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الرئيس السيسى: حافظوا على ما تبقى من 
أراض زراعية.. وحصتنا من النيل لن تقل

وزير الخارجية ينقل رسالة الرئيس السيسي 
إىل نظريه التونسي
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السيسي: أيادي مصر ممدودة إىل املجتمع الدولي للتكاتف وتسخري كل اإلمكانيات لدعم لبنان

أن  السيىس،  الفتاح  عبد  الرئيس  أكد 
ضمن  املــرى،  الريف  قري  تطوير 
مبادرة “حياة كرمية”، أثارت اندهاش 
بتقول  كلها  الدنيا  مضيًفا:”  العامل، 
إزاي يف حياة كرمية هتخش عيل نص 

مر؟!”.
ــاف الــرئــيــس الــســيــىس- ىف  ــ  وأض
الصحف  تحرير  لرؤساء  تريحات 
املرية وعدد من اإلعالميني ومحرري 
جولته  ــالل  خ الجمهورية  رئــاســة 
“سايلو  الغذائية  الصناعية  باملدينة 
مبحافظة  السادات  مبدينة  ــودز”   ف
املوجودة  القضية  أن  اليوم،  املنوفية 
عيل  االعتداء  هي  املري  الريف  يف 

وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  رصح 
الخارجية السفري أحمد حافظ، أن وزير 
توجه  قد  شكري  سامح  الخارجية 
صباح يوم، ٣ أغسطس الجاري، إىل 
رسالة  حاماًل  التونسية،  الجمهورية 
إىل  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  من 
رئيس  سعيد  قيس  الرئيس  شقيقه 
نقل  وقد  التونسية.هذا،  الجمهورية 
الوزير شكري، خالل لقائه مع الرئيس 
السيد  وتقدير  تحيات  سعيد،  قيس 
إىل  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس 
عن  ُمعربًا  التونيس،  الرئيس 
ودعمها  مــر  تضامن 
جهوده  يف  لـ»سعّيد« 

لرامية  ا

عبدالفتاح  ــرئــيــس  ال ــد  أكـ
مصر  أيـــادي  أن  السيسي، 
الدولي  املجتمع  إىل  ممدودة 
للتكاتف وتسخري كل إمكاناتنا 
مستقبل  وبناء  لبنان،  لدعم 

أفضل لشعبه.
مشاركة  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
السيسي  عبدالفتاح  الرئيس 
عرب  ــاء،  ــع األرب الــيــوم  صباح 
الفيديو كونفرنس يف املؤتمر 
الشعب  لدعم  الثالث  الدولي 
يعقد  والذي  الشقيق  اللبناني 
بمبادرة من الرئيس الفرنسي 
وبرعاية  ماكرون،  إيمانويل 

ودعم منظمة األمم املتحدة.
من  كل  املؤتمر  يف  ــارك  وش
ــداهلل الــثــانــي بن  ــب املــلــك ع

الدولية  واملنظمات  املختلفة 
كبرية  ومجموعة  واإلقليمية 
الخارجية  وزراء  السادة  من 

ملختلف دول العالم.
السيسي  الــرئــيــس  ــه  ووجـ
اللبناني  للشعب  ــة  رســال
كان  الذي  لبنان  بأن  الشقيق 
والفن  للثقافة  منارة  دائما 
والفكر، ورافدا مهما من روافد 
قادرا  زال  ما  العربي،  اإلبداع 
بعزيمة أبنائه على النهوض 
والعودة  الحالية،  الكبوة  من 
ــددا لــيــكــون مــزدهــرا  ــج م

وفريدا كما نحب أن نراه.
صرح بذلك السفري بسام 
باسم  املتحدث  راضــي 

رئاسة الجمهورية.

الواليات  ورئيس  األردن  ملك  الحسني 
والرئيس  بايدن  جو  األمريكية  املتحدة 
اللبناني ميشيل عون ومصطفي الكاظمي 

صباح  والشيخ  العراق  وزراء  رئيس 
الكويت،  وزراء  رئيس  الصباح  الخالد 
ومؤسساته  األوروبــي  االتحاد  وكذلك 

حافظوا  مضيًفا:”  الزراعية،  األراىض 
عيل ما تبقي من األراىض الزراعية”.

وأشار الرئيس السيىس، إيل أن تطوير 
شاماًل،  سيكون  املري  الريف  قري 
جوة  اتصاالت  لك  هعمل  مضيًفا:” 
اليل  الحديثة  الشبكات  زي  القرية 
يتعلق  وفيام  املدينة”.  يف  موجودة 
بتنظيم األرسة، قال الرئيس السيىس:” 
من  لكن  متخلفش،  للناس  مبقولش 
علشان  ده  املوضوع  تنظيم  مصلحتنا 
نعيش حياة كرمية.. إحنا جايني علشان 

نصلح.. متقلقوش خلونا نشتغل”.
قال  املــيــاه،  بقضية  يتعلق  وفيام 
الرئيس السيىس، “إن حصة مر من 

النيل  مــيــاه 
الله”،  شاء  إن  تقل  لن 
مع  حتي  أنه  موضًحا 
مر  حصة  استمرار 
لكن  النيل،  مياه  من 
بسبب  مشكلة  هناك 
السكانية  ــادة  ــزي ال
وتوفري املياه لألجيال 
مضيًفا:”  املتزايدة، 
كل  بنعمل  إحــنــا 
دي  اإلجـــــــراءات 
ــر  ــوف عـــلـــشـــان ن

مياهنا”.

للتطلعات  لالستجابة 
التونيس  للشعب  املرشوعة 
ــرار  ــق االســت يف  الــشــقــيــق 
يصون  نحو  عىل  والــنــامء، 
الوطنية،  الدولة  مؤسسات 
شعبها  مقدرات  ويحفظ 

وإرادته الحرة.
شكري،  الــوزيــر  وجـــدّد 
خالل اللقاء، ثقة مر يف 
التونسية  القيادة  قدرة 
الظروف  تجاوز  عىل 
الحالية، وفيام  الدقيقة 
إجــراءات  من  تتخذه 
ُتكن مؤسسات الدولة 
الناجزة  االستجابة  من 
التحديات  ملختلف 
والسياسية  االقتصادية 

والصحية.
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الغذايئ وال يزال خمسة ماليني شخص 
عىل بُعد خطوة واحدة من املجاعة.

ووفقا ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 
دخل اليمن يف عام 2021 يف خطر كبري 
حيث  أعمق،  أزمة  إىل  االنزالق  من 

نفاد  من  تحذر  املتحدة  األمم  حذرت 
متويل املساعدات اإلنسانية لليمن قبل 
باسم  املتحدث  وقال  املقبل،  سبتمرب 
إنه  دوجاريك  ستيفان  املتحدة  األمم 
تم متويل خطة االستجابة اإلنسانية ىف 
اليمن حاليا بنسبة 47% مع تلقى 1.82 
مليار دوالر من أصل 3.85 مليار دوالر 
مطلوبة، لكن معظم األموال ستنفد يف 
ماسة  حاجة  هناك  أن  مؤكدا  سبتمرب.. 
إىل متويل إضاىف وميكن التنبؤ به حتى 
لألشخاص  املساعدات  إرسال  يستمر 

الذين يحتاجون إليها.
بسبب  أنه  إىل  األممي  املسؤول  وأشار 
بعض  تضطر  قد  التمويل،  محدودية 
اعتبارا  الربامج  تقليص  إىل  الوكاالت 
من سبتمرب 2021 فصاعدا، مبا يف ذلك 
املياه والرصف الصحي والصحة واملأوى 
وغريها من القطاعات. وستكون النتائج 

كارثية عىل ماليني الناس.
املتحدة  األمم  مكتب  بيان  وبحسب 
(أوتشا)،  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق 
أفاد املتحدث باسم األمم املتحدة، بأن 
األمطار الغزيرة والفيضانات أثرت عىل 
وفق  شخص،   28,000 عن  يقل  ال  ما 
أرضارا  وألحقت  األولية،  التقديرات 
واملالجئ،  واملنازل  التحتية  بالبنى 

حاالت  ارتفاع  يهدد  الذي  الوقت  يف 
يف  اليمن  بدخول  بكوفيد-19  اإلصابة 

موجة ثالثة.
ويف نفس الوقت، يواجه أكرث من نصف 
األمن  انعدام  مستويات  أزمة  اليمنيني 

يعيش عرشات اآلالف من األشخاص يف 
أكرث  ويحتاج  باملجاعة.  شبيهة  ظروف 
إىل  البالد  يف  شخص  مليون   20.1 من 
اإلنسانية  املساعدة  أشكال  من  شكل 
العوامل  من  طائفة  بسبب  والحامية 

العدائية،  األعامل  تصعيد  ذلك  يف  مبا 
قدرة  وانخفاض  االقتصادي،  واالنهيار 
التمويل  يف  الحاد  والنقص  الحكومة، 

اإلنساين، وتحديات الوصول.
استمرار  إىل  “أوتشا”  تقارير  وأشارت 
يف  بدأت  والتي  اليمن  يف  الوقود  أزمة 
الشامل،  يف  خاصة   ،2020 منتصف 
سبل  السلبي عىل  تأثريها  استمرار  ويف 
أسعار  عىل  الضغط  وزيادة  العيش، 
األساسية األخرى،  الغذاء واملاء والسلع 
اإلنساين  الوضع  تفاقم  إىل  أدى  مام 
إمدادات  توفري  بالفعل. ويلزم  الصعب 
األقل  عىل  أشهر  ثالثة  ملدة  الوقود 
السلع  وتوزيع  استرياد  عىل  للحفاظ 
بسلسلة  املخاطرة  دون  األساسية 

التوريد.
معاناة  استمرار  من  “أوتشا”  وحذرت 
تواجه  أن  املتوقع  من  أنه  إذ  اليمنيني، 
أنشطة سبل العيش انخفاضا يف اإلنتاج 
ألسعار  املتوسط  فوق  االرتفاع  بسبب 
النقل  تكاليف  أن  حني  يف  الوقود، 
من  الناس  مينع  مام  االرتفاع  يف  آخذة 
السفر للوصول إىل األسواق أو الوصول 
والعالج  للحياة  املنقذة  املساعدة  إىل 

الطبي.

األمم املتحدة تحذر من نفاد متويل 
املساعدات االنسانية لليمن قبل 

سبتمرب املقبل

األمم املتحدة تحذر من نفاد متويل 
املساعدات االنسانية لليمن قبل 

سبتمرب املقبل

إن  سعيد  قيس  التونىس  الرئيس  قال 
ليس  الدولة  يهدد  الذى  الكبري  الخطر 
الخطر القادم من الخارج بل هو تفتيت 
عىل  تدل  ال  التى  واملواقف  املجتمع 
هناك  أن  سعيد  وأكد  للوطن،  االنتامء 
الدولة  تفتيت  محاولة  إىل  عمد  من 
للتصدي  الداخلية  بوزارة  واثق  ولكننى 

لتلك املحاوالت.
لقاء  خالل  التونىس  الرئيس  وشدد 
وزارة  أن  عىل  الداخلية  بوزير  جمعه 
أى  ويرفض  التونسيني  لكل  الداخلية 
أكد  كام  الداخل،  من  لرضبها  محاولة 
ملن  الداخلية  وزارة  ىف  مكان  ال  أنه 
الشخصية،  ألهدافه  استخدامها  يحاول 
وأضاف أن وزارة الداخلية ليست وزارة 
يف  الفاعل  هو  يكون  أن  يحاول  لطرف 
أحد  ألي  مجال  ال  أنه  مؤكدا  الخفاء، 
ملآربه  الداخلية  وزارة  توظيف  يريد 

الشخصية.
ستتصدى  الداخلية  وزارة  أن  أكد  كام 

لهؤالء حتى يبقوا يف مزبلة التاريخ.

ملؤمتر  الختامي  البيان  أعلن 
املشاركني  أن  عن  لبنان،  دعم 
مليون   370 بتقديم  تعهدوا 
دوالر خالل عام، وذلك حسبام 
ىف  “العربية”،  فضائية  أفادت 

خرب عاجل لها منذ قليل.
وزير  أعلن  السياق،  ىف 

وزار الرئيس التونس قيس سعيد، مساء 
للحرس  املختصة  الوحدة  األربعاء، 
الصفحة  وفق  بورقبة،  ببرئ  الوطني 

الرسمية لرئاسة تونس عىل فيسبوك.
الدولة  رئيس  حيا  الزيارة  وخالل 
املنتسبني إىل هذه الوحدة عىل عزمهم 
إىل مواصلة  الوطني، ودعاهم  وحسهم 
الوطن  عن  الذود  يف  باليقظة  التحيل 

والشعب التونيس.
الزيارة  فيديو  وفق  الدولة  رئيس  وقال 
الذي نرشته رئاسة الجمهورية، متوجها 
بكالمه ألعوان الوحدة املختضة للحرس: 
“أنتم  وتابع:  معكم”،  أنا  “واصلوا 
ستبقون دامئا سدا منيعا أمام كل أعداء 

الوطن”.
بعدد  وشدد سعيد يف محادثة جمعته 
املذكورة  الوحدة  يف  املسؤولني  من 
بالقول “ال نتململ وال نخاف… مادمنا 
لومة الئم”،  بالحق  نخاف  ال  عىل حق 
تحمي  قوات  لديها  تونس  أن  مؤكًدا 

الوطن وتحمي الشعب.

ايف  جان  الفرنيس  الخارجية 
مؤمتر  ختام  ىف  لودريان، 
أن  لبنان،  لدعم  باريس 
املوجهة  الدولية  املساعدات 
للبنان يف نهاية مؤمتر املانحني 
 370 من  أكرث  وصلت  للبنان 
مليون يورو، وهذه التقدميات 

قيس سعيد: سنتصدى لكل من يحاول تفتيت الدولة حتى يبقوا ىف مزبلة التاريخوغزة

الحاجات  تأمني  يف  ستساهم 
االساسية للبنانيني.

املساعدات  أن  إىل  ولفت 
تأمينها  يتم  التي  املبارشة 
بأي  ليست،  اللبناين  للشعب 
عن  بديلة  األحوال،  من  حال 
مسؤوليات السلطات اللبنانية 

اتخاذ  عليها  يجب  التي 
لتخطي  الالزمة  الخطوات 
تشكيل  اوالً  ومنها  األزمات، 
للحياة  وقابلة  فاعلة  حكومة 
لتطبيق  مبفاوضات  والبدء 
الدويل  النقد  صندوق  برنامج 
االولية  اإلصالحات  ووضع 
موضع التنفيذ الصالح القطاع 
املرصيف وقطاع الطاقة وغريها.

ولفت إىل العمل الذي قامت 
املساعدة  لتأمني  فرنسا  به 
وللجهود  للبنان،  الدولية 
بها  قامت  التي  الكبرية 
هذه  لوضع  املتحدة  األمم 
التنفيذ  موضع  املساعدات 
واليصالها  الفعيل  والتطبيق 
اىل مستحقيها بفاعلية، يف بلد 

يعاين من كل أنواع الصعوبات.
فرنسا  خارجية  وزير  وأشار 
إىل أن بالده واالتحاد األورويب 
يلتزم  ليك  ضغوطاً  مارسا  قد 
املسؤولون يف لبنان مبا تعهدوا 
ولكن  املجال،  هذا  يف  به 
ان  اللبنانية  السلطات  عىل 
عن  بالتعبري  للبنانيني  تسمح 
دميقراطية  بطريقة  انفسهم 
عام  املقبلة  االنتخابات  يف 
املقبلة  الحكومة  2022، وعىل 
االنتخابات  هذه  اجراء  ضامن 

بشفافية.
وتوجه وزير الخارجية الفرنيس 
برسالة تحذيرية اىل املسؤولني 
مستقبل  إن  بالقول  اللبنانيني 

لبنان يف خطر.

البيان الختامى ملؤتمر دعم لبنان: املشاركون تعهدوا 
بتقديم 370 مليون دوالر خال عام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن 
فريوس  من  متعافيًا   119 خروج 
وذلك  املستشفيات،  من  كورونا 
بعد تلقيهم الرعاية الطبية الالزمة 
إلرشادات  وفًقا  شفائهم  ومتام 
لريتفع  العاملية،  الصحة  منظمة 
إىل  الفريوس  املتعافني من  إجاميل 

232179 حتى أمس األربعاء.
مجاهد  خالد  الدكتور  وأوضح   
والسكان  الصحة  وزيرة  مساعد 
واملتحدث  والتوعية،  لإلعالم 
تسجيل  تم  أنه  للوزارة،  الرسمي 
إيجابية  ثبتت  جديدة  حالة   57
وذلك  للفريوس،  معمليًا  تحاليلها 
والتقيص  الرتصد  إجراءات  ضمن 
تُجريها  التي  الالزمة  والفحوصات 
منظمة  إلرشادات  وفًقا  الوزارة 
الصحة العاملية، الفتًا إىل وفاة 10 

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

من فريوس كورونا.
أن  “مجاهد”  وذكر 

وحاول تفهم 

مصر تالتين

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

كلمةالعدد

وزير التعليم: تكلفة التغذية 
املدرسية تصل إىل 8 مليارات جنيه

طارق  الدكتور  استعرض 
الرتبية  وزيـــر  شــوقــى 
التغذية  أهمية  والتعليم، 
جسم  بناء  ىف  املدرسية 
الطالب، مؤكدا أن برنامج 
تم  املــدرســيــة  التغذية 

سنوات،  منذ  اعــتــامده 
تغذية  ــري  ــوف ت ــدف  ــه ب
من  جيل  لخلق  مدرسية 
عىل  ملساعدتهم  األصحاء 
التعلم وتقليل التكلفة يف 

املنظومة الصحية.

 حاول تفهم 

“الصحة” تسجل 57 إصابة جديدة بفريوس 
كورونا و10 وفيات وخروج 119 متعافيا

بعدما  السويس،  لقناة  األوسط، 
الصينية  السفينة  عن  فصلها  تم 
البحريات  يف   ”TAI AN KOU“
من  ومتابعة  إرشاف  تحت  املرة 
الهيئة وبالتنسيق الكامل مع طاقم 
 »IHC« ترسانة  وخرباء  السفينة 
هيئة  قاطرات  وتولت   ، الهولندية 
قناة السويس تحريك وقطر الكراكة 
عملية  بعد  املالحي  املجرى  داخل 
حملتها  التي  السفينة  عن  فصلها 

من ميناء روتردام بهولندا.
طنطاوي”  “حسني  الكراكة  وبدأت 
عمل  فريق  متنها  وعىل  رحلتها 
وفنيي  مهنديس  من  متكامل 
للمتابعة  السويس،  قناة  هيئة 
املنفذة  الرشكة  وفنيي  خرباء  مع 
املاكينات  قراءات  ومتابعة  للكراكة 
عىل  والوقوف  واملعدات، 
رئيس  وقال  املطلوبة.  املالحظات 
أسامة  الفريق  السويس  قناة  هيئة 
ربيع – يف بيان للهيئة – إن الكراكة 
اإلضافة  تعد  طنطاوي”  “حسني 
الهيئة  كراكات  ألسطول  األحدث 
تالئم  طاردة  ماصة  كراكة  وهي 
كراكة  أكرب  وثاين  القناة،  يف  العمل 
مامثلة  وتعترب  األوسط،  بالرشق 
حيث  من  مميش،  مهاب  للكراكة 
قناة  وصلت  حيث  اإلمكانيات، 
سفينة  منت  محمولة عىل  السويس 
 ”TAI AN KOU“ الثقيل  النقل 
وعربت  بورسعيد  غاطس  ملنطقة 
الشامل  قافلة  السويس ضمن  قناة 

قادمة من ميناء روتردام بهولندا.

رئيس الوزراء يشهد تدشني الكراكة الجديدة 

حسني طنطاوي بهيئة قناة السويس

 ويتوالي مسلسل السقوط ))  طرطوف (( .
 نعم هي كلمه صحيحه  ومل أخطئ يف كتابتها 
الفرنيس  للكاتب  هزليه  مرسحيه  اسم  وهي 
موليري  ففى عام 1664، كتب الكاتب الفرنىس 
»طرطوف  اسمها  مرسحية  موليري  الكبري 
TARTUFFE »، رسم فيها شخصية رجل دين 
فاسد يسمى طرطوف، يسعى إىل إشباع شهواته 
بالتقوى.. يتظاهر  وهو  الرخيصة   اإلنسانية 

النفس  نقائص  »طرطوف«  مرسحية  وتتناول 
مشكلة  وتعالج  وعيوبها،  البرشيه  اإلنسانية 
اجتامعية خطرية، وهي مشكلة النفاق والتسرت 
بستار الدين ?? حيث  أولئك الذين يتظاهرون 
املخلصون،  األتقياء  أما  والفضيلة.  بالتقوى 
فيعرتف  موليري بسموهم ولكنه ال يريد لهم 
عىل  يخرجوا  أن  وال  بتقواهم،  يفاخروا  أن 
حدود العقل بغريتهم عىل مصلحة الدين، وال 
أن يتشددوا أو يتعصبوا. كالم  الكاتب موليري 
الدين أن يتجسسوا  يريد لرجال  انه ال  معناه 
 عىل أحوال الناس وأن يتدخلوا يف ما ال يعنيهم.

ــذاك  آن الكاثوليكية  الكنيسة  ــارت  ث وقــد 
من  املرسحية  ومنعت  موليري  ضد  بشدة 
املنع،  وبرغم  كاملة..  أعوام  خمسة  العرض 
واحدة  إىل  طرطوف   مرسحية  تحولت  فقد 
كلمة  صارت  حتى  املــرسح،  كالسيكيات  من 
والفرنسية،  اإلنجليزية  اللغتني  ىف  طرطوف  
 ( او  املنافق  الدين  رجل  إىل  لإلشارة  تستعمل 
 )) ))طرطوف   أمام  االن  نحن  فهل   ) املرايئ 
وهو   )) االخوان   (( والعرشين  الحادي  القرن 
ايل  كله   الدين  بالدين و يحول  يتظاهر  الذي 
مظاهر وليس ايل سلوك بل ويذهب ابعد من 
للناس وهو  املظاهر   كل هذه  يقدم  ان  ذلك 
يضمر الرغبه الشديده باالنقضاض عيل السلطة 
ويعطي نفسه الحق يف الكذب واستغالل حاجه 
اجندته  تنفيذ  يف  أدوات  ايل  لتحويلهم  الناس 
. الحكم  كــريس  ايل  الــوصــول  يف   السياسيه 

كل  يف  الدينية  املظاهر  انتشار  تفرس  فكيف 
املصالح الحكومية ويف أماكن كثريه يف املجتمع  
فرصه  منحهم  الذي  مبارك   الرئيس   زمن  يف 
يف  السيايس  والتمثيل  االنتخاب  يف  تاريخيه 
الناس  نفس  الزال  الوقت  نفس  ويف  الربملان 
يف  الرشوه  وقبول  والنفاق  الكذب  ميارسون 
بعض الحاالت منها فكيف ال يكون الدين هنا 
أواخر  ففي  واالخــالق  القيم  ملنظومه  رافعه 
يستطيع  الجميع  كان  مبارك  الرئيس  حكم 
وبسهوله ان يشهد  انتشار ظاهره التدين دون 
القيم  انتشار  يف  سببا  الظاهره  تكون هذه  ان 
بعض  بني  العمل  واتقان  واألمانة  واألخــالق 
ال  مظاهر  ايل  تحول  الدين  الن  ذلك  الناس 
تعدو عن كونها جلباب قصري او نقاب يغطي 
الوجه دون تحويل ذلك من بعضهم ايل سلوك 
وأسلوب عيش تلتقي فيه املثل والقيم الدينية 
الفساد  اإلنساين من رفض  والسلوك  القيم  مع 
قيمه  واعالء  السيايس  والنفاق  الرشوه  ورفض 
العمل وإتقانه أقول ان الذي رسخ هذا العمل 
طرطوف    ( االخوان  هم  حياه  أسلوب  وجعله 
العر (فمن ناحيه كانوا يقدمون هذه املظاهر 
للناس  ومن ناحيه اخري يسعون بخطي حثيثه 
وبخبث شديد للوصول ايل السلطة ومن املحزن 
أن الرتاث اإلسالمى حافل مبا يؤكد أن األخالق 
أهم عنارص الدين،لكنهم  ال يفهمون  ذلك أو ال 
يريدون  تفهمه الن لهم أجندتهم الخاصه بهم 
والتي تخدم مصالحهم بغض النظر عن األشكال 
...  ويسقط  لخداعه  للمجتمع  يقدموها  التي 
طرطوف   ( االخوان  معاقل  من  جديد  معقل 
مر   يف  سقوطه  بعد  السودان  يف   ) العر 
 والسقوط املدوي يف تونس والحبل عيل الجرار .

واآلن وبعد ان اكتشف الناس خططهم وثاروا 
عليهم  يف كل االماكن التي مكنوا فيها بطريقه 
الحياه  يف  مكانًا  لهم  سيكون  وهل   اخري  او 
السياسيه مستقبال  فال لكل ))طرطوف  (( يريد 
خداعنا ولن يقبل بهم الشعب املري بعد ان 
وتحالفاتهم  أجنداتهم  افتضاح  وتم  رفضهم 
املشبوهة التي تخدم مصالحهم  وترض مبصالح 
الوطن وبعد توايل مسلسل السقوط يف كل دوله 
البالد كام حدث  قياده  فيه رشف  كانو مينحوا 
يف  ماحدث  وبعد  الزمن  من  غيبه  يف  يف مر 
 السودان وهاهو املشهد يكرر نفسه يف تونس .

وحاول تفهم 

محمولة عىل منت سفينة 
 TAI AN“ النقل الثقيل
غاطس  ملنطقة   ”KOU
قناة  وعربت  بورسعيد 
قافلة  ضمن  السويس 
ميناء  من  قادمة  الشامل 

روتردام بهولندا.
ربيع  الفريق  وأضاف 
السويس  قناة  هيئة  أن 
الكراكة  دشنت  قد 
املايض  أبريل  »مميش« 
مبواصفات  تتمتع  والتي 
ماصة  وتعد  قوية،  فنية 
يف  العمل  تالئم  طاردة 
القناة، يبلغ طولها 147.4 
مرتًا،   23 وعرضها  مرت، 
وغاطس 5.50 مرت، بعمق 
وقدرة  مرتًا،   35 تكريك 
كيلووات،   29290 كلية 
حفر  عمق  أقىص  ويصل 
للكراكة مهاب مميش 35 
أنظمة  بأحدث  مزودة  وهي  مرتًا، 
طبًقا  واألمان  والسالمة  التحكم 
اإلرشاف  هيئات  معايري  ألحدث 

الدولية.
وأكد رئيس الهيئة عىل أن أسطول 
الكراكات يعد الركيزة األساسية التي 
تطوير  اسرتاتيجية  عليها  تعتمد 
السويس،  لقناة  املالحي  املجرى 
عىل  للحفاظ  املُثىل  والضامنة 
البالغ 24 مرتًا، والذي  عمق القناة 
يسمح بعبور السفن العمالقة ذات 
الغواطس الكبرية، وذلك من خالل 

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
األربعاء،  اليوم  مدبويل  مصطفى 
قناة  هيئة  أقامتها  التي  االحتفالية 
الجديدة  الكراكة  لتدشني  السويس 
العلم  ورفع  طنطاوي”  “حسني 
املرصي عليها واالحتفال بانضاممها 
قناة  هيئة  كراكات  ألسطول 
أسامة  الفريق  بحضور  السويس 
السويس،  قناة  هيئة  رئيس  ربيع 
ورشيف بشارة محافظ اإلسامعيلية 
وعدد من املحافظني وقيادات هيئة 
قناة  هيئة  مبيناء  السويس،  قناة 

السويس الجديد بالقنطرة رشق يف 
سيناء.

السويس  قناة  هيئة  رئيس  وقال 
بيان  يف   – ربيع  أسامة  الفريق 
“حسني  الكراكة  إن   – للهيئة 
األحدث  اإلضافة  تعد  طنطاوي” 
ألسطول كراكات الهيئة وهي كراكة 
ماصة طاردة تالئم العمل يف القناة، 
األوسط،  بالرشق  كراكة  أكرب  وثاين 
مهاب  للكراكة  مامثلة  وتعترب 
اإلمكانيات،  حيث  من  مميش، 
السويس  قناة  وصلت  حيث 

والتكريك،  الدورية  الصيانة  أعامل 
عمل  نطاق  اتساع  إىل  مشريًا 
لقناة  التابعة  الكراكات  أسطول 
األخرية،  اآلونة  خالل  السويس 
تطوير  أعامل  يف  للمشاركة  ليمتد 

املوانئ املرصية وتطهري البحريات.
“حسني  الكراكة  أن  إىل  وأشار 
مبواصفات  تتمتع  طنطاوي” 
الكيل  طولها  يبلغ  حيث  متطورة، 
مرتا،   23 وعرضها  مرت،   147.4
تبلغ  وإنتاجية  مرت،   5.5 وغاطسها 
الرمال/  من  مكعب  مرت   3600
عائم  طرد  خط  طول  عىل  ساعة 
كلية  وقدرة  مرتات،  كيلو   4 يبلغ 
29190 كيلو وات، مع القدرة عىل 
مبا  الرتبة،  أنواع  كافة  مع  التعامل 
اشرتاكها  وسيتم  الصخرية،  فيها 
وتوسعة  ازدواج  مرشوع  إنجاز  يف 
مبجرد  املالحي  املجرى  وتعميق 
انتهاء تجارب االستالم من الجانب 

الهولندي.
تكريم  تم  االحتفالية،  خالل  وتم 
املشري حسني طنطاوي ومنحه درع 
نيابة  هيئة قناة السويس وتسلمه 
عنه شقيقه الربان أحمد طنطاوي، 
العاملني  من  عدد  تكريم  تم  كام 
السويس  قناة  بهيئة  املتميزين 
نظرا  لها  التابعة  والرشكات 
عملهم  خالل  امللموسة  لجهودهم 

بهيئة قناه السويس.
وكانت هيئة قناة السويس أعلنت 
»حسني  الكراكة  وصول  عن 
طنطاوي«، ثاين أكرب كراكة يف الرشق 

تسجيله  تم  الذي  العدد  إجاميل 
املستجد  كورونا  بفريوس  مرص  يف 
 284472 هو  األربعاء،  حتى 
تم  حالة   232179 ضمنهم  من 

شفاؤها، و 16550 حالة وفاة.

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

 ،”01553105105“
تطبيق  إىل  باإلضافة 
املتاح عىل  “صحة مرص” 

الهواتف الذكية.
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تفقد الدكتور خالد العناين وزير 
السياحة واآلثار، مرشوع ترميم 
محمد  قــرص  تأهيل  ــادة  وإعـ
ملتابعة  الخيمة  بشربا  عــيل 
مستجدات  وآخر  األعامل  سري 
للمرشوع،  التنفيذي  املوقف 
بالتعاون  الــوزارة  تنفذه  الذي 

جولة تفقدية لوزير السياحة واآلثار ملشروع 
ترميم و إعادة تاهيل قصر محمد علي بشربا
جولة تفقدية لوزير السياحة واآلثار ملشروع 
ترميم و إعادة تاهيل قصر محمد علي بشربا

للقوات  الهندسية  الهيئة  مع 
للربوتوكول  طبقا  املسلحة، 
املوقع بني الوزارة والهيئة يف عام 
الدراسات  إعــداد  بعد   ،2017
هندسة  مركز  بواسطة  الالزمة 
القاهرة  جامعة  والبيئة  اآلثار 
االسالمية  ــار  اآلثـ قــطــاع  مــع 

والقبطية واليهودية بالوزارة.

اللواء  الجولة  خــالل  رافــقــه 
محافظ  الهجان  الحميد  عبد 
مصطفى  والدكتور  القليوبية، 
للمجلس  العام  األمني  وزيــري 
أحمد  والدكتور  لآلثار،  هناء السيداألعىل 

فيصل ابو هاشم شمال سيناء

تابع ص  6

محافظ شمال سيناء يتفقد العمل فى 
تنفيذ محور الفاتح بالعريش

رئيس  سيد،  إميان  الدكتورة  قالت 
قطاع التخطيط بوزارة الري، إن موسم 
الفيضان بدأ بالفعل يف مرص، الفتة إىل 
والتدابري  اإلجراءات  كل  الوزارة  اتخاذ 
مياه  كميات  أية  مع  للتعامل  الالزمة 

زائدة.
هاتفية  مداخلة  خالل  سيد،  وأضافت 
الذي تقدمه  التحرير«،  لربنامج »صالة 
فضائية  عرب  مصطفى  عزة  اإلعالمية 
أن  األربعاء،  مساء  البلد«،  »صدى 
خالل  كبرية  فيضانات  يشهد  السودان 
نسبة  أن  إىل  الفتة  الراهنة،  الفرتة 
األمطار التي تتعرض لها الخرطوم أعىل 

من املعدالت.

الفضيل  عبد  محمد  الدكتور  قام 
بعد  شوشة محافظ شامل سيناء 
املهندس  يرافقه   ) اليوم  ظهر 
عام  مدير  الرشيف  حسام 
باملحافظة  العمراىن  التخطيط 
وعيد بكري سكرتري مجلس مدينة 
يف  العمل  بدء  بتفقد   ( العريش 
بالعريش  الفاتح  محور  تنفيذ 
والذى بدأ اعتبارا من يوم السبت 
املاىض من بوابة العريش الغربية 
يربط  الذى  الخزان  شارع  حتى 

بني شارعى البحر وأسيوط .
األعامل  املحافظ  استعرض  وقد 
املحور  تنفيذ  مناطق  يف  الجارية 
الساحىل بداية من تقاطع شارع 
كام   .. املساعيد  حتى  العرشين 
والشوارع  أسيوط  شارع  تفقد 

وأشارت إىل أن زيادة معدالت سقوط 
األمطار مع ارتفاع درجات الحرارة أمر 
الرطوبة،  ارتفاع نسب  طبيعي؛ بسبب 
قائلة إن سقوط أمطار عىل مناطق من 
جنوب مرص، خالل تلك الفرتة، أمر غري 

معتاد.
وتوقعت رئيس قطاع التخطيط بوزارة 
عىل  األمطار  سقوط  استمرار  الري، 
املقبل،  األحد  يوم  حتى  البالد  جنوب 
أسوان  إىل  لتصل  متتد  أنها  موضحة 
جبال  من  وأجزاء  وشالتني  وحاليب 

البحر األحمر.
من  تأكدت  الوزارة  أن  إىل  ولفتت 
يف  السيول  حامية  منشآت  جاهزية 

الخدمات  من  التأثر  وعدم 
واملرافق املوجودة .. مشريا اىل أن 
من  يبدأ  الساحىل  املحور  تطوير 
منطقة امليدان عند بوابة العريش 
الخزان  شارع  حتى  الغربية 
املرحلة  وتتبعها   ، أوىل  كمرحلة 
حتى  الخزان  شارع  من  الثانية 

منطقة الخلفاء الراشدين .
من  عدد  مع  املحافظ  والتقى 
حيث   .. العمل  مناطق  أهاىل 
مصالح  تم وضع  أنه  مجددا  أكد 
املواطنني يف املقدمة .. موضحا أنه 
تم توفري طريق بديل لحني انتهاء 
الحسني  شارع  من  يبدأ  األعامل 
أسيوط  بشارع  مرورا  باملساعيد 
حتى التقائه مع شارع البحر عند 
شارع  اىل  ليتجه  الخزان  شارع 
مواصلة  أو  أخرى  مرة  الفاتح 
الفواخرية  منطقة  اىل  السري 

األمطار  الستقبال  وشالتني  حاليب 
نوًعا  يشهد  العامل  أن  مؤكدة  الواردة، 
ما  مع  وخاصة  املناخ،  من  جديًدا 
تعرضت له بعض الدول األوروبية من 

أمطار وسيول، يف وقت سابق.
هاتفية  مداخلة  خالل  سيد،  وأضافت 
تقدمه  الذي  التحرير«،  »صالة  لربنامج 
فضائية  عرب  مصطفى  عزة  اإلعالمية 
أن  األربعاء،  مساء  البلد«،  »صدى 
خالل  كبرية  فيضانات  يشهد  السودان 
نسبة  أن  إىل  الفتة  الراهنة،  الفرتة 
األمطار التي تتعرض لها الخرطوم أعىل 

من املعدالت.

الري: موسم الفيضان بدأ يف مصر.. واتخذنا 
كل اإلجراءات والتدابري الازمة

الري: موسم الفيضان بدأ يف مصر.. واتخذنا 
كل اإلجراءات والتدابري الازمة

وبني  بينه  تربط  التى  العرضية 
املحور  نطاق  يف  البحر  شارع 
الساحىل .. حيث أكد عىل وجود 
البديلة لضامن  والطرق  الشوارع 
سهولة الحركة واملرور خالل فرتة 
يف  األعامل  انتهاء  حتى  التنفيذ 

هذا املحور .
العاملة  الجهات  املحافظ  وحث 
من  واالنتهاء  االنجاز  رسعة  عىل 
األعامل وتنفيذ املحور يف املواعيد 

املحددة ملراحل التنفيذ .
وشدد املحافظ عىل تواجد ممثىل 
جميع املرافق الخدمية والجهات 
املرافق  الستكامل  املعنية 
مع  بالتزامن  الالزمة  والخدمات 
تنفيذ األعامل ىف نطاق كل محور 
املواطنني  مصالح  عىل  حرصا 

الحكومة: نستهدف زيادة عدد املنتفعات من 
وسائل تنظيم األسرة لـ21.2 مليون سيدة

الديني لتصحيح املفاهيم الخاطئة.
العمل  برامج  أن  الحكومة،  وذكــرت   
شأن  مــن  آلــيــات  مجموعة  تتضمن 
من  إيجابية  نتائج  تحقيق  تفعيلها 
الفرد  ــل  دخ متوسط  ــادة  زيـ حيث 
خدمات  من  مزيد  وإتاحة   ، الحقيقي 
 ، االجتامعية  والبنية  العامة  املرافق 
املنخفض  الدخل  ذات  للفئات  وخاصة 
جودة  مبستوى  النهوض  إىل  باإلضافة   ،
وتحسني   ، املقدمة  العامة  الخدمات 
املنظومة البيئية بالتخفيف من مشاكل 
ومنع  والضوضاء  واالزدحــام  التلوث 

لهيئة  التنفيذي  الرئيس  غنيم 
للحضارة  القومي  املتحف 
سمري  هشام  والعميد  املرصية، 
للمرشوعات  الوزير  مساعد 
القاهرة  مرشوع  عىل  واملرشف 
التاريخية، والدكتور أحمد جالل 
عميد كلية الزراعة جامعة عني 

شــمــس، وعـــدد مــن قــيــادات 
مسئولو  و  واملحافظة  ــوزارة  ال
للقوات  الهندسية  الهيئة 

املسلحة.
مبنى  تفقد  الجولة  شملت 
التي  والغرف  الفسقية  قرص 
غرفة  منها  القرص؛  منها  يتكون 

القليوبية : محمد فايز

املرافق  وتدهور  العشوائيات  انتشار 
العامة.

ــرز  أب نستعرض  ــدد،  ــص ال ــذا  ه ويف 
الرامية  للربامج  الكمية  املستهدفات 

لضبط النمو السكاين:
عدد  يصل  أن  املستهدف  مــن    -1
األرسة  تنظيم  وسائل  من  املنتفعات 
الجاري  العام  سيدة  مليون   21.2 إيل 
عام  سيدة   20.4 مقابل   2022/2021
عام  سيدة  مليون  و19.5   ،21/20

.20/19
عدد  يصل  أن  املستهدف  من    -2  

تنظيم  وسائل  من  الجدد  املنتفعات 
األرسة إيل ٣ ماليني سيدة عام 22/21 

مقابل 2.9 مليون سيدة عام 20/21.
عدد  يبلغ  أن  املستهدف  من    -٣  
األرسة  تنظيم  عيادات  عيل  املرتددات 
سيدة  مليون   17.8 نحو   22/21 عام 
مقابل 17.1 مليون سيدة العام السابق.

 4-  من املستهدف تنظيم عدد ندوات 
بنحو  الخطة  تنفيذ  إطار  وفاعليات يف 
٣0.٣ مليون مقابل 29.4 مليون العام 

السابق.

التنمية  خطة  يف  الحكومة  ــدت  أك
املايل  للعام  واالجتامعية  االقتصادية 
مستهدفات  أن    ،22/21 ــجــاري  ال
االرتقاء  يتمثل يف  األرسة  تنظيم  برامج 

والصحة  األرسة  تنظيم  بخدمات 
الريفية  املناطق  يف  ، وخاصة  اإلنجابية 
بخطورة  التوعوية  الحمالت  وتكثيف   ،
وتفعيل   ، املتسارع  السكاين  النمو 

برامج محو األمنية ، وتشغيل اإلناث ، 
ربط  عن  فضال   ، األطفال  عاملة  ومنع 
الدعم النقدي بااللتزام الدقيق بضوابط 
تنظيم األرسة ، وإعادة صياغة الخطاب 



5أخـبــار إقتصاد - مرشوعات  إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  26  ذو الحجة  -  1442 هـ  -   5  أغسطس  2021م

العدد اإلسبوعي رقم 1219

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

املركزي  الجهاز  بيانات  قالت 
واإلحــصــاء،  العامة  للتعبئة 
األراىض  مساحة  ــامىل  إج إن 
استزراعها  والجارى  املستصلحة 
ىف  فــدان  و172  ألف   44 بلغ 
العام املاىل 2020/2019، موزعة 
الجمهورية،  محافظات  عىل 
فيام بلغ صاىف املساحة الجارى 
و760  ألف   40 نحو  استزراعها 

فدان.
وأضافت بيانات جهاز اإلحصاء، 
عىل  حازت  أسوان  محافظة  أن 
مساحة أكرب من 15 ألف و232 
فدان بني املحافظات، ومحافظة 
فدان،  آالف   8 بنحو  مطروح 
فدان  ونصف  املليون  ومرشوع 
آالف   6 بواقع  املنيا  مبحافظة 
البحرية  ومحافظة  فدان،  و986 

اإلحصاء: 44 ألف فدان مساحة األراضى 
جارى استزراعها عام 2020 وأسوان تتصدر

أكرث من 2600 فدان.
املركزى  الجهاز  بيانات  وقدرت 
واإلحــصــاء،  العامة  للتعبئة 
القابلة  األراىض  مــســاحــة 
طبقا  ــة  ــوزع م لــالســتــصــالح 
مستوى  عــىل  للمحافظات 
للعام 2020/2019،  الجمهورية 
فدان،  و768  ألف   223 بواقع 
الوادى  محافظة  واستحوذت 
األســد  نصيب  عــىل  الجديد 
األرايض  مساحة  ــاميل  إج من 
 102 بواقع  لالستصالح،  القابلة 
مبــرشوع  فـــدان  و490  ــف  أل
محافظة  يليها  العوينات،  رشق 
عىل  استحوذت  والتي  الجيزة 
فــدان  و600  ــف  أل  80 نحو 
ثم  البحرية،  الواحات  مبرشوع 
ألف   40 بنحو  أسوان  محافظة 

فدان مبرشوع كوم أمبو، وأخريا 
فدان   678 بواقع  قنا  محافظة 

مبرشوع املراشدة.
ــات الــتــي  ــان ــي ــب ــدرت ال ــ وقـ
عىل  السابع”  “الــيــوم  حصل 
القابلة  املساحة  منها،  نسخة 
لالستصالح 224 ألف فدان عام 
ألف   110 مقابل   ،2020/2019
وذلك   ،2019/2018 عام  فدان 
لزيادة  الــدولــة  التجاه  نظرا 
األرايض املستصلحة، وبلغ حجم 
املساحة املحصولية من األرايض 
من األرايض املستصلحة برشكات 
االستزراع نحو 38.3 ألف فدان 
كانت  بينام   ،2020/2019 عام 
العام املايل  30.7 ألف فدان ىف 
بنسبة  له 2019/2018،  املناظر 

زيادة بلغت %24.9.

عمرو  تجاري  أول  سكرتري  قال 
التجاري  املكتب  رئيس  طنطاوي، 
مرص  بني  التجارة  إن  بنيجرييا، 
خالل  ملحوظًا  منًوا  تشهد  ونيجرييا 
مليون   181 لتسجل  املايض  العام 
دوالر منهم مليون دوالر واردات من 
نيجرييا ملرص، وتشهد البيانات األولية 

استمرار النمو خالل الربع األول من 
.2020

وأشار طنطاوي – خالل الندوة التي 
لألثاث  التصديري  املجلس  نظمها 
بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، 
(فرص  عنوان  تحت  الثالثاء،  اليوم 
املرصية  األثاث  صادرات  تنمية 

إىل وجود طفرة مبعظم   – لنيجرييا) 
لنيجرييا  املرصية  الصادرات  بنود 
لتسجل نحو 180 مليون دوالر بنمو 

.%45
األثاث  صادرات  منو  فرص  وحول 
لنيجرييا، أوضح أن نيجرييا يوجد بها 
ما  تغطي  األثاث  من  محلية  صناعة 

التمثيل التجاري بنيجرييا: 181 مليون دوالر 
حجم التبادل التجاري مع مصر خال 2020

األثاث محدودة خاصة وأن كثري من 
األثاث  تغيري  يفضلون  ال  النيجرييني 
وقبائل  فئات  هناك  بينام  فرتة،  كل 
يفضلون األثاث غال الثمن، كام يزيد 
وليس  الحديدي  األثاث  عىل  االقبال 
الكالسييك إال يف بعض القبائل، منوًها 
القطع  عىل  تزداد  الرشاء  طرق  بأن 

املنفردة وليس الغرف الكاملة.
األثاث  رشكات  تفكري  رضورة  وأكد 
بالتواجد الفعيل يف السوق النيجريية 
معرض  أو  مخزن  إقامة  خالل  من 
مناقصات  يف  للدخول  رشكة،  أو 
املرشوعات الجديدة وتوفري املنتجات 
املستوردين  وأن  خاصة  بالسوق، 
وإذا  الحارضة  البضاعة  يفضلون 
إلغاء  ميكنهم  متواجدة  تكن  مل 

التعاقدات.
ونوه بأن الشحن البحري يعد أفضل 
للسوق  املنتجات  لتصدير  وسيلة 
ارتفاع  ظل  يف  خاصة  النيجريية، 
وتحميل  الجوي  الشحن  تكلفة 
بالذهاب  الشحن  تكلفة  املصدر 
قيام  رضورة  إىل  مشريا  والعودة، 
مستحقاته  عىل  بالحصول  املصدر 

كاملة قبل بدء عملية الشحن.
وجود  إىل  لفت  آخر،  جانب  وعىل 
لألثاث  رشكة مرصية أسست مصنعا 
يورد  وأصبح   2010 منذ  نيجرييا  يف 
السوق  احتياجات  من  كبريًا  جزًءا 
واألثاث  والسفرة  النوم،  غرف  من 

الخشبي املدعم باملعدن.

معيط  محمد  الدكتور  استعرض 
وزير املالية، الجهود املبذولة من 
العقبات  لتذليل  الجامرك  رجال 
وتيسري اإلجراءات الجمركية أمام 
مجتمع األعامل، وذلك من خالل 
اإلعفاءات الجمركية املُقررة عىل 
املستوردة؛  االسرتاتيجية  السلع 
مبا يُسهم يف تحسني أداء العمل 
وتقليص  الجمركية،  باإلدارات 
وتلبية  الجمريك،  اإلفراج  زمن 
املحلية،  السوق  احتياجات 

واإلسهام يف استقرار األسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات 
الجامرك،  مصلحة  رئيس  غتورى 
أشار فيه إىل أن اإلدارة املركزية 
واملنطقة  بورسعيد  لجامرك 
حنفي،  محمد  برئاسة  الحرة 
آالف   8 مشمول  عن  أفرجت 

و163 شهادة جمركية وارد نهايئ، 
خالل شهر يوليو املايض، ألصناف 
متعددة من السلع االسرتاتيجية، 
القمح،  منها:  العامة،  والبضائع 
ومستلزمات  والذرة،  والبقول، 
اإلنتاج والسيارات وقطع الغيار.

الرضائب  أن  التقرير  أضاف 
املُحصلة عن  الجمركية  والرسوم 
شهادات الوارد بلغت 429 مليونًا 
بلغ  بينام  جنيه،  ألف  و518 
املضافة  القيمة  رضائب  إجاميل 
عن  املحصلة  األخرى  والرسوم 
و291  مليار   2 الشهادات  تلك 

مليونًا و335 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن اإلدارة العامة 
بورسعيد،  بجامرك  للصادر 
املايض،  يوليو  قامت خالل شهر 
بيانًا   426 مشمول  بتصدير 

جمركيًا مبختلف النظم الجمركية 
بقيمة إجاملية بلغت ملياًرا و43 
مليونًا و257 ألف جنيه ألصناف 
متعددة من السلع االسرتاتيجية، 
»املواد  منها:  العامة،  والبضائع 
والفواكه،  والعصائر،  الغذائية، 
تم  وقد  األولية«،  الخام  واملواد 
بعض  عن  صادر  رسم  تحصيل 
البيانات الجمركية املصدرة مببلغ 

100 ألف و861 جنيه.
إجاميل  أن  إىل  التقرير  أشار 
الجمركية،  والرسوم  الرضائب، 
األخرى  والرسوم  والرضائب 
املُحصلة بجامرك بورسعيد خالل 
شهر يوليو املايض، بلغت نحو 2 
ألف  و853  مليونًا  و720  مليار 

جنيه.

2.7 مليار جنيه ضرائب ورسوم 
بجمارك بورسعيد يف يوليو املاضي

بني 50 – 60% من احتياجات السوق 
للتصدير  فرصة  هناك  مازالت  ولكن 
مع وجود منافسة من الصني، مشريا 
إىل أن حجم الناتج املحيل من األثاث 

يصل لنحو 442 مليون دوالر.
للتعرف عىل  إىل وجود فرصة  وأشار 
السوق النيجريية خالل الفرتة املقبلة 
املزمع  الجوس  معرض  أثناء  وذلك 
 (14  –  5) من  الفرتة  خالل  إقامتة 
يف  باملشاركة  سواء  املقبل  نوفمرب 
الفردية  املشاركة  أو  املرصي  الجناح 
أو زيارة نيجرييا عىل هامشه، موضحا 
طلبت  املرصية  املعارض  هيئة  أن 
ملشاركة  مرت   100 مساحة  حجز 

الرشكات املرصية.
عىل  الرشائية  القوى  أن  إىل  ولفت 
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محافظ شمال سيناء يتفقد العمل 
فى تنفيذ محور الفاتح بالعريش

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

عليه  أطلق  مبا  او   1907 مؤتر 
مؤتر كامبل نسبة ايل رئيس وزراء 
بريطانيا آنذاك هرني كامبل برنمان 
املحافظني  حزب  فيه  دعي  والذي 
الربيطانيني رسا وذلك يف عام 1905 
املؤتر  مناقشات  ضمت  وقــد  ؛ 
األستعامرية  الدول  من  مجموعة 
بريطانيا   (  : وهي  الوقت  ذلك  يف 
؛ فرنسا ؛ هولندا ؛ بلجيكا ؛ أسبانيا 
عام  يف  املؤتر  وانتهي   ) إيطاليا  ؛ 
أطلق  رسية  وثيقة  لتصدر   1907
عليها وثيقة كامبل ؛ حيث توصلوا 
لنتائج مفاداها ” أن البحر األبيض 
الحيوي  الــرشيــان  هو  املتوسط 
لألستعامر إال أنه الجرس الذي يصل 
الطبيعي  واملمر  بالغرب  الــرشق 
؛  واألفريقية  اآلسيوية  القارتني  إيل 
وملتقي طرق العامل وأيضا هو مهد 

األديان والحضارات ”
واملشكلة يف هذا الرشيان كام جاء 
شواطئه  عيل  يعيش   ” بالوثيقة 
خاص  بوجه  والرشقية  الجنوبية 
وحــدة  لــه  تتوفر  واحـــد  شعب 

التاريخ والدين واللسان ” .

هل صافحت عدوك اليوم؟

ما  ــرز  أب ــان من  وك
توصيات  من  جــاء 
والذي  املؤتر  بهذا 
شارك فيه سياسيون 
ومفكرون  ــارزون  ب
ــدة  وبـــاحـــثـــون مل

عامني كاملني ما ييل:-
- إبقاء شعوب تلك املنطقة مفككة 

جاهلة متأخرة.
بتقسيم  قاموا  األساس  هذا  وعيل 
إليهم إيل ثالث  بالنسبة  العامل  دول 

فئات هم كالتايل ..
الفئة األويل ..دول الحضارة الغربية 
وأمريكا  ؛  أوروبا  دول   ( املسيحية 
الشاملية ؛ أسرتاليا ( والواجب تجاه 
لتصل  ماديا  الدول هو دعمها  تلك 

إيل مستوي تلك الدول .
ضمن  تقع  ال  ..دول  الثانية  الفئة 
الحضارة الغربية املسيحية ولكن ال 
يوجد أي تصادم حضارى معها وال 
تشكل تهديدا عليها ) كدول أمريكا 
كوريا وغريها  ؛  واليابان  ؛  الجنوبية 
( والواجب تجاه تلك الدول ان يتم 
بالقدر  دعمها  وأمكانية  احتواءها 
عليها وعيل  تهديدا  يشكل  ال  الذي 

تفوقها .

املتقدمة  ــدول  ال سياسات  خــالل 
العرب وسائل ولوج  التي تنع عن 
تطويره  إمكانية  وإمتالك  العلم 

واملساهمة يف إنتاج املعرفة .
العداء  حــاالت  أســبــاب  مــن  إن 
الدول  بني  الرئيسية  واملنازعات 
إرسائــيــل  ــع  م الـــراع  العربية 
ودور  ــراع  ال هــذا  من  واملوقف 
القوي الخارجية يف دفع هذه الدولة 
أو تلك ألتباع سياسات تتعارض مع 
مواقف دول آخري؛ مام يشكل سببا 
وحتي  العربية  للتوترات  جوهريا 
األقطار  بعض  بني  الحدود  مشاكل 
العامل  إيل  تعزي  أن  العربية ميكن 

الخارجي يف معظمها .
يف عام 1905 دعا حزب املحافظني 
املؤتر  هذا  عقد  إيل  رسا  الربيطاين 
ليهدف إيل أعداد أسرتاتيجية أوربية 
الغربية  الحضارة  سيادة  لضامن 
عيل العامل وإيجاد آلية تحافظ عيل 
تفوق ومكاسب الغرب األستعامري 

إيل أطول أمد ممكن .
وقد أفتتح ” كامبل ” املؤتر بكلمة 

مطولة جاء فيها :
” أن األمرباطوريات تتكون وتتسع 
وتقوي ثم تستقر إيل حد ما ثم تنحل 
والتاريخ  تــزول؛  ثم  رويــدا  رويــدا 
ال  وهو  التطورات  هذه  مبثل  ملئ 
ولكل  نهضة  لكل  بالنسبة  يتغري 
أثينا  روما  إمرباطوريات  أمة؛فهناك 
وآشور  بابل  وقبلها  والصني  الهند 
لديكم  فهل  ؛  وغريهم  والفراعنة 
تحول  أن  ميكن  وسائل  أو  أسباب 
األورويب  األستعامر  سقوط  دون 
بلغ  وقد  تؤخر مصريه؛  أو  وأنهياره 
قارة  أوروبا  وأصبحت  الذروة  اآلن 
وشاخت  مواردها  أستنفذت  قدمية 
اآلخر  العامل  يزال  بينام ال  مصالحها 
يف رصح شبابه يتطلع إيل املزيد من 
هذه  ؛  والرفاهية  والتنظيم  العلم 
السادة وعيل نجاحها  أيها  مهمتكم 

يتوقف رخاؤنا وسيطرتنا ”
معني  بكل  األسرتاتيجي  التقرير 
فلم  عليه  معتام  يزل  ومل  الكلمة 

عنه  يفرج  ومل  مــصــدروه  ينرش 
قرن  قرابة  ميض  وقد  نهايئ  بشكل 
الراحل  تحدث  وقد  ؛  إصداره  عيل 
هيكل  حــســني  محمد  ــاذ  ــت االس
حيث  مصادره  بدقة  واملــعــروف 
الرسية  مفاوضات   ” كتابه  أورد يف 
وأرسائيل ” التوصية النهائية للتقرير 

تحت مسمي ” وصية برنمان ”
مر  شعب  يا  جميعا  أدعوكم  لذا 
لقراءة  الجديدة  األجيال  وخاصة 
التاريخ بتمعن حتي ال تنساقوا إيل 
الغرب  ملامرسات  األعمي  التقليد 
إيل  الشباب  تقود  والتي  الغريبة 
مخططاتهم  يف  لألستمرار  الضياع 
حتي  العرب  أجيال  تدمري  نحو 
؛  املعرفة  قوافل  يف  يستمروا  ال 
وتفكيك الدول العربية ومنعها من 
التكنولوجية  الحضارة  ركب  لحق 
القيادة  مع  قدما  أمضوا  الحديثة؛ 
عيل  للتغلب  وادعموها  السياسية 
تحاك  قد  التي  الخطر  مواطن  كل 
بركب  معا  ولنلحق  الوطن؛  لهدم 
التكنولوجيا واملعرفة وأعداد أجيال 
واملعرفة  والعمل  بالعلم  متسلحة 

وكافة العلوم التقنية الحديثة .
نحن  الــديــار  نحمي  األويل  نحن 

االويل نرعي الجوار
وكل من عادي وجار ذاق الردي من 

بأسنا
عشنا عيل برق الوعود حتي انقضت 

تلك العهود
ونورا  نارا  الوجود  يف  أنطلقنا  ثم 

وسنا
يف  بالزاحفات  حدودنا  أحرسوا  هيا 

السهول والهضاب
فوق  بالسابحات  بحارنا  وطوقوا 

أعطاف العباب
األماين  بني  السنني  تلك  بنا  مرت 

والظنون حيث أنجيل صبح اليقني
 ” جاء  الحق  أن  ” مر  نشيد  من 
غناء  رامي  أحمد  العظيم  للشاعر 

كوكب الرشق أم كلثوم
بقلم .. املهندسة / رشا سامل

محافظة القاهرة

بقلم المهندسة / رشا سالم
محافظة القاهرة

ضمن  تقع  ال  دول  الثالثة..  الفئة 
ويوجد  املسيحية  الغربية  الحضارة 

تصادم حضاري معها
وهي   ( لتفوقها  تهديدا  وتشكل 
بشكل  العربية  ــدول  ال بالتحديد 

خاص واألسالمية بوجه
عام ( والواجب تجاه تلك الدول هو 
اكتساب  ومن  الدعم  من  حرمانها 

العلوم واملعارف
التقنية وعدم دعمها يف هذا املجال 
ومحاربة أي أتجاه من هذه الدول 

ألمتالك العلوم
التقنية .

- محاربة أي توجه وحدوي فيها
ولتحقيق ذلك دعا املؤتر إيل أقامة 
دولة يف فلسطني تكون مبثابة حاجز 
برشي قوي وغريب ومعادي يفصل 
املنطقة  هذه  من  األفريقي  الجزء 
عن القسم اآلسيوي أو الذي يحول 
الشعوب  هذه  وحدة  تحقيق  دون 

وأعتبار  ؛  أرسائيل  دولة  وهي  إال 
قناة السويس قوة صديقة للتدخل 
لسكان  معادية  وأداة  األجنبي 

املنطقة.
أفريقيا  آسيا عن عرب  فصل عرب 
الدولة  عرب  ماديا  فصال  فقط  ليس 
وسياسيا  أقتصاديا  وأمنا  األرسائيلية 
حالة  يف  العرب  أبقي  مام  وثقافيا؛ 
تجزئة  وإســتــمــرار  الضعف  مــن 
وأفــشــال جميع  الــعــريب  الــوطــن 
بأسقاطها  أما  الوحدوية  التوجهات 
أو تفريغها من محتواها ؛ وال يعني 
هذا األمر بالرضورة تدخال إرسائيليا 
إرسائيل  بوجود  مصلحة  هو  وإمنا 
من جهة وللتعاون بينها وبني القوي 
الخارجية الطامعة بالعرب من جهة 

ثانية .
من  الــحــد  إيل  األتــفــاقــيــة  أدت 
التقدم  من  ومنعهم  العرب  نهوض 
من  وذلك  واملعرفة  العلم  وأمتالك 

تتمه ص   1

ووسط املدينة .
املواطنني  املحافظ  وناشد 
ىف  العمل  أثناء  التام  بالتعاون 
بالتعليامت  وااللتزام   ، املحاور 
وتغيري خطوط السري لرسعة إنجاز 
املرور  حركة  وتسهيل  األعامل 
املحاور  من  االنتهاء  يتم  حتى 
الثالثة لتطوير مدينة العريش بناء 
عىل توجيهات القيادة السياسية .
خطة  انتظام  عىل  املحافظ  وأكد 
 .. العريش  محاور  يف  العمل 
حيث بدأ العمل يف املحور األول 

السكاسكة  منطقة  من  الساحىل 
منذ  العريش  رشق  الريسة  حتى 
املرحلة  وبدأت   ، شهر  حواىل 
الساحىل  املحور  لتطوير  الحالية 
حتى  الغربية  العريش  بوابة  من 
منطقة  اىل  ثم  الخزان  شارع 

الخلفاء الراشدين .
مسئولية  اىل  املحافظ  وأشار 
مجلس مدينة العريش يف االرشاف 
ومتابعة  املحاور  تنفيذ  عىل 
املرافق  وانهاء  العمل  مجموعات 

املختلفة يف كل مرحلة تباعا .
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الجامر هو قلب ساق النخلة، 
بيضاء  كتلة  عن  عبارة  وهي 
حلوة  عــصــارة  ذات  هشة 
إذا  ــه  أن ويــالحــظ  الطعم. 
فإن  رشوخ،  للجامرة  حـدث 
عىل  القضاء  إىل  يؤدي  ذلك 
وبالتايل  الــطــريف،  الربعــم 
أن  وجد  ولقد  النخلة.  موت 
تحتوي  املائية  مستخلصاته 
الحالة  يف  تؤثر  مركبات  عىل 
ومن  للخلية  الفسيولوجية 
ــه ميد  ــم هــالكــهــا. كــام أن ث
والدهن  بالسكريات  اإلنسان 
املعدنية  واألمــالح  والربوتني 
ــاف.  ــي واألل والفيتامينات 
املايئ  املستخلص  ويحتوي 
من  الــعــديــد  عــىل  للجامر 

من  التي  الفعالة  املركبات 
إليها  ــزى  ــع يُ أن  املمكن 
الخاليا  لنمو  التثبيطي  الدور 
ــن هــذه  ــة، ومـ ــي ــان ــرسط ال
التي  الفالفينويدات  املركبات 
شديًدا  تثبيطيًا  تأثريًا  أظهرت 
الرسطاين  الخط  خاليا  لنمو 
إيقاف  طريق  عــن  وذلــك 
»الــدنــا«  تضاعف  عملية 
الخلية.  دورة  خالل   DNA
عملية  ضد  تعمل  أنها  كام 
الرسطانية.  الخاليا  أكسدة 
املستخلص  أن  وجــد  ولقد 
ميتلك  للجامر  الخام  املــايئ 
تأثري سمي عىل منو الخطوط 
ولذلك  الرسطانية.  الخلوية 

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

القيمة الصحية والطبية والعالجية للجمار
التمور  نخيل  لجامر  ــإن  ف
االستخدامات  من  العديد 
والعالجية،  والطبية  الصحيّة 
هذا  يف  لكم  نذكرها  سوف 
يعالج  أنه  وجد  فقد  املقال: 
الرئوية،  الشعب  حساسية 
تخفيف  عـــىل  ــد  ــاع ــس وي
نزيف  ويعالج  الربو،  نوبات 
السعال  ويعالج  املــعــدة، 
الجروح  ويعالج  ألــديــيك، 
اإلنسان  ميد  كام  والقروح، 
ــون،  ــده وال بالسكريات، 
ــات، واألمـــالح  ــن ــي ــربوت وال
والفيتامينات،  املعدنية، 
يف  تساعده  والتي  واأللياف، 

عالج العديد من األمراض.

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

السمنة  من  األطفال  بعض  يعاىن  قد 
تناول  منها  أسباب  لعدة  نتيجة 
عالية  بنسبة  الغنية  الرسيعة  الوجبات 
وتحديد  تنظيم  وعدم  الدهون،  من 
املعروف  ومن  الطعام،  تناول  وقت 
اإلصابة  أسباب  أبرز  من  السمنة  أن 

بالعديد من األمراض.
الفتاح  الرئيس عبد  وىف ظل توجيهات 
للمدينة  افتتاحة  خالل  السييس 
االهتامم  برضورة  الغذائية،  الصناعية 
عىل  والتعرف  والطفل،  األرسة  بصحة 
أسباب سوء التغذية والسمنة وعالجها، 
النصائح  بعض  السابع  اليوم  يقدم 
للتخلص من الوزن الزائد عند األطفال، 
موقع  عرب  املنشور  للتقرير  وفقا 

“ndtv”، ومنها:
1. تقديم وجبات خفيفة صحية:

قدمى أطعمة غنية بالعنارص الغذائية 
كالفواكه  الطفل،  لجسم  املهمة 
والحبوب  الطازجة،  والخرضوات 
والزبادى،  واملكرسات،  الكاملة، 

والحليب.
2. األطعمة الغنية بالربوتني:

األطعمة الغنية بالربوتني تعد من أهم 
أنواع الطعام الذى مينح طفلك الرتكيز 
تهتمى  أن  عليىك  لذا  املخ،  وتنشيط 
بتقديم األسامك الدهنية مثل السلمون 
لطفلك، وبعض األطعمة األخرى الغنية 
والفول  البيض  ومنها  الربوتني،  بعنرص 

السوداىن واللحوم الحمراء.

3. مامرسة الرياضية:
بعض  مامرسة  عىل  الطفل  تشجيع 
التامرين الرياضية ملدة 60 دقيقة يومياً 
الوزن  من  للتخلص  النصائح  أهم  من 
الزائد، فالرياضة تساهم بشكل كبري ىف 
الحرارية، وتساهم ىف  السعرات  حرق  

حصول الطفل عىل جسم رشيق.
4. تجنب املرشوبات الغازية :

السعرات  ذات  املرشوبات  تناول 
أسباب  أبرز  من  العالية  الحرارية 
زيادة الوزن، لذا عىل وىل األمر تجنب 
تقديم املرشوبات الغازية للطفل، ألنها 
وتعرض صحة  الوزن  زيادة  ىف  تتسبب 

الطفل للخطر عىل املدى البعيد.

نتيجة  القلبية  النوبة  تحدث 
إىل  املؤدية  الرشايني  يف  انسداد 
الدم  وصــول  مينع  مام  القلب، 
ويحدث  القلب،  إىل  واألكسجني 
تراكم  بسبب  غالبا  االنــســداد 
ومواد  والكوليسرتول  الدهون 
حدوث  إىل  يــؤدي  مام  ــرى،  أخ
لجمعية  وفًقا  القلبية،  النوبة 
أكرث  ــإن  ف األمريكية،  القلب 
الصدر،  أمل  هو  شيوًعا  أعراضه 
أخــرى  مـــؤرشات  هناك  ولكن 
تحذرك من خطر اإلصابة تعرف 
عليها ىف السطور القادمة، بحسب 

.”eatthis“ ما نرشه موقع
ما هي النوبة القلبية الصغرية؟

يف  القلبية  النوبات  تختلف 
شدتها، لكن الخرباء يقولون إنها 
كلها مدعاة للقلق، تُعرف “النوبة 
باحتشاء  الخفيفة” عادًة  القلبية 
املصحوب  غري  القلب  عضلة 

NSTEMI أو ST بارتفاع
عالمات لنوبة قلبية خفيفة

بجامعة  الــطــب  كلية  تــقــول 

هارفارد، إن ما يقرب من نصف 
بنوبة  أصيبوا  الذين  األشخاص 
يتم  قلبية ال يدركون ذلك، و ال 
بالنوبات  يسمى  ما  تشخيص 
الحدث  الصامتة إال بعد  القلبية 
النشاط  تسجيل  إجـــراء   عند 

الكهربايئ للقلب.
أمل خفيف يف صدرك

بجامعة  الــطــب  كلية  تــقــول 
النوبات  نصف  إن  ــارد  ــارف ه
أمل شديد  القلبية فقط يصاحبها 
بعدم  تشعر  قــد  ــصــدر،   ال يف 
أو  الضيق  أو  الضغط  أو  الراحة 

االنضغاط يف منطقة الصدر.
آالم الرقبة أو الفك

الذراع  يف  األمل  يكون  أن  ميكن 
نوبة  عىل  خفية  عالمة  الفك  أو 
قلبية، خاصة عند النساء،  ميكن 
الشعور باألمل يف املنطقة اليرسى 
السفلية، قد يأيت هذا األمل فجأة 
، أو يوقظك يف الليل، أو يبدأ أو 
يزداد سوًءا مع مامرسة الرياضة.

دوار أو تعب

يعاين القلب التالف من مشكلة 
أنحاء  جميع  يف  الدم  دوران  يف 
الدماغ،  إىل  وخاصة   ، الجسم 
أو  ــدوار  الـ يسبب  أن  وميكن 
كنت  إذا  التعب،  أو  الدوخة 
غري  دوار  أو  إرهــاق  من  تعاين 
تقوم  أن  الجيد  فمن   ، مــربر 

بفحصه.
الغثيان

النوبة  أعراض  أحد  هو  الغثيان 
عنها  التغايض  يتم  التي  القلبية 
بشكل  ينطبق    ، شائع  بشكل 
السن  وكبار  النساء  عىل  خاص 

ومرىض السكري.
ضيق يف التنفس

إذا كنت تعاين من ضيق متكرر 
بعدم  الشعور  دون  التنفس  يف 
الراحة يف الصدر ، فيجب عليك 
يحدث  أن  ميكن  قلبك،  فحص 
 ، الرئوية  الوذمة  بسبب  هذا 

وهي:
حالة متتلئ فيها الرئتان بالسوائل 

بعد ترضر أنسجة القلب.
ماذا تفعل

إذا كنت تعاين أنت أو أي شخص 
نوبة  مع  تتفق  أعراًضا  تعرفه 
قلبية، فيجب عليك الذهاب إىل 
غرفة الطوارئ عىل الفور،  فكلام 
رعاية  عىل  الحصول  يف  أرسعت 
تعرضك  فرصة  زادت   ، الطوارئ 

لرضر أقل لقلبك.

عامات النوبة القلبية “الصامتة”..
أبرزها ضيق التنفس وآالم الرقبة

تعرف على أضرار الدايت القاسي 
وفقدان الوزن السريعفقدان الوزن

4 نصائح ملساعدة األطفال فى الحفاظ 
على وزن صحى.. ممارسة الرياضة أهمها

يف  ــوزن  ال إنقاص  يف  معظمنا  يرغب 
تجربة  خالل  من  ممكن  وقت  أرسع 
أنظمة غذائية مختلفة غري عادية، ويف 
التامرين،  يف  املبالغة  الحاالت   بعض 
فقدان  أن  نفهم  أن  املهم  من  ولكن 
والجهد  الوقت  يتطلب  أمر  هو  الوزن 
املثبتة  اإلجابات  ييل  فيام  املتساوي، 
بفقدان  املتعلقة  األسئلة  لبعض  علميًا 
بتصحيح  لك  ستسمح  والتي  ــوزن  ال
تكلفك  أخطاء  ارتكاب  وعدم  مسارك 
وفقا  فقدانه  من  بدال  ــوزن  ال ــادة  زي

لتقرير ملوقع تاميز أوف إنديا.
ماذا يحدث عندما تفقد 10 كيلو جرام 

دفعة واحدة؟
باتباع  األشــخــاص  بعض  يحقق  قــد 
 10 لفقدان  والطرق  األساليب  بعض 
كيلوجرامات دفعة واحدة، ولكن هذا 
فقدان  يظل  أن  يجب  أمر غري صحي، 
وعىل  وصحية،  بسيطة  عملية  الوزن 
الغذائية  الحميات  يتجنب  أن  املــرء 
من  كبرية  بكميات  تعد  التي  املبتذلة 
عادات  يف  ترتكك  حيث  الوزن،  فقدان 
غري صحية وزيادة الوزن بشكل متكرر 
عند محاولة إنقاص الوزن، فاتباع خطة 

جيدة لألكل والتامرين الرياضية بهدف 
أن تصبح أكرث صحة أمر رضوري ليس 
فقط لفقدان الوزن ولكن أيًضا للحفاظ 
تدريب  بتجربة  يوىص  ثم  ومن  عليه، 
القوة مبا يف ذلك رفع األثقال أو مامرسة 
جنب  إىل  جنبًا  الجسم،  وزن  متارين 
عالية  املتقطعة  التدريبات  بعض  مع 
مغذي،  غــذايئ  نظام  وخطة  الكثافة 
الدفعة  األيض  عملية  مينح  أن  ميكن 
التي يحتاجها للتخلص من الوزن الزائد، 
يف  الهوائية  التامرين  تساعد  أن  ميكن 
حالة مستقرة أيًضا عىل حرق السعرات 

الحرارية.
تسبب  التي  الدايت  أنظمة  خطورة 

فقدان الوزن الرسيع
تعد  التي  املبتذلة  الحميات  تتسبب 
بفقدان شديد للوزن يف فرتة قصرية من 
من  نفسه  الشخص  حرمان  يف  الزمن 
الطعام، وهو أمر غري مستدام وسيؤدي 
األكل  أمناط  إىل  العودة  إىل  النهاية  يف 

املألوفة.
أن  ميكن  برسعة   الوزن  تفقد  عندما 
يف  خطريًا  غذائيًا  نقًصا  ذلك  يسبب 
بعض  يف  يتسبب  أن  ميكن  الجسم 

األحيان يف أرضار ال رجعة فيها للجسم 
أو الخاليا.

كيف تختار نظام غذايئ مثايل؟
ستحتاج إىل خطة غذائية صحية ميكنك 
إنقاص  ترغب يف  إذا كنت  بها  االلتزام 
هذه  مثل  تتطلب  تنظيمه،  أو  الوزن 
وتجنب  الكمية  يف  التحكم  الحميات 
السكر الزائد وامللح والدهون املشبعة، 
مثل  صحية  مشاكل  يف  تساهم  وكلها 
بينام تحتوي  القلب والسكري،  أمراض 
العنارص  جميع  جوهر  عــىل  أيــًضــا 
والفيتامينات  والربوتينات  الغذائية 
ــيــاف أو املــعــادن املــوجــودة يف  واألل

الوجبة.
ما هو املقدار املثايل من التامرين التي 
إلنقاص  بها  القيام  املــرء  عىل  يجب 

الوزن؟
من  ساعة  تكون   ، ــام  األي معظم  يف 
التامرين أكرث من كافية، يفضل تدريب 
كتلة  عىل  الحفاظ  و  لزيادة  القوة 
املعروف   ، القوة  تدريب  العضالت. 
تدريب  أو  األثقال  تدريب  باسم  أيًضا 
املقاومة  يساعد يف تطوير القدرة عىل 

التحمل العضيل.
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 20 “أول  كتاب  عىل  الضوء  نلقى 
برسعة”  أى ىشء  تتعلم  كيف  ساعة.. 
هذا  وىف  ــامن،  ــاوف ك جــوش  تأليف 
املؤلف  يجادل  امللهم  الصغري  الكتاب 
تصبح  أن  تستطيع  أنك  ىف  “جــوش” 

جيدا مبا يكفى ىف أى ىشء.
أود  مام  الكثري  “هناك  الكتاب:  يقول 
أن أتعلمه.. ولدى وقت قليل للغاية”، 
خذ  الحديثة،  الحياة  قصة  هى  هذه 
التى  األشياء  تفكر ىف عدد  لىك  لحظة 
التى  األشياء  ما  تتعلمها،  أن  تريد 
وضعتها ىف قامئتك؟ ما الذى مينعك من 

البدء ىف تعلمها؟
الوقت  شيئان:  مينعك  األغــلــب  ىف 

الدايم،  عبد  إيناس  الدكتورة  كرمت 
من  ريش  فيلم  صناع  الثقافة،  وزيرة 
إخراج عمر الزهريى بعد الفوز بجائزة 
ــدورة  ال ىف  النقاد  أســبــوع  مسابقة 
السينامىئ  كــان  مهرجان  من  الـــ74 
التى  االحتفالية  خالل  وذلك  الــدوىل، 
برئاسة  للسينام  القومى  املركز  نظمها 
بقاعة  الباسوىس  محمد  السيناريست 
للسينام،  القومى  باملركز  عكاشة  ثروت 
وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الجليل 
مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينام، 
وكوكبة متميزة من السينامئيني وصناع 

الفيلم.
الفوز  “إن  الدايم:  عبد  إيناس  وقالت 
باعتباره  تاريخيا  إنجازاً  يعد  بالجائزة 
خاصة  عليها،  يحصل  مرصى  فيلم  أول 
أنها املشاركة األوىل بهذه املسابقة، وأن 
الجائزة تعد خطوة جديدة عىل طريق 
مجال  ىف  املرصية  الــريــادة  استعادة 
الفنى  باملستوى  وأشــادت  السينام”، 
عىل  وحثتهم  وصناعة  للفيلم  املميز 
بذل املزيد من الجهد الستمرار التفوق، 
بهذا  فخورة  أنها  ــرة  ــوزي ال وأكــدت 
ملبدعى  تقدير  تحية  موجهة  اإلنجاز، 

أشكال  كافة  بتقديم  ووعدتهم  الفيلم 
للسيناريست  الشكر  ووجهت  الدعم، 
تطوير  ىف  الدؤوبة  لجهوده  الباسوىس 
محمد  وللمخرج  السينامىئ،  املجال 
العقاد  شاهيناز  واملنتجة  حفظى 
أبطال  من  الشباب  بقدرات  إلميانهم 

وزيرة الثقافة تكرم صناع فيلم ريش الفائز بجائزة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائى

“أول 20 ساعة”.. كيف تتعلم أى شيء 
بسرعة؟ أول 20 ساعة

صعبة  سنة  هجرية   61 سنة  كانت 
استشهد  فقد  املسلمني،  عموم  عىل 
رىض  عىل،  بن  الحسني  اإلمــام  فيها 
أم  السيدة  ماتت  كذلك  عنه،  الله 
عليه  محمد،  النبى  زوجــة  سلمة، 

الصالة والسالم.
لـ  والنهاية  البداية  كتاب  يقول 
“أم  عنوان  تحت  كثري  ابن  الحافظ 
سلمة أم املؤمنني هند بنت أىب أمية 

حذيفة”

واملهارة
الخربات  املوجعة:  الحقيقة  وإليك 
األكرث إشباعا ىف الحياة غالبا ما تتطلب 
تحتاج  واملهارة  املهارة،  من  مستوى 
إتقانها،  أجل  من  ومجهود  وقت  إىل 
الوقت الذى ال منلكه، واملجهود الذى 

نرتدد ىف بذله.
عندما  ما،  يوما  هذا  تعلم  ىف  سأبدأ 

يتاح لدى بعض الوقت.
من األسهل أن تجلس أمام التليفزيون، 
لهذا  فعال،  الويب،  عرب  تتحول  أو 
وتظل  هــذا،  بفعل  معظمنا  يكتفى 

رغباتنا مجرد أحالم.
الكثري  أخرى:  مزعجة  حقيقة  وإليك 

كانت أوال تحت ابن عمها أىب سلمة 
بن عبد األسد فامت عنها، فتزوجها 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ودخل بها ىف شوال 

سنة ثنتني بعد وقعة بدر.
أىب  زوجها  من  سمعت  كانت  وقد 
سلمة: حديثا عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص..

يصاب  مسلم  من  “مــا  ــال:  ق أنــه 
إليه  وإنــا  لله  إنا  فيقول:  مبصيبة 
مصيبتى  ىف  أجرىن  اللهم  راجعون، 
واخلف ىل خريا منها، إال أبدله الله 

خريا منها”.
قلت  سلمة  أبو  مات  فلام  قالت: 
ذلك، ثم قلت: ومن هو خري من أىب 

سلمة أول رجل هاجر؟
ثم عزم الله ىل فقلتها فأبدلنى الله 
وكانت  الله ملسو هيلع هللا ىلص،  رسول  منه،  خريا 

من حسان النساء وعابداتهن.
تسع  سنة  توفيت  الــواقــدي:  قال 

وخمسني، وصىل عليها أبو هريرة.
وقال ابن أىب خيثمة: توفيت ىف أيام 

يزيد بن معاوية.
قلت: واألحاديث املتقدمة ىف مقتل 
الحسني تدل عىل أنها عاشت إىل ما 

بعد مقتله، والله أعلم.
ورىض الله عنها، والله سبحانه أعلم.

املونتري  عيل،  عاصم  الديكور  مهندس 
محمد  املنفذ  املنتج  صقر،  هشام 
سامر  اإلنتاجية  اإلدارة  مدير  الراعي، 
حسني،  هبة  املالبس  مصممة  صالح، 
مدير  عدنان،  أحمد  الصوت  مهندس 
اإلنتاج هشام أبو زيد، مساعد املخرج 

نصار  دميانة  واملمثلني  عــامد،  أحمد 
(عن دور الزوجة)، سامى بسيون (عن 
(عن  الهادى  عبد  محمد  الزوج)،  دور 
(عن  مينا  فادى  ــزوج)،  ال صديق  دور 
(عن  نبيل  أبوسفني  األكرب)،  االبن  دور 
امللك  عبد  نعيم  االصغر)،  االبن  دور 
(عن دور الساحر)، محمد صدقى (عن 
سمري  يوستينا  املصنع)،  مسئول  دور 
جالل  نارص  املنيا)،  ممثىل  (مسئولة 
(عن دور صديق الزوج)، عبدالله (عن 
دور مساعد الساحر)، سامية (عن دور 

صديقة الزوجة).
الزهريى  عمر  سيناريو  ريــش  فيلم 
الواقع  بني  وميزج  عامر  أحمد  مبشاركة 
والفانتازيا، حيث يتناول قصة أب يقرر 
فيحرض  األكــرب  ابنه  ميالد  عيد  إقامة 
املسلية  الفقرات  بعض  لتقديم  ساحراً 
يدخل  الفقرات  إحــدى  وىف  لألطفال 
إىل  ليتحول  خشبى  صندوق  ىف  األب 
إعادته  الساحر  محاولة  ومع  دجاجة، 
مرة أخرى تفشل الخدعة ويبقى األب 
استعادة  االم  وتحاول  دجاجة  هيئة  ىف 
زوجها من خالل رحلة شاقة تجرب فيها 

كل الحلول.

رحيل السيدة أم سلمة أم املؤمنني.. ما يقوله 
الرتاث اإلسامي كتاب البداية والنهاية

الفيلم.
كام أبدى صناع الفيلم سعادتهم البالغة 
واهتاممها  لهم  الثقافة  وزيرة  بتكريم 
بإثراء ودعم الحركة السينامئية املرصية.
وكان الحفل قد استهل مبشاهد مسجلة 
مشاركتهم  أثناء  وصناعه  الفيلم  عن 

الجائزة،  عىل  وحصولهم  باملهرجان 
العمل  فريق  الثقافة  وزيرة  كرمت  ثم 
بتسليمهم الدروع التذكارية وشهادات 
حفظي،  محمد  املنتج  وهم  التقدير، 
عمر  املخرج  العقاد،  شاهيناز  املنتجة 
سامي،  كامل  مديرالتصوير  الزهريي، 

أن  إىل  ممتعة  تصبح  ال  األشياء  من 
تصبح جيدا فيها، كل مهارة لها حاجز 
أسميه أنا “حاجز اإلحباط” وهى فرتة 
من الوقت تكون فيها غري ماهر بشكل 
لتلك  مؤمل  بشكل  مدركا  وتكون  بشع 
الحقيقة، ملاذا تبدأ ىف تعلم يشء تعرف 

أنك ستكون سيئا فيه؟
من  نتمكن  أن  الرائع  من  يكون  ألن 
من  بديل  الجديدة  املهارات  إتقان 
اإلحباط  حاجز  نكرس  وأن  املعاناة؟ 
الجزء  إىل  ننتقل  بحيث  برسعة،  هذا 
ىف  ــل  أق وقتا  نقىض  وأن  املــجــزى؟ 
والشكوك،  املربكة  األمور  ىف  الخوض 

واملزيد من الوقت ىف االستمتاع؟
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هل يمكن نقل نسخة واتس آب االحتياطية 
حوادث من Google Drive إىل أيفون؟ األخرية  اآلونة  يف  كرثت 

والتي  الذكية  الهواتف  انفجار 
مجال  يف  العالمات  أبرز  طالت 
صناعة الهواتف الذكية، مثل آبل 
»ون  رشكة  ومؤخراً  وسامسونغ، 
أسباب  عن  البحث  وعند  بلس«، 
تكون  الهواتف،  هــذه  انفجار 
الرئييس،  السبب  هي  البطارية 
يف  أساسياً  مكوناً  تعد  والتي 
نستعرض  لذلك  الذكية،  الهواتف 
فيام ييل عدداً من أسباب انفجار 

بطاريات الهواتف الذكية:
أو  للثقب  البطارية  تعرض   -1
بني  ماس  يحدث  بحيث  للثني 

 iPhone تتميز أجهزة أبل مثل
و   iPod Touch و   iPad و 
Mac و Apple Watch بقدرة 
مضمنة عىل FaceTime، الذى 
بباقى  املرىئ  االتصال  لك  يوفر 
ذلك،  ومــع  أبــل،  مستخدمى 
مكاملات  إجــراء  فقط  ميكنك 
FaceTime الصوتية عىل ساعة 
ال  أبل  ساعات  ألن  وذلك  أبل، 

تحتوي عىل كامريا مدمجة.
 business“ وفقا ملا ذكره موقع
ترغب  كنت  إذا   ،”insider
عرب  صوتية  مكاملة  إجــراء  يف 
أبل،  ساعة  عىل   FaceTime
بذلك  القيام  السهل  فمن 

تعملها إزاى؟.. كيفية إجراء مكاملة صوتية عرب FaceTime على ساعة أبل

يعد واتس آب هو أحد تطبيقات 
وسهلة  املجانية  الفورية  املراسلة 
التواصل  لك  تتيح  التي  االستخدام 
والزمالء  والعائلة  األصدقاء  مع 
رسائل  إرسال  وميكنك  بسهولة، 
الفيديو  ومقاطع  الصور  ومشاركة 
الوسائط  وملفات   PDF وملفات 
التطبيق  خالل  من  األخرى 
بنسخها  االحتفاظ  طريق  عن 

االحتياطية أيًضا.
من  كنت  إذا  ذلك،  عىل  وعالوة 
ميكنك  فال  أيفون،  مستخدمي 
االحتياطية  آب  واتس  نسخة  نقل 
أيفون  إىل   Google Drive من 
نظامان  هام   iOSو أندرويد  ألن 
البيانات  نقل  ميكن  ال  مختلفان 

فيهام.

آب  واتس  نسخ  ميكنني  هل 
احتياطيًا عىل Google Drive؟

عىل  آب  واتس  تطبيق  افتح   –
هاتفك الذيك.

رأسية  نقاط  ثالث  عىل  اضغط   –
من  األمين  الجانب  عىل  تظهر 

الشاشة.
اإلعدادات<  عىل  اآلن  انقر   –
االحتياطي  النسخ  الدردشات< 
إىل  احتياطي  نسخ  للدردشة< 

.Google Drive
بخالف  احتياطيًا  تردًدا  حدد   –

الخيار “مطلًقا”.
– اخرت حساب Google الذي تريد 
نسخ سجل الدردشة إليه احتياطيًا.

آب  واتس  نسخة  تخزين  يتم  أين 
االحتياطية عىل Google Drive؟

احتياطية  نسخة  إنشاء  يتم   –
الساعة  يف  آب  واتس  من  محلية 
حفظها  ويتم  صباح  كل  صباًحا   2
املحيل  التخزين  يف  مشفر  كملف 
لهاتفك. ميكنك العثور عىل النسخة 
وحدة  يف  املحفوظة  االحتياطية 
من  بهاتفك  الداخلية  التخزين 
 File Manager عىل  النقر  خالل 
عن  والبحث  الجذر  املجلد  وفتح 

مجلد واتس آب والنقر عليه.
واتس  محادثات  سأفقد  هل 
بتغيري  قمت  إذا  يب  الخاصة  آب 

الهواتف؟
بنسخة  االحتفاظ  دامئًا  ميكنك   –
محادثاتك  من  احتياطية 

واستعادتها أثناء تغيري هاتفك.

القطبني املوجب والسالب.
مع  وانتفاخها  البطارية  تلف   -2
االستمرار باستخدامها عىل الرغم 
استمرار  مع  إنه  حيث  ذلك،  من 
املنتفخة  البطارية  استخدام 
يرتاكم الغاز الناتج ليبلغ مستوى 
البطارية  بإمكان حافظة  ال يعود 

االحتفاظ به وبالتايل انفجارها.
3- عرض البطارية ملصادر الحرارة 

العالية.
للسقوط  الهاتف  تــعــرض   -4
والرضر بشكل يؤثر عىل البطارية 

الداخلية.
نصائح لتجنب انفجار البطارية أو 

احرتاقها:
1- ال تغطي الهاتف أو تستخدمه 
الجهاز  مــوارد  تستهلك  مهام  يف 

بشكل كبري أثناء الشحن.
2- ال تستخدم شواحن غري أصلية 
أو ال تتوافق مع متطلبات شحن 

هاتفك الذيك.
3- تجنب إسقاط الهاتف أو ثقب 

أو ثني البطارية.
4- ال تستخدم الهاتف حتى نفاد 

بطاريته من كامل شحنها.
من  بالقرب  الهاتف  تضع  ال   -5

مصادر الحرارة العالية.

عىل  الهاتف  تطبيق  افتح   .1
ساعتك وانتقل إىل قامئة جهات 

االتصال الخاصة بك.
االتصال  جهة  عن  ابحث   .2
التي تريد االتصال بها واضغط 

عىل اسمها.
3. بعد ذلك، يف صفحة االتصال 
الخاصة بالشخص، اضغط فوق 

رمز الهاتف.
حدد  التالية،  الصفحة  يف   .4

.FaceTime Audio
ذلك يف  بعد  5. ستبدأ ساعتك 

االتصال باالسم املحدد.

تطبيق  أو   Siri باستخدام 
الهاتف عىل ساعتك.

Siri االستخدام بواسطة
التاج  عىل  الضغط  أثناء   .1  
“يا  قل  أبــل،  لساعة  الرقمي 
الضغط  أيًضا  ميكنك   ،”Siri
إذا   Siri واجهة  عنرص  فوق 
قمت بتنشيطه عىل ساعة أبل.

2. قل “FaceTime ]اسم جهة 
االتصال هنا[.”

3. سيبدأ Siri بعد ذلك مكاملة 
مع   FaceTime عرب  صوتية 

جهة االتصال التي حددتها.
تطبيق  بواسطة  االستخدام 

الهاتف

4 أسباب تؤدى الشتعال موبايلك 
أو انفجاره.. احذر منها
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العثور على جثة شاب ملقاة وسط 
القمامة فى كرداسة بالجيزة

إحالة املتهمني بحيازة أسلحة والتسبب فى مقتل 
وإصابة 4 أشخاص بالسام إىل الجنايات

الجزئية،  السالم  نيابة  أمرت 
شخص  بقتل  املتهمني  بإحالة 
خالل  ــن،  آخــري  4 ــة  وإصــاب
يف  بينهم  نشبت  مشاجرة 
للمحاكمة  السالم  قسم  دائرة 

العاجلة.
ضباط  بتلقى  البداية  كانت 
أول  ــالم  ــس ال قــســم رشطـــة 

إحدى  من  بالغا  بالقاهرة 
املستشفيات، يفيد باستقبالها 
نارية،  بطلقات  مصابني   5

بينهم شخص فارق الحياة.
انتقل رجال املباحث إىل محل 
التحريات  وتبني من  الواقعة، 
وجــود  املعلومات  وجــمــع 
املجنى  بني  سابقة  خالفات 

تبني  حيث  واملتهمني،  عليهم 
أسلحة  بحيازة  الجناة  قيام 
مسكن  إىل  والتوجه  نارية 
النزاع  لحل  عليهم  املجنى 
بينهم  نشبت  أنه  إال  بينهام، 
إىل  تطورت  كالمية،  مشادة 
نارية  أعرية  وإطالق  مشاجرة 
التي  النارية  األسلحة  من 

أمن  مبديرية  املباحث  رجال  عرث 
ملقاة  شاب  جثة  عىل  الجيزة، 
وسط القاممة يف كرداسة، وتم نقل 
االنتهاء  عقب  املرشحة  إىل  الجثة 
محرض  وحرر  مناظرتها،  من 

بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
البداية عندما تلقت غرفة النجدة 
عىل  العثور  يفيد  بالغا  بالجيزة 
وسط  ملقاة  األشخاص  أحد  جثة 

وانتقل رجال  كرداسة،  القاممة يف 
وتبني  الواقعة،  محل  إىل  املباحث 
ومعاينة  الجثة  مناظرة  خالل  من 
لشاب  الجثة  أن  الواقعة،  محل 
وتم  ظاهرة،  إصابات  به  توجد  ال 
اتخاذ  عقب  املرشحة،  إىل  نقلها 
اإلجراءات القانونية الالزمة، وحرر 
النيابة  وتولت  بالواقعة  محرض 

التحقيق.

جريمة بشعة تهز البحرية.. تفاصيل قتل 
سكرترية طبيب أثناء عملها على يد مجهولني

شهدت مدينة كفر الدوار مبحافظة 
البحرية جرمية بشعة، حيث أقدم 
مجهولون عىل قتل فتاة ىف العقد 
عملها  أثناء  العمر،  من  الثاىن 
الكائنة  الرمد  أطباء  أحد  بعيادة 

مبول تجارى شهري بوسط املدينة.
بكفر  العامة  النيابة  قررت  فيام 
الرشعي  الطب  ندب  الدوار، 
ا  ن  “نجالء  جثة  لفحص  بالبحرية 
” التى لقيت مرصعها لبيان سبب 

القتل واألداة املتسببة ىف ذلك .
والذعر  الهلع  من  حالة  وسادت 
بني أهاىل مدينة كفر الدوار، بعد 
األطباء  أحد  سكرترية  عىل  العثور 

وبها طعنات قاتلة.
إيل  عليها  املجني  جثة  نقل  تم 
باملستشفى  املوىت  حفظ  غرفة 
العام تحت ترصف النيابة العامة، 
بالبحرية  األمنية  األجهزة  وتكثف 

جهودها لكشف غموض الواقعة
أحمد عرفات، مدير  اللواء  ووجه 
أمن البحرية، بتشكيل فريق بحث 
غموض  لكشف  املستوى  عاىل 
ومالبسات الحادث وجاري تفريغ 
الواقعة  مبكان  املراقبة  كامريات 
واإلستامع لشهادة الشهود وإجراء 
إىل  للوصول  املكثفة  التحريات 

الجناة.

املجنى  بها  إصابوا  بحوزتهم، 
إىل  أيضا  أدى  مــا  عليهم، 
تلقيه  قبل  أحدهم  مــرصع 

العالج.
اإلجـــراءات  تقنني  وعــقــب 
متكن  ــة،  ــالزم ال القانونية 
من  القاهرة  مباحث  رجــال 
وبحوزتهم  املتهمني  ضبط 
املستخدمة،  النارية  األسلحة 
بارتكاب  اعرتفوا  ومبواجهتهم 
الواقعة بسبب وجود خالفات 

بينهم.
تم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
ــال املــتــهــمــني، وتــحــرر  حــي
بالواقعة،  ــالزم  الـ املــحــرض 
وأخطرت النيابة العامة، التي 
محكمة  إىل  بإحالتهم  أمرت 
انتهاء  عقب  الــجــنــايــات، 

التحقيقات معهم.
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ثم خسارة   ”31-37“ الربتغال  عىل 
األلعاب  دورة  ذهبية  صاحبة  من 
جانريو  دي  “ريو  األخرية  األوملبية 

2016” الدمنارك “27-32”.
أمام  عــادت  املرصيني  انتصارات 
األرض  صاحب  الياباين  املنتخب 
فوز  ثم   ،″29-33“ عليه  بالفوز 
جديد عىل السويد “27-22″، وفوز 
ليتأهل   ”20-30“ البحرين  عىل 
دور  من  الثاين  املركز  عن  الفراعنة 
املنتخب  ملواجهة  املجموعات 
األملاين ومن ثم الفوز بنتيجة “31-

.”26
تأهل  املاكينات،  عىل  التغلب  قبل 
ربع  ــدور  ــل ل املـــرصي  املنتخب 

ربع  ــدور  ب األملـــان  ــام  أم الثالثة 
 8 أصل  من   ”2020 “طوكيو  نهايئ 

مواجهات يف 7 دورات أوملبية.
اليد  لكرة  مرص  منتخب  وأصبح 
يصل  وإفريقي  عــريب  فريق  أول 
بعدما  األوملبياد  نهايئ  نصف  إىل 
بدورة  الذهبي  املربع  الفراعنة  بلغ 
 ”2020 “طوكيو  األوملبية  األلعاب 

ملواجهة املنتخب الفرنيس.
أورويب  غري  فريق  يتأهل  مرة  ألول 
إىل نصف نهايئ األوملبياد منذ دورة 
“سيول  نسخة  األوملبية  األلعاب 
كوريا  تأهلت  عندما   ،″1988
املربع  إىل  أسيا  قارة  من  الجنوبية 

الذهبي.

القصة الكاملة لواقعة العب املتتخب االوملبي  عبد الرحمن 
مجدي يف  طوكيو مصادر تؤكد ايقافه ملدة موسم كامل

نريان خروج منتخب مرص  أن  يبدو 
 2021 طوكيو  أوملبياد  من  األوملبي 
بدأت يف النشوب حتى قبل الخسارة 

من الربازيل.
ودع  األوملبي  مرص  منتخب  وكان 
من  طوكيو  أوملــبــيــاد  منافسات 
الدور ربع النهايئ بعد الخسارة من 

الربازيل بهدف دون رد.
ومبجرد وصول بعثة الفريق للقاهرة 
بعد وداع األوملبياد الحت يف األفق 
أزمة بطلها كان عبد الرحمن مجدي 
ومنتخب  اإلسامعييل  فريق  العب 

مرص األوملبي.
املنتظر  املرصي  املنتخب  يقدم  مل 
الصيفية،  األوملبية  األلعاب  يف  منه 
ُمعظم  آراء  يف  جــاء  مــا  بحسب 
املتابعني، وبدأ العديد من الخرباء يف 
التساؤل عن السبب، وما إن ظهرت 
واقعة “فتاة الفندق” لعبد الرحمن 
السبب  النقاد  أرجع  حتى  مجدي 

إليه يف األداء املخيب.
منتخب  من  املرصية  األمــل  خيبة 
كرة القدم مل تأت لسوء النتائج، بل 
لسوء األداء عىل أرضية امللعب، فقد 
خرج الفراعنة من الدور ربع النهايئ 
صعبة  مجموعة  من  تأهل  أن  بعد 
األرجنتني  منتخبات  بها  تواجدت 

وإسبانيا وأسرتاليا.
القصة الكاملة لواقعة عبد الرحمن 

مجدي يف أوملبياد طوكيو
مرص  مــبــاراة  بعد  البداية  كانت 

وإسبانيا التي كانت األوىل ملنتخب مرص 
الالعبني  عودة  فبعد  طوكيو،  أوملبياد  يف 
يف  العامالت  إحــدى  صعدت  لغرفهم 
عبد  غرفة  بتنظيف  لتقوم  الفندق 
الواقعة،  بدأت  وهنا  مجدي،  الرحمن 

وفقا ملصادر مقربة من البعثة.
القلق  مالمح  وعليها  الفتاة  خرجت 
إىل  ذهبت  الفوز  وعــىل  واالضــطــراب، 
ضد  شكوى  بتحرير  وقامت  الرشطة 
الالعب، فاصطحبها عدد من أفراد األمن 
إىل الغرفة واحتجزوا عبد الرحمن مجدي 

وزميله يف الغرفة عامر حمدي.
قام  اإلسامعييل  العب  أن  الفتاة  ادعت 
ما  وهو  عليها،  واالعتداء  بها  بالتحرش 
إنه  وقال  وتفصيالً  جملًة  مجدي  أنكره 
جنيها   250 هو  ماليا  مبلغا  منحها  أراد 

مرصيا مقابل تنظيف الغرفة.
خرج عامر حمدي من القضية بعد تأكيد 
الفتاة أن عبدالرحمن مجدي كان وحيًدا 
العب  قاله  ما  رفضت  وقد  الغرفة،  يف 

الدراويش قائلًة إنه حاول اإلمساك بها.
وهذه القصة هي األكرث تداوالً حتى اآلن، 
لكن هناك مصدرا من داخل اتحاد الكرة 
املرصي تحدث عن األمر لبعض الصحف 
من  أبعد  األزمــة  أن  وكشف  املرصية، 
ذلك، وأيد ضمنيًا شكوى الفتاة ضد عبد 

الرحمن مجدي.
بدأت  األزمة  إن  وقال  املصدر  وتحدث 
بدأ  حيث  للفندق،  البعثة  وصول  منذ 
الئقة  غري  عبارات  توجيه  يف  الالعب 

للفتاة، مل تفهمها الختالف اللغة.

مجدي  الرحمن  عبد  أن  املصدر  وأكد 
غري  األلفاظ  هذه  استخدام  يف  استمر 
معاملته  يف  النص  عن  وخرج  الالئقة، 
مع الفتاة يف أكرث من مناسبة، وهو ما 
شكوى  تقديم  إىل  النهاية  يف  اضطرها 

إلدارة الفندق.
القدم  لكرة  املــرصي  االتحاد  تعامل 
له  كان  مجدي  الرحمن  عبد  أزمة  مع 
يخص  فيام  الخارجي  الشطر  شطران، 
ترصف املسؤولني عن البعثة يف اليابان، 

وترصف داخيل مع العودة إىل مرص.
قام  الــخــارجــي،  الــشــق  يخص  فيام 
املسؤولون عن البعثة باستبعاد الالعب 
وتقدموا  األوملبي،  املنتخب  من  نهائيًا 
وللجنة  الفندق  باعتذار مكتوب إلدارة 
القدم  لكرة  الدويل  ولالتحاد  األوملبية 
عام بدر من عبد الرحمن مجدي موقعا 

منه شخصيًا.
الــوطــن، أصــدر  الــعــودة ألرض  ومــع 
االتحاد املرصي لكرة القدم قراًرا بإيقاف 

الالعب وإحالته للتحقيق.
وجود  “أثناء  االتحاد:  بيان  يف  وجــاء 
املنتخب األوملبي يف اليابان قبل املباراة 
الثانية، تلقينا شكوى من إدارة الفندق 
ضد عبد الرحمن مجدي، جاء فيها أن 
العامالت،  إحدى  عىل  اعتدى  الالعب 
تأكيده  رغم  استبعاده  تم  الفور  وعىل 

أنه مل يقصد أي إساءة”.
مع  التحقيق  “تــم  البيان:  وأضــاف 
األمر،  واحتواء  املباراة  بعد  الالعب 
وانتقلنا لبلدة ثانية ثم للقرية األوملبية 

ثم اتجهنا للمطار وعدنا للقاهرة”.
الفريق  عودة  “عند  البيان:  واختتم 
مجدي  الرحمن  عبد  إيقاف  قررنا 
القرار  واتخاذ  التحقيق،  انتهاء  لحني 
النهايئ معه وذلك لعدم التزامه وخرقه 

للقواعد”.
كان رد عبد الرحمن مجدي عىل بيان 
اتحاد الكرة رسيًعا، وعىل الفوز اتجه إىل 
“انستقرام”  االجتامعي  التواصل  موقع 

وعرب عن دهشته وعن رد فعله.
التوقيت  جًدا  “غريب  مجدي:  كتب 
وأكاذيب  شائعات  انتشار  وغريب 
أنه  وأكد  الشكل”،  بهذا  لها  أساس  ال 
املرصية،  بالعامية  يشء  بأي  يقم  مل 
“ردي  قائالً:  املقتضبة  كلامته  واختتم 

مساء اليوم”.
تحدث اإلعالمي هاين حتحوت عن هذا 
األمر يف برنامجه عىل قناة “صدى البلد” 
ينوي  كان  الالعب  إن  وقال  املرصية، 
لكنه  آخر،  برنامج  عرب  لإلعالم  الخروج 
أعضاء  أحد  مع  التواصل  بعد  تراجع 
الكرة املرصي، والذي طلب منه  اتحاد 

الصمت حتى ال تتفاقم االزمة.
لــنــادي  ــرســمــي  ال ــحــدث  املــت أدىل 
اإلسامعييل بدلوه يف أزمة عبد الرحمن 
مجدي، وأكد أن اختالف الثقافات هو 

السبب الرئييس يف أزمة الالعب.
“عبد  تليفزيونية:  ترصيحات  يف  وقال 
فعالً مشيًنا  يرتكب  مل  الرحمن مجدي 
تجاه فتاة الفندق، وإال تعرض لعقوبة 
قاسية من الجهاز الفني بقيادة شوقي 

ولكن  ــب،  ــري غ
اللغة  اختالف 
ماتسبب  هو 
ــدوث  حـ يف 

األزمة”.
ــام نــرش  ــ كـ
الكرة  اتحاد 
املـــــــرصي 
ــه،  ــان ــي ب يف 
هو  سيحدد 
ــة  ــوب ــق ــع ال
لعبد  الالزمة 
الـــرحـــمـــن 
مــــجــــدي 
انتهاء  بعد 
الــتــحــقــيــق 

معه.
بحسب  لكن 

مرصية  تقارير 
العقوبة  فــإن 

حالة  يف  املتوقعة 
عبد  ــة  إدان ثبوت 

مجدي  الــرحــمــن 
أقل  عــىل  ستكون 
ــه  ــاف ــق ــر إي ــدي ــق ت

كامل،  موسم  ملــدة 
من  متاًما  واستبعاده 
من  درجــة  أي  متثيل 
املنتخب  ــات  ــ درجـ

املرصي.

اليد  سطر املنتخب املرصي لكرة 
دورات  يف  للعرب  جديدا  تاريخا 
أصبح  بعدما  األوملبية  األلعاب 
عريب  منتخب  أول  الفراعنة 
يتأهل لدور نصف نهايئ أوملبياد 
اإلطاحة  بفضل   ”2020“ طوكيو 
ربع  مــن  األملانية  باملاكينات 

النهايئ.

“عقدة”  املــرصي  املنتخب  ــك  وف
التي  األملانية  املاكينات  من  الخسارة 
دامت ألكرث من 21 عام بعدما أطاح 
الفراعنة بهم من دور ربع نهايئ دورة 
 ”2020 “طوكيو  األوملبية  األلعاب 
 31“ بنتيجة  الساحق  الفوز  بفضل 
موعًدا  النيل”  “أبناء  ليرضب   ”26/
مرتقبًا مع فرنسا بدور نصف النهايئ.

إحصائيات مواجهة أملانيا
املنتخب املرصي قدم مباراة تاريخية 
بكل املقاييس أمام العمالق األملاين 
 40 الفراعنة”  “يد  قدمت  حيث 
تُرجم  األملاين،  املرمى  عىل  تصويبه 
31 منها إىل أهداف بنسبة نجاح 78 

يف املئة.
من  ــداف  أه  3 سجلوا  الفراعنة 
 3 من  جــاءت  أمتار  ـــ7  ال رميات 
تصويبات بنسبة نجاح 100% ، بينام 
جاءت أهداف الفراعنة عن طريق:

ــن 6  – عــىل زيــن 5 أهـــداف م
أهداف   5 خالد  يحى   – تصويبات 
 4 الدرع  يحى   – تصويبات   9 من 
أحمد   – تصويبات   7 من  أهداف 
تصويبات   3 من  أهداف   3 األحمر 
 3 من  أهــداف   3 هشام  أحمد   –
تصويبات – محمد سند 3 أهداف 

 3 الوكيل  عمر   – تصويبات   3 من 
أحمد   – تصويبات   3 من  أهداف 
 – تصويبتني  مــن  هدفني  ــادل  ع
محمد ممدوح هاشم 2 هدف من 
 1 املرصي  إبراهيم   – تصويبات   3

هدف من تصويبة واحدة.
منتخب مرص  مواجهة  كام شهدت 
ربع  بــدور  أملانيا  أمــام  اليد  لكرة 
نهايئ دورة األلعاب األوملبية املقامة 
حاليا باليابان تألقا الفتا للنظر قدمه 
كريم هنداوي حارس الفراعنة الذي 
 44 من  أملانية  كرة  لـــ18  تصدى 

تصويبة.
طريق الفراعنة حتى املربع الذهبي
اليد  لكرة  املرصي  املنتخب  استهل 
املميز  اإلســبــاين  املــدرب  بقيادة 
مشواره  باروندو،  جارسيا  روبرتو 
بالفوز   ”2020 “طوكيو  دورة  يف 

النهايئ ملواجهة أملانيا بفضل أربعة 
املجموعات  دور  يف  انــتــصــارات 
عريب  منتخب  ــأول  ك باألوملبياد 
من  الرقم  هذا  يحقق  وإفريقي 
الفراعنة  احتل  حيث  االنتصارات، 
 8 برصيد  الثانية  املجموعة  وصافة 

نقاط خلف الدمنارك املتصدر.
فارق  املــرصي  املنتخب  وقلص 
املواجهات املبارشة مع املنتخب 
“منتخب  حقق  حيث  األملــاين، 

مباراته  يف  الفوز  الساجدين” 

وحقق املنتخب املرصي أفضل مركز 
له بدورات األلعاب األوملبية بحصد 
“سيدين  أوملبياد  يف  السابع  املركز 
آخر  الدورة  تلك  2000″، وشهدت 
يف  أملانيا  للفراعنة  فوز 
قبل  األوملبياد 
ربع  انتصار 
ــايئ  ــ ــه ــ ن
كيو  طو “

”2020

“الفراعنة” أول منتخب عربي يتأهل لدور نصف نهائي أوملبياد طوكيو “2020”  ويواجه الديوك اليوم
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األمرييك  امللياردير  دعــم 
رشكة  مؤسس  جيتس،  بيل 
مــايــكــروســوفــت، الــفــارس 
زوج  نــصــار،  نايل  ــري  امل
املــســتــقــبــيل، عرب  ــه  ــت ــن اب
موقع  عىل  الشخيص  حسابه 

»إنستجرام«.
األمرييك  امللياردير  وكتب 
حسابه  عــرب  جيتس  بيل 

الرسمي: »أشجع العديد من 
أوملبياد طوكيو  الرياضيني يف 
خالل الوقت الحايل، ولكن ال 
يوجد ريايض أشجعه أكرث من 
نايل  املستقبيل  ابنتي  زوج 

نصار، حظ سعيد نايل«.
منافسات  نصار  نايل  وبدأ 
ضمن  الفردي  يف  الفروسية 
األلعاب  دورة  منافسات 

 ،2020 طوكيو  األوملــبــيــة 
أغــســطــس،   ٣ الـــثـــالثـــاء 
الجمعة  الفرق،  ومنافسات 
البعثة  ضمن  أغسطس،   5

املرية األوملبية.
من هو نائل نصار؟

أرسة  من  شاب  هو  »نائل« 
يف  تعيش  كــانــت  مــريــة 
إىل  ســافــرت  ثــم  الكويت، 
األمريكية  املتحدة  الواليات 
شيكاغو  مبدينة  واستقرت 

بوالية إلينوي األمريكية.
 21 يف  املــري  الفارس  ولد 
طفولته  وقىض   1991 يناير 
بالكويت، ويف عامه الخامس 
بركوب  كبريا  اهتامما  أظهر 
ماهرا  رياضيا  وأصبح  الخيل 

يف قفز الحواجز بسن العارشة، 
ــه إىل  ــ ــع أرست ــر م ــاف ــم س ث
األمريكية،  املتحدة  الواليات 
لـ  الجنسية، وفقا  وحصل عىل 

»العربية«.
»نائل«  انتقل  ويف عام 2009، 
إىل كاليفورنيا لدراسة االقتصاد 
ستانفورد،  بجامعة  واإلدارة 
واإلنجليزية  العربية  وتعلم 
حسبام  واألملانية،  والفرنسية 
ذكر يف حسابه عىل »فيسبوك«.
ــري، يف  ــارك الــفــارس امل وش
الفروسية،  عدد من مسابقات 
حتى فاز يف عام 201٣ مبليون 
املركز  إىل  باإلضافة  دوالر، 
»ويلينجتون«  بطولة  يف  األول 

بأمريكا.

مفاجأة من العيار الثقيل من هي  زوجة فارس مصر يف 
األوملبياد  نائل نصار.. ؟

السبت.. نهائي اوملبياد كرة القدم بنب الربازيل واسبانيا
يلعب املنتخب الربازييل االوملبي ضد 
املباراة  يف  االوملبي  اسبانيا  منتخب 
النهائية من منافسات كرة القدم يف 
دورة األلعاب االوملبية طوكيو 2020.

من  االوملبي  مرص  منتخب  وخرج 
طوكيو  الوملبياد  النهايئ  ربع  الدور 
بهدف  الربازيل  من  هزميته  بعد 
الربازيل عىل  تتفوق  أن  قبل  نظيف 

املكسيك يف مباراة نصف النهايئ .
نظريه  الربازيل  منتخب  يواجه 
ظهر  والنصف  الواحدة  يف  االسباين 
بتوقيت  أغسطس   7 املقبل  السبت 
يوكوهاما  ملعب  عىل  القاهرة، 

الدويل .
ومنتخب  الربازيل  منتخب  مشوار 

اسبانيا يف طوكيو 2020
للمباراة  الربازيل  منتخب  تأهل 
املكسيك  عيل  فوزه  بعد  النهائية، 
نصف  يف   1-  4 الرتجيح  بركالت 
األصيل  الوقت  انتهاء  بعد  النهايئ 

واإلضايف بالتعادل السلبي .
النهايئ  إيل  إسبانيا  منتخب  وتأهل 
بعد الفوز عيل اليابان بهدف نظيف 
أوملبياد  من  النهايئ  نصف  الدور  يف 

طوكيو.


