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الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 30يونيو: مصر وجدت طريقها 
نحو التنمية الحقيقية مدعومة باصطفاف ودعم شعبها العظيم

تطرق الرئيس عبدالفتاح السييس، إىل مرض الضمور العضىل، مضيفا:” وده موضوع فيه 
وسائل للكشف املبكر ىف املرض ده ىف الشهور األوائل من ميالد الطفل، ولو عرفنا كده 
ليه العالج الذى يصل اىل 3 ماليني دوالر للطفل الواحد”. وأضاف الرئيس السييس خالل 
االحتفالية التى يتفقد خاللها املعدات واملركبات واآلالت الهندسية لجهات الدولة املختلفة 

املشاركة يف مبادرة حياة كرمية لتطوير قرى الريف املرصى: “ممكن يبقا فيه عالج والدولة 
تتحمل ده.. وبطالب كل من له قلب ومنظامت املجتمع املدين، عملنا اتفاق واألمور ماشية 

الطفل ألن بعد  العالج حتى سنة من ميالد  الىل ممكن يتم عالجهم، لكن األفضل  واألطفال 
كده األمور بتتصعب.. اختبار وفحص ما بعد الوالدة زى ما عملنا يف السمع والقوقعة للحصول 
عىل أفضل نتيجة”. ووصل الرئيس عبد الفتاح السييس، اليوم األربعاء إىل مقر االحتفالية التي 
يتفقد خاللها املعدات واملركبات واآلالت الهندسية لجهات الدولة املختلفة املشاركة يف مبادرة 
حياة كرمية لتطوير قرى الريف املرصي. وكان يف استقبال الرئيس السيىس لدى وصوله الدكتور 

مصطفى مدبويل رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة والقوات املسلحة.

الحكومة توافق على 8 قرارات خالل 
اجتماعها األسبوعى.. تعرف عليها

الرئيس السيسى: الدولة 
ستتحمل عالج الضمور العضلى 
بتكلفة 3 ماليني دوالر لكل طفل

قال الرئيس عبد الفتاح السيىس، إن 
ثورة الثالثني من يونيو مثلت منوذًجا 
الشعبية  الثورات  تاريخ  يف  فريًدا 
غالية  وقياًم  معاين  جسدت  حيث 
عىل  املرصي  الشعب  قدرة  أهمها، 
تحديات  من  له  يتعرض  ما  تجاوز 
التغلب  املمكن  من  كان  ما  والتي 
عليها إال بوحدته واصطفافه الوطني.

كلمته  ىف  السيىس،  الرئيس  وأضاف 
للشعب املرصي التي ألقاها مبناسبة 
يونيو   30“ لثورة  الثامنة  الذكرى 
الخالدة  الذكرى  “تلك  أن  املجيدة” 
يف وجداننا واملضيئة من تاريخ شعبنا 
هويتها  مرص  بها  استعادت  والتي 
العظيم  شعبها  بها  وصوب  الوطنية 
مساره ليثبت للعامل أجمع أن إرادته 

وأن  وال ميكن كرسها  تلني،  ال  صلبة 
تطلعاته  لتحقيق  راسخة  عزميته 
ومستقبل  أفضل  حياة  يف  املرشوعة 

مرشق ألبنائه، ولألجيال القادمة.
الدولة  أن  السيىس،  الرئيس  وأوضح 
بكافة  التحديات  تلك  واجــهــت 
مدار  عىل  الشاملة  قوتها  أدوات 
اإلرهــاب،  ســواء  املاضية  السنوات 

الذي نجحت قوات الجيش والرشطة 
شوكته  وكرس  محارصته  يف  البواسل 
االستقرار  عــدم  بث  محاوالت  أو 
الشعب  هذا  لفظها  التي  والفوىض 
أيًضا  علينا  كان  وبالتوازي؛  العريق 
الذي  واألكرب  اآلخر  التحدي  مواجهة 
متثل يف بناء الوعي واإلدراك الواقعي 

تابع ص  3

تابع ص  12

مرشوعى  عىل  ــوزراء،  ال مجلس  وافق 
بشأن  الجمهورية،  رئــيــس  ــرارى  قـ
االتفاقني املوقعني بني حكومة جمهورية 
مرص العربية وحكومة أملانيا االتحادية 

 ،2021 مايو   20 بتاريخ  القاهرة  يف 
األول يخص التعاون املايل لعام 2019، 
األملانية  الحكومة  مُتكن  ومبوجبه 
الحكومة املرصية، أو أي جهات أخرى 
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لبنانية،  عسكرية  مصادر  أفادت 
عربية”،  نيوز  لـ”سكاي  األربعاء، 
من  إضافية  وحدات  باستقدام 
التوتر  اللبناين إىل مناطق  الجيش 

يف مدينة طرابلس شاميل البالد.
األمور  أن  املصادر  وأكدت 
السيطرة”، الفتة  “أصبحت تحت 
“انتشار  هناك  يعد  مل  أنه  إىل 

مسلح يف الشوارع”.
توقيف  تم  أنه  إىل  نوهت  كام 
الهواء،  يف  النار  مطلقي  من  عدد 

للتحقيق معهم.
قد  طرابلس  مدينة  وكانت 
عىل  األربعاء،  صباح  استفاقت، 
املناطق  معظم  يف  مسلح  توتر 

بسبب  الغضب،  من  ليلتني  بعد 
الطبيعية  الحياة  انعدام مقومات 
واملازوت  البنزين  مواد  وفقدان 
عن  الكهربائية  املولدات  وتوقف 
العمل بشكل شبه نهايئ، مام زاد 

من تشنج الوضع االجتامعي.
“سكاي  ملوقع  عيان  شهود  وقال 
مسلحا  توترا  إن  عربية”،  نيوز 
شارع،  من  أكرث  يف  فجأة  تأجج 
شوارع  من  بدءا  واحد،  وقت  يف 

داخلية يف منطقة باب التبانة.
الدخول  اللبناين  الجيش  وحاول 
توترا،  تشهد  التي  املناطق  إىل 
بالحجارة  قوبلت  مساعيه  لكن 

وإطالق الرصاص باتجاهه.
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الجزائر.. الحكومة املرتقبة أمام 
رهان اإلنعاش االقتصادي

للتصويت عليه.
عربية”  نيوز  “سكاي  موقع  وعلم 
حكومة  أن  مطلعة  مصادر  من 
تجهيز  يف  رشعت  الوطنية،  الوحدة 
قامئة املرشحني لشغل مناصب وزير 

الدفاع ووكالئه.
خطوة لتوحيد املؤسسة العسكرية

ووصف اللواء خالد املحجوب، مدير 
بالجيش  املعنوي  التوجيه  إدارة 
للدفاع  وزير  تعيني  عدم  الليبي، 
موضحا  املحرجة،  باملسألة  ووكالئه 
أن وضع ميزانية للوزارة هي وظيفة 
أصيلة من املهام املوكلة له، وهو ما 

يعكس حالة من االرتباك.

يف  انترشوا  قد  املسلحون  وكان 
والزاهرية  التبانة  باب  مناطق 
والقبة وحارة الربانية وأطلقوا النار 
الجوع  عىل  احتجاجا  الهواء،  يف 
ظل  يف  األبواب  يطرق  بدأ  الذي 

غياب الدولة.
يف  مكثف  النار  إطالق  لبنان.. 

احتجاجات غاضبة بطرابلس
الجيش  “حاول  مصادر:  وأضافت 
الدخول اىل مناطق التوتر للتهدئة، 
وشارع  سوريا  شارع  يف  سيام  ال 
وعمل  التبانة  منطقة  يف  برغشة 
وجد  لكنه  دوريات،  تسيري  عىل 
إىل  اضطره  مام  كبرية  صعوبة 

إطالق النار أيضا”.

املشرتكة  العسكرية  اللجنة  طالبت 
الليبي  النواب  مجلس   ”5+5“
ووكالء  للدفاع  وزير  تعيني  برضورة 
له، موضحة يف الخطاب الذي أرسلته 
للمجلس وحصل موقع “سكاي نيوز 
عربية” عىل نسخة منه، أن هذا من 
ألعاملها  حقيقي  دعم  توفري  شأنه 
وسيادة  األمن  بسط  من  لتتمكن 
وتوحيد  الحرب  وإنهاء  الدولة 

املؤسسة العسكرية.
بإيقاف رصف  اللجنة  كذلك طالبت 
جهة  أي  إىل  الدفاع  وزارة  ميزانية 
الوزير ووكيله  تعيني  إىل حني  كانت 
أن  عىل  مشددة  للوزارة،  وكالء  أو 

للمهام  وفقا  تأيت  املطالبات  هذه 
من  البالد  تعانيه  وما  إليها،  املوكلة 
من  الحظته  وما  هش،  أمني  وضع 
األوجه  غري  يف  العام  للامل  رصف 

الصحيحة.
من  الرئايس  املجلس  طلب  وبدوره 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد 
اجتامع  حضور  الدبيبة،  الحميد 
يف  التشاور  املقبل، ألجل  األحد  يوم 

مسألة تسمية وزير للدفاع.
املوجه  الرئايس  خطاب  وبحسب 
للدبيبة، فإنه يف حال عدم الحضور، 
وزير  بتسمية  قرارا  املجلس  سيتخذ 
النواب  ملجلس  وإحالته  للدفاع، 

املرتقب  الحكومة  تنتظر 
أعقاب  يف  بالجزائر  تشكيلها 
صدور نتائج االنتخابات الربملانية 
عدة  حولها)  مشاورات  (تجرى 
رأسها  عىل  اقتصادية  تحديات 
يف  االقتصادي  اإلنعاش  برنامج 
األحزاب  بعض  من  دعوات  ظل 
املعنية مبشاورات تشكيل الجهاز 
تشكيل  إىل  الجديد  التنفيذي 

حكومة وحدة وطنية.
حكومة  أن  مراقبون  ويرى 
جراد  العزيز  عبد  األول،  الوزير 
بعد  األعامل  بترصيف  (مكلف 
استقالته) تركت لخليفتها املزمع 
قريبا،  عنها  واإلعالن  تشكيلها 
اقتصادية  وورشات  ملفات  عدة 
عليها  العمل  تنتظر  وإصالحات 
اإلنعاش  مخطط  تنفيذ  ملواصلة 
خلق  عن  الباحث  االقتصادي 

يف  خاصة  جديد  وطني  اقتصاد 
ظل الوضعية املرتتبة عن جائحة 
مختلف  وارتداداتها عىل  كورونا 

القطاعات االقتصادية.
العزيز  عبد  األول،  الوزير  وكان 
استقالة  قبل  كشف  قد  جراد 
مخطط  عن  بأيام  حكومته 
-2020 االقتصادي  اإلنعاش 

االقتصادية  الخطة  وهي   ،2024
العام  تنفيذها  يف  رشع  التي 

املايض، وتستمر ملدة 4 سنوات.
وأبرز ما قاله عبد العزيز جراد يف 
هذه الوثيقة “إن تراكامت املايض 
واملستقبل  الحارض  وتحديات 
هذه  من  الخروج  منا  تتطلب 
يف  الفوري  بالرشوع  الوضعية، 
تنفيذ املخطط الطموح لإلنعاش 
رئيس  برنامج  وفق  االقتصادي، 

الجمهورية”.

بعد تعزيز انتشار الجيش اللبناني.. 
الهدوء يعود إىل طرابلس

ملوقع  حديث  يف  املحجوب  وأوضح 
“سكاي نيوز عربية”، أن تعيني وزير 
أو وكالء، رضوري  له  للدفاع ووكيل 
جدا ألنه سيسهم يف توحيد املؤسسة 
الخطاب  أن  إىل  مشريا  العسكرية، 
الذي أرسلته اللجنة العسكرية 5+5 
ملجلس النواب يدل عىل قوة اللجنة 
وحرصها ووطنيتها وتتبعها لألحداث 

ورصدها لها بدقة.
هذا  تعيني  غياب  “إن  قائال:  وتابع 
واضحا  كبريا  فراغا  ترك  املنصب 
الفتا  الجوانب”،  من  كثري  عىل 
بهذه  شخص  أي  “احتفاظ  أن  إىل 
الحقيبة دون أن يكون لديه خلفية 

إىل حل رسيع  تحتاج  مهنية، مسألة 
املؤسسة  تحرم  التي  االرتباك  لحالة 
بوجود  االستفادة  من  العسكرية 

وزير للدفاع”.
الله  عبد  الصحفي  الكاتب  ورأى 
الكبري، أن هناك رضورة ملحة لتسمية 
يف  األوىل  اللبنة  ألنها  للدفاع  وزير 
العسكرية،  املؤسسة  توحيد  طريق 
وهو املطلب الذي ينشده ليس فقط 
الدويل  املجتمع  أيضا  ولكن  الليبيني 
ظل  يف  االنتخابات  تتم  حتى  بأرسه 
خاضعة  موحدة  عسكرية  مؤسسة 

لوزير دفاع.

ليبيا.. استمرار أزمة تسمية وزير الدفاع والقرار بيد الدبيبةليبيا.. استمرار أزمة تسمية وزير الدفاع والقرار بيد الدبيبة
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 30 يونيو الجمهوريه الجديده 
ثوره اعادت ملرص مكانتها وفتحت 
الشعب  بــني  الثقه  مــن  ــا  ــواب اب
وقيادته وستبقي رمزا لعزة وكرامة 
مثاين  فمنذ  املـــرصي   الشعب 
سنوات كانت مرص عيل موعد مع 
يوم  الجديده  جمهوريتها  والدة 
خرج كل ابناء املحروسه الستعاده 
كانت  عصابه  يد  من  دولتهم  
والقبض  الوطن  اللتهام  متعجلة 
لصالح  لتسخريها  مقدراته  عيل 
ابتلينا  ان  حظنا  سوء  من  جامعه 
بها لكن االمر مل يستغرق سوي عام 
ثار  فقد  املرصيون  يعرفهم  حتي 
املرصيون وخرجوا باملاليني السرتداد 
جشع  امــام  يضيع  ان  كاد  وطن 
السلطه  يف  الجامعه  تلك  واطامع 
. ــرصي  امل الشعب  حساب   عيل 

عام  ــأن  ب التنظيم  ــك  ذل يــع  مل 
عليهم  ليتعرف  كافيا  كان  واحد 
نواياهم  ليعرف  املرصي  الشعب 
علينا  تنطيل  تعد  فلم  واطامعهم 
يتمرتسون  التي  االباطيل  تلك 
كل  الــشــعــب  ــض  ــ ورف خلفها 
بعد  والبلبله   ــاره  االث محاوالت 
التي  الوطنيه  قيادته  اختار  ان 
بالبالد. التنميه  عجله   تــقــود 
بثورتنا  نحتفل  ونحن  يفوتنا  فال 
نحتفل  ان  يونيو  التالتني من  ثوره 
قاربت  التي  بــاالنــجــازات  ايضا 
رؤيا  تتحقق  نراها  ونحن  االحالم 
االنجازات  فهذه  امامنا   العني 
جميعا نتيجه صدق ورؤيه القيادة 
املرصيه املخلصه …. هذه الشبكه 
املدن  وهــذه  الطرق  من  الهائله 
وهذه  اضيفت  التي  الجديده 
تحدث  التي  الحديثه  الجامعات 
 .… التعليميه  منظومتنا  يف  طفره 
التي  الزراعيه  االفدنة  من   واالف 
املنزرعه   املساحات  ايل  اضيفت 
والتي مل يطرأ عليها تغيري من اكرث 
ايضا نحتفل  من ثالثني عام ونحن 
اقرتبنا  الجديده  بجمهوريتنا 
من  خاليه  مبــرص  االحتفال  مــن 
العشوائيات وهاهي قافله التعمري 
تدخل اكرث من ٤٥00 قريه مرصيه 
لتحسن من جوده  الحياه ملايقرب 
مرصي   مــواطــن  مليون   ٦0 مــن 
املرصيه  القريه  وجه  لتغري  تدخل 
لينعم ابناء  مرص بها بحياه كرميه 
…شكرا لجيش مرص الذي انحاز ايل 
الشعب والف مربوك ملرص  جانب 
واملرصيني احتفالنا بثورتنا واحتفالنا 
التي  الجديده  بالجمهورية  ايضا 
وطنيه  قياده  يد  عيل  تاسست 
املواطن  مصلحة  وضعت  ملهمه 
يف اعيل سلم اولوياتها لنكتب معا 
للتاريخ ))ان كانت مرص  هي هبة 
هي  الجديده  فالجمهورية  النيل 
هبة االراده املرصيه القويه القادره 
وهي   )) املستحيل  صنع  عــيل 
الدليل والشاهد لنجاح املرصيني يف 
ثورتهم ويف اختيار قيادتهم وتبقي 
وتظل منهجا مرصيا خالصا ومنوذجا 
. االوطـــان  وبناء  لتحرر  ملهام 

وحاول تفهم 

مصر تالتين
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والسكان،  الصحة  وزارة  أعلنت 
فريوس  من  متعافيًا   579 خروج 
وذلك  املستشفيات،  من  كورونا 
بعد تلقيهم الرعاية الطبية الالزمة 
إلرشادات  وفًقا  شفائهم  ومتام 
لريتفع  العاملية،  الصحة  منظمة 
إىل  الفريوس  من  املتعافني  إجاميل 

211384  حتى األربعاء.
مجاهد،  خالد  الدكتور  وأوضح   
والسكان  الصحة  وزيرة  مساعد 
واملتحدث  والتوعية،  لإلعالم 
تسجيل  تم  أنه  للوزارة،  الرسمي 
إيجابية  ثبتت  جديدة  حالة   251
وذلك  للفريوس،  معمليًا  تحاليلها 
والتقيص  الرتصد  إجراءات  ضمن 

تُجريها  التي  الالزمة  والفحوصات 
منظمة  إلرشادات  وفًقا  الوزارة 
 21 وفاة  إىل  الفتًا  العاملية،  الصحة 

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

فريوس كورونا.
العدد  إجاميل  أن  “مجاهد”  وذكر 
الذي تم تسجيله يف مرص بفريوس 
كورونا املستجد حتى األربعاء، هو 
 211384 ضمنهم  من   281282
حالة  و 16169  تم شفاؤها،  حالة 

كلمةالعدد

رئيس الوزراء: 30 يونيو واحدة 
من أعظم الثورات وعالمة فارقة 

فى تاريخ الوطن

تابع ص  10

خالد  ــور  ــت ــدك ال ــال  قـ
وزير  مساعد  مجاهد، 
الصحة، إن القيادة الساسية 
االستغاثات  بدقة  تتابع 
الخاصة مبختلف األمراض، من 
غريه،  أو  اإلعالم  وسائل  خالل 
وأن رئيس الجمهورية يستجيب 
عىل  وعالجهم  الستغاثات  يومياً 
حقهم  وهو  الصحى،  التأمني  نفقة 
خدمة  أفضل  وتقديم  العالج  يف 
صحية لهم وفقا ملا جاء يف الدستور، 

وفاة.
والسكان  الصحة  وزارة  وتواصل 
رفع استعداداتها بجميع محافظات 
املوقف  ومتابعة  الجمهورية، 
“كورونا  فريوس  بشأن  بأول  أوالً 
اإلجراءات  كافة  واتخاذ  املستجد”، 
فريوسات  أي  ضد  الالزمة  الوقائية 
أو أمراض معدية، كام قامت الوزارة 
بتخصيص عدد من وسائل التواصل 
بشأن  املواطنني  استفسارات  لتلقي 
واألمراض  املستجد  كورونا  فريوس 
الساخن  الخط  منها  املعدية، 
“105”، و”15335″ ورقم الواتساب 
إىل  باإلضافة   ،”01553105105“

تطبيق “صحة مرص” املتاح عىل

الصحة: الرئيس يستجيب يوميا الستغاثات مرضية.. 
وأنتجنا أول 300 ألف جرعة من لقاح كورونا

الدكتـــور مصطفـــى  تـــرأس 
مجلـــس  رئيـــس  مدبـــوىل، 
ـــبوعى  ـــامع االس ـــوزراء، االجت ال
للمجلـــس اليـــوم، الثالثـــاء، 
مـــن  عـــدد  الســـتعراض 

املهمـــة. العمـــل  ملفـــات 
ــدم  ــامع، قـ ــة االجتـ  وىف بدايـ
التهنئـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
ـــاح الســـييس،  ـــس عبدالفت للرئي
ـــة، والشـــعب  رئيـــس الجمهوري
املـــرصى العظيـــم مبناســـبة 
ــة  ــرى الثامنـ ــال بالذكـ االحتفـ

لثـــورة 30 يونيـــو املجيـــدة، 
مؤكـــداً أنهـــا ســـتظل عالمـــة 
الوطـــن،  تاريـــخ  يف  فارقـــة 
حيـــث شـــهد هـــذا اليـــوم 
املرصيـــني  ماليـــني  خـــروج 
منتفضـــني ضـــد قـــوى الـــرش 
ــك  ــتعيدوا بتلـ ــالم، ليسـ والظـ
الثـــورة هويتهـــم وينقـــذوا 
الفـــوىض  مـــن  البـــالد 
مـــن  واحـــدة  واالنهيـــار ىف 
أعظـــم الثـــورات يف التاريـــخ.

ومرىض  بل  الضمور،  ملرىض  فقط  وليس 
الكىل،  وزراعــة  أيضا  الكلوي  الغسيل 
عنها  الكشف  سيتم  عديدة  ومبادرات 
الفرتة القادمة.  وأضاف خالل مداخلة مع 
بربنامج  رشدي  مصطفى  محمد  اإلعالمي 
الحياة:  قناة  عىل  املذاع  اليوم”  “الحياة 
هو  كبري،  باهتامم  حازت  التي  “امللفات 
وهو  الــشــويك،  العضيل  الضمور  عــالج 
مريض يصيب أعصاب األطفال، ويتسبب 
اإلرادة  ــوال  ول العضالت،  يف  ضعف  يف 
السياسية القوية، مل ميكننا أن نتفاوض مع 

الرشكات الكربى املنتجة لألدوية”.

معها،  تفاوضنا  التي  الرشكات  “كل  قال: 
علمهم  بعد  آخر  منحنى  أتخذ  التفاوض 
بأنه توجيه من القيادة السياسية وعالج 
بــدأنــا يف  ــة،  ــدول ال نفقة  ــرىض عــىل  امل
إنتاج تصنيع لقاحات  مصنعني بخصوص 
وما  املصانع  تفقد  صيني  ووفد  كورونا، 
زالوا موجودين منذ شهر ونصف ملراقبة 
عملية اإلنتاج بكل دقة، وأمس تم إنتاج 

أول 300 ألف جرعة من لقاح كورونا”.
فيام  مبرص  كبرية  إشــادة  “هناك  وتابع: 
يتعلق بتنويع مصادر اللقاحات، واالتجاه 

لتصنيع اللقاح محلياً”.

 حاول تفهم 

من  اختيارها،  يف  الحكومتان  تشرتك 
األملاين عىل  التعمري  بنك  الحصول من 
كفاءة  ــم  “دع ملرشوعي  مــايل  دعــم 
الطاقة”، و”مبادرة دعم التعليم الفني 
الثاين  االتفاق  أما  مرص”،  يف  الشامل 
 ،2019 لعام  الفني  بالتعاون  فيتصل 
األملانية  الحكومة  تُتيح  فبموجبه 
الدعم  مرشوعات:  لدعم  مساهامت 
الشامل  الفني  التعليم  ملبادرة  الفني 
إلدارة  النيل  دلتا  وبرنامج  مرص،  مع 
اإللكرتونية  الحكومة  ودعــم  املياه، 
عن  فضالً  العامة،  اإلدارة  يف  واالبتكار 
القياس  لُنظم  “املرتولوجيا”  تعزيز 
التنافسية  القدرة  لتحسني  واملُعايرة 

لالقتصاد املرصي.

أرض 
م2   3230.29 مبساحة 

السادس  بالحي  الصناعية  باملنطقة 
مبدينة نرص، والتي تشغلها رشكة الرشق 
يف  وذلــك  الزجاج،  لصناعة  األوســط 
ضوء مدى أهمية هذه األرض بالنسبة 
ودعم  االستثامر  لتشجيع  للرشكة، 

تعديل  عىل  ــوزراء  الـ مجلس  ــق  واف
إقامة معرض “رمسيس وذهب  مسار 
الفراعنة” الذي سبق أن وافق مجلس 
الوزراء عىل إقامته يف مدن: هيوسنت، 
وسان فرانسيسكو، وبوسطن بالواليات 
باململكة  ولندن  األمريكية،  املتحدة 
بحيث  بفرنسا،   وباريس  املتحدة، 
متحف  يف  املــعــرض  ــامــة  إق تــكــون 
بوالية  الطبيعية  للعلوم  هيوسنت 
 2021/11/20 من  الفرتة  يف  تكساس 
“دي  ومتحف   ،2022/٥/23 وحتى 
يونج” مبدينة سان فرانسيسكو بوالية 
 2022/8/20 من  الفرتة  يف  كاليفورنيا 
وحتى 2023/1/22، وقاعة “الفيليت” 
 2023/٤/1 من  الفرتة  يف  بباريس 

واملتحف   ،2023/9/17 وحتى 
بأسرتاليا  سيدين  مبدينة  األسرتايل 
 2023/11/2٥ مــن  الــفــرتة  يف 
متت  كام   ،202٤/٥/19 وحتى 
باستنزال  الوزراء  مجلس  إحاطة 
األثرية  القطع  قامئة  من  قطعتني 

املقرر عرضها مبعرض “رمسيس وذهب 
عدد  املعرض  يضم  بحيث  الفراعنة” 
181 قطعة أثرية بقيمة تأمينية قدرها 
93٤ مليون دوالر أمرييك بدالً من 183 
قطعة أثرية بقيمة تأمينية قدرها 9٥0 

مليون دوالر أمرييك.
ووافق مجلس الوزراء عىل طلب سفر 
إحدى القطع األثرية للعرض يف الجناح 
 ،″2020 ديب  “إكسبو  مبعرض  املرصي 

حــيــث 
العليا  الــلــجــنــة  ــت  ــام ق

باختيار  املتحفي  العرض  لسيناريو 
أحد التوابيت املكتشفة حديثاً “بدون 
البعثة  مكتشفات  مــن  مــومــيــاء” 
بالجناح  لعرضها  بسقارة،  املرصية 

املرصي باملعرض.
طلب  عىل   ــوزراء  ال مجلس  ووافــق 
محافظة القاهرة بالترصف بالبيع لقطعة 

الحكومة توافق على 8 قرارات خالل 
اجتماعها األسبوعى.. تعرف عليها

الصحة تسجل 251 حالة إيجابية جديدة 
بفريوس كورونا.. و21 وفاة

الدكتور خالد مجاهد
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تقدم األزهر الرشيف وإمامه األكرب 
الطيب،  أحمد  الدكتور  فضيلة 
إىل  بالتهنئة  الرشيف،  األزهر  شيخ 
رئيس  السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس 
املــرصي،  والشعب  الجمهورية، 
 30 لثورة  الثامنة  الذكرى  مبناسبة 

يونيو.
استمرار  رضورة  عىل  األزهر  وأكد 
املـــرصى،  الشعبى  ــاف  االصــطــف
الحكيمة،  قيادته  خلف  وتكاتفه 
وقواته املسلحة الباسلة، ومؤسساته 
ما  بعد  وبخاصة  الرشيدة،  الوطنية 
وضح للعيان من قوة الدولة املرصية 
التحديات،  مواجهة  عىل  وقدرتها 
وتحقيق الكثري من اآلمال، والحفاظ 

عىل مقدرات الشعب ومكاسبه.
أفــرادا  مرص؛  شعب  ــر  األزه ودعــا 
من  املزيد  بــذل  إىل  ومؤسسات، 
أجل  من  واملثابرة  والعمل  الجهد 

رفعة الوطن، داعيًا املوىل -عز وجل- 
األمن  نعمة  مرصنا  عىل  يديم  أن 

األزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب 
املصرى بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

القوات املسلحة تهنئ 
الرئيس السيسي 
والشعب املصرى 
بذكرى 30 يونيو

محافظ شمال سيناء ونائبه يبعثان تهنئة للسيد 
الرئيس بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيه

محافظ القليوبية يعقد إجتامعا مع ممثيل املركز القومي للبحوث 

لدراسة مقرتح إنشاء مجمع للصناعات البالستيكيه

الفضيل  عبد  محمد  الدكتور  بعث 
شوشة، محافظ شامل سيناء برقية تهنئة 
السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  للسيد 
الذكرى  مبناسبة  الجمهورية،  رئيس 

الثامنة لثورة 30 يونيو املجيدة.
وقال املحافظ يف الربقية:” باألصالة عن 
نفيس وباإلنابة عن أبناء محافظة شامل 
والشعبية  التنفيذية  والقيادات  سيناء 

أن  يسعدين   ، باملحافظة  والسياسية 
أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مبناسبة 
والتي  يونيو،   30 ثورة  ذكرى  حلول 
الوطن،  تاريخ  يف  فارقة  عالمة  ستظل 
املاليني  خرج  العظيم  اليوم  هذا  ففي 
من أبناء الشعب املرصي منتقضني ضد 
حضاري  مشهد  يف  والظالم  الرش  قوي 
يصعب تكراره ويستحيل نسيانه ، شهد 

الشعب  صنع  حيث  أجمع،  العامل  له 
يف  الثورات  أعظم  من  واحدة  املرصي 
البالد  وينقذ  هويته  ليستعيد  التاريخ، 
الدولة  ومتارس  واالنهيار،  الفوىض  من 
الحارض  بناء  الوطنّي يف  هيبتها ودورها 
مبواصلة  سيادتكم  ونعاهد  واملستقبل، 
سعيا  والعطاء  الجهد  من  املزيد  بذل 
أرض  عيل  والتعمري  التنمية  لتحقيق 
سيناء يف ظل قيادتكم الحكيمة لسفينة 
الوطن، سائلني املوىل عز وجل أن يُعيد 
سيادتكم  عىل  املجيدة  املناسبة  هذه 
مرصنا  وعىل  والسداد،  التوفيق  بدوام 
وأن  واالزدهار،  والرقّي  بالتقدم  الغالية 
يحفظ الله مرص من كل مكروه وسوء، 
تصبوا  ما  الحبيبة  مرصنا  تحقق  وأن 
واالزدهار  التقدم  من  املزيد  نحو  إليه 

والرخاء يف ظل قيادتكم الحكيمة”.
نائب  الخويل  هشام  اللواء  بعث  كام 
الرئيس  للسيد  مامثلة  برقية  املحافظ 
عيل  مؤكًدا  يوينه،  ثورة  ذكري  مبناسبة 
قوي  من  مرص  أنقذت  يونيه  ثورة  أن 

الرش والظالم.

هناء السيد

محافظ  الهجان  الحميد  عبد  اللواء  عقد 
أساتذة  من  عدد  مع  إجتامعا  القليوبية 
إنشاء  لدراسة  للبحوث  القومي  املركز 
مجمع صناعي لصناعات البالستيك مبنطقة 
تجميع  بهدف  الخانكة،  مبدينة  العكرشة 
الخصوص  مبدينة  املقامة  البالستيك  ورش 
االتحاد  مبشاركة  وذلك  العكرشة،  مبنطقة 
األورويب بالدعم الفني ومتويل يقدر بحوايل 
االعتبار  ىف  الوضع  مع  جنيه،  مليون   70
واملنقولني  أصحابها  أوضاع  وتوفيق  تقنني 

إليها
إلعادة  املحافظة  خطة  إطار  يف  وذلك 
لدعم  بها  الصناعية  املناطق  تخطيط 
واملتوسطة  الصغرية  املرشوعات  أصحاب 
ودمج القطاع غري الرسمي بالقطاع الرسمي 
صناعي  مركز  إىل  الورش  هذه  وتحويل 
اآلثار  من  للحد  للبيئة  صديق  متطور 
إعادة  ورش  من  الناتجة  السلبية  البيئية 

فيصل ابو هاشم شمال سيناء

القليوبية : محمد فايز

تدوير البالستيك ، وذلك حفاظا عىل صحة 
القيادة  توجهات  مع  ومتاشيا  املواطنني 
وتنمية  تطوير  تحرص عىل  التي  السياسية 
املناطق الصناعية باملحافظات والنهوض بها 
وتوفري جميع التسهيالت للمستثمرين طاملا 

يتوافر عنرص الجدية.
ومن جانبه أكد الهجان أنه سيتم التنسيق 
مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية 
للبدء  قانوين  إطار  إىل  للوصول  الصناعية 
ممكن  وقت  أقرب  يف  املرشوع  تنفيذ  يف 
 250 عن  يزيد  ما  أصحاب  أوضاع  لتوفيق 
البالستيك  تدوير  إلعادة  مختلفة  ورشة 
إجراءات  يف  التسهيل  خالل  من  ودعمهم 
إصدار الرتاخيص وتطوير ورشهم مبا يتوافق 
وتذليل  التكنولوجية  األساليب  أحدث  مع 

أي عقبات تقف أمامهم.
ريان  إميان  الدكتورة  باإلجتامع  وشارك 
والدكتور سمري حامد نائبي املحافظ و أ .د 

باملركز  متراز  طارق  .د  وأ  عبدالجواد  فجر 
باإلجتامع  شارك  كام  للبحوث،  القومي 
العام  السكرتري  عقيل  أبو  عيل  املهندس 
املساعد واالستاذة هانم البيطار مدير عام 
واملهندسة  واالستثامر  االقتصادية  الشئون 
التخطيط  ادارة  مدير  العابدين  زين  منال 
مدير  الله  عبد  محمد  والدكتور  العمراىن 
مصطفى  احمد  واالستاذ  البيئة  ادارة 

اخصايئ باملكتب الفنى.

الهيئة املصرية العامة للتنشيط السياحي،تنظم زيارة تعريفية يف اطار 
الجهود التي تبذلها وزارة السياحة واآلثار للرتويج للمقصد السياحي املصري

الهيئة  يف   ممثلة  الوزارة  تقوم   ،
للتنشيط  العامة  املرصية 
تعريفية  زيارة  بتنظيم  السياحي، 
التليفزيون  من  إعالمي  لوفد 
هذا  مرص  اىل  الرسمي   الرويس 
بجولة  خاللها  سيقوموا  األسبوع، 
السياحية  املدن  من  عدد  يف 
تلفزيوين  تقرير  لتصوير  املرصية 

عن مقومات السياحة املرصية.
ماجد  السيد  الوفد  استقبل  وقد 
السياحة  قطاع  رئيس  سديرة  أبو 
زيارتهم  أوىل  يف  بالهيئة  الدولية 

ملنطقة أهرامات الجيزة.
برنامح  يتضمن  أن  املقرر  ومن 

املواقع  من  عدد  أيضاً  الزيارة 
السياحية واألثرية يف كل من مدن 

القاهرة واألقرص والغردقة.
وأشار السيد ماجد أبو سديرة إىل 
أن التلفزيون الرويس سوف يقوم 
برامجه  أحد  يف  حلقة  بإعداد 
تنوع  تربز  الرتويجية  الشهرية 
املرصي  السياحي  املنتج  ومتيز 
كافة  عىل  الضوء  تسليط  مع 
والصحية  االحرتازية  االجراءات 
املنتجعات  كافة  تتخذها  التي 
واملزارات  واملواقع  والفنادق 

السياحية واألثرية املرصية.
السوق  أهمية  عىل  أكد  كام 

الرويس بالنسبة للسياحة املرصية 
حركة  يف  أهمية  من  ميثله  وما 

السياحة الوافدة إىل مرص.

هنأت القيادة العامة للقوات املسلحة، الرئيس 
القائد  الجمهورية  رئيس  السييس  الفتاح  عبد 
األعىل للقوات املسلحة والشعب املرصى العظيم 

مبناسبة اإلحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

واالستقرار والرخاء وأن يحفظ أهلها 
من كل مكروه وسوء.
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عمران  محمد  الدكتور  أعلن 
للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس 
أول  إصدار  عقود  توقيع  املالية، 
غدا  مرص  يف  ــرضاء  خ سندات 
مليون   100 بقيمة  األربــعــاء، 
عن  يكشف  أن  دون  دوالر، 
اإلصدار،  وتفاصيل  الرشكة،  اسم 
بقيمة  صكوك  إصــدار  متوقعا 
ترتاوح بني 6-8 مليار جنيه خالل 
العام الجاري بعد موافقة الهيئة، 
واستيفاء الجهات املصدرة أورق 

الطرح يف وقت قريب.
مؤمتر  خالل  “عمران”،  أضــاف 
الثالثاء،  اليوم  عقد  صحفي، 
لإلعالن عن كشف حساب ألداء 
األربع  عن  املالية  الرقابة  هيئة 
 (2021-2017) املاضية  سنوات 
أنه يف إطار  ورؤيتها املستقبلية، 
بالبورصة  جديدة  رشكات  طرح 
يتم طرح 3  أن  متوقع  املرصية، 
رشكات جديدة قبل نهاية العام، 

الرقابة املالية: إصدار أول سندات خضراء يف 
مصر بقيمة 100 مليون دوالر

املرصية  البورصة  أن  إىل  مشريا 
الحجم  ذات  رشكــات  تفتقد 
كبري  عدد  شطب  بعد  الكبري، 
نتيجة  املاضية  الفرتة  منها خالل 
مستندا  عليها،  االستحواذات 
بورصة  يف  أرامــكــو  طــرح  عىل 
يف  ساهم  ما  وهو  السعودية، 

تحسني ترتيبها العاملي.
وكان الدكتور محمد عمران، قد 
أعلن عن ارتفاع ملحوظ يف قيمة 
بالسوق  املصدرة  املالية  األوراق 
تأسيس  أسهم  (إصدارات  األوىل 
ليصل  املال)  رأس  زيادة  وأسهم 
تريليون  نصف  عن  يزيد  ما  إىل 
جنيه، ومع األخذ يف االعتبار أن 
إصدارات تعديل القيمة االسمية 
املال  رأس  تخفيض  وإصــدارات 
وصلت قيمتها 714 مليار جنيه، 
سندات  إصـــدارات  بلغت  كام 
حــوايل  الــفــرتة  خــالل  التوريق 
مليار   25 منها  جنيه  مليار   56

فقط-أعىل   2020 عام  يف  جنيه 
سوق  تاريخ  يف  توريق  قيمة 
هام  مؤرش  وهو  املرصي-  املال 
اآللية  هذه  تفعيل  عىل  ويدل 
الرشكات  قبل  من  واستخدامها 
من  التمويل  مــصــادر  كــأحــد 
خالل سوق رأس املال والبورصة 

املرصية.
ويف نفس السياق، قال “عمران”، 
للبورصة  الرئييس  املؤرش  بلغ  إن 
نهاية  يف  نقطة   10854.3 حوايل 
مبستوى  مقارنة   2020 ــام  ع
 2017 عــام  نهاية  يف   15019
انخفاض قدره 28%، كام  مبعدل 
عام  خالل  التداول  قيمة  بلغت 
2020 ما يقرب من 689.6 مليار 
جنيه مقارنة مبا يقرب من 333 
بلغ  بينام  مليار جنيه يف 2017، 
رأس املال السوقي 649.9 مليار 
جنيه مقابل 685 مليار يف نهاية 

..2017

بعثة  رئيس  اآلر،  سلني  توقعت 
مرص،  إىل  الدوىل  النقد  صندوق 
منوا  املرصى  االقتصاد  يحقق  أن 
 ،%2.8 يبلغ   2021  -2020 ىف 
وأن مرحلة التعاىف بدأت بالفعل 
العام  ىف  أقوى  نهوض  متوقعة 
تصل  منو  بنسب  املقبل  املاىل 
التعاىف  أن  مؤكدة   ،%5.2 إىل 
االقتصادى ىف مرص والعامل مازال 
مشوبا بحالة “عدم اليقني” جراء 
للعام  “بالنسبة  قائلة:  الجائحة، 

منوا  نتوقع  مازلنا   21/20 املاىل 
قد  التعاىف  أن  ونرى   ،%2.8 يبلغ 
بدأ مع توقعات بنهوض أقوى ىف 
العام املاىل القادم يصل بالنمو إىل 
التعاىف يظل مشوباً  أن  إال   ،%5.2
بسبب  اليقني”  “عدم  من  بحالة 
ىف  فقط  ليس  “الجائحة”  ظروف 
مرص ولكن ىف جميع  أنحاء العامل 
ولذا سيكون مهام أن نهتم بنقطة 

الضعف.
صندوق  بعثة  رئيس  وأشادت 

لقاء  ىف  مرص،  إىل  الدوىل  النقد 
عرب تطبيق “زووم” خالل برنامج 
تقدمه  الذى  أخرية”،  “كلمة 
عىل  الحديدى  مليس  اإلعالمية 
الحكومة  بتعامل    ”ON“ شاشة 
جائحة  أزمة  إدارة  ىف  املرصية 
مرص  أن  مؤكدة  “كورونا”، 
بشكل  األزمة  إدارة  استطاعت 
حكيمة  سياسات  متبعة  جيد 
املناسب،  التوقيت  ىف  اتخذت 
أن  القول  “أستطيع  قائلة: 

صندوق النقد يشيد بإدارة مرص 

ألزمة كورونا ويتوقع منوا 

بـ5.2% العام املقبل

آثار  أدارت  املرصية  السلطات 
خاصة  جيد  بشكل  الجائحة 
حيث  لألزمة،  االجتامعى  األثر 
حكيمة  سياسات  بتطبيق  قامت 
ماىل  دعم  تقديم  عرب  وقتها  وىف 
مع  االقتصاد  دعم  برؤية  ونقدى 
الحفاظ عىل االستقرار االقتصادى 
، وكان هذا توازنا شديد األهمية.

اتخاذ  إىل  “باإلضافة  وتابعت: 
توفري  منها  عملية  إجراءات 
للجانب  املالية  املخصصات 
الصحى من أجل مكافحة الجائحة، 
باإلضافة لتقديم الدعم للقطاعات 
السياحة  قطاع  مثل  تأثراً  األكرث 
اجتامعية  حامية  تقديم  وكذا 
والطبقات  والرشائح  للفقراء 

اإلجراءات  هذه  وكل  تأثرا  األكرث 
املرصى  لالقتصاد  الحامية  وفرت 
وخففت  الجائحة  تداعيات  من 
واالجتامعية  الصحية  اآلثار  من 
عىل  حافظت  الوقت  نفس  وىف 
االستقرار االقتصادى، وأعادت بناء 
االحتياطيات، وأيضا حافظت عىل 

ثقة املستثمرين”.

ضمن  البرتول  قطاع  يعمل 
الفتاح  عبد  الرئيس  مبادرة 
السيىس للتوسع ىف استخدامات 
نشاط  ىف  الطبيعى  الغاز 
وتوصيل  السيارات  تحويل 
أهم  ييل  وفيام  للمنازل  الغاز 
مبعدالت   املتعلقة  املعلومات 
وتوصيل  السيارات  تحويل 
كانت  والتى  للمنازل  الغاز 

كالتاىل..
السيارات  عدد  إجامىل  بلغ   -1
املحولة للعمل بالوقود املزدوج 
(بنزين وغاز) 368 ألف سيارة 

تم تحويل 42 ألف منها خالل 
عام 2020/2019 .

 400 اضافة  املخطط  من   -2
تحويل  خالل  من  سيارة  ألف 
 250 وإحالل  سيارة  ألف   150

ألف سيارة خالل 3 سنوات.
3- يتم حالياً تنفيذ خطة مكثفة 
متوين  محطات  أعداد  لزيادة 
الستيعاب  بالغاز  السيارات 

الزيادة املستهدفة.
4- عدد املنازل التى تم توصيل 
يبلغ حواىل  لها  الطبيعى  الغاز 
تم  مليون وحدة سكنية   12.5

توصيل 51% منها خالل 34 عام 
منذ بدء النشاط  قبل 41 عاماً 
و49% منها خالل السبع سنوات 

املاضية.
5- معدل توصيل الغاز للمنازل 
مليون وحدة سكنية   1.2 يبلغ 

سنوياً.
6- من املستهدف زيادة إجامىل 
عدد الوحدات التى يصلها الغاز 
من 12.5 مليون إىل 19 مليون 
املرشوع  ضمن  سكنية  وحدة 
القومى للتوصيل ومبادرة حياة 

كرمية.

كل ما تريد معرفته عن التوسع 
فى استخدامات الغاز الطبيعى.. 
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تعددت األنجازات والقائد واحد

بقلم المهندسة / رشا سالم
محافظة القاهرة

تشتمل  حيث  ؛  القليوبية  مبحافظة 
كافة  ألنتاج  ضخمني  مصنعني  عيل 
؛  للدواء  الصيدالنية  األشكال  أنواع 
تتمتع  ال  عاملية  تكنولوجيا  بأحدث 
بها كربى الدول لتتنافس وتتميز مرص 
اوال  تصديرها  ليتم  الدوائية  مبنتجاتها 
ثم  أويل؛  كخطوة  األفريقية  للدول 
بإنتاج  لتبدأ  العاملية  لألسواق  تنطلق 
ومبواصفات  موسع  بشكل  اللقاحات 

جودة عاملية
القومية  للمرشوعات  بالنسبة  اما 
قناة  وأبرزها  عهده  يف  تحققت  التي 
مرص  تحيا  وأنفاق  الجديدة  السويس 
القناة  عروس  لتزف  رسابيوم  وسحارة 
تم  حيث  أقتصاديا  العاملية  لعرس 
السفن  عبور  وقت  وتقليل  تختصار 
ساعة   11 أي  للنصف  ساعه   22 من 
مرشوعات  ألقامة  باألضافة  ؛  فقط 
عمالقة لألستزراع السميك مام يساهم 
الغذائيةبإستزراع  الفجوة  سد  يف 
مرشوع  سمكيا؛  فدان  ألف  أربعني 
فدان  مليون  ونصف  واحد  أستزراع 
؛  زراعية  صوبة  ألف  مائة  وإنشاء 
إحياء مرشوع البتلو ؛ إنشاء الصوامع 
الحبوب  لحفظ  مستوي  أعيل  عيل 
والغالل لتأمني مصادر الغذاء للشعب 
؛ مرشوع  املنتجة  القرية  ؛ مرشوعات 
ومبادرة ” حياة كرمية ” لدعم وتنمية 
كرمية  حياة  وتوفري  املرصية  القري 
الريف عيل مستوي كافة  بأهل  تليق 
املحافظات؛ مرشوعات عمالقة لتطوير 
الحديد  والسكة  والكباري  الطرق 
للنقل سواء  وإستكامل إنشاء خطوط 
الكهربايئ  القطار  أو  األنفاق  ملرتو 
املدن  بني  للربط  املونوريل  وكذلك 
مرشوع  املحافظات؛  وكذلك  وبعضها 
إنشاء  تم  حيث  عشوائيات  بال  مرص 
لتحقيق  مرشوع  الف  من  يقرب  ما 
الكريم  والسكن  األجتامعية  العدالة 
لجميع فئات املجتمع ؛ مرشوع إنشاء 

سباق  يف  جديد  عمراين  تجمع   20
الجمهورية  ابرزها  ولعل  الزمن  مع 
األدارية  العاصمة  إنشاء  الجديدة … 
عاملي  مستوي  أعيل  عيل  الجديدة 
مدينة  وكذا  والتشييد  البناء  من 
تطوير  مرشوع  ؛  الجديدة  العلمني 
خمس  وإنشاء  املدين  الطريان  قطاع 
مطارات جديدة لربط مرص باملنظومة 
العاملية صورة مرشفة ؛إفتتاح مرشوع 
الظهر العمالق والعديد من املشاريع 
إيل  البرتول  عن  للتنقيب  الجديدة 
لحقول  الضخمة  اإلكتشافات  جانب 
الغاز ؛ وللجانب االجتامعي واالنساين 
بنحو  وكرامة  تكافل  معاش  زيادة  تم 
لزيادة  باألضافة   %  30 قدرها  زيادة 
من  كل  شطب  ؛  كذلك  املستفيدين 
التموين  مبنظومة  الدعم  يستحق  ال 
إحتياجا  األكرث  للفئة  وإستحقاقها 
البطاقات  لكل  املدعم  الخبز  وتوفري 
التموينية ؛ زيادة متثيل املرأة بالربملان 
تحدث  فريدة  تجربة  يف   %  15 بنحو 
ألول مرة مبرص باألضافة إيل مشاركتها 

بالحكومة مبقدار %20
العمالقة  الصحي  الرصف  مرشوعات 
وكذلك  املعالجة  محطات  تطوير  من 
املتهالكة  الشبكات  وتجديد  إحالل 
عيل مدي العصور ؛ ويف مجال التعليم 
تم زيادة الفصول بنحو 41 الف فصل 
مراحل  جميع  يف  معمل  اآلآلف   5 و 
برنامج  استحداث  ؛  األساسية  التعليم 
” املعلم أوال ” حيث تم تخريج عرشة 
باألضافة  أويل  كدفعة  معلم  األألف 
ألنشاء الرشيحة الثالثة لكادر املعلمني 
الراتب  من   %  125 ب  تقدر  والتي 
حكومية  جامعات   9 األسايس؛إنشاء 
املبعوثني  وزيادة  جديدة  وخاصة 

للخارج
ولعل من اهم األنجازات خالل السبع 
القضاء  يف  الكبري  النجاح  هو  سنوات 
من  العديد  وتصفية  األرهاب  عيل 

املحكمة  والسيطرة  االرهابية  البؤر 
عيل حدود مرص من جميع األتجاهات 
رشعي  غري  تسلل  أي  من  وتأمينها 

عن  إما  تخريبها  بهدف 
أو  السالح  تجارة  طريق 

املخدرة  املواد  تهريب 
ملنظومة  تحديث  ؛ 
بتطوير  الرشطة 
وميكنة  األقسام 
الخدمات  كافة 

وتطوير  الرشطية 
منظومة 
السجل 
املدين؛ 
تطوير 

منظومة 
األسلحة 
بالقوات 
املسلحة 

طائرات  من 
ثقيلة  ومعدات 

وحامالت  وسفن  ومدرعات 
طائرات للقيام بالدور الفعال 
عيل  تراب  ذرة  كل  لحامية 
من  الطاهرة  مرص  أرض 
سافر  إعتداء  ألي  محاولة 
الكامل  مرص  احرتام  مع 
لكافة الدول املجاورة دون 
التدخل يف أي شأن داخيل 
مرص  مساهمة  كذلك  ؛ 
املشاريع  من  العديد  يف 
العمالقة يف مجاالت عدة 
األفريقية  القارة  لدعم 
ومد العالقات وتقويتها 
وأشقاءها  مرص  بني 

بأفريقيا .
تفوح  مزهرة  سنوات  سبع 
باقي  عيل  الفواح  بعطرها 
العامل  دول  من  البالد 

أجمع. 

مهمة  السييس  الرئيس  تويل  منذ 
إنتشال مرص من براثن العهود البائدة 
وختاما بعرص وحكم األدعياء أو ممن 
املسلمني  باألخوان  أنفسهم  ينعتون 

والله ورسوله ودينه الحق برئ منهم
عليه  وحكم  ثقيلة  مهمة  كانت 
يبدأ  أن  قبل  من  بالفشل  الكثريين 
العربية  الدول  احدي  قامت  حيث 
قدمت  منحة  بطلب سحب  الشقيقة 
من  كنوع  األخوان  عهد  يف  ملرص 
عاتقه  عيل  أخذ  ولكنه  التعجيز 
الله  من  برعاية  مشموال  التحدي 

سبحانه وتعايل
هناك  كانت  الصحة  مجال  ففي 
ضخمة  ومشاريع  عديدة  مبادرات 
الصحية  املنظومة  تطوير  يف  تسهم 
نفقة  عيل  العالج  نسبة  ؛زيادة  مبرص 
نحو  إيل  ليصل   ”  %  6  ” بنحو  الدولة 

تقريبا  جنيه  مليارات  سبعة 
املخصصات  زيادة  إيل  باألضافة 
الصحية  الرئاسية  للمبادرات 
صحة  مليون   100 كمبادرة 
وعالج  بالكشف  والخاصة 
ملرص  شهد  والتي  يس  فريوس 
العامل أجمعه بنجاح منقطع نظري 
بنسب  املرض  حجم  تقليص  يف 
الكشف  مبادرة  وكذلك  ؛  عالية 
لدي  الثدي  أورام  عن  املبكر 
نور  مبادرة  ؛  النساء 
والتي  حياة 
يناير  يف  أطلقت 
عام 2019 والتي 
للكشف  تهدف 
عن  املبكر 
ضعف  مسببات 
؛  وفقدانه  البرص 
الكشف  مبادرة 
الشعب  من  األفراد  أعداد  وحرص 
مثل  مزمنة  أمراض  يعانون من  ممن 
الضغط والقلب والسكرى ومن خالل 
تلك املبادرة نجحت املنظومة الصحية 
يف إنشاء قاعدة بيانات خاصه ب 90 
مليون مواطن مرصي وتحديد وحرص 

نسب األمراض املزمنة.
خروج مرشوع التأمني الصحي الشامل 
أويل  كمرحلة  إطالق  تم  حيث  للنور 
محافظتي  من  كال  يف  وذلك  للنظام 
إستكامل  وجار  واألقرص  بورسعيد 

باقي املحافظات
من  املدفوع  قيمة  برفع  قام  كام 
الطبية من 400 جنيه  للمهن  بدالت 
باألضافة  جنيه   2200 لتصبح  فقط 
املعامل  لتطوير  املخصصات  لزيادة 

الطبية؛
 Gypto املرصية  الدواء  تصنيع  قلعة 

Pharma
مساحة  عيل  واملقامة  الجديدة 
الخانكة  مبدينة  مرت  ألف   180

ويف  العمر  ليايل  من  ليله  ويف  باالمس 
فندق سويس ان الدوار وبحضور االهل 
واالقارب واالصدقاء تم زفاف الكابنت / 
احمد نجل املهندس عثامن صالح عثامن 
محمد  الدكتور  كرميه  نغم   / واآلنسة 
الحفل  حرض  وقد  القصاص  حمدي 
ورموز  العروسني  اقارب  من  لفيف 
املناسبه  وبهذه  السيناوي  املجتمع 

يتقدم العاملون يف مرص تالتني ورئيس 
قطامش  محمود صالح  االداره  مجلس 
للعروسني  والتربيكات  التهاين  بخالص 
السعاده والهناء وتهنئه  ويتمنون لهم 
خاصه للدكتور محمد القصاص وعقبال 
الدكتور احمد وباقات ورد من الدكتور 
ودامت  للعروسني  قطامش  محمد 

دياركم عامره باالفراح .

افراح ال الحسنني وال القصاصافراح ال الحسنني وال القصاص
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العدد اإلسبوعي رقم 1214

اإلنسان  كبد  تلوث  يحدث 
بالعديد من املـواد الكيميائية 
ــهــواء  ال ــرب  ع تصله  ــي  ــت ال
العـــديد  وهناك  والغذاء، 
التي تساعد يف  من األطعمة 
والتي  السموم،  من  تنظيفه 
حميتنا  يف  بتضمينها  ينصح 
للحفاظ  وذلك  الغــــذائية، 
من  خالية  اجسامنا  عــىل 
املقال  هــذا  ويف  السموم، 
فالثوم  منها،  بعض  سنذكر 
تنشيط  ــىل  ع ــدرة  ــق ال ــه  ل
(األليسني  الكبد  أنــزميــات 
تساعد  والتي  والسيلينيوم)، 
من  الــكــبــد  تنظيف  ــىل  ع
عمله  وبــالــتــايل  الــســمــوم، 
الجريب  ويحتوي  بكفاءة. 

كبرية  كميات  عــىل  ــروت  ف
ومضادات  ج  فيتامني  من 
عىل  تساعد  التي  األكسدة، 
السموم  من  الكبد  تنظيف 
طبيعي  بشكل  ــا  ــرده وط
كام  الجسم.  خــارج  وفعال 
عىل  األخرض  الشاي  يحتوي 
العديد من مضادة األكسدة، 
تحلل  عــىل  تساعد  والــتــي 
وطردها  الكبد  يف  السموم 
وتتميز  الــجــســم.  ــارج  خـ
السبانخ بقدرتها عىل  تحفيز 
الصفراء،  العصارة  تدفق 
إزالــة  عــىل  تعمل  ــي  ــت وال
ومتنع  ــدم،  ال من  الفضالت 
أعضاء  إىل  وصولها  بذلك 
ويحتوي  األخـــرى.  الجسم 

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

أطعمة تنظف الكبد من السموم
التفاح عىل نسب عالية من 
لتنقية  ــرضوري  ال البكتني، 
والكبد  الجسم  وتنظيف 
فإن  وبالتايل  السموم،  من 
تدعيم  عىل  يساعد  تناوله 
ويحتوي  الكبد.  وظــائــف 
عالية  مستويات  عىل  الجوز 
التي  األمينية،  األحامض  من 
الكبد  تنظيف  عىل  تساعد 
ويحتوي  كام  السموم،  من 
أيضاً عىل مستويات عالية من 
واألوميجا-3،  الجلوتاثيون، 
والتي لها دور كبري يف تنقية 
الكبد. كام أن تناول امللفوف 
أنزميات  تنشيط  يساعد عىل 
الكبد، والتي لها دور يف طرد 

السموم من الجسم. 

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

ارتفاعا  الحالية  الفرتة  تشهد 
وقوة  الحرارة  درجات  يف  حادا 
البرشة  عىل  الشمس  أشعة  تأثري 
اإلصابة  عنه  ينتج  قد  ما  والجلد، 
بالغة  وأرضار  الجلد  يف  بحروق 
للبرشة، خاصة بالنسبة لألشخاص 
الشمس  ألشعة  يتعرضون  الذين 
عملهم  بحكم  سواء  طويلة  لفرتة 
ُعطلة  لقضاء  الشواطئ  عىل  أو 
منشور  لتقرير  ووفًقا  الصيف، 
مبوقع “express” فإن هناك عدة 
طرق للوقاية من حروق الشمس 

خالل فصل الصيف.
الناتجة عن  الجلد  تحدث حروق 
عندما  الشمس  ألشعة  التعرض 
تتفاعل دفاعات الجسم كثريًا مع 
البنفسجية،  فوق  األشعة  ضوء 

وتؤثر  للجلد،  سام  تفاعل  وهو 
حروق الدرجة األوىل عىل الطبقة 
يف  وتلتئم  الجلد  من  الخارجية 
حروق  لكن  قليلة،  أيام  غضون 
الدرجة الثانية تكون أكرث خطورة.
للوقاية  نصائح   7 يىل..  فيام   –
من أشعة الشمس الضارة لتفادى 
مشاكل اإلصابة بحروق الجلد يف 

الطقس الحار:
1- استخدام كريم واقى للشمس 
ووضعه  البرشة،  لنوع  مناسب 
خاصة عىل املناطق املكشوفة من 
املالبس  تغطيها  ال  والتي  الجلد 

للوقاية من حروق الشمس.
طبية  نظارات شمسية  ارتداء   -2
الشمس  أشعة  من  للحامية 

الضارة.

3- ارتداء مالبس فضفاضة وقطنية 
األشعة  تأثري  من  الجلد  لحامية 

فوق البنفسجية.
4- محاولة تجنب التعرض ألشعة 
الشمس لفرتات طويلة، والجلوس 

يف الظل قدر اإلمكان.
من  الكثري  رشب  عىل  الحرص   -5
الجسم  رطوبة  عىل  للحفاظ  املاء 

وتفادى اإلصابة بالجفاف.
أيًضا  والكبار  األطفال  ارتداء   -6
أشعة  من  للحامية  الرأس  قبعات 

الشمس الضارة.
ينبغي  للمصيفني،  بالنسبة   -7
تجنب نزول البحر يف وقت أشعة 
الشمس الشديدة لتفادى اإلصابة 

بحروق الجلد.

عىل  تنطوى  متالزمة  هى  الخرف 
الذاكرة والتفكري والسلوك  تدهور ىف 
اليومية،  األنشطة  أداء  عىل  والقدرة 
كبري  بشكل  يرتفع  أن  املقرر  ومن 

خالل العقود القادمة.
العاملية  الصحة  ملنظمة  ــا  ــًق ووف
يصل  أن  املتوقع  فمن   (WHO)
املصابني  لألشخاص  اإلجــامىل  العدد 
بالخرف إىل 82 مليونًا يف عام 2030 
و152 مليونا يف عام 2050، ويعكس 
يف  التحسينات  جزئيًا  االتجاه  هذا 
أن  يعنى  مام  املعيشة،  مستويات 
أي  من  أطول  لفرتة  يعيشون  الناس 

وقت مىض.
تشري  للخرف  عالج  يوجد  ال  بينام 
األبحاث إىل أنه ميكنك تعزيز دفاعات 
الدماغ ضد التدهور املعريف من خالل 
وفقا  معقولة،  غذائية  قرارات  اتخاذ 

.”express“ لتقرير موقع
ووجدت دراسة نرشت يف مجلة مرض 
الزهامير أن هناك عنرصين من املواد 
الغذائية املدهشة التى قد متنح هذا 
التأثري الوقايئ، كان هذا التحليل األول 

والذي  واسع  نطاق  عىل  نوعه  من 
يربط أطعمة معينة بالحدة اإلدراكية 
وكانت  الحياة،  من  الحق  وقت  ىف 
هي  لالهتامم  إثــارة  األكــرث  النتيجة 

الدور الوقايئ الذي قد يلعبه الجنب.
علوم  مبعهد  طــبــى  فـــرق  وقـــام 
براندون  البرشية،  والتغذية  األغذية 
بتحليل  آيــوا،  بوالية  كليندينست، 
 1787 من  جمعها  تم  التي  البيانات 
من كبار السن الذين ترتاوح أعامرهم 
االنتهاء  عند  عاًما،   77 إىل   46 بني 
املتحدة  اململكة  يف  الــدراســة  من 
اململكة  يف  الحيوي  البنك  خالل  من 
طبية  بيانات  قاعدة  وهي  املتحدة، 
بحثى  ومورد  النطاق  واسعة  حيوية 
يحتوى عىل معلومات وراثية وصحية 
متعمقة من نصف مليون مشارك يف 

اململكة املتحدة.
أسئلة  عىل  أيًضا  املشاركون  وأجاب 
حول استهالكهم للطعام والكحول ىف 
األساس ومن خالل تقييمني للمتابعة، 
املشاركني  الغذاء  تردد  استبيان  سأل 

عن تناولهم ملا ييل:

فاكهة طازجة. / فاكهة مجففة.
الخضار   / النيئة.  الخضار  سلطة 

املطبوخ. / األسامك الزيتية.
األسامك الخالية من الدهون.

اللحوم املصنعة. / دواجن.
لحم   / ضــأن.  لحم   / بقري.  لحم 

خنزير. / جبنة. / خبز.
رقائق الذرة. / الشاي والقهوة.

عصري التفاح.
األكرث  الغذاء  هو  الجنب  أن  وتبني 
املرتبطة  املعرفية  املشاكل  وقاية من 

بالعمر.
ماذا اكتشف الباحثون أيضا؟

للحوم  األسبوعي  االستهالك  أن  تبني 
الحمراء  اللحوم  ليس  ولكن  الضأن، 
اإلدراكية  الوظيفة  يحسن  األخــرى، 

عىل املدى الطويل.
االستهالك  أن  الــدراســة  واقــرتحــت 
لكن  دامئًا،  سيئ  أمر  للملح  املفرط 
لخطر  بالفعل  املعرضني  ــراد  األفـ
يحتاجون  الزهامير قد  اإلصابة مبرض 
املشاكل  لتجنب  تناولهم  مراقبة  إىل 

املعرفية مبرور الوقت.

تــســبــب 
الكثري  الكولريا  ــاء  وب

من الوفيات ىف جميع أنحاء العامل 
ىف  تقتل  أن  ميكن  حيث  عام،  كل 
لكن  اإلصابة،  بعد  ساعات  غضون 
لقاًحا جديًدا مشتًقا من أرز مزروع 
واعــدة  طريقة  يقدم  خصيًصا 

لتقليل هذا العدد من الوفيات.
الكولريا  لــقــاحــات  أن  حــني  ىف 
سيكون  بالفعل،  متوفرة  الفموية 
التربيد  يتطلب  ال  لقاح  أول  هذا 
التكلفة  ميسور  إنتاجها  أن  كام 
تحويل  يتم  حيث  نسبيًا،  ومبارش 
يجب  مسحوق  إىل  األرز  حبوب 
وفقا  أكله  وميكن  بالسائل،  خلطه 

.”ScienceAlert“ ملوقع
لقاح للكولريا

تجارب  الحديث  اللقاح  اجتاز 
بنجاح  البرش  عىل  األوىل  املرحلة 
ىف  فعاليته  سابًقا  أظهر  أن  بعد   –
استجابة  تحقيق  مع   – الحيوانات 
مناعية جيدة، ومل يتم تسجيل آثار 
ىف  متطوًعا   30 ىف  واضحة  جانبية 

التجربة.
ويقول عامل املناعة هريوىش كيونو 
“أنا  اليابان:  من جامعة طوكيو ىف 
اللقاح،  مبستقبل  جــًدا  متفائل 
استجاب املشاركون للقاح بجرعات 
مع  وعالية،  ومتوسطة  منخفضة 
أعىل  عند  مناعية  استجابة  أكرب 

جرعة.”
أرز  نباتات  عىل  اللقاح  ويعتمد 
يابانية قصرية الحبة معدلة وراثيًا، 
داخلية  مائية  مزرعة  ىف  ــزرع  ت
غري  جزًءا  النباتات  تنتج  محمية، 
للجهاز  وميكن   CTB، من  ســام 

املناعى اكتشافه واالستجابة له.
ويتم خلط األرز املطحون مبحلول 
يدخل  حيث  تناوله،  ليتم  ملح 
األغشية  خالل  من  الجسم  اللقاح 
الطريقة  بنفس  املعوية  املخاطية 
التي تدخل بها الجراثيم، ما يؤدى 

إىل حدوث استجابة.
بروتني  “أجسام  كيونو:  ويقول 
األرز تترصف مثل كبسولة طبيعية 
الجهاز  إىل  املستضد  لتوصيل 

املناعى لألمعاء”.
كانت  النتائج  أن  من  الرغم  عىل 
من  للعديد  بالنسبة  واعـــدة 
متابعة  مع  الدراسة،  ىف  املشاركني 
بعد  أسبوًعا   16 إىل  تصل  ملــدة 
ذلك، أظهر 11 من أصل 30 شخًصا 
استجابة  اللقاح  تناولوا  الذين 
مناعية منخفضة أو عدم استجابة 

عىل اإلطالق.

مصنوع من األرز.. تطوير أول لقاح 
فى العالم صالح لألكل ضد الكولريا

أطعمة تساعد فى مكافحة اإلصابة بـ 
الخرف.. أبرزها الجنب

نصائح للوقاية من حروق الجلد بسبب 
أشعة الشمس.. حافظ على رطوبتك
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“الشارقة الدوىل للكتاب”
نائب يفتح باب الرتشح لجوائز دورته الـ40.. اعرف الشروط الدين،  بهى  أحمد  الدكتور  أكد 

رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن معرض 
القاهرة الدوىل للكتاب هو أكرب حدث 
عىل  يقام  حيث  كــورونــا،  أزمــة  بعد 
موضحا  مربع،  مرت  ألف   40 مساحة 
للكتاب  ــدوىل  ال القاهرة  معرض  أن 
يقدم جديد كل عام سواء عىل مستوى 

التنظيم أو املضمون.
العامة  الهيئة  رئيس  نائب  وأضــاف 
مساء  لربنامج  ترصيحات  يف  للكتاب، 
أن   ،DMC قناة  عىل  املــذاع   ،DMC
 2021 يناير  من  تأجيله  تم  املعرض 
املنصة  أن  إىل  الفتا   ،2021 يونيو  إىل 

كل  شهدت  يونيو   30 ــورة  ث عقب 
قطاعات الدولة عمليات تطوير وترميم 
الحكومية، مبا ىف ذلك  املنشآت  ىف كل 
ضمن  ومن  الثقافية،  واملباىن  املنشآت 
مكتبة  تطوير  الثقافية،  املشاريع  تلك 

املرتجم، ومكتبة بريوت.
استكامل تطوير مكتبة املرتجم (مكتبة 
املركز  مببنى  التدريب  وقاعة  االطالع) 

القومى للرتجمة.
القومى  املركز  مببنى  املكتبة  وتقع 
البدء  تم  القاهرة،  مبحافظة  للرتجمة 

الدكتور أمحمد صاىف املستغامنى،  أكد 
العربية  اللغة  ملجمع  العام  األمــني 
قلق  أو  خوف  يوجد  ال  أنه  بالشارقة، 
عىل اللغة العربية من العامل االفرتاىض 
وعىل  االجتامعى،  التواصل  ووسائل 
االفرتاىض  الواقع  فإّن  يشاع،  ما  عكس 
وقال:  العربية،  اللغة  انتشار  يزيد من 
وكلام  برثائها،  محميّة  العربية  “إن 
النفوس  أحبَّتْها  وذاعـــت،  انترشت 
اآلذان  وعشقتها  القلوب  إليها  وهوت 
وردَّْدتها الّشفاُه وتغنَّت بها الحناجر”.

بعد،  عن  ألقاها  كلمة  ىف  ذلك  جاء 
السادسة  ــدورة  ال ىف  مشاركته  خالل 
الذى   ،2021 املشرتك  الدوىل  للمؤمتر 
نظمته الجمعية الكورية للغة العربية 
هانكوك  لجامعة  التابعة  وآدابــهــا، 
الواقعة  واألجنبية  اللغوية  للدراسات 

مكاسب ضخمة حصدتها املرأة يف عهد 
تحصل  مل  السييس،  عبدالفتاح  الرئيس 

عليها من قبل
املرأة  الرئيس  متكني  السيد  إعترب   فقد 
مرص  بناء  الهامة  اإلسرتاتيجيات  أحد 
املرصيني  طاقات  عىل  اعتامًدا  الحديثة، 
الفتاح  عبد  الرئيس  سعى  حيث  كافة 
لينترص  حكمه  ــرتة  ف خــالل  السييس 
للمرأة مؤكًدا عىل عظمة املرأة وحرصه 
الهام  ودورها  املرصية  باملرأة  االهتامم 

والحيوى  يف املجتمع
ثالثني  مرص  ترصد   املقال  هــذا  وىف 
يف  الدولة  جهود  عن  عريضة   خطوط 
من  سنوات  سبع  خــالل  ــرأة  امل متكني 

انجازات من حكم الرئيس السييس
– فالدولة املرصية الجديدة أولت مللف 
دعم  خالل  خاًصا،ومن  اهتامًما  املرأة 
أعرب  فقد  السياسية  القيادة  ومساندة 
السيد الرئيس وىف كافة ترصيحاته  عن 
يف  املرصية  ــرأة  امل إلسهامات  تقديره 
والدولية،   واإلقليمية  الوطنية  املحافل 

ىف العاصمة سيول، تحت شعار “اللغة 
العربية والعامل االفرتاىض”.

بالشكر  املستغامنى  الدكتور  وتوجه 
ملحبى اللغة العرىب ىف كوريا الجنوبية 
العربية  للغة  الكورية  والجمعية 
هانكوك  لجامعة  التابعة  وآدابــهــا 
ومثن  واألجنبية،  اللغوية  للدراسات 
جهودهم التى يسعون من خاللها إىل 
الحديث  وتعميم  العربية  اللغة  نرش 

بها.
وتوقف أمني عام مجمع اللغة العربية 
خصائص  عند  كلمته  ىف  بالشارقة 
أن  إىل  مشرياً  وجاملياتها،  العربية 
وصلت  أنها  ها  أهمُّ كثرية،  ميزات  لها 
القواعد  ممهدة  البنيان  مكتملة 
بإمكان  إن  بحيث  التقنيات،  محكمة 
بيتا من  يقرأ  أن  اليوم  العرىب  الطالب 

الهامة  امللفات  من  أملرأة  ملف  فأصبح 
اسرتاتيجيتها من خالل  استمدت  والتى 
املرصية   للدولة  اإلسرتاتيجيةالوطنية 
التى اتطلق من األهداف القوميـة التى 
احد  متثل  التى  البرشية  بالقوة  تهتم 
دعائم قوى الدولة الشاملة والتى اولت 
بأعتبارها  املرأة  بقضايا  خاص  أهتامم 
بناء  وركيزة  الوطنى  العمل  ايقونة 
العمل  فكان  املجتمع  وصــالح  االرسة 
املرصية  املــرأه  قــدرات  لتنمية  الجاد  
قضايا  ىف  بفاعلية  مشاركتها  وضــامن 
املجتمع مع اإلهتامم الذى ترجم ألياته 
إىل  وصلت  حيث  الواقع   أرض  عىل 
السيايس  التمكني  يف  تاريخي  مستوى 
جميع  يف  بقوة  وتواجدت  واالقتصادي، 
ــازات  ــج واإلن الحكومية،  املناصب 
املــرأة  متكني  ملف  يف  حدثت  التي 
واإلقتصادية  السياسية  محاوره  بكافة 
والحامية حيث  والقانونية  واإلجتامعية 
شهدت ا ملرحلة الجديدة التي تعيشها 
السطور  يف  نقاط  يف  نرصدها  حاليًا، 

أمني مجمع اللغة العربية بالشارقة: ال خوف على اللغة من العالم االفرتاضى

سبع سنوات من اإلنجاز.. مصر تمضي قدما نحو املستقبل مكتسبات تاريخية للمرأة املصريةسبع سنوات من اإلنجاز.. مصر تمضي قدما نحو املستقبل مكتسبات تاريخية للمرأة املصرية

معرض القاهرة للكتاب: 4 
تذاكر مجانية لكل شخص يسجل 

بياناته باملنصة اإللكرتونية

ىف املرشوع ىف 2014/1/7، وتم االنتهاء 
بلغت   ،2019/6/30 ىف  املــرشوع  من 
التكلفة 5.1 مليون جنيه. تبلغ مساحة 
عىل40  تحتوي  30م2،  التدريب  قاعة 
كرىس   40 ترابيزة،   20 كمبيوتر،  جهاز 
 usp جهاز  بروجكتور،  لإلضاءة،  سبورة 
الكهرباء، وتضم مكتبة لإلطالع  لتنظيم 
تبلغ مساحتها 48م2، تحتوى عىل عدد 
إىل  املرتجمة  الكتب  من  نسخة   2100
العربية، وعدد 1560 نسخة من  اللغة 
القاعات  تستخدم  األجنبية.  الكتب 
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قصائد شاعر من عرص ما قبل اإلسالم 
مقاصده  ويفهم  القيس،  امرئ  مثل 

ويطرب به.
العربية  أن  أوردها  التى  امليزات  ومن 
يــزداد  التى  الّسامية  اللغات  من 
عىل  يوم  بعد  يوما  بها  املتحدثون 
التى  األخرى  السامية  اللغات  خالف 
كثرية  بها، وأن شعوباً  املتحدثون  يقلُّ 
العربية  وتعلمت  اإلسالم  إىل  دخلت 
وأتقنتها، باإلضافة إىل أن نزول القرآن 
تقديساً  زادها  العربية  باللغة  الكريم 
مر  عىل  البقاء  لها  وضمن  واهتامماً، 

العصور.
العربية  اللغة  أمني عام مجمع  ووجه 
اللغة  أبناء  إىل  نصيحة  بالشارقة 
بعض  طمس  من  بالحذر  العربية 
اإلعــراب  “إن  كالقول:  اللغة  معامل 

وسيلة  اإلعراب  أن  مذكِّراً  مهم”،  غرُي 
لإلبانة والتبيني، والبدَّ منه حتى يتبني 
الفاعل  هو  َمْن  القارئ  أو  للمستمع 

وما هى الصفة وما هو الحال.
ثوبها  ىف  جميلة  العربية  أنَّ  وأوضح 
الجميلة  وأبنيتها  الرناّنة  عباراتها  وىف 
أنساقها  ــراء  وث املحكمة  وقواعدها 
ىف  يــفــرطــون  ــن  م وأنَّ  ــا،  وأمنــاطــه
وتسهيل  تيسريها  بداعى  جاملياتها 
ىف  تبقى  أن  لها  يريدون  ال  قواعدها 

بهائها وجاملها.
وىف ختام كلمته أشار أمني عام مجمع 
اللغة العربية بالشارقة إىل أن املجمع 
استقبل ىف فرتة سابقة وفداً من طالب 
األجنبية  للدراسات  هانكوك  جامعة 
التحية  ووجه  واملعلامت،  واملعلمني 
للجمعية الكورية التى نظمت املؤمتر.

تدريب  وورش  عمل  ندوات  إقامة  يف 
لإلطالع عىل أنشطة املركز وإصداراته.

تم  لبنان،  بدولة  بــريوت  مكتبة  تقع 
تم   ،2019/3/15 ــرشوع  امل يف  البدء 
 600 التكلفة  تبلغ   ،2019/6/30 النهو 
مبساندة  ــوزارة  ال نجحت  جنيه.  ألف 
وافتتاح  إعادة تطوير  الدولة يف  أجهزة 
للكتاب  العامة  للهيئة  تابع  بيع  منفذ 
مبدينة بريوت بلبنان باإلضافة إىل مخزن 
تأسس عام 1967، وتم  والذي  للكتاب 
تدمريه يف حرب لبنان سنة 1975، وتم 

للزائر  تسمح  للمعرض  اإللكرتونية 
إىل  الفتا  مجاىن،  بشكل  تذكرته  بحجز 
أن لكل شخص سيقوم بتسجيل بياناته 
تذاكر   4 للمعرض  اإللكرتونية  باملنصة 

مجانية.
العامة  الهيئة  رئيس  نائب  وأوضــح 
للكتاب، أنه يتم عرض الكتب أون الين 
املشاركة  النرش  دور  مواقع  خالل  من 
القاهرة  ملعرض  االفرتاضية  املنصة  يف 
الدوىل للكتاب، وأن دخول هذا املعرض 
ولكل  الرقمية  املنصة  مجانا من خالل 
فرد 4 تذاكر مجانية تصله مبجرد دخوله 

وتسجيل البيانات تصل له رسالة.

نقله ملقر جديد بشارع الحمرا، وتوقف 
وكان  سنوات   8 من  ألكرث  به  العمل 
متأخرات  نتيجة  املوقع  سحب  سيتم 
 230 لــعــدد  القاعة  تسع  مــالــيــة.. 
تطويراً  تطويرها  تم  حيث  مستفيداً، 
اإلعتيادية  األعامل  كافة  تضمن  شامالً 
والكهرباء واألثاث واإلضاءة واألرضيات 
الحاسب  أجهزة  من  عــدد  وإضــافــة 
الحديثة كام تم تحديث محتوي  اآلىل 
ثالثة  لتشمل  بالقاعة  امللحقة  املكتبة 

أقسام رئيسية.

املجمع  مؤازرة  وأكد 
ووقوفه  بالشارقة 
ــرياً  ــه ــداً وظ ــاع ــس م

لجامعة هانكوك للغات 
األجنبية، وشكر الجامعة 

عىل مجمل مبادراتها التى 
نرش  عىل  خاللها  من  تعمل 

آفاقها  وتعميم  العربية  اللغة 
ىف املستقبل.

للنساء يف مجلس  مسبوق  غري  -تواجد 
تصل  بنسبة  نائبة   38 مبعدل  الشيوخ 

لـ12.5% من إجاميل األعضاء
وصل  النواب  مبجلس  النائبات  -عدد 
إجاميل  من   %27 بنسبة  نائبة   164

األعضاء
مجلس  العمل يف  النسايئ  العنرص  -بدأ 
يف  مرة  ألول  العامة  والنيابة  الدولة 

تاريخ مرص
املوجهة  املــرشوعــات  نسبة  -زيـــادة 
يف   2018 عام  خالل   %68.8 إىل  للمرأة 

سابقة مل تحدث يف تاريخ مرص
الوظائف  يف  املـــرأة  نسبة  -وصــلــت 

الحكومية لـ45% ألول مرة
– إطالق االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة 

العنف ضد املرأة
العرص الذهبى للمرأة املرصية

خالل  املرصية  املرأة  عاشت  لقد  حقا 
هذه السنوات السبع عرصا ذهبيا غريت 
بعد حصولها عىل  املرصية  املرأة  مصري 
واملكتسبات  اإلنــجــازات  من  العديد 

التالية :
أّن  السييس  عبدالفتاح  الرئيس  -إعالن 

العام 2017 هو عام للمرأه املرصية
-وصلت نسبة الوزيرات يف الحكومة إىل 
25% أي ربع الوزراء من السيدات، وهي 
تاريخ  يف  اإلطــالق  عىل  األعىل  النسبة 

مرص

يف  املحافظني  نائبات  نسبة  بلفت   –
تاريخ  يف  مرة  ألول   %31 بلغت   2020

مرص
باملجالس  املرأة  متثيل  نسبة  -وصلت 
املحلية 25%، وفقا لدستور 2014 الذي 
ما  أي  ــرصي   امل الشعب  عليه  وافــق 

يعادل الربع

يف  التاريخ  سطرها  التي  واملناصب 
فقد  السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس  عهد 
ودعــم  كبري  باهتامم  املـــرأة  حظيت 
ليشهد  السياسية،  القيادة  من  ملحوظ 
العرص الذهبي انتصارات حقيقية تحقق 
امرأة  لكل  الحقوق  وتحفظ  املساواة 

مرصية

بقلم / سهام عزالدين جبريل
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ويندوز 11 يتضمن ميزة لتوفري عمر 
بطارية الكمبيوتر املحمول

اختبار  بــدء  آبــل  رشكــة  أعلنت 
 ،14.7  iOS التجريبية  النسخة 
من  ــعــديــد  ال ستعالج  ــي  ــت ال
املشكالت وتحمل ميزات جديدة 

لهواتف آيفون.
فإن  املتوفرة  للمعلومات  وتبعا 
نظام  مــن  الــجــديــدة  النسخة 
زيادة  مشكلة  ستعالج  التشغيل 
استهالك شحن بطاريات الهواتف 
التي عاين منها بعض مستخدمي 
 iOS نسخة  تحميل  بعد  آيفون 

.aitnews 14.6 وفقا ملا نقلته
النسخة  هـــذه  ستحمل  ــام  ك

األجهزة  سوق  يف  لصدارتها  تعزيزاً 
مجموعة  أعلنت  لإلرتداء،  القابلة 
عن  املستهلك  ــزة  ــه ألج ــواوي  ــ ه
لسوار  املسبق  الحجز  حملة  بــدء 
تلبية  وذلك   ،6  HUAWEI Band
لطلب املستهلكني املتزايد من األجهزة 
السوار  يقدم  حيث  لالرتداء،  القابلة 
تجربة متميزة ملراقبة الصحة واللياقة 
البطارية  وعمر  التصميم  يف  البدنية 
الذكية  الساعة  متاثل  تجربة  لتوفري 
بسعر أكرث مالءمة لسوار ذيك. وميكن 
الذيك  السوار  حجز  للمستخدمني 
 2021 يونيو   28 من  بــدًءا  مرص  يف 
هواوي  متاجر  عرب  جنية   999 بسعر 
واملــوزعــني   Experience Store
عىل  والحصول  مرص،  يف  املعتمدين 
غطاء حامية الشاشة وخصم 90% عىل 

أوجه الساعة حتى نهاية شهر يوليو.
سعر،  مقابل  قيمة  افضل  ولتقديم 
 6  HUAWEI Band ســوار  ويركز 
عىل تقديم تجربة مستخدم متكاملة 
املستخدمني  لتوفري  متطورة  بخواص 
الشخيص،  املساعد  بدور  يقوم  بجهاز 
الصحية  املراقبة  ميزات  يضم  حيث 
 Huawei TruSeenTM تقنية  مثل 
القلب،  رضبات  معدل  ملتابعة   4.0
ومراقبة مستويات األكسجني يف الدم 
السوار  ويراقب  اليوم.  طوال   SpO2

هواوي تعلن عن إطالق سوار HUAWEI Band 6 األفضل يف فئته بتقنية مراقبة مستويات األكسجني يف الدم طوال اليوم

أن  التقني  فريج)  (ذا  موقع  ذكر 
الذي   (11 (ويندوز  تشغيل  نظام 
مايكروسوفت  رشكة  عنه  أعلنت 
ميزة معدل  يتضمن  سوفت مؤخرا 
الجديدة  الدينامييك  التحديث 
بطارية  عمر  توفري  يف  تسهم  التي 

الكمبيوتر املحمول “الالب توب”.
يف  أيضا  الجديدة  امليزة  وتسهم 
عند  التحديث  معدالت  زيادة 
أجهزة  تتضمن  إليها، حيث  الحاجة 
شاشات  حاليا  املحمولة  الكمبيوتر 

هرتز   120 تحديث  مبعدل  عرض 
وأكرث.

وأوضح (ذا فريج) أن امليزة ستجعل 
نظام تشغيل ويندوز يعمل بسالسة 
الرسوم  وعرض  التمرير  عرب  أكرب 

املتحركة.
وحول االختالفات عن نظام نتشغيل 
أن  التقني  املوقع  ذكر   ،10 ويندوز 
النظام الستبق يتضمن فقط االختيار 
عىل  هرتز   120 و  هرتز   60 بني  ما 
كاختيار  املحمول  الكمبيوتر  جهاز 

عرب  السامح  سيتم  حني  يف  ثابت، 
ويندوز 11 بضبط معدل التحديث 

ديناميكيًا.
الربامج يف  ، مديرة  آنا مارتا  وقالت 
مايكروسوفت  يف  الرسومات  فريق 
 11  Windows أن  يعني  “هذا 
سينتقل بسالسة بني معدل تحديث 
بناًء  أعىل  تحديث  ومعدل  أقل 
عىل ما تفعله عىل جهاز الكمبيوتر 

الخاص بك”.

الجديدة  امليزات  بعض  للهواتف 
مع  املنبهات  بضبط  تسمح  التي 
وميزات   ،  HomePod أجهزة 
اكرث  آيــفــون  هــواتــف  ستجعل 
اإللكرتونية  األجهزة  مع  تفاعال 
املخصصة  والتقنيات  األخــرى 

للمنازل الذكية.
وسيتحسن مع هذه النسخة أيضا 
تطبيق الطقس يف هواتف آيفون 
ليشمل معلومات وبيانات تغطي 
رشيحة أكرب من البلدان، فضال عن 
بعض  ستعالج  التي  التحسينات 
االخطاء الربمجية التي كانت تؤثر 

عىل بعض التطبيقات يف الهواتف.
ذكرت  التي  امليزات  من  وبالرغم 
حّملوا  الذين  بعض  أن  إال  سابقا 
 2  beta  14.7  iOS نسخة 
أشــاروا  هواتفهم  يف  التجريبية 
املجهزة  آيفون  هواتف  “أن  إىل 
فيها  باتت تظهر   eSIM بتقنيات
عمل  عىل  تؤثر  برمجية  أخطاء 

هذه امليزة”.
األخطاء  آبل  تصلح  أن  ويتوقع 
للنسخة  إطالقها  قبل  املذكورة 
 14.7  iOS مـــن  ــنــهــائــيــة  ال

للمستخدمني.

التامرين،  وبيانات  القلب  رضبــات 
العلمي  بالتقييم  ــتــزويــدهــم  ل

واالقرتاحات حول قدرات التامرين.
املــذهــل  الــبــطــاريــة  عــمــر  بفضل 
تصميم  تم  الوزن،  والتصميم خفيف 
لتزويد   6  HUAWEI Band سوار 
األساسية  بــاملــيــزات  املستخدمني 
والذكية لفرتات طويلة من الوقت يف 
التعرف  مثل  مختلفة  سيناريوهات 
املألوفة  غــري  األرقـــام  عــىل  بــذكــاء 
ويأيت  املوسيقى  تشغيل  يف  والتحكم 
من  بُعد  عن  الصور  التقاط  بخاصية 

الكامريا عىل الهاتف الذيك.
 HUAWEI Band ســوار  يقوم  ال 
التقليدي  الشكل  تعريف  بإعادة   6
أيًضا  هو  بل  فحسب،  الذيك  للسوار 
تنوًعا يف  األكرث  لالرتداء  القابل  املنتج 
طرق  املستخدمني  مينح  مام  السوق، 
بأسلوب حياة صحي  للعيش  جديدة 

ونشط.
ميكن للمستخدمني حجز السوار الذيك 
بدًءا  مرص  يف   6  HUAWEI Band
من 28 يونيو 2021 بسعر 999 جنية 
 Experience ــواوي  ه متاجر  عرب 
املعتمدين يف مرص،  Store واملوزعني 
الشاشة  حامية  غطاء  عىل  والحصول 
وخصم 90% عىل أوجه الساعة حتى 

نهاية شهر يوليو.

ــذاًرا  إن ويصدر  املستخدمني  صحة 
يف  األكسجني  مستوى  يكون  عندما 
عىل  يساعدهم  مام  منخفًضا،  الدم 
عىل  للحفاظ  رسيعة  إجراءات  اتخاذ 
 HUAWEI سالمتهم. كام يوفر سوار
مستمرة  مراقبة  أيــًضــا   6  Band

وحقيقية ودقيقة ملعدل 
القلب  ــات  ــ رضب

والنوم واإلجهاد. 
سينبه السوار 

م  ملستخد ا
كان  إذا 

معدل 

رضبات 
ــب  ــل ــق ال

مرتفًعا جًدا أو 
منخفًضا جًدا.

هواوي (2)
 6 HUAWEI Band ويشتمل سوار
 AMOLED عىل شاشة عرض كاملة
مع  بوصة   1.47 مقاس   FullView
 ،%64 تبلغ  الجسم  إىل  شاشة  نسبة 
من  املزيد  يعرض  ــه  أن يعني  مام 
أناقته.  عىل  الحفاظ  مع  املعلومات 

نسخة جديدة من iOS تحل مشكلة 
شحن البطاريات.. تعرف عليها

امللونة  العرض  شاشة  وتوفر 
من  املــزيــد  للمستخدمني 
وتوفر  للمعلومات  الوضوح 
بيانات التامرين والصحة يف نسبة 
االستخدام،  يف  سهولة  أكــرث  عــرض 
فيمكن للمستخدمني التمرير بسهولة 
ألعىل وألسفل ولليسار ولليمني، متاًما 
الهاتف  ملس  شاشة  استخدام  مثل 

الذيك.
عالية  رشائـــح  مجموعة  وبفضل 
الذكية  ــواوي  ه وتقنيات  الكفاءة 
 HUAWEI لتوفري الطاقة، يتيح سوار

ملعدل  مستمرة  مراقبة   6  Band
عمر  مــع  ــنــوم  وال القلب  رضبــات 
يوًما لالستخدام  بطارية يصل إىل 14 
دون انقطاع. عالوة عىل ذلك، يدعم 
الشحن   6  HUAWEI Band سوار 
الرسيع عرب شاحن مغناطييس. ميكن 
لشحنة واحدة ملدة خمس دقائق أن 

متنح يومني من االستخدام.
هواوي (3)

وتوفر ميزات اللياقة البدنية يف سوار 
تجربة  الذيك   6  HUAWEI Band
يتضمن  حيث  للمستخدمني،  جديدة 

وضًعا   11 بينهم  للتمرين،  وضعأ   96
الداخيل  الركض  مثل  إضافياً  احرتافيًا 
ونط  الدراجات،  وركوب  والخارجي، 
مخصًصا،  آخــر  وضًعا  و85  الحبل، 
وألعاب  البدنية  اللياقة  ذلك  يف  مبا 
سوار  ويعتمد  الرقص.  وأنواع  الكرة 
تقنية  عــىل   6  HUAWEI Band
 HUAWEI االحرتافية  التدريبات 
بهواوي  الخاصة   TruSportTM
املستخدمني  مترين  قــدرات  لتحليل 
متعددة  معلامت  إىل  استناًدا  بعمق 
معدل  تقلب  بيانات  مثل  األبعاد 
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العثور على جثة سيدة فى العقد الثالث ملقاة 
خلف مصنع فى املنوفية

حبس حسن راتب 4 أيام التهامه 
السادات بالتورط مع عالء حسانني بقضية اآلثار مدينة  أهاىل  عرث 

مبحافظة املنوفية، عىل جثة 
لسيدة ىف العقد الثالث من 
إحدى  خلف  ملقاة  العمر 
محرض  تحرير  تم  املصانع، 
النيابة  وأخطرت  بالواقعة 

العامة ملبارشة التحقيقات.
فاروق  أحمد  اللواء  تلقى 
املنوفية،  أمن  مدير  القرن 
مراجع  املقدم  من  إخطارا 

مركز  مأمور  نائب  منصور 
يفيد  الــســادات،  ــة  رشط
لسيدة  جثة  عىل  بالعثور 
ىف العقد الثالث من العمر 
خلف  ومــلــقــاه  مقتوله 

إحدى املصانع .
ــرر الــلــواء  ــفــور ق عــىل ال
مدير  القرن  فاروق  أحمد 
تشكيل   ، املنوفية  ــن  أم
برئاسة  جناىئ  بحث  فريق 

اللواء عبد الله جالل مدير 
املباحث الجنائية ، والعقيد 
فرع  رئيس  املليىس  أحمد 
والرائد   ، الجناىئ  البحث 
أحمد واصل رئيس مباحث 
لرسعة   ، الــســادات  مركز 
تحرير  تم   ، الجناة  ضبط 
وأخطرت  بالواقعة  محرض 
ملبارشة  العامة  النيابة 

التحقيقات.

جنوب  حوادث  نيابة  قررت 
القاهرة، حبس رجل األعامل حسن 
راتب، 4 أيام عىل ذمة التحقيقات 
الجن  نائب  مع  بالتورط  التهامه   ،

عالء حسانني بقضية اآلثار
وواجهت النيابة “راتب” باعرتافات 
النائب الربملاىن السابق عالء حسانني 
الشهري بنائب الجن والعفاريت، أن 
حسانني  عالء  بتمويل  متهم  راتب 
عن  التنقيب  عمليات  ىف  ماديا 

اآلثار.
جنوب  محكمة  مقر  راتب  ووصل 
القاهرة صباح اليوم الثالثاء بجلباب 
سبحه،  يده  وىف  أبيض  وشال 
بتمويل  تورطه  ىف  معه  للتحقيق 
مباليني  وشقيقه  حسانني  عالء 

الجنيهات للتنقيب عن االثار.
عن  النيابة  تحقيقات  وكشفت 

الجنيهات  مباليني  متويل  عمليات 
عالء  لعصابة  راتب  حسن  قدمها 
عن  التنقيب  ىف  وشقيقه  حسانني 
اعرتافات  أكدته  ما  وهو  اآلثار، 
شقيق عالء حسانني عن قيام رجل 
ماليني  بدفع  راتب  حسن  األعامل 

الجنيهات للبحث عن اآلثار.
ألقت  األمنية،  األجهزة  كانت 
حسن  األعامل  رجل  عىل  القبض 
العامة  النيابة  لقرار  تنفيذا  راتب، 
بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات 
التحقيق  سلطات  تجريها  التى 
عالء  السابق  الربملاىن  النائب  مع 
الجن  بنائب  الشهري  حسانني 
والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل 
عمليات  ىف  ماديا  حسانني  عالء 

التنقيب عن اآلثار.
عن  النيابة  تحقيقات  وكشفت 

الجنيهات  مباليني  متويل  عمليات 
عالء  لعصابة  راتب  حسن  قدمها 
عن  التنقيب  ىف  وشقيقه  حسانني 
اعرتافات  أكدته  ما  وهو  اآلثار، 
شقيق عالء حسانني عن قيام رجل 
ماليني  بدفع  راتب  حسن  األعامل 

الجنيهات للبحث عن اآلثار.
مبحكمة  املعارضات  قايض  وقرر 
املاىض  السبت  القاهرة،  جنوب 
السابق عالء  النائب  تجديد حبس 
حسانني وثالثة آخرين 15 يوما عىل 
بقضية  اتهامه  ىف  التحقيقات  ذمة 

آثار.
املباحث  رجال  النيابة  أمرت  كام 
الواقعة  حول  التحريات  برسعة 
لجنة  بتشكيل  وأمرت  واملتهمني، 
لعرض  وذلك  اآلثار،  خرباء  من 

القطع املضبوطة.

حضورك 
لإلدالء  املحكمة  أمام  ومثولك 
بشهادتك، سواء كنت شاهد إثبات 
أو شاهد نفى، ميثل رضورة مهمة 
تحمله  ملا  وذلك  جدا،  قانونية 
الشهادة من أثر سيرتتب عليه مصري 
تكون  قد  قضية  مصري  أو  شخص 
تغيري  يف  بالغة  أهمية  لشهادتك 
أمام  فمثولك  ذلك  وعىل  مسارها، 
هيئة املحكمة لإلدالء بشهادتك له 
أهمية بالغة، ويحق لك أيضا عدم 
يف  للشهادة  املحكمة  أمام  املثول 

حالة 
عدم قدرتك بسبب املرض أو 
الذهاب  بينك وبني  أي شئ يحول 

للشهادة خارج عن إرادتك.
املحكمة  تنتقل  الحاالت  هذه  يف 
يف  الشاهد  إىل  هيئتها  بكامل 
مكانه لسامع شهادته حول القضية 
مثول  أيضا عدم  الدعوى،  موضوع 
الشاهد أمام املحكمة بعد إخطاره 
قد  بشهادته  لإلدالء  بالحضور 
بالغرامة  قانونية  لعقوبة  يعرضه 
الـ”200  تتعدى  ال  التي  املالية 
جنيه”، أو افتعالك وادعاء التامرض، 

ويحق 
أيضا 

للشاهد 
هذه  يف 
أن  الحالة 
عىل  يطعن 
عن  القرار 
االستئناف  أو  املعارضة  طريق 

طبقا للمواد القانون.
من جانبه، قال عالء مختار املحامى، 
نص  بحسب  للمحكمة  يجوز  إنه 
تنتقل  أن  القانون  من   121 املادة 
إذا  حال  يف  مكانه  يف  الشاهد  إىل 
كان مريضا ومل يتمكن من الحضور 
بسبب مرضه، فتنتقل املحكمة إىل 

الشاهد لسامع شهادته.
تقوم  أيضا  أنه  مختار،  وأضاف 
املادة  نص  بحسب  العامة  النيابة 
111 من قانون اإلجراءات الجنائية، 
قاىض  يقرر  الذى  الشهود  بإعالن 

عدم اإلدالء بالشهادة أمام املحكمة قد 

يهدر حقوق اآلخرين ويعرضك للعقوبة
ويكون  شهادتهم،  سامع  التحقيق 
بواسطة  بالحضور  تكليفهم 
رجال  بواسطة  أو  املحرضين، 
السلطة العامة، مضيفا أن من حق 
شهادة  سامع  أيضا  التحقيق  قاىض 
بشهادته  لإلدالء  يحرض  شخص  أي 
من تلقاء نفسه، بعد إثبات حضوره 
يسمع  كام  الجلسة،  محرض  يف 
انفراد، وله  القاىض كل شاهد عىل 
ببعض  بعضهم  الشهود  يواجه  أن 

وباملتهم.
وأوضح مختار، أن للقاىض أن يطلب 
من كل شاهد أن يبني اسمه ولقبه 
وعالقته  وسكنه  وصناعته  وسنه 
البيانات  هذه  ويدون  باملتهم، 
أو  كشط  بغري  الشهود  وشهادة 
أو  تصحيح  أى  يعتمد  وال  تحشري. 
شطب أو تخريج إال إذا صدق عليه 

القاىض والكاتب والشاهد.
 114 املادة  أن،  إىل  مختار  وأشار 

نصت عىل أن يضع كل من القاىض 
الشهادة  عىل  إمضاءه  والكاتب 
عليه  تالوتها  بعد  الشاهد  وكذلك 
وإقراره بأنه مرص عليها، فإن امتنع 
مل  أو  ختمه  أو  إمضائه  وضع  عن 
ميكنه وضعه أثبت ذلك ىف املحرض 
يبديها. وىف  التى  األسباب  ذكر  مع 
القاىض  من  كل  يضع  األحوال  كل 
صفحة  كل  عىل  إمضاءه  والكاتب 

أواًل بأول.
املادة  أيضا  أن  مختار،  واستكمل 
كل  عىل  يجب  نصت  عىل   117
قاىض  أمام  للحضور  دعى  من 
يحرض  أن  شهادة  لتأدية  التحقيق 
وإال  إليه  املحرر  الطلب  عىل  بناًء 
جاز للقاىض الحكم عليه بعد سامع 
أقوال النيابة العامة بدفع غرامة ال 
تجاوز خمسني جنيًها ويجوز له أن 
ثانيًا  بالحضور  بتكليفه  أمرًا  يصدر 
يصدر  أن  أو  طرفه،  من  مبصاريف 

أمرًا بضبطه وإحضاره.
وأوضح مختار أن املادة 118 نصت 
الغرامة،  من  اإلعفاء  امكانية  عىل 
فإذا حرض الشاهد أمام القاىض بعد 
تلقاء  أو من  ثانيًا  بالحضور  تكليفه 
جاز  مقبولة،  أعذاًرا  وأبدى  نفسه 
إعفاؤه من الغرامة بعد سامع أقوال 
النيابة العامة، كام يجوز إعفاؤه بناء 
عىل طلب يقدم منه إذا مل يستطع 

الحضور بنفسه.
وأشار مختار إىل أنه ىف حالة االمتناع 
 119 املادة  فنصت  الشهادة،  عن 
عىل، إذا حرض الشاهد أمام القاىض 
عن  أو  الشهادة  أداء  عن  وامتنع 
حلف اليمني يحكم عليه القاىض ىف 
أقوال  بعد سامع  والجنايات  الجنح 
عىل  تزيد  ال  بغرامة  العامة  النيابة 
من  إعفاؤه  ويجوز  جنيه.  مائتى 
إذا عدل عن  العقوبة  أو بعض  كل 

امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

الحكومة توافق على 8 قرارات خالل 
اجتماعها األسبوعى.. تعرف عليها

تتمه ص 3 
أنشطة الصناعة لتحفيز االقتصاد.

ووافق مجلس الوزراء عىل طلب رشاء 
األبحاث  أعامل  لزوم  معملية  أجهزة 
الخاصة مبرشوع التميز للبنوك الحيوية 
والحلول الجينية واملعلوماتية لألورام، 
الطب بجامعة عني شمس، عن  بكلية 
طريق االسترياد من الخارج، يف حدود 

خمسة ماليني جنيه.
ووافق مجلس الوزراء عىل طلب قيام 
كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة 
 Wava“ عني شمس، برشاء مشتمالت
لزوم   ”Guard Original Caps
جهاز رسم املخ “EEGO Sport” عن 

الخارج مبا يعادل  طريق االسترياد من 
تقريباً،  مرصي  جنيه  ألف   100 مبلغ 
باملشاركة  علمية  أبحاث  لعمل  وذلك 
الطب  بكلية  األعــصــاب  قسم  مــع 
بالجامعة، مام يعود بالفائدة عىل ذوي 

االحتياجات الخاصة.
ووافق مجلس الوزراء عىل طلب وزارة 
النقل بشأن قيام الهيئة القومية لألنفاق 
الكهربائية  التغذية  أعــامل  بإسناد 
)العاصمة  املونوريل  خطي  ملرشوعي 
اإلدارية-٦أكتوبر(، إىل الرشكة القابضة 
لنقل  املرصية  والرشكة  مرص،  لكهرباء 
من  وذلك  الخطني،  لتغذية  الكهرباء، 

جهد  محطات   )٤( عدد  إنشاء  خالل 
جهد  كابالت  ومد  ك.ف،   22/٦٦ عايل 
تقريبي  طول  بإجاميل  ك.ف   ٦٦ عايل 
89 كم، ومد كابالت جهد متوسط 22 

ك.ف بطول تقريبي 100 كم.
طلب  عىل  ــوزراء،  الـ مجلس  ــق  وواف
ملبني  الــبــنــاء  ترخيص  اســتــصــدار 
الصحي  والرصف  الرشب  مياه  محطة 
مبحافظة  القادر  عبد  سيدي  مبدينة 
من  التأكد  بعد  وذلــك  اإلسكندرية، 
ضوء  يف  للمبني،  اإلنشائية  السالمة 

كونه مرشوعاً خدمياً يفيد املواطنني.



11أخـبــار رياضة 10 إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  14  ذو القعدة  -  1442 هـ  -   24   يونيو    2021م

العدد اإلسبوعي رقم 1213

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

600 العبا يف مهرجان ضخم لسباق الدراجات احتفاال بثورة 30 يونيو
املـرصي  االتحـاد  ينظـم 
للدراجـات برئاسـة الدكتور 
وجيـه عزام اليـوم الخميس 
الدراجـات  مهرجـان 
لسـباقات الطرق املفتوحة، 
 ٦00 مـن  اكـرث  مبشـاركة 
ارشاف  وتحـت  العـب 
الشـباب  وزارة  ورعايـة 
مبناسـبة  وذلـك  والرياضـة 
احتفـاالت ذكـرى ثـورة 30 

يونيـو.
يف  السـباق  وينطلـق 
اليـوم  صبـاح  السـابعة 
العاصمـة  مـن  الخميـس 
متجًهـا  الجديـدة  االٕداريـة 
بحضـور  الجاللـة،  ملدينـة 
صبحـي  ارشف  الدكتـور 
والرياضـة  الشـباب  وزيـر 
الـذي يحـرص عـيل التواجد 
 ، املهرجـان  انطـالق  يف 
وجيـة  الدكتـور  وبحضـور 
وزارة  وقيـادات  عـزام 

مـن  وعـدد  الشـباب 
. العالميـني ا

 3 اىٕل  السـباق  وينقسـم 
مراحـل حسـب املسـتويات 

للمتسـابقني. الفنيـة 
السـباق  يف  ويشـارك 
متسـابق   ٦00 مـن  أكـرث 
العبـي  منهـم  ومتسـابقة 
منتخـب الدراجـات، وعـدد 
الهـواة  املتسـابقني  مـن 
مـن  أكـرث  مـن  القادمـني 
مقدمتهـا  يف  محافظـة،   1٥
واالٕسـكندرية  القاهـرة 
والجيزة والفيوم وبورسـعيد 
واالٕسـامعيلية وبني سـويف 
والسـويس  وسـوهاج 
الشـيخ. وكفـر  والغربيـة 

ارشف  الدكتـور  وسـيقوم 
وجيـة  والدكتـور  صبحـي 
الجوائـز  بتوزيـع  عـزام 
يف  الفائزيـن  عـيل  العينيـة 

ن. ملهرجـا ا

تعرف على مواجهات ربع نهائي 
يورو 2020 باملواعيد

 2020 يورو  من  الـ1٦  دور  انتهى 
أكرب  ومتثلت  الثالثاء  يوم  مساء 
يد  عىل  فرنسا  خروج  يف  مفاجآته 

سويرسا.
فخ  من  وإسبانيا  إيطاليا  ونجت 
اضطرا  بعدما  وكرواتيا  النمسا 

للجوء لشوطني إضافيني.
النهايئ  ربع  مباريات  تقام  فمتى 

ومن هم أطرافها؟
سويرسا ضد إسبانيا يف كريستوفسيك 
يف روسيا يف 2 يوليو يف متام السادسة 

مساء.

األوملبيكو  يف  إنجلرتا  ضد  أوكرانيا 
يف روما يف 3 يوليو يف متام التاسعة 

مساء.
يف  باكو  يف  الدمنارك  ضد  التشيك 
السادسة  يف  يوليو   3 يف  أذربيجان 

مساء.

لقد أنهى توتنهام عقد املدرب الشهري 
نهاية  خــالل  يف   ’chosen one’ب
املوسم املايض بعد سلسلة من الهزائم 
التي خيبت األمال لكل من املشجعني 
عن  فضال  سواء  حد  عىل  الالعبني  و 
التى  الهزائم  هذه   ، النادى  إدارة 
تحقيق  توتنهام من  منع  ساهمت يف 

أي جوائز.
تعني نونو سانتوس:

عن  يعلن  توتنهام  رسمياً  األن  و 
 nuno السابق  ولفيس  مدرب  تعيني 
santos. مل يكن املوسم املايض موفق 
املوسم يف  انهى  فلقد  ولفيس  ملدرب 
الذي  بتوتنهام  مقارنًة  ال13  املركز 

الدوري االنجليزي يف اسبوع 

أنهاه يف املركز ال8، ولكن علينا الوضع 
كثريا  عاىن  قد  ولفيس  أن  االعتبار  يف 
النادي  ‘Jimenez’ هداف  إصابة  من 
األسايس عىل مدار املواسم املاضية و 
أيضاً بيع العبهم املميز ‘Jota’ لنادي 
ولفيس  املوسم  ذلك  قبل  ليفربول، 
كان ينهي باستمرار يف مركز يسمح له 
باللعب يف الدوري األورويب ، بال شك 
يف  ناجح  مدرباً  كان   Nuno santos
تاريخ نادي ولفيس الذي اعتاد عليه 
الدرجة  يف  اللعب  عىل  قدومه  قبل 

الثانية.
سهال  املوضوع  يكون  لن  الحقيقة  يف 
بعد  خــاصــًة  الجديد  املـــدرب  عــىل 
تشري  التى  املتواتره  القوية  األخبار 
عىل   Harry kane أن  عىل  بقوة 
وشك ترك النادي ، و لكن أنا شخصيا 

 Nuno سيفعل  ماذا  لرؤية  متحمس 
Santos

تحليل رياضي / زياد الجزيري
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املنتخـــب  تغلـــب 
الســـعودي عـــىل منافســـه 
ـــاء  ـــوم األربع ـــنغال الي الس
القاهـــرة  اســـتاد  يف 
ـــة  ـــح بنتيج ـــركالت الرتجي ب
التعـــادل  بعـــد   2-3
بهـــدف ملثلـــه يف الوقـــت 
األصـــيل يف ربـــع نهـــايئ 

العـــرب. كأس 
املنتخـــب  وجـــرد 
منافســـه  الســـعودي 
لقبـــه  مـــن  الســـنغايل 
ـــخة  ـــه يف النس ـــذي حقق ال

. بقة لســـا ا
منتخـــب  ويشـــارك 
البطولـــة  يف  الســـنغال 
بدعـــوة مـــن قبـــل االتحـــاد 

العـــريب.
املنتخـــب  افتتـــح 
أهـــداف  الســـعودي 
املبـــاراة يف الدقيقـــة ٤2 
ــه  ــد اللـ ــق عبـ ــن طريـ عـ

كأس العرب للشباب – السعودية تقصي السنغال حامل اللقب وتضرب موعدا مع مصر
يـــف. رد

قبـــل أن يتعـــادل املنتخـــب 
الســـنغايل عـــن طريـــق 
ـــة  ـــاي يف الدقيق ســـليامن ف

.٦2
وتصـــدى حـــارس املنتخـــب 
أســـامة  الســـعودي 
ركالت  لثـــالث  املرمـــش 
لنصـــف  بـــالده  ليقـــود 

النهـــايئ.
منتخـــب  ورضب 
ـــدا  ـــك موع ـــعودية بذل الس
يف  مـــرص  مـــع  ناريـــا 
ــبت  ــايئ السـ ــف النهـ نصـ

. ملقبـــل ا
ويف مبـــاراة أخـــرى فـــاز 
عـــىل  تونـــس  منتخـــب 
ـــدف دون  ـــر به ـــزر القم ج
رد ســـجله يوســـف ســـنانه.
العـــرب يف  كأس  وتقـــام 
مـــرص مـــن 20 يونيـــو إىل 

ــل. ــو املقبـ ٦ يوليـ

تتمه ص  1
بحقيقة الظروف يف مرص وسبل حل 
تنمية  مشكالتها والرشوع يف عملية 
مناحي  بكافــة  لالرتقــاء  شاملة 
العزيز  الحيـــاة يف كل ربوع وطننا 

“مصـر”.
الشعب،  هــذا  وعــي  أن  وأوضـــح 
ساهم  العريق،  الحضاري  ومخزونه 
قدًما  للميض  الدولة  جهود  دعم  يف 
من  مًعا  اخرتناه  الذي  املسار  نحو 
خالل تنفيذ رؤية اسرتاتيجية شاملة 
وحديث،  متقدم  قوي  وطن  لبناء 
إطار  يف  وذلك  املجاالت  جميع  يف 
االقتصادي  لإلصالح  وطني  برنامج 
واالجتامعي العميق والشامل وتعزيز 
يف  ومناهجـه  الحـديث  العلم  قيم 
أوجـه حياتنا وذلك كخطوة  جميـع 
يف  الحياة  واقع  لتغيري  الدرب  عىل 
ليكون  به  ونفخر  نرضاه  ملا  مرص 
حارض ومستقبل مرص بعظمة ومجد 
هذا  يف  مواطن  كل  وليجد  ماضيها 
البلد متسًعا كرميًا له وألبنائه واليوم، 
علينا  العزيزة  املناسبة  هذه  وىف 
الزمن  نسابق  أننا  لكم  أؤكد  جميًعا 

الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 30يونيو: مصر وجدت طريقها 
نحو التنمية الحقيقية مدعومة باصطفاف ودعم شعبها العظيم

التطلعات  تلك  تحقيق  أجــل  من 
عىل  قمنا  إذ  انتظارها  طال  التي 
مدار األعوام املاضية بإطالق سلسلة 
القوميـــة  املرشوعات  من  متكاملة 
والقطاعات،  املــجــاالت  كافـة  يف 
باإلضافة إىل تعبئة جهود الدولة من 
املعيشيــة  الظروف  تحســني  أجـل 
وعىل  فئاتهم  بكافة  للمواطنــني 

امتداد رقعة الدولة.
قد  مرص  أن  السيىس،  الرئيس  وأكد 
وجدت طريقها إىل التنمية الحقيقية 
شعبها  ودعم  باصطفاف  مدعومة 
العظيم لالستمرار يف العمل والتطوير 
التحديات  ملجابهة  واإلصالح  والبناء 

التي طال أمدها يف الدولة.
اإلخوة واألخوات،

جميًعا  الرئيس:”علينا  وأضـــاف 
املضاعفة  الجهود  بــذل  مواصلة 
التحديات  عىل  التغلب  أجل  من 
ظل  يف  اليوم  العامل  عىل  املفروضة 
يف  حققنا  حيث  “كورونا”  جائحة 
إنجازات واضحة شهدت  املقام  هذا 
التنموية  املؤسسات  جميع  لها 
واالقتصادية الدولية من خالل املسار 

املتوازن الذي ســلكته الحكومــة يف 
التعامـل مـع األزمـة وكيل إميان، يف 
أن ما يتم بذله من جهود ضخمة من 
جانب أبناء مرص املخلصني واألوفياء 
النهج  هــذا  يف  باالستمرار  كفيل 
التقدم  تحقيق  أجل  من  املتوازن 
واالجتامعية  االقتصادية  والتنمية 

التي يطمح إليها الشعب املرصي”.
بخالص  السيىس،  الرئيس  وتوجه 
القلب  من  تحية  والتقدير  التحية 
إدراكهم  عىل  ومرصية  مرصي  لكل 
العميق ووعيهم الحقيقي، مبتطلبات 
املثل  ليجسدوا  وطنهم  إصـــالح 
مجدًدا  ويثبتوا  والنموذج  والقدوة 
الشعب  هذا  وعبقرية  حكمة  مدى 

الكريم.
مع  العهد  جانبه  من  الرئيس  وجدد 
كتًفا  االستمرار  املرصى عىل  الشعب 
قواعد  إرســاء  يف  بيد  ــًدا  وي بكتف 
وأسس متينة ملواصلة التقدم والبناء، 
لهم  أفضل  مستقبل  نحو  واالنطالق 
روح  ذلك  يف  مستلهمني  وألبنائهم 

ثـــورة 30 يونيـــو املجـــيدة.

تتمه ص 8

شهد العرص الذهبي للمرأة العديد من 
املكتسبات واالنجازات غري املسبوقة يف 
أعىل  إىل  ووصلت  املجاالت،  مختلف 
دخلت  حيث  القيادية،  املناصب  وأهم 
املرأة الحياة النيابية ووصلت إىل السلك 
القضايئ وحصلت عىل نسبة ملحوظة يف 
كبرية  نسبة  ومثلت  الوزارية  الحقائب 

تحت قبة الربملان
من  العديد  اإلنجاز  سنوات  وتشهد 
التي  واملكتسبات  واإلنجازات  املكاسب 
حصلت عليها املرأة املرصية يف عرصها 
حيث  السييس  الرئيس  بعهد  الذهبي 
القيادية  املناصب  من  الغديد  تولت 

حيث  .
املناصب  إىل  الوصول  املرأة  استطاعت 
القرار،  صنع  ومواقع  املهمة  القيادية 
حيث  وجــدارتــهــا،  كفاءتها  وأثبتت 
حصلت عىل العديد من املناصب الهامة 
يف  وتستمر  التاريخ  مر  عىل  مرة  ألول 
القيادية  املناصب  أعىل يف  نسب  متثيل 

باملؤسسات والهيئات الحكومية
مستشارة الرئيس لألمن القومي

وألول مرة يف التاريخ تم تعيني امرأة يف 
أبو  فايزة  الدكتورة  املنصب، وهي  هذا 
السييس تعيني  الرئيس  بقرار من  النجا، 
لتكون السيدة األوىل التي تتوىل منصب 
القومي  األمن  لشئون  الرئيس  مستشار 
السياسية  القيادة  ثقة  عىل  دليل  وهذا 
يف كفاءة املرأة املرصية لتويل مثل هذه 

املناصب القوية
أول نائب ملحافظ البنك املركزي

نائب  أول  منصب  إىل  ــرأة  امل وصلت 
محافظ للبنك املركزي

عىل مستوى التمكني السياىس :
أعىل  شهد   الحكومة  ىف  املــرأة  متثيل 

نسبة بالحقائب الوزارية
وزارية  حقائب   8 عىل  املرأة  وحصلت 
بالحكومة  وزيــرات   8 لدينا  فاصبح 
دكتور  حكومة   شهدت  فقد  الحالية 
متثيال  أكرث  شهدت  مدبويل  مصطفي 

نسائيا ب8 وزيرات
واصبح لدين محافظني نساء وألول مرة 
امرأة  نشهد   السبع  السنوات  خالل 

تتوىل منصب املحافظ.
نواب  منصب  سيدات   5 تولت  كام 
ىف  سيدات  لدينا  واصبح  للمحافظني 
مراكز صنع القرار وىف املواقع التنفيذية 
العليا وقى اإلدارات التنفيذية واملحلية 

املرأة يف القضاء
مسبوقة  الغري  الكبرية  اإلنجازات  ومن 
الرئيس  قرار  للمرأة،  الذهبي  العرص  يف 

مارس   8 العاملي  املرأة  يوم  يف  السييس 
يف  باملرأة  باالستعانة  العام،  هذا  من 
وجاء  العامة،  والنيابة  الدولة  مجلس 
هذا القرار تفعيالً لالستحقاق الدستوري 
عىل  وتأكيداً  التمييز،  وعدم  باملساواة 

جدارة املرأة يف تويل املناصب املختلفة
الرسيعة  االستجابة  جاءت  الفور  وعىل 
الدولة  مجلس  وأعلن  الرئيس  لتوجيه 
بتاريخ 10 مارس الجاري عن بدء قبول 
النيابة  تعيني عدد من عضوات  طلبات 
بطريق  الدولة  قضايا  وهيئة  اإلداريــة 
النقل إىل مجلس الدولة، ألكرث من 430 
يف  املرأة  عمل  بدء  قرار  وصدر  قاضية 

مجلس الدولة والنيابة العامة
القضايئ حيث  وصلت املرأة إىل السلك 
تم تعيني 26 قاضية جديدة يف محاكم 
يف  قاضية   66 من  واكرث  األوىل  الدرجة 
تعيني  إىل  باإلضافة  املرصية،  املحاكم 
قضايا  هيئة  لرئيس  نائبات  قاضيات   6
الدولة املرصية ليتجاوز عدد القاضيات 

بالهيئة 430 قاضية
مساعد أول لرئيس الوزراء

مساعد  منصب  امرأة  تتوىل  مرة  وألول 
انتصاًرا  يعد  ما   ، ــوزراء  ال رئيس  أول 
وبرهانًا  املرصية،  املرأة  تحرزه  وتقدًما 
واضًحا عىل ثقة القيادة السياسية ممثلة 
يف الرئيس عبدالفتاح السييس، وحكومة 
الدكتور مصطفى مدبويل، يف قدرة املرأة 
املناصب  وتوليها  املسئولية  تحمل  عىل 

الهامة
نواب محافظني

منصب  إىل  الوصول  من  املرأة  متكنت 
نائب املحافظني، ففي حركة املحافظني 
عنارص   4 وصلت  شملت   ،2018 عام 
محافظني،  ــواب  ن وأصبحن  نسائية 
هذا  يف  سيدات   7 أصبحت   2019 ويف 

املنصب، لتكون النسبة %31
عىل مستوى التمثيل الدوىل  :

-تولت املرأة املرصية مدير مقر املنظمة 
الدولية بفيينا

مرصية،  امرأة  مرة  ألول  وصلت  حيث 
يف العرص الذهبي، وهي الدكتورة غادة 
العام  السكرتري  وكيل  منصب  إىل  وايل، 
التنفيذي ملكتب  املتحدة واملدير  لألمم 
مقر  ومدير  للجرمية  املتحدة  األمــم 
ذلك  ويعد  فيينا،  ىف  الدولية  املنظمة 

انتصاًرا جديًدا للمرأة املرصية
االستشاري  باملجلس  ملرص  -ممثلة 

لالتحاد اإلفريقي ملكافحة الفساد
ممثلة  منصب  إىل  املـــرأة  وصــلــت 
بانتخابات  العربية  مرص  لجمهورية 

لالتحاد  االستشاري  املجلس  عضوية 
عامني  ملدة  الفساد  ملكافحة  اإلفريقي 
بعد   ،2022 عــام  وحتى   2020 من 
االتحاد  مبقر  أجريت  التي  االنتخابات 
اإلفريقي بالعاصمة اإلثيوبية أديس أبابا 

ممثال عن إقليم الشامل
متثيل املرأة يف الربملان

يف  ــرأة  امل متكني  عىل  الدولة  حرصت 
السيدات  ودخلت  السياسية،  الحياة 
انتصار  املــرأة  لتحقق  النيابية  الحياة 
عهد  يف  مكتسباتها  إىل  يضاف  جديد 

الرئيس عبدالفتاح السييس،
حصول  املكتسبات   هذه  ضمن  ومن 
تاريخ  متثيل يف  نسبة  أعىل  النساء عىل 
الربملان املرصي، وحصلن عىل عىل 164 
مشاركة  يبني  وذلك  الربملان   ىف  مقعد 
الربملانية،  االنتخابات  يف  بقوة  املــرأة 
األخرية  الدستورية  التعديالت  أن  كام 
يف   %25 بنسبة  للمرأة  كوتة  وضعت 
تلك  للحفاظ عىل  الربملانية،  االنتخابات 
قوى  متثيل  وضامن  للمرأة،  املكتسبات 
املرصية  النيابية  املجالس  يف  للسيدات 
من قبل، كام نجحت املرأة يف املشاركة 
بشكل كبري يف انتخابات مجليس النواب 
الجمهورية  رئاسة  انتخابات  والشيوخ 
يف  وتصدرت  إقباال  األكرث  هي  لتكون 
مل  سابقة  يف  أنها  كام  السيايس،  املشهد 

تحدث من قبل.
وكيلة مجلس الشيوخ :

حيث نجحت املرأة يف املشاركة بشكل 
كبري يف مجلس الشيوخ وألول مرة تولت 
وكيل  منصب  قبطية  مرصية  ــرأة  إم
تشكيل  ــادة  إع بعد  الشيوخ  ملجلس 
الدستورية  التعديالت  ضوء  يف  املجلس 

األخرية .
نجاحات  املرصية  املرأة  حققت  هكذا 
ارساء  عرص  ىف  مسبوقة  وغري  متتالية 
فلوال  القيم  بناء  ــادة  واعـ الحقوق 
املرأة  ومتكني  لدعم  الحقيقة  املساندة 
عىل  ألياتها  وتنفيذ  وتفعيل  املرصية  
السيد  ومتابعة  وحــرص  الواقع  أرض 
ىف  املــرأة  أدمــاج  عىل  وحصة  الرئيس 
مرص  لبناء  الوطنية   االسرتاتيجية 
املرصيني  اعتامًدا عىل طاقات  الحديثة، 
الفتاح  عبد  الرئيس  سعى  حيث  كافة 
السبع   السنوات  هذه  خالل  السييس 
لينترص للمرأة مؤكًدا عىل عظمة املرأة 
وحرصه االهتامم باملرأة ودورها الوطنى 
العظيم  ، وهكذا هى مرص متيض قدما 

نحو املستقبل بجهود كافة أبنائها .
خالص تحياىت / سهام عزالدين جربيل

سبع سنوات من اإلنجاز.. مصر تمضي قدما نحو املستقبل 
مكتسبات تاريخية للمرأة املصرية


