  أو  دولة  أمالك  كانت  سواء 
املنشآت  جميع  حر  بجانب  خاصة، 
خاصة  ملكية  او  حكومية  كانت  سواء 

للمواطنن.
أمام  املجازر  فتح  ايل  املحافظ  أشار 
عيد  خالل  األضاحي  لذبح  املواطنن 
دفع  ودون  باملجان  املبارك،  االضحي 
من  لجان  بتشكيل  موجها  رسوم،  اي 
البيطرى  والطب  الصحة  مديريات 
األسواق  عيل  للمرور  والتموين 
األضاحي  بيع  واماكن  والشوادر 
واللحوم واملجمدات والتأكد من اللحوم 

الخر  بكل  وسيناء  ملر  الدعاء  مع 
توفر  اىل  مشرا   .. واالستقرار  واألمن 
من  الحجاج  لنقل  سياحى  أتوبيس 
القاهرة  مطار  إىل  العريش  مدينة 
مع  بالتنسيق  وذلك   ، والعودة  الدوىل 
تيسر  عىل  واالتفاق   ، املعنية  الجهات 
الطريق  عىل  مرورهم  أثناء  االجراءات 
مطار  حتى  القنطرة  ومعدية  الدوىل 

القاهرة الدوىل وىف العودة . ومن جانبه 
التضامن  عام  مدير  غيط  عىل  أعلن   ..
حجاج  عدد  أن  باملحافظة  االجتاعى 
حاجا   40 يبلغ  باملحافظة  الجمعيات 
صباح  تحدد  أنه  اىل  مشرا   .. وحاجه 
يوم غد لسفرهم من املطار اىل األراىض 
ألف   87 بتكلفة  وذلك   ، السعودية 
 20 بنحو  التذكرة  قيمة  بخالف  جنيها 
الحجاج  استمرار  وأوضح   . جنيها  ألف 
نجوم   4 الفنادق  بأحد  يوما   21 ملدة 
القريبة من الحرم النبوى .. حيث قامت 
املؤسسة الخرية لتيسر الحج والعمرة 

باتخاذ كافة االجراءات الالزمة .
املرى  األحمر  الهالل  قيام  اىل  وأشار 
بتوفر شنطة الوقاية لكل حاج بها كافة 

أدوات الوقاية .
التقدم  باب  فتح  سبق  أنه  يذكر  وما 
 .. أسبوعن  ملدة  الجمعيات  لحجاج 
وحاجة  حاجا   127 عدد  تقدم  حيث 
بشال سيناء ، وتم قبول عدد 40 حاجا 
وحاجة منهم آلداء الفريضة هذا العام 
مستوى  عىل  حصة  أكرب  يعد  ما   ..

املحافظات من حيث عدد السكان

أهاىل شمال سيناء يودعون حجاج 
الجمعيات األهلية بالزغاريد

عبد  محمد  الدكتور   ( الليلة   ) ودع 
سيناء  شال  محافظ  شوشة  الفضيل 
التضامن  وبرفقته عىل غيط مدير عام 
األهلية  الجمعيات  حجاج  االجتاعى 
مبحافظة شال سيناء قبل توجههم اىل 
مطار القاهرة الدوىل للسفر اىل األراىض 
السعودية آلداء فريضة الحج هذا العام 
من  وعدد  املحافظ  استقبلهم  .. حيث 
القيادات لتوديعهم ، وقد ودع األهاىل 

الحجاج بالزغاريد .
التزام  رضورة  عىل  املحافظ  وأكد 
واتباع  االحرتازية  باالجراءات  الحجاج 
 .. العودة  لحن  التعليات  كافة 

كتب فيصل ابو هاشم
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وزيرا خارجية سلطنة ُعامن ومرص 
يؤكدان عىل عمق العالقات بني البلدين

الرئيس  التي يقوم بها  الرسمية  الزيارة 
جمهورية  رئيس  السييس  الفتاح  عبد 
حاليًّا.  ُعان  سلطنة  إىل  العربية  مر 
وأكد الجانبان خالل االجتاع عىل عمق 
ورضورة  املرية  الُعانية  العالقات 
مختلف  يف  تطويرها  عىل  العمل 
االقتصادية  خاّصة  التعاون  مجاالت 
والعلمية.  والسياحية  واالستثارية 
النظر حول  استعراض وجهات  تم  كا 
والدولية  اإلقليمية  القضايا  من  عدٍد 

حّل  وأهمية  املشرتك،  االهتام  ذات 
النزاعات بالطرق السلمية وعرب الحوار.
حرض االجتاع السفر عبدالله بن نارص 
املعتمد  ُعان  سلطنة  سفر  الرحبي 
لدى جمهورية مر العربية ومندوبها 
و  العربية  الدول  جامعة  لدى  الدائم 
السفر خالد رايض سفر جمهورية مر 
و  ُعان  سلطنة  لدى  املعتمد  العربية 
السفر خالد بن هاشل املصلحي رئيس 

دائرة مكتب وزير الخارجية.

“الصحة”: عيادات بعثة الحج الطبية قدمت خدمات لـ885 حالة فى مكة واملدينة

الحكومة تنفى حذف بعض مستحقي الدعم التمويني نتيجة عجز يف السلع التموينيةالحكومة تنفى حذف بعض مستحقي الدعم التمويني نتيجة عجز يف السلع التموينية

وزير الخارجية: رباط خاص يجمع مصر والبحرين.. وتوافق فى وجهات النظر بني البلدين

وسائل  يف  الدينية  القضايا  ومناقشة 
اإلعالم وعرب مواقع التواصل االجتاعي 
لقواعد  ُمهِدٍر  ه  موجَّ مجتزأ  بشكل 
بن  اضطرابًا  يُحدث  وأصولها؛  العلوم 
الدينية،  ملشاعرهم  وإيذاًء  الّناس، 
ُغ  ويسوِّ اعات،  والرِّ األزمات  ويسبِّب 

لم العام. ر السِّ لها، ويَُكدِّ
عىل  تُبنى  ال  عية  الرشَّ واألحكام 
لقوله  امتثااًل  بها؛  املكلفن  قناعات 
تعاىل: }فَاْحُكْم بَيَْنُهْم مِبَا أَنْزََل اللَُّه َواَل 
الَْحقِّ  ِمَن  َجاَءَك  َعاَّ  أَْهَواَءُهْم  تَتَِّبْع 
تفسر  يجوز  وال   ،]48 ]املائدة:   .}
وتجاهل  بالهوى،  الرشعية  النصوص 
من  ة  واملُستمدَّ املُستقرَّة  دالالتها 
عىل  املبنية  املُحَكمة  فهمها  مناهج 

أسس العلم وقواعده.
دالالت  بن  د  املُتعمَّ الخلط  كذلك 
بينها،  التَّضارب  وادِّعاء  النُّصوص، 

أنه  عىل  لها  خاطئ  تفسر  وتقديم 
ِوصايٌَة  والوحيد؛  الّصحيح  التّفسر 
صورة  يف  للدين  وتصويٌر  وتدليٌس 
رصف  به  يقصد  نفسه،  مع  املُتناِقض 
أنه  كا  وأحكامه،  هديه  عن  الناس 
تربير ملنهج جاعات الُعنف والتّطرف 

يف تناول النصوص.
منتج  »الدين  أن  مفهوم  وترسيخ 
يف  استغراق  فيه؛  ثوابت  ال  شخيص« 
من  إليه  تؤدي  وما  الفردانية،  النظرة 
وقيم  بدينه،  اإلنسان  صالت  قطع 
مجتمعه، واعتناق معتقدات متناقضة، 
ودالالت  اإللـٰهية  لألحكام  ومخالِفٍة 
قد  مبا  املستقرة،  الرشعية  النصوص 
يدفع بعض شباب املجتمع إىل ارتكاب 

ما يؤذيهم.
تجديده  بزعم  الدين  أحكام  وتبديد 
أمر ُمستنكر ومرفوض، وتجديد الفكر 

يُحسنها  دقيقة  ِحرفة  اإلسالم  وعلوم 
العلم  بيئة  يف  الرَّاسخون  العلاء 
اختصاصات  تقدير  وينبغي  وأروقته، 
ما  ومراعاُة  وآرائهم،  العلاء  كبار 
الفقهية  املجامع  قراراُت  إليه  انتهت 
اإلبداع  ظواهر  يف  والوقوف  املُعتربة، 
التخصص  وأهل  علم  كل  ُحدود  عند 

فيه.
اإلسالم  أوامر  بن  األهمية  فرق يف  وال 
وباطنه؛  املُسلم  بظاهر  املُتعلقة 
عليه  الله،  عند  من  رشع  فكالها 

مثوبة وجزاء.
وال يعلم منازل الِعباد عند الله إالَّ الله 
وجّل  عّز  عنده  تفاضل  وال  ُسبحانه، 
وَمن  الح،  الصَّ والعمل  بالتقوى  إال 
أحَسَن الظَّنَّ فيه تعاىل؛ أحَسَن العمل، 
إىل  مرّده  العباد  مصائِر  عىل  والحكم 

ربِّ العباد ُسبحانه

“األزهر للفتوى”: الحجاب ثابت بنص القرآن والسنة والقول بعدم فرضيته قول شاذ
للفتوى  العاملى  األزهر  مركز  أكد 
ثابتة  الحجاب  فرضية   ، االلكرتونية 
النَّبوية  نة  والسُّ الكريم،  القرآن  بنصِّ 
اإلسالمية  األمة  وإجاع  حيحة،  الصَّ
إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  سيدنا  لدن  من 
ال  ثابت  فرضيته  وحكم  هذا،  يومنا 
واستغالل  التّغير،  أو  االجتهاد  يقبل 
األحداث والجرائم املأساوية املُنكرة، يف 
الهجوم عىل ثوابت الّدين، والطّعن يف 
مسلاته وتوجيه طاقة رفضها الّشعبي 
إىل إحدى رشائع اإلسالم وتعاليمه؛ أمر 
غر مقبول، عظيم الخطر والرضر عىل 

الفرد واملجتمع.
وتابع املركز ىف بيانه: فرضية الحجاب 
ليست رؤية شخصية للفقهاء والعلاء، 
والقول بعدم فرضيته قول شاّذ ال ِعربة 
اإلسالم  شعائر  من  شعرة  هو  بل  به، 
وداللًة،  ثبوتًا  القطعي  بالّنّص  فُرضت 

وال ميكن بحال أن يرُتك تقرير فرضيتها 
للهوى أو القناعات الّشخصية.

تقرير  بن  التَّفريق  يجب  واستطرد؛ 
الفرضية واالمتثال لها، وال يخلط بينها 
إال جاهل أو صاحب ضاللة، مشرا ايل 
إليها  ان احتشام املرأة فضيلة دعت 
ووافقت  اوية،  السَّ ائع  الرشَّ جميع 

فطرة املرأة وإنسانيتها وحياءها.
الرشيف  الرشع  يوكل  مل  واضاف 
الحجاب وأوصافه لتفاوت األعراف، بل 
الدينية  غاياته  لتحقق  وبيّنها  وضعها 
والفطرية واملجتمعية، عىل الرغم من 
أحكام  يخالف  مل  الذي  العرف  كون 

الدين وتعاليمه معترٌب رشًعا.
الحجاب  ترك  إىل  الدعوة  ان  كا 
تكفي  قلبي  عمل  الحشمة  أن  بزعم 
النية، دعوى مرفوضة ومنكرة، ال  فيه 
ترشيع  فلسفَة  تُهدُر  بل  لها،  اعتبار 

واملُهّمة،  الكثرة  وِحَكَمه  الحجاب 
بينها  عائًقا  مُيثِّل  ال  املرأة  وحجاب 
وبن تحقيق ذاتها، ونجاحها، ومتيُّزها، 

والدعوة إليه دعوة إىل الخر.

عقد ” بدر بن حمد البوسعيدي وزير 
شكري”  سامح  و”  العاىن  الخارجية 
وزير خارجية جمهورية مر العربية 
إطار  يف  اجتاًعا  العامر  العلم  بقر 

هناء السيد

والسكان،  الصحة  وزارة  أعلنت 
والعالج  الكشف  خدمات  تقديم 
عيادات  خــالل  من  حالة  ـــ885  ل
الطبية املرية للحج، حتى  البعثة 
 154 بينهم  الثالثاء،  أمس  مساء 
عيادات  يف  الخدمة  تلقت  حالة 
مكة املكرمة، و731 حالة يف املدينة 

املنورة.
عبدالغفار  حسام  الدكتور  وقال    
الصحة  لــوزارة  الرسمي  املتحدث 
تحويل 3 حاالت  تم  إنه  والسكان، 
السعودية  للمستشفيات  مرضية 
تم  أنه  مضيفا  املنورة،  باملدينة 
الغسيل  جلسات  لعمل  التنسيق 
الكلوي ألحد الحجاج املرين، كا 
العالج  لتلقي جلسات  التنسيق  تم 

الكياوي ملريض أورام.
عمرو  الدكتور  أكد  جانبه،  ومن 
الوقايئ،  الطب  قطاع  رئيس  قنديل 

الوزراء،  اإلعالمى ملجلس  املركز  كشف 
بشأن  أنباء  من  تردد  ما  ضوء  ىف  أنه 
اعتزام الحكومة حذف بعض مستحقى 
نتيجة وجود عجز ىف  التموينى  الدعم 
املركز  تواصل  فقد  التموينية،  السلع 
وزارة  مع  الــوزراء  ملجلس  اإلعالمى 
التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت 
التموين  وزارة  وأكــدت  األنباء.  تلك 
أنه ال صحة لحذف  الداخلية  والتجارة 
التموينى  الــدعــم  مستحقى  بعض 
التموينية،  السلع  ىف  عجز  وجود  أو 
ُمشددًة عىل توافر احتياطى اسرتاتيجى 
يتم  التى  السلع  من  ومستدام  آمن 
التموينية  السلع  قامئة  ضمن  ضخها 
يضمن  مبا  أشهر،   6 عن  تقل  ال  ملدة 
السلع ألصحاب  انتظام عمليات رصف 
البطاقات بكافة املنافذ التموينية سواء 
البقالن  أو  االستهالكية  املجمعات  ىف 
الوزارة  أكدت  كا  جمعيتي.  ومنافذ 

شكرى،  سامح  الخارجية  وزيــر  أكــد 
الشعبن  بن  خــاص  ــاط  رب هناك  أن 
مبا  والبحرينية  املرية  والقيادتن 
يسمح لها بتناول كل األمور بشفافية 
البلدين  خدمة  ــار  إط يف  وإخـــالص 
يف  كامل  بتوافق  الشقيقن  والشعبن 
خالل  الخارجية  وزير  وأضاف  الرؤي. 
نظره  مــع  مــشــرتك  صحفى  مــؤمتــر 
البحرين  مع  التعاون  بحثنا  البحريني، 
الزيارة  وأكــدت  عديدة،  مجاالت  يف 
واملباحثات األخوية بن الرئيس السييس 
وجهات  توافق  عىل  البحرين  وملك 
العالقات  عمق  أكــدت  كا   ، النظر 
الراسخة بن البلدين الشقيقن والسعى 

لتعزيز تكاملها”.

ورئيس البعثة الطبية للحج، سالمة 
أي  من  املرين  الحجاج  جميع 
تعاون  ووجــود  معدية،  أمــراض 
املستشفيات،  كل  مع  تام  وتنسيق 

والسلطات الصحية السعودية.
البعثة  فرق  أن  »قنديل«  وأضاف   
الطبية، تواصل مرورها الدوري عىل 
املرين،  الحجاج  إقامة  مقرات 

التموينية  املقررات  رصف  انتظام  عىل 
بشكل  التموينى  الدعم  ملستحقى 
املخصصة  القيمة  يعادل  ومبا  كامل، 
 50 قيمتها  والبالغ  الدعم،  من  لهم 
بالبطاقة  مقيد  فرد  لكل  شهرياً  جنيهاً 
الحرية  املواطن  منح  مع  التموينية، 
بن  من  احتياجاته  اختيار  ىف  الكاملة 

املناقشات  إن  الخارجية،  وزير  وقال 
املرية البحرينية توجت بالتوقيع عىل 
عدة،  مجاالت  يف  االتفاقيات  من  عدد 

مكة  بفنادق  إقامتهم  مقرات  يف 
املكرمة، واملدينة املنورة، مع تنظيم 
الحجاج  لتوعية  يومية  ــدوات  ن
اتخاذها  ــواجــب  ال بــاإلجــراءات 
األمـــراض،  مــن  أنفسهم  لحاية 
أداء  خالل  سالمتهم  للحفاظعىل 
املناسك، وحتى عودتهم إىل األرايض 

املرية.

شهريًا  ضخها  يتم  التى  السلع  قامئة 
فضالً  التموينية،  السلع  رصف  ملنافذ 
بأسعارها  السلع  جميع  توافر  عن 
االستهالكية  املجمعات  فروع  ىف  الحرة 
التابعة للوزارة للمواطنن غر الحاملن 
عىل  املدرجن  وغر  التموين  لبطاقات 

منظومة الدعم التمويني.

الثنائية  العالقات  مناقشة  متت  كا 
جانبها  يف  وخاصة  تعزيزها  وسبل 

االقتصادي”.

محافظ القليوبية يقوم بجولة تفقدية ملشروعات املبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى شبني القناطر
محافظ  الهجان  الحميد  عبد  اللواء  قام 
لتفقد  ميدانية  بجولة  القليوبية 
“حياة  الرئاسية  املبادرة  مرشوعات 
شبن  مركز  تستهدف  والتي  كرمية” 
محلية  وحدات   ٩ بإجايل  القناطر 
بإجايل  عزبة   148 وعدد  قرية  و36 
مليار   7 حوايل  بتكلفة  مرشوع   770
الجاري  املرشوعات  ملتابعة  وذلك  جنيه 
التنفيذ  نسب  عيل  والوقوف  تنفيذها 
وتذليل املعوقات وحل املشكالت ميدانيا 
وتسليمها  املرشوعات  كافة  لالنتهاء من 
وفق الجدول الزمني املتفق عليه تنفيذا 
الجمهورية  رئيس  السيد  لتكليفات 

من  نسخة  تسليم  وتم  باملوقع  الحفر 
لوحات املوقع العام لالستشاري املكلف 
من قبل وزارة االسكان وتم عمل جسات 
للرتبة ودراسة اختبارات الرتبة ووصلت 

نسبة التنفيذ حتى اآلن ايل 15 %.
بدفع  املحافظ  وجه  الجولة  وخالل 
لتسليم  املعدات  وزيادة  األعال 
املستشفي وتشغيلها خالل املوعد املتفق 
عليه مطالبا وكيل وزارة الصحة بدراسة 
التعاقد  احتياجات املستشفي والبدء يف 
أعال  لبدء  واملعدات  األجهزة  عيل 
الفرش فور انتهاء األعال االنشائية. كا 

بتطوير الريف املري لالرتقاء مبستوى 
وتحقيق  للمواطن  املقدمة  الخدمات 
تنمية مستدامة وفقا لرؤية مر 2030.

بدء املحافظ الجولة بتفقد مجزر مدينة 
مساحة  عىل  يقع  والذي  القناطر  شبن 
املجزر  كفاءة  رفع  وتم  مربع  700مرت 
الخطة  ضمن  جنيه  مليون   3 بتكلفة 
ويصل  للمحافظة  الحالية  االستثارية 
متوسط الذبح باملجزر من 700 ايل 800 
ذبيحة ىف الشهر ويتضاعف إىل ضعفن 

يف رمضان واألعياد و املواسم .
وخالل التفقد اكد املحافظ عىل جاهزية 
املجزر الستقبال األضاحي خالل أيام عيد 

لألطباء  مكثف  وتواجد  املبارك  األضحى 
عىل  للكشف  املجزر  داخل  البيطرين 
العمل  لتنظيم  و   ، الذبح  قبل  املاشية 

واإلرشاف عىل أعال الذبح.
وتابع املحافظ خالل جولته اليوم أعال 
والتي  القناطر  شبن  مستشفى  إنشاء 
ستقام عيل مساحة 16 الف مرت واملبني 
الرئييس عيل مساحة 4500 مرت وستصل 
تكلفة األعال اإلنشائية ايل مليار جنيه 
عليها  واالرشاف  تنفيذها  عيل  ويقوم 
استالم  للتعمروتم  املركزي  الجهاز 
تنفيذ  ومدة   2022/2/2 بتاريخ  املوقع 
أعال  متت  حيث  شهر   18 املستشفي 

كتب : ماهر بدر
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البنك الدوىل يقر تمويال تنمويا بقيمة 500 مليون دوالر لتعزيز جهود األمن الغذائى بمصر
الدويل  التعاون  وزيرة  املشاط  د.رانيا 
الدويل:  البنك  لدى  مر  ومحافظ 
جهود  يدعم  الدويل  البنك  متويل 
الغذائية  االحتياجات  لتلبية  الحكومة 
أمام  الصمود  عىل  القدرة  وتعزيز 

الصدمات املستقبلية
للبنك  اإلقليمية  املديرة  ويس  مارينا 
وجيبويت:  واليمن  مر  يف  الدويل 
يف  دعم مر  استمرار  عىل  حريصون 
التغلب عىل تحديات التنمية ومتكينها 
من متهيد الطريق إىل مستقبل مزدهر

يف إطار العالقات االسرتاتيجية واملمتدة 
ورشكاء  العربية  مر  جمهورية  بن 
والثنائين  األطراف  متعددي  التنمية 
التنمية  لتحقيق  الدولية  والرشاكات 
املديرين  مجلس  أقر  املستدامة، 
الدويل،  البنك  ملجموعة  التنفيذين 
مليون   500 بقيمة  تنموي  متويل 
تحقيق  يف  مر  جهود  لتعزيز  دوالر 
األمن الغذايئ، وتقوية صمود االقتصاد 
املري يف مواجهة األزمة الحالية التي 
الغذاء،  مستوى  عىل  العامل  يواجهها 
مخزون  لتوفر  الهادفة  الجهود  ودعم 

آمن من القمح.
ومن املقرر أن يُسهم مرشوع االستجابة 
البنك  ومجموعة  مر  بن  الطارئ 
الغذايئ  األمن  جهود  دعم  يف  الدويل، 

واملستدامة.
عقدت  املاضية  األشهر  مدار  وعىل 
اجتاعات  الدويل،  التعاون  وزيرة 
ملجموعة  العليا  القيادات  مع  متتالية 
املباحثات  الدويل، بهدف تعزيز  البنك 
الدولة.  يف  التنموية  األولويات  لتلبية 
مباحثات  جلسة  عقد  تم  ومؤخرًا 
املديرين  وفد  زيارة  خالل  موسعة 
التنفيذين للبنك ملر والذي ضم 10 
يف  عضوة  دولة   62 ميثلون  مديرين 
البنك الدويل، وحرض جلسة املباحثات 
والتعليم  والكهرباء  البرتول  وزراء 
والتموين والتضامن االجتاعي، حيث 
تم بحث سبل تعزيز التعاون بن مر 

والبنك الدويل يف مختلف املجاالت.
قد  الدويل  البنك  مجموعة  وكانت 
كجزء  مستهدفة  إجراءات  عن  أعلنت 
من االستجابة العاملية الشاملة ملواجهة 
خالل  من  العذايئ،  األمن  تهديدات 
املرشوعات  مليار دوالر يف   30 توجيه 
الزراعة  مجاالت  يف  والجديدة  القامئة 
واملياه  االجتاعية  والحاية  والتغذية 
اإلمنايئ  التعاون  وتبلغ محفظة  والري. 
البنك  ومجموعة  مر  بن  الجارية 
من  يتم  دوالر  مليار   5.٩ نحو  الدويل 
خاللها تنفيذ 15 مرشوًعا يف قطاعات 
من  وغرها  والبيئة  والنقل  الصحة 

القطاعات ذات األولوية.

املوبايالت  من  مر  واردات  سجلت 
حيث  األخــرة،  الفرتة  يف  كبرا  تراجعا 
للتعبئة  املركزي  الجهاز  بيانات  رصدت 
ــواردات  ال تراجع  واإلحــصــاء،  العامة 
لألفراد  تليفون  أجهزة  من  املرية 
ألف  و263  مليون   25 نحو  لتسجل 
دوالر يف شهر مارس املايض، بينا كانت 
شهر  ىف  دوالر  ألف  و358  مليون   16٩
 144 بلغ  برتاجع   ،2022 عام  مــارس 

مليون و٩5 ألف دوالر.
للتعبئة  املركزى  الجهاز  بيانات  وقالت 
الهواتف  واردات  إن  واإلحصاء،  العامة 
أهم  قامئة  ضمن  ــاءت  ج املحمولة 

الواردات املرية من السلع االستهالكية 
اإلجالية  قيمتها  بلغت  والتي  املعمرة 
يف  دوالر  ألف  و733  مليون   452 نحو 
مليون   748 مقابل  املايض،  مارس  شهر 
عام  الشهر  نفس  يف  دوالر  ألف  و231 
مليون   2٩5 نحو  بلغ  برتاجع   ،2022

و4٩8 ألف دوالر.
وتضمنت قامئة أهم السلع االستهالكية 
كال من سيارات الركوب وبلغت قيمتها 
ىف  دوالر  آالف  و60٩  مليونا   1٩6 نحو 
نحو  كانت  بينا  املــاىض،  مارس  شهر 
شهر  ىف  دوالر  ألف  و228  مليونا   355
 158 بلغ  برتاجع   ،2021 عام  مــارس 

واردات  يليها  دوالر،  ألف   61٩ مليون 
بقيمة  فرش  وحوامل  ومقاعد  األثاث 
مارس  ىف  دوالر  ألف  و513  مليون   11
ألف  و247  مليون   11 مقابل  املاىض، 
دوالر يف نفس الشهر عام 2021، بزيادة 

بلغت 266 ألف دوالر.
وتشهد واردات الهواتف املحمولة تباين 
ملحوظ، حيث عادت الواردات لالرتفاع 
مليون   12٩ نحو  وسجلت  أخرى  مرة 
و816 ألف دوالر يف شهر فرباير املايض، 
بينا كانت نحو 108 مليون و247 ألف 
دوالر يف شهر فرباير عام 2020، بزيادة 
بلغت نحو 21 مليون و56٩ ألف دوالر.

واردات املحمول تفقد 144 مليون دوالر فى مارس املاضى

السلع  دعم  مخصصات  إجايل  بلغ 
جنيه  مليار   55٩ حوايل  التموينية 
السابقة،  سنوات  الثان  خالل 
مليون   64 حالياً  منه  يستفيد 
مقارنة   %1٩3 منو  مبعدل  مواطن، 
بالسنوات الثان التي سبقتها، وذلك 
من  للفرد  املخصص  ارتفاع  ضوء  يف 
جنيه   50 إىل   2014 عام  جنيه   15
233%،وأشار  منو  بنسبة  حالياً، 
والتنمية  التخطيط  لوزارة  تقرير 
االقتصادية إىل تطور اإلنفاق املوجه 
حيث  االجتاعية  الحاية  لربامج 
املوازنة  من  املرية  الدولة  وجهت 
العامة ما يزيد عىل 2 تريليون جنيه 
خالل  االجتاعية،  الحاية  لربامج 
-2015/14) السابقة  سنوات  الثان 

 ،%٩5 منو  مبعدل  وذلك   ،(2022/21
مقارنًة بالسنوات الثان التي سبقتها 
حيث   .(2014/13  -2007/06)
الحاية  برامج  مخصصات  ارتفعت 
االجتاعية من 22٩ مليار جنيه عام 

التخطيط: 559 مليار جنيه اجامىل مخصصات 
دعم السلع التموينية خالل 8 سنوات

عام  جنيه  مليار   312 إىل   2014/13
2022/21 مبعدل منو بلغ %36.

واملبادرات  الربامج  أهم  وتتمثل 
الحاية  مجال  يف  تنفيذها  تم  التي 
منظومة  كفاءة  رفع  يف  االجتاعية 
جانب  إىل  حيث  العيني  الدعم 
التوسع يف شبكات األمان االجتاعي، 
حيث أطلقت الحكومة برنامج الدعم 
النقدي املرشوط “تكافل وكرامة” يف 
مارس 2015، ضمن الجهود املبذولة 
االجتاعي،  األمان  شبكات  لتطوير 

وقد بلغت قيمة املخصصات ملعاش 
“الضان االجتاعي وتكافل وكرامة” 
حوايل 121 مليار جنيه، خالل الثان 
 %5٩1 منو  مبعدل  السابقة،  سنوات 
التي  الثان  بالسنوات  مقارنًة 
سبقتها، ما ساهم يف منو عدد األرس 
املستفيدة من برامج الدعم النقدي، 
أرسة  مليون   1.7 من   ،%141 مبعدل 
إىل   2014 يف  مواطن)  مليون   6.4)
4.1 مليون أرسة (17 مليون مواطن) 

يف 2022.

هذا  ويف  القمح،  من  الهدر  لتقليل 
من  الحكومة  املرشوع  سيُمكن  اإلطار 
امليض قدًما يف خطتها لزيادة السعات 
التخزينية للقمح مبا يدعم القدرة عىل 

مواجهة الصدمات املستقبلية.
املديرة  من جهتها قالت مارينا ويس، 
يف  الدويل  البنك  ملجموعة  اإلقليمية 
مر واليمن وجيبويت “يأيت التعاون بن 
مر ومجموعة البنك الدويل يف وقت 
استثنايئ حيث يتعرض األمن الغذايئ يف 
العديد من دول العامل للتهديد بسبب 
املرشوع  ويعد  أوكرانيا،  يف  الحرب 
الدويل  البنك  جهود  من  جزء  املشرتك 
األخرض  التعايف  لدعم  نطاقًا  األوسع 
ونحن  مر.  يف  واملرن  والشامل 
يف  مر  دعم  استمرار  عىل  حريصون 
التغلب عىل العقبات التي تحول دون 
لتحقيق  الطموحة  خططها  تحقيق 
بشكل  البالد  ومتكن  املستدام  التنمية 
تحقيق  نحو  الطريق  متهيد  من  أكرب 

مستقبل مزدهر لجميع املواطنن”.
ويحفز املرشوع جهود تغر املناخ من 
خالل مجموعة من التدخالت من بينها 
االستثارات يف تطوير صوامع تخزين 
القمح وتقيل الهدر بشكل كبر، فضال 
والتدريب  اإلرشاد  برامج  تقديم  عن 
الذكية  الزراعة  وتعزيز  للمزارعن 

الصمود وتخفيف وطأة  والقدرة عىل 
وتأثرها  األوكرانية  الروسية  الحرب 
الغذايئ، السيا وأن روسيا  األمن  عىل 
مصدري  أكرب  من  تعدان  وأوكرانيا 
القمح يف العامل، وقد ساهمت الحرب 
الدائرة يف ارتفاع أسعار األقاح ونقص 

املعروض يف األسواق.
القيادة  توجيهات  إطار  يف  ذلك  ويأيت 
السياسية برسعة التحرك مع مؤسسات 
مواجهة  بشأن  الدولية  التمويل 
التحديات الناجمة عن األزمة العاملية 
الحالية، وتوفر مخزون أمن من السلع 

االسرتاتيجية.
رانيا  الدكتورة  قالت  تعليقها  ويف 
الدويل  التعاون  وزيرة  املشاط، 
البنك  مجموعة  لدى  مر  ومحافظ 
الدويل: “إن املرشوع املُشرتك مع البنك 
القوي  الحكومة  التزام  يُدعم  الدويل 
بضان استمرارها يف تلبية احتياجات 
املواطنن من السلع االسرتاتيجية، وهو 
اهتامات  رأس  عىل  يأيت  الذي  األمر 
األمن  وتعزيز  املرية،  الدولة 
الغذايئ رغم الظروف العاملية املتغرة 
واألزمات الناجمة عن تداعيات جائحة 
كورونا COVID1٩ والحرب الروسية 
الغذايئ  األمن  وتحفيز  األوكرانية، 
املستدام، وامليض قدًما نحو التوسع يف 

اإلجراءات عىل مستوى العمل املناخي 
من  واإلنتاج  الزراعية  املرونة  وزيادة 
التغرات  تحديات  مع  التعامل  خالل 

املناخية.
إىل  الدويل،  التعاون  وزيرة  وأشارت 
جهوًدا  نفذت  املرية  الحكومة  أن 
املاضية  السنوات  مدار  عىل  حثيثة 
ساهمت يف تعزيز قدرتها عىل التعامل 
مع الصدمات املفاجئة بسبب الحرب 
الروسية األوكرانية، فمن جانب بدأت 
مر يف تنفيذ خطة للتوسع يف صوامع 
تخزين القمح التي تعتمد عىل أحدث 
القمح  عىل  للحفاظ  التكنولوجيات 
وتقليل الهادر، ومن جانب آخر تتوسع 
الدولة بشكل مستمر يف زيادة الرقعة 
االسرتاتيجية  املحاصيل  من  الزراعية 
يف  ساهم  ما  وهو  القمح،  بينها  ومن 
القمح  تخزين  عىل  قدرتها  تعزيز 
املبذولة  الجهود  وزيادة  والحبوب 

لتحقيق األمن الغذايئ.
متويل  الحايل  املرشوع  ويستهدف 
مشرتيات القمح، يف سبيل تعزيز قدرة 
آمن،  مخزون  توفر  عىل  الحكومة 
التي  الضخمة  لالستثارات  استغالال 
تم ضخها عىل مدار السنوات املاضية 
وبناء  التخزينية  السعات  لزيادة 
العالية  التكنولوجيا  ذات  الصوامع 

الهجان خالل جولة ملبني مجلس  تفقد 
واملركز  الجديد  القناطر  شبن  مدينة 
عيل  انشائهم  الجاري  التكنولوجي 
 30 ايل  تصل  بتكلفة  مساحة 4000 مرت 
ايل  التنفيذ  نسبة  ووصلت  جنيه  مليون 
٩5% حيث وجه املحافظ برسعة البدء يف 
االول  بالطابق  التكنولوجي  املركز  فرش 
لبدء  الثاين  بالطابق  املدينة  ومجلس 
بشكل  وتقدميها  باملركز  الخدمة  تفعيل 

حضاري ومطور للتيسر عيل املواطنن.
مرشوع  الهجان  تابع  متصل  سياق  وىف 
الرف الصحي بكفر الشوبك حيث تم 
االنتهاء من املحطة بنسبة 100% حيث 
 5 بطول  اإلنحدار  شبكات  أعال  تفقد 
كيلو مرت وتم االنتهاء من شبكات الطرد 
االجالية  القيمة  وبلغت   %100 بنسبة 

وشدد  جنيه  مليون   22 للمرشوع 
األعال  بدفع  الجولة  خالل  املحافظ 
ورد  بالكامل  الطريق  رصف  واعادة 

الشيئ ألصله بعد تسليم املرشوع.
تفقد  والرياضة  الشباب  قطاع  ويف 
واملالعب  الشباب  مراكز  من  عدد 
تفقد  حيث  القناطر  شبن  مركز  بقرى 
املحافظ أعال تأهيل مركز شباب كفر 
الشوبك بنسبة تنفيذ ٩0% ومركز شباب 
الشوبك بنسبة تنفيذ 100% حيث شدد 
التنفيذ  الدقة يف  بدفع االعال ومراعاة 
ومطابقة املواصفات القياسية مشرا ايل 
اهمية مراكز الشباب يف جذب الشباب 
واعي  جيل  وخلق  الرياضة  ملارسة 
ومثقف الستكال مسرة البناء والتنمية 

للجمهورية الجديدة.
ويف قطاع األبنية التعليمية تابع الهجان 

حسن  الشهيد  مدرسة  بتفقد  الجولة 
شديد اإلعدادية بقرية الشوبك والتي تم 
وتطويرها  تأهيلها  واعادة  منها  االنتهاء 
لعدد 12 فصل بتكلفة 1.4 مليون جنيه.

أعال  بتفقد  الجولة  املحافظ  تابع  كا 
الصحية  الوحدة  كفاءة  ورفع  تطوير 
 3 ايل  تصل  اجالية  بتكلفة  بالشوبك 
مرت   1050 مساحة  عيل  جنيه  مليون 
وطابقن  أريض  من  املبنى  ويتكون 
عيادات  من  األريض  الدور  ويتكون 
والثاين  األول  وصيدلية ومعمل والطابق 
واالدارين  األطباء  سكن  عيل  يحتوي 
تنفيذ  نسبة  االدارية ووصلت  واملكاتب 
يف  تسليمها  ومتوقع   %  85 ايل  األعال 

7/30 من العام الحايل.
إنشاء  أعال  أيضا  املحافظ  تفقد  كا 
الشوبك  بكفر  الصحية  الوحدة  جديد 

والتي تقام عيل مساحة 700 مرت ومكونة 
من أريض وطابقن ووصلت نسبة تنفيذ 
وبتكلفة   %  25 ايل  االنشائية  األعال 
جنيه.  مليون   40 ايل  تصل  اجالية 
مجمعات  بتفقد  الجولة  الهجان  وتابع 
املريج  بقرية  الحكومية  الخدمات 
كرمية«،  »حياة  الرئاسية  املبادرة  ضمن 
ويتكون  700م2  مساحة  عىل  واملقام 
مالية  بتكلفة  طوابق  ثالثة  من  املبني 
تصل إىل ٩ مليون جنيه، ويضم “وحدة 
بريد،  مكتب  محىل،  مجلس  محلية، 
شهر عقارى، سجل مدىن، وحدة تضامن 
مكتب  تكنولوجى،  مركز  اجتاعى، 
كا  نسمة،  الف   55 ويخدم  متوين” 
املحيطة  املنطقة  يجرى تطوير وتجميل 
باملجمع إلضفاء مظهراً جالياً وحضارياً 
وتم اإلنتهاء من تلك املجمعات بالكامل 

أيضا  تفقد  كا   .  %  100 تنفيذ  بنسبة 
املجمع الزراعي بقرية املريج والذي تم 
تنفيذه بنسبة ٩5% واملقام عيل مساحة 
جنيه  مليون   7 بتكلفة  مربع  مرت   400
املجمعات  هذه  أن  املحافظ  أكد  حيث 
ىف  القرى  سكان  معاناة  تُنهى  سوف 
الحصول عىل الخدمات، واالستفادة من 
الرقمى  التحول  ملف  ىف  الدولة  جهود 

والحصول عىل الخدمة بسهولة ويرس.
ويف قطاع الرف الصحي تفقد مرشوع 
الرف الصحي لقرية املريج والذي يبلغ 
نسبة  ووصلت  جنيه  مليون   65 تكلفته 
األعال  تفقد  حيث   %70 ايل  تنفيذه 
عدد  بزيادة  ووجه  باملرشوع  الجارية 
املرشوع  من  لالنتهاء  واملعدات  العالة 
بالعمل  مطالبا  له  الزمني  الجدول  وفق 
املنزلية  الوصالت  بدء عمل  بالتوازي يف 

أهمية  عىل  املحافظ  وأكد  للمواطنن. 
قومي  كمرشوع  كرمية”  “حياة  مبادرة 
وإحداث  تحسن  إىل  يهدف  عمالق 
تغير جوهري ىف حياة ومستوى معيشة 
الفئات املجتمعية األكرث احتياجاً وتوفر 
الشاملة  التنمية  ضوء  ىف  كرمية  عيشة 
جميع  تشهده  الذى  املستمر  والبناء 
القطاعات ورافق املحافظ يف الجولة كل 
الخطيب وكيل وزارة  الدكتور خالد  من 
مدير  شندي  هالة  واملهندسة  الصحة 
والدكتورة/امل  التعليمية  األبنية  هيئة 
البيطري  الطب  وزارة  وكيل  العسييل 
الجهاز  مدير  هزاع  هالة  واملهندسة 
الصحي  والرف  املياه  التنفيذي لرشكه 
بشبن القناطر األستاذ نارص عبد اللطيف 
من  وعدد  القناطر  شبن  مدينة  رئيس 

القيادات التنفيذية باملحافظة.

محافظ القليوبية يقوم بجولة تفقدية ملشروعات املبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى شبني القناطر
تتمه ص  4
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وتنسيق  فيها،  واالستقرار  األمــن 
اإلرهاب  ملكافحة  املشرتكة  الجهود 
وتجنيب  تمويله،  ومنع  وتنظيماته 
املزعزعة  األنشطة  أخطار  املنطقة 

لألمن واالستقرار.
الفلسطينية،  القضية  يخص  وفيما 
تكثيف  ضرورة  على  الجانبان  شدد 
تسوية  إىل  لــلــتــوصــل  ــجــهــود  ال
الفلسطيني  للنزاع  وعادلة  شاملة 
حقيقي  أفــق  وإيجاد  اإلسرائيلي، 
وفاعلة  جادة  مفاوضات  إىل  للعودة 
حل  ملبدأ  وفــقــًا  الــســالم،  لتحقيق 
الدولتني، وقرارات الشرعية الدولية 
ذات الصلة ومبادرة السالم العربية، 
الفلسطيني  للشعب  يكفل  بما 
على  املستقلة  دولته  إقامة  يف  حقه 
القدس  وعاصمتها  م  حدود 1967 

الشرقية.
النهضة  سد  بملف  يتعلق  وفيما 
مملكة  دعــم  البحرين  ملك  أعــرب 
البحرين الكامل لألمن املائي املصري 
األمن  من  يتجزأ  ال  جــزء  باعتباره 
على  إثيوبيا  وحث  العربي،  املائي 
األحــاديــة  سياستها  عــن  التخلي 
وااللتزام  الدولية،  باألنهار  اتصاال 
الصلة  ذات  الدولي  القانون  بقواعد 
بما من شأنه عدم اتخاذ أية إجراءات 

برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة أيناس 
عبد الدايم

أقليم  ورئيس  الثقافة  قصور  وهيئة 
القناة وسيناء

شال  صالون  جلسة  انعقاد  كان 
الصالون  مبقر  .هذا  الثقاىف  سيناء 

الثقاىف مبدرية ثقافة شال سيناء
وحدة  و  أمة  (يقظة  عنوان  تحت 

شعب )
وذلك مبناسبة الذكرى التاسعة لثورة 

30 يونبو
األستاذ  والحوار  الجلسة  اىل  دعا 
ومقرر  رئيس  العيسوى  سعيد 

صالون شال سيناء الثقاىف
املرشحاىن  ارشف  األستاذ  وبــأرشاف 
مدير عام مدرية ثقافة شال سيناء

ترشفت املنصة الكرمية .بحضور
سيادة العميد والكاتب محمد نبيل 

شراكة محورية بني مصر والبحرين.. لقاء الرئيس السيسى بامللك حمد بن عيسى ..إنفوجراف

انعقاد جلسة صالون شمال سيناء الثقايف برعاية وزيرة الثقافةانعقاد جلسة صالون شمال سيناء الثقايف برعاية وزيرة الثقافة

سد  وتشغيل  مــلء  بشأن  أحــاديــة 
التفاوض  اإلثيوبي وضرورة  النهضة 
والــســودان  مصر  مــع  نية  بحسن 
يف  ملزم  قانوني  اتفاق  إىل  للتوصل 
الرئاسي  للبيان  تنفيذا  الشأن،  هذا 
الصادر عن مجلس األمن يف سبتمرب 
الناجمة  األضــرار  يدرأ  بما   2021
عن هذا املشروع على دولتي املصب 
مصر  شعوب  بني  التعاون  ويعزز 

والسودان وإثيوبيا.
البحريني عن تضامنه  الجانب  وعرب 
العربية  مصر  جمهورية  مع  الكامل 
يف كل ما تتخذه من إجراءات لحماية 

أمنها القومي.
للجهود  دعمهما  الجانبان  وأكـــد 
شامل  سياسي  حل  إليجاد  الدولية 
املرجعيات  وفــق  اليمنية،  لــألزمــة 
اململكة  ومبادرة  املعتمدة،  الدولية 
األزمــة  إلنهاء  السعودية  العربية 
ملجلس  الكامل  ودعمهما  اليمنية، 
ألداء  اليمني  الــرئــاســي  الــقــيــادة 
لتحقيق  الدستورية  مسؤولياته 

األمن واالستقرار والنماء يف اليمن.
الهدنة  التــفــاق  دعمهما  ــدا  أك كما 
األممية يف اليمن ورحبا باإلعالن عن 
البحريني  الجانب  وثمن  تمديده، 
الحكومة  لطلب  مصر  استجابة 

املتحدة  ــم  واألم الشرعية  اليمنية 
بني  مباشرة  جوية  رحالت  بتسيري 
الهدنة  لتلك  دعمًا  وصنعاء  القاهرة 
وتخفيفًا للمعاناة اإلنسانية للشعب 

اليمني.
الجانبان  شدد  الليبي،  الشأن  ويف 
وحدة  على  الحفاظ  ــرورة  ض على 
وأهمية  الليبية،  األراضــي  وسالمة 
حل  إىل  الليبيني  األشــقــاء  توصل 
امللكية  من  انطالقًا  ليبي   / ليبي 
إمالءات  أي  دون  للتسوية  الليبية 
أو تدخالت خارجية وصواًل إىل عقد 
والربملانية  الرئاسية  االنتخابات 

بالتزامن.
البدء  أهمية  على  الجانبان  شــدد 
الفوري يف تنفيذ خروج جميع القوات 
بدون  ليبيا  من  واملرتزقة  األجنبية 
زمني  مدى  ويف  مماطلة  أو  استثناء 
األمن  مجلس  لقراري  تنفيذًا  محدد 
ومخرجات  و2571   2570 رقمي 
وجامعة  برلني  ومسار  باريس  قمة 
األفريقي  واالتحاد  العربية  الــدول 
عن  وأعربا  ليبيا،  جــوار  دول  وآلية 
العسكرية  اللجنة  لجهود  الدعم 
املشرتكة 5 + 5 ذات الصلة وكذلك 
بما  النار  إطالق  وقف  اتفاق  حفظ 
ومقدرات  واستقرار  أمــن  يصون 

ليبيا.
وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بالقمة 
تستضيفها  ســوف  التي  املرتقبة 
قادة  بني  السعودية  العربية  اململكة 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول 
ورئيس  ومصر  واألردن  العربية 
األمريكي  الرئيس  مع  العراق  وزراء 
التوصل  إىل  وتطلعهما  بايدن،  جو 
الشراكة  تعزز  مثمرة  نتائج  اىل 
املشاركة  الدول  بني  االسرتاتيجية 

والواليات املتحدة األمريكية.
الجهود  دعم  على  الجانبان  واتفق 

رئيس تحرير جريدة الجمهورية
ابــو  ارشف  الصحفى  ــكــاتــب  ال
مجلة  تحرير  رئيس  نائب  الريش 

روزريوسف
اعضاء  مــن  ــدد  ع حــضــور  ــط  وس
من  عدد  بجانب  الثقاىف  الصالون 
بالدور  واملهتمة  العامة  الشخصيات 
ذكرى  حول  الجلسة  دارت  الثقاىف. 
ثورة 30يونيو الذى انترت بها ارادة 
الشعب املري . حيث القى اعضاء 
املنصة الكرمية محارضات ىف كلات 
معربة عن احداث الثورة وكيف كان 
القوات املسلحة املرية  عظم دور 
ليصل الشعب املري اىل بر االمان .

فنى  عرض  الصالون  جلسة  عقب 
العريش  لفرقة  رائــع  واستعراىض 

القومية للفنون الشعية

االلتزام  على  إيــران  لحث  العربية 
يف  التدخل  بعدم  الدولية  باملبادئ 
واملحافظة  العربية،  الــدول  شؤون 
وتجنيب  الجوار،  مبادئ حسن  على 
املزعزعة  األنشطة  جميع  املنطقة 
لالستقرار، بما فيها دعم املليشيات 
البحرية  املالحة  وتهديد  املسلحة، 

وخطوط التجارة الدولية.
الدولية  الجهود  دعــم  على  ــدا  وأك
ملنع إيران من امتالك سالح نووي، 
إيــران  بــرنــامــج  سلمية  ــان  وضــم
النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية 

على  والــحــفــاظ  ــة،  ــذري ال للطاقة 
منظومة عدم االنتشار، وأهمية دعم 
الجهود الرامية إلنشاء منطقة خالية 
من األسلحة النووية وأسلحة الدمار 
الشامل األخرى يف الشرق األوسط 
السلم  تحقيق  يف  يسهم  بــمــا 

واالستقرار اإلقليمي والدولي.
مستجدات  الجانبان  واستعرض 
الــوضــع يف أوكــرانــيــا، وأكـــدا على 
واللجوء  النار  إطالق  وقف  ضرورة 
الدبلوماسية  والطرق  الحوار  إىل 

لتسوية النزاع بالوسائل السلمية.

لوزارة  وسيناء  القناة  أقليم  رئيس 
الثقافة.

منطقة  مدير  بدير  الشيخ  فضيلة 
االزهر السابق

هيئة  مدير  مصباح  الشيخ  فضيلة 
الوعظ واألرشاد الدينى

املخرج السيناىئ عاطف شكرى
الكاتب الصحفى ضياء دندش نائب 
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برسقة التيار الكهربايئ، خاصة يف منطقة 
عدادات  برتكيب  موجها  سيناء،  وسط 

كهرباء للمواطنن.
امتحانات  استمرار  عيل  املحافظ  أكد 
الثانوية العامة والثانوية األزهرية دون 
أي معوقات، موجها الشكر ايل مديرية 
األزهرية  واملنطقة  والتعليم  الرتبية 
عيل انتظام االمتحانات، و ملديرية امن 
االمتحانات،  تأمن  عيل  سيناء  شال 
طبيب  تواجد  رضورة  عيل  مشدًدا 
متركز  مع  لجنة  كل  يف  صحية  وزائرة 
اللجان،مؤكدا  مبحيط  إسعاف  سيارة 
عيل تحقيق مدارس شال سيناء ملراكز 

متقدمة يف املسابقات املشاركة فيها.
سيناء  شال  أهايل  املحافظ  ناشد 
التنموية  التجمعات  ملرشوع  بالتقدم 
الجديدة ىف وسط سيناء، مؤكدا عيل انه 
املرشوع  من  ثانية  مرحلة  طرح  سيتم 
عقب عيد االضحي املبارك، الفتا ايل انه 
سيتم منح املتقدمن عدد من املميزات 
الكبرة. وجه املحافظ جميع املديريات 
املواطنن  احتياجات  عيل  بالتعرف 
وتوفر الخدمات األساسية لهم يف القري 
مذكرة  وأعداد   ، زويد  بالشيخ  العائدة 

باالشياء املطلوبة متهيدا لتحقيقها.
أعلن املحافظ عن اطالق اسم املجاهد 
الخلفات  خلف  حسن  الشيخ  البطل 
عيل اكرب ميادين محافظة شال سيناء.

الفتوح ،  ابو  من جانبها أكدت صبحية 
مدير

ومتابعة  للتخطيط  العامة  االدارة 
الخطة  تنفيذ  نسبة  ان  عيل  الخطة، 
بلغت  الجاري  املايل  للعام  االستثارية 

.%٩٩
أشارت إيل أن مقرتح الخطة االستثارية 
جنيه،  مليون   418 بلغت  الجديدة 
لديوان   %  50 بنسبة  توزيعها  سيتم 
و50  املرشوعات،  لتنفيذ  املحافظة  عام 
%ملجالس املدن يتم توزيعها طبقا لعدد 
محافظة  حصول  عيل  السكان،مؤكدة 
بنسبة 10  شال سيناء عيل حافز متيز 

% ضمن 14 محافظة أخري.
مجلس  عضو  العكش  سامل  وأكد 
الربملانية  املجموعة  أعضاء  أن  الشيوخ، 
يتعاونون  والشيوخ  النواب  ملجليس 
املواطن  أجل  من  التنفيذي  الجهاز  مع 
التعويض  قيمة  برفع  مطالبا  البسيط، 
املحافظة  من  للشهداء  املخصص 
حصة  وزيادة  االجتاعى،  والتضامن 
ورسعة  االستثارية،  الخطة  من  املراكز 
واتخاذ  املواطنن،  مطالب  عيل  الرد 
تراخيص  اصدار  يف  إيجابية  خطوات 

البناء وتخفيف اإلجراءات.
عضو  السواركة  عايدة  طالبت  بدورها 
القري  أبناء  باعفاء  النواب،  مجلس 
خالل  الكهرباء  فواتر  من  العائدة 
الحصص  وزيادة  املاضية،  السنوات 

اإلضافية من الدقيق ألبناء الشيخ زويد، 
الخاص  التقنن  من  االنتهاء  ورسعة 
استكال  ورسعة  املواطنن،  مبنازل 
إجراءات تعين أبناء الشهداء واملصابن 
الخاصة  التعويضات  رصف  ورسعة   ،
باملواطنن املضارين،  وتوفر فرص عمل 

لشباب الخريجن .
عضو  رسحان،  رمضان  النائب  وطالب 
تراخيص  بإصدار  الشيوخ،  مجلس 
للمواطنن يف االحوزة العمرانية بأسعار 

مناسبة.
وأكد النائب رحمي بكر، عضو مجلس 
عيل  املواطنن  إقبال  عدم  أن  النواب، 
مطالبا  املرت،  سعر  ارتفاع  هو  التقنن 
القيام  بجانب  املرت،  سعر  بتخفيض 
األعال  بانتهاء  الصله  الشيئ  بإعادة 
العريش،و  مدينة  شوارع  مختلف  يف 
محاسبة املقاولن املتقاعسن عن تنفيذ 

األعال يف األوقات املحددة.
وأشار بكر ايل رضورة عودة العمل يف 
استقرار  بعد  العريش،  محاكم  مجمع 
بجانب  املبذولة،  الجهود  بفضل  األمور 
املياه  متاخرات  من  املواطنن  إعفاء 
الكودية،  العدادات  تركيب  ورسوم 
من  ال50%االخري  قيمة  ورصف 
تعويضات املزارعن، ورصف التعويضات 
املقررة للمواطنن، و إعفاء أبناء سيناء 
من رسوم الرتخيص يف االحوزة العمرانية 

باملدن.

خالل جلسة املجلس التنفيذي للمحافظة: املحافظ :إزالة اي مخالفات بناء من املهد 
وفرض هيبة الدولة اطالق اسم البطل الشيخ حسن خلف علي اكرب ميادين املحافظة

اتحاد قبائل سيناء ينعي الشيخ حسن خلف

التكاتف والتعاون والسعى الجاد نحو 
تحقيق التكامل. 

األول  ــوزيــر  ال أعــرب  جانبه،  مــن 
لجمهورية الجزائـر عن اعتزازه لكون 
اول  هى  مرص،  مع  املشرتكة  اللجنة 
لجنة مشرتكة تعقدها الجزائر مع أية 

دولة منذ بدء جائحة كـورونـا. 
 وأبدى الوزير األول اتفاقه التام مع 
أهمية  بشأن  الوزراء  رئيس  ذكره  ما 
السعي لتحقيق التكامل، قائالً: “لدينا 
أن  نستطيع  تكاملت  إن  إمكانات 

نصنع املعجزات”. 
عىل  الــرحــامن  عبد  بن  أميــن  ــد  وأك
دفع  ىف  الخاص  القطاع  دور  أهمية 
البلدين، ورضورة العمل  التعاون بني 
بني  منتظم  مالحى  خط  تدشني  عىل 
بني  التعاون  وتعزيز  والجزائر،  مرص 
مرص والجزائر ىف مجال الغذاء والدواء 
املستثمرين  أن  مــؤكــداً  والطاقة، 
ترحيب  كل  يجدون  سوف  املرصيني 

وتسهيالت عىل أرض الجزائر.

توقيع عدد من االتفاقيات 
ومذكرات التفاهم بني 
مصر والجزائر بحضور 

رئيس الوزراء
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املحاصيل  مــن  النعناع  يعترب 
واالستعال  االنتشار  ذات  الطبية 
الواســع، حيث يزرع يف العـــديد 
من دول العامل، وينترش استخدامه 
إىل  إضافته  أو  منفرد  كمرشوب 
تصنيع  ويف  أخـــرى،  مــرشوبــات 
العديد من األدوية، وكذلك يدخل 
واألغذية  الحلويات  صناعة  يف 
الصناعات،  من  وغرها  املختلفة، 
فهو  ولهذا  للشهية،  فاتح  أنه  كـا 
املقبالت  كأحد  عليه  متعارف 
أطباق  من  العـديد  يف  ويدخل 
الطهي. ولقد استخدم منذ القدم 
العديد  وعالج  البديل  الطب  يف 
العديد  عالج  مثل  الحاالت،  من 
الهضمي،  الجهاز  مشاكل  من 
أنه يعمل عىل زيادة  حيث وجد 
اللعابية  الغدد  ونشاط  ــراز  إف
يساعد  ما  الهاضمة،  واإلنزميات 
الجهاز الهضمي يف عملية الهضم، 
عرس  حــاالت  عــالج  يف  ويساعد 
يف  دور  له  أن  وجد  كا  الهضم. 
العصبي   القولون  عالج مشاكل 
يف  واملساعدة  أعراضه،  وتخفيف 
والتخلص  الحموضة  عىل  التغلب 
صحة  ويعزز  البطن،  انتفاخ  من 
الفم ويقيض عىل رائحته الكريهة ، 
عن  املسؤولة  البكتريا  ويحارب 
يستخدم  ولهذا  األسنان،  تسوس 
يف معاجن وغسول الفم، ويساعد 

طريق  عن  العدوى  محاربة  عىل 
الفم. كا أن النعناع يعالج العديد 
التنفيس،  الجهاز  اضطرابات  من 
حيث تساعد أوراقه عىل تخفيف 
والحنجرة  ــف  األن يف  االحتقان 
والرئتن،  الهوائية  والقصبات 
الشفاء خاصة  وترسع من عملية 
كا  واألنفلونزا.  الــربد  يف نــزالت 
مرض  فوائد يف عالج  له  أن  وجد 
السل، وله كذلك خصائص عالجية 
تساعد عىل تخفيف أعراض الربو، 
جدا  القوية  رائحته  أن  حيث 
تساعد عىل فتح املمرات الهوائية 
ولهذا  النفس،  إراحة  وتعمل عىل 
أجهزة  صناعة  ضمن  يــدخــل 
النعناع  تناول  أن  االستنشاق، كا 
السعال،  تخفيف  عىل  يساعد 
القلب  وينشط  البلغم،  وطــرد 
خصائص  وله  الدموية،  والــدورة 
أن  وجد  وقد  لاللتهابات.  مضادة 
النعناع يساعد عىل تسكن اآلالم 
والعضالت  املعدة  أالم  وخاصة 
والصداع، كا أنه مهدئ لألعصاب، 
ويساعد  االسرتخاء،  عىل  ويساعد 
عىل تخفيف أالم الدورة الشهرية. 
كا أن بعض اإلنزميات املتواجدة 
من  الوقاية  عىل  تساعد  بالنعناع 
الرسطان وعالجه وخاصة رسطان 
كا  والرئة.  والجلد،  الربوستاتة، 
النعناع  تساعد  رائحة  أن  وجد 
عىل اسرتخاء الجسم وتخليصه من 
هرمون  إفــراز  وتشجيع  اإلجهاد 
وبهذا  »السروتونن«،  السعادة 
والتعب  االكتئاب  عــالج  ميكنه 
أن  كا  والتوتر.  القلق  وإبعاد 

أوراق  احتواء 
عىل  النعناع 
جيدة  كمية 
من البوتاسيوم، 
يساعد  الــذي 
عــىل اســرتخــاء 
األوعـــــيـــــة 
الـــدمـــويـــة 
واملحافظة عىل 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

توازن السوائل يف الجسم، وبالتايل 
وتنظيم  ــدم  الـ ضغط  خفض 
النبض. كا أن شم أوراق  معدل 
مشكلة  يعالج  الطازجة  النعناع 
تفعيل  خالل  من  وذلك  الغثيان 
لعملية  ــة  ــرضوري ال ــات  ــزمي اإلن
استنشاق  أن  وجد  ولقد  الهضم. 
يساعد  القوية  النعناع  رائحة 
والوظائف  الذاكرة  تحسن  عىل 
كا  اليقظة.  وزيــادة  املعرفية 
من  النعناع  أوراق  محتوي  أن 
وفيتامن  والفوسفور  الكالسيوم 
من  صغرة  ج، وكميات  د،  ه، 
عىل  يساعد  املركب  ب  فيتامن 
يف  املناعة  جهاز  وتحسن  تقوية 
العديد من  الجسم، والوقاية من 
وتستخدم  واألمراض.  االلتهابات 
أوراق النعناع يف تنشيط إفرازات 
األزمات  وعالج  والصفراء  الكبد 
يعترب  النعناع  أن  ومبا  العصبية. 
التي  الهاضمة  لإلنزميات  محفزا 
ــواد  امل امتصاص  عــىل  تساعد 
واستهالك  الطعام  من  املغذية 
طاقة  إىل  وتحويلها  الــدهــون 
قد  فــإنــه  لــالســتــخــدام،  قابلة 
تحفيز  عىل  ما  بطريقة  يساعد 
بشكل  الجسم  يف  الدهون  حرق 
املساعدة  وبالتايل  وأرسع،  أفضل 
زيت  ويتميز  ــوزن.  ال يف فقدان 
النعناع بخصائص مطهرة ومضادة 
عصر  يعترب  ــك  ــذل ل للحكة، 
للبرشة،  فعال  النعناع منظف 
الجلد  تنعيم  عىل  حيث  يعمل 
االلتهابات  عــالج  يف  ويساعد 

والحكة.

يف موسم املانجو.. هل يمكن ملرضى السكر تناولها بأمان؟

أفضل مشروب يف الصيف ..ماء الخيار 
مرطب للجسم ومضاد لاللتهابات

نعتقد دامئا أن العوامل الوراثية مرتبطة 
فقط بلون الشعر ولون العينن وجميع 
يف  لكن  األخــرى…  الَخلقية  الصفات 
من  نرثها  التي  الصفات  إن  الــواقــع 
آبائنا أكرث من ذلك ولها تأثر أكرب عىل 
حياتنا وشخصيتنا.. يقول العلاء إن كل 
الحقيقة  يف  هي  واهتاماتنا  ترفاتنا 

صفات قد ورثناها عن الوالدين،
ويقدم موقع Brightside تقريرا ببعض 
الصفات التي نرثها عن آبائنا، والتي رمبا 

تكون غر منترشة بن كثر من الناس.
قلة النوم:

عادة ينصح األطباء بنوم 8 ساعات كل 
تنظيم  من  الجسم  يتمكن  حتى  يوم 
وعمل وظائفه بشكل جيد، إال أن بعض 
هذا  من  أقل  ينامون  ما  دامئــا  الناس 

العدد من الساعات ويالحظون أنه ليس 
الناس  لهذا، هؤالء  آثار ضارة  هناك أي 
ميكن أن يكتفوا بـ4 أو 6 ساعات فقط 
الجينات  يوميا، وهذا بسبب  النوم  من 
عىل  تساعدهم  والتي  يحملونها،  التي 
التخلص من اإلجهاد الذهني والجسدي 
برسعة أكرب، لذا فهم يحتاجون وقتا أقل 

للراحة واالسرتخاء.
تحمل اآلالم وتقبل الطعام الحار:

إن الجينات التي نرثها من والدينا هي 
كان  إذا  ما  املسؤولة بشكل رئييس عن 
ال،  أم  الحار  الطعام  نتقبل  أن  بإمكاننا 
الذي  الجن  إن  أيضا  الخرباء  ويقول 
األحمر هو  الشعر  لون  لإلنسان  يعطي 
نفسه الذي يحدد نسبة تحملهم لآلالم.. 
لذا فإن هناك عالقة غريبة بن أن يكون 

يكون  أن  وبن  أحمر،  شعره  اإلنسان 
بإمكانه أن يتحمل أشد أنواع األمل.

تفاعلك مع اآلخرين:
أثبتت الدراسات أن الجينات التي نرثها 
السعادة  مبشاعر  فقط  مرتبطة  ليست 
أيضا  هي  بل  نحملها،  التي  والحزن 
تؤثر عىل مدى شعورنا بالوحدة ومدى 
اآلخرين  مع  وقــت  لقضاء  احتياجنا 
فإن  لذا  أكرث،  أصدقاء  عىل  والتعرف 
الجينات الوراثية قد تكون هي السبب 
يكون  مــا  شخص  ــاذا  مل يفرس  ــذي  ال

اجتاعيا أكرث من شخص آخر.
تأثر الكافين عليك:

أصبحت القهوة جزءا أساسيا من روتيننا 
ال  أشخاص  هناك  بينا  لكن  اليومي، 
القهوة،  فنجان  دون  يومهم  يتخيلون 
بشكل  يتأثرون  آخرين  أشخاص  هناك 
الكافين!  سلبي بنسبة ولو بسيطة من 
هو  الرئييس  سببه  االخــتــالف  ــذا  وه
جيناتنا التي ورثناها عن والدينا. هناك 
جن يسمى CYP1A2 هو الذي يتحكم 
كان  فإذا  للكافين،  استيعابنا  مدى  يف 
هذا الجن له سيطرة أكرب عىل الجسم، 
بالكافين  يتأثر  الشخص  فهذا يعني أن 

بشكل أكرب.
التفاعل مع اآلخرين

الجيات تتحكم ىف النوم
تحمل األمل وحب الطعام الحار

الفيتامينات  من  بالعديد  ميلء  الخيار 
وتقلل  االلتهاب  تقاوم  التي  واملعادن 
من احتقان األوعية الدموية للمساعدة 
يف إزالة الجلد، ولكن ما الذي ميكن أن 
يفعله لنا؟ ىف السطور القادمة سنوضح  
فوائد ماء الخيار، وفقا ملا نرشه موقع ” 

.“wellandgood
الفوائد الصحية ملاء الخيار

 ، يس  فيتامن  عــىل  الخيار  يحتوي 
وفيتامن   ، واملغنيسيوم   ، والبوتاسيوم 
ك ، وفيتامن ب ، واملنجنيز ، والنحاس، 
من  ــًدا  ج القليل  هناك  أن  حن  يف 
بالخيار  اململوء  املــاء  حول  األبحاث 
ارتبطت هذه  التحديد، فقد  عىل وجه 
يف  املوجودة  واملعادن  الفيتامينات 
الخيار مع العديد من اآلثار اإليجابية، 

عىل  الخيار  يف   C فيتامن  قدرة  أن  يف 
ميكن  حيث   ، مهمة  الخصوص  وجه 
القوية  األكسدة  مضادات  تساعد  أن 
التأكسدي  اإلجهاد  مكافحة  يف  هذه 
األمراض  ببعض  املرتبطة  وااللتهابات 

املزمنة.
صحة  ودعــم  السوائل  ــوازن  ت تنظيم 

العظام
الخيار  خصائص  عن  النظر  بــرف 
لاللتهابات  واملضادة  لألكسدة  املضادة 
الذي   ، بالبوتاسيوم  أيًضا  مليئة  فهي   ،
السوائل وخفض  توازن  دوًرا يف  يلعب 
ضغط الدم ، تحتوي أنواع cukes عىل 
فيتامن K ، الذي يساعد يف دعم صحة 

العظام .
 الحفاظ عىل رطوبتك

عىل الرغم من أنها الحظت أنه مل يتم 
إجراء الكثر من األبحاث حول استهالك 
املياه املنقوعة عىل وجه التحديد (عىل 
عكس الطعام الكامل) ، فإن رشب ماء 
لزيادة  رائعة  طريقة  يكون  قد  الخيار 
تكن  مل  إذا  خاصة   ، جسمك  ترطيب 
مهتًا بشكل خاص برشب املاء العادي، 
تكون  أن  ميكن  الخيار  إضافة  فــإن 
طريقة سهلة لتعزيز النكهة ملساعدتك 
ارتفاع  مع  خاصة   ، رطبًا  البقاء  عىل 

درجة حرارة الطقس.
 الخيار هو أكرث األطعمة الغنية باملياه

البالغن رشب حوايل تسعة  يجب عىل 
يوميًا  املــاء  من  كوبًا  عرش  ثالثة  إىل 
تكافح  كنت  إذا   ، الطب  ملعهد  وفًقا 
من  اليومي  مدخولك  تلبية  أجل  من 
فإن   ، فقط  العادي  باملاء  السوائل 
الخيار  مثل  النكهة  محسنات  إضافة 
ميكن  األخرى  والخرضاوات  الفواكه  أو 
أن تحفزك عىل رشب املزيد ، ما يزيد 
من الرتطيب الكيل من املفيد بالتأكيد 
تلقاء  ترطيبًا من  أكرث  الخيار  يكون  أن 
املائة  يف   ٩6 من  يتكون  فهو   – نفسه 
رائعة  طريقة  يجعلها  هذا   ، املاء  من 
أو  تأكل  كنت  املاء سواء  كمية  لزيادة 

ترشبها.

الفوائد الصحية والطبية والعالجية لنبات النعناع

إذا كنت تحدق يف هاتفك بفارغ الصرب 
يف انتظار رسالة أو كونك مشرتك يف كل 
يدور حولك،  ما  كل  ملعرفة  املجموعات 
نفيس  باضطراب  مصاب  أنــت  فرمبا 
يسمى “فومو” أو الخوف من فوات أي 

.”psychcentral“ يشء، بحسب موقع
القلق  من  املشاعر  هذه  وصف  وميكن 
التخمن  ــرارات  وق والتخوف  املستمر 
الثانية بأنها خوف من ضياع أو فوات أي 

.FOMO شئ – ويعرف أيًضا باسم
مــا هــو الــخــوف مــن فـــوات أي شئ 

(FOMO)؟
الخوف من الضياع، FOMO ، هو القلق 

أو القلق املحيط بفقدان أشياء مثل:
-األحداث االجتاعية

-التجمعات
-أحدث القيل والقال أو األخبار

ال  عندما   FOMO يحدث  أن  ميكن 
يخرج  عندما  أو  حفلة،  إىل  دعوتك  تتم 
زمالئك يف العمل بعد العمل بدونك، أو 
االتجاهات  أحدث  يف  تشارك  ال  عندما 

عىل وسائل التواصل االجتاعي.
بسيطًا  أيًضا   FOMO يكون  أن  ميكن 
مثل التحقق بشكل روتيني من رسائلك 
تلتقط  وكأنه  أيًضا  يبدو  قد  النصية، 
أو   ، إشعاًرا  تتلقى  عندما  فوًرا  هاتفك 
تشرتك يف نشاط عىل الرغم من احتال 

اإلرهاق من جدول زمني كامل.
تأثر اضطراب الفومو عىل صحتك

ميكن أن يؤثر الفومو عىل صحتك العامة، 

فإذا أصبحت مثقاًل بالفعاليات واألنشطة 
االجتاعية لتجنب الخوف من فوات أي 
يشء، فقد يؤثر ذلك عىل نومك وعاداتك 

الغذائية ، ما يؤدي إىل:
تعب وإعياء

الصداع
عدم وجود الحافز

مشاكل األداء يف العمل أو املدرسة
إثارة  إىل  أيًضا   FOMO يؤدي أن  ميكن 
 ، FOMO القلق أوالشعور بالوحدة مع
ميكنك التنقل بن أفكار النقد الذايت مثل:

-“ماذا سيحدث إذا فاتني يشء ما أوإذا 
مل أكن هناك؟”

-“هل سيتم التحدث عني بشكل سلبي 
بسبب تفويتي للحدث؟”

ال  ألنني  كثرًا  يب  الناس  سيفكر  -“هل 
أتبع اتجاًها معيًنا؟”

هذه الدورة من األفكار املقلقة والحاجة 
إىل املواكبة ميكن أن تؤدي يف النهاية إىل 

ظهور أعراض االكتئاب.
كيف تتجنب الخوف من فوات أي شئ
القيام بـ “التخلص من السموم الرقمية”

من  االنــطــالق  يــســاعــدك  أن  ميــكــن 
وسائل  مثل   – الرقمية  املــســاحــات 
 – العاجلة  واألخبار  االجتاعي  التواصل 
يف  وتعمداً  حضوراً  أكرث  تصبح  أن  عىل 

حياتك اليومية.
ميكن أن تكون إزالة السموم من وسائل 
تسبب  قد  التي  االجتاعي  التواصل 
رائعة  طريقة  أيًضا  الفومو  من  الخوف 

لتحديث اتصالك بنفسك وما تحبه.
الحصول عىل مزيد من الوقت الجيد

ميكن أن يكون وضع هاتفك جانبًا وقضاء 
طريقة  لوجه  وجًها  أحبائك  مع  الوقت 
رائعة إلعادة تركيز عالقاتك األكرث أهمية.

أفضل  والعائلة  األصدقاء  يكون  ما  غالبًا 
األشخاص الذين تلجأ إليهم عندما تحتاج 
والقبول،  الحب  بأنك تستحق  تذكر  إىل 

بغض النظر عا يفعله اآلخرون.
التأمل

، مثل  اليقظة  ميكن أن تكون مارسات 
الشعور  لتنمية  رائعة   ، واليوجا  التأمل 

بالهدوء والبقاء يف اللحظة الحالية.
والرتكيز  العقل  تهدئة  يؤدي  أن  ميكن 
كل  بأن  وعيك  زيــادة  إىل  تنفسك  عىل 
يستحق  ال  قد  حاليًا  الفومو  يسبب  ما 

طاقتك أو وقتك.
الطبيعة  يف  لطيفة  بجولة  القيام  حتى 
الشعور  استعادة  يف  يساعد  أن  ميكن 
بالتوازن والغرض الذي ال ميكنك الحصول 
واإلعجاب  التمرير  من  ببساطة  عليه 
التواصل  مــواقــع  عــىل  بــاملــشــاركــات 

االجتاعي.
قد تساعدك كتابة املذكرات يف تحديد ما 
يكون  عندما  لديك  الخوف  يحفز  الذي 
لديك فكرة واضحة عن من أو ما الذي 
الضياع، فقد يكون  يسبب مخاوفك من 
من األسهل إع صياغة عالقتك حول تلك 

األفكار واملشاعر.

لو ماسك موبايلك طول الوقت.. قد تكون مصابا 
باضطراب “فومو” أو الخوف من فوات شىء

لو ماسك موبايلك طول الوقت.. قد تكون مصابا 
باضطراب “فومو” أو الخوف من فوات شىء
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“ليتل  هو  رمزيا  اســا  حملت 
عىل  الوحيد  والشخص  ــوي”  ب
متنها الذي احتفظ برسد تفصييل 
التي غرت  الرسية  بالغة  للمهمة 

العامل.
من  املؤلف  لويس  سجل  يعد 
القليلة  الدقائق  لتلك  صفحة   11
القرن  يف  الوثائق  أهم  بن  من 
العرشين، وهو رسد مرّوع ومفجع 
يف كثر من األحيان لتلك اللحظات 
بالذات بن عامل ما قبل الذرة وما 
رضب  يتم  أن  قبل   – الذرة  بعد 
مل  الوثائق  هذه  لكن  هروشيا، 
يرها الجمهور منذ أن تم بيعها ىف 
عام 2002 ىف مزاد أمريىك مشهور 

للنارش مالكومل فوربس.
ــد قصف  ــرص ت ــقــة  ــي وث ــرح  طـ
للبيع  هروشيا من داخل طائرة 

ىف مزاد
ــد قصف  ــرص ت ــقــة  ــي وث ــرح  طـ

للبيع  هروشيا من داخل طائرة 
ىف مزاد

طرح  سيتم  عــامــا،   20 وبــعــد 
“قصف  املساة  الوثائق  هــذه 
يف   ”1٩45 أغسطس   6 هروشيا 
مزاد، وذلك يف 16 يوليو، وسيضم 
أكرث من 50  التاريخي  املزاد  هذا 
قطعة أثرية غر عادية عرضت يف 

تاريخ الرتاث.
ىف هذا السياق، قال جو مادالينا، 
ملزادات  التنفيذي  الرئيس  نائب 
املعروف  غر  “مــن  هريتيدج: 
ــدة  واح وثيقة  وجــود  تقريبًا 
جديد  عر  فجر  بزوغ  إىل  تشر 
ذلك  ومــع  البرشية،  تاريخ  يف 
تجربته  يقدم  لويس  سجل  فإن 
العميقة باعتبارها السجل الوحيد 
لحظة بلحظة مليالد العر الذري. 
ال  سجل  مبثابة  األبد  إىل  وستظل 

يقدر بثمن يف تاريخ البرشية”.

بهذه  فعلنا”..  ــاذا  م إلهي  “يــا 
أ.  روبرت  الكابنت  كتب  الكلات 
 2٩-B لويس، مساعد قائد الطائرة
 Enola املسمى   Superfortress
وقت  بعد  الكلات  تلك   ،Gay
صباًحا   8:16 الساعة  من  قصر 
بعد  أى   ،1٩45 أغسطس   6 يف 
وزمالؤه  هو  قيامه  من  لحظات 
بإلقاء القنبلة الذرية عىل مواطنى 
التى  اللحظة  تلك  هروشيا، 
بفعل  التاريخ،  مجرى  فيها  تغر 
كرة نارية نووية تسببت ىف إنهاء 
مدينة، ومات ما ال يقل عن 100 
ألف إنسان وشارفت حرب عاملية 

عىل نهايتها.
كل  يسجل  لويس  ــرت  روب كــان 
بن  من  كــان  إذ  عاشها،  لحظة 
“إينوال  طاقم  أفراد  من  عرشات 
التي  القنبلة  سلموا  الذين  جاي” 
والتي  طن،  كيلو   15 وزنها  يبلغ 

يا إلهى ماذا فعلنا..طرح وثيقة ترصد قصف 
هريوشيما من داخل طائرة للبيع فى مزاد

 30 لثورة  التاسعة  بالذكرى  احتفاال 
إيناس  الدكتورة  الفنانة  يونيو. قررت 
عبد الدايم وزيرة الثقافة فتح املواقع 
الثقافية والفنية، مسارح البيت الفنى 
الشعبية  الفنون  قطاع  للمرسح، 
قصور  ــرا،  األوب دار  واالستعراضية، 
الفنون  ومتاحف  الثقافة،  وبيوت 
مجانا  املحافظات  بجميع  تشكيلية 

للجمهور يوم الخميس 30 يونيو.
عبد  إيناس  الدكتورة  الفنانة  قالت 
 30 ثورة  إن  الثقافة،  وزيرة  الدايم، 
يونيو بداية الطريق لبناء الجمهورية 
مسرة  انطالق  ونقطة  الجديدة 
وأضافت  مر،  يف  الشاملة  التنمية 
أنها باتت عيداً قومياً يؤكد وعي أبناء 
صنع  عىل  قدرتهم  ويعكس  الوطن 

حارضهم ورغبتهم ىف خلق مستقبل 
أفضل، مشرة إىل أن االحتفاالت تضم 
يف  تقام  متنوعة  وفعاليات  أنشطة 
الدعوة  ووجهت  مر،  ربوع  جميع 
يف  بثورتهم  لالحتفال  املرين  لكل 
العروض  خالل  من  املحافظات  كل 
التى  الثقافية  واألنشطة  الفنية 

تنظمها وزارة الثقافة.

احتفااًل بثورة ٣0يونيو..وزيرة الثقافة 
تقرر فتح مواقع الوزارة مجانًا للجمهور

قصة أثر.. إبريق طبطق يعود للعصر اململوكى يعرض فى متحف الفن اإلسالمى
قطعة  عىل  اليوم  الضوء  نسلط 
النحاس،  من  إبريق  وهى  أثرية 

العر  ــعــود   ت الــتــى  القطعة 
 / هـ  ــرن741-70٩  ــق ال اململويك، 
نستعرض  حيث  م،   1340-130٩
مع صورتها  قطعة  بشكل مستمر 
وبعض املعلومات عن تلك القطعة 

ومكان عرضها، إىل جانب العر 
الذى تنتمى إليه.

املكفت  النحاس  من  إبريق 
بالفضة عليه زخارف وكتابات 
بخط النسخ  تتمثل ىف ألقاب 
“ما  منها  اإلبريق  صاحب 
األرشف  املقر  برسم  عمل 

العايل املولوي العاملي العاديل 
املرابطي  املجاهدي  الغازي 

املليك املخدومي السيفي طبطق 
أمراء  من  وهو  األرشيف”،  املليك 
قالوون  بن  خليل  األرشف  امللك 
ــوك  رن اإلبــريــق   عــىل  ويظهر 
يدل  (شعارات) تحمل رسم كأس 

صعيد  يف  ــوص  ق مدينة  حكم 
يزخرفه  مصب  ولإلبريق  مر, 
ثالثة أرشطة يحمل أوسطها كتابة 

بغطاء  زود  كــا  دعــائــيــة 
وضعت  ومبصفاة  مبفصلن 
ُعرث عىل هذا  وقد  داخلها.   يف 
اإلبريق يف حفائر مبدينة قوص يف 
املتحف  ىف  ويعرض  مر،  صعيد 

الفن اإلسالمى.
اإلســالمــى  الــفــن  متحف  يضم 
اآلثار  من  مجموعة  وأروع  أكرب 
العامل،  مستوى  عىل  اإلسالمية 
وعــرض  تجميع  فــكــرة  بـــدأت 
التحف اإلسالمية ىف عام 1880م 
املتحف  تأسيس مبنى  تم  ومنها 
عهد  ىف  1٩03م  عام  ىف  وافتتح 
الثاين،  حلمى  عباس  الخديوى 
عىل  واجهته  تصميم  تــم  ــد  وق
اململوكية  العارة  واجهات  نسق 
وهو يقع بجوار مبنى دار الكتب 

القومية.
طبطق يعود للعر اململوىك

حادث  أثــر  عىل  املتحف  تــرضر 
ــة أمــن  ــري ــدي تــفــجــر مــبــنــى م
تم  وقــد  2014م،  عــام  القاهرة 

الرشابدار  أو  الساقي  وظيفة  عىل 
السلطان-   سقي  عن  املسؤل   –
طبطق  وتوىل  يشغلها,  كان  التى 

وافتتاحه  تجديده 
وهو  2017م،  ــام  ع
طابقن  مــن  يتكون 
أكرب  املتحف  ويضم 
من  للقطع  مجموعة 
العامل  أنحاء  مختلف 
تسمح  والتى  اإلسالمى 
عرب  بالتجول  للزائر 
التاريخ  فــرتات  جميع 
حيث  اإلســــالمــــي، 
موضوعاتها  تنوعت 
مـــن فــلــك وطــب 
كا  وغرها،  وعــارة 

تنوعت مواد صنعها من 
منحوتة  خشبية  أعــال 

مزينة  خزفية  وقطع  بدقة، 
غاية  ومخطوطات  بإتقان 
الندرة. ومن أهم كنوز  ىف 
الكعبة  مفتاح  املتحف 
اململوىك  الــعــر  ــن  م
تحمل  نسيج  وقطعة 

أقدم كتابة كوفية.
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الحرشات  أن  الباحثون  كشف 
بالكاد  تزن  التي  الصغرة  الروبوتية 
أكرث من مشبك ورق وتتوهج أثناء 
طرانها ميكن استخدامها للمساعدة 
يف مهام البحث واإلنقاذ، حيث طور 
املهندسون يف معهد ماساتشوستس 
بحجم  ــات  ــوت روب للتكنولوجيا 
اصطناعية  عضالت  ذات  الحرشات 
بخفة  بالتجول  لهم  تسمح  صغرة 
أجنحتها  رفرفة  طريق  عن  حركة 

برسعة.
“ديىل  صحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا 
املهندسون  وجد  الربيطانية،  ميل” 
اآلن طريقة لتضمن جزيئات صغرة 
جًدا يف هذه العضالت االصطناعية، 
ملونًا  ضوًءا  تصدر  أنها  يعني  ما 

أثناء الطران.
هذا  استخدام  للروبوتات  وميكن 
البعض،  الضوء للتواصل مع بعضها 
لإلشارة  استخدامها  حتى  وميكن 

األمريكية  التكنولوجيا  أدخلت رشكة 
ميزة   Google الجنسيات  متعددة 
تتيح   ”Gmail Offline“ جديدة 
اتصال  مع   Gmail استخدام  لك 
ميكنك  أنه  يعني  وهذا  باإلنرتنت، 
عليها  والــرد   Gmail رسائل  قــراءة 
تكون  ال  عندما  حتى  فيها  والبحث 
ذلك  عىل  وعالوة  باإلنرتنت،  متصالً 
 Gmail“ ميزة  استخدام  ميكن  ال   ،
متصفح  نــافــذة  يف  إال   ”offline
Chrome (ال تستخدم وضع التصفح 

املتخفي).
للوصول بسهولة إىل Gmail يف وضع 
عدم االتصال ، تويص Google بوضع 
mail. الرابط –  إشارة مرجعية عىل 

.Chrome يف google.com
هل يعمل Gmail بدون اإلنرتنت؟

اآلن ميكن للمستخدمن قراءة رسائل 
فيها  والبحث  عليها  والرد   Gmail
حتى إذا مل يكن هناك اتصال باإلنرتنت 
mail.google. ــارة  زي طريق  عن 

com. تويص Google بوضع إشارة 
mail.google. الرابط مرجعية عىل 

 Chrome متصفح  نوافذ  يف   com
لتسهيل استخدامه.

إلكرتوين  بريد  إرســال  ميكنني  هل 
بدون اإلنرتنت؟

استخدام  اآلن  املمكن  من   ، نعم 
االتــصــال  ــدون  بـ حــتــى   Gmail
قراءة  ميكنك   ، وبالتايل  باإلنرتنت. 
وأرشفتها  اإللكرتوين  الربيد  رسائل 
وإنشاءها  فيها  والبحث  وحذفها 

دون الحاجة إىل االتصال باإلنرتنت.
 Gmail ميزة  تشغيل  يتم  كيف 

Offline؟
اتبع هذه الخطوات:

من  جيميل  موقع  إىل  انتقل   –
 Google Chrome متصفح  نافذة 
وضع  يف  وليس   ، العادي  الوضع  يف 

التصفح املتخفي.
الخاص  الوارد  صندوق  فتح  -سيتم 
بك ، ثم انقر فوق خيار اإلعدادات 

أو زر العجلة املسننة
– انقر اآلن عىل الخيار “انظر جميع 

اإلعدادات”
– انقر اآلن عىل عالمة التبويب “بال 
اتصال” التي تظهر يف الجزء العلوي 
، ثم انقر فوق مربع االختيار “متكن 
النقر  مبجرد  اتصال”.  دون  الربيد 
فوق مربع االختيار ، سرتى إعدادات 

جديدة
الربيد  رسائل  ــام  أي عــدد  حــدد   –
مزامنتها  يف  ترغب  التي  اإللكرتوين 

مع Gmail الخاص بك
االحتفاظ  خيار   Google -يعرض 
أو  االتصال  عدم  وضع  يف  بالبيانات 
إزالة البيانات يف وضع عدم االتصال 
باإلضافة إىل مقدار املساحة املتبقية 

عىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك
بالبيانات  االحتفاظ  تحديد  -بعد 
 ، إزالتها  أو  االتصال  عدم  وضع  يف 
التغيرات”  “حفظ  الخيار  عىل  انقر 

Gmail Offline وسيتم تنشيط

التجسس Hermit عىل أجهزتها ، وفًقا 
.٩to5Mac لتقارير

وكيف  املؤسسة  تطبيقات  هي  ما 
ساعدت يف انتشار Hermit؟

للرشكات  حرية  شهادات  أبل  تقدم 
عىل  املــؤســســة  تطبيقات  لــتــوزيــع 
التطبيقات.  متجر  خــارج  موظفيها 
تطبيقها   RCS وزعت   ، للتقرير  وفًقا 
باعتباره   iOS مستخدمي  عىل  املزيف 
تطبيًقا مؤسسيًا يخفي برنامج التجسس 
اتصاالت  تطبيق  وكأنه  ليبدو  الناسك 
هذه  عىل  ويتعذر  رسمي،  مراسلة  أو 
النظام  ملفات  إىل  الوصول  التطبيقات 
الداخلية أو بيانات املستخدم دون إذن 
وضع  قواعد  لنفس  وفًقا  تعمل  ألنها 

روبوتات بحجم الحشرات تتوهج أثناء 
طريانها ويمكن استخدامها فى مهام اإلنقاذ

متجر  تطبيق  أي  يحتاج  التي  الحاية 
تطبيقات آخر إىل اتباعها.

ومع ذلك ، فمن األسهل عىل تطبيقات 
املؤسسات االستفادة من هذه الثغرات 
ألن   iOS التشغيل  نظام  يف  املوجودة 
أبل ال تراجع هذه التطبيقات، وتشمل 
بعض مآثر Hermit – تسجيل الصوت 
توجيه  ــادة  وإعـ  ، امليكروفون  مــن 
الصور  وتخزين   ، الهاتفية  املكاملات 
اإللكرتوين  الربيد  ورسائل  والرسائل 
الحايل  املوقع  عىل  التأثر  إىل  باإلضافة 

للجهاز.
برامج  انتشار  آبل  رشكة  أوقفت  كيف 

التجسس Hermit عىل أجهزتها
لوقف  طريقة  آبــل  رشكــة  اكتشفت 

 Hermit التجسس  برنامج  انتشار 
الحسابات  “جميع  إبطال  خالل  من 
بربامج  املرتبطة  املعروفة  والشهادات 
التجسس” ، كا يذكر التقرير. سيؤدي 
الضار  التطبيق  توزيع  إيقاف  إىل  هذا 
خارج متجر التطبيقات، وهذا ال يجعل 
من  متاًما  مأمن  يف   iOS مستخدمي 
Hermit حيث أن RCS Lab قد يجد 
لتوزيع   iOS “الستغالل  أخرى  طريقة 
كا  بهم”  الخاصة  التجسس  برامج 
للحفاظ  طريقة  أفضل  التقرير.  يذكر 
الذكية  الهواتف  مستخدمي  أمان  عىل 
غر  روابــط  أي  فوق  النقر  عدم  هي 
معروفة أو تثبيت تطبيقات من مصادر 

غر معروفة.

كيف تحاول أبل الحد من انتشار تطبيق برامج 
التجسس “Hermit” على أجهزتها

كيف تحاول أبل الحد من انتشار تطبيق برامج 
التجسس “Hermit” على أجهزتها

للمساعدة يف حاالت الطوارئ.
تم  إذا  املثال،  سبيل  عىل  أنه  كا 
وإنقاذ  بحث  مهمة  يف  إرســالــه 
للروبوت  ميكن  منهار،  مبنى  إىل 
استخدام  الناجن  عىل  يعرث  الذي 
األضواء لإلشارة إىل اآلخرين وطلب 

املساعدة.
ماساتشوستس  معهد  باحثو  وأظهر 
لصنع  جديدة  طريقة  للتكنولوجيا 
للحرشات  اصطناعية  عــضــالت 
تكديس  طريق  عــن  الروبوتية 
املطاط  ــن  م متناوبة  طبقات 
الصناعي وإلكرتود األنابيب النانوية 

الكربونية بأسطوانة اسفنجية.
عىل  جهد  تطبيق  يتم  عندما 
األقــطــاب  تضغط  ــة،  ــوان ــط األس
الصناعي،  املطاط  عىل  الكهربائية 
أجنحة  امليكانييك  اإلجهاد  ويثر 

الروبوت.
تيضء،  األجنحة  لجعل  ــه  أن كا 

جزيئات  اآلن  الباحثون  ــج  دم
كهربائيا  املتوهجة  الزنك  كربيتات 
يف العضالت االصطناعية للروبوتات.
الزنك هذه  تكون جسيات  عندما 
جًدا  قوي  كهربايئ  مجال  وجود  يف 
منها  تنبعث  فإنها  ــرتدد،  ال وعــايل 
الضوء  من  ذريــة  دون  جسيات 

تُعرف بالفوتونات.
ميكنهم  أنــه  الباحثون  واكتشف 
إلنشاء  الــعــايل  الجهد  استخدام 
العضالت  يف  قوي  كهربايئ  مجال 
الروبوت  دفــع  ثم  االصطناعية، 
إضاءة  يف  يتسبب  ما  عاٍل،  برتدد 
ووجدوا  ساطع،  بشكل  الجسيات 
الكيميائية  الرتكيبة  تعديل  أن 
الضوء  لون  يغر  الزنك  لجزيئات 
جزيئات  الباحثون  صنع  املنبعث. 
خرضاء وبرتقالية وزرقاء، كا وجدوا 
طريقة لجعل العضالت االصطناعية 
تصدر ضوًءا متعدد األلوان ومنمًقا.

التهديدات  تحليل  مجموعة  نرشت 
مؤخرًا  جوجل  لرشكة  التابعة   (TAG)
املساة  التجسس  برامج  حول  بحثها 
الكشف عن  والتي ميكنها   ”Hermit“

.iOS و Android أجهزة
تتبع  عن  مسؤولة   TAG تعد  حيث 
املدعومة  والقرصنة  الهجات  وتحليل 
صادر  لتقرير  ووفًقا  الحكومات،  من 
مدونة  أكدت   ،  TechCrunch عن 
تجسس  برنامج  وجود  الرسمية   TAG
رشكة  ــة  ــدون امل وتتهم   ،Hermit
 RCS Lab اإليطالية  الربمجيات 
التي  التجسس  برامج  مبتكر  بأنها 
و   iOS مستخدمي  مهاجمة  ميكنها 
 TAG بحث  حدد  وقد   ،Android
يف   Hermit التجسس  برنامج  ضحايا 

إيطاليا وكازاخستان.
كيف ينترش برنامج التجسس ؟

يف  الجانبي  التحميل  عملية  ساعدت 
عىل   Hermit التجسس  برامج  توزيع 
 App خارج  األساسين  النظامن  كال 
Store و جوجل Play Store، ويف هذه 

العملية ، يرسل املهاجمون رسالة نصية 
بها رابط ضار يخدع الضحايا ويقنعهم 
الوقت  ويف  وتثبيته،  التطبيق  بتنزيل 
نفسه ، يسمح Android للمستخدمن 
بسهولة من خارج  التطبيقات  بتثبيت 

متجر التطبيقات.
أكرث   iOS أجهزة  يف  نفسها  العملية 
ليست  ولكنها  ــيء  ال بعض  تعقيًدا 
رشكة  اكتشفت   ، ذلك  ومع  مستحيلة. 
برامج  انتشار  من  للحد  طريقة  أبل 

هل يمكن استخدام Gmail بدون 
االتصال باإلنرتنت؟
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رسائل املحكمة إىل املجتمع واإلنسانية بمحاكمة نرية 
أشرف: الرغبة صارت حبا والقتل ألجله انتصارا.. وال بد 
من وقفة.. ولآلباء واألمهات: ال ترتكوا أبناءكم ألوهامهم

تشريح جثة فتاة قتلت بطلق نارى عن طريق 
الخطأ فى مشاجرة ببوالق الدكرور

املنصورة،  جنايات  محكمة  قررت 
نرة  بقتل  املتهم  أوراق  إحالة 
املنصورة،  جامعة  طالبة  أرشف 
زميلها  يد  عىل  غدرا  قتلت  والتى 
أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، 
ىف  الرشعى  الــرأى  ألخذ  للمفتى 
العمد،  القتل  بتهمة  إعــدامــه 
املقبل  يوليو   6 جلسة  وتحديد 

للنطق بالحكم.
بهاء  املستشار  كلمة  وشهدت 
املحكمة،  رئيس  املــرى،  الدين 
وجهها  التى  الرسائل،  من  العديد 
ولإلنسانية  وللمجتمع،  للمتهم، 

أيضا.
وقال القايض يف كلمته: “دنيا مقبلة 
عىل  متكالب  وإنسان  زخارفها، 
مفاتنها، مادية سيطرت، فاستلبت 
يقٌن  آلة.  اإلنسان  وصار  العقول 
غاب، وباطل بالزيف يحيى، وبيت 
واملؤنسات  آلخر،  أو  لسبب  غاب 
املوتورين  نظر  يف  رصن  الغاليات 
ونفس  فواتر،  والقوارير  سلعة، 
تدثرت برداء حب زائف مكذوب، 
اختلطت  عــر  بثقافة  تــأثــرت 
حبا،  صارت  الرغبة  املفاهيم.  فيه 
واالنتقام  انتصارا،  ألجله  والقتل 
شجاعة، والجرأة عىل قيم املجتمع 
هذا  ومن  مكفولة،  حرية  تسمى 
وقود  مشوها..  جنينا  ولد  الرحم، 

النشء  بات  حطبها..  صار  األمــة 
وثقافات  مشوهة،  قــدوة  ضحية 
هذا هو حالها، ومن فرط شيوعه، 
كشفا  كثرين،  قبيل  من  واعتباره 
لواقع، زين لهم فرأوه حسنا، فكان 
أفتذهب  نتاجا،  له  اليوم  جــرم 

نفسنا عليهم حرسات؟!
عىل  نأخذ  مل  إن  الخلل،  هذا  إن 
أيدي املوتورين ومروجيه، استفحل 
رضره، وعز اتقاء رشه، واتسع الرتق 

عىل الراتق.
املحكمة  تطلق  تقدم،  ما  ولكل 
ال  املجتمع..  فئات  كل  يا  صيحة: 
بد من وقفة، يا كل من يقدر عىل 
فعل يشء.. هلموا، اعقدوا محكمة 
اإلنسان  ــوى  ق بــن  ــربى،  ك صلح 
املتباينة، لننمي فيه أجمل ما فيه، 
حظرة  إىل  امللتوي  النشء  أعيدوا 
اإلنسانية، علموهم أن الحب قرين 
ال  واألمان،  السكينة  قرين  السالم، 
الدماء،  وسفك  بالقتل  أبدا  يرتفع 
وليس  الجنة  من  ريح  الحب  أن 
تشوهوا  ال  الجحيم،  من  وهجا 
القدوة يف معناها، فتنحل األخالق، 
عظموها تنهض األمة، هكذا يكون 
التناول بالرتبية، باملوعظة الحسنة، 
تكون  مبنهج  بالفنون،  بالثقافة 
الوسطية وسيلته، والتسامح صفته، 
والرشد غايته. وإىل اآلباء واألمهات 

املشدد 7 سنوات لسائقني وفالح لشروعهم فى قتل 
شخصني لخالفات بينهم بالشرقية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة 
بترشيح جثة فتاة قتلت بطلق نارى 
الدكرور، أطلقه أحد  مبنطقة بوالق 
آخرين،  مع  مشاجرة  ىف  األشخاص 
األمنية  األجهزة  تحريات  وطلبت 
حول الواقعة؛ للوقوف عىل ظروفها 

ومالبساتها.
إصابتها  نتيجة  مرعها  فتاة  لقيت 
مبحيط  سرها  خالل  نــاري،  بطلق 

من  ــدد  ع بــن  نشبت  مــشــاجــرة 
األشخاص، يف بوالق الدكرور ومتكن 
عىل  القبض  من  املباحث  رجــال 
بالواقعة،  محرض  وتحرر  املتهمن، 
وأخطرت النيابة املختصة للتحقيق.

بالًغا  الجيزة  أمن  مديرية  تلقت 
إصابتها  نتيجة  فتاة  مقتل  يفيد 
الــدكــرور،  ــوالق  ب يف  ــاري  ن بطلق 
محل  إىل  املباحث  رجــال  وانتقل 

فتاة  سر  خالل  أنه  وتبن  الواقعة، 
عدد  بن  نشبت  مشاجرة  مبحيط 
من األشخاص، بسبب خالفات بينهم 
أطلق أحد املتشاجرين أعرة نارية، 
أسفر  ما  الفتاة،  إحداها  أصابت 
املباحث  رجال  متكن  مقتلها.  عن 
والقبض  املتهمن  هوية  تحديد  من 
بالواقعة،  محرض  وتحرر  عليهم، 

وتولت النيابة املختصة التحقيق.

قضت محكمة جنايات الزقازيق، 
بالسجن  وفالح  سائقن  مبعاقبة 
لقيامهم  سنوات   7 املشدد 
بالرشوع ىف قتل شخصن بسبب 
مركز  بدائرة  بينهم  خالفات 

فاقوس.
املستشار  برئاسة  القرار  صدر 
الشهاوي، وعضوية  أحمد محمد 
الشحات،  املستشارين وائل عمر 
السيد،  عبدالعظيم  ومحمد 
السيد،  مصطفى  ومحمد 
نبيل شكري، ومحمد  وسكرتارية 
القضية  أحداث  تعود  إبراهيم. 
رقم 21557 لسنة 2021 جنايات 
واملقيدة  فاقوس،  رشطة  مركز 
کيل   2021 لسنة   1578 برقم 

 28 ليوم  الزقازيق،  شال 
األجهزة  تلقت  عندما  أغسطس، 
الرشقية،  أمن  مديرية  يف  األمنية 
من  إشارة  بورود  يفيد  إخطاًرا 
املركزي،  فاقوس  مستشفى 
ع  العال  عبد   ” من  كل  بوصول 
بالجانب  نافذ  بجرح  مصابا   ” ع 
األيرس،42 عاما فالح مقيم أشكر 
عاما   48 ع س”  و”سامل  فاقوس، 
نافذ  بجرح  مصابا  جرار  سائق 

بالصدر.
قام  التى  التحريات  من  تبن 
رشطة  مركز  مباحث  ضباط  بها 
محمد  الرائد  برئاسة  فاقوس، 
املركز،  مباحث  رئيس  حيدة، 
رئيس  عنرت،  وليد  العميد  برئاسة 

فرع البحث الجناىئ لفرع الرشق، 
 45  ” ع  ع  من”عليوة  كل  قيام 
الساعنة  مقيم  سائق  عاما 
مركز فاقوس، وشقيقه ” محمد” 
مقيم  توك  توك  سائق  عاما   43
 35 ال”  م  سامح  الساعنة،و” 
الساعنة،  مقيم  فالح  عاما 
عليها  املجنى  عىل  بالتعدى 
خالفات  اثر  عىل  أبيض  بسالح 
بينها قاموا بالرتصد لهم والرتبص 
رشوع  إصابتها  محدثن  بها 
املتهمن  القبض عىل  تم  قتل.  ىف 
العامة  النيابة  عىل  وبالعرض 
إىل  القضية  أوراق  إحالة  قررت 
التي  الزقازيق،  جنايات  محكمة 

أصدرت حكمها املتقدم.

تعولون،  من  تضيعوا  ال  ــول:  أق
يف  غوصوا  ناقشوهم،  صاحبوهم، 
ألوهامهم،  ترتكوهم  ال  تفكرهم، 

اغرسوا فيهم القيم.
بفعل  جئت  ــول:  أق القاتل  وإىل 
أرست  أبية  ــا  أرض هــز  خسيس، 
بطعنات  طاهرا  دما  أرقت  لويس، 
اإلنسانية  ذبحت  جريئة،  غــدر 
بريئة.  أن ذبحت ضحية  يوم  كلها 
إن مثلك كمثل نبت سام يف أرض 
أن  قبل  القمع  عاجله  كلا  طيبة، 
ميتد، كان خرا للناس ولألرض التي 

نبت فيها.
-678c -4ecc0d43 -2٩0287

c٩56dca3754c-4d٩e-abf5
مطالعة  “بعد  الدعوى  إىل  ونعود 
الشفوية  املرافعة  وساع  األوراق 
ــأن وجــدان  اط فقد  ــة،  ــداول وامل
املحكمة متام االطمئنان وباإلجاع، 
الثانية، من  الفقرة  إعال نص  إىل 
اإلجراءات  قانون  من   381 املادة 
املحكمة  قــررت  لذلك  الجنائية، 
فضيلة  إىل  القضية  أوراق  إرسال 
الــرأي  ألخــذ  الجمهورية،  مفتى 
باملتهم،  اإلعــدام  عقوبة  إنزال  ىف 
جلسة  بالحكم  للنطق  وحــددت 
السادس  يوم  املوافق  األربعاء  يوم 
رفعت   2022 يوليو  شهر  مــن 

الجلسة”. 
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الزهور يكرم نورا الحناوي صاحبة االنجاز 
التاريخي لجمباز األيروبيك

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

املستشار  برئاسة  الزهور  نــادي  كرم 
املنتخب  العبة  ــرداش  ــدم ال محمد 
نورا  الزهور  ونــادي  للجمباز  الوطني 
الحناوي بعد حصولها عىل املركز السابع 

يف بطولة العامل للجمباز األيروبيك.
املنتخب  العبة  الحناوي  نورا  واحتلت 
الوطني األول لجمباز األيروبيك، ونجمة 
نهايئ  يف  السابع  املركز  الزهور،  نادي 
الربتغال،  يف  أقيمت  التي  العامل،  بطولة 

برصيد 18600 نقطة.
إىل  تأهلت  قد  الزهور  نجمة  وكانت 
الثامن  املركز  احتلت  أن  النهائيات بعد 

يف التصفيات برصيد 18.٩50 نقطة.
دولة   22 مبشاركة  البطولة  وأقيمت 
والربتغال  وفرنسا  “األرجنتن  وهــي: 

وأسرتاليا  وإيطاليا  واملــجــر  وكــوريــا 
واليونان  وتركيا  وأوكرانيا  ورومانيا 
وسلوفاكيا  والربازيل  وبلغاريا  وبــرو 
وفنلندا والهند والصن والنمسا وانجلرتا 

والتشيك ومر”.
الزهور  نــادي  إدارة  مجلس  قام  كا 
فرق  من  والعبة  العبا   250 بتكريم 
الزهور للجمباز الفني (جمباز فني رجال 
وانسات  رجــال  ترامبولن   – وانسات 
للموسم  وانــســات)  رجــال  آيروبك   –
عيل  لحصولهم   2022/2021 الريايض 

العديد من امليداليات املتنوعة.
اإلسكواش  فريق  العبي  تكريم  وايًضا 
الدوري  يف  الرابع  املركز  لحصولهم عيل 
ملوسم  وسيدات  رجال  عمومي  العام 

الفنية  للجنة  الشهري  االجتاع  شهد 
والــذى  الــدويل  الخاص  لألوملبياد 
الفنية  اللجنة  اعضاء  مبشاركة  يقام 
االستاع   ، الزووم  تقنية  باستخدام   ،
املغريب  السباحة  مدرب  تجربة  اىل 
صالح  مبشاركة  الشاطبي  ــس  إدري
لألوملبياد  الوطني  املدير  السار 
د.  من  كل  وحضور  املغريب  الخاص 
عاد محيى الدين مدير عام الرياضة 
الفوىل مدير عام  والتدريب ورشيف 
االلعاب واملسابقات الرئاسة اإلقليمية 

لألوملبياد الخاص الدويل .
التي  االوىل  املــرة  هي  هــذه  وتعد 
الدولية  الفنية  اللجنة  فيها  تستمع 
منطقة  اىل  ينتمي  مــدرب  لتجربة 
الرشق االوسط وشال افريقيا والتي 
عربية  دولة   22 عضويتها  يف  تضم 
املهندس  ويرأسها  ايــران  اىل  اضافة 
أقدم  يعد  والذى  الوهاب  عبد  امين 
اإلقليمن  الرؤساء  بن  إقليمي  رئيس 
تقسم  وفــق  السبع  العامل  ملناطق 
اىل  العامل  الــدويل  الخاص  األوملبياد 

سبع مناطق .
الدولية  الفنية  اللجنة  استاع  ويأيت 

. 2022/2021
املغطاة  بالصالة  التكريم  حفل  وأقيم 
بحضور  نر  مدينة  الــزهــور  بنادي 
رئيس  ــرداش،  ــدم ال محمد  املستشار 
الرشيطي؛  إيهاب  واملستشار  النادي؛ 
أمن  عادل،  وعيل  النادي،  رئيس  نائب 
أمين  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  الصندوق؛ 

برم، ومحمد مطيع، ونشوى النحاس.
الدمرداش  محمد  املستشار  أعرب  وقد 
التي  الجيدة  بالنتائج  سعادته  عن 
الرياضات  يف  الزهور  أبطال  يحققها 
تعترب  النتائج  هذه  أن  مؤكًدا  املختلفة 
نتاج اهتام مجلس إدارة النادي بتطوير 

املنظومة الرياضية يف مختلف األلعاب.

يعد  ألنه  نظرا  عريب  مدرب  لتجربة 
مجال  يف  العاملن  املدربن  اقدم  من 
ما  ومنذ  باملنطقة  الخاص  األوملبياد 

يقرب من الربع قرن .
تم  بأن  الدين  محى  عاد  د.  ورصح 
لعدد  نظرا  املغريب  املــدرب  اختيار 
مدربا  فيها  عمل  التي  السنوات 
الفكرية  االعاقة  ذوي  مع  للسباحة 
و  االلعاب  من  الكثر  يف  ومشاركته 
املسابقات سواء عىل املستوى الوطني 
اجل  ومن   ، العاملي  او  اإلقليمي  او 
ونقل  املدربن  بن  الخربات  تبادل 
عملية  ــاءت  ج الناجحة  التجارب 

تسطر  املرية  البعثة  الرياضة:  وزير 
البحر  ألعاب  دورة  يف  جديدة  إنجازات 
املتوسط بالجزائر بعد تحقيق 15 ميدالية 

متنوعة حتى اآلن
الشباب  الدكتور أرشف صبحى وزير  قال 
املنتخبات  :”أن العبى والعبات  والرياضة 
دورة  منافسات  يف  املشاركن  الوطنية 
إنجازات  يُسطرون  املتوسط  البحر  ألعاب 
املبهر  بأدائهم  املرية،  للرياضة  جديدة 
املنافسات،  مختلف  يف  يقدمونه  الذى 
امليداليات  مبختلف  بالفوز  يُكلل  والذى 
“وهران”  مدينة  تستضيفها  التي  بالدورة 
 24 من  الفرتة  يف  الجزائرية  بالجمهورية 

يونيو حتى 6 يوليو املقبل”.
ميدالية   (15) املرية  البعثة  حققت 
منافسات  يف  اآلن-  -حتى  متنوعة 
 (4) بواقع  املتوسط  البحر  ألعاب  دورة 
فضية،  ميداليات  و(5)  ذهبية،  ميداليات 
و(6) ميداليات برونزية، وذلك يف رياضات 

“املصارعة، الكاراتيه، تنس الطاولة”.

وزير الرياضة: البعثة املصرية تسطر إنجازات جديدة يف دورة ألعاب البحر املتوسط بالجزائر بعد تحقيق 15 ميدالية متنوعة حتى اآلن
ويتابع وزير الشباب والرياضة بصفة دورية 
مع البعثة املرية كافة التطورات املتعلقة 
املقبلة،  للمنافسات  الالعبن  باستعدادات 
املتطلبات  جميع  توافر  عىل  واالطمئنان 
السفر  مع  بالتنسيق  للبعثة  واالحتياجات 
املري بالجزائر، يف إطار تهيئة املناخ العام 
والالعبات  الالعبن  وتحفيز  البعثة،  حول 
جهد؛  من  وسعهم  يف  ما  أقىص  بذل  عىل 
يف  واإلنجازات  التفوق  من  مزيد  لتحقيق 

الدورة.
توقع الدكتور أرشف صبحى تحقيق البعثة 
املرية مزيد من امليداليات يف املنافسات 
املتوسط  البحر  ألعاب  بدورة  املقبلة 
األلعاب  لدورة  قوياً  استعداداً  تعد  التي 
عام  بباريس  إقامتها  املقرر  األوليمبية 
يف  بها  جديدة  إنجازات  وتسجيل  2024م، 
الرياضة  تتلقاه  الذى  الكبر  الدعم  ضوء 
املرية من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح 

السييس.
دورة  منافسات  يف  املرية  البعثة  فازت 

بعد قرار اإلسماعيلي.. عامر حسني يكشف 
عقوبة االنسحاب من كأس مصر

بعد قرار اإلسماعيلي.. عامر حسني يكشف 
عقوبة االنسحاب من كأس مصر

شاركا يف سحب القرعة”.
اإلساعييل؟  “انسحاب  وتابع: 
اإلساعييل نادي كبر وله شعبية ومن 
املمكن أن الصورة مل تتضح بالنسبة له، 

وال أتوقع أنه سينسحب”.
واستكمل: “يف حال إرصار أي ناٍد عىل 
االنسحاب سيتم منعه من املشاركة يف 
وسيدفع  الكأس  من  القادمة  النسخة 

200 ألف جنيه”.
وواصل: “مل يتم حسم األندية األربعة 
تحديده  وسيتم  أفريقيا  يف  املشاركة 
من خالل رابطة األندية واتحاد الكرة 

وفقا ملعاير”.
سيبدأ  القادم  املوسم  “دوري  وأشار: 
أكتوبر  شهر  من  األول  األسبوع  يف 
وسينتهي يف األسبوع األول لشهر يونيو 

لعام 2023”.
قرعة دور الـ 16 يف كأس مر

األهيل ضد مر املقاصة.
الزمالك ضد اإلساعييل.

براميدز ضد سراميكا كليوباترا.
املري ضد إيسرتن كومباين.

إنبي ضد البنك األهيل.
املقاولون العرب ضد الجونة.

طالئع الجيش ضد منتخب السويس.
سموحة ضد كفر الشيخ.

 4 بـ  اآلن-  -حتى  املتوسط  البحر  ألعاب 
عمرو  (الالعب  حققهم  ذهبية  ميداليات 
فريال  الالعبة   – الحرة  املصارعة  يف  رضا 
الالعب يوسف بدوي  الكاراتيه  أرشف يف 
السيدات  منتخب  ذهبية   – الكاراتيه  يف 
ميداليات   5 إىل  إضافة  الطاولة)،  لتنس 
ىف  حافظ  يحي  (الالعب  بهم  فاز  فضية 
اللطيف  عبد  الالعب   – الحرة  املصارعة 
الالعبة   – الرومانية  املصارعة  يف  منيع 
الالعب عبد  الكاراتيه –  أحالم يوسف يف 
الله ممدوح يف رياضة الكاراتيه – الالعبة 
سجل  فيا  الكاراتيه)  يف  أحمد  ريم 
امليداليات الربونزية وعددها 6 ميداليات 
يف  حميدة  يوسف  (الالعب  من  كل 
املصارعة الحرة – الالعب هيثم فهمي يف 
املصارعة الرومانية – الالعب عبد الرحمن 
يف املصارعة الرومانية – الالعب نور الدين 
حسن وزن 87 كجم يف املصارعة الرومانية 
 – الكاراتيه  يف  أمين  أحمد  الالعب   –

الالعب عمرو عالء يف الكاراتيه”.

كشف عامر حسن عضو رابطة األندية 
أي  انسحاب  عقوبة  عن  الكرة  واتحاد 
ناٍد من بطولة كأس مر وذلك رًدا عىل 

قرار النادي اإلساعييل.
رسميًا  بيانًا  اإلساعييل  النادي  وأصدر 
مر  كأس  من  االنسحاب  فيه  يعلن 
والتي  الـ16  دور  قرعة  عىل  اعرتاًضا 

أجريت، اليوم السبت.

طالع التفاصيل من هنا
“أون  لقناة  وقال حسن يف تريحات 
نحن  البداية  “يف   :”2 سبورتس  تايم 
نعمل بنظام التصنيف بكأس مر منذ 
عام 2010 وال أعرف سبب االنتقادات 

يف النسخة الحالية”.
كانت عىل  كأس مر  “قرعة  وأضاف: 
الهواء مبارشة ومندويب األهيل والزمالك 

بالغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بدعوي االضرار بسمعة مصر

نسعى  وســوف   ، ادريـــس  اختيار 
الشهرية  االجتاعات  خالل  جاهدين 
تدريبية  مناذج  تقديم  عىل  القادمة 
العربية  الدول  مختلف  من  ناجحة 
ودولنا  منطقتنا  أننا  عىل  لله  ونحمد 

العربية غنية بهؤالء املدربن
الشاطبي  إدريــس  املغريب  واملــدرب 
ماجستر  عىل  حاصل  سباحة  مدرب 
يف  دبلومات  و  البدنية،  الرتبية  يف 
رياضة اإلعاقة الفكرية ، ومدرب رفيع 
باإلضافة  والرياضة،  الشباب  وزارة  يف 
اىل كونه مدير املسبح األوملبي بالدار 

البيضاء
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رغم   11 ال  املركز  يف  الجندي  محمد 
منافسات  يف  له  تعرضا  الذي  االقصاء 
من  طارق  مهند  متكن  كا  الفروسية، 

الحصول عىل املركز ال 17.
ويف منافسات السيدات أمس، تأهلت 
كل من ملك خالد وسلمي امين وامره 
قنديل العبات منتخب مر للخايس 

الحديث إىل النهايئ.
واحتلت ملك خالد عيل املركز السادس 
 1332 برصيد  األويل  املجموعة  من 
نقطة، بينا حصلت سلمي امين املركز 
الدور  يف  الثانية  املجموعة  من  االول 
بينا  نقطة   1347 برصيد  النهايئ  قبل 
الثامن  املركز  قنديل  امره  احتلت 
بذلك  ليتأهلن  نقطة   133٩ برصيد 

وتضم البعثة، أليساندروا نيكوترا، املدير 
الفني لفريق الرماية املري، والالعبن 
زاهر  وأحمد  محيلبة  العزيز  عبد 

وماجي عشاوي وسحر طلعت.
رئيس  حسني،  حازم  اللواء  وأعرب 
للرماية،  واإلفريقي  املري  االتحادين 
للرماية  املرية  البعثة  يف  ثقته  عن 
دورة  يف  ملر  إنجازات  تحقيق  عىل 

أحمد أشرف يتأهل لنهائيات بطولة نهائي كأس 
العالم للخماسي الحديث برتكيا

بعثة الرماية تطري إىل وهران للمشاركة يف ألعاب البحر املتوسط

املنتخب  العب  أرشف،  أحمد  تأهل 
الوطني للخايس الحديث، إىل نهائيات 
العامل  كأس  نهايئ  بطولة  منافسات 
تستضيفها  والتي  الحديث،  للخايس 
يونيو  الفرتة من 22 ايل 27  تركيا خالل 

.2022
احتل أحمد أرشف املركز الخامس برصيد 
1445 نقطة، يف املجموعة الثانية للدور 
النهايئ  الدور  إىل  ليتأهل  النهايئ،  قبل 
أول 7 العبن  له  يتأهل  والذي  للبطولة 
 4 أفضل  إىل  باإلضافة  مجموعة  كل  يف 

العبن يف الرتتيب العام.
كا خاض كل من محمد الجندي ومهند 
النهايئ  قبل  الدور  منافسات  طارق، 
جاء  حيث  األوىل،  املجموعة  ضمن 

الثالثاء، بعثة فريق  اليوم  غادرت ظهر 
املغادرة  البعثة  “تراب”، ضمن  الرماية 
من القاهرة إىل الجزائرية للمشاركة يف 

دورة ألعاب البحر األبيض املتوسط.
الجزائرية  وهران  مدينة  وتحتضن 
منافسات الدورة رقم 1٩، خالل الفرتة 
من 25 يونيو حزيران الجاري وحتى 5 

يوليو متوز املقبل.

ألعاب البحر املتوسط، مشددا عىل أن 
مع  خصوصا  رشسة  ستكون  املنافسة 

الرماة األوروبين والعرب.
تشارك  الرماية  بعثة  أن  حسني  وأكد 
بقوة يف الدورة الحالية وهدفها تحقيق 
ميداليات ملر وكذلك تدريب الالعبن 
املقبلة  العاملية  للمنافسات  وتأهيلهم 

وكذلك دورة ألعاب باريس 2024.

يحيى الكومي معرتضًا: األهلي والزمالك ليس على 
رأسهما “ريشة”.. وملاذا نلعب يف القاهرة؟

بطل االوملبياد لرفع األثقال محمد 
إيهاب يعلن اعتزالة نهائيًا

كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر

نادي  رئيس  الكومي،  يحي  أكد 
قرعة  نتائج  عىل  اعرتاضه  اإلساعييل، 
-2021 موسم  مر  لكأس   16 دورالـ 
2022، الفتا أن ما حدث مخالف ملبدأ 

تكافؤ الفرص.
وقال الكومي يف تريحات لقناة أون 
تايم سبورتس 1:” سأبعث برسالة إىل 
املري  الكرة  التحاد  التنفيذي  املدير 
أقيمت  التي  باألسس  يخربين  حتى 
بعد  قرعة كأس مر وسأطعن  عليها 

ذلك عىل القرار”.
وأضاف:” “هل األهيل والزمالك عليهم 

ريشة؟” ما حدث يف قرعة كأس مر مل 
يتطبق عليه مبدأ تكافؤ الفرص، العدل 

كان يضع الـ 16 بشكل متساوي”.
وتابع: “السيد عامر حسن ليس لديه 
عمل سوى فرض العقوبات عىل النادي 
اإلساعييل والتي وصلت مؤخرًا إىل 5 

عقوبات”.
التظلات  لجنة  إىل  “سنلجأ  وواصل: 
مر  كأس  قرعة  عىل  لالعرتاض 
املباراة  نلعب  والقرعة مخالفة، وملاذا 
ليس  فهذا  القاهرة  يف  الزمالك  أمام 

عدل”.

عامر  يقوم  أن  أمتنى  كنت   ”: وأتم 
حسن بإجراء مراسم القرعة يف مكتبه، 
واعرتضنا منذ البداية قبل اجراء القرعة 

وبعد القرعة أيضا”.
أصدر  اإلساعييل  النادي  وكان 
خالله  من  أعلن  السبت،  اليوم  بيانًا، 
مر  كأس  مسابقة  من  االنسحاب 

نتيجة إجراء القرعة موجهة.
جدير بالذكر أن قرعة كأس مر نسخة 
اإلساعييل  أوقعت   (2022  –  2021)
دور  منافسات  إطار  يف  الزمالك  ضد 

الـ16.

صاحب  ايهاب  محمد  الرباع  أعلن 
امليدالية الفضية يف األوملبياد وبطل 
صفحته  عرب  مرات  عدة  العامل 
التواصل  موقع  عىل  الشخصية 
 ” وقال  بوك  الفيس  االجتاعي 
الحمد لله اليوم أترك السباق كالعباً، 
وال  ضعفاً  ليس  إرادىت  بكامل  و 
تخاذالً ولكن من أجل ثقتكم الغاليه 
عىل  املبنى  وامليثاق  وعودى  ىف 
ان  عودتكم  الذى  اإلطار  و  الصدق 
تروىن فيه و إحرتاماً لنفىس أنسحب 
بعد إلغاء فئه وزىن (81 كجم) من 
 ،  2024 باريس  القادمه  األوملبياد 
الوقت  و  يتوقف  ال  األرقام  قطار 
ليس ىف صالحى لتغير مسارى و قد 
هذا  التجهيزات  ىف  غرى  به  ينتفع 

حيث  العبة،   18 أفضل  للنهايئ  ضمن 
يف  العبات   7 أول  الدور  لهذا  يصل 
الرتتيب  يف  العبات   4 وأفضل  التصفية 
البطولة  فنيا يف  الفريق  ويقود  النهايئ. 
الفني،  املدير  حسام  رؤوف  من:  كال 
ومدير  الفني  املستشار  حفني  ويارس 
الفني  املدير  سيد  وعمرو  الرياضة، 
الفني  املدير  مجدي  وسامح  للشباب، 
عبد  وديفيد  غيث  ومحمد  للسالح 
سليان  وهشام  السالح،  مدربو  املالك 
وابراهيم  العدو،  مدربو  سعد  وأحمد 
سكر مدرب الرماية ويارس عر املدير 
البعثة عوض  الفني للفروسية، ويرتأس 
ويرافقه  اإلدارة  مجلس  عضو  سامي 

محمود سامل إداري.

نكتفى  النفسيه  أجل صحتى  ومن 
بهذا القدر من املحاوله .

عىل  الله  نحمد  “ايهاب”  وأضاف 
داخل  عاماً  عرش  خمسه  مدار 
املرى  القومى  املنتخب  عرين 
شاركت فيهم ب( 6 موازين) دوليه 
الله  أعطانا  و  جميعهم  ىف  تّوجت 
فيهم من القوة والصرب للنجاه من 
كبر  قدر  وتحقيق  عظيمه  حروب 
أرض  عىل  كانت  الطموحات  من 
الواقع مستحيله ، و فضل من الله 
لىك اتّوج برشف متثيل بلدى و رفع 
علم مر ىف املحافل الدوليه بأكرب 
رصيد مليداليات ىف التاريخ املرى 
البطوالت  ىف  واألفريقى  والعرىب 
للميداليه  وصوالً  للكبار  العامليه 

األوليمبيه إرث رياىض أفتخر به ، و 
ِعلم مل أبخل يوماً به ال عىل نفىس 
 ، الله  وجه  إبتغاء  غرى  عىل  وال 
والعافيه  الصحه  من  وفر  ورزق 
أنفقتهم ىف طريق كسبت منه رزقاً 
شئ  كل  أن  مؤمن  يرتضيه،  حالالً 
نهايه وحياتنا  بدايه  له وقته ولكل 
و  تكفيني  بالله  ثقتى  و  مراحل 
هو  فيا  والتفاؤل  باألمل  تغمرىن 
دامت  ما  وبدائل  فرص  من  قادم 
نوايانا ال تحمل للجميع إال الخر ..

وأوضح بطل االوملبياد، عاملت مع 
األثقال ألعوام و تعلمت أن النجاح 
ليس حكراً ألحد فمن يجتهد يصل ، 
ومل يهون عليا الطريق إال دعمكم ،، 
و بإستكال املسره إن شاء الله مع 
بالعزمية  قادرون  األبطال  أصدقاىئ 

واإلخالص عىل تحقيقها ،،
أنواع  شتى  عىل  الجميع  أشكر 
الدعم والتقدير واإلحتواء السنوات 
التى قضيتها معكم وكان ىل عظيم 
بطوالىت  جميع  تكون  أن  الرشف 
بأسم مر وجميع إنجازاىت مبدربن 
الذكريات  تكون هى  وقد  مرين 
التى استشهد بها آلخر عمرى بأنها 
فيها معكم  ، ورسالتى  األجمل  من 
أن  الله  نسأل   ،، األرقى  كانت هى 
أن  يوم  علينا  ال  لنا  شاهده  تكون 

نلقاه ..
وأخراً قال” ايهاب “أرجوا من الله 
أن أكون تركت شيئاً طيباً ىف نفوس 
أسأل   ،، بالخر  يتذكرونه  الجميع 
الله العفو متسامحاً لكل من أخطأ 
ىف حقى من أجل إبقاء الود ،، و أن 
يعيننى قوالً وفعالً عىل أن أكون رداً 
استطعت  ما  فعلتموه  جميل  لكل 
فيا  ختامنا  الله  لنا  يحسن  وأن   ،،

بقى .


