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وزير الرتبية والتعليم: كل الجهود متجهة نحو عام دراسي منتظم.. وتطعيم 1.6 معلم وإداري خالل أيام

رئيس الوزراء: حياة كريمة مشروع ضخم يحقق 
كل األهداف اإلنمائية لألمم املتحدة 2030

الصحة تسجل 399 إصابة جديدة بكورونا 
و13 حالة وفاة وخروج 765 متعافيًا
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نص كلمة الرئيس السيسي يف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل اإلنمائي 2021
األمم  ومسئولو  واإلقليمية 

املتحدة،
الحضور الكريم،

أن  لــي  يطيب  البداية  يف 
ــكــرام،  ال بضيوفنا  أرحـــب 
للتعاون  مصر  منتدى  يف 
اإلنمائي،  والتمويل  الدولي 
متمنيًا  األوىل،  نسخته  يف 
لكم مؤتمرًا مثمرًا يسهم يف 
الدولي  املجتمع  جهود  دعم 

لتحقيق التنمية املستدامة.
السيدات والسادة،

إن البشرية يف وقتنا الحالي، 
األصعب  هو  باختبار  تمر 
عدة  تواجه  حيث  زمن،  منذ 
تداعيات  تتمثل يف  تحديات 
جــائــحــة كـــورونـــا، واآلثـــار 
املناخية،  للتغريات  السلبية 
واقعا  علينا  يفرض  ما  وهو 
جديدا يتطلب أفكارا وصيغا 
القرار،  ابتكارا يف صنع  أكثر 

ووعيا أكثر باملخاطر املحتملة، 
على  يقوم  متوازنا  ونهجا 
لتحقيق  املــشــرتك  العمل 
االقتصادية  والتنمية  التقدم 
لتلبية  الخضراء  املستدامة 

تطلعات شعوب العالم.
ولقد أضحى التعايف األخضر 
ضرورة ملحة على رأس قائمة 
يف  العالم  حكومات  أولويات 

يجب  وهنا  الراهنة،  املرحلة 
أال نغفل األوضاع االقتصادية 
للدول  املتباينة  واالجتماعية 
والتي  والــنــامــيــة،  الناشئة 
ــراء  ــن ج ــشــدة م ــرت ب ــأث ت
جائحة كورونا، األمر الذي قد 
يعيق من قدرتها على اللحاق 
التعايف األخضر، وهو  بركب 
املجتمع  مساندة  يتطلب  ما 

التمويل  ومؤسسات  الدولي 
ــداف  األه لتحقيق  الدولية 
األجــنــدة  لتلك  املــنــشــودة 
فيه  ومما ال شك  الطموحة. 
لن  بمفردها  الحكومات  أن 
تستطيع تحقيق هذا التعايف، 
لــذا يــرز الـــدور املــحــوري 
للمضي  ــخــاص،  ال للقطاع 
قدما نحو مستقبل مستدام، 
املبتكرة  اآللــيــات  خــالل  من 

لتعبئة املوارد والتمويل 
لتعزيز  املختلط، 

ــه  ــتـ ــاركـ مـــشـ
مختلف  يف 
مــــجــــاالت 
ــمــيــة،  ــن ــت ال
إىل  ــا  ــب جــن
مع  ــب  جــن
ظيف  لتو ا

الفتاح  عبد  الرئيس  ألقى 
األربعاء،  اليوم  السيسي، 
االفتتاحية  الجلسة  يف  كلمة 
“منتدى  من  األوىل  للنسخة 
ــي  ــدول ــتــعــاون ال ــل مــصــر ل
 Egypt اإلنمائي  والتمويل 
ICF”، الذي ينعقد على مدار 
يومني، تحت رعايته، وتنظمه 
ــي،  ــدول ال الــتــعــاون  وزارة 
األفريقي  “البنك  بمشاركة 
البنك  و”مجموعة  للتنمية”، 
األوروبي  و”البنك  الدولي”، 
والتنمية”  اإلعــمــار  إلعـــادة 
و”منظمة التعاون االقتصادي 
ــمــيــة”، و”مــؤســســة  ــن ــت وال

يورومني”.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس 

السيسي، باملنتدى:
“بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيدات والسادة الوزراء،

الدولية  املنظمات  ــاء  رؤس
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رئيس  مدبويل،  مصطفى  الدكتور  قال 
القومي  املرشوع  إن  الــوزراء  مجلس 
لتطوير وتنمية الريف املرصي، والذي 
يندرج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 
كل  فعلًيا  يرتجم  يُعد مرشوًعا ضخًم، 
ما نصت عليه األهداف اإلمنائية لألمم 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 
فريوس  من  متعافًيا   765 خروج 
وذلك  املستشفيات،  من  كورونا 
بعد تلقيهم الرعاية الطبية الالزمة 
ــادات  إلرش وفًقا  شفائهم  ــام  ومت

هذا  نجاح  أن  مؤكدا   ،2030 املتحدة 
ما  حياة  تحسني  يف  سيسهم  املرشوع 
داعيا  مرص،  سكان  نصف  من  يقرب 
املتابعة  إىل  املتحدة  األمم  مسئويل 
غري  التنموي  املرشوع  لهذا  الحثيثة 

لريتفع  العاملية،  الصحة  منظمة 
إىل  الفريوس  من  املتعافني  إجميل 

244062 حتى أمس األربعاء.
مجاهد  خالد  الدكتور  ــح  وأوض  
والسكان  الصحة  ــرة  وزي مساعد 

وزير  طارق شوقي  الدكتور  أكد 
الرتبية والتعليم والتعليم الفني، 
أن قرار انتظام الدراسة يف العام 
دولة  قرار  هو  الجديد  الدرايس 

إدارة  ولجنة 
األزمـــــة 

مدبويل  الدكتور مصطفى  برئاسة 
مشريًا  ــوزراء،  الـ مجلس  رئيس 
الفتاح  عبد  الــرئــيــس  أن  إىل 
الجمهورية،  رئــيــس  السييس 
يف  العاملني  جميع  بتطعيم  أمر 
النتظام  والجامعات  املـــدارس 
العام الدرايس، مشدًدا عىل أن 
عام  نحو  متجهة  الجهود  كل 
درايس منتظم، والتعليم “أون 
للعملية  مكمالً  الين” سيكون 
وليس  املــدراس  يف  الدراسية 

األساس. 
مداخلة  يف   – ــر  ــوزي ال وقــال 
عىل  “الــحــكــايــة”  برنامج  مــع 
اإلثنني  اليوم  مساء   )mbc(قناة
انتظام  عــدم  أن   –
الــــدراســــة  
ــالب  ــط ــل ل
ًصا  خصو
مــــــــن 
لروضة  ا

وحـــتـــى 
الـــصـــف 
الـــرابـــع 

االبتدايئ تعترب مشكلة 
االتجاه  لذلك  كبرية؛ 
ســيــكــون نــحــو عــام 
عىل  حضوري  درايس 

مدار األسبوع.
هدف  أن  وأضـــاف 
االنتهاء  هو  الوزارة 
 1.6 تطعيم  ــن  م
معلم  مــلــيــون 
وإداري خالل أيام، 
 95 أن  إىل  مشريًا 
العاملني  مــن   %
التعليم  قطاع  يف 
لتلقي  ســجــلــوا 

 ٨00 وهناك  اللقاح، 
تطعيمهم  تــم  ــف  أل

بالفعل.
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رئيس جملس اإلدارة:ـ
حممود صالح قطامش 

رئيس التحرير:ـ 
عاطف عبد العزيز

االشراف الصحفي:ـ 
دكتوره سهام جربيل
 البث االلكتروين:ـ 
 حممد مجال شرع

ترخيص اهليئة الوطنية 
لإلعالم رقم 0004
فرباير عام 2021

اململكة العربية السعودية

Jeddah - 23212 - 7539 K.S.A. Mushrefah Dist. 
14 Ain Khalifa St. -  Tel.: 012 663 2770

Fax : 012 - 663 2771 Mobile: 053 230 5963
C.R. 4030303207  Lic. No. 55815

الوكيل اإلعالين
مجهورية مصر العربية

(+202) 01022441900  (+202) 01283617779
e-mail: cd_room2004@yahoo.com

اإلقليمية،  الربملانية  املنظامت 
النظر  وجهات  تبادل  تم  حيث 
االهتامم  محل  القضايا  تجاه 
املشرتك، حتى تكون وجهة النظر 
املحفل  هذا  يف  حارضة  العربية 

الربملاين العاملي.

عبدالرحمن  بن  عادل  شارك 
العسومي رئيس الربملان العريب عىل 
رأس وفد برملاين رفيع املستوى، يف 
لرؤساء  الخامس  العاملي  املؤمتر 
النمساوية  بالعاصمة  الربملانات 
ضم  الذي  املؤمتر  وهو  جنيف، 
رؤساء  من  املستوى  رفيع  حشداً 
من  واإلقليمية  الوطنية  الربملانات 

مختلف دول ومناطق العامل.
أوضح  السياق،  هذا  ويف 
ميثل  املؤمتر  هذا  أن  “العسومي” 
املستوى  عىل  فريداً  عاملياً  حدثاً 
لتنسيق  هامة  وفرصة  الربملاين، 
تجاه  الدولية  الربملانية  الجهود 
عىل  امللحة  القضايا  مختلف 
التي  والتحديات  الدولية  الساحة 
والتي  الدويل،  املجتمع  يواجهها 
يستطيع الربملانيون أن يكون لهم 
وطرح  مناقشتها  يف  فعال  دور 

الحلول بشأنها.
الربملان  أن  عىل  العسومي  وأكد 
العريب كان حريصا عىل أن يكون 
القضايا  مختلف  تجاه  متفاعال 
املطروحة للنقاش، سواء من خالل 

يف  العريب  الربملان  وفد  مشاركة 
املشاورات  خالل  من  أو  املؤمتر، 
التي أجراها معايل رئيس  الثنائية 
الربملان العريب عىل هامش املؤمتر 
الربملانات  رؤساء  من  عدد  مع 
رؤساء  وبعض  األجنبية،  العربية 

العام،  هذا  املؤمتر  ناقش  وقد 
رئيسية،  موضوعات  خمس 
املستدامة  التنمية  تحقيق  األول: 
من  أكرث  البيئة  عىل  والحفاظ 
والثاين:  االقتصادي،  النمو 
لجائحة  العاملية  االستجابة 

مكافحة  والثالث:  كوفيد-19، 
وخطاب  املضللة  املعلومات 
اإلنرتنت،  شبكة  عىل  الكراهية 
التي  القوانني  إلغاء  والرابع: 
الخامس:  والفتيات،  النساء  متيّز 
واملراجعة  الربملانية  املوافقة 
التي  الطوارئ  لتدابري  املنتظمة 

تفرضها الحكومات.
املؤمتر  هذا  جلسات  يف  وشارك 
أعضاء  من  املستوى  رفيع  وفدا 
أصحاب  ضم  العريب،  الربملان 
عبدالكريم  النائب  املعايل: 
أبو  عساف  والنائب  الدغمي، 
بركات،  إحسان  والنائبة  اثنني، 

والنائبة شذى النقبي.

رئيس الربملان العريب يشارك يف املؤمتر 

العاملي الخامس لرؤساء الربملانات يف فيينا

رئيس الربملان العريب يشارك يف املؤمتر 

العاملي الخامس لرؤساء الربملانات يف فيينا

عاجل  خرب  ىف  العربية  قناة  ذكرت 
بإنهاء  أمر  سلامن  امللك  أن  لها، 
تجاوزات  بسبب  األمن  مدير  خدمة 

ومخالفات.
وأصدر خادم الحرمني الرشيفني امللك 
ملكيا  أمرا   ، العزيز  عبد  بن  سلامن 
بن  خالد  األول  الفريق  خدمة  بإنهاء 
األمن  مدير  الحريب،  غانم  بن  قرار 
العام، وإحالته إىل التقاعد مع إحالته 
رفعته  ما  عىل  بناء  وذلك  للتحقيق، 
تجاوزات  ارتكابه  عن  املعنية  الجهة 
االستيالء  بهدف  عديدة  ومخالفات 
الشخيص،  واالنتفاع  العام  املال  عىل 
عدد  بارتكاب  له  اتهام  وتوجه 
والرشوة  التزوير  منها  الجرائم  من 
واستغالل النفوذ مبشاركة مثانية عرش 
العام  القطاع  منسويب  من  شخصاً 

والخاص.

اإلرسائيلية  االحتالل  قوات  شّنت 
األربعاء، حملة  فجر   املاضية  الليلة 
واسعة  ومداهامت  اقتحامات 
فتى  وأصابت  جنني،  محافظة  يف 
واعتقلت  الرأس،  يف  ناري  بعيار 
ألرسى  أقارب  بينهم  مواطنني  ستة 
مجمعا  وهدمت  الستة،  “جلبوع” 
واقتلعت  حقوال  وجرفت  للمركبات، 

أشجار زيتون.
وقال شهود عيان إن جيش االحتالل 

إىل منطقة  بتعزيزات عسكرية  دفع 
حيث  جنني،  غرب  جنوب  يعبد 
قامت حافالت بإنزال عرشات الجنود 
املعززين بالكالب البوليسية يف قرى 
طورة، والطرم، وأم دار، وسهل يعبد.

قوات  مع  مواجهات  واندلعت 
عانني غرب جنني،  قرية  االحتالل يف 
ما أدى إىل إصابة عدد من املواطنني 
قوات  أطلقت  كام  اختناق،  بحاالت 
جبال  يف  مراقبة  مناطيد  االحتالل 

العربية: امللك سلامن يأمر بإنهاء خدمة مدير األمن العام بسبب تجاوزات ومخالفات

فقوعة ونفذت حملة تفتيش واسعة 
قرب جدار الضم، ويف سهل قرية برئ 

الباشا.
بالرأس  معدين  بعيار  فتى  وأصيب 
من طالب مدرسة الشهيد أبو جهاد 
قوات  مع  مواجهات  عرابة خالل  يف 
االحتالل التي أطلقت األعرية النارية 
واملنازل  املدرسة  تجاه  الغاز  وقنابل 
العرشات  أصيب  فيام  بها،  املحيطة 
كام  اختناق،  بحاالت  الطلبة  من 

مجمعا  االحتالل  جرافات  هدمت 
وجرفت  عانني،  قرية  يف  للمركبات 
حقوال واقتلعت أشجار زيتون قرب 

جدار الفصل العنرصي.
ستة  االحتالل  قوات  واعتقلت 
محررون  أرسى  بينهم  مواطنني 
الستة،  “جلبوع”  ألرسى  واقرباء 
وذلك خالل عمليات دهم وتفتيش 

يف بلديت عرابة ويعبد.
يعقوب  املعتقلني،  ضمن  ومن 

انفيعات والد األسري مناضل انفيعات 
رداد  املحرر  واألسري  يعبد،  بلدة  من 
شقيقا  وهام  شداد،  وشقيقه  عارضة 
األسري محمود عارضة من بلدة عرابة، 
أحمد  الشقيقان  املحرران  واألسريان 
األسري  شقيقا  عارضة  قاسم  وباسم 
محمد قاسم عارضة، والدكتور نضال 
االحتالل  قوات  استولت  عارضة، كام 
من  مراقبة  كامريات  تسجيل  عىل 

منزله.

االحتالل اإلسرائيلى 
يشن حملة مداهمات 
واعتقاالت فى محافظة 

األسرى الهاربني

كتب  هناء السيد
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 حاول تفهم 

الحكومة تقرر تخصيص أراض جديدة بمحافظة اإلسكندرية لصالح هيئة املجتمعات

تحقيق التنمية املستدامة.
بدورها، تقدمت الدكتورة هالة السعيد 
املتحدة  األمم  برنامج  ألعضاء  بالشكر 
اإلمنايئ، عىل جهودهم يف تعزيز التعاون 
السنوات  خالل  املرصية  الحكومة  مع 
الذي  املخلص  الجهد  وعىل  املاضية، 
“التقرير  بلورة  يف  الربنامج  به  أسهم 
الوطني للتنمية البرشية لربنامج األمم 
آخر  صــدر  ــذي  ال اإلمنـــايئ”  املتحدة 
مؤكدة  سنوات،  عرش  قبل  منه  نسخة 
أنه سيتم ترجمة التوصيات الواردة يف 
يحقق  برنامج عمل شامل  إىل  التقرير 

أهداف التنمية املستدامة.
وتوجهت الدكتورة ياسمني فؤاد، وزيرة 
الربنامج  ألعضاء  بالشكر  أيضا  البيئة 
عىل جهود دعم الدولة املرصية لبلورة 
املناخ،  لتغري  الوطنية  االسرتاتيجية 
وطنًيا  املحددة  مساهمتها  وتنفيذ 
مبوجب اتفاقية باريس للتغري املناخي، 
الفني  دعمه  لتقديم  الربنامج  داعية 
ملؤمتر  مرص  الستضافة  أيًضا  والتقني 

.COP27 تغري املناخ
الدكتور  اجــتــمع  ــالل  خ ــك  ذل ــاء  ج
مصطفي مدبويل، رئيس مجلس الوزراء، 
مساء أمس، مع الدكتورة خالدة بوزار، 
املتحدة،  لألمم  املساعد  العام  األمني 
للدول  اإلقليمي  املكتب  ومــديــرة 
اإلمنايئ  املتحدة  األمم  بربنامج  العربية 
للربنامج  املمثل  والوفد   ،”UNDP“
املقيم يف مرص، بحضور الدكتورة هالة 
والتنمية  التخطيط  وزيــرة  السعيد، 
فؤاد،  ياسمني  والدكتورة  االقتصادية، 
مريس،  مايا  والدكتورة  البيئة،  وزيرة 

رئيس املجلس القومي للمرأة.

مصر   هنا  وطـــن…..   حكاية 
الوطن  االنجاز واالعجاز ….. هنا  هنا 
خلود  لحن  نعزف  …هنا  تنحاز  وليه 
من  قصه  هنا   ……… نشاز  وغــريه 
قيادتهم  مع  املرصيون  يكتبها  النجاح 
…فالميكنك ابدا ان تغض الطرف عم 
يحدث  االن باملحروسه  فمرص تربط 
البحر االبيض بالبحر االحمر  ليس كم 
فعل اجدادنا بحفر قناه السويس والتي 
تم تطويرها  بهمه املرصيني بعد تالتني 
يربط  رسيع  قطار  بخط  ولكن  يونيه 
البحرين   قطار كهربايئ رسيع )ركاب & 
بضائع( يربط بني مدينة العني السخنة 
مبدينة  األحــمــر  البحر  ساحل  عــىل 
املتوسط،  البحر  ساحل  عىل  مطروح 
الجديدة  ــة  اإلداري بالعاصمة  مــرورا 
أكتوبر  من  السادس  ومدينة  وحلوان 
العرب  بــرج  ومدينة  واإلسكندرية 
والعلمني بطول 660 كم، ويشتمل عىل 
تتوقف  محطات   ٨ منها  محطة،   21
تتوقف  كم  الرسيعة،  القطارات  بها 
 القطارات اإلقليمية يف جميع املحطات.
يف  التنميه  معه  يأخذ   القطار  هذا 
اتجاه جديد يخلق مجتمعات عمرانيه 
دليال  لريسم   جديد  ــع  وواق جديده 
املرصيه  االراده  ــدرة  ق عيل  جديدا 
يقيض  و  املستحيل  صنع  عيل  القادره 
املشاريع  اصــحــاب  كــل  احــالم  عــيل 
الذي  املهم  الدور  من  للنيل  الوهميه 
مرص  لصالح  الجغرافيا  فيه  اسهمت 
وعززته تلك االراده الوطنيه يف الحفاظ 
عيل هذه املكانه ويساهم هذا التطوير 
تكلفه  يف  نوعيه  نقله  احداث  يف  ايضا 
مرص  ايل  ليس  والشحن  النقل  اسعار 
ان  واسيا  ــا  اوروب مابني  ولكن  فقط 
انه  اعتقد  ما  وهو  استغالله  اُحسن 
البضائع  نقل  تكلفه  ان  حيث  سيتم 
مقارنه  االقل   هي  القطارات  بواسطه 
والنهري  والبحري  ــربي  ال بالشحن 
والجوي انها نهضه ستضع مرص يف مركز 
عيل  اللوجستي  التصنيف  يف  متقدم 
خريطه العامل  حيث أكد الفريق كامل 
النقل واملواصالت، )) أن  الوزير، وزير 
العاملية  للتجارة  مركزًا  ستصبح  مرص 
إن  قائاًل   ،2024 عام  واللوجستيات 
الوزارة تخطط تخطيطًا شاماًل ومتكاماًل 
ال يقترص عىل تطوير امليناء أو الطريق 
عزيزي  نقول  وهنا   ……  ،)) مبفرده. 
القارئ إن تجردت من األحكام املسبقة 
وإن تطهرت من تأثري اإلعالم املسموم 
انجازاتها  وتشويه  مرص  نحو   املوجه 
شاهده  جديدا  واقعاً  سرتى  ورئيسها 
عيل االرض املرصيه سرتي  أن السييس 
كيانات هو  ينافس  وال  دوالً  يسابق  ال 
وهو  الوقت   وينافس  الزمن  يسابق 
إمكانات وال مساعدات   يراهن عىل  ال 
هو يراهن عىل شعبه فقط الذي نرصه 
يداه  ينفض  ومل  نــداه  ولبي   فنارصه 
مرص  داخـــل  وجــهــك  ولــيــت  فأينم 
تتحدى  وإرادة  تنهض  دولــة  ستجد 
وتاريخ  يُعد  ومستقبل  يبزغ  وأمــل 
ابطاله  نور  من  بحروف  يكُتب  جديد 
. الحكيمه  وقيادته  املرصي   الشعب 
حكاية  هو  اليوم  السييس  الرئيس 
الــوطــن املـــرصي وحــكــايــة املــواطــن 
كيف  فقط  هنا  واالخــتــالف  املــرصي 
يقرأ القاريء هذه الحكاية وأي غالف 
الحكاية!  يقرأ  نظارة  وبــأي   يختاره  
ويدركها   سيجدها  التي   الحقيقة  لكن 
مرص  يبني  أنه  ــواء   األه من  املتجرد 

ويبني جمهوريتها الجديده .

املسعى.
خالدة  الدكتورة  تقدمت  جانبها،  من 
الحكومة  ألعــضــاء  بالشكر  ــوزار،  بـ
املستوى،  عايل  التنسيق  عىل  املرصية 
يف  أسهمت  نتائج  من  عنه  أسفر  وما 
األمم  برنامج  عمل  مجاالت  تعزيز 
املتحدة اإلمنايئ يف مرص، الفتة إىل أن 
ملختلف  دعم  قدم  بــدوره  الربنامج 
أنشطة الوزارات املعنية، ويف مقدمتها 
امللفات املتعلقة بالحمية االجتمعية.

املتحدث  سعد،  نــادر  السفري  وقــال 
إن  ــوزراء،  ال مجلس  لرئاسة  الرسمي 
املتحدة  لألمم  املساعد  العام  األمني 
األمــم  برنامج  تقدير  عــىل  أكــدت 
الذي  الكبري  للدور  اإلمنــايئ  املتحدة 
بالقارة  التنمية  دعم  يف  مرص  تلعبه 
داعية  العربية،  واملنطقة  األفريقية 
من  الجهود،  هــذه  عىل  البناء  إىل 
القيام مبزيد من الدعم للقطاع  خالل 
الخاص، عرب تشجيع مشاركته التنموية 
وأفريقيا،  ــط  األوس ــرشق  ال مبنطقة 
السيم أن جائحة كورونا أبرزت أهمية 
األزمات  مواجهة  يف  الخاص  القطاع 

املسبوق.
الدكتور  اجــتــمع  ــالل  خ ــك  ذل ــاء  ج
مصطفي مدبويل، رئيس مجلس الوزراء، 
مساء أمس، مع الدكتورة خالدة بوزار، 
املتحدة،  لألمم  املساعد  العام  األمني 
للدول  اإلقليمي  املكتب  ومــديــرة 
اإلمنايئ  املتحدة  األمم  بربنامج  العربية 
للربنامج  املمثل  والوفد   ،”UNDP“
املقيم يف مرص، بحضور الدكتورة هالة 
والتنمية  التخطيط  وزيــرة  السعيد، 
فؤاد،  ياسمني  والدكتورة  االقتصادية، 
مريس،  مايا  والدكتورة  البيئة،  وزيرة 

رئيس املجلس القومي للمرأة.
الدكتور  رحب  االجتمع،  مستهل  ويف 
خالدة  بالدكتورة  مدبويل  مصطفي 
يف  مشاركتها  أن  إىل  مشرياً  بـــوزار، 
ــرص لــلــتــعــاون الـــدويل  “مــنــتــدى م
الرشاكة  تعكس  ــايئ”،  اإلمن والتمويل 
برنامج  مع  املتميز  والتعاون  الطويلة 
رئيس  وأشاد  اإلمنــايئ،  املتحدة  األمم 
من  املاضية  الفرتة  شهدته  مبا  الوزراء 
تعاون مثمر مع الربنامج، بشأن إصدار 
للتنمية  عرش  الثاين  الوطني  التقرير 

البرشية لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.
وأشار مدبويل إىل أن الحكومة املرصية 
كورونا  جائحة  ظل  يف  جاهدة  عملت 
الصعبة  املعادلة  تحقيق  أجــل  من 
من  املواطنني  صحة  عــىل  للحفاظ 
االقتصاد  استقرار  وترسيخ  جانب، 
من  منو  معدالت  وتحقيق  ــرصي  امل

جانب آخر.
ــوزراء جهود  ــ ال رئــيــس  واســتــعــرض 
تغري  ظاهرة  مع  للتعامل  الحكومة 
املناخ، مشريا إىل تشكيل مجلس قومي 
قيامها  عن  فضال  املناخية،  للتغريات 
وطنية  “اسرتاتيجية  بصياغة  حاليا 
الجهات  مع  بالتشاور  املناخ”  لتغري 
وباالستفادة  املدين،  واملجتمع  املعنية 
الدولية  والتجارب  الخربات  بعض  من 

األخرى.
الوزراء  رئيس  أكد  متصل،  سياق  ويف 
حرص مرص عىل استضافة مؤمتر األمم 
املتحدة السابع والعرشين لتغري املناخ 
 ،2022 عام  عقده  املزمع   ،COP27
معربا عن تطلع مرص إىل دعم برنامج 
هذا  يف  ملرص  اإلمنــايئ  املتحدة  األمــم 

ودعم جهود الدول يف تحقيق التنمية.
وأضاف سعد أن الدكتورة خالدة بوزار 
الناجحة يف  املرصية  بالتجربة  أشادت 
كورونا،  جائحة  تداعيات  مع  التعامل 
منو  مــعــدالت  تحقيق  مــن  ومتكنها 
الصعيد االقتصادي، عىل  إيجابية عىل 
فرضتها  التي  التحديات  من  الرغم 
الجائحة عامليا، وإىل جانب ذلك كانت 
ألشقائها  داعم  خري  املرصية  الدولة 
ذلك  وظهر  األفريقية،  الــقــارة  يف 
الذي  الدعم  خالل  من  واضح  بشكل 
السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس  وجهه 
الدول  إىل  بتقدميه  الجمهورية،  رئيس 
الجائحة  تداعيات  ملواجهة  األفريقية 
عىل القارة، مبا يعزز من الدور القيادي 

ملرص يف أفريقيا.
املرصية  الحكومة  بجهود  أشادت  كم 
الستضافة مؤمتر األمم املتحدة السابع 
 ،COP27 املناخ  لتغري  والعرشين 
نتائج  لرتجمة  تطلعها  عن  معربة 
البرشية  للتنمية  الوطني  التقرير 
لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ إىل واقع 
ملموس يعزز من القدرات الوطنية يف 

رئيس الوزراء: حياة كرمية 

مرشوع ضخم يحقق كل األهداف 

اإلمنائية لألمم املتحدة 2030

مساحة  تخصيص  عىل  املوافقة 
إلقامة  نارص  مبركز  م2   ٤1٣
 ٧٨9٤ ومساحة  إطفاء  وحدة 
عليها،  2 إلقامة مركز  شباب  م 
وتخصيص مساحة ٨٤6٤,99  م 
مدرسة  إلقامة  أهناسيا  مبركز   2

ثانوية فنية.
وىف محافظة األقرص متت املوافقة 
عىل تخصيص مساحة 2٠٠٠ م 2 
بناحية مركز إسنا إلقامة مرشوع 
والفاكهة  الخرضاوات  تجفيف 
بالطاقة الشمسية وفقا للضوابط 
والرشوط والقواعد التى تقررها 

أجهزة الدولة املعنية .
وىف محافظة أسوان متت املوافقة 
 11,9 مساحة   تخصيص  عىل 
لصالح  الريش  أبو  بناحية  فدان 

الرشب  ملياه  القومية  الهيئة 
محطة  إلقامة  الصحي  والرصف 
استكامل  بعد  صحي  رصف 
مع  التنسيق  إجراءات  كافة 
الدولة املعنية، كام  سائر أجهزة 
 996.9٣ مساحة  تخصيص  تم 
مدينة  كردون  إىل  لضمها  فدان 
هيئة  لصالح  الجديدة  أسوان 
الجديدة،  العمرانية  املجتمعات 
محــافظة  أجهزة  قيام  مع 
األعىل  املجلس  مع  بالتنسيق 
العمرانية  والتنمية  للتخطيط 
املعنية  الدولة  أجهزة  وسـائر 
الواردة  املحددات  الستيفاء 
القرار  من  الثالثة  باملادة 
الجمهوري رقم 62 لسنة 2٠1٨.

لتخطيط  الوطنى  املركز  قرر 
الدولة  أراىض  استخدامات 
أراض  قطع   5 عدد  تخصيص 
فدان   ٣٧٨,٠2 مبساحات 
فدان  فدان و95,٣6٠  و1٤6,9٧ 
فدان   ٧6.٧1 و  فدان  و٧٧.166 
النزهة  مطار  بجوار  والكائنة 
هيئة  لصالح  باإلسكندرية 

املجتمعات العمرانية الجديدة.
فـــوزى  نارص  اللواء  وقال 
مـحمد، مدير املركز الـوطنى، إنه 
تم تخصيص قطعة أرض مساحة 
29.6 فدان إلقامة معسكر دائم 
للعاملني بالورش واملخازن لصالح 
منفلوط  مبركز  برتوجيت  لرشكة 
وزارة  لصالح  أسيوط،  مبحافظة 

كام  املعدنية،  والرثوة  البرتول 
م   1255 مساحة  تخصيص  تم 
كهرباء  تــوزيع  لوحة  إلقامة 
والـطاقة  الكهرباء  وزارة  لصالح 
للضوابط  وفقا  املتجددة 
والرشوط والقواعد التي تقررها 

أجهزة الدولة املعنية .
متت  سويف  بنى  محافظة  وىف 

 الرئيس السيسي يشيد بدور الكويت يف مواجهة التحديات التى تواجه األمة 
العربية السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  أشاد 

بالدور الهام الذي تقوم به الكويت 
التي  التحديات  وقيادتها يف مواجهة 
التوافق  وتم  العربية،  األمة  تواجه 
خالل  الجهود  تضافر  أهمية  حول 
املرحلة الراهنة نحو تعزيز التضامن 
بني كافة الدول العربية وتعزيز أطر 
العمل العريب املشرتك، مؤكدا ارتباط 

أمن الخليج باألمن القومي املرصي.
الرئيس  استقبال  خالل  ذلك  جاء 
السييس اليوم األربعاء الشيخ أحمد 
نارص املحمد الصباح وزير الخارجية 
شكري  سامح  بحضور  الكويتي، 
محمد  والسفري  الخارجية،  ــر  وزي
بالقاهرة  الكويتي  السفري  الذويخ 
التباحث  اللقاء  خــالل  تم  حيث 
العالقات  جوانب  مختلف  حــول 
اللجنة  انعقاد  الثنائية يف ضوء قرب 
عن  فضالً  البلدين،  بني  املشرتكة 
الساحة  عىل  القضايا  إزاء  التشاور 
التطورات  واإلقليمية خاصة  العربية 
واليمن  ولبنان  سوريا  من  كل  يف 

وأفغانستان.

ــاســم رئــاســة  ــحــدث ب ــت وقـــال امل
إن  رايض  بسام  السفري  الجمهورية 
إىل  نقل  الكويتي  الخارجية  وزيــر 
الشيخ  من  رسالة  السييس  الرئيس 
أمري  الصباح  الجابر  األحمد  نــواف 
الكويت تضمنت اإلعراب عن اعتزاز 
مبا  الكويتي  والشعب  الحكومة 
أوارص  من  وشعبها  مبرص  يجمعهم 

وثيقة  وعالقات  وطيدة  تاريخية 
والتقدير  ــجــاالت،  امل مختلف  يف 
واملحوري  االسرتاتيجي  للدور  البالغ 
قيادة  تحت  مرص  به  تقوم  ــذي  ال
األمن  حمية  يف  السييس  الرئيس 
قضايا  عن  والدفاع  العريب  القومي 
مرص  مساعي  وكذلك  العربية،  األمة 
االمــن  ترسيخ  سبيل  يف  ــة  ــدؤوب ال

الصعيدين  عىل  والتنمية  واالستقرار 
اإلقليمي والدويل.

الرئيس السييس نقل تحياته  وطلب 
خصوصية  مؤكداً  الكويت،  ألمــري 
العالقات املرصية الكويتية واملمتدة 
املثمر  الــتــعــاون  مــن  عــقــود  عــرب 
البلدين،  بني  الوثيق  والتنسيق 
املشرتكة  القواسم  ما تجسد يف  وهو 

والتوافق يف وجهات النظر والرؤى بني 
وأزمات  قضايا  تجاه  والكويت  مرص 
املتبادل  والدعم  املختلفة،  املنطقة 
داخل  الشقيقتني  الدولتني  ملواقف 
واإلقليمية،  الدولية  املحافل  جميع 
حرص  عىل  السياق  هذا  يف  ومشدداً 
والتنسيق  التعاون  تطوير  عىل  مرص 
الثنايئ الوثيق ملا فيه مصلحة الشعبني 

الشقيقني، وكذلك األمة العربية.
الرئيس  استقبال  خــالل  ذلــك  جــاء 
أحمد  الشيخ  األربعاء  اليوم  السييس 
الخارجية  وزير  الصباح  املحمد  نارص 
الكويتي، بحضور سامح شكري وزير 
الذويخ  محمد  والسفري  الخارجية، 
تم  حيث  بالقاهرة  الكويتي  السفري 
مختلف  حول  التباحث  اللقاء  خالل 
جوانب العالقات الثنائية يف ضوء قرب 
البلدين،  بني  املشرتكة  اللجنة  انعقاد 
عىل  القضايا  إزاء  التشاور  عن  فضالً 
خاصة  واإلقليمية  العربية  الساحة 
ولبنان  سوريا  من  كل  يف  التطورات 

واليمن وأفغانستان.
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حسين الطنجير 

القليوبية : محمد فايز

القليوبية : محمد فايز

القليوبية تستقبل قافلة أبواب الخري من صندوق تحيا مرص

وصول قافلة »أبواب الخري« الي محافظة شمال سيناء1 صرح عظيم داخل جامعة أسيوط وافتتاح عيادات 
التأمني الصحى لخدمة العاملني بالجامعة

الجامل  طارق  الدكتور  اليوم  أفتتاح 
أمين  والدكتور  أسيوط  جامعة  رئيس 
وسط  فرع  عام  مدير  زيد  أبو  منصور 
الصعيد لهيئة التأمني الصحي بأسيوط، 
أسيوط  بجامعة  الصحى  التامني  فرع 
وجاء ذلك بالتعاون املشرتك بني جامعة 
أسيوط وهئية التامني الصحى لتخفيف 
موظف  الف   2٧ عىل  العب  وتسهيل 
تحت  أسيوط  جامعة  داخل  وموظفة 

مظلة التأمني الصحى .
عالء  الدكتور  االستاذ  من  كل  بحضور 
عطية رئيس مجلس ادارة املستشفيات 
واالستاذ  طب  كلية  وعميد  الجامعية 
رئيس  نائب  غانم  كامل  مها  الدكتور 
املدير  فوزى  ايهاب  والدكتور  الجامعة 

شكري،  سامح  الخارجية  وزير  عقد 
األردين أمين  الخارجية  ونظرياه وزير 
الصفدي ووزير الخارجية الفلسطيني 
رياض املاليك اجتامًعا تشاوريًا، اليوم 
التحرير  بقرص   2٠21 سبتمرب   9
بدء  قُبيل  وذلك  الخارجية،  بوزارة 
ملجلس   156 العادية  الدورة  أعامل 
العربية عىل املستوى  الدول  جامعة 

الوزاري.
ورّصح السفري أحمد حافظ، املُتحدث 
بأن  الخارجية،  وزارة  باسم  الرسمي 
اللقاء استهدف مناقشة آخر تطورات 
والجهود  الفلسطينية  القضية 
املبذولة خالل الفرتة املاضية للعمل 
عىل إعادة االنخراط يف مسار السالم 
وإطالق عملية تفاوضية جادة وبناءة 

وزير الخارجية يعقد اجتماعا تشاوريا ثالثيا مع نظرييه األردني والفلسطيني

محمد  دكتور  اللواء  من  بتوجيهات 
شامل  محافظ  شوشة،  الفضيل  عبد 
الخويل،  هشام  اللواء  أستقبل  سيناء، 
الخري«  »أبواب  قافلة  املحافظ  نائب 
السيد  أطلقها  إنسانية  قافلة  أكرب   ،
لرعاية  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس 
األرس األويل بالرعاية، خالل وصولها إيل 
أسامه  العميد  العريش، بحضور  مدينة 
كليب  املحافظة،  عام  سكرتري  الغندور، 
راشد، مدير عام الشباب والرياضة، عيل 
مبديرية  الجمعيات  ادارة  مدير  غيط 

التضامن االجتامعي .
السيد  الشكر إيل  املحافظ  نائب  ووجه 
أهايل  عن  نيابة  الجمهورية  رئيس 
ومشايخ وعواقل املحافظة، عيل دعمه 
محافظة  وخاصة  سيناء،  إيل  الدائم 
عهده  يف  تشهد  والتي  سيناء،  شامل 
شتي  يف  كبرية  تنموية  مرشوعات  عدة 
القطاعات، إذ أن سيناء يف قلب وعقل 

الرئيس.
وأكد نائب املحافظ عيل أن قافلة أبواب 
تحيا مرص  دشنها صندوق  والتي  الخري 
بالتعاون مع وزارة التضامن االجتامعي، 
الخريي  للعمل  العاملي  اليوم  تزامنا مع 
السيد  فخامة  وبحضور  رعاية  تحت 
النهوض مبستوي  إطار  يف  تأيت  الرئيس، 
انها  حيث  املرصي،  املواطن  معيشة 
أرسة  مليون  لرعاية  إنسانية  قافلة  اكرب 
يف مختلف محافظات الجمهورية ومن 

بينها محافظة شامل سيناء.
الغندور،  العميد أسامه  أكد  من جانبه 
القافلة  أن  املحافظة،  عام  سكرتري 
سيناء  محافظة شامل  إيل  وصلت  التي 
بعدد  محملة  كبرية  شاحنات   1٠ تضم 
متنوعة  غذائية  مواد  كرتونة  ألف   2٠
الكيل  لوحدات  كرايس   1٠ بجانب   ،

ضمن  املحافظة  مبستشفيات  الصناعية 
املبادرة الرئاسية كلنا جنبك.

أن  املحافظة،  عام  سكرتري  وأضاف 
القافلة تأيت استمراراً للجهود التي تبذلها 
للمواطنني،  كرمية  حياة  لتوفري  الدولة 
كرمية”  “حياة  الرئاسية  املبادرة  ضمن 
التي أطلقها السيد الرئيس لرعاية األرس 
األكرث احتياجاً وتحسني مستوى معيشة 

املواطنني.
الشكر  املحافظة  عام  سكرتري  ووجه 
والتقدير لصندوق “تحيا مرص” ووزارة 
جهود  دعم  يف  االجتامعي  التضامن 
املتنوعة  الدعم  أوجه  لتوفري  املحافظة 
احتياًجا  واألكرث  بالرعاية  األوىل  لألرس 

عيل مستوي املحافظة.
ادارة  مدير  غيط،  عيل  قال  بدورها 
الجمعيات مبديرية التضامن االجتامعي، 
عيل  الغذائية  املواد  توزيع  سيتم  أنه 

من  املحافظة  أبناء  من  املستحقني 
احتياًجا  واألكرث  بالرعاية  األويل  األرس 
، ضمن  والتجمعات  القري  مختلف  يف 
االجتامعية  الحامية  وإجراءات  جهود 
األحوال  لتحسني  الدولة  تتخذها  التي 
عيل  بناء  السيناوي  للمواطن  املعيشية 
عبد  محمد  دكتور  اللواء  توجيهات 

الفضيل شوشة، محافظ شامل سيناء .
كراتني  توزيع  سيتم  أنه  غيط،  وأضاف 
كرتونة   5٠٠٠ بواقع  الغذائية  املواد 
مبركز  كرتونة  و٤٠٠٠  العبد  برئ  مبركز 
الشيخ  مبركز  كرتونة  و٣٠٠٠  العريش 
زويد و٤٠٠٠ كرتونة مبركز رفح و٤٠٠٠ 
بجانب  األهلية،  للجمعيات  كرتونة 
توزيع 1٠ كرايس لوحدة الغسيل الكلوي 
برئ  مبستشفي  الكلوي  الغسيل  لوحدة 

العبد املركزي.

التنفيذى ملستشفيات والدكتوره مريان 
الصحى  التامني  عيادات  مدير  عادل 

بالجامعة.
رئيس  الجامل  طارق  الدكتور  قال 
مقر  تخصيص  تم  أسيوط،  جامعة 
تجهيزها  و  الجامعي  املستشفى  داخل 
(الباطنة  ىف  متخصصة  كعيادات 
_قلب  هضمى  _جهاز  _الجلدية 
وصدر_جراحة _مسالك بولية _وعظام 
واعصاب_) تابعة لهيئة التأمني الصحي 
الستقبال الحاالت املرضية من العاملني 
بدالً  الطبية  الخدمة  وتقديم  بالجامعة 
من مستشفى املربة، مع إنشاء صيدلية 
بالجامعة  للعاملني  األدوية  لرصف 
واملقررة لهم من هيئة التأمني الصحي.

ابوزيد  منصور  امين  الدكتور  واكد 
رئيس هيئة التامني الصحى بفرع وسط 
بني  املشرتك  التعاون  ان  عىل،  الصعيد 
تخصيص  ىف  أسيوط  وجامعة  الهيئة 
املستشفى  داخل  الصحى  للتامني  مقر 
كعيادات  تجهيزها  و  الجامعي 
متخصصة ىف (الباطنة _الجلدية _جهاز 
هضمى _قلب وصدر_جراحة _مسالك 
تابعة لهيئة  بولية _وعظام واعصاب_) 
الحاالت  الستقبال  الصحي  التأمني 
املرضية من العاملني بالجامعة وتقديم 
مستشفى  من  بدالً  الطبية  الخدمة 
املربة، مع إنشاء صيدلية لرصف األدوية 
فرع  افتتاح  وسيتم  بالجامعة  للعاملني 

أسيوط الجديدة خالل ايام.

السالم  مبسار  قُدًما  للدفع  املالمئة 
يحقق  ومبا  املقبلة،  الفرتة  خالل 
املنشودين  واالستقرار  السالم 

باملنطقة.
لوزارة  الرسمي  املتحدث  وأوضح 
األردين  الجانبني  أن  الخارجية، 
التقدير  عن  أعربا  والفلسطيني 
غزة  إعامر  إلعادة  مرص  ملبادرة 
لألرايض  التنموي  الدعم  وتقديم 
لجهودها  وكذا  الفلسطينية، 
املصالحة  لتحقيق  املتواصلة 

الفلسطينية املنشودة.
تبادل  أيًضا  اللقاء  وتناول  هذا، 
التطورات  أبرز  إزاء  النظر  وجهات 
اإلقليمية والدولية، ومناقشة املواقف 
تجاه عدد من القضايا العربية وسبل 

املشرتك  العريب  التعاون  أطر  تعزيز 
االستمرار  عىل  الوزراء  اتفق  حيث 
مصالح  يُحقق  مبا  ثالثيًا  التشاور  يف 

الدول الثالث وشعوبها.
ورّصح السفري أحمد حافظ، املُتحدث 
بأن  الخارجية،  وزارة  باسم  الرسمي 
اللقاء استهدف مناقشة آخر تطورات 
والجهود  الفلسطينية  القضية 
املبذولة خالل الفرتة املاضية للعمل 
عىل إعادة االنخراط يف مسار السالم 
وإطالق عملية تفاوضية جادة وبناءة 
شاملة  لتسوية  التوصل  تستهدف 
الدولتني  حل  أساس  عىل  وعادلة 
الفلسطينية  الدولة  إقامة  تضمن 
املستقلة عىل حدود الرابع من يونيو 

196٧ وعاصمتها القدس الرشقية.

أكرب  القليوبية  محافظة  إستقبلت 
مبناسبة  وذلك  الخريي  للعمل  قافلة 
وذلك  الخريي  للعمل  العاملي  اليوم 
بالتعاون مع وزارة التضامن االجتامعي 
ومبشاركة أكرث من 2٠ منظمة مجتمع 
مدين وكان يف استقبالها الدكتورة اميان 
نائبي  حــامد  سمري  والدكتور  ــان  ري
املحافظ واللواء هشام خشبة السكرتري 
الحميد  عبد  اللواء  عن  نيابة  العام 
الهجان محافظ القليوبية وتتضمن ٤6 
بوزن  جافة  غذائية  مواد  كرتونة  ألف 
11 كيلو بعدد 2٣ تريلة، وذلك ضمن 
عرب  لتوزيعها  والشفا  بالهنا  مبادرة 
جمعيات مرص الخري ورسالة والرشعية 
وراعي  الطعام  وبنك  القبطية  والهيئة 

مرص
مبادرة  إطالق  تم  الصحة  قطاع  ويف 
عدد  توفري  سيتم  حيث  جنبك  كلنا 
عىل  تــوزع  كلوي  غسيل  ماكينة   22
وتوفري  املركزي  الخانكة  مستشفى 
عىل  لتوزيعها  مبشتمالتها  حضانة   1٣

حضانة   1٨ و  الخانكة  مستشفى 
مستشفى  عىل  لتوزيعها  مبشتمالتها 
حضانة   1 وتوفري  املركزي  شكر  كفر 
مستشفى  عــىل  لتوزيعها  متنقلة 
بالضوء  عالج  أجهزة  و1٠  شكر  كفر 
الخانكة و1٤  لتوزيعها عىل مستشفى 
عىل  لتوزيعها  بالضوء  عــالج  جهاز 
إفاقة  جهاز  و٤  شكر  كفر  مستشفى 
و5  الخانكة  مستشفى  عىل  لتوزيعها 
مستشفى  عىل  لتوزيعها  إفاقة  جهاز 
الصفراء  قياس  جهاز  و٤  شكر  كفر 
لتوزيعها عىل مستشفى الخانكة، وكفر 
الهوايئ  املجرى  جهاز ضغط  و٤  شكر، 
و٧  الخانكة  مستشفى  عىل  لتوزيعها 
كفر  مستشفي  عىل  لتوزيعها  أجهزة 
صناعي  تنفس  أجهزة   ٤ وتوزيع  شكر 
أجهزة  و٧  الخانكة  مستشفى  عىل 
شكر  كفر  ملستشفى  صناعي  تنفس 
للرضع  رسير   16 توفري  إىل  باإلضافة 
شكر  كفر  مستشفى  عىل  لتوزيعها 
السوائل  ضخ  ماكينة  و٤٤  والخانكة، 

لتوزيعها عىل مستشفى الخانكة وكفر 
السوائل  سحب  ماكينة  و٣1  شكر، 
الخانكة  مستشفى  عىل  لتوزيعها 
مبادرة  إطــالق  تم  كام  شكر،  وكفر 
سيتم  حيث  األزمــة  هنعدى  نتشارك 
توزيع 2٠ كرتونة كاممة طبية تحتوي 
بنها  مبستشفيات  كاممة   25٠٠ عىل 
وحميات  الخريية  والقناطر  التعليمي 
كرتونة  و٤٠  القناطر  وشبني  طــوخ 
كحول تحتوى عىل 6 لرت لتوزيعها عىل 
والقناطر  التعليمي  بنها  مستشفيات 
الخريية وحميات طوخ وشبني القناطر 

، وتوزيع 2٠ كرتونة كحول تحتوي عىل 
12 لرت لتوزيعها عىل مستشفيات بنها 
وحميات  الخريية  والقناطر  التعليمي 
 ٤ إىل  باإلضافة   ، القناطر  طوخ وشبني 
عىل  لتوزيعها  بخار  استنشاق  جهاز 
والقناطر  التعليمي  بنها  مستشفيات 
الخريية وحميات طوخ وشبني القناطر، 
التضامن  مديرية  مــع  بالتنسيق 
املجتمع  ومــؤســســات  االجــتــامعــي 
وكيل  حسني  مجدي  بحضور  املــدين 
والدكتور  االجتامعي  التضامن  وزارة 
الصحة  وزارة  وكيل  الغني  عبد  خالد 

الستار  عبد  عيل  واملهندس  بالقليوبية 
رئيس مدينة بنها و إيهاب محمد أمني 

منسق صندوق تحيا مرص بالقليوبية.
“املحافظ”  يتوجه  ــار  اإلط هــذا  ويف 
عىل  مرص  تحيا  صندوق  إىل  بالشكر 
لخدمة  كبري  جهد  من  يقدمونه  ما 
قوافل  أكرب  تنفيذ  خالل  من  األهــايل 
إنسانية ىف العامل، فضالً عن الدور الذي 
املؤسسات  الرشاكة مع  لتعميق  يلعبه 
تنموية  مــبــادرات  لتنفيذ  املختلفة 

وخدمية.
من جانبه ، قال األستاذ/ محمد مختار 

تحيا  بإسم صندوق  الرسمي  املتحدث 
تطوير  يحاول  الصندوق  إن  مــرص، 
أسلوب تقديم خدمات الرعاية، مضيًفا 
تجربة  استعرضت  املتحدة  األمم  أن 
صندوق تحيا مرص يف تنظيم أكرب قافلة 
والتي  العامل،  يف  غذائية  مساعدات 
مبوسوعة  قياسية  ــام  أرق  ٣ حصدت 
الصندوق  أن  مؤكدا  العاملية،  جينيس 
االجتامعية  التنمية  فكرة  يبحث 
احتياج  حيث  من  الطبية،  والرعاية 
وتوفري  املختلفة،  الخدمات  إىل  األهايل 

شاملة  لتسوية  التوصل  تستهدف 
الدولتني  حل  أساس  عىل  وعادلة 
الفلسطينية  الدولة  إقامة  تضمن 
املستقلة عىل حدود الرابع من يونيو 

196٧ وعاصمتها القدس الرشقية.
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أعاد 
التأكيد عىل موقف مرص الثابت من 
والحقوق  الفلسطينية  القضية  دعم 

الفلسطيني  للشعب  املرشوعة 
قيام  أهمية  عىل  وشّدد  الشقيق، 
املعنية  والدولية  اإلقليمية  األطراف 
الظروف  توفري  أجل  من  بدورها 

فيصل ابو هاشم شمال سيناءأسيوط محمد المنقبادي
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يف  ــة  املــرصي ــة  ــدول ال نجحت 
التضخم  معدالت  عىل  الحفاظ 
من  املستهدف  النطاق  ضمن 
البنك املركزي يف وقت تشهد فيه 
العديد من دول العامل موجة من 
انتهجت  حيث  التضخم،  ارتفاع 
اقتصادية  سياسات  ــة  ــدول ال

ونقدية رشيدة خالل السنوات 
ــة، ارتــكــزت عىل  ــي ــاض امل
ومؤرشات  علمية  دراسات 
مستقبلية  ــعــات  ــوق وت
وضعت يف االعتبار تحقيق 
االستقرار يف أسعار السلع 
ارتفاعات  تشهد  قد  التي 

فضالً  ــان،  ــي األح بعض  يف 
الفائدة  أسعار  تحديد  عن 
مستهدفات  مع  يتفق  مبا 
يف  مرص  جعل  ما  التضخم، 
يف  الناشئة  األســواق  صدارة 

خفض معدل التضخم.
املركز  نــرش  الــصــدد  هــذا  ويف 
تقريراً  الوزراء  ملجلس  اإلعالمي 
تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء 
عىل نجاح مرص يف تحقيق خفضاً 
للسنة  التضخم  ملعدل  متتالياً 
لتتصدر  الــتــوايل،  عىل  الرابعة 
خفض  يف  الناشئة  األسواق  دول 
بالرغم  التضخم، وذلك  معدالت 
وسيناريوهات  كورونا  أزمة  من 

ارتفاع التضخم العاملي.
تعد  مرص  أن  التقرير  يف  وجاء 
تحقق  التي  الوحيدة  الدولة 
التضخم  ملعدل  متتالياً  خفضاً 
لتحقق  أربع سنوات،  عىل مدار 

مصر تنجح فى خفض معدل التضخم للسنة الرابعة على التواىل 
رغم أزمة جائحة كورونا وسيناريوهات ارتفاع التضخم العاملى

باألسواق  للتضخم  انخفاض  أكرب 
الناشئة، وذلك مبقدار 19 نقطة 
مقارنة   2٠21/2٠2٠ عام  مئوية 

بعام 2٠16/2٠1٧.
تسجيل  عن  التقرير  وكشف 
مــعــدل 

التضخم أفضل مستوى له منذ 15 
عاماً بفضل السيطرة عىل أسعار 
الغذاء، مستعرضاً تطور املتوسط 
العام  التضخم  ملعدل  السنوي 
 2٠٠٧/2٠٠6 من  الفرتة  خالل 
وحتى 2٠21/2٠2٠، حيث سجل 
٤.5% عام 2٠21/2٠2٠، مقارنة بـ 
5.٧% عام 2٠2٠/2٠19، و9.%1٣ 
عام  و9.%2٠   ،2٠19/2٠1٨ عام 

.2٠1٨/2٠1٧
قد  العام  التضخم  معدل  وكان 
 ،2٠1٧/2٠16 عام   %2٣.5 سجل 
 ،2٠16/2٠15 يف  و2.%1٠ 
 ،2٠15/2٠1٤ عامي  يف  و%11 

 ،2٠1٤/2٠1٣ يف  و1.%1٠ 
 ،2٠1٣/2٠12 عــام  و%6.9 
و%11   ،2٠12/2٠11 يف  و6.٨% 
عام  و٧.%11   ،2٠11/2٠1٠ عام 
عام  و%16.2   ،2٠1٠/2٠٠9
عام  و٧.%11   ،2٠٠9/2٠٠٨
عام  و9.%1٠   ،2٠٠٨/2٠٠٧

.2٠٠٧/2٠٠6
التغري  تسجيل  التقرير  يف  وجاء 
الغذاء معدالت  السنوي ألسعار 
عام  خــالل  أشهر   ٧ يف  سالبة 
سجلت  حيث   ،2٠21/2٠2٠
أبريل  يف   %٠.٣ بنسبة  انخفاضاً 
يناير  شهري  يف  و5.٠%   ،2٠21
سجلت  فيام   ،2٠21 وفــربايــر 
انخفاضاً يف 2٠2٠ بنسبة ٠.٧% يف 
أكتوبر، و2.6% يف سبتمرب، و1.٤% 

يف أغسطس، و1.5% يف يوليو.
الدولة  نجاح  إىل  التقرير  وأشار 
يف الحفاظ عىل معدالت التضخم 
قرب مستهدفات البنك املركزي، 
موضحاً أنه سجل ٤,٤% يف الربع 
األول عام 2٠21، و٤,6% يف الربع 
يأيت  ما  العام، وهو  لنفس  الثاين 
ضمن نطاق تحقيق مستهدفات 
 ،2٠22 لعام  املــركــزي  البنك 

واملقدر بـ ٧% (±2 %).
التضخم  معدل  التقرير  ورصد 
حيث   ،2٠21 عام  أشهر  خالل 
يف  و5.٤%  يناير،  يف   %٤.٣ سجل 
كل من فرباير ومارس، و٤.1% يف 
أبريل، و٤.٨% يف مايو، و٤.9% يف 

يونيو، و5.٤% يف يوليو.

أكدت نيفني جامع وزيرة التجارة 
عىل  الوزارة  حرص  والصناعة 
االقتصادي  التعاون  أوارص  تعزيز 
بني مرص وسلطنة عامن خاصة يف 
ظل توافق الرؤى وعالقات األخوة 
السياسية  القيادة  تربط  التي 
ايل  مشرية  البلدين،  وحكومتي 
العالقات  هذه  ترجمة  اهمية 
كربى  مرشوعات  إىل  الوطيدة 
االقتصادين  عىل  بالنفع  تعود 
املرصي والعامين وتلبي طموحات 
الشعبني الشقيقني وتخلق مزيداً 

من فرص العمل.
الذي  اللقاء  خالل  ذلك  وجاء 
عقدته الوزيرة مع أعضاء مجلس 
من  العامين  املرصي  األعامل 
الجانبني يف أعقاب االجتامع األول 
تشكيله،  إعادة  بعد  للمجلس 
بن  رضا  املهندس  بحضور  وذلك 
غرفة  رئيس  صالح،  آل  جمعة 
والسفري  عامن  وصناعة  تجارة 
محمد فهمي غنيم سفري مرص يف 
علوي،  بن  وأحمد  عامن  سلطنة 
مبجلس  العامين  الجانب  رئيس 
األعامل املرصي العامين، والدكتور 
التمثيل  رئيس  مغاوري،  أحمد 

التجارى.

وقالت الوزيرة إن مجلس األعامل 
بدور  يضطلع  العامين  املرصي 
التبادل  تنشيط حركة  محوري يف 
االستثامرات  وتعزيز  التجاري 
الخاص  القطاع  بني  املشرتكة 
إحداث  يف  يسهم  مبا  بالبلدين 
العالقات  مستوى  نقلة  نوعية ىف 
الفتًة  البلدين،  بني  االقتصادية 
انعقاد  دورية  أهمية  إىل 
لتبادل  املجلس  اجتامعات 
حول  واملعلومات  النظر  وجهات 
كال  ىف  الصناعي  االستثامر  فرص 
الرشاكة  تعميق  بغرض  البلدين 
الصناعية  املرشوعات  إقامة  يف 
وزيادة  املشرتكة  واالستثامرية 
الحلول  وبحث  البينية  التجارة 
املرشوعات  تواجه  تحديات  ألي 
املقامة بالسوق املرصي والعامين.

الوزارة  حرص  إىل  جامع  وأشارت 
الدعم  أوجه  كافة  تقديم  عىل 
العاملة  العامنية  للرشكات 
بالسوق املرصي وتذليل العقبات 
التي تواجه حركة التبادل التجاري 
الدولة  أن  إىل  الفتًة  البلدين،  بني 
املرصية تنفذ حالياً خطة متكاملة 
وذلك  املحلية  الصناعة  لتعميق 
الخاص  القطاع  مع  بالتعاون 

احتياجات  تلبية  يف  يسهم  مبا 
السوق املحيل والتصدير لألسواق 

الخارجية.
تكثيف  رضورة  الوزيرة  وأكدت 
وسلطنة  مرص  بني  الجهود 
الحكومات  مستوى  عىل  عامن 
للنهوض  األعامل  ومجتمعي 
البينية  التجارة  مبعدالت 
بني  املشرتكة  واالستثامرات 
العالقات  لرتقى  ملستوى  البلدين 
حجم  يصل  حيث  البلدين  بني 
إىل  البلدين  بني  التجاري  التبادل 
حوايل 5٠٠ مليون دوالر، الفتًة إىل 
أن االستثامرات العامنية بالسوق 
دوالر  مليون   ٧٧.5 تبلغ  املرصي 
موزعة عىل 92 رشكة يف مجاالت 
واإلنشاءات  والسياحة  الصناعة 
والزراعة، يف حني تبلغ االستثامرات 
 6٨٠ العامين  بالسوق  املرصية 
 1٤2 عىل  موزعة  دوالر  مليون 
مجاالت  يف  متخصصة  رشكة 
البنية التحتية ومرشوعات الطرق 

واالستثامر العقاري.
رضا  املهندس  أشار  جانبه  ومن 
رئيس  صالح،  آل  جمعة  بن 
إىل  عامن  وصناعة  تجارة  غرفة 
التجارية  العالقات  تعزيز  أهمية 

500 مليون دوالر حجم التبادل 

التجاري بني مرص وعامن صادرات

استثامرات  جذب  عملية  تأيت 

خليج  منطقة  إىل  جــديــدة 

السويس للبحث واالستكشاف 

ــغــاز ضمن  ــرتول وال ــب عــن ال

البرتول  وزارة  عمل  اولويات 

وبرنامجها  املعدنية  ــرثوة  وال

وتحديث  لتطوير  ــحــايل  ال

أهم  ييل  وفيام  البرتول  قطاع 

بحجم  املتعلقة  املعلومات 

اإلنتاج بحقول خليج السويس 

خالل2٠2٠-2٠21 والتي كانت 

كالتايل ..

برنامج  تنفيذ  حاليًا  يتم   -1

وجمع  السيزمي  للمسح 

السويس  بخليج  البيانات 

جديدة  فــرص  اتاحة  بهدف 

ــاف وزيـــــادة  ــش ــك ــت ــالس ل

االحتياطيات واالنتاج.

إعالن

2- خطة طموح جارى تنفيذها 

لزيادة معدالت اإلنتاج.

االنتاج  معدالت  متوسط   -٣

ألف   61 من  أكــرث  نحو  بلغ 

برميل يوميا.

الجديدة  ــار  اآلب عدد  ٤-بلغ 

التى تم حفرها ٧ آبار.

االبار  5-تم وضع أحدث هذه 

الربع  يف  مؤخراً  االنتاج  عىل 

الحايل  املايل  العام  من  االول 

انتاج ألف برميل زيت  مبعدل 

إجامىل  قدر  كام  يوميا،  خام 

بأكرث من  النفقات االستثامرية 

٤٠٠ مليون دوالر.

معالجة  ــن  م ــاء  ــه ــت االن  -6

 2٠٠ لنحو  السيزمية  البيانات 

كم2 يف منطقة غرب املرجان.

املسح  من  االنتهاء  جارى   -٧

السيزمي لنحو 2٤5 كم اخري 

بقاع البحر.

7 معلومات عن البحث واالستكساف واإلنتاج 
بخليج السويس.. تعرف عليهم

واالستثامرية بني البلدين، وزيادة 
الرشاكة  وفرص  التجاري  التبادل 
العامنيني  األعامل  رجال  بني 
وبحث  املرصيني،  ونظرائهم 
دون  تحول  التي  املعوقات 
بني  التجارية  الحركة  انسيابية 
أنه  إىل  الفتاً  ومسقط،  القاهرة 
ملجلس  األول  االجتامع  عقد  تم 
املشرتك  العامين  املرصي  األعامل 
تناول  حيث  تشكيله  إعادة  بعد 
عدداً من املحاور أهمها التنسيق 
املرحلة  خالل  الجانبني  بني 
مرشوعات  إقامة  لبحث  املقبلة 
بنك  وإنشاء  مشرتكة،  استثامرية 

مرصي عامين.
أيضاً  ناقش  املجلس  أن  وأضاف 
البلدين  بني  االستثامرية  الفرص 
الجوانب  وتعزيز  الصديقني 
االهتامم  خالل  من  االقتصادية، 
كالقطاع  القطاعات،  من  بعدد 
وقطاع  الغذايئ،  واألمن  الصحي 

املعلومات  وتقنية  التعليم 
والتطوير  واألثاث  وااللكرتونيات 
العقاري، ملا لها من أثر يف تحقيق 
والتوجهات  الوطنية  األولويات 
للرؤية  وفقاً  االسرتاتيجية 

املستقبلية “عامن 2٠٤٠”.
رئيس  علوي،  بن  أحمد  وأشار 
األعامل  مبجلس  العامين  الجانب 
املرصي املشرتك إىل حرص أعضاء 
الرشاكة  تعزيز  عىل  املجلس 
بني  والتجارية  االستثامرية 
القطاعات  مختلف  يف  البلدين 
وعىل  املشرتك  االهتامم  ذات 
وتكنولوجيا  الطبي  القطاع  رأسها 
الفتاً  وااللكرتونيات،  املعلومات 
منذ  إنشاؤه  تم  املجلس  أن  إىل 
لتفعيل دوره  عام 199٧ ونسعى 
يحقق  مبا  املقبلة  املرحلة  خالل 
مصالح مجتمعي األعامل املرصي 

والعامين عىل حٍد سواء.

لوزيرة  الدعوة  علوي  بن  ووجه 
سلطنة  لزيارة  والصناعة  التجارة 
االجتامع  اعامل  وترأس  عامن 
املشرتك  األعامل  ملجلس  الثاين 
مسقط  بالعاصمة  عقده  واملقرر 

خالل شهر نوفمرب املقبل.

أحمد  الدكتور  أشار  جانبه  ومن 
رضا، عضو مجلس األعامل املرصي 
العامين عن الجانب املرصي ايل انه 
تم خالل اجتامع املجلس االتفاق 
عىل تدشني موقع الكرتوين يحتوي 
املتاحة  االستثامرية  الفرص  عىل 
يف البلدين متهيداً لبدء مرشوعات 
مشرتكة بني رجال القطاع الخاص 
ًإيل  الفتا  عامن،  وسلطنة  مبرص 
عقد  عىل  االتفاق  ايضا  تم  انه 
دورية  بصفة  املجلس  اجتامعات 
ملدة ٤ مرات سنوياً بالتناوب بني 

البلدين.
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تغيري الخطاب الديني بني مؤيد ومعارض
الحكم  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  تقلد  منذ 
يختص  وإهتاممه  همه  جل  كان   2٠1٤ عام  يف 
تجديد   ” وهي  إال  هامة  حيوية  مبسألة 
” عيل عكس  الديني  الخطاب 
من سبقوه من حكام مرص 
السابقني ؛ فهو مل يتحفظ 
ــه  وآرائ رؤاه  طــرح  يف 
وكذلك  ؛  علنا  الدينية 
تقدميه لكل ما يجب 
ــا هو  تــطــويــعــه مب
متاح له من موقعه 
للتوجيه  الرسمي 
قوانني  بصياغة 
ــات  ــعـ ــراجـ ومـ
تحويل  بأمكانها 
إيل  الرؤي  هذه 
كان  وأن  واقع 
سيادته  يلقي 
مـــقـــاومـــة 
ــة  ــارض ــع وم
ما  ــعــل  ول ؛ 
قبل  شهدناه 
ــوات  ــن س  ٤
قــضــيــة  يف 
ــالق  ــط ال  ”
ــي  ــه ــف ــش ال
ــث  ــي ح  ”
الرئيس  أرص 
عيل  الــســيــيس 
فقط  يعرتف  بترشيع  إلغائها 
أو  مأذون  يد  عيل  املوثق  بالطالق 
الرشيف  األزهــر  ولكن  قاض  أمام 
قابل دعوته باملعارضة وأن هذه الدعوة تسقط حق نظمته الرشيعة مام وسع من 
هوة الخالف بينهام ؛ وقد كرر السيد الرئيس الحديث مرة آخري يف عام 2٠1٨ أثناء 
أنعقاد منتدي شباب العامل وقال :” الدولة املرصية تضمن حرية العبادة ويؤكد أنه 
ليس هناك متييز بني دين ودين فاملواطن له الحق أن يعبد كام يشاء أو ال يعبد 
مضيفا ” تصويب الخطاب وتصحيح الخطاب الديني أحد أهم املطالب اليل أحنا 
األطالق مش  األسالمي عيل  العامل  يف  أو  منطقتنا  محتاجينها يف  أننا  نري يف مرص 
التعامل بها من 1٠٠٠ سنة وكانت صالحة يف  ممكن مفرادات وآليات وأفكار تم 
عرصها ونقول انها تبقي صالحنا يف عرصنا ؛ ال ميكن هذا أحنا مش بنتكلم يف تغيري 
بهذا  املعنيني  العقول والرأي  تقنع أصحاب  أن  أزاي  أمر مهم جدا  دين ولكن ده 
األمر أنه فيه عنده مشكلة حقيقية يف خطابه وفهمه للدين اليل يتعامل بيه يف هذا 

العرص أحنا بنتكلم يف إيجاد مفردات لخطاب ديني يتناسب مع عرصنا ”
وخالل األحتفال باملولد النبوي الرشيف لعام 2٠19 عاود الرئيس حديثه عن قضية 
 / الشيخ  الرشيف  األزهر  شيخ  املحرتم  الجليل  الشيخ  يف حضور  الديني  الخطاب 
ومسلامت  كمرصيني  جميعا  قلوبنا  يف  عظيمة  مكانة  له  والذي  الطيب  أحمد 
األحتفال  السييس كلمته مبناسبة  الرئيس  أنهي  ان  العامل أجمعني؛ وبعد  ومسلمي 
دفع  مام  األزهر  شيخ  الجليل  الشيخ  كلمة  عيل  سيادته  عقب  ؛  الرشيف  باملولد 
االزهر  شيخ  كلمة  ان   ” وقال  الرشيف  األزهر  شيخ  كلمة  عيل  للتعقيب  الرئيس 
جعلته يخرج عن سياق الحديث ” حيث كان حذر شيخ األزهر يف خطابه من الظلم 
وتداعياته التدمريية عيل املجتمع وقال الرئيس معقبا عيل ذلك ” أنا أخوض نضاال 
مستمرا من أجل الدين مشريا إيل أن الخراب واألرهاب لن ينهيها إال بتكوين مناعة 

ضد الفكر املتطرف ” .
ويف عام 2٠2٠ وخالل كلمة للرئيس يف مؤمتر األزهر العاملي قال :” أنه من الرضوري 
تجديد الخطاب الديني ألنقاذ األسالم واملسلمني موضحا أننا ننتظر التجديد يف فقه 
املعامالت يف مجاالت الحياة العلمية؛ حيث تابع : ” نحن متفقون عيل أن كثريا من 
أحكام هذا الفقه تغريت من جيل إيل جيل عيل مدي عرشة قرون عيل األقل فلامذا 

يحرم جيلنا من هذه األحكام.
التي تيرس الحياة وجيلنا أحق األجيال بالتجديد ملا يواجه من تحديات تتغري كل يوم 
بل كل لحظة وختم الرئيس حديثه بالقول أنه طالب املؤسسات الدينية منذ عدة 
سنوات ويف مقدمتها مؤسسة األزهر الرشيف بأن تويل األهمية القصوي ملوضوع 

تجديد الخطاب الديني من منطلق أن أي تقاعس أو تراخي عن األهتامم بهذا األمر 
من شأنه ترك الساحة ألدعياء العلم وأشباه العلامء من غري املتخصصني يك يخطفوا 
عقول الشباب ويزينوا لهم أستباحة القتل والنهب واألعتداء عيل األموال واألعراض 
املنحرف يف  الخاطئ  الفهم  لهم  وينقلوا  السمحة  الرشيعة  أحكام  ويدلسوا عليهم 

تفسري القرآن الكريم.
ومن هذه املقدمة نجد أننا أمام مطلب ملح لتجديد الخطاب الديني حتي ال منكن 
أدعياء العلم عيل وسائل التواصل األجتامعي يف إدارة دفة عقول الشباب مبا يرتاءى 
دعواتهم  لتطويع  الكريم  القرآن  من  بآيات  واستشهادهم  الواضح  وتدليسهم  لهم 
فنجد  ؛  منهم  بريئون  الحكيم  وكتابه  وسلم  عليه  الله  ورسوله صل  والله  الخبيثة 
دعاوى للقتل والنهب واألنتقام ومامرسة القوة والبلطجة بدعوي أخذ الحق وخالفه 
واألستمرار يف ذلك ميثل تهديد وخطر يحدق بوطننا الحبيب يف ظل ظروف راهنة 
وتغيريات عاملية وأستيالء طالبان عيل الحكم يف افغانستان وتداعيات ذلك يف تفريخ 
أجيال من األرهابيني الدمويني ونرشهم يف أنحاء العامل وأيضا يف أستعادة لحلم غزو 
البالد وعيل رأسهم مرص وهذا لن تسمح به الدولة رئيسا وجيشا وحكومة وشعبا ؛ 
ولعل من أبرز القضايا املعارصة والظواهر الدخيلة التي يف حاجة ماسة إيل توعية 
دينية صحيحة من علامء األزهر الرشيف األجالء فهم أحق بهذا دونا عن أي أحد 

آخر ودعونا نستعرضها سويا كاآليت :-
أوال : ظاهرة إتباع الكثريين لألسف لكشف السرت وتتبع العوارات والخوض يف أعراض 
الغري بالباطل بدون وجه حق أو أدلة ورأي الدين يف مدي تحرميه وعقوبته فتدخل 
علامء األزهر الرشيف بتوعية الشعب وإيضاح عقوبة من يرتكب ذلك مام يحد من 
تلك العادة الذميمة التي تثري الفنت التي هي أشد من القتل وإشاعة الحقد واألخبار 

الكاذبة والكره بني البرش .
موقعه  خالل  من  باألفساد  يقوم  من  لكل  الرشيف  األزهر  علامء  توعية   : ثانيا 
الوظيفي العام وأن من يتسبب يف فساد مايل سواء برسقة واستيالء عيل مال عام أو 
أهداره متعمدا لتحقيق مصلحة شخصية وتلقي رشاوي وأحكام الرشع يف عقوبة 

هذا الفاسد النه رسق الشعب بأكمله وليس الجهة التي يعمل بها وحسب.
ثالثا: ظاهرة متتد لسنوات طوال سابقة حيث يقوم الكثريون بعدة ترصفات دون 
الخاصة  وأحكامه  الله  رشع  عيل  التحايل  وهي  إال  الوخيمة  عواقبها  يف  التفكري 
يف  وحكمه  الله  رشيعة  عن  بالحيد  ويقومون  العاطفة  تغلب  حيث  باملواريث 
املرياث؛فنجد من يسجل كل أمواله ومنقوالته من عقارات وأرايض وكل شئ ألبناؤهم 
يف حياتهم فيجنون حصاد ذلك طمع الكثري من األبناء وما يعقبه من جحود وطرد 

األب أو األم أو كالهام من مسكنهم والقاؤهم لألسف.
يف الشوارع أو إذا مل يتخلوا عن كامل أنسانيتهم املنقوصة وهي أصبحت من النوادر 
بألقائهم أما يف دور مسنني أو مستشفيات األمراض العقلية ؛ بخالف من يكتبون 
لبناتهم كامل ممتلكاتهم ظنا منهم أنهم يحافظون عيل حقوقهن وحرمان من له 
الجور  األرحام ألن  لصلة  يحدث قطع  او عمة مام  كان  اآلرث سواء عم  الحق يف 
عيل حقوق الورثة الرشعيني يخلق شعور بالظلم وقطع أوصال األرحام فيام بينهم 
وبني البنات بالرغم من أن أتباع رشع الله يف تقسيم اآلرث كام جاء فالرشع فأن 
من سريثون فالغالب األعم يقومون بالتنازل عن طيب خاطر ألنصبتهم للبنات مام 
يخلق جو من املودة وأمتداد الشعور بالسند للبنات من بعد الله ووفاة األب أو األم 
؛ ومن يخيش عيل بناته الضعاف خالف بعد وفاته وضياع حقوقهم ميكنه ان يلجأ 
لألجراءات الرشعية لكتابة وصية لفرز وتجنيب نصيب البنات عن باقي الورثة تجنبا 

لنشوء أي خالف أو منازعات.
رابعا: ظاهرة التنمر وعقوبتها يف أحكام الدين أما ان يتم التنمر لتشوه املتنمر به 
نتيجة حادث والذي أفيض بأنتحار املتنمر بهم يف بعض األحيان نظرا لقسوة وحدة 

نصل ألسنة املتنمرين فيصيب املتنمرين بهم يف مقتل قد يدفعهم لألنتحار .
أطفالهم  وأستخدام  الخاصة  حياتهم  أحداث  كافة  لتصوير  البعض  لجوء   : خامسا 
بهدف الرتبح دون مشقة أو مجهود وتعريض أبناؤهم لخلل نفيس وتشويه تكوينهم 
النفيس ومعتقداتهم يف رضورة الكفاح من أجل كسب املال فيخلق جيل ذو تفكري 
مشوش مشوه ليس منتج وأصبح مبدآه يف الحياة ميكيافيليل األ وهو ” الغاية تربر 
الوسيلة ” ومن تلك املقولة نري ما هو أبشع من تصوير أفالم بهدف نرش الفجور 

ولهاث الشباب وراء غرائزهم وشهواتهم فتضيع عفتهم التي فطرهم الله عليها .
أشهار  الرشعي من  أطاره  الزواج يف غري  تقاليع مستحدثة ألشكال  : ظهور  سادسا 
وأعالن ليصبح أشبه بالوجبات الرسيعة ال تضمن حقوق مرأة وال حياة او أستقرار 
أطفال يخلقوا نتيجة هذه العالقات املشوهه لنجد حديثي الوالدة يلقون يف أماكن 
القاممة مام يتسبب يف وفاتهم أو أيذاءهم من الكالب والحيوانات الضالة ؛ يجب 
توضيح رأي الرشع يف ذلك عن طريق خطب علامء األزهر الرشيف كرضورة حتمية 
للقضاء عيل ظواهر تلوث املجتمع األسالمي بهذا الشكل ؛ إيل جانب توعية األهايل 
ديننا  ضوابط  مع  يرتاءاي  مبا  الزواج  ومتطلبات  املهور  يف  املغاالة  عدم  برضورة 

الحنيف من نبذ األرساف .
تلك  مثل  أجل  من  هي  وتجديده  الديني  الخطاب  لتغيري  الرئيس  السيد  دعوة 

الدخيلة  علينا يف العرص الحديث ومل الظواهر 
ألف عام سابقة ودور علامء تكن متواجده قبل 
الرشيف  الصحيح األزهـــر  العلم  ذوي  األجالء 
لتشويه العقلية املرصية بأتباع بأيقاف أي محاولة 
ضد  ذميمة  أبتغاء عادات  والـــرشع  الــديــن 

مشوهة  أجيال  متلء خلق  ان  يسهل 
ميلونه  مبا  عليهم عقولهم 

أجيال  ليصبحوا 
كــاملــســوخ ال 

يحكمهم 
عــقــل  ال 
ــن  دي وال 

؛  صحيح 
فهل 

ل  ا ز ال
هناك من يعارض الدعوة لتغيري وتجديد الخطاب الديني معلال رفضه بانه دعوة 

لدين جديد ؟
أن هذا املعتقد يحتاج إيل مراجعة الن دين الله وقرآنه الكريم متجدد عرب السنني 
الله  يظهر  السنني  ومرت  األيام  طالت  مهام  ؛  زمن  أي  أو  أي عرص  مع  ومتوافق 
لعباده بصيص من علمه الواسع لنفع البرشية فيكشف عن أرسار الكون ومعجزات 
الله التي ال تنتهي يف بديع خلقه ؛ فكم أنبهر العلامء وأعتتنقوا األسالم الكتشافهم 
ظواهر علمية هي مذكورة يف آيات الله الحكيم الذي أنزلها عيل الحبيب املصطفي 

صل الله عليه وسلم منذ 1٤٤٣ عاما هجريا.
إبتهال ” مايش بنور الله مايش ”

كلامت : نبيل الفكهاين
إبتهال الشيخ : محمد الطوخي

مايش بنور الله أدعي وأقول يارب
يبقي يل لحضني وجاه وزدين يف حبك حب

يارب
تبارك يل يف عيايل ويف صحتي ومايل

ويف كل أعاميل أسعي ملا ترضاه
مايش بنور الله مايش بنور الله

مايش بنور الله أدعي وأقول يارب
منك ياريب الهدي واملعصية مني

وال ليا عنك غني وأنت يف غني عني
نورك لروحي دليل والحب ليا سبيل

وال عمره شمسه متيل اليل قصد مواله
مايش بنور الله مايش بنور الله

مايش بنور الله أدعي وأقول يارب
أستغفرك وأتوب عن كل عصياين

أما رحمت قلوب يارب ترعاين
يف رحمتك غاية ومحبة وهداية
ويف كل شئ آية تقول تعايل الله

مايش بنور الله مايش بنور الله
بقلم المهندسة / رشا سالم

محافظة القاهرة

والتحول  للتكنولوجيا  الجيد 
التنمية  لتحقيق  الــرقــمــي 
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة 

املنشودة للعالم أجمع.
السيدات والسادة،

أوائــل  من  مصر  كانت  لقد 
خطة  وضعت  التي  الـــدول 
املــدى  طويلة  اسرتاتيجية 
املستدامة،  التنمية  لتحقيق 
األولـــويـــات  إىل  ــادا  ــن ــت اس
بهدف  الوطنية،  ــادئ  ــب وامل
املستدامة  التنمية  تحقيق 
االعتبار،  يف  أخذا  والشاملة، 
البعد البيئي، كمحور أساسي 
التنموية  القطاعات  كافة  يف 

تغريات  ــار  آث على  للتغلب 
املوارد  على  والحفاظ  املناخ 
نحو  والــتــحــول  الطبيعية، 
واملستدام،  الشامل  النمو 
األجيال  حقوق  يضمن  بما 

القادمة.
وتــتــســق أهــــداف رؤيــتــنــا 
أجندة  مــع  لــعــام  التنموية 
لألمم  املستدامة  التنمية 
أفريقيا  ــدة  وأجــن املــتــحــدة، 
قيم  مــن  لتعظم   ،2063
والتعاون  املــشــرتك  العمل 
لدعم جهود  األطراف  متعدد 

التنمية يف الدول املختلفة.
نؤكد  فإننا  الصدد،  ويف هذا 
التكامل  تحقيق  أهمية  على 

تفعيل  خالل  من  األفريقي، 
التفاقية  التنفيذية  اآلليات 
األفريقية  الــحــرة  الــتــجــارة 
من  هاما  محورا  تعد  والتي 
ــقــاش يف هــذا  ــن ال ــاور  ــح م
تلك  تمثل  حيث  املنتدى، 
للمضي  قويا  دافعا  االتفاقية 
االندماج  تعزيز  نحو  قدما 
القارة،  دول  بني  والتكامل 
هائلة  فرصا  تمتلك  والتي 
يف  محوري  بــدور  لتضطلع 

مستقبل االقتصاد العاملي.
أيها الحضور الكريم،

على  لقد قطعت مصر عهدا 
نحو  قدما  باملضي  نفسها 
إىل  جنبا  التنمية،  تحقيق 

التحديات  مواجهة  مع  جنب 
واملشكالت املرتاكمة، ونجحنا 
يف  األخــرية  السنوات  خالل 
دفع جهود التنمية يف العديد 
ــن خــالل  ــن الــقــطــاعــات م م
التحتية  البنية  مشروعات 
الحماية  وبــرامــج  ــكــرى،  ال
االجتماعية، وزيادة االستثمار 
الــبــشــري،  املـــال  رأس  يف 
نحو  فعالة  خطوات  واتخاذ 
األخضر،  لالقتصاد  التحول 
ــاء بــحــيــاة املــواطــن  ــق ــالرت ل
مستوى  وتحسني  املصري 
معيشته وتلبية تطلعاته نحو 
ما  وهو  واعد،  ومستقبل  غد 
أشادت به العديد من تقارير 

املؤسسات الدولية.
مصر  فإن  املنطلق  هذا  ومن 
مع  الوثيق  بالتعاون  ترحب 
الدولية  التمويل  مؤسسات 
ووكاالتها  املتحدة  واألمـــم 
التابعة لتعزيز جهود التنمية، 
الالزمة،  الــخــرات  وتوفري 
منطقتي  يف  ــا  ــن ــائ ألشــق
وأفريقيا،  األوســط  الشرق 
البعض  بعضنا  بأيدي  لنأخذ 
التنمية  أجندة  تحقيق  نحو 
الرؤية  ودعــم  املستدامة، 
 ،2063 القارية  األفريقية 
يف  العالم  ــره  أق ما  وإنــجــاز 

اتفاق باريس للمناخ.
وختاما،

يف  بالتوفيق  لكم  تمنياتي 
وكلي  املنتدى،  هــذا  أعمال 
املناقشات  تخرج  أن  ثقة يف 
الجهود  تــدعــم  بتوصيات 
التعاون  لتعزيز  الــهــادفــة 
ــراف  األطـ متعدد  ــي  ــدول ال
خالل  من  اإلنمائي  والتمويل 
وجهود  الدولية،  املؤسسات 
الفني  والدعم  القدرات  بناء 
املتحدة،  ــم  األم طريق  عــن 
شعوبنا  طموحات  لنحقق 
مستقبل  نحو  ومتطلباتهم 

أفضل.
شكرًا لكم”.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس 
السيسي، باملنتدى:

نص كلمة الرئيس السيسي يف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل اإلنمائي 2021
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العدد اإلسبوعي رقم 1224

يعتمد محتوى بذور العنب من الزيت 
مستواه  ويصل  العنب،  صنف  عىل 
الجاف.  الوزن  من   %16-1٠ بني  ما 
عىل  العنب  بذور  زيت  ويحتـــــوي 
التانينات، والدهون، والـدهون الثالثية، 
واالستريوالت،  الدهنية،  واألحامض 
(الفالفونويد،  قوية  أكسدة  ومضادات 
زيت  ويستخدم  وبروسيانيدين). 
مستحرضات  صناعة  يف  العنب  بذور 
واملستحرضات  والطهي،  التجميل، 
ووجود  الطبية،  واألغراض  الدوائية 
الدهنية  األحامض  من  عالية  نسبة 
قيمة  تجعل  املشبعة  غري  املتعددة 
الجودة.  مرتفعة  الغذائية  الزيت 

العنب  بذور  زيت  ميتلك  وبذلك 
والطبية  الصحية  الفوائد  من  العديد 
والعالجية لجسم اإلنسان، نذكر منها: 
فقد وجد أن تناول زيت بذور العنب 
يوفر حامية ضد تلف الخاليا واألنسجة 
ويعزز  الحرة،  الجذور  تسببها  التي 
الجيد، ويخفض  الكوليسرتول  مستوى 
الجسم، وهذا  السيئ يف  الكوليسرتول 
بأمراض  اإلصابة  مخاطر  من  يقلل 
ويحافظ عىل صحة  التاجية،  الرشايني 
القلب، ومفيد ملريض السكري، ويقوي 
الدموية  الشعريات  تلف  ويصلح 
يحسن  وهذا  الدموية،  واألوعية 
مثل  ملشاكل  وبلسم  الدموية  الدورة 
الخ،  الدوايل  عروق  العنكبوت،  عروق 

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

القيمة الصحية والطبية والعالجية لزيت بذور العنب
يلعب  وبذلك  لاللتهابات  ومضادة 
الناجم  والتورم  األمل  ضد  هاًما  دوًرا 
مفيد  أنه  كام  املفاصل،  التهاب  عن 
لحاالت التهاب املفاصل الروماتويدي، 
ويقي من تخرث الدم، وأمراض القلب 
األوعية  ومتدد  الدموية،  واألوعية 
واألعصاب  الرسطان  ومرض  الدموية، 
حب  يعالج  أنه  كام  الالإرادية. 
الشباب، ويشد الجلد، ويعالج الدوائر 
السوداء تحت العني، ومرطب للبرشة، 
منو  ويرسع  الجلد،  شيخوخة  يبطئ 
الرأس والشعر،  الشعر، ويرطب فروه 
يكافح قرشة الرأس من املصدر، ومينع 
مرطب  كونه  الرأس  فروة  يف  الحكة 

جيد للغاية.

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

الصحي  الغذايئ  النظام  يكون  ال  قد 
قادًرا عىل منع اإلصابة بعدوى كورونا، 
بعد  املناعة  دعم  يف  مهم  جزء  لكنه 
سببها  التي  األرضار  وبسبب  اإلصابة، 
فريوس كورونا للرئتني واألعضاء األخرى، 
والعودة  للتعايف  وقتًا  الجسم  يستغرق 
إىل حالته السابقة، لذلك من الرضوري 
عن  الجسم  يف  املناعي  الجهاز  تقوية 
والصحية،  الجيدة  التغذية  طريق 
قبل  ــًدا  ج مهمة  الجيدة  فالتغذية 

العدوى وخاللها وبعدها.
بكورونا  اإلصابة  بعد  الرعاية  تتمحور 
حول تقليل مخاطر اإلصابة مرة أخرى 
اللياقة،  إىل  والعودة  املناعة  وبناء   ،
من  املناسب  النوع  يجعل  أن  فيمكن 
التعايف  إىل  طريقك  والسوائل  الطعام 
مكافحة  يف  يساعد  أنــه  كام  أرسع، 
العديد من أعراض ما بعد كورونا مثل 
التعب ومشاكل التنفس وفقدان الشعر 

وأمل الصدر والذاكرة الضبابية وغريها.
ملريض  املثايل  الغذايئ  النظام  هو  ما 

يتعاىف من مرض كورونا؟
وفقا ملوقع ” healthsite”، يعد تناول 
العنارص  واستهالك  الصحي  الطعام 
وسيلة  أفضل  هو  الصحيحة  الغذائية 
والضعف  التغذية  سوء  عىل  للتغلب 
بعد كورونا، املفتاح هو استهالك املواد 
وتقوي   ، الطاقة  توفر  التي  الغذائية 
وتوفر  الجسم  بناء  وتساعد يف  املناعة، 

الحامية ضد األمراض املختلفة.

التي  الغذائية  العنارص  بعض  ييل  فيام 
يجب وضعها يف االعتبار يف خطة النظام 

الغذايئ بعد التعاىف، ومنها:
-األطعمة الغنية بالطاقة:

املصقول،  غري  واألرز  كالقمح  الحبوب 
فهي مصدر غني بالكربوهيدرات التي 
الجسم  وتساعد   ، بالطاقة  الجسم  متد 
عىل التعايف من التعب ، وميكن أن يؤدي 
الكربوهيدرات  تناول  يف  التوازن  عدم 
يجب  ولذا  التنفس،  بضق  اإلصابة  إىل 

عدم اإلرساف.
-أغذية بناء الجسم:

البقوليات، والفول ، والربوينت الحيواين، 
أطعمة  فهي  ومشتطقاته  والحليب 
تزود الجسم بالربوتني، الذي يساهم يف 
من  الشفاء  عىل  ويساعد  الجسم،  بناء 

األمراض وخاصة املناعية.
األطعمة  من  والفاكهة  -الخرضاوات 

الوقائية:
تسمى الخضار والفواكه بالغذاء الوقايئ 
للفيتامينات  الرئييس  املصدر  هي 
التي  األكسدة  ومــضــادات  واملــعــادن 
تلعب دوًرا مهاًم يف تعزيز املناعة، فمن 
املعروف أن الفواكه والخرضاوات غنية 
الزنك  (مثل   C و   E و   A بفيتامينات 
وجميعها  وغريها)  والحديد  والنحاس 
ويجب  املناعية،  االستجابة  عىل  تؤثر 
وجبات  يف  بوعي  الفيتامينات  تضمني 
كام  الشفاء،  لتعزيز  اليومية  الطعام 
يعد فيتامني ج أحد مضادات األكسدة 

القوية الخاصة بصحة الرئة، حيث يعزز 
الزنك وفيتامني د صحة املناعة.

– معززات املناعة:
قد تساعد بعض األطعمة يف دعم جهاز 
واللوز  والثوم  الزنجبيل  مثل  املناعة 
الحمضية،  أمالح  وحمضيات  والكركم 
مع  سليم  غذايئ  نظام  اتباع  أن  وثبت 
امليش  مثل  املعتدلة  التامرين  مامرسة 
وتناول  الطازجة  األطعمة  وتــنــاول 
عىل  والحفاظ  واملعادن  الفيتامينات 
قسط  عىل  والحصول  الجسم  رطوبة 
تعزيز  يف  فعال  الجيد  النوم  من  كاٍف 
مناعتك، أيصا تحتاج إىل زيادة السعرات 
والربوتينات  تتناولها  التي  الحرارية 
يف  والسوائل  واملعادن  والفيتامينات 

نظامك الغذايئ.
املغذية  األطعمة  تناول  فإن   ، ثم  ومن 
أمر  غذائية  مــواد  عىل  تحتوي  التي 
يتعافون  الذين  رضوري خاصة للمرىض 
صحة  عىل  للحفاظ  كورونا  فريوس  من 
ولعمل  املرض  من  والتعايف   ، الجسم 

األعضاء بسالسة.
-بعض النصائح األخرى:

نصائح للبقاء بصحة جيدة أثناء التعايف 
:19-COVID من

التي  اليومية  الحرارية  السعرات  -قّسم 
تتناولها إىل 5-6 وجبات صغرية

-تناول الحبوب الكاملة وركز عىل تناول 
الربوتني يف كل وجبة

من  ٤-5 حصص  يقل عن  ال  ما  -تناول 
الخضار والفواكه يوميًا

العادي  املاء  إىل  الدافئ  املاء  -ارشب 
يكون  أن  يجب  رطوبتك.  عىل  وحافظ 

استهالك املاء 2 لرت عىل األقل يف اليوم.
-اجعل املكرسات والبذور الزيتية جزًءا 

من نظامك الغذايئ اليومي
مثل  الــزيــوت  من  مزيًجا  -استخدم 
السمسم  وزيت  األرز  ونخالة  الزيتون 

وما إىل ذلك للطبخ
-تجنب تناول الطعام يف الخارج وتناول 

املزيد من الطعام املطبوخ يف املنزل
-قلل من امللح والسلع املصنعة واملخابز 

واألطعمة املحفوظة
-اإلقالع عن التدخني

من  الناس  يربك  أمر  الــوزن  فقدان 
أن  جميًعا  نعلم  بينام  األعامر،  جميع 
مفاتيح منط حياة صحى واتباع روتني 
للنشاط البدىن املفتاح إلنقاص الوزن، 
الغذائية  األنظمة  بعض  هناك  أن  إال 
أرسع  بشكل  الوزن  بفقدان  املعروفة 
املقدم  الغذاىئ  النظام  ولعل  وفعال، 
املشهور  أيام  الـ٣  رجيم  وهو  اليوم 
ذكره  ملا  وفًقا  بينها،  من  واحد  عامليًا 

موقع “تاميز أوف إنديا”.
للشخص  أيــام  الـــ٣  رجيم  يضمن   2
فقدان الوزن برسعة، مبا يقرب من 5.٤ 

كيلو جرامات ىف األسبوع.
ما هو رجيم الـ٣ أيام؟

هو نظام غذاىئ فريد من نوعه يحقق 
خسارة رسيعة للوزن ما يصل إىل 5.٤ 
يجعله  ما  وهو  أسبوعيًا،  جرام  كيلو 
يكتسب شهرة بني مراقبى الوزن، كام 

أنه سهل وغري ُمكلف.
أيام إلنقاص  الـ٣  تعتمد خطة ريجيم 
النظام  الشخص  اتباع  عىل  ــوزن  ال
ــام  ــدة ٣ أي ــه مل ــذاىئ املـــوىص ب ــغ ال
 ٤ ملــدة  ــة  راح فــرتة  عىل  والحصول 

الدورة  نفس  لتكرار  العودة  ثم  أيام، 
الوزن  إىل  الوصول  يتم  مل  إذا  حتى 

املستهدف.
النظام العسكري
النظام العسكري

كيف يساعد رجيم الـ٣ أيام الشخص 
عىل إنقاص الوزن؟

يكون  قد  أيام  الـ٣  رجيم  أن  حني  ىف 
أنه  إال  أخــرى،  أسامء  بعدة  معروفًا 
أنه نظام غذايئ منخفض  مصمم عىل 
بشكل  منها  يقلل  الحرارية  السعرات 
كبري ويعزز فقدان الوزن بشكل أرسع.

يتم تقسيم النظام الغذايئ، إىل جزأين 
من  استهالك  يتم  حيث  األسبوع،  يف 
الثالثة  11٠٠-1٤٠٠ سعرة حرارية ىف 
وجبات  ثالث  شكل  عىل  األوىل  أيام 
الوجبات  بتناول  يُسمح  وال  اليوم،  يف 
أنه  عىل  أيًضا  إليه  ويُنظر  الخفيفة، 
األيام  ىف  املتقطع  الصيام  من  مزيج 

الثالثة األوىل.
مبجرد االنتهاء من األيام الثالثة، يُنصح 
يف  الصحي  األكل  أمناط  باتباع  األفراد 
األيام األربعة القادمة من األسبوع، مع 

االستمرار يف الحفاظ عىل تناول نفس 
ويعتقد  الحرارية،  السعرات  معدل 
النمط  هذا  إتباع  أن  التغذية  خرباء 
الغذايئ باستمرار ميكن أن يعزز الوزن 

الصحي.
أنواع  فكل  للوجبات،  بالنسبة  أما 
بتناولها  يُسمح  الغذائية  املجموعات 
وال  الغذايئ،  النظام  هذا  اتباع  عند 
أنه  عىل  تنص  صارمة  قاعدة  توجد 
أو  الكربوهيدرات  تناول  ميكنك  ال 
أو  الربوتينات  أو  الدهون  أو  األلياف 
بتناول  يُسمح لك  الفيتامينات، حيث 

كل يشء ولكن بنسب محددة.
إلنقاص  أيام  الـ٣  ريجيم  عيوب  ما 

الوزن؟
الــوزن  فقدان  الريجيم  هــذا  يعزز 
غري  نظام  فهو  لذلك  بطريقة رسيعة، 
ىف  يتسبب  وقد  عام،  بشكل  مستدام 
كثري من األحيان ىف مشاكل صحية عىل 
املدى الطويل، حيث إن خطة إنقاص 
شاملة  تكون  أن  يجب  الجيدة  الوزن 
من  كل  تصحيح  عىل  وتعمل  متاًما 
نظامك الغذاىئ وأسلوب حياتك ككل.

احذر العزلة االجتماعية سم قاتل.. 
تعرضك للخرف واألمراض املزمنة

ما هو ريجيم الـ3 أيام إلنقاص الوزن؟ وكيف 
يعمل وما هى أهم عيوبه؟

احذر العزلة االجتماعية سم قاتل.. 
تعرضك للخرف واألمراض املزمنة

نصائح غذائية لتقوية املناعة مرة أخرى بعد التعافى 
من كورونا النظام الغذائي بعد اإلصابة بكورونا

نصائح غذائية لتقوية املناعة مرة أخرى بعد التعافى 
من كورونا النظام الغذائي بعد اإلصابة بكورونا

فإن  العمر  بطول  األمر  يتعلق  عندما 
األطعمة  عىل  ينصب  الرتكيز  من  الكثري 
التامرين  أنــواع  وأفضل  تتناولها  التي 
اتباع  أن  كام  متارسها،  التى  الرياضية 
هذا النظام الصحي يفيد يف تقليل فرص 
أمراض  مثل  املزمنة،  باألمراض  اإلصابة 
القلب التى تودى بحياة املاليني كل عام، 

والضغط والسكر.
تساهم  أخرى  عادات  هناك  ذلك  ومع 
وتشري  الصحة،  وتحسن  العمر  طول  يف 
األبحاث إىل أنه ال ينبغي التغايض عنها، 
وذلك وفقا ملوقع “express”، الذي أكد 
القيام  أن  تؤكد  املنشورة  األبحاث  أن 
من  تعد  االجتامعية  العالقات  بتعزيز 
تحسن  يف  تساهم  التي  الجيدة  الحيل 
الحالة النفسية والجسدية، وتقلل فرص 

اإلصابة باألمراض املزمنة.
العالقات االجتامعية
العالقات االجتامعية

كام قام الباحثون بتقييم تأثري العالقات 
الشخص،  تحسن صحة  االجتامعية عىل 
تحليلية  مراجعة  الباحثون  ــرى  وأج

لتحديد مدى تأثري العالقات االجتامعية 
عىل الوفاة وتحسن الصحة العامة.

وتم استخالص البيانات حول العديد من 
الوفاة  سبب  ومنها  املشاركني،  خصائص 
والحالة الصحية الحالية والسابقة، وأكد 
يعززون  الذين  األشخاص  أن  الباحثون 
التعامل مع اآلخرين ويهتمون بالعالقات 
االجتامعية يتمتعون بصحة جيدة بنسبة 
الذين  األشخاص  عكس  ــك  وذل  ،%5٠
عرضة  أكرث  ألنهم  مبفردهم  يعيشون 

لإلصابة باألمراض املزمنة.
العزلة  قياس  صعوبة  من  الرغم  فعىل 
أن  إال  بالوحدة  والشعور  االجتامعية 
هناك أدلة قوية تشري إىل أن العديد من 
األشخاص الذين تبلغ أعامرهم 5٠ عاًما 
االجتامعية  العزلة  من  ويعانون  أكرث  أو 

تعرض صحتهم للخطر.
السيطرة عىل األمراض  وتستشهد مراكز 
بعدد  األمريكية   (CDC) منها  والوقاية 
العزلة  أن  وجدت  التي  الدراسات  من 
االجتامعية تربط بني نتائج صحية سيئة.
العزلة  زادت  الــدراســات  إحــدى  ففي 

االجتامعية بشكل كبري من خطر تعرض 
من  تزيد  ألنها  املبكرة،  للوفاة  الشخص 
قيام الشخص ببعض العادات التي تدمر 
وقلة  الوزن،  وزيادة  كالتدخني،  صحته 
العزلة  أن  كام  بدين،  نشاط  بأي  القيام 
االجتامعية ارتبطت بزيادة فرص اإلصابة 
األشخاص  عند   %5٠ بنسبة  بالخرف 

الذين يعيشون مبفردهم.
وعالوة عىل ذلك ارتبط ضعف العالقات 
بالعزلة  تتميز  (الــتــي  االجتامعية 
خطر  بزيادة  الوحدة)  أو  االجتامعية 
 %29 بنسبة  القلب  بأمراض  اإلصابة 
وزيادة خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية 

بنسبة ٣2%.
وتشري أدلة أخرى إىل أن الشعور بالوحدة 
يرتبط بارتفاع معدالت االكتئاب والقلق 
واالنتحار، عالوة عىل ذلك ارتبط الشعور 
بالوحدة بني مرىض قصور القلب بزيادة 
خطر الوفاة بنحو أربعة أضعاف، وزيادة 
 ،%6٨ بنسبة  املستشفى  دخــول  خطر 
الطوارئ  قسم  ــارات  زي خطر  ــادة  وزي

بنسبة 5٧% ىف دراسة واحدة.
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أعلنت مكتبة مرص العامة عن إطالق 
املكتبى  “مبادرة  من  الثاىن  املوسم 
جديدا  محورا  تقدم  والتى  املبدع”، 
الطفولة  محور”قادة  وهو  للمبادرة، 
املكتبات  ألمناء  واملقدم  املبكرة” 
ولخريجى  األطفال  مع  واملتعاملني 
املكتبات واملعلومات ومديرى  أقسام 
األمور  وأولياء  الحضانات  ومدرسات 

وكل املهتمني مبجال الطفولة املبكرة.
محور  عىل  التدريب  نقاط  وتشمل 
محاور  عدة  املبكرة”  الطفولة  “قادة 

كالتاىل:
طريقة  عــىل  طــفــلــك  ــيــة  ــرب ت  –

املنتسورى.. تعليم مدى الحياة
وطرق  الطفل  سلوك  سوء  أسباب   –

عالجه
التعلم  الذهنية وصعوبات  اإلعاقة   –

وعالقتها مبنهج منتسوري
الحضانات  اختيار  أسس  معايري   –
وكيفية تأهيل طفلك لدخول الحضانة 

عبد  الرئيس  إعالن  ضوء  ىف 
والرئيس  السيىس  الفتاح 
التونىس قيس بن سعيد عام 
للثقافة  عاماً   2٠22  –  2٠21
وتحت  التونسية،  املرصية 
عبد  إيناس  الدكتورة  رعاية 
أعلن  الثقافة،  وزير  الدايم 
برئاسة  الثقاىف  اإلنتاج  قطاع 
ــخــرج خــالــد جــالل عن  امل
حول  بحثية  مسابقة  إطالق 

أعامل “ابن خلدون” التونىس 
األصل والذى أمىض جزءاً كبرياً 

من حياته ىف مرص.
خالل  مــن  املسابقة  تــقــام 
مكتبة القاهرة الكربى التابعة 
مع  بالتعاون  الثقاىف،  لإلنتاج 
املجلس األعىل للثقافة وقطاع 
الخارجية،  الثقافية  العالقات 
للباحثني  موجهة  واملسابقة 
مرص  من  كل  ىف  واملهتمني 

وزارة الثقافة تطلق مسابقة عن ابن خلدون فى العام الثقافى املصرى التونسى

مكتبة مصر تعلن انطالق مبادرة “املكتبى 
املبدع” للتدريب على التعامل مع األطفال

الدولة  وتتسع  السنوات  تتواىل 
اإلسالمية، خاصة ىف شامل أفريقيا، 
حيث يتجه موىس بن نصري ىف سنة 
الذى  فام  طنجة،  إىل  هجرية   ٧٨

يقوله الرتاث اإلسالمى؟
لـ  والنهاية  البداية  كتاب  يقول 
الحافظ ابن كثري تحت عنوان “ثم 

دخلت سنة مثان وسبعني”:
عظيمة  غـــزوة  ــت  ــان ك ففيها 
افتتحوا  ــروم  ال ببالد  للمسلمني 
مطر  أصابهم  رجعوا  فلام  إرقيلية، 
بسببه  فأصيب  وبرد،  وثلج  عظيم 

ناس كثري.
وفيها وىل عبد امللك موىس بن نصري 
غزو بالد املغرب جميعه فسار إىل 
مقدمته  عىل  جعل  وقــد  طنجة 
البالد،  تلك  ملوك  فقتلوا  طارقا 

وتجاوز قلق اإلنفصال
التعلم  ىف  العلمى  البحث  تفعيل   –

STEM باستخدام طرق
وفنون  وإبداعاته  العرائس  عامل   –

إعادة التدوير
– الخرائط الذهنية لتحفيظ القرآن

تطوير  ىف  املوسيقى  توظيف   –
حىك  ــارات  ــه وم الطفل  ــارات  ــه م

القصص
– إدارة غضب أطفالنا بطريقة فعالة 

وإيجابية
(حروىف  العربية  اللغة  تعلم  رحلة   –

والخريطة)
– اللقطة مفتاح النجاح

خــرباء  مــن  نخبة  الــربامــج  ويــقــدم 
الطفولة املبكرة وتبدأ املبادرة ىف 22 
ىف  التقديم  وميكن  الجارى،  سبتمرب 
لبدئها  املقرر  التاريخ  حتى  املبادرة 

خالل الشهر الحاىل.
عدة  العامة  مرص  مكتبة  وتقدم 

وبعضهم قطعوا أنفه ونفوه.
وفيها عزل عبد امللك أمية بن عبد 
وأضافها  خراسان  إمــرة  عن  الله 
أيضا،  سجستان  مع  الحجاج  إىل 
وركب الحجاج بعد فراغه من شأن 
شبيب من إمرة الكوفة إىل البرصة، 
بن  املغرية  الكوفة  عىل  واستخلف 
عبد الله بن عامر الحرضمي، فقدم 
بالبرصة  الحجاج وهو  املهلب عىل 
أيضا،  األزارقة  شأن  من  فرغ  وقد 
فأجلسه معه عىل الرسية واستدعى 
فمن  جيشه،  من  البالء  بأصحاب 
الحجاج  أجزل  املهلب  عليه  أثنى 
له العطية، ثم وىل الحجاج املهلب 
بن  الله  عبد  إمرة سجستان، ووىل 
ناقل  ثم  خراسان،  إمرة  بكرة  أىب 
عنده،  من  خروجهام  قبل  بينهام 

موسى بن نصري فى بالد املغرب.. ما 
يقوله الرتاث اإلسالمى البداية والنهاية

البحثية  املجاالت  ىف  وتونس 
التالية:

وفقاً  املسابقة،  محاور  تكون 
ملا يىل:

كتابات  ىف  العرىب  الواقع   –
ابن خلدون.

– الفكر االسترشاىف ىف فلسفة 
ابن خلدون.

مقدمة  ىف  تحليلية  قراءة   –
ابن خلدون.

– أثر ابن خلدون ىف تأسيس 
فكره  وامتداد  االجتامع،  علم 

إىل الغرب.
رشوط املسابقة:

– أن يكون املتقدم مرصى أو 
تونىس الجنسية.

– أال يقل عدد كلامت البحث 
عن 1٠ آالف كلمة، وال تزيد 

عن 15 ألف كلمة.
البحث  بقواعد  االلــتــزام   –

يتعلق  فيام  العلمي، وخاصة 
باملراجع العلمية.

عىل  األبـــحـــاث  تــكــتــب   –
 ،1٤ بــنــط  الــكــومــبــيــوتــر، 

والعناوين بنط 16.
ملخص  الباحث  يقدم   –
كلمة   5٠٠ للبحث ىف حدود 
البحث  مــوضــوع  يتضمن 

وخطته.
 – آخر موعد لقبول األبحاث 

15 نوفمرب 2٠21.
الجوائز:

عرشة  قدرها  أوىل  جائزة   –
آالف جنيه.

سبعة  قدرها  ثانية  جائزة   –
آالف جنيه.

– جائزة ثالثة قدرها خمسة 
آالف جنيه.

ىف  الفائزة  األعــامل  تطبع   –
كتيب خاص باملسابقة.

والكبار  لألطفال  فنية  وورش  أنشطة 
طوال العام كان آخرها ندوة التسول 
يخص  ما  كل  تناولت  التى  العاطفى 
التخلص  ــرق  وط واملشاعر  الحب 
تقدم  كام  السامة،  العالقات  من 
وورش  لألطفال  تلوين  ورش  املكتبة 
باإلضافة  والفخار،  الجبس  تلوين 
واألنشطة  الشطرنج،  مسابقات  إىل 

الرتفيهية املقدمة عىل نطاق واسع.
ىف  العامة  مرص  مكتبة  مبنى  ويقع 
النيل مبنطقة  مكان متميز يطل عىل 
الجامعى  الحرم  من  قريبًا  الجيزة، 
الفنون  وكليات  القاهرة،  لجامعة 
والرتبية  الجميلة  والفنون  التطبيقية 
الفنية ورياض األطفال واملركز القومى 
للتوثيق  القومى  واملركز  للبحوث 
كبري  وعــدد  األوبـــرا،  ودار  ــالم  واإلع
الحكومية  ــدارس  وامل املتاحف،  من 

والخاصة مبراحلها املختلفة.

املهلب،  بإشارة  ذلك  كان  فقيل: 
وقيل: إنه استعان بصاحب الرشطة 
بن  عبيد  بن  الرحمن  عبد  وهو 
عىل  أشار  حتى  العبشمي،  طارق 
ذلك،  إىل  فأجابه  بذلك  الحجاج 
درهم،  ألف  بألف  املهلب  وألــزم 

ألنه اعرتض عىل ذلك.
فيها  بالناس  وحج  معرش:  أبو  قال 
أمري  وكــان  امللك  عبد  بن  الوليد 
وأمري  عثامن،  بن  ــان  أب املدينة 
وتلك  العراق وخراسان وسجستان 
الحجاج، ونائبه عىل  النواحى كلها 
صفرة،  أىب  بن  املهلب  خراسان 
الله  عبد  سجستان  عىل  ونائبه 
قضاء  وعىل  الثقفي،  بكرة  أىب  بن 
البرصة  قضاء  الكوفة رشيح، وعىل 
موىس بن أنس بن مالك األنصاري.

التي  الشاملة”،  بـ”القافلة  يسمى  ما 
الخدمات، وأن صندوق  تضم مختلف 
تحيا مرص يعمل بشكل علمي ومنظم.

الصندوق كان قد قدم طلبًا  أن  وتابع 
القافلة  لتسجيل  جينيس  مبوسوعة 
 ٣ عىل  خاللها  من  وحصل  الشاملة، 
أن  موضًحا  جديدة،  قياسية  ــام  أرق
الفكرة األساسية للصندوق هي التحول 

التنمية  إىل  االجتامعي  الدعم  من 
جودة  تحسني  خــالل  من  الشاملة، 
العمل  يتمكنوا من  املواطنني يك  حياة 

واإلنتاج.
 ٣ سجل  مرص  تحيا  صندوق  أن  يذكر 
أرقام قياسية يف موسوعة جينس العاملية 
مساعدات  قافلة  ألكرب  تنظيمه  بعد 
أرسة  مليون  لدعم  العامل  يف  إنسانية 

إذ  الشتاء،  فصل  خالل  بالرعاية  أوىل 
محملة  شاحنة   ٤٨٠ القافلة  تضمنت 
والدواجن،  الجافة،  الغذائية  باملواد 
واملالبس الشتوية، واألغطية، فضاًل عن 
توفري عدًدا من أجهزة الغسيل الكلوي 
املُبترسين، وأطنان  األطفال  وحّضانات 
من  للوقاية  والكاممات  املطهرات  من 

فريوس كورونا املستجد.

تتمه ص   4
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هل يمكن نقل رسائل واتس آب إىل كارت 
ميمورى؟ واتس آب

أن  جــديــدة  ــة  دراسـ كشفت 
امليتة  للنجوم  النجمية  البقايا 
منذ زمن طويل تبدو أكرث شبابًا 
مام هي عليه يف الواقع بحوايل 
البيانات  وبفضل  عــام،  مليار 
الفضايئ،  هابل  تلسكوب  من 
اكتشف علامء الفلك أول دليل 
النجمية  البقايا  هذه  أن  عىل 
البيضاء  باألقزام  تسمى  التي 
عن  السن  معدل  إبطاء  ميكنها 
عىل  الهيدروجني  حرق  طريق 
األقزام  الخرباء  وقارن  سطحها، 
مجموعتني  يف  الباردة  البيضاء 
العناقيد  النجوم  من  هائلتني 

الكروية ملعرفة ذلك.
ملا ذكرته صحيفة “ديىل  ووفقا 
العلامء،  الربيطانية، وجد  ميل” 
أن حوايل ٧٠% من جميع األقزام 
لها   M1٣ مجموعة  يف  البيضاء 
غالف خارجي من الهيدروجني، 
لفرتة  بالحرق  لها  يسمح  مام 
بشكل  تربيدها  وبالتايل  أطول 

أبطأ.

الهاتف  كامريا  استخدام  ميكنك 
الوظائف  من  الكثري  ألداء  الــذىك 
وليس التقاط الصور ألفراد العائلة 
وفقا   ، فقط  الطبيعية  املناظر  أو 

ملوقع العربية نت .
املناسبة،  التطبيقات  وباستخدام 
أقىص  عىل  الحصول  بإمكانك  فإن 
ترجمة  مثل  الكامريا،  من  استفادة 
النصوص ومسح املستندات وغريها 

الكثري.
كامريا  عــرب  الــســامء  استكشاف 

الهاتف
األشخاص  مــن  الكثري  يستمتع 
بالتحديق ىف النجوم ىف ليلة صافية، 
التجربة  هذه  جعل  ميكنك  ولكن 
تنظر  ما  معرفة  خالل  من  أفضل 
إليه، وأفضل التطبيقات التى تتيح 
 ،2 Star Walk لك ذلك هو تطبيق
واإلدخال  موقعك  يستخدم  والذى 
من الجريوسكوب الداخىل للهاتف 

محدودة  تخزين  مساحة  وجود  مع 
باستخدام  تتمتع  لن  هاتفك،  عىل 
املثال،  سبيل  فعىل  كثريًا،  الجهاز 
مقاطع  أو  الصور  حفظ  ميكنك  ال 
الفيديو الجديدة أو البيانات األخرى 
ذلــك،  مــن  واألهـــم  هاتفك،  عــىل 
تحديث  عىل  قــادًرا  تكون  لن  أنك 
وقد  تنزيلها  تم  التي  التطبيقات 
يف  هاتفك  فشل  يف  ذلــك  يتسبب 

العمل بشكل طبيعي.
واتس  تستخدم  كنت  إذا  لذلك 
يجب  أنك  املؤكد  فمن  كثريًا،  آب 
ملفات  من  الكثري  لديك  يكون  أن 
ومقاطع  الــصــور  مثل  الــوســائــط 
إرفاقها  يتم  التي  واملزيد  الفيديو 
بالرسائل، ولعل إحدى أفضل الطرق 
التخزين عىل  مساحة  بعض  لتفريغ 
وسائط  نقل  هي  املحمول  هاتفك 

.SD واتس آب إىل بطاقة
هناك ثالث طرق ميكنك من خاللها 

بطاقة  إىل  آب  واتــس  وسائط  نقل 
:SD

 SD بطاقة  إىل  آب  واتــس  انقل   –
باستخدام تطبيق مدير امللفات.

– انقل واتس آب Media إىل بطاقة 
SD مع الكمبيوتر.

االفرتاضية  التخزين  وحدة  تغيري   –
وحــدة  مــن  آب  واتـــس  لتطبيق 

.SD التخزين الداخلية إىل بطاقة
آب  واتـــس  تعيني  ميكنني  كيف 

كمخزن افرتايض لبطاقة SD؟
اتبع الخطوات الواردة أدناه:

– انتقل إىل إعدادات هاتفك.
– اضغط عىل خيار “التخزين”.

(التخزين   SD بطاقة اضغط عىل   –
الخارجي).

لتعيينه  موافق  فوق  انقر  اآلن   –
افرتاضيًا.

هل ميكنني حفظ رسائل واتس آب 
الخاصة يب؟

آب  واتــس  محادثات  نسخ  يتم 
الخاصة بك احتياطيًا تلقائيًا وحفظها 

يوميًا يف ذاكرة هاتفك.
كيف ميكنني نسخ رسائل واتس آب؟
آب  واتس  تطبيق  افتح   :1 الخطوة 

عىل هاتفك.
“الدردشات”،  قسم  يف   :2 الخطوة 
تتضمن  التي  املحادثة  عىل  انقر 

الرسالة التي تريد نسخها.
الخطوة ٣: اضغط مع االستمرار عىل 
الرسالة وحدد الخيار “نسخ” ثم يتم 

نسخ رسالتك إىل الحافظة.
آب  واتس  نسخة  تخزين  يتم  أين 

االحتياطية؟
يتم تخزين النسخ االحتياطية املحلية 
يف  مشفرة  بيانات  قاعدة  كملفات 
مساحة تخزين جهازك ضمن واتس 

آب< قواعد البيانات.

بقايا  البيضاء هي  األقزام  وتعد 
لنجوم  يصدق  ال  بشكل  كثيفة 
استنفاد  بعد  الشمس  بحجم 
وما  وتقلصها،  النووي  وقودها 
جميع  مــن   %9٨ مــن  يــقــرب 
بها  سينتهي  الكون  يف  النجوم 
يف  مبا  بيضاء،  كأقزام  املطاف 

ذلك شمسنا.
الفضاء األوروبية،  ووفًقا لوكالة 
تتحدى الدراسة النظرة السائدة 
نجوم  أنها  عىل  البيضاء  لألقزام 

خاملة وبطيئة التربيد.
 Jianxing الدراسة  باحث  قال 
بولونيا  جامعة  مــن   Chen
واملــعــهــد الــوطــنــي اإليــطــايل 
وجدنا  “لقد  الفلكية:  للفيزياء 
أن  عــىل  ــدي  رصـ دلــيــل  أول 
األقزام البيضاء ال يزال بإمكانها 
حراري  نووي  لنشاط  الخضوع 
مفاجأة  هذه  وكانت  مستقر، 
كبرية، ألنها تتعارض مع ما هو 

شائع”.
األقزام البيضاء هي أشياء شائعة 

الباردة  النجوم  فإنها  الكون،  يف 
ببطء التي تخلصت من طبقاتها 
الخارجية خالل املراحل األخرية 

من حياتها.
التربيد  مراحل  دراسة  وتساعد 
فهم  عىل  الفلك  علامء  هــذه 
البيضاء،  األقـــزام  فقط  ليس 

ولكن أيًضا مراحلها املبكرة.
املجموعتني  يف  الباحثون  نظر 
M٣ و M1٣، حيث يشرتكان يف 
العديد من الخصائص الفيزيائية 
غري  أخرى  وعنارص  العمر  مثل 
ووفرت  والهيليوم،  الهيدروجني 
رؤية  هابل  تلسكوب  جــودة 
النجمية  للتجمعات  كاملة 
الــكــرويــتــني،  للمجموعتني 
 Hubble’s كامريا  وباستخدام 
 ،٣  Wide Field Camera
 M1٣ و   M٣ الفريق  الحــظ 
بأطوال موجية قريبة من األشعة 
فوق البنفسجية، مام سمح لهم 
مبقارنة أكرث من ٧٠٠ من األقزام 

البيضاء يف املجموعتني.

مراقبة عن بعد
هاتفك  كامريا  استخدام  وميكنك 
عن  للمراقبة  أمني  كجهاز  القديم 
التي  التطبيقات  أفضل  وأحد  بعد، 
تطبيق  هو  استخدامها  ميكنك 
Manything الذي يتيح لك البث 
وميكنه  مــكــان.  أي  مــن  املــبــارش 
يكتشف  عندما  إشعارات  إرســال 
حركة أمام الكامريا ويحفظ مقاطع 

الفيديو يف حسابك عرب السحابة.
كامريا  عرب  األم  لغتك  إىل  الرتجمة 
ترجمة  تطبيق  الهاتف وباستخدام 
جوجل ميكنك توجيه كامريا الهاتف 
إىل  تحتاج  الــتــى  الكلامت  إىل 
صورة  استرياد  أو  فوريا،  ترجمتها 
املوجود  النص  لرتجمة  هاتفك  من 
عىل  أيضا  التطبيق  ويحتوى  بها، 
تريد  التى  اللغة  اكتشاف  ميزة 
ترجمتها ويدعم التطبيق حتى اآلن 

1٠٨ لغة حول العامل.

الصناعية  واألقامر  األبراج  لتحديد 
واألشياء األخرى.

رقمنة املستندات الورقية
تحويل  الهاتف  كامريا  لك  وتتيح 
مستندات  إىل  الورقية  املستندات 
تطبيق  استخدام  وميكنك  رقمية، 
يتيح  ــذى  ال  .Microsoft Lens
املستندات  أو  الصور  مسح  لك 
أو  العمل  بطاقات  أو  املطبوعة 
أو  اليد  بخط  مكتوب  مستند  أى 
يحتوى عىل نص إىل مستند رقمى، 
أو  كام ميكنك تحريرها ومشاركتها 
 PDF بتنسيق  الهاتف  ىف  حفظها 
أو  وورد  تطبيق  إىل  تحميلها  أو 
الربيد  عرب  إرسالها  أو   OneNote

اإللكرتوىن.
كامريا  عرب  املعلومات  عن  البحث 

الهاتف
جوجل  عدسة  تطبيق  لك  يتيح 
صور  تطبيق  ىف  مدمًجا  يأىت  الذى 

أسرار جديدة عن النجوم
وكيف تبدو أصغر

بمليار سنة مما هى عليه

يشء  ألى  صــورة  التقاط  جوجل 
ومعرفة معلومات حوله، كام يتيح 
لك التعرف عىل العنرص املوجود يف 
الصورة سواء كان معلاًم تاريخيا أو 

عمل فنى، ويقدم معلومات عنه.

الوصول إىل مواقع الويب
الرسيعة  االستجابة  رموز  لك  تتيح 
QR طريقة سهلة ومبارشة للوصول 
مسح  وميكنك  الويب،  مواقع  إىل 
أحد رموز QR عرب الكامريا ىف إعالن 

ىف إحدى املجالت من أجل الوصول 
إىل موقع ويب يحتوى عىل املزيد 
أو  اإلعــالن  حول  املعلومات  من 
الحصول عىل خصم خاص للمنتج.

كجهاز  الهاتف  كامريا  استخدام 

6 استخدامات لكامريا الهاتف الذكى قد ال تعرفها



10أخـبــار الحوادث  إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  2 صفر -  1443 هـ  - 9  سبتمبر  2021م

العدد اإلسبوعي رقم 1224

سرقا 2 مليون جنيه من شقة بقصر النيل.. 
تفاصيل إحالة خادمة وزوجها للمحاكمة

ضبط 35 قطعة سالح وتنفيذ 1447 حكما 
قضائيا فى حملة على العناصر الخطرة بسوهاج

سوهاج  ــن  أم مديرية  وجــهــت 
إطــار  فـي  مكربة  أمنية  حملة 
برضورة  الهادفة  ــوزارة  ال سياسة 
الطأمنينة  وبث  األمني  التواجد 
يف  ثقتهم  الستعادة  املواطنني  بني 
قدرة  عيل  وتأكيداً  الرشطة  جهاز 
هيبة  فرض  عيل  األمنية  األجهزة 
أستهدفت  القانون  وسيادة  الدولة 
النارية  األسلحة  حائزى  الحملة 
احكام  من  والهاربني  املرخصة  غري 
وتجار املواد املخدرة، وتم ضبط ٣5 
قطعة حشيش،  و65  قطعة سالح، 
قضائيا  حكام   1٤٤٧ تنفيذ  وتم 

متنوعا.
محمد  اللواء  الحملة  عىل  أرشف 
الوزير  مساعد  رشباش  عبداملنعم 
وترأسها  ــاج  ســوه أمــن  مــديــر 
إدارة  مدير  زيــن  محمد  الــلــواء 
عىل  والعميد  الجنائية  املباحث 
املديرية  مباحث  رئيس  العامرى 
إدارات  ضــبــاط  فيها  ــرتك  ــ وأش
والتموين  واملرور  الجنايئ  البحث 
ووحــدات  واملسطحات  واملرافق 
مدعومة  واألقسام  املراكز  مباحث 
إدارة قوات  قتالية من  مبجموعات 

األمن.
يف  الحملة  جهود  أسفرت  وقــد 
والذخائر  النارية  األسلحة  مجال 

الغري مرخصة عن ضبط 2 بندقية 
بندقية  و٤   ٣9×٧.62 عيار  آلية 
خرطوش عيار 12 وطبنجة حلوان 
من  طلقات   5 وعدد  مم   9 عيار 
ذات العيار و6 فرد خرطوش عيار 
روىس  فرد  و15  الصنع  12محىل 
محىل الصنع و٧ قطع سالح أبيض 

بإجامىل ٣5 قطعة سالح.
يف  اعاملها  الحملة  وأستكلمت 
املخدرات  جرائم  مكافحة  مجال 
لجوهر  قطعة   ”  22  ” ضبط  وتم 
الحشيش املخدر يزنوا حواىل 12٠ 
جرام حيازة عامل ومقيم مركز طام 
الضبط  عنه  أسفر  مبا  ومبواجهته 
للمضبوطات  بحيازته  أعــرتف 
 ”  ٤٣  ” ضبط  وتم  اإلتجار  بقصد 
تزن  املخدر  الحشيش  ملادة  قطعة 
أبيض  وســالح  جــرام   12٠ حــواىل 
وهاتف  جنيهاً   ٤٨5 ومبلغ  “كرت” 
ومقيم  عــامــل  حــيــازة  محمول 
يف  إتهامه  والسابق  جرجا  قسم 
مبا  ومبواجهته  مخدرات  قضايا   ٤
بحيازته  أعرتف  الضبط  عنه  أسفر 
وتم  االتجار،  بقصد  للمضبوطات 
ضبط قطعة ملادة الحشيش املخدر 
عامل  حيازة  جرام   5 حواىل  تزن 
مبا  ومبواجهته  طهطا  بندر  ومقيم 
بحيازته  إعرتف  الضبط  عنه  أسفر 

وتم  التعاطى  بقصد  للمضبوطات 
ضبط قطعة ملادة الحشيش املخدر 
عامل  حيازة  جــرام   5 حــوايل  تزن 
مبا  ومبواجهته  طهطا  قسم  ومقيم 
بحيازته  أعرتف  الضبط  عنه  أسفر 

للمضبوطات بقصد التعاطى
كام متكنت الحملة يف مجال ضبط 
 ”21“ ضبط  من  االشتباه  حاالت 
الدراجات  ضبط  مجال  ويف  حكام 
تبلغ  برسقتها  املبلغ  البخارية 
ثان  قسم  مباحث  وحدة  لضباط 
ومقيم  رشكة  صاحب  من  سوهاج 
رسقة  بإكتشافه  ســوهــاج  أول 
لوحات  بــدون  البخارية  دراجته 
سوهاج  ثان  قسم  دائرة  معدنية 
وبإجراء  بالرسقة  أحــد  واليتهم 
وراء  أن  إيل  توصلت  التحريات 
ومقيم   – عامل  الواقعة  إرتكاب 
إذن  استصدار  عقب  أخميم  مركز 
والدراجة  تم ضبطه  العامة  النيابة 

البخارية ” بإرشاده ”
مجال  يف  أعاملها  الحملة  وأنهت 
 ”1٤٤٧“ تنفيذ  تم  األحكام  تنفيذ 
مجال  يف  و  متنوعا  قضائيا  حكام 
ضبط املخالفات املرورية تم تحرير 
مجال  وفـي  مرورية  مخالفة   ٧٤1
 ٣٣ ضبط  تم  املرافق  مخالفات 

مخالفة متنوعة.

بالقاهرة،  النيل  قرص  نيابة  أمرت 
للمحاكمة  وزوجها  سيدة  بإحالة 
لرسقتهام  الجنح،  محكمة  أمام 
مبلغ مايل تجاوز الـ2 مليون جنيه 
من داخل إحدى الشقق السكنية.

النيل  قرص  رشطة  قسم  تلقى 
من  بالغا  القاهرة،  أمن  مبديرية 
رسقة  باكتشافه  املواطنني)  (أحد 
تجاوز  ماىل  مبلغ  بداخلها  حقيبة 
الشقة  داخل  من  جنيه  مليون   2

سكنه.
وجمع  التحريات  وبإجراء 
أن  إىل  التوصل  أمكن  املعلومات 

 – (سيدة  الواقعة،  ارتكاب  وراء 
جنائية”،  معلومات  له   ” زوجها 

مقيامن مبحافظة القليوبية).
أمكن  اإلجراءات  تقنني  وعقب 
سيارة  استقاللهام  حال  ضبطهام 
متحصالت  من  برشائها  قاما 
اعرتفا  ومبواجهتهام  الرسقة  واقعة 
قررت  حيث  الواقعة،  بارتكابهام 
لعملها  نظراً  بأنها  األوىل  املتهمة 
طرف املجنى عليه وعلمها برثائه، 
رسقته،  فكرة  ذهنها  ىف  فاختمرت 
مبغافلته  قامت  ذلك  سبيل  وىف 
واالستيالء عىل مفاتيح الشقة محل 

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث 
انقالب سيارة بطريق أبو سمبل بأسوان

تتمه ص   1

لقى شخص مرصعه بينام تعرض ٤ 
متفرقة  إلصابات  أخرين  أشخاص 
بالجسم جراء حادث إنقالب سيارة 
الكيلو 11٠ طريق  ناحية  نقل  ربع 
محافظة  جنوب  سمبل،  أبو  أسوان 
إىل  املصابني  نقل  وتم  أسوان. 

وجارى  الجامعى  أسوان  مستشفى 
واتخاذ  املصابني  عىل  الكشف 
بالخروج  سواء  الالزمة  اإلجراءات 
ىف  الدخول  أو  حالتهم  تحسن  بعد 

األقسام املختلفة الستكامل العالج.
اليوم   ، أسوان  إسعاف  تلقى مرفق 

إخطارا يفيد بوقوع حادث إنقالب 
سيارة نقل بطريق أسوان أبو سمبل 
بسيارات  الدفع  وتم  السياحى، 
وتحرر  الحادث،  ملكان  إسعاف 
النيابة  وأخطرت  بالواقعة  محرض 

العامة ملبارشة التحقيق.

الواقعة.
وعقب ذلك توجهت صحبة زوجها 
املشار  املبلغ  واستوليا عىل  للشقة 
إليه، وتم بإرشادهام ضبط ( مبالغ 
سكنى)  عقار  رشاء  عقد   – مالية 
بحوزة نجل عم املتهم الثاىن (سائق، 
مبسكنه،  الجيزة)  مبحافظة  مقيم 
كام تم ضبط (جزء من املرسوقات 
بإحدى املنازل مبحافظة املنوفية – 
عقد رشاء قطعة أرض زراعية باسم 
املتهمني)، وباستدعاء املجنى عليه 
تعرف عىل املرسوقات، وتم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية.

واملتحدث  والــتــوعــيــة،  لــإعــالم 
تسجيل  تم  أنه  للوزارة،  الرسمي 
إيجابية  ثبتت  جديدة  حالة   399
وذلك  للفريوس،  معملًيا  تحاليلها 
والتقيص  الرتصد  إجــراءات  ضمن 
تُجريها  التي  الالزمة  والفحوصات 
منظمة  ــادات  إلرش وفًقا  ــوزارة  ال
وفاة 13  إىل  الفًتا  العاملية،  الصحة 

حالة جديدة.
 وقال “مجاهد” إنه طبًقا لتوصيات 
الصادرة  العاملية  الصحة  منظمة 
زوال  فإن    ،2020 مايو    27 يف 

األعراض املرضية ملدة 10 أيام من 
املريض  لتعايف  مؤرًشا  يعد  اإلصابة 

من فريوس كورونا.
 وذكر “مجاهد” أن إجميل العدد 
الذي تم تسجيله يف مرص بفريوس 
كورونا املستجد حتى األربعاء، هو 
 244062 ضمنهم  من   291172
و 16٨24 حالة  تم شفاؤها،  حالة 

وفاة.
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، كم قامت الوزارة 
بتخصيص عدد من وسائل التواصل 
بشأن  املواطنني  استفسارات  لتلقي 
واألمراض  املستجد  كورونا  فريوس 
الساخن  الخط  منها  املــعــديــة، 
“105”، و”15335  ورقم الواتساب 
إىل  باإلضافة   ،”01553105105“
عىل  املتاح  مرص”  “صحة  تطبيق 

الهواتف الذكية.

الصحة تسجل 399 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة وخروج 765 متعافيًا

وزير الرتبية والتعليم: كل الجهود متجهة نحو عام 
دراسي منتظم.. وتطعيم 1.6 معلم وإداري خالل أيام

تتمه ص 1

بكل  ستسعي  ــوزارة  ال أن  وأكد 
هناك  يكون  أن  إىل  متلك  مــا 
يتم  ــن  ول كــامــل،  درايس  ــام  ع
الطوارىء  يف  إال  املدارس  إغالق 
أعمل  الشديدة، وسيكون هناك 
سيتم  كم  وغياب،  سنة وحضور 
تطعيم طالب الجامعات وطالب 
االنتهاء  بعد  الثانوية  املرحلة 
التعليمي  الكادر  تطعيم  من 

واإلداري.
عن  بديل  ال  إنه  الوزير  وقــال 
وجود املعلم يف الفصل؛ والدولة 
خالل  من  الطلبة  عىل  تحافظ 
كم  واإلداريني،  املعلمني  تطعيم 
يف  العام  هذا  ستبدأ  الــوزارة  أن 
تقديم التغذية السليمة ألكرث من 

13 مليون طالب.
وأضاف أن قرار إغالق أي مدرسة 
الصحة  وزارة  مسؤولية  هــي 
أو  املدارس  وليس  األزمة  ولجنة 
اإلدارات التعليمية؛ ألن املصلحة 
األهم هي الحضور واالستثناء هو 

الكل  الـ”أون الين”، وعىل  نظام 
أنه سيكون  املصاريف، كم  دفع 
وأيًضا  باملدارس  امتحانات  هناك 
املجموع  خــارج  املــواد  امتحان 

سيكون يف املدرسة.
من  االنتهاء  عن  شوقي،  وكشف 
يف مرص،  املدارس  جميع  حوكمة 
دفع  فيها  الدراسة  تتطلب  التي 
عنه  اإلعــالن  وسيتم  مصاريف، 
قريًبا، مشريًا إىل أنه أن الحوكمة 
تتضمن دفع املصاريف إلكرتونًيا، 
تحت إرشاف الوزارة، سواء دولية 

أو يابانية أو خاصة تجريبية.
يف  تحقق  ــوزارة  الـ أن  ــاف  وأض
من  املقدمة  الشكاوى  جميع 
بزيادة  أولياء األمور فيم يتعلق 
املصاريف الخاصة، مشريًا إىل أن 
املدرسة وإمنا  العقاب ليس غلق 
مالية  عقوبات  هناك  سيكون 
قواعد  وفق  الرتخيص  وسيكون 
نظام  إىل وضع  باإلضافة  محددة 
والرد  الشكاوى  الستقبال  مقنن 

عليها.
وحول الثانوية العامة، قال الوزير 
إن بداية هذا العام سيتم تدريب 
الثانوي عىل  األول  الصف  طالب 
ورشح  الجديد،  التعليم  نظام 
التعلم  مصادر  استخدام  كيفية 

املختلفة.
أيًضا  هناك  سيكون  إنــه  وقــال 
لطالب  تدريبية  امــتــحــانــات 
نظام  ظل  يف  الثانوية  الصفوف 
ملساعدة  اإللــكــرتوين  التصحيح 
الطالب، مطالًبا الجميع باالبتعاد 
والدروس  الخارجية  الكتب  عن 
عىل  واالعـــتـــمد  الخصوصية 
التعليمية  االلكرتونية  الخدمات 
تقدميها  يتم  الــتــي  الــجــدبــدة 

للطالب.
ــاف أن هــدف الـــوزارة هو  وأض
مليون   1.6 تطعيم  من  االنتهاء 
مشريًا  أيام،  خالل  وإداري  معلم 
إىل أن 95 % من العاملني يف قطاع 
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توتنهام يقف بجدارة يف الصدارة.. شباك نظيفة و 
ثالثة  هداف يف ثالثة مباريات
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املمتاز  الدوري  صدارة  يف  توتنهام 
حيث خالل املباريات الثالث األوىل 
املطاردين  أقوى  أحد  أنه  أثبت 
للقب الدوري األهم عيل املستوي 
عيل  األقوى  يكن  مل  إن  األورويب 

مستوي العامل و ما يثبت ذلك
عىل  البطويل  فوزهم  هو  ويؤكده 
يف  املمتاز  اإلنجليزي  الدوري  بطل 
سيتي  مانشسرت  السابقة  نسخته 

بفوزه عليهم 1-٠ يف
نجمهم  من  مبهر  بهدف  وميبيل 
الكوري سون عىل الرغم من غياب 
أحد   – كني  هاري  الرئييس  العبهم 

أفضل املهاجمني يف
من  متكنوا  فقد   – العحوز  القارة 

 ، رائعة  هجومية  قدم  كرة  لعب 
سيتي  مان  مرمى  حارس  وهددوا 

أكرث من مرة . هذا و مل يكن
هجومهم فاعال فحسب ، بل أثبت 
دفاعهم بٱنه األكرث فاعلية فحسبهم 
حافظ  الذي  الوحيد  النادي  ٱنهم 

عىل نظافة شباكه يف
يف  اآلن  حتى  مبارياتهم  جميع 

الدوري املمتاز
كريستال  ملواجهة  يستعدون  إنهم 
غري  بشكل  يجلس  الذي   – باالس 
مريح يف النصف السفيل من جدول 

الدوري – يف مباراتهم
عودة  ومع   ، الدوري  يف  التالية 
 ، كني  هاري  الذهبي  الهدافني  كبري 

اختتمت منافسات بطولة العامل 
املضامر  لــدراجــات  للناشئني 
والتي استضافتها مرص يف الفرتة 
مبضامر  الجاري  سبتمرب   5-1
الدراجات الدويل بستاد القاهرة 
الرئيس  السيد  رعاية  تحت 
رئيس  السييس  الفتاح  عبد 

الجمهورية.
صبحي  ارشف  الدكتور  وحرص 
عيل  والرياضة  الشباب  وزيــر 
وقام  الختام  فاعليات  حضور 
لالبطال  امليداليات  بتسليم 

الفائزين
وجيه  الدكتور  بحضور  وذلك 
املرصي  االتحادين  رئيس  عزام 
ورئيس  للدراجات،  واإلفريقي 

اللجنة املنظمة للبطولة.
شارك يف البطولة أكرث من 5٠٠ 
العــب والعــبــة مــن ٤٧ دولــة 
وشهدت  سباقاً،   22 يف  تنافسوا 
رئيس  بها  واشــاد  كبريا  نجاحا 
االتحاد الدويل للدراجات ديفيد 
الوفود  وجميع  البارتيانت 

املشاركة.
صبحي  ارشف  الدكتور  ومثــن 
عىل  والرياضة  الشباب  وزيــر 
الــجــهــود املــبــذولــة مــن قبل 
للبطولة  املنظمة  اللجنة 
الدوىل  االتحاد  مع  بالتنسيق 

توفري  ىف  ــوزارة  والـ للدراجات، 
والتجهيزات  املستلزمات  كافة 
ومنافسات  بفعاليات  املتعلقة 
البطولة، األمر الذى كان له بالغ 
األثر يف تحقيق النجاح التنظيمي 
األصعدة  كافة  عــىل  للبطولة 

ختام ناجح لبطولة العالم للدراجات بالقاهرة بحضور وزير الرياضة

املرصية  للنجاحات  استمرارا 
الرياضية  البطوالت  تنظيم  يف 

الدولية الكربى.
كام أشاد الدكتور أرشف صبحي 
شاركوا  الذين  املتطوعني  بدور 
الشكل  بهذا  البطولة  ظهور  يف 

لكل  بالشكر  وتوجه  الــرائــع، 
يف  جاءت  التي  املشاركة  الوفود 
ظل الظروف التي مير بها العامل 

بسبب جائحة.
املنافسة  مبستوى  الوزير  واشاد 
البطوالت  شهدته  التي  القوي 

والتي  املاضية،  األيام  مدار  عىل 
القاهرة  إستاد  مضامر  احتضنها 
الدويل يف أول بطولة دولية تقام 
لالعبني  التوفيق  متميناً  عليه، 
الرياضية  مسريتهم  يف  الناشئني 
يف  حافلة  إنــجــازات  وتحقيق 

البطوالت  يف  الريايض  سجلهم 
املقبلة.

بتكريم  الشباب  ــر  وزي ــام  وق
الحكام الدوليني بالبطولة.

وجيه  الدكتور  وجه  جانبه  من 
الفتاح  للرئيس عبد  الشكر  عزام 
الكبري  الــدعــم  عــىل  السييس، 
والالمحدود الذي يقدمه للرياضة 
املرصية، واالهتامم غري املسبوق 
بها، مؤكدا أن نجاح بطولة العامل 
التي  املضامر  لدراجات  للناشئني 

نظمتها مرص.
للدكتور  الشكر  عزام  وجه  كام 
مجلس  رئيس  مدبويل  مصطفى 
الوزراء ، والدكتور أرشف صبحي 
ورئيس  والرياضة،  الشباب  وزير 
االتــحــاد الـــدويل لــلــدراجــات ، 
املرصي  االتحاد  أفــراد  وجميع 
ــات وهــيــئــة اســتــاد  ــدراج ــل ل
لكل  الشكر  وجه  كام  القاهرة، 
الشباب  وكل   ، املشاركة  الوفود 
يف  ساهموا  الذين  املتطوعني 
نجاح البطولة وظهورها بالشكل 
يليق  الذي  والراقي  الحضاري 

باسم ومكانة الدولة املرصية.
وأضاف عزام أن البطولة حققت 
مبظهر  ،وظــهــرت  كبريا  نجاحا 
حضاري وراق، نال إشادة جميع 

الوفود املشاركة.

رشاؤه  تم  الذي  األمين  وظهريهم 
حديثًا اميرسون رويال ،

من املتوقع أن يظهروا اداء افضل 
بال تنازل عن الصدارة

بقلم /  زياد الجزيريالجزيري

أعلن االتحاد املرصي لكرة القدم 
كريوش  كارلوس  الربتغايل  تعيني 
خالل  مرص  ملنتخب  فنيا  مديرا 
لحسام  خلفا  املقبلة،  الفرتة 

البدري.
املرصي  االتحاد  أعلن  قد  وكان 
لكرة القدم، اإلثنني، إقالة الجهاز 
بقيادة  مرص  ملنتخب  الفني 
يتم  أن  عىل  البدري،  حسام 
تعيني الجهاز الجديد يف غضون 

٤٨ ساعة.
أقل  بعد  البدري  إقالة  وجاءت 
التعادل  عىل  ساعة   2٤ من 
عىل   ،1-1 بنتيجة  الجابون  مع 
الجولة  يف  فرانسيفيل،  ملعب 
األفريقية  التصفيات  من  الثانية 
املؤهلة إىل نهائيات كأس العامل 

.2٠22
ونرش االتحاد املرصي عرب حسابه 
التواصل  موقع  عىل  الرسمي 
االجتامعي “فيسبوك” بيانا، أكد 
فيه أن كريوش سيكون هو املدير 

الفني الجديد لـ”الفراعنة”.
وأكد االتحاد يف بيانه أن كريوش 
السيد  ضياء  من  كل  سيعاونه 
شوقي  ومحمد  عام،  كمدرب 
إىل  باإلضافة  مساعد،  كمدرب 
عصام الحرضي كمدرب لحراس 

املرمى.
املعاون  الجهاز  يضم  كام 

للمدرب الربتغايل مساعدا أجنبيا 
وأخصائيا  لألداء  ومحلال  له 
استكامل  سيتم  فيام  للتأهيل، 
الجهاز اإلداري والطبي واألجهزة 
املقبل  االجتامع  خالل  املعاونة 

لالتحاد.
الجهاز  يصل  أن  املقرر  ومن 
القاهرة  إىل  لكريوش  املعاون 
عىل  املقبل،  األسبوع  بداية  مع 
الربتغايل نفسه  أن يصل املدرب 

نهاية األسبوع املقبل.
املدربني  من  كريوش  ويعترب 

أصحاب الخربات الواسعة، حيث 
وبدأ  عاما،   6٨ العمر  من  يبلغ 
التدريبية قبل ٣٣ عاما،  مسريته 
منتخب  مع   19٨٨ يف  وتحديدا 

الربتغال تحت 1٧ عاما.
مسرية  يف  املحطات  أبرز  ومن 
منتخبات  تدريب  كريوش 
وجنوب  والسعودية  اإلمارات 
إىل  باإلضافة  وكولومبيا،  أفريقيا 
والعمل  اإلسباين  مدريد  ريال 
يونايتد  مانشسرت  يف  كمساعد 

اإلنجليزي.

تعرف عيل موعد وصول املدير 
الفني للمنتخب املرصي
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كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر
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ــى  ــع عل ــر تترب ــور : مص عاش
عــرش افريقيــا فــى تنــس 

الطاولــة

االتحــاد  رئيــس  عاشــور  معتــز  قــال 
املنتخــب  ان  الطاولــة  لتنــس  املــرصي 
املــرصي للرجــال والســيدات الــذي شــارك 
ىف البطولــة االفريقيــة التــى اقيمــت ىف 
ــاري  ــبتمرب الج ــن 1 اىل ٧ س ــريون م الكام
حقــق انجــازا غــري مســبوق بحصــد 6 
ميداليــات ذهبيــة مــن اصــل ٧ مســابقات 
فضيــة  ميداليــات  بثــالث  فــاز  كــام   ،
مايعــد  وهــو  برونزيــات  خمــس  و 
االنجــاز االضخــم للعبــة ىف البطــوالت 
االفريقيــة خــالل العــرشون عامــا 

املاضيــة.
ماتحقــق  ان  عاشــور  وأضــاف 
ودورة  االفريقيــة  البطولــة  ىف 
التــى  األوملبيــة  االلعــاب 
املركــز  عــىل  فيهــا  حصلنــا 
نتــاج عمــل  الخامــس هــو 
ــل  ــم كام ــاق وبدع ــاد وش ج
املرصيــة  الحكومــة  مــن 

وفــرت  التــى  والرياضــة  الشــباب  ووزارة 
للمنتخبــات  واللوجيســتي  املــايل  الدعــم 
الوطنيــة مشــريا اىل ان هــذه االنجــازات 
خاصــة عــىل املســتوى االفريقــي هــي عــودة 
ــة ىف  ــا االفريقي ــرص مكانته ــوأ م ــة لتتب قوي
عهــد الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس.

ــهد  ــة ستش ــرتة القادم ــور ان الف ــد عاش وأك
مــرص  لتاكــد  دوليــة  بطــوالت  تنظيــم 

ريادتهــا عــىل املســتوى االقليمــي 
الطاولــة  تنــس  رياضــة  ىف 

مشــريا اىل ان هنــاك تعــاون 
ــاد املــرصي  ــني االتح ــام ب ت
االفريقــي  واالتحــاد 

ــة. ــدوىل للعب واالتحــاد ال
ــور  ــز عاش ــم معت واختت
بتوجيــه  ترصيحاتــه 
لالجهــزة  الشــكر 
للمنتخبــات  الفنيــة 

ولالعبــي  الوطنيــة 
الوطنــي  املنتخــب 
والســيدات  للرجــال 

الذيــن حققــوا هــذا اإلنجــاز 
. مســبوق  الغــري 

عاشور : مصر ترتبع على عرش افريقيا فى تنس الطاولة

أولوية  هناك  كانت   ، سنتني  بعد 
ورأى  باملنزل.  مامثلةالفائزين 
أجنحة كارلوس كريوش هنا كأساتذة 
حقيقيني. يف البداية خرسوا النقاط 
فازوا عىل  ثم   ، نقاط  دون خسارة 
النهائيات  ويف   ، وأسرتاليا  املكسيك 
بعد  العقوبات  مــن  سلسلة  يف 
املباراة انتزعوا الفوز من الربازيليني.

بعد هذا النجاح ، دعيت كريوز إىل 
الوطني  املنتخب  مــدرب  منصب 
ثالث  ملــدة  هنا  مكث  الربتغايل. 
سنوات ، لكنه مل يتمكن من جلب 
عام  يف  أوروبــا  بطولة  إىل  الفريق 

.1992
الربتغال  ذهبت   ،  199٤ عام  يف 
العامل  النهائيةبطولة  املباراة  إىل 
هناك  ولكن   ، املتحدة  الواليات  يف 
بطولة  مــن  مرحلة  يف  توقفت 
النتيجة  هذه  واعتربت  املجموعة. 
مبثابة الفشل ، وتم طرد كريوز من 

منصبه كمدرب رئييس.
يتجول يف النوادي والفرق الوطنية

لكارلوس  الــتــايل  الفريق  أصبح 
 ”Estoril“ متواضعاالنادي الربتغايل
عام  يف  ملوسمني.  أخرجه  الــذي   ،
1996 ، وافق املتخصص عىل اقرتاح 
لرئاسة النادي MLS نيويورك / نيو 

يبق  مل  هنا   .Metrostars جرييس 
يف  نفسه  وجد  ما  ورسعان  طويال 

املنزل.
كريوش  كارلوس  قاد   ، املرة  هذه 
 ، عامني  ملدة  لشبونة”الرياضية”. 
تعديل  من  يتمكن  مل   ، هنا  عقد 
فريق العاصمة إىل قتال جدي مع 
منح كرة القدم الربتغالية – “بورتو” 
هو  إنجاز  أعىل  وكان  “بنفيكا”.  و 
املركز الثاين يف موسم 1996/199٧.

الربتغايل  “سبورتنج”  مغادرة  بعد 
 ، عمله  يف  صغرية  تولىاسرتاحة 
النادي من  كان يف  عام 2٠1٠  ويف 
 Grempus الدوري الياباين “ناغويا
اليابانية  القدم  كرة  لكن  آيــت”. 
 ، تعجبه  مل  كــريوشــو  كــارلــوشــو 

ورسعان ما ذهب من هناك.
كارلوس كريوش لكرة القدم

خبري  تـــرأس   ،  2٠٠٠ عـــام  يف 
لدولة  الوطني  برتغالياملنتخب 
وبعد   ، املتحدة  العربية  اإلمارات 
الفريق  مــدرب  أصبح  بعام  ذلك 
قيادته  أفريقيا. وتحت  من جنوب 
إىل  طريقه  أفريقيا  جنوب  شق   ،
العامل 2٠٠2 ، ولكن  نهائيات كأس 
قبل بضعة أيام من انطالق بطولة 

العامل ، استقال كريوز.

السرية الذاتية للمدير الفني الجديد للمنتخب املصري كارلوس كروش
تجربة يف فرق مشهورة

بعد مغادرة منصبه مدرب جنوب 
“مانشسرت  يف  كارلوسكان  افريقيا 
مساعد  أصبح  حيث   ، يونايتد” 
ملدة  فريغسون.  أليكس  األسطوري 
عام قضاه يف نادي اللغة اإلنجليزية 
 ، فقط  الكثري  كــرياش  يتعلم  مل   ،
كمتخصص  نفسه  أســس  ولكنه 
ممتاز. وبفضل هذا يف عام 2٠٠٣ ، 
انهى باملتنافسني – اقرتح كارلوسو 

قيادة مدريد “ريال”.
االسبانية  املرحلة  فإن   ، ذلك  ومع 
كان  ناجحة.  غري  كانت  املهنة  من 
الالعبني  من  الكثري  كريوش  متاح 
عىل مستوى عال – زيدان، راؤول، 
وروبرتو  وفيغو  وبيكهام  كاسياس 
كارلوس، ولكن حتى مع نخبة من 
سوى  يفز  مل  انه  وقال  املبدعني، 
املتواضع  خرس  أيضا  ولكن  مثال، 
فإنه  “رسقسطة”.  النهائية  كأس 

بعد هذا  أنه  املستغرب  ليس من 
كان  الذي  كارلوس،  كارثيا،  موسام 
تاريخ  يف  الربتغايل  ــدرب  م أول 

النادي “املليك”، ورفضت.
عمل.  بدون  يبق  مل  املدرب  لكن 
 ، إنجلرتا  إىل  أخــرى  مــرة  ذهــب 
مع  كمساعد  العمل  واصل  حيث 
فريجسون. هنا بقي أربعة مواسم 

أخرى.
مع  العمل  من  جديدة  مرحلة 

الفرق الوطنية
كارلوس  توجه   ،  2٠٠٨ عــام  يف 
الوطني  أخرىاملنتخب  مرة  كريوش 
مهمة  كــانــت  قبله  ــغــايل.  ــربت ال
العامل  كأس  نهائيات  إىل  إحضارها 
2٠1٠ يف جنوب أفريقيا. لكن بعد 
وثالثة  (هزمية  ناجحة  غري  بداية 

تعادالت) تم فصله من منصبه.
كارلوس كيريوش ايران

للغة  للعمل  ــايل  ــت ال ــان  ــك امل

املــدرب  مــدرب  الربتغاليةأصبح 
الرئييس للمنتخب الوطني اإليراين. 
يف عام 2٠1٤ ، قاد الفريق إىل نهايئ 
مل  حيث   ، الربازيل  يف  العامل  كأس 
يتمكن فريق من آسيا من مغادرة 
األرجنتني  التي ضمت   ، املجموعة 

ونيجرييا والبوسنة والهرسك.
 ، آسيا  كــأس  يف   ،  2٠15 عــام  يف 
كيريش  بقيادة  اإليرانيون  اجتاز 
 ، خسائر  دون  املجموعات  مرحلة 
ثالث  يف  واحًدا  هدفًا  يفقدوا  ومل 
مباريات. ومع ذلك ، يف الدور ربع 
الرتجيح  بركالت  خرسوا   ، النهايئ 

للفريق الوطني العراقي.
مركز  ملغادرة  محاوالت  عدة  بعد 
وليس  الربتغاليون.  بقي   ، املدرب 
بالنسبة لكأس  من أجل ال يشء – 
العامل يف روسيا ، كانت إيران كارلس 
كريوش واحدة من األوائل يف العامل.

الفني  للمدير  الذاتية  السرية 
الجديد للمنتخب املرصي كارلوس 

كروش
عاطف عبد العزيز

معلومات السرية الذاتية
كارلوس كريوش ولد يف مارس 195٣ 
يف  املوزمبيقية.  نامبوال  مدينة  يف 
الدولة  هذه  كانت   ، الوقت  ذلك 

األفريقية مستعمرة للربتغال.
 Keirush مهنة  القدم  كرة  لعب 
ست  لعب  األجــل.  قصرية  كانت 
إىل   196٨ ــن  (م فقط  ســنــوات 
والبالغني  الشباب  لفريق   (19٧٤
 ،  ”Ferrovario“ نامبوال  من 
مهنة  يف  املشاركة  قرر  ذلك  وبعد 
 ، الغاية  لهذه  تحقيقا  التدريب. 

انتقل إىل أوروبا.
بداية ناجحة مهنة التدريب

عمل   ، الربتغال  إىل  انتقاله  بعد 
كارلوس كيريوس ملدة عرش سنوات 
تقريباً كمدرب يف فرق كرة القدم 
برامج  وأنشأ   ، والشباب  لألطفال 

لتطوير هذه الرياضة.
فرصة  لديه  كانت   19٨٤ عام  يف 
الخبري  عىل  ــرض  ُع وقــد  فريدة: 
رئاسة  عاًما   ٣1 العمر  من  البالغ 
هو  كان  بالده.  يف  الشباب  فريق 
النجوم  هؤالء  مثل  اكتشف  الذي 
للربتغال  املستقبليني  العامليني 
كوستا  روي  مثل  بــأرسه  والعامل 

وفرناندو كوتو ولويس فيجو.
املــدرب  تلقى   ،  19٨9 عــام  يف 
األوإلنجاز   Queyrush كارلوس 
يف  ــدويل.  ال املستوى  عىل  خطري 
العربية  اململكة  يف  العامل  بطولة 
السعودية ، نجح فريقه يف اجتياز 
ثم   ، بنجاح  املجموعات  مرحلة 
الكولومبيني  التصفيات  يف  هزم 
كانت  النهائيات  ويف   ، والربازيل 
أقوى من نيجرييا. وهكذا ، أصبح 
للمرة  الربتغايل  الشباب  فريق 
األوىل يف تاريخه األفضل يف بطولة 

العامل.


