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 رئيس التحرير 
عاطف عبد العزيز

دالالت زيارة رئيس وزراء إسبانيا إىل مصر.. أكرم القصاص: عالقات القاهرة ومدريد تشهد دفعة قوية فى عهد الرئيس السيسى..
والتعاون الثنائى ممتد فى العديد من املجاالت.. وخرباء: البلدان لديهما مقومات تعزيز الروابط العاىل للسينما

مباحثات مصرية إسبانية بقصر االتحادية.. الرئيس السيسي يؤكد تطلعه ملضاعفة حجم االستثمارات 
اإلسبانية يف مصر ودفع عجلة التعاون االقتصادى بني الجانبني.. “سانشيز” يشيد بجهود القاهرة فى امللف الليبى

“الصحة” تسجل 
938 إصابة جديدة 
بفريوس كورونا 
و63 حالة وفاة 

تكاتف الجهود وتعزيز التعاون 
للتخفيف من اآلثار السلبية لكورونا
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أوجه  ودفع  الوثيق  التنسيق  استمرار 
التعاون املشرتك بني البلدين، السيام يف 
املجاالت االقتصادية والتجارية، ملا فيه 

صالح الدولتني والشعبني الصديقني.
الحكومة  رئيس  أعــرب  جانبه؛  من 
مرص  بزيارة  سعادته  عن  اإلسبانية 
مؤكداً  االستقبال،  لحفاوة  وتقديره 
ــط  ــرواب وال الــصــداقــة  أوارص  ُعمق 
البلدين،  بني  تجمع  التي  التاريخية 
االرتقاء  عىل  للعمل  ــاده  ب وتطلع 
كافة  يف  مرص  مع  الثنايئ  بالتعاون 
املجاالت، خاصًة يف ظل الدور املحوري 
دعائم  إرساء  يف  مرص  به  تقوم  الذي 

والسكان عن  الصحة  وزارة  أعلنت 
فريوس  من  متعافًيا   654 خــروج 
كورونا من املستشفيات، وذلك بعد 
تلقيهم الرعاية الطبية الازمة ومتام 
منظمة  ــادات  إلرش وفًقا  شفائهم 
إجاميل  لريتفع  العاملية،  الصحة 
املتعافني من الفريوس إىل 289533 
األربــعــاء.  وأوضــح  ــس  أم حتى 
الدكتور حسام عبد الغفار املتحدث 
والسكان،  الصحة  لوزارة  الرسمي 

كون  عــن  فضاً  املنشأ،  لبلدان 
أسواق العمل يف دولهم األصلية غري 
أثر  ما  وهو  استيعابهم،  عىل  قادرة 
من  كل  يف  االقتصادية  التنمية  عىل 

البلدان األصلية وبلدان املقصد.
وأضاف املُتحدث الرسمي، أن الوزير 
شكري نّوه بأهمية بدء حوار متعدد 
الوطنية  املستويات  عىل  األطــراف 
الستنباط  والــدولــيــة  واإلقليمية 
مواءمة  عىل  تعمل  اسرتاتيجيات 

ألقى وزير الخارجية سامح 
ُمسجلة،  كلمة  شــكــري 
الــيــوم الــثــاثــاء، يف إطــار 
أعامل الشق رفيع املستوى 
الجتامعات مجلس املنظمة 
واملنعقد  للهجرة  الدولية 
تأثري   ” عــنــوان  تــحــت 
الهجرة  عىل  كورونا  جائحة 

والتنقل”.
ورّصح السفري أحمد حافظ، 

وزارة  باسم  الرسمي  املُتحدث 
شكري  الوزير  كلمة  أن  الخارجية، 
تناولت تداعيات جائحة كورونا عىل 
تدفقات الهجرة وحركة اليد العاملة 
أسفرت  وما  العامل،  أنحاء  جميع  يف 
عنه الجائحة من حالة عدم استقرار 
اقتصادي نتج عنه فقدان الكثري من 
إىل  أدى  مام  لوظائفهم  املهاجرين 
انخفاض كبري يف تحويات املهاجرين 
التي كانت متثل مصدًرا هاًما للدخل 

والتكنولوجيا.
أكــرم  الصحفى  الــكــاتــب  وأشـــار 
السييس  الرئيس  أن  إىل  القصاص، 
وقضايا  اإلقليمية  القضايا  بحث 
النهضة  وسد  ليبيا  وقضية  املتوسط 
وأكــد  إسبانيا،  وزراء  رئيس  مــع 
بحقها  مرص  متسك  السييس  الرئيس 
بني دول  ملزم  اتفاق  إىل  التوصل  يف 
ملء  قواعد  حول  وإثيوبيا  املصب 
كافة  وأيضا  النهضة،  سد  وتشغيل 

من  باعتبار مرص  قوية  دفعة  تشهد 
بأدوار  تقوم  والتأثري  املوقع  ناحية 
بالقضايا  يتعلق  فيام  جــدا  مهمة 

املختلفة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة وتحرير 
هاتفية  مداخلة  يف  السابع”،  “اليوم 
هناك  أن  ــرصى،  املـ للتليفزيون 
بني  مجاالت  عدة  ىف  واضحا  تعاونا 
مدريد  أن  خاصة  وإسبانيا،  مرص 
منها  مجاالت  عدة  ىف  جدا  متقدمة 
املتجددة  والطاقة  والزراعة  النقل، 

سانشيز، رئيس حكومة مملكة إسبانيا.
املتحدث  راىض،  بسام  السفري  ورصح 
بأن  الجمهورية،  رئاسة  باِسم  الرسمي 
ثنائية،  مباحثات  عقد  شهد  اللقاء 
أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور 
الرئيس  رحب  حيث  البلدين،  وفدي 
إىل  مشرياً  اإلسبانية،  الحكومة  برئيس 
التزام  من  الزيارة  هذه  تعكسه  ما 
توطيد  عىل  العمل  باستمرار  الجانبني 
عرب  واملمتدة  بينهام  القوية  العاقات 
ضفتي املتوسط، خاصًة بعد حالة قوة 
العاقات  تلك  شهدتها  التي  الدفع 
يف  إلسبانيا  الرئيس  زيــارة  أعقاب  يف 
عىل  مرص  حرص  ومؤكداً   ،2015 تابع ص  10عام 

تابع ص  3

تابع ص  4 تابع ص  5

عبد  الرئيس  استقبل 
اليوم  السييس  الفتاح 
بيدرو  االتحادية  بقرص 

ــدة  ــدي ع دالالت 
رئيس  زيارة  تحملها 
إسبانيا ملرص،  وزراء 
خــرباء  ــد  أك حيث 
وإسبانيا  مرص  أن 
املقومات  لديهام 
تطوير  إىل  الدافعة 
بني  الـــعـــاقـــات 
مشريين  البلدين، 
لها  إسبانيا  أن  إىل 
يف  رائـــدة  تجربة 
مياه  من  االستفادة 

األمطار.
هـــذا الــســيــاق، وصــف يف 

القصاص،  أكرم  الصحفى  الكاتب 
“اليوم  وتحرير  إدارة  مجلس  رئيس 
إسبانيا  وزراء  رئيس  زيارة  السابع”، 
أن  إىل  مشريا  املهمة،  بالزيارة  ملرص 
مدى  عىل  ممتدة  الثنائية  العاقات 
عصور مختلفة، لكن يف عهد الرئيس 
عاقات  فإن  السييس  الفتاح  عبد 
مرص مع كل دول العامل والتجمعات 

جديدة  حالة   960 تسجيل  تم  أنه 
معملًيا  تحاليلها  إيجابية  ثبتت 
إجــراءات  ضمن  وذلــك  للفريوس، 
والفحوصات  والتقيص  الــرتصــد 
وفًقا  الــوزارة  تُجريها  التي  الازمة 
العاملية،  الصحة  منظمة  إلرشادات 

الفًتا إىل وفاة 71 حالة جديدة.
منظمة  لتوصيات  طبًقا  أنه  وأكد 
الصحة العاملية الصادرة يف 27 مايو 
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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 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

والسـنغال،  موريتانيـا  رئيـس  يضـع 
اليـوم الثالثـاء، حجـر األسـاس ملـروع 
جـر روصـو، الرابـط بـني ضفتـي نهـر 
حلـا  لعقـود  ظـل  والـذي  السـنغال، 
ملواطنـي البلديـن، بحسـب موقع صحرا 

املوريتـاىن. ميديـا 
روصـو  جـر  مـروع  كلفـة  وتبلـغ 
87.63 مليـون يـورو، ممولـة مـن طرف 
واالتحـاد  للتنميـة  األفريقـي  البنـك 
األورويب، والصندوق األورويب لالسـتثار. 
الجـر ملـدة 30  األشـغال يف  وتسـتمر 
شـهرا، ومـن املنتظـر أن يسـلم منتصف 

.2024 عـام 

موريتانيـا  بـني  روصـو  جـر  ميتـد 
الـذي  السـنغال  نهـر  عابـرا  والسـنغال، 
يفصـل البلديـن، وذلك عىل مسـافة 1,4 
كيلومـر، هـي طـول الجر، فيـا يصل 

عرضـه إىل 55  مـرًا.
يرتفـع  أن  الفنيـة  الدراسـات  وتتوقـع 
النهـر،  تعـر  التـي  السـيارات  عـدد 
عامـني  بعـد  روصـو  جـر  بعدتدشـني 
يوميـا  تعـر  سـيارة   115 مـن  ونصـف، 
 370 إىل  روصـو،  »عبَّـارة«  مـن  عـىل 

الجـر. افتتـاح  بعـد  يوميـاً  سـيارة 
وتشـر الدراسـة الفنية إىل أن السـيارات 
بـني  مـا  الرحلـة،  مـن  سـاعتني  سـربح 

تعرف عىل مرشوع جرس روصو الرابط بني 

السنغال وموريتانيامرشوع جرس روصو

العرىب  التحالف  قوات  أعلنت 
اليمن  السعودية ىف  الذى تقوده 
توجيه رضبة جوية ملعسكر  عن 
جنوب  ىف  الحوثية  للقوات  تابع 
ماهلية أسفر عن مقتل 60 مقاتل 
للتحالف  بيانا  حسب  حوىث. 

نرته ىس ان ان.
اتهام  التحالف  بيان  ووجه 
القبائل  أبناء  بتوريط  للحوثيني 
مبحرقة  وصفه  فيا  اليمنية 

التحالف العرىب يوجه رضبه جوية 
ملعسكر حوىث بجنوب ماهلية

األخرة  شهدت  حيث  مأرب. 
بني  الوطيس  حامية  معارك 
األخرة  األشهر  خالل  الطرفني 
للسيطرة عىل املدينة ذات املوقع 

االسراتيجى.
من  كجزء  الجوية  الرضبة  وتأىت 
العرىب  للتحالف  عسكرية  خطة 
عمليات  تكثيف  تستهدف 
ىف  الحوثيني  ملعسكرات  القصف 

مناطق متعددة ىف اليمن.

مدينتـي نواكشـوط ودكار، املمتدة عىل 
مسـافة 550 كيلومـراً.

روصـو،  داخـل  مـن  الجـر  ميـر  ولـن 
املدينـة،  الـرق مـن  إىل  وإمنـا سـيمر 
مـن موقـع جـرى اختياره ضمن دراسـة 

فنيـة أجريـت عـام 2015.
تشـييد  مبـروع  صينيـة  فـازت رشكـة 
مـن  أهميتـه  الجـر  يأخـذ  الجـر، 
كونـه يدخـل يف إطـار مشـاريع البنيـة 
التحتيـة مبنطقـة غرب أفريقيـا، ويربط 
هـذه الـدول بالسـوق األوروبية، ضمن 
محـور طرقـي ميتد من طنجـة باملغرب، 

إىل الجـوس بنيجريـا.

شارك السيد احمد أبو الغيط األمني 
يف  العربية  الدول  لجامعة  العام 
لالتحاد  السادس  اإلقليمي  املنتدى 
نوفمر   29 يوم  املتوسط  أجل  من 

الجاري يف مدينة برشلونة.
باألمانة  مسئول  مصدر  ورصح 
العامة للجامعة بأن أبو الغيط ألقى 
عىل  فيها  أكد  االجتاع  أمام  كلمة 
تربط  التي  التاريخية  الروابط  عمق 
االتحاد  وأهمية  املتوسط  ضفتي 
منصة  باعتباره  املتوسط  أجل  من 
املنطقة  يف  والتعاون  للحوار  فريدة 
هذه  لتعزيز  األورومتوسطية 

الروابط وتعميقها.
تطلع  عن  العام  األمني  أعرب  كا 
االجندة  ملساهمة  العربية  الجامعة 
األبيض  البحر  ملنطقة  الجديدة 
املفوضية  اعتمدتها  التي  املتوسط 
األوروبية يف فراير من العام الجاري 
يف إعادة إطالق الراكة االسراتيجية 
مبا  املتوسط  وجنوب  شال  بني 
تحقيق  يف  املنطقة  شعوب  يخدم 

األمن واالستقرار والرفاه.
أشاد  الغيط  أبو  أن  املصدر  وأضاف 
ونطاق  مستوى  بتصاعد  كلمته  يف 
املتوسط  ضفتي  بني  العالقات 
لتشمل مجاالت كثرة سيا التعاون 
إىل  مشرا  والغاز  الطاقة  مجال  يف 
كنموذج  املتوسط  غاز رشق  منتدى 

األمني العام يستعرض موقف الجامعة من قضايا املنطقة خالل 

مشاركته باملنتدي السادس لدول االتحاد من أجل املتوسط

أمني  منظور  من  معالجتها  بتجنب 
كورقة  استخدامها  وعدم  ضيق 
انتخابية  قضية  أو  للضغط  سياسية 

يف املعارك السياسية الداخلية.

هناء السيد

السياسات  وتنسيق  لتكامل 
االقتصادية وتعزيز االستثارات التي 
األمل ملاليني  الوظائف ومتنح  تخلق 
العالقات  صعيد  وعىل  الشباب. 
الغيط  أبو  أكد  األوروبية،  العربية 
دعم  عىل  العربية  الجامعة  حرص 
األورويب  العريب  التعاون  وتعزيز 
الوزاري  االجتاع  عقد  إىل  والتطلع 
العام  األوروبية  العربية  والقمة 

املقبل.
األمني  كلمة  أن  املصدر  أشار  كا 
القضية  تطورات  تناولت  العام 
من  كل  يف  واألزمات  الفلسطينية 
ليبيا وسوريا، حيث شدد أبو الغيط 

الفلسطينية  القضية  مركزية  عىل 
األولويات  رأس  عىل  واستمرارها 
املنطقة،  أزمات  تعدد  رغم  العربية 
القلق  بالغ  الصدد عن  وعر يف هذا 
لغياب أي أفق لتسوية حقيقية وفق 
مجددا  الدولية،  الرعية  مقررات 
والفلسطيني  العريب  الرفض  تأكيد 
لطروحات االكتفاء بتحسني الظروف 
باعتبارها  للفلسطينيني  املعيشية 

مسكنات وقتية ال غر.
الغيط  أبو  بليبيا، جدد  وفيا يتعلق 
االنتخابات  عقد  أهمية  التأكيد عىل 
خروج  ورضورة  املحدد  موعدها  يف 
واملرتزقة  األجنبية  القوات  كافة 

حتى  منها  األجانب  واملقاتلني 
عافيتها  الليبية  الدولية  تستعيد 
أراضيها.  عىل  اإلقليمية  وسيادتها 
وعىل صعيد األزمة يف سوريا أكد أبو 
الغيط يف كلمته عىل رضورة مراجعة 
كل األطراف ملواقفها من أجل إيجاد 
دفع  التي  األزمة  لهذه  سيايس  حل 

مثنها جيل بأكمله.
الغيط  أبو  تطرق  كلمته  ختام  ويف 
النظامية  غر  الهجرة  موضوع  إىل 
الذي ميثل قضية غاية يف التعقيد يف 
املنطقة ويف العامل، ودعا إىل التعامل 
أسبابها  يعالج  نحو  عىل  معها 
العميقة وليس فقط أعراضها مطالبا 
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وحاول تفهم 

مصر تالتين
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
أيــن ؟؟ إلــي   اخـــوان مصر 
 يصبح هذا السؤال منطقيا وبديهيا 
واالنقسامات  الخافات  وقع  عيل 
الفضائح  ونرش  االتهامات  وتبادل 
بني جبهتي االخوان جناح  اسطنبول 
بقيادة محمود حسني وجناح لندن 
باعامل  القائم  منري  ابراهيم  بقيادة 
عن  املوثوقه  واملعلومات  املرشد 
هروب العرشات من عنارص الجامعه 
املرصيه خارج  الجنسيه  من حاميل 
قد  منهم  والبعض  الرتكيه  االرايض 
اسيا  ايل دول رشق  اصطحب ارسته 
املرشحه  هي  ماليزيا  كانت  حيث 
العنارص  واحتضان  الستقبال  وبقوه 
املصالحه  بعد  الهاربه  االخوانيه 
الرتيك  والتقارب  القطريه  املرصيه 
املرصي ونود االفاده ان هناك كانت 
محاولة التفاف قطريه تركيه ايرانيه 
الدول االساميه  مع ماليزيا وبعض 
منظمة  عن  بديله  منظمه  النشاء 
متهيدا  ماليزيا  يف  االسامي  العامل 
االخوانيه  العنارص  كل  الستقطاب 
اليتم  حتي  ماليزيا  يف  واستضافتهم 
التي يقيمون بها بعد  الدول  احراج 
ان  املعلوم  املصالحه مع مرص ومن 
االخوان  جناحي  بني  الخافات  تلك 
تتلقي  ان  اثره  وعيل  نتيجته  كانت 
من  تهديدات  االخوانيه  القيادات 
الجناح  عيل  املحسوبه  القيادات 
ونرش  الرصاعات  تفاقم  بعد  الرتيك 
فيه  الشك  ومام  املأل  عيل  الفضائح 
والــرصاعــات  الخافات  تلك  ــأن  ب
قد  الخارجيه  واملاحقات  الداخليه 
وعمقت  الدويل  بالتنظيم  عصفت 
تلقت  السياق  نفس  ويف  ازمــتــه 
واملقيمه  اليمنيه  االخوانيه  العنارص 
يف تركيا تعليامت برضورة الحد من 
انشطتها وتصحيح اوضاعها والدليل 
عيل ذلك ان االخوانيه اليمنيه توكل 
الرتتيب  يف  بالفعل  بــدأت  كرمان 
املتحده  ــات  ــوالي ال ايل  للرحيل 
عيل  ايضا  يدل  …ومام   االمريكيه 
البوصله  وفقدان  االخواين  الرتاجع 
من ظهور دعاوي مفاجئه من بعض 
عنارص الجامعه كان ابرزها طلب من 
الحداد  عصام  ابن  الحداد  عبدالله 
الخارجيه  للشئون  مريس  مساعد 
اعتزال  مقابل  والــده  عن  لافراج 
مامرسه  عن  والتوقف  السياسه 
السياق  ان  اعتبار  عيل  انشطه  اي 
يسمح  لن  الحايل  ــدويل  وال املحيل 
مبامرسه السياسه عيل النحو السابق 
الرتاجع  عيل  اخر  دليل  وايضا   ..…
العزل  الكبري ظهور دعاوي  االخواين 
الجامعه  والعزل املضاد بني قيادات 
 يف كل من جبهتي اسطنبول ولندن .
االخوان يف كل  تعرث  توايل  ان  الشك 
يف  والتخبط  والسودان  تونس  من 
تقديم  يف  االخــواين  والفشل  اليمن 
منوذج يصلح للحكم ويقنع الشعوب 
العربيه قد مهد الساحه للوصول ايل 
نجمها  افول  بداية  من  املشهد  هذا 
الشعبي  الرصيد  من  كثري  وفقدانها 
تاره  بالوهم  قد صنعته  كانت  التي 
بالدين  والتجاره  تــاره  واالرهــاب 

طوال فرته نشاتها وحتي االن .

الحكومة تستعد لتنفيذ املرحلة الثانية من “حياة كريمة” وإطالق املشروع 
الوطنى لتنمية األسرة.. وزيرة التخطيط لألمم املتحدة: نستهدف 58% 
من املصريني بتكفة 45 مليار دوالر.. والتمكني االقتصادي لألسر أولوية

الف مــبــروك

متعددة  والبطالة  الفقر  معدالت 
األبعاد بهدف تحسني نوعية الحياة يف 
موضحة  املرصية،  الريفية  املجتمعات 
سنوات،   3 مدار  عىل  تتم  املبادرة  أن 
حيث تستهدف 58٪ من إجايل سكان 
دوالر  مليار   45 يتجاوز  مببلغ  مرص 

مبعدل 700 مليار جنيه مرصي.
أكدت  األرسة،  تنمية  مروع  وحول 
تحقيق  عىل  الحكومة  تركيز  السعيد 
يجعل  مبا  باملواطنني،  املرتبطة  التنمية 
التخطيط مع  سكانها يف صميم عملية 
تحقيق األهداف املحددة يف رؤية مرص 

2030 وأجندة التنمية املستدامة.
خطة  عن  بالحديث  السعيد  وتطرقت 
لتنمية األرسة املرصية،  الوطنية  العمل 
للخطة  األساسية  الركائز  أن  موضحة 
للمرأة  االقتصادي  التمكني  يف  تتمثل 
ضبط  أدوات  وتوفر   ،45-18 سن  يف 
عموم  يف  الصحية  والخدمات  األرسة 
املحافظات، إىل جانب التدخل الربوي 
السكاين،  النمو  حول  للتوعية  والثقايف 
للوصول  الصحية  النظم  رقمنة  وكذلك 
النساء  من  املستهدفة  الفئات  إىل 
التريعي  اإلطار  وضع  مع  املتأثرات، 
مثل  السكاين،  النمو  سياسات  لتنظيم 

سن الزواج وزواج األطفال.
وحول الراكة للمساواة بني الجنسني، 
وزارة  مشاركة  إىل  السعيد  ــارت  أش

التخطيط والتنمية االقتصادية يف رئاسة 
“اسراتيجية  بعنوان  املشرك  الرنامج 
يف  املستدامة  التنمية  أهداف  متويل 
يغطي  الرنامج  أن  موصحة  مرص”، 
التعليم،  تتضمن  القطاعات  من  عدًدا 
والصحة، والحاية االجتاعية، واملياه 
تأيت  والتي  والنقل،  الصحي،  والرصف 
كقضية  املــرأة”  “متكني  قضية  خاللها 

شاملة.
مرص  حرص  السعيد  هالة  أكدت  كا 
وبناء  بالتدريب  االهتام  عىل  كذلك 
إىل  مشرة  للمرأة،  خاصة  القدرات، 
مبا  البري  املال  رأس  لبناء  التخطيط 
الكوادر  جميع  تأهيل  إعادة  يشمل 
الحكومية من الذكور واإلناث من خالل 
حزم من الرامج التدريبية، تأيت أبرزها 
التنفيذية  القيادات  تأهيل  برنامج  يف 
النسائية، والذي ينفذه املعهد القومي 
للحوكمة والتنمية املستدامة بالتعاون 
وهيئة  للمرأة  القومي  املجلس  مع 
 300 بإجايل  للمرأة،  املتحدة  األمم 
سيدة من القيادات النسائية املرصية، 
القيادات  برنامج  إطالق  إىل  مشرة 
يناير  يف  األفريقية  التنفيذية  النسائية 
بتعزيز  اهتام مرص  إطار  ، يف   2019
العامل،  دول  مختلف  مع  التعاون 
مجال  يف  األفريقية،  الــدول  وخاصة 

تطوير وبناء قدرات املرأة.

يف  ممثلة  املرصية  الحكومة  تستعد 
املرحلة  إلطالق  قريبا  التخطيط  وزارة 
 ، كرمية”  مبادرة”حياة  من  الثانية 
وإطالق املروع الوطني لتنمية األرسة.

وزير  السعيد  هالة  الدكتورة  وقالت 
عىل  حريصة  مــرص  إن  التخطيط 
الدولية  املؤسسات  مع  التعاون  تعزيز 
املتحدة  ــم  األم هيئة  مع  وخصوصا 
للمرأة يف التكيف مع الواقع الجديد يف 
ضوء جائحة COVID-19، ويف تحقيق 
وتحقيق  املستدامة  التنمية  أهــداف 
األهداف املحددة يف رؤية مرص 2030 ، 
والتنمية الوطنية لألرسة، ومروع حياة 

كرمية.
التخطيط  وزيرة  السعيد  هالة  وكانت 
الدكتورة  التقت  االقتصادية  والتنمية 
لألمم  العام  األمني  وكيل  بحوث،  سيا 
األمم  لهيئة  التنفيذي  واملدير  املتحدة 
متت  اللقاء  وخــالل  للمرأة،  املتحدة 
املهمة  املوضوعات  من  عدٍد  مناقشة 
كورونا،  وجائحة  ــرأة  امل متكني  حول 
بني  املساواة  نحو  املتخذة  واإلجراءات 
الجنسني، ومبادرة حياة الكرمية، وخطة 
بني  للمساواة  الراكة  األرسة،  تنمية 

الجنسني.

وعرت هالة السعيد عن االهتام البالغ 
املساواة  بقضية  املرصية  للحكومة 
باعتبارها  املرأة  ومتكني  الجنسني  بني 
أهداف  لتحقيق  األساس  حجر  ميثالن 
التحسن  إىل  املستدامة، مشرة  التنمية 
املتعددة  للمؤرشات  وفًقا  امللحوظ 
موضحة  االجتاعي،  بالنوع  املتعلقة 
يف  البرية  التنمية  لتقرير  وفًقا  أنه 
قفزة  مرص  حققت  فقد   ،2021 مرص 
بني  واملــســاواة  ــرأة  امل متكني  يف  كبرة 
الجنسني عىل مدار العقد املايض، بدعم 

من القيادة السياسية واملجتمع املدين.
الخطوات  أبرز  إىل  السعيد  وتطرقت 
املتخذه يف مجال حاية ومتكني املرأة، 
التريعات  من  عدد  اتخاذ  إىل  مشرة 
والتي  املرصية،  املرأة  بحاية  املتعلقة 
ختان  مثل  قضايا  محاربة  يف  أمثــرت 
أن  مضيفة  املرأة،  والعنف ضد  اإلناث 
لعام  العاملي  املرأة  يوم  إعالنه  تم  ما 
الدولة  مجلس  وافــق  حيث   ،2021
املرصي ألول مرة عىل تعيني العديد من 

النساء يف املجلس.
املرصية  الحكومة  أن  السعيد  وتابعت 
تعمل كذلك عىل املساواة بني الجنسني 
من خالل التمكني االقتصادي عن طريق 

الشمول املايل، فضاًل عن القيام بإعداد 
املستدامة  التنمية  لخطة  األول  الدليل 

واملوازنة املراعية للنوع االجتاعي.
حول  الحديث  السعيد  وتــنــاولــت 
االنضام إىل التحالف الدويل للمساواة 
يف  مرص  انضام  موضحة  األجــور،  يف 
أوائل عام 2020 بهدف تعزيز املساواة 
املتساوي  األجر  وضان  الجنسني  بني 

للعمل املتساوي.
وأوضحت السعيد أنه تم زيادة اإلنفاق 
إىل  مشرة  االجتاعية،  الحاية  عىل 
برنامج تكافل والكرامة، موضحة ارتفاع 
من  الرنامج  من  املستفيدين  عــدد 
 3.7 إىل   2015 عام  يف  أرسة  ألف   60
معظمهم   ،2021 مايو  بحلول  مليون 
اإلناث  بطالة  أن  مضيفه  اإلنــاث،  من 
إىل   2018 يف   ٪21.4 من  انخفضت 
17.7٪ يف 2020 عىل الرغم من الوباء، 
تنفيذ  عىل  الحكومة  تركيز  مؤكده 
التي  التنموية  واملروعات  الرامج 
مشجعة  بيئة  لخلق  األولوية  تعطي 

لعمل املرأة للتخفيف من آثار الوباء.
حول  الحديث  السعيد  تناولت  كا 
مبادرة حياة كرمية، مؤكدة إلتزام مرص 
مبادرة  لتأيت  التقدم،  مسار  بتريع 
الرئيس  أقرها  التي  الئقة  كرمية  حياة 
عبد الفتاح السييس لتنمية املجتمعات 
خفض  خالل  من  املستدامة  الريفية 

أكـدت وزارة الربيـة والتعليـم والتعليم 
تسـجيل  اتاحـة  سـيتم  أن  الفنـى، 
الشـهادة  المتحانـات  التقـدم  اسـتارة 
اإلعداديـة خـالل الفـرة املقبلـة، حيـث 
االسـتارة  تسـجيل  الطـالب  يسـتطيع 
اإللكرونيـة عـىل موقـع الـوزارة بجانب 
عـىل  الطالـب  قـدرة  عـدم  حالـة  وىف 
تسـجيلها إلكرونيـا يتوجـه إىل املدرسـة 
لكتابتهـا وتسـجيلها عىل موقـع الوزارة، 
اسـتعدادا المتحانـات الفصـل الـدراىس 

األول التـى تنطلـق ىف ينايـر املقبـل.
تعميـم  تـم  أنـه  الـوزارة  وأوضحـت 
عـىل  االسـتارة  تحريـر  ضوابـط 
املديريـات واملـدارس، لتوعيـة الطـالب 
بأهميـة تسـجيل االسـتارة اإللكرونيـة 
للطالـب،  املوحـد  الريـد  خـالل  مـن 
الطالـب  عـىل  يجـب  أنـه  إىل  مشـرة 
والرقـم  رباعيـا  االسـم  عـىل  التأكيـد 
القومـى والديانـة والنوع، عـىل أن يقوم 
كل طالـب برفع صورة شـخصية بخلفية 
بيضـاء، عىل أن يحرر الطالب االسـتارة 
الورقيـة بخط يده تحـت إرشاف اللجنة 

املدرسـة. مـن  املكلفـة 
الطالـب  يتقـدم  الـوزارة:  وتابعـت 
مدرسـة  آخـر  طريـق  عـن  باسـتارته 
الثـاين  الصـف  عـىل  منهـا  حصـل 

االعـدادي أو آخـر مدرسـة رسـب فيهـا 
حالـة  ويف  االعـدادى،  الثالـث  بالصـف 
مـرة   ألول  لالمتحـان  الطالـب  دخـول 
يتـم إرفـاق بيـان نجاحـه بالصـف األول 
اإلعـدادي وبيـان نجاحـه بالصـف الثاين 
اإلعـدادي عـىل أن يكـون مسـتخرج يف 

الحـاىل. الـدرايس   العـام 
والتعليـم  الربيـة  وزارة  وشـددت 
والتعليـم الفنـى، عـىل السـاح للطالب 
بتحريـر  األول  القسـط  سـددوا  الذيـن 
الفصـل  المتحانـات  تقدمهـم  اسـتارة 
أن  عـىل   ،2022 ينايـر  األول  الـدرايس 
يلتـزم الطالب بسـداد القسـط الثاين مع 

الثـاين. الـدرايس  الفصـل  بدايـة 
فيا كشـفت مصـادر مسـئولة بالـوزارة 
ضوابـط  تعميـم  سـيتم  أنـه  عـن 
عـىل  اإلعداديـة  الشـهادة  امتحانـات 
املديريـات خـالل الفرة املقبلـة، مؤكدة 
منفصلـة  تعقـد  سـوف  االمتحانـات  أن 
أن  وليسـت مجمعـة عـىل  مـادة  لـكل 
أسـئلة  التعليميـة  املديريـات  تضـع 
أن  مؤكـدة  والجـداول،  االمتحانـات 
الطالـب سـوف يحاسـب عـىل درجـات 
درجـات  وليسـت  الدراسـيني  الفصلـني 
تـرم واحـد فقـط، حيـث يـؤدى الطالب 
امتحـان للـرم األول ومـا يحصـل عليهـا 

التعليم تفتح باب التسجيل باستامرة الشهادة اإلعدادية.. وتؤكد: مجموع الطالب يحسب عىل 

درجاته ىف اختبارات الرتمني الدراسيني.. ووضع جداول وأسئلة االمتحان من قبل املديريات 

استعدادا لتقييامت منتصف العامالتعليم تفتح باب التسجيل باستامرة الشهادة اإلعدادية

درجـات  إىل  تضـاف  درجـات  مـن 
الثـاىن. الـدراىس  الفصـل  امتحـان 

املديريـات  أن  إىل  املصـادر  وأشـارت 
المتحانـات  االسـتعداد  ىف  بـدأت 
الشـهادة اإلعداديـة حيث يتم تشـكيل 
إَضافـة  والكنـروالت،  اإلدارة  لجـان 
إىل تشـكيل اللجـان الفنيـة املتخصصـة 
واملسـئولة عـن وضـع أسـئلة اختبارات 
موضحـة  األول،  الـدراىس  الفصـل 
معايـر  لهـا  االمتحانـات  أسـئلة  أن 
ومواصفـات خاصـة تلتـزم  بهـا اللجـان 
يتـم مراعـاة أن تكـون  الفنيـة، حيـث 
ولكنهـا  املقـررة  املناهـج  مـن  األسـئلة 
ليسـت بالـرضورة أن تكـون نصـا مـن 

املدرسـة. كتـاب 
وتابعـت املصـادر أن االمتحانـات تعقد 
ىف لجـان امتحانيـة داخـل املدرسـة مـع 
تطبيـق اإلجراءات االحرازيـة والوقائية 
صحـة  عـىل  حرصـا  كامـل،  بشـكل 
وسـالمة الطالب أثناء عقـد االختبارات.

وأكـدت املصـادر أن املـدارس مسـتمرة 
الدراسـية،  واملقـررات  املناهـج  بـرح 
وفـق خريطـة توزيـع املقـررات، عـىل 
أن يتـم تخصيـص األسـبوع األخـر مـن 
ىف  للمراجعـة  األول  الـدراىس  الفصـل 
لالمتحانـات. اسـتعدادا  املـواد  جميـع 

موقع   تحرير  ارسة  يتقدم 
برئاسة  ثاثني  مرص  وجريدة 
قطامش  محمود  الــدكــتــور 
الصحفي  للكاتب  بالتهنئة 
عاطف عبد العزيز مبناسبة عقد 
“محمد”  املهندس  نجله  قرآن 
بهيئة قناة السويس عىل االنسه 

“نورهان يوسف موىس “..

     الف مربوك للعروسني.
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كتب فيصل ابو هاشم
بدء  عن  سيناء  شال  محافظة  أعلنت 
تطبيق قرار منع دخول املواطنني الغر 
املستجد  ملقحني بطعوم فروس كورنا 
مراكز  مبختلف  الحكومية  للمصالح 
مجلس  لقرار  تنفيذا  املحافظة،  ومدن 

الوزراء.
الفضيل  اللواء دكتور محمد عبد  وأكد 
عيل  سيناء،  شال  محافظ  شوشة، 
املصالح  يف  خدمات  أي  تقديم  عدم 
إال  للمواطنني،  املتنوعة  الحكومية 
كورنا  تطعيم  تلقيهم  من  التأكد  بعد 
 ، املعتمد  التطعيم  كارت  خالل  من 

، شارك الدكتور خالد العناين وزير 
الدورة  أعال  يف  واآلثار  السياحة 
التنفيذي  للمجلس   114 رقم 
وذلك  العاملية،  السياحة  ملنظمة 
 (24) الـ  الدورة  أعال  إطار  ىف 
السياحة  ملنظمة  العامة  للجمعية 
والتي   ،UNWTO العاملية 
تستضيفها العاصمة األسبانية خالل 
الفرة من 30 نوفمر الجاري إىل 3 

ديسمر.
وزراء  حضور  الجلسة  وشهدت 
ومسئويل السياحة بعدد من الدول 

بدء تطبيق قرار منع دخول الغري ملقحني 
للمصالح الحكومية بشمال سيناء

مشاركة وزير السياحة واآلثار يف أعمال الدورة رقم 114 للمجلس 
التنفيذي ملنظمة السياحة العاملية بالعاصمة األسبانية مدريد

معتمدة   pcr تحليل  شهادة  تقديم  أو 
تثبت عدم إصابتهم بفروس كورونا.

من  اعتبارا  انه   ، املحافظ  وأضاف 
منع  تم  الجاري  نوفمر  شهر  منتصف 
بتطعيم  ملقحني  الغر  العاملني  دخول 
فروس كورونا من الدخول ملقار عملهم 
جميع  تلقر  رضورة  عيل  مشدًدا   ،
املوظفني للقاح كورنا من خالل املراكز 

املنترة عيل مستوي املحافظة.
تطبيق  استمرار  إيل  املحافظ  وأشار 
من  والوقائية  االحرازية  اإلجراءات 
للمنشات  اليومي  التطهر  خالل 
عيل  والحفاظ  الحكومية  واملصالح 

مبنظمة  التنفيذي  املجلس  وأعضاء 
ميني  واألستاذة  العاملية،  السياحة 
السياحة  وزير  مساعد  البحار 

واآلثار للشئون الفنية.
استعراض  تم  الجلسة  وخالل 
أنشطة املنظمة عن الفرة السابقة، 
للعام  املنظمة  عمل  وبرنامج 
2023/2022 وبحث أوضاع صناعة 
للمستجدات  بالنسبة  السياحة 
السياحي  القطاع  يف  الراهنة 

ومستقبل صناعة السياحة.

الكامات  وارتداء  االجتاعي  التباعد 
الواقية والبعد عن األماكن املزدحمة .

من جانبه أكد العميد أسامه الغندور، 
سكرتر عام املحافظة عيل تنفيذ برنامج 
واملصالح  املؤسسات  جميع  لتطهر 
املدن  مجالس  مع  بالتعاون  الحكومية 
واملديريات املعنية، الفتًا ايل تطهر عدد 
كبر من املصالح الحكومية خالل االيام 

املاضية.

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ 
اهتاًما  تويل  املحافظة  أن  القليوبية 
“حياة  الرئاسية  املبادرة  لتنفيذ  بالًغا 
لتطوير  القومي  واملــروع  كرمية” 
يف  املستهدفة  بالقرى  املرصي  الريف 
الظروف  لتحسني  القطاعات  مختلف 
املعيشية من خالل خطة عمل متكاملة 
كرمية  حياة  لتوفر  الجهات  كافة  بني 
وتقديم  الجوانب  بكافة  للمواطنني 
املحافظة  أن  إىل  الفتًا  الخدمات،  كافة 
مروعات  من  لالنتهاء  الزمن  تسابق 
الرئيس/  السيد  أطلقها  التي  املبادرة 
الجمهورية  رئيس  السييس  عبدالفتاح 
ألهالينا  أفضل  حياة  تقديم  أجل  من 
حياة  أسلوب  ليضاهي  القرى  بتلك 
املدن  يف  الحياة  منط  بها  املواطنني 
وعواصم املحافظات … جاء ذلك خالل 
االجتاع الذي عقد بحضور الدكتورة/

حاد  والدكتور/سمر  ــان  ري ــان  إمي
خشبة  واللواء/هشام  املحافظ  نائبي 
يوسف  واملهندس/عيل  العام  السكرتر 

محافظ القليوبية يناقش معدالت األداء ونسب تنفيذ مشروعات 
املبادرة الرئاسية لتطوير الريف املصري

أبو عقيل السكرتر العام املساعد ووفد 
مؤسسة  وممثيل  الــوزراء  مجلس  من 

القاهرة  تعمر  وجهاز  كرمية  حياة 
التنفيذية  القيادات  من  وعدد  الكرى 

معدالت  زيــادة  لبحث  باملحافظة 
األساسية  املرافق  من  واالنتهاء  التنفيذ 

بعدد من قرى املبادرة الرئاسية “حياة 
كرمية”.

حيث ناقش االجتاع آخر مستجدات 
املوقف التنفيذي للمروعات املدرجة 
“حياة  املرصي  الريف  تطوير  بخطة 
كرمية” مبركز ومدينة شبني القناطر يف 
36 قرية و 148 عزبة مستعرضا بشكل 
تفصييل نسب التنفيذ ومعدالت االٔداء 
توافق  مــدى  وراجـــع  للمروعات 

االٔعال مع الجدول الزمني .
وأوضح الهجان أن املحافظة تعمل عىل 
مدار الساعة لتنفيذ مروعات تطوير 
الريف املرصي بالقرى املستهدفة مشرًا 
إىل الجهود الكبرة التي تقوم بها كافة 
والتنسيق  بالتعاون  املشاركة  الجهات 
لتنفيذ  املحافظة  أجهزة  كافة  مع 
وإستخدام  قياسية  معدالت  أرسع 
لتحقيق  واملعدات  الوسائل  أحــدث 
أي  املبادرة وحل  من  املنشود  الهدف 
عىل  الواقع  أرض  عىل  تطرأ  مشكلة 
كمروع  املبادرة  ألهمية  نظراً  الفور 

قومي عمالق يهدف إىل تحسني جودة 
الحياة وإحداث تغير جوهري يف حياة 
املجتمعية  الفئات  معيشة  ومستوى 
يف  كرمية  عيشة  وتوفر  إحتياجاً  األكرث 
املستمر  والبناء  الشاملة  التنمية  ضوء 

الذي تشهده الدولة.
القومي لتطوير  مشرا إىل أن املروع 
الريف املرصي يستهدف تطوير شامل 
والخدمات  املــرافــق  قطاعات  لكل 
مبستوى  لالرتقاء  املــدرجــة  بالقرى 
وإقامة  للمواطنني  املقدمة  الخدمات 
مروعات خدمية وتنموية ألهالينا يف 

القرى .

القليوبية : محمد فايز

رئيس  ــرى،  ــع ال سيد  ــواء  ــل ال أكــد 
أن  للمرافق،  واإلسكان  التعمر  رشكة 
معدالت  تشهد  كرمية  حياة  مروعات 
املواقع  مختلف  ىف  مرتفعة  تنفيذ 
املرحلة  تنفيذ  تشهد  التى  باملحافظات 
السياسية  القيادة  أن  إىل  الفتا  األوىل، 
املروعات  كافة  من  االنتهاء  تستهدف 
املوعد  وقبل  قياىس  وقت  ىف  املسندة 
هذه  ىف  الر  كلمة  هو  وهذا  املحدد، 

املعدالت املرتفعة.
العرى، أن مبادرة  اللواء سيد  وأضاف 
سكان  حياة  من  ستغر  كرمية  حياة 
لألفضل،  املحافظات  مبختلف  الريف 
ومتثل نقطة نور حقيقة لهؤالء السكان، 
موضحا أن هذه املبادرة ال تقترص فقط 
تنفيذ مروعات مياه ورصف، بل  عىل 
لسكان  الخدمات  كافة  توفر  تتضمن 

القرى.
ومبا يتعلق باملروعات التى تتوىل رشكة 

العشرى: مبادرة حياة كريمة ستغري حياة سكان الريف لألفضل

بينا تخطت نسبة التنفيذ ىف مروعات 
كفر الشيخ الـ٪65

تشهد  الــتــى  ــقــرى  ال أن  إىل  ــار  وأشـ
مبادرة  ضمن  ورصف  مياه  مروعات 
 ، هي  الغربية  محافظة  ىف  كرمية  حياة 
كفر غازى – كفر سنبو – شاره – كفر 
كفر  قرية  حنون،  كفر  وقرية  اساعيل 
كفر  وقرية  زفتى  ملركز  التابعة  شارة 

سينبو، التابعة لنفس املركز.
أعــال  تنفيذ  تكلفة  أن  إىل  وأشـــار 
الشبكات داخل هذه القرى، تصل لنحو 
مبادرة  أن  موضحا  جنيه،  مليون   165
حياة كرمية متثل نقطة نور حقيقة لكافة 
مبثابة  وأنها  الجمهورية،  محافظة  قرى 
إىل  الظالم  من  القرى  تلك  سكان  نقل 
النور. وأوضح اللواء سيد العرى، رئيس 
أن  للمرافق،  واإلسكان  التعمر  رشكة 
الركة تتوىل تنفيذ أعال الرصف واملياه 
والبنية التحتية لنحو 14 قرية ىف مبادرة 
الرئيس  عنها  أعلن  التى  كرمية  حياة 
الجمهورية،  رئيس  السيىس  الفتاح  عبد 
بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه ضمن 
لتطوير  كرمية  حياة  مبادرة  مروعات 

قرى مرص.

التعمر واإلسكان للمرافق تنفيذها، أكد 
رئيس رشكة التعمر، أن هذه املروعات 
للغاية  مرتفعة  تنفيذ  معدالت  تشهد 
الفتا  املحدد،  الزمنى  الجدول  تخطت 
رشكة  من  دورية  متابعة  هناك  أن  إىل 
املقاوالت  مختلف رشكات  عىل  التعمر 
لها،  املروعات  هذه  إسناد  تم  التى 
منتظم  بشكل  يسر  العمل  أن  موضحا 
وعىل مدار الساعة للخروج بنتائج جيدة 

ىف مروعات املبادرة الرئاسية.
وأوضح أن رشكة رشكة التعمر واإلسكان 
حصلت عىل عدة مروعات من الهيئة 
القومية ملياه الرب والرصف الصحى ىف 
أكرث من محافظة، موضحا أن العمل تم 
ىف مختلف املروعات مبجرد صدور أمر 
اإلسناد، وهناك مروعات تخطت نسب 
املروعات  وبعض   ،٪90 لنحو  التنفيذ 
تم االنتهاء من أعال الشبكات الخاصة 

بها بنسبة 100 ٪.

وأشار إىل أن مروعات حياة كرمية ىف 
وصلت  الشيخ  وكفر  الغربية  محافظتى 

نسبة  وصلت  حيث  مرتفعة،  ملعدالت 
لـ 95 ٪،  الغربية  التنفيذ ىف مروعات 

كتب : ماهر بدر

كتب فيصل ابو هاشم

كتب فيصل ابو هاشم

رئيس شركة التعمري واإلسكان : معدالت تنفيذ 
مشروعات حياة كريمة تسبق الجدول الزمني
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اقتصادية قناة السويس 

تراهن عىل 15 قطاعا 

صناعيا لرفع تصنيفها 

العاملى

تطوير 
السخنة  العني  ميناء 

موانئها  تطوير  خطط  إطار  يف 
العاملية،  املتغرات  ومواكبة 
واالرتقاء باألداء داخل هذه املوانئ 
البحرين  عىل  مثيلتها  لتضاهي 
املخطط  ومن  واملتوسط،  األحمر 
تطوير  أعال  تنفيذ  من  االنتهاء 
عام  بنهاية  السخنة  العني  ميناء 
2023 عىل مساحة 23 كم 2، ليصبح 
مؤهال لتنوع البضائع والتجارة التي 
يتم تتداولها عاملياً، ومن ثم يساهم 

ذلك 
املنطقة  يف خدمة 

بها،  القامئة  واملروعات  الصناعية 
أحد  السخنة  منطقة  تعد  حيث 
املنطقة  داخل  املتكاملة  املناطق 
ربط  يف  تساهم  والتي  االقتصادية 
واللوجستية  الصناعية  املنطقة 
والسكانية مبينايئ السخنة واألدبية، 
األكرث  املناطق  من  واحدة  وهي 

جذباً لالستثارات

للتعبئة  الجهاز املركزي  بيانات  أظهرت 
القيمة  ارتفاع  واإلحصاء،  العامة 
اإلجالية للصادرات املرصية لتصل إىل 
29.7 مليار دوالر خالل الفرة من يناير/ 
سبتمر 2021، مقابل 21.2 ملـيار دوالر 
بنسبة   ،2020 لعام  الفرة  نفس  خالل 
املاثلة  الفرة  عن   ٪40 بلغت  ارتفاع 

من العام السابق.
ويعرض “اليوم السابع” فيا ييل جدول 
يبني الزيادة الكبرة للصادرات املرصية 
خالل الفرة من عام 2014 وحتى عام 

2021 وفقا ملا ييل.
تطور الصادرات املرصية يف 8 سنوات
تطور الصادرات املرصية يف 8 سنوات

للصادرات  اإلجالية  القيمة  بلغت 

املركزي  الجهاز  بيانات  تناولت 
بأهم  قامئة  اإلحصاء،  العامة  للتعبئة 
استوردتها  التي  السلعية  املجموعات 
سبتمر”  “يناير-  من  الفرة  يف  مرص 
عام  الفرة  نفس  مقابل   2021 عام 

.2020
السلع  من  مجموعة  القامئة  وضمت 

وفقا ملا ييل:

تعرف على تطور ارتفاع الصادرات املصرية
بـ%40 عام 2021

أكرب 5 سلع استوردتها مصر فى 9 أشهر 
بـ2021.. الوقود والزيوت املعدنية بالصدارة

املرصية عام 2014 نحو 21 مليار دوالر
للصادرات  اإلجالية  القيمة  بلغت 
مليار   16.6 نحو   2015 عام  املرصية 

دوالر
للصادرات  اإلجالية  القيمة  بلغت 
مليار   16.5 نحو   2016 عام  املرصية 

دوالر
للصادرات  اإلجالية  القيمة  بلغت 
مليار   19.2 نحو   2017 عام  املرصية 

دوالر
للصادرات  اإلجالية  القيمة  بلغت 
مليار   21.8 نحو   2018 عام  املرصية 

دوالر
للصادرات  اإلجالية  القيمة  بلغت 
مليار   22.7 نحو   2019 عام  املرصية 

ومنتجات  معدنية  وزيوت  وقود 
تقطرها حيث بلغت 7.8 مليار دوالر، 

مقابل 5.1 مليار دوالر عام 2020.
وأجزاؤها  كهربائية  وأجهزة  آالت 
حيث بلغت 4.6 مليار دوالر، مقابل 

4.5 مليار دوالر عام 2020.
مجموعة الحبوب “قمح – ذرة – أرز” 
حيث بلغت 4.2 مليار دوالر، مقابل 

دوالر
للصادرات  اإلجالية  القيمة  بلغت 
مليار   21.2 نحو   2020 عام  املرصية 

دوالر
للصادرات  اإلجالية  القيمة  بلغت 
مليار   29.7 نحو   2021 عام  املرصية 

دوالر
يف  املرصية  الصادرات  أبرز  وتركزت 
املعدنية  والزيوت  الوقود  مجموعة 
مقابـل  دوالر  مليار   8.3 بلغت  حيث 
يليها   ،2020 عـام  دوالر  مليار   4.2
مجموعـة لدائن ومصنوعاتها (بالستيك 
دوالر  مليار   2 بلغـت  بأنواعه) حيـث 

مقابل 1.2 مليار دوالر عام 2020.

3.8 مليار دوالر عام 2020.
مجموعة السيارات بأنواعها وأجزاؤها 
حيث بلغت 4.1 مليار دوالر، مقابل 

3.5 مليار دوالر عام 2020.
“األدوية  الصيدلة  منتجات  مجموعة 
وغرها” حيث بلغت 2.7 مليار دوالر، 

مقابل 2.1 مليار دوالر عام 2020.

املنطقة  وموانئ  مناطق  يف 
دراسة  عىل  بناًء  االقتصادية، 
العاملية  لألسواق  متكاملة 
األسواق  ومتطلبات  واحتياجات 
مع  بالتعاون  واإلقليمية،  املحلية 
العاملية  االستشارية  املكاتب  أحد 
واسراتيجية  الهيئة  رؤية  لتتاىش 
املرصية،  الدولة  وسياسات 
الصناعات يف صناعة  وتتمثل هذه 
الزراعي  والتصنيع  السيارات 
والصناعات الدوائية وصب املعادن 
واملنسوجات  والبروكياويات 
السكك  وعربيات  البناء  ومواد 
صناعية  غر  وأخرى  الحديدية 
واللوجستيات  البيانات  مراكز  مثل 
والخدمات البحرية ومتوين السفن، 
عىل  العمل  يجرى  حيث  وغرها 
الصناعات  تلك  توطني  مواقع 
التوزيع  خالل  من  املتكاملة 
املنطقة  وموانئ  ملناطق  الجغرايف 

االقتصادية.

منطقة  تطوير  مشروع 
العني السخنة

لقناة  االقتصادية  املنطقة  خطط 
مروع  أيضا  تتضمن  السويس 

لقناة  االقتصادية  املنطقة  تتبنى 
من  طموحة  خطة  السويس، 
املروعات  حجم  تعزيز  أجل 
املنفذة، وجذب مزيدا  االستثارية 
من االستثارات املحلية واألجنبية، 
تضم  استثارية  خطة  طريق  عن 
نحو 15 قطاعا صناعيا يف السنوات 
رفع  عىل  تعمل  املقبلة،  الخمس 

تصنيف موانئ املنطقة عامليا.

أعمال تطوير العني السخنة
الصناعية  القطاعات  وتعكس 
واحتياجات  متطلبات  املستهدفة 
توطني  وتراعي  الخارجية،  األسواق 
االقتصادية  باملنطقة  الصناعات 
أعلنه  ملا  وفقا   ،2030 عام  بحلول 
املهندس يحيى زيك رئيس الهيئة يف 
لقاءه األخر مع وفد جمعية رجال 
فعاليات  ضمن  البحرينية  األعال 

منتدى األعال املرصي البحريني،

التطوير  اعمال  من  جانب 
الجارية

زىك،  يحيى  املهندس  وتناول 
توطينها  املستهدف  الصناعات 

املرضية  األعراض  زوال  فإن   ،2020
يعد  اإلصــابــة  من  ــام  أي  10 ملــدة 
فريوس  من  املريض  لتعايف  مؤرًشا 
إىل  الغفار”  “عبد  وأشار  كورونا. 
أن إجاميل العدد الذي تم تسجيله 
املستجد  كورونا  بفريوس  مرص  يف 
من   346808 هو  األربعاء،  حتى 
ضمنهم 289533 حالة تم شفاؤها، 
و 19707 حالة وفاة. وتواصل وزارة 
استعداداتها  رفع  والسكان  الصحة 
الجمهورية،  محافظات  بجميع 

بشأن  بأول  أوالً  املوقف  ومتابعة 
واتخاذ  املستجد”،  “كورونا  فريوس 
كافة اإلجراءات الوقائية الازمة ضد 
أي فريوسات أو أمراض معدية، كام 
من  عدد  بتخصيص  الوزارة  قامت 
التواصل لتلقي استفسارات  وسائل 
كورونا  فــريوس  بشأن  املواطنني 
منها  املعدية،  واألمــراض  املستجد 
و”15335   ،”105“ الساخن  الخط 
ورقم الواتساب “01553105105”، 
مرص”  “صحة  تطبيق  إىل  باإلضافة 

املتاح عىل الهواتف الذكية.

“الصحة” تسجل 938 إصابة جديدة 
بفريوس كورونا و63 حالة وفاة 

وخروج 548 متعافيًا
تتمه ص   1
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بقلم المهندسه / رشا سالم

باملجلس  املحافظات  لجنة  عقدت 
القومى للمرأة برئاسة الدكتورة / سهام 
جريل مقررة اللجنة اجتاعها الدورى 
عضوات  مبشاركة   2021 نوفمر  لشهر 
الفيديو  عرتقنية  اللجنة  وأعــضــاء 

كونفرانس .
دكتورة  رحبت  االجــتــاع  بداية  يف 

مناقشة  تم  ثم  باألعضاء  جريل  سهام 
ال16  خالل  املحافظات  لجنة  فعالية 
حيث  املرأة  ضد  العنف  ملواجهة  يوم 
بال  أرسة   “ بعنوان  ندوة  تنفيذ  سيتم 
زواج   ، الختان  ارضار   ) “تتناول  عنف 
الظواهر  بعض  انتشار   ، القارصات 
والدعوة  العنف  تأثر  نتيجة  السلبية 

 ، األرسي  اإلستقرار  عودة  أهمية  إيل 
ضد  العنف  مناهضة  ــدات  وح دور 
تعديل   ، املرصية  بالجامعات  املــرأة 
وزارة  مع  التعاون   ، الديني  الخطاب 
التواصل  تأثروسائل   ، والتعليم  الربية 
االجتاعي عىل زيادة العنف االرسى ).

لجنة املحافظات باملجلس القومى للمرأة تعقد 
اجتماعها الدورى لشهر نوفمرب 2021

مدينة األقرص مدينة الكنوز الساحرة ؛ 
يجري النيل كالتر السائل عيل شاطئيها 
ليمنحها الحياة والسحر وشعب االقرص 
كان والزال الحارس األمني عيل كنوزها 

وأرسارها من قديم األزل

أحتفالية  يف  النور  طاقات  تفجرت 

تخطت العاملية العادة طريق الكباش 

مرصية  ــادي  أي ؛  آخــري  مرة  للحياة 

خالصة اعادت للمعابد رونقها القديم 

لتعيد  ؛  نقوشها  مبهرة  بألوان  املميز 

قبل  ما  لعصور  مرصية  ألساطر  حيك 

 ( األقرص   ) طيبة  أرض  لتنر  ؛  امليالد 

العاملية  السياحة  عامل  عيل  بضياءها 

املكشوفة  املتاحف  اكر  من  كواحدة 

التي عرفت عيل مر التاريخ.

طيبة أيقونة الحضارة والحياة
طريق الكباش..

ويبلغ طول طريق الكباش نحو 2700 

الثامنة  األرسة  عهد  يف  بُني  وقد  مر. 

؛  عــام  آالف  ثالثة  نحو  قبل  عــرة، 

عىل  الكرنك  معبد  إىل  الداخل  يسر 

رصيف من الحجر الرميل عىل جانبيه 

صفان طويالن من التاثيل عىل هيئة 

برية،  رؤوس  له  بعضها  الهول  أيب 

ومعظمها برؤوس كباش، أو بنات آوى.

املرصية  الثقافة  يف  الكبش  ويرمز 

القدمية إىل الخصوبة.

انتهاء  بعد  يحتلفون  أبناء طيبة  وكان 

مدينتهم  إله  بعيد  الحصاد  موسم 

بتمثال  الكهنة  يخرج  حيث  “آمون”، 

اإلله من معبد الكرنك يف زيارة خاصة 

يقيض  األقرص، حيث  معبد  يف  لنسائه 

هناك أحد عر يوما.

بتلك  القيام  الكهنة  عىل  يتعني  وكان 

الطقوس مرتني سنويا – األوىل يف عيد 

الحصاد، والثانية يف عيد جلوس امللك.

وبذلك يعّد هذا الطريق، الذي يطلق 

امللكية”،  املواكب  “طريق  اسم  عليه 

أقدم طريق احتفايل ديني يف التاريخ ؛ 

يقول باحثون إن “األقرص” اسم أطلقه 

العرب عىل “طيبة” القدمية التي كان 

القدماء  املرصيني  لدى  يعني  اسمها 

مدينة اإلله الكرى.

العربية  التسمية  باحثون  ويعزي 

من  بها  ما  كرثة  إىل  للمدينة  الحديثة 

قصوًرا،  الفاتحون  ظّنها  والتي  معابد 

فأطلقوا عليها اسم األقرص.

“املدينة  بأنها  طيبة  مؤرخون  ويصف 

التساعها  ــك  وذل ــاب”،  ب املئة  ذات 

وتعدد أبواب معابدها.

مرص  صعيد  أقىص  يف  األقــرص  وتقع 

إىل  كيلومرا   670 حوايل  مسافة  عىل 

الجنوب من العاصمة القاهرة. ويرجع 

األرسة  عــرص  إىل  املدينة،  تأسيس 

الرابعة عام 2575 قبل امليالد.

الفريد،  األثري  بطابعها  األقرص  ومتتاز 

اآلثار  من  قدر  أكر  املدينة  وتضم 

الفرعونية املقسمة عىل الّرين الرقي 

والغريب لنهر النيل.

األقــرص،  معبد  الرقي  ــّر  ال ويضم 

ومعبد الكرنك، وطريق الكباش الرابط 

بينها وغرها من اآلثار. أّما الر الغريب 

امللكات،  ووادي  امللوك،  وادي  فيضم 

ومعبد الدير البحري، وغرها.

عامل  يــقــول  ــرص  األقـ مدينة  وعــن 

شامبليون:  الشهر  الفرنيس  املرصيات 

كل  بني  كلمة  أعظم  تلك  “”طيبة، 

وسمّوها  آثــارهــا  جــال   .. اللغات 

مدهش .. ”

عيد األبت او ما يسمي بالهروغليفية 

حب نفر إن إپت

يقام  كان  قديم  مرصي  احتفال  هو 

سنوياً يف طيبة (األقرص) يف عهد الدولة 

كانت  وفيه  بعدها،  ومــا  الحديثة 

 – طيبة  ثالوث  آلهة  متاثيل  تصطحب 

آمون وموت وابنها خونسو – مخفيني 

عن األنظار داخل مراكبهم املقدسة يف 

موكب احتفايل كبر، من معبد آمون يف 

الكرنك، إىل معبد األقرص، يف رحلة متتد 

إبرازه  يتم  وما  كيلومرين،  من  ألكرث 

رع  أمــون  لقاء  هو  الطقس  هذا  يف 

األقرص، تغدو املراكب املقدسة عائدًة 

مرة أخرى إىل الكرنك ؛ ويف االحتفاالت 

املتأخرة من تاريخ مرص، كان يتم نقل 

التاثيل من وإىل الكرنك / األقرص عن 

عر  وليس  النهر  يف  القوارب  طريق 

احتفال  ؛ويُعقد  الري  الكباش  طريق 

الثاين من فصل أخت،  إبت يف الشهر 

كا  ؛  النيل  نهر  فيضان  موسم  وهو 

كان يبحر قارب مليك كذلك مع قوارب 

اآللهة املقدسة، وكانت الطقوس يف ما 

تعيد  اإللهي”  امللك  “غرفة  بـ  يعرف 

تؤكيد  وبالتايل  امللك  بتتويج  االحتفال 

أحقيته باملُلك.

تدابري السامة والصحة عرب الحدود 
يف  مبا  العاملية،  األزمــات  حاالت  يف 
بشهادات  املتبادل  االعــرتاف  ذلك 
عن  فضاً  والــلــقــاحــات،  الصحة 
للتخفيف  املهاجرين  تنقل  تشجيع 
العاملية  االقتصادية  التحديات  من 
وكذا  كورونا،  جائحة  عن  الناتجة 
يف  والاجئني  املهاجرين  تضمني 
االستجابات الوطنية للصحة العامة، 
إىل  العادل  الوصول  فرصة  ومنحهم 
يف  وإدراجهم  واللقاحات،  العاج 

خطط الحامية االجتامعية.
أهمية  عىل  الوزير  ــّدد  وش هــذا، 
التعاون  وتعزيز  الجهود  تكاتف 
والتضامن الدوليني لصياغة سياسات 
األجل  وطويلة  متوسطة  وخطط 
للوباء  السلبية  اآلثار  من  للتخفيف 
عىل التنمية االقتصادية واالجتامعية

وتجديد  األقرص  أمون  مع  الكرنك  من 

الوالدة هو املوضوع الرئييس يف احتفال 

احتفالية  يتضمن  ما  وعــادة  ــت،  اإلب

إلعادة تتويج امللك كذلك .

يف االحتفاالت األوىل من مهرجان اإلبت 

طريق  عر  تؤخذ  اإلله  متاثيل  كانت  ؛ 

املعبدين،  بني  يربط  الــذي  الكباش 

التي  الصغرة  املعابد  يف  وتتوقف 

وهذه  ؛  طريقها  يف  خصيصاً  شيدت 

ميكن  كان  أواألرضحة  الصغرة  املعابد 

أن تكون مليئة بالقرابني، املهداة لآللهة 

للطقوس  الحارضين  وللكهنة  أنفسهم 

معبد  يف  االحتفاالت  نهاية  ويف  كذلك. 

تكاتف الجهود وتعزيز التعاون للتخفيف من اآلثار 
السلبية لكورونا تتمه ص  1
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من  األناناس  جنس  يتبع  نبات  األناناس 
هو  األصيل  وموطنه  الروميلية،  الفصيلة 
الجنوبية،  أمريكا  من  االستوائية  املناطق 
ثم  ومن  والباراجواي،  الرازيل،  وخاصة 
انترت زراعته يف العديد من الدول، وهو 
مناطق  يف  تجاري  نطاق  عىل  حاليا  ينمو 
كثرة من العامل، خاصــة املناطق االستوائية 
الشالية  أمريـكا  من  االستوائية  وشبه 
ويُستخدم  وأفريقيا.  وأسيا،  وأسـراليا، 
املشاكل  عالج  يف  القدم  منذ  األناناس 
األمراض،  من  والعديد  وااللتهاب،  الهضمية 
من  العديد  عىل  الحتوائه  نظراً  وذلك 
الثيامني،  ه  ج،  فيتامني  (مثل  الفيتامينات 
والعنارص  والفوالت)،  ب6،  والريبوفالفني، 
البوتاسيوم،  الصوديوم،  (مثل  الغذائية 
واملغنيسيوم، واملنجنيز)، واإلنزميات (خاصة 
إنزيم الروميلني الذي يعتر املصدر الوحيد 
له)، البيتا كاروتني (الذي يتحول إىل فيتامني 
أ)، واأللياف، واملاء، والتي ميكن أن تساهم 
يف عالج أو تعالج هذه األمراض، ولذلك فإن 
الصحيّة  االستخدامات  العديد من  لألناناس 
يف  لكم  نذكرها  سوف  والعالجية،  والطبيّة 
أن  الدراسات  من  وجد  فلقد  املقال،  هذا 
تناول األناناس يقلل من اضطرابات الجهاز 
التنّفس؛  وضيق  والربو،  كالسعال،  التنفيس 

وذلك الحتوائها عىل فيتامني ج ونسبة عالية 
التي  األكسدة  ومضادات  األحاض  من 
تساهم يف القضاء عىل البكتريا والفروسات، 
الروستاتة)،  (رسطان  الرطان  ويكافح 
ويزيد  كاروتني،  البيتا  عىل  الحتوائها  وذلك 
وبالتايل  والنساء،  الرجال  لدى  الخصوبة 
والضعف  العقم،  من  التخلّص  يف  يساهم 
الجنيّس، ويساعد عىل تحسني الرؤية؛ وذلك 
لصحة  الرضوري  ج  فيتامني  عىل  الحتوائها 
املرأة  شعور  من  ويقلل  وحايتها،  العني 
األوىل  الفرة  خالل  خاّصة  بالغثيان  الحامل 
الهشاشة،  من  العظام  ويحمي  الحمل،  من 
وذلك الحتوائها عىل املنجنيز، الذي يساهم 
آالم  من  ويخفف  الضاّمة،  األنسجة  بناء  يف 
من  الوجه  ويخلص  والعضالت،  املفاصل 
عىل  الحتوائه  وذلك  الشباب؛  وحب  البثور 
من  التخلّص  يف  يساهم  الذي  ج،  فيتامني 
الحبوب،  لهذه  املسبّبة  الجلدية  االلتهابات 
الرضوري  الكوالجني  إنتاج  يدعم  أنه  كا 
األخرى  الضامة  واألنسجة  البرة،  لصحة 
الرهل،  من  الجلد  ويحمي  الجسم،  يف 
تناول  أن  كا  السن.  يف  التقّدم  وعالمات 
التخلص  يف  يساعد  منتظم  بشكل  األناناس 
عىل  الحتوائه  وذلك  الزائد،  الوزن  من 
إىل  باإلضافة   ،(٪70) املاء  من  عالية  نسبة 
التي  السكريات،  قليلة من  األلياف، ونسبة 
كا  طويلة،  لفرات  بالشبع  الشعور  تعطي 
واملثانة،  البولية  واملسالك  للكيل  مفيد  أنه 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

الرمل  تشكل  ومينع  البول،  يدر  انه  حيث 
والحىص يف الكىل واملثانة واملجاري البولية، 
األسنان  صّحة  عىل  الحفاظ  يف  ويساعد 
ومنّوها بشكل قوّي وسليم، وذلك الحتوائها 
منّو  يف  تساهم  التي  الفلوريد  ماّدة  عىل 
األسنان،  تسوس  ومينع  جيّد،  بشكل  اللثة 
ويساهم يف تحسني عملية الهضم وتسهيل 
مرور األغذية يف األمعاء، وبالتايل الوقاية من 
اإلنزميات  عىل  الحتوائها  وذلك  اإلمساك، 
بالطاقة؛  الجسم  يزود  كا  لذلك،  الالزمة 
يساعد  الذي  املنجنيز  عىل  الحتوائه  وذلك 
لهضم  الالزمة  اإلنزميات  إفراز  زيادة  يف 
يحمي  وكذلك  طاقة،  إىل  وتحويله  الطعام 
يف  ويساعد  املعدة،  بقرحة  اإلصابة  من 
يحتوي  حيث  القلب،  صحة  عيل  الحفاظ 
عىل  يعمل  الذي  الروميلني  إنزيم  عىل 
تحطيم الروتينات التي تسبب تجلط الدم، 
كا يعمل عىل خفض نسبة الكولسرول يف 
الدم، ما يعمل عىل حاية األوعية الدموية 
الدم،  الدهون يف  تراكم  التصلب ومنع  من 
األمراض،  من  القلب  يحمي  فهو  وبالتايل 
القلبية  بالنوبات  اإلصابة  خطر  من  ويقلل 
تخفيض  يف  ويساعد  الدماغية،  والسكتات 
نسبة  عيل  الحتوائه  املرتفع  الدم  ضغط 
تعزيز  يف  ويساعد  البوتاسيوم،  من  عالية 
مناعة الجسم الحتوائه عيل فيتامني ج. كا 
التعرّض  عند  بااللتهابات  اإلصابة  مينع  أنه 

للجروح، أو الخضوع للعمليّات الجراحيّة. 
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4 أمراض تسبب مشكالت صحية.. 
تعرف على طرق الوقاية

اشرب ماء بذور الشمر يوميا إلنقاص 
تعرف على الفوائد الصحية للصبار وطرق الوزن.. اعرف طريقة تحضريه

إضافته لنظامك الغذائى
النباتـات  أشـهر  أحـد  هـو  الصبـار 
معـروف  وهـو  اسـتخداًما  وأكرثهـا 
بفوائـده الطبيـة والصحيـة العامـة، 
الجسـم  لصحـة  مفيـًدا  يعتـر  ال 
فقـط، بـل مفيـد للبـرة والشـعر، 
العديـدة،  الصحيـة  لفوائـده  نظـرًا 
النسـبية  السـهولة  عـن  فضـالً 
لزراعتـه، ميكـن العثـور عـىل نباتات 
الصبـار يف حدائـق املطبـخ وحدائـق 
النباتـات الداخليـة املزروعـة بوعـاء 
يف العديـد مـن املنـازل، ألن النبـات 
يتطلـب  ورسعـة  بسـهولة  ينمـو 
وميكـن  العنايـة  مـن  األدىن  الحـد 
أيًضـا اسـتخراج الجـل مـن األوراق، 
وهـو الجـزء الرئييس الصالـح لألكل، 
يسـتخدم الكثـر مـن النـاس الصبـار 
جـودة  لتحسـني  فقـط  ومنتجاتـه 
مكـون  ولكنـه  وشـعرهم،  برتهـم 
صحـي إلضافتـه إىل نظامـك الغذايئ، 
وفيـا يىل نلقـي نظرة عـىل الفوائد 
نـره  ملـا  وفقـا   ، للصبـار  الصحيـة 

.”food-ndtv  ” موقـع 

فوائد الصبار للتغذية والصحة:
غني مبضادات األكسدة:

مـن  عـدد  عـىل  يحتـوي  الصبـار 
لألكسـدة  املضـادة  الخصائـص 
واملضـادة لاللتهابات، وذلك بسـبب 
وفـرة املركبات النباتيـة التي تحتوي 
عـىل البوليفينـول ميكـن اسـتخدامه 
لتحسـني   ، واسـتهالكه  موضعيًـا 

وشـعرك. برتـك  جـودة 
يعزز الهضم:

الصبـار مفيـد لضـان حسـن سـر 
مـن  يزيـد  فهـو  الهضمـي،  الجهـاز 
يف  النافعـة  البكتريـا  مسـتويات 
األمعـاء ويطـرد الطفيليـات الضـارة 

الهضمـي الجهـاز  مـن 
يساعد مرىض السكر:

أظهـرت بعـض الدراسـات البريـة 
قـد يسـاعد  الصبـار  أن  والحيوانيـة 
األشـخاص الذيـن يعانـون من مرض 
السـكري مـن النـوع 2 عـن طريـق 
وقـد  األنسـولني  حساسـية  تعزيـز 
يسـاعد يف إدارة مسـتويات السـكر 

يف الـدم.
يعزز فقدان الوزن:

مـن املعـروف أن الجـل لـه خصائص 
إلزالـة السـموم ومضـادة لاللتهابات 
ومضـادة لألكسـدة وتعزيـز املناعـة 
والهضـم ، مـا قـد يسـاعد بشـكل 

غـر مبـارش يف إنقـاص الـوزن.

كيف تستهلك الصبار
أسـهل طريقـة السـتهالك الصبار هي 
الصبـار  أوراق  بتقطيـع  عـرصه، قـم 
بإزالـة  قـم  ثـم  أقسـام صغـرة،  إىل 
الطبقـة الخـرضاء السـاطعة العلويـة 
الجـل،  بإزالـة  قـم  ثـم  الورقـة  مـن 
الالتكـس  طبقـة  إزالـة  مـن  تأكـد 
الرقيقـة املصفـرة بني الورقـة والجل، 
محـرض  إىل  وأضفـه  الجـل  اغسـل 
الطعـام مـع ماء جـوز الهنـد أو املاء 
العـادي وقليـل مـن العسـل للتحلية 
العصائـر  إضافـة  ميكنـك  والخلـط، 
لديـك مبـا يف ذلـك عصـر  املفضلـة 

الخيـار إىل املزيـج التفـاح أو 

عىل  والحفاظ  جيد  غذايئ  نظام  اتباع 
مارسات  يف  واالستثار  صحي  روتني 
يحدد  ما  هو  الصحية  الحياة  منط 
صحتك العامة، فقد يؤدي عدم القيام 
بذلك إىل أمراض مزمنة تستمر إىل األبد 
مفاجئة،  مضاعفات  إىل  تــؤدي  وقد 
وهناك العديد من األمراض التي تحتاج 
إىل مزيد من االهتام والرعاية، يُعرف 
والتي  الصامتني”  “القتلة  باسم  بعضها 
تؤدى أحيانًا إىل املوت املفاجئ، وفيا 
يىل بعض هذه األمراض وطرق الوقاية، 
.”timesofindia ” وفقا ملا نره موقع

ارتفاع ضغط الدم
أخطر  من  ــدم  ال ضغط  ارتفاع  يعد 
تؤدي  أن  ميكن  التي  الصحية  الحاالت 
يف  السبب  أخــرى،  مزمنة  أمــراض  إىل 
قاتاًل صامتًا  املرتفع  الدم  اعتبار ضغط 
ألنه ينشأ بدون أعراض معينة، ال يؤثر 
القلب والرايني، بل يجعل  فقط عىل 
لإلصابة  عرضة  أكــرث  أيًضا  الشخص 
الدموية  واألوعــيــة  القلب  بــأمــراض 
وفشل  القلبية  النوبات  مثل  الخطرة 

القلب والسكتة الدماغية.
الدم  ضغط  فحوصات  ــراء  إج يجب 
وتناول   ، ومنتظم  متكرر  بشكل 
واأللياف  بالبوتاسيوم  الغنية  األطعمة 
عىل  والحفاظ  امللح  وقليلة  والروتني 
خطر  لتقليل  طرق  فكلها  وزن صحي، 

اإلصابة بارتفاع ضغط الدم.
مرض القلب التاجي

القلب  أمـــراض  مــن  العديد  تهدد 
أمراض  ــراض  األم هذه  ومن  الصحة، 
تضيق  حالة  وهي  التاجية،  الرايني 
فيها الرايني التاجية التي تزود القلب 
بالدم واألكسجني، ما يؤدي إىل أمل يف 
الصدر (ذبحة صدرية) أو نوبة قلبية ، 

وهي أوىل العالمات التي تظهر.
 ، الدم  ارتفاع يف ضغط  لديك  كان  إذا 

فقم   ، الدم  يف  الكوليسرول  ارتفاع  أو 
منتظمة،  فحوصات  خالل  من  بإدارته 
منط  يف  رضورية  تغيرات  بإجراء  وقم 
ومارسة   ، الصحي  األكل  مثل  الحياة 
املزيد من التارين ، وتجنب التدخني، 

واألنشطة غر الصحية األخرى.
داء السكري

ميكن أن يكون مرض السكري أو ارتفاع 
 ، نوعني  الدم من  السكر يف  مستويات 
السكري  مرض  يف   ،2 والنوع   1 النوع 
من النوع 1 ينتج البنكرياس القليل من 
بينا   ، أبًدا  عنه  ينتج  ال  أو  األنسولني 
عىل   2 النوع  من  السكري  مرض  يؤثر 
بها جسمك سكر  يعالج  التي  الطريقة 
الدم ، املعروف أيًضا باسم الجلوكوز. يف 
الحالة األخرة ، قد ال تظهر عىل األفراد 
يتطور  عندما  فقط  البداية  يف  أعراض 
املرض ، فإنه يؤدي إىل التعب وفقدان 

الوزن وكرثة التبول والعطش.
ملرض  الدقيق  السبب  أن  حــني  يف 
الركيز  فإن  بعد،  يتحدد  مل  السكري 
ومارسة  السليم  الغذايئ  النظام  عىل 
صحي  وزن  عىل  والحفاظ  الرياضة 

والفحوصات املنتظمة هو ما ميكن أن 
مينع املضاعفات.

توقف التنفس أثناء النوم
اضطراب  هو  النومي  النفس  انقطاع 
الناس  يتنفس  حيث  النوم،  يف  شديد 
بصوت عاٍل أثناء النوم، ميكن أن يؤدي 
شديد  وإرهاق  عال  بصوت  شخر  إىل 
املرىض  ذلــك،  من  وأكــرث  النهار  أثناء 
النفس  انقطاع  من  يعانون  الذين 
للموت  عرضة  أكرث  هم  الحاد  النومي 
النوم  أثناء  الدماغية  املفاجئ والسكتة 
، ما يجعله أيًضا قاتاًل صامتًا، انقطاع 
النوع  هو  النومي  االنسدادي  النفس 
انسداد  يتم  حيث   ، شيوًعا  ــرث  األك
جزئيًا  أو  متكرر  بشكل  الهواء  مجاري 

أثناء النوم.
انقطاع  من  الخفيفة  للحاالت  بالنسبة 
يساعدك  أن  ميكن  النومي  النفس 
الصحي  الطعام  وتناول  الوزن  فقدان 
عىل  والحصول  التدخني  عن  واإلقــالع 
األنف  لحساسية  املناسبة  العالجات 
عىل التخلص من هذه الحالة أو حتى 

إدارتها جيًدا

فقدان  إىل  الرحلة  تكون  أن  ميكن 
عىل  الحفاظ  وعلينا  معاناة،  الوزن 
جانب  إىل  الصارمة  األكل  عادات 
ومن  بانتظام،  الرياضة  مارسة 
واعية  قرارات  اتخاذ  دامئًا  األفضل 
اتخاذ  ومحاولة  طعامنا  بشأن 
أكرث  حياة  أسلوب  نحو  خطوات 
ميكنك  التي  الطرق  إحدى  صحة، 
إضافة  بذلك هي  القيام  من خاللها 
ماء بذور الشمر إىل روتينك اليومي، 
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الهضم  يف  الشمر  بذور  تساعد 
إىل  يؤدي  ما  الغذايئ،  والتمثيل 
من  للمغذيات  أفضل  امتصاص 
الجوع،  آالم  تقليل  وبالتايل  الطعام، 
كا  الوزن،  إنقاص  يف  يساعد  ما 
أنها فعالة جًدا يف املساعدة يف عالج 
لـ  بالنسبة  خاصًة  املاء،  احتباس 
النساء اللوايت يعانني من متالزمة ما 

قبل الدورة الشهرية.
إعالن

عالج  هو  املنقوع  الشمر  ماء 
فعال  وهو  الهضمية  القناة  لتطهر 

يعانون من  الذين  للغاية لألشخاص 
اإلمساك املزمن، من الواضح أن بذرة 
أن  ميكن  املواهب  متعددة  الشمر 

تقدم العديد من الفوائد الصحية.
يف  الشمر  بذور  ماء  يساعد  كيف 

إنقاص الوزن؟
هي  الغذايئ  التمثيل  عملية  إن 
استخدام خاليانا  معدل  تحدد  التي 
مروب  تناول  يؤدي  قد  للطاقة، 
عملية  تريع  إىل  الشمر  بذور 
تناوله  عند  خاصًة  الغذايئ،  التمثيل 
عىل معدة فارغة، هذا يجر جسمك 

عىل استقالب الطعام برعة أكر.
غني  مصدر  الشمر  بذور  وتعد 
باأللياف، مينعك من الشعور بالجوع 
بالشبع،  تشعر  عندما   ، الصباح  يف 
الجوع  بآالم  إصابتك  احتالية  تقل 
يف  الغش  احتالية  تقل  وبالتايل   ،

نظامك الغذايئ.
يف  الشمر  بذور  منقوع  ماء  تناول 
من  السموم  يزيل   ، الباكر  الصباح 
عادة  لديك  السبب  ولهذا  الجسم 
يعتر  وجبتك،  بعد  به  االستمتاع 

السموم  إلزالة  صحية  طريقة  املاء 
 ، الهضمي  الجهاز  وتهدئة  املختلفة 

ما يجعل عملية الهضم أسهل.
الشمر  بذور  ماء  تناول  يساعد 
جسمك عىل تقليل تخزين الدهون 
عن طريق تحسني امتصاص الجسم 
ميلء  فهو  واملعادن،  للفيتامينات 
الفوسفور  مثل  األكسدة  مبضادات 
من  واملنغنيز،  والزنك  والسيلينيوم 
األكسدة  مضادات  أن  املعروف 
الحرة  الجذور  من  الجسم  تحمي 
التأكسدي  اإلجهاد  تسبب  التي 

والتي تؤدى للسمنة
وإليك كيفية صنعه

املوقد  تشغيل  إىل  حتى  تضطر  لن 
لصنع هذا املروب، ما عليك سوى 

مكونني ، بذور الشمر واملاء،
بذور  من  صغرة  ملعقة   2-1 خذ 
املاء  من  كوب  إىل  وأضفه  الشمر 

(100-200 مل).
 ، الليل  طوال  واتركه  جيًدا  امزجه 
اليوم  صباح  يف  تغطيته  من  وتأكد 

التايل ، ارشبه أول يشء يف الصباح.

الفوائد الصحية والطبية والعالجية لنبات األناناس
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“نقطة  كتاب  عىل  الضوء  نلقى 
والذى  تراىس،  براين  لـ  الركيز” 
البرية،  التنمية  كتب  إىل  ينتمى 
لىك  أنه  فكرة  من  ينطلق  والذى 
تحقق كل ما تتمنى يجب أن تعتاد 
أساىس  واحد  سلوك  عىل  الركيز 
يقودك إىل تحقيق هدفك، يجب أن 
تحدد نقطة الركيز الخاصة بك فهذا 
ىف  النتائج  أفضل  لتحقق  ىشء  أهم 
أى مرحلة من مراحل حياتك، وهذا 
دقيقة  كل  لتكون  يساعدك  الكتاب 
يحدث  تفعله  ىشء  وكل  حياتك  ىف 
مل  آفاق  إىل  بك  يصل  إيجابيا  تغيرا 

تكن تحلم بها.

“نقطة الرتكيز” يسأل: كيف يمكننى إحكام 
السيطرة على حياتى؟

عىل،  الحاج  هيثم  الدكتور  حرض 
املرصية  العامة  الهيئة  رئيس 
بهى  أحمد  والدكتور  للكتاب، 
الهيئة  رئــيــس  نــائــب  ــن،  ــدي ال
وإسالم  للكتاب،  املرصية  العامة 
الكتب  معارض  مدير  بيومى، 
رئيس  عبده  وسعيد  بالهيئة، 
معرض  املرصيني،  النارشين  اتحاد 
األوىل،  دورته  للكتاب ىف  مدينتى 

مبدينة مدينتى.
ىف  عــىل،  ــحــاج  ال هيثم  ــال  وقـ
ترصيحات خاصة لـ اليوم السابع، 
إن الهيئة ستسعى إلقامة فعاليات 
مبشاركة  عام  كل  مدينى  معرض 
املرصيني  النارشين  من  أكر  عدد 

والعرب أيضا.

أن  عــىل  الــحــاج  هيثم  وأوضـــح 
الهيئة سعت لتقديم كتب تناسب 
كل فئات القراء ىف املجتمع خاصة 
التى  الكتب  إىل  إضافة  الشباب، 
وبناء  املرصية  الهوية  تناقش 

اإلنسان.
وأضاف هيثم الحاج عىل أن الهيئة 
املرصية تقدم الكتب املخفضة ىف 
معرض مدينتي، مثل املوجودة ىف 

معرض القاهرة الدوىل للكتاب.
وقالت منى الحلو رئيس التنفيذى 
طلعت  ملجموعة  ــارى  ــج ــت ال
معرض  إقامة  فكرة  إن  مصطفى 
إلمياننا  ــاء  ج مبدينتى،  كتاب 
االجتاعية  واملسئولية  بالخدمة 
نحن لن نقوم بالركيز عىل املباىن 

ونهتم  نقوم  بل  فقط  والعقارات 
األفراد  معيشة  مستوى  بتحسني 

عىل املستوى الثقاىف.
ــو، ىف  ــحــل وأوضـــحـــت مــنــى ال
السابع،  لليوم  خاصة  ترصيحات 
التعاون مع  إىل مزيد من  نتطلع 
والنارشين  املرصية  العامة  الهيئة 

املرصيني.
شعار  تحت  ــعــرض  امل ــام  ــق وي
مبشاركة  والهواء”  كاملاء  “القراءة 
42 نارش وقطاعات وزارة الثقافة، 
ويستمر املعرض حتى العارش من 
شهر ديسمر املقبل، عىل أن يفتح 
الجمهور  الستقبال  يوميًا  أبوابه 
من الساعة العارشة صباًحا وحتى 

التاسعة مساًء.

رئيس هيئة الكتاب يفتتح معرض مدينتى: نسعى لزيادة املشاركني ونقدم كتبا مخفضة

“حىس  ومقرة  البلد)  (شيخ 
وزارة  ذكرت  ما  حسب  رع”، 
والراديب  ــار،  واآلث السياحة 
التى  األرض  باطن  ىف  املنقورة 
طائر  لدفن  مخصصة  كانت 
وأيضاً  تحنيطه،  بعد  أبو منجل 
األرستني  ملوك  بعد  مصاطب 

األوىل والثانية.
أمام القطاع الوسط: وهو أهم 
توجد  حيث  الجبانة،  ىف  قطاع 
للملك  الجنائزية  املجموعة 
داخــل  توجد  التى  “زورس” 
يتوسطه  الــذى  الكبر  السور 
الهرم املدرج وهو أول هرم تم 
ببناءه  قام  الحجر  من  تشيده 
“إميحتب”  املعارى  املهندس 
“أورسكاف”  امللك  هرم  وكذلك 

أول ملوك الرة الخامسة.
هرم  ويضم  تتى:  هرم  وقطاع 
“تتى” أول ملوك ألرسة السادسة 

ومجموعة  زوجتيه،  وهرمى 
مقرة  مثل  الدولة  املقابر  من 
الغرىب:  والقطاع  روكا”،  مرى   ”
ويضم السربيوم، وهو مخصص 
عهد  ىف  املقدس  العجل  لدفن 
والعرين،  السادسة  األرسة 
واستمر استخدامه حتى العرص 

البطلمى.
وقطاع هرم ونيس: ويضم هرم 
الهرمية  ومجموعته  “ونيس” 
،وترجع أهميته لوجود كتابات 
جــدرانــه  عــىل  هروغليفية 
للمتوىف  دينية  تعاويذ  تتضمن 
األهــرام،  “متون  باسم  عرفت 
ويضم  الــجــنــوىب:  والــقــطــاع 
الخامسة  األرستني  ملوك  أهرام 
لبعض  ــرام  وأهـ والــســادســة، 
مقرة  إىل  باإلضافة  امللكات، 
تعرف  التى  “شبسسكاف” 

مبصطبة فرعون .

أهم  من  سقارة  جبانة  تعد 
املناطق األثرية ىف مرص، حيث 
يوجد بها مقابر تغطى جدرانها 
نقوش ىف غاية الجال والروعة، 
ومعابد  أهرام  فيها  يوجد  كا 
ومدافن السرابيوم، وقد اشتق 
اسمها من إله الجبانة “سوكر”.

الجبانة  سقارة  جبانة  تعد  كا 
تتضمن  التى  الوحيدة ىف مرص 
التاريخ  بــدايــة  منذ  مقابر 
املرصى وتضم أيضاً العديد من 
اليوناىن  العرصين  من  ــار  اآلث
سقارة  تصنيف  وتم  والروماىن، 
قبل  من  عاملى  تراث  كموقع 

منظمة اليونسكو عام 1979.
آثار  أهم  إىل  ــارة  اإلش وميكن 
سقارة من خالل تقسيم املنطقة 
القطاع  ــى:  وه قطاعات  إىل 
من  مجموعة  ويضم  الشاىل: 
“كاعر”  مقرة  أهمها  املقابر 

سقارة املنطقة الوحيدة التى تضم مقابر منذ 
بداية التاريخ املصرى.. اعرفها

يقول الكتاب:
ىف هذا الكتاب، ستتعلم طريقة عملية 
ىف  تطبيقها  ميكنك  ومؤثرة  ومثبتة 
جميع مواضع حياتك، لتحقيق نتائج 
تتخيل.  أن  ميكنك  ما  وأفضل  أرسع 
املركزة  الشمس  ألشعة  ميكن  فكا 
أو  حرارة  تسبب  أن  مكرة  بعدسة 
بعد  وقدراتك  ذكاءك  فإن  اشتعاال، 
أن  ميكنها  وتكثيفها  تركيزها  يتم  أن 
القدرة عىل تحقيق أكرث ما  متنحك 
ميكن ألى شخص طبيعى أن يحققه 

ىف أقل وقت ممكن.
تخرق  أن  الليزر  ألشعة  ميكن  وكا 
اختيار  عىل  قدرتك  فإن  املعدن، 

موقف  أى  ىف  الحيوى  العنرص 
ستمكنك من الوصول إىل مستويات 
مسعى  أى  ىف  األداء  من  عادية  غر 

من مساعى حياتك.
األسئلة  عن  الكتاب  هذا  يجيب 
عىل  تطرحها  رمبا  التى  الرئيسية 
نفسك بشكل منتظم: كيف ميكننى 
إحكام السيطرة عىل وقتى، وحياىت؟ 
نجاح  أقىص  تحقيق  ميكننى  كيف 
التوازن  وتحقيق  املهنية،  حياىت  ىف 
ىف  الشخصية  وحياىت  عالقاىت  ىف 
تحقيق  كيف ميكننى  الوقت؟  نفس 
الوقت  نفس  ىف  والشعور  ذلك،  كل 

بالسعادة واإلنجاز؟
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قالت وكالة ناسا إن الكسوف الشميس 
سيحدث  العام  هــذا  الوحيد  الكيل 
بعد أيام، ولكن ال ميكن رؤية الحدث 
الكامل إال من القارة القطبية الجنوبية، 
يحدث  الذي  الكسوف،  سيصل  حيث 
إىل أقىص حد  السبت 4 ديسمر،  يوم 
بتوقيت   07:33 الساعة  حوايل  يف  له 
من  بالقرب  للمشاهدين  جرينتش 
حافة رون الجليدية يف القارة القطبية 

الجنوبية.
ميل”  “ديىل  صحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا 
أماكن  يف  املشاهدين  فإن  الريطانية، 
مبا  الجنويب،  الكرة  نصف  يف  أخــرى 
وتشييل  أسراليا  من  أجــزاء  ذلك  يف 

ونيوزيلندا، سيشهدون كسوفًا جزئيًا.
القادم  الكيل  الكسوف  يحدث  ولن 
ولكن   ،2024 أبريل   8 حتى  للشمس 

إذا كان لديك جهاز أيفون حديث، 
فيمكنك الساع إىل املوسيقى مع 
اتصال زوجني  صديقك من خالل 
واحد  وقــت  يف   AirPods من 
بنفس الهاتف وذلك وفقا ملا ذكره 
 ،”business insider“ موقع 
ولكن ستحتاج إىل iPhone 8 أو 
أحدث، ويعمل بنظام iOS 13 أو 
أحدث، وإذا كنت تستخدم جهاز 
يكون  أن  إىل  فستحتاج   ،iPad

لديك أحد األجهزة التالية:
• iPad Pro : 12.9 بوصة (الجيل 
أو  بوصة   11 أحــدث)،  أو  الثاين 

10.5 بوصة.
• iPad Air: الجيل الثالث

األســبــوع،  ــذا  ه ــدث  عــىل عكس ح
سيكون مرئيًا عىل نطاق واسع يف أجزاء 
من كندا واملكسيك والواليات املتحدة.

مير  عندما  الشمس  كسوف  ويحدث 
يلقي  األرض والشمس، ما  القمر بني 
أنــواع  وهناك  األرض،  عىل  بظالله 
الشمس  مقدار  عىل  اعتاًدا  مختلفة، 
الذي يبدو محجوبًا للمشاهد يف موقع 

معني.
وأوضحت ناسا أنه يف حني أن الكسوف 
األسبوع  نهاية  يف  للشمس  الكيل 
بالكامل  تقديره  يتم  أال  املحتمل  من 
العديد  تقريبًا إال يف مكان واحد، فإن 
الجنويب  الكرة  نصف  يف  املواقع  من 

ستستمر يف الحصول عىل جزء منه.
بعض  “يف  باملدونة:  منشور  يف  وقالوا 
املشاهدون  يتمكن  لن  بينا  األماكن، 

للشمس،  الكيل  الكسوف  رؤيــة  من 
فإنهم سيشهدون بدالً من ذلك كسوفًا 

جزئيًا للشمس”.
ويحدث هذا عندما ال تصطف الشمس 
وستظهر  متــاًمــاظ،  واألرض  والقمر 
الشمس وكأن لها ظل غامق عىل جزء 

فقط من سطحها.
سيشهد املشاهدون يف أجزاء من سانت 
وجنوب  وليسوتو  وناميبيا  هيالنة 
وجزر  الجنوبية  وجورجيا  إفريقيا 
وجزر  كروزيت  وجــزر  ساندويتش 
وأسراليا  ونيوزيلندا  وتشييل  فوكالند 

كسوفًا جزئيًا للشمس يف 4 ديسمر.
يف  الراغبون  املشاهدون  وسيحتاج 
مراقبة الحدث إىل الحصول عىل رؤية 
يتمكنوا من رؤية  واضحة لألفق حتى 

الكسوف فعليًا.

• iPad mini: الجيل الخامس
• iPad: الجيل الخامس أو أحدث
 AirPods جهازي  توصيل  كيفية 

بهاتف واحد؟
من  زوج  أول  بتوصيل  قم   .1
عن  كاملعتاد،  ــرأس  ال ساعات 
 AirPods حافظة  وضع  طريق 
بالقرب من هاتفك ثم فتح العلبة 
والضغط عىل “توصيل”، ثم اتبع 
ــوق تم  الــخــطــوات، واضــغــط ف

عندما تكون جاهزًا.
الزاوية  من  ألسفل  اسحب   .2
وحدد  للشاشة  اليمنى  العلوية 

رمز البث يف مركز التحكم.
3. أسفل ساعات الرأس املتصلة 

بالفعل، حدد مشاركة الصوت.
من  الثانية  العلبة  أمسك   .4
ثم  هاتفك  بــجــوار   AirPods
لديك  كان  إذا  أو  العلبة،  افتح 
AirPods Max، فا عليك سوى 

وضعها بجوار جهازك.
الرأس  ساعات  ترى  عندما   .5
األخرى عىل الشاشة، اضغط فوق 

مشاركة الصوت.
كيفية التحكم يف مستوى الصوت 

واإليقاف املؤقت أو التشغيل
ميكنك التحكم يف مستوى الصوت 

الكسوف الكلى الوحيد للشمس 2021 
سيحدث بعد أيام.. اعرف التفاصيل

تعملها إزاى؟.. كيفية توصيل زوجني من 
AirPods بهاتف واحد

العلماء يطورون تطبيق واقع افرتاضى 
يتيح لك الرؤية والشعور عرب روبوت

تتمه ص  1

املوسيقى  تشغيل  إيقاف  وكذلك 
وتشغيلها  إليها  تستمع  التي 
إىل  االنتقال  خالل  من  وإيقافها 

شاشة القفل عىل هاتفك.
 AirPods تحتوي كل مجموعة من
يف  منفصلة  تحكم  عنارص  عىل 
ميكن  بحيث  الــصــوت،  مستوى 
املستويات  لكل مستمع تخصيص 

لتناسب احتياجاته.
مشاركة  عــن  التوقف  كيفية 

AirPods
الزاوية  من  ألسفل  اسحب   .1
العلوية اليمنى للشاشة لفتح مركز 

التحكم.
حدد  ثم   AirPlay رمز  اخر   .2
ساعات  بجوار  االختيار  عالمة 
الرأس التي تريد قطع االتصال بها 

إليقاف املشاركة.

أي  إىل  نقلك  اآلن  للعلاء  ميكن 
روبوت  جسم  يف  العامل  يف  مكان 
أنشأت رشكة  لزيارة أحبائك، حيث 
تابعة  رشكة  وهي   ،Cyberselves
مينحك  تطبيًقا   ،Sheffield لجامعة 
نظارة  خالل  من  الروبوت  تجربة 
تحكم  ووحــدات  االفــراىض  الواقع 
تقنية  وتتيح  محمولة،  الحركة  يف 
الحضور عن بُعد لألشخاص رؤية ما 
يسمعه،  ما  وساع  الروبوت،  يراه 
والتحرك يف  به،  والشعور مبا يشعر 

جسمه عر اإلنرنت.
“ديىل  صحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا 
استخدامه  ميكن  الريطانية،  ميل” 
األقارب  زيارة  عىل  الناس  ملساعدة 
مناطق  واستكشاف  واحتضانهم، 
الرعاية  وتقديم  السياحي،  الجذب 

الصحية وتقييم البيئات الخطرة.

الفرعية   Sheffield رشكــة  كانت 
واحدة من اثنني فقط من املتأهلني 
يف  الريطانية  النهائية  للتصفيات 
 ANA Avatar XPRIZE مسابقة 

العاملية للروبوتات.
املقرر  الفائزة،  الركة  ستحصل 
أكر  عىل  املقبل،  العام  تحديدها 
ماليني   8 قدرها  جائزة  من  جــزء 
إسرليني)  جنيه  ماليني   6) دوالر 

ملواصلة تطوير تقنيتها.
ميـــكـــن اســـتـــخـــدام تــطــبــيــق 
 ،Teleport املسمى   ،Cyberselves
من  أو  افراىض  واقع  نظارة  أي  مع 
كمبيوتر،  جهاز  عىل  متصفح  خالل 
ــو مــتــوافــق مــع الــعــديــد من  وه

الروبوتات.
الريك  كاميلري،  دانــيــال  ــال  ق
املؤسس لركة Cyberselves: “إن 

تطبيق Teleport الخاص بنا يجعل 
التشغيل عن بعد للروبوتات فعاالً 
الناحية  من  وبسيط  قوي  بشكل 

الوظيفية”.
الذيك  الهاتف  باستخدام  أنه  كا 
الواقع  نظارة  أو  املستعرض  أو 
االفراىض، ميكن للمستخدم التحكم 
بطريقة  روبــوت  أي  يف  بعد  عن 

بديهية لجسم اإلنسان.
قال الدكتور مايكل زولويس، رئيس 
 :Cyberselves العمليات يف رشكة 
التواجد  استخدام  القدرة عىل  “إن 
عن بعد من خالل متصفح اإلنرنت 
التكنولوجيا  إىل  الوصول  ستجعل 
من  املــزيــد  وتفتح  سهولة  أكــرث 

االحتاالت الستخدامها”.
أيًضا   Cyberselves باحثو  وطور 
عاملية  “لغة  وهــي   ،Animus

إىل  باإلضافة  اإلقليمية،  القضايا 
العاقات الثنائية والتعاون والرشاكة 

بني الدولتني.
الدولتني،  بني  املشرتكة  اللجنة  وعن 
يوسع  املشرتكة  اللجنة  وجود  قال: 
وفتح  األفــكــار  وتــبــادل  التعاون 
للبضائع املرصية،  األسواق اإلسبانية 
تفاهام  هناك  يجعل  واستمراريتها 
القضايا  حول  الوقت  طوال  وتفاعا 
املختلفة، حيث إن كا الطرفني له ما 
يقدمه للطرف اآلخر باعتبار إسبانيا 

متتلك خربات ىف مجاالت متعددة.
للغاية  مفيد  اللجنة  “عمل  وتابع: 
الطرفني،  عىل  ستنعكس  ونتائجها 
وعاقتها  ــرهــا  دوائ توسع  ومــرص 
وتطرح رؤيتها التي تحظى بثقة يف 
من  والدولية  اإلقليمية  االجتامعات 
خال وقف التدخات والرؤية تجاه 
أزمة الهجرة غري الرشعية واإلرهاب، 
خاصة أن مرص لديها تجربة كربى ىف 
النمو والتنمية واملرشوعات القومية، 
كام أن إسبانيا تسعى لتحقيق نسب 
فضا  اقتصاديا،  وتتعاىف  كبرية،  منو 
عن أن التجربة املرصية الفتة، ألنها 
كانت قادرة عىل الصمود ىف مواجهة 
كورونا وأيضا تجربة مواجهة كورونا 

نفسها”.
هريدي،  حسني  السفري  أكد  فيام 
أن  األسبق،  الخارجية  وزير  مساعد 
السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  اقرتاح 
بني  مشرتكة  وزاريــة  لجنة  بتشكيل 
غاية  يف  اقــرتاح  هو  وإسبانيا  مرص 
عىل  االتفاق  حال  ويعطى  األهمية 
بصفة  وانعقادها  اللجنة  تشكيل 

العاصمتني  بني  بالتناوب  منظمة 
آلية  ستكون  ومــدريــد  القاهرة 
الثنائية  العاقات  متابعة  يف  هامة 
املجاالت  يف  خصوصا  البلدين  بني 
واالستثامرية  والتجارية  االقتصادية 

والسياحة.
الخارجية  ــر  وزي مساعد  ــاف  وأض
إكسرتا  لقناة  ترصيحات  يف  األسبق، 
آلية  ستكون  اللجنة  هذه  أن  نيوز، 
يف  الكربى  أهميتها  ولها  متابعة 
تعمل  التي  املــرشوعــات  متابعة 
إطارها مبرص،  اإلسبانية يف  الرشكات 
هامة  مجاالت  هناك  أن  خاصة 
هذه الرشكات تعلم فيها مثل النقل 

والطاقة ومعالجة املياه .
الخارجية  وزيــر  مساعد  وتــابــع 
األسبق: من ضمن القضايا السياسية 
القمة  خــال  تناولها  متــت  التي 
سد  موضوع  برز  اإلسبانية  املرصية 
رائدة  تجربة  لها  وإسبانيا  النهضة، 
من  األمطار  مياه  من  االستفادة  يف 
السدود  من  العديد  إقامة  خال 

لحجز مياه األمطار.
سيد  أحمد  الدكتور  أكد  جانبه  من 
أحمد خبري يف العاقات الدولية، أن 

عىل  تقوم  اآلن  الدولية  العاقات 
هو  واالقتصاد  املتبادلة  املصالح 
الدول،  عاقات  يف  األساىس  املحرك 
وإسبانيا  مرص  من  كل  أن  موضحا 
لديهام من املقومات التي تدفع إىل 
خال  البلدين  بني  العاقات  تطوير 

الفرتة الراهنة.
الدولية،  العاقات  يف  خبري  وأضاف 
نيوز،  إكسرتا  لقناة  ترصيحات  يف 
للغاية  مهمة  ــة  دول إسبانيا  أن 
الــدول  ومــن  األوروىب  االتحاد  يف 
املتقدمة، كام أن مرص دولة إقليمية 
برنامج  ولديها  متقدمة  اقتصادية 
كا  أن  موضحا  اقتصادى،  إصــاح 
الدولتني لديهام فرص واعدة جاذبة 

لاستثامر.
وتابع خبري يف العاقات الدولية: يف 
ظل بيئة مضطربة يف الرشق األوسط، 
تعد مرص أحد أهم املحطات الدولة 
لاستثامر،  جاذبة  ــدة  واح وبيئة 
متعددة  مجاالت  هناك  أن  خاصة 
ظل  يف  االستثامرات  جذب  ميكنها 
االقتصادى  اإلصــاح  برنامج  نجاح 

املرصى خال الفرتة املاضية.

دالالت زيارة رئيس وزراء إسبانيا إىل مصر.. أكرم القصاص: عالقات القاهرة ومدريد تشهد 
دفعة قوية فى عهد الرئيس السيسى.. والتعاون الثنائى ممتد فى العديد من املجاالت.. 

وخرباء: البلدان لديهما مقومات تعزيز الروابط العاىل للسينما



10أخـبــار الحوادث  إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  27  ربيع الثاني -  1443 هـ  - 2  ديسمبر  2021م

العدد اإلسبوعي رقم 1236

النيابة العامة تأمر بحبس املتهم بخطف 5 
طفالت بالتحايل فى املعادى 15 يوما

جنايات املنصورة تحيل أوراق متهمني إىل املفتى 
لقتلهما شخص والشروع فى قتل 5 آخرين

املنصورة،  جنايات  محكمة  قضت 
املستشار  برئاسة  الثامنة  الدائرة 
رئيس  الباهي،  معوض  حسن 
من:  كل  وعضوية  املحكمة، 
مهنا،  عادل  إيهاب   املستشار 
واملستشار  الديب،  وليد  واملستشار 
وأمانة  رس  عاشور،  حسن  محمد 
أوراق  بإحالة  الهادى،  عبد   محمد 
قتل  بقضيه  املتهمني  من  اثنني 
الجمهورية  مفتي  فضيلة  إىل  عمد 
وتحديد جلسة 1 من فراير 2022 

للنطق بالحكم.
واملتهم  القضية  أحداث  وتعود 

املتهم  بحبس  العامة  النيابة  أمرت 
بالتحايل  طفالت  خمس  بخطف 
باملعادى،  مبدرسة  عرضهن  وهتك 
15 يوما، حيث تلقت النيابة العامة 
بالًغا يوم السبت املوافق العرين 
والد  من  الجاري  نوفمر  شهر  من 
باملعادي  مبدرسٍة  عامل  طفلة ضد 
بها،  تواجدها  أثناء  عرضها  هتك 

فتولت النيابة العامة التحقيقات.
حيث سألت والدي الطفلة املجني 
بوقوع  منها  علمها  فقّررا  عليها 
باملدرسة،  املياه  بدورة  التعدي 
تبني  حيث  ملستشفى  بها  فتوجها 
بها التهابات مبناطق عفتها، وأبلغت 
الطفل  نجدة  خط  العامة  النيابة 
القومي  املجلس  تقرير  إليها  فورد 
فحص  بعد  والطفولة  لألمومة 
فيه  موىص  ا  نفسيًّ عليها  املجني 

بتسليم الطفلة ألهليتها، وتحويلها 
مع  النفسية  املشورة  غرفة  إىل 
النيابة  سألت  كا  حالتها،  متابعة 
ورئيسة  املدرسة  مديرة  العامة 
والعاملة  فيها  الحضانة  قسم 
املسئولة عن دورة املياه للطالبات 

من سّن املجني عليها بها.
بالغات  العامة  النيابة  إىل  ورد  ثم 
ذات  املتهم  بارتكاب  متالحقة 
أخريات  ِطْفالت  أربع  مع  الواقعة 
فقرروا  أمورهن،  والة  فسألت 
طفالتهم  من  الواقعة  اكتشافهم 
ليتبينوا  املستشفى  عىل  وعرضهن 
مبناطق  التهابات  من  يعانني  أنهن 
العامة  النيابة  ومبناقشة  عفتهن، 
وصفن  الواقعة  حول  للطفالت 
عمرهن  تناسب  بألفاظ  املتهم 

دلت عىل سوء سلوكه معهن.

بـ”نبيعها لعبد الغفور الربعى”.. اعرتافات 
املتهمني بسرقة محطة شبكة محمول

اإلسكندرية،  يف  لصوص  اعرف 
مبحطة  خاصة  بطاريات  برقتهم 
املحمولة  الهواتف  شبكة  تقوية 
االتصاالت  رشكات  بإحدى  الخاصة 

باإلسكندرية.
بيع  عىل  دأبوا  إنهم  املتهمون  وقال 
يتقمص  خردة  لتاجر  املروقات 
يف  الرعي”  الغفور  “عبد  شخصية 
أيب”،  جلباب  أعيش  “لن  مسلسل 

حيث يتقاسموا األموال فيا بينهم.
 5 ضبط  يف  الداخلية  ونجحت 
واقعة  بإرتكاب  لقيامهم  أشخاص 
خاصة  بطاريات  مجموعة  رسقة 
الهواتف  شبكة  تقوية  مبحطة 

رشكات  بإحدى  الخاصة  املحمولة 
ىف  وذلك  باإلسكندرية،  االتصاالت 
الداخلية  وزارة  أجهزة  جهود  إطار 
ملكافحة الجرمية بشتى صورها السيا 

جرائم الرقات.
قطاع  وتحريات  معلومات  وأكدت 
البحث  إدارة  مبشاركة  العام  األمن 
الجناىئ مبديرية أمن اإلسكندرية قيام 
جنائية”،  معلومات  “لهم  أشخاص   4
جميعهم مقيمون بدائرة قسم رشطة 
البطاريات  بعض  البصل، برقة  مينا 
الخاصة مبحطة تقوية شبكة الهواتف 
رشكات  بإحدى  الخاصة  املحمولة 
مينا  رشطة  قسم  بدائرة  االتصاالت 

البصل.
تم  اإلجراءات  تقنني  وعقب 
ومبواجهتهم  وضبطهم،  إستهدافهم 
بإستخدام  الواقعة  بارتكاب  اعرفوا 
لوحات  بدون  توك-  “توك  مركبة 
أحدهم،  وقيادة  ملك  معدنية” 
لدى  املروقات  ببيع  وقيامهم 
محل  (مالك  النية  سيئ  عميلهم 
عن  وأرشد  ضبطه”،  “تم  خردة) 
أحد مسئوىل  وباستدعاء  املروقات. 
إليها،  املشار  االتصاالت  بركة  األمن 
قرر بأن تلك البطاريات خاصة مبوقع 
الذكر بالرقة  الركة، واتهم سالفى 

وتم حبس املتهمني.

خط  العامة  النيابة  أبلغت  وقد 
نجدة الطفل وأفاد تقرير املجلس 
القومي لألمومة والطفولة بتعرض 
وأنهن  لالعتداء  األربع  الطفالت 
نفسية،  اضطرابات  من  يُعانني 
للمتابعة  لحاجتهن  وأشارت 
نفيس  دعم  وجلسات  الدورية 

وتعديل السلوك.
املتهم  العامة  النيابة  واستجوبت 
إليه،  املنسوبة  االتهامات  فأنكر 
فتعرف  الطفالت  عىل  وعرضته 
القائم  أنه  عليه مؤكدات  بعضهن 
بالتعدي عىل مواطن عفتهن بدورة 
أمرت  هذا  وعىل  باملدرسة،  املياه 
يوما   15 بحبسه  العامة  النيابة 
التحقيقات،  ذمة  عىل  ا  احتياطيًّ

وجاٍر استكال التحقيقات.

املرىس كال  بقتل  11 شخصا،  فيه 
بعزبة  واملقيم  فالح،  عاشور،  جر 
ىف  والروع  املنزلة،  مركز  البالىس 
 2020 يوليو   5 إىل  آخرين،   5 قتل 
و6 يوليو 2020 حينا قتل املتهمني 
املجنى عليه عمدا مع سبق اإلرصار 
وأثناء  بندقية،   2 وجهزوا  والرصد 
قيادته سيارة ربع نقل ومعه باقي 
بصندوق  مستقلني  عليهم  املجنى 
بإطالق  األول  املتهم  قام  السيارة، 
النارية عليهم، ثم  وابل من األعرة 
من  وابل  بإطالق  الثاين  املتهم  قام 
تسبب  ما  عليهم  النارية  األعرة 

ىف  والروع  عليه  املجنى  قتل  يف 
جر  السيد  أحمد  من  كل  قتل 
مرجال  كان  فالح  سنة   41 عاشور 
بالتعدي  عىل قدميه وقام املتهمني 
والعىص  البيضاء  باألسلحة  عليه 
عليهم  املجنى  قتل  ىف  رشعوا  كا 
املتوىف وهم  مع  السيارة  املستقلني 
السيد احمد املتوىل محمد جر 25 
محمد  املتوىل  واملتوىل  بائع  سنة 
جر 55 فالح ومحمد أحمد املتوىل 
املتوىل  وأحمد  سنة   32 محمد 

محمد جر 60 سنة فالح.

األوسط  الرشق  يف  واالستقرار  األمن 
دورها  إىل  باإلضافة  املتوسط،  والبحر 
يف  الرئيس  السيد  بقيادة  الحيوي 
الرشعية  غري  الهجرة  ظاهرة  مكافحة 
اإلرهاب  مكافحة  وكذا  املتوسط،  عرب 
التسامح  ثقافة  املتطرف ونرش  والفكر 
العقيدة،  حرية  ــرتام  واح والتعايش 
دور  مــن  يرسخ  الــذي  األمــر  ــو  وه
داعم  كعامل  والهام  املحوري  مرص 
العربية  باملنطقة  أوروبــا  لعاقات 
والقارة األفريقية وكذلك جنوب البحر 

املتوسط.
وأوضح املتحدث الرسمي أن املباحثات 
تعزيز  سبل  تناولت  الجانبني  بني 
وإسبانيا،  مرص  بني  الثنائية  العاقات 
حيث تم التوافق يف هذا اإلطار بشأن 
تعقد  مشرتكة  وزاريــة  لجنة  إنشاء 
اجتامعاتها بصفة دورية بالتناوب بني 

البلدين.
كام تم التطرق يف هذا الصدد إىل إطاق 
اإلسباين  ــرصي  امل األعـــامل  “مجلس 
الحالية،  الزيارة  املُشرتك” عىل هامش 
التعاون  عاقات  دفع  بهدف  وذلــك 
واالستثامري  والتجاري  االقتصادي 
فضاً  أرحــب،  آفاق  إىل  البلدين  بني 
التعاون  تعظيم  بشأن  التباحث  عن 
ذات  الثنائية  املجاالت  من  عدد  يف 
التحتية  كالبنية  املشرتك،  االهتامم 
والسياحة،  املياه  ومعالجة  والطاقة 
وكذا  يف مرص،  النقل  قطاع  جانب  إىل 
يف  السيام  الصحية،  الرعاية  قطاع 
مجال تجميع وتصنيع ُمشتقات بازما 

الدم، وكذلك مكافحة كورونا وتصنيع 
الرئيس  السيد  اللقاحات، حيث أعرب 
لقيام  االمتنان  عن  ــار  اإلط هــذا  يف 
بإهداء  مؤخراً  اإلسبانية  الحكومة 
مضاد  لقاح  جرعة  مليون   4 من  أكرث 

لفريوس كورونا إىل مرص.
الجهود  ــيــس  ــرئ ال اســتــعــرض  ــام  ك
املبادرات  خال  من  للتنمية  املرصية 
املختلفة،  القومية  واملــرشوعــات 
انخراط  من  ملزيد  التطلع  عن  معرباً 
إسبانيا عرب آليات مؤسساتها التنموية 
التنمية  خطط  أولويات  يف  املختلفة 
عن  فضاً  املجاالت،  مبختلف  املرصية 
العمل عىل مضاعفة حجم االستثامرات 
اإلسبانية يف مرص ودفع عجلة التعاون 
االقتصادي بني الجانبني، خاصًة يف ضوء 
الحكومة  دشنتها  التي  اإلصــاحــات 
الترشيعية  البيئة  لتحسني  املرصية 
يف  واألعامل  االستثامر  مبناخ  املتعلقة 
املتاحة  الواعدة  الفرص  وكذلك  مرص، 

باملرشوعات الكربى.
حرص  “سانشيز”  أكــد  جانبه؛  من 
إسبانيا عىل دعم اإلجراءات الطموحة 
للنهوض  سعياً  مرص  بها  تقوم  التي 
الشاملة،  التنمية  وتحقيق  باالقتصاد 
االستثامرات  زيادة  خال  من  السيام 
وتوطني  والتكنولوجيا  الخربات  ونقل 
بالنتائج  مشيداً  اإلسبانية،  الصناعة 
ــؤرشات  امل يف  امللحوظة  اإليجابية 
أثبتت صابة  والتي  االقتصادية ملرص، 
االقــتــصــاد املــرصي عــىل الــرغــم من 
التي  العاملية  االقتصادية  التداعيات 

 الرئيس السيسى يتابع مشروعات الهيئة 
الهندسية ويوجه بتطوير منطقة الرويسات

نتجت عن جائحة كورونا.
وأضاف املتحدث الرسمي أن املباحثات 
الهجرة  ظــاهــرة  تداعيات  تناولت 
حيث  الاجئني،  وتدفق  الرشعية  غري 
مع  التعامل  أهمية  الجانبان  أكــد 
شامل  منظور  من  املوضوعات  تلك 
السياسية  الظروف  معالجة  يتضمن 
أدت  التي  واالجتامعية  واالقتصادية 
إىل تزايدها خال الفرتة املاضية، مبا يف 
ذلك العمل عىل تضافر الجهود الدولية 
القامئة  لألزمات  تسويات  إىل  للتوصل 
بدول املنطقة. كام تم التأكيد عىل أن 
التعاون املرصي األورويب مُيثل مصلحة 
مشرتكة تضيف لرصيد العاقة املتميزة 
استضافة  ظل  يف  خاصًة  الجانبني،  بني 
عن  فضاً  الاجئني،  من  ملايني  مرص 
جهودها يف ضبط سواحلها مام أدى إىل 
عدم رصد أية حالة للهجرة غري الرشعية 

منذ عام 2016.
مستجدات  ــر  آخ مناقشة  تــم  كــام 
االهتامم  ذات  اإلقليمية  ــاع  األوضـ
املتبادل، السيام تطورات امللف الليبي، 
اإلسبانية  الحكومة  رئيس  حرص  حيث 
هذا  يف  املرصية  بالجهود  اإلشادة  عىل 
أبعاد  مختلف  ملعالجة  الخصوص 
الحكيمة  القيادة  القضية، وذلك تحت 
إسبانيا عىل  حرص  مؤكداً  الرئيس،  من 
مواصلة التعاون والتنسيق املكثف بني 
البلدين يف هذا امللف املهم، وصوالً إىل 

التسوية السياسية الشاملة لألزمة.

تتمه ص  1
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األجسام  كال  اتحاد  انتخابات  أسفرت 
نائب رئيس  الدكتور عادل فهيم  عن فوز 
ورئيس  األجسام،  لكال  الدويل  االتحاد 
االتحاديني العرىب واألفريقي مبنصب رئاسة 
جديدة،  لدورة  للعبة،  املرصي  االتحاد 
االنتخابات  خالل  بالكامل  قامئته  وكذلك 
التي عقدت اليوم األثنني باللجنه االوملبيه.

الفني  املدير  كلوب  يورجن  أعرب 
احتالل  من  دهشته  عن  لليفربول 
املركز  فريقه  نجم  صالح  محمد 
السابع يف سباق الكرة الذهبية لعام 

القدم  لكرة  األول  مرص  منتخب  افتتح 
امس   ، العرب  كأس  منافسات  مبارياته يف 
التي  املباراة  يف  اللبناين  املنتخب  لقاء  يف 
منافسات  ضمن  الثامة  استاد  عىل  تقام 

املجموعة الرابعة.
كأس  بطولة  فعاليات  قطر  وتستضيف 
العرب 2021، خالل الفرة من 30 نوفمر ، 
وتستمر حتى 18 من شهر ديسمر الجاري، 
آسيا  قاريت  من  ا  عربيًّ منتخبًا   16 مبشاركة 

وإفريقيا.
منافسات  ضمن  املرصي  املنتخب  ويقع 
منتخبات  تضم  والتي  الرابعة  املجموعة 

الجزائر ومرص والسودان ولبنان.
مع  األحمر  القميص  الفراعنة  وارتدي 
مباراة  خالل  السوداء  والجوارب  الشورت 
طاقا  اللبناين  املنتخب  يرتدي  فيا  اليوم 

أبيض.
الوطني  للمنتخب  الفني  الجهاز  وكان 
قد  الفني  املدير  كروش  كارلوس  بقيادة 

لالتحاد  العمومية  الجمعية  اعتمدت 
وجيه  الدكتور  اختيار  للدراجات  املرصي 
بالتزكية  عزام رئيسا ملجلس إدارة االتحاد 

ملدة 4 سنوات قادمة.
العمومية التحاد  الجمعية  وخالل اجتاع 
اعتاد  تم  اليوم  أقيم  الذي  الدراجات 
لالتحاد  الجديد  اإلدارة  مجلس  تشكيل 
وهم:  أعضاء   9 املجلس  ويضم  بالتزكية، 
إبراهيم  البخاري واللواء منر  محمد أمني 
فخري  وهشام  حسن  عىل  وأمين  العدل 
وأحمد  حجازي  السعيد  ومحمد  زيدان 
املجيد  محمد مصطفى وأحمد جابر عبد 
واملقدم إيهاب صري جمعة وسحر حامد 

عبد الحكيم.
وأنعقد اجتاع الجمعية العمومية لالتحاد 
من  مندوب  بحضور  للدراجات  املرصي 
من  ومندوب  والرياضة  الشباب  وزارة 
محرض  اعتمدا  واللذين  األوملبية،  اللجنة 

بعد  اإلنتخايب،  السباق  فهيم،  واكتسح 
الشئ  مقابل   ، صوتاً   18 عىل  حصوله 
فاز  كا  صادق  عصمت  أحمد  للمنافس 
مبنصب  بالتزكية  الشامي  احمد  املحاسب 

النائب االول لرئيس االتحاد، واالعضاء،
دكتور محمود درويش، محاسب احمد عبد 

الحي، كابن صالح حسن

.2021
وتحدث كلوب يف مؤمتر صحفي ُعقد 
تفاجأت  “لقد  قائال:  الثالثاء  اليوم 
يك  السابع  املركز  يف  صالح  بتواجد 

يف  املشاركني  النهائية  الالعبني  قامئة  أعلن 
القامئة 23العبا، وجاءت  ، وشملت  البطولة 

عىل النحو التايل:
– محمود  الشناوي  : محمد  املرمي  حراسة 

جاد – محمد صبحي.
: أكرم توفيق – أحمد فتوح –  خط الدفاع 
الونش – أمين أرشف – أحمد ياسني – محمد 

اجتاع الجمعية العمومية وما صدر خالله 
املالية  امليزانية  باعتاد  خاصة  قرارات  من 
والحساب الختامي وبرامج النطوير وخطط 

البطوالت القادمة .
االتحادين  رئيس  الدكتور وجيه عزام  وأكد 
ونائب  للدراجات  واألفريقي  املرصي 

محاسب محمد نجيب البطاط
محمد  محاسب  رفاعه،  محمد  مهندس   ،

عبد الجليل.
فهيم  عادل  الدكتور  اعرب  جانبه  ومن 
االجسام  لكال  املرصي  االتحاد  رئيس 
ورئيس االتحادين العريب واالفريقي ونائب 
وامتنانه  شكره  عن  الدويل  االتحاد  رئيس 
التي وقفت  املرصيه  األجسام  ألرسة كال 
يتعهد  وانه  الحاليه  اإلنتخابات  يف  بجانبه 
كال  بلعبة  لالرتقاء  جهد  اقيص  ببذل 
للمجلس  املقبله  الدورة  خالل  األجسام 
يؤكد  الساحق  الفوز  وان   2024/2021
رجال  قلب  عىل  األجسام  كال  ارسة  ان 
يؤثر  لن  املاضيه  الفره  وماحدث  واحد 
كافة  عىل  باللعبه  واالرتقاء  عطايئ  عىل 
والدوليه  والقاريه  املحليه  املستويات 
يف  واملشاركة  العمل  يف  باالخالص  واعدكم 
كافة  بجانب دورات يف  العامليه  البطوالت 

مجاالت كال األجسام املختلفه.

أكون صادقا”.
عىل  تعتمد  الذهبية  “الكرة  وأكمل 
تظنون  كنتم  إن  الصحفيني  تصويت 
يستحق  أنه  الصحفيني-  –يقصد 
التواجد يف مركز أعىل فعليكم إقناع 

زمالئكم”.
ملييس  منحها  دامئا  “ميكننا  وأضاف 
يحصل  مل  وإن  مسرته،  أجل  من 
فمن  اآلن  ليفاندوفسيك  عليها 
الصعب أن يحصل عليها بعد ذلك”.

وتوج مييس بالكرة الذهبية السابعة 
ليفاندوفسيك  حل  فيا  مسرته  يف 
جورجينيو  وتاله  السباق  يف  ثانيا 

العب تشيليس ومنتخب إيطاليا.
بالجائزة  ليفاندوفسيك  توج  فيا 

املستحدثة ألفضل مهاجم يف العام

عبد املنعم – مروان داوود – أحمد حجازي.
عمرو   – فتحي  حمدي   : الوسط  خط 
السولية – مهند الشني – عمر كال – أحمد 
مصطفي   – أفشة   – زيزو  أحمد   – رفعت 

فتحي.
محمد   – حمدي  مروان   : الهجوم  خط 

رشيف – أسامة فيصل – حسني فيصل.

اعتزازه  الدويل والعريب عىل  االتحاد  رئيس 
املرصي  لالتحاد  العمومية  الجمعية  بثقة 
للدراجات، مضيفا أن تشكيل مجلس إدارة 
يعزز  ما  وهو  بالتجانس،  يتميز  االتحاد 
جهود مجلس إدارة االتحاد لتطوير اللعبة 

وزيادة البطوالت التي ينظمها االتحاد.

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

“فهيم” يكتسح انتخابات اتحاد كمال األجسام

كلوب: تفاجأت من مركز صالح يف الكرة الذهبية.. وليفاندوفسكي استحق الحصول عليها

مواجهة منتخب مصر مع املنتخب اللبناني يف افتتاحيه كأس  العرب

رسميا.. وجيه عزام رئيسا التحاد الدراجات بالتزكية

أعرب بيتسو موسياين املدير الفني لفريق األهيل عن سعادته بزيارة قطاع الناشئني 
يف النادي.

أبطال  املوسم ودوري  الدوري هذا  بتحقيق لقب  ووعد موسياين جاهر األهيل 
إفريقيا.

وشعرت  الناشئني  قطاع  مع  بوجودي  “سعيد  األهيل:  قناة  عر  موسياين  وقال 
هو  وهذا  والالعبني  املدربني  وقابلت  املباراة  شاهدت  منهم،  شديد  برحاب 

الهدف ونسعى دامئا لتطوير قطاع الناشئني يف النادي”.
وعن رس زيارته لقطاع الناشئني أجاب “هذا هو عميل، تعاقدت مع النادي 
أن  ذلك  قبل  الخطيب  مع  وتحدثت  الصحيح،  املكان  يف  هنا  وأنا  األهيل 
أزور القطاع وهذه فرة مناسبة بعد توقف مباريات الفريق األول بسبب 

املنتخب وسأزورهم غدا أيضا”.
وتابع “أبلغت الالعبني أن عليهم اللعب وهم سعداء ألن ذلك يجعلهم 
يقدمون أداء أفضل، وفوز شباب األهيل يعني أن هناك عمل جيد 

يقام هنا تحت قيادة مدربني رائعني”.
وشدد موسياين “الجاهر تحرض بعدد محدود ولكن رغم ذلك 
يحدثون أجواء رائعة تجعلنا أفضل يف امللعب وذلك أمر مفهوم 

بسبب إجراءات الوقاية من فروس كورونا”.
زيادة  “أمتنى  قائال  أمنيته  عن  لألهيل  الفني  املدير  وأعرب 

عدد الجاهر الفرة املقبلة”.
بلقب  بالفوز  األهيل  جاهر  “أعد  ترصيحاته  واختتم 
قصارى  ونبذل  إفريقيا  أبطال  دوري  وبطولة  الدوري 

جهدنا لنفعل أفضل ما ميكن يف كافة البطوالت”.

موسيماني: زيارة قطاع الناشئني ضمن عملي.. 
وأعد جماهري األهلي بالدوري
واألبطال
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كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر

“الشامى” ماشاهدته يف الجمعية العمومية 
لكمال األجسام ملحمة حب ووفاء

الشامي،  احمد  املحاسب  أثنى 
االتحاديني  لرئيس  االول  النائب 
لكال  ــي،  ــق ــري واإلف املـــرصي، 
سر  عمليك  نجاح  عىل  االجسام، 
لكال  املرصي  االتحاد  انتخابات 
أمس  أقيمت  والتي   ، االجسام 
بحضور  االوملبيه  اللجنه  مبقر 
حق  لها  التي  االنــديــه  جميع 
العموميه  بالجمعيه  التصويت 
وقالوا  األجــســام،  كــال  التحاد 
الدكتور  قامئة  بأختيار  كلمتهم 
دليل  وهذا  بالكامل،  فهيم  عادل 
قادر  املجلس  أن هذا  قاطع عىل 
خالل  طموحاتهم  تحقيق  عىل 
التي   2021/2024 املقبله  الدورة 
األنشطة  من  العديد  ستشهد 
يف  بها  والنهوض  للعبه  الداعمة 

كافة املجاالت .
لالتحادين  االول  النائب  واضاف 

املرصي واإلفريقي لكال االجسام 
وعن  نفيس  عــن  بــاالصــالــه  ان 
املــرصي  االتــحــاد  إدارة  مجلس 
بالشكر  اتقدم  االجسام  لكال 
الجمعيه  اعضاء  لجميع  الجزيل 
تجديد  عىل  املحرمني  العمومية 
لالتحاد  الحاىل  املجلس  يف  الثقة 
الجمعيه  لهذه  انتمي  ان  وفخور 
أثبتت  التي  املحرمه  العموميه 
واالحرام  واإلخالص  الوفاء  منتهي 
بقيادة  اإلدارة  مبجلس  ثقتهم  يف 
واملحاسب  فهيم  عادل  الدكتور 
احمد الشامي والذي فاز باكتساح 
يف  امانه  وهــذه  االنتخابات  يف 
وسوف  كمجلس  جميعا  اعناقنا 
للعبه  خر  ماهو  لتقديم  نسعى 
كــال األجــســام املــرصيــه خالل 

الدوره املقبله.
متسك  عيل  “الشامى”  كاأشاد 

مرتضى: الالعبون الراحلون سيعودون وفتحت صفحة جديدة مع الجميع..
وشيكاباال: سننافس مرة أخرى

نادي  رئيس  منصور  مرتىض  شدد 
أو  للبيع  الراحلني  الالعبني  أن  الزمالك 
اإلعارة، يف عهد اللجنتني املعينتني اللتني 

حال يف محل مجلسه، سيعودون.
وقال مرتىض يف فيديو بثه عر قناته عىل 
محمود  الفريق  قائد  وجود  يف  توير، 
العام  واملرف  “شيكاباال”  الرازق  عبد 
“من  منصور:  مرتىض  أمر  الكرة  عىل 
أمنح  أنني  ضدي،  املخالفات  ضمن 
الالعبني أكرث ما يستحقون. لذلك أسأل 
أيها أفضل منحهم أكرث أم عدم منحهم 

أموالهم؟”.
بقاء  عن  يتحدث  “البعض  وأردف 
رئيس،  نائب  بدون  عام  ملدة  األهيل 
ماذا عن نادي الزمالك الذي بقى ملدة 
االحرام  كامل  مع  مجلس،  دون  عام 
كل  مع  جديدة  صفحة  نبدأ  لألهيل. 
مناسبة  هناك  يكون  عندما  الناس. 

يكون  وعندما  هنتخانق)،  (للخناق 
هناك مناسبة للتهنئة سنهنئ”.

الالعبني  ظهر  يف  “نحن  واستدرك 
مع  مشكلة  أي  يوجد  وال  والفريق، 
باتريس كارترون، نحن يف ظهره وسند 
له. أمر مرتىض جلس معه وطلب منه 

إبعاد من يفتعل الفن”.
بيعهم  أو  إعارتهم  تم  “من  وكشف 
سيعودون  املعينة  اللجنة  قبل  من 
أو  بيع  لها صالحيات  اللجنة ليس  ألن 

إعارة”.
وأردف “قابلت وزير الشباب والرياضة 
بعد أن استشار إدارة الفتوى والتريع 
مبجلس الدولة حول الالئحة التي سيتم 
تطبيقها يف الدعوى لالنتخابات وننتظر 
الرد. موعد االنتخابات يف 20 و21 و22 

يناير”.
ومحمد  إمام  وحازم  “شيكاباال  وأتم 

الفريق  عن  مسؤولون  الشايف  عبد 
إلعادة  مرتىض  أمر  مثل  مثلهم 
االنضباط للفريق، ال أريد أن أجد العبا 
يشيح  أو  إنذار  عىل  الحصول  يتعمد 
كان  ملا  الفريق  سنعيد  للمدرب.  بيده 

عليه قبل 30 نوفمر 2020”.
ملرتىض:  مازحا  فقال  شيكاباال،  أما 
تبع  تبقى  فني؟  الدوري  “مكافآت 

املخالفات بقى”.
شاء  وإن  منصور  مرتىض  “نشكر  وأتم 
الله ستكون األمور أفضل يف الفريق يف 
مرتىض،  وأمر  أحمد  ووجود  وجودك 
وإن شاء الله نظهر مبظهر جيد وننافس 
بالفوز  نعدك  أن  ونقدر  أخرى  مرة 

بالدوري مرة أخرى”.
ويحتل الزمالك املركز الثالث يف الدوري 
بـ 13 نقطة، من 6 مباريات يف الدوري.

بالقيمة  العموميه  الجمعيه 
وقارياً  محلياً  الرياضيه  والقامة 
فهيم  ــادل  ع الدكتور  ــاً  ــي ودول
رفعة  يف  البيضاء  األيادي  صاحب 
العامليه  األجــســام  كــال  لعبة 
إدارى  افضل  اختياره  دليل  وخر 
االتحاد  مــن  عــديــدة  لسنوات 
ومنحه  األجسام  لكال  الــدوىل 
تهدي  ال  الذهبيةالتي  القالدة 
عىل  الــدول  ورؤســاء  للملوك  اال 
العموميه  الجمعيه  هــامــش 
االجسام  لكال  الــدويل  لالتحاد 
عىل  بجديد  ليس  وهذا  بأسبانيا 
الدوليه  الرياضيه  القامه  هذه 
تساهم  وســوف  ساهمت  التي 
عىل  األجــســام  كــال  نهضة  يف 
مستوى العامل. وشدد نائب رئيس 
واإلفريقي  املــرصي  االتحاديني 
فخور  انــنــي  االجــســام  لــكــال 
بتواجدي يف مجلس إدارة االتحاد 
يقودة  االجسام  لكال  املــرصي 
فهيم  عــادل  الدكتور  بأحرافية 
الذي اليدخر جهدا يف االرتقاء بكل 
الالعبني  وتشجيع  اللعبه  عنارص 
خوض  عــىل  الفنيه  ــزه  ــه واالج
املناسب  املناخ  وتوفر  البطوالت 
لهم لإلبداع يف املشاركات الدوليه 
مع  الصحيح  الطريق  يف  والسر 
امياننا بقضيتنا األوىل الحرب عىل 
املنشطات التي تقيض عىل أبطالنا 
وتحرمنا من املشاركات الخارجيه 
سوف  للعبه  كاتحاد  وبــدورنــا 
الدورات حول  من  العديد  ننظم 
للمنشطات  الجسيمه  األرضار 
بجانب  القادمه  االشهر  خــالل 
سوف  دوليه  بطوالت  استضافة 
كروت  من  العديد  العبينا  متنح 

االحراف الدوليه.

أعلن االتحاد األردين لكرة القدم، إصابة 
أنس العوضات العب املنتخب بفروس 
الفريق  قامئة  من  واستبعاده  كورونا، 

لكأس العرب.
يصاب  العب  أول  العوضات  ويعد 
كأس  انطالق  منذ  كورونا،  بفروس 

العرب.
األردين:  االتحاد  عن  صادر  بيان  وقال 
الوطني  للمنتخب  الفني  الجهاز  “قرر 
حمد،  عدنان  بقيادة  القدم،  لكرة 
زريق  أبو  محمد  الالعب  استدعاء 
والذي  العوضات  ألنس  بديالً  (رشارة) 
التي خضع  الطبية  الفحوصات  أظهرت 

لها النشامى صباح اليوم يف مقر إقامته 
كورونا  بفايروس  إصابته  بالدوحة، 
املستجد، ليتأكد بالتايل غيابه عن كأس 

العرب”.
الصحي  الروتوكول  “وبحسب  وأوضح 
العوضات  فان  البطولة،  يف  املتبع 
ما  أيام،  عرة  ملدة  بالعزل  سيلتزم 
املجموعات  دور  عن  غيابه  يعني 
ليقرر  تقدير،  أقل  عىل  النهايئ  وربع 
خاصة  رشارة،  استدعاء  الفني  الجهاز 
وأن التعليات تجيز التعديل يف قامئة 
من  واحد  يوم  قبل  الرسمية،  الالعبني 
تعرض  حال  يف  للفريق،  األوىل  املباراة 

أحد الالعبني لإلصابة”.
يلتحق  أن  ينتظر  املقابل،  “يف  وأوضح 
رشارة بتجمع النشامى ظهر غد األربعاء 

مع استكال كافة اإلجراءات الالزمة”.
لكرة  األردين  االتحاد  “يتمنى  وأتم 
الشفاء  الوطني  املنتخب  القدم، وأرسة 
العاجل للعوضات وعودته إىل املالعب 
يف أقرب وقت ممكن. املنتخب الوطني 
غٍد  مساء  السعودي  نظره  سيلتقي 
النشامى  مشوار  مستهل  يف  األربعاء 
بكأس العرب ضمن املجموعة الثالثة”.

وتضم املجموعة الثالثة كذلك منتخبي 
املغرب وفلسطني.

كأس العرب – ألول مرة منذ انطالق البطولة..
استبعاد العب أردني بسبب اإلصابة بـ كورونا


