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تواصل انخفاض اإلصابات.. “الصحة” تسجل 49 
حالة إيجابية بكورونا و8 وفيات

الطيب يف اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي: األزهر يدعم كل خطواتك يف بناء الوطن
وندعو لك بالسداد يف مواجهة التحديات
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جونسون يؤكد للرئيس السيسي دعمه الستئناف 
التفاوض والوصول لحل بشأن سد النهضة

خروج  عن  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 
من  كــورونــا  ــروس  ف مــن  متعاف   801

الرعاية  تلقيهم  بعد  وذلك  املستشفيات، 
وفًقا  شفائهم  ــام  ومت الــازمــة  الطبية 

لرتفع  العاملية،  الصحة  منظمة  إلرشادات 
 225869 إىل  الفروس  من  املتعافني  إجاميل 

حتى أمس األربعاء.
وزيرة  مساعد  مجاهد،  خالد  الدكتور  وأوضح   

والتوعية،  لإلعام  والسكان  الصحة 
واملتحدث الرسمي للوزارة، أنه 

تم تسجيل 49 حالة جديدة 
تحاليلها  إيجابية  ثبتت 
وذلك  للفروس،  معملًيا 
الرتصد  ــراءات  إجـ ضمن 
والفحوصات  والتقيص 
تُجريها  الــتــي  ــة  ــازم ال
إلرشــادات  وفًقا  ــوزارة  ال
منظمة الصحة العاملية، 
 8 وفــاة  إىل  الفًتا 

الطيب،  أحمد  الدكتور  الرشيف  األزهر  شيخ  األكرب  اإلمام  هنأ 
األضحى  بعيد  الجمهورية،  رئيس  السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس 
املبارك، وذلك خال اتصال هاتفي. وأضاف بيان صحفي صادر عن 
داد والتأييد يف  مشيخة األزهر، أن شيخ األزهر دعا الله للرئيس بالسَّ
مواجهة كافة التحديات التي تحدق مبرصنا املحروسة. وأكد الطيب، 
والجهود  الوطن  بناء  يف  الرئيس  لخطوات  الكامل  األزهر  دعم 
املخلصة التي يبذلها الرئيس من أجل توفر حياٍة كرميٍة للمرصيني.

عبد  ــس  ــي ــرئ ال تــلــقــى 
الــفــتــاح الــســيــســي 
الثالثاء،  اليوم  مساء، 
من  هاتفيًا  اتــصــااًل 
رئـــيـــس الـــــوزراء 
الربيطاني بوريس 

جونسون”.
السفري  وصـــرح 
ــى،  ــ بــســام راض
املتحدث الرسمي 
ــم رئــاســة  ــاس ب
بأن  الجمهورية، 
تناول  االتصال 
حول  التباحث 
ملفات  أبــــرز 
ــات  ــ ــالق ــ ــع ــ ال
بني  الثنائية 
الـــبـــلـــديـــن، 
خــــــاصــــــة 
ــاون  ــ ــع ــ ــت ــ ال
ــاري  ــجـ ــتـ الـ

والصحي،  واالســتــثــمــاري، 
مكافحة  وجــهــود  ــي،  ــن واألم
تبادل  عــن  فضاًل  ــاب  اإلرهـ
والتقدير  النظر  وجــهــات 
ــأن آخـــر مــســتــجــدات  ــش ب
ذات  اإلقــلــيــمــيــة  الــقــضــايــا 
باإلضافة  املشرتك،  االهتمام 
سد  قضية  ــورات  ــط ت إىل 

النهضة.
ــعـــراض الــزعــيــمــان  ــتـ واسـ
آخـــر تــطــورات مــلــف سد 
عقد  بعد  السيما  النهضة، 
خالل  األمــن  مجلس  اجتماع 
أكد  حيث  الــجــاري،  الشهر 
الثابت  الرئيس موقف مصر 
بالتمسك بحقوقها التاريخية 
وبالحفاظ  النيل  مياه  مــن 
حاليًا  ملصر  املائي  االمن  علي 
ومستقباًل مع التأكيد يف هذا 
الصدد على ضرورة اضطالع 
بمسئوليته  الدولي  املجتمع 
بجدية  التفاوض  عملية  لدفع 

حقيقية  سياسية  وبـــإرادة 
للوصول التفاق شامل وعادل 
ــزم قــانــونــًا حـــول مــلء  ــل وم

وتشغيل سد النهضة.
ــس الــــوزراء  ــي وأوضــــح رئ
لجهود  دعــمــه  الــربيــطــانــي 

استئناف عملية التفاوض من 
عادل  حل  الي  الوصول  اجل 

لتلك القضية.

حاالت جديدة.
ــد”  ــاه ــج ــال “م ــ وقـ
لتوصيات  طبًقا  إنــه 
ــة الــصــحــة  ــظــم ــن م
ــادرة  ــص الــعــاملــيــة ال
 ،2020 مايو   27 يف 
األعراض  زوال  فإن 
ملدة  املرضية 
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استقبلت تونس عيد األضحى وسط 
بسبب  للغاية،  متأزم  صحي  وضع 
انتشار غري مسبوق للعدوى بفريوس 
النتائج  وصلت  إذ  البالد،  يف  كورونا 
من  باملئة   30 نسبة  إىل  اإليجابية 

إجاميل الفحوص اليومية.
وباء  من  الجديدة  املوجة  وتتميز 
واسع  بانتشار  تونس  يف  كورونا 
الربيطانية  املتحورة،  للسالالت 
معظم  يف  “دلتا”  والهندية  “ألفا” 
املحافظات، مسببة ارتفاعا يف معدل 

الوفيات الذي تجاوز الـ100 يوميا.
سقف  الوفيات  بلوغ  خرباء  ويرجح 
300 حالة يوميا مع نهاية شهر يوليو 

الجاري.
رئيس  أقال  املعطيات،  هذه  وإزاء 
الوزراء هشام املشييش وزير الصحة 
باتخاذ  األخري  متهام  مهدي،  فوزي 

قرارات “شعبوية وإجرامية”.
مراكز  شهدت  بعدما  ذلك  وجاء 
التلقيح يف تونس التي انطلقت يوم 
أعامرهم  تتجاوز  ملن  األضحى  عيد 
املواطنني،  آلالف  تجمعا  سنة،  الـ18 
الفوىض  من  حالة  يف  تسبب  مام 
غياب  مع  خاصة  واملشاحنات، 

التنظيم.
وتعاين حملة التطعيم يف تونس بطئا 
أزمة  تفاقم  من  يزيد  مام  شديدا، 

الوباء يف البالد.
إن  العاملية  الصحة  منظمة  وتقول 
تونس  يف  اليومي  الوفيات  عدد 
الدول  وبني  إفريقيا  يف  األعىل  هو 

العربية.
املناعة  علم  أستاذة  قالت  وحسبام 
الدكتورة سمر صمود، يف ترصيحات 
فإن  عربية”،  نيوز  “سكاي  ملوقع 
األعياد أصبحت تثري املخاوف بشأن 
مزيد انتشار الفريوس من جراء تزايد 

حركة التنقل بني املدن.
“فريوس  أن  املختصة  وأوضحت 
حيث  طفرات،  عرب  يعيش  كورونا 
تنخفض  ثم  اإلصابة  معدالت  ترتفع 
حال  ويف  جديد،  من  وترتفع  لتعود 
الالزمة  الوقائية  اإلجراءات  تتخذ  مل 
سيتنقل الفريوس من محافظة ألخرى 
ومن منطقة لثانية، كام يحصل اآلن 

يف تونس”.
األرقام  أن  إىل  الطبيبة  ونبهت 
يف  التونيس  الجنوب  يف  املسجلة 
تجاوز  تؤكد  التي  األخرية،  األيام 
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السعودية تعلن رصد “مخالفات” 
يف وجبات مقدمة للحجاج

بالذكرى  االحتفال  أثناء  الشيوعي، 
العراقية،  الجمهورية  لتأسيس  األوىل 
وأسفرت عن مقتل املئات من املدنيني 

الرتكامن.
محافظة  يف  هائل  نفوذ  تركيا  ولدى 
الجبهة  استاملة  خالل  من  كركوك 
القومي،  الوتر  الرتكامنية والعزف عىل 
واضح  موقع  إىل  املدينة  تحولت  إذ 
دامئة  زيارات  عرب  أنقرة،  لسلطات 
لسفرائها وتحديد بوصلة عمل الجهات 

السياسية التابعة لها هناك.
تأليب  مبحاولة  أنقرة  مراقبون  ويتهم 

سقف اإلصابات 1700 لكل 100 ألف 
ساكن، مل تسجل حتى يف الهند التي 
شهدت وضعية كارثية بسبب الوباء.

وصلت  “تونس  إن  وقالت 
كل  يف  االستيعاب  قدرات  ألقىص 
املستشفيات”، وإن “املواطن مطالب 
تقليص  عىل  والعمل  نفسه  بحامية 
بااللتزام  العدوى  حلقات  انتشار 
بإجراءات الوقاية، حتى تنجح تونس 
العودة  قبل  الوباء  يف  التحكم  يف 

للمدارس يف الخريف املقبل”.
قد  التونسية  الصحة  وزارة  وكانت 
انهيار  أسبوع  من  أكرث  منذ  أعلنت 
رئاسة  وأطلقت  الصحية،  منظومتها 
االستغاثة  نداءات  الجمهورية 
للمجتمع الدويل، فهبت لنجدتها دول 
جرعات  توفري  عرب  وأوروبية  عربية 
للفريوس  املضادة  اللقحات  من 

والتجهيزات واملستلزمات الطبية.
تونس  يف  املستشفيات  تزال  وال 
األكسجني، كام يطلق  نقصا يف  تعاين 
التواصل  شبكات  عرب  املواطنون 
االجتامعي نداءاتهم بحثا عن أجهزة 
إنها  الحكومة  قالت  بينام  التنفس، 
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 3 العراقية  الداخلية  وزارة  استدعت 
العسكرية  التحية  أدائهم  بعد  ضباط 
لنشيد قومي تريك، أثناء مراسم أقيمت 
يف كركوك يف 14 يوليو الجاري يف ذكرى 

الضحايا الرتكامن بحضور سفري أنقرة.
“وزير  إن  عراقي  أمني  مصدر  وقال 
الداخلية عثامن الغامني وّجه باستدعاء 
التحية  أدوا  الذين  الثالثة  الضباط 
للقوانني  مخالفتها  بداعي  العسكرية، 

والسياقات”.
وأضاف املصدر، الذي طلب عدم ذكر 
أن  عربية”  نيوز  “سكاي  ملوقع  اسمه، 

يف  تدخلت  تركامنية  سياسية  “جهات 
األمر إلنهائه من دون إصدار عقوبات، 
وما زالت القضية منظورة لدى الجهات 

األمنية”.
ومنهم  الرتكامين  املكون  من  والضباط 
الدين  صالح  طه  العميد  وهم  امرأة، 
والعقيد  السيطرات،  شعبة  مدير 
رشطة  مركز  مدير  نوزاد  مصطفى 

القورية، والضابطة فاطمة وحيد.
مجزرة  وقعت   ،1959 يوليو   14 ويف 
ضباط  يد  عىل  الرتكامن  بحق  كركوك 
الحزب  وأعضاء يف  العراقي  الجيش  يف 

أنها  السعودية  السلطات  أعلنت 
مقدمة  وجبات  يف  مخالفات  رصدت 
األنباء  وكالة  كشفت  حسبام  للحجاج، 

السعودية (واس)، الخميس.
أنه  والعمرة  الحج  وزارة  وأوضحت 
والتفتيشية  الرقابية  الجوالت  “يف ضوء 
رصد  تم   (…) املتابعة  وأعامل 
مخالفات يف الوجبات مسبقة التحضري 

املقدمة للحجاج”.
“تقديم  يشمل  ذلك  أن  وأوضحت 
االشرتاطات  فيها  تتوافر  ال  وجبات 
وتقدميها،  إعدادها  يف  عليها  املنصوص 
مع  التعاقد  إىل  الرشكات  بعض  ولجوء 
أقل  بجودة  الوجبات  خدمة  مقدمي 
املتعاقد  االشرتاطات  تلك  تتطلبه  مام 
عالية  ومواصفات  معايري  وفق  عليها، 

الجودة”.
إيقاع  “سيتم  أنه  الوزارة  وأكدت 
استكامل  بعد  املقررة  الجزاءات 
إجراءات التحقيق الالزمة يف هذا الشأن، 
يف حق تلك الرشكات واملؤسسات حيال 

ما جرى ارتكابه من مخالفات”.
“وفيام  والعمرة:  الحج  وزارة  وقالت 
الصلة بجودة  يتعلق باملخالفات، ذات 
وآلية  التحضري  مسبقة  الوجبات 
مع  التنسيق  تم  وتقدميها،  تجهيزها 

أمانة العاصمة املقدسة والهيئة العامة 
االختصاص  بحكم  والدواء  للغذاء 
والتفتيشية  الرقابية  الجوالت  لتكثيف 
وموردي  اإلعاشة  متعهدي  عىل 
تطبيق  مع  التحضري،  مسبقة  الوجبات 
أقىص العقوبات عىل من يثبت مخالفته 

للمعايري واللوائح والتنظيامت”.
تلك  أوضاع  “تقييم  ذلك  ويشمل 
الرشكات واملؤسسات املخالفة يف ضوء 
من  إمكانيتها  ومدى  مستوى خدماتها 
إلغاء  ذلك  يف  مبا  أوضاعها،  تصحيح 
تصاريحها، مبا يرفع من كفاءتها ويسهم 
للخدمات  وتقدميها  أدائها  جودة  يف 
التي التزمت بها، ويضمن تقيدها التام 
مبا ينبغي التزامه واتباعه من اشرتاطات 
املحافظة  أجل  من  وصحية،  تنظيمية 

عىل صحة الحجاج وسالمتهم”.
كام شددت الوزارة عىل “عدم التهاون 
بأي تعليامت وترتيبات تهدف إىل راحة 
الحجاج وتيسري أدائهم املناسك، مبا يؤكد 
الخدمات  منظومة  ويواكب  ويعكس 
التي تقدمها األجهزة الحكومية املعنية 
لضيوف الرحمن، والعناية البالغة التي 
لقاصدي  السعودية  حكومة  توليها 
املقدسة  واملشاعر  الرشيفني  الحرمني 

من الحجاج واملعتمرين والزائرين”.

“ألفا” و”دلتا” بمعظم املحافظات.. 
كورونا يفسد العيد يف تونس

سلطات  ضد  وعربها  كركوك  تركامن 
إقليم كردستان العراق، بهدف ترجيح 
املتنازع  املحافظة  عىل  الرصاع  كفة 
مصلحة  لغري  بالنفط،  الغنية  عليها 
أكراد اإلقليم الذين تقيم أنقرة عالقات 

سياسية طبيعية مع قياداتهم.
عىل  الضوء  الحادثة  تلك  وسلطت 
املحافظة  يف  ألنقرة  الكبري  الدور 
عن  بغداد  عجز  ظل  يف  الشاملية، 
يف  الرتيك  التمدد  ووقف  مواجهته 
عام  بشكل  البالد  شاميل  محافظات 
من خالل عملياتها العسكرية، وهو ما 
صعد مستوى التحذيرات من أن تركيا 
يف  القومية  النعرات  إزكاء  عىل  تعمل 
عىل  رسيعا  ينعكس  ما  وهو  كركوك، 
ظل  يف  خصوصا  سكانها،  بني  العالقة 
حالة عدم الثقة التي تحكم املكونات 

التي ينتمون إليها.
غضب عىل مواقع التواصل

واسعا  شعبيا  غضبا  الواقعة  وأثارت 
بني  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل 
مسألة  وأعادت  العراقيني،  النشطاء 
للعراق  التام  والوالء  الوطنية  الهوية 
الخارجي،  باملحيط  االكرتاث  دون 
تعزيز  برامج  بإطالق  مطالبات  وسط 
املكونات  وإبعاد  الجامعة،  الهوية 
من  االستغالل  عن  املحلية  العراقية 

قبل الدول األخرى.
العسكريني  الضباط  أن  ورأى معلقون 
انضباطا  الناس  أكرث  يفرتض أن يكونوا 
ووالء للوطن، وال ميكن أن يكونوا بتلك 
الهوية  التي قد تعكس غياب  الصورة 

التام بكل  الوطنية، إذ “عليهم االلتزام 
املعاين الوطنية واالبتعاد عن الشبهات 
يف  ونزوع  خلل  إىل  تحيل  قد  التي 

أنفسهم نحو هوية غري عراقية”.
الناشط يف  العراقي عيل عادل،  الشاب 

منصات التواصل
عيل  العراقي  الشاب  استقبل  كيف 

عادل رد املسؤول األمرييك؟
ويف املقابل، رأى آخرون أن النشيد هو 
الوطني  النشيد  وليس  تريك”  “قومي 
ذلك  اعتبار  ميكن  “ال  وعليه  الرسمي، 

تجاوزا للسياقات العسكرية”.
القييس  ميثاق  األمني  املحلل  لكن 
العسكرية وسياقاتها  يرى أن “املسائل 
وقدرة  حساسية،  األكرث  هي  وقوانينها 
عىل التعبري بشأن وضع تلك املؤسسة، 
كبري  بقدر  منضبطة  كانت  إذا  وفيام 
ووالؤها تام للوطن، أم أنها قد تشوبها 
أو  إىل إصالح  الشوائب وبحاجة  بعض 

مراجعة بعض سلوكيات قادتها”.
ملوقع  تعليق  يف  القييس  ويضيف 
حصل  “ما  أن  عربية”،  نيوز  “سكاي 
تشري  فهي  كبرية،  رمبا  مخالفة،  ميثل 
ضمنا إىل تأييد من هؤالء الضباط لهذا 
وهذا  أخرى،  دولة  ميثل  الذي  النشيد 
العسكرية  القوانني  به يف  غري مسموح 
التحية،  أداء  مسائل  حددت  التي 
ألشخاص من غري الدولة أو هوياتهم أو 
ذلك  يكون  أن  تشرتط  وهي  رموزهم، 
مناسبات  وليس  رسمية  زيارات  عرب 

فرعية، تقيمها السفارات أو غريها”.

العراق.. استدعاء 3 ضباط أدوا 
التحية لنشيد قومي تريك

العراق.. استدعاء 3 ضباط أدوا 
التحية لنشيد قومي تريك
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ياسمني  املرصية  الفنانة  تعرضت 
صحية  لوعكة  العزيز،  عبد 
أثناء  طبي  خطأ  نتيجة  شديدة 
إجرائها عملية جراحية؛ ما سبب 
حالتها  وأدت  غيبوبة،  يف  دخولها 
الفني  الوسط  يف  كبري  تفاعل  إىل 
من  دعوات  وسط  زمالئها  من 

جمهورها والتمنيات بالشفاء.
الفتاح  عبد  الرئيس  ووجه 
السييس، بإرسال فريق طبي كامل 
أعلن  الفنانة، حسبام  حالة  لتويل 

شقيقها وائل عبدالعزيز.
وقال وائل، يف منشور عىل حسابه 
“نشكر  فيسبوك:  يف  الرسمي 
السيد  الجمهورية  رئيس  سيادة 
كل  والد  السييس،  الفتاح  عبد 
املرصيني، عىل إرسال فريق طبي 
واإلرشاف  الحالة  ملتابعة  متكامل 
آملني  العملية،  إجراء  أطباء  عىل 
من الله عز وجل الشفاء العاجل 
عرفة  يوم  يف  دعواتكم  لبنتنا 

جزاكم الله خري”.
أشهر  نستعرض  التقرير  هذا  ويف 
تدخل  التي  املرضية  الحاالت 

الرئيس السييس لعالجها.
الدسوقي  رشيف  الفنان   .1
أبدى  املايض  مايو  (سبعبع)يف 
بحالة  اهتاممه  السييس،  الرئيس 
دسوقي،  رشيف  الفنان  الفنان 
تم  جراحية،  لعملية  خضع  الذي 
بسبب  قدميه  إحدى  برت  خاللها 

مرض السكري.

عالج  برسعة  السييس،  ووجه 
رشيف الدسوقي الشهري بشخصية 
بشهرة  حظيت  والتي  “سبعبع” 
واسعة بعد مشاركته يف مسلسل 
“بـ100 وش” يف شهر رمضان قبل 
بتقديم  الرئيس  أمر  كام  املايض، 
كافة الرعاية له عىل نفقة الدولة، 

ورصف معاش استثنايئ له.
2. عالج 3 حاالت يف أقل من شهر
املايض  العام  من  نوفمرب  شهر  يف 
 3 لعالج  الرئيس  تدخل   ،2020
مواطنني يف أقل من شهر، بعدما 
من  عاجلة  باستغاثات  تقدموا 
أجل تدخل الرئاسة بعالجهم عىل 

نفقة الدولة.

كلمةالعدد

القوات املسلحة لتعيد ملرصعزتها 
وكرامتها ؛ ومع تهنئتي لسيادتكم 
الخالدة  الوطنية  الذكرى  بهذه 
يعيدها عىل  أن  الله  أدعو  فإنني 
وعىل  الصحة  مبوفور  سيادتكم 
واليمن  الخري  بكل  املفدى  وطننا 

والربكات.

املايض  العام  من  أغسطس  يف 
وزيرة  زايد،  هالة  الدكتورة  قالت 
الصحة والسكان، إن الرئيس عبد 
الفتاح السييس، وجه برسعة عالج 
العمر  من  البالغ  سمري،  محمود 
الغربية،  محافظة  من  عاًما،   35
بعالجه،  للتدخل  مناشدته  بعد 
حيث كان يعاين السمنة املفرطة، 
بوزن 257 كيلو جرام، وحدثت له 
بعض الجلطات بالساقني وأطراف 
عىل  قدرته  عدم  نتيجة  جسده 

الحركة بسبب وزنه الزائد.
4. عالج الطفل رشيد بأغىل حقنة 
مبرىض  الدولة  “تكفل  العامل  يف 
الرئيس  انترص  العضالت”  ضمور 
ملرىض  السييس،  الفتاح  عبد 
بعدما  مرص،  يف  العضالت  ضمور 
هذا  من  سابق  وقت  يف  أعلن 
الشهر تكفل الدولة بعالج مصايب 
من  الرغم  عىل  العضالت،  ضمور 
الدوائية  الجرعات  تكلفة  ارتفاع 
مليون   34 إىل  يصل  كبري  بشكل 
بعدما  ذلك  مرصي.يأيت  جنيه 
الذي  رشيد  الطفل  قصة  انترشت 
مرض  من  نادر  نوع  من  يعاين 
لحقته  ويحتاج  العضالت  ضمور 
وسط  مرصي،  جنيه  مليون  بـ35 
ما  بعالجه،  مجتمعية  مناشدات 
دفع الرئيس إلعالن تكفل الدولة 
بعالجه. ووجه الرئيس عبد الفتاح 
السييس، بإرسال فريق طبي كامل 
أعلن  الفنانة، حسبام  حالة  لتويل 

شقيقها وائل عبدالعزيز.

زيك  محمد  أول  الفريق  بعث 
املسلحة  للقوات  العام  القائد 
الحريب،  واإلنتاج  الدفاع  وزير 
الفتاح  عبد  للرئيس  تهنىة  برقية 
السييس رئيـس الجمهورية القائد 
مبناسبـة  املسلحة  للقوات  األعىل 
يوليو   23 ثورة  بذكرى  االحتفال 

لعام 2021.
“السيد   -: الربقية  نص  يف  وجاء 
السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس 
القائد   – الجمهورية  رئيس 
األعىل للقوات املسلحة، متر علينا 
 23 ثورة  ذكرى  ؛  عظيمة  ذكرى 
لواءها  حمل  التي  املجيدة  يوليو 

 حاول تفهم 

بعد توجيهه برعاية ياسمني عبد العزيز..
أشهر الحاالت التي تدخل الرئيس السيسي لعالجها

تهنئة  لسيادتكم  أرسل  “كام 
البواسل  املسلحة  القوات  رجال 
قيادتكم  خلف  وقوفهم  مؤكدين 
الحكيمة حراساً أمناء عىل الوطن، 
وقيم  مبادئ  عىل  محافظني 
العريقة،  املرصية  العسكرية 
حصناً  بقيادتكم  مرص  لتظل 
منيعاً ووطناً اٌمناً مستقراً ألبنائه.. 
عىل  وسدد  ورعاكم  الله  وفقكم 
عام  ..كل  خطاكم  الخري  طريق 

وسيادتكم بخري”.
فريد  محمد  الفريق  بعث  كام 
القوات  حرب  أركان  رئيس 
مامثلة  تهنئة  بربقية  املسلحة 
القائد  الجمهورية  رئيس  للسيد 
بهذه  املسلحة  للقوات  األعىل 

املناسبة.
وقد أصدر الفريق أول محمد زيك 
القائد العام للقوات املسلحة وزير 
توجيهاً  الحريب  واإلنتاج  الدفاع 
وضباط  والضباط  القادة  لتهنئة 
العسكريني  والصناع  الصف 
القوات  أفراد  وكذا  والجنود 
حفظ  بقوات  املشاركني  املسلحة 

السالم والعاملني املدنيني بالقوات 
بذكرى  االحتفال  املسلحة مبناسبة 

ثورة 23 يوليو لعام 2021.
فريد  محمد  الفريق  أصدر  كام 
القوات  حرب  أركان  رئيس 
لتهنئة  مامثالً  توجيهاً  املسلحة 
الصف  وضباط  والضباط  القادة 
والصناع العسكريني والجنود وكذا 
املشاركني  املسلحة  القوات  أفراد 
والعاملني  السالم  حفظ  بقوات 
بنفس  املسلحة  بالقوات  املدنيني 

املناسبة.
“السيد   -: الربقية  نص  يف  وجاء 
الرئيس عبد الفتاح السييس، رئيس 
الجمهورية – القائد األعىل للقوات 
املسلحة، متر علينا ذكرى عظيمة ؛ 
ذكرى ثورة 23 يوليو املجيدة التي 
املسلحة  القوات  لواءها  حمل 
ومع  ؛  وكرامتها  ملرصعزتها  لتعيد 
الذكرى  بهذه  لسيادتكم  تهنئتي 
الله  أدعو  فإنني  الخالدة  الوطنية 
مبوفور  سيادتكم  عىل  يعيدها  أن 
بكل  املفدى  وطننا  وعىل  الصحة 

الخري واليمن والربكات.

القوات املسلحة تهنئ الرئيس السييس 

مبناسبة االحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

التوالي  تــفــرض   املــقــدمــات 
الذي  الرئيس  مواربه  وبدون  مبارشة 
رهانه عىل شعبه سيجده ظهراً  يكون 
هائله   قوة  وسيجده  يحميه  وسنداً 
الــذي  والشعب   ، لإلنجاز  تدفعه 
وثقه  أمناً  سيجد  رئيسه   عىل  يراهن 
التحدي  ملواصلة  به  تدفع  وطأمنينه  
واإلنتاج  العمل  إرادة  عىل  والقبض 
 وهو حال الشعب املرصي مع السييس.
والرئيس السييس وضع روحه عىل كفه 
لينقذ وطنه ولَم يكتف أو يتوقف هو 
مع  معارك  وخوض  التضحيه  يواصل 
القوه  مرص  تكون  ليك  عديدة  جبهات 
اإلقليميه  املؤثره التي تلعب دوراً إيجابياً 
. الساخنة  امللفات  جميع  ويف   للحل 

اقرأ معي )) علشان حاجه تحصل ملرص 
فداء  االول  نروح  والجيش  انا  يبقي 
ملرص (( هذه اخطر عباره قالها الرئيس 
يف  املرصيني  قلق  تهدئة  يحاول  وهو 
المجال  واضاف   النهضه  سد  موضوع 
تقديرنا  ويف  بالقلق  لاصابه  للمرصيني 
ذلك هو الحد االدين مام يقال لتخفيف 
القلق وبث الطامنينه واالجدر بان من 
رصاعات  تواجه  التي  اثيوبيا  هو  يقلق 
ونزاعات وحروب داخليه ومرص تفتتح 
حياه   (( مــرشوع  من  االويل  املرحله 
كرميه(( الذي سيغر حياة مايقرب من 
بالريف  مرصي  مواطن  مليون  ستني 
والقري  ….. لكن رمبا جلسات  االمم 
التفاؤل   من  حاله  سبقها  قد  املتحده 
ايقاف  او  منع  قــرار  ايل  الوصول  يف 
تاريخنا  نسينا  وقد  الثيوبيا  ادانه  او  
قرارات  مع  لسنوات  املمتده  وخرباتنا 
االمم املتحده الجمعيه العامه ومجلس 
االمن  تلك القرارات التي مل تحرر ارضا 
تنرص  او  ظامل  تردع  ومل  حقا  تعيد  ومل 
فيها  تتخذ  التي  ــقــرارات  وال مظلوم 
ومواقف  والعدل  بالحق  لها  العاقه 
املصالح  عيل  بناء  تحدد  فيها   االعضاء 
الظهار  ساحه  ورمبا  املتبادله  واملنافع 
واالنتقام ……لكن  والتشهر  الوالءات 
اذن للذهاب ايل هناك  ماهي مكاسبنا 
جميع  ان  وستجد  املواقف  راجع  ؟؟؟ 
دوليا   نهرا  النيل  نهر  بان  اقرت  الدول 
كانت  حقيقه  وتلك  للحدود  وعابرا 
تنكرها اثيوبيا وايضا جميع الدول اقرت 
احاديه  باجراءات  القيام  جواز  بعدم 
وتلك التي تؤسس للمرحله القادمه من 
لها  الدوليه  فالرصاعات  الحل  مراحل 
ادوات كثره ومتداخله بني الدبلوماسيه 
والعسكريه  واالقتصاديه  السياسيه  
بها  نهمس  كلمه  لنا  بقي  لكن   ……
يف آذان رشكاؤنا يف نهر النيل يف اثيوبيا 
وهذه املره عيل لسان الرئيس نفسه )) 
تعالوا نعمل اتفاق ملزم يحقق التنميه 
لكل شعوب اثيوبيا والسودان ومرص (( 
واالحتكام ايل العقل فا ميكن ان تبني 
نهضه عيل حساب حضاره عمرها االف 
بكلمه  الجميع  ونذكر   …… السنني 
 (( فيلتامن  االمرييك  املبعوث  قالها 
اثيوبيا بها 110 مايني نسمه واذا كانت 
التوترات ستؤدي ايل رصاع اهيل واسع 
سوريا  فإن  التيجراي  يتجاوز  النطاق 
 )) باملقارنه  ستبدوا مثل لعب االطفال 
إنتهي االقتباس وقد بدأ اقليم التيجراي 
وال احد يعلم من التايل ؟ او ما التايل ؟ 
او متي ينتهي ؟   نحن ال نتمني الرضر 
الحد ولكن  تفائلوا فرمبا يعقبه  توقيع 
اتفاق ملزم يضمن فيه الحصه التاريخيه 
من مياه نهر النيل ايل مرص والسودان.

ال ادري رمبا…… 

الطفلة  كانت  الحاالت  تلك  بني 
مريا محمود، من الغربية، والبالغة 
وجه  حيث  أشهر،   8 آنذاك 
يف  نارص  ملعهد  بنقلها  السييس 
القاهرة، بسبب معاناتها من ثقب 
بالقلب،  والبطينني  األذينني  بني 
وذلك بعد انتشار فيديو لألم عىل 
وهي  االجتامعي  التواصل  مواقع 

تستغيث لعالج ابنتها.
الحالة الثانية هي للطفلة رشوق، 
 6 العمر  من  تبلغ  كانت  التي 
سنوات، من محافظة بني سويف، 
ثقبني  وجود  من  تعاين  وكانت 
إىل  أدى  ما  والدتها،  منذ  بالقلب 
عدم انتظام التنفس، وعدم قدرة 

الالزم  العالج  توفري  عىل  أرستها 
الطفلة  تحويل  تم  وبالفعل  لها، 
إىل مستشفى جامعة بني سويف 

بأمر رئايس.
أما الحالة الثالثة فكانت للسيدة 
كلف  والتي  املنوفية،  من  عزيزة، 
الصحة  وزارة  مسؤويل  الرئيس 
تبلغ  وكانت  بعالجها،  والسكان 
عاما،   39 آنذاك  العمر  من 
الفيل”،  “داء  مرض  من  وتعاين 
األرض،  عىل  تزحف  جعلها  الذي 
“رسس  مستشفى  إىل  نقلها  ليتّم 

الليان”، لتقييم حالتها الصحية.
رجل  بعالج  يوجه  السييس   .3

يعاين سمنة مفرطة
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اللجان  عن  صادر  تقرير  رصد 
شباب  لتنسيقية  النوعية 
قدمه  ما  والسياسيني،  األحزاب 
خالل  مرص  يف  الصحة  قطاع 
جاء  املاضية،  سنوات  السبع 
يف  نجح  الصحة  قطاع  أن  فيه 
اإلنجازات،  من  الكثري  تحقيق 
ويف إنقاذ حياة ماليني املرصيني 
ووضع  والطفل  املرأة  سيام  ال 
من  عدٍد  عرب  ملعاناتهم،  حدا 
املبادرات الرئاسية واملرشوعات 

القومية يف هذا الصدد.
الحكومة  أن  اىل  التقرير  نوه  و 
تطبيق  يف  ــدأت  بـ ــة  ــرصي امل
الصحي  ــتــأمــني  ال منظومة 
زمني  الشامل، وحددت جدول 

الدولة املرصية سياسات  تنتهج 
مياه،  نقطة  كل  عىل  للحفاظ 
لرتشيد  ــات  ــرشوع م ــاك  وهــن
استهالك املياه، مثل تأهيل الرتع 
من  للتحول  وتنتهى  واملساقى، 
الحديث  الرى  إىل  بالغمر  الرى 
من  املــواطــن  ثقافة  وتعديل 

اإلرساف ىف املياه.
نوضح  ــاىل  ــت ال التقرير  وىف 
تقدمه  الــذى  الدعم  تفاصيل 
الدولة للتحول من الرى بالغمر 

إىل الرى الحديث.

مبادرات رئاسية أنقذت حياة املاليني.. 
تعرف إنجازات قطاع الصحة فى 7 سنوات

تعرف على تفاصيل خطة الحكومة للتحول 
إىل الرى الحديث

كثافة  األقل  باملحافظات  يبدأ 
سكانية واألقل يف فرص الحصول 
عىل الخدمات لتكون يف املراحل 
العاصمة  ــأيت  ت بينام  األوىل، 
واملدن الكربى واسعة الخدمات 

والفرص يف املراحل األخرية.
الرئيس  أطلق  “كــام  وتــابــع: 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــيس عــدة 
املرصيني  حياة  غريت  مبادرات 
منها  املاليني  وأنقذت  الصحية 
فريوس  عىل  القضاء  مــبــادرة 
املبكر  الكشف  ومبادرة  ىس، 
سارية،  الغري  األمـــراض  عــن 
أمراض  عن  الكشف  ومبادرة 
سوء التغذية (األنيميا والسمنة 
والــتــقــزم) ألطــفــال املـــدارس، 

من  مبادرة  تقدم  الدولة   -1
عن  للمزارع  و  املركزى  البنك 
طريق تقديم قروض ميرسة من 
وزارة  بضامن  الوطنية،  البنوك 
لتشجيع  والرى  املائية  املــوارد 
اىل  بالغمر  الــرى  من  التحول 

الرى الحديث .
لهذه  ســداد  ــرتة  ف هناك   -2
الفروض عىل مدار 5 سنوات و 
هناك فرتة سامح للمزارع، وعىل 
حساب اسلوب الرى سواء كان 

بالرش أو بالتنقيط .

قوائم  عيل  القضاء  ومــبــادرة 
صحة  دعم  ومبادرة  االنتظار، 
اكتشاف  ومباردة  والجنني،  األم 
السمع  وفقدان  ضعف  وعالج 
الـــوالدة،  حديثي  لــألطــفــال 
ومبادرة نور الحياة للكشف عن 
دعم  ومبادرة  اإلبصار،  ضعف 

صحة املرأة املرصية”.
الدولة  أن  إىل  التقرير  ولفت 
قوية  اســرتاتــيــجــيــة  ــذت  ــف ن
كــورونــا،  ــريوس  ف مجابهة  يف 
مبلف  النهوض  يف  ونجحت 
كام  الدولة،  نفقة  عىل  العالج 
قطاع  يف  نجاحتها  امــتــدت 
حيث  البالد  خارج  إىل  الصحة 
طبي  ودعم  مساعدات  قدمت 
إىل أفريقيا وفلسطني وعدد من 
تم  ما  عن  ناهيك  العامل،  دول 
وعىل  الدواء  قطاع  يف  تحقيقه 
للدواء  أكرب مدينة  افتتاح  رأسه 
وتحقيق  األوســط،  الــرشق  ىف 
األنسولني  من  الــذاىت  االكتفاء 
صناعة  وتوطني  الصنع  محىل 
أدوية األورام واألدوية الحيوية 

وبعض األمصال واللقاحات.

بنحو  القرض  البنك  يقدم   -3
15 ألف جنيه للفدان من الرى 
و20  بالتنقيط،  للرى  بالغمر 
الف ملن يحول من الرى بالغمر 

للرى بالرش.
4- مبجرد تقديم املزارع ألوراقه 
امللكية  املتضمنة سند  البنك  ىف 
يحصل  القومى  الرقم  وصــورة 
ــرشاء  ــرض ل ــق ــىل نــصــف ال ع
للتحول  املطلوبة  الخامات 
الحديثة،  للطرق  الغمر  من 
عن  البنك  يخطر  الرشاء  وبعد 
الزراعة  أو  الرى  وزارة  طريق 
الدعم  تقديم  عن  املسئولتان 
خالل  مــن  للمواطن  الفنى 
تصميم الشبكة، وبعد ذلك يتم 

منحه باقى القرض.
ــألراىض  لـ خــطــة  ــاك  ــن ه  -5
الرى  من  تحويلها  املستهدف 
 4 الحديث  ــرى  ال اىل  بالغمر 
مليون فدان ىف االراىض القدمية 
سنوات   3 مدار  عىل  و  بالدلتا 

سيتم تحويلهم.

سد النهضة.. إثيوبيا: مصر والسودان لم 
يتكبدا أي ضرر كبري جراء امللء الثاني والتعليم  الرتبية  وزارة  قطعت 

والتعليم الفنى، شوطا كبريا ىف تصحيح 
امتحانات الثانوية العامة2021، حيث 
مادىت  درجات  تقدير  من  االنتهاء  تم 
الثانية  األجنبية  واللغة  العربية  اللغة 
واألدبية  العلمية  الشعبتني  لطالب 
بنسب نجاح مقبولة ومنصفة تتناسب 
الجديد  والتقييم  األسئلة  طبيعة  مع 

ومستوى الطالب الحقيقى.
أن  والتعليم،  الرتبية  وزارة  وأكدت   
من  إلكرتوىن  بشكل  يتم  التصحيح 
إجابات  ألوراق  الضوىئ،  املاسح  خالل 
البابل شيت، موضحة أن هناك بعض 
خاصة  يدويا،  تصحيحها  يتم  األوراق 

الثاين  التخزين  األسبق:  الري  وزير 
من  يقتطع  مخالف..  أحادي  ترصف 

املخزون املايئ للسد العايل
أن  اإلثيوبية  الخارجية  وزارة  زعمت 
مرص والسودان مل يتكبدا أي رضر كبري 

جراء امللء الثاين لسد النهضة.
وذكرت الخارجية اإلثيوبية، يف تغريدة 
التواصل  مبوقع  الرسمي  حسابها  عىل 
مبلء  “سعداء  تويرت:  االجتامعي 
مرص  من  أي  تتكبد  مل  النهضة..  سد 
والسودان أي رضر كبري كام أكدنا منذ 

بداية املفاوضات الثالثية”.

إذا قام الطالب باختيار إجابة والشطب 
الذي  أو  بديلة   إجابة  واختيار  عليها 
يختار إجابتني يف نفس الوقت، أو قام 
يف  واحد  سؤال  أمام  دائرتني  بتظليل 
املاسح  البابل شيت، وظهر عىل جهاز 
الضوئي  الذى يتم التصحيح اإللكرتوىن 
عىل  مشددة  إجابتني،  اختار  أنه  عليه 
أن كل طالب سوف يحصل عىل حقه 
ورقة  ىف  مكتوبة  إجابة  ترك  يتم  ولن 

البابل سيت دون تصحيح.
وعىل جانب آخر ، كانت وزارة الرتبية 
الضوابط  الفنى،  والتعليم  والتعليم 
النقل  صفوف  المتحان  املنظمة 
والزمن  بنوعياتها  الفنية  باملدارس 

وأضاف رشاقي، لـ»الرشوق«، أن إثيوبيا 
رفعت الجزء األوسط من السد نحو 8 
أمتار فقط إىل مستوى 573 مرتا تقريبا 

بداًل من 30 مرتا إىل مستوى 595 مرتا.
األسبق،  الري  وزير  قال  جانبه،  ومن 
إن  عالم،  الدين  نرص  محمد  الدكتور 
ترصف  وهو  النهضة،  لسد  الثاين  امللء 
للقانون  ومخالف  الجانب  أحادي 
الدويل، يقتطع من املخزون املايئ للسد 

العايل.
وأضاف أن أديس أبابا فشلت يف تحقيق 

أهداف امللء الثاين.

مادة  لكل  االمتحان  لعقد  املحدد 
دراسية للدور الثاين 2021.

وأوضح قطاع التعليم الفنى، ىف خطاب 
أنه  التعليمية،  للمديريات  إرساله  تم 
والعاملني  الطالب  مصلحة  عىل  حرصا 
استمرار  بسب  الفنى  التعليم  مبدارس 
امتحانات  عقد  سيتم  كورونا   جائحة 
الدور الثاىن لصفوف النقل عىل أن يتم  
االحرتازية  اإلجراءات  بتطبيق  االلتزام 
كورونا  فريوس  انتشار  ملنع  الالزمة 
طوال فرتة عقد امتحانات الدور الثاين 
التعليم  النقل مبدارس  لطالب صفوف 

الفني.

التعليم تنتهى من تصحيح العربى واللغة الثانية 
للثانوية العامة

التعليم تنتهى من تصحيح العربى واللغة الثانية 
للثانوية العامة

وأضافت: “إذا تفاوضنا بحسن نية، فإن 
الوصول إىل حل يربح فيه الجميع، هو 

يف متناول أيدينا”.
انتهاء  يومني،  قبل  إثيوبيا،  وأعلنت 
امللء الثاين لسد النهضة، دون تفاصيل 
توليد  موعد  أو  التخزين  حجم  عن 

الكهرباء.
أستاذ  رشاقي،  عباس  الدكتور  وقال 
إثيوبيا  إن  املائية،  واملوارد  الجيولوجيا 
مكعب  مرت  مليارات   3 قرابة  خزنت 
فقط بداًل من 13.5 مليار مرت مكعب، 

كانت مقررة للمرحلة الثانية.

وزير الخارجية يوقع مع نظريه الصينى اتفاق 
إنشاء لجنة التعاون الحكومية املشرتكة

وقع وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم األحد، اتفاق إنشاء لجنة التعاونالحكومية 
املشرتكة لوزيرى خارجية مرص والصني، ومشاهدة الفيلم القصر الخاص باإلنتاج 

املشرتك للقاح سينوفاك.
توقيع االتفاق بني وزيرى خارجية مصر والصني

وعقدت جلسة املباحثات الرسمية بني وزير الخارجية سامح شكرى ونظره الصينى 
وانج يى، صباح األحد، وذلك لبحث تعزيز التعاون بني الجانبني يف عدة مجاالت، 

وتناول عدد من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك.

الوفدان املصرى والصينى يستمعان ملداخلة الرئيس السيسي
بدوره، أكد الرئيس عبد الفتاح السييس، عىل موقف مرص الثابت بالحفاظ عيل 
أمنها املايئ املتمثل يف حقوقها التاريخية يف مياه النيل، وذلك بالتوصل إىل اتفاق 

قانوين ملزم مللء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الجميع بشكل عادل.

وزير خارجية الصني يستمع لحديث الرئيس السيسي
وزير  يي”،  “وانج  اليوم،  السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس  استقبال  ذلك خال  جاء 
خارجية جمهورية الصني الشعبية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية والسفر 
الصيني بالقاهرة. وأوضح وزير خارجية الصني تفهم باده التام لألهمية القصوي 
لنهر النيل ملرص، ومن ثم مواصلة الصني اهتاممها بالتوصل لحل لتلك القضية عيل 

نحو يلبي مصلحة جميع األطراف.
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ــروات  ــخ ال شعبة  أكـــدت 
التجارية  بالغرفة  والفاكهة 
جميع  أسعار  أن  القاهرة،  ىف 
تشهد  الــخــروات  ــاف  أصــن
الرئيسية  األسواق  يف  استقرارا 

خالل عيد األضحى املبارك.
نائب  النجيب،  حاتم  ــال  وق
ــس شــعــبــة الــخــروات  ــي رئ
التجارية  بالغرفة  والفاكهة 
بالقاهرة، إن أسعار الخروات 
العبور  سوق  داخــل  مستقرة 
أسعار  أن  العيد، موضحا  خالل 
جنيه   2.5-1.5 الــطــامطــم  

شعبة الخضروات والفاكهة: استقرار 
أسعار جميع األصناف فى العيد

-1.5 بني  البصل  أسعار  للكيلو، 
3.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا بني 
وأسعار  للكيلو،  جنيهات   10-5
جنيهات   5-2.5 بني  الكوسة 

للكيلو.
ترصيحات  يف  النجيب  وأضاف 
أن  السابع”،  لـ”اليوم  خاصة 
-2.5 بني  الجملة  البطاطس 
والبامية  للكيلو،  جنيهات   5
جنيها   13-9 بــني  ــت  ــراوح ت
البلدى  الخيار  وسعر  للكيلو، 
جنيه   3.5-1.5 بــني  ــرتاوح  يـ
بني  الصوب  والخيار  للكيلو، 

2-4 جنيهات للكيلو، واستقرت 
بني2.  لترتاوح  امللوخية  أسعار 

5.5 جنيه للكيلو.
شعبة  رئــيــس  نــائــب  وأشـــار 
بالغرفة  والفاكهة  الخروات 
القلقاس  أن سعر  إىل  التجارية، 
الجزر  للكيلو،  جنيهات   6-3
للكيلو،  جنيهات   3-1.5 بني 
بني  ألــوان  والفلفل  واستقرت 
10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل 
الرومي األخر 3 – 5 جنيهات 
للكيلو، والفلفل الحامي األخر 

2.5 – 4.5 جنيه للكيلو.

استبدال  يتم  أن  يعني  الواردات  إحالل 
وطنى  بإنتاج  املستوردة  املنتجات 
الخطة  هذه  تنفيذ  يتم  وهنا  ومحىل، 
الصناعة  قدرات  زيادة  خالل  من 
خامات  من  احتياجاتها  وتوفري  الوطنية 
الطريق  وإفساح  اإلنتاج،  ومستلزمات 
العشوايئ  االسترياد  من  الحد  عرب  أمامها 
عامة،  بصفة  االسترياد  منظومة  وضبط 

فأين وصلت جهود إحالل الواردات؟
تحاول الدولة زيادة تشجيع االعتامد عىل 
الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بني 
االكتفاء  وتحقيق  والواردات،  الصادرات 
القيام  مع  املحلية،  املنتجات  من  الذاىت 
سلعى  حرص  بإعداد  الصدد  هذا  ىف 

االعتامد  ميكن  التى  للمنتجات  شامل 
االستثامر  وبتعزيز  محليًا  تصنيعها  عىل 
القطاع  خربات  مع  باالشرتاك  الصناعى 
ذوى  من  مرص  ىف  العاملة  الخاص 
املتميزة، وكذا االستعانة بخربات  الخربة 
مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة 

التصنيع املحىل.
إحالل  ملف  عيل  الدولة  وتعمل 
املحىل  التصنيع  لتعميق  الواردات 
وتشجيع االعتامد عىل الصناعة الوطنية، 
كافة  مع  والتنسيق  باالشرتاك  وذلك 
وذلك  املعنية،  الحكومية  الجهات 
مبا  الصناعية،  القطاعات  مختلف  ىف 
ومكونات  الهندسية،  الصناعات  فيها 

املنزلية،  األجهزة  ومنتجات  السيارات، 
الكياموية،  الصناعات  وقطاعات 
واملنتجات البالستيكية، وصناعات الغزل 

واألقمشة واملالبس.
ىف  املركزى  البنك  مع  تعاون  ويجرى 
بإحالل  الخاصة  التمويلية  الربامج  إطار 
إىل  باإلضافة  الصناعة،  ودعم  الواردات 
املشرتك  التعاون  لتعزيز  الوزارة  جهود 
املانحة  الدولية  الجهات  بعض  مع 
اإلنتاج،  تكنولوجيا  نقل  ىف  للمساهمة 
الصناعية  القطاعات  من  عدد  ودعم 
التنمية  أهداف  بتحقيق  الصلة  ذات 
األمم  منظمة  فيها  مبا  املستدامة، 
“يونيدو”،  الصناعية  للتنمية  املتحدة 

أين وصلت مصر يف ملف إحالل الواردات 
بمنتجات مستوردة؟الواردات

وكذلك الوكالة األملانية للتعاون الدوىل، 
يهدف  الذى  املشرتك  التعاون  وهو 
املتكاملة،  الصناعية  املدن  تطوير  إىل 

املنتجات  تصنيع  عمليات  وتعزيز 
ىف  املنافسة  عىل  القادرة  الوطنية 

األسواق الدولية.

عىل  بقوة  العمل  حاليًا  الدولة  وتحاول 
التي  املستوردة  املنتجات  قامئة  انهاء 
ميكن تصنيعها محليا وبتكنولوجيا عالية.

من  املرصية  الواردات  ارتفعت 
بالتزامن  ملحوظ  بشكل  الذرة 
السلع  أسعار  ارتفاع  مع 
وفقا  عامليا،  األساسية  الغذائية 
بلغت  حيث  حكومية،  لبيانات 
نحو  املرصية  الواردات  قيمة 
220 مليون و274 ألف دوالر يف 
ابريل املايض، مقابل 179  شهر 
مليون و306 ألف دوالر يف شهر 
ابريل عام 2020، بزيادة بلغت 

40 مليون و968 ألف دوالر.
عن  الصادرة  البيانات  وتشري 
العامة  للتعبئة  املركزي  الجهاز 
واردات  أن  إىل  واإلحصاء، 
واردات  ضمن  جاءت  الذرة 
والتي  الخام،  املواد  من  مرص 

نحو  اإلجاملية  قيمتها  بلغت 
دوالر  ألف  و424  مليون   946
 746 مقابل  املايض،  ابريل  يف 
يف  دوالر  ألف  و930  مليون 
نفس الشهر عام 2020، بزيادة 
ألف  و494  مليون   199 بلغت 

دوالر.
واردات  أهم  قامئة  وتضمنت 
خامات  من  كال  الخام  املواد 
وبلغت  ومركزاتها  الحديد 
قيمتها 134 مليون و310 ألف 
مقابل  املايض،  ابريل  يف  دوالر 
84 مليون و696 ألف دوالر يف 
نفس الشهر عام 2020، بزيادة 
ألف  و614  مليون   49 بلغت 
دوالر، يليها واردات فول صويا 

مليون   266 قيمتها  وبلغت 
 123 مقابل  دوالر،  ألف  و933 
خالل  دوالر  ألف  و910  مليون 
فرتة املقارنة، بزيادة بلغت نحو 

143 مليون و23 ألف دوالر.
الواردات  قيمـة  وارتفعت 
حيث   ،٪8.1 بنسبة  املرصية 
خالل  دوالر  مليار   5.92 بلغت 
أبريل 2021، مقابل 5.47  شهر 
من  الشهر  لنفس  دوالر  مليار 
ذلك  ويرجع  السابق،  العام 
بعض  واردات  قيمة  ارتفاع  إىل 
الحديد  خامات  مثل  السلع 
 ،٪58.6 بنسبة  ومركزاتها 
واللدائن بأشكالها األولية بنسبه 

.٪27.2

ارتفاع واردات مصر من الذرة إىل 
220 مليون دوالر يف شهر واحد
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األكسجني  توفري  لضامن  تسعى 
القصري  املديني  عىل  للمستشفيات 
واملتوسط، عرب زيادة اإلنتاج الوطني 
وأيضا من خالل توريد كميات إضافية 

من الدول الصديقة.
يف  املختص  حذر  أخرى،  جهة  ومن 
الشاهد  محمد  الدكتور  األوبئة  علم 
تونس  استهالك  نسبة  تضاعف  من 
يف  قبل  من  أكرث  مرات   4 لألكسجني 
األسابيع األخرية بسبب موجة انتشار 

العدوى العنيفة التي فاقت قدرات 
املنظومة الصحية املرهقة والفقرية.

املوجة  تدوم  أن  الشاهد  وتوقع 
الحالية للفريوس بني 8 و11 أسبوعا 
قبل أن تتقهقر، وذلك برشط االلتزام 

بالربوتوكول الوقايئ.
العدوى  انتقال  “تواصل  من  وحذر 
الناس،  بنتقالت  ألخرى  مدينة  من 
داخل  الحصاد  موسم  إن  حتى 
بني  بانتشارها  سمح  البالد  جهات 

“ألفا” و”دلتا” بمعظم املحافظات.. 
كورونا يفسد العيد يف تونس

وباجة  والكاف  القرصين  محافظات 
كبرية،  مبعدالت  والقريوان  وسليانة 
بعد أن كانت ألشهر طويلة يف مأمن 

من الوباء”.
وأكد االختصايص أن مدينة تطاوين 
يوما   14 خالل  سجلت  الجنوب  يف 
عىل  بالفريوس  إصابة   1720 معدل 
كل 100 ألف ساكن، وهو ما يفوق 
الكبرية  الخطورة  مرات مؤرش  بأربع 
إصابة  بـ400  الخرباء  حدده  الذي 

لكل 100 ألف.

تواصل انخفاض اإلصابات.. “الصحة” 
تسجل 49 حالة إيجابية بكورونا و8 وفيات

أيام من اإلصابة يعد مؤرًشا لتعايف 
املريض من فروس كورونا.

إجــاميل  أن  “مــجــاهــد”  وذكـــر 
العدد الذي تم تسجيله يف مرص 
حتى  املستجد  كورونا  بفروس 
 283862 هو  ــعــاء،  األرب أمــس 
تم  حالة   225869 ضمنهم  من 

شفاؤها، و 16465 حالة وفاة.

والسكان  الصحة  وزارة  وتواصل 
بجميع  ــا  ــه ــعــدادات اســت ــع  رفـ
ومتابعة  الجمهورية،  محافظات 
فروس  بشأن  بأول  أوالً  املوقف 
كافة  واتخاذ  املستجد”،  “كورونا 
ضد  الازمة  الوقائية  اإلجــراءات 
معدية،  أمراض  أو  فروسات  أي 
بتخصيص  ــوزارة  الـ قامت  كام 

ــل الــتــواصــل  ــائ ــن وس ــدد م عـ
املواطنني  استفسارات  لتلقي 
املستجد  كورونا  فــروس  بشأن 
الخط  منها  املعدية،  ــراض  واألم
الساخن “105”، و”15335 ورقم 
 ،”01553105105“ الواتساب 
باإلضافة إىل تطبيق “صحة مرص” 

املتاح عىل الهواتف الذكية.

تتمه ص  1
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الكيميائية  الدراسات  أثبتت 
النخيل  نخيل  لقاح  حبوب  أن 
ــد من  ــعــدي ــىل ال تــحــتــوي ع
املركبات النباتية املفيدة، مبا يف 
ب2،  (ب1،  الفيتامينات  ذلك 
ب12،  ب9،  ب6،  ب5،  ب3، 
واملعادن  ك)،  هـــ،  د،  ج،  أ، 
والفوسفور،  الكالسيوم،  (مثل 
ــوم،  ــودي ــص ــت، وال ــربي ــك وال
واملنجنيز،  واملــغــنــســيــوم، 
الربورون،  والنحاس،  والحديد، 
ــلــكــون)، واألحـــامض  والــســي
ــات،  ــري ــك ــس ــة، وال ــي ــن ــي األم
واملاء،  والدهون،  والربوتينات، 
وغريها من املواد مثل الروتني، 
واإليـــســـرتون، والــهــرمــونــات 
املنشطة للجنس. وبذلك متتلك 
العديد  النخيل  لقاح  حبوب 

والطبية  الصحية  الفوائد  من 
اإلنسان،  لجسم  والعالجية 
لقاح  فحبوب  منها:  نــذكــر 
النخيل مقوية للجسم والجنس 
الدموية،  والشعريات  عموًما، 
ومتنع النزيف الدموي الداخيل، 
للعقم  ناجًحا  عالًجا  تعترب  كام 
والتهاب  والنساء،  الرجال  عند 
العطش،  متنع  كــام  ــرارة،  ــ امل
وتقوي  والحميّات،  واإلسهال، 
املــعــدة، وتــهــدئ األعــصــاب، 
واملثانة  الكىل  عالج  يف  وتفيد 
اللييل،  والعمى  البول،  وعرس 
وتقوية  الرخوة،  املفاصل  وشد 
استخدمت حبوب  كام  القلب. 
الخصوبة  لزيادة  النخيل  لقاح 
الضعف  وعالج  الرجال،  عند 
الجنيس والعقم لدي الجنسني، 

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

القيمة الصحية والطبية والعالجية لحبوب لقاح النخيل
املعدة  يقوي  تناولها  أن  كام 
ثائرة  ويسكن  ويجففها، 
ويقوي  الجسم،  ويقوى  الدم، 
ضيق  حالة  يف  وينفع  األحشاء 
البلغمي،  والسعال  النفس، 
الدموية  الشعريات  ويقوي 
التمزق  من  عليها  ويحافظ 
مفيدة  أنها  كام  واالنفجار،  
املرتفع،  ــدم  ال ضغط  ملــرىض 
االعصاب،  تهدئة  عىل  وتساعد 
من  وتقلل  القلب،  وتــقــوي 
االصابة بالسكتة القلبية، وتفيد 
اضطرابات  من  التخلص  يف 
وتساهم  الهضمي،  الجهاز 
املعدة،  قرحة  من  الوقاية  يف 
فقر  من  التخلص  يف  ويساهم 
يف  املناعة  معدل  وترفع  الدم، 

الجسم ضد األمراض املعدية.
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لحم الضأن من اللحوم التي يقبل عليها 
األضحى،  عيد  عطلة  خالل  الكثريين 
خاصة أن غالبية لحوم األضحية تكون 
عىل  تحتوى  التي  الضأىن،  اللحم  من 
عنارص غذائية والعديد من الفيتامينات 
واملعادن املهمة لصحة الجسم، بجانب 
الربوتني  عالية من  نسبة  احتوائها عىل 

املفيد للصحة.
موقع  يف  نرش  لتقرير  وطبقا 
للحم  فوائد  فهناك عدة   ،Healthline

الضأىن عىل الصحة:
1.يسهم يف منو العضالت

واملعادن  بالربوتني  غنى  الضان  لحم 
ودعم  العضالت  منو  يف  تساعد  التي 

كتلة العضالت.

2. يسهم يف تطور عظام األطفال
ألنه غنى بالربوتني الروري أيًضا للنمو 

والتطور الطبيعي لعظام األطفال
 3. تقليل الشعور بالتعب واإلرهاق

يحتوي لحم الضأن بشكل طبيعي عىل 
سبعة فيتامينات ومعادن تدعم الصحة 
أساسية  فيتامينات  أربعة  توفر  والتي 

تساعد يف تقليل التعب واإلرهاق.
4. تعزيز املناعة

ألنه  مصدرا ألربعة فيتامينات ومعادن 
أساسية تساعد جهاز املناعة عىل العمل 
يف  قدرته  من  وتعزز  طبيعي،  بشكل 

درء األمراض والعدوى الفريوسية.
5. الحفاظ عىل الصحة العقلية

ألنها تحتوى عىل 5 فيتامينات ومعادن 

أساسية تدعم الصحة العقلية وتحارب 
االكتئاب.

6.الحامية من أمراض القلب
ألنه يحتوى عىل الكارنوزين الذي يعترب 
من املكمالت الغذائية التي تحافظ عىل 
القلب  حامية  وبالتايل  الرشايني  صحة 
القصور  مشاكل  من  الدموية  واألوعية 
الدم  تدفق  مستويات  تراجع  ومن 

والحفاظ عىل مستويات السكرى.
 7. مصدر ألحامض أوميجا 3

من  كميات  عىل  الضأن  لحم  يحتوى 
أحامض أوميجا 3 أو األحامض الدهنية، 
من  كبريا يف حاميتك  دورا  تلعب  التي 
العديد من األمراض أهمها الحفاظ عىل 

صحة القلب وتعزيز صحة الدماغ.

وكرثة  املبارك  األضحى  عيد  قدوم  مع 
وجود اللحوم ورشائها، قد تكون ىف حرية 
من أمرك ملعرفة هل اللحوم فاسدة أم 
صالحة لألكل، خاصة األنواع املفرومة، 
ووفقا لتقرير موقع healthline نعرض 

أبرز العالمات التى توضح ذلك.
وقال املوقع يجب عليك دامئًا التخلص 
لتجنب  الفاسد  املفروم  اللحم  من 
الدقيقة  الحية  الكائنات  استهالك 
طرق   4 يىل  وفيام  لألمراض،  املسببة 
قد  املفروم  اللحم  كان  إذا  ما  ملعرفة 

تعرض للتلف.
1. تحقق من اللون

املفروم  البقرى  اللحم  يكون  أن  يجب 
من  وبنى  الــخــارج  من  فاتح  أحمر 
اللون  إىل  سطحه  تحول  إذا  الداخل. 
العفن،  منا  أو  متاًما  الرمادى  أو  البنى 
التخلص  ويجب  تالف  أنه  يعنى  فهذا 

منه.
بسبب  املفروم  اللحم  لون  يتغري  قد 
درجة  ذلــك  ىف  مبا  متعددة،  عوامل 
امليكروبات  ومنــو  والــضــوء  الــحــرارة 

والتعرض لألكسجني

من  الداخىل  الجزء  لون  يتحول  قد 
البنى  اللون  إىل  النىء  املفروم  اللحم 
التعرض  الرمادى بسبب قلة  املائل إىل 
التلف،  إىل  يشري  ال  وهذا  لألكسجني، 
اللحم  من  التخلص  يجب  ذلك  ومع 
أو  البني  اللون  إىل  تحول  إذا  املفروم 
الرمادي من الخارج ، حيث يشري ذلك 

إىل بدء يف التعفن.
باإلضافة إىل ذلك ميكن أن يفسد العفن 
يجب  لذلك  املطبوخ،  املفروم  اللحم 
إذا  الطعام  بقايا  من  التخلص  عليك 
أو  رمادية  أو  زرقاء  بقع  أي  الحظت 

خراء غامضة.
2. فحص النسيج

هناك طريقة أخرى للتحقق من اللحم 
اللمس،  اختبار  إجــراء  وهى  املفروم 
فيجب أن يتمتع اللحم املفروم الطازج 

بقوام ثابت نسبيًا يتفتت عند عرصه.
ومع ذلك فإن القوام – سواء عند طهيه 
بكترييا  وجود  إىل  يشري  قد   – نيئًا  أو 
التلف. عليك رميها عىل الفور، ولتجنب 
 ، آخر  إىل  سطح  من  البكترييا  انتشار 
اللحوم  ملس  بعد  جيًدا  يديك  اغسل 

النيئة.
3. قم بإجراء اختبار الرائحة

أسهل  هو  االختبار  هــذا  يكون  رمبــا 
كان  إذا  ما  لتحديد  طريقة  وأرسع 
وينطبق عىل كل من  قد فسد،  اللحم 

اللحم املفروم النيء واملطبوخ.
عىل الرغم من أن رائحة اللحم املفروم 
بالكاد تكون محسوسة، إال أن  الطازج 
اللحوم الفاسدة لها رائحة نفاذة، مبجرد 
تناول  اآلمــن  من  يعد  مل  يفسد،  أن 

الطعام.
ما  لكنك  واضحة  رائحة  تالحظ  مل  إذا 
أو  اللون  يف  التلف  عالمات  ترى  زلت 
منها،  التخلص  اآلمــن  فمن  امللمس، 
البكترييا  رائحة  شم  ميكن  ال  حيث 

املسببة لألمراض.
4. تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية

هى  الصالحية  وانتهاء  البيع  تواريخ 
كان  إذا  ما  لتحديد  إضافية  إرشــادات 
اللحم املفروم جيًدا أم ال، يوضح تاريخ 
ميكن  التي  املدة  التجزئة  ملتاجر  البيع 
تربيد  للبيع، ميكن  املنتج  خاللها عرض 
حتى  بأمان  وتناوله  املفروم  اللحم 

الدهون  من  الخالية  اللحوم  تعد 
الخيارات  أفضل  اللحوم  وبدائل 
السكري،  بداء  املصابني  لألشخاص 
تجنب  عليهم  يجب  ــن  ــذي وال
ميكن  واملتحولة،  املشبعة  الدهون 
لهذه الدهون غري الصحية أن ترفع 
نسبة الكوليسرتول وتزيد من خطر 

اإلصابة بأمراض القلب.
ــا لـــتـــقـــريـــرمـــوقـــع ”  ــ ــق ــ وف
أن  ميكن   ”medicalnewstoday
تكون اللحوم الخالية من الدهون 
اللحم  قطع  بعض  ذلك  يف  مبا   ،
البقري والدجاج ، خيارات غذائية 

مناسبة ملرىض السكري.
اختيار  السكري  مرىض  عىل  يجب 
للحد  الدهون  من  الخالية  اللحوم 
من تناولهم للدهون غري الصحية، 
التبادل  قامئة  تساعد  أن  وميكن 

ملرىض السكري يف ذلك.
لجنة  أنشأتها  التي  القامئة،  تعرض 
األمريكية  السكري  جمعية  من 
األمريكية،  الحمية  وجمعية 

محتوى  عىل  بناًء  اللحوم  خيارات 
والسعرات  ــدهــون  وال الــربوتــني 

الحرارية.
لحم قليل الدهن جدا

اللحوم الخالية من الدهون تحتوي 
 35 و  الدهون  من  غــرام   1 عىل 

سعرة حرارية لكل وجبة.
اللحم الطري

اللحوم الخالية من الدهون تحتوي 
عىل 3 جرامات من الدهون و 55 
سعرة حرارية. تشمل هذه اللحوم:
مثل   ، البقري  اللحم  قطع  بعض 
لحم  ــحــة  ورشي ــارصة  ــخ ال لحم 
البقر  ولحم  املنت  ولحم  الخارصة 

املقطع
لحم العجل ، باستثناء قطع اللحم 

الدسمة.
الدجاج  ذلــك  يف  مبا   ، الــدواجــن 

والديك الرومي بدون جلد
لحم الغزال واألرانب ، مبا يف ذلك 

الدراج والبط واإلوز بدون جلد

تناول اللحوم باعتدال
من  صحة  ــل  أق اللحوم  بعض 
الدهون  من  الخالية  الخيارات 
ولكنها قد تكون مناسبة لالستهالك 

باعتدال.
لحم متوسط الدسم

أجــزاء  تناول  الناس  عىل  يجب 
أصغر من اللحوم متوسطة الدسم 
الغذايئ  النظام  يف  تضمينها  أو 
اللحوم  بشكل غري منتظم، تشمل 

متوسطة الدسم ما ييل:
لحم بقري مفروم .

قطع لحم الضأن املشوي.
أو  مطحون  عجل  لحم  ــح  رشائ

مكعبات
الدواجن مع الجلد والديك الرومي 

والبط أو األوز
الكبد والقلب والكىل

ملريض  تجنبها  يجب  التي  اللحوم 
السكر

تجنب  السكري  مرىض  عىل  يجب 
واللحوم  الدهون  عالية  اللحوم 

نصائح ملرضى السكر يف عيد األضحى لتناول اللحوم بأمان

عالمات تدل على فساد اللحمة خاصة املفرومة..
منها اللون والرائحة

فوائد اللحم الضانى على صحتك..
تعزز مناعتك وتحافظ على صحة قلبك
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عام  مدير  ــرزاق  ال عبد  صباح  قالت 
املتحف املرصى بالتحرير بدأ املتحف ىف 
استقبال الزوار ىف ثاىن أيام عيد األضحى 
توافد  املتحف  يشهد  حيث  املبارك، 
أبواب  فتح  منذ  املرصيني،  من  العديد 
صباح  من  األوىل  الساعات  ىف  الزيارة 
األجانب،  من  عدد  جانب  إىل  اليوم، 

رحيل  عىل  الـــ107  الذكرى  اليوم  متر 
عن  رحل  إذ  ــدان،  زي جرجى  األديــب 
عن   ،1914 عــام  يوليو   21 ىف  عاملنا 
واحد  وهو  عاما،   52 حينها  ناهز  عمر 
العرىب، وأحد هؤالء  من عاملقة األدب 
الرسد  لفن  األوىل  اللبنة  وضعوا  الذين 
عن  فضال  العرىب،  الوطن  ىف  القصىص 
كونه أحد أوائل رواد الثقافة ىف الوطن 
مجلة  أقدم  إصــدار  وصاحب  العرىب، 
اإلطالق  عىل  العرىب  الوطن  ىف  ثقافية 

مجلة الهالل.
ثقافية  مجلة  أقدم  الهالل  مجلة  وتعد 
التى  الوحيدة  العرىب، واملجلة  العامل  ىف 
من  أكرث  منذ  منتظمة  بصفة  تصدر 
مائة سنة، ومنذ عددها األول ىف 1892، 
تركت مجلة الهالل أثرها ىف تاريخ العامل 

العرىب بصفة عامة وتاريخ مرص بصفة 
خاصة، كام لعبت دوًرا رائًدا ىف تحديث 
الفكر العرىب والتعاون من أجل التطور 

الثقايف.
الثقافية  املجالت  أطول  تعد  والهالل 
العربية  املجلة  فهى  عمرا،  العربية 
التى  والخليج  املحيط  بني  الوحيدة 
تواىل الصدور بال انقطاع منذ 125 عاما، 
أول  ىف  منها  األول  العدد  صدر  فقد 
الصدور  لتاريخ  وكانت   ،1892 سبتمرب 
املجلة  هذه  طبعت  خاصة  داللة  هذا 
رمزا  تكون  ألن  وأهلتها  فريد،  بطابع 
ملرحلة جديدة ىف التاريخ العرىب بعامة، 

واتجاها جديدا ىف الثقافة العربية.
جاء صدور العدد األول من املجلة بعد 
الثورة  هزمية  عىل  سنوات   10 مرور 

“الهالل” أطول املجالت الثقافية العربية عمرا.. ما السر وراء استمرارها

املصريون يتوافدون على املتحف املصرى 
بالتحرير فى ثانى أيام العيد

من  العديد  التشكيليون  الفنانون  قدم 
أهم  عن  تعرب  التى  الفنية،  اللوحات 
ومن  حياتنا،  ىف  بها  منر  التى  اللحظات 
الفرنىس  الفنان  الفنانني،  هــؤالء  بني 
“ليون بيىل”، حيث إنه قام برسم لوحة 
رسم  مكة،  إىل  طريقهم  ىف  الحجاج 

اللوحة 1861.
الصحراء  يف  القافلة  الفنان  صاحب 
مؤكدا  الحارقة  الشمس  أشعة  تحت 

لتسجيل  املشاقة  جميع  تحمله  عىل 
الرائعة  بالعزمية  منبهرا  الشعائر  هذه 
الحاج  يتحمله  وما  املسلمني  نفوس  يف 
املواصالت  وسائل  ظهور  وقبل  قدميا 
الحديثة بشتى أنواعها للحج لبيت الله 
الحرام، يف هذه اللوحة يوثق الفنان بيىل 
مسري قافلة خرجت من القاهرة متخذة 
وينزل  يعرب سيناء  الذى  الدرب املرصي 
عىل تبوك ثم املدينة املنورة وصوال ملكة 

العيد  أيام  ىف  أن  العادة  جرت  لكن 
تزداد أعداد املرصيني عن األجانب بعد 
النشغال  نظرًا  العيد،  أيام  أول  مرور 
باألضحية  العيد  أيام  أول  خالل  الناس 

وزيارة األقارب.
ىف  الـــرازق،  عبد  صباح  وأوضــحــت 
السابع”،  “اليوم  لـ  خاصة  ترصيحات 

 1700 مسافتها  تصل  رحلة  يف  املكرمة 
كيلو مرت ويظهر باملقدمة شيخ الحجاج 

وأمري القافلة.
مبوسم  األيام  هذه  املسلمون  ويحتفل 
الحج وعيد األضحى املبارك، ويقدمون 
أضحية لله سبحانه وتعاىل، اعتامدا عىل 
الله  به  افتدى  الذى  العظيم  الفداء 
عندما  إسامعيل  سيدنا  وتعاىل  سبحانه 

كان طفال صغريا.

العرىب،  الفكر  تحديث  ىف  رائدا  دورا 
وتفتح آفاقا جديدة لثقافة التطور.

ويعد رس ىف نجاح املجلة ىف االستمرار 
ىف الصدور حتى يومنا، هو الفكر الذى 
زيدان،  جرجى  مؤسسها  عليها  أسسه 
إذ طرح بيان يسوغ فيه إصدار املجلة 
بها،  ستعنى  التى  واملجاالت  ورسالتها 
وتبويبها، وقد حدد ذلك كله ىف خمسة 
بنود وأبواب هى باب “أشهر الحوادث 
وأعظم الرجال”. باب “الروايات”. باب 
من  “املنتخبات  باب  الشهر”.  “تاريخ 

األخبار”. باب “التقريظ واالنتقاد”.
كذلك التوقيت التى صدرت فيه املجلة 
الدقيقة  اللحظات  ىف  صــدرت  حيث 
القرن  أواخــر  ىف  املــرصى،  التاريخ  ىف 
القرن  مشارف  وعــىل  عرش  التاسع 

الصحافة  انقسمت  وقــد  العرشين، 
وقتها قسمني، قسم يشايع تركيا ويندد 
اإلنجليز  عن  يدافع  وقسم  باالستعامر، 
ويذيع مساوئ العهد الرتىك، وذلك كان 
متمثال ىف جريدة “املقطم” التى أنشأها 

االحتالل لنفسه.
ورمبا أيضا تحويل املؤسسة إىل مؤسسة 
صحفية قومية، بعد قرار الرئيس الراحل 
ملكية  بتحويل  النارص،  عبد  جــامل 
كان  الدولة،  إىل  الصحفية  املؤسسات 
غريها  دون  املجلة،  تلك  استمرار  وراء 
اقتصادية كان  أزمات  الذين عانت من 
وراء توقفها، عىل عكس املجلة القومية 
ميزانية  ضمن  جدولتها  ضمن  التى 

الدولة ورعايتها استمرارها إىل اليوم.

لوحة الحجاج فى طريقهم إىل مكة 
للفنان الفرنسى ليون بيلى لوحة فنية

العرابية واالحتالل الربيطاىن ملرص، وقد 
التطور  مجال  إفساح  ىف  ذلك  أسهم 
وبرزت  املتعددة،  املدارس  بني  الفكرى 
أدوات  عىل  اليد  وضــع  إىل  الحاجة 

العرص الحديث من العلوم واملخرتعات، 
اإلنجليز  لتحدى  االستجابة  تتم  لىك 
آالف  بخمسة  البالد  يحكمون  الذين 
عسكرى، وجاءت مجلة “الهالل لتلعب 

االحرتازية  اإلجــراءات  تطبيق  يتم  أنه 
ومل  كورونا،  فريوس  ملواجهة  املشدد 
يتم السامح  بدخول أى زائر إال بارتداء 
الكاممة، وقياس درجة الحرارة، كام يتم 
التشديد عىل جميع العاملني باملتحف 
سواء أمن املتحف أو العاملني بشبابيك 
والقفازات،  الكاممات  بارتداء  التذكر 
خالل التعامل اليومى، إىل جانب وجود 
لوحات إرشادية داخل املتحف لتوعية 
جانب  إىل  الفريوس،  ملواجهة  ــزوار  ال
املتحف  أرضيات  عىل  ملصقات  وضع 
والحرص  االجتامعى،  التباعد  لتطبيق 
قاعات   داخــل  التكدس  ــدم  ع عــىل 

املتحف.
يتم  أنه  إىل  الرازق  عبد  ولفتت صباح 
 30 تذاكر  بأسعار  للمتحف  الدخول 
جنيها للمرصى و10 جنيهات للطالب، 
مجانًا،  فوتوغرافيا  باملوبايل  والتصوير 
من  سواء  جنيه   300 بـ  الفيديو  أما 
توفري  مع  الكامريا،  أو  املوبايل  خالل 
أمناء  بواسطة  للزائرين  واىف  الرشح 

املتحف، وجمعية أصدقاء املتحف.
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كل ما تريد معرفته عن “املكاملات 
القابلة لالنضمام” عرب “واتساب”

رشكة  أن  التقارير  بعض  كشفت 
أبل قررت تأجيل عودة موظفيها 
األقل  عىل  شهر  ملدة  املكتب  إىل 
حتى أكتوبر عىل أقرب تقدير، مع 
بفريوس  اإلصابات  أعداد  ارتفاع 
املتحدة  ــات  ــوالي ال يف  ــا  كــورون
رويرتز  نقلت  حسبام  وخارجها، 

قال نيل كومينز، عامل الفيزياء بجامعة 
عىل  الفيضان  سيناريو  إن   ،Maine
اقرتب  إذا  بالفعل  بعيدا  ليس  كوكبنا 
القمر فجأة من األرض، ويتمثل التأثري 
عىل  جاذبيته  يف  للقمر  شهرة  األكرث 
مد  عنه  ينتج  ما  األرض،  محيطات 

وجذر منخفضان كل يوم.
ولكن إذا كان القمر عىل بعد نصف 
الحال  هو  عاّم  األرض  من  املسافة 
بثامنية  أعىل  سيكون  املد  فإن  اآلن، 
“اليف  لـ  كومينز  قال  كام  أضعاف، 
الجزر  بعض  أن  وأضــاف  ساينس”. 
كبري  لجزء  متاما  املاء  تحت  ستكون 
تصبح  أن  املرجح  ومن  اليوم،  من 
السواحل املأهولة غري صالحة للحياة 

بسبب ارتفاع املد.
ولكن ارتفاع املد والجزر يف املحيطات 
القرتاب  الوحيدة  النتيجة  يكون  لن 
أيضا  للقمر  إن  كومينز  وقال  القمر. 
ــاف  وأض األرض،  عــىل  مــّدي  تأثري 
من  فجأة  القمر  اقرتب  “إذا  موضحا: 

ماذا سيحدث إذا كان القمر أقرب مرتني من األرض مما هو عليه اليوم؟

التغيريات  تجري “واتس آب” بعض 
الدردشة،  تطبيق  عىل  الرئيسية 
تسمى  ميزة  يتضمن  تحديث  مع 
ويف  لالنضامم”.  قابلة  “مكاملات 
تطبيق  أكد  فقط،  املايض  األسبوع 
القدرة  أخريا  سيطلق  أنه  الدردشة 
أجهزة  عرب  خدمته  استخدام  عىل 
واألجهزة  املحمولة  الكمبيوتر 
هاتف  إىل  الحاجة  دون  اللوحية 

.RT قريب حسبام نقل موقع
قابلة  “مكاملات  ميزة  تُطرح  واآلن 
أولئك  أن  تعني  التي  لالنضامم”، 
فيديو  محادثة  بداية  فاتتهم  الذين 

عىل  قادرين  سيظلون  جامعية 
االتصال يف أي وقت أثناء املحادثة.

عىل  املستخدمني  قدرة  ولتحسني 
إليها،  واالنضامم  املكاملات  إجراء 
أنشأت “واتس آب” شاشة معلومات 
ميكن  بحيث  جديدة،  مكاملة 
للمستخدمني معرفة من هو بالفعل 
يف املكاملة، ومن ُدعي إليها ومل ينضم 
الضغط  شخص  ألي  وميكن  بعد. 
املكاملة،  بدء  عند  التجاهل  زر  عىل 
تبويب  عالمة  من  الحقا  واالنضامم 

املكاملات يف “واتس آب”.
قالت  التحديث،  عن  حديثها  ويف 

باملدونة:  منشور  يف  آب”  “واتس 
الكثري  فيه  يكون  الذي  الوقت  “يف 
أفضل  يشء  يوجد  ال  منفصلني،  منا 
من االجتامع معا يف مكاملة جامعية 
وتحدث  والعائلة،  األصدقاء  مع 
ال  عندما  املحادثات  أفضل  بعض 
فّوت  إذا  اآلن  األقل.  عىل  تتوقعها 
أحد يف مجموعتك مكاملة عندما يرن 
االنضامم  بإمكانه  زال  فال  الهاتف، 
االنسحاب  أيضا  وميكنك  شاء.  متى 
املكاملة  طاملا  االنضامم  وإعادة 

جارية”.

عن وكالة بلومربج.
أشخاص  عن  نقالً  التقرير،  وقال 
صانع  إن  األمــر،  عىل  مطلعني 
قبل  موظفيه  سيبلغ   iPhone
عودتهم  مــن  ــل  األق عــىل  شهر 

املتوقعة إىل املكاتب.
من  الرشكة  طلبت  يونيو  ويف 

املكاتب  إىل  العودة  املوظفني 
ىف  ــام  أي ثالثة  عن  تقل  ال  ملــدة 
األسبوع اعتباًرا من أوائل سبتمرب، 
ــات  ــام يــخــالــف مــوقــف رشك م
التي  األخرى  الكربى  التكنولوجيا 

تسمح بالعمل عن بُعد بالكامل.

السامء،  من  أكرب  مساحة  سيغطي 
فمن املرجح أن مير أمام الشمس من 
قادرين  زلنا  ما  أننا  منظورنا. وأضاف 
(الغالف  الشمس  هالة  رؤيــة  عىل 
الجوي الخارجي) تتألق حول الصورة 
ليس  ولكن  للقمر،  املظلمة  الظلية 
بالوضوح نفسه. وخالف ذلك، سيبدو 
القمر ومراحله كام هي، فقط أكرب يف 

السامء.
الكوكب  قرشة  إن  سكارليت  وقــال 
واملد والجزر ستتغري بشكل تدريجي، 
ونأمل أن تتكيف الحياة. كام أن طول 
مناخنا  يغري  أن  ميكن  والليايل  النهار 
بطرق  التطورية  التغريات  ويدفع 
الحيوانات  عىل  وسيتعني  متعددة. 
التكيف مع قمر أكرث إرشاقا يف الليل. 
وعىل سبيل املثال، قد تضطر الفريسة 
بشكل  االختباء  كيفية  تعلم  إىل 
أفضل يف الليل، حيث قد يكون لدى 
الضوء  من  مزيد  املفرتسة  الحيوانات 

عند الصيد.

مثل  التأثري  فسيكون  مرتني،  األرض 
رضب ناقوس مبطرقة: سترتدد موجات 
القوة  بسبب  الكوكب  عرب  الطاقة 
الجاذبية  لسحب  املفاجئة  املتزايدة 

للقمر”.
الرباكني  عامل  وقال جازمني سكارليت، 
جامعة  يف  واالجتامعي  التاريخي 
الربة  هذه  إن  بلندن،  ماري  كوين 
يف  “ستؤثر  الجاذبية  من  املفاجئة 
يعني  ما  األرض،  قرشة  عىل  الواقع 
الزالزل،  من  مزيد  إىل  تؤدي  قد  أنها 
وقد تؤدي إىل املزيد من االنفجارات 

الربكانية”.
قمر  املــثــال،  سبيل  عــىل  ولنأخذ، 
املشرتي “آيو”، أكرث عامل بركاين نشاطا 
الدفع  عن  ينتج  الشميس،  النظام  يف 
والسحب من جاذبية كوكب املشرتي 
ترى  وقد  األخرى.  أقامره  من  واثنني 
القمر  كان  إذا  مشابها  مصريا  األرض 

أقرب بنحو نصف املسافة فجأة.
وإىل جانب كل االلتواء املفاجئ لقرشة 

تقرير: آبل تؤجل عودة العمل فى مكاتبها 
إىل أكتوبر آبل

الكوكب، سيتباطأ دوران األرض مبرور 
القمر  جاذبية  تجذب  وبينام  الوقت. 
املحيطات، يؤدي االحتكاك الناتج بني 
دوران  إبطاء  إىل  واملاء  املحيط  قاع 
األرض. وقال كومينز إن دوران األرض 

اليوم يتباطأ بنحو جزء من األلف من 
الثانية يف القرن. وإذا كان القمر عىل 
بعد نصف املسافة، فإن دوران األرض 
سيتباطأ أكرث، ما يؤدي إىل إطالة أيامنا 

وليالينا.

املفاجئة  الزالزل  من  سننجو  كنا  وإذا 
النهار  وإطالة  الربكانية  واالنفجارات 
األقل  عىل  والجزر،  واملــد  والليايل، 
الشمس  كسوف  من  املزيد  سنشهد 
بشكل متكرر. وقال كومينز، ألن القمر 
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الكفن يوقف سلسال الدم بني عائلتني 
فى مركز أشمون باملنوفية

بعد حكم السجن 5 سنوات.. ملاذا تم محاكمة 
األمنية “شريى هانم” وزمردة أمام املحكمة االقتصادية؟ ــزة  ــه األج نجحت 

ىف  املنوفية،  ــن  أم مبديرية 
أطراف  بني  صلح  جلسة  عقد 
رشطة  مركز  بدائرة  عائلتني 
من  عــدد  بحضور  أشــمــون، 
ــقــيــادات  ــن وال ــدي ــال ال رجـ

الشعبية والتنفيذية، حيث تم 
أطراف  بني  والصلح  التوفيق 
جميعاً  ــروا  وأقـ العائلتني، 
كل  وتعهد  النهاىئ  بالصلح 

منهم بعدم التعرض لآلخر.
وقبوالً  استحساناً  ذلك  والقى 

وأثراً  إيجابياً  مردوداً  وتركت 
املواطنني  نــفــوس  ىف  طيباً 
واملبادرات  الجهود  مثمنني 
التى تقوم بها الوزارة من أجل 

حفظ األمن واالستقرار.

مستأنف  محكمة  قضت  أن  بعد 
بالسجن  االقتصادية،  القاهرة  جنح 
ألف جنيه  5 سنوات وغرامة 100 
عىل املتهمة رشيفة رفعت، وشهرتها 
“زمردة”  وابنتها  هانم”،  “شريى 
باالعتداء  اتهامهام  ىف  منهام،  لكل 
عىل القيم األرسية، والتحريض عىل 
يوضح يف  السابع”  “اليوم  الدعارة، 
محاكمة  تم  ملاذا  التالية  النقاط 
املتهمتني أمام املحكمة االقتصادية.
هانم”  “شريى  محاكمة  وتم 
املحكمة  أمام  زمردة،  ونجلتها 
املنسوبة  باالتهامات  االقتصادية، 
لهام عرب مواقع إلكرتونية للتواصل 
االجتامعي، وأحيلتا للمحاكمة وفق 
لسنة 2018  رقم 175  قانون  مواد 
تقنية  جرائم  مكافحة  شأن  يف 

املعلومات.
يف  ق  صدَّ السييس  الرئيس  وكان 
رقم  القانون  عىل   2019 أغسطس 
 ،2019 لسنة   146 رقم  القانون 
االقتصادية  املحكمة  منح  والذي 
بنظر  االختصاص  الرابعة  مادته  يف 
مكافحة  بقانون  املرتكبة  الجرائم 

جرائم تقنية املعلومات.
أمرت  قد  العامة،  النيابة  وكانت 
»رشيفة«  املتهمتنْيِ  بحبس 
و»نورا«  هانم«-  »شريي  -وشهرتها 
التهامهام  »زمردة«-  -وشهرتها 

أرسية  وقيم  مبادئ  عىل  باالعتداء 
وانتهاكهام  املرصي،  املجتمع  يف 
ونرشهام  الخاصة،  الحياة  ُحرمة 
صوًرا  والعرض  التوزيع  بقصد 
للحياء  خادشة  مصورة  ومقاطع 
تتضمن  دعوة  وإعالنهام  العام، 
إغراء بالدعارة ولفت األنظار إليها، 
الدعارة  مامرسة  إحداهام  واعتياد 
ومساعدتها  لها  األخرى  وتحريض 
عىل ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهام 
حسابات  واستخدامهام  وإدارتهام 
بهدف  املعلوماتية  بالشبكة  خاصة 

ارتكاب تلك الجرائم.
والتحليل”  الرصد  “وحدة  ورصدة 
النائب  مبكتب  البيان  بـ”إدارة 
التواصل  رواد  غضب  العام” 
االجتامعي مام تنرشه املتهمتني من 
جنسية  إيحاءات  تتضمن  مقاطع 
الحياء  تخدش  وعبارات  وسبابًا 
مبواقع التواصل االجتامعي، وتلقت 
عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهام 
الصفحة  عرب  معهام  والتحقيق 
مبوقع  العامة”  لـ”لنيابة  الرسمية 
»فيس بوك«، وعرب خدمة الشكاوى 
العامة«،  لـ»لنيابة  اإللكرتونية 
»اإلدارة  تبينت  ذلك  مع  وتزامًنا 
بـ»وزارة  اآلداب«  لحامية  العامة 
املتابعة  خالل  -من  الداخلية« 
املقاطع  انتشار  والتحريات- 

املصورة املذكورة للمتهمتني مبواقع 
املختلفة؛  االجتامعي  التواصل 
خالل  من  منها  الرتبح  بقصد 
أثار  مام  مشاهدتها،  نسب  رفع 
وقد  املواقع،  تلك  رواد  غضب 
هويتهام  تحديد  للتحريات  أمكن 
القبض  فألقى  تواجدهام،  ومحل 
عليهام وأحيال إىل »النيابة العامة« 

الستجوابهام.
وشاهدت »النيابة العامة« املقاطع 
املذكورة،  باملواقع  نرشاها  التي 
إحداهام  فأقرت  واستجوبتهام، 
بإنشائهام قناة بأحد مواقع التواصل 
للرتبح منها من خالل نرش مقاطع 
وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات 
نسب  لرفع  نابية؛  وألفاظًا  جنسية 
الرتبح  ثَمَّ  وِمن  لها،  املشاهدة 
منها، بينام أقرت األخرى باعتيادها 
مواقع  باستخدام  الدعارة  مامرسة 
ما  واستغالل  االجتامعي،  التواصل 

حققتاه من شهرة من خاللها.
من  العامة«  »النيابة  وتبينت 
من  العديَد  األخرية  هاتف  فحص 
الجنسية،  والرسائل  املحادثات 
وطلبها من البعض تحويالت نقدية 
طالعت  كام  الدعارة،  ملامرسة 
املتهمة  بإرشاد  العامة«  »النيابة 
التحويالت البنكية التي تلقتها عرب 

أحد املواقع بالشبكة املعلوماتية.

شرطة التموين تضبط أطنان من اللحوم الفاسدة فى عيد األضحى املبارك
لرشطة  العامة  اإلدارة  واصلت 
مع  بالتنسيق  والتجارة  التموين 
التموين  رشطة  وأقسام  إدارات 
مبديريات  الجغرافية  وفروعها 
األمن وقطاع األمن العام، حمالتها 
جرائم  لضبط  املكربة  التموينية 

الغش التجارى
ونجحت الجهود يف ضبط (1424) 
 24 خالل  متنوعة  متوينية  قضية 
طن   3,6) ضبط  أبرزها  ساعة، 
غري  كبدة”)  مجمدة-  “لحوم 
لوجود  اآلدمي  لالستهالك  صالحة 
من  الطبيعية  خواصها  ىف  تغري 
وتشكل  وامللمس،  اللون  حيث 
متهيداً  العامة،  الصحة  عىل  خطراً 
باألسواق  والتداول  للبيع  لطرحها 
عىل  والتدليس  الغش  بقصد 
وتحقيق  املستهلكني  جمهور 
أرباح بصورة غري مرشوعة، بحوزة 
لتجارة  (املدير املسئول عن رشكة 
السلع الغذائية) مبحافظة الجيزة.

ومتكنت الجهود من ضبط (2,72 

البطاقات  عىل  ربطاً  مخصص 
بتجميعها  املذكور  قام  التموينية) 
لإلتجار  للمواطنني  رصفها  وعدم 
وتحقيق  السوداء  السوق  ىف  بها 

أرباح بصورة غري مرشوعة.
ضبط  عن  الجهود  وأسفرت 
(8000 عبوة أدوية خاصة بالتأمني 
بتداولها  مرصح  وغري  الصحى 
الحكومية  املستشفيات  خارج 
تذكرة  بدون  رصفها  ومحظور 
مخدرة  أدوية  عبوة   263 طبية- 
طبية  تذكرة  بدون  رصفها  يتم  ال 
بقانون  مدرجة  لكونها  معتمدة 
للبيع  لطرحها  متهيداً  املخدرات)، 
الغش  بقصد  باألسواق  والتداول 
والتدليس عىل جمهور املستهلكني 
غري  بصورة  أرباح  وتحقيق 
املسئول  (املدير  بحوزة  مرشوعة، 
عن مخزن لتجارة األدوية “بدون 

ترخيص”) مبحافظة اإلسكندرية.
وامثرت الجهود عن ضبط (4 طن 
أعالف حيوانية معبأة داخل شكائر 

مدون عليها عالمة تجارية وهمية 
مستندات  بدون  مسجلة  غري 
ىف  ويشتبه  املصدر”)  “مجهولة 
عدم صالحيتها لالستخدام الحيواىن 
وذات اآلثر بالغ الرر عىل الرثوة 
للبيع  لطرحها  متهيداً  الحيوانية، 
الغش  بقصد  باألسواق  والتداول 
والتدليس عىل جمهور املستهلكني 
غري  بصورة  أرباح  وتحقيق 
املسئول  (املدير  بحوزة  مرشوعة، 
عن مدشة أعالف حيوانية “بدون 

ترخيص”) مبحافظة املنوفية.
لرشطة  العامة  اإلدارة  واضطلعت 
الداخلية  والتجارة  التموين 
وأقسام  إدارات  مع  باالشرتاك 
األمن  مبديريات  التموين  رشطة 
استهدفت  نوعية  حملة  بتنفيذ 
تخزين  عىل  القامئني  ضبط 
السجائر وبيعها بالسوق السوداء، 
وقد أسفرت عن ضبط عدد (48) 
بلغت  مضبوطات  بإجاميل  قضية 

(6443) عبوة سجائر

دواجن-  مقطعات  لحوم  طن 
صالحة  غري  لحوم)  مفروم 
تغري  لوجود  اآلدمى  لالستهالك 
حيث  من  الطبيعية  خواصها  ىف 
اللون وامللمس وتشكل خطراً عىل 
لطرحها  متهيداً  العامة،  الصحة 
بقصد  باألسواق  والتداول  للبيع 
جمهور  عىل  والتدليس  الغش 
املستهلكني وتحقيق أرباح بصورة 
(املدير  بحوزة   ، مرشوعة  غري 
السلع  لحفظ  ثالجة  املسئول عن 

الغذائية) مبحافظة الجيزة.
واسفرت الجهود عن ضبط (15,5 
داخل  معبأ  فاخر”)  “دقيق  طن 
بدون مستندات “مجهولة  أجوله 
املصدر” ويشتبه ىف عدم صالحيته 
لالستهالك اآلدمى ، ويشكل خطر 
عىل الصحة العامة، متهيداً لطرحه 
بقصد  باألسواق  والتداول  للبيع 
جمهور  عىل  والتدليس  الغش 
املستهلكني وتحقيق أرباح بصورة 
(املدير  بحوزة  مرشوعة،  غري 

املسئول عن مخزن للسلع الغذائية 
مبحافظة  ترخيص”)  “بدون 

القليوبية.
 3,7) ضبط  يف  الجهود  ونجحت 
مستندات  بدون  طعام  زيت  طن 
ىف  ويشتبه  املصدر”)  “مجهول 
اآلدمى  لالستهالك  صالحيته  عدم 
ويشكل خطراً عىل الصحة العامة.. 
والتداول  للبيع  لطرحه  متهيداً 

والتدليس  الغش  بقصد  باألسواق 
املستهلكني وتحقيق  عىل جمهور 
مرشوعة،  غري  بصورة  أرباح 
بحوزة (مالك محل لتجارة السلع 
الغربية  مبحافظة  الغذائية) 
وضبط (املدير املسئول عن محل 
القليوبية  بدال متوينى) مبحافظة 
“سكر  طن   1,75) بحوزته 
متوينى– 552 عبوة زيت متوينى 
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“استادات الوطنية”: نقدر دور قطبي الكرة املصرية يف 
إثراء الرياضة املصرية ونبذهما للتعصب

الوطنية  استادات  رشكة  تعلن 
إدارة  و  الــريــايض  لإلستثامر 
لقطبي  تقديرها  عن  املنشآت 
الكرة املرصية، األهيل و الزمالك، 
لدورهام الكبري يف إثراء الرياضة 

يف  عالياً  راياتها  ورفع  املرصية 
املحافل القارية والدولية.

كام يتقدم مجلس إدارة الرشكة 
واالمتنان  التقدير  آيات  بكل 
األهيل  و  الزمالك  للقطبني، 

واالرتقاء  التعصب،  لنبذهام 
عىل  تحض  الــتــي  بــاملــواقــف 
القيمي  الوعي  منسوب  رفع 
ــام  دوره بجانب  والــوطــنــي، 
املجتمعي البارز يف هذا الصدد.

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

نقطة من فم الثور.. مصر تخطف تعادال سلبيا أمام إسبانيا

كأس  يف  يشـارك  مـرصي 
عـىل  واألوملبيادتعـرف  العـامل 
يف  األوملبـي  املنتخـب  رباعـي 
طوكيـو  لــ  االحتياطيـة  القامئـة 
األوملبـي  مـرص  2020تشـكيل 
ضمـن  وحجـازي  الونـش   –
يقـود  وريـان  دفاعـي..  ثـايث 
الهجومتشـكيل إسـبانيا األوملبـي 
– سـدايس يـورو 2020 يبدأ أمام 

أسـايس وأسنسـيو  مـرص.. 
ثـاين  الشـناوي  محمـد  وأصبـح 
حـارس مـرصي يخـوض نهائيـات 
بعـد  واألوملبيـاد  العـامل  كأس 
مصطفـى كامـل منصـور حـارس 
 1934 العـامل  كأس  يف  مرمـى 

.1936 برلـني  وأوملبيـاد 
عـىل  ريـان  يـارس  أحمـد  وسـار 
خطـى والـده، يـارس ريان شـارك 
أمام إسـبانيا يف أوملبياد برشـلونة 
نجلـه  شـارك  واليـوم   ،1992
بعـد 19 عامـا أمـام الاروخـا يف 
وإسـبانيا  مـرص  مواجهـات  ثـاين 

باألوملبيـاد.
يـوم  مـرص  منتخـب  وسـيلتقي 
التاسـعة  يف  املقبـل  األحـد 
نظـره  مـع  صباحـا  والنصـف 
األرجنتينـي عـىل نفـس امللعـب، 
ويف نفـس اليـوم تتواجـه إسـبانيا 

أسـرتاليا. مـع 
التشكيل

اعتمد شـوقي غريـب عىل الثايث 
الكبـر، محمد الشـناوي ومحمود 
حمـدي “الونـش” والقائـد أحمد 

حجازي.
ويف الهجـوم تواجـد أحمـد يـارس 
صبحـي  رمضـان  وبجـواره  ريـان 

وطاهـر محمـد طاهـر.
ال  دي  لويـس  بـدأ  املقابـل  يف 
إلسـبانيا  الفنـي  املديـر  فوينتـي 
بالسـدايس الـذي شـارك يف يـورو 

.2020
أسنسـيو  ماركـو  شـارك  كـام 
فـوق  الثنـايئ  مورينـو  وميكيـل 

أساسـيا. املبـاراة  يف  السـن 

الخطيب يشكر هاني أبو ريدة بعد 
تتويج األهلي باللقب العاشر

عاطف عبد العزيز
رئيس  الخطيب  محمود  حرص 
األهيل،  النادي  إدارة  مجلس 
عىل تقدير وتثمني الدور البارز 
الذي لعبه هاين أبو ريدة، عضو 
الدويل  لالتحاد  األعيل  املجلس 
وعضو  “فيفا”،  القدم  لكرة 
يف  “كــاف”،  التنفيذي  املكتب 
مساعدة النادي االهيل برحلته 

األخرية إىل املغرب.
لقب  األحــمــر  املـــارد  وحقق 
للمرة  أفريقيا  أبطال  دوري 
الثانية عىل التوايل والعارشة يف 
تاريخه أمس السبت بعد الفوز 
الجنوب  تشيفز  كايزر  عىل 

يف  نظيفة  بثالثية  أفريقي 
باستاد  جمعتهام  التي  املباراة 
الدار  مبدينة  الخامس  محمد 
سجل  حيث  املغربية،  البيضاء 
رشيف  محمد  األهــيل  ثالثية 
وعمرو  أفشة  مجدي  ومحمد 

السولية.
عىل  حريصا  ــان  ك الخطيب 
ريدة  أبو  هاين  بجوار  الجلوس 
حيث  الــعــودة،  رحلة  ــوال  ط
إىل  ريدة  ابو  عودة  عىل  أرص 
القاهرة عىل منت نقس الطائرة، 
من  األهــيل  بعثة  نقلت  التي 
ووجه  القاهرة،  اىل  املغرب 
أبو  إىل  الشكر  األهــيل  رئيس 

تذليل  ريدة عىل مجهوداته يف 
والصعوبات  العقبات  كافة 
التي واجهت األهيل يف املغرب، 
حتى حصد املارد األحمر اللقب 

العارش.
إىل  ــيل  األهـ بعثة  ــت  ووصــل
يف  وكان  اليوم،  صباح  القاهرة 
كل  القرن  نادي  بعثة  استقبال 
من الدكتور أرشف صبحي وزير 
ومحمد  والرياضة،  الشباب 
كان  حيث  الطريان،  وزير  منار 
استقباال رسميا لألبطال بالورود، 
الجامهري  من  عدد  تواجد  كام 
الثاين  القاري  باللقب  لالحتفال 
عىل التوايل والعارشة يف تاريخه.

مثينـة  نقطـة  مـرص  حصـدت 
بالتعـادل السـلبي بـدون أهداف 
أمـام إسـبانيا يف أوىل مواجهـات 
ملنافسـات  املجموعـات  دور 

الرجـال يف أوملبيـاد طوكيو 2020 
دوم. سـابورو  ملعـب  عـىل 

املاتادور اإلسـباين رغـم محاوالته 
أنـه  إال  واالسـتحواذ  الهجوميـة 

محمـد  شـباك  هـز  يسـتطع  مل 
الشـناوي.

وتقاسـم منتخبـي مرص وإسـبانيا 
النقـاط، يف انتظـار نتيجـة مباراة 

األرجنتـني وأسـرتاليا والتـي تقـام 
قليل. بعـد 

أخبار متعلقة
حـارس  ثـاين  الشـناوي  محمـد 
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يتابـــع الدكتـــور أرشف صبحـــي 
ـــة  ـــة حال ـــباب والرياض ـــر الش وزي
چورچيـــو  األجنبـــي  الخبـــر 
ــب املـــرصي  ــاين للمنتخـ چيفزچيـ
للچـــودو والـــذي أظهـــرت عينـــة 
ــة  ــا البعثـ ــي أجرتهـ ــحة التـ املسـ
ـــر  ـــة الخب ـــة إصاب ـــة إيجابي املرصي

ــا. ــروس كورونـ ــي بفـ األجنبـ
واطـــأمن الوزيـــر عـــىل حالـــة 
ـــة،  ـــة املرصي ـــاء البعث ـــع أعض جمي
جميـــع  العبـــي  واســـتعدادات 
املنتخبـــات املرصيـــة ملختلـــف 
األلعـــاب  بـــدورة  املنافســـات 
وكـــذا  بطوكيـــو،  األوليمبيـــة 
االجـــراءات  كافـــة  تطبيـــق 
والتدابـــر االحرتازيـــة لحاميـــة 
مـــن  البعثـــة  أعضـــاء  جميـــع 

كورونـــا. فـــروس 
ويعـــد املـــدرب الهولنـــدي مســـئوالً 

اصابة جورجيوي فزجياني املدير الفني للمنتخب املصري للجودو بكورورنا
ـــان فقـــط هـــام  عـــن تدريـــب العب
ـــد  ـــود و محم ـــد املوج ـــد عب محم
ـــن  ـــد م ـــم التأك ـــال، و ت ـــد الع عب
أن مســـحتهام ســـلبية، قامـــت 
ـــة  ـــة برئاس ـــة املرصي ـــة الطبي اللجن
ــزل  ــامل بعـ ــن كـ ــور حسـ الدكتـ
تحـــت  وضعهـــم  الاعبـــني 
املاحظـــة احتياطيـــاً عـــن باقـــي 

ــق. الفريـ
صبحـــي  أرشف  الدكتـــور  وكان 
ــد  ــة قـ ــباب والرياضـ ــر الشـ وزيـ
ملـــؤازرة  طوكيـــو  إىل  وصـــل 
وتشـــجيع  املرصيـــة،  البعثـــة 
ـــم  ـــم، ومؤازرته ـــني، ودعمه الاعب
يف منافســـاتهم املقبلـــة، وحثهـــم 
ـــة  ـــات أوليمبي ـــوز مبيدالي عـــيل الف
األوليمبيـــة  األلعـــاب  بـــدورة 
ســـجل  إىل  تضـــاف  بطوكيـــو 
املرصيـــة. الرياضـــة  إنجـــازات 

نجم ليفربول املضىء الذى احرتق 
فى سماء برشلونه

نادي  يتخلص  أن  كبرية  إحتاملية 
و  الفاشلة  الصفقة  من  برشلونة 
سيئة الحظ ، فيليب كوتينهو. نجم 
مرصا  رحل  الذى  املىضء  ليفربول 
عن مدينة ليفربول عن 54 هدفا  و 
، تاركا فريقها ليحقق  201 ظهورا  
خزائنه  عن  الغائبة  األلقاب  بدونه 
هو  عجز  الذى  سنوات  و  سنوات 
بتحقيق  حاملا  رحل   ، تحقيقها  عن 
األسبانية  املدينة  متألق  مع  امجاد 
الساحليه مفابل 145 مليون يورو، 
فام كان أن هوى و احرتق ىف سامء 
يلعب  مل  أنه  االعتبار  مع  برشلونه 
سوى 54  مباراة و 21 هدفا  منذ 

توقيعه يف 2018 .
يف  األسباىن  برشلونة   أن  خاصًة 
املالية  الناحية  من  لها  يرىث  حالة 
أساسياً  منه  التخلص  سيكون  لذلك 
و  املخيب  أدائه  و  بعد سوء حظه 

البارسا  ليتمكن    ، املتكررة  أصاباته 
موسام  ىف  أمال  صفوفه  تدعيم  من 
املاىض  املوسمه  ليعوض  مثاليا 

الفاشل أسبانيا و أوروبيا
للدوري  كوتينهو  فيليبي  عــودة 

االنجليزي – هل من متطوع ؟
فضال عن ميالن األيطاىل و أوملبيك 
اندية   فهناك   ، الفرنىس  مارسيليا 
ألخذ  مستعدين  ليغ   الربميري  من 
كوتينهو و عىل رأسهم نادي ارسنال 
مهتمة جدياً  أخرى  فرق  عن  فضال 
بكوتنهو مثل نادي ولفيس و نادي 
املهتمني  جميع  لكن  و  افــرتــون 
يتفقون عىل استغالل الحالة املالية 
عىل  والحصول  لربشلونة  السيئة 
مع  مجانية  شبه  كصفقة  الالعب 
أو  الصداره  أندية  من  ليست  أنها 
حتى الوسط ـ األمر الذى اشعر مع 
الكروية  املوهبة  تلك  عىل  باألسف 

الرائعة.
كوتينهو  من  قريبة  جهات  ولكن 
إىل  العودة  يريد  الالعب  أن  تدعي 
ليفربول مع أنباء مضادة عن رفض 

األملاىن كلوب عودته .

تحليل رياضي / زياد الجزيري


