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إنـه  السيسـى،  الفتـاح  عبـد  الرئيـس  قـال 
أطلـق الحـوار الوطنـى مـن أجـل مشـاركة 
الجميـع عـدا فصيـل واحـد فقـط. وأضـاف 
مـع  حـاوره  خـال  السيسـي،  الرئيـس 
يعـد  مصـر  فـى  حـدث  “مـا  اإلعامييـن: 
نجاًحـا باهـًرا”. وتابـع الرئيـس السيسـي: 
مـع  لكـن  الوطنـى  الحـوار  “أطلقنـا 
واحـد  فصيـل  اسـتثناء 

. فقـط”

تابع ص 6

الرئيس السيسي: أطلقنا الحوار الوطنى لكن مع استثناء فصيل واحد فقط

والقصب، ولذا فليس لدينا أي مشكلة 
مخزون  يكفي  كام  السكر،  توفري  يف 

الزيت 6 أشهر.
املكرونة  مخزون  يكفي  الوزير:  وقال 
باألرز  يتعلق  وفيام  شهر،   8.4 ملدة 
املصيلحي  عيل  الدكتور  نّوه  األبيض، 
يتم  حيث  طن،  ألف   50 استرياد  إىل 
وتعمل  تباعا،  األرز  شحنات  استالم 
عىل  األرز  توفري  ضامن  عىل  ــوزارة  ال
مدار العام للمواطنني.  وخالل اللقاء، 
اطأمن رئيس الوزراء عىل االستعدادات 
الجارية الستقبال عيد األضحى املبارك، 
حيث استعرض الدكتور عىل املصيلحي، 

وزير التعليم يصدر قرارًا برتقية 57 ألفا و383 معلمًا

رئيس الوزراء يطمئن على توافر مخزون السلع األساسية واستعدادات استقبال العيد

الرئيس السيسى يطلق رسميا منصة مصر الرقمية: لو تواجد 100 ألف دارس عندهم 
مقومات هصرف عليهم 12 مليار جنيه

وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة 
الوزارة يف هذا الشأن، وحجم تعاقدات 
اللحوم ، مشريا إىل توافر مختلف أنواع 
فنوه  الحية  للحوم  فبالنسبة  اللحوم؛ 
الوزير إىل أنها تكفي حاجة االستهالك 
تكفي  كام  شهر،   14.7 ملــدة  املحيل 
اللحوم املجمدة  ملدة 6.5 شهر، إضافة 

إىل أن الدواجن تكفي 7.4 شهر.
األجهزة  استمرار  إىل  الوزير  أشار   كام 
التابعة ،  والجهات  بالوزارة،  الرقابية 
حمالت  بتسيري  التموين  ومديريات 
السلع  تــوافــر  مــن  للتأكد  يومية؛ 

املختلفة.

املبارك.
ــوزراء،  ــ  وأكـــد رئــيــس ال
عىل  الــلــقــاء،  مستهل  يف 
يف  ــة  ــدول ال جهود  مواصلة 
ذلك  يف  مبا  الغذايئ،  األمن  ملف 
للسلع  االسرتاتيجي  االحتياطي  زيادة 
املالية  االعتامدات  وتوفري  األساسية، 
إضافة  الهدف،  هذا  لتحقيق  الالزمة 
االسرتاتيجية  املرشوعات  تنفيذ  إىل 
للمواطنني  السلع  توافر  عىل  للحفاظ 
التحديات  ــل  ك رغــم  بـــاألســـواق، 
األزمات  جراء  السلبية  والتداعيات 

العاملية. 
التموين  وزير  أشار  اللقاء،  وخالل 
مخزون  توافر  إىل  الداخلية  والتجارة 
من مختلف أنواع السلع االسرتاتيجية 
عن  كاشفا  الــغــذايئ،  ــن  األم لتوفري 
االحتياطي  أصبح  مــرة  وألول  أنــه 
ملدة  يكفي  القمح  من  االسرتاتيجي 
تم  التي  الشحنات  بإضافة  أشهر،   7
مخزون  يكفي  كام  مؤخرا،  رشاؤهــا 
ملدة  املحيل  االستهالك  حاجة  السكر 
7.8 شهر، مشريا إىل أنه سيعقب ذلك 
البنجر  محصويل  حصاد  موسم  بدء 

وزير  شوقى  طارق  الدكتور  أصدر 
الفنى،  والتعليم  والتعليم  الرتبية 
ألفا   57 ترقية  بشأن  ــا  دوريً كتابًا 
و383 معلاًم، بعد انتهاء األكادميية 
ــراءات  إج من  للمعلمني  املهنية 
الرتقية مع مراعاة أقدمية حقوقهم 
دفعة  كل  أن  العلم  مع  الرتقية  ىف 

تحتفظ بأقدميتها ىف الرتقية.
أنه  عىل  الـــدورى،  الكتاب  ونــص 
اعتباًرا من 2021/1/1 مينح أعضاء 
وظائف  شاغلو  التعليم  هيئة 

املــراكــز  السيسي:  الــرئــيــس   **
املبنى  وتكلفة  محصنة  الرقمية 

الواحد 10 مليارات جنيه
** الرئيس السيسى: تكلفة املراكز 
الرقمية وميكنة الحى الحكومى تصل 

لـ100 مليار جنيه
شركة  الــســيــســى:  الــرئــيــس   **
العاصمة لديها كشف بنوك وائتمان 

محتمل بـ40 مليار جنيه كاش
البالد  السيسي:  الرئيس   **
نفسها  وتعمر يف  تبنى  بتفضل 
وسط  مكانها  تاخد  علشان 
غري  مبيجيش  وده  ــم  ــ األم

بالصرب واألفكار والتضحيات
الــســيــســي:  الــرئــيــس   **

الجمهورية الجديدة تحتاج إىل أموال 
وأرقام كبرية جدا

شركة  الــســيــســي:  الــرئــيــس   **
الحى  بــتــأجــري  تــرغــب  الــعــاصــمــة 

الحكومى بـ4 مليارات جنيه سنويا
املــراكــز  السيسي:  الــرئــيــس   **
فوق  أموال  تتكلف  العمالقة  الرقمية 

التصور
 3 يفتتح  السيسى  الرئيس   **
ومركز  البحرى  لــإنــزال  محطات 
البيانات اإلقليمى بالقاهرة ومدرسة 
التكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر 
بالقاهرة  املصرى  الربيد  ومتحف 

بعد تطويره
برامج  السيسي: يوجد  الرئيس   **

وظائف  من  يقابلها  وما  املعلمني، 
األخصائيني االجتامعيني واإلخصائيني 
التكنولوجيا  وأخصاىئ  النفسيني 
وأمناء  واإلعالم،  الصحافة  وأخصاىئ 
الربامج  استوفوا  الذين  املكتبات 
األكادميية  تعقدها  التى  التدريبية 
الصالحية  للمعلمني- شهادة  املهنية 
األعىل،  الوظيفة  إىل  للرتقية  الالزمة 
 )155( رقم  القانون  ألحكام  طبًقا 
والئحته  وتعديالته   ،2007 لسنة 

التنفيذية.

تليفزيونية قادرة على إظهار مواهب 
وقدرات الشباب مثل برنامج الدوم

بتكلم  “أنا  السيسي:  الرئيس   **
مع أهلى وناسى وأتمنى اعمل لهم 

أحلى حاجة فى الدنيا”
** الرئيس السيسي: “اللى بيتعمل 
وكل  مسبوق..  غري  أمر  مصر  فى 

الرضا على دعم ربنا”

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
العديد  افتتاح  األربعاء،  اليوم  صباح 
على  وكان  الرقمية،  املشروعات  من 
“منصة  لـ  الرسمي  اإلطالق  رأسها، 

مصر الرقمية”.
قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، 

ــرو طــلــعــت وزيـــر  ــم الــدكــتــور ع
املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 
افتتاح  فعاليات  ضمن  كلمته  خالل 
عدد من مشروعات “مصر الرقمية”، 
الكالم  على  بتتكلم  ــت  “ان قــائــال: 
أنت  بس  املراكز..  بيه  اتعمل  اللى 
اللى  املنشآت  أن  عن  اتكلمتش  ما 
بقول  كــام..  اتكلفت  فيها  اتعملت 
دلوقتي  موجودة  اللى  للناس  كده 
ــرأســي  ال علمنا  وبــتــســمــعــنــى.. 
بنية  متكلف  التبادلي  والتبادلي.. 
إنشائية 10 مليار جنيه.. والرأسي 

أكثر شوية”.
“الفكرة  السيسي:  الرئيس  وأضاف 
منني  موضوع..  على  نتكلم  ملا  هنا 

لكن  عملناه..  احنا  ليه  وبــكــام؟.. 
املراكز  منني..  جه  وده  بكام  عملناه 
يمكن  ال  محصنة  مــعــمــولــة  دي 
االقرتاب منها خالص وبأي شكل من 
األرض..  تحت  مرت   15 األشكال.. 
مليارات   10 متكلف  الواحد  املركز 
مدنية  إنشاءات  األقــل  على  جنيه 
الخوادم  فيه  لوضع  مكان  لتوفري 

الرئيسية”.
الفتاح  عــبــد  الــرئــيــس  ــدث  ــح وت
السيسي، عن التكلفة املالية إلنشاء 
“الدكتور  قائال:  الرقمية،  املراكز 
عمرو بيتكلم عن التكلفة املالية بتاعة 
الشبكات جوه املركز.. مش الشبكة 

لتقى  ا
الدكتور 
مصطفى 

مـــدبـــويل، 
رئــــيــــس 
ــلـــس  ــجـ مـ
الـــــــوزراء، 
ــوم،  ــ ــ ــي ــ ــ ال
عيل  الدكتور 
ــحــي،  ــل املــصــي
التموين  ــر  وزي
والــــتــــجــــارة 
وذلك  الداخلية؛ 
عىل  لــالطــمــئــنــان 
ــزون  ــخ ــر م ــوافـ تـ
األساسية،  السلع 
االستعدادات  وكــذا 
الستقبال  الجارية 
عـــيـــد األضـــحـــى 

أن  عىل  الــدورى،  الكتاب  نص  كام 
نطاق  ىف  –كل  املحافظون  “يُصدر 
لرتقية  الالزمة  القرارات  اختصاصه- 
املذكورين  التعليم  هيئة  أعضاء 
املستحقة لكل  الوظائف األعىل  إىل 
استيفائهم  من  التحقق  بعد  منهم، 
باقى متطلبات الرتقية، عىل أن مُينح 
قانونًا  املقرر  االعتامد  بدل  املرقون 
الشهر  من  اعتباًرا  الرتقية  وعالوة 
التاىل لصدور قرار املحافظ املختص 

بالرتقية”.
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Sea Freight

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

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

www.alzafercargo.com

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

Fb.com/Qatameshclinic
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االشراف الصحفي:ـ 
دكتوره سهام جربيل
 البث االلكتروين:ـ 
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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

ممثىل  أن  املتحدة  األمم  أعلنت 
ىف  الحوىث  وجامعة  اليمنية  الحكومة 
املجتمعون  العسكرية،  التنسيق  لجنة 
عىل  اتفقوا  عامن  األردنية  بالعاصمة 
عيد  مبناسبة  الهدنة  بتثبيت  االلتزام 

األضحى.
وأفاد املبعوث األممي الخاص إىل املني 
هانس جروندبرج – ىف بيان نقلته قناة 
بأن  األربعاء،  اليوم  اإلخبارية)  (اليمن 
ترأسها  التي  الجلسة  يف  اتفقا  الطرفني 
الخاص،  للمبعوث  العسكرى  املستشار 
تشكيل  عىل  هايوارد،  أنتوين  العميد 
غرفة التنسيق املشرتك للتهدئة واحتواء 
أي تصعيد محتمل للعمليات القتالية ىف 
الهدنة  لضامن صمود  املناسب  الوقت 
اإلنسانية يف البالد، مضيًفا أنه تم تعيني 
مجموعة عمل لتبارش النقاشات الفنية 
املفّصلة واملبارشة لتوحيد املقرتحات ىف 

هذا الصدد.

أن  اليمن،  إىل  األممى  املبعوث  وأكد 
عىل  النهاية  ىف  يعتمد  الهدنة  نجاح 
فرصة  هناك  أن  إىل  مشريًا  الثقة،  بناء 
خالل  بالهدنة  االلتزام  تعزيز  ملواصلة 
فرتة العيد، مرحبا بالتزام لجنة التنسيق 
خفض  أجل  من  بالعمل  العسكرية 

التصعيد بشكل فّعال.
ضباط  أن  عىل  جروندبرج  وشدد 
يف  األطراف  ميثلون  الذين  االرتباط 
عىل  وافقوا  العسكري،  التنسيق  لجنة 
تثبيت الهدنة الحالية من خالل تجديد 
العمليات  جميع  بوقف  التزامهم 
والجوية  الربية  الهجومية  العسكرية 
والبحرية داخل اليمن وخارجه وتجميد 

األنشطة العسكرية يف امليدان.
إىل  هايوارد  العميد  أشار  جانبه،  من 
من  للحد  املشرتكة  الجهود  مواصلة 
ملموسة  تدابري  اتخاذ  واستمرار  القتال 

لتخفيف معاناة اليمنيني.

األمم املتحدة: اتفاق بني الحكومة اليمنية وجماعة 
الحوثى على تثبيت الهدنة خالل عيد األضحى

العامة  األركان  هيئة  رئيس  تفقد 
فياض  الركن  األول  الفريق  السعودي 
الثالثاء،  اليوم  الروييل،  حامد  بن 
يف  املشاركة  املُسلحة  القوات  وحدات 
مهمة الحج، للوقوف عىل استعداداتها 
بيت  حجاج  لخدمة  التامة  وجاهزيتها 
الله الحرام لهذا العام، استكامالً لجهود 

اإلرشاف عىل سالمة الحجاج.
ونوه الروييل – يف كلمة للمشاركني يف 
أنباء  نقلته وكالة  ملا  ،وفقا  الحج  تأمني 
الجهود  بحجم   – (واس)  السعودية 
السخيّة واملباركة التي بذلتها الدولة يف 
سبيل إنجاح حج هذا العام، مشرياً إىل 
االهتامم  تعكس  استثنائية  جهود  أنها 
والرعاية لخدمة حجاج بيت الله، فضال 
عن توفري أعىل درجات الراحة واألمان 
الرشيفني  الحرمني  قاصدي  لجميع 
أو  استثناء  أي  دون  املقدسة  واملشاعر 

متييز.
التابع  امليداين  املستشفى  الروييل  وزار 
الصحية  للخدمات  العامة  لإلدارة 
عىل  وأطلع  بعرفة،  الدفاع  وزارة  يف 
التجهيزات واملعدات الطبية املتوفرة يف 
للكوادر  تفقده  إىل  إضافة  املستشفى، 
رشح  إىل  واستامعه  والصحية،  الطبية 
ومبا  الصحية  االستعدادات  عن  موجز 
يكفل للحجاج أداء مناسكهم وفق أعىل 

درجات الصحة والسالمة.
الحج  وزارة  أطلقت  جانبها،  ومن 
شعار  تحت  توعوية  حملة  والعمرة، 
للجهود  امتداًدا  منك”  يبدأ  “الحج 
املستمرة لتكثيف أنشطتها يف التوعويّة 
1443هـ،  العام  هذا  حج  ملوسم 
املتعلقة  اإلرشادات  من  عدد  لتوضيح 
والسلوكيات  الشخصية  باالستخدامات 
ألداء  رحلته  خالل  للحاج  العامة 

املناسك.
الهيئة  مع  بالتعاون  الوزارة  ونرشت 
العامة لألوقاف، ضمن فعاليات الحملة 
منّصاتها  عرب  لغات   7 بـ  مرئيًا  مقطًعا 

عىل مواقع التواصل االجتامعي.
املنتج  يعترب  الذي  العمل،  ويتضمن 
الرسائل  من  عدًدا  للحملة،  الرئيس 
الحج  الخاطئة يف  السلوكيات  لتصحيح 
من بينها اآلداب والسلوكيات املستحبة 

يف املشاعر املقدسة.
التأكيد  التوعوية  الحملة  وتستهدف 
تبدأ  الناجحة  الحج  رحلة  أن  عىل 
الحرص  خالل  من  نفسه  الحاج  من 
بالتعليامت  واالهتامم  االلتزام  عىل 
لتسهيل  الهامة  والتوجيهات  الصحيحة 
رحلة الحاج، وتأمني الراحة والطأمنينة 
أداء  عىل  والحرص  الحجاج،  ولبقية  له 
واملشاعر  الحرم  يف  الصحيحة  الطرق 

رئيس هيئة األركان السعودي يتفقد جاهزية وحدات القوات املشاركة يف مهمة الحجرئيس هيئة األركان السعودي يتفقد جاهزية وحدات القوات املشاركة يف مهمة الحج

رئيس املجلس الوطني الفلسطيني: استعادة الثقة 
باملجتمع الدويل تستوجب وقف ازدواجية املعايري

الوطني  املجلس  رئيس  قال 
إن  فتوح،  روحي  الفلسطيني 
الفلسطيني  الشعب  استعادة ثقة 
وقف  تستوجب  الدويل  باملجتمع 

ازدواجية املعايري.
جاء ذلك لدى استقبال فتوح وفدا 
يف  والتكنولوجيا  العلوم  لجنة  من 
الناتو،  لحلف  الربملانية  الجمعية 

يرأسه الرتيك كاميل سندر.
أن  وأكد  بالوفد،  فتوح  ورحب 
لتبادل  فرصة  تشكل  الزيارة  هذه 
ظل  يف  وبخاصة  واألفكار،  اآلراء 
األوسط  الرشق  منطقة  به  متر  ما 
والعامل من ظروف غاية يف التعقيد 
عىل  سلباً  تؤثر  واقتصاديا  سياسيا 

األمن والسلم الدوليني.
املجلس  دور  فتوح  واستعرض 
باعتباره  الوطني ونشأته وأهميته 

األشمل  الفلسطيني  الربملان 
الربملانية  الحياة  يجسد  والذي 
عدم  عىل  مشددا  الفلسطينية، 
وجود  ظل  يف  برملاين  فراغ  وجود 
الكل  ميثل  الذي  الوطني  املجلس 

الفلسطيني.
االنتخابات  إجراء  عدم  وحول 
االحتالل  فتوح  حمل  الترشيعية، 
منع  إن  وقال  ذلك،  مسؤولية 
يف  االنتخابات  إجراء  إرسائيل 
اجراءها،  دون  حال  القدس 
الجمعية  دور  بتفعيل  وطالب 
والضغط  الناتو  لحلف  الربملانية 
عىل حكومة االحتالل للتوقف عن 
وبخاصة  االنتخابات  إجراء  عرقلة 
دولة  دعم  وبرضورة  القدس،  يف 
مخاطبًا  فتوح  وأضاف  فلسطني. 
ومحوري  مهم  “دوركم  الوفد 

وأطالب  العامل،  يف  حلف  كأقوى 
يف  القرار  صناع  عىل  بالضغط 
دولكم لتحقيق الحل العادل ورفع 
املعاناة التي يعيشها شعبنا تحت 

وطأة االحتالل االرسائييل”.
بدوره قدم رئيس الوفد موجزا عن 
والتكنولوجيا،  العلوم  لجنة  عمل 
وأكد أن الدول األعضاء يف الجمعية 
الربملانية لحلف الناتو تقيم عالقات 
مختلفة،  مبستويات  فلسطني  مع 
لحلف  الربملانية  الجمعية  وان 
الناتو تتطلع اىل تطوير العالقة مع 
املجلس الوطني الفلسطيني وفتح 
حوار حقيقي وبناء بهدف توحيد 
تغري  ملواجهة  الدولية  الجهود 
املناخ وندرة املياه واملحافظة عىل 
مصادر الطاقة وغريها من القضايا 

االنسانية االساسية.

ألداء مناسك الحج بسهولة ويرُس.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة كانت قد 
أطلقت مؤخراً 13 دلياًل توعويًا تفصيليًا 
العامة  الهيئة  مع  بالرشاكة  لغة   14 بـ 
بأسلوب  الحاج  رحلة  لتسهيل  لألوقاف 
املراحل  جميع  يشمل  وُمبسط  سهل 
التي مير بها الحاج أثناء تأدية املناسك.

الصحة  وزارة  جّهزت  السياق،  ويف 
منى  مستشفى  يف  ممثلة  السعودية 
استعداداتها  املقدسة  باملشاعر  الوادي 
الله  بيت  حجاج  من  املرىض  الستقبال 
الرسيرية  السعة  تبلغ  حيث  الحرام، 
رسيرا،   160 الوادي  منى  ملستشفى 

باملستشفى  الطوارئ  قسم  ويضم 
القلبي  لإلنعاش  أرسّة  و6  رسيرًا،   24
يف  االشتباه  لحاالت  أرسّة  و4  الرئوي، 
األمراض التنفسية، باإلضافة إىل 4 أرسة 
للغسيل الكلوي، فيام بلغ عدد األرسّة 

املخصصة للعناية املركزة 25 رسيرًا.
كام خصصت الوزارة 24 رسيرا لرضبات 
الشمس مبستشفى منى الوادي، تحسباً 
التي  الشمس  ورضبات  الحر  ملواجهة 
الحراري  واإلجهاد  اإلنهاك  تُسبب 
العيادات  عدد  يبلغ  بينام  للحجاج، 

الخارجية باملستشفى 15 عيادة.
وجّهزت وزارة الصحة مستشفى “منى 

الجرس” باملشاعر املقدسة بـ 26 رسيرا 
للعناية الحرجة وعدد من غرف العزل 
سالبة الضغط، استكامالً لعمل منظومة 

منشآتها الصحية باملشاعر املقدسة.
للمستشفى  االستيعابية  الطاقة  وتبلغ 
150 رسيراً، تنوعت ما بني أرسة للعناية 
الكلوي  الغسيل  وخدمات  الحرجة 
تقديم  ويتم  الرئوي،  القلبي  واالنعاش 
عامة  عيادة   11 خالل  من  الخدمات 
الطبية،  التخصصات  جميع  تحوي 
بعض  استدعاء  إلمكانية  باإلضافة 
التخصصات يف حال وجدت حاالت مثل 

(األطفال أو أمراض
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
االنطـالق نـحـو الجمهـوريـه 
 الجديده بالحوار الوطني...

ايل  الدعوه  السييس  الرئيس  اطلق 
املرصيني  بني  يجمع  وطني  حوار 
جميعا وذلك يف حفل افطار االرسه 
ملسريه  استكامل  وهــو  املــرصيــه 
واطالق  املرصيه  للدوله  اصالحيه 
اولويات  لتحديد  جديده  روح 
وبناء  املــشــرتك  الوطني  العمل 
وان  الحديثه  املرصيه  الشخصيه 
الغايه  من هذا الحوار هي ذياده 
مساحات القواسم املشرتكه حسب 
السلوك  مــدونــه  عليه  مانصت 
الذي  االمناء  مجلس  عن  الصادره 
الحوار  وهذا  الوطني  الحوار  يدير 
منطلقا من القيم املرصيه الراسخه 
بالدستور  االميــان  اساسها  والتي 
واالنتامء للوطن واحرتام مؤسسات 
هذا  ان  شك  وال  املرصيه  الدوله 
اللحمه  اعادة  ايضا  هدفه  الحوار 
اولويات  حــول  املرصيني  لجميع 
سوف  التي  وتلك  القادمه  املرحله 
الجمهوريه  نحو  الطريق  تقود 
وعيل  املواطن  عامدها  الجديده 
واملشاركه  املصارحه  قوامها  اسس 
االقتصاد  ودعم  الجاده  السياسيه 
الوطني والتأكيد عيل ثوابت الدوله 
املرصيه بعمقها االسرتاتيجي العريب 
وذلك حسب ماورد يف كلمة الرئيس 
يف  سيادته  اطلق  عندما  السييس  
ذلك الوقت الدعوه الطالق الحوار 
مجلس  له  تشكل  والذي  الوطني 
امناء مكون من 1٩ عضوا ملناقشة 
الجلسات  ومواعيد  الحوار  برامج 
انعقدت  وقد  التنظيميه  والالئحة 
اويل جلسات الحوار يف ظل التأكيد 
او  موااله  للجميع  الحوار  ان  عيل 
معارضه ماعدا الذين رفضوا الحوار 
عليه  او حرضوا  بالعنف  او هددوا 
من  بنفسه  نفسه  استبعد  من  او 
بدستور  يؤمن  ال  من  او  الحوار 
عام  يف  الــصــادر  املرصيه  الــدولــه 
من  االجــامع  مايشبه  ويف    2014
عن  االفراج  عن  تحدثوا  الحارضين 
الحريات  عيل  والتأكيد  املحبوسني 
تحرتم  توافقيه  حلول  عن  والبحث 
حسب  والحريات  الحقوق  تلك 
ضياء  الدكتور  لسان  عيل  ــاورد  م
من  املتداخلني  وغالبيه  ــوان  رش
الوطني  الحوار  جلسه  يف  االمناء 
هذه  نثمن  اذ  ونحن   .… االويل 
الويل  املبرشه   والنتائج  الدعوه 
الساده  يصل  ان  نامل  الجلسات 
املرصين  واحالم  يرتقي  ملًا  االمناء 
جمهوريته  يف  الكريم  العيش  يف 

الجديده واملعقود عليها االمال.

عضو  جربيل  سهام  الدكتورة  وجهت 
لجنة  ومقررة  للمرأة  القومى  املجلس 
عبدالفتاح  للرئيس  التهنئة  املحافظات 
مبناسبة  املرصى  والشعب  السييس 
االحتفال بالذكر ى التاسعة لثورة يونيو 
إنجازات عىل  من  وما حققته  املجيدة 

أرض الواقع
جاء ذلك خالل االجتامع الدورى للجنة 
املجلس  مبقر  عقد  والذى  املحافظات 
يوم  اللجنة  وعضوات  أعضاء  مبشاركة 

االثنني املوافق 27يونيو2022
مايا  للدكتورة  بالتهنئة  توجهت  كام 
للمرأة  القومي  املجلس  رئيسة  مريس 
الختيارها عضوا بلجنة السيداو مؤكدة 
ان هذا االختيار يعكس التقدير الدوىل 
املرصية  املرأة  متكني  ىف  مرص  لجهود 
تبذلها  التى  الرائدة  للجهود  وتتويجا 
املرأة  ملف  ىف  مريس  مايا  الدكتورة 

وكافة قضاياها
مايا  الدكتورة  باختيار  اشادت  كام 
وجه  الذى  الوطنى  الحوار  لجنة  ىف 
عبدالفتاح  الرئيس  فخامة  بتشكيلها 

السيىس ملناقشة قضايا الوطن.

جربيل تهنئ الرئيس السيسي والشعب املصري بذكرى ثورة 30 يونيو
أثرت  التي  املناخية  التغريات  تلك  أثار 
يف كافة دول العامل بإختالف البيئات و 

األقاليم
ومن جانبها اكدت النائبة سناء السعيد 
( عضوة املجلس ) عيل أهمية تكاتف 
كافة الجهود ووضع خطة عمل للتحرك 
يف كافة محافظات الجمهورية للتوعية 
بالتغريات املناخية وتأثريها عيل البيئة.
كام ناقش االجتامع عددا من املقرتحات 
للسيدات  مسابقة  تنظيم  منها. 
وخدمت  عملت  التى  واملؤسسات 
محافظات  بكافة  البيئي  بالقطاع 

الجمهورية
بتغري  الخاصة  املبادرات  يف  املشاركة 
املناخ مثل مبادرة ” التحول إيل األخرض 
الشجرة  عيد  إبريل   30 يوم  واعتبار   ”
حول  وطني  حوار  ادارة  املرصية. 
انعكاس تغري املناخ عيل اإلنسان وعيل 
املرأة بوجه خاص ، عيل حسب النطاق 
الجغرايف والخروج بتوصيات للحد من 

تأثري هذا التغري عيل املرأة .
 ” بعنوان  اسرتشادى  دليل  إعداد 
التغريات املناخية واملرأة ” باملحافظات 

الصحراوية ، الساحلية و الوجة البحري 
باللغة  الكتيب  وطباعة  والصعيد 

اإلنجليزية والفرنسية واالسبانية .
املجلس  بفروع  لقاءات  تنفيذ 
يف  املرأة  بدور  للتوعية  باملحافظات 
الحد من تأثري التغريات املناخية.كيفية 
عيل  الصناعية  املناطق  تأثري  من  الحد 
مخلفات  إلقاء  بعدم  والتوعية  املناخ 

املستشفيات بالنيل .

تنمية  يف  املرأة  دور  عىل  أكد  كام 
التي  للبيئة  الصديقة  املرشوعات 
تعتمد عىل االقتصاد االخرض والزراعات 
عىل  التعامل  تعتمد  التي  والصناعات 
وآليات  املناخية  املتغريات  مواجهة 
البيئة  عىل  الحفاظ  لصالح  التكيف 
وإعادة التوازن البيئي داخل مجتمعاتنا 

املحلية.

مجلس القبائل والعائالت املصريه يصدر كتاب 
كنا فني وبقينا فني بمناسبة ثورة 30 يونيو

رحمي يهنئ السيسي والشعب املصري 
بمناسبة ثورة 30 يونيو

والعائالت  القبائل  مجلس  اصدر 
وبقينا  فني  كنا  بعنوان  كتابا  املرصيه 
فني امس الخميس بدار الهالل للنرش 
السييس  الفتاح  عبد  للرئيس  اهداءا 

مبناسبه ذكرى ثوره 30 يونيو
والعائالت  القبائل  مجلس  دشن 
احياء  كتاب  توقيع  حفل  املرصيه 
انجازات  لرسد  يونيو   30 لذكرى 
 30 ثوره  بعد  اعوام   ٨ يف  الرئيس 
الشعب  اختيار  عن  تعرب  التي  يونيو 

واستعاده الدوله .

أتوجه بخالص التهنئة
السييس  الفتاح  عبد  للسيدالرئيس 
مبناسبة  العظيم  املرصي  والشعب 
يونيو   30 لثورة  التاسعة  الذكري 
حياة  ىف  الخالدة  األيام  تلك   ..
لالستقرار  بداية  كانت  والتي  أمتنا 
الجمهورية  دعائم  وإرساء  والتنمية 

الجديدة
ستظل 30 يونيو عالمة مضيئة إلرادة 
شعب ضد قوى الظالم ويوًما للعزة 
أنقذ فيه املرصيون  .. يوم  والكرامة 
وصمت  مظلم  مصري  من  املنطقة 
العامل أمام إرادة شعب عظيم .. 30 
وشعب  قائد  بإرادة  تحولت  يونيو 
إىل ثورة تنموية طالت كل شرب من 

أرضنا
أوجه  العظيمة  الذكري  تلك  يف 
الباسلة  املسلحة  لقواتنا  التحية 
وأرواح   .. األبطال  الرشطة  ورجال 
شهدائنا األبرار الذين قدموا حياتهم 
أرس  وإيل   .. وشعبها  ملرص  فداء 
روح  منهم  نستلهم  الذين  شهدائنا 

ومعاين الفداء والتضحية
ال  السييس  الرئيس  إنجازات  إن 

املهندس  اعده  الذي  الكتاب  هذا 
املكتب  عضو  عياده  سالمه  محمد 
الشباب  لجنه  وعضو  املركزي  الفني 
املرصيه  والعائالت  القبائل  مبجلس 
الرئيس  انجازات  كل  بداخله  ورسد 
الحكم  توليه  اعوام من  السييس يف ٩ 
ثوره  هي  يونيو  من   30 ال  ثوره  فانا 
املهندس  قال  حيث  شعب  اراده 
االحتفال  مع  ان  عياده  سالمه  محمد 
اىل  يعود  يونيو  من   30 ثوره  بذكرى 
الخالده  امللحمه  املرصيني  اذهان 

العمالقة  املرشوعات  عند  تتوقف 
التي نشاهدها يوميًا يف بلدنا .. وال 
الدولية  ملكانتها  القوية  مرص  عودة 
من  الواقع  وتغري  اإلقليمي  ودورها 
فكل   .. للمرصيني  كرمية  حياة  أجل 
خطوة  ألف  من  خطوة  تحقق  ما 
ووطنه  لشعبه  مخلص  قائد  لحلم 
.. وتبقي أكرب إنجازات الرئيس هي 
(عودة_الروح) يف 30 يونيو وتوحيد 
التي  األوقات  أصعب  ىف  املرصيني 
مرت عىل وطننا عىل كلمة واحدة ( 
تحيا_مرص) .. كلمة بكت لها األعني 
الجيش  وقف  يوم   .. للوطن  عشًقا 
(منوت  املرصيني  لحامية  بشجاعة 
فداء ملرص وشعبها) .. هنا رس عظمة 
بني  املقدس  الرباط  هذا  يونيو   30
املرصيني وجيشهم الذي بقي قرون 
طويلة من عمر وطننا ( يف رباط إىل 
يوم الدين) .. فجيش مرص شعبها .. 
وشعبها كله مجندون لحامية تراب 

وطنهم
مهندس / هيثم رحمي

االمني العام لحزب حامة وطن
شامل سيناء

للحفاظ عىل هويه الوطن التي غريت 
الحديث  املرصيه  التاريخ  مجرى 
الوطني  للعمل  جديد  مسار  وخلقت 
املستبد  االخوان  بحكم  االطاحه  بعد 
لتنطلق بعدها ثوره يف البناء والتنميه 
شعب  يدعمها  املستويات  كافه  عىل 
الوطني  واعي يدرك قيمه االصطفاف 

ملجابهه التحديات.
كنا فني وبقينا فني رسد بداخله جميع 
االنجازات التي قام بها فخامه الرئيس 
العربيه  القبائل  دور  يغفل  ومل  ولن 
محاربه  يف  سيناء  قبائل  وخصوصا 
القوات  االرهاب جنبا اىل جنب جوار 
قبائل  اتحاد  دوره  ذكر  كام  املسلحه 
اىل  جنبا  االرهاب  محاربه  يف  سيناء 
جنب مع القوات املسلحه كام انه ختم 
كتابه بتعريف اتحاد قبائل سيناء التي 
يعترب جهه قبليه موحده تضم الغالبيه 
ملواجهه  سيناء  قبائل  من  العظمى 
التحرك  ومحاوله  املتطرفه  التنظيامت 
يجدون  الذين  املسلحني  ضد  االيجايب 
ويخرجون  السيناويه  االرض  عىل 

اجتامع  بأن  سهام  الدكتورة  ورصحت 
اللجنة ناقش عىل جدول أعامله قضية 
ملواجهة  املرأة  املُناخية ودور  التغريات 
محافظات  كافة  ىف  املناخية  التغريات 
كل  لخصوصيه  وفقا  الجمهورية 
محافظة والتى تأيت يف إطار استعدادت 
مرص الستضافة قمة مؤمتر املناخ كوب 
27ىف نوفمرب من هذا العام مبدينة رشم 
عىل  سهام  الدكتورة  واكدت  الشيخ. 
به  تقوم  ان  ميكن  الدورالذى  أهمية 
احساسها مبسئوليتها  انطالقا من  املرأة 
..مؤكدة  الوطن  وتجاه  ارستها  تجاه 
رضورة تضافر كافة الجهود املجتمعية 
واثارها  املناخية  اثارالتغريات  ملواجهة 
حيث  بأثره  العامل  تهدد  التى  الجانبية 
العاملي  املؤمتر  لهذا  استضافه مرص  ان 
يحملنا مسئولية املشاركةاإليجابية من 
التي متكنا  والربامج  األفكار  أجل وضع 
تداعيات  مع  والتكيف  املعالجة  من 
املحافظات  كافة  يف  املرأة  خاصة  ذلك 
هذا  يف  هام  دور  من  عليها  وما 
الخاصة  الخطط  وضع  واهمية  الشأن 
باملواجهة والتكيف وآليات التعامل مع 

أعامل  أن  الوزراء  مجلس  وذكر 
للمواعيد  وفقاً  مستمرة  االمتحانات 
املختصة،  السلطة  ِقبَل  من  املقررة 

وذلك مبناسبة عيد األضحى املبارك.
رئيس الوزراء يعلن اجازة عيد االضحى
رئيس الوزراء يعلن اجازة عيد االضحى

وىف سياق متصل، أعلنت وزارة الزراعة 
الهيئة  ىف  ممثلة  األراىض  واستصالح 
البيطرية، رفع درجة  للخدمات  العامة 
األطباء  لجميع  القصوى  االستعداد 
وعمل  اللحوم  عىل  بالتفتيش  العاملني 
أية  لتلقى  لألطباء  دورية  نوبتجيات 
غرفة  خالل  من  املواطنني  من  شكاوى 

أيام  خالل  الساعة  مدار  عىل  عمليات 
عيد األضحى والتنبيه برضورة التنسيق 
مع مباحث التموين والصحة والجهات 
عىل  الرقابة  لتشديد  األخرى  املعنية 
الدواجن  اللحوم،  وبيع  عرض  منافذ 

ومنتجاتها، األسامك ومنتجاتها.
وزير  القصري  السيد  أكد  ناحيته،  ومن 
سيتم  أنه  األراىض  واستصالح  الزراعة 
الجزارة  ومحالت  بأسواق  حمالت  شن 
وصول  لضامن  اللحوم،  بيع  ومنافذ 
واتخاذ  للمواطنني،  وصحى  آمن  غذاء 
املخالفني  ضد  القانونية  اإلجراءات 
والقرارات  القوانني  تنفيذ  ومتابعة 
املنظمة لعمليات تداول اللحوم الحمراء 
والبيضاء ومنتجاتها خاصة املفروم، مع 
املرصية  القياسية  باملواصفات  االلتزام 

لهذه املنتجات.
للخدمات  العامة  الهيئة  وأكدت 
إدارة  مخاطبة  متت  أنه  البيطرية، 
وفروعها  باملديريات  اللحوم  مجازر 
داخل املحافظات لرفع حالة االستعداد 
اللحوم  انتاج  سالمة  لتامني  القصوى 
املرور  بتكثيف  ووضع خطة  باألسواق، 
أعاملها  متابعة  الحيوانات  مجازر  عىل 

اجازة عيد االضحى .. من السبت للخميس 
مدفوعة األجر بالوزارات واملصالح الحكومية

أصدر الدكتور مصطفى مدبوىل، رئيس 
الفرتة  تكون  بأن  قراراً  الوزراء،  مجلس 
شهر  من   ٩ املوافق  السبت  يوم  من 
يوم  حتى  ميالدية،   2022 عام  يوليو 
الخميس املوافق 14 من شهر يوليو عام 
مدفوعة  رسمية  اجازه  ميالدية،   2022

األجر.
 اجازة عيد االضحى 2022

أن  بيانه  ىف  الوزراء  مجلس  وأوضح 
واملصالح  الوزارات  ىف  للعاملني  اإلجازة 
ووحدات  العامة  والهيئات  الحكومية 
العام  القطاع  ورشكات  املحلية  اإلدارة 

ورشكات قطاع األعامل العام.
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توقيع بروتوكول تعاون بني ديوان عام املحافظة وجامعة العريش
مجلس  رئيس  املحافظة،  عام  سكرتري 

إدارة مركز التدريب باملحافطة.
وينص الربوتوكول عيل التعاون لتفعيل 
وتطبيق الحصول عىل شهادة أساسات 
من  بها  يتعلق  وما  الرقمى،  التحول 
موظفي  واختبارات  تدريبية  أنشطة 
واملجتمع  للدولة  اإلداري  الجهاز 
املجتمع  عدا  ما  سيناء،  بشامل  املدين 
الجامعية  املرحلة  طالب  من  الجامعي 
االويل وطالب الدراسات العليا وأعضاء 
والعاملني  ومعاونيهم  التدريس  هيئة 

بالجامعات املرصية.
الرقمى  التحول  أن  املحافظ عىل  وأكد 
العامل  دول  نهجته  عاما،  متطلبا  أصبح 

منذ زمن، فالتحول الرقمي يوفر الوقت 
بجانب  معا،  واملؤسسة  للفرد  والجهد 
الفساد  معدالت  حفض  يف  اسهامه 

والقضاء عيل البريوقراطية
ان  عيل  الجامعة،  رئيس  وأضاف 
قرارا  أصدر  للجامعات  األعىل  املجلس 
التحول  اساسيات  شهادة  بتفعيل 
العليا  الدراسات  طالب  عيل  الرقمى 
ومعاونيهم  التدريس  هيئة  وأعضاء 
وموظفي الجامعات املرصية الكسابهم 
املعرفة األساسية بتكنولوجيا املعلومات 

وتطبيقاتها.
الربوتوكول  أطراف  ان  ايل  ايل  وأشار 
الجامعي  املجتمع  خدمة  ايل  يهدفون 

وزير الخارجية: مصر تحتضن 6 ماليني مهاجر 
أجنبى وسمحت بدمجهم يف املجتمع

مركز األزهر للفتوى يوضح 4 عيوب باألضحية تمنع ذبحها.. تعرف عليها

الصحة: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا يمكن الحصول عليها دون حجز مسبق

نحو  القومى  للتحرك  الجمعى  الفكر 
الهدف الكبري البناء الوطن العريب

وعن دور إذاعة صوت العرب وبرامجها 
املؤثرة ذات البعد الوطني كان الحديث 

عن برنامج الشعب يف سيناء
تم  التي  الربامج  هذه  أهم  من  وهو 
تنفيذها عقب نكسة يونيو 67 واحتالل 

سيناء وجزء كبري من األراىض العربية
الذي  سيناء  يف  الشعب  برنامج  كان 
عاما من  اكرث من خمسة عرش  استمر 
سيناء  تحرير  اكتامل  وحتى   67 يونيو 
يف أبريل ٨2 فهو احد الربامج الوطنية 
الهامة التي كان يقدمة اإلعالمي الكبري 
االستاذ حلمي البلك إبن مدينة العريش 

ورئيس اإلذاعة املرصية بعد ذلك
كان  الربانامج  هذا  أن  الحقيقة  ويف 
الدعم  لتقديم  القوية  الرسالة  مبثابة 
وسكان  سيناء  ألهل  واملعنوي  النفيس 

كتب فيصل ابو هاشم

الفرتة  هذه  خالل  املحتلة  األراىض 
والذي ظل ثابتا يف وجدان ابناء سيناء 
واالحرتام  الحب  بكل  نتذكره  ومازلنا 

والتقدير
نرشة  بعد  يوميا  يذاع  كان  الربنامج 
حوايل  مدتة  وكانت  الخامسة  اخبار 
من  العديد  عىل  يحتوي  كاملة  ساعة 
الصوتية  الرسائل  تحمل  التي  الفقرات 
االخبار  نقل  وكذلك  املكتوبة  والرسائل 
املحتل  مع  املواجهة  بقضايا  الخاصة 
طياتها  يف  تحمل  الرسائل  وكانت 
ألبطال  التحرك  توجيهات  و  شفرات 
العدو  خطوط  وراء  الوطنية  املقاومة 
الوطنية  واملقاومة  الصمود  ودعم 

ملواجهة قوات االحتالل االرسائيىل
يؤثر  ان  الربنامج  هذا  استطاع  ولقد 
تأثريها قويا يف دعم أهلنا يف سيناء بل 
امتد تأثريه ايل عموم األراىض املحتلة يف 

الضفة والقطاع والجوالن
فامن دوره الهام يف دعم حركة صمود 
اهل سيناء واألرايض املحتلة ويشد من 
ويدعم  األم  بوطنهم  ويربطهم  ازرهم 
التي  العربية  سيناء  منظمة  تحركات 
سلطات  مقاومة  يف  كبري  دور  لها  كان 

اإلحتالل
دعم  تبني  من  أول  الربنامج  إن  كام 
وتبني  السيناوي  والرتاث  الثقافة  أحياء 
الشعبية  للفنون  سيناء  فرقة  تأسيس 
وتغطية أنشطة الفرق الرياضية لشباب 
الطالبية  األنشطة  وفعاليات  سيناء 
الجامعات  يف  سيناء  البناء  والثقافية 
املرصية وكذلك الدعوة لتنظيم الربامج 
الرتايث  املنتج  لتسويق  واملعارض 
سيناء  اهل  ثقافة  وتسويق  السيناوي 
يف  التهجري  مناطق  يف  بها  والتعريف 

كافة محافظات مرص

احياءذكري تأسيس إذاعة صوت العرب عرب أثري إذاعة شامل سيناء 
عرب أثري إذاعة شامل سيناء

ومبناسبة االحتفال بالعيد ال 6٩ إلذاعة 
امس  مساء  حواري  كان  العرب  صوت 
االستاذ  املتميز  اإلعالمي  الزميل  مع 
ساعة  امتد  وحوار  الشوربجي  لطيف 
العظيم  الدور  فيه  استعرضنا  كاملة 
من  وماتحملة  العرب  صوت  إلذاعة 
عظيم  وطني  تاريخ  تؤرخ  ذكريات 
خالل  العرب  صوت  إذاعة  قدمته 
مراحل تاريخية حاسمة مرت باملنطقة 

العربية وأثرت يف الوجدان العريب
التي  العرب  إذاعة صوت  كانت  حيث 
اإلذاعات  من  1٩53م  عام  يف  تأسست 
دعم  يف  ساهمت  التي  الهامة  القومية 
العربية  والوحدة  القومية  فكر  ونرش 
العريب  للمجتمع  الجمعى  الفكر  وبناء 
يف املنطقة العربية بجناحيها يف املرشق 
حيث  االفريقي  والشامل  العريب 

استعرضنا لذلك التاريخ املرشف إلذاعة 
صوت العرب وكيف كان لها ذلك التأثري 
ايل  القوية  ورسالتها  أثريها  عرب  العابر 
وجدان املستمع العريب حيث متثل أوىل 
اإلذاعات التي اكتسبت نسبة عالية من 

املستمعني يف املنطقة بأثرها
أحضان  يف  العرب  إذاعة صوت  ولدت 
الدور  لها  وكان  العربية  القومية  فكر 
الكبري  الثوري  املد  حركة  يف  الهام 
العربية  والوحدة  العريب  الحلم  لنرش 
ر  التحر  بقضايا  والوعي  االنتامء  وقيم 
الخمسينات  يف  انطلقت  التي  الوطني 

والستينات يف القرن املايض
التميز  العرب  صوت  إلذاعة  وكان 
مثل  املوجهة  اإلذاعات  نافس  الذي 
من  وغريها  كارلو  ومونت  لندن  إذاعة 
املستمع  اذن  غزو  حاول  التي  اإلذاعة 
العرب  صوت  إذاعة  لكن  العريب 

لكثري  ومعالجتها  وتحليالتها  برامجها 
والتحررية  السياسية  القضايا  من 
والتنموية والثقافية كان لها ذلك التميز 
ذلك  أحدث  الذي  العريب  الوجدان  يف 

مركز  بني  تعاون  بروتوكول  توقيع  تم 
واملعرفية  االلكرتونية  الخدمات 
ومركز  للجامعات،  األعيل  باملجلس 
تدريب تكنولوجيا املعلومات بجامعة 
عام  بديوان  التدريب  ومركز  العريش 
محافظة شامل سيناء، لتأهيل املجتمع 
املدين باملحافطة للحصول عىل شهادة 

.”FDTC ”اساسيات التحول الرقمى
اللواء  الربوتوكول كال من،  قام بتوقيع 
شوشة  الفضيل  عبد  محمد  دكتور 
والدكتور حسن  محافظ شامل سيناء، 
العريش،  جامعة  رئيس  الدمرداش 
نائب  الخوىل  هشام  اللواء  وبحضور 
الغندور  أسامه  والعميد  املحافظ، 

شكري،  سامح  الخارجية  وزير  أكد 
أن مرص تبذل جهد كبري مع الرشكاء 
غري  الهجرة  ملكافحة  ــني  األوروبـ
املناسب،  اإلطار  وتوفري  الرشعية، 
بذلت  املرصية  الدولة  أن  موضحا 
غري  الهجرة  ملكافحة  كبرية  جهود 
الرشعية ونجحت يف منع أي هجرة 
سبتمرب  منذ  مرص  من  رشعية  غري 

.2016
سامح  الخارجية  ــر  وزي وأوضــح 
مشرتك  صحفي  مؤمتر  يف  شكري 
أن  النمسا  خارجية  وزيـــر  مــع 
مليون   6 تستضيف حوايل  القاهرة 
أي  بدون  البالد  يف  أجنبي  مهاجر 
باندماجهم  والسامح  معسكرات، 
أن  موضحا  ــرصي،  امل املجتمع  يف 

للفتوى  العاملى  األزهر  مركز  أوضح 
لصحة  يشرتُط  ــه  أن اإللكرتونية، 
األضحية أْن تكون ساملًة من العيوب، 

فال تجزئ يف األضحية:
التي  أي  َعَورُها،   ُ البنيِّ ▪العوراُء   
َعَورُها  ا إذا كان  أمَّ انخسفت عيُنها، 

ليس ببيّنا فتُجزئ.
ُ مرُضها، واملرض البَنيِّ  ▪املريضُة البَنيِّ
بحيث  اللحم  عىل  يؤثر  الذي  هو 
تُجزئ،  ال  فإنها  كالجرباء،  يُؤكل  ال 
ُصدم  التي  اة  الشَّ باملريضة  ويُلَحق 
ُعلو،  من  تــردَّت  أو  بــيء،  رأُسها 

فأغمَي عليها.
كان  فإن  ظلُعها،   ُ البنيِّ العرجاُء   ▪
عنه،  معفو  فهذا  يــســريًا،  العرج 
املي  أطاقت  إْن  أنها  ذلك  وضابط 
حيحة وتابعت األكل  مع مثيلتها الصَّ
بيِّنة  غري  فهي  ب،  والــرشُّ والرعي 

العرج وتُجزئ.

أن  والسكان،  الصحة  وزارة  قالت 
هامة  الثالثة  التنشييطية  الجرعة 
للحامية من عدوى كورونا، مشرية إىل 
مركز  أى  ىف  عليها  الحصول  ميكن  أنها 

دون الحاجة للحجز املسبق.
الغفار  عبد  حسام  الدكتور  وأوضــح 
املتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، 
طرق  حمالت  يف  مستمرة  الــوزارة  أن 
لكافة  الوصول  تستهدف  التى  األبواب 
الفتا  التطعيم،  من  املستهدفة  الفئات 
إيل أنه ال يوجد اى معطيات عيل وجود 
بكورونا  الكبرية  االصابات  من  موجات 
التطعيم  عيل  الحرص  علينا   : وتابع 

مبنطلق  القضية  مع  تتعامل  مرص 
لالبتزاز  تستخدمها  وال  املسؤولية 
لكننا  مبارشة،  مصالح  وتحقيق 
مسؤوليتنا  إطــار  يف  بذلك  نقوم 

▪الكسرية أو العجفاء التي ال تُْنِقي، 
وهي الهزيلة التي ال مخَّ يف عظمها 
ونحافتها،  ضعفها  لشدة  املجوَّف 
أهل  يعرفه  وهذا  تُجزئ،  ال  فهذه 
رغبة  عدم  ذلــك:  وعالمة  الخربة، 
ذكر  ما  عىل  ويدل  األكل.  يف  الشاة 
»أَْربٌَع  الله ملسو هيلع هللا ىلص:  قول سيدنا رَُسوِل  التنشيطية  الجرعات  وكذلك  الكامل، 

مع تطبيق االجراءات االحرتازية الكامة، 

الدولية وحساسية هذا األمر للدول 
عبور  مخاطر  عن  فضال  األوروبية، 
غري  بشكل  للمتوسط  املهاجرين 
مع  التعامل  يتم  أن  ونأمل  آمن 

القضية مبنظور شامل.

َعَورَُها،   ُ الْبَنيِّ ــَعــْوَراُء  الْ يَُجزَْن:  اَل 
َوالَْعرَْجاُء  َمرَُضَها،   ُ الْبَنيِّ َوالَْمِريَضُة 
اَل  الَِّتي  َوالَْكِسريَُة  ظَلُْعَها،   ُ الْبَنيِّ

تُْنِقي« ]أخرجه أبو داود والنَّسايئُّ[.
انكرست  ثمَّ  أضحية  اشرتي  َمن  ا  أمَّ
ي بها، وال حرج  أو تعيَّبت فإنه يُضحِّ

عليه يف ذلك ما دام غري ُمفرِّط. االحتفاالت  مع  املقبلة  الفرتة  خاصة 
التى نشهدها يف عيد االضحى املبارك .

قومي حقوق اإلنسان يلتقي بطالب جامعة سوهاج خطاب : أهمية 
دور طالب الجامعات كسفراء لنشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان

لحقوق  القومي  املجلس  أستقبل 
مشرية  السفرية  برئاسة  اإلنسان 
من  وفد  املجلس  رئيس  خطاب 
برئاسة  سوهاج  جامعة  طالب 
الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس 
نعامين  حسن  والدكتور    ، الجامعة 
نائب رئيس الجامعة بحضور السفري 
املجلس  رئيس  نائب  كارم  محمود 
عام  أمني  فايد  فهمي  والسفري 
املجلس ، وأعضاء املجلس الدكتوره 
لوقا  سمرية  واألستاذة  راغب  هدى 
والسفري  ممدوح  محمد  واألستاذ 
املجلس  مستشار  إسامعيل  أحمد 

نرش  يف  نوعية  نقله  متثل  الوطنية 
وأن  اإلنسان  حقوق  ثقافة  وتعزيز 
للجامعة دور هام يف نرش الوعي من 
الوطنية  اإلسرتاتيجية  تنفيذ  خالل 

لحقوق اإلنسان .
عبد  مصطفي  الدكتور  أعرب  فيام 

مبقر  وذلك  الخارجية  للشئون 
املجلس بالتجمع الخامس .

السفرية  رحبت  اللقاء  بداية  ويف 
وطالبها  ونائبها  الجامعة  برئيس 
الدور  أهمية   عىل  وأكدت   ،
املجتمعي لجامعة سوهاج  كمنارة 
علمية لنرش الثقافة وبخاصة ثقافة 
،  وأضافت خطاب  حقوق االنسان 
عىل اهمية دور الشباب باعتبارهم 
تتمتع  سكانية  رشيحة  واهم  اكرب 
التأثري  عيل  والقدرة  بالحيوية 
وطالب  طالبات  وخاصة  واالبداع 
قيم  لنرش  كسفراء  الجامعات  

وواجباته،  اإلنسان  حقوق  ومبادئ 
اهتامم  املجلس  رئيسة  أشادت  و 
جامعة سوهاج بنرش مفاهيم حقوق 
بتدعيمهم  الطالب  بني  اإلنسان 
عن  الصحيحة  باملعرفة  وتزويدهم 
اتجاهات  وتكوين   ، الحقوق  هذه 
تصبح  حتى  تجاهها  لديهم  ايجابية 
وأن  حياتهم  يف  ميارسونه  سلوكاً 
املجلس يرحب بالتعاون مع جامعة 
سوهاج من خالل بروتوكول تعاون 
اآلخرى   للجامعات  كنموذج  مشرتك 

.
اإلسرتاتيجية  أن  خطاب  تتمه ص  5وأوضحت 

بقلم سهام عزالدين جبريل

هناء السيد

عن  سوهاج  جامعة  رئيس  الخالق 
شكره للمجلس عىل إستقباله لوفد 
الذي  الدور  عىل  وأثنى   ، الجامعة 
خطاب  مشرية  السفرية  به  قامت 
التي  الوظائف  مختلف  خالل 
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53 % انخفاض قيمة العجز فى امليزان 
التجارى شهر أبريل 2022

53 % انخفاض قيمة العجز فى امليزان 
التجارى شهر أبريل 2022

العامة  للتعبئة  املركزي  الجهاز  أصدر 
النشــرة  االربعاء  اليوم  واإلحصاء 
الخارجية  التجـارة  لبيانات  الشهريــة 
أبريل 2022 وقد بـلغت قيـمة العجـز 
ىف امليـزان التجـارى 1.70 مليــار دوالر 
خـــالل شهر أبريل 2022 مقابل 3.62 
مليـار دوالر لنفـس الشهر مـن العام 
السابـق بنسبــة إنخفاض قدره ٪53.

قيمـة  ارتفاع  املؤرشات  أهم  ومن 
حيـث   ٪54.2 بنسبـة  الصــادرات 
خـالل  دوالر  مليــار   4.٩4 بلغـت 
 3.20 مقابل   2022 أبريل  شهــر 
العام  مـن  الشهر  لنفس  دوالر  مليار 
ارتفاع  إىل  ذلك  ويرجــع  السابـق، 
السلع  بعض  صــادرات  قيمـة 

للتعبئة  املركزي  الجهاز  بيانات  كشفت 
التي  السلع  العامة واإلحصاء، عن أهم 
“يناير- من  الفرتة  يف  مرص  صدرتها 
مارس” والتي شهدت ارتفاع الصادرات 

املرصية إىل حاجز 14 مليار دوالر.
وقالت بيانات جهاز اإلحصاء، إن هناك 
القامئة خالل  10 سلع كانت يف صدارة 
تلك الفرتة ومتثل هذه السلع 4٩٪ من 
إجاميل قيمة الصادرات املرصية ملختلف 
دول العامل بقيمة 6.٩ مليار دوالر خالل 

الربع األول من العام الجاري وتوزعت 
وفقا ملا ييل:

منتجات  ــادرات  ص دوالر  مليارات   3
البرتول تصدرت بها القامئة.

البرتول  صادرات  دوالر  مليون   ٩41.2
الخام يف املرتبة الثانية.

743.4 مليون دوالر صادرات األسمدة
املالبس  صادرات  دوالر  مليون   641.6

الجاهزة.
الفواكه  صادرات  دوالر  مليون   462.٨

الطازجة.
لدائن  صــادرات  دوالر  مليون   446.5

بأشكالها األولية.
العجائن  صادرات  دوالر  مليون   22٨.4

واملحرضات الغذائية املتنوعة.
205.3 مليون دوالر صادرات البطاطس.

السجاد  صادرات  دوالر  مليون   124.٩
والكليم.

منتجات  صــادرات  دوالر  مليون   102
مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب.

البرتول فى الصدارة.. 10 سلع تتصدر قائمة صادرات 
مصر بالربع األول من عام 2022

نفذت الدولة املرصية العديد من 
املرشوعات ىف قطاع املوارد املائية 
والرى خالل ٨ سنوات، بحيث تهتم 
الدولة بتحقيق األمن املاىئ وتوفري 
متطلبات األمن الغذايئ، وفق رؤية 
متكاملة، باعتباره جزء ال يتجزأ من 
األمن القومي، حيث تتبني الدولة 

األمن القومي مبفهومه الشامل.
التخطيط  لوزاره  تقرير  وأوضح 
ارتفاع  االقتصادية  والتنمية 
السنوي  الحكومي  االستثامر 
 4.٨ من  القطاعات  لهذه  املوجهة 
مليار جنيه ىف (2014/13)، إىل 45 
مليار جنيه يف (2022/21)، مبعدل 

منو بلغ حوايل ٨3٨٪،
واوضحت وزاره التخطيط والتنمية 
ان حجم  لها  تقرير  االقتصادية ىف 
مليار جنيه   1٩4 بلغ  االستثامرات 
خالل ٨ سنوات ،مقابل حوايل 27 

التخطيط: 45 مليار جنيه استثامرات حكومية ىف 
قطاع املوارد املائية والرى خالل )2022/21(

وحول   ،٪61٩ منو  مبعدل  مليار 
استثامرات ِقطَاع الـموارد الـامئيّة 
 (2023/22) عام  بخطة  َوالرَّّي 

بلغت حواىل 17 مليار جَنيه
تنفيذها  تم  التي  املرشوعات  عن 
تَأِْهيل  َمرْشُوع  اىل  التقرير  اشار 
نَْهو  والـُمستهدف  الرِتَع  وتبطني 
تَْنِفيذ الـمرحلة اأْلُوىَل ِمْنُه بأطوال 
َعام  ِبِنَهايَة  كِيلُوِمرت   5٨00 تُناهز 

الـمياه  نقل  وَمرْشُوع  الِخطّة 
الـُمنتَجة من محطّة ُمعالجة مياه 
األراىض  إىل  البقر  بحر  مرصف 
ووسط  بشامل  زراعتُها  الـُمخطّط 
البنية  أعامل  واستكامل  سيناء، 
جنوب  تنمية  مبرشوع  األساسيّة 
الوادى بتُوشىك، واستكامل مرشوع 

الرى الحقىل.

بنسبة  البرتول  منتجات   ) وأهــمها: 
204.3 ٪، برتول خام بنسبة ٨.14 ٪، 
مالبس جاهزة بنسبة 34.7 ٪ ، اسمدة 

بنسبـة 10.3 ٪).
بعض  صـادرات  قيمة  وانخفضــت 
 2022 أبريل  شهر  خــالل  السلع 
مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام 
السابق وأهمهـا (فواكه طازجه بنسبة 
غذائية  ومحرضات  عجائن   ،٪15.4
بنسبة  وكليم  سجاد   ،٪  20.5 بنسبة 
تنظيف  ومحرضات  صابون   ،٪  12.0

بنسبة 1.2 ٪).
بنسبة  الواردات  قيمة  وانخفضت 
دوالر  مليار   6.64 بلغت  2.7٪ حيث 
خـالل شهر أبريل 2022 مقابـــل ٨.6 

العام  من  الشهر  لنفس  دوالر  مليار 
السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض 
قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا 
 ،٪  44.6 بنسبــة  البرتول  “منتجات 
قمح بنسبة 30.0٪، أدوية ومحرضات 
صيدله بنسبــة 20.3٪، مواد كيامويه 

عضوية وغري عضوية بنسبة ٪4.6”.
بعض  واردات  قيمة  ارتفعت  بينام 
 2022 أبريل  شهر  خالل  السلع 
من  الشهر  لنفس  مثيلتها  مقابـل 
(البـرتول  وأهمهــا:  السابــق  العـام 
الخــام بنسبـة 4٩٩.1٪، مــواد أوليه 
 ،٪  55.2 بنسبـة  أو صلب  من حديد 
لدائن   ،٪  1٩.6 بنسبة  فــول صـويــا 

بأشكالها األولية بنسبة ٨.2 ٪).

السابق  دورها  وبخاصة  تقلدتها 
القومي  للمجلس  عام  كأمني 
بصدد  ونحن   ، واألمومة  للطفولة 
وضع الخطوات األوىل أللية التعاون 
بني الجامعة واملجلس وكيفية وضع 
دور  من  لإلستفادة  طريق  خارطة 
لتعزيز  وطنية  كمؤسسة  املجلس 
من  اإلنسان  حقوق  ثقافة  ونرش 
لحقوق  الوطنية  اإلسرتاتيجة  خالل 
يدرس  الجامعة  أن  ، حيث  اإلنسان 
وطالبة  طالب   63132 نحو  بها 
 15000 و  الكليات  مبختلف 
التعرف  وأهمية  العليا  بالدراسات 
حقوق  مبباديء  الكايف  واإلملام 

اإلنسان و باالسرتاتيجة الوطنية .
كارم  محمود  السفري  أعرب  فيام 
أهمية  عن  املجلس  رئيس  نائب 
زيارة طالب الجامعة برئاسة الدكتور 
متثل  وأنها  الخالق  عبد   مصطفي 
نقطه انطالق مع الجامعة من خالل 
بروتوكول التعاون الذي سوف يجرى 
توقيعه خالل الفرتة القادمة ، وأثنى 
بإعتبارهم  الجامعة  شباب  عىل 
عيل  مؤكداً   ، الواعد  مرص  شباب 
التعليم هو  جوهر من جواهر  أن 
تدريس  وأن  املستدامة  التنمية 
اإلنسان  حقوق  ومفاهيم  مناهج 
يف  واملفاهيم  املبادىء  تلك  يرسخ 
للقياده  إلعدادهم  الشباب  وجدان 

يف املستقبل  وقد دار نقاش مفتوح 
وحوار بني طالب الجامعة وقيادات 
املجلس حول قضايا حقوق اإلنسان 
الوطنية  واإلسرتاتيجية  عامة  بصفة 

بصفة خاصة .
بروتوكول  توقيع  عىل  أتفق  وقد 
القومي  املجلس  بني  مشرتك  تعاون 
سوهاج  وجامعة  اإلنسان  لحقوق 
مشرتكه  تدريبيه  برامج  وتنفيذ   ،
اإلنسان  حقوق  موضوعات  يف 
وتحقيق  واملواطنة  والتسامح 
وعمل   ، املستدامة  التنمية  أهداف 
طالب  بها  يشارك  بحثيه  مسابقة 
ومبادىء  مفاهيم  حول  الجامعات 

حقوق اإلنسان .

قومي حقوق اإلنسان يلتقي بطالب جامعة سوهاج خطاب : أهمية 
دور طالب الجامعات كسفراء لنشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان

تتمه ص  4
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الغياب عن ساحة الكبار ليس نهاية القلعة

معامل  من  معلم  يختفي  حينام 
قلوب  يف  محفوظًا  يبقى  املدينة 
ويبقى  الشكل  يختفي  ساكنيها.. 
عنوان  التحلية-،  -شارع  العنوان 
السعودية  الرياضة  عامل  يف  كبري 
باألمجاد..  ناصعة مرصعة  وصفحة 

كم  األجيال،  توارثه  عشق  األهىل 
تنقلت خلفه من مدينة إىل مدينة 
مرددة أجمل األلحان.. الرشفاء من 
قواعد  ثبتوا  الذين  األهيل  رموز 
القلعة طيلة ٨5 عاًما قادرين عىل 

إعادتها إىل الطريق الصحيح.

يف ليلة غرق سفينة القلعة ُذرفت 
الخرضاء  األعالم  وطارت  الدموع 
قوى  خارت  أن  بعد  العاصفة  مع 
كجذوع  سقطت  وأرواح  حامليها 
نسيان  اآلن  علينا  يجب  األشجار، 
أغرق  من  سؤال  وتجاهل  املايض 
سفينة القلعة، ونبقى نردد املوشح 
األندليس الجميل “عائدون أمتي ال 
تيأيس بإذن الله” وسترشق شمسك 
السحب  خلف  مــن  األهـــيل  يــا 
املنطقة  من  وستخرج  الداكنة 
الزمان  “وعــرب  ــردد  ون الرمادية، 

سنميض مًعا”.
حقيقة من بداية الدوري واألمواج 
العاتية تتالعب بسفينة األهيل تارة 
تسحبها إىل األعامق، وتارة أخرى اىل 
املياه الضحلة حتى أمست كقطعة 
والجزر،  املد  مياه  تتقاذفها  فلني 
وطاقمها  السفينة  ربان  يكرتث  مل 
الخرضاء  القلعة  جمهور  بنداءات 
أصواتهم  بأعىل  ــوا  رصخ حينام 
املياه تخرتق جدران السفينة.. ايها 
القبطان أعد السفينة إىل مسارها، 
مام  األصــوات  تلك  تجاهل  لكنه 
تحمل  مبا  السفينة  غرق  اىل  أدى 
حضاري،  وإرث  تاريخي  كنز  من 
سفينة  خلفه  وترك  الطاقم  هرب 
من  تحمل  مبا  األعــامق  يف  غارقة 
تكن  مل  األخرية  فاللحظات  تاريخ، 
يكن  ومل  الكارثة  لتجنب  كافية 
الغرق نهاية القلعة أبًدا، ستنتشل 
وسيتم  املحيط  قاع  من  السفينة 
بناؤها من جديد مبواصفات عالية 

الجودة لتوضع يف مسارها

عايض السراجي

اللى بتتصل بـ 20 ألف مبني لربط 
الدولة أو لربط الحي الحكومي”.

خالل  السيسى،  الرئيس  وأضــاف 
كلمته يف افتتاح عدد من مشروعات 
مصر الرقمية: ” ال أبالغ لو قولتلكم 
علشان نخلي الحي الحكومي مميكن 
بشكل يوفر عمل متقدم جدا للدولة 
املصرية سواء عملنا مراكز البيانات 
ألف  على 50  اتعمل  اللى  الجزء  أو 
املؤمنة..  الشبكة  ثــم  مــوظــف.. 
بنتكلم فى 100  األخرى..  واملراكز 
انا  بس  أبالغ..  ال  أنا  جنيه..  مليار 
عارف الرقم ده جنب الرقم ده جنب 
الفتاح  عبد  الرئيس  وقال  الرقم”. 
ده  اليوم  عاملني  “احنا  السيسي: 
علشان  املصرية  والدولة  للمصريني 
نلقى الضوء على أهمية املوضوع ده 
علشان مستقبل بالدنا وأوالدنا.. من 
راحتك  خد  عمرو  دكتور  يا  فضلك 

وبراحة علشان الناس تعرف”.

حسن  الــدكــتــور  ــاذ  ــت األس إلتقى 
العريش،  جامعة  رئيس  الدمرداش، 
هو  و  السيناوي  الصالون  بأعضاء 
السيناوي  للمجتمع  الشعبي  الظهري 

يف حوار مجتمعي مثمرث .
يف بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة 
عن  ــرب  أع و  الحضور  بالسادة 
سيناويه  قامات  أمام  أنه  سعادته 
جامعة  كيان  و  إسم  تقدر  موقره 

العريش.
الصالون  ممثلني  السادة  تقدم  كام 
لرئيس  التهاين  بخالص  السيناوي 
متت  التى  بــاإلنــجــازات  الجامعة 
خالل الفرتة املاضية بداية من كلية 
وافتتاح  واملعلومات،  الحاسبات 
ألول  االلكرتونيه  االختبارات  مركز 
قرار  إعتامد  حتى  بالجامعة  مرة 
وأنهم  الطب  كلية  يف  الدراسة  بدء 

الرئيس السيسى يطلق رسميا منصة مصر الرقمية: لو تواجد 100 ألف دارس عندهم مقومات هصرف عليهم 12 مليار جنيه

األستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، يستضيف أعضاء الصالون السيناوي

شركة  أن  السيسي:  الرئيس  وتابع 
تأجري  يف  ترغب  اإلداريــة  العاصمة 
املقرات داخل الحي الحكومي، قائآل: 
كل  كتري..  حاجات  فيها  “العاصمة 
كده  وعلشان  كشركة  عملته  اللى 
عاوزة تأجر املنشآت.. منشآت الحي 
منشآت  تأجر  عــاوزه  الحكومي.. 
السنة  بقي يف  بكام  الحكومي  الحي 
يا دكتور معيط.. بـ 4 مليارات جنيه 

يف السنة.
وأضاف الرئيس السيسي: “كل سنة 
وأنتم طيبني على العيد.. الناس كتري 
الفلوس  بتجيبوا  انتوا  وتقول  تتكلم 
جايبينه  الحكومي  الحي  منني..  دي 
أموال  من  جايبنها  والعاصمة  منني.. 
مفيش  للموارد  بالنسبة  الحكومة.. 
شركة  كــده  وعلشان  األفــكــار..  اال 
مليارات   4 وبتقول  عملت  العاصمة 

جنيه يف السنة”.
وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، 

لديها  الــعــاصــمــة  شــركــة  أن  إىل 
كشف بنوك وائتمان محتمل بقيمة 
عن  فضال   ، كاش  جنيه  مليار   40
جنيه،  مليار   80 بقيمة  مستحقات 
ده  بقوله  انا  اللي  “الهدف  مضيفا: 
الناس بيسمعوني  علشان كتري من 
واتكلمنا يف املوضوع من 4 سنني .. 
حد يقوىل انتوا بتعملوا العاصمة ليه 
؟ انتوا معاكوا فلوس للحكاية؟ إدونا 

الفلوس نعيش بيها”.
البالد   ” السيسي:  الرئيس  أضاف 
تبنى  بتفضل  البالد   .. كده  مبتعش 
تاخد  علشان  نفسها  يف  وتعمر 
مبيجيش  وده  األمم  وسط  مكانها 

غري بالصرب واألفكار والتضحيات”.
وتابع الرئيس: “ملا جيت على مراكز 
البيانات ساعة ملا طرحنا املوضوعات 
دي كانت بعيدة علينا قالك هتجيبوا 
كنتم  مــنــني؟..اذا  كله  دي  الفلوس 
عاوزين تعملوا دولة ذات شان زى ما 

بتشوفوا يف الدول املتقدمة، تشتغل 
ازاى الحكومة بتاعتها ..تقولها عنوان 
التليفزيون  أو  إعالمي  برنامج  يف 
لكن  الذكية،  الحكومة  عنوان  تقولها 
علشان أعمل الحكومة الذكية تكلفني 

100 مليار جنيه”.
“عملنا  السيسى:  الرئيس  أضــاف 
كنتم  إذا  للناس  نقول  علشان  ده 
بتتكلموا فى التعليم وعاوزين تعرفوا 
التعليم اللى يبقا ليه فرصة حقيقية 
لبالدنا وأوالدنا فى العمل..اللى احنا 
بنتكلم عليه اليوم كله معمول علشان 
كلنا ننتبه ونهتم ونبذل الجهد سواء 
أو  املطروحة  املبادرات  أو  التعليم 
حتى اللى ممكن يتعمل علشان ندى 

فرصة حقيقة للموضوع”.
وتابع الرئيس: ملا عملنا مسابقة طلع 
111.. بفكركم باملوضوع وساعتها 
التعليم  وزير  خالد  الدكتور  قابلنى 
غري  مسابقة  عملنا  لو  وقاىل  العاىل 

بالشكر  تقدموا  اللقاء  نهاية  ويف 
لرئيس الجامعة عىل حسن االستقبال 
والنجاح  التوفيق  متمنني  والضيافة، 

الدائم لجامعة العريش.

كده هنجيب عدد أكرب من كده وأنا 
بقول ياريت واهلل يا خالد.. بقولك 
الكالم ده واهلل يا خالد وأتمنى واهلل 
العظيم لو اتوجد 100 ألف دارس 
العلوم  لدراسة  مقومات  عندهم 
هصرف  املــتــطــورة  التكنولوجية 
عليهم 12 مليار جنيه فى تعليمهم 
فاهمنى  ألـــف  ـــ100  ــ الـ ــوا  ــات ه

وفاهمهم”.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
ملف  يف  جــادة  املصرية  الدولة  أن 
الدولة  “ملا  قائال:  الرقمي،  التحول 
زي  موضوع  تعمل  تجي  املصرية 
الرقمي  التحول  تحقق  علشان  ده.. 
واحنا  ورقــي..  بتشتغل  كــان  بعد 
شغالني دلوقتي بنعمل ذكاء صناعي 
يكون فيه جزء من العمل يكون فيه 
ذكاء صناعي.. الرقم كام وكلفنا كام؟ 
الدولة  لتحويل  أنه  تعرفوا  علشان 
جمهورية  علها  نقول  دولة  إىل  دي 

ــام كبرية جــدا جــدا..  جــديــدة.. ارق
الحكومة دفعت كام .. الدكتور عمرو 
مليار  الـ 10  فاكر  االتصاالت  وزير 

جنيه بتوعه بس”.
قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
ــرو طــلــعــت وزيـــر  ــم ــور ع ــت ــدك ال
املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 
من  ــدد  ع افتتاح  يف  كلمته  خــالل 
قائال:  الرقمية”،  “مصر  مشروعات 
ــرو.. هــو ملــا انت  ــم ــا دكــتــور ع “ي
العمالقة..  البيانات  مراكز  تقولهم 
مش تقولهم الرقم اللى اتعملت بيه 
الحاجة.. الحاجات دي علشان تتعمل 

بتأخد أموال فوق التصور”.
من  عدد  افتتاح  فعاليات  وشهدت 
لــوزارة  الرقمية  مصر  مشروعات 
املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
الفتاح  عــبــد  الــرئــيــس  بــحــضــور 
تسجيلي  فيلم  عــرض  السيسي، 

بعنوان: “مصر الرقمية”.

الجامعة  دور  ويثمنون  يقدرون 
رئيس  ودور  والخدمي  التعليمي 
منصب  توليه  بداية  من  الجامعة 
إعادة  أهمها  ومن  الجامعة  رئيس 

الهيبة العلمية للجامعة.

مع  مفتوح  حـــوار  فتح  تــم  كــام 
السادة الحضور لنقل رؤى املجتمع 
بني  الوصل  همزه  وأنهم  السيناوي 
املجتمع السيناوي ومؤسسة جامعة 

العريش.

تتمه ص   1
االعراف القبليه وينرشون القتل والدم 
املتطرفون  هؤالء  وحلوا  صاروا  واينام 
الذين ارتكبوا مذابح بشعه ضد اهايل 
اجهزه  من  كبري  عدد  وقتلوا  سيناء 
دامئا  تذكر  املسلحه  والقوات  االمن 
ارض الفريوز بالرجال الشدائد الذين ال 
يعرفون يف الحق يوم لومة الئم وقدم 
يف  املدنيني  من  شهداء  سيناء  ابناء 
الحرب ضد االرهاب عدد 13٨0 شهيد 
وعدد ما يقارب من 700 مصاب من 
املدنيني  الرشفاء  االبطال  سيناء  قبائل 
الذين ما زالوا يقدمون الغايل والنفيس 
مرصنا  عن  والدفاع  الوطن  اجل  من 

الحبيبه .
املدنيني  الشهداء  من  عددا  رصد  كام 
من أبناء شامل سيناء ابرزهم الشهيد 
حراز  ابو  سليامن  والشهيد  اليف  سامل 
والشهيد خلف املنيعي والشهيد اللواء 
وزارة  ابن  السواركه  سلمي  محمد 
ابراهيم  البطل  والشهيد  الداخليه 
ملعي  مجدي  والشهيد  البطني  حامد 
والشهيد  شعريه  ابو  رزق  والشهيد 
عبد  النائب  والشهيد  العرجاين  وسيم 
ابو  صربي  والشهيد  سلمي  الحميد 

جرير . السواركه دليل احمد منيس .
كام مل يغفل الشهيد البطل احمد صابر 
احمد  مقاتل  الرائد  والشهيد  منيس 
عمر شرباوي والشهيد النقيب محمود 
عمر  نقيب  البطل  الشهيد  فارس 
القايض والشهيد البطل كريم درويش 
الجعفري  الخالق  عبد  والشهيد 
والشهيد احمد صبحي شهداء وشهداء 

مجلس القبائل والعائالت املصريه يصدر كتاب 
كنا فني وبقينا فني بمناسبة ثورة 30 يونيو

البطل  الشهيد  العريش  ثالث  قسم 
محمد السحييل واحمد جامل والرائد 
السامك  محمد  والرائد  شكري  عمر 
والرائد محمد الحبي كتابه بالشهيد 
البطل  والشهيد  البطل محمد هارون 

خالد مغريب دبابه
خالد  الكبري  االستاذ  الحفل  وحرض 
ناجح رئيس تحرير دار الهالل ورئيس 
ناجي  واألستاذ   ، ادارتها  مجلس 
 ، جيل  ارداة  حزب  رئيس  الشهايب 
رئيس  الرشبيني  مصطفى  والسفري 
عمر  واملستشار  املناخ  سفراء  مبادرة 
محي نقيب محامني القاهرة ،والعمدة 
فوزي الساملويس نائب رئيس مجلس 
والقيادي  املرصية  والعائالت  القبائل 
البارز بالقبائل العربية ، والنائب نارص 
القبائل  مجلس  رئيس  نائب  الرشيف 
والعائالت املرصية ، واملهندس محمد 
مجلس  رئيس  مساعد  لهلوب  سامي 
الخبري  و  املرصية،  والعائالت  القبائل 

البحريي  أرشف  الدكتور  االقتصادي 
عن  ممثال  كامل  عاطف  واملقدس   ،
اإلخوة األقباط ، و ممثلني عن املجتمع 
رموز  وبعض  السيايس  والعمل  املدين 
األحزاب السياسية وبعض من خريجي 
من  ونخبة  العسكريه  نارص  اكادمييه 
الصحفيني واإلعالميني ووفد من أعضاء 

مجلس القبائل والعائالت املرصية.
النائب  الكبري  اإلعالمي  أشاد  حيث 
يف  الخميس  أمس  بكري  مصطفى 
فضائية  أرسار عيل  و  برنامجه حقائق 
كام  ومؤلفة  بالكتاب  البلد  صدي 
القبائل  مجلس  رئيس  بدور  أشاد 
والعائالت املرصية برئاسة الشيخ كامل 
ابراهيم  املهندس  العام  واألمني  مطر 

العرجاين 
وأختتم املهندس محمد سالمة العقييل 
كالمة يف كتاب كنا فني وبقينا فني بأنه 
لكتابه  الثاين  الجزء  إصدار  صدد  يف 

بعنوان سيناء يف عيون مرص .



7الصحة واملجتمع إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  8   ذو الحجة -  1443 هـ  - 7  يوليو  2022م

العدد اإلسبوعي رقم 1267

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

ثنايّئ  عشبّي  نــبــات  البقدونس 
الفصيلة  إىل  ينتمي  ــول،  ــحـــ ال
وتزيّن  كغذاء  ويُستعمل   الخيميّة، 
به أطباق الطّعام، كام أنّه يُستعمل 
الّنكهات  إلضافة  التّوابل  من  كنوع 
الزيوت  وتستخدم  األطعمة.  عىل 
العطور  منه إلنتـاج  الناتجة  النباتية 
أو  الصابون  املعطرة  يف  والعوامل 
الكرميات. وقد استخدم يف قــــديم 
الزمان كدواء قبل استخدامه كامدة 
البقدونس  ويعترب  للغذاء.  مضافة 
مصدراً هاّماً للعديد من الفيتامينات 
الفعالة  واملواد  الغذائية  والعنارص 
التأثريات  عن  مسؤولة  تعترب  التي 
البقدونس  فتناول  لإلنسان.  الصحية 
الجهاز  يساهم يف دعم صحة  يومياً 
إىل  جزئياً  ذلك  ويرجع  الهضمي، 
يزيد  فهو  الكبد،  دعــم  يف  دوره 
املضاد  الجلوتاثيون  مستويات  من 
لألكسدة الرئيسية يف الكبد، وتدعيم 
لألكسدة  املضادة  اإلنزميات  أيضا 
األخرى. وقد ثبت أن البقدونس ميكن 
الكبد  أن يعمل عىل تجديد أنسجة 
األمراض  عن  الناجمة  األرضار  بعد 
إنتاج  البقدونس  يحفز  كام  املزمنة. 
العصارة الصفراوية يف الكبد الالزمة 
لهضم الدهون يف األمعاء، حيث أن 
نقصها يساهم يف سوء الهضم، والنمو 
الهرمونية،  واالضطرابات  الجرثومي، 
السموم  ــراز  إلف ــة  رضوري أنها  كام 

الجسم  من  منها  التخلص  يتم  التي 
البقدونس  أن  ثبت  ولقد  والكبد. 
يخفض مستويات الجلوكوز يف الدم، 
ملرض  بديل  كعالج  يستخدم  كام 
السكري من النوع األول، وحيث أن 
فإنه  بالكلوروفيل  غني  البقدونس 
ويعترب  طيبة  رائحة  الجسم  مينح 
معطر للنفس، وذلك ألن الكلوروفيل 
يعمل كمضاد للفطريات، ويقلل من 
املسؤولة  للرائحة  املسببة  البكترييا 
عن إنتاج رائحة الفم الكريهة ورائحة 
الجسم. كام يعمل البقدونس كمدر 
للبول (لذلك يساعد يف التّخلص من 
واملثانة)،  الكىل  وحصوات  البكترييا، 
ويخفض من ضغط الدم، ويزيد من 
إفراز الصوديوم واملاء من خالل البول 
البوتاسيوم  امتصاص  إعادة  وزيادة 
أنه  إىل  باإلضافة  هذا  الكليتني.  يف 
الدورة  ضعف  من  يعانون  مل  مفيد 
والسيلوليت،  والــتــورم،  الدموية، 
الدموية  واألوعية  القلب  ومشاكل 
األخرى. كام يحتوي البقدونس عىل 
واملعادن  الفيتامينات  من  العديد 
املفيدة لصحة الجسم، مثل فيتامني 
من  يحسن  الذي  كاروتني)،  بيتا   ) أ 
الرؤية الليلية وصحة الجلد، وفيتامني 
خاليا  يف ترميم  يساعد  ــذي  ال ب 
الجسم، وإطالق الطاقة من الخاليا، 
عالج  يعترب  الذي  الفوليك  وحمض 
الحفاظ  يف  ويُساهم  لألنيميا،  فّعال 
عىل صّحة القلب واألوعية الدمويّة، 
الجسم،  يف  الدمويّة  الّدورة  ويُنظّم 
بتصلُّب  اإلصابة  خطر  من  ويُقلّل 
ج  وفيتامني  والجلطات،  الرّشايني 
الذي يساعد يف الحفاظ عىل الجهاز 

ــي،  ــ ــاع ــ ــن ــ امل
ــني ه  ــام ــت ــي وف
يساهم  ــذي  الـ
حـــاميـــة  يف 
من  الـــخـــاليـــا 
التقادم  الناتج 
يف  التقدم  عــن 
وفيتامني  السن، 
يساعد  الذي  ك 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

الدم، وإنتاج  لزوجة  موازنة  عىل 
بــروتــني الــكــبــد، والــحــديــد الــذي 
الهيموجلوبني  إلنــتــاج  يستخدم 
الذي  واملنجنيز  للطاقة،  املطلوب 
فيتامني  امتصاص  عــىل  يساعد 
الجنسية،  الهرمونات  وإنتاج  ج، 
وبناء  لنمو  الرضوري  والبوتاسيوم 
الزنك  العصبي،  العضالت والجهاز 
الذي يقوي جهاز املناعة، ومينع حب 
يعمل  الذي  والكالسيوم  الشباب، 
ــان  واألســن الــعــظــام  تقوية  عــىل 
واأللياف والكلوروفيل  والشعر، 
البكتريية  العدوى  تنقي ومتنع  التي 
وتحتوي  املناعة.  جهاز  وتــعــزز 
عىل  الطازجة  البقدونس  أوراق 
مضادات  من  متنوعة  مجموعة 
الفالفونويد،  ذلك  يف  مبا  األكسدة، 
األسكوربيك  حامض  الكاروتينات، 
التي  والتوكوفريول  ج)  (فيتامني 
الحرة،  الجذور  من  الجسم  تحمي 
وهي جزيئات ترض الخاليا السليمة 
كام  تطور الرسطان.  إىل  ــؤدي  وت
محاربة  يف  دوراً  البقدونس  يلعب 
مادة  الحتوائه  ــك  وذل الــرّسطــان، 
عىل  القدرة  لها  التي  األبيجينني 
والقولون،  الرّئة،  رسطان  خاليا  كبح 
والــّدمــاغ،  والربوستاتا،  ــدي،  ــثّ وال
والجلد، واللّسان، واللّوكيميا. كام أن 
التصاق  وجود مادة األبيجينني مينع 
والتي  السيئ،  بالكولسرتول  الخاليا 
تعترب من ميكانيكيّات بداية تصلّب 
الّصفائح  تراكم  ومينع  الــرّشايــني، 
الدمويّة، ماّم قد يساعد عىل خفض 

أمراض القلب.

أمالح االستحمام.. ما هى وملاذا يجب إضافتها 
إىل روتني العناية بالجسم اعرف اآلثار الجانبية لإفراط يف تناول 

فيتامني سي
سواء تم تناوله عن طريق الفم لفوائده 
عرب  استخدامه  تم  أو  املناعية  الصحية 
أن  يبدو   ، البرشة  توهج  لتعزيز  مصل 
فيتامني يس دامئًا ما يكون رائًجا ولسبب 
وجيه، يلعب فيتامني يس أدواًرا رئيسية 
يف املناعة ، واإلدراك ، والقلب واألوعية 
إىل  باإلضافة  الجلد،  وصحة  الدموية، 
الكوالجني،  وتخليق  الحديد  امتصاص 
يستطيع  ال  الجسم  ألن  نظرًا  ولكن 
إنتاجه تلقائيًا ، يتعني علينا البحث عن 
نرشه  ملا  وفقا   ، الغذاء  مصادر  يف   C

.”mindbodygreen ” موقع
مصادر فيتامني يس:

كميات  عىل  الحصول  ميكنك  بينام 
الفواكه  من  يس  فيتامني  من  متفاوتة 
والفلفل  الربتقال  (مثل  والخرضاوات 
الحلو والخرضوات الصليبية والكيوي) ، 
فإن اإلحصاءات توضح أن الحصول عىل 
الغذايئ  النظام  من  األسايس  الفيتامني 
وحده ليس اسرتاتيجية مضمونة لضامن 
حصولك عىل ما يكفي من الفيتامينات 

مجموعة  من  واالستفادة  األساسية 
كاملة من الفوائد الصحية ، يعد مكمل 

فيتامني يس اليومي .
املدى  عىل  املحتملة  الجانبية  ــار  اآلث

القصري:
واســـع مبكمالت  نــطــاق  عــىل  ــوىص  ي
مع  الحال  هو  كام  ولكن،  يس  فيتامني 
أي مكمل ، قد يكون املستخدمون ألول 

مرة حذرين من اآلثار الجانبية.
انزعاج يف املعدة:

اآلثــار  أحــد  املعدة  يف  االنــزعــاج  يعد 
الناس  عادة ألن  األكرث شيوًعا،  الجانبية 
لفيتامني  الحميض  الشكل  يستهلكون 
وبالنسبة   – األسكوربيك  حمض   – يس 
التعامل  معدتهم  تستطيع  ال   ، للبعض 

مع الحمض الزائد.
ظواهر هضمية أخرى:

الغازات  مثل  جانبية  آثار  تحدث  قد 
عند  االنتظام  يف  والتغريات  واالنتفاخ 
فيتامني  من  جًدا  عالية  جرعات  تناول 
يس ، هذا أكرث شيوًعا عند تناول كميات 

أكرث  استهالك  (أي  الفيتامني  من  كبرية 
زمنية  فــرتة  يف  ملليجرام   2000 من 

قصرية) .
اآلثار الجانبية املتعلقة بالجلد:

 ، بالبرشة  املوضعية  للعناية  بالنسبة 
بعض املنتجات التي تحتوي عىل فيتامني 
يس قد تسبب تهيًجا خفيًفا – خاصة إذا 
خرجت يف الشمس مبارشة بعد وضعها 
عىل برشتك، نظرًا ألن مكمالت فيتامني 
ج ميكن أن توفر فوائد تكميلية لصحة 
ج  فيتامني  تجربة  دامئًا  ميكنك   ، الجلد 
بني  التآزر  أو  لتجنب  الفم  طريق  عن 

األساليب املوضعية.
األمد  طويلة  اإليجابية  الجانبية  اآلثار 

لفيتامني يس:
يوفر الدعم املناعي.

يعزز صحة الجلد.
يدعم صحة املفاصل.

يساعد يف امتصاص الحديد.

عىل  بالقدرة  االستحامم  أمالح  تتمتع 
طريق  عن  التوتر  مستويات  خفض 
الجسم  يف  الدموية  الــدورة  تحسني 
االسرتخاء. عىل  العضالت  ومساعدة 
الساخن  ــاملــاء  ب االســتــحــامم  يعترب 
عىل  أيًضا  يساعدك  وقد  للغاية  مريًحا 
االسرتخاء والتخلص من التوتر بعد فرتة 
طويلة يف العمل، كام يعزز إضافة امالح 
توفري  جانب  إىل  طاقتك  االستحامم 
وبرشتك  لجسمك  الفوائد  من  العديد 

أيًضا.
ما هى أمالح االستحامم ؟

أمالح  فإن   ”healthline“ ملوقع  وفقا 
االستحامم هي أمالح معدنية تُستخدم 

املعروف  ومن  االستحامم  منتجات  يف 
وهناك  األمل،  تخفيف  يف  تساعد  أنها 
االستحامم  أمــالح  من  مختلفة  أنــواع 
النوع  لكن  السوق،  يف  اليوم  متوفرة 
األكرث شعبية هو ملح االستحامم إبسوم.
الفوائد  من  العديد  امللح  هذا  يوفر 
للجسم والجلد، هذا ليس الوحيد املتاح 
، فالعديد من أمالح االستحامم األخرى 
مثل ملح حامم الهياماليا أو ملح حامم 

البحر امليت متوفرة أيًضا يف السوق.
فوائد أمالح االستحامم هي:
تساعد يف الضغط العصبى:

عىل  بالقدرة  االستحامم  أمالح  تتمتع 
طريق  عن  التوتر  مستويات  خفض 

الجسم  يف  الدموية  ــدورة  ال تحسني 
ومساعدة العضالت عىل االسرتخاء.

تساعد عىل ترطيب البرشة:
االستحامم  ــالح  أم أن  املــعــروف  من 
جفاف  يف  وتساعد  الــبــرشة  ترطب 
الجلد، كام أنه يساعد يف عالج األمراض 

الجلدية مثل الصدفية واألكزميا.
تساعد يف تقشري البرشة:

ميكن استخدام أمالح االستحامم لتقشري 
والزيوت  امليتة  الخاليا  من  الجلد 
هذا  األخــرى،  والشوائب  واألوســـاخ 
يساعد بعد ذلك عىل إبعاد أي عدوى 

أو حساسية.
تساعد يف تخفيف آالم الجسم:

عىل  االستحامم  أمالح  معظم  تحتوي 
تقليل  عىل  يساعد  مام  املاغنيسيوم 
الناجم  األمل  وااللتهابات وتقليل  التورم 

عن ذلك.
التهابات  من  التخفيف  يف  تساعد 

القدم:
نقع قدميك لبضع دقائق يف ماء يحتوي 
عالج  يف  يساعد  االستحامم  أمالح  عىل 
التهابات القدم. ليس ذلك فحسب ، بل 
يوم طويل  بعد  للغاية  أيًضا مريح  إنه 

متعب.

 الفوائد الصحية والطبية والعالجية لنبات البقدونس

تزداد  الشديدة،  الحر  موجة  مع 
الشمس،  بحروق  اإلصــابــة  فــرص 
الوقاية،  طرق  اتباع  يتطلب  مام 
الطرق  أسهل  إحــدى  تكوت  وقد 
امللتهب  الجلد  التئام  يف  للمساعدة 
من  بــدالً   ، مطبخك  يف  التالف  أو 
الخاصة بك، وفقا ملا  خزانة األدوية 

.”eatingwell“ نرشه موقع
ــتــون  ــزي ال ــت  زيـ تحميل  ــتــم  ي
يف  مبا  الصحية،  الغذائية  بالعنارص 
األساسية  الدهنية  األحــامض  ذلك 
والباملتيك  األوليك  أحــامض  مثل 
واللينوليك التي ميكن أن تساعد يف 
ناعمة،  تبدو  برشتك  عىل  الحفاظ 
البرشة  بتغطية  الزيتون  زيت  يقوم 
وحاميتها ، مع الحفاظ عىل رطوبتها 
تنعيم  مع  الــداخــل  يف  محصورة 
إىل  باإلضافة  الخارجي،  مظهرها 

عىل  الزيتون  زيت  يحتوي   ، ذلك 
فيتامينات E و K التي تساعد عىل 

التئام الجلد ومنع الندبات.
عىل  موضعياً  الزيتون  زيت  وضع 

حروق الشمس
والعنارص  الفيتامينات  بفضل 
يساعد  قد   ، يحتويها  التي  الغذائية 
استخدام زيت الزيتون املوضعي يف 
الجلد بعد  تقليل فقاعات أو تقرش 
حروق الشمس، زيت الزيتون عالج 
وآفــات  الشمس  لحروق  تقليدي 
كل  بسبب  رمبــا   ، ــرى  األخ الجلد 
واملكونات  الدهنية  األحــامض  من 
دراسة  أظهرت  لاللتهابات،  املضادة 
الحروق  أن   2016 عــام  أجريت 
املعالجة بزيت الزيتون تلتئم بشكل 

أرسع من الحروق غري املعالجة .
إذا كان لديك حروق شمس خفيفة 

فحاول   ، طبية  عناية  إىل  تحتاج  ال 
وضع زيت الزيتون البكر برفق عىل 
املنطقة املحروقة واسرتخي ملدة 30 
بكوب  الرتطيب  إعادة  أثناء  دقيقة 

كبري من املاء.
رشب أو تناول زيت الزيتون لحروق 

الشمس
قد  مام   ، تناوله  أو  رشبــه  جــرب 
يساعد يف تحسني مظهر الجلد وحتى 
تخفيف األمل بعد حروق الشمس، يف 
الواقع ، يعترب الزيتون أحد األطعمة 
من  نسبة  أعىل  عىل  تحتوي  التي 
البوليفينول لكل وجبة، وفًقا لدراسة 
أجريت عام 201٨ ، فإن تناول زيت 
الزيتون قد ال يساعد فقط يف حامية 
 ، التأكسدي  اإلجهاد  من  الجسم 
ولكنه قد يساعد أيًضا يف دعم نظام 

املناعة الصحي بعدة طرق.

مع موجة الحر.. كيف يساعد زيت الزيتون يف 
عالج حروق الشمس؟

مع موجة الحر.. كيف يساعد زيت الزيتون يف 
عالج حروق الشمس؟
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مزودة مبسامري.
يعود  خشبى  ــدوق  صــن بيع 
للعرص البطلمى ىف مزاد عاملىبيع 
للعرص  يعود  خشبى  صندوق 

البطلمى ىف مزاد عاملى
بيع صندوق خشبى يعود للعرص 
خشبى  صندوق  البطلمىبيع 

يعود للعرص البطلمى
خشبى  لصندوق  أمامى  جانب 
البطلمىجانب  للعرص  يعود 
يعود  خشبى  لصندوق  أمامى 

للعرص البطلمى
للعرص  يعود  خشبى  صندوق 
سوثبىصندوق  مزاد  ىف  البطلمى 

وظهر  إيزيس،  من  ومشدات 
بجسد  أوزوريــس،  باإلله  مزين 
تاج،  ويرتدي  عمود  شكل  عىل 
إلهي،  رأس  ذو  به صيل  ويحيط 
ويعلوه إله مجنح، بينام الغطاء 

املفقود.

للمزادات  سوثبى  دار  أعلنت 
العاملية، اليوم، عن بيع صندوق 
متعدد  مــرصي  خشبي  كانويب 
األلوان، يعود إىل العرص البطلمي  
305-30 ق، مببلغ 20.160 ألف 
يعادل  ما  أى  إسرتلينى،  جنيه 
453.6 ألف جنيه مرصى، وذلك 
بسعر  للبيع  طرحته  بعدما 
جنيه  آالف   5 من  يبدأ  تقديري 
جنيه  آالف   ٨ وحتى  إسرتلينى 

إسرتلينى.
الصندوق  أن  دار سوثبى ذكرت 
 Axel مجموعة  من  ملكية  من 
يبلغ  ارتفاعه  وأن   ،Vervoordt
3٩.5 سم، وهو عىل شكل رضيح 
الواجهة  متتاز  بجدران مستدقة، 
بكونها مطلية وبأبواب مزدوجة 

بأكثر من 450 ألف جنيه..بيع صندوق خشبى 
فرعونى يعود للعصر البطلمى بمزاد عاملى

تعمل  ربحية،  غري  منظمة،  قالت 
الثقايف  “الرتاث  وحفظ  تعزيز  عىل 
أربعامئة  إن  إسبانيا،  والوطنى” يف 
أثر ديني يف إسبانيا معرضة لخطر 

جسيم بسبب اإلهامل.
ملختلف  سجالً  املنظمة  نــرشت 
ــع ذات  ــواق ــاين وامل ــب املــعــامل وامل
أنحاء  جميع  يف  األثرية  األهمية 
فيها.  توجد  التي  والحالة  البالد 
نرشها  يتم  التي  الحمراء،  القامئة 
املواقع  إىل  تشري  مستمر  بشكل 
للغاية؛  سيئة  حالة  يف  هي  التي 
أن  إىل  لها  تحديث  آخــر  يشري 

تتالىش  الدينية  املعامل  من  العديد 
بسبب اإلهامل والنهب، جاء ذلك 

بحسب ما ذكر موقع آرت نيوز.
ــن األديـــرة  ــم الــتــخــيل ع ــام ت ك
والكنائس  ــرة  واألديـ والصوامع 
تدمريها  يتم  مل  إن  واملستشفيات، 
اآلثار  وتحولت  ونهبها،  وتخريبها 
قيمة  مكتبات  تضم  كانت  التي 
وأعاماًل فنية مقدسة إىل كومة من 
تم  األحيان،  من  كثري  يف  األنقاض، 
اقتالع الحجارة والعوارض الخشبية 
لبناء منازل أو أسوار  لهذه األديرة 
بيع  تم  حني  يف  ينابيع،  حتى  أو 

للمشرتين  وتفصيالً  قيمة  أكرثها 
األجانب”.

تحتوي العديد من املواقع املدرجة 
يف القامئة عىل عنارص زخرفية مثل 
املذبح  وقطع  الجدارية  اللوحات 
التي دمرتها الرطوبة وقلة العناية، 
متحف  إىل  املنظمة  ــارت  ــ وأش
من  بالقرب  جورج  سان  هريميتاج 
كاسرييس، والذي يحتوي عىل عدد 
الجميلة،  الجدارية  اللوحات  من 
وإال  الفور،  عىل  به  العناية  يجب 
ستضيع لوحاته الجدارية إىل األبد.

400 موقع دينى معرض للخظر بسبب 
اإلهمال فى إسبانيا.. اعرف تفاصيل

العامل  ىف  ــرتاث  الـ لجنة  أعلنت 
اإلسالمي، اليوم، ىف تقريرها الختامى 
انطلقت  الــذى  العارش  الجتامعها 
ىف  اإليسيسكو  منظمة  مبقر  أعامله 
موقعا   141 تسجيل  عن  الرباط، 
قوائم  عىل  ثقافيا،  وعنرصا  تاريخيا 
النهائية  اإلسالمى  العامل  ىف  الرتاث 
وغري  املــادى  للرتاث  والتمهيدية، 
املادي، ليصل عدد املواقع والعنارص 
إىل  اإليسيسكو  قوائم  املسجلة عىل 
473 موقعا وعنرصا موزعة عىل 34 

دولة.
العامل  ىف  ــرتاث  الـ لجنة  ــررت  وقـ
امللفات  دراســـة  بعد  ــي،  اإلســالم
قوائم  عــىل  للتسجيل  املقدمة 
 4٩ تسجيل  للرتاث،  اإليسيسكو 
ثقافية  وعــنــرصا  تاريخيا  موقعا 

واعتامد   ،(  2022-201٩ (السنوات 
رؤية مركـز الرتاث ىف العامل اإلسالمى 
العمل  خطة  ضمن  الــرتاث  لتثمني 
عىل  اللجنة  ووافقت   ،2023-2022
اإليسيسكو  سفراء  “الشباب  برنامج 
وقررت  اإلسالمي”،  العامل  ىف  للرتاث 
أن تكون مدة الدورة األوىل للربنامج 
شاب   3000 تدريب  بهدف  سنتان 
وشابة واختيار 30 سفريا منهم، عىل 
عىل  بالتساوى  توزيعهم  يكون  أن 
للدول  الثالث  الجغرافية  املناطق 

األعضاء باملنظمة.
الرتاث  لجنة  رئيس  األعضاء  وفّوض 
كتاب  مبراجعة  اإلسالمي،  العامل  ىف 
الذى  اإلسالمي”،  العامل  ىف  “الرتاث 
أعدت األمانة العامة للجنة مسودة 
الجزء األول منه بناء عىل قرار سابق، 

إىل  مقسمة  النهائية،  القامئة  عىل 
مادي)،  (تراث  تاريخيا  موقعا   21
غري  ــراث  (تـ ثقافيا  عنرصا  و2٨ 
مادي)، موزعة عىل 10 دول أعضاء 
اللجنة  وافقت  فيام  باإليسيسكو، 
القامئة  عىل  ملفا   ٨0 تسجيل  عىل 
موقعا   61 إىل  مقسمة  التمهيدية، 
عنرصا  و1٩  مادي)  (تراث  تاريخيا 
موزعة  مــادي)،  غري  (تــراث  ثقافيا 

عىل ٨ دول.
عن  الصادرة  القرارات  وتضمنت 
إنشاء  العارش،  اجتامعها  ىف  اللجنة 
قامئة جديدة تحت مسمى : “قامئة 
لعنارص  الصون  مامرسات  أفضل 
املادي”،  وغري  املادى  الثقاىف  الرتاث 
لجنة  منجزات  تقرير حول  واعتامد 
الرتاث ىف العامل اإلسالمى بني الدورتني 

عليه،  الالزمة  التعديالت  وإجــراء 
العلمية  اللجنة  بخبري  باالستعانة 
النهائية  الصيغة  وإعداد  املساعدة، 
ــدول  ال عــىل  وتوزيعها  للطباعة 

األعضاء.

العامل  ىف  ــرتاث  الـ لجنة  وكــانــت 
العارش  اجتامعها  بدأت  اإلسالمى 
ىف  األعضاء  الــدول  ممثىل  بحضور 
والعراق،  الكويت،  وهى  اللجنة، 
والكامريون،  وباكستان،  وموريتانيا، 

ــوار، وأوزبــكــســتــان،  ــف وكـــوت دي
العلمية  اللجنة  ممثىل  إىل  باإلضافة 
وتعذر  اللجنة،  ىف  املغرب)  (من 

حضور ممثىل إندونيسيا، ونيجرييا.

تسجيل 141موقعًا تاريخيا وعنصرا ثقافيا بقوائم الرتاث فى العالم اإلسالمى

خشبى يعود للعرص البطلمى ىف 
مزاد سوثبى

كام يوجد أيضا جعران مجنحان 
مطليان  والجانبان  األعــىل،  يف 
باملومياء املتوىف عىل قرب، يحيط 
ناحية  ومن  إيزيس.  حــداد  به 
ــرأة،  أخـــرى إللــهــة حـــداد وامـ
وثالثة أفاريز من أعمدة مرتبطة 
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مفاجأة  يف  واتساب  منصة  تستمر 
خدمة  تطرح  إذ  مستخدميها، 
الرتاسل الفوري اململوكة لرشكة ميتا 
يف  جديدة  ميزات  متواصل  بشكل 

كل مرة.
عىل  حــالــيــاً  التطبيق  ويــعــمــل 
لخصوصية  جــديــدة  ميزة  طــرح 
املستخدمني، والتي تتيح لهم  إخفاء 
تلبية  وذلك  “أونالين”،  تواجدهم 

من  للتحقق  جديدة  أداة  أطلقت 
املستخدمني  ملساعدة  الويب  موقع 
املوقع رشعيا  كان  إذا  ما  تأكيد  عىل 

.RT قبل زيارته أم ال حسبام نقلت
إدخــال  مــن  املستخدمني  وميــّكــن 
مام  للتحقق  ويب  موقع  أي  عنوان 
عملية  أم  حقيقيا  موقعا  كان  إذا 

احتيال، ويوفر درجة ثقة له.
املوقع  عىل  مستضافة  األداة  وتأيت 
 Get Safe ملجموعة  ــكــرتوين  اإلل
اإلنرتنت،  بأمان  الخاصة   online
منع  خــدمــة  مــع  عملت  ــي  ــت وال

.Cifas االحتيال
بواسطة  النتيجة  احتساب  ويتم 
 40 من  أكرث  إىل  تستند  خوارزمية 
مصدر بيانات وتقارير مواقع الويب 

الضارة.
وكــاالت  من  التقارير  هــذه  ــأيت  وت
التنظيمية  والهيئات  القانون  إنفاذ 
للمستهلكني  التجارية  والعالمات 
لتحديد وفحص املواقع التي يدخلها 

املستخدمون.
بكتابة  ببساطة  املستخدمون  ويقوم 
يريدون  الذي  الويب  موقع  عنوان 
يف  نتائجهم  وستظهر  منه،  التحقق 

غضون ثوان.
عن  أبلغ  كــان  إذا  مــام  ويتحقق 
الضارة،  الربامج  أو  االحتيايل  التصيد 
وشهادة  محتوى  أي  حظر  إذا  وما 

من  تتحقق  التي  به  الخاصة   SSL
أمانه.

التنفيذي  الرئيس  نيت،  توين  وقال 
“عىل   :Get Safe Online لرشكة 
 Get أكرث من 15 عاما، تقدم مدار 
األمان  حول  نصائح   Safe Online
والرشكات  لــألفــراد  اإلنــرتنــت  عرب 
قدرتنا جميعا عىل  لضامن  الصغرية 
وثقة.  بأمان  اإلنرتنت  استخدام 
اإلنرتنت مذهل، ولكن كام هو الحال 
مع العديد من األشياء، هناك عيوب 
استخدامه:  عند  عنها  البحث  يجب 
الذين  واألشخاص  االحتيال  عمليات 
واستغالل  استغاللك  يــحــاولــون 

معلوماتك الشخصية”.
الويب  مواقع  املحتالون  ويستخدم 
غالبا  والتي  الــضــارة،  أو  املزيفة 
األصلية،  املواقع  صفة  تنتحل  ما 
التفاصيل  مبشاركة  األشخاص  إلغراء 

الشخصية واملالية.
وميكن بعد ذلك استخدام التفاصيل 
لتسهيل رسقة الهوية، حيث تحدث 
٩ حاالت من أصل 10 عرب اإلنرتنت.

 ،Cifas من  البيانات  ووفقا ألحدث 
 ٪43 بنسبة  ــادة  زي هناك  كانت 
الهوية  برسقة  املتعلقة  القضايا  يف 
االحتيال  بيانات  قاعدة  إىل  املقدمة 
الوطنية يف األشهر الثالثة األوىل من 
عام 2022، مقارنة بالفرتة نفسها من 

العام املايض.
 Tumblr  لينكدإن تويرت  فيسبوك 
 VKontakte  Reddit  بينترييست

مشاركة عرب الربيد طباعة
صورة مرص تالتني

مرص تالتني
موقع الويب

ذاكــرة  مسح  كيفية  بالخطوات.. 
التخزين املؤقت عىل جهاز آيفون

واتساب..  من  انتظارها  طال  ميزة 
»تخفى أونالين«

مقاالت ذات صلة
واتساب..  من  انتظارها  طال  ميزة 

“تخفى أونالين”
6 يوليو، 2022

ذاكــرة  مسح  كيفية  بالخطوات.. 
التخزين املؤقت عىل جهاز آيفون

6 يوليو، 2022
تتوهج  الحرشات  بحجم  روبوتات 
ىف  استخدامها  وميكن  طريانها  أثناء 

مهام اإلنقاذ
2٩ يونيو، 2022

شاهد أيضاً
إغالق

تكنولوجيا
تحذف  كيف  وندمت..  بعتها  لو 
قرأها  لو  حتى  آب  واتــس  رسائل 

املرسل إليه
22 يناير، 201٩

بضع  يف  لسفارى  املؤقت  التخزين 
 11  iOS من  ــدًءا  ب قصرية.  خطوات 
عىل  العملية  هذه  اتباع  سيؤثر  حيث 
جميع األجهزة التي تم تسجيل الدخول 

إليها يف حساب iCloud الخاص بك.
نتيجة لذلك سيتم مسح جميع ذاكرات 
وستحتاج  ألجهزتك،  املؤقت  التخزين 
إىل تسجيل الدخول إىل كل يشء يف املرة 

التالية التي تستخدمها فيها.
إليك ما يجب فعله:

1. افتح تطبيق “اإلعدادات” عىل جهاز 
iPhone الخاص بك.

2. حدد Safari من قامئة التطبيقات.
3. انتقل إىل خيارات متقدمة ثم بيانات 

املوقع.
مسح  وحــدد  ألسفل  بالتمرير  قم   .4

السجل وبيانات املوقع.

ميزة طال انتظارها من واتساب.. 
“تخفى أونالين”

5. اخرت إزالة اآلن يف املربع املنبثق.
لـ  املؤقت  التخزين  كيفية مسح ذاكرة 

“آيفون” يف كروم
كروم هو متصفح شائع آخر ملستخدمي 
الشاملة ملسح  العملية  تتطلب  آيفون، 
بضع  كروم  يف  املؤقت  التخزين  ذاكرة 
القيام  إىل  وستحتاج  أخرى،  خطوات 
بأشياء من خالل متصفح كروم نفسه. 

إليك الطريقة.
1. افتح تطبيق كروم.

2. حدد النقاط الثالث يف أسفل اليمني 
لفتح املزيد من الخيارات.

ــدد  وح بــالــتــمــريــر ألســفــل  ــم  ق  .3
اإلعدادات.

4. حدد الخصوصية يف القامئة التالية.
التصفح”  بيانات  “محو  حدد  ثم   .5

لفتح قامئة أخرية.

يف  املقصود  الزمني  النطاق  حدد   .6
آخر  من  مكان  أي  (يف  القامئة  أعىل 

ساعة إىل جميع األوقات).
تعريف  ملفات  تحديد  من  تأكد   .7
جانب  إىل   ، املوقع  وبيانات  االرتباط 
املخزنة مؤقتًا. اضغط  الصور وامللفات 
أسفل  التصفح  بيانات  محو  عــىل 

الشاشة.
كيفية مسح ذاكرة التخزين املؤقت لـ 

iPhone يف فايرفوكس
يعد  فايرفوكس،  محبي  من  كنت  إذا 
مسح ذاكرة التخزين املؤقت عىل جهاز 
آيفون الخاص بك أمرًا سهالً، عرب اتباع 

هذه الخطوات.
1. انقر فوق قامئة الهامربجر يف الزاوية 

اليمنى السفلية لفتح الخيارات.
2. اخرت اإلعدادات يف الجزء السفيل من 

القامئة.
قسم  يف  البيانات  إدارة  ــدد  ح  .3

الخصوصية.
الويب  بيانات موقع  4. ميكنك تحديد 
ملسح البيانات الخاصة باملواقع الفردية، 
الخاصة  البيانات  مسح  تحديد  أو 
ملسح  الشاشة  من  السفيل  الجزء  يف 

البيانات من جميع الحقول املحددة.

بالخطوات.. كيفية مسح ذاكرة التخزين 
املؤقت على جهاز آيفون

لرغبات املاليني من مستخدميه.  
فيام ستتيح هذه امليزة للمستخدم 
األشخاص  نفس  تقييد  إمكانية 
متى  معرفتهم  يف  يرغب  ال  الذين 
كان “آخر ظهور” له داخل التطبيق، 

.Wabetainfo وفقا ملوقع
تحديد آخر ظهور

املايض  الشهر  أعلن  واتساب  وكان 
أنه أصبح لجميع مستخدميه القدرة 

عىل انتقاء أسامء محددة من قامئة 
متى  يعرفوا  ليك  اتصالهم،  جهات 

كان “آخر ظهور” له عىل التطبيق.
ونّوه إىل أنه ىف حالة منع مستخدم 
أشخاص محددين من التعرف عىل 
التعامل  فسيتم  له،  ظهور”  “آخر 
معه باملثل ومنعه من التعرف عىل 

“آخر ظهور” لهم.

إذا كنت تفضل كروم أو سفاري أو أي 
مسح  املستحسن  فمن   ، آخر  متصفح 
دوري،  بشكل  املؤقت  التخزين  ذاكرة 
أثناء  هاتفك  ترسيع  إىل  ذلك  سيؤدي 
آيفون  تخزين  وإدارة  الويب،  تصفح 
تشغيله  يف  للمساعدة  بك  الخاص 

برسعة مرة أخرى.
مواقع  أحد  ــارة  زي تتطلب  ما  عــادًة 
معلومات  تنزيل  هاتفك  من  الويب 
والبيانات  والــالفــتــات  الــصــور  مثل 

األخرى.
العملية  هذه  ترسيع  يف  للمساعدة 
اإلنرتنت  متصفحات  معظم  ستقوم 
البيانات يف ذاكرة  بتخزين بعض هذه 
تخزين مؤقت حتى يسهل اسرتدادها.

تصبح األمور أقل مالءمة عندما تصبح 
للمتصفح  املؤقت  التخزين  ــرة  ذاك
يتم  التي  البيانات  تتطابق  وال  قدمية 
املستخدمة  البيانات  مع  اسرتدادها 
يؤدى  ما  الويب،  موقع  عىل  بالفعل 
إىل رسعات تحميل أبطأ وتنسيق موقع 

الويب بشكل غري الصحيح.
مسح  يساعد  أن  ميكن  السبب  لهذا 
مينح  فهو  املؤقت:  التخزين  ــرة  ذاك

متصفحك  يف  جديدة  بداية  املواقع 
التخزين  يف  املساحة  بعض  ويحرر 

لديك.
الحظ أن مسح ذاكرة التخزين املؤقت 
التي  املواقع  من  خروجك  إىل  سيؤدي 

قمت بتسجيل الدخول إليها حاليًا.
فيام ييل إرشادات خطوة بخطوة حول 

كيفية مسح ذاكرة التخزين املؤقت عىل 
عىل  بناًء  بك  الخاص   iPhone جهاز 

املتصفح الذي تستخدمه.
لـ  املؤقت  التخزين  ذاكرة  مسح  كيفية 

“آيفون” يف سفاري
عىل  االفــرتايض  املتصفح  هو  سفاري 
ذاكرة  مسح  وميكنك  آيفون،  أجهزة 

كيف تتأكد أن موقع الويب آمنا 
لالستخدام؟.. تقرير يجيب
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تطورات حادث إشعال سيدة النار فى شقتها للتخلص 
من زوجها بمنطقة كرداسة

عامل يقتل شقيقه العرتاضه على شراء سالح 
نارى بطما شمال سوهاج

أجرى خرباء األدلة الجنائية، معاينة 
منطقة  بها حريق يف  اشتعل  لشقة 
بعدما  الجيزة،  مبحافظة  كرداسة 
بالشقة، يف  النار  ربة منزل  أشعلت 
محاولة للتخلص من زوجها، بسبب 
سوء معاملته، مام أسفر عن إصابته 
بحروق متفرقة بأنحاء جسده، وتم 
نقله إىل املستشفى يف حالة حرجة.

املباحث،  رجال  تحريات  وكشفت 
يف  “الجاز”  استخدمت  املتهمة  أن 
وأغلقت  بالشقة،  الحريق  إشعال 
باب الشقة عىل زوجها خالل نومه، 
الجريان  أن  إال  النار،  تحرقه  حتى 
من  متكنوا  املدنية  الحامية  ورجال 
محارصة الحريق وإخامده، وتم نقل 

الزوج إىل املستشفى إلسعافه.
واستمع رجال املباحث ألقوال والدة 
أودعت  ابنتها  أن  وذكرت  الزوجة، 
لديها طفليها قبل الحادث، وأشارت 
ابنتها  تجمع  ــة  ارسي خالفات  أن 
بزوجها املصاب، وأنه دائم التشاجر 

معها، واالعتداء عليها بالرضب.
ألقوال  املباحث  رجال  استمع  كام 
أنهم  وذكــروا  الــجــريان،  من  عــدد 

مصابة  املتهمة،  الزوجة  شاهدوا 
يف  إصابتها  لهم  وادعــت  بحروق، 

الحريق، نتيجة ترسب غاز.
بحرق  املتهمة  اعرتفت  جانبها،  من 
العقيد  أمــام  كــرداســة،  يف  زوجها 
مباحث  مفتش  الكريم  عبد  عيل 
عليها،  القبض  عقب  أكتوبر،  قطاع 
نتيجة  الجرمية  ارتكاب  قررت  أنها 
اعتياد زوجها االعتداء عليها، وإساءة 
خطر،  مسجل  أنه  خاصة  معاملتها، 

باإلضافة إىل اعتياده سب والدتها.
وقالت املتهمة، إنها خططت لتنفيذ 
من  كمية  جهزت  حيث  الجرمية، 
املنزلية،  األعامل  يف  الجازتستخدمه 
ثم  والدتها،  لدى  طفليها  وأودعت 
زوجها، وسكبت  نوم  فرصة  انتهزت 
الشقة،  محتويات  عــىل  ــجــاز  ال
الباب  أغلقت  ثم  النار،  وأشعلت 
له  فرصة  تدع  ال  حتى  الخارج،  من 

للنجاة.
عليها  القبض  عقب  املتهة  وأنكرت 
سبب  أن  وادعت  الجرمية،  ارتكاب 
أن  إال  غاز،  ترسب  الحريق،  نشوب 
كشفت  املباحث  رجــال  تحريات 

ترحيل قاتل نرية أشرف إىل محبسه بعد 
صدور الحكم بإعدامه

من  يبلغ  توك  توك  سائق  لقى 
يد  عىل  مقتله  سنة   30 العمر 
طام  رشطة  مركز  بدائرة  شقيقه 
وذلك  سوهاج  محافظة  شامىل 
عىل إثر قيام شقيقه بإطالق النار 
وتم  عليه من سالح غري مرخص 
املركزى.  للمستشفى  الجثة  نقل 

تحت ترصف النيابة العامة.
عبداملنعم  محمد  الــلــواء  كــان 
رشباش مساعد الوزير مدير أمن 
سوهاج قد تلقى بالغا من مأمور 
مبقتل  يقيد  طام  رشطــة  مركز 
شقيقه  يد  عىل  توك  توك  سائق 
نشوب  بسبب  املــركــز  بــدائــرة 
املجنى  العــرتاض  بينهام  خالف 

الجاىن  شقيقه  رشاء  عىل  عليه 
يف  استخدم  والذى  ناريا،  سالحا 

ارتكاب الجرمية.
ــن خــالل  وبــالــفــحــص تــبــني م
التحريات التي أرشف عليها اللواء 
املباحث  إدارة  مدير  زين  محمد 
عىل  العميد  وقادها  الجنائية 
املديرية  مباحث  رئيس  العامرى 
فرع  رئيس  عمر  نور  والعميد 
أمين  والعقيد  الــشــامل  بحث 
عثامن وكيل الفرع والرائد أحمد 
مباحث  وحــدة  رئيس  تعيلب 
أحمد  والنقيب  مركز رشطة طام 
رشاد وكيل الفرع بوصول حسام أ 
م 30 سنة سائق توك توك ويقيم 

هامدة  جثة   ” طام  مركز  دائــرة 
بطام  املركزي  املستشفي  اىل   ”
نتيجة إصابته بطلق ناري بالرقبة.
كشفت التحريات نشوب مشاجرة 
هاين  املدعو  وشقيقه  املتويف  بني 
دائرة  ويقيم  عامل  سنة   25 م  أ 
املركز بسبب اعرتاض املتويف عيل 
 ” ناري  برشاء سالح  شقيقه  قيام 
فرد رويس ” قام عيل أثرها املتهم 
السالح  من  نــاري  عيار  بإطالق 
املشار إليه تجاه املجني عليه تم 
مام أدي لوفاته تم تحرير محرضا 
النيابة  العرض عىل  وتم  بالواقعة 

العام التي تولت التحقيق.

رحلت األجهزة األمنية منذ قليل 
نرية  قاتل  عادل  محمد  املتهم 
املنصورة،  جامعة  طالبة  أرشف 
محكمة  قرار  بعد  محبسه  إىل 
جنايات املنصورة القاىض بإجامع 

اآلراء باإلعدام شنقا.
كانت محكمة جنايات املنصورة، 
املتهم  أوراق  بإحالة  قضت 
جامعة  طالبة  أرشف  نرية  بقتل 
غدرا  قتلت  والتى  املنصورة، 
عىل يد زميلها أمام بوابة مجمع 
ألخذ  للمفتى  الجامعة،  كليات 
بتهمة  إعدامه  ىف  الرشعي  الرأي 
 6 جلسة  وتحديد  العمد،  القتل 

يوليو املقبل للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة املستشار 
رئيس  املرى،  الدين  بهاء 
من  كل  وعضوية  املحكمة، 
السامدوين،  سعيد  املستشارين: 
وهشام  الرشنويب،  ومحمد 
جامل،  محمد  وسكرتارية  غيث، 

ومحمود عبدالرازق.
الصاوي،  حامده  املستشار  وكان 
النائب العام قد قرر إحالة املتهم 
إىل  أرشف  نرية  الطالبة  بقتل 

محكمة الجنايات املختصة.
لبيب،  محمد  املستشار  وأحال 
املحامى العام األول لنيابة جنوب 
“محمد  املتهم  الكلية  املنصورة 
محكمة  إىل  الله”  عوض  عادل 
القضية  ىف  املختصة  الجنايات 
رقم 140٩ لسنة 2022 جنح أول 
ىف  ألنه  تضمن”  الذى  املنصورة 
أول  قسم  بدائرة  يونيو   20 يوم 
الدقهلية،  محافظة   – املنصورة 
أرشف  نرية  عليها  املجنى  قتل 
سبق  مع  عمدا   – عبدالقادر 
وعقد  النية  بيت  بأن  اإلرصار 
منها  انتقاما  قتلها  عىل  العزم 
وإخفاق  به  االرتباط  لرفضها 
إلرغامها عىل  املتعددة  محاوالته 

ذلك.
املتهم  أن  اإلحالة  أمر  وتضمن 
فيه  حدد  لقتلها  مخططا  وضع 
نهاية  اختبارات  أدائها  ميقات 
املنصورة  بجامعة  الدراىس  العام 
ليقينه  جرميته  الرتكاب  موعدا 
يومئذ  وعني  بها  تواجدها  من 
الحافلة التى تستقلها وركبها معها 
مالبسه  طيات  بني  سكينا  مخفيا 

وتتبعها حتى من أن وصلت أمام 
بعدة  ورائها  من  باغتها  الجامعة 
أثرها  عىل  أرضا  طعنات سقطت 
بالطعنات  عليها  التعى  فواىل 
ونحر عنقها قاصدا ازهاق روحها 
الذود  البعض  محاوالت  خالل 
بها  محدثا  اياهم  وتهديده  عنها 
الصفة  بتقرير  املوصوفة  االالت 
الترشيحية والتى أودت بحياتها”.

املتهم  إدانة  اإلحالة  أمر  وشمل 
“سكينا”  أبيض  سالح  بحيازة 

بدون مسوغ قانوين.
الرابعة جنايات  الدائرة  وأصدرت 
النرش  بحظر  قرارا  املنصورة، 
 1140٩ رقم  القضية  ىف  نهائيا، 
أول  قسم  جنايات   2022 لسنة 
محمد  فيها  واملتهم  املنصورة، 
عادل محمد إسامعيل، ىف جميع 
وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية، 
واملجالت  الصحف  وجميع 
اليومية  والحزبية  القومية 
والدولية،  املحلية  واألسبوعية 
كانت،  أيا  النرشات  من  وغريها 
عدا  اإللكرتونية  املواقع  وكذلك 

جلسة النطق بالحكم.

ارتكابها الجرمية.
أمن  مبديرية  النجدة  غرفة  تلقت 
إىل  عامل  نقل  يفيد  بالغا  الجيزة، 
متفرقة  بحروق  مصابا  املستشفى 
بأنحاء جسده، نتيجة اشتعال حريق 

بشقته ىف كرداسة.
انتقل رجال املباحث بإرشاف العميد 
قطاع  مباحث  رئيس  الربعي  عمرو 
إلجراء  الواقعة  محل  إىل  أكتوبر، 
الشقة  معاينة  وأسفرت  التحريات، 
عن وجود شبهة جنائية، حيث تبني 
أن سبب اشتعال النريان إلقاء مادة 

مشتعلة عىل محتويات الشقة.
املباحث  رجال  تحريات  وكشفت 
أن زوجة املصاب متورطة ىف إشعال 
سلوكه،  لسوء  والشقة،  بالزوج  النار 
واالعتداء  معها  التشاجر  واعتياده 
القبض  املباحث  رجال  ألقى  عليها. 
اعرتفت  ومبواجهتها  املتهمة،  عىل 
وأنها  إليها،  املنسوب  االتهام  بصحة 
بالشقة،  النار  إشعال  خالل  أصيبت 
زوجها  نوم  انتهزت  أنها  ــرت  وذك
محرض  فتحرر  الجرمية،  وارتكبت 

بالواقعة، وبارشت النيابة التحقيق.
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كاف: املغرب فضل االنسحاب أمام مصر يف ملف 
تنظيم شاطئية 2024.. تعرف علي السبب

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

لكرة  اإلفريقي  باالتحاد  مصدر  أكد 
كأس  بتنظيم  مرص  فوز  “كاف”،  القدم 
 ،2024 الشاطئية  للكرة  اإلفريقية  األمم 
رغم  أمامها  املغرب  انسحب  بعدما 

تقدميه مللف االستضافة يف بداية األمر.
من  ملفني  تلقى  “كاف  املصدر:  وقال 
البطولة،  الستضافة  واملــغــرب  مــرص 
وحصلت مرص عىل رشف التنظيم بعدما 

انسحبت املغرب من السباق”.

لكرة  املغريب  باالتحاد  مصدر  وشــدد 
انسحبت  فضلت  بالده  أن  عىل  القدم، 
لكرة  افريقيا  كأس  استضافة  سباق  من 
القدم الشاطئية، من أجل الحافظ عىل 
رغبة  تشديد  بعد  مرص،  مع  العاقات 
عىل  البطولة،  تلك  استضافة  عىل  مرص 
يف  البطولة  استضافة  طلبها  من  الرغم 

بداية األمر.
تحتضن  التي  الثانية  املرة  هذه  وتعد 

 201٨ نسخة  بعد  البطولة  مرص  فيها 
وستقام  الشيخ،  رشم  يف  نُظمت  التي 

نسخة 2022 يف املوزمبيق.
وتبحث مرص عن التتويج بلقبها األول يف 
الفراعنة  منتخب  اكتفى  البطولة، حيث 
باملركز الثالث يف 4 مناسبات من  قبل، 
األكرث  السنغايل  املنتخب  يعد  بينام 

حصواًل عىل اللقب برصيد 6 بطوالت.

املشاركة  عواقب 
عىل  ارصت  انها  اال 
ونجحت  املشاركة، 
الظروف  عىل  ارداتها 
حصاد  يف  الصعبة 
ذهبيتني  ميداليتني 
برفع  الخطف  ذهبيه 
ذهبيه  و  كجم   101
برفع  والنطر  الكلني 
فئة  يف  كجم   125
جرام،  كيلو   71 وزن 
وقد ساهمت يف رفع 
أكرب  يف  بالدها  علم 
ريايض  دويل  محفل 
دول  مستوى  عىل 
البحر املتوسط، ولهذا 
بها  اإلشادة  من  ألبد 
الرصارها عىل النجاح.
نراهن  أننا  واستكمل 
عليها مع باقي زمالئه يف والذين ظهروا 
مبستوى طيب خالل البطوالت السابقة 
حسني  محمود  كحلة،  كريم  منهم 

عبد املقصود :طموحاتنا كبرية يف الجيل الحالي من “اوناش مصر” ونعمة شاركت بالجزائر وهي مصابة
ساره  الدولية  الخربة  أصحاب  بجانب 
عىل  الحصول  يف  نجحت  والتي  سمري 
أمريكا  بطولة  يف  ذهبية  ميداليات   3

األخرية.
سعيد  بالطبع  املقصود  عبد  وأضاف 
األثقال  لرفع  املرصي  املنتخب  بحصول 
 ) متنوعه  ميداليات   10 عدد  عيل 
2ذهب -4 فضه – 4 برونزية ) بدورة 
 2022 بوهران  املتوسط  البحر  ألعاب 
من  البد  ولكن  األكرث  يف  نطمع  وكنا 
يف  الالعبني  هؤالء  اعددنا  أننا  االعرتاف 

ستة أشهر فقط.
لرفع  املرصي  االتحاد  رئيس  وشدد 
االثقال أن النجاح اليأيت بالصدفة فهناك 
ساهمت  التي  العوامل  من  العديد 
وزير  دور  والتنىس  اإلنجازات  تلك  يف 
الشباب والرياضة يف دعمنا طوال الفرته 
دور  والننكر  لنا  داعم  والزال  املاضية 
اللجنه االوملبية املرصيه املهندس هشام 
لكافة  واجب  الشكر  وكذلك  حطب 
للمنتخبات  واإلدارية  الفنية  األجهزة 

الوطنية املختلفة.

إرتفاع عدد الدول املشاركة فى بطولة العالم 
للسالح إىل 103 دولة

التي  الكبرية  النجاحات  بعد  خاصة 
التي  العاملية  البطوالت  حققتها 

أقيمت يف مرص خالل الفرتة األخرية.
هي  البطولة  هذه  أن  بالذكر  جديرًا 
للرجال  للسالح  عامل  بطولة  أول 
 201٩ عام  نسخة  بعد  والسيدات 
والتي اقيمت باملجر ومل تستطع مرص 
حتى اآلن التتويج مبيدالية يف بطوالت 

العامل للكبار.

لرفع  املرصي  االتحاد  رئيس  واختتم 
من  مستمر  العمل  الزال  أن  االثقال 
امليداليات  من  العديد  تحقيق  أجل 
األفريقية  سواء  املقبلة  البطوالت  يف 
او العربية او بطولة األندية االفريقية 
بالقاهرة والفرتة القادمة سوف تشهد 

رئيس  الحسينى  املنعم  عبد  أعلن 
التى  الدول  إرتفاع  عن  السالح  إتحاد 
أكدت مشاركتها ببطولة العامل للسالح 
 15 من  الفرتة  خالل  إقامتها  املقرر 
حتى 23 يوليو القادم يف األربع صاالت 
إىل  الدويل  القاهرة  باستاد  املغطاة 

103 دولة.
أسلحة  الثالث  يف  العامل  بطولة  وتقام 
للرجال  وشيش  مبارزة  وسيف  سيف 
والسيدات والفرق، وال يزال التسجيل 

مفتوح للدول.
رئيس  الحسيني  املنعم  عبد  وكان 
كشف  قد  للسالح  املرصي  االتحاد 
الدكتور مصطفي  رعاية  قبل عن  من 
مدبويل رئيس مجلس الوزراء للبطولة.

الدكتور  الوزراء  رئيس  رعاية  وتأيت 
مصطفي مدبويل لبطولة العامل للسالح 
السياسية  القيادة  حرص  من  انطالقا 
عيل خروج األحداث الرياضية الكربى 
العامل  يف  مرص  مبكانة  يليق  بشكل 

كافة  يف  الوطني  للمنتخب  اختبارات 
العنارص  اإلعامر السنية وذلك الختيار 
املتميزة وهناك بالطبع البطولة األهم 
أن  ونتمنى  القادمة  العامل  بطولة  لنا 
نحصد ميداليات متنوعه سواء للنجوم 

الحاليني او نجوم الشباب.

يف  كبرية  :طموحاتنا  املقصود  عبد 
الجيل الحايل من “اوناش مرص” ونعمة 

شاركت بالجزائر وهي مصابة
املقصود  عبد  محمد  املحاسب  كشف 

االثقال  لرفع  املرصي  االتحاد  رئيس 
شاركت  قد  سعيد  نعمة  الالعبة  أن   ،
املتوسط  البحر  ألعاب  منافسات  يف 
من  تحذيرنا  ورغم  مصابة  وهي 
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بالحصول عىل  الجميع  عند حسن ظن 
املقبلة  البطولة  يف  عربية  ميدالية  أول 
والتي ستقام يف اإلسكندرية نهاية الشهر 

املقبل.
وأوضح” منري” أن رحلتي مع عامل كامل 
حيث  للغايه  غريبه  كانت  األجسام 

البطل مصطفى منري:”القدر” لعب دور كبري يف دخولي 
عالم كمال األجسام واحلم بلقب البطولة العربية

كالسيك  األجسام  كامل  بطل  أعرب 
مصطفى منري عن سعادته بتواجده ضمن 
هذه  انتظرت  وإنني   S. L. S. L فريق 
سعاديت  ولهذا  طويل  زمن  منذ  الخطوه 
الذي يضم  الفريق  بهذا  باالنضامم  بالغة 
اكون  ان  وامتنى  اللعبة  يف  العامل  أبطال 

5 حكام دوليني أجانب يديرون منافسات البطولة 
العربية لكمال االجسام 

خرباء التحكيم يدعمون كالتينربج ويؤكدون 
مجامالت عبد الفتاح دمرت الصافرة املصرية

كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر

يديرون  أجانب  دوليني  حكام   5
لكامل  العربية  البطولة  منافسات 

االجسام
أعلنت  اللجنة العليا املنظمة للبطولة 
 22 رقم  األجسام  لكامل  العربية 
للكالسيك  والثانية  للشباب   1٨ للرجال 
فهيم،  عادل  الدكتور  والفيزيك،برئاسة 
األجسام،  لكامل  االتحاد املرصي  رئيس 
واالفريقي،  العريب،  االتحاديني  ورئيس 
بعد  أن  الدويل  االتحاد  رئيس  ونائب 
السعودي  املنتخب  مشاركة  تأكيد 
والعامين وصل عدد املنتخبات املشاركة 

منتخب عريب وهم  ايل 14  البطولة  يف 
اإلمارات،  املغرب،  الجزائر،  :السودان، 
البحرين،  األردن،  فلسطني،  سوريا، 
اليمن، العراق، السعودية، لبنان، عامن، 

بجانب الدولة املستضيفة مرص.
بشكل  االتفاق  تم  ان  فهيم”  وأضاف” 
الحكام  وجنسيات  أسامء  عيل  نهايئ 
عدد خمسة  اختيار  تم  وقد  املشاركني 
الذين  األجانب  الدوليني  الحكام  من 
العربيه  البطوله  منافسات   يديرون 
لكامل األجسام من قبل االتحاد الدوىل 
وهم فيكتور هرينيدز – اسبانيا خوسيه 

ريدوندو  فيسنس  اسبانيا،   – راموس 
 – ليفاندوفسىك  جان  إسبانيا،   –

بولنداخوسيه مونتريو – الربتغال
القدير  الدويل  الحكم  اختيار  تم   كام 
الفنية  اللجنة  رئيس  العامرى  بدر 
 ، واالسيوي   العريب  االتحاديني   يف 
الزعايب  فيصل  شاهني،  محمد  بجانب  
»األردن«،  خليل  طارق  »اإلمارات«،  
فرج،  فتحي  »املغرب«،  الراحي  خالد 
محمد محسن، محمود درويش، حسام 

توفيق »مرص«.
وحول اختيار عدد من الحكام األجانب 

كالتينربج  يدعمون  التحكيم  خرباء 
دمرت  الفتاح  عبد  مجامالت  ويؤكدون 

الصافرة املرصية
تصدر الحكم اإلنجليزي مارك كالتينربج، 
خالل  الريايض  الوسط  يف  املشهد 
الساعات املاضية، بعد قرار اتحاد الكرة 
الحكام،  تطوير  للجنة  رئيس  بتعيينه 
رفع  أجل  من  املقبلة،  الفرتة  خالل 
املحليني،  للحكام  التحكيمية  الكفاءة 
ظهرت  التي  التحكيمية  األخطاء  بعد 

خالل باملباريات السابقة.
ونال قرار اتحاد الكرة بتعيني كالتينربج، 
التحكيم يف مرص،  كبري من خرباء  دعم 
بسبب الخربة الطويلة له يف العديد من 
البلدان العربية، فضال عىل خربته كحكم 

سابق يف العديد من املحافل الدولية.

اليؤهلني  للغايه  قليل  وزن  ولدت  انني 
للعبه وكنت مصاب بالعيد من األمراض 
ادخل  ان  ارصاري  ولكن  األنيميا  منها 
من  الجميع  يسعد  الريايض  املجال  هذا 
لهم  وكانوا  الصغرية  ارسيت  خاصة  جويل 
بالدعم  الرياضيه  حيايت  يف  مؤثر  دور 
فوجئ  الذي  والدي  من  الالمحدود 
بالتدريبات  التزامي  البدين مع  باملستوي 
وفكرة والدي اتغريت بعد ما كان اليفضل 
لعبة كامل اجسام وكان األولوية للدراسه 
دا  املجال  ف  موهوب  اين  يحس  بدأ 
ووقف بجانبي يف كل مشواري حتى اآلن 
الفضل بعد  واعتربي والدي هو صاحب 
رحلتي  استكامل  يف  تعايل  سبحانه  ربنا 
األجسام  كامل  بطل  وشدد  الرياضيه. 
البطوالت حصلت  من  العديد  هناك  أن 
عليها طوال مشواري ومنها عىل مستوى 
الجمهوريه وكذلك املركز األول يف بطولة 
أحمد عيل الدولية، وكنت مرشح للسفر 
املشاركة  يتسنى  مل  ولكن  العامل  لبطولة 
العامليه  البطوله  يف  أشارك  ان  وامتنى 
البطوالت  يف  مرص  علم  وارفع  املقبله 
األجسام  كامل  بطل  واختتم  الدولية. 
ابدأ  االن  إنني  منري  مصطفى  كالسيك 
لكامل  العربية  للبطولة  التجهيز  مرحلة 
االصعب  واملرحلة  اإلسكندرية  األجسام 
يف  خاصة  بأيام  البطولة  انطالق  قبل 
نأكل  إننا  مايقال  وانفي  الغذايئ  النظام 
كميات كبرية من اللحوم واالسامك ولكن 
هناك نظام غذايئ نلتزم به واطالب محبي 
كامل األجسام دعواتهم يل للحصول عىل 
أول لقب عريب وأريد اشيد بالدور الكبري 
للدكتور عادل فهيم رئيس االتحاد املرصي 
لكامل األجسام ورئيس االتحاديني العريب 
الدويل  االتحاد  رئيس  ونائب  واالفريقي 
يف  املميز  جهده  عىل  األجسام  لكامل 
إقامة البطولة العربية لكامل االجسام يف 
األبيض  البحر  أكرب واعرق فنادق عروس 

املتوسط اإلسكندرية.

تلك  أن  الخرباء  من  الكثري  ويرى 
الخطوة ستضيف الكثري ألرسة التحكيم 
يف  الحكام  ستساعد  كام  املرصي 
املسابقة املحلية عىل استعادة التوازن 
رئاسة  تحت  التخبط  من  فرتة  بعد 

عصام عبد الفتاح.
تعيني  قرار  عىل  جريشة،  جهاد  وعلق 
صحفية  ترصيحات  يف  كالتينربج، 
أجنبي  تحكيمي  خبري  وجود  قائال:” 
جديدة  تجربة  املرصي،  التحكيم  يف 

وفريدة من نوعها”.
تابع:” نتمنى نجاح مارك كالتينربج من 
أجل مصلحة منظومة التحكيم املرصي 
تقييم  ميكننا  وال  عليها  بالنفع  وتعود 
تجربته يف الوقت الحايل ولكن نتمنى 

لها النجاح”.

فيام أوضح الحكم الدويل السابق يارس 
عبد الرؤوف خالل ترصيحاته، أن وجود 
ميكننا  وال  واقع،  أمر  أصبح  كالتينربج 
الحايل،  بالوقت  اختياره  عن  الحديث 
ولكن يجب تحديد اختصاصاته بشكل 
واضح، حتى ال يحدث صدام بينه وبني 

رئيس لجنة الحكام.
نجاح  يتمنى  أنه  الرؤوف،  عبد  أشار 
خطة  يضع  وأن  مهمته،  يف  كالتينربج 
عىل  بالنفع  تعود  حتى  املدى،  طويلة 

الكرة املرصية.
التحكيمي  واملحارض  الخبري  يرى  فيام 
نارص عباس أن فشل عصام عبد الفتاح، 
األزمات  حل  ىف  الحكام  لجنة  رئيس 
أمور  واملستمرة  املتفاقمة  التحكيمية 
أن  موضحا  فرتة،  منذ  الستقالته  تدعو 
من  عىل  الدائم  اللجنة  رئيس  تهكم 
الشخصية  أخطاءه  عىل  الضوء  يسلط 

أمر غريب للغاية.
وانتقد توفيق السيد رئيس لجنة حكام 
الفتاح،  عبد  عصام  السابق،  القاهرة 
لجنة  رئيس  أن  موضحا  كبري  بشكل 
مشاكل  يف  السبب  هو  الحايل  الحكام 

التحكيم مؤخرا.
التحكيم  أزمات  أن  السيد،  وأكد 
مؤخرا ألن من يدير املنظومة ال يتسم 
أن  موضحا  الجميع  مع  باملصداقية 
االستعانة بخبري أجنبي أمر رائع للغاية.
لجنة  إن  قائال  ترصيحاته  السيد  وأتم 
تعيني  تم  التي تضم 1٩ حكام  الحكام 
يف  تسبب  مام  باملجاملة،  منها   ٪75

الكثري من األزمات مؤخرا.


