
رئيس مجلس اإلدارة

 محمود صالح قطامشمحمود صالح قطامش

الخميس -  20  ربيع الثاني  - 1443 هـ -  الموافق  25  نوفمبر  2021م العدد اإلسبوعي رقم 1235 أسسها/حممود صالح قطامش 2014
نسخة جمانية

إخبارية إلكترونية مستقلة

ناء 2018
سي

ملة
شا

ة ال
ملي

الع

 رئيس التحرير 
عاطف عبد العزيز

 رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة يشهدان افتتاح املبنى الجديد للمعهد العاىل للسينما

 الرئيس السيسى يتابع مشروعات الهيئة الهندسية ويوجه بتطوير منطقة الرويسات

“الصحة” تسجل 901 إصابة جديدة بفريوس 
كورونا و57 حالة وفاة وخروج 239 متعافيًا

إنجازات باألرقام.. طفرة بالجامعات الحكومية 
والخاصة منذ 2014 و271 برنامجا جديدا
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الفتاح  عــبــد  الــرئــيــس  اجــتــمــع 
سيد  أمري  اللواء  مع  اليوم  السييس 
الجمهورية  رئيس  مستشار  أحمد 

االنتقال  ومسافة  زمــن  اقتصار 
السيولة  وحققت  للمواطنني 

استعراض  جرى  كام  املرورية. 
الشامل  التطوير  عملية 
الجارية مبنطقة الرويسات 
حيث  الــشــيــخ،  رشم  يف 
وجه الرئيس بالعمل عىل 
بشكل  املنطقة  تطوير 
متكامل لصالح السكان، 
مختلف  يشمل  بحيث 
الخدمات، خاصًة رفع 
الطرق  شبكة  كفاءة 
عن  فضالً  الداخلية، 
بكافة  ــا  ــده ــزوي ت

حالة   19707 و  شفاؤها،  تم  حالة 
والسكان  الصحة  وزارة  وتواصل  وفاة. 
محافظات  بجميع  استعداداتها  رفع 
أوالً  املوقف  ومتابعة  الجمهورية، 
املستجد”،  “كورونا  فريوس  بشأن  بأول 
واتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية الالزمة 
معدية،  أمــراض  أو  فريوسات  أي  ضد 
من  عدد  بتخصيص  الوزارة  قامت  كام 
استفسارات  لتلقي  التواصل  وسائل 
املواطنني بشأن فريوس كورونا املستجد 
الساخن  الخط  منها  املعدية،  واألمراض 
الواتساب  ورقــم  و”15335   ،”105“
“01553105105”، باإلضافة إىل تطبيق 
الهواتف  عىل  املتاح  مــر”  “صحة 

الذكية.

زيادة  بنسبة  كلية   102 بزيادة 
عدد  أن  األرقــام  وكشفت   ،%  26
بالكليات الحكومية  الربامج جديد 
كانت 118 ىف عام 2014 ووصلت 
بزيادة   2021 عــام  ىف   389 إىل 
إىل  نسبتها  وتصل  برنامجا   271
أن  األرقــام  وكشفت   .%  229.7
واألهلية  الخاصة  الجامعات  عدد 
بلغ 26 جامعة وىف  ىف عام 2014 
الجامعات  عدد  وصل   2014 عام 
جامعة   36 إىل  واألهلية  الخاصة 

عن  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 
كورونا  متعافًيا من فريوس  خروج 654 
تلقيهم  بعد  وذلك  املستشفيات،  من 
شفائهم  ومتام  الالزمة  الطبية  الرعاية 
العاملية،  وفًقا إلرشادات منظمة الصحة 
لريتفع إجاميل املتعافني من الفريوس إىل 
وأوضح  األربعاء.   أمس  289533 حتى 
املتحدث  الغفار  عبد  حسام  الدكتور 
الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم 
تسجيل 960 حالة جديدة ثبتت إيجابية 
ضمن  وذلك  للفريوس،  معملًيا  تحاليلها 
والفحوصات  والتقيص  الرتصد  إجراءات 
وفًقا  ــوزارة  الـ تُجريها  التي  الــالزمــة 
العاملية، الفًتا  الصحة  إلرشادات منظمة 

إىل وفاة 71 حالة جديدة.
وأكد أنه طبًقا لتوصيات منظمة الصحة 
العاملية الصادرة يف 27 مايو 2020، فإن 
زوال األعراض املرضية ملدة 10 أيام من 
من  املريض  لتعايف  مؤرًشا  يعد  اإلصابة 
فريوس كورونا. وأشار “عبد الغفار” إىل 
أن إجاميل العدد الذي تم تسجيله يف مر 
بفريوس كورونا املستجد حتى األربعاء، 
 289533 ضمنهم  من   346808 هو 

التعليم  وزارة  حققت 
العلمى  والبحث  العاىل 
بقيادة الدكتور خالد عبد 
الغفار وزير التعليم العاىل 
اإلنــجــازات  من  العديد 
املستويات  كــافــة  عــىل 
مختلف  وىف  واألصــعــدة 
من  وذلـــك  القطاعات 
يونيو 2014 وحتى نوفمرب 
2021، وذلك نتيجة حرص 

االهتامم  عىل  السيىس  الرئيس 
مبنظومة التعليم ىف الدولة املرية 
اإلنسان  بناء  اركان  أحد  باعتبارها 

املري والشخصية املرية.
 وباملقارنة نجد أن عدد الجامعات 
الحكومية ىف عام 2014 سجل 23 
جامعة بينام وصل ىف 2021 إىل 27 
جامعة حكومية بزيادة 24 جامعة، 
وبلغت نسبة الزيادة 17.4 % ، كام 
بالجامعات  الكليات  عدد  سجلت 
الحكومية عام 2014 ، 392  كلية 
 2021 عام  ىف   494 إىل  ووصلت 

افتتاح هذا الرح  يف 
نعشق  فكلنا  الفني، 

ونعتز  ــري  املـ ــفــن  ال
سنشهد  أننا  ونثق  بريادته، 

الصناعة  التقدم يف هذه  املزيد من 
فأنتم  وامكاناتكم،  خرباتكم  بفضل 

قوة مر الناعمة.
الثقافة  وزيرة  أعربت  جانبها،  من 
عن سعادتها بترشيف رئيس الوزراء 
املرشوعات  أحد  افتتاح  لفعاليات 
القومية التي تنفذها وزارة الثقافة، 
عىل  احتفظت  مر  أن  إىل  مشرية 
يف  الحضارية  بريادتها  التاريخ  مر 
وحققت  الحياة،  مجاالت  مختلف 
زالت  وما  كانت  ضخمة  انجازات 
الشعوب  أنــظــار  محط  بفضلها 

والبلدان.
تأسيس  فكرة  أن  الوزيرة  وأضافت 
يد  عىل  كانت  الفنون  أكادميية 
الدكتور  الراحل  النبيل  الفارس 
من  األوىل  لتصبح  عكاشة،  ثروت 
وتبدأ  العربية،  املنطقة  يف  نوعها 

مدبوىل،  مصطفى  الدكتور  شهد 
اليوم،  الوزراء، مساء  رئيس مجلس 
افتتاح املبنى الجديد للمعهد العايل 
وذلك  الفنون،  بأكادميية  للسينام، 
بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، 
الثقافة، واللواء أحمد راشد،  وزيرة 
غادة  والدكتورة  الجيزة،  محافظ 
الفنون،  أكادميية  رئيس  جبارة، 
الفنية  املعاهد  وأساتذة  وعمداء 
التابعة، وعدد كبري من السينامئيني 

والفنانني.
الــوزراء  رئيس  أكد  الفعالية،  ويف 

يعُد  الجديد  الفني  الرح  أن هذا 
أحد شواهد اهتامم الدولة بأدوات 
القيادة  ــم  ودع الناعمة،  القوى 
السياسية لها، لإلميان بدورها املؤثر 
مضيفاً  األوطــان،  وبناء  التنمية  يف 
نوعية  نقلة  الجديد ميثل  املبنى  أن 
املتخصصة  الكوادر  إعداد  يف مجال 
القادرة عىل استعادة أمجاد السينام 

املرية.
الفنانني  إىل  الــوزراء  رئيس  وتوجه 
لالفتتاح،  الحارضين  والسينامئيني 
قائالً: رشف يل ان اكون بينكم اليوم 

أ.ح  واللواء  العمراين،  للتخطيط 
إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية 
أرشف  واللواء  املسلحة،  للقوات 

االستشاري  املكتب  رئيس  العريب 
عبد  والعميد  الهندسية،  للهيئة 
الهيئة  الفقي مساعد رئيس  العزيز 

الهندسية لتصميامت الطرق.
ورصح السفري بسام راىض، املتحدث 
الجمهورية،  رئاسة  باسم  الرسمي 
بأن االجتامع تناول متابعة املوقف 
اإلنشايئ ملرشوعات الهيئة الهندسية 
عىل مستوى الجمهورية، مبا يف ذلك 
مؤخراً  إنشاؤها  جرى  التي  املحاور 
وغرب  رشق  مناطق  بني  للربط 
بالقاهرة  املحيط  الدائري  الطريق 
ــم اســتــعــراض  الــكــربى؛ حــيــث ت
أعىل  الجديدة  الكباري  مجموعة 
الطريق الدائري التي حققت الرتابط 
وتجمعاتها  الجديدة  القاهرة  بني 
وأحياء  ومناطق  املختلفة،  السكنية 
يف  ساعدت  والتي  القاهرة،  تابع ص  4رشق 

تابع ص  3

تابع ص  4
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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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رئيس جملس اإلدارة:ـ
حممود صالح قطامش 

رئيس التحرير:ـ 
عاطف عبد العزيز

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

ترخيص اهليئة الوطنية 
لإلعالم رقم 0004
فرباير عام 2021

اململكة العربية السعودية

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

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

الوكيل اإلعالين
مجهورية مصر العربية

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

ملجلـس  العـام  األمـني  رحـب 
العربيـة  الخليـج  لـدول  التعـاون 
مبـارك  فـالح  نايـف  الدكتـور 
الحجـرف، الثالثاء، باتفـاق أطراف 
السـودان،  يف  االنتقاليـة  املرحلـة 

السـتعاده  ميهـد  الـذي  األمـر 
لدورهـا يف  االنتقاليـة  املؤسسـات 
خدمة الشـعب السـوداين الشقيق 
إىل  وصـوالً  املرحلـة،  هـذه  يف 
املحـدد. موعدهـا  يف  االنتخابـات 

أمني التعاون الخليجى يرحب 

باالتفاق السياىس ىف السودان

بحث نائب رئيس املجلس الرئايس 
مفوض  مع  الكوين،  موىس  الليبى، 
الجوار والتوسع يف االتحاد األورويب، 
مكافحة  آليات  فاريييل،  أوليفر 
للحدود  العابرة  والجرائم  الهجرة 
واإلرهاب، جاء ذلك خالل لقاءات 
الكوين، التي يعقدها مع املسؤولني 
زيارته  ضمن  األورويب،  االتحاد  يف 

للعاصمة البلجيكية بروكسل.
أن  الليبي  الرئايس  املجلس  وأكد 
اللقاء الذي ُعِقد اليوم مبقر االتحاد 
وكيل  حرضه  بروكسل  يف  األورويب 
للشؤون  الليبية  الخارجية  وزارة 

مباحثات ليبية – أوروبية حول إخراج 
املرتزقة والقوات األجنبية من ليبيا
والوفد  عيىس،  محمد  السياسية 

رفيع املستوى املرافق للكوين.
وتناولت املحادثات الرشاكة الليبية 
التنمية  برامج  تجاه  األوروبية،   –
ومكافحة  الجنوب،  يف  املكانية 
للحدود  العابرة  والجرائم  الهجرة 
الليبية  واالسرتاتيجية  واإلرهاب، 
ملعالجة موضوع املرتزقة والقوات 
األرايض  عىل  املتواجدة  األجنبية 
األورويب  االتحاد  ودعم  الليبية، 
وضامن  االنتخابية  العملية  لسري 

قبول نتائجها.

ملـا  وفًقـا   – الحجـرف  وأكـد 
أوردتـه وكالـة األنبـاء السـعودية 
“واس” – دعـم مجلـس التعـاون 
لـكل ما مـن شـأنه تحقيـق األمن 

السـودان. يف  واالسـتقرار 

عقدت جامعة الدول العربية، اليوم 
“كبار  بشأن  افرتاضية  ندوة  الثالثاء، 
السن” ىف العامل العرىب، تحت عنوان 
إمكانات  من  االستفادة  “تعظيم 

العائد الدميجراىف الثاىن”.
وقالت األمني العام املساعد لجامعة 
أبو  هيفاء  السفرية  العربية،  الدول 
إن  الندوة،  خالل  كلمتها  ىف  غزالة، 
السن،  لكبار  العربية  االسرتاتيجية 
العرب  القادة  أطلقها  مبادرة  هى 
التونسية،  الجمهورية  ىف  قمتهم  ىف 
عطاء   – السن  “كبار  شعار  تحت 
متواصل وحقوق مضمونة”، لتشكل 
زمنية  بتوقيتات  طريق  خارطة 
يعيش  أن  إىل  تهدف   ،2029 حتى 
الهامة ىف املجتمع برفاه  الفئة  هذه 
ومحيط دامج، ويتمتعون بحقوقهم 
املجالني  ىف  جيدة  خدمات  ىف 
ىف  وبحقهم  والصحى،  االجتامعى 
املشاركة الكاملة دون أى شكل من 

أشكال اإلقصاء والتمييز.
وأشارت السفرية أبوغزالة، إىل أهمية 
فاعل  بشكل  لتساهم  الندوة،  هذه 
ىف إيجاد الحلول الناجعة للمخاوف 

السن،  كبار  أعداد  بتزايد  املتعلقة، 
والسيناريوهات  الخيارات  وتحديد 
والتدخالت  للسياسات  املختلفة، 

االسرتاتيجية.

الجامعة العربية: نسعى لتحقيق الرفاهية
واالندماج لكبار السن بعيدا عن اإلقصاء

الندوة  هذه  تنظيم  أن  وأوضحت 
الفاعلة  الرشاكة  إطار  يأىت ىف  الهامة 
للسكان،  املتحدة  األمم  مع صندوق 
ومركز البحوث االجتامعية بالجامعة 

 ،”HelpAge“ ومؤسسة  األمريكية، 
سوف  الندوة  نتائج  أن  موضحة 
الشؤون  وزراء  مجلس  إىل  ترفع 
القرارات  العرب، التخاذ  االجتامعية 

السن  كبار  حياة  يدعم  مبا  الالزمة 
رفاه،  والعيش ىف  ويضمن حقوقهم 
القمة  اسرتاتيجية  تنفيذ  وضمن 

العرىب لكبار السن.
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وحاول تفهم 

مصر تالتين
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
 طبيعة دور الدوله يف العمليه االقتصاديه 
يف  يدخل  وال  عام  بشكل  هنا  والحديث 
الدميوقراطيه  ناحيه  من  الدول  تصنيف 
عن  الحديث  ولكن  الديكتاتورية   او 
الدوله  تتخذها  التي  االقتصاديه  الهويه 
النظريه  الناحيه  من  فهناك  لنفسها  
ليربايل((  او  ))اشــرتايك  للحكومه  شكلني 
التي  االجــراءات  طبيعه  منها  اي  يحدد 
او  سياسيه  كهويه  الحكومه  بها  تقوم 
امليل االقتصادي للحكومه والذي يحدده 
وبشكل واضح ))طبيعه الدور االجتامعي 
عيل  املعتمده  فالحكومات  للدوله(( 
النظم االشرتاكيه  تلجأ ايل تدخل اكرب يف 
العمليه االقتصاديه وذلك لتوسيع الدور 
انفاق  هناك  فيكون  للدوله  االجتامعي 
والخدمات  والصحه  التعليم  عيل  اكرب 
االعانات  منح  يف  والتوسع  االجتامعيه 
والغذاء  والطاقه  لالسكان  والــقــروض 
لالجور  ادين  حد  تحديد  يف  والتدخل 
. العمل  لساعات  اقيص  حد  تحديد   ويف 
فهي  املحافظه  الليربالية  الحكومات  اما 
تبتعد متاما عن العمليه االقتصاديه بحجه 
النمو  معدالت  من  يقلل  قد  ذلك  ان 
والتضخم  البطاله  معدالت  من  ويزيد  
االنتاج  ذياده  يف  يتلخص  عندهم  والحل 
االقتصاديه  لالمراض  الحلول  وايجاد 
املزمنه مثل البطاله وتباطؤ النمو وجميع 
يد  رفع  هو  الوحيد  حلها  االمراض  تلك 
وذلك  االقتصاديه  العمليه  عن  الدوله 
والطلب  العرض  لقوي  العنان  باطالق 
اسعار  فيه  تتحدد  حر  تنافيس  سوق  يف 
مايسمي  وهو  والخدمات  السلع  جميع 
بالقيمه العادله وتصل مبستويات االجور 
ايل القيم الحقيقيه وبالتايل يتحقق السالم 
اذن  السيايس.  واالستقرار  املجتمعي 
الخالف بني النظريه الراسامليه ))الفرديه 
))االجتامعيه((  االشرتاكيه  والنظرية   ))
وهي  محدده  سياسيه  قضيه  حول  هو 
الرغم  وعيل  االجتامعيه  الدوله  وظيفه 
املجتمعات  يف  املعارصه  التطبيقات  من 
التي  االيدولوجية  كانت  ومهام  املتقدمه 
الميكن  انه  واضح  بشكل  يظهر  تحكمها 
للدوله  االجتامعي  ــدور  ال عن  التخيل 
الحكومات  عيل  يفرض  ايضا  والــواقــع 
جميعا ان ال تكون هناك حكومه اشرتاكيه 
وكام  رصف.  راساملية  حكومه  او  رصف 
 (( تونج  تيس  ماو  الصيني  الزعيم  قال 
ليس مهام ان يكون القط اسود ام ابيض 
 املهم ان يكون بارعا يف اصطياد الفرئان((

الوظيفه  طبيعه  عيل  يتوقف  اذن  االمر 
والتي  وحجمها  للدوله  االجتامعيه 
الحاكمه فقد نجحت  الطبقه  لها  ترسمها 
ويف  اوروبا  شامل  يف  االشرتاكيه  االحزاب 
غرب اوروبا ويف بريطانيا واملانيا وفرنسا 
او  الصيغه  ايجاد  يف  واليونان  وايطاليا 
تحقيق  بني  التوازن  لتحقيق  املعادله 
االقتصاديه  التنميه  يف  مرتفعه  معدالت 
التاريخي  االرث  عيل  املحافظه  وبــني 
يف   ..…… السياسيه  الليربالية  مــن 
االقتصاديه  بتجربتها  الصني  اثبتت  حني 
العمالقه بعدم صحه الربط بني الليربالية 
والليربالية  ))الدميوقراطية((  السياسيه 
نجح  ))الراسامليه((فقد  االقتصاديه 
تحقيقي  يف  الصيني  الشيوعي  الحزب 
معدالت تنميه اقتصاديه عاليه تقوم عيل 
نصف  ويف  االقتصاديه  الليرباليه  اساس 
السلطه  احتكاره  من  الرغم  عيل   قرن 
طوال هذه الفرته وحتي االن لتؤكد عيل 
حكمة الزعيم الصيني ماو تيس تونج  وكام 
سبق اوضحنا بانه الفرق بان يكون القط 
اسود ام القط ابيض ولكن االهم من ذلك 
 كله هو براعته وقدرته يف اصطياد الفرئان.

وحاول تفهم 

الرئيس السيسى يؤكد خصوصية العالقات املصرية البحرينية والتوافق بكافة القضايا

والتوافق يف وجهات النظر والرؤى بني 
مرص والبحرين تجاه كافة القضايا.

من جانبه؛ أعرب الشيخ خالد بن أحمد 

عن ترشفه بلقاء الرئيس، ناقالً للرئيس 
تحيات امللك حمد بن عيىس، وحرصه 
الوثيقة  العالقات األخوية  عىل توطيد 
بني البلدين مبا يعزز األمن واالستقرار 
للمنطقة، وكذا تقديره لجهود الرئيس 
املشرتك والحفاظ  العريب  العمل  لدفع 
املستوى  عــىل  واألمـــن  السلم  عــىل 
الدقيقة  املرحلة  خــالل  اإلقليمي 

الحالية التي تتعاظم فيها التحديات.
اللقاء  أن  الرسمى،  املتحدث  وأوضح 
الثنائية  العالقات  تعزيز  سبل  تناول 
ما  خاصًة  األصــعــدة،  مختلف  عىل 
اللجنة  لعقد  باالستعداد  يتعلق 
األول  الربع  يف  البلدين  بني  املشرتكة 

من عام 2022.
كام تم استعراض آخر تطورات األوضاع 
االهتامم  ذات  والقضايا  اإلقليمية 
املشرتك، حيث تم التوافق عىل تعزيز 
املقبلة  الفرتة  خالل  املتبادل  التنسيق 
التحديات  مواجهة  بشأن  البلدين  بني 

التي تتعرض لها األمة العربية.

السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس  استقبل 
الشيخ خالد بن أحمد،  األربعاء،  اليوم 
للشئون  البحرين  ملك  مستشار 
سامح  بحضور  وذلــك  الدبلوماسية، 

الخارجية، والسفري هشام  شكرى وزير 
الجودر سفري مملكة البحرين بالقاهرة.

املتحدث  راىض،  بسام  السفري  ورصح 
بأن  الجمهورية  رئاسة  باسم  الرسمي 

الرئيس رحب بزيارة املسئول البحريني 
ألخيه  تحياته  نقل  طالباً  القاهرة،  إىل 
إىل  ومــشــرياً  عيىس،  بن  حمد  امللك 
خصوصية العالقات املرصية البحرينية، 

الدكتور  األستاذ  توجيهات  إطار  يف 
طارق شوقي وزير الرتبية والتعليم 

الفني.
محمود  يارس  الدكتور  وبتوجيهات 
والتعليم  الرتبية  وزارة  وكــيــل 
وكيل  إبراهيم  سامح  بالقليوبيةو 

املديرية.
للقراءة  الوطني  املــرشوع  انطلق 
 2020 ــارس  م ىف  األول  عامه  يف 
بالتعاون بني وزارة الرتبية والتعليم 
بدولة  العلمي  البحث  ومؤسسة 
بهدف  املتحدة  العربية  ــارات  األم
الــقــراءة،  بأهمية  الوعي  تنمية 
ومتكني األجيال من مفاتيح االبتكار، 
واإلنسانية؛  الوطنية  قيمهم  ودعم 
إذ تتمثل رسالته يف إحداث نهضة يف 
القراءة و جعلها أولوية لدى فئات 
الوطني  املرشوع  ويسهم  املجتمع، 
شبابنا  مهارات  تنمية  يف  للقراءة 
وأطفالنا ثقافيًّا من خالل إثراء البيئة 
العناية  إىل  يؤسس  كام  الثقافية، 
املكتبات  إثراء  عرب  الناشئة  بكتب 
ــراج،  واإلخ املحتوى  جــودة  ورفــع 
واملشاركات  املؤسسات  وتشجيع 
عرب  للقراءة،  الداعمة  املجتمعية 
منوذجية  ثقافية  مرشوعات  تقديم 
مستدامة. وذلك وفق خطة عرشية 

تعليم القليوبية يطلق “املشروع الوطني للقراءة”
تتوافق مع رؤية مر 2030.

يارس  الدكتور  اليوم  ***اجتمع 
محمود وكيل وزارة الرتبية والتعليم 
هشام  دكتور  وبحضور  بالقليوبية 
للمرشوع  العام  املنسق  السنجرى 
العام  واملوجه  للقراءة،  الوطني 
حسني  أحمد  زينب  للمكتبات 
ومحمد عبدالسالم موجه عام اللغة 
العربية مع السادة موجهي االدارات 
التعليمية للمكتبات واللغة العربية 

؛وذلك للوقوف عيل تعريف السادة 
الحضور عيل آليات املرشوع الوطني 
املدارس  تسجيل  ،وكيفية  للقراءة 
إعداد  وكيفية  واملعلمني  والطالب 

الطالب للتصفيات.
الطالب  ــرشوع  امل استهدف  وقــد 
األبتدايئ  األول  الصف  من  املثقف 
الثانوى،واملعلم  الثالث  وحتي 
اللغة  يف  كتابا   30 يقرأ  املثقف 
مجاالت  جميع  يف  ويقرأ  العربية 

املعرفة .
محمود  يــارس  الدكتور  ناشد  كام 
واملعلمني  الطالب  الـــوزارة  وكيل 
أطلقتها  التي  املسابقة  باملشاركة يف 
“املرشوع  والتعليم  الرتبية  وزارة 
أن  متمنيا  ــقــراءة”،  ــل ل القومي 
األوىل  املراكز  عىل  الطالب  يحصل 
ولتنمية  الجمهورية،  مستوى  عىل 
اإلبداعية  الطالب واملعلمني  قدرات 

القليوبية : محمد فايزومهارتهم اللغوية .

تتمه ص 1
وإعداد  املواهب  صقل  يف  رسالتها 
الرح  أن  إىل  مشرية  املبدعني، 
التكنولوجية  بنظمه  الجديد 
يسطر  الحديثة  ووسائله  املتطورة 
من  جيل  تأهيل  يف  مرشقاً  فصالً 
مجال  يف  املتخصصني  الواعدين 
السينام، ويتجه بهذه الصناعة نحو 
آفاق تؤكد تفرد االبداع املري، كام 
يتيح للدارسني التعبري عن طاقاتهم 
االمكانات  خــالل  من  واحالمهم 
التي تم توفريها، حرصا عىل مواكبة 
الفن  لتقنيات  الواسعة  الوثبات 

السابع يف العامل.
وتوجهت وزيرة الثقافة بتحية شكر 
وضع  يف  ساهم  من  لكل  وتقدير 
اإلنجاز، كام  لبنات واستكامل هذا 
أكادميية  لرئيس  التحية  قدمت 
وأعضاء  املعاهد  وعمداء  الفنون 
هيئة التدريس ملا يبذلونه من جهد 

لألجيال  خرباتهم  نقل  يف  وتفان 
استمرارية  عىل  حفاضا  املتتالية 

تفرد الفنون املرية.
من جانب آخر، استعرضت الدكتورة 
غادة جبارة، رئيس أكادميية الفنون، 
مالمح املبنى الجديد للمعهد العايل 
للسينام، مشرية إىل أنه يتكون من 
دور أريض وخمسة طوابق بإجاميل 
وبتكلفة  م2،   4400 مساحة 

حيث  جنيه،  مليون   250 إجاملية 
يشمل الدور األريض مدخال رئيسيا 

وقاعات عرض ومعامل تصوير.
فيضم  األول  الدور  أما  وأضافت: 
وتشمل  واستقبال،  ندوات  قاعات 
الخامس  إىل  الثاين  من  األدوار 
عرض  وقــاعــات  الــدراســة  فصول 
 20 تضم  والتي  خدمات،  وغرف 
فصالً دراسياً يستوعب كل فصل 24  

  رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة يشهدان افتتاح املبنى الجديد للمعهد العاىل للسينما
طالبا، فضالً عن 4 فصول يستوعب 
كل فصل منها 36 طالبا، و4 فصول 
 32 فصل  كــل  يستوعب  أخــري 
يستوعب  مدرجات   6 وكذا  طالبا، 
و4 مدرجات  طالبا،  كل مدرج 96 
طالبا،   72 تستوعب  عرض  وقاعة 
كل  يستوعب  اتيليهات   6 وعدد 
 2 وعــدد  طــالب،   10 منها  واحــد 
منهام  واحد  كل  يستوعب  أتيليه 

16 طالبا.
الجديد  املبنى  أن  أوضحت  كام 
ووحديت  مونتاج،  وحدات   5 يضم 
 P.C ومعمل  ــوان،  ــ أل تصحيح 
بربنامج  مجهزاً  طالباً   15 يستوعب 
وصوت،  ألــوان  وتصحيح  مونتاج 
بتقنية  سيناميئ  عرض  قاعات  و3 
الدوبيل Atoms بإجاميل عدد 360 
مقعداً، وقاعة عرض سيناميئ أخرى 
عرض  وقاعة  طالباً،   80 تستوعب 
سرتيو تستوعب 56 طالباً، وبالتوه 

وبالتوه  كروما،  وبالتوه  سيناميئ، 
قاعات  إىل  باإلضافة  تليفزيوين، 
التدريس،  هيئة  وقاعات  األقسام، 
واملكتبة  ــالم،  األف حفظ  وقاعات 

واملكاتب اإلدارية.
مدبويل  مصطفى  الدكتور  ــام  وق
بجولة تعرف خاللها عىل جانب كبري 
من مكونات املبنى الجديد للمعهد 
الجولة  وشملت  للسينام،  العايل 
السينامئية  للمعدات  تفقد متحف 
ــارة الــبــالتــوه  ــ ــم زي ــة، ث ــي ــرتاث ال
إحدى  تفقد  كام  الكبري،  السيناميئ 
ووحدة  األلــوان،  تصحيح  وحدات 
الدارسني  لفصول  ومناذج  املونتاج، 
الدراسية، وكذلك قاعة  واملدرجات 
شهد  كام  باملعهد،  الخاصة  املكتبة 
الصوتية  التسجيالت  الوزراء  رئيس 
الصوتية،   FLOY بقاعة  باملؤثرات 
بتقنية  تعريفي  فيلم  وحرض عرض 

Atoms الدولبي
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أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة 
تقديم  عــىل  سيناء  شــامل  محافظ 
االحتياجات  لذوى  جديدة  تيسريات 
الخاصة  الرتبية  الخاصة ودعم مدارس 
مع  بالتنسيق  املحافظة  مستوى  عىل 

الجهات املعنية .
املجلس  اجتامع  يف  املحافظ  وأعلن 
املنعقد   ) الخاصة  للرتبية  االستشارى 
وبحضور   ، برئاسته  اليوم  ظهر  بعد 
عضو  شعرية  ــو  أب ابراهيم  النائب 
وكيل  رضوان  حمزة   ، النواب  مجلس 
وزارة الرتبية والتعليم ، الدكتور طارق 
 ، الصحة  وزارة  وكيل  طامل  محمد 
التضامن  مديرية  مدير  غيط  عىل 
مدير  محمد  عىل  عمر   ، االجتامعى 
الدكتورة   ، ــرصى  امل األحمر  الهالل 
الخاصة  الرتبية  ادارة  مدير  كامل  عزة 
الرحمن  وعبد   ، املجلس  عام  ومقرر 
قويدر مسئول الدمج بالرتبية والتعليم 
مرتجى  ليىل  املهندسة  جانب  اىل   ..
السابق  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل 
أن هناك   ..  ( املجلس  أعضاء  وباقى   ،
اهتامم بذوى االحتياجات الخاصة عىل 
والقيادة  الدولة  أجهزة  مستوى جميع 
متابعة  رضورة  اىل  مشريا   .. السياسية 
القرارات السابقة للمجلس للتأكد من 
تنفيذها وتقديم املزيد من التيسريات 
االحتياجات  ذوى  لدعم  والتسهيالت 

محافظ شمال سيناء يؤكد تيسرات جديدة لذوى االحتياجات الخاصة 
ودعم مدارس الرتبية الخاصة

دمجهم  رسعة  عىل  والعمل  الخاصة 
الفئات  من  أنهم  حيث   .. املجتمع  يف 

املحتاجة لكل رعاية من الجميع .
مــدارس  باستفادة  املحافظ  ــه  ووج
املقدم  الدعم  من  الخاصة  الرتبية 
املحافظة  ــدارس  مل اليونيسيف  من 
مدرسية  ومستلزمات  أدوات  مــن 
ذوى  بدمج  خاصة  ومعدات  وأجهزة 
تخصيص  وكذا   ، الخاصة  االحتياجات 

عدد من الكراىس للمعاقني عن طريق 
مؤسسة مرص الخري .

وأشار املحافظ اىل التوجيهات الرئاسية 
، وتخصيص فقرة  التنمر  بالقضاء عىل 
برنامج  ضمن  املوضوع  لهذا  خاصة 
االحتياجات  ذوى  بيوم  االحتفال 

الخاصة .
ــح ذوى  ــن م ــظ  ــاف ــح امل قـــرر  كـــام 
االحتياجات الخاصة تخفيضا قدره 25 

مستوى  عىل  السائدة  األسعار  عن   %
باملحافظة  واألفراح  املناسبات  قاعات 
البيطرى  الطب  مديرية  وتكليف   ،
بتخصيص يوم أسبوعى لتطهري وتعقيم 
جانب  اىل  الخاصة  الرتبية  ــدارس  م
االرشاف اليومى عىل الوجبات الغذائية 
املقدمة لطالب مدارس الرتبية الخاصة 
، وكذا اطالق حملة للكشف املبكر عن 
االعاقة بالتنسيق مع مديرية الصحة ، 

وتنظيم حمالت تثقيف صحى وتوعية 
عىل  واملقبالت  والحوامل  لألمهات 
الزواج مبدارس املرحلة الثانوية الفنية 
الطبى  الكشف  اجــراء  جانب  اىل   ..
الخاصة  االحتياجات  لذوى  الشامل 
وتوفري أخصاىئ مخ وأعصاب مبستشفى 
العريش العام للكشف عىل املعاقني ، 
باملياه  الخاصة  الرتبية  وتزويد مدارس 

العذبة مرتني أسبوعيا .
مطالب  لبعض  املحافظ  واستجاب 
ذوى االحتياجات الخاصة ، ومنها انهاء 
االحتياجات  لذوى  التجنيدى  املوقف 
القانونية  السن  بلغوا  ممن  الخاصة 
منطقة  اىل  االنــتــقــال  مشقة  دون 
املستحقني  أســامء  بتجميع  التجنيد 
لجنة  لتوفري  املعنية  الجهات  وابــالغ 
خاصة النهاء مواقفهم داخل املحافظة 
املستحقني  ــامء  أس تجميع  ــذا  وك  ،
فريق  الرســال  كورونا  ضد  للتطعيم 
داخل  وتطعيمهم  لتسجيلهم  طبى 
عدد  وتوفري   ، الخاصة  الرتبية  مدارس 
عىل  وتوزيعهم  االشارة  مرتجمى  من 
املساجد الكربى لرتجمة خطبة الجمعة 
بلغة االشارة للمعاقني ، واملوافقة عىل 
انشاء مقاصف مبدارس الرتبية الخاصة 
بالتنسيق  الخريجني  بعض  بها  ليعمل 
والتعليم  بالرتبية  املنتجة  املدرسة  مع 
بغرف  ــدارس  امل تزويد  جانب  اىل   ..

التعليمى  والدمج  الحىس  التكامل 
عالوة   .. الخاصة  االحتياجات  لذوى 
الخدمات  بطاقة  استخراج  تيسري  عىل 
الخاصة  االحتياجات  لذوى  املتكاملة 
الخدمات  عــىل  حصولهم  لتسهيل 

الالزمة .
مدرسة  انشاء  عىل  املحافظ  ووافــق 
زويد  بالشيخ  الخاصة  للرتبية  جديدة 
الخاصة  االحتياجات  ذوى  الستيعاب 

نظرا لزيادة أعدادهم باملنطقة .
عزة  الدكتورة  عرضت   .. جانبها  ومن 
املوافقات  املجلس  عام  مقرر  كامل 
تحقيقها  تم  والتى  للمجلس  السابقة 
الخاصة  الرتبية  ادارة  ــالل  خ مــن 
والجهات األخرى .. منوهة اىل العديد 
من التيسريات والخدمات التى شملت 
والفصول  الخاصة  الرتبية  ــدارس  م
والعمل  الــدمــج  ــدارس  ومـ امللحقة 
من  الخاصة  االحتياجات  ذوى  لخدمة 

مختلف االعاقات .

كتب فيصل ابو هاشم

السياىس ىف  الحل  الخارجية:  وزير 
إىل  للتوصل  األمثل  السبيل  اليمن 

تسوية شاملة
شكرى  سامح  الخارجية  ــر  وزي
الخاص  األممى  املبعوث  يستقبل 

لليمن
شكرى  سامح  الخارجية  ــر  وزي
الخاص  األممى  املبعوث  يستقبل 

لليمن
كتب أحمد جمعة

اإلثنني، 22 نوفمرب 2021 04:39 م
سامح  الخارجية  وزيــر  استقبل 
شكري، اليوم االثنني، مبعوث األمم 
هانس  اليمن  إىل  الخاص  املتحدة 
وزارة  مبقر  ــك  وذل جــرونــدبــرج، 

الخارجية.
حافظ،  أحــمــد  السفري  ورّصح 
وزارة  باسم  الرسمي  املُتحدث 

وزير الخارجية: الحل السياسى فى اليمن السبيل األمثل للتوصل إىل تسوية شاملة

أن  عىل  التأكيد  شكري  الوزير 
أمن اليمن واستقراره يُعد جزًءا ال 

املنطقة،  واستقرار  أمن  من  يتجزأ 
وعىل رفض مرص القاطع الستخدام 
لتهديد  كمنصة  اليمنية  األرايض 
السعودية  العربية  اململكة  أمن 
املالحة  وحرية  أمن  أو  الشقيقة 
يف البحر األحمر. من جانبه، أحاط 
الخارجية  وزير  األممي  املبعوث 
بها  قام  التي  ومساعيه  باتصاالته 
الستكشاف  املاضية  الفرتة  خالل 
آفاق التحرك نحو استئناف الحوار 
كام  اليمنية،  األطراف  بني  الشامل 
الوضع  إىل آخر مستجدات  تطرق 
الساحة  عىل  وامليداين  السيايس 
األممي  املسئول  وأعرب  اليمنية. 
الداعم  مرص  لــدور  التقدير  عن 
مع  العمل  إىل  وتطلعه  لليمن، 
ملا  املقبلة  املرحلة  خالل  القاهرة 

فيه صالح اليمن وشعبه الشقيق.

الخارجية، أن الوزير شكري استهل 
للمبعوث  التهنئة  بتقديم  اللقاء 
ُمعربًا  املنصب  توليه  عىل  األممي 
عن التطلع ألن تسهم مساعيه يف 
دفع مسار الحل السيايس يف اليمن 
للتوصل  األمثل  السبيل  باعتباره 
ومستدامة  شاملة  تسوية  إىل 
استناًدا  املمتدة،  اليمنية  لألزمة 
املُتفق  الدولية  املرجعيات  إىل 
الصدد دعم  عليها؛ مؤكًدا يف هذا 
األممي  املبعوث  ملهمة  مــرص 
الجهود اإلقليمية والدولية  ولكافة 
املبذولة يف سبيل تحقيق التسوية 

املنشودة.
الخارجية  وزير  أن  حافظ  وأضاف 
محددات  إىل  اللقاء  خالل  تطرق 
املوقف املرصي من األزمة اليمنية؛ 
والقائم عىل مساندة وحدة اليمن 

ورضورة  واستقالله،  وسيادته 
وكذا  السيايس  الحل  مسار  دعم 

الشقيق  اليمني  الشعب  تطلعات 
أعاد  كام  إرشاقًـــا.  أكــر  غد  نحو 

السودان يراجع اتفاق إنشاء قاعدة روسية بالبحر األحمر
دولة أفريقية وآسيوية، مبا فيها 
بعثات   4 بـ  ويعملون  مرص، 
باإلضافة  أممية،  سالم  حفظ 
إىل عدد من الكوادر واملُدربني 

املرصية  للوكالة  العام  األمني 
للرشاكة من أجل التنمية.

إعالن
املستشار  أعرب  جانبه،  من 
عن  املتحدة  لألمم  الرشطي 
يف  الرائد  مرص  لدور  تقديره 
باعتبارها  السالم  مجال حفظ 
ــر  ــدول األك ــ تـــأيت ضــمــن ال
يف  رشطية  بقوات  مساهمة 
عمليات حفظ السالم األممية، 
للمرة  الستضافتها  ــذا  وكـ
موجهاً  العمل،  لورشة  الثانية 
عىل  املنظمة  للجهات  الشكر 
ومثنياً  للدورة  الجيد  اإلعداد 
عنارص  تدريب  مستوى  عىل 
يف  املشاركة  املرصية  الرشطة 
عمليات حفظ السالم األممية.

 2021 نوفمرب   22 اإلثــنــني، 
05:45 م

الخارجية  ــا  ــ وزارت نظمت 
الثانية  الـــدورة  والداخلية 
وحــدات  ــادة  ق عمل  لورشة 
عمليات  ىف  املُشاركة  الرشطة 
لألمم  التابعة  السالم  حفظ 
ــار  ــك يف إط املــتــحــدة، وذلـ
من  كل  بني  املستمر  التعاون 
لتسوية  الدويل  القاهرة  مركز 
السالم  النزاعات وحفظ وبناء 
من  للرشاكة  املرصية  والوكالة 
لوزارة  التابعني  التنمية  أجل 
املــرصي  واملــركــز  الخارجية 
حفظ  عمليات  عىل  للتدريب 
الداخلية  لوزارة  التابع  السالم 
وشــعــبــة الــرشطــة بــاألمــم 

املتحدة.

يف  الخارجية  وزارة  وأكــدت 
بيان لها، أن الدورة هدفت إىل 
الرشطة  وحدات  أداء  تعزيز 
حفظ  عمليات  يف  املشاركة 

املتحدة،  لألمم  التابعة  السالم 
من  العديد  فيها  شارك  حيث 
تلك  قادة  من  الرشطة  ضباط 
 15 ميثلون  ممن  الــوحــدات 

بقطاعات  يعملون  الــذيــن 
األمم املتحدة املختلفة.

االفتتاحية  الجلسة  يف  وشارك 
دكتور  اللواء  من  كل  للدورة 
وزير  مساعد  إبراهيم،  أحمد 
أكادميية  رئيس  الداخلية 
كاريلو  ــس  ــوي ول ــة،  ــرشط ال
لألمم  الــرشطــي  املستشار 
خليل  مي  والسفرية  املتحدة، 
الخارجية  وزير  مساعد  نائب 
لشئون األمم املتحدة، والسفري 
مدير  عبداللطيف  أحــمــد 
لتسوية  الدويل  القاهرة  مركز 
النزاعات وحفظ وبناء السالم، 
مدير  عــواض،  طارق  واللواء 
عىل  للتدريب  املرصي  املركز 
عمليات حفظ السالم والوزير 
نائب  املقود  هشام  املفوض 
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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 

التعاون الدوىل: البنك اآلسيوى لالستثامر يقر متويال 
ملرص بقيمة 360 مليون دوالر

الربــع 
العام  من  املامثل 

السابق.
من  املتعطلني  إجامىل  من   %  80.3
الثالث  الربع  خالل  املؤهالت  حملة 
من  املتعطلني  نسبة   2021 لعام 
وفوق  املتوسطة  الشهادات   ) حملة 
فوقها)  وما  والجامعية  املتوسطة 
الحايل  الربع  يف   %80.3 إىل  لتصل 
وكانت النسبة يف الربع السابق 81.7 
الربع  ويف  املتعطلني  اجاميل  من   %

الحايل موزعة كاأليت:
حملة  عىل  الحاصلني  بني   %39.8  •

املؤهالت 
وفوق  املتوسطة 

بالربع   %37.8 مقـابـل  املتوسطة 
السابق و 39.2% ىف الربع املامثل من 

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

املامثل من العام السابق .

يف  استثمرت  الحكومة  السعيد:  هالة 
للقطاع  املناخ  لتهيئة  التحتية  البنية 

الخاص
وزيرة  السعيد  هالة  د.  شاركت 
بقمة  االقتصادية  والتنمية  التخطيط 
الرابعة  السنوية  املرصي  االقتصاد  يوم 
القابضة،  هريميس  املالية  للمجموعة 
بحضور كريم عوض، الرئيس التنفيذي 
القابضة،  هريميس  املالية  للمجموعة 
وامين سليامن املدير التنفيذي لصندوق 
من  عدد  ومبشاركة  السيادي  مرص 
اإلقليميني  والخرباء  املستثمرين  كبار 

والدوليني.
وزيرة  السعيد  هالة  د.  وناقشت 
خالل  االقتصادية  والتنمية  التخطيط 
املرصي  االستثامر  مناخ  عن  كلمتها 
باالستثامر  يتعلق  فيام  مرص  ورؤية 
الحايل  االقتصادي  والوضع  األجنبي، 
أزمة  بثبات  واجهت  أن مرص  موضحة 
التي  اإلصالحات  بفضل   19 كوفيد 
لتصبح   ،2016 عام  منذ  تنفيذها  تم 
القادرة  العامل  يف  القليلة  الدول  إحدى 
عام  يف   %3.3 بنسبة  منو  تحقيق  عىل 
من  الرغم  وعىل  أنه  متابعه   ،2021
كورونا  لوباء  االقتصادية  التداعيات 
النمو  ينتعش  أن  املتوقع  من  أنه  إال 
االقتصادي بقوة إىل 5.6% يف العام املايل 

.2022/2021
إعالن

االستقرار  أهمية  عىل  السعيد  وأكدت 
االستثامر،  يسبق  كرشط  السيايس 

التخطيط: مصر احتلت املرتبة الثانية بني الدول العربية لجذب لالستثمار األجنبى فى 2020

الطوارئ  حالة  إنهاء  أن  موضحه 
انعكاًسا  ميثل  مرص  أنحاء  جميع  يف 
لالستثامر  وجاذبيتها  البالد  الستقرار 
يف  االستثامر  مناخ  أن  مؤكده  الدويل، 
مرص آخذ يف التحسن، متابعه أن مرص 
مامرسة  مؤرش  يف  الصعود  استطاعت 
أنشطة األعامل لعام 2020 الصادر عن 
إىل  لتصل  مراكز  بستة  الدويل  البنك 
114 من أصل 190 دولة، حيث نفذت 
مرص خالل فرتة تصنيف املؤرش، أربعة 
أكرب  ثاين  لتسجل  لألعامل،  إصالحات 
إجراؤها  تم  التي  اإلصالحات  من  عدد 
بني دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا.

احتلت  مرص  أن  السعيد  وأضافت 

الوجهات  أكر  بني  الثانية  املرتبة 
األجنبي  لالستثامر  جاذبية  العربية 
متلقي  وأكرب   ،2020 عام  يف  املبارش 
لالستثامر األجنبي املبارش يف أفريقيا يف 
عام 2020، حيث استحوذت التدفقات 
الواردة إىل البالد عىل 15% من إجاميل 

39.8 مليار دوالر قادمة إىل القارة.
 5.9 تلقت  مرص  أن  السعيد  وتابعت 
األجنبية  االستثامرات  من  دوالر  مليار 
املبارشة يف عام 2020، مبا ميثل %14.5 
استثامرها  تم  دوالر  مليار   40.5 من 
لتقرير  العام، وفًقا  املنطقة يف ذلك  يف 
املؤسسة  عن  الصادر  االستثامر  مناخ 
وائتامن  االستثامر  لضامن  العربية 

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 .
• بلغ معدل البطالة بني اإلناث %15,3 
ىف  العمل  قوة  ىف  اإلناث  إجامىل  من 

يف   %15,0 كان  بينام   ، الحاىل  الربع 
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 
، موزعة طبقاً  املتعطلني  إجامىل  من 

لفئات السن التفصيلية كاآلىت:
 ) العمرية  الفئة  إلجامىل   %10,6  •
 %13,0 بلغت(  حيث  سنة)   19  -15
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.
يصل  الريف  يف  البطالة  معدل   •
ىف  العمل  قوة  إجامىل  من   %4,4 إىل 
الربع  ىف   %  4.1 كان  بينام   ، الريف 
الثاين من عام2021 مقابل 4.5 % ىف 

خالل  دوالر  مليون   721 مقابل 
نفس الفرتة من عام 2020 بنسبة 

ارتفاع %25.
التجاري  التبادل  قيمة  ارتفعت   –
لـ3.1  الكوميسا  ودول  مرص  بني 
مليار   2.4 مقابل  دوالر،  مليار 
عام  من  الفرتة  نفس  خالل  دوالر 

2020 بنسبة ارتفاع %30.2.
– جاءت ليبيا عىل رأس قامئة أعىل 
خمس دول بالكوميسا استرياداً من 
 711 لها  الصادرات  وبلغت  مرص، 
يف  السودان  دوالرجاءت  مليون 
دوالر،  مليون   588 الثانية  املرتبة 
ثم  دوالر،  مليون   284 كينيا  ثم 

وأخرياً  دوالر،  مليون   202 تونس 
أثيوبيا 80 مليون دوالر.

ومصنوعاتها  اللدائن  جاءت   –
لدول  مرص  صادرات  رأس  عىل 
قيمتها  بلغت  حيث  الكوميسا، 
236 مليون دوالر.جاءت صادرات 
واألحجار  والكربيت  امللح 
 136 بـ  الثاين  باملركز  واألسمنت 
وزيوت  وقود  ثم  دوالر،  مليون 
 136 تقطريها  ومنتجات  معدنية 

مليون دوالر.
األوىل  املرتبة  السودان  حلت   –
بقامئة أعىل خمس دول بالكوميسا 
 258 واردات  بقيمة  ملرص  تصديراً 

مليون دوالر.
الثانية  املرتبة  ىف  زامبيا  جاءت   –
بـ251 مليون دوالر، ثم كينيا 173 
مليون   68 ليبيا  ثم  دوالر،  مليون 
مليون   56 تونس  وأخرياً  دوالر، 

دوالر.
عىل  ومصنوعاته  النحاس  جاء   –
التي  السلع  أهم  قامئة  رأس 
استوردتها مرص من دول الكوميسا 
بواردات بلغت 297 مليون دوالر، 
والبهارات  واملته  والشاي  النب  ثن 
 159 بـ  الثاين  باملركز  واألقاوية 
حية  حيوانات  ثم  دوالر،  مليون 

147 مليون دوالر

حصيلة التبادل التجارى بني مصر ودول الكوميسا عام 2021 فى 10 نقاط

يف  جاءت  مرص  أن  متابعه  الصادرات، 
املرتبة الثانية لتتلقى 19.9 مليار دوالر 
املبارشة عىل  األجنبية  االستثامرات  من 
كانت  مرص  أن  موضحة  العام،  مدار 
األجنبي  لالستثامر  الرائدة  الوجهة 
املبارش يف املنطقة ملدة خمس سنوات 
ما  استثامراتها  بلغت  حيث  متتالية، 
يقرب من 124.5 مليار دوالر بني يناير 

2015 وديسمرب 2019.
بيئة  خلق  نحو  مرص  جهود  وحول 
السعيد  أوضحت  مالءمة،  أكر  أعامل 
أن الحكومة املرصية استثمرت يف البنية 
متابعه  األخرية،  السنوات  يف  التحتية 
رضورية  كانت  الحكومة  مشاركة  أن 

ومتهيد  النمو  لتحفيز  الوقت  ذلك  يف 
الطريق ملشاركة القطاع الخاص.

يف  الحكومة  حرص  السعيد  وأكدت 
أمام  الطريق  متهيد  عىل  املقبلة  الفرتة 
املبادرة  زمام  ليأخذ  الخاص  القطاع 
االقتصادي،  النمو  ودفع  االستثامر  يف 
بيئة  تحسني  أجل  ومن  أنه  موضحه 
القطاع  مشاركة  وتشجيع  األعامل 
الخاص، فقد اعتمدت الحكومة املرصية 
واإلصالحات  السياسات  من  عدًدا 
مشرية إىل القوانني الرئيسية واإلجراءات 
 2018 عام  منذ  املتخذة  الحكومية 
بيئة  اآلن، واملوجهة نحو تحسني  حتى 
قانون  واملتضمنة  مرص  يف  األعامل 
والخاص،  العام  القطاعني  بني  الرشاكة 
الرضيبي  واإلصالح  االستثامر،  وقانون 
االستثامرية،  الخريطة  تفعيل  بجانب 
عىل  متت  التي  التعديالت  إىل  إضافة 
وقانون  العامة،  املؤسسات  قانون 
الجامرك، والتعديالت عىل قانون سوق 
املرشوعات  تنمية  وقانون  املال،  رأس 
البعد  جانب  إىل  واملتوسطة،  الصغرية 

القانوين واملؤسيس .
تعمل  الحكومة  أن  السعيد  وتابعت 
البنية  تحديث  برنامج  تكثيف  عىل 
التحتية من أجل تحفيز نشاط القطاع 
االستثامرات  أن  موضحه  الخاص، 
التحتية  البنية  لقطاع  املوجهة  العامة 
بلغت  املاضية  سنوات  السبع  خالل 
1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار 
لالستثامرات  نتيجة  أنه  مضيفه  دوالر، 

الضخمة يف تطوير البنية التحتية، فقد 
العاملية  التنافسية  القدرة  تحسنت 
ملرص بشكل ملحوظ، حيث استطاعت 
جودة  مؤرش  يف  مكانتها  تحسني  مرص 
مام  درجة،   48 مبقدار  التحتية  البنية 
رفع ترتيب مرص العاملي إىل 52 يف عام 
2019، مقارنة باملركز 100 الذي احتلته 

يف عام 2014/2015.
كام أشارت السعيد إىل املبادرة املرصية 
والتي  “إرادة”  األعامل  مناخ  إلصالح 
لبناء  متثل مبادرة حكومية تم إطالقها 
مناخ  يدعم  أفضل  ترشيعي  إطار 
تعكس  املبادرة  أن  موضحه  األعامل، 
اهتامم الحكومة والتزامها بإصالح مناخ 
ودعم  االستثامر،  وتشجيع  األعامل، 
وآليات  أطر  لتطوير  القرار  صانعي 
ملراجعتها  أفضل  وترشيعية  تنظيمية 
وتطبيقها، مام يساهم يف ضامن جودة 
الترشيعات مبا يعزز الشفافية ويحقق 
األطراف  جميع  مصالح  بني  التوازن 

املختلفة.
القطاعني  بني  رشاكات  إقامة  وحول 
إنشاء  إىل  مرص  أشارت  والخاص  العام 
موضحة  السيادي  مرص  صندوق 
بني  الرشاكة  لترسيع  وسيلة  يعد  أنه 
إىل  باإلضافة  والخاص  العام  القطاعني 
كونه يُعد مستثمر مبارش يف القطاعات 
إىل  يهدف  وال  الرئيسية،  االسرتاتيجية 
استبعاد القطاع الخاص، كام استعرضت 
ومشاريعه  الصندوق  رشاكات  السعيد 

الرئيسية.

إىل  املرصية  الصادرات  شهدت 
كبريا خالل  ارتفاعا  الكوميسا  دول 
 ،2021 عام  من  األوىل  أشهر  الـ9 
املركزى  الجهاز  لبيانات  وفقا 
ويشري  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة 
مرص  بني  التجارى  التبادل  تطور 
من  إىل مجموعة  الكوميسا  ودول 

املؤرشات وفقا ملا يىل:
إىل  املرصية  الصادرات  ارتفعت   –
2.3 مليار دوالر، مقابل 1.7 مليار 
عام  من  الفرتة  نفس  خالل  دوالر 

2020 بنسبة ارتفاع %32.4.
– ارتفعت واردات مرص من دول 
دوالر،  مليون  لـ901  الكوميسا 
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الثقايف  سيناء  شامل  صالون  انعقاد 
األربــعــاء  الــيــوم  الرابعه  دورتـــه  يف 
الثقافة  قرص  بقاعه   2021/11/25
وأفاق  املواطن  وعي   ) اللقاء  عنوان 

التطوير )
احمد  محمد  ماجد  العميد  بحضور 
والسيد  العريش  مدينه  مجلس  رئيس 
الثقافه  عام  مدير  املرشحاين  ارشف 

بشامل سيناء
وبحضور الساده اعضاء الصالون

وقد عرض السيد رئيس مجلس املدينه 
للحصول  املواطن  وعي  رفع  ألهميه 
التي رمبا يجد صعوبه يف  عىل حقوقه 
بالقوانني  درايته  لعدم  عليها  الحصول 
املنظمه وأوضح امثله مختلفه عيل أن 
بالتصالح  من حق املواطن الذي تقدم 
املقرره  الرسوم  ســداد  يستكمل  أن 

ويقنن وضعه طبقا للقانون
وايضا اعلن سيادته تسليم الرخص التي 
سبق إصدارها وإمكان الرشوع يف البناء 

مبارشه
انتهت  ملن  السامح  عدم  أوضــح  كام 
من  والبــد  البنا  يف  يرشع  أن  رخصته 

التقدم للحصول عيل رخصه جديده
برخص  إنشاؤها  تم  التي  املباين  وأن 
طبقا  وإزالتها  إيقافها  يتم  منتهيه 
الحايل  البناء  العامل  املنظم  للقانون 
باالقامر  للمباين  املتابعه  يتم  ــه  وأن
ترصف  كل  تكشف  والتي  الصناعيه 
لتنفيذ  املجلس  بها  ويخطر  مركزيا 

املخالفه
األعضاء  الساده  بني  حوار  إجراء  وتم 
واهم  للتوضيح  املشاكل  بعض  وعرض 

تلك املشاكل
1- الرتاخيص التجاريه

اي  إغالق  يتم  لن  أنه  سيادته  وأعلن 
محل او مرشوع يعمل لكنه شدد عيل 
اهميه أن يسري يف األجراءات واستكامل 
املستندات املطلوبه وأكد عيل انحيازه 
ايل  والوقوف  املواطن  ملصلحه  الكامل 

جانبه وتوجيهه
الرشكه  وإهامل  النظافه  مشكله  وعن 
يف الفيام بعملها وعدم وجود صناديق 
الصناديق وسيتم  القاممه أشار لوجود 

يف اقرب وقت وضعها يف أماكنها
ارشاف  اعــاده  يتم  ان  األعضاء  ورأي 

املجلس عيل اعامل الرشكه ملتابعتها
تم  الضاله  الكالب  مشكله  وبخصوص 
االتفاق مع الطب البيطري للتعاون يف 
الرفق  تتفق مع  التخلص منها بطريقه 

بالحيوان
املدينه  داخل  الشوارع  تسويه  وعن 
مبدأيا ولحني اعامل الرصف تم االتفاق 
الشوارع  من  مجموعه  تسويه  عىل 
املجلس  جريدر  معدات  باستخدام 

خالل األسبوع القادم
واملترضرين  وامليناء  املــحــاور  وعــن 
للسيد  رؤيه  تقديم  عىل  االتفاق  تم 
املحافظ لعرضها لتخفيف األرضار عيل 

املواطنني املترضرين
ثالث  من  اكر  الجلسه  استمرت  وقد 
ساعات شكر الحضور يف نهايتها السيد 
رئيس مجلس املدينه عيل سعه صدره 
السيناوي  املواطن  الكامل مع  وتعاونه 
يف  خدميه  طفره  احــداث  يف  ورغبته 

املدينة
أدار الحوار

رئيس الصالون
سعيد العيسوي

انعقاد صالون شمال سيناء الثقايف يف دورته الرابعه اليوم األربعاء 
٢٠٢١/١١/٢٥ بقاعه قصر الثقافة عنوان اللقاء ) وعي املواطن وأفاق التطوير (

الواليات  تحديدا  الغرب  علينا  يطل 
إرسائيل  بزعامة  االمريكية  املتحدة 
لوثيقة  إمتداد  وكأنه  آخري  مبؤامرة 
والتي   1907 لــعــام  كامبل  مــؤمتــر 
عنوان هل  تحت  مقايل  استعرضتها يف 
صافحت عدوك اليوم ؟ والذي تم نرشه 
بتاريخ   1219 رقم  االسبوعي  بالعدد 
26 ذو الحجة 1442 ه – 5 أغسطس 
يف  الجديدة  املؤامرة  وتتلخص  ؛   2021
الدعوة إيل وأن تتحول الثالث أديان إيل 
األبراهيمي  بالدين  أسموه  موحد  دين 

الجديد
وقد أشار إليه األمام األكرب أحمد الطيب 
العائلة  بيت  أحتفالية  يف  األزهر  شيخ 
املرصية العارش حيث أكد أنها محاولة 
والتسامح  التآخي  مفهوم  بني  للخلط 
بني األسالم واملسيحية والخلط بني هذا 
ظل  يف  الدينني  أمتزاج  وبني  التآخي 
باإلبراهيمية  تنادي  التي  التواجهات 
إيل  نسبة   ” اإلبراهيمي  الدين   ” أو 
وما  األنبياء  أيب  السالم  عليه  إبراهيم 
من  يبدو  فيام  التوجهات  هذه  تطمح 
يف  واألسالم  واملسيحية  اليهودية  مزج 
دين واحد يجتمع عليه الناس؛ وأكد أن 
هذه الدعوي مثلها مثل دعوي العوملة 
ونهاية التاريخ واألخالق العاملية وغريها 
وأن كانت تبدو يف ظاهرها كأنها دعوى 
إيل األجتامع األنساين وتوحيده والقضاء 
أنها  إال  ورصاعاته  نزاعاته  أسباب  عيل 
ميتلكه  ما  أغــيل  مــصــادرة  إيل  ــوة  دع

استفيقوا يرحمكم اهلل

وحرية  األعتقاد  حرية  يف  األنسان  بنو 
الجانب  األختيار؛وعيل  وحرية  األميان 
املحرقي  بنيامني  القمص  تحدث  اآلخر 
باألنبا  األكلرييكية  بالكلية  األستاذ 
الديانة  إيل  الدعوة  إيل  رفضه  رويس 
تحت  مسيسة  دعوة  ألنها  األبراهيمية 
مؤكدا  الدين  واستغالل  مخادع  مظهر 
الديانات  أنه ال أحد يقبل مزج جميع 

تحت ديانة واحدة.

ما هو الدين اإلبراهيمي املوحد؟
دونالد  السابق  األمرييك  الرئيس  كان 
مصطلح  أطــلــق  ــن  م أول  ــب  ــرام ت
عندما  املوحد”  اإلبراهيمي  “الدين 
املتحدة  العربية  اإلمـــارات  قامت 
واصفا  إرسائيل،  مع  عالقاتها  بتطبيع 
وهو  ــام”.  ــراه أب بـ”اتفاقيات  ــاه  إي
من  ــايس  األسـ الــغــرض  أن  يعني  مــا 
سياسيا  كــان  التسمية  هــذه  إطــالق 
الدوائر  بعض  وجــدت  بحتا؛وعليه 
بيس  معهد  األمريكية،أبرزها  الفكرية 
للبلدان  دعوتها  مسألة  من  آيالندز، 
منفذا  إرسائيل  مع  التطبيع  العربية 
الساموية  األديــان  توحيد  إىل  للدعوة 
وهــي:  مــوحــدة،  دينية  ــة  راي تحت 
اللقاء   ” جمعية  اإلبراهيمية؛وتعترب 
الرئيسية  الداعمة  الجهة  األديان”  بني 
وتسعى  والديني  الفكري  التوجه  لهذا 
إىل تأسيس دولة واحدة تجمع شعوب 
يرى  لكن  موحدة  عقيدة  تحت  العامل 

مراقبون أن أهدافا سياسية خفية تحرك 
2021أعلنت  فرباير   9 مساعيها؛ويف 
روسيا  يف  سفريها  لسان  عىل  اإلمارات 
الجابرأنها ستفتتح “بيت  محمد أحمد 

العائلة اإلبراهيمية” خالل العام 2022 
والحوار  للتعلم  مكانا  سيصبح  وأنه 
بني  التقريب  عىل  وسريكز  والعبادة 

األديان الساموية.

ما األهداف وراء الدعوة للديانة 
األبراهيمية الجديدة؟

ميوج  التي  الدامية  األحداث  ظل  ويف 
بها عاملنا لبسط الهيمنة والنفوذ وجد 
ملخططات  متنفساً  املصالح  أصحاب 
ومناطق  دول  عىل  لالستيالء  رشيــرة 
واحدة.  دم  قطرة  إراقة  دون  بأكملها 
وكانت كلمة الرس التي تفتح املغاليق 
وانطوى  والتسامح”  الود  “نرش  هي 
تشتق  ديانة  استحداث  عىل  ذلــك 
نواميسها من األديان الساموية الثالث 
وقبول  التسامح  نــرش  إىل  وتــدعــو 
الساموية  الديانات  أن  ومبــا  ــر؛  اآلخ
فالديانة  اإلبراهيمية  بالديانات  تسمى 
“الديانة  عليها  أطلق  املستحدثة 
مراكز  الجديدة”ومصدرها  اإلبراهيمية 
بحثية ضخمة وغامضة انترشت مؤخراً 
“مراكز  اســم  نفسها  عىل  وأطلقت 

عىل  الروحية”ويعمل  الدبلوماسية 
الجهات  وأهم  أكرب  املراكز  تلك  متويل 
العاملية مثل: اإلتحاد األورويب، وصندوق 
الدويل،والواليات  والبنك  الدويل،  النقد 
والرسالة  والرؤية  األمريكية  املتحدة 
تعتمد  البحثية  املراكز  لتلك  الظاهرية 
السبب  “األديان”هى  أن  توكيد  عىل 
أشد  إلشــعــال  والــجــوهــري  الرئييس 
العصور؛  مر  عىل  عنفاً  الــرصاعــات 
والسبب عدم تقبل اآلخر بسبب عدم 

فهم نصوص ديانته
يف  تعمل  التي  املراكز  تلك  وأخــذت 
عىل  والتسامح  املحبة  نــرش  إطــار 
الدين  رجال  كبار  دعوة  مهمة  عاتقها 
يف األديان الثالث، من أجل إيجاد قيم 
عامة مشرتكة بني األديان، مثل: املحبة، 
وتقبل  والتعايش،  املساواة،  والتسامح، 
الحميدة.  القيم  من  غريها  اآلخــر،إىل 
األجيال  بني  وخاصة  بثها  يف  ترشع  ثم 
خفي  كــره  غــرس  أجــل  من  الجديدة 
لألديان التي يتبعونها، وخلق ميالً إزاء 
اعتناق الدين اإلبراهيمي الجديد ولقد 
مخططاتها  تنفيذ  يف  بالفعل  بــدأت 

تلك  قامت  حيث  واســع  نطاق  عىل 
عىل  تنطوي  كتيبات  بتوزيع  املراكز 
عىل  السامية  القيم  من  مجموعة 
باسم  الدولية(واملعروفة  املـــدارس 
تشتهر  اإلنرتناشيونال)والتي  املدارس 
وبدالً  الدين،  مادة  لتدريس  برفضها 
منه تحرص عىل تدريس مجموعة من 
شكل  يف  للطالب  تعطى  العامة  القيم 
اإلبراهيمي  الدين  قيم  تغطي  كتيبات 
الجديد؛ فام يحدث بالفعل هو عملية 
غسيل مخ للنشء؛ بغرض إعداد أجيال 
اإلبراهيمية  الديانة  اعتناق  عىل  تُقبل 
املستقبل  يف  طرحها  عند  الجديدة 
القريب عىل أنها الدين العام العاملي. 
إىل  البحثية  املراكز  تتحول  وعندئِذ، 
محل  تحل  مقدسة  ــزارات  وم أماكن 
؛ولتسهيل  والجامع  والكنيسة  املعبد 
الــالزم  من  كــان  املــراكــز  تلك  مهمة 
عىل  مدنياً  وتقدميها  للجمهور  تقريبها 
مساعدات  تقدم  تنموية  مراكز  أنها 
أماكن  يف  للمترضرين  وعينية  مادية 

الرعاية  الرصاع؛ كام تعمل عىل تقديم 
ومتول  العينية،  واملساعدات  الطبية 
نرش  خالل  فمن  الصغرية  املرشوعات 
لن  الجديد،  اإلبراهيمي  الدين  قيم 
يجد األفراد غضاضة يف تقبل بسط دول 
أخرى نفوذها عليهم، حتى وإن كانت 
محفورة يف األذهان كدولة معادية. ومبا 
الجديد، كان  الجيل  أن املستهدف هو 
بعينها.  أديان  معامل  تشويه  من  بد  ال 
سبب  عن  التساؤل  يجيب  ذلك  ولعل 
متكني تيارات الدين السيايس يف املنطقة 

بعد ما يسمى بثورات الربيع العريب.
الجديدة  األبراهيمية   ” املرجع   •
عبد  نعيمة  د./  التسامح”  وخدعة 

الجواد 15 / 10 / 2020

الخدمات.
أن  الرسمي،  املتحدث  وأضـــاف 
ــك عــرض  ــذل االجـــتـــامع شــهــد ك
الخاصة  الهندسية  التصميامت 
باملرشوعات املتنوعة النشاط، سواء 
األمثل  االستغالل  لتحقيق  الهادفة 
الطرق  الفضاء عىل جانبي  لألرايض 
الجمهورية،  مستوى  عىل  واملحاور 
من  باالستفادة  الرئيس  وجه  حيث 
مع  يتكامل  نحو  األرايض عىل  تلك 

عملية التنمية الجارية بالدولة.
املوقف  ــرض  ع أيــضــاً  ــرى  ج كــام 
املرشوعات  من  لعدد  التنفيذي 
الجديدة،  اإلداريـــة  العاصمة  يف 

سري  عــن  فضالً 
بشبكة  العمل 
واملحاور  الطرق 
العاصمة  داخل 
ــة، حيث  اإلداري
الرئيس  وجـــه 
أرقــي  بتطبيق 
الــتــصــمــيــامت 
وأكرب  الهندسية 

املداخل  كافة  يف  ممكنة  توسعة 
االتجاهات،  كل  من  إليها  املؤدية 
وذلك يف سياق معامري حديث ذي 
املساحات  خاصًة  حضاري،  طابع 
الشجرية،  والــغــابــات  ــخــرضاء  ال

 الرئيس السيسى يتابع مشروعات الهيئة 
الهندسية ويوجه بتطوير منطقة الرويسات

بزيادة 10 جامعات ونسبة الزيادة 
كليات  عدد  وبلغ   ،%38.5 سجلت 
عام  ىف   132 الخاصة  الجامعات 
عدد  سجل   2021 عام  وىف   2014
 264 الخاصة  الجامعات  كليات 
بنسبة  كلية   132 الزيادة  وبلغت 

.%100
ىف  التكنولوجية  الكليات  أمــا   
معهدا  و45   8 كانت   2014 عام 
الكليات  سجلت   2021 عام  وىف 
التكنولوجية 8 و47 معهدا بزيادة 
الزيادة  نسبة  وبلغت  معهدين 
الجامعات  لعدد  وبالنسبة   %  4.4
 3 عــددهــا  بلغ  التكنولوجية 
عام  ىف  تكنولوجية  جامعات 
2021 ومل يكن يوجد أي جامعات 

تكنولوجية ىف 2014 .

إنجازات باألرقام.. طفرة بالجامعات الحكومية 
والخاصة منذ 2014 و271 برنامجا جديدا

طبيعة  مع  يتسق  نحو  عىل  وذلك 
وما  الجديدة  ــة  اإلداري العاصمة 
الدولة  إىل  االنتقال  من  تجسده 

الحديثة مبفهومها الشامل.
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تؤكل مثار السدر ألنها حلوة املذاق 
وتعترب  الغذائية،  القيمة  مرتفعة 
من أنواع الفاكهة املتميزة. وتحتوي 
من  كبرية  نسبة  عىل  السدر  مثرة 
السكر  ويعترب  الكربوهيدرات، 
الجلوكوز  هو  فيها  الســــــائد 
عىل  تحتوي  أنها  كام  والسكروز، 
الفركتوز،  من  قليلة  كميــات 
جًدا  عايل  محتوي  مع  والزايلوز، 
من فيتامينات (أ، ج، ب)، والعديد 
(مثل:  املعدنية  العنارص  من 
والفسفور،  والحديد،  البوتاسيوم، 
عىل  تحتوي  كام  والكالسيوم). 
ومواد  والفالفونيدات،  الفلويدات، 
وتربينات  وستربوالت،  عفصيّة، 
وكذلك  صابونيّة،  ومواد  ثالثيّة، 
الكيميايئ  املركّب  عىل  تحتوي 
ليكوسيانيدين،  باسم  املعروف 

الفركتوز،  مثل:  حرّة  سكاكر  وعىل 
والسكروز،  والرامنوز  والجلوكوز، 
الجراثيم  مضادات  وكذلك 
أن  يالحظ  ذلك  ومن  والبكترييا. 
لثامر السدر  فوائد صحية، وطبية 
وعالجية عديدة، تذكر منها يف هذا 
املقال التايل: فتناولها يساعد يف منع 
حدوث عدد كبري من االضطرابات 
الضغط  يخفف  وكذلك  واألمراض، 
والجهاز  املناعة  نظام  عىل 
من  السموم  ويزيل  الليمفاوي، 
الدم، ومسهلة، وتعالج اضطرابات 
مختلف  ويعالج  الهضمي،  الجهاز 
التهيجات وااللتهابات التي تحدث 
الصدفية،  ذلك  يف  مبا  الجلد،  يف 
وميكن  الشباب،  وحب  واألكزميا، 
ظهور  منع  عىل  يساعد  أن  أيًضا 
وكذلك  والندوب،  التجاعيد 
مشدودة  البرشة  عىل  الحفاظ 
أن  كام  املؤكسد،  الدم  وتنشط 
الرسطان،  ضد  جدا  فعال  تناولها 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

يف  مبا  األخرى،  املزمنة  واألمراض 
أن  وميكن  القلب،  أمراض  ذلك 
يساعد يف تخفيف اإلجهاد العقيل، 
وحامية الجسم من اآلثار الجانبية 
إىل هرمونات  تؤدي  التي  الخطرة 
قادر عىل  تناولها  أن  اإلجهاد، كام 
واملنتجات  الحرة،  الجذور  تحييد 
التنفس  من  الخطرية  الثانوية 
عن  مسؤولة  تعترب  التي  الخلوي، 
داخل  املزمنة  األمراض  من  كثري 
وزنه،  يف  الزيادة  ومنع  الجسم، 
تدفق  وزيادة  العظام،  وتقوية 
الدم، وبالتايل باألكسجني يف أجهزة 
له  يتيح  مام  واألطراف،  الجسم 
الكبد،  وحامية  الطاقة،  زيادة 
ومكافحة مرض السكري، ومفيدة 
يف حاالت أمراض الصدر والتنفس، 
عند  الجنسية  الرغبة  وتقوية 
بسبب  والنساء  الرجال  من  كل 
املواد  من  احتوائها عىل مجموعة 

الجنسية.

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

كيف يمكن إدارة متالزمة تكيس 
املبايض وما أفضل نظام غذائى لها؟

عالجات منزلية تساعد فى تخفيف أعراض 
الربد.. أبرزها السوائل الدافئة والعسل

لو بتفكر تخس..
تناول الفول السودانى غنى بالدهون الصحية

فصـل الشـتاء يجلـب معـه العديـد 
مـن املشـكالت الصحيـة مبـا يف ذلك 
ويقـرتح  واإلنفلونـزا،  الـربد  نـزالت 
املناعـة  تعزيـز  التغذيـة  خـرباء 
يف  للمسـاعدة  الشـاملة  والتغذيـة 
هنـاك  البـارد،  الطقـس  مكافحـة 
أن  ميكـن  التـي  األطعمـة  بعـض 
بشـكل  الجسـم  يف  حـرارة  تولـد 
طبيعـي، ال تسـاعد هـذه األطعمـة 
الحـرارة  درجـات  مـع  التعامـل  يف 
املنخفضـة فحسـب ، بـل تثبت أيًضا 
فعاليتهـا لألشـخاص الذيـن يعانـون 
مـن انخفـاض املناعـة، هنـاك بعـض 
دافئًـا  إلبقائـك  اليوميـة  األطعمـة 
food-  ” موقـع  نـرشه  ملـا  وفقـا   ،

.”ndtv
العسل:

يعتـرب العسـل بديـالً صحيًا للسـكر، 
واملعـادن  بالفيتامينـات  غنـي  فهـو 
الغذائيـة  العنـارص  مـن  والعديـد 
فقـط  يسـاعدك  ال  فهـو  األساسـية، 
عـىل الـدفء ، ولكنـه معـروف أيًضا 
الغـذايئ  والتمثيـل  الهضـم  بتعزيـز 
ميكنـك أن تبـدأ يومـك بكـوب مـن 
املـاء الدافـئ والعسـل ومتنـح بداية 

ليومـك. صحيـة 
السمن:

أفضـل  هـو  السـمن  يكـون  رمبـا 
تعريـف للدهـون الصحيـة، يحتـوي 
عـىل العديـد مـن العنـارص الغذائية 
للصحـة  مفيـًدا  ويعتـرب  األساسـية 
العامـة ،ميكنـك إضافـة السـمن إىل 
أو أي يشء آخـر واالسـتمتاع بنكهته 

كل يـوم.

البهارات:
القرنفـل والقرفـة والزنجبيـل  يعتـرب 
منـذ  األيورفيـدا  مـن  جـزًءا  والهيـل 
بطـرق  اسـتهالكه  ويتـم  العصـور 
تسـاعدك  التوابـل  فهـذه  متعـددة، 
عـىل الـدفء وتوفـري الراحـة خـالل 

املوسـم.
الفواكه الجافة واملكرسات:

تعتـرب الفواكـه الجافـة بحـق أغذيـة 
خارقـة، يتـم تحميـل اللـوز والكاجو 
بـكل  وغريهـا  والعنـب  والزبيـب 
العنـارص الغذائيـة األساسـية وميكـن 
لنظامـك  رائعـة  إضافـة  تكـون  أن 
الغذايئ الشـتوي، ميكنـك تناول هذه 
كـام  واملكـرسات  املجففـة  الفاكهـة 
هـي أو إضافتهـا إىل كـوب الحليـب 

ذلـك والحلويـات وغـري 

أصبحت متالزمة تكيس املبايض واحدة 
النساء،  بني  شيوًعا  الحاالت  أكر  من 
ويف حني أن أكر األعراض املميزة لهذه 
الشهرية،  الدورة  انتظام  عدم  الحالة 
إال  الوزن،  وتقلبات  الشعر  منو  وزيادة 
أن السبب الجذري يظل ىف الزيادة غري 
الذكورة  هرمون  مستويات  يف  العادية 
إدارة  أجــل  (األنــدروجــيــنــات)، ومــن 
إجراء  ميكن  عليها  والسيطرة  الحالة 
الغذاىئ،  النظام  عىل  التغيريات  بعض 

.”Healthline“ وفًقا لتقرير موقع
يجب  الــذي  الغذايئ  النظام  نوع  ما 

اتباعه مع متالزمة تكيس املبايض؟
التغيريات  أو  الغذائية  القيود  نوع 
التي قد يلزم إجراؤها تعتمد عىل نوع 
ألن  نظرًا  منها،  تعانني  التي  األعــراض 
امرأة  كل  عىل  تؤثر  أن  ميكن  الحالة 
بشكل مختلف، فمن املحتمل أن تكون 
أعراض إحدى النساء مختلفة متاًما عن 
األخرى، وبالتايل، قد ال تكون التغيريات 

الغذائية الشاملة فعالة للجميع.
متالزمة  نوع  فهم  املهم  من  لذلك، 
تكيس املبايض التي تعاىن منها، وتحليل 
معها  والتعامل  األساسية  املشكلة 

بطريقة مناسبة.
هل النظام الغذاىئ املقيد فعااًل؟

املقيد  الغذايئ  النظام  وصف  ميكن 
بأنه نظام يركز عىل الحد من استهالك 
مجموعتني  أو  واحدة  طعام  مجموعة 
الغذايئ  النظام  مثل  واحــد،  وقت  يف 
الخايل من الكربوهيدرات أو الخايل من 

الدهون.
التقييدية  الخطط  بعض  أن  حني  ويف 
ميكن أن تكون مفيدة يف تعزيز فقدان 
الدهون، ولكن من املهم أن نتذكر بأن 
هذه األنظمة الغذائية ليست مستدامة 
مع  تتعامل  ال  أيًضا  إنها  بل  فحسب، 
تساعد  وبالتايل ال  األساسية،  املشكالت 
املبايض  تكيس  متالزمة  إبقاء  يف  حًقا 

تحت السيطرة.
األخــرى،  الغذائية  التغيريات  بعض 
عىل سبيل املثال، عدم تناول الجلوتني 
ومنتجات األلبان هي أيًضا خيار شائع 
متالزمة  أعراض  من  يخفف  أنه  يُظهر 
مناسبًا  ليس  ولكنه  املبايض،  تكيس 
من  يخلو  أنه  كام  الحاالت،  لجميع 
التعديالت  إجراء  أو  السليمة  التغذية 
األمــر  بــك  ينتهي  فقد  الصحيحة، 
باملعاناة من نقص ىف العنارص الغذائية.

مع  للتعامل  به  القيام  يجب  ــاذا  م

متالزمة تكيس املبايض ؟
أعــراض  ملحاربة  غــذايئ  نظام  أفضل 
فيها  والتحكم  املبايض  تكيس  متالزمة 
متاًما  املستدام  الغذايئ  النظام  هو 
ويشمل  طويلة،  لفرتة  اتباعه  وميكن 
(مثل  ــًدا  جــي الــطــعــام  مجموعات 
ويدعم  والربوتينات)،  الكربوهيدرات 
تدفق  من  ويزيد  الهرمونية،  الوظيفة 
من  واألهــم  والهيموجلوبني،  ــدم  ال
مستويات  استقرار  عىل  الحفاظ  ذلك 

الجلوكوز يف الدم عىل مدار اليوم.
مع  فعالية  األنظمة  أفضل  هى  ما 

متالزمة تكيس املبايض؟
مثل  الغذائية  األنظمة  تخفف  قد 
البحر األبيض املتوسط   أو نظام  حمية 
غذايئ  نظام  اتباع  أو  الغذايئ   DASH
متالزمة  أعــراض  من  الواقع  يف  نبايت 
تكيس املبايض لدى العديد من النساء، 
وقد أظهروا فوائد صحية هائلة يف منع 
حدوث مضاعفات إضافية لهذه الحالة، 
الدم  ضغط  وارتــفــاع  االلتهاب  مثل 

والسكري.
يف الوقت نفسه، لوحظ أيًضا أن األنظمة 
ال  وباليو  كيتو  حمية  مثل  الغذائية 
األمر  يتعلق  عندما  جيد  بشكل  تعمل 

بإدارة متالزمة تكيس املبايض.
هل ميكن إدارة متالزمة تكيس املبايض 

من خالل إنقاص الوزن؟
التخلص  ميكن  أنه  أيًضا  املعتقد  من 
من حالة مثل متالزمة تكيس املبايض، 
خاطئ،  مفهوم  ولكنه  الوزن  بفقدان 
أحد  هو  ــوزن  ال اكتساب  أن  حني  يف 
أعراض متالزمة تكيس املبايض، إال أنه 

ال يحدث مع الجميع.
ويف حني أن فقدان الوزن ميكن أن يكون 

إال  لياقتك،  للحفاظ عىل  وسيلة جيدة 
أنه ميكن أن يؤدي إىل بعض االختالفات 
أو  املبايض  تكيس  متالزمة  أعراض  يف 
حد  إىل  الشهرية  الدورة  تدفق  تنظيم 
ما أو حتى تخفيفها، ومع ذلك، هذا ال 
إذا مل  الحالة  لهذه  كامالً  يجعله عالًجا 
املناسبة  الصحية  التغيريات  دمج  يتم 
معه، فمن املمكن أن تحدث انتفاخات 
مرة  شديدة  الحالة  وتجعل  هرمونية 

أخرى.
كام أن فقدان الوزن ليس عالًجا موىص 
به لألشخاص الذين ال يعانون من زيادة 

الوزن يف املقام األول.
ما هي األشياء التي يجب عليِك القيام 

بها يف النظام الغذايئ؟
هو  الحياة  منط  يف  تغيريات  ــال  إدخ
وتخفيف  إلدارة  الطبيعية  الطريقة 
معني،  إىل حد  املبايض  تكيس  متالزمة 
اتباع نظام غذايئ صحي ومتوازن  مثل 
النساء  وتحتاج  الرياضة،  ومامرسة 
توخي  إىل  أيًضا   PCOS بالـ  املصابات 
نظامهن  خيارات  يف  الشديد  الحذر 
الغذايئ، والرتكيز عىل تناول املزيد من 
املكمالت والفيتامينات واملعادن بشكل 
الكربوهيدرات  ذلك  يف  مبا  منتظم، 
الجيدة، وإضافة الربوتني مع كل وجبة، 
مثل  الصحية  والــدهــون  ــاف،  ــي واألل

أوميجا 3، والكالسيوم.
تناول املزيد من الفواكه والخرضاوات، 
مبا يف ذلك املكرسات والبذور والحبوب 
الكاملة، مع الحد من استهالك الدقيق 
واملعلبة  املصنعة  واألطعمة  املكرر 
الجاليسيمي  املــؤرش  ذات  والفواكه 

املرتفع.

الربد  بنزالت  اإلصابة  حاالت  تزداد 
واألنفلونزا يف فصل الشتاء، وال يوجد 
عالج محدد لنزالت الربد ولكن ميكن 
التحكم يف مدته وشدته، عن طريق 
واملكمالت،  الساخن  الحساء  تناول 
التي  والحيل  النصائح  بعض  وهناك 
محاربة  عىل  تساعدك  أن  ميكن 
ولكن  فعال،  بشكل  الربد  نزالت 
وأعراض  الربد  شدة  تفاقمت  إذا 
املهم طلب  األخرى، فمن  األنفلونزا 
االعتامد  الطبية وال يجب  املساعدة 
عىل هذه العالجات املنزلية، وفقا ملا 

.”food-ndtv“ نرشه موقع
عالجات منزلية ملحاربة نزالت الربد

السوائل الدافئة

املاء  رشب  أو  الحساء  تناول  ميكنك 
الكركم  وحليب  والشاي  الساخن 
والعسل والحليب والليمون الساخن 
نظامك  تحّمل  ال  الزنجبيل،  وشاي 
عىل  املحتوية  باملرشوبات  الغذايئ 
الكافيني ألنها قد تسبب لك الجفاف.

رشب املاء
من  كافية  كمية  رشب  سيساعدك 
االحتقان.  تخفيف  عىل  السوائل 
كام أنه مينع الجفاف، اخرت خيارات 

صحية وارشب املاء الدافئ.
الراحة بشكل صحيح

املناسبة  الراحة  توفري  سيساعدك 
أصلح  رسيعا،  التعايف  عىل  لجسمك 

التوتر،  عن  وابتعد  نومك  دورة 
تعزيز  عىل  أيًضا  يساعدك  سوف 

املناعة.
العسل

العسل عالج الشيخوخة لنزالت الربد 
يساعدك  سوف  الحلق،  والتهاب 
عىل تقليل تهيج حلقك، ستساعدك 
ملعقة من العسل عىل النوم بشكل 
قطرات  بضع  إضافة  ميكن  أفضل، 
من عصري الزنجبيل إىل ملعقة كبرية 
مضادة  خصائص  لها  العسل  من 
لياًل  السعال  من  سيقلل  للبكترييا، 

وأعراض التهاب الحلق.
الغرغرة باملاء املالح

الساخن  املاء  إىل  امللح  أضف بعض 
وتغرغر بهذا املاء، سيقلل االحتقان 
التنفس، سيساعدك  ويساعدك عىل 
احتقان  من  التخلص  عىل  أيًضا 
لتحصل  النوم  قبل  تغرغر  األنف، 

عىل نوم مريح.
استنشاق البخار

يساعد استنشاق البخار يف تخفيف 
بنزالت  األنف، عند اإلصابة  احتقان 
الربد ، ميكنك استنشاق البخار مرتني 
فعالة،  نتائج  عىل  للحصول  يوميًا 
ميكنك أيًضا تركيب جهاز ترطيب يف 
غرفتك، سيضيف الرطوبة إىل الهواء 

ويقلل من تهيج األنف والحلق.

الفوائد الصحية والطبية والعالجية لثمار السدر
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عبد  عالء  الدكتور  الشاعر  يعقد 
نقابة  إدارة  مجلس  رئيس  الهادى 
صحفياً  مؤمتراً  مرص  كتاب  اتحاد 
غًدا  النقابة،  مستجدات  ملناقشة 
السادسة  الساعة  متام  ىف  األربعاء، 
مساء، مبقر النقابة 11أ شارع حسن 

صربى الزمالك.
العامة  النقابة  إدارة  مجلس  كان 
الشاعر  برئاسة  مرص،  كتاب  التحاد 
الدكتور عالء عبد الهادى، قد قرر ىف 
اجتامعه األخري باإلجامع تنفيذ حكم 
التجديد  انتخابات  بإجراء  املحكمة 
ىف  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  النصفى 

أقرب فرصة ممكنة.
اتحاد  نقابة  مقر  ىف  االجتامع  عقد 
وافق  وقد  بالقلعة،  مرص  كتاب 
للنقيب  السابق  القرار  عىل  املجلس 
بامتناعه عن االستشكال عىل الحكم، 

اتحاد كتاب مصر يعقد مؤتمرا صحفيا 
لعرض مستجدات النقابة

اســتــخــدام  أول  تسجيل  ــم  ت
السوداء” عىل  ملصطلح “الجمعة 
سوق  انهيار  مع  املالية  األزمــة 
ىف  املتحدة  الواليات  ىف  الذهب 
اشرتى  حيث   ،1869 سبتمرب   24
ىف  املشهورين  املمولني  من  اثنان 
وول سرتيت، جاى جولد ووجيم 
من  ممكن  ــدر  ق ــرب  أك فيسك 
رفع  أمل  عىل  البالد،  ىف  الذهب 
وبيعه  السامء  عنان  إىل  السعر 
تلك  ىف  مذهلة،  أربــاح  لتحقيق 
انهارت  سبتمرب،  من  الجمعة 
سوق  سقوط  إىل  أدى  ما  الخطة 
من  الجميع  وإفـــالس  األســهــم 
واملزارعني  سرتيت  وول  بارونات 

وفقا ملوقع “هيستورى”.
تقليد  وراء  شيوًعا  األكر  القصة 
املرتبط  الـــســـوداء  الجمعة 
تربطها  الشكر  عيد  ىف  بالتسوق 
بتجار التجزئة، تقول القصة: بعد 

التجزئة،  تجار  يعتقد  كام  باهرا 
القرن  من  الخمسينيات  ففى 
املاىض، حيث استخدمت الرشطة 
املصطلح  فيالدلفيا  مدينة  ىف 
أعقبت  التى  الفوىض  لوصف 
عندما  الشكر،  لعيد  التاىل  اليوم 
تدفقت جحافل من املتسوقني ىف 
الضواحى والسائحني عىل املدينة 
قبل مباراة كرة القدم بني الجيش 
ذلك  ىف  أقيمت  التى  والبحرية 
رجال  يتمكن  مل  وعندها  الوقت 
رشطة Philly من قضاء يوم عطلة 
العمل  عليهم  تعني  بل  فحسب 
للتعامل  جًدا  طويلة  نوبات  ىف 
وحركة  اإلضافية  الحشود  مع 
السارقون  استغل  وقــد  ــرور  امل
لرسقة  املتاجر  ىف  الهشاشة  أيًضا 

البضائع.
انترشت   1961 عــام  بحلول 
فيالدلفيا  ىف  السوداء”  “الجمعة 

التجار  فيه  الذى حاول  الحد  إىل 
“الجمعة  إىل  تغيريه  املدينة  ىف 
الدالالت  إزالة  أجل  من  الكبرية” 

السلبية.
باقى  إىل  املصطلح  ينترش  ومل 
بكثري،  ذلك  بعد  إال  البالد  أنحاء 
ومع ذلك، مل يكن هذا املصطلح 
البالد  أنحاء  جميع  ىف  شائًعا 
مؤخرًا ىف عام 1985، وىف وقت ما 
تجار  وجد  الثامنينيات  أواخر  يف 
اخرتاع  إلعــادة  طريقة  التجزئة 
إىل  وتحويلها  السوداء  الجمعة 
سلبًا  وليس  إيجابًا  ينعكس  ىشء 
وكانت  عمالئهم،  وعىل  عليهم 
إىل  “األحمر  مفهوم  النتيجة هى 
سابًقا،  املذكورة  للعطلة  األسود” 
التاىل  اليوم  بأن  القائلة  والفكرة 
التى  املناسبة  هو  الشكر  لعيد 
حققت فيها متاجر أمريكا أرباًحا 

أخريًا.

الجمعة السوداء.. متى ظهر املصطلح للمرة األوىل فى أمريكا؟

متاح  املقبل،  يناير  ىف  للكتاب 
اإللكرتونية  املنصة  خالل  من 
cairobookfair.gebo. فقط 
الطلبات  تقبل  ولن   gov.eg

املسلمة باليد.
إعالن

وكانت اللجنة العليا قررت من 
قبل اختيار محور “هوية مرص.. 
املستقبل”  وســـؤال  الثقافة 
كشعار للدورة التالية للمعرض 
(دورة 2022)، مع حلول دولة 

اليونان كضيف رشف.
وتقام الدورة الـ53 من معرض 
القاهرة الدوىل للكتاب ىف الفرتة 
من 26 يناير إىل 6 فرباير 2022، 
مبركز مرص للمعارض واملؤمترات 
ضيف  اليونان  وتحل  الدولية 
رشف املعرض، وتقرر فتح باب 

االشرتاك للنارشين بها إلكرتونيًا 
أكتوبر   24 األحد  من  اعتباًرا 
املاىض حتى 18 نوفمرب املقبل.

لكتاب  قاعة  تخصيص  ويتم 
كل  وتضم  الطفل  وأنشطة 
املــجــال  ــن ىف هـــذا  ــارشي ــن ال
والكتاب  التعليمية  والوسائل 
عن  فضال  املــدرىس  التعليمى 
والثقافية  الفنية  األنشطة  كل 
مجال  ىف  واإلبداعية  والفكرية 

الطفل.
العليا  اللجنة  وافــقــت  كــام 
جائزة  منح  عــىل  للمعرض 
أول جائزة  العرىب، فهى  للنارش 
متنح للنارش العرىب ويتم إعالنها 
معرض  من  ـــ53  ال ــدورة  ال ىف 
الكتاب، وتبلغ قيمتها 20 ألف 

جنيه.

ملعرض  العليا  اللجنة  قــررت 
القاهرة الدوىل للكتاب، مد فتح 
باب الحجز للنارشين للمشاركة 
مبعرض القاهرة الدوىل للكتاب 
تنظمه  والذى  الـ53  دورته  ىف 
للكتاب  العامة  املرصية  الهيئة 
الحاج،  هيثم  الدكتور  برئاسة 
وذلك حتى 25 نوفمرب الجارى، 
وذمل بعد موافقة اللجنة اإلدارية 
إلتاحة  وذلك  للمعرض،  العليا 
الفرصة ألكرب عدد من النارشين 
لدور  نوضح  ولهذا  للمشاركة، 
للمعرض  التقديم  آليات  النرش 

عرب التقرير التاىل.
الحاج،  هيثم  الدكتور  وقــال 
العامة  املرصية  الهيئة  رئيس 
للدورة  التقديم  إن  للكتاب، 
الجديدة ملعرض القاهرة الدوىل 

مد باب الحجز ملعرض القاهرة للكتاب..
كيف يقدم الناشر للمشاركة؟

أو الطعن عليه بعد صدوره، ألنه جاء 
أعضاء  لجميع  األصيلة  للرغبة  داعاًم 
وهى  إجرائها،  ىف  النقابة  مجلس 
مجلس  رئيس  كان  التى  االنتخابات 
عالء  الدكتور  الشاعر  النقابة  إدارة 
عبد الهادى قد دعا إليها ىف مارس من 
العام املاىض، ثم تقرر تأجيلها بسبب 
الوزراء، ثم جدد  قرار رئيس مجلس 
ذاته،  العام  يونيو من  لها ىف  الدعوة 
بسبب  أخرى  مرة  تأجلت  ولكنها 
فرض حظر التجوال بسبب العاصفة 
انتشار  جراء  البالد  اجتاحت  التى 
فريوس كورونا، ثم دعا إليها مرة ثالثة 
ىف أغسطس من العام نفسه قبل أن 
تنفيذا  إجرائها  منع  املحكمة  تقرر 
النافذ  الوزراء  رئيس  السيد  لقرار 

بذاته.
األخري  املحكمة ىف حكمها  رأت  وقد 

أن الظروف أصبحت مواتية إلجرائها 
بعد القرار الجديد لـ رئيس الوزراء ىف 

مايو املاىض 2021.
وقد وافق املجلس باألغلبية املطلقة 
عىل  صوتني”  اعرتاض  مع  “اإلجامع 
الحكم  أصدر  الذى  القاىض  استفتاء 
حول تجديد الدعوة برشطها السابق 
أو توجيه دعوة جديدة، مع االستفتاء 
وذلك  الفائزين،  عضوية  مدة  حول 
للحكم  تفسري  دعوى  خالل  من 
قرار  عىل  جديدة  طعون  ألية  منعا 
الجمعيتني  بإجراء  الخاص  املجلس 
املراكز  عىل  ومحافظة  العموميتني، 
القانونية للسادة املنتخبني بعد إجراء 
األعضاء  ملصالح  حامية  االنتخابات، 
الصحية،  والرعاية  املعاشات،  يف 
واستحقاقاتهم من الدعم، أو صندوق 

الخري، إىل غري ذلك من حقوق.

بخسارة  العمل  من  كامل  عام 
املفرتض  من  األحمر)  (باللون 
(اللون  ربًحا  املتاجر  تجنى  أن 
لعيد  التاىل  اليوم  ىف  األســـود) 
أثناء  املتسوقني  ألن  الشكر، 

من  الكثري  ينفقون  العطالت 
حيث  التخفيضات،  عىل  األموال 
إن رشكات البيع بالتجزئة اعتادت 
األحمر  باللون  الخسائر  تسجيل 
واألرباح باللون األسود عند القيام 

القصة  هذه  املحاسبة،  بعمليات 
هى  السوداء  الجمعة  أصل  عن 

القصة الرسمية لكنها غري دقيقة.
الحقيقى  التاريخ  فإن  ذلك  ومع 
ليس  السوداء  الجمعة  يسمى  ملا 
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نادرة  مخطوطة  قيمة  تصل  أن  ميكن 
عمل  عىل  تحتوي  أينشتاين  أللــربت 
 2.5 إىل  النسبية  لنظريته  تحضريي 
هذا  مزاد  يف  إسرتليني  جنيه  مليون 
أينشتاين  مخطوطة  وكُتبت  األسبوع، 
املكونة من 54 صفحة يف عامي 1913 
بواسطة  بسويرسا،  زيورخ  يف   1914 و 
 34 وقتها  العمر  من  البالغ  أينشتاين 
السويرسي  املهندس  وصديقه  عاًما، 

ميشيل بيسو.
ميل”  “ديىل  صحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا 
تباع ما  أن  املقدر  الربيطانية، فإن من 
 1.67) يورو  ماليني  وثالثة  مليوين  بني 
مليون   2.5 إىل  إسرتليني  جنيه  مليون 
التي  جنيه إسرتليني)، وفًقا لكريستي، 
تستضيف البيع نيابة عن دار مزادات 

أجوتيس يف باريس.
الشهرية  النسبية  نظرية  حــولــت 
نوفمرب  ىف  ــرشت  نُ التى  ألينشتاين، 

عىل  يعمل  الحديث  الــذىك  املنزل 
لتنقية  جهاز  منها  اإلكسسوارات، 
الهواء للحصول عىل هواء أنظف أو 
لتتبع معدل رضبات   Fitbit ترتدى 
القلب واإلحصاءات الحيوية األخرى، 

وفقا لتقرير digitaltrend التقنى.
تخيل للحظة أن بساطك “سجادتك” 
ميكن أن تخربك بوزنك، ومؤرش كتلة 
جسمك، واملزيد، وتخيل أيضا لو أن 
الهواء  برتشيح  تلقائيًا  تقوم  نافذتك 
، مام يؤدى  أيًضا  الضوضاء  وحجب 

إىل منزل أكر هدوًءا.
وراء  ــة  ــ ــرؤي ــ ال هـــي  وهـــــذه 
استوديو  وهو   ،  NewTerritory
تصميم يسعى إىل جعل املنزل ذكيًا 
حًقا من خالل دمج هذه امللحقات 
من  بدالً   ، نفسه  املنزل  تصميم  يف 

الفلك  النظرية وعلم  الفيزياء   ،  1915
خالل القرن العرشين.

بيسو”   – أينشتاين  “مخطوطة  تقدم 
أعظم  ذهن  يف  رائًعا  انغامًسا  اليوم 
العلامء يف القرن العرشين مام أدى إىل 
النظرية، وفشلت املعادالت يف  تطوير 
هذه املخطوطة يف حل املشكلة، لكن 
تم  التي  صياغتها،  املعاد  املعادالت 
منها يف عام 1915 نجحت يف  االنتهاء 

النهاية.
أمثن  شك  بال  “هذه  كريستى:  قالت 
للبيع  تعرض  آلينشتاين  مخطوطة 
باملزاد”، وليست هذه هى املرة األوىل 
عىل  ــزادات  امل دار  فيها  تحصل  التى 
القطعة، ففى عام 2002 باعتها مقابل 
559،500 دوالر (حواىل 357 ألف جنيه 
تاجر  إىل  الوقت)  ذلك  ىف  إسرتلينى 

أوروىب.
لكن هذا الرقم قد يتضاءل أمام سعر 

البيع الجديد بنهاية املزايدة، التي تبدأ 
قالت  حيث  نوفمرب،   23 الثالثاء  يوم 
حفظ  تم  بيسو،  بفضل  إنه  كريستيز 
املخطوطة، التي ظهرت للضوء يف عام 

1988، لألجيال القادمة.
ألن  تقريبًا”  “معجزة  مبثابة  هذا  كان 
يكن  مل  نفسه  املولد  األملاين  العبقري 
من املرجح أن يتمسك مبا اعتربه وثيقة 
عمل بسيطة، وتقول دار املزادات: “لو 
أينشتاين،  حوزة  يف  املخطوطة  بقيت 
التخلص  يتم  أن  املؤكد  لكان من شبه 
يحتفظ  ال  عــادة  ــه  إن حيث  منها، 

أينشتاين مبسوداته”.
الوثيقة  أن  كريستيز،  وتضيف 
اثنتني  من  واحدة  هي  “االستثنائية” 
فقط من املخطوطات العلمية العاملة 
لتكوين  الرئيسية  الفرتة  من  املتبقية 

النظرية العامة.

وظائفه.
املعلومات  جميع  تقديم  ويتم 
تقنية  خالل  من  جمعها  تم  التي 
NewTerritory ىف واجهة مستخدم 
فرد  كل  وجود  مكان  توضح  نظيفة 
كام  وقت،  أي  يف  األرسة  أفراد  من 
يسمح لك مبشاهدة املعلومات التي 
التقطتها عنك ، مثل معدل رضبات 
ودرجة   ، الجسم  ووضعية   ، القلب 

حرارة الجسم ، واملزيد.
وهذا املستوى من تكنولوجيا املنزل 
الذيك هو مثال جيد عىل كيف يظل 
التقارب هو مفتاح املنزل الذىك ، من 
خالل جعل التكنولوجيا الذكية جزًءا 
حقيقيًا من املنزل ، ويصبح الوصول 
من  بدالً  وسهولة  بساطة  أكر  إليها 

يشء يجب إضافته كفكرة الحقة.

ملحقات  كونها 
ويقوم  مضمنة، 
ــن  بــــذلــــك م
مفهوم  ــالل  خـ
ــرف بــاســم  ــع ي
 E m p a t h i c
 Technology
يركز  ــذي  والـ  ،
أفكار  ثالث  عىل 

رئيسية .
ويستفيد مفهوم 
 C o n n e c t
جهاز  درج  من 
مركزي  توجيه 

صوت  مكرب  مثل  مبيزات  متصل 
 Wi-Fi وتقوية  االتجاهات  متعدد 
لتوفري اتصال أفضل يف جميع أنحاء 

مخطوطة نادرة ألينشتاين عن النسبية قد 
تصل قيمتها لـ2.5 مليون جنيه إسرتلينى

كيف تجعل منزلك ذكيا بكافة مقتنياته؟

روسيا تتيح االنرتنت الفضائى عام 
2024.. التفاصيل

أولئك  بني  االتصال  وتبسيط  املنزل 
الذين يعيشون هناك.

يستخدم مفهوم Sense أجهزة مراقبة 
مثل مفتاح ذيك وقالدة وسطح – مثل 

السجادة – لتتبع السكان من خالل 
املرئية.  واملراجع  والصوت  اللمس 
يتفاعل مفهوم التحسني مع البيانات 
التي تم جمعها. مثال عىل ذلك هو 

يتيح  والذي   ، الذكية  النافذة  إطار 
عندما  النشطة  الضوضاء  إلغاء 
خارج  الصوت  مستويات  تصبح 
املنزل عالية جًدا. ىف حني أن الكثري 
فإن   ، طنانة  الكلامت  هــذه  من 
املنزل  يف  مدمجة  نفسها  املنتجات 

بطرق ذكية.
سجادة  “السطح”  تقنية  تشبه 
أو  الحامم  ــام  أم األرضية  تغطي 
املنتجات  وهــذه   ، املطبخ  حوض 
واألجهزة املختلفة قادرة عىل توفري 
مع  الوظائف  من  عالية  مستويات 
يف  “الذكية”  األجهزة  مظهر  تجنب 

نفس الوقت.
قياسيًا  إطــاًرا  النافذة  إطار  يشبه 
مكسو بألواح خشبية. يتناسب متاًما 
مع جاملية املنزل الحديث ويخفي 

مدير  روجــوزيــن،  دميرتى  كشف 
كوسموس”  “روس  مؤسسة  عــام 
برنامج  أن  الروسية،  الفضائية 
“سفريا”، الذى بدأت روسيا بالفعل 
ىف تحقيقه، سيتيح االنرتنت الفضاىئ 
لروسيا بحلول عام 2024، مشريا إىل 
أن املؤسسة قد حصلت عىل أموال 
علمي  أســاس  لوضع  الزمــة  أولية 

للربنامج.
“روي  مؤسسة  مــديــر  وكــشــف 
كوسموس”، عن تخصيص7 مليارات 
روبل “ما يعادل 100 مليون دوالر”، 
تلك  وستستخدم  املقبل  الــعــام 
األموال لتصميم منوذجني اختبارين 
باإلنرتنت  الخاصة  الصناعية  لألقامر 
الفضايئ من طراز “سكيث” واألقامر 
األشياء  بإنرتنت  الخاصة  الصناعية 
وسيطلق  ــون”،  ــاراث “م طــراز  من 

سيطلق  وثانيهام   2022 عام  أولهام 
.RT عام 2023، وفقا ملوقع

اآلخر  الجزء  إن  روجوزين  وكشف 
لرشاء  تخصيصه  سيتم  األموال  من 
األقــامر  ستطلق  التي  الصواريخ 
ــراز  ط ــن  م لــالتــصــال  الصناعية 
“أكسربيس إر يف” التي تولت وزارة 

الرقمنة الروسية متويل مرشوعها .
هيئة  قــالــت  أخـــرى  جهة  ــن  وم
الروسية “روس كوسموس”،  الفضاء 
القمر  اتجاه  بتغيري  قامت  إنها 
عادة  املوجه   ،2D-Aist الصناعي 
التقاط  من  يتمكن  ليك  األرض،  إىل 
صور للخسوف الجزيئ للقمر يف 19 

.RT نوفمرب وفقا ملا نقلته
نرشته  بيان  يف  الهيئة،  وأضافت 
عىل قناتها يف تيليجرام: “عادة، يتم 
توجيه كامريات هذا القمر الصناعي 

ولكن  األرض،  سطح  نحو  الرويس 
الساموية  األجرام  أجل تصوير  من 

األخرى، يتم تغيري اتجاهها”.
للقمر  جزيئ  خسوف  أطول  وبدأ 
املاضية،  الخمسة  القرون  خالل 
موسكو  بتوقيت   9:03 الساعة  يف 
بتوقيت   15:04 الساعة  يف  وانتهى 
القصوى  املرحلة  وجاءت  موسكو، 
القمر  األرض  ظل  غطى  عندما 
 12:04 الساعة  يف   ،%97 بنسبة 

بتوقيت موسكو.
مراقبة  املمكن  من  كان  روسيا،  يف 
يف  فقط  الطبيعية،  الظاهرة  هذه 
الرشق األقىص، وظهر الخسوف يف 
وراء  ما  منطقة  يف  تجلياته  أقىص 
يف  فظهرت  نهايته  وأما  البايكال، 
وسط ورشق وشامل سيبرييا، ولكن 

يف الصباح الباكر.
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مسرتيحة األحجار الكريمة.. النيابة تستجوب 
متهمة باالستيالء على 3.5 مليون جنيه

النيابة تكشف لغز وفاة شخص داخل 
مسكنه بالتجمع األول

وفاة  لغز  العامة،  النيابة  كشفت 
التجمع  شخص داخل شقة مبنطقة 
الطب  تقرير  تسلم  بعد  األول، 
أن  التقرير،  من  وتبني  الرشعى، 
شبهه  توجد  وال  طبيعية،  الوفاة 

جنائية ىف وفاته.
بترشيح  أمرت  قد  النيابة  وكانت 
كامريات  وتفريغ  املتوىف،  جثة 
كام  القضية،  لغز  لحل  املراقبة 

ــق  ــة العامــة التحقي ــارش النياب تب
مــع ســيدة قامــت باالســتيالء 
عــىل 3 ماليــني وخمســامئة ألــف 
جنيــه مــن عــدد مــن املواطنــني، 
بزعــم توظيفهــا يف مجــال تجــارة 

األحجــار الكرميــة.
وتواجــه النيابــة املتهمــة مبحــرض 
التــي  األمنيــة،  التحريــات 
مبالــغ  تلقيهــا  عــن  كشــفت 
ماليــة مــن عــدد مــن املواطنــني 
واســتثامرها  توظيفهــا  بزعــم 
ــا إال  ــق عليه ــاح ُمتف ــل أرب مقاب
أنهــا مل تلتــزم بذلــك، وأن حجــم 
تلقاهــا  التــي  املاليــة  املبالــغ 
منهــم بلغــت نحــو 3 ماليــني 

جنيــه. ألــف  و500 

وأضافــت التحريــات أن املتهمــة 
ــوال  قامــت باالســتيالء عــىل األم
األمــوال ىف  توظيــف  وزعمــت 
مجــال تجــارة األحجــار الكرميــة 
مقابــل أربــاح ُمتفــق عليهــا فيــام 
بينهــم والتزامهــا مــع بعضهــم يف 
ســداد األربــاح لفــرتات زمنيــة 
امتنعــت  أنهــا  إال  مختلفــة، 
ــاح أو رد أصــل  عــن ســداد األرب
واالســتيالء  للشــاكني  املبالــغ 
عــىل تلــك األمــوال باملُخالفــة 

للقانــون.
ومتكنــت أجهــزة وزارة الداخليــة 
اإلجــراءات  تقنــني  عقــب 
مــن ضبــط متهمــة بتوظيــف 
واإلحتيــال  والنصــب  األمــوال 

القبض على صاحب شركة فى الهرم هدد 
فتاة بنشر مقاطع فيديو لها عرب اإلنرتنت

مبديرية  املباحث  رجال  ألقى 
مالك  عىل  القبض  الجيزة،  أمن 
بنرش  فتاة  بتهديد  التهامه  رشكة، 
شبكة  عرب  لها  خاصة  فيديوهات 
اإلنرتنت، بسبب حصولها منه عىل 
مبنطقة  رده  ورفضها  مايل  مبلغ 
بالواقعة،  محرض  وحرر  الهرم، 

املختصة  النيابة  وأخطرت 
للتحقيق.

بالغا  الهرم  رشطة  قسم  تلقى 
رشكة  مالك  فيه  اتهمت  فتاة  من 
بنرش  بتهديدها  بها  تعمل  كانت 
مقاطع فيديو خاصة لها عرب شبكة 

اإلنرتنت لتشويه سمعتها.

بإجراء التحريات تم ضبط املتهم، 
بتهديدها  اعرتف  ومبواجهته 
مبلغ  عىل  منه  حصولها  بسبب 
له، وحرر  النقود  مايل ورفضها رد 
محرض بالواقعة، واتخاذ اإلجراءات 
مقاطع  تجاه  الالزمة  القانونية 

الفيديو، وتولت النيابة التحقيق

واالســتيالء  املواطنــني  عــىل 
عــىل أموالهــم بعدمــا تبلغــت 
بــوزارة  املعنيــة  الجهــات 
الداخليــة بقيــام أحــد األشــخاص 
منهــم  ماليــة  مبالــغ  بتلقــى 
واســتثامرها  توظيفهــا  بقصــد 
عــىل  حصولهــم  مقابــل  لهــم 
أربــاح متفــق عليهــا إال أنهــا 
توقــف عــن الســداد، وعقــب 
تقنــني اإلجــراءات وبالتنســيق 
مــع قطــاع األمــن العــام تــم 
اســتهدافها وضبطهــا ومبواجهتهــا 
ــم  ــه الواقعــة، وت اعــرتف بارتكاب
القانونيــة  اإلجــراءات  اتخــاذ 
الالزمــة ومثولهــا للتحقيــق أمــام 

العامــة. النيابــة 

يف  األمنية  التحريات  برسعة  أمرت 
الواقعة.

وكان قسم رشطة التجمع األول، قد 
تلقى بالغا من األهاىل بوجود جثة 
متعفنة داخل شقة بدائرة القسم، 
األمن  أجهزة  انتقلت  الفور  وعىل 
جثة  عىل  وعر  الواقعة،  مكان  إىل 
الدول  إحدى  جنسية  يحمل  رجل 
السابع  العقد  بداية  ىف  األجنبية، 

من العمر.
وتبني أن الجثة ىف حالة تعفن بسبب 
وعدم  الوفاة،  عىل  أيام  عدة  مرور 
بالجسم،  ظاهرية  إصابات  وجود 
وجود  عدم  تبني  الشقة  ومبعاينة 
والشبابيك،  باألبواب  آثار عنف  أى 
مبحتويات  بعرة  أى  وجود  وعدم 
الشقة، وتم تحرير محرض بالواقعة، 

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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نادي  رئيس  منصور  مرتىض  شدد 
“تصفية  لـ  يعد  مل  أنه  الزمالك 
الحسابات”، مؤكدا أنه سيعلن قرارات 
للمجلس عقب اجتامعه اليوم الثالثاء، 

يف مؤمتر صحفي غدا األربعاء.
عىل  نرشه  فيديو  يف  مرتىض  وقال 
الحق  نرص  “ربنا  يوتيوب:  عىل  قناته 
جمعيته  وأعضاء  الزمالك  نادي  وكيان 
التي  الغفرية  وجامهريه  العمومية 
الرموز  بعض  يقفها  مل  وقفة  وقفت 

املنتمية زورا لنادي الزمالك”.
وأردف “أمتنى أال يحدث ما حدث مرة 
ال  عريق  ناد  الزمالك  نادي  ألن  أخرى 

يصح أن تديره لجان”.
وشدد “غدا يف املؤمتر الصحفي نوضح 
أهم  واملستقبل  واملستقبل،  فات  ما 
يف  شاق  عمل  أمامنا  فات،  الذي  من 
وعىل  واإلنشايئ،  االجتامعي  املستوى 

مستوى كرة القدم وبقية األلعاب”.

لسان  عىل  قيل  ما  “بعض  واستدرك 
األخوة يف اللجنة السابقة مل يكن كالما 
املوقعة  الغرامات  يخص  فيام  حقيقيا 

عىل النادي والقضايا لدى فيفا”.
لدينا  كان  لو  الناس،  “أطمنئ  وأكد 
العام الذي  النائب  مخالفة واحدة كان 
أثق فيه منذ اللحظة األوىل قد حولها يف 

24 ساعة”.
وأوضح “مل نأت لتصفية الحسابات بل 

إلعادة الحقوق ألصحابها”.
غدا  املجلس  قرارات  عن  “نعلن  وأتم 
حول  تحدثنا  الصحفي.  املؤمتر  يف 
وباتريس  الكرة  وفريق  االنتخابات 
ونعلن  االجتامع  خالل  كارتريون 

القرارات يف املؤمتر الصحفي”.
إعادة  سابق  وقت  يف  الوزارة  وقررت 
حله  تم  الذي  السابق،  اإلدارة  مجلس 
نوفمرب  يف  مالية”  “مخالفات  بسبب 

2020، إلدارة النادي.

الختيار  النتخابات  املجلس  وسيدعو 
مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك.

وترأس مرتىض منصور (69 عاما) نادي 
نوفمرب  إىل   2014 إبريل  من  الزمالك 
قبل  من  مجلسه  تجميد  قبل   2020
يف  للتحقيق  والرياضة  الشباب  وزارة 
وقت  ويف  ولكن  مالية”،  “مخالفات 
سابق، حكمت محكمة القضاء اإلداري 
منصور  طعن  بقبول  الدولة،  مبجلس 

ضد القرار.
مرتىض  عاد  الحكم،  ذلك  عىل  وبناء 
قرار  عىل  بناء  النادي  إلدارة  منصور 

وزارة الرياضة.
وتوىل الراحل أحمد بكري رئاسة النادي 
بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عامد عبد 

العزيز يف ديسمرب املايض.
إدارة  لجنة  رئاسة  لبيب  حسني  وتوىل 
النادي منذ مايو املايض إىل يوم األحد 
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مرتضى منصور: لم أعد لتصفية الحسابات.. وهذا 
موعد قرار املجلس بخصوص االنتخابات وكارتريون

تحدث ليونيل مييس العب باريس سان 
لربشلونة  عودة  إحتاملية  عن  جريمان 
واملنافسة بينه وبني كرستيانو رونالدو، 
كام تطرق للحديث عن مستقبل زميله 

يف الفريق كيليان مبايب.
وأجرى مييس حوارا مع صحيفة ماركا 

اإلسبانية وجاء كاآليت
لقد  حاليا،  جدا  جيدة  بحالة  “أنا 
تكيفت متاما مبجرد أن متكنا من دخول 
املدرسة  األطفال  وبدأ  الجديد  منزلنا 
أن  أيضا  علينا  ،كان  اليومي  وروتينهم 
يف  األرجنتني  مع  الرحالت  ببعض  منر 
االستقرار  من  منعتنا  التي  التصفيات 

لكن الحياة قد استقرت حاليا”.
للفوز  املفضلون  بأننا  يقول  “الجميع 
بدوري أبطال أوروبا ولن أنكر إننا من 
بعض  نحتاج  زلنا  ما  ولكن  املرشحني، 
األشياء لنكون فريقا قويا علينا أن نتحد 
كفريق ولدينا ميزة تواجد العديد من 
الوحيدين  لسنا  لكننا  الرائعني  الالعبني 
هناك فرق رائعة أخرى مرشحة، دوري 
األبطال منافسة صعبة للغاية وهذا ما 

يجعلها جميلة ومميزة”.
“اليوم ليفربول يف حالة جيدة حقارلقد 
بدوري  توج  الذي  الفريق  ليكون  عاد 
األبطال، هناك مانشسرت سيتي وبايرن 
من  والعديد  وأتليتكو  مدريد  وريال 
أجل  من  القتال  ميكنها  التي  الفرق 
األكر  من  اعتربها  التي  النسخة  تلك 
نظرا  املاضية  السنوات  يف  تنافسية 
ميكنها  التي  الفرق  من  العديد  لوجود 

الفوز بها”.
دامئا  مدريد  ريال  اإلسبانية؟  “الفرق 
أتليتكو  مع  اليشء  ونفس  منافس 
خالل  للغاية  صعبان  منافسان  إنها 
املواجهات املبارشة من مباراتني كالهام 
لعبهاو  وكيفية  جيدا  املنافسة  يعرف 
هذا بال شك ما يجعلهم من املرشحني”.

من  فريق  بناء  مرحلة  يف  “برشلونة 
فرقا  هناك  اليوم  أن  اعتقد  الشباب 
الرغم  عىل  ولكن  برشلونة،  من  أفضل 
اآلن  االنطباع  هذا  يعطون  أنهم  من 

حــوار – ميسي يتحدث عن املنافسة مع رونالدو وإمكانية عودته لربشلونة

ومنذ رحيله ظللنا عىل اتصال، ال أتذكر 
لربشلونة  عاد  عندما  له  أرسلته  ما 
الخطوة  هذه  عىل  هنأته  ولكنني 

ومتنيت له التوفيق”.
تشايف  تعيني  أعلن  قد  برشلونة  وكان 
لرونالد  خلفا  للفريق  مدربا  هرينانديز 

كومان الذي أقيل لسوء النتائج
سواء  للمدربني  عادل  غري  دامئا  “األمر 
عندما  فالفريدي،  أو  كومان  مع  كان 
تكون هناك نتائج سيئة فإن أسهل يشء 
وليس  وتغيريه  املدرب  استهداف  هو 
الالعبني، كومان وصل يف توقيت صعب 
لكنه  مهمون  العبون  فيه  رحل  للنادي 
الشباب،  من  العديد  إضافة  من  متكن 
لكن أسهل يشء إلقاء اللوم عىل املدرب 

وهم يعرفون ذلك إلهنا مهنتهم”.
عودته  فإن  الحقيقة  ألفيش؟  “عودة 
قد فاجأتني خصوصا يف ذلك التوقيت، 
كام  جيدة  إضافة  يكون  قد  أنه  اعتقد 
الحال لتشايف إلنه سيكون إضافة لالعبني 
الفوز،  بعقلية  شخص  ألنه  الشباب 
وسيساعدهم يف املباريات والتدريبات”. 

ألفيش  داين  عودة  برشلونة  وأعلن 
من  بداية  اللعب  له  وسيحق  للفريق 

شهر يناير املقبل.
لهم  وأمتنى  لربشلونة  مشجع  “أنا 
مع  ألعب  أكن  مل  إن  حتى  األفضل 
الزمالء  من  العديد  ولدي  الفريق 
الفريق  بأن  هناك، وصحيح  واألصدقاء 
ما  املشوار  ولكن  الدوري  يف  مرتاجع 
سيعودون”.  بأنهم  وال شك  زال طويال 
العودة  إمكانية  عن  مييس  وتحدث 
قلت  لطاملا  “كالعب؟  قائال:  لربشلونة 
من  وقت  يف  لربشلونة  سأعود  بأنني 
سأعيش  وألنني  منزيل  ألنه  األوقات 
بإمكاين  كان  وإذا  إعتزايل،  بعد  هناك 
فإنني  النادي  ومساعدة  املساهمة 
مييس  العودة”.وانضم  يف  سأرغب 
املوسم  بداية  يف  جريمان  سان  لباريس 
من  قادما  حر  انتقال  الحايل يف صفقة 
برشلونة.وشارك مييس يف تسع مباريات 
من  خاللهم  متكن  املوسم،  بداية  منذ 
وصناعة هدف  أهداف  أربعة  تسجيل 

وحيد.

القتال،  عىل  قادرين  لن  بأنهم  يعني  ال 
يجب أن نأخذ يف االعتبار وصول تشايف 
والدوافع املتجددة والقدرة عىل استعادة 
بعض الالعبني الذين ليسوا لديهم حاليا”.

للغاية  قوي  فريق  يونايتد  “مانشسرت 
تأقلم  رونالدو  رائعون،  العبون  وميتلك 
كثري  بشكل  وتكيف  بالفعل  النادي  مع 
كام  أهدافا  البداية سجل  منذ  لإلعجاب 
يف  مشاكل  يواجه  ومل  دامئا  الحال  هو 
الوضع  اإلنجليزي  الدوري  يف  التأقلم، 
ليس جيدا كام نعلم ولكنها بطولة صعبة 

وبعد ديسمر ميكن أن يتغري كل يشء”.
“لقد مر وقت طويل منذ أن توقفنا عن 
تنافسنا  لقد  الدوري،  نفس  يف  املنافسة 
نفس  لتحقيق  وكفريق  فردي  بشكل 
جدا  جميلة  مرحلة  وكانت  األهداف 
بالنسبة لنا وللناس أيضا ألنهم استمتعوا 
يف  ستبقى  جميلة  ذكرى  إنها  كثريا،  بها 

تاريخ كرة القدم”.
يعرف  من  فقط  هو  مبايب؟  “كمستقبل 
بداخل رأسه وما سيفعله وأنا سعيد  ما 
هو  الحايل  املوسم  يف  هنا  بقى  قد  ألنه 

ما  وسيقرر  لنا  بالنسبة  مهم  العب 
الحقيقة  لكن  املوسم،  بنهاية  سيفعله 

أنا ال أعرف ما سيفعله”.
سان  باريس  مع  مبايب  تعاقد  وينتهي 
جريمان بنهاية املوسم الحايل ويحق له 
التوقيع ألي فريق بشكل مجاين بداية 

من شهر يناير املقبل.
يف  رغبته  عن  كشف  قد  مبايب  وكان 
فرتة  خالل  مدريد  لريال  االنتقال 
االنتقاالت املاضية، كام كشف عن نيته 

يف الرحيل عن باريس سان جريمان.
“شعوري باللعب مع راموس يف نفس 
الفريق؟ حاليا ال يشء ولكن يف البداية 
كان األمر غريبا بعد عدة سنوات من 
ريال  لربشلونة  قائدين  كنا  التنافس، 
مدريد وبعد لعب العديد من مباريات 
التي  املعارك  من  والعديد  الكالسيكو 
كل  ولكن  امللعب،  أرض  خضناها عىل 
امللعب  أرض  عىل  هناك  تركناه  ذلك 
كثريا  البعض  بعضنا  احرتمنا  لطاملا 
منافسني  كوننا  مدى  عن  النظر  بغض 
اليوم  الكالسيكو، وجوده كزميل يل  يف 

ألنه  وقت  أرسع  يف  يعود  أن  أمتنى 
يقاتل  أسايس  قدم  كرة  العب  سيكون 

من أجل األهداف”.
بالفعل،  راموس  أعرف  كنت  “لقد 
لكننا  سويا  نتحدث  نكن  مل  صحيح 
لسنوات  الدوري  يف  مسارات  عربنا 
عديدة وتحدثنا أكر من مرة كان لدي 
فكرة بالفعل عن شخصيته، وكان لدي 
معه  كانوا  الفريق  يف  سابقون  زمالء 
أعرفه  كنت  لذلك  إسبانيا  منتخب  يف 
أكر يف  تعاملنا  أن  بعد  واآلن  بالفعل، 

باريس أعرف بأنه شخص رائع”.
“تشايف؟ ميكن أن يقدم الكثري لربشلونة، 
يف  ويعيش  جيدا  الفريق  يعرف  هو 
جدد  لقد  طفال  كان  أن  منذ  برشلونة 
الدوافع يف الفريق ألنه شخص يحظى 
والالعبني،  املشجعني  من  كبري  باحرتام 
للشباب  للغاية  مهام  مدربا  سيكون 
معه  الفريق  وسينمو  سيعلمهم  ألنه 

كثريا ليس لدي أي شك”.
رحيله  منذ  تشايف  مع  كثريا  “أتحدث 
نحن أصدقاء، شاركنا الكثري من األشياء 
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كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر

الخطيب يكشف تطورات العمل يف مشروع استاد األهلي األهيل  رئيس  الخطيب  محمود 
من حفل افتتاح استاد النادي

رئيس  الخطيب  محمود  كشف 
ــرشــح عىل  ــادي األهـــيل وامل ــن ال
الحمراء  القلعة  رئيس  منصب 
التطورات  املقبلة  االنتخابات  يف 
مرشوع  يف  العمل  بشأن  األخرية 

استاد األهيل.
وقال الخطيب عرب قناة أون تايم 
تحدثنا  عامني  “منذ   :1 سبورتس 
مع أكر من جهة بخصوص استاد 
موافقة  عــىل  وحصلنا  األهــيل 
مرت   30 وهو  املطلوب  باالرتفاع 
مرت.   6 من  بدال  زايــد  الشيخ  يف 
النادي  يف  االستاد  حول  املناطق 
ترصيح  عىل  حصلنا  زايد  بالشيخ 

بارتفاع إىل 12 مرت”.
مرحلة  يف  اآلن  “نحن  ــاف  وأض

لالستاد،  الهندسية  الرسومات 
البناء  بداية  مرحلة  يليها  ومــا 
الرسومات  عىل  االستقرار  بعد 
يكلفنا  استادا  نريد  ال  الهندسية. 
استاد  نريد  بل  ونخرس  ــواال  أم

يجلب لنا املوارد”.
يف  نبدأ  الله  شــاء  “إن  وأكمل 
مرحلة بناء االستاد يف الربع األخري 

من عام 2022 “.
كل  ــارك  ــش ي أن  “أود  ومتــنــى 
األهيل.  استاد  يف  األهيل  جمهور 
وسنرتك هذا األمر للجان االقتصاد 

بالنادي”.
االستاد  “سعة  ترصيحاته  وأتــم 
ألف   60 إىل   40 مــن  ستكون 
رشكة  من  أكــر  ولدينا  متفرج. 
اسم  يف  الــوجــود  عــىل  تتنافس 

االستاد بجوار اسم األهيل”.

تفوز بالبطولة العربية لدراجات املضمار برصيد 42 ميدالية

البطولة  منافسات  اختتمت 
املضامر،  لدراجات  العربية 
مبضامر  منافساتها  أقيمت  والتي 
القاهرة  باستاد  الدويل  الدراجات 
مبشاركة 17 دولة، برعاية الدكتور 
الشباب  وزير  صبحي  ارشف 
االتحاد  إرشاف  وتحت  والرياضة 
الشيخ  برئاسة  للدراجات  العريب 

فيصل بن حميد القاسمي.
املنتخبات  قامئة  مرص  وتصدرت 
األكر فوزا بامليداليات يف البطولة، 
ب42  الفراعنة  العبو  توج  حيث 
ميدالية متنوعة بواقع 25 ميدالية 
و7  فضية  ميداليات  و10  ذهبية 
بعدها  وجاء  برونزية،  ميداليات 
الجزائر  منتخب  كبري  بفارق 
الفائزين  بقامئة  الثاين  املركز  يف 
مبيداليات البطولة، واحتل منتخب 

منتخب  العب  فاز  الشباب 
بامليدالية  رشيف  يوسف  مرص 
السعودي  وتوج  الربونزية، 
بامليدالية  الدريعي  العزيز  عبد 
عزام  مواطنه  وحصد  الذهبية، 

العبد املنعم امليدالية الفضية.
ويف سباق اإلقصاء لفئة الكبار فاز 
الجزائري ياسني شعالل بامليدالية 
يوسف  اإلمارايت  وتوج  الذهبية 
وحصد  الفضية  بامليدالية  مريزا 
امليدالية  الدغمي  أرشف  املغريب 

الربونزية.
ويف سباق املاديسون لفئة الكبار 

منتخب  ثنايئ  فاز 
أحمد  يوسف  مرص 
خالد  وأحمد  ذيك 
بامليدالية  السعد 
وتوج  الربونزية، 
اإلمارات  منتخب 

بامليدالية 
الذهبية، وحصد 
منتخب الجزائر 

امليدالية 
الفضية.

سباق  ويف 

فاز  الشباب  لفئة  املاديسون 
محمود  مرص  منتخب  العب 
وتوج  الذهبية،  بامليدالية  بكر 
الجزائري أيوب فركوس بامليدالية 
حسن  املغريب  وحصد  الفضية، 

دحيامن امليدالية الربونزية.
لفئة  كيلومرت  ال1  سباق  ويف 
مرص  منتخب  العب  فاز  الكبار 
الفضية،  بامليدالية  نارص  حسني 
التخصيب  الجزائري  وتوج 
الذهبية،  بامليدالية  ساسان 
وحصد مواطنه صديق بن قنيف 

امليدالية الربونزية.

اإلمارات املركز الثالث.
رئيس  عزام  وجيه  الدكتور  وأشاد 
للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة 
املرصي  االتحادين  ورئيس 
واألفريقي للدراجات ونائب رئيس 
بالنتائج  والعريب  الدويل  االتحاد 
مرص  منتخب  العبو  حققها  التي 
اعتربها  والتي  املضامر،  بطولة  يف 
الفراعنة  العبي  متيز  عىل  تأكيدا 
إىل  وأشار  الدراجات،  رياضة  يف 

حققها  التى  امليداليات  عدد  أن 
منتخبنا هو حصاد اإلعداد الجيد 
العبو  له  خضع  الذي  والقوي 

املنتخب استعدادا للبطولة.
وأسفرت منافسات اليوم الختامي 

للبطولة عن النتائج التالية:
الشابات  لفئة  الرسعة  سباق  يف 
شهد  مرص  منتخب  العبتا  فازت 
محمود ومريم عاصم بامليداليتني 
وحققت  والفضية،  الذهبية 

امليدالية  حسني  هدى  اإلماراتية 
الربونزية.

الشباب  لفئة  اإلقصاء  سباق  ويف 
الله  عبد  منتخب مرص  فاز العب 
وتوج  الفضية،  بامليدالية  عفيفي 
أيويب  الدين  صالح  الجزائري 
وحصد  الذهبية،  بامليدالية  رشقي 
اإلمارايت محمد املطاوعي امليدالية 

الربونزية.
لفئة  كيلومرت  ال1  سباق  ويف 
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