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 رئيس التحرير 
عاطف عبد العزيز

حوار إنسانى للرئيس.. السيسى يجرى مداخلة مع الطفل املعجزة: ستكون شيخنا فى أول افتتاح للمشروعات.. والحفظ من غري فهم مش كفاية

  الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيني الفريق أسامة عسكر رئيسا ألركان حرب القوات املسلحة

“الصحة” تسجل 907 إصابات جديدة 
بكورونا و53 حالة وفاة وخروج 721 متعافيًا

ويؤكد: معاك الربكة كلها وأطلب منى أى حاجة وما تتكسفش.. ومحتاجني نهتم باللغة العربية
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كلها  الربكة  كالم  وأطيب  كالم، 
معاك.. الحفظ جميل ومهم لكن 
صحيح  إحنا  مهم،  كامن  الفهم 
العربية  باللغة  نهتم  محتاجني 
أوقات  وتنظيم  القرآن  وحفظ 
تكون  أرسة  كل  وعاوز  ــا،  أوالدن
منتبهة ألبنائها ومش مهم تكون 
أحمد،  زى  بتاعتهم  الحافظة 
وممكن تكون أنشطة أخرى، ولو 
هنالقى  دى  بامللكات  اهتمينا 

النبت بتاعنا بيكرب”.
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيىس، 
الحافظ  تــامــر،  أحمد  الطفل 
أول  يحرض  بأن  الكريم،  للقرآن 
للمرشوعات،  للدولة  افتتاح 
ويقرأ القرآن الكريم يف االفتتاح.

عبد  الرئيس  أصــدر 
الفتاح السييس يصدر 
الفريق  بتعيني  قراراً 
رشدي  أحمد  أسامة 
عبدالله عسكر رئيساً 
ألركان حرب القوات 
رصح  ــحــة..  املــســل
بسام  السفري  بذلك 
املــتــحــدث  راىض 
ــى بــاســم  ــم ــرس ال

رئاسة الجمهورية.

قال الرئيس عبد الفتاح السييس، 
“الطفل  تامر  أحمد  للطفل 
القرآن  حفظ  الــذى  املعجزة”، 
كل  من  يحميك  “ربنا  الكريم: 
خالل  الرئيس  وهنأ  وسوء”،  رش 
مداخلة هاتفية، اإلعالمى رشيف 
الكبري  التنوع  إىل  مشريًا  عامر، 
برنامج  يناقشها  التي  القضايا  ىف 

يحدث يف مرص.
خالل  السيىس،  الرئيس  وأضاف 
يف  يحدث  برنامج  مع  مداخلة 
بسم  أحمد  يا  “بقولك  مــرص: 
ربنا  عليك،  الله  شــاء  ما  الله 
ووالدتك  والدك  وبهنئ  يوفقك 
أيه؟  حافظ  أنــت  ــارف  ع أنــت 
وأفضل  كــالم  أعــز  حافظ  أنــت 

خالل  السيىس،  الرئيس  ــال  وق
موجًها  مرص،  يف  يحدث  برنامج 
تامر:  أحــمــد  للطفل  حديثه 
“أدعوك يف أول افتتاح أن تقرأ ما 
تيرس من القرآن”، وتابع الرئيس، 
موجًها حديثه للطفل أحمد تامر: 
وأرستــك  الــوالــد  من  “بتسأذن 
تكون شيخ  افتتاح  أول  تكون ىف 
القرآن  من  تيرس  ما  لنا  تقرأ 

الكريم”.
الفتاح  عبد  الــرئــيــس  ــه  ووجـ
املعجزة  للطفل  حديثه  السيىس 
نقطتني  هناك  قائال:  تامر،  أحمد 
مهمني يا أحمد، أحفظ بس أفهم، 
مش الفهم أوىل من الحفظ ولكن 
الفهم  غري  من  لوحده  الحفظ 

مش كفاية.
خالل  السيىس،  الرئيس  وأضاف 
أن  ــرص،  م يف  يحدث  برنامج 
متابعا:  نفهم،  أننا  الحفظ  قيمة 
ال ميكن ألحد أن يلوى النصوص 

والعقائد لو كان فيه فهم.
أقول  السيىس:  الرئيس  وتابع 
نراعها  موهبة  لقينا  لو  لألرس 

ونهتم بها.
وقال الرئيس عبد الفتاح السييس، 
يؤذينا  والتجاهل  االقتتال  إن 
جميعا وتقديرى للربنامج وألحمد 
الدعوة  له  أوجه  وكام  وأرستــه، 
الربكة  لتكون  القادم  االفتتاح  ىف 

معانا.. وربنا يخليك يا أحمد.
أحمد  السيىس،  الرئيس  ودعا 

الذى  املعجزة”،  “الطفل  تامر 
 5 وعــمــره  ــقــرآن  ال حفظ 

لعدم  ونــصــف  ســنــوات 
للتفكري  ودعاه  اإلحــراج، 
له،  ليقدمه  يريد  فيام 
يا  له “أطلب منى  وقال 
عاوزه  أنت  الىل  أحمد 

وما تتكسفش”.
اإلعالمى رشيف  وطلب 

عامر من الرئيس أن 
متابعة  يستكمل 
فقرات  بــاقــى 
ــدث يف  ــ ــح ــ ي
ووافق  مرص، 
عىل  الرئيس 

ذلك.

لتوصيات 
منظمة الصحة العاملية الصادرة يف 
27 مايو 2020، فإن زوال األعراض 
أيام من اإلصابة  املرضية ملدة 10 
من  املريض  لتعايف  ــؤرًشا  م يعد 
أن إجاميل  فريوس كورونا، مضيًفا 
مرص  يف  تسجيله  تم  الذي  العدد 
حتى  املستجد  كورونا  بفريوس 

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن 
فريوس  من  متعافًيا   721 خروج 
وذلك  املستشفيات،  من  كورونا 

الطبية  الرعاية  تلقيهم  بعد 
وفًقا  شفائهم  ومتام  الالزمة 
الصحة  منظمة  ــادات  إلرش
إجاميل  لريتفع  العاملية، 
الــفــريوس  مــن  املتعافني 
أمس  حتى   276358 إىل 

األربعاء.
 وأوضح الدكتور خالد مجاهد 

مساعد وزيرة الصحة والسكان 
املجتمعي  والتواصل  للتوعية 
واملتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم 
تسجيل 907 حاالت جديدة ثبتت 
إيجابية تحاليلها معملًيا للفريوس، 
الرتصد  إجـــراءات  ضمن  ــك  وذل
والتقيص والفحوصات الالزمة التي 
إلرشــادات  وفًقا  ــوزارة  ال تُجريها 
إىل  الفًتا  العاملية،  الصحة  منظمة 

وفاة 53 حالة جديدة.
طبًقا  إنـــه  “مــجــاهــد”  ــال  وقـ  

أمس األربعاء، هو 327286 
من ضمنهم 276358 حالة تم 
شفاؤها، و  18428 حالة وفاة.

الصحة  وزارة  ــل  ــواص وت  
استعداداتها  رفع  والسكان 
ــات  ــظ ــاف ــح ــع م ــي ــم ــج ب
ومتابعة  الــجــمــهــوريــة، 
بشأن  بــأول  أوالً  املوقف 
فريوس “كورونا املستجد”، 
اإلجـــراءات  كافة  واتــخــاذ 
أي  ضــد  الــالزمــة  الوقائية 
معدية،  أمــراض  أو  فريوسات 
بتخصيص  ــوزارة  الـ قامت  كام 
ــل الــتــواصــل  ــائ ــن وس عـــدد م
املواطنني  استفسارات  لتلقي 
املستجد  كورونا  فــريوس  بشأن 
الخط  منها  املعدية،  ــراض  واألم
الساخن “105”، و”15335 ورقم 
 ،”01553105105“ الواتساب 

تطبيق  إىل  ــة  ــاف ــاإلض ب
“صحة مرص” املتاح عىل 

الهواتف
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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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اململكة العربية السعودية

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

Fax : 012 - 663 2771 Mobile: 053 230 5963
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(+202) 01022441900  (+202) 01283617779
e-mail: cd_room2004@yahoo.com

أعربـت فرنسـا عـن قلقهـا الشـديد 
إزاء تصنيـف السـلطات اإلرسائيليـة 
حكوميـة  غـر  منظـات  سـت 
املجـال  يف  ناشـطة  فلسـطينية 
حقـوق  عـن  والدفـاع  اإلنسـاين 
إرهابيـة”. “منظـات  اإلنسـان، 

وأكـدت فرنسـا يف بيـان صـدر عـن 
وزارة الخارجية، مسـاء اليوم الثالثاء، 
حرصهـا عـى الـدور الجوهـري الذي 
يضطلـع به املجتمع املـدين يف الحياة 

الدميقراطية.
الـدول  عاتـق  عـى  “تقـع  وقالـت: 

فرنسا تعرب عن قلقها بشأن تصنيف إرسائيل 6 

منظامت فلسطينية “إرهابية”

للفضاء  السعودية  الهيئة  انضمت 
إىل البيان املشرتك لتعزيز العالقات 
الدولية، وتحقيق التعاون يف مجال 
واستعراض  الفضائية،  األنشطة 
تداعيات  الحد من  جهودها حيال 
البيان  يُعد  حيث  املناخ،  تغر 
اهتامات  لتحفيز  دولية  بوابة 
واإلقليمية  املحلية  املجتمعات 
بتكنولوجيا الفضاء للعمل املناخي 
القدرات  بناء  يف  سيسهم  ما 

والكوادر املحلية يف هذا املجال.
السعودية  األنباء  وكالة  وذكرت 
الدويل  املشرتك  البيان  أن  “واس” 
أحد  يعد  للمناخ  الفضايئ  للرصد 
الدولية  املحركات  وأهم  أحدث 
التقنيات  عى  مبنية  حلول  لوضع 
التحديات  من  للحد  الفضائية 
املناخية التي تواجه كوكب األرض، 
املختصني  تزويد  بواسطة  وذلك 
واملنظات  الحكومية  والجهات 

املسلحة  للقوات  العام  القائد   أكد 
الفريق أول ركن عبدالفتاح  السودانية 
الربهان أن القوات املسلحة لن تسمح 
عقائدية  إيديولوجيا  يتبنى  حزب  ألى 

بالسيطرة عى السودان.
عقده  صحفى  مؤمتر  خالل  وأضاف 
اليوم، بالخرطوم، ونقلته فضائية اكسرتا 
نيوز االخبارية، تعهدنا للمجتمع الدويل 
يف  االنتقال  عملية  بحاية  سنقوم  أننا 

السودان.
من  يوما  بعد  الربهان  كلمة  وتأىت 
للقوات  العام  القائد  اتخذها  قررات 
حل  مقدمتها  ىف  السودانية،  املسلحة 
واعالن  والحكومة  السيادى  املجلس 

حالة الطوارئ.
ولفت إىل أن قانون الطوارئ ال يقصد 
أو  السياسية  الحريات  تهديد  منه 
الحكومة  أن  إىل  أشار  كا  الشخصية، 
املقبلة لن تضم أي قوى سياسية، قائال 
:نعمل عى أن تشكل الحكومة املقبلة 

من كفاءات وطنية مستقلة
وأكد العام للقوات املسلحة السودانية، 
ىف  موجود  السوداىن  الوزراء  رئيس  أن 
منزله، قائال “موجود ىف منزىل للحفاظ 
بشكل  حياته  وميارس  سالمته  عى 

طبيعى وسيعود ملنزله”.
وأوضح: “حمدوك ضيفا ىف منزىل وليس 
معتقال لحايته من قيود فرضتها عليه 
قوى سياسية وسيعود لبيته بعد هدوء 
الفرتة  عى  له  الشكر  وأقدم  األمور، 

املاضية كرئيس للحكومة.
الله  عبد  الوزراء  رئيس  أن  وأضاف، 
حمدوك رصح ىف أكرث من مرة أن هناك 
بال  يعمل  وكان  بالبلد  تحيق  مخاطر 
دوافع شخصية.وتابع : ممكن أن نختار 
ملقابلة  الصحفيني  بعض  املستقبل  يف 

رئيس الوزراء واالستاع إليه.
نجني  بدأنا  قد  كنا  الربهان،  وأكد 
تضيع  أن  وخشينا  حقيقية  مكاسب 
واألنانية  والتشظي  التنازع  بسبب 

السعودية تنضم للبيان 
الدويل املشرتك الخاص 

بالرصد الفضايئ للمناخ

السياسية.ولفت إىل أن الحكومة املقبلة 
وسنعمل  سياسية  قوى  أي  تشمل  لن 
ألن تكون من كفاءات وطنية مستقلة.

عبدالفتاح  ركن  أول  الفريق  أكد  كا 
تحقيق  عى  “مصممون  الربهان 
يف  ورد  ما  وتنفيذ  السيايس  االنتقال 
الربهان،  الدستورية”.وأوضح  الوثيقة 
فقط  ولكن  تلغ  مل  الدستورية  الوثيقة 

املواد الخاصة مبشاركة املدنيني.
سيادة  مجلس  تشكيل  الربهان  وقرر 
يشمل  حقيقي  بتمثيل  وحكومة 
الجميع، كا سيتم تعيني رئيس جديد 
اختيار  وسيتم  السودان،  ىف  للوزراء 
وزير من كل والية سودانية ىف الحكومة 

املقبلة.
وأكد املسئول السوداىن، “نريد متثيل كل 
أهل السودان يف الحكومة املقبلة وهذا 
التوجيه سيعطى لرئيسها”، ومصممون 
عى تحقيق االنتقال السيايس وتنفيذ ما 

ورد ىف الوثيقة الدستورية.

لجنة  بأن  “نؤمن  وأضاف 
رضورية  التمكني  إزالة 
 30 حكم  نظام  لتفكيك 
تعمل  أن  ونريد  عاما 
بحياد، وقال نريد أن نبني 
وضان  املواطنة  دولة 
أن  ونريد  التعبر،  حرية 
نرى مبادئ فوق دستورية 
الدين  لعالقة  فيها  نؤسس 
بالدولة، وال حجر عى اآلراء 
للعنرصية  دعا  من  ولكن 

والجهوية سيقدم للعدالة.
الجيش  أن  أكد  كا 
أن  ىف  يرغب  السوداىن 
السودان  لحاية  يتفرغ 
بعد نقل السلطة للمدنيني.
اتخذنا  الربهان  وأضاف 
هذا املوقف إلعادة الربيق 
السوداين،  الشعب  لثورة 
الشعب  ملشاركة  ونحتاج 
االنتقالية،  املرحلة  إلكال  السوداين 
إكال  تستطيع  ال  املسلحة  فاالثوات 

املرحلة االنتقالية منفردة.
املجلس  يكون  أن  سنحرص  وأكد، 
الثورة،  الترشيعي السوداين من شباب 
بينها  من  العدالة  هياكل  وسنشكل 
املحكمة الدستورية هذا األسبوع، الفتا 
القوات املسلحة لن تتدخل يف  أن  إىل 

تشكيل هياكل العدالة.
املسلحة  لقوات  أن  عى  مجددا  وأكد 
االنتقالية  املرحلة  ستنجز  السودانية 
مبشاركة مدنية، نريد أن نتفرغ لحاية 

السودان بعد نقل السلطة للمدنيني.
للشعب  استجاب  الجيش  أن  وقال 
عنها  عجزت  أزمات  أزمات  وعالج 
األخر  األسبوع  أن  الحكومة.وأضاف 
املسلحة  القوات  عى  هجوما  شهد 
تحدث  من  هنالك  عليها،  وتحريضا 
القتياد  تهدف  كانت  بغيضة  بعنرصية 

البلد لحرب أهلية وتفتيت وحدته.
الذي  السيايس  االنقسام  ان  وتابع، 
يهدد  كان  املاضية  املرحلة  شهدته 
لدى  متلمال  شهدنا  وسالمته،  البلد  أمن 
السيايس  املشهد  إزاء  املسلحة  القوات 
وكانت هناك مخاوف من خروج األمور 
عن السيطرة، وأكد أن البلد يف منعطف 
املوقف  بوحدة  الوحيد  واملخرج  خطر 

والتاسك.
السودان  رشق  مشكلة  أن  أيضا  وقال 
الحكومة  من  وطلبت  سياسية  مشكلة 
البجا. نظارات  رئيس  مع  التفاهم 
رفضت  املسلحة  القوات  أن  أكد  كا 
سيطرة أي جهة أو حزب عى السودان، 
الشعب  أمنيات  لتحقيق  وتنازلت 

السوداين بحكومة مدنية.
الثقة  أن هناك حالة من عدم  وأضاف 
االنتقالية وقع  وقعت بني بني األطراف 
بعد توقيع اتفاق السالم يف جوبا.وتابع 
الشعب  مع  اتفقنا  السوداىن،  املسئول 
عى  العامة  القيادة  إىل  حرض  عندما 
واملساواة،  والحرية  العدالة  شعارات 
وقدمنا كل ما ميكن من تنازل لتحقيق 
بحكومة  السوداين  الشعب  أمنيات 

مدنية.
مرت  االنتقالية  الفرتة  أن  إىل  واشار 
أمور  إىل  أن وصلت  إىل  تجاذباتها  بكل 
مع  مرة  من  أكرث  التوقف  استدعت 
املحاصصة  أن  مضيفا  الوزراء،  رئيس 
تشظ  مرحلة  يف  السودان  أدخلت 

سيايس.
رئيس  مبادرة  اختطاف  تم  أنه  وأوضح 
الوزراء من مجموعة معينة وتم إقصاء 
املسلحة،  القوات  فيها  مبا  اآلخرين 
والتغير  الحرية  قوى  يف  مجموعة  وأن 
القوى  حساب  عى  باملشهد  استفردت 

األخرى.
واختتم حديثه أننا شعرنا بوجود عداء 

واستهداف للمؤسسة العسكرية.

السودان.. قائد القوات املسلحة يقرر تشكيل مجلس سيادة وحكومة جديدة..
ويؤكد: لن نسمح ألى حزب يتبنى أيديولوجيا عقائدية بالسيطرة على البالد وحمدوك ضيفا بمنزىل

املناخي  بالتغر  املهتمة  األهلية 
ال  املصادر  متعددة  بالبيانات 
الصناعية،  األقار  بيانات  سيا 
والتقنيات  والخربات  واملعلومات 
والتتبع  بالرصد  املتعلقة  الفضائية 

إلجراء الدراسات.
خالل  من  الهيئة  أهداف  وتنطلق 
الدويل  البيان  يف  واملشاركة  تبني 
الفضايئ  بالرصد  الخاص  املشرتك 
اململكة  رؤية  لتحقيق  للمناخ 
2030، حيث وضعت الرؤية البيئة 
األهداف  من  املستدامة  والتنمية 
رضورة  عى  ونصت  لها،  الرئيسة 
األول  املقام  ويف  عليها،  الحفاظ 
وإنساين  ووطني  ديني  كواجب 
القادمة،  األجيال  أمام  ومسؤولية 
األساسية  املقومات  من  بوصفه 
من  للحد  ورضورة  الحياة  لجودة 

مستويات التلوث يف البيئة.

املؤاتيـة  البيئـة  إحـداث  مسـؤولية 
لتـارس املنظـات غـر الحكوميـة 
هـذه  عـى  واملحافظـة  أنشـطتها، 
عـى  بالحصـول  مطالبـة  البيئـة”، 
توضيـح مـن السـلطات اإلرسائيليـة 

الشـأن. هـذا  يف 
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كلمةالعدد

وزيـر  شـوقى  طـارق  الدكتـور  علـق 
الفنـي،  والتعليـم  والتعليـم  الرتبيـة 
ملنهـج  املوجهـة  االنتقـادات  عـى 
الصـف الرابـع االبتداىئ قائال: “تسـتمر 
عـى  والهجـوم  التشـكيك  موجـات 
مناهـج مرص الجديـدة لتصدير انطباع 
للمرحلـة  املالءمـة  وعـدم  بالصعوبـة 
العمريـة ويتم تـداول الصـورة املرفقة 
والتعليـق عليهـا كاآليت: “الكتـاب الى 
والكتـاب  ثانـوى،  تانيـه  أحيـاء  فـوق 
الـى تحت علـوم رابعـه ابتـدايئ، وكل 
الدعـاوي الخالصة لسـنة رابعة السـنة 

دى”.
وتابـع الوزيـر عـرب صفحته الشـخصية 
القـراء  عـى  بوك”:”اقـرتح  “بفيـس 
رابعـة  سـنة  كتـاب  عـى  الحصـول 
وكتـب الثانـوي والتحقق مـن أن هذه 
الحكومـة  لكتـب  فعـال  هـى  الصـور 
املرصيـة قبـل نقـد الـوزارة وقبل هدم 
وتحتاجـه  جميعـا  نحتاجـه  تطويـر 
بالدنـا، متابعـا: الحقيقـة: هـذه الصور 
املرفقـة ليسـت مـن كتـب الـوزارة.”

 حاول تفهم 
 حالة الطوارئ الي غري رجعه …

الطوارئ  حالة  مد  الغاء  إن  الشك 
السييس  الرئيس  عنها  اعلن  والتي 
عظيمه  خــطــوة  ــي  ه ــالد  ــب ال يف 
تتويجا  تــايت  وهــي  دالالتــهــا  ولها 
لنجاحات كبريه  حققتها الدوله بكل 
مؤسساتها بعد ذلك الجهد من كل 
االرهاب  مكافحه  يف  الدوله  اجهزه 
ومواجهة كورونا وتايت ايضا تجسيدا 
لصرب املرصيني لكل االجراءات التي 
عاشتها البالد بعد ثوره يناير 2011 
… فقد عرفت مرص حاله الطوارئ 
يف  السادات  الرئيس  اغتيال  بعد 
 30 يبقي  ليك   1981 عام  اكتوبر 
عام  يف  يتجدد  حتي  متصله  عاما 
2017 وصوال ايل القرار االخري بالغاء 
هامه  خطوه  يف  الطوارئ  حالة  مد 
ان مرص قد تخطت اصعب  تعكس 
ثوره  بعد  واجهتها  التي  املراحل 
دحر  استطاعت  قد  وان مرص  يناير 
ربوع  وان  تكاد  او  ودفنه  االرهاب 
واحه  اصبح  عام  بشكل  املحروسه 
وبالشك  وانه  واالمان  باالمن  تنعم 
يعكس ويف اشاره قويه ايل ان مرص 
تعد  مل  وشعبها  ورشطتها  بجيشها 
االستثنائية  اإلجراءات  لتلك  بحاجه 
وان لدي مرص من منظومه القوانني 
ما ميكنها من محاسبه اي متجاوز يف 
حق الوطن ويف اشاره واضحه وجليه 
تطأمن املستثمر ايل متتع البالد بهذا 
الهدوء واالمن واالستقرار وانه ايضا 
من  ــرصي  امل الشعب  لــدي  اصبح 
ومواجهة  للتصدي  مايكفي  الوعي 
الفتنه والشك ان  كل محاوالت بث 
الدخول للمستقبل يحتاج ذلك املناخ 
عدم  ظل  يف  واالستقرار  االمن  من 
وهو  استثنائية  اجراءات  اي  وجود 
السييس من  الرئيس  ما حرص عليه 
تساعد  جميعا  للعامل  صوره  تقديم 
الجديده  االستثامرات  جذب  عيل 
االجانب  ــامل  االع ــال  رج ــول  ودخ
من  واالستفاده  مرص  يف  لالستثامر 
يف  املتاحه  االستثامريه  الفرص  كل 
السياحه  وتشجيع  املحروسه  ارض 
كانت  كام  مرص  لتعود  مرص  ايل 
هذا  ان  …..الشـــك  السائح  قبلة 
الرسائل  بكل  يبعث  الشجاع  القرار 
مرص  ان  االمــر  يهمه  وملن  املهمه 
واالمان  االمن  واحة  اصبحت  االن 
اطالق  مع  تتزامن  وهي  باملنطقه 
الضخم  ومرشوعها  لحملتها  مرص 
(( والذي يهدف ايل  )) حياه كرميه 
تحسني حياة مايقرب من 60 مليون 
تتجاوز  قد  بتكلفه  مرصي  مواطن 
ثالث  وخــالل  جنيه  مليار   700
مرص  ان  التاريخ  ليسجل  سنوات 
الحديثه  و جمهوريتها الجديده هي 
هبة االراده املرصيه القويه القادره 
وبالشك  وهي  املستحيل  صنع  عيل 
وضعت  قياده  وجهد  اخالص  نتاج 
مصلحة الوطن عيل جدول اولوياتها.

أبو الغيط: الجيش املصرى أنقذ اإلقليم 
بأسره بعد “الربيع العربى”

لجامعــة  العــام  األمــني  قــال 
أبــو  أحمــد  العربيــة  الــدول 
الغيــط إن التدخــالت األجنبيــة 
التــى  الكــربى  الكذبــة  كانــت 
منــذ  بــأرسه  اإلقليــم  واجههــا 
عقــد مــن الزمــان، خــالل “الربيع 
العــرىب”، حيــث ارتبطــت بوعــود 
ــا  ــة أنه ــوى خارجي ــة مــن ق كاذب
للشــعوب  مليــارات  ســتعطى 
دميقراطيــة،  هنــاك  وســيكون 
لكنهــا كانــت شــعارات فقــط.

ــج  ــات لربنام ــاف، ىف ترصيح وأض

“عــى مســؤوليتى”، أن هنــاك 
ــم  ــل اإلقلي ــة بتحوي وعــودا كاذب
ــة، إال  ــن الدميقراطي ــة م إىل واح
أن املحصلــة ىف النهايــة كانــت 
ــن  ــد م ــراب للعدي ــار والخ الدم

ــدول. ال
الجيــش  لــوال  أنــه  وأوضــح 
العظيــم  والــدور  املــرصى، 
الــذى قــام بــه، رمبــا كان األمــور 
ذهبــت إىل منطقــة أســوأ بكثــر 
ــأرسه  ــم ب مــا شــهدناه ىف اإلقلي

املاضيــة. الســنوات  خــالل 

إلغـــاء مـــد حالـــة الطـــوارئ فى 
السيســـى  الرئيـــس  مصـــر.. 
يشكر الشـــعب ويتذكر الشهداء

أعلن الرئيس عبد الفتاح السييس، 
حالة  مد  إلغاء  االثــنــني،  اليوم 
مرص  أنحاء  جميع  ىف  الطوارئ 
طويلة،  سنوات  منذ  مرة  ألول 
نستعرض  اإلنفوجراف  هذا  وىف 

تفاصيل القرار.
ىف  الــطــوارئ  حالة  مد  إلغاء   –
منذ  أنحاء مرص ألول مرة  جميع 

سنوات طويلة.
سعينا  طاملا  التي  اللحظة  -هذه 

لها بالكفاح والعمل الجاد
شعبها  بفضل  مــرص  بــاتــت   –

واحة  األوفياء،  ورجالها  العظيم 
لألمن واالستقرار يف املنطقة

الشعب  كان  الذي  القرار  هذا   –
الحقيقي  صانعه  هــو  ــرصي  امل
يف  املخلصة  الصادقة  مبشاركته 

كافة جهود التنمية والبناء
وتقدير  ــالل  إج بكل  أتذكر   –
شهداءنا األبطال الذين لوالهم ما 

كنا نصل إىل األمن واالستقرار.
بناء  نحو  بثبات  منــي  -مــعــا 
مستعينني  الجديدة  الجمهورية 

بعون الله ودعمه

وزير التعليم عن انتقادات 

منهج الصف الرابع: موجة 

تشكيك وهجوم عىل مرص 

الجديدة
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هناء السيد

يف إطـار احتفـاالت محافظة جنوب 
النتصـارات   48 بالذكـرى  سـيناء 
أكتوبـر املجيـدة، افتتح اللـواء خالد 
فـودة محافـظ جنوب سـيناء، اليوم 
انتظـار  سـاحة  مـرشوع  الثالثـاء، 
سـوق بـدر الحضـاري بطور سـيناء، 
بحضـور اللـواء محمود نصـار رئيس 
الجهـاز املركزي للتعمـر، واملهندس 
صنـدوق  رئيـس  صديـق  خالـد 

السييس،  عبدالفتاح  الرئيس  قال 
الروماين  نظره  مع  ناقش  إنه 
اليوم، األربعاء، العالقات السياسية 
وكذا  البلدين  تجمع  التي  املتميزة 
دعمها  وسبل  الثنائية  العالقات 
ذات  املجاالت  شتى  يف  وتعزيزها 
البلدين،  لكال  واألولوية  األهمية 
الطاقة  مجاالت  خاصة  وبصفة 

واالستثار والسياحة.

محافظ جنوب سيناء يفتتح ساحة انتظار سوق بدر الحضاري بطور 
سيناء بحضور رئيس جهاز التعمري ورئيس صندوق التنمية الحضرية

الرئيس السيسي: عالقات سياسية 
متميزة تجمع بني مصر ورومانيا

تقرير  مناقشة  فعاليات  شهدت 
التقدم  حول  العربية  مرص  جمهورية 
القضاء  اتفاقية  مواد  تنفيذ  ىف  املحرز 
املرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  عى 
عى  مرص  وفد  رد   .. اليوم  (سيداو) 
جهود الدولة املرصية تجاه املرأة ذات 

االعاقة ..
الدكتورة  عقبت  االطـــار  هــذا  وىف 
ورئيسة  مرص  وفد  رئيسة  مرىس  مايا 
الدستوُر  أن  للمرأة  القومى  املجلس 

عضوا..   (11) تضم  اإلعــاقــة،  ذات 
السياسات  وتقييم  بدراسة  وتختص 
املرأة  عى  وتأثرها  والخاصة  العامة 
االقرتاحات  وتقديم  اإلعــاقــة،  ذات 
والتوصيات بهذا الشأن كا تضم فروع 
املجلس باملحافظات عدد (13) عضوة 
اإلعاقة  ذوات  النساء  او  الفتيات  من 
لهؤالء  الدعم  بتقديم  يقمن  التي  و 

النساء يف محافظاتهن. .
ومتثل لجنة املرأة ذات اإلعاقة املجلس 
يف املحافل املحلية واإلقليمية والدولية 
التي تُعقد ملناقشة القضايا ذات الصلة، 
والخربات  التجارب  من  واالستفادة 
الدولية يف مجال اإلتاحة ومتكني املرأة 

ذات اإلعاقة.
عضوة  هجرس  هبه  الدكتورة  وأكدت 
للمرأة خالل تعقيبها  القومى  املجلس 
ذات  ــرأة  امل بدمج  املجلس  اهتام 
وبرامجه  أنشطته  كافة  يف  اإلعاقة 
املرصية  باملرأة  النهوض  إىل  الرامية 
ــرأة  امل إسرتاتيجية  مــحــاور  بكافة 
املستفيدات  عدد  بلغ  حيث   ،2030
ذوو  من  وطفل  امرأة   36000) منها 
بروتوكول  توقيع  تم  كا  اإلعــاقــة)، 
لألشخاص  القومي  املجلس  مع  تعاون 

العمل  وتنسيق  للتعاون  اإلعاقة  ذوي 
باملرأة  يتعلق  فيا  الجهود  وتضافر 
ذوي  األشخاص  وأمهات  اإلعاقة  ذات 

اإلعاقة.
املرأة  تجاه  املجلس  جهود  ييل  وفيا 
ذات اإلعاقة خالل الفرتة من 2018 – 

2020
• تم إبرام بروتوكوالت تعاون مع كل 
من محافظات الدقهلية، بني سويف، 
“محافظة  مبادرة  وإطــالق  سوهاج 
لتصبح  اإلعاقة”  ذات  للمرآة  صديقة 
ذوي  لالشخاص  صديقة  محافظات 
سبل  توفر  خاللها  من  وتم  اإلعاقة، 
اإلتاحة باملنشآت الحكومية باملحافظة، 
سويف  بني  محافظة  أتاحت  تم  كا 
صالة عيد األضحى املبارك بلغة اإلشارة 

يف 8 ساحات كربى مبدن املحافظة.
ــة  اإلداري النيابة  هيئة  استجابت   •
بإتاحة  املجلس  من  مقدم  لطلب 
مستوى  عى  ومبانيها  الهيئة  منشآت 
أصدرت  كا  الجمهورية،  محافظات 
 4 ورقم   2 رقم  دوريني  كتابني  الهيئة 
االعاقة  املرأة ذات  لسنة 2020 لدعم 
من  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  واألمهات 

العامالت يف الجهاز اإلداري للدولة.

اشاده دوليه بجهود الدولة املصرية تجاه املرأة ذات االعاقة

والطلمبات  الرفع  محطات  جميع 
تأهب  حالة  يف  الرصف  ومعدات 
لحني  ومستمر،  ــام  ت واستعداد 
ملواجهة  الشتاء،  موسم  انتهاء 
موسم  أثناء  طارئة  احتاالت  أي 
سقوط االمطار، مؤكدا االستمرار يف 
الطلمبات،  وصيانة  تطهر  متابعة 
وتوفر  الصحي،  الرصف  وشبكات 
والتمركز  الالزمة  اإلمكانيات  كل 
عى  الحيوية  األماكن  يف  الدائم 

مستوى املحافظة..
محافظ  ان  بالذكر  الجدير  ومن 
درجة  برفع  وجــه  قد  القليوبية 
املحلية  بــالــوحــدات  اإلســتــعــداد 
ــات  االزم وادارات  واملــديــريــات 
مشددا  باملراكز  العمليات  وغرف 
عى اإللتزام بإتخاذ التدابر التالية :

املعدات  كافة  جاهزية  مراجعة   –
االمطار  مع  بالتعامل  الخاصة 

واالطقم العاملة عليها
صفايات  تطهر  من  االنتهاء   –
األمــطــار  مــيــاه  وخــطــوط رصف 
وأعى  وأسفل  والطرق  بالشوارع 

الكبارى واألنفاق
اإلستعدادات  كافة  مراجعة   –
السيول  مع  للتعامل  والتمركزات 
واألمطار ومراجعة محطات الرصف 
الرتع  ومناسیب  والزراعی  الصحي 

واملصارف .
وكافة  واملصارف  الــرتع  تطهر   –
التعديات  وإزالــة  املائية  املجارى 
عليها ومراجعة املناسيب أوال بأول 
بكافة  الصيانة  أعال  واإلنتهاء من 

محطات الرصف الزراعی .
للسقوط  اآليلة  املباين  مراجعة   –

وإتخاذ  الــداهــم  الخطر  وذات 
والتدابر  القانونية  اإلجـــراءات 
األرواح  لحاية  الالزمة  األمنية 

واملمتلكات العامة والخاصة
واملراكب  املعديات  مراجعة   –
نطاقه  يف  كــل  العاملة  النيلية 
وإتخاذ  منها  املخالف  ووقــف 
مايلزم من إجراءات لحاية األرواح 
مع  والخاصة  العامة  واملمتلكات 
التأكيد عى وقفها حال قيام الرياح 

واألمطار .
وصالحية  سالمة  مــن  التأكد   –
مبحطات  الــكــهــربــاء  مــولــدات 
الصحي  والرصف  الزراعي  الرصف 

واملستشفيات العامة
شدد  املواطنني  سالمة  عى  وحرصا 
املحافظ عيل رؤساء املدن واألحياء 
أعال  إنهاء  بــرضورة  واملختصني 
بنطاق  العامة  اإلنارة  أعمدة  تأمني 
األمطار  ملوسم  إستعدادا  األحياء 
مع إستمرار أعال الصيانة الدورية 

واإلستجابة لشكاوى املواطنني.

الهجان  الحميد  عبد  اللواء  شهد 
القليوبية تجربة اصطفاف  محافظ 
الرسيع،  التدخل  معدات وسيارات 
والتعامل مع مياه األمطار والرصف 
لرشكة  حية  ــاورة  ــن وم الصحي، 
الصحي  والـــرصف  الــرشب  مياه 
للتأكد  املحافظة،  مدن  من  بعدد 
األزمــات  ملجابهة  جاهزيتها  من 
والطوارئ خالل فصل الشتاء وذلك 
مجاهد  املهندس مصطفى  بحضور 
والرصف  الرشب  مياه  رشكة  رئيس 
الصحى واملهندس عى عبد الستار 
احمد  واالستاذ  بنها  مدينة  رئيس 
وعدد  طوخ  مدينة  رئيس  الوزيري 
من القيادات التنفيذية باملحافظة.

التجربة  املحافظ  شهد  حيث 
باستخدام 250 معدة تابعة لرشكة 
املياه والرصف الصحي يف عدد من 
شعراوي  نفق  بينها  من  االنفاق 
كلية  ونفق  زغلول  سعد  ونفق 
العلوم مبدينة بنها ونفق سندنهور 
ونفق  الحدادين  ونفق  بنها  مبركز 
مزلقان  ونفق  طوخ  مبركز  مشتهر 
محاكاة  تم  كا  قها  مبدينة  ذيك 
امام  الزراعي  بالطريق  التجربة 
قرية كفر ابو جمعه ونفق الطريق 

الدائري.
هذه  تطبيق  إن  املحافظ  ــال  وق
التام  التأكد  إطار  يف  يأيت  التجربة 
ومدى  املحافظة  استعدادات  من 
التنفيذية  األجهزة  كل  جاهزية 
الــفــوري  التعامل  لــرسعــة  بــهــا، 
والسيول  الكوارث  مع  واللحظي 
عى  مشدداً  الشديدة،  واألمطار 
تكون  أن  رضورة  املعنية  الجهات 

محافظ القليوبية يشهد تجربة محاكاة تصريف األمطار 
بعدد من مدن املحافظة استعدادًا ملوسم الشتاء

وبحضـور  الحرضيـة،  التنميـة 
نائـب  سـمر  اينـاس  الدكتـورة 
الرشيـف  أميـن  واللـواء  املحافـظ، 
هـاين  واملهنـدس  العـام،  السـكرتر 
سـيناء،  طـور  مدينـة  رئيـس  رضـا 
وعـدداً مـن نـواب مجلـس النـواب، 

سـيناء. طـور  وعواقـل  ومشـايخ 
التنميـة  صنـدوق  متويـل  املـرشوع 

الحرضيـة.

خالل  السييس  الرئيس  وأضاف 
الروماين  نظره  مع  صحفى  مؤمتر 
عى  “اتفقنا  االتحادية:  بقرص 
الجولة  عقد  عى  العمل  أهمية 
لتطوير  املشرتكة  للجنة  الرابعة 
االقتصادي  التعاون  أوجه  مجمل 
ومبا  الثناىئ  املستوى  عى  والفني 
وبصورة  إيجايب  بشكل  ينعكس 
التجارة  حجم  زيادة  عى  عملية 

واالستثار بني البلدين.
وأشدنا  السييس:  الرئيس  وتابع 
املرصي  االقتصادى  املؤمتر  بانعقاد 
الروماين عى هامش الزيارة الحالية 
رجال  بني  وصل  حلقة  ليمثل 
الكربى  الرشكات  وممثيل  االعال 
من البلدين مبا يتيح املجال للتعرف 
االستثارية  والحوافز  الفرص  عى 

التي يتيحها االقتصاد املرصى.
القليوبية : محمد فايز

اإلعاقة  ذوى  باألشخاص  اهتاماً  أوىل 
وخصَص لهم نسبًة مناسبة ىف الربملان 
و التي وصلت ل ٩ اشخاص من ذوى 
اإلعاقة من بينهم ٧ من النساء.. وتم 
املجلس  عمل  لتنظيم  قانوٍن  ــراُر  إق

 ، اإلعــاقــة  ذوى  لألشخاص  القومى 
وقانوٌن لحقوق األشخاص ذوى اإلعاقة 
وتغليظ  التنمر  لتجريم  وتعديله   ..
أو  عليه  املجنى  ان  حالة  ىف  العقوبة 

عليها من األشخاص ذوى اإلعاقة ..

للمرأة  القومى  املجلس  تشكيل  ومنذ 
مرة  ألول  إضــافــة  تــم   2016 ــام  ع
من  للمجلس  إدارة  مجلس  عضو 
عى  بناء  و  اإلعاقة  ذوات  السيدات 
للمرأة  دامئة  لجنة  استحدث  تم  ذلك 

  حسين الطنجير
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كرمية«  »حــيــاة  مــبــادرة  نجحت 
خالل  الفقر  مــعــدالت  خفض  ىف 
ىف  إطالقها  تم  التى  األوىل  املرحلة 
يناير 201٩، كا ساهمت ىف توفر 
التى  القرى  ىف  األساسية  الخدمات 
تغطيها املبادرة، ما ساهم ىف إدراجها 
ىف املنصة اإللكرتونية التابعة إلدارة 
االقتصادية  للشؤون  املتحدة  األمم 
واالجتاعية ضمن أفضل املارسات 
الدولية ىف تحقيق األهداف األممية 

مبادرة حياة كريمة تخفض معدالت الفقر 
بنسبة 11% خالل املرحلة األوىل

للتنمية املستدامة
 3٧5 األوىل  املرحلة  واستهدفت 
وأسهمت ىف خفض معدالت  قرية، 
 ،%11 بنسبة  القرى  بعض  ىف  الفقر 
كا أسهمت ىف تحسن معدل إتاحة 
ىف   %50 بحواىل  األساسية  الخدمات 
مساهمتها  عن  فضاًل  القرى،  بعض 
تأثرات  حــدة  من  التخفيف  ىف 
فروس كورونا عى حياة 4.5 مليون 

مواطن.

مسبوقة  غر  طفرة  مرص  وحققت 
ىف القضاء عى الفقر، حيث سجلت 
للتعبئة  املركزى  الجهاز  بيانات 
العامة واإلحصاء، األخرة ىف سبتمرب 
املاىض تطور معدالت الفقر ىف مرص 
عام  وحتى   2000/1٩٩٩ عام  منذ 
إىل  تراجعت  والتى   ،2020/201٩
2٩.٧% عام 2020/201٩، ألول مرة 

منذ 20 عاما.

سندات  إصدارات  عدد  بلغت 
إصدارات   ٩ مرص  يف  التوريق 
مليار   5.5 إصدارات  بقيمة 
إىل  يناير  من  الفرتة  خالل  جنيه 
أغسطس عام 2021 مقابل 13.8 
املاثلة  الفرتة  خالل  جنيه  مليار 
من العام املايض، بنسبة انخفاض 
إصدارات  قيمة  وبلغت   ،%60
أول  خالل  الخرضاء  السندات 
نحو  الجاري  العام  من  شهور   8
بيانات  بحسب  جنيه،  مليار   1.6

الهيئة العامة للرقابة املالية.
يتم  مالية  عملية  هو  التوريق 
قيمة  تحمل  صكوك  إصدار  فيها 
ذلك  بعد  وتباع  عائد  تدر  أصول 
تحويل  هو  أو  املستثمرين  إىل 

أقساط القروض طويلة األجل إىل 
األوراق  سوق  يف  وبيعها  سندات 
املالية بهدف الحصول عى قيمتها 

للرشكات  يتيح  ما  اصدارها  فور 
متكنها  سيولة  توفر  املصدرة 
من  مزيد  تقديم  يف  التوسع  من 

5.5 مليار جنيه قيمة إصدار سندات التوريق ىف مرص خالل 8 شهور

وزير  الدكتور محمد معيط  أكد 
املالية، أن قرار مؤسسة »ستاندرد 
التصنيف  بتثبيت  ــورز«  ب آنــد 
املحلية  بالعملتني  االئتاين ملرص 
تعديل  دون  هو  كا  واألجنبية 
اإلبقاء  مع   ”B”مستوى عند 
املستقرة  املستقبلية  النظرة  عى 
 Stable« املـــرصي  لالقتصاد 
عيل  الرابعة  للمرة   »Outlook
كورونا،  جائحة  بدء  منذ  التوايل 
ىف  إضافية  ثقة  شــهــادة  يعد 
املرصى؛  االقتصاد  وتنوع  صالبة 
ثقة  تجديد  استمرار  يعكس  مبا 
االقتصاد  يف  الدولية  املؤسسات 
مبسار  الحكومة  والتزام  املرصي 

االقتصادي،  لإلصالح  مستدام 
»ستاندرد  مؤسسة  أن  إىل  الفتًا 
تقريرها  ىف  أشــادت  بــورز«  أند 
ــوازن  وت ومــرونــة  بقوة  ــر  األخ
وضعته  الذي  السياسات  إطار 
تداعيات  مع  للتعامل  الحكومة 
مع  صاحبه  الــذي  »الجائحة« 
اإلصــالحــات  تنفيذ  استكال 
والهيكلية؛  واملالية  االقتصادية 
ما ساعد ىف توفر قاعدة متويل 
مرص،  يف  ومتنوعة  قوية  محلية 
من  االحتياطي  رصيد  وارتفاع 
يؤدى  نحو  عى  األجنبي،  النقد 
التنافسية  القدرة  تحسني  إىل 
قاعدة  وتوسيع  لــلــصــادرات، 

قوة  يؤكد  ما  وهو  ــرادات،  اإليـ
وتنوع االقتصاد املرصى.

إعــالن  عقب  ــر،  ــوزي ال أضـــاف 
بورز«  آند  »ستاندرد  مؤسسة 
ملرص  االئتاين  التصنيف  تثبيت 
واألجنبية،  املحلية  بالعملتني 
آند  »ستاندرد  مؤسسة  قرار  أن 
مستمرًا  ترسيًخا  يعد  بــورز« 
املستثمرين  لدى  الثقة  لرصيد 
بسبب  الــدولــيــة  واملــؤســســات 
واملالية  االقتصادية  اإلصالحات 
املاضية،  السنوات  خالل  املنفذة 
من  كافيًا  قــدًرا  أعطت  التى 
مكنه  املرصي،  لالقتصاد  املرونة 
بالعملتني  احتياجاته  متويل  من 
استمرار  رغم  واألجنبية  املحلية 
السلبية  وتداعيتها  كورونا  تفىش 
عى االقتصاد العاملي واقتصادات 
املنطقة، مشرًا إىل أن هذا القرار 
فيه  حقق  الذي  الوقت  ىف  يأىت 
االقــتــصــاد املـــرصي مــعــدل منو 
خالل   %3.3 نحو  بلغ  حقيقي 
من  وهــو  ــاىض،  امل ــايل  امل العام 
االقتصادي  النمو  معدالت  أعى 
املحققة يف املنطقة رغم استمرار 
وتداعياتها  »كــورونــا«  جائحة 

السلبية.

املالية: تثبيت »ستاندرد آند بورز« التصنيف 
االئتمانى ملصر شهادة ثقة إضافية لالقتصاد

مواعيد  انتظار  دون  القروض 
تحميل  ودون  األقساط،  سداد 
مثل  متويلية  ميزانيتها مرصوفات 

االقرتاض البنيك.
إعالن

سندات  إصدارات  قيمة  وبلغت 
مليار   24 عى  يزيد  ما  التوريق 
أعى  وهي   ،2020 عام  يف  جنيه 
قيمة توريق يف تاريخ سوق املال 

املرصي.
الرقابة  هيئة  وافقت  أن  وسبق 
آلية  استحداث  عى  املالية، 
واملستحقات  الحقوق  لتوريق 
املالية املستقبلية املتوقعة، كبديل 
توفر  يتيح  تقليدي  غر  متويل 
القامئة  للجهات  الالزم  التمويل 
والخدمات  املرافق  شئون  عى 
من  لتمكينها  الدولة  يف  العامة 
يف  وأنشطتها  بأعالها  القيام 

من  التحتية  البنية  مرشوعات 
مرشوعات الطرق واملواصالت.

الترشيعي  التعديل  ويسمح 
وعى  العام  القانون  ألشخاص 
يف  خدمات  تؤدى  التي  األخص 
بجانب  العامة،  املرافق  مجال 
يف  الخاصة  االعتبارية  األشخاص 
مقابل  التمويل  عى  الحصول 
املتوقعة  النقدية  التدفقات 
املستقبل  يف  إليها  سرتد  التي 
قابلة  سندات  إصدار  خالل  من 
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• إطالق مبادرة “ياال نحميها” لتشجيع 
من  للتعبر  املــدارس  وطالبات  طلبة 
مناهضة  كيفية  عى  الرسم  خــالل 

العنف ضد املرأة ذات اإلعاقة؛
ــك يف  ــت • إطـــالق مـــبـــادرة “حــاي
املجلس سلسلة  قاد  قانونك” وخاللها 
تكافؤ  وحدات  ممثيل  مع  اجتاعات 
الفرص بالوزارات وخرباء من منظات 
املرأة  بقضايا  املعنية  املدين  املجتمع 
ذات اإلعاقة باإلضافة إىل مجموعة من 
ألبناء  واألمهات  اإلعاقة  ذوات  النساء 
برسائل  للخروج  اإلعاقة،  ذوي  من 
أشكال  عن  وواضحة  مبسطه  توعوية 
العنف املختلفة التي تتعرض لها املرأة 
صياغة  تم  أثرها  وعى  اإلعاقة،  ذات 
مطويات  يف  وادراجها  رسالة،   (18)
تضمنت مواد قانون حقوق األشخاص 
االخرى  القوانني  وكافه  االعاقة  ذوي 

والعقوبات ذات الصلة.
مع  التعامل  سلوك  مدونة  إعــداد   •
الحياة  نواحي  يف  اإلعاقة  ذات  املرأة 
مخاطبة  املدونة  وتستهدف  املختلفة، 
للعاملني  األوىل  مستويات،  ثــالث 
يف  ســواء  للدولة  اإلداري  الجهاز  يف 
أو زميلة  الخدمة  تعاملهم مع متلقي 
ذات  ــرأة  امل الثاين  واملستوى  عمل، 
الخدمة،  مقدم  املوظف  مع  اإلعاقة 
املجتمعي  التعامل  الثالث  واملستوى 

مع املرأة ذات االعاقة.
لدعم  نوعه  من  دليل  أول  إطالق   •
يف  اإلعاقة  ذوات  والفتيات  النساء 
مواجهة مخاطر انتشار فروس كورونا.
توعية  حــمــالت  املجلس  أطــلــق   •
للتواصل  صفحته  عــى  إلكرتونية 
الوقاية من  للتوعية بسبل  االجتاعي 

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

شفرة األقدار من هزيمة ألنتصار

كانت الحياة النفسية للشعب املرصي بشكل عام والحكومة املرصية بشكل خاص يف وضع 
حرج للغاية حيث تجرع الجميع مرارة الهزمية واألنكسار بعد نكسة يونيو 1٩6٧ ؛ لكن 
رسعان ما ظهرت القوي الوطنية بالبحث عن ما يعيد البسمة والثقة يف النفس ؛ وبالفعل 
قامت بالبحث عن ما يعيد إيل مرص سمعتها وكرامتها من خالل إعادة تكوين املشاعر 
الوطنية للمرصيني ورسعة تواجدهم عيل الساحة العربية والدولية كانت الصدمة للشعب 
الرئيس  إعالن  فجاء  زلزاال شديدا  السياسية  القيادة  وزلزلت  كانت شديدة جدا  املرصي 
كل  عيل  الرائعة  قائده  مع  الشعب  وقفة  ولكن  الحكم  عن  التنحي  النارص  عبد  جال 
املستويات أعاد للقيادة السياسية التوازن رسيعا ووجهت الحكومة عدة نداءات للقادرين 

للمساهمة يف إزالة آثار العدوان وإعادة تسليح الجيش املرصي املنهار كليا وقتها .

الهزمية تركت أجواء أدت إيل بداية أصالحات عيل املستوي الداخيل خاصة يف عامي 1٩68 
؛ 1٩6٩ حيث صدر ميثاق العمل الوطني ما خلق مناخ من تصحيح املسارات واألخطاء 

وكان نتاجها الوصول إيل أنتصار 1٩٧3.
ومنهم  النفسيني  الخرباء  أكد  النكسة  عقب  املرصي  للشعب  املزاجية  الحالة  عيل  ووقوفا 
الدكتور يرسي عبد املحسن أستاذ الطب النفيس حيث أشار ” أن الشخصية املرصية تعرضت 
للعديد من التغرات ما بني الشعور باألحباط واألكتئاب ومتيزت بالرتابط العميق وأختفاء 
النزاعات والخالفات الشخصية وتوحد الجميع عيل فكرة وهي الوصول إيل النرص وهزمية 

العدو املحتل لألرايض املرصية ” .
املعجزة التاريخية التي حققها املرصيون خالل حرب اكتوبر 1٩٧3 مل يكن الجيش املرصي 
البطل الوحيد فيها ولكن لعب الشعب دورا محوريا مل يقل أهمية عن دور  العظيم هو 
الجنود عيل الجبهة ؛ ليقف خلف جيشه العظيم ويخوض هو اآلخر حربا ضد الشائعات 
والحرب النفسية والتي كانت تبثها الكثر من وسائل األعالم األرسائيلية بأن الجيش األرسائييل 
هو الجيش الذي ال يقهر وأنه من أقوي جيوش املنطقة وأن أي حرب محسومة لصالحه 
أبناء الشعب املرصي بعد  الكثر من  التي شعر بها  معتمديني يف ذلك عيل حالة األحباط 
نكسة 1٩6٧ ؛ وكانت هذه الحرب النفسية أشد خطرا من الحرب نفسها والتي كانت تدور 
أسلحة  مادي ملموس ولكنها  بأي سالح  تدور  تكن  ؛ فهى حرب مل  باألسلحة  الجبهة  عيل 
الخوف والهزمية بداخلهم ولكنه  السيطرة عيل عقول املرصيني وبث روح  معنوية تحاول 
أدرك أن كل هذه الشائعات والحرب النفسية جزء من خطة العدو الدنيئة من أجل كسب 
املعركة ؛ وتخيل الشعب عن جيشه الذي يدافع عن أرض سيناء املجيدة يف الجبهة ولكن كل 
ذلك مل يكن له أي أساس من الصحة وهو ما أكدته صحيفة الدييل ميل يف 12 أكتوبر 1٩٧3 
عندما كتبت : ” لقد أتضح أن القوي األرسائيلية ليست مكونة كا كانوا يجيبون من رجال 
ال يقهرون ؛ أن الثقة األرسائيلية بعد عام 6٧ قد تبخرت يف حرب أكتوبر وذلك يتضح من 
الترصيحات التي أديل بها املسئولون األرسائيليون مبا فيهم مويش ديان نفسه ؛ وسائل كثرة 
أستخدمها الشعب املرصي ملواجهة حرب الشائعات ورفع الروح املعنوية وعيل رأسها األغاين 
التي توضح وقوف الجاهر املرصية  الكتاب يف كتابة املقاالت  الكثر من  الوطنية ؛ وبدأ 
خلف قواتها املسلحة للذود عن تراب مرص وتحرير أراضيها ؛ ولعب األعالم دورا يف ذلك من 

خالل أذاعة أعرتافات القادة اإلرسائيليني أنفسهم عن الهزمية التي لحقت بهم والخسائر 
التي أصابت قواتهم وكذلك تم النقل عن الصحف األجنبية والتي اعرتفت بسقوط أسطورة 
الجيش األرسائييل خاصة نرش أعرتافات بعض اآلرسي األرسائيلية عن املفاجأة وعدم توقعهم 
التي وجهها الشعب املرصي للعدوان األرسائييل باألضافة إيل عدم تسجيل وزارة  للرضبة 

الداخلية أي حاالت جرائم حدثت يف داخل املجتمع املرصي .
أنه مل تكن حرب نفسية   ” : العسكري  الدكتورة هدري زكريا أستاذ علم األجتاع  تقول 
تحاك ضد الشعب املرصي من العدو األرسائييل ولكن دامئا ما يحدث العكس فكان هناك 
؛  نفسه  أن يحمي  الطرق  بكل  العدو األرسائييل وكان يحاول  الجانب  التخوفات من  من 
النفيس  املستوي  أنفسهم عيل  بارليف لحاية  بناء خط  وكان من ضمن هذه األجراءات 
قبل العسكري ؛ باألضافة أن أرسائيل قامت بتغير قانون التجنيد الخاص بها و قامت مبد 
سن التجنيد ل 55 عاما للرجال والسيدات أيضا ؛ رغم قوة أرسائيل العسكرية ووصفهم 
ألنفسهم بأنهم الجيش الذي ال يقهر أستطاع الجيش والشعب املرصي أن يهزموهم عن 

طريق التسلح بالعلم والثقافة قبل الحرب باألسلحة .

كان هناك كل يوم بطولة جديدة يسجلها الجيش والشعب املرصي معا وهو ما اعتاد عليه 
الشعب املرصي دامئا فقد عاش سنوات طويلة تحت مطمع الكثرين من الدول اآلخري وهو 
ما أستطاع الشعب مواجهته فالشعب املرصي يستطيع يف أي وقت أرتداء الكايك أو خلعه 
فهو خلق من رحم األمة املرصية وكان دامئا يتسلح بسالح الهوية الوطنية التي تساعده دامئا 
عيل التغلب عيل أي عدوان ميكن أن يحدث عليه ؛ وتشر أن الشعب املرصي مل يسيطر 
عليه أي نوع من أنواع الخوف خالل حرب أكتوبر وكانت كل فئات الشعب متارس حياتها 
الطبيعية سواء الفالحيني أو العال تحت القصف دون أي قلق ؛ فكانوا يحاربون يف جبهتهم 
كا يحارب الجندي عيل الجبهة يف سيناء وتضيف أنه يف حرب 1٩6٧ عندما كنا طالبات يف 
جامعة القاهرة طالبنا بتدريبنا عيل املدافع الرشاشة ( بورسعيد الرشاش ) وكان أحد األسلحة 

الحديثة يف ذلك الوقت وكنا نتقن أستخدامه باألضافة إيل صناعة القنابل .
لديه  وكان  للجيش  الشعبي  الظهر  هو  طوائفه  بكل  املرصي  الشعب  أن  يؤكد  ما  وهو 
استعداد كامل للمحاربة بدون أي أسلحة باألضافة إيل األغاين الوطنية لرفع الروح املعنوية 

للشعب املرصي .

فيديوهات  خالل  من  كورونا  فروس 
توعوية لإلذاعية نشوى الحويف، ومتت 
أيضا  لتخدم  اإلشارة  لغة  إىل  ترجمتها 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
منتجة”  “كـــوين  ــادرة  ــب م إطـــالق   •
إعاقات  من  فتيات  وتأهيل  لتدريب 
اليدوية  الحرف  بعض  عى  مختلفة 
أهم  ومن  للمنتجات،  معرض  وتنظيم 
املبادرة  من  انبثقت  التي  الفعاليات 

خالل العام 2018
• إصدار مطوية قل وال تقل لتصحيح 
املصطلحات الخاطئة تجاه املرأة ذات 
إعاقة  ذات   – (أعمى  مثل  اإلعاقة 

برصية).
• تنظيم حمالت وفعاليات توعية لرفع 
ذات  املرأة  بقضايا  املجتمعي  الوعي 
وأيضا  معها،  التعامل  وكيفية  اإلعاقة 
ذات  للمرأة  حقوقية  توعية  لقاءات 

اإلعاقة،
ترشيعات  نحو   ” مبادرة  إطــالق   •
اإلعاقات  لذوي  حقوق  تضمن  عادلة 
 (4) عدد  مبشاركة  والتوحد”  الذهنية 
املعنيني،  املدين  املجتمع  من منظات 
املشكالت  حول  اآلراء  رصد  بهدف 
األشخاص  أمــور  أولياء  تواجه  التي 
يف  والتوحد  الذهنية  اإلعاقات  ذوي 
لصياغه  متهيداً  اليومية،  تعامالتهم 
ترشيعات  أو  ترشيعية  تعديالت 
يف  تساهم  وزارية  قرارات  أو  جديدة 
ذلك  إطــار  ويف  املشكالت.  تلك  حل 
املجتمعية  اللقاءات  أوىل  عقد  تم: 
أولياء  أراء  الستطالع  دمياط  مبحافظة 
تواجههم  التي  املشكالت  عن  األمور 

واستهدف اللقاء عدد (280).
يف  املرأة  لصورة  املستمرة  املتابعة   •

ــب، ومــنــًحــا لــلــدارســات  ــدري ــت وال
املستفيدات  عدُد  وبلغ  الكفيفات. 
..كا  إعاقة  ذات  سيدة   126.200
ذوى  تشغيل  حملة  الــوزارة  بــدأت 
اإلعاقة وعى رأسهم النساُء ..وبلغ عدُد 
املستفيدات  اإلعاقة  ذوات  السيدات 
 258.340 حواىل  كرامة”  برنامج”  من 
تكلفة شهرية 116.253.000  بإجاىل 

جنيه .
أماكن  الداخلية  وزارة  تخصص   •
سيدات)  (منهم  السن  لكبار  مستقلة 
بكل  اإلعــاقــة  ذوى  واألشـــخـــاص 
تقدم خدمات  التى  الرشطية  الجهات 

جاهرية.
• أصدرت وزارة العدل “مدونة انفاذ 
يف  اإلعــاقــة  ذوى  األشــخــاص  حقوق 
الوظيفة  واخالقيات  السلوك  قواعد 

العامة بوزارة العدل
• جاري إعداد دراسة حول العنف ضد 
املرأة ذات اإلعاقة بالتعاون مع الجهاز 
واالحصاء  العامة  للتعبئة  املركزي 
للسكان،  املتحدة  األمــم  وصندوق 
وهيئة األمم املتحدة للمرأة، وصندوق 
هذا  ويعترب  ــايئ،  اإلمن املتحدة  األمــم 
املنطقة  يف  نوعه  من  األول  البحث 
العربية. وسيتم إطالق نتائجها بنهاية 

العام 2021.
رئيسة  مرىس  مايا  الدكتورة  أن  يذكر 
وفد  ورئيسة  للمرأة  القومي  املجلس 
تقرير  الــيــوم  صباح  عرضت  مــرص 
تنفيذ  ىف  املحرز  التقدم  حول  مرص 
فعاليات  (سيداو) خالل  اتفاقية  مواد 
بالقضاء  املعنية  اللجنة  اجتاعات 
املرأة  التمييز ضد  أشكال  جميع  عى 
(سيداو) واملنعقده حالياً ىف مقر األمم 

املتحدة بجنيف .
جنيف  من  املشارك  مرص  وفد  ويضم 
جال  إيهاب  أحمد  السفر  من  كال 
الدين مندوب مرص الدائم لدى األمم 
محمود  والسفر   ، بجنيف  املتحدة 
الخارجية  وزير  مساعد  نائب  عفيفى 
للمسائل االجتاعية واإلنسانية الدولية 
، واملستشار سناء خليل عضو املجلس 
، فيا يضم وفد مرص  القومي للمرأة 
املشارك من القاهرة عرب تقنية الفيديو 
الوزارات  وممثالت  ممثى  كونفرانس 

والهيئات واملؤسسات املرصية .
األمم  إتفاقية  أن  اىل  االشــارة  تجدر 
أشكال  جميع  عى  للقضاء  املتحدة 
قد   ( سيداو   ) ــرأة  امل ضد  التمييز 
لألمم  العامة  الجمعية  اعتمدتها 
وتوصف   ،  1٩٧٩ عــام  ىف  املتحدة 
 ، املرأة  لحقوق  الدولية  الوثيقة  بأنها 
وتنص عى مجموعة شاملة من حقوق 
والسياسية  املدنية  املجاالت  ىف  املرأة 
 ، والثقافية  واالجتاعية  واالقتصادية 
املرأة  ضد  للتمييز  تعريف  تقدم  كا 
بأنه ” اى تفرقة أو استعباد أو تقييد 
يتم عى أساس الجنس يكون له أثر أو 
غرض د يعيق أو يبطل االعرتاف للمرأة 
األساسية  والحريات  اإلنسان  بحقوق 
واالقتصادية  السياسية  املجاالت  ىف 
اى  أو  واملدنية  والثقافية  واالجتاعية 
بهذه  متتعها  احباط  أو   ، أخر  مجال 
النظر  لها بغض  أو مارستها  الحقوق 
أساس  وعــى  الزوجية  حالتها  عن 
املساواة بني الرجل واملرأة ” ، وتحتوى 
و30   ( (مقدمة  متهيد  عى  االتفاقية 

مادة ( بند) .

اشاده دوليه بجهود الدولة املصرية تجاه املرأة ذات االعاقة

دامئا ما يهدي القدر شفرات مبهمة غامضة للشعب املرصي أثناء املحن ولكن املرصيني 
بعزميتهم الصلبة قادرين عيل التحدي وفك الشفرات والرموز ؛ ملحمة نرص أكتوبر 1٩٧3 
هي أسطورة أنسانية مرصية حقيقية ستظل البرشية تتعلم من تلك األحداث األسطورية 

لعصور كثرة قادمة حتي يحني الزوال والفناء.

بقلم المهندسه / رشا سالم

وكيفية  التلفزيونية  واألعال  الدراما 
ذات  ــرأة  امل وقضايا  لصورة  تناولها 
للجهات  توصيات  ــع  ورف اإلعــاقــة، 
لطلبات  استجابة  ويف  املختصة، 

املجلس يف هذا اإلطار تم:
اللجنة  لطلب   dmc قناة  استجابة   •
اإلشارة  بلغة  مرتجمة  نسخه  توفر  يف 
املعروضة  الدرامية  املسلسالت  ألحد 
قناة  واستجابة   201٩ رمضان  خالل 
حدوث  بسبب  اعتذار  وتقديم  النهار 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ضد  تجاوزات 
األعال  بعض  خالل  املــرأة  وخاصة 

الدرامية والربامج التلفزيونية.
تناقش  التي  الفعاليات  يف  املشاركة   •
املستوى  عى  الصلة  ذات  القضايا 
الدورة  أهمها:  ومن  والــدويل  املحيل 
األطراف  الدول  ملؤمتر  عرشة  الثانية 
ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  يف 
بنيويورك  املتحدة  باألمم  اإلعــاقــة 
املستوى  رفيع  العاملي  االجتاع   /
تقرير  إلعـــداد  التخطيط  ملناقشة 
املساعدة  التكنولوجيا  عن  عاملي 

منظمة  مبقر  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
احتفالية  بجنيف/  العاملية  الصحة 
افتتاح أول قاعة تعليمية عى مستوي 
لألشخاص  مجهزة  املرصية،  الجامعات 
ذوي اإلعاقة بكلية اآلداب جامعة عني 
شمس/ الدورة رقم 62 للجنة وضعية 
املرأة CSW/ الدورة 11 ملؤمتر الدول 
لحقوق  الدولية  االتفاقية  يف  األطراف 
بنيويورك/  اإلعاقة  ذوى  األشخاص 
للقيادات  املستوى  رفيع  االجتاع 
بأديس  األفريقي  باالتحاد  النسائية 
الجامعة  نظمته  الذي  الويبينار   / أبابا 
ذات  ــرأة  امل حاية  حول  األمريكية 
للعمل/  الوصول  من  ومتكينها  اإلعاقة 
امللتقي السنوي الثالث للرتبية الخاصة 
حاية  املهنة..  مزاولة  “واقع  بعنوان 
أسقفية  احتفالية   / اإلعــاقــة”  ذوي 
الخدمات لدعم االطفال ذوي اإلعاقة.

• كا تقدم وزارُة التضامن االجتاعى 
اإلعاقة  ذات  للمرأة  متنوعًة  خدماٍت 
الطبيعى،  والعالَج  التأهيَل  تشمل: 
والليلية،  النهارية  واالســتــضــافــة 
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التي  العلمية  الدراسات  تشر 
أن  املجال  هــذا  يف  أجريت 
(وهن  العظام  هشاشة  مرض 
التي  األمراض  من  العظـام) 
املجتمعات  تنترش بشكل كبر يف 
حيث  النساء،  وخاصة  املختلفة، 
وصالبتها  قوتها  العظام  تفقد 
فقد  يف  تبدأ  عندما  وقوامها 
الوحدة  يعترب  الذي  الكالسيوم، 
واملحافظة  العظام  لبناء  األساسية 
العملية  هذه  يف  ويتحكم  عليها، 
الهرمونات، عندما تبلغ املرأة سن 
الشهرية)،  الدورة  (انقطاع  اليأس 
املرأة  عند  الحالة  هذه  وتبدأ 

وبداية  األربعينات  أواخر  يف 
الدورة  تتوقف  إذ  الخمسينات، 
نتيجة  اليأس،  سن  عند  الشهرية 
االسرتوجني،  هرمون  انخفاض 
فقد  يف  العظام  تبدأ  وبالتايل 
من  وللحد  بالتدريج،  الكالسيوم 
وتركيز  زيادة  فإن  ذلك،  حدوث 
يحد  الدم  يف  االسرتوجني  هرمون 
ما  العظام،  كالسيوم  فقد  من 
العظام.  بهشاشة  اإلصابة  يعيق 
يحتوي  العنب  أن  وجد  ولقد 
والذي  الهام  البورون  معدن  عى 
هرمون  زيادة  عملية  يف  يساهم 
عند  النساء  لدي  االسرتوجني 
بلوغهن سن اليأس، وبذلك يعمل 
من  اإلقالل  عى  الهرمون  هذا 
العظام.  هشاشة  مبرض  اإلصابة 

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

عالقة تناول العنب بالحد من مشاكل هشاشة العظام
عى  االسرتوجني  هرمون  ويعمل 
يكون  الذي  الكالسيوم  امتصاص 
امتصاصه  نسبة  الغذاء، ولكن  يف 
عند  العمر  تقدم  مع  تنخفض 
تأثره  أن  إال  والنساء،  الرجال 
الذي  والعمل  أكرث،  النساء  عند 
االسرتوجني  هرمون  به  يقوم 
امتصاص  عملية  يف  جًدا  مهم 
الكالسيوم،  امتصاص  وزيادة  بل 
الكاليسوم  ترسيب  زيادة  وكذلك 
يف العظام، كا أنه يساهم بشكل 
قوي يف تقوية العظام والحد من 
لذلك  وضعفها،  العظام  هشاشة 
فإن هناك عالقة غر مبارشة بني 
وسالمة  وقوة  العنب  استهالك 
مشاكل  من  والحد  العظام 

هشاشة العظام.   

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

فقدان الوزن وصحة القلب.. اعرف فوائد 
ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميًا

فقدان الوزن وصحة القلب.. اعرف فوائد 
ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميًا

5 عالمات هتقولك شعرك فى خطر.. 
وسادتك ومرايتك جهاز إنذارك

5 عالمات هتقولك شعرك فى خطر.. 
هيقوى املناعة ويعالج تقرحات وسادتك ومرايتك جهاز إنذارك

الفم.. تعرف على فوائد حليب املاعز
املهمة  األمــور  من  الحليب  تناول 
ويعد  العظام،  صحة  عى  للحفاظ 
األلبان  مــرشوب  هو  البقر  حليب 
من  وبالرغم  منا،  للكثرين  املفضل 
ذلك فإن حواىل 65% من سكان العامل 
يرشبون حليب املاعز، حيث يحتوى 
عى الكثر من العنارص الغذائية وله 
وفقا  للجسم  مهمة  صحية  فوائد 

.healthy لتقرير ملوقع
أسهل ىف الهضم

حليب املاعز يحتوى بشكل طبيعى 
عى نسبة أقل من الكازين والالكتوز 
كريات  أن  كا  البقر،  حليب  من 
الدهون املوجودة يف الحليب أصغر 

أيضا، ما يسهل عملية الهضم.
فوائد للبرشة

أيًضا  املــاعــز  حليب  يساعد  قــد 
لدى  اإلكزميا  تفىش  من  الحد  يف 
من  لديهم حساسية  الذين  األطفال 
حليب البقر، كا أنه غنى بالعنارص 
 A وفيتامني   B6 و   B12 الغذائية 
السكريات  أيًضا  وهناك  والزنك 
تعمل  التي  أللياف  السكاريد  قليلة 

كبكتريا مفيدة ومغذية يف األمعاء.
الكالسيوم

العظام،  لتقوية  مهم  الكالسيوم 
البقر  حليب  مثل  املاعز  وحليب 
األسايس.  املعدن  لهذا  ممتاز  مصدر 
 1000 حواىل  إىل  البالغون  يحتاج 
وترتفع  يوميًا،  الكالسيوم  من  مجم 
سن  فوق  للنساء  مجم   1300 إىل 

الخمسني وللرجال فوق سن ٧0.

يعالج تقرحات الفم الفروسية
معالجة  عى  قــدرة  املاعز  لحليب 
قروح الفم الفروسية تحديًدا القروح 
والرضع، حيث  األطفال  التي تصيب 
عى  يحتوى  املاعز  حليب  أن  تبني 
يف  الــفــروس  تهاجم  فعالة  ــادة  م
الجسم ومتنع انتقاله بني الخاليا غر 

املصابة وامليتة.
يعزز صحة جهاز املناعة

تحفيز  عى  يعمل  املاعز  حليب 
تعريض  تم  حيث  املناعي،  الجهاز 
 (Lymphocytes) الخاليا الليمفاوية
وهي خاليا الدم البيضاء عند اإلنسان 
الحليب  أن  وتبني  املاعز،  لحليب 
عمل  تحفز  مادة  إفراز  عى  يعمل 

عى جهاز املناعة.

مارسة الرياضة والحفاظ عى لياقتك 
الصحية  العادات  أهم  من  البدنية، 
التى البد أن تحرص عليها خالل يومك، 
والتى ستجنى مثارها مع تقدم عمرك، 
مبثابة  وتكون  صحتك  تفيد  فالرياضة 
من  الكثر  من  للوقاية  األول  دليلك 
الطارئة،  الصحية  واملشاكل  األمــراض 
قــرارا  اتخذت  إذا  عنك  ــزول  ت التى 
الرياضية  التارين  من  اى  مبارسة 

بانتظام.
نـــرش ىف مــوقــع  لــتــقــريــر  ــا  ــق وطــب
Healthline،  فإن هناك فوائد صحية 
 30 ملدة  الرياضة  عند مارسة  عديدة 

دقيقة يف اليوم، وهى اآلىت:
1.تعزز فقدان الوزن

إذا رغبت يف إنقاص وزنك، فإن مارسة 
دقيقة   30 ملدة  الرياضية  التارين 
أهدافك،  تحقيق  يف  تساعدك  يوميًا 

البالغني  أن  األبــحــاث  تظهر  حيث 
الذين يقضون 30 دقيقة من التارين  
املتوسطة إىل الشديدة كل يوم يحرقون 
الحرارية،  السعرات  من  كبرًا  عــدًدا 
مثل  الوزن  من  القدر  نفس  ويفقدون 
األشخاص الذين ميارسون التارين ملدة 

ساعة.
ويكون امليش الرسيع ملدة نصف ساعة 
والحفاظ  نبضك  لتوسيع  كافيًا  فقط، 

عى صحتك .
2.إنتاج  األجسام املضادة

 30 ملدة  اليومي  بالتمرين  قمت   إذا 
تكوين  عى   ذلك  يساعدك  دقيقة، 
والصفائح  املضادة  لألجسام  جسمك 
من  تتمكن   حتى  البيضاء،  الدموية 
مقاومة العدوى وامليكروبات املختلفة، 
املناعية  استجابتك  متاًما  يعزز  ما 

وقدرتك عى محاربة املرض.

3.يعزز صحة القلب
نصف  ملــدة  ــدة  واح رياضية  جلسة 
السكتة  من  قادرة عى حايتك  ساعة 
واألوعية  القلب  ــدوى  وع الدماغية 
الغذايئ  التمثيل  واضطراب  الدموية 

ومرض السكري.
4.تعزيز ثقتك بنفسك

لفرتة  باستمرار  الرياضة  مارست  إذا 
يتنجح ىف الحصول عى مظهر  كافية،  
بنفسك  ثقتك  تعزز  وبالتاىل  مميزا 

وتنعكس عى حالتك النفسية أيضا.
5.تخفف التوتر

ال يقترص األمر عى مارسة 30 دقيقة 
الشديدة   إىل  املعتدلة  التارين  من 
عى إنقاص وزنك فحسب، فإنها تساعد 
املواد  من  الكثر  مستويات  زيادة  ىف 
ىف  وتتحكم  تسيطر  التي  الكيميائية 

حالتك املزاجية أهمها هرمون التوتر.

املشاكل  أكرث  من  الشعر  تساقط 
وقد  النساء،  تؤرق  التى  املزعجة 
العوامل  يكون نتيجة للعديد من 
تلعب  التى  والنفسية،  الجسدية 
الحالة،  هــذه  ــدوث  ح ىف  دورا 
فعندما تفقد أكرث من 125 شعرة 
من  تعاين  أنك  مؤرش  فهذا  يوميًا 
بعض  تكون  وقد  الشعر،  تساقط 
مثل  دامئة،  الشعر  تساقط  أنواع 
واإلناث،  للذكور  النمطي  الصلع 
حيث تشر التقديرات إىل أن أكرث 
النساء سيعانني من  من 50% من 
ملحوظ،  بشكل  الشعر  تساقط 

طبقا ملا ورد يف إكسربيس.
وأوضح الخرباء أن انقطاع الطمث 
تساقط  أسباب  أحــد  يكون  قد 
انقطاع  وبعد  أثناء  فإنه  الشعر، 
أدق  الشعر  يصبح  قد  الطمث 
الشعر،  بصيالت  تقلص  بسبب 
كا يؤثر الحمل واالجهاد عى منو 

الشعر، نتيجة التغرات الهرمونية 
هذه  ىف  للجسم  تحدث  قد  التى 

املرحلة.
وحدد التقرير خمس عالمات تدل 

عى فقدان شعرك:
1. تساقط الشعر عى الوسادة

الشعر  تساقط  من  املزيد  رؤية 
عى  أو  الفرشاة  عى  “إما  يوميًا 
عى  أو  االستحام  يف  أو  األرض 
الوسائد أو يف املغسلة”، يشر إىل 
ذلك،  عى  عالوة  الشعر،  تساقط 
قد تبدأ يف رؤية بقع ملحوظة من 

الشعر الرقيق أو املفقود .
2. ظهور جلد فروة رأسك

رؤية  األخــرى  العالمات  تشمل 
جلد فروة الرأس من خالل الشعر، 
وانتشار الفراغات والبقع الصلعاء 
ىف أماكن مختلف من فروة شعرك. 

3. تضاؤل حجم ذيل الحصان
ذل  حجم  تراجع  تالحظى  قد 

الخاص بك، وهذا مؤرش  الحصان 
كبر لتساقط الشعر.

4. تقصف الشعر
وتقصفها  الشعر  بصيالت  انكسار 
تدهور  إىل  مبكر  مــؤرش  مبثابة 
من  ــد  ب ال  ــذا  ل شــعــرك،  صحة 
تدهور  قبل  طبيبك  استشارة 

حالته.
5. فرق الشعر

قد يعطيك فرق الشعر معلومات 
عن صحة شعرك، فإذا كان الفارق 
مىض  وقت  أى  عن  ويتسع  كبرا 

تكون عالمة عى التساقط.
وأوىص الخرباء النساء من مالحظة 
قبل  مــا  ــرتة  ف يف  الشعر  صحة 
يجب  حيث  الطمث،  انقطاع 
تساقط  لعالج  أدوية  يتناولن  أال 
الشعر دون استخدام وسائل منع 
الحمل، ألن تلك األدوية تؤثر عى 

خطتك للحمل.
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برئاسة  للكتاب،  العامة  املرصية  الهيئة  وضعت 
من  مجموعة  عى،  الحاج  هيثم  الدكتور 
وقوع  حال  تنفيذها  سيتم  التى  اإلجراءات  
ضمن  توضيحها  تم  والتى  بعينها  مخالفات 
كراسة الرشوط التى طرحتها الهيئة لبدء مشاركة 
النارشين يوم األحد املاىض إلكرتونيا، لبدء تلقى 
طلبات املشاركة حتى يوم 18 نوفمرب املقبل، ىف 
فعاليات الدورة الـ 53، املقرر إقامتها ىف املفرتة 

من 26 يناير وحتى 6 فرباير 2022.
يذكر أن الهيئة املرصية العامة للكتاب، بدأت ىف 
استقبال طلبات التقدم أمام النارشين للمشاركة 
الدوىل  القاهرة  معرض  من  املقبلة  الدورة  ىف 
للكتاب، إلكرتونيًا فقط، حتى 18 نوفمرب املقبل.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، 
إنه تقرر فتح باب االشرتاك للنارشين بها إلكرتونيًا 
اعتباًرا من األحد  املاىض 24 أكتوبر الحاىل حتى 
18 نوفمرب املقبل، وأضافت أنه سيتم استيعاب 
كافة النارشين الراغبني باملشاركة ىف هذه الدورة، 
متابعة أنه ألول مرة يتم تخصيص قاعة لكتاب 

للناشرين بمعرض القاهرة للكتاب.. 14 
مخالفة تعرضك للغرامة أو حظر مشاركتك

ــة “هـــوالبـــرد  ــس ــؤس تــعــرض م
من  أصليا  ــزءا  جـ ويسرتنبيج” 
بقيمة  للبيع  لشكسبر  مرسحية 
مزاد  ىف  وذلــك  دوالر،  ألف   100
الخميس، حيث سيجرى  علنى يوم 
مرسحية  من  األول  الجزء  عــرض 
بالواليات  نيفادا  ىف  الرابع  هرنى 
من  مأخوذ  جــزء  وهــو  املتحدة، 
األول،  شكسبر  مرسحيات  ملف 
الكتب  يعتربه محبو  بتاريخ 1623، 
البارزون أحد أهم الكتب املنشورة 

عى اإلطالق.
األول  بامللف  االستشهاد  ــم  وت
نطاق  عــى  شكسبر  ملرسحيات 
ــد من  ــعــدي ــن قــبــل ال ــع م ــ واس
التحف والعلاء  املؤرخني وجامعى 
الربيطانيني، باعتباره أهم عمل أديب 

يف اللغة اإلنجليزية.
راجع  العام  هذا  من  سبتمرب  ويف 
األستاذ  راسموسن  إريك  الدكتور 
اإلنجليزية  اللغة  قسم  ورئيس 
وهو  نيفادا،  جامعة  يف  والفلسفة 
الخرباء  وأحــد  عامليًا  مشهور  عامل 

البارزين يف أوراق شكسبر املبكرة، 
الجزء الذى سيكون تم بيعه باملزاد 
واملصادقة عليه باعتباره جزء أصى 
ملوقع  وفقا   1623 عام  إىل  يعود 

actualite الفرنىس.
 50 بني  مبا  النسخة  قيمة  وقُــدرت 
(من  دوالر  ألف  و100  دوالر  ألف 
قبل  من  ــورو)  ي ألــف   86 إىل   43
 Holabird Western مجموعات 
يبدو  تقدير  وهــو   Americana
منخفًضا جًدا بالنظر إىل أنه يف العام 
املايض تم بيع نسخة مشابهة باملزاد 
مقابل ٩.٩٧8 مليون دوالر (8.5٩3 
قياسيًا  رقًا  مسجلة  يورو)،  مليون 
حيث  األديب  للعمل  جديًدا  عامليًا 
الكتب  جامع  هو  املشرتي  كــان 

النادر ستيفان لوفينثيل ، الذي قال 
يف ذلك الوقت: “تعد النسخة األوىل 
املرسحيات  من  مجموعة  أهم  من 

التي تم نرشها يف العامل”.
ومــرسحــيــة هـــرني الــرابــع هي 
الرباعية  من  الثانية  املرسحية 
خلفاء  عن  لشكسبر  املرسحية 
وقد  إنجلرتا،  ملك  الثاين  ريتشارد 
بشعبية  املرسحية  هــذه  حظيت 
كبرة لدى كل من الجاهر والنقاد.
سوى  يوجد  ال  للمتخصصني،  وفًقا 
والتمزقات  الرقائق  من  قليل  عدد 
الصغرة حول حواف بعض صفحات 
النادرة،  للنسخة  الداخلية  الورق 
والورق يتغر لونه بدرجات متفاوتة 
من صفحة إىل أخرى ، اعتاًدا عى 

عمر الورق الذى يبلغ 400 عام.
دار  رئيس  هوالبرد،  فريد  وقــال 
جيد،  بيع  ىف  يأمل  الذى  املزادات، 
“إن  فيه:  الشك  يصعب  أمر  وهو 
عمل  أهم  من  جزء  امتالك  فرصة 
أدىب ىف الوجود هى فرصة ال تتكرر 

إال مرة واحدة ىف العمر”.

عرض نسخة نادرة من مسرحية شكسبري هنرى 
الرابع للبيع بـ100 ألف دوالر

دخل مروان بالد مرص كان معه 
فرتكه عند ابنه عبد العزيز، ثم ملا 
أخذ عبد امللك بالد العراق جعله 

وزيرا عند أخيه برش بن مروان.
وكان موىس بن نصر هذا ذا رأى 
بالحرب،  خربة  و  وحزم  وتدبر 
ابن  مــوىس  وىل  البغوي:  قــال 
سنة  إفريقية  بــالد  إمــرة  نصر 
كثرة  بالدا  فافتتح  تسع وسبعني 
جدا مدنا وأقاليم، وقد ذكرنا أنه 
بالد  وهى  األندلس،  بالد  افتتح 
فسبى  وريف،  وقرى  مدن  ذات 
منها ومن غرها خلقا كثرا، وغنم 
أمواال كثرًة جزيلًة، ومن الذهب 
والجواهر النفيسة شيئا ال يحىص 
واملتاع  اآلالت  ــا  وأم يعد،  وال 
هو  ما  يدرى  ال  فيشء  والدواب 
الحسان  الغلان  مــن  وسبى 
والنساء الحسان شيئا كثرا، حتى 
قيل أنه مل يسلب أحد مثله من 
األعداء، وأسلم أهل املغرب عى 
الدين والقرآن،  يديه وبث فيهم 
تحمل  مكان  إىل  سار  إذا  وكان 
لكرثتها  العجل  األموال معه عى 

وعجز الدواب عنها.
هذا  نصر  بن  موىس  كان  وقد 
يفتح ىف بالد املغرب، وقتيبة يفتح 
الله  فجزاها  املــرشق،  بالد  ىف 
األقاليم  من  فتح  فكالها  خرا 
والبلدان شيئا كثرا، ولكن موىس 

يحظ  مل  بأشياء  حظى  نصر  بن 
أنه ملا فتح  بها قتيبة، حتى قيل 
له:  فقال  رجل  جــاءه  األندلس 
أدلك  حتى  رجــاال  معى  ابعث 
معه  فبعث  عظيم،  كنز  عى 
فقال:  مكان  إىل  بهم  فأىت  رجاال 
بهم  فأفىض  فحفروا  احــفــروا، 
ذات  عظيمة  قاعة  إىل  الحفر 
لواوين حسنة، فوجدوا هناك من 
والزبرجد  والجواهر  اليواقيت 
فيشء  الذهب  وأما  أبهتهم،  ما 
ذلك  ىف  ــدوا  ووج عنه،  يعرب  ال 
الطنفسة  الطنافس،  املوضع 
الذهب،  بقضبان  منسوجة  منها 
املفتخر،  الغاىل  باللؤلؤ  منظومة 
بالجوهر  منظومة  والطنفسة 
املثمن، واليواقيت التى ليس لها 
نظر ىف شكلها وحسنها وصفاتاه، 
ينادى  مناد  يومئذ  سمع  ولقد 
إنه  الناس  أيها  شخصه  يرون  ال 
أبوب  من  باب  عليكم  فتح  قد 
وقيل  حــذركــم.  فخذوا  جهنم 
إنهم وجدوا ىف هذا الكنز مائدة 
سليان بن داود التى كان يأكل 
وما  أخباره  جمع  وقــد  عليها. 
جرى له ىف حروبه وغزواته رجل 
معاوية  أبو  له  يقال  ذريته  من 
امللك  عبد  بن  مروان  بن  معارك 
نصر  بن  موىس  بن  مــروان  بن 

النصري.

أشهر  من  نصر  بن  موىس  كان 
األموية،  الدولة  عرص  ىف  القادة 
هجرية،   ٩٧ سنة  ىف  رحل  وقد 
وما  وحياته،  دوره  كان  فكيف 

الذى يقوله الرتاث اإلسالمى؟
لـ  والنهاية  البداية  كتاب  يقول 
عنوان  تحت  كثر  ابن  الحافظ 
ــن نــصــر أبـــو عبد  “مـــوىس ب
بالد  افتتح  اللخمى”  الرحمن 
املغرب، وغنم منها أمواال ال تعد 
مقامات  بها  ولــه  توصف،  وال 
كان  إنه  ويقال  هائلة،  مشهورة 
سنة  ىف  ولد  إنه  ويقال  أعــرج، 
عني  مــن  وأصــلــه  ــرشة،  ع تسع 
من  أراشة  من  أنه  وقيل  التمر، 
، سبى أبوه من جبل الخليل  بيلِّ
من الشام ىف أيام الصديق، وكان 
روى عن  فصغر،  أبيه نرصا  اسم 
ابنه  عنه  وروى  الــداري،  متيم 
مرسوق  بن  ويزيد  العزيز،  عبد 
البحر  ــزو  غ ووىل  اليحصبي، 
ملعاوية، فغزا قربص، وبنى هنالك 
حصونا كاملاغوصة وحصن بانس 
التى  الحصون  من  ذلــك  وغــر 
بناها بقربص، وكان نائب معاوية 
ىف  معاوية  فتحها  أن  بعد  عليها 
مرج  وشهد  سبع وعرشين،  سنة 
راهط مع الضحاك بن قيس، فلا 
قتل الضحاك لجأ موىس بن نصر 
ملا  ثم  مــروان،  بن  العزيز  لعبد 

موسى بن نصري قائد مهم.. ما 
يقوله الرتاث اإلسالمى

هذا  ىف  النارشين  كافة  وتضم  الطفل  وأنشطة 
التعليمى  والكتاب  التعليمية  والوسائل  املجال 
املدرىس فضال عن كافة االنشطة الفنية والثقافية 

والفكرية واالبداعية ىف مجال الطفل.
ملعرض  العليا  اللجنة  اجتاع  عقب  ذلك  جاء 
الدكتور  رصح  حيث  للكتاب  الدوىل  القاهرة 
هيثم الحاج رئيس الهيئة املرصية العامة للكتاب 
بأن التقديم متاح من خالل املنصة االليكرتونية 
تقبل  ولن   cairobookfair.gebo.gov.eg فقط 
املعرض  ان  وأوضح  باليد،  املسلمة  الطلبات 
العرض والبيع لتصل  التوسع ىف قاعات  سيشهد 
للنارشين  والثانية  األوىل  صاالت  خمس  إىل 
الرئيسية  العرض  صالة  هى  والثالثة  املرصيني 

والنارشين العرب واألجانب.
بجانب املرصيني املتخصصني ىف الكتاب األجنبى 
واملؤسسات  الرتاث  كتب  لنارشين  والرابعة 
جانب  اىل  األزبكية  سور  ومكتبات  الثقافية 
الصالة الخامسة املخصصة ملعرض كتاب وأنشطة 

الطفل.
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ومساعدة  الحساب  حاية  يشكل 
ــان  أم ــى  ع الــحــفــاظ  يف  مجتمعنا 
لنا  األهمية  غاية  يف  أمــراً  حساباتهم 
ذلــك،  سبيل  ويف   .Instagram يف 
األدوات  من  العديد  انستجرام  وفرت 
عى  الحفاظ  يف  األشخاص  ملساعدة 
ضد   Instagram عى  حساباتهم  أمان 
املشبوه،  والنشاط  التصيد  هجات 
كا تتواصل جهود الرشكة بشكل دائم 
لتحسني ميزات األمان وتحديثها لضان 

الحفاظ عى مجتمعنا آمناً.
يف  للمساعدة  أساسية  خطوات  خمس 

الحفاظ عى أمان حساباتكم:
ملساعدة  جديدة  ميزة  األمــان:  فحص 
ــان  ــى أم ــاص يف الــحــفــاظ ع ــخ األش

.Instagram حساباتهم عى
الذين  األشخاص،  األمان  فحص  سيوجه 
من  لالخرتاق،  حساباتهم  تعرضت  رمبا 

خالل الخطوات الالزمة لتأمينها.
يتضمن ذلك التحقق من نشاط تسجيل 
امللف  معلومات  ومراجعة  الدخول 
الشخيص وتأكيد الحسابات التي تشارك 
وتحديث  الدخول  تسجيل  معلومات 
الحساب  الســرتداد  االتصال  معلومات 

مثل رقم الهاتف أو الربيد اإللكرتوين.
الرشكة  تويص  الثنائية:  املصادقة  متكني 
بإعداد مصادقة ثنائية، وهي ميزة أمان 
 Instagram تساعد عى حاية حساب

وكلمة املرور الخاصة بك.
ستتلقى  أنك  الثنائية  املصادقة  تعني 
رمز  إدخــال  منك  سيُطلب  أو  إشعاراً 

إىل  مييلون  الناس  أن  األبحاث  تظهر 
عدم  أوقات  يف  املعلومات  عن  البحث 
تأقلم طبيعية. ولكن،  آلية  اليقني وهي 
هل البحث املستمر عن املعلومات عى 
وسائل التواصل االجتاعي، مفيد يف كل 

األوقات؟.
األخبار  تأثرات  حول  األبحاث  توضح 
السيئة عى الحالة املزاجية بشكل عام، 
السلبية  “كوفيد”  ألخبار  التعرض  أن 
برفاهيتنا  ضارا  يكون  أن  املحتمل  من 
األدلة  عكست  وبالفعل،  العاطفية. 
أخبار  استهالك  تأثرات  عى  املبكرة 
هذا  العقيل  االضطراب  عى  “كوفيد” 

.RT وفقا ملا نقلته
دراســة  ــدت  املــثــال، وج وعــى سبيل 
أجريت يف مارس 2020 وشارك فيها أكرث 
الوقت  أنه كلا زاد  من 6000 أمرييك، 
استهالك  يف  املشاركون  يقضيه  الــذي 
شعروا  واحد،  يوم  يف  “كوفيد”  أخبار 

بالتعاسة.
ترتك  ولكنها  مدهشة  النتائج  وهــذه 
إجابة.  دون  الرئيسية  األسئلة  بعض 
غر  الناس  إىل جعل  البحث  يؤدي  هل 
السعداء  غر  األشخاص  أن  أم  سعداء، 

هم أكرث عرضة لالنحراف؟.
كاثرين  من  كل  أجــرى  ذلــك،  ملعرفة 
علم  قسم  يف  محارضة  وهي  بوكانان، 
محارض  ساندسرتوم،  وجيليان  النفس، 
بجامعة  النفس  علم  قسم  يف  أول 

و   15.1  iOS ــل  آب ــة  رشك تــطــرح 
التحديث  وهــو   ،15.1  iPadOS
منذ   iOS من  الحايل  للجيل  الثالث 
ويجلب   .13  iPhone مع  طرحه 
 ،  SharePlay  15.1  iOS تحديث 
مستخدمي  من  للعديد  يتيح  والذي 
Apple االستمتاع باألفالم واملوسيقى 
أثناء  مًعا  ــرى  األخـ واملحتويات 
فيديو  تسجيل   FaceTime مكاملات
 Pro  13  iPhone عى   ProRes
من   ،  Pro Max  13  iPhone و 
الكامرا  عى  أخرى  تحسينات  بني 
تطبيقات  إىل  اإلضــافــات  وبعض  ؛ 
“الصفحة الرئيسية” و”االختصارات” 

و”الرتجمة” و”املحفظة”.
من بني عدد كبر من امليزات الجديدة 
أن  بد  ال   ،15.1  iOS يوفرها  التي 
يحظى SharePlay مبعظم االهتام، 
التجارب  من  العديد  يقدم  حيث 
املشرتكة باستخدام FaceTime، من 
تصفح الويب مًعا إىل مشاهدة األفالم 
إىل  املتزامنة  التلفزيونية  الربامج  أو 
 Apple Music مشاركة املحتوى عرب

 Apple TV و + Apple Fitness و
وتطبيقات App Store األخرى.

القدرة  مستخدم  كل  مينح  أنه  كا 
أو  العروض  أو  األفــالم  تشغيل  عى 
املوسيقى أو إيقافها مؤقتًا أو إرجاعها 
ويخفض  لها  الرسيع  التقديم  أو 
حجم املحتوى تلقائيًا عندما يكتشف 
موقع  نقله  ملا  وفقا  يتحدث  شخًصا 

.Digitartlends
 iOS يوفر   ،  SharePlay جانب  إىل 
عى   ProRes فيديو  تسجيل   15.1
 13  iPhone و   Pro  13  iPhone
Pro Max. تعمل ميزة الفيديو عى 
مقطع  تسجيل  أثناء  الضغط  تقليل 
فيديو اللتقاط تفاصيل التموج ، ما 
للتحرير  للفيديو  جودة  أعى  يضمن 

واملعالجة الالحقة.
لتعطيل  زًرا  أيًضا  التحديث  يضيف 
التبديل التلقايئ إىل وضع املاكرو، ما 
التحكم  من  مزيًدا  املستخدمني  مينح 
كانت  الكامرات،  استخدام  كيفية  يف 
هذه إحدى أكرب شكاوينا يف مراجعتنا 
لجهاز iPhone 13 ، لذلك من الجيد 

يحاول  عندما  خاص  دخــول  تسجيل 
شخص ما تسجيل الدخول إىل حسابك 

من جهاز ال نتعرف عليه.
الخاصة  اإلعدادات  األمان يف  إىل  توجه 
بك وقم بتفعيل ذلك عرب بضع نقرات 
أو  هاتفك  رقم  باستخدام  إما  فقط، 
تطبيق املصادقة مثل Duo Mobile أو 

.Google Authentication
عندما  الدخول:  تسجيل  طلبات  إتاحة 
عى  ثنائية  مصادقة  بــإعــداد  تقوم 
عندما  تنبيهاً  ستتلقى   ،Instagram
إىل  الدخول  تسجيل  ما  شخص  يحاول 
حسابك من جهاز أو متصفح ال نتعرف 

عليه.
الذي  بالجهاز  التنبيهات  هذه  ستخربك 

حاول تسجيل الدخول ومكانه.
رفضه  أو  الطلب  عى  املوافقة  ميكنك 
تسجيل  تم  التي  أجهزتك  من  ــوراً  ف

دخولها بالفعل.
التي  األجهزة  قامئة  عرض  أيضاً  ميكنك 
سجلت الدخول مؤخراً إىل حسابك عى 
Instagram يف أي وقت من خالل قامئة 
“نشاط  ثم  “األمان”،  ثم  “اإلعدادات”، 

تسجيل الدخول”.
تسجيل  معلومات  عى  تتعرف  مل  إذا 
الخروج  تسجيل  ميكنك  حديثة،  دخول 
من ذلك املوقع أو الجهاز وإخبارنا بأن 

تسجيل الدخول مل يتم من خاللك.
تحديث رقم هاتفك وبريدك اإللكرتوين: 
اإللكرتوين  بريدك  تحديث  من  تأكد 

وأرقام الهواتف املرتبطة بجهازك.

ما  يشء  حــدث  إذا  الطريقة  بهذه 
الوصول  للرشكة   ميكن  لحسابك، 
الخطوات  هذه  لك  تتيح  للمستخدم. 
تغير  تم  إذا  حتى  حسابك  ــرتداد  اس

معلوماتك بواسطة أحد املخرتقني.
لن يرسل لك Instagram رسالة مبارشة: 
املاضية،  القليلة  األشهر  ــدار  م عى 
الحسابات  يف  ارتفاعاً  الرشكة  شهدت 
عرب  األشخاص  تراسل  التي  الخبيثة 
إىل  الوصول  ملحاولة  املبارشة  الرسائل 
املرور  كلمة  مثل  الحساسة  املعلومات 

للحساب.
قد يخربونك أن حسابك معرض لخطر 
الحظر، أو أنك تنتهك سياساتنا املتعلقة 
تتم  صــورك  أن  أو  الفكرية،  بامللكية 

مشاركتها يف مكان آخر.
خادعة  الرسائل  هذه  تكون  ما  غالباً 
وتنتهك سياسة الرشكة. عندما تكتشف 
هذه األنواع من عمليات االحتيال، فإن 
لكنها  ضدها،  إجــراءات  تتخذ  الرشكة 
تشجعك أيضاً عى اإلبالغ عن املحتوى 

وحظر الحساب.
تذكر: لن يرسل لك Instagram رسالة 
ما  يوماً   Instagram أراد  إذا  مبارشة. 
فسنقوم  حسابك،  بشأن  إليك  الوصول 
بذلك عرب قامئة “رسائل الربيد اإللكرتوين 
وهو  إعداداتك،  يف   ”Instagram من 
اتصاالً  فيه  ستجد  الذي  الوحيد  املكان 
عى  الــرشكــة  مــن  وحقيقياً  مــبــارشاً 

التطبيق.
التي  والحسابات  املحتوى  عن  اإلبالغ 
تجدها موضع شك: فيا تعمل الرشكة 
ملكافحة  تقنياتنا  تحسني  عى  ــاً  دامئ
االتجاهات والتقنيات الجديدة التي قد 
غر  والحسابات  املتسللون  يستخدمها 
عن  االبالغ  أيضاً  ميكنك  فيها،  املرغوب 
أجزاء من املحتوى من خالل النقر عى 
املنشور،  أعى  املوجودة  الثالث  النقاط 
زيــارة  طريق  عن  أو  برسالة،  ســواء 
امللف  من  مبارشة  ــالغ  واإلب الحساب 

الشخيص.

الخاص بك. قد تكون هذه صورا لقطط 
أو  جميلة،  طبيعية  مناظر  أو  لطيفة، 
يشء  أي  أو  طعام  عن  فيديو  مقاطع 
آخر. وميكنك حتى متابعة حساب عى 
مخصص  االجتاعي  التواصل  وسائل 
واإليجابية  السعيدة  األخبار  ملشاركة 

فقط.
3. استخدام وسائل التواصل االجتاعي 
أن  ميكن  واللطف.  اإليجابية  لتعزيز 
التي  الجيدة  األشياء  مشاركة  تــؤدي 
مزاجك،  تحسني  إىل  حياتك  يف  تحدث 
اإليجايب  مــزاجــك  ينترش  أن  وميكن 
يف  أيضا  ترغب  ــد  وق ــن.  ــري اآلخ إىل 
التواصل  وسائل  عى  اآلخرين  مــدح 
االجتاعي. وعى الرغم من أن هذا قد 
سيقدرونه  الناس  أن  إال  محرجا،  يبدو 

أكرث ما تعتقد.
الباحثون  يقرتح  ال  ذلــك،  من  واألهــم 
السلبي.  واملحتوى  األخبار  كل  تجنب 
يف  يحدث  ما  معرفة  إىل  بحاجة  نحن 
يف  نضع  أن  يجب  ذلــك،  ومع  العامل. 

اعتبارنا أيضا صحتنا العقلية.
حياتنا  تغير  يف  الوباء  استمرار  ومع 
النتائج  تسلط  اإلخبارية،  وخالصاتنا 
للتأثرات  إدراكنا  أهمية  عى  الضوء 
العاطفية لألخبار السلبية. ولكن، هناك 
من  للتخفيف  اتخاذها  ميكننا  خطوات 
التواصل  وسائل  وجعل  الخسائر  هذه 
االجتاعي الخاصة بنا مكانا أكرث سعادة.

والرا  إســيــكــس، 
ــاذة  ــني، أســت ــن أك
متميزة  مساعدة 
النفس  عــلــم  يف 
سيمون  بجامعة 
ــا  فـــريـــزر، وشــاب
طالبة  لـــوتـــون، 
قسم  يف  دكتوراه 
ــفــس،  ــن ــم ال ــل ع
إسيكس،  جامعة 
أظهرت  دراســـة 
األشخاص  ملئات 
العامل  يف  محتوى 
ــا  الــحــقــيــقــي إم
عــى “تــويــرت” أو 

“يوتيوب” ملدة دقيقتني إىل أربع دقائق.
ومقاطع  “تويرت”  موجزات  وتضمنت 
أخبارا عامة حول  إما  فيديو “يوتيوب” 
أثناء  األوضاع  عن  أخبارا  أو  “كوفيد”، 
املزاجية  الحالة  قياس  ثم  “كوفيد”. 
استبيان،  باستخدام  املشاركني  لهؤالء 
باملشاركني  املزاجية  حالتهم  ومقارنة 
عى  محتوى  أي  مع  يتفاعلوا  مل  الذين 

اإلطالق.
عليهم  ُعرضت  الذين  األشخاص  وعاىن 
األخبار العامة املتعلقة بـ “كوفيد”، من 
مزاج أقل من األشخاص الذين مل يُعرض 
عليهم أي يشء عى اإلطالق. ويف هذه 
األثناء، األشخاص الذين عرضت قصصهم 

اعرف كيف تحمى حسابك على 
Instagram من التصيد واالحتيال

كيف تجعل وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بك أكثر جلبا للسعادة؟!

تقرير: iOS 15.1 و iPadOS 15.1 تقدم 
ميزة SharePlay وتحسينات الكامريا

أن نرى ذلك.
ستتمكن اآلن أيًضا من إضافة بطاقة 
بك  الخاصة   1٩-COVID تطعيم 

.Apple Wallet إىل تطبيق
 Home تطبيق  إىل  اإلضافات  تتيح 
اإلجراءات  أمتتة  للمستخدمني  اآلن 
أو  الهواء  جودة  عى  بناًء  املختلفة 
اإلضــاءة  مستشعرات  أو  الرطوبة 
 ،Homekit إىل  املستندة  املحيطة 
بعض  عى  الحصول  أيًضا  ميكنك 
 ،  Siri مع  للعبها  الجديدة  األلعاب 
عى  الرتجمة  تطبيق  يحصل  بينا 
للغة  النظام  مستوى  عى  دعــم 
املاندرين الصينية (تايوان). كا هو 
 iOS يوفر  ، الحال مع كل تحديث 
إصالحات  من  العديد  أيًضا   15.1

األخطاء.
 15.1  iOS تحديث  طرح  اآلن  يتم 
عى األجهزة املدعومة عامليًا، ويجب 
عى  تنزيله  عى  ــادًرا  ق تكون  أن 
الفور من خالل االنتقال إىل تطبيق 
ثم  عــام  فــوق  والنقر  ــدادات  اإلعـ

تحديث الربنامج.

تتضمن  التي  “كوفيد”  حول  اإلخبارية 
أفعاال لطفية، مل يواجهوا التدهور نفسه 
يكتسبوا  مل  لكنهم  املزاجية،  الحالة  يف 

أيضا دفعة يف الحالة املزاجية املتوقعة.
وتشر هذه النتائج إىل أن قضاء ما ال يقل 
عن دقيقتني إىل أربع دقائق يف استهالك 
األخبار السلبية حول “كوفيد-1٩″، ميكن 

أن يكتسب تأثرا ضارا عى مزاجنا.
تحسنا  نشهد  مل  أننا  من  الرغم  وعى 
الذين  املشاركني  بني  املزاجية  الحالة  يف 
تتضمن  إيجابية  إخبارية  قصصا  عرضوا 
أن  إىل  ذلك  يرجع  فقد  طيبة،  أفعاال 
بـ  مرتبطة  تـــزال  ال  كــانــت  القصص 
ارتبطت  أخــرى،  أبحاث  ويف  “كوفيد”. 
بتحسن  اإليجابية  اإلخبارية  القصص 

الحالة املزاجية.
اإلخبارية  التغطية  أن  املفارقات،  ومن 
للنتائج، مع عناوين مثل “قضاء خمس 
التواصل  وســائــل  عــى  فقط  دقــائــق 
كا  بائسا،  لتجعلك  كافية  االجتاعي 
الدراسة”، ميكن أن تكون جزءا  وجدت 

من املحتوى امليسء لشخص ما.
محتوى  استهالك  أن  الباحثون  ووجد 
أو  “تويرت”  عرب  “كوفيد”  حول  سلبي 

“يوتيوب” يف خضم الوباء أمر فعال.
لالعتناء  فعله  ميكننا  الذي  ما  إذن   –
وسائل  عى  وقتنا  وجعل  بأنفسنا، 

التواصل االجتاعي أكرث إمتاعا؟
حسابات  الخيارات حذف  أحد  يتضمن 

االجتاعي  التواصل  وسائل 
وتظهر  متاما.  بنا  الخاصة 
يقرب  مــا  أن  األرقـــــام 
مستخدمي  نــصــف  ــن  م
اململكة  يف  “فــيــســبــوك” 
املتحدة  والواليات  املتحدة 
املنصة  مغادرة  يف  فكروا 

عام 2020.
واقعية  مــدى  مــا  ولــكــن، 
املنصات  عن  أنفسنا  إبعاد 
من  يقرب  ما  تربط  التي 
ال  ــامل،  ــع ال ســكــان  نصف 
هذه  توفر  عندما  سيا 
املنصات تفاعالت اجتاعية 
تكون  أن  ميكن  وقــت  يف 
محفوفة  لوجه  وجها  التفاعالت  فيه 

باملخاطر أو مستحيلة؟.
يكون  ال  ــد  ق التجنب  ألن  ــظــرا  ن
األخرى  الطرق  بعض  فإليك  عمليا، 
التواصل  وسائل  عى  تجربتك  لجعل 

االجتاعي أكرث إيجابية:
عى  تستهلكه  مبا  درايــة  عى  كن   .1
قمت  إذا  االجتاعي.  التواصل  وسائل 
بتسجيل الدخول للتواصل مع أشخاص 
الشخصية  األخبار  عى  فركز  آخرين، 
من  بدال  مشاركتها  متت  التي  والصور 

أحدث العناوين الرئيسية.
يجعلك  الذي  املحتوى  عن  ابحث   .2
سعيدا لتحقيق التوازن يف ملف األخبار 
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تنفيذ 1055 حكمًا وضبط 5 قضايا 
مخدرات خالل حملة أمنية فى سوهاج

خاف على نفسك.. تزوير شهادة مرضية وإدعاء 
املرض يعرضك للعقوبة التأديبية املشددة

الدولة،  مجلس  محاكم  أصبحت 
فيها  تعاقب  أحكاماً  تصدر  ما  دامئا 
العمل،  مبادئ  يخالف  من  كل 
التاديبية،  املحكمة  عاقبت  فقد 
مبديرية  الفنى  التعليم  مدير  ج.أ 
 ، سابًقا  باملنيا  والتعليم  الرتبية 
بغرامة تعادل سبعة أضعاف األجر 
الوظيفي ، ملا نُسب إليه من إدعاء 
املرض مالزمة الفراش وتزوير شهادة 
تفيد مرضه ورصف مبلغ 35،182٩ 
الحكم  صدر   .. وجه  بدون  جنيه 
نائب  داود  حاتم  املستشار  برئاسة 

رئيس مجلس الدولة .

حيثيات املحكمة:-
بها  تقدم  التى  املرضية  الشهادة   –
عيل  للحصول  عمله  لجهة  املحال 
أجازة مرضية ملدة شهر عام 201٧ 
ومل  بالكامل،  مزورة  شهادة  هى   ،
وجاءت  حقيقى،  بيان  أى  تتضمن 
ميكن  وال  مزورة،  بياناتها  جميع 
من  حال  بأى  صدورها،  ينسب  أن 
باملنيا  الطبية  اللجنة  اىل  األحوال، 
وفق ما قرره الشهود املذكورون من 
الشهادة  هذه  بيانات  صحة  عدم 
واألرقام  عليها  التى  واألختام 

التعريفية .

– هذا الفعل مبثابة استعال محررا 
، مبا يجعل  مزورا وهو يعلم بذلك 
ثابتتني  إليه  املنسوبتني  املخالفتني 
الذى  األمر  يقينيا،  ثبوتا  حقه  ىف 
بأن  علم  عى  كان  املحال  أن  يؤكد 
الشهادة هى محض شهادة مزورة، 
ومع ذلك فقد أقدم عى استعالها 
مبا  عامل  وهو  عمله  لجهة  وقدمها 
إدخال  محاوالً  تزوير  من  شابها 

الغش والتدليس عليها.
عى  خرج  املحال  يكون  وبذلك   –
وأخل  الوظيفى  الواجب  مقتضيات 
مسلكا  وسلك  جسيا،  إخالال  بها 
به  يتحى  أن  يجب  ما  مع  يتناىف 
وأمانة  صدق  من  العام  املوظف 
فلم  واستقامة،  وتعفف  ونزاهة 
ومل  الزلل  مواطن  وطأ  عن  يتعفف 
والدنايا،  الريبة  مواطن  يتجنب 
فأخل بكرامة الوظيفة العامة، وفقد 
املوظف  ىف  توافرها  الواجب  الثقة 
جسيا  إداريا  ذنبا  وارتكب  العام، 
يجعله غر صالح لالستمرار ىف توىل 

الوظائف العامة.

وجهت مديرية أمن سوهاج ، حملة 
محمد  اللواء  بإرشاف  مكربة  أمنية 
الوزير  مساعد  رشباش  عبداملنعم 
العنارص  أستهدفت  األمن  مدير 
املواد  وتجار  الخطرة  اإلجرامية 
وتم  أحكام،  من  والهاربني  املخدرة 
أبيض،  سالح  قطع  و5  بندقية  ضبط 
قضائيا  حكا   1055 تنفيذ  وتم 
متنوعا، كا تم ضبط 5 قضايا اتجار 

باملواد املخدرة.
سياسة  إطار  فـي  الحملة  جاءت 
التواجد  برضورة  الهادفة  الوزارة 
األمني وبث الطأمنينة بني املواطنني 
الرشطة  جهاز  يف  ثقتهم  الستعادة 
األمنية  األجهزة  قدرة  عيل  وتأكيداً 
وسيادة  الدولة  هيبة  فرض  عيل 
زين  محمد  اللواء  وترأسها  القانون 
مدير مباحث املديرية والعميد عى 
املديرية  مباحث  رئيس  العامرى 
البحث  إدارات  ضباط  فيها  وأشرتك 
واملرافق  والتموين  واملرور  الجنايئ 
مباحث  ووحدات  واملسطحات 
املراكز واألقسام مدعومة مبجموعات 

قتالية من إدارة قوات األمن.
والذخائر  النارية  األسلحة  مجال  ويف 
عيار  خرطوش  بندقيه  مرخصة  الغر 
أبيض،  سالح  قطع   5 ضبط  وتم   12
املخدرات  ويف مجال مكافحة جرائم 
تم ضبط عدد 12 لفافة ملادة االفيون 
ومبلغ  15جرام  حوايل  يزنوا  املخدر 
وهاتف  جنيه   350 وقدره  ماىل 
عاطل  سنة   32 تيتو  حيازة  محمول 

ومبواجهة  سوهاج  اول  قسم  ومقيم 
أعرتف  الضبط  عنه  أسفر  مبا  املتهم 
اإلتجار  بقصد  للمضبوطات  بحيازته 
البيع  حصيلة  من  املايل  واملبلغ 
بعمالئه  لإلتصال  املحمول  والهاتف 
وتم  الدفاع،  بقصد  األبيض  والسالح 
الحشيش  لجوهر  قطعة   8 ضبط 
ومبلغ  جرام   50 حوايل  تزن  املخدر 
وهاتف  جنيه   4٩0 وقدره  ماىل 
محمول سالح أبيض كرت حيازة عامل 
املتهم  ومبواجهة  طا  مركز  ومقيم 
مبا أسفر عنه الضبط أعرتف بحيازته 
واملبلغ  اإلتجار  بقصد  للمضبوطات 
والهاتف  البيع  حصيلة  من  املايل 
السالح  بعمالئه  لالتصال  املحمول 
ضبط  وتم  الدفاع،  بقصد  األبيض 
املخدر  الحشيش  لجوهر  قطعة   15
لفافة   15 وكذا  30جرام  حوايل  تزن 
حوايل  يزنوا  املخدر  الهروين  ملادة 
 2000 وقدره  ماىل  ومبلغ  جرام   30
عامل  حيازة  محمول  وهاتف  جنيه 
ومقيم نجع مصلح قسم أول سوهاج 
ومبواجهة املتهم مبا أسفر عنه الضبط 
بقصد  للمضبوطات  بحيازته  اعرتف 
حصيلة  من  املايل  واملبلغ  اإلتجار 
لإلتصال  املحمول  والهاتف  البيع 
بعمالئه، وتم ضبط 20 قرص تامول 
 3150 وقدره  ماىل  ومبلغ  املخدر 
جنيه وهاتف محمول دراجة بخارية 
بدون لوحات و سالح ابيض “مطواة” 
طا  مركز  ومقيم  عامل  حيازة 
ومبواجهة املتهم مبا أسفر عنه الضبط 

مباحث البحرية تكثف جهودها لكشف لغز العثور على 
جثة سيدة بالرحمانية

بالبحرة  األمنية  األجهزة  تكثف 
سيدة،  رأس  عى  للعثور  جهودها 
ملقاة  رأس  بدون  عرث عى جسدها 
كا  الرحانية  مبركز  الرتع  بأحدى 
جهودها  البحرة  مباحث  تواصل 
وضبط  الواقعة  مالبسات  لكشف 

مرتكب الواقعة .

التابعة  الطويلة  قرية  أهاىل  وكان 
عرثوا  قد  بالبحرة  الرحانية  ملركز 
سيدة  جثة  عى  املاىض  االسبوع 
بدون  الرتع  بأحدى  جوال  داخل 

رأس.
وكشفت التحريات األمنية أن املجني 
منذ  تغيب  محرض  لها  محرر  عليها 

لثالجة  الجثة  نقل  وتم  شهر  حواىل 
املركزي  باملستشفي  املويت  حفظ 
النيابة  ترصف  تحت  بالرحانية، 
املحرض  ذلك  عن  وتحرر  العامة، 
النيابة  إىل  إلحالته  متهيدا  الالزم، 

ملبارشة التحقيق.

بقصد  للمضبوطات  بحيازته  أعرتف 
حصيلة  من  املايل  واملبلغ  اإلتجار 
لإلتصال  املحمول  والهاتف  البيع 
بعمالئه، وتم ضبط 2 لفافة لجوهر 
جرام   6 يزنوا حوايل  املخدر  االفيون 
وسالح أبيض ” مطواه ” حيازة عامل 
ومقيم قسم طهطا ومبواجهة املتهم 
مبا أسفر عنه الضبط أعرتف بحيازته 

للمضبوطات بقصد التعاطى.
واستكملت الحملة أعالها يف مجال 
املبلغ  البخارية  الدراجات  ضبط 
وحدة  ضباط  متكن  حيث  برسقتها، 
من  سوهاج  مرور  إدارة  مباحث 
لوحات  بدون  بخارية  دراجة  ضبط 
مركز  ويقيم  عامل  قيادة  معدنية 
الدراجة،  عن  وبالكشف  البلينا 
وباإلستعالم عن طريق الحاسب اآليل 
لإلدارة العامة للمرور برقم الشاسية 
ترخيصه،  سبق  تبني  واملوتور 
باالستعالم عن طريق الحاسب اآليل 
الشاسية  برقمي  العام  األمن  لقطاع 
البخارية  الدراجة  ورقم  واملوتور 
واقعة  يف  برسقتها  “مبلغ  أنها  تبني 
مقيم   – ع  ع  حسني  املدعو  بالغ 
مركز أخميم تم إعالن مالك الدراجة 
االجراءات  إلنهاء  للحضور  البخارية 
دارجته  استالم  نحو  القانونية 
أعالها يف  الحملة  وأنهت  البخارية. 
 ” تنفيذ  وتم  األحكام  تنفيذ  مجال 
مخالفات  مجال  وفـي  1055حكا 
مخالفة   233 ضبط  تم  املرافق 

متنوعة.
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“محيلبة” يختتم موسمه بفضية “كأس الرئيس” يف قربص
العزيز  عبد  املرصي  الرامي  أنهى 
صورة  بأفضل  موسمه  محيلبة، 
تحقيق  يف  نجح  بعدما  ممكنة 
كأس  مسابقة  يف  الفضية،  امليدالية 
منافسات  ضمن  تقام  التي  الرئيس 
االتحاد الدويل للرماية مبدينة الرناكا 
وحتى   14 من  الفرتة  خالل  بقربص، 

24 أكتوبر الجاري.
يف  الثاين  املركز  محيلبة  وحصد 
املختلط “تراب”،  الزوجي  منافسات 
اإليطالية  الالعبة  مع  باالشرتاك 
فريقا  شكال  حيث  ستانكو،  سيلفانا 
الثاين  مميزا استطاع أن يحل باملركز 

بعد منافسة رشسة.
بتحقيق  سعادته  محيلبة  وأبدى 
موسمه  ليكلل  الفضية،  امليدالية 
بأفضل صورة ممكنة، حيث استطاع 
مسابقة  يف  املركز  هذا  يحصد  أن 
عى  راميا   12 أفضل  تواجد  شهدت 

مستوى العامل.
كان  محيلبة،  العزيز  عبد  أن  يذكر 
دورة  املشاركني يف  الرماة  من ضمن 

اإلداري  القضاء  محكمة  حكمت 
الدائره الثانية برئاسة املستشار فتحي 

ابراهيم محمد توفيق
يف  اوملبيا  مسرت  بطوله  اقامه  بإلغاء 

مرص ىف الشق العاجل ، مع
احاله الدعوى اىل هيئة مفوىض الدولة 

العداد التقرير بالرأى القانوىن.
ومن جانبه اوضح املحامي محمود عيل 
سليان نور الدين، املستشار القانوين 
لالتحاد املرصي والعريب واالفريقي، أن 
هذا الحكم ال يجوز الطعن عى هذا 
التواصل  مواقع  عى  نرش  كا  القرار 
االجتاعى، واؤكد ان اي بطولة لكال 
ان  من  البد  مرص  يف  تقام  األجسام 
من  الرسميه  املوافقات  عيل  تحصل 
الحق االصيل االتحاد املرصي  صاحب 

لكال االجسام .
ويف نفس السياق اعلن الدكتور عادل 
لكال  املرصى  االتحاد  رئيس  فهيم، 
العريب  االتحاديني  ورئيس  االجسام، 
االتحاد  رئيس  ونائب  واالفريقي، 
االتحاد  قام  وأن  سبق  أننا  ــدويل،  ال
أكرث  يف  ــام  ــس االج لــكــال  املـــرصي 
من  أبناءه  كل  مخاطبه  مناسبه  من 
لتحذيرهم  فئاتهم  مبختلف  الالعبني 
من خطوره املشاركات يف بطوالت غر 

رسميه تابعه ألي
التتبع  خاصه  رشكات  أو  اخر  اتحاد 
بخالف االتحاد الرسمي الوحيد املخول 

له ادارة واالرشاف
عى لعبه بناء االجسام واللياقه البدنيه 
عى مستوى العامل وهو االتحاد الدويل 

لكال االجسام
مثل  الدوليه  الرشعيه  IFBBومظالته 

نظمت اململكة العربية السعودية 
للجمباز  بطولة  اول  الشقيقة 
إهتام  إطــار  ىف  انسات  الفني 

اململكة بالرياضة النسائية
ونجح اإلتحاد السعودي للجمباز 
ابوالريش  عــبــدااللــه  برئاسة 
املرصي  االتــحــاد  مع  بالتعاون 
برئاسة الدكتور ايهاب امني ضمن 
االتحادين  بني  تعاون  بروتوكول 
جمباز  بطولة  اول  اقــامــة  ىف 
العربية  اململكة  ىف  انسات  فني 

السعودية
وتعد هذه هي املرة االويل التي 
الجمباز  السعودي  االتحاد  يدرج 
الفني انسات ضمن فروعه ويتم 

تنظيم بطولة خاصة لها
مجموعة  املرصي  االتحاد  وارسل 
عمل من 6 افراد بقيادة الدكتورة 
عضو  الرحمن  عبد  عى  ملياء 
عال  والدكتورة  االدارة  مجلس 
الدويل  الحكم  الحليم  عبد  عى 
الحكم  أحمد  سعاد  والدكتورة 
رشف  امــرة  والدكتورة  ــدويل  ال
والــدكــتــورة  السعيد  وسلمي 
للمشاركة  دياب  طارق  رودينا 
تنظيم  ىف  السعودي  اإلتحاد  مع 

الحدث الريايض آلول مرة
وحققت البطولة نجاح كبر عى 
جميع املستويات سواء التنظيمي 
او الفني آو التحكيمي آو اإلداري
املثمر  التعاون  إطار  يأيت هذا ىف 

عاجل.. القضاء املصري يلغي اقامة بطولة مسرت 
اوملبيا لكمال االجسام بمصر

بتعاون مصري اإلتحاد السعودى ينظم آول 
بطولة للجمباز الفني انسات

االلعاب  ومنظمة  االوليمبيه  اللجنه 
العامليه والوكاله الدوليه

وغيهم  ــوادا)  (ال املنشطات  ملكافحه 
من كربى املظالت الرياضيه العاملية.

واضاف “فهيم” أن االتحاد ذكر ىف أكرث 
أوليمبيا  مسرت  بطولة  أن  مناسبه  من 
تعترب بطولة لرشكه خاصه ميتلكها فرد 
لها  والعالقه  دوىل  اتحاد  أى  والتتبع 
من قريب او بعيد بأى اتحاد رياىض 

سواء محى أو
الرشكه  هذه  أن  بخالف  هذا  دوىل 
االيقاف  لعقوبة  يخضعان  وصاحبها 

من قبل الوكاله الدوليه ملكافحه
أى  يستطيع  وال  ــوادا)  (ال املنشطات 
العامل  مستوى  عى  ــاىض  ري إتحاد 

إخرتاق قوانني (الوادا) ألنها
النشاط  إيقاف  تستطيع  بساطة  بكل 
وليس  الــدول  مستوى  عى  الرياىض 

عى مستوى االتحادات أو
األفراد فقط.

لكال  املـــرصي  ــاد  ــح االت واســتــنــد 
االجسام لبنود قانون الرياضه املرصي 
االتحاد  وقرار   ،201٧ لسنه   ٧1 رقم 
ميكنه  ال  االجــســام  لكال  الـــدويل 
اي  أو  البطوله  هذه  بإقامة  الساح 
ألي  تابعه  مشابهه  ــري  اخ بطوله 
االتحاد  مظله  خارج  اتحاد  او  رشكه 
األمر  وهذا  االجسام،  لكال  الدويل 
ليس تعسفا او رفضا للنشاط الرياىض 
عى أرض مرص، ولكن تنفيذا للقانون 
الشباب  وزارة  ــقــرارات  ل وتنفيذا 
رسميا  خطابا  ارسلت  التى  والرياضة 
القضائية  الدعوى  بتحريك  لالتحاد 

ضد إقامة مثل هذه البطوالت.

ــرصي واالتــحــاد  بــني االتــحــاد امل
السعودي ضمن بروتوكول تعاون 
بطولة  اول  إلقامة  االتحادين  بني 
اململكة  ىف  انسات  فني  جمباز 

العربية السعودية
الذي  السعودي  اإلتحاد  وارســل 

يضم عبداالله ابوالريش
التنفيذي  املدير  و  االتحاد  رئيس 
الرياضه  ومديرة  الفهيد  راكــان 
النسائيه/ مها الغنيم واملدير الفني 
اللجنه  ورئيس  جلول  بن  محمد 
الفنيه/ خالد العمري وباقي طاقم 
إىل  وتقدير  خاص  شكر  االتحاد 
املجهودات  عى  املــرصي  نظرة 
لنجاح  االتحادين  بني  والتعاون 

البطولة
ىف  النسائية  الــريــاضــة  وتلقي 
دعا  السعودبة  العربية  اململكة 

كبرا
ووقــــع االتـــحـــاديـــن املـــرصي 
تعاون  بــروتــوكــول  والــســعــودي 
التحكيم  و  بالتدريب  لالهتام 
اململكة  ىف  الجمباز  رياضة  ونرش 
اململكة  امــــداد  ــق  ــري ط ــن  ع
باملدربات واملدربني لعمل قاعدة 
تدريبة  دورات  وتنظيم  للعبة 
ــات  ــدرب وامل للمدربني  خــاصــة 

باململكة
كا نظم االتحاد املرصي للجمباز 
وترقى  لثقل  تحكيمية  دورات 
الحكام داخل اململكة خالل الفرتة 

ــاد املــرصي  ــح واخــتــتــم رئــيــس االت
مل  أسف،  بكل  كالمه  االجسام  لكال 
هذه  اىل  الالعبني  من  العديد  يلتفت 
املايض  العام  وشاركوا  التحذيرات 
بعيدا  اقيمت  التي  البطوله  هذه  يف 
الجهات  من  الرسميه  املوافقات  عن 

املختصة واقيمت تحت مسمى
وعى   ( ريــايض  سياحي  مهرجان   )
والقانون،  والواقع  الحقيقه  خالف 

ولكن هذا العام انتبه السيد
الفاضل وزير الرياضه املرصيه دكتور 
ارشف صبحي ملا حدث سابقا ومل مينح 

الرشكه املنظمة
شكل  اي  تحت  املوافقات  هذه  مثل 

أو مسمى.
وعليه صدر حكم املحكمه اليوم ،

يف  اوملبيا  مسرت  بطوله  اقامه  بإلغاء 
مرص ىف الشق العاجل ، مع

احاله الدعوى اىل هيئة مفوىض الدولة 
وهو  القانوىن،  بالرأى  التقرير  العداد 
الالعبني  من  معه  نأمل  الذى  األمر 
غر  أخبار  أى  وراء  اإلنسياق  عدم 
هذه  التتكرر  حتى  ومضلله  حقيقيه 
االيام  خالل  سنحاول  التى  املشكله 
جهود  عى  حرصا  القادمه  القليله 
للمشاركه،  إستعدوا  الذين  الالعبني 

والرتتيب ىف أرسع
بجوائز  رسميه  بطولة  إلقامة  وقت 
بكل أسف  تأثرت  التى  لالعبني  ماليه 

من الوعود الزائفه للرشكه
لن  البطوله  أن  تعلم  وهى  املنظمة 

تقام ىف مرص طبقا للقانون.
 Tumblr  لينكدإن تويرت  فيسبوك 

 Reddit  بينتريست

املاضية
بتكريم  السعودي  االتحاد  وقام 
الحكام املرصين ومجموعة العمل 

املشاركني ىف البطولة
وقال راكان الفهيد املدير التنفيذي 
أن  السعودي  الجمباز  التحاد 
التعاون مع االتحاد املرصي توجه 
القادمة  الفرتة  نسعي لتعزيزه يف 
األوملبية  اللجنة  مع  بالتنسيق 

العربية السعودية
الرئيس  الهدف  أن  الفهيد  واكد 
الــرشاكــات  هــذه  مثل  لتفعيل 
تحقيق  عى  كامل  وبشكل  يركز 
الريايض  للقطاع  العليا  األهداف 
بن  عبدالعزيز  ــر  األم بقيادة 
الرياضة  ــر  وزي الفيصل  تريك 
العربية  األوملبية  اللجنة  رئيس 

السعودية.
لالتحاد  التنفيذي  املدير  وأشاد 
مع  املثمر  بالتعاون  السعودي 
اول  تنظيم  ىف  ــرصي  امل نظره 
انسات  الفني  للجمباز  بطولة 
كبر عى  مردود  له  كان  ما  وهو 

نجاح البطولة
الفهيد  راكــان  ان  بالذكر  جدير 
املدير التنفيذي لالتحاد السعودي 
ىف  مــوخــرا  ــارك  ش قــد  للجمباز 
كونجرس االتحاد اآلسيوي للعبة يف 
العاصمة األوزبكية طشقند وقدم 
املقبلة  الفرتة  اململكة خالل  رؤية 

ىف النهوض برياضة الجمباز

األلعاب األوملبية طوكيو 2020، التي 
أقيمت الصيف املايض، لكنه مل يصل 
الفردي  النهائية سواء يف  إىل األدوار 
الرامية  مع  املختلط  الزوجي  أو 

ماجي عشاوي.
رئيس  حسني  حازم  اللواء  وأعرب 
واإلفريقي  املرصي  االتحادين 
باملستوى  سعادته  عن  للرماية، 
عى  محيلبة  به  ظهر  الذي  املرشف 
الصعيد الدويل، مؤكدا دعم االتحاد 
مختلف  املرصيني يف  الالعبني  لكافة 

املسابقات.
هذه  مثل  أن  إىل  حسني،  وأشار 
املسابقات تثقل الرماة بكم كبر من 
الخربات وتتيح لهم الفرص لالحتكاك 
املستوى  عى  مختلفة  مبدارس 

العاملي.
عزمي  الشقيقني  بأن  واختتم 
ما  دامئا  محيلبة،  العزيز  وعبد 
ويقدمان  املرصية  الرماية  يرشفان 
مختلف  يف  لزمالئهم  صورة  أفضل 

املسابقات القارية والدولية.
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وزير الرياضة يستقبل بيج رامي الفائز للمرة 
الثانية على التوالي بلقب مسرت أوملبيا

اسباب استبعاد نجم مصر  محمد صالح من الحصول على الكره الذهبيه

استقبل أرشف صبحي وزير الشباب 
عام  بديوان  مبكتبه  والرياضة 
السبيعي  ممدوح  الالعب  الوزارة، 
الشهر بـ “بيج رامي” الفائز بلقب 
عام  نسخة  يف  أوملبيا  مسرت  بطولة 
التوايل،  عى  الثاين  للعام   2021
يف  أورالندو  مبدينة  أقيمت  والتي 
املتحدة  بالواليات  فلوريدا  والية 

األمريكية.
أن  والرياضة  الشباب  وزير  أكد 
الدعم  كل  تقدم  املرصية  الدولة 
الرياضيني،  ألبطالها  واملساندة 
اإلنجازات،  مواصلة  عى  حرصاً 
البطوالت  مختلف  بألقاب  والفوز 

مشراً  التتويج،  منصات  واعتالء 
إىل أن البيج رامي أحد أبناء مرص 
مرص  اسم  رفع  الذي  املخلصني 
عالياً، خاصة أنه أول مرصي يتوج 
جديد  إنجاز  ليضاف  بالبطولة، 
يف  املرصية،  الرياضة  لسجالت 
قبل  من  الالمحدود  الدعم  ظل 
الرئيس عبد الفتاح السييس رئيس 
املرصية،  للرياضة  الجمهورية 

واألبطال الرياضيني.
ومن جانبه، قدم البيج رامي الشكر 
عيل  والرياضة  الشباب  لوزير 
املستمر  وتواصله  املتواصل  دعمه 
ومتابعته لجميع الرتتيبات الخاصة 

الخطيب يعلن قائمة االنتخابيه الذي 
سيخوض بها االنتخابات املقبله

برشلونة اإلسباني وبوكاجنيور يف 
السعودية تكريمًا  لالسطوره مارادونا

رئيس  الخطيب  محمود  أعلن 
االنتخابية  قامئته  األهيل،  نادي 
التي ستخوض االنتخابات املقرر 
إجراؤها يومي 25 و26 نوفمرب 

اإلسباين،  برشلونة  نادي  أكد 
عيل مشاركته يف بطولة كأس 
بوكا  فريق  أمــام  مــارادونــا 
جونيورز األرجنتيني لتكريم 

بعض  استبعاد  بعد  املقبل، 
مع  التشاور  منها عقب  األساء 

لجنة الحكاء بالنادي.
الخطيب  ــود  ــحــم م ــة  ــامئ ق

روح األسطورة الراحل دييجو 
أرماندو مارادونا.

رئيس  الشيخ،  آل  تريك  وكان 
هيئة الرتفيه السعودية، أعلن 

بالبطولة، ما كان له بالغ األثر يف 
تحقيق االستقرار النفيس والذهني، 
للحفاظ  املعنويات  رفع  عن  فضالً 
عى اللقب، والفوز به للعام الثاين 
عى التوايل، ووضع اسم مرص عيل 
وإضافة  اللعبة،  ابطال  خريطة 
املرصية  للرياضة  جديد  إنجاز 
يف  متتالية  إنجازات  تشهد  التي 
عى  الرياضية  األلعاب  جميع 
مستوى البطوالت القارية والعربية 

واإلقليمية والدولية.
رئيس  قرطام  اسالم  اللقاء  حرض 
»سرتيت  لرياضة  املرصى  االتحاد 
ابو  بليغ  واالعالمي  أوت«،  وورك 

املرصى  االتحاد  رئيس  نائب  عايد 
لرياضة “سرتيت وورك أوت”.

البطولة تعد أشهر وأقوي  يذكر أن 

اسباب استبعاد نجم مرص  محمد 
الكره  عى  الحصول  من  صالح 

الذهبيه
حاليا”،  العامل  يف  األفضل  “صالح 
رياضيون  محللون  رددها  عبارة 
محبي  من  وماليني  كبار  ونجوم 
صالح،  محمد  املرصي  النجم 
بأحقيته  املطالبة  األصوات  لرتتفع 
للحصول عى الكرة الذهبية لعام 

.2021
أفضل  عاما)   2٩) صالح  ويقدم 
الكروية  مسرته  يف  انطالقة 
آخر  يف  سجل  فقد  املوسم،  هذا 
فريقه  مع  متتالية  مباريات   10
املسابقات،  جميع  يف  ليفربول 
الدوري  هدايف  قامئة  ويتصدر 
 10 برصيد  املمتاز  اإلنجليزي 
أهداف، بعد مرور ٩ جوالت فقط.

نهاية  املرصي  الفرعون  وحقق 
تاريخيا،  إنجازا  املايض،  األسبوع 
أفضل  ترتيب  بصدارة  بانفراده 
الهدافني األفارقة يف تاريخ الدوري 
إىل  رصيده  رفع  بعدما  املمتاز، 
10٧ أهداف، متقدما عى أسطورة 
اإليفواري  املهاجم  تشيليس، 
صاحب  دروغبا  ديدييه  املعتزل 

الـ104 أهداف.

عى  األجسام  كال  يف  بطولة 
فيها  يشارك  حيث  العامل  مستوى 
الجنسيات،  مختلف  من  العباً   16

جعلت  وإنجازات  أرقام  كلها 
صالح  يرشح  أو  يطالب  البعض 
لعام 2021،  الذهبية  الكرة  لنيل 
جوائز  بني  شأنا  األرفع  وهي 
هذا  ولكن  العامل،  يف  الالعبني 
عى  املنال  بعيد  يبدو  الحلم  
يف  األقل  عى  املرصي  الفرعون 

العام الحايل.
ثالثة  الرصد  هذا  يف  ونستعرض 
الفوز  من  صالح  تبعد  أسباب 

بالكرة الذهبية هذا العام:
جاعية  لعبة  القدم  كرة   -1

بالدرجة األوىل
مع  لقب  أي  يحقق  مل  صالح 
ليفربول يف املوسم املايض، حتى 
يحجز  أن  قبل  عاين  الفريق  أن 
مسابقة  يف  للمشاركة  مقعده 

دوري أبطال أوروبا.
إنجازات  يحقق  مل  صالح   -2

فردية أيضا
يف  فردية  جائزة  بأي  يتوج  مل 
املوسم  يف  اإلنجليزي  الدوري 

أو  العب  (أفضل  املايض 
أفضل هداف) وال يف دوري 

أبطال أوروبا، عى عكس 
املرشحني البارزين للفوز 
هذا  الذهبية  بالكرة 

بلقب  توج  قد  رامي  بيج  وكان 
مسرت أوملبيا كأول مرصي وأفريقي 

وعريب يف نسخة 2020.

مييس،  ليونيل  األرجنتيني  العام، 
الذي تصدر ترتيب هدايف الدوري 
روبرت  والبولندي  اإلسباين، 
الدوري  هداف  ليفاندوفسيك، 

األملاين.
لقب  بأي  يفز  مل  صالح   -3

مع منتخب مرص
يالم،  ال  صالح  هنا 
ألن منتخب مرص 
أي  يف  يشارك  مل 
العام  منذ  بطولة 
بخالف   ،201٩
الذي  مييس، 
شارك مع منتخب 

بطولة  يف  بالده 
كوبا أمريكا األخرة 

وقاده 

االنتخابية
العامري  النادي:  رئيس  نائب 

فاروق
النادي  إدارة  مجلس  أعضاء 
 – شوقي  محمد  السن:  فوق 
طارق قنديل – محمد الغزاوي 
مهند   – الدماطي  محمد   –
مجدي – حسام غايل – محمد 

رساج.
النادي  إدارة  مجلس  أعضاء 
تحت السن: محمد الجارحي – 

مي عاطف.
لجنة  دور  الخطيب  وأبـــرز 
املاضية،  الفرتة  خالل  الحكاء 
مع  تشاور  قد  أنه  إىل  مشرًا 
معهم  واجتمع  اللجنة  أعضاء 
أكرث من مرة؛ من أجل الوصول 
املقرتحني  ــاء  األس أفضل  إىل 
لخوض انتخابات األهيل املقبلة

فريقي  بني  مــبــاراة  إقامة 
وبوكا  ــاين  اإلســب برشلونة 
جونيورز األرجنتيني، لتكريم 
دييجو  الــراحــل  األســطــورة 
ــا، ضمن  ــارادون أرمــانــدو م

فعاليات موسم الرياض.
أن  برشلونة  نــادي  وأكــد 
 14 ــوم  ي ستُقام  ــاراة  ــب امل
ملعب  عى  املقبل  ديسمرب 
عى  بالرياض،  بارك  مرسول 
أن يتم نقلها تليفزيونيًا عى 

قناة النادي.
ونرش آل الشيخ تغريدة عرب 
حسابه الشخيص عى موقع 
“مباراة  فيها:  جاء  تويرت”   “
 … العمر  يف  ومرة  للتاريخ 
#موسم_الرياض..  يف  فقط 
برشلونة  بني  مارادونا  .كأس 

وبوكا جونيورز”.

جورجينو،  وكذلك  بها،  للتتويج 
للظفر  البعض  يرشحه  الذي 
فوزه  بعد  املرموقة،  بالجائز 
مع  األخرة  أوروبا  كأس  ببطولة 
أبطال  ودوري  إيطاليا  منتخب 

أوروبا مع تشيليس.
أن  تعني  ال  األسباب  هذه 
الكرة  يستحق  ال  صالح 
بها  يفوز  ولن  الذهبية 
يشء  فكل  العام،  هذا 
حتى  ممكنا  يبقى 
نوفمرب  من  الـ2٩ 
اإلعالن  موعد  املقبل، 
لكن  الفائز،  اسم  عن 
لثالثة  يفتقد  املرصي  النجم 
التي  الرشوط  أهم  من 
تضعها مجلة 
“فرانس 


