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بعد موافقة مجلس الوزراء.. تفاصيل مشروع قانون التصالح يف مخالفات البناء
بعد موافقة مجلس الوزراء عىل مرشوع 
البناء  مخالفات  يف  التصالح  قانون 
التصالح  باب  فتح  املقرر  من   ،2022
املواطنني،  أمام  البناء  مخالفات  يف 
النواب  مجلس  من  القانون  إقرار  بعد 
الالئحة  وصدور  السياسية،  والقيادة 

التنفيذية للقانون.
الجديد  التصالح  قانون  يف  الباب  فتح 

2022
الجديد  التصالح  قانون  وشمل مرشوع 

الوزراء،  مجلس  أقره  الذي   ،2022
التصالح  باب  فتح  يتم  التي  الحاالت 
الفرتة  خالل  أوضاعها  وتقتني  بشأنها 

املقبلة ومنها ما ييل:
أماكن  استخدام  تغيري  حاالت   –
الالئحة  لضوابط  وفق  الجراجات 

التنفيذية.
للمناطق  االستخدام  تغيري  حاالت   –
رشط  تفصيىل  مخطط  لها  الصادر 

موافقة الجهة اإلدارية.

كلية الرشطة 2022
السييس، خالل  الرئيس  وتابع 
كلمته يف حفل تخريج دفعة 
كلية  طالب  من  جديدة 
مرص  أّن   ،2022 الرشطة 
كاملة  الدولة  ومؤسسات 
ماضية يف طريق التطوير دون 
قطاع  أّن كل  مؤكدا  ضوضاء، 
مبا  تطويرا،  يشهد  الدولة  يف 

فيها وزارة الداخلية.

السيسي يستعرض مشروع »مستقبل مصر« يف محافظتي املنيا وبني سويف

السيسي لخريجي الشرطة: مصر أمانة يف رقابكم.. واحرصوا على العمل الطيب
الرئيس  طالب 

عبدالفتاح 
خريجي  السييس، 
 ،2022 الرشطة  كلية 
وأمان  أمن  عىل  بالحفاظ 
يف  أمانة  إنّها  قائال  مرص، 
لكم  »أمنيايت  جميعا:  رقابنا 
بالتوفيق، احرصوا عىل العمل 

الطيب واألداء املتميز«.
من  جديدة  دفعة  تخريج 
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عبدالفتاح  الــرئــيــس  اجتمع 
الدكتور  مع  اليوم،  السيسي، 
رئيس  ــي،  ــول مــدب مصطفى 
أمري  والــلــواء  الـــوزراء،  مجلس 
رئيس  مستشار  أحمد،  سيد 
الجمهورية للتخطيط العمراني، 
ــرب هشام  ــان ح أركـ ــواء  ــل وال
الهيئة  رئيس  سويفي، 
الــهــنــدســيــة لــلــقــوات 
والعقيد  املــســلــحــة، 
ــاء الــديــن  ــه ــار ب ــي ط
الغنام، مدير مشروع 
مستقبل مصر، حيث 
ــاول االجــتــمــاع،  ــن ت

ــورات املــوقــف  ــطـ مــتــابــعــة تـ
القومي  للمشروع  التنفيذي 
»مستقبل  ــي  ــزراع ال لإلنتاج 

مصر«.
جاء  االجــتــمــاع  ــي:  راضـ بسام 
ملــتــابــعــة تـــطـــورات مــشــروع 

»مستقبل مصر«
وصرح املتحدث الرسمي باسم 
رئاسة الجمهورية، بأن االجتماع 
املوقف  تطورات  متابعة  تناول 
القومي  للمشروع  التنفيذي 
»مستقبل  ــي  ــزراع ال لإلنتاج 

مصر«.
املــراحــل  على  اطــلــع  الرئيس 

البنوك املرصية.
السامح  عىل  املوافقة  كواليس 
باستقدام  بالخارج  للمرصيني 

سيارات
باسم  الرسمي  املتحدث  وأوضح 
جاء  القرار  أن  الوزراء،  مجلس 
استجابة ملطالب املواطنني بالخارج، 

متحدث الحكومة: املؤتمر االقتصادي سيضع 
خارطة طريق للخروج من األزمة الحالية

قال السفري نادر سعد املتحدث باسم 
االستعدادات  إن  الوزراء،  مجلس 
االقتصادي،  املؤمتر  إلقامة  جارية 
املجتمع  أطياف  كل  مبشاركة 
املرصي، وأصحاب األعامل واألحزاب 
الهدف  أن  موضًحا  السياسية، 
خارطة  وضع  املؤمتر  إطالق  من 
الحالية،  األزمة  من  للخروج  طريق 
رجال  يريده  ما  إىل  واالستامع 
الصادرات  زيادة  أجل  من  الصناعة 
يف  والتوسع  ونوًعا،  كاًم  املرصية 
إنشاء املصانع، وذلك خالل مداخلة 
هاتفية يف برنامج »بالورقة والقلم«، 
عىل  الديهي،  نشأت  اإلعالمي  مع 

.»TeN« قناة
االقتصادي  املؤمتر  توصيات  تطبيق 

عقب خروجها إىل النور
وأضاف »سعد«، أن هناك توصيات 
املؤمتر  شاملة وجامعة ستصدر عن 
القطاع  سواء  القطاعات  لكل 
االتصاالت،  أو  الصناعي  أو  الزراعي 

وسيجري تطبيق التوصيات، حتى إذا 
ترشيعية،  تعديالت  تتطلب  كانت 
قوانني  مبشاريع  ستتقدم  فالحكومة 
مجلس  أن  موضًحا  لتعديلها، 
قانون  مرشوع  عىل  وافق  الوزراء 
يسمح للمرصيني بالخارج باستقدام 
برشط  مرص  داخل  إىل  سيارات 
إيداع وديعة بالعملة األجنبية بأحد 
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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

العربية  الدول  جامعة  مجلس  أكد 
الدامئني عىل  عىل مستوى املندوبني 
سلبية  تداعيات  هناك  سيكون  أنه 
عىل عملية السالم يف الرشق األوسط 
املتحدة  اململكة  أقدمت  ما  إذا 
إىل  أبيب  تل  نقل سفارتها من  عىل 
العامل  بها  مير  ظروف  يف  القدس، 
تستدعي عدم خلق أزمات جديدة.

جامعة  عن  صادر  بيان  وبحسب 

عون،  ميشال  اللبناين  الرئيس  قال 
ترسيم  اتفاقية  إنجاز  إن  األربعاء، 
إرسائيل  مع  البحرية  الحدود 
التي  “الهاوية  من  لبنان  سينتشل 

أسقط فيها”، عىل حد وصفه.
أضاف  الرشق،  موقع  وحسب 
عون يف ترصيحات نرشتها الرئاسة 
االتفاقية  “إنجاز  أن  اللبنانية، 
النازحني  إعادة  بدء  سيتبعه 
السوريني إىل بلدهم عىل دفعات 

اعتباراً من األسبوع املقبل”.

الجامعة العربية: تداعيات كبرية على عملية السالم حال نقل سفارة لندن بإسرائيل للقدس

الرئيس اللبنانى: إعادة النازحني السوريني 
لبلدهم اعتبارا من األسبوع املقبل

األردن يشيد بقرار اليونسكو بشأن مدينة القدس القديمة وأسوارها

اثنني  وعددها  التنفيذي 
لجنة  وقرارات  قراراً،  وعرشين 
عرش  اإلحدى  العاملي  الرتاث 
أعربت  والتي  بالقدس  الخاصة 
نتيجة  األسف  عن  جميعها 

املجلس  يذكر  العربية،  الدول 
حكومة اململكة املتحدة مبسؤوليتها 
الفلسطينية  القضية  إزاء  التاريخية 
ودراسة  النظر  إعادة  إىل  ويدعوها 
الخطوة،  هذه  مثل  تداعيات 
بالتزاماتها  املتحدة  اململكة  مذكرا 
املنطقة  يف  الفاعل  ودورها  الدولية 
حل  ولتحقيق  السالم،  عملية  ويف 
الوحيد  السبيل  باعتباره  الدولتني 

والشامل  العادل  السالم  لتحقيق 
 ،2002 العربية  السالم  مبادرة  وفق 
وقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 

رقم 194 لعام 1948.
بقرارات  التذكري  البيان  وأعاد 
مجلس األمن ذات الصلة، وخصوصاً 
جميع  أن  تؤكد  والتي   2334،  478
التي  األحادية  والقرارات  اإلجراءات 
القانوين  الوضع  تغيري  تستهدف 

األرايض  يف  القائم  والتاريخي 
واقع  فرض  أو  املحتلة،  الفلسطينية 
وخرقا  وباطلة،  الغية  عليها،  جديد 
والتي  املوقعة،  لالتفاقات  رصيحا 
أي خطوات  اتخاذ  عدم  نصت عىل 
من شأنهاً  املساس مبفاوضات قضايا 
قضية  مقدمتها  ويف  النهايئ  الوضع 

القدس.
غياب  استمرار  من  املجلس  ويحذر 
استمرار  ظل  يف  السياسية،  اآلفاق 
يف  اإلرسائيلية  األحادية  اإلجراءات 
األرايض الفلسطينية املحتلة ومشددا 
عىل رضورة إطالق مفاوضات جادة 
املرجعيات  أساس  عىل  وفاعلة 
والقرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ 
الثقة  تعيد  السالم،  مقابل  األرض 
وتضعها  السلمية،  العملية  بجدوى 
عىل طريق واضح نحو التوصل لحل 
الدولتني،  حل  أساس  عىل  تفاويض 
الذي ينهي االحتالل ويجسد الدولة 
سيادة  ذات  املستقلة  الفلسطينية 
متصلة جغرافياً أمانة وقابلة للحياة 
عىل خطوط الرابع من يونيو 1967 
،سبيال وحيدا إلنهاء الرصاع وتحقيق 

السالم العادل والشامل.
عزمه  عىل  املجلس  يؤكد  وإذ 

مواجهة  يف  فلسطني  دولة  مساندة 
اإلرسائيلية  واملامرسات  الخطط 
مدينة  عىل  االستيالء  إىل  الهادفة 
تغيري  ومحاوالت  الرشيف،  القدس 
هويتها العربية اإلسالمية واملسيحية، 
اإلرسائيلية  للسياسات  والتصدي 
الالرشعية والتي متثل انتهاكاً صارخاً 
عىل  يشدد  فإنه  الدويل،  للقانون 
العربية  الدول  يف  العمل  أهمية 
يف  الفاعلة  األطراف  ومع  واإلساملية 
الدوليني  والرشكاء  الدويل،  املجتمع 
الخارجية  السياسة  أدوات  وتكريس 
الوضع  عىل  تغيري  أي  إحداث  ملنع 

القانوين والتاريخي ملدينة القدس.
كام يعيد املجلس التأكيد عىل جميع 
عن  الصادرة  السابقة  القرارات 
مجالس جامعة الدول العربية بشأن 
املحتلة،  الرشقية  القدس  مدينة 
فيها  مبا  فلسطني،  دولة  عاصمة 
لنقل  دولة  أي  لقرار  وإدانته  رفضه 
القدس،  إىل  الدبلوماسية  البعثات 
العملية  اإلجراءات  جميع  واتخاذ 
الالزمة ملواجهة مثل هذه الخطوات 
واملجالس  القمم  لقرارات  تنفيذا 

العربية املتعاقبة.

كقوٍة  إرسائيل،  امتثال  عدم 
قامئٍة باالحتالل، يف وقف أعامل 
وجميع  األنفاق  وإقامة  الحفر، 
األعامل غري القانونية يف القدس 
القانون  لقواعد  وفقاً  الرشقية، 

الدويل.
إىل  الرسمي  الناطق  وأشار 
يف  املكتسبات  ثبّت  القرار  أن 
وجه  وعىل  السابقة  القرارات 
الخصوص تثبيت تسمية املسجد 
الُقديّس  الحرم  املُبارك/  األقىص 
الرشيف كمرتادفني ملعنى واحد، 
اإلرساع  برضورة  أيضاً  وطالب 
للمديرة  دائم  ُممثل  تعيني  يف 
البلدة  يف  لليونسكو  العامة 
القدمية للقدس لرصد اإلجراءات 
كافة ضمن اختصاصات املنظمة، 
التفاعيل  الرصد  بعثة  وإرسال 
من اليونسكو إىل القدس لرصد 
ترتكبها  التي  االنتهاكات  جميع 
إرسائيل، القوة القامئة باالحتالل، 

مبوجب القانون الدويل.

املجلس  بتبني  األردن  أشاد 
التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة 
والثقافة  والعلم  للرتبية 
رقم  دورته  خالل  (اليونسكو) 
(215) باإلجامع، اليوم األربعاء، 
القدس  مدينة  حول  قراراً 

القدمية وأسوارها.
باسم  الرسمي  الناطق  وقال 
وزارة الخارجية وشئون املغرتبني 
املجايل،  سنان  السفري  األردنية 
نتيجة  جاء  القرار  تبني  إن 
بالتنسيق  أردينٍّ  دبلومايسٍّ  جهٍد 
فلسطني  دولة  يف  األشقاء  مع 
واملجموعتني العربية واإلسالمية 
القرار  أن  ُموضحاً  املنظمة،  يف 
محاور  جميع  يؤكد  ومبلحقاته 
البلدة  إزاء  األردين  املوقف 
مبا  وأسوارها،  للقدس  القدمية 
اإلسالمية  املقدسة  األماكن  فيها 
التأكيد  أعاد  وأنّه  واملسيحية، 
اإلجراءات  جميع  اعتبار  عىل 
تغيري  إىل  الرامية  اإلرسائيلية 
ووضعها  املقدسة  املدينة  طابع 

كام  وباطلة،  الغيًة  القانوين 
بوقف  إرسائيل  القرار  ويُطالب 
أحادية  وإجراءاتها  انتهاكاتها 
ضد  القانونية  غري  الجانب 
والحرم  املُبارك  األقىص  املسجد 

البلدة  ويف  الرشيف،  الُقديّس 
القدمية للقدس وأسوارها.

يؤكد  القرار  هذا  أن  وأضاف 
القرارات  مضامني  عىل  ُمجدداً 
املجلس  عن  الصادرة  السابقة 
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تتمه ص  1

كلمةالعدد

 حاول تفهم 
 اخوان ايطاليا  )) فراتيلي ديتاليا ((

اتحدث  ال  فأنا  القارئ  عزيزي  عفوا 
ــيــه  ــن جــاعــة االخــــوان االرهــاب ع
يف  جديد  حــزب  عن  اتحدث  ولكن 
ايطاليا((  ــوان  ))اخـ اسمه  ايطاليا 
اليمينية  ميلوين  جورجيا  تتزعمه 
الــحــكــايــه……. ــك  ــي وال  املتطرفه 
وايطاليا  العرشين  القرن  مطلع  منذ 
السحريه  البلوره  او  املرآه  هي  تعترب 
والتي يستطيع االوروبيون من خاللها 
من  املستقبل  يف  ماينتظرهم  معرفة 
تعترب  فأيطاليا  السياسيه  الناحيه 
تنشأ  الوروبا  السيايس  باملخترب  اشبه 
وتجارب  والتيارات  الحركات  فيها 
تعود  حتي  وتختفي  االويل  املــره 
ويف  جديد  بثوب  ــري  اخ امــاكــن  يف 
. ــطــورا  ت و  تنظيا  اكــر   الــغــالــب 
كانت الفاشية منشأها ايطاليا ومعناها 
مستوحي  واالسم  االتحاد  او  العصبه 
))Faseism(( الالتينيه  الكلمه  من 

والتي ادخلتها ايطاليا ايل كل القواميس 
االول  يد منشاها  منذ عام ١٩٢٠ عيل 
امللهم  الفاشيه  تكون  حتي  موسوليني 
ايطايل  اخر  باخرتاع  ومرورا  النازيه  ايل 
اجتاحت  التي  الدميوقراطيه  اسمه 
الحركات  تجربه  ثم  الحقا  كلها  اوروبا 
التقليديه  االحزاب  وانهيار  الشيوعيه 
ايل  نصل  حتي  اليسار  مقدمتها  ويف 
الشعبويه  زعيم  ــاده  ق جديد  تيار 
برلسكوين(  )سلفيو  اليمينية  السياسيه 
القامئه  لالنظمه  مناهضه  حركات  ومنو 
اللعبه  وقواعد  االعراف  من  والخروج 
لنا  تقدم  حتي  التقليديه  السياسيه 
اول  االورويب  ولالتحاد  اليوم  ايطاليا 
ايل  املتطرف  اليمني  وصــول  تجارب 
الذي  التاريخي  الفوز  بعد  الحكم 
بزعامة  ايطاليا(  )اخوان  حزب  حققه 
أمرآة  أول  لتكون  ميلوين(  )جيورجيا 
ايطاليا  يف  حكومه  ــاســه  رئ تــتــويل 
الحدث  يعترب  والــذي  هذا  وبوصولها 
اوروبا  يف  السياسيه  للتحوالت  االبرز 
وهي مستنده عيل حزب مييني متطرف 
يعتمد عيل فلول الحركه الفاشية والتي 
بعد  االيطايل  الدستور  يف  حظرها  تم 
سقوط موسوليني…… هذا التحول يف 
ايطاليا  يف  بدا  والذي  السيايس  املشهد 
اوروبا  يف  الرئيس  املشهد  هو  سيكون 
مابعد  لحقبه  االويل  النتائج  وهــو  
وسيكون  االوكرانيه  الروسيه  الحرب  
يف اقيص تفاعالته يف فصل الشتاء…... 
املتطرفه  اليمينيه  لوبان  ماري  انتظروا 
اليميني  )فوكس(  وحزب  فرنسا…  يف 
اسبانيا…….  يف  جارسيا  بزعامة خوان 
بزعامة  اليميني  )البديل(  ــزب  وح
وحزب  املانيا……  يف  مولنت  مــورج 
اليميني  ــســويــد(  ال ــي  ــراط ــوق )دمي
)من  وحزب  بالسويد…….  املتطرف 
خريت  بزعامة  اليميني  الحريه(  اجل 
فيلدزر يف هولندا …. وحزب )املصلحه 
وغريها  بلجيكا  يف  اليميني  الفلمنكيه( 
السياسني  وعــيل  وغــريهــا….  وغريها 
يف  االن  من  البدء  العريب  عاملنا  يف 
االحزاب  مع  املشرتكه  القواسم  ايجاد 
اليمينية يف اوروبا واالستعداد ملواجهه 
استقبال  مثل  معها  التناقضات  اثــار 

املهاجرين وغريها.

الرئيس  الخارجية،  اختتم سامح شكري، وزير 
املعني للدورة 27 ملؤمتر أطراف اتفاقية األمم 
 ،COP27 املناخ  لتغري  اإلطارية  املتحدة 
الوزاري  لالجتامع  األول  اليوم  فعاليات 

.COP27 التحضريي يف كينشاسا ملؤمتر
تحويل التعهدات إىل تنفيذ فعيل

املتحدث  زيد،  أبو  أحمد  السفري  ورصح 
كلمتي  بأن  الخارجية،  وزارة  باسم  الرسمي 
االفتتاحية  الجلستني  خالل  شكري  الوزير 
تضمنتا  التحضريي  الوزاري  لالجتامع  واألوىل 
التي  املناخي  العمل  لجوانب  شامال  عرضا 
يتعني إحداث اخرتاق بشأنها مع التأكيد عىل 
أهمية تحويل التعهدات إىل تنفيذ فعيل، وهو 

املتحدث  عبدالغفار  حسام  الدكتور  قال 
الرسمي باسم وزارة الصحة، إن إجاميل عدد 
إىل  يصل  الجمهورية  مستوى  عىل  األطفال 
املستهدفني  نسبة  وبلغت  طفل،  مليون   16
محافظتي  يف  األطفال  شلل  ضد  بالتطعيم 
اإلجاميل  العدد  ثلث  والجيزة،  القاهرة 

لألطفال.
التطعيم  فرتة  مبد  قرار  يوجد  ال  عبدالغفار: 

حتى اآلن
وأضاف »عبدالغفار«، خالل مداخلة هاتفية 
سارة  اإلعالمية  وتقدمه  »اليوم«،  بربنامج 
أنه   ،»DMC« فضائية  عىل  واملذاع  حازم، 
حتى األمس بلغت نسبة تلقيح األطفال ضد 
مرض شلل األطفال 95%، وبناًء عىل األعداد 
سيجري  غدا،  اللقاح  عىل  ستحصل  التي 
تحديد ما إذا كان سيجري مد فرتة التطعيم 

من عدمه.

بوربون، وذلك يف إطار املباحثات املكثفة التي 
من   COP27 ملؤمتر املرصية  الرئاسة  تجريها 

أجل العمل عىل إنجاحه.
الخارجية، عن  وزارة  باسم  املتحدث  وكشف 
عىل  لقاءاته  خالل  شدد  شكري  الوزير  أن 
مدى حساسية عنرص الوقت ورضورة إحداث 
األطراف  مختلف  إليه  تتطلع  الذي  االخرتاق 
التعهدات  بتنفيذ   COP27 مؤمتر  خالل  من 

والتكيف  االنبعاثات،  وخفض  األرض،  عىل 
الخسائر  مع  والتعامل  املناخ،  تغري  آثار  مع 
وتوفري  املناخ،  تغري  عن  الناجمة  واألرضار 
تغري  تحديات  ملواجهة  املناسب  التمويل 
املناخ، مؤكدا عىل التطلع إىل الخروج بالنتائج 
التي ترقى إىل تطلعات مختلف الشعوب يف 
باتت  التي  املناخي  التغري  تحديات  مواجهة 

تداعياتها تهدد الجميع.

نشاط مكثف لوزير الخارجية باالجتماع التحضريي لـ
cop27 يف الكونغو.. كلمتان ولقاءات وعرض شامل

ملؤمتر  املرصية  الرئاسة  تسعى  الذي  األمر 
املؤمتر  خالل  تحقيقه  إىل  جاهدًة   COP27

من خالل العمل مع جميع الرشكاء.
خالل  الجاد  العمل  أهمية  شكري،  أكد  كام 
أجل  من  بكينشاسا  التحضريي  االجتامع 
التفاوضية خالل  املواقف  تقريب  اإلسهام يف 

مؤمتر COP27 برشم الشيخ. 
وزير الخارجية يلتقي رئيس الوزراء الكونغويل 
عقد  الوزير  بأن  زيد،  أبو  السفري  وأضاف 
لقاءات مكثفة عىل هامش االجتامع مع عدد 
من مسؤويل املنظامت الدولية والدول الفاعلة 
االجتامع  قبيل  التقى  إذ  املناخي،  العمل  يف 
لوكونديه  ساما  الكونغويل  الوزراء  برئيس 
وزيرة  الوزراء  رئيس  نائبة  بحضور  كينجي، 

من   %100 لتحقيق  نسعى  عبدالغفار: 
املستهدف

وتابع: »عايزين نحقق نسبة تصل إىل %100 
وجود  حول  والحديث  املستهدف،  من 
مشكلة دفعت الوزارة لتطعيم األطفال هو 

مجرد شائعة«.
وأوضح أن مرص ال يوجد فيها شلل أطفال 
الصحة  منظمة  وأعلنت   ،2004 عام  منذ 
العاملية أن مرص خالية متاما من مرض شلل 
األطفال يف عام 2006، ودامئا ما تؤكد خلو 

مرص من مرض شلل األطفال.
قومية  حملة  تنظيم  املتوقع  »من  وتابع: 
املقبل،  العام  بداية  املحافظات،  كل  تشمل 
واحنا بدأنا بالقاهرة والجيزة، وهناك بعض 
فيها  يظهر  بدأ  العامل  مستوى  عىل  الدول 
حاالت، فاحنا حرصنا عىل تأمني األماكن التي 

بها ترددات من الخارج لتحصني أبنائنا«.

التقى  كام  ماسودي،  إيف  الكونغولية  البيئة 
املتحدة  العام لألمم  األمني  نائبة  مع كل من 
للتنمية  املتحدة  األمم  مجموعة  رئيسة 
املستدامة أمينة محمد، والسكرترية التنفيذية 
املناخ  لتغري  اإلطارية  املتحدة  األمم  التفاقية 
املفوضية  رئيس  ونائب  اسبينوزا،  باتريشا 
تغري  مبوضوعات  املعني  التنفيذي  األوروبية 
الرئايس  واملبعوث  تيمرمانس،  فرانس  املناخ 
ووزيرة  كريي،  للمناخ جون  الخاص  األمرييك 
بانييه  أنييس  الفرنسية  الطاقة  االنتقال 
الخاص  الرويس  الرئايس  واملبعوث  روناترش، 
االقتصاد  ووزير  إديلجريييف،  رسالن  للمناخ 
نزوفو،  كولينز  الزامبي  والبيئة  األخرض 
الهولندي للمناخ األمري خاميي دي  واملبعوث 

وزير  حجازي،  رضا  الدكتور  أصدر 
الرتبية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا 
للتواصل  وحدة  إنشاء  بشأن  دوريًا 
باملديريات  للمعلمني  والدعم 
الوزارة  اهتامم  إطار  يف  التعليمية، 
األصيل  دورهم  وأهمية  باملعلمني، 
وتيسريًا  التعليم،  منظومة  تطوير  يف 

لهم.
اختصاصات الوحدة

الذي  االجتامعي  للدور  استمرارا 
تالتني  مرص  موقع  به  يقوم 
لنا  االخباري وبالتعاون مع قريه 
 / االستاذ  ادارتها  مجلس  ورئيس 
ثابت محسن واحتفاال بانتصارات 
الوفاء  ملسريه  واستكامال  اكتوبر 
رموز  من  بعض  بتكريم  وذلك 

ووّجهت الوزارة يف بيان صادر عنها، 
والدعم  للتواصل  وحدة  بإنشاء 
التعليمية  باملديريات  للمعلمني 
تحت  الجمهورية،  مستوى  عىل 
مبارشًة،  املديرية  مدير  رئاسة 
وتكون  املحافظ،  عىل  العرض  بعد 
جميع  مع  التواصل  اختصاصها، 
املعلمني باملديريات التعليمية لتلقي 
ودراستها  بهم،  خاصة  شكاوى  أي 

»التعليم« تصدر كتابا دوريا إلنشاء وحدة 
للتواصل ودعم املعلمني

مصر تالتني تكرم رموز شمال 
سيناء بالتعاون مع قرية لنا

»متحدث الصحة«: حققنا 95% من مستهدف حملة التطعيم ضد شلل األطفال

وبحثها بهدف حلها، وإزالة املعوقات 
املعلمني،  تواجه  التي  والصعوبات 
ودراسة وبحث أي مقرتحات مقدمة 
من املعلمني لدعم العملية التعليمية 
منظومة  تطوير  يف  منها  واالستفادة 
تقرير  تقديم  يتم  أن  عىل  التعليم، 
إىل  واملقرتحات  الشكاوى  بجميع 
مسؤول الوحدة بالوزارة لعرضها عىل 

وزير الرتبية والتعليم شهريًا.

وذلك  العطاء  مسريه  عيل  سيناء 
الساعه  اكتوبر   19 االربعاء  يوم 
12 ظهرا بقرص بدور يف قريه لنا .

والله ويل التوفيق
محمود صالح قطامش

رئيس مجلس االداره

ملشروع  واملستقبلية  الحالية 
»مستقبل مصر«

اإلطار،  هذا  الرئيس يف  واطلع 
الحالية  املراحل  تطورات  على 
»مستقبل  ملشروع  واملستقبلية 
مصر«، من كل العناصر ومكونات 
بإقامة  موجها  األساسية،  البنية 
كل  لربط  متكاملة  طرق  شبكة 
املحاور  مع  املشروع  مساحات 
الرئيسية يف محيطه الجغرايف، 
التنمية  حركة  وذلك الستيعاب 
املستقبلي  العمراني  والتطور 
إطار  يف  املنطقة  لتلك  املتوقع 
لحجم  ونظرا  الجديدة،  الدلتا 

األراضي الشاسعة املستصلحة، 
نقل  حركة  من  يستتبعها  وما 
تشغيل  وكثافة  ضخمة،  وتجارة 
وعمالة متنوعة، وذلك اتساقًا مع 
اسرتاتيجية الدولة لزيادة نسبة 
والعمرانية  الزراعية  األراضــي 
الكلية  الجغرافية  الرقعة  من 
املتحدث  وأضــاف  للجمهورية. 
الرسمي، أن االجتماع شهد أيضا 
عرض املوقف التنفيذي لكٍل من 
مشروع استصالح األراضي يف 
سويف،  وبني  املنيا  محافظتي 
الزراعية  الصوب  مجمع  وكــذا 
بمحافظة  الــالهــون  بمنطقة 

الفيوم.

السيسي يستعرض مشروع »مستقبل 
مصر« يف محافظتي املنيا وبني سويف
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محافظ شمال سيناء يدعو املؤسسات للدخول يف مجاالت 
التنمية زراعة 100 مليون شجرة زيتون بشمال سيناء

جامعة العريش تحتفل بانتصارات أكتوبر

محافظ القليوبية يتفقد عددًا من األنفاق 
للتأُكد من جاهزيتها لشفط مياه األمطار

الفضيل  عبد  محمد  دكتور  اللواء  دعا 
جميع  سيناء  شامل  محافظ  شوشة 
يف  الدخول  اىل  والهيئات  املؤسسات 

كافة مجاالت التنمية بشامل سيناء .

لوفد  استقباله  أثناء  املحافظ  وأعلن 
والقافلة  العربية  القبائل  مؤسسة 
حسن  محمد  بحضور   ) لها  املرافقة 
االقتصادية  اللجنة  مسئول  درغام 
الدكتور   ، العربية  القبائل  مبؤسسة 
القبائل  مؤسسة  عام  أمني  سالم  صالح 
الرشبينى  محمد  الدكتور   ، العربية 
أستاذ األورام بطب طنطا واملسئول عن 
القافلة الطبية ، والدكتور محمد شعبان 
الوزراء  رئيس  الدكتور  مكتب  من 
أمينة  مصطفى  دينا   ، للوفد  املرافق 
املرأة مبؤسسة القبائل العربية ، وهاىن 
ملؤسسة  التنفيذى  املدير  الفتاح  عبد 
أمام  مفتوح  املجال  أن   ( الخري  صناع 
جميع املؤسسات والجهات للمساهمة 
يف التنمية بسيناء خاصة بالشيخ زويد 
يتكلف  حيث   .. املناطق  من  وغريها 

 ( اليوم   ) العريش  جامعة  احتفلت 
واألربعني  التاسعة  الذكرى  مبناسبة 
وذلك   ، املجيدة  أكتوبر  النتصارات 
املنعم  عبد  حسن  الدكتور  بحضور 
والدكتور  الجامعة  رئيس  الدمرداش 
رئيس  نائب  عزوز  عمر  رفعت 
والطالب  التعليم  لشئون  الجامعة 

النهائية  يف إطار إستعدادات املحافظة 
لفصل الشتاء وموسم األمطار والسيول، 
مبياه  األنفاق  غرق  ظاهرة  ولتفادي 
السيولة  عىل  تأثريها  وعدم  األمطار، 
األمطار،  هطول  أثناء  املرورية 
السياسية  القيادة  لتوجيهات  وتنفيذاً 
االدارية  الرقابة  هيئة  مع  وبالتنسيق 
األمطار  ملوسم  اإلستعدادات  مبتابعة 
تراكامت  أي  لتواجد  تجنباً  والسيول 
حركة  إعاقة  يف  متسببة  األمطار  ملياه 

املارة والسيارات،
الهجان  الحميد  عبد  اللواء  قام  فقد 
تفقدية  بجولة  القليوبية،  محافظ 
لعدد من األنفاق، ويشهد محاكاة حية 
جاهزية  من  للتأكُد  الواقع  أرض  عىل 
مبدينة  األمطار  مياه  لشفط  األنفاق 
وذلك   ، الخيمة  شربا  غرب  وحي  بنها 
بحضور ممثل عن هيئة الرقابة االدارية 
بالقليوبية واملهندس/ عيل عبد الستار 
واملهندس/  بنها،  ومدينة  مركز  رئيس 
شربا  مدينة  رئيس  الدسوقي  هيثم 
صحصاح  محمد  واللواء/  الخيمة، 

آالف   10 تقديم  اىل  العربية  القبائل 
مواد  كرتونة   4000 و  زيتون  شجرة 
غذائية لتوزيعها عىل املواطنني ، ونوه 
مليون   100 زراعة  هو  الهدف  أن  اىل 
شجرة زيتون بشامل سيناء .. حيث يتم 
زيتون  شجرة  ماليني   10 بزراعة  البدء 

خالل عامني .
الالزمة  الدعاية  اىل رضورة عمل  ودعا 
الخاص  الزيتون  لزيت  عامليا  والرتويج 
جميع  عىل  وأنه   ، سيناء  بشامل 
املؤسسات والجهات العمل عىل زراعة 
الزيتون والخوخ السيناوى .. اىل جانب 
والنباتات  األعشاب  زراعة  تشجيع 

العطرية مثل املرمرية .
من  شعبان  محمد  الدكتور  وأعلن 
املرافق  الوزراء  رئيس  الدكتور  مكتب 
للوفد أن القافلة وغريها من املساعدات 
العربية  القبائل  مؤسسة  من  املقدمة 
هو بداية جهد املؤسسة يف سيناء ، وأن 
هناك وعد باستمرار جهودها يف مجال 

خدمة وتنمية سيناء .
الرشبينى  محمد  الدكتور  وأضاف 

املجتمع السيناوى .
واكد رئيس الجامعة عيل دور القوات 
وتحقيق  أكتوبر  حرب  يف  املسلحة 
أجل  من  جهودها  وكذلك   , النرص 
التخلص من االرهاب عىل أرض سيناء.
عاشور  أمين  الدكتور  تحيات  ونقل 
الجامعة  اىل  العاىل  التعليم  وزير 

جاهزيتها  وكامل  للمياه  األمطار 
لحدوث أي طوارئ حال سقوط أمطار 
التنسيق  رضورة  عىل  مؤكداً  غزيرة، 
واألحياء  واملدن  املراكز  بني  الكامل 
الصحي  والرصف  الرشب  مياه  ورشكة 
والحامية  واملرور  الكهرباء  ورشكة 
أي  لتفادي  والكباري  والطرق  املدنية 
يف  السئ  الطقس  وملواجهة  مشكلة 
حالة توقع حدوثه حسب نرشة هيئة 

األرصاد الجوية.
وشدد” محافظ القليوبية” عىل جميع 
التنفيذيني والوحدات املحلية والقروية، 
بالتواجد امليداين مبختلف الشوارع عىل 
أطقم  ومتركز  وإنتشار  الساعة،  مدار 
السيئ  الطقس  مواجهة  ومعدات 
وأحياء  وقرى  مدن  بكافة  واألمطار 
مياه  تراكامت  كافة  إلزالة  املحافظة، 
الشوارع  يف  وقوعها  املحتمل  األمطار 
الكباري  ومنازل  ومطالع  امليادين  أو 
التي ال تتواجد بها صفايات أمطار أوالً 
بالتطهري املستمر ملطابق  بأول، موجهاً 
وصيانة  املطر،  وصفايات  الرصف 

ألف  للزراعة حواىل 70  املياه  برئ  حفر 
جنيها عىل عمق من 60 – 70 مرتا فقط 
، ويكفى البرئ الواحد لزراعة 20 فدانا .
الطبية  القافلة  أن  اىل  املحافظ  وأشار 
العربية  القبائل  لوفد مؤسسة  املرافقة 
العام  باملستشفى  حاليا  تعمل  والتى 
قامئة  تقليل  اىل  ستؤدى  بالعريش 

االنتظار باملستشفى .
ومن جانبه .. أشار محمد حسن درغام 
مبؤسسة  االقتصادية  اللجنة  مسئول 

واألساتذة  الكليات  ووكالء  وعمداء 
والطالب  التدريس  هيئة  وأعضاء 
منري  محمد  املستشار  جانب  اىل   ..
وممثىل  العريش  محكمة  رئيس 
الجامعة  عام  وأمني  املسلحة  القوات 
القيادات ورؤساء األحزاب  وعدد من 
ورموز  املدىن  املجتمع  ومنظامت 

رئيس حي غرب شربا الخيمة، ومسئويل 
الصحي  والرصف  الرشب  مياه  رشكتي 

بالقليوبية والقاهرة.
حية  محاكاة  “الهجان”  شهد  حيث 
بنفق الشهيد/ عبد الله الجندي، ونفق 
مبدينة  زغلول  سعد  ونفق  شعراوي، 
املؤسسة،  مبيدان  نارص  ونفق  بنها، 
الخيمة،  شربا  غرب  بحي  النيل  ونفق 
بالوعات  ترصيف  من  سيادته  وتأكدَّ 

القليوبية : محمد فايز

كتب فيصل ابو هاشم

 د.هويداالشريف

واملسئول  طنطا  بطب  األورام  أستاذ 
عن القافلة الطبية املرافقة للوفد أن 
أدوية  معها  تحمل  الطبية  القافلة 
لتوزيعها  جنيها  ألف   100 قيمتها 
مجانا عىل املرىض بعد اجراء الكشف 

عليهم .
املدير  الفتاح  عبد  هاىن  وأشار 
صناع  أن  اىل  الخري  لصناع  التنفيذى 
مبستشفى  القوافل  يف  تشارك  الخري 
الخدمات  لتقديم  ومتكامل  متنقل 
مسببات  من  الحد  مجال  يف  الطبية 
عنيك يف   ” مبادرة  العمى من خالل 

والطالب وأهاىل سيناء مبناسبة هذا 
اليوم العظيم .

أكتوبر  من  السادس  يوم  أن  وقال 
والكرامة  العزة  يوم  هو   1973
القوات  والنرص والذى صنعه رجال 
املسلحة مع الشعب املرصى العظيم 
يوم  أنه  اىل  مشريا   .. سيناء  وأهاىل 
حقوقهم  السرتداد  املرصيني  ارادة 

وكرامتهم وكرامة كل األمة .
وتهنئة  وتقدير  اعزاز  تحية  وأرسل 
وأهاىل  واملرصيني  القيادات  لكل 
كل  اىل  والتقدير  والتحية  سيناء 
السادس  يوم  وأن   ، األبرار  الشهداء 
من أكتوبر كان يوما يف ضمري األمة 
السالم  تحقيق  أجل  من  بأرسها 
ذكراه  وستبقى   ، الحق  واسرتداد 
باعتباره فرصة جيدة السرتداد الحق 

والكرامة .
التى  التنمية  أعامل  أن  وأضاف 
تشهدها سيناء متثل عبورا ثانيا مع 

أسالك  وتغطية  الكهرباء،  محوالت 
الكهرباء املكشوفة، ومتابعة اللوحات 
عىل  واألشجار  بالشوارع  اإلعالنية 

الطرق الرسيعة.
اإلستعدادات  درجة  رفع  إىل  الفتاً 
املركزية  العمليات  لغرفة  القصوى 
البالغات  كافة  لتلقي  باملحافظة، 
عىل مدار الـ 24 ساعة، بالتنسيق مع 
وكافة  واألحياء  واملدن  املراكز  رؤساء 

عنينا ” .. حيث تشمل الخدمة املقدمة 
يف  يتم  ما  وفق  الطبى  الكشف  توقيع 
املتخصصة  الطبية  املؤسسات  أفضل 
 ، الطبية  األجهزة  أحدث  خالل  ومن 
لنظارات  االحتياج  تشخيص  وكذلك 
لتسليمها قريبا وتشخيص  طبية متهيدا 
متهيدا  العيون  لجراحات  االحتياج 
الجرائها قريبا أيضاً ، وأن القوافل تشهد 
من  الوقاية  بطرق  التوعية  استمرار 
مبادرة  ضمن  السكرى  القدم  أمراض 
القدم  مرىض  لدعم   ” صحيح  قدم   ”
من  لحاميتهم  القادرين  غري  السكرى 

الرئيس عبد الفتاح السيىس للعبور اىل 
اىل  تهدف  التى  الجديدة  الجمهورية 
تحقيق تطلعات هذا الجيل واألجيال 

القادمة لالنطالق اىل التقدم .
بالفخر  الجامعة  طالب  وطالب 
واالعتزاز ببلدهم مرص وقادتهم التى 

ستبقى عىل مر األيام .
وأشار اللواء أرشف مظهر أحد ضباط 

القطاعات.
“املحافظ”  تفقد  السياق  ذات  ويف 
نارص  نفق  وصيانة  تطوير  أعامل 
اإلنتهاء  واملقرر   ، املؤسسة  مبيدان 
العام  من  ديسمرب  شهر  خالل  منه 
أعامل  من  اإلنتهاء  تم  حيث  الجاري، 
حقن  تنفيذ  ويتبقى  بالكامل  الحقن 
الحديد  السكة  كوبري  تحت  الوصلة 
من  اإلنتهاء  وتم  املياه،  ترسيب  ملنع 

البرت .
عام  أمني  سالم  صالح  الدكتور  وأكد 
هذا  أن  عىل  العربية  القبائل  مؤسسة 
هو بداية جهد مؤسسة القبائل العربية 
، وأنه يف املرات القادمة سيتم االهتامم 
بكل أبناء شامل سيناء خاصة الشباب .

النائب   : من  كل  اللقاء  حرض  كام 
 ، النواب  مجلس  عضو  رمضان رسحان 
بشامل  التضامن  عام  مدير  غيط  عىل 
عام  مدير  محمود  وسعدية   ، سيناء 

التضامن االجتامعى سابقا .

املشاركني  السابقني  املسلحة  القوات 
أكادميية  ومستشار  أكتوبر  حرب  يف 
املستفادة  الدروس  اىل  العليا  نارص 
من حرب أكتوبر 1973 وتداعياتها يف 
وطبقا  املستدامة  التنمية  اسرتتيجية 
استعرض  كام   .. املعارصة  للتغريات 
البناء  واعادة  الحرب  قبل  ما  الوضع 
واالعداد للحرب ومراحل حرب أكتوبر 
أرض  واسرتداد  النرص  تحقيق  حتى 
من  كان  التى  النرص  وأسباب  سيناء 
أهمها أبناء سيناء .وتناولت الدكتورة 
سهام عز الدين جربيل عضو أكادميية 
نارص العليا الدور الوطنى ألبناء سيناء 
وآثار التنمية املستدامة يف سيناء جتى 
اآلن .وشمل االحتفال : السالم الوطنى 
دقيقة  والوقوف  الكريم  والقرآن 
وعرض   ، الشهداء  أرواح  عىل  حدادا 
قصيدة شعرية عن مرص .. اىل جانب 
عرض فيلم تسجيىل عن حرب أكتوبر 

 1973

داخل  بالرخام  واألرضيات  الحوائط 
استكامل  وجاري   ،%70 بنسبة  النفق 
سيادته  وشدد  التطوير،  أعامل  باقي 
األنفاق  عىل دفع األعامل ألهمية تلك 
املرتو  محطات  وإىل  من  املشاة  لعبور 
رضورة  إىل  باإلضافة  الحديد،  والسكة 
األمطار  صفايات  عمل  من  اإلنتهاء 
مياه  تجمع  لتفادي  النفق  داخل 
بتمركز  موجهاً  النفق،  داخل  األمطار 
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أعلن وزير الحج والعمرة السعودي 
التسهيالت  من  العديد  تقديم  عن 
العمرة،  أداء  يف  الراغبني  للمرصيني 
مبقر  ُعقد  صحفي  مؤمتر  خــالل 
وذلك  بالقاهرة،  السعودية  السفارة 
القيود  ورفــع  “نسك”  منصة  عرب 
الصحية وعدد من اإلجراءات السابق 
تكلفة  إتاحة  عن  معلًنا  اتباعها، 
التأشرية واإلقامة لخمسة أيام 4400 
باسل  رحــب  جانبه،  ومــن  جنيه. 
العمومية  الجمعية  عضو  السييس، 
لغرفة رشكات السياحة بالترصيحات 
والعمرة  الحج  وزير  عن  الصادرة 

التي  التسهيالت  بشأن  السعودي 
السعودية  العربية  اململكة  تقدمها 
للمعتمرين املرصيني، وقال إن ذلك 
رحالت  تكلفة  تقليل  يف  يسهم  قد 
تخفيض  حالة  يف  للمرصيني  العمرة 
أشار  لكنه  الرسوم،  بعض  إلغاء  أو 
التأشرية  فرسوم  اآلن  حتى  أنه  إىل 
سعودي  ريال   753 تتكلف  وحدها 
بجانب مصاريف اإلقامة واالنتقاالت 

وتذاكر الطريان وغريها من الرسوم.
الــربامــج  تكلفة  أن  إىل  وأشـــار 
ترتاوح  العمرة  لرحالت  االقتصادية 
ألف   27 إىل   22 بني  ما  اآلن  حتى 

الوجبات  عــدد  حسب  وتختلف 
وقرب اإلقامة من الحرمني الرشيفني 
ــة يف كــل مــن مكة  ــام اإلق ومـــدة 
املكرمة واملدينة املنورة، وغريها من 

االعتبارات.
التأشرية عرب  التقديم عىل  ويف حالة 
سؤال  توجيه  سيتم  نسك  منصة 
الواليات  يف  دائم  مقيم  أنت  “هل 
أو  املتحدة  اململكة  أو  املتحدة 
تأشرية  تحمل  أو  األورويب  االتحاد 
الواليات املتحدة أو اململكة املتحدة 
أو شنغن؟ وهل أنت مقيم يف دول 
(مجلس  الخليجي؟  التعاون  مجلس 
التعاون الخليجي هو اتحاد إقليمي 
عامن،  الكويت،  البحرين،  يضم 
السعودية،  العربية  اململكة  قطر، 

واإلمارات العربية املتحدة) .
سيتم  “ال”  بـ  اإلجــابــة  حالة  ويف 
استخراج  ــك  ل “يــحــق  توجيهك 
خالل  من  وبسهولة  عمرة  تأشرية 
التقديم عىل أحد مزودي الخدمات 
أحد  زيارة  خالل  من  أو  املعتمدين 
املحلية  املعتمدة  السفر  ــاالت  وك

لديك لحجز حملة العمرة”.

التفاصيل الكاملة لرحالت عمرة 4400 جنيه 
عرب “نسك”.. وهل تتاح لكافة املصريني؟

تتمه ص  1

سيكون  بأنه  البعض  وصفه  قرار  ىف 
السيارات  وسيلة تخفيف عن سوق 
ىف مرص، والذى يشهد قفزات سعرية 
كبرية ىف الفرتة األخرية، وافق مجلس 
برئاسة  اليوم،  اجتامعه  ىف  الوزراء 
عىل  مدبوىل،  مصطفى  الدكتور 
بعض  منح  بشأن  قانون  مرشوع 
ىف  املقيمني  للمرصيني  التيسريات 
ىف  أبنائنا  ملطالب  استجابة  الخارج، 

الخارج.
يف  املرصيني  من  مقيم  لكل  يحق 

للمصريني فى الخارج.. كيف تستورد سيارة 
معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية؟

استرياد سيارة ركوب خاصة  الخارج 
واحدة الستعامله الشخيّص.

السيارة معفاة من الرضائب والرسوم 
لإلفراج عن  أداؤها  يتعنّي  كان  التى 
عىل  الرضيبة  ذلك  يف  مبا  السيارة، 

القيمة املضافة، ورضيبة الجدول
بقيمة  نقدي  مبلغ  سداد  يتم 
املستحقة  والرضائب  الجامرك 
بالعملة األجنبية لدي وزارة املالية ال 
اسرتداده  وميكن  عائد  عنه  يستحق 
بعد 5 سنوات بالجنيه املرصى بسعر 

العملة األجنبية وقت االسرتداد.
يتم تحويل املبلغ من الخارج لصالح 
الحسابات  أحد  عىل  املالية  وزارة 

املرصفية
يُشرتط ىف السيارة التى يتم استريادها 
عمر  يزيد  أال  األول  املالك  غري  من 
السيارة ىف تاريخ العمل بأحكام هذا 
القانون، عىل ثالث سنوات من سنة 
الصنع، باإلضافة إىل إمكانية استرياد 

سيارات جديدة.
ىف  يرغب  الذي  املرصي  ويسجل 
القانون  هذا  احكام  من  االستفادة 
املطلوب  السيارة  وبيانات  بياناته، 
املبلغ  بسداد  ويقوم  استريادها، 
ومُينح  عليه،  املنصوص  النقدي 
استريادية  موافقة  ذلك  مقابل  ىف 
تثبت متام السداد وبيانات السيارة، 
المتام  صالحة  املوافقة  هذه  وتكون 
عن  واإلفراج  االسترياد  إجراءات 
السيارة املستوردة ملدة عام ميالدى 
عىل  وذلك  صدورها،  تاريخ  من 
النحو الذي يحدده القرار املنصوص 
عليه ىف املادة (8) من هذا القانون.

تشارك مرص بوفد رفيع املستوى 
ىف االجتامعات السنوية ملجلىس 
النقد  صندوق  محافظى 
الدوىل  البنك  ومجموعة  الدوىل 

محافظى البنوك املركزية.
املالية  وزراء  االجتامعات  وتضم 
وكبار  وبرملانيني،  والتنمية، 
الخاص،  القطاع  من  املسؤولني 
املجتمع  منظامت  وممثىل 
ملناقشة  واألكادمييني  املدىن، 
القضايا موضع االهتامم العاملى، 
ومنها اآلفاق االقتصادية العاملية، 
والتنمية  الفقر،  واستئصال 

االقتصادية، وفعالية املعونات.
وجلسات  ندوات  أيضا  وتعقد 
ومؤمترات  إقليمية  إعالمية 
الفعاليات  من  والكثري  صحفية 
التي تركز عىل االقتصاد  األخرى 

التوازن بني االنضباط  – تحقيق 
املاىل وتوسيع الحامية االجتامعية 

للفئات األكرث احتياًجا.
اآلثار  من  الحد  نستهدف   –
املسبوقة  غري  التضخمية 
املواطنني  عن  األعباء  لتخفيف 

بقدر اإلمكان.
– حققنا مؤرشات مالية جيدة ىف 
يونيه 2022 وماضون ىف مسريتنا 

االقتصادية والتنموية.
 %1.3 أوليًا  فائًضا  سجلنا   –
 %6.1 إىل  انخفض  والعجز 
من   %87.2 إىل  تراجع  والدين 

الناتج املحىل.
الطبيعى 600  الغاز  – صادرات 
ونستهدف  شهريًا  دوالر  مليون 
يناير  دوالر  مليار  إىل  زيادتها 

املقبل.

العاملي والتنمية الدولية والنظام 
فعاليات  وتعقد  العاملى  املايل 
هذا العام ىف العاصمة األمريكية 
واشنطن خالل الفرتة من 10 إىل 

16 أكتوبر 2022.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير 
املالية، أن االقتصاد املرصى بات 
أكرث قدرة عىل »التعايف األخرض« 
العاملية  التحديات  قسوة  رغم 
حيث اكتسب قدًرا من الصالبة 
اإليجايب  التعامل  من  ميكنه 
الدولية،  األزمات  مع  املرن 
لالستمرار  يدفعنا  نحو  عىل 
الهيكلية  اإلصالحات  إجراء  يف 
لتوطني  قوية،  سياسية  بإرادة 
اإلنتاج  عىل  واالعتامد  الصناعة 
من  املزيد  مستهدفني  املحىل، 
ىف  خاصة  التنموية  االستثامرات 

فيها  مبا  الخرضاء،  املرشوعات 
الهيدروجني األخرض.

أبرز  السابع”  “اليوم  ويرصد 
وزير  لها  تطرق  التى  الرسائل 

املالية خالل االجتامعات:

اإلصالحات  ىف  مستمرون   –
الهيكلية لتمكني القطاع الخاص 

وتحقيق التنمية املستدامة.
– نتطلع إىل متويالت ميرسة من 
ملساندة  الدوليني  التنمية  رشكاء 

االقتصادات الناشئة.
األزمة  مع  املرن  التعامل   –
الصدمات  الحتواء  العاملية 
االقتصادية  املخاطر  وتجنب 

الحادة .

األحوزة  خارج  البناء  مخالفات   –
العمرانية وفق املادة الثانية من قانون 
ومرشوعات   ،2008 لسنة   119 البناء 

الحكومة والنفع العام.
القربية من األحوزة  البناء  – مخالفات 
وفقدت  والنجوع  للقرى  العمرانية 
وزارة  موافقة  رشط  الزراعة  مقومات 

الزراعة
– مخالفات البناء عىل أمالك الدولة ىف 

حالة توفيق االوضاع
قيود  تتجاوز  التى  البناء  مخالفات 

الطريان املدىن
قيود  تتجاوز  التى  البناء  مخالفات   –

املدىن  الطريان  من  املقررة  االرتفاع 
رشيطة موافقة وزارة الطريان.

تتجاوز  التى  البناء  مخالفات   –
الدولة  عن  الدفاع  شئون  متطلبات 

رشيطة موافقة القوات املسلحة.
– مخالفات البناء ىف املباىن ذات الطراز 
املعامرى رشيطة موافقة جهاز التنسيق 

الحضارى.
خط  عىل  املتعدية  البناء  مخالفات   –
الالئحة  تقرها  ضوابط  وفق  التنظيم 

التنفيذية.
– مخالفات البناء املتعدية عىل حقوق 
األطراف  بني  التصالح  رشط  االرتفاق 

ذات الصلة.
التصالح  املحظور  البناء  مخالفات 

بشانها وفق مرشوع قانون التصالح.
من  تنال  التى  البناء  مخالفات  كل   –
الوحدة  أو  للعقار  اإلنشائية  السالمة 

السكنية.
خاضعة  أرض  عىل  البناء  مخالفات   –

لآلثار أو طرح نهر النيل.
مرشوع  إقرار  بعد  املتبعة  الخطوات 

قانون التصالح
– إرسال مرشوع قانون التصالح الصادر 
النواب  الوزراء إىل مجلس  عن مجلس 

للمناقشة واتخاذ ما يلزم
– ىف حالة موافقة مجلس النواب عىل 
إرساله إىل  يتم  التصالح  قانون  مرشوع 

رئيس الجمهورية إلقراره.
– العمل عىل إصدار الالئحة التنفيذية 

الخاصة بقانون التصالح الجديد.
باب  وفتح  التصالح  قانون  تطبيق   –
يستهدفها  التى  الحاالت  أمام  التصالح 

القانون.
– تشكيل اللجان الفنية املختصة بالبت 

يف طلبات التصالح وتقنني األوضاع.
– تحديد مقتبل التقنني والتصالح وكل 

ما يتعلق بخطوات التظلم.

بعد موافقة مجلس الوزراء.. تفاصيل مشروع قانون التصالح يف مخالفات البناء
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منزلنا  أمام  كان  منزلها  أن  من  بالرغم 
يف بلدتنا الصغريه الهادئه فال اكاد اراها 
ذاهبه  وهي  أسابيع  عدة  كل  مره  اال 
ايل املدرسه او عائده منها ماعدا ذلك 
ذو  منزل  يف  تعيش  فهي  نــادرا  فهذا 
عيل  الفتاه  فيه  ترتيب  محافظ  طابع 
قيم وتقاليد الدين واملجتمع فال خروج 
يكون  األحوال  أغلب  ويف  لرضوره  اال 
مثار  ذلك  وكان  االرسه  أفراد  أحد  مع 
احرتام وتقدير الشارع كله والذي كان 
معظم سكانه من عائله واحده تقريبا 
يل  تعني  تكن  مل  اراها  عندما  وكنت   .
اي شئ غري عادي فهي مثلها مثل باقي 
بنات العائله ولكني بالطبع كنت أنظر 
بسلوكها  واإلعجاب  االحرتام  بعني  لها 
وجاملها  الفطري  واديــهــا  وأخالقها 
عن  اليعرب  كان  والذي  الربئ  الطفويل 
أي  دون  ذلك  كل  الحقيقي  عمرها 
فكرة  أن  اخر فضال عن  تفكري يف شئ 
متاماً  ذهني  عن  بعيده  كانت  الزواج 
فتاه  اي  إيل  النظر  أطيل  ال  فكنت 
عيل  لست  بأمور  نفيس  الاشغل  حتي 
استعداد لها عيل االقل يف ذلك الوقت 
وكنت  قاسيه  عميل  طبيعة  كانت   .
مبا  األسبوع  ايام  طوال  عمل  يف  غالبا 
الرسميه  والعطالت  الجمعة  يوم  فيها 
 . اجــازه  كلمة  معني  أعــرف  أكن  ومل 
بعض  عيل  اقــرتح  االيــام  من  يوم  ويف 
العمل  ايل  الذهاب  بعدم  األصدقاء 
بقضاء  ونقوم  القادم  الجمعه  يــوم 
فوافقت  البحر  شاطئ  عيل  اليوم  هذا 
وهذا ماحدث بالفعل وبينام أنا جالس 
الشاطئ  نخيل  من  نخله  ظل  تحت 
بصحبة  اراها  يب  إذا  حاليا  اندثر  الذي 
عيل  يتمشيان  واوالدها  الكربي  اختها 
الشاطئ فلم اصدق عيني كيف سمح 
لها بالحضور ومل أتساءل كثريا ومل أنتظر 
اجابات وتخطيت حاجز الدهشه ولكن 
ذهني  ايل  قفز  الذي  الوحيد  التفسري 
اليوم  هذا  يف  ساقها  قد  الله  أن  هو 
لشئ اخر متاما بعيدا عن كل التكهنات 
يف اليوم الوحيد الذي أخذت فيه اجازه 
مل اتعود عليها من شهور . ونظرت لها 
يف  ولكني  مره…  الول  اراها  وكأنني 
منذ  اخر  عامل  يف  اعرفها  كنت  داخيل 
ذاكريت  من  ركن  يف  تقبع  فهي  زمان 
الجامل  هذا  ماكل  االستدعاء…  قيد 
يتقلب  وعينان  النادر  الربئ  الطفويل 

كنا  دكــتــوراه  متهيدى  مرحلة  ىف  ونحن 
الشعوب  بتاريخ  خاصة  مواد  عدة  ندرس 
عن  تتحدث  املحارضات  احــدى  وكانت 
املواطنة وقف استاذنا االكبري استاذ العلوم 
السياسية ليلقى املحارضة بكل حامس وبدا 
مستعد  وطنه  يرسق  الذي   : وقال  كلامته 
لرسقة قرب أمه وأبيه ، ومن هنا سوف ابدأ 

لكم محارضة اليوم :
تدريبية يف  لدورة  أوفدت   , عام 2003  يف 
عىل  املــرشف  وكــان   . يوم   14 ملدة  فيينا 
وهو  “كرينكل”  دكتور  التدريبية  الدورة 
منساوي من مدينة سالزبورغ ، وكان عمره 
الحرب  عارص  أنه  أي   , سنة   73 تقريبا 
احتالل  عىل  شاهداً  وكان  الثانية  العاملية 

النمسا من قبل دول الحلفاء.
متحف  لزيارة  دعانا   ، الدورة  منتصف  يف 

التاريخ النمساوي يف وسط فيينا .
وعند ذهابنا للمتحف , ذهلنا مبا رأينا من 
تاريخ األباطرة واألمراء وامللوك النمساويني 
تقدر  ال  أشياء  من  املتحف  يحتويه  وملا 

بثمن!!!
كانت  إن  كرينكل”  “د.  سألت   , وهناك 
لألصل؟  تقليد  أم  حقيقية  األشياء  هذه 

فأستغرب سؤايل ثم قال : ملاذا تسأل؟
السياسية  العلوم  ىف  استاذ  ألين   : له  قلت 
إحتلوا  الحلفاء  أن  وأعرف  بالتاريخ  وملم 
ما  املتعمد  الدمار  من  أصابها  وأنه   ، فيينا 
أصاب برلني ، وأن الحلفاء دمروا متعمدين 
املتاحف، ونهبوا املدينة . ضحك الربوفوسري
دخول  فعند   . حق  عىل  أنت   : يل  وقــال 
يشء  كل  ونهبوا  دمروا   ، فيينا  الربيطانيني 
، ونالت فيينا عقوبة إنضاممها إىل الحرب 

مع أملانيا
ولكن عندما أكمل حديثه عام فعله سكان 
فيينا لحامية ثروات بلدهم , سالت دموعي 
دون إرادة وأنا أقول : “يا وييل ويل أسفاه 

عىل أمتي
الليلة  : يف  قال  الحديث حيث  واستمر ىف 
يدخلون  سوف  الربيطانيني  أن  عرفنا  التي 
فيينا ، ذهب كل أهايل فيينا كباراً وصغاراً 
 ، الدولة  ومؤسسات  واملتاحف  البنوك  إىل 
من  أخذه  عىل  قدر  ما  أخذ  شخص  وكل 
الذهب واألموال والتحف واآلثار والوثائق 
النمساوي  لإلمرباطور  كانت جوهرة  ومنها 
وصولجانه ومهد ابنه ، وهي قطع ال تقدر 
الذهب  سبائك  إىل  باإلضافة  اليوم  بثمن 
قال   . ــوال  األمـ مــن  ضخمة  وكميات   ،
“كرينكل” : أخذناها قبل أن ينهبها الجنود 

اإلنكليز وكان ذلك عام 1945.
وبعد انتهاء الحرب وحصلنا عىل إستقاللنا 
 . بلدنا من جديد  ببناء  بدأنا   ، عام 1955 
كل شخص   , القصيد”  بيت  “وهنا   , فقام 

الشمس  وأشعة  البحر  لون  مع  لونهام 
وخدين قد قطفا من بستان يضم أندر 
انواع الورود وبنطال من الجينز وبلوزة 
حمراء اضفت عيل وجهها حمره فوق 
الصفره  ايل  حمره وشعر كستنايئ مييل 
أكرث من لون الحناء مسدل عيل كتفها 
التعرف  كبريه  لطفله  بناتيه  بترسيحه 
أنها مقدمة عيل أمر عظيم . والول مره 
وتضطرب  القلب  ينخلع  كيف  اعرف 
نبضاته ويرتعش الوجدان ويثور بركان 
ويتوه  إنــذار  سابق  دون  االحاسيس 
العقل من فرط الجامل والرباءة عندما 
فيه  الله  أودع  مالك  يف  معا  يجتمعان 
أشعر  مره  اول   . الجامل  مقاييس  كل 
ولكنه  النعرفه  ما  شئ  بداخلنا  أن 
لحظة هي خارج كل  بغته يف  يفاجأنا 
حسابات الزمن قد تعني لنا كل الحياه 
نوع  اي  فيه  ليس  همجي  وبترصف   .
امسك  وجدتني  اللباقه  أو  اللياقه  من 
يدها واجلسها بجانبي عيل االرض غري 
ليس  مبارش  وبكالم  حويل  مبن  عابئ 
مفردات  اليعرف  دوران  أو  لف  فيه 

واملتاحف  للبنوك  وأعاده  أخذه  ما  يجلب 
 , وبذلك   ، والخاصة  العامة  واملؤسسات 
أعدنا بناء بنوكنا ومتاحفنا ومؤسساتنا من 

جديد، ومل نخرس أي يشء
بلدنا  ، وأعدنا إعامر  تاريخنا وثرواتنا  ،من 
سنوات  عرش  بالدنا  عاشت   ، جديد  من 

عجاف
ولكن   ، أجنبي  احتالل  تحت  البلد  كانت 
محمية  كانت  ــوال  واألمـ التحف  هــذه 
ينقص  ومل  الناس  بيوت  يف  عناية  بكل 
بل متت   , والتهريب  بالتعفيش  منها يشء 
وللبنوك  الدولة  ملؤسسات  كاملة  إعادتها 
بعد  نقصان  دون  كانت  كام   ، وللمتاحف 

كل هذه الفرتة العصيبة الطويلة .
هل  بقوله  كلامته  استاذتنا  ختم  وهنا 

عرفتم اآلن ملن ستكون البلد ؟
ومتاحفه  بنوكه  رسقة  يتم  الذي  البلد  إن 
وآثاره ومؤسساته ومعامله من قبل حثالة 
أهله وبيعها وتهرببها للخارج ، ال تأمل من 
ماليك  من  أصبحوا  وإن  حتى  الخري  هؤالء 
تاريخه  يبيع  فالذي   ، املليارات  أو  املاليني 
للعدو  يبيع  أن  مستعد  هو  وآثاره,  وتراثه 
وحرية   ، بلده  وإستقالل  سيادة  األجنبي 

أهله وكرامتة ـ
هذه القصة حكاها لنا أستاذنا العامل الكبري 
ىف هذه املحارضات لرشح عمىل عن معنى 
الوطنية لدى الشعوب ، واختص ىف قصته 
وشاهد  الرواية  سمع  النه  النمسا  دولة 

ماحدث
ىف الحقيقة أن هذه الرواية ، استدعتنى أن 
استاذنا  وقلت   ، مبداخلة  استاذنا  استئذن 
منوذج  لحرضتك  اقدم  أن  اسمحىل  الكبري 
حى من واقعنا املرصى الذى عشناه وعاشه 
النمساوية  الرواية  فهذه  سيناء  ىف  اهلنا 
واعظم  منها  اكرث  بل  نفسها  مناذج  لدينا 
أهلنا  عاشها  الحكايات  هذه   ، ايضا  منها 
للتحدى  قصص  منها  ونسجوا  سيناء  يف 
الرتاب  عن  والدفاح  والصمود  واملقاومة 
يونيو   5 ففي   ، الوطن  ومقدرات  الوطنى 

الرومانسية أو الدبلوماسية قلت لها إذا 
هكذا   . ترضني  فهل  لخطبتك  تقدمت 
هول  من  بالطبع  فارتبكت  مبارشة 
املفاجأة واحمر وجهها وبدت وجنتيها 
وكأنهام قد استنجدا بحبات الرمان من 
تتحصن  قريب وقامت مرسعة  بستان 
تسبب  الذي  خجلها  لتداري  بأختها 
من  بوصلته  فقد  متهور  شخص  فيه 
وتوقف  اليقاوم  مغناطييس  تيار  تاثري 
لديه عداد الزمن فلم يراعي احداثيات 
الزمان واملكان . وبالطبع مل يكن هناك 
تسبيله  من  الــرد  عرفت  ولكني  ردا 
مصحوبه  الكذب  التعرف  عيون  من 
بابتسامه خجوله فرستها بانها تنم عيل 
كثريا فذهبت  وقتي  اضيع  . ومل  الرضا 
مير  ومل  عليه  مانويت  المتم  املساء  يف 
ثالثة أيام حتي ترشف اسمي باالرتباط 
مبن كانت تسكن قلبي دون أن ادري 
من سنني . كان هذا ارسع قرار اتخذته 
توهان  يف  ولعل  تفكري  دون  حيايت  يف 
العقول احيانا فائدة كربي قد التدركها 

العقول الحارضه .

بعد  العريش  مدينة  سقطت  عندما   67
فيها  توحد  رشسة  ومقاومة  دامية  معركة 
األهايل مع مجموعة من الضباط العائدون 
املعسكرات  يف  املواجهة  خطوط  مــن 
للمواجهة  فــرق  تشكيل  وتــم  االمامية 
ومنع الجيش االرساىييل من اقتحام مدينة 
 7 استمرت  التي  املقاومة  العريش وظلت 
األهايل  وقاوم   ، الذخرية  نفذت  حتى  ايام 
الجيش حتى آخر قطرة وحتى  مع ضباط 
آخر نفس فهناك من نال الشهادة واخرون 
فرق  واسسوا  اعامرهم  اكفهم  عىل  حملوا 
الحتالل  ــوات  ق ضد  الوطنية  املقاومة 
بعملها  بتنظيم  الفرق  هــذه  فقامت   ،
والتحرك برسعة ىف عدة اتجاهات ، فهناك 
من كان مسؤل عىل تجميع الجيش العائد 
من  وهناك   ، واالستضافة  االيــواء  ورسعة 
منىدروب  واملصابني  الجرحى  يجمع  كان 
التى  البيوت  داخل  نقلهم  ويتم  الصحراء 
اخالء  تم  ،حيث  مستشفيات  اىل  تحولت 
اى مصابيناو جرحى  العام من  املستشفى 
عسكريني ، ويف نفس الوقت تحركت فرق 
الحكومية  املمتلكات  لحامية  األهايل  من 
وتم جمع كل أجهزة الالسليك املتواجدة يف 
التليفونات  اجهزة  وجميع  املخابرات  مقر 
الطباعة  ماكينات  وكل  واملكاتب  واألثاث 
الشخصية  البطاقات  طباعة  وماكينات   ،
املصالح  كافة  ىف  املوجودة  الوثائق  وكافة 
الحكومية ، كام تشكلت مجموعة اقتحمت 
فرع بنك اسكندرية املتواجد وسط املدينة 
وسحب كل األموال املتواجدة فيه ويف كل 
يف  املبالغ  كل  وكتابة  رصدها  وتم  البنوك 
واخفائها  طرود  يف  وضعها  وتم  كشوفات 
، كذلك األسلحة والبنادق ومالبس الجنود 
ىف  حفظها  تم  األشياء  هذه  وكل  والظباط 
بها  نحتفظ  وظللننا  بيوتنا  داخل  اماكن 
العريش  من عامى67 وحتى عودة مدينة 
ىف مايو 79 ، منها ماتم تسليمة اىل قوات 
تعمل  كانت  التى  املرصية  االستطالع 
تسليمه  ماتم  ومنها  العدو  خطوط  خلف 

حكاية نمساوية.. ولدينا كثري منها حكايات سيناويةقصة األمس واليوم وغدا.. اسرع قرار

اكتوبر  انتصارات  عن  نتحدث  ونحن 
التي نعيش ذكراها يف هذه االيام اكتب 
اليوم عن حكايه يعرفها رمبا الكثري من 
ابناء جييل الذين عارصوا نكسة حرب 
مقاوم  مدين  شهيد  اول  حكاية   1967
االربعاء  يوم  يف  وبالتحديد  لالحتالل 

املوافق 7 يونيو 1967 .
 – الرطيل  محمود  محمد  -ممدوح 
اخرس  العمر  العرشينات من  شاب يف 
من  ماتقول  يفهم  ملاح  جدا  ذيك  ابكم 
محبوب  مــرح  وسيم  الشفاه  حركة 
والوطنيه  والشباب  بالحيويه  مملوء 
انيق انظر اليه وكانك تري امامك نجم 
من نجوم السينام املرصيه يف الستينات 
محبا الرسته وعاشقا لبالده وكان صديقا 
كابنت  رضا  الكابنت  للمرحوم  شخصيا 
النادي  اعضاء  ولكل  االسامعييل  فريق 

انذاك
يزور  رضا  الكابنت  املرحوم  كان  حيث 
كان  الذي  املعهد  يف  ممدوح  الشهيد 
يدرس فيه ويتعلم فيه القراءه والكتابه 
باالسامعيلية يف حي االفرنج باستمرار .

اعود فاقول رايته يف ذلك اليوم االربعاء 

يحمل  وكان   1967 يونيو   7 املوافق 
النوع  عيار 62/7 من  آليه من  بندقيه 
الذي تم توزيعه عيل املقاومه الشعبيه 
يف ذلك الوقت ويسري باحثا عن العدو 
يف  العريش  مدينه  داخل  اصبح  الذي 
انت  اين  باالشاره  وسألته  الوقت  ذلك 
ذاهب ؟؟ فاجابني ويبدوا عيل مالمحه 
االنزعاج الشديد ( امه … ابه… اوفه 

)ويقصد والدته ووالده واخته عفاف
ومل  عنهم  يدافع  سوف  وهو  خطر  يف 
وقد  الشديد  لحامسه  منعه  استطيع 
كنا جميعا ابناء ذلك الجيل منلك نفس 

الروح والحامس يف مقاومة العدو ….
رحمة الله عليه كان من اوائل الشهداء 
جثته  العريش  مدينه  يف  املدنيني 
رمبا  مكانها  احد  يعلم  وال  مفقوده 
اعادة  ايل  للدعوه  املناسبه  ايضا  تكون 
االعتبار له وملثله من الشهداء باالعرتاف 
االحتفاالت  غمرة  يف  ونحن  واالشــاده 

بانتصاراتنا العظيمه يف اكتوبر .
مع تحيايت ..

سعدي قطامش

حكاية اول شهيد بالعريش يف 
19٦7

كتب االستاذ / سعدي قطامش في يومياته 

بقلم / سهام عزالدين جبريلمهندس فايق الخليلي



7الصحة واملجتمع إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  17  ربيع األول  -  1444 هـ  -  13  أكتوبر  2022م

العدد اإلسبوعي رقم 1281

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

لقد وجد أن محتوي مثار املوز 
والبوتاسيوم،  ــاف،  ــي األل مــن 
وفيتامني C، و ب6 يدعم صحة 
القلب، وأن إحتواء مثار املوز عىل 
نسبة عالية من البوتاسيوم جنبا 
منخفضة  نسبة  مع  جنب  إىل 
عىل  يعمــــــل  الصوديوم  من 
الذي  الــغــذايئ  النظام  تغيري 
من  ــالل  اإلق من  الفرد  ميكن 
القلب  بأمراض  اإلصابة  خطر 
واألوعية الدموية. حيث يعتقد 
لديهم  الــذيــن  األشــخــاص  أن 
البوتاسيوم  من  قليلة  كمية 
يزيد  قد  الغذايئ  نظامهم  يف 

بالجلطة  اإلصابة  خطر  لديهم 
الدماغية. فلقد وجد من دراسة 
فوق  فرد   5600 عىل  أجريت 
كانوا  منهم  أن%50   ،65 سن 
أكرث عرضة للمعاناة من السكتة 
الدماغية، وذلك مقارنة باألفراد 
قليلة  كمية  لديهم  الــذيــن 
فإن  وبالتايل  البوتاسيوم.  من 
بالبوتاسيوم،  الغنية  األطعمة 
خطر  من  تقلل  قد  املوز،  مثل 
الدماغية.  بالجلطة  اإلصابة 
الدراسات  إحدي  توصلت  وقد 
يساعد  قد  املوز  تناول  أن  إىل 
عىل منع تصلب الرشايني، التي 
ميكن أن تؤدي إىل تطور أمراض 
املوز  مثار  ألن  وذلــك  القلب، 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

ميكن  الذي  بالبوتاسيوم،  غنية 
األوعية  تكلس  من  يقلل  أن 
الدموية، حيث يُعتقد أن مادة 
الجينات  تُنظم  البوتاسيوم 
عىل  الحفاظ  عىل  تُساعد  التي 
مرونة الرشيان. ووجد أن تناول 
يساعد  يومياً  واحد  موز  إصبع 
يف خفض معدالت ضغط الدم، 
رئييس  عامل خطر  يعترب  الذي 
ذكرت  كام  بالسكتات.  لإلصابة 
يف  املنشورة  الدراسات  إحدي 
أن  الطبية،  نيوإنجلند  مجلة 
حمية  من  كجزء  املــوز  تناول 
خطر  يقلل  أن  ميكن  منتظمة 

املوت بالسكتة بنسبة %40.

من املمكن تبييض أسنانك يف املنزل ، 
وقد ال تحتاج حتى إىل رشاء مجموعة 
أو  األســنــان  طبيب  مــن  التبييض 
الصيدلية، وهناك العديد من الطرق 
األسنان  لتبييض  الشائعة  الطبيعية 
لكن  األول،  املقام  يف  تلطيخها  ومنع 
مل يتم دعمهم جميًعا بالبحث ، حتى 
لو كانت شائعة، وفقا ملا نرشه موقع 

insider
إليك ما يقوله العلم عن أكرث الطرق 
بشكل  أسنانك  لتبييض  فعالية 

طبيعي.
1 – نظف أسنانك بالفرشاة

تقول Onika Patel ، DDS ، وهي 
 :  Minted Dental أسنان يف  طبيبة 
الطبيعي  التبييض  طرق  أفضل  “إن 
تنظيف  مثل  اليومية  العادات  هي 
ملدة  يوميًا  مرتني  بالفرشاة  أسنانك 

دقيقتني عىل األقل” .
ويقول رونالد بريي ، DMD ، أستاذ 
يف كلية طب األسنان بجامعة تافتس، 
والبكترييا  الطعام  تلتقط  أسنانك  إن 

املتأخرة  الحشوية  تعتربالدهون 
ارتبطت  وقد  األكرب  القلق  مصدر 
بأمراض  اإلصابة  مخاطر  بزيادة 
والسكري  الدموية  واألوعية  القلب 
بزيادة  مرتبط  أنه  كام  والرسطان. 
الكثافة  منخفض  الدهني  الربوتني 
وانخفاض نسبة الكوليسرتول الحميد 
دهون  فقدان  األنسولني،  ومقاومة 
وصعب  األهمية  بالغ  أمر  البطن 
ويحتاج إىل نظام منضبط مبا يف ذلك 
النظام الغذايئ ولكن األهم من ذلك 
هو برنامج متارين مستهدف ، ُوجد 
لها  الشائعة  املرشوبات  بعض  أن 
دهون  فقدان  وتدعم  إيجايب  تأثري 
الشتاء  فصول  اقــرتاب  مع  البطن، 
حاول التخلص من الدهون، وفقا ملا 

.”food.ndtv ” نرشه موقع
مرشوبات للتخلص من دهون البطن

1. الشاي األخرض:
مبــضــادات  غني  األخـــرض  الــشــاي 
ــول،  ــن ــي ــف ــي ــول ــب األكــــســــدة ال
 EGCGs وخــاصــة   ، الكاتيكني 

بعيًدا  تنظيفها  فإن  لذا  تأكل،  عندما 
البالك  تكوين  من  البكترييا  مينع 

وإصفرار أسنانك .
2 – الخيط

متاًما مثل تنظيف األسنان بالفرشاة ، 
الطعام من  إخراج  الخيط يف  يساعد 
تبدو  يجعلها  قد  مام   ، أسنانك  بني 
باهتة وصفراء، والتنظيف بني األسنان 
مرة واحدة عىل األقل يوميًا ميكن أن 
من  املتصلب  الرتاكم  منع  يف  يساعد 
والتسبب  األسنان  عىل  االستقرار 
للتنظيف  وقت  وأفضل  البقع”.  يف 
بالخيط هو بعد تناول الطعام إلزالة 

الطعام من بني أسنانك.
وبريوكسيد  الخبز  صودا  جرب   –  3

الهيدروجني
عامل  هو  الهيدروجني  بريوكسيد 
من  العديد  يف  النشط  التبييض 
طبيب  عيادة  من  التبييض  منتجات 
صودا  تعد  و  والصيدلية،  األسنان 
الخبز والبريوكسيد أيًضا من املكونات 

الشائعة يف معجون األسنان املبيض.

 ،  ((epigallocatechin gallate
أكسدة  مع  قوية  إيجابية  عالقة  له 
الجسم  يف  حتى  البرش  يف  الدهون 
الدراسات  إحدى  يف  الراحة،  أثناء 
األخرض  الشاي  أن  وجد   ، الصينية 
الحشوية،  الدهون  تقليل  يساعد يف 
الشعور  عــىل  يساعدك  ــه  أن كــام 
بالشبع ، ومنع آالم الجوع ، وبالتايل 
زيادة كمية السعرات الحرارية التي 

يتم تناولها بشكل عام.
2. شاي القرفة:

القرفة من التوابل التي تتمتع بعدد 
من الفوائد الصحية، إنه فعال للغاية 
يف  السكر  نسبة  عىل  السيطرة  يف 
األنسولني،  مقاومة  وتقليل  الــدم 
التوتر  من  للتخلص  مفيدة  القرفة 
هرمون  من  تقلل  بدورها  والتي   ،
موثقة  ــة  أدل هناك  الكورتيزول، 
جيًدا عىل أن مستويات الكورتيزول 
يف  الدهون  ترسب  تدعم  املرتفعة 
األطعمة  تناول  يف  والرغبة  البطن 
الغنية بالدهون والسكر، فإن تناول 

4 – سحب الزيت
تقليديًا  عالًجا  الزيت  سحب  يعترب 
نشأ يف الهند ، و يتضمن ذلك تحريك 
ملعقة كبرية من الزيت يف فمك ملدة 
20 دقيقة عىل األقل إلزالة البكترييا.

الفاكهة  مــن  املــزيــد  تــنــاول   –  5
والخرضوات

والخرضوات  الفواكه  تكون  ما  عادًة 
ومن   ، ألسنانك  صحية  خــيــارات 
من  بدالً  تفاحة  تناول  دامئًا  األفضل 
لزجة،  أو  سكرية  خفيفة  وجبة 
إنزميات  عىل  أيًضا  الفاكهة  وتحتوي 
تبييض  يف  تساعد  إنها  البعض  يقول 

األسنان.
6 – ارشب املزيد من املاء

خاصة   ، ألسنانك  مفيد  املــاء  رشب 
السكرية  املرشوبات  تستبدل  عندما 
مثل الصودا باملاء، وينظف املاء فمك 
أيًضا، و بعد تناول الصودا أو قطعة 
فمك  حول  املاء  غسل  فإن   ، حلوى 
بعض  من  التخلص  عىل  سيساعد 

األحامض والبكترييا

يساعد  لن  القرفة  شاي  من  كوب 
الزائدة  الدهون  فقدان  يف  فقط 
املناعة  جهاز  ينشط  أيًضا  ولكن 

لديك.
3. القهوة:

عىل  نُــرشت  حديثة  دراســة  قامت 
تأثري  بــدراســة   Research Gate
استهالك القهوة املستمر عىل دهون 
الحشوية.  الدهون  وخاصة  الجسم 
بشكل  القهوة  تناول  أن  ووجــدوا 
معتدل ، 3 أكواب يوميا بدون سكر ، 
أظهر تغريًا كبريًا يف تقليل الدهون يف 
الجسم ، وخاصة الدهون الحشوية، 
يف  املوجود  البوليفينول  أن  ثبت 
 – الكلوروجينيك  أحامض   – القهوة 

يقلل من دهون البطن.
4. العسل:

الجسم  بتنشيط  العسل  يُعرف 
كونه  الــجــوع،  آالم  منع  وبالتايل 
يقاوم  فهو   ، لألكسدة  جيًدا  مضاًدا 
اإلجهاد التأكسدي الناتج عن الخاليا 

الدهنية الحشوية

صحية  وغري  الدهنية  األطعمة  تناول 
تسبب اإلمساك، باإلضافة إىل مشاكل 
أخرى  ومشاكل  األمــعــاء  يف  ــادة  ح
هذه  ولتجنب  الحمض،  ارتداد  مثل 
للطاقة  املستهلكة  الصحية  املشكالت 
، من الرضوري اتخاذ التدابري الوقائية 
الصحيحة، تأكد أيًضا من إضافة هذه 
األطعمة إىل نظامك الغذايئ، ستساعد 
هــذه األطــعــمــة عــىل ضــامن منع 
 ، األخــرى  الهضم  ومشاكل  اإلمساك 
.”doctor.ndtv ” وفقا ملا نرشه موقع

1. كيوي
منع  يف  يساعد  الكيوي  أن  يُعتقد 
من  محتواه  إىل  باإلضافة  اإلمساك 
أن  إىل  أخرى  نظرية  تشري  األلياف، 
األكتينيدين ، وهو إنزيم ، مسؤول عن 
عادات  عىل  املفيدة  الكيوي  تأثريات 
تناول  ميكنك  األمعاء،  وحركة  األمعاء 
إزالة  سوى  عليك  ما  الخام،  الكيوي 
طريق  عن  والبذور  الخرضاء  اللحوم 

تقشري الفاكهة .
2. التفاح

يحتوي التفاح عىل الكثري من األلياف 

شكل  يف  معظمها   ، للذوبان  القابلة 
 ، البكتني  باسم  تعرف  غذائية  ألياف 
عىل الرغم من أن غالبية تلك األلياف 
غري قابلة للذوبان، يتم هضم البكتني 
البكترييا املوجودة يف  برسعة بواسطة 
قصرية  دهنية  أحامض  إلنتاج  املعدة 
عىل  القدرة  لديها  والتي   ، السلسلة 

سحب املاء إىل القولون.
3. البطاطا الحلوة

باأللياف  غني  مصدر  عىل  العثور  تم 
أن  ميكن  والتي   ، الحلوة  البطاطا  يف 
األلياف  معظم  اإلمساك،  يف  تساعد 
املوجودة يف البطاطا الحلوة غري قابلة 
سليلوز  شكل  عىل  ــأيت  وت للذوبان 
قابلة  ألياف  وهو   ، البكتني  ولجنني، 
للذوبان ، ميكن أن تساعد األلياف غري 

القابلة للذوبان يف حركة األمعاء .
4. بذور الشيا

التي  األطعمة  من  الشيا  بذور  تعترب 
األلياف،  من  نسبة  أعىل  عىل  تحتوي 
عندما  مادة هالمية  إىل  الشيا  تتحول 
تالمس املاء، قد يساعد ذلك يف الهضم 
بشكل  للتكيف  قابلة  الشيا  بذور   ،

لزيادة  استخدامها  وميكن  يصدق  ال 
محتوى األلياف يف العديد من األطباق 

بشكل كبري دون بذل مجهود يذكر.
5. مثار الحمضيات

للذوبان  قابلة  ألياف  وهو   ، البكتني 
بشكل  وفري   ، الحمضيات  يف  توجد 
أن  ميكن  الفاكهة،  قــرش  يف  خــاص 
يقرص البكتني من مدة العبور املعوي 
مثار  تحتوي  ــاك،  ــس اإلم ويخفف 
الحمضيات أيًضا عىل مادة الفالفانول 
قد  والتي   ، نارينجني  تسمى  التي 
يف  نجاحها  مــدى  تفسري  يف  تساعد 
الليمون  دمج  ميكنك  اإلمساك،  عالج 
يف  ذلك  إىل  وما  والربتقال  والليمون 

نظامك الغذايئ اليومي.
6. الخرضاوات الصليبية

باإلضافة إىل احتوائها عىل نسبة عالية 
مثل  الخرضوات  تعد   ، األلياف  من 
مصدًرا  والقرنبيط  والربوكيل  السبانخ 
والفيتامينات  الفوليك  لحمض  ممتازًا 
يف  الخرضوات  هذه  تساعد   .K و   C
إعطاء الرباز وزنًا وحجاًم ، مام يسهل 

حركة األمعاء.

تناول 6 أطعمة بانتظام تجنبك مشاكل 
اإلمساك .. أبرزها الكيوى وبذور الشيا

تناول ثمار املوز يحمي اإلنسان من 
أمراض القلب واألوعية الدموية

6 طرق لتبييض أسنانك فى املنزل .. 
منها الخيط واملاء

مع اقرتاب فصل الشتاء ..4 مشروبات 
صحية لتقليل دهون البطن
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الوقعة بكربالء من ناحية ابن زياد.
فقتل منهم خلقا كثريا، وظفر برؤوس كبار 
أمري  أىب وقاص  بن  منهم كعمر بن سعد 
الجيش الذين قتل جنوده الحسني، وشمر 
تولوا  الذين  األلف  أمري  الجوشن  ذى  بن 
قتل الحسني، وسنان بن أىب أنس، وخوىل 

بن يزيد األصبحى، وخلق غري هؤالء.
وما زال حتى بعث سيف نقمته إبراهيم 
زياد،  ابن  إىل  ألفا  عرشين  ىف  األشرت  بن 
وكان ابن زياد حني التقاه ىف جيش أعظم 

من جيشه – ىف أضعاف مضاعفة – كانوا 
مثانني ألفا.

ابن  األشرت  ابن  فقتل  ألفا،  ستني  وقيل: 
زياد وكرس جيشه، واحتاز ما ىف معسكره، 
ثم بعث برأس ابن زياد ورؤوس أصحابه 
مع البشارة إىل املختار، ففرح بذلك فرحا 
ابن  برأس  بعث  املختار  إن  ثم  شديدا، 
معهام  ومن  منري  بن  حصني  ورأس  زياد، 
بها  الزبري  ابن  فأمر  مبكة،  الزبري  ابن  إىل 

فنصبت عىل عقبة الحجون

ــى  ــر ال ــي ــخ ــل ال ــ ــى اه ــ ال
ــواب  ــث الــبــاحــثــيــن عــن ال
يعاني  سليم  الــطــفــل 
مـــن ضــمــور الــعــضــات 
الوحيد  وامله  الشوكي 
سبحانه  اهلل  يشفيه  ان 
ثمنها  وحقنه  وتعالي 
ولاسف  جنيه  مليون   40
قبل  ياخذها  ان  من  البد 
مش  سنتين  مايكمل 

فاضل غير اربعين يوم .
الخير  ــل  اهـ يــا  الــدعــم 
انفسكم  به  تجود  بما 

والدعاء له بالشفاء.
انقذوا_سليم

مـــــرضـــــي_ضـــــمـــــور_
العضات_الشوكي

مكروها  اهلل  اراكـــم  ال 
في عزيز .

الحسني  اإلمام  استشهاد  ذكرى  اليوم  متر 
التقويم امليالدى، والذى  بن عىل، حسب 
كان حادثا فارقا، فمن قتلته، وكيف كانت 

مصائرهم ونهاياتهم؟
يسمى  شخص  أخــذ  ــام  اإلم مقتل  بعد 
“املختار بن أىب عبيد الثقفى” عىل نفسه 
عنه،  الله  رىض  الحسني،  قتلة  بقتل  عهد 
بن  للحافظ  والنهاية  البداية  كتاب  يقول 

كثري:
شهد  ومن  الحسني  قتلة  تتبع  ىف  رشع 

قتلة اإلمام الحسني .. كيف كانت 
مصائرهم؟

اىل اهل الخري اىل الباحثني عن الثواب الطفل 
تواصل وزارة السياحة واآلثار حملة سليم يعاني من ضمور العضالت الشوكي

آثار  آمــون:  عنخ  توت  عام   100“
مواقعها  عرب  أطلقتها  والتي  رائعة” 
ــواصــل االجــتــامعــى  ــت مبــنــصــات ال
املختلفة، احتفاال بذكرى مرور 100 

الفرعون  مقربة  اكتشاف  عىل  عام 
الذهبي توت عنخ آمون.

ــذا اإلنـــاء املــصــنــوع من  ُزيـــن ه
الطبيعية  الصيد  مبناظر  الكالسيات 

لكالب ووعل وثور.

مع  ــاء،  اإلن غطاء  أعىل  أسد  يتكئ 
الصالح  “املعبود  جسده  عىل  نقش 
أن  إىل  يشري  مام  نب-خربو-رع”،   ،

األسد ميثل امللك توت عنخ آمون.

“100 عام توت عنخ آمون”.. تعرف على إناء 
مستحضرات تجميل امللك الذهبى

تتمه ص  1

برئاسة  للرتجمة  القومى  املركز  يشارك 
زايد  مبعرض  سامى  كرمة  الدكتورة 
للكتاب ىف دورته الثامنة والذى يستمر 

حتى 24 أكتوبر الجاري.
للرتجمة  الــقــومــى  ــز  ــرك امل ــشــارك   ي
ــدث  ــ ــم وأح ــ ــن أه ــة مـ ــوع ــجــم مب
علم  :”دلــيــل  منها  نذكر  ــه  إصــدارات
الوقت  اإليجايب”،”جغرافيا  النفس 
إنسانية”،”السياسة  ذوات  “،”نحن 
الشخصية”،”نظرية  األخالقية”،”بنية 
لنا  عقو ” ، ” ت نيا للسا ا ” ، ” ملعرفة ا
ــاج  ــت ــات مــون ــي ــن ــق ــدث”،”ت ــح ــت ت

التنمية  ــم  ــهـ “،”فـ الـــجـــوع  عـــىل 
املــــســــتــــدامــــة”،”الــــعــــمــــل 
ــة  ــ ــري ــ ــظ ــ ــاب”،”ن ــ ــب ــ ــش ــ ــع ال ــ مـ
السياسة  التطوراالقتصادي”،جغرافيا 
:إستطالعات  روسيا”،”متاهات  ىف 
لألفكار”،”روسيا  النقدى  التاريخ  ىف 
الغلبة”،”املناظرة  الــغــرب-ملــن  و 
األحمر”،”الحكومة  الكربى”،”العقد 
ــحــة”،”املــشــاع”،”مــوســكــو- ــصــال ال
اإلرهــاب”،”فــجــر  القاهرة”،”محنة 
الثقافة البرشية”،”األنرثبولوجيا ىف مرص 
اإليدلوجيات  إىل  1900-1967،”مدخل 

والــفــيــديــو”،”اســتــفــزازات  السينام 
االَلة”،”معنى  فلسفية”،”الذهن 
ــود اإلنـــســـاين”،”الـــكـــون  ــ ــوج ــ ال
الفن”،”  تاريخ  والفساد”،”فلسفة 
الحيوان  الكون “،”عقل  تاريخ مخترص 
البرشي”،اإلنقراض  املخ  و  “،”النباتات 
طبيعي”،”عرص  ال  الــســادس:تــاريــخ 
الــعــلــم”،”أنــرثبــولــوجــيــا الــطــعــام و 
الجسد”،”نهب الفقراء”،”مشاعر تصنع 

تاريًخا”،”املائة عام القادمة”.
العالقات  “فهم  بكتب  يشارك  كام 
ــقــضــاء  ــيــة”،”الــســيــاســة”،”ال الــدول

املركز القومى للرتجمة يشارك فى معرض زايد للكتاب
الذهبي”،”تفسري  السياسية”،”الغصن 
بالعربية”،”بني  ورشحه  األمثال  سفر 
االلهى  القدر  و  اإلنسانية  و  الحرية 
ــوى  ــت ــح ــي”،”امل ــالم اإلس الــفــكــر  ىف 
العرىب  ــرتاث  الـ الــكــالم:مــن  علم  ىف 
وقادتها  املرصية  اليهودي”،”الكنيسة 
الوقت  وحتى  العثامىن  العرص  من 
ىف  الرشيعة  و  الحارض”،”العقيدة 
الحمراء”،”حياة  اإلســـــالم”،”األرض 
الـــفـــراعـــنـــة”،”نـــور من  مــشــاهــري 
تدب  الحياة:كيف  الظالم”،”نارص”و”ما 

الروح ىف الكيمياء”.

ويشرتط وجود إقامة سارية، ووجود 
أشهر   3 منذ  مفتوح  بنيك  حساب 
عىل األقل، كام أن الحكومة ستطلق 
املرصيني  لتمكني  إلكرتونيًا،  موقًعا 
البيانات  تسجيل  من  بالخارج 
الشخصية، وبيانات السيارة، مضيًفا: 
»يف حالة لو كان املواطن أول مالك 
الصنع  سنة  تكون  أن  يشرتط  لها 

.»2022
املبادرة ستتاح ملدة 4 أشهر فقط

األول  املالك  يكن  مل  »إذا  وتابع: 
يجب أال يزيد عمر السيارات عن 3 
موضًحا  الصنع«،  تاريخ  من  سنوات 
ولفرتة  استثنايئ  بشكل  املبادرة  أن 
قصرية جدا، يك ال تؤثر عىل السوق 
املحلية، املبادرة ستتاح لفرتة 4 أشهر 

تحويل  رضورة  عىل  مشدًدا  فقط، 
املبالغ من خارج مرص، وعرب حساب 
مفتوح، كام رد عىل احتاملية املبالغة 
بقوله  الوديعة،  رسوم  قيمة  يف 

نسب  توجد  تقديرات،  »ليست 
محددة من القانون، وستتاح جداول 
للسيارات عرب موقع إلكرتوين، ملعرفة 

املبلغ اإلجاميل املخصص

متحدث الحكومة: املؤتمر االقتصادي سيضع 
خارطة طريق للخروج من األزمة الحالية
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االجتامعي  التواصل  شبكة  أصلحت 
منه  عــاين  تقنيا  خطأ  بــوك  فيس 
والــذي  أمــس  مساء  املستخدمني 
ادي لحذف املتابعني من الحسابات 

الشخصية والصفحات عيل املنصة.
املستخدمني  مــن  أاللـــف  وفــقــد 
يف  املتابعني  عدد  ليظهر  متابعيهم، 
ذلك  يف  مبا  فقط،  آالف   9 حــدود 
مارك زوكربريج، ليعود عدد املتابعني 

الصحيح يف الظهور مرة أخري.
شبكة  مستخدمي  من  عدد  وكان 
بوك  فيس  االجتامعي  التواصل 
تتعلق  منشورات  تداولو  مرص  يف 

االقتصادية  الــشــؤون  وزيــر  ــال  ق
التايواين “وانغ مي-هوا” خالل زيارة 
إنه  الثالثاء،:  أمس  املتحدة  للواليات 
سالسل  فإن  آمنة،  تايوان  ظلت  إذا 
املوصالت  ألشباه  العاملية  التوريد 
وفقاً  أيًضا،  آمنة  ستكون  الحيوية 

.gadgets360 ملوقع
الترصيحات  بهذه  “وانــغ”  وأدىل 
واشنطن  مركز  استضافه  حدث  يف 
والدولية،  االسرتاتيجية  للدراسات 
الضغط  ــني  ــص ال تــكــثــف  حــيــث 
تنتج  التي  تايوان،  عىل  العسكري 
رقائق  ــن  م العظمى  الغالبية 

الكمبيوتر األكرث تقدًما يف العامل.
هذا  املتحدة  الواليات  وانــغ  يــزور 
مكتبه  أسامه  ما  عىل  للرد  األسبوع 
التوريد  سالسل  بشأن  “مخاوف” 
ولزيارة  الجيوسياسية  والقضايا 
التي  األمريكية  التكنولوجيا  رشكات 

الرئيسيني لرشكات  تعد من العمالء 
أشباه املوصالت التايوانية.

مزيد  تايوان حريصة عىل  إن  وقال 
والواليات  تايوان  بني  التعاون  من 
التوريد  سالسل  لضامن  املتحدة 
إىل  بالنظر  أنه  وانغ  وأضاف  املرنة، 
قطاع  يف  لتايوان  الرئييس  ــدور  ال
الصني  فإن  الفائقة،  التكنولوجيا 

ستتأثر أيًضا إذا تدخلت يف تايوان.
أكرب  عىل  االستيالء  تم  “إذا  وأضاف 
رشكة لتصنيع الرقائق يف العامل، رشكة 
املوصالت  أشباه  لتصنيع  تايوان 
فإن  العسكرية،  بالقوة   ،(TSMC)
هذا سيوقف عملياتها، كام استشهد 
وانغ بوزير الخارجية األمرييك أنتوين 
بلينكني قوله إنه إذا حدث أي يشء 
االقتصاد  عىل  التأثري  فإن  لتايوان 

العاملي سيكون مدمرا”.
دعم  تقدر  تايوان  إن  وانــغ  وقــال 

األمرييك  الكونجرس  يف  الحزبني 
تــايــوان  ــني  ب الــعــالقــات  لتعزيز 
التعليقات  املتحدة، وكرر  والواليات 
األمرييك  الترشيع  بشأن  الصادرة 
الذي يقيض بقطع الصني عن بعض 
املصنوعة  املوصالت  أشباه  رقائق 
مبعدات أمريكية، قائال إن الرشكات 

التايوانية ستتبع اللوائح الدولية.
وردا عىل سؤال عام إذا كانت تايوان 
الحكومية  اإلعانات  أن  من  قلقة 
تصنيع  إعــادة  لتشجيع  األمريكية 
اعتامد  من  تقلل  أن  ميكن  الرقائق 
قال  تايوان،  عىل  املتحدة  الواليات 
املوصالت  أشباه  توريد  سلسلة  إن 
للغاية”  “ملموسة  كانت  التايوانية 
حيث تم بناؤها عىل مدى أكرث من 
إمداد  سلسلة  لدينا  وإن  عاًما،   40
يصعب  تــايــوان،  يف  ــًدا  ج ضخمة 

تكرارها أو يصعب استبدالها”.

أن  الجيولوجيا  علامء  يعتقد 
ــى عىل  الــكــويــكــب الـــذي ق
فقط  يتسبب  مل  الديناصورات، 
بنشوء حفرة تشيكسولوب فقط، 
كوكب  شمل  زلــزايل  بنشاط  بل 
أسابيع  عدة  من  استمر  األرض 
صحيفة  وتشري  أشهر،  عدة  إىل 
وفقا  أنه  إىل   ،Independent
البحث  فريق  رئيس  رينج،  ملويل 
انبعثت  ميتشيغان،  جامعة  من 
نتيجة اصطدام الكويكب باألرض 
مليارات   10 قوة  “تعادل  طاقة 
قنبلة ذرية كالتي استخدمت يف 

الحرب العاملية الثانية”.
 ،”RT“ موقع  ــره  ذك ملــا  وفقا 

فيس بوك يحل مشكلة الفولورز..
ومارك يستعيد 119 مليون متابع

نشاط  حــدوث  يف  تسبب  هــذا 
زلزايل مكثف استمر من “بضعة 
وقد   ،“ أشهر  عدة  إىل  أسابيع 
الكويكب  تأثري  العلامء  درس 
النمذجة  تقنيات  باستخدام 
الحديثة، وكذلك تحليل العينات 
يف  الفرتة  هذه  من  الجيولوجية 
والواليات  واملكسيك  كولومبيا 

املتحدة.
نتائج  االكتشاف،  هذا  ويؤكد 
مؤخرا  أجريت  علمية  ــة  دراس
 ،Advances مجلة  يف  نــرشت 
الناجم  العاملي  التسونامي  عن 
باألرض،  الكويكب  اصطدام  عن 
ــدراســة كـــان هــذا  ــل ــا ل ــق ووف

مرة   2600 بـ  “أقوى  التسونامي 
من التسونامي الذي حدث قبالة 
 ،2004 عام  إندونيسيا  سواحل 
التسونامي  موجات  اعنف  وهو 

التي حدثت يف تاريخ البرشية.
العرص  نهاية  يف  ــه  أن ويــذكــر، 
 66  –  65.5 قبل  الطباشريي 
بــاألرض  اصطدم  ــام،  ع مليون 
ترك  كلم،  كويكب قطره 14-10 
 200-180 قطرها  عمالقة  حفرة 
تشيكسلوب  حفرة  هي  كلم، 
وال  املكسيك،  جنوب  الواقعة 
تزال عواقب هذه الكارثة موضع 

جدل ودراسة.

طاقة الكويكب قاتل الديناصورات تعادل هذا الرقم من القنابل الذرية

لديهم  املتابعني  اعــداد  بانخفاض 
ألف   14 من  أكرث  هم  ملن  خاصة 
آالف   9 إيل  انخفضت  والتي  متابع، 
البعض،  منشورات  بحسب  متابع، 
بوك عىل  فيس  تعلق  مل  من جهتها 

االمر حتى اآلن.
الرئيس  زوكربريج  مارك  خرس  كام 
التنفيذي لرشكة ميتا ومؤسس فيس 
بوك مايقرب من 119 مليون متابع 
منصة  عيل  الرسمي  حسابه  عيل 

التواصل االجتامعي.
فرغم أن زوكربريج ميتلك يف االساس 
حوايل 119 مليون متابع عيل املنصة 

ملفه  عيل  فقط  يظهر  أنــه  إال   ،
الشخيص وجود 9 آالف متابع فقط، 
او تحديدا 9974 متابعا، وهو االمر 
االن،  حتى  الرشكة  تفرسه  مل  الذي 
والذي قد يبدو عطل تقني يف املوقع 

يف النهاية.
الوحيد  يكن  مل  زوكربريج  حساب 
من  عدد  اشتكت  حيث  املترضر، 
انخفاض  من  االمريكية  الصحف 
ويف  كبري،  بشكل  متابعيها  أعــداد 
املجموع، فقدت املنشورات السبعة 
38812 إعجابًا يوم االثنني و 29692 

يوم الثالثاء.
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تكثيف الجهود األمنية لكشف لغز سرقة 1.5 
مليون جنيه من مندوب مبيعات بالدقهلية

السجن 15 سنة لـ3 متهمني سرقوا سائق 
باإلكراه فى اإلسكندرية

مبحافظة  األمنية  األجهزة  تكثف 
لضبط  جهودها  مــن  الدقهلية، 
و500  مليون  رسقة  واقعة  مرتكبي 
مبيعات  مندوب  من  جنيه  ألف 
مبنطقة  ــة  األدوي رشكات  إحدى  يف 

سندوب.
مدير  حبيب،  مــروان  اللواء  تلقى 
اللواء  من  إخطارا  الدقهلية،  أمن 
املباحث  مدير  الهادي،  عبد  محمد 
رشطة  لقسم  بالغ  بورود  الجنائية، 
“كــريلــس.د.ر”  من  املنصورة  أول 
برشكة  مبيعات  مندوب   – سنة   28
محافظة  ومقرها  أدويـــة،  تجارة 

ــات  ــاي ــن قــضــت مــحــكــمــة ج
املستشار  برئاسة  اإلسكندرية، 
رزق،  ــاشــا  ب مــحــمــود  محمد 
وبعضوية كل من املستشار عادل 
واملستشار  جربيل،  الفتاح  عبد 
واملستشار  مدين،  حسن  أحمد 
حسني فؤاد رجب بالسجن غيابيا 
التهامهم  أشخاص  لـ3  سنة   15
“م.س.ن”  عليه  املجنى  برسقة 

باإلكراه.
املقيدة  القضية  أحــداث  وتعود 
جنايات   2022 لسنة   1868 برقم 

يفيد  سويف،  ببني  ومقيم  أسيوط، 
الخاص  بالسكن  تواجده  أثناء  بأنه 
زمالئه،  رفقة  مستأجرة”  “شقة 
نومهم  أثناء  أشخاص   5 اقتحمها 
وقاموا  نارية،  أسلحة  وبحوزتهم 
التي  واألجهزة  املبلغ  عن  بسؤالهم 

بحوزتهم، واستولوا عليها.
عىل  استولوا  املتهمني  أن  وأضــاف 
قاموا  جنيه  ألــف  و500  مليون 
بتحصيله يف اليوم السابق من عمالء 
الرشكة مبدينة املنصورة، والب توب، 

و3 هاتف محمول، وفروا هاربني.
وبسؤال كل من “محمد.ع.س.” 29 

عندما  العرب،  برج  رشطة  قسم 
تلقت األجهزة األمنية مبديرية أمن 
اإلسكندرية إخطارا من ضباط قسم 
رشطة برج العرب ببالغ من املجني 
عليه يفيد بقيام املتهمني بالتعدى 

عليه ورسقته بدائرة القسم.
مباحث  ضباط  تحريات  وكشفت 
كل  قيام  العرب  برج  رشطة  قسم 
من “ج.ر.ح” و”ع.ر.ج” و”و.ج.ع” 
” م.س.ن”  عليه  املجني  أثناء سري 
نقل  النصف  بسيارته  ســائــق، 
مطروح  اإلسكندرية  طريق  عيل 

بالرشكة،  مبيعات  مندوب   – سنة 
ــاب.م.ر”  ــه و”إي بأسيوط،  ومقيم 
بني سويف،  ومقيم  بالرشكة،  سائق 
أنه  وأضافوا  املضمون،  ذات  أيدوا 
بالرشكة  عاملني   3 متواجد  كــان 
مبدينة 6 أكتوبر الستالم أدوية خاصة 

بالرشكة.
القوات  مــن  فريق  تشكيل  ــم  وت
كشف  وجــار  بالدقهلية،  األمنية 
ذلك  عن  وتحرر  الحادث،  غموض 
النيابة  وأخطرت  الــالزم،  املحرض 

العامة ملتابعة التحقيقات.

داخل  باملتهمني  فؤجي  الساحيل، 
جنونية  برسعة  تسري  ماليك  سيارة 
سيارته  نافذة  من  بالصياح  فقام 
بالتعدي  وقاموا  طريقه،  فاعرتضوا 
إصابة  به  وأحدثوا  بالرضب  عليه 
هاتفه  عىل  واستولوا  الوجه،  ىف 
املحمول ومبلغ ماىل، وفروا هاربني، 
وبعرضه  بالواقعة  محرض  وتحرر 
إحالتهم  قررت  العامة  النيابة  عيل 
اإلسكندرية،  جنايات  محكمة  إىل 
التي أصدرت حكمها عيل املتهمني.

املؤبد لعامل وبائع والسجن لـ2 آخرين خطفوا فتاة 
وتعدوا عليها باإلسكندرية

بقيام املتهمني بخطفها واالعتداء 
عليها بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث 
بأنه   ، ثالث  املنتزة  رشطة  قسم 
حال سري املجني عليها ” ا.ص.ا” 
19 سنة بدون عمل، ليال بالطريق 
مواصالت  وسيلة  عن  بحثا  العام 
فؤجئت   ، مسكنها  ايل  لتنقلها 
من  كل  يستقله  تتبعها  بتوكتوك 
املتهم “‘م.ع.م ” واملتهم الرابع ” 
توصيلها  منها  وطلبوا  .ال”،  ش.ا 
ايل طريقها فامتثلت لطلبهام ، إال 

مظلم  بطريق  بها  توجها  أنهام 
الرعب  بث  املارة مام  من  خايل 
إلنزالها  فتوسلت  نفسها  يف 
للجلوس  االول  وقفز  فرفضوا 
 ، الخلفي  باملقعد  بجوارها 
التوكتوك،  من  بنفسها  فألقت 
فاجربها  إصابات  لها  فدحثت 
التوكتوك  استقالل  عيل  االول 
ايل  بها  وتوجها   ، اخري  مرة 
غرفة بأرض زراعية وتعدي االول 
وتعدي  وجهها  عيل  بالصفع 
وقام  األول  املتهم  وقام  عليها 

اصطحبها  ثم   ، بتصويرها  الثاين 
ايل منزل مهجور وانرصف املتهم 
الثاين  املتهمني  مع  فتقابال  الرابع 
ك.ن.م   ” والثالث  ع.ر.ال”   ”
املنزل  بذلك  غرفة  وادخلها   ”
املهجور، وتعدوا عليها كرها عنها 
السالح  تهديد  تحت  ذلك  وكان 
املتهمني  خلود  وعند   ، األبيض 
وانرصاف  للنوم  والثاين  األول 
وتحرر   ، بالفرار  قامت   ، الثالث 
وبعرضها عيل   ، بالواقعة  محرض 
إحالتهم  قررت  العامة،  النيابة 

جنايات  محكمة  قضت 
املستشار  برئاسة  اإلسكندرية، 
رئيس  خليفة  محمد  عوض 
من  كل  وبعضوية  املحكمة 
رشباش  عيل  سمري  املستشار 
ابو  ابراهيم  طارق  واملستشار 
سعيد  سامح  واملستشار  الروس، 

سمك بالسجن املؤبد، لكل من ” 
م.ع.م ” عامل خردة و ” ع.ر.ال” 
بائع والسجن 15 عاما للمتهم ” 
والسجن  توكتوك  سائق  ك.ن.م” 
املشدد 3 سنوات للمتهم ” ش.ا 
التهامهم   ، توكتوك  سائق  ال” 

بخطف املجني عليها ” ا.ص.ا”

 ، املقيدة  القضية  احداث  تعود 
برقم 19050 لسنة 2021 جنايات 
قسم رشطة املنتزة ثالث ، عندما 
مبديرية  األمنية  األجهزة  تلقت 
من  إخطار   ، اإلسكندرية  أمن 
ثالث  املنتزة  رشطة  قسم  مأمور 
عليها،  املجني  والده  من  ببالغ 
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5 العبني.. صفقات األهلي يف سوق االنتقاالت الصيفي 23-22

اتحاد الشرطة الرياضي يكرم الدكتور عادل فهيم و 
تعاون مشرتك مع  اتحاد كمال االجسام 

أمري مرتضى: عملنا على أمرين خالل االنتقاالت.. 
والجدد قادمون على العبني هم األفضل

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

املشرتك  للتعاون  املستقبليه  الرؤيه  و 
االتحاد املرصي لكامل  وبروتوكول  بني 

األجسام،واتحاد الرشطة الريايض.
تخلل حفل التكريم تقديم دروع تكريم 
خالل اللقاء و قد اثني كليهام عيل دور 
الرشطه  باتحاد  االجسام  كامل  جهاز 
الريايض  وتقديم الشكر للعميد أحمد 
سامي بطل ابطال العرب و بطل العامل 
بأتحاد  اجسام  كامل  رياضة  رئيس  و 

الرشطة الريايض.

االحتياجات الخاصة بالفريق”.
االنتقاالت  سوق  خالل  الزمالك  وضم 
الصيفية كل من مصطفى شلبي وعمرو 
السييس وزكريا الوردي وإبراهيام نداي 
وسامسون أكينيوال ونبيل عامد “دونجا” 
ومصطفى  جابر  وعمر  حسن  ويوسف 

الزناري.

انتهى سوق االنتقاالت الصيفي يف مرص 
وشهد تعاقد األهيل مع خمسة العبني.

املركز  يف  املايض  املوسم  األهيل  وأنهى 
الزمالك  خلف  املرصي  للدوري  الثالث 

وبرياميدز.
وجاءت صفقات األهيل كالتايل:

-برونو سافيو
عقوبات ٌمغلظة عىل سافيو من األهيل 

يف هذه الحالة - كورة 365
الجناح  مركز  يف  يلعب  برازييل  العب 

األمين واملهاجم الثاين.
بوليفار  من  قادما  عاما،   28 وعمره 

البوليفي.
حتى  األهيل  مع  الالعب  تعاقد  وميتد 

.2025
سجل سافيو 16 هدفا وصنع 4 آخرين 

يف 31 مباراة مع بوليفار.
-شادي حسني

من  انتقل  عاما  ـــ29  ال ابــن  املهاجم 
سرياميكا كليوباترا.

وميتد تعاقده مع األهيل حتى 2027.
خمسة  وصنع  هدفا   16 شادي  سجل 
سرياميكا  مع  مباراة   65 يف  آخرين 

كليوباترا.
-مصطفى سعد

انتقل  الـ19 عاما  ابن  الجناح األمين 
إىل األهيل قادما من وادي دجلة.

حتى  ــيل  األه مــع  تعاقده  وميتد 
.2027

وصنع  واحدا  هدفا  الدبيس  سجل 
آخر يف 25 مباراة مع وادي دجلة.

-عبد الرحمن رشدان

الجناح األمين صاحب الـ21 عاما انتقل 
إىل األهيل قادما من سرياميكا كليوباترا.

وميتد تعاقده مع األهيل حتى 2027.
وصنع  أهــداف  ثالثة  مصطفى  سجل 

مثلها يف 41 مباراة مع سرياميكا.
-كريم الدبيس

حفل  الريايض  الرشطة  اتحاد  نظم 
تكريم للدكتور عادل فهيم رئيس رئيس 
االتحاد املرصي لكامل األجسام، ورئيس 
والنائب  واالفريقي،  العريب  االتحاديني 
وذلك  ــدويل،  ال االتحاد  لرئيس  األول 
دعم  يف  الداخليه  وزاره  دور  إطار  يف 
الرياضه و ابطالها من جميع الرياضات، 
عباس،  حمزه  الــلــواء  مــن   وبــدعــوة 
مساعد اول الوزير للرعايه االجتامعيه، 
مدير  الطاهر،  محمد  دكتور  واللواء 
االداره العامه التحاد الرشطه الريايض،و 
تكريم   وتم  املحبه،  اللقاء   ساد   قد 
نائب  فهيم  عــادل  مهندس  الدكتور 
الدويل، و رئيس االتحاد  رئيس االتحاد 
بحضور  واملرصي،  والعريب،  االفريقي، 
العميد احمد سامى رئيس جهاز كامل 
الكابنت  و  الرشطه،  بأتحاد   االجسام 
و  الفنى،  املدير  شارب  الرحمن  عبد 
الفريق،  مدرب  سامى  محمد  الكابنت 
و املحاسب محمد رزق ادارى االتحاد 

املرصي لكامل األجسام.
للعديد من  التطرق  تم  اللقاء  و خالل 
املوضوعات الهامه بتقديم دور تفاعيل 
االتحاد  و  الرشطه  اتحاد  ــادي  ن بني 

شدد أمري مرتى منصور املرشف العام 
املسؤولية  أن  الزمالك  يف  الكرة  عىل 
املنضمني  الجدد  الالعبني  عىل  كبرية 

لصفوف النادي.
الزمالك  ملوقع  مرتى  أمري  وتحدث 
الرسمي قائال: “الالعبون الجدد قادمون 
عىل  وحصلوا  األفضل  هم  العبني  عىل 
املوسم  مرص  وكأس  الــدوري  بطولتي 

املايض”.
وأردف “وبناء عليه أصبح عليهم دوراً 
كبرياً يف الظهور بالشكل املطلوب الذي 

يفيد الفريق”.
وعن خطة الزمالك يف سوق االنتقاالت 
املنرصمة قال: “عملنا عىل شقني، األول 
االحتياجات  لسد  الزمالك  حاجة  هو 

بعد موقف إيقاف القيد”.
تعويض  هو  الثاين  “واألمـــر  وأكمل 
عن  ورحلوا  خرجوا  الذين  الالعبني 
البناء  من  بد  ال  كان  وعليه  الفريق، 
الذين  الشباب  الالعبني  مع  والتدعيم 
شاركوا وظهروا مع الفريق األول بشكل 

مميز”.

مستوي  لرفع  االجسام  لكامل  املرصي 
الحديث  و  الفرديه  الرياضه  تلك 
لفريق  البارز  و  القوى،  ــدور  ال عن 
العميد  يرأسه   الذي  االجسام  كامل 
واملدير  و  العامل،  بطل  سامي  احمد 
الفني  عبد الرحمن شارب،  واملدربني  
مدي  و  عطيه  حسن  و  سامى  محمد 
تحقيق  من  اليه  وصل  الذي  التطور 
املحيل  املستوي  عيل  متقدمه  مراكز 
العام  هذا  خالل  الــدويل  املستوي  و 

الجدد  الالعبني  “كل  مرتى  أمري  وأكد 
املدير  رؤية  عىل  بناء  للفريق  انضموا 

الفني للفريق جوزفالدو فرييرا”.
وأتم “كانت هناك أولويات للتعاقدات 
يف هذه الفرتة وكان من املمكن تأجيل 
يف  املقبلة  االنتقاالت  لفرتة  البعض 
التعاقد  يف  نجحنا  ولكن  تعرث  أي  حال 
كافة  ووفرنا  املطلوبني  الالعبني  مع 

تكريم خاص للدكتور عادل فهيم يف ختام 
بطولة أحمد علي الدوليه لكمال األجسام

انطالق فعاليات بطولة العالم لرماية املسدس 
والبندقية بميادين مصر الدولية .

دول العامل.
الرسمية  التدريبات  اليوم  بدات  ولقد 
حيث   ، الدول  كل  مبشاركة  للبطولة 
برنامج  ضمن  الرسمية  التدريبات  تأيت 
البطولة، وشارك جميع الرماة واألجهزة 
األسلحة  الختبار  والحكام،  الفنية 

وامليادين.
رئيس  حسني  حازم  ان  بالذكر  الجدير 
أكد  للرماية  واإلفريقي  املرصي  االتحاد 
عىل موافقة السيد الرئيس عبد الفتاح 
السييس لرعايته للبطولة ، مشرياً إيل أن 
رعاية الرئيس لهذه البطولة يعطيها قوة 
فخامة  عىل  بجديد  ليس  وهذا  كبرية 
الداعم  السيىس  الفتاح  عبد  الرئيس 
شهدت  والتى  مرص  ىف  للرياضة  األول 
طفرة  املسئولية  توليه  منذ  الرياضة 
كبرية سواء عىل مستوى البنية التحتية 

أو تنظيم البطوالت الكربى.

لرماية  العامل  بطولة  فعاليات  انطالق 
مرص  مبيادين  والبندقية  املسدس 

الدولية .
فعاليات  الخميس،  اليوم  انطلقت 
العامل لرماية املسدس والبندقية  بطولة 
األوملبية  لأللعاب  الدولية  مرص  مبدينة 
الفرتة  يف  الجديدة  اإلدارية  بالعاصمة 
الجاري،  اكتوبر   28 وحتي   12 من 
مبشاركة أكرث من 1041 راٍم ورامية من 

88 دولة من مختلف دول العامل.
الرسمية  التدريبات  اليوم  بدات  ولقد 
حيث   ، الدول  كل  مبشاركة  للبطولة 
برنامج  ضمن  الرسمية  التدريبات  تأيت 
البطولة، وشارك جميع الرماة واألجهزة 
األسلحة  الختبار  والحكام،  الفنية 

وامليادين.
رئيس  حسني  حازم  ان  بالذكر  الجدير 
أكد  للرماية  واإلفريقي  املرصي  االتحاد 
عىل موافقة السيد الرئيس عبد الفتاح 
السييس لرعايته للبطولة ، مشرياً إيل أن 
رعاية الرئيس لهذه البطولة يعطيها قوة 
فخامة  عىل  بجديد  ليس  وهذا  كبرية 
الداعم  السيىس  الفتاح  عبد  الرئيس 
شهدت  والتى  مرص  ىف  للرياضة  األول 
طفرة  املسئولية  توليه  منذ  الرياضة 
كبرية سواء عىل مستوى البنية التحتية 

أو تنظيم البطوالت الكربى.

لرماية  العامل  بطولة  فعاليات  انطالق 
مرص  مبيادين  والبندقية  املسدس 

الدولية .
فعاليات  الخميس،  اليوم  انطلقت 
بطولة العامل لرماية املسدس والبندقية 

لأللعاب  الدولية  مرص  مبدينة 
األوملبية بالعاصمة اإلدارية الجديدة 
اكتوبر   28 وحتي   12 من  الفرتة  يف 
الجاري، مبشاركة أكرث من 1041 راٍم 
مختلف  من  دولة   88 من  ورامية 
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كأس السوبر املصري.. نفاذ %85 من تذاكر مباراة األهلي والزمالك
األهيل  العبة  حمزة  هناء  تحدثت 
السابقة يف الكرة الطائرة ونائب مجلس 
إدارة االتحاد املرصي عن األزمة املثارة 
العبة  مصطفى  مريم  ابنتها  بشأن 
إىل  االنتقال  يف  ترغب  والتي  األهــيل 

الزمالك.
يف  تفكريها  عن  حمزة  هناء  وكشفت 
االتحاد  إدارة  مجلس  من  االستقالة 

املرصي بسبب ما يحدث.
وكل ما ييل عىل لسان هناء حمزة عرب 

قناة صدى البلد:
الالعبة مريم  أمر  كولية  اآلن  “أتحدث 
مجلس  رئيس  كنائب  وليس  مصطفى 

إدارة االتحاد املرصي للكرة الطائرة”.
منتخب  ليربو  هي  مصطفى  “مريم 
حمدي  حــاول  فجأة  والزالـــت،  مرص 
مريم  عىل  أخرى  العبة  فرض  الصايف 
يف األهيل وال يوجد سبب واضح لذلك 

التعنت”.
النادي  يف  مقربني  من  أسمع  “كنت 
األهيل أن حمدي الصايف يستبعد مريم 
األهيل،  إدارة  من  أوامــر  يف  مصطفى 
وتحدثت مع محمود الخطيب شخصيا 
يف ذلك وأكديل أنه سيحقق يف املوضوع 

ومل أر رد فعل”.
وبني  بيني  مشكلة  أي  هناك  تكن  “مل 
مجلس إدارة األهيل، كل ما أفعله هو 

رد فعل ملا يحدث معنا”.
“ال أعلم إن كان منحني األهيل صوته 
يف انتخابات اتحاد الطائرة أو ال، زياريت 
للنادي وقتها كانت طبيعية كعضو من 
زرت  مثلام  العمومية  الجميعة  أعضاء 

الزمالك”.
“حررنا محرضا يف قسم الرشطة إلثبات 
العقود  عىل  مريم  توقيع  وأننا  حالة، 
كان عىل (ورق فايض) وال نعلم البنود 
بعدم  األهيل  وأبلغنا  حاليا  املكتوبة 
من  العودة  عقب  التجديد  يف  رغبتي 

تونس”.
واحد،  طرف  من  تعاقد  عىل  “نطعن 

عن  الريايض  ظبي  أبو  مجلس  أعلن 
نفاذ تذاكر مباراة األهيل والزمالك يف 

كأس السوبر املرصي بنسبة %85.
ويلتقي الزمالك بطل الدوري والكأس 
يوم  املسابقتني  وصيف  األهيل  مع 
والعرشين  الثامن  املوافق  الجمعة 
من أكتوبر الجاري عىل ملعب هزاع 

بن زايد.
سابق طرح  املجلس يف وقت  وأعلن 
ملعب  عىل  املنتظرة  املباراة  تذاكر 

هزاع بن زايد.
وترتاوح أسعار التذاكر بني 50 درهم 
وحتى  مرصي)  جنيه   261) إمارايت 
جنيه   5223) إمارايت  درهم   1000

مرصي).
وجاءت أسعار التذاكر كاآليت:

 Football  – إمارايت  درهم   1000

نفس  يف  املفاجآت  من  الكثري  لــدي 
الواقعة ولن أتحدث عليها حاليا ولكنها 

(هتزعل ناس كتري)”.
قدم  كرة  لالعب  شهرية  واقعة  “هناك 
سابق اسمه جدو ووقع عىل بياض قبل 
أن يتم إضافة بنود ال يعلم عنها الالعب 
تعاقده،  فسخ  تم  حدث؟  فامذا  شيئا 
هناك أمور كثرية ال أريد التحدث عنها 
أن  وأمتنى  النيابة  يف  اآلن  واألمر  حاليا 

يرتك الجميع القانون يأخذ مجراه”.
األهواء،  أجل  من  كالمي  اجتزاء  “يتم 
لو  حتى  الفوز  يريد  األهيل  أن  قلت 

بالظلم عىل قضية مريم مصطفى”.
فسخ  يتم  أن  الطبيعي  مــن  ــان  “ك
التعاقد لسبب عدم حصولها عىل %45 
مستحقات  وحتى  تعاقدها  قيمة  من 
من  قرار  يخرج  ومل  الجديد،  املوسم 
االتحاد املرصي بسبب ضغوط ال أريد 

التحدث عنها”.
نسخة  تخرج  أن  املفرتض  من  “كــان 
املرصي  االتحاد  باتفاق  جديدة  عقود 
مصلحة  عــىل  للمحافظة  بــاإلجــامع 
الالعب والنادي، وكان يارس قمر رئيس 
االقرتاح، واألهيل  ذلك  االتحاد صاحب 
رمبا كان لديه مشاكل مع بعض الالعبني 

وتخوف من رحيلهم”.
نائب  فــاروق  العامري  اعرتافات  “يف 
اتحاد  تحقيقات  يف  ــيل  األه رئيس 
تتقاض  مل  بالفعل  مريم  أن  الطائرة 
قيل  بالسبب  سؤاله  وعن  مستحقاتها 

إنها يف الخزينة”.
توصياتها  أخرجت  القانونية  “الشئون 
لعدم  النادي  الالعبة مع  تعاقد  بفسخ 
تقايض مستحقاتها وانتقالها إىل النادي 
لالعبة  نفسه  واألمر  فيه  ترغب  الذي 
دعاء محمد التي تقدمت بشكوى ضد 

الزمالك ولكن فجأة توقف األمر”.
“هناء حمزة وسيلة من مرتى منصور 
هل  الخطيب؟  محمود  مع  رصاعه  يف 
من الطبيعي أن أجازف مبستقبل ابنتي 

جنيه   5223 (تعادل   Lounge
مرصي)

 Pitch Lounge – 800 درهم إمارايت
(تعادل 4181 جنيه مرصي)

 Club Lounge – 700 درهم إمارايت
(تعادل 3658 جنيه مرصي)

 Club Terrace – 700 درهم إمارايت
(تعادل 3658 جنيه مرصي)

 Premium  – إمارايت  درهم   600
(تعادل 3135 جنيه مرصي)

 5  Level  – إمارايت  درهم   500
جنيه   2613 (تعادل   Premium

مرصي)
300 درهم إمارايت – GA1 (تعادل 

1567 جنيه مرصي)
200 درهم إمارايت – GA2 (تعادل 

1045 جنيه مرصي)

إدارة  أنا احرتم مجلس  من أجل ذلك؟ 
األهيل برئاسة محمود الخطيب واحرتم 
برئاسة  الزمالك  إدارة  مجلس  جــدا 

مرتى منصور”.
“اتحاد الطائرة مثري للجدل؟ األمر فقط 

يتعلق بالنادي األهيل”.
فريمولني  جيدو  الهولندي  رحيل  “قرار 
عن  وكالمه  األوملبية،  اللجنة  من  جاء 
التنفيذي  املدير  نجل  بضم  إجباره 

لالتحاد عار متاما من الصحة”.
“مل يتم إجبار فريمولني عىل ضم العبني 
ضم  يرفض  كان  أدعــى،  كام  بأعينهم 
سبيل  عىل  األهيل  العب  عادل  محمد 
مرة  من  أكــرث  معه  وتناقشنا  املثال 

وهناك العبون آخرين أيضا”.
“مل يتم مجاملة األهيل بخوض منافسات 
كأس السوبر ولكن كانت رغبتنا يف إثارة 
أكرث للمنافسة مبشاركة أكرث من فريقني 
خاصة مع إذاعة املباريات ووجود رعاة، 
بعدم  األساس  قرار من  يكن هناك  ومل 

ضم العب أجنبي يف مركز الليربو”.
“تخصيص عدد معني من الالعبني فوق 
سن 35 سنة تم تنفيذه من قبل يف كرة 
اليد وحدث هجوم ولكن نتائجه كانت 
رائعة ملاذا الهجوم علينا اآلن؟ هل ألن 
بدون  الطائرة  للكرة  املرصي  االتحاد 

(ضهر)”.
أمور  عن  أتحدث  لن  العقود؟  “رسقة 
تم  حاليا،  والقضاء  النيابة  يف  مثارة 
القبض عىل عامل البوفيه الذي اعرتف 
دفعه  عمن  سيعلن  وبالتأكيد  بذلك 

لفعل ذلك”.
لعبت  األهيل،  أحب  مازلت  “بالطبع 
النادي األهيل دون تقايض  20 عاما يف 
الذي  الشاطر  إسالم  عكس  مقابل  أي 
موسمني  النادي  يف  وتاريخه  يهاجمني 

أو ثالثة فقط ومبقابل ماليني”.
مل  ولكن  بالفعل  االستقالة  يف  “فكرت 

أتخذ قراري النهايئ حتى اآلن”.

(تعادل   GA3 – إمارايت 150 درهم 
783 جنيه مرصي)

(تعادل   GA4 – إمارايت 100 درهم 
522 جنيه مرصي)

(تعادل   GA5  – إمارايت  درهم   50
261 جنيه مرصي)

الخاصة  التذاكر  أسعار  ترتواح  فيام 
VIP بني 25 ألف درهم إمارايت وإىل 

50 ألف درهم إمارايت.
وبإمكانك حجز تذكرتك

من هنـــــــــــــــــــــــا.
كأس  من  السابقة  النسخة  وأقيمت 
زايد  بن  محمد  ملعب  عىل  السوبر 
ألف   40 لـ  يتسع  الذي  “الجزيرة” 
متفرج، فيام تقام املباراة املقبلة عىل 
لـ  يسع  الذي  زايد  بن  هزاع  ملعب 

25 ألف متفرج فقط.

ومدريب  موظفي  من  العديد  طالب 
اإلسامعييل  بالنادي  الناشئني  قطاع 
مع  الشهرية  رواتبهم  رصف  برسعه 
والتي  الجديد  الدرايس  العام  بداية 
اآلن  حتى  املايض  للشهر  ترصف  مل 
النادي  إدارة  تقاعس مجلس  يف ظل 
يحيي  املهندس  برئاسة  اإلسامعييل 

رغم  األزمة  تلك  انهاء  يف  الكومي 
النادي  دخلت  مالية  موارد  وجود 
وبيع  الراعية  الرشكة  مع  بالتعاقد 
واعارة بعض الالعبني لألندية األخرى 

.
اإلسامعييل  بالنادي  العاملني  وهدد 
والذي يبلغ 300 عامل مابني موظف 

املشكله  بتصعيد  ومدربني  إداري 
املختصه  للجهات  مستوى  أعىل  ايل 
والقيادات التنفيذية والسياسية النهاء 
تعند من  وأن هناك  الحالية،  ازمتهم 
إدارة النادي منذ الشهر املايض حيث 
تم رصف رواتبهم الشهر  18سبتمرب، 
واليوجد رد من إدارة النادي بتحديد 
مستحقاتهم  لرصف  زمني  موعد 

املاليه املتأخره.
اإلسامعييل  بالنادي  العاملني  وشن 
املاضية  الفرته  خالل  ضدهم  حملة 
ورصف  حقوقهم  ضامن  أجل  من 
احد  وال  طويال  تأخرت  التي  رواتبهم 
أبناء  من  النادي  إدارة  مجلس  من 
االسامعيلية اليقفوا بجانبهم يف ازمتهم 
الحالية طالبني وزير الشباب والرياضة 
ومحافظ اإلسامعيلية بالتدخل الفوري 

إلنقاذ 300 أرسة مرصية.

موظفي ومدربي قطاع الناشئني بالنادي اإلسماعيلي 
يناشدون املسئولني بإنهاء أزمة صرف رواتبهم الشهرية

هناء حمزة تتحدث عن مشكلة مريم مصطفى وإثارة األهلي 
والضغوط على االتحاد.. وحقيقة االستقالة

اعالن قائمة منتخب الناشئني استعدادا للتصفيات األفريقية

خط الهجوم: أمين أمري وحسام عادل 
ومحمد هيثم ومحسن أرشف..

منتخب  بعثة  تغادر  أن  املقرر  ومن 
أكتوبر   30 الجزائر  إيل  الناشئني 
التصفيات  يف  للمشاركة  الــجــاري 
الفرتة من  التي ستقام خالل  القارية 

5 حتى 15 نوفمرب املقبل.

الناشئني  منتخب  قــامئــة  ــالن  اعـ
استعدادا للتصفيات األفريقية

املدير  وهبة  محمد  الكابنت  أعلن 
الفني ملنتخب مرص للناشئني مواليد 
للمعسكر  الالعبني  قامئة   ،  2006
الذي ينطلق اليوم األربعاء إستعدادا 
يف  للمشاركة  الجزائر  إىل  للسفر 
لبطولة  املؤهلة  األفريقية  التصفيات 
ستقام  التي  األفريقية  األمــم  كأس 

العام املقبل.
وضمت القامئة كل من:

املنعم  عبد   : املــرمــى  حــراســة  يف 
ــاد هيثم  تــامــر وعــمــر كــامــل وزيـ

وعبدالرحمن محمود.
ومحمد  نوفل  عيل  الــدفــاع:  خط 
هالل وعمر زكريا وكامل عبدالحكيم 
ومحمد عبداملنعم وأمري عالء وأحمد 
سيف  عبدالعزيز  واحمد  عابدين 
عيل  وعبدالرحمن  نبيه  ومحمد 

وعبدالله هشام.

ومحمد  اسالم  يوسف  الوسط:  خط 
ومــروان  عكاشة  ومصطفي  السيد 
محمود وابراهيم عادل وعيل ايهاب 
ومحمد عبدالنارص وهشام مصطفي 
وحسام  خرض  وعمر  محمد  وعمرو 
حسن وعمر سيد معوض ومصطفي 

يحيى.


