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الرئيس السيسى يوجه بتوسيع نشاط مشروع مستقبل مصر لتحقيق االستغالل األمثل ألصول الدولة.. وزراعة السلع االسرتاتيجية الالزمة لتقليل فجوة االسترياد

  سيلتقى الرئيس السيسى خالل زيارته ملصر.. األمري تشارلز يصل مصر خالل ساعات فى أول زيارة رسمية منذ 15 عاما

“الصحة” تسجل 960 إصابة جديدة بفريوس 
كورونا و71 حالة وفاة وخروج 654 متعافيًا
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السيىس  الفتاح  عبد  الرئيس  وجه 
“مستقبل  مرشوع  نشاط  بتوسيع 
إطار  يف  تنفيذه  يتم  بحيث  مرص” 
لتحقيق  األركــان،  ومتكامل  شامل 
الدولة  ألصــول  األمثل  االستغالل 
ممكنة  استفادة  أقىص  وتحقيق 
من املوارد املتوفرة، خاصًة األرايض 
يكون  بحيث  واملــيــاه،  الزراعية 
للتطور  قــاطــرة  مبثابة  املـــرشوع 
الدولة، من خالل تبني  الزراعي يف 
العمالقة  الزراعية  الكيانات  مفهوم 
إحداث  عىل  بالقدرة  تتمتع  التي 
نقلة نوعية يف قطاع الزراعة الحديثة 
وتحقيق األمن الغذايئ، باإلضافة إىل 
التكنولوجيا  أحدث  عىل  االعتامد 

الرسمي  املتحدث  راىض،  بسام 
الجمهورية  ــة  ــاس رئ بــاســم 
متابعة  تناول  االجتامع  بــأن 
التنفيذي  املوقف  تــطــورات 
“مستقبل  القومي  للمرشوع 
ضمن  الزراعي،  لإلنتاج  مرص” 
العمالق “الدلتا  نطاق املرشوع 
إجاميل  الستصالح  الجديدة” 

واطلع  فدان.  مليون   2,2 مساحة 
املوقف  عىل  اإلطار  هذا  يف  الرئيس 

“مستقبل  ملرشوع  التنفيذي 
مرص” بكافة مكوناته، 

يتعلق  مــا  خــاصــًة 
وصول  مبــســارات 

الصحة العاملية الصادرة يف 27 مايو 
املرضية  األعراض  زوال  فإن   ،2020
ملدة 10 أيام من اإلصابة يعد مؤرًشا 

لتعايف املريض من فريوس كورونا.
وأشار “عبد الغفار” إىل أن إجاميل 
مرص  يف  تسجيله  تم  الذي  العدد 
حتى  املستجد  كــورونــا  بفريوس 

عن  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 
فريوس  من  متعافًيا   654 خــروج 
وذلك  املستشفيات،  من  كورونا 

الطبية  الرعاية  تلقيهم  بعد 
وفًقا  شفائهم  ومتــام  الالزمة 
الصحة  منظمة  ــادات  إلرشـ
إجــاميل  لريتفع  الــعــاملــيــة، 
إىل  الفريوس  من  املتعافني 
289533 حتى أمس األربعاء.

عبد  حسام  الدكتور  وأوضــح   
لوزارة  الرسمي  املتحدث  الغفار 

تسجيل  تم  أنه  والسكان،  الصحة 
إيجابية  ثبتت  جديدة  حالة   960
وذلك  للفريوس،  معملًيا  تحاليلها 
والتقيص  الرتصد  ــراءات  إج ضمن 
تُجريها  التي  الالزمة  والفحوصات 
منظمة  إلرشـــادات  وفًقا  الـــوزارة 
 71 وفاة  إىل  الفًتا  العاملية،  الصحة 

حالة جديدة.
منظمة  لتوصيات  طبًقا  أنه  وأكد 

ــة  ــق ــدي وح
األزهـــــــر 
ــة  ــ ــ وواح
ســـيـــوة 
ــتــح  ــت واف
معة  لجا ا

نية  يطا لرب ا
وقال  بالقاهرة، 

يف كلمة ألقاها بجامعة 
كل  مــن  “أعتقد  األزهـــر 

والنساء  الرجال  أن  قلبي 
يعملوا  أن  يجب  املسئولني 
املتبادل  االحرتام  الستعادة 
بذل  علينا  وأن  األديان،  بني 
كل ما يف وسعنا للتغلب عىل 
يسمم  الذي  الثقة  انعدام 

حياة الكثري من الناس”.
السفري  كشف  جانبه  من 
جاريث  بالقاهرة،  الربيطاين 

ــارة  ــزي ــي، كــوالــيــس ال ــاي ب

األمري  امللىك  السمو  صاحبا  يبدأ 
كورنوال  ودوقة  ويلز  أمري  تشارلز 
اليوم  مرص  إىل  تاريخية  ــارة  زي
ىف  يومني  ملدة  تستمر  الخميس، 
إطار جولة تشمل اململكة األردنية 
الهاشمية، وهى األوىل التى يقوم 
وزوجته  الربيطاىن  العهد  وىل  بها 
إىل الخارج منذ تفىش وباء كورونا 

ىف أنحاء العامل.
وتعد هذه الزيارة الرسمية الثانية 

لألمري تشارلز والدوقة كاميال بعد 
األوىل عام 2006، حيث  زيارتهام 
جولة  إطــار  يف  مرص  حينها  زارا 
والهند  السعودية  شملت  عاملية 
والتسامح  التفاهم  تعزيز  بهدف 
ودعم  األديان،  بني  أفضل  بشكل 
فرص  وتشجيع  البيئة،  مبادرات 
املستدامة  والــتــدريــب  العمل 

للشباب.
األزهر  تشارلز  األمري  حينها  وزار 

األربعاء، هو 346808 من ضمنهم 
و  شفاؤها،  تم  حالة   289533

19707 حالة وفاة.
والسكان  الصحة  وزارة  وتواصل 
بجميع  اســتــعــداداتــهــا  ــع  رف
مــحــافــظــات الــجــمــهــوريــة، 
بأول  أوالً  املوقف  ومتابعة 
ــريوس “كــورونــا  ــ ــأن ف ــش ب
كافة  واتــخــاذ  املــســتــجــد”، 
ضد  الالزمة  الوقائية  اإلجراءات 
معدية،  أمراض  أو  فريوسات  أي 
بتخصيص  ــوزارة  ــ ال قــامــت  كــام 
لتلقي  التواصل  وسائل  من  عدد 
بشأن  املــواطــنــني  اســتــفــســارات 
واألمراض  املستجد  كورونا  فريوس 
الساخن  الخط  منها  املعدية، 
“105”، و”15335 ورقم الواتساب 
إىل  باإلضافة   ،”01553105105“
عىل  املتاح  مرص”  “صحة  تطبيق 

الهواتف الذكية.

العاملية يف الري والزراعة.
الرئيس  اجتامع  خالل  ذلك  جاء 
مع  اليوم  السييس  الفتاح  عبد 

قائد  حلمي  عباس  محمد  الفريق 
سيد  أمري  واللواء  الجوية،  القوات 
الجمهورية  رئيس  مستشار  أحمد 

طيار  واملقدم  العمراين،  للتخطيط 
مرشوع  مدير  الغنام  الدين  بهاء 
السفري  ورصح  مــرص”.  تابع ص  2“مستقبل 
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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
C.R. 4030303207  Lic. No. 55815

الوكيل اإلعالين
مجهورية مصر العربية

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

أثنى أعضاء مجلس األمن، عىل الشعب 
االنتخابية  بالعملية  اللتزامه  العراقي 
مقرين  األمنية،  التحديات  مواجهة  يف 
جهود  دعم  يف  (يونامي)  بعثة  بدور 

العليا  واملفوضية  العراقية  الحكومة 
املستقلة لالنتخابات يف تخطيط وتنفيذ 
انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

أن  املتحدة  األمم  إعالم  مركز  وذكر 

األعضاء رحبوا – يف بيان – بالجهود التي 
واملفوضية  العراقية  الحكومة  تبذلها 
العليا لالنتخابات وبعثة يونامي بهدف 
كام  للمرأة،  السياسية  املشاركة  تعزيز 

“إلظهارها  األممية  البعثة  عىل  أثنوا 
العراق  لدعم  جهودها  يف  املوضوعية 

طوال العملية االنتخابية”.
كذلك   – األمن  مجلس  أعضاء  ورحب 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  بتقرير   –
العراق  يف  االنتخابية  العملية  عن 
األمم  بعثة  قدمتها  التي  واملساعدة 
(يونامي)  العراق  ملساعدة  املتحدة 
 2576 بالقرار  عمال  العملية،  لهذه 
أيضا  رحبوا  أنهم  موضحة   ،(2021)
ملراقبي  اإليجايب  التقييم  وصفوه  مبا 
لبعثة  التابعني  الدوليني  االنتخابات 
العراق  حكومة  وهنأوا  يونامي، 
لالنتخابات  املستقلة  العليا  واملفوضية 
إدارتها  “متت  انتخابات  إجراء  عىل 
الفنية،  الناحية  من  جيدة  بصورة 
 10 يف  عام،  بشكل  سلمية”،  وبصورة 

أكتوبر املايض.
إدانتهم  األمن  مجلس  أعضاء  وجدد 
تعرض  التي  االغتيال  لكل من محاولة 
مصطفى  العراقي،  الوزراء  رئيس  لها 
 ،2021 نوفمرب   7 يف  الكاظمي، 
ضد  بالعنف  املستمرة  والتهديدات 
العراق  ملساعدة  املتحدة  األمم  بعثة 

واملفوضية وآخرين، معربني عن أسفهم 
املظامل  لتسوية  العنف  الستخدام 
جميع  محثني  باالنتخابات،  املتعلقة 
الوسائل  اتباع  عىل  السياسية  األحزاب 
املظامل.  هذه  لحل  والسلمية  القانونية 
تشويه  مبحاوالت  وصفوه  ما  وأدانوا 

سمعة االنتخابات.
جميع  األمن  مجلس  أعضاء  وشجع 
العملية  احرتام  عىل  املصلحة  أصحاب 
مراجعة  إجراء  وتيسري  قانونا  املحددة 
للطعون  ومستقلة  سلمية  قضائية 
موظفي  أن  إىل  مشريين  االنتخابية، 
أي  مراقبة  سيواصلون  املتحدة  األمم 
لتقويض  ترمي  قانونية  غري  محاوالت 

العملية االنتخابية.
دعوة  األمن،  مجلس  أعضاء  وجدد 
السياسية  األحزاب  لجميع  العام  األمني 
أصحاب  من  وغريهم  واملرشحني 
بالصرب  التحيل  إىل  العراق  يف  املصلحة 
معلقة من خالل  أي مشاغل  ومعالجة 
القنوات القانونية القامئة، وخلق بيئة ما 
بعد االنتخابات لتعزيز التفاهم املتبادل 
الحوار  خالل  من  الوطنية  والوحدة 

السلمي والبناء.

مجلس األمن يثنى على الشعب العراقى اللتزامه بالعملية االنتخابية

إىل  ــري،  ال مياه  من  املــايئ  املقنن 
الخاصة  املياه  تحلية  جانب محطة 
منظومة  إىل  باإلضافة  باملرشوع، 
امليكنة الزراعية والتصنيع الزراعي، 
فضالً عن خطط التطوير املستقبلية 
بالتكامل  يتم  ــذي  وال للمرشوع 
الجهات  مختلف  مع  والتنسيق 

املعنية بالدولة.
مرشوع  برتكيز  الرئيس  وجه  كام 
“مستقبل مرص” عىل زراعة السلع 
فجوة  لتقليل  الالزمة  االسرتاتيجية 
من  االستفادة  عن  فضالً  االسترياد، 
األنشطة  مختلف  بإدراج  املرشوع 
بالنشاط  الصلة  ذات  اإلنتاجية 

مضافة  قيمة  لتحقيق  الــزراعــي، 
إنشاء  وكذلك  املــرشوع،  النتاجية 
متكامل  زراعـــي  تصنيع  مجمع 
لتحقيق االكتفاء الذايت من متطلبات 
اإلنتاج، إىل جانب منظومة املعامل 
والصوامع واملربدات املطلوبة لعمل 

هذا املرشوع العمالق.

الرئيس السيسى يوجه بتوسيع نشاط مشروع مستقبل 
مصر لتحقيق االستغالل األمثل ألصول الدولة.. وزراعة السلع 

االسرتاتيجية الالزمة لتقليل فجوة االسترياد

يف  األورويب  االتحـاد  سـفري  قـال 
لبنـان رالـف طـراف، إن االتحـاد 
يواصل تشـجيع الحكومة اللبنانية 
عـىل التوصـل التفاق مـع صندوق 
النقـد الـدويل، مشـريًا إىل توقعات 
االنتخابـات  تعقـد  بـأن  االتحـاد 
املرتقبـة العام املقبـل وفقا للمهل 

القانونيـة.
جـاء ذلـك يف كلمتـه التـي ألقاهـا 
الفيديـو  عـرب  الثالثـاء،  اليـوم 
االجتـامع  خـالل  كونفرانـس، 
رئيـس  ترأسـه  الـذي  املوسـع 
الحكومـة اللبنانية نجيـب ميقايت، 
الحكومـة  رئيـس  نائـب  بحضـور 
مـن  وعـدد  الشـامي،  سـعادة 
والنـواب، ونجـاة رشـدي  الـوزراء 
األمـم  لربنامـج  املقيمـة  املنسـقة 

املتحـدة اإلمنـايئ يف لبنـان وممثيل 
(سـويرسا  وسـفراء  الـدويل  البنـك 
 – كنـدا   – هولنـدا   – إيطاليـا   –
املسـئولني؛  مـن  وعـدد  إسـبانيا) 
اإلصـالح  خطـة  اسـتكامل  لبحـث 
التـي  اإلعـامر  وإعـادة  والنهـوض 
املتحـدة  واألمـم  البنـك  أطلقهـا 
انفجـار  بعـد  األورويب  واالتحـاد 

بـريوت. مينـاء 
وأضـاف طراف أن االتحاد األورويب 
اللبنانيـة  الحكومـة  أن  يعـرف 
تعمـل مـن أجـل التوصـل التفـاق 
مـع صنـدوق النقـد، مشـدًدا عـىل 
أن االتحـاد كامنـح يعمـل ملواصلة 

هـذه العمليـة ودعمهـا.
التـي  املفاوضـات  أن  وأوضـح 
صنـدوق  مـع  باتفـاق  سـتتوج 

سفري االتحاد األوروىب بلبنان: نشجع الحكومة 

عىل التوصل التفاق مع صندوق النقد
واإلسكان  البيئة  إدارة  مدير  أكد 
الدول  بجامعة  املائية  واملوارد 
العربية، الدكتور جامل الدين جاب 
والتحضري  اإلعداد  أهمية  الله، 
التنفيذي  املكتب  قبل  من  الجيد 
للمياه  العريب  الوزاري  للمجلس 
للدورة 13 للمجلس الوزاري العريب 

للمياه يوم الخميس املقبل.
هامش  عىل  ترصيح  ىف  وقال 
اجتامع املكتب التنفيذى للمجلس 
جدول  إن  للمياه،  العرىب  الوزارى 
عروض  تقديم  يتضمن  األعامل 
لتقييم  اإلقليمية  املبادرة  حول 
تأثري التغريات املناخية عىل املوارد 
املائية وقابلية تأثري تغري القطاعات 
االجتامعية واالقتصادية يف املنطقة 
لندرة  اإلقليمية  واملبادرة  العربية، 
مواجهة  الرتابط يف  ومبادرة  املياه، 

الجامعة العربية تؤكد أهمية 
التحضري الجيد الجتامع املجلس 

الوزارى العرىب للمياه
السياسات  وأوراق  املناخ،  مخاطر 
وبرامج التوسع يف استخدام املوارد 
املنطقة  يف  التقليدية  غري  املائية 

العربية.
وأوضح جاب الله، أن البند الخاص 
املستدامة  التنمية  خطة  مبتابعة 
2030 فيام يخص املياه يتم تقديم 
متابعة  عن  االسكوا  تقرير  عرض 
حول  تقرير  وكذلك  الخطة  تنفيذ 
الفاو  قبل  من  املنجزة  األنشطة 
أجندة  “تنفيذ  مرشوع  إطار  يف 
وإنتاجية  بكفاءة  املتعلقة   2030
تقرير  وكذلك  املياه”،  واستدامة 
املياه  ملرافق  العربية  الجمعية 
الدول  يف  الخطة  تنفيذ  حول 
العريب  املجلس  وعرض  العربية، 
للبيئة  العربية  والشبكة  للمياه 

والتنمية حول نفس املوضوع.

إلطـار  تحتـاج  الـدويل  النقـد 
وجـدول زمنـي مـن أجـل تقديـم 
الدعـم للحكومـة اللبنانيـة يف كل 
القـرارات التـي تتخذهـا ملواجهـة 

اإلقتصاديـة. التحديـات 
الربملـان  تشـجيع  عـىل  وشـدد 
اللبناين عىل سـن قانون استقاللية 
القضـاء، مطالبًـا بتحقيق مسـتقل 
مـع  بـريوت،  مينـاء  قضيـة  يف 
السـامح للقضـاء مبواصلـة عملـه 

سـيايس. تدخـل  دون  مـن 
لجنـة  لتزويـد  الحكومـة  ودعـا 
باملوظفـني  الفسـاد  مكافحـة 
الـذي  بااللتـزام  مرحبـا  الالزمـني، 
القـادة  جميـع  عنـه  أعـرب 
االنتخابـات  باحـرتام  السياسـيني 

املقبلـة. النيابيـة 
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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 
 هل يجيد االخوان صناعه غري الهدم ؟؟؟

االجابه  وواجب  منطقيا  اصبح  السؤال  هذا 
عليه من كل املتابعني واملتعاطني للشأن العام 
بعد سلسله االخفاقات املتعاقبه والتي قدمتها 
بوجودها  ابتليت  التي  البالد   كل  الحركه يف 
فيها حتي يتم تقديم تحليال منطقيا لالجيال 
اال  بلدا  تدخل  مل  التي  الجامعه  تلك  لتاريخ 
 وكان الخراب نهايته واليكم الدليل ………..
بعد سنوات  يعاين  السودان الزال  اوال …يف 
حكم االخوان بواسطه جبهه االنقاذ والبشري 
حكم  يف  البالد  ودخلت  البالد  تتقدم  فلم 
بعد  جنوبه  السودان  وفقد  املحظوره  البالد 
سنوات من نريان حرب دمرت االقتصاد واتت 
عي اي فرص للنهضه بالبالد النعدام الرؤيه 
الناس بل كان  التي تصب يف صالح  الوطنيه 
عي  والحفاظ  الجامعه  حكم  تكريس  همها 
مصالح منتسبيها والزالت ذيول جبهه االنقاذ 
املباركه  ثورته  بعد  السوداين  بالواقع  تعبث 
ومحاوالت عرب سلسله من حوادث التخريب 
املتعمد والكيد املتعمد الحداث الوقيعة بني 
الفراغ  الحداث  اعوانهم  عرب  السلطه  طريف 
. الحكم  ايل  العوده  يحاولون  عربه   الــذي 
من  سنوات  عرش  وبعد  تونس  ويف  ثانيا…. 
تونس  مستقبل  الزال  الزال  عي  بن  حكم 
متصله  وسلسله  املجهول  خانة  يف  ــدور  ي
يقودها  السياسيه  واملراهقه  العبث  من 
الغنويش واعوانه من حزب النهضه فبدال من 
امعنوا  عي  بن  حكم  سلبيات  عي  القضاء 
منارصيهم  بدس  الدوله  مؤسسات  تدمري  يف 
وما  التونيس  القرار  صنع  مؤسسات  كل  يف 
اال  سعيد   بن  التونيس  الرئيس  محاوالت 
دوله  الحياء  انقاذه  ماميكن  انقاذ  محاوالت 
لها  وبقيت  بورقيبة  بناها  التي  املؤسسات 
القضاء  يتم  ايام بن عي حتي  املالمح  بعض 
 عليها بعبث الغنويش وحزبه حزب النهضه .
مختطف  الفلسطيني  القرار  الزال   … ثالثا 
الرشفاء  ومن  املرصيه  املحاوالت  كل  رغم 
من الدول العربيه لتوحيد القرار الفلسطيني 
املوزع بني السلطه وحامس الجناح العسكري 
لحظه  الخر  املتمسكه  وهي  االخوان  لحركه 
ملصلحه  االنقسام  وترسيخ  غــزه  حكم  يف 
الحركه  هذه  بان  يقنعك  احد  فال  إرسائيل 
الدويل ومن  الرفض  باجامع من  تحظي  التي 
ستنجح  معها  التعامل  يف  اقليمني  فاعلني 
ولن  الفلسطيني  الشعب  باسم  الحكم  يف 
اال  الفلسطيني  الصالح  ــرار  اق يف  تساهم 
ولكن   الحكم  يف  احالمها  عن  التخي  بعد 
. املنشوده  الفلسطينيه  الدوله  انقاض   عي 
بعد  فاشله  دوله  ايل  ليبيا  تحولت  رابعا …. 
متحالفني  والعمل  الحكم  ايل  االخوان  دخول 
ليبيا  مستقبل  يف  امل  فال  عديده  رايات  مع 
وتويل  الحكم  عي  ــوان  االخ ارصار  ظل  يف 
واملرتزقه  برتكيا  باالستعانة  مثن  باي  السلطه 
ــت  والزال تركيا  جلبتهم  الذين  السوريني 
عرب  الــفــراغ  ــداث  الح مستمره  املــحــاوالت 
التخريب وهو ما يؤكد ان االخوان ال يجيدوا 
 اال صناعه الرصاعات وتدمري مقدرات البالد . 
خامسا….  انظر ايل الواقع اليمني وانظر ايل 
ما يفعله االخوان عرب جناحهم حزب االصالح 
الذي  صالح  عبدالله  عي  من  التخلص  فبعد 
لالخوان  يكن  مل  الحوثيني  صالح  يف  يصب 
يحكمهم  للحياه  قابل  مــرشوع  اي  هناك 
فقط  الرغبه يف السلطه والسلطه فقط الغري 
واستخدام  تاره  الحوثيني  مع  التحالف  عرب 
الرئيس الرشعي عبد ربه والعوده مره اخري 
سيايس  كيان  باقامة  ــران  اي مع  للتحالف 
. اخري  تارة   الحوثيني  مع  بالتحالف   جديد 
التجارب  لتلك  املتابع  ان  الشك   ………
هذه  عرب  االخــوان  حركه  ان  يعرف  وغريها 
السلسله املتصله من الفشل والتجارب الهدامه 
خيارين  ــام  ام العربيه  الشعوب  وضعت 
ومرشوعهم  االخــواين  الفخ  يف  السقوط  اما 
اتون  يف  والسقوط  مقاومتهم  وبني  املجهول 
سلسله املكايدات واملؤامرات وهدم مقدرات 
اال  االحجيه  هذه  من  ينج  ومل   ..… الدوله 
الذي  السياسيه  وقيادته  املــرصي  الشعب 
اختار خيار  مقاومة مرشوعهم والقضاء عي 
احالمهم لتتحول مرص بعدها ايل ورشه اعامر 
كربي تشمل كل مناحي الحياه وتصنع واقعا 
مختلفا عن ما كان يرغب به االخوان لتبقي 
مقاومة  يف  الناجحه  والتجربه  النموذج  مرص 
مرشوع االخوان والقضاء عليه وهو االنسب 

لصالح كل الشعوب العربيه .

الحكومة توافق على 10 قرارات خالل اجتماع أمس.. تعرف عليها
التنمية السياحية إليهام.

مرشوع  عىل  الوزراء  مجلس  وافق   .3
قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام 
الالئحة التنفيذية لقانون زراعة األعضاء 
مجلس  رئيس  بقرار  الصادرة  البرشية 

الوزراء رقم 93 لسنة 2011.
ونص التعديل عىل أال يزيد سن املتربع 
عن 60 عاماً ىف عملية نقل وزرع الكىل، 

و50 عاماً يف العمليات األخرى.
تالحظ  ما  ضوء  يف  التعديل  هذا  يأىت 
وجود  من  املتخصصة  الطبية  للجهات 
العديد من حاالت املتربعني بالكىل التي 
وتسمح  عاماً  خمسني  عىل  سنها  يزيد 
أية موانع  بالتربع دون  الصحية  حالتها 
عليها  املوافقة  دون  يحول  وال  طبية، 
يتيح  حيث  الحايل،  الالئحة  نص  سوي 
من  أكرب  لعدد  العالج  فرص  التعديل 
يف  يسهم  مبا  الكلوي  الفشل  مــريض 
آالمهم  وتقليل  حياتهم  عىل  الحفاظ 
وتخفيض عدد حاالت الغسيل الكلوي، 
الالزمة  الرقابة  فرض  الوقت  ذات  ويف 
والصارمة ملنع االتجار باألعضاء البرشية 
من  البرشية  النفس  عىل  والحفاظ 

االتجار بها.
مرشوع  عىل  الوزراء  مجلس  وافق   .4
بتعديل  ــوزراء،  ال مجلس  رئيس  قرار 
لقانون  التنفيذية  الالئحة  أحكام  بعض 
كلية  إضافة  ليشمل  الجامعات،  تنظيم 
البيئية  والبحوث  العليا  الــدراســات 
بجامعة سوهاج، وذلك يف إطار الحرص 
العلمية  التخصصات  إضــافــة  عــىل 

املطلوبة وتقليل االغرتاب.
إسناد  عىل  ــوزراء  ال مجلس  وافــق   .5
الهيئة  احتياجات  لزوم  وقود  توريد 
للهيئة  اإلسكندرية،  مليناء  العامة 
املرصية العامة للبرتول ممثلة يف رشكة 
بهذا  العمل  النتظام  للبرتول،  مرص 
وجود  ضوء  يف  وذلك  الحيوي،  املرفق 
داخل  للبرتول  مرص  لرشكة  ثابت  خط 

هيئة امليناء لتمويل الوقود.
القرارات  ــوزراء  ال مجلس  اعتمد   .6
والتوصيات الصادرة عن اجتامع اللجنة 
بتاريخ  املنعقدة  الوزارية  الهندسية 
بأوامر اإلسناد  2021/11/14، والخاصة 
للرشكات إلقامة مرشوعات، وكذا زيادة 
لعدد  األعامل  الستكامل  االسناد  أوامر 
آخر من املرشوعات، لالستفادة من ما 
تم انفاقه من استثامرات، وتتعلق أوامر 
اإلسناد وزيادتها لعدد 57 مرشوعاً يتم 

تنفيذها ىف عدد من القطاعات.

اعتامد  عىل  الوزراء  مجلس  وافق   .7
الخاصة  املالية  وزارة  دراســة  نتيجة 
تأجري  اإلسامعيلية  محافظة  بطلب 
مرشوع نقل وتوزيع البوتاجاز اململوك 
مساحة  عــىل  واملــقــام  للمحافظة، 
3612م2 مبنطقة أبو بلح بقرية نفيشة 
لنقل  املرصية  للرشكة  باملحافظة، 
وتوصيل الغاز “بوتاجاسكو” الستغالله 
ملدة  البوتاجاز  أسطوانات  توزيع  يف 
مبوافقة  للتجديد  قابلة  سنوات  ثالث 

السلطة املختصة بعد إعادة التقدير.
تجديد  عىل  الوزراء  مجلس  وافق   .8
العرب  املقاولون  رشكة  مع  التعاقد 
واملباين  املرافق  صيانة  بأعامل  للقيام 
لعدد  الكهروميكانيكية  واألنظمة 
من  اعتباراً  ــك  وذل مستشفى،   19
مستشفى  كــل  عقد  انتهاء  تــاريــخ 
املرشوع  إطار  يف  وذلك  عام،  وملدة 
النموذجية  للمستشفيات  القومي 
والحرص عيل حسن سري العمل بهذه 

املستشفيات.
طلب  عىل  ــوزراء  ال مجلس  وافق   .9
والتكنولوجيا  العلوم  متويل  هيئة 
والبحث  العايل  التعليم  لوزارة  التابعة 
املرصي”  املعرفة  “بنك  إنابة  العلمي 
 Springer“ النارش  مع  التعاقد  يف 
العلمي  النرش  لتغطية   ”Nature
ذات  الدوريات  يف  املرصيني  للباحثني 
واملجالت  بالكامل  الحر  الــوصــول 
طفرة  التعاقد  هذا  ميثل  املزدوجة. 
ويوفر  العلمي،  النرش  مجال  ىف  كربى 
ضخمة،  نفقات  املرصية  الدولة  عيل 
ــرصي،  امل العلمي  البحث  ويـــري 
تويل  من  خالله  من  مرص  وستمكن 
السياسات  تنفيذ  يف  الريادة  موقع 
البحثية األكر تقدماً نظراً ألنها ستمثل 
من  قومية  حر  وصــول  اتفاقية  أول 
نوعها يف املنطقة لدعم النرش العلمي، 
السيام وأن العديد من الدول املتقدمة 
الوصول  سياسات  بتنفيذ  قامت  التي 
شهدت  العلمية  للمقاالت  الحر 
العلمي  النرش  مستوى  يف  كبريا  تأثرا 
ومعدالت االستشهاد للباحثني يف هذه 

الدول.
10. وافق مجلس الوزراء عىل التعاقد 
الكهرباء  لتوزيع  القناة  رشكــة  مع 
الكهربايئ  التيار  توصيل  أعامل  لتنفيذ 
للمجمع الطبي الجديد التابع ملنظومة 
 24 مبدينة  الشامل  الصحي  التأمني 

أكتوبر مبحافظة السويس.

مرشوع  عىل  ــوزراء  الـ مجلس  ــق  واف
قانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون 
الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 

.2017
تتوىل  أن  عــىل  التعديالت  ونصت 
األوملبية  للجنة  العمومية  الجمعيات 
املرصية،  الباراملبية  واللجنة  املرصية، 
ــادات  ــح ــة الــريــاضــيــة، واالت ــدي واألن
مبا  األساسية  نظمها  وضع  الرياضية، 
والئحته  القانون  هــذا  مع  يتوافق 
التنفيذية، وامليثاق األوليمبي، واملعايري 
الشأن،  هذا  يف  بها  املعمول  الدولية 
جميع  األنظمة  هذه  تتضمن  أن  عىل 

القواعد واألحكام املنظمة لعملها.
الهيئة  تخضع  أن  التعديالت  وتضمنت 
الرياضية للرقابة واإلرشاف من الناحية 
ــة  اإلداري الجهة  من  كل  من  املالية، 
املركزية،  ــة  اإلداري والجهة  املختصة، 
وفقا  الرقابية،  واألجــهــزة  والهيئات 
هذا  يف  بها  املعمول  القوانني  ألحكام 
الشأن. كام نصت عىل أن تكفل الدولة 
الالزمة  واملساحات  العقارات  توفري 
الرياضية  الهيئات  وإقــامــة  إلنشاء 
سواء  واحتياجاتها،  الدولة  خطة  وفق 
املجتمعات  أو  املحلية  الوحدات  ىف 
الجهة  كانت  أيا  الجديدة  العمرانية 

التى تقع العقارات يف واليتها.
وأشارت التعديالت، إىل أنه يحظر عىل 
أو  املنشطة  املواد  تعاطى  الرياضيني 
بالجدول  املدرجة  الغذائية  املكمالت 
يجوز  وال  القانون،  عليه  نص  الــذى 
مخالفة قواعد الوكالة الدولية ملكافحة 

املنشطات يف مجال الرياضة.
واألطــبــاء  املــدربــني  عــىل  يحظر  كــام 
ىف  العاملني  من  وغريهم  املعتمدين 
املنشطة  املواد  إعطاء  الرياضة  مجال 
أو  للرياضيني،  الغذائية  املكمالت  أو 
التعاطى  تحريضهم عىل  أو  مطالبتهم، 
املحظورة،  الوسائل  من  أى  تطبيق  أو 
ملكافحة  الدولية  املنظمة  لقواعد  وفقا 

املنشطات.
وتضمنت التعديالت أن تصدر املنظمة 
جدوالً  املنشطات  ملكافحة  املرصية 
واملكمالت  املنشطات  تحديد  يتضمن 
الغذائية املحظور اإلتجار بها أو تداولها 
الرياضيني، وينرش هذا  أو تعاطيها بني 
نفقة  عىل  الرسمية  بالجريدة  الجدول 

املنظمة سنويًا.
اختصاصات  التعديالت  حــددت  كام 
اللجنة األوملبية املرصية بتنمية الحركة 
وتنظيم  وتعزيزها،  مرص  يف  األوملبية 
البالد،  يف  األوملبي  الريايض  النشاط 
األوملبية  ــدورات  الـ يف  مرص  ومتثيل 
الخاصة  واإلقليمية  والقارية  والعاملية 
يف  واالشـــرتاك  الرياضية،  باأللعاب 
تقرر  التي  الفرق  إعداد  عىل  اإلرشاف 
األوملبية  الدورات  يف  اشرتاكها  اللجنة 
واختيار  واإلقليمية،  والقارية  والعاملية 
ممثيل جمهورية مرص العربية يف هذه 
الدورات طبقاً للقواعد واألنظمة املقررة 
ولجان  الدولية  األوملبية  اللجنة  يف 
والقارية،  واإلقليمية  العاملية  الدورات 
االتــحــادات واالشــرتاك  ــرتاح متثيل  واق
الدولية  واالجتامعات  املــؤمتــرات  يف 

اإلقليمية،  أو  القارية  أو  العاملية  أو 
واعتامدها من الجهـة اإلدارية املركزية، 
الرياضية  االتــحــادات  مع  واالشـــرتاك 
الخاصة  برامجها  وضــع  يف  األوملبية 
سواء  األجنبية  الفرق  مع  باملقابالت 

داخل الجمهورية أو خارجها .
االتحاد  دور  أيضاً  التعديالت  وحددت 
واالتحاد  املدرسية،  للرياضة  املرصي 
العليا،  واملعاهد  للجامعات  املــرصي 
التسوية  “مركز  مهام  إىل  تطرقت  كام 
لتسوية  املرصي”،  الريايض  والتحكيم 
وحددت  الرياضية،  املنازعات  كافة 
مجلس  تشكيل  وآلية  اختصاصاته 
الجديدة  التعديالت  وخولت  إدارتــه. 
للجهة اإلدارية املركزية والجهة اإلدارية 
الرياضية  املنشآت  مراقبة  املختصة 
مزاولة  ترخيص  لها  الصادر  للرشكات 
من  للتأكد  الرياضية؛  الخدمات  نشاط 
إجراءات  يف  املعتمدة  املعايري  تطبيق 
الخاصة  والخدمات  والسالمة  األمــن 

بتلك املنشآت.
مرشوع  عىل  الــوزراء  مجلس  وافق   .2
استثناء  بشأن  الجمهورية  رئيس  قرار 
مبحافظة  ودهب  الشيخ  رشم  مدينتي 
ألحكام  الخضوع  من  سيناء  جنوب 
قانون التنمية املتكاملة يف شبه جزيرة 
لسنة   14 رقم  بالقانون  الصادر  سيناء 
األحكام  ببعض  االلــتــزام  مع   ،2012
والضوابط  بها  األخذ  التي رؤي رضورة 
ــأيت هذا  ــواردة يف هــذا الــقــرار، وي الـ
االستثناء ملا لهاتني املدينتني من طبيعة 
لجذب  اساسياً  عامالً  جعلتهام  خاصة 

األرسة  لتنمية  القومي  املرشوع  مالمح 
مشرية   ،(2024/2023 ـ   2022/2021)
للمرشوع  التنفيذية  الخطة  أن  إىل 
التمكني  هي:  محاور،  عدة  تتضمن 
وأيضاً  الخدمي،  والتدخل  االقتصادي، 
والتعليمي،  والتوعوي  الثقايف  التدخل 
والتدخل  الرقمي،  التحول  محور  وكذا 

الترشيعي.
تنفيذ  سيتم  أنه  الوزيرة  أكدت  كام   
األول  العام  خالل  القومي  املــرشوع 
املبادرة  من  األوىل  املرحلة  مبحافظات 
الرئاسية “حياة كرمية”، مبا يشمل نحو 
يف  مركزاً   52 مستوى  عىل  قرية   1520
20 محافظة، بالوجهني القبيل والبحري، 
الفتة إىل أن الفرتة من شهر يوليو حتى 
مرحلة  تنفيذ  تشهد   2021 ديسمرب 
تجريبية يف 14 قرية، ومن املقرر أن يتم 
محافظات  ومراكز  قرى  كل  استهداف 
ثالثة  مــدار  عىل  املــرشوع  بهذا  مرص 

أعوام. 
أن  السعيد  هالة  الدكتورة  وأوضحت 
تحقيق  يستهدف  القومي  ــرشوع  امل
الفئة  يف  للسيدات  االقتصادي  التمكني 
من  سنة،   45 حتى   18 من  العمرية 
خالل خطة تقوم عىل تدريب السيدات 
ودعمهم لتنفيذ نحو 250 ألف مرشوع 
 600 ــوايل  ح يخدم  الصغر  متناهي 
من   60 تطوير  جانب  إىل  سيدة،  ألف 
وحدات صحة وتنمية  األرسة، و إقامة 

3305 حضانات، و 73 مشغالً إنتاجياً.
أمرية  الدكتورة  أضافت  جانبها  من 

القومي  املـــرشوع  أن  تــــوارضوس، 
احتياجات  توفري  عىل  كذلك  سيعمل 
األرسة،  تنظيم  وسائل  من  السيدات 
توطني  مع  للجميع،  باملجان  وإتاحتها 
وتوزيعهن  وتدريبهن  طبيبة   1500
الوعي  ورفع  املستهدفة،  القرى  عىل 
للزيادة  باآلثار االجتامعية واالقتصادية 
السكانية من خالل استهداف 2 مليون 
بدورات  الــزواج  سن  يف  وشابة  شاب 

التوعية بواسطة 700 متدرب.
تنفيذ  ــار  إط يف  سيتم  ــه  أن وأكـــدت 
العمل  األرسة  لتنمية  القومي  املرشوع 
الخدمات  جميع  وربــط  ميكنة  عىل 
كافة  لتوفري  املرصية  لألرسة  املقدمة 
البيانات واملعلومات للمرشوع القومي 
لتنمية األرسة، بداية من برامج التوعية 
متابعة وحدات  إىل  املأذون وصوألً  ثم 
خطة  وضع  سيتم  كام  األرسة،  صحة 
لتقييم ومتابعة أداء املرشوع، كام من 
ترشيعي  إطار  وضع  أيضاً  املستهدف 
املتخذة  للسياسات  حاكم  وتنظيمي 

لضبط النمو السكاين.
مالمح  أبــرز  االجتامع  استعرض  كام   
القومي  للمرشوع  اإلعالمية  الخطة 
قريباً،  إطالقها  املقرر  األرسة،  لتنمية 
املفاهيم  تصحيح  إىل  تهدف  والتي 
النمو  زيادة  إىل  تؤدي  التي  الخاطئة 
السكاين بصورة تفرض عددأً من اآلثار 
والتنموية  واالقتصادية  االجتامعية 
جودة  انخفاض  نحو  وتدفع  السلبية، 

الحياة.

رئيس الوزراء يتابع املوقف التنفيذى للمشروع 
القومى لتنمية األسرة

رئيس  مدبويل،  مصطفى  الدكتور  عقد 
مجلس الوزراء، اجتامعاً اليوم، األربعاء، 
للمرشوع  التنفيذي  املوقف  ملتابعة 
القومي لتنمية األرسة، بحضور الدكتور 
العايل  التعليم  وزير  الغفار،  عبد  خالد 
وزير  بأعامل  القائم  العلمي  والبحث 

هالة  والدكتورة  والسكان،  الصحة 
والتنمية  التخطيط  ــرة  وزي السعيد، 
االقتصادية، والدكتورة مايا مريس، رئيس 
املجلس القومي للمرأة، والدكتورة أمرية 
الدميوغرايف،  املركز  مدير  ــوارضوس،  ت

ومسئويل الحملة اإلعالمية للمرشوع.

االجتامع  خالل  الــوزراء  رئيس  وكلف   
اإلعالمية  الحملة  إطـــالق  بــرسعــة 
لإلعالن عن هذا املرشوع القومي الذي 
يستهدف اإلرتقاء بجودة حياة املواطن.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة 
أبرز  االقتصادية،  والتنمية  التخطيط 
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ومبشاركات  الناجحه  لدوراته  استكامال 
عربيه

وخرباء ومستشار ين وأعضاء وعضوات 
مجلس النواب

السادسه  الـــدوره  فعاليات  تنطلق 
تحت  لإلبداع  العربيه  املرأه  ملهرجان 

رعايه وزاره التضامن االجتامعي
وأعلنت د/امال ابراهيم رئيس املهرجان 
استشاري العالقات االرسيه. عن إطالق 

مبادرة. رخصة القيادة األرسية
انها خالل دراسة ملدة ست شهور لرصد 

ارتفاع حاالت الطالق وجدت ان
65% من حاالت الطالق تكون يف السنة 
األسباب  بني  ومن  ــزواج،  ال من  األوىل 

تدخل األهل .
ويشري استشاري العالقات األرسية

تخطى  املطلقات يف مرص  عدد  أن  إىل 
الفهم  2.5 مليون مطلقة، بسبب عدم 
الصحيح للزواج ومعنى العائلة فمعظم 
غريزة  إشباع  السبب  يكون  يتزوج  من 

محافظة شمال سيناء تؤكد على انهاء عقبات تنفيذ املشروعات

مستوى  عــىل  خدمية  ــق  ــراف وم
االنجاز  برسعة  مطالبا   .. املحافظة 
مرشوعات  استكامل  من  واالنتهاء 
الخطة السابقة .. اىل جانب االنتهاء 
اللمواعيد  يف  ــات  ــرشوع امل مــن 

املحددة .
كام طالب املحافظ رؤساء مجالس 
األولــويــات  عــىل  بالرتكيز  ــدن  امل
أوال  العام  النفع  واملرشوعات ذات 
عىل  عــالوة   .. لالحتياجات  وفقا 
يف  الخدمية  املــرشوعــات  تنفيذ 

مختلف القطاعات .
الغندور  أسامة  أكــد   .. وبــدوره 
وفقا  أنه  املحافظة  عام  سكرتري 
توزيع  يتم  الجديدة  لالسرتاتيبجية 
عىل  االستثامرية  الخطة  اعتامدات 
الخدمات  من  الفرد  نصيب  أساس 
عىل مستوى املحافظة ووفقا لعدد 
تدعيم  اىل  .. الفتا  سكان كل مركز 
السكان  عدد  ذات  املدن  مجالس 
العام  الديوان  خطة  من  القليل 
، إلنــجــاز األعـــامل واملــرشوعــات 

الخدمية .
وأشار إىل رضورة وضع برنامج زمنى 
الدقيق  واالرشاف   ، مرشوع  لكل 
ومطابقة  املــراحــل  جميع  عــىل 
التنفيذ  ومتابعة  الفنية  املواصفات 

الفضيل  عبد  محمد  الدكتور  أكد 
عىل  سيناء  شامل  محافظ  شوشة 
مبحافظة  التخطيط  وزارة  اهتامم 

شامل سيناء .
اجتامع  ــالل  خ املحافظ  ــار  وأشـ
الخطة  ــات  ــرتح ــق م ملــنــاقــشــة 
الجديد  املــاىل  للعام  االستثامرية 
اليوم  املنعقد   )  2023  /  2022
الخوىل  هشام  وبحضور   ، برئاسته 
الغندور  أسامة   ، املحافظ  نائب 
سكرتري عام املحافظة ، سعيد عرادة 
مساعد املحافظ لقطاع الشيخ زويد 
مدير  الفتوح  أبو  صبحيه   ، ورفح 
التخطيط باملحافظة ، رؤساء  إدارة 
اإلدارات  ومديري   ، املدن  مجالس 
مرشوعات  إقامة  إىل   ( املعنية 

414.5 مليون جنيها مقرتحات الخطة 
االستثمارية الجديدة بشمال سيناء

كتب فيصل ابو هاشم

أو عاطفة أو واجهة اجتامعية، ومجرد 
يف  القوة  رصاع  يحدث  الزواج  يتم  أن 
يفرض  أن  يريد  فرد  وكل  األوىل  السنة 
استيعاب  دون  اآلخــر  عىل  سيطرته 

الطرف اآلخر.
لديه  ليس  الجديد  الشباب  أن  كام 
توازن  عيل  للحفاظ  الكافية  الخربة 
الحياة  ملسؤوليات  تحمل  أو  انفعايل 
كل  ــل  األه إتاحة  نتيجة  الزوجية، 

طلباتهم،
بني  والعنف  الرضب  دور  نالحظ  وكام 
األزواج يف زيادة نسب الطالق، إضافة 
الطالق ومرشوعيته  بأحكام  الجهل  إىل 
ومراحله  الصحيحة  وطرقه  وآدابــه 

والدوافع والشكل الديني والقيمي.
كام ذكرت امال أن االلعاب اإللكرتونية 
االجتامعي  التواصل  شبكات  اإلدمــان 
حيث  املبكر  الطالق  أسباب  أهم  من 
يف  املشاكل  من  الكثري  حدوث  يسبب 
الخيانة  إىل  إضافة  الزوجية،  العالقات 
ادارك  عدم  عن  فضال  اإلنرتنت،  عرب 
للزوجني  الرشعية  والواجبات  للحقوق 
ايل جانب اإلخفاق يف الوجبات املنزلية 
وميزانية  املنزل  إدارة  الخربة يف  ونقص 
عيل  تختلط  والتي  الزوجية  الحياة 
بني  األدوار  وتضارب  الجديد  الجيل 
للخالفات  إدارة  وسوء  واملنزل  العمل 
إىل  تؤدي  التي  األهل  وتدخل  املنزلية 
تري  املشكلة،  هــذه  ولحل  الطالق 
رضورة أن يكون هناك تدريب للزوجني 

هناء السيد

وزير الخارجية يؤكد أهمية استعادة 
األفق السياسى لتحقيق تطلعات 

الشعب الفلسطينى

البحث العلمى والرتبية والتعليم واملنظمة 
العاملية للملكية الفكرية يطلقون النسخة 
العربية من برنامج “تعليم امللكية الفكرية 

للشباب حديث السن واملعلمني”

شارك وزير الخارجية سامح شكري، 
الفيديو  تقنية  عرب  الثالثاء  اليوم 
كونفرنس، يف املؤمتر الوزاري الدويل 
إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  بشأن 
يف  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل 
والذي  “األونـــروا”،  األدىن  الرشق 
مشرتكة  برئاسة  بروكسل  يف  ُعقد 

من األردن والسويد.
حافظ،  أحــمــد  السفري  ورَصح 
وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث 
أكد  شكري  الوزير  أن  الخارجية، 
يف كلمته عىل دور الوكالة الحيوي 
منذ تأسيسها عام 1949 يف توظيف 
وإغاثة وتقديم الخدمات األساسية 
لألشقاء من الالجئني الفلسطينيني، 
ومبا ساهم يف تحسني حياة املاليني 

طارق  الدكتور  اليوم  صباح  افتتح 
شوقي، وزير الرتبية والتعليم والتعليم 
رئيس  صقر،  محمود  والدكتور  الفني، 
والتكنولوجيا،  العلمي  البحث  أكادميية 
“تعليم  بــرنــامــج  إطـــالق  فعاليات 
حديث  للشباب  الفكرية  امللكية 
العريب”.  والعامل  ملرص  واملعلمني  السن 
تانج،  دارين  السيد  االفتتاح  يف  وشارك 
للملكية  العاملية  للمنظمة  العام  املدير 
فيديو  رسالة  من خالل  وذلك  الفكرية 

مسجلة.
وقد تم تصميم هذه النسخة املخصصة 
ملرص والعامل العريب من برنامج “تعليم 
حديث  للشباب  الفكرية  امللكية 
بني  التعاون  إطار  يف  واملعلمني”  السن 
الفكرية  للملكية  الوطنية  األكادميية 
والتكنولوجيا  العلمي  البحث  بأكادميية 
العاملية  املنظمة  وأكادميية  مرص  يف 
لتساهم  ــك  وذل الفكرية،  للملكية 
واالبتكار  ــداع  اإلب مفاهيم  تعليم  يف 
للشباب  الفكرية  بامللكية  املتعلقة 
حديث السن يف مرص واملنطقة العربية.

محمود  الدكتور  اوضــح  كلمته  ويف 
صقر، رئيس األكادميية أن تعليم امللكية 
حديث  والشباب  لألطفال  الفكرية 
اليوم عىل  السن وطلبة املدارس أصبح 
يتم  أن  عىل  األهمية،  من  كبري  قدر 
تعليمية  ومواد  وسائل  باستخدام  ذلك 
العمرية  ومراحلهم  تتالءم  تثقيفية  و 
يف  وخاصة  اهتامماتهم،  مع  وتتناسب 
املتالحقة  التكنولوجية  التطورات  ظل 
الرئييس  الهدف  إن  هــذا.  عرصنا  يف 
الفكرية  امللكية  تعليم  من  واألسمى 
هو تعظيم استخدامها لتحقيق التنمية 
وذلك  املجتمع  يف  واملستدامة  الشاملة 
جيل  إعــداد  يف  املساهمة  خالل  من 
مبدع ومبتكر وقادر عىل إنتاج امللكية 
األمثل  النحو  عىل  وتوظيفها  الفكرية 
واإلبداع  “االبتكار  برنامج  يسهم  لتلبي 
وامللكية الفكرية للشباب حديث السن 
الشباب حديث  تعريف  واملعلمني” يف 
بامللكية  العربية  املنطقة  يف  السن 
أجل  من  تصميمه  تم  وقد  الفكرية، 
والرتبويني  املعلمني  بني  الحوار  بدء 
حول  واإلقليمي  الوطني  املستوى  عىل 
للشباب  الفكرية  امللكية  تعليم  أهمية 
منذ مراحل عمرية مبكرة، وذلك بهدف 
وإنشاء  إيجايب  اجتامعي  تأثري  إحداث 
ابتكاراتهم  نتائج  من  اقتصادية  قيمة 
امللكية  أنظمة  أن  مؤكداً  وإبداعاتهم. 
املمكن  الوسائل  أهــم  من  الفكرية 

من هؤالء الالجئني والتخفيف من 
وذلك  اإلنساين،  وضعهم  تداعيات 
الكثرية  التحديات  من  الرغم  عىل 
تلك  خالل  الوكالة  واجهتها  التي 

السنوات.
الخارجية  وزير  أن  حافظ  وأضاف 
التمويل  تأمني  أهمية  عن  أعرب 
ــروا  األونـ لعمليات  ــدام  املُــســت
مواصلة  وأهــمــيــة  وبــرامــجــهــا، 
الرئيسيني  املانحني  مساهامت 
غنى  ال  التي  ــدويل  ال واملجتمع 
من  الوكالة  متكني  أجل  من  عنها 
النبيلة، مؤكًدا دعم  تنفيذ مهمتها 
مرص للوكالة وما تقوم به من دور 
الفلسطينيني،  الالجئني  لخدمة 

اإلفادة منها عىل نحو فعال يف تشجيع 
االبتكار ودعم أنشطة البحث والتطوير 
قدرة  وتعزيز  املجاالت  مختلف  يف 
عىل  املحلية  والخدمات  املنتجات 
املنافسة يف السوق العاملية. ومن أجل 
اإلفادة من أنظمة امللكية الفكرية عىل 
قدرات  بناء  من  بد  ال  األمثل،  الوجه 
مختلف  ومن  املجتمع  طوائف  جميع 
بفعالية  الستخدامها  العمرية  الفئات 
التنمية  تحقيق  أجــل  مــن  وكــفــاءة 

االجتامعية واالقتصادية.
تخصيص  عملية  أن  بالذكر  جدير 
ترجمة  مجرد  يف  تنحرص  مل  الربنامج 
تم  أنه  بل  العربية،  اللغة  إىل  املحتوى 
العربية،  باللغة  جديد  برنامج  تطوير 
املرتجمة  النصوص  حيث متت مراجعة 
عليها  التعديالت  من  العديد  وإدخال 
وبعض  الشخصيات  شملت  والتي 
وحاالت  األمثلة  عىل  عالوة  األحــداث 
ة  العريب.  والعامل  مرص  من  الدراسة 
يف  وتنميته  املجتمع  احتياجات  كافة 

كافة املجاالت
الفكرية  امللكية  برنامج  يتكون  حيث 
من  واملعلمني  السن  حديث  للشباب 

مكونني رئيسيني:
للشباب  الفكرية  “امللكية  هو  أولهام 
الشباب  يأخذ  والذي  السن”  حديث 
حديث السن يف رحلة تعليمية ممتعة 

أوال بأول .
ــاء  رؤس استعرض   .. ــم  ــدوره وب
مجالس املدن مطالب املجالس من 
 : قطاعات  يف  االستثامرية  الخطة 
الكهرباء والطرق وتدعيم الوحدات 

املحلية وتحسني البيئة .
مدير  الفتوح  أبو  صبحية  وقالت 
واملتابعة  للتخطيط  العامة  االدارة 
وإعتامدات  مبالغ  توزيع  يتم  أنه 
عىل  املقرتحة  االستثامرية  الخطة 
أن  اىل  .. مشرية  املحافظة  مستوى 
ملرشوعات  املقرتحة  املبالغ  اجامىل 
الخطة عىل مستوى املحافظة للعام 
مليو   414.5 بلغت  الجديد  املاىل 
جنيها  ماليني   207  : بواقع  جنيها 
مليون   88.347  ، العام  للديوان 
 ، العريش  ومدينة  ملركز  جنيها 
46.223 مليون جنيها ملركز ومدينة 
جنيها  مليون   33.12  ، العبد  برئ 
ملركز ومدينة الشيخ زويد ، 26.91 
 ، رفح  ومدينة  ملركز  جنيها  مليون 
ومدينة  ملركز  جنيها  ماليني   9.542
جنيها  ماليني   3.358 و   ، الحسنة 

ملركز ومدينة نخل .
اعتامدات  اجامىل  أن  يذكر  ومام 
الجديد  للعام  االستثامرية  الخطة 
مليون   318 بلغت   2022  /  2021
االعتامدات  بخالف  وذلك   ، جنيها 
عىل  توزيعها  تم  حيث   .. املركزية 
املرشوعات  القامة  املدن  مجالس 
مستوى  عىل  الخدمية  واملرافق 

املحافظة .

عىل  املشاركون  فيها  يتعرف  وتفاعلية 
حق  وهــي  إبداعية  مــجــاالت  ثالثة 
والعالمات  االخــرتاع  وبــراءات  املؤلف 

التجارية.
أدوات  مجموعة  ــو  ه وثــانــيــهــام 
والتي  للمعلمني”،  الفكرية  “امللكية 
املوارد  من  مجموعة  للمعلمني  تقدم 
التعليمية القابلة للتخصيص ميكن لهم 
االستعانة بها يف إعداد وتقديم دروس 
االبتكار  حول  شيقة  تعليمية  وأنشطة 

واإلبداع وامللكية الفكرية.
األول  املكون  يف  املثال،  سبيل  عىل 
حديث  للشباب  الفكرية  “امللكية 
الدولية  األمثلة  إىل  وباإلضافة  السن”، 
املستخدمة بالفعل يف النسخة األصلية، 
والدول  مرص  أمثلةمن  استخدام  تم 
ومخرتعني  أدباء  أسامء  (مثال،  العربية 
املكون  يف  أيًضا،  تجارية).  وعالمات 
تم  للمعلمني”،  الفكرية  “امللكية  الثاين 
وحاالت  أمثلة  مجموعة  وعرض  تناول 
قصص  ومنها  وعربية،  مرصية  دراسة 
والعامل  محفوظ  نجيب  نجاحاألديب 
لألغذية،  املراعي  ورشكة  زويل  أحمد 
كام متت اإلشارة إىل العديد من األمثلة 
جميع  من  التجارية  العالمات  عىل 
الدول العربية تقريبًا (للبنوك ورشكات 
الطريان واملنتجات الغذائية والصناعات 

… وغريها).
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العامة  للتعبئة  املركزي  الجهاز  أعلن 
 /  16 املوافق  الثالثاء  اليوم  واإلحصاء 
11 /2021 نتائج بحث القوى العاملة 
لعام  – سبتمرب)  (يوليو  الثالث  للربع 
2021، حيث بلغ معدل البطالة %7.5 
من إجاميل قوة العمل مقابل 7.3% ىف 
الربع السابق من عام 2021 وبأرتفاع 
السابق  الربع  من  كال  %عن   ,2 قدره 

والربع املامثل من العام السابق.
املشتغلون  (وتشمل  العمل  قوة  أوالً: 

واملتعطلون):
29.380 مليون فرد حجم قوة العمل 

خالل الربع الثالث لعام 2021
سجل تقدير حجم قوة العمل29,380 
مليون فرد مقابل 29,115مليون فرد 
ارتفاع  بنسبة  السابق  الربع  خالل 
العمل  قوة  بلغت  وقد   % مقدارها9, 
بينام  فرد  مليون   13,187 الحرض  ىف 
بلغت ىف الريف 16,193 مليون فرد. 
أما عىل مستوى النوع فقد بلغ حجم 
فرد  للذكور24,277مليون  العمل  قوة 
بينام بلغت لإلناث 5,103مليون فرد.

ايل  اإلرتفاع  ذلك  سبب  ويرجع 
شهري  خالل  الجدد  الخريجني  تدفق 
العمل  (أغسطس وسبتمرب )ايل سوق 

جهاز اإلحصاء: معدل البطالة 7.5 ٪ خالل 

الربع الثالث لعام 2021

 %4,4
قوة  إجامىل  من 

العمل ىف الريف ، بينام كان 4.1 % ىف 
الربع الثاين من عام2021 مقابل 4.5 
% ىف الربــع املامثل من العام السابق.
من  املتعطلني  إجامىل  من   %  80.3
الثالث  الربع  خالل  املؤهالت  حملة 
من  املتعطلني  نسبة   2021 لعام 
وفوق  املتوسطة  الشهادات   ) حملة 
املتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل 
وكانت  الحايل  الربع  يف   %80.3 إىل 
السابق 81.7 % من  الربع  النسبة يف 
الحايل  الربع  ويف  املتعطلني  اجاميل 

موزعة 
كاأليت:

حملة  عىل  الحاصلني  بني   %39.8  •
املتوسطة  وفوق  املتوسطة  املؤهالت 
و  السابق  بالربع   %37.8 مقـابـل 
العام  من  املامثل  الربع  ىف   %39.2

السابق.
املؤهــالت  حمـلة  بني   %40.5  •
الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل%43.9 
الربع  من   %39.7 و  السابق  بالـربع 

املامثل من العام السابق .

األعـامل  قطـاع  رشكات  تواصـل 
حيـاة  تنفيـذ مرشوعـات  العـام، 
كرميـة لتطويـر القـرى املرصيـة ، 
بهـدف تقديم خدمـات لنحو 58 
البـالد  مليـون مواطـن ىف ربـوع 
مليـار   700 عـىل  تزيـد  بتكلفـة 

جنيـه.
وحول املرشوعـات الجديدة التى 
املهنـدس  كشـف  تنفيذهـا  يتـم 
محـب سـامل، الرئيـس التنفيـذى 

225 مليار جنيه تكلفة تطوير قطاع 
اإلسكان والعشوائيات خالل 7 سنوات

لرشكـة املقاوالت املرصيـة مختار 
إبراهيـم ، أن حيـاة كرميـة اسـم 
عـىل مسـمى ، خاصـة أنهـا توفـر 
املواطنيـني  ملاليـني  كرميـة  حيـاة 
الفتـا  املحافظـات،  مختلـف  ىف 
ىف  مرشوعـات  تنفيـذ  يتـم  إنـه 
محافظات الدقهلية واإلسامعيلية 
يف الوجـه البحـرى، بجانب تنفيذ 
مرشوعات ىف محافظات سـوهاج 

وأسـيوط وقنـا.

لـ”اليـوم  سـامل  محـب  أشـار 
املرشوعـات  أن  إىل  السـابع” 
عبـارة عن شـبكات ميـاه ورصف 
ومحطـات رفـع ومعالجـة رصف 
 3 عـيل  تزيـد  بتكلفـة  صحـى 
مليـارات جنيـه ، موضحا إن تلك 
املرشوعات ترتاوح نسـب االنجاز 
فيها ما بني  % 8 حتى  % 60 ، حيث 
تتـم متابعتها مبـارشة من الرشكة 
ومـن الرشكـة القابضـة للتشـييد 
والتعمري برئاسـة املهندس هشـام 

أبـو العطـا.
مـن جانبـه أشـار املهنـدس راىض 
الرئيـس  مسـاعد   ، العزيـز  عبـد 
يتـم  إنـه  للرشكـة،  التنفيـذى 
متابعـة كافة املرشوعـات يوميا ، 
بجانـب القيـام بزيـارات ميزانيـة 
مـع  بالتنسـيق  العمـل  ملواقـع 
مختلـف الجهـات لضامن سـريها 
الزمنـى، بجانـب  وفـق الجـدول 
تذليـل كافـة العقبـات أمـام تلك 

املرشوعـات.

حيث ادي ايل زيادة املتعطلني يف هذا 
الربع مام ادي ايل زيادة قوة العمل

ثانيا : املتعـطلون:
2,211مليون  املتعطلني  عدد  سجل 
بنسبة 7,5% من إجامىل قوة  متعطل 
العمل (1,430مليون ذكور ،781 ألف 
مقــابـل 2,115مليون متعطل  إناث) 
ىف الربع الثاين 2021 بإرتفاع قـدره 96 
ألف متعطل بنسـبة 4,5%، وبـإرتفاع 
الربع  عن  متعطل  ألف   150 قــدره 
بنسبة  السابق  العام  من  املامثل 

0%7.3
املتعطلون طبقاً للنوع :

الذكور،  بني  البطالة  معـدل   %  5,9
15,3% بني اإلناث خالل الربع الثالث 

لعام 2021
الذكور  بني  البـطالة  مـعدل  بلغ   •
5,9% من إجامىل الذكور ىف قوة العمل 
يف   %5,7 كان  بينام  الحاىل  الربع  ىف 
الربع  يف   %5,8 مقابل  السابق  الربع 

املامثل من العام السابق .

اإلناث  بني  البطالة  معدل  بلغ   •
قوة  ىف  اإلناث  إجامىل  من   %15,3
كان  بينام   ، الحاىل  الربع  ىف  العمل 
15,0% يف الربع السابق مقابل 15,2 
% يف الربع املامثل من العام السابق .
الفئة  يف  املتعطلني  نسبة  بلغت 
العمرية (15 – 29سنة ) خالل الربع 
الحاىل 58.4% مقابل 68.4% ىف الربع 

السابق
الفئة  يف  املتعطلني  نسبة  بلغت 
 %  58,4  ( سنة   29  –  15) العمرية 
من إجامىل املتعطلني ، موزعة طبقاً 

لفئات السن التفصيلية كاآلىت:
 ) العمرية  الفئة  إلجامىل   %10,6  •
بلغت( %13,0  15- 19 سنة) حيث 
للذكور ، 6,2 % لإلناث) مقابل %5,0 
6.3%و  الذكور   ) السابق  الربع  ىف 

اإلناث %2.5).
العمـرية  الفئة  إلجامىل   %29.0  •
 ) بلغت  حيث  سنة)   24  -20  )
لإلناث)   %  34.8  ، للذكور   %  25.8

السابق(  الربع  ىف   %33.1 مقابل 
الذكور29.9% و اإلناث %39.0) .

 ) العمـرية  الفئة  18.8%إلجامىل   •
 17.2  ) بلغت  سنة)حيث   29  -25
لإلناث)مقابل   %  21.6  ، للذكور% 
الذكور   ) السابق  الربع  ىف   %30.3

29.0% و اإلناث %32.8) .
يف  املتعطلني  إجامىل  من   %41.6  •
سنة)   64  –  30  ) العمرية  الفئة 
حيث بلغت ( 44.0% للذكور ، 37.5 
مقابل  الحايل  الربع  لإلناث)خالل   %
حيث  السابق  الربع  خالل   %31,7
 %  25.6  ، للذكور   %  34.9  ) بلغت 

لإلناث).
 ) اإلقامه  ملحل  طبقاً  املتعطلون 

للحرض و الريف ) :
الحـرض  البطالة ىف  معـــدل   %  11.4
مقــابل 4.4% ىف الريــف خالل الربع 

الثالث لعام 2021
• بلغ معدل البطالة يف الحرض %11,4 
الحرض،  ىف  العمل  قوة  إجامىل  من 
بينام كان 11.2% فـــي الربــع الثاين 
من عام 2021 مقابل 10.9% يف الربع 

املامثل من العام السابق.
إىل  الريف يصل  البطالة يف  • معدل 

عىل  املنيا  محافظة  استحوذت 
االستثامرات  حجم  ىف  األسد  نصيب 
الصعيد،  شامل  إلقليم  املوجهة 
بقيمة 8,4 مليار جنيه بنسبة %43,5 
املوجهة  االستثامرات  جملة  من 
الخدمات  قطاع  ويستحوذ  لإلقليم، 
النسبة  عىل  املحافظة  يف  األخرى 
بنسبة  االستثامرات  قيمة  من  األكرب 
لوزارة  تقرير  ىف  جاء  حسبام   ،%70
االقتصادية،  والتنمية  التخطيط 
بنسبة  الصحي  الرصف  قطاع  ويليه 
جاءت  الثانية  املرتبة  وعن   .%11
 5,6 ويخصها  سويف  بني  محافظة 
جملة  من   %29 بنسبة  جنيه  مليار 
شامل  إلقليم  املوجهة  االستثامرات 
الخدمات  قطاع  ويأيت  الصعيد، 
بنحو  القطاعات  مقدمة  يف  األخرى 
37% من جملة االستثامرات املوجهة 
الفيوم  محافظة  وتأيت  للمحافظة، 
 5,3 نحو  ويخصها  الثالثة  املرتبة  يف 
مليار جنيه بنسبة 27,5% من قيمة 
املوجهة  الحكومية  االستثامرات 
مليار   19.9 ل  تصل  والتى  لإلقليم. 

جنيه بنسبة زيادة %20,9.

(( يَا أَيَّتَُها النَّْفُس الُْمطَْمِئنَُّة ارِْجِعي إِىَل َربِِّك َراِضيًَة َمرِْضيًَّة فَاْدُخيِل يِف ِعبَاِدي َواْدُخيِل َجنَِّتي )).
  

انتقلت ايل رحمة الله تعايل الفاضله زوجه االستاذ / عبد الستار كامل (( ابو محمود ))

نسأل  املوىل عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها 
 فسيح جناته وأن يلهم اهلها وذويها  الصرب والسلوان 
 سيقام العزاء بجوار منزل االرسه بحي الروضة يوم الجمعة

بعد صالة املغرب مبارشة.
وملدة يوم واحد .

مجلس  ورئيس  تالتني  مرص  يف  العاملون  ويتقدم 
يف  العزاء  بخالص  قطامش  صالح  محمود  االداره 
يسكنها  ان  القدير  العيل  املويل  ونسأل  الفقيده 
فسيح جناته وان يلهم اهلها وذويها الصرب والسلوان 

وانا لله وانا اليه راجعون .

الحكومية  االستثامرات  حجم  وبلغ 
عام  خالل  جنيه  مليار   92,4
2022/21 لتنمية محافظات الصعيد، 
ويستحوذ إقليم جنوب الصعيد عىل 
النسبة األكرب من هذه االستثامرات 
بنسبة 55,2% بقيمة 51 مليار جنيه، 
بقيمة  الصعيد  وسط  إقليم  ويليه 
بنسبة 23,9%، يف  مليار جنيه   22,1
الحكومية  االستثامرات  تشكل  حني 
 %20,9 نسبة  الصعيد  شامل  إلقليم 

بقيمة حوايل 19,3 مليار جنيه.
خاصاً  اهتامماً  التنمية  خطة  وتوىل 

التي  املكانية  والربامج  بالسياسات 
يف  التقارب  تحقيق  تستهدف 
بني  والدخول  املعيشة  مستويات 
التنموية  الفجوات  مبعالجة  االقاليم 
مبا  التنمية  جهود  ودفع  القامئة، 
وخصائص  ومقومات  يتوافق 
مؤكدة  إقليم،  كل  وأولويات 
لتنمية  كبرية  أهمية  الخطة  إعطاء 
تنمية  إلحداث  الصعيد  محافظات 
حقيقية ملموسة ورسيعة من شأنها 
فرص  وتوفري  الحياة  جودة  تحسني 

العيش الالئق والكريم.

املنيا تستحوذ على نصيب األسد من استثمارات 
شمال الصعيد بـ8.4 مليار جنيه

عيد ميالده ١٩ غداعيد ميالده ١٩ غدا
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وزير الخارجية يؤكد أهمية استعادة األفق 
السياسى لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى

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

بقلم الدكتورة / آية صالح 
دكتوراه علم االجتماع السياسي 

يف انجاز يشء يف حياتهم يحاولون 
دامئا إحباط األخريني”.

8- اإلرادة وعدم االستسالم ورضورة 
مخاوفك،  من  دومــاً  تتخليص  أن 
غاندي  املهامتا  عنه  عرب  ما  وهو 
املقدرة  من  تأيت  ال  القوة   ” بقوله 
الجسدية إمنا تأيت من اإلرادة التي 

ال تقهر”.
9- الرتكيز عىل االيجابيات، والعمل 
النجاح  طريق  تجد  مل  إذا  مببدأ 

ابتكر أنت الطريق إليه.
10- التخطيط إذ أن أي عمل ناجح 

يبدأ بالتخطيط الجيد املسبق له.
عىل  قتالية  ــروح  ب العمل   -11
يف  واالستمرار  أهدافك،  تحقيق 
أن  دومــاً  وتذكري  إليها،  السعي 
التاريخ ملئ بقصص أثبتت نفسها 

يف كل املجاالت بكفاحها.
النجاح  إىل  فالطريق  الصرب   -12
ليس سهالً بل أنه ملئ بالتحديات 
العزمية  من  فيه  والبد  والصعاب، 
لدية  ناجح  شخص  فكل  واإلرصار، 

قصة من املعاناة واملثابرة.

إن النجاح طاقة ايجابية تشعر أي 
العمل،  والرغبة يف  باألمل،  شخص 
واملثابرة يف املواقف الصعبة، ومن 
الحقيقية  بالقوة  يشعر  أن  يريد 
إىل  يسعى  معني  من  لها  ما  بكل 

النجاح سواء يف بيته أو مجتمعه.
فالنجاح مطلب رضوري إلحساسك 
لشعورك  وكذا  والتطور،  بالتغيري 
لحياتك  وأن  والــفــرح،  بالبهجة 
قيمة، وهو يؤثر أيضاً يف شخصيتك 
قوتك  أن  إذ  ــوي؛  أقـ فيجعلك 
لكل  كان  وملا  بنجاحك،  الحقيقية 
عىل  تساعدك  التي  دعامئه  يشء 
االستمرار فيه، فيكمن رس نجاحك 
يف تحقيق رشوط أساسية أال وهي:

أو هدف  حلم  وضع  من  البد   -1
أن  ويراعى  إليه،  للوصول  تسعي 
قابل  الهدف  أو  الحلم  يكون هذا 
للتحقيق وواقعي، وأن يكون لديك 

خطوات عملية لتحقيقه عىل أرض 
الواقع.

تحقيق  عىل  بقدرتك  القناعة   -2
رغبة  لديك  تكون  وأن  النجاح، 
حقيقية فيه، فالنجاح البد أن يكون 

جزء من إميانك بذاتك وقدراتك.
فمجرد  ــرتدد  وال التوتر  ضبط   -3
تأت  مل  وإن  حتى  نجاح  املحاولة 

بالنتائج التي تتمنيها.
التحدي  حب  لديك  يكون  أن   -4
جزء  أن  إذ  جرأة،  أكر  تكوين  وأن 

من النجاح يعتمد عىل املغامرة .
التكاسل  وعــدم  االنضباط   -5
والرتاخي بل عىل العكس أن تكوين 

أكر شجاعة وإقدام.
وعدم  لألمور  السليم  التقدير   -6
قد  ــتــي  ال املــشــكــالت  تضخيم 
الوقوف  عىل  والعمل  تواجهك، 
واجهتك  املشكلة  أي  سبب  عىل 

وحلها.
والتي  املحبطة  اآلراء  تجاهل   -7
عرب  ما  وهو  قدراتك،  من  تقلل 
عنه سقراط بقوله ” الذين فشلوا 

التاريخية لألمري تشارلز أمري ويلز 
مشريًا  مرص،  إىل  كورنوال  ودوقة 
إىل أنه سيكون هناك لقاء رسمي 
السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  مع 
سيزور  ثم  االتحادية،  قرص  ىف 
شيخ األزهر، وسيكون هناك لقاء 
تــوارضوس  والبابا  األمــري  بني  ما 
خاصة  زيارة  إىل  باإلضافة  الثاىن، 
كنموذج  تعترب  التي  للمشاريع 
الدولة  داخل  املستدامة  للتنمية 
املرصية. وأضاف السفري الربيطاين 
خالل لقاء له عرب تطبيق “زووم”، 
يقدمه  الذى  بربنامج “من مرص” 
قناة  عرب  خليل،  عمرو  اإلعالمى 
كورنوال  ــة  دوق أن   ،  ”CBC“

السيدات  مــن  بعدد  ستلتقى 
أنفسهن  دعم  وكيفية  املعيالت 
بطرق تحافظ عىل البيئة، مشددا 
مشتاق  تشارلز  األمــري  أن  عىل 

لزيارة األهرامات.
أن  إىل  بايي”  “جاريث  وأشــار 

هناك احرتام ملرص ىف العامل كونها 
العام  املناخ  قمة  سترتأس  دولة 
املقبل، الفًتا إىل أن هناك أكرث من 
يــزورون  بريطاين  سائح  آالف   4

مرص أسبوعًيا.

سيلتقى الرئيس السيسى خالل زيارته ملصر.. األمري تشارلز 
يصل مصر خالل ساعات فى أول زيارة رسمية منذ 15 عاما

تتمه ص  1

تتمه ص  1

أنت أقوى بنجاحكأنت أقوى بنجاحك

ايل  الــزواج  إمتام  رشط  تكون  ورخصة 
هناك  أن  الطبية  الشهادات  جانب 
خالل  الطرفني  بني  للتفاهم  رضورة 
التدريبية  الــدورة  وان  الخطوبة  فرتة 
الرصاع  حل  مبهارات  التحيل  ستساعد 
لتتفاقم،  تركها  دون  املشكالت  وطرح 
ويف حال الخالف وتساعد الطرفني عيل 
كيفية تقبل االختالف وعدم اللجوء إيل 
واألصدقاء  األرسة  من  خارجية  أطراف 
…للتدخل واالعتامد عيل إنهاء الخالف 

بينهام
األرسيــة  القيادة  رخصة  مبادرة  إن 
وتقليل  الحد  يف  كبري  بشكل  ستسهم 
من اعداد الطالق كام حدث يف التجربة 

املاليزية
ملحة  حاجة  يف  املجتمع  أن  وتؤكد 
املقبلني  الشباب  وتأهيل  إعداد  ملراكز 

عىل الزواج حيث أنها ستجعل الشباب 
بشكل  مؤهل  وهو  الزواج  عىل  يقبل 
كيفية  ويعرف  الجديدة،  للحياة  جيد 
أنها  كام  الثاين  الطرف  مع  التعامل 
طرق  معرفة  عىل  الشباب  ستساعد 
سليمة  بطريقة  الزوجية  املشاكل  حل 

ومتقدمة
ومن املقرر أن تشهد فعاليات املهرجان 
هذا  يف  عربيه  دراســـات  استعراض 

املجال وتشارك زهره باقر
موجهة لرواد االعامل والرئيس التنفيذي 
ملركز زري العاملي لإلستشارات والكاتبه 
من  والعديد  العيل  امينه  الكويتيه 

الشخصيات
رئيس  ــدود  ح بال  ثقافة  جمعية  و 
مجلس األمناء نعيمة بدوي من املغرب

واالتحاد العريب للتطوع برائاسة حسن 

بوفزاع من البحرين
املستدامة  للتنمية  العريب  االتحاد 
والبيئه الدكتور أرشف عبد العزيز ووفد 
مهرجان  يف  يشارك  كام  االتحاد  من 

املراه العربيه لالبداع: وفد اإلتحاد:
أ.د دعد محمد فؤاد – نائب رئيس   –

اإلتحاد
-. سعيد اللبان – األمني املساعد لإلتحاد
العلمي  املستشار   – جمعة  جامل   –

لإلتحاد
املــراســم  مــديــر   – شتا  ولــيــد  د.   –

والعالقات الخارجية باإلتحاد
و عبري سالمة – املدير التنفيذي ملجلة 

نهر األمل الراعي الرسمي لإلتحاد
عضو   – مصطفى  حسن  جيهان  د. 

اإلتحاد
. إلهام خالد – عضو اإلتحاد

محافظة شمال سيناء تؤكد على انهاء عقبات 
تنفيذ املشروعات

جهدهم  عىل  العام  ومفوضها 
الالجئني  ملــســانــدة  ــواصــل  املــت

الفلسطينيني.

ومثنيًا عىل مبادرة األردن والسويد 
الهام.  املؤمتر  هذا  لعقد  بالدعوة 
ــر شــكــري يف  ــوزي كــام تــطــرق ال
استعادة  أهمية  إىل  الصدد  هذا 
تحقيق  نحو  سعيًا  السيايس  األفق 
الفلسطيني  الشعب  تطلعات 
املرشوعة يف إقامة دولته املستقلة، 
والدائم  العادل  السالم  يُحقق  ومبا 

والشامل يف الرشق األوسط.
بأن  ترصيحاته  حافظ  واختتم 
إىل  بالشكر  توّجه  شكري  الوزير 
كل من األردن والسويد لرئاستهام 

بلجيكا  إىل  للمؤمتر وكذا  املشرتكة 
لفعالياته،  الناجحة  الستضافتها 
األونــروا  سكرتارية  إىل  وأيــًضــا 
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من  واحـدا  الزيتون  زيت  يعترب 
لألكل  الصالحة  الزيوت  أصح 
من  أقل  نسبة  عىل  يحتوي  ألنه 
إىل  باإلضافة   املشبعة،  الدهون 
(أوميجا-6)،  عىل  يحتــوي  ذلك، 
الدهنية  (أوميجا- 3)، واألحامض 
ك،  و  هـ  وفيتامني  األساسية، 
والدهون  البوليفينول،  ومادة 
كام  والفينوالت.  الفوسفاتية، 
توفر  حيث  بالطاقة،  غني  أنه 
100جرام زيت 884 سعر حراري. 
األحامض  نسبة  فإن  ذلك،  ومع 
املشبعة،  غري  األحادية  الدهنية 
املشبعة  الدهنية  واألحامض 
واحًدا  ليصبح  يؤهله  مام  عالية، 
من أصح الزيوت لالستهالك. كام 
أن درجة غليانه عالية (450ºم)، 
حاسمة  تعترب  الخاصية  وهذه 

عند استخدامه يف الطبخ وارتفاع 
الحال  هو  كام  الحرارة؛  درجة 
معينة،  غذائية  مواد  قيل  عند 
الزيتون  زيت  أن  يالحظ  وبذلك 
ميتلك العديد من الفوائد الصحية 
لجسم  والعالجية  والطبية 
اإلنسان، نذكر منها: فقد وجد أن 
ويعالج  الحساسية،  يعالج  تناوله 
ويبطئ  الهضمي،  الجهاز  مشاكل 
زيادة السكر، ويعالج تورم العقد 
وتورم  والوهن،  الليمفاوية، 
الشهية،  وقلة  وآالمها،  املفاصل 
املنتفخة،  األنفية  والجيوب 
السيام  التنفيس،  الجهاز  ومشاكل 
الربو، ويعالج قرح الجلد والهرش، 
والقلق، ومشاكل العدوي، ووهن 
من  استخدم  كام  العضالت. 
الجروح  لتنظيف  اإلغريق  قبل 
للبكرتيا،  مضاد  وهو  والتئامها، 
والطفيليات،  والفطريات، 
عالج  يف  ويفيد  والفريوسات، 
البواسري، ومدر خفيفة للبول، كام 
تم تناوله لعالج النقرس، وخفض 
السكر يف الجسم، وخفض ضغط 
املناعة،  جهاز  وتقوية  الدم، 
األمراض  عالج  يف  مفيد  وهو 
الذئبة،  ومرض  الفريوسية، 
واإليدز،  الكبدي،  وااللتهاب 
املثانة، ومينع  والصدفية، وعدوى 
الدموية،  الصفيحات  تكدس 
ويحد  العصبي،  الجهاز  ويحفز 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

الرسطانية،  الجينات  تأثريات  من 
بالدم.  السكر  مستوى  وينظم 
القلبية،  األزمات  مينع  أنه  كام 
والرسطان  الدماغية،  والسكتات 
بأشكاله املختلفة (رسطان الثدي، 
الجلد)،  واملستقيم،  والقولون 
استخدم  كام  املفاصل.  والتهاب 
لعالج ارتفاع الكولسرتول، وارتفاع 
أيضا  واستخدم  الدم،  ضغط 
املعوية،  والغازات  الريقان،  لعالج 
الغازات،  بسبب  البطن  وانتفاخ 
وزيادة بكترييا األمعاء، وكمنظف 
ومطهر. كام يتميز زيت الزيتون 
برسعة هضمه وامتصاصه، ولذلك 
بحىص  اإلصابة  فرصة  من  يقلل 
التخفيف  عىل  ويساعد  املرارة، 
تأثريه  بسبب  اإلمساك  حدة  من 
كام  الهضمي.  الجهاز  عىل  امللني 
أنه يعالج الشيخوخة والتجاعيد، 
ويعمل  البرشة،  صحة  ويعزز 
يف  ويساعد  الوزن،  تخفيف  عىل 
حامية العني من الضمور البقعي، 

ومتالزمة العني الجافة.
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أمري القلوب كل سنة وأنت طيب.. 
حقائق فى حياة الدكتور مجدى يعقوب 

بمناسبة عيد ميالده

أمري القلوب كل سنة وأنت طيب.. 
حقائق فى حياة الدكتور مجدى يعقوب 

بمناسبة عيد ميالده

لو بتفكر تخس..
تناول الفول السودانى غنى بالدهون الصحية

اتبـاع  هـو  الـوزن  إنقـاص  مفتـاح 
بعـض  مـع  متـوازن  غـذايئ  نظـام 
وجبـات  وتنـاول  البـدين،  النشـاط 
االعتـامد  ميكنـك  معتدلـة،  خفيفـة 
عـىل الفـول السـوداين ، الـذي يعـزز 
مـن  الرغـم  عـىل  الـوزن،  فقـدان 
احتوائها عىل نسـبة عالية نسـبيًا من 
السـعرات الحراريـة، إال أن املحتـوى 
الغنـي باألليـاف والربوتينـات ميكـن 
أن يسـاعدك عـىل الشـعور بالشـبع 
لفـرتة أطول ويسـاعدك عـىل إنقاص 
إىل  إضافتـه  كيفيـة  إليـك  الـوزن، 
عـىل  للحصـول  الغـذايئ  نظامـك 
نـرشه  ملـا  وفقـا  املرجـوة،  النتائـج 

.”timesofindia  ” موقـع 
هـل الفول السـوداين مفيـد إلنقاص 

الوزن؟
مجلـة  يف  نـرشت  لدراسـة  وفًقـا 
التغذيـة، فـإن الربوتـني هـو طريقـة 
الحراريـة،  السـعرات  لحـرق  ذكيـة 
بالعنـارص  مـيلء  السـوداين  الفـول 
األليـاف  ذلـك  يف  مبـا  الغذائيـة 

والربوتني والدهـون الصحية للقلب، 
عـىل  يحتـوي  السـوداين  الفـول 
سـعرات حراريـة أعىل ، ولكن عندما 
متضغـه ، يتـم تقسـيمه إىل قضـامت 
متتـص  أنـك  املحتمـل  ومـن  أصغـر 

أقـل. حراريـة  سـعرات 
غني بالدهون الصحية

كـام أنهـا غنيـة بالدهـون الصحيـة 
الدهنيـة  األحـامض  تسـمى  التـي 
 (MUFAs) األحاديـة غـري املشـبعة
واألحـامض الدهنيـة املتعـددة غـري 
املشـبعة (PUFAs) وترتبـط بتقليل 
وأمـراض  والسـمنة  االلتهابـات 
القلـب والسـكري. وقـد ثبـت أيًضـا 
املكـرسات  الدهـون يف  أن محتـوى 
يحسـن أيًضـا من قدرة الجسـم عىل 
اسـتخدام الدهـون املخزنـة كطاقـة.

جيد لعملية التمثيل الغذايئ
أيًضـا  السـوداين  الفـول  يعتـرب 
تعـزز  التـي  للطاقـة  جيـًدا  مصـدًرا 
ونتيجـة  الغـذايئ  التمثيـل  عمليـة 
لذلـك تحـرق املزيـد مـن السـعرات 

الحراريـة أثناء الراحة وأثناء النشـاط 
، مـام يسـاعد أيًضا يف إنقـاص الوزن.

يف  السـوداين  الفـول  تضيـف  كيـف 
الغـذايئ؟ نظامـك 

وفًقـا للخـرباء ، من األفضل اسـتهالك 
الفـول السـوداين يف صـورة نيئـة أو 
محمصـة أو مسـلوقة، ميكنـك تناوله 
وزيـت  السـوداين  الفـول  كزبـدة 
السـوداين  والفـول  السـوداين  الفـول 
املحمـص وتغميس الفول السـوداين.
وإنقـاص  السـوداين  الفـول  زبـدة   

الـوزن
زبدة الفول السـوداين تبقيـك ممتلئًا 
أطـول ولهـا مـؤرش منخفـض  لفـرتة 
لنسـبة السـكر يف الدم. تعترب طريقة 
السـتهالك الدهـون وكذلـك الربوتـني 
مسـتويات  إرسـال  دون  واألليـاف 
مـن  حالـة  إىل  الـدم  يف  السـكر 
االنهيـار، تنـاول 2-3 مالعـق صغـرية 
مـن زبـدة الفول السـوداين مرتني إىل 

ثـالث مـرات يف األسـبوع.

الرياضة بانتظام خالل  تساعد مامرسة 
الجسم،  تكوين  عىل  الباردة  األشهر 
النقي  للهواء  امتصاصنا  تنظم  أنها  كام 
املنزل  مغادرة  إىل  نتطلع  ال  عندما 
وتساعد ىف مقاومة الرغبة الشديدة يف 

تناول الطعام بعيًدا.
للبقاء متحفزًا  فيام ييل أهم 6 نصائح 
وفقا  الــحــرارة  درجــة  انخفاض  عند 

: ”everydayhealth ” لتقرير موقع
1. تحصل عىل فيتامني د للحفاظ عىل 

الصحة
من  محدوًدا  عــدًدا  هناك  أن  حني  يف 
جسمك  متد  أن  ميكن  التي  األطعمة 
هو  مصدر  أسهل  فــإن  د،  بفيتامني 
الشمس،  ألشعة  العاري  الجلد  تعرض 
تقوية  عــىل  الشمس  أشعة  تعمل 
ببرشتك  وتعتني  والعضالت،  العظام 
املناعة لديك،  وتحافظ عىل قوة جهاز 
ميكن أن يعزز أيًضا اإليجابية ويساعدك 

عىل الشعور بالسعادة!
عىل  ويحافظ  يتدفق  دمك  يجعل   .2

الدفء
تسخني  عىل  الشتاء  يف  الرياضة  تعمل 
بالتمرين،  طبيعي  بشكل  جسمك 
أثناء  جسمك  ــرارة  ح درجــة  ارتــفــاع 

التمرين له تأثري مهدئ عىل جسمك.
جهاز  ويقوى  صحتك  عىل  يحافظ   .3

املناعة
املناعة  جهاز  املنتظم  التمرين  يقوي 
محاربة  مــن  يتمكن  حتى  لــديــك 
الرياضة  ــارس  مت عندما  األنفلونزا، 
تنترش   ، ــدم  الـ ضــخ  عــىل  وتحصل 
برسعة  جسمك  يف  املناعية  الخاليا 
أكرب لتساعدها يف البحث عن العدوى 
ال  التعزيز  هذا  لكن  عليها،  والقضاء 
يجب  لذلك  ساعات،  لبضع  إال  يستمر 
لتأثريات  منتظمة  التامرين  تكون  أن 

طويلة املدى.
4. تطلق هرمونات السعاة ويقلل من 

االكتئاب
يؤدي التمرين اليومي إىل إطالق املواد 
تشعرك  التي  الدماغ  يف  الكيميائية 

مينحك  مام  التوتر  وتزيل  بالراحة 
اسرتاحة من الضغط اليومي ويساعد يف 
تخفيف االكتئاب، بعد التمرين ، يقوم 
“للشعور  كيميائية  مواد  بإفراز  الدماغ 
 ، والدوبامني  السريوتونني  مثل  بالرضا” 
والتي ميكن أن تساعد يف تقليل القلق 

واالكتئاب مع تعزيز الرفاهية.
5. تجنب زيادة الوزن الشتوي

جًدا  السهل  من   ، الباردة  األشهر  يف 
ألنها   ، املريحة  األطعمة  إىل  اللجوء 
مرضية للغاية وتجعلنا نشعر بالسعادة، 
يُعرف  الشتاء  أن  يف  السبب  هو  هذا 
عادًة بفرتة “زيادة الوزن” حيث يرتفع 
كجم   4 إىل  يصل  ما  العادي  الشخص 
االستقرار  لتحقيق  األشهر،  هذه  خالل 
الصحية  العادات  إىل  عد   ، وزنــك  يف 
الرياضية  التامرين  مامرسة  خالل  من 
الصحية  الوجبات  وبدائل  بانتظام 
والسعرات  الزائد  السكر  ،ملكافحة 

الحرارية التي قد نستهلكها.

مجـدى  العاملـى  الجـراح  ولـد 
يعقـوب ىف يـوم 16 نوفمـرب عام 
1935، حيـث أكمـل عامـه الـ86 
اليـوم، لذا يرصد “اليوم السـابع” 
القلـوب  ملـك  ميـالد  عيـد  ىف 
حقائـق ىف حياته املهنيـة، ومنها:
– تخـرج ملـك القلـوب ىف كليـة 
عـام  القاهـر  جامعـة  الطـب 

.1957
 1964 عـام  مـرص  غـادر   –
وبـدأ حياتـه املهنيـة ىف أحـدث 

إنجلـرتا. ىف  املستشـفيات 
العـام  هـذا  ىف  أصبـح   1974  –
ىف  طبيـب  أول  القلـوب  ملـك 
القلـب  يجـرى جراحـة  نيجرييـا 

املفتـوح.
عـام  يعقـوب  مجـدى  تـرأس   –
1980 برنامـج زراعـة القلـب ىف 

بإنجلـرتا. هارفيلـد  مستشـفى 
أسـتاذا ىف  تعيينـه  تـم   1986 –
املعهـد الوطنـى للقلـب والرئـة 
كوليـدج  إمربيـال  جامعـة  ىف 

لنـدن. ىف  العريقـة 
– يعترب الدكتـور مجدى يعقوب 
رائـدا مـن رواد عمليـات زراعـة 

القلـب عـىل املسـتوى العاملى.
– يعـد مـن أفضل أطبـاء القلب 
تقنيـات  طـور  الـذى  العـامل  ىف 
جديدة ورائـدة ىف مجال جراحة 

الذيـن  املـرىض  لـدى  القلـب 
يعانـون من مشـاكل قلبيـة عند 

الـوالدة.
عـن  القلـوب  ملـك  تقاعـد   –
العمـل الوظيفـى ىف عـام 2001، 
وكـرس وقتـه ملنظمـة “سلسـلة 
األمـل” الخرييـة التـى أسسـها ىف 
عام 1995 والتـى تهتم باألطفال 
ىف مناطـق الرصاعـات ىف الـدول 
مـن  يعانـون  والذيـن  الناميـة 

أمـراض قلبيـة.
مجـدى  الدكتـور  افتتـح   –
يعقـوب عام 2009 مركز أسـوان 

. للقلـب

لفوائد الصحية والطبية والعالجية لزيت الزيتون
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تقيم الهيئة العامة لدار الكتب 
برئاسة  القومية،  والوثائق 
موىس،  محمد  نيفني  الدكتورة 
ندوة بعنوان” أربعون عاما عىل 
أنور  محمد  الرئيس  استشهاد 
السادات”، وذلك يوم الخميس 
املقبل، ىف متام الساعة الحادية 

عرش من صباح يوم الخميس.
الدكتور  األوىل  الجلسة  يرأس 
فيها  ويتحدث  مؤنس،  أرشف 
هشام  الدكتور  اللواء  من  كل 
بأكادميية  املستشار  الحلبى، 
عن  العليا،  العسكرية  نارص 
السادات  الرئيس  استخدام 
سيناء،  لتحرير  الذكية  للقوة 
أبو  محسن  محمد  والدكتور 
العرىب  املنتدى  رئيس  النور، 

بمناسبة مرور أربعني عاما على 
استشهاده.. دار الكتب تحتفى بالسادات

القادر،  عبد  سهري  السيدة  قالت 
أوالدنا،  ملتقى  ومؤسسة  رئيس 
قليل،  منذ  االفتتاح،  حفل  خالل 
الحنون  األب  البداية  ىف  “أحيى 
السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس 
أوالدنــا،  مللتقى  الدامئة  لرعايته 

واألطفال ذوى القدرات الخاصة.
خالل  الــقــادر”  “عبد  وأضافت 
الفنون  مهرجان  افتتاح  حفل 
بدار  صينى،  األفــرو  والفلكلور 
األوبرا املرصية، أن األطفال ذوى 
القدرات الخاصة، هم مالئكة الله 
ملتنا”،  نرجع  و”سوا  األرض،  عىل 
عىل  هنا  الشعوب  لتجمع  رسالة 
دول  يشارك  حيث  السالم،  أرض 
وأوروبية  وأسيوية،  أفريقية، 

بجانب روسيا ضيف الرشف.
الدكتورة  قــالــت  جانبها  مــن 
التضامن  ــرة  وزي القباج،  نيفني 
ملتقى  أطفال  أهنئ  االجتامعى، 
أوالدنا، الذى تقوم عليه مؤسسة 
ونحن  باألطفال،  مؤمنة  صلبة 
امللتقى  سعداء مبشاركتنا ىف هذا 
واكتشاف  أوالدنــا  عن  للتعبري 

مواهبهم.
كلمة  خالل  “القباج”  وأضافت 

الشعر  و  السينام  يف  أوالدنـــا 
عبد  عمر  املخرج  برئاسة  والغناء 
أوالدنا  إبداعات  ولجنة  العزيز, 
الحرف  و  التشكيليه  الفنون  يف 

اليدوية برئاسة د.أرشف رضا.
الثقافة  وزيرة  بحضور  ذلك  يأيت 
وزيــر  ــم،  ــداي ال عبد  إيــنــاس  د. 
عناين،  خالد  د.  واآلثار  السياحة 
نبيلة  السفريه  الهجرة  ــرة  وزي
الفيوم، و اعضاء  مكرم، ومحافظ 
ــا  أوالدن مؤسسة  أمناء  مجلس 
والذي يتكون من الدكتور أرشف 
حمدي  أحمد  ــواء  ــل وال  ، رضــا 
املجيد  عبد  “ريم   ، رانيا حمودة 
فايزة  حمودة،  ريم  واألســتــاذة 
ابو  مريفت  والدكتورة   ، هنداوي 
عوف، واملنتج محسن علم الدين 

واملوسيقار نبيل عيل ماهر.
من  الخامسة  الـــدورة  وتــقــام 
برئاسة  “أوالدنا”  مؤسسة  ملتقى 
سهري عبد القادر، ويرأس املخرج 
قصور  هيئة  رئيس  عطوة  هشام 
االستعراض  تحكيم  لجنة  الثقافة 
كل  بعضوية  والغناء،  واملوسيقى 
من الكاتب رشيف جاد، والفنان 
راندا  والدكتورة  الزنايت،  حسني 

مديح،  جيهان  والدكتورة  رزق، 
والفنان  ثاكار،  الهندية  والفنانة 

النيجريي بيرتاولوفسيه.
يذكر أن هذه الدورة من امللتقى، 
تحت  تقام  استثنائية،  دورة  هي 
شعار “سوا نرجع فرحتنا”، حيث 
القدرات  ذوى  من  اوالدنا  يلتقي 
الخاصة مع فرق مهرجان الفنون 
والفلكلور األفرو صيني، ويقومون 
األفريقية  الفنية  الفرق  مبشاركة 
والصينية واالوروبية، وفرقة دولة 
التي  العروض  يف  روسيا  الرشف 

يقدمونها.
دولة   31 املهرجان  يف  ويشارك 
من  كبري  عــدد  ــة  ــاي رع تحت 
الوزارات والجهات الرسمية، منها 
السياحة،  ووزارة  الثقافة،  وزارة 
وزارة  والرياضة،  الشباب  وزارة 
التضامن االجتامعي، وزارة الهجرة 
وشئون املرصيني بالخارج، ووزارة 
االقتصادية،  والتنمية  التخطيط 
واملجلس القومي للمرأة، والهيئة 
املرصية العامة لتنشيط لسياحة، 
الثقافة،  لقصور  العامة  والهيئة 
واملركز  الصيني،  الثقايف  واملركز 

الثقايف الرويس.

رئيس ملتقى أوالدنا: ذوو القدرات مالئكة اهلل.. ووزراء ومحافظون يفتتحون الدورة الـ5

شديد.
وفيها غزا معاوية بن هشام 
أهل  جيش  وعىل  الصائفة 
مهران،  بن  ميمون  الشام 
قربص،  إىل  البحر  فقطعوا 
وغزا مسلمة ىف الرب ىف جيش 

آخر.
عبد  بن  أســد  ظفر  وفيها 
من  بجامعة  القرسى  الله 
بخراسان،  العباس  بنى  دعاة 

فصلبهم وأشهرهم.
وفيها غزا أسد القرسى جبال 
منروذ، ملك القرقيسيان، مام 
يىل جبال الطالقان، فصالحه 

منروذ وأسلم عىل يديه.
وفيها غزا أسد الغور – وهى 
جبال هراة – فعمد أهلها إىل 

حواصلهم وأموالهم وأثقالهم 
كهف  ىف  كله  ذلك  فجعلوا 
عليه،  ألحد  سبيل  ال  منيع، 
وهو مستعل جدا، فأمر أسد 
توابيت  ىف  فحملوا  بالرجال 
ودالهم إليه، وأمر بوضع ما 
هنالك ىف التوابيت ورفعوهم 
رأى  وهذا  وغنموا،  فسلموا 

سديد.
وفيها أمر أسد بجمع ما حول 
عليها  واستناب  إليها،  بلخ 
برمك،  بن  خالد  والد  برمك 
جديدا  جيدا  بناًء  وبناها 
وجعلها  وحصنها  محكام، 

معقدا للمسلمني.
إبراهيم  بالناس  حج  وفيها 

بن هشام أمري الحرمني.

وقعت ىف سنة 107 هجرية 
وذلك  األحداث،  من  العديد 
ىف زمن هشام بن عبد امللك، 
الطاعون  وباء  انتشار  منها 
يقوله  الذى  فام  الشام،  ىف 

الرتاث اإلسالمى؟
والنهاية  البداية  كتاب  يقول 
تحت  كثري  بن  الحافظ  لـ 
عنوان “ثم دخلت سنة سبع 

ومائة”
فيها خرج باليمني رجل يقال 
إىل  فدعا  الرعينى،  عباد  له: 
واتبعه  الــخــوارج،  مذهب 
فقاتلهم  الناس،  من  فرقة 
يوسف بن عمر، فقتله وقتل 

أصحابه، وكانوا ثالمثائة.
طاعون  بالشام  وقع  وفيها 

انتشار طاعون بالشام وظهور عباد الرعينى 
سنة 107 هجرية.. ما يقوله الرتاث اإلسالمى

اإليرانية،  السياسات  لتحليل 
السياسة  عن  ويتحدث 
السادات  للرئيس  الخارجية 
 ،1981  -1970 إيران  تجاه 
عبد  محمد  أحمد  والدكتور 
الحديث  التاريخ  مدرس  املعز، 
ويتناول  املنيا،  بآداب  واملعارص 
ىف  األفريقى  البعد  موضوع 
ىف  املرصية  الخارجية  السياسة 
محمد  أ.د.  و  السادات”،  عهد 
الحديث  التاريخ  أستاذ  عزيز، 
سوهاج،  بآداب  واملعارص 
من  ليبيا  موقف  عن  ويتحدث 

إدارة الرصاع العرىب اإلرسائييل.
فيرتأسها  الثانية  الجلسة  أما 
الرشبينى،  أحمد  الدكتور 
الدكتور  فيها كل من  ويتحدث 

أستاذ  الجواد،  عبد  رشيف 
واملعارص  الحديث  التاريخ 
ويتناول  املنيا،  بآداب  املساعد 
موضوع السادات وأداة الرصاع 
والدكتور  اإلرسائييل،  العرىب 
بدار  أول  باحث   ، راىض جودة 
ويتحدث عن  القومية،  الوثائق 
إقليم  تنمية  ىف  السادات  دور 
الدكتورة  و  السويس،  قناة 
مبركز  باحث  حسن،  سحر 
وتتحدث  املعارص،  مرص  تاريخ 
الدراما  ىف  السادات  صورة  عن 
ناجى  أ.ح  واللواء  املرصية، 
بأكادميية  املستشار  شهود، 
نارص العسكرية العليا، ويتناول 
واإلدارة  السادات  موضوع: 

الذكية للقوى الشاملة.

مؤسسة  دور  نثمن  مسجلة، 
ىف  أوالدنا  ومتكني  لتأهيل  أوالدنا 
أن  كام  الحياة،  مجاالت  مختلف 
القيادة السياسية تعطى اهتاممها 
اإلمكانيات  كافة  توفري  أجل  من 
تعظيم  أجل  من  األطفال  أمــام 
أجهزة  كافة  خالل  من  قدرتهم، 
ومؤسسات  املختلفة  الــدولــة 

املجتمع املدىن.
الدكتورة  الفنانة  توجهت  فيام 
إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، 

القادر،  عبد  سهري  إىل  بالشكر 
جهودها  عىل  امللتقى  رئيسة 
لالهتامم باألطفال ذوى القدرات 
الخاصة، مشرية أنها تقوم مبجهود 

كبري لخدمة هؤالء األطفال.
وكرم امللتقى عدد من الشخصيات 
العامة من مرص والدول املشاركة، 
لدورهم ىف حفظ الرتاث الشعبى 
أحمد  الدكتور  وهم  اإلنساىن، 
الشعبى  األدب  أستاذ  ــرىس،  م
جنوب  من  القاهرة،  بجامعة 

Zain Bulbulia”ومن   ” افريقيا 
من  غوش”و  أبو  “حنني  فلسطني 
السعودية “عبد الله بالنعمه”ومن 
نرص السيد “منري غبور”و د.أحمد 
السيدة  إسم  تونس  من  مرئية 

“ايفيلنب بوري”.
أعضاء  تقديم  الحفل  خالل  وتم 
لجنة التحكيم والتي تتكون لجنة 
االستعراض  يف  ــا  أوالدن إبداعات 
واملوسيقي والغناء برئاسة املخرج 
إبداعات  لجنة  و  عطوة،  هشام 
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سلسلة  عــن  ــرًا  ــؤخ م ــل  أب كشفت 
هاتف  يعد  حيث  13الجديدة،  أيفون 
ــًدا  واح أبــل  من   Pro  13  iPhone
إطالقها،  تم  التى  الهواتف  أبرز  من 
التحسينات  من  مجموعة  تضمن  إذ 
مقارنة  يىل  فيام  نعقد  لذا  والرتقيات، 
 Pro  11  iPhone هاتف  وبني  بينه 

Max كام يىل:
Pro 13 iPhone هاتف-
الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

أكر  السيرباىن  األمــن  خــرباء  كشف 
عىل  رًسا  تتجسس  تطبيًقا   20 من 
األشخاص عرب هواتفهم، وفقا لتقرير 

thesun التقنى.
رشعية  تطبيقات  شكل  ىف  وتتنكر 
ألنشطة مثل اليوجا، وتقوم التنزيالت 
والصوت  الفيديو  بتسجيل  املراوغة 
ــصــال والــصــور  ورسقـــة جــهــات االت

والرسائل واملزيد.
 ،PhoneSpy بـ وهذا ألنهم محملني 
األشخاص  عىل  يتطفل  برنامج  وهو 
من  باحثني  لتقرير  وفًقا  املخادعني، 

. Zimperium
املايض،  األسبوع  نرُشت  مدونة  ويف 
كشفت رشكة األمن األمريكية أن أكر 
 Android من 1000 من مستخدمي
املكتشفة  الضارة  بالربامج  أصيبوا 

حديثًا.
ويف املجموع، تم اكتشاف 23 تطبيق 

.OLED نوع الشاشة: شاشة
 1170  ×  2532 بدقة  الشاشة:  دقة 

بيكسل.
.Bionic A15 املعالج: معالج

.500GB :الذاكرة الداخلية
.(x.15 iOS ) :نظام التشغيل
.mAh 3125 البطارية: بقوة

الكامريا الخلفية: ثالثية 12 ميجابكسل.
الكامريا األمامية: 12 ميجابكسل.

12 iPhone هاتف-

الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.
.OLED نوع الشاشة: شاشة

 ×2532 ــة  ــدق ب الــشــاشــة:  دقـــة 
1170بيكسل.

.Bionic A14 املعالج: معالج
.500GB :الذاكرة الداخلية

.(x.14) iOS :نظام التشغيل

.mAh 2815 البطارية: بقوة
الكامريا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكامريا األمامية: 12 ميجابكسل.

ووفًقا لـ Zimperium ، من املمكن 
البعض  بعضهم  الضحايا  يعرف  أن 
أنهم مرتبطون من خالل  أو  شخصيًا 

العمل أو االنتامءات األخرى.
يقف  من  متأكدة  غري  األمن  ورشكة 
وراء الهجامت، لقد أخطرت وقدمت 
جميع بيانات التهديد ذات الصلة إىل 

الواليات املتحدة وكوريا الجنوبية.
ولتجنب التعارض مع PhonySpy أو 
الربامج الضارة املامثلة، كن حذًرا من 
.Play تثبيت التطبيقات خارج متجر

 Google تطبيقات  سوق  ويحتوي 
متنع  مطبقة  أمنية  فحوصات  عىل 
معظم الربامج الضارة من الوصول إىل 

صفحاتها.
متاجر  من  التطبيقات  تخضع  وال 
لنفس  بالرضورة  الخارجية  الجهات 
يجعلها  مام  التدقيق،  من  املستوى 

عملية تنزيل محفوفة باملخاطر.

مل   PhoneSpy
يف  متوفرة  تكن 
 ،  Play متجر 
تطبيقات  ومتجر 
Google الرسمي 
ملليارات الهواتف 
تستخدم  الــتــي 
التشغيل  نظام 

.Android
ذلك،  من  وبــدالً 
تم  ــه  أن يُعتقد 
متريرها من جهاز 
إىل آخر من خالل 
الروابط املخادعة 
املرسلة ىف رسائل 

الربيد اإللكرتوىن أو الرسائل النصية.
يف  موجودة  املصابة  األجهزة  وجميع 
أن  من  الرغم  عىل  الجنوبية،  كوريا 
الباحثني مل يستبعدوا حدوث إصابات 

إيه الفرق؟.. اعرف االختالفات بني 
12 iPhoneو Pro 13 iPhone
إيه الفرق؟.. اعرف االختالفات بني 
12 iPhoneو Pro 13 iPhone

تقرير: أكثر من 20 تطبيقا يتجسس سرا على األشخاص من خالل الكامريا.. احذفها اآلن

تقرير: النقص العاملى فى الرقائق 
مستمر خالل عام 2022

يف دول أخرى.
 Zimperium يف  الباحث  وكتب 
تصميم  “تم  أنه   Aazim Yaswant
هذه  الخبيثة   Android تطبيقات 
لتعمل بصمت ىف الخلفية، وتتجسس 

باستمرار عىل ضحاياها دون إثارة أى 
شكوك .

الخبيثة  الفاعلة  الجهات  أن  ونعتقد 
قد   PhoneSpy عــن  املــســؤولــة 
جمعت كميات كبرية من املعلومات 

عن  الرشكة  ومعلومات  الشخصية 
االتصاالت  ذلك  يف  مبا   ، ضحاياهم 

والصور الخاصة.”
 PhoneSpy تطبيقات  ارتــداء  وتم 
كتطبيقات  الفريق  حددها  التي 
الصور  ومشاهدة  اليوجا  لتعلم 
ومشاهدة التلفزيون وأنشطة أخرى.

ومبجرد الوصول إىل الجهاز، تكتسب 
الوصول  إمكانية  الضارة  الربامج 
 GPS وموقع  املستخدم  كامريا  إىل 
اتصال  وجهات  النصية  والرسائل 

الهاتف واملزيد.
كلامت  يقرص  أن  أيــًضــا  وميكنه 
املرور لحساباتك عىل Facebook و 

.Google و Instagram
ويُعتقد أن الربامج الضارة قد تنترش 
عن طريق استخدام األجهزة املصابة 
جهات  إىل  ــارة  ض روابــط  إلرســال 

االتصال املحفوظة عليها.

العاملي  النقص  أن   Nvidia تعتقد 
تحسن  أي  يشهد  لن  الرقائق  يف 
توقع  مع  القريب،  املستقبل  يف 
طوال  التوريد  مشكالت  استمرار 
 digital لتقرير  وفقا   ،2022 عام 

trend التقنى.
 ،GPU لعمالق  التنفيذى  الرئيس 
وجنسن هوانغ، يشارك ارائه بشأن 
املخزون  ملستويات  التوقعات 
املالية،  ياهو  مع  املقبل  العام  يف 
املقبل  العام  أنه خالل  أعتقد  وقال 
بكثري،  العرض  الطلب  سيتجاوز 
وليس لدينا أى رصاصات سحرية ىف 

اإلبحار يف سلسلة التوريد.
ومع ذلك، نظرًا للطلب الهائل، فقد 
ملصنعي  النهائية  األربــاح  شهدت 
الرقائق ارتفاعات قياسية، وسجلت 
أفضل  املثال،  سبيل  عىل   AMD
ربع مايل لها عىل اإلطالق يف الربع 

الثالث من عام 2021.
أن  يــبــدو  فــصــاعــًدا،  اآلن  ــن  وم
أدائها  أن  من  أيًضا  واثقة   Nvidia
دعم  و”لدينا  سلياًم،  سيظل  املايل 

ألننا  محظوظون  نحن  موردينا،  من 
وأن  متعددة  مصادر  مع  نتعامل 
متنوعة  بنا  الخاصة  التوريد  سلسلة 
ورشكتنا كبرية جًدا لذا لدينا دعم من 

نظام بيئي كبري من حولنا “.
يف حني أن Huang ال يتصور نهاية 
النقص يف الرقائق العام املقبل، فإن 
الرئيس التنفيذي لرشكة AMD ليزا 
تفاؤالً  أكر  نظر  وجهة  لديها  سو 
خالل  الوضع  يتحسن  أن  وتتوقع 
ومع   ،2022 عام  من  الثاين  النصف 
العرض  توازن  أن  إنتل  تعتقد  ذلك 
والطلب لن يتحقق حتى عام 2023 

عىل أقرب تقدير .
وقد تفاقم النقص يف الرقائق بسبب 
مشاكل سلسلة التوريد األخرية التي 
التحسن،  عىل  عالمات  أي  تظهر  مل 
تأثرت  الصناعات  من  العديد  وتم 
مخزون  وجود  عدم  بسبب  بشدة 
وحدات  األخص  وعىل  للمنتجات، 
ــعــاب  واألل ــرســومــات  ال معالجة 
واستغل  الفئتني،  لكلتا  واملفاتيح 
املضاربون الوضع الحاىل والذى أدى 

األسعار  كبرية ىف  زيادات  إىل  حتامً 
ىف جميع املجاالت.

نــظــرًا  ــة،  ــل ب ــطــني  ال زاد  ومـــام 
شهدتها  التي  القياسية  لالرتفاعات 
أصبحت  مؤخرًا،  املشفرة  العملة 
سلعة  الرسومات  معالجة  وحدات 
مام   ، املناجم  لعامل  للغاية  قيّمة 
يزيد من صعوبة حصول املستهلك 

العادى عىل بطاقة رسومات.
نقص  بسبب  آخــر  مــكــان  وىف 
تحكم  وحدة  تأخري  تم  املكونات 
 Steam Deck املحمولة  األلعاب 
أشهر  لعدة   Valve من  املرتقبة 
سوىن، وىف الوقت نفسه كان يقال 
أهداف  انتاجها  لخفض  اضطرت 
القيود  بسبب   5 ستيشن  بــالي 
التصنيع. ولقد دخلنا أكر من عام 
يف نقص وحدة معالجة الرسومات 
(GPU)، وبالنظر إىل اإلجامع العام 
حول موعد استمراره حتى، سيتعني 
عىل الالعبني االنتظار ملدة عام آخر 
إىل  اإلمــداد  مشكالت  عودة  قبل 

طبيعتها.
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زوج: “تعرضت للضرب على يد زوجتى لرفضى 
توقيع شيكات لها بمليون و300 ألف”

السجن املشدد 15 سنة لصياد اختطف طفال 
واعتدى عليه فى بورسعيد

بورسعيد،  جنايات  محكمة  قضت 
برئاسة املستشار جاد محمد حلمي، 
كل  وعضوية  املحكمة،  رئيس 
العزيز  عبد  السيد  املستشار  من: 
محمود، واملستشار عامد ابو الحسن 

ــل  ــه بالتحاي ــخص زوجت ــم ش اته
ــداق  ــدم الص ــىل مق ــتيالء ع لالس
ــة األرسة  ــام محكم ــي، أم الحقيق
رد  الجديــدة ومحاولتهــا  مبــرص 
ــجلني ىف  ــه املس ــغ 1000 جني مبل
الــزواج، ووضــع يديهــا  وثيقــة 
جنيــه  ألــف   450 مبلــغ  عــىل 
منحهــا لهــا كمهــر وفقــا للشــهود 
الــزواج،  عقــد  عــىل  املوقعــني 
وذلــك بعقــد صــوري، وطالبهــا 
دعــوي  إقامتهــا  بعــد  بردهــم 
خلــع، وقــدم مــا يفيــد كــذب 
ــة غــري الحقيقيــة  شــهودها واألدل
املقدمــة منهــا، ليؤكــد: “تعرضــت 
ــم  ــنوات زواج قضيته ــالل 7 س خ
مــع زوجتــي للعنــف، داومــت 
عــىل ابتــزازي ورسقتــي وتدمريهــا 
جنونهــا،  بســبب  ملســتقبيل 
ــي  ــا حرمتن ــت له ــا تصدي وعندم
مــن أطفــاىل وطالبــت بالخلــع، 
ذهــايب  بالقتــل  وهددتنــي 

لرؤيتهــم”.
وأضــاف الــزوج أثنــاء جلســات 

ــدة  ــىل ع ــت ع ــة: “تحصل القضي
أحــكام بالحبــس ضدهــا، بعــد 
أن انهالــت عــىل بالــرضب املــربح، 
بســبب رفــي توقيــع شــكات لها 
ــد  ــف، بع ــون و300 أل ــغ ملي مببل
إقامتهــا دعــوي طــالق للخلــع، 
وتحايلهــا لــرد مقــدم الصــداق 
ــغ  ــىل مبل ــتيالء ع ــوري واالس الص
450 ألــف جنيــه، والتســبب يل 
ــر  ــاً للتقاري ــات حــادة، وفق بإصاب
الطبيــة والبالغــات التــي تقدمــت 

ــا”. به
ــا  ــع معارفن ــزوج: “جمي ــع ال وتاب
بتوجيــه  زوجتــي  قيــام  أكــدوا 
اإلســاءة املتكــررة يل، والتســبب 
يل بإصابــات اســتلزمت خضوعــي 
ــا،  ــن 21 يوم ــر م ــالج دام أك لع
بخــالف األمــوال التــى اعتــد عــىل 
إرســالها لهــا أثنــاء غيــايب بالعمــل 
أن  إىل  مشــريا  مــرص”،  خــارج 
زوجتــه طالبــت بتطبيقــه خلعــا، 
مدعيــه  الصــوري،  املهــر  ورد 
بعدمــا  كذبــا،  خلقــه  ســوء 

مصرع سيدة وإصابة ابنها فى مشاجرة 
باألسلحة بني عائلتني بأسوان

ابنها  وأصيب  مرصعها  سيدة  لقيت 
بني  النارية  باألسلحة  مشاجرة  ىف 
محافظة  شامل  إدفو  مبركز  عائلتني 
وتم  الثالثاء،  اليوم  مساء  أسوان، 
اإلجراءات  التخاذ  الرشطة  استدعاء 

القانونية الالزمة حيال الواقعة.
مدير  سليم،  هشام  اللواء  وتلقى 
أمن أسوان، إخطاًرا من مأمور مركز 

مشاجرة  بوقوع  يفيد  إدفو،  رشطة 
الرمادى  مبنطقة  عائلتني  بني 
النارية  األسلحة  فيها  استخدمت 
وإصابة  سيدة  مقتل  إىل  أدى  مام 
نارى، وتم نقل املصاب  ابنها بطلق 
للمستشفى لتلقى العالج والجثامن 

للمرشحة تحت ترصف النيابة.
أن  األولية،  التحريات  من  وتبني 

وقعت  التى  املسلحة  املشاجرة 
مرصع  إىل  أدت  اليوم،  أحداثها 
ابنها،  وإصابة  “و.ع”  تدعى  سيدة 
وقعت  ملشاجرة  امتداد  وتعد 
مبنطقة  عائلتني  بني  باألسلحة  أمس 
أسوان،  شامل  إدفو  مبركز  الرمادى 
وبدأت بسبب مشاجرة بني األطفال 

عقب لهوهم مع بعضهم البعض.

الصلــح”،  مســاعي  رفضــت 
وطالــب الــزوج بحرمانهــا مــن 
كافــة حقوقهــا املاليــة والرشعيــة 

بدعــوي نشــوز.
األحــوال  لقانــون  ووفقــاً 
باملهــر  يقصــد  الشــخصية، 
الــزوج  دفعــه  مــا  الحقيقــي 
كمهــر،  أو  كصــداق  لزوجتــه 
ســواء نقــداً أو عينــاً ، أو دفــع 
ــدم  ــة مق ــىل هيئ ــل أو ع بالكام
ومؤخــر، واألصــل أن يثبــت هــذا 
ــة  ــه بوثيق ــام هــو بحالت ــر ك امله
الــزواج بحيــث تلتــزم الزوجــة 
بالتطليــق  طالبــت  إذا  بــرده 
خلعــاً ، واملشــكلة هــي أن يدفــع 
ويثبــت  محــدداً  مهــراً  الــزوج 
بوثيقــة الــزواج خــالف ذلــك، 
ــرب  ــه أو أك ــل من ــت أق ــواء أثب س
ــه بدعــاوي  ــه، واملتعــارف علي من
صوريــة مقــدم الصــداق أن يتــم 
إثبــات بوثيقــة الــزواج مهــراً أقــل 

التوثيــق. ملصاريــف  تفاديــاً 

عبد  محمد  واملستشار  عبدالاله، 
الرؤوف قبطان، الرؤساء باملحكمة، 
وسكرتارية: اسامعيل عوكل وطارق 
بالسجن  صياد  مبعاقبة  عكاشة، 
باختطاف  عاًما التهامه  املشدد 15 

طفل واالعتداء عليه.
للمتهم  العامة  النيابة  ووجهت 
صياد،  ويعمل  عاًما،   19 “ع.م.م.ا” 
تهمة اختطاف املجنى عليه الطفل 
عام  مايو  من  األول  ىف  “ا.م.م.ا” 

2020 واالعتداء عليه.
عند  الواقعة  بارتكابه  املتهم  وأقر 
 2260 رقم  القضية  ىف  استجوابه 
الضواحي،  جنايات   2020 لسنة 
 2020 لسنة   412 برقم  واملقيدة 
أدلة  وتضمنت  تحقيق،  حرص 
الثبوت أيًضا تحريات مباحث قسم 
مصلحة  وتقرير  الضواحي،  رشطة 
مستشفى  وتقرير  الرشعي،  الطب 

بورسعيد العام “السالم بورسعيد”.
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من  األول  اليوم  منافسات  اختتمت 
والتي  للدراجات،  العربية  البطولة 
تستضيفها مرص يف الفرتة من 14 وحتى 
دولة،   17 مبشاركة  الجاري  نوفمرب   27
برعاية وزارة الشباب والرياضة وتحت 

إرشاف االتحاد العريب للدراجات برئاسة 
الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

من  االول  اليوم  فعاليات  وشهدت 
يف  تقام  التي  الطريق  بطولة  منافسات 
منطقة البادية مبدينة 6 أكتوبر، مبشاركة 

8 دول هي مرص واإلمارات والسعودية 
واملغرب  والجزائر  وقطر  واألردن 
بطولة  منافسات  وتستمر   ، والبحرين 

الطريق حتي يوم 19 نوفمرب الجاري.
لبطولة  االول  اليوم  سباقات  وأسفرت 

الطريق عن النتائج التالية:
الساعة شباب جاء  فرق ضد  يف سباق 
منتخب اإلمارات يف املركز األول ليحقق 
منتخب  وحصد  الذهبية،  امليدالية 
الفضية،  الثاين وامليدالية  املركز  الجزائر 
الثالث  املركز  مرص  منتخب  واحتل 
وجاء  الربونزية،  امليدالية  ليحصد 

املنتخب السعودي يف املركز الرابع.
ويف سباق فرق ضد الساعة إناث حقق 
الذهبية،  امليدالية  الكويت  منتخب 
امليدالية  اإلمارات  منتخب  وحصد 
بامليدالية  الفضية، وتوج منتخب مرص 
املغرب  منتخبا  وجاء  الربونزية، 
والسعودية يف املركزين الرابع والخامس 

عىل الرتتيب.
لفئة  الساعة  ضد  فرق  سباق  ويف 
الشابات جاء منتخب الجزائر يف املركز 
األول ويتوج بالذهبية، واحتل منتخب 

اإلمارات املركز الثاين ليحصد الفضية.

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

صالح يحقق رقما ألول مرة منذ عامني
مع منتخب مصر

امري  العاملي  واملدرب  البطل  استطاع 
االحرتاف  كارت  عيل  الحصول  معبد 
بعد  وذالك  لالساتذه  الفيزيك  فئة  يف 
العامل  بطوالت  من  أكرب  يف  شارك  أن 
العامليه  املراكز  من  بكتري  والتتويج 

كريوش: حققنا العديد من االنتصارات..
هيا نستعد للمباراة املقبلة

اإلمارات والكويت والجزائر يفوزن بالذهب ومصر تحصد 
برونزيتني يف اليوم األول للبطولة العربية للدراجات

امري معبد اول العب فيزيك مصري يحصل علي كارت االحرتاف لالساتذه

الفني  املدير  كريوش  كارلوس  يرى 
حققوا  الفراعنة  أن  مرص،  ملنتخب 
بالفوز عىل  االنتصارات  من  العديد 
الجابون 2-1 اليوم الثالثاء، يف ختام 
كأس  تصفيات  من  الثانية  املرحلة 
تويرت:  عرب  كــريوش  وكتب  العامل. 
االنتصارات  من  العديد  “حققنا 

للمرحلة  تأهله  وحسم منتخب مرص 
العامل،  كــأس  تصفيات  من  ــرية  األخ

والتي ستقام يف مارس املقبل.
ولكن قبل ذلك، يخوض منتخب مرص 

املهندس  له  الرسمي  الراعي  مام جعل 
رسميا  يتقدم  حجازي  العظيم  عبد 
رئيس  بصفته  فهيم  عادل  للدكتور 
االتحاد  رئيس  ونائب  املرصي  االتحاد 
الدوىل لكامل االجسام بطلب الحصول 

اليوم. فزنا، وتصدرنا املجموعة بـ 14 
نقطة ودون هزمية”. وأضاف “شارك 
العبون جدد وحصلوا عىل الخربات 
للمستقبل.  متاحني  الالعبني  وكل 
أشكركم  لألمام،  أخرى  خطوة  هذه 
يا شباب ومربوك ملرص، هيا نستعد 

للمباراة املقبلة”.

غامر كأس العرب يف قطر نهاية الشهر 
الجاري.

وبعد ذلك، يخوض الفراعنة كأس أمم 
إفريقيا يف يناير املقبل يف الكامريون.

الفيزيك،  فئة  يف  احرتاف  كارت  عيل 
ونقله  الطلب  بحث  تم  وبالفعل 
لالتحاد الدويل، وتم قبول الطلب وتم 
تسليم الكارت رسميا للبطل يف بطولة 
العامل اسبانيا التي اقيمت يف الفرته من 

وصل منتخب مرص للمرحلة النهائية من تصفيات 
إفريقيا املؤهلة لكأس العامل 2022، بعد التعادل 
فريق.  لكل  بهدفني  أنجوال  مع  ملعبه  خارج 
لهديف  صالح  محمد  صناعة  املباراة  وشهدت 
منتخب مرص، والذي سجلهم كل من محمد النني 
وأكرم توفيق. ومتكن صالح من صناعة هدفني يف 
املرة  لتكون تلك هي  أنجوال،  أمام  مباراة واحدة 
ومتكن  مرص.  منتخب  مع  مسريته  خالل  الرابعة 
مع  واحدة  مباراة  يف  هدفني  صنع  من  صالح 
منتخب مرص ألول مرة أمام تنزانيا تصفيات كأس 
مرص  بفوز  انتهت  والتي   2015 يف  إفريقيا  أمم 
بثالثة أهداف دون مقابل. بينام كانت املرة الثانية 

أمام النيجر يف تصفيات كأس أمم إفريقيا أيضا 
ولكن يف 2018 والتي انتهت بفوز مرص 

بستة أهداف دون مقابل. وكانت 
فيها  التي متكن  األخرية  املرة 
صالح من صناعة هدفني يف 
منتخب  مع  واحدة  مباراة 
مرص يف 16 يونيو 2019 يف 
غينيا  أمام  الودية  املباراة 
والتي انتهت بفوز مرص 
مقابل  أهداف  بثالثة 
صالح  واحد.  هدفا 
رقم  للمباراة  وصل 
منتخب  بقميص   72
ومتكن  األول،  مرص 
خاللهم من تسجيل 
43 هدف، وصناعة 

24 هدفا آخرين.

3 ايل 9 نوفمرب 2021 من قبل الدكتور 
رفائيل سانتونجا رئيس االتحاد الدويل 
االتحاد  رئيس  فهيم  عادل  والدكتور 
ونائب  واالفريقي  والعريب  املرصي 
حققه  ملا  وهذا  الدوىل  االتحاد  رئيس 
بطوالت  من  تاريخه  مر  عيل  البطل 
مستوي  من  اليه  وصل  ومام  عامليه 
االحرتاف  مستوي  ايل  يرتقي  فني 
ليصبح رسميا اول العب فيزيك مرصي 
كارت  عيل  يحصل  االساتذه  فريق  يف 
االحرتاف الجدير بالذكر ان امري معبد 
صاحب ال57 عام هو بطل من الطراز 
البطوالت  العديد من  الرفيع شارك يف 
وحصد  الصغر  منذ  والعامليه  املحليه 
بطوله  ابرزها  االلقاب  من  العديد 
افريقا والعرب والبحر املتوسط والعامل 
املدير  ايضا  وهو  االعوام  من  لعدد 
االتحاد  يف  االساتذه  ملنتخب  الفني 
املرصي لكامل االجسام ومؤسس فريق 
االساتذه مع البطل العاملي سيد النرس 
والبطل اسامه مدبويل الذين يشغلون 
املنتخب وحققوا  منصب مدربني عام 
مع الفريق العديد من االلقاب العامليه
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كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر

إطالق سباق نصف ماراثون األهرامات 11 ديسمربإطالق سباق نصف ماراثون األهرامات 11 ديسمرب
عن   The TriFactory رشكة  أعلنت 
اطالق سباق نصف ماراثون األهرامات 
الذي ينظمه بنك HSBC للسنة الثالثة 
األهرامات  سفح  عىل  التوايل  عىل 
ماراثون  نصف  سباق  ينطلق  بالجيزة. 
األهرامات يوم 11 ديسمرب القادم عىل 
سفح األهرامات بالجيزة ومبشاركة آالف 
مرص،  وخارج  داخل  من  املتسابقني 
ويتيح الفرصة للمشاركني يف اختيار أي 
من الثالث مسافات: 21 كم أو 10 كم 

أو 5 كم.
والرئيس  املؤسس  حقي،  أمين  قال 
 The TriFactory لرشكة  التنفيذي 
 The Pyramids Half “ميتلك 
أحد  يكون  أن  القابلية   Marathon
حيث  العامل،  يف  الركض  سباقات  أهم 
من  النجاح  عوامل  جميع  فيه  تجتمع 
بيئة مميزة ودعم حكومي وتنظيم من 

الدرجة األوىل.”
األهرامات  ماراثون  نصف  يتمتع 
السياحة  لتعزيز  كبرية  بإمكانيات 
للعامل  التاريخي  مرص  جامل  وإبراز 
آخر  قلب  يف  كبري  ريايض  كحدث 
وقد  املتبقية.  القديم  العامل  عجائب 
من  أكر  املايض  العام  سباق  استقبل 
80 جنسية،  من  أكر  من  عداء   4200
وتتطلع The TriFactory إىل الرتحيب 
باملزيد من املتسابقني يف نسخة 2021 

من السباق
قالت ملياء الباهي، رئيس القطاع املايل 
لبنك HSBC مرص: “يسعدنا ان نقوم 
برعاية سباق نصف ماراثون األهرامات 
والذي يعترب سباقاً متميزاً منذ نشأته. 
ومازلنا  كنا  أننا   HSBC يف  ونفخر 
ملرص  االقتصادي  النمو  مسرية  ندعم 
ميتد  والذي  هنا  وجودنا  تاريخ  طيلة 

خوان براون: أملك خربات كبرية رغم صغر سني 
وأعرف نوعية كرة اإلسماعيلي.. ستلحظون التغيري

مدرب الكونغو: ال أتمنى مواجهة مصر يف املرحلة 
األخرية من تصفيات املونديال ــدرب نادي  ــوان بــراون م يــرى خ

ميلك  بأنه  الجديد،  اإلسامعييل 
العديد من الخربات رغم صغر سنه.

ــراون يف ترصيحات  ب وقــال خــوان 
خالل املؤمتر الصحفي لتقدميه: “أنا 
صغري يف السن لكنني أملك خربات 
النادي  عودة  هي  ومهمتي  كبرية، 

ملكانته الطبيعية”.
وأنه  النادي  تاريخ  “أعرف  وأضاف 
يقدم كرة جميلة، لذلك تم تسميته 

بـ برازيل مرص”.
املرحلة  أن  “أعتقد  أتبع  ــراون  ب
يف  ثقة  لدينا  لكننا  صعبة،  الحالية 

جميع العنارص الفنية املوجودة”.

متنى محمود فايز مساعد هيكتور 
ملنتخب  الفني  املــديــر  كوبر 
الكونغو الدميقراطية عدم مواجة 

مرص يف تصفيات كأس العامل.
“ال  املحور:  قناة  عرب  فايز  وقال 
يف  مرص  منتخب  مواجهة  أمتنى 
املرحلة األخرية من تصفيات كأس 

العامل”.
وبنني  الكونغو  مباراة  أزمة  وعن 
الرابع  الحكم  أن  “أعتقد  قال: 
فــرتات  يف  ــر  األم عليه  اختلط 

املدرب األرجنتيني أكمل “اليوم هو 
وأثق  الالعبني،  مع  لنا  مواجهة  أول 

أنهم سيكونوا عىل قدر املسئولية”.
للاميض  أنظر  “ال  استمر  بـــراون 
يف  يساعدين  مــن  عــىل  وسأعتمد 
أرض امللعب، وسنعمل عىل تحسني 

الشكل يف املباريات املقبلة”.
األوليمبي  األرجنتني  منتخب  مدرب 
من  العديد  “شــاهــدنــا  اســرتســل 
الفيديوهات لفريقنا ولنادي الزمالك 
وسنقيم  املقبلة،  املباراة  يف  منافسنا 
ونتابع  املقبلة  الفرتة  كامال  الفريق 
ضمه  سيتم  منهم  والجيد  الناشئني، 
للفريق األول و يتم االعتامد عليه”.

الكونغو  التغيريات خالل مباراة 
الدميقراطية وبنني وذلك بسبب 
إجراء عدة تغيريات وإصابة أكر 

من العب”.
سأل  الكونغو  “إداري  وواصــل 
إجــراء  نستطيع  هــل  الحكم 

التغيري الرابع وقال له نعم”.
األخر  هذا  أن  “أعتقد  وأكمل 
خطأ إداري ولن يؤثر عىل نتيجة 

املباراة”.
“الكونغو  ترصيحاته  وأتـــم 

ألكر من أربعة عقود. لذا فإن رعايتنا 
هذا  ضمن  تأيت  الريايض  الحدث  لهذا 
السياق وتنسجم مع هدفنا املتمثل يف 
مواصلة توفري عامل من الفرص لعمالئنا 
نتواجد  التي  واملجتمعات  ولزمالئنا 

بينها ونخدمها”.
 The Pyramids Half ويتميز 
بالكامل  ممهدة  بطرق   Marathon
للمشاركني  بالكامل  تخصيصها  وسيتم 
رئيسية  ميزة  وهي  السباق،  أثناء 
املعايري  مع  تتامىش  والتي  للعدائني 
الدولية. ويتم استخدام نظام التوقيت 
وهي  الثالثة،  للسباقات   MyLaps
يف  املستخدمة  التكنولوجيا  نفس 
توقيت  لحساب  األوملبية  األلعاب 
 Pyramids الركض، مام يعزز من وضع
Half Marathon باعتباره سباقًا دوليًا 

للجري.

يُقام السباق تحت رعاية وزارة الشباب 
واآلثار،  السياحة  ووزارة  والرياضة 
أللعاب  املرصي  االتحاد  عليه  ويرشف 
للسباق  الرسمي  املعرض  ويُقام  القوى. 
مدار  عىل  زايد  بالشيخ  بالزا  أركان  يف 

يتسلم  حيث  السباق،  قبل  يومان 
السباق  حقائب  املتسابقني  جميع 
أيًضا  املعرض  سيشمل  بهم.  الخاصة 
وخطب  السباق  حول  معلومات 
ومنتجات  عامة  شخصيات  قبل  من 

من  املزيد  ملعرفة  الرسمية.  السباق 
السباق  يف  وللتسجيل  املعلومات 
 21K – Pyramids Half Marathon
www. يرجى زيارة – K 5 و K 10 و

pyramidshalfmarathon.com

وأتم “نبدأ مرحلة جديدة، وسنتابع 
استجابة الالعبني لطريقتنا ونجتمع 
نواقص  لتحديد  اإلدارة  مجلس  مع 

الفريق”.
بدأ  عاما   44 البالغ  األرجنتيني 
الهالل  التدريبي مع فريق  مشواره 

السعودي للشباب يف 2016.
لحصد  للهالل  األول  الفريق  وقاد 
الدوري السعودي بعدما قاد  لقب 
الفريق يف آخر 9 مباريات يف 2018.

خلفا  السعودي  الوحدة  ودرب 
 ،2019 يف  ميدو  حسام  ألحمد 
منتخب  تدريب  مهمة  توىل  كام 
األرجنتيني للناشئني تحت 17 عاما.
لألرجنتيني  مواجهة  أول  وستكون 
من  عرش  التاسع  يف  الزمالك  ضد 
التوقف  نهاية  بعد  الجاري  نوفمرب 
األسبوع  منافسات  ضمن  الــدويل، 

الرابع للدوري املرصي املمتاز.
الدوري  ترتيب  اإلسامعييل  ويتذيل 
املرصي بال رصيد من النقاط عقب 

مرور ثالث جوالت.
معه  بــراون  األرجنتيني  ويصحب 
أخصايئ لياقة بدنية بينام سيتواجد 
أحمد العجوز كمدرب عام ومحمد 

حمص مدرب للفريق.

الدميقراطية متتلك مرشوعا لبناء 
تعاقدوا  ولذلك  قوي  منتخب 
لنا  الحقيقية  مع كوبر، والبداية 
ستكون يف بطولة األمم اإلفريقية 

املقبلة”.
الدميقراطية  الكونغو  وتأهلت 
تصفيات  من  النهائية  للمرحلة 
العامل  لكأس  املؤهلة  إفريقيا 
األحد  اليوم  بفوزها   2022 قطر 
دون  بهدفني  بنني  ضيفتها  عىل 
رد يف ملعب الشهداء بكينشاسا.


