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مصر تضع العالم أمام مسئولياته.. كلمة الرئيس السيسى باألمم املتحدة

فوري  استالم  االداريــه  العاصمه  من 
بخصم%25

الرشق  الستقرار  سبيل  ال  أنه  وأكد 
التوصل إىل حل عادل  األوسط، دون 
الفلسطينية  للقضية  وشامل  ودائم 
املركزية  القضية  التى كانت ومازالت 
العربية وأنه ال سبيل الستقرار  لألمة 
إىل  التوصل  دون  ــط،  األوس الــرشق 
للقضية  وشامل  ــم  ودائ عــادل  حل 

ومازالت  كانت  التى  الفلسطينية 
القضية املركزية لألمة العربية.

وإليكم نص الكلمة:
الدورة  رئيس  الله شاهد  عبد  السيد 
العامة  للجمعية  والسبعني  السادسة 
أن  البداية،  ىف  أود  املتحدة،  لألمم 
ولبلدكم  لكم  تهنئتي  عن  أعــرب 
هذه  رئاسة  توليكم  عىل  الصديق 
لألمم  العامة  للجمعية  ــدورة  الـ
والتوفيق  النجاح  لكم  راجيا  املتحدة 

ىف أعاملها.
البناء،  بالدور  أشيد  أن  ىل  ويطيب 
لألمم  العام  السكرتري  به  يقوم  الذى 
لتنفيذ  الدؤوب  سعيه  عرب  املتحدة 
دستورا  ظل  الذى  ميثاقها..  مبادئ 
ملا  لها  ومرجعا  الدولية..  للعالقات 
ويبقى  عاما  وسبعني  خمسة  يتجاوز 
أمال ىف تكريس نظام عاملي قائم عىل 

القانون، والعمل عىل إرساء السالم.
منذ  العاملية  الجائحة  استمرار  إن 
أن  مجددا  أثبتت  العامني  قرابة 

األخوة  ىف  تتشارك  مثلام  البرشية 
اإلنسانية فإنها عرضة كذلك للتشارك 
مهام  تحديات..  من  تواجهه  فيام 

تفاوتت مستويات تقدمها.
يحمله  ما  إىل  اإلشــارة،  تجدر  وهنا 
لهذا  العامة  الجمعية  دورة  موضوع 
نحن  ما  لخص  إذ  أهمية  من  العام 
من  ــيــوم..  ال عــامل  ىف  إليه  بحاجة 
صمود ىف مواجهة وباء “كوفيد-۱۹” 
الذى  األمــر  منه  التعاىف  ىف  وأمــل 
تذليل  أهمية  عــىل  الــضــوء  يلقى 
اللقاحات  توفري  أمام  الصعوبات.. 
ملختلف دول وشعوب العامل وضامن 
توافرها بصورة عادلة ومتساوية.. بل 

ويكسبها أولوية قصوى.
أن  ىل  اسمحوا  املنطلق،  هذا  ومن 
املحفل  هــذا  خــالل  من  أستعرض 
مؤسس  كعضو   – مرص  رؤية  املهم 
املنظامت  من  ولعدد  املتحدة  لألمم 
اإلقليمية – للواقع الدويل وإسهاماتها 
يشهدها  التى  التحديات  مواجهة  ىف 

عاملنا اليوم.
تقدر الدولة املرصية خطورة التباين 
بني  االقتصادي  التعايف  مسارات  ىف 
توفري  عىل  لقدرتها  وفقا  ــدول..  ال
اللقاحات حيث  الالزمة من  األعداد 

بالنصيب  املتقدمة  الــدول  تستأثر 
وتشري  منها  العامل  إنتاج  من  األكرب 
مرص عىل وجه الخصوص، إىل رضورة 

والفعالة  الرسيعة  االستجابة 
الحتياجات القارة اإلفريقية 
األكرث  قارتنا  باتت  حيث 
ــن تــداعــيــات  تـــررا م
الذى  الوقت  ىف  الجائحة 
تحديات  شعوبها  تواجه 
خطورة  تقل  ال  أخــرى.. 
“كــورونــا”  ــريوس  ف عن 
ــت مرص  ــرص ولــــذا ح
صناعة  ــوطــني  ت ــىل  ع
فقط  ليس  اللقاحات 

السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس  ألقى 
 76 رقم  الدورة  خالل  مسجلة  كلمة 
أكد  املتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية 
خاللها استمرار جائحة كورونا العاملية 
أن  مجددا  أثبتت  العامني  قرابة  منذ 
األخــوة  ىف  تتشارك  مثلام  البرشية 
اإلنسانية فإنها عرضة كذلك للتشارك 

فيام تواجهه من تحديات.
دقائق  مبارشة  البحر  امــام  شاليه 

السيد الرئيس..
بالشـكر  أتوجـه  أن  بدايـة  أود 
لتونـس عـى املبـادرة بالدعـوة إىل 
الـذي  املهـم  االجتـاع  عقـد هـذا 
مسـتمرة  سلسـلة  يف  حلقـة  ُيثـل 
ومتواصلـة مـن التعاون والتنسـيق 
بـن منظمتنـا اإلقليميـة، الجامعـة 
العربيـة، واملنظمـة األمميـة.. كـا 
أشـكر أعضـاء املجلـس الحارضيـن 
النقـاش  هـذا  اليـوم إلجـراء  معنـا 
املهم حـول قضايا املنطقـة العربية 
التعـاون  وإمكانيـات  وأزماتهـا.. 
والتنسـيق بـن النطاقـن؛ اإلقليمي 
واألممـي، مـن أجـل تعامـل أفضـل 
وأكـر شـموالً مـع هـذه األزمـات.

عن  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 
فريوس  من  متعافني   507 خــروج 
كورونا من املستشفيات، وذلك بعد 
تلقيهم الرعاية الطبية الالزمة ومتام 
منظمة  ــادات  إلرش وفًقا  شفائهم 
إجاميل  لريتفع  العاملية،  الصحة 
إىل  ــفــريوس  ال مــن  املتعافني 
251902 حتى أمس األربعاء.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد 
الصحة  ــرة  ــ وزي مــســاعــد 
والسكان للتوعية والتواصل 
واملــتــحــدث  املجتمعي 
تم  أنه  لــلــوزارة،  الرسمي 
جديدة  حالة   692 تسجيل 
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وأقـول ابتـداًء إن أزمـات منطقتنـا، 
أمدهـا  طـال  قـد  ولألسـف، 
أن  حـد  إىل  مسـاراتها  وتعقـدت 
-األزمـة  األزمـات  تلـك  احـدى 
اليـوم  أصبحـت  قـد  السـورية- 
أزمـة الالجئـن األكـر منـذ الحـرب 
أخـرى  وأزمـة  الثانيـة…  العامليـة 
الكارثـة  صـارت  اليمنيـة-  -األزمـة 
اإلنسـانية األكـر واألشـد خطـراً يف 
عـامل اليـوم… أقـول هذا ألشـر إىل 
أننـا نتعامـل، يف واقـع األمـر، مـع 
أوضـاٍع اسـتثنائية.. ومع مرحلة غر 
مسـبوقة انفجـرت خاللهـا أزمـات 
يف  ومتداخلـة  ومتالحقـة  متتابعـة 

العربيـة. املنطقـة 

وبشـكل عـام.. ال 
الجامعـة  زالـت 
أن  تـرى  العربيـة 
عسـكرياً  حـل  ال 

األزمـات  مـن  ألي 
هـذا  كان  القامئـة.. 

اقتناعنـا مـن البدايـة إىل 
اليـوم.. وهـو أيضـاً املوقـف 
األمـم  عنـه  تُعـر  الـذي 
إىل  ومبعوثوهـا  املتحـدة 
دول األزمـات العربيـة.. وقد 
السـنوات  تجربـة  أثبتـت 
اسـتحالة  املاضيـة  العـر 
الحل العسـكري.. واستحالة 

تحاليلها  إيجابية  ثبتت 
معملًيا للفريوس، وذلك 
الرتصد  إجراءات  ضمن 
والفحوصات  والتقيص 
تُجريها  التي  الالزمة 
وفًقا إلرشادات  الوزارة 
منظمة الصحة العاملية، 
 27 ــاة  وفـ إىل  ــا  ــًت الف
وقال  جديدة.  حالة 
طبًقا  إنه  “مجاهد” 
منظمة  لتوصيات 
العاملية  الــصــحــة 

 27 يف  الــصــادرة 
مايو 2020، 
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“الصحة” تسجل 692 إصابة جديدة بكورونا و27 
وفاة وخروج 507 متعافنيحالة 
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Sea Freight

As a FIATA Member, Freight Forwarder,
NVOCC and Cargo Consolidator,
we handle all type of consignments
whether FCL, LCL, Conventional
and Chartered Vessels.

800-12-8888-1
qatamesh@alzafercargo.com

www.alzafercargo.com

١١ ش األديب علي ادهم، مساكن الشيراتون
هاتف:  ٠١٠٠٠٦٣٩٠٠٠ جوال: ٢٠١٠٠١٦٧٠٩٧٨+
qatamesh@gmail.com :البريد اإللكتروني

Fb.com/Qatameshclinic
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الرئـايس  املجلـس  رئيـس  اجتمـع 
مسـاء  املنفـي،  محمـد  الليبـى، 
اليـوم األربعـاء، مبقـر البعثـة الليبيـة 
دولـة  وزراء  رئيـس  مـع  بنيويـورك، 
الكويـت، الشـيخ صباح خالـد الحمد 
الصبـاح، بحضـور منـدوب ليبيا لدى 

السـني. الطاهـر  املتحـدة،  األمـم 
وكالـة  بحسـب   – املنفـى  وأشـاد 
األنبـاء الليبيـة – بالعالقـات األخوية، 
الشـقيقن،  البلديـن  تجمـع  التـي 
مؤكـداً أنـه يتطلع إىل تعاون مشـرك 
الكويـت يف مختلـف املجـاالت  مـع 

السياسـية واالقتصاديـة، مـع انتقـال 
أن  معتـراً  االسـتقرار،  ملرحلـة  ليبيـا 
كبلـد  مهـم،  الكويـت  دولـة  وجـود 
شـقيق وصديـق ضمـن االسـتثارات 

ليبيـا. يف 
الرئـايس  املجلـس  رئيـس  وحّمـل 
رئيـس  االجتـاع،  خـالل  الليبـى، 
مجلـس الوزراء الكويتـي نقل تحياته 
وتحيـات الشـعب الليبـي، ألمر دولة 
األحمـد  نـواف  الشـيخ  الكويـت 
واالزدهـار  التقـدم  متمنيـاً  الصبـاح، 

الشـقيق. الكويتـي  وللشـعب  لـه 

رئيس وزراء الكويت يؤكد 
لـ”املنفى” أمله يف إجراء 

االنتخابات مبوعدها

الجزائري  األمة  مجلس  أصدر 
مساء  للرملان)،  الثانية  (الغرفة 
تأييد ملخطط عمل  الئحة  األربعاء، 
الحكومة خالل جلسة علنية ترأسها 
قوجيل،  صالح  املجلس،  رئيس 
عبد  بن  أين  الحكومة  ورئيس 

الرحمن.
وصادق أعضاء املجلس عى مخطط 
األصوات  بأغلبية  الحكومة  عمل 
(85 صوت بـ”نعم” مقابل 0 صوت 

بـ”ال”).
ختام  يف  الرحمن  عبد  بن  وقال 
سوف  الرنامج  “هذا  إن  الجلسة 
الحقيقية  انطالقتها  للجزائر  يعطي 
وكل  الخرين  كل  جهود  بتظافر 
سوف  الذين  الصادقن  املواطنن 
يكونون معنا كيد واحدة يف مسعى 

فـرض واقـع جديد بالقـوة واإلجبار 
ثـّم حتميـة  السـكان.. ومـن  عـى 
املشـكلة  وتظـل  السـيايس..  الحـل 
هـي أن األطـراف جميعهـا مل تصل 
مـا  وأنـه  اإلدراك..  هـذا  إىل  بعـد 
زال لـدى البعـض أوهـاٌم باحتـال 
مـا..  عسـكري  حسـم  تحقيـق 
وترجمتـه إىل واقـع سـيايس جديد.
اليمـن  الحـال يف  واقـع  هـذا هـو 
عى سـبيل املثال.. إذ ال زال الطرف 
الحـويث يُـرص عـى مواصلـة القتال 
األوضـاع  إليـه  وصلـت  مـا  برغـم 
والغذائيـة  والصحيـة  اإلنسـانية 
كاريث..  تـرٍد  مـن  البلـد  هـذا  يف 
تسـتجب  مل  الحوثيـن  إن جاعـة 
هـذه  بعـض  مختلفـة..  ملبـادرات 
املبـادرات أطلقتهـا األمـم املتحـدة 
ومـا  اسـتوكهومل  عمليـة  (مثـل 
نتـج عنهـا مـن اتفـاق الُحَديـَدة).. 
دعـم  تحالـف  أطلقـه  وبعضهـا 
الرعيـة وآخرها يف مـارس املايض.. 
حيـث جـرى الحديـث عـن وقـف 
والدخـول  النـار  إلطـالق  شـامل 
تسـتجيب  سياسـية  محادثـات  يف 
لشـواغل كافـة األطراف.. مبـن فيها 
الحـويث نفسـه.. ولألسـف  الطـرف 
فـإن هـذا الطرف مـا زالـت تحركه 
أجنـدات غـر ينيـة.. ويتصـور أن 
الكاملـة  سـيطرته  فـرض  بإمكانـه 

عـى اليمـن كلـه بالقـوة.
ويف سـوريا.. وبعـد عـر سـنوات 
مدمـرة..  أهليـة  حـرٍب  مـن 

الضحايـا  مـن  اآلالف  ومئـات 
مـا  والنازحـن..  الالجئـن  وماليـن 
تُـراوح  السياسـية  التسـوية  زالـت 
املتواصلـة  والجهـود  مكانهـا.. 
للمبعـوث األممـي مـن أجـل عقـد 
الحكـم  تجمـع  دسـتورية،  لجنـة 
اخراقـاً  تُحـرز  ال  واملعارضـة، 
السياسـية  التسـوية  إن  واضحـاً.. 
كـا  تقتـي،  سـوريا  يف  املطلوبـة 
بـن األطـراف  نـرى، توافقـاً دوليـاً 
وإن  األزمـة..  يف  التأثـر  ذات 
بقـاء  أن  تـرى  العربيـة  الجامعـة 
سـوريا كدولة موحدة، ذات سيادة 
يُعـد  الوطنـي،  ترابهـا  كامـل  عـى 
مبـدأ أساسـياً يف أيـة تسـوية.. كـا 
ال ُيكـن، وال ينبغـي، أن تتجاهـل 
هـذه التسـوية املفرضـة تطلعـات 
أبنـاء  كافـة  وطموحـات  وآمـال 
الشـعب السـوري، سـواء املقيمـن 
داخـل الوطـن أو املشـتتن خارجه.

ويف ليبيـا.. نقـف اليـوم عيل أعتاب 
ديسـمر   24 هـو  حاسـم  تاريـخ 
االنتخابـات  عقـد  تاريـخ  القـادم.. 
البـالد..  يف  والرئاسـية  الرملانيـة 
إن الجامعـة العربيـة تُثمـن حالـة 
التـي  واإلقليمـي  الـدويل  التوافـق 
جعلـت مسـار التسـوية السياسـية 
إىل  ونتطلـع  ليبيـا..  يف  ممكنـاً 
نُشـدد  الـذي  املسـار..  اسـتكال 
عـى أنـه يعتمـد يف األسـاس عـى 
أصحـاب  أنفسـهم،  الليبيـن  إرادة 
مسـار  يلكـون  الذيـن  البلـد 

الربملان الجزائري مينح الثقة 
للحكومة الجديدة

ومصر العملية السياسـية.. ونشـر 
العمـل  ُتثلـه تجربـة  هنـا إىل مـا 
الـدويل بشـأن األزمـة الليبيـة مـن 
بـن  بّنـاء  لتعـاون  إيجـايب  منـوذج 
العربيـة  الجامعـة  أربـع:  رشكاء 
واالتحـاد االفريقي واألمـم املتحدة 
واالتحـاد األورويب.. كـا نُشـر إىل 
محوريـة عمليـة برلـن.. إننـا نؤيـد 
الوطنيـة  الوحـدة  حكومـة  عمـل 
مجلـس  نؤيـد  كـا  وجهودهـا 
ونطالـب  وجهـوده..  النـواب 
الجميـع بإعـالء املصلحـة الوطنيـة 
عـيل املصالـح الضيقـة.. ونؤكـد أن 
املسـار السـيايس البـد وأن يُرافقـه 
األوضـاع  يف  تطـور  ويُصاحبـه 
التواجـد  إنهـاء  يضمـن  األمنيـة 
العسـكري األجنبـي وخـروج كافـة 
واملرتزقـة  األجانـب  املقاتلـن 
والقـوات األجنبيـة.. باعتبـار ذلـك 
ضانـة أساسـية السـتكال املرحلة 
االنتقاليـة يف ليبيا، وأيضاً لالسـتقرار 

املنطقـة. هـذه  يف  الشـامل 
السيد الرئيس،

الزالـت القضيـة الفلسـطينية ُتثـل 
مصـدراً دامئـاً النعدام االسـتقرار يف 
السـنوات  أثبتـت  وقـد  منطقتنـا.. 
القضيـة  معالجـة  أن  املاضيـة 
مبنهـج خاطـئ أو منحـاز لـن يكون 
املزيـد  إضاعـة  سـوى  شـأنه  مـن 
الضحايـا  وسـقوط  الوقـت  مـن 
األبريـاء.. كـا كشـفت االعتداءات 
عـن  املـايض  مايـو  يف  اإلرسائيليـة 

وجـٍه قبيـح لالحتـالل مل يعـد لـه 
لقـد  املعـارص..  عاملنـا  يف  مـكان 
كشـفت هـذه االعتـداءات كذلـك 
عن وهم اسـتقرار الوضـع القائم.. 
فلـم يحدث أبداً أن اسـتقر احتالل 
االحتـالل  تحـت  سـكاٌن  قِبـل  أو 

الوضـع. ببقائهـم يف هـذا 
السياسـية  العمليـة  انطـالق  إن 
ال ُيكـن أن يظـل مرهونـاً بـإرادة 
أفـق  أن  كـا  املحتـل..  الطـرف 
أن  يكـن  ال  السياسـية  العمليـة 
يظـل مقصـوراً عى تحسـن رشوط 
االحتـالل.. إن دور مجلـس األمـن 
الصـدد..  هـذا  يف  جوهريـاً  يُعـد 
إطـالق  يكـون  أن  نفضـل  فنحـن 
العمليـة السياسـية املنشـودة بـن 
الفلسـطينين واإلرسائيليـن برعاية 
دولية.. وبدعـم من الدول األعضاء 
فمحـددات  األمـن..  مجلـس  يف 
التسـوية النهائيـة منصـوص عليهـا 
القـرار  مثـل  أمميـة..  قـراراٍت  يف 
توصـل  وأن  سـبق  الـذي   2334
باإلجـاع  األمـن  مجلـس  إليـه 
يُطالـب  والـذي   ..2016 عـام  يف 
إرسائيـل بالوقف الفوري لألنشـطة 
االسـتيطانية يف األرايض املُحتلة، مبا 
يف ذلـك يف القـدس الرقيـة.. لقـد 
آن أوان االنتقـال مـن منهـج إدارة 
هـذا الـرصاع إىل منهـج العمل عى 
حلـه.. فالبديـل عـن تسـوية تقوم 
عـى حـل الدولتـن هـو اسـتمرار 
دولـة  أي  حاليـاً..  القائـم  الوضـع 
مـن  نظـام  عـى  تقـوم  واحـدة 
التمييـز العنرصي الفاضح واملُشـن 
وضـٌع  إنـه  البـر..  ماليـن  ضـد 
يسـتحيل الدفـاع عنـه سياسـياً أو 

أخالقيـاً.
السيدات والسادة

الجامعـة  موقـف  إىل  أخـراً  أشـر 
العربيـة مـن املفاوضـات املفرضة 
برنامجهـا  حـول  إيـران  مـع 

أن  عـى  نُشـدد  إننـا  النـووي.. 
هـذه  حيـال  العربيـة  الشـواغل 
تتعلـق  والتـي  الهامـة،  املسـألة 
بأمـن املنطقـة واسـتقرارها، البد أن 
تؤخـذ يف االعتبـار.. وعى رأس هذه 
بسياسـات  يتعلـق  مـا  الشـواغل 
وتدخالتهـا  اإلقليـم  يف  إيـران 
املختلفـة يف مناطـق األزمـات عـى 
وإطالـة  تأجيجهـا  يف  أسـهم  نحـو 
إيـران  برنامـج  وأيضـاً  أمدهـا.. 
واملخالـف  الباليسـتية  للصواريـخ 
لقـرار مجلـس األمـن الـدويل رقـم 
2331 (لعـام 2016).. والـذي ُيثـل 
تهديـداً خطراً عى األمـن اإلقليمي 

العربيـة. النظـر  وجهـة  مـن 
.…

أن  ينبغـي  ال  املنطقـة  أزمـات  إن 
تكـون دافعـاً لليأس مـن أوضاعها.. 
أجـل  أكـر مـن  لعمـل  بـل حافـزاً 
معالجـة هـذه األزمـات بـروح مـن 
اإلقليميـة  املنظـات  بـن  الراكـة 

األمميـة.. واملنظمـة 
أمثـن  فإننـي  السـياق،  هـذا  ويف 
عمـل املبعوثـن األمميـن إىل بلدان 
ونحـن  منطقتنـا..  يف  األزمـات 
الراكـة  اسـتمرار  عـيل  حريصـون 
أعتـره  الـذي  معهـم..  والتنسـيق 
ركيـزة مهمـة ال غنى عنهـا من أجل 
العمـل عـى إيجـاِد حلـوٍل لألزمات 
القامئـة ومعالجـة آثارهـا املختلفـة.

كلمــة األمني العام لجامعة الدول العربية يف جلسة الحوار التفاعلي 
– غري الرسمي بني أعضاء مجلس األمن وجامعة الدول العربية

بناء الجزائر الجديدة”.
من  ابتداء  نعمل  “سوف  وأضاف: 
ولكن  الحقيقة  يف  بدأنا  وقد  اليوم 
سنزداد مثابرة وجهدا يف تطبيق هذا 
الرنامج من أجل إخراج الجزائر من 
الوضع االقتصادي الحايل واالنطالق 
املنشود  االقتصادي  اإلنعاش  يف  بها 
الذايت،  االكتفاء  لها  سيحقق  الذي 
واألمن الصحي، الغذايئ، واالستقالل 

االقتصادي”.
أسالفنا  حقق  “كا  قائال:  وختم 
تعمل  سوف  السيايس،  االستقالل 
تحقيق  عى  الحكومة  هذه 
املنشود  االقتصادي  االستقالل 
عى  واحد  كرجل  جميعا  وسنعمل 
الجمهورية  رئيس  التزامات  تحقيق 

عبد املجيد تبون”.

كتب  هناء السيد

مـن جهتـه أكـد الشـيخ صبـاح خالد 
الكويـت  دعـم  الصبـاح  الحمـد 
الجديـدة  التنفيذيـة  للسـلطات 
متمثلة يف املجلس الرئايس، وحكومة 
الوحـدة الوطنيـة، ووقوفهـا بجانـب 
الشـعب الليبـي، يف هـذه املرحلـة، 
معـراً عـن أملـه يف الوصـول بالبـالد 
االنتخابـات  بإجـراء  األمـان،  بـر  إىل 
عـن  معربـاً  موعدهـا،  يف  القادمـة 
واحـد،  كفريـق  للعمـل  اسـتعداده 
لتقديـم كل الدعـم لليبيـا، وتسـخر 
اإلمكانيـات، لصالـح القضيـة الليبية، 
مـن أجـل تذليـل الصعـاب وتفعيـل 
االتفاقيـات الخاصـة بامللـف الليبي.
دعـوة  الـوزراء،  رئيـس  جـدد  كـا 
أمـر دولـة الكويت، لرئيـس املجلس 
الكويـت  دولـة  لزيـارة  الرئـايس، 
األخويـة  العالقـات  عـى  للتأكيـد 
الشـقيقن،  البلديـن  بـن  املتميـزة 
املشـركة، وأوجـه  القضايـا  ولبحـث 

البلديـن. بـن  املختلفـة  التعـاون 

تتمه ص  1
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وحاول تفهم 

مصر تالتين

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

كلمةالعدد

 حاول تفهم 
ــســرح الــعــمــلــيــات((  ))تــجــهــيــز م

من  سلسله  ــط  االوس الــرشق  منطقه  تشهد 
مقدمه  تكون  قد  االستقرار  عــدم  ــوادث  ح
عن  يفصح  مل  االفق  ولكن  ومهم  كبري  لحدث 
االن  يف ظل حدث هام هو  يش واضح حتي 
سيطرة طالبان عيل الحكم يف افغانستان االمر 
الذي يشجع بقايا القاعده يف منطقتنا  بالتحرك  
من  ايام  ….فبعد  االن  اليمن  يف  حدث  كام 
وإغالق  السودان   رشق  االحتجاجي  التحرك 
داخل  ايل  املوصله  الربيه  الطرق  املواين وقطع 
الثالثاء  فـجـر  الـسودانيون  استفاق   ، البالد  
انقالبيه  محاوله  افشال  عن  االعــالن  عيل   ،
االتهامات  وجهت   االنتقالية    السلطه  عيل 
بالوقوف خلفها ايل فلول الرئيس املخلوع عمر 
مجرد  تكون  أن  من  مخاوف  ووسط  البشري، 
التوتر   ليزيد  تستمر.  قـد  تحركات  مـن  فصل 
بحاله  والتنبؤ  االنتقالليه  املرحله  مصري  بشأن 
من عدم االستقرار يف السودان التي تتضاعف 
التي  املحاوله  . هذه  يوم  بعد  يوما  هشاشتها 
والتي  االخريه  التطورات  بعد  متوقعه  كانت 
محاولة  سـيـاق  فـي  الـقـوى  بعض  وضعتها 
وإفشال  ونتائجها  الـثـورة  عىل  االنـقـضـاض 
التطور  هــذا  جــدد  كام  االنتقالية،  املرحلة 
املسلحه  القوات  و»تطهري«  لهيكلة  الدعوات 
من فلول النظام املخلوع ……. يايت هذا االمر 
مع   اخر   ملف  يف  مفاجئ  نحو  وعيل  متزامنا 
اعالن مجلس النواب الليبي  يوم الثالثاء، سحب 
الدبيبة، وسط  الحميد  عبد  من حكومة  الثقة 
الجلسة وأعداد  بقانونية  برملاين واسع  تشكيك 
 املصوتني فضالً عن رشعية املجلس بسحب الثقة 
ومع رفض املجلس االعيل للدوله سحب الثقه 
امام  مختلفه  سيناريوهات  تربز  الحكومه  من 
مبهمه   اساسا  شكلت  التي   ، الحكومه  هذه 
انتقاليه وترصيف االعامل ،ويسعى كل معسكر 
الحكومه  هذه  نفوذ  من   الحد  إىل  ليبيا  يف 
جديد  من  الليبي  امللف  بفتح  منذرا   وقوتها 
والدعم  باالستقرار  الدوليه  الدعوات  ظل  يف 
للحكومه االنتقالية  يف ظل مناخ عام من عدم 
الثقه بني الفرقاء الليبيون ………. ويايت ذلك 
اإلجراءات  يلف  الذي  الغموض  ظل  يف  ايضا 
الرئاسيه يف تونس للرئيس قيس بن سعيد ويف 
منظومة  مصري  بشأن   الجدل  حسم  له  كلمه 
مشددا  يوليو  من  والعرشين  الخامس  ماقبل 
التامه معها واالعالن عن احكام  عيل القطيعه 
متهيدا الجراء  انتخايب جديد  انتقاليه ومرشوع 
انتخابات مبكرة مشددا عيل متسكه باالجراءات 
االستثنائيه التي افضت ايل تجميد الربملان ورفع 
الحصانه عن النواب  . وقال  ان هذه التدابري 
احكاما  وضع  تم  وقد  ستتواصل  االستثنائيه  
تستجيب  حكومه  رئيس  تكليف  و  انتقاليه 
مرشوع  وضع  سيتم  كام  التونسيني   الراده 
الروري  من  كان   ” وأضـــاف  جديد  انتخايب 
اللجوء ايل الفصل 80 من الدستور وصواريخنا 
اشاره  وتكفي  اطالقها  منصات  عيل  القانونيه 
قاصدا   « اعامقهم  اعامق  ايل  لتصلهم  واحده 
راشد  تونس  يف  وزعيمهم  ــوان   االخـ بقايا 
. املنحل  للربملان  عــوده  ال  مصيفا   الغنويش 

ظل  يف  اخــر  ملف  ويف  وايضا   .…………
واالعالن  اثيوبيا  يف  االستقرار  عدم  استمرار 
عن تاجيل استكامل االنتخابات هناك السباب 
أمنيه وسياسيه ولوجستيه كام اعلنت الحكومه  
مره  الول  بايدن  االمرييك  الرئيس  ــوه  ودع
اثيوبيا  يف  تحدث  التي  االنتهاكات  ادانه  ايل 
ازمة  عيل  معلقا  السييس  للرئيس  والترصيح 
اثيوبيا اختارت املنهج االحادي  النهضه ))  سد 
و فرض االمر الواقع والتعنت يف امر ازمه سد 
النيل رشيان   (( ذلك  بعد  ومضيفا   )) النهضه 
الواقع  االمر  فرض  وسياسة  مرص  ايل  الوجود 
واستقرار  المــن  واســع  بتهديد  تنذر  باتت 
مثل  االجراءات  من  وغريها   .…… املنطقه(( 
باالعالن  السوري  امللف  تربيد  تركيا  محاولة 
جديده  اعــوام  لعرشة  االستمرار  الميكن  انه 
 .… حل  ايجاد  من  والبد  امللف  هذا  لحسم 
وغريها  املنطقه  شهدتها  التي  االحــداث  تلك 
وغريها  من االمور التي ال تخفي عن عني اي 
مراقب سيايس ومتابع للتطورات متهد الطريق 
وتجهز مرسح العمليات لحدث جلل  فهل بتنا 
ازمه جديده تنشأ فويض ))خالقه((   انتظار  يف 
((عيل  هدامه   (( او  االمريكيه   الطريقه  عيل 
من  الكثري  تربيد  او  الغالق  العربيه  الطريقه 

امللفات الساخنه يف املنطقه ….. رمبا !!!!!!

تابعه: محمد جمال

أكد مركز املعلومات ودعم اتخاذ 
ــوزراء،  ال ملجلس  التابع  القرار 
للتأمني  العامة  الهيئة  نجاح 
الصحي الشامل يف تحقيق زيادة 
بلغت  منو  بنسبة  إيراداتها،  يف 
 –  2020 املايل  العام  خالل   %36

.2021
الذي  األنفوجرافيك  ذلك يف  جاء 
“توسع  بعنوان  املــركــز  ــرشه  ن
التأمني  منظومة  يف  تدريجي 

الصحي الشامل باملحافظات”.
اشرتاكات  قيمة  أن  إىل  ــار  وأش
التأمني  مبنظومة  القادرين  غري 
تتحملها  والتي  الشامل  الصحي 
وصلت  للدولة  العامة  الخزانة 
إىل حوايل 40 مليون جنيه خالل 
 ،2021  –  2020 ــايل  امل الــعــام 
 2850 من  أكرث  إتاحة  متت  كام 
حتى  باملنظومة  طبية  خدمة 
التحاليل،  األشعة،  وتشمل  اآلن، 

الــتــدخــل الــجــراحــي، األدويـــة 
املعتمدة عامليًّا، وخدمات أخرى، 
قامئة  تحديث  إىل  بــاإلضــافــة 
أسعار الخدمات الصحية، ووضع 
الهيئة  بني  للتعاقد  مرنة،  قوائم 
القطاعني  من  الخدمة  ومقدمي 

الحكومي والخاص.
إطار  يــأيت يف  ذلــك  أن  ــح  وأوض
تطبيق  يف  للتوسع  الدولة  توجه 
الشامل  الصحي  التأمني  منظومة 
الفئات  مختلف  إىل  والوصول 
أنحاء  جميع  يف  املجتمعية، 
املادي  العبء  لرفع  الجمهورية؛ 
حياة  وضامن  عنهم،  واملعنوي 
املجتمع  ألبناء  وصحية  كرمية 

املرصي.
الذي  األنفوجرافيك  جاء ذلك يف 
“توسع  بعنوان  املــركــز  ــرشه  ن
التأمني  منظومة  يف  تدريجي 

الصحي الشامل باملحافظات”.

الوزراء: 36% زيادة يف إيرادات هيئة التأمني 
الصحي الشامل خالل 2020 – 2021

الوزراء: 36% زيادة يف إيرادات هيئة التأمني 
الصحي الشامل خالل 2020 – 2021

عضو األزهر العاملي للفتوى اإللكرتونية: اإلسالم حث 
على الزواج لبناء أسرة سليمة قائمة على السكن واملودة

التعليم: قرار عدم طباعة كتب ورقية 
للثانوى منتهى.. واملناهج متاحة رقميا

انا لله وانا اليه راجعون
بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعايل وقدره..

تعاىل  الله  بإذن  له  املغفور  ننعي  واأليس  الحزن  وببالغ 
العاطي نيل… والعاملون يف مرص  االستاذ محمود عبد 
قطامش  صالح  محمود  االداره  مجلس  ورئيس  تالتن 
واالحباب  لألهل  واملواساة  العزاء  بخالص  يتقدمون 

جميعاً وللفقيد الرحمه واملغفره
من  االعى  الفردوس  أسكنه  و  ارحمه  و  له  اغفر  اللهم 
الجنه وموتانا ومويت املسلمن أجمعن يا رب العاملن…

والجنازه اليوم بعد صالة الظهر
كفر الرعة الجديد – رشبن

اللهم اغفر له وارحمه
وانا لله وانا اليه راجعون

انا لله وانا اليه راجعون
وااليس  الحزن  وببالغ  وقدره  الله  بقضاء  مؤمنه  بقلوب 
ننعي املغفور له بامر الله تعايل الحاج وليد سعد الفيصل 
حيث تويف يوم الثالثاء 14/9/2021 واملرحوم والد االستاذ 
سامر وليد الفيصل املحامي واالستاذ حسام وليد الفيصل 
مدير الخدمات الخاصة يف بنك ساب والسيده سمر وليد 
الفيصل ، زوجة املهندس منر الحبيش . وقريب ونسبب 
والــدول  ومرص  السعوديه  العربيه  باململكه  عائالت 
مجلس  ورئيس  تالتن  مرص  يف  والعاملون   .. العربيه 
العزاء  بخالص  يتقدمون  قطامش  محمود صالح  االداره 
واملواساة الرسة الفقيد له الرحمة ولكم من بعده الصر 

والسلوان .
انا لله وانا اليه راجعون

االستاذ محمود عبد 
العاطي نيل يف ذمة اهلل

الحاج وليد سعد الفيصل 
يف ذمة اهلل

قال الشيخ هشام املرصفي، عضو مركز 
األزهر العاملي للفتوى اإللكرونية، إن

الزواج يف اإلسالم فلسفة تجمع  فلسفة 
مع  تتصادم  وال  والسمو،  الواقع  بن 
الفطرة البرية، مؤكدا أن اإلسالم رغب 
بناء  املسلمة  األرسة  لبناء  الزواج  ىف 
صحيحا قامئا عى السكن واملودة ورعاية 

الحقوق والواجبات.
وأوضح الشيخ املرصفي، خالل محارضة 
ضمن  وأحكامه”،  “الزواج  بعنوان  له 
الزواج،  عى  املقبالت  تأهيل  برنامج 
مبحافظة بورسعيد، واملقام بالتنسيق بن 
مركز األزهر العاملي للفتوى اإللكرونية 
ُحكم  أن  والرياضة،  الشباب  ووزارة 
الشخص  حال  باخِتالف  يختلف  الزواج 
واستعداده  واملاليَّة  الجسانية  وقُدرته 
واجبا،  يكون  فتارًة  مسؤوليته،  ل  لتحمُّ
وتارًة يكوُن مستحبا، وتارًة يكون حراًما، 
وتارًة يكون مكروًها، وتارًة يكون ُمباًحا.
واجباً  يكون  الزواج  أن  املرصفي  ولفت 
الُوقوع  نفِسه  عى  يخاُف  َمن  حقِّ  يف 
يلزمه  ألنَّه  النكاح؛  ترك  إْن  محظوٍر  يف 
الحرام،  عن  وصونها  نفِسه،  إعفاف 
الشهوٍة  ُوجود  حال  مستحبا يف  ويكون 
الزنا،  يف  الوقوع  من  الخوف  عدم  مع 
وقد يكوُن الزواج مكروًها ملن ظن أنه 
عليها  أويفوت  املرأة  بحقوق  سيخل 
أما  النِّكاح،  أغراض  من  صحيًحا  َغرًضا 

أكـد الدكتـور طـارق شـوقي وزيـر 
الربيـة والتعليـم والتعليـم الفنـي، 
الكتـب  طباعـة  عـدم  قـرار  أن 
املدرسـية الورقية للمرحلة الثانوية 

منتهـي .
وقـال وزيـر الربيـة والتعليـم: إن 
التحول الرقمـي يف املرحلة الثانوية 
قـرار دولة تـم تطبيقه منـذ 2018، 
وتكبـدت الدولـة تكاليـف باهئظة 
لـراء ماليـن من اجهـزة التابلت ، 
باالضافـة لتكاليـف إنتـاج وترجمة 
الهائـل  الرقمـي  املحتـوى  واعـداد 
املحطـات  وكذلـك  املمتـاز  و 

والرقميـة. التليفزيونيـة 

والتعليـم  الربيـة  وزيـر  وأضـاف 
ىف ترصيحـات لـه اليـوم األربعـاء:  
متاحـة  الثانويـة  املرحلـة  كتـب 
التعلـم  ملصـادر  باإلضافـة  رقميـا، 
مرحلـة  لطـالب  املتاحـة  األخـرى 
خـالل  مـن  العامـة  الثانويـة 
التابلـت ، وبالتـايل ال داعـي لراء 
املكتبـات  مـن  ورقيـة  كتـب  أي 

االطـالق. عـى 
والتعليـم  الربيـة  وزيـر  وكشـف 
عـن أن امتحانـات الثانويـة العامة 
إلكرونيـة  تكـون  سـوف  املقبلـة، 
كتـب  أي  بدخـول  نسـمح  ولـن 

اللجـان. يف  ورقيـة 

أيقن  من  عى  فيكون  املحرم  الزواج 
أن  يستطيع  ولن  زوجته  سيظلم  أنه 
يقوم بواجباته كزوج، كاإلنفاق وتحمل 

املسؤولية.
فعاليات  االثنن  أمس  أول  وانطلقت 
واملجتمعية  األرسية  التوعية  برنامج 
باملدينة  الزواج”  “تأهيل املقبالت عى 
أساتذة  بحضور  سعيد،  ببور  الشبابية 
األزهر  ومركز  األزهر  جامعة  وعلاء 
لتأهيل  اإللكرونية،  للفتوى  العاملي 
املقبالت  فتاة من  ما يقرب من مائتي 
عى الزواج عى أفضل أساليب الحفاظ 
إطار  يف  وذلك  وتاسكها،  األرسة  عى 
التنسيق والتعاون بن األزهر الريف 

ووزارة الشباب والرياضة.
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حسين الطنجير 

يف  الثقايف  سيناء  شال  صالون  انعقاد 
جلسته الثانيه األحد 9/19 باملرسح الكبر 
السيده  برعايه  بالعريش  الثقافه  مبديريه 
وزيره الثقافه د.ايناس عبد الدايم. والسيد 
/محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شال 

سيناء
وبحضور السيد /محمد نبيل رئيس قطاع 
 / والسيد  سيناء  و  القناه  ملنطقه  الثقافه 
ارشف املرحاين مدير عام الثقافه بشال 

سيناء
ومدير عام ثقافه األساعيليه ومدير عام 
ثقافه السويس ولفيف من قيادات وزاره 

الثقافه
سلسله  من  واحده  الصالون  ناقش  وقد 
الوعي  بناء  يف  ــا  ودوره الثقافه  قضايا 
وكانت الحلسه تحت عنوان (األعالم وبناء 

صالون شمال سيناء الثقايف يعقد جلسته الثانية 
باملسرح الكبري بالعريش

الوعي )
ضيوف  مع  النقاش  محاور  تعددت  وقد 
الكبر  الصحفي  تحدث  حيث  الصالون 
بجريده اكتوبر د. محمد امن عن األعالم 
الوطني ودوره يف بناء الوعي وكيف يؤدي 

هذا الدور ومدي تأثره عيل املواطن
كا تحدث الكاتب الصحفي بروزاليوسف 
األعالم  دور  عن  العيش  ابو  رشيف  ا. 
بهذا  يقوم  وكيف  املستدامة  التنمية  يف 
وسائل  تتعامل  وكيف  للمواطن  التحفيز 
األعالم املرصية لتسويق االنجازات الكبرة 

التي تحققت
عبدالله  املتميز  األعالمي  حديث  وكان 
يرسي من الثقافيه املرصيه وقطاع األخبار 
يواجهها  انسانيه  وتحديات  خواطر  حول 

األعالم ومثال ذلك تحدي وباء كورونا
كا اختتم الصحفي الكبر ا. رشيف عارف 

وتحديات  الدويل  األعالم  حول  الحديث 
بعرض  املرصي  للمواطن  الجمعي  الوعي 

مصور حاز اعجاب الحارضين
بتوجيه  الصالون  أعــال  اختتمت  وقد 
أعضاء  من  للضيوف  والتقدير  الشكر 
الجلسه  بحضورهم  رشفوا  الذين  املنتدى 

الثانيه للصالون الثقايف
الثقافه  قطاع  رئيس  السيد  طالبت  وقد 
اقامه  يتم  أن  سيناء  و  القناه  ملنطقه 
األقليم  محافظات  مختلف  مع  الصالون 
تشمل  أن  عيل  املديريات  بن  بالتبادل 

فعاليات الصالون كافه انشطه الثقافه
ويف نهايه الجلسه ارسل الحارضون برقيه 
الفتاح  عبد  القائد/  الرئيس  للسيد  تأيد 

السييس قائد مسره التنميه
حفظ الله مرص

أدار الحوار ا. سعيد العيسوي

أدار الحوار ا. سعيد العيسوي

يف  للمشاركة  السييس  الرئيس  وصول 
جنازة املشر طنطاوي

تقدم الرئيس عبدالفتاح السييس جنازة 
رئيس  طنطاوي،  حسن  املشر  جنازة 
املجلس األعى للقوات املسلحة سابقا، 
بالقاهرة  طنطاوي  املشر  مسجد  يف 

الجديدة.

وسيتم دفن املشر طنطاوي يف ساحة 
املسجد.

وتقدم الرئيس بواجب العزاء إىل أرسة 
الفقيد الراحل.

الدولة  رجال  كبار  الجنازة  يف  شارك 
والقوات املسلحة والوزراء واملسئولون 

والسفراء، وعدد كبر من املواطنن.

قذيفة   21 إطــالق  الجنازة  وشهدت 
الذي  الراحل،  للمشر  تحية  مدفعية 
سجى جثانه عى عربة مدفع تجرها 

الخيول.
وسيتم دفن املشر طنطاوي يف ساحة 

املسجد.

الرئيس السيسي يقدم العزاء ألسرة املشري 
طنطاوي ويتقدم الجنازة

وزارة  وكيل  محمود  يارس  الدكتور  كرم 
املدارس   ، بالقليوبية  والتعليم  الربية 
دورى  مسابقة  ىف  الفائزين  والطالب 
مستوى  عــيل  التنفيذية  املــكــاتــب 

املحافظة
بحضور الدكتور /محمد الفيومي رئيس 
مجلس األمناء بالقليوبية وعضو مجلس 

النواب

ضمن مبادرة حياة كرية التي أطلقها 
السيد رئيس الجمهورية، ينفذ املجلس 
القومي للسكان مبحافظة شال سيناء 
الزواج  لتوثيق  جديدة  حملة  اليوم،   ،
يف  القيد  سواقط  واستخراج  القبيل 
تحت  سيناء،  بوسط  الحسنة  مدينة 
رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل 

شوشة محافظ شال سيناء .
املجلس  فرع  مقرر  سامل  نوال  قالت 
إن  سيناء،  بشال  للسكان  القومي 
مركز  نطاق  يف  انطلقت  الحملة 
وتستهدف   ، سيناء  بوسط  الحسنة 
الزواج غر  عقود  15 من  توثيق عدد 
 50 واستخراج  لألهايل،  رسميا  املوثقة 
يف  مسجلن  الغر  لألطفال  قيد  ساقط 

السجالت الرسمية للدولة.
الحملة  أن  إىل  الفرع  مقرر  وأشارت 
القومي  املجلس  جهود  بتضافر  تنفذ 
الحسنة  مدينة  ومجلس  للسكان 
سيناء  شال  محافظة  عام  ــوان  ودي
ومديرية  سيناء  شال  أمن  ومديرية 
املدنية  األحـــوال  ومصلحة  الصحة 
يتم  وخاللها   ، القبائل  ومشايخ 
األوراق  استخراج  يف  األرس  مساعدة 

حملة لتوثيق الزواج القبيل واستخراج 

سواقط القيد مبركز الحسنة بوسط سيناء

“تعليم القليوبية” يكرم املدارس والطالب الفائزين 
فى مسابقة دورى املكاتب التنفيذية.

الربية  ــام  ع موجه  ــرىس  م ومحمد 
االجتاعية.

االتــحــادات  مسئول  السيد  ومرفت 
الطالبية .

أساء  مدرسة  الوزارة  وكيل  كرم  حيث 
بإدارة رشق شرا  بكر ع.بنات  أيب  بنت 
املركز  عيل  لحصولها  التعليمية  الخيمة 
باملرحلة  املحافظة  مستوى  عيل  األول 

االعدادية.
**مدرسة الشهيد أحمد حيدر الرسمية 
باملرحلة  القناطر  شبن  بــادارة  لغات 
الثانوية وحصولها عيل املركز األول عيل 

مستوى املحافظة.

دور  عى  محمود  يارس  الدكتور  وأكد 
القيم  غــرس  يف  التنفيذية  املكاتب 
واملبادئ ىف نفوس الطالب، مشرا إىل أن 
تعليم القليوبية قد حقق إنجازات كثرة 
رغم  العام  هذا  األنشطة  مختلف  ىف 
الظروف االستثنائية التى تر بها البالد .

الرنامج  أهداف  أن  إيل  سيادته  وأشار 
بقيم  التنفيذى  املكتب  أعضاء  توعية 
برامج  تفعيل  طريق  عن  الديقراطية، 
تنمية  عن  فضاًل  اللجان،  ومروعات 
نفوس  ىف  للوطن  واالنتاء  الوالء  روح 
الطالب، من خالل املشاركة املجتمعية، 
أنشطة  وتفعيل  املجتمع،  وخدمة 
االتحادات الطالبية املتنوعة، كا يساعد 
وتوظيف  فهم  عى  الطالب  الرنامج 
الطالبية  االتحادات  ومبادئ  أهــداف 
الطالب عى كيفية  باإلضافة إىل تعرف 
مجتمعية  مدرسية  مــبــادرات  تنفيذ 
واملؤسسة  الطالب  عى  بالنفع  تعود 

التعليمية، واملجتمع املحيط بها.
وأشار سيادته خالل التكريم إىل أن هذا 
تنفيذ  وسيتم  األنشطة  عام  هو  العام 
ــراءات  واإلج الضوابط  وفق  األنشطة 
أبنائنا  صحة  عى  حفاظا  االحــرازيــة 

الطالب.

القليوبية : محمد فايز

من  يخصها  ما  كل  وإنهاء  وتوثيقها 
إجراءات مجانا.

عفش،  أسامه  اللواء  أكد  جانبه  من 
بوسط  الحسنة  ومدينة  مركز  رئيس 
سيناء، أن الحملة تأيت يف اطار مبادرة 
حياة كرية، والتي أطلقها السيد رئيس 

تحسن  ايل  تهدف  إذ  الجمهورية، 
مدينة  ملواطني  السكانية  الخصائص 
التابعة  والتجمعات  والقري  الحسنة 

لها.
وأشار رئيس املدينة ان الحملة مستمرة 
بتوجيهات ودعم  الخميس،  حتي غدا 
الفضيل  عبد  محمد  دكتور  اللواء  من 

شوشة محافظ شال سيناء.

فيصل ابو هاشم شمال سيناء

سامح  الخارجية  وزير  عقد 
جلسة  األربعاء،  اليوم  شكري، 
األمرييك  نظره  مع  مباحثات 
أنتوين بلينكن، وذلك عى هامش 
لألمم  العامة  الجمعية  أعال 

املتحدة املنعقدة يف نيويورك.
حافظ  احمد  السفر  وقال 
وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث 
الخارجية- يف تدوينة عر حسابه 
االجتاعي  التواصل  موقع  عى 
العالقات  إطار  “يف  توير- 
مرص  تجمع  التي  اإلسراتيجية 
وزير  املتحدة..  والواليات 
الخارجية  سامح شكري  يلتقي 
بلينكن،  أنتوين  األمرييك  نظره 
للتباحث حول العالقات الثنائية، 
والدولية  اإلقليمية  القضايا  وكذا 

مباحثات مرصية – أمريكية عىل مستوى وزيري 
الخارجية بنيويورك

الحكومة توافق عىل إصدار عملة تذكارية 
مبناسبة اليوبيل املايس ملجلس الدولة

التي تثل أولوية للبلديّن”.
حافظ  احمد  السفر  وقال 
وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث 
عر  تدوينة  يف  الخارجية- 
التواصل  موقع  عى  حسابه 
إطار  “يف  توير-  االجتاعي 
التي  اإلسراتيجية  العالقات 

ــى  ــوزراء عـ ــس الـ ــق مجلـ وافـ

رئيـــس  املستشـــار  طلـــب 

ـــة  ـــدار عمل ـــة، إص ـــس الدول مجل

متداولـــة فئـــة الجنيـــه الواحـــد، 

وســـك 7000 قطعـــة مـــن العملـــة 

التذكاريـــة، مصنوعـــة مـــن الفضـــة 

فئـــة املائـــة جنيـــه، مبناســـبة 

ملجلـــس  املـــايس  اليوبيـــل 

ـــدار  ـــم اإلص ـــى أن يت ـــة، ع الدول

بعـــد موافقـــة البنـــك املركـــزى.

تجمع مرص والواليات املتحدة.. 
 وزير الخارجية  سامح شكري 
أنتوين  األمرييك  نظره  يلتقي 
بلينكن، للتباحث حول العالقات 
اإلقليمية  القضايا  وكذا  الثنائية، 
أولوية  تثل  التي  والدولية 

للبلديّن”.
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وزير  املال  طارق  املهندس  رأس 
عر  املعدنية  والـــروة  الــبــرول 
أعال  كونفرانس  الفيديو  تقنية 
العامة  للركة  العامة  الجمعية 
للبرول العتاد نتائج أعال العام 
املاىل 2021/2020، حيث أكد املال 
عى استمرار تقديم الدعم الكامل 
للتوسع  للبرول  العامة  للركة 
امتياز  ومناطق  عملها  نطاق  يف 
معدالت  زيادة  الستدامة  جديدة 
اإلنتاج باعتبارها الركة اململوكة 
تحقيق  استطاعت  التي  للدولة 
يف  مسبوقة  وغر  قياسية  أرقــام 
السنوات  خالل  اإلنتاج  معدالت 
األخرة ، ويبلغ إنتاجها الحاىل 74 
ويعد  يومياً  مكافئ  برميل  ألف 
الركة  إلنتاج  جديد  قياىس  رقم 
وذلك منذ تاريخ إنشاء الركة يف 

عام 1957 .
للعاملن  الشكر  ــال  امل ووجـــه 
بالركة عى ما تحقق من نتائج 
العام  خالل  متميز  وأداء  أعال 
عمليات  يف  باالستمرار  وطالب   ،
أنشطة  يف  والتحديث  التطوير 
باستخدام  واالستكشاف  الحفر 
الحديثة  والتكنولوجيا  التقنيات 

74 ألف برميل مكافئ يوميًا.. رقم قياسى 
جديد إلنتاج الشركة العامة للبرتول

ــادة  وزي االستكشاف  مجال  يف 
إنتاجية اآلبار ، كا أشاد بالتطور 
يــحــدث يف مــروعــات  ــذى  الـ
بالتعاون  البيئى  للتوافق  الركة 
البيئة  والتنسيق مع جهاز شئون 
، وكذا االلتزام بتطبيق اشراطات 
املهنية  والصحة  السالمة  أنظمة 
العاملن  سالمة  عى  للحفاظ 

واملعدات واملنشآت.
املهندس  استعرض  جانبه  ومن 
الركة  رئيس  الصادق  عبد  نبيل 
التى  النتائج  أهم  للبرول  العامة 
تم  أنــه  أوضــح  حيث  تحققت، 
برولية  اكتشافات   7 تحقيق 
وبلغ  امتيازها،  مبناطق  جديدة 
إجايل املعدالت االختبارية حواىل 
زيت مكافئ،  5300 برميل يومياً 
حفر  من  االنتهاء  تم  أنه  وأوضح 
مناطق  مبختلف  جديدة  برئاً   78

االمتياز.
وأشار إىل أهم املروعات املنفذة 
أنه تم  ، ومنها  تنفيذها  والجارى 
تسهيالت  إنــشــاء  مــن  االنتهاء 
حقى  لوضع  لوضع  مبكرة  إنتاج 
-HH و  الحمد  رشق  “جنوب 
مبعدالت  ــاج  ــت اإلن عــى   2/33

برميل   4700 حواىل  بلغت  أولية 
يومياً كا تم االنتهاء من تشغيل 
الغازات  الستغالل  الغاز  خط 
شال  بحار  حقل  من  املنتجة 
الرقية  الصحراء  بحقول  غرب 
تطوير  من  لالنتهاء  باإلضافة   ،
مبيناء  الحريق  مكافحة  منظومة 
جارى  أن  وأضــاف   ، سدر  رأس 
شحن  خط  إنشاء  من  االنتهاء 
سنان  تجميع  محطة  من  الزيت 
بالصحراء  الحمراء  ميناء  إىل 
تطوير  إىل  باإلضافة  الغربية 
مبحطة  البرولية  التسهيالت 
جارى  أنــه  كا   ، سنان  تجميع 
الكهربائية  التغذية  من  االنتهاء 
عامر  بحقى  البحرية  لألرصفة 
الحمد  محطة  وتطوير  4و6 
متكاملة  معالجة  محطة  لتصبح 
لربط  بحرية  خطوط  وإنــشــاء 
البحرية  األرصفة  من  مجموعة 
لتسهيل عمليات التشغيل وتقييم 
اآلبار ، كا أوضح أن التزام الركة 
االنفاق  ترشيد  اجراءات  بتطبيق 
5ر65  قدره  وفر  لتحقيق  أدت 

مليون دوالر.

الدويل،  التعاون  وزارة  الدكتورة  أطلقت 
مع  الوطنية  املشاورات  البيئة،  ووزارة 
اإلطار  بشأن  الدويل،  البنك  مجموعة 
املناخ  املناخي وإعداد تقرير  للعمل  العام 
والتنمية الخاص مبرص، وذلك مبشاركة وزير 
القصر،  السيد  األرايض،  الزراعة واستصالح 
إلدارة  اإلقليمية  املديرة  سليان،  وآيات 
األوسط  الرق  مبنطقة  املستدامة  التنمية 
الدويل،  البنك  مبجموعة  أفريقيا  وشال 
ومارينا ويس، املديرة القطرية ملرص واليمن 

وجيبويت بالبنك الدويل.
من  العديد  ممثلوا  االجتاع  يف  وشارك 
الوزارات والجهات املعنية من بينها التجارة 
والصناعة والنقل والبرول والروة املعدنية 
والري والتنمية املحلية والتخطيط والتنمية 
والصحة  واإلسكان  والزراعة  االقتصادية 
الزراعية  البحوث  وومركز  والكهرباء 
والركة القابضة للغازات الطبيعية، وغرها 

من الجهات الوطنية.
وأكدت وزارة التعاون الدويل، أن مجموعة 
التنمية  رشكاء  من  تعد  الدويل  البنك 
العربية،  مرص  لجمهورية  االسراتيجين 
التي  الحالية  املشاورات  أن  إىل  مشرة 
تشرك فيها الوزارات املعنية واألطراف ذات 
األولويات  عى  الوقوف  تستهدف  الصلة 
الحكومية فيا يتعلق بإعداد تقرير املناخ 
يستهدف  والذي  مبرص،  الخاص  والتنمية 
لتقييم  الوطنية  اآلليات  عى  الوقوف 
الكيل  االقتصاد  عى  املناخ  تغر  تأثرات 
معه،  للتكيف  املتخذة  الخطوات  ورصد 
الجهود  هذه  تقييم  من  الدولة  يكن  مبا 

ومتابعتها بالتعاون مع البنك الدويل.

وأوضحت وزارة التعاون الدويل، أن التشاور 
بن كافة الجهات رضوري إلعداد مثل هذه 
التقارير السيا وأن التغرات املناخية تلقي 
التنمية،  قطاعات  مختلف  عى  بظاللها 
التي تعد األقل مساهمة يف  الزراعة  خاصة 
املناخية،  بالتغرات  تأثرًا  واألكر  االنبعاثات 
وطنية  لجنة  تشكيل  سيتم  أنه  إىل  مشرة 
املعنية  والجهات  الوزارات  كافة  فيها  ُيثل 
الستمرار التباحث بشأن األولويات القطاعية 

للركيز عليها يف التقرير الذي يتم إعداده.
بن  الناجحة  بالراكة  الوزارة  وأشادت 
مرص ومجموعة البنك الدويل، والتي تدعم 
التنمية  لتحقيق  املبذولة  الوطنية  الجهود 
النقل  بينها  من  املجاالت  من  العديد  يف 
واإلسكان واملرافق والبيئة والصحة وغرها، 
حيث تبلغ قيمة اتفاقيات التمويل التنموي 
التي تم توقيعها مع البنك الدويل يف 2020 
نحو 1.5 مليار دوالر للعديد من القطاعات، 
الفتة إىل سعي وزارة التعاون الدويل لتعزيز 
التنمية  رشكاء  مع  االقتصادية  العالقات 
متعددي األطراف والثنائين، مبا يدعم تنفيذ 
وترة  ويرسع   ،2030 التنموية  مرص  رؤية 

تنفيذ أهداف التنمية املستدامة 2030.
فؤاد،  ياسمن  الدكتورة  ناحيتها رحبت  من 
مرص  ىف  الدوىل  البنك  ببعثة  البيئة،  وزيرة 
واملديرة االقليمية للتنمية املستدامة بالبنك 
وممثى  بالقاهرة  الدوىل  البنك  مدير  و 

الوزارات املعنية.
اتخذت  مرص  أن  البيئة،  وزيرة  وأكدت 
مجال  ىف  ومتعددة  جادة  خطوات 
إعادة  ومنها  املناخية  للتغرات  التصدى 
املناخية  للتغرات  الوطني  املجلس  تشكيل 

مدبوىل  مصطفى  الدكتور  برئاسة  ليصبح 
عضويته  ىف  ويضم  الوزراء،  مجلس  رئيس 
هذه  لدمج  األخرى  االقتصادية  القطاعات 
تم  كذلك  التنموية،  القطاعات  ىف  القضية 
لتغر  الوطنية  االسراتيجية  إعداد  ىف  البدء 
املناخ بشقيها التخفيف والتكيف، باإلضافة 
الوطنية  للخطة  اإلعداد  ىف  البدء  إىل 
للتكيف، مبشاركة كافة الوزارات وبدعم من 
صندوق املناخ األخرض بهدف تحديد كيفية 
استثارات  لجذب  الخطة  هذه  صياغة 
تساعد الدولة لدخول قطاع الخاص ىف قطاع 

التكيف.
إطار  صياغة  أن  البيئة  وزيرة  وأضافت 
ىف  مرص  لدعم  الدوىل،  البنك  مع  العمل 
األولويات  تحديد  يستوجب  القضية  تلك 
املناخية  للتغرات  التصدى  ىف  الوطنية 
باالقتصاد،  املناخ  تغر  لربط  والفجوات 
التغرات  تأثر  تحديد  من  البد  حيث 
املناخية عى القطاعات االقتصادية وربطها 
الدولة  بها  تقوم  أن  البد  التى  باإلجراءات 
تحديد  أو  السياسيات  مستوى  عى  سواء 

تويل مروعات محددة.
ساع  رضورة  عى  فؤاد  ياسمن  وشددت 
اآلراء املتعددة من الوزارات املختلفة حول 
الفنية  العمل  مجموعة  خالل  من  القضية 
لصياغة  املعنية  والجهات  للوزارات  املمثلة 
الدوىل  البنك  تقرير  إلعداد  العمل  إطار 
للخروج بوثيقة وطنية تدعم رؤية الحكومة 

املرصية بشكل اكر وضوحا وتحديدا.
العمل  مجموعة  اعضاء  أن  فؤاد،  وأشارت 
الوطنى يعمل عى توحيد  الفنية باملجلس 
العمل  للوزارات، كا سيتم  الرؤى  واتساق 

إطالق املشاورات الوطنية مع البنك الدويل 

بشأن إعداد تقرير املناخ والتنمية الخاص مبرص

إطالق املشاورات الوطنية مع البنك الدويل 

بشأن إعداد تقرير املناخ والتنمية الخاص مبرص

العاملى  الطاقة  منتدي  من  كل  قرر 
مرص  اختيار  للغاز  ــدوىل  ال واالتحاد 
الثامن  ــوزارى  ال االجتاع  الستضافة 
يتوىل  والذى   ،2022 عام  خالل  للغاز 
تنظيمه كل من منتدى الطاقة العاملى 

.(IGU) واالتحاد الدوىل للغاز (IEF)
إعالن

أن  أوضــح  صحفى  بيان  إصــدار  وتم 
الطبيعى  بالغاز  الــخــاص  املنتدى 
العاملى  االقتصادى  االنتعاش  سيناقش 
 ،  19-COVID جائحة  تداعيات  بعد 
واالرتفاع الحاد ىف أسعار الغاز الطبيعى 
الذى شهدته األسواق خالل عام 2021. 
كا سيقوم الوزراء بتقييم قضايا املناخ 
األمم  مؤتر  عقب  العاملية  والطاقة 
املناخ  قمة   – املناخ  لتغر  املتحدة 
نوفمر  ىف  عقده  واملقرر   ،COP26

.2021
ورصح املهندس طارق املال، وزير البرول 
الطبيعى  الغاز  أن  املعدنية،  والــروة 
الهيدروكربونات  ــواع  ان أنظف  يعد 
أهمية  وأن  للطاقة.  موثوقًا  ومصدًرا 
املنتدى الوزارى للغاز تتمثل ىف مواصلة 
منتجى  كبار  بن  العاملية  املناقشات 
ومستهلىك الغاز الطبيعى للتعرف عى 
الرؤى املشركة لتحقيق استقرار السوق 
بأحد  يتعلق  فيا  والشفافية  واألمــن 
ىف  منواً  األرسع  األولية  الطاقة  مصادر 

العامل.
األمن  مونيجل،  ماك  جوزيف  ورصح 
“إن  العاملى:  الطاقة  ملنتدى  العام 
املنتدى الوزارى للغاز لكل من منتدى 
للغاز  الدوىل  واالتحاد  العاملى  الطاقة 

حاسم  عنرص  مبثابة  يعد   ،  IEF-IGU
ــذى  وال الــعــاملــى،  الطاقة  حـــوار  ىف 
من  الغاز  سوق  ىف  املشاركن  سيمّكن 
لرؤية  والتوصل  النظر  وجهات  تبادل 
مشركة ىف وقت يسوده قدر كبر من 
التعاىف  بشأن   ، واملخاوف  اليقن  عدم 
الطلب،  تزايد  مع  تزامنا  االقتصادى، 
الدول  تخطط  بينا  األسعار،  وارتفاع 
مساراتها االقتصادية عى أساس خفض 

االنبعاثات الكربونية لتصل اىل صفر.
أكر  العاملى  الطاقة  منتدى  ويعد  هذا 
العامل  مستوى  عى  للطاقة  منظمة 
تثل  عضًوا  ــة  دول  71 يضم  حيث   ،
والتي  العاملية.  الطاقة  سوق  من   %90
تأسست منذ ثالثة عقود لتكون مبثابة 
منصة محايدة للحوار بن كبار املنتجن 

واملستهلكن للطاقة.
رئيس  كــانــج،  جــو  الروفيسور  ــال  ق
أمر  الحوار  إن   ” للغاز:  الدوىل  االتحاد 
الغاز  استمرار  لضان  األهمية  بالغ 
الطاقات  تنمية  الطبيعي-وأنشطة 
ىف   – الكربون  من  الخالية  املتجددة 
توفر طاقة يكن الحصول إليها، آمنة، 
يحرز  بينا  مناسبة،  وبأسعار  وثابتة، 

العامل تقدًما ىف مجال تحول الطاقة.
الغاز  يعد  املتأصلة،  لخصائصه  ونظرًا 
مبثابة الحافز واألساس لالنتقال العادل، 
املتجددة  الطاقة  مصادر  مع  والراكة 

الستبدال أنواع الوقود األكر تلوثًا “.
للغاز،  الدوىل  االتحاد  أن  بالذكر  جدير 
يضم جميع الدول الكرى املنتجة للغاز 
ىف  الدولية  التجارة  ويشجع  الطبيعى، 
السياسات  الغاز من خالل دعم  مجال 

غر التمييزية ومبادئ التعاقد الصحيحة 
وتعزيز تنمية التقنيات التي تضيف إىل 

الفوائد البيئية للغاز الطبيعى.
عن  الصادر  الصحفى  البيان  ــار  وأش
النصف  خالل  عقده  املتوقع  املنتدى 
قد  مرص  أن   ،2022 عــام  من  الثاىن 
املاضية،  أعــوام  السبع  خالل  شهدت، 
ىف  نجاحات  وحققت  كــبــرًا  تــحــواًل 
الوجهة   ” القطاعات ما جعلها  جميع 
كافة  من  املستثمرين  لكبار  املنشودة” 
الرئيىس  املقر  هى  وحاليا  العامل.  أنحاء 
تم  الــذي  املتوسط  رشق  غاز  ملنتدى 
إنشاؤه مؤخرًا ىف منطقة رشق املتوسط 
“EMGF” والذى يقدم فرًصا ملزيد من 
التعاون والتكامل يف مجال الغاز لصالح 

املنطقة بأكملها.
هو  الطبيعى  الغاز  أن  البيان،  وأشــار 
الوقود األحفورى األكر نظافة واألرسع 
ساهم  حيث  الحاىل،  الوقت  ىف  منــًوا 
عى  الطلب  منو  إجــاىل  ثلث  بنحو 
مقارنة  ــاىض،  امل العقد  خالل  الطاقة 
بانواع الوقود األخرى، ويثل حاليًا ربع 

إمدادات الطاقة األولية.
انخفاض  ىف  الطبيعى  الغاز  ويساهم 
انبعاثات غازات االحتباس الحرارى من 
منظمة  ودول  أوروبا  ىف  الطاقة  قطاع 
 (OECD) التعاون االقتصادي والتنمية
توفره  مع  األخــرة،  العقود  مدى  عى 
وسيظل  ويسره.  آمنة  بصورة  الطاقة 
تحول  يف  األفضل  الوقود  مبثابة  الغاز 
للدول  النامية  االقتصادات  ىف  الطاقة 
االقتصادي  التعاون  منظمة  ــارج  خ
االنبعاثات  والتنمية، حيث يثل خفض 
كا  قصوى.  أولوية  الفحم  عن  الناتجة 
أن التحول إىل إستخدام الغاز يعد أمرًا 
إيجابيًا للغاية، من حيث تحسن جودة 
تسبب  التى  امللوثات  وخفض  الهواء 
اىل  يؤدى  ما  التنفىس،  الجهاز  أمراض 

تحسن الصحة العامة.
اجتاع  ماليزيا  استضافت حكومة  وقد 
IEF- للغاز  السابع  ــوزارى  ال املنتدى 
قامت  حيث   ،2020 ديسمر  ىف   IGU
كوفيد-19  جائحة  أثار  بتقييم  الوفود 

ومناقشة آفاق سوق الغاز.

مصر تستضيف املنتدى الوزارى الثامن للغاز لكل 
من منتدى الطاقة واالتحاد الدوىل للغاز

الدوىل  التعاون  وزارة  البنك من خالل  مع 
لتغطى هذه الدراسة كافة القطاعات سواء 

التخفيف أو التكيف .
الدراسة  هذه  أن  البيئة،  وزيرة  وأوضحت 
املناخ  تغر  تأثرات  بحث  عى  ستعمل 
بعد  املحدد  والقطاع  االقتصاد  عى 
تحديد  ليتم  العلمية  بالتحليالت  القيام 
التكلفة  ووضع  البنك  من  االحتياجات 
لذلك  فعلية  ملروعات  وتحويلها  الفعلية 
ذات  القطاعات  من  الزراعى  فالقطاع 
شأن  شأنها  نصيبها  تأخذ  مل  ألنها  األولوية 

قطاع الطاقة.
وقال السيد القصر، وزير الزراعة واستصالح 
األرايض، إن القطاع الزراعي هو األكر تأثرًا 
مشرًا  الضارة،  وآثارها  املناخية  بالتغرات 
التي  التحديات  حجم  تحديد  رضورة  إىل 
تواجه كل قطاع من قطاعات الدولة واآلثار 
املتوقعة من التغرات املناخية قبل عملية 

تحديد األولويات املطلوب العمل عليها.
الزراعة  قطاع  مكونات  كافة  أن  وأوضح 
ارتباط  مرتبطة  ومناخ هي  وماء  تربة  من 
الزراعة  فإن  لذا  املناخية  بالتغرات  وثيق 
تتأثر تأثرًا شديًدا، الفتًا إىل أن الدولة بدأت 
ملواجهة  جادة  خطوات  اتخاذ  يف  بالفعل 
يعمل  أن  الرضوري  ومن  التغرات،  هذه 
عى  الدولية  واملؤسسات  الدويل  املجتمع 

الشأن  هذا  يف  الدول  لكافة  الدعم  توفر 
األقل  هي  تأثرًا  األكر  الدول  وأن  السيا 

مساهمة يف االنبعاثات الضارة.
وأضاف القصر، أن التغرات املناخية تؤدي 
الزراعية كا تؤثر عى  املواسم  إىل تغر يف 
اآلفات  وانتشار  املحاصيل  إنتاجية  معدل 
يسهم  قد  الذي  األمر  النباتية  واألمراض 
تأثر  عن  فضال  اإلنتاج  تكاليف  زيادة  يف 
التغرات املناخية عى ملوحة الربة وزيادة 
الكميات  زيادة  وبالتاىل  البخر  معدالت 
الراكيب  وتغر  املياه  من  املستخدمه 
املحصولية، موضًحا أن الدولة املرصية توىل 
املناخية   التغيرات  مبوضوع  كبرًا  اهتاما 
 وبدأت منذ فرة يف تحديد أولوياتها ومنها 
الركيز عى االهتام بتحسن سالسل القيمة 
املحاصيل وذلك  والهدر من  الفاقد  وتقليل 
واالهتام  التريد  ومخازن  صوامع  بإنشاء 

بالتصنيع الزراعي والتحول الرقمي.
املديرة  سليان،  آيات  عرت  جانبها  من 
مبنطقة  املستدامة  التنمية  إلدارة  اإلقليمية 
مبجموعة  أفريقيا  وشال  األوسط  الرق 
هذه  بإطالق  سعادتها  عن  الدويل،  البنك 
املشاورات مبشاركة كافة الوزارات واألطراف 
البيانات  جمع  عملية  يعزز  مبا  املعنية 
عى  مؤكدة  التقرير،  لصدور  املطلوبة 
أهمية عملية التشاور والنقاش مع مختلف 

واملعطيات  اآلثار  عى  للوقوف  القطاعات 
يف  املناخي  التغر  يتيحها  التي  والفرص 
زيادة  مستوى  عى  التنمية  محاور  كافة 

االستثارات املناخية.
املناخية  التغرات  أن  إىل  سليان،  وأشارت 
نسعى  لذا  العامل  دول  لكافة  تهديًدا  تثل 
عى  ملكافحتها،  واضحة  بخطط  لالستعداد 
األطراف  كافة  الخطط  هذه  يف  تشرك  أن 
للتنمية  مرص  خطة  لدعم  الصلة،  ذات 
املستدامة والتي من بينها مكافحة التغرات 

املناخية.
ووجهت مارينا ويس، املدير القطري ملرص 
الشكر  الدويل،  بالبنك  وجيبويت  واليمن 
يف  املشرك  العمل  عى  املرصية  للحكومة 
أن  املناخ، مشرة إىل  إطار مواجهة تغرات 
البنك الدويل يسعى لدعم الجهود الوطنية 
عى مستوى العمل املناخي يف ظل األهمية 
التي يثلها هذا األمر لدعم جهود التنمية، 
عى  به  يحتذى  منوذج  مرص  تصبح  حتى 

مستوى املنطقة.
اإلمنايئ  التعاون  محفظة  أن  بالذكر  جدير 
الجارية مع البنك الدويل تضم 17 مروًعا 
التعليم  تتضمن قطاع  يف قطاعات مختلفة 
االجتاعي  والتضامن  والنقل  والصحة 
والبرول واإلسكان والرصف الصحي والتنمية 

املحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دوالر.
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املرأة املصرية ودورها الفاعل فى صون الرتاث الثقافى والحضارى والصناعات الثقافية املكون الرتاثى كأحد مقومات 
البيئة الطبيعية للمجتمعات الصحراوية

البحث  أكاديية  نظمتة  الذي  البييئة  صون  مؤتر  تنظيم  تم  الشهر  هذا  خالل 
نيفن  الدكتور  االجتاعى  التضامن  وزيرة  معايل  وبحضور  الشيخ  برم  العلمي 
مراكز  وروساء  العلمى   البحث  اكاديية  رئيس  صقر  محمود  والدكتور  القباج  
بالجامعات اإلقليمية  ونخبة من  البحوث  البحوث الصحراوية واالقليمية ومراكز 
القبادات العلمية والوزارية  حيث رشفت باملشاركة والحضور  يف فعاليات  هذا 
تفعيل  نحو  ومواردها   الطبيعة  لصون  الدويل  املؤتر  الذى حمل شعار:   املؤتر 

اسراتيجية 2030
حيث تبنيت رؤيتى من خالل  ورقة عمل تحمل عنوان : دوراملراة يف املجتمعات 
املحلية  لصون الراث الثقايف والحضاري يف محافظات مرص ، حيث قدمت سيناء 

منوذجا لذلك املكون الثقاىف الهام
وهنا اسجل كل التحية والتقدير لهذه الفعالية التي جمعت أجيال من الباحثن 
املحلية   البحثية  واملراكز  املحافظات  كافة  من  وباحثن    استاذه  و  علاء 
املحافظات  لنساء  االقتصادي  التمكن  عن  للتحدث  رائعة  فرصة  والعامليةوكانت 
وإدارات  متاحة  الفرصة  كانت  والرايث حيث  البيئي  املكون  واستثار  الصحراوية 
حوارا حول املنتج الرايث كأحد مكونات البييئة الصحراوية وكيف استطاعت املرأة 
منتج تسويقي  إىل  امللبيس  املوروث  أن تحول  و  تقدم منوذج عمليا  أن  يف سيناء 
أرض  عى  للمرأة  االقتصادي  التمكن  محور  لرجمة  العملية  اآلليات  احد  وهذه 

املحافظات  ىف  خاصة  النساء  من  كثر  تعيشه  واقع  ترجمة  خالل  ومن  الواقع 
الصحراوية حيث يثل املكون الراىث أحد املقومات االساسية ىف البيئات الصحراوية 
خاصة املناطق التى تتسم باالعتاد الذاىت عى قدرات ومهارات السكان املحلين 
اشكال  اىل  الطبيعية  االبيئة  مكونات  تحول  ان  استطاعت  التى  املحلية  والخرات 
انتاجية وحرفية تساهم ىف استثار املكون الراىث والبيئى القامة الصناعات الثقافية 
التى تيز البيئات املحلية وإمكانية اقامة مروعات صغرة مدرة للدخل للسكان 
املميزة  الثقافية  والصناعات  البيئة  مقومات  استثار  عى  وتشجههم  املحلين 
للبيئات املحلية  باسلوب علمي واستثار ذلك  ىف تحويله اىل منتجات تسويقية 
وهذا النموذج نجده ىف محافظات مرصبشكل عام واملحافظات الصحراوية خاصة 
ما  العاصمة  عن  والبعد  البيئة  هذه  ىف  املوارد  من  كثر  ندرة  حيث  الحدودية 
املحلية  وفنونهم  وابداعاتهم  قدراتهم  ذاتيا عى  اعتادا  يعتمدون  السكان  جعل 
وتنميةوتطوير الصناعات الثقافية التى تجود بها بيئتهم  املحلية وهذا نجده جليا 
ىف شبه جزيرة سيناء خاصة محافظة شال سيناء حيث املزيج املتنوع من البيئات 
املتداخلة ىف البيئة الصحراوية والبيئة الساحلية التى جمعت العديد من الحرف 
واملقومات الراثية التى ميزت املنتج الراىث البيئى والصناعات الثقافية املميزة لشبه 

جزيرة سيناء وهنا أرى أن يجب أن اعرض منوذج لتلك الصناعات ىف سيناء :
أهم الصناعات الثقافية  واملنتجات البيئية والحرفية بسيناء

تثل الصناعات الثقافية مبكوناتها  الحرفية والبيئة احدى الركائز اآلساسية لآلنشطة 
االقتصادية داخل سيناء مبا تتيحه من من امكانات عر محدودة لتنمبة املجتمع 

املحى وتنمية موارد االرسة وزيادة دخلها عن طريق :-
* إستغالل طافات واوقات فراغ افرادها بإ‘شتغالهم بصناعات ومروعات بيئيئة 

وتراثية تسهم ىف زيادة الدخل  للمتمع املحى   ، والتى من اهمها :-
        اوال :- املشغوالت اليدوية والتى تعتمد عى  التطريز اليدوى باالبرة مثل 
تطريز الكنفاة ( النطريز البدوى ) والتى من خاللها يكن  تصنيع العبايات البدوية 

(التوب)– الطرح
االيشارب–البلوزات –القمصان–الشيالن–الحقائب–الحافظات كا يشمل  تطريز 
التى  ، اىل جانب حرفة  نظريز املاكينة  االبرة إنتاج  مفارش- ماليات – بلوزات  

كانت تتقنها االمهات والجدات ومنها منتجات مفارش- ماليات – بلوزات.
اىل جانب تطريز السموكس والرودرية  والذى يكن من خالله الحصول عى منتج  

متميز من القمصان–البلوزات–البيجامات-فساتن اطفال …الخ
كذلك مشغوالت لكروشية والريكو واملكرمية  وخيوط شبك الصيد و الالسية وغزل 

الصوف والوبر :-
تتقن  التى  املحلية  البيئية   ملنتجات  جانب  اىل  هذا  الخرز …الخ   مشغوالت  و 
تصنيعها وتدويرها  النساء  مثل منتجات النخيل من سعف – جريد النخيل وصناعة  
اطباق سالل  (من سعف النخيل)  وتصنيع كراىس – ترابيزات ( من جريد النخيل )

البلح )  وصناعة العجوة  البلح  من مثار النخيل (  كذلك تصنيع التمور وتجقيق 
من الرطب ( مثار النخيل الناضجة )  وصناعتة املربات وتجفيف الخرض والفواكه و 
الصناعات القامئة عى  مثار وازراعات البيئة املحلية  التى تتميز بالتنوع  وصناعة 
واستخراج زيت الزيتون هذا اىل جانب صناعة الصابون من الزيوت الطبيعية زيت 

الزيتون واالعشاب الطبية من موارد البيئة الطبيعية
ىف  للمرأة   االقتصادى  للتمكن  مداخل  كأحد  والبيئى  الراىث  استثاراملنتج  إن 
الوسائل  ابسط  هو  الصغرة  الصناعات  إقامة  ىف  ودعمها  املحلية   املجتمعات 
تجود  التى  املناطق  ىف  خاصة  للنساء  االقتصادى  التمكن  اليات  لرجمة  العملية 

البيئة مبكوناتها املحلية حتى ولو كانت شحيحة ،
املجتمعات  االبيئة والراثية ىف  املرأة  لهذه إملشاركة ىف معرض ملنتجات  وقد كان 

ىف  املرأة  دور  إبراز  غى  كبر  أثر  لصحراوية 
الصحراوية  مرص  محافظات  ملنتجات  اعرض 
فيا  تثلت  والتى   ( سيناء  منتجات  (منوذج 

يى
أهم املنتجات التى تواجدت  ىف املعرض :-

كان  لقد  و   : الراثية  اليدوية  •املشغوالت 
الراث  لتـأصيل  حى  منوذج  البدوى  التوب 

امللبىس من خالل تصنيع مناذج محدثة من :
1-( التوب السيناوى–العبايات-البلوزات- املفارش–االشيالن–الحقائب-التكيات…

الخ )
2- الكليم اليدوى املصنوع من الصوف الطبيعى ( وبر املاعز –  وبر الجال)
3-( الخرز :- العقود – االنسياالت – امليداليات – البوكات- الحقائب …الخ )

4- زيت الزيتون واالعشاب الطبيعية والطبية .
ومن هنا احب ان اشر أنه فد تم  الركيز عى اهمية االهتام بعرض منتجات 
املجتمعات الصحراوية ىف هذا املؤتر وإلقاء الضوء  عى ما يجب أن يجظى بجهود 
مكثفة تقوم بها الدولة من خالل موسساتها املختلفة والتى تعمل ىف مجال التمكن 
ودعم اقتصاديا ت املجتمعات املحلية ولقد قدمت  أكاديية البحث العلمى  كاحد 
املوسسات العلمية البحثية منوذج  حاضن  يحتذى به والذى ارجو ان يكون منطلق 

لتحقيق مجموعة اهداف هامة وهى :
•تنمية موارد املجتنعات والبيئات  الصحراوية وتكينها اقتصاديا.

•استثار املوارد البيئية والراثية ىف اقامة مروعات صغرة .
بها  التى تجود  املنتجات  استثار  الصحراوية  ىف مجال  املجتمعات  •رفع قدرات 
البيئات املحلية من منتجات طبيعية وبيئة واملشغوالت اليدوية والراثية والحرفية .

•استثار املنتج الراىث ىف اقامة صناعات صغرة تتناسب ومعطيات العرص .
•تفعيل وتنشيط الدور االقتصادى لسكان املجتنعات املحلية للمساهمة ىف زيادة 

دخلولهم
•توثيق املنتجات الحرفية والراثية التى تجود بها بيئة شبه جزيرة  سيناء  والحفاظ 

عليها من خالل التوثيق الكتاىب والتسويقى الذى يحمل الراند املرصى .

بقلم / سهام عزالدين جبريل 

تتمه ص   1
لتلبية احتياجات مواطنيها ولكن أيضا 

للتصدير إىل القارة اإلفريقية.
إن الظروف الراهنة إمنا فاقمت واقعا 
القصور  تكرس عىل مدى عقود وهو 
ىف التعاون اإلقليمي والدوىل وعكست 
الدعم  نطاق  توسيع  مراعاة  أهمية 
الدويل للعامل النامى ليشمل مجموعة 
فالثقل  الــدخــل  متوسطة  ــدول  الـ
الدول  من  املجموعة  لهذه  السكاين 
مينحها أهمية محورية.. كونهــا تضم 
مركز  فهى  لذا  العالـم  سكان  غالبية 
والخدمات  السلع  الستهالك  أسايس 
رئييس  ومحرك  الدوىل  املستوى  عىل 

للنمو االقتصادي العاملي.
إلصدار  الــدوىل  التحرك  ضوء  وعىل 
دوالر  مليار   ”650“ نحو  قيمته  ما 
إطار  ىف  الخاصة  السحب  من حقوق 
مرص  ــرى  ت الـــدوىل  النقد  صــنــدوق 
السبل  استطالع  ىف  بالغة  أهمية 
املالمئة.. لتوظيف هذه املوارد لخدمة 
يشمل  مبا  النامى،  العامل  احتياجات 

الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
إىل  مــرص  تدعو  ــار،  اإلطـ ــذا  ه وىف 
الــدول  عن  الديون  أعباء  تخفيف 
والــدول  اإلفريقية  وخاصة  النامية 
رشوط  وتيسري  الــدخــل  متوسطة 
الدولية  املؤسسات  من  االقـــرتاض 
واإلقليمية من خالل إمدادها بأدوات 
للتمويل امليرس وتشجيع االستثامرات 
هذه  إىل  تدفقها  استمرار  وضــامن 
من  اإلجــراءات  هذه  متثله  ملا  الدول 

عامل حيوى ىف دعم الجهود الوطنية 
التنموية  لألجندات  وفقا  للتنمية.. 

اإلقليمية والدولية ذات الصلة.
التنمية  ــأن  ب راســخ،  اقتناعنا  إن 
واسعة  ملجموعة  شامال،  إطارا  تضم 
للنهوض  ــة  ــالزم ال الــحــقــوق  ــن  م
الكرمية  الحياة  سبل  وتوفري  بالفرد.. 

للمجتمعات.
مرص  طبقت  املنطلق،  هــذا  ومــن 
التى  االقتصادي  اإلصــالح  سياسات 
اجتامعية  برامج  تنفيذ  من  مكنتنا 
األوىل  الفئات  لصالح  طموحة، 
أهداف  تحقيق  بالرعاية ونجحت ىف 
مختلف  ىف  املستدامة  التنمية 

محافظات مرص.
كام قامت بتقليص التفاوت التنموى 
بني الريف والحر وذلك انطالقا من 
املرصية  الدولة  وصول  بأن  إمياننا، 
ربوع  كافة  إىل  األساسية  بالخدمات 
املشاركة  يعزز  أن  شأنه  من  البالد.. 
يخلق  كونه  واملجتمعية  السياسية 
الفكر  إطاره  ىف  يزدهر  مناخا صحيا، 
ــداع  اإلب حركة  فيه  وتنشط  الحر، 

فتدفع بعجلة التقدم إىل األمام.
ميثله  الذى  الخطر  جيدا  مرص  تعى 
مناحى  كافة  عىل  البيئي  التدهور 
األجيال  مستقبل  وعــىل  الحياة.. 
خاصة  وجودها  وعىل  بل  القادمة، 
تغري املناخ، الذى باتت آثاره السلبية 
واضحة للعيان فلقد شهدنا عىل مدار 
الظواهر  من  العديد  املاضية  الفرتة 
دول  من  كثري  ىف  القاسية  املناخية 

غزيرة..  وأمطار  فيضانات  من  العامل 
ىف  املسبوقة  غري  االرتــفــاعــات  إىل 
الغابات  وحرائق  الحرارة  درجــات 
صاحبتها تداعيات إنسانية واقتصادية 
واجتامعية.. باتت متثل أعباء إضافية 
والحكومات،  الـــدول  كاهل  عــىل 

لتحقيق الرفاهة لشعوبها.
األخالقية  مسئولياتنا  منطلق  ومن 
مع  القادمة..  األجيال  تجاه  املشرتكة 
والتزاماتنا  الوطنية  رؤيتنا  أهداف 
جهدها  قصارى  مرص  تبذل  الدولية 
املناخ  قضايا  إزاء  التنسيق  لتعزيز 
تفاديا للوصول إىل لحظة قد تصعب 
املناخية  األوضــاع  إىل  العودة  فيها 
الطبيعية بعدما يكون تغري املناخ قد 
بلغ مداه.. وبات ظاهرة عصية عىل 

املعالجة.
ىف  النشط  املرصي  الدور  وعىل ضوء 
مفاوضات تغري املناخ فإننا نتطلع إىل 
استضافة الدورة السابعة والعرشين.. 
املتحدة  األمم  اتفاقية  أطراف  ملؤمتر 

اإلطارية لتغري املناخ عام 2022.
أكرب  مــن  كــذلــك،  اإلرهـــاب  يظل 
األرسة  ــواجــه  ت الــتــى  الــتــحــديــات 
حيث  الحايل  عرصنا  ىف  اإلنسانية 
الحقوق  الــظــاهــرة  ــذه  ه تنتهك 
مقدمتها  وىف  للمواطنني  األساسية 
جهود  وتعيق  الــحــيــاة  ىف  الــحــق 
األهــداف  بلوغ  نحو  الحكومات.. 
والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 

لشعوبها.
لــذلــك تــشــدد مــرص، عــىل أنــه ال 

من  إال  اإلرهــاب  عىل  القضاء  ميكن 
التكفريي  الفكر  مواجهة  ــالل  خ
واملتطرف، املتسبب ىف تلك الظاهرة 
إطــــار  ىف  وذلــك  البغيـضـــة 
تقترص  ال  شـــــاملة  مقـاربـــــة 
فقط عىل املواجهة األمنية لإلرهابيني 
أبعادا  أيضا  تشمل  بل  وتنظيامتهم 
وتنموية  واجتامعية  اقتصادية 
ــاب..  اإلره منابع  تجفف  وفكرية 
وتعالج الظروف والعوامل التى تدفع 
اإلجرامي  الطريق  هذا  إىل  البعض 
جهدا  تتطلب  كــام  مقاربة  وهــى 

وطنيا.. فإنها تستلزم تعاونا دوليا.
احرتام  أهمية  تأكيد  أود  هنا،  ومن 
مبوجب  اللتزاماتها  الـــدول،  كافة 
القانون الدويل وقرارات مجلس األمن 

ذات الصلة.
أهمية  عىل  الصدد،  هذا  ىف  ونشدد 
اإلرهاب  ترعى  التى  الدول  محاسبة 
ذلك  ىف  ــن  مب ــارصه  ــن ع وتحتضن 
وتوفر  األجانب  اإلرهابيون  املقاتلون 
لهم املالذ والدعم أو تسهل انتقالهم 
عرب أراضيها.. مبا يهدد السلم واألمن 

الدوليني.
حقوق  تعزيز  عىل  تحرص  مرص  إن 
لتحقيق  وتبذل  ملواطنيها  اإلنسان 
إطار  ىف  حثيثة  جهودا  الغاية  هذه 
وسيادة  املواطنة  مبادئ  احرتام  من 
القانون وتدرك الدولة املرصية متاما، 
القلب  ىف  يأيت  املــرصي  اإلنسان  أن 
التى  الشاملة،  التنمية  منظومة  من 
لكرامته  إعالء  تنفيذها  عىل  تحرص 

وضامنا لحقوقه وحرياته.
ولقد عكست منظومة حقوق اإلنسان 
مؤخرا ىف مرص، تطورا جليا اتصاال مبا 
يتضمنه الدستور املرصى وتعديالته.. 
والحريات  الحقوق  تضمن  مواد  من 
انعكاسات  من  لذلك  وما  العامة 
عىل تحديث الترشيعات ذات الصلة 
ولعل “اإلسرتاتيجية الوطنية لحقوق 
اإلنسان” التى أطلقتها مرص منذ أيام 
بناء عىل تشاور مجتمعي ومبساهمة 
عىل  دليل  خري  هى  املدين  املجتمع 
املقرتب الشامل والبناء الذى تنتهجه 
بالدي إزاء موضوعات وقضايا حقوق 

اإلنسان.
لقد جاء انتخاب مرص لرئاسة الدورة 
الحالية الخامسة عرشة، للجنة األمم 
مسرية  ليكلل  السالم  لبناء  املتحدة 
متواصلة من اإلسهام املرصي الفاعل 
لتعزيز وتفعيل هيكل األمم املتحدة 
لبناء السالم، منذ إنشائـه عام 2005 
ــدويل،  ال املجتمع  ثقة  يجسد  كام 
الجهود  قيادة  عىل  مرص  قــدرة  ىف 
ضوء  عىل  الشأن  هــذا  ىف  األممية 
الدول  بني  السابعة،  املرتبة  إحرازها 
ورشطية  عسكرية  بقوات  املساهمة 
حفظ  عمليات  ىف  ونساء-  -رجــاال 

السالم األممية.
ــه ال  أن ــرارا..  ــ لقد أكـــدت مــرص م
ــط،  األوس ــرشق  ال الستقرار  سبيل 
ودائم  عادل  حل  إىل  التوصل  دون 
التى  الفلسطينية  للقضية  وشامل 
املركزية  القضية  ومــازالــت  كانت 

التفاوض  عرب  وذلك  العربية  لألمة 
استنادا إىل مقررات الرشعية الدولية 
إلقامة الدولة الفلسطينية عىل حدود 
الرابع من يونيو 1967.. وعاصــمتها 
“القـدس الشـرقية” من هذا املنطلق، 
تؤكد مرص أهمية تثبيت وقف إطالق 
 ۲۰ ىف  إليه  التوصل  تم  الذى  النار.. 
املجتمع  مايو ۲۰۲۱ كام تدعو مرص 
الالزمة  اإلجــراءات  التخاذ  الــدوىل.. 
للشعب  املعيشية  األوضاع  لتحسني 
املساعدات  وإيصال  الفلسطيني.. 
اإلنسانية إليه وحث األطراف املانحة 
متهيدا  ــروا”  “األون وكالة  دعم  عىل 
للقيام بعملية إعادة اإلعامر ىف قطاع 
أعلنته  ما  االعتبار  ىف  أخذا  “غــزة” 
مليون   ”500“ تخصيص  من  مرص 

دوالر إلعادة اإلعامر.
إن منطقة الرشق األوسط، كام تتسم 
تحتل  فإنها  فريد  اسرتاتيجي  مبوقع 
أيضا موقعا متقدما عىل قامئة مناطق 
يضيف  مام  اضطرابا،  األكــرث  العامل 
املشرتكة  العاملية  التحديات  إىل 
تحديات  املنطقة  دول  تواجهها  التى 
إذ  بدولها  خصوصية  ذات  أخــرى 
القوية  الوطنية  الدولة  مفهوم  بات 
اضطراب  بعوامل  مهددا  املتامسكة 
متعددة يكمن جوهرها ىف االنقسام 
سواء  املختلفة  بأنواعه  والترشذم 
مام  عرقيا  أو  سياسيا  أو  طائفيا  كان 
الطبيعية  مبواردها  غنية  دوال  يجعل 
وتاريخها وحضارتـــــها العــــريقـة، 

مصر تضع العالم أمام مسئولياته.. كلمة الرئيس السيسى باألمم املتحدة
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تعتر مثار العنب من الفاكهة املرغوبة 
واملحبوبة نظرًا ألنها منعشة للجسم، 
من  مرتفعة  نسبة  عى  وتحتـوي 
-20 إىل  أحيانًا  تصل  السكريات 
وسهلة  االمتصاص  رسيعة   ،%22
الجلــوكوز  سكر  معظمها  الهضم، 
كذلك  العنب  ويتميز  والفركتوز، 
بغنائه بالفيتامينات مثــل فيتامن ج،  
عى  أيًضا  تحتوي  كا  ب،  وفيتامن 
بعض األحاض العضوية، وهذه الثار 
(البوتاسيوم،  املعدنية  بالعنارص  غنية 
والحديد،  والصوديوم،  والكالسيوم، 
ولقد  وغرها).  واملنجنيز،  والنحاس، 
العنب  لثار  أن  الدراسات  أثبتت 

عديد من ال  فوائد الصحية والطبية 
والعالجية، أهمها املساعدة يف تنشيط 
مادة  وإدرار  وظائفه،  وسالمة  الكبد 
والعمل  منتظمة،  بصورة  الصفراء 
الفوليك  حامض  كمية  خفض  عى 
النقرس  مرض  يسبب  الذي  الدم،  يف 
يف  مفيد  أكلها  أن  كا  امللوك)،  (داء 
وعالج  السعال،  وتهدئة  البلغم،  طرد 
أمراض الرد واألنفلونزا، وعالج الربو، 
أثبتت  كا  األسنان.  تساقط  وعالج 
تدخل  العنب  مثار  أن  الدراسات 
الدوائية  الصناعات  من  العديد  يف 
املستخدمة حاليًا مثل أدوية السعال، 
الحيوية. وأكدت  والكحة، واملضادات 
الدراسات أنه يكن استخدامها لعالج 
واإلمساك،  النصفي،  الصداع  الربو، 
وعرس الهضم، وتهيج املعدة، واحتباس 
البول. كا أن أكلها يساعد يف خفض 
القلبية،  باألزمات  اإلصابة  فرص 
يساعد يف  وكذلك  الكيل،  واضطرابات 
ورسطان  الثدي،  رسطان  من  الوقاية 
مثار  تحتوي  كا  واملستقيم.  القولون 
العنب عى مواد ذات مفعول عالجي، 
مثل مركب الريزفراتول، والذي يتميز 
تصلب  من  الحد  يف  اإليجايب  بتأثره 
مبارش يف  تأثر  له  أن  الراين، حيث 

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

الفوائد الصحية والطبية والعالجية لثمار العنب
يقلل  ما  الكولسرول،  نسبة  تقليل 
ويوجد  القلب،  بأمراض  اإلصابة  من 
كذلك يف مثار العنب بعض األحاض 
تراكم  من  الوقاية  يف  دور  لها  التي 
مضاًدا  تعتر  وبالتايل  الحرة،  الجذور 
جيًدا للرسطان. ويساهم تناول العنب 
الزهيمر، ويقلل من اإلصابة  يف عالج 
بالخرف، كا يساهم يف عالج هشاشة 
البلغم،  طرد  يف  ومفيد  العظام، 
من  والوقاية  السعال،  حدة  وتهدئة 
وعالج  األسنان،  وتساقط  اللثة،  آالم 
الصداع النصفي، ويكن أن يساعد يف 
عالج مرض السكري، ويكنه معالجة 
االلتهابات البكترية يف األمعاء وغرها 
الرؤية  فقدان  من  وينع  النظم،  من 
بالعمر،  املرتبطة  البقعي  والضمور 
املوضعي،  الدم  فقر  من  والوقاية 
والجهاز  الرئتن  تقوية  يف  ويساهم 

التنفيس.
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ضارة  آثار  لها  يكون  قد  النوم  قلة 
عى صحتك، خاصة إذا كنت يف رحلة 
دوراً  يلعب  النوم  ألن  الوزن،  فقدان 
كبراً لتعزيز حرق الدهون يف الجسم، 
الوقت  نتعرف عى  التقرير  ويف هذا 
الذي يجب أن تذهب فيه للنوم يومياً 
الوزن  لفقدان  النوم  ساعات  وعدد 

.”shefinds“ األمثل، بحسب موقع
أهمية النوم للجسم وكيف يساعدك 

ىف فقدان الوزن
من املهم أن نفهم ملاذا يحتاج جسمنا 
الجسم  يطلق  ننام،  عندما  النوم،  إىل 
من  الحاسمة  الهرمونات  من  العديد 
عملية األيض بشكل جيد واملساهمة 

يف فقدان الوزن.
هرمون  الهرمونات  هــذه  وتشمل 
العظام  بناء  يف  يساعد  الذى  النمو، 
الذي  والتيستوسترون،  والعضالت، 

واللبتن،  الدهون،  بفقدان  يرتبط 
بالشبع،  شعوًرا  الجسم  ينح  الذي 
تحفيز  هرمونات  من  ومجموعة 
القيادة  مصدر  وهي  الدرقية،  الغدة 
يف عملية التمثيل الغذايئ الخاصة بك.
سوء  تؤدي  أن  يكن  الوقت،  مبرور 
الدهون  ــادة  زي إىل  النوم  ــادات  ع
والتعب  والقلق  باإلجهاد  والشعور 

الذهني والجسدي.
كم عدد ساعات النوم التي يجب أن 

تحصل عليها لفقدان الوزن األمثل؟
يجب أن النوم ملدة 6-8 ساعات عى 

األقل ىف كل ليلة.
وقت  وجــود  عــدم  من  الرغم  عى 
إىل  فيه  تذهب  أن  يجب  محدد 
الجدول  يف  وقت  أي  فإن  الفراش، 
 8-6 ملدة  بالنوم  لك  يسمح  الزمني 
لتحقيق  وقــت  أفضل  هو  ساعات 

ذلك.
توصيات لتحسن نوعية النوم لديك

أحد أفضل األشياء التي يكن للشخص 
نوم  وقت  عى  للحصول  بها  القيام 
جيد هو التوقف عن التفاعل مع أي 
يشء إليكروين مع شاشة أو ضوء قبل 

30 دقيقة عى األقل من النوم.
غرف  من  الساطعة  األنــوار  ــة  إزال
النوم، ألنها تسبب زيادة انتاج املواد 
ستبقيك  التي  الدماغ  يف  الكيميائية 

مستيقظا.
تساعد  أن  يكن  ذلك،  إىل  باإلضافة 
النوم  قبل  اليوجا  أو  التأمل  تارين 

عى االسرخاء يف جسمك وعقلك.
للذهاب  مثايل”  ــت  “وق يوجد  ال 
عى  تركز  أن  يجب  بل  الرسير،  إىل 
الحصول عى نوم ذات نوعية جيدة 

يناسب الجدول الزمني الخاص بك.

هل األطفال معرضون لخطر اإلصابة 
بكورونا طويل األمد؟ دراسة تجيب

هل األطفال معرضون لخطر اإلصابة 
بكورونا طويل األمد؟ دراسة تجيب

ما هى أزمة ارتفاع ضغط الدم ومتى 
تذهب للمستشفى؟

قد  األطفال  أن  جديدة  دراسة  كشفت 
بأعراض  لإلصابة  عرضة  أقل  يكونون 
الدراسة  ونظرت  لكورونا،  املدى  طويلة 
شملت  دولية  دراسة   14 لـ  مراجعة  يف 
19426 طفالً ومراهًقا، أبلغوا عن أعراض 
“كورونا طويلة األمد” بعد تعافيهم من 
موقع  ذكر  ما  بحسب  كورونا،  فروس 

“تايز أوف إنديا”.
من  املنشورة  العلمية  للمراجعة  وفًقا 
ألبحاث  مــردوخ  معهد  يف  باحثن  قبل 
وجد  فقد  بأسراليا،  ملبورن  يف  األطفال 
كورونا  بعد  ما  متالزمة  أن  الباحثون 
عند األطفال أقل شيوًعا بكثر ما كان 

يُفرض سابًقا.
وجد  للدراسة،  النهائية  للتقارير  وفًقا 
التي  الــدراســات  معظم  أن  الباحثون 
عند  األمد  طويل  كورونا  عى  أجريت 
وغالبًا  كبرة”  “قيود  بها  كانت  األطفال 
ما بالغت يف تقدير املخاطر ومبالغ فيها 

إىل حد ما ومع ذلك، أوضح الباحثون أن 
فروس كورونا الطويل يكن أن يؤثر يف 

الواقع عى األطفال ولكن بشكل قليل.
أعراض يجب االنتباه إليها لكورونا طويل 

األمد
يف حالة تعرض األطفال لفروس كورونا 
املحتمل  فمن  وأعراضه،  طويلة  لفرة 
والتعب  والصداع  بالحمى  يصابوا  أن 
واضطراب النوم وقلة الركيز وآالم البطن 

وفًقا للدراسة.
معظم  أن  ــر  آخ بحثي  موجز  ــد  وج
بكورونا  املصابن  واملراهقن  األطفال 
يتأثرون بشكل طفيف باملرض، حتى أن 

بعضهم ال تظهر عليهم أعراض.
فمن  ــراض،  األعـ عليهم  ظهرت  وإذا 
ارتفاع يف درجة  يبلغوا عن  أن  املحتمل 
الحلق  والتهاب  والسعال  ــحــرارة  ال
وانسداد أو سيالن األنف والعطس وآالم 

العضالت والشعور بالتعب.
املتالزمة  الشديدة  األعـــراض  تشمل 
 ،(MIS) األجهزة  متعددة  االلتهابية 
شديًدا  التهابًا  تسبب  أن  يكن  والتي 
القلب  مثل  الجسم  من  كثرة  أجزاء  يف 
والرئتن والكى والدماغ والجلد وغرها.

من  أطفالك  سالمة  عى  تحافظ  كيف 
كورونا؟

يزال  ال  العامل،  أنحاء  معظم  يف  بينا 
جرعة  بتلقي  لهم  مرصح  غر  األطفال 
اآلباء  ينصح  بهم،  الخاصة  كورونا  لقاح 
أنفسهم، مع رضورة  بتطعيم  والبالغون 
السالمة من غسل  اتباع األطفال معاير 
استخدام  أو  والصابون  باملاء  اليدين 
معقم اليدين وارتداء الكامة يف األماكن 
العامة والحفاظ عى التباعد االجتاعى.

 Tumblr  لينكدإن توير  فيسبوك 
 Reddit  بينتريست

4 مشاكل فى العني بسبب ارتفاع 
مستويات السكر بالدم

4 مشاكل فى العني بسبب ارتفاع 
مستويات السكر بالدم

نوعن  إىل  السكرى  مرض  ينقسم 
النوع  النوع األول، وسكر  ها سكر 
ما  وعادًة  شيوًعا،  األكر  وهو  الثاىن 
بارتفاع  املصابون  األشخاص  يعاىن 
مستويات السكر ىف الدم من صعوبة 
ىف رؤية التفاصيل الدقيقة ألى جسم 
يكن  السكرى  مرض  ألن  هذا  ما، 
ويسبب  العن  صحة  عى  يؤثر  أن 
ويرصد  لها،  مختلفة  مضاعفات 
 ،Healthline التقرير املنشور مبوقع
العن  لها  تتعرض  مشاكل  ــع  أرب
غر  السكر  مستويات  ارتفاع  بسبب 

املنضبطة ىف الدم.
رؤية ضبابية

إىل  السكرى  مرض  يؤدى  أن  يكن 
يرتب  ما  العن،  عدسات  انتفاخ 
عليه تشوش الرؤية، لذلك، إذا كنت 
والحظت  السكرى  مرض  من  تعاىن 
فجأة أن رؤيتك أصبحت ضبابية، فال 
داعى لتغير نظارتك، قم أواًل بفحص 
نسبة السكر ىف الدم وتأكد من أنها 
مشكلة  لتصحيح  السيطرة  تحت 
الضبابية، وقد يستغرق األمر  الرؤية 

ما يصل إىل 3 أشهر الستعادة رؤيتك 
الطبيعية.

رؤية ضبابية
إعتام عدسة العن

تاًما مثل الكامرا، تساعدك العدسة 
الصورة  رؤية  لعينيك عى  الطبيعية 
لكن  عليها،  والركيز  أفضل  بشكل 
أو  غامئة  العدسة  تصبح  عندما 
صحى،  غر  مــؤرش  فهذا  متسخة، 
يصاب  أن  شخص  ألى  يكن  حيث 
مشكلة  ولكنها  العن  عدسة  بإعتام 
شائعة لدى األشخاص الذين يعانون 
من مرض السكرى، وقد تلجأ إلجراء 
الغامئة  العدسة  ــة  إلزالـ جــراحــة 

واستبدالها بعدسة اصطناعية.
اعتام عدسة العن

الجلوكوما
مرض  من  يعانون  الذين  األشخاص 
لإلصابة  عرضة  أكر  هم  السكرى 
بالجلوكوما نتيجة الضغط عى العن 
كا  السائل  استنزاف  عدم  بسبب 
إىل  ذلك  يــؤدى  أن  ويكن  ينبغى، 
ما  الدموية  األعصاب واألوعية  تلف 

يرتب عليه حدوث تغرات ىف الرؤية.
الجلوكوما  من  شيوًعا  األكر  الشكل 
والذى  الزاوية،  مفتوح  الــزرق  هو 
تساعد  التى  باألدوية  عالجه  يكن 
ىف تخفيض الضغط عن طريق تقليل 

السائل داخل العن.
جلوكوما

اعتالل الشبكية السكرى
من  مجموعة  هــى  العن  شبكية 
عينيك  من  الخلفى  الجزء  ىف  الخاليا 
وتحويله  الضوء  تلقى  عن  املسئولة 
إىل صور يرسلها العصب البرصى إىل 
عقلك، ويكن أن يؤدى تلف األوعية 
إىل  العن  األصغر ىف شبكية  الدموية 
السكرى،  الشبكية  باعتالل  اإلصابة 
اكتشافه وعالجه ىف  يتم  إذا مل  الذى 

الوقت املناسب قد يسبب العمى.
اعتالل الشبكية

أهمية فحص العن
مهًا  أمرًا  السنوى  العن  فحص  يعد 
الكتشاف وعالج أى مشكلة أساسية، 
تزداد  أن  املشكلة من  وقد ينع من 

سوءا ىف املستقبل.
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بعـــد مـــوت عبـــد امللـــك بـــن 
ــن  ــد بـ ــه الوليـ ــوىل ابنـ ــروان تـ مـ
وىل  كان  والـــذى  امللـــك،  عبـــد 
ـــراث  ـــه ال ـــذى يقول ـــا ال ـــده، ف عه

اإلســـالمى؟
ـــة لــــ  ـــة والنهاي ـــاب البداي ـــول كت يق
ـــوان  ـــت عن ـــر تح ـــن كث ـــظ اب الحاف
“خالفـــة الوليـــد بـــن عبـــد امللـــك 
بـــاىن جامـــع دمشـــق”: ملـــا رجـــع 
مـــن دفـــن أبيـــه خـــارج بـــاب 
ــة الصغـــر – وكان ذلـــك ىف  الجابيـ
يـــوم الخميـــس وقيـــل الجمعـــة 
للنصـــف مـــن شـــوال مـــن هـــذه 
الســـنة – مل يدخـــل املنـــزل حتـــى 
صعـــد املنـــر – منـــر املســـجد 
فخطـــب  بدمشـــق  األعظـــم 
النـــاس فـــكان مـــا قـــال: إنـــا 

الشعرية  جلجامش  ملحمة  تعد 
من  ملحمية  قصيدة  القدية  العراقية 
آداب بالد الرافدين القدية وتعد أقدم 
أقدم  وثاىن  العظيمة  األدبية  األعال 
تلك  من  املتبقية  الدينية  النصوص 
الدينية،  األهــرام  نصوص  بعد  الفرة، 
جلجامش  مللحمة  األديب  التاريخ  يبدأ 
بلجاميش  عن  قصائد سومرية  بخمس 
لجلجاميش)،  السومرية  الكلمة  (وهي 

ويعتقد أنها أول كتاب ىف التاريخ.
للربية  املتحدة  األمم  منظمة  قالت 

لوح  إن  (اليونسكو)  والثقافة  والعلوم 
جلجامش، وهو واحد من أقدم األعال 
ستعيده  التاريخ،  يف  الباقية  األدبية 
وقت  يف  العراق  إىل  املتحدة  الواليات 
لوح  ويحتوي  األسبوع،  هذا  من  الحق 
والذي  الطن  من  املصنوع  جلجامش، 
باللغة  نقوش  عــى  بثمن  يقدر  ال 
السومرية، وهي لغة حضارة بالد ما بن 

النهرين القدية.
يف  م   1853 عام  مرة  ألول  واكتشفت 
وعرف  بالصدفة  اكتشف  أثري  موقع 

أسطورة جلجامش.. ملحمة سردية عراقية ثان أقدم النصوص بعد نصوص األهرام

الوليد بن عبد امللك يتوىل الحكم..
ما يقوله الرتاث اإلسالمى

اإلسالمى  الفن  متحف  يستضيف 
مركز  من  كل  مع  بالتعاون  بالقاهرة، 
الخطوط مبكتبة اإلسكندرية  دراسات 
معرًضا  بالقاهرة  العملة  سك  وخزانة 
عر  مرص  ىف  النقود  “رحلة  بعنوان 
تام  ىف  الخميس،  اليوم  العصور”، 
املتحف،  مبقر  صباًحا   11.30 الساعة 

ويستمر املعرض حتى 3 أكتوبر.
إعالن

“رحلة  حول  املعرض  فكرة  تدور 
طويلة  رحلة  وهى  مرص”،  ىف  النقود 
قدرها 2500 سنة، تتد من أول قطعة 
نقدية سكت ىف عهد األخمينين مروًرا 
دراخات  من  البطاملة  أصدره  مبا 
البيزنطيون  أصدره  وما  وستاترات، 
وفلوس  ذهبية  دنانر  من  والرومان 
دراهم  من  والساسانيون  نحاسية، 

للـــه وإنـــا إليـــه راجعـــون، واللـــه 
املســـتعان عـــى مصيبتنـــا ىف أمـــر 
للـــه عـــى  املؤمنـــن، والحمـــد 
ــة،  ــن الخالفـ ــا مـ ــم علينـ ــا أنعـ مـ
قومـــوا فبايعـــوا. فـــكان أول مـــن 
قـــام إليـــه عبـــد اللـــه بـــن هـــام 

ــول: ــو يقـ ــلوىل وهـ السـ
اللـــه أعطـــاك التـــى ال فوقهـــا * 

وقـــد أراد امللحـــدون عوقهـــا
عنـــك ويـــأىب اللـــه إال ســـوقها * 

ــا ــدوك طوقهـ ــى قلـ ــك حتـ إليـ
ثم بايعه وبايع الناس بعده.

وذكـــر الواقـــدى أنـــه حمـــد اللـــه 
وأثنـــى عليـــه ثـــم قـــال: أيهـــا النـــاس 
إنـــه ال مقـــدم ملـــا أخـــر اللـــه، وال 
مؤخـــر ملـــا قـــدم اللـــه، وقـــد كان 
ــا  ــابقته مـ ــه وسـ ــاء اللـ ــن قضـ مـ

فضية، وصوالً إىل العرب وحتى العرص 
تتابع  فكرة  رسوخ  يرز  ما  الحديث، 
تعتر  كا  مرص،  ىف  النقود  وتداول 
لتطور  مصوًرا  سجالً  املرصية  النقود 
أوجه  فعى  والكتابة،  الخط  فنون 
العملة سارت رحلة الكتابة ىف تطورها 
موازية ملا وصل إليه الخطاط والفنان 

املرصى من رقى وتقدم ىف مجاله.
األول  قسمن:  إىل  املعرض  وينقسم 
دراسات  مركز  مع  بالتعاون  منها 
ويضم  اإلسكندرية،  مبكتبة  الخطوط 
لوحات فوتوغرافية ألهم مجموعات 
عر  مرص  ىف  املتداولة  العمالت 
مجموعة  اختيار  تم  وقد  العصور، 
فريدة ونادرة من مجموعات العمالت 
الكتب  مكتبة  من  كل  ىف  املحفوظة 
ومتحف  اإلسكندرية،  مبكتبة  النادرة 

معرض رحلة النقود فى مصر عرب العصور 
بمتحف الفن اإلسالمى بالقاهرة

الشخصية  املكتبة  كان  أنه  بعد  فيا 
نينوى  يف  آشوربانيبال  اآلشوري  للملك 
الطينية  باأللواح  ويحتفظ  العراق  يف 
املتحف  ىف  امللحمة  عليها  كتبت  التى 
باللغة  مكتوبة  األلـــواح  الريطاىن، 
توقيعا  نهايته  ىف  ويحمل  األكــاديــة 
الذى  إونيني  لشخص اسمه شن ئيقي 
امللحمة  كاتب  أنــه  البعض  يتصور 
كتبها  قصة  أقدم  البعض  يعترها  التي 

اإلنسان.
وامللحمة عبارة عن رسد شعرى مطول، 
يحىك قصة بطولية لواحد من امللوك أو 
ومحبتهم،  الناس  والء  اكتسب  األمراء، 
األعال  من  سلسلة  امللحمة  وتتضمن 
الخالق  الخيال  يثل  الخارقة،  البطولية 
التاريخى،  الواقع  يثل  بينا  لحمتها، 

املمتزج باألساطر سداها.
ال  دراســات  امللحمة  هذه  عن  وكتب 
من  الكثر  واحتملت  تحىص،  وال  تعد 
قبل  من  والتمحيص  واملعالجة  النقد 
املؤرخن وعلاء اآلثار أيضا، ويعتقد أن 
الرس ىف هذا االهتام واإلعجاب يعود 
باألحداث  مليئة  امللحمة  هذه  أن  إىل 

الخيالية واملثرة وُتثّل تثيال بارعا ذلك 
الرصاع األزىل بن الحياة واملوت.

ملك  جلجامش  قصة  امللحمة  وتحىك 
الذى كان بطال  أورك وبطلها وحاميها، 
الشعبى جعل  املخيال  أن  حتى  شعبيا 
أمه آلهة وأنه ثلث إله.. (وتبدأ امللحمة 
بتصوير لحظة طغيان تولدت عند هذا 
إنه  حتى  وقاسياً؛  ظاملاً  فأصبح  البطل، 
مل يبق عذراء ليوم زواجها، بل كان هو 
لكل عروس. حتى ضاقت  األول  الزوج 
وابتهلوا  جوره،  من  وتذمروا  الناس  به 
من  ال  جوره،  من  تخلصهم  ىك  لإللهة 
شخصه؛ ألنه مع ذلك كان محبوبا من 
من  وحاهم  عنهم  دافع  ألنه  شعبه، 
لترضعات  اإلله  فاستجابت  الغزوات، 
ليصارع  انكيدو  لهم  وخلقت  الناس، 

جلجامش ويقهره، ملنعه من الظلم.
امللحمة  ىف  الحاسمة  املرحلة  وتبدأ 
الذى  وجلجامش  أنكيدوا  بن  بالرصاع 
وانتهى  الناس  أمام  املعبد  عند  جرى 
منها  كل  اقتنع  وقد  بينها،  بالتعادل 
بعدم قدرته عى هزية األخر؛ ما حدا 
صديقا  انكيدو  يتخذ  بأن  بجلجامش 

ـــة عرشـــه  ـــه وحمل ـــه عـــى أنبيائ كتب
ومالئكتـــه املـــوت، وقـــد صـــار إىل 
ـــذه  ـــاه ىف ه ـــا الق ـــرار مب ـــازل األب من
ـــه  ـــق لل ـــذى يح ـــى بال ـــة – يعن األم
ـــب  ـــه – مـــن الشـــدة عـــى املري علي
واللـــن ألهـــل الحـــق والفضـــل 
ـــار  ـــن من ـــه م ـــام الل ـــا أق ـــة م وإقام
اإلســـالم وإعالئـــه مـــن حـــج هـــذا 
ـــور وشـــن  ـــزو هـــذه الثغ ـــت وغ البي
ـــه  ـــداء الل ـــى أع ـــارات ع ـــذه الغ ه
عـــز وجـــل فلـــم يكـــن عاجـــزا 
ــم  ــاس عليكـ ــا النـ ــا، أيهـ وال مفرطـ
ــإن  ــة فـ ــزوم الجاعـ ــة ولـ بالطاعـ
أيهـــا  الواحـــد،  مـــع  الشـــيطان 
ـــا ذات نفســـه  ـــدى لن ـــاس مـــن أب الن
رضبنـــا الـــذى فيـــه عينـــاه، ومـــن 

ســـكت مـــات بدائـــه.

بجامعة  اآلداب  كلية 
ومتحف  اإلسكندرية، 
أما  اإلسالمي.  الفن 
للمعرض  الثاىن  القسم 
فيضم أهم مجموعات 
املستنسخة  العمالت 
والتى تم سكها حديثًا، 
مع  بالتعاون  وذلك 

خزانة سك العملة.
هامش  عى  ويقام 
املعرض ندوة علمية ىف 
الواحدة  الساعة  تام 
فيها  يُحارض  ظهرًا، 
الباحثن  من  نخبة 
مجال  ىف  املتميزين 
العمالت  تاريخ 
هذه  ويرأس  اإلسالمية،  والفنون 
عبد  جال  الدكتور  العلمية  الندوة 
الرحيم أستاذ اآلثار والفنون اإلسالمية، 

كلية االثار، جامعة القاهرة.
تت  املعرض  هذا  أن  بالذكر  وجدير 
الفرة  ىف  األوىل  دورته  ىف  استضافته 
من 19 يناير إىل 24 يناير 2020 بقاعة 
املؤترات  مبركز  الرقية  املعارض 
كل  مع  بالتعاون  اإلسكندرية  مبكتبة 
بالقاهرة  اإلسالمى  الفن  متحف  من 
ومتحف اآلثار التعليمى بكلية اآلداب 
اآلثار  ومتحفى  اإلسكندرية  بجامعة 
اإلسكندرية،  مبكتبة  واملخطوطات 
وباملشاركة مع خراء النقود املرصية.
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محاربة  عى  وتصالحا  لــه،  ومرافقا 
قتل  ىف  تعاونا  السياق  هذا  وىف  الر، 
اآللهة  الذى نصبته  الوحش األسطورى 
حارساً لغابات األرز، فعاقبت جلجامش 
بالقضاء عى صديقه ومعاونه أنكيدو، 
وىف تقديرى أن هذا الحدث العام هو 
ذروة العمل الدرامى ىف هذه امللحمة؛ 
ألنه أحدث التحول الجوهرى ىف نفسية 
امللك، وجعله يزهد ىف كل يشء، ويبدأ 
الخلود..  عن  املضنية  البحث  رحلة 
بلوغ  ىف  جهوده  مع  تعاطفت  وقد 
ودلته  اآللهات،  إحــدى  الغاية  هذه 
نال  الذى  الوحيد  البرى  الكائن  عى 
من  وزوجته  هو  نجا  أن  بعد  الخلود 
الطوفان الذى عم الكون، والذى يدعى 

(أوتنابشتم).
معنى  السواح”  “فراس  الباحث  وفرس 
متميز يخالف ذلك التفسر الذى ساد 
زمناً طويالً مللحمة “جلجامش”، والذى 
ملحمة  أنها  عى  أساىس  بشكل  ارتكز 
رأى  فقد  الخلود،  عن  اإلنسان  بحث 
أنه إذا كان النتاج األدىب مرآة للمجتمع 

بطولة  تصور  ملحمة “جلجامش”  فإن 
الفرد، “جلجامش” أول شخصية “تصلنا 
تعلن  مدونة”  القديم  التاريخ  من 
الجاعة،  عن  استقالل  ىف  حضورها 
وعن آلهتها، معلناً ابتداء عرص اإلنسان 
اآلىت  الزمن  ويشق  األرض  يرث  الذى 
عن  للجلوس  يطمح  لإلله،  بار  كابن 
يينه ال كعبد مسلوب، واقع ىف دائرة 
و”جلجامش”  املفرغة،  واملوت  امليالد 
فوضوية  لفردية  يؤسس  مل  الــفــرد 
أهدافها  وراء  الكل ساعية  خارجة عن 
وغايتها املستقلة واملتضاربة مع غايات 
الجاعة والبحث اإلنساىن املشرك، بل 
الفرد  النموذج  نفسه  من  جعل  لقد 
الجاعة  ىف  شخصية  ألية  يكن  الذى 
منواله،  عى  وتنسج  وفقه  تتشكل  أن 
األحــرار،  من  فريقاً  املجتمع  ليغدو 
الفردية  من  الشخىص  بتطوره  وهو 
الجاعية  الفردية  إىل  الفوضوية 
يحرر  الذى  املسار  يحدد  إمنا  املنظمة 
ىف مسرة  معاً  آن  ويربطهم ىف  األفراد 
الذات  معرفة  نحو  الكرى،  اإلنسانية 

ومعرفة الكون وخالفة اإلله.

بثقافتها  أو  الشــقيق  كـ”العراق” 
وتنوعها الدينى والعرقى، كـ”لبنان” 
وثرواتها  مبواردها  أو  و”ســوريــا” 
أو  کـ”ليبيا”  املتميز،  وموقعها 
كـ”اليمن”  االسرتاتيجي،  مبوقعها 
التحديات  من  الكم  هذا  كل  تعاىن 
غنى  ال  أنه  يؤكد  ما  وهو  الضخمة 
الوطنية  الدولة  مفهوم  إعالء  عن 
أبناء  بني  يفرق  ال  الــذى  الجامع 
الوطن الواحد ويحول دون التدخل 

ىف الشئون العربية.
وثيقا  ارتــبــاطــا  ترتبط  مــرص  إن 
به  تعتز  الذى  اإلفريقي..  بواقعها 

كثريا والذى ال يرتبط فقط مبوقعها 
عضويا  يتصل  ولكنه  الجغراىف.. 
املقام..  هذا  ىف  ويهمنى  بوجودها 
إيضاح أن تحقيق التعاون بني دول 
تحديد  خالل  من  يتأىت  لن  القارة.. 
آخر  طرف  ملتطلبات  واحد  طرف 
العملية  تلك  تكون  أن  يتعني  وإمنا 
التى تعرتف بحقوق  متبادلة فمرص 
أكرث  من  تعد  التنموية  أشقائها 
الدول جفافا.. ويظـل شعبها تحت 
حد الفقر املاىئ.. ويشكل نهر النيل 
رشيان وجودها الوحيد عرب التاريخ 
الذى  العارم،  القلق  يفرس  ما  وهو 
سد  إزاء  املــرصى  املواطن  يعرتى 

النهضة اإلثيوىب.
آلت  ما  جميعا،  تعلمون  ولعلكم 
عقد  منذ  الدائرة  املفاوضات  إليه 
وإثيوبيا  مــرص  ــني  ب ــزمــن  ال مــن 
معلوم،  تعنت  ــراء  ج ــســودان  وال
ورفض غري مربر، للتعاطى بإيجابية 
مراحلها  ىف  التفاوضية  العملية  مع 
األحادى  للمنهج  واختيار  املتعاقبة 
بات  ما  الواقع  األمر  فرض  وسياسة 
ينذر بتهديد واسع.. ألمن واستقرار 

املنطقة بأكملها.
وتداركا لعدم تطور األمر إىل تهديد 
الدوليني لجأت مرص  للسلم واألمن 
مبسئولياته  لالضطالع  األمن  ملجلس 

امللف ودعم وتعزيز جهود  ىف هذا 
دور  اإلفريقية..عن طريق  الوساطة 
املتحدة  األمم  من  للمراقبني  فاعل 
مرص  تــزال  وال  الصديقة  ــدول  وال
وقت  – ىف أرسع  بالتوصل  تتمسك 
ممكن – التفاق شامل متوازن وملزم 
وتشـــغيل  مـــلء  حــول  قانونا 
حفاظا  اإلثيوىب  النهضــــة  ســـد 
مواطن  مليون   ”150“ وجود  عىل 
إللحاق  وتالفيا  وســـوداىن  مــرصى 
شعبى  مبــقــدرات  جسيمة  أرضار 
ليس  ذلك،  ىف  مستندين  البلدين 
واملنطق  اإلنصاف  قيم  إىل  فقط 
ولكن أيضا إىل أرضية قانونية دولية 

االستخدام  ملبدأ  رسخت  صلبة 
املائية  للموارد  واملنصف،  العادل 

املشرتكة ىف أحواض األنهار الدولية.
الحضور  العامة..  الجمعية  رئيس 
حديثى  أختتم  أن  قبل  الكريم، 
خاص  بشكل  أشري  أن  أود  إليكم، 
إىل ما ميثله العمل متعدد األطراف 
من أهمية بالغة تتضاعف مع مرور 
الزمن نظرا لزيادة التحديات وتنامى 
املخاطر.. ونشوء مصاعب مستجدة 
متعدد  العمل  فيظل  عاملنا  عىل 
احتدام  من  للنجاة  وسيلة  األطراف 

املواجهات.. وتصاعد الخالفات.
من  اليوم  عاملنا  يشهده  ما  إن 

أن  علينا  يحتم  متتالية..  تحديات 
إىل  تهدف  مراجعة  وقفة  لنا  تكون 
ملواجهتها  الالزمة..  املــوارد  تسخري 
حفاظــــا  متقدمــــة..  كأولوية 
هذا  بأســــرها  اإلنســـانية  علـــى 
ىف  أشقائها  إىل  مرص  توجهه  نــداء 
لننقذ  نتكاتف  “دعونا  اإلنسانية: 
أنفسنا قبل فوات األوان.. معتمدين 
ىف تحقيق هدفنا عىل قوة املنطق.. 

ال عىل منطق القوة”.
استامعكم..  حسن  عىل  لكم  شكرا 
موفقة  دورة  جميعا  لنا  ــو  وأرج

وناجحة.

مصر تضع العالم أمام مسئولياته.. كلمة الرئيس السيسى باألمم املتحدة
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أو  العائلة  من  فرد  وفاة  عند 
صديق مقرب، كان عى األجيال 
مثل  أشياء  يف  التفكر  السابقة 
وما  الجنازة،  ترتيبات  إجــراء 
إىل ذلك، لكن هذا قد يختلف 
بعض اليشء يف األجيال الحالية 

.RT وفقا ملا نقلته
يتعن  التي  املهمة  األمور  ومن 
بها،  الــقــيــام  الكثرين  عــى 
إغالق  هو  الحايل،  الجيل  يف 
التواصل  وســائــل  حــســابــات 
ــم  ــراد أرسه ــ ــاعــي ألف االجــت

املتوفن.
مجموعتنا  معظمنا  ويتلك 
عى  الحسابات  من  الخاصة 
االجتاعي،  التواصل  وسائل 
والعرين،  الحادي  القرن  ويف 
من  جزءا  الحسابات  هذه  تعد 
أن  ويكن  الرقمية،  هويتنا 
ينحك النظر يف حساب شخص 
ما ملحة عن شكل حياته، وهذا 
يشعر  قد  أنه  يف  السبب  هو 
ــرضوري  ال من  أنــه  ما  شخص 
العامل  يف  املتوىف حتى  يودع  أن 

االفرايض أيضا.
“فيسبوك”

إيقاف  أن  تعرف  أن  املهم  من 
تشغيل حساب شخص ما ليس 
الخيار  هو  “فيسبوك”  عى 
الوحيد، بل يكن أيضا تخليده.

ولكن إذا كنت عازما عى إزالة 
عليك  العزيز  الشخص  حساب 
إىل  فستحتاج  “فيسبوك”،  من 
العائلة  أفراد  أحد  أنك  إثبات 

األوروبــيــة  الفضاء  وكالة  شاركت 
محطة  مــن  زمني  فاصل   (ESA)
الفضاء  رواد  يظهر  الدولية  الفضاء 
هوشيد  وأكيهيكو  بيسكيت  توماس 
أثناء سرها يف الفضاء يف وقت سابق 

من هذا الشهر.
الضوء عى مدى صعوبة  ناسا  تسلط 
هذه  مثل  أثناء  فضاء  ــد  رائ عمل 
 –  (EVA) املركبة  خــارج  األنشطة 
إلعطاء السر يف الفضاء اسمها الرسمي 
– حيث يقي كال الرجلن وقتًا طويالً 
للغاية يف مكان واحد أثناء أداء عمل 

معقد ببدالت ضخمة.
الخاصة  الحقيبة  برسعة  ستكتشف 
عى  تحتوي  التي  الفضاء  لـــرواد 
جميع األدوات التي يحتاجونها خالل 
 ، الفضائية  املركبة  خــارج  نشاطهم 
والذي استمر 6 ساعات و 54 دقيقة، 
هاوية  يف  الطفو  من  األدوات  ملنع 

تطبيقاتها  جــوجــل  حــدثــت 
وخــدمــاتــهــا لــالســتــفــادة من 
من  الجديدة  التشغيل  أنظمة 
 ،15  iPadOS و   15  iOS أبل، 
امليزات  الركة  أوضحت  حيث 
 iOS الجديدة ذات الصلة بنظام
ستظهرها  التي  والتغيرات   15
مدونة  منشور  يف  تطبيقاتها 

رسمي.
املدونة  ولعل أهم يشء توضحه 
و   Gmail تعامل  كيفية  هو 
 Maps و   Tasks و   Meet
مع  األخــرى  جوجل  وتطبيقات 
اإلشعارات يف iOS15 مع تشغيل 
الركة  ــرت  وذك الركيز،  وضع 

تطبيقاتها  بتحديث  قامت  أنها 
وجعل  الركيز  وضع  مع  للعمل 
اإلخطارات ذات صلة ويف الوقت 

املناسب قدر اإلمكان.
تكن  مع  أنه  الركة  وأوضحت 
ستنتقل  البؤري،  الركيز  وضع 
اإلشعارات التي ال تتطلب االنتباه 
معها  التعامل  ويكن  الفور  عى 
اإلشــعــارات،  مركز  إىل  الحــًقــا، 
مثل  املهمة،  اإلشعارات  وستمر 
جوجل  خرائط  من  التوجيهات 
ولن  ينبغي  كا  املهام  وتنبيهات 

يتم إسكاتها.
وأضافت جوجل أيًضا أدوات صور 
جوجل و YouTube Music أكر 

عن  املــســؤول  أو  املــبــارشيــن 
صاحب الحساب.

أن  عــى  “فيسبوك”  وتــنــص 
أرسع طريقة للقيام بذلك هي 
من  وفاة  شهادة  وإرسال  مسح 
لديك  يكن  مل  إذا  ولكن  تحب. 
إرسال  فيمكنك  الوثيقة،  هذه 
إلثبات  التالية  اإلجــراءات  أحد 
سلطتك: التوكيل، شهادة امليالد، 

الوصية، خطاب الركة، النعي.
حساب  ذكـــرى  أحــيــي  كيف 

“فيسبوك”؟
الصور  من  العديد  وجود  مع 
عى  حساباتنا  عــى  املخزنة 
قد  االجتاعي،  التواصل  موقع 
تلك  كل  فكرة حذف  تفضل  ال 

الذكريات الثمينة.
إحياء  فكرة  اعتاد  يكن  وهنا 
يكن  وبالتايل  الحساب،  ذكرى 
يكن  حيث  مكانا  يصبح  أن 
التجمع  ــاء  واألصــدق للعائلة 

ملشاركة الذكريات.
بوفاة  “فيسبوك”  إبالغ  ومبجرد 
صاحب الحساب، ستظهر كلمة 

“تذكر” بجوار اسمه.
الذي  الحساب  يف  االختالفات 

يتم تحويله إىل “إحياء ذكرى”
أنه  املهمة هو  االختالفات  أحد 
لن يُسمح ألي شخص بتسجيل 
أنه  كا  الحساب.  إىل  الدخول 
لن يظهر يف األصدقاء املقرحن 
أو يرسل تذكرات بأعياد امليالد.

الصفحات،  حذف  أيضا  وسيتم 
الوحيد  املسؤول  يكون  حيث 

هو الحساب الذي تم تخليده.
شخص  ألي  يكن  ال  وبينا 
الحساب،  إىل  الدخول  تسجيل 
شخص  بواسطة  ــه  إدارت يكن 
تت  يكون  ــه  أن ــرط  ب ــر  آخ

إضافته كجهة اتصال قدية.
ما هي جهة االتصال القدية؟

هي  القدية  ــصــال  االت جهة 
إذنا  منحه  تم  الذي  الشخص 
إلدارة الحساب. وهو قادر عى 

القيام مبا ييل:
للملف  مثبتة  مشاركة  كتابة 
الشخيص الذي يتم إحياء ذكراه.
الصداقة  طلبات  عى  ــرد  ال  

الجديدة
 تحديث صورة امللف الشخيص 

وصورة الغالف
ما هي خيارايت لحسايب الخاص؟
حالة  يف  لحسابك  يحدث  ما 
وفاتك قد ال يكون شيئا فكرت 
لك  تتيح  “فيسبوك”  ولكن  فيه 

اآلن االستعداد لذلك.
لجهة  يكن  سابقا،  ذكر  وكا 
حساب  إدارة  قدية  اتصال 
تعين  ويكنك  ــرى.  ذك إحياء 
جهات االتصال هذه من خالل 

الخطوات التالية:
الخاصة  ــدادات  اإلع إىل  انتقل 
التبويب  عــالمــة  ضمن  ــك  ب

“اإلعدادات والخصوصية”.
إحياء  ــدادات  إعـ فــوق  انقر   

الذكرى.
انقر  ثم  الصديق  اسم  اكتب   

سر  عملية   240 من  أكر  إجــراء  تم 
الدولية  الفضاء  محطة  يف  الفضاء  يف 
يدور  الذي  املختر  تشغيل  بدء  منذ 
الزمن.  من  عقدين  قبل  الفضاء  يف 
الصيانة  EVA ألعال  تكون  ما  عادة 

أو الرقية.
تم بناء املحطة من قبل رشكاء دولين ، 
وتبعد مسافة ياردة واحدة عن الطول 
األمريكية  القدم  كرة  مللعب  الكامل 
املعيشة  أماكن  ناسا  وصفت  حيث   ،
غرف  من ست  منزل  من  “أكر  بأنها 

نوم”.
عادة ما يكون هناك حوايل ستة رواد 
محطة  ويعملون عى  يعيشون  فضاء 
الفضاء الدولية يف أي وقت. تحقق من 
الفيديو  مقاطع  من  املجموعة  هذه 
الطاقم  عمل  كيفية  تعرض  التي 
والراحة واللعب خالل فرة وجودهم 
الصالح  الصناعي  القمر  منت  عى 

للسكن.

بالجزء  أداة  كل  ربط  يتم   ، الفضاء 
نفسها  والتي هي   ، للحقيبة  الداخيل 
املحطة  من  الخارجي  بالجزء  مقيدة 

.Digitartlends حسبا نقل موقع
 Hoshide و Pesquet أثناء امليش أعد
لرقية  الفضائية  املحطة  من  قسًا 
نظام  ستعزز  التي  الشمسية  األلواح 

الطاقة يف املوقع املداري.
إنه  األوروبية  الفضاء  وكالة  وقالت 
بعد السر الطويل يف الفضاء ، احتفل 
رواد الفضاء ببعض اآليس كريم. قال 
“تستغرق  الحق:  وقت  يف  بيسكيت 
عمليات السر يف الفضاء سبع ساعات 
لذلك   ، الرياضات  أفضل  مثل  وهي 
بعد  الحرارية  السعرات  إىل  نحتاج 

ذلك”.
كانت هذه هي سادس رحلة سر يف 
الفضاء يقوم بها Pesquet عر مهمتن 
والرابعة   ، الدولية  الفضاء  ملحطة 

تعرف على الخيارات املتاحة لحساباتك على 
مواقع التواصل االجتماعي بعد وفاتك

تابع ص  10

ناسا تكشف عن أعمال معقدة لرواد الفضاء.. تعرف عليها

جوجل تحدث الخرائط و Tasks Meet واملزيد 
15 iPad 15 و iOS للعمل بشكل أفضل مع

حجًا ألجهزة iPad، وهذا، وفًقا 
للمستخدمن  سيسمح  للركة، 
أفضل  إىل  بسهولة  بالوصول 
جوجل  ــور  ص مــن  ذكرياتهم 
من  مبارشة  املفضلة  واملوسيقى 

شاشة iPad الرئيسية.
جوجل  تضيفها  أخرى  ميزة  أما 
تشغيل  ــى  ع الـــقـــدرة  ــي  ه
تطبيق  يف  مبارشة  املوسيقى 
البحث  عند   YouTube Music
 ،Spotlight يف  مــا  يشء  عــن 
امليزات  جميع  طــرح  وسيبدأ 
األسابيع  يف  الجديدة  واألدوات 
مستخدمي  لجميع  املقبلة 

.iPad و iPhone
 

لهوشيد ، عر بعثتن أيًضا.
سلسلة  األوروبية  الفضاء  وكالة  تنر 

الفضاء  يف  للسر  الزمنية  الفواصل  من 
رائد  الشكل  يُظهر  األخرة.  األشهر  يف 

الجزء  أثناء تحركه حول  فضاء مؤمًنا 
الخارجي من املحطة.

فإن زوال األعراض املرضية ملدة 10 
أيام من اإلصابة يعد مؤرًشا لتعايف 
املريض من فريوس كورونا، موضحا 
أن إجاميل العدد الذي تم تسجيله 
املستجد  كورونا  بفريوس  مرص  يف 
األربعاء، هو 298988  أمس  حتى 
تم  حالة   251902 ضمنهم  من 

شفاؤها، و 17043 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، كام قامت الوزارة 
بتخصيص عدد من وسائل التواصل 
املواطنني  استفسارات  لتلقي 
املستجد  كــورونــا  ــريوس  ف بشأن 
الخط  منها  املعدية،  واألمـــراض 
الساخن “105”، و”15335″ ورقم 
 ،”01553105105“ الواتساب 
“صحة مرص”  تطبيق  إىل  باإلضافة 

املتاح عىل الهواتف الذكية.

“الصحة” تسجل 692 إصابة جديدة بكورونا 
و27 حالة وفاة وخروج 507 متعافني
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ضربة أمنية ناجحة.. ضبط شحنة مخدرات بقيمة 
14 مليون جنيه قبل ترويجها بالبالد

السجن املشدد 15 عاما لسائق شرع فى قتل 
عجوز لسرقة مصوغاتها بالشرقية

عاقبــت محكمــة جنايــات الزقازيــق 
بالرقيــة، برئاســة املستشــار ســالمة 
جــاب اللــه، وعضويــة املستشــارين 
هيثــم حســن الضــوى، ومدحــت 
نبيــل  رس  وأمانــة  محمــد،  ســامل 
شــكرى، ســائق بالســجن املشــدد 
ــل  ــروع ىف قت ــة ال ــا، بتهم 15 عام
ســيدة عجــوز ورسقــة مصوغاتهــا 

ــة. الذهبي
رقــم  القضيــة  أحــداث  تعــود 
21799 لســنة 2021 جنايــات مركــز 
الزقازيــق، عندمــا تلقــى مديــر أمــن 

الرقيــة، إخطــارا مــن مأمــور مركــز 
إشــارة  يفيــد  الزقازيــق،  رشطــة 
مستشــفى الزقازيــق العــام بوصــول 
“زينــب ع ال” 91 عامــا ربــة منــزل 
مصابــة  الطيبــة،  قريــة  مقيمــة 

بســحجات وكدمــات.
ضبــاط  تحريــات  مــن  وتبــن 
ــام  ــق، إىل قي مباحــث مركــز الزقازي
ســائق  عامــا   33 ع”  ج  “محمــد 
بالدلــوف  الطيبــة،  قريــة  مقيــم 
ــاء  ــا واالختب ــى عليه ــكن املجن ملس
بــأداء  قيامهــا  وأثنــاء  داخلــه 

بالتعــدى  قــام  الصــالة،  فريضــة 
إزهــاق  قاصــدا  بالــرضب  عليهــا 
روحهــا وتكــن مــن رسقــة مصاغهــا 
الذهبــى والذا بالفــرار ظنــا منــه 
ــاة، لكــن األهــاىل  أنهــا فارقــت الحي
تكنــوا مــن إســعافها وإنقاذهــا.
تــم  اإلجــراءات  تقنــن  وعقــب 
ــه مــن  ــم وإحالت ــض عــى املته القب
ــة  ــة، إىل محكم ــة العام ــل النياب قب
ــدرت  ــى أص ــق الت ــات الزقازي جناي

حكمهــا املتقــدم.

الداخلية يف ضبط عنارص  نجحت 
ىف  تخصصوا  عصاىب،  تشكيل 
واآليس  الحشيش  مخدرى  جلب 
وترويجها بداخل البالد، وبحوزتهم 
مليون  بـ14  تقدر  مخدرة  مواد 
لجهود  استمراراً  وذلك  جنيه، 
ملكافحة  الداخلية  وزارة  أجهزة 
السيا  صورها،  بشتى  الجرية 
املخدرة  املواد  ىف  االتجار  جرائم 
ومالحقة وضبط العنارص اإلجرامية 

القامئة عى ترويجها.
ملكافحة  العامة  اإلدارة  رصدت 
مكافحة  بقطاع  املخدرات 
والذخائر  واألسلحة  املخدرات 
معتز  اللواء  برئاسة  املرخصة  غر 
الداخلية،  وزير  مساعد  توفيق 
العنارص  من  (عنرصين  نشاط 
اإلجرامية، أحدها يحمل جنسية 
إحدى الدول، مقيان بدائرة قسم 
رشطة األهرام بالجيزة) تخصصا ىف 
االتجار مبخدرى الحشيش واآليس 
بكميات  وترويجها  “الشابو” 
كبرة عى عمالئها، متخذين من 
دائرة قسم رشطة األهرام بالجيزة 
غر  نشاطها  ملزاولة  مرسحاً 

املروع.
بالتنسيق  اإلجراءات  تقنن  عقب 
 – الوطنى  (األمن  قطاعى  مع 
األمن العام) ومديرية أمن الجيزة، 

ضبطها  وأمكن  استهدافها  تم 
القسم،  بدائرة  تواجدها  حال 
مخدر  من  (كمية  وبحوزتها 
 – جرام  كيلو   8 وزنت  الحشيش 
“الشابو”  اآليس  مخدر  من  كمية 
 – ماىل  مبلغ   – جرام   500 وزنت 

ميزان – 2 هاتف محمول).
جاء  ما  إيدا  ومبواجهتها 
مناقشتها  وبتطوير  بالتحريات، 
اعرفا بأنها تحصال عى تلك املواد 
أحدها  (شخصن،  من  املخدرة 
الدول،  إحدى  جنسية  يحمل 
أول  رشطة  قسم  بدائرة  مقيان 
وبتكثيف  بالقاهرة)،  نرص  مدينة 
العنارص  من  أنها  تبن  التحريات 
وتهريب  جلب  مجال  ىف  النشطة 
البالد  لداخل  املخدرة  املواد 
وخاصة مخدرى الحشيش واآليس 
“الشابو”، وعقب تقنن اإلجراءات 
بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة 
تواجدها  حال  ضبطها  أمكن 
بدائرة قسم رشطة أول مدينة نرص 
من  (كمية  وبحوزتهم  بالقاهرة، 
 6 وزنت  “الشابو”  اآليس  مخدر 
– هاتف  ماىل  مبلغ   – كيلو جرام 

محمول).
ما  أيدا  باملضبوطات  ومبواجهتها 
القيمة  وتقدر  بالتحريات،  جاء 

لص يسرق مجوهرات بـ”مليون جنيه” من فيال بأكتوبر 
ويهدد صاحبتها بالقتل.. صوراملسروقات

باإلكراه  للرسقة  سيدة  تعرضت 
فيلتها  إىل  تسلل  لص  يد  عى 
وهددها  زايد  الشيخ  مبدينة 
مصوغات  عى  واستوىل  بالقتل، 
جنيه  مليون  بقيمة  ومجوهرات 
بالواقعة  تحرر محرضا  وفر هاربا، 

وتولت النيابة التحقيق.

 البدايه بتلقى قسم رشطة الشيخ 
فيه  أفادت  سيدة  من  بالغا  زايد، 
يد  عى  باإلكراه  للرسقة  بتعرضها 
لص تسلل إىل فيلتها وهى بداخلها 
مبفردها، وأثناء تجولها داخل الفيال 
سالحا  يحمل  شخصا  شاهدت 
من  العلوى  الطابق  ىف  مختبئا 

لكنها  بها  االمساك  حاول  الفيال، 
تكنت من دخول غرفتها وغلقها، 
وهددها  الدخول  حاول  ولكنه 
بالقتل ىف حالة االستغاثة بالجران 
واستوىل  أموال  منها  طلب  ثم 
واملشغوالت  املجوهرات  كل  عى 

الذهبية وفر هاربا.
 

املضبوطة  املخدرة  للمواد  املالية 
بحواىل (14 مليون جنيه تقريباً).

ويف سياق متصل، أكدت معلومات 
قسم  مباحث  وحدة  وتحريات 
القاهرة  أمن  مبديرية  املرج  رشطة 
برئاسة اللواء أرشف الجندي مدير 
مدير  سليم  نبيل  واللواء  األمن 
(شخصن  قيام  العاصمة  مباحث 
 ، جنائية  معلومات  ألحدها   ،
مبزاولة  القسم)  بدائرة  مقيان 
نشاطاً غر مروع ىف مجال اإلتجار 
باملواد املخدرة ويتخذان من دائرة 
نشاطها  ملزاولة  مرسحاً  القسم 

اإلجرامى.
نجح  اإلجراءات  تقنن  عقب 
مباحث املرج بقيادة املقدم أحمد 
قدري يف ضبطها حال استقاللها 
أحدها”  “ملك  السيارات  إحدى 
بدائرة القسم، وعر بحوزتها عى 
(كمية من مخدر الحشيش وزنت 
 3  – ماىل  مبلغ   – جرام  كيلو   12
ومبواجهتها  محمولة)،  هواتف 
املخدرة  للمواد  بحيازتها  اعرفا 
من  املاىل  واملبلغ  االتجار  بقصد 
تجارتها غر املروعة  متحصالت 
االتصال  لتسهيل  والهواتف 
لتسهيل  والسيارة  بعمالئها 

تنقالتها.

فوق إضافة.
أنه  مبعرفة  لصديقك  للساح 
اآلن جهة اتصالك القدية، انقر 

فوق إرسال.
االتصال  جهة  إخطار  وسيتم 
تم  إذا  بك  الخاصة  القدية 

إحياء ذكرى حسابك.
اختيار  وهو  آخر  خيار  وهناك 
حالة  يف  نهائيا  حسابك  حذف 
وفاتك. ولذلك، إذا أبلغ شخص 
فستتم  بوفاتك،  “فيسبوك”  ما 
وصورك  رسائلك  جميع  إزالــة 
وردود  وتعليقاتك  ومنشوراتك 

الفور  عى  ومعلوماتك  أفعالك 
وبشكل دائم.

عى  العثور  يكن  أخرى،  ومرة 
هذا الخيار يف عالمة اإلعدادات 
بالتمرير  قــم  والخصوصية. 
ألسفل وانقر فوق طلب حذف 
حسابك بعد وفاتك وانقر فوق 

حذف بعد املوت.
ماذا عن “توير” و”إنستجرام”؟
عى غرار “فيسبوك”، يكن إما 
حذف الحسابات املوجودة عى 
ذكراها.  إحياء  أو  “إنستجرام” 
أنه  أيضا  بذلك  القيام  ويعني 

تسجيل  شخص  ألي  يكن  ال 
الدخول إىل الحساب ولن يظهر 
التطبيق،  عى  معينة  أماكن  يف 

.(Explore) ”مثل “االكسبلور
الصور  جميع  ستبقى  وبينا 
الخاصة  الفيديو  ومــقــاطــع 
“إنستجرام”،  عى  باملستخدم 
من  شخص  أي  يتمكن  فلن 
ذلك  يف  مبا  تغيرات  أي  إجــراء 

صورة امللف الشخيص.
وإذا كنت ترغب يف طلب إحياء 
ــرى حــســاب، فــأرســل هذا  ذك

النموذج إىل “إنستجرام”.

تعرف على الخيارات املتاحة لحساباتك على 
مواقع التواصل االجتماعي بعد وفاتك

تتمه ص 9
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حقق نادي طالئع الجيش  لقب 
بعدما  ــرصي  امل السوبر  كــأس 
يف  األهــيل  منافسه  عى  تغلب 
نهاية  عقب  الرجيح،  ــالت  رك
ــت األصـــيل والــشــوطــن  ــوق ال

اإلضافين بالتعادل السلبي.
الشوط األول

الكرة  عى  األحمر  املارد  سيطر 
وسط  املباراة  أوقات  معظم  يف 
دفاعية  عددية  وزيــادة  تراجع 
عبدالحميد  ــدرب  ــ امل ــاق  رفـ

بسيوين.
وتثلت حلول األهيل يف اخراقات 
طاهر  برسعات  اليرسى  الجهة 
التونيس  وتقدم  طاهر  محمد 
عيل معلول، إىل جانب تريرات 
وعرضيات  أفشة  مجدي  محمد 

حسن الشحات.
العديد  األوىل  الفرة  وشهدت 
كان  التي  القوية  التدخالت  من 
أبرزها ضد محمد مجدي أفشة 
إىل  باإلضافة  السولية  وعمرو 
محمد  به  قــام  ــذي  ال التدخل 

طالئع الجيش بطل كأس السوبر املصري
عى ترجمة الهجات إىل أهداف.

الشوطان اإلضافيان
الفني  املدير  محاوالت  تفلح  مل 
األداء  تطوير  بيتسو موسياين يف 
وتجاوز  األهيل  لفريق  الهجومي 
التكتل الدفاعي القوي من العبي 
دقيقة   30 خالل  الجيش  طالئع 

كاملة.
واكتفى رفاق عبد الحميد بسيوين 
املرتدة  الهجات  عى  باالعتاد 
املساحات يف  إغالق  الرسيعة مع 
الخط الخلفي بتواجد 5 مدافعن 
امللعب  وســط  ثــاليث  ومساندة 
باإلضافة إىل يقظة الحارس محمد 

بسام.
ركالت الرجيح

من  الجيش  طالئع  فريق  تكن 
ركالت  يف  قــوي  بشكل  الظهور 
حارس  من  تألق  وسط  الرجيح 
وإخفاق  بسام  محمد  املرمى 
املباراة  لتنتهي  ــيل  األه العبي 

بنتيحة 2-3 لصالح الطالئع. أين  زميله  ضد  بالخطأ  الشناوي 
رشيف  محمد  ــاع  وأضـ أرشف، 

الدقيقة  يف  باملرمى  ا  تامًّ انفراًدا 
.44

املدربان  قام  الثاين  الشوط  ويف 
وتطوير  التغيرات  من  بالعديد 

فلسفة اللعب خططيًا ولكن دون 
جدوى يف ظل عدم قدرة الالعبن 

قرر الكابنت محمود الخطيب، رئيس 
اإلدارة واملرف عى قطاع  مجلس 
ثالمثائة  مبلغ  خصم  القدم،  كرة 
بالفريق  العب  كل  من  جنيه  ألف 
األول، وخصم مثلها من مدير الكرة 
وبنسب  الفني،  بالجهاز  عضو  وزير وكل  صبحى  ارٔشف  الدكتور  أعلن 

العوائد  أن  والــريــاضــة  الشباب 
ــة ملــشــاريــع الــطــرح  ــاري ــث االســت
االنتفاع  حق  بنظام  االستثاري 
والتي ينفذها القطاع الخاص مبراكز 
مروع  ضمن  بالجمهورية  الشباب 
الشباب  مبراكز  االستثاري  الطرح 
اغسطس 2018  اطالقه يف  تم  الذي 
وتسعة  وخمسائة  مليار  بلغت   ،
 239 بعدد  جنيه  مليون  وخمسون 

مركز شباب .
االنشائية  القيمة  بلغت  حيث 
مليون   965 املشاريع  لهذه  مجمعة 
جنيه تقريباً يف حن بلغت قيمة حق 
االنتفاع مجمعة لها مبلغ 595 مليون 
جنيه تقريباً حيث تائت لغرض إنشاء 
وتطوير وإدارة االٔصول غر املستغلة 
مشاريع  القــامــة  الشباب  مبــراكــز 
رياضية وخدمية عليها بالراكة مع 

القطاع الخاص .
املطروحة عدد  وشملت املروعات 
من   67 وعــدد  سباحة،  حــام   61

الشباب والرياضة : مليار وخمسمائة وتسعة وخمسون مليون 
جنيه عوائد مشاريع الطرح االستثماري بمراكز الشباب

خاسية  مالعب  املتنوعة  املالعب 
بالنجيل الصناعي، ومالعب أكريليك، 
صناعي  نجيل  قانونية  ومالعب 
ونجيل طبيعي، وعدد 18 من صاالت 
محالً   106 وعــدد  البدنية  اللياقة 
والخدمات  املساحات  متنوع  تجارياً 
وعدد 49 كافيريا وبوفيه بينا وصل 
ايل  املناسبات  ودور  القاعات  عدد 
44 قاعة وعدد 32 أنشطة وخدمات 
املشاريع  ــايل  إج ليصل  متنوعة 
محافظة   25 يف  مــروع   377 ايل 

بالجمهورية .
والرياضة حرص  الشباب  وزير  وأكد 
مروعات  ىف  التوسع  عى  الــوزارة 
مبختلف  االســتــثــارى  الــطــرح 
الرياضية  واالندية  الشباب  مراكز 
محافظات  مبختلف  واالجتاعية 
دون  ــائت  ت انها  حيث  الجمهورية 
أعباء  اي  ــوزارة  ال ميزانية  تحميل 
العنارص  احد  تثل  انها  كا  مالية 
قوية  تحتية  بنية  النشاء  االساسية 
الشباب والتي تساهم بشكل  ملراكز 

خصم مبلغ ثالثمائة ألف جنيه من كل العب بالفريق األول 
باالهلي وأعضاء الجهاز الفني األسبوعى.. تعرف عليهم

اإلداري  الجهاز  أعضاء  بقية  من 
وذلك  لرواتبهم.  وفقا  والطبي 
السوبر  مباراة  يف  الفريق  أداء  بعد 
يتناسب  يكن  مل  الذي  اليوم،  مساء 
الفنية  القدرات  مع  اإلطــالق  عى 
الكبرة التي يتلكها هؤالء الالعبون 

وجهازهم الفني واإلداري والطبي.
ــراءات  اإلج بعض  اتخاذ  قرر  كا 
األخرى يف ذات االتجاه، لحن عودة 
الذي  ــردود  امل لتقديم  عنرص  كل 

يستحقه النادي وجاهره.
عن  املــرصي  االنسان  بناء  يف  كبر 
طريق توفر تلك الخدمات الرياضية 

املتنوعة للنشء والشباب .
الشباب  وزارة  ان  بالذكر  الجدير 
من   %25 عــيل  تحصل  والــريــاضــة 
عوائد حق االنتفاع للمروع، والتي 
مراكز  لتطوير  ضخها  ــادة  اع يتم 
الغر  واملناطق  القري  يف  الشباب 
جاذبة لالستثار بينا تستفيد مراكز 
الشباب بقيمة 75% من تلك العوائد 
كمصدر تويل ذايت يساهم يف تنفيذ 
دون  املختلفة  الرياضية  االنشطة 

الحاجة ايل الدعم من الوزارة .
والرياضة  الشباب  وزارة  وتستهدف 
املــروعــات  ــذه  هـ تنفيذ  مــن 
التحتية  البنية  توفر  االستثارية 
وإيجاد  الشباب،  ملراكز  االٕنشائية 
للمراكز  مستمر  ذايت  تويل  مصادر 
املقدمة  االٔنشطة  يف  والتوسع   ،
واالرس  الشباب  وجذب  والخدمات، 

اىٕل مراكز الشباب .
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وزير الشباب والرياضة يلتقي بعددًا من العبي منتخب 
مصر لرفع االثقال استعدادًا للمشاركه يف البطوالت 

العامليه املقبله

الدكتور  التقي 
أرشف صبحي وزير الشباب 

لرفع  املرصي  باملنتخب  والرياضة، 
األثقال ملناقشة استعدادات املنتخب 

املرصي للمشاركة يف بطولة العامل.
العبي  مع  لقاءه  يف  صبحي  شدد 
اإلستعداد  أهمية  عىل  املنتخب 
من  سيتم  الذي  واالمر  للبطولة، 
خالل املعسكرات التي نفذتها الوزارة 
سيتم  التي  املعسكرات  ايل  باإلضافة 
توفريها للمنتخب لالستعداد للبطولة.
العودة  الالعبني  عىل  ان  مضيفاً 
بعد  اخري  مرة  امليداليات  لروح 
املرصي  االتحاد  عن  االيقاف  رفع 
يف  مشاركته  وإمكانية  االثقال  لرفع 

البطوالت مرة اخري.

موضحاً 
الشباب  وزارة  أن 

جيل  إخراج  عىل  تعمل  والرياضة 
ثان من الالعبني يف جميع الرياضات 
خالل  من  االثقال  رفع  وخاصة 
للموهبة  القومي  املرشوع  برنامج 
وبارشاف  الوزارة  ترعاه  والذي 
من  االستفادة  سيتم  حيث  منها، 
املنتخب  يف  املتميزين  الالعبني 
الالعبني  مع  لدمجهم  املرصي 
املرصي  املنتخب  لتقوية  الحاليني 
والحفاظ عيل ثباته والعودة لحصد 

امليداليات يف البطوالت املختلفة.

مباراىت مرص و ليبيا 8و11 أكتوبر يف الجولة الثالثة 

للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا املؤهلة لكأس العامل

لكــرة  الــدويل  االتحــاد  قــرر 
مــرص  مبــاراة  اقامــة  القــدم 
وليبيــا ضمــن الجولــة الثالثــة 
للمجموعــة السادســة لتصفيات 
ــكأس العــامل  ــة ل ــا املؤهل أفريقي
 8 يــوم  مســاء  التاســعة  يف 
قــرر  كــام  املقبــل،  أكتوبــر 
ــن  ــني ضم ــاراة الفريق ــة مب اقام
ــازي  ــي غ ــة يف بن ــة الرابع الجول
ــة يف  يف التاســعة مســاًء ) الثامن

ليبيــا ( يــوم 11 أكتوبــر .
لكــرة  املــرصي  االتحــاد  وكان 
القــدم قــد أتــم اتفاقــه مــع 
االتحــاد الليبــريي عــىل اقامــة 
منتخبــي  بــني  وديــة  مبــاراة 
ســبتمرب   30 يــوم  البلديــن 
التاســعة  لهــا  وحــدد  الحــايل 
ــربج  ــش ب ــتاد الجي ــاًء يف س مس
العــرب املقــرر أن يشــهد أيضــا 

مبــاراة ليبيــا

تخفيف عقوبة شيكاباال باإليقاف ثمانية مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.
قررت لجنة االسـتئناف يف اجتاعها 
عـادل  املستشـار  برئاسـة  اليـوم 
األعضـاء  وبحضـور  الشـوربجى 
الخالـق  عبـد  ابراهيـم  املستشـار 
واملستشـار محمد أباظة واملستشار 

مايـيل: املنعـم  جـال عبـد 
نـادي  مـن  املقـدم  التظلـم  أوال: 
عـن  الصـادر  القـرار  الزمالـك ضـد 
 100 بتغريـه  املسـابقات  لجنـة 
الجاعـي  للسـباب  جنيـه  ألـف 
أعـداد  لنـزول  جنيـه  ألـف  و100 
مـن  الثـاين  الشـوط  أثنـاء  زائـدة 

املبـاراة محـل العقوبـات .. قـررت 
اللجنـة قبـول التظلم شـكال ورفضه 

. موضوعـا
نـادي  مـن  املقـدم  التظلـم  ثانيًـا: 
املوقعـة  العقوبـة  ضـد  الزمالـك 
عـى العبـه حـازم إمـام بإيقافـه 4 
مباريـات وغرامـة 100 ألـف جنيـه 
قـررت   .. الريـايض  غـر  للسـلوك 
اللجنـة تأييد عقوبـة اإليقاف لعدم 
عقوبـات  عـى  االسـتئناف  جـواز 
اإليقـاف األقـل مـن 6 مباريـات أو 
الغرامـات األقـل مـن عـرة آالف 

جنيـه، كـا قـررت اللجنـة تخفيض 
ألـف جنيـه. الغرامـة إىل 50 

نـادي  مـن  املقـدم  التظلـم  ثالثًـا: 
املوقعـة  العقوبـة  ضـد  الزمالـك 
الـرازق  عبـد  محمـود  العبـه  عـى 
 500 وغرامـة  شـهور   8 باإليقـاف 
ألـف جنيـه .. قـررت اللجنـة بعـد 
اإلطـالع عـى مـا تضمنـه تقريـري 
تعديـل  ومراقبهـا  املبـاراة  حكـم 
مثانيـة  باإليقـاف  واالكتفـاء  القـرار 
مباريـات وتغريـه 250 ألف جنيه.


