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شؤونمصرية

»شؤون مصرية« تنشرأخبار مصر في مختلف القضايا، لكي 
يتمكن أبناء اجلالية املصرية من متابعة أحوال بالدهم 

في وطنهم الثاني الكويت،وتفتح باب املشاركة لتعليقاتهم 
ونقدهم وآرائهم وأسئلتهم. 

 وللتواصل معنا راسلونا على فاكس رقم 24833609، 
أو على البريد اإللكتروني:

egyptianaffairs@alanba.com.kw 
إشراف: أحمد صبري

صورة 

وخرب
أصيبت شرايني القاهرة األربعاء املاضي بانسداد مروري ،   جعل سرعة السيارات 
تتدني إلي معدل متر واحد في الساعة ،   فقد تعطلت حركة املرور على محور صالح 
سالم في االجتاهني  بسبب انسداد بعض قطاعات شبكة الصرف الصحي الرئيسية ، 

  كما تعطلت حركة املرور عند مدخل ومخرج نفق األزهر بسبب حادث سيارة . 
وقد سارعت أجهزة محافظة القاهرة مع شركتي الصرف الصحي واملياه واملرور 
بالتدخل إلعادة احلركة إلي طبيعتها ،   حيث قامت باالس�تعانة بس�بع سيارات 

مجهزة لشفط املياه ،   مما أدي إلي سرعة إعادة حركة املرور .

في القاهرة ..  السرعة متر في الساعة  !

من أول 
السطر

نقطة 

من كان يصدق أن كيلو الطماطم 
الذي كان يباع منذ عدة أسابيع بجنيه 
واحد فقط، وصل س��عره اآلن إلى 15 
جنيه��ا؟ ولم تقف نار الغالء عند هذا 
احلد، بل وصلت عدوى الطماطم إلى 
توحش أسعار العديد من أنواع اخلضار 
والفواكه، ما ينذر بكارثة حقيقية على 
رؤوس املواطنني املصريني البسطاء.

وهذه الكارثة ليست خيالية، وقد 
بدأت تتكشف خيوطها فعليا، وجتلت 
بوضوح في أحد برامج »التوك شو« 
عندما شاهدت أحد املواطنني وهو يصرخ 
»مش عارف اشتري إيه لعيالي، حراام، 
قولنا مش هنشتري اللحمة وال الفراخ 

وكمان مش هنشتري القوطة«.
لقد وصلت حالة الغليان بس��بب 
هذا االرتفاع اجلنوني في األسعار إلى 
أن تدخل الرئيس مبارك بنفسه للحد 
من تفاقم مش��كلة األسعار التي باتت 
تنذر بخطر كبير، مصدرا توجيهاته 
للمحافظني واحلكومة لضبط أسعار 
اخلض��ار والفاكهة. لقد ب��ات ألوف 
املصريني يتحسرون على أيام املثل 
القدمي »محدش بينام من غير عش��ا« 
بعد شكواهم في هذه األيام من أنهم 
يبيتون ليلته��م حتى من دون وجبة 
غداء، فهل سننجح في مواجهة مافيا 
ارتفاع األسعار، ليرجع زمن »محدش 
بينام من غير عشا« مرة أخرى؟ أم أن 

هذا حلم صعب املنال؟

> > >

ال أحد ينكر أن الكابنت حسن شحاتة 
أسعد الشعب املصري 6 سنوات متتالية، 
بعد فوز املنتخب حتت إدارته ببطولة 
كأس األمم األفريقي��ة 3 مرات 2006 
و2008 و2010، ، لك��ن أن يظل يعاير 
املصريني بأنه صاحب الفرحة األفريقية، 
فهذا ما ال نرضاه ألن »املعلم« أبو كرمي، 
ال يعرق ببالش، ألن مرتبه ش��هريا 

يتجاوز ال� 200 ألف جنيه!

»محدش بينام
من غير عشا«

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

القاهرةـ  أ.ش.أ: قالت صحيفة األخبار إن الرئيس
حسني مبارك قاد أكبر ملحمة في تاريخ مصر 
وأكبر عملية إصالح اقتصادي وسياسي واجتماعي 
فتحت األبواب أمام املستثمرين إليجاد فرص عمل 

لشباب مصر.
وأضافت الصحيفة في تعليق امس »بدأ الرئيس 
حســـني مبارك عاما رئاسيا جديدا.. ففي مثل هذا 
اليوم منذ 29 عاما اختار شعب مصر الرئيس مبارك 
باالجماع قائدا للمسيرة وبدأت مرحلة جديدة للبناء 

والتنمية واإلجنازات«.
وتابعت »ويأتي العام الرئاسي اجلديد للرئيس 
مبارك وقد مت تنفيذ معظم برنامجه االنتخابي وقد 
انقضت 5 ســـنوات وبقي عام واحـــد على الفترة 
الرئاسية وهو برنامج قابل للتنفيذ ويحرص الرئيس 
على متابعته مع احلكومة أوال بأول وتنفيذ البرنامج 
في مواعيده احملددة من إنشاء مصانع وإقامة وحدات 
سكنية للشباب محدودي الدخل إلى جانب الرعاية 

الصحية واالجتماعية والتعليمية لكل مواطن«.
وأكدت الصحيفة أن البرنامج الرئاســـي يسهم 
في حل مشكالت وهموم املواطن والتعامل بإيجابية 
مع التحديـــات ومت توفير 4.3 ماليني فرصة عمل 
وإنشاء وتطوير 1836 وحدة صحية و169 مستشفى 
عاما وإنشاء 2300 مدرسة و300 ألف وحدة سكنية 
للشباب ولألســـر األولى بالرعاية ومضاعفة عدد 
األســـر املســـتفيدة من معاش الضمان ليصل إلى 

مليونني و300 ألف أسرة.
وقالت الصحيفة »وفـــي عهد الرئيس مبارك.. 
كان االهتمام بالفقراء ومحدودي الدخل ومت إقرار 
قانون التأمني واملعاشات ورفع معاشات 3.7 ماليني 
مواطن ورفع احلد األدنى للمعاشات إلى 161 جنيها 
شهريا بدال من 50 جنيها ورفع العالوة االجتماعية 
إلى 10 بدال من 7 واستفاد منها 35 مليونا مصريا، 
كما مت االهتمام بالفالح ودعم املزارعني ورفع أسعار 

توريد القمح والذرة«.

»األوبرا« و»المحكمة« تحت المراقبة

مرشحون يستخدمون اللحم والطماطم 
للترويج ألنفسهم في االنتخابات النيابية

سيناء ترفع درجة االستعداد لمواجهة السيول

»الكثبان الرملية« تبوح بأسرار
»المعادن الثقيلة« في كفر الشيخ

»من فات قديمه تاه« في مكتبة اإلسكندرية

القاهرة � شيماء فاروق
في إطار جهود محافظة القاهرة للسيطرة 
على املرور بالشوارع بوسائل علمية حديثة 
أعلن د.عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة عن 
اكتمال تركيب كاميــــرات املراقبة املرورية 
واإلشــــارات الضوئيــــة مبيدانــــي األوبرا 
واحملكمة وربطها بغرفة العمليات املركزية 
ملرور القاهرة والتي قامت بتركيبها إحدى 
الشــــركات الكورية العمالقة واملتخصصة 
في هذا املجــــال ومت تخصيــــص امليدانني 
لتقييــــم التجربة والتي أثبتت جناحها من 
خالل توصيل صورة ضوئية واضحة ليال 
أو نهارا للســــيارة املخالفة والتقاط أرقام 
اللوحات املعدنية احلديثة والقدمية ونوع 
املركبة وتاريخ املخالفة وتوقيتها وحتديد 

نوع املخالفة.  ومت تركيب ثالثة أنواع من 
الكاميرات األولى مختصة برصد مخالفات 
كسر اإلشارة والثانية للمخالفــات األخرى 
مثل عدم ربط احلزام أو التحدث في التلفون 
أثناء القيادة أو عدم اتباع إرشادات السالمة 
واملتانة وجتاوز السرعة املقررة، والثالثة 
مخصصــــة ملراقبة حركة الســــير بامليدان 
بأكمله وخاصة في حالة وقوع حادث مما 
ميكن الرجوع إليها لتحديد املتسبب وعدم 
احلاجة لالنتقال لقســــم الشرطة للمعاينة 

التقليدية.
وطالــــب احملافــــظ بتزويــــد الكاميرات 
بنظام العداد الرقمي املوضح للزمن املتبقي 
لإلشــــارات وذلك في إطار تعميمه لتحديد 
الوقوف والسير للسائق باللونني األخضر 

واألحمر واملتعارف عليهما دوليا وربطهما 
بالكاميرات.

وأكــــد احملافظ علــــى إمكانيــــة إضافة 
الكاميرات اخلاصة بتصوير احلوادث بالنقاط 
الساخنة وإن لم تكن مبيدان والتي تشهد 
وقوع حوادث بها لتحديد مسؤولية املتسبب 
واألخذ بالشريط املصور كقرينة ضد املتسبب 

في احلادث بحيث ال ميكن التالعب به.
وأضــــاف احملافــــظ أنه مت تقييــــم أداء 
الكاميرات واإلشارات والتي تبني صالحيتها 
للمناخ املصري، حيث ال تتأثر بحرارة اجلو 
وصوال إلى 60 درجة مئوية وقد مت وضع 
لوحات حتذيرية للسائقني توضح أن السرعة 
واإلشارة مراقبني بالكاميرا، كما مت االتفاق مع 
وزارة االتصاالت لدراسة إمكانية ربط غرفة 

العمليات املركزية للمرور بإحدى شركات 
احملمول إلرســــال املخالفة فورا لصاحبها 
عبر التلفون من خالل رسالة SMS على أن 
يتم ذلك فور استكمال املرور لقاعدة بياناته 
بضرورة احلصــــول على رقم احملمول من 
صاحب السيارة خالل التجديد أو التنويه 
عن ذلك عبر أجهزة اإلعالم، ويكون لصاحب 
املخالفة احلق في االستفادة من سداد %50 
من قيمة املخالفة في حالة السداد الفوري 

خالل ثالثة أيام من تلقيه املخالفة.
وأشــــار اللواء عبد الفتــــاح عبدالعزيز 
الســــكرتير العام حملافظة القاهرة الى أن 
احملافظة تعمل على توفير األنظمة البديلة 
إلشارات املرور التقليدية وتقييم اإلشارات 

الديجيتال وكاميرات املراقبة،.

القاهرةـ  يو.بي.آي: يلجأ مرشحون لالنتخابات 
النيابية املقرر اجراؤها الشهر القادم في مصر الى 
توزيع مواد غذائية بأثمان منخفضة في حمالتهم 
االنتخابية مســـتغلني حالة االرتفـــاع الهائل في 

اسعارها.
ويضع مرشحو احلكومة واملعارضة على حد 
ســـواء قضية ارتفاع اســـعار املواد الغذائية التي 
بلغت مستويات هائلة في الفترة االخيرة على رأس 
اجندة دعايتهم االنتخابية في محاولة الســـتمالة 

الناخبني إليهم.
وتقول صحف مصرية ان العديد من املرشحني 
بـــدأوا بإقامة خيـــام كمراكز لبيع ســـلع غذائية 
كاخلضار واللحم والدجاج بأسعار مخفضة في حني 
يقوم آخرون بتوزيع صناديق حتتوي على مواد 
متوينية مجانا على العوائل الفقيرة في دوائرهم 

االنتخابية.
ففي منطقة بوالق الدكرور الشـــعبية وســـط 

العاصمة املصرية اختار املرشح عبد الغني اجلمال 
الطماطم لتكون وسيلته للوصول الى الناخب حيث 

يطرح يوميا اطنانا منها للبيع باسعار مخفضة.
ويعرض اجلمال كيلـــو الطماطم بحوالي 3 او 
4 جنيهات في حني ان ســـعره في السوق يبلغ 15 

جنيهات متحمال اخلسارة في التكاليف.
اما في مدينة ملوي بالصعيد فقد بدأ أشـــرف 
عشـــيري وهو مرشـــح عن احلزب الوطني ببيع 
اللحوم والدواجن بأســـعار تصـــل الى 35 جنيها 
للحم بدال من 55 جنيها في السوق كما يبيع كيلو 
الدجاج بـ 10 جنيهـــات بانخفاض 5 جنيهات عن 
سعر الســـوق. وتشهد املناطق التي يتم فيها بيع 
االغذية بأسعار منخفضة زحمة واقباال من سكان 
مناطق اخرى في حني يقول مرشحون انهم اصبحوا 
يتعرضون لضغوط من الناخبني في مناطقهم الذين 
يطالبونهم بتوفير تلك الســـلع بأسعار منخفضة 

بغية انتخابهم.

رفعت محافظتا شمال وجنوب سيناء درجة 
االستعدادات القصوى للوقاية من مخاطر السيول 
خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وذلك حرصا على 
عدم تكرار أزمة الســـيول التي اجتاحت سيناء 
مطلع العام احلالـــي ،   ودمرت العديد من الطرق 

واملنازل . 
فقد قامت محافظة شمال سيناء بوضع خطة 
شاملة لوقايتها من خطر مياه السيول عبر تشكيل 
العديد من غرف العمليات كي تعمل على مدى الـ 
 24  ساعة مبختلف املديريات واملصالح احلكومية 

لتلقي أي شكاوى او بالغات . 
وأكد اللواء جابر العربي رئيس مجلس مدينة 
العريش ان العمل في مجري الوادي يسير على قدم 
وساق في إزالة جميع العوائق والزراعات البسيطة ، 
 باإلضافة الى تعميق مجرى الوادي وتدشني جانبي 
مجراه بالطوب ملنع خروج املياه عن املجرى، وذلك 

حسبما جاء بجريدة »األهرام«  
كما مت البدء في إنشاء أول كوبري أعلى مجرى 
وادي العريش عند موقف سيارات االجرة حيث من 
املقرر إنشاء أربعة كباري علوية بتكلفة اجمالية 
 265  مليـــون جنيه مـــن وزارة الطرق والكباري 
وذلك مع رصف الطرق التي تعرضت للتلف من 

اثار الســـيول في يناير املاضي. وأضاف طلعت 
احلريري مدير عام املياه اجلوفية بشمال سيناء انه 
متت معاينة السدود واخلزانات التي مت إنشاؤها 
ملواجهة خطر الســـيول وإجراء عمليات الرصد 
املستمر لتدفق املياه أمام السد وإخطار احملافظة 
بالتطورات أوال بأول لرفع حالة االســـتعداد في 
جميع األجهزة املعنية ملواجهة اي تطورات حتدث 

نتيجة زيادة مناسيب املياه امام السد .
كما اشار العربي إلى انه عند بدء وصول مياه 
السيول الى  129 م  )منسوب أعلى السد  132 م (  يتم 
إخطار غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة كي يتم 
التنسيق مع إدارة الري لالستفادة من هذه املياه 
في الزراعة كما مت جتهيز مجاري السيول وإزالة 
جميع العوائق التي تعترض مجرى السيل بدءا 

من سد الروافعة وطلعة البدن والكرم . 
اما في محافظة جنوب سيناء فقد أكد محمد عبد 
الفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء ضرورة إنهاء 
إجراءات الصيانة الالزمة جلميع املرافق احليوية. 
مشيرا الى خزانات املياه وقدرتها على استيعاب 
املياه الناجتة عن سقوط االمطار والسيول املتوقعة 
فضال عن صيانة مولدات الكهرباء وحمايتها ملنع 

انقطاعها خالل فصل الشتاء.

اإلســـكندرية ـ أ.ش.أ: كشف 
محافظ كفر الشيخ اللواء أحمد 
عابدين عن أن احملافظة تدرس 
العروض املقدمة من جهات مختلفة 
إلنشاء مشروع يستهدف استخراج 
املعادن الثقيلة من الكثبان الرملية 
املنتشـــرة باحملافظة وبامتداد 
سواحلها، مشـــيرا إلى أن هيئة 
املواد النوويـــة التابعة لوزارة 
الكهرباء أكدت من خالل دراستها 
احتواء تلك الكثبان على الكثير 
من املعـــادن الثقيلة ذات القيمة 

االقتصادية املرتفعة.
وأوضح عابدين أن الدراسات 
املبدئية للمشروع تشير إلى أن 
تكلفته ستبلغ نحو مائة مليون 
دوالر، وسيكون العائد االقتصادي 
منه نحو 20 مليون دوالر سنويا، 
موضحا أهمية هذا املشروع في 
العديد من الصناعات باإلضافة 
إلى تنقيتـــه لرمـــال احملافظة 
واالستفادة من املصايف املوجودة 

بكفر الشيخ.
جـــاء ذلك خالل فـــي افتتاح 
أولى جلســـات املؤمتر السنوي 
السادس واألربعني جلماعة اإلدارة 
العليا االربعـــاء املاضي والذي 

يستمر خمسة أيام باإلسكندرية 
بعنوان »أولويات التنمية في ظل 

املتغيرات الدولية«.
وأكد محافظ كفر الشـــيخ أن 
احملافظة تســـعى إلى التوســـع 
املزارع السمكية وفق خطة  في 
مستقبلية تستهدف 10 آالف فدان 
خالل عامـــني كمرحلة أولى من 
املخطط االســـتراتيجي لزيادة 
املزارع السمكية باحملافظة على 
مســـاحة 70 ألف فدان، موضحا 
ارتفاع احلاصالت السمكية من 
تلك املزارع باإلضافة إلى توفيرها 

فرص عمل كبيرة.
وأشار عابدين إلى أنه خالل 
األربعة أشـــهر املقبلة تنتظر 
احملافظـــة نتائج التعاون مع 
اخلبرات االسبانية لزيادة إنتاج 
املزارع السمكية ومضاعفتها 
مـــن 3 أطنان للفـــدان إلى 30 
طنا للفدان والتي جترى على 
مســـاحة 100 فدان، الفتا إلى 
أن جناح تلك التجربة يسمح 
بتعميمها في مختلف احملافظات 
الدولي  الطريق  املطلة علـــى 
الساحلي لزيادة انتاج املزارع 

السمكية.

وأرجع عابدين التوســـع في 
مشروعات املزارع السمكية على 
مســـاحات أكبر إلى عدم القدرة 
على التوسع األفقي في املساحات 
الزراعيـــة، باإلضافة إلى العائد 
االقتصادي والثروة السمكية التي 
توفرها تلك املزارع، مشيرا إلى أن 
احملافظة أتاحت ألفا و300 فدان 
ملشروعات املزارع السمكية بحد 

أقصى 4 أفدنة حيازة للفرد.
وأكد محافظ كفر الشيخ اللواء 
أحمد عابدين أن احملافظة تعتمد 
على الري املطور لترشيد استهالك 
املياه، وتقليل مساحات الفاقد في 
قنوات املياه املنتشرة باحملافظة، 
مشيرا إلى السعي لالعتماد على 
محوالت الكهرباء في مواســـير 
املياه بدال من السوالر بالتعاون 

مع وزارة الري.
وأوضح عابدين أن احملافظة 
تسعى إلى االعتماد على خلط مياه 
الري باملياه املعاجلة من الصرف 
الزراعي وخاصة في زراعات األرز 
باحملافظة والتي تشـــهد ارتفاع 
معدالت التصدير بها، الفتا إلى 
إمكانية االعتماد على تلك املصارف 

الكبيرة املنتشرة باحملافظة.

اإلسكندريةـ  أ.ش.أ: ينظم مشروع ذاكرة مصر 
املعاصرة مبكتبة اإلسكندرية، في جتربة تعد 

األولى من نوعها، مهرجانا بعنوان 
»من فات قدميه تاه«، في الفترة 

من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 
املقبلني، حيث يعرض معظم 
األدوات واآلالت والصور 
التي استخدمها املصرى 
في حياته اليومية طوال 
القرن الـ 19 وأوائل القرن 

العشرين.
 وقال د.خالد عزب مدير 

إدارة املشروعات اخلاصة 
باملكتبـــة، واملشـــرف على 

مشروع ذاكرة مصر املعاصرة 
إن هذا املهرجان يعد األول من نوعه 

في الشرق األوسط، ويهدف إلى توعية 
األجيـــال اجلديدة بتاريخها، وربطها مباضيها 

العريق من خالل تعريفهـــم باألدوات واآلالت 
التي اســـتخدمها املصريون في حياتهم 
اليومية خـــالل الفترات التاريخية 
السابقة، ولذلك أطلق عليه »من 

فات قدميه تاه«.
وأضاف عزب أن املهرجان 
يضم مجموعة متنوعة من 
األجهزة واألدوات والصور 
القدمية، ومنها أول أجهزة 
تلفـــون مت اســـتخدامها 
مبصـــر، واجلرمفونات، 
القدمية،  الراديو  وأجهزة 
والبيـــك آب، والطرابيش، 
القدمية، ورخص  والعمالت 
املهـــن احملمولة علـــى الكتف، 
الشـــوارع، وصناديـــق  ويفـــط 
التوفير، وأدوات الكتابة، وأدوات النظافة 

الشخصية كأدوات احلالقني.

قواعد قبول حملة الثانوية الكويتية في الجامعات المصرية
كشف املستشار الثقافي في السفارة 
املصرية لدى الكويت د.عمرو الباز عن 
اتفاق ابرم بـــني الكويت ومصر حول 
قبول حاملي الشهادة الثانوية الكويتية 
الراغبني في إمتام دراسة املرحلة اجلامعية 
في مصر، الفتا إلى وجود نظام جديد 
سيتم تطبيقه بداية من العام الدراسي 

املقبل مت االتفاق عليه بني الطرفني.
وأوضح الباز ان االجتماع الذي عقد 
بني وزير التعليم العالي في مصر د.هاني 
هالل واملستشـــار الثقافي في السفارة 

الكويتية في القاهرة د.عيسى األنصاري 
أسفر عن مجموعة من القرارات املهمة 
بشأن الطلبة حاملي الثانوية الكويتية 
الراغبني في الدراسة باجلامعات املصرية، 
مؤكدا حرص البلدين على العالقة في 

هذا املجال.
وأضاف انه بالنسبة للعام الدراسي 
اجلامعي 2011/2010 فقد مت قبول الثانوية 
الكويتية سنة واحدة كمرحلة انتقالية 
بعد مرحلـــة التعليم األساســـي التي 
تتمثل في املرحلة اإلعدادية في النظام 

املصري باإلضافة إلى سنتني دراسيتني 
في الثانوية. وقال الباز انه بالنســـبة 
للعام الدراســـي اجلامعـــي 2012/2011 
الكويتية  القبول للثانوية  فســـيكون 
بحد أدنى سنتني دراسيتني متتاليتني 
بعد مرحلة التعليم األساسي باإلضافة 
الى سنة دراسية في الثانوية، مشيرا 
إلى أنه بالنسبة للعام الدراسي اجلامعي 
2013/2012 فســـيكون القبول للثانوية 
الكويتية ثالث ســـنوات دراسية بعد 

د.عمرو الباز مرحلة التعليم األساسي.

مشتركو المحمول في مصر 
يتخطون ال� 60 مليونًا

ارتفع عدد مشتركي احملمول في مصر حسب آخر إحصاءات وزارة 
االتصــــاالت وتكنولوجيا املعلومات إلى 60.2 مليون مشــــترك بنهاية 
شهر أغســــطس املاضي، بزيادة 20.3% مقارنة بنفس الفترة من العام 
املاضي. وبينما اســــتمر تراجع عدد مشــــتركي اخلــــط األرضي الثابت 
بنسبة 5% تقريبا، ليصل عددهم حتى نهاية أغسطس املاضي إلى 9.9 
ماليني مشــــترك. كما زاد عدد مشتركي االنترنت في مصر بنسبة تصل 
إلى 43% مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي، بعد ان ارتفع إلى 22.1 
مليون مشــــترك. ويقول حمدي الليثي، عضو مجلس إدارة شركة دلتا 
لالتصاالت ان سوق احملمول مازالت تنمو وتتسع ألكثر من 20 مليون 

مشترك جديد خالل الفترة املقبلة.
إال أن هذا النمو في االعداد لم يقابله منو في أرباح الشــــركات التي 
شهدت انخفاضا خالل النصف األول من العام احلالي، وأرجع اخلبراء 
ذلك الشــــتعال حرب تخفيض األسعار بني الشركات الثالث خالل العام 
املاضي إضافة إلى قرارات جهاز االتصاالت اخلاصة بفصل اخلدمة عن 
أجهزة احملمول غير املطابقــــة للمواصفات، واخلطوط مجهولة الهوية 

التي وصلت إلى ما يقرب من 2 مليون خط.

الفتة حتمل صورة للرئيس املصري محمد حسني مبارك خالل وقفة احتفالية بذكرى توليه حكم مصر في 14 أكتوبر من عام 1981 نظمتها حركة »4 مايو« األربعاء املاضي

»األخبار«: مبارك قاد أكبر ملحمة في تاريخ مصر


