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السيسي يستقبل مجموعة الخرباء اليابانيني املشرفني 
على منظومة املدارس املصرية اليابانية

عبد  الرئيس  استقبل 
اليوم  السييس،  الفتاح 

الخرباء  مجموعة  الثالثاء، 
اليابانيني املرشفني عىل منظومة 
يف  اليابانية  املرصية  املدارس 
الدكتور  بحضور  وذلك  مرص، 
الرتبية  وزير  شوقي  طارق 
والتعليم والتعليم الفني، ونيفني 

فاروق املرشفة عىل وحدة املدارس املرصية اليابانية.
ورصح بسام رايض املتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، 
بأن االجتامع تناول استعراض جهود الخرباء اليابانيني، بالتنسيق 
املدرسية  اإلدارة  قواعد  إلرساء  والتعليم،  الرتبية  وزارة  مع 
“التوكاتسو”  الياباين  التعليم  أنظمة  وتطبيق  اليابان  يف  املتبعة 
داخل املنظومة الجديدة للمدارس املرصية اليابانية عىل مستوى محافظات 

الجمهورية.
اليابانيني يف هذا  الخرباء  قبل  املبذول من  الكبري  بالجهد  الرئيس  أشاد  وقد 

املرشوع القومي الحيوي الذي يأيت يف إطار اسرتاتيجية الدولة لبناء اإلنسان 
الشق  بني  يوازن  تعليمي شامل  نظام  اتباع  النشء، من خالل  منذ  املرصي 
بهدف  وذلك  واالبتكار،  التفكري  عىل  الذاتية  القدرة  تنمية  وبني  األكادميي، 
تكوين الشخصية املتوازنة لدى الطالب، وتنشئة أجيال تتمتع بقيم إنسانية 

وأخالقية تؤهلها للتفاعل اإليجايب مع املجتمع.
حرصهم  مؤكدين  الرئيس،  بلقاء  ترشفهم  عن  اليابانيون  الخرباء  أعرب  وقد 
ذلك  يف  مبا  مرص،  يف  الياباين  التعليم  نظام  أسس  ترسيخ  عىل  العمل  عىل 
عملية تدريب املعلمني وتطوير املناهج التعليمية بالتنسيق مع وزارة الرتبية 

استمرار ارتفاع اإلصابات.. “الصحة” تسجل 1011 
قائد قطار يمنع اصطدامه بعربة كارو حالة إيجابية جديدة بكورونا و51 وفاة

تعرب خط السكة الحديد.. والهيئة توجه 
رسالة للمواطنني الحكومة توافق على 8 قرارات باجتماع اليوم.. 

تعرف عليها

مصر ترسل مساعدات طبية لجمهورية 
الكونغو الديمقراطية

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء 
أكرب مجمع للبرتوكيماويات بالسخنة 

باستثمارات 7.5 مليار دوالر

السيسي يستقبل مجموعة الخرباء اليابانيني املشرفني 
على منظومة املدارس املصرية اليابانية

موقع مصر تالتني يتسلم ترخيص 
املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم يف حفل 

خاص لتسليم الرتاخيص للقنوات 
الفضائية واملواقع اإللكرتونية

رئيس مجلس اإلدارة

 محمود صالح قطامشمحمود صالح قطامش

الخميس -   17  رمضان  - 1442 هـ -  الموافق  29  ابريل  2021م العدد اإلسبوعي رقم 1205 أسسها/حممود صالح قطامش 2014
نسخة جمانية

إخبارية إلكترونية مستقلة

ناء 2018
سي

ملة
شا

ة ال
ملي

الع

 رئيس التحرير 
عاطف عبد العزيز



misrtalateen www.misrtalateen.cominfo@misrtalateen.com00201121602000misrtalateenصحيفة مرص تالتنيmisrtalateenmisrtalateen

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

الدول الغربية

القدس شهدت توترات كبرية عىل مدار 
األيام القليلة املاضية

املتحدة  لألمم  الخاص  املبعوث  يبحث 

السودانية  الخارجية  وزيرة  أفادت 
يوم  املهدي،  الصادق  مريم 
الجانب اإلثيويب يف  الثالثاء، بتعنت 
املفاوضات التي تستضيفها كنشاسا 
عاصمة الكونغو الدميقراطية بشأن 

سد النهضة.
أن  إىل  السودانية  املسؤولة  ولفتت 
كنشاسا  ملفاوضات  الختامي  البيان 
مفاوضات  يف  دار  ما  فقط  يرسد 
أن  أملها  عن  معربة  كينشاسا، 
الدميقراطية  الكونغو  تتحرك 

لتقريب وجهات النظر.
عىل  مطلعة  مصادر  كشفت 
سد  بشأن  كينشاسا  مفاوضات 

تور  األوسط  الرشق  يف  السالم  لعملية 
يف  مرصيني  مسؤولني  مع  وينسالند، 
يف  األوضاع  تطورات  األربعاء،  القاهرة، 

و”شد  خالفات  وجود  عن  النهضة 
حول  وإثيوبيا  مرص  بني  وجذب” 
الثاين  امللء  قبل  التفاوض  آليات 

للسد.
“دعوة  وجود  املصادر  ونقلت 
البيان  صياغة  إلعادة  مرصية” 
إصداره،  يفرتض  الذي  الختامي 
بشأن  خالفات  توجد  كام  الثالثاء. 
من  املقبلة  الجولة  موعد  تحديد 

مباحثات السد.
عربية”  نيوز  “سكاي  مراسل  وأفاد 
لدعوة  توجه  بوجود  الخرطوم،  يف 
األمم  إىل  لتنضم  إفريقيا  جنوب 
املتحدة والواليات املتحدة واالتحاد 

يف  الحايل  والتوتر  الفلسطينية  األرايض 
وينسالند  ووصل  غزة.  وقطاع  القدس 
إىل القاهرة الثالثاء قادما من األردن، يف 

وزيرة الخارجية السودانية:
إثيوبيا تعنتت يف مفاوضات كينشاسا

رئيس جملس اإلدارة:ـ
حممود صالح قطامش 

رئيس التحرير:ـ 
عاطف عبد العزيز

االشراف الصحفي:ـ 
دكتوره سهام جربيل
 البث االلكتروين:ـ 
 حممد مجال شرع

ترخيص اهليئة الوطنية 
لإلعالم رقم 0004
فرباير عام 2021
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مجلس  يف  الغربيون  األعضاء  رفض 
الواليات  رأسهم  وعىل  الدويل،  األمن 
املتحدة،  واململكة  وفرنسا  املتحدة 
االنتخابات  نتيجة  األربعاء  مسبقا 
يف  سوريا  يف  إجراؤها  املزمع  الرئاسية 
26 مايو، وسط اعرتاض رويس عىل هذا 

املوقف.
األمم  لدى  الفرنيس  السفري  وقال 
املتحدة نيكوال دي ريفيري خالل جلسة 
سوريا،  بشأن  األمن  ملجلس  شهرية 
مرشوعية  بأي  تعرتف  لن  “فرنسا  إّن 
إقامتها  النظام  يعتزم  التي  لالنتخابات 

نهاية مايو”.
السوريني  إدراج  دون  من  أنه  وأضاف 
“ستنظّم  االنتخابات  فإّن  الخارج،  يف 
دون  من  فقط،  النظام  رقابة  تحت 
املنصوص  النحو  عىل  دويل”  إرشاف 
عليه يف القرار 2254 (الذي تم اعتامده 

باإلجامع يف عام 2015).
ليندا  األمريكية  املندوبة  واتخذت 
توماس غرينفيلد، موقفاً مامثالً. وقالت 
إن “الفشل يف تبني دستور جديد دليل 
بانتخابات 26 مايو  أن ما يسمى  عىل 

ستكون زائفة”.
خطوات  اتخاذ  وجوب  إىل  ولفتت 
والنازحني  الالجئني  “مشاركة  أجل  من 
انتخابات  أي  يف  الشتات  و(مواطني) 
سورية”، مضيفة “لن ننخدع” طاملا مل 

يتم ذلك.
ممثلة  فاري،  سونيا  قالت  بدورها، 
اململكة املتحدة، إّن “انتخابات يف ظل 
بيئة آمنة ومحايدة، يف جو من  غياب 
الخوف الدائم، ويف وقت يعتمد ماليني 
اإلنسانية  املساعدات  عىل  السوريني 
وإمنا  سياسية،  رشعية  تضفي  ال   (…)

تظهر ازدراء بالشعب السوري”.

وكذلك كان أيضاً موقف إستونيا وغريها 
إىل  داعية  األورويب،  االتحاد  أعضاء  من 
رعاية  تحت  سوريا  انتخابات يف  إجراء 
األمم املتحدة وتشمل املعارضة والذين 
سفريها  وفق  البالد،  خارج  يعيشون 
أّن “أي  الذي أضاف  سفن يورغنسون، 

يشء آخر سيعترب مهزلة جديدة”.
نيبينزيا،  فاسييل  روسيا  مندوب  أما 
الدول  بعض  أن  املحزن  “من  فقال 
االنتخابات  لهذه  نفسها  الفكرة  ترفض 
رشعية”،  غري  أنها  بالفعل  وأعلنت 
به يف  املسموح  “التدخل غري  مستنكراً 

الشؤون الداخلية لسوريا”.
تشهد  فيام  االنتخايب  االستحقاق  ويأيت 
خلّفتها  خانقة  اقتصادية  أزمة  سوريا 
العقوبات  وفاقمتها  الحرب،  سنوات 
االقتصادي  االنهيار  عن  فضالً  الغربية، 

املتسارع يف لبنان املجاور.

يف مجلس األمن ترفض يف مجلس األمن ترفض 
“مسبقا” االنتخابات السورية“مسبقا” االنتخابات السورية

من مرص..  املبعوث الدويل للرشق األوسط يبحث التوتر بالقدس وغزة
تعيينه  منذ  له  األوىل  هي  ملرص  زيارة 
املايض.  ديسمرب  يف  املنصب  هذا  يف 
وينسالند خالل  يلتقي  أن  املقرر  ومن 
سامح  الخارجية  وزير  مرص  زيارته 
الدول  لجامعة  العام  واألمني  شكري، 
حيث  الغيط،  أبو  أحمد  العربية 
األرايض  يف  األوضاع  تطورات  سيبحث 
القدس  يف  الحايل  والتوتر  الفلسطينية 

وقطاع غزة.
أيام  بعد  العامود  باب  حواجز  إزالة 
وكان  القدس.  يف  املواجهات  من 
فرباير  منتصف  أجرى  قد  وينسالند 
املايض اتصاال هاتفيا مع وزير الخارجية 
املرصي، تطرق األخري خالله إىل جهود 
املواتية  البيئة  خلق  أجل  من  القاهرة 
الفلسطيني  الجانبني  انخراط  إلعادة 
وأعاد  التفاويض.  املسار  يف  واإلرسائييل 
التأكيد  الهاتفي  االتصال  خالل  شكري 
القضية  من  الثابت  مرص  موقف  عىل 
املرشوعة  الحقوق  ودعم  الفلسطينية، 
إقامة  إىل  وصوال  الفلسطيني،  للشعب 

من  الرابع  حدود  عىل  املستقلة  دولته 
حل  مبدأ  إىل  استنادا   ،1967 يونيو 
الدولتني ووفقا ملقررات الرشعية الدولية.

أخبار ذات صلة

بالوصول  للفلسطينيني  تسمح  إرسائيل 
ملحيط البلدة القدمية بالقدس. اإلمارات 
تعرب عن قلقها إزاء األحداث األخرية يف 
وينسالند خالل  وأعرب  املحتلة.  القدس 
االتصال عن تطلعه إىل العمل والتنسيق 
السالم  القاهرة من أجل دفع مسار  مع 
االخرتاق  وتحقيق  املقبلة،  الفرتة  خالل 
املطلوب يف عملية السالم. وأكد املنسق 
دعم  يف  مرص  دور  أهمية  عىل  الدويل 
وشامل  وعادل  دائم  حل  إىل  التوصل 
السالم  وتحقيق  الفلسطينية  للقضية 
تقديره  وكذلك  املنطقة،  يف  املنشود 
الصدع  لرأب  املستمرة  مرص  ملساعي 
الفلسطيني وتحقيق املصالحة الوطنية. 

وذلك  إفريقيا،  وجنوب  األورويب 
يف  اإلفريقي  االتحاد  ملساعدة 
سد  مبحادثات  املتعلقة  الوساطة 

النهضة.
وبحسب موفد “سكاي نيوز عربية” 
خالفات  وقعت  فقد  كنشاسا،  إىل 
االجتامع  خالل  االثنني،  عديدة، 
الوزاري املغلق بني السودان ومرص 

وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة.
الخالفات  أوىل  أن  موفدنا  وذكر 
املتحدة  الواليات  دور  يف  تجلت 
واالتحاد األورويب واألمم املتحدة يف 

املرحلة القادمة.
بالدعوة  ومرص  السودان  ويتمسك 
أمريكا  لتشمل  الوساطة  لتوسيع 
األورويب  واالتحاد  املتحدة  واألمم 
برئاسة االتحاد اإلفريقي، األمر الذي 
إثيوبيا، حيث تدعو األخرية  ترفضه 
املسارات  حسب  مراقبني  الختيار 

التفاوضية بواسطة الدول الثالث.

الوزاري  االجتامع  إن  موفدنا  وقال 
املغلق بني السودان ومرص وإثيوبيا 
أن  إىل  مشريا  تقدم،  دون  انتهى 
سيلتئمون  والري  الخارجية  وزراء 
الوفد  يجريه  تشاور  بعد  مجددا 

اإلثيويب.
وازداد ملف سد النهضة توترا، مع 
إعالن إثيوبيا نيتها البدء يف املرحلة 
الثانية من ملء خزان السد يف يوليو 
القاهرة  تعتربه  ما  وهو  املقبل، 
املايئ،  ألمنهام  تهديدا  والخرطوم 

وترى الخطوة اإلثيوبية أحادية.
املرصيني  مخاوف  وكربت 
أزمة  تداعيات  من  والسودانيني 
املياه،  من  حصتهام  عىل  السد 
السيام مع اقرتاب موعد بدء إثيوبيا 
يف امللء الثاين للسد، املقرر يف يوليو 

املقبل.
مظلة  توسيع  إىل  الخرطوم  ودعت 
التفاويض  باملسار  للدفع  الوساطة 

رباعية دولية  أن تشمل  قدما، عىل 
اإلفريقي  االتحاد  جانب  إىل  تضم 
واالتحاد  املتحدة  الواليات  من  كال 

األورويب، واألمم املتحدة.
تلعب  أن  عىل  املقرتح  هذ  وينص 
الوساطة  دور  األربعة  األطراف 
فقط  وليس  املفاوضات  وتسهيل 

املراقبة.
ورحبت دولة املصب مرص باملقرتح، 
طرحها  التي  بصيغته  وأيدته 
يقود  حل  إىل  للتوصل  السودان 
لكل  يحفظ  ملزم  قانوين  التفاق 

طرف مصالحه.
إثيوبيا رفضت جملة وتفصيال  لكن 
متمسكة  وظلت  السوداين،  املقرتح 
اإلفريقية  بالوساطة  املقابل  يف 
أن  فحسب، وذريعتُها يف ذلك هي 
تجد  أن  يجب  اإلفريقية  القضايا 

حلوال إفريقية.
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نثق بك ....
باننا  يؤكد  الرئيس  سياده  ماقدمته  كل 
!!!!! بقراراتك    نثق  املحروسه  ارض   عيل 

ال تتعجل صديقي القارئ وتتهمني بالطبل 
عقلك  وامنحني  العزف  و  الغناء  او  والزمر 
املعلبه  والقناعات  العواطف  واترك  لثواين 
.....فقد وعدنا بان يحافظ عيل مصالحنا يف 
وهانحن  فعل  وقد  املتوسط  االبيض  البحر 
للغاز  املصدره  ــدول  ال ضمن   دخلنا  قد 
ويف  زهــر  حقل   يف  االكتشافات  ببعض 
امــوال مرص  عيل  ..خشينا  اخــري   حقول  
وتحدث  الغواصات  تشرتي  رايناك  عندما 
اول  ترتيب  يف  تدخلنا  بك  واذا  الطائرات 
العسكريه  القوه  ناحيه  من  دول  عرشه 
الوقت  ذلك  يف  جميعا  العجب  واصابنا 
اننا كنا عيل  ماحاجتنا لذلك حتي نكتشف 
نحمي  صــواب  عيل  سيادتك  وكنت  خطأ 
مصالحنا االسرتاتيجية ونقف نفتخر بجيشنا 
الليبي  للجيش  داعام  سيادتكم  ........كنت 
بقياده حفرت وكنا نقول مالنا وليبيا لنكتشف 
يد  ويف  سيناء  يف  يحاربنا  الذي  السالح  ان 
حفرت  يقف  حتي  ليبيا  من  قادم  االرهابني 
يف مواجهه الجامعات املتطرفه التي تعادي 
مرص لنعرف اهميه قرارك  عيل عكس ماكنا 
راسام  باصبعك   ارشت  .......وعندما  نفكر 
نحن  نقول  وكنا  احد  اليتجاوزه  احمرا  خطا 
ذاهبون للحرب يف ليبيا واذا بخطك االحمر 
الدوله  وتنجح  الطالسم  ويفك  العقد  يحل 
الليبيه يف تغيري قياداتها وسياساتها محرتمه 
الجوار املرصي والعمق االسرتاتيجي املرصي 
مصطفي  دكتور  الحكومه  رئيس  ويذهب 
لالتفاق  ليبيا  ايل  كلها  والحكومه  مدبويل 
عيل كيفيه التعاون وحاميه املصالح املرصيه 
اتفاق  وعقدت  تركيا  عيل  وملا صربت   .......
الرتسيم للحدود البحريه  مع اليونان وقربص 
املتوسط  يف  املجهول  ايل  نذهب  ان  خشينا 
والدوله  اتفاقنا  نكمل  ياسيدي  بنا   واذا 
صلفها  عن  تتخيل  مستوياتها  بكل  الرتكيه 
........وقــد  املرصي  الود  طالبه  وغرورها 
وعدتنا  بالتعمري  واذا به ينترش يف كل ربوع 
وأنشأت  للعشوائيات  تصديت  املحروسه 
الحياه  واعدت  والجامعات  الجديده  املدن 
والكباري  الطرق  بفتح  القاهره  داخل  ايل 
ليشهد  للريف  واتجهت  املشاريع  واقمت 
عيل يديك بداية تنميه قد افتقدها عرشات 
عليك  بالله  وغريها   وغريها   .... السنني 
يف  مرص  بحق  ستايت  بانك  اثق  ال  فكيف 
املياه وستحمي مصالحها وستصل ايل حل يف 
كل  عيل  الحفاظ  يف  الغايه  يحقق  النهايه  
نقطه مياه كانت تاتينا ....... سيادة الرئيس 
انا املواطن املرصي ومعي املاليني  نثق بك 
فقد وعدتنا سابقا ومل تخلف وعدك وكنت 
دوما واملصلحه الوطنيه ايل جوارك وغايتك 
مرص  ايل  الله  بتوفيق  بنا  فاميض  وهدفك 
املستقبل قائد مسريتها وباعث نهضتها ونحن 
وقوة  ووقــوده  يكون  مهام  قرارك  داعمني 
دفعه .....بقيت كلمه انقلها حرفيا  وانا اتابع 
بعد  من  شنقول  بني  اقليم  يف  االضطرابات 
اقليم التيجراي ويف اقليم االورومو .... كلمه 
الجديد  االمرييك  املبعوث  فيلتامن  قالها 
للمنصب،  اختياره  منذ  له  مقابلة  أول  يف 
كانت  وإذا  نسمة.  بها 110 ماليني  »إثيوبيا 
التوترات فيها ستؤدي إىل رصاع أهيل واسع 
ستبدو  سوريا  فإن  تيغراي،  يتجاوز  النطاق 
مثل لعب األطفال باملقارنة«. انتهي .... هي 
كلمه   اهمس بها يف اذان رشكاؤنا يف مياه 
النيل يف اثيوبيا ناصحا  باالحتكام ايل العقل 
فالميكن ان تبنوا نهضه يف بالدكم كام تدعون 
وتهدمون حضارة بالد عمرها االف السنني .

 حاول تفهم 
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مرشوع  عىل  ــوزراء  ال مجلس  وافق 
بشأن  الجمهورية  رئــيــس  ــرار  قـ
األرايض  من  أرض  قطعة  تخصيص 
للدولة،  خاصة  ملكية  اململوكة 
الدير  بناحية  فدان،   14.9 مبساحة 
الغرىب باملحروسة مبحافظة قنا، وذلك 
إقامة محطة وسيطة  الستخدامها ىف 
ضوء  يف  وذلك  الصلبة،  للمخلفات 
تخصيص  برسعة  الحكومة  توجيهات 
األرايض الالزمة إلقامة مدافن صحية، 
مختلف  يف  ثابتة  وسيطة  ومحطات 

املحافظات.
عىل  ــوزراء  ــ ال مجلس  وافـــق  كــام 
مرشوع قرار رئيس الجمهورية بشأن 
األرايض  من  أرض  قطعة  تخصيص 
للدولة،  خاصة  ملكية  اململوكة 
كفر  مبحافظة  فدان،   82.2 مبساحة 
إقامة  ىف  الستخدامها  وذلك  الشيخ، 
الدفن  وأنشطة  للمخلفات  مصنع 

الصحي للمخلفات الصلبة.
مرشوع  عىل  الوزراء  مجلس  ووافق 
قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 
بعض املساحات من األرايض اململوكة 
ملكية خاصة للدولة، منها مساحة 20 
فداناً، بناحية يوسف الصديق، لصالح 
محافظة الفيوم، الستخدامها يف إقامة 
فدان   0.84 ومساحة  صحي،  مدفن 

األقرص،  مبحافظة  إسنا،  مركز  ناحية 
إقامة محطة وسيطة  الستخدامها يف 
 89.59 ومساحة  املخلفات،  لتجميع 
مبحافظة  فارسكور،  ناحية  ــدان،  ف
مصنع  إقامة  يف  دمياط، الستخدامها 

لتحويل املخلفات إىل طاقة.
القرارات  ــوزراء  ال مجلس  واعتمد 
اجتامع  عن  الــصــادرة  والتوصيات 
املنعقدة  الوزارية  الهندسية  اللجنة 
بشأن  الــجــاري،  أبريل   21 بتاريخ 
للرشكات  املــبــارش  بــاألمــر  اإلســنــاد 
ــاد، وذلــك  أو زيـــادة أوامـــر اإلســن
من  لالستفادة  ــامل  األع الستكامل 
لعدد  إنفاقها  تم  التي  االستثامرات 
اإلسكان  ــوزارات:  ــ ل مــرشوعــاً   51
العمرانية،  واملجتمعات  واملرافق 
والتعليم  والسكان،  والصحة  والنقل، 
العايل والبحث العلمي، عىل أن تكون 
الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة 

األسعار.
التوصيات  الــوزراء  مجلس  واعتمد 
املنازعات  إنهاء  لجان  عن  الصادرة 
الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 
يتم  التى  املنازعات  من  منازعة   28
الجهات  بني  تسويتها  عىل  العمل 

الحكومية دون اللجوء إىل القضاء.
ووافق مجلس الوزراء عىل رشاء جهاز 

تحت  الفوتوفولتية  الخاليا  اختبار 
حرارة  ودرجات  مختلفة  إشعاعات 
مركز  ملــرشوع  واملطلوب  مختلفة، 
بكلية  الفوتوفولتية  للخاليا  متميز 

الهندسة – جامعة أسوان.
طلب  عىل  ــوزراء  ال مجلس  ووافــق 
أرض  قطعة  القليوبية رشاء  محافظة 
قرية  بناحية  وذلك  خاصة(،  )أمالك 
مرصفا مركز بنها؛ بغرض إنشاء محطة 
لخدمة  املخلفات  لتجميع  وسيطة 
املجاورة،  املدن  ومراكز  بنها  مركز 
ملحة  رضورة  لوجود  نظرا  ــك  وذل
للنهوض مبنظومة النظافة باملحافظة، 
وملا سيكون إلنشاء هذه املحطة من 
أثر كبري عىل رفع كفاءة عمليات نقل 
املخلفات من مركز بنها ومراكز املدن 

املجاورة.
مرشوع  عىل  الوزراء  مجلس  ووافق 
بشأن  ــوزراء،  ال مجلس  رئيس  قرار 
تخصيص قطعتي أرض من املساحات 
اململوكة للدولة ملكية خاصة لصالح 
وذلــك  ــر؛  األحــم البحر  محافظة 
الستخدامهام يف أنشطة الدفن الصحي 
مساحة  وهام:  الصلبة،  للمخلفات 
5.35 فدان تعادل 22496 مرتا مربعا 
ناحية طريق مرىس علم/ إدفو الكيلو 
إقامة مدفن  مرت 20؛ الستخدامها يف 

 150.51 ومساحة  صحي، 
فدان تعادل 632297 مرتا 
مربعا، ناحية جنوب مدينة 

الكيلو  بجهة  سفاجا 
وذلك   ،23 مرت 

الستخدامها يف 
مدفن  إقامة 

صحي.

للقوات  العامة  القيادة  أصدرت 
نقل  طائرة  بإقالع  أوامرها  املسلحة، 

حديد  لسكك  القومية  الهيئة  أعلنت 
 906 رقم  قطار  أثناء مسري  أنه  مرص، 

القاهرة  رشق  قاعدة  من  عسكرية 
“نديجيل  مطار  إىل  متجهة  الجوية 

اإلسكندرية/القاهرة يوم 2021/4/27، 
يف  املسري  أثناء  القطار  قائد  فوجئ 

فريوس  من  متعافًيا   643 خروج  والسكان،  الصحة  وزارة  أعلنت 
كورونا من املستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية الالزمة 
ومتام شفائهم وفًقا إلرشادات منظمة الصحة العاملية، لريتفع إجاميل 

املتعافني من الفريوس إىل 169308 حالة حتى أمس األربعاء.
والسكان  الصحة  وزيرة  مساعد  مجاهد،  خالد  الدكتور  وأوضح 
لإلعالم والتوعية، واملتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1011 
وذلك  للفريوس،  معملًيا  تحاليلها  إيجابية  ثبتت  جديدة  حاالت 
ضمن إجراءات الرتصد والتقيص والفحوصات الالزمة التي تُجريها 
العاملية، الفًتا إىل وفاة 51  الوزارة وفًقا إلرشادات منظمة الصحة 

حالة جديدة.
وقال “مجاهد” إنه طبًقا لتوصيات منظمة الصحة العاملية الصادرة 
أيام من  املرضية ملدة 10  األعراض  زوال  فإن  مايو 2020،  يف 27 

اإلصابة يعد مؤرًشا لتعايف املريض من فريوس كورونا.
وذكر “مجاهد” أن إجاميل العدد الذي تم تسجيله يف مرص بفريوس 
كورونا املستجد حتى األربعاء، هو 225528 من ضمنهم 169308 

حالة تم شفاؤها، و 13219 حالة وفاة.

مصر ترسل مساعدات طبية لجمهورية 
الكونغو الديمقراطية

قائد قطار يمنع اصطدامه بعربة كارو تعرب خط 
السكة الحديد.. والهيئة توجه رسالة للمواطنني

بطولة مصرية يف أمريكا.. السائق 
أحمد شعبان يعرتض سيارة قاتل 

ويقبض عليه

الحكومة توافق على 8 قرارات باجتماع اليوم.. تعرف عليها

الكونغو  بجمهورية  بكنشاسا” 
من  كبرية  كميات  تحمل  الدميقراطية 
املساعدات الطبية املتمثلة يف األدوية 
من  واملقدمة  الطبية  واملستلزمات 
جمهورية  إىل  والسكان  الصحة  وزارة 

الكونغو الدميقراطية.
الرئيس  لتوجيهات  تنفيذا  ذلك  يأيت 
عبدالفتاح السييس، رئيس الجمهورية 
ويف  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد 
إطار استمرار الدعم والتضامن املرصي 
ىف  والشقيقة  الصديقة  الدول  مع 

مختلف األزمات واملحن.
عىل  تأكيدا  املساعدات  تلك  تأيت  كام 
بني مرص  تجمع  التي  العالقات  عمق 
من  وانطالقا  الدميقراطية  والكونغو 
القارة  دول  تجاه  الرائد  مرص  دور 
واألزمات  املحن  أوقات  يف  األفريقية 
وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.

بعربة  وقليوب،  سنديون  بني  املسافة 
مكان  من  الخطوط  تعرب  بدابة  كارو 
بني  ما   21 بكم  للعبور  معد  غري 

سنديون وقليوب.
القطار  قائد  متكن  الفور  وعىل 
أمام  الرسيع  الرباط  من  ومساعده 
االصطدام  وقوع  وتفادى  العربة 
الالزمة  اإلجراءات  واتخذ  بالقطار، 

لتأمني سالمة مسري القطارات.
املركبات  بقائدى  الهيئة  وتهيب 
خطوط  عبور  أثناء  الحذر  توخى 
بالعبور  وااللتزام  الحديدية  السكك 
وإتباع  لذلك  املخصصة  األماكن  من 
تعليامت الهيئة ىف هذا الشأن حفاظاً 
وركاب  مسري  وسالمة  سالمتهم  عىل 

القطارات.

كلمةالعدد
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شمال سيناء تواصل احتفاالتها بذكرى 
التحرير والعيد القومى بافتتاح املشروعات

شكري: قلق مصري جراء تصاعد وترية االعتداءات يف القدس

كتب فيصل ابو هاشم
واصلت محافظة شامل سيناء ( اليوم ) 
احتفاالتها بذكرى تحرير سيناء وعيدها 
محمد  الدكتور  افتتح  حيث   .. القومى 
شامل  محافظ  شوشة  الفضيل  عبد 
الخوىل  هشام  اللواء  يرافقه   ) سيناء 
مستشار  اليامىن  وعدىل  املحافظ  نائب 
عددا   ( سيناء  وسط  ملنطقة  املحافظ 
مركزى  ىف  الخدمية  املــرشوعــات  من 
سيناء  وســط  مبنطقة  ونخل  الحسنة 
أسامة  اللواء  من  كل  بحضور  وذلك   ،
أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة 
رئيس  محمد  فرج  سليامن   ، الحسنة 
وعواقل  ومشايخ   ، نخل  ومدينة  مركز 
املنطقة والقيادات والرموز .. اىل جانب 
اللواء مهندس سعيد بدة رئيس مجلس 
ادارة رشكة مياه الرشب والرصف الصحى 
والعضو املنتدب ، الدكتور أحمد طارق 

شكري،  سامح  الخارجية  وزيــر  بحث 
األمــم  مبعوث  مــع  ــاء،  ــع األرب الــيــوم 
املتحدة الخاص بعملية السالم يف الرشق 
ُمستجدات  وينسالند،  تــور  ــط  األوس
قُدًما  الدفع  وُسبل  الفلسطينية،  القضية 
الفلسطيني  الجانبني  بني  السالم  مبسار 

واإلرسائييل.
املُتحدث  حافظ  أحمد  السفري  ورصح 
بأن  الخارجية،  وزارة  باسم  الرسمي 
املرصية  الرؤية  استعرض  شكري  الوزير 
الرامية  القاهرة  وجهود  الصدد،  هذا  يف 
الحوار  الستئناف  مواٍت  ُمناخ  توفري  إىل 
شامل  تفاويض  مسار  إطالق  إىل  وصواًل 

الزكاة  لبيت  األزهــر  شيخ  مستشار 
رضــوان  حمزة   ، ــرصى  امل والصدقات 
املهندس   ، والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل 
منطقة  رئيس  محمد  ابراهيم  ناجى 
املهندس مصطفى   ، تعمري شامل سيناء 
والرصف  املياه  قطاع  رئيس  الفتاح  عبد 
أحمد  املهندس   ، سيناء  بشامل  الصحى 
التعليمية  األبنية  فرع هيئة  رئيس  سامل 
بشامل سيناء ، عالء الدين سمرى مدير 
عام التموين ، الشيخ محسن أبو القاسم 
للعلوم  األزهرية  املنطقة  عام  مدير 
مصطفى  الشيخ   ، والعربية  الرشعية 
الوعظ  منطقة  مدير  العريف  أحمد 

بشامل سيناء .
القيادة  اهتامم  عىل  املحافظ  ــد  وأك
بتنمية  الدولة  أجهزة  وجميع  السياسية 
وسط  منطقة  خاصة   .. سيناء  وتعمري 
بتوفري  االهــتــامم  اىل  مشريا   .. سيناء 
مرافق الخدمات الرضورية وحياة كرمية 
القيادة  لتوجيهات  طبقا  للمواطنني 

السياسية .
تم  الحسنة  مركز  ىف  أنــه  اىل  وأشــار 
افتتاح محطة تحلية مياه آبار القسيمة 

الدويل  القانون  مرجعيات  أساس  عىل 
ومقررات الرشعية الدولية ذات الصلة.

وزارة  باسم  الرسمي  املُتحدث  وأضاف 
إىل  تطرق  شكري،  الوزير  أن  الخارجية، 
مع  تبذلها مرص  التي  املُشرتكة  املساعي 
إطار  يف  وأملانيا  فرنسا،  األردن،  من  كل 
التواصل  عىل  وحرصها  ميونخ”،  “صيغة 
واإلرسائييل  الفلسطيني  الجانبني  بني 
الثقة ومبا  بناء  توفري إجراءات  من أجل 

يسمح بإطالق املفاوضات بينهام.
الخارجية مجددا عن قلق  وأعرب وزير 
يف  االعتداءات  وترية  تصاعد  جراء  مرص 
مدينة القدس، ورضورة وقف االنتهاكات 

بطاقة 500 مرتا مكعبا ىف اليوم ، افتتاح 
جراجات ومخازن حملة مجلس املدينة .
مصطفى  املهندس  أكد   .. جانبه  ومن 
والرصف  املياه  قطاع  رئيس  الفتاح  عبد 
املحطة  أن  عىل  سيناء  بشامل  الصحى 
خام  مياه  خزان   ، تحلية  محطة  تضم 
مياه  خــزان   ، مكعبا  مرتا   300 بطاقة 
خزان   ، مكعبا  مرتا   200 بطاقة  محالة 
مكعبا  مرتا   135 بطاقة  مرفوضة  مياه 
 .. مكعبا  مرتا   135 بطاقة  رى  وخزان   ،
مبنى   ، التحليٌة  وحدة  عنرب  عىل  عالوة 
ومخزن  وورشة  ادارى  مبنى   ، الكهرباء 
تناضح  ووحدة   ، تربيد  أبراج   ، ومعمل 
عكىس مبشتمالتها من : فالتر وطلمبات 
واملرفوضة  املحالة  املياه  وطلمبات   ،
والقياس  التحكم  وأعــامل   ، والتغذية 

واألرىض .
كمية  زيادة  اىل  تهدف  أنها  اىل  وأشار 
املياه املنتجة ألهاىل قرية القسيمة مبركز 

الحسنة ىف وسط سيناء .
افتتاح جراجات  تم   .. أخرى  ومن جهة 
ومخازن خاصة مبجلس مدينة الحسنة ، 
( وهى عبارة عن عدد 10 مخازن و 5 
جراجات ومبنى ادارى ومنظومة اطفاء 
 3400 مساحة  عىل   ( مرافبة  ومنظومة 
ماليني   8 حــواىل  وبتكلفة  مربعا  مرتا 
شملت  نخل  ومدينة  مركز  .وىف  جنيها 
االفتتاحات مجمع معاهد نخل األزهرى 
 785 و  ألف   253 و  مليون   14 بتكلفة 
جنيها ، ويضم املجمع 3 معاهد أزهرية 
واعــدادى  ابتداىئ   ) املراحل  مبختلف 
والعاملني  للمعلمني  واسرتاحة   ( وثانوى 
نرش  بهدف  املجمع  انشاء  تم  حيث   ..
التعليم األزهرى ىف منطقة وسط سيناء 
.. كام تم افتتاح ادارة متوين نخل بهدف 
للمواطنني  التموينية  الخدمات  توفري 
عليها ىف منطقة وسط  الحصول  وتيسري 

التي تستهدف الهوية العربية اإلسالمية 
وتغيري  ومقدساتها  للمدينة  واملسيحية 

الوضع التاريخي والقانوين القائم.
واتفق الوزير شكري مع املسئول األممي 
عىل أهمية تكثيف االتصاالت يف املرحلة 
القادمة لتفادي أي تصعيد يف القدس أو 

قطاع غزة.
وأكد شكري، دعم مرص للجهد املتواصل 
بهدف  األممي  املبعوث  به  يقوم  الذي 
حل  إطــار  يف  الــســالم  عملية  إحــيــاء 
األمن  ركائز  تدعيم  وبهدف  الدولتني، 

واالستقرار يف املنطقة.
من جانبه، عرب وينسالند عن تقديره ملا 
باستئناف  الدفع  القاهرة يف إطار  تبذله 
املصالحة  تحقيق  ــالم،  ــس ال جــهــود 
وترية  الستمرار  وتطلعه  الفلسطينية، 

التنسيق والتشاور مع مرص.
املُتحدث  حافظ  أحمد  السفري  ورصح 
بأن  الخارجية،  وزارة  باسم  الرسمي 
املرصية  الرؤية  استعرض  شكري  الوزير 
الرامية  القاهرة  وجهود  الصدد،  هذا  يف 
الحوار  الستئناف  مواٍت  ُمناخ  توفري  إىل 
شامل  تفاويض  مسار  إطالق  إىل  وصواًل 
الدويل  القانون  مرجعيات  أساس  عىل 

ومقررات الرشعية الدولية ذات الصلة.

كتب محمد فايز 

وزير  شعراوى  محمود  اللواء  عقد 
اللواء  مع  اجتامعاً   ، املحلية  التنمية 
القليوبية  محافظ  الهجان  عبدالحميد 

وذلك مبقر الوزارة .
املرشوعات  متابعة  اللقاء  وشهد 
املحافظة  أرض  عىل  الجارية  التنموية 
املجاالت  كافة  املواطنني ىف  تهم  والتى 
استعرض  حيث   ، والحيوية  الخدمية 
شعراوي والهجان املرشوعات املقرتحات 
املاىل  للعام  االستثامرية  الخطة  ىف 
املقبل، وكذا املوقف التنفيذي للخطط 

االستثامرية لعام 2020 -2021.
عىل  املحلية  التنمية  وزير  أكد  و 
ملعدالت  املستمرة  املتابعة  أهمية 

مصطفى  الدكتور  شهد 
مجلس  رئيس  مدبويل 
األربعاء،  اليوم  الوزراء، 
إنشاء  عقد  توقيع  مراسم 
أكرب مجمع للبرتوكيامويات 
الصناعية  باملنطقة  يقام 
باملنطقة  السخنة  بالعني 
االقتصادية لقناة السويس، 
الدولة  خطة  إطار  يف 
احتياجات  لسد  املرصية 
من  املحلية  السوق 

والبرتوكياموية،  البرتولية  املنتجات 
التنمية  رشكة  بني  التوقيع  تم  حيث 
لقناة  االقتصادية  للمنطقة  الرئيسية 
السويس، ورشكة البحر األحمر للتكرير 
عبد  املهندس  والبرتوكيامويات.ووقع 
إدارة  مجلس  رئيس  رفاعي  النارص 
للمنطقة  الرئيسية  التنمية  رشكة 
واملهندس  السويس،  لقناة  االقتصادية 
املنتدب  العضو  عبادي،  عيل  محمد 
للتكرير  الوطنية  األحمر  البحر  لرشكة 

قال الدكتور غيث فريز، مدير مكتب 
الدول  يف  للعلوم  اإلقليمي  اليونسكو 
تنفيذ  إىل  تسعى  مرص  إن  العربية 
تحقيق  عــىل  تعمل  اسرتاتيجيات 
البحث  يف  الجنسني  بــني  ــســاواة  امل
مرص  أن  إىل  مشريا  واالبتكار،  العلمي 
بني  املساواة  تحقيق  من  نسبيا  قريبة 
تبلغ  حيث  العلوم  مجال  يف  الجنسني 
 ،%43 من  يقرب  ما  الباحثات  نسبة 

رئييس  مكون  املرأة  أن  يؤكد  ما 
املجتمع ولكن هناك حاجه  يف 

لتمكينهن بشكل أكرب.
الحلقة  خــالل  ذلــك  جــاء 

برنامج  عن  النقاشية 
من  يونسكو  “لوريال 
العلم  يف  املــرأة  أجل 

نظمها  ــي  ــت وال ــرص”،  مـ
مكتب اليونسكو اإلقليمي مبناسبة 

الرابعة  للنسخة  التقديم  باب  فتح 
يستمر  والذي  مرص،  يف  الربنامج  من 
 30 وحتى  ــايض  امل ــارس  م شهر  من 
يونيو القادم، عىل أن يتم اإلعالن عن 
الحاصالت عىل الزمالة يف شهر نوفمرب 

من العام الحايل.
املرصية  الحكومة  بجهود  وأشاد غيث 
الجنسني  ــني  ب املــســاواة  لتحقيق 
وتحديث االسرتاتيجية القومية للعلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار 2030 من قبل 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
والتي تستهدف دعم التنمية البرشية 
وتطوير البنية التحتية لالرتقاء بالبحث 
وخطط  بالصناعة  وربطه  العلمي 

التنمية واالحتياجات االجتامعية.
وأكد أن اليونسكو ال يعترب أن املساواة 

دخولها  لرسعة  املرشوعات  تنفيذ 
خاصة  معوقات  أي  وإزالة  الخدمة 
بالتنفيذ مبا يساعد عىل تحسني جودة 
االلتزام  رضورة  وكذا  املواطنني  حياة 
باملواصفات الفنية للمرشوعات الجارية 

وفقاً للجودة واملواصفات املطلوبة .
شعراوى  محمود  اللواء  استعرض  كام 
جهود  الهجان  عبدالحميد  واللواء 
خدمة  مستوى  تحسني  ىف  املحافظة 
النظافة ورفع كفاءة منظومة املخلفات 
الصلبة مبا يحقق رضا املواطنني ويساعد 
تم  حيث   ، صحتهم  عىل  الحفاظ  يف 

املهندس  وبحضور  والبرتوكيامويات، 
والرثوة  البرتول  وزير  املال  طارق 
رئيس  زيك،  يحيى  واملهندس  املعدنية، 
االقتصادية  للمنطقة  العامة  الهيئة 

لقناة السويس.
مجمع  إنشاء  بهدف  التوقيع  ويأيت 
من  مجموعة  وإنتاج  للتكرير  صناعي 
ذات  والكياموية  البرتولية  املنتجات 
والبويل  إيثلني  كالبويل  املضافة  القيمة 
السفن  ووقود  اسرت  والبويل  بروبلني 

الحقوق  إحــدى  فقط  الجنسني  بني 
اإلنسانية األساسية ولكنها أيضا أساسا 
واملستدامة  السلمية  املجتمعات  لبناء 
عىل  العمل  االلــتــزام  هــذا  ويتضمن 
العلوم  يف  ــرأة  املـ مشاركة  ــادة  زيـ

والتكنولوجيا والبحث واالبتكار.
البحث  بني  فجوة  “هناك  فريز:  وقال 
واالحتياجات  ناحية  مــن  والعلم 
ناحية  من  واالجتامعية  االقتصادية 
استثامر  زيـــادة  مــع  ولكن  أخـــرى، 
جديدة  مجاالت  يف  الحكومات 
الخرضاء  واملــدن  كالطاقة 
االهتامم  وكذلك 
لتصنيع  با

املحىل 
يف  سيساهم 

خلق املزيد من الفرص 
واالبتكار،  العلمي  للبحث 

وهذا ما يقدمه برنامج لوريال يونسكو 
من أجل املرأة يف العلم مرص من دعم 

مادي ومعنوي للباحثات “.

يونسكو  “لوريال  برنامج  أن  وأوضح 
إىل  يهدف  العلم”  يف  املرأة  أجل  من 
مساهمتها  وإبــراز  املرأة  دور  تعزيز 
ــادة  وزي العلمي،  البحث  مجال  يف 
أجل  من  العلوم  مجال  يف  مشاركتها 
يف  ــادالً  ع متثياًل  ــرأة  امل متثيل  ضــامن 
مجال  يف  القيادية  املناصب  جميع 

الالزمة  األراىض  قطع  موقف  مناقشة 
إلقامة مصانع لتدوير املخلفات الصلبة 
ومحطات وسيطة وخاليا الدفن الصحى 
التعامل  جهود  وكذا  للمخلفات  اآلمن 
باملحافظة  والبناء  الهدم  مخلفات  مع 
والتعاون مع بعض الرشكاء الدوليني ىف 

هذا امللف عىل أرض القليوبية .
وشهد االجتامع أيضاً استعراض املوقف 
املخططة  للمرشوعات  التنفيذي 
الجاري تنفيذها يف إطار برنامج تطوير 
الرئاسية  املبادرة  املرصي ضمن  الريف 

املنتجات  من  وغريها 
والكياموية،  البرتولية 
عىل  املرشوع  يقام  حيث 
مرت  مليون   3,56 مساحة 
مربع ضمن الحيز الجغرايف 
الرئيسية  التنمية  لرشكة 
املنطقة  مطوري  أهم  أحد 
االقتصادية بالقطاع الجنويب 
بتكلفة  السخنة،  بالعني 
استثامرية 7,5 مليار دوالر 
من  الغرض  ويعد  أمرييك، 
قيمة  تحقيق  الصناعي  املجمع  هذا 
مضافة مرتفعة يف هذه الصناعة، وسد 
احتياجات السوق املحلية من منتجات 
الدولة  واردات  وتقليل حجم  املرشوع 
خلق  إىل  باإلضافة  املنتجات  تلك  من 
فرص تصديرية للمواد املنتجة، وتوطني 

هذه الصناعة.
املال،  طارق  املهندس  أكد  جهته،  من 
أن  املعدنية،  والرثوة  البرتول  وزير 

العلوم  إىل  بحاجة  العامل  ألن  العلوم، 
والعلوم بحاجة إىل املرأة.

تقّدما كبريا  الربنامج حقق  أن  وأضاف 
منذ  العلم  يف  املرأة  مشاركة  دعم  يف 
إطالقه منذ 23 عاما، حيث بلغ إجاميل 
 3500 الزمالة  عىل  الحاصالت  عدد 
باحثة من 117 دولة حول العامل، كام 
حصلت 117 باحثة عىل درجة تكريم 
ومن  العلوم  مجال  يف  لنجاحهّن  عليا 
عىل  حائزات  باحثات  خمس  بينهّن 

جوائز نوبل.
من  مختار،  نهلة  أكدت  جانبها،  ومن 
الربنامج  أن  مرص(  لوريال  برنامج   (
التميز  رئيسية وهي  قيم  بثالث  يهتم 
املهنية،  واألخــالق  والتنوع  العلمي، 
من  املرصية  النسخة  إطالق  تم  وقد 
الربنامج يف عام 2018 بالتعاون 
العلمي  البحث  أكادميية  مع 
ومكتب  مرص  يف  والتكنولوجيا 

اليونسكو اإلقليمي.
عىل  الحاصالت  عدد  أن  إىل  وأشارت 
الربنامج تجاوز من مرص إىل 24 باحثة 
سواء عىل املستوى العاملي أو اإلقليمي 
كافة  توفري  عىل  ونعمل  املحيل،  أو 
مشاركة  لتسهيل  املتاحة  اإلمكانات 
تقديم  من  يتمكن  ليك  املتسابقات 
العلمية  البحوث  أفضل ما لديهن من 
تخدم  التي  الجديدة  واالبتكارات 

املجتمع.
وبدورها، أكدت الدكتورة منه الصرييف، 
أن   ،2017 عام  املنحة  عىل  الحاصلة 
لوريال  برنامج  زمالة  عىل  حصولها 
يونسكو من أجل املرأة يف العلم مرص 

فيصل ابو هاشم شمال سيناء

اليونسكو:  مرص قريبة نسبيا من تحقيق 
املساواة بني الجنسني يف مجال العلوم

وزير التنمية املحلية يتابع مع محافظ القليوبية تطورات 
منظومة املخلفات وتنفيذ مشروعات برنامج تطوير الريف املصرى

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء أكرب مجمع 
للبرتوكيماويات بالسخنة باستثمارات 7.5 مليار دوالر
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رئيس  مدبويل،  مصطفى  الدكتور  شهد 
توقيع  مراسم  اليوم،  الوزراء،  مجلس 
عقد إنشاء أكرب مجمع للبرتوكيامويات 
يقام باملنطقة الصناعية بالعني السخنة 
السويس،  لقناة  االقتصادية  باملنطقة 
لسد  املرصية  الدولة  خطة  إطار  يف 
من  املحلية  السوق  احتياجات 
 ، والبرتوكياموية  البرتولية  املنتجات 
التنمية  رشكة  بني  التوقيع  تم  حيث 
لقناة  االقتصادية  للمنطقة  الرئيسية 
السويس، ورشكة البحر األحمر للتكرير 
بالتوقيع  وقام  والبرتوكيامويات. 
رئيس  رفاعي،  النارص  عبد  املهندس 
الرئيسية  التنمية  رشكة  إدارة  مجلس 
السويس،  لقناة  االقتصادية  للمنطقة 
العضو  عبادي،  عيل  محمد  واملهندس 
الوطنية  األحمر  البحر  لرشكة  املنتدب 
وبحضور  والبرتوكيامويات،  للتكرير 
البرتول  وزير  املال،  طارق  املهندس 
يحيى  واملهندس  املعدنية،  والرثوة 
للمنطقة  العامة  الهيئة  رئيس  زيك، 
ويأيت  السويس.  لقناة  االقتصادية 
صناعي  مجمع  إنشاء  بهدف  التوقيع 
للتكرير وإنتاج مجموعة من املنتجات 
القيمة  ذات  والكياموية  البرتولية 
بروبلني  والبويل  إيثلني  كالبويل  املضافة 
والبويل اسرت ووقود السفن وغريها من 
حيث  والكياموية،  البرتولية  املنتجات 
يقام املرشوع عىل مساحة 3,56 مليون 
الجغرايف لرشكة  الحيز  مرت مربع ضمن 
مطوري  أهم  أحد  الرئيسية  التنمية 
الجنويب  بالقطاع  االقتصادية  املنطقة 
 7,5 استثامرية  بتكلفة  السخنة،  بالعني 

املالية:
دفعتنا  ــة  ــصــادي ــت االق املــكــتــســبــات 
عىل  أعباء  بال  الهيكلية  لإلصالحات 
املاىل  االستقرار  عىل  الحفاظ  املواطنني 
العجز  وخفض  النمو  استدامة  لضامن 
املوازنة  عجز  خفض  ىف  نجحنا  والدين 
إىل %7.9  عام 2015/ 2016  من %12.5 
عام 2019/ 2020 ونتوقع أن يصل %6.7 
العجز  القادم تحويل  املايل  العام  بنهاية 
األوىل 3.5% من الناتج املحىل إىل فائض 

أوىل 1.8% عام 2019/ 2020
من   %1 األوىل  الفائض  يصل  أن  نتوقع 
الحاىل  العام  نهاية  مع  املحىل  الناتج 
التضخم  املقبل  املاىل  العام  ىف  و%1.5 
السنوي تراجع إىل 4.5% يف مارس 2021 
احتياطي   2016 عام   %23.3 من  بدالً 
النقد األجنبي تجاوز 40 مليار دوالر ىف 
شهور   7 من  أكرث  ليغطي   2021 أبريل 
السلعية والخدمية  الواردات  من فاتورة 

إىل  تراجعت  البطالة  معدالت 
بدالً   2020 ديسمرب  يف   %7.2
 2013 عام  خالل   %13.3 من 
تعزيز اإلنفاق عىل املرشوعات 
مستوى  لتحسني  التنموية.. 
»الخزانة«  املواطنني  معيشة 
أسعار  تثبيت  عبء  تتحمل 
الكهرباء والغاز للصناعة مبقدار  
10 مليار جنيه خالل 3 سنوات 
العام املاىل الجديد يشهد ألول 

مرة إعداد »موازنة متوسطة« متتد لثالثة 
العامة«  »املوازنة  قانون  دمج  سنوات 
و»املحاسبة الحكومية« ىف »املالية العامة 
قطعنا  املميكنة  النظم  ملواكبة  املوحد« 
شوطًا كبريًا ىف رقمنة منظومتى الرضائب 
منصة  املاضيني  العامني  والجامرك خالل 
مميكنة«  موحدة  رضيبية  ــراءات  »إج
وكبار  املمولني  ومتوسطى  كبار  مبركز 
املهن املمول يقدم كل اإلقرارات ويسدد 
برقم  إلكرتونيًا..  الرضائب  أنواع  جميع 

وتشري البيانات األولية اىل أن معدل منو 
سجل  الحقيقى  اإلجاميل  املحيل  الناتج 
2.0%، وذلك خالل الربع الرابع من عام 
الثالث  الربع  2020، مقابل 0.7% خالل 
من ذات العام. باإلضافة إيل ذلك، تشري 
استئناف  اىل  األولية  ــؤرشات  امل بعض 
مستوياتها  نحو  التدريجى  التعاىف 
املسجلة يف مرحلة ما قبل انتشار جائحة 
فريوس كورونا. وىف ذات الوقت، استقر 
الربع  خالل   %7.2 عند  البطالة  معدل 
بـ%7.3  مقارنة   2020 عام  من  الرابع 

خالل الربع الثالث من ذات العام.
النشاط  استمر  العاملي،  الصعيد  وعىل 
بشكل  كان  وإن  التعايف  يف  االقتصادي 

متفاوت عىل مستوى القطاعات والدول 
املختلفة، يف ظل استمرارية تأثري انتشار 
تعايف  ويعتمد  كورونا.  فريوس  جائحة 
النشاط اإلقتصادي العاملي عىل تطورات 
مدى  إىل  باإلضافة  الجائحة،  انتشار 

اللقاحات  توزيع  ورسعة  ووفرة  فعالية 
املتوقع  ومن  كورونا.  بجائحة  الخاصة 
استمرار األوضاع املالية املالمئة والداعمة 
املدى  عىل  العاملي  االقتصادي  للنشاط 
ارتفعت  الوقت،  ذات  ويف  املتوسط. 
األسعار العاملية للمواد الغذائية والسلع 
األسعار  ــت  زال األخـــرى، ومــا  األولــيــة 
مستويات  حول  تدور  للبرتول  العاملية 
بعد  مبستوياتها  مقارنة  نسبياً  مرتفعة 
انتشار جائحة فريوس كورونا. وقد جاء 
ارتفاع أسعار البرتول مدفوعاً بالتطورات 
واللذان  والطلب،  العرض  جانب  من 
العاملية  األسعار  مسارات  عىل  سيؤثران 

املستقبلية للبرتول.
قررت  ماسبق،  ضوء  وىف 
أن  النقدية  السياسة  لجنة 
أسعار العائد األساسية لدى 
مناسبة  تعد  املركزى  البنك 
وتتسق  الحايل،  الوقت  يف 
مع تحقيق معدل التضخم 
املستهدف والبالغ %7 )± 2 
املتوسط  يف  مئوية(  نقطة 
خالل الربع الرابع من عام 
األسعار  واستقرار   2022

عىل املدى املتوسط.
لجنة  ــع  ــاب ــت ت وســــوف 
السياسة النقدية عن كثب 
وتوازنات  االقتصادية  التطورات  جميع 
جميع  استخدام  يف  ترتدد  ولن  املخاطر 
االقتصادي  النشاط  تعايف  لدعم  أدواتها 

برشط احتواء الضغوط التضخمية.

من  الغرض  ويعد  أمرييك،  دوالر  مليار 
قيمة  تحقيق  الصناعي  املجمع  هذا 
مضافة مرتفعة يف هذه الصناعة، وسد 
احتياجات السوق املحلية من منتجات 
الدولة  واردات  حجم  وتقليل  املرشوع 
خلق  إىل  باإلضافة  املنتجات  تلك  من 
فرص تصديرية للمواد املنتجة، وتوطني 
هذه الصناعة. من جانبه، أكد املهندس 
والرثوة  البرتول  وزير  املال،  طارق 
الطموح  املرشوع  هذا  أن  املعدنية، 
يعد واحداً من أركان اسرتاتيجية وزارة 
تطوير  يف  املعدنية  والرثوة  البرتول 
ىف  والبرتوكيامويات  التكرير  صناعة 
يف  نوعه  من  واألكرب  األول  وأنه  مرص، 
يسهم  حيث  األوسط،  والرشق  أفريقيا 
يف أن تتبوأ مرص مكانة مميزة يف مجال 
إنتاج العديد من املنتجات البرتوكياموية 
واملنتجات البرتولية مثل منتجات البويل 
السفن  ووقود  بروبلني  والبويل  إيثيلني 
عىل  اعتامداً  املنتجات،  من  وغريها 
وموقع  املتاحة  واإلمكانيات  الخربات 
تحقيق  إىل  باإلضافة   ، املميز  مرص 
املنتجات  هذه  من  املضافة  القيمة 
 ، استريادها  تكاليف  تقليل  وبالتاىل 
تكميلية  صناعات  بتواجد  والسامح 
لتحقيق دخل  الفائض  وتصدير  عديدة 
وتحسني  األجنبية  العملة  من  إضايف 
يوفر  كام  للدولة،  التجاري  امليزان 
وغري  املبارشة  العمل  فرص  من  العديد 
املبارشة لشباب مرصنا العزيزة، الفتاً إىل 
أحد  أيضاً  سيكون  الجديد  املجمع  أن 
القومى  املرشوع  ىف  األساسية  الركائز 
لتجارة  إقليمى  ملركز  مرص  لتحويل 

وتداول البرتول والغاز.
من جهته، أكد املهندس يحيى زيك، رئيس 
الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة 
السويس، أن هذا املرشوع هو األكرب من 
البرتوكيامويات، ويقام  نوعه يف صناعة 
السخنة،  العني  يف  الصناعية  باملنطقة 
اسرتاتيجية  تنفيذ  إطار  يف  يأيت  والذي 
املحلية  السوق  احتياجات  لسد  الدولة 
والبرتوكياموية  البرتولية  املواد  من 
للعملة  كمصدر  الفائض  وتصدير   ،
الصناعات  توطني  إىل  باإلضافة  الصعبة 
تنفيذاً  وكذلك  الواردات،  وإحالل 
االقتصادية  املنطقة  ورؤية  السرتاتيجية 
يف   2025/2020 الخمس  للسنوات 
منصة  إىل  السخنة  منطقة  تحويل 
لها  ملا  البرتوكيامويات  لصناعات  عاملية 
حيث  من  لذلك  تؤهلها  مقومات  من 
التحتية واملرافق وكذلك  املوقع والبنية 
عمليات  تخدم  التي  املتواجدة  املوانئ 
املرشوع  يساهم  كام  أيضاً،  التصدير 
وغري  مبارشة  عمل  فرص  خلق  يف 
مبارشة تقدر بنحو 15ألف فرصة عمل 
للشباب املرصي تحقيقاً ملرتكزات رؤية 
مليون  توفري  يف  االقتصادية  املنطقة 
دوماً  وهو   ،2030 بحلول  عمل  فرصة 
تعاقداتنا  يف  للمنطقة  املنشود  الهدف 
االسرتاتيجية  الخطة  لتحقيق  والتزاماتنا 
2020 /2025. والجدير بالذكر، أن رشكة 
التنموية  الذراع  هي  الرئيسية  التنمية 
السويس  لقناة  االقتصادية  للمنطقة 
عىل  وتعمل  السخنة،  العني  منطقة  يف 
من  20,4كم2  مساحة  وتطوير  تنمية 

أرايض منطقة السخنة.

للبنك  النقديـة  السياسة  لجنة  قررت 
اجتامعهـا  يف  املصـري  املركـــــــزي 
أبريل   28 املوافـــق  األربعاء  يــــــوم 
اإليداع  عائد  سعري  عىل  اإلبقاء   2021
العملية  وسعر  واحدة  لليلة  واإلقراض 
مستوى  عند  املركزي  للبنك  الرئيسية 
الرتتيب.  8.25% و9.25 % و8.75% عىل 
االئتامن  سعر  عــىل  ــقــاء  اإلب وكــذلــك 

والخصم عند مستوى %8.75.
العام  للتضخم  السنوي  املعدل  استقر 
وفرباير  مــارس  يف   %4.5 الحرضعند  يف 
يناير  يف   %4.3 سجل  بعدما   ،2021
نتيجة  االستقرار  هذا  جاء  وقد   .2021
ارتفاع املساهمة السنوية لتضخم السلع 

الغذائية والذى حد منه انخفاض 
املساهمة السنوية لتضخم السلع 
غري الغذائية. حيث ارتفع املعدل 
الغذائية  السلع  لتضخم  السنوي 
استقراره  بعد   2021 مــارس  يف 
ارتفاع  ليعكس   ،2021 فرباير  يف 
والفاكهة  الخرضوات  مساهمة 
السلع  إىل  باإلضافة  الطازجة، 
بدرجة  ولكن  األساسية،  الغذائية 
اقل، بالتزامن مع النمط املوسمي 
لكل منهام. يف حني انخفض تضخم 
مدعوماً  الغذائية  غري  السلع 

ــر  واألث لألسعار  النسبى  باالستقرار 
الوقت،  ذات  األساس. يف  لفرتة  اإليجايب 
ارتفع املعدل السنوي للتضخم األسايس 
مارس  يف   %3.7 ليسجل  طفيفاً  ارتفاعاً 

2021 مقابل 3.6% يف فرباير 2021.

اإلعالم  لتنظيم  األعىل  املجلس  اقام 
لتسليم  خاصا  احتفاال  الثالثاء  اليوم 
واملواقع  الفضائية  للقنوات  الرتاخيص 
أوضاعها  وفقت  التي  اإللكرتونية 
 .2018 لسنة   180 رقم  للقانون  وفقا 
وكان املجلس قد وجه لتنظيم اإلعالم 
للقنوات  القانونيني  للممثلني  الدعوة 
التي  اإللكرتونية  واملواقع  الفضائية 
رقم  للقانون  وفقا   – أوضاعها  وفقت 
الصادرة  واللوائح   2018 لسنة   180
تنفيذا له – الستالم الرتاخيص الجديدة 
التقي  كام  املجلس.  أصدرها  التي 
رئيس  جــرب  كــرم  الصحفي  الكاتب 
املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم؛ السفري 
الفرنيس يف القاهرة، ستيفان روماتيه؛ 
الخاص  الرتخيص  لتسليمه  ــك  وذل
للتلفزيون  التابعة  بقناة »فرانس 24« 
صالح   / املهندس  قام  وقد  الفرنيس. 
الدين محمود املدير العام لرشكه مرص 
الخاص مبوقع  الرتخيص  باستالم  تالتني 
جرب  كــرم   / االستاذ  من  تالتني  مرص 
االعالن  لتنظيم  االعيل  املجلس  رئيس 
نيابه عن محمود صالح قطامش رئيس 
مجلس اداره الرشكه واملوقع االخباري 
تالتني  مرص  موقع  ان  املعروف  ومن 
من اوائل املواقع التي وفقت اوضاعها 
احرتاما للقانون وحصلت عيل الرتخيص 
املوقع  متابعي  نعد  وبهذا   )  4  ( رقم 
نقله  نحدث  ان  نحاول  وان  بالجديد 

نوعيه ملتابعينا .

مصر تالتني االخباري

يتسلم ترخيص املجلس األعىل لتنظيم 
اإلعالم يف حفل خاص لتسليم الرتاخيص 
للقنوات الفضائية واملواقع اإللكرتونية

املالية: املديونية الحكومية انخفضت 
بنسبة 20.5% من الناتج املحىل خالل 3 سنوات

موقع مرص تالتني

ملاذا قرر البنك املركزى تثبيت أسعار 
الفائدة على اإليداع واإلقراض؟

توقيع عقد إنشاء أكرب مجمع للبرتوكيماويات بالعني 
السخنة باستثمارات 7.5مليار دوالر

 2800 انضامم  نستهدف  واحد  رضيبى 
قبل  اإللكرتونية«  »الفاتورة  إىل  رشكة 
ماليني   6 لدينا  أصبح  املقبل  مايو  نهاية 
خالل  رشكة   467 لـ  إلكرتونية  وثيقة 
»القامئة  ىف  رشكــة   189 ونصف  شهر 
البيضاء« تُنهى إجراءات اإلفراج الجمرىك 
الدكتور  أكد  ميناء  بأى  الشحنات  عن 
اإلصالح  أن  املالية،  وزير  معيط  محمد 
وقد  ديناميكية،  عملية  االقتصادى 
نجحت مرص ىف التنفيذ املتقن للمرحلة 
الشامل،  الوطنى  برنامجها  من  األوىل 
والتصنيف  التمويل  مؤسسات  بشهادة 
مكتسبات  حقق  نحو  عىل  الدولية، 
من  كبريًا  قدًرا  املرصى  االقتصاد  منحت 
الداخلية  األزمــات  مواجهة  ىف  الصالبة 
إلطالق  الحكومة  ودفــع  والخارجية، 
من  حزمة  تتضمن  التى  الثانية  املرحلة 
اإلصالحات الهيكلية ال تتضمن أى أعباء 
إضافية عىل املواطنني. أضاف الوزير، أن 

هناك حزمة من اإلصالحات الهيكلية عىل 
من  الكلية؛  املالية  السياسات  مستوى 
والسيطرة  املاىل،  االستقرار  تحقيق  أجل 
عىل معدالت عجز املوازنة والدين العام 
للناتج املحىل، والحفاظ عىل معدل منو 
اقتصادى مستدام، ورفع كفاءة تحصيل 
اإليرادات العامة، وضامن ُحسن إدارتها، 
تعزيز  ىف  ينعكس  ــذى  ال النحو  عىل 
التنموية  املرشوعات  اإلنفاق عىل  أوجه 
معيشة  مستوى  تحسني  تستهدف  التى 

املقدمة  بالخدمات  واالرتقاء  املواطنني، 
ىف  االستمرار  مع  جنب  إىل  جنبًا  إليهم، 
والفئات  االقتصادية  القطاعات  مساندة 
أن  إىل  الفتًا  كورونا،  بجائحة  تأثرًا  األكرث 
عبء  تتحمل  للدولة  العامة  الخزانة 
للقطاع  والغاز  الكهرباء  أسعار  تثبيت 
املقبلة؛  سنوات  الثالث  خالل  الصناعى 
لتوطني  الدولة  جهود  مع  يتسق  مبا 
ألحــدث  وفــًقــا  املــتــطــورة  الصناعات 
الخربات العاملية، وتعميق اإلنتاج املحىل، 
املرصية  الــصــادرات  تنافسية  وتعزيز 
لرسعة  الحكومة  سعى  ظل  ىف  خاصة 
لدى  املتأخرة  التصديرية  األعباء  رد 
العديد  عرب  الصادرات  تنمية  صندوق 
مبادرة  آخرها  كان  التى  الربامج  من 
»السداد النقدى الفورى«. وأشار الوزير 
إلنجاح  الجهود  كل  تضافر  أهمية  إىل 
لإلصالحات  املتكامل  الوطنى  الربنامج 
اإلصــالح  ملسرية  استكامالً  الهيكلية 
التنمية  لتحقيق  واستهدافًا 
أن  مؤكًدا  للوطن،  الشاملة 
وزارة املالية متىض ىف استكامل 
العامة  املالية  إصالح  إجراءات 
ووضع  املاىل  الضبط  وتحقيق 
العام  والدين  الكىل  العجز 
من  مستدام  نــزويل  مسار  يف 
عىل  إصالحات  تنفيذ  خــالل 
تهدف  العام  اإلنفاق  جانب 
املالية  إدارة  نظم  تحسني  إىل 
اإلنفاق  أولويات  ترتيب  وإعادة  العامة 
وىف  املدى،  متوسطة  واالستدامة  العام، 
النجاحات  بعض  حققنا  ــار  اإلط هــذا 
املالية واالقتصادية حيث استطعنا خفض 
من   %12,5 تجاوز  الذى  املوازنة  عجز 
الناتج املحىل عام 2015/ 2016 إىل %7,9 
أن  املتوقع  ومن   ،2020  /2019 عام  ىف 
يصل 7,7% بنهاية العام الحاىل، و6,7% يف 
العام املايل املقبل، وتحول امليزان األوىل 
عام  املحىل  الناتج  من   %3,5 عجز  من 
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بقلم / دكتوره امل نرص الله
استاذ اللغه االنجليزيه جامعه سيناء

ىف 30 ابريل 1947 ، ولد أىب رحمة الله 
عليه ىف بيت بدوى متواضع ىف الشيخ 
ىف  الكتابة  و  القراءة  يجيد  ألٍب  زويد 
زمان و مكان كان املتعلمون فيه عملة 
البنيان  قوية  و  شديدة  ألٍم  و   . نادرة 
و الشخصية. فلقد كانت جدىت طويلة 
تخفى   ، يراها  من  يهابها   ، القامة 
بعض  تخفى  يجعلها  حنانا  بداخلها 
حبات الربتقال ىف صندوق اسود قديم 
كانت متلكه لىك تعطيها لأليتام الذين 
طاملا تربوا ىف كنفها. عكس جدى الذى 
كان صغري الحجم نوعا ما و يألفه كل 
نال  مالمحه.  طيبة  فرط  من  يراه  من 
قسطاً قليال من التعليم ىف األزهر مكنه 

من ارساء دعائم شخصيته.
ىف مثل هذه البيئة ولد أىب. لقد ورث 
وورث  بنيانها،  و  قامتها  جدىت  عن 
الجذابة  و شخصيته  عن جدى طيبته 
كانت  يقابلها.  من  كل  يألفها  التى 
ىف  فرد  فهو  مرفهه.  ليست  طفولته 
أبناء  تسعة  من  تتكون  بسيطة  عائلة 
قىض  لقد  و   . األم  و  لألب  باالضافة 
تطوع  حيث  مغرتبا،  شبابه  و  صباه 
تلك  لتكون  صغري  عمر  ىف  الجيش  ىف 
عامل  ىف  االنطالق  مرحلة  هى  اللحظة 

يلمؤه الكفاح و الفداء.

 ،  1973 العام  حتى  و   1967 عام  من 
كان أىب من بني هؤالء الفدائني الذين 
تم تدريبهم من قبل القوات املسلحة 
تكبيد  و  االحتالل  ملكافحة  املرصية 
االعداء خسائر كبرية. و لقد نال أوسمة 
انور  و  عبدالنارص  جامل  الرؤساء  من 
السادات و قبلها نال رشف املشاركة ىف 

حرب اكتوبر و استعادة سيناء.
بعد فتح سيناء عام 1982 ، عاد أىب اىل 
سيناء زوجا و أباً ليبنى بيتاً عىل ارضه 
و  الربتقال  و  الزيتون  اشجار  تحاوطه 
نعيش فيه أجمل سنني العمر. ىف ذلك 
تقريب  كبري ىف  كان ألىب دور  الوقت، 
املسلحة  القوات  من  البدوية  القبائل 
املرصية و العمل معا ىف نسيج متناغم 
للعمل  كــان  فلقد  سيناء.  أجــل  من 
أعطى  لقد  و  أىب  عند  كبرية  قدسية 
آخر  حتى  يعمل  ظل  و  الكثري  وطنه 

لحظات حياته.
أقربهم  و   – الكربى  فابنته  انــا  أمــا 
كنا  أخــوات.  ثالث  ىل  و   ،  – له  شبها 
جميعا ننعم بحبه و تقديره و احرتام 
شخصياتنا و طموحاتنا. فال اتذكر يوما 
انه كبت لنا طموحا ، أو قهر لنا فكرا ، 
أو أجربنا عىل فعل شئ ال نريده. كان 
التمسك  و  االرصار  فينا  يغذى  دامئا 

بالحلم و العلم.
مراحل  كل  ىف  ىل  داعام  أىب  كان  لقد 

عندما  اننى  جيدا  فأتذكر  حياىت. 
التى  الجامعة  باختيار  أقــوم  كنت 
سوف ادرس فيها بعد الثانوية العامة 
سوى  خيارا  ىل  ليس  انــه  تصورت   ،
اخرتت  اننى  و  خصوصا   ، العريش 
املوجود  االنجليزية  اللغة  تخصص 
بالعريش، اذن لن يكون هناك منطق 
فاذا  املحافظة.  حدود  خارج  للدراسة 
ترغبني  كنتى  “ان  ىل  يقول  بأىب  أفاجأ 
ىف الدراسة ىف جامعة خارج املحافظة، 
شعرت  حينها  مانع”.  اى  لدى  ليس 
الحرتام  ممتنة  كنت  غريب.  بامنتنان 
كياىن و شغفى و رغبتى، و ممتنة لهذا 
الحب الذى يكنه أىب ىل. حينها أخرتت 
و  بالعريش  أدرس  ان  ارادىت  بكامل 

اعيش بكنفه هو و امى.
العليا  الدراسات  مرحلة  جــاءت  ثم 
الذين  الــدكــتــوراة  و  املاجيستري  و 
عني  لجامعة  للسفر  معهم  اضطررت 
شمس للدراسة. و كان أىب دائم الدعم 
السفر.  مشاق  تحملت  معه  الذى  ىل 
كنت اسافر و احرض مؤمترات و اضطر 
العمل  لظروف  احيانا  لالقامة مبفردى 

و ال أجد منه اال كل تشجيع و دعم.
صنيعة   … أىب  صنيعة  اال  ــا  أن فام 
بواسع  الله  تغمده  رقيه.  و  تحرضه 

رحمته و اسكنه فسيح جناته.

تتمه ص   1

والدى و أنا

حبة لكن ما متوت
شعبها وقت الجد فداها .. مهام يا 

بلدي العمر يفوت
 .. وهــانــت  بلدنا  يــا  كتري  عــدى 

عالمات املستقبل بانت
شاهدة  أهي  )الحسنة(  املجد  بلد 

.. عىل بلدي اليل ماعمرها خانت
بحلم بييك يا سينا سفينة .. علشان 

جيلنا وأجيال جاية
رسائل أكد عليها أصحاب الفرحة

اخوانكم   : العظيم  مرص  شعب 
القوات  من  أبنائكم  مع  بسيناء 
ملحمة  سطروا  والرشطة  املسلحة 
صفحات  دونتها  جديدة  مرشفة 
تاريخ مرص العريق ، بتالحم واعي 
 ، الوطن  حب  عىل  اجتامع  يف   ،

كعهدكم بهم عىل مر التاريخ .
الواعد  أملها  أنتم   : مرص  شباب 
ومستقبلها املرشق ، ولكن بالوعي 
الديني واألخالقي والثقايف واملعريف 
والوطني  والعلمي  والــصــحــي 

ليس  والعجز   ، والرتبوي  والريايض 
عجز البدن وإمنا عجز اإلرادة .

اآلباء واألمهات واألجداد يف سيناء 
تأهيل  واجبكم   : كلها  مرص  ويف 
األبناء واألحفاد ليك يحملوا مشاعل 

النور غدا ، أهم الواجبات .
صربتم   : بسيناء  مــرص  شعب 
املسئولية  وحملتم  وتحملتم 
ما  هذا   ، الرىض  مبنتهى  الوطنية 
 ، الوطني  نضالكم  تاريخ  أثبته 

وأكدته التجربة األخرية
كامل  عمر   – فيكا  حسام   : غناء 

الحان حسام فيكا
عبد  كلامت  فيكا  حسام   : ألحان 

الكريم الشعراوي
توزيع : املوسيقار د. محمود صادق 

مدير التصوير احمد الشيمي
رؤية وفكرة : كامل األهتم – عمرو 

فاروق اخراج رضوى رحيم.

أهل  حب  عىل  يؤكد  فني  عمل 
..عمل  ترابها  وعشق  ملرص  سيناء 
بوعي  الجميع  فيه  شارك  طوعي 

وبرسائل طأمنينة
حود   … مروح  يا  السامن  طري  يا 

عالعريش
 … بتفرح  فعيدها  اليل  عالناس 

والرشطة والجيش
صابرين عالغمة وانزاحت .. واأليام 

الصعبة أهي راحت
طابت..  أهي  بلدي  يا  والعيشة 

دومي يا سينا ومرص تعيش
أهي   .. تحدي  أي  وال  إرهاب  وال 

كانت أيام وتعدي
 .. قدي  ومني  سيناوي  مرصي  أنا 

قلبي ووطني بعلو الصوت
كله   .. جنود  الشدة  وقت  شعبنا 

تحدي وكله صمود
ومسري   .. الجنة  يف  أحياء  شهدائنا 

االيام هتعود
 .. قلوبنا  يف  عايش  أهو  واملنيس 

ووطننا الغايل يف عيونا
العزة  .. بلد  مرصيني وبكل جدارة 

وبلد الجود
.. مترض  ياقوت  ترابها  اليل  األرض 

ياطيـر السمان
كتب / كامل االهتم 

والتعليم، مع اإلشادة بالجدية التي 
يلمسوها من الدولة املرصية لتطوير 
منظومة التعليم وفقاً ألعىل املعايري.
اليابانيني  وقد ناقش الرئيس الخرباء 
بدء  منذ  تجربتهم  عىل  للتعرف 
عىل  باإلرشاف  مرص  يف  عملهم 
اليابانية،  املرصية  باملدارس  اإلدارة 
تقييامت  ان  الخرباء  اوضح  حيث 
نجاح  عكست  الدورية  األداء 
الجديدة  املنظومة  اطالق  مرحلة 
لنظم  االساسية  املبادئ  وإرساء 
التعليم اليابانية يف املدارس املرصية 
إىل  فلسفتها  تهدف  والتي  اليابانية، 
ورفع  األطفال  شخصية  وصقل  بناء 
والعمل  التعلم،  رغبتهم يف  مستوى 
واكتساب  والقيادة،  الجامعي، 
والقدرة  اإلبداعي  التفكري  مهارات 

عىل تحقيق األهداف.
كام أشاد الخرباء اليابانيون باملستوى 
املعلمون  به  يتمتع  الذي  الجيد 
منظومة  يف  العاملني  من  املرصيون 

اليابانية، وقدرتهم  املدارس املرصية 
عىل استيعاب مفهوم ومبادئ نظام 
التعليم الياباين ونقله إىل األطفال يف 

وقت رسيع.
اللقاء  الرسمي أن  وأوضح املتحدث 
األنشطة  مختلف  استعراض  شهد 
املدارس  داخل  تطبيقها  يتم  التي 
نظام  إطار  يف  اليابانية  املرصية 
مكوناً  ميثل  والذي  “التوكاتسو”، 
الياباين،  التعليم  نظام  يف  أصيالً 
يف  تعتمده  دولة  أول  مرص  وتعد 
يقوم  حيث  اليابان،  بعد  العامل 
لتطوير  متكامل  منهج  إعداد  عىل 
املهد،  منذ  األطفال  شخصية 
واكتسابهم قيم وسلوكيات ومهارات 
تحمل  أبرزها  إيجابية  وعادات 
املسئولية والنظافة والنظام وااللتزام 
املشكالت  وحل  واالستقاللية 
التي  الحميدة  الصفات  من  وغريها 
الدراسة  سنوات  مع  وتتكامل  تنمو 

املتتابعة.
شوقي  طارق  الدكتور  عرض  كام 

نتائج بعثات املعلمني املرصيني، التي 
للتدريب  اليابان  إىل  إيفادها  يتم 
التعليم  نظام  عىل  املبارش  العميل 
وإلكسابهم  “التوكاتسو”،  الياباين 
هذا  يف  الالزمة  والخربات  املؤهالت 
التعليم،  مفاهيم  لرتسيخ  الصدد 
من  متدرباً   120 إرسال  تم  حيث 
املرصية  املدارس  ومديري  معلمي 
العمل  وجاري  اآلن،  حتى  اليابانية 
عىل استئناف البعثات عقب انحسار 

جائحة كورونا.
املتحدث  رايض  بسام  ورصح 
الجمهورية،  رئاسة  باسم  الرسمي 
استعراض  تناول  االجتامع  بأن 
بالتنسيق  اليابانيني،  الخرباء  جهود 
إلرساء  والتعليم،  الرتبية  وزارة  مع 
يف  املتبعة  املدرسية  اإلدارة  قواعد 
التعليم  أنظمة  وتطبيق  اليابان 
الياباين “التوكاتسو” داخل املنظومة 
الجديدة للمدارس املرصية اليابانية 
عىل مستوى محافظات الجمهورية.

السيسي يستقبل مجموعة الخرباء اليابانيني 
املشرفني على منظومة املدارس املصرية اليابانية

ياطيـر السمان
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عىل الرغم من طعم مثار الربقوق 
واحتوائهام  اللذيذ،  وعصريها 
الصحية  الفوائد  من  العديد  عىل 
عىل  مثل  والعالجية  والطبية 
إلزالة  الالزمة  واملركبات  املـواد 
التمثيل  عملية  وتحفيز  السموم، 
الغذايئ، كام تحتـوي عىل العديد 
)كالبوتاسيوم،  املعادن  من 
الحديد  والكروم،  والسيلينيوم، 
ك(،  )ج،  وفيتامني  والنحاس(، 
من  والعديد  كاروتني،  والبيتا 
تعترب  والتي  األكسدة،   مضادات 
تعزز  التي  الغذائية  العنارص  من 

الصحة، إال أن اإلفراط يف تناولهام 
له آثار سلبية عىل جسم اإلنسان، 
اضطرابات  حدوث  منها،  نذكر 
الجهاز يف الهضمي )مثل الغازات 
يحتوي  فالربقوق  واالنتفاخات(، 
سكر  وهو  السوربيتول،  عىل 
ميكن أن يسببهام، كام أن األلياف 
املوجودة  للذوبان  القابلة  غري 
االسهال،  تسبب  أن  ميكن  بهام، 
تناول  زيادة  أن  وجد  وكذلك 
االمساك.  يسبب  قد  األلياف 
ميكن  املشاكل،  هذه  ولتجنب 
إدخال الربقوق وعصريه يف النظام 

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

اآلثار السلبية لتناول الربقوق 
وعصريه على جسم اإلنسان

يتيح  مام  تدريجيا،  الغذايئ 
الهضمي  للجهاز  الكايف  الوقت 
اضطراب  أعراض  وتقل  للتكيف، 
أن  وجد  كام  الهضمي.  الجهاز 
إىل  وعصريه  الربقوق  إضافة 
إنقاص  الغذايئ يساعد يف  النظام 
باستمرار  تناولهام  إال  الوزن، 
ميكن أن يكون له تأثري معاكس. 
الربقوق عىل كميات  كام يحتوي 
لذلك من  الهستامني،  ضئيلة من 
غري  كونه  من  )بالرغم  املمكن 

شائع( تطوير حساسية له.
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األطعمة واملرشوبات تلعب دورا كبريا 
ملساعدة الناس عىل التعاىف من فريوس 
كورونا يف املنزل، سواء عن طريق كرثة 
رشب السوائل أو تناول الربوتني والتى 
يجب  وما  املناعة،  تقوية  ىف  تساعد 
األعراض،  تتضاعف  ال  حتى  تجنبه 
أشياء   4 نرصد  التاىل  التقرير  وخالل 
الغذاىئ  النظام  حول  ملعرفتها  تحتاج 
 only“ موقع  بحسب  كورونا،  ملرىض 

.”my health
الوجبات التي يجب أن تعطى ملرىض 

فريوس كورونا:
غنية  وجبات  إىل  الجسم  يحتاج 
الوجبات  يجعل  ما  والربوتني  بالطاقة 
الحرارية  بالسعرات  الغنية  الغذائية 
يحتاج  كام  الشفاء،  وقت  يف  مهمة 
الغنية  الوجبات  لبعض  الجسم 
تشمل  للشفاء  والطاقة  بالربوتني 

4 أشياء يجب معرفتها حول نظامك الغذائى 
لو أنت مصاب بفريوس كورونا

6 عناصر غذائية أساسية يحتاجها 
جسمك للعمل بشكل صحيح

شعرية  أو  وأرز   ، بالحليب  شوفان 
بيض مقىل،   ، زبدة  أو شطرية  مرىب   ،
التعاىف  وأثناء  الدجاج،  صدور   ، عجة 

يجب االبتعاد عن أى حمية غذائية.
املاء والسوائل مهمني ىف هذه الفرتة:

مبرىض  للعناية  رضوريًا  املاء  يعترب 
فريوس كورونا، فهو يساعد يف موازنة 
وظيفة  يف  ويساعد  بالجسم،  األمالح 
التمثيل الغذايئ، والسوائل هى واحدة 
عىل  للحصول  الوسائل  أسهل  من 
املرىض،  وجبات  ىف  والربوتني  الطاقة 
 ، الشعري  ماء  السوائل  بعض  وتشمل 
والحليب  والزنجبيل،  الليمون  وشاي 

املخفوق.
الوجبات

أهم املكمالت الغذائية :
يف  يساعد  هـ  وفيتامني  (د)  فيتامني 
تعزيز املناعة، فهذه الفيتامينات قابلة 

تناولها  يجب  لذا  الدهون  يف  للذوبان 
طعام  أي  أو  الرئيسية  الوجبة  مع 
أو  الحليب  مثل  دهون،  عىل  يحتوي 
أو املكرسات، ويعد  الزبدة  أو  السمن 
املكمالت  من  والزنكوفيت  ج  فيتامني 
املناعة  بناء  يف  تساعد  التي  األخرى 

أيضا.
نصائح لتجنب التسمم الغذايئ:

يف جهاز املناعة الضعيف خاصة عندما 
تكون مريًضا، فإن التسمم الغذايئ هو 
آخر يشء نريده، وهناك بعض األطعمة 
الغذايئ  التسمم  أن تسبب  التي ميكن 
يجب تجنب الحليب، واألسامك النيئة، 
الضأن،  ولحم  املطبوخ،  غري  الدجاج 
األبيض،  والجنب  والسلطات،  والبيض، 
مثل  الغذاء  سالمة  بروتوكوالت  اتبع 

غسل اليدين وتطهري ألواح التقطيع.

تناول 
الفيتامينات 

لدعم  جيدة  طريقة 
احتياجاتك الغذائية وما يحتاجه 

لكن يجب  جسمك من عنارص غذائية، 
تناول الفيتامينات بالطريقة الصحيحة.

مبستشفى  األرسة  طب  طبيب  قال 
برييز  رودولفو  كلينيك،  كليفيالند 
الناس  يتناول  ال  “عندما  جاالردو: 
فإنهم  الصحيحة،  بالطريقة  الفيتامينات 
لجسمك  ميكن  فال  تحسن  أي  يرون  ال 
إذا  إال  بالكامل  الفيتامينات  امتصاص 
كنت تعرف أفضل وقت لتناولها.”ووفقاً 
أوضح  كلينيك”  “كليفيالند  ملوقع 
ليس  األمر  إن  برييز-جاالردو  الدكتور 
يتعلق  وإمنا  اليوم  من  بالوقت  متعلًقا 
أكرث بوقت ثابت يومياً مع جدول األكل 

والرشب.
-takingVitaminsBestTimes

650x428-1-770x533-1286862342
ج  فيتامني  لتناول  وقت  أفضل  هو  ما 

وفيتامني ب 12؟
من   12 ب  وفيتامني  ج  فيتامني 
الفيتامينات القابلة للذوبان يف املاء، مام 
المتصاصها،  املاء  إىل  بحاجة  أنك  يعني 
القابلة  الفيتامينات  تناول  وميكنك 
مع  فارغة  معدة  عىل  املاء  يف  للذوبان 

كوب من املاء.
أفضل  أن  جاالردو  برييز  الدكتور  وقال 

ما  ينتج كل  أن  اإلنسان  ال ميكن لجسم 
ليعمل  الغذائية  العنارص  من  يحتاجه 
موقع  لتقرير  ووفقا  سليم،  بشكل 
“medicalnewstoday” هناك 6 عنارص 
غذائية أساسية يحتاجها الجسم من خالل 
الصحة  عىل  للحفاظ  الغذائية  املصادر 
املثىل. والعنارص الغذائية الستة األساسية 
والربوتينات  واملعادن  “الفيتامينات  هي 

والدهون واملاء والكربوهيدرات”.
1 الفيتامينات

الغني  الغذايئ  النظام  يوفر  أن  يجب 
والربوتينات  والفواكه  بالخرضاوات 
الخالية من الدهون للشخص الكثري من 

الفيتامينات.
دقيقة  مغذيات  عن  عبارة  الفيتامينات 
الصحية، مبا  الفوائد  تقدم مجموعة من 

يف ذلك:
تقوية جهاز املناعة.

أنواع  بعض  تأخري  أو  منع  يف  املساعدة 
الرسطان، مثل رسطان الربوستاتا.

تقوية األسنان والعظام.
يساعد عىل امتصاص الكالسيوم.

الحفاظ عىل برشة صحية.
مساعدة الجسم عىل استقالب الربوتينات 

والكربوهيدرات.
دعم الدم الصحي.

مساعدة الدماغ والجهاز العصبي.

ما هو أفضل وقت فى اليوم لتناول 
الفيتامينات؟

 12 ب  فيتامني  لتناول  وقت 
الصباح،  يف  هو 
يؤثر  لن  لذلك 

عىل نومك.
ما هو أفضل وقت 
د  فيتامني  لتناول 
األخرى  والفيتامينات 
التي تذوب يف الدهون؟

التي  الفيتامينات  تتطلب 
دهونًا  الدهون  يف  تذوب 
وتشمل  المتصاصها  لجسمك 

هذه الفيتامينات:
-فيتامني أ.
-فيتامني د.

-فيتامني هـ.
-فيتامني ك.

االمتصاص،  من  قدر  أقىص  لتحقيق 
د  فيتامني  لتناول  وقت  أفضل  يكون 
للذوبان  القابلة  األخرى  والفيتامينات 
التي  األطعمة  تناول  بعد  الدهون  يف 

تحتوي عىل دهون.
إن  جاالردو  برييز  الدكتور  وأوضح 
اللنب  أو  الحليب  من  الصغرية  الكميات 
سيفي  الدسم  كامل  أو  الدسم  قليل 
املطبوخ  الطعام  تناول  وكذلك  بالغرض 

بالزيت.
الفيتامينات  لتناول  وقت  أفضل  ما هو 

املتعددة؟
ميكن أن تكون الفيتامينات املتعددة أكرث 
تعقيًدا فهي تحتوي غالبًا عىل فيتامينات 
قابلة للذوبان يف املاء والدهون، وأفضل 
هو  املتعددة  الفيتامينات  لتناول  وقت 
وقت تناول الطعام ، لذا فإن أي دهون 

ميكن أن تساعد يف االمتصاص.
عىل  متعددة  فيتامينات  تتناول  عندما 

نظاًما  يتبع  الذي  للشخص  ميكن  وعادة 
والفواكه  بالخرضاوات  غنيًا  غذائيًا 
الدهون  من  الخالية  والربوتينات 
التي  الفيتامينات  جميع  عىل  الحصول 
يحتاجها يف طعامه، ومع ذلك فإن أولئك 
الذين يتناولون كميات أقل من الفاكهة 
والخرضاوات، والذين يعانون من مشاكل 
إىل  يحتاجون  قد  الهضمي  الجهاز  يف 
أو  لتقليل  الفيتامينات  مكمالت  تناول 

تجنب النقص.
2 املعادن

املغذيات  من  الثاين  النوع  هي  املعادن 
الدقيقة، وهناك مجموعتان من املعادن: 
ويحتاج  والنادرة،  الرئيسية  املعادن 
كال  من  املعادن  توازن  إىل  الجسم 

املجموعتني للحصول عىل صحة مثالية.
املعادن الرئيسية هي:

الفوسفور.  الكالسيوم.  املغنيسيوم. 
كربيت. صوديوم. البوتاسيوم. كلوريد.

عىل  الجسم  الرئيسية  املعادن  تساعد 
القيام مبا ييل:

عىل  الحفاظ  املياه.  مستويات  توازن 
تحسني  واألظافر.  والشعر  الجلد  صحة 

صحة العظام.
3. الربوتني

التي  الكبرية  املغذيات  من  هو  الربوتني 
لتعمل  الجسم  يف  خلية  كل  تحتاجها 

معدة فارغة باملاء – ال يستطيع جسمك 
يف  تذوب  التي  الفيتامينات  امتصاص 
بك  ينتهي  قد  صحيح،  بشكل  الدهون 
األمر أيًضا باضطراب يف املعدة، لذلك من 
الدكتور  يويص   ، الكامل  االمتصاص  أجل 
القابلة  الفيتامينات  بأخذ  جاالردو  برييز 
للذوبان يف املاء والدهون بشكل منفصل.

ما هو أفضل وقت لتناول الكالسيوم؟
الكالسيوم  يعتربون  الناس  من  كثري 
 ، لذا  معدن،  الواقع  يف  لكنه  فيتامني، 
يجب أن تكون حذًرا وال تفرط يف تناول 

الكالسيوم.
كمية  عىل  الحصول  الناس  ملعظم  ميكن 
كنت  إذا  ولكن  الطعام  من  منه  كافية 
الغنية  األطعمة  من  يكفي  ما  تأكل  ال 
بعد  ما  مرحلة  يف  كنت  أو  بالكالسيوم 
برييز  الدكتور  قال   ، الطمث  انقطاع 
جاالردو إنك ستحتاج إىل تناول الكالسيوم 
بالطريقة الصحيحة لتقليل فقدان العظام 
وهشاشة العظام.تأيت مكمالت الكالسيوم 
وسرتات  الكالسيوم  كربونات  شكلني:  يف 
الكالسيوم.وأوضح الدكتور برييز-جاالردو 
أن أفضل وقت لتناول الكالسيوم يعتمد 

عىل النوع الذي تتناوله.
امتصاصه  يتم  ليك  الكالسيوم:  كربونات 
إىل  النوع  هذا  يحتاج   ، صحيح  بشكل 
املعدة خذها مع وجبة ألنك  حامض يف 

تنتج أحامض املعدة عند تناول الطعام.
مع  تناولها  ميكنك  الكالسيوم:  سرتات 
يستطيع  جسمك  ألن  بدونه  أو  الطعام 
غالبًا  أحامض  بدون  أو  مع  امتصاصه 
سرتات  باستخدام  األطباء  يويص  ما 
يتناولون  الذين  للمرىض  الكالسيوم 

مضادات الحموضة.

الربوتينات  وتؤدي  صحيح،  بشكل 
يف  مبا  الوظائف،  من  متنوعة  مجموعة 

ذلك:
والعظام  العضالت  وتطور  منو  ضامن 
والشعر والجلد. تشكيل األجسام املضادة 
األخرى.  األساسية  واملواد  والهرمونات 
واألنسجة  للخاليا  وقود  كمصدر  تعمل 
عند الحاجة. وميكن ألي شخص أن يأخذ 
الغذايئ،  نظامه  خالل  من  الربوتينات 
جيدة  مصادر  التالية  األطعمة  وتعترب 

للربوتني:
استخدامها  من  (قلل  الحمراء  اللحوم 

واخرت القطع الخالية من الدهون).
والديك  الدجاج  ذلك  يف  مبا  الدواجن، 
البحرية  واملأكوالت  األسامك  الرومي. 
بيض.   والبقوليات.  الفاصوليا  األخرى. 
املكرسات.   الصويا.  األلبان.   منتجات 
الكينوا. وعىل  ذلك  مبا يف  الحبوب  بعض 
إىل  متيل  واألسامك  اللحوم  أن  من  الرغم 
أنه  إال  الربوتني  مستويات  أعىل  احتواء 
ميكن للنباتيني الحصول عىل ما يكفي من 

الربوتني من املنتجات النباتية املختلفة.
4. الدهون

الغنية  األطعمة  الناس  يربط  ما  غالبًا 
ذلك  ومع  السيئة،  بالصحة  بالدهون 
الدهون  بعض  إىل  الشخص  يحتاج 
للمساعدة يف الحفاظ عىل الصحة املثىل.

وتساعده  بالطاقة  الجسم  الدهون  ومتد 
الوظائف،  من  مبجموعة  القيام  عىل 
الدهون  تناول  الرضوري  فمن  ذلك  ومع 
غري  األحادية  الدهون  مثل  الصحية، 
املشبعة  املتعددة غري  والدهون  املشبعة 
املشبعة  الدهون  تجنب  أو  من  والحد 

واملتحولة.
الوظائف  يف  الصحية  الدهون  تساعد 

التالية:
منو الخاليا.

جلطة دموية أو خرثة.
بناء خاليا جديدة.

القلب  بأمراض  اإلصابة  مخاطر  تقليل 
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وزارة الثقافة: فعاليات رمضان مستمرة 
مع االلتزام باإلجراءات االحرتازية

جمال القرآن.. “ألم نشرح لك صدرك” بالغة 
وصف أثر الهداية على قلوب املؤمنني

جاء القرآن الكريم، نصا جامىل بامتياز، 
الهدى  من  وبيانات  للناس  ونورا 
البليغ،  اإللهى  النص  ذلك  والفرقان، 
العاملني،  إىل  الكالمية  الله  ومعجزة 
ورسالة الهدى للناس التى جاء بها النبى 
يحمل  وسلم،  عليه  الله  صىل  محمد 
العظيمة  البالغية  الصور  من  الكثري 
والتعبريات الجاملية الجديرة بالتوقف، 
فجاء كآية للناس بجالل كلامته وجامل 
عىل  وقادر  بالغته،  وعظمة  مفرداته 
ويأرس  وأبصارهم،  أسامعهم  جذب 

قلوبهم.
وىف القرآن العديد من اآليات التى نزلت 
بلغة جميلة ووجيزة قادرة عىل التعبري 
ومفردات  الفنى،  والتصوير  الجامىل 

أعلن االتحاد العام لألدباء والكتاب 
القدس  بأبناء  اعتزازه  العرب 
الرشيف ووقوفه الكامل مع دفاعهم 
الرشيف عن املسجد األقىص، ويقدر 
الفلسطينى  الشعب  أبطال  تصدى 
بصدورهم العارية وقبضات أيديهم 
ىف  صامدين  اإلرسائيىل،  للجيش 
ذلك بأرواحهم وأحالمهم، بعزامئهم 
باذلني  دامئًا،  فعلوا  وكام  وأفعالهم، 
العدوان  ملواجهة  سخية  دماءهم 
املستمر عىل املسجد األقىص املبارك 
دعاوى  تحت  تهويده  ومحاولة 
ظل  ىف  الباطلة،  الصهيوىن  الكيان 
االحتالىل،  القمع  حمالت  اشتداد 

وتصاعد االعتقاالت.

اتحاد الكتاب العرب يعلن تضامنه مع أهل القدس.. ويؤيد املقاومة السلمية

الدايم،  عبد  إيناس  الدكتورة  قالت 
وأنشطة  فعاليات  إن  الثقافة،  وزيرة 
بجميع  تقام  التى  الكريم  رمضان  شهر 
مع  مستمرة  الثقافة  وزارة  قطاعات 
االحرتازية  اإلجراءات  بكل  االلتزام 
درجات  وقياس  االجتامعى  كالتباعد 
لفريوس  التصدى  أجل  من  الحرارة 

كورونا.
الحاج  هيثم  الدكتور  قال  جانبه  ومن 
املرصية  العامة  الهيئة  رئيس  عىل، 
بتطبيق كل  ملتزمة  الهيئة  إن  للكتاب، 
فيصل  معرض  ىف  االحرتازية  اإلجراءات 
ىف  مقام  املعرض  إن  حيث  للكتاب، 
الهواء وأجنحة الكتب بعيدة عن بعضها 
أن  مضيفا  املرض،  من  للوقاية  البعض 
إلقامة  يوم  آخر  املقبل  الجمعة  يوم 

معرض فيصل للكتاب.
من ناحية أخرى كان الدكتور مصطفى 
مدبوىل، رئيس مجلس الوزراء قد أشار 
إىل  اليوم،  الوزراء،  مجلس  اجتامع  ىف 
املستجدات  آخر  متابعة  إطار  ىف  أنه 
فريوس  أزمة  مع  بالتعامل  الخاصة 
الوزراء  رئيس  أشار  وتداعياتها،  كورونا 
وجهات  مؤسسات  مختلف  جهود  إىل 
املعنية  املؤسسات  بالتعاون مع  الدولة 
اللقاحات  عىل املستوى العاملى، لتوفري 
بهدف  وذلك  كورونا،  بفريوس  الخاصة 
اللقاحات  تلك  من  عدد  أكرب  توفري 
الرئيس  لتوجيهات  تنفيذاً  املتنوعة، 
للتوسع  وسعياً  السيىس،  الفتاح  عبد 
بهذه  املواطنني  تطعيم  عمليات  ىف 
ويسهم  سالمتهم  يضمن  مبا  اللقاحات، 

من حدة انتشار هذا الفريوس.
الوزراء  رئيس  جدد  الصدد،  هذا  وىف 
تطبيق  استمرار  رضورة  عىل  التأكيد 
مختلف اإلجراءات االحرتازية والوقائية 
كورونا،  فريوس  مع  بالتعامل  الخاصة 
التى  املرحلة  هذه  خالل  وخاصة 
تشهد تزايداً متسارعاً ىف تسجيل أعداد 

املصابني بهذا الفريوس.
الوزارات  جميع  عىل  مدبوىل  وشدد 
أى  إقامة  منع  املعنية  والجهات 
مع  جامهريية،  فعاليات  أو  احتفاالت 
املوالت  مع  بحسم  التعامل  رضورة 
تخالف  التى  واملقاهى  والكافيهات 
ملواجهة  االحرتازية  القرارات  تطبيق 

“كورونا” وغلقها فورا.

واإلتقان،  واإلبداع  الحسن  زينها  كثرية 
التى جاءت  الجاملية  اآليات  تلك  ومن 

ْح لََك َصْدرََك (1). ىف القرآن: أَلَْم نرَْشَ
الضيق،  من  حياتنا  ىف  نعاىن  ما  دامئا 
عىل  قادر  دامئا  الله  لكن  الهم،  ميتلكنا 
والحب  بالخري  وملؤها  الصدور،  رشح 
بالضيق  الشعور  ويرتبط  والسالم، 
اليومية،  وأمورنا  الحياتية  مبشاكلنا 
والرغبة ىف  بالخطر  اإلحساس  فيمتلكنا 
من  خلفها  نختفى  خشنة  صورة  رسم 
االجتامعية  حياتنا  ىف  يهددنا  ما  كل 
السكينة  الله  ينزل  حتى  والعملية، 
ويؤلف  الصدور  فيرشح  القلوب،  عىل 

القلوب بالحب والنور والجامل.
تعاىل:  يقول  كثري:  ابن  لتفسري  ووفقا 

(أمل نرشح لك صدرك) يعنى: أما رشحنا 
لك صدرك، أى: نورناه وجعلناه فسيحا 
أن  الله  يرد  رحيبا واسعا كقوله: (فمن 
]األنعام:  لإلسالم)  صدره  يرشح  يهديه 
كذلك  صدره  الله  رشح  وكام   ،]125
واسعا سمحا سهال  جعل رشعه فسيحا 

ال حرج فيه وال إرص وال ضيق.
لك  نرشح  (أمل  بقوله:  املراد  وقيل: 
كام  اإلرساء،  ليلة  صدره  رشح  صدرك) 
صعصعة،  بن  مالك  رواية  من  تقدم 
وإن  وهذا  هاهنا،  الرتمذى  أورده  وقد 
من  فإن  منافاة،  ال  ولكن  واقعا،  كان 
بصدره  فعل  الذى  صدره  رشح  جملة 
الرشح  من  عنه  نشأ  وما  اإلرساء،  ليلة 

املعنوى أيضا.

تتمه ص    5

الرغم  عىل  بيان،  ىف  االتحاد  وقال 
من كل مظاهر العنف التى متارسها 
السلمية  املقاومة  فإن  إرسائيل، 
الفلسطينى  والداخل  القدس  ألبناء 
أهاىل  حشود  وتتزايد  تتصاعد، 
“بوابة  العامود  باب  نحو  القدس 
العنرصيني  املتطرفني  لردع  دمشق” 
املتطرفة  اإلرسائيلية  الجامعات  من 
التى  “الهافا”  منظمة  وخاصة 
تنادى بحرق القرى العربية واملوت 
القدس  ابناء  إرادة  لكن  للعرب، 
تكرس  واملواجهة  الصمود  وقوة 
العنرصيني  املتطرفني  هجامت 
ورشطتهم،  جيشهم  من  املحميني 
حكومة  برضوخ  النرص  تكلل  حتى 

بإزالة  اإلرسائيىل  العنرصى  اليمني 
أهاىل  واحتفال  الحديدية  الحواجز 

القدس.
ويعلن االتحاد العام لألدباء والكتاب 
والروابط  االتحادات  باسم  العرب 
واألرس والجمعيات الثقافية واألدبية 
قلبا وقالبا  العرىب وقوفنا  الوطن  ىف 
ىف  املحتلة  فلسطني  ىف  أهلنا  مع 
الدفاع عن عروبة القدس واملسجد 
القيامة  وكنيسة  املبارك  األقىص 
أنهم  األبطال  للمدافعني  مؤكدين 
أمة  قلوب  إن  بل  وحدهم  ليسوا 
وشعرائها  كتابها  وضامئر  العرب 
وفالسفتها  ومفكريها  ومثقفيها 

وأكادمييها ومبدعيها.

من   %1,8 أوىل  فائض  إىل   2016  /2015
ومن   ،2020  /2019 عام  املحىل  الناتج 
املحىل  الناتج  من   %1 يصل  أن  املتوقع 
العام  ىف  و%1,5  الحاىل،  العام  نهاية  مع 

املاىل املقبل.

الحكومية  املديونية  أن  الوزير،  وأضاف 
الناتج  من   %20,5 بنسبة  انخفضت 
 %108 من  سنوات   3 مدار  عىل  املحىل 
إىل   2017 يونيه  يف  املحىل  الناتج  من 
املتوقع  ومن   ،2020 يونيه  يف   %87,5
من   %89 الحكومية  املديونية  تكون  أن 
وىف   ،2021 يونيه  بنهاية  املحىل  الناتج 
العام املاىل املقبل أيًضا، الفتًا إىل استقرار 
ليصل  والخدمات  السلع  معظم  أسعار 
يف   %4,5 إىل  السنوي  التضخم  معدل 
عام   %23,3 من  ــزوالً  ن  ،2021 مــارس 
وارتفع   ،2017 عام   %22 ونحو   ،2016
األجنبي  النقد  من  االحتياطي  رصيد 

ىف  دوالر  مليار   40 ليتجاوز  كبري  بشكل 
شهور   7 من  أكرث  ليغطي   ،2021 أبريل 
من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، 
وتراجعت معدالت البطالة إىل نحو %7,2 
يف ديسمرب 2020، نزوالً من 13,3% خالل 

عام 2013
سيشهد  الجديد  املــاىل  العام  إن  قال 
متوسطة«  »موازنة  ــداد  إع مرة  ألول 
لثالثة  ومتتد  الــنــواب،  ملجلس  تُقدم 
الرشاء  منظومة  أن  مؤكًدا  مقبلة،  أعوام 
العام  اإلنفاق  ترشيد  تستهدف  املوحد 
عقًدا   15 اعتامد  تم  وقد  واالستهالك، 
ىف  يُسهم  مبا  مميكًنا؛  منوذجيًا  حكوميًا 

تعزيز الحوكمة والشفافية.
»املوازنة  قانون  دمج  تم  أنه  إىل  وأشار 
الحكومية«  »املحاسبة  وقانون  العامة« 
ىف  مبرص  املــاىل  األداء  يحكامن  اللذين 
املوحد«،  العامة  »املالية  قانون  مرشوع 
العديد  عليهام  ــرأ  ط بعدما  خاصة 

عدم  واضًحا  بدا  وقد  التعديالت  من 
منط  شهدها  التى  للمتغريات  مالءمتهام 
ظل  ىف  املوزانة،  ورقابة  وتنفيذ  إعداد 
النظم  إىل  والتحول  املتالحقة  التطورات 
قانون  مــرشوع  أن  موضًحا  املميكنة، 
فلسفة  يعكس  املوحد«  العامة  »املالية 
األداء املاىل ىف النظام االقتصادى املرصى، 
الحديثة،  املميكنة  النظم  يواكب  مبا 
العام  للامل  الرشيدة  اإلدارة  ويستهدف 
من خالل التطبيق السليم ملوازنة الربامج 
واألداء، ورفع كفاءة األداء املاىل بالوزارات 
األساليب  باستخدام  اإلدارية  والجهات 
واإلسهام  الفنية،  والتقنيات  العلمية 
ال ىف تحديد أولويات اإلنفاق العام،  الفعَّ
إضافة  التخطيط،  وزارة  مع  بالتعاون 
الشفافية  من  مستوى  أعىل  تحقيق  إىل 
والرقابة،  والتنفيذ  اإلعداد  ىف  واإلفصاح 
واملساءلة،  املحاسبة  مفاهيم  وترسيخ  
التخطيط  لضامن  موازنية  أطر  وإعداد 

املاىل الجيد ووضع رؤية مستقبلية لألداء 
املاىل بالجهات اإلدارية.

أكد الوزير، أننا قطعنا شوطًا كبريًا خالل 
منظومتى  رقمنة  ىف  املاضيني  العامني 
يُسهم  نحو  عىل  والجامرك،  الرضائب 
ميكنة  خالل  من  االستثامر  تحفيز  ىف 
وتحصيل  اإلجــراءات،  وتبسيط  ودمج 
حق الدولة، ودمج االقتصاد غري الرسمى 
إطالق  تم  وقد  الرسمى،  االقتصاد  ىف 
ــراءات  اإلجـ ملنظومة  األوىل  املرحلة 
الرضيبية املوحدة املميكنة ىف مركز كبار 
بحيث  املهن،  وكبار  املمولني  ومتوسطى 
اإلقرارات عىل هذه  يُقدم  املمول  أصبح 
واحد  رضيبى  برقم  اإللكرتونية  املنصة 
ويسدد  الــرضائــب،  ــواع  أن كل  يشمل 
من  مرص  أن  إىل  مشريًا  أيًضا،  إلكرتونيًا 
أوائل بأفريقيا والرشق األوسط ىف تطبيق 
التى  اإللكرتونية«  »الفاتورة  منظومة 
انضمت إليها 467 رشكة حتى اآلن عىل 

وقد  طواعية،  رشكة   37 منها  مرحلتني 
إلكرتونية  وثيقة  ماليني   6 لدينا  أصبح 
خالل شهر ونصف، ومن املستهدف قبل 
رشكة   2800 انضامم  املقبل  مايو  نهاية 
املنظومة  هذه  إىل  املمولني  كبار  مبركز 

اإللكرتونية املتطورة.
قال الوزير، إن القانون الجديد للجامرك 
يرتكز عىل تبسيط اإلجراءات، واستحداث 
نظم جمركية جديدة، والتوظيف األمثل 
تطورات  مبراعاة  الحديثة،  للتكنولوجيا 
التجارة العاملية، والتزامات مرص الدولية؛ 
التنافسية ورفع  تعزيز قدراتنا  من أجل 
الجمركية،  التصنيفات  ىف  مرص  ترتيب 
زمن  تقليل  نستهدف  أننا  إىل  الفتًا 
خفض  ىف  ينعكس  مبا  الجمريك؛  اإلفراج 
األســواق  يف  والخدمات  السلع  تكلفة 
املحلية، من خالل ربط كل املوانئ الربية 
إلكرتونية  مبنصة  والجوية  والبحرية 
أن  إىل  نافذة، الفتًا  واحدة عرب منظومة 

للمشحونات،  املسبق  التسجيل  نظام 
ونظام إدارة املخاطر يستهدف االستغناء 
واالستفادة  الورقية،  املستندات  عن 
الواحدة  النافذة  منظومة  ربط  بآليات 
اإللكرتونية مع شبكات سالسل اإلمدادت 
الدولية التى تعمل بالتكنولوجيا الحديثة 
عىل  الحصول  ميكن  ثم  ومن  واملؤمنة، 
بلد  من  إلكرتونيًا  الشحنات  بيانات 
التصدير وعدم السامح بتحريك البضائع 
تجنبًا  تصديرها؛  ميناء  من  املرفوضة 

لرتاكم املهمل ىف املوانئ.
مبرشوع  املستفيدين  عدد  أنه  إىل  أشار 
الفاعل االقتصادى أو القامئة البيضاء وصل 
وتخليص  وتصدير  استرياد  رشكة   189
جمرىك ذات ُسمعة طيبة وصحيفة خالية 
الدولية،  التجارة  ىف  مخالفات  أى  من 
اإلفراج  إجــراءات  إنهاء  رسعة  تستطيع 
استيفاء  بعد  ميناء  أى  ىف  شحناتها  عن 

املستندات واملوافقات املطلوبة.
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ذوبان  أن  صينيون  باحثون  كشف 
املناخ  تغري  بسبب  الجليدية  األنهار 
كتلة  يف  تحوالت  حــدوث  يف  تسبب 
التسعينيات،  منتصف  يف  األرض 
الكتلة  يف  التغري  هذا  إن  ويقولون 
تسبب يف دوران األقطاب املغناطيسية 
حيث  الـــرشق،  باتجاه  وترسيعها 
ارتفاع  أن  الجديدة  الدراسة  زعمت 
يسببها  التي  العاملية  الحرارة  درجات 
التحوالت  عن  املسؤولة  هى  البرش 
لـــألرض. املغناطييس  ــال  ــج امل يف 

ميل”  “ديىل  ذكرته صحيفة  ملا  ووفقا 
الشاميل  القطب  يتحرك  الربيطانية، 
والجنويب املغناطييس لألرض باستمرار، 
“التجّول  باسم  تُعرف  ظاهرة  وهي 
القطبي”، عىل عكس القطبني الشاميل 
والجنويب الجغرافيني، اللذين يظالن يف 
موقع ثابت، ونظرًا ألن القطبني الشاميل 
والجنويب املغناطييس لألرض مضطربان 
مختلفة  اتجاهات  يف  طرحهام  ويتم 

أن  التقارير  مــن  العديد  كشفت 
جديدة  ميزة  عىل  يعمل  آب  واتــس 
بني  الدردشة  لسجل  السلس  للنقل 
تم  حيث   ،iOSو أنــدرويــد  أجهزة 
قيد  سابق  وقت  ىف  امليزة  اكتشاف 
واآلن،   ،iOS هواتف  عىل  االختبار 
لـفيس  اململوك  املراسلة  تطبيق  قدم 
لنظام  جديًدا  تجريبيًا  ــداًرا  إص بوك 
.2.21.9.7 ــدار  اإلص يقدم  أندرويد 

يكشف   ،WaBetaInfo لـ  ووفــًقــا 
التحديث أن واتس آب بدأ ىف تطوير 

يعنى إيه أداة واتس آب الجديدة لنقل الدردشات 
من أندرويد لـ iOS؟

دراسة: تغري املناخ يؤدى إىل تحول 
أقطاب األرض التجاه الشرق

يتعني  الكتلة،  يف  االختالفات  بسبب 
باستمرار. موقعهم  تتبع  العلامء  عىل 
العلامء االختالفات ألنها ميكن  ويتتبع 
الطريان  ألنظمة  فــوىض  تسبب  أن 
واملالحة، مبا يف ذلك تطبيقات الهواتف 
تحديد  نظام  تستخدم  التي  الذكية 
تعتمد  والتي   ،(GPS) العاملي املواقع 
عىل قراءات دقيقة للمجال املغناطييس.
التحركات  السابقة  األبحاث  وحددت 
عن  بعيًدا  الشاميل  للقطب  األخــرية 
كندا ونحو روسيا، بسبب عوامل مثل 
الخارجي  اللب  يف  املنصهر  الحديد 
املجال  أن  املــعــروف  فمن  لــألرض، 
إنــشــاؤه  يتم  لـــألرض  املغناطييس 
يف  السائل  الحديد  حركة  بواسطة 
بعد  عىل  لــألرض،  الخارجي  اللب 
أقدامنا. تحت  ميل   1800 ــوايل  ح

وركز الباحثون يف هذه الدراسة بشكل 
خاص عىل مرحلة واضحة من الرشود 
منتصف  يف  حدثت  التي  القطبي 

يعد  فيام  أندرويد،  عىل  امليزة  نفس 
آب  واتس  عرب  الدردشة  سجل  ترحيل 
جزًءا من ميزة الدعم متعدد األجهزة، 
عن  صــادر  سابق  تقرير  اقــرتح  فيام 
ترحيل  إمكانية  أن   WaBetaInfo
طرح  مبجرد  متاحة  ستكون  الدردشة 
الدعم متعدد األجهزة، مع مالحظة أن 
امليزة قيد التطوير وستتوفر ىف تحديث 
وأندرويد.  iOS لنظامى  مستقبىل 

الويب  موقع  ــارك  ش التقرير،  وىف 
القادمة،  للميزة  شاشة  لقطات  أيًضا 

طريقة  أن  من  الرغم  عىل  إنه  وتقول 
اآلن،  حتى  معروفة  الدقيقة  النقل 
قد  آب  واتـــس  أن  املحتمل  فمن 
لتخزين   Google Drive “يستخدم 
لالسترياد  مــؤقــتًــا  ــة  ــدردش ال سجل 
ــد”. ــدروي أن لنظام  آب  واتـــس  إىل 

ويضيف التقرير: “من املحتمل، عندما 
من  الدردشات  تصدير  ميزة  يكملون 
فإنهم  أنــدرويــد،  إىل  لالسترياد   iOS
سيطورون تصدير سجل الدردشة لنظام 
.”iOS استرياده إىل أندرويد، من أجل 
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شبكة  إطـــالق  عــن  ــا  روســي أعلنت 
الـــجـــديـــدة   Megacampus
توفر  والتي  االجتامعي،  للتواصل 
وتبادل  إنشاء  إمكانية  ملستخدميها 
ــت. ــرتن ــرب اإلن ــريف ع ــع املــحــتــوى امل

من  االستفادة  للمستخدمني  وميكن 
تطبيق  عرب   Megacampus خدمات 
املحمولة،  واألجهزة  للهواتف  خاص 
عقد  إمكانية  الشبكة  هذه  توفر  إذ 
الصوتية  ــات  ــامع واالجــت ــداث  ــ األح
ــت، كام  ــرتن ــالل اإلن واملــرئــيــة مــن خ
تنظيم  من  مستخدموها  سيتمكن 
وجلسات  ــارضات  ــح وم مــنــاظــرات 
وسيؤمن  واألجــوبــة،  لألسئلة  خاصة 
وحفظ  تسجيل  إمكانية  التطبيق 
املستخدم. أنشأها  التي  امللفات 

الشبكة،  ــس  ــي ورئ ملــؤســس  وتبعا 
“الــدافــع  ــإن  ف أفيتوف،  غريغوري 
كان  الشبكة  هذه  الستحداث  الرئييس 
الذيك  باملحتوى  يسمى  ملا  الحاجة 
الحديثة”،  اإلنــرتنــت  شبكات  عــىل 

روسيا تطلق شبكة اجتامعية 
تعليمية عىل اإلنرتنت.. اعرف 

التفاصيل

البحث  يحسب  حيث  التسعينيات، 
يف  األرض  عىل  املياه  خسارة  إجاميل 
 GRACE التسعينيات قبل بدء مهمة
.2002 عــام  يف  ناسا  أطلقتها  التي 

الجاذبية  (استعادة   GRACE وكانت 
بني  مشرتكة  مهمة  املناخ)  وتجربة 
األملــاين  الفضاء  ومركز  ناسا  وكالة 
لحاالت  تفصيلية  قياسات  ــذ  ألخ
األرضية،  الجاذبية  مجال  يف  الشذوذ 
الصناعية. األقامر  من  زوج  باستخدام 
لتوجيه  طريقة  اآلن  الباحثون  ووجد 
إىل  الحديث  القطب  تتبع  تحليل 
ملعرفة  املناسب  الوقت  يف  الـــوراء 
فإن  االنــجــراف،  سبب حــدوث هــذا 
املناطق  من  املياه  فقدان  مساهامت 
القطبية هي املحرك الرئييس لالنجراف 
فقدان  من  مساهامت  مع  القطبي، 
وفرس  القطبية،  غري  املناطق  يف  املياه 
التغري  مًعا  ــايئ  امل الفقد  هــذا  كــل 
القطبي. االنجراف  يف  الرشق  باتجاه 

املحتوى املفيد له األولوية بالظهور يف 
للمستخدم.  تقدم  التي  العرض  قامئة 
تشهد  أن  املفرتض  من  املستقبل  ويف 
لنادي  اجــتــامعــات  عقد  الشبكة 
دار  عن  ممثلني  مع  ــروس  ال الكتاب 
خطط  وهــنــاك  للنرش،   ”Eksmo“
يف  البرشية  للموارد  ناد  الستحداث 
الشبكة سيتم من خالله عقد مقابالت 
واملؤسسات. العمل  أربــاب  كبار  مع 

تبعا  الحالية  االجتامعية  فالشبكات 
املستخدمني  احتياجات  تلبي  “ال  له 
الذين يسعون لصنع محتوى ذي قيمة، 
تسعى  فيها  املوجودة  والخوارزميات 
للرتويج للمحتوى الرتفيهي أو املحتوى 
معينة”.  لجهات  بالنفع  يعود  الذي 
الخوارزميات  أن  إىل  أفيتوف  وأشــار 
 Megacampus بشبكة  الخاصة 
تجعل  بطريقة  صممت  الجديدة 

العلمية  قدراتها  دعم  يف  كثريا  ساهم 
بحثية  آفــاق  فتح  عــىل  وســاعــدهــا 
خالل  من  جديدة  علمية  وابتكارية 
الدعم املادي املقدم وتحقيق خطوات 

متميزة يف بحثها العلمي .
يعمل  الربنامج  أن  الصرييف  وأوضحت 
املؤسسات  من  شبكة  خلق  عىل  أيضا 
الخربات  تبادل  ما يساهم يف  البحثية؛ 
برامج  توفري  إىل  باإلضافة  واملعرفة، 
تدريب تعمل عىل دعم الثقة بالنفس 
واكتساب مهارات شخصية يف التواصل 

وعرض األفكار بطريقة احرتافية.
نورتان  الدكتورة  أشادت  جهتها،  ومن 
تحكيم  لجنة  عضو  عــبــدالــتــواب، 
 2015 عــام  املنحة  عىل  والحاصلة 
باملردود االيجايب الذي تلعبه املسئولية 

حيث  املجتمع،  تنمية  عىل  املجتمعية 
يعد برنامج لوريال يونيسكو من أجل 
برامج  أهم  أحد  العلم مرص  يف  املرأة 

املسئولية املجتمعية لرشكة لوريال.
ــقــت عــبــدالــتــواب الــعــديــد من  وأل
لباحثات  والــنــصــائــح  ــادات  ــ اإلرشـ
للربنامج،  التقدم  كيفية  عن  املستقبل 
أن  واهمية  البحث  موضوع  واختيار 
متعلقة  موضوعات  األبحاث  تعالج 
يعمل  مام  االجتامعية  باالحتياجات 

عىل تحقيق تنمية فعلية يف املجتمع.
“لوريال  برنامج  أن  بالذكر  جدير 
العلم  يف  ــرأة  امل أجــل  من  يونيسكو 
باحثات  ثالث  بتكريم  يقوم  مرص” 
املرصيات  الّشابات  من  متميزات 
الدكتوراه  دراســات  الستكامل  سنويا 
تقديم  بجانب  الدكتوراة،  بعد  وما 

منحة قدرها 10 ااّلف يورو ملرحلة ما 
ملرحلة  يورو  االف  و6  الدكتوراه،  بعد 
تطوير  من  متكينهن  بهدف  الدكتوراه 
للفائزات  الربنامج  سنح  وقد  بحوثهن، 
فرصة الربوز بشكل أوسع، واستقطاب 
تعزيز  من  ومكّنهن  وظيفية،  فرص 
ثقتهن بأنفسهن يف مجاالت تخصصهن.
عن  النقاشية  الحلقة  خالل  ذلك  جاء 
برنامج “لوريال يونسكو من أجل املرأة 
مكتب  نظمها  والتي  مرص”،  العلم  يف 
باب  فتح  مبناسبة  اإلقليمي  اليونسكو 
الربنامج  من  الرابعة  للنسخة  التقديم 
يف مرص، والذي يستمر من شهر مارس 
املايض وحتى 30 يونيو القادم، عىل أن 
يتم اإلعالن عن الحاصالت عىل الزمالة 

يف شهر نوفمرب من العام الحايل.

اليونسكو:  مرص قريبة نسبيا من تحقيق 
املساواة بني الجنسني يف مجال العلوم

تتمه ص  4
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الداخلية تضبط شحنة هريوين وحشيش بقيمة 
2.2 مليون جنيهحمالت أمنية_أرشيفية

مصرع شاب إثر سقوط كتلة صخرية عليه أثناء 
عمله فى منطقة جبلية بأسوان

رصدت اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
والجرمية  املخدرات  مكافحة  بقطاع 
األمن   ) قطاعى  مع  بالتنسيق  املنظمة 
وباإلشرتاك  العام)  األمن   – الوطنى 
(اثنني  نشاط  البحرية  أمن  مديرية  مع 
ىف  تخصصا  اإلجرامية)  العنارص  من 
والهريوين  الحشيش  مبخدرى  اإلتجار 
بكميات كبرية وترويجها عىل عمالئهام 
(بدر  مركزى رشطة  دائرة  من  متخذان 
– أبو املطامري) مرسحاً ملزاولة نشاطهام 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها 
األموال،  توظيف  جرائم  مكافحة  ىف 
وزارة  أجهزة  لجهود  إستمراراً  وذلك 
تبلغ  ما  مالبسات  لكشف  الداخلية 
العامة  األموال  ملباحث  العامة  لإلدارة 
بدائرة  مقيم  املواطنني،  (أحد  من 
بالجيزة)  الدكرور  بوالق  رشطة  قسم 
األشخاص  أحد  بقيام  آخرين  و(5) 
بزعم  الشاكني  من  مالية  مبالغ  بتلقى 
استثامرها ىف مجال تجارة إكسسوارات 
مبنحهم  إيهامهم  بعد  اآلىل  الحاسب 
أرباح كبرية، ثم قام باالستيالء عىل تلك 

األموال لنفسه باملخالفة للقانون.
جرائم  مكافحة  إدارة  تحريات  أكدت 
وقيام  الواقعة  صحة  والتهريب  النقد 
جنائية،  معلومات  له  مبيعات،  (مدير 
مقيم بدائرة القسم) بتلقى مبالغ مالية 
ىف  إستثامرها  بغرض   ، الشاكني  من 

اإلجرامى.
وعقب تقنني اإلجراءات تم إستهدافهام 
الحشيش  ملخدر  طربة   300 وضبط 
– ماىل  مبلغ   – جرام  كيلو   30 وزنت 

 ، سائق   ) بحوزة   ، محمول)  هاتف 
شمس  عني  رشطة  قسم  بدائرة  مقيم 
سيارة  إستقالله  حال  بالقاهرة) 
مبحافظة  بدر  رشطة  مركز  بدائرة 
ملخدر  أسطوانات   4) وضبط  البحرية، 
مبلغ   – جرام  كيلو   1 وزنت  الهريوين 

مجال تجارة إكسسوارات الحاسب اآلىل، 
بينهم  فيام  عليها  ُمتفق  أرباح  ٌمقابل 
األرباح  سداد  ىف  بعضهم  مع  والتزامه 
لفرتات زمنية مختلفة، إال أنه إمتنع عن 
سداد األرباح أو رد أصل املبالغ للشاكني 

واإلستيالء عىل تلك األموال لنفسه .
ضبطه  أمكن  اإلجراءات  تقنني  عقب 

ومبواجهته اعرتف بارتكابه الواقعة.
العامة  لإلدارة  تبلغ  متصل،  سياق  ويف 
(أحد  من  العامة  األموال  ملباحث 
رشطة  مركز  بدائرة  مقيم  املواطنني، 
آخرين  و(3)  سوهاج)  مبحافظة  طهطا 
مبالغ  بتلقى  األشخاص  أحد  بقيام 
لهم  واستثامرها  لتوظيفها  منهم  مالية 

باملخالفة بالقانون.
بجنوب  اإلدارة  فرع  تحريات  أكدت 
(تاجر  وقيام  الواقعة  صحة  الصعيد 
املركز)  بدائرة  مقيم   ، كهربائية  أجهزة 

أحد   ) بحوزة   ، ماىل –هاتف محمول) 
رشطة  مركز  بدائرة  مقيم   ، األشخاص 
إستقالله  حال  أسوان)  مبحافظة  دراو 
املطامري  أبو  رشطة  مركز  بدائرة  سيارة 

مبحافظة البحرية.
ومبواجهة املتهمني باملضبوطات أيدا ما 
املالية  القيمة  وتقدر  بالتحريات  جاء 
مليون  إثنان  املضبوطة  املخدرة  للمواد 
تقريباً  جنيه  ألف  وخمسون  ومائتان 

فتم إتخاذ اإلجراءات القانونية.

خالل  من  احتيالياً  نشاطاً  مبامرسة 
راغبى  املواطنني  من  مالية  مبالغ  تلقى 
بزعم  عليها  واإلستيالء  أموالهم  إستثامر 
مجال  ىف  لهم  وتوظيفها  إستثامرها 
خالل  من  الكهربائية  األجهزة  تجارة 
املحل الخاص به، ومتكن من خالل ذلك 
مالية  مبالغ  عىل  الشاكني  من  الحصول 
أرباح  عىل  حصولهم  مقابل  مختلفة 
أنه  إال  املال،  رأس  قيمة  من  شهرية 
توقف عن سداد األرباح ورفض رد أصل 
باملخالفة  عليها  املستوىل  املالية  املبالغ 
عن  التحريات  أضافت  كام  للقانون، 
وجود ضحايا آخرين مل يتقدموا لإلبالغ 
أمالً ىف الحصول عىل األرباح أو إسرتداد 

أموالهم .
ضبطه،  أمكن  اإلجراءات  تقنني  وعقب 
عىل  للواقعة  بارتكابه  أقر  ومبواجهته 

النحو املشار إليه .

إثر  األربعاء،  اليوم،  لقى شاب مرصعه، 
أداء  أثناء  فوقه  جبلية  كتلة  سقوط 
عمله بأحد املناطق الجبلية مبركز ادفو 
أسوان  إسعاف  تلقي  أسوان،  شامل 
عمله  اثناء  أنه  وتبني  بالحادث،  إخطارا 
إىل  أدى  مام  جبلية  كتلة  عليه  انهارت 
باصابته ويدعى عاطف ع  متأثر  وفاته 
إدفو  مبركز  الفوزة  قرية  من  سنة   30
شامل أسوان، تم تحرير محرض بالواقعة 

وأخطرت النيابة للتحقيق.
أمن  مبديرية  األمنية  األجهزة  وكانت 
حملة  شن  من  اليوم،  متكنت  أسوان، 
واملواد  النارية  األسلحة  مجال ضبط  ىف 
املخدرة، وأسفرت عن ضبط 6 متهمني 

وبحوزتهم 6 سالح ناري وكمية من نبات 
و50  جرام   كيلو   2.250 تزن  البانجو  
جرام هريوين . ويف مجال تنفيذ االحكام، 
تم تنفيذ 754 حكام، عىل النحو التايل: 
تم ضبط 4 جنايات، و167 حكم حبس 
جزيئ و30 حكم حبس مستأنف و384 
أحكام غرامات و 169 أحكام املخالفات، 
تم  التموينية،  القضايا  مجال ضبط  ويف 
النحو  عىل  متوينية،  قضية   23 ضبط 
املخابز  مخالفات  قضايا   3  : التايل 
البلدية، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر 
الرسمى، و 2 قضية استخدام اسطوانات 
لها،  املخصص  الغرض  غري  يف  البوتاجاز 
و 8 قضايا عدم اإلعالن عن األسعار، و 

7 قضايا عدم حمل شهادة صحية. ويف 
املرورية تم ضبط  القضايا  مجال ضبط 
التصالح  شملت:  مرورية  مخالفة   554
 140 تحرير  و  مخالفة،   85 ىف  الفوري 
مخالفة غرامة ونش وسحب  تراخيص 
التصالح، و تحرير  96 حالة عدم قبول 
و  الرسعة،  حد  تجاوز  مخالفات   104
تحرير  120 مخالفة متنوعة، وتم ضبط 
5 توك توك حجز إدارى بناء عيل قرار 
املحافظ، ويف مجال القيادة تحت تأثري 
املواد املخدرة تم فحص 25  قائد سيارة 
بكمني غرب أسوان، دائرة مركز أسوان، 
حاالت   4 ضبط  عن  الفحص  وأسفر 

إيجابية لتعاطي املخدرات.

سقوط مسرتيحني استوليا على أموال 
املواطنني فى الجيزة وسوهاج
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 جوارديوال يعاقب بوكيتينو على تراجعه.. سيتي 
يفوز على سان جريمان

مدرب  جوارديوال  بيب  عاقب 
باريس  يف  نظريه  سيتي  مانشسرت 
بوكيتينو  ماوريسيو  جريمان  سان 
يف  تأخره  ليقلب  تراجعه  عىل 

النتيجة إىل انتصار مثني جدا.
وفاز مانشسرت سيتي عىل مضيفه 
باريس سان جريمان اليوم األربعاء 
بهدفني  األمراء  ملعب حديقة  يف 
نهايئ  نصف  ذهاب  يف  لهدف 

دوري أبطال أوروبا.
1 باريس سان جريمان

2 مانشسرت سيتي

لبطولة  املجموعات  دور  انتهى 
عقد  ليكتمل  اإلفريقية  الكونفدرالية 

الفرق املتأهلة للدور ربع النهايئ.
وكان برياميدز قد ضمن التأهل للدور 
بعد  املاضية  الجولة  من  النهايئ  ربع 
انتصاره عىل نكانا الزامبي بهدفني دون 

مقابل.
برياميدز

الرجاء البيضاوي
إنيمبا

كأس الكونفدرالية
التي  الفرق  يستعرض   FilGoal.com

تأهلت للدور ربع النهايئ
املجموعة األوىل

أورالندو  عىل  الفوز  يف  إنيمبا  نجح 
بايرتس بهدف يف الدقيقة 95، ليتصدر 
 9 برصيد  املجموعة  النيجريي  الفريق 
الجنوب  الفريق  رفقة  ويتأهل  نقاط، 

إفريقي.
فاز  املجموعة،  مباريات  نفس  ويف 
أهيل  عىل  الجزائري  سطيف  وفاق 

بنغازي الليبي بهدف.
ليكون الرتتيب النهايئ للمجموعة:

إنيمبا – 9 نقاط
أورالندو بايرتس – 9 نقاط

وفاق سطيف – 8 نقاط
أهيل بني غازي – 7 نقاط

املجموعة الثانية
تأهل شبيبة القبائل الجزائري يف املركز 

األول بعدما جمع 12 نقطة.
وفاز الفريق الجزائري عىل نابسا ستارز 

انتهت21:00
باريس سان جريمان

مانشسرت سيتي
افتتح ماركينيوس أهداف املباراة 

يف الدقيقة 15 برأسية قوية.
التعادل  وأدرك كيفن دي بروين 
لسيتي يف الدقيقة 65 من عرضية 
مل يقابلها أي العب وأخطأ حارس 
يف  نافاس  كيلور  جريمان  سان 

تقديرها.
فوز  هدف  محرز  رياض  وسجل 
مبارشة  حرة  ركلة  من  سيتي 

سددها بيرساه يف الدقيقة 71.
ويف الدقيقة 78 طُرد إدريسا جانا 
بشكل  جريمان  سان  العب  جاي 
قدم  عىل  بقوة  لتدخله  مبارش 

إلكاي جوندوجان.
الثالثاء  يوم  الفريقان  وسيلتقي 
شهر  من  الرابع  املوافق  املقبل 
يف  االتحاد  ملعب  يف  مايو 

مانشسرت.
التأهل  يف  سيتي  نجح  وإن 
يف  مرة  أول  هي  هذه  فستكون 

تاريخه يصل للنهايئ.

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

برياميدز والرجاء وإنيمبا.. تعرف على املتأهلني لربع نهائي الكونفدرالية
القطن الكامريوين – 9 نقاط

نهضة بركان املغريب – 8 نقاط
نابسا ستارز الزامبي – 4 نقاط

املجموعة الثالثة
السنغايل  دياراف  فريق  تصدر 
الصفاقيس  مع  تعادله  بعد  املجموعة 
يف الجولة األخرية دون أهداف ليتأهل 

الفريقني سويا.
ساليتس  عىل  الساحيل  النجم  وفاز 

البوركينايب بهدفني مقابل هدف.
ليكون ترتيب املجموعة كالتايل:

دياراف السنغايل – 11 نقطة
الصفاقيس التونيس – 10 نقاط

النجم الساحيل التونيس – 8 نقاط
ساليتس البوركينايب – 3 نقاط

املجموعة الرابعة
ضمن الرجاء املغريب وبرياميدز التأهل 

من الجولة املاضية.
عىل  الرجاء  فاز  السادسة  الجولة  ويف 
نكانا الزامبي بهدفني دون مقابل ليصل 
الوحيد  الفريق  ليكون   18 للنقطة 
دور  يف  الكاملة  العالمة  حقق  الذي 

املجموعات دون استقبال أي هدف.
بهدف  نامونجو  عىل  برياميدز  وانترص 

دون رد.
النحو  عىل  املجموعة  ترتيب  ليكون 

التايل:
الرجاء املغريب – 18 نقطة

برياميدز – 12 نقطة
نكانا الزامبي – 6 نقاط

نامونجو التنزاين – دون نقاط

الزامبي بهدفني مقابل هدف يف الجولة 
األخرية لدور املجموعات.

وتأهل القطن الكامريوين رفقة الفريق 

من  خسارته  رغم  نقاط  بـ9  الجزائري 
نهضة بركان املغريب.

القطن  عىل  بركان  نهضة  فوز  ورغم 

بهدفني مقابل هدف إال أن حامل لقب 
املسابقة مل يستطع التأهل لربع النهايئ 

بعد توقف رصيده عند النقطة 8.

النحو  عىل  املجموعة  ترتيب  ليكون 
التايل:

شبيبة القبائل الجزائري – 12 نقطة
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وزير التنمية املحلية يتابع مع محافظ القليوبية 
تطورات منظومة املخلفات وتنفيذ مشروعات 

برنامج تطوير الريف املصرى

شوط واحد ال يكفي مصطفى محمد للتسجيل..
جاالتا سراي يفوز على قونيا سبور

ــر
تـي

كـا
ريـ

كــا

تتمه ص  4

تتمه ص  4
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شارك مصطفى محمد يف انتصار جاالتا 
رساي عىل قونيا سبور.

سبور  قونيا  عىل  رساي  جاالتا  وانترص 
بهدف دون رد يف الجولة 38 للدوري 

الرتيك.
اللقاء  هدف  أكبابا  إميري  وسجل 

الوحيد يف الدقيقة 87.
ووصل رصيد جاالتا رساي للنقطة 72 
الثاين،  املركز  ليحتل  مباراة   36 من 
بشكتاش صاحب  عن  نقاط   6 بفارق 

املركز األول.
الثالث  املركز  يف  فرنباهتشه  ويتواجد 

برصيد 72 نقطة لكن من 35 مباراة.
عند  سبور  قونيا  رصيد  توقف  بينام 

النقطة 42 يف املركز الثالث عرش.
وعاد مصطفى محمد للمشاركة أساسيا 
مع جاالتا رساي بعد فرتة من الغياب 

بسبب إصابته بفريوس كورونا.

مجموعة  أن  البدري  حسام  يرى 
قوية  العرب  كأس  يف  مرص  منتخب 

وستكون بها منافسة كبرية.
املجموعة  يف  مرص  منتخب  ويقع 
الجزائر  منتخبات  تضم  التي  الرابعة 

البدري عن كأس العرب: مجموعتنا قوية.. نسعى إلعادة الزمن الجميل ملنتخبنا

والفائز من مواجهة ليبيا ضد السودان 
والفائز من مباراة لبنان أمام جيبويت.

مرص
ترصيحات  يف  البدري  حسام  وقال 
املنافسة  قوية،  “مجموعتنا  صحفية: 

الجميع  لرغبة  نظرا  كبرية  ستكون 
هذا  يف  كبرية  مبستويات  الظهور  يف 

املحفل العريب الكبري”.
العرب  كأس  بطولة  قطر  وتستضيف 
 18 إىل  نوفمرب   30 من  الفرتة  يف 

ديسمرب املقبلني.
األهداف  كل  تحقيق  “نتمنى  وتابع 
الجامهري  طموحات  وتلبية  املطلوبة 
منتخب  مبشاهدة  تطلعاتها  وإرضاء 

مرص الذي نعتز ونفتخر به جميعا”.
ميتلك  مرص  “منتخب  البدري  وأضاف 
وبالوقت  وجديدة  خربة  عنارص 
املطلوب  واالحتكاك  واملباريات 
يليق  قوي  منتخب  تكوين  نستطيع 
والسعادة  البسمة  وإعادة  مرص  باسم 

للجامهري”.
كبري  إحساس  “لدي  البدري  وأوضح 
الشقيق واعتز  الجزائر  بوجود منتخب 

بتواجده يف مجموعتنا”.
بذل  عىل  كبرية  رغبة  “لدينا  وواصل 
جامهري  أجل  من  وسعنا  يف  ما  كل 
الجميل  الزمن  بإعادة  املرصية  الكرة 

للمنتخب”.
بالشكر  “أتوجه  ترصيحاته  واختتم 
يل  ودعمهم  مساندتهم  عىل  للجميع 
بعد سيل من الرسائل واملكاملات التي 
اإلصابة  بعد  املحنة  هذه  يف  تلقيتها 

بكورونا”.

حياة كرمية ، حيث يتم تنفيذ املبادرة 
ىف 36 قرية رئيسية مبركز شبني القناطر.

عىل  شعراوي  محمود  اللواء  وشدد 
لكافة  املستمرة  املتابعة  أهمية 
لإلرساع  تنفيذها  الجاري  املرشوعات 
معوقات  أي  وإزالة  التنفيذ  مبعدالت 
املحددة  التوقيتات  يف  منها  لالنتهاء 
التي  الخدمية  القطاعات  يف  خاصة 
املواطنني  حياة  تغيري  يف  ستساعد 
ومياه  والتعليم  الصحة  بقطاعات 

الرشب والرصف الصحي.
أن  املحلية  التنمية  وزير  وأضاف 
املحافظات تقوم بتقديم كل التسهيالت 
قطع  وتوفري  االمكانيات  كافة  وتسخري 
املرشوعات  إلقامة  الالزمة  األراىض 
املواطنني  معيشة  مبستوى  للنهوض 
وتحسني الخدمات الصحية والتعليمية 

واالجتامعية التى يحصلوا عليها .
وأكد ” شعراوى ” عىل املتابعة الدورية 
واملستمرة من السيد رئيس الجمهورية 
القرى  تطوير  برنامج  تطورات  لكافة 
التى  الشهرية  التقارير  إىل  باإلضافة   ،
الوزراء  مجلس  رئيس  السيد  يتلقاها 

ملتابعة معدالت تنفيذ املرشوعات .
عبدالحميد  اللواء  أشار  جانبه  ومن 
 9 تنفيذ  حالياً  يجرى  أنه  الهجان 
الخدمية  املجمعات  إلنشاء  مرشوعات 
الحكومية حيث تم توفري قطع األراىض 
 ، الحكومي  املجمع  لتنفيذ  املطلوبة 
أرض  قطعة   27 توفري  إىل  باإلضافة 
واملعالجة  الرفع  ملحطات  أخرى 
ملرشوعات الرصف الصحى ، مشريا إىل 
جهود املحافظة ىف رصد املباىن الخدمية 
 161 تبلغ  والتى  املستهدفة  بالقرى 
بالقرى األم و211 مبنى بالقرى التوابع.

دخول  عن  القليوبية  محافظ  وكشف 
حيز  املخططة  املرشوعات  من  عدد 
قطاع  ىف  مرشوع   16 منها  التنفيذ 
لبدء  التجهيز  وجارى  الصحى  الرصف 
تنفيذ باقى مرشوعات الرصف الصحى 
باإلضافة بدء تنفيذ 12 مرشوع ىف قطاع 
الغاز  قطاع  ىف  مرشوعات  و3  التعليم 
الطبيعى ، باإلضافة إىل البدء ىف تنفيذ 
وتجهيز  املصارف  تغطية  مرشوعات 

الوحدات الصحية .
آخر  استعراض  أيضاً  اللقاء  شهد  كام 
رصف  مرشوعات  تنفيذ  مستجدات 

وتطوير  الداخلية  الطرق  وتطوير 
كورنيش بنها وتجميل وتطوير مداخل 
بعض املراكز واملدن والشوارع الرئيسية.
مع  شعراوي  محمود  اللواء  وتابع 
تطبيق  جهود  القليوبية  محافظ 
اإلجراءات االحرتازية والوقائية ملواجهة 
صحة  عىل  للحفاظ  كورونا  فريوس 
تنفيذ  رأسها  وعىل  املواطنني  وسالمة 
غرامات  بتحرير  الوزراء  مجلس  قرار 
املغلقة  باألماكن  الكاممة  ارتداء  لعدم 
واملواصالت العامة، و عمليات التعقيم 
سيارات  ومواقف  للمنشآت  والتطهري 
أنواعها  مبختلف  والخاص  العام  النقل 
واملساجد وأماكن تجميعات املواطنني .
عىل   ، املحلية  التنمية  وزير  وشدد 
اإلدارة  قيادات  عىل  التنبيه  رضورة 
واملدن  املراكز  رؤساء  من  املحلية 
أو  التقاعس  بعدم  املحلية  والوحدات 
الوقائية  االجراءات  تنفيذ  يف  التهاون 
سالمة  عىل  للحفاظ  كورونا  لفريوس 
املتابعة  حمالت  وتكثيف   ، املواطنني 
اليومية لألجهزة التنفيذية بالتنسيق مع 
الخدمية  املنشآت  عيل  األمن  مديرية 
املحال  مبواعيد  االلتزام  ومتابعة 
املرتددين  وأعداد  الصيفية  واملطاعم 
وإزالة اإلشغاالت والتعديات يف الطرق 
العامة وامليادين لتيسري حركة املواطنني 
انتشار  ظاهرة  عىل  والقضاء   ، واملرور 
رمضان  شهر  يف  خاصة  الجائلني  الباعة 

املبارك.
الهجان  عبدالحميد  اللواء  وقام 
تم  التى  الحمالت  نتائج  باستعراض 
االجراءات  تطبيق  ملتابعة  بها  القيام 
أيام   4 خالل  تم  أنه  إىل  أشار  حيث 
وضبط 888 شيشة وتحرير 720 محرض 
مخالفة لعدم ارتداء كاممة باالضافة اىل 

غلق 51 مقهى .
وأكد وزير التنمية املحلية عيل رضورة 
الصيفية  املحالت  غلق  مواعيد  تطبيق 
بكل حزم، وطالب بالتشديد عىل جميع 
التجارية،  واملوالت  واملطاعم  املحالت 
الصادرة  بالتعليامت  االلتزام  برضورة 
وأعداد  التباعد  خاصة  الشأن  هذا  يف 
يف  يساعد  مبا  بها  املسموح  املرتددين 
املواطنني  وسالمة  صحة  عيل  الحفاظ 
تجاه  القانونية  اإلجراءات  وتطبيق 

املخالفني

من  يعد واحداً  الطموح  هذا املرشوع 
أركان اسرتاتيجية وزارة البرتول والرثوة 
التكرير  صناعة  تطوير  يف  املعدنية 
األول  وأنه  مرص،  ىف  والبرتوكيامويات 
والرشق  أفريقيا  يف  نوعه  من  واألكرب 
األوسط، حيث يسهم يف أن تتبوأ مرص 
العديد  إنتاج  مجال  يف  مميزة  مكانة 
واملنتجات  البرتوكياموية  املنتجات  من 
إيثيلني  البويل  منتجات  مثل  البرتولية 
وغريها  السفن  ووقود  بروبلني  والبويل 
الخربات  عىل  اعتامداً  املنتجات،  من 
مرص  وموقع  املتاحة  واإلمكانيات 
القيمة  تحقيق  إىل  باإلضافة   ، املميز 
وبالتاىل  املنتجات  هذه  من  املضافة 
والسامح   ، استريادها  تكاليف  تقليل 
عديدة  تكميلية  صناعات  بتواجد 
إضايف  دخل  لتحقيق  الفائض  وتصدير 
امليزان  وتحسني  األجنبية  العملة  من 
العديد من  التجاري للدولة، كام يوفر 
املبارشة  وغري  املبارشة  العمل  فرص 
أن  إىل  الفتاً  العزيزة،  مرصنا  لشباب 
أحد  أيضاً  سيكون  الجديد  املجمع 
القومى  املرشوع  ىف  األساسية  الركائز 
لتجارة  إقليمى  ملركز  مرص  لتحويل 

وتداول البرتول والغاز.
يحيى  املهندس  أكد  جهته،  من 
للمنطقة  العامة  الهيئة  رئيس  زيك، 

هذا  أن  السويس،  لقناة  االقتصادية 
املرشوع هو األكرب من نوعه يف صناعة 
باملنطقة  ويقام  البرتوكيامويات، 
والذي  السخنة،  العني  يف  الصناعية 
الدولة  اسرتاتيجية  تنفيذ  إطار  يف  يأيت 
من  املحلية  السوق  احتياجات  لسد 
املواد البرتولية والبرتوكياموية، وتصدير 
الصعبة  للعملة  كمصدر  الفائض 
باإلضافة إىل توطني الصناعات وإحالل 
السرتاتيجية  تنفيذاً  وكذلك  الواردات، 
للسنوات  االقتصادية  املنطقة  ورؤية 
تحويل  يف   2025/2020 الخمس 
عاملية  منصة  إىل  السخنة  منطقة 
من  لها  ملا  البرتوكيامويات  لصناعات 
حيث  من  لذلك  تؤهلها  مقومات 
املوقع والبنية التحتية واملرافق وكذلك 

التي تخدم عمليات  املتواجدة  املوانئ 
املرشوع  يساهم  كام  أيضاً،  التصدير 
وغري  مبارشة  عمل  فرص  خلق  يف 
مبارشة تقدر بنحو 15ألف فرصة عمل 
للشباب املرصي تحقيقاً ملرتكزات رؤية 
مليون  توفري  يف  االقتصادية  املنطقة 
دوماً  وهو   ،2030 بحلول  عمل  فرصة 
تعاقداتنا  للمنطقة يف  املنشود  الهدف 
والتزاماتنا لتحقيق الخطة االسرتاتيجية 

.2025/ 2020
التنمية  رشكة  أن  بالذكر،  والجدير 
الرئيسية هي الذراع التنموية للمنطقة 
منطقة  يف  السويس  لقناة  االقتصادية 
تنمية  عىل  وتعمل  السخنة،  العني 
أرايض  من  20,4كم2  مساحة  وتطوير 

منطقة السخنة.

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء أكرب مجمع 
للبرتوكيماويات بالسخنة باستثمارات 7.5 مليار دوالر
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