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قرارات تاريخية للمجلس األعلى للقضاء 
برئاسة الرئيس السيسى.. بدء عمل العنصر 

النسائى بمجلس الدولة والنيابة العامة من أكتوبر 2021

الصحة تسجل 951 إصابة جديدة 
بفريوس كورونا و42 وفاة وخروج 668 

الربملان للعربي :ندعم املوقف املصري والسوداني 
بخصوص سد النهضه... والسيسي قادر علي ادارة امللف

الربملان العربى يمنح الرئيس وسام القائد لجهوده الحثيثة فى خدمة قضايا األمة العربية.. 
السيسى: صون األمن القومى العربى عمادًا أساسيًا للحفاظ على حقوق اإلنسان
الربملان العربى يمنح الرئيس وسام القائد لجهوده الحثيثة فى خدمة قضايا األمة العربية.. 
السيسى: صون األمن القومى العربى عمادًا أساسيًا للحفاظ على حقوق اإلنسان

تابع ص  4 

للهيئات  األعــى  املجلس  vعقد 
اليوم  صباح  اجتامًعا  القضائية 
السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  برئاسة 
عمر  املستشار  مــن  كــل  وعضوية 
واملستشار سعيد  العدل،  وزير  مروان 
مرعي رئيس املحكمة الدستورية العليا، 
واملستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس 
محمـد  واملستشار  ــى،  األع القضاء 
مجلس  رئيس  الدين  حسام  محمود 
األودن  عبـده  واملستشار  الدولــــة، 
القاهـرة،  استئناف  محكمة  رئيس 
النائب  الصاوي  حامدة  واملستشار 
بكر  أبو  الدكتور  واملستشار  العام، 
قضايا  هيئة  رئيس  عامر  الصديق 
الدين  عصام  واملستشار  الدولة، 
النيابة  هيئة  رئيس  املنشاوي 
املستشار  وبحضور  اإلدارية، 

اعتباراً  القضائية  والهيئات  الجهات  يف 
بالنسبة   2018 عام  دفعة  خريجي  من 
ومن  العامة،  والنيابة  الدولة  ملجلس 
لهيئة  بالنسبة   2013 دفعة  خريجي 

النيابة اإلدارية وهيئة قضايا الدولة.
بأسباب  الدولة  قضايا  هيئة  ــداد  -إم
الوظائف  يف  التعيني  طالب  قبول  عدم 
ىف  القضاء  جهة  إىل  لتقدميها  القضائية 

الدعاوي املنظورة.
-عدم تكرار ندب العضو القضايئ الواحد 
يف أكرث من جهة – عدا وزارة العدل – مع 

وضع سقف زمني ملدة الندب.
العدالة  مدينة  إنشاء  عى  -املوافقة 
بالعاصمة اإلدارية وعى كل جهة وهيئة 
بطلباتها.  العدل  وزارة  موافاة  قضائية 
الرئيس  أن  الرسمي  املتحدث  وأوضــح 
حرص منذ سنوات عى إحياء دور املجلس 

عبد  الرئيس  العرىب،  الربملان  منح 
القائد”،  “وسام  السيىس   الفتاح 
يقدمه  وســام  أرفــع  يُعد  والــذي 
ورؤســاء  مللوك  العريب  الربملان 
لجهوده  تقديراً  وذلك  الدول، 
يف  واملــنــعــكــســة  الحثيثة 
وسياساتها  مرص  تحركات 
خدمة  يف  والرصينة  الواعية 
جميع القضايا األمة العربية، 
التفاق  الــتــوصــل  ــا  ــره وآخ
الجانبني  بني  النار  إطالق  وقف 
ساهم  والذي  واإلرسائييل،  الفلسطيني 
يف الحد من الخسائر البرشية واملادية بقطاع غزة، ومن ناحيٍة 
أخرى عى صعيد مسرية التنمية والبناء يف مرص، والتي حققت 
الدولة  يف  الحياة  نواحي  كافة  شملت  مسبوقة  غري  إنجازات 

“العسومى” يثمن دور مصر بقيادة الرئيس السيسى يف صون األمن القومي العربي

فهمني استاذ عاطف المطلوب

نجاح مويس األمني العام للمجلس.
املتحدث  راىض،  بسام  السفري  ورصح 
بأن  الجمهورية،  رئاسة  باسم  الرسمي 
االجتامع تناول عدداً من املوضوعات غري 
املسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية 
تشكل عالمة مضيئة عى طريق القضاء 

املرصي العريق وهى:
مجلس  يف  النسايئ  العنرص  عمل  -بدء 
من  اعتباراً  العامة  والنيابة  الــدولــة 

.1/10/2021
-اعتبار يوم األول من أكتوبر من كل عام 

يوماً للقضاء املرصى.
-توحيد املستحقات املالية بني الدرجات 
القضائية  والهيئات  الجهات  يف  املناظرة 
– الدولة  مجلس   – )القضاء  األربعة 

النيابة اإلدارية – قضايا الدولة(.
للتعيني  املقبولني  أســامء  تكرار  -عــدم 
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لرئيس  األخرية،  الترصيحات  أثارت 
حول  أحمد،  آيب  اإلثيويب  الوزراء 
مايئ  سد   100 إنشاء  بالده  اعتزام 
مناطق مختلفة  صغري ومتوسط، يف 
من بالده، موجة من الغضب والقلق 
وزارة  دفع  الذي  األمر  مرص،  يف 
الخارجية املرصية، لنرش بيان رسمي 
وصفته  ملا  استيائها  عن  فيه  عربت 
اإلثيويب،  الجانب  نية”،  بـ”سوء 
من  وغريه  النيل  نهر  مع  وتعامله 
مع  تتشاركها  التي  الدولية  األنهار 

دول الجوار، وكأنها أنهار داخلية.
االستفزازية،  الترصيحات  ودفعت 
الكثريين  أحمد،  آيب  أطلقها  التي 
للتساؤل عن مدى صدقها، وإمكانية 
بناء 100 سد جديد  بالفعل  إثيوبيا 

عىل أراضيها.
وخبري  الجيولوجيا،  أستاذ  أجاب  و 
القاهرة،  بجامعة  املائية  املوارد 
التساؤالت،  تلك  عن  رشاقي،  عباس 
الوزراء  رئيس  ترصيحات  واصفا 
اإلثيويب، بـ”االستفزازية”، وأن سبب 
يأيت  الوقت،  هذا  يف  عنها  اإلعالن 
للحزب  االنتخابية  الدعاية  ضمن 

الحاكم يف بالده.

السدود  تلك  أن  رشاقي،  وأضاف 
إنشائها،  عن  إثيوبيا  تحدثت  التي 
ال  ومتوسطة،  صغرية  سدود  هي 
ينتج عنها أي رضر عىل مرص أو دول 
“لديها  إثيوبيا  أن  إىل  الفتا  املصب، 
بالفعل مئات السدود الصغرية عىل 
النيل  روافد األنهار، سواء يف حوض 
أو األحواض النهرية التسعة األخرى، 
السدود  من  أخرى  مئات  وإقامة 
الحل  هو  بل  املصب،  دول  يرض  ال 
األمثل لدول املنبع التي تنترش فيها 
الجبال واألودية ويصعب نقل املياه 
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لبنان ينزلق يف وحل األزمة.. والراعي يوبخ السياسيني

السودان يراجع اتفاق إنشاء قاعدة روسية بالبحر األحمر
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الجمهورية يحاول من خالل مواقفه 
الطائف  اتفاق  عىل  االنقضاض 
قمة  هو  الدستورية  ومفاعيله 
الكذب واالفرتاء وخداع الرأي العام، 
كل  يف  استند  الجمهورية  رئيس  ألن 
مواقفه وخياراته اىل الدستور وطبقه 
الوفاق  وثيقة  واىل  وروحا،  نصا 

الوطني”.
وتياره  الحريري  إن  الرئاسة  وقالت 
الرئيس  عهد  تحميل  “يتعمدان” 
عون مسؤولية ما آلت اليه االوضاع 
واالجتامعية”،  واملالية  االقتصادية 
مضيفة أن ما ورثته عون من أوضاع 
فريق  “مامرسات  نتاج  هو  وديون 
شؤون  إدارة  وسوء  املكلف  الرئيس 
حتى  الطائف  بعد  ما  منذ  الدولة 

اليوم”.
رد “املستقبل”

تيار  قال  االتهامات،  عىل  رده  ويف 
املستقبل، إنه “ثبت بالوجه الرشعي 
رئاسة  أن  والدستوري  والسيايس 

قنوات،  شق  طريق  عن  السطحية، 
تتميز  التي  املصب  دول  عكس  أو 
تجري  وفيها  املستوية،  باألرايض 
املياه بفعل الجاذبية مع االنحدارات 
الخفيفة، وهذا الذي مّكن مرص من 
حفر أكرث من 50 ألف كيلو مرت من 

القنوات املائية”.
عىل  إثيوبيا  ترص  ملاذا  النهضة..  سد 

بنائه؟
إثيوبيا  بناء  أن  إىل  رشاقي  وأشار 
سياسية،  ألسباب  جاء  النهضة،  لسد 
حيث تقيم أثيوبيا سد النهضة بسعة 

ميكنها  ولن  مكعب،  مرت  مليار   74
خاصة  املياه  هذه  من  االستفادة 
للرشب، ألن السد مقام عند منسوب 
البحر يف حني  فوق سطح  مرت   500
يعيشون  السكان  من  يف   80 أن 
مرت،   2000 من  أكرث  ارتفاعات  عىل 
وال توجد أرايض مستوية إال القليل 
للزراعة  صالحة  فدان)  ألف   200)
بالري حول السد، فيام تصل تكلفة 
مليارات   8 من  ألكرث  النهضة  سد 
دوالر كانت كفيلة لعمل 2000 سد 
مليون   20 من  أكرث  لخدمة  صغري 

النقية  الرشب  مياه  لتوفري  أثيويب 
الصغرية  الري  مرشوعات  وبعض 

دون اإلرضار بدول املصب.
واختتم رشاقي حديثه بالتأكيد عىل 
أن  ميكن  ال  الصغرية،  “السدود  أن 
تتسبب يف أي أرضار بدول املصب، 
والسودان  مرص  لدولتي  ميكن  وال 
بشأن  التشاور  يف  إثيوبيا،  مطالبة 
يؤثر  ما  ولكن  السدود،  لتلك  بنائها 
عىل هذين البلدين، هو بناء إثيوبيا 
كسد  واملتوسطة،  الكبرية  السدود 

النهضة”.

اللبناين،  املاروين  البطريرك  أبدى 
الراعي،  بطرس  بشارة  الكاردينال 
يوم األربعاء، استياءه من عجز كبار 
السياسيني يف بالده عن االتفاق عىل 
البالد  تغرق  بينام  الحكومة،  تشكيل 

أكرث فأكرث يف انهيار مايل.
بالرئيس  لقائه  بعد  الراعي  وقال 
ما  رغيف..  عندنا  “ما  عون  ميشال 
عندنا دواء.. ما عندنا محروقات.. مل 

يبق عندنا يشء. ماذا تنتظرون؟”.
الوزراء  رئيس  بني  خالفات  وطفت 
والرئيس  الحريري،  سعد  املكلف، 
والثلث  الحقائب  إسناد  بشأن  عون 
تشكيل  دون  حال  مام  املعطل، 
إليها  يحتاج  جديدة  حكومة 
إصالحات  تنفيذ  لبدء  بشدة  لبنان 

والحصولع ىل مساعدات أجنبية.
استقالة  منذ  حكومة  دون  ولبنان 
حكومة رئيس الوزراء، حسان دياب، 
كياموية يف  مواد  انفجار شحنة  بعد 
أغسطس  من  الرابع  يف  بريوت  مرفأ 

املئات.وتعمل  ومقتل  املايض، 
حكومة دياب حاليا عىل أساس تسيري 
األعامل، لكن املجتمع الدويل يشرتط 
والقيام  جديدة  حكومة  تشكيل 

بإصالحات مقابل تقديم الدعم.
تحقيق  يف  أمل  بارقة  أي  وضاعت 
للقرص  الراعي  زيارة  بعد  انفراج 
الرئايس، يوم األربعاء، بعد أن أصدر 
كل من الحريري وعون بيانني تبادال 

فيهام االنتقادات.
واتهم عون الحريري مبحاولة التعدي 
عىل صالحياته، بينام قال الحريري إن 
السيايس  صهره  بنفوذ  متأثر  الرئيس 

جربان باسيل.
البالد  إن  الراعي  البطريرك  وقال 
بحاجة إىل إنقاذ وليس حرب اكالمية. 
أيضا..  بعضكم  “احرتموا  وأضاف 
اإلهانات  شيئا.  تعمل  ال  اإلهانات 
تعكر األمور واإلهانات ليست ثقافة 

وال حضارة”.
وجاءت ترصيحات الراعي قبل زيارة 
يف  فرنسيس  البابا  للقاء  للفاتيكان 

األول من يوليو املقبل.
بزيارة  وعد  الذي  البابا،  وسيلتقي 
عىل  فيه  السياسيون  اتفق  إذا  لبنان 
بزعامء  جديدة،  حكومة  تشكيل 
ملناقشة  اللبنانية  املسيحية  الطوائف 
يف  املتدهورة  االقتصادية  األوضاع 

بالدهم.
اتهامات الرئاسة

بيان،  يف  اللبنانية،  الرئاسة  واتهمت 

الحكومة،  بتشكيل  املكلف  الرئيس 
االستيالء  مبحاولة  الحريري،  سعد 

عىل صالحيات رئيس الجمهورية.
الحريري  “استمرار  أن  البيان  وأورد 
مسؤولياته  تحمل  من  الهروب  يف 
وميثاقية  متوازنة  حكومة  تأليف  يف 
يف  إمعانا  يشكل  االختصاص  تراعي 

انتهاك الدستور”.
وأوردت أن “االدعاء دامئا بأن رئيس 

يف  بحرية  عسكرية  قاعدة  إنشاء 
االسرتاتيجية  بورتسودان  مدينة 

املطلة عىل البحر األحمر.
وأعلنت روسيا يف ديسمرب املايض 
لبناء  السودان  مع  اتفاق  توقيع 
البحر  ساحل  عىل  بحرية  قاعدة 

األحمر، رشق البالد.
االتفاق،  بناء عىل  وتقوم موسكو 
بإنشاء “مركز للدعم اللوجيستي” 

ميكن  حيث  بورتسودان  يف 
وإعادة  اإلصالح  “عمليات  إجراء 

اإلمداد”.
للبحرية  االتفاق  يسمح  كام 
إىل  يصل  مبا  باالحتفاظ  الروسية 
يف  واحد  وقت  يف  سفن  أربع 
القاعدة، مبا يف ذلك السفن التي 

تعمل بالطاقة النووية.
للقاعدة أن تستقبل 300  وميكن 
كحّد  واملدنيني  العسكريني  من 

أقىص.
أنه  عىل  أيضا  االتفاق  وينّص 
يحق لروسيا أن تنقل عرب مرافئ 
“أسلحة  السودان  ومطارات 
رضورية  ومعدات”  وذخائر 

لتشغيل هذه القاعدة البحرية.

أكد رئيس أركان الجيش السوداين 
بالده  أن  الحسني،  عثامن  محمد 
روسيا،  مع  اتفاق  مراجعة  بصدد 
البحر  عىل  بحرية  قاعدة  لبناء 

األحمر.
ترصيحات  يف  الحسني  وقال 
األزرق  النيل  قناة  بثّتها  متلفزة 
مساء الثالثاء، إن اتفاقية القاعدة 
موقعة  “كانت  الروسية  البحرية 
يف عهد حكومة اإلنقاذ”، يف إشارة 
عمر  املعزول  الرئيس  نظام  إىل 

البشري.
(من  األخرية  “الزيارة  وأضاف 
عبارة  كانت  الرويس)  الوفد 

النظر  إلعادة  محادثات  عن 
مصالح  لتحقق  االتفاقية  يف 
نقلت  حسبام  السودان”، 

“فرانس برس”.
أن  إىل  األركان  رئيس  وأشار 
ألنه  تقررت  االتفاق  مراجعة 
التي  “البنود  بعض  يتضمن 
كانت إىل حد ما مرضة بالبالد”.

تعرض  مل  “طاملا  قائال:  وتابع 

الترشيعي  املجلس  عىل  االتفاقية 
ومل يتم التصديق عليها، فهي غري 

ملزمة بالنسبة لنا”.
وكانت الصحف املحلية قد أشارت 
منذ أسبوعني، إىل زيارة نائب وزير 
وفد  رأس  عىل  الرويس،  الدفاع 

عسكري رفيع املستوى، للبالد.
مع  البشري  بحث   2017 عام  ويف 
بوتن  فالدميري  الرويس  الرئيس 
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عشوائيات  ــال  ب مــرص   .....  قريبا 
االراده  ان  شك  وبــدون   االن  ادركنا 
اساسيه  دفع  قوه  تشكل  السياسيه 
املرشوعات  من  اي  نجاح  لتحقيق 
الــدولــه  خطط  ــاح   ــج وان القوميه 
وباستعراض   ...... البالد  يف  الطموحة 
طوال  مرص  كانت  السابق  تاريخنا 
العشوائيه  املناطق  من  تعاين  الوقت 
املناطق  عدٍد  كان  حيث  آمنه  والغري 
منطقه   357 ــوايل  حـ الــعــشــوائــيــة 
توفرت  ان  وبعد  امنه  وغري  عشوائيه 
وخالل  السياسيه  االراده  و  النيه 
 298 وانهاء  تطوير  تم  سنوات    7
منطقه اي ما يعادل اكرث من 80% من 
ونقل  وتطوير  ازاله  فيها  تم  املشكله  
آمنه. و  جديده  مناطق  ايل   السكان 
البدايه يف حي االسمرات  .........كانت 
يقدم  ــا  ــع رائ ــا  ــوذج من كـــان  حــيــث 
للمواطنني شقق سكنيه التحتاج للنقل 
تجهيز  تم  الشخصيه  مالبسك  اال  اليها 
الشقق السكنيه كامله االثاث واالجهزه 
ارسه  الف   15 من  اكرث  نقل  تم  حيث 
ايل تلك الشقق املفروشه بحيث يكون 
املرصي  باملواطن  يليق  الذي  باملستوي 
وامتد  له  السياسيه  القياده  وترتضيه 
املرشوع لينتقل ايل مناطق اخري  مثل 
وبطن  ماسبريو  ومثلث  نارص  منشية 
الكبش  وقلعه  عنرت  واسطبل  البقره 
العقارب الذي كان  ونعيد لالذهان تل 
سكانها  عيل  املناطق  اخطر  من  يعد 
وحده   816 بناء  ويتم  تطويرها  ليتم 
سكنيه  لينتقل اليها املواطنني ويعيشوا 
حياه ادميه امنه مستقره ومن املناطق 
ايضا عزبه الصفيح التي كانت تعد من 
اكرث االماكن خطوره لتتحول ايل منطقه 
املحروسه  مــرشوع  عمل  ويتم  امنه 
)معا  مرشوع  ان  ايضا  شك  وال  عليها 
مناطق  من  ارسه   4000 ينقل  الذي   )
تليق  التي  املناطق  تلك  ايل  امنه  غري 
املــرصي  للمواطن  االدمـــي  بالعيش 
والننيس مرشوع عشوائيات عني الصريه 
 ومرشوع اهالينا لسكان مرص القدميه .
مرشوع  عن  نتغافل  ان  نستطيع  وال 
يف   ) ــني  ــن وات واحـــد  ــخــري)  ال بشاير 
منوذج  من  يقدم  ومــا  االسكندريه 
مناطق  ايل  املواطنني  نقل  لكيفيه 
حرضيه بها املسجد والكنيسه واملالعب 
ــدارس  وامل الحضانه  ودور  الرياضيه 
مجتمع جديد تتوفر فيه كل الخدمات 
من  والكثري  املواطن  يحتاجها   التي 
ببناء  الدوله  وقامت  .بل  االمثله  تلك 
املواطنني  طبيعه  مع  تتناسب  مساكن 
وتحرتم فيه عاداتهم وتقاليدهم  مثال 
بنائها  يتم  التي  السكنيه  الوحدات 
ويف  وشالتني  حاليب  يف  للمواطنني 
سيناء حيث البناء عيل دور واحد اريض 
 لديه فناء يحتاجه اهايل تلك املناطق .
الحرب  تعلن  مل  املرصيه  الدوله  ان 
القاهره  يف  العشوائيات  عيل  فقط 
العاصمه بل كانت ايضا  يف املحافظات 
البشارات  ان  منها وال شك  تعاين  التي 
القادمه التي تأيت  من بعض املحافظات 
ومحافظه  السويس  محافظه  مثل 
بورسعيد  ومحافظه  االحمر  البحر 
انها  املحافظات  تلك  اعلنت  حيث 
 ..... عشوائيه  مناطق  بال  محافظات 
تلك  مــن  القادمه  الــبــشــارات  هــذه 
يف  مــرص  بــاعــالن  تبرش  املحافظات 
القريب العاجل بال عشوائيات ومناطق 
االراده  ان  الدليل عيل  وتلك  آمنه  غري 
السياسيه تحقق املستحيل حتي يف ظل 
وهي  املاديه  االمكانيات  وضعف  قله 
املرصي  االنجاز  حكايات  من  حكايه 
املحروسه. ارض  عيل  يسجل  ــذي  ال
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عادل  العريب  الــربملــان  رئيس  قــال 
»قضية  إن  العسومي،  عبدالرحمن 
مرصية  قضية  ليست  النهضة  سد 
باألمن  متعلقة  ولكنها  سودانية،  أو 
أن  إىل  مــشــريًا  ــريب«،  ــع ال القومي 
للتعاون  »الجانب اإلثيويب غري مقدر 
بحسب  املحرتم«،  املرصي  والهدوء 

تعبريه.
مداخلة  خالل  العسومي،  وأضــاف 
مسؤوليتي«،  »عى  لربنامج  هاتفية 
موىس  أحمد  اإلعالمي  يقدمه  الذي 
مساء  البلد«،  »صــدى  فضائية  عرب 
العريب مستمر  »الربملان  أن  األربعاء، 
املنظامت  مع  بالتواصل  دوره  يف 
واتحاد  املتحدة  واألمــم  الدولية 
الــرأي  إليصال  الــدويل؛  الربملانات 
واملوقف املرصي السليم بشأن قضية 

سد النهضة«.

كلمةالعدد

يتامىش  املــرصي  املوقف  أن  وأكــد 
واالتفاقيات  واملعايري  املواثيق  مع 
الدولية، متابًعا: »ال يوجد أدىن خوف 
من قدرة الرئيس السييس عى إدارة 
هذا امللف، وتحقيق املصلحة املرصية 

السودانية العربية«.
وأشار رئيس الربملان العريب، إىل دعمه 
بسد  ــســوداين  ال ــرصي  امل للموقف 
النهضة بشكل كبري، متابًعا: »سنسعى 
دامئا لدعم هذه التوجهات واملواقف 

املرصية املبنية عى االحرتام«.
املخلصة  املرصية  باملواقف  وأشــاد 
وقف  وآخــرهــا  العربية  للقضايا 
العدوان اإلرسائييل عى الفلسطينيني 
ليبيا،  يف  الرتكية  التدخالت  ووقف 
»زعيم  بأنه  السييس  الرئيس  واصًفا 
أن  ــن  ع فــضــاًل  ــل«،  ــع ف قـــال  إذا 
ترصيحاته دامئا ما تؤخذ مبحمل الجد 

من اآلخرين؛ ألنه يتكلم من منطلق 
الحرص واألمانة والجدية.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السييس، 
العسومي،  عــادل  األربــعــاء،  اليوم 
مجلس  وعضو  العريب  الربملان  رئيس 
الدكتور  بحضور  البحريني،  النواب 
النواب،  مجلس  رئيس  جبايل  حنفي 

وسامح شكري وزير الخارجية.
مداخلة  خالل  العسومي،  وأضــاف 
مسؤوليتي«،  »عى  لربنامج  هاتفية 
موىس  أحمد  اإلعالمي  يقدمه  الذي 
مساء  البلد«،  »صــدى  فضائية  عرب 
مستمر  العريب  »الربملان  أن  األربعاء، 
املنظامت  مع  بالتواصل  دوره  يف 
واتحاد  املتحدة  واألمـــم  الدولية 
الــرأي  إليصال  الـــدويل؛  الربملانات 
واملوقف املرصي السليم بشأن قضية 

سد النهضة«.

الربملان العربي ندعم املوقف املصري والسوداني بخصوص سد 
النهضه... والسيسي قادر علي ادارة امللف

الربملان العربي ندعم املوقف املصري والسوداني بخصوص سد 
النهضه... والسيسي قادر علي ادارة امللف

وافق مجلس الوزراء عىل اعتامد نتيجة 
محافظة  لطلب  املالية  وزارة  دراســة 
الرشقية، الترصف باالتفاق املبارش بنظام 
مساحتها  تبلغ  أرض  قطعة  يف  البيع 
تقسيم  خدمات  بقطع  كائنة  270م 
بلبيس  مبدينة  نبيه،  املنعم  عبد  اللواء 
السويس  قناة  لصالح رشكة  باملحافظة، 
توزيع  لوحة  إلقامة  الكهرباء،  لتوزيع 
املذكور،  التقسيم  لخدمة  عليها  كهرباء 
الكهربائية  القدرة  زيادة  بهدف  وذلك 

يف هذه املنطقة. 
أمر  إصدار  عىل  الــوزراء  مجلس  ووافق 
عمود  إلصــالح  اإلضافية  األعــامل  إسناد 
مولد التوربينة البخارية ملحطة الكرميات 
سيمنس،  رشكة  إىل  الحرارية  الشمسية 
التشغييل  العمر  إطالة  يف  يساهم  مبا 
األعطال  احتامالت  املولد، وتقليل  لعمود 
الــقــدرات  تطوير  ــار  إط يف  مستقبلياً 

الكهربائية يف الشبكة.
التعاقد  عىل  الـــوزراء  مجلس  ــق  وواف  
املتخصصة  الرشكات  مع  املبارش  باألمر 
املسال  الطبي  األكسجني  وتداول  نقل  يف 
املستشفيات  إىل  املنتجة  الرشكات  من 
الصحة  لـــوزارة  التابعة  ــدات  ــوح وال
والسكان، يف حدود مبلغ 50 مليون جنيه 
عام  ديوان  موازنة  اعتامدات  عىل  خصامً 

عن  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 
فريوس  من  متعافًيا   668 خــروج  
كورونا من املستشفيات، وذلك بعد 
تلقيهم الرعاية الطبية الالزمة ومتام 
منظمة  إلرشــادات  وفًقا  شفائهم 
إجاميل  لريتفع  العاملية،  الصحة 
املتعافني من الفريوس إىل 193491 

حتى أمس األربعاء.
مجاهد،  خالد  الدكتور  ــح  وأوض  
والسكان  الصحة  ــرة  وزي مساعد 
واملتحدث  والــتــوعــيــة،  ــإعــالم  ل
تسجيل  تم  أنه  للوزارة،  الرسمي 
إيجابية  ثبتت  جديدة  حالة   951
وذلك  للفريوس،  معملًيا  تحاليلها 
والتقيص  الرتصد  إجــراءات  ضمن 
تُجريها  التي  الالزمة  والفحوصات 
منظمة  إلرشـــادات  وفًقا  الـــوزارة 
 42 وفاة  إىل  الفًتا  العاملية،  الصحة 

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

الصحة تسجل 951 إصابة 
جديدة بفريوس كورونا و42 

وفاة وخروج 668 متعافيًا
من  املــريــض  لتعايف  مـــؤرًشا  يعد 

فريوس كورونا.
العدد  إجاميل  أن  “مجاهد”  وذكر 
بفريوس  مرص  يف  تسجيله  تم  الذي 
األربعاء، هو  املستجد حتى  كورونا 
264557 من ضمنهم 193491 حالة 

تم شفاؤها، و 15178 حالة وفاة.
والسكان  الصحة  وزارة  وتواصل 
بجميع محافظات  استعداداتها  رفع 
املوقف  ومتابعة  الجمهورية، 
“كورونا  فــريوس  بشأن  بــأول  أوالً 
اإلجراءات  كافة  واتخاذ  املستجد”، 
فريوسات  أي  ضد  الالزمة  الوقائية 
أو أمراض معدية، كام قامت الوزارة 
التواصل  بتخصيص عدد من وسائل 
بشأن  املواطنني  استفسارات  لتلقي 
واألمراض  املستجد  كورونا  فريوس 
الساخن  الــخــط  منها  املــعــديــة، 
“105”، و”15335″ ورقم الواتساب 
إىل  باإلضافة   ،”01553105105“
عى  املتاح  مرص”  “صحة  تطبيق 

الهواتف الذكية.
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إطار  ىف  وذلك  والسكان،  الصحة  وزارة 
اإلجراءات املتخذة من قبل وزارة الصحة 
والسكان ملواجهة فريوس كورونا املستجد، 

واالحتياج من األكسجني الطبي املسال.
بني  التعاقد  عىل  الــوزراء  مجلس  ووافق 
املرصية  والرشكة  البيئة،  شئون  جهاز 
للصيانة الذاتية للطرق واملطارات التابعة 
كفاءة  رفع  مرشوع  لتنفيذ  النقل،  لوزارة 
مدق وادي الحيتان مبحمية وادي الريان 
مبحافظة الفيوم، بطول 24 كم، وعرض 6 
أمتار، من موازنة جهاز شئون البيئة دون 
وتأيت  للدولة،  العامة  الخزانة  من  تدعيم 
أهمية هذا املدق لكونه الطريق الوحيد 
تعترب  التي  املحمية  موقع  إىل  املــؤدي 
السياحية  واملقاصد  املهمة  املزارات  أحد 
البيئة  وزارة  خطة  ضمن  وذلك  البارزة، 
وزيــادة  الطبيعية  باملحميات  للعناية 
قيمتها السياحية ومضاعفة موارد الوزارة.

املرشوعات  الــوزراء  مجلس  واستعرض   
العاجلة املطلوب تنفيذها مبدينة الغردقة، 
يف  السياحية،  الوفود  الستقبال  استعداداً 
ظل توجهات القيادة السياسية نحو ظهور 
مدينة الغردقة باملظهر الالئق كأحد أهم 

املقاصد السياحية عىل مستوى العامل.
عىل  املبدأ،  حيث  من  املجلس  ووافــق 
لتنفيذ عدد من  املالية  االعتامدات  تدبري 

استكامل  تضمنت  والتي  املــرشوعــات، 
واملمىش  كم،   2.5 بطول  فلفلة  كورنيش 
واملرحلة  ــم،  ك  6.5 بطول  السياحي 
كم،   6.5 بطول  املطار  طريق  من  الثانية 
وإنشاء  السمك،  حلقة  تطوير  جانب  إىل 
الحرضي  للتطوير  سكنية  وحــدة   800
عمرانياً  متدهورة  عقارات  قاطني  لنقل 

باملناطق السياحية بواقع 40 عامرة.
مــرشوع  عــىل  الـــوزراء  مجلس  ووافـــق 
تخصيص  بشأن  الجمهورية  رئيس  قرار 
قطعة أرض مبساحة 99.79 فدان بناحية 
املساحات  من  املنيا،  مبحافظة  املطاهرة 
لصالح  خاصة  ملكية  للدولة  اململوكة 
إقامة  ىف  الستخدامها  وذلك  املحافظة، 

غابات شجرية.
مرشوعي  عىل  الــوزراء  مجلس  ــق  وواف
والرثوة  البرتول  لوزير  بالرتخيص  قانونني 
الجهات؛  بعض  مع  التعاقد  يف  املعدنية 
والزيت  والــغــاز  الــبــرتول  عن  للبحث 
القانون  مــرشوع  يتعلق  حيث  الخام؛ 
العامة  الهيئة املرصية  بالتعاقد مع  األول 
للبرتول، ورشكة “إنرجني إيجيبت ليمتد”؛ 
للبحث  االلتزام  اتفاقية  لتعديل  وذلك 
مبوجب  الصادرة  واستغالله  البرتول  عن 
املعدل   ،1998 لسنة   13 رقم  القانون 
منطقة  يف   ،2009 لسنة   3 رقم  بالقانون 
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األزهر  شيخ  األكرب  اإلمام  فضيلة  تسلم 
رسمية  دعوة  الطيب،  أحمد  الرشيف 
التغري  حول  األديان  قادة  قمة  لحضور 
الحكومة  تعقدها  والتي  املناخي، 
الربيطانية بالعاصمة اإليطالية روما، يف 
األسبوع األول من شهر أكتوبر، بحضور 
سياسيني  وقادة  بارزة  دينية  شخصيات 
ودينيني من مختلف الدول حول العامل.

وقال اإلمام األكرب خالل استقباله السري 
جيفري آدامز، السفري الربيطاين يف مرص، 
من  تنطلق  األديان  إن  األربعاء،  اليوم 
والقرآن  والبيئة،  الكون  عىل  الحفاظ 
أن  تؤكد  التي  باآليات  ميلء  الكريم 
ونباتا  إنسانا  لله،  تسبح  الكائنات  كل 
من  “وإن  تعايل  قال  وجامدا،  وحيوانا 
يشء إال يسبح بحمده ولكن ال تفقهون 
تسبيحهم”، وهو ما يؤكد أن كل ما يف 
الكون له حقوق محددة يجب احرتامها.
الحكومة  بدعوة  األكرب  اإلمام  ورحب 
للتناقش  األديـــان  لقادة  الربيطانية 
مؤكًدا  املناخي،  التغري  بشأن  والتباحث 
وأن  للغاية،  مهمة  الخطوة  هذه  أن 
كثريًا عن  دينية تحدثت  قيادات  هناك 
األديان  وموقف  البيئة  حامية  رضورة 
هناك  تكون  أن  والبد  الشأن،  هذا  يف 
للحسابات  تخضع  ال  وقــوة  عليا  يد 
تقوم  االقتصادية  املصالح  السياسية وال 

عىل مهمة حفظ البيئة.
األكرب  ــام  اإلم ــاد  أش ــر،  آخ سياق  ويف 
واملركز  الرشيف  األزهر  بني  بالتعاون 
البد  ــه  أن مــؤكــًدا  الربيطاين،  الثقايف 
االستفادة  تحقيق  عىل  العمل  من 
أمثرها  التي  العلمية  ــكــوادر  ال مــن 
من  جديد  جيل  وهم  التعاون،  هذا 
نالوا  الــذيــن  ــني  األزهــري األكــادميــيــني 
املعاهد  أروقــة  يف  األســايس  تعليمهم 
ثم  العريقة،  األزهر  وجامعة  األزهرية 
لينالوا  الربيطانية  بالجامعات  التحقوا 

قسطا وافرًا من املناهج العلمية الغربية 
ونظريات العلوم مبختلف تخصصاتها.

من جانبه، قال السفري الربيطاين يف مرص، 
الدكتور  األكرب  اإلمــام  بلقاء  “سعدت 
تعاون  ملناقشة  اليوم،  الطيب  أحمد 
مجال  يف  األزهر  مع  املتحدة  اململكة 
املناخ والتعليم، تغري املناخ قضية تهمنا 
جميًعا، سواء سياسيني أو زعامء دينيني 
املنظامت  جميع  ونشجع  مواطنني،  أو 
ونحن حريصون عىل  دورها،  أداء  عىل 
العمل مع األزهر، لتحديد سبل التعاون 
وتعزيز جهود األديان لرفع الوعي بهذا 

التحدي العاملي”.
املرشوعات  “ناقشنا  السفري  وأضــاف 

املشرتكة يف التعليم حيث تقدم اململكة 
يف  للراغبني  دراســيــة  منحا  املتحدة 
يف  األزهر  ندعم  ونحن  فيها،  الدراسة 
الديانات  بني  الروابط  لتقوية  تطلعاته 
يساعد  مــام  املختلفة،  والثقافات 
وازدهــاًرا  أمانًا  أكرث  مجتمع  بناء  عىل 

وتسامًحا”.
وقال اإلمام األكرب خالل استقباله السري 
جيفري آدامز، السفري الربيطاين يف مرص، 
من  تنطلق  األديان  إن  األربعاء،  اليوم 
والقرآن  والبيئة،  الكون  عىل  الحفاظ 
أن  تؤكد  التي  باآليات  ميلء  الكريم 
ونباتا  إنسانا  لله،  تسبح  الكائنات  كل 
من  “وإن  تعايل  قال  وجامدا،  وحيوانا 

تتمه ص   1

مصر تواصل فتح معرب رفح الربي لليوم الـ18 
الستقبال املصابني وإدخال املساعدات لغزة

املالية: تجهيز عملة تذكارية تحمل شعار حياة 
كريمة على “الجنيه” خالل أسبوعني

شيخ األزهر يتسلم دعوة رسمية لحضور 
قمة قادة األديان حول التغري املناخي بروما

اليوم  مرصي،  هنديس  فريق  وصل 
بدء  لبحث  غزة  قطاع  إىل  األربعاء، 
موجة  عقب  اإلعامر  إعادة  مرشوعات 

التوتر األخرية مع إرسائيل.
الفريق  أن  فلسطينية  مصادر  وذكرت 
مرصيني  مهندسني  ستة  يضم  الذي 
دخل إىل غزة عرب معرب رفح الربي لتفقد 
األماكن املدمرة متهيًدا إلدخال معدات 

ثقيلة إلزالة الركام.
املرصية  املخابرات  جهاز  رئيس  وكان 
أمس  أول  أجرى  كامل  عباس  الوزير 
قطاع  إىل  ساعات  لعدة  زيارة  االثنني، 
حامس  حركة  قيادة  مع  واجتمع  غزة 
حجر  ووضع  الفلسطينية  والفصائل 

األساس ملدينة سكنية مرصية. 
بقيمة  مالية  منحة  عن  مرص  وأعلنت 
إعامر  لدعم جهود  أمرييك  دوالر   500
األخرية  التوتر  موجة  عقب  غزة  قطاع 
يف الفرتة من 10 إىل 21 من شهر مايو  
يف  واسع  تدمري  إىل  أدت  والتي  املايض 

املنازل والبني التحتية.
النار  إطالق  لوقف  اتفاقا  ورعت مرص 
وإرسائيل  الفلسطينية  الفصائل  بني 
التي  التوتر  موجة  بعد  غزة  قطاع  يف 
استشهد خاللها أكرث من 250 فلسطينيا 

وقتل 13 شخصا يف إرسائيل.
العامة  األشغال  وزير  أكد  جهته،  من 
زيارة  محمد  الفلسطيني  واإلسكان 
الالزم  الدعم  ستوفر  الحكومة  أن 
للمؤسسات التي ستعمل عىل عمليات 

اإلغاثة وإعادة اإلعامر يف قطاع غزة.
مع  زيارة  اجتامع  عقب  ذلك  جاء 
ملف  خطط  لبحث  دوليني،  مسؤولني 
التدخالت  وأولويات  اإلعامر  إعادة 
من  عليها  العمل  يجري  التي  العاجلة، 
وتوفري  بيوتها،  إىل  األرس  إعادة  أجل 

مأوى دائم ومالئم لها.
املؤسسات  جميع  بجهود  زيارة  وأشاد 
رأسها  وعىل  العربية  والدول  الدولية 
العمل  عىل  القدرة  لديها  “التي  مرص 

فريق هنديس مرصي يصل غزة لبحث مرشوعات إعادة إعامر القطاع

عىل  املرصية  السلطات  وافقت 
استمرار افتتاح معرب رفح الربي، اليوم 
الثامن  ولليوم  استثنائيًا  األربعاء، 
الجرحى  الستقبال  التوايل  عىل  عرش 
من  الحرجة  والحاالت  واملصابني 
وإلدخال  غزة،  قطاع  من  القادمني 
القطاع،  إىل  اإلنسانية  املساعدات 
عالوة عىل عبور العالقني من الجانبني، 
وذلك تيسريًا عىل األخوة الفلسطينيني 

طبًقا لتوجيهات القيادة السياسية.
استمرار  مسؤولة  مصادر  وأكدت 
والطبية  اإلدارية  األطقم  كافة  تواجد 
واملصابني  الجرحى  دخول  لتيسري 
ومرافقيهم وعبور العالقني، وكذا توفري 
املجهزة  اإلسعاف  سيارات  من  عدد 
لنقل الجرحى واملصابني بعد تصنيف 
املستشفيات  إىل  الصحية  حاالتهم 
هناك  وأن  العالج،  لتلقى  املرصية 
عدد  أي  الستقبال  تامة  استعدادات 
من الجرحى واملصابني وتيسري نقلهم 

للعالج.
املعرب  تشغيل  إىل  املصادر  ولفتت 
استثنائيا  املايض  مايو   16 األحد  يوم 

مستشار  حازم،  رشيف  الدكتور  أكد 
لجهود  استكامال  أنه  املالية،  وزير 
السيىس  الفتاح  عبد  والرئيس  الدولة 
من  املواطن  بحياة  االرتقاء  يف 
يجرى  القامئة،  املدن  تطوير  خالل 
قرية  آالف   4 تطوير  عىل  العمل 
وتطوير  الجمهورية،  مستوى  عىل 
ومراكز  الصحى  الرصف  شبكات  يف 
الشباب والطرق واملدارس، موضحا أن 

الستقبال الجرحى واملصابني والحاالت 
اإلنسانية من القادمني من قطاع غزة 
وإدخال املساعدات إىل القطاع عالوة 
 .. الجانبني  من  العالقني  عبور  عىل 
لتشغيله  جاهز  املعرب  أن  إىل  مشرية 
األوضاع  لتطورات  أي وقت طبقا  يف 

ومبوافقة السلطات.
كميات  إدخال  تم  أخرى،  جهة  من 
اإلنسانية  املساعدات  من  كبرية 
من  املرصية  الدولة  من  املقدمة 
ومنظامت  وأهلية  رسمية  جهات 
مجتمع مدىن وقوى سياسية وحزبية 

الحكومة تدخل القرية ولن تخرج إال 
بعد تطوير كل يشء بها.

يف  املالية،  وزير  مستشار  وأضاف 
املذاع  املواجهة،  لربنامج  ترصيحات 
تقدمه  والذى  نيوز،  إكسرتا  قناة  عىل 
حياة  مبادرة  أن  جربيل،  ملا  اإلعالمية 
يف  املرشوعات  وأكرب  أهم  من  كرمية 
العامل من حيث املرشوعات والنطاق 
الجغراىف، مستطردا: جرى عمل عملة 

من  املقدمة  املساعدات  جانب  إىل   ..
بعض الدول، وىف انتظار أية مساعدات 

أخرى إلدخالها.
املعرب  افتتاح  يتم  أنه  بالذكر  جدير 
اإلنسانية  للحاالت  استثنائية  بصفة 
أيام  وطوال  وقت  أي  يف  والصعبة 
 .. السلطات  ومبوافقة   .. األسبوع 
بالنسبة  به  العمل  تعطيل  يتم  بينام 
لحركة العبور بني الجانبني أيام الجمع 
التفاق  طبقا  الرسمية  والعطالت 
املعابر املعمول به بني مرص والسلطة 

الفلسطينية.

تذكارية نوثق الحديث التاريخى لنقل 
املومياوات امللكية الذى حدث الشهر 
املاىض له صدى كبري عاملى، وله صدى 

عىل الساحة الدولية.
حرصنا  املالية:  وزير  مستشار  وتابع 
عىل عمل عملة تذكارية للمرشوعات 
العملة  بجانب  كرمية  لحياة  الخاصة 
املتداولة، موضحا أن العملة التذكارية 
لهواة  وهذه  الحدث  توثيق  هدفها 
العمالت، موضحا أن مرشوعات حياة 
كرمية سيجرى وضعها يف عملة الجنيه 
يف  البدء  جرى  حيث  الجنيه،  ونصف 
وضع مرشوعات حياة كرمية عىل تلك 
العمالت منذ عامني، وستكون جاهزة 

للتداول خالل أسبوعني.
هذا  يأيت  املالية،  وزير  مستشار  وقال 
تلك  وضع  يف  املالية  وزير  من  حرصا 
املتداولة،  العمالت  عىل  املرشوعات 
لدى  الوعى  ستزيد  أنها  إىل  الفتا 

الشباب بأهمية تلك املرشوعات.

اهتاممها  خالل  من  غزة،  قطاع  يف 
واإلغاثات  العاجلة  التدخالت  يف  الكبري 

اإلنسانية”.
العام  املدير  وصل  قريب،  سياق  يف 
روبري  األحمر  للصليب  الدولية  للجنة 
بهدف  غزة  قطاع  إىل  اليوم  مارديني 
تقييم الوضع اإلنساين وزيارة املترضرين 

من جولة التوتر األخرية.
ودعا مارديني، يف ترصيحات للصحفيني، 
مدمرة  ملنازل  له  تفقدية  جولة  خالل 
إعامر  إعادة  وترية  ترسيع  إىل  غزة  يف 
القطاع ودعم املترضرين من سكانه مبا 

يف ذلك عمليات اإلغاثة اإلنسانية. 
املتابعة  لجنة  أعلنت  أخر،  سياق  يف 
غزة،  يف  واإلسالمية  الوطنية  للقوى 
األمم  وكالة  عمليات  مدير  مغادرة 
الالجئني  وتشغيل  لغوث  املتحدة 
ماتياس  غزة  يف  (أونروا)  الفلسطينيني 
شاميل ونائبه ديفيد ديبول بعد إعالنهام 
“شخصني غري مرغوب بهام” يف القطاع.

كانا  ونائبه  شاميل  أن  اللجنة  وذكرت 
الالجئني  آالف  معاناة  يف  رئيسيًا  “سببا 
أونروا يف قطاع  الفلسطينيني وموظفي 

غزة”، مؤكّدة رفض عودتهام للقطاع.
وكان شاميل واجه انتقادات فلسطينية 
إرسائيلية  لقناة  ترصيحه  بعد  شديدة 

القصف  دقة  مدى  يف  يشك  “ال  أنه 
الذي نفذه الجيش اإلرسائييل عىل غزة” 

خالل جولة التوتر األخرية.

لتحقيق  القضائية  للهيئات  األعى 
الجهات  بني  والتعاون  التنسيق 
والنهوض  القضائية،  والهيئات 
“راىض”،  وأضاف  القضايئ.  بالشأن 
يف  ستساهم  الــقــرارات  هــذه  أن 
تحقيق املساواة الكاملة بني الرجل 

القضائية  الوظائف  توىل  يف  واملرأة 
والهيئات  الــجــهــات  جميع  يف 
املساواة  القضائية، كام تحقق أيضاً 
جهة  كل  يف  النظراء  بني  الدخل  يف 
ال  بحيث  تلقائياً،  قضائية  وهيئة 
الدعاوى  لرفع  حاجة  هناك  تكون 

للوصول إىل هذه املساواة.
من  الــقــرارات  هــذه  ستوسع  كام 

القضائية  بالوظائف  االلتحاق  فرص 
وتتيح  التعيني،  التكرار يف  منع  بعد 
استبعاد  أسباب  ملعرفة  الشفافية 
النقل  التعيني. كام أن  بعض طالبي 
اإلدارية سيعترب طفرة  العاصمة  إىل 
الحديثة  العمل  أماكن  حيث  من 
يف  الحديثة  التقنية  واســتــخــدام 

اإلجراءات.

قرارات تاريخية للمجلس األعلى للقضاء برئاسة الرئيس السيسى.. بدء 
عمل العنصر النسائى بمجلس الدولة والنيابة العامة من أكتوبر 2021
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الــواردة  الحاويات  عــدد  بلغ 
الدخان  لجامرك  العامة  لإلدارة 
إبراهيم  برئاسة محمد  بالقاهرة 
عام  مدير  إسامعيل  مصطفي 
الدخان  لجامرك  العامة  اإلدارة 
خالل شهر مايو 2021 عدد131 
بنظام  وارد  خام  دخان  حاوية 
خالصة  غري  للتخزين  الرتانزيت 
الجمركية  والــرســوم  الرضائب 
آالف   10 إجــاميل  طــرود  بعدد 
 2341 إجاميل  وبوزن  طرد   912
اإلفراج  تم  كيلوجرام،   662 طن 
سحب  شهادة   186 عــدد  عن 
الــدخــان  جـــامرك  مــن  جزئية 
و614  آالف   18 بعدد  بالقاهرة 
طن   3852 إجــاميل  بــوزن  طرد 

ــن املــجــلــس الــتــصــديــري  ــل أع
ارتفاع  الغذائية  للصناعات 
صادرات القطاع إىل دول االتحاد 
األول  الــربــع  ــالل  خ األورويب 
لتسجل   %24 بنحو   2021 من 
مقابل  دوالر  152مليون  نحو 
الفرتة  خالل  دوالر  116مليون 

ذاتها من العام املايض.
التقرير  يف   – املجلس  ــر  وذك
 – الثالثاء  اليوم  الصادر  الشهري 
أن نحو 10 دول استحوذت عىل 
93% من إجاميل صادرات القطاع 
خالل  األورويب  االتحاد  دول  إىل 
الحايل  العام  من  األول  الربع 
مليون دوالر، حيث  بقيمة 141 
املرتبة  عىل  إيطاليا  استحوذت 
االتحاد  دول  حيث  من  األوىل 
للصناعات  املستوردة  األورويب 
الغذائية بقيمة 37 مليون دوالر.

152مليون دوالر قيمة الصادرات الغذائية 

لالتحاد األوروىب خالل الربع األول من 2021

226 مليونا و134ألف جنيه إجمالي اإليرادات 
املحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة

و631 كيلو جرام .
والرسوم  الرضائب  إجاميل  وبلغ 
بـــاإلدارة  املحصلة  الجمركية 
العامة لجامرك الدخان بالقاهرة 
خالل شهر مايو 29 مليونا و659 

ألف و462 جنيهاً.
عىل  الرضائب  إجاميل  بلغ  بينام 
خالل  املحصلة  املضافة  القيمة 
شهر مايو املايض 184مليونا 794 
املوارد  ورسم  جنيهاً،   083 ألفا 
املالية للدولة 5 ماليني و316 ألفا 
املحصلة  والرسوم  جنيها،  و599 
ألفا  لحساب غرفة األدخنة 988 

و135جنيها.
األرباح  إجاميل رضائب  بلغ  كام 
واملصاريف  والصناعية  التجارية 

اإلدارية ودمغة التنمية والدمغـة 
النسبية والنوعية ورضيبة املهن 
الحرة املحصلة خالل نفس الفرتة 

مليون و988 ألفا 21جنيهاً.
اإليرادات  إجـاميل  يكون  وبذلك 
العامة  اإلدارة  بجامرك  املحصلة 
خالل  بالقاهرة  الدخان  لجامرك 
مليون   226 املــاىض  مايو  شهر 

و134 ألفا و 468 جنيها.
تصدير  تــم  ــر  آخ جــانــب  وىف 
من  صادر  شهادات   3 مشمول 
لجامرك  العامة  اإلدارة  جمرك 
مايو  خــالل  بالقاهرة  الدخان 
 3 بلغت  إجاملية  بقيمة   2021

ماليني و365 ألفا و40 جنيها.

التحديات  أهم  من  البطالة  متثل 
رصدت  ولذلك  الحكومة  تواجه  التى 
 1.2 يبلغ  استثامرات   حجم  الحكومة 
بخطة  كلية  استثامرات  جنيه  تريليون 
ما  لتوفري  قطاعات   6 ىف   ،2022/2021
يسمح  مبا  وظيفة،  مليون  من  يقرب 
بزيادة أعداد الـُمشتغلني إىل نحو 27.9 

مليون فرد.
األنشطة  عىل  الحكومة  وركزت 
عىل  والقادرة  النمو  رسيعة  الواعدة 
والصناعة  العقارات،  مثل  التكيّف 
التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعي، 

واالتصاالت، والزراعة.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية 
توجيه  تتضمن  الخطة  أن  االقتصادية 
استثامرات إجاملية بنحو 74 مليار جنيه 
لقطاع الزراعة و68 مليار لتبطني الرتع .

التحويلية،  الصناعة  قطاع  يخص  وفيام 
الصناعي  اإلنتاج  زيادة  تشمل  حيث 
(غري البرتويل) بنسبة منو 9.9% باألسعار 
الجارية و2،1% باألسعار الثابتة، باإلضافة 
إىل إعادة تأهيل عدد من رشكات قطاع 
األعامل العام يف مجاالت الغزل والنسيج 
والصلب  واأللومنيوم  القطن  ومحالج 
واألسمدة، واستكامل إنشاء 6 مجّمعات 
صناعية بـمحافظة أسيوط وقنا وأسوان 
والبحرية والفيوم، وكذا تعميق التصنيع 
لتوفري  رقميّة  منّصة  وتطوير  الـمحيل 
لـُمنتجات  تكنولوجيّة  وحلول  أسواق 
الرشكات الصغرية والـُمتوسطة، والتوّجه 
مجاالت  يف  االستثامرات  تكثيف  نحو 

التصنيع صديقة البيئة.
االستثامرات  أن  التقرير  وأوضح 
مليار   358.1 بـنحو  تقدر  الحكومية 

من   %5)2022/21 عام  خطة  يف  جنيه 
وتحتل  اإلجاميل)،  الـمحيل  الناتج 
الـمركز األول من  الخدمات االجتامعية 
وتشرتك   ،%58 بنسبة  االستثامرات  تلك 
النقل  خدمات  الثانية،  الـمرتبة  يف 
وخدمات الرصف الصحي بنسبة %18.6، 
والزراعة  االتصاالت  قطاعا  ويحتل 
تحتل  والرابعة، يف حني  الثالثة  الـمرتبة 
والتشييد  والـمياه  الكهرباء  قطاعات 
والبناء واألنشطة العقارية والـمعلومات 

بني 1.1% و%2.4.
اإلنتاج  عجلة  عودة  التقرير  وتوقع 
عرض  مع  تدريجية،  بصورة  للدوران 
بحسب  القطاعات  منو  معدالت  تباين 
لـمبادرات  واستجابتها  مرونتها  درجة 
استعراض  إىل  باإلضافة  “التحفيز”، 
توفرها  الـمتوقع  الكلية  الـموارد  حجم 

الحكومة ترصد استثامرات بـ1.2 

تريليون جنيه ىف 6 قطاعات 

لتوفري مليون وظيفة

واستخداماتها يف عام الخطة، وتقديرات 
والنمو  الـمحيل  واإلنتاج  الناتج 

االقتصادي وُمعّدالته.
وتستهدف الخطة معدل منو يبلغ %5.4 
بحلول  الجائحة  احتواء  لتوقع  نظراً 
الكتشاف  نتيجة   2021 عام  منتصف 
وتنفيذ  إتاحتها،  وتعميم  اللقاحات 
برنامج اإلصالح الهيكيل ومواصلة تبني 
الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية، 
وتنفيذ  العام،  اإلنفاق  أوجه  وترشيد 
باإلضافة  القومية،  الـمرشوعات  خطة 

إيل استقرار األوضاع االقتصاديّة وتحسن 
مؤرشات األداء، وتنامي ثقة الـُمؤسسات 

الدوليّة يف االقتصاد الـمرصي.
القطاعي  التوزيع  أن  التقرير  وتابع 
أن  يوضح  الخطة  لعام  الـُمقّدر  لإلنتاج 
القطاعات رسيعة النمو تُضم الـمطاعم 
والفنادق واالتصاالت، والتشييد والبناء، 
والخدمات  السويس،  وقناة  والبرتول، 

الصحيّة والتعليمية.
وفيام يتعلق بالـُمساهامت النسبية لكٍل 
الحكومي،  والقطاع  الخاص  القطاع  من 

أن  الـُمتوقّع  من  أنه  التقرير  أوضح 
 %68 بنحو  الخاص  القطاع  يُساهم 
عام  يف  اإلجاميل  الـمحيل  اإلنتاج  من 
الـُمساهمة يف  ارتفاع  2022/2021، مع 
والعقارية  والسياحية  الزراعية  األنشطة 
بنسب  والبناء  والتشييد  والصناعية 
ُمساهمة ترتاوح بني نحو 85% و%100، 
يف  العامة  االستثامرات  دور  ويرُبز 
الحكومة  انفراد  مع  العامة،  الـمرافق 

العامة بنشاط قناة السويس.

يف  جــاءت  أملانيا  أن  وأضـــاف 
مليون   28 بقيمة  الثانية  املرتبة 
الثالثة هولندا  املرتبة  دوالر، ويف 
بقيمة 21 مليون دوالر، وباملرتبة 
مليون   16 بنحو  أسبانيا  الرابعة 
إنجلرتا  احتلت  بينام  دوالر، 
املرتبة الخامسة بقيمة 12 مليون 
 10 بنحو  فرنسا  تلتها  دوالر، 
بقيمة  بلجيكا  ثم  دوالر،  ماليني 
بنحو  بولندا  ثم  دوالر،  ماليني   8
اليونان  تلتها  دوالر،  ماليني   5
بنحو 3 ماليني دوالر، ويف املرتبة 
مليون   2 بقيمة  رومانيا  العارشة 

دوالر.
الغذائية  السلع  أهــم  ــول  وح
املرصية املصدرة إىل دول االتحاد 
من  األول  الربع  خالل  األورويب 
استحواذ  املجلس  أوضح   ،2021
15 سلعة (خضار مخلل – موالس 

مجمدة  فراولة   – أسود  وعسل 
خرشوف   – ــون  وده شحوم   –
مجمد – بذور مثار زيتية – خضار 
مجمد – بصل مجفف – زيتون 
مخلل ومصنع – خامئر – زيوت 
مركزات   – عطرية  وراتنجات 
مصارين   – أســامك   – طامطم 
عىل  خرض)  محرضات   – أمعاء 
84% من إجاميل الصادرات بقيمة 

128 مليون دوالر.
السلع  أكرب  الفراولة  أن  وأضاف 
الصادرات  يف  منًوا  حققت  التي 
خالل الربع األول من العام الحايل 
مليون   14 لتحقق   %79 بنحو 
والعسل  ــوالس  امل يليها  دوالر، 
مسجاًل   %70 بنسبة  ــود  األسـ
مركزات  ثــم  دوالر،  ماليني   5
 5 مسجلة   %33 بنسبة  الطامطم 

ماليني دوالر.
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يكتبها المهندس / فايق الخليلي 

يتعلق  فيام  السابقه  الحلقه  يف  توقفنا 
يستغلها  مل  والتي  الضائعه  بالفرص 
وبناء  األرض  السرتجاع  الفلسطينيون 
السقطات  ــذا  وك املستقله  دولتهم 
وايضا  التحرريه  مسريتهم  يف  النضاليه 
كل  يف  البطويل  النضايل  صمودهم 
تضييق  من  بها  مــروا  التي  الظروف 
التي  البالد  يف  احيانا  حركتهم  وتقييد 
كانوا ينطلقون منها ووصلنا ايل أحداث 
مؤمتر  وانعقاد  االردن  يف  األسود  أيلول 
القمه بالقاهره والذي انتهي ايل ترحيل 
القوات الفلسطينيه من االردن ايل مكان 
الفلسطينيون  يقول  كام  آخر  وتل  آخر 
دامئا هناك تل آخر ينطلقون منه ثانية 
األرض وتزامن معه  لتحرير  يف كفاحهم 
بعد  النارص  عبد  جامل  الرئيس  وفــاة 
انتهاء القمه مبارشه وكأنه يقول للعرب 
الدماء  حقن  هو  فعلته  شيئ  آخر  أن 
العربيه وآخر عمل اقابل به الله سبحانه 
وتعايل رحم الله الزعيم عبدالنارص عيل 
ماقدم لبالده وللعروبه . وتنفيذا لقرارات 
القمه تم ترحيل القوات الفلسطينيه من 
االردن ايل لبنان وهي أحدي دول الطوق 
استمرارا  هناك  من  لينطلقوا  العريب 
ارسائيل  مضاجع  ليقض  املسلح  للكفاح 
واسرتجاع  دامئا  مستقره  غري  ويجعلها 
ان  ومــا   . اهلها  ايل  السليبه  األرض 
ومنظمة  الفلسطينيه  القوات  استقرت 
الحرب  نشبت  حتي  لبنان  يف  التحرير 
اللبنانيه عام 1975 وهي حرب  االهليه 
بني الفرقاء اللبنانيني وهنا تأيت السقطه 

عـلـي هـامـش احـــداث غـــزه 4

اللبنانيه . ويف عام 1982 قامت إرسائيل 
لبنان ودخول بريوت وكانت أول  بغزو 
القوات  قبل  من  تحتل  عربيه  عاصمه 
اإلرسائيلية وبذلك أصبح وجود القوات 
مبخاطر  مهدد  لبنان  يف  الفلسطينيه 
االباده واصبح بني شقي الرحي فالاليمني 
يقبل  الكتائب  حزب  يف  ممثال  اللبناين 
وتنوي  بل  بالطبع  إرسائيل  وال  وجوده 
ذلك  وكان  الرحيل  وجب  لذا  ابادته 
وتل  اخري  دوله  ايل  الثاين  الرحيل  هو 
هي  الجديده  الوجهه  وكانت   . آخر 
سوريا  ايل  الفلسطينيه  القوات  ترحيل 
ودول عربيه اخري وانتقل مقر املنظمه 

تتمه ص   2

تتمه ص   1

وقياداتها ايل تونس والتي كان قد انتقل 
إليها مقر جامعة الدول العربيه بعد 

اتفاقية كامب دافيد .
ــروج  خـ ــن  ــك ي ومل 
ــني  ــ ــل ــ ــات ــ ــق ــ امل
من  والقيادات 
ــرا  أم لبنان 
ــال يف  ــه س
ــل  ــ ظـ

والحصار  االرسائيليه  القوات  وجــود 
إرسائيل  قبل  من  املفروض  البحري 
لوال  اصــال  خروجهم  ارسائيل  ورفــض 
إرصار يارس عرفات عيل وجود تعهدات 
من دول عظمي لتأمني خروج املقاتلني 
ولوال  دوليه  حامية  تحت  والقيادات 
االمرييك  الرئيس  من  الشخيص  التعهد 
املقاتلني  سالمة  بضامن  ريجان  رونالد 
والقيادات وعائالتهم فاضطرت إرسائيل 
ذلك  وعيل  خروجهم  عيل  املوافقه  ايل 
النقل لقرابة خمسة  فقد كانت عملية 
وعتادهم  بأسلحتهم  مقاتل  ألف  عرش 

ضخمه  بحريه  مظاهره  عن  عباره 
االمريكيه  والبارجات  السفن  تحرسها 
وجتهم  ايل  واإليطالية  والفرنسية 
عرفات  يارس  استقبال  وكان   . الجديده 
استقبال  تونس  يف  املنظمه  وقيادات 
البطويل  لصمودهم  تقديرا  االبطال 
الخروج  او  لالستسالم  انصياعهم  وعدم 
بهذا  دويل  واهــتــامم  ضامنات  دون 
بفضله  والذي  الكبري  النضايل  الحدث 
بؤرة  يف  القضيه  هذه  تظل  أن  امكن 
االهتامم العاملي كلام انطفأ بريقها وقل 
االهتامم الدويل بها . وبعد أن استقرت 
مل  الجديد  خندقها  يف  املنظمه  قيادات 
من  تونس  يف  ومكاتبها  مقراتها  تسلم 
راح  والذي  املتكرر  اإلرسائييل  القصف 
اثنان من  ضحيته ضمن ضحايا كثريين 
أكرب قيادات املنظمه هام خليل الوزير 
وايل   . اياد  ابو  أبو جهاد وصالح خلف 
محطات  من  اخري  محطه  تنتهي  هنا 
متيزت  والتي  الفلسطينيه  املقاومه 
بتعدد النكبات والتنقل بني التالل التي 
لتحريرها.  املقدسه  بالدهم  عيل  تطل 
ظل الحال كذلك ملدة عرش سنوات ايل 
أن انطلقوا ايل حلقه اخري من حلقات 
النضال عيل موائد املفاوضات يف أوسلو 
فيام  الطريق  مهد  والــذي  ومابعدها 
بعد إلقامة السلطه الفلسطينيه يف غزه 

والصفه الغربيه ..

وندعو الله أن يكون ماهم فيه األن هو 
التل االخري تل النرص والتحرير

النضاليه الثانيه فبدال من أن تقوم هذه 
بني  الصدع  رأب  فعال يف  بدور  القوات 
فصائل الدوله اللبنانيه التي تستضيفهم 
أو عيل االقل تقف موقف املتفرج فهي 
حركه ثوريه تحرريه اليجب أن تتدخل 
يف اي رصاعات داخليه أو خارجيه وعدم 
عسكريه  او  سياسيه  مواقف  أي  اتخاذ 
وخانتها  فقط  بقضيتها  يتعلق  فيام  إال 
احداث  تستدعي  ومل  النضاليه  الذاكره 
إال  عليها  مر  قد  يكن  ومل  األسود  أيلول 
القوات  هذه  فانحازت  سنوات  بضع 
لبناين  فصيل  ضد  فصيل  مع  وحاربت 
آخر مام اغري بعض قوي اليسار اللبناين 
الفصائل  محاربة  يف  بهم  االستعانه  ايل 
ان  وخاصه  جلدتهم  بني  من  األخــري 
كانت  التي  اللبنانيه  الكتائب  قــوات 
لبنان  يف  الفلسطيني  الوجود  ترفض 
التفاق  طبقا  كان  وجودهم  أن  بالرغم 
قامت  وقد   1969 عام  بالقاهره  عقد 
بها  حافله  بتفجري  هذه  الكتائب  قوات 
ركاب فلسطينيني رشق بريوت مام اشعل 
الفلسطينيه  القوات  وتحالفت  املوقف 
الكتائب  قوات  ضد  اللبناين  اليسار  مع 
أنحاء  معظم  عيل  واستولوا  اللبنانيه 
يف  االنغامس  هذا  كل  ورغــم   . لبنان 
املقاومه  تنس  مل  اللبناين  املستتقع 
دورها األسايس فقد قامت بالعديد من 
العمليات العسكريه ضد إرسائيل انطالقا 
بإرسائيل  حدا  مام  اللبناين  الجنوب  من 
إلخامد  الجنوب  يف  الحقا  التدخل  ايل 
املقاومه . ويف عام 1976 دخلت القوات 

السوريه ايل لبنان وسيطرت عيل معظم 
املواقع الحيويه يف البالد وأصبحت هي 
اللبنانيه  املعادله  يف  االقــوي  الطرف 

والتي أصبحت فيام بعد تشكل القوه 
الرئيسيه لقوات الردع العربيه التي 

إليقاف  الرياض  قمة  يف  أنشأت 
والتي  اللبنانيه  االهليه  الحرب 

ــان ملــرص الـــدور األكــرب يف  ك
إنشائها . ويف عام 1977 أعلن 
مبادرته  الــســادات  الرئيس 
ومعارضة  القدس  لزياره 
معظم القاده العرب لها ثم 
توقيع اتفاقية كامب دافيد 

 1978 ــام  ع يف 
مبوجبها  والتي 
اســـتـــعـــادت 
سيناء  كل  مرص 
واســتــكــمــلــت 
بعد ذلك بحكم 

املحكمه الدوليه لصالح مرص فيام يخص 
منطقة طابا . وقد استطاع فيها الرئيس 
الفلسطينيه من  القضيه  السادات وضع 
والتي  دافيد  كامب  اتفاقية  بنود  ضمن 
املرجعيات  أحدي  بعد  فيام  أصبحت 
باوسلو  السالم  مباحثات  يف  الرئيسه 
عام  يف  إرسائيل  قامت  ثم   . ومابعدها 
عيل  للقضاء  لبنان  جنوب  بغزو   1978
انتقاما  املوجوده  الفلسطينيه  القوات 
حافلة  بتفجري  فلسطينيه  عمليه  من 
ركاب مدنيه ارسائيليه يف تل ابيب وايضا 
األرايض  عمق  يف  عازله  منطقه  لعمل 

تنموي  منوذج  للعامل  مرص  لتقدم 
عرىب بقيادة الرئيس.

الرئيس  استقبال  خالل  ذلك،  جاء 
عبد الفتاح السييس اليوم، األربعاء، 
الربملان  رئيس  العسومي،  عــادل 
الــنــواب  مجلس  وعــضــو  الــعــريب 
الدكتور  بحضور  وذلك  البحريني، 
حنفي جبايل رئيس مجلس النواب، 

وسامح شكري وزير الخارجية.
ورصح السفري بسام راىض، املتحدث 
الجمهورية،  رئاسة  باسم  الرسمى 
إىل  تحياته  نقل  طلب  الرئيس  بأن 
ملك  عيىس،  بن  حمد  امللك  أخيه 
كافة  وكذلك  البحرينية،  اململكة 
متوجهاً  العريب،  الربملان  أعضاء 
العريب عى منحه  للربملان  بالتقدير 
إىل  باإلضافة  الرفيع،  الوسام  هذا 
مواقفه الداعمة للقضايا التي متس 
عن  القومي املرصي، ومعرباً  األمن 
االعتزاز للجهود التي يبذلها الربملان 
العريب كمنصة للحوار والدميقراطية، 
وباعتباره قوة دفع شعبية ملنظومة 
يف  فاعالً  ورشيكاً  العريب  العمل 
خدمة املصالح العليا لألمة العربية 

مع  شعوبها،  بني  الروابط  وتوثيق 
دعم  عى  اإلطــار  هذا  يف  التأكيد 
مرص لجهود الربملان العريب لتحقيق 
والتطلع  بــه،  املنوطة  األهـــداف 
مع  التعاون  تدعيم  آفاق  لبحث 
القضايا  لخدمة  العريب  الــربملــان 

العربية املشرتكة.
من جانبه؛ أعرب “العسومي” عن 
دور  مثمناً  الرئيس،  بلقاء  ترشفه 
يف  السييس  الرئيس  بقيادة  مرص 
فضالً  العريب،  القومي  األمن  صون 
املشرتك  العريب  العمل  دفــع  عن 
عى شتى األصعدة، مبا فيها الربملان 
الخربة  خلفية  عى  وذلك  العريب، 
ملرص،  الرائدة  الربملانية  والتجربة 
للمقر  مرص  استضافة  إىل  باإلضافة 
العريب،  الربملان  املؤقت الجتامعات 
بدوره  اإلميان  مدى  يعكس  والذي 
اآلليات  إحــدى  باعتباره  الفعال 
مع  للتواصل  األساسية  العربية 
يف  فعالة  مواقف  واتخاذ  الشعوب 
سبيل صون مصالح الدول العربية.

النظر  وجهات  تبادل  اللقاء  وشهد 
لتعزيز  املستقبلية  الرؤية  بشأن 

دور الربملان العريب، خاصًة من خالل 
اإلنسان”  لحقوق  العريب  “املرصد 
الرئيس  أكد  حيث  للربملان،  التابع 
صياغة  يف  للمرصد  الهام  ــدور  ال
تجاه  العربية  والــرؤيــة  املقرتب 
مبفهومها  اإلنسان  حقوق  مسائل 
ــن خالل  الــشــامــل والــعــمــيــق، م
منظامت  مختلف  مع  اتصاالته 
العامل  مستوى  عى  اإلنسان  حقوق 
العربية يف هذا  النظر  لرشح وجهة 
داعــامً  محوراً  ليكون  الخصوص، 
للموقف العريب ذي الصلة من خالل 

انتهاج الفكر الثقايف املتطور.
أن  اإلطــار،  هذا  يف  الرئيس،  وأكد 
يعد  العريب  القومي  األمــن  صون 
حقوق  عى  للحفاظ  أساسياً  عامداً 
اإلنسان، خاصًة من خالل العالقات 
التواصل  وجسور  املمتدة  القومية 
أن  حيث  العربية،  األمة  كافة  بني 
إىل  يؤدي  الوطنية  بالدول  املساس 
الحقوق  وانتهاك  والدمار  التفكك 
واألجــيــال  للشعوب،  األســاســيــة 
الظروف  من  تتأثر  التي  املستقبلية 

القاسية من عدم األمن واالستقرار.

الطموحات  أسرية  تقع  الجمهورية 
مضيفا  باسيل”،  لجربان  الشخصية 
أن عون مجرد واجهة ملرشوع يرمي 
املعادالت  يف  باسيل  إنتاج  إعادة  إىل 
التخبط  حال  من  وإنقاذه  الداخلية، 

الذي يعانيه”.
عن  الصادر  البيان  أن  التيار  وأورد 

حقيقة  يكشف  الجمهورية  رئاسة 
وفريق  جربان  يتواله  الذي  الدور 
الرئاسة  موقع  “بإهانة  عمله، 
الوطنية،  الحياة  يف  ميثله  وما  األوىل 
واستخدامه يف أجندات حزبية ضيقة 
كل  يف  السياسية  النزاعات  أشعلت 

االتجاهات”.

الرئيس عون  املستقبل  تيار  وخاطب 
حولك  من  استيالء  “أوقف  قائال 
محاوالتهم  وأوقف  صالحياتك،  عىل 
اآلخرين،  صالحيات  عىل  لالستيالء 
الوفاق  ووثيقة  الدستور  إىل  وعد 
الوطني، وجنب اللبنانيني كأس جهنم 

الذي برشتهم به.

لبنان ينزلق يف وحل األزمة.. 

والراعي يوبخ السياسيني
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(االنيميا)  الـــدم  فقر  يتميز 
خاليا  كمية  انخفاض  بحدوث 
(الهيموجلوبني  الحمراء  ــدم  ال
باقي  إىل  األكسجني  ينقل  ]الذي 
أنحاء الجسم[) بشكل غري عادي 
يسببه  والذي  اإلنسان،  جسم  يف 
الحديد  الحديد، وذلك ألن  نقص 
يعترب من أهم املعادن التي تدخل 
الحمراء،  الدم  خاليا  صناعة  يف 
نقصه  يتسبب  ذكر  كام  والــذي 
ويوجد  ــدم.  ال بفقر  اإلصابة  يف 
العديد من الفواكه والخرض غنية 
تزويد  ميكنها  وبالتايل  بالحديد، 

الحديد  بكمية  اإلنسان  جسم 
الالزمة له، نذكر منها التايل: فقد 
النخيل،  ــامر  وج مثــار  أن  وجــد 
من  عايل  مستوى  عىل  يحتويان 
عالجا  يجعلهام  وذلك  الحديد، 
مثاليًا لنقص الحديد، كام يحتويان 
الذي يحسن من  عىل فيتامني ج 
ولقد  للحديد.  الجسم  امتصاص 
وجد أن استهالكهام بانتظام ميكن 
يف  الحديد  تركيز  من  يحسن  أن 
يــؤدي إىل حدوث  ــدم، وهــذا  ال
النقص  مــن  للخروج  ــوازن  ــت ال
مرىض  لدي  الحديد  يف  املتأصل 

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

عالج فقر الدم بالنباتات
فقر الدم، كام يزيد أيضاً من قوة 
الشمندر  جذور  وتعترب  وحيوية. 
الطبيعيّة  العالجات  أفضل  من 
الدم  تزيد من  الدم؛ حيث  لفقر 
خالل  الجسم  وتطهر  الجسم  يف 
تزويده باألكسجني. ويعد الخوخ 
بالحديد،  َغنياً  مصدراً  املجفف 
عىل  املساعدة  ميكنه  وبالتايل 
عالج نقص الحديد والوقاية منه، 
كام يتميز البطيخ بغناه بالحديد، 
البيضاء عىل  الفاصولياء  وتحتوي 
مقارنة  الحديد  من  كمية  أكرب 

بباقي الحبوب.

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

حذرت إدارة الغذاء والدواء األمريكية 
FDA من املكمالت الغذائية وبعض 
العقاقري التى تباع عرب اإلنرتنت وتزعم 
قدرتها الفعالة لعالج العقم ومشاكل 
زيادة  عىل  وفاعليتها  الحمل  تأخر 
معدالت الخصوبة لدى النساء، وذلك 

نقال عن موقع ميديكال إكسربيس.
إىل  األمريكية  الغذاء  إدارة  واشارت 
أن املكمالت الغذائية املجهولة تلحق 
مرحلة  ىف  النساء  لدى  بالغا  خطرا 
بالعقم  تصيبهن  فهى  اإلنجاب، 

ومشاكل الحمل األخرى.
األمريكية  الغذاء  إدارة  وحذرت 
مل  املكمالت  هذه  مثل  أن  من  أيًضا 
تعيق  أن  وميكن  عليها  املوافقة  تتم 
فعالة  أدوية  عن  البحث  من  املرىض 

ومعتمدة.
يف  والدواء  الغذاء  إدارة  وقالت 

أضرار االستحمام باملاء الساخن.. 
يُسبب جفاف الجلد والحكة واالحمرار

مساعدات  “تسعى  صحفي:  بيان 
إىل  هذه  املزعومة  الخصوبة 
واإلحباط  الضعف  من  االستفادة 
عندما  الكثريون  به  يشعر  قد  الذي 
وأن  الحمل”،  يف  يواجهون صعوبات 
االعتامد عىل منتجات غري فعالة وغري 
مثبتة ميكن أن يكون مضيعة للوقت 
واملال، وميكن أن يؤدي إىل مرض أو 

إصابة خطرية”.
هذه  معظم  أن  إىل  الوكالة  وأشارت 
عرب  تُباع  املعتمدة  غري  األدوية 
يُصّنف  منها  العديد  وأن  اإلنرتنت 
مكمالت  أنها  عىل  خاطئ  بشكل 
هذه  أن  ذلك  مفرسة  غذائية، 
معلومات  إىل  تستند  ال  املنتجات 
مراجعتها  تتم  ومل  مثبتة،  علمية 

للتأكد من سالمتها وفاعليتها.
تلك  تنتج  التى  الرشكات  أن  وأكدت 

تستند  املجهولة  الغذائية  املكمالت 
حول  مدعومة  غري  ادعاءات  إىل 
مثل  ملنتجاتهم،  املفرتضة  الفعالية 
لزيادة  الخصوبة  مكمالت  “أفضل 
معدل  تحسني  أو  الحمل  يف  فرصتك 
وهذا  االصطناعي”،  التلقيح  نجاح 
ليس له دليل علمى بل انها قد ينتج 
عنه أرضار طبية أخرى تعيق حدوث 

الحمل الطبيعى.
والدواء  الغذاء  إدارة  وأوصت 
اإلنجاب،  النساء ىف مرحلة  األمريكية 
أي  استخدام  أو  رشاء  من  البد  أنه 
حيث  طبية،  وصفة  خالل  من  منتج 
ذكرت أن نحو 12% من النساء الاليئ 
ترتاوح أعامرهن بني 15 و44 عاًما يف 
يف  صعوبة  يجدن  املتحدة  الواليات 
الحمل أو الحمل حتى نهاية الحمل، 
ملكافحة  األمريكية  للمراكز  وفًقا 

األمراض والوقاية منها.

يوم  بعد  الساخن  باملاء  االستحامم 
تخفيف  من  عديدة  فوائد  له  طويل 
ضغوط العمل طوال اليوم إىل املساعدة 
الوقت  ىف  ولكن  العضالت،  اسرتخاء  يف 
باملاء  االستحامم  أن  األطباء  يحذر  ذاته 
عىل  سلبي  تأثري  له  يكون  قد  الساخن 
موقع  ذكره  ملا  وفًقا  العامة،  الصحة 

“إكسربيس”.
باملاء  االستحامم  ىف  يرغب  الجميع 
الساخن، وإنها طريقة لطيفة لالسرتخاء 
الفوائد الصحية، حيث وفًقا  ولها بعض 
إلحدى الدراسات فإن ساعة واحدة من 
سعرات  تحرق  ساخن  حامم  يف  النقع 
امليش،  من  ساعة  نصف  تعادل  حرارية 
وميكن أن يوفر االستحامم باملاء الساخن 
أيًضا الراحة من أعراض الربد أو الجهاز 
التنفيس، ويساعد يف عالج عيوب الجلد 

والنوم أفضل.
لكن االستحامم باملاء الساخن ميكن أن 
يكون له تأثري سلبي عىل صحتنا خاصة 
عندما يتعلق األمر بالبرشة، حيث وفًقا 
باملاء  االستحامم  فإن  التجميل  ألطباء 

تعرف على أنواع فطريات الغشاء املخاطى 
التى تصيب مرضى كورونا

هيئة الدواء األمريكية تحذر من 
تناول أدوية الخصوبة وعالج 

العقم دون وصفة طبية
وذلك  للبرشة،  أفضل  البارد  أو  الفاتر 
ميكن  جًدا  الساخن  املاء  استخدام  ألن 
الجلد،  عىل  سلبي  تأثري  له  يكون  أن 
الكرياتني  خاليا  تلف  ىف  يتسبب  فقد 
من  الخارجية  الطبقة  عىل  املوجودة 
درجات  تؤدى  حيث  البرشة،  أو  الجلد 
الجلد  جفاف  إىل  املرتفعة  الحرارة 
يؤدي  مام  اإلكزميا  مثل  حاالت  وتفاقم 
غالبًا إىل إصابة الجلد باالحمرار والحكة 

وااللتهاب والجفاف.
حكة الجلد

حالة  ىف  أنه  التجميل  أطباء  ويوىص 
االستحامم باملاء الساخن يجب أال تزيد 
بالنسبة  خاصة  دقائق،   10 عن  املدة 
يف  مشاكل  من  يعانون  الذين  للمرىض 
حاجز الجلد وأولئك الذين يعانون من 

األكزميا.
– فيام يىل .. نصائح من خرباء التجميل 

أثناء االستحامم:
االستحامم،  أثناء  املهيجات  تجنب   -1
بالجفاف  تشعر  برشتك  بدأت  فإذا 
أو  املعتاد  الصابون  استبدل  والحكة 

معتدل  صابون  ببدائل  االستحامم  جل 
ومضادة  العطور  من  خالية  ومنتجات 
العادي  الصابون  للحساسية، حيث مييل 
الزيوت  إزالة  إىل  االستحامم  وجل 
تحافظ  والتي  الجلد  من  الطبيعية 

بدورها عىل صحته.
بعد  املرطب  استخدام  تفوت  ال   -2
الرتطيب  الجميع  يجب عىل  االستحامم، 
مرة واحدة عىل األقل يوميًا للحفاظ عىل 

برشة محمية ورطبة.
كريم ترطيب

قم  البرشة  ترطيب  عىل  للحفاظ   -3
االستحامم  بعد  الجلد  بتجفيف  ببساطة 

بدالً من تنظيفه باملنشفة بقوة.

أن  حيث  الحرارة،  درجة  يف  التحكم   -4
أي زيادة يف درجة الحرارة ستزيد بشكل 
طبيعي من تدفق الدم إىل سطح الجلد 
وتجعل كل يشء يبدو أكرث احمراًرا بشكل 
برشتك  أن  الحظت  إذا  لذلك  ملحوظ، 
االستحامم   بعد  للغاية  حمراء  أصبحت 

ــاالت اإلصــابــة  ــاع عــدد حـ ــف ــع ارت م
دخل  الهند،  ىف  الفطرية  بالفطريات 
الذعر  مــن  أخـــرى  حــالــة  ىف  الــنــاس 
والفوىض ىف حني أن فريوس كورونا كان 
بالفعل مصدر قلق كبري، إال أن اإلصابة 
شعوراً  ــارت  أث به  املرتبطة  الفطرية 
بالقلق ىف الهند ىف حني أن املرض يؤثر 
من  يعانون  الذين  األشخاص  سلبًا عىل 
ضعف املناعة والذين يعانون من ارتفاع 
املهم  فمن  الدم،  يف  السكر  مستويات 
املخاطى  الغشاء  فطر  ما هو  نفهم  أن 

بالضبط وكيف يؤثر عىل الجسم.
ما هو داء الغشاء املخاطي؟

الفطريات  أو  املخاطى  الغشاء  فطر 
السوداء هى حالة طبية خطرية تسببها 
مجموعة من القوالب تسمى الفطريات 
تجاويف  تصيب  ما  عــادة  املخاطية 
الرئتني،  أو  املخ  أو  األنفية  الجيوب 
وبالتاىل ميكن أن تكون شائعة جًدا لدى 
األشخاص الذين يعانون أو يتعافون من 
مرىض  عند  شائع  وهو  كورونا،  فريوس 
يتناولون  الذين  أولئك  أو  السكري 
الكورتيزون  أو  للمناعة  مثبطة  أدوية 
الذي  الكيميايئ  للعالج  يخضعون  أو 
يضعف مناعة الجسم ويجعله غري قادر 

عىل محاربة الجراثيم والفريوسات.

املصاحب  املخاطي  الغشاء  داء  أنواع 
لـفريوس كورونا

املخاطي  الغشاء  داء  يحدث  أن  ميكن 
الفطريات  مــن  أنـــواع  عــدة  بسبب 
الرتبة  يف  أي  البيئة،  يف  ــوجــودة  امل
املتحللة،  العضوية  املواد  أو  والنباتات 
الفطريات  أنــواع  من  العديد  وهناك 
املخاطي  الغشاء  داء  تسبب  التي 
وأنـــواع   Rhizopus ــواع  ــ أن مــثــل 
 Rhizomucor ــواع  ــ وأن  Mucor
و   Syncephalastrum وأنــــواع 
 Cunninghamella bertholletiae
ــواع  وأن  Apophysomyces وأنــواع 
ومع  سابًقا   Lichtheimia (Absidia
ذلك عندما يتعلق األمر بفريوس كورونا، 
الغشاء املخاطي،  هناك نوعان من داء 
الغشاء  داء  املرىض  عىل  لوحظ  حيث 
 Rhino-Orbito-Cerebral املخاطي 
املخاطي  الغشاء  وداء   ((ROCM

الرئوي.
القرن  وحيد  الدماغي  الفطريات  داء 

(ROCM)
وفًقا لألطباء فإن اإلصابة بفطر الغشاء 
والعينني  األنف  يصيب  الذى  املخاطي 
والدماغ ويؤدي إىل تشوه واضح معني 

يف الوجه ترتبط بداء الكركدن األوربيتو 
من  اإلصابة  تبدأ   (ROCM) الدماغي 
طول  عىل  وتنترش  األنفية  التجاويف 
وهو  الحجاج  لتصيب  الجيوب  ممر 
بالعني  يحيط  الــذي  العظم  تجويف 

والدماغ.
األنف  انسداد  له  األولية  األعراض  من 
وتورم  معتادة  غري  أنفية  وإفـــرازات 
الوقت  مبــرور  والخدر  واألمل  الوجه 
العني  يف  وأمل  صداع  أيًضا  يحدث  قد 

وتشوش الرؤية والعمى الجزيئ.
داء الغشاء املخاطي الرئوي

الرئوي يف  املخاطي  الغشاء  داء  يصيب 
يعانون  الذين  األشخاص  األول  املقام 
 ، ROCM من نقص املناعة عىل عكس
فإنه يؤثر عىل الرئتني والجهاز التنفيس 
الغشاء  بــداء  يصابون  الذين  أولئك 
أعراض  عليهم  تظهر  الرئوي  املخاطي 
التنفس  وضيق  والسعال  الحمى  مثل 
وأمل الصدر مع انتشار اإلصابة، وإذا مل 
املناسب  الوقت  ىف  جيًدا  عالجها  يتم 
االنصباب  تطور  إىل  ذلك  يؤدى  فقد 
الجنبى املعروف أيًضا باسم “املاء عىل 
السوائل  تراكم  إىل  يشري  ما  الرئتني”، 

الزائدة ىف الغالف الخارجى للرئتني.
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أسامء  قليل  منذ  الثقافة،  وزارة  أعلنت 
التشجيعية  الدولة  جوائز  ىف  الفائزين 
لعامى 2020-2021، حيث عقد املجلس 
اجتامعه  الثالثاء،  اليوم  للثقافة،  األعىل 
عىل  للتصويت  املخصص   65 السنوى 
برئاسة  العام  هذا  الدولة  جوائز  منح 
الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة 
وبأمانة الدكتور هشام عزمى أمني عام 
املجلس األعىل للثقافة وذلك ىف باملرسح 

الكبري ىف دار األوبرا املرصية.
أوالً: الفنون

سعيد  يحى  أحمد  التصوير،  فن   -1
بعنوان  عمل  البدوى”،  البدوى”أحمد 
“مراكب” زيت عىل قامش 55×155سم.
عبد  باسم  الفنان  الجرافيك،  فن   -2
الجليل حسني عبد الجليل، عمل “طباعة 
50×50ســم  مقاس  ــارز  ب سطح  عىل 

باإلطار باملعارض الطوافة” .
العازفة  الكنرتباص،  آلة  العزف عىل   -3
سمر طلعت أحمد حافظ “سمر حافظ 
ومقطوعات  كونشريتو  عزف  عن   ،“
 Kossevitzky والبيانو  للكنرتباص 

medly (املانيا)
4- نقد مرسحى، حجبت.

محمود  مرسحى/  ديكور  تصميم   –  5
فؤاد  “محمود  محمد  صدقى  ــؤاد  ف
لعرض  الديكور  تصميم  عن  صدقى”، 

العلوم االقتصادية والقانونية
عىل  وأثــرهــا  املالية  السياسات   -1
إرساء  املرصى،  لالقتصاد  الجارى  األداء 
“إرساء  الحسينى  أحمد  السيد  عادل 
 the“ بــعــنــوان،  بحث  الحسينى”، 
 optimal size of government
 in Egypt: an empirical
األمثل  (الحجم   ”investigation
دراســة  مــرص:  ىف  الحكومى  لإلنفاق 

تطبيقية) بنسبة مشاركة %60
التنمية  ىف  السياحة  صناعة  دور   -2
“املشكالت  واالجتامعية  االقتصادية 
محمد  أحمد  الدكتور  والــحــلــول”، 
 crisis بعنوان  بحث  محمد  رجــب 
 management Actions in the
 Egyptian Travel Agencies: A

”managerial perspective
3- دراسات إفريقية، دكتور باسم عدىل 

رزق،
 -4

االسرتاتيجية واألمن القومى، هالة أحمد 
بعنوان  كتاب  رشيدى،  حسن  محمد 
“اإلرهاب السيرباىن”، هالة أحمد محمد 

حسن رشيدى.
مرص-  ىف  القضاء  الخاص”  القانون   -5

املشكالت واإلصالح والحلول” حجبت
6 -القانون العام ” دور مجلس الدولة 
الواقع   – املرشوعية  حامية  ىف  املرصى 

واملأمول” حجبت
اإلنسان،  وحقوق  املواطنة  ثقافة   -7
الدكتورة إرساء أحمد إسامعيل إبراهيم 
ىف  املواطنة  “ثقافة  بعنوان  كتاب 

مواجهة التطرف”
املقرتحة  والترشيعات  8-السياسات 
أحمد سعيد  الدكتور  التمييز،  ملناهضة 
“مناهضة  بعنوان  كتاب  عامر  عزت 

التمييز بسبب اإلعاقة”.

الشرباوى ىف العلوم االجتامعية
عام 2016

الفنون  ىف  الصباحى  ماجدة  الفنانة 
 – اآلداب  ىف  شوشة  فــاروق  الشاعر   –

الدكتورة ليىل تكال ىف العلوم االجتامعية
عام 2015

الفنانة سميحة أيوب ىف الفنون – األديب 
الدكتور   – اآلداب  ىف  الغيطاىن  جامل 

حسن حنفى ىف العلوم االجتامعية
عام 2014

الفنان أحمد طوغان ىف الفنون – الرواىئ 
د  ر ا و د ــخــراط ىف إ ال

 – الـــدكـــتـــور اآلداب 
أحمد عمر هاشم ىف العلوم االجتامعية

عام 2013
الكاتب محفوظ عبد الرحمن ىف الفنون 
– الشاعر أحمد عبد املعطى حجازى ىف 
ىف  العبادى  مصطفى  الدكتور   – اآلداب 

العلوم االجتامعية
عام 2012

الكاتب وحيد حامد ىف الفنون – األديب 
الدكتور   – اآلداب  ىف  أصــالن  إبراهيم 
العلوم  ىف  الجوهرى  محمود  محمد 

االجتامعية
عام 2011

الدكتور أحمد رفعت ىف الفنون – الكاتب 
الدكتور أحمد  اآلداب –  أحمد رجب ىف 

مصطفى أبو زيد ىف العلوم االجتامعية
عام 2010

الفنان مصطفى حسني ىف الفنون- الشاعر 
عبد الرحمن األبنودى ىف اآلداب- الدكتور 

مصطفى الفقى ىف العلوم االجتامعية
عام 2009

الفنون-  ىف  حسني  طه  محمد  الدكتور 
الدكتور  اآلداب –  بهاء طاهر ىف  األديب 

عىل رضوان ىف العلوم االجتامعية
عام 2008

الناقد   – الفنون  ىف  أردش  سعد  الفنان 
رجاء النقاش ىف اآلداب – الدكتور حامد 

عامر ىف العلوم االجتامعية
عام 2007

عز   – الفنون  ىف  شاهني  يوسف  املخرج 
اآلداب  ىف  الغنى  عبد  إسامعيل  الدين 
العلوم  ىف  ياسني  السيد  الدكتور   –

االجتامعية
عام 2006

الدكتور   – الفنون  ىف  حجبت 
اآلداب  ىف  نصار  محمد  حسني 
– الدكتور مصطفى سويف ىف 

العلوم االجتامعية
عام 2005

عويس  حامد  محمد  الفنان 
ىف  حجبت   – الــفــنــون  ىف 
الصحفى  الكاتب   – اآلداب 
كامل محمد زهريى ىف العلوم 

االجتامعية
عام 2004

أحمد   – الفنون  آدم حنني ىف  الفنان 
املؤرخ  عبد املقصود هيكل ىف اآلداب – 

يونان لبيب رزق ىف العلوم االجتامعية
عام 2003

 – الفنون  ىف  الخوىل  سميحة  الدكتورة 
األديب أحمد شوقى ضيف ىف اآلداب – 

حجبت ىف العلوم االجتامعية
عام 2002

الدكتور ثروت عكاشة ىف الفنون – الشاعر 
الدكتور   – اآلداب  ىف  القط  القادر  عبد 

عاطف صدقى ىف العلوم االجتامعية
عام 2001

حجبت ىف الفنون – الكاتب أنيس منصور 
ىف اآلداب – حجبت ىف العلوم االجتامعية

عام 2000
الفنان حسني بيكار ىف الفنون- حجبت ىف 

كال من اآلداب والعلوم االجتامعية
عام 1999

الفنون – األديب  الفنان صالح طاهر ىف 
 – اآلداب  ىف  محفوظ  نجيب  العاملى 
الفيلسوف عبد الرحمن بدوى ىف العلوم 

االجتامعية

أعلن املجلس األعىل للثقافة، يف اجتامعه 
السنوي الـ 65 عن أسامء الفائزين بجائزة 
النيل، ىف مجاالت الفنون واآلداب والعلوم 
االجتامعية، عن اسم الفائز من املبدعني 
إىل  املادية  قيمتها  تصل  والتى  العرب، 

400 ألف جنيه.
1998؛  لسنة   (24) رقم  القانون  صدر 
بالقانون  القرار  أحكام  بعض  بتعديل 
جوائز  بإنشاء  1958؛  لسنة   (37) رقم 
العلوم  وتشجيع  الفكرى  لإلنتاج  الدولـة 
واآلداب،  والفنون  االجتامعية  والعلوم 
مبارك  جائزة  إنشاء  عىل  نص  ــذى  وال
واآلداب  الفنون  مـجاالت  ىف  (سابقا)ً 
والعلوم االجتامعية والعلوم التكنولوجية 

بقانون  املرسوم  وصــدر  املــتقدمة، 
نص  والذى   2011 لسنة   (42) رقم 

يُستبدل  ىف مادته األوىل عىل أن 
مبسمى  النيل  جائزة  مسمى 

جائزة مبارك.
جوائز  من  جائزة  كل  قيمة 
جنيه  ألــف   400000 النيل 
جنيه)  ــف  ألـ ــة  ــامئ ــع (أرب
يجوز  وال  ذهبية،  وميدالية 

لشخص  منحها  أو  تقسيمها 
واحد ىف ذات الفرع أكرث من مرة 

من  جميع  لكم  ونوضح  ــدة..  واح
فورعها  من  النيل  جائزة  عىل  حصلوا 

املختلفة خالل السطور التالية:
2020

مصطفى   – اآلداب  ىف  سلاموى  محمد 
العلوم  الفنون – حجب  املعطى ىف  عبد 
النيل  السيد جائزة  االجتامعية – رضوان 

للمبدعني العرب.
2019

الدكتور أحمد نوار يف الفنون – الدكتور 
جابر عصفور يف اآلداب – الدكتور مفيد 
شهاب يف العلوم االجتامعية – املعامرى 
للمبدعني  النيل  جائزة  ــدران  ب راســم 

العرب.
عام 2018

 – الفنون  ىف  ــرزاز  ال مصطفى  الدكتور 
الدكتور صالح فضل ىف اآلداب – الدكتور 
مراد وهبه ىف العلوم االجتامعية – الفنان 
للمبدعني  النيل  جائزة  عبدلىك  يوسف 

العرب 2018
عام 2017

املخرج عىل بدرخان ىف الفنون – الدكتور 
الدكتور صربى  الطاهر مىك ىف اآلداب – 

أسماء الفائزين بـ جائزة النيل منذ 
إطالقها.. أولهم نجيب محفوظ

مرسحى بعنوان “مسافر ليل”
عمل  والعمراىن،  املعامرى  النرش   6
العامرة  ىف  دوريــة  أو  “كتاب  منشور 
كامل  محمد  الــدكــتــور  والــعــمــران” 
ــن عمل  عــبــد الــعــزيــز الــشــاهــد ع
 An  :1900  Cairo since“ بعنوان 

.Architectural ”guide
املوسيقية  اآلالت  عــن  ــة  دراسـ  -7
حسن،  محمد  سيد  محمد  الشعبية، 
 ” بعنوان  كتاب  شنب”  ابو  “محمد 
املرتبطة  الشعبية  املوسيقية  العنارص 

بالبيئة النوبية “الطنبورة منوذًجا” .
الرواىئ  للفيلم  التصويرية  8- املوسيقى 
املوسيقى خالد أحمد  املؤلف  الطويل، 
محمد الكامر، “خالد الكامر” املوسيقى 

التصويرية لفيلم “صاحب املقام”.
ثانيًا: اآلداب

مرص،  ىف  النهضة  شعر  ىف  دراسة   –  1
حجبت.

2- استلهام الرتاث ىف الرواية املعارصة، 
عىل  الــهــادى  عبد  الدكتور  املــرحــوم 
بعنوان”  كتاب  عليوة،  الهادى  عبد 
وأيديولوجيا  التاريخى  الرتاث  استلهام 
فهد  إسامعيل  عند  امليتارواىئ  الخطاب 

إسامعيل”.
أبو زيد  3- ديوان شعر فصيح، محمد 
زيد”  أبــو  “محمد  الــاله  عبد  محمد 

ديوان بعنوان “جحيم”.
شعبان  محمد  عامى،  شعر  ديوان   -4
ديوان  شعبان”،  “محمد  محمد  شوقى 

بعنوان “ما تيرس من الرغي”.
محمد  أحمد  علمى،  خيال  روايــة   -5
ــصــادق “أحــمــد الــصــادق”  أحــمــد ال
الفناء  أوديسا   .. “هيدرا  بعنوان  رواية 

والخلود”.
أحمد  املهندس/  قصصية،  6- مجموعة 
قصصية  مجموعة  داود،  محمد  خالد 

بعنوان “حجر أساس”.
7- ترجمة كتاب عن الفنون التشكيلية، 
مهران  السيد  السيد  حمدى  الدكتور 
بعنوان  كتاب  ترجمة  مهران”  “حمدى 

“حياة األشكال .. أرسار العمل الفني”
ىف  املدرسة  قبل  ما  ملرحلة  رسوم   -8
محمد  إرساء  الفنانة  كتاب،  أو  مجلة 
رسوم  حديرى”  “إرساء  حديرى  عىل 
وكتاب  الكتاب  “منلة  بعنوان  كتاب 

النملة”.
ثالثاً: العلوم االجتامعية

1- علم االجتامع، ابتهال عادل أنور عىل 
هارون، بحث بعنوان “دور الجمعيات 
األهلية ىف رعاية املتسولني واملرشدين”.

يرسى  رضــوى  الدكتورة  التاريخ،   -2
“مرصيات  بعنوان  كتاب  عطية  زىك 
عربية: حكايات ومالمح من تراث مرص 

العربية”
“رضوى زيك”

إبراهيم  محمد  الدكتور  الجغرافيا،    -3
محمد سيد أحمد خطاب، بحث بعنوان 
أكتوبر   27 لسيل  الجغراىف  “التحليل 
2016 ىف حوض وادى البارود – صحراء 

مرص الرشقية”
الدكتور  النفس،  وعلم  الفلسفة   -4
مصطفى عبد املحسن عبد التواب عبد 
املحسن، كتاب بعنوان “االنتباه املشرتك 
مشاركة  بنسبة  التوحد  طيف  ألطفال 

%70
5- اآلثار حجبت

6- الثقافة العلمية حجبت
7- اإلعالم، محمد توفيق، كتاب بعنوان 

“امللك والكتابة (جورنال الباشا)”
8 – الرتبية، الدكتورة نجوى شكرى مينى 
الشائعة  “األخطاء  بعنوان  بحث  أحمد 
الدراسات  مبرحلة  البحثية  الخطط  ىف 
املكتبات واملعلومات  العليا ىف تخصص 

بالجامعات املرصية”
رابـــعـــاً: 

بسبب  مــرات  ــدة  ع تأجيله  بعد 
كورونا  ــريوس  ف جائحة  تداعيات 
مستعدة  العراق  أصبحت  املستجد، 
إلطالق معرضها الدوىل، حيث ينطلق 
معرض بغداد الدوىل للكتاب الدويل، 
مبشاركة  الحاىل،  يونيو   10 الخميس 
أكرث من 228 دار نرش عربية وأجنبية، 
أيام، عىل  املقرر أن يستمر 10  ومن 
مساحة نحو 10اآلف مرت مربع، حيث 
تضم  أجنحة،  عىل  املساحة  تــوزع 
مبختلف  الكتب  آالف  رفوفها  بني 

املجاالت، ومن مصادر متنوعة.
العام  املدير  سعيد،  طه  رسمد  وقال 
بيان،  ىف  العراقية،  املعارض  لرشكة 

يستعد  ــدوىل  ال بغداد  معرض  إن 
ملعرض  الجديدة  الــدورة  الستضافة 
رشكة  تنظمه  الذى  الــدوىل  الكتاب 
ىف  العامة  للتجارة  العارف  صدى 
الفرتة من 10-20 من يونيو الجاري.

وأضاف أن املعرض سيشهد مشاركة 
العراق  من  نرش  دار   228 من  أكرث 
والسعودية  واألردن  ــارات  ــ واإلم
والكويت  وسورية  ومرص  والسودان 
وتــونــس،  ولبنان  وقــطــر  وأملــانــيــا 
املشاركة  ــدول  ال أجنحة  وستضم 
مختلف  تغطى  التى  العناوين  آالف 
امليادين املعرفية واإلبداعية والفنية.

سيحتضن  املــعــرض  أن  ــر  ــ وذك

والثقافية  الفنية  الفعاليات  عرشات 
للشعر  أمسيات  بينها  واإلعالمية، 
ــدوات ىف  ــ ــة ون ــواري ــاوالت ح ــ وط
فيها  تشارك  متنوعة  موضوعات 
الفنية والثقافية  عرشات الشخصيات 

العراقية والعربية.
وأوضح أن إدارة معرض بغداد الدوىل 
مشددة  احرتازية  إجــراءات  اتخذت 
وستوفر  كورونا،  جائحة  من  للوقاية 
إىل  باإلضافة  والكاممات  الكفوف 
لتعقيم  وأجهزة  ذكية  تعفري  بوابات 
وضع  مع  الــصــاالت،  داخــل  الهواء 
اإلشارات وامللصقات الخاصة بالتباعد 

االجتامعي.

228 دار نشر عربية وأجنبية بمعرض بغداد 
الدوىل للكتاب.. بعد تأجيله عدة مرات

تعرف على أسماء الفائزين بـ جوائز الدولة التشجيعية.. وحجب 6 جوائز
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موقع أمريكى: عمالقة التكنولوجيا يمتثلون 
للقواعد الرقمية الجديدة للحكومة الهندية

لنظام  ــروم  ك متصفح  حصل 
جديدة  ميزة  عــىل  ــد  ــدروي أن
الشاشة،  لقطات  التقاط  تسهل 
حيث يقال إن إصدار كروم 91 
الجديد يتضمن أداة لقطة شاشة 
وتساعدك  املشاركة،  قامئة  ىف 
شاشة  لقطة  التقاط  عىل  األداة 
ذلك  ىف  مبا  بأكملها  للصفحة 
خيارات  وهناك   URL عنوان 
وإضافة  والــرســم  لالقتصاص 
امليزة،  هذه  وباستخدام  نص، 
عىل  بالضغط  مطالبتك  تتم  لن 
لقطات  اللتقاط  متعددة  أزرار 
شاشة وستكون مشابهة ملشاركة 

الرابط ببساطة.
مشاركة  األداة  لك  تتيح  فيام 
أو  الفور  عىل  الشاشة  لقطة 

من  الكثري  تــرى  أن  املحتمل  من 
عليها  التعرف  ميكن  التي  الفئات 
لديك  التخزين  مساحة  تستهلك 
إىل  وما  والصور  التطبيقات  مثل   –
غالبًا  واحدة،  فئة  ذلك، ولكن هناك 
تثري  قد  ما،  حد  إىل  كبرية  تكون  ما 
أنه  سيام  ال   ”Other“ مثل  مخاوف 
وغالبًا  الفاتح  الرمادي  باللون  مظلل 
إجــاميل  مــن  كبرية  نسبة  ميثل  مــا 
مساحة التخزين املتاحة وفقا ملا نقله 

.TheNextWeb موقع
 iPhone مستخدمي  من  كنت  فإذا 
، فتحقق من مساحة التخزين لديك 
اآلن من خالل تحديد اإلعدادات ، ثم 

.iPhone عام، ثم تخزين
ملزيد من التفاصيل مرر ألسفل وانقر 
عىل  النهاية  (يف  “أخــرى”  فئة  عىل 
التخزين  ذاكــرات  َيتضمن  اليمني) 
األخرى  واملوارد  والسجالت  املؤقت 

ملاذا تشغل “Other” فى وحدة تخزين iPhone مساحة كبرية؟آيفون

مثل  التكنولوجيا  عاملقة  بدأ 
ىف  بوك”  و”فيس  “جوجل” 
الرقمية  للقواعد  االمتثال 
الحكومة  قدمتها  التى  الجديدة 

الهندية.
“اليف  موقع  نرشه  تقرير  وذكر 
الرشكتني  أن  التقنى  منت” 
تحديث  عىل  تعمالن  التقنيتني 
لتعكس  الويب  عىل  مواقعهام 

التواصل  وسائل  بقواعد  االلتزام 
االجتامعي الجديدة التى دخلت 

حيز التنفيذ يف 26 مايو.
مبصادر  التقرير  واستشهد 
رشكات  إن  تقول  حكومية 
الكبرية  االجتامعى  التواصل 
بوك”  و”فيس  “جوجل”  مثل 
تفاصيل  شاركت  و”واتساب” 
املعلومات  تكنولوجيا  وزارة  مع 

الرقمية  القواعد  ملتطلبات  وفًقا 
ال  يزال  ال  تويرت  لكن  الجديدة، 

يتبع املعايري.
الرقمية،  القواعد  ألحدث  وفًقا 
لديها  التي  الرشكات  ستحتاج 
أكرث من 50 مستخدًما إىل تعيني 
مسؤول شكاوى ومسؤول امتثال 
هؤالء  يكون  أن  ويجب  رئييس، 

األفراد مقيمني ىف الهند. الجهاز  عــىل  حفظها  ميكنك 
 Google أطلقت  وقــد  فقط، 
مؤخرًا كروم 91 إىل القناة الثابتة 
و  Windows التشغيل  ألنظمة 
جنب  إىل  جنبًا   Linuxو  Mac
 (91.0.4472.77)  91 كروم  مع 
املتوقع  ومن  أندرويد،  لنظام 
اإلصــداريــن  كال  طــرح  يتم  أن 
ــالل األيـــام أو  الــجــديــديــن خ

األسابيع املقبلة.
بعدد   91 كــروم  جوجل  ويــأىت 
والتحسينات،  اإلصالحات  من 
ستشغل  التحديث،  هذا  ومع 
التبويب  عالمات  مجموعات 
وستجمد  أقل  مساحة  املطوية 
مساحة،  لتحرير  الصفحات 
استبعاد  إىل  ــذا  ه ــؤدى  وســي

تقوم  التى  التبويب  عالمات 
االحتفاظ  أو  الصوت  بتشغيل 
 IndexedDB أو  الويب  بقفل 
أو التقاط الفيديو أو الصوت أو 
أيًضا  ويأىت  العرض،  أو  النافذة 
جديدة  اختيار  مربعات  مع 
وقوائم  وأزرار  نصية  وحقول 
محددة وعنارص تحكم أخرى ىف 

النموذج.
جوجل  متتلك  لألمان،  وبالنسبة 
فعىل  أيًضا،  امليزات  من  العديد 
 91 كــروم  يحذر  املثال،  سبيل 
إذا  املستخدمني   iOS لنظام 
محفوظة  مرور  كلامت  أدخلوا 
عىل موقع تصيد معروف، وأيًضا، 
قامت جوجل بإصالح 32 نقطة 

ضعف ىف أحدث إصدار لها.

املخزنة  البيانات  أن  من  الرغم  عىل 
مؤقتًا قد ال تحتاج إىل مساحة كبرية، 
ضخامة  مدى  املدهش  من  أنه  إال 
ناهيك   – املتدفقة  الوسائط  محتوى 
االجتامعية  الوسائط  تطبيقات  عن 

الغنية بالصور التي نحبها كثريًا.
التطبيقات  قامئة  يف  البحث  سيؤدي 
بهم  الخاصة  التخزين  ومخصصات 
التخزين  استهالك  كيفية  إظهار  إىل 
أن  املثال، ميكنك  برسعة، عىل سبيل 
 2.17 يستهلك   Facebook أن  ترى 

جيجا بايت.
متجر  إىل  نظرنا  إذا  ــك  ذل ــع  وم
تطبيق  أن  فستجد  التطبيقات، 
 255.4 سوى  يتطلب  ال   Facebook
يحتل  مــا،  وبطريقة  ميجابايت، 
 1.9 تبلغ  إضافية  مساحة  التطبيق 
جيجابايت، من أين تأيت هذه الـ 1.9 
جيجابايت اإلضافية؟ من املحتمل أن 

تكون مخابئ للصور ومقاطع الفيديو 
عىل  كان  التي  األخرى  واملحتويات 
التخزين  ذاكرة  يف  تخزينها  هاتفك 
الخاصة به حتى تتمكن من التمرير 
عرب Facebook دون مواجهة عجلة 
الدوران “التخزين املؤقت” املخيفة.

أو   ”Other“ مسح  ميكنني  كيف 
التخلص منه؟

األكرث  أيًضا  هو  فاعلية  األكرث  الحل 
التخزين  سعة  لتقليل  ــة،  جــذري
“األخرى” حًقا، ستحتاج إىل االحتفاظ 
بنسخة احتياطية من هاتفك، وإعادة 
من  هاتفك  استعادة  وأخرياً  تعيينه، 

النسخة االحتياطية.
وستزيل هذه العملية معظم مساحة 
عىل  املستخدمة  “األخرى”  التخزين 
ولكنها  بك،  الخاص   iPhone جهاز 

تستغرق بعض الوقت والجهد.

املستخدمة من قبل النظام.
سجالت  هي  والسجالت 
اإلجراءات التي تم اتخاذها 
بواسطتها،  أو  هواتفنا  عىل 
سبيل  عىل  للهاتف  وميكن 
اتصاله  تسجيل  ــال،  املــث
إنشاء  أو   WiFi بشبكة 
بجهاز   Bluetooth اتصال 
البيانات  بعض  نسخ  أو 
صفحة  فتح  أو  احتياطيًا 
الحاالت،  معظم  يف  ويب، 
السجل  مــلــفــات  تــكــون 
بسيطة  عن سجالت  عبارة 
كبرية  مساحة  تشغل  ال 
بضع  تكون  مــا  غالبًا   –

ميجابايت فقط.
ذاكرات  تكون  أن  ميكن  ذلك،  ومع 
بكثري  أكرب  مشكلة  املؤقت  التخزين 

.”Other“ يف سد مساحة التخزين

مثل  الوسائط  بدفق  نقوم  عندما 
 ،iPhone عىل  واملوسيقى  ــالم  األف
قدر  أكــرب  بتنزيل  الهاتف  سيقوم 

أحد  املحتوى،  من  ممكن 
لذلك  الرئيسية  األسباب 
الــدوران  عجلة  تقليل  هو 
عند  تراها  التي  املخيفة 

تخزين املحتوى مؤقتًا.
هذا  كــل  تخزين  يجب 
باسم  إليه  (املشار  املحتوى 
املؤقت”)  التخزين  “ذاكرة 
جهازك  وميأل  ما  مكان  يف 

برسعة.
املخزن  املحتوى  هذا  ميتد 
واسعة  مجموعة  إىل  مؤقتًا 
ذلك  يف  مبا  التطبيقات  من 
بك  الخاص  الويب  متصفح 
 Chrome أو  Safari (مثل 
وتطبيقات   (Firefox أو 
و   Instagram و   Facebook مثل 

.TikTok و Twitter
ملاذا تشغل مساحة كبرية؟

جوجل كروم يسهل على املستخدمني أخذ 
لقطات شاشة على هواتف أندرويد
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إحالة أوراق 3 متهمني للمفتى بعد إلقائهم عامل 
من الطابق الخامس فى قنا

النيابة العامة تأمر بحبس سائح برازيلى 
نجع 4 أيام بتهمة التعرض لفتاة مصرية جنايات  محكمة  ــررت  ق

املستشار محمد  برئاسة  حامدى، 
املستشارين  وعضوية  رفاعى 
الجاحر،  ومصطفى  زين  محمد 
لفضيلة  متهمني   3 أوراق  إحالة 
مفتى الجمهورية، التهامهم بقتل 
عامل بإلقائه من الطابق الخامس 

لوجود خالفات مالية بينهم.
عندما  القضية  أحــداث  وتعود 
مبقتل  بالغا  قنا  أمن  مدير  تلقى 

عالء. ر. م، عامل بقرية “هو” إثر 
قيام مجهولني بإلقائه من الطابق 
الخامس من إحدى الشقق بقرية 
هو بنجع حامدى نتيجة خالفات 

مالية.
مرتكب  أن  التحريات  وكشفت 
.ع،  س  عمرو.  من  كال  الحادث 
محمد.  و  خضار  بائع  سنه   31
أ،  ع.  ومحروس.  22سنه،  ح،  م. 
املجنى  أن  تبني  حيث  سنة،   26

عليه يقوم بتأجري شقة، واختلفوا 
عىل املقابل املادى فقاموا بحمله 

للطابق الخامس وقاموا بإلقائه.
محكمة  إيل  القضية  إحالة  وتم 
والتي  حــامدى،  نجع  جنايات 
املتهمني  أوراق  إحــالــة  ــررت  ق
ألخذ  الجمهورية  مفتى  لفضيلة 
إعدامهم،  ىف  الــرشعــى  ــرأى  الـ
الشهر  من  األول  الدور  وتحديد 

القادم للنطق بالحكم.

أمرت النيابة العامة بحبس برازييل 
عىل  احتياطيًا  أيام  أربعة  الجنسية 
بالتعرض  التهامه  التحقيقات  ذمة 
وتلميحات  بإيحاءات  مرصية  لفتاة 
بذلك عىل  وتعديه  بالقول،  جنسية 
للمجتمع  األرسية  والقيم  املبادئ 
حياة  حرمة  وانتهاكه  املرصي، 
واستخدامه  الخاصة،  عليها  املجني 
ارتكاب  يف  ا  خاصًّ إلكرتونيًّا  حسابًا 

تلك الجرائم.
أمس  أعلنت  العامة  النيابة  وكانت 
رصدت  إذ  املتهم  احتجاز  عن 
بإدارة  والتحليل  الرصد  »وحدة 
العام« تداوَل  النائب  البيان مبكتب 
التواصل  مبواقع  ر  مصوَّ مقطع 
برازييل  تعدي  تضمن  االجتامعي 
جنسية  بإيحاءاٍت  ا  لفظيًّ الجنسية 
بلغة أجنبية عىل فتاة مرصية بأحد 
بردي  أوراق  عرضها  خالَل  املحالِّ 
املواقع  تلك  رواد  متكن  وقد  عليه، 
من ترجمة تلك التعديات وتبنيَّ من 
التي  الفتاة  من  السخريُة  املقطع 
بالتعدي  واعيٍة  غرَي  َمًة  متبسِّ بََدت 
اإلدارة  رصدت  كام  عليها،  اللفظيِّ 
استياَء الكافَّة من الواقعة ومطالبتهم 
األخري  ومحاولة  الربازييل،  مبالحقة 
مع  مزاحه  مدعيًا  صورته  تحسني 
»السيد  عىل  األمر  وبعرض  الفتاة، 
املستشار النائب العام« أمر سيادته 

بالتحقيق العاجل يف الواقعة.
وقد كشفت التحقيقات عن تحديد 
تواجده،  ومكان  الربازييل  ُهويّة 

حدوث  ومكان  الفتاة،  وهوية 
مدينة  غادر  املذكور  وأنَّ  الواقعة، 
الثالثني من شهر  األقرص صباح يوم 
القاهرة  إىل  متجًها  الجاري  مايو 
غادر  التي  الرحلة  رقم  -وحددت 
للفرار  منه  محاولٍة  يف  متنها-  عىل 
التواصل  مبواقع  تُدوِول  ما  إزاَء 
مبالحقته،  مطالبات  من  االجتامعي 
وتوصلت التحقيقات إىل أن الواقعة 
من  والعرشين  الرابع  يوم  حدثت 
محالِّ  بأحد  الجاري  مايو  شهر 
الربديات مبحافظة الجيزة، وحددت 
سياحيٍّ  وفٍد  بني  من  عليها  شهوًدا 
األخري  وأنَّ  رفقته،  يف  الربازييل  كان 
لكونه  الواقعة  بتصوير  اضطلع 
معتاًدا عىل نرش العديد من املقاطع 
ومتابعة  التواصل  مواقع  بأحد 
هذا  وعىل  لحسابه،  الكثريين 
أدرجت »النيابة العامة« اسم املتهم 
من  املمنوعني  قوائم  عىل  الربازييل 

السفر.
املجني  العامة«  »النيابة  وسألت 
املتهم  باستقبالها  فشهدت  عليها 
يوم الحادث باملحل الذي تعمل به 
وتصويره إيَّاها خالَل رشحها محتوى 
له  الربدي  أوراق  تصنيع  وطريقة 
أنها  إال  برفقته،  كان  الذي  وللفوج 
املقطع  لذلك  املتهم  بنرش  فُوجئت 
نْت بعد إذاعته احتواَء مضمون  وتبيَّ
العبارات به عىل ما يخدش حياءها، 
التايل  اليوم  يف  املتهم  أتاها  ثم 
ونرشه  إليها  أسفه  ر  وصوَّ معتذًرا 

االجتامعي،  التواصل  مواقع  عىل 
تحريك  بطلب  متسكت  أنها  إال 
الدعوى الجنائية ِقبَله ملا أصابها من 
أرضار بنرش ذلك املقطع عىل مواقع 

التواصل االجتامعي.
مرتجاًم  العامة«  »النيابة  وسألت 
عبارات  َن  تضمُّ فأكد  متخصًصا 
إيحاءاٍت  باملقطع  األجنبية  املتهم 

جنسية خادشة للحياء.
وعىل هذا استُوِقَف املتهم يف طريقه 
وُعرض  الدويل)  القاهرة  (مطار  إىل 
فاستجوبته  العامة«  »النيابة  عىل 
تعرضه  من  إليه  نُسب  فيام 
للمجني عليها بإيحاءات وتلميحات 
بالقول، وتعديه بذلك عىل  جنسية 
للمجتمع  األرسية  والقيم  املبادئ 
حياة  حرمة  وانتهاكه  املرصي، 
واستخدامه  الخاصة،  عليها  املجني 
ارتكاب  يف  ا  خاصًّ ا  إلكرتونيًّ حسابًا 
توجيَهه  أنَّ  فادعى  الجرائم،  تلك 
العبارات املتضمنة إيحاءات جنسية 
ونرشه  عليها  للمجني  املقطع  يف 
مواقع  بأحد  حسابه  عىل  املقطع 
التواصل االجتامعي كان عىل سبيل 
الدعابة، وأنه اعتذر للمجني عليها 
من  انتقادات  إليه  َهت  ُوجِّ بعدما 

متابعي حسابه.
بحجز  العامة«  »النيابة  وأمرت 
التحقيقات  استئناف  لحني  املتهم 
قرار  اتخاذ  ثَمَّ  ومن  الغد،  صباح 

بشأنه.

من  املباحث،  ــال  رج متكن 
عى  العثور  مالبسات  كشف 
جثة شخص مصاب بطلق نارى 
شقة  داخل  تعفن  حالة  وىف 
املقطم، حيث  سكنية مبنطقة 
ارتكاب  وراء  صديقه  أن  تبني 
خالفات  بسبب  ــادث،  ــح ال
منه،  للتخلص  دفعته  بينهام 

وحرر محرض بالواقعة.

وكان رجال املباحث بالقاهرة، 
جثة  عــى  ــام  أي منذا  ــرثوا  ع
ناري  بطلق  مصاب  شخص 
مبنطقة  سكنية  شقة  داخــل 
إىل  الجثة  نقل  وتم  املقطم، 
رجــال  وكــثــف  املستشفى، 
املباحث من جهودهم لكشف 
وضبط  الــحــادث،  مالبسات 

املتهم.

القبض على شخص وراء قتل صديقه 
بسبب خالفات بينهما فى املقطم

القبض على شخص وراء قتل صديقه 
بسبب خالفات بينهما فى املقطم

بالغا  النجدة  غرفة  تلقت 
جثة  عى  بالعثور  األهاىل  من 
يف  سكنية  شقة  داخل  شخص 
انتقل  الفور  وعــى  املقطم، 
املكان،  إىل  املباحث  ــال  رج
العثور عى جثة شخص  وتبني 
نقله  وتم  نارى،  بطلق  مصاب 
إىل املستشفى وأخطرت النيابة 

الستكامل التحقيقات.



11أخـبــار رياضة 10 إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -    22  شوال  -  1442 هـ  -   3   يونيو    2021م

العدد اإلسبوعي رقم 1210

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

وزير الرياضة يشهد حفل إفتتاح البطولة العربية للرماية
الذي  التنظيم  يف  لطموحنا  ترتقي  ان 
أعى  يكون عى  ان  نحرص عى  دامئا 
مستوى يف أي بطولة تستضيفها مرص.

الدكتورة  السفرية  وجهت  املقابل  ويف 
والتحية  الشكر  غزالة  أبو  هيفاء 
للدكتور ارشف صبحي مشيدة بنشاطه 
وتواجده باستمرار يف أي فرصة تجمع 

العرب تحت مظلة واحدة.
العام  األمني  تحية  غزالة  أبو  نقلت  و 
لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو 

الدكتور  األربعاء  أمس  يوم  شهد 
الشباب  وزير  صبحي  أرشف 
لإعالن  الصحفي  املؤمتر  والرياضة، 
للرماية،  العربية  البطولة  افتتاح  عن 
خلف  دعيج  املهندس  بحضور  وذلك 
العتيبي رئيس االتحاد العريب للرماية، 
و اللواء حازم حسني رئيس االتحادين 
ونائب  للرماية  اإلفريقي  و  املرصي 
السفرية  و  العريب  االتحاد  رئيس  اول 
الدكتورة هيفاء أبو غزالة األمني العام 

و  العربية،  الدول  لجامعة  املساعد 
سفراء الدول املشاركة يف البطولة.

العربية  البطولة  مرص  وتستضيف 
 1 من  القرتة  يف  تنطلق  التي  للرماية 
يونيو حتى 12 من الشهر نفسه عى 
ميداين الرماية بنادي صيد 6 أكتوبر  و 

املركز األوليمبي باملعادي.
أرشف  الدكتور  قال  و  كلمته  ويف 
الرياضني  باستضافة  نرشف    : صبحي 
عى ارض مرص و خاصة األشقاء العرب 

يف وطنهم الثاين مرص.
و أضاف : نود أن ننقل التهنئة ألعضاء 
املجلس الجديد لالتحاد العريب للرماية 
جديدة  لدورة  لهم  جدد  الذين 
ونتمنى لهم التوفيق يف املرحلة املقبلة 
اللعبة  تطوير  يف  مهمتهم  ومواصلة 
القيادة  تحيات  انقل  أن  ويسعدين 

السياسية لجميع الدول املشاركة.
ناجحة  بطولة  نتمناها   : تابع  و 
تنظيميا و أداء من جانب الالعبني و 

الغيط، مشددة 
اإلمكانيات  كافة  توفري  عى 

لألنشطة الرياضية ، ومتمنية التوفيق 
لجميع املشاركني يف البطولة.

رئيس  العتيبي  دعيج  جانبه  ومن 
ملرص  الشكر  كلمته  يف  العريب  االتحاد 
يف  ودورها  الرماية  لرياضة  لدعمها 
تطوير اللعبة عربيا من خالل استضافة 
الرماة  جعل  الذي  األمر   ، البطوالت 
يف  األوىل  املراكز  يحصدون  العرب 

املحافل الدولية.
املرصيني  الرماة  العتيبي  هنأ  كام 
العامل  كأس  بطولة  يف  بإنجازاتهم 
بإيطاليا،  أقيمت  التي  للرماية  األخرية 

متمنيا ان يحفظ الله مرص و شعبها.

فيام 
اللواء  رحب 

املشاركني،  بجميع  حسني  حازم 
متمنيا لهم التوفيق و إقامة سعيدة 
دعم  عى  مؤكدا  مرص،  أرض  عى 
الرياضة  ووزارة  السياسية  القيادة 

الستضافة البطوالت .
و أشار رئيس االتحاد املرصي للرماية 
أكتوبر  يف  ستستضيف  مرص  أن  إىل 
القادم بطولة العامل للرماية لألطباق 
البطوالت  سلسلة  ضمن  املروحية 

الكربى التي تستضيفها مرص .

حسم 
ــال  ــ ــق رج ــريـ فـ

لقب  الــطــائــرة  للكرة  األهــيل 
الدوري للمرة الرابعة عى التوايل 
بعد الفوز عى الزمالك يف املباراة 

الختامية.
الزمالك  عى  ــيل  األه وتغلب 
بنتيجة ثالثة أشواط دون مقابل 

ليحسم صدارة املسابقة.
ــيل رصــيــده إىل 62  ــع األه ورف
الزمالك  بينام  الصدارة  يف  نقطة 

يحقق الوصافة بـ 59 نقطة.
وحقق األهيل بذلك لقب الدوري 
للمرة 33 يف تاريخه والرابعة عى 

التوايل.

الهيمنة مستمرة.. األهيل يهزم الزمالك 

ويحسم الدوري للمرة الرابعة تواليا

ء  وجا
متكافئا  األول  الشوط 

ينجح  أن  قبل  الفريقني  مــن 
النصف  يف  حسمه  يف  ــيل  األه

الثاين بنتيجة 22-25.
األهيل  تقدم  الثاين  الشوط  ويف 
ويتقدم  الزمالك  يعود  أن  قبل 
خــربات  نجحت  لكن   17-19
الشوط  حسم  يف  األهيل  العبي 

بنتيجة 23-25.
وهيمن رجال األهيل عى الشوط 
الثالث منذ بدايته ووصل فارق 
النقاط إىل 6 حتى حسم األحمر 

لشوط  ا
بنتيجة 22-25.

الفوز  تحقيق  يف  األهيل  ونجح 
مل  إذ  وإيابا،  ذهابا  الزمالك  عى 
يخرس األبيض سوى يف املباراتني، 
بينام خرس األحمر أمام برتوجت 
مواجهتي  لكن  الجيش،  وطالئع 

القمة حسام اللقب.
مرص  ــأس  ك منافسات  وتــقــام 
قد  األهيل  وكان  املقبل  األسبوع 

حقق أخر ثالث نسخ أيضا.

كـرة طـائــرة
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 اليوم .. إفتتاح كاس العالم للجمباز الفني باستاد القاهرة
ليخرج  تجهيزه  تم  االفتتاح  »حفل 
الجميع  أمــام  مستوى  أعــى  عى 
واملسئولني،  مــرص  بإسم  ويليق 
وســيــبــهــر الــجــمــيــع بــالــفــعــل يف 
الحفل«. مشاهدة  عند   املــســاء 
ــد الــجــمــيــع أن  ــ ــم: »أع ــت ــت واخ
مميز  بشكل  ستخرج  البطولة 
كل  يف  تنظيمها  وسيكون  ــدا  ج
بإسم مرص، وبجميع  يليق  النواحي 
األمر«. عى  أرشفوا  الذين   األفــراد 
من  كبري  باهتامم  البطولة  وتحظى 
وزير  صبحي  أرشف  الدكتور  قبل 
الجمباز  واتحاد  والرياضة  الشباب 
برئاسة الدكتور إيهاب أمني  خاصًة 
أن البطولة تقام للمرة األويل يف قارة 
إفريقيا وتحت منظار االتحاد الدويل 

للعبة.

منافسات  الخميس   اليوم  تنطلق 
رجال  الفني  للجمباز  العامل  كأس 
مرص  تستضيفها  والتي  وانسات 
يونيو   7 حتي    3 من  الفرتة  خالل 
الصاالت  مجمع  عــيل  ــاري   ــج ال
الــدويل.  القاهرة  باستاد   املغطاة 
حفل  يشهد  ان  املنتظر  ــن  وم
صبحي  ارٔشف  الدكتور  االفتتاح 
وعدد  والرياضة  الشباب  ــر  وزي
الدويل  االتحاد  ورئيس  الوزراء  من 
وممثيل  الوفود  ورٔوساء  للجمباز  
والدكتور  للعبة  ــدويل  ال االتحاد 
الجمباز. اتحاد  رئيس  أمني   ايهاب 

افريقيا  ىف  مرة  الول  البطولة  تقام 
دولة   16 مبشاركة  مرص  وتحتضنها 
وكرواتيا  وتشييل  »أذربيجان  وهي 
وليتوانيا  واالردن  واملجر  قــربص 

واملغرب وماليزيا ورومانيا وجنوب 
وتركيا  وســوريــا  ورصبيا  أفريقيا 
املنظم«. البلد  ومرص  أوكرانيا   و 

حفل  يشهد  ان  املنتظر  ومن 
من  عــدد  االفتتاح 

ــات  ــاجـ ــفـ املـ
ت  لفقرا وا
ــة ــي ــن ــف  ال

وتزينت صالة 
ــقــاهــرة  ــاد ال ــت س

الستقبال   ــدويل،  ــ الـ
العامل  ــأس  ك منافسات 

مبشاركة  يقام  والــذي  للجمباز 
مــن أكـــــــــــرث 

 3 0 0
ــب  ــ العـ
ــة  ــب والع

مــن  دولـــــــة   16 ــون  ــلـ ــثـ ميـ
ــامل. ــ ــع ــ ال دول   مــخــتــلــف 

إيهاب أمني رئيس  أكد  ومن جانبه 
أن  للجمباز عى  االتحاد املرصي 
تنظيم مرص لبطولة 
كـــأس الــعــامل 
ز  للجمبا
شئ مميز 
بالطبع  لــنــا 
ــريى الــجــمــيــع  ــ ل
ــداع  اإلب عــى  قدرتنا 
البطولة،  هذه  تنظيم  يف 
لنا  مكسب  سيكون  وبالطبع 
الناحية  مــن 
السياحية 
ــا ــضـ  أيـ

ــع:  ــاب وت

باالتحاد  االنضباط  لجنة  أصدرت 
قرارا  )كاف(  القدم  لكرة  اإلفريقي 
مهاجم  الخنييس  ياسني  طه  بإيقاف 
قواعد  خرق  بسبب  عام  ملدة  الرتجي 

املنشطات.
الجزائر  ثنايئ مولودية  باإلضافة إليقاف 
ملدة  بلخري  النور  وعبد  بوتاجة  أحمد 
حكم  عى  االعتداء  بسبب  أيضا  عام 
دوري  يف  الوداد  ضد  الفريق  مواجهة 

أبطال إفريقيا.
وجاء بيان كاف كاآليت:

الالعب  اختبار  نتائج  إيجابية  ثبتت 
من  محظورة  ملادة  الخنييس  ياسني  طه 
املنشطات  ملكافحة  العاملية  الوكالة 
توتال  بطولة  مباراة  خالل   WADA
مولودية  بني  األبطال  دوري   CAF
مايو   10 يف  التونيس  والرتجي  الجزائر 

.2021
عبد  إيقاف  االنضباط  لجنة  قررت  كام 
اثني  ملدة  بوتاجة  وأحمد  بلخري  النور 
الالعبني  إيقاف  يتم  شهرا.   )12( عرش 

كاف يعلن إيقاف الخنيسي ملدة عام بسبب املنشطات.. وثنائي املولودية لسوء السلوك
التي  املسابقات  جميع  يف  املشاركة  من 
مسابقات  ذلك  يف  مبا  كاف،  ينظمها 
األندية وكذلك تلك الخاصة باملنتخبات 

الوطنية.
دوالر   25000 قدرها  غرامة  وفرض 
أمرييك(  دوالر  ألف  وعرشون  )خمسة 
بسبب  الجزائر  مولودية  نادي  عى 
السلوك غري الالئق واملؤسف ضد حكم 
املباراة املعنية وتسدد الغرامة بالدوالر 

خالل 60 يوما.
عى  االعتداء  خلفية  عى  ذلك  ويأيت 
والوداد  الجزائر  حكم مواجهة مولودية 

بالركل يف ساقه عقب نهاية املواجهة.
لالنضباط،  كاف  لجنة  أوقفت  وأخريا 
السنغايل  جاراف  مسؤول  ديال  يوسو 
مامادو  لالعبني  باإلضافة  عامني  ملدة 

سيال وألربت ديني ملدة 6 مباريات.
مواجهة  حكام  تعرض  بعد  ذلك  ويأيت 
الكامريوين  القطن  أمام  جاراف 
بطولة  مايو 2021 يف  يوم 23  لالعتداء 

الكونفدرالية.


