
رئيس مجلس اإلدارة

 محمود صالح قطامشمحمود صالح قطامش

الخميس -  28  ذو القعدة  - 1442 هـ -  الموافق  8  يوليو  2021م العدد اإلسبوعي رقم 1215 أسسها/حممود صالح قطامش 2014
نسخة جمانية

إخبارية إلكترونية مستقلة

ناء 2018
سي

ملة
شا

ة ال
ملي

الع

 رئيس التحرير 
عاطف عبد العزيز

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

الرئيس السيسى: مصر والسودان توجها إىل 
مجلس األمن نتيجة تعنت إثيوبيا

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

مركز لوجيستى عاملى.. الحكومة تنشر إنفوجراف حول املنطقة 
االقتصادية لقناة السويس

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفيًا مع رئيس الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسيكيدي، مستجدات 
قضية سد النهضة عشية انعقاد جلسة مجلس األمن الدوىل للنظر يف القضية. وأكد الرئيس أن توجه مصر 
والسودان إىل مجلس األمن للنظر يف قضية سد النهضة، جاء نتيجة للتعنت املستمر ومحاوالت فرض األمر 
الواقع من جانب إثيوبيا، األمر الذي أدى إىل تعثر مسار املفاوضات الجارية برعاية االتحاد األفريقي.

استعرضت  مدبوىل،  مصطفى  الدكتور  برئاسة  اليوم  ُعقد  الذي  الوزراء  مجلس  اجتامع  خالل 
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر املستجدات الخاصة بالتعامل أزمة فريوس كورونا، 
وموقف توريد وتصنيع اللقاحات املضادة لهذا الفريوس. وأشارت الوزيرة، ىف مستهل استعراضها 

ىف  انخفاض  ــدوث  ح إىل  بفريوس للموقف  ــة  ــاب اإلص مــعــدالت 
به،  الوفاة  معدالت  وكذا  ىف كورونا،  التغيري  معدل  موضحة 

26.  أعداد اإلصابات باملحافظات خالل  الـ  الوباىئ  األسبوع 
زايد،  هالة  الدكتورة  تصنيع وتناولت  ىف  الدولة  جهود 
كورونا  لفريوس  مضاد  بالتعاون لقاح  وذلك  محلياً، 
سينوفاك  رشكة  مع  ىف والتنسيق  منوهة  الصينية، 

الدكتور  زيارة  إىل  الصدد  إىل هذا  مدبوىل  مصطفى 
ليشهد  فاكسريا،  رشكة  مليون مصنع  أول  ــاج  ــت إن
مشرية  اللقاح،  هذا  من  املستهدف جرعة  من  أنه  إىل 

بنهاية  جرعة  مليون   80 لتطعيم إنتاج  الحاىل،  العام 
بيانا  مستعرضة  مواطن،  مليون  الخام 40  املــواد  بكميات 

توريدها  املقرر  سينوفاك  لقاح  استالمها. من  ومواعيد 
اإلصابات  موقف  إىل  الوزيرة  عىل وتطرقت  بــالــفــريوس 

كام مستوى دول العامل ىف ظل املتحور  ــا.  ــت دل
موقف  الوزيرة،  تناولت 

تـــوافـــر األكــســجــن 
جــائــحــة  ظـــل  ىف 
أن  كورونا، موضحة 
ــامىل املــخــزون  إجـ
بلغ  االسرتاتيجى 
مليون   2.3 حــوايل 
تم  أنه  مؤكدة  لرت، 
مرحلة  اىل  الوصول 
اإلمداد  ىف  االستقرار 

لألكسجن السائل.
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عبدالله  امللك  األردين  العاهل  يبدأ 
للعاصمة  الرسمية  زيارته  الثاين، 
الرئيس  بلقاء  واشنطن،  األمريكية 
األمرييك جو بايدن يف البيت األبيض، 

وذلك يوم 19 يوليو الجاري.
إن  األردنية  األنباء  وكالة  وقالت 
امللك عبد الله الثاين سيكون مرفوقا، 
العبدالله،  رانيا  بامللكة  الزيارة،  يف 
واألمري الحسني بن عبدالله الثاين ويل 

العهد.
الرئيس  مع  امللك  لقاء  ويتناول 
عريب  لزعيم  األول  وهو  األمرييك، 
العالقات  انتخابه،  منذ  بايدن  مع 
والواليات  األردن  بني  االسرتاتيجية 
املتحدة، وسبل تعزيزها يف مختلف 
التطورات  آخر  إىل  إضافة  املجاالت، 

يف املنطقة.
اجتامعات  الزيارة  تشهد  كام 

اإلدارة  أركان  مع  األردين  للعاهل 
الكونغرس،  وقيادات  األمريكية، 
العسكرية،  الخدمات  ولجان 
واملخصصات  الخارجية،  والعالقات 
إىل  إضافة  الشيوخ،  مجلس  يف 
واللجنة  الخارجية،  الشؤون  لجنة 
الخارجية  وزارة  الفرعية ملخصصات 
ذات  والربامج  الخارجية  والعمليات 
ومراكز  النواب،  مجلس  يف  الصلة 

البحوث األمريكية.
وتأيت زيارة العمل امللكية بعد عدد 
من اللقاءات واألنشطة الدبلوماسية 
األردنية بقيادة امللك، حيث كان قد 
محمود  الفلسطيني  الرئيس  التقى 
الثالثية  القمة  يف  وشارك  عباس، 
األردنية املرصية العراقية الرابعة يف 
الواليات  إىل  املغادرة  قبيل  بغداد، 

املتحدة.
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حممود صالح قطامش 
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الجزائر.. الحكومة املرتقبة أمام 
رهان اإلنعاش االقتصادي

قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة 
ويحفظ  الثالث  الدول  مصالح  يراعي 
املصب من أرضار هذا  دولتي  حقوق 

املرشوع عىل مرص والسودان”.
بأن  املرصية  الخارجية  وأفادت 
القاطع  “رفضهام  عن  أعربا  الوزيرين 
إلعالن إثيوبيا عن البدء يف عملية امللء 
للعام الثاين ملا ميثله ذلك من مخالفة 
املبادئ  إعالن  اتفاق  ألحكام  رصيحة 
عام 2015  الثالث يف  الدول  بني  املربم 
الدولية  واألعراف  للقوانني  وانتهاك 
األنهار  موارد  الستغالل  الحاكمة 
العابرة للحدود، فضاًل عام متثله هذه 
يكشف  خطري  تصعيد  من  الخطوة 

األبيض  البيت  قال  سابق،  ويف وقت 
األوىل  والسيدة  األمرييك  الرئيس  إن 
يتطلعان إىل الرتحيب بامللك عبد الله 
الثاين وامللكة رانيا وويل العهد األمري 

الحسني يف البيت األبيض.
“ستكون  األبيض:  البيت  وأوضح 
من  العديد  ملناقشة  فرصة  الزيارة 
التحديات التي تواجه الرشق األوسط 
وإبراز دور األردن القيادي يف تعزيز 

السالم واالستقرار يف املنطقة”.
إىل  بايدن  يتطلع  “كام  وأضاف: 
التعاون  لتعزيز  امللك  مع  العمل 
القضايا  من  العديد  يف  الثنايئ 
السياسية واألمنية واالقتصادية، مبا يف 
التي  االقتصادية  الفرص  تعزيز  ذلك 
يف  مرشق  ملستقبل  حيوية  ستكون 

األردن”.

قال املتحدث باسم الخارجية األمريكية 
املنصف  من  إنه  الثالثاء،  برايس،  نيد 
النهضة  لسد  الثانية  التعبئة  إن  القول 
الذي تبنيه إثيوبيا “قد تؤدي إىل زيادة 

التوتر”.
للصحفيني:  ترصيح  يف  برايس،  وذكر 
“نواصل دعم الجهود التعاونية والبناء 
اتفاق  إىل  للتوصل  النهضة  سد  بشأن 

عرب استئناف الحوار”.
إن  القول  املنصف  “من  وأضاف: 
النهضة قد تجعل  الثانية لسد  التعبئة 
التحقق  أمرا صعب  الحل  إىل  الوصول 

ومن شأنها زيادة التوتر”.
يقودها  التي  العملية  “ندعم  وتابع: 

االتحاد اإلفريقي وندعو كافة األطراف 
إىل االمتناع عن اتخاذ خطوات أحادية 

قد تجعل تحقيق الحل بعيد املنال”.
ساعات  بعد  برايس  ترصيح  ويأيت 
مرص  خارجية  وزيري  تعبري  من  قليلة 
إثيوبيا  لبدء  رفضها  عن  والسودان 
ووصفا  الثاين،  للعام  امللء  عملية 

الخطوة بأنها “تصعيد خطري”.
وذكر بيان الخارجية املرصية: “الوزيران 
إجراء  يف  االستمرار  رضورة  عىل  اتفقا 
اتصاالت ومشاورات مكثفة مع الدول 
عىل  لحثهم  األمن  مجلس  يف  األعضاء 
وتأييد  والسودان  مرص  موقف  دعم 
دعوتهام برضورة التوصل التفاق ملزم 

األربعاء،  الجزائرية،  الرئاسة  أعلنت 
تشكيل حكومة جديدة برئاسة أمين بن 
عبد الرحمن. وذكرت الرئاسة الجزائرية 
أي  تشهد  مل  الجديدة  الحكومة  أن 
مقابل  والطاقة،  املالية  لوزيري  تغيري 
وسيتوىل  للخارجية.  وزير جديد  تعيني 
رئيس الوزراء أمين بن عبد الرحمن إىل 
املالية، فيام جرى  جانب منصبه وزارة 
اختيار رمطان لعاممرة وزيرا للخارجية 
وفيام  الداخلية.  لحقيبة  بلجود  وكامل 
الحكومة  لوزراء  الكاملة  القامئة  ييل 

الجديدة:
الوزير االول ووزير املالية امين بن عبد 

الرحمن
وزير الخارجية رمطان لعاممرة

وزير الداخلية كامل بلجود
وزير العدل عبد الرشيد طبي

وزير الطاقة و املناجم محمد عرقاب
وزير املجاهدين العيد لبيقة

وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي
وزير الرتبية عبد الحكيم بلعابد

وزير التعليم العايل عبد الباقي بن زيان
وزيرة التكوين ياسني مريايب
وزيرة الثقافة وفاء شعالل

الرزاق  عبد  والرياضة  الشباب  وزير 

سبقاق
سيل رشحبيل وزير الرقمنة

كريم  السلكية  املواصالت  الربيد  وزير 
بيبي ترييك

وزير التضامن كوثر كريكو
وزير الصناعة احمد زغدار

وزير الفالحة عبد الحميد حمداين
وزير السكن محمد طارق بلعريبي

الصادرات كامل  ترقية  و  التجارة  وزير 
رزيق

وزير االتصال عامر بلحيمر
وزير االشغال العمومية كامل نارصي

وزير النقل عيىس بكاي
وزير املوارد و االمن املايئ كريم حسني

وزير الصحة عبد الرحامن بن بوزيد
وزير العمل عبد الرحامن لحفاية

بسمة  الربملان  مع  العالقات  وزيرة 
عزوار

وزير البيئة سامي موالفي
سفيان  هشام  البحري  الصيد  وزير 

صلوايت
وزير الصناعة الصيدالنية عبد اللطيف 

بن باحمد
باملؤسسات  مكلف  منتدب  وزير 

املصغرة نسيم ضيافات

العاهل األردني يزور واشنطن ويلتقي 
بايدن يف البيت األبيض

إثيوبيا ورغبتها يف فرض  عن سوء نية 
األمر الواقع عىل دولتي املصب وعدم 
التي  واألرضار  السلبية  باآلثار  اكرتاثها 
قد تتعرض لها مصالحها بسبب امللء 

األحادي لسد النهضة”.
بدء امللء الثاين لسد النهضة

املوارد  وزير  ذكر  سابق،  وقت  ويف 
عبد  محمد  املرصي  والري  املائية 
من  رسميا  خطابا  تلقى  أنه  العاطي 
إثيوبيا بدأت  بأن  اإلثيويب يفيد  نظريه 

امللء الثاين لخزان سد النهضة.
أبلغ  إنه  بيان  املرصي يف  الوزير  وقال 
رسمي  خطاب  يف  اإلثيويب  نظريه 
اإلجراء  لهذا  القاطع  مرص  “برفض 

رصيحا  خرقا  يعد  الذي  األحادي 
وخطريا التفاق إعالن املبادئ وسيؤدي 
إىل وضع خطري يهدد األمن والسلم عىل 

الصعيدين اإلقليمي والدويل”.
أقيم  الذي  السد،  إن  إثيوبيا  وتقول 
عىل النيل األزرق فيها، أسايس لتنميتها 

االقتصادية وتزويد شعبها بالكهرباء.
خطري  تهديد  السد  أن  مرص  وترى 
تعتمد  التي  النيل  مياه  من  لحصتها 
عرب  فيام  تقريبا،  بالكامل  عليها 
عن  أيضا،  دولة مصب  وهو  السودان، 
للسد  اإلنشائية  السالمة  إزاء  قلقه 
املياه  ومحطات  السدود  عىل  وأثره 

السودانية.

واشنطن: التعبئة الثانية لسد النهضة 

قد تؤدي إىل زيادة التوتر

واشنطن: التعبئة الثانية لسد النهضة 

قد تؤدي إىل زيادة التوتر
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والتعليم  الرتبية  وزارة  وجهت 
نصائح  الفنى،  والتعليم 
لطالب  هامة  وتعليامت 
قبل   ،2021 العامة  الثانوية 
االختبارات  بدء  من  قليلة  أيام 
 10 املقبل  السبت  لها،  املقرر 
أنه  موضحة  الجارى،  يوليو 
الطالب قبل بدء  يجب حضور 
لالنتهاء  دقيقة  بـ60  االمتحان 
من إجراءات التأمني، وىف حالة 

نرش مركز املعلومات ودعم اتخاذ 
املرصى  الوزراء  مبجلس  القرار 
“املنطقة  عنوان  تحت  إنفوجرافا 
مركز  السويس..  لقناة  االقتصادية 
خالله  ركز  عاملي”،  لوجيستي 
لقناة  االقتصادية  املنطقة  عىل 
السويس، وهى عبارة عن منطقة 
حرة ومركز تجارى عاملى عىل قناة 
السويس، مبساحة461 ك م2، مير 
العاملية  التجارة  بها 8% من حركة 

كل عام. 
أبرز  اإلنفوجراف  استعرض  وقد 
املستهدفة  الصناعية  القطاعات 

من  يعترب هذا  متأخر  الحضور 
االمتحان، وسيتم تطبيق  وقت 

اإلجراءات االحرتازية والفنية.
باختبار  الوزارة  ستقوم   –  
للتأكد  االمتحان  قبل  التابلت 
من سالمتها فنيا، وعدم العبث 
ىف  التابلت  سحب  ويتم  بها 
أو  تطبيقات  أى  وجود  حالة 
املنظومة  خارج  لوجودها 

املؤمنة.

باملنطقة االقتصادية للقناة، وهي: 
وصناعة  البرتوكيامويات،  صناعة 
السكك  عربات  مستلزمات 
بحرية  وخدمات  الحديدية، 
ومتوين سفن، وصناعة منسوجات، 
شمسية،  وألواح  وإلكرتونيات، 
وصناعات  سيارات،  غيار  وقطع 

غذائية.
 كام أشار إىل مجموعة من الحوافز 
االستثامرية باملنطقة؛ أبرزها: صفر 
رضيبة  وصفر  جمركية،  رضيبة 
القيمة املضافة، وحوافز استثامرية 
جانب  إىل  الدخل.  رضيبة  عىل 

كلمةالعدد

الدكتور  األكــرب  ــام  اإلم فضيلة  جــدد 
الرشيف،  األزهر  شيخ  الطيب،  أحمد 
دعمه للحقوق املائية ملرص والسودان، 
واألفريقي  الدويل  املجتمع  ومطالبته 
والعريب واإلسالمي بتحمل مسئولياتهم 
والتكاتف ومساندة مرص والسودان يف 
نهر  يف  املائية  حقوقهام  عىل  الحفاظ 
ملكية  البعض  والتصدي الدعاء  النيل، 
مبا  فيه  بالترصف  واالستبداد  النهر 
يرض بحياة شعوب البلدين، مؤكداً أن 
مساعيها  يف  املرصية  القيادة  مساندة 
يقبل  وال  الجدل  يحتمل  ال  واجــب 

التهاون.
كافة  األديان  أن  عىل  الطيب،  وشدد   
تتفق عىل أنَّ ِملْكيَّة املوارد الرضوريَّة 
ة،  لحياِة الناس؛ كاألنهار هي ملكيٌَّة عامَّ
وتحت  األحــوال،  من  بحاٍل  يصحُّ  وال 
ترُتك هذه  أن  الظُّروِف،  أي ظرٍف من 
دولٍة  أو  أفراٍد،  أو  لفرٍد،  ِملًْكا  املوارد 

– ظلل إجابتك بالقلم الرصاص 
اإلجابة  وأكد  شيت،  البابل  ىف 
أزرق  أو  أسود  الجاف  بالقلم 
مع كتابة االسم وكود االمتحان 
القلم  بنفس  الجلوس  ورقم 
وىف  واضح،  بخط  الجاف 
شيت  البابل  ورقة  تلف  حالة 
الطالب  يستطيع  سبب  ألى 

استبداله وقت االمتحان.

للمرشوعات  رضيبية  غري  حوافز 
املكون  وكثيفة  العاملة،  كثيفة 
الربي  النقل  يف  العاملة  أو  املحيل، 

والبحري وغريهام. 
 ولفت إىل أن تطبيق نظام اإلفراج 
 ،ACI املسبق للشحنات والبضائع
وإصدار دليل جمريك لتحسني مناخ 
باملنطقة، وتدشني موقع  االستثامر 
اإلنجليزية،  باللغة  للهيئة  إلكرتوين 
بالعربية، وغري ذلك،  وجار إطالقه 
ومحطات  ومحاور  طرق  من 

كهرباء ومياه واتصاالت.

شيخ األزهر: مساندة القيادة املصرية واجب 
ال يحتمل الجدل وال يقبل التهاون

ول  تتفرَُّد بالترصُِّف فيها دون سائر الدُّ
أو  العام  املورد  هذا  يف  لها  املشاركة 

ذاك.
الذي  الشامل  مبفهومه  املاء  أن  وأكد 
وينتهي  الصغرية  الـُجرعة  من  يبدأُ 
مة املوارد  باألنهار والبحار- يأيت يف ُمقدِّ
األديان  رشائع  تنصُّ  التي  الرضوريَّة 
ملكيًة  ملكيتُها  تكون  أن  وجوِب  عىل 
بها  أن يستبدَّ  وَمْنع  جامعيًة مشرتكة، 
فرٌد أو أناٌس، أو دولٌة دون دوٍل أخرى، 
مشدًدا عىل أن هذا املنع أو الحجر أو 
َسلٌْب  إمنا هو  التضييق عىل اآلخرين، 
وترصٌف  تعاىل،  الله  حقوِق  من  لحقٍّ 
من املانعِ فيام ال مَيْلِك، وأنَّ َمن يستبح 
ذلك ظامل ومعتد، ويجب عىل الجهات 
أن  ودوليًّا  وإقليميًّا  محليًّا  املسؤولة 
تأخذ عىل يديه، وتحمَي حقوق الناس 

من تغوله وإفساده يف األرض.
فضيلته  غرد  قد  سابق  وقت  يف  كان 

التواصل  موقعي  عىل 
فيسبوك  االجتامعي 

“نهر  فيها:  قال  وتويرت 
الحياة  رشيان  هو  النيل 

دامئــا  كانت  التي  ملــرص 
ســالم  ــة  ــي داع تـــزال  وال 
لذلك  للجميع؛  واستقرار 

حقوق  عــن  دفاعها  ــإن  ف
شعبها يف الحصول عىل حصته 

املائية واجب ال يحتمل الجدل 
كان  وإذا  التهاون،  يقبل  وال 

أن  يستطيع  ال  أحًدا  أن  معلوما 
التنمية  يف  إثيوبيا  حق  يصادر 

أحًدا  فإن  النهر،  من  واالستفادة 
حق  يصادر  أن  يستطيع  ال  أيًضا 

مياه  يف  التاريخي  املرصي  الشعب 
هذا النيل”.

العريب  املجتمع  األزهر  وطالب شيخ 
واإلفريقي والدويل بالوقوف إىل جوار 

 حاول تفهم 

مركز لوجيستى عاملى.. الحكومة تنشر إنفوجراف 
حول املنطقة االقتصادية لقناة السويس

التعليم توجه نصائح لطالب الثانوية العامة 
وتطالبهم بالحضور قبل االمتحان بـ60 دقيقة

)) ))الــبــلــقــنــه  يف  ــل  ــحـ  الـ
وال  عصبيه  ــدون  وب البساطه  مبنتهي 
نفق  نهايه  ايل  وصلنا  ان  وبعد  رصاخ 
تنظيم  بشأن  اثيوبيا  مع  املفاوضات 
اكرث  وبعد  النهضه  لسد  امللئ  عمليه 
الحوار  جــوالت  من  سنوات  عرش  من 
يأيت  ملزم  اتفاق  ايل  للوصول  املاراثونية 
امللئ الثاين ايضا دون اتفاق لكنه يعكس 
لدي  سياسيه  ارادة  اي  توجد  ال  انــه 
اثيوبيا للوصول ايل حل وكأنه من البداية 
ومراوغات  احادي  وتحرك   قرار  هناك 
الــواقــع عيل  ــر  االم لفرض  ومــحــاوالت 
واملرصيه  السودانيه  املصالح  حساب 
ذلك الذي اليعكس استهانه فقط بالحق 
يعكس  ايضا  ولكنه  والسوداين  املرصي 
املغامره بأمن واستقرار املنطقه وتحدي 
ورفض  الــدويل  القانون  وقواعد  اصول 
والعيش  واالقناع  التعقل  محاوالت  كل 
لالمن  تهديد  تجسيد  وايضا  املشرتك 
والسلم االقليمي والدويل ودفع املنطقه 
كلها ايل حاله من عدم االستقرار ……

فامللئ الثاين املسبوق بخطاب وزير الري 
السيايس  لالستفزاز  عنوان   كان  االثيويب 
االراده  وانعدام  الجمود  حالة  وميثل 
الشعب  خديعة  يف  االستمرار  ويعكس 
االخفاقات  عــيل  والتغطيه  االثــيــويب 
عيل  والتغطيه  البالد  ادارة  يف  والفشل 
تصل  التي  االنسان  لحقوق  االنتهاكات 
وال  التيجراي  اقليم  يف  حرب  جرائم  ايل 
شك ان نجاح اقليم التيجراي يف تحقيق 
انتصارات عظيمه واذالل واهانه الجيش 
حاله  استمرار  وراء  الدافع  هي  االثيويب 
احمد  ايب  ميارسها  التي  العدمي  العناد 
متناسيا ان مياه النيل هي حق وجودي 
نبع  وهو   والسوداين  املرصي  للشعب 
الحياة والحضاره والوجود لكل املرصين 
………ولكنه وبعد ان افرغت السياسه 
قيادتنا  يف  ثقتنا  ذادت  جعبتها  مايف  كل 
كل  اليزعزعها  ثقة  الحكيمه  السياسيه 
محاوالت الضغط واالستفزاز وهي الشك 
قادره عيل صون الحق املرصي واملحافظه 
عليه وفوق ذلك كله ثقتنا يف الله سبحانه 
وتعايل يف عدالة قضيتنا ويف قدرتنا عيل 
انتزاع الحق حتي وان بعد الخصم واعتقد 
……فام  حقوقنا  من  غنم  مبا  آمن  انه 
االمن  مجلس  يصل  مل  ان  ؟؟  اذن  الحل 
!!! والسودان  مرص  لصالح  لقرار   اليوم 

الحل ليس  يف الحرب فقط التي نعرفها 
وقد خربناها سابقا بانتزاع حقنا واسرتداد 
ارضنا و نعرف ايضا تكلفتها ………الحل 
االقل تكلفه والذي جاء  ملرص والسودان 
عيل طبق من ذهب و دون سعي منهم 
واقع  فرضه  الذي  وذلك   )) ))البلقنة  يف 
التنوع االثني والعرقي  الثيوبيا  واختالف 
الدائره  والحروب  والخالفات   الثقافات 
عيل االرض االثيوبيه كام يحدث يف اقليم 
يوقف  لن  انه  اعلن  ((الذي  ))التيجراي 
الحرب ويف ))بني شنقول (( حيث  تعلن 
انها  مؤكده  غري  معلومات  ويف  قواتها 
(( عاصمة  اىل ))أسوسا   تستعد لالتجاه 
من  وتطهريها  عليها  للسيطرة  االقليم 
 القوات اإلثيوبية املحتلة كام يدعون …

االقاليم  بعض  ورغبه   )) ))اوروميا  ويف 
االخري ))مثل عفر ((يف االنفصال والتي 
حيث  االثيويب  الدستور  وكفلها   اجازها 
اعطي الحق  لكل اقليم يف الحكم الذايت 
وغريها  كلها  االسباب  هذه  واالنفصال 
و))  البلقنه  ايل  االتجاه  نفس  يف  تصب 
نهايه  بعد  ظهر  اصطالح  ((هي  البلقنه 
التجزؤ  لوصف  االويل  العامليه  الحرب 
نتيجه  البلقان  ملنطقه  والسيايس  االمني 
انحالل وتفكك الدوله العثامنيه  حسب 
.)) ويكيبيديا   (( يف  ــوارد  ال  التعريف 

مرص 
إىل  للوصول 
يضمن  مناسب  سلمي  حل 
“عىل  متابعا:  كاملة،  املائية  حقوقها 
املجتمع العريب واإلفريقي أواًل والدويل 

نيًا  ثا
يــبــادر  أن 
الوقوف  إىل  إبطاء-  -ودون 
إىل  للوصول  ومساندتها  مر  جوار  إىل 
حقوق  يضمن  مناسب  سلمي  حل 
القضية  هذه  يف  كاملة  املائية  مرص 
املصريية، ليبقي نهر النيل دامئا رشيان 

خري وسالم”.
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نرش السفري أحمد حافظ، املتحدث 
صفحته  عرب  الخارجية،  وزارة  باسم 
الرسمية مبوقع التواصل االجتامعي، 
الذي  الصحفي  الحوار  من  جانبًا 
برس« مع  »أسوشيتيد  وكالة  تجريه 
نيويورك؛  يف  شكري  سامح  الوزير 
سد  من  مرص  موقف  عن  للحديث 

النهضة.
#أسوشيتد_برس تجري حواراً صحفياً 
#سامح_شكري  الخارجية  وزير  مع 
من  مرص  موقف   .. نيويورك  يف 
 AP@سد_النهضة يف قلب النقاش#

pic.twitter.com/auuhgYFbrh
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ــر  ــري، وزي ــك ــح ش ــه ســام ــوج  وت
بالواليات  نيويورك  إىل  الخارجية، 
التحضري  األمريكية يف إطار  املتحدة 
للجلسة املقرر عقدها ملجلس األمن 
سد  قضية  لتناول  املتحدة  باألمم 
بناًء  تعقد  والتي  اإلثيويب،  النهضة 

عىل طلب مرص والسودان.
الزيارة  خالل  شكري  الوزير  ويعقد 
واالجتامعات  اللقاءات  من  سلسلة 
الوزراء،  نظرائه  من  بعدد  املكثفة 
األعضاء  للدول  الدامئني  واملندوبني 

وزير الخارجية يوضح موقف مصر من سد 
النهضة خالل حوار ألسوشيتيد برس

وضع خريطة باإلمكانات املتاحة ملواجهة الكوارث 
واألزمات بشمال سيناء

محافظ القليوبية ومدير تعليم القليوبية يتابعان 
االستعدادات الستقبال 34 ألف طالب وطالبة 

ألداء إمتحانات الثانوية العامة

سكرتري  الغندور  أسامه  العميد  عقد 
عام املحافظة اجتامًعا ، بحضور مديري 
إدارات األزمات ومركز املعلومات ومركز 
وعدد  الدولة  وأمالك  املرافق  شبكات 
وضع  ملناقشة  املعنية،  اإلدارات  من 

الفتاح  عبد  الرئيس  لتوجيهات  تنفيذاً 
القائد  الجمهورية،  رئيس  السييس، 
األعىل للقوات املسلحة، وىف إطار دعم 
السوداىن  الشعب  مع  مرص  وتضامن 

الشقيق ىف مختلف املحن واألزمات.

باملحافظة  املتاحة  باإلمكانات  خريطة 
ملواجهة الكوارث واألزمات.

أن  عيل  املحافظة،  عام  سكرتري  وأكد 
واملعلومات  البيانات  تضم  الخريطة 
السكان  عدد  مثل  باملحافظة  الخاصة 

اإلدارية  والحدود  واملوقع  واملساحة 
الجغرافية  والطبيعة  والسواحل 
املتاحة  اإلمكانات  بجانب   ، والسكانية 
الجهات  مختلف  يف  األزمات  ملواجهة 

واملصالح الحكومية.
أن  املحافظة،  عام  سكرتري  أضاف 
الخريطة تضم األماكن الهامة والحيوية 
التلفزيوين  واإلرسال  اإلذاعة  كمبني 
والرصف  واملياه  الكهرباء  ومحطات 
اإلسعاف  ونقاط  واملستشفيات  الصحي 
والدفاع املدين والحريق ومراكز الشباب 
لإليواء  كأماكن  املخصصة  واملدارس 

خالل األزمات وغريها.
وأشار سكرتري املحافظة، عيل وضع عدة 
سيناريوهات خاصة بالكوارث واألزمات 
التي من املمكن أن تشهدها املحافظة، 
وخاصة السيول، من خالل التنسيق بني 
مع  التنسيق  فضاًل عن  الجهات،  جميع 

محافظات الجوار.

الهجان  الحميد  عبد  اللواء  إستعرض 
يارس  الدكتور  مع  القليوبية  محافظ 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  وكيل  محمود 
والتعليم  الرتبية  مديرية  استعدادات 
والتي  العامة،  الثانوية  امتحانات  ألداء 
من املقرر أن تبدأ السبت املقبل، حيث 
املحارض  عىل  القليوبية  محافظ  أطلع 
التنسيقية التي تم توقيعها مع مديرية 
الالزمة  الحامية  لتوفري  القليوبية  أمن 
وتأمني اللجان، مديرية الصحة والتأمني 
كل  داخل  طبيب  لتوفري  الصحي 
املواد  لتوفري  التموين  مديريات  لجنة، 
مديرية  بالسيارات،  الخاصة  البرتولية 
الكهربايئ  التيار  لتأمني وصول  الكهرباء 
أثناء عمل اللجان، التنسيق مع الرشكة 
وصول  لضامن  لالتصاالت  املرصية 
األريض عىل  والتليفون  اإلنرتنت  خدمة 
الفايرب  خطوط  وتأمني  ساعة   24 مدار 
اإلسعاف  مرفق  مع  التنسيق  باللجان، 
محيط  يف  اإلسعاف  سيارات  لتمركز 
التنسيق  جانب  إىل  ذلك  اللجان، 
باملحافظة  امليكانيكية  الحملة  مع 
للمرور  سيارة   75 لتوفري  واملديريات 

عىل اللجان.

فيصل ابو هاشم شمال سيناء

القليوبية : محمد فايز

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تجهيز 135 
لجنة منها لجنة ملدارس STEM ولجنة 
ألف   34 الستقبال  وذلك   ، للمكفوفني 
عدد  تجهيز  جانب  إىل  وطالبة  طالب 
24 اسرتاحة للسادة املراقبني متوفر بها 

كافة وسائل اإلعاشة.
كام عرض وكيل وزارة الرتبية والتعليم ما 
اتخذته املديرية من إجراءات الستقبال 
مارثون امتحانات الثانوية العامة الدور 
األول 2020 -2021 وعىل رأسها التأكد 
من سالمة وتأمني مركز توزيع األسئلة، 
تجهيز االسرتاحات باألثاث الالئق وسبل 
السادة  الستقبال  املناسبة  اإلعاشة 
اللجان  جميع  عىل  ،املرور  املعلمني 
عىل  للوقوف  املديرية  داخل  املرشحة 
 ، بها  االمتحان  ألداء  صالحيتها  مدى 
اللجان  فرش  الحجرات،  وتعقيم  تطهري 
من  والتأكد   ، فقط  طالب   14 بعدد 
املوجودة  األرضية  التليفونات  صالحية 
مبقار لجان سري امتحان الثانوية العامة 
عىل  اليومية  املتابعة  جانب  إىل  ،ذلك 
اإلنرتنت  خدمة  لصالحية  الساعة  مدار 

يف مقار اللجان اإللكرتونية.

رضورة  عيل  الهجان  أكد  جانبه  ومن 
واالحرتازية  الوقائية  اإلجراءات  تطبيق 
ملواجهة انتشار فريوس كورونا املستجد 
طالب   14 عن  الطالب  عدد  يزيد  وأال 
املحافظ،  وجه  كام  اللجنة،  داخل 
لعمل  واألحياء  املدن  رٔوساء  السادة 
دخول  لتنظيم  الفراشة  من  آمن  ممر 
املايض  بالعام  أسوة  اللجان  إىل  الطلبة 
ومنع  اللجان  محيط  يف  األسواق  ومنع 
نظافة  عىل  والحرص  الجائلني  الباعة 

محيط اللجان.
العامة  الثانوية  امتحانات  أن  يذكر 
ستبدأ يوم السبت القادم وتنتهي يوم 2 
 STEM أغسطس و 5 أغسطس ملدارس

و 3 أغسطس ملدارس املكفوفني.

الصحة: نستهدف إنتاج 80 مليون جرعة لقاح كورونا 
بنهاية 2021 لتطعيم 40 مليون مواطن

الوزراء  مجلس  اجتامع  خالل 
الذي ُعقد اليوم برئاسة الدكتور 
استعرضت  مدبوىل،  مصطفى 
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة 
املستجدات  آخر  والسكان، 
فريوس  أزمة  بالتعامل  الخاصة 
وتصنيع  توريد  وموقف  كورونا، 
اللقاحات املضادة لهذا الفريوس.
مستهل  ىف  الوزيرة،  وأشارت   
استعراضها للموقف إىل حدوث 
اإلصابة  معدالت  ىف  انخفاض 
معدالت  وكذا  كورونا،  بفريوس 
الوفاة به، موضحة معدل التغيري 
باملحافظات  اإلصابات  أعداد  ىف 

خالل األسبوع الوباىئ الـ 26.
زايد،  هالة  الدكتورة  وتناولت 
لقاح  تصنيع  ىف  الدولة  جهود 
محلياً،  كورونا  لفريوس  مضاد 
مع  والتنسيق  بالتعاون  وذلك 
الصينية، منوهة  رشكة سينوفاك 
ىف هذا الصدد إىل زيارة الدكتور 
مصنع  إىل  مدبوىل  مصطفى 
رشكة فاكسريا، ليشهد إنتاج أول 
اللقاح،  هذا  من  جرعة  مليون 
املستهدف  من  أنه  إىل  مشرية 
بنهاية  جرعة  مليون   80 إنتاج 
العام الحاىل، لتطعيم 40 مليون 
مواطن، مستعرضة بيانا بكميات 

سينوفاك  لقاح  من  الخام  املواد 
ومواعيد  توريدها  املقرر 

استالمها.
موقف  إىل  الوزيرة  وتطرقت 
اإلصابات بالفريوس عىل مستوى 

دول العامل ىف ظل املتحور دلتا.
موقف  الوزيرة،  تناولت  كام 
جائحة  ظل  ىف  األكسجني  توافر 
إجامىل  أن  موضحة  كورونا، 
بلغ حوايل  املخزون االسرتاتيجى 
تم  أنه  مؤكدة  لرت،  مليون   2.3
الوصول اىل مرحلة االستقرار ىف 

اإلمداد لألكسجني السائل.

باألمم  واملسئولني  ــن،  األم مبجلس 
عىل  التأكيد  إلعادة  وذلك  املتحدة، 
قضية  تجاه  الثابت  املرصي  املوقف 
رضورة  عىل  والقائم  النهضة  سد 
حول  ملزم  قانوين  التفاق  التوصل 
مصالح  يراعي  السد  وتشغيل  ملء 
مرص  حقوق  ويحفظ  الثالث  الدول 

ومصالحها املائية.
#أسوشيتد_برس تجري حواراً صحفياً 
مع وزير الخارجية #سامح_شكري يف 
#سد_ من  مرص  موقف   .. نيويورك 
AP pic.@النقاش قلب  يف  النهضة 

twitter.com/auuhgYFbrh

بتوجيهات من الرئيس السيسى..
مصر ترسل مساعدات طبية

 لألشقاء فى جمهورية
السودان.. 
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الوزراى  االجتامع  انعقاد  بعد 
رشق  ــاز  غ ملنتدى  الخامس 
القاهرة  ىف  أمــس،  املتوسط، 
وفيام  العربية  مرص  بجمهورية 
ييل أهم املعلومات املتعلقة به 

وكانت كالتاىل..
طارق  املهندس  برئاسة  1-عقد 
ــروة  ــر الــبــرتول وال ــال، وزي امل
باعتبارة  املـــرصى  املعدنية 
الرئيس الحاىل لالجتامع الوزارى 

ملنتدى غاز رشق املتوسط.
الطاقة  وزراء  االجتامع  2-حرض 
للدول  الخارجية  والعالقات 
القربىص  للمنتدى،  املؤسسني 
واليوناىن  والفرنىس  املرصى  و 
واالردىن  وااليطايل  واالرسائيىل 
والفلسطينى باالضافة إىل نائب 
االمريىك  الطاقة  وزير  مساعد 

كمراقب.
3-أكد أعضاء املنتدى واملراقبون 
باستمرار  التزامهم  عىل  مجدداً 
اهداف  تحقيق  نحو  التعاون 

10 معلومات عن االجتماع الوزارى 
الخامس ملنتدى غاز املتوسط

حقوق  ــرتام  احـ مــع  املنتدى 
مواردهم  ىف  املنتدى  اعضاء 
القانون  مع  بالتوافق  الطبيعية 

الدوىل.
هامة  خطوة  االجتامع  4-شهد 
طارق  املهندس  توقيع  وهى 
الرئيىس  املقر  اتفاقية  عىل  املال 
ملنتدى غاز رشق املتوسط نيابة 
عن مرص و اسامة مبارز القائم 
باعامل االمني العام بالنيابة عن 

املنتدى.
تطورات  االجتامع  ناقش   -5
انشطة املنتدى ومنها التطورات 
العمل  مبجموعات  املتعلقة 
خالل  انشائها  تم  التى  االربعة 
االجتامع الوزراى الرابع ىف مارس 
ىف  تحقق  الذى  والتطور   2021
دراسة “الغاز الطبيعى االقليمى 
وتوازن العرض والطلب ىف سوق 
بدعم  الطاقة” والتى تتم حالياً 

من االتحاد االوروىب.
خالل  املنتدى  اعضاء  وافق   -6

ورحبوا  ــاالجــامع  ب ــامع  االجــت
واالتحاد  الدوىل  البنك  بطلب 
االوروىب عىل االنضامم للمنتدى 

بصفة “مراقب”.
7- شهد االجتامع اطالق املوقع 
للمنتدى  الرسمى  االلكرتوىن 
رسمية  منصة  اول  ليكون 
لعرض  للتواصل  للمنتدى 

انشطة املنتدى للعامل اجمع.
اوراق  عىل  االجتامع  صدق   -8

انشاء االمانة العامة للمنتدى.
9- املوافقة عىل الجدول الزمنى 
الدائم  الــعــام  ــني  االم لتعيني 
 ،2022 يناير  ىف  سيبدأ  والذى 
املنتدى  ميزانية  إىل  باالضافة 

لعامى 2021 و2022.
10- وافق الوزراء عىل االنشطة 
وخارطة  للمنتدى  القادمة 
الطريق وعقد االجتامع الوزارى 
الربع  خالل  القاهرة  ىف  القادم 

االخري من عام 2021.

وزيرة  السعيد،  هالة  الدكتورة  شاركت 
التخطيط والتنمية االقتصادية يف ورشة 
األعىل  املجلس  نظمها  التي  العمل 
لتنظيم اإلعالم تحت عنوان “30 يونيو 
قبل  ما  سنوات  يف  وطن…قراءة  ثورة 
بالذكرى  االحتفال  مبناسبة  الثورة” 

الثامنة لثورة 30 يونيو.
وزيرة  القباج،  نيفني  بحضور  وذلك 
مختار  ومحمد  االجتامعي،  التضامن 
والدكتور أرشف  األوقاف،  وزير  جمعة، 
والرياضة،  الشباب  وزير  صبحي، 
األعىل  املجلس  رئيس  جرب،  وكرم 
كبار  اإلعالم ونخبة متميزة من  لتنظيم 
النواب  مجليس  وأعضاء  السياسيني 
الصحفية  املؤسسات  ورؤساء  والشيوخ 
واإلعالمية البارزة واألكادمييني والخرباء.
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وزيرة التخطيط اثناء كلمتها
الدكتورة  استعرضت  كلمتها  وخالل 
التنموية  التجربة  تطور  السعيد  هالة 
ملرص يف األعوام السبعة األخرية، مشرية 
واالقتصادية  السياسية  التحديات  إىل 
التي شهدتها مرص  الكبرية  واالجتامعية 
الدولة  أن  موضحة   ،2011 عام  منذ 
 2016 يف   2030 مرص  رؤية  أطلقت 
األهداف  من  الوطنية  النسخة  لتمثل 
املستدامة،  التنمية  لتحقيق  األممية 

وبرامج  لخطط  املنظم  العام  واإلطار 
العمل املرحلية خالل السنوات املقبلة، 
اإلصالحات  من  العديد  تنفيذ  تم  كام 
املرحلة  إطار  الترشيعية واملؤسسية يف 
لإلصالح  الوطني  الربنامج  من  األويل 
االقتصادي واالجتامعي، حيث استهدف 
الربنامج تحقيق االستقرار عىل املستوى 
واملستدام،  الشامل  والنمو  الكيل 
عىل  بالرتكيز  الدولة  توّجه  من  انطالقًا 
زيادة االستثامرات العامة لتهيئة البنية 
التحتية لتكن أكر تحفيزًا للمستثمرين 
املحليني واألجانب، مبا يسهم يف تحقيق 
النمو االقتصادي املستدام وخلق فرص 

العمل.
اعتمدت  الدولة  أن  السعيد  وتابعت 
الترشيعية  اإلصالحات  من  مجموعة 
االستثامر  قانون  مثل  واملؤسسية، 
الصناعية،  الرتاخيص  وقانون  الجديد، 
وقانون  املنافسة،  حامية  وقانون 
وقانون  الِصَغر،  متناهي  التمويل 
وقانون  السوق،  من  والخروج  اإلفالس 
والصغرية،  املتوسطة  املرشوعات  تنمية 
تنظيم  قانون  تعديالت  جانب  إىل 
مرشوعات  يف  الخاص  القطاع  مشاركة 
واملرافق  والخدمات  األساسية  البنية 
لسنة   67 رقم  بقانون  الصادر  العامة، 
قيام  الجهود  تلك  إىل  ويضاف   .2010
الدولة بتشكيل لجنة مشرتكة دامئة من 

خطة  لوضع  والتخطيط  املالية  وزاريت 
باملرشوعات املستقبلية القابلة للتنفيذ 
فحص  معايري  ووضع  املشاركة،  بنظام 
للطرح  القابلة  املرشوعات  واختيار 

باملشاركة مع القطاع الخاص.
 at 06-07-2021 WhatsApp Image

(1) PM 3.54.53
األعىل  املجلس  رئيس  التخطيط  وزيرة 

لتنظيم اإلعالم
اإلجاملية  التكلفة  إىل  السعيد  وأشارت 
للمرشوعات املُنتهية والجاري تنفيذها 
خالل  جنيه  تريليون   4.4 نحو  تبلغ 
 ،(2021 يونيو   –  2014 (يوليو  الفرتة 
تنفيذ  من  االنتهاء  بالفعل  تم  حيث 
جنيه  تريليون   2.4 بقيمة  مرشوعات 
محافظات  جميع  يف  قطاع   22 يف 
تصّدر  إىل  أشارت  كام  الجمهورية، 
التكلفة  حيث  من  االستثامرات،  قامئة 
قطاع  املنفذة،  للمرشوعات  الكلية 
بلغت  حيث  املعدنية  والروة  البرتول 
تريليون   1.2 القطاع  يف  االستثامرات 
والذي  الكهرباء،  قطاع  يليه  جنيه، 
للمرشوعات  الكلية  التكلفة  بلغت 
املُنفذة فيه 403 مليار جنيه، ونتج عن 
مرص  ترتيب  ارتفاع  املرشوعات  هذه 
من  الكهرباء  عىل  الحصول  مؤرش  يف 
املركز 145 عام 2015 إىل املركز 77 عام 

.2019

وزيرة التخطيط: االنتهاء من تنفيذ مرشوعات 

بقيمة 2.4 تريليون جنيه ىف 22 قطاعا

وتطوير  اإلسكان  قطاع  وحول 
أن  السعيد  أوضحت  العشوائيات، 
املُنفذة بلغت 225  تكلفة املرشوعات 
اإلنتاجية  الطاقة  وزيادة  جنيه،  مليار 
 7.7 مبقدار  الرشب  مياه  ملرشوعات 
هذه  عن  ونتج  م3/يوم،  مليون 
يف  مرص  ترتيب  تحسن  املرشوعات 
تقرير التنافسية العاملية (محور البنية 
التحتية)، من املركز 114 عام 2014 إىل 
إىل  أشارت  كام   ،2019 عام   52 املركز 
التي تم تنفيذها يف قطاع  املرشوعات 
ونتج  جنيه،  مليار   117 بقيمة  النقل 
عن ذلك تحّسن ترتيب مرص يف مؤرش 
جودة الطرق من املركز 118 عام 2014 

إىل املركز 28 عام 2019.
وفيام يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم 
الوزيرة إن قيمة  قبل الجامعي، قالت 
 51 حوايل  بلغت  املنفذة  املرشوعات 

وإحالل  إنشاء  عنها  نتج  جنيه،  مليار 
جميع  يف  فصل  ألف   67 وتوسعة 
محافظات  بكافة  التعليمية  املراحل 
 393 وتطوير  وإنشاء  الجمهورية، 
ومركز  صحية  وحدة  و104  مستشفى 
املاضيني،  العامني  خالل  أرسة  طب 
وغريها من املرشوعات القومية الكربى 

ذات األثر االقتصادي واالجتامعي.
كام نوهت وزيرة التخطيط إىل الجهود 
األخرية  السبعة  األعوام  يف  املبذولة 
االقتصاد  تحقيق  يف  أسهمت  والتي 
قبل   – ملموسة  إنجازاٍت  املرصي 
بداية أزمة كورونا – كِثامر لإلصالحات 
االقتصادية الجادة التي نفذتها الدولة، 
بلغ  اقتصادي  منو  معدل  سّجل  حيث 
كام حققت  كورونا.  جائحة  قبل   %5,6
يفوق  إنجازاً  األزمة  بداية  قبل  مرص 
ُمستهدفات رؤية مرص 2030 يف العديد 

األساسية  البنية  منها  الـُمؤرّشات،  من 
للمواطنني، وخدمات  الخدمات  وتوافر 
الصحي،  والرصف  الرشب،  مياه 
األساسية،  البنية  وجودة  والكهرباء، 

وتنافسية السفر والسياحة.
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جانب من املشاركني

وحول خطط وبرامج الدولة املستقبلية 
أشارت  اإلصالح،  مسرية  الستمرار 
التنمية  خطة  استهداف  إىل  السعيد 
االقتصادية واالجتامعية للعام املايل 21/ 
وإطالق   ،%5.4 يبلغ  منو  معدل   2022
الهيكلية،  لإلصالحات  الوطني  الربنامج 
تنويع  الربنامج  استهداف  عىل  مؤكدة 
املرصي  االقتصاد  يف  اإلنتاج  هيكل 
القطاع  دور  وتنمية  مرونته،  وزيادة 
الفني،  بالتعليم  واالهتامم  الخاص، 

عىل  البرتول  قطاع  حظى 
القيادة  من  كبري  اهتامم 
وضع  خالل  من  السياسية، 
لتنفيذ  طموحة  خطط 
املرشوعات،  من  العديد 
من  البرتول  قطاع  ليصبح 
االقتصاد  اعمدة  اخد 
تعزيز  ىف  ليساهم  املرصى، 
البرتول  من  مرص  موارد 
والغاز ورفع معدالت اإلنتاج 
من  الذاىت  االكتفاء  وتحقيق 

الغاز
البرتول  قطاع  حظى  وقد 
عىل نصيب االسد من حجم 
االستثامرات الحكومية خالل 
قطاعات  ليتصدر  سنوات   7
التكلفة  حيث  من  الدولة 
املنفذة  للمرشوعات  الكلية 

من  الفرتة  خالل  مرص  ىف 
يوليو 2014 – يونيو 2021

التخطيط  وزارة  واوضحت 
ىف  االقتصادية  والتنمية 
البرتول  قطاع  ان  لها  تقرير 
تصدر باقى قطاعات الدولة 
تريليون   1.2 بلغت  بتكلفة 
من  العديد  لتنفيذ  جنيه، 

املرشوعات الكربى .
التى  املرشوعات  أهم  وعن 

تم تنفذها
1-مرشوع تنمية حقل ظهر، 
 2.7 تبلغ  إنتاجية  بطاقة 

مليار قدم 3 /يوم
شامل  حقول  تنمية   -2
اإلسكندرية وغرب دلتا النيل 
( املرحلة الثانية حقيل جيزة 
وفيوم )، بطاقة إنتاجية 0.7 

مليار قدم 3 /يوم
(نورس/أبو  غاز  خط   -3
املايض/ الجميل)، بطول 128 

كم
الرشكة  مصفاة  4-إنشاء 
مبسطرد  للتكرير  املرصية 
 4.7 إنتاجية  بطاقة   ،ERC
املنتجات  من  طن  مليون 

البرتولية سنويًا
غرب  حقول  5-تنمية 
العميقة  باملياه  الدلتا 
املرحلة  املتوسط  بالبحر 
مليون   350 بطاقة  ب)،   9)
هذه  عن  ونتج  يوم،  قدم3/ 
االكتفاء  تحقيق  املرشوعات 
الطبيعي،  الغاز  من  الذايت 
مليون   5 لحوايل  وتوصيله 

وحدة سكنية.

البرتول يحظى بنصيب األسد فى تكلفة 
املشروعات بـ1.2 تريليون جنيه خالل 7 سنوات

تابع ص  9
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تتمه ص  3

احالم ضائعة يف واقع السودان املعاصر

..بقلم االعالمي /عادل رستم

وهناك يف رشق العامل وغربه وباموال 
ضخمة …

السؤال
تبقى  …اما  يوما  نستيقظ  هل 

الكلامت جمل نرددها يف احالمنا.
عادل رستم

نلحظ  معاش  لواقع  جديدة  خريطة 
يف  جغرافية  مساحة  يف  تفاصيلة 
..بدأت  سنوات  منذ  االهمية  منتهي 
واليوم  جنوبه  يف  للسودان  بدولة 
يتم استكامل جزء اخر من السيناريو 
النيل  بواليتى  الذاىت  الحكم  بإعالن 
السودان  ىف  كردفان  وجنوب  االزرق 
زعامءالحركات  باقى  يشجع  مام 
تفتيت  طريق  للسريعىل  االنفصالية 
شديدة  بدقة  له  الدولةواملخطط 

وبالقلم واملسطرة ..
لخطة  مرحلة  تكون  ان  التعدو  هي 

وضعت باحكام لعاملنا العريب
بعضة كان بصنع الخارج

غالبه بصنعنا نحن..
بكل  تنفيذة  يتم  السيناريو  ومازال 
الزمن  وال  ..ونحن  وبتوقيتاته  بنوده 

يستطيع ايقافه عىل االقل يف حارضنا
تنهب الروات
وتضيع االرض

وتغيب الطموحات
وعدونا يرقب فقط التحرك من نقطة 

الخرى
وسنظل نبيك الضياع

ولن نتعدى مرحلة التوصيف
برغم ان احدى الحلول الغائبة

البرتول  برئ  هو  السودان  يكون  ان 
الجديد يكفينا من تأمني غذائنا

اقتصاديات  باء  الف   … االقل  عىل 
الدول

ثروات عاملنا يف بنوك االعداء لنامئهم

ونحن نغط يف نوم عميق
عنارص  االفدنة  وماليني  خصبة  ارض 
زراعي  وتصنيع  زراعية  ملرشوعات 
اي  خيال  …تفوق  حيوانية  وثروات 

مستثمر …
هنا  مرشوعات  عن  ونقرأ  نسمع  ثم 

فرص  وخلق  االحتوايئ  النمو  وتشجيع 
وتطوير  وتنويع  وُمنِتجة،  الئقة  عمل 
االستثامر  مناخ  وتحسني  اإلنتاج  أمناط 
وبيئة األعامل وتوطني الصناعة املحلية 

وزيادة تنافسية الصادرات املرصية.
تسعى  الدولة  إن  السعيد  وقالت 
االستثامرات  إلتاحة  الجهود  ملواصلة 
الالزمة لتحسني جودة الحياة للمواطنني، 
املبادرات  العديد من  تنفيذ  من خالل 
التنموية، تأيت عىل رأسها ُمبادرة “حياة 
األوىل  املرحلة  إطالق  تم  التي  كرمية” 
 375 واستهدفت   ،2019 يناير  يف  منها 
خفض  يف  املبادرة  وأسهمت  قرية، 
بنسبة  القرى  بعض  يف  الفقر  معدالت 
11 نقطة مئوية، كام نتج عنها تحسن 
معدل إتاحة الخدمات األساسية بحوايل 
كام  القرى،  بعض  يف  مئوية  نقطة   50
أسهمت يف التخفيف من حدة تأثريات 
مليون   4.5 حياة  عىل  كورونا  فريوس 
مواطن، مشرية إىل إدراج املبادرة ضمن 
 SDGs Goodأفضل املامرسات الدولية
Practices  عىل منصات األمم املتحدة، 
أهداف  من  العديد  مع  تتالقى  حيث 
التنمية املستدامة األممية، مع مرشوع 
املحلية  التنمية  وبرنامج   ،2030 رواد 
املتكاملة  واملنظومة  مرص،  بصعيد 

االستثامرية  الخطة  ومتابعة  إلعداد 
املرحلة  إطالق  تم  أنه  متابعة  للدولة، 
املرشوع  إطار  يف  املبادرة  من  الثانية 
املرصي،  الريف  لتنمية  القومي 

لتستهدف كل قرى الريف املرصي.
إطار  يف  أنه  إىل  الوزيرة  وأشارت 
مبتكرة  أساليب  إلطالق  الدولة  سعي 
مع  الرشاكة  وتعزيز  التنمية  لتمويل 
الصندوق  إنشاء  تم  الخاص،  القطاع 
يف  وذلك   ،2018 يف  السيادي  مرص 
ليصبح   ،″2030 مرص  “رؤية  إطار 
خالل  من  قادر،  كبري  اقتصادي  كيان 
محلية  ومؤسسات  رشكات  مع  الرشاكة 
استثامرية  فرص  خلق  عىل  وعاملية، 
الصناعات  مثل  واعدة،  قطاعات  يف 
الكياموية  الصناعات  خاصة  التحويلية 
واألدوية،  والهندسية،  والبرتوكياموية، 
الزراعي،  والتصنيع  الغذائية  واملنتجات 
والخدمات  التجارة  قطاع  إىل  باإلضافة 
اللوجستية، وقطاع الخدمات األساسية، 
مثل التعليم والصحة واألنشطة املٌكّملة 

لهام، وتكنولوجيا املعلومات.
ممثلة  الحكومة،  إقرار  إىل  أشارت  كام 
وثيقة  والبيئة،  التخطيط  وزاريت  يف 
“معايري االستدامة البيئية، والتي تهدف 
الخرضاء  املرشوعات  ِحّصة  زيادة  إىل 
حيث  للدولة،  االستثامرية  الخطة  يف 

ُمضاعفة  استهداف  عىل  الدولة  تِحرص 
من  الخرضاء  العامة  االستثامرات  نسبة 
خطة  يف   %30 إىل   2021/20 عام   %15
بنهاية   %50 لتُصِبح   ،2022/21 عام 
رؤية  إطار  يف  وذلك   ،2025/24 عام 
األخرض،  للتعايف  الحكومة  وتوّجهات 
الرشق  منطقة  يف  السبق  ملرص  وليكون 
الدولة،  تخضري خطة  مجال  يف  األوسط 
السندات  مرص  إطالق  إىل  مشرية 
وزاريت  بني  التعاون  الخرضاء، من خالل 
واملالية،  االقتصادية  والتنمية  التخطيط 
بقيمة 750 مليون دوالر، لتوفري التمويل 
يجعلها  مام  الخرضاء،  للمرشوعات 
املجال  هذا  يف  الرائدة  الدول  إحدى 

بالرشق األوسط وأفريقيا.
وزيرة التخطيط هالة السعيد

من  عدد  بتنفيذ  القيام  أكدت  كام 
مرشوعات البنية التحتية، بهدف خفض 
االنبعاثات مثل: منظومة النقل الجديدة 
الكهربائية  القطارات  ومرشوعات 
ومرشوعات  الرسعة،  فائقة  والقطارات 
الطاقة الجديدة واملتجددة (أكرب مزرعة 
للطاقة الشمسية يف العامل مبنطقة بنبان 
من  الطاقة  توليد  ومرشوعات  بأسوان، 
خليج  مبنطقة  الزيت  جبل  يف  الرياح 
السويس)، وتنفيذ عدد من املرشوعات 

للتكيُّف مع تغرّي املناخ.

وزيرة التخطيط: االنتهاء من تنفيذ مرشوعات 

بقيمة 2.4 تريليون جنيه ىف 22 قطاعا
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فرد  لكل  الهضمي  الجهاز  يتأثر 
التي  واألطــعــمــة  حياته  بنظام 
طرق  اتبــاع  فإن  وبالتايل  يتناولها، 
من  الهضم  صحة   لتحسني  معينه 
ليعمل  الجهاز  هذا  مساعدة  شأنه 
الصحة  تحسني  إىل  إضافة  بكفاءة، 
اإلنسان،  العامة  لجسم  العامة 
األطعمة  تناول  الطرق  هذه  ومن 
القابلة  األلياف  عىل  تحتوي  التي 
القابلة  غــري  ــاف  ــي واألل لــلــذوبــان، 
تنظيم  عىل  تساعد  والتي  للذوبان، 
امتصاص  طريق  عن  األمعاء  حركة 
مستوى  وخفض  الرباز،  وتليني  املاء 
بالدم،  السكر  وتنظم  الكوليسرتول، 
العديد من  األلياف يف  وتوجد هذه 
سنذكر  والحبوب،  والخضار  الفواكه 
فللحفاظ  املقال.  هــذا  يف  بعضها 
يوىص  الهضمي،  الجهاز  صحة  عىل 
بإضافة هذه األطعمة التالية للحمية 
تعترب  والتي  الشيا،  بذور  الغذائية: 
وأحامض  لأللياف،  ممتازاً  مصدراً 

أوميجا-3 الدهنيّة، واملعادن، واملواد 
توفر  أنها  كام  لألكسدة،  املضادة 
اليومية  الكمية  من   %33 نسبته  ما 
املويص بها من األلياف، مام يجعلها 
قادرة عىل عالج االلتهابات، وخفض 
وظيفة  وتنظيم  الكولسرتول،  نسبة 
الهند  جوز  زيت  ويحتوي  األمعاء. 
للميكروبات،  مضادة  خصائص  عىل 
أن  ميكن  والتي  دهنية،  وأحــامض 
والجهاز  الهضم،  عملية  تحسن 
أن  كام  الغذايئ،  والتمثيل  املناعي، 
تناول الكوسا يعطي شعوراً باالمتالء، 
ويعمل عىل ترطيب البرشة، ويحسن 
عملية الهضم، ومينع تكون السموم 
يف  االستقرار  من  للرسطان  املسببة 
القولون، حيث أنها تعمل عىل تطهري 
األمعاء؛  وخاصة  الهضمي  الجهاز 
من  العايل  محتواها  بسبب  وذلك 
األلياف. أما التفاح فهو غني بالبكتني 
(ألياف قابلٌة للذوبان)، وبالتايل فإن 
تناوله يزيد من حجم الرباز، ولذلك 

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

أطعمة تساعد على تحسني صحة جهازك الهضمي
يستخدم يف عالج اإلمساك، واإلسهال، 
االلتهابات  خطر  من  يقلل  أنه  كام 
القولون.  التهاب  وكذلك  املعوية، 
ويساعد محتوى الشمر من األلياف 
الجهاز  وتحسني  اإلمساك،  منع  عىل 
يحتوي  الشمر  أن  كام  الهضمي، 
أيًضا عىل عامٍل مضاد للتشنج، الذي 
الجهاز  يف  امللساء  العضالت  يريح 
التي  األمراض  من  ويقلل  الهضمي، 
(مثل  الهضمي  الجهاز  يف  تحدث 
والنعناع  والتشنج).  البطن  انتفاخ 
مركٍب  ــٍت  زي عىل  يحتوي  ــذي  ال
يخفف  قد  والذي  املنثول،  يسمى 
العصبي،  الــقــولــون  ــراض  أعـ مــن 
وحركة  املعدة،  ومشاكل  واالنتفاخ، 
مريح عىل  تأثري  له  أن  كام  األمعاء، 
عضالت الجهاز الهضمي، مام يحسن 
عملية الهضم، وميكنه أن يخفف من 
عرس الهضم عن طريق ترسيع حركة 

الطعام خالل الجهاز الهضمي.

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

األساسية  املكونات  أحد  هو  املاء 
بدونه  العيش  ميكننا  وال  لجسمنا، 
يهدد  نقص  أي  فإن  وبالتاىل 
صحية  مضاعفات  ويسبب  حياتنا 
من  كثرية  أنواع  تنشأ  قد  خطرية، 
نقص  بسبب  الصحية  املضاعفات 
هناك  ذلك  ومع  الجفاف  أو  املاء 
الطبيعية  العالجات  من  العديد 
التي تساعدك عىل تعويض فقدان 
التقرير  وخالل  الجفاف.  أو  املاء 
التدابري  أفضل  عن  نتحدث  التاىل 
العالجية املنزلية للجفاف، وفًقا ملا 

.“onlymyhealth“ ذكره موقع
1. اللنب  الرائب:

غني  الجفاف،  ملحاربة  مفيد 
باملاغنيسيوم والبوتاسيوم، ويعوض 
جسمك  يفقدها  التي  املعادن 
أثناء الجفاف، كام أن  تناول اللنب 
تحسني  يف   كبري  دور  له  الرائب 
الهضم، والحد من التعرض لحدوث 

مشاكل  يف املعدة واألمعاء.
اللنب  الرائب

2. املوز:
املعادن  تفقد  يجعلك  الجفاف 
من  البوتاسيوم  مثل  األساسية 
بالبوتاسيوم  غنى  املوز  جسمك، 
تعويض  يف  يساعد  فهو  وبالتاىل 

البوتاسيوم املفقود من الجسم.
3. ماء جوز الهند:

بالجفاف  جسمك  يصاب  عندما 
من  كبرية  كميات  يفقد  فإنه 
الصوديوم والبوتاسيوم، يحمل ماء 
جوز الهند هذه العنارص الغذائية 

ويساعد عىل تعويض الجسم.
ماء جوز الهند
ماء جوز الهند
4. ماء الشعري:

ملساعدة  رائعة  وسيلة  يعترب 
العنارص  استعادة  عىل  جسمك 
غني  ألنه  املفقودة  الغذائية 

ومضادات  واملعادن  بالفيتامينات 
إذا كنت تفكر يف كيفية  األكسدة، 
عالج الجفاف لدى كبار السن، فإن 

ماء الشعري قد يساعد كثريا.
ماء الشعري

5. عصري التوت:
نسبة  عىل  الربى  التوت  يحتوى 
عالية من املاء، ويحتوى هذا التوت 
مناسبة  كمية  عىل  أيضا  الصغري 
يفقدها  والتي  وامللح،  السكر  من 

الجسم عندما تصاب بالجفاف.
عصري التوت الربي

6. ماء الليمون:
كميات  عىل  الليمون  يحتوى 
والبوتاسيوم  الصوديوم  من  وافرة 
ماء  رشب  يساعدك  واملاغنيسيوم، 
الليمون عىل تعويض هذه العنارص 
تشعر  ويجعلك  املفقودة  الغذائية 

بتحسن.
 ماء الليمون

إجــراء  أن  إىل  جديد  بحث  توصل 
دقائق  خمس  ملدة  يومية  تدريبات 
يوميًا ميكن أن يساعد يف الحفاظ عىل 
صحة القلب واألوعية الدموية، حيث 
تلك  بإجراء  االنتظام  نتائج  تظهر 
ملا  وفًقا  أسابيع،  غضون  يف  التامرين 

ذكره موقع “إكسربيس”.
توضح الدراسة  التي نرُشت يف مجلة 
جمعية القلب األمريكية أن مامرسة 
التامرين الرياضية ملدة خمس دقائق 
التي  اآلليات  مع  تتعارض  يوميًا 
التي  القلب  تساهم يف ضعف صحة 
العمر  مبتوسط  وثيًقا  ارتباطًا  ترتبط 

املتوقع.
بتامرين  القيام  أن  الدراسة  وجدت 
خفض  يف  يساعد  البسيطة  التنفس 
مستويات ضغط الدم وتحسني صحة 
وتظهر  الدموية  واألوعــيــة  القلب 

فوائدها يف غضون أسابيع.
أن  أيًضا  الــدراســة  أوضحت  فيام 
واملعروف  للوقت  املوفر  التمرين 
امللهمة  العضالت  قوة  تدريب  باسم 
من  يقلل   (IMST) املقاومة  عالية 
مخاطر اإلصابة بأمراض القلب هذه، 

باإلضافة إىل التامرين الهوائية.
يقول املؤلف الرئييس للدراسة دانيال 
املساعد  األبحاث  أستاذ  كريجيد، 
األعــضــاء  ــف  وظــائ علم  قسم  يف 
تدريبات  إجراء  ميكن  إنه  التكاميل، 
قوة العضالت امللهمة عالية املقاومة 
وأثناء  املنزل  يوميًا يف  دقائق   5 ملدة 
تساعد  حيث  التليفزيون،  مشاهدة 

تلك التامرين عىل االستنشاق بقوة.
فكانت  الجديدة،  للدراسة  بالنسبة 
عىل 36  ترتاوح أعامرهم بني 50 و 79 
عاًما، والذين يعانون من ضغط الدم 

االنقبايض فوق املعدل الطبيعي.
متارين التنفس

قوة  تدريبات  بعمل  نصفهم  قــام 
العضالت امللهمة عالية املقاومة ملدة 
ستة أسابيع ونصفهم فعلوا بروتوكواًل 
أقل  املقاومة  كانت  حيث  وهميًا 

بكثري.
املجموعة  شهدت  أسابيع،  ستة  بعد 
قــوة  لــتــدريــبــات  خضعت  ــتــي  ال
املقاومة،  عالية  امللهمة  العضالت 
االنقبايض   ــدم  ال ضغط  النخفاض 
مبقدار تسع نقاط يف املتوسط  ، وهو 
انخفاض يتجاوز عموًما ما تم تحقيقه 
من خالل امليش ملدة 30 دقيقة يوميًا 
عىل مدار 50 أيام يف األسبوع، كام أن 
تأثريات  أيًضا  يساوي  االنخفاض  هذا 
املستخدمة  الدوائية  األنظمة  بعض 

لخفض ضغط الدم.

صداع التوتر هو النوع األكر شيوًعا 
الذي  الشخص  ويشعر  الصداع،  من 
حول  ضغط  أو  بضيق  منه  يعاين 
أن  وميكن  الجانبني،  كال  من  جبهته 
يؤدى أيًضا إىل شعوره بأمل يف مؤخرة 
موقع  ذكره  ملا  وفًقا  والرقبة،  الرأس 

“تاميز أوف إنديا”.
2

اإلصــابــة بصداع  أســبــاب  مــا هــي 
التوتر؟

يحدث صداع التوتر بسبب تقلصات 
وميكن  والرقبة،  الرأس  عضالت  يف 
أن يحدث هذا الصداع أيًضا بسبب 

عدة عوامل أخرى:
لفرتة  النظر  بسبب  العني  إجهاد   –

طويلة إىل شاشة الكمبيوتر.
لساعات  القيادة  من  التعب   –

طويلة.
– رشب الكحول.

بعدوى  اإلصابة  أو  الربد  نزالت   –
الجيوب األنفية.

– قلة النوم بالقدر الكاىف.
– الجفاف بسبب قلة رشب املاء.

صداع التوتر
صداع التوتر

وجبات  تخطي  أو  جائًعا  البقاء   –
الطعام.

– نقص الحديد والفيتامينات.
– التدخني.

اإلجهاد  أو  العاطفية  املشاكل   –
العقيل أو اإلصابة باألمراض العقلية 

مثل االكتئاب.
اعراض صداع التوتر
أعراض صداع التوتر

ما هي أعراض صداع التوتر؟
وكأنه  عموًما  التوتر  صــداع  يبدو 
الجبهة،  حول  شديد  ضغط  رشيط 
الرأس  أن يحدث عىل جانبي  ميكن 
وقد ينترش إىل مؤخرة الرأس أحيانًا، 

ولعل أبرز أعراضه:
أو  الجبهة  حول  بأمل  الشعور   -1

مؤخرة الرأس.

2- أمل يف الرقبة والكتفني.
3- أمل خلف العينني.
4- اضطرابات النوم.

5- الشعور بالغضب بسهولة.
6- ترقق فروة الرأس والجبني.

صداع
صداع

النصفي  الصداع  بني  الفرق  هو  ما 
وصداع التوتر؟

أو  أملًا خفيًفا  يسبب  التوتر   صداع 
متوسطًا يف الرأس عىل عكس الصداع 
األمل  يكون  أن  ميكن  النصفي حيث 
شديًدا وقد تزيد حدته من التعرض 
ما  وهو  املزعجة  واألصوات  للضوء 
بصداع  اإلصابة  حالة  يف  يحدث  ال 

التوتر.
القيام  يــعــوق  ال  التوتر  صـــداع 
باألنشطة اليومية عىل عكس الصداع 
أملًا  الصداع  يسبب  الذي  النصفي 
إىل  يتطور  وقــد  ــرأس  ال يف  نابًضا 

الشعور بالقيء أو الغثيان.

هل تعانى من صداع التوتر؟ تعرف 
على األعراض واألسباب

دراسة: التمرين ملدة 5 دقائق يوميًا يحافظ 
على صحة القلب ويضبط ضغط الدم

6 مشروبات صحية لعالج الجفاف 
فى الصيف.. اللنب الرائب أبرزها
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توىل  أن  منذ  املرصية  الدولة  تعمل 
حكم  السيىس  الفتاح  عبد  الرئيس 
األثرية  باملشاريع  االهتامم  عىل  مرص 
الدولة  اسرتاتيجية  مع  متاشيًا  القومية، 
والحضارى  التاريخى  الرونق  الستعادة 
ما  ــراز  وإلب مرص،  ىف  األثرية  للمواقع 
تذخر به مرص من إرث ثقاىف كبري منذ 
الرئيس تعليامته  آالف السنني، فأعطى 
بإزالة كل العقبات وتوفري الدعم الكامل 
لتلك املرشوعات عىل أكمل وجه، والتى 
وتسهيل  املناطق  تطوير  إىل  تهدف 
الالزمة  الخدمات  السياح وتوفري  حركة 
السياحة  مبستوى  واالرتقاء  عناء،  دون 
عامليًا، ومن ضمن تلك املشاريع تطوير 

منطقة ميت رهينة.
مرشوع تطوير منطقة ميت رهينة

 30 ثورة  عقب  املرصية  الدولة  عملت 
يونيو عىل تطوير منطقة ميت رهينة، 
تحديد  التطوير  مرشوع  تضمن  حيث 
مبيت  املعابد  ملنطقة  الزيارة  مسارات 

مبعرض  الرشيف  األزهــر  جناح  يقدم 
العقيدة  ىف  كتابًا   16 لــزواره  الكتاب 
العلم  وطــالب  للباحثني  اإلسالمية، 
اإلسالمية،  العقيدة  ىف  وللمتخصصني 
أبرزهم  العلامء،  كبار  من  عدد  بأقالم 
الحرمني  وإمام  الغزايل،  اإلسالم  حجة 
ونور  الــرازي،  الدين  وفخر  الجويني، 
مصطفى  والشيخ  الصابوين،  الدين 
شلتوت،  محمود  والشيخ  الرازق،  عبد 
الشيخ  وفضيلة  الــخــرايش،  والشيخ 
محمد متوىل الشعراوي، وغريهم، وهى 

كالتايل:
كتاب “هوامش عىل العقيدة النظامية 
الجويني”، بقلم األستاذ  الحرمني  إلمام 
القويص،  الفضيل  عبد  محمد  الدكتور 
باألزهر،  العلامء  كبار  هيئة  عضو 
باب  التالية:  املباحث  الكتاب  ويتناول 
تعاىل،  عليه  يستحيل  ما  اإللهيات،  ىف 
النفسية،  الصفات  تعاىل،  له  يجب  ما 

صفات املعاين.
معرض الكتاب - االزهر
معرض الكتاب – االزهر

ىف  املاتريدية  املدرسة  “جهود  كتاب 
محمد  للدكتور  املعتزلة”،  عىل  الرد 
عىل  الكتاب  ويشتمل  الشحات،  سامل 
الرد  ىف  املاتريدية  جهود  األول:  بابني، 
عىل املعتزلة ىف مسائل اإللهيات، الثاين: 
جهود املاتريدية ىف الرد عىل املعتزلة ىف 

مسائل النبوات والسمعيات.
ىف  االقتصاد  عــىل  “هــوامــش  كتاب 
بقلم  الغزايل،  اإلسالم  لحجة  االعتقاد” 
الفضيل  عبد  محمد  الدكتور  األستاذ 
العلامء  كبار  هيئة  عضو  الــقــويص، 
املباحث  الكتاب  ويتناول  باألزهر، 
القبح  مفهوم  األفعال،  صفات  التالية: 

مبعرض  الرشيف  األزهر  جناح  يقدم 
العقيدة  ىف  كتابًا   16 لــزواره  الكتاب 
العلم  وطــالب  للباحثني  اإلسالمية، 
اإلسالمية،  العقيدة  ىف  وللمتخصصني 
أبرزهم  العلامء،  كبار  من  عدد  بأقالم 
الحرمني  وإمام  الغزايل،  اإلسالم  حجة 
ونور  الــرازي،  الدين  وفخر  الجويني، 
مصطفى  والشيخ  الصابوين،  الدين 
شلتوت،  محمود  والشيخ  الرازق،  عبد 
الشيخ  وفضيلة  الــخــرايش،  والشيخ 
وغريهم،  الشعراوي،  متوىل  محمد 

وهى كالتايل:
كتاب “هوامش عىل العقيدة النظامية 
إلمام الحرمني الجويني”، بقلم األستاذ 
القويص،  الفضيل  عبد  محمد  الدكتور 
باألزهر،  العلامء  كبار  هيئة  عضو 
باب  التالية:  املباحث  الكتاب  ويتناول 
تعاىل،  عليه  يستحيل  ما  اإللهيات،  ىف 
النفسية،  الصفات  تعاىل،  له  يجب  ما 

صفات املعاين.

معرض الكتاب – االزهر
ىف  املاتريدية  املدرسة  “جهود  كتاب 
محمد  للدكتور  املعتزلة”،  عىل  الرد 
عىل  الكتاب  ويشتمل  الشحات،  سامل 
الرد  ىف  املاتريدية  جهود  األول:  بابني، 
عىل املعتزلة ىف مسائل اإللهيات، الثاين: 
املعتزلة  الرد عىل  املاتريدية ىف  جهود 

ىف مسائل النبوات والسمعيات.
ىف  االقتصاد  عــىل  “هــوامــش  كتاب 
بقلم  الغزايل،  اإلسالم  لحجة  االعتقاد” 
الفضيل  عبد  محمد  الدكتور  األستاذ 
العلامء  كبار  هيئة  عضو  القويص، 
املباحث  الكتاب  ويتناول  باألزهر، 
القبح  مفهوم  األفعال،  صفات  التالية: 
والحسن  القبح  قضية  والــحــســن، 

العقلية تأييًدا وتفنيًدا.
الفوائِد  ىف  القديسية”  “األنوار  كتاب 
العقيدِة  ــاظ  ــف أل لحل  الخرشية 
السنونسية “، ألىب عبد الله محمد بن 
عبد الله الخراىش املالىك شيخ الجامع 

معرض الكتاب.. 16 كتابا فى العقيدة اإلسالمية فى جناح األزهر

مشروعات الدولة األثرية.. تطوير ميت 
رهينة لرصد تاريخ املدينة العريقة

والحسن، قضية القبح والحسن العقلية 
تأييًدا وتفنيًدا.

الفوائِد  ىف  القديسية”  “األنــوار  كتاب 
الخرشية لحل ألفاظ العقيدِة السنونسية 
الله  عبد  بن  محمد  الله  عبد  ألىب   ،“
األزهر،  الجامع  شيخ  املالىك  الخراىش 
ويتناول الكتاب املباحث التالية: أقسام 
املكلفني،  عىل  الواجب  العقيل،  الحكم 
ما  املعنوية،  الصفات  املعاين،  صفات 

يستحيل ىف حق الله، بيان النبوات.
معرض الكتاب - كتب
معرض الكتاب – كتب

األبهرى وفلسفته ىف  الدين  “أثري  كتاب 
اإللهيات”، للدكتور نارص محمد عطية، 
جامعة  والفلسفة،  العقيدة  مــدرس 
الوجود  قضية  الكتاب  ويتناول  األزهر، 
عند  وأقسامها  ومفهومها  وماهيتها 
والحدوث،  القدم  بني  العامل  األبهري، 
نظرية  ــكــان،  واإلم الــوجــوب  مفهوم 
وصفات  لذاته  الواجب  إثبات  العقول، 

الواجب لذاته.
ىف  الدين”،  أصول  ىف  “األربعني  كتاب 
الــرازي،  الدين  فخر  لإلمام  مجلدين، 
العامل،  حدوث  مسائل  الكتاب  ويتناول 
ومذاهب الناس ىف املعاد، وإثبات نبوة 
وعصمة  وسلم،  عليه  الله  صىل  محمد 
وشفاعة  األولياء،  وكرامات  األنبياء، 

النبي، واإلمامة.
مجلد  ىف  الهداية”،  ىف  “الكفاية  كتاب 
كبري، لإلمام نور الدين الصابوين، ويتناول 
املهمة  املباحث  من  ــدًدا  ع الكتاب 
القول  أبرزها:  والعقيدة،  العلم  لطالب 
الرسالة،  إثبات  ىف  القول  الصفات،  ىف 
القول ىف خواص النبوة ولوازمها، القول 
اإلمامة  ىف  القول  األولياء،  كرامات  ىف 

تابع ص  12

وتوابعها، القول ىف القضاء والقدر.
مجلد  ىف  التقديس”،  “تأسيس  كتاب   
كبري، لإلمام فخر الدين الرازي، ويتناول 

تأويل املتشابهات من األخبار واآليات.
املعرفية  ــى  ــوح ال “قــيــمــة  كــتــاب   
لألستاذ  الفالسفة”،  نظر  واختصاصه ىف 
الله،  حسب  إبراهيم  خالد  الدكتور 
بطنطا،  الدين  أصــول  بكلية  األستاذ 
ويتناول الكتاب القيمة املعرفية للوحى 
ىف نظر الفالسفة، درجة الوحى املعرفية 
مدى  الوسطى،  العصور  فلسفة  ىف 
الحديثة،  الفلسفة  ىف  للوحى  اليقني 
اختصاصات الوحى عند الفالسفة، وقفة 

مع املنكرين واملتشككني.
معرض الكتاب جناح األزهر
معرض الكتاب جناح األزهر

علم  نشأة  ــداف  وأه “عوامل  كتاب 
هاشم  يحيى  الدكتور  لألستاذ  الكالم”، 
االشتغال  حكم  ويتناول  فرغل،  حسن 
من  اإلسالمية  والعوامل  الكالم،  بعلم 
البحث ىف القرآن والسنة والنبوة، ومنو 
العقائد  وعوامل  اإلسالمية،  الحضارة 

املضادة والعوامل اإلنسانية.
اآلراء واملذاهب والفرق   كتاب “نشأة 
الكالمية”، لألستاذ الدكتور يحى هاشم 
عن  الحديث  ويشتمل  فرغل،  حسن 
النظر العقدى بني يدى رسول الله صىل 
والتابعني،  والصحابة  وسلم  عليه  الله 
والحديث عن  الخوارج،  والحديث عن 

الباحثني ىف القدر.
واإلســالم”،  والوحى  “الدين  كتاب   –
الرازق،  عبد  مصطفى  الشيخ  لفضيلة 
العالقة  ويتناول  األسبق،  األزهر  شيخ 
النظريات  وأهــم  والدين،  العلم  بني 
املعنى  بني  والعالقة  الوحي،  تفسري  ىف 

لبيع  سياحية  سوق  وإقامة  رهينة، 
للزوار  مركز  وإقامة  التذكارية،  الهدايا 
العريقة،  املنطقة  هذه  تاريخ  يحيك 
جنيه،  مليون   26 بلغت  بتكلفة 

وبالفعل تم افتتاحه ىف عام 2017.
مرص  عاصمة  املنطقة  هــذه  ومتثل 
القدمية يف بداية التاريخ املرصي، حيث 
عاصمة  “نعرمر”  مينا  امللك  اتخذها 
األبيض”  ملرص، وكانت تسمى “الجدار 
ثم “منف” فيام بعد، واستمرت أهميتها 
الدينية والتاريخية واإلسرتاتيجية طوال 
خرج  وقد  القدمية،  الفرعونية  العصور 
كان  الذي  الثاين  رمسيس  متثال  منها 
نقله إىل  موجوًدا مبيدان رمسيس وتم 

املتحف املرصي الكبري.
وتضم املنطقة معبد اإلله بتاح، ومعبد 
حاتحور،  اإللهة  ومعبد  التحنيط، 
الضخم،  الثاين  رمسيس  متثال  ومتحف 
مرشوع  ضمن  املتحف  تطوير  وسيتم 

التطوير الشامل.

اللغوى والرشعى لكلمة (اإلسالم).
العقيدة  إىل  ــل  ــداخ “م كــتــاب   –
اإلسالمية”، لألستاذ الدكتور يحى هاشم 
حسن فرغل، ويتناول املعرفة ىف القرآن 
الكريم، مصدر املعرفة والهداية، موارد 
عند  النظر  وأنواعه،  العقل  املعرفة، 
والعقىل  الفطرى  املدخل  املتكلمني، 

لإلميان بالله.
ورشيعة”،  عقيدة  “اإلســالم  كتاب   –
شلتوت،  محمود  الشيخ  لفضيلة 
العقائد  ويتناول  األسبق،  األزهر  شيخ 
ثبوت  وطــرق  اإلســـالم،  ىف  األساسية 
العقيدة، والحديث عن اإلجامع وثبوت 

العقيدة.
قانون  املصادر-  نوادر  “من  كتاب   –
ويتناول  الغزايل،  حامد  ألىب  التأويل”، 
الفكر  ىف  ــغــزاىل  ال مكانة  الكتاب 
التأويل  قانون  عن  وكلمة  اإلسالمي، 
للعالمة محمد بن زاهد الكوثري، ونص 

قانون التأويل ألىب حامد الغزايل.
وجود  عىل  املادية  ــة  “األدل كتاب   –
متوىل  محمد  ــام  اإلم لفضيلة  الله”، 
ستة  عىل  الكتاب  ويحتوى  الشعراوي، 
“وىف  الوجود،  أسباب  هي:  فصول، 
أنفسكم أفال تبرصون”، الدليل الغيبي، 
األدلة  للموقنني”،  آيات  األرض  “وىف 

املادية من القرآن، وىف كل يشء دليل.
ويشارك األزهر الرشيف للعام الخامس 
معرض  ىف  خاص  بجناٍح  التواىل  عىل 
القاهرة الدوىل للكتاب ىف دورته الـ 5 
قاعة  ىف  باملعرض  األزهر  جناح  ويقع 
مساحة  عىل  وميتد   ،”4“ رقم  الرتاث 
نحو ألف مرت، تشمل عدة أركان، مثل 
قاعة افرتاضية للندوات، وركن للفتوى، 
ركن  عن  فضاًل  العريب،  للخط  وركن 

لألطفال واملخطوطات.

املباحث  الكتاب  ويتناول  ــر،  األزه
التالية: أقسام الحكم العقيل، الواجب 
عىل املكلفني، صفات املعاين، الصفات 
املعنوية، ما يستحيل ىف حق الله، بيان 

النبوات.
معرض الكتاب - كتب
معرض الكتاب – كتب

وفلسفته  األبهرى  الدين  “أثري  كتاب 
محمد  نارص  للدكتور  اإللهيات”،  ىف 
والفلسفة،  العقيدة  مــدرس  عطية، 
جامعة األزهر، ويتناول الكتاب قضية 
الوجود وماهيتها ومفهومها وأقسامها 
القدم  بــني  ــعــامل  ال ــري،  ــه األب عند 
الوجوب واإلمكان،  والحدوث، مفهوم 
لذاته  الواجب  إثبات  العقول،  نظرية 

وصفات الواجب لذاته.
ىف  الدين”،  أصول  ىف  “األربعني  كتاب 
الرازي،  الدين  فخر  لإلمام  مجلدين، 
ويتناول الكتاب مسائل حدوث العامل، 
وإثبات  املعاد،  ىف  الناس  ومذاهب 

وسلم،  عليه  الله  صىل  محمد  نبوة 
األولياء،  وكرامات  األنبياء،  وعصمة 

وشفاعة النبي، واإلمامة.
مجلد  ىف  الهداية”،  ىف  “الكفاية  كتاب 
الصابوين،  الدين  نــور  لإلمام  كبري، 
املباحث  من  عــدًدا  الكتاب  ويتناول 
والعقيدة،  العلم  لطالب  املهمة 
ىف  القول  الصفات،  ىف  القول  أبرزها: 
إثبات الرسالة، القول ىف خواص النبوة 
األولياء،  كرامات  ىف  القول  ولوازمها، 
ىف  القول  وتوابعها،  اإلمامة  ىف  القول 

القضاء والقدر.
مجلد  ىف  التقديس”،  “تأسيس  كتاب   
كبري، لإلمام فخر الدين الرازي، ويتناول 
تأويل املتشابهات من األخبار واآليات.

املعرفية  ــوحــى  ال “قيمة  كــتــاب   
واختصاصه ىف نظر الفالسفة”، لألستاذ 
الله،  حسب  إبراهيم  خالد  الدكتور 
بطنطا،  الدين  أصول  بكلية  األستاذ 

تعرف على الكتب األعلى مبيعا فى جناح هيئة 
الكتاب املخفض
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ملستخدمو أندرويد.. جوجل تطرح تحديثا جديدا 
للعثور على التطبيقات الضارة بهاتفك

ينتقل مخترب “سبيكرت – إر جي” 
رصد  إىل  املقبل  العام  ــرويس  ال
يعيّنها  منعزلة  فضائية  ــرام  أج
وفقا  وذلــك  ــروس،  ال الفلكيون 
كبري  شــريشــاكــوف،  أللكسندر 
“الفوتشكني”  رشكة  يف  املصممني 
وأشار  للمخترب،  املصنعة  الروسية 
الرويس  الالسليك  املخترب  أن  إىل 
الذي يبعد عن اآلرض مسافة 1.5 
مليون كيلومرت سيستمر يف مسح 
يف  سيقوم  لكنه  النجوم،  سامء 
الوقت نفسه برصد بعض األجرام 

الفضائية الهامة.
األذهــان  إىل  شريشاكوف  وأعــاد 
النجوم  لسامء  الثالث  املسح  أن 

لنظام  الجديدة  املــيــزات  لتجربة 
قد  تكون  رمبا   ،15  iOS التشغيل 
 Beta  15  iOS إصدار  بتنزيل  قمت 
الخاص بك الختبار  أيفون  عىل جهاز 
بعد  ولكن  اإلصــدار،  قبل  ما  برنامج 
واجهت  قد  تكون  رمبا  أيــام  بضعة 
وتريد  واملشكالت  األخــطــاء  بعض 
 iOS 14 ألن iOS الرجوع إىل إصدار

15 غري مستقر بعد.
قبل  االعتبار  ىف  وضعها  يجب  أشياء 

14 iOS الرجوع إىل
إىل  أخرى  مرة  االستعادة  ميكنك  ال 
نسخة  بعمل  قمت  إذا   14  iOS
جهازك  كان  بينام  لهاتفك  احتياطية 
فيعنى  بنظام iOS 15، كذلك  يعمل 
 15  iOS التشغيل  نظام  عن  الرتاجع 
أنه سيُطلب منك محو جميع البيانات 
لذا  هذا،  أيفون  املوجودة عىل جهاز 

كيف يمكن ملستخدمى أيفون الرتاجع عن اإلصدار التجريبى من iOS 15 إىل iOS14؟كيف يمكن ملستخدمى أيفون الرتاجع عن اإلصدار التجريبى من iOS 15 إىل iOS14؟

إذا كان هاتفك قد عاىن خالل الفرتة 
مثل  املشاكل  بعض  من  األخرية 
مفاجئ،  تجميد  ىف  الهاتف  دخول 
نفسه،  تلقاء  من  التشغيل  يعيد  أو 
بطيء  بشكل  يعمل  أو  يتعطل  أو 
بعض  هو  السبب  يكون  قد  جًدا؟ 
التى  أندرويد  تطبيقات  أحد  أو 
بتنزيلها مؤخرًا، ومع ذلك، ال  قمت 
عىل  للعثور  طرقًا  هناك  ألن  تقلق 
املختفية،  التطبيقات  هذه  مثل 
وإليك كيفية تحّرى الخلل وإصالحه 
بنفسك وإصالح املشكلة عىل هاتف 

أندرويد.
أعد التشغيل ىف الوضع اآلمن

الوضع  ىف  التشغيل  إعادة  تختلف 
لذلك،  آلخر،  هاتف  من  اآلمن 
موقع  إىل  االنتقال  إىل  تضطر  قد 
التجارية  بعالمتك  الخاص  الويب 
أن  مالحظة  ويرجى  ذلك،  ملعرفة 
أدوات  بعض  يزيل  اآلمن  الوضع 
كنت  وإذا  الرئيسية،  الشاشة 
تستخدم األدوات، فخذ لقطة شاشة 

ملساعدتك عىل إعادتها.
كام  الوقت  لبعض  هاتفك  استخدم 

تفعل عادًة ىف الوضع اآلمن
استخدام  محاولة  عليك  سيتعني 
الجهاز ىف هذا الوضع ملعرفة ما إذا 

تواجهها  كنت  التى  املشكلة  كانت 
سابًقا ال تزال موجودة أو تم إصالحها، 
وإذا حدث ذلك، فإن أحد التطبيقات 
املشكلة،  سبب  هو  التطبيقات  أو 
التالية إلصالح ذلك  لذا فإن الخطوة 
هى الخروج من الوضع اآلمن، ويعد 
سهالً  أمرًا  اآلمن  الوضع  من  الخروج 
للغاية حيث أن إعادة تشغيل الجهاز 

يجب أن تفعل ذلك.
ابحث اآلن عن التطبيق / التطبيقات 

التى تسبب املشكلة
املشكلة هى  التالية إلصالح  الخطوة 

يسبب  الذى  التطبيق  عن  البحث 
واحًدا  بذلك  القيام  يجب  املشكلة، 
تلو اآلخر إلزالة التطبيقات التى تم 
تنزيلها مؤخرًا، وتحقق اآلن مام إذا 
حلت  قد  التطبيق  هذا  إزالة  كانت 
إعادة  يعنى  وهذا  ال،  أم  املشكلة 
طبيعى  بشكل  الهاتف  تشغيل 
بشكل  يعمل  كان  إذا  مام  وتحقق 
الذى  التطبيق  تتبع  وبعد  جيد، 
ميكنك  املشكلة،  حدوث  ىف  تسبب 
التطبيقات  جميع  تثبيت  إعادة 

األخرى التى قمت بإزالتها.

يونيو  منتصف  يف  انتهى  قــد 
املايض وسيضاف إىل مهام املخترب 
للمسح  إكــاملــه  بعد  الفضايئ 
األجرام  بعض  رصد  مهمة  الرابع 
املصممني  كبري  الفضائية، وأوضح 
يختارون  الذين  هم  العلامء  أن 
يستهدفه،  ما  الفضايئ  للمخترب 
“الفوتشكني”  رشكــة  مهمة  أمــا 
فتنحرص يف توجيه املخترب وفحص 

جاهزيته التقنية.
يذكر أن مخترب “سبيكرت – إر غي” 
بطلب  صممته  الالسليك  الفضايئ 
الروسية  العلوم  أكادميية  من 
مبشاركة  “الفوتشكني”  ــة  رشك
صمموا  الذين  ــان  األمل العلامء 

املنصوبة  العلمية  األجهزة  بعض 
املعلومات  وتستقبل  املخترب،  يف 
املخترب  تلسكوبات  من  ــواردة  ال
البعيد  الفضايئ  االتصال  يف مراكز 
“بايكونور”  ومطار  سيبرييا  يف 

الفضايئ.
واألملان  الروس  العلامء  أن  يذكر 
“سبيكرت  مــرشوع  يف  املشاركني 
مؤخرا  تكرميهم  تم  غي”  إر   –
غــروســامن”  “مارسيل  بجائزة 
اإلنجازات  لقاء  الدولية  العلمية 
يف  نوعها  من  الفريدة  العلمية 
السوداء  الثقوب  دراســة  مجال 
يف  النجوم  سامء  خارطة  ووضع 

مجال “إكس” للرتددات.

جهاز  أن   iTunes سيكتشف   .3
االسرتداد  بك ىف وضع  الخاص  أيفون 

وسيطلب منك ما يجب القيام به.
4. انقر فوق الزر استعادة ىف النافذة 

املنبثقة.
استعادة  فــوق  انقر  ذلــك،  بعد   .5

وتحديث.
محدث  ىف  “الــتــايل”  فــوق  انقر   .6
برنامج iOS 14 وانقر فوق “موافق” 

بعد قراءة الرشوط واألحكام.
7. بعد استعادة جهاز أيفون الخاص 
بك، انتقل إىل النسخ االحتياطية وانقر 

فوق استعادة النسخ االحتياطي.
التى  االحتياطية  النسخة  حدد   .8
 15  iOS تثبيت  قبل  بإنشائها  قمت 

Beta عىل جهاز أيفون الخاص بك.
بعد   14  iOS إىل  هاتفك  سيعود   .9

اكتامل االستعادة.

احتياطية  نسخة  لديك  أن  من  تأكد 
من جهاز أيفون الخاص بك.

 beta 8 watchOS إذا قمت بتثبيت
عىل ساعة Apple الخاصة بك وقمت 
بالرجوع إىل iOS 14 عىل أيفون الذى 
تتمكن  فلن  به،  أبل  ساعة  إقران  تم 
بعد  الذكية  ساعتك  استخدام  من 

الرتاجع.
 iOS إصدار الرتاجع عن  كيفية  إليك 

14 iOS إىل Beta 15
ىف  بك  الخاص  أيفون  جهاز  ضع   .1

وضع االسرتداد.
– أغلق جهاز أيفون الخاص بك.

– أدخل وضع االسرتداد.
زر  عىل  اضغط  أحدث:  أو   8 أيفون 
اضغط  برسعة،  وحرره  الصوت  رفع 
وحــرره  ــصــوت  ال خفض  زر  عــىل 
باستمرار  اضغط  ذلك،  بعد  برسعة/، 

املخترب الفضائى الروسى يبدأ فى البحث 
عن ثقوب سوداء.. اعرف التفاصيل

شاشة  ترى  حتى  الجانبى  الزر  عىل 
وضع االسرتداد.

بجهاز  أيفون  جهاز  بتوصيل  قم   .2
الشخىص  الكمبيوتر  أو   Mac

 iTunes وافتح  الربق  كابل  باستخدام 
إذا مل يتم تشغيله تلقائيًا.
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معرض الكتاب.. 16 كتابا فى العقيدة 
اإلسالمية فى جناح األزهر

املؤبد لشخص وبراءة 3 آخرين التهامهم 
بقتل طفل فى سوهاج

العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية 
جــنــايــات ملقاة برتعة فى كرداسة محكمة  قــضــت 

برئاسة  الــيــوم،  ســوهــاج، 
العزيز،  عبد  حمدى  املستشار 
أحمد  املستشارين  وعضوية 
جالل  وأحمد  حلوسة،  محمد 
إبراهيم، بأمانة رس طه حسني، 
شخص  مبعاقبة  أمني  وماجد 
 3 وبـــراءة  املــؤبــد  بالسجن 

طفل  بقتل  التهامهم  آخرين، 
أشخاص،   3 قتل  ىف  والــرشوع 

بدائرة مركز املنشاة.
تعود أحداث الواقعة إىل العام 
النيابة  وجهت  عندما  املاىض، 
و”م”  سنة،   34 “م”  من  لكل 
 23 و”ب”  طالب،  سنة   18
سنة   56 و”ن”  طالب،  سنة 

عامل، تهمة قتل الطفل أ . م، 
والرشوع ىف قتل م . ا ، و أ . م ، 
و م . م، بأن أطلقوا عليهم وابل 
نارية  أسلحة  الرصاص من  من 
خالفات  بسبب  بحوزتهم، 
إحالة  ــم  وت بينهم،  سابقة 
الجنايات  محكمة  إىل  القضية 

التى أصدرت حكمها املتقدم.

أمن  مبديرية  املباحث  رجال  عر 
الجيزة، عىل جثة فتاة ملقاة برتعة 
من  وتبني  كرداسة،  يف  املنصورية 
خالل مناظرتها أنها مجهولة الهوية، 
وتولت  بالواقعة  محرض  وحرر 

النيابة التحقيق.

بالغا  بالجيزة  النجدة  غرفة  تلقت 
يفيد العثور عىل جثة ملقاة برتعة 

املنصورية يف كرداسة.
محل  إىل  املباحث  رجال  انتقل 
وتم  التحريات،  إلجراء  الواقعة 
من  تبلغ  فتاة  جثة  عىل  العثور 

سنة،   25 من  يقرب  ما  العمر 
مجهولة الهوية.

القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  تم 
للمرشحة،  الجثة  ونقل  الالزمة، 
وأخطرت  بالواقعة،  محرض  وحرر 

النيابة املختصة للتحقيق.

واصلت 
اإلدارة العامة لرشطة التموين 
إدارات  مع  بالتنسيق  والتجارة، 
وفروعها  التموين  رشطة  وأقسام 
وقطاع  األمن  مبديريات  الجغرافية 

األمن 
التموينية  حمالتها  العام، 
الغش  جرائم  لضبط  املكربة 

التجارى.
وأسفرت الجهود عن ضبط (املدير 
املسئول عن مخبز بلدى) مبحافظة 

القليوية، 
لقاتهامه 
باالستيالء 

عىل 
 6,952,326)

من  جنيه) 
من  حق  وجه  دون  الدعم  أموال 
نظام  واخرتاق  التالعب  خالل 
عن  الخبز  رصف  منظومة  تشغيل 
خبز  رصف  عمليات  إثبات  طريق 
فعلياً  إنتاجه  دون  يومياً  وهمية 
الدقيق  من  كميات  ىف  والترصف 

اعرف عقوبة صاحب مخبز استوىل عىل 7 

ماليني جنيه من أموال الدعم بالقليوبية
بالسوق  وبيعها  املدعم  البلدى 

السوداء.
العقوبة  نرصد  التالية  السطور  وىف 

التى ينتظرها املتهم:
االستيالء  جرمية  إن  املرشع،  يقول 
الشعوب  وأقوات  العام  املال  عىل 
جرمية آمثة وتنظرها محاكم جنايات 
أمن الدولة العليا بعد تقديم املتهم 
مبوجب  التحقيق  سلطة  من  إليها 
االتهام  مواد  عىل  اإلحالة  قرار 
وستتم  ئويده  التي  الثبوت  وأدلة 
املعتادة  اإلجراءات  وفق  محاكمته 

للمحاكامت الجنائية.
وأضاف املرشع، أن جرمية االستيالء 

عىل أموال الدعم تندرج تحت نص 
العقوبات،  قانون  من   77 املادة 
جرمية  عقوبة  أن  إىل  تشري  والتي 
االستيالء عىل املال العام، تبدأ من 
عقوبة  وأقىص  سنوات   3 السجن 

هي السجن 10 سنوات.
يف  الحكم  أن  إىل   ، املرشع  ويشري 
تصديق  إىل  يحتاج  األحوال  كافة 
سواء كان الحكم بالرباءة أو اإلدانة، 
حكم  بتخفيف  التصديق  ويكون 
زيادته  او  تأييده  او  املحكمة 
السجن  هي  املتوقعة  والعقوبة 
املشدد ملدة 10 سنوات عيل االقل 
مرتبطا  االستيالء  ذلك  كان  إذا  إال 

فإن  التزوير  او  الرشوة  بحرميتي 
العقوبة ستكون السجن املٔوبد.

عدم  حالة  يف  أنه  املرشع،  ويؤكد 
لتسديد  املتهمني  لدى  أموال  وجود 
املبلغ املستوىل عليه ومبلغ الغرامة، 
لديهم  ممتلكات  يف  الترصف  فيتم 
قضاء  بعد  املبلغ  ذلك  تساوي 
حالة  ويف  عقوبتهم،  فرتة  املتهمني 
عدم وجود ما لديهم يساوي قيمة 
املبلغ املستوىل عليه، سيتم عرضهم 
تعرضهم  والتي  العامة،  النيابة  عىل 
املختصة،  املحكمة  عىل  بدورها 
لتقرر ما تشاء يف هذا األمر، وذلك 

طبقا لقانون اإلجراءات الجنائية.

تتمه ص 8

املعرفية  القيمة  الكتاب  ويتناول 
درجــة  الفالسفة،  نظر  ىف  للوحى 
العصور  فلسفة  ىف  املعرفية  الوحى 
ىف  للوحى  اليقني  مــدى  الوسطى، 
الفلسفة الحديثة، اختصاصات الوحى 
املنكرين  مع  وقفة  الفالسفة،  عند 

واملتشككني.
معرض الكتاب جناح األزهر

علم  نشأة  وأهــداف  “عوامل  كتاب 
يحيى هاشم  الدكتور  لألستاذ  الكالم”، 
االشتغال  حكم  ويتناول  فرغل،  حسن 
من  اإلسالمية  والعوامل  الكالم،  بعلم 
البحث ىف القرآن والسنة والنبوة، ومنو 
العقائد  وعوامل  اإلسالمية،  الحضارة 

املضادة والعوامل اإلنسانية.
 كتاب “نشأة اآلراء واملذاهب والفرق 
الكالمية”، لألستاذ الدكتور يحى هاشم 
الحديث  ويشتمل  فــرغــل،  حسن 
رسول  يدى  بني  العقدى  النظر  عن 
والصحابة  وسلم  عليه  الله  صىل  الله 
الخوارج،  عن  والحديث  والتابعني، 

والحديث عن الباحثني ىف القدر.
واإلســالم”،  والوحى  “الدين  كتاب   –
الرازق،  عبد  مصطفى  الشيخ  لفضيلة 
العالقة  ويتناول  األسبق،  األزهر  شيخ 
النظريات  وأهم  والدين،  العلم  بني 
ىف تفسري الوحي، والعالقة بني املعنى 

اللغوى والرشعى لكلمة (اإلسالم).
العقيدة  إىل  ــل  ــداخ “م كــتــاب   –
يحى  الدكتور  لألستاذ  اإلسالمية”، 
املعرفة  ويتناول  فرغل،  حسن  هاشم 
املعرفة  مصدر  الكريم،  القرآن  ىف 
العقل  املعرفة،  مـــوارد  والــهــدايــة، 
وأنواعه، النظر عند املتكلمني، املدخل 

الفطرى والعقىل لإلميان بالله.
ورشيعة”،  عقيدة  “اإلســالم  كتاب   –
شلتوت،  محمود  الشيخ  لفضيلة 
العقائد  ويتناول  األسبق،  األزهر  شيخ 
ثبوت  وطــرق  ــالم،  اإلس ىف  األساسية 
اإلجــامع  عــن  والحديث  العقيدة، 

وثبوت العقيدة.
قانون  املصادر-  نوادر  “من  كتاب   –

ويتناول  الغزايل،  حامد  ألىب  التأويل”، 
الفكر  ىف  ــغــزاىل  ال مكانة  الكتاب 
التأويل  قانون  عن  وكلمة  اإلسالمي، 
الكوثري،  زاهــد  بن  محمد  للعالمة 
ونص قانون التأويل ألىب حامد الغزايل.
وجود  عىل  املادية  ــة  “األدل كتاب   –
متوىل  محمد  اإلمــام  لفضيلة  الله”، 
الكتاب عىل ستة  الشعراوي، ويحتوى 
“وىف  الوجود،  أسباب  هي:  فصول، 
أنفسكم أفال تبرصون”، الدليل الغيبي، 
األدلة  للموقنني”،  آيات  األرض  “وىف 
املادية من القرآن، وىف كل يشء دليل.

ويشارك األزهر الرشيف للعام الخامس 
معرض  ىف  خاص  بجناٍح  التواىل  عىل 
القاهرة الدوىل للكتاب ىف دورته الـ 5 
قاعة  ىف  باملعرض  األزهر  جناح  ويقع 
مساحة  عىل  وميتد   ،”4“ رقم  الرتاث 
نحو ألف مرت، تشمل عدة أركان، مثل 
قاعة افرتاضية للندوات، وركن للفتوى، 
ركن  عن  فضاًل  العريب،  للخط  وركن 

لألطفال واملخطوطات.
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بيال تشاو.. إيطاليا إىل نهائي يورو 2020
أغنيـة “بيـال تشـاو” أو “وادعا 
الفلكـور  مـن  الجميلـة”  أيتهـا 
العامليـة  الحـرب  يف  اإليطـايل 
مبسلسـل  واشـتهرت  الثانيـة، 
“ال كاسـا دو بابـل” اإلسـباين يف 

األخـرية. السـنوات 
لغنـاء  سـتعود  اآلن  إيطاليـا 
تلـك األغنيـة لإلسـبانيا بعدمـا 
أقصتهـا مـن نصف نهـايئ يورو 

الرتجيـح. بـركالت   2020
إيطاليا 1 )4( – )2( 1 إسبانيا

سـجل فرييديكـو كييـزا الهدف 
األول لألتـزوري، وعـّدل ألفارو 

موراتـا النتيجـة للامتادور.
وعقـب نهايـة الوقتـن األصـيل 
إيطاليـا  تفوقـت  واإلضـايف، 
بفضـل تألـق دونارومـا وركلـة 

األخـرية. جورجينـو 
إيطاليـا املتأهلـة لنهـايئ اليورو 
تاريخهـا  يف  الرابعـة  للمـرة 
مواجهـة  مـن  الفائـز  سـتلتقي 
إنجلـرتا والدمنـارك يـوم األحـد 
املقبـل يف نفس امللعب وميبيل.

صـارت مباراة إيطاليا وإسـبانيا 

البطـوالت  يف  تكـرارا  األكـرث 
ويـورو(  العـامل  )كأس  الكـربى 

مباريـات.  10 برصيـد 
أول  كيللينـي  جورجيـو  أصبـح 
العـب يف التاريـخ يلتقـي نفـس 
املنافـس يف 4 بطـوالت لليـورو 
متتاليـة، إذ واجـه إسـبانيا يف 5 
مناسـبات خالل 4 نسـخ )2008 

)2020- 2016 – 2012 –
وأصبـح ليونـاردو بونوتيش أكرث 
يف  للمباريـات  خوضـا  العـب 
اليـورو مـع إيطاليـا برصيـد 17 
مباراة متسـاويا مـع جانلويجي 

بوفون.
أكـرث  ألبـا  كـام أصبـح جـوردي 
يف  للمباريـات  خوضـا  العـب 
اليـورو مـع إسـبانيا برصيـد 16 
مبـاراة متسـاويا مـع أندريـس 
فابريجـاس. وسيسـك  إنييسـتا 

األملـاين  أصبـح  تحكيميـا.. 
حكـام  أكـرث  بريـش  فيليكـس 
نسـخة  يف  للمباريـات  إدارة 
األوروبيـة  للبطولـة  واحـدة 

مباريـات.  5 برصيـد 

إنها تقرتب يا إنجلرتا
 It’s coming“ أنشودة  أن  يبدو 
املنزل  إىل  ستعود  إنها  أو   ”home
إىل  تتحول  قــد  إنجلرتا  ملنتخب 
جدار  عبور  عليهم  ولكن  حقيقة 

إيطاليا.
إنجلرتا تتأهل إىل نهايئ يورو 2020 
بالفوز عىل الدمنارك بهدفني لهدف 

يف ملعب وميبيل اليوم األربعاء.
ورضب منتخب إنجلرتا موعدا ناريا 
يف  النهايئ  يف  ملالقاته  إيطاليا  مع 

ملعب وميبيل يوم األحد املقبل.
أهداف  دامسجارد  ميكيل  افتتح 
 30 الدقيقة  يف  للدمنارك  اللقاء 

بتسديدة صاروخية من ركلة حرة.

التعادل عن  إنجلرتا  منتخب  وأدرك 
طريق سيمون كايري مدافع الدمنارك 
يف  مرماه  يف  بالخطأ  سجل  الــذي 

الدقيقة 39.
انتصار  هدف  كني  هــاري  وسجل 
إنجلرتا يف الدقيقة 104 من الشوط 
اإلضايف األول بعدما تابع كرته التي 
تصدى لها كاسرب شاميكل من ركلة 

جزاء.
إنها عائدة إىل املنزل

هي  إنجلرتا  كون  من  الرغم  عىل 
سيكون  هذا  لكن  القدم  كرة  مهد 
الثالثة يف  أول نهايئ يخوضه األسود 

تاريخ اليورو.

وكان أبرز إنجاز ملنتخب إنجلرتا من 
يف  النهايئ  لنصف  التأهل  هو  قبل 

عام 1968 و1996.
يخوضه  نهايئ  أول  هو  هذا  ويعد 
كأس  نهايئ  بعد  إنجلرتا  منتخب 
العامل 1966 والذي توجوا به حينام 

أقيمت البطولة عىل أرضهم.
 It’s“ يهتف  إنجلرتا  جمهور  وظل 
العامل  كأس  يف   ”coming home
نصف  من  ــوا  ودع ولكنهم   2018

النهايئ أمام كرواتيا.
واآلن هم يأملون يف أن تعود كأس 
يف  األوىل  للمرة  منزلهم  إىل  اليورو 

التاريخ.
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مثلـــام تحتـــاج األرجنتـــن يف كل 
ميـــي..  ــل  ليونيـ لــــ  ــات  املباريـ
احتاجـــت اليـــوم لبطـــل مـــن 
يرتـــدي  بطـــل  خـــاص،  نـــوع 

قفـــازات ذهبيـــة.
حـــارس  مارتينيـــز  إمييليانـــو 
أســـتون فيـــال الـــذي خـــاض أول 
مبـــاراة دوليـــة لـــه يف يونيـــو 
ـــن  ـــوم يقـــود األرجنت املـــايض، والي

ــكا. ــا أمريـ ــايئ كوبـ لنهـ
بـــركالت  تفوقـــت  األرجنتـــن 
الرتجيـــح بعدمـــا تصـــدى مارتينيـــز 
ترجيحيـــة  ركالت   3 لــــ  نفســـه 
ـــت  ـــى الوق ـــا انته ـــة بعدم كولومبي
األصـــيل بهـــدف لـــكل منتخـــب.

موعـــدا  رضبـــت  األرجنتـــن 
ـــايئ  ـــل يف نه ـــع الربازي ـــيكيا م كالس
ـــل يف  ـــد املقب ـــر األح ـــة فج البطول

ــا. ــة صباحـ ــاعة الثانيـ السـ
منتخـــب  ســـيلتقي  بينـــام 
ــع نظـــريه البـــريويف  ــا مـ كولومبيـ
يف مبـــاراة املركـــز الثالـــث فجـــر 

قفازات ذهبية تدفع األرجنتني إىل نهائي كوبا أمريكا
الثانيـــة  يف  املقبـــل  الســـبت 

صباحـــا.
األرجنتـــن إىل النهـــايئ التاســـع 
ـــه  ـــا، وتواج ـــن يف تاريخه والعرشي
يف  الرابعـــة  للمـــرة  الربازيـــل 
ــاز يف 1937  ــو فـ ــايئ، التانجـ النهـ
وفـــاز الســـامبا يف 2004 و2007.
ــة  ــك فرصـ ــن متتلـ واآلن األرجنتـ
التتويـــج بلقـــب جديـــد إلنهـــاء 
بتحقيـــق  العجـــاف  الســـنوات 

ــذ 1993. ــب منـ ــب غائـ لقـ
 ،1993 أمريـــكا  كوبـــا  منـــذ 
خـــرت األرجنتـــن نهـــايئ كوبـــا 
ــايئ  ــبات ونهـ ــكا يف 4 مناسـ أمريـ
ـــا يف 2014  كأس العـــامل ضـــد أملاني

عـــىل األرايض الربازيليـــة.
للنهـــايئ  ميـــي  وصـــل  كـــام 
ـــن، ومل  ـــع األرجنت ـــه م الخامـــس ل
ـــابق، إذ  ـــايئ س ـــن نه ـــأي م ـــز ب يف
ـــكا 2007  ـــا أمري ـــايئ كوب خـــر نه
العـــامل  وكأس  و2016  و2015 

.2014

رسمياً   crystal palace نادي  أعلن 
أسطورة   Patrick vieira تعن  عن 
التعريف  عن  الغني   Arsenal نادي 
 Roy السابق املخرضم  بديالً ملدربه   ،

.hodgson
أساطري  تعين  ظــاهــرة  تستمر  و 
الــربميــريلــيــج كــمــدربــن لــفــرق هي 
بالتأكيد ليست بضعيفة ، بل تصنف 
كأنديه الوسط بجدولواملمتاز باملنطقه 
الرغم من ان هذه  والدافئه ، و عيل 
الظاهرة أثبتت – لألسف الشديد – أن 
الخربة أهم مبراحل من مهارة الالعب 
يف الكرة عندما يأيت األمر للتدريب و 

خاصه مع انديه املمتاز االنجليزي .
األمور  تجري  فلم   ، سابقاً  رأينا  فكام 

الدوري االنجليزي يف أسبوع

تعين  بعد   Juventus-ل جــيــداً 
يختلف  مل  كام   ،  Pirlo اسطورتهم 
بعد   Arsenal لنادي  كثريا  الحال 
البلوز  عــاين  كام   ،  Arteta تعين 
حتى  املايض  باملوسم  كثريا   chelsea

. Frank Lampard تخلصوا من
فقط  الظاهرة  هــذه  نجحت  لقد 
العادة  يف   ، جــداً  قليلة  حــاالت  يف 
فعىل  الخربة  من  بعداً  األمر  يتطلب 
 ، ذكرها  سبق  التي  الحاالت  عكس 
مران   Patrick Vieira تــويل  فقد 
نتائج  حقق  و  الفرني   Nice نادي 
يحققه  ان  استطاع  عام  فضال  جيدة 
االسباين  املليك  مع  االسطوري  زيدان 
فيريا  سيحققه  عام  نتساءل  فدعونا   .
مع الكريستال االنجليزي و و نأمل ان 

يكون اوفر حظا من سابقيه .
تحليل رياضي / زياد الجزيري


