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عاطف عبد العزيز

الرئيس السيسي من قلب الصعيد: “عاوز أفضل خدام هلل والناس لحد ملا أمشى”..
ويؤكد للقطاع الخاص: مشاركتكم فى املشروعات توجه دولة
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كالم  حصل  الخاص:  القطاع  مشاركة  عن  أثري  ما  حول  معلقا  السيسي  الرئيس 
بقدره لكن كلنا مع بعض وعارفني حسن النوايا ومحدش عنده نوايا غري طيبة ملصر

الرئيس السيسي: “فيه شركة خاصة أخدت 75 مليار جنيه يف 7 سنوات.. ازاى 
مش بتشتغل؟”

الرئيس السيسى: نعوض أصحاب األراضى الزراعية بسعر عادل حال توسعة الطرق
الرئيس السيسي: “4500 شركة تشييد أخدوا 1.1 تريليون جنيه فى 7 

سنوات”
الرئيس السيسي: “التخلف” أسبابه الجهل والفقر وقلة الوعى
الرئيس السيسي: محطات الغاز الطبيعى متاحة اآلن بجميع 

املحافظات
متاحة  الوطنية  الخدمة  جهاز  السيسي: مشروعات  الرئيس 

سواء للبورصة أو املشاركة
الرئيس السيسى: “ننفذ مشروعات ضخمة لنربح رضا ربنا 

ورضا الناس”

وطورت  أنشأت  املرصية  الدولة   –
 2600 منها  الطرق،  من  كم   6600
كم إنشاء جديد، و4 آالف كم كرفع 

كفاءة وتطوير كامل
إعالن

تطوير  يف  جنيه  مليار   32 إنفاق   –
السكك  وتجديدات  اإلشــارات  نُظم 

والورش واملزلقانات
املحلية  التنمية  تطوير  مــروع   –
بتكلفة  وسوهاج  قنا  محافظتي  يف 
جنيه  مــلــيــارات   10 مــن  اقــربــت 

رئيس الوزراء يستعرض محاور التحرك فى خطة التنمية املتكاملة للصعيد..
إضافة 8.8 ألف ميجاوات للطاقة الكهربائية بالصعيد بتكلفة تجاوزت 100 مليار جنيه

هذا  خالل  املتحدة  األمــم  وصنفته 
املروعات  أفضل  من  كواحد  العام 
التي يتم تنفيذها يف هذا املجال عىل 

مستوى العامل
– إنشاء مدارس للمتفوقني واملدارس 

اليابانية
املوجه  النقدي  الــدعــم  قيمة   –
“تكافل  يف  الصعيد  ملحافظات 
جنيه  مليار   48 إىل  وصلت  وكرامة” 

استفاد منها أكرث من مليوين مواطن
مليون مروع من  نحو  تم متويل   –

خــــالل 
جـــهـــاز 

تنمية 
املــروعــات 

الـــصـــغـــرة 
باإلضافة  واملــتــوســطــة 

للتنمية  القومي  املروع  إىل 
واملحلية  والبرية  املجتمعية 

الدكتور  استعرض  “مروعك” 
مجلس  رئيس  مدبويل،  مصطفى 

الرئيــس يفتتــح مستشــفيات هيئة الرعايــة الصحية باألقصر ضمــن منظومة التأمني 
ــقف ــة دون س ــات الطبي ــع بالخدم ــون منتف ــجيل 2.1 ملي ــامل.. تس ــى الش الصح
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السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  افتتح 
التنموية  املرشوعات  من  عددا  اليوم 
عرب  الصعيد  محافظات  يف  الصحية 
الفيديوكونفرانس من محافظة أسيوط، 
الجديدة  االفتتاحات  شملت  حيث 
بوزارة  الخاصة  املستشفيات  من  عدد 
التأمني  منظومة  وكذلك  الصحة، 
االفتتاحات  وشملت  الشامل.  الصحي 
العامة  الهيئة  مستشفيات  من  عددا 
للرعاية الصحية مبحافظة األقرص، وهي 

كأول  التخصيص  إيزيس  مستشفى 
النساء  مبجال  متخصص  مستشفى 
ومستشفى  القبيل،  الوجه  يف  والتوليد 
مستشفى  كأول  التخصيص  األطفال 

متخصص لألطفال يف محافظة األقرص.
وتضمنت املرشوعات التنموية الصحية 
تسجيل أكرث من 2.127 مليون مواطن 
ضمن  عائيل  ملف  ألف   530 وفتح 
منظومة التأمني الصحي الشامل الجديد 
وإجراء  وأسوان،  األقرص  مبحافظتي 

 612.922 لـ  الشامل  الطبي  الفحص 
وزارة  بيانات  وبحسب  مواطن.  ألف 
الصحة ترتكز منظومة التأمني الصحي 
 189 عىل  وأسوان  باألقرص  الشامل 
و  مستشفى   18 منها  صحية،  منشآه 
171 مركز ووحدة طب أرسة لتحقيق 
للمواطنني  الشاملة  الصحية  التغطية 

بأعىل معايري الجودة العاملية.
الصحي  القطاع  تنمية  ملف  وشمل 
الصعيد وفق توجيهات  يف محافظات 
رفع   ، السييس  الفتاح  عبد  الرئيس 
للمنشآت  التحتية  البنية  كفاءة 
التامني  مرشوع  خالل  من  الصحية 
الرئاسية  واملبادرة  الشامل،  الصحي 
حياة كرمية، وزيادة قاعدة املستفيدين 
بالخدمات الصحية مبحافظات الصعيد 
التأمني  منظومة  تطبيق  امتداد  لحني 
املحافظات،  بكافة  الشامل  الصحي 
األطقم  كفاءة  ورفع  التدريب  وكذلك 

مع  بالتعاون  باملحافظات  الطبية 
إىل  إضافة  املرصية،  الجامعات 
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Sea Freight

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

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

www.alzafercargo.com

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

Fb.com/Qatameshclinic
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اململكة العربية السعودية

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

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

الوكيل اإلعالين
مجهورية مصر العربية

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

استقبل عاهل األردن امللك عبدالله الثاين 
يف قرص الحسينية، رئيس الربملان العرىب 
حيث  العسومي،  عبدالرحمن  بن  عادل 
تسلم امللك وسام القائد، وهو أرفع وسام 
مينحه الربملان العريب لقادة الدول، تقديرا 

لجهوده يف خدمة القضايا العربية.
وأكد امللك عبد الله، خالل اللقاء، عمق 
العالقات األخوية والتاريخية التي تجمع 
األردن مع أشقائه العرب، والحرص عىل 
عن  معربا  كافة،  املجاالت  يف  توطيدها 
دعم  يف  العريب  الربملان  لدور  تقديره 
خصوصاً  عنها،  والدفاع  العربية  القضايا 

رئيس الربملان العرىب يسلم 

ملك األردن وسام القائد
وتعزيز  والقدس،  الفلسطينية  القضية 
العمل العريب املشرتك والحوار البناء بني 

الربملانات العربية والدولية.
الحرب  جهود  تكثيف  أهمية  إىل  وأشار 
عىل اإلرهاب والفكر املتطرف، والذي ما 

يزال تحدياً أساسياً للمنطقة والعامل.
العريب،  الربملان  رئيس  أشاد  جانبه،  من 
يف  الثابتة  األردن  مبواقف  اللقاء،  خالل 
ودعمه  العربية،  القضايا  عن  الدفاع 
املشرتك  العريب  العمل  تعزيز  لجهود 
لألزمات  سياسية  حلول  إىل  والوصول 

التي تشهدها املنطقة.

املتحـدة  لألمـم  العـام  األمـني  أكـد 
عـىل  حصـل  أنـه  جوتـريش  أنطونيـو 
اللبنانيـني  القـادة  مـن  ضامنـات 
املرتقبـة  النيابيـة  االنتخابـات  بإجـراء 
املنظمـة  أن  إىل  مشـريًا  موعدهـا،  يف 
األممية سـتقدم الدعـم الفني والتقني 
للبنـان إلجـراء انتخابات حـرة ونزيهة.

لوكالـة  سـؤال  عـىل  رًدا  ذلـك  جـاء 
أنبـاء الـرشق األوسـط، خـالل املؤمتـر 
الصحفـي الـذي نظمـه مسـاء اليـوم /

الثالثـاء/ بالعاصمـة اللبنانية بريوت يف 
ثالـث أيـام زيارتـه للبنان، التـي بدأها 
أمـس األول األحد وتسـتمر حتـى غًدا 

األربعـاء.
إجـراء  رضورة  عـىل  جوتـريش  وشـدد 
موعدهـا  يف  النيابيـة  االنتخابـات 
إىل  مشـريًا  املقبـل،  الربيـع  يف  املقـرر 
عـىل  سـتعمل  األمميـة  املنظمـة  أن 
حـرة  انتخابـات  تنظيـم  يف  املسـاعدة 

نزيهـة.
(املحكمـة  الدسـتوري  املجلـس  وكان 
اليـوم  أعلـن  بلبنـان قـد  الدسـتورية) 
تعـذر تأمـني أكرثيـة للتوصـل إىل قـرار 
لبنـان  تكتـل  مـن  املقـدم  الطعـن  يف 
القـوي يف تعديـالت قانـون االنتخابات 
املحـددة  الزمنيـة  املهلـة  ضمـن 

أمني عام األمم املتحدة: حصلت عىل ضامنات 

بإجراء االنتخابات بلبنان مبوعدها
للدعم  املتحدة  األمم  بعثة  أعربت 
التطورات  إزاء  قلقها  عن  ليبيا  ىف 
مؤكدة  طرابلس،  يف  الجارية  األمنية 
للقوات  تخلق  التحركات  هذه  أن 
حالة  مختلفة  ملجموعات  التابعة 
الصدامات  خطر  وتعزز  التوتر،  من 
مشددة  رصاع،  إىل  تتحول  قد  التي 
بشأن  خالفات  أي  حل  رضورة  عىل 
العسكرية عرب  أو  السياسية  املسائل 
املرحلة،  هذه  يف  سيام  ال  الحوار، 
حيث متر البالد فيها بعملية انتخابية 
صعبة ومعقدة يرجى منها أن تؤدي 

إىل انتقال سلمي.
ولفتت البعثة األممية، أن التطورات 
تتامىش  ال  طرابلس  يف  الراهنة 
عىل  للحفاظ  الجارية  الجهود  مع 
األمنية  الظروف  وتهيئة  االستقرار 
انتخابات  إلجراء  املواتية  والسياسية 
سلمية وشاملة وحرة ونزيهة وذات 

األمم املتحدة تعرب عن قلقها إزاء 

التطورات األمنية الجارية ىف طرابلس

أن  شأنها  من  أن  كام  مصداقية، 
تقوض املكاسب األمنية التي حققتها 
ليبيا حتى اآلن والتي أكسبت الثقة 
أنحاء  جميع  من  املسؤولني  لكبار 
إىل  حضورهم  من  ومّكنت  العامل 
دعم  مؤمتر  يف  للمشاركة  طرابلس 
املاىض  أكتوبر  يف  ليبيا  يف  االستقرار 

والذي تكلل بالنجاح.
ودعت البعثة جميع الجهات الفاعلة 
النفس يف  الليبية إىل مامرسة ضبط 
معاً  والعمل  الدقيقة  املرحلة  هذه 
يحافظ  وسيايس  أمني  مناخ  لتهيئة 
إجراء  من  وميكِّن  ليبيا  تقدم  عىل 
انتقال  وعملية  سلمية  انتخابات 
الخاصة  املستشارة  وتعمل  ناجحة، 
ستيفاين  ليبيا،  بشأن  العام  لألمني 
وليامز، حاليًا مع األطراف املعنية يف 

البالد يف سبيل تحقيق هذا الهدف

قانونًـا، وهـو مـا يعنـي اعتبـار قانون 
االنتخابـات بتعديالته نافـًذا مع إبالغ 
مجلـس  ورئيـس  الجمهوريـة  رئيـس 
النـواب ورئيـس الحكومـة بذلـك عىل 

الرسـمية. الجريـدة  يُنـرَش يف  أن 
وكان وزيـر الداخليـة اللبنـاين القايض 
بسـام مولـوي قـد أكد يف حـوار خاص 
قبـل  األوسـط  الـرشق  أنبـاء  لوكالـة 
أيـام أن االنتخابـات “حكاًم” سـتكون 
يف مايـو املقبـل، وذلـك بسـبب إرصار 
رئيـس الجمهوريـة ميشـال عـون عىل 

رفـض إجرائهـا يف مـارس املقبـل

الوزراء، اليوم األربعاء، محاور التحرك 
إقليم  يف  املتكاملة  التنمية  خطة  يف 
افتتاح  خــالل  ــك  وذل مــرص،  صعيد 
رئيس  السييس،  عبدالفتاح  الرئيس 
املروعات  من  عــدد  الجمهورية، 
إقليم  نطاق  يف  والتنموية  الخدمية 

الصعيد.
جهود  أن  إىل  ــوزراء  ال رئيس  وأشــار 
املتكاملة  التنمية  لتحقيق  التحرك 
بإقليم الصعيد تتم عىل ثالثة محاور، 
ومد  التحتية  البنية  تطوير  األول: 
وبناء  تنمية  والثاين:  التنمية،  جسور 
اإلنسان، والثالث: التنمية االقتصادية 
ــرثوات  ال مــن  االســتــفــادة  وتعظيم 
 ” الرئاسية  املبادرة  بجانب  الطبيعية، 

حياة كرمية” لتطوير القرى املرصية.
)تطوير  األول  باملحور  يتعلق  وفيام 
التنمية(،  جسور  ومد  التحتية  البنية 
بقطاع  عرضه  الــوزراء  رئيس  استهل 
أن  إىل  مــشــراً  ــالت،  ــوص وامل النقل 

الــدولــة املــرصيــة أنــشــأت وطــورت 
 2600 منها  الطرق،  من  كم   6600
كرفع  كم  آالف  و4  إنشاء جديد،  كم 
كفاءة وتطوير كامل، الفتاً إىل أن رفع 
يعد  الطرق  لهذه  والتطوير  الكفاءة 
الحالة  ظل  يف  جديد،  إنشاء  مبثابة 
التي كانت عليها قبل التطوير، حيث 
كان معظمها ال يتجاوز حارتني ذهاباً 
عىل  حــارات   4 إىل  وتحولت  وإياباً، 

األقل يف كل اتجاه.
بني  من  أن  مدبويل  الدكتور  وأوضح 
طريق  تنفيذها،  تم  التي  الطرق 
وطريق  الغريب،  الصحراوي  الصعيد 
وطريق  الــفــرافــرة،  ديــروط  محور 
كان  الــذي  الغربية،  أسيوط  هضبة 
الرئيس  ووجه  أسيوط،  ألهايل  حلامً 
تنفيذه  يف  بالبدء  اللقاءات  أحد  يف 
بالفعل، ليصبح محوراً  وتم استكامله 
نارص  مدينة  يربط  مهامً  تنموياً 
نفسها،  أسيوط  أسيوط مبدينة  بغرب 

سيظل  األهم  املروع  أن  إىل  مشراً 
يف  النيل  عىل  التنمية  محاور  إنشاء 
ليست  أنها  إىل  الفتاً  مــرص،  صعيد 
تنموية  محاور  ولكنها  كباري،  مجرد 
امتداد  عىل  النيل  وغرب  رشق  تربط 
وجار  تم  أنه  إىل  مشراً  املحافظات، 
بصعيد  النيل  عىل  محورا   14 تنفيذ 
مرص بتكلفة تتجاوز 23.5 مليار جنيه، 
بهدف اختصار املسافة بني كل محور 
 100 إىل  تصل  كانت  والتي  واآلخــر 
كم، ليصبح لدينا محور تنموي عريض 
يف  بالغرب  الرق  يربط  كم   25 كل 

محافظات الصعيد.
تنفيذ  أيضاً  تم  أنه  مدبويل  وأضاف 
مدن  كــل  يف  ونفقا  كــوبــري   365
ومحافظات الصعيد بتكلفة استثامرية 
الذي  األمر  جنيه،  مليار   50 تجاوزت 
االقتصادي  التعاون  منظمة  دعــا 
مهم  تقرير  يف  تشر  أن  إىل  والتنمية 
الحكومة  أن  إىل   2020 يف  لها  جداً 

الطرق، يف  املرصية طورت شبكة من 
كل املحافظات التي كان يطلق عليها 
مرص،  صعيد  يف  املغلقة  املحافظات 
والواحات، وبالقرب من البحر األحمر، 
مبا يسهم يف تعزيز النشاط االقتصادي 
خارج املناطق الحرضية، ويزيد النفاذ 

لألسواق والصادرات.
تطوير  إىل  الـــوزراء  رئيس  وتطرق 
إىل  مشراً  الحديد،  السكة  منظومة 
ــه تــم إنــفــاق اســتــثــامرات بلغت  أن
نُظم  تطوير  يف  جنيه  مليار   32
اإلشارات وتجديدات السكك والورش 
املتحركة،  والــوحــدات  واملزلقانات 
للسكك  محطة   46 تطوير  وأيــضــاً 
محافظات  امتداد  عىل  الحديدية 
األقرص،  محطة  بينها  من  الصعيد، 
إىل  تــطــرق  كــام  ــوان،  ــ أس ومحطة 
قطاع  مــروعــات  من  آخــر  جانب 
املوانئ  يف  يتمثل  واملواصالت  النقل 
البحرية، التي تم تنفيذها مثل ميناء 

سفاجا البحري، وميناء الغردقة، وكذا 
املوانئ الربية مثل ميناء برقني، وميناء 
قسطل، يف أقىص جنوب مرص، كنافذة 

للتواصل مع أشقائنا يف السودان.
مدبويل  مصطفى  الدكتور  تناول  كام 
أن  مؤكداً  واملرافق،  اإلسكان  قطاع 
يف  كبرة  بأهمية  حظي  القطاع  هذا 
شهد  حيث  به،  الخاصة  املروعات 
الجيل  من  جديدة  مدينة   14 تنفيذ 
الرابع للمدن، كام تم يف نفس التوقيت 
تنفيذ 188 ألف وحدة سكنية يف كل 
ألف   125 بينها  من  الصعيد،  أنحاء 
ألف   45 و  اجتامعي،  إسكان  وحدة 
العشوائيات  تطوير  تخدم  وحــدة 
وحدة  و7500  اآلمنة،  غر  واملناطق 
 11 إىل  باإلضافة  متوسط،  إسكان 
ألف وحدة إسكان نويب وبدوي وأوىل 
تكن  مل  مروعات  وكلها  بالرعاية، 

موجودة عىل األرض قبل 7 سنوات.

رئيس الوزراء يستعرض محاور التحرك فى خطة التنمية املتكاملة للصعيد.. إضافة 8.8 ألف 
ميجاوات للطاقة الكهربائية بالصعيد بتكلفة تجاوزت 100 مليار جنيه
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وحاول تفهم 

مصر تالتين
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
ــف يــربــي الــنــاجــحــون  ــي ك
؟؟؟؟؟  ابــــنــــائــــهــــم 

تطرق  التي  املــواضــيــع  ــد  اح ــك  ذل
منذ  ــواق  ــاالس ب ظهر  كتاب  اليها 
جالدويل مالكوم  للكاتب   سنوات 
 ((  )) االستثنائيون   (( اسمه  والكتاب 
Out Liers(( وهو كتاب ليس روائيا 
العوامل  اهــم  عن  يتحدث  ولكنه 
يف  وتساهم  تساعد  التي  واالسباب 
االمر  النجاح  ومستوي  نسبة  رفع 
. الجوهري  السؤال  ايل  يقودنا   الذي 
 هل للنجاح خلطه ؟؟ وماهي مكوناتها ؟؟

علامء  ان  دوما  عليه  املتعارف  من 
االجتامعي  والسلوك  والربيه  النفس 
وبني  والتفوق  النجاح  بني  يربطون 
الفطريه  الطبيعيه وامللكات  املواهب 
لالنسان حتي تايت الدراسات  الواقعيه 
والبحوث االجتامعيه املختلفه لتثبت 
ان النجاح ال يتحقق باملوهبة والذكاء 
مثل  مكونات  جمله  من  ولكن  فقط 
االجتامعيه  والربيه  والتنشئة  البيئه 
املكونات …………. وغر ذلك من 

بزره  الناجحون  ــزرع  ي كيف  اذن 
بالربيه  ؟؟؟  ابنائهم  يف  النجاح 
وطريقه  املفاهيم  وتصحيح  والتنشئة 
فرص  واعتبارهم  الناس  مع  التعامل 
واضح  مثال  ويف  والتحصيل  للمعرفه 
اخذ  اردت  اذا   .…… ــك  ذل عــي 
هناك  االسنان  لطبيب  ابنائك  احد 
 (( االمر  هذا  مع  للتعامل  مدرستان 
االن  نحن   )) تقول  العاديه  العقليه 
يدرس  وهو  االسنان  لطبيب  ذاهبون 
عليك  واجتهد  وتعب  سنوات  خمسه 
تعليامته  وتنفذ  اوامـــره  تطيع  ان 
!!!! تــأملــت  ــو  ل حــتــي  تـــرصخ   وال 
نحن   )) يقولون  الناجحون   (( اما 
وهو  االسنان  لطبيب  االن  ذاهبون 
الجامعه  يف  ــوات  ســن سته  درس 
وهو  العلم  هذا  يف  يتخصص  حتي 
خدمتك  يف  وخــربتــه  علمه  سيضع 
كان  وان  منه  االســتــفــاده  فعليك 
الفم  بصحة  يتعلق  ــؤال  س لديك 
واالستفاده  الفرصه  استغالل  عليك 
……… خــربتــه  ومــن  علمه  ــن   م
الفرق واضح بني الطريقتني االويل تدعو 
للخنوع والسكوت وعدم الرصاخ حتي 
عند االمل واالخري تصور االمر عي انه 
 فرصه لتحقيق منفعه ومعرفه جديده . 
الناس ال تصل ايل القمه من العدم نحن 
والتوجيه  والرعايه  التنشئه  ايل  ندين 
باالضافه  فقط  املوهبه  ايل  وليس 
من  التي  االخــري  العنارص  بعض  ايل 
النجاح  كبسوله  تكون  ان   شأنها 
متنح  التي  االستثنائية  الفرصه  مثل 
والقدره عي استغاللها وايضا االعداد 
واملعلم  والخربات  املهارات  واكتساب 
البيئه  وايضا  املساند  او  والــداعــم 
االستعداد  ايل  باالضافه  الداعمه 
استثنايئ  مجهود  لبذل  الشخيص 
وانجاز اعامل عظيمه وبناء عليه فان 
داخلك  هي  للنجاح  املثي  الطريقه 
عنهم  وتبتعد  الفاشلني  يف  سراها 
منهم  وتاخذ  الناجحني  يف   وتــراهــا 
النجاح هو مزيج من مكونات تصنع 
وليس  ناجح  انسان  لخلق  توليفه 
الخارق  الذكاء  وال  الفريده  املوهبه 
الظروف  وال  املتواصل  التدريب  وال 
والتنشئة فال يجب ان يراخي صاحب 
وعي  موهبته  عي  معتمدا  املوهبه 
اي شخص ان  يدرك انه مهام بلغ من 

الغباء فال يجب ان ييأس .

الطفل،  حقوق  لتعزيز  والتنفيذية 
اإلسرتاتيجي  اإلطار  إعداد  بينها  ومن 
 ،(2030-2018) واألمومة  للطفولة 
يف  الطفل  حــاميــة  لــجــان  ــاء  ــش وإن
خط  وتشغيل  املحافظات،  من  العديد 
الرعاية  مظلة  وتوسيع  الطفل،  نجدة 
برنامج  إطار  يف  لألطفال  االجتامعية 
برنامج  وتخصيص  وكرامة”،  “تكافل 
يف  األطفال  بوضعية  خاص  حكومي 
للجائحة،  السلبية  اآلثار  مواجهة  إطار 
ختان  جرمية  ملكافحة  الجهود  وتعزيز 
زواج  ــاالت  ح عىل  والقضاء  اإلنــاث 
التنمر  ظــاهــرة  ومواجهة  األطــفــال 
بهذه  الصلة  ذات  العقوبات  وتغليظ 
اتخاذ حزمة من  باإلضافة إيل  الجرائم، 
اإلجراءات الرامية لتعزيز متتع األطفال 

ذوي الهمم بكامل حقوقهم.
مرص  أن  أوضح  الدويل،  الصعيد  وعىل 
كانت من أوائل دول العامل التي صادقت 
لحقوق  املتحدة  األمــم  اتفاقية  عىل 
االختياريني،  وبروتوكوليها  الطفل 
وذلك قبل دخول االتفاقية حيز النفاذ، 
الدورية  تقاريرها  تقديم  وتحرص عىل 
الدولية  التزاماتها  تنفيذ  تعكس  التي 
تحرص  كام  االتفاقية.  هذه  مبوجب 
املبادرات ذات  مرص عىل قيادة ودعم 
املحافل  ىف  الطفل  بحقوق  الصلة 
الفاعلني  األعضاء  أحد  وتعد  الدولية، 
الطفل  أصدقاء  الــدول  “مجموعة  يف 
األمم  يف  املستدامة”  التنمية  وأهداف 

املتحدة.
بني  والرشاكة  التعاون  مسرية  أن  أكد 
مرص و”اليونيسيف” طويلة ومستمرة، 
اآلن مرحلة جديدة، مع  تدخل  وهي 
الراهن  الوقت  يف  القامئة  الجهود 
الربنامج  وثيقة  إعــداد  من  لالنتهاء 
يف  لـ”اليونيسيف”  الجديد  الُقطري 
 ،2027 إىل   2023 من  للفرتة  مرص 
وأنشطة  أعامل  لكافة  منظم  كإطار 
هذه  خــالل  مرص  يف  “اليونيسيف” 
الخارجية  وزارة  أن  موضحا  الفرتة، 
حريصة بالتعاون مع مختلف الجهات 
هذا  يكون  أن  عىل  املعنية،  الوطنية 
تفعيل  نحو  للعمل  استمراراً  اإلطار 
مجال  يف  املرصية  الدولة  أولــويــات 
الطفولة يف إطار أنشطة “اليونيسيف” 
يف مرص، ومكمالً للجهود الوطنية ذات 

الصلة.
التهنئة  الــخــارجــيــة  وزيـــر  جـــدد 
لـ”اليونيسيف”، معرباً عن تطلعنا إيل 
تعزيز التعاون مع املنظمة واالستفادة 
مام تتمتع به من خربات لدعم الجهود 
الوطنية الرامية لحامية وتعزيز حقوق 
الطفل، فاملنظمة لديها رسالة انسانية 
مساندتها  جميعاً  علينا  يتعني  نبيلة 
مضيفا  لها،  ــالزم  ال الدعم  وتقديم 
“فأطفال اليوم هم شباب الغد ورجال 
الحضارات  وسيدات املستقبل صانعوا 

وبناة األمم واملجتمعات”.

أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن 
ىف  األربعاء،  اليوم  ملشاركته  سعادته 
تأسيس  عىل  عاماً   75 مبرور  االحتفال 
وأبرز  أهم  أحد  اليونيسيف،  منظمة 
املنظامت األممية التي لعبت وال تزال 
قضايا  خدمة  يف  محورياً  دوراً  تلعب 
العامل،  أنحاء  مختلف  يف  الطفولة 
مشيدا مبا تقدمه املنظمة من خدمات 
وأنشطة متنوعة لحامية وتعزيز حقوق 
وتدعيم  له  الرعاية  وتوفري  الطفل 
قدراته ومتكينه من مواجهة التحديات 
املعارصة ومواكبة ما يشهده العامل من 

تطورات.
مبناسبة  كلمته  خــالل  شكري  ــد  وأك

تأسيس  عىل  عاماً   75 مبرور  االحتفال 
للطفولة  املتحدة  األمـــم  صــنــدوق 
اليوم  يجرى  االحتفال  أن   UNICEF
بني  املتميزة  التعاون  بتجربة  أيضا 
و”اليونيسيف”  املرصية  الحكومة 
استمرت  التي  األمد  طويلة  والرشاكة 
ذات  الوطنية  الجهود  لدعم  لعقود، 
وهى  الطفل،  حقوق  بتعزيز  الصلة 
تعزيزها  إىل  نتطلع  التي  الــرشاكــة 

وتنميتها ىف املستقبل.
الدولة  أن  الخارجية  ــر  وزي ــح  وأوض
بتعزيز  خاصاً  اهتامماً  تويل  املرصية 
وحقوق  عام  بوجه  االنسان  حقوق 
مكوناً  باعتباره  خاص  بوجه  الطفل 

أساسياً ىف املجتمع املرصي، الفتا إىل أن 
لالسرتاتيجية  الجمهورية  رئيس  إطالق 
الوطنية لحقوق اإلنسان التي تضمنت 
بحقوق الطفل خري دليل  محوراً خاصاً 
الحكومة املرصية  عىل ذلك، مؤكدا أن 
الرشكاء  مع  بالتعاون  عملها  تواصل 
وكذا  ومنظامت،  دول  من  الدوليني 
لتحقيق  املدين،  املجتمع  منظامت  مع 
وضــامن  للطفل  الفضىل  املصلحة 
الدستور  له  كفلها  التي  بحقوقه  متتعه 

والقوانني الوطنية.
اتخذت  الدولة املرصية  أن  وشدد عىل 
عىل  الهامة  الخطوات  من  العديد 
واملؤسسية  الترشيعية  املستويات 

وزير  عبدالغفار،  خالد  الدكتور  تلقى 
رئيس  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
اللجنة الوطنية املرصية لليونسكو تقريرًا 
عبدالبارى  غادة  الدكتورة  من  مقدًما 
لليونسكو  الوطنية  للجنة  العام  األمني 
بجائزة  (مرصيني)  باحثني  فوز  حول 
تم  والتي   ،2021 لعام  العريب  الشباب 
من   2021 يونيو  شهر  يف  عنها  اإلعالن 
خالل اللجنة الوطنية املرصية، بالتعاون 
العربية  والدراسات  البحوث  معهد  مع 

التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة 
والعلوم (ألكسو).

املرصى  الباحث  فوز  إىل  التقرير  وأشار 
مساعد  أستاذ  جــالل”  زناتی  “جــالل 
الرتبية  بكلية  االجتامعية  العلوم  بقسم 
األول  باملركز  اإلسكندرية  بجامعة 
أمرييك  دوالر   5000 وقيمتها  للجائزة، 
عن دراسة بعنوان (تواصل بال تواصل… 
كجيل  االجتامعي  التواصل  وسائل 
املنطقة  عىل  وأثرها  الحروب  من  رابع 

التعليم العاىل: مرص تفوز 

باملركز األول لجائزة الشباب 

العرىب لعام 2021

فازت  كام  والحل)،  األزمــة  العربية: 
الكويتية  الباحثة  أيًضا  األول  باملركز 
دراستها  عن  الدويش”  نايف  “فضة 
العمل  مؤسسات  (مستقبل  بعنوان 
الثاين  باملركز  وفاز  املشرتك)،  العريب 
الباحث املرصي “محمد العريب” باحث 
اإلسرتاتيجية  ــدراســات  ال مبركز  أول 
مبكتبة اإلسكندرية عن دراسته بعنوان 
وقيمتها  العريب)،  الوطن  (مستقبل 
مع  باالشرتاك  أمرييك  دوالر  آالف   3

الطيب”  بن  “زينب  الجزائرية  الباحثة 
املستقبل  (تعليم  بعنوان  دراستها  عن 
ترقيته يف  ومتطلبات  العريب  الوطن  يف 
العاملية:  واملستجدات  ــات  األزم ظل 

دراسة للواقع وتطلعات املستقبل).
الرئيسية  الفكرة  أن  التقرير  وأوضح 
ــدراســات  ال أن  يف  تتمثل  للجائزة 
أمرًا  أصبحت  واالسترشافية  املستقبلية 
عىل  والنامية  املتقدمة  للدول  واقًعا 
حد سواء للتكيف مع معطيات التطور 
التحوالت  ومختلف  التكنولوجي 
الوطن  مستقبل  يحمل  العاملية، حيث 
والفرص،  التحديات  العديد من  العريب 
ضخمة  شبابية  كتلة  ميتلك  أنه  خاصة 
الفئة  حيث  من  باملستقبل  ترتبط 
التعايش  عــىل  ــدرة  ــق وال العمرية، 

والتكيف مع متغريات املستقبل.

الجائزة هى:  التقرير أن محاور  وأفاد 
النظام  يف  الكربى  التحوالت  مستقبل 
العريب،  الوطن  عىل  وتأثريها  الدويل 
العريب  الوطن  عالقات  ومستقبل 
إضافة  واإلقليمية،  الكربى  بالقوى 
االقتصادية،  التحوالت  مستقبل  إىل 
وكذا  املستقبل،  ــالم  وإع والعوملة، 
االصطناعي،  والذكاء  العريب،  الوطن 

وتعليم املستقبل.
الجائزة  رشوط  أن  التقرير  وأضــاف 
مواطًنا  املتقدم  يكون  أن  تتضمن: 
الفوز  له  سبق  يكون  وأال  عربيًا، 
بالجائزة، وال يقل البحث عن 25 ألف 
كلمة، وأن يستوىف رشوط البحث من 
األفكار،  املنهج وتسلسل  حيث سالمة 
(ماجستري  علمية  أطروحة  يكون  وأال 

– دكتوراه) منشورة أو غري منشورة.

سامح شكرى: الدولة املصرية توىل اهتماما خاصا بتعزيز حقوق اإلنسان بوجه عام

اختتمت املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
الحديثة  األساليب  العريب  املؤمتر  فعاليات 
العرشون  دورته  يف  املستشفيات  إدارة  يف 
يف  العربية  الصحية  “النظم  عنوان  تحت 
وتداعيات  الرابعة  الصناعية  الثورة  ظل 
الفرتة  خالل  عقد  والذي  كورونا”  جائحة 
أ.د.  برعاية   2021 ديسمرب   21  –  20 من 
العايل  التعليم  وزيــر  الغفار  عبد  خالد 

وزير  بأعامل  القائم  العلمي  والبحث 
منظمة  مع  بالتعاون  والسكان  الصحة 
اإلقليمي لرشق  املكتب   – العاملية  الصحة 
الدول  لجامعة  العامة  واألمانة  املتوسط، 
واملساعدات  الصحة  إدارة   – العربية 
اإلنسانية، ووزارات الصحة بالدول العربية، 
وبرشاكة اسرتاتيجية مع مجموعة املواساة 
العربية  اململكة   – الطبية  للخدمات 

السعودية.
وعن  والذي عقدحضورياً  املؤمتر  وقد ضم 
مشاركآ  و650  ُمشاركآ   250 من  أكرث  بعد 
وبعض  العربية  الدول  كافة  من  بعد  عن 

الدول األجنبية.
باإلضافة إىل عقد خمس جلسات وورشتي 
وثالثون  خمسة  خاللهام  ث  تحدَّ عمل، 
ممن  الصحي  املجال  يف  ومتخصصا  خبرياً 
صنع  ومراكز  قيادية  مواقع  يف  يشتغلون 

القرار العريب والدويل.
الضوء  إلقاء  املؤمتر  جلسات  خالل  وتم 
الرقمية  التقنيات  توظيف  أهمية  عىل 
وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز 
ضوء  يف  قدراتها  ودعــم  الصحية،  النظم 
كورونا،  جائحة  من  املستفادة  ــدروس  ال
ودراسة أثر هذه التقنيات يف تغيري مشهد 

الرعاية الصحية محلياً وعاملياً..
العنرص  تأهيل  أهمية  املؤمتر  ناقش  كام 
يف  الرقمية  التكنولوجيا  الستخدام  البرشي 

ختام املؤتمر العربي األساليب الحديثة يف إدارة 
املستشفيات وتداعيات جائحة كورونا

السياسات  دور  بيان  مع  الصحي  القطاع 
التكنولوجيا  تفعيل  يف  الصحية  والنظم 
تم عرض  كام  الصحي،  القطاع  يف  الرقمية 
بعض التجارب العملية الناجحة ومناذج تم 

تطبيقها يف العامل العريب.
عىل  املشاركون  أوىص  املؤمتر  ختام  ويف 
الثورة  تطبيقات  من  اإلستفادة  أهمية 
الصناعية الرابعة وتوظيفها يف تعزيز النظم 
الصحة  أهمية  عىل  والتأكيد   ، الصحية 
الرئيسية  والعنارص  الركائز  كأحد  الرقمية 
الصحة  وظائف  لتنفيذ  الصحية  للنظم 
التغطية الصحية الشاملة  العامة من أجل 
وجود  أهمية  عن  فضال   ، الصحي  واألمن 
هياكل وسياسات وعمليات حوكمة صحية 

رقمية واضحة.
املعنية  الجهات  املــشــاركــون  ــا  دع كــام 
العربية  الــدول  يف  املختصة  واملؤسسات 
لوضع إطار عام للضوابط األخالقية واملهنية 
ومأمونية  حوكمة  تكفل  التي  والقانونية 
استخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة 
 ، الضخمة  والبيانات  االصطناعي  كالذكاء 
واألسس  املبادئ  التأكيد عىل  إىل  باالضافة 
املهنية للرعاية الصحية عند تقديم الرعاية 
عىل  والتأكيد  الصحية،  والخدمات  الطبية 

أنسنة الخدمات الصحية.
تعزيز  أهمية  عىل  املشاركون  أوىص  كام 
مفهوم اقتصاديات الصحة وكيفية تطبيقها 
عىل  والقامئني  الصحي  القطاع  يف  عملياً 
الصحي  القطاع  يف  القرار  وصانعي  اتخاذ 
قادرة  لتكون  البرشية  الكوادر  وتأهيل 
الثورة  تطبيقات  مع  األمثل  التعامل  عىل 
معايري  بناء  إىل  باإلضافة  الرابعة  الصناعية 
األساليب  تُراعي  الصحية  للكوادر  إنتاجية 

الحديثة يف تقديم الخدمات.
الجودة  معايري  بوضع  املشاركون  وطالب 
الخدمات  تقديم  أثناء  املــرىض  وسالمة 
الحديثة  التقنيات  با1ستخدام  الصحية 

كتب هناء السيد
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القليوبية : محمد فايز

محافظ  نائب  الخوىل  هشام  اللواء  أكد 
السياسية  القيادة  أن  عىل  سيناء  شامل 
اهتامما  توىل  مؤسساتها  بجميع  والدولة 
من  الخاصة  االحتياجات  ــذوى  ب كبريا 
والنوادى  الخاصة  ــدارس  امل توفري  خالل 
بهم  الخاصة  الرياضية  املسابقات  وجراء 

ورعايتهم.
احتفال محافظة شامل  الخوىل ىف  وأضاف 
الشباب  مديريتى  مع  بالتنسيق  سيناء 
العاملى  باليوم  والتعليم  والرتبية  والرياضة 

الهجان/ محافظ  الحميد  عبد  اللواء  إفتتح 
القليوبية الدورة التدريبية لتدريب مسئويل 
املدن  ومجالس  باملحافظة  اإلنسان  حقوق 
الخدمية، واملنعقدة عىل مدار  واملديريات 
3 أيام بديوان عام املحافظة ويحارض فيها 
مجلس  عضو  العزيز  عبد  محمد  األستاذ/ 
اإلنسان  حقوق  لجنة  ووكــيــل  الــنــواب 
والدكتور/ سيد حجازي عضو لجنة حقوق 
تدريب  بهدف  الشيوخ  مبجلس  اإلنسان 

فى االحتفال باليوم العاملى للمعاق بالعريش اهتمام كبري من 
القيادة السياسية والدولة بذوى االحتياجات الخاصة

محافظ القليوبية يفتتح الدورة التدريبية 
لتدريب مسئولي حقوق اإلنسان باملحافظة

املدينة  ىف  اليوم  أقيم  والــذى   ) للمعاق 
رعاية  تحت  بالعريش  الدولية  الشبابية 
الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ 
رضوان  حمزة  وبحضور   ، سيناء  شامل 
وكيل وزارة الرتبية والتعليم ، كليب راشد 
غيط  عىل   ، والرياضة  الشباب  عام  مدير 
عزة  الدكتورة   ، االجتامعى  التضامن  مدير 
مبديرية  الخاصة  الرتبية  إدارة  مدير  كامل 
الرتبية والتعليم ، الدكتورة ماجدولني كامل 
القدرات  ذوى  مكتب  مدير  الشعراوى 

اإلنسان  حقوق  بوحدات  البرشية  الكوادر 
عىل العمل املتعلق بحقوق اإلنسان، وذلك 
ىف ضوء إطالق الرئيس/ عبد الفتاح السييس 
لالسرتاتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان والتى 
الرئيسية للمفهوم الشامل  تتضمن املحاور 

لحقوق اإلنسان ىف مرص.
وشارك بالدورة التدريبية كل من املهندس/ 
املساعد  العام  السكرتري  عقيل  أبو  عيل 
اإلنسان  حقوق  ــدة  وح عــىل  واملـــرشف 

 ، والرياضة  الشباب  مبديرية  والهمم 
وعدد  املعاقني  نادى  مدير  صالح  حسن 
والشعبية  التنفيذية  الــقــيــادات  مــن 
ومؤسسات املجتمع املدىن وأهاىل املعاقني 
االحتياجات  بذوى  تحتفل  املحافظة  أن   (
للمعاق  العاملى  اليوم  مبناسبة  الخاصة 
ديسمرب  شهر  يف  العامل  به  يحتفل  والذي 
من كل عام ، ولتجديد العهد ىف العمل مًعا 
البهجة  إلدخال  الجهود  تضافر  أجل  من 
بهم  واالهتامم  أبنائنا  قلوب  يف  والرسور 

الفرماوي  نجالء  واألســتــاذة/  باملحافظة 
رئيس مكتب حقوق اإلنسان باملحافظة.

ويف كلمته رحب محافظ القليوبية بالسادة 
اإلنسان  حقوق  وحــدات  عن  املسئولني 
باملحافظة، مؤكدا أهمية إعداد كوادر من 
العاملني باملحافظة لتعزيز وحامية حقوق 
املحلية  الوحدات  مستوى  عىل  اإلنسان 

لنرش الوعي بثقافة حقوق اإلنسان .
تويل  الدولة  بأن  القليوبية  محافظ  وأكد 

والعمل عيل حل مشاكلهم .
ذوي  ــاء  ــط إع أن  إىل  ــوىل  ــخ ال ــار  ــ وأش
الكاملة  الفرصة  الخاصة  االحتياجات 
والتي  الحياة  ــور  أم كل  يف  للمشاركة 
تتعلق بتطوير حياتهم يف جميع املجاالت 
املدين  املجتمع  مؤسسات  مع  بالتعاون 
يف  دمجهم  اجل  من  االهلية  والجمعيات 
والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحياة 

، والتي تعترب من أنبل املعاين اإلنسانية .
ذوى  حصول  أن  إىل  الخوىل  ــار  أش كام 

قام  املهم، حيث  امللف  لهذا  بالغا  اهتامما 
رئيس  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس/  السيد 
الوطنية  االسرتاتيجية  بإطالق  الجمهورية 
مشريا   ،  2021 سبتمرب  يف  اإلنسان  لحقوق 
التي  القومية  املــرشوعــات  كــل  أن  إىل 
حياة  مرشوع  رأسها  وعىل  الدولة  تنفذها 
اإلنسان،  تندرج تحت مظلة حقوق  كرمية 
وجميع  “مرشوعك”  مبادرة  إىل  باإلضافة 
املحافظة  تقوم  التي  التنموية  الربامج 
خانة  ىف  تصب  املواطنني  لصالح  بتنفيذها 
التمكني االقتصادي والنهوض بأوضاع األرسة 
لحقوق  األشمل  املفهوم  ضمن  املرصية 
دامئاً  به  توجه  الذي  النحو  وعىل  اإلنسان، 
القيادة السياسية من كسب العيش والحياة 

الكرمية.
وحدة  أنشأت  املحافظة  أن  الهجان  وأكد 
حقوق اإلنسان عام 2018، وتعمل كنقطة 
اإلنسان  لحقوق  الدامئة  اللجنة  مع  اتصال 
الوحدة  وتقوم   ، املحلية  التنمية  بــوزارة 
والربامج  والخطط  السياسيات  باقرتاح 
تنفيذها  اإلنسان و  بتعزيز حقوق  الكفيلة 
املدن  مبجالس  الوحدات  مع  بالتنسيق 
ىف  املعنية،  والجهات  الخدمات  ومديريات 
إطار االسرتاتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان.

متقدمه  مراكز  عىل  الخاصة  االحتياجات 
يف املسابقات والبطوالت املحلية والدولية 
يف  العاملني  من  املبذول  الجهد  عىل  يدل 
هذا املجال .. موجها الشكر والتحية ألرس 
ذوى االحتياجات الخاصة عىل التغلب عىل 
وإثبات  املجتمع  يف  ودمجهم  الصعوبات 
الذات .. مطالبًا مؤسسات املجتمع املدين 
مبشاركة الدولة يف رعاية ذوي االحتياجات 

الخاصة ودمجهم يف املجتمع .
الرتبية  وزارة  وكيل  رضــوان  حمزة  وأكد 
املناسبة  بهذه  االحتفال  عىل  والتعليم 
اخواننا  نحو  واجبنا  فيها  لنتذكر  سنويا 
من  مستوحني   .. الهمم  ذوى  من  وأبنائنا 
وتنفيذ  بهم  االهتامم  السياسية  القيادة 
جميع مطالبهم .. محفزا وقائال لهم : اصنع 
بالعمل  تفوقك  وحقق  حياة  اعاقتك  من 
اعاقة مع االرادة  ، وأنه ال توجد  واالرادة 
.. مشريا اىل دعم طالب الرتبية الخاصة ىف 
وتحقيق  مواهبهم  البراز  املجاالت  كافة 

تفوقهم .
أكد كليب راشد مدير عام   .. ومن جانبه 
اتفاق  عىل  والرياضة  الشباب  مديرية 
من  التحدى  بأبطال  االحتفال  عىل  العامل 
القيادة  واهتامم   ، والهمم  القدرات  ذوى 
توفري  بعد  وتكرميهم  بهم  السياسية 
التفوق  لتحقيق  الالزمة  االمكانات  كافة 
مشريا   .. املجاالت  مختلف  ىف  واالنجازات 
املمتاز  للدورى  الصم  فريق  صعود  اىل 
وتنس  القوى  ألعاب  فريقى  وكذا حصول 
جانب  اىل   .. متقدمة  مراكز  عىل  الطاولة 

الفوز ىف مسابقة الحلم املرصى .
املعاقني  نادى  مدير  صالح  حسن  وأعلن 
للرئيس  االعاقة  ذوى  جميع  شكر  عن 
لهم  حقق  ــذى  ال السيىس  الفتاح  عبد 
نفس الحقوق والواجبات طبقا للدستور ، 

عىل  يدل  مام   ..  2018 عام  لهم  وخصص 
االهتامم بهم .. مطالبا بزيادة االهتامم ىف 

مجاىل التوظيف واالسكان .
كام قدم الشكر للمحافظ وكافة القيادات 
مام   .. والهمم  القدرات  بذوى  الهتاممهم 
 .. االنجازات  من  املزيد  لتحقيق  أهلهم 
مشريا اىل الفوز ىف كرة القدم وتنس الطاولة 
شكر  كام   .. فيها  متقدمة  مراكز  وتحقيق 
بعض رجال األعامل وعىل رأسهم املهندس 
ابراهيم العرجاىن رئيس مجلس أمناء رشكة 

أبناء سيناء ملا يقدمه من دعم للنادى .
ذوى  مكتب  قــدم   .. أخــرى  جهة  ومــن 
املكتب  النجازات  عرضا  والهمم  القدرات 

ونادى املعاقني خالل عام 2021 .
القدرات  لــذوى  الفنية  الفرق  وقدمت 
وملنتخبات  لهم  فنية  فقرات  عدة  والهمم 
والبكم  والصم  للمكفوفني  النور  مدارس 

والرتبية الفكرية .
املحافظ  نائب  كرم  االحتفال  نهاية  وىف 
والفنية  الرياضية  املسابقات  ىف  الفائزين 
االعاقات  ىف  الجمهورية  مستوى  عىل 
والرياضة  الشباب  ومسابقات  الخاصة 
وبطل  املرصى  كالحلم  الخاصة  والرتبية 

الحكاية .

كتب فيصل ابو هاشم

أسيوط محمد السنوسي املنقبادي

يعلن  عبدالغفار  خالد  الدكتور 
بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط 
أعىل  عىل  الكربى  العمليات  إلجراء 

مستوى
عبدالغفار  خالد  الدكتور  تفقد 
والبحث  الــعــايل  التعليم  وزيــر 
العلمي والقائم بعمل وزير الصحة 
مستشفى  الثالثاء،  اليوم  والسكان، 
بعد  وذلك  أسيوط،  الرمد مبحافظة 
جنيه،  مليون   15 بقيمة  تطويرها 
أفضل خدمة  تقديم  يف  يساهم  مبا 

طبية للمواطنني.
عىل  جولته  خــالل  الوزير  وأثني 
ــل  ــة داخ ــذول ــب ــودات امل ــه ــج امل
محافظة  أهايل  لخدمة  املستشفى 
أسيوط، حيث تبلغ سعة املستشفى 
استحداث خدمات  وتم  50 رسيًرا، 
من  مستوى  أعىل  عىل  تشخيصية 
ويضم  العيون  أبحاث  قسم  خالل 
ومقاس  التليفزيونية  األشــعــه 
لعصب  املقطعية  األشعه  العدسة، 
العني ومركز اإلبصار، وأشعة بصبغة 
الفلورسني لقاع العني، ليزر للقزحيه 
وإزالة تامة العدسة، وليزر العتالل 
إىل  باإلضافة  السكري،  الشبكية 

كمبيوتر النظارات ومجال اإلبصار.
عبدالغفار  خالد  الدكتور  وأوضح 

بني  تعاون  بروتوكول  إبرام  تم  أنه 
أسيوط  مبحافظة  الرمد  مستشفى 
وقسم الرمد بجامعة أسيوط إلجراء 
العمليات الكربى عىل أعىل مستوى 
واملزود  العمليات  قسم  خالل  من 
الجراحية،  امليكروسكوبات  بأحدث 
وتشمل ) مياه بيضاء جرحية، مياه 
بيضاء فاكو، عمليات الحول وحقن 
مرىض االرتشاح السكري للشبكية(، 
وذلك باإلضافة إىل إجراء العمليات 

الصغرة واملتوسطة.
اعتامد  تــم  ــه  أن الــوزيــر  وأضـــاف 
ضمن  املرصية،  بالزمالة  املستشفى 
مبنظومة  النهوض  اسراتيجية 
للفرق  املهني  الطبي  التعليم 
عدد  مع  التعاقد  إىل  الفًتا  الطبية، 
بجامعة  التدريس  أعضاء هيئة  من 
التدريبية  الربامج  لتوفر  أسيوط 
لألطباء وتبادل الخربات مبا يساهم 
ذات جودة  تقديم خدمة طبية  يف 

عالية للمواطنني.
كل  جولته،  خــالل  الــوزيــر  ــق  راف
السبيك مساعد  الدكتور أحمد  من، 
لشئون  والسكان  الصحة  ــر  وزي
محمد  والدكتور  واملتابعة،  الرقابة 
مبحافظة  الصحة  وزارة  وكيل  زين 

أسيوط.
نقال عن الصفحه الرسمية ملتحدث 

وزارة الصحة

وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة يتفقد مستشفى 
الرمد بأسيوط بعد تطويرها بقيمة 15 مليون جنيه

“الصحة” تسجل 879 إصابة جديدة بفريوس كورونا 
و43 حالة وفاة وخروج 670 متعافيًا

والسكان،عن  الصحة  وزارة  أعلنت 
خروج 670 متعافيًا من فريوس كورونا 
تلقيهم  بعد  وذلك  املستشفيات،  من 
شفائهم  ومتام  الالزمة  الطبية  الرعاية 
وفًقا إلرشادات منظمة الصحة العاملية، 
لريتفع إجاميل املتعافني من الفريوس إىل 

314452 حتى األربعاء.
الغفار  عبد  حسام  الدكتور  وأوضح 
الصحة  لوزارة  الرسمي  املتحدث 
حالة   879 تسجيل  تم  أنه  والسكان، 
جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا 
للفريوس، وذلك ضمن إجراءات الرتصد 
التي  الالزمة  والفحوصات  والتقيص 

الوزارة وفًقا إلرشادات منظمة  تُجريها 
الصحة العاملية، الفتًا إىل وفاة 43 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.
إجاميل  أن  إىل  الغفار”  “عبد  وأشار 
مرص  يف  تسجيله  تم  الذي  العدد 
بفريوس كورونا املستجد حتى األربعاء، 
 314452 ضمنهم  من   377960 هو 
حالة تم شفاؤها، و 21500 حالة وفاة.
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12 معلومة عن استثامر البرتوكيامويات 

باملنطقة االقتصادية بـ2.6 مليار دوالر

أعلن املجلس التصديرى للصناعات 
صادرات  ارتفاع  والدوائية،  الطبية 

إن  املرصي،  املركزي  البنك  قال 
تحويالت املصـريني العاملني بالخارج 
سجلت خالل الربع األول من السنة 
يوليو/ (الفرتة   2022/2021 املالية 

 %1.5 مبعدل  ارتفاعا   (2021 سبتمرب 
(عىل أساس سنوي) لتسجل نحو 8.1 
مليارات   8 نحو  (مقابل  مليار دوالر 

ارتفاع صادرات األدوية والصناعات الطبية 
27.5 % لتسجل 602 مليون دوالر

البنك املركزى: 24 مليار دوالر تحويالت املصريني بالخارج خالل 9 أشهر

الطبية  الصناعات  من  القطاع 
واألدوية خالل ألفرتة بنسبة %27.5 

يوليو/سبتمرب  الفرتة  خالل  دوالر 
.(2020

التحويالت خالل  بلغ إجاميل  وبذلك 
نحو   2021 سبتمرب   / يناير  الفرتة 
24.0 مليار دوالر بزيادة قدرها نحو 
1.9مليار دوالر ومبعدل 8.8% مقارنة 

بالفرتة يناير/ سبتمرب 2020.

لتبلغ 602 مليون دوالر خالل أول 
 472 مقابل   2021 من  شهر   11
مليون دوالر خالل نفس ألفرتة من 

العام املايض.
له،  تقرير  ىف  املجلس  وكشف 
اليوم األربعاء، أن األدوية ارتفعت 
خالل   %31.2 بنسبة  صادراتها 
 2021 نوفمرب  إىل  يناير  من  ألفرتة 
مقارنة  دوالر  مليون   248 لتسجل 
نفس  خالل  دوالر  مليون   189
وسجلت  املايض.  العام  من  ألفرتة 
التجميل  مستحرضات  صادرات 
 267 لتبلغ   %32.8 بنسبة  ارتفاع 
مليون   201 مقابل  دوالر  مليون 
دوالر خالل نفس ألفرتة من2020، 
 %3 بنسبة  نوفمرب  خالل  وكذلك 
لتبلغ 34 مليون دوالر ىف مقابل 33 

مليون دوالر.

كام أظهرت البيانات األولية لتحويالت 
بالخارج خالل شهر سبتمرب  العاملني 
بلغ  طفيف  مبعدل  تراجعها   2021
لتسجل  سنوي)  أساس  (عىل   %3.0
نحو  (مقابل  دوالر  مليار   2.62 نحو 
2.70 مليار دوالر خالل شهر سبتمرب 

.(2020

مبيناء  للمجمع  تخزينية  مساحات  املرشوع  يشمل   –
التكامل  لتحقيق  مربع  مرت  ألف   50 مبساحة  السخنة 

املطلوب بني املنطقة الصناعية وامليناء.
مليار   2.6 بنحو  للمرشوع  اإلجاملية  التكلفة  تقدر   –
تنتهي يف  دوالر، تنفذ عىل مرحلتني األوىل ثالث سنوات 
تكلفتها  تقدر  الثانية  واملرحلة  دوالر  مليار  بـ1.6   2025

مبليار دوالر تنفذ عىل ثالث سنوات
هذه  يف  مضافة  قيمة  الصناعي  املجمع  هذا  يحقق   –

الصناعة، وتوفري فرص تصديرية للمواد املنتجة، وتوطني هذه الصناعة.
تقدر  املرشوع  من  األوىل  املرحلة  من  املستهدفة  اإلنتاجية  الطاقة   –

مبليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنوياً.
الدولة  خطة  إطار  يف  للتصدير  بالكامل  املجمع  هذا  إنتاج  يخصص   –

املرصية لزيادة الصادرات من املنتجات البرتوكياموية.
– يرسخ هذا املرشوع من أركان اسرتاتيجية الهيئة االقتصادية يف توطني 

صناعات البرتوكيامويات مبنطقة العني السخنة.

تسابق املنطقة االقتصادية لقناة السويس الزمن من أجل تنفيذ خطة 
طريق  عن  وذلك  البرتوكيامويات،  لقطاع  الصادرات  لزيادة  الدولة 
اإلطار  هذا  ويف  املرصي،  االقتصاد  لخدمة  مليارية  مرشوعات  تأسيس 
شهد املهندس يحيى زيك رئيس الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة 
السويس، مراسم توقيع عقد إنشاء مرشوع “الرشكة العاملية للميثانول 

ومشتقاته باملنطقة الصناعية بالعني السخنة.
البرتوكيامويات  مرشوع  عن  املعلومات  أبرز  السابع”  “اليوم  ويعرض 

الجديد وفقا ملا ييل:
– يصنف املرشوع كأكرب مجمع صناعي متكامل إلنتاج امليثانول واألمونيا 

ومشتقاته باملنطقة الصناعية بالعني السخنة
– يأيت املرشوع يف إطار تحقيق اسرتاتيجية الهيئة 2020-2025 لتوطني 

صناعات قطاع البرتوكيامويات داخل منطقة السخنة املتكاملة.
– يهدف املرشوع إلنشاء مجمع صناعي متكامل إلنتاج امليثانول واألمونيا

– يقام املرشوع عىل مساحة 2 مليون مرت مربع ضمن الحيز الجغرايف 
لرشكة التنمية الرئيسية بالقطاع الجنويب بالعني السخنة.

للميثانول نحو 1200 فرصة عمل مبارشة وغري  العاملية  يوفر مجمع   –
مبارشة، تحقيقاً ملرتكزات رؤية املنطقة االقتصادية يف توفري مليون فرصة 

عمل بحلول 2030.
– يضم هيكل مؤسيس مجمع العاملية للميثانول رشكة أبو قري لألسمدة 
ورشكة حلوان لألسمدة ورشكة األهيل كابيتال إحدى الرشكات املتخصصة 

يف االستشارات املالية.

تتمه ص  1
السييس،  عبدالفتاح  الرئيس  شــدد 
الخاص  القطاع  مشاركة  أهمية  عىل 
إياهم  داعيا  القومية،  املشاريع  ىف 
قطاعات  بعدة  املشاركة  ىف  للتوسع 
إىل  مشريا  الزراعي،  القطاع  وأبرزها 
متاحة  الوطنية  الخدمة  مرشوعات  أن 
أيضا مع  البورصة واملشاركة  للطرح ىف 

القطاع الخاص.
السيىس،  الفتاح  عبد  الرئيس  وتحدث 
قائال: “عمر ما روحى املعنوية تأثرت.. 
سنة..  و25   20 من  شايفه  التحدى 
ومش جديد عليا.. محتاجني كلنا نكون 
زى  فيه  ونتحرك  بعض  زى  شايفني 

بعض”.
الرئيس السيىس: “كنت بتكلم  وأضاف 
حجم  عن  الحكومة  ىف  الــزمــالء  مع 
املشاركة الىل القطاع الخاص دخل فيها.. 
بنية  مرشوعات  عىل  بتكلم  هنا  وانا 
أساسية مثل الكبارى والطرق والتشييد 
الفرتة  األرقام.. يف  والبناء.. وكنا برناجع 
اىل توليت فيها املسئولية.. وهعلن عدد 
الرشكات .. الكالم لينا كلنا.. لكل الناس.. 
الناس..  لكل  واإلعالم..  للحكومة  مش 
هقول رقم نحفظه 4500 رشكة.. العدد 
 150  .. اشتغلوا  رشكة   4375 بالظبط 
جنيه..  مليار  أدىن  حد  اشتغلت  رشكة 
وحد أقىص 75 مليار جنيه.. بنتكلم ىف 

تريليون و100 مليار”.
الناس  “بكلم  السيىس:  الرئيس  وتابع 
الىل بتقول فيه فرصة للقطاع الخاص.. 

فيه فرصة والله مش بقول كده  طبعا 
الخاص  القطاع  أن  نتمنى  وخــالص.. 
يساهم ىف كل ىشء.. ومش متنى كالم 
املرشوعات..  كل  ونشجع..  نتمنى  ال.. 
وحتى املرشوع الىل يتم افتتاحه اليوم 
أهال وسهال بالقطاع الخاص.. الىل احنا 
وتبقى  الخاص  القطاع  تدفعه  دفعناه 
يشارك  القطاع  مستعدين  معانا.. 

بالنسبة الىل عاوزاها”.
“4500 رشكة  السيىس:  الرئيس  وأكمل 
خدوا ألف و100 مليار جنيه.. الـ 4500 
رشكة دول فيهم حواىل 3-4 ماليني أرسة 
إنسان..  مليون   20-15 يف  وبنتكلم 
شغالة..  دى  الرشكات  سنني   7 بقالنا 
بنتكلم  شغالني..  فيها  الىل  واملواطنني 
ىف طرق بالرشكات دى مش بحد تاىن”.

السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس  وتطرق 
قائال:  الصعيد  يف  الصحة  قطاع  عن 
عن  اتكلمنا  ملا  املاضية  الفرتة  “خالل 
الصحى  التأمني  كرمية،  حياة  مبادرة 
نكون  قولنا  وبعدين  سنة،   15 الشامل 
طموحني شوية ونخليها 10 سنني، وملا 
قولنا حياة كرمية، نجهز البنية التحتية 
املطلوبة سواء كان مستشفى أو مراكز 
الصحى  التأمني  وبرنامج  صحية.. 
كده..  من  أكرث  وقت  هياخد  الشامل 
مر منه 5 سنوات سنتني يف بورسعيد يف 
أخرى  ومحافظات  الصعيد  محافظات 

و3 سنني إلنهاء املوضوع”.
تبذل  بكم  الرئيس:”الدولة  وأضــاف 
لينا..  ربنا  بتوفيق  وكله  كبريا..  جهدا 

داميا يف كل مناسبة هفضل اكرر الحمد 
سبحانه  لله  العظيم  والثناء  والشكر 
اقدر  ومكنا..  يوفقنا  قدر  أنه  وتعاىل 
باسم  وحتى  شخىص  بتواضع  ــول  اق
والله  مايتعمل  اعمل  الىل  الحكومة 
والله والله ما يتعمل ال ظروفنا وقدراتنا 
االقتصادية علشان حتى األمور واصلة.. 
فرحانني..  نبقى  علشان  نقول  ومش 
املعنوية  روحنا  أكرث  يبقى  الطموح  أو 

ترتفع”.
السييس،  عبدالفتاح  الرئيس  وقــدم 
املرصيني  لجميع  والتقدير  التحية 
وقال  الصعيد،  مواطني  خاصة  وبصفة 
ألهالينا  والتقدير  التحية  “كل  الرئيس: 
بصفة خاصة يف الصعيد ولكل املرصيني 
، ده يوم من مجموعة أيام هنخصصهم 
االنتهاء  تم  التي  املرشوعات،  الفتتاح 

منها يف الصعيد”.
السييس:”بنتكلم  الرئيس  وأضــاف 
النهاردة  هنفتتحها  مرشوعات  عن 
عنها  اإلعـــالن  هيتم  ومــرشوعــات 
بيأكد  وده  األسبوع،  خالل  وهنفتتحها 
املشاكل  كل  تجاوز  عىل  الدولة  حرص 
كانت  التي  والتحديات  والصعاب 
عامة  بصفة  الجمهورية  يف  موجودة 
نصيب  وكان  خاصة،  بصفة  والصعيد 
باقى  من  أقل  التنمية  من  الصعيد 
بنعمله  الىل  الجمهورية،  محافظات 
عىل  كلها  الدولة  نخىل  بنحاول  هنا 
نسق وخط واحد ميبقاش فيه منطقة 
محافظة  أو  منطقة  عــىل  بتتفوق 

هيكمل  ــىل  وال ــرى،  أخ عىل  بتتفوق 
كل  هيغطي  كرمية  حياة  موضوع  ده 
بتتعمل يف  الىل  الجهود  وإيه  املسائل، 
الىل  الصعيد  ومرشوعات  الفكرة  إطار 

هنفتتحها خالل األسبوع”.
أن  للمرصيني  “بقول  الرئيس:  وأكمل 
حجم الجهد الىل بيبذل وقلت كذا مرة 
سبع  يف  إنجازه  تم  ما  ببالغ  مكونتش 
جدا  طويلة  سنوات  يتعدى  سنوات 
ارقام  يف  بنتكلم  واإلنفاق..  العمل  من 
مجابهة  لصالح  تم ضخها  جدا  ضخمة 
واحالمنا  طموحاتنا  يحقق  وعلشان   ،
األساسية  والبنية  التنمية  يخص  فيام 

والتعليم وكل ما نتمناه يف مرص”.
الجهد  موضوع  “هل  الرئيس:  وتساءل 
كرمية  حياة  نخلص  مــا  بعد  حتى 
والجودة  التطوير  حركة  ال،  هيقف؟ 
العمل  يف  االستمرار  تتطلب  والرفاهية 

وتحسني ما لدينا ونضيف اليه اكرث.
إشكالية  “عندنا  الرئيس:  وأضــاف 
متاهة  أو  “التخلف”  داميا  عليها  بقول 
التخلف، وبعتقد أن املتاهة دي أسبابها 
الجهل، والفقر، وقلة الوعي، وباملناسبة 
التالت حاجات دول ليهم تاثري متبادل، 
مش هنقدر ابدا محاربة الجهل إال اذا 
وبالتايل  اقتصادية  قدرات  لدينا  كان 

جودة التعليم تحتاج جهد آخر”.
إن  السييس،  عبدالفتاح  الرئيس  وقال 
محطات الغاز الطبيعي أصبحت متاحة 

اآلن يف جميع محافظات مرص.
كلمة  عىل  السييس  الرئيس  وعقب 

هذه  “كانت  ــال:  امل طــارق  املهندس 
ــحــطــات مـــوجـــودة فــقــط يف 7  امل
لتوفري  مستعدون  واآلن  محافظات، 

الغاز من خالل محطات الغاز”.
السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس  وشدد 
القطاع الخاص ىف  عىل أهمية مشاركة 
“حبيت  مضيفا:  القومية،  املرشوعات 
جامعة  يا  بنقول  احنا  إن  اسمعكم 
مرصية  رشكــات  مرص  ىف  بيعمل  الىل 
فضلكم..  من  وبدعوهم  خاص..  قطاع 
خشوا ىف مجاالت أخرى.. انتم حققتم 
أرصدة وقوائم مالية كويسة.. خشوا ىف 
مرشوعات أخرى لدفع عجلة االقتصاد 

وبنشجع ده ومش بنشجع كالم”.
وأضاف الرئيس السييس: “قلت الفدان 
بيتكلف 300 ألف جنيه أحيانا، إذا كان 
إحنا  مستعد..  الخاص  القطاع  يف  حد 
خالل سنتني هيكون عندى 2.5 مليون 
فدان تتكلف 500 مليار جنيه.. إذا كانوا 
مستعدين يخشوا هكون سعيد علشان 
األموال دى هيتم ضخها ىف مرشوعات 
للبلد..  وازرعوا  عملكم  ديروا  أخرى.. 
“منتهى”  عليك  هعرضه  مرشوع  أى 
دراســات  فيه..  هنفكر  مــرشوع  مش 
التنفيذية  واإلجراءات  بتاعته  الجدوى 
اتحطت وتم تنفيذ املرشوع عىل األرض 
وبيتعمل.. مش هقولك ساهم أو اشرتى 
ليه  كده  بقول  أنت،  هتعمله  مرشوع 
علشان أقولك محتاجك معانا، وينطبق 

هذا الكالم عىل كل املرشوعات.
مشاركة  أن  السييس،  الرئيس  وأكــد 

دولــة”،  “توجه  هو  الخاص  القطاع 
قائال:  الخاص،  للقطاع  حديثه  موجها 
تشتغلوا  وعاوزينكم  “محتاجينكم 
معانا.. بس بالش نعمل انطباع عىل إن 
فيه مزاحمة أو رفض.. أل.. أل.. ألن حجم 
جدا”..  كبري  واملطلوب  املتاح  العمل 
الوطنية  الخدمة  جهاز  مــرشوعــات 
متاحة سواء للبورصة أو املشاركة.. أى 

مرشوع اتعمل زى ما الكتاب بيقول”.
وأضاف الرئيس: “مش هتجد فيه حاجة 
رفع  وشبكات  أرض  تسويات  ناقصة.. 
مياه ومد مياه حتى املحوريات وشبكة 
ورشق  توشىك  ــطــرق..  وال الكهرباء 
العوينات 99% تم االنتهاء منها وشغالني 
لخدمة  الفرافرة  العوينات  رشق  ىف 
فدان،  مليون   1.5 يقرب من  ما  زراعة 
إحنا جادين قوى ىف مواجهة تحدياتنا 
بنقاتل ما  والتغلب عىل ما نحن فيه.. 
نحن فيه للخروج منه.. وبفضلك يا رب 
هنخرج من الىل إحنا فيه لـ “الىل إحنا 
بنتمناه لنفسنا وبلدنا”.. ومفتكرش إن 
حد هدفه اإلصالح والبناء والتنمية إال 

ملا ربنا بيسدد خطاه.
عن  اتكلمت  “ميكن  الرئيس:  وتابع 
القطاع الخاص علشان حصل كالم قبل 
بعضنا..  مع  كلنا  لكن  بقدره..  كده 
عنده  ومحدش  النوايا  حسن  عارفني 
األمور  تبقا  بس  ملرص  طيبة  غري  نوايا 

نوضحها أحيانا”.
السيىس،  الفتاح  عبد  الرئيس  وقــال 

الرئيس السيسي من قلب الصعيد: “عاوز أفضل خدام هلل والناس لحد ملا أمشى”.. ويؤكد للقطاع الخاص: مشاركتكم فى املشروعات توجه دولة
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عايض السراجي
هناك  البواخر  ــالء  ووك التجار  بني 
بعض  يف  الحاويات  تأخري  إشكالية 
جمركية  إجـــراءات  بسبب  األحيان 
مل  التي  البضائع  بعض  أصناف  يف  إما 
السعودية  للمواصفات  مطابقة  تكن 
حجزها  ويتطلب  تجاري  غش  أو 
اإلجراءات  اكتامل  حتى  معينة  لفرتة 
حجز  أو  مختربية  عينات  سحب  مثل 

بيـن التاجر والوكيل
حالة  يف  البضائع  بعض 
التجاري،  الغش  ثبوت 
تأخري  يف  يتسبب  ــام  م
الحاويات،  إجراءات  فسح 
مشكورة  تقوم  الجامرك 
تلك  طيلة  التجار  بإعفاء 
فيها  تخضع  التي  الفرتة 
للفحص  البضائع  تلك 
من  للتأكد  واملــعــايــنــة 
الضارة  املواد  من  خلوها 
للمواصفات  ومطابقتها 
إشكالية  وتأيت  السعودية، 
البواخر  وكالء  مع  التجار 
عن  تعويض  مببالغ  يطالبون  الذين 
الفرتة التي تأخرت فيها تلك الحاويات 
الجمركية،  لإلجراءات  خضوعها  وقت 
وتتضاعف  مرتفعة  تعترب  املبالغ  هذه 
أرقام  إىل  تصل  حتى  األيام  عدد  مع 
فلكية، وبجب عىل إدارة املوانئ النظر 
التجار  بني  الحاصلة  اإلشكالية  تلك  يف 
إدارة  كانت  وإذا  البواخر،  ــالء  ووك
إعفاء  اعتمدت  مشكورة  الجامرك 

تسهيال  األرضيات  رسوم  من  التجار 
تخفيف  يف  للمساهمة  التجار  عىل 
الفرتة يجب  تلك  الناجمة عن  األعباء 
وكالء  تخاطب  أن  املوانئ  إدارة  عىل 
املدة  عن  الحاويات  بإعفاء  البواخر 
أو  الجمريك  اإلجراء  تحت  كانت  التي 
يعطى التاجر فرتة معينة يستطيع من 
خاللها إخراج بضاعته أو يسدد مبلغا 
للوكيل  يثبت  ما  يحرض  عندما  رمزيا 
التي  الفرتة  تلك  يف  الحاويات  تأخري 

كانت تحت اإلجراءات الجمركية.
ويف اعتقادي أن تلك اإلشكالية هي من 
مسببات تراكم البضائع املرتوكة داخل 
املالحي  الخط  يطالب  حينام  امليناء 
مببالغ يف بعض األحيان تكون أكرث من 
صاحب  يضطر  حينها  البضاعة  قيمة 
البضاعة لرتكها ويف نفس الوقت يكلف 
إتالفها جمرك ميناء جدة مبالغ مالية، 
فالبضائع الصالحة التي قد تخىل عنها 
أصحابها تحال للمزاد اما البضائع غري 
الصالحة يقوم قسم املرتوكات بجمرك 

ميناء جدة باتالفها.

بقلم المهندسه / رشا سالم
الرئيس  يف زيارة حميمية من فخامة 
السييس  الفتاح  عبد  األنسانية  عذب 
يتصف  جديدة  أنسانية  صفة  نري 
جليا  وظهرت  الخاطر  جرب  وهي  بها 
وصناع  رواد  من  للمهرة  احتضانه  يف 
يوم  وذلك  الفخار  لصناعة  وعاشقي 
ديسمرب   17 واملوافق  املايض  الجمعة 
واملحبة  بالود  أتسم  لقاء  ؛   2021
لتلك  الصناع  من  املتبادلة  والفرحة 
الحرفة الرتاثية والسيد الرئيس ؛ حيث 
يف  بالعاملني  منه  اهتامما  هناك  أن 
التوجيهات  بعد   ، الفسطاط  منطقة 
بتطوير املنطقة يف ظل وجود متحف 
العائلة  ومسار  املرصية  الحضارات 
إىل  مشريا  األديــان،  ومجمع  املقدسة 
أنه سيتم مواصلة عمل املشاريع، مثل 
افتتاح مدرسة لألطفال ليتم تعليمهم 
كبار  من  العاملني  ذوي  من  الحرفة 
بتطوير  مــرشف  أكــد  السن”؛فيام 
حديثه  خالل  القدمية،  مرص  منطقة 

قلعة الحرف اليدوية فخرالصناعة 
املصرية

مع الرئيس عبد الفتاح السييس أثناء 
الجولة، عىل االهتامم الرئايس بالحرف 
يف  العاملني  أن  إىل  مشريا  اليدوية، 
وذلك  الخشب  يحرقون  كانوا  الورش 
محافظة  لكن  البيئة،  يلوث  كــان 
ساعدت  توجيهاتك  بفضل  القاهرة 
عىل دخول أفران صديقة للبيئة ومياه 
العامل  الرئيس  ووعد  لإلنتاج؛  وغاز 
مبساعدة الدولة لهم يف مجال تصدير 
أن  خاصة  للخارج،  الفخار  صناعات 
يف  صنع  شعار  تحمل  املنتجات  تلك 

مرص.
الحرف  أقدم  تعد من  الفخار  صناعة 
فام  ؛  البرشية  عرفتها  التي  اليدوية 
ونشأتها  الصناعة  تلك  أصــول  هي 
ومتي بدأ األنسان القديم يف أحرتافها 
الصناعة  تلك  عن  أكرث  نتعرف  دعونا 

املبدعة.
صناعة قدسها املرصيون منذ 7 آالف 

عام
اإلنسان،  عرفها  التي  الحرف  أقــدم 
البدائية  من  اإلنسان  ارتقاء  شهدت 
حتى  والرقي،  التقدم  إىل  املفرطة 
تطور  يفهم  أن  ميكنه  لها  الدارس  أن 
الجنس البرشي عرب العصور املختلفة، 
صناعتها،  ــة  دق درجـــة  ــالل  خ مــن 

وزخرفتها.
الزمت  حرفة  الــفــخــار”..  “صناعة 
قبل  ما  عرص  إيل  وتعود  اإلنــســان، 
األرسات يف مرص، وكان املرصي القديم 
درجة  إىل  ووصل  بها،  اهتم  من  أول 
الدقة والكامل، بداية  عالية فيها من 
الزينة،  وأدوات  األطعمة  أواين  من 
لذا رفعوا صانع  املوىت،  توابيت  حتى 
مكانة  أرفع  إىل  “الفخراين”  الفخار 
بسيط،  عامل  إليها  يصل  أن  ميكن 
الخلق  إله  اإلله “خنوم”  فقد صوروا 
عند الفراعنة، وهو يجلس عىل عجلة 

الفخار ليشكل اإلنسان.
الكلامت  بهذه  النيل”..  هبة  “مرص 
ــؤرخ الــيــونــاين  ــ ــالث لــخــص امل ــث ال
والذي  هاليكارناسيوس”،  “هريودوت 
امليالدي،  الخامس  القرن  يف  عــاش 
الحقائق عن مرص، أهمها  الكثري من 
لتُقام لوال  التي مل تكن  الصناعة  تلك 
الغرين  أن  علميا  ثُبت  فقد  وجوده، 
الذي يأيت من أعايل الوادي يف موسم 
لصناعة  الطني  أنواع  أجود  الفيضان 

الفخار.
قدميا، كان املرصيون ينتظرون موسم 
الفيضان بفارغ الصرب، ومبجرد وصول 
وتقدميه  بتجميعه  يسارعون  الطمي، 
األواين  لتصنيع  الفخار،  لصانعي 

ثم  والكهنوتية،  املنزلية  واملستلزمات 
لنوع  طبقا  لونها  ليتغري  حرقها  يتم 
الطمي الذي ُصنعت منه، فالرواسب 
أو  البني  اللون  إيل  تتحول  الطينية 
الجريية  الهضاب  ورواســب  األحمر، 
أو  القرنفيل  اللون  إىل  لونها  يتحول 
عملية  زادت  وإذا  الخفيف،  األحمر 
قوة  باختالف  الون  يختلف  الحرق 
السنجايب  اللون  إىل  فتتحول  الحرارة، 
الرمادي  أو  األرجواين  أو  الرصايص  أو 
بعد  ولألسف  الخرضة،  إىل  الضارب 
هذه  اختفت  الــعــايل  الــســد  بــنــاء 

الرواسب متاما.
الفخار بتنقية الطني من  تبدأ صناعة 
الشوائب العالقة به، ثم يقوم العامل 
بطحنه جيدا بقدمه، يتم اضافة بعض 
كان  إذا  املسحوق  الــروث  أو  التنب 
تشكيل  يف  يبدأ  ثم  دهنياً،  الطمي 
يف  أشكال  من  عليه  عرث  وما  األواين، 
مدي  لنا  يظهر  الفرعونية،  املقابر 
“الطمي”  تشكيل  يف  والتنوع  التطور 
عرب العصور، فكانت يف البداية بسيطة 
اليومية،  الحياة  مطالب  مع  تتناسب 
للطبخ  طواجن  هيئة  عىل  فتشكلت 
وأواين للتخزين وأقداح ومغارف ذات 

املقابض الطويلة والقصرية.
أهم  تعد  الطينية  األواين  تجفيف 

والتي  الخاص  القطاع  رشكات  أحد  أن 
تعمل يف قطاع التشييد قد حصلت عىل 
مليار جنيه يف  بـ 75  تقدر  استثامرات 
بـ 11  7 سنوات أي أن كل سنة تقدر 
مليار جنيه، متابعا: “فيه حد بيشتغل 
بـ 11 مليار جنيه ويقول مش بيشتغل.. 

ازاى؟!”.
“عندنا  السيىس:  الرئيس  وأضـــاف 
نص  أو  ألف   200 أو  فدان  ألف   100
مليون فدان زى الكتاب ما بيقول.. رى 
وكهرباء وطرق.. وكل حاجة.. مقدرىش 
أقوله  قمح  بيزرع  الىل  للمواطن  أقول 
فدان  مليون  بنعمل  قمحك..  سلم 

يوفروا 3 ماليني طن”.
أن  السيىس،  الفتاح  عبد  الرئيس  وأكد 
مليار   2.1 إىل  تحتاج  املرصية  الدولة 
دوالر للقمح سنويا، متابعا: “ملا نعمل 
والزراعة  الحياة  أجل  فدان من  مليون 
يحتاجوا 200 مليار جنيه.. املليون فدان 
حاجة..  محتاجني  مش  جاهزين  دول 
ويشغل  البذرة  يرمى  منهم  ياخد  الىل 
دى  التكلفة  ليه  ويشتغل..  الرى  مكن 

علينا ألنها أمن قومى”.
أن  “ارجــو  السيىس:  الرئيس  وأضــاف 
فيه مرشوعات  لها..  ننتبه  دى  النقطة 
فيها..  بيشتغلوا  مش  االقتصاديني  من 
مال  صاحب  ده  ــده..  ك حقهم  ومن 
الىل  القرش  عىل  يدور  انه  ومصلحته 
األمــن  لكن  مــنــه..  ويكسب  بنفقه 
القومى نرصف فيه.. بعيدا عن املنظور 
االقتصادى.. املليون فدان عوائدهم قد 
ايه هيشغلوا قد ايه.. لو املليون شغلوا 
واحد وال نص يعنى نص مليون فرصة 
مليون  النمو..  معدل  وزيــادة  عمل.. 
السنة..  يف  زراعتني  أو  زراعة  يف  إنتاج 

وهتاخد عليهم رضائب”.

ارسة  “احنا  السييس:  الرئيس  وتابع 
الخاص  ــقــطــاع  وال مــرص  واحــــدة.. 
يقول  محدش  واحد..  كلنا  والحكومة.. 
صادق  أكون  طبيعي  واحنا  وانا..  انت 
التحديات  هيحاسبنى..  ربنا  علشان 
البلد  جامعة  يا  بلدنا..  يف  املوجودة 
وايدينا  كلنا  وفهمنا  كلنا..  بينا  هتقوم 

مع بعض”.
السيىس،  الفتاح  عبد  الرئيس  وتحدث 
عن إنشاء 14 محورا جديدا عىل النيل 
وملا  سنوات  “قبل  متابعا:  الصعيد،  يف 
كنا نستعد لهذا التطوير كانت املسافة 
الجانبية بني املحاور 100 كيلو والهدف 
بفكر  فقط..  مرت  كليو   25 يكون  أنه 
كامل الوزير.. احنا النهاردة وصلنا الرقم 

ده بالعمل والخطط واملوارد.
وأضاف الرئيس السيىس:”مفيش طريق 
يتم توسعته بجانب األرض الزراعية إال 
بعد تعويض أصحاب األراىض الزراعية.. 
تعويضا  نعطى  الزراعية  األرض  هذه 
منفعة  انه  رغم  للناس..  عادل  بسعر 
شيلوا  للناس  هنقول  ومــش  عامة.. 
معانا.. بنقول رغم أنه قلبنا بياكلنا أننا 
توسعة  علشان  زراعية  أرض  يف  ندخل 
وبندفع  تاىن  خيار  مفيش  بس  الطرق. 

تعويضات للناس”.
السيىس  الفتاح  عبد  الرئيس  وتحدث 
عن تطوير الطريق الدائرى، قائال: “زى 
الزراعية  األراىض  أصحاب  بنعوض  ما 
دخلنا  السكنية..  املناطق  بنعوض 
عامرة   2100 وفيه  الدائرى  الطريق 
بياخد  شقته  من  يطلع  ما  اتشالوا.. 
سيبها..  يقوله  املناسب.. حد  التعويض 
املطلوب  النمو  وحجم  ازاى  طــب 
تنمية  فيه  ولو  ده..  يحتاج  للحركة 
حساب  عىل  مش  بس  واستثامرات.. 

الناس.. ال.. دول اهلنا”.
“خــالل  السييس:  الرئيس  ــاف  وأضـ
سابقة  كانت  الناس  املاضية  السنوات 
الدولة وملا سابقت عملت الىل عايزه أو 
ومش  تعمله..  اضطرتها  الظروف  الىل 
قولنا الناس تشيل مثن اإلصالح.. الدولة 
حريصني  أمر  ده  اإلصالح..  مثن  تشيل 

عليه”.
عىل  نعمل  السيىس:  الرئيس  وتابع 
يف  األساسية  الحركة  القدرة  توسيع 
اخر  التاريخية..  القاهرة  مثل  الطرق.. 
رئيس  للدكتور مصطفى مدبوىل  عرض 
الوزراء بيتكلم 210 ألف وحدة بـ 100 
نسيب  احنا مش  علشان  مليار جنيه.. 
بالتجمع  الحالة الىل موجودة  أهلنا يف 
العمراىن ال… ده اقتصادى .. ال والله.. 
هرنبح منه حاجة واحدة.. هرنبح منه 
رضا ربنا ورضاكم يا ناس.. ونشغل فيه 
تشغيل لحد ما الصناعة تنطلق وتوفري 

فرص العمل”.
السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس  ووجه 
بشكر  “ملا  قائال:  الحكومة  إىل  الشكر 
بتاعتنا  الجلسات  يف  أصل  الحكومة.. 
ما  زى  عنى..  غصب  منى  بيتأملوا 
مش  الــىل  بشوف  مش  أنــا  قولتلكم 
وال  يدينى  العمر  معرفىش  بيخلص.. 
للناس  حبى  كله..  اخلص  عاوز  ايه.. 
وعاوز افضل خدام لله والناس لحد ملا 

امىش.. ربنا يوفقنا”.
“عندى  السيىس:  الرئيس  وأضـــاف 
رشكة   4500 يف  الناس  تشغل  مشاريع 
يف   .. ال  اآلن  حتى  كــده..  من  أفضل 
الزراعة.. ال هل ده العائد بتاعه زى ما 
يكون الصناعة واالتصاالت لكن هتاخد 
اكرث ومرحلة نشتغل عليها.. تحياىت لكل 

لىل اشتغل وادى ويؤدى”.

الرئيس السيسي من قلب الصعيد: “عاوز أفضل خدام هلل والناس لحد ملا أمشى”..
تتمه ص   1          ويؤكد للقطاع الخاص: مشاركتكم فى املشروعات توجه دولة

مثل(التّطبيب عن بعد) مع تطوير معايري 
تضمن  التي  املؤسيس  واالعتامد  الجودة 
تغطية جميع جوانب الخدمات يف صورتها 

الحديثة.
بإيجاد  توصياتهم  املشاركون  واختتم 

الناجحة  التجارب  وتوثيق  لدعم  حاضنة 
للدول العربية يف مجال استخدام تطبيقات 
عىل  العمل  مع  الرابعة  الصناعية  الثورة 
النجاح  لها  يكفل  مبا  وتطويرها  دعمها 
األستفادة  من  األخــرى  الــدول  ومُيكن 

العلمي  البحث  تعزيز  عن  فضال  منها، 
للثورة  الحديثة  التطبيقات  آثار  لدراسة 
الصناعية الرابعة عىل متلقي الرعاية وعىل 
اآلثار  الرضا لديهم وكذلك دراسة  مستوى 

االقتصادية لها.

ختام املؤتمر العربي األساليب الحديثة يف إدارة 
املستشفيات وتداعيات جائحة كورونا

التامثيل واألواين الرقيقة، لذلك تكون 
عجينتها سائلة.

الفخار  كان  اإلسالمي  العرص  قبل 
الشكل،  مربعة  “قامئن”،  يف  يُحرق 
ال تصل فيها النار مبارشة إىل األواين، 
الفرن  أما  عــازل،  بينهام  يكون  بل 
يبني  الشكل،  فمستدير  اإلسالمي 
فيه  يــرص  وكــان  األحمر،  بالطوب 
من  يتكون  حيث  الفخارية،  القطع 
ثالثة أجزاء، بيت النار، وغرف الرص، 
الفسطاط  اشتهرت  ولقد  واملدخنة، 
والفاطمي  الطولوين  الــعــرصي  يف 
الفخار  منها  فخارية  منتجات  بعدة 
والفخار  املعدين،  الربيق  ذو  الخزيف 
بالزخارف املحفورة، كام  الذي يصنع 
بالنعومة  الفسطاط  “طينة”  متيزت 

والهشاشة وامليل إىل اللون األحمر.
 Egyption ــع  ــوق م املــصــدر   •
Geographic مرص كام مل تراها من 

قبل
بقلم املهندسة رشا سامل

محافظة القاهرة

فإذا فشلت  الفخار،  خطوات صناعة 
أو  للهواء  بالتعرض  العملية  تلك 
ــحــرارة وهــو مـــازال رطــبــا، تلف  ال
وتشقق، خاصة إذا كان مصنوعا من 
يضطرون  لذلك  املسام،  دقيق  طمي 
طبيعية  بطريقة  تدريجيا  لتجفيفه 
وكان  للحرق،  مستعدا  يصبح  حتى 
األرض  عىل  بحرقها  يقوم  العامل 
ويشعل فيها النار، ثم يغطيها بروث 
الحيوانات ليحفظ الحرارة، ثم بدأ يف 
ثالثة  من  تتكون  التي  األفــران،  بناء 
أجزاء، وهي بيت النار، وغرفة الرص، 
من  األواين  خروج  وبعد  واملدخنة، 
يلتصق  بطالء  بدهانها  يقوم  األفران 
بها متاما، وال ينفصل عنها، ألن نسبة 
انكامش  نسبة  مع  تتساوى  انكامشه 

اإلناء نفسه
وكان يوجد يف العرص اإلسالمي نوعني 
من صناعة الفخار، نوع منه مخصص 
خامات  من  يصنع  األعيان،  لطبقة 
ونوع  الصناع،  أشهر  ينتقيها  جيدة 
شعبي ينتج باملواد املحلية الرخيصة، 
الناس،  بني  انتشارا  األكرث  النوع  وهو 
كام كان يوجد ثالث أنواع من طرق 
اليدوي  التشكيل  طريقة  التشكيل، 
وطريقة  البدائية،  الطريقة  وهي 

الــــــدوالب، وطــريــقــة 
كانت  التي  “الصب” 

ــل يف  ــم ــع ــت ــس ت
تــشــكــيــل 
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ــراد    أف ــد  أح ــو  »ه »د  فيتامني 
إىل  تنتمي   التي  الفيتامينات 
القابلة  السيكوسرتويد  مجموعة 
ويعترب  ــدهــون،  ال يف  للذوبان 
نوعـــه،  من  فريد  (د)  فيتامني 
أنه  عــىل  تــنــاولــه  ميكن  حيث 
(كوليكالسيفريول (فيتـــامني د)3) 
(فيتــــامني  (إركوكالسيفـرول  أو 
أن  ميــكــن  الــجــســم  ألن  د(2) 
عند  الكوليسرتول)  (من  يصنعها 
الشمس،  ألشعة  الكايف  التعرض 
أشعة  بـ«فيتامني  لقب  ولذلك 
املغذيات  أحــد  وهــو  الشمس. 
رضوري  ــه  أن حيث  األســاســيــة، 
والفوسفور  الكالسيوم،  المتصاص 
العظام  صحة  لتعزيز  الرضوريني 
تعزيز  يف  يساعد  كام  واألسنان, 
خطر  من  والحد  املناعي  الجهاز 

مثل  ــراض  األمـ ببعض  اإلصــابــة 
أمراض القلب، وبعض الرسطانات 
ــان  ــون، ورسط ــقــول كــرسطــان ال
الدم،  ضغط  وارتفاع  الربوستاتا، 
والسكري، ومتالزمة األيض، ومرض 
واملناعة،  البدين،  واألداء  السل، 
الذاتية،  املناعة  واضــطــرابــات 
ألرضار  وبالنسبة   . وااللتهابات 
العظام أو  نقص فيتامني »د« لني 
عند  خاصة  بالكساح  يُسّمى  ما 
من  الغذائية  فاملكمالت  األطفال، 
الوقاية  يف  تُساعد  الفيتامني  هذا 
من هذا املرض. كام يُسبب نقصه 
الرسطان بأنواعه املختلفة، وكذلك 
من  يزيد  الفيتامني  هــذا  نقص 
معدالت  وارتفاع  الربو،  مشكلة 
ضغط الدم، وزيادة فرصة اإلصابة 
الدراسات  باالكتئاب. كام أظهرت 
انخفاض  بني  عالقة  يوجد  أنــه 
الدم  يف  »د«  فيتامني  مستويات 
وزيادة معدل الوفيات، حيث تبني 
أن إعطاء مكمالت الغذاء املدعمة 
من  السن  لكبار  د(3)  بفيتامني 

من  قلل  النساء 
خطر املوت. كام 
دراســة  اظهرت 
النساء  أن  أخرى 
لديهن  الـــاليت 
مـــســـتـــويـــات 
من  ــفــعــة  مــرت

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

لديهن  تــأخــرت  »د«  فيتامني 
يف  التغريات  بسبب  الشيخوخة 
بالنسبة إن  أما  النووي.  حمضهن 
فيتامني »د« من أكرث الفيتامينات 
لذلك  اإلنسان،  جسم  يف  ُسمية 
يجب عدم تناوله بجرعات كبرية 
دون استشارة طبية، ومن األعراض 
التي تُصاحب أخذه بكميات كبرية 
يف  الكالسيوم  وارتفاع  اإلسهال، 
الدم، والتي تعني ترّسبه الزائد يف 
الِكىل والقلب، مام يُسبب أخطاراً 
بالصداع  والشعور  كبرية،  صحيّة 
ــا عن  الــشــديــد، والــغــثــيــان. أم
مصادره فهي متعّددة، منها سمك 
والسلمون،  والتونة،  الرسدين، 
وزيت كبد سمك، وصفار البيض، 
الصويا،  األلبان، حليب  ومنتجات 
الشوفان،  حبوب  البقري،  اللحم 
الجمربي. كام ميكن الحصول عليه 
من خالل التعرّض ألشعة الشمس 
الباكر  الصباح  فرتة  يف  وخاصة 

ووقت الغروب.

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

إزاى تتخلص من رغبتك الشديدة بتناول 
الطعام غري الصحى فى 30 ثانية؟

كل ما تريد معرفته عن أعراض 
مرض التليف الكبدى وطرق العالج

لو مريض سكر.. ابعد عن أطعمة 
الكربوهيدرات املكررة

األطعمـة  جميـع  تتناسـب  أن  ميكـن 
مـع نظـام غـذايئ صحـي، ولكـن هناك 
متثـل  التـي  األطعمـة  بعـض  بالتأكيـد 
يف  للتحكـم  غريهـا  مـن  أكـرث  تحديًـا 
نسـبة السـكر يف الـدم، إذا كان هدفـك 
هو منع مرض السـكري، فسـتحتاج إىل 
إلقـاء نظـرة عـىل عـدد الكربوهيدرات 
يجـب  ومـا  تسـتهلكها،  التـي  املكـررة 
اسـتبدالها للبقاء عىل مسـتويات أفضل 
للسـكر يف الـدم، وفقـا ملـا نـرشه موقع 

.”eatthis  ”
ما هي الكربوهيدرات املكررة:

الكربوهيـدرات املكـررة هـي األطعمة 
التـي تحتـوي عـىل السـكريات املضافة 
فيهـا،  األبيـض  والدقيـق  واملحليـات 
عـادًة مـا تكـون هـذه األطعمـة عبـارة 
عـن أطعمـة فائقـة املعالجـة تحتـوي 
عـىل األليـاف والفيتامينـات واملعـادن 
التـي تـم تجريدهـا منها أثنـاء معالجة 

الطعـام.
إىل  تفتقـر  املكـررة  الكربوهيـدرات 

التـوازن:
مثـل  املصنعـة  الكربوهيـدرات 
والكعـك  والبسـكويت  األبيـض  الخبـز 

والفطائـر ليسـت الخيـار األكـرث توازناً، 
هـذه هـي الكربوهيـدرات تزيـد مـن 
نسـبة السـكر يف الـدم برسعـة بسـبب 
هـذه  واألليـاف،  الربوتـني  انخفـاض 
املنتجـات هـي مصـادر كربوهيدراتيـة 
يتـم هضمهـا برسعـة وغالبًـا مـا تؤدي 

الحًقـا. الطاقـة  انهيـار  إىل 
سعرات حرارية :

غالبًـا ما تفتقـر الكربوهيدرات املكررة 
إىل الفيتامينـات واملعـادن، ولكنها أيًضا 
التـي  الغذائيـة  العنـارص  مـن  خاليـة 
تسـاعد عـىل تنظيـم الجـوع والشـهية 
: الربوتـني والدهـون الصحيـة واأللياف 
هـي ثـالث مجموعـات مـن األطعمـة 
التـي تسـاعد عىل إبطـاء عملية الهضم 

ممتلئًا. وتجعلـك 
بـدون هـذه املكونـات ، مـن السـهل 
السـعرات  اسـتهالك  يف  اإلفـراط 
بالجـوع  تشـعر  زلـت  ومـا  الحراريـة 
ينطبـق بشـكل  الرضـا، هـذا  أو عـدم 
خـاص عـىل السـعرات الحراريـة مثـل 
املرشوبـات الغازيـة والعصـري والشـاي 

. الحلـو 
ترفع نسبة السكر يف الدم:

تعتـرب إدارة سـكر الـدم أمـرًا معقـًدا ، 
لكـن الكربوهيـدرات املكـررة ال تفيـد 
هـذه  تحتـوي  فائـدة،  بـأي  الجلوكـوز 
الكربوهيـدرات عـىل نسـبة عاليـة مـن 
مؤرش نسـبة السـكر يف الدم، وهي أداة 
تقيـس الرسعـة التي ترفع بهـا األطعمة 

نسـبة الجلوكـوز يف الـدم.
متيـل األطعمـة التي تحتوي عىل نسـبة 
عاليـة مـن السـكر يف الـدم إىل احتـواء 
القليـل جـًدا مـن األليـاف أو الربوتـني 
هـذه  تعتـرب  الصحيـة،  الدهـون  أو 
أطعمـة  املفقـودة  الغذائيـة  العنـارص 
منخفضة نسـبة السـكر يف الـدم. تعمل 
الـدم  يف  السـكر  نسـبة  إبطـاء  عـىل 
لذلـك  نتيجـة  وتعـزز  الوجبـات  بعـد 

. اسـتقراًرا  أكـرث  مسـتويات طاقـة 
النشويات املعقدة :

املكـررة  اختياراتـك  اسـتبدل 
والغنيـة  املعقـدة  بالكربوهيـدرات 
إشـباًعا  أكـرث  فهـي  باألليـاف، 
الـدم،  يف  للسـكر  وصديقـة  ومغذيـة 
مـن  هـي  املعقـدة  الكربوهيـدرات 
الحبـوب الكاملـة والفـول والبقوليـات 

النشـوية. والخـرضوات 

الرغبة الشديدة يف تناول الطعام ميكن 
أن تستحوذ عىل إرادتك يف أي وقت ىف 
تناول يشء  يف  الرغبة  إن  حيث  اليوم، 
مقليًا ىف الصباح أو تناول يشء حلو بعد 
ميكن  العشاء،  خاصة  الوجبات  معظم 
وينتهي  األســوأ  نحو  يومك  يقلب  أن 
بالحصول  عزمك  كرس  إىل  األمــر  بك 
املزيد من  عىل جسم صحي ويكسبك 
الكيلوجرامات غري املرغوب فيها، ولكن 
ميكنك محاربة هذه الرغبة يف 30 ثانية 
أوف  “تاميز  موقع  لتقرير  وفًقا  فقط، 

انديا”.
8 فيام ييل.. بعض الطرق التي ميكنك 
بتناول  غبتك  ىف  التحكم  خاللها  من 

األطعمة غري الصحية:
استفد من رغباتك الشديدة

بامليش  درايــة  عىل  بالفعل  تكون  قد 
املاء  تناول كوب من  أو  دقائق،  لبضع 
حتى  وجيزة  لفرتة  العلكة  مضغ  أو 
تتمكن من نسيان كل يشء عن الرغبة 
الشديدة يف تناول األطعمة غري الصحية، 
ولكن هناك يشء جديد ميكنك تجربته 
هذا  الطعام،  بتناول  رغبتك  من  للحد 

اليشء مدته 30 ثانية فقط، من خالل 
استخدام أجزاء من جسمك، مثل وضع 
األرض،  عىل  قدمك  إصابع  أو  جبهتك 
أو التحديق يف الحائط أو تخيل شم أو 
تناول أطعمة معينة، ميكن لهذه التقنية 
أن تغري بشدة شغفك ىف تناول الطعام 
ألنها  ثانية  ثالثني  ملدة  الصحى  غري 
أكرث  أجزاء  تشغل  حركة  عىل  تنطوي 
من الدماغ، حيث وجدت الدراسات أن 
النقر عىل الجبهة هو األكرث فعالية عىل 

اإلطالق.
محاربة املأكوالت الخفيفة عقليًا

بدالً  تفكريك  طريقة  تعديل  ميكنك 
من االنخراط يف األنشطة البدنية التي 
ببساطة  تفكر  كنت  إذا  عقلك،  تشغل 
االستسالم  سيحدثها  التي  العواقب  يف 
األطعمة  تناول  ىف  الشديدة  لرغباتك 
غري الصحية، فمن املؤكد أنك ستشتت 
فإذ  بذلك،  القيام  وتبتعد عن  انتباهك 
كنت ترغب ىف تناول يشء حلو وتذكرت 
ارتفاع  عليه  سيرتتب  األمــر  هذا  أن 
والسعرات  الدم،  يف  السكر  مستويات 
إىل  ستضاف  التي  الزائدة  الحرارية 

مدخولك اليومي سيساعد ذلك يف صد 
الرغبة الشديدة لتناولها بشكل فعال.

املذكورة  النتائج  أن  من  الرغم  عىل 
تستند إىل الدراسة، ال تزال هناك شكوك 
االختبارات  هذه  كانت  إذا  ما  حول 
ستنجح يف الحياة الواقعية بسبب توافر 
الصحية  غري  الغذائية  العنارص  هذه 
حولنا كام أن الرغبة الشديدة يف تناول 
هذه األطعمة الشهية تكون نابعة من 

الجسد غالبًا وليس من العقل.
هذه  ــروا  أج الذين  العلامء  ــزال  ي ال 
تأثريها ومدى  االختبارات يشككون يف 
يخططون  كام  الواقع،  ىف  استمرارها 
إىل جنب  جنبًا  األساليب  الختبار هذه 
مع جهود فقدان الوزن من قبل الناس 

للحصول عىل فكرة أكرث دقة.
أجريت هذه الدراسات عىل األشخاص 
املفرطة،  السمنة  من  يعانون  الذين 
فإن   ، صحي  بوزن  تتمتع  كنت  وإذا 
تناول  ىف  الشديدة  للرغبة  االستسالم 
األطعمة غري الصحية بني الحني واآلخر 

أمر جيد ليس سيئًا.

التليف الكبدي هو مرض مزمن يصيب 
الكبد، و يحدث فيه تندب واسع ويتم 
استبدال خاليا الكبد بأنسجة ليفية مام 
وظائف  يف  تدريجي  تدهور  إىل  يؤدي 
الكبد، والترضر الكبدى الناتج عن تلف 
إذا شخص  ولكن  شفاؤه،  الكبد الميكن 
تليف الكبد مبكرا وعولج السبب، ميكن 
الحد من انتشار التليف ونادرا ما يعود، 

.”doctor ” وفقا ملا نرشه موقع
ما هي األسباب؟

تناول الكحول لفرتة طويلة هو السبب 
تسبب  قد  الكبد،  لتليف  الرئييس 
التهاب  للكبد  الفريوسية  العدوى 
 C و  B الكبد التهاب  – وخاصة  الكبد 
بسبب  الصفراء  ترصيف  واضطرابات 
انسداد تدفق الصفراء أيًضا تليف الكبد.

ما هي األعراض؟
غامضة،  األعراض  تكون  قد  البداية  يف 
وعرس  الوزن  وفقدان  الضعف  مثل 

الهضم والغثيان، تظهر السامت الالحقة 
لفشل خاليا الكبد، وتشمل هذه الريقان 
وتقيؤ الدم والعجز الجنيس ومنو الثدي 
أنحاء  جميع  يف  والتورم  الذكور  عند 
الجسم. زيادة تجمع السوائل يف الجسم 
الجسم.  بروتينات  النخفاض  نتيجة 
الطعام)  (أنبوب  املريء  يف  األوردة 
محتقنة بسبب زيادة الضغط يف الوريد 
الذي ينقل الدم إىل الكبد، عندما تنفجر 
يف  الدم  يفقد   ، املحتقنة  األوردة  هذه 
ألن  أيًضا  الدم  تجلط  يتأخر  القيء، 
ينتجها  ال  التخرث  عن  املسئولة  العوامل 
الكبد  أن  كام  كافية،  بكميات  الكبد 
املنتجات  إزالة  عىل  قادر  غري  الفاشل 
وتؤثر  الجسم  يف  ترتاكم  التي  السامة 
ثم  النعاس  إىل  يؤدي  مام  الدماغ  عىل 
فقدان الوعي (اعتالل الدماغ الكبدي).

كيف يتم التشخيص؟
الدم  فحوصات  بإجراء  الطبيب  ينصح 

 ، للكبد  الوظيفية  الحالة  لتحديد 
تكون  قد   – الكبد  وظائف  اختبارات 
لتحديد  رضورية  األخرى  االختبارات 
قد  الكبد،  تليف  وراء  الكامن  السبب 
لتأكيد  رضورية  الكبد  خزعة  تكون 
الخزعة  إجراء  يتم  الكبد،  تليف  وجود 
عن طريق ثقب الكبد بإبرة ومن خالل 
من  صغرية  قطعة  أخذ  اإلبرة  هذه 
الكبد للفحص، ميكن إجراء هذا اإلجراء 
األدىن من  الحد  بأمان دون تخدير مع 

االنزعاج للمريض.
ما هو العالج؟

 ، فيه  رجعة  ال  تغيري  هو  الكبد  تليف 
منع  طريق  عن  منعه  ويجب  ميكن 
األدوية  باستخدام  أو  الكحول  تناول 
املضادة للفريوسات مبجرد ظهور تليف 
املضاعفات  تتأخر  أن  ميكن   ، الكبد 
والفشل الكبدي النهايئ عن طريق اتباع 
ومكمالت   ، متوازن  جيد  غذايئ  نظام 

فيتامني »د« فوائده، وأضرار نقصه وزيادته، ومصادره الطبيعية
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يحتفل األخوة املسيحيون ىف األيام 
ابن  املسيح  مبيالد  املقبلة  القليلة 
مريم، وبينام يستخدم املسيحيون 
املسلمني  أن  نجد  “يسوع”  لفظة 
فهل  “عيىس”  لفظ  يستخدمون 

هذا اللفظ األخري عرىب فقط؟
تقول املعاجم العربية:

رسياىن  اسم  “عيىس”  لفظة  إن 
وهو  ِعيُسون،  وجمعه  األصل، 
اسم سيدنا املسيح – عليه السالم 
املسلمني،  لدى  استخدم  الذى   –
يخالِط  البيض  اإلبل  هو  فالِعيُس 

بَياَضها ُشقرة.
وقيل: هو لون أَبيُض ُمرَشب َصفاًء 

ىف ظُلمة خِفية.

األزمنة  عرب  املشرتكة  وطبيعته 
واألمكنة، من خالل االلتزام مبعايري 
واالبتكار  واإلبداع  والنظام  الدقة 
والتنوع ومختلف املعايري التى البد 

من اإلدراك الوجداىن لها.
الفنون  مفهوم  الكتاب  ويعرف 
الجميل  التعبري  بأنها  اإلسالمية 
من  واإلنسان  والحياة  الكون  عن 
خالل تصور اإلسالم للكون والحياة 
محمد  وصفه  كام  أو  واإلنــســان 
عن  الجميل  “التعبري  بأنه  قطب 
حقائق الوجود من زاوية التصوير 

اإلسالمي لهذا الوجود”.
يقول الكتاب:

الفاطمية  املساجد  أجمل  من 
يف  بناؤه  تم  الذى  األقمر  مسجد 
عىل  أىب  الله  بأحكام  اآلمــر  عهد 
وترجع  هجرية،   519 املنصور 
لخط  املوازية  الواجهة  يف  أهميته 
تكون  أن  من  بدال  الشارع  تنظيم 
تكون  لىك  ذلك  للصحن،  موازية 

القبلة متخذة وضعها الصحيح.

نلقى الضوء عىل كتاب “جامليات 
أمل  للدكتورة  اإلسالمية”  الفنون 
فيه  وتتناول  إبراهيم،  مصطفى 
وخلفياته  اإلسالمى  الفن  تاريخ 
الفلسفية، وتهدف إىل البحث عن 
واملنهج  الفن  بني  االرتباط  عوامل 
اإلسالمى للكشف عن منابع الفكر 

والجامل.
ويتناول الكتاب، الصادر عن الهيئة 
الفن  للكتاب،  العامة  املرصية 
إدراكــه  يؤكد  ما  وفــق  اإلسالمى 
طرح  مع  واالستطيقى  الجامىل 
واملعامرية  الفنية  لألعامل  أمثلة 
التى تؤكد تلك الخصائص الجاملية 
مفهومه  مستعرضا  واالستطيقية، 
والفلسفية  العقائدية  ومنطلقاته 

ودالالت كونه إسالميا.
دور  أهمية  الدراسة  تناولت  كام 
واملعرفة  اإلسالمى  باملنهج  املعرفة 
واملجتمعات  املجتمع  بثقافة 
ــه  وادراك الفن  قبول  ىف  ــرى  األخ
وحدته  وإدراك  وعقليا  جامليا 

الظهور، وذلك بعد  العباسية ىف  الدعوة  السنوات بدأت  مع مرور 
فرتة طويلة من العمل الرسى، وىف سنة 124 هجرية بدأ اسم الفتى 
أبو مسلم الخرساىن يأخذ مكانته ىف الدعوة لبنى العباس، فام الذى 

يقوله الرتاث اإلسالمى.
ابن كثري “ثم دخلت سنة  الحافظ  لـ  البداية والنهاية  يقول كتاب 

أربع وعرشين ومائة”
ملك  فلقى  الروم،  بالد  امللك  عبد  بن  بن هشام  غزا سليامن  فيها 

الروم اليون فقاتله فسلم سليامن وغنم.
وفيها قدم جامعة من دعاة بنى العباس من بالد خراسان قاصدين 

قرأت لك.. “الفنون اإلسالمية” 
جماليات اإلبداع عند املسلمني

يُكتب  الذى  عيىس  اسم  يرتبط 
ِباللغة اإلنجليزية عىل هذا النحو: 
مريم  ابن  عيىس  ِبالنبى   ”Jesus“
الذى   – السالم  عليهام   – العذراء 
آية  وعرشين  خمس  ىف  ذُكر 
اندرجت تحت إحدى عرش سورة 
ىف القرآن الكريم، منها قوله تعاىل: 
ُِك ِبَكلَِمٍة ِمْنُه اْسُمُه  “إِنَّ اللََّه يُبَرشِّ

الَْمِسيُح ِعيىَس ابُْن َمْريََم”.
ويختلف موعد احتفال املسيحيون 
فالكنيسة  املسيح  السيد  مبيالد 
 25 يوم  به  تحتفل  الكاثوليكية 
الكنيسة  تحتفل  بينام  ديسمرب، 
من   7 يوم  األرثوذكسية  الرشقية 

يناير.

بالكوفة فبلغهم أن ىف السجن جامعة من األمراء  إىل مكة، فمروا 
من نواب خالد القرسي، قد حبسهم يوسف بن عمر، فاجتمعوا بهم 
ىف السجن فدعوهم إىل البيعة لبنى العباس، وإذا عندهم من ذلك 

جانب كبري، فقبلوا منهم.
ووجدوا عندهم ىف السجن أبا مسلم الخراساين، وهو إذ ذاك غالم 
شهامته  فأعجبهم  محبوسا  وكان  العجىل،  مقبل  بن  عيىس  يخدم 
وقوته واستجابته مع مواله إىل هذا األمر، فاشرتاه بكر بن ماهان 
منه بأربعامئة درهم وخرجوا به معهم فاستندبوه لهذا األمر، فكانوا 

ال يوجهونه إىل مكان إال ذهب ونتج ما يوجهونه إليه.
قال الواقدي: ومات ىف هذه السنة محمد بن عىل بن عبد الله بن 
عباس، وهو الذى يدعو إليه دعاة بنى العباس، فقام مقامه ولده أبو 

العباس السفاح، والصحيح أنه إمنا توىف ىف التى بعدها.
وقال الواقدى وأبو معرش: وحج بالناس فيها عبد العزيز بن الحجاج 

بن عبد امللك، ومعه امرأته أم مسلم بن هشام بن عبد امللك.
وقيل: إمنا حج بالناس محمد بن هشام بن إسامعيل قاله الواقدي، 

واألول ذكره ابن جرير، والله أعلم.
وكان نائب الحجاز محمد بن هشام بن إسامعيل يقف عىل باب 
أم مسلم ويهدى إليها األلطاف والتحف، ويعتذر إليها من التقصري 

وهى ال تلتفت إىل ذلك.

الدعوة العباسية تواصل عملها السرى فى 124 هجرية..
ما يقوله الرتاث اإلسالمى

املسيح ابن مريم.. هل كلمة 
“عيسى” عربية؟

للقضاء  الرئاسية  الصحية  املبادرات 
االنتظار  قوائم  وإنهاء  عىل فريوس يس 
ودعم  املزمنة  األمراض  وعالج  للمرىض 
وعالج  املبكر  واالكتشاف  املرأة  صحة 
ضعف وفقدان السمع والعناية بصحة 
ساهمت  والتي  والجنني،  الحامل  األم 
الصحية  املؤرشات  تحسني  يف  بقوة 

مبحافظات الصعيد.
الرئاسية  الصحية  املبادرات  ونجحت 
الصحية  الخدمات  جودة  تحسني  يف 
عىل  والحفاظ  للمرصيني  املقدمة 
أنحاء  بكافة  لألفراد  العامة  الصحة 
عبد  الرئيس  رؤية  وتستهدف  مرص، 
الفتاح السييس تطبيق التغطية الصحية 
أقل  مدة  يف  املرصيني  لجميع  الشاملة 
الجودة  معايري  بأعىل  سنوات   10 من 

العاملية.
األطفال  مستشفى  الرئيس  وافتتح 
التابعة  سابًقا)  (العديسات  التخصيص 
لهيئة الرعاية الصحية مبحافظة األقرص 
والتى، قدمت أكرث من 30 ألف خدمة 
طبية وعالجية وفق أعىل معايري الجودة 
الطوارئ  خدمات  شملت  العاملية، 
والعيادات الخارجية واألقسام الداخلية 
والفحوصات  املركزة  والرعايات 
عالوة  واملعمل،  األشعة  التشخيصية 
عىل خدمات عزل وعالج مصايب فريوس 
الكلوي  الغسيل  وجلسات  كورونا 
إضافة  املصابني،  وغري  الفريوس  ملصايب 
ناجحة  قيرصية  والدة  عمليات   3 إىل 
الفريوس،  مصايب  من  حوامل  لسيدات 
وذلك خالل مرحلة التشغيل التجريبي 
التامني  منظومة  ضمن  للمستشفى 
والتي  باملحافظة،  الشامل  الصحي 
يف  السييس  عبدالفتاح  الرئيس  أطلقها 

منتصف فرباير من العام الجاري.
األطفال  مستشفى  افتتاح  تم  كام 
مستشفى  أول  هي  التخصيص، 
مستوى  عىل  لألطفال  متخصص 
الصعيد، بتكلفة 750.355 مليون جنيه، 
للمستشفى  الكلية  املساحة  وتبلغ 
تبلغ  كام  مربع،  مرت  ألف   16.380
112 رسير،  إجاميل  االستيعابية  طاقتها 
للتحضري،   4 داخيل،  أرسة   42 تشمل 
 15 األطفال،  رعايات   26 لإلفاقة،   5
 5 إىل  إضافة  والطوارئ،  االستقبال 
 10 حضانات،   3 للعمليات،  غرف 
جهاز   18 الكلوي،  للغسيل  ماكينات 
عيادات   9 من  وأكرث  صناعي،  تنفس 
األطفال،  طب  “الباطنة،  منها  خارجية 
عظام األطفال، العالج الطبيعي، أمراض 
التغذية،  الوراثية،  األمراض  الدم، 
وقسم  الصامء”،  الغدد  واألذن،  األنف 

موجات صوتية   ،C-R “عادية،  األشعة 
إيكو”،  مقطعية،  األغراض،  متعدد 
بالدم،  غازات   ،CBC“ املعمل  وقسم 
كيمياء  أوتوماتييك،  كيمياء  سنرتفيوج، 
بنك  إىل  إضافة  ميكروسكوب”،  يدي، 
بأنواعها  والصيدلية  التخزيني  الدم 

املختلفة.
تشمل  باملستشفى  املقدمة  الخدمات 
التخصصات  مبختلف  خدمة   30
قلب  الباطنة،  (الطوارئ،  منها  الطبية 
لألطفال،  العامة  الجراحة  األطفال، 
أمراض  لألطفال،  العظام  جراحة 
الصدرية،  األمراض  لألطفال،  الكىل 
األمراض  التغذية،  أمراض  الدم،  أمراض 
واألذن،  األنف  الصامء،  الغدد  الوراثية، 
السمعيات والتخاطب، املخ واألعصاب، 
املناظري،  والكبد،  الهضمي  الجهاز 
الطبيعي)،  العالج  القلب،  قسطرة 
مرىض  وعالج  عزل  خدمات  إىل  إضافة 
الكلوي  والغسيل  كورونا،  فريوس 
وتوافر  وغرياملصابني،  الفريوس  ملصايب 
بالعيادات  الفريوس  لقاح  تلقي  مراكز 

الخارجية للمستشفى.
التخصيص  إيزيس  مستشفى  أما 
(البياضية سابًقا)، قدم أكرث من 60 ألف 
مرحلة  خالل  وعالجية  طبية  خدمة 
التشغيل التجريبي، منها 15.083 ألف 
خدمة بالعيادات الخارجية، و 42.698 
“أشعة  تشخيصية  فحوصات  ألف 
عمليات   5000 من  وأكرث  ومعمل”، 
العالجية  التقنيات  بأحدث  وجراحات 
العاملية،  الصحة  مامرسات  وفق 
كربى  وجراحات  عمليات   3395 بينها 
عمليات   1624 و  ومتوسطة  وصغرى 

متقدمة وذات مهارة أو طابع خاص.
التخصيص،  إيزيس  مستشفى  أن  كام 
للنساء  متخصص  مستشفى  أول  هو 
بتكلفة  مرص،  صعيد  يف  والتوليد 
تبلغ  وأنه  جنيه،  مليون   410.227
 3.710 للمستشفى  الكلية  املساحة 
طاقتها  تبلغ  كام  مربع،  مرت  ألف 
تشمل  رسير،   70 إجاميل  االستيعابية 
28 أرسة داخيل، 4 للتحضري، 6 لإلفاقة، 
 6 املركزة،  الرعايات   10 الطوارئ،   11
أجنحة فندقية، 4 غرف للعمليات، 22 
حضانة، 26 ماكينة للغسيل الكلوي، 5 
أجهزة للتنفس الصناعي، إضافة إىل 18 
الحمل،  “متابعة  منها  خارجية،  عيادة 
الحيوية،  العالمات  املبترسين،  األطفال 
أمراض الكىل، هشاشة العظام، األمراض 
الجلدية، تأخر اإلنجاب، تنظيم األرسة”، 
وقسم األشعة “املقطعية، التليفزيونية، 
هشاشة  ديكسا  املاموجرايف،  السينية، 

والصيدلية  املعامل  وأقسام  العظام”، 
بأنواعهام املتعددة.

باملستشفى تشمل  املقدمة  والخدمات 
للسيدات يف  أكرث من 20 خدمة طبية 
“االستقبال  أهمها  الصعيد،  محافظات 
الحضانات  والتوليد،  النساء  والطوارئ، 
املركزة،  الرعايات  املبترسين،  واألطفال 
عالج  األرسة،  تنظيم  اإلنجاب،  تأخر 
أمراض الُكىل والغسيل الكلوي، األمراض 

الجلدية، أمراض هشاشة العظام”.
ويشار إيل تقديم 2.123 مليون خدمة 
الجودة  معايري  بأعىل  وعالجية  طبية 
التأمني  منظومة  ملنتفعي  العاملية 
األقرص،  مبحافظة  الشامل  الصحي 
“حورس  مستشفيات   5 خالل  من 
إيزيس  التخصيص،  طيبة  التخصيص، 
الكرنك  التخصيص،  األطفال  التخصيص، 
طب  ووحدة  مركز   49 و  الدويل”، 
تابعة  صحية  منشآه   54 بإجاميل  أرسة 
باملحافظة،  الصحية  الرعاية  لهيئة 
مقرر زيادتها إىل 66 منشآه مع اكتامل 
التأمني  انطالق  منذ  وذلك  املنظومة، 
فرباير   16 يف  باألقرص  الشامل  الصحي 

من العام الجاري وحتى اآلن.
والعالجية  الطبية  الخدمات  وشملت 
ألف  و100  مليون  من  أكرث  املقدمة 
خدمات الرعاية األولية مبراكز ووحدات 
طب األرسة، إضافة إىل أكرث من مليون 
الثانوية  الرعاية  خدمات  ألف  و20 
والثالثية باملستشفيات، منها 170 ألف 
خدمات بالعيادات الخارجية، وأكرث من 
916 ألف فحوصات تشخيصية “أشعة 
عمليات  ألف   45 من  وأكرث  ومعمل”، 
ومتوسطة  وصغرى  كربى  وجراحات 

ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص.
الصحي  القطاع  تنمية  ملف  وشمل 
والتحول  امليكنة  األقرص،  محافظة  يف 
ساهم  مبا  الصحية  للخدمات  الرقمي 
يف تحسني بيئة العمل ملقدمي الخدمة 
الصحية ويرسَّ حصول املواطنني عليها، 
و انتهاء أعامل امليكنة والتحول الرقمي 
لهيئة  تابعة  صحية  منشآة   49 بـ 
 47 منها  باملحافظة  الصحية  الرعاية 
ومستشفيني  أرسة  طب  ووحدة  مركز 
التخصيص)،  إيزيس  الدويل،  (الكرنك 
ميكنة  من  االنتهاء  تم  أنه  موضًحا 
ووحدات  مراكز  خدمات  من   %100
من   %100 ميكنة  وكذلك  األرسة،  طب 
والطوارئ  والخروج  الدخول  مكاتب 
إلكرتونيًا  وربطها  باملستشفيات 
والطوارئ  لألزمات  املركزية  بالغرف 
مظلة  تحت  تعمل  والتي  باملحافظة، 
لخدمات  املوحدة  الوطنية  الشبكة 

إضافة  العامة،  والسالمة  الطوارئ 
املوحدة  املعامل  منظومة  تطبيق  إىل 
اإللكرتونية  األرشفة  ومنظومة   ،(LIS)
لألشعة (PACS/RIS)، وتفعيل الحجز 
األرسة  طب  ووحدات  مبراكز  للكشف 

عرب االتصال بالخط الساخن 15344.
صحية،  منشآة   34 تسجيل  تم  كام 
أرسة،  طب  ووحدة  مركز   32 تشمل 
إضافة إىل مستشفيي (طيبة التخصيص، 
العامة  الهيئة  لدى  التخصيص)  إيزيس 
لالعتامد والرقابة الصحية، كخطوة أوىل 
القومي  االعتامد  لحصولهم عىل درجة 
اإلسكوا  منظمة  من  دوليًا  به  املعرتف 
معايري  أعىل  تطبيقها  وضامن  العاملية 
العاملية،  والجودة  واألمان  السالمة 
برنامج   1540 تنفيذ  إىل  باإلضافة  هذا 
تدريبي لعدد 23.207 ألف متدرب من 
الفنيني،  التمريض،  الصيادلة،  (األطباء، 
الصحية  باملنشآت  العاملني  اإلداريني) 
يضمن  مام  باألقرص،  للهيئة  التابعة 
الرعاية  يف  الجودة  نتائج  أعىل  تحقيق 
ووصواًل  للمرىض،  املقدمة  الصحية 
ملؤرشات صحية تحقق السعادة والرخاء 
والرضاء للمواطنني والتي تخطت نسبة 

91% عن الخدمات املقدمة إليهم.
مرشوع  جاهزية  من  االنتهاء  تم  كام 
الجديد  الشامل  الصحي  التأمني 
حيث   ،%72 بنسبة  أسوان  مبحافظة 
ترتكز منظومة التأمني الصحي الشامل 
صحية،  منشآة   123 عىل  باملحافظة 
منها 11 مستشفى و 112 مركز ووحدة 
طب أرسة، تم استالم 88 منشآة صحية 
 31 لـ  التجريبي  التشغيل  وبدء  منهم، 
منشآه صحية استعداًدا إلطالق منظومة 
التأمني الصحي الشامل مبحافظة أسوان 
انضامم  إىل  الفتًا  الجاري،  الشهر  خالل 
يف  األخرى  الصحية  املنشآت  من  عدد 
ضمن  واألقرص  اإلسامعيلية  محافظتي 
الشامل  الصحي  التأمني  منظومة 

الجديد باملحافظتني قريبًا.
يذكر أن تكلفة مرشوع التأمني الصحي 
األقرص  مبحافظتي  الجديد  الشامل 
جنية،  مليار   21.925 بلغت  وأسوان، 
البنية  تكلفة  جنيه  مليار   16.5 تشمل 
والبالغ  الصحية  للمنشآت  التحتية 
 4.300 صحية،  منشآه   189 عددها 
الطبية  التجهيزات  تكلفة  جنيه  مليار 
و1.125  املنشآت،  لهذه  الطبية  وغري 
التجريب  التشغيل  تكلفة  جنيه  مليار 
الشامل  الصحي  التأمني  ملنظومة 

الجديد باألقرص وأسوان.

الرئيس يفتتح مستشفيات هيئة الرعاية الصحية باألقصر ضمن منظومة التأمني الصحى الشامل..
تسجيل 2.1 مليون منتفع بالخدمات الطبية دون سقف
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واتساب هو اآلن أحد تطبيقات املراسلة 
العامل،  مستوى  عىل  استخداًما  األكرث 
حيث أصبح إرسال ملصقات متحركة أو 
صور GIF أثناء الدردشة أمرًا شائًعا بني 
إنشاء  واتساب  لنا  يتيح  املستخدمني، 
استخدام  دون  التطبيق  داخل  ملصقنا 

تطبيق تابع لجهة خارجية.
متاحة  الجديدة  األداة  فإن  ذلك  ومع 
وسطح  ــويــب  ال ملستخدمي  فقط 
عليك  يتعني  يــزال  ال  لذلك  املكتب، 
استخدام تطبيق تابع لجهة خارجية إذا 

تدور األرض بشكل أرسع مام كانت 
عليه قبل نصف قرن، وإذا استمرت 
العلامء إنهم قد  يف الترسيع، يقول 
واحدة  ثانية  ــة  إزال إىل  يضطرون 
الذرية، وتباينت رسعة  الساعة  من 
عرب  محوره  حــول  كوكبنا  دوران 
 420 تدور  األرض  فكانت  التاريخ، 
السنني،  ماليني  منذ  السنة  يف  مرة 
مرة،   365 ذلك  تفعل  اآلن  لكنها 
ومع ذلك، يف بعض األحيان تختلف 
مام  طفيف،  بشكل  الدوران  رسعة 
العاملي  الوقت  ضابط  عىل  يؤثر 
تتطلب  التي  الــذريــة”  “الساعة 
إضافة الثواين الكبيسة عندما يعمل 

العامل بشكل أرسع قليالً.
ووفقا ملا ذكرته صحيفة “ديىل ميل” 
عامل  ويربيل،  بيرت  حذر  الربيطانية، 
الربيطاين،  الوطني  الفيزيايئ  املخترب 
من أنه إذا زاد معدل الدوران أكرث، 
ثانية  إىل  حاجة  هناك  تكون  فقد 

كبيسة سلبية.
عىل  األرض  عىل  يوم  كل  ويحتوي 
ليس  الــدوران  لكن  ثانية،   86400

مخصصة  ملصقات  إنشاء  تريد  كنت 
.iOS أو Android عىل جهاز

ويأىت ذلك فيام يسمح تطبيق املراسلة 
 GIF صور  بإنشاء  للجميع  الفورية 
داخل  بهم  الخاص  الفيديو  باستخدام 
 GIF التطبيق. إليك كيفية إرسال صور

.WhatsApp مخصصة عىل
 WhatsApp إىل  اذهب   :1 الخطوة 
 GIF وافتح أي دردشة ملن تريد إرسال

إليه.
“الرموز  2: اضغط عىل خيار  الخطوة 

.”GIF“ التعبريية” ثم قسم
الخطوة 3: ستحصل عىل عدة خيارات 

لالختيار من بينها.
الخطوة 4: ميكن للمستخدمني البحث 
مزاجهم  عىل  اعتامًدا   GIF صور  عن 

(مثل السعادة والحزن).
من  العديد  هناك  ذلــك  جانب  إىل 
متجر  يف  الثالث  الطرف  تطبيقات 
 Apple App ومتجر   Google Play
Store والتي تتيح لك تنزيل املزيد من 

.WhatsApp لتطبيق GIF صور

مدار  عىل  أنه  يعني  مام  منتظاًم، 
عام، كل يوم يحتوي عىل جزء من 

الثانية أكرث أو أقل.
قلب  حركة  بسبب  هــذا  يحدث 
الجوي،  وغالفها  ومحيطاتها  األرض 
والساعة  القمر،  سحب  عن  فضالً 
الذرية دقيقة للغاية، وتقيس الوقت 
التي  بحركة اإللكرتونات يف الذرات 
املطلق،  الصفر  إىل  تربيدها  تم 
وللحفاظ عىل توافق الساعة الذرية 
األرض،  دوران  يف  الثواين  عدد  مع 
متت إضافة الثواين الكبيسة كل 18 

شهرًا أو نحو ذلك منذ عام 1972.
قال جودا ليفني من املعهد الوطني 
مرور  “مع  والتكنولوجيا:  للمعايري 
تدريجي  اختالف  هناك  الوقت، 
بني وقت الساعات الذرية والوقت 
مضيفة  الفلك”،  بعلم  يقاس  الذي 
“من أجل منع هذا االختالف من أن 
يصبح كبريًا جًدا، يف عام 1972، تم 
الكبيسة  الثواين  بإضافة  قرار  اتخاذ 
بشكل دوري إىل الساعات الذرية.”

املرجعية  النظم  خدمة  وهناك 

تعرف على كيفية إنشاء وإرسال 
صور GIF على واتساب

ما يقرب من ألف ناشر للتطبيقات ربحوا 
مليون دوالر ألول مرة يف عام 2021

ودوران األرض الدولية هي املسئولة 
عن تتبع رسعة دوران األرض، وتقوم 
بذلك عن طريق إرسال أشعة الليزر 
واستخدامها  الصناعية  األقــامر  إىل 
يتامىش  ال  وعندما  حركتها،  لقياس 
ينسق  الذرية،  الساعات  مع  ذلك 
ثانية  العلامء إليقاف ساعاتهم ملدة 

واحدة إلعادتها إىل الخط.
إىل  كبيسة  ثانية  إضافة  تتم  ومل 
 ،2016 عــام  منذ  الذرية  الساعة 
مرة  تتسارع  األرض  كانت  وبينام 
أخرى، بدأ هذا يف التباطؤ مرة أخرى 

يف عام 2021.
تستغرقها  التي  املــدة  تتطلب  قد 
اتخاذ  العلامء  من  والتباطؤ  الرسعة 
زال  ما  اإلجــراءات، ولكن  مزيد من 

من غري الواضح ما قد يكون.
قال ويربيل ملجلة Discover: “هناك 
إذا  أنه  من  الحايل  الوقت  يف  قلق 
فقد  أكرث،  األرض  دوران  معدل  زاد 
نحتاج إىل ما يسمى بالثانية الكبيسة 

السلبية”.

نظرًا ألنه من املتوقع أن يصل اإلنفاق 
تطبيقات  عىل  العاملي  االستهاليك 
األجهزة املحمولة مرة أخرى إىل آفاق 
وتضاعف   ،2021 عام  يف  جديدة 
عدد النارشين الذين رأوا أول مليون 
دوالر أو أكرث يف صايف الدخل السنوي 

هذا العام منذ عام 2016.
ومن املتوقع أن يتجاوز ما يزيد قليالً 
عن 900 نارش يف جميع أنحاء العامل 
 App Store عرب  الهام  اإلنجاز  هذا 
 ،  2021 عام  يف   Google Play و 
مقارنة  املائة  يف   91 من  يقرب  مبا 
بإجاميل عام 2016 البالغ 475 ، وفًقا 

.Sensor Tower لتقرير
الذين   iOS نــارشي  عدد  وسيصل 
يتجاوزون هذا الرقم وحده إىل 581 
، بزيادة قدرها 87 يف املائة من 310 
 Google وسيشهد   ،2016 عام  يف 
ينمو  حيث   ، مشابًها  مساًرا   Play
زائد  دوالر  مليون  من  األول  نارشه 
من 165 يف عام 2016 إىل 325 هذا 
العام، وميثل هذا منًوا بنسبة 97 يف 

املائة ، متجاوزًا أداء متجر التطبيقات 
يف هذا الصدد بنسبة 6 نقاط مئوية.

االستهاليك  اإلنفاق  واصــل  وبينام 
املتوقع  ومــن  إيجايب،  منو  تحقيق 
الذين  النارشين  عدد  ينخفض    أن 
البالغة  الدخل  صايف  عتبة  تجاوزوا 
مليون دوالر للمرة األوىل هذا العام 

عىل أساس سنوي يف عام 2021.
وقد شهد متجر App Store وصول 
636 نارًشا إىل أو تجاوز مليون دوالر 
من صايف اإليرادات السنوية ألول مرة 
رقم سينخفض    ، وهو   2020 عام  يف 
عام  يف  تقريبًا  املائة  يف   9 بنسبة 
 Google Play لدى  وكــان   ،2021
367 نارًشا تجاوزوا هذا اإلنجاز العام 
املايض ، مام وضع إجاميل هذا العام 

11 يف املئة أقل من هذا الرقم.
من  أكرب  عدًدا  أن  من  الرغم  وعىل 
النارشين قد حققوا تاريخيًا أرباحهم 
الصافية األوىل التي تبلغ مليون دوالر 
أمرييك أو أكرث عىل App Store كل 
 Apple عام ، إال أن الفجوة بني سوق

و Google Play آخذة يف التقلص.
وكانت الفجوة بني االثنني يف ذروتها 
 App أنتج  عندما   2017 عــام  يف 
عدد  ضعف   2.7 ــوايل  ح  Store
متجر  أن  حني  يف   ،  Google Play
Apple هذا العام سينتج حوايل 1.8 
مرة أكرث من نارشي Google الذين 
مليون  عن  تزيد  أرباًحا  يحققون 

دوالر.
الرسعة  ــجــاه  االت ــذا  ه ويعكس 
االستهاليك  اإلنــفــاق  يف  املتزايدة 
يف  ؛   Google منصة  عىل  اإلجاميل 
ينفق  أن  املتوقع  من   ،  2021 عام 
دوالر عىل  مليار   47.9 املستهلكون 
يف   23.5 بزيادة   ،  Google Play
هو  هذا  سنوي.  أساس  عىل  املائة 
أعىل  مئوية  نقاط   6 من  يقرب  ما 
من 17.7 منو متجر أبل املتوقع أن 
يشهده هذا العام حيث يصل إنفاق 
يقدر  ما  إىل   iOS عىل  املستهلكني 

بنحو 85.1 مليار دوالر.

الخاصة   GIF ملفات  إنشاء  كيفية 
يتيح   WhatsApp عــىل  وإرســالــهــا 
 GIF إنشاء صور  ملستخدميه  واتساب 
إليك  نفسه،  التطبيق  داخل  مخصصة 
كيفية إنشاء وإرسال صور GIF الخاصة 

:WhatsApp بك عىل
 WhatsApp الخطوة 1: تحتاج إىل فتح

.GIF والدردشة مع من تريد إرسال
الخطوة 2: ثم انقر فوق رمز “املرفق” 

املوجود عىل رشيط الدردشة.
الخطوة 3: اخرت أى فيديو من معرض 

الصور الخاص بك.
طول  يكون  أن  يجب   :4 الخطوة 
الفيديو 5 ثوان. إذا كان طول الفيديو 
فيمكنك  ثواٍن،   5 من  أكرث  بك  الخاص 

قصه داخل WhatsApp نفسه.
الزر  فوق  انقر  ذلك  بعد   :5 الخطوة 

تعليق  أي  كتابة  ميكنك  و   ”GIF“
 GIF ملف  إىل  تعبريية  رموز  وإضافة 

الخاص بك إذا كنت ترغب ىف ذلك.
إىل  لإلرسال  جاهزًا  أصبح   :6 الخطوة 
للمرء  بك، ميكن  الخاصة  االتصال  جهة 
لحفظ  “املفضلة”  أيقونة  فوق  النقر 

.GIF
مع   GIF ملف  مشاركة  أيًضا  ميكنك 
إعادة  طريق  عن  أخرى  اتصال  جهات 
توجيهه. إذا أرسل أي جهة اتصال صور 
GIF إليك ميكن العثور عليها يف وحدة 

التخزين الداخلية لجهازك.
ــم أيـــًضـــا مــالحــظــة أن  ــه ومـــن امل
للمستخدمني  يسمح  لن   WhatsApp
لصور  واحــدة”  مرة  “العرض  بتنشيط 
إنشاء  ميكنك  ذلك  إىل  باإلضافة   .GIF
صور GIF ومشاركتها مبارشة مع قصة 

WhatsApp الخاصة بك.
إليك كيفية إنشاء صور GIF ومشاركتها 
إنشاء  كيفية   ،WhatsApp قصص  عرب 
 WhatsApp عرب GIF ومشاركة صور

. Story
وانقر   WhatsApp افتح   :1 الخطوة 

عىل أيقونة الكامريا.
فيديو من معرض  الخطوة 2: اخرت أي 
ميكنك  كذلك  ــك،  ب الــخــاص  الــصــور 

تسجيل أي فيديو.
طول  يكون  أن  يجب   :3 الخطوة 

الفيديو 5 ثوان.
الفيديو  كتم صوت  ميكنك   :4 الخطوة 

.”GIF“ ثم النقر فوق الزر
الخطوة 5: انقر فوق التاىل وشاركه يف 

قصة WhatsApp الخاصة بك.

إيه الفرق بني سرعة دوران األرض اآلن 
وقبل 50 عامًا وهل ستؤثر فى الوقت
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أحد ضحايا عصابة األعضاء البشرية: تعرفت عليهم 
من فيس بوك وخدت 30 ألف مقابل كلية

حبس عاطل ووالده حاوال قتل مسجون بحقنة “ماء 
نار” أثناء محاكمته باإلسكندرية

باإلسكندرية،  املنشية  نيابة  قررت 
حبس عاطل ووالده 4 أيام عىل ذمة 
بالتعدي  اتهامهام  بعد  التحقيقات، 
عيل مسجون أثناء جلسة محاكمته 
وإعطائه  القاعات،  إحدى  داخل 
حقنه “ماء نار” أثناء نظر الجلسة، 
املستخدمه  الحقنة  عيل  والتحفظ 
الطب  إىل  وإرسالها  الواقعة،  يف 
طلب  ورسعة  لفحصها،  الرشعي 
الواقعة،  عن  املباحث  تحريات 

وسؤال شهود العيان.
عمرة،  أبو  محمود  اللواء  وتلقي 
إخطارا  اإلسكندرية،  أمن  مدير 
جنايات  محكمة  مباحث  من 

“ندمان وضحكوا عليا وصحتى راحت 
قال  الكلامت  بهذه  لسة صغري”  وان 
تجارة  عصابة  ضحايا  أحد  “ا.ج” 
األعضاء البرشية الكربى واملتورط فيها 

10 متهمني بينهم 3 أطباء.
ضحايا  أحد  سنة   30 “أ.ج”  كشف 
عصابة األعضاء البرشية األخرية والذى 
عن  املال  مقابل  كليتيه  بإحدى  تربع 
راسله  عندما  جاءت  قصته  بداية  أن 
أحد األشخاص عرب موقع ” فيس بوك 
” من خالل صفحات لجمع املتربعني 

باألعضاء البرشية.
 ” لـ  خاصة  ترصيحات  يف  وأضاف 
وهو  السمسار  أن   ” السابع  ليوم 
الضحايا  يصطاد  كان  املتهمني  أحد 
يف  ويبدأ  ميديا  السوشيال  خالل  من 

بأعضاء  بالتربع  واقناعهم  مراودتهم 
يرتاوح  مبلغ  مقابل  أجسادتهم  من 

بني 20 و 40 ألف جنية.
بها  اقتنعت  الفكرة   ” قائال  وتابع 
منذ  الصعبة  املعيشية  بسبب ظروىف 
عامني وعندما تواصلت مع السمسار 
إيصال  عىل  أوقع  أن  طلبا  وشقيقة 
امانة مقابل استكامل إجراءات التربع 
ثم  ألف جنية،  ووافقت وأخذت 30 
الخاصة  املعامل  أحد  عىل  أخذوين 
باملهندسني الجراء التحاليل الطبية ثم 
أجريت العملية يف أحد املستشفيات 

مبرص الجديدة”.
وأشار الضحية إىل أن املتهمني اوهموه 
بان العملية بسيطة وال ترتك أثر ويتم 
إزالة الجرح بالتجميل وهو ما مل يتم 

إصابة شخصني فى مشاجرة باألسلحة النارية 
بسبب خالفات الجرية بسوهاج

رشطة  مركز  وحدة  ضباط  متكن 
العسريات جنوب محافظة سوهاج، 
بني  مشاجرة  عىل  السيطرة  من 
طرفني بدائرة املركز، بسبب خالفات 
املشاجرة  عن  ونتج  بينهام،  الجوار 
خرطوش  برش  شخصني  إصابة 
أحدهام بالرقبة والثاىن بالظهر، وتم 
سوهاج  ملستشفى  املصابني  نقل 

الجامعى.
كان اللواء محمد عبداملنعم رشباش 
سوهاج،  أمن  مدير  الوزير  مساعد 
قد تلقى بالغا من مأمور مركز رشطة 
مشاجرة  بوجود  يفيد  العسريات 
وإطالق أعرية نارية ومصابني دائرة 

مركز العسريات، ومتت السيطرة عىل 
املشاجرة وضبط املشاركني فيها.

وبالفحص تبني من خالل التحريات 
التى أرشف عليها اللواء محمد زين 
مدير مباحث سوهاج والعميد عىل 
املديرية  مباحث  رئيس  العامرى 
بوجود مشاجرة بني طرف أول عامل 
19 سنة مصاباً برش خرطوش بالرقبة 
 12 وطالب  اليمني،  العني  وأسفل 
سنة مصاباً “رش خرطوش بالظهر”، 
سوهاج  ملستشفي  نقله  وتم 

الجامعي.
سنة   34 عامل  ثان”  “طرف  وبني 
يقيامن  الطرفان  سنة   21 وآخر 

طريف  ضبط  وتم  الناحية،  بذات 
املشاجرة وبحوزة األول من الطرف 
الثاين بندقية خرطوش وبحوزة الثاين 
بندقية خرطوش،  الثاين  الطرف  من 
بينهام  فيام  االتهامات  وتبادال 
واتهم  اآلخر،  عيل  منها  كالً  بتعدي 
بإطالق  الثاين  الطرف  األول  الطرف 
كانت  خرطوش  أسلحة  من  أعرية 
املنوه  بحوزتهام وإحداث اإلصابات 
عيل  سابقة  خالفات  بسبب  عنها، 
الجرية، فتم تحرير محرض بالواقعة 
العامة  النيابة  عىل  العرض  وجار 

التى تولت التحقيق ىف الواقعة.

يف  ىل  العملية  تسببت  االن  وحتى 
مضاعفات صحية بشكل مستمر”.

التحقيقات  العامة،  النيابة  وتواصل 
تشكيل  بتكوين  متهمني   10 مع 
عصايب تخصص ىف استقطاب املواطنني 
واإلرشاف  البرشية،  باألعضاء  لالتجار 
الكامل عىل كافة التحاليل واإلجراءات 
لنقل وزراعة األعضاء، مستغلني أحد 
إجراء  ىف  باإلسكندرية  الطبية  املراكز 

تلك العمليات مقابل مبالغ مالية.
التى  األمنية  التحريات  وكشفت 
بوزارة  املختصة  الجهات  أعدتها 
بتكوين  املتهمني  قيام  عن  الداخلية، 
تشكيل عصايب مكون من 10 متهمني، 
بينهم 3 أطباء– موظفة بأحد معاهد 
 – خاص  معمل  موظف  الكىل– 

بتعرض  يفيد  باملنشية،  اإلسكندرية 
ذمة  عىل  واملحبوس  املتهمني  أحد 
شخص  من  العتداء  القضايا  إحدى 
تواجده  أثناء  ووالده  مجهول 
باملحكمة للنظر يف جلسة محاكمته 
املخصصة  األمنية  القوة  ومتكنت 
القبض  إلقاء  من  املحكمة  لحراسة 

عليهام.
وبالفحص تبني من تحريات مباحث 
أثناء عرض  أنه  محكمة اإلسكندرية 
الجنايات  محكمة  عىل  املسجون 
للنظر يف محاكمته التهامه يف قضية 
قتل تعدى عاطل، أثناء تواجد والده 
عيل املسجون بحقنة بداخلها “مياه 

بها  بطعنة  له  إعطائها  وحاول  نار” 
يف الظهر إال أن القوة األمنية املكلفة 
إلقاء  من  متكنت  القاعة  بتأمني 

القبض عليه وعىل والده.
املتهم  مع  التحقيقات  وكشفت 
بارتكاب  قيامهم  أن  ووالده 
بقتل  قام  املسجون  ألن  الواقعة 
وعند  البصل  مينا  مبنطقة  شقيقه 
بعرضه عىل  املحكمة  بقيام  علمهم 
للكشف  النفيس  الطب  مستشفى 
التخلص  قرروا  العقلية  قواه  عىل 
منه بحقنة مياه النار، وتحرر محرض 
النيابة  عيل  العرض  وتم  بالواقعة، 

ملبارشة التحقيقات.

ومتورطني  خاص  مبستشفى  ممرض 
تجارة  ىف  تخصص  كشفهم،  يتم  مل 
وزراعة األعضاء، وتعمل الشبكة عىل 
منسوبة  مستندات  وتزوير  اصطناع 
لجهات حكومية،  واستقطاب املرىض 
عمليات  إجراء  يف  الراغبني  األجانب 
للقانون رقم  باملخالفة  زراعة “كُىل” 
زراعة  تنظيم  بشأن   2010 لسنة   5
يقومون  حيث  البرشية،  األعضاء 
االتجار  ىف  تخصص  إجرامى  بنشاط 
يقومون  حيث  البرشية،  باألعضاء 
مستغلني  ضحاياهم  باستقطاب 
كافة  وإنهاء  املادية،  ظروفهم 
وزراعة  لنقل  املطلوبة  اإلجراءات 
املعنية،  الجهات  لدى  األعضاء 
مستشفيات  عدة  خالل  من  وذلك 

املتهمة  مبساعدة  مالية  مبالغ  نظري 
طبيعة  مستغلني  برفقته،  املضبوطة 
وعلمهم  باملستشفى  وظيفتهم 
نقل  املطلوب  املرضية  بالحاالت 
نوع  وتحديد  إليها،  األعضاء  وزراعة 
وفصيلة  زراعته  املطلوب  العضو 
داخل  اإلجراءات  كافة  وإنهاء  الدم 
الطبيب  بني  والتنسيق  املستشفى، 
املعالج والسامرسة نظري مبالغ مالية.
أن  األولية،  التحقيقات  وكشفت 
ىف  االتجار  جرمية  ارتكبوا  املتهمني 
ترفضها  والتى  البرشية  األعضاء 
تشكيال  وكونوا  واألديان،  الرشائع 
األعضاء  تجارة  ىف  تخصص  عصابيا 
إجراء  ىف  اشرتكوا  وأنهم  البرشية، 
أحد  وزراعة  لنقل  جراحية  عمليات 
عضو  يف  واملتمثل  البرشية،  األعضاء 
الكىل، لعدد من املتلقني من املرىض 

األجانب.
وأضافت التحريات الرقابية، أن عددا 
الستقطاب  خططوا  السامرسة  من 
مالية  بضائقة  ميرون  ممن  الشباب، 
التربع  فكرة  عليهم  ويعرضون 
كبدي”  فص   – “كيل  من  بأعضائهم 
 20 من  ترتواح  مالية  مبالغ  مقابل 
وأنهم  للمتربع،  جنيه  ألف   30 إىل 
يتوجهون بهم بعد االتفاق مع عدد 
من املراكز الطبية املشبوهة، إلجراء 
والتأكد  الالزمة،  واألشعة  التحاليل 
من خلو املتربع من اية أمراض قبل 
عىل  يجربونهم  ثم  الجراحة،  إجراء 
عدم  لضامن  أمانة  إيصاالت  توقيع 

إبالغهم الرشطة.
من  ملجموعة  النيابة  واستمعت 
الوقائع  حول  العصابة،  ضحايا 
والتربعات والتي وصل عددهم ل 25 
أقوالهم  وجاءت  عنهم،  الكشف  تم 
أنهم خضعوا لعملية بيع عضو الكيل 
 30 : تحددين 20  مايل  مبلغ  مقابل 
عىل  حصلوا  واملتهمني  جنيه،  ألف 
مبالغ مالية كبرية تصل إىل ربع مليون 
فضالً  إليه،  املتربع  من  جنيه مرصى 
العصاىب  التشكيل  أفراد  قيام  عن 
واألشعة  الطبية  التحاليل  بتزوير 
لديهم موانع طبية  الذين  للمتربعني 
التربع  عمليات  إجرائهم  دون  تحول 

تقدميها  من  يتمكنوا  حتى  للُكىل 
عىل  للحصول  املعنية  الجهات  إىل 
موافقة زراعة األعضاء حتى يتمكنوا 
دون  الُكىل  زرع  عمليات  إجراء  من 

مساءلة قانونية.
مبحرض  املتهمني  النيابة  وواجهت 
واألحراز  والتفتيش  الضبط  مبحرض 
والتي  املتهمني،  بحوزة  املضبوطة 
ضمت هواتف محمولة تحوى عدد 
من الرسائل تؤكد نشاطهم اإلجرامى 
– أوراق مثبت بها حسابات تحاليل 
وفحوصات طبية بأسامء مختلفة – 
وتكلفتها  زرع  لعملية  عالج  روشتة 
مبالغ  توريد  إيصاالت   9  – املالية 
تربع  ملحارض  ضوئية  صور   – مالية 
كىل بأسامء مختلفة – مجموعة من 
األوراق خاصة بعملية جراحية ألحد 
لبطاقات  ضوئية  صور   – األشخاص 
صور   – مختلفة  بأسامء  قومى  رقم 
املتلقى  بني  تنازل  إلقرار  ضوئية 
واملتربع – صور ضوئية لعدد 2 شيك 
بنىك – تحاليل طبية وأشعة بأسامء 
لبنوك  إئتامنية  كروت   5  – مختلفة 
أحد  بإسم  قيادة  رخصة   – مختلفة 
املتهمني – حواالت بريدية – العديد 
من إيصاالت األمانة منها موقع عىل 

بياض – صور لشهادات ميالد ).
األمنية  الجهات  أن  إيل  يشار 
املختصة، ألقت القبض عيل املتهمني 
بالتنسيق  اإلجراءات  تقنني  عقب   ،
لتكنولوجيا  العامة  اإلدارة  مع 
منهم  إثنني  وبحوزة  املعلومات، 
– “محلية  عمالت  مالية  (مبالغ 

األشعة  من  مجموعة   –  ” أجنبية 
والتحاليل التى تخص ضحاياهم) كام 
املتعلقة  املستندات  كافة  ضبط  تم 
تلك  وبفحص  اإلجرامي،  بنشاطهم 
التشكيل  أفراد  أن  تبني  املستندات 
 120 عدد  بإجراء  قاموا  العصاىب 
عملية زراعـة كُىل باألسلوب املشار 
 (2020  ،2019) عامى  خالل  إليه 
من   25 عدد  إىل  التوصل  وأمكن 
عنارص  ومبواجهة  عليهم،  املجنى 
اإلجرامي  بنشاطهم  أقروا  التشكيل 
اتخاذ  وتم  إلبه،  املشار  النحو  عىل 

االجراءات القانونية.
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وزير  صبحي  أرشف  الدكتور  قدم 
لبعثة  التهنئة  والرياضة  الشباب 
محمود  الكابنت  برئاسة  األهيل  النادي 
وجميع  النادي،  رئيس  الخطيب 
الالعبني، والجهاز الفني مبناسبة الفوز 
بعد  اإلفريقي  السوبر  كأس  بلقب 
التغلب عيل فريق نادي الرجاء املغريب 
املباراة  يف  الرتجيحية  الجزاء  بركالت 
بإستاد  اليوم  الفريقني  جمعت  التي 
بدولة  الريان  مبنطقة  عيل  بن  أحمد 

قطر.
النادي  العبي  أداء  عيل  الوزير  أثني 
طوال  لهم  العالية  والروح  األهيل 
بنتيجة  العودة  عيل  وقدرتهم  املباراة 
بهدف  الثاين  الشوط  أخر  يف  املباراة 
الجزاء  ركالت  إيل  والوصول  التعادل 

الجيش  عىل  :الفوز  جالل  ايهاب 
رضوري ملواصلة االنتصارات واملنافسة 

عىل بطولة الدوري
وسعيد بوجود 5 العبني من برياميدز يف 
القامئة األولية للمنتخب بكأس أفريقيا 

يف الكامريون
الفني  املدير  إيهاب جالل  الكابنت  عرب 
سعادته  عن  برياميدز  نادي  لفريق 
الجيش  طالئع  عىل  الكبري  بالفوز 
 15 بعد  أنه  موضحا  نظيفة  بثالثية 
الفريق  قدم  األول  الشوط  من  دقيقة 
وبعد  هدفني  وسجل  رائعة  لقطات 
هدفه  سجل  الثاين  الشوط  يف  الطرد 
الثالث وهدأت األمور والفريق استحق 

االنتصار الكبري.
أفضل  من  أن  عىل  الفني  املدير  شدد 
يف  الفريق  منها  خرج  التي  األمور 
السعيد  الله  عبد  عودة  هي  املباراة 

وبهذا الفوز يحقق النادي االٔهيل لقب 
يف  الثامنة  للمرة  اإلفريقي  السوبر 
تاريخه عقب الفوز عىل الرجاء املغريب 
بركالت الرتجيح بنتيجة 6-5 بعد انتهاء 
بالتعادل  املباراة  من  األصيل  الوقت 

اإليجايب بهدف لكل فريق.
وكان قد تّوج النادي األهيل بطالً لكأس 
األربعاء  اليوم  بفوزه  اإلفريقية  السوبر 
بركالت  املغريب  الريايض  الرجاء  عىل 

الرتجيح (5-6).
بالتعادل  للقاء  األصيل  الوقت  وانتهى 

بهدف ملثله بني الفريقني.
للرجاء  النتيجة  أحداد  حميد  وافتتح 
(13) يف حني عادل طاهر محمد الكّفة 
لركالت  الفريقان  ليحتكم   (90) لألهيل 
النهاية  يف  ابتسمت  التي  الرتجيح 

النهاية عىل لقب الدوري.
يف  الخارجي  املعسكر  أن  أوضح 
اإلمارات كان مميزا وساعد يف تجانس 
إسالم  وعودة  املصابني  وعودة  الالعبني 
عيىس رائعة والفريق مير بحالة مميزة 
من الهدوء، ومع عودة املصابني يف خط 
الدفاع أحمد سامي وأحمد أمين منصور 
ومحمد حمدي وكذلك فخر الدين بن 

يوسف ستكون األمور أفضل بكثري.
وللحظة  شك  لديه  يكن  مل  أنه  أكد 
يقدم  الذي  صبحي  رمضان  يف  واحدة 
أكرث  ومن  حاليا  رائعة  مستويات 
املقبلة  املرحلة  وفق  التزاما  الالعبني 
سيكون بصورة أفضل سواء مع النادي 
عادل  إبراهيم  وكذلك  واملنتخب، 
واستيعاب  الكبرية  بالثقة  وسعيد 
الكبرية  والثقة  اللعب  بطريقة  الالعبني 

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

قائمة كأس األمم اإلفريقية املبدئية – غياب طارق حامد وحسني فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان

وزير الرياضة يهنئ األهلي بالفوز بلقب السوبر اإلفريقي 

ايهاب جالل :الفوز على الجيش ضروري ملواصلة االنتصارات واملنافسة على بطولة الدوري

القامئة  عن  املرصي  الكرة  اتحاد  أعلن 
املبدئية ملنتخب مرص املشاركة يف كأس 
والتي  بالكامريون،   2021 إفريقيا  أمم 

ضمت 40 العبا.
سيقلص  الجاري،  الشهر  وبنهاية 
للفراعنة  الفني  املدير  كارلوس كريوش 
العبني   5 مع  العبا،   23 إىل  القامئة 

احتياطيني.
وشهدت القامئة عدة مفاجآت، أبرزها 
الزمالك  وسط  العب  غياب  استمرار 
فيصل  حسني  وغياب  حامد،  طارق 
عليهام  اعتمد  اللذان  فيصل  وأسامة 

كريوش يف كأس العرب.
فتحي  أحمد  أمثال  غاب  وكذلك، 
وباهر  جابر  وعمر  الشحات  وحسني 
اختيارات  عن  حافظ  وكريم  املحمدي 

كريوش املبدئية.
القامئة  يف  استمر  أخرى،  ناحية  ومن 
فيام  سموحة،  مهاجم  حمدي  مروان 

للفريق املرصي.
وأقيمت املواجهة عىل استاد أحمد بن 

عيل بأم األفاعي يف دولة قطر.
املرة  هي  أن  إىل  اإلشارة  يجدر  و 
الثامنة التي يتّوج خاللها األهيل بلقب 
“السوبر اإلفريقي” بعد سنوات 2002 
و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 
يف   2020 نسخة  (أجريت  و2020 
عىل  سطوته  ليؤكد   (2021 مايو  شهر 
رقمها  يحمل  التي  القارية  املسابقة 

القيايس.
ويعّد هذا هو اللقب الثاين عىل التوايل 
واحد  عام  خالل  األهيل  يحرزه  الذي 
(2021)، بعدما سبق له التتويج بلقبه 
نهضة  حساب  عىل  السوبر  يف  السابع 

بركان املغريب يف مايو املايض.

االنتصارات  سلسلة  تستمر  أن  متمنيا 
يف املرحلة املقبلة.

أضاف بأن أحمد فتحي وعيل جرب عىل 
مع  التواجد  ويستحقان  مستوى  أعىل 
رؤية  هي  النهاية  يف  ولكن  املنتخب 
 5 بوجود  وسعيد  الفني  للجهاز  فنية 
األولية  القامئة  يف  برياميدز  من  العبني 
للمنتخب بكأس أفريقيا يف الكامريون، 
مهمة  النتائج  أن  عىل  ومشددا 
إىل  مشريا  املرحلة،  هذه  يف  للمنتخب 
أنه واىس وليد الكريت وفخر الدين بن 
التتويج بلقب كأس  يوسف عىل عدم 
الفريق  مع  بالرتكيز  وطالبهام  العرب 
املستقبل،  يف  االنتصارات  ومواصلة 
مباراة  لكل  ينظر  أنه  عىل  ومشددا 
ملواصلة  رضوري  والفوز  حدة  عىل 

االنتصارات واملنافسة حتى النهاية.

“تريزيجيه”  حسن  محمود  إليها  عاد 
جناح أستون فيال ورمضان صبحي جناح 
ملدافع  أول  انضامم  ظل  يف  برياميدز، 
غزل املحلة محمد فتح الله (كاماتشو).

حارس  اسم  ظهور  القامئة  وشهدت 
شعار  بجوار  فوزي،  محمد  اإلسامعييل 
محمد  غياب  ظل  يف  الجيش،  طالئع 

بسام عن القامئة.
واستمرت معظم العنارص التي اختارها 
القامئة  ضمن  العرب  كأس  يف  كريوش 

التي ضمت..
الشناوي  محمد  املرمى:  حراسة 
(اإلسامعييل)  فوزي  محمد   – (األهيل) 
أبو  – محمد صبحي (فاركو) – محمد 

جبل (الزمالك) – محمود جاد (إنبي)
أحمد   – (األهيل)  أرشف  أمين  الدفاع: 
فتوح (الزمالك) – أحمد حجازي (اتحاد 
جدة) – أكرم توفيق (األهيل) – محمود 
محمود   – (الزمالك)  “الونش”  حمدي 

(البنك  ياسني  أحمد   – (الزمالك)  عالء 
 – (األهيل)  هاين  محمد   – األهيل) 
محمد عبد املنعم (فيوترش) – محمد 
الله  فتح  محمد   – (برياميدز)  حمدي 
(غزل املحلة) – أحمد رمضان “بيكهام” 

(سموحة) – مروان داوود (إنبي)
الواحد  عبد  كامل  عمر  الوسط: 
(األهيل)  السولية  عمرو   – (فيوترش) 
(الزمالك) – محمد  – مصطفى فتحي 
مجدي “أفشة” (األهيل) – إمام عاشور 
 – (أرسنال)  النني  محمد   – (الزمالك) 
الله السعيد (برياميدز) – رمضان  عبد 
سيد  أحمد   – (برياميدز)  صبحي 
عادل  إبراهيم   – (الزمالك)  “زيزو” 
(فيوترش)  رفعت  أحمد   – (برياميدز) 
 – (برياميدز)  “دونجا”  عامد  نبيل   –
(األهيل) – مهند الشني  حمدي فتحي 

(طالئع الجيش) –
(ليفربول)  صالح  محمد  الهجوم: 
 – (جاالتارساي)  محمد  مصطفى   –
مروان   – (شتوتجارت)  مرموش  عمر 
حسن  أحمد   – (سموحة)  حمدي 
يارس  أحمد   – سبور)  (كونيا  “كوكا” 
حسن  محمود   – سبور)  (ألتاي  ريان 
محمد   – فيال)  (أستون  “تريزيجيه” 

رشيف (األهيل).
املجموعة  يف  مرص  منتخب  ويلعب 
الرابعة للبطولة التي تضم أيضا نيجرييا 

والسودان وغينيا بيساو.

الدويل  االتحاد  محكمة  أعلنت 
للفروسية إيقاف الفارس املرصي محمد 
املنشطات  عينة  جاءت  بعدما  طلعت 

الخاصة به إيجابية.
محكمة  أصدرت  بعدما  ذلك  يأيت 
نهائية  قرارا  للفروسية  الدويل  االتحاد 
املنشطات  ملكافحة  قضايا  ثالث  يف 
Carboxy- مادة  تشمل  البرشية 
الحشيش  من  مستقلب  وهو   THC
قواعد  مبوجب  محظورة  مادة  وهي 
مكافحة املنشطات للرياضيني البرشيني 
االتحاد  عن  الصادرة   (ADRHA)

الدويل للفروسية.
وبحسب البيان نفى الثاليث أنهم عمدوا 
أو  استنشاقه  أو  الحشيش  بتدخني 
استخدامه بطريقة أخرى أثناء الحدث. 

(طالع البيان الرسمي كامال)
الوحيد  التفسري  “كان  البيان  وأوضح 
لـ  السلبية  التحليلية  للنتائج  املعقول 
املكتشفة،  والقيم   Carboxy-THC
للقنب  املقصود  غري  التعرض  بسبب 
بالفندق يف  الشيشة  لبار  زيارتهم  أثناء 

الرباط بعام 2019.
وبالتايل فرضت محكمة االتحاد الدويل 
مدتها  أهلية  عدم  فرتة  القدم  لكرة 
اعتبارا من 17  ريايض،  سنتان عىل كل 
ريايض  كل  أن  يعني  مام   ،2021 يونيو 
يونيو   16 حتى  مؤهل  غري  سيكون 

إيقاف الفارس املصري محمد طلعت عامني بسبب إيجابية عينة املنشطات

.2023
فرنك  ريايض 7500  تغريم كل  تم  كام 
سويرسي والسيد محمد والسيد. طُلب 
من طلعت دفع تكاليف قدرها 2000 

فرنك سويرسي.
الرياضيني  جميع  نتائج  استبعاد  تم 
بالنسبة   .2021 يونيو   17 من  اعتبارا 

طلعت، يشمل ذلك النتائج التي حصل 
عليها يف دورة األلعاب األوملبية طوكيو 
2020، مام أدى إىل استبعاد فريق مرص 

من مسابقة قفز الفريق.
محكمة  أمام  الطعن  لألطراف  ميكن 
غضون  يف   (CAS) الرياضية  التحكيم 

21 يوما من استالم القرار.

األخرية  الفرتة  يف  وغيابه  إصابته  بعد 
الذي  فتحي  ألحمد  التحية  وموجها 
العددي  النقص  ظل  يف  كمدافع  لعب 
يف غياب عدد كبري من الالعبني يف تلك 

املواجهات.
رمضان  أن  إىل  الفني  املدير  أشار 
يف  مشرتك  وعامل  رائع  العب  صبحي 
بالنسبة  األمر  ونفس  األهداف  كل 

وادي  محمود  وكذلك  عادل  إلبراهيم 
أن  املنتظر  من  هدفني  سجل  الذي 
يساعداه يف استعادة مستواه التهديفي 
مجددا وعىل ثقة كبرية بجميع الالعبني 
سلسلة  ومواصلة  الفوز  عىل  وقدرتهم 
حتى  واملنافسة  املتتالية  االنتصارات 

والفوز باملباراة ليضيف بطولة جديدة 
كرة  يف  املرصية  وللرياضة  لتاريخه 
القارة  بطوالت  مستوي  عيل  القدم 

اإلفريقية.
جميع  مؤازرة  إيل  الرياضة  وزير  لفت 
مختلف  يف  املشاركة  الرياضية  الفرق 

البطوالت القارية والدولية وحثهم عيل 
مرشف  أداء  وتقديم   ، بألقابها  الفوز 
التي  املرصية  الرياضة  تطور  يعكس 
تلقي كل الدعم من القيادة السياسية، 
مستوي  عيل  عديدة  انجازات  وتشهد 

جميع األلعاب يف مختلف املحافل.
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كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر

الفراعنه  بطولة  عىل  املرشفني  ينظم 
األوىل لكامل األجسام، والفيزيك، “فيت 
احتفالية  والرجال،  للناشئني،  ــاروز”،  ف
األوىل  باملراكز  الفائزين  لتكريم  خاصة 

بالبطولة وتسليمهم املكافأت املاليه .

هبه  املستشارة  ــدت  أك جانبها  ومــن 
الصباحي منسق العالقات العامه واإلعالم 
بطولة  نجاح  أن  املــرأه  قضايا  وخبرية 
“فيت فاروز” لكامل األجسام، والفيزيك، 
املنشطات،  معاً.. ضد  شعار  تحمل  التي 

يرجع ألسباب عديدة أهمها اميان القيادة 
السياسية بالشباب، واستغالل طاقتهم يف 
الشكل األمثل، وذلك من خالل بطوالت 
وبرعاية  الرسمية  الصبغة  ذات  محليه 
وزارة الشباب والرياضة، وبهذة املناسبة 

الدكتور  الوزير  ملعاىل  بالشكر  نتوجه 
الحضور  والذي أرص عيل  أرشف صبحي، 
وارسل  ارادتة،  عن  خارجه  ظروف  ولوال 
الشباب  وزيــر  مساعد  عنه  ينوب  من 
لقطاع  الكردي  محمد  الدكتور  والرياضة 
باتصال  فرحتها  عن  وعــربت   ، البطولة 
خارج  وهو  الوزير  معايل  من  تليفوين 
القاهرة ويبارك نجاح هذه البطولة التي 
من  شبابنا  ويقي  وعي  نرش  يف  تساهم 
مخاطر املنشطات والحفاظ عىل صحتهم 

لياقتهم البدنيه.
عادل  الدكتور  ايضاً  بالشكر  نتوجه  كام 
لكامل  ــرصي  امل االتــحــاد  رئيس  فهيم 
العريب،  االتحادين  ورئيس  االجــســام، 

الدويل  االتحاد  رئيس  ونائب  واإلفريقي، 
إنجاح  يف  اإليجايب  دوره  عىل  للعبه، 

البطولة.
سعادتها  عن  الصباحي”   ” واعربت 
يف  الرياضة  رعــاة  من  كوكبه  لحضور 
مرص والعامل العريب، واللواء أحمد نارص، 
رئيس اتحاد االتحادات األفريقية ورئيس 
واالفريفي  والــعــريب  ــرصي  امل االتــحــاد 
رئيس  عامدالبناين  الدكتور  و  للرتايثلون، 
ورئيس  للجميع  للرياضة  العريب  االتحاد 
للجميع،  للرياضة  القومي  املجلس 
وفاروق هريدي رئيس االتحاد االفريقي 
عضو  حرب  ابو  فايز  والنائب  للبولينج، 
مجلس الشيوخ ورئيس لجنة اإلسكان يف 

مجلس الشيوخ ،
واملواصالت  والنقل  املحليه،  واالداره 
العربيه  القبائل  وأمني  الشيوخ،  مبجلس 
الوطن،  حامة  بحزب  املرصيه  والعائالت 
عضو  الشهاب  صالح  مها  والدكتوره 

مجلس امانة العاصمة لدولة البحرين.
أحمد  الكابنت  أبدي  السياق  نفس  ويف 
الفنني  املرشفني  رشف  وعمرو  السيد 
للبطولة سعادتهام باملستوى الفني الرائع 
من  الكثيف  واإلقبال  البطولة،  ملستوى 
السنيه  املراحل  بكافة  املرصيني  الالعبني 
وتواجد عدد البأس به من الالعبني العرب 
الذين اثروا البطولة وهذا النجاح يحملنا 

مسئوليه يف تنظيم البطولة املقبلة.

توج محمد صالح نجم ليفربول بجائزة 
الستفتاء  وفقا  إنجلرتا  يف  العب  أفضل 

جريدة مريور.
الذي  االستفتاء  نتائج  مريور  ونرشت 

شارك فيه أكرث من 140 ألف متابع.
متفوقا  األول  املركز  يف  صالح  وجاء 
هام  وست  العب  رايس  ديكالن  عىل 
يونايتد الذي حل وصيفا، والثالث كان 
مانشسرت  ألعاب  صانع  فرينانديز  برونو 

يونايتد.
وحل فيل فودين جناح مانشسرت سيتي 
ميندي  إدوارد  وتاله  الرابع  املركز  يف 

حارس تشيليس.
وجورجينو  ماونت  ماسون  وأكمل 
وروبن دياش وكيفن دي بروين وجواو 

كانسيلو قامئة العرشة األوائل.

صالح أفضل العب بإنجلرتا لعام 2021 يف استفتاء مريور
يف  الثالث  للمركز  ليفربول  احتالل  يف  حاسام  دورا  لعب  صالح 
من  األول  النصف  يف  وذلك  املايض،  املوسم  اإلنجليزي  الدوري 

العام.
وحقق  ملفت  بشكل  تألق  فقد  العام  من  الثاين  النصف  يف  أما 
أرقاما قياسية عديدة أسهمت يف منافسة الريدز عىل قمة الدوري 

اإلنجليزي.
عن  نقاط   3 بفارق  اإلنجليزي  الدوري  وصافة  يحتل  ليفربول 

مانشسرت سيتي، بعد مرور 18 جولة.
بشكل عام سجل صالح هذا املوسم 22 هدفا خالل 24 مباراة، 15 

يف الدوري كهداف للمسابقة و7 يف دوري أبطال أوروبا.
ويقيض صالح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما 

من روما مقابل 42 مليون يورو.
هدفا   147 صالح  سجل  ليفربول  مع  بها  شارك  مباراة   227 يف 

وأرسل 56 متريرة حاسمة.
 ،2019 أوروبا  أبطال  دوري  الفريق،  مع  ألقاب  بأربعة  وتوج 
والسوبر األورويب وكأس العامل لألندية يف العام نفسه، ثم الدوري 

اإلنجليزي موسم 2020-2019.

اتحاد   – القدم  لكرة  املرصي  االتحاد 
الكرة – بيان رسمي

تم إغالق باب الرتشح النتخابات االتحاد 
يف  إقامتها  املقرر  القدم  لكرة  املرصي 
الخامس من يناير القادم، وذلك يف متام 
 20 -اإلثنني-  اليوم  عرص  من  الرابعة 

ديسمرب.
قامئتان  اإلغالق  قبل موعد  وتقدم 

االنتخايب  السباق  فقط لخوض 
قوام  تحديد  أجل  من 

القدم  كرة  اتحاد  مجلس 
الجديد.

برئاسة  األوىل  القامئة 
الرئيس  عالم  جامل 
تضم  لالتحاد،  األسبق 
أمني  الدرنديل  خالد 
السابق  األهيل  صندوق 

يف منصب نائب الرئيس، 
حلمي  محمد  من  وكل 

الوفا  أبو  ومحمد  مشهور 
بركات  ومحمد  إمام  وحازم 

وإيهاب الكومي وعامر حسني ودينا 
الرفاعي.

باإلضافة إليهم تضم القامئة االحتياطية 
الوفا وعادل سلومة  أبو  كل من خالد 
القامئة  نالت  حيث  الخري،  أبو  وعزة 
الرحالت بسوهاج وشبان  أندية  تزكية 

املراغة وجرجا.

اليوم  تقدمت  التي  الثانية  القامئة  أما 
رئيس  إبراهيم  محمد  من:  كل  فتضم 
نادي بوالق الدكرور عىل مقعد الرئاسة 
ومحمد حسني عىل مقعد النائب، وكل 
من مؤمن جاد وأسامة محمود ومحمد 
حسن ومصطفى محمد وحامد مرتىض 
جامل  ونيفني  النبي  رب  عبد  وإسالم 

عىل مقاعد األعضاء.
فتضم  لهم  االحتياطية  القامئة  أما 
كل من مصطفى لطفي ورشيف 
وتم  شبل،  ونجالء  املنعم  عبد 
أندية  من  القامئة  تزكية 

سوهاج وطهطا واملراغة.
اتحاد  ومن املقرر أن يعلن 
السبت  يوم  القدم  كرة 
النهائية  األسامء  القادم 
مراجعة  بعد  للمرشحني 
ومطابقتها  الرتشيح  أوراق 

بالرشوط الواردة يف الالئحة.
الذات”  “إنكار  قامئة  وكانت 
البرتول  وزير  فهمي  سامح  برئاسة 
تراجعها عن خوض  أعلنت  السابق قد 

سباق االنتخابات.

بعد إغالق باب الرتشح..
قائمتان تتنافسان يف انتخابات اتحاد الكرة

باتريس موتسيبي وصامويل إيتو يف زيارة 
مللعب أوليمبي يف الكامريون

االتحاد  رئيس  موتسيبي  باتريس  جدد 
اإلفريقي لكرة القدم “كاف” حديثه حول 
إقامة كأس أمم إفريقيا 2021 يف موعدها 
من  التاسع  يف  الكامريون  يف  سلفا  املحدد 

شهر يناير املقبل.
قناة  عرب  ترصيحات  يف  موتسيبي  وقال 
الثالثاء  اليوم  الكامريونية  أسو”  “تييل 
الكامريون:  رئيس  بيا  بول  مقابلة  عقب 
“يف البطولة العربية كان هناك اآلالف من 
املشاهدين واملشجعني وذهبت إىل ملعب 

وميبيل ملتابعة نهايئ يورو 2020”.
املشاكل  نواجه  أن  دامئا  “يجب  وواصل 
أن  ويجب  منها،  نهرب  وأال  والصعوبات 
التغلب  نستطيع  إننا  الثقة  لدينا  يكون 

عليها والتعامل معها بشكل مسؤول”.
وشدد موتسيبي “لذا قلنا من قبل إنه لن 
يدخل أي شخص للملعب إال بدون إجراء 
الجميع،  حامية  علينا  ألنه   PCR اختبار 
الشهادات  تلك  تزوير  من  مخاوف  يوجد 

لكننا نتعامل مع تلك األمور”.
وأكمل “بعد البطولة سأحصل عىل تقرير 

بشأن كل املواقف الصحية خاللها”.
وأردف “يجب أن نثق يف أنفسنا كأفارقه، 
ناجحة  إفريقيا  أمم  استضافة  وميكننا 

للغاية يف الكامريون”.
السابع  يف  الكامريون  يف  “سأكون  وأتم 
مباراة  وسأشاهد  املقبل  يناير  شهر  من 
من  التاسع  يف  فاسو  وبوركينا  الكامريون 

يناير حيث افتتاح البطولة”.

رئيس كاف يؤكدها مجددا: أمم إفريقيا يف 
موعدها.. البطولة العربية أقيمت بحضور اآلالف

احتفالية لتكريم الفائزين باملراكز األوىل ببطولة 
الفراعنه األوىل لكمال األجسام والفيزيك


