
رئيس مجلس اإلدارة

 محمود صالح قطامشمحمود صالح قطامش

الخميس -  18  محرم  - 1443 هـ -  الموافق  26  أغسطس  2021م العدد اإلسبوعي رقم 1222 أسسها/حممود صالح قطامش 2014
نسخة جمانية

إخبارية إلكترونية مستقلة

ناء 2018
سي

ملة
شا

ة ال
ملي

الع

 رئيس التحرير 
عاطف عبد العزيز

 الصحة تسجل 203 إصابات جديدة بفريوس كورونا و8 وفيات وخروج 311 متعافيًا

وزير الخارجية: تكثيف جهود مكافحة التنظيمات 
 اإلرهابية بمنطقة الساحل وإعادة اإلعمار والتنمية 
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تابع ص  5

أعلنت 
رة  زا و

لصحة  ا
والسكان عن خروج 
من  متعافًيا   311
من  كورونا  فريوس 
وذلك  املستشفيات، 
الرعاية  تلقيهم  بعد 
ــة الــازمــة  ــي ــطــب ال
وفًقا  شفائهم  ومتــام 

الخارجية جلسة  ــر  وزي شكرى  سامح  عقد 
السرياليوىن حول  نظريه  مع  رسمية  ُمحادثات 
والقضايا  الثنائية  املــوضــوعــات  مــن  عــدد 
فضاً  املُــشــرك،  االهــتــام  ذات  اإلقليمية 
االتفاقيات  مــن  ــدد  ع عــى  التوقيع  عــن 
البلدين. بــن  الــتــعــاون  لتعزيز   الثنائية 

بتشطيب  ــه  االداري العاصمه  قلب  يف  سيليا 
االن معنا  مــع  تــواصــل  تقسيط  و   كــامــل 

باسم  املُتحدث  حافظ،  أحمد  السفري  قــال 
سامح  الخارجية  وزير  إن  الخارجية،  وزارة 
فرانسيس،  ديفيد  لقائه د.  خال  شدد  شكري 
السرياليوين،  الدويل  والتعاون  الخارجية  وزير 
الثنائية واإلقليمية  عى أهمية تكثيف الجهود 
وجاعات  اإلرهابية  التنظيات  ملكافحة 
مبا  الساحل،  منطقة  يف  املنظمة  الجرمية 

تابع ص  5

أمس..  السيسى  الرئيس  نشاط 
مطار  تطوير  بتكامل  توجيهات 
العلمني مع خطة دعم السياحة.. 
جهات  مختلف  بني  والتنسيق 
عائد  أكـــر  لتحقيق  الــدولــة 
مــشــروع  ــن  م ممكن  ومــــردود 
مصر«  »مستقبل  الجديدة  الدلتا 
 الستصالح 2 مليون فدان.. فيديو

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، 
أمس،  يوم  مهمني  اجتماعني 
حيث  ــاء،  ــعـ األربـ
تـــــــنـــــــاول يف 
األول  االجتماع 
اســـتـــعـــراض 
مشروع تطوير 
العلمني  مطار 
كما  الدولي؛ 
ــع يف  ــ ــاب ــ ت
االجــتــمــاع 
الــثــانــى 
ع  و مشر

الصحة  منظمة  ــادات  ــ إلرش
ــايل  ــعــاملــيــة، لــريتــفــع إج ال
إىل  الــفــريوس  مــن  املتعافن 
األربعاء. أمس  حتى   236539 
ــح الــدكــتــور خــالــد  ــ وأوضـ
الصحة  وزيرة  مساعد  مجاهد 
والتوعية،  لإلعام  والسكان 
للوزارة،  الرسمي  واملتحدث 
حاالت   203 تسجيل  تم  أنه 
جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها 

نشاط الرئيس السيسى أمس.. توجيهات بتكامل تطوير مطار العلمني مع خطة دعم السياحة.. والتنسيق بني مختلف 
جهات الدولة لتحقيق أكر عائد ومردود ممكن من مشروع الدلتا الجديدة »مستقبل مصر« الستصالح 2 مليون فدان..

نشاط الرئيس السيسى أمس.. توجيهات بتكامل تطوير مطار العلمني مع خطة دعم السياحة.. والتنسيق بني مختلف 
جهات الدولة لتحقيق أكر عائد ومردود ممكن من مشروع الدلتا الجديدة »مستقبل مصر« الستصالح 2 مليون فدان..

ضمن  يقع  والــذي  مصر،  مستقبل 
الجديدة«  »الدلتا  مشروع  نطاق 
الــري  مــيــاه  تــوفــري  وكــذلــك سبل 
مختلفة.   مصادر  من   للمشروع 
تطوير  مـــشـــروع   اســتــعــراض 
ــي ــ ــدول ــ ــمـــني ال ــلـ ــعـ ــار الـ ــ ــط ــ  م
ــد الــفــتــاح  ــس عــب ــي ــرئ ــمــع ال اجــت
السيسى،  مع الفريق محمد عباس 
واللواء  الجوية،  القوات  قائد  حلمي 
رئيس  مستشار  أحمد  سيد  أمري 
العمراني،  للتخطيط  الجمهورية 
رئيس  الــفــار  إيــهــاب  أ.ح  ــواء  ــل وال
املسلحة،  للقوات  الهندسية  الهيئة 
رئيس  نائب  العزازي  أحمد  واللواء 
الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية 
والغربية، واللواء تامر مختار مساعد 
والعميد  الــجــويــة،  ــوات  ــق ال قــائــد 
إىل  الجوية،  بالقوات  عيد  قايد 
رؤساء  السادة  من  مجموعة  جانب 
املصرية. املقاوالت  شركات   كرى 
راضــى،  بــســام  السفري  ــرح   وصـ

رئاسة  باسم  الرسمي  املتحدث 
تناول  االجــتــمــاع  ــأن  ب الجمهورية 
تطوير  مـــشـــروع  »اســـتـــعـــراض 
 مـــطـــار الــعــلــمــني الــــدولــــي«.

ــار  اإلط ــذا  ه يف  الرئيس   واطــلــع 
العلمني  مطار  تطوير  مشروع  على 
ليصبح مطارًا دوليًا ذكيًا يعتمد على 
على  ويحتوى  التكنولوجيا  أحــدث 
كرى  مع  بالتعاون  الخدمات،  كافة 

يف  املتخصصة  العاملية  الشركات 
مجاالت الطريان واملطارات الدولية، 
الجغرايف  للموقع  استثمارًا  وذلــك 
العلمني  ومــديــنــة  للمطار  املميز 
الجديدة، والذي يؤهل مطار العلمني 
الجوي  للنقل  رئيسيًا  محورًا  ليصبح 
دول  لجميع  واللوجستي  والتجاري 
العالم، حيث يقع املطار على حوض 
كذلك  يمكنه  بما  املتوسط  البحر 

اإلعار  بإعادة  الصلة  ذات  الجهود  ذلك  يف 
املسلحة. النزاعات  بعد  ما  مرحلة   والتنمية يف 

 كا تناولت املحادثات التنسيق املشرك حول 
ملف إصاح وتوسيع مجلس األمن، وذلك عى 
املعنية  العرشة  للجنة  سرياليون  رئاسة  ضوء 

باألمر يف إطار االتحاد اإلفريقي.

وجنوب  أفريقيا  شمال  ربــط  من 
وتجاريًا. واقتصاديًا  سياحيًا   أوروبا 
ذلك  يتكامل  بــأن  الرئيس  ــه  ووج
لدعم  الــدولــة  خطة  مــع  املــشــروع 
املدني،  والطريان  السياحة  قطاع 
وتطوير  تنمية  ــار  إط يف  وكــذلــك 
للبالد  الغربي  الشمالي  الساحل 
أنماط  مختلف  الستقطاب  ويهدف 
واألجنبية،  املحلية  االستثمارات 
خاصًة وأن ظهري تلك املنطقة يشهد 
يف  املتمثل  ــواء  س مــتــزايــدًا،  نــمــوًا 
إنشاء  او  الجديدة«  »الدلتا  مشروع 
ما  وهو  ممتدة،  عمرانية  مجتمعات 
يف  التوسع  يف  الدولة  جهود  يعزز 
جديدة  شاملة  تنمية  مراكز  إنشاء 
 بعيدًا عن مناطق التكدس السكاني.
ــاف املــتــحــدث الــرســمــي أن  ــ وأض
كافة  اســتــعــراض  شهد  االجــتــمــاع 
مطار  تطوير  مــشــروع  مــكــونــات 
الدولي، بما يف ذلك إنشاء  العلمني 

ضمن  وذلك  للفريوس،  معملًيا 
والتقيص  الــرصــد  ــراءات  ــ إج
التي  ــازمــة  ال والفحوصات 
إلرشادات  وفًقا  الوزارة  تُجريها 
الفًتا  العاملية،  الصحة  منظمة 
جديدة. ــاالت  ح  8 ــاة  وف  إىل 
طبًقا  ــه  إن »مــجــاهــد«  وقــال 
الصحة  منظمة  لتوصيات 
مايو    27 يف  الصادرة  العاملية 
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السياسية  واألحزاب  املواطنني 
من  االنتخايب«  »التزوير  بشأن 
لكنها  األطراف،  من  العديد  قبل 
السياسية  األحزاب  إن  قالت 

لألمني  الخاصة  املمثلة  كدت 
العراق،  ىف  املتحدة  لألمم  العام 
دعم  بالسخارت،  جينني-هينيس 
االنتخابات  إلجراء  املتحدة  األمم 
تشكيل  ىف  تسهم  التى  العراقية 
ىف  الفتية  الدميقراطية  مستقبل 
إحاطة  خالل  ذلك  جاء  البالد، 
عن  األممية  املسؤولة  قدمتها 
االنتخابات العراقية املزمع إجراؤها 
املقبل. أكتوبر  من  العارش   ىف 
املتحدة،  األمم  إعالم  مركز  وذكر 
املتحدة  األمم  بعثة  رئيسة  أن 
أكدت  (يونامي)  العراق  ملساعدة 
املستقلة  العليا  املفوضية  أن 
سبيل  ىف  بجد  تعمل  لالنتخابات 
يتامىش  مبا  لالنتخابات،  التحضري 
ووفقا  االنتخابات  قانون  مع 
مسبقا. املعتمدة  الزمنية   للجداول 
إجراءات  إن  »بالسخارت«   وقالت 
االنتخابات  ملراقبة  املتحدة  األمم 
وساق،  قدم  عىل  تسري  املقبلة 
مع  التعاقد  إكامل  إىل  مشرية 

التحضريى  الفريق  أعضاء  معظم 
بغداد  إىل  إيفادهم  يتم  الذين 
تتبعهم  »وسوف  األثناء  هذه  ىف 
املتوقع  اإلقليمية  الفرق  قريبا 
األسبوع  ىف  األرض  عىل  تواجدها 
وستمهد  سبتمرب.  من  األول 
الطريق  اإلقليمية  الفرق  هذه 
قصرية.« ملدد  خرباء   لوصول 

 وأكدت املسؤولة األممية أن بعثة 
مجال  ىف  جهودها  تكثف  يونامى 
إعالم  بهدف  االسرتاتيجى  التواصل 
بالتحضريات  العراقيني  الناخبني 
لالنتخابات وأنشطة األمم املتحدة 
الحقائق  وتبادل  الصلة،  ذات 
املعلومات  ومكافحة  واألرقام، 
الجمهور. توقعات  وإدارة   املضللة 

 وأعربت »بالسخارت« عن تفهمها 
من  الكثري  أبداها  التى  للمخاوف 

إجراء  ميكنها  التى  هى  نفسها 
تعطيلها. أو  االنتخابات   هذه 
تعمل،  يونامى  بعثة  إن   وقالت 
بال كلل، ىف سبيل تزويد املفوضية 

وغريها  لالنتخابات،  املستقلة 
كبري،  فنى  بدعم  الجهات،  من 
باالدعاءات  وصفتها  ما  ونفت 
البعثة  بأن  زعمت  التى  »العبثية« 
االنتخابات. بتأجيل   طالبت 

دعوتها  »بالسخارت«   وجددت 
املصلحة  أصحاب  جميع  إىل 
عىل  والرتكيز  بالحقائق،  للتمسك 
واالمتناع  ومسؤولياتهم،  أدوارهم 
املتحدة  األمم  استخدام  عن 
قول  أن  إىل  مشرية  فداء،  ككبش 
باالنضباط  والتحىل  الحقيقة 
رضورية  أمور  كلها  والشجاعة 
الحرج.« املنعطف  هذا   »ىف 

يونامى  بعثة  رئيسة  دعت   كام 
تزويد  إىل  اإلعالم  وسائل  جميع 
دقيقة  مبعلومات  العراقى  الشعب 
املناسب،  الوقت  وىف  وموثوقة، 
التصورات  تأجيج  من  »بدال 
من  تناسب  التى  الخاطئة 
تعبريها. حد  عىل   يدعمونهم،« 

  

األمم املتحدة تؤكد دعمها إلجراء االنتخابات 
العراقية املقررة يف أكتوبر املقبل

املغريب  الخارجية  الشؤون  وزير   بحث 
نارص بوريطة، اليوم األربعاء يف الرباط، 
مع نائب رئيس املجلس الرئايس الليبي 
بني  الثنائية  العالقات  الالىف،  الله  عبد 
 البلدين ودعم العملية السياسية يف ليبيا.
ـ  الخارجية املغريب  الشؤون  وقال وزير 
يف  مؤمتر صحفي مشرتك عقب االجتامع 
العالقات  تناول  اللقاء  إن  ـ  الثنايئ 
والروابط  وليبيا  املغرب  بني  الثنائية 
الشقيقني. الشعبني  تجمع  التي   القوية 
رئيس  نائب  أبلغ  أنه  بوريطة   وأضاف 
امللك  حرص  الليبى،  الرئايس  املجلس 
عىل  الحفاظ  عىل  السادس  محمد 
والتواصل  الشعبني  بني  القوية  الراوبط 
إطار  يف  الليبية  املؤسسات  مع  الدائم 
مشرتك  تاريخ  من  البلدين  يجمع  ما 
 ووحدة مصري يف إطار املنطقة املغاربية.
 أكد بوريطة أن املغرب سيدعم الجهود 
الليبيني  أمام  املجال  وفتح  الليبية 
تسمح  توافقات  إىل  والتوصل  للحوار 
مستعدة  بالده  أن  العراقيل،  بتجاوز 
والحفاظ  ليبيا،  مع  التجربة  لتقاسم 
يف  لالستمرار  الكافية  املسافة  عىل 

الفاصلة  الحدود   شهدت 
وعكار  فنيدق  بلدىت  بني 
العتيقة شامىل لبنان تصعيدا 
األسلحة  فيه  استخدمت 
وأطلق فيه وابل من الرصاص 
مكثفة  جهود  وسط  الحى 
السياسية  القيادات  من 
والقوى  والشعبية  والدينية 

ومجهودات  الليبية  املجهودات  دعم 
التدخل  دون  الدولية،  املجموعة 
امللف  يف  مغربية  أجندة  أية  ودون 
ليبيا. واستقرار  أمن  باستثناء   الليبي 
للمسار  املغرب  دعم  عىل  وشدد     
املجلس  حققه  وما  الليبي  السيايس 
املؤقتة  التنفيذية  والسلطات  الرئايس 
توليهم  منذ  إنجازات  من  ليبيا  يف 
لكل  الدعم  وكذلك  املناصب،  لهذه 
الصعاب. لتجاوز  الليبية   الجهود 
الخارجية  وزارة  بحث  وكيل  يذكرأن، 
واملنظامت  الدوىل  التعاون  لشؤون 
الليبى عمر كتى، خالل لقائه مع بعثة 
االتحاد األوروىب لدى ليبيا، سبل تعزيز 
التعاون الثناىئ بني ليبيا ومفوضية االتحاد 
وتفعيل  لتوقيع  والتحضري  األوروىب، 
املجاالت،  عديد  ىف  للتفاهم  مذكرات 
واملتوقفة منذ 2008، ومناقشة إمكانية 
لدول  االتحاد  برامج  إىل  ليبيا  انضامم 
املستدامة. للتنمية  املتوسط   جنوب 
يف  لقائهام،  خالل  الطرفان  واستعرض 
بطرابلس، حسبام  الخارجية  مقر وزارة 
ملف  الليبية،  األنباء  وكالة  أفادت 

الطرفني. للتهدئة بني   األمنية 
عنف  أعامل  بعد  هذا  يأىت 
شهدتها املنطقة  بني عدد من 
مقتل  عن  وأسفرت  األهاىل 
وإصابة  فنيدق  من  شاب 
األقل،  عىل  آخرين  شخصني 
باإلضافة إىل أنباء متواترة عن 
 سقوط قتيل من أبناء عكار .

وزير الخارجية املغرىب: حريصون عىل التواصل الدائم مع ليبيا ودعم مؤسساتها

منطقة  ىف  مسلحون   ومتركز 
الوادى األسود الحدودية بني 
البلدين حتى تدخل عدد من 
والسياسية  األمنية  القيادات 
البلدين  ىف  والشعبية 
من  اخالئها  من  ومتكنوا 
املسلحني وتسليمها لوحدات 
أمنها. لحفظ   الجيش 

لبنان  وزراء  رئيس   وناشد 
األسبق سعد الحريرى رئيس 
تيار املستقبل أهاىل املنطقتني 
العتيقة  وعكار  بفنيدق 
حقن  إىل  فورا  باملبادرة 
صوت  إىل  واالستامع  الدماء 
ىف  الشورى  وأهل  الحكمة 
صفوف البلدتني لدرء الفتنة 
 التى تندلع ىف البيت الواحد.
القتال  أن  الحريرى   وأضاف 
يضاعف  البلدتني  بني  الدائر 
واألحزان  املعاناة  حجم  من 
ويحمل أهاىل فنيدق وعكار 
العتيقة وكل البلدات ىف عكار 
تحملها  عىل  طاقة  ال  أعباء 
الصعبة،  الظروف  هذه  ىف 

يصبح  عندما  خصوصاً 
الحكم،  هو  الثأر  أو  االنتقام 
األرواح  هدر  يصبح  وعندما 
يحكم  الذى  القانون  هو 
 العالقة بني األشفاء والجريان.

ناشد  ذاته،  السياق   وىف 
(الفريق  الحر  الوطنى  التيار 
الجمهورية  لرئيس  السياىس 
النائب  برئاسة  اللبنانية) 
فنيدق  أهل  باسيل  جربان 
التهدئة  العتيقة  وعكار 
حقنا  العقل  لغة  وإعامل 
القوى  التيار  وطالب  للدماء، 
العسكرية واألمنية باملسارعة 
اإلشكال  وفض  التدخل  إىل 

الحاصل تداركا للفتنة.

جهود مكثفة الحتواء التصعيد املسلح 
 بني بلدتى فنيدق وعكار شماىل لبنان

تنظيم  وملف  الرشعية  غري  الهجرة 
األوروىب  االتحاد  دول  منظامت  عمل 
والتحضري  ليبيا،  يف  الحكومية  غري 
انطالقاً  الجانبني،  بني  الزيارات  لتبادل 
من شهر سبتمرب املقبل، لتوطيد أوارص 
االتحاد. ودول  ليبيا  بني   العالقات 
وزيرة  بحثت  سابق  وقت  وىف 

الليبية  الدويل  والتعاون  الخارجية 
الخاص  املبعوث  مع  املنقوش،  نجالء 
األمم  بعثة  رئيس  ليبيا  إىل  العام  لألمني 
كوبيش  يان  ليبيا  يف  للدعم  املتحدة 
اإليجابية  والتطورات  ليبيا،  يف  األوضاع 
كافة. عىل  تشهدها  التي   وامللموسة 

خالل   - وكوبيش  املنقوش  وأكدت 

األنباء  وكالة  أفادت  حسبام  لقائهام، 
اإليفاء  يف  قدماً  امليض  عىل   - الليبية 
السيايس  الحوار  ملتقى  مبخرجات 
لجنة  جهود  دعم  عىل  والعمل  الليبي، 
النار،  إطالق  وقف  تثبيت  يف   (5+5)
والعمل عىل توحيد املؤسسة العسكرية.
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العدد اإلسبوعي رقم 1222

الفتاح  عبد  الرئيس  رعاية  تحت 
التعاون  تطلق وزارة  السييس، 
والتاسع  الثامن  يومي  الدويل، 
النسخة  املقبل  سبتمرب  من 
للتعاون  األوىل من »منتدى مرص 
 - اإلمنايئ  والتمويل  الدويل 
يعقد  والذي   »Egypt-ICF
لتحقيق  رشاكات  شعار  تحت 
مبشاركة   - املستدامة  التنمية 

وحاول تفهم 

مصر تالتين

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

كلمةالعدد

 حاول تفهم 

 مصر تطلق النسخة األوىل من منتدى مصر 
»Egypt-ICF« للتعاون الدولي والتمويل اإلنمائي 

التعرية  آثار عوامل  إزالة  وذلك بعد 
لألعمدة  أولوية  إياء  مع  عليها،  من 
املفتوح. ــردى  ال زهــرة  هيئة   عى 

نقطة  أعى  إىل  الوزراء  رئيس  وصعد 
ىف معبد الكرنك حيث رأس األعمدة 
مع  وأجرى حواراً  ترميمها،  يتم  التى 
يتولون  وشــابــات  شباب  من  عــدد 
وأكد  السقاالت،  أعى  الرميم  أعال 
عبد  الرئيس  عى  عــرض  أنــه  لهم 
وهم  صورهم  أمس  السيىس  الفتاح 
معبد  ىف  السقاالت  فوق  يعملون 
من  يبذلونه  مبا  مشيدا  الكرنك، 
الرئيس  تحيات  لهم  ونقل  جهود، 
جهد  من  به  يقومون  ملا  وتقديره 
إىل  الفتأً  الفخر،  عى  يبعث  رائــع 
السنن،  آالف  عمرها  اآلثار  هذه  أن 
نقوم  مبا  القيام  ىف  أحد  يفكر  ومل 
الحضارية. صورتها  إلعــادة  اآلن   به 
عى  منهم  الـــوزراء  رئيس  وتعرف 
كل  ترميم  يستغرقه  الذى  التوقيت 
املستخدمة، وعدد  والتقنيات  عمود، 
وساعات  عمود،  كل  ىف  يعملون  من 
العمل اليومية، موجها برضورة اإلرساع 
استعداداً  املتبقية  األعال  امتام  ىف 
 لحدث أثرى مميز جديد تنتظره مرص.
من جانبه قال وزير السياحة واآلثار 
للشباب من املرممن واملرمات: انتم 
استعداد  عى  ونحن  مرشفة،  عنارص 
بالكم  »خلوا  يلزمكم،  ما  كل  لتوفري 
مــرص«. ــار  آث وعــى  نفسكم،   عــى 
ىف  الرميم  أعال  أن  الوزير  وأضاف 
عموًدا،   13٤ تشمل  الكرى  الصالة 
باإلضافة  م،  نحو20  منها  كل  ارتفاع 

إىل ترميم الزخارف والكتابات ا…

 رئيس الوزراء يتابع من األقرص استعدادات احتفالية افتتاح طريق الكباش.. 

)) الجهل  علم   (( الــعــلــوم  ــر   اخ
)) عــلــم  يــاجــهــل  ــك  ل عــمــلــوا   (( 

يسمي  ــا  م يف  اخـــرياً  ــرأت  قـ ــا  م  هالني 
 ))agnotology...... الجهل  ))عــلــم 
نعم   ..… املــواطــنــن  عـــي  ــريه  ــاثـ وتـ
الجهل  عــلــم  ــنــاك  عــي ــراه  ــاتـ مـ ــدق   صـ
ذلك العلم الذي يهدف ايل ترسيخ مفاهيم 
والتحكم   السيطره  ــل  اج مــن   خاطئه 
املختلفة  االعـــام  ــل  وســائ  مستخدمن 

من خال :-
 الـــخـــوف......الـــشـــك ..........الــــــــردد 
باد  واستهداف  وافكار  مفاهيم  لرويج 
والبلدان  العقول  عي  السيطره  ودوام 
وإجهاض اَي رغبه لنهضة  او تنميه  ........ 
والحرية  الشك  لصناعه  امتد  العلم  وهذا 
نرش  طريق  عن  املتوارث  الفهم  كيان  وهز 
البعض  مايسميها  وهو  مضلله  معلومات 
 ........ ذكيه  علميه   بطريقه  الجهل  نرش 
واسراتيجيات  زمن  ايل  يحتاج  العلم  وهذا 
بطريقه  الناس  عقول  يف  تندس  ناعمه 
تسطيح  ان  كــا  ومــنــطــقــيــه   ســلــســه 
التخلف  ايل  اوتوماتيكيا  يوصل  املعلومات 
التعليم  مناهج  ايل  يتسلل  ان  والخطورة 
بالقدرات  الثقه  أضعاف  ايل  أيضا   ويهدف 
ما ينتج اجيال فاقده ألرسار وفلسفه االخراع 
للمستقبل  للتطلع  رغبه  اي  وقتل  وهدفه 
متارسه  ما   ان  ..........والشـــك  بالتطوير   
مستمره  محاوالت  من  املحظوره  الجاعه 
الخراع روايات وهميه امام كل انجاز تحاول 
من  املحروسه  يف  مايحدث  كل  تشويه  فيه 
تطور دليل واضح عي مارسه هذه الجاعه 
املغلوطه  القصص  للمواطنن ونرش  للتجهيل 
وتزييف الحقيقه وذلك كله الغراض سياسيه 
بعد  واملواطنن  الوطن  من  النيل  هدفها 
 فضح اكاذيبهم ودعمهم املستمر لارهاب .

قنوات  من  املستمره  التجهيل  منظومه  ان 
الدليل الصارخ يف  االعام املعادي ملرص هي 
وقتنا الحارض لنرش املفاهيم املغلوطه لتشويه 
. انجاز  من  املحروسه  ارض  عي   مايحدث 

نرش  ما  الشهرية  الجهل   علم  امثلة  ومن 
بــآثــاره  التبغ  رشكـــات  احـــدي  قــيــام  مــن 
التي  العلميه  الــبــحــوث  يف  الــشــكــوك 
ومحاوله  والــرطــان  التدخن  بن  تربط 
. ــري  ــ اخ اســبــاب  عــي  ــر  ــ االم  تعليق 

املرشوبات  رشكــات  احد  قيام  اخر  ومثال 
الغازيه بدفع خمسه ماين دوالر ملجموعه 
من  الناس  مفاهيم  لتغيري  الباحثن  من 
السمنه  انتشار  يف  الغازيه   املرشوبات  دور 
التارين  مارسه  عدم  ايل  اللوم  وتوجيه 
املعرفه  انعدام  ليس  ......والجهل  الرياضية 
الهداف  وتوزيعه  صنعه  يتم  منتج  هو  بل 
تجاريه  او  سياسيه  ماتكون  غالبا  معينه 
كرثه  الن  بديهيا  يعد  الذي  وذلك   ………
اتخاذ  من  تصعب  املتضاربة  املعلومات 
الحريه  من  دوامــه  يف  الفرد  وتدخل  القرار 
القرار  اتخاذ  عن  عاجزا  جاها  يبدو  حتي 
......... ينبغي عليه قبوله   فيلجأ لقبول ماال 

هــذا  مــقــاومــه  علينا  هــنــا  والنصيحة 
مستقل  وعــي  تشكيل  طريق  عن   العلم 
العاطفه  عن  بعيدا  الحقيقه  عن   يبحث 
التي  املغلوطه  األمور  من  كم  االن  السؤال 
سرنفضه  ماكنا  لتمرير  علينا  العامل  دسها 
انفسنا  تسليح  وعلينا  مستقله  حره  باراده 
دس  االخرين  عي  يصعب  حتي  باملعلومه 
مشبوهه  اهــداف  لخدمة  مغلوطه  اخبار  
عهدها  يف  الدوله  به  ماتقوم  ان  والشــك 
والشفافيه  املعلومات  نرش  من  الجديد 
بادله عي  الحقائق املدعومه  واالعتاد عي 
االرض هو احد الوسائل لحايه املواطنن من 
من  تجهيل  محاوالت  من  عليهم  ميارس  ما 
لحجر  وضع  تري  تعد  فلم  املعارض  االعام 
وتفتتح  تعمل  مشاريع  تري  ولكنك  اساس 
لدرجه تطرح فيها االسئله متي متت ؟ وكيف 
النجازها؟  باالموال  اتينا  اين  ومن  ؟  متت 
لتوجيه  البعض  من  اخري  محاوالت  وتلك 
ولكن  ذاته  حد  يف  االنجاز  ايل  ليس  االنتباه 
املجهول  من  والخوف  ــردد  وال للتشكيك 
. الجهل  علم  ادوات  هي  اسلفنا  كا   وتلك 

خلف  الرديم  إزالــة  أعال  بالفعل 
باستخدام  العذراء  السيدة  كنيسة 
ملستوى  الوصول  تم  حتى  املعدات 
تجهيز  حالياً  وجار  األثرية،  األرض 
ألعال  الطريق  من  األوسط  الجزء 
ىف  الحجرى  املمىش  وترميم  بناء 
الطريق. من  املتبقية  املنطقة   هذه 

يخص  فيا  ــه  أن ــر  ــوزي ال وأضـــاف 
الطريق،  متاثيل  من  الغرىب  الجانب 
الرديم  مــن  ــط  رشي ــرك  ت تــم  فقد 
األثرى بعرض 3 أمتار وبطول الجدار 
العذراء  السيدة  لكنيسة  الرشقى 
هذا  هدم  أعال  الستكال  انتظاراً 
أعال  ىف  البدء  ثم  ومن  الجدار، 
متاثيل  عن  للكشف  األثرية  الحفائر 
ليتم  الطريق،  من  الغرىب  الصف 
عقب ذلك تنفيذ السور لهذه املنطقة 
بها. الخاصة  ــاءات  اإلضـ  وتركيب 

مدبويل،  مصطفى  الدكتور  تفقد 
رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محافظة 
األقرص، ملتابعة استعدادات احتفالية 
الكرى  ــب  ــواك امل طــريــق  افتتاح 
املعروف باسم »طريق الكباش«، بعد 
احتفال  مع  تزامناً  والرميم  التطوير 
إضافة  القومي،  بعيدها  ــرص  األق
املرشوعات،  من  آخر  عدد  الفتتاح 
وزير  العناين،  خالد  الدكتور  يرافقه 
محمود  واللواء  واآلثــار،  السياحة 
املحلية،  التنمية  ــر  وزي شــعــراوي، 
محافظ  ألهم،  مصطفى  واملستشار 
وزيري،  مصطفى  والدكتور  األقرص، 
لآلثار. األعى  للمجلس  العام   األمن 
املرشوع  هذا  الــوزراء  رئيس  وتفقد 
إىل رشح من  واستمع  البارز،  األثرى 
خطى  حول  واآلثــار  السياحة  وزير 
حيث  املتبقية،  ــال  واألع التطوير 

»طريق  عن  الكشف  أن  الوزير  أكد 
الكباش« بدأ ألول مرة ىف عام 19٤9، 
والكشف  الحفائر  أعال  توالت  ثم 
بسواعد  املتوالية  العقود  عر  عنه 
طول  أن  إىل  الفتاً  خالصة،  مرصية 
وميتد  كم،   2.7 حواىل  يبلغ  الطريق 
مبعبد  ــروراً  مـ شــاال  الكرنك  مــن 
جنوباً،  االقرص  مبعبد  وانتهاء  موت، 
الحجر  مــن  ممىش   مــن  ويتكون 
الهول  ألىب  متاثيل  تحيطه  الرمى 
معارية  عنارص  مع  الجانبن،  عى 
مختلفة. لعصور  تــرجــع  ــرى   أخـ

الدكتور  أوضح  العمل،  سري  وحول 
الجارية  األعــال  أن  العناىن  خالد 
اإلنتهاء  عــى  قــاربــت  ــرشوع  ــامل ب
ومل   %97 تتجاوز  تنفيذ  بنسبة 
بكنيسة  الخاص  الجزء  سوى  يتبق 
بــدأت  حيث  الــعــذراء،  الــســيــدة 

أعال  استمرار  إىل  العناىن  ولفت 
قد  أنه  إىل  الفتأً  بالطريق،  الحفائر 
تم الكشف عن أجزاء من متاثيل أىب 
الهول ىف مواقع الحفائر، وجار العمل 
إلعادة  متهيداً  ورفعها  توثيقها  عى 
قواعدها، كا  وتركيبها عى  ترميمها 
تجميع  بإعادة  العمل  فريق  يقوم 
التى متثل أجزاء من  الكتل املختلفة 
ىف  تركيبها  إلعادة  الهول  أىب  متاثيل 
أعال  أن  وأضاف  األصلية،  أماكنها 
حتى  أســفــرت  الــجــاريــة  الحفائر 
معاد  ــار  آث عن  الكشف  عن  اآلن 
استخدامها ىف مبان ملحقة بالطريق، 
األثرية، جزء  القطع  أبرز هذه  ومن 
مامح  يحمل  آدمى  متثال  وجه  من 
وهناك  الرمي،  الحجر  من  رومانية 
عليها  الرمى  الحجر  من  كتلة  أيضاً 
باإلضافة  نفرتيتي،  للملكة  خرطوش 
تحمل  التى  التاتات  أجـــزاء  إىل 
 نقوشا ترجع لعرص امللك إخناتون.      

مدبويل،  مصطفى  الدكتور  زار  كا 
ومرافقوه  الـــوزراء،  مجلس  رئيس 
ترميم  أعال  لتفقد  الكرنك،  معبد 
باملعبد،  الــكــرى  األعــمــدة  صالة 
افتتاح  احتفالية  الحتضان  استعداداً 
الكباش،  طريق  تطوير  ــرشوع  م
وزير  العناين،  خالد  الدكتور  وأوضح 
الرميم  فريق  أن  واآلثــار،  السياحة 
ــار  واآلث السياحة  بـــوزارة  الخاص 
بالتعاون مع عدد من خريجى أقسام 
وجنوب  األقرص  بجامعتى  الرميم 
الوادى ومعهد الرميم باألقرص يتوىل 
الكرى مبعبد  األعمدة  ترميم  أعال 
األصلية،  ألوانها  وإظهار  الكرنك، 

املستوى. رفيعة  وإقليمية   دولية 
يف  الدويل  التعاون  وزارة  وذكرت 
بيان لها اليوم إن املنتدى - الذي 
الفعيل  الحضور  بني  سيجمع 
واملشاركة االفرتاضية – يشارك فيه 
التنمية  عدد من كربى مؤسسات 
االقتصادية واالجتامعية منها، األمم 
الدويل،  البنك  مجموعة  املتحدة، 
اإلعامر  إلعادة  األورويب  البنك 

والتنمية مجموعة البنك اإلفريقي 
العريب لإلمناء  للتنمية، والصندوق 
باإلضافة  واالجتامعي،  االقتصادي 
الوزراء  من  عدد  حضور  إىل 
قارة  من  السياسات  وصانعي 
الالتينية،  وأمريكا  وأسيا  أفريقيا 
مؤسسات  رؤساء  إىل  باإلضافة 
رشكاء  وممثيل  الدولية،  التمويل 
ومتعددي  الثنائيني  التنمية 
األطراف، وممثيل مجتمع األعامل 
األبحاث  الخاص، ومراكز  والقطاع 
وتتضمن  واإلقليمية.  الدولية 
ثري  برنامج  املنتدى  فعاليات 
العمل  وورش  املناقشات  من 
يومني. مدار  عىل   وتستمر 

املشاط  رانيا  الدكتورة  وقالت 
ألول  إنه  الدويل  التعاون  وزيرة 
دولية  أجندة  إطالق  يتم  مرة 
اإلمنايئ  والتمويل  الدويل  للتعاون 
مرص  جمهورية  وهي  دولة  من 
مكانة  يعكس  ما  وهو  العربية، 
ودورها  وعاملياً  إقليمياً  مرص 
 الريادي يف ملف التعاون الدويل.

لهذا  مرص  تنظيم  أن  وأكدت 
القيادة  إميان  يعكس  املنتدى 
والرئيس  مرص  يف  السياسية 
بأهمية  السييس  الفتاح  عبد 
وتوجيه  الدول  جهود  توحيد 
والتمويل  الدويل  التعاون 
الشاملة  التنمية  لتحقيق  اإلمنايئ 

يف  خاصة  للشعوب،  واملستدامة 
والنامية،  الناشئة  االقتصادات 
أفريقيا،  قارة  عىل  الرتكيز  مع 
االسرتاتيجي  العمق  متثل  التي 
العربية. مرص   لجمهورية 
الدويل  التعاون  وزيرة  وأشارت 
مرص  منتدى  مييز  ما  أهم  أن  إىل 
اإلمنايئ  والتمويل  الدويل  للتعاون 
أنه سيشكل فرصة لطرح ومناقشة 
الرشاكات  يف  الدول  نظر  وجهات 
مام  املستدامة،  التنمية  لتحقيق 
بني  األفكار  لتشارك  فرصة  يعطي 
مؤسسات  وبني  جانب  من  الدول 
التمويل ورشكاء التنمية من جانب 

آخر.

كل ما تريد معرفته عن جائزة مصر للتميز الحكومى

للدولة اإلداري  الجهاز   مستوى 
املؤسسات  بن  التنافسية  تشجيع   -٤
املستويات؛  كافة  عــى  الحكومية 

للتميز  ــرص  م إطــاق جــائــزة  ــم  ت
الحكومي يف 2019، تحت رعاية الرئيس 
عبدالفتاح السييس، ويجري اآلن تنفيذ 
الجائزة. من  الثانية  ــدورة  ال  أعــال 

وذلك من اجل  إحداث نقلة نوعية يف 
األداء املؤسيس عن طريق الجائزة وذلك 
القدرات  وتنمية  التطورات  ملواكبة 
البرشية من خال وجود جائزة وطنية 
التنافس  جو  تشيع  الحكومي  للتميز 
وترسيخ  والبناء،  الفعال  اإليــجــايب 
قطاعات  كل  يف  التميز  وقيم  مبادئ 
من  مرص  مثاره  تجني  والذي  الدولة، 
تقدم وتطور وازدهار ودعًا للتنافسية 
الفريق. ــروح  ب والعمل   املؤسسية 
 أهـــــــــــــــداف الـــــجـــــائـــــزة

 1- تحقيق معدالت أفضل لرضا املوظفن.

الحكومي. العمل  فلسفة  تغيري   -  2 
عى  والتميز  الجودة  ثقافة  نرش   -3

ــمــي ــي ــل ــي واملـــحـــي واإلق ــوم ــق  ال
واإلبــداع. االبتكار  روح  تعزيز   -5 
 6- إلقاء الضوء عى الناذج الناجحة 
الحكومة  يف  واألفـــراد   للمؤسسات 
جديد  مــؤســيس  ــوذج  منـ بــنــاء    -7
واالستدامة  الحوكمة  مفاهيم  يطبق 
ــة.  ــدول ــل ل اإلداري  ــاز  ــه ــج ال  يف 
التخطيط اعتاد  قــامــت وزارة  وقد 
هى  بناء  للجائزة  الجودة  سياسة 
للدولة  السياسية  القيادة  توجهات  
وانطاًقا   ،2030 مرص  رؤية  لتحقيق 
من رؤية جائزة مرص للتميز الحكومي 
وفعال  ــفء  ك إداري  جهاز  لبناء 
حكومية  وهيئات  مؤسسات  يضم 

األداء  كل جوانب  ومتفوقة يف  متميزة 
ملرصي  املواطن  حياة  جودة  لتحسن 
وىف  الدولة،  وتنافسية  ريادة  وتعزيز 
تنافسية  لدعم  الجائزة  سعى  إطــار 
املــارســات. ألفضل  وفًقا   عملياتها 

مرص  لجائزة  الثانية  للدورة   وتقدم 
 2000 مــن  ــرث  اك الحكومي  للتميز 
فيا  فئة،   19 شملت  ترشيح   طلب 
فئات جديدة شملت   ٤ استحداث  تم 
فريق  وأفضل  حكومي،  موظف  أفضل 
وأفضل  صحة،  مكتب  وأفضل  عمل، 
ــدورة  ال شهدت  كا  متوين،  مكتب 
الثانية التحول اإللكروين بنسبة %100 
لكل عمليات تقديم الطلبات والتقييم
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حسين الطنجير 

هناء السيد
فيصل ابو هاشم شمال 

املنظمة العربية للتنمية اإلدارية تعقد ملتقى حول » الصكوك 
 السيادية ودورها يف تنمية املجتمعات العربية«

الفضيل  عبد  محمد  الدكتور  استقبل 
يف   ) سيناء  شامل  محافظ  شوشة 
الطبى  القطاع  وفد   ( اليوم  مكتبه 
املكلف  للجامعات  األعىل  باملجلس 
الطب  الخاصة بكلية  املنشآت  بتفقد 
برئاسة  العريش  جامعة  يف  البرشى 
قناة  بجامعة  مقلدى  فتحى  الدكتور 
نجيب  أحمد  والدكتور  السويس 

/إحدى  اإلدارية  للتنمية  العربية  املنظمة  تعقد    
بالتعاون  العربية/  الدول  لجامعة  املتخصصة  املنظامت 
العريب  امللتقي  اإلسالمي  للتمويل  املرصية  الجمعية  مع 
تنمية  يف  ودورها  السيادية  الصكوك   « حول   األول 
 6 إىل   5 من  الفرتة  خالل  وذلك  العربية«   املجتمعات 
معيط. أحمد  محمد  املالية  وزير  برعاية  املقبل   سبتمرب 

امللتقى  أن  اليوم  العربية  املنظمة  عن  صادر  بيان  وذكر 
تواجه  التي  التحديات  عىل  الضوء  تسليط  إىل  يهدف 
الصكوك السيادية، وذلك نظرًا لحداثة التجربة فيها، ولكرثة 
التعرف  وكذلك  حولها،  الترشيعية  واالستفسارات  األسئلة 
 عيل التجارب الدولية يف هذا الشأن وكيفية االستفاد منها .

وأوضح البيان أن املحور األول للملتقى هو واقع وترشيعات 
كأداة  العريب  العامل  يف  السيادية  الصكوك  وتحديات 
 ،« السيادية  الصكوك  قوانني  يف  قراءة   « معارصة  متويلية 

بحضور  وذلك   ، املنتدب  العضو 
رئيس  الدمرداش  حسن  الدكتور 
جامعة العريش والدكتور أسامة زكرى 
عميد كلية الطب بجامعة العريش .. 
اىل  وتقدميه  بها  تقرير  العداد  متهيدا 
 املجلس للموافقة عىل افتتاح الكلية .
جميع  اهتامم  عىل  املحافظ  وأكد 
مؤسسات الدولة مبحافظة شامل سيناء 
االرساع ىف خطى  الدولة عىل  وحرص 
انشاء  وأن   ، سيناء  أرض  التنمية عىل 
كلية للطب يدعم هذا االهتامم والذى 
العلمى . الجانب   ميثل نقلة كبرية ىف 
هناك  أن  اىل  اللجنة  رئيس  وأشار 
اهتامم واضح من جانب الدولة بتنمية 
وتعمري  سيناء ، ويتضح ذلك من القرار 
العريش  جامعة  بانشاء  الجمهورى 
وىف انتظار املوافقة عىل افتتاح كليات 
. البرشى  الطب  كلية  بينها    أخرى 

هو   الثاين  واملحور 
السيادية  الصكوك 
التنمية  يف  وأثرها 
خاصة  االقتصادية، 
الجوائح  ظل  يف 
واملحور  واألزمات، 
يشمل  الثالث، 
واملعايري  القواعد 
بتقويم  الخاصة 
أو  االنتفاع  حق 
يف  األصول  تأجري 
الصكوك  إصدار 

الصكوك  الرابع يتضمن  مناذج إلصدارات  السيادية، واملحور 
السيادية يف البلدان العربية والدولية.

تقرير  اعداد  سيتم  أنه  وأضاف 
الخطوات  به  موضحا  مفصل 
الخاصة  املنشآت  عليها  تسري  التى 
املجلس  عىل  للعرض  الطب  بكلية 
عىل  للموافقة  للجامعات  األعىل 
. بها  الدراسة  وبدء  الكلية   افتتاح 

حسن  الدكتور  أعلن   .. جانبه  ومن 
العريش  جامعة  رئيس  الدمرداش 
واملعامل  االنشاءات  من  االنتهاء  عن 
مبجرد  الطالب  لتدريب  الالزمة 
أن  اىل  مشريا   .. بالكلية  االلتحاق 
الصحة  وزارة  مع  بروتوكول  هناك 
العام  العريش  مستشفى  باستخدام 
اقامة  لحني  الطالب  لتدريب  كمكان 
جامعة  وأن   ، الجامعى  املستشفى 
العريش تضم حاليا 12 كلية ، وجارى 
البيئة  لخدمة  جديدة  كليات  افتتاح 

واملجتمع السيناوى
لقاء صحفي عن الجديد يف طب طوارئ 
 املالعب بحضور طبيب املنتخب املصري

تظلمات الثانوية العامة 2021.. التعليم: من 
 يثبت حقه فى درجات سيحصل عليها

 كتب : ماهر بدر 

القليوبية : محمد فايز

عي  الضوء  وسيلقي  فيل  بارك  رشكة 
منها  الشفاء  ومدي  املاعب  اصابات 
واالسعافات  معها  الريع  والتعامل 
االولية الواجب اتخاذها عند االصابات 
الطارئة مثل السكتات واصابات الراس 
ورسعة  واملسعفن  الفقري  والعمود 
للتمكن  الطارئة  الحاالت  مع  التعامل 

من اسعافها

التظلم. طلب  نتيجـة  عى   لإلطــاع 
  

والتعليم  الربية  وزارة  وكــانــت 
رابــط  أعلنت  الــفــنــى،  والتعليم 
العامة،  الثانوية  تظلات  تقديم 
https://:ــايل ــت ال الرابط  عر  وذلــك 
t a z a l o m . e m i s . g o v . e g 

والتعليم  الربية  وزارة   وأكـــدت 
والتعليم الفنى: سوف يتسلم الطالب 
فيها  موضًحا  إلكرونًيا  الفحص  نتيجة 
سامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات 
الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكرونية 
ليطمنئ  املصححة  إجابته  ورقة  من 

بنفسه عى سامة التصحيح.

املحافظ يستقبل وفد املجلس األعلى للجامعات 
 لتفقد منشآت كلية الطب بجامعة العريش

املرصية  الحكومة  تعمل 
معيشة  تحسني مستوى  عىل 
الخطوات  املواطن،  من خالل 
ــادة لــربنــامــج اإلصـــالح  ــج ال
والتي  واالجتامعي  االقتصادي 
مبؤرشات  النهوض  يف  أسهمت 
أداء االقتصاد املرصي وتحقيق 
طريق  عن  املستدامة  التنمية 
والحد  ــايل،  امل العجز  تقليل 
وزيادة  التضخم،  من معدالت 
وتعزيز  الــنــمــو،  ــدالت  ــع م
وهو  املحلية؛  العملة  قيمة 
عىل  املستثمرين  حفز  مــا 
ــدويل؛  وال املحيل  الصعيَدين 
مرص  يف  استثامراتهم  لضخ 
ــدة. واعـ ــاً  ســوق  باعتبارها 

 وتعد أولويات خطة 2022/21 
يتكامالن  هــدفــني  تحقيق 
اجتامعي  هدف  أولهام  مًعا، 
يتمثل يف رفع مستوى معيشة 
سبل  بتوفري  املرصي  املواطن 
والحامية  الصحية  الرعاية 
وإتاحة  الشاملة،  االجتامعية 

للمواطنني  العامة  الخدمات 
أن  مضيفة  متييز،  دون  كافة 
الهدف الثاين يتمثل يف الهدف 
تنشيط  خالل  من  االقتصادي 
ــرصي وعــودة  االقــتــصــاد املـ
بأقىص  للدوران  اإلنتاج  عجلة 
جديد. مــن  ممكنة   طــاقــة 
وتضمن خطة الحكومة خفض 
نحو  إىل  السكاىن  النمو  معدل 
مقابل  الخطة  عام  بنهاية   %2
2.56% عام 2017، باإلضافة إىل 
تراجع معدل التضخم السنوي 
إىل 6% يف  الجمهورية  إلجاميل 
 %13.3 بـ  مقارنة  الخطة  عام 
عام 2019/18، وخفض معدل 
البطالة إىل نحو 7.3%  يف عام 
عام   %9.6 بـ  2022/21مقارنة 
2020/19،باإلضافة اىل  تراجع 
معدل الفقر إىل 28.5% يف عام 
 %29.7 بنحو  مقارنة  الخطة 
أعىل  ومعدل   ،19/2020 عام 
عام 2018/17،  بلغ %32.5 يف 
ملحوظ  انخفاض  توقع  مع 

تنفيذ  جراء  الفقر  معدل  يف 
لتنمية  الــقــومــي  املـــرشوع 
ُمبادرة حياة  الريف املرصي ( 
كرمية)، إىل جانب خفض نسبة 
األمية إىل نحو 17.5% يف نهاية 
عام الخطة باملقارنة بـ %25.8 
و%18.9   ،2017 لتعداد  وفًقا 
عام 2019 وفًقا لنتائج النرشة 
السنوية ملسح القوى العاملة، 
مضيفة أن مستهدفات التنمية 
كذلك  تضمنت  االجتامعية 
الحد من التفاوتات االقتصادية 
مختلف  بــني  واالجــتــامعــيــة 
ال  بحيث  الجمهورية،  أقاليم 
معدالت  يف  الفجوة  تتعدى 
بني  مئوية  نقطة   (20) الفقر 
املحافظات، مع زيادة مشاركة 
اإلناث والشباب يف قوة العمل 
النوعية  الفجوة  لتضييق 
 والعمرية يف معدالت البطالة.
مليار   175 الحكومة  وأنفقت 
معيشة  جودة  لتحسني  دوالر 
املواطنني، بجانب إنفاق حوايل 
املرحلة  يف  جنيه  مليار   200
األوىل من مرشوع تنمية الريف 
املرصي، كام أنفقت 6 مليارات 
التنمية  أهداف  لتوطني  جنيه 
املستدامة عىل مستوى الريف 
املاضية. الثالثة  األعــوام   يف 

 %30.6 الحكومة   وخصصت 
من مخصصات موازنة الربامج 
املقبل  ــاىل  امل للعام  واألداء 

الحكومة تخصص %30.6 من املوازنة ملشروعات تحسني 
مستوى معيشة املواطنني.. ترفع حجم االستثمارات الكلية 

 ألول مرة إىل نحو 1.3 تريليون جنيه.. 

ونظرا  عاملين  وخراء  اطباء  بحضور 
والذي  املاعب  طوارئ  طب  الهمية 
وســائــل  ــن  م الــكــثــري  فــكــر  يشغل 
االطباء  وايضاء  والجمهور  ــام   االع
يعقد بعد غد الخميس املؤمتر الصحفي 
طوارئ  طب  يف  الجديد  عن  لاعان 
ابو  محمد  الدكتور  بحضور  املاعب 
العا طبيب املنتخب املرصي و مايك 

أكدت وزارة الربية والتعليم والتعليم 
استقبال تظلات  استمرار  الفنى، 
النتيجة،  عى  الثانوية العامة  طاب 
أسبوع،  وملــدة  املــاىض  السبت  منذ 
فحص  يتم  هــدده  أن  إىل  مشرية 
طالب  وأى  وبدقة  يدويا  الطلبات 
سيحصل  ــات  درجـ ىف  حقه  يثبت 
مصلحة  عى  حريصة  والوزارة  عليها، 
مشددة  الطاب،  أبنائها  ومستقبل 
الثانوية  امتحانات  تصحيح  أن  عى 
عالية  بــدقــة  ــم  ت  2021 الــعــامــة 
وتــطــابــق ىف درجـــات الــطــالــب ىف 
اإللكروىن. التصحيح  مراحل   جميع 
والتعليم  الربية  وزارة  وحــددت 

بهيئة   الطبي  القطاع  رئيس  هايي 
 English Football Association
مدير عام رشكه Sports ER االنجليزيه 
و  مبــرص  العمي  للكورس   املنفذه 
الكره  بهيئه  مــدرب  وارينج  جيف 
 Football association االنجليزيه 
و يف ماعب الكره االحرافيه ملدة 20  
رئيس  فراج  محمود  الدكتور  و  عام 

ــوات  ــط ــم الــفــنــى، خ ــي ــل ــع ــت وال
نتيجة  ــى  ع التظلم  وتعليات 
منها  ،2021 الــعــامــة   الــثــانــويــة 

التظلم   ( رســـوم  أية  ســداد  عدم 
عى  قيــود  تــوجــد  وال   ) مــجــاين 
ومدة  منـها،  املتظلم  املــواد  عــدد 
السبت  من  يبــدأ  اسبوع  التظلم 
الخميس  حتي  م   2021-08-21
 ( تحديـد  ويتــم  م،   2021-08-26
منهـــا. املتظلم   ) املــواد  أو   املــادة 

يجوز  ال  أنــه  الـــوزارة،   وأوضــحــت 
التعديـل  أو  مـرة  من  أكرث  التسجيل 
مع  التسجيل،  عملية  إنتـهاء  بعد 
رضورة متابعــة املوقع بعد التسجيل 
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التخطيط والتنمية  اعتمدت وزارة 
من  جنيه  مليار   216.8 االقتصادية 
الذي  الجديد  املايل  العام  ميزانية 
ملرشوعات   ،2021 يوليو   1 يف  بدأ 
للعمل  كرمية  حياة  الرئاسية  املبادرة 
منها:  محوًرا   13 عىل  مبارش  بشكل 
الزراعة،  كريم،  سكن  التعليم،  الصحة، 
الري،  خدمية،  مجمعات  إقامة 
والرياضة. والشباب  التحتية،   البنية 
تقرير  ىف  التخطيط  وزارة  واوضحت 
الرشب  مياه  مرشوعات   ان  لها 
 102.5 بتكلفة  الصحي  والرصف 
الكهرباء  توزيع  وشبكات  مليار، 
لـ20  املطلوبة  التكلفة  تخفيض  وجار 

 576 مقابل  دوالر،  مليون   719.6
مليون دوالر خال نفس الفرة من 
.%2٤.9 ارتفاع  بنسبة   2020  عام 

الحديد والصلب أهم سلعة صدرتها 

مرص إلسبانيا وسجلت قيمته ٤.1٤9 
وزيوت  وقــود  ثم  دوالر،  مليون 
 113.7 تقطريها  ومنتجات  معدنية 
مليون دوالر، ثم لدائن ومصنوعاتها 
 3٤.2 ثم مابس  دوالر،  مليون   50

املنيوم  وأخـــرياً  دوالر،  مليون 
دوالر. مليون   19.7  ومصنوعاته 

ارتفعت قيمة االستثارات اإلسبانية 
مبرص بالربع الثالث من العام املاىل 
 2 0 2 1 /2 0 2 0
 11.3 لــتــســجــل 
دوالر،  ــون  ــي ــل م
مليون   8.3 مقابل 
نفس  خال  دوالر 
ــن عــام  ــرة م ــف ال
 2020  /  2019
ــاع  ــف بــنــســبــة ارت
.%36.1 ــا  ــدره  ق

تحويات  بلغت 
العاملن  املرصين 
 16.٤ بــإســبــانــيــا 
دوالر  ــون  ــي ــل م
مقابل   2019/2018 املايل  بالعام 
18.5 مليون دوالر خال العام املايل 
2018/2017 بنسبة انخفاض قدرها 

.%11.2

جنيه،  مليار   31 من  بدالً  جنيه  مليار 
الطرق  رصف  مرشوعات  تكلفة  أما 
جنيه. مليار   12.2 إىل  تصل   والكبارى 

متثل مبادرة حياة كرمية تجربة تنموية 
املرصي  املجتمع  عىل  مسبوقة  غري 
بحيث تقوم الدولة  ألول مره بضخ يف 
املجتمع املرصي يف خالل 3 سنوات رقم 
جنيه  مليار   900 إىل   800 من  يقرتب 
والخدمات  الصحى  الرصف  لخدمات 
والسكن،حسبام  والصحية  التعليمية 
التخطيط  وزارة  اكدته   ما 

من  الثانية  املرحلة  من  االنتهاء  وسيتم 
 2024 عام  ىف  كرمية«  »حياة  مبادرة 
 مبعظم املحافظات بنسبة تنفيذ %100.

 1413 كرمية  حياة  مبادرة   وتستهدف 
الخدمات  يتم تطوير كل  قرية، بحيث 
لتقديم كل الخدمات للمواطنني من مياه 
 ورصف صحى وخدمات طبية وتعليمية  

كرمية«  »حياة  مبادرة  انطالق   ومع 
التحتية  البنية  كانت   2019 مطلع 
للقرى واملدن يف املحافظات املستهدفة 
القى  ما  أكرث  هى  والتنمية  للتطوير 
اهتامماً بإدخال الرصف الصحي وتطوير 
شبكات الكهرباء ورصف وتطوير الطرق 
لربط القرى باملراكز واملدن، وغريها من 
العوامل األساسية التى تُعطى للمواطن 

إحساساً بقيمتها«.

مرص  بن  التجارى  التبادل  سجل 
وإسبانيا تطورا كبريا خال الخمسة 
 ،2021 عــام  ــن  م األوىل  أشــهــر 
بيانات الجهاز  ــدت  رصـ حيث 

العامة  للتعبئة  املركزى 
واإلحـــصـــاء تـــطـــور 
ــواردات  ــصــادرات والـ ال
الجانبن  بــن  املــرصيــة 
ــثــارات  وحــجــم االســت
ــات املــرصيــن  ــحــوي وت
ــى: ــ  وفــــقــــا ملـــــا ي

التجارى  التبادل  ارتفع 
لـ1.2  واسبانيا  مرص  بن 
مقابل  دوالر،  مليار 
نفس  خال  دوالر  مليار 
 2020 عــام  من  الفرة 
.%23.9 بلغت   بنسبة 

ارتفعت الصادرات املرصية السبانيا 
لـ525.7 مليون دوالر، مقابل ٤29.2 
مليون دوالر خال نفس الفرة من 
.%22.5 بلغت  بنسبة   2020  عام 

بلغت الواردات املرصية من اسبانيا 

للتعبئة  املركزي  بيانات الجهاز  أظهرت 
العامة واإلحصاء أن عدد سكان محافظة 
وهو  نسمة،  مليون   10.1 بلغ  القاهرة 
دولة  سكان  عدد  ضعف  يساوى  ما 
 الكويت 4.9 مليون نسمة يف عام 2030.

عدد  اقرتاب  الجهاز  بيانات  ورصدت 
القاهرة من عدد سكان السويد  سكان 
مليون   11.2 بواقع   2030 عام  يف 
نسمة،  مليون   11.1 واإلمارات  نسمة، 
والتشيك  نسمة،  مليون   10.8 واليونان 
أو  ويتساوى  نسمة،  مليون   10.7
الدول  يفوق عدد سكان مجموعة من 
وهى   2030 عام  ىف  طفيف  بعدد 
 9.6 املجر  نسمة،  مليون   10 »الربتغال 
مليون   9.5 سويرسا  نسمة،  مليون 
نسمة«. مليون   9.3 النمسا   نسمة، 
وظلت محافظة القاهرة عىل رأس قامئة 
عدد  حيث  من  محافظات  عرش  أعىل 
 10.1 سكانها  عدد  بلغ  حيث  السكان، 
مليون نسمة، وجاءت الجيزة يف املرتبة 
الثانية 9.3 مليون نسمة، ثم الرشقية 7.7 

اإلحصاء: عدد سكان القاهرة يساوى 4 دول 
أوروبية الربتغال واملجر وسويرسا والنمسا

كل ما تريد معرفته عن صادرات 
وواردات مصر وإسبانيا خالل 2021 

التخطيط تعتمد 216.8 مليار جنيه 
 ملشروعات حياة كريمة

مليون   6.9 الدقهلية  ثم  نسمة،  مليون 
نسمة،  مليون   6.7 البحرية  ثم  نسمة، 
ثم املنيا 6.1 مليون نسمة ثم القليوبية 
6 ماليني نسمة، ثم سوهاج 5.6 مليون 
مليون   5.4 اإلسكندرية  ثم  نسمة، 
 نسمة، وأخرياً الغربية 5.3 مليون نسمة.
أجل  من  كافية  فقط  يوما   50 وكانت 
زيادة عدد السكان بـ250 ألف مولود، 
السكانية  الساعة  أعلنته  ملا  وفقا 

العامة  للتعبئة  املركزي  للجهاز  التابعة 
السكان  عدد  إجامىل  ليبلغ  واإلحصاء، 
أن  منذ  ألف،  و250  مليون   102
مليون   102 مرص  سكان  عدد  سجل 
الجاري. العام  من  يوليو   5 يف   نسمة 

وبلغ متوسط الزيادة اليومية خالل 50 
الجاري 5 آالف  العام  يوما املاضية من 
فرد، ويف الساعة 208 أفراد، ويف الدقيقة 

3.5 فرد، أى بزيادة فرد كل 18 ثانية.

ــراض  األع زوال  ــإن  ف  ،2020
من  أيــام   10 ــدة  مل املرضية 
لتعايف  مـــؤرًشا  يعد  اإلصــابــة 
كورونا. فــريوس  من   املريض 
إجايل  أن  »مجاهد«  ــر  وذك
يف  تسجيله  تم  ــذي  ال العدد 
املستجد  كورونا  بفريوس  مرص 
 286938 هو  األربعاء،  حتى 
من ضمنهم 236539 حالة تم 
 شفاؤها، و 16691 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان 
بجميع  اســتــعــداداتــهــا  ــع  رف
محافظات الجمهورية، ومتابعة 
املوقف أوالً بأول بشأن فريوس 
واتخاذ  املستجد«،  »كــورونــا 
كافة اإلجراءات الوقائية الازمة 
أمراض  أو  فريوسات  أي  ضد 

الــوزارة  قامت  كا  معدية، 
وسائل  مــن  عــدد  بتخصيص 
استفسارات  لتلقي  التواصل 
كورونا  فريوس  بشأن  املواطنن 
املعدية،  ــراض  واألم املستجد 

 ،»105« الساخن  الخط  منها 
الواتساب  ورقــم  و«15335« 
باإلضافة   ،»01553105105«
إىل تطبيق »صحة مرص« املتاح 

عى الهواتف الذكية.

الصحة تسجل 203 إصابات جديدة بفريوس كورونا و8 
 وفيات وخروج 311 متعافيًا
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فضاًل  املــطــار،  تتبع  ذكية  مدينة 
التحتية  البنية  عناصر  عــرض  عن 
واملــدن  املــطــارات  إدارة  تتيح  التي 
االتصال  تقنيات  باستخدام  الذكية 
والتحول  املعلومات  وتكنولوجيا 
ــمــي، بــمــا يف ذلـــك الــتــجــارة  ــرق ال
اللوجستية. والخدمات   اإللكرتونية 
مصر« »مستقبل  ــروع  ــش م  >> 

الرئيس عبد  أخرى، وجه  ناحية  ومن 
الفتاح السيسى، باستمرار التنسيق 
بني مختلف جهات الدولة بما يف ذلك 
لتحقيق  املتخصصة  البحوث  قطاع 
أكر عائد ومردود ممكن من مشروع 
اطــار  يف  ــك  وذل مصر«  »مستقبل 
الجديدة«  »الدلتا  العمالق  املشروع 
 2 من  أكثر  الستصالح  يهدف  الذي 
الدولة  مليون فدان وفق اسرتاتيجية 

الزراعية  األراضـــي  نسبة  لــزيــادة 
وما  للدولة  الجغرافية  الرقعة  من 
متكامل. تنموي  مــردود  من   لذلك 
الرئيس  اجتماع  خــالل  ذلــك  جــاء 
مع  الــيــوم  السيسي  الفتاح  عبد 
قائد  حلمي  عباس  محمد  الفريق 
سيد  أمري  واللواء  الجوية،  القوات 
الجمهورية  رئيس  مستشار  أحمد 
ــواء  ــل وال الــعــمــرانــي،  للتخطيط 
الهيئة  رئيس  الــفــار  إيــهــاب  أ.ح 
واللواء  املسلحة،  للقوات  الهندسية 
الهيئة  رئيس  نائب  العزازي  أحمد 
الشمالية  للمنطقة  الهندسية 
الغنام  بهاء  طيار  واملقدم  والغربية، 
مصر«. »مستقبل  مشروع   مدير 

وصـــرح الــســفــري بــســام راضـــى، 
رئاسة  باسم  الرسمي  املتحدث 
تناول  االجتماع  بأن  الجمهورية،  

مصر،  مستقبل  مشروع  »متابعة 
والذي يقع ضمن نطاق مشروع »الدلتا 
مياه  توفري  سبل  وكذلك  الجديدة« 
 الري للمشروع من مصادر مختلفة.  
واطلع الرئيس على تطورات املراحل 
الحالية واملستقبلية للمشروع، فضاًل 
من  األساسية  بنيته  تفاصيل  عن 
ومحطات  مياه  وآبــار  ومحاور  طرق 
معالجة املياه وشبكة تغذية الكهرباء 
»مستقبل  مــشــروع  يهدف  حيث 
اإلنتاج  قطاع  تطوير  إىل  مصر« 
من صناعات  به  يتصل  وما  الزراعي 
غذائية وزراعية، ليصبح قيمة مضافة 
يف  القومية  املشروعات  ملنظومة 
مجال الزراعة والغذاء، وتوفري اآلالف 
التخصصات  يف  العمل  فــرص  من 

املختلفة.

نشاط الرئيس السيسى أمس.. توجيهات بتكامل تطوير مطار العلمني مع خطة 
دعم السياحة.. والتنسيق بني مختلف جهات الدولة لتحقيق أكر عائد ومردود ممكن 

من مشروع الدلتا الجديدة »مستقبل مصر« الستصالح 2 مليون فدان..
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الرتبيه  كلية  اجتامعات  قاعة  احتضنت 
اليوم  الــعــريــش  جامعه  الرياضيه 
من  املقدمه  الدكتوراه  رسالة  مناقشة 
قطامش  صالح  حمدي  عمرو   الباحث 
ــه تــحــت عــنــوان بــروفــيــل  ــال ــرس ال
العبي  ــدي  لـ الــعــقــلــيــه  ــارات  ــهـ املـ
ــه الــريــاضــيــه  ــطـ ــشـ  بـــعـــض االنـ
ــه  ــشـ ــاقـ ــنـ ــة املـ ــنـ ــجـ ــت لـ ــ ــم ــ ض
ــه كـــال من  ــال ــرس ــم عـــيل ال ــك ــح  وال

تم  والــذي  الطبيب  بعيد  احتفال  يف 
دكتور  االستاذ  الطبيب  تكريم  فيه 
عيل  ــايل  مــث كطبيب  ســـالم  صـــالح 
رصح  حيث  الجمهوريه  مستوي 
بانه  التكريم  هذا  بعد  الدكتور صالح 
الطاقم  لشهداء  ايل  التكريم  يهدي 
فداء  ارواحهم  قدموا  الذين  الطبي 
املؤجل.. الطبيب  عيد  يف  للوطن... 
ونقابة  مرص  اطباء  لنقابة  شكر  الف 
يل…..  اختياركم  عىل  ش.سيناء  اطباء 
صالح  للدكتور  االختيار  هذا  ويــايت 
بناء عيل  مثايل  للتكريم كطبيب   سالم 

بالركب  لتلحق  األزمنة  مرص  تسابق 
بوابة  إجــتــيــاز  حيث  الــحــديــث 
مجاالت  يف  التكنولوجي  التقدم 
أو  الزراعة  مجال  يف  سواء  عدة 
البنية  تجديد  يف  أو  الصناعة 
سنوات  عرب  املتهالكة  التحتية 

عدة سابقة .
السياسية  القيادة  وتتبني 
دامئا ما يجعل مرص يف مصاف 
الدول االوائل يف التقدم والبناء 
وذلك  شاملة  ثــورة  ــداث  وإح
الرقمي  الــتــحــول  ــالل  خ مــن 
للمؤسسات والهيئات الحكومية 
نقطة  ــوي  س ليست  ــي  وه ؛ 
انها  حقا  ؛  علمية  بطرق  إنطالق 
نوعها  من  فريدة  رحلة 
مرص  فيها  ترتحل 
مؤسساتها  بكل 
التحول  لتتبع  
فهي  ــي  ــم ــرق ال
التحول  تعني 
من  الحقيقي 
ــب  ــ ــي ــ ــال ــ األس
ــة  ــدي ــي ــل ــق ــت ال

محمد صبحي حسانني  الدكتور  االستاذ 
علم  بقسم  والتقويم  القياس  استاذ   _
االتحاد  رئيس  ونائب  الريايض  النفس 
الريايض املرصي للجامعات كلية الرتبيه 
ورئيسا مرشفا  حلوان  جامعة   الرياضيه 

سالمه  عــيل  عرفه  الدكتور  االســتــاذ 
الرتبيه  كلية  والتقويم  للقياس  أستاذ 
 الرياضيه جامعة حلوان مناقشا وعضوا 
ــدي حسن  ــج م ــور  ــت ــدك ال االســـتـــاذ 
ــنــفــس  ــف أســـتـــاذ عــلــم ال ــوسـ يـ

كل  يف  واملــشــاركــة  العلمي  الـــدور 
وعن  والخارج  الداخل  يف  املؤمترات 
الدور االنساين يف خدمة فقراء املرىض 
يف  املهني  والدور  الطبية  القوافل  يف 
الوقوف مع االطباء يف قضاياهم والدور 
شهداء   أرس  مساعدة  يف  الحقوقي 
الجائحة يف الحصول عىل مستحقاتهم 
بني  التواصل  يف  املجتمعي  ــدور  وال
نقابة اطباء مرص وكافة اجهزة الدولة 
العقبات  لبعض  عملية  حلول  ووضع 
واملشكالت واملشاركة يف صياغة بعض 
مرص  يف  الصحة  تخص  التي  القوانني 

الحفظ  نظم  إيل  عليها  واملتعارف 
األلكرتونية مام يستدعي التعرف عيل 
وأختيار  القامئة  واألساليب  الطرق  كل 
لهذا  الطالبة  البيئة  مع  يتناسب  ما 
ليست  الرقمية  إيل  والتحول  ؛  التحول 
أصبح  بل  الزمن  مبرور  متوت  صيحة 
املشكالت  من  كثري  لحل  أمر رضوري 
عيل  القضاء  أهمها  من  املــعــارصة 
األجراءات  وتعقيد  الحكومي  الروتني 
يف ظل التوجه الحديث إيل الحكومات 
الوظائف  وبــخــاصــة  األلــكــرتونــيــة 
املدعومة بشبكات الكمبيوتر ؛ وكذلك 
القضاء عيل مشاكل التكدس وصعوبة 

األسرتجاع .
ولعل من أحد املرشوعات الهامة التي 
رسعة  عيل  السياسية  القيادة  حثت 
التصديق  وهو  أال  وتنفيذها  تطبيقها 
حيث  ؛  الجديد  الجامرك  قانون  عيل 
ثورة  أكرب  الجمركية  املنظومة  شهدت 
وذلك  الرئيس  السيد  عهد  يف  تطوير 
األجراءات  وتبسيط  وميكنة  بتحديث 
لتقليص زمن األفراج الجمريك وخفض 
 « تشغيل  واكتامل  ؛  السلع  تكلفة 
املوانئ  أكرب  يف   « الواحدة  النافذة 
والسامح  ؛  الجمهورية  مستوي  عيل 

الرياضيه  الــرتبــيــه  كليه  ــايض  ــري ال
وعضوا  مرشفا  االسكندريه   جامعة 
االستاذ الدكتور عز الدين حسيني جاد 
استاذ االداره الرياضيه وعميد كلية الرتبيه 
الرياضيه ونائب رئيس جامعة العريش 
 لشئون التعليم والطالب مناقشا وعضوا

الستار  عبد  رامز  دكتور  مساعد  استاذ 
العلوم  بكلية  مساعد  استاذ  حــامده 
جامعة  واالجتامعيه  والنفسيه  الرتبويه 

العريش مرشفا وعضوا

يف  االنسان  حقوق  ملجلس  كممثل 
لجنة الصحة يف مجلس النواب وكذلك 
التواصل  يف  العامة  الشخصية  دور 
لطرح  والصحفيني  الكتاب  كبار  مع 
القضايا التي تهم صحة مرص وككاتب 
ــرواد... الـ جيل  اىل  ينتمي   ومفكر 

دوام  ــي  ــمــن ــت ت تـــالتـــني  ومــــرص 
كل  يف  صــالح  للدكتور  التوفيق 
فيها  ــحــرك  ــت ي ــي  ــت ال ــاالت  ــجـ  املـ
التقدير  بكل  مرص  اطباء  نقابه  وايل 
لتكريم  به  تقوم  الــذي  ــدور  ال عيل 

املجيدين من الساده 

عن  ــراج  ــ واألف املسبق  بالتخليص 
البضائع بال معاينة عرب املسار األخرض 
لتتبع  ألكرتوين  نظام  أنشاء  يتم  حيث 
النهايئ  األفراج  مرحلة  حتي  البضائع 
ألكرتوين  نظام  أنشاء  أيضا  يتم  كام  ؛ 
للمعلومات املسبقة عن البضائع قبل 
املوانئ  التصدير إيل  شحنها من ميناء 

املرصية .
ومن هنا جاء نظام التسجيل الجمريك 
املسبق للشحنات ACI “ » ؛ حيث تم 
بدء التنفيذ األلزامي لهذا النظام بدءا 
من االول من يوليو لعام 2021 ؛ وهو 
نظام جمريك جديد يعتمد عيل إتاحة 
بيانات ومستندات الشحنة ( الفاتورة 
النهائية أو  التجارية وبوليصة الشحن 
ساعة   48 ب  الشحن  قبل   ( املبدئية 
عيل األقل لتتمكن الجهات املعنية من 
خالل  من  البالد  عيل  خطر  أي  رصد 
تضع  حيث  ؛  املخاطر  إدارة  نظام 
أولوية قصوي لضامن  الدولة املرصية 
البضائع  أمن مواطنيها وحاميتهم من 
مجهولة الهوية أو املصدر ؛ كام يهدف 
إيل التيسري عيل املستوردين ووكالئهم 
من املستخلصني الجمركيني ؛ واألفراج 
وصولها  قبل  للشحنات  املسبق 

 مناقشة رسالة دكتوراه للباحث عمرو حمدي صالح قطامش

 نقابه  اطباء مصر 
وتكريم الطبيب املثالي 

أهال بكم يف كوكب مصر الرقمي
املامرسات  عيل  والقضاء  للموانئ 
وتقليل  الدولية  بالتجارة  الــضــارة 
وأستخدام  البضائع  عيل  األفراج  زمن 

البيانات واملستندات األلكرتونية .
    ACID ــادات  ــه ش ــدد  ع بلغ  ــد  وق
املسبق  التسجيل  بنظام  والخاصة 
وبلغ  شهادة   5420 آيل  للشحنات 
األلكرتونية   الحسابات  عدد  إجاميل 
نحو 6799 حساب ألكرتوين ؛ وإجاميل 
األنتظار  ويف  الجديدة  الطلبات  عدد 
 2043 لنحو  املستندات  تقديم  لحني 
طلب ؛ حيث لن يتم السامح بدخول 
أي بضائع  يتم شحنها من الخارج إيل 
املوانئ البحرية املرصية إال من خالل 

التسجيل .
ويتم إدارج البيانات املسبقة للشحنات 
األسترياد  عمليات  يف  ــرشوع  ال قبل 
للشحنة  تعريف  رقم  عيل  والحصول 
البيانات  تقديم  يتم  ثم      ACID
الفاتورة  مثل  الشحنة  ومستندات 
أو  النهائية  الشحن  التجارية وبوليصة 
املرحلة  تأيت  ثم  الشحن  قبل  املبدئية 
التالية وهي أخطار املرصيني بالخارج 
مبواصفات  معهم  التعامل  يتم  الذي 
الشحن  وبوالص  األلكرتونية  الفواتري  بقلم المهندسة / رشا سالم

محافظة القاهرة

األقل  عيل  ساعة   48 ب  األلكرتونية 
للربط مع منظومة ( نافذة ) من خالل 
شبكات سالسل األمداد والتي تستخدم 
    block – chain تسمي  تكنولوجيا 
تقنية تسمح لشخص  وهي عبارة عن 
أو رشكة ما بنقل بيانات أو مستندات 
دون  ما  آخر  شخص  إيل  قيمة  ذات 

تدخل أو إيل وسيط ..
كيف  جميعا  ينظرون  الخلق  وقف 
أبني قواعد املجد وحدي وبناة األهرام 
عند  الكالم  كفوين  الدهر  سالف  يف 

التحدي
ــرشق             ــعــالء يف مــفــرق ال أنــا تــاج ال
يف  مجدي  إن  عقدي  فرائد  ــه  ودرات
أوليايت  مثل  له  من  عريق  األوليات 
األله ماميت التري  قدر  أن  أنا  ومجدي 
الرشق يرفع الرأس بعدي ما رماين رامي 
وراح سليام  من قديم عناية الله جندي 
زالت  ثم  وجارت  دولة عيل  بغت  كم 
وتلك عقبي التعدي أنني حرة كرست 
قيودي  رغم أنف العدا وقطعت قيدي
نفسها  عن  تتحدث  مرص  قصيدة  من 
رياض  ولحن  ابراهيم  حافظ  للشاعر 
ام  الــرشق  كوكب  وغناء  السنباطي 
سامل رشــا   / املهندسة  بقلم   كلثوم 

محافظة القاهرة
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وذلك  ــدم،  ال لتلوث  اإلنسان  يتعرض 
إىل جسمه  غريبة  أجسام  دخول  نتيجة 
واألطعمة  للهواء،  تنفسه  طريق  عن 
من  وغــريهــا  يتناولها،  التي  امللوثة 
الدم  ملوثات  ضمنها  ومن  الوسائل، 
اإلنسان  إصابة  تتسبب  والتي  البكترييا، 
بااللتهاب الرئوي، والتهاب السحايا، وقد 
وجد أن أكرث األفراد عرضة لإلصابة بهذه 
من  يعانون  الذين  األفراد  هم  البكترييا 
ضعف يف جهاز املناعة (مثل كبار السن 
السكري،  إىل مرىض  باإلضافة  واألطفال) 
ومرىض الرسطان. وتتمثل أعراض اإلصابة 
ببكترييا الدم املرافقة: الدوخة، وانخفاض 
معدل ضغط الدم، ورسعة دقات القلب، 

وسيتم التعرف يف هذا املقال عىل طرق 
بالنباتات. فمن هذه  عالج بكترييا الدم 
عالج  يف  استخدم  الذي  الثوم  النباتات 
من  به  يتميز  ملا  وذلك  البكترييا،  هذه 
عىل  تقيض  والتي  مطهرة،  خصائص 
والطفيليات،  والبكترييا،  الفريوسات، 
كام  املعدة،  جرثومة  ومنها  والجراثيم 
ومجرى  الجسم  تخليص  يف  يساهم  أنه 
عىل  الكبد  ويحفز  السموم،  من  الدم 
كام  الصفراء.  والعصارة  اإلنزميات  إفراز 
تنقية  عىل  يساعد  البقدونس  تناول  أن 
الدم من السموم وطردها خارج الجسم، 
وذلك ألنه يعترب مدراً طبيعياً للبول، كام 
السوائل  كمية  من  الجسم  يخلص  أنه 
الهندباء  أوراق  تستخدم  كام  الزائدة. 
يف عالج بكترييا الدم، وذلك ألنها تحفز 

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

عالج بكترييا الدم بالنباتات
يساهم  مام  والكبد،  البنكرياس  أداء 
والجراثيم  البكترييا  من  التخلص  يف 
والسموم من الدم والجهاز الهضمي، كام 
أن لها القدرة عىل القضاء عىل الجذور 
الحرة، وذلك الحتوائها عىل العديد من 
مضادات  من  عالية  ونسبة  املركبات، 
عىل  الكزبرة  نبات  ويحتوي  األكسدة. 
مستوياٍت عالية من عنرصي البوتاسيوم 
والزئبق، وغريها من املعادن التي تساعد 
البكترييا  من  وتطهريه  الدم  تنقية  عىل 
والسموم. كام يستخدم مسحوق جذور 
عالية  نسبة  عىل  يحتوي  الذي  الكركم 
بكترييا  عالج  يف  الكركمني  عنرص  من 
الدم، وذلك ألنه يساهم يف تطهري الدم 
ويخلصه من السموم، وله قدرة كبرية يف 

عالج مشاكل الجهاز الهضمي.
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من  السكرى  مرىض  يخىش  قد 
أية  حدوث  من  خوفا  تناول القهوة، 
تناولها  من  تصيبهم  قد  مضاعفات 
باستمرار عىل مدار اليوم، إال أن تقريرا 
 ،Dr healthbenefits موقع يف  نرش 
جامعة  عن  صادر  بحث  اىل  مستندا 
أظهرت  القهوة  أن  أوضح  هارفارد، 
تأثريًا إيجابيًا يف الحد من خطر اإلصابة 
عىل  السكري،  داء  من  الثاين  بالنوع 
وأظهرت  املاضية،  عاًما  العرشين  مدار 
يزيدون  الذين  أولئك  أن  إىل  النتيجة 
يقللون  قد  للقهوة  استهالكهم  من 
السكري  مبرض  اإلصابة  خطر  من 
أولئك  بينام   ،  %  11 إىل  تصل  بنسبة 
القهوة  استهالك  من  يقللون  الذين 
مبرض  لإلصابة  أعىل  مخاطر  لديهم 
.%  17 إىل  تصل  بنسبة   السكري 
التي  الصحية  الفوائد  أهم  يىل  وفيام 
 تعود ملرىض السكرى عند تناول القهوة:
الجسم تحمل  من    1.تزيد 

املتعلقة  للقهوة  الصحية  الفوائد   من 
عىل  القهوة  تناول  أن  السكري  مبرض 
تحمل  من  يزيد  قد  الطويل  املدى 
ألنها  السكري  مرض  تجاه  الجسم 
تؤثر  أن  ميكن  مواد  عىل  تحتوي 
واألنسولني. الجلوكوز  من  كل   عىل 

 إعالن
اإلصابة  من  الوقاية   .2
الثاىن النوع  من   بالسكرى 
أكرب  كمية  القهوة  تسبب   قد 

السبب  ولهذا   ، األنسولني  من 
للوقاية  القهوة  استخدام  ميكن 
.2 النوع  من  السكري  مرض   من 
الطاقة متنحك   .3  
مع  ترتافق  أعراض  بعض   هناك 
والنعاس،  الكسل  مثل  السكري  مرض 
الحاالت  هذه  تؤدي  أن  ميكن  والتى 
وتطور  الوزن  زيادة  يف  مشاكل  إىل 
ومتنحك   ،2 النوع  من  السكري  مرض 
وحرق  باألنشطة  للقيام  طاقة  القهوة 
الحرارية. السعرات  من   املزيد 
البوليفينول مبادة  غنية   .4  
عنارص  عىل  أيًضا  تحتوي   القهوة 
مثل  أخرى  عضوية  ومركبات  مغذية 
لبعض  وفًقا  تعترب  والتي  البوليفينول 
الوقاية من مرض  الدراسات ممتازة يف 
السكري واألمراض املزمنة األخرى مثل 

والرسطان. الدموية  واألوعية   القلب 
الدم يف  السكر  نسبة    5.خفض 
 الكافيني ليس املادة الوحيدة املوجودة 
مصدًرا  أيًضا  تعترب  لذا  القهوة،  يف 
البوتاسيوم  مثل  املعادن  لبعض  ممتازًا 
يف  يسهم  منهام  وكل  واملغنيسيوم، 
التخلص من الصوديوم الزائد يف مجرى 
الدم لتعزيز صحة القلب وكذلك مفيد 
الدم. يف  السكر  مستوى  خفض   يف 
 6. الوقاية من اإلصابة بالسكتة الدماغية
 السكتة الدماغية والنوبات القلبية من 
املضاعفات األخرى التي يعاين منها عادة 
يف  وتساعد  القهوة  السكري،  مرىض 
الدماغية  بالسكتة  اإلصابة  خطر  تقليل 
خطر  تقليل  ميكنك  أنه  املؤكد  فمن   ،

اإلصابة مبرض السكري أيًضا.

أجرتها جامعة  كشفت دراسة كبرية 
كينجز كوليدج لندن أن جرعتني من 
فعالية  أقل  تصبحان  كورونا  لقاح 
يف وقف عدوى الفريوس التاجى يف 
الباحثون  وحذر  أشهر،  ستة  غضون 
أعطوا  الذين  الربيطانيني  أن  من 
اللقاحات أوالً - مبا يف ذلك كبار السن 
الحامية  انخفاض  يشهدون  قد   -
دون  الشتاء  بحلول  فقط   %  50 إىل 
 الحصول عىل جرعات معززة للقاح.
مليون  أكرث من  الدراسة يف  ونظرت 
شخص تم تطعيمهم بالكامل، حيث 
العدوى  من  الحامية  انخفضت 

فايزر من  من لقاح  حقنتني  بعد 
يف   %  74 إىل  واحــد  شهر  يف   %  88
أشهر. ستة  إىل  خمسة   غضون 
أســرتازيــنــيــكــا،  لــلــقــاح  بالنسبة 
انخفضت الفعالية من 77 % إىل 67 
 % يف غضون أربعة إىل خمسة أشهر.
تضاؤل    كان  إذا  ما  الواضح  غري  من 
أيًضا  يعني  العدوى  ضد  املناعة 
من  حــاميــة  أقــل  ــاص  ــخ األش أن 
بكورونا. والوفاة  املستشفى   دخول 
وقال الربوفيسور تيم سبيكتور، العامل 
الرئييس وراء الدراسة، إن املستويات 
العالية من عدوى كورونا ستؤدي يف 

النهاية إىل املزيد من الوفيات، وحذر 
من أن الفعالية ميكن أن تنخفض إىل 
أقل من 50 % بحلول الشتاء، وحثت 
»بشكل  مًعا  العمل  عىل  بريطانيا 
املعززة. اللقاحات  بشأن   عاجل« 

اللجنة  تــوافــق  أن  املتوقع  مــن 
ىف  والتحصني  للتطعيم  املشرتكة 
الجرعات  عىل   (JCVI) بريطانيا 
نقص  مــن  يعانون  ملــن  املــعــززة 
املقبلة. ــع  ــي األســاب يف   املــنــاعــة 

عضو  فني،  آدم  الربوفيسور  وقــال 
اللجنة املشرتكة للتطعيم والتحصني 
املعززة  بالجرعات  يوصوا  لن  إنهم 
تظهر  حتى  األصحاء  للبالغني  للقاح 
الفوائد. عىل  األدلــة  من   املزيد 

اليوم  لربنامج  فني  الربوفيسور  قال 
أن  »اعتقد   :4 راديو يب يب يس  عىل 
هذه الدراسة تظهر بدايات انخفاض 
 6 مرور  بعد  كورونا  ضد  الحامية 
دراســات  لكن  اللقاح،  من  أشهر 
حامية  عىل  الحفاظ  تظهر  أخــرى 
الخطرية  املضاعفات  ضد  جيدة 

ودخول املستشفى بكورونا«.

دراسة بريطانية: انخفاض حماية لقاحات كورونا 
 خالل 6 أشهر والجرعات املعززة ضرورية

من غري أدوية وحرمان.. كيف تخسر وزنك 
بدون الريجيم وبطريقة آمنة؟

كيف تساعد القهوة فى الوقاية من 
مرض السكرى؟

إنقاص  يف  يساعدك  غذاىئ  نظام  اتباع 
الشعور  دون  قصري  وقــت  يف  ــوزن  ال
التحديات  من  يكون  قد  بالحرمان، 
خاصة  تحقيقها،  عليك  يصعب  التي 
يف  التحكم  يف  أزمة  تجدين  كنت  إذا 
الطعام. تجاه  امللحة  ورغبتك   شهيتك 

ــرش يف  ــ ــر نـ ــريـ ــقـ ــتـ وطـــبـــقـــا لـ
بعض  هناك   ،Healthline مـــوقـــع
تم  إذا  الــتــى  ــطــرق  وال اإلجــــراءات 
وزنك  خسارة  يف  تساعدك  اتباعها 
تــنــاول  ــن  م نفسك  ــان  ــرم ح دون 
تناولها. يف  ترغبني  التي   األطعمة 
 كيف تساعدك املاء يف إنقاص وزنك ؟

 يساعدك تناول املاء البارد عىل التخلص 
عملية  ويعزز  وحرقها  الدهون  من 
التمثيل الغذايئ، فتناول 500 مىل منها 

الحراراية  السعرات  حرق  من  يزيد 
دقيقة.  90 ملدة   %  30 إىل   24  بنسبة 
يساعد  محددة  مرشوبات  تناول  هل 
ــد؟ ــزائ ال ــوزن  ــ ال ــىل  ع التغلب   يف 

السحرية  املــرشوبــات  بعض   هناك 
بأمان  وزنــك  خسارة  يف  تسهم  التي 
مثل القرفة والحلبة فكل منهام مصدر 
والكالسيوم،  والحديد  لأللياف  جيد 
ــات  ــذه املــرشوب ــاول ه ــن ــإن ت ــذا ف ل
تعمل  ألنها  بالشبع  الشعور  مينحك 
بالدم،  السكر  مستويات  استقرار  عىل 
األنسولني  هــرمــون  يبقى  وبــالــتــاىل 
»الجوع«  هرمون  عليه  يطلق  الذى 
يــؤدى  مــام  طبيعية  مستويات  ىف 
. الطعام  تناول  ىف  الرغبة  عدم   إىل 

السكريات  ــاول  ــن ت ميكنك  كــيــف 
ــك؟ ــوزن ب ــاس  ــس امل دون  ــدة   املــفــي
تصنف  التي  األطعمة  بعض   هناك 
ــوى والــســكــريــات  ــحــل ــن ال ــا م ــه أن
ــدة  وزب الــداكــنــة  الشيكوالتة  مثل 
منهام  فــكــل  الـــســـوداىن،  الــفــول 
والدهون  والــربوتــني  غنى  باأللياف 
بالشبع  الشعور  متنحك  التى  الصحية 
. الطعام  تناول  ىف  رغبتك   وتخفض 
ــاء  ــامل هـــل يــســهــم االســـتـــحـــامم ب
الـــــوزن؟ إنـــقـــاص  يف  ــارد  ــ ــب ــ  ال
يسهم االستحامم البارد ىف خفض درجة 
التعرض  أن  ثبت  حيث  قليال،  الحرارة 
نشاط  يحفز  األقل  الحرارة  لدرجات 
عدد  من  يزيد  مام  البنية،  الدهون 

السعرات الحرارية التي تحرقها.

بقلم / عبد العزيز الغالي 

الكثريون  حــاول  جداولقد  مميز 
تقليدها ولكنهم مل يفلحوا ومل تسلم 
وحني  وكيدهن  النساء  اذي  من 
اخبأها  ملنزيل  ليال  معي  اصطحبها 
بنفيس  اختيل  ريثام  امــني  مبكان 
فاكتشف  لــوحــدي  بها  الستمتع 
قامت  قد  زوجتي  ان  الصباح  يف 
عليها  وهجمت  وسبقتني  مبكره 
ماشاء  منها  وقضمت  رشسه  هجمه 
ايه... قال بتحبها  لها ان تقضم قال 
يف  ياناس  معقول  فيها!..  وبتموت 
بيحب(رضته)؟  دول  اليومني   حد 
احيك لكم الحكايه بالتفصيل علشان 
فرنسا  عارفني  انتم  طبعا  تعزروين 
يف  الفرنيس  الشعب  اناقه  وعارفني 

وتفوقه  ومرشبه  ومطعمه  ملبسه 
يف صناعه االجبان بالذات وملا سالوا 
االشهر(شارل  فرنسا  رئيس  مــره 
فرنسا  تحكم  كــيــف  ديــجــول) 
تحكم  ان  الصعب  من  قــال(انــه 
من  اكرث  يتذرق  ان  يستطيع  شعبا 
يف  االجبان)  من  وصنف  نوع   300
اشاره دبلوماسيه وذكيه ملا تستطيع 
االجــبــان مــن  فرنسا  تنتجه   ان 

السيده  نرجع مرجوعنا ملعشوقتي( 
فرنسا  ــدن  م احـــدي  يف  حـــرشه) 
تصنيع  يتم  وتسمي(ريكفورد)كان 
هذه  يف  لكنهم  املختلفه  االجبان 
من  نــوع  يصنعون  كانوا  املدينه 
ولكن  حليب  اي  من  ليس  الجنب 

وظهرت  الشاه(النعاج)  حليب  من 
االزرق  العفن  من  عالمات  عليه 
ال(بنسليوم) انه  عرفوا  وبتحليله 

وهو فطر نافع يعمل كمضاد حيوي 
بالجسم  الضاره  البكترييا  يحارب 
تساعد  فهي  اخــري  فوائد  لها  بل 
العطام  وتقوي  ــوزن  ال خساره  يف 
الجسم  عضالت  بناء  يف  وتساعد 
القلب  بامراض  االصابه  من  وتقي 
(السيلوليت)  تكوين  من  ومتنع 
ومتــنــع ظهور  ــان  ــن االس وتــســوس 
املفاصل... والتهاب  النقرس   مرض 

كباقي  تناولها  يف  االمر  بقترص  وال 
وطــرق  طقوس  لها  بــل  ــان  االجــب
عديده....مش بقول لكم(ليييييدي)

انا اعشق )ليدي(

البرش!  ليست(سيده)من   ولكنها 
انها من الحرشات ( lady bird)ولقد 

غريها  مع  العشق  امــارس  جربت 
ولكن رسعان مااعود لحبها وعشقها 
وطعمها  فمذاقها  وليونتها  لطراوتها 
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األمم املتحدة تؤكد دعمها إلجراء االنتخابات 
العراقية املقررة يف أكتوبر املقبل
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املبادرات  من  واحدة  كتاب«  »ثقافتك 
تطلقها  التى  الثقافية  واملــرشوعــات 
وزارة الثقافة، لتحقيق العدالة الثقافية، 
املستهدف،  الجمهور  إىل  والــوصــول 
عىل  وتــأكــيــًدا  املــحــرومــة،  والفئات 
الدكتورة  الثقافة  ــرة  وزي توجيهات 
إىل  الثقافة  بوصل  الدايم،  عبد  إيناس 
موقعهم. كان  أيا  املجتمع  فئات   كل 

تلك  من  ــدة  واح كتاب«  و«ثقافتك 
وزارة  أطلقتها  التى  الهامة  املبادرات 
الثقافة، ممثلة ىف الهيئة املرصية العامة 
إطالقها  تم  التى  واملــبــادرة  للكتاب، 
الكتاب،  ملعرض   52 الـ  الــدورة  خالل 
النرش،  دور  من  العناوين  مئات  تضم 
نارشاً،   11 بواقع  ــوزارة،  ال وقطاعات 
الكتاب 20  فيها سعر  يتجاوز  والتي ال 
ورواد  املواطنني  لحث  وذلك  جنيهاً؛ 
الكتب وتشجيعهم  اقتناء  املعرض عىل 

حلمك«،  »ابدأ  مبادرة  مبادرة  ضمن 
لقصور  العامة  الهيئة  تنفذها  التى 
وزيــرة  وافقت  قد  كانت  الثقافة، 
الثقافة عىل عودة إصدار مجلة »أبيض 
ضمن  السينام،  ىف  املتخصصة  وأسود« 
إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، 
الفنان  تحريرها  رئاسة  يتوىل  أن  عىل 
السينام. قرص  مدير  املنعم،  عبد   تامر 
رئيس  عطوة،  هشام  املخرج  وكشف  
الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن مجلة 
»أبيض وأسود« تعود ىف شكلها الجديد 
االتفاق  تم  وقد  املقبل،  سبتمرب  أول 
بها  للكتابة  والكتاب  النقاد  كبار  مع 
والناقد  الشناوي  طارق  الناقد  منهم 

عديل  نادر  والناقد  الرازق  عبد  رامي 
 والصحفي الكبري سمري الجمل وغريهم.
املنعم،  عبد  تامر  الفنان  طالب  وقد 
إيناس  الدكتورة  من  شهور  عدة  منذ 
باملوافقة  الثقافة،   وزيرة  الدايم  عبد 
»أبيض  مجلة   إصــدار  إعــادة  عىل 
عهد  يف  أســســت  الــتــي  وأســــود«، 
الدكتور أحمد نوار رئيس هيئة قصور 
تحريرها،  إدارة  يرتأس  وكان  الثقافة، 
الفني. بالنقد  تهتم  كانت   والتي 
الدكتورة  من  املنعم«  »عبد  وطالب 
الثقافة،  ــرة  وزي الدايم  عبد  إيناس 
إصدار  إعــادة  بشأن  قــرارا  تصدر  أن 
شكل  يف  ولو  جديد  من  املجلة،  هذه 

 تعرف على تفاصيل عودة إصدار مجلة »أبيض وأسود« بعد توقفها لسنوات

»ثقافتك كتابك« هيئة الكتاب بني نشر 
ويــلــيــام  الوعى بالكتاب وتحقيق العدالة الثقافية ســجــل   1829 ســنــة  ىف 

الكاتبة  ــة  اآلل ــرتاع  اخ ــراءة  ب بــريت 
هذا  وىف  املــتــحــدة،  ــات  ــوالي ال ىف 
قصته. عــىل  نــتــعــرف  ــتــقــريــر   ال

علينا أن نعرف أن تاريخ اآللة الكاتبة 
قام  1575م  عام  ففى  جــًدا،  طويل 
اإليطاىل فرانشيسكو رامبازيتو بابتكار 

أول آلة تقوم  بطباعة النصوص عىل 
ىف  يعمل  الشخص  هذا  كان  الورق، 
مطبعة، لكن جهاز الطباعة الخاص به 
كان يختلف عن اآللة الكاتبة التى تم 
قال  التاسع عرش،  القرن  ىف  ابتكارها 
 املؤرخون إن آلته تعترب أول آلة كتابة.
ىف عام 1714م، حصل املخرتع هرنى 

عىل القراءة، كام تتضمن املبادرة تنظيم 
عدد من األنشطة االفرتاضية من خالل 
باملعرض. الخاصة  اإللكرتونية   املنصة 

منذ  كبريًا  نجاحا  املــبــادرة  وحققت 
الثانية  الــدورة  ىف  وخصوصا  إطالقها 
القاهرة  مــعــرض  مــن  والخمسني، 
رفع  من  متثله  ملا  للكتاب،  ــدوىل  ال
الظالمية،  األفكار  ومواجهة  الوعى 
الثقافية،  العدالة  مبدأ  وتحقيق 
املرصى  املواطن  إىل  الكتاب  ووصول 
الوعى  لرفع  وموقعه،  مكانه  كان  أيا 
ونرش  الظالمية،  األفــكــار  ومواجهة 
املواطنني. بــني  والتنوير   املعرفة، 

حققته  ــذى  ال الكبري  النجاح  وبعد 
حاليا  الكتاب  هيئة  تعمل  املبادرة 
عىل وضع خطة ملجموعة من معارض 
من  املختلفة  مرص  أقاليم  ىف  الكتب 
أن  املقرر  ومن  الجنوب،  إىل  الشامل 

ميل عىل براءة اخرتاع آلة كاتبة، وىف 
عام 1802م اخرتع اإليطاىل أجوستينو 
املكفوفة  ألخته  كاتبة  آلة  فانتوىن 
باخرتاع  تورى  بيليجرينو  قام   كام 
 آلة كاتبة خاصة به ىف عام 1808م.

املخرتع  حصل  1829م  ــام  ع وىف 
براءة اخرتاع  وليام أوسنت بريت عىل 
اآللة  اسم  عليها  وأطلق  كاتبة،  آللة 
كان   ،(Typographer) الكاتبة 
وقام  خشبى  كصندوق  تصميمها 
للقيام  دوارة  رافعات  باستخدام 
ــورق.  الـ عــىل  ــحــروف  ال  بطباعة 
ىف عام 1855م اخرتع املخرتع اإليطاىل 
صغرية  كتابة  آلة  رافيزا  جوزيبى 
ىف  سنوات  عرش  مرور  بعد  الحجم، 
أمريىك  شخص  وابتكر  1865م،  عام 
أطلق  كتابة  آلة  برات  جون  يدعى 
واستمر   (Pterotype) اسم  عليها 

األمر.

»مشاهد  املجلة  موضوع  ويتناول 
كام  ــة«،  ــرصي امل السينام  يف  النيل 
الكاتب  عــن  خــاص  ملف  يــوجــد 
العديد  إىل  باإلضافة  حامد،  وحيد 
السينامئية،  النقدية  الدراسات  من 
واملتخصصني. الــنــقــاد  مــن   لــعــدد 
عدد  يف  املجلة،  تناولت  قد  وكانت 
سابق لها، ملفني األول بعنوان »الحراك 
والتأثر«،  التأثري  والسينام  السيايس 
يضمنا كتابات للنقاد محمد بدر الدين 
عن سينام االنفتاح، وسمري الجمل عن 
صورة البطل يف السينام الثورية، ورفيق 
وأهم  الفرنسية  الثورة  عن  الصبان 

األعامل السينامئية حولها، كام يشارك 
أسامه  عام  نقدي  مبقال  رياض  عمر 
بالصور  فيه  يتناول  امليدان  بسينام 
أهم األفالم القصرية التي صورت اليف 
وكذا  الثورة  أثناء  التحرير  ميدان  من 
األفالم التي أنتجت يف السويس وبعض 
تصوًرا  امللف  يضم  كام  املحافظات، 
قصصيًا يف إطار يشبه السيناريو بعنوان 
وثــورة). مشاهد  خمسة   (ديلفرى.. 

ويضم العدد كذلك قراءة نقدية للناقد 
فرايتى  مجلة  عن  نقال  فايق  أحمد 
األمريكية يف نسختها العربية عن فيلم 

(كف القمر) للمخرج خالد يوسف.

اآللة الكاتبة.. تعرف على سلسلة املخرتعني 
 الستخدام املاكينة بدال من القلم

كتابة  مجال  أن  إىل  نظرًا  فنية،  نرشة 
نادر. اآلونة  هذه  يف  السيناميئ   النقد 

ويصدر العديد الجديد من املجلة، يف 
األســواق،  يف  طرحه  ويتم  سبتمرب،   1

يشارك فيها كل قطاعات وزارة الثقافة، 
وال  الخاصة،  النرش  دور  جانب  إىل 
 يتخطى سعر الكتاب فيها الـ20 جنيها.
الحاىل  الوقت  ىف  التنسيق  ويجرى 
إقامة  مواعيد  لتحديد  املحافظني  مع 
املعارض ىف املحافظات، والتى من املقرر 
املقبل. يناير  حتى  اآلن  من  تطلق   أن 
من  جانبا  الكتاب  هيئة  وتخصص 
القدمية  الكتب  يضم  معروضاتها 
بأسعار  وتباع  الهيئة  عن  الــصــادرة 
تقدم  أن  أيضا  املقرر  ومن  مخفضة، 
املبادرة تخفيضات يف جناح هيئة قصور 
الصادرة  الكتب  عىل  باملعرض  الثقافة، 
العامة  الهيئة  سالسل  مختلف  عن 
إصــدارات  أن  خاصة  الثقافة،  لقصور 
الكتب  أكرث  من  تعد  الثقافة  قصور 
لنرش  والهادفة  الدولة  من  املدعومة 

ثقافة القراءة واالطالع.

تتمه ص   2
عىل  األممية  املسؤولة  وشددت 
ليست  االنتخابات  مقاطعة  أن 
إن  »بالسخارت«  وقالت  الحل، 
املقاطعة ليست اسرتاتيجية فعالة، 
حل،  أى  تحقيق  ىف  تسهم  ولن 
ىف  قدما  املىض  بأهمية  مطالبة 
ودعت  االنتخابية،  العملية  إجراء 
عدم  إىل  السياسيني  املرشحني 
والعمل  العراقي،  الشعب  خذالن 

عن  النظر  بغض  خدمتهم-  عىل 
أو  معتقداتهم  أو  خلفياتهم 
قناعاتهم. أو  آرائهم  أو   أديانهم 

  
نائب  فتاح،  رسهد  قال  بدوره، 
األمم  لدى  الدائم  العراق  مندوب 
تعمل  بالده  حكومة  إن  املتحدة، 
سبيل  ىف  إمكانياتها«  »بأقىص 

إلجراء  الالزمة  التحضريات  إجراء 
ونزيهة«  حرة  مبكرة،  »انتخابات 
ومكافحة  األمن  عىل  والحفاظ 
كوفيد-19  وجائحة  اإلرهاب 
اإلصالحات  وتحقيق  والفساد 
أن  موضحاً  امللحة،  االقتصادية 
تشكيلها،  ومنذ  الحالية،  الحكومة 
مع  الثقة  تعزيز  مسألة  اعتربت 

الشعب العراقى أولوية
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تفاصيل جديدة عن حرب الكالم بني عمالقى 
برنامج  التكنولوجيا إيلون ماسك وجيف بيزوس مؤخرًا  آب  واتس  قدمت 

لتطبيق  التجريبي  االخــتــبــار 
الرشكة  واتس آب Web، وبدأت 
مراسلة  ميزة  اختبار  يف  اآلن 
فعل  ردود  تسمى  ــدة  ــدي ج
الرسائل، ووفًقا لتقرير صادر عن 
WABetaInfo ، يقوم واتس آب 
الرسائل  فعل  رد  ميزة  بتطوير 
من  املستخدمني  ستمكن  التي 
رمز  باستخدام  نص  عىل  ــرد  ال
امليزة  هذه  أن  ويُعتقد  تعبريي، 
أكرث  التجربة  ستجعل  الجديدة 
آب. واتس  ملستخدمي   بساطة 
ميزة  ليست  ــذه  ه تعد  فيام 
العديد  ألن  األوىل  آب  ــس  وات

االستخدام  يعد Google Fit سهل 
و أندرويد  من  كل  عىل  ومتوفر 

املعلومات  يجمع  ــو  وه  ،iOS
ــتــي  األخــرى ال من التطبيقات 
تتبع  وأجــهــزة  الصحة  عىل  تركز 
نظرة  مينحك  مام  البدنية،  اللياقة 
البدنية  اللياقة  أنشطة  عىل  عامة 
وال  واألسبوعية،  اليومية  والنوم 
الستخدام  ذكية  ساعة  إىل  تحتاج 
من  الــرغــم  عــىل   ،Google Fit
فستضيف  بذلك  قمت  إذا  أنــك 
بدالً  تلقائيًا  التطبيق  إىل  متارين 
بنفسك. إدخالها  إىل  االضطرار   من 
Google Fit؟ ــو  ــ ه ــا  ــ  م

 business« موقع  ذكــره  ملا  وفقا 
 Google Fit يعد   »insider
اللياقة  لتتبع  عن تطبيق  عبارة 
و أندرويد  ألجهزة  البدنية متاح 

ليكون مبثابة  أنه مصمم  iOS، كام 
عىل  ملساعدتك  افــرتايض  ــدرب  م
تحقيق حياة أكرث صحة ونشاطًا، ويف 
القلب،  نقاط  ربح  التطبيق، ميكنك 

تعبرييًا  ماسك رمزًا  شارك إيلون 
ضاحًكا رًدا عىل تغريدة تشري إىل أن 
بيزوس  لجيف   Blue Origin رشكة 
فكرة SpaceX مبركبتها  نسخت 
 ،Project Jarvis الفضائية 
املــرشوع  هــذا  عــن  الكشف  ــم  وت
مصمم  ــو  وهـ املــــاىض،  الــشــهــر 
قابل  أوليًا لصاروخ  منوذًجا  ليكون 
 New االستخدام بالكامل  إلعــادة 
عموديًا،  يهبط  والــذى   ،Glenn
.SpaceX›s Starship مركبة   مثل 
»ديىل  صحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا 
مستخدم  شــارك  الربيطانية  ميل« 
تويرت صورة لخزانات النموذج األوىل 
 ،Blue Origin Texas منشأة  ىف 

»مرحبًا  التوضيحية  التسمية  مع 
عملك«. نسخ  ميكنني  هل   إيلون، 
التنفيذي  ــيــس  ــرئ ال ــذا  هـ دفـــع 
برمزين  لــلــرد   SpaceX لــرشكــة 
إىل  ــريًا  ــش م ضــاحــكــني،  تعبرييني 
 Blue أن  اقــرتاح  عىل  يوافق  أنــه 
.SpaceX ينسخ  ــان  ك  Origin 
كانت أصدرت Blue Origin سلسلة 
أن  تدعى  التى  البيانية  الرسوم  من 
 SpaceX القمر  عىل  الهبوط  مركبة 
كانت غري آمنة، وذلك بعد أن منحت 
لرشكة  الوحيد  العقد  ناسا  وكالة 
بدالً من رشكات متعددة.  ،SpaceX 
ــنــني من  ــني اث ــالف ب ــخ ــود ال ــع وي
عام  إىل  الــعــامل  يف  الــرجــال  أغنى 

خالف  هناك  كــان  عندما   ،2004
الفضائية،  طــمــوحــاتــهــم  حـــول 
الحني. ذلــك  منذ  ببطء   واشتعل 

أسس بيزوس Blue Origin يف عام 
 SpaceX 2000، وأسس ماسك رشكة
يف عام 2002، وكالهام لبناء صواريخ 
ووصل  االستخدام،  ــادة  إلع قابلة 
العداء حًقا إىل ذروته يف عام 2013، 
عندما قاد جيف بيزوس حملة ملنع 
الحرصي  االستخدام  من   SpaceX
هذا  استمر  ثم  ناسا،  إطالق  ملنصة 
كل  مع  يتصاعد  كان  الذى  العداء 
حتى  الثناىئ  فيها  يتسابق  خطوة 
فقط    SpaceX مع  ناسا  عقد  أزمة 

.Blue Origin واالستغناء عن

األخرى  الشائعة  التطبيقات  من 
 Facebook Messenger مثل 
و  Twitterو  Instagram و 

أيًضا نفس  Signal وغريها تقدم 
 WABetaInfo امليزة، كام ذكرت
املــيــزة  هــــذه  ــر  ــوف ــت ــت س  ،
القادم  التحديث  يف  الجديدة 
التجريبية. النسخة   ملختربي 

 Instagram DM مثل  ومتاًما 
واتس  مستخدمو  سيتمكن   ،
فعل  ردود  إضافة  من  أيًضا  آب 
emoji عىل الرسائل الفردية بعد 
للصورة  ووفًقا  امليزة،  هذه  طرح 
 ،  WABetaInfo شاركها  التي 
سيتعني عىل املستخدمني تحديث 

من  إصدار  أحدث  إىل  تطبيقهم 
أجل رؤية ردود الفعل، وإذا تفاعل 
املستخدم مع رسالة معينة وكان 
إصداًرا  يستخدم  اآلخر  الشخص 
فسيتلقى  التطبيق،  من  أقــدم 
التطبيق. بتحديث  تطالبه   رسالة 

واتس  قدم  األخــرية،  اآلونــة  ويف 
آب  لـواتس  تجريبي  برنامج  آب 
 WABetaInfo لـ  ووفًقا   ،Web
، يقوم واتس آب بإطالق برنامج 
 ،Web آب  لواتس  عام  تجريبي 
وهذا يعني أن مستخدمي واتس 
من  اآلن  سيتمكنون   Web آب 
القادمة  الجديدة  امليزات  اختبار 

إىل التطبيق.

لدقائق. والتحرك  األميال،   وقطع 
عدد  أيًضا  الرئيسية  الصفحة  تُظهر 
أهدافك  فيها  حققت  التي  املرات 
املاضية،  السبعة  األيام  يف  اليومية 
األسبوعي،  هدفك  نحو  وتقدمك 
لديك  ــان  ك إذا  الــنــوم  وبــيــانــات 
 تطبيق أو جهاز متصل بتتبع النوم.

املجلة
تعرض عالمة التبويب هذه األنشطة 
التي ميكنك إضافتها يدويًا باستخدام 
رمز عالمة الجمع + يف الركن األمين 
أيًضا  ويتم  الشاشة،  من  السفيل 
بواسطة  تلقائيًا  األنشطة  إضافة 
األجهزة املتصلة (مثل Wear OS أو 

Apple Watch) والتطبيقات.
امللف الشخيص

»املــلــف  ــويــب  ــب ــت ال ــة  ــالم ع ىف 
أهداف  تغيري  ميكنك  الشخيص«، 
نشاطك (الخطوات ونقاط القلب)، 
النوم،  لوقت  زمني  جدول  وتعيني 
وإضافة أو تغيري املعلومات املتعلقة 

بوزنك وطولك.

إنشاؤه  تــم  نشاط  ــدف  ه ــو  وه
بواسطة Google Fit بالتعاون مع 
جمعية القلب األمريكية، من خالل 
مكثفة. إىل  معتدلة  أنشطة   إكامل 
ويقدم التطبيق أيًضا نصائح عملية 
وأهداف  اليومي  النشاط  لتحقيق 
لقياس  استخدامه  وميكنك  النوم، 
استخدام  ميكن  كام  تقدمك،  وتتبع 
تطبيقات  ــع  م  Google Fit
األخــرى. البدنية  اللياقة   وأجهزة 
Google Fit ــداد  ــ إع  كيفية 

 Google Fit 1. قم بتنزيل تطبيق
.iOS أو  أندرويد  التشغيل   لنظام 

إىل  ــول  ــدخ ال بتسجيل  ــم  ق  .2
ــاص بــك. ــخ ــل ال ــوج ــاب ج ــس  ح

 Google Fit بتوصيل  قــم   .3
خالل  مــن   Apple Health بـــ 
 Connect to Apple الضغط عىل
اختياريا. ــر  األم وهــذا   ،Health 

»الـــســـامح  عـــىل  ــغـــط  اضـ  .4
دفــع  لتمكني  ــارات«  ــطـ ــاإلخـ بـ
بــأهــداف  املتعلقة  اإلشــعــارات 

واتس آب تختر ميزة »ردود فعل 
الرسائل«

واألسبوعية. اليومية   نشاطك 
اليومي  نشاطك  أهــداف  حدد   .5
التايل  عــىل  الضغط  ــالل  خ مــن 
اضغط  املنبثقة،  ــذة  ــاف ــن ال يف 
ألسلوب  األنسب  الخيار  لتحديد 
تحديد  ــوق  ف واضــغــط  حياتك، 
ــارك. ــي ــداف لــتــأكــيــد اخــت ــ  األهـ

Google Fit استخدام   كيفية 
عىل   Google Fit تطبيق  يحتوى 
الصفحة  رئيسية:  أقــســام  ثالثة 
الشخيص،  وامللف  واملجلة  الرئيسية 
منها: كل  استخدام  كيفية   وإليك 
ــيـــة ــيـــسـ ــرئـ  الـــصـــفـــحـــة الـ

يومك  هــي  الرئيسية  الضفحة 

وأسبوعك يف ملحة، مع العدد اليومي 
والخطوات  املكتسبة  القلب  لنقاط 
تحقق  عندما  األعــىل،  يف  املكتملة 
ستكتمل  ــيــومــيــة،  ال أهـــدافـــك 
»نقاط  وأســفــل  الــدائــرتــني،  كلتا 
مبارشة،  و«خــطــواتــك«  القلب« 
الحرارية،  السعرات  حــرق  يتم 

تعملها إزاى.. كيفية استخدام Google Fit لتتبع اللياقة البدنية ومراقبة صحتك
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مصرع معلمة باملعاش اختل توازنها 
 وسقطت من شرفة منزلها فى الشرقية

السجن 5 سنوات ملتهمني خطفا طفال لطلب فدية 
 من أسرته فى املنصورة

قــضــت مــحــكــمــة جــنــايــات 
املنصورة، الدائرة الرابعة، اليوم 
 5 املشدد  بالسجن  األربعاء، 
خطفا  شخصني  عىل  سنوات 
التابعة  بلجاي  قرية  من  طفال 
أيام   9 ملدة  املنصورة،  ملركز 
ــل ســيــارة نقل  ــذوه داخ وأخـ
لهوه  أثناء  مغلق  صندوق  بها 
أمام منزله بالقرية، ونقلوه إىل 
محافظة املنوفية ملساومة أهل 
 الطفل عىل دفع فدية لتحريره. 
املستشار  برئاسة  الحكم  صدر 
رئيس  املـــري،  ــن  ــدي ال بــهــاء 
من  كل  وعضوية  املحكمة، 

لطفي  أحــمــد  املستشارين 
السامدوين،  وسعيد  حسانني، 
وسكرتارية  الرشنويب،  ومحمد 
محمود  محمد،  جامل  محمد 
يف  وذلك  ــرازق،  ال عبد  محمد 
لسنة   13303 رقــم  القضية 
املنصورة،  مركز  جنايات   2021
لسنة   1156 برقم  واملقيدة 
املنصورة. جنوب  كىل   2021 
مبعاقبة  املحكمة  وحكمت 
 5 املشدد  بالسجن  شخصني 
ش.  أ.  حمدي  وهام:  سنوات، 
مراتب،  صنايعي  سنة   42
ــرة  دائ بلجاي  قرية  ومقيم 

املركز وله محل إقامة يف قرية 
الباجور  مركز  جــروان  »زاويــة 
ونجل  املــنــوفــيــة،  مبحافظة 
سنة   34 خ. ص.  هاين  شقيقته 
العرب  يب  قرية  ومقيم  سائق، 
املنوفية،  الباجور – مبحافظة   -
يونيو   15 يوم  يف  ألنهام  وذلك 
م  متويل  الطفل  خطفا   ،2021
م  ، 6 سنوات، حال لهوه بأحد 
املجاورة  الجانبية  الــشــوارع 
»بلجاي«. قرية  يف   ملسكنه 
ومتكن فريق البحث بتوجيهات 
اللواء عالء الدين سليم، مساعد 
األمن  لقطاع  الداخلية  وزيــر 

مرصعها،  باملعاش  ُمدرسة  لقيت 
اختل  بعدما  األربعاء؛  اليوم 
توازنها وسقطت من رشفة الطابق 
رشطة  مركز  بدائرة  مبسكنها  الثاىن 
الرشقية. مبحافظة   اإلبراهيمية 
محمد  اللواء  بتلقي  كانت  البداية 
مدير  الداخلية  وزير  مساعد  وايل، 
اللواء  من  إخطاًرا  الرشقية،  أمن 
املباحث  مدير  رؤوف،  عمرو 
مبرصع  بالغ  بورود  يفيد  الجنائية، 
علو  من  سقوطها  إثر  سيدة 

الطمبويل،  ماكينة  شارع  بناحية 
اإلبراهيمية. رشطة  مركز   بدائرة 

مرصع  تبني  والفحص،  وباالنتقال 
 61 أرزاق،  تُدعى  باملعاش  ُمدرسة 
سقطت  باملعاش،  ُمدرسة  سنة، 
إثر اختالل  الثاين  الطابق  من رشفة 
إىل  الجثة  نقل  جرى  فيام  توازنها، 
اإلبراهيمية  مستشفى  مرشحة 
املحرض  ذلك  عن  وتحرر  املركزي، 
العامة  النيابة  وأخطرت  الالزم، 

ملبارشة التحقيقات.

»قتل خطأ«.. تفاصيل مصرع ربة منزل وابنتها تحت 
 عجالت حفار فى البدرشني

العامة  النيابة  تحقيقات  كشفت 
مرصع  تفاصيل  الجيزة  بجنوب 
صدمها  بعدما  وابنتها  منزل  ربة 
حفار مبنطقة البدرشني، حيث تبني 
ألحدى  تابع  حفار  قيام  أثناء  أنه 

ىف  إصالحات  بأعامل  الرشكات 
املتوفاة  مرور  تصادف  الشارع؛ 
وابنتها، فصدمهام الحفار عن طريق 
إصابتهام. عن  أسفر  مام   الخطأ، 

أنه  التحقيقات،  وتابعت 

غموض  كشف  مــن  ــام،  ــع ال
املتهم  أن  وتبني  ــادث،  ــح ال
شقيقته  نجل  مع  اتفق  األول 
عليه  املجني  اختطاف  عيل 
أهله إلطالق رساحه  ومساومة 
له  األخري  وحرض  ذلك،  عقب 
قيادته  بالسيارة  الواقعة  يوم 
ربع نقل بصندوق مغلق، بعد 
أن قام األول باستدراج املجني 
متاخمة  زراعية  مبنطقة  عليه 
ملسكنه، وقاما باصطحابه داخل 
به  وتوجه  السيارة  صندوق 
األخري بالسيارة قيادته إىل محل 
إقامته وإخفائه مبسكنه بالقرية 
أهليته  مساومة  لحني  سكنه 
 لدفع مبلغ دية إلطالق رساحه.

أمكن  اإلجراءات  تقنني  وعقب 
اعرتف  ومبواجهته  األول  ضبط 
تم  حيث  الواقعة،  بارتكاب 
وفرع  تنسيقا  مبأمورية  الدفع 
البحث  وإدارة  العام  األمــن 
وتم  املنوفية  بأمن  الجنايئ 
وتحرير  مبسكنه  األخري  ضبط 
وعدم  سالمته  وتبني  الطفل 
أمكن  كام  به  إصابات  وجود 
يف  املستخدمة  السيارة  ضبط 

ارتكاب الواقعة.

وابنتها  املتوفاة  نقل  تم 
محاولة  ىف  املستشفى  إىل 
الحياة. فارقا  أنهام  إال   إلسعافهام؛ 

واستدعت جهات التحقيق مسئوىل 

املسئولني  واملرشفني  الحفر  أعامل 
حول  أقوالهم  لسامع  املوقع؛  عن 
القتل  تهمة  ووجهت  الواقعة؛ 
قرار  وأصدر  الحفار  لعامل  الخطأ 
 بحبسه 4 أيام عىل ذمة التحقيقات.

البدرشني،  رشطة  مركز  تلقى 
يفيد  بالغا  الجيزة،  أمن  مبديرية 
يف  وابنتها  منزل  ربة  مرصع 
رجال  انتقل  مرروي،  حادث 
إلجراء  الواقعة  محل  إىل  املباحث 
خاص  حفار  أن  وتبني  التحريات، 
الضحية  صدم  الرشكات  بإحدى 
بالشارع، مام  أثناء سريهام  وابنتها 
الحال. يف  مرصعهام  عن   أسفر 

وحرر  الحفار،  سائق  ضبط  تم 
النيابة  وأخطرت  بالواقعة،  محرض 

للتحقيق.

 اسال مستشارك  
القانوين

يف  القانوين  الترصف  ايه 
بيت  من  هربت  واحده 
زوجها الفجر وكان يف راجل 
انتطارها  يف  عربيه  راكب 
ذلك عي  يدل  فيديو   ويف 

حسن  االستاذ  فيجيب 
قطامش املستشار
القانوين بالتايل :-

او  ترك  حال  ىف  قانونا  
منزل  من  الزوجه  هروب 
عن  واالمتناع  الزوجية 
سبب  دون  زوجها  طاعة 
الحالة  تلك  ىف  وجيه 
تحرير   الزوج  يستطيع 
الرشطة  بقسم  محرضا 

جاء الينا هذا السؤال من احد 
متابعي املوقع !!!!

مستشارك القانوني
حسين قطامش / المحامي

برك او هروب الزوجة منزل 
التى متت  الزوجية والكيفيه 
إنذار  بإرسال  ثم  ومن  بها 
بالطاعة محرض   يد   عى 

مع تحيات
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وزير الشباب والرياضة يزور 
 »مؤمن زكريا« يف منزله

مجلس الرتسانة يهنئ الزمالك بالدوري العام 

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

صبحي  أرشف  الدكتور  قام 
،مساء  والرياضة  الشباب  وزير 
الالعب  بزيارة  األربعاء،  اليوم 
النادى  العب  زكريا  مؤمن 
عىل  لالطمئنان  منزله؛  يف  األهىل 
كافة  وتوافر   الصحية،  حالته 
له. الالزمة  الطبية   اإلجراءات 

والرياضة  الشباب  وزير  لفت 
الدورية  املتابعة  عىل  حرصه  إىل 
»مؤمن  لالعب  الصحية  للحالة 
اتخاذ  من  والتأكد   زكريا«، 
 اإلجراءات الطبية، وتنفيذ الربنامج 
وجه،  أكمل  عىل  لالعب  العالجي 
النادى  إدارة  مع  املتابعة  وكذا 
األهيل بشأن توافر كافة احتياجات 
 الالعب ومتطلباته املالية والعالجية.

خالص  عن  الرياضة  وزير  أعرب 
بالشفاء  زكريا«  »مؤمن  لـ  متنياته 
األزمة  تلك  وتخطي  العاجل، 

الرتسانة  نادي  إدارة  مجلس  وجه 
برئاسة النائب طارق سعيد حسانني 
نادي  عقبه  ميت  يف  لجاره  التهنئة 
برئاسة  إدارته  ومجلس  الزمالك 
فني  وجهاز  لبيب  حسني  الكابنت 
التتويج  بعد  وجامهري  والعبني 
املوسم. هذا  الدوري   بلقب 

وتحٍد،  وإرصار  بعزمية  املرضية 
بعد  للمالعب  أخري  مرة  والعودة 
املساندة  إىل  مشرياً  الشفاء،  متام 
والدعم الذى تقدمه وزارة الشباب 
الرياضيني،  مرص  ألبناء  والرياضة 
أزمات  أي  جراء  أحوالهم  ومتابعة 
عىل  والعمل  لها،  يتعرضون  قد 
ورغباتهم. متطلباتهم   تلبية 

مؤمن  الالعب  قدم  جانبه،  من 
زكريا شكره وتقديره لوزير الشباب 
ووقوفه  له،   ملؤازرته  والرياضة 
بجانبه يف تلك املحنة، وحرصه عىل 
يف  وزيارته  معه،  املبارش  التواصل 
منزله؛ لالطمئنان عىل تحسن حالته 
والتقدير  الشكر  مقدماً  الصحية، 
األزمة  تلك  يف  يسانده  من  لكل 
حبهم  عن  منهم  تعبرياً  الصحية 
رحلته  يف  له  ودعمهم  الصادق 

العالجية.

حسانني   سعيد  طارق  النائب  وأكد 
واملرشف  اإلدارة  مجلس  رئيس 
الرتسانة  بنادي  الكرة  عىل  العام 
جدارة  عن  يستحق  الزمالك  أن 
وعىل  الدوري  بلقب  التتويج 
بعد  باللقب  تفرح  أن  جامهريه 
األندية. كل  عىل  شاق   موسم 

والقدامي  معهم  املتعاقدين 
من  نــوع  وخلق  والناشئني 
.. الجميع  بــني   االنــســجــام 
بأن  ــادي  ــن ال رئيس  ــار  وأشـ
الفني  للجهاز  الــدعــم  كــل 
طارق  الكابنت  بقيادة  الحايل 
دعم  يف  السيد..ومستمرين 
الالعبني  من  بالعديد  الفريق 
الالعبني.  ومتابعة   املميزين 
سعيد  طارق  النائب  وطالب 

بــرضورة  الجامهري  حسانني 
والوقوف  الفريق  مسانده 
والالعبني  الفني  الجهاز  بجوار 
من أجل تحقيق حلم الصعود 
 للدوري املمتاز املوسم القادم. 
إدارة  أن  بالذكر  والجدير 
النادي انهت التعاقد مع راس 
كريستوفر  الكامريوين  الحربه 
االسامعييل  العب  ماندونجا 

السابق ملدة موسم .

طارق  املحاسب  النائب  أكد 
مجلس  رئيس  حسنني  سعيد 
بأن  الرتسانة  ــادى  ن إدارة 
القدم  لكرة  األول  الفريق 
فرتة  سيبدأ  الرتسانة  بنادي 
تحت  الخارجية  االعـــداد 
السيد  طارق  الكابنت  قيادة 
مبدينه  للفريق  الفنى  املدير 
القري  بأحد  اإلسامعيلية 
وذلك  الرياضيه  السياحية 

إقامة  يتخللها  إيام   10 ملدة 
العديد  مع  ــة  ودي مباريات 
استعداًدا  الكربي  األندية  من 
ــد.. ــدي ــج ــدء املــوســم ال ــب  ل

الودية  املباريات  نتائج  وعن 
األربــعــة االخــريه قــال رئيس 
بالفوز  نفرح  ال  بأننا  النادي 
نهتم  وال  اكــرث  او  بالخمسة 
مراقبة  فرتة  يف  ألننا  بالخسارة 
لالعبني  وإعــــداد  وتحليل 

 معسكر خارجي للشواكيش  باالسماعيلية

أن  سعيد  طارق  النائب  وأضاف 
عىل  املوسم  هذا  القوية  املنافسة 
االنتصار  شعور  من  تزيد  اللقب 
موجها التحية ملنظومة نادي الزمالك 
فني  وجهاز  والعبني  إدارة  مجلس 
عىل ما قدموه عىل مدار املوسم من 

جهد.

معضلة ارسنال
كعادتة ........ دورى األثاره .... دورى 

املتعة 
مثرية  مجموعة  األسبوع  هذا  شهد 
فبعد سقوطه   ، النتائج  من  لالهتامم 
سيتي  مان  استعاد  األول  باألسبوع 
نورويتش  ضد  مذهل  بــأداء  تفوقه 
سيتي بنتيجة 5-0 ، مع وجود الكثري 
من الالعبني الرائعني يف قامئة األهداف 
، مبا يف ذلك الفتى الذهبى  الجزائري 
الجديد  والتعاقد  مــحــرز  ريـــاض 

بقلم /  زياد الجزيريالجزيري

عن  بعيًدا  ساوثهامبتون  أمام  ايجابيا 
ليدز  ــام  أم الرائع  األداء  بعد  أرضــه 

بأفتتاحية هذا املوسم .
كان  كام  محرًجا  األمــر  يكن  مل  لكن 
الحال بالنسبة آلرسنال الذي خرس 0-2 
برينتفورد  فعلوا مع  تشيليس كام  أمام 
بأفتتاحية هذا املوسم ، لكن خسارتهم 
تثري  أن  بد  ال  الشهري  لندن  ديــريب  يف 

غضب الجامهرياملنكوبة بتشجيعهم .
فازت بقية أندية الدرجة األوىل بشكل 

قامئة التهديف يف هذه املباراة ، لكن 
ليفربول قدم أداًء رائًعا عىل أي حال . 
أداًءا  أخرى  ناحية  من  توتنهام  قدم 
مثريًا لالهتامم عىل أقل تقدير ، حيث 
فاز 1-0 عىل ولفرهامبتون حيث كان 
الهدف من ركلة جزاء سجلها دييل آيل 
و لكن ذلك ال يعني أن املباراة كانت 
قريبة ألنهم أضاعوا فرًصا ال حرص لها 
مبا يف ذلك هاري كني الذي بدأ املوسم 
حول  الشكوك  من  الكثري  أخريًابعد 

وجوده يف توتنهام .
بطلها  أخرى  دراماتيكية  مباراة  ىف  و 
ليسرت  ضد  أنطونيو  ميشيل  املتألق 
بنتيجة  مفاجئة  بنتيجة  انتهت  والتي 
امام   ليسرتسيتى  فيها  سقط   1-4
بــأداء  هــام  وســت  الجدول  متصدر 
الذي سجل  أنطونيو  رائع من ميشيل 
إىل  دفعه  مام  اخــر،  وصنع  هدفني 
صدارة قامئة الهدافني  مزاحام  برونو 
فرينانديز ب 3 أهداف. كام يجب أن 
الجزائري  للعرىب  ملذهل  األداء  نثمن 
النتونيو  هدف  صنع  الذي  رحمة  بن 

و سجل أخر .
جريليش.

جاءت  للقلق  إثارة  النتائج  أكرث  لكن 
تعادل  الذي  يونايتد  مانشسرت  من 

عىل  ليفربول  تغلب  حيث   ، مريح 
برينيل عىل أرضه بنتيجة 2-0 ، ولألسف 
املرصى محمد صالح يف  بطلنا  يكن  مل 
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دور  إىل  املتأهلني  عقد  اكتمل 
أبطال  دوري  مــن  املجموعات 
بانضامم  ــاء،  ــع األرب يــوم  ــا،  أوروبـ
شرييف  إليها،  أندية  ثالثة  آخــر 
سالزبورغ  ــول  ب ــد  ري ــدويف،  ــول امل
ــراين. األوك وشاختيور   النمساوي، 
املجموعات  لدور  قرعة  وستجري 
القدم  لكرة  أوروبــا  أبطال  لدوري 
»التشامبيونز ليغ« للموسم الجديد 
الخميس،  اليوم   ،(2022-2021)
الــرتكــيــة. إســطــنــبــول   يف مــديــنــة 
من  املجموعات  دور  يف  ويشارك 
فريقا،   32 أوروبـــا  أبطال  دوري 
 4 إىل  القرعة  قبل  تقسيمهام  تم 
أندية،   8 منها  كل  تضم  مستويات 
عىل أن تحتوي كل مجموعة من الـ8 

تصنيف. كل  من  فريقا   مجموعات 
األورويب  االتــحــاد  للوائح  ووفقا 
ال ميكن  »يــويــفــا«  ــقــدم  ال لــكــرة 
ــق من  ــري تـــواجـــد أكـــرث مـــن ف
املجموعة. نفس  يف  واحــد   بلد 

ويف ما ييل تصنيف األندية الـ32 يف 
 دور املجموعات »للتشامبيونز ليغ«:
مدريد  أتلتيكو  األول:  املستوى 
(أملانيا)  ميونخ  بايرن   - (إسبانيا) 
ليل   - (إنجلرتا)  سيتي  مانشسرت   -
 - (إيطاليا)  ميالن  إنرت   - (فرنسا) 
سبورتينغ لشبونة (الربتغال) - فياريال 
(إنجلرتا). تشيليس   –  (إسبانيا) 
(إسبانيا)  برشلونة  الثاين:  املستوى 
ليفربول   - (إيطاليا)  يوفنتوس   -

(إنجلرتا) - مانشسرت يونايتد (إنجلرتا) 
- باريس سان جريمان (فرنسا) - ريال 
مدريد (إسبانيا) - إشبيلية (إسبانيا) 
(أملانيا). ــد  دورمتــون بوروسيا   - 

 - (الربتغال)  بورتو  الثالث:  املستوى 
(إيطاليا)  أتاالنتا   - أياكس (هولندا) 
شاختيور   - (أملــانــيــا)  اليبزيغ   -
سالزبورغ  بول  ريد   - (أوكرانيا) 
(الربتغال)  بنفيكا   – (النمسا) 
(روســيــا). بطرسبورغ  زينيت   – 
(تركيا)  بيشكتاش  الرابع:  املستوى 
بروج   - (أوكرانيا)  كييف  دينامو   -
 - (سويرسا)  بويز  يانغ   - (بلجيكا) 
(السويد)  ماملو   – (إيطاليا)  ميالن 
شرييف  (أملانيا)،  فولفسبورغ   -

(مولدوفا).

 اليوم قرعة دوري األبطال..  وقائمة األندية املشاركة وتصنيفها

تلقت اللجنة املنظمة لبطولة العامل 
برئاسة  املضامر  لدراجات  للناشئني 
موافقات  ــزام  ع وجيه  الدكتور 
رسمية من 46 دولة عىل املشاركة 
البطولة، املقرر إقامتها يف مرص  يف 
خالل الفرتة من 31  أغسطس إىل 
5 سبتمرب املقبل مبضامر الدراجات 
تحت   ، القاهرة  باستاد  ــدويل  ال
عبدالفتاح  الرئيس  فخامة  رعاية 
الجمهورية. ــيــس  رئ  الــســيــيس 
للدراجات  الــدويل  االتحاد  وقــرر 
إغالق باب قيد الدول املشاركة يف 
للموعد  وفقا  اليوم  مساء  البطولة 
البطولة،   يف  للمشاركة  املحدد 
القامئة  املنظمة  اللجنة  واعلنت 
رسميا  املشاركة  للدول  النهائية 
كل  القامئة  وتضم  البطولة،  يف 
والنمسا  واألرجنتني  الجزائر  من: 

وبوروندي  وبلجيكا  وبيالروسيا 
و  والتشيك  وكوستاريكا  وكــنــدا 
واليونان  وأملانيا  وفرنسا  الدمنارك 
وإيطاليا  والهند  كونج  وهــونــج 
وكازاخستان  واألردن  ديفوار  وكوت 
واملكسيك  ومايل  وماليزيا  وليتوانيا 
ونيجرييا  والنيجر  وهولندا  واملغرب 
وروسيا  ورومانيا  والربتغال  وبولندا 
والسنغال  والسعودية  ــدا  وروانـ
السودان  وجنوب  أفريقيا  وجنوب 
وســويــرسا  والــســودان  وأسبانيا 
ــدا  ــن ــاجــو وأوغ ــوب ــداد وت ــن ــري وت
ــارات والــواليــات  ــ وأوكــرانــيــا واإلم
جانب  إىل  األمريكية،  املتحدة 
البطولة. ومستضيفة  منظمة   مرص 
عزام  وجيه  الدكتور  أكد  جانبه  من 
واالفريقي  املرصي  االتحادين  رئيس 
االتحاد  رئيس  ونائب  للدراجات 

املنظمة  اللجنة  ورئيس  ــدويل  ال
للبطولة أن  حرص هذا العدد الكبري 
من الدول عىل املشاركة يف البطولة 
يف ظل ظروف جائحة كورونا يعكس 
ثقة هذه الدول يف قدرة مرص عىل 
العاملية،  الرياضية  األحداث  تنظيم 
أكــدت  التي  ــدول  الـ أن  مضيفا 
ضمنها  من  البطولة  يف  مشاركتها 
التصنيف  يف  األوىل  دول  العرش 
الدويل ملنتخبات الدراجات وهو ما 
يؤكد أن البطولة ستشهد منافسات 
متميزة. فنية  ومستويات   قوية 
من  البطولة  أن  عـــزام   واضـــاف 
املنتظر ان ستكون واحدة من اقوي 
فعيل  ومنوذج  الدراجات،  بطوالت 
مرص  ايل  العامل  احرتام  عيل   يؤكد 

بلد االمن واالمان.

رسميا.. 46 دولة تشارك يف بطولة 
 العالم للدراجات بالقاهرة 

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب 
 زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

عىل  سموحة  ــادي  ن أعضاء  انقلب 
السكندري  النادي  رئيس  عامر،  فرج 
حمدي،  حسن  ــارة  زيـ الستغالله 
وحسن  السابق،  األهيل  النادي  رئيس 
ــدويل  ال ــحــاد  االت رئــيــس  مصطفى، 
خالل  األزرق  النادي  ملقر  اليد،  لكرة 
 الساعات املاضية ملصلحته الشخصية.
  « سموحة:  ــل  داخ مصدر  ــال  وق
مصطفى  وحسن  حمدي  حسن 
وزيارتهام  كبرية،  رياضية  قامات 
استغاللها  يجب  كــان  للنادي 
ــك«. ــل مــن ذلـ ــض  بــشــكــل أف
النادي  أعضاء  »انتاب  وأضاف: 

بسبب  ــاء  ــي ــت االس ــن  م ــة  ــال ح
الزيارة  لتلك  عامر  فرج  استغالل 

الشخصية  مصالحه  خدمة  أجل  من 
الــنــادي«. ملصلحة  الــنــظــر   دون 
فرج  يستغل  أن  »انتظرنا  وتــابــع: 
ملقر  مصطفى  حسن  زيـــارة  عامر 
تطوير  عــىل  معه  لالتفاق  الــنــادي 
وضع  أو  للنادي  املغطاة  الصالة 
إال  الناي  داخل  اللعبه  لتطوير  أسس 
التذكارية  الصور  بالتقاط  اكتفى  أنه 

فقط«. لنفسه  ــرتويــج  ال ــل  أج  مــن 
واستطرد: »سيطرت حالة من الغضب 
عىل األعضاء أيضا بسبب إلغاء الجراج 

تهم الـــــخـــــاص  جا را بد
من  النادي  داخــل  الــدراجــات  ونقل 
لــلــزيــارة«. ــجــراج  ال استغالل  ــل   أج

املصدر  أوضح  الزيارة،  عن  وبعيدا   
األعضاء يشعرون بغضب كبري من  أن 
منذ  للنادي  التحتية  البنية  تدهور 
خطوة  أي  اتخاذ  دون  طويلة،  فرتة 
لتطويرها. ومجلسه  عامر  فرج   من 
دامئا  يؤكد  عامر  »فرج  املصدر:  وقال 
تخريب  وراء  الخفية  ــدي  األي أن 
ليس  للنادي، وهذا  التحتية  البنية 
خاصة  الصحة  مــن  ــاس  أس لــه 
من  كثريا  اشتكوا  األعضاء  وأن  
بشكل  الكهرباء  أسالك  ظهور 
جاهزية  عدم  بجانب  مخيف 
أماكن الرصف الصحي إال أنه مل 
 يحرك ساكنا لتطوير تلك البنية«.
من  كثريا  اشتكوا  »األعضاء  وأتم: 
حالة االستهتار األمني وفقد السيطرة 
عىل بوابات النادي حيث أصبح النادي 
عامر  فرج  تعيني  رغم  للجميع  مباح 
شهريا  راتبهم  يصل  لألمن  مدراء   ل6 
يعملوا  إنهم  إال  جنيه،  ألف   400 إىل 

لخدمة فرج عامر وليس النادي«.


