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الرئيس السيسى يوجه بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجماىل 

الصحة تسجل 291 إصابة جديدة بفريوس كورونا 
و7 وفيات وخروج 543 متعافيًا
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الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع زامبيا ودفع محاور التنمية لديها
أعــرب  حــيــث  هيشيليما، 
الــســيــســي عن  ــس  ــي ــرئ ال
تهنئته للرئيس الزامبي على 
الرئاسية  باالنتخابات  الفوز 

األخرية.
السيسي  الرئيس  أكد  كما 
ــة الــتــي  ــاص ــخ ــة ال ــي ــم األه
الرئيس  مع  للتشاور  يوليها 
هيشيليما يف ضوء العالقات 
تربط  التي  املتميزة  الثنائية 
زامبيا؛  بشقيقتها  مصر 
الــزيــارات  تعكسه  ما  وهــو 
قبل  من  واملتتالية  املتبادلة 
كبار املسئولني من الجانبني، 
 – الصدد  هذا  يف   – مشيدًا 
بمنطقة  الفاعل  زامبيا  بدور 
وعلى  األفــريــقــي  الــجــنــوب 

املستوى القاري.
الرسمي  املتحدث  ــرح  وص
الجمهورية  رئــاســة  باسم 
بأن  ــي  راض بسام  السفري 

من   – عرب  الزامبي  الرئيس 
لتهنئة  امتنانه  عن   – جانبه 
بفوزه  السيسي  الرئيس 
مشيدًا  ــات،  ــاب ــخ ــت االن يف 
مسار  يف  املتواصل  بالتطور 
مصر  بني  الثنائية  العالقات 
تقديره  عن  ومعربًا  وزامبيا، 
وشعبها  ــصــر  مل ــعــمــيــق  ال
وقيادتها، وتطلعه لدعم مصر 

والتنمية  االستقرار  لتحقيق 
استمرارًا  ببالده،  املستهدفة 
منذ  املتواصل  املصري  للدعم 
اآلن،  وحتى  زامبيا  استقالل 
خــاصــًة يف ظــل وجــود آفــاق 
العالقات  لتطوير  واســعــة 
املشرتك  التعاون  أطر  ودفع 
مختلف  يف  الــبــلــديــن  ــني  ب

املجاالت.

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

مؤرًشا لتعايف املريض من فريوس كورونا.
بفريوس  مرص  يف  تسجيله  تم  الذي  العدد  إجاميل  أن  “مجاهد”  وذكر 
كورونا املستجد حتى األربعاء، هو 288732 من ضمنهم 239886 حالة 

تم شفاؤها، و 16743 حالة وفاة.

الزامبي  الرئيس  أشــاد  كما 
ــم املـــصـــري املــقــدم  ــدع ــال ب
ملواجهة أزمة فريوس كورونا 
برامج  جانب  إىل  زامبيا،  يف 
يف  الزامبية  ــوادر  ــك ال بناء 
مــؤكــدًا  ــاالت،  ــج امل مختلف 
اهــتــمــام  ــار  ــ اإلطـ هـــذا  يف 
االستثمارات  بجذب  بــالده 
املصرية، السيما يف قطاعات 
الزراعة، والطاقة، وتكنولوجيا 
والثروة  والصحة،  املعلومات، 

السمكية.
جـــاء ذلـــك خـــالل اتــصــال 
ــراه الــرئــيــس  ــ ــفــي أجـ هــات
مع  الــيــوم  مساء  السيسي 
زامبيا  جــمــهــوريــة  رئــيــس 
حيث  هيشيليما،  هاكيندى 
السيسي عن  الرئيس  أعرب 
الزامبي على  تهنئته للرئيس 
الرئاسية  باالنتخابات  الفوز 

األخرية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيىس 
بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة 
االستثامرات،  إجــاميل  من  حصته 
الخاص  االستثامر  تشجيع  خالل  من 
املحيل واألجنبي، وكذا مواصلة العمل 
عىل تهيئة املناخ الجاذب للمزيد من 
االستثامرات الخاصة، أخذاً يف االعتبار 
الخاص،  للقطاع  الهام  التنموي  الدور 
السيام فيام يتعلق بزيادة فرص العمل 

ومعدالت منو الناتج املحيل اإلجاميل.
 جاء طلك خالل اجتامع الرئيس عبد 

املجموعة  مع  اليوم  السييس  الفتاح 
الدكتور  بحضور  االقتصادية  الوزارية 
مجلس  رئــيــس  ــويل  ــدب م مصطفى 
البنك  محافظ  عامر  وطارق  الــوزراء، 
السعيد  هالة  والدكتورة  املــركــزي، 
االقتصادية،  والتنمية  التخطيط  وزيرة 
والدكتورة رانيا املشاط وزيرة التعاون 
وزير  معيط  محمد  والدكتور  الدويل، 
قطاع  وزيــر  توفيق  وهشام  املالية، 
جامع  نيفني  والسيدة  العام،  األعامل 
واللواء  والصناعة،  التجارة  ــرة  وزي

محمد أمني مستشار رئيس الجمهورية 
للشئون املالية.

 ورصح  السفري بسام راىض، املتحدث 
بأن  الجمهورية  رئاسة  باسم  الرسمي 
مؤرشات  “استعراض  تناول  االجتامع 

أداء االقتصاد املرصي”.
التدريجي  التصاعد  عىل  التأكيد  وتم   
الناتج املحيل اإلجاميل  يف معدالت منو 
ليحقق   2021 الحايل  العام  بداية  منذ 
نسبة  إىل  ليصل  والفتة  كبرية  قفزة 

عبد  الــرئــيــس  ــد  ــ أك
السيسي حرص  الفتاح 
زامبيا  دعم  على  مصر، 
أطر  تعزيز  خــالل  مــن 
الثنائي، السيما  التعاون 
االستثمار  مستوى  على 
ودفع  التجاري،  والتبادل 

محاور التنمية يف زامبيا.
جاء ذلك خالل اتصال 
أجــراه  هاتفي 
ــــس  ــي ــ ــرئ ــ ال
الــســيــســي 
اليوم  مساء 
رئيس  مــع 
ية  ر جمهو
ــا  ــيـ ــبـ زامـ
ى  كيند ها

والسكان عن خروج  الصحة  وزارة  أعلنت 
من  كــورونــا  ــريوس  ف من  متعافًيا   543
الرعاية  تلقيهم  بعد  وذلك  املستشفيات، 
الطبية الالزمة، ومتام شفائهم وفًقا إلرشادات 
إجاميل  لريتفع  العاملية،  الصحة  منظمة 
املتعافني من الفريوس إىل 239886 حتى أمس 

األربعاء.
وزيرة  مساعد  مجاهد  خالد  الدكتور  وأوضح 
واملتحدث  والتوعية،  لإلعالم  والسكان  الصحة 
حالة   291 تسجيل  تم  أنه  للوزارة،  الرسمي 
معملًيا  تحاليلها  إيجابية  ثبتت  جــديــدة 
للفريوس، وذلك ضمن إجراءات الرتصد والتقيص 
وفًقا  الوزارة  تُجريها  التي  الالزمة  والفحوصات 
إىل  الفًتا  العاملية،  الصحة  منظمة  إلرشادات 

تابع ص  5وفاة 7 حاالت جديدة.
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لسحب  دعوتها  مكررة  اإلقليمي، 
جميع القوات األجنبية واملقاتلني 
من ليبيا وإجراء انتخابات رئاسية 
 24 ىف  مقرر  هو  كام  وبرملانية 

ديسمرب املقبل.
ليبيا  إحياء  تكتل  رئيس  وكان 

التقى رئيس مجلس النواب الليبي 
يف  مبكتبه  صالح  عقيلة  املستشار 
سفري  األربعاء  اليوم  القبة  مدينة 
الرايش  خافيري  ليبيا  لدى  اسبانيا 
بحث  حيث  له  املرافق  والوفد 
ليبيا  يف  األوضاع  تطورات  اللقاء 

والعالقات الثنائية بني البلدين.
الرسمي  املتحدث  وبحسب 
أكد  الليبى،  النواب  مجلس  باسم 
رئيس مجلس النواب خالل اللقاء 
يف  االنتخابات  إجراء  رضورة  عىل 
الشعب  إلرادة  وفقاً  موعدها 
عىل  الربملان  وحرص  الليبي 
الليبى،  الشعب  إرادة  تحقيق 
مؤكدا رضورة خروج كافة القوات 
واملرتزقة من كامل الرتاب الليبي.

ومن جانبه أكد سفري اسبانيا لدى 
النتخابات  بالده  دعم  عىل  ليبيا 
24 ديسمرب املقبل باعتبارها نقطة 
كام   ، السيايس  املسار  يف  أساسية 
إلخراج  اسبانيا  دعم  عىل  أكد 
ليبيا،  من  األجنبية  القوات  جميع 
مشرياً إىل أنه يجب احرتام قرارات 
يف  األمن  ومجلس  املتحدة  األمم 

هذا الصدد .
السفارة  رحبت  السياق،  ذات  يف 
بيان  ىف  طرابلس  لدى  األمريكية 
لها، اليوم األربعاء، بنتائج االجتامع 
الوزارى لدول جوار ليبيا باعتبارها 
االستقرار  دعم  يف  مهمة  خطوة 

وجه  قد  النايض  عارف  الدكتور 
اإلثنني، خطابا إىل السفري ريتشارد 
وسفري  الخاص  املبعوث  نورالند 
األمريكية  املتحدة  الواليات  دولة 
بوجود  تردد  ما  حول  ليبيا  يف 
إلجراء  جديدة  أمريكية  رؤية 

والترشيعية  الرئاسية  االنتخابات 
ليبيا،  يف  مرحلتني  عىل  ليبيا  يف 
إلنقاذ   ،2022 سبتمرب  يف  لتنتهي 
خارطة الطريق التي تنتهى بإجراء 
ديسمرب   24 البالد  يف  االنتخابات 

املقبل.
ليبيا يف رسالته،  وأكد تكتل إحياء 
أن ذلك يتعارض جملًة وتفصيالً مع 
للحكومة  واملعلن  الثابت  املوقف 
املتعددة  البيانات  عرب  األمريكية 
وكذلك  بها،  اإلدالء  تم  التي 
الرسمية  والبيانات  الترصيحات 
يف  الخارجية  وزارة  عن  الصادرة 
الواليات املتحدة األمريكية، مشريا 
لقرارات  انتهاكاً  يَُعد  ذلك  أن  إىل 
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 
عليها،  املتفق  الطريق  وخارطة 
مرجحا أن تكون هذه الترسيبات 
توجه  تدعم  أخرى  ضغط  ورقة 
مشريا  الليبية،  اإلخوان  جامعة 
لحشد  متعددة  دعوات  النطالق 
موقف  التخاذ  السياسية  القوى 

حيال ذلك.
فيسبوك تويرت لينكدإن 

رئيس برملان ليبيا يؤكد رضورة خروج القوات 

واملرتزقة وإجراء االنتخابات مبوعدها

رئيس برملان ليبيا يؤكد رضورة خروج القوات 

واملرتزقة وإجراء االنتخابات مبوعدها

بن  عادل  العرىب،  الربملان  رئيس  قال 
عبد الرحمن العسومى، إن توىل الشيخ 
نهيان  آل  خالد  بن  محمد  بن  خليفة 
ملواجهة  العرىب  للصندوق  عاماً  أميناً 
من  انطالقاً  جاء  واألزمات،  الكوارث 
العمل  ثقافة  دعم  ىف  الرائد  دوره 
اإلمارات  دولة  ىف  واإلنساىن  التطوعى 
املباركة  وجهوده  املتحدة،  العربية 
عىل  الواسعة  املجتمعية  وأنشطته 
مجال  ىف  والعرىب  الوطنى  املستوى 
بال  ستمثل  والتى  التطوعي،  العمل 
شك إضافة نوعية كبرية ىف إدارة عمل 

الصندوق.
خالل  كلمته  ىف  العسومى  وأضاف 
األربعاء،  اليوم  عقد  صحفى،  مؤمتر 
الصندوق  بإطالق  الخاصة  املبادرة  أن 
والكوارث،  األزمات  ملواجهة  العرىب 
تحمل قيمة إنسانية ومجتمعية راقية، 
العمل  اسرتاتيجية  مع  اتساقاً  وتأىت 

قال الرئيس اللبناين ميشال عون إن 
الجديدة  الحكومة  تشكيل  عملية 
من  الكثري  وأن  كبريا  شوطا  قطعت 
العقبات قد ذللت، معربًا عن أمله 
الحكومة  تشكيل  إعالن  يتم  أن  يف 

هذا األسبوع.
جاء ذلك خالل لقاء عون بوفد من 
برئاسة  األمرييك  الشيوخ  مجلس 
رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الرشق 
األوسط يف املجلس السيناتور كريس 

يهدف  والتى  العريب،  للربملان  الجديدة 
املجتمعات  مساعدة  إىل  خاللها  من 
وكوارث  ألزمات  تتعرض  التى  العربية 
مفاجئة، معرباً عن تطلعه إىل أن يكون 
ومسانداً  وداعامً  رافداً  الصندوق  هذا 
للعمل الخريى واإلغاىث والتطوعى عىل 
إمتداد الوطن العريب. وىف اإلطار ذاته، 
أكد “العسومي” عىل أن الربملان العرىب 
العرىب  الصندوق  يكون  أن  إىل  يسعى 
نقطة  واألزمات،  الكوارث  ملواجهة 
منظومة  تأسيس  نحو  حقيقية  انطالق 
تقوم  املجال،  هذا  ىف  متكاملة  عربية 
املعمول  العاملية  واألسس  املعايري  عىل 

بها ىف هذا املجال.
وبدوره، أعرب الشيخ خليفة بن محمد 
شكره  خالص  عن  نهيان  آل  خالد  بن 
هذه  لتوىل  الختياره  تقديره  وعظيم 
الكبرية، مشددا عىل أن قيم  املسئولية 
أصيلة  قيٌم  والتطوع  والعطاء  الخري 

األمريكية  السفرية  وبحضور  موريف 
يف بريوت دورويث شيا.

املهامت  أبرز  من  أن  عون  وأضاف 
إجراء  هي  الحكومة  من  املطلوبة 
النهوض  عملية  وإطالق  إصالحات 
ما  تداعيات  ملواجهة  االقتصادي 
املاضية  األعوام  خالل  لبنان  شهده 
بعضها  فوق  تراكمت  أحداث  من 
الصعب  الوضع  إىل  وأدت  البعض، 

الذي يعيشه اللبنانيون حاليا.

رئيس الربملان العرىب: إطالق صندوق مواجهة األزمات له قيمة إنسانيةرئيس الربملان العرىب: إطالق صندوق مواجهة األزمات له قيمة إنسانية

وأكد الرئيس اللبناين للوفد األمرييك 
النيابية سوف تجري  االنتخابات  أن 
املقبل،  العام  ربيع  يف  موعدها  يف 
مشددا عىل العمل لتتم يف أجواء من 
الحياة  أن  معتربا  والنزاهة،  الحرية 
يف  تجديدا  تستوجب  الدميقراطية 
والتنفيذية،  الترشيعية  السلطتني 
تحتاج إليه الحياة السياسية يف لبنان 
أخرى  إىل  مرحلة  من  ينتقل  الذي 
منذ  إخفاقات حصلت  سلسلة  بعد 

عام 1990 وحتى اليوم.
يف  االستمرار  التزامه  عىل  وشدد 
أن  معتربا  الفساد،  مكافحة  عملية 
الذي  الجنايئ  املايل  التدقيق  إجراء 
الفاريز   ” رشكة  إىل  استناده  تم 
الخطوات  أبرز  من  هو  ومارسال” 
اإلصالحية التي يعتزم لبنان تحقيقها 

خالل الفرتة املقبلة.
يف  العزم  إىل  عون  الرئيس  وأشار 
النظام  يف  الضعف  نقاط  معالجة 
االقتصادي اللبناين، الفتا إىل الحاجة 
اقتصادية  ملساعدات  الراهنة 
إىل  إضافة  وإنسانية،  واجتامعية 
تؤمنه  الذي  الجيش  دعم  استمرار 
مؤكدا  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
له  ستكون  لبنان  إعامر  إعادة  أن 
حصة كبرية يف اهتاممات الحكومة، 

تعزيزا لالستقرار االجتامعي.
ردا  اللبناين  الرئيس  رشح  وبعدما 

انعكاس  الوفد،  أعضاء  أسئلة  عىل 
بدءا  لبنان  عىل  األحداث  تراكم 
وتداعياتها  السورية  الحرب  من 
نزوح  مع  واإلنسانية  االقتصادية 
إقفال  إىل  ألف سوري  مليون و850 
عرب  التصدير  حركة  وتوقف  املعابر 
السلبية  االنعكاسات  إىل  وصوال  الرب 
لجائحة كورونا وانفجار مرفأ بريوت، 
بالتطورات  سلبا  يتأثر  لبنان  أن  أكد 
يف منطقة الرشق األوسط، يف حني أن 
فيه  والشامل  العادل  السالم  تحقيق 
عىل  ويساعد  عليه  إيجابا  ينعكس 

تخطي الكثري من العقبات.
تنفيذ  لبنان  التزام  عون  وجدد 
القرار  والسيام  الدولية  القرارات 
بالتعاون  منّوها  الجنوب،  يف   1701
والقوات  اللبناين  الجيش  بني  القائم 
الدولية “اليونيفيل” التي تم التجديد 
لها قبل يومني لسنة إضافية جديدة.

رئيس لبنان: عملية تشكيل الحكومة قطعت 
شوطا كبريا ونأمل فى إعالنها هذا األسبوع

متجذرة ىف وجدان األمة العربية، ومتثل 
دامئاً دافعاً لقوياً لبذل الجهود ىف شتى 

املجتمعات  ملساعدة  واملحن  املواقف 
العربية، ومؤكداً أنه لن يدخر جهداً من 

النبيلة التى من  أجل تحقيق األهداف 
أجلها أُنيشء الصندوق.
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عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة 
اجتامع  خالل  والسكان،  الصحة 
برئاسة  اليوم،  الوزراء  مجلس 
تقريراً  مدبويل،  مصطفى  الدكتور 
الخاصة  املستجدات  آخر  حول 

بفريوس كورونا.
عىل  الضوء  الوزيرة  وسلطت 
اللقاح،  لتقديم  التنفيذى  املوقف 
موضحة أنه فيام يتعلق بالعاملني 
والجهات  للدولة  اإلدارى  بالجهاز 
 1.6 نحو  تطعيم  تم  فقد  التابعة، 

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 

الصحة: تطعيم جميع العاملني بقطاع التعليم بنسبة 
100% بالجرعة األوىل 15 سبتمرب

استعداداً  وذلك  دمياط،  مبحافظة 
ضمن  الوحدات  تلك  طرح  إلعادة 
 2 ــني  املــرصي لكل  سكن  ــالن  إعـ

ملتوسطي الدخل.
عىل  أيضا  ــوزراء  ال مجلس  ووافــق 
مرشوع قرار رئيس الجمهورية بشأن 
حكومتي  بني  املتبادلة  الخطابات 
الخطابات  لتعديل  واليابان،  مرص 
الحكومتني،  بني  املوقعة  املتبادلة 
الياباين  االقتصادي  التعاون  بشأن 
تنفيذ  يف  املساهمة  بهدف  املقدم 
مرشوع “إنشاء العيادات الخارجية 
ملستشفى األطفال التخصيص التابع 
تعزيز  إطار  يف  القاهرة”،  لجامعة 

التعاون الثنايئ بني البلدين.

الوزراء يوافق عىل اتفاق بني مفوضية 

االتحاد األفريقي ومرص الستضافة مقر 

وكالة الفضاء األفريقية

 مــــصــــر والــــــعــــــراق 
القياده  تثبت  ــوم  ي بعد  يوما 
ايل  التوجه  يف  النظر  بعد  املرصيه 
انها  اذ  العريب  االسرتاتيجي  العمق 
العراق  ايل  الثانيه   الزياره  وبعد 
االويل  ــاره  ــزي ال سبقتها  والــتــي 
 30 بعد  مــرصي  لرئيس  واالويل 
عاما تلك الزياره التي اطلق عليها 
الدبلوماسيه  املسميات  من  الكثري 
املسميات  اختلفت  مهام  ولكنها 
عيل  مــرص  ــرص  ح تحمل  كانت 
العالقه معه  العراق وتطوير  دعم 
االخطار  من  العراق  عيل  حفاظا 
الجهود  ولعل  به  تحدق  التي 
العربيه تلتقي مع الجهود املرصيه 
لحاميه هذا القطر الشقيق والذي 
اسرتاتيجيا ملرص وجزءا  ميثل عمقا 
العريب  القومي  االمن  من  اساسيا 
يف  تقع  عليه  الحفاظ  ان  والشك 
مع  ابناءه  عاتق  عيل  االول  املقام 
ويرصد  العربيه  الحكومات  كل 
املراقبني حرصا سعوديا ايضا لدعم 
من  انه  ونعتقد  وابنائه  العراق 
للتعاون  العراق  قمة  كانت  هنا 
واملشاركه والشك ان زياره ألرئيس 
ايضا  تلتقي  الثانيه  للمره  للعراق 
املرصيني  مــن  كثري  مشاعر  مــع 
عيل  وتؤكد  واهله  للعراق  املحبه 
ان  املرصيه  القياده  لدي  القناعه 
امن ورخاء املرصيني مرتبط برخاء 
العربيه  االقــطــار  كل  واستقرار 
كلمة  حملت  حيث  الشقيقه 
حرص  املعاين  من  الكثري  الرئيس 
ابناء  بها  يخص  ان  سيادته  فيها 
والتاريخ  الحضاره  صاحب  العرق 
املمتد جزوره …….. حيث تقدم 
مرص النموذج للعراقيني للمحافظه 
عيل بالدهم والتوحد خلف قادتهم 
حيث  املحروسه  ابناء  فعل  كام 
خطوات  املرصيه  القياده  خطت 
كان  مرص   يف  والتنميه  بالتعمري 
البد من نقل الخربات املرصيه اميانا 
بوحده املصري … ونحن نعتقد ان 
حققت  قد  التاريخيه  الزياره  تلك 
اهدافها من ايصال الحرص املرصي 
البناء  العراق  وسالمه  وحدة  عيل 
التكاتف  ورضورة  وقيادته  العراق 
كل  من  الــعــراق  لحاميه  العريب 
شك  وال  به  تحدق  التي  االخطار 
فقط  ليست  االوطــان  حاميه  ان 
ولكن  العسكريه  بقدراتها  مرتبطه 
تكمن يف تحقيق  الحقيقيه  املناعه 
حقيقيه  نهضه  واحــداث  التنميه 
حرصت  ما  وهو  ــان  االوط داخــل 
يف  تثبيته  عيل  املرصيه  القياده 
والشك  الرائده  املرصيه  تجربتنا 
هبه  هي  الجديده  الجمهوريه  ان 
القادره  القويه  املرصيه  االراده 
عيل صنع املستحيل بسواعد ابنائها 
باخالص  االلتفاف  عيل  وحرصهم 

خلف قيادتهم …..

الجمهورية  رئيس  قــرار  مــرشوع 
بني  املتبادلة  الخطابات  بشأن 
لتعديل  واليابان،  مرص  حكومتي 
املوقعة  املتبادلة  الخطابات 
التعاون  بشأن  الحكومتني،  بني 
بهدف  املقدم  الياباين  االقتصادي 
املساهمة يف تنفيذ مرشوع “إنشاء 
ملستشفى  الخارجية  العيادات 
لجامعة  التابع  التخصيص  األطفال 
التعاون  تعزيز  إطار  يف  القاهرة”، 

الثنايئ بني البلدين.
التسويات،  الوزراء  واعتمد مجلس 

وافق مجلس الوزراء اليوم األربعاء 
الدكتور  بــرئــاســة  اجــتــامعــه  ىف 
بني  اتفاق  عىل  مدبويل،  مصطفى 
ومرص  األفريقي  االتحاد  مفوضية 
الفضاء  وكالة  مقر  استضافة  بشأن 
تعزيز  إطــار  يف  وذلــك  األفريقية، 
الدائرتني  يف  ومكانتها  مرص  دور 

األفريقية والعاملية.
قانون  مـــرشوع  عــىل  وافـــق  كــام 
قانون  ــام  أحــك بعض  بتعديل 
اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون 
رقم 150 لسنة 1950؛ بهدف تحديد 

اللتزام  حاسمة  قانونية  إجــراءات 
املستخدمة  غري  السيارات  مالك 
تركها  بتجنب  تراخيصها  واملنتهية 
واملدن،  األحياء  يف  العامة  بالطرق 
من  الثالث  السنوات  مدة  بتقليل 
الدعاوى إىل 6 أشهر،  انتهاء  تاريخ 
للحكومة  ملكاً  املرتوكات  لتصبح 
مل  طاملا  حكم  إىل  الحاجة  دون 
ملعالجة  وذلــك  أصحابها،  يطلبها 
ومنها  املضبوطات  تراكم  مشكلة 

السيارات.
عىل  أيضا  ــوزراء  ال مجلس  ووافــق 

املشكلة  الخرباء  مبعرفة  متت  التي 
رقم  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  بقرار 
2873 لسنة 2015 املنعقدة بتاريخ 
 28 لعدد   2021 أغسطس   18
تسوية، بقيمة نحو 7 ماليني جنيه.

كام وافق مجلس الوزراء عىل اعتامد 
الصادرة  والتوصيات  الــقــرارات 
لفض  الوزارية  اللجنة  اجتامع  عن 
رقم  بجلستها  االستثامر  منازعات 
)81( املنعقدة بتاريخ 30 أغسطس 
أيضا  ووافــق  موضوعا،   27 بعدد 
لجان  عن  الصادرة  التوصيات  عىل 
بوزارة  الحكومية  املنازعات  إنهاء 
وعىل  منازعة،   30 عدد  يف  العدل، 
وحــدات  بيع  ــار  أســع تحديث 
 2 مبوقع شطا  االستثامري  اإلسكان 

وشهد  اآلن،  حتى  موظف  مليون 
تقديم  وحده  املاىض  الثالثاء  يوم 

اللقاح لنحو 44 ألف موظفاً.
كام عرضت زايد جوانب التنسيق 
من  والسكان،  الصحة  وزارة  بني 
والتعليم،  الرتبية  ووزارىت  جانب، 
آخر،  جانب  من  العايل،  والتعليم 
الخاص  التكليف  تنفيذ  بهدف 
بتطعيم العاملني ىف قطاع التعليم 
بشقيه، والطلبة ىف الجامعات ضد 
بدء  قبل  املستجد،  كورونا  فريوس 

العام الدراىس الجديد، مؤكدة أنه 
يتم متابعة مجريات التطعيم لهذه 

الفئة املستهدفة مبنتهى الدقة.
أنه  زايد  هالة  الدكتورة  وأكدت 
املتخذة  للخطة  وفقاً  املقرر  من 
اإلنتهاء من تطعيم جميع  يتم  أن 
بنسبة  التعليم  قطاع  ىف  العاملني 
يوم  بحلول  األوىل  بالجرعة   %100
من  واإلنتهاء   ،2021 سبتمرب   15
بشكل  الثانية  الجرعة  تطعيم 
 ،2021 أكتوبر  شهر  خالل  كامل 
مع  التنسيق  يتم  أنه  إىل  مشرية 
لتوفري قاعدة  العاىل  التعليم  وزارة 
مليون   2.2 بـ  الخاصة  البيانات 
طالب جامعى إستعدداً لتطعيمهم 
شهادة  وإصدار  األوىل  بالجرعة 
إىل  الفتة  بالتطعيم،  الخاصة   QR
أنه يتم تسليم الطعوم واملوافقات 
من  التطعيم  وكروت  املستنرية 
طبقاً  والسكان  الصحة  وزارة  قبل 
للمستهدف املرسل من كل جامعة.

الحكومة: مخطط شامل إلنشاء 13 ميناء جافا ومركزا لوجيستيا على مستوى الجمهورية

عن  فضال  بامليناء،  املتداولة  الشحنات 
للتجارة  املخاطر  إدارة  منظومة  تنفيذ 
املسبق  والتسجيل  للحدود  العابرة 

.ACI للشحنات

وشملت اإلجراءات تنفيذ أعامل إنشاء 
الجمركية،  باملوانئ  اللوجيستية  املراكز 
مركزي  معلومات  نظام  تنفيذ  وجار 
عن البضائع واملنافذ، فضال عن تطوير 
مساحته  وزيادة  الربى،  السلوم  ميناء 
أجهزة  بأحدث  وتزويده  الضعف،  إىل 

الكشف عىل البضائع. 
تطبيق  ــراءات  ــ اإلج حزمة  وضمن   
بامليناء،  املخاطر  عىل  القائم  الفحص 
التى  الشحنات  نسبة  تتعدى  أال  عىل 
إجاميل  من   %20  –  %10 فحصها  يتم 
عن  فضال  بامليناء،  املتداولة  الشحنات 
للتجارة  املخاطر  إدارة  منظومة  تنفيذ 
املسبق  والتسجيل  للحدود  العابرة 

.ACI للشحنات
وشملت اإلجراءات تنفيذ أعامل إنشاء 
الجمركية،  باملوانئ  اللوجيستية  املراكز 
مركزي  معلومات  نظام  تنفيذ  وجار 
عن البضائع واملنافذ، فضال عن تطوير 
مساحته  وزيادة  الربى،  السلوم  ميناء 
أجهزة  بأحدث  وتزويده  الضعف،  إىل 

الكشف عىل البضائع. 

تطبيق  اإلجــــراءات  حــزمــة  وضــمــن 
بامليناء،  املخاطر  عىل  القائم  الفحص 
التى  الشحنات  نسبة  تتعدى  أال  عىل 
إجاميل  من   %20  –  %10 فحصها  يتم 

وتعترب املوانئ الربية واجهة مرص األوىل 
السياحي  والنشاط  السفر  حركة  أمام 
الدولية  التجارة  الدويل وانتقال بضائع 
تلعب  كام  وواردات،  ــادرات  ص من 

خدمة  ىف  مهام  دورا  الجافة  املوانئ 
تــداول  خــالل  من  القومى  االقتصاد 

الحاويات ودعم التجارة الدولية.
للدولة  العامة  السياسة  ــار  إط وىف 
حجم  وتطور  السفر  حركة  لتشجيع 
جمهورية  من  كل  بني  البينية  التجارة 
الشقيقة  العربية  والدول  العربية  مرص 
عبور  إجــراءات  وتيسري  الجوار،  ودول 
الحافالت والشاحنات وتجارة الرتانزيت 
بني املرشق واملغرب العريب مام يساهم 
الحرة  التجارة  منطقة  إقامة  دعم  يف 
العربية، وكذلك رفع العبء عن املوانئ 
البضائع،  تكدس  من  والحد  البحرية 
عىل  بها  الحاويات  نشاط  وتفعيل 
املستوى اإلقليمي والدويل، رأت الدولة 
توحيد جهة اإلرشاف عىل جميع املوانئ 
للموانئ  العامة  الهيئة  بإنشاء  الربية 
داخل  الجافة  املوانئ  وإضافة  الربية، 
وإدارة  تخطيط  الهيئة  لتتوىل  الحدود 
هذه املوانئ وتنسيق العمل بني األجهزة 
العاملة بها، مبا يكفل حسن سري العمل 

وارتفاع مستوى أداء الخدمات بها.
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حسين الطنجير 

كتب االستاذ / سعيد العيسوي 

تم بحمد الله تعاىل افتتاح الصالون الثقايف 
األول يوم األثنني ٣0 / 8

/ د  السيده  رعايه  تحت  الكبري  باملرسح 
ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه والسيد / 
شامل  محافظ  شوشه  عبدالفضيل  محمد 
االداره  رئيس   / السيد  وبحضور  سيناء 

املركزيه لقطاع الثقافه للقناه وشيامء
والسيد/ ماجد محمد احمد رئيس مجلس 

مركز ومدينه العريش
نائبا عن السيد املحافظ

للفن  مبعرض  األفتتاح  فعاليات  وبدأت 
التشكييل ملجموعه من الفنانني ثم معرض 
الحضور  للكتاب ثم كلمه ترحيب للساده 
واحتفال بيوم الوفاء وتكريم لروح الشهيد 
الثقافه  درع  وتقديم  السواركه  محمد 
النائبه  السيده  تسلمتها  تقدير  وشهاده 

عايده السواركه زوجه الشهيد
شاشه  عيل  الشهيد  فيلم  بداعرض  ثم 
سينام القاعه وتبعها عرض لفرقه املوسيقي 

العربيه لبعض األغاين الوطنيه
ألهداف  بتقديم  الصالون  افتتاح  تم  ثم 
وأطار عمله ومنتسبيه وقاماتهم وخرباتهم 
للدكتور  الصالون  تكريم  البدايه  وشهدت 
القومي لحقوق  املجلس  صالح سالم عضو 
األنسان بشهاده تقدير وهديه رمزيه لفوزه 
طبيبا مثاليا عيل مستوي الجمهوريه للعام 

الحايل
قدم  األفتتاح  يف  الرئييس  املتحدث  ولكونه 
سيادته عرضا ممتعا ملوضوع اللقاء ( الفن 

وأثره عىل وعي املواطن )
األويل ضمن سلسله جلسات  الجلسه  تأيت 
الوعي  تشكيل  يف  ودورها  الثقافه  عن 

الجمعي للمواطن
الساده  لكل  أتقدم  أن  يل  يطيب  وهنا 
املحرتمون من أعضاء املنتدي الذين شاركونا 
قاموا  ما  عيل  العرفان  يخلص  الحضور  يف 
واشكر  الرائع  اليوم  إلنجاح  جهد  من  به 
باسمكم الساده الذين تعاونوا من الفنانني 
وأخص الفنان مصطفى بكري والفنان رجب 
الفنانني  وباقي  الحلو  كامل  والفنان  عامر 

املشاركني باملعرض
أرشف  للسيد  والتقدير  الشكر  وكل 

املرشحاين عيل الدعم والتعاون
الرشيف  مجدي  للفنان  املوصول  والشكر 
العاليه واألداء  الكبري والروح  صاحبةالجهد 

املتميز…..
مع تحيات

سعيد العيسوي/ امني عام املنتدي

القليوبية : محمد فايز

افتتاح الصالون الثقايف السيناوي

السفري  القطري  الجانب  ترأس  فيام 
املبعوث  الهاجري  فهد  بن  عيل 
للشئون  الخارجية  لوزير  الخاص 

اإلقليمية.
بيان  يف  الخارجية  وزارة  ــدت  وأك

االجتامع  خالل  تم  أنه  لها  صحفي 
عىل  املـُـدرجــة  امللفات  استعراض 
جدول أعامل اللجنة، فضاًل عن سبل 
تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين 

خالل املرحلة املُقبلة.

القاهرة  مبدينة  الثالثاء،  اليوم  ُعِقد 
املرصية  املُتابعة  لجنة  اجــتــامع 
الجانب  ــرأس  ت حيث  القطرية، 
مساعد  عثامن  يارس  السفري  املرصى 
العربية،  للشئون  الخارجية  وزير 

الخارجية: مصر وقطر تستعرضان تعزيز 
العالقات الثنائية خالل املرحلة املقبلة

الخارجية: مصر وقطر تستعرضان تعزيز 
العالقات الثنائية خالل املرحلة املقبلة

محمد  العميد  زيارة  هامش  عيل 
القليم  املركزيه  االداره  رئيس  نبيل 
القناه وسيناء ايل قرص ثقافة العريش 
ولقاء االدباء واملفكرين وفنانني سيناء 
اختتمت الزياره اليوم بحفل فني عيل 
بحضور  العريش  ثقافة  قرص  مرسح 
االستاذ  ثقافة شامل سيناء  مدير عام 

االدباء  من  والعديد  املرشحاين  ارشف 
والشعراء واملفكرين

تم  الختام  فعاليات  هامش  وعيل 
الفنبه  الفقرات  من  العديد  تقديم 

منها
مواهب  لفريق  الربكه  عيل  اوبريت 
قرص ثقافة العريش تحت قيادة كابنت 

مدحت محمد
بلغة  غنائيه  فقره  الفريق  قدم  كام 

االشاره
وفقرة جمباز

كام تم تقديم عرض السامر السيناوي 
مصطفي  كابنت  واخراج  تصميم 
عيل  ارساء  كابنت  تدريب  الخرضي 

ومدير الفريق االستاذ احمد صابر
واكد العميد محمد نبيل دعمه البناء 
ايام  ثالثة  وتخصيص  الكرامه  حي 

البناء الحي
من جهته قدم الكاتب والسيناريست 
مجدي الرشبف شكره للعميد محمد 
القوميه  للفرقه  اعتامده  عيل  نبيل 

ثقافة سيناء تدعم ابناء سيناء واطفال حي الكرامهثقافة سيناء تدعم ابناء سيناء واطفال حي الكرامه
املرسحيه وذلك عقب عرض مرسحية 

بنت اسمها روضه
واكد العميد محمد نبيل اهمية دور 
املجتمع املدين يف دعم املواقع الثقافه 
يف سيناء وقدم الشكر للدكتور صالح 
صقر كممثل ملنظامت املجتمع املدين

فيصل ابو هاشم شمال سيناء
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الرئيس السيسى يوجه بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة 
حصته من إجماىل االستثمارات متعافيًا
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تتمه ص   1

تتمه ص   1

البرتولية  االحتامالت  شواهد  زالت  ما 
تعطى  الغربية،  الصحراء  مبنطقة 
احتامالت  وجود  ىف  مبرشة  دالئال 
تكتشف  مل  جيدة  وغازية  برتولية 
لتقنيات  املستمر  التطور  مع  بعد، 
يتم  واالستكشاف  البحث  وأعامل 
يتم  مل  أعمق  إنتاج  لطبقات  التوصل 
اكتشافها من قبل، من خالل استخدام 
التكنولوجيات الحديثة وفيام ييل أهم 

وأضاف رئيس الهيئة القومية لسالمة 
إكسرتا  لقناة  ترصيحات  يف  الغذاء، 
الغذائية  الصادرات  حجم  أن  نيوز، 
العام،  زاد إىل 3.46 مليار جنيه هذا 
مل  ذلك  قبل  الصادرات  كانت  بينام 
أن  موضحا  جنيه،  مليار   3,1 تتعد 
دولة  أن  تجد  عندما  األجنبية  الدول 
الكثري  منها  تستورد  قوى  نظام  لديها 

من السلع.
وأوضح رئيس الهيئة القومية لسالمة 
مفتش جديد   500 هناك  أن  الغذاء، 
يف  ساعات   7 وهناك  للهيئة،  انضم 
اليوم تدريب عىل كافة أنشطة الهيئة، 
وهناك تدريب جيد عىل الترشيعات 
يف  للمفتش  الغذاء  لسالمة  الخاصة 

الهيئة، بجانب أسلوب رقابة قوى.

الدين  بدر  إنتاج رشكة  املعلومات عن 
للبرتول خالل العام2020-2021، والتي 

كانت كالتايل:
 97 بلغت  الرشكة  إنتاج  معدالت   1-

ألف برميل مكافئ يوميا.
-2 معدالت اإلنتاج بلغت ٣49 مليون 
برميل  ألف  و٣.٣4  الغاز  من  مكعب 

من الزيت واملتكثفات يوميا.
العام  خالل  االستثامرات  بلغت   ٣-

رأساملية  دوالر  مليون   ٣17 حواىل 
وتشغيلية.

-4 الرشكة تواصل تنفيذ خطتها لزيادة 
القصوى  األولوية  إعطاء  مع  اإلنتاج 
املهنية  والصحة  السالمة  ملجاالت 
األصول  وسالمة  البيئة  عىل  والحفاظ 

وتوفري بيئة عمل آمنة.
أجل  من  مرشوعات  ثالثة  تنفيذ   5-

الحفاظ عىل البيئة.

رئيس  منصور،  حسني  الدكتور  أكد 
أن  الغذاء،  لسالمة  القومية  الهيئة 
ما تم تحقيقه ىف الصادرات الغذائية 
أو  وفاكهة  خضار  طــازجــة  ســواء 
أى  من  أعــىل  الغذائية  املصنعات 
القومية  الهيئة  تتوىل  ما  قبل  سنة 
لسالمة الغذاء الرقابة عىل الصادرات 

الغذائية.

التى  االستكشاف  خطط  تستهدف 
والرثوة  البرتول  وزارة  تنفذها 
مناطق  ىف  العمل  تكامل  املعدنية، 
املناطق  تقييم  إعادة  جديدة، وكذلك 
ألهداف  تحقيقا  باستمرار،  القامئة 
الرثوة  من  واإلنتاج  االحتياطى  زيادة 
املعلومات  أهم  يىل  وفيام  البرتولية، 
عن إنتاج رشكة رشيد للبرتول والربلس 
للغاز خالل العام 2020-2021، والتى 

كانت كالتاىل.
1-إجامىل اإلنتاج بلغ حواىل 405 ماليني 
قدم مكعب غاز طبيعى، باإلضافة إىل 

حواىل 9600 برميل متكثفات يومياً.
ذات  املتفرقة  املكامن  تقيم  2-إعادة 

الجدوى االقتصادية املنخفضة.
تعظيم  طريق  عن  املكان  تقيم   -٣
تطبيق  باستهداف  اآلبار  اقتصاديات 
لتقليل  املتشعب  الحفر  تكنولوجيا 
من  العديد  وإكامل  اآلبار  عدد 

الخزانات.

405 ماليني قدم مكعب غاز يوميا.. أهم 

املعلومات عن إنتاج حقول رشيد والربلس

“سالمة الغذاء”: زيادة الصادرات 
الغذائية لـ3.46 مليار جنيه هذا العام

317 مليون دوالر استثمارات.. 5 معلومات 
عن معدالت إنتاج حقول بدر الدين للبرتول

السيزمية  للبيانات  معالجة  4-إعادة 
الطبقات  تقييم  ىف  منها  لالستفادة 
الضغوط  ذات  االستكشافية  العميقة 

العالية لوضع خطة  الحرارة  ودرجات 
حفر واستكشاف للمكامن املحتملة ىف 

طبقات عرص امليوسني.

7,7% يف الربع الرابع من العام، وذلك 
الكبرية  التحديات  من  الرغم  عىل 
كورونا،  جائحة  بتداعيات  املتعلقة 
مسار  باتباع  الحكومة  واجهتها  والتي 
متوازن حافظ عىل االلتزام باإلجراءات 
بالتوازي  املواطنني  وسالمة  االحرتازية 
مع استمرار عجلة النشاط االقتصادي، 
للحزم  اإليجايب  التأثري  إىل  باإلضافة 
التحفيزية التي اعتمدتها الدولة خالل 
فرتة الجائحة عىل رفع معدالت النمو، 
األنشطة  من  العديد  حافظت  حيث 
منو  معدالت  تحقيق  عىل  االقتصادية 
إيجابية. كام تم يف ذات اإلطار تناول 
ما تم التوصل إليه بشأن املسار التنازيل 
للناتج  الحكومية  املديونية  لنسبة 

الحايل،  املايل  العام  من  بــدءاً  املحيل 
فضالً عن جهود فض التشابكات املالية 
يف ضوء العديد من املبادرات املتخذة 

يف هذا الخصوص، إىل جانب انخفاض 
معدالت البطالة خالل عام 2021.

والسكان  الصحة  وزارة  وتواصل 
رفع استعداداتها بجميع محافظات 
املوقف  ومتابعة  الجمهورية، 
“كورونا  فريوس  بشأن  بأول  أوالً 
اإلجراءات  كافة  واتخاذ  املستجد”، 

فريوسات  أي  ضد  الالزمة  الوقائية 
أو أمراض معدية، كام قامت الوزارة 
بتخصيص عدد من وسائل التواصل 
املواطنني  استفسارات  لتلقي 
املستجد  كــورونــا  ــريوس  ف بشأن 

الخط  منها  املعدية،  واألمـــراض 
الساخن “105”، و”15335  ورقم 
 ،”01553105105“ الواتساب 
تطبيق “صحة مرص”  إىل  باإلضافة 

املتاح عىل الهواتف الذكية.

الصحة تسجل 291 إصابة جديدة بفريوس كورونا 
و7 وفيات وخروج 543 متعافيًا
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املراق  الجريحة  البالد  أيتها  أفغانستان 
فيها الدماء لتشق أراضييك آنهارا

من داخل العاصمة األفغانية ” كابول ” 
وتحديدا يوم األحد املوافق 15 أغسطس 
2021 ويف حدود الساعة الرابعة بتوقيت 
األفغاين  الرئيس  البالد  غادر  القاهرة 
أرشف غني هاربا عيل منت طائرة مدنية 
أمام  قواته  إنهيار  بعد  البالد  خارج  إيل 
املتشددة  األفغانية  الحركة  مقاتيل 
أثار  ؛  املدينة  باتت عيل مشارف  والتي 
يرتقي  ورعبا  شديدا  قلقا  املشهد  هذا 
الشعب  نفوس  داخل  الهلع  مرتبة  إيل 
اليد  لها  ؛ فحركة طالبان أصبح  األفغاين 

نوفمرب – ديسمرب 1994 … أستولت طالبان عيل الواليات املجاورة دون مقاومة ليتم بسط 
سيطرتهم عيل واليات هلمندر وزابل واوزوجان ومل تكن الحركة تتوقع او تنوي تجاوز حدود 
قندهار إيل غريها من الواليات وذلك حسب ما جاء يف ترصيح مولوي أحمد الله ناين ومال 

محمد حسن رحامين ملجلة ” خربنامة ” بعددها الصادر يف اغسطس 1995 .
14 فرباير 1995 … أحكمت سيطرتها عيل جميع مناطق نفوذ حزب حكمتيار حول كابول 

بعد انسحابه من مقره يف تشاراسياب إيل منطقة رسويب .
21 فرباير 1995 … طالب املولوي فضل الرحمن رئيس جمعية علامء األسالم إنذاك برهان 

الدين رباين بتسليم الحكم واألسلحة التي بحوزته لطالبان .
6 مارس 1995 … ومن هنا إندلعت حرب ضارية وشديدة بني قوات أحمد شاه مسعود 
وحزب الوحدة الشيعي بقيادة عبد العيل مزاري والذي فقد سندا قويا بعد إنسحاب قوات 

حكمتيار ودستم من مواقعها حول كابول .
8 مارس1995 … تدخلت قوات طالبان للحيلولة بني الفصائل املتحاربة ( الحكومة وحزب 

الوحدة ) فاستولت عيل مواقع الحزب الشيعي وبدأت يف نزع أسلحة الشيعة .
مساحات  عيل  سيطرت  أن  بعد  كابول  نحو  طالبان  قوات  تقدمت   … 1995 أكتوبر   10

شاسعة جنوب غرب البالد وعيل تشاراسياب وتالل خري أباد املرشفة عيل جنوب كابول.
قصة صعود طالبان إيل السلطة ألول مرة

٣ أبريل 1996 … بايع 1500 من العلامء من مختلف أنحاء أفغانستان املال محمد عمر بل 
ولقبوه بأمري املؤمنني .

27 سبتمرب 1996 … سقطت كابول يف يد طالبان بعد انسحاب القوات الحكومية عنها إيل 
الشامل وأعدمت الحركة ليلة دخولها العاصمة رئيس البالد الشيوعي السابق نجيب الله 
وأعلن مال محمد عمر تكوين لجنة من 6 أشخاص برئاسة املال محمد رباين النائب األول له 

أسقطت قاعدة ” باغرام ” الجوية بيد طالبان .
25ةمايو 1997 … أعرتفت باكستان بحكومة طالبان لتكون أول دولة يف العامل تعرتف بها.

26 مايو 1997 … ثم تالها أعرتاف اململكة العربية السعودية بطالبان لتلحقها األمارات 
يف األعرتاف .

طالبان  وقوات  امللك  عبد  الجرنال  قوات  بني  1997 … حدثت خالفات شديدة  مايو   27
أسفرت عن قتل وأرس االالف العنارص من طالبان كان من بينهم كبار القيادات وتم إجالء 
طالبان عن بعض املناطق يف الشامل `عام 1998 … عادت قوات طالبان إيل املناطق التي 

انسحبوا منها بالواليات الشاملية مثل فارياب ومزار الرشيف وطالقان.

ويف 26 أغسطس 2021 … زلزل مطار كابول بهجامت دموية راح ضحيتها العرشات من بينهم جنود 
أمريكيون ومدنيون أفغان حيث تبنت جامعة ” داعش خراسان ” تلك السلسلة من الهجامت كام 

تبنت أيضا سلسلة من الهجامت املميتة يف السنوات األخرية لهجوم 2019 عيل قاعة زفاف يف كابل
خليفة  البغدادي  أبوبكر  رئيسه  التنظيم،  ونصب  خالفته  وأعلن  داعش  تنظيم  تأسس  فعندما 
للمسلمني يف مشارق األرض ومغاربها دون أن يأخذ رأيهم يف ذلك، أعلن التنظيم عن “والية خراسان” 

كجزء من املناطق التي يرنو إىل بسط حكمه عليها.
وأنشأ داعش لهذه الغاية فرعا تابعا له يتخذ من أرض باكستان وأفغانستان معقال له ومكانا ملامرسة 

نشاطه، إن جامعة والية خراسان يف الواقع تتبع الدولة االسالمية يف العراق والشام
إن جامعة “والية خراسان” يف الواقع تتبع “الدولة اإلسالمية يف العراق والشام” وهي فرع جمحيل 

لتنظيم داعش يعمل يف أفغانستان وباكستان.
وتعترب هذه املجموعة من أكرث الجامعات تطرفا وعنفا بني املسلحني املوجودين يف أفغانستان.

وتشكلت الجامعة يف يناير 2015، عندما كان داعش يف أوج سطوته يف العراق وسوريا، وكان يحلم 
بالسيطرة عىل جغرافيا املناطق التي ذكرها يف خارطته املزعومة، وذلك قبل اإلطاحة بالتنظيم من 

قبل الواليات املتحدة وحلفائها.
ويتم تجنيد عنارص يف “داعش خراسان”، من بني املتشددين األفغان والباكستانيني، وخاصة من بني 
أعضاء طالبان السابقني الذين ال يعتربون تنظيمهم متطرفا مبا فيه الكفاية؛ وقد تم إلقاء اللوم عىل 
جامعة “والية خراسان” يف بعض أسوأ الجرائم يف السنوات األخرية يف أفغانستان، من قبيل استهداف 
؛  واملمرضات  الحوامل  النساء  وقتل  الوالدة  جناح  مهاجمة  وحتى  واملستشفيات،  الفتيات  مدارس 
وعىل عكس طالبان التي تقترص أهدافها عىل أفغانستان، فإن الجامعة املذكورة تعترب نفسها امتدادا 
لشبكة داعش العاملية، التي تسعى إىل مهاجمة أهداف غربية ودولية وإنسانية محلية، كلام سمحت 
الظروف بذلك؛ ويف أفغانستان يتمركز أعضاء املجموعة يف إقليم ننكرهار برشق أفغانستان، مبحاذاة 
طرق تهريب املخدرات والبرش من وإىل باكستان.وتم التأكيد عىل أنه كان لدى الجامعة حوايل ٣000 
األمن  األمربيك وقوات  الجيش  اشتباكات مع  إثر  لكنها تعرضت لخسائر كبرية  أوج قوتها،  عضو يف 
األفغانية، وكذلك مع قوات طالبان أيضا؛ وقد يتم طرح سؤال إال وهو .. هل هناك أرتباط بني والية 

خراسان وطالبان؟
نذكر أن جامعة طالبان تتكون من مجموعات مختلفة واألمر الذي كان يوحدها مواجهتها للقوات 
الغربية واألمريكية يف أفغانستان وإحدى هذه املجموعات املكونة لطالبان، والتي تعد أكرث تطرفا 
عالقة  عىل  التي  حقاين”  “شبكة  هي  أفغانستان  يف  اإلرهابية  العمليات  معظم  بتنفيذ  ومتهمة 
بـ”داعش خراسان” وعليه ميكن القول بأنها مرتبطة بطالبان عرب حلقة الوصل وهي “شبكة حقاين”؛ 
ولهذا يرى الباحثون يف الشأن األفغاين أن “جامعة خراسان” لها عالقات قوية بشبكة حقاين، وبالتايل 
لها عالقات وثيقة مع طالبان أيضا، خاصة أن الشخص املسؤول عن األمن يف كابل هو خليل حقاين، 

والذي سبق وأن حددت الواليات املتحدة مكافأة قدرها 5 ماليني دوالر لرأسه .
وعند التعمق يف هذا الشأن نجد إنه ال يوجد خالف جوهري من الناحية العقائدية بني أعضاء طالبان 
وداعش والقاعدة، ومعظم الخالفات تدور حول التكيتيكات للوصول إىل األهداف، لذا ليس بعيدا 
تثري  الطالبانية مع داعش ال  األعداء”؛وإىل ذلك فإن عالقة شبكة حقاين  أطلقنا عليهم “اإلخوة  لو 

استغراب املتابعني للشأن األفغاين.
حكومة  تشكيل  ملناقشة   2021 أغسطس   21 السبت  كابل  يف  طالبان  قادة  كبار  اجتمع  وعندما 
الدين حقاين،  بواسطة جالل  تأسست  قد  كانت  التي  لشبكة حقاين،  أفغانية جديدة، حرض ممثل 
الذي ساهم يف الحرب ضد الجيش األحمر يف مثانينيات القرن املايض يف أفغانستان، وحظي وقتها 
“املجاهدين”  وباكستان ضمن خطة مد  أيه)  آي  األمريكية (يس  املركزية  االستخبارات  بدعم وكالة 

باألسلحة واألموال.
وبعد انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان، أقام جالل الدين حقاين عالقات مع جهاديني عرب 
من بينهم أسامة بن الدن وتحالف فيام بعد مع طالبان خالل سيطرتها عىل أفغانستان يف 1996 
وشغل منصب وزير حتى اإلطاحة بحركة طالبان خالل الغزو األمرييك يف 2001، وتوىف جالل الدين 

حقاين يف 2018، ثم توىل نجله رساج الدين الزعامة، وأصبح األخري نائب رئيس طالبان يف 2015.
الحكم مع داعش خراسان  الجديد وأستيالءها عيل  وإذا تحدثنا عن مستقبل طالبان بعد وضعها 
نجد أنه لو استطاعت حركة طالبان التحول من مجموعة مسلحة إىل دولة تخضع للظروف والقواعد 
السياسية اإلقليمية والدولية، مام ال شك فيه سوف تتعمق الهوة بينها وبني الجامعات التي خارطتها 

ال تختزل يف أفغانستان وعىل رأسها تنظيم داعش.
ويقول الدكتور سيجان غوهيل، عضو مؤسسة آسيا واملحيط الهادئ، الذي يراقب الجامعات املسلحة 
يف أفغانستان منذ عدة سنوات، إنه “تم تنفيذ عدة هجامت كبرية بني عامي 2019 و 2021 بالتعاون 

مع جامعة خراسان وشبكة حقاين وطالبان وجامعات إرهابية أخرى متمركزة يف باكستان”.
وعندما استولت طالبان عىل كابل يف 15 أغسطس، فتحت أبواب سجن “بُل ترشخي” وأطلقت رساح 
عدد كبري من املدانني، مبن فيهم أولئك الذين يُزعم أنهم ينتمون إىل داعش والقاعدة، وهؤالء الناس 

يتجولون اآلن بحرية كاملة يف أفغانستان.
عن  بالتخيل  تتهمها  طالبان، حيث  مع  كبرية  أيضا خالفات  لديها  خراسان  “لكن جامعة  ويضيف: 
الجهاد، وتقول إن حركة طالبان فضلت السالم يف الدوحة والجلوس إىل طاولة املفاوضات يف “الفنادق 

الفخمة”.
وإىل ذلك تشكل القوات املسلحة لداعش يف الوقت الراهن تحديا كبريا لحكومة طالبان املستقبلية، 
من كافة النواحي وخاصة من الناحية التنظيمية الداخلية لطالبان بسبب وجود “شبكة حقاين” يف 

الحركة وعالقاتها بـ”داعش خراسان”.
االستخبارات  الدويل وخاصة  املجتمع  تتعاون طالبان مع  بإلحاح: هل  نفسه  الذي يطرح  والسؤال 

الغربية ضد جامعة “تنظيم خراسان” دون أن تتخوف من رشخ داخل صفوفها؟
به غرينا من دول  أبتيل  الله أن عافانا مام  التساؤل … نحمد  املقبلة تجيب عن هذا  األيام  أرجو 
تلفه عباءة  الشعب  تاركا  رئيسها هاربا  فيفر  املتصارعة  القوات  تتمزق أحشائها وخرياتها بني فيك 

الظلم والظالم والخوف مام هو آت.
من قصيدة األرض واألنسان .. فاروق جويدة

أنسحاب القوات األمريكية من افغانستان
28 يناير 2019 … توصلت طالبان والواليات املتحدة إيل مسودة أتفاق بعد أنتهاء الجولة 
أفغانستان  األجنبية من  القوات  أنسحاب  ؛ تضمن  بالدوحة  السالم  الرابعة من محادثات 

وعدم أستخدام تنظيامت أرهابية للبالد كالقاعدة .
وزير  أرشف   2001 سبتمرب   11 لهجامت   19 رقم  للذكري  املوافق   …  2020 سبتمرب   11
يف  األفغانية  الحكومة  رشوع  عيل  الدوحة  يف  بومبيو  مايك  السابق  األمرييك  الخارجية 

مفاوضات مع الحركة من أجل تقاسم السلطة .
14 أبريل 2021 … أعلن الرئيس األمرييك جون بايدن ان أنسحاب قواته من أفغانستان 
سيبدأ يف األول من مايو وينتهي يف 11 سبتمرب لتنهي بذلك أطول حرب أمريكية بالتاريخ .

وميثل هذا متديدا ملوعد نهايئ سابق لألنسحاب أول مايو حسب ما تم األتفاق عليه بني 
واشنطن وطالبان .

1 مايو 2021 … بدأت الواليات املتحدة األمريكية وحلف الناتو سحب 9500 جندي بينهم 
طالبان  بني  عنيفة  معارك  وإندلعت  ؛  بأفغانستان  موجودين  مازالو  كانوا  أمرييك   2500
والقوات الحكومية يف منطقة هلمند الجنوبية ؛ يف حني سيطرت الحركة عيل مقاطعة بوركا 

بوالية بغالن يف الشامل .
15 أغسطس 2021 … مقاتلو الحركة يحارصون العاصمة بعد السيطرة عيل مدينة جالل 
آباد الرشقية الرئيسية دون قتال ليفر الرئيس اآلفغاين أرشف غني هاربا بعيدا عن البالد قبل 

دخول املقاتليني املدينة .

يوليو 1994 … ظهرت الخلية األويل للحركة بعد أن أجتمع 5٣ من طالب املدارس الدينية يف منطقة 
السالح من مجموعة  نزع  وبدؤوا   ” نخود  ” كشك  منطقة  إيل  أنتقلوا  ثم  بقندهار   ” ” سنج سار 
املجاهدين وإزالة نقاط التفتيش املوضوعة بهدف جمع األتاوات عيل الطرق العامة ثم أستولوا عيل 
مديرية أرغستان . أغسطس 1994 … بايع طالب املدارس الدينية املال عمر أمريا لهم وتعاهدوا عيل 
جمع السالح وأستعادة األمن واألستقرار وإزالة نقاط التفتيش وجمع األتاوات . أكتوبر 1994 …. 
وسعت طالبان أنشطتها فاستولت عيل مديرية ” سبني بولدك ” الحدودية وأستولت عيل مخازن 
األسلحة والذخرية املركزية للواليات الجنوبية الغربية التابعة للحزب األسالمي بزعامة حكمتيار والتي 

تعترب من أكرب مخازن السالح يف أفغانستان .
٣ نوفمرب 1994 … برز أسم طالبان يف األعالم الدويل ألول مرة بعد نجاحهم يف إنقاذ قافلة األغاثة 
والتي أرسلتها الحكومة الباكستانية إيل البالد وتم أعرتاضها من مجموعة جيالين بقيادة منصور آغا 

فأستطاعت طالبان من أنقاذ القافلة وإعدام قائد الجامعة جيالين مع بعض رفاقه.
5 نوفمرب 1994 … سقطت مدينة قندهار بيد طالبان بعد معارك راح ضحيتها 40 قتيال .

نوفمرب – ديسمرب 1994 … أستولت طالبان عيل الواليات املجاورة دون مقاومة ليتم بسط سيطرتهم 
عيل واليات هلمندر وزابل واوزوجان ومل تكن الحركة تتوقع او تنوي تجاوز حدود قندهار إيل غريها 
من الواليات وذلك حسب ما جاء يف ترصيح مولوي أحمد الله ناين ومال محمد حسن رحامين ملجلة 

” خربنامة ” بعددها الصادر يف اغسطس 1995 .
بعد  كابول  نفوذ حزب حكمتيار حول  مناطق  أحكمت سيطرتها عيل جميع  فرباير 1995 …   14

انسحابه من مقره يف تشاراسياب إيل منطقة رسويب .
21 فرباير 1995 … طالب املولوي فضل الرحمن رئيس جمعية علامء األسالم إنذاك برهان الدين 

رباين بتسليم الحكم واألسلحة التي بحوزته لطالبان .
6 مارس 1995 … ومن هنا إندلعت حرب ضارية وشديدة بني قوات أحمد شاه مسعود وحزب 
الوحدة الشيعي بقيادة عبد العيل مزاري والذي فقد سندا قويا بعد إنسحاب قوات حكمتيار ودستم 

من مواقعها حول كابول .
8 مارس1995 … تدخلت قوات طالبان للحيلولة بني الفصائل املتحاربة ( الحكومة وحزب الوحدة 

) فاستولت عيل مواقع الحزب الشيعي وبدأت يف نزع أسلحة الشيعة .
10 أكتوبر 1995 … تقدمت قوات طالبان نحو كابول بعد أن سيطرت عيل مساحات شاسعة جنوب 

غرب البالد وعيل تشاراسياب وتالل خري أباد املرشفة عيل جنوب كابول.

بقلم المهندسة / رشا سالم
محافظة القاهرة

تحقيق خاص.. كابول ارض الجحيم واملعارك والصراعات

طالبان   ” باسم  الحركة  تسمية  ويعود 
طلبة  من  مجموعة  يد  عيل  لنشأتها   ”
املدارس الدينية وهي جمع كلمة طالب 
الحركة  تلك  وظهرت  ؛  البشتو  لغة  يف 
الواقعة  قندهار  واليــة  يف  مــرة  ألول 
من  الحدود  عيل  البالد  غرب  جنوب 
باكستان ؛ وكان هناك محطات فارقة يف 
تاريخ حركة طالبان ولنستعرضها سويا ..

العظمي  الخيانة  مشاهد  أسوء  يف  هاربا  األفغاين  الرئيس  ويل  أن  املسيطرة  العليا 
للوطن والشعب ؛ ليسطر التاريخ هذا اليوم ويشهد بأنه عالمة فارقة يف حياة األفغان 
؛ ها قد عادت حركة طالبان من جديد لتتصدر املشهد وتستويل عيل السلطة من 
جديد بعد غياب دام عرشون عاما… لكن دعونا نتساءل معا ما هي حركة طالبان 

وكيف نشأت؟
نشأت حركة طالبان األفغانية قبل 27 عاما وتحديدا يف عام 1994 عيل يد املال محمد 
عمر مجاهد وعيل مر السنوات السبع وعرشون املاضية من نشأتها حتي كتابة هذا 
املقال كانت والزالت طالبان رقام رئيسيا وصعب يف املعادلة السياسية األفغانية ؛ 
لتتصدر املشهد األفغاين بوجهها الدموي هذا البلد الذي انهكته الحروب والرصاعات 

عانقت بني جفونك االزهارا
ورأيت ليل العمر فيك نهارا

ولطاملا سلك الفؤاد مدائنا
وبقيت وحدك قبلة ومزارا

كم الحت األيام بعدك ظلمة
فرأيت أطياف املني أسوارا

وظللت أسكب من رحيقك أدمعي
حتي غدت بعد النوي أنهارا

يانيل ماؤك للوجود هداية
عاشت عيل درب السنني منارا
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تحتـــوي بذور العنـــب يف تركيبها 
بسيطة  ســـكريات  عىل  الكيميايئ 
ونســـبة  وكربوهيدرات،  ذائبـــة، 
عاليـــة مـــن الربوتينـــات، وزيت 
دهنيـــة.  وأحـــامض  الخـــــام، 
األغذية  مـــن  تعـــد  أنها  كمـــــا 
أشـــارت  وكذلك  باأللياف،  الغنية 
الدراســـات إىل ارتفـــاع القيمـــة 
إىل  نظرًا  العنـــب  لبذور  الغذائية 
األكســـدة  احتوائها عىل مضادات 
الطبيعيـــة املهمـــة مـــن الناحية 
الصحيـــة التي تـــؤدي دوًرا مهاًم 

يف الوقايـــة مـــن العديـــد مـــن 
األمراض. كام أن مســـتخلص بذور 
مضادات  عـــىل  يحتوي  العنـــب 
مـــن  فعاليـــة  أكـــرث  أكســـدة 
فيتامينـــات (ج) أو (ه). ولذلـــك 
فإن لبـــذور العنـــب العديد من 
االســـتخدامات الصحيّـــة والطبيّة 
والعالجيـــة، ســـوف نذكرها لكم 
يف هـــذا املقـــال، فقـــد وجد أن 
تنـــاول بذور العنـــب يلعب دوًرا 
مهـــاًم يف مكافحة األمـــراض عن 
طريـــق تنشـــيط جهـــاز املناعة 
والفريوســـات  للبكترييا  املقـــاوم 
يعمل  أنـــه  كـــام  والفطريـــات، 

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

القيمة الصحية والطبية والعالجية لبذور العنب
لاللتهابـــات،  مضـــادة  كمـــواد 
ويســـاعد يف القضاء عىل الجذور 
الشـــيخوخة،  ويكافـــح  الحـــرة، 
البـــرشة، وهـــو مطهر  ويقـــوي 
لاللتهابات  جيـــد  وعـــالج  فعال 
املناعة  جهاز  وينشـــط  الفطرية، 
للبكترييا، والفريوســـات  املقـــاوم 
يكافـــح  كـــام  والفطريـــات، 
املختلفة،  بأنواعهـــا  الحساســـية 
اإلدراكيـــة،  الوظيفـــة  ويعـــزز 
ويقـــوي العظام، ويحســـن صحة 
األســـنان، ومينع تشكيل الرتسبات 
ويعـــزز  الدمويـــة،  األوعيـــة  يف 

القلب. صحـــة 

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

شوربة العظام من أفضل أنواع الشوربة 
املفيدة لصحتك، وميكن عملها من خالل 
الدجاج  أو  العجل  أو  البقر  عظام  غيل 
أو األسامك يف املاء، حيث يتم استخالص 
هذا  السائل  إىل  العظام  من  الكوالجني 
يخلق شكالً غنيًا من املرقة أو الشوربة، 
يف هذا التقرير نتعرف عىل فوائد شوربة 
 real“ موقع  بحسب  الصحية،  العظام 

.”simple
bone-broth-soup-top-down-

view-surrounded-by-vegetables
هل شوربة عظام اللحوم الحمراء أفضل 

صحياً من عظام الدجاج؟
عىل  تحتوي  املختلفة  الحيوانات  عظام 
الغذائية،  العنارص  من  مختلفة  كميات 
الحمراء  اللحوم  عظام  ستنتج  حيث 
(لحم البقر واملاعز والضأن) مرقًا يحتوي 
حمض  وهــو   ،CLA من  املزيد  عىل 
يف  يساعد  أن  ميكن  طبيعي  دهني 
الحفاظ عىل كتلة العضالت الخالية من 
الدهون والتحكم يف مرض السكري من 

النوع الثاىن.
من  املزيد  ينتج  الدجاج  عظام  مرق 
عظام  تعد  بينام  وجبة،  لكل  الربوتني 
وكالهام  لليود،  رائًعا  مصدًرا  السمك 

مصدر رائع للكوالجني.
جًدا  القليل  هناك  أن  من  الرغم  وعىل 
مرق  أن  توضح  التي  األبــحــاث  مــن 
الشوربة  بالنسبة لك من  العظام أفضل 
العظام  شوربة  تناول  لكن  التقليدية، 
يوميًا ميكن أن يساعد يف إمداد جسمك 
الغذائية  والعنارص  والكوالجني  بالربوتني 

األخرى لتكوين نظام غذايئ صحي.
benefits-of-bone-broth

فوائد شوربة العظام
شوربة العظام غنية بالربوتني

ممتاز  مصدر  الحيوانات  عظام  مرق 
للربوتني، حيث أن كوب من مرق عظام 
يحتوي عىل  املثال،  الدجاج، عىل سبيل 

حوايل 10 جرامات من الربوتني.
شوربة العظام غنية بالكوالجني

ممتاز  مصدر  هــو  العظام  شــوربــة 
يف  موجود  بروتني  وهــو  للكوالجني، 
يف  رضوري  الكوالجني  الضام  النسيج 
(لتقليل  الجلد  ومرونة   ، الجروح  التئام 
وصحة  التمدد)  وعالمات  التجاعيد 
األظافر والشعر، وتحسني صحة املفاصل
شوربة العظام غنية باملغذيات الدقيقة

من  مهم  ــزء  ج الدقيقة  املــغــذيــات 
الصحة العامة، واملغذيات الدقيقة هي 
الفيتامينات الدقيقة واملعادن واملركبات 
ولبنات  كمنظمني  تعمل  التي  األخرى 

بناء لآللية الجزيئية ألجسامنا.
عن  نبحث  أن  يجب   ، نأكل  عندما 
عىل  للحصول  الدقيقة  املــغــذيــات 

مجموعة متنوعة وكافية.
هذه  من  العديد  العظام  مرق  يوفر 
الكالسيوم  ذلــك  يف  مبــا  الــعــنــارص، 
أ وك  والفوسفور واملغنيسيوم وفيتامني 
2 والحديد والزنك والسيلينيوم واملنجنيز 
وهذه املغذيات الدقيقة مهمة لوظيفة 
التي  وللكيفية  لدينا،  الغذايئ  التمثيل 

نعالج بها الطاقة يف الجسم.
شوربة العظام

التمثيل  لصحة  مفيدة  العظام  مــرق 
الغذايئ

األحامض األمينية التي تسمى الجاليسني 
بناء  لبنة  وهو  عصبي،  كناقل  تعمل 
مضادات  أحد  لصنع  الالزمة  الكوالجني 

األكسدة الهامة، الجلوتاثيون.
يلعب الجاليسني أيًضا دوًرا يف استقالب 
السكر يف الدم وصحة التمثيل الغذايئ ، 
وقد تم العثور عىل الجاليسني التكمييل 
 ، الكبد  يف  الدهون  محتوى  لتحسني 
ومستويات   ، الكوليسرتول  ومستويات 
يف  التأكسدي  واإلجــهــاد   ، األنسولني 

النامذج الحيوانية.
إفراز  تعزيز  عىل  أيًضا  قادر  الجاليسني 
الحمض يف املعدة ، وهو أمر مهم للهضم 
واملثري  الصحية.  األمعاء  ووظيفة  الكايف 
للدهشة أن انخفاض حمض املعدة ميكن 
ارتجاع  أعراض  إىل  الواقع  يف  يؤدي  أن 
الحمض  إنتاج  دعم  فإن  لذا   ، املعدة 
بالنسبة  مهم  أمر  املعدة  يف  الصحي 

الهضم العام.
شوربة العظام منخفضة ىف نسبة السكر 

يف الدم
يف  جـــًدا  منخفضة  الــعــظــام  ــة  شــورب
لوجبة  ميكن  لذا  الدم،  يف  السكر  نسبة 
تتناولها  أن  العظام  شوربة  من  خفيفة 
ىف  األنسولني  ارتفاع  دون  الوجبات  بني 

الجسم.
 Tumblr  لينكدإن تويرت  فيسبوك 
 VKontakte  Reddit  بينترييست

مشاركة عرب الربيد طباعة

يصيب  مزمن  مرض  هو  السكري  مرض 
أنحاء  السكان يف جميع  من  كبريًا  عدًدا 
العامل، وميكن أن يؤثر سلبًا عىل جسمك 
وأعصابك  عينيك  ذلك  يف  مبا  بالكامل، 
وقلبك وكليتيك معظم الناس عىل دراية 
بعض  لكن  املــرض،  ــراض  وأع بعالمات 
األشخاص ال تظهر عليهم أي أعراض عىل 
مكتشفة  غري  الحالة  يرتك  مام  اإلطالق، 
ملرض  الشائعة  األعــراض  بعض  تشمل 
التبول  وكــرثة  املفرط  الجوع  السكري 

والتهيج واإلرهاق.
انديا”  أوف  “تاميز  ملوقع  لتقرير  ووفقا 
ملرض  شيوًعا  أكرث  واحــد  عرض  هناك 
السكري ميكن أن يؤدي إىل عدم اكتشاف 
الحالة وهو جفاف الفم يف الصباح، ميكن 

أن يكون عالمة عىل مرض السكرى.
إىل  الدم  يف  السكر  نسبة  ارتفاع  يؤدي 
مشاكل صحية يف الفم وبالتايل، إذا كنت 
املمكن  فمن  السكري،  مرض  من  تعاين 
أن تصاب ببعض مشاكل األسنان وأمراض 

اللثة.
تنتبه  أن  يجب  التي  الفموية  األعراض 

لها:
جفاف الفم

جفاف الفم هو أحد أوىل عالمات مرض 
يسبب  أن  ميكن   2 النوع  من  السكري 
الفم،  يف  اللعاب  نقص  السكري  مرض 
مام قد يجعلك تشعر بالعطش الشديد 
أيًضا  يؤدي  أن  ميكن  الشديد  والعطش 
إىل وجع وقرح وعدوى وتسوس األسنان 

إذا مل يتم السيطرة عىل مرض السكري.
أمراض اللثة

اللثة  نزيف  يف  السكري  داء  يتسبب 
التهاب  باسم  يُعرف  ما  وهو  وتورمها، 
اللثة إذا مل يتم عالجه يف الوقت املناسب، 
أكرث خطورة  عدوى  إىل  يؤدي  أن  ميكن 
تسمى التهاب اللثة الذي يدمر األنسجة 

الرخوة والعظام التي تدعم أسنانك.
تسوس األسنان

ميكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر 

يف الدم إىل زيادة خطر اإلصابة بتسوس 
أنواع عديدة  يحتوي فمك عىل  األسنان 
مع  تفاعلها  عند  والتي  البكترييا،  من 
طبقة  تشكل  والنشويات،  السكريات 
البالك. يهاجم الحمض املوجود يف البالك 
حدوث  إىل  يــؤدي  مام  األســنــان،  مينا 
تجاويف وأمراض اللثة، ميكن أن يسبب 
األمل   ، يعالج  مل  إذا  األســنــان،  تسوس 

والعدوى وحتى فقدان األسنان.
القالع

أيًضا  الفموي  القالع  مرض  عىل  يُطلق 
داء املبيضات وهو عدوى فطرية، غالبًا 
من  يعانون  الذين  األشخاص  يتناول  ما 
مرض السكري مضادات حيوية ملكافحة 
لإلصابة  عرضة  يجعلهم  مام  االلتهابات، 
بعدوى فطرية يف الفم واللسان، تشمل 
ظهور  القالع  ملرض  الشائعة  العالمات 
الفم  عىل  مؤملة  وحمراء  بيضاء  بقع 
الفم.  وسقف  والخدين  واللثة  واللسان 
قروح  إىل  البقع  هذه  تتحول  أن  ميكن 
مامرسة  تساعدك  أن  ميكن  مفتوحة، 
مرض  تجنب  عىل  الجيدة  الفم  نظافة 

القالع.
ُحرقة الفم واللسان

معقدة  حالة  واللسان  الفم  حرقة  يُعد 
ومؤملة يحدث اإلحساس بالحرقان داخل 
الدم  يف  السكر  مستويات  بسبب  الفم 
جفاف  يصاحبها  والتي  املنضبطة،  غري 
بالحرقان ميكن  وشعور  مر  الفم وطعم 

أن تتفاقم األعراض عىل مدار اليوم.

خد بالك.. عالمات تظهر على فمك تؤكد 
إصابتك بمرض السكر.. تعرف عليها

كيف يتذكر جسمك عدوى فريوس كورونا 
؟ اعرف اإلجابة فريوس كورونا

كيف يتذكر جسمك عدوى فريوس كورونا 
؟ اعرف اإلجابة فريوس كورونا

بروتني وكوالجني وفيتامينات.. كل ما تريد 
معرفته عن فوائد شوربة “العظم”

الناس  حياة  عىل  كورونا  فــريوس  أثر 
البعض  واستسلم  منهم  الكثري  وأصيب 
للفريوس، بينام يستمر آخرون يف املعاناة 
من أعراض كورونا املمتدة، وأصبح عدم 
معروفًا  بالفريوس  التنبؤ  عىل  القدرة 
أن  حقيقة  إىل  وبالنظر   ، اآلن  للجميع 
بطريقة  األشخاص  عىل  يؤثر  كورونا 
والجنس  العمر  عىل  اعتامًدا  مميزة 
مسبًقا،  املوجودة  الطبية  والحاالت 
أصبح من املهم للغاية فهم كيفية عمل 
يتذكرها  الجسم  كان  سواء  الفريوس، 
بنعم،  اإلجابة  كانت  وإذا  اإلصابة،  بعد 
فكيف وكم من الوقت يتم الحامية من 
ذلك؟، وهو ما سيتم عرضه يف السطور 
أوف  “تاميز  ملوقع  لتقرير  وفقا  التالية 

انديا”.
كورونا  فــريوس  عــدوى  تبني  كيف 

املناعة؟
أصيب  أن  سبق  شخًصا  كنت  إذا 
أن  بالتأكيد  فيمكنك  كورونا،  بفريوس 
تتوقع تطوير مستوى معني من املناعة 
بالفريوس  تصاب  عندما  الفريوس،  ضد 
ملحاربة  مناعية  استجابة  جسمك  ينتج 
يحفز  بدوره  وهذا  األمراض،  مسببات 
جهاز املناعة لديك عىل تطوير األجسام 
فرصة  أي  من  يحميك  مام  املضادة، 

للعدوى مرة أخرى.
قوي  دليل  وجود  عدم  من  الرغم  عىل 
كورونا،  عدوى  من  املناعة  مدة  يؤكد 

إىل  أشارت  دراســات  هناك  كانت  فقد 
أن املناعة ضد كورونا قد تكون طويلة 

األمد.
هل يتذكر جسمك الفريوس؟

األشخاص  فإن  حديثتني  لدراستني  وفًقا 
الذين تعافوا من فريوس كورونا أنتجوا 
عىل  تفوقت  قوية  مناعية  استجابة 
جرعة  إضافة  أن  كام  وحده،  التطعيم 
يوفر حامية  اللقاح  من  أكرث  أو  واحدة 
جهاز  أن  إىل  فقط  هذا  يشري  ــوى.  أق
العدوى  قاوم  الذي  الجسم،  يف  املناعة 
السابقة، يتذكر الفريوس ويوفر الحامية 

ضد نوبة أخرى من عدوى كورونا .
كيف يتذكر الجسم الفريوس؟

رئيسيني  خطني  اإلنسان  جسم  ميتلك 
الجهاز  أي  الفريوسات،  ضد  للدفاع 
املناعي  والجهاز  الفطري  املناعي 

التكيفي.
تبدأ االستجابة املناعية الفطرية يف وقت 
الجسيم  عىل  التعرف  يتم  عندما  مبكر 
املرحلة  من  مبكر  وقت  يف  الفريويس 
املضيفة  الخلية  تحفيز  يف  هذا  يستمر 
عىل إطالق بروتني يعيق تكاثر الفريوس 
املناعي  الجهاز  يشمل  أن  ميكن  أو 

ملحاولة إيقاف الخاليا املعرضة للخطر.
االستجابة  تستغرق  أخرى،  ناحية  من 
إثارة  يف  أطول  وقتًا  التكيفية  املناعية 
يجب  املناعي  الجهاز  ألن  االستجابة، 
بدء  قبل  الفريوس  عىل  أوالً  يتعرف  أن 

هي  املضادة  األجسام  متخصص  هجوم 
مبجرد  التكيفي  املناعة  جهاز  من  جزء 
اكتشاف الفريوس والتعرف عليه، تصنع 
املضادة  األجسام  هذه  البائية  الخاليا 
بالفريوسات  تلتصق  أن  ميكن  التي 

ومتنعها من الوصول إىل الخاليا.
املضادة من  األجسام  بقاء  ما هي مدة 

عدوى كورونا؟
أشارت  الطبيعية،  بالعدوى  يتعلق  فيام 
النتائج الحديثة إىل أن املناعة قد تظل 
 90 إىل  تصل  ملدة  مستوياتها  أعىل  يف 
يوًما، وتبدأ يف االنخفاض بعد ذلك، ويف 
لفرتات  تدوم  أنها  وجد  الحاالت،  بعض 
أطول، وقد ال تكون قابلة للتطبيق عىل 

الجميع.
السلطات  العديد من  ومع ذلك، حثت 
الناس عىل أهمية الحصول عىل لقاحات 
العدوى  من  تعافوا  لو  حتى  كورونا، 
يف  املناعة،  من  معني  مستوى  ولديهم 
املضادة  األجسام  مستويات  أن  حني 
فإن  الحامية،  بعض  توفر  قد  الطبيعية 
أن  ميكن  اللقاح  يسببها  التي  املناعة 
مناعة  وتوفر  الطبيعية  الحامية  تتجاوز 
لألشخاص  وميكن  الفريوس  من  دامئة 
أو  املناعة  نقص  من  يعانون  الذين 
مرة  بالعدوى  اإلصابة  لخطر  املعرضني 

أخرى االستفادة منه أيًضا.
 Tumblr  لينكدإن تويرت  فيسبوك 

VKontakte  Reddit  بينترييست
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أعلنت اإلدارة العامة للمرسح بالهيئة 
املخرج  برئاسة  لقصورالثقافة  العامة 
الفنان هشام عطوة، واإلدارة املركزية 
أحمد  الفنان  برئاسة  الفنية  للشئون 
العروض  لعدد  وفقا  أنه  الشافعي، 
القومي  املهرجان  الئحة  يف  املحددة 
للمرسح املرصي، وهو خمس عروض 

فقط للهيئة العامة لقصور الثقافة.
للمرسح  العامة  اإلدارة  شكلت  فقد 
االنتاج  نوعية  حسب  لجان  ثالثة 
نوادي  نوعية،  تجارب  أقاليم،  “فرق 
أن  عىل  اإلدارة  وحرصت  مــرسح” 
قامات  اللجان من  تلك  أعضاء  يكون 
مرسحية كبرية مشهود لها بالنزاهة و 
الخربة حيث جاء تشكيل تلك اللجان 

من األساتذة:
• لجنة اختيار عروض فرق األقاليم :

1- املخرج عصام السيد
2- املخرج نارص عبد املنعم

٣- مصمم الديكور حازم شبل
4- املوسيقار وليد الشهاوي

5- مصمم الرقص مصطفى حجاج
6- الكاتب شاذيل فرح مقررا

التجارب  ــروض  ع اختيار  لجنة   •
النوعية

1- املخرج شادي رسور
2- د. محمد سمري الخطيب

٣- مصمم الديكور وائل عبد الله
4- مصمم الرقص ضياء شفيق

5- املوسيقار أحمد حمدي رؤوف
6- الكاتب سعيد حجاج مقررا .

• لجنة اختيار عروض نوادي املرسح
1- املخرج حمدي حسني

2- املخرج أحمد طه
فؤاد  محمود  الديكور  مصمم   -٣

صدقي
4- املخرج السعيد منيس مقررا .

قررت  فقد  الشفافية  ملبدأ  وإعامال 
مع  باالتفاق  للمرسح  العامة  اإلدارة 
أعضاء اللجان عىل نرش هذه التقارير 
أوال:  لتكون  توصياتهم  املتضمنة 
نرباسا وطريقا تهتدي به إدارة املرسح 
املقبلة وتكون  السنوات  يف عملها يف 
ثانيا: معلنة أمام كل الزمالء املخرجني 

وأعضاء الفرق .

أنواع  كل  ىف  العاملى  األديب  أبدع 
الرواية  كتب  األدبــيــة،  الكتابة 
وأصبح عميًدا لها ىف الوطن العرىب، 
ملهمة  فكانت  القصة  ىف  وأبــدع 
كتب  السينام،  صناع  من  العديد 
ثرية،  تجربة  تكن  مل  وإن  املرسح 
واألدبية،  النقدية  املقاالت  وكتب 
ملء  فكانت  بأعامله  الدنيا  مأل 
ال  مخلًدا  فظل  والبرص،  السمع 

ميوت.
خمسة عرش عاًما كاملة مرت عىل 
رحيل أديب نوبل، الذى رحل عن 
عاملنا ىف ٣0 أغسطس عام 2006، 
ىف  عاش  الحقيقى  إبداعه  لكنه 

ذاكرتنا، روايته ما زالت األكرث مبيًعا، 
وقصصة ىف قلب فن الرسد العرىب، 
وإبداعه ال يزال محل شغف صناع 
والتليفزيون  السينام  ىف  الدراما 

واملرسح.
همس الجنون

ىف  الفلسفية  املقاالت  بكتابة  بدأ 
الفرتة  ىف  مختلفة  مجالت وصحف 
ما  أول  كانت  و19٣9،   ،19٣0 بني 
نرش نجيب محفوظ هى مجموعته 
والتى  الجنون”  “همس  القصصية 
نرشت أول مرة ىف أغسطس 19٣4 
أول قصص نجيب محفوظ، ويذكر 
صدور  تاريخ  عن  محفوظ  نجيب 

اإلبداع األول.. تعرف على أوىل روايات وقصص وسيناريوهات نجيب محفوظ

»ثقافتك كتابك« هيئة الكتاب بني نشر الوعى بالكتاب 
 وتحقيق العدالة الثقافية

البخارى  اإلمــام  رحيل  اليوم  نتذكر 
م،   870 عــام  سبتمرب   1 ىف  ــل  (رح
بدأ  وقد  هـ)   256 شوال   1 املوافق 
اإلمام البخارى دراسة الحديث مبكرا، 
وعندما  بُخارى،  ىف  دراسته  وأكمل 
كان ىف سنِّ الّسادسة عرشة أتّم حفظ 
العديد من كتب العلامء املشهورين 
لعبد  ــى  ــواق ال كتاب  ــك  ذل ىف  مبــا 
حفظه  جانب  إىل  املبارك،  بن  الله 
العلامء  وكُتب  الرّشيف  للحديث 
جميع  ِسرَي  البخارى  حِفظ  األوائــل، 
الّرواة الذين شاركوا ىف نقل الحديث 
وموتهم،  والدتهم  وتاريخ  الرّشيف، 

ومكان والدتهم وما إىل ذلك.
وأخيه  أّمــه  مع  مّكة  البخارى  زار 
ألداء فريضة الحّج عندما كان ىف سنِّ 

لجنة  اجتامع  محرض  جــاء  وقــد   •
اختيار عروض فرق األقاليم كالتايل :

 /8/  25 املوافق  األربعاء  يوم  يف  إنه 
من  املشكلة  اللجنة  اجتمعت   2021

كل من :
1- املخرج عصام السيد،

2- املخرج نارص عبد املنعم
٣- مصمم الديكور حازم شبل

4- املوسيقار وليد الشهاوي
5- مصمم الرقص مصطفى حجاج

6- الكاتب شاذيل فرح مقررا
حسب  عرضا   ”29“ اللجنة  شاهدت 
اللجنة  اختارت  وقد  املرفق  الكشف 

قامئة قصرية تتضمن العروض التالية
1- مهاجر بريسبان فرقة األنفويش

2- النداهة املركز الثقايف بالجيزة
٣- الظل فرقة األنفويش

4- لعنة كرامازوف فرقة اإلسكندرية
5- الغريب فرقة أسيوط

6- جبل تقوق فرقة اإلسامعيلية
7- ايزابيال وثالث سفن فرقة القباري

استقرت  مطولة  مناقشات  وبعد 
اللجنة عىل ما ييل:

األوىل  الثالثة  العروض  اختيار   : أوال 
للمشاركة يف املهرجان القومي

بقية  بتقديم  اللجنة  تويص  ثانياً: 
هامش  عــىل  املــخــتــارة  ــروض  ــع ال
مهرجان  يف  أو  امكن  إن  املهرجان 

منفصل تقديرا لجودتها.
باالهتامم  اللجنة  ــويص  ت ثــالــثــا: 
لتقديم  تتصدى  التي  بالعروض 
تغلبت  حيث  املــرصيــة  النصوص 
نعظم  ــىل  ع الــعــاملــيــة  الــنــصــوص 
االرتباط  عىل  حرصا  وذلك  العروض، 

بالبيئة املحيطة.
• محرض اجتامع لجنة اختيار عروض 

التجارب النوعية:
• إنه يف يوم األربعاء املوافق 25 /8/ 
من  املشكلة  اللجنة  اجتمعت   2021

السادة األعضاء :
1- املخرج شادي رسور

2- د. محمد سمري الخطيب
٣- مصمم الديكور وائل عبد الله

4- مصمم الرقص ضياء شفيق
5- املوسيقار أحمد حمدي رؤوف

منها  االنتهاء  وبعد  عرشة،  الثّامنة 
عادت أّمه وشقيقه إىل بخارى، بينام 
التّعليم،  ملواصلة  مّكة  ىف  هو  بقى 
فيها  وتعلّم  مّكة  ىف  عامني  أمىض 
والّدراسات  العلامء  من  الحديث 
الّدينيّة األخرى، ثّّم ذهب إىل املدينة 
املنّورة وبقى فيها أربع سنوات، َدرس 
فيها الفقه ومزيًدا من علم الحديث، 
وبغداد  الكوفة  إىل  غادر  وبعدها 
مسريته  عن  وقــال  والّشام،  ومرص 

التّعليميّة:
مرص  إىل  العلم  لطلب  “ســافــرت 
أربع  البرصة  وإىل  مرّتني،  والّشام 
ىف  سنوات  ستَّ  وأمضيت  ــرّات،  م
الحجاز، وغادرت إىل الكوفة وبغداد 
ىف مناسبات عديدة برفقة املُحّدثني”.

صاحب “املجلة الجديدة”، والذى 
كان ينرش مقاالت نجيب محفوظ 

منذ أيام دراسته ىف الثانوية.
نجيب  التقى   1947 عــام  ىف 
محفوظ باملخرج صالح أبو سيف، 
والذى عرض عليه االشتغال بكتابة 
أول  السيناريو وعلمه ذلك. وقدم 
عنرت  مغامرات  لفيلم  له  سيناريو 
حتى  إصداره  تأخر  والذى  وعبلة، 
عام 1948. ثم فيلم املنتقم، والذى 
صدر قبله. وكان املخرج صالح أبو 
الكتابة.  ىف  يشاركه  أحيانا  سيف 
كتابة  ىف  محفوظ  نجيب  واستمر 
 ،1959 عام  حتى  السيناريوهات 

ثروت  الثقافة  ــر  وزي كلفه  حني 
عكاشة للعمل ىف منصب مدير عام 

الرقابة عىل املصنفات الفنية.
مرسحيات نجيب محفوظ

ىف  محفوظ  نجيب  رحلة  ــدأت  ب
 ،1967 عام  املرسحية  الكتابة  عامل 
القصصية  مجموعته  صدرت  حني 
التى  املظلة”،  “تحت  الشهرية 
خمس  طياتها  ــني  ب احتضنت 
ىف  شهرتها  اكتسبت  مرسحيات، 
إصدارها،  تاريخ  من  األمر  بداية 
حني كتبت بعض اآلراء النقدية أن 
إسقاطا  كان  املرسحيات  تحمله  ما 

عىل هزميتنا ىف 5 يونيو 1967.

اإلمام البخارى..
كيف كان طلبه للعلم؟

القارئ  يدرى  ال  “قد  املجموعة: 
أن همس الجنون نرشت ألول مرة 
ىف  وليس  املدق  زقاق  ظهور  بعد 
عام 19٣8 كام هو مكتوب ىف قامئة 

مؤلفايت”.
عبث األقدار

وُصدرت روايته األوىل عبث األقدار 
عام 19٣8، ونرشها له سالمة موىس 

6- الكاتب سعيد حجاج مقررا .
عرضا   17 اللجنة  شــاهــدت  فقد 
فقد  ــام،  اي ستة  مدى  عىل  مرسحيا 
اختيار  عىل  املوقرة  اللجنة  استقرت 
التي  الــعــروض  مــن  ــروض  ع ثالثة 

شاهدتها وهي :
1- أه كارميال إخراج أرشف عيل قرص 

ثقافة مصطفى كامل
2- شبح األوبرا إخراج محمد العرشي 

قرص ثقافة بورسعيد
٣- عزيزي ثيو إخراج رامي نادر قرص 

ثقافة األنفويش
وبعد التصفيات النهائية قد استقرت 
املرسحي  العرض  ترشيح  عىل  اللجنة 
النوعية  التجارب  ميثل  سوف  الذي 
املرصي  للمرسح  القومي  باملهرجان 

وهو
عيل  أرشف  إخـــراج  كــارمــيــال”  “أه 
والعرض  كامل  ثقافة مصطفى  لقرص 
ثقافة  لقرص  األوبرا  شبح  االحتياطي 

بورسعيد
• محرض اجتامع لجنة اختيار عروض 

نوادي املرسح:
ــوم الــثــالثــاء املــوافــق 24  ــه يف ي إن
اللجنة  اجتمعت   ،2021 أغسطس 
األفضل  العرض  الختيار  املشكلة 
للموسم  املرسح  نوادي  عروض  من 
املرسحي 2021، للمشاركة باملهرجان 
 14 الدورة  املرصي  للمرسح  القومي 

واملكونة من
1- املخرج حمدي حسني

2- املخرج أحمد طه
فؤاد  محمود  الديكور  مصمم   ٣

صدقي
وبحضور السعيد منيس مقرر اللجنة

ملدة  عملها  اللجنة يف  استمرت  ولقد 
الثالثاء  يوم  من  بداية  ايــام،  مثانية 
يوم  وحتى   2021  /  8  /17 املوافق 
اتفقت  ولقد   2921/8/24 الثالثاء 
اللجنة عىل معايري اختيار العرض من 
خالل مشاهدة فيديو العرض، الخاص 

بكل عرض وهي :
ترجمته  وكيفية  للدراما  املخرج  فهم 
الديكور-   ” املرسحية  الصورة  يف  لها 
 .. إضاءة   – متثيل  موسيقى- مالبس- 

الخ” عىل أن تكون الصورة املرسحية 
املكتوبة  الــدرامــا  روح  عن  معربة 

وانضباط العرض املرسحي.
بعد مشاهدة 27 عرض مرسحي من 
مختف األقاليم، استقرت اللجنة عىل 
مرسح  لنادي  “كيفني”  عرض  احتيار 
الزقازيق إخراج حسام عادل، وعرض 
الدخول”  “يستأذن  وهو  احتياطي 
طارق  إخراج  سوهاج  مرسح  لنادي 

سالم
لنادي  “جني”  عرض  ثالث  وترشيح 
مرسح املنصورة إخراج محمد فاروق

توصيات اللجنة :
العروض  مبستوى  اللجنة  تشيد   -1
املقدمة وان العروض بها افكار جيدة 
لذلك  املرسحية،  التقنية  يف  ومبتكرة 
ختامي  مهرجان  بعمل  اللجنة  اويص 
تشجيعا  العام  هذا  املرسح  لنوادي 

للشباب عىل االبداع .
`2- عودة اعتامد املخرجني من خالل 
نوادي املرسح مرة اخرى للدفع بجيل 
وتحفيز  املرسحي  لإلخراج  جديد 
بنوادي  لالشرتاك  املخرجني  شباب 

املرسح .
مهرجان  أقامه  عــدم  حالة  يف   -٣
ورش  بإقامة  اللجنة  تويص  ختامي 
األفضل  واختيار  للمخرجني  تدريبية 
املخرجني  بلقاء شباب  منهم ملشاركة 

للدورة الجديدة
هذا  املبذولة  الجهود  اللجنة  وتشكر 
العام من قبل اإلدارة العامة للمرسح 
املستوى  بهذا  األعامل  هذه  لخروج 
املتميز مع متنياتها مبزيد من النجاح 

والتألق.
عىل  االستقرار  تم  فقد  عليه  وبناء 
املشاركة  الخمسة  العروض  تكون  أن 
للمهرجان  عرشة  الرابعة  الــدورة  يف 

القومي للمرسح املرصي هي
قرص  لفرقة  بريسبان”  “مهاجر   -1
جورج  تأليف  من  األنفويش  ثقافة 

شحادة وإخراج د. جامل ياقوت.
الجيزة  مركز  لفرقة  النداهة”   ”  -2
املوىل  عبد  محمد  إعداد  من  الثقايف 
عن فيلم عرق البلح لرضوان الكاشف، 

وإخراج ريهام عبد الرازق
٣- “الظل” لفرقة قرص ثقافة األنفويش 
عن نيص “هو الذي يصفع” لـ ليوند 
اندريف و “السيد آدم وزوجته إيف” 
طارق  د.  كتابة  عامر،  طارق  لدكتور 

عامر وإخراج سامح الحرضي
لفرقة  نوعية  تجربة  كارميال”  “أه   -4
قرص ثقافة مصطفى كامل من تأليف 
خوسيه سانشيز وإخراج أرشف عيل .

الزقازيق  مرسح  لنادي  “كيفني”   -5
من تأليف أحمد عبد الرازق وإخراج 

حسام عادل
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“جوجل” تحظر 8 تطبيقات أندرويد خطرية.. 
تعرف عليها

أن  جــديــدة  ــة  دراسـ كشفت 
العامل  مستوى  عىل  املستهلكني 
عىل  دوالر  مليار   41،5 أنفقوا 
األول  النصف  يف   App Store
يقرب  ما  وهو   ،2021 عام  من 
متجر  أنفقه  مــا  ضعف  مــن 

.Google Play
حصل  التي  للبيانات  ووفًقا 
ميثل   ،Finbold موقع  عليها 
 %22،05 بنسبة  منــًوا  اإلنفاق 
عام  يف  مامثلة  بفرتة  مقارنة 
 App إنفاق  وتضاعف   ،2020
Store يف النصف األول من عام 
 2٣،4 بـ  مقارنة  تقريبًا   2021
مستهلكو  أنفقها  دوالر  مليار 

.Android
 Google عىل  اإلنفاق  وميثل 
عىل   %٣0 بنسبة  ــًوا  من  Play
تراكمي،  أساس سنوي، وبشكل 
سجل اإلنفاق عىل املنصتني منًوا 

من  العرشات  أن  دراســة  أظهرت 
يف  املارقة  الهائلة  السوداء  الثقوب 
القدرة  لديها  التبانة  درب  مجرة   
الخرباء  لكن  األرض،  ابتالع  عىل 
ضئيلة  تزال  ال  الفرص  إن  يقولون 

.RT للغاية وفقا ملا نقلته
ووجد باحثون من جامعة هارفارد 
خطرية  تصبح  السوداء  الثقوب  أن 
مضيفة  مجرة    تصطدم  عندما 
أكرب،  تكون  ما  عادة  أخرى،  مبجرة 
وتحرّك الثقب من موقعها املركزي. 
محاكاة  خالل  من  ذلك  واكتشفوا 
السوداء  الثقوب  وحركة  تشكيل 
السنني  مليارات  مدى  عىل  الهائلة 
ذلك  وفعلوا  العاملي.  التطور  من 
من  سلسلة  تشغيل  خــالل  مــن 
 ،”ROMULUS“ الكونية  املحاكاة 
السوداء  الثقوب  مسارات  لتتبع 

املتجولة.
ُشّكلت  محاكاة،  كل  بداية  ويف 

يــحــث خـــرباء األمـــن الــســيــرباين 
التحقق  “أندرويد” عىل  مستخدمي 
اكتشاف  بعد  الذكية  هواتفهم  من 
أن 8 تطبيقات شائعة تخفي برامج 
وأكــدت   .Joker لـ  خطرية  ضــارة 
“جوجل”  أن  البلجيكية  الرشطة 
من  تطبيقات  مثانية  مؤخرا  حذفت 
متجر “جوجل بالي” الخاص بها مع 
من  بإزالتها  اآلن  املستخدمني  نصح 
أن  ويُعتقد  تأخري.  دون  أجهزتهم 
التطبيقات تحتوي عىل  جميع هذه 
القادر  الخطري  الضار   Joker برنامج 
هاتف  أي  يف  فوىض  إحــداث  عىل 

.RT يصيبه وفقا ملا نقلته
 Joker يتمتع  التثبيت،  ومبجرد 
بالقدرة عىل تثبيت برامج التجسس 
املميزة  االتصال  وبرامج  املخفية 
بعد  ميكنها  والتي  األجــهــزة،  عىل 
املستخدمني يف خطط  تسجيل  ذلك 

اشرتاك شهرية باهظة الثمن.
الضحايا  بعض  وجــد  ــايض،  امل ويف 
 240 عن  يزيد  ما  يدفعون  أنفسهم 
هذه  مقابل  سنويا  إسرتلينيا  جنيها 

االشرتاكات االحتيالية.

ويف منشور عىل موقعها عىل اإلنرتنت، 
“تحذير  البلجيكية:  الرشطة  قالت 
عاد فريوس Joker إىل بيئة أندرويد”. 
الضار يف  الربنامج  اكتشاف هذا  وتم 
8 تطبيقات من متجر “جوجل بالي” 
نفسه  الوقت  يف  سحبها  تم  والتي 
إذا  ولكن  “غوغل”،  رشكة  بواسطة 
منها، فقم  أي  بتثبيت  بالفعل  قمت 

بإزالته يف أرسع وقت ممكن.
 Quick Heal ووفقا للباحثني يف رشكة
السيرباين،  لألمن   Security Lab
الوصول  Joker الحقا  لفريوس  ميكن 
االتصال  النصية وجهات  الرسائل  إىل 
عىل  األخرى  املعلومات  من  والكثري 

الهواتف الذكية.
ميكنه  السابقة،  املتغريات  ومثل 
التي  الويب  مواقع  االشرتاك يف  أيضا 
تقدم خدمات مدفوعة، ما يعني أن 
غري  مبفاجأة  يخاطرون  املستخدمني 
يصلهم  عندما  الشهر  نهاية  يف  سارة 
االئــتــامن  بطاقة  حــســاب  كشف 

الخاصة.
التهديد،  هذا  من  قلقا  كنت  وإذا 

فإليك قامئة التطبيقات املتأثرة به:

Auxiliary Message •
Element Scanner •
Fast Magic SMS •

Free CamScanner •
Go Messages •

Super Message •
Great SMS •

Travel Wallpapers •
عام  يف  مرة  ألول   Joker واكتشف 
بشكل  مؤخرا  عــاد  لكنه   ،2019
دراماتييك. ويف الواقع، كشف باحثو 
أنهم  عن  مؤخرا  السيرباين  األمــن 
التطبيقات  شهدوا “زيادة كبرية” يف 
التي تأيت مليئة بربامج Joker الضارة.
ــهــواتــف  ــن ال ــة أمـ وتــقــول رشكـ
Zimperium، إنها شهدت أكرث من 
1000 عينة جديدة من Joker منذ 
عام  يف  املشكلة  عن  األخري  تقريرها 
2020. وتحذر الرشكة من أن لصوص 
اإلنرتنت وجدوا بشكل روتيني طرقا 
إلدخال  نوعها  من  وفريدة  جديدة 
متاجر  يف  الــضــارة  الــربامــج  هــذه 

التطبيقات الرسمية وغري الرسمية.

بنسبة 24،8% عىل أساس سنوي، 
ليبلغ إجاميل 64،9 مليار دوالر.

ووسعت منصة مشاركة مقاطع 
 TikTok القصرية  الفيديو 
هيمنتها حتى عام 2021، حيث 
ربًحا  التطبيقات  كأكرث  برزت 
مليون  األول عند 920  للنصف 
مببلغ   YouTube يليها  دوالر، 
احتل  دوالر،  مليون   564،7
تطبيق املواعدة Tinder املرتبة 
مليون   520،٣ مببلغ  الثالثة 
بيانات  توفري  يتم  حيث  دوالر، 
تطبيقات  عىل  اإلنفاق  حــول 
ــرادات  واإلي املحمولة  األجهزة 

.Sensor Tower بواسطة
وبشكل عام، كان قطاع األلعاب 
بشكل  اإلنــفــاق  عــىل  يهيمن 
أسايس مع األخذ يف االعتبار أن 
األبحاث السابقة أشارت إىل أن 
العامل  مستوى  عىل  املستهلكني 

دوالر  مليار   10،٣2 استخدموا 
يف  املحمول  الهاتف  ألعاب  يف 
 ،2021 عام  من  األول  النصف 
عن   %2٣،88 قدرها  بــزيــادة 

نفس الفرتة يف عام 2020.
من  النمو  مــعــدل  ويعكس 
 Google عىل  اإلنفاق  خــالل 
أبل ومطوري  بني  الرصاع   Play
الرشكة  تعرضت  التطبيقات، 
التهامات مبكافحة االحتكار إىل 
املثرية  العمولة  رســوم  جانب 

للجدل بنسبة ٣0% للمطورين.
أبل  رشكة  أن  يبدو  ذلك،  ومع 
من  محتملة  هيمنة  أي  تواجه 
 App Store خالل تقديم برنامج
Small Business، والذي يقلل 
من  التطبيقات  متجر  عمولة 
٣0% إىل 15% للمطورين الذين 
مليون  من  أقل  عىل  يحصلون 

دوالر سنويًا.

هالة املجرة، بعيدا جدا عن نظامنا 
الشميس.

هناك  كان  “إذا  ريكاريت:  وأضاف 
بالفعل ثقب أسود هائل يف املنطقة 
املجاورة لنا، فسنكون قادرين عىل 
اكتشاف وجوده من خالل حركات 

النجوم القريبة”.
الــســوداء  الثقوب  ــدد  ع وميــيــل 
إىل  معينة  مــجــرة    يف  املتجولة 
الزيادة خطيا مع كتلة املجرة، ومن 
درب  مجرة    تحتوي  أن  املحتمل 
لكن   – ثقبا  التبانة عىل حوايل 12 
تحمل  األكرب  والعناقيد  املجرات 

املزيد.
وقال الباحثون إنه يف بعض املجرات 
مليار   12 حــوايل  منذ   – املبكرة 
سنة – رمبا تكون الثقوب السوداء 
يف  نظرياتها  عىل  تفوقت  الهائلة 

مركز املجرة.
فيسبوك تويرت لينكدإن 

بناء  الكتلة  فائقة  السوداء  الثقوب 
إذ   – املحلية  الغاز  ظــروف  عىل 
تتشكل األجسام حيث يكون الغاز 

فقريا باملعادن.
تجول  إىل  ذلك  أدى  املحاكاة،  ويف 
مليون  حوايل  كتلتها  سوداء  ثقوب 

ضعف كتلة الشمس.
من  أكــرب،  املــجــرة  كانت  وكلام 
ثقوبا  التقطت  تكون  أن  املحتمل 
وجود  مع   – تجوال  أكــرث  ــوداء  س
القدرة  لديها  مجرية  مجموعات 

عىل إيواء اآلالف منها.
وعامل  البحثية  الورقة  معد  ولكن 
ريكاريت،  أنجيلو  الفلكية،  الفيزياء 
احتامالت  فإن  تقلقوا،  “ال  قــال: 
مواجهتنا لثقب أسود هائل ضئيلة 
أنه  لدرجة  شاسع  الفضاء  للغاية. 
حتى عندما تتحد مجرتان تحتويان 
النجوم  من  املليارات  مئات  عىل 

معا، فإن نجومها ال تتصادم”.

املستخدمون أنفقوا 40 مليار دوالر على تطبيقات 
أيفون خالل النصف األول من 2021

وتشري األدلة من املالحظات إىل أن 
ثقب  بها  تقريبا  كبرية  مجرة    كل 

أسود هائل يف مركز املجرة.
الهائلة  الــســوداء  الثقوب  وتعد 
مناطق كثيفة بشكل ال يصدق يف 

مركز املجرات بكتل ميكن أن تكون 
مليارات املرات من كتلة الشمس.

ولكن لحسن الحظ، ينتهي املطاف 
املارقة  السوداء  الثقوب  مبعظم 
باالندماج مع الثقب األسود الهائل 

أي  عىل  الجديدة  مجرتها  مركز  يف 
حال.

وهذا يعني أن الثقوب التي ظلت 
– عىل سبيل املثال، يف درب التبانة 
يف  بعيدة  تكون  أن  إىل  متيل   –

هل يمكن أن تُبتلع األرض من قبل عشرات الثقوب السوداء الكامنة يف مجراتنا؟
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حبس سيدة 4 أيام بتهمة سرقة الشقق أثناء 
غياب أصحابها بمفاتيح مصطنعة بشربا الخيمة

يزوج العانس ويفك املربوط.. سقوط 
أشهر دجال على السوشيال ميديا

نجحت أجهزة األمن يف ضبط 
بإنشاء  لقيامه  األشخاص  أحد 
التواصل  مواقع  عىل  صفحة 
ــوك”،  االجــتــامعــى “فــيــس ب
الدجل بغرض  ملامرسة أعامل 

النصب عىل املواطنني.
جهود  إطـــار  ىف  ــك  ذل ــاء  ج
أجهزة وزارة الداخلية ملواجهة 
الجرمية بشتى صورها، السيام 
شبكة  عرب  املرتكبة  الجرائم 

اإلنرتنت.
اإلدارة  معلومات  أكـــدت 
بقطاع  اآلداب  لحامية  العامة 
وجود  املتخصصة  الرشطة 

موقع  عىل  الصفحات  إحدى 
“فيس  اإلجتامعى  التواصل 
بوك” يبدو من خاللها املعلن 
الروحاىن  العالج  عىل  قدرته 
ــامل الــدجــل  ــأع ــام ب ــي ــق وال
بقدرته  واإليهام  والشعوذة 
ــالج األمـــراض وحل  عــىل ع
مبلغ  نظري  العائلية  املشاكل 

ماىل باملخالفة للقانون.
عقب تقنني اإلجراءات أمكن 
تحديده وضبطه حال تواجده 
باب  ــة  رشط قسم  ــرة  ــدائ ب
أنه  وتبني  باإلسكندرية،  رشق 
الغربية)  مبحافظة  (مقيم 

ــا جــاء  ومبــواجــهــتــه أقـــر مب
بالنصب  وقيامه  بالتحريات، 
أعامل  عىل ضحاياه ومامرسة 
مقابل  والــشــعــوذة  الــدجــل 
بقيامه  وأضاف   ، مالية  مبالغ 
بإنشاء وإدارة الصفحة املشار 
إليها لذات الغرض ، كام أمكن 
خاص  محمول  (هاتف  ضبط 
الرسائل  عىل  باملتهم”يحتوى 
ــة عىل  ــدال ــات ال ــادث ــح وامل
نشاطه املؤثم” – مبلغ ماىل – 
األدوات املستخدمة ىف أعامل 
الدجل والشعوذة) فتم إتخاذ 

اإلجراءات القانونية.

مبديرية  األمنية  األجهزة  متكنت 
سيدة  ضبط  من  القليوبية،  أمن 
غياب  أثناء  الشقق  برسقة  تقوم 
أصحابها ىف شربا الخيمة، بأسلوب 
املفاتيح املصطعنة، حيث ارتكبت 
بحوزتها  ضبط  كام  وقائع،   4
واملشغوالت  املفاتيح  من  كمية 
التحقيق،  النيابة  وتولت  الذهبية، 
ذمة  عىل  أيام   4 بحبسها  وأمرت 

التحقيقات.
مدير  شعبان  محسن  اللواء  تلقى 
مأمور  إخطارا من  القليوبية،  أمن 
بتلقيه  الخيمة،  شربا  ثاىن  قسم 
املواطنني برسقة  عدة بالغات من 

شققهم أثناء غيابهم.

عىل الفور تم تشكيل فريق بحث 
القليوبية،  مباحث  مدير  قاده 
وراء  أن  إىل  التحريات  وتوصلت 
منزل  ربة  الرسقات  ارتكاب 
الخيمة،  شربا  ثاىن  قسم  بدائرة 
وىف  جنائية”،  معلومات  “لها 
عليها  القبض  ألقى  األكمنة  أحد 
املفاتيح  من  مجموعة  وبحوزتها 

املصطنعة ومصوغات ذهبية.
مصدر  عن  املتهمة  ومبناقشة 
برسقتها  اعرتفت  املضبوطات، 
املواطنني  أحد  مسكن  داخل  من 
املصطنع  املفتاح  بأسلوب 
املضبوطة  املفاتيح  بإستخدام 
بحوزتها، وأضافت مبزاولتها نشاطا 

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث 
تصادم دراجتني ناريتني بطنطا

لقى شخص مرصعه وأصيب اثنني 
آخرين، ىف حادث تصادم درجاتني 
ناريتني، أمام قرية كفر أبو جندي 
الجثة  نقل  وتم  طنطا،  مركز 
واتخاذ  للمستشفي  واملصابني 
اإلجراءات القانونية حيال الواقعة.

مدير  عويس  هاين  اللواء  وتلقي 
مأمور  من  إخطارا  الغربية  أمن 
بالغ  بورود  طنطا،  رشطة  مركز 
حادث  بوقوع  النجدة،  لرشطة 
تصادم أمام قرية كفر أبو جندي 
أمنية  قوة  وانتقلت  طنطا،  مركز 

تصادم  وتبني  البالغ،  ملكان 
الحادث  وأسفر  ناريتني،  دراجتني 
 2 وإصابة  شخص  مرصع  عن 
للمستشفى  نقلهم  وتم  آخرين، 
واتخاذ اإلجراءات القانونية حيال 

الواقعة.

من  الرسقة  ىف  تخصص  إجراميا 
“املفتاح  بأسلوب  املساكن  داخل 
 4 بإرتكاب  واعرتفت  املصطنع”، 

حوادث رسقة بذات األسلوب.
كبرية  كمية  املتهمة، عن  وأرشدت 
املستوىل  الذهبية  املشغوالت  من 
النية  “سيئى  عميليها  لدى  عليها 
مالية  مبالغ  عن  أرشدت  كام   ،“
من متحصالت نشاطهام اإلجرامى، 
وأقرت برشائها عدد من املشغوالت 
نشاطها  حصيلة  من  الذهبية 
املجنى  وباستدعاء  اإلجرامى، 
املضبوطات،  عىل  تعرفوا  عليهم 
النيابة  وتولت  بالرسقة،  واتهموها 

التحقيق.
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لبيب : “نحصل على حقوق نادي الزمالك باالحرتام

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

رئيس  لبيب  حسني  الكابنت  أكد 
اللجنة املكلفة بإدارة نادي الزمالك 
عىل  للحصول  تدافع  اللجنة  أن 
االتجاهات  كل  يف  الزمالك  حقوق 

ولن تتنازل أو ترضخ ألحد.

حقوق  عىل  “نحصل   : لبيب  وقال 
نشغل  وال  باالحرتام  الزمالك  نادي 
بالنا باآلخرين، أحرتم جميع األندية 
الزمالك..  مبادئ  عن  نتنازل  ولن 
الزمالك يريس مبادئ االحرتام  نادي 

الدويل  االتحاد  رئيس  أشاد 
البرتيانت،  ديفيد  للدراجات 
لبطولة  ــع  ــرائ ال بالتنظيم 
املضامر  ــات  ــدراج ل الــعــامل 
حاليا  املقامة   2021 للناشئني 
الفرتة  خــالل   ، القاهرة  يف 

الجاري،  5سبتمرب  1اىل  من 
الرئيس  فخامة  رعاية  تحت 

عبدالفتاح السييس
بالحفل  البارتيانت  أشاد  كام 
التي  واالستعراضات  املبهر 
الــدراجــات  فـــرق  قدمتها 

رئيس االتحاد الدولي للدراجات يشيد بحفل افتتاح بطولة العالم ..
ويشكر الرئيس السيسي

النارية  وااللعاب  والجمباز 
والفقرة الفنية يف الحفل.

ووجه البارتيانت خالل كلمته 
الشكر   ، االفتتاح  حفل  يف 
الفتاح  عبد  الرئيس  لفخامة 
السييس، إلقامة البطولة تحت 

بلد  مرص  أن  مؤكدا  رعايته، 
أنظار  محط  أصبح   ، جميل 
البطوالت  استضافة  يف  العامل 
واالحداث الرياضية الضخمة .

بجهود  البرتيانت  أشــاد  كام 
واالتحاد  املرصية  الحكومة 

إنجاز  يف  للدراجات،  املرصي 
الدويل  القاهرة  استاد  مضامر 
العاملية  النظم  احــدث  عيل 
يستضيف  ــذي  وال الحديثة 
بطولة العامل لدراجات املضامر 

الول مرة .

الدويل  االتحاد  رئيس  واضاف 
نجاحا  حققت  البطولة  أن 
ملحوظا يف أول يوم لها، مشيدا 
باالجراءات االحرتازية للحفاظ 

عىل املشاركني يف البطولة.

وعدم التعصب”.
بإدارة  اللجنة املكلفة  وشدد رئيس 
الزمالك عىل أن النادي تقدم بتظلم 
وسنستأنف  شيكاباال  إيقاف  ضد 

عىل عقوبة حازم إمام.
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كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر
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قبل أيام قليلة تم الكشف عن عودة 
للنادي  رونالدو  كريستيانو  األسطورة 
تاريخه  يف  مرة  ألول  فيه  تألق  الذي 
حامس  أثار  الذى  األمو   ، الريايض  
كل محبي الدوري املمتاز لكرة القدم 
مانشسرت  مشجعي  فقط  وليس   ،
الالعب  هذا  مثل  وجود  ألن  يونايتد. 
املحرتم مينح الدوري املمتاز الكثري من 

الغموض واإلثارة دون أدىن شك.
عنه  واإلعالن  انتقاله  عن  الكشف  تم 
يف غضون أيام قليلة، و مل مينح  ذلك 
املمتاز  اإلنجليزي  الدوري  مشجعي 
الكثري من الوقت ملعالجة هذه الخطوة 
، فقط قبل أيام قليلة من ذلك  كانت 
هناك شائعات  قوية  بأنه كان يتجه 
 ، مانشسرت  من  األزرق  الجانب  نحو 
مشجعي  من  الكثري  أزعجت  والتي 
نهاية  كانت  لكنها   ، الحمر  الشياطني 

سعيدة لهم بعد كل يشء.
حول   التوقعات  من  الكثري  هناك 
كريستيانو  الربتغالية   األسطورة 
الرغم من عمره  ألنه عىل   ، رونالدو 
يزال  ال   ، ربيعا  الثالثون  و  الستة  ذا 
بإمكان الكثريين االدعاء بأنه ال يزال 

يف ذروته .
كريستيانو  األسطورة  احصائيات 

رونالدو :
2008/200٣ شياطني متنشسرت   292 

مباراه – 118 هدف
 4٣8 األسباىن  امللىك   2017/2009

مباراه – 450 هدف
2021/2018 السيده العجوز       1٣4 

مباراه – 101 هدف
اإليطاليني  العاملقة  مع  أداؤه  كان 
بشكل  له  ليحقق  كافياً  املايض  العام 
الرغم  عىل  الذهبي  الحذاء  مريح 

 ، املواهب  من  العديد  وجود  من 
 ، لوكاكو   وسابًقا  موريل  لويس  مثل 
دامئا واعد جًدا …. مؤثر  ولهذا فهو 
جدا ….منافس جدا و فقط باملوسم 
 ٣٣ األيطاىل   يوفنتوس  مع  املاىض 
مباراة -29 هدفا – ٣ متريرات حاسمة 
من  الثالتون  و  السادسة  ابن   وهو 

عمره !!
فامذا سيفعل ملوك املمتاز كصالح و 
كني و فاردى ىف حضور األسطوره …  
موسام  طوال  نستمتع  و  نرى  دعونا 
منذ  أثارة  األكرث  يوصفبأنه  ما  أقل 

عقود.

األحمر يضرب الدوري املمتاز مثل صاعقة الربق

الفني  املدير  موسيامين،  بيتسو 
بالنادي  القدم  لكرة  األول  للفريق 
حزن  مدى  يعلم  أنه  أكد  األهيل، 
لقب  لخسارة  ــادي  ــن ال جامهري 
الفرصة  لكن  املمتاز،  ــدوري  الـ
أجل  من  مجدًدا  للقتال  متاحة 
هذه الجامهري والتتويج بالبطوالت 

املقبلة.
وقال موسيامين عقب مباراة أسوان: 
الطاقة  رس  هي  األهــيل  »جامهري 
سنكون  أننا  لهم  ونقسم  والقوة، 
يف  ظنهم  حسن  وعند  وأذىك  أقوى 

البطوالت املقبلة«.
ووجه موسيامين الشكر إىل جامهري 
خسارة  بسبب  لها  واعتذر  األهيل، 
لقب الدوري، مشريًا إىل أنه سيسافر 

إىل بالده ملدة ٣ أيام.

وأضاف: »لعبنا 19 مباراة يف 5٣ يوًما 
عىل  حصل  الــذي  املنافس،  عكس 
الوقت،  نفس  يف  كبرية  راحة  فرتات 
باإلضافة الرتباط العديد من الالعبني 
منح  مع  املنتخبات،  مع  بالتزاماتهم 
الالعبني الدوليني راحة بعد االنتظام 

لتجنب اإلرهاق«.
سكنت  التي  ــداف  األه عدد  وعن 
قال  املــوســم  ــذا  ه األهــيل  مرمى 
ــني مــع نفيس  مــوســيــامين: »أنــا أم
هذه  معظم  ولكن  السبب،  وأعرف 
األخرية  الدقائق  يف  كانت  األهداف 
من املباريات، وهذا يشري إىل فقدان 

الرتكيز واإلرهاق«.
مواجهات  أن  مــوســيــامين  ــد  وأكـ
الدوري تختلف عن مباريات دوري 
أبطال إفريقيا، وسؤايل ملن يقول إن 

ملاذا  الــدوري:  من  أضعف  إفريقيا 
إفريقيا نفسه  أبطال  تفز بدوري  مل 
أي  دون  متتاليتني  مرتني  وغــادرت 

لقب؟
وأوضح موسيامين أنه يف نعمة كبرية، 
ملا حققه من بطوالت خالل 11 شهرًا 
مع النادي األهيل، مشريًا إىل أن أحد 
عدة صورة  له  نرش  األهيل  جامهري 
عرب السوشيال ميديا ويف 6 منها كان 

يحمل خمس بطوالت.
قائاًل:  ترصيحاته  موسيامين  واختتم 
يف  وكنت  يشء،  كل  هنا  »تعلمت 
بداية األمر ال أعرف كثريًا عن الكرة 
الالعبني  ــادات  ع عن  أو  املرصية 
أن  عرفت  اآلن  ولكني  وتقاليدهم، 
هناك أشياء كثرية يجب أن أتعلمها 

لتجنب أخطاء عدم املعرفة

بيتسو موسيماني :أعلم مدى حزن جماهري 
النادي لخسارة لقب الدوري املمتاز

منتخب مصر يحقق أول ثالث نقاط بالفوز علي أنجوال 
يف تصفيات أفريقيا املؤهلة إىل كأس العالم 2022

أول  تحقيق  يف  مرص  منتخب  نجح 
أفريقيا  تصفيات  يف  نقاط،  ثــالث 
بعد   ،2022 العامل  كأس  إىل  املؤهلة 
بهدف  أنجوال  عىل  الفوز  تحقيق 
مجدي  محمد  أحــرزه  مقابل،  دون 
 5 مرور  بعد  جزاء،  ركلة  من  قفشة 

دقائق من بداية املباراة التي جمعت 
الجوي،  الدفاع  ملعب  يف  الفريقني 
الثاين  املركز  املرصي،  املنتخب  ليحتل 
يف املجموعة السادسة برصيد ٣ نقاط، 
بعد منتخب ليبيا املتصدر، بعد فوزه 
هدف،  مقابل  بهدفني  الجابون  عىل 

األهــداف،  بفارق  الصدارة  ليخطف 
عن املنتخب املرصي، ويحتل الجابون 
ويتذيل  نقاط،  بدون  الثالث،  املركز 
منتخب أنجوال املجموعة بدون نقاط 

أيضا ولكن بفارق األهداف.

بقلم /  زياد الجزيريالجزيري


