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الرئيس السيسى خالل افتتاح وحدات سكنية بالصعيد: الدولة دخلت باإلسكان 
لتحول القبح لجمال يستحقه املواطن.. ولن نسمح بالبناء لحني عمل آليات منضبطة
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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
عــددا مــن مــشــروعــات اإلســكــان، 
خالل  وذلك  الصعيد،  بمحافظات 
الفتتاح  أســوان  بمحافظة  تواجده 
ضمن  الــجــديــدة،  ــوان  أسـ مدينة 

فعاليات أسبوع الصعيد.
الفيديو  عبد  الــرئــيــس  وافــتــتــح 
من  األوىل  املرحلة  كونفرانس، 
ناصر  ومدينة  قنا،  غــرب  مدينة 
غرب أسيوط، واإلسكان االجتماعي 
ــدات  ووح الــجــديــدة،  قنا  بمدينة 
سكنية بمدينة جنة باملنيا الجديدة، 
ووحدات إسكان اجتماعي بأسيوط 
بعدد  اجتماعي  وإسكان  الجديدة، 
املنيا  2040 وحدة سكنية بمدينة 

السييس  الفتاح  الرئيس عبد  شهد 
عىل  الفنية،  العروض  من  عددا 
افتتاح  بعد  ــرومــاىن،  ال ــرح  امل
عىل  الــجــديــدة،  أســـوان  مدينة 
“أسبوع  ختام  احتفالية  هامش 
بعض  أداء  ىف  ومتثل  الصعيد، 
مدن  جــال  تــرز  أغــاىن  الفنانني 
مواطني  مبعدن  ــادة  واإلش الصعيد، 
محمد  الفنان  أغنية  ومنها  الصعيد، 

منري “عىل الصعيد الجواىن”.
وتفاعل املشاركون يف الحفل، وهتفوا 

الرئيس السيسى على هامش احتفالية ختام “أسبوع الصعيد”.. ما رأيناه خالل 
أسبوع الصعيد كان جمياًل وخطوة ضمن ألف خطوة.. ويؤكد: بحب كل املصريني

ريس  يا  “بنحبك   : قائلني  جميعهم، 
دفع  ما  يا ريس”، وهو  بنحبك  والله 
قائالً:  عليهم،  للرد  السيىس  الرئيس 
املرصيني”،  كل  بحب  والله  ــا  “وأن
مشدداً عىل أن ما تم من مرشوعات 
ألف  من  خطوة  يعد  مرص  صعيد  يف 
خطوة، مضيفاً: “خدنا خطوة من ألف 

خطوة يف الصعيد دى معايا”.
السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس  وقال 
إنه يحب كل املرصيني، وإن األسبوع 

التعليم: استكمال منهج الرتم األول “علوم 
ورياضيات” رابعة ابتدائى بالفصل الثانى

والتعليم  الرتبية  وزارة  قالت 
سيتم  إنه  الفنى،  والتعليم 
العلوم  مناهج  استكامل 
عىل  املقررة  والرياضيات 
للفصل  ابتداىئ،  رابعة 
الدراىس األول ىف الرتم الثاىن، 
استكامل  بعد  أنه  موضحة 
مقررات  محتوى  تدريس 
العلوم  يف  األول  الرتم 
الصف  لتالميذ  والرياضيات 
الرابع االبتدايئ يف الرتم الثاين 
الدرايس  العام  منتصف  بعد 
بـالتالميذ  ننتقل  سوف 
لدراسة محتوي الرتم الثاين يف 
أن  عىل  والرياضيات،  العلوم 
يتعلم التالميذ منه أقىص قدر 
حتى نهاية العام، ثم نستكمل 
الثاين  الرتم  ما تبقى من مناهج 
بعد  والرياضيات  العلوم  يف 

اإلجازة الصيفية.”.
وزير  شوقى  طارق  الدكتور  وكان 
الفنى،  والتعليم  والتعليم  الرتبية 

األدائية”  “املهام  عن  مقدمة  كتب 
لطالب نظام التعليم الجديد: قائال: لقد 
أعلنا سابقا عن نظام التقييم الجديد يف 
يتضمن  والذي  االبتدايئ  الرابع  الصف 
وسوف  األدائية”  “املهام  يسمى  ما 
ترسل الوزارة هذه التعليامت لالدارات 
اشارككم  أن  أحببت  ولذلك  التعليمية 
إىل  يسبقنا  ال  حتى  هنا  الرشح  بعض 
الهلع  ودعاة  اإلشاعات  مروجو  ذلك 

والخوف.

تابع ص  4

تابع ص  4

تابع ص  3

الفتاح  الرئيس عبد  الجديدة. وقال 
السيسى خالل احتفالية افتتاح عدد 
من املشروعات يف أسوان: ال نتكلم 
نتحدث  ولكن  فقط  املختصني  مع 
مع بعضنا كلنا وأقول وهذا كان محل 
نقاش، حيث قلت إن حجم املسكون 
مشروعات سكنية  من  املوجود  من 
أقول  أن  أريد  وال  كثريا  ليس  كلها 
نسب. وأضاف الرئيس عبد الفتاح 
الدائرى  على  ــريوا  س السيسى: 
املوجودة  املنشآت  حجم  شوفوا 
معناه  وهذا  منها  املسكون  وحجم 
معاه  من  كل  إن  ثقافتنا  أن  خطري، 
اشتغل  أو  أرض  حتة  باع  قرشني 

التقييم  من  النوع  هذا  الوزير:  وتابع 
من  أصياًل  جزءا  ميثل  املدرسة  داخل 
فهمهم  وتقييم  الطالب  أداء  تقييم 

ملخرجات التعلم.
معنى  ما  حول  سؤال؛  الوزير  وطرح 

املهام األدائية ؟
اكتساب  مدي  تقيس  أنشطة  هى 
عليها  تدربوا  التي  للمهارات  الطالب 
معينة،  مادة  يف  الدرايس  الفصل  خالل 
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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

مخرجات  العرىب،  الربملان  مثن 
االجتامع الثالىث بني مرص واألردن و 
القاهرة،  استضافته  الذى  فلسطني، 
خارجية  وزراء  من  كل  وحرضه 
مرص  مخابرات  أجهزة  ورؤساء 
املدنية  ووزيرالشؤون  واألردن 
لدولة  املخابرات  جهاز  ورئيس 
والرؤى  املواقف  لتنسيق  فلسطني، 
التى  الثالثية  القمة  مقررات  بشأن 
سبتمرب   2 يوم  القاهرة  ىف  ُعقدت 

.2021
وأكد الربملان العرىب يف بيان صحفي 
يف  يأيت  االجتامع  هذا  أن  اليوم 
توقيت مهم لتوحيد الجهود العربية 
املبذولة إزاء املستجدات التي تواجه 

القضية الفلسطينية.

الربملان العرىب يثمن مخرجات االجتامع 

املرصى األردىن الفلسطينى لدعم 

القضية الفلسطينية
وقال البيان، إن القضية الفلسطينية 
فرضها  تحديات  من  تواجهه  وما 
به  تقوم  الذي  الخطري  التصعيد 
عىل  اإلرسائييل  االحتالل  سلطات 
وخاصةيف  الفلسطينية  األرايض 
القدس املحتلة بحاجة لكافة الجهود 
الحق  استعادة  أجل  من  العربية 
الفلسطيني املسلوب يف أرضه وكرس 
الجمود الذي تشهده عملية السالم 

يف الوقت الحايل.
رضورة  عىل  العريب  الربملان  وشدد 
الصف  وحدة  أجل  من  العمل 
الجهود  تلك  ملساعدة  الفلسطيني، 
وعىل  العربية  الدول  تبذلها  التي 
رأسها جمهورية مرصالعربية بقيادة 
الرئيس عبد الفتاح السييس واململكة 

الدراسـة  تحويـل  اإلمـارات  قـررت 
إىل نظـام “التعليـم عـن بُعـد” خالل 
أول أسـبوعني مـن الفصـل الـدراىس 
مـن  الثالـث  مـن  ابتـداًء  الثـاين، 
شـهر ينايـر املقبـل، لضـامن العـودة 
اآلمنـة للطلبـة إىل املـدارس، وتعزيزًا 
لإلجـراءات االحرتازيـة ملنـع انتشـار 

املسـتجد. كورونـا  فـريوس 
وقال املتحدث الرسـمى عـن القطاع 
التعليمـى هـزاع املنصـورى – خـالل 
للحكومـة  اإلعالميـة  اإلحاطـة 
(كورونـا)،  فـريوس  حـول  اإلماراتيـة 
اليـوم  أنبـاء اإلمـارات  وفقـا لوكالـة 
الثالثـاء -إن القـرار يشـمل املـدارس 
والجامعـات ومراكـز التدريـب عـىل 

أنـه  إىل  مشـريا  الدولـة،  مسـتوى 
عـىل  مسـتمر  بشـكل  العمـل  يتـم 
الوبـاىئ  الوضـع  تطـورات  مراجعـة 
اآلمنـة  العـودة  عمليـة  لتسـهيل 
وصحـة  العامـة  الصحـة  ولضـامن 
وسـالمة الطلبـة واملعلمني واملوظفني 

التعليميـة. باملنشـآت  اإلداريـني 
يتعلـق  فيـام   – أنـه  وأوضـح 
عـىل  تعتمـد  التـى  بالتخصصـات 
واملختـربات  العمـىل  التطبيـق 
الجامعـات  ىف  الرسيـرى  والتدريـب 
يتـم  أن  تقـرر   – التدريـب  ومراكـز 
تطبيـق التعليـم الهجـني، مضيفـا أن 
ضوابـط  مجموعـة  أقـرت  الـوزارة 
لتسـيري العمليـة التعليميـة ىف الفرتة 

اإلمارات تقرر اعتامد نظام “التعليم عن بعد” 

ملدة أسبوعني بسبب “كورونا”
قال العامد جوزاف عون، قائد الجيش 
العسكرية  املؤسسة  إن وحدة  اللبناين، 
التحديات  مواجهة  يف  وصمودها 
واالستحقاقات املفصلية، أمر أسايس يف 

هذه املرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.
خالل  له،/الثالثاء/،  كلمة  يف  ذلك  جاء 
من  جديدة  دفعة  تخريج  احتفالية 
دورة “مدراء مؤهلون ملكافحة الفساد” 
واألركان  للقيادة  شهاب  فؤاد  بكلية 
املعهد األمرييك ملكافحة  بالتنسيق مع 
الفساد. وشدد العامد عون – يف كلمته 
أسايس  كجزء  الشفافية  أهمية  عىل   –
من عالج الفساد، مشريا إىل أن مشاركة 
ضمن  العسكرية  املؤسسة  من  ضباط 
اسرتاتيجية  إطار  يف  يندرج  الدورات 
عنوانها  الجيش  يعتمدها  واضحة 
الشفافية والنزاهة واملساءلة واملحاسبة 

وتطبيق معايري العمل املؤسسايت.
اللبناين عىل  الجيش  أن حرص  وأضاف 
ضمن  كان  إدارته  وحسن  العام  املال 
أن  إىل  مشريا  كذلك،  وسيبقى  أولوياته 

قائد الجيش اللبناىن: وحدة املؤسسة 

العسكرية وصمودها أمر أساىس بهذه 

املرحلة الدقيقة
اعتامد معيار الكفاءة وإبعاد املؤسسة 
السياسية،  والتدخالت  التجاذبات  عن 
تداعيات  ساهام يف تحصينها وتجنيبها 
مير  التي  واملتالحقة  العديدة  األزمات 

بها لبنان.
املؤسسة  أن  إىل  عون  العامد  وأشار 
عرب  املساءلة  مبدأ  تتوىل  العسكرية 
واملحاسبة،  بالتحقيق  مختصة  أجهزة 
واملحاسبة  املسبقة  الرقابة  أن  مؤكداً 
تضمن  التي  هي  املخالفة  عند 
املؤسسايت  العمل  تطبيق  استمرارية 

بشفافية ونزاهة ومناقبية.
تعتمدها  التي  املبادئ  أن  وأوضح 
عّززت  التي  هي  العسكرية،  املؤسسة 
أن  إىل  مشريا  وعامليا،  محليا  بها  الثقة 
بعد  كبري  بشكل  تجلت  الثقة  هذه 
الجيش  انفجار ميناء بريوت حني توىل 
العينية  املساعدات سواء  توزيع  مهمة 
للنزاهة  نظرا  للمترضرين،  املالية  أو 
العسكرية،  املؤسسة  بها  تتمتع  التي 
ولحرصها عىل العمل بشفافية وعدالة.

القادمـة، حيـث يتطلب مـن جميع 
الطـالب الحصول عـىل نتيجة فحص 
سـلبية “PCR” ال تزيـد مدتهـا عـن 
4 أيـام عنـد مبارشتهـم الدراسـة ىف 
املنشـآت التعليميـة وذلـك ىف بداية 
العـام والفصـل الـدرايس، كام سـيتم 
تطبيـق نظـام املرور األخـرض ألولياء 
األمـور عرب تطبيـق الحصـن لدخول 

التعليميـة. املنشـآت 
القطـاع  جاهزيـة  املنصـورى  وأكـد 
أى  ملواجهـة  بالدولـة  التعليمـى 
العمليـة  ملواصلـة  طـارئ  وضـع 
التعليميـة عـىل الوجـه األمثـل مـن 
خـالل القـراءة املسـتمرة ملعطيـات 
ومسـتجدات األزمة لدعـم القرارات

امللك  بقيادة  الهاشمية  األردنية 
سيايس  أفق  إليجاد  الثاين  الله  عبد 
والشامل  العادل  السالم  لتحقيق 
وقيام  الدولتني  حل  أساس  عىل 
دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها 

مدينة القدس.
كام طالب املجتمع الدويل والرباعية 
واملساندة  الدعم  بتقديم  الدولية 
يحقق  مبا  السالم  لعملية  الحقيقية 
لكامل  اإلرسائييل  االحتالل  إنهاء 

دولة  وإعالن  الفلسطينى  الرتاب 
فلسطني املستقلة وعاصمتها مدينة 
املرشوعة  املطالب  وتحقيق  القدس 
لقرارات  وفقاً  الفلسطيني  للشعب 

الرشعية الدولية.
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وحاول تفهم 

مصر تالتين
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
سالح جديد لدحر االرهاب  
بعد النجاح املنقطع النظري يف قيام 
والقضاء  االرهاب  دحر  يف  الدوله 
عليه ذلك الذي نراه واقعا ملموسا 
الله  بفضل  عليه  ونشهد  امامنا 
والرشطه  الجيش  ومــجــهــودات 
الدوله  املــرصيــه……..هــاهــي 
الذي  نعتره  نهجا  تنتهج  املرصيه 
ولن  جزوره  من  االرهاب  سيقتلع 
او خاليا النه  بذيول  اثرا  له  يبقي 
لن يجد البيئة الحاضنة ابدا ……
بالتنمية…….  االرهـــاب  دحــر 
الخدمات  بتقديم  االرهاب  دحر 
حياتهم …… وتحسني  للمرصيني 
االسبوع  خــالل  حــدث  ملا  انظر 
زياره  استطاعت  وكيف  املــايض 
من  للعديد  وافتتاحه  الرئيس 
حديثا  مرص  صعيد  يف  املشاريع 
وكيف  املرصيني  السنه  يجري عيل 
مع  وبساطته  بعفويته  استطاع 
مرص  ابناء  من  والبسطاء  االطفال 
االمل  يــزرع  ان  للخواطر  وجــره 
املرصيني  لجموع  قادم  الخري  بان 
شــالــهــم وجــنــوبــهــم ورشقــهــم  
وغــربــهــم  بــدوهــم وحــرهــم . 
الجميع  عيل  ببعيد  ليس  واالمــر 
وال  سنوات  ثالث  خالل  سينتهي 
الحداث  الدوله  اختيار  ان  شك 
ظروف  وتحسني  النوعيه  النقله 
من  قريه   ٤٥٠٠ لساكني  الحياة  
مايقرب  يقطنها  املحرومه  القري 
من ٥٨ مليون مواطن اي مايعادل 
عر  املحروسه  سكان  من   ٪٦٠
الذي  املــرشوع  هذا  كرميه  حياه 
الرئيس اهتاما كبريا  يوليه سياده 
له  تسخر  دوله  مرشوع  باعتباره 
الالزمه  واالعتادات  االمكانيات 
الذي  املرشوع  …..ذلك  النجاحه 
منها  مر  سنوات  ثالثه  عيل  يجري 
تبلغ  اجالية  بتكلفه  شهور  سته 
غري  خطوه  يف  جنيه  مليار   ٩٠٠
 .…… اجمع  العامل  يف  مسبوقه 
التنميه  قطار  ينتقل  ان  امل  عيل 
للرئيس  بزياره  مسبوقا  او  متبوعا 
يديه  عيل  الخري  لرتي  سيناء  ايل 
الصعيد  مدن  يف  االن  يحدث  كا 
الدوله بجيشها  استطاعت  ان  بعد 
الكامل  االمن  تحقق  ان  ورشطتها 
اصبح  السييس   .… تــكــاد  او 
الناء  ان  تجد  حل  اينا  كاملطر 
.… معه  حل  قد  الكثري   والخري 
ــرا لــكــم فــخــامــه الــرئــيــس  ــك ش
الذين  االعال  ورجال  والحكومه 
وطنيه  كناذج  الرئيس  قدمهم 
الصوره  عيل  و  مخلصه  مرشفه 
التي  العظيمه  واملشاريع  املرشفه 
يف  وتساهم  الــنــاس  حياة  متــس 
النقله املطلوبه يف اسلوب  احداث 
املايض  االسبوع  عر  الحياه  ومنط 
ان  امل  عيل   - الصعيد  اسبوع   -
كذلك  يتكرر   ملموسا  واقعا  نراه 
لتكون  املحروسه  عموم  سائر  يف 
الجمهوريه الجديده حقا هي هبه 
االراده املرصيه القويه القادره عيل 

صنع املستحيل .

من  ميكنهم  مبــا  العالية  والــكــفــاءة 
التعامل مع مختلف املواقف املحتملة 
إلنتشار  مستدامه  خطط  اعتامد  وكذا 
األمنية بكافة  الدوريات  القوات ونرش 
رسعة  ىف  يسهم  مبا  واملحاور  الطرق 

اإلنتقال وإحتواء أية مواقف طارئة.
للدرجة  األمنية  الحالة  برفع  ووجه   
وحسن  املقبلة،  الفرتة  خالل  القصوى 
حقوق  وإحـــرتام  املواطنني  معاملة 
أثناء  اإلنساىن  البعد  ومراعاة  اإلنسان 

تنفيذ بنود الخطة األمنية.
وزير  توفيق  محمود  الــلــواء  ــان  وك
من  عدد  مع  اجتامعاً  عقد  الداخلية 
األمنية،  والقيادات  الوزير  مساعدى 
مركز املعلومات وإدارة األزمات بوزارة 
العمل  اسرتاتيجية  لبحث  الداخلية 
واستعراض  الحالية،  املرحلة  ىف  األمنى 
بدء  مع  تزامناً  األمنية  الخطط  محاور 
األخوة  وأعياد  الجديد  امليالدى  العام 

امليالدية  السنة  ورأس  املسيحيني 
عىل  الرشطة  لرجال  الشكر  موجها 
مابذلوه من جهد مخلص خالل اآلونة 
األخرية، أسفر عن تحقيق نجاحات ىف 
كام  األمني،  العمل  مجاالت  مختلف 
تتخذها  التى  ــراءات  اإلج إىل  تطرق 
أجهزة الوزارة ملتابعة تنفيذ اإلجراءات 
الشاملة  الخطة  ضمن  اإلحــرتازيــة 
إنتشار  من  للحد  الدولة  أعدتها  التى 
مبواصلة  ووجــه  ــا”،  “كــورون فــريوس 
املعنية  الجهات  كافة  مع  التنسيق 
لضبط  األمنية  الحمالت  وتكثيف 
القانونية  اإلجراءات  املخالفني وإتخاذ 
مبنتهى الحسم ، ىف إطار سعى الدولة 
موجها  املواطنني،  عىل صحة  للحفاظ 
والرعاية  الدعم  أوجه  كافة  بتقديم 
توجيه  ىف  يُسهم  مبا  الرشطة  لرجال 
كافة اإلمكانيات والطاقات ألداء الدور 

الوطنى املنوط بهم ىف حفظ األمن. .

وحاسمة  وقوية  هامة  أمنية  رسائل 
وزير  توفيق  محمود  اللواء  وجهها 
السنة  رأس  احتفاالت  قبل  الداخلية 
اعىل  اتخاذ  مؤكًدا  الجديدة،  امليالدية 
ومضاعفة  واليقظة  الحذر  درجــات 

جميع  وتفعيل  املــبــذولــة  الجهود 
لتأمني  الالزمة  والتدابري  اإلجـــراءات 
املنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة 
واملنشآت السياحية ، وتفعيل إجراءات 
املؤدية  الطرق  عىل  الرقابة  إحكام 

عدد  ــالل  خ مــن  املنشآت  تلك  إىل 
الخدمات  ودعم  األمنية  الدوائر  من 
مؤكداً  بها..  املحيطة  باملنطقة  األمنية 
القامئة  العنارص  تتحىل  أن  أهمية  عىل 
التامة  بالجاهزية  املنشآت  تأمني  عىل 

شكرى  سامح  الخارجية  وزير  عقد 
وزير  مع  مباحثات  األربعاء،  اليوم 
بريوتا،  فانسان  ــدا  روانـ خارجية 
إىل  الحالية  زيارته  ُمستهل  وذلك ىف 

العاصمة الرواندية كيجاىل.
وزارة  باسم  الرسمى  املتحدث  وقال 
-يف  حافظ  أحمد  السفري  الخارجية 
موقع  عــىل  حسابه  عــرب  تدوينة 
“وزير  (تويرت)-  االجتامعي  التواصل 
يلتقي وزير  الخارجية  سامح شكري  
أوجه  السترشاف  ــدا  روان خارجية 
تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين 
التعاون،  الشقيقني يف شتى مجاالت 
حول  والتنسيق  التشاور  عن  فضالً 
محل  والدولية  القارية  القضايا 

االهتامم املشرتك”.
أمس  توجه  قد  الخارجية  وزير  كان 
إىل كيجايل حيث يشارك يف فعاليات 
األربعاء بوضع حجر  اليوم  االحتفال 
يعقوب-  (مــجــدي  ملركز  األســـاس 
عن  فضالً  للقلب)،  مرص  روانـــدا/ 
عقد لقاءات مع عدد من املسئولني 
الروانديني. وأضاف املتحدث الرسمي 
وزارة  أن  الخارجية  وزارة  باسم 
الخارجية املرصية تتوىل متويل عملية 
رشاء وتوريد وتركيب كافة تجهيزات 
إنشاء  مــرشوع  من  األوىل  املرحلة 
مركز (مجدى يعقوب- رواندا/ مرص 
املرصية  الوكالة  خالل  من  للقلب) 
للرشاكة من أجل التنمية التابعة لها.

وزير الخارجية يبحث مع نظريه 

الرواندى ىف كيجاىل تعزيز 

العالقات بني البلدينوزير 

الخارجية سامح شكرى

رسائل قوية من وزير الداخلية قبل احتفاالت رأس السنة.. اللواء محمود توفيق: رفع الحالة األمنية للدرجة القصوى
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احتفالية للوفد الطبى املصرى بعد جهوده فى عالج املرضى 
الفلسطينيني.. إكسرتا نيوز: الوفد تابع أكرب عدد من الحاالت

إكسرتا  مراسلة  عوكل  منى  قالت 
تكريم  جرى  إنه  غزة،  قطاع  يف  نيوز 
غزة،  قطاع  يف  املرصي  الطبي  الوفد 
الفلسطينية  الصحة  وزارة  أن  موضحة 
قدمها  التي  الكثرية  املجهودات  بعد 
تقيم  أن  قررت  املرصى  الصحى  الوفد 
املرصى  الطبي  الوفد  لتكريم  احتفالية 

عىل ما قدمه من مجهودات كبرية.
يف  نيوز  إكسرتا  مراسلة  وأضافت 
إكسرتا  لقناة  غزة، يف ترصيحات  قطاع 
أجرى  املرصى  الطبي  الوفد  أن  نيوز، 
 6 خالل  الطبية  العمليات  من  العديد 
ولكنها  غزة  قطاع  أيام قضاها يف   7 أو 
وللقطاع  غزة  ألهاىل  الكثري  حملت 

وللمستشفيات والقطاع الطبي لغزة.
وأوضحت مراسلة إكسرتا نيوز يف قطاع 
نظرا  كبرية  تكن  مل  االحتفالية  أن  غزة، 
كان  الوفد  إن  حيث  الوقت،  لضيق 
يف  لحظة  كل  من  يستفيد  أن  يحاول 
قطاع غزة، وبالتايل عمليا مل يكن هناك 
كبرية  احتفاليات  يكون هناك  أن  رغبة 
أكرب،  وقتا  تستهلك  قد  فعاليات  أو 

محدودا  األمر  يكون  أن  فضل  وبالتايل 
الوفد  رسالة  وصلت  ولكن  ما  حد  إىل 
فضلت  الذى  الشكر  ووصل  املرصى، 
تقدمه  أن  الفلسطينية  الصحة  وزارة 
للوفد  الفلسطيني  الشعب  عن  نيابة 

الصحى املرصى.
قطاع  يف  نيوز  إكسرتا  مراسلة  ولفتت 
تضمنت  كانت  االحتفالية  إىل  غزة، 
واستعراض  الشكر  كلامت  من  عددا 
األيام  خالل  عليه  العمل  تم  ما  كل 
املاضية، خاصة أن الوفد املرصى حمل 
وجرى  الطبية،  التخصصات  من  الكثري 
يف  تحققت  التي  اإلنجازات  استعراض 

التخصصات املختلفة.
قطاع  يف  نيوز  إكسرتا  مراسلة  وقالت 
قسم  املرصى  الطبي  الوفد  إن  غزة، 
يف  مستشفيات  طواقم   3 عىل  نفسه 
الكربى  املستشفيات  هي  غزة  قطاع 
جنوبها،  إىل  شاملها  من  غزة  قطاع  يف 
لرؤية  كبري  بشكل  موزعا  كان  والعمل 

ومتابعة أكرب عدد من الحاالت.
قطاع  يف  نيوز  إكسرتا  مراسلة  ولفتت 

الحاالت  من  عددا  هناك  أن  إىل  غزة، 
الحديث عنها بشكل خاص  التي جرى 
املرىض  من  هناك حاالت  وكان  للغاية، 
حالتهم  وكانت  املوت  ملرحلة  وصلوا 
خطرية ولكن تم إنقاذهم يف اللحظات 

األخرية.
الطبي  الوفد  واصل  سابق،  وقت  وىف 
نهاية  غزة  قطاع  وصل  والذي  املرصي 
األسبوع املايض إجراء عرشات العمليات 
تقرير  وذكر  بنجاح،  والنوعية  املعقدة 
والعيادات  العمليات  دائرة  عن  صادر 
غزة  بقطاع  الصحة  وزارة  يف  الخارجية 
أنه  الفلسطينية،  “سوا”  وكالة  نقلته   –
واستمراراً للعمليات التي يجريها الوفد 
الطاقم  مع  بالرشاكة  املرصي  الطبي 
ليلة  وحتى  أتم  فإنه  املحيل،  الطبي 
عملية   66 نحو  إجراء  الثالثاء  أمس 
مجال  يف  عمليات   7 منها  جراحية، 
جراحة  عمليات  و3  العامة  الجراحة 
قلب و29 عملية قسطرة قلبية كحاالت 
الطبي  الشفاء  مجمع  يف  وذلك  طارئة، 

مبدينة غزة.

نواتج  تحقيق  عىل  دليالً  تقدم  وهي 
الفصل  خالل  املستهدفة  التعلم 
ميكن  بحيث  بناءها  تم  وقد  الدرايس. 
قدره  زمن  يف  منها  االنتهاء  للمتعلم 
الرتبية  وزير  وقال  دراسيتان.  حصتان 
والتعليم: وصف املهام األدائية: تتصف 
التعلم  بنواتج  وترتبط  بالوضوح، 
ملستوي  ومناسبه  تحقيقها،  املستهدف 

املستهدفة  املادة  وطبيعة  املتعلم 
الطالب  تقييم  وينتج عنها منتج ميكن 
 ) تنفيذية:  اعتبارات  وعن  عيل ضوئه. 
استخدام  عند  األدائية)  املهام  تطبيق 
مراعاة  يتم  األدائية  للمهام  املعلم 

املعايري التالية:
طبيعة  للطالب  املعلم  يوضح   (1)

املهمة واملنتج املتوقع من املتعلم.

(2) يستغرق العمل عيل املهام األدائية 
حصتني دراسيتني متتالينت.

تنفيذ  مراحل  عىل  املعلم  يرشف   (3)
املهام خالل الحصص املخصصة.

هذه  برشح  املعلمون  يقوم  وسوف 
املهام لطالبهم يف االيام القليلة القادمة 
والتعليم  الرتبية  وزارة  لتعليامت  وفقا 

والضوابط املرسلة اليهم.

التعليم: استكمال منهج الرتم األول
“علوم ورياضيات” رابعة ابتدائى بالفصل الثانى



4أخـبــار محلية  إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  26  جمادى األول -  1443 هـ  - 30  ديسمبر  2021م

العدد اإلسبوعي رقم 1240

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

عبد  محمد  دكتور  اللواء  أوقــد 
شامل  محافظ  شوشة،  الفضيل 
أوليمبياد  تصفيات  شعلة  سيناء، 
املحافظات الحدودية، الذي تشارك 
الثالثة  نسخته  يف  املحافظة  فيه 
أسوان  محافظات”  مع  باالشرتاك 
سيناء-  جنوب  الجديد-  الوادى   –
مطروح،  مرىس   – األحمر  البحر 
وذلك يف الصالة املغطاة بالعريش.

محافظ القليوبية يعقد اجتماع املجلس االستشاري للرتبية الخاصة ملناقشة 
ودراسة مشكالت املدارس الفكرية وطالب ذوي القدرات الخاصة

محافظ شمال سيناء يوقد شعلة تصفيات 
أوليمبياد املحافظات الحدودية

وأكد املحافظ عيل إهتامم الرئيس 
رئيس  الــســيــيس،  الــفــتــاح  عبد 
املحافظات  بتنمية  الجمهورية، 
إستغالل  عىل  والعمل  الحدودية 

طاقة شبابها.
الصاعدة  الفرق  املحافظ  طالب 
مراكز  عيل  بالحصول  للتصفيات 
املحافظات،  مستوي  عيل  متقدمه 
مشرياً ايل ان محافظة شامل سيناء 

متميزة يف األلعاب الفرديه.
ومن جانبه، أكد كليب راشد مدير 
والرياضة،  الشباب  مديرية  عام 
املرحلة  فعاليات  تنفيذ  سيتم  انه 
اعتبارا  املحافظة  داخل  التمهيدية 
فرباير    20 يوم  وحتي  اليوم  من 
مبشاركة  املحافظة،  داخل  املقبل 
مستوي  عيل  والعبة  العب   2٥4٨
جامعية  لعبة   13 يف  املحافظة 

اجتامعا   ، الهجان  الحميد  عبد  عقداللواء 
الخاصة  للرتبية  االستشاري  املجلس  مع 
يارس  الدكتور  وبحضور  سيادته  برئاسة 
والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  محمود 
مدير  غنيم  حمدي  واألستاذ  بالقليوبية 
ادارة الرتبية الفكرية باملحافظة و مجدي 
حسني مدير مديرية التضامن االجتامعي، 
و اميان السيد مدير مديرية القوى العاملة 
والصحة  ــاف  األوق مديرية  عن  وممثل 

وكلية الرتبية جامعة بنها.
من  الهدف  إن  املحافظ  السيد  أشار  وقد 
االستشاري  املجلس  تشكيل  قرار  إصدار 
ــة  ودراس تحديد  هــو  الخاصة  للرتبية 
الرتبية  مـــدارس  يف  الــطــالب  مشكالت 
باملحافظة،  الهمم  ذوي  وطالب  الخاصة 
السياسة  إطار  املناسبة يف  الحلول  واقرتاح 
وتحديد  والتعليم  الرتبية  لوزارة  العامة 
الهيئات  مع  والتنسيق  االتصال  طــرق 
املحافظة بشأن تقديم ودعم  املختلفة يف 
الرتبية  مجاالت  يف  الخدمات  ومتويل 
واالجتامعية  الصحية  والرعاية  والتعليم 
والنفسية واملهنية مبدارس وفصول الرتبية 
اقرتاح  إىل  يهدف  كام  باملحافظة  الخاصة 
مــدارس  إنشاء  إمكانية  مــدي  ودراســة 

وفصول للرتبية الخاصة باملحافظة.
من  عــدد  مناقشة  تم  االجتامع  وخــالل 
الهامة بشأن رعاية  املوضوعات والقرارات 
الخاصة  الرتبية  مــدارس  طــالب  ــم  ودع
التخرج  بعد  رعايتهم  وسبل  والفكرية 
ودمجهم ىف سوق العمل ورعايتهم نفسياً 
املوافقة  تم  حيث  واجتامعياً  ومــاديــاً 
لذوي  املراكز  أحد  ترخيص  عيل  املبدئية 

القدرات الخاصة .
وأكد املحافظ عيل اهتامم املحافظة بدعم 
منظومة املدارس الفكرية وزيادة أعدادها 
الحيوية  باألماكن  انشائها  عيل  والعمل 
والقريبة من الكتل السكنية لسهولة التنقل 
أمورهم  وأولياء  الطالب  عيل  تيسريا  اليها 
مديرية  مدير  السيد  املحافظ  كلف  كام 
املتابعة  ادرات  بتفعيل  والتعليم  الرتبية 
املحافظة  مستوي  عيل  الفكرية  للمدارس 
وتحقيق اشرتاطات االمان والسالمه حفاظا 

عيل أبنائنا الطالب.

كتب فيصل ابو هاشم

القليوبية : محمد فايز

رأيناه  وما  جميال،  كان  مىض  الذى 
ألف  من  خطوة  أخذنا  إننا  يقول 

خطوة ىف الصعيد.
وأضاف: “أعاهدكم أنا والحكومة، أن 
نعمل ونعمل حتى نغري الواقع الذى 
إن  قلنا  البرصية،  والهوية  فيه،  نحن 
أتساءل  يناير،  يوم 1٥  أسوان عيدها 
هدية  نقدم  أن  بعيد  املوعد  هل 
وزارة الدفاع والداخلية واإلسكان، أن 
ينجزوا هذا األمر قبل يوم 1٥ يناير، 

وسنكون كلنا فرحانني”.
ستتغري  التي  “الــســيــارات  وتــابــع: 
سكة  مبحطة  واملباين  واألتوبيسات 
أخرى،  ومنشآت  واملطار،  الحديد، 
واألمور التي تتم عىل املمىش، وغريها 
من اإلنشاءات، وتكلفة هذا األمر لو 

1٠٠مليون جنيه، ماليش دعوة”.
السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس  وكرم   
عددا من الناذج املضيئة عىل هامش 
الصعيد”،  “أسبوع  ختام  احتفالية 

باملرح الروماين مبحافظة أسوان.
لروح  درع  إهــداء  التكريم،  وشمل 
الراحل اللواء أمين رضا، السكرتري العام 
كان  والذى  أسوان،  ملحافظة  املساعد 
واالرشاف  اإلنجازات  من  العديد  له 
للمبادرة  ــات  ــرشوع م عــدة  عــىل 
نارص  ويوسف  كرمية،  حياة  الرئاسية 
حياة  مببادرة  متطوع  أصغر  فــؤاد، 
كرمية، وهو من أكرث املتطوعني التزاما 
عــواد،  أحمد  واملهندس  وتــواجــدا، 
والذى ساهم يف تطوير كورنيش النيل 
األملانية،  الجامعة  وفريق  بأسوان، 

البرصية  الهوية  ــرشوع  م صاحب 
يوسف،  واملهندس  أسوان،  ملحافظة 
رئيس إحدى رشكات املقاوالت، وعالء 
عبد العزيز السيد، مساعد نائب رئيس 
هيئة املجتمعات العمرانية، واملهندس 
أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية أسوان 
الجديدة، والدكتور أحمد عبد املنعم، 
مستشار محافظ أسوان، والذي شارك 
وعدة  البرصية  الهوية  مــرشوع  يف 

مرشوعات يف أسوان.
السيىس،  الفتاح  عبد  الرئيس  وأجرى 
جولة تفقدية مبدينة أسوان الجديدة 
اإلسكان  ومنطقة  املدينة،  وكورنيش 
الحرف  معرض  وتفقد  والفيالت، 
أســوان  مبدينة  والــرتاثــيــة  اليدوية 

الجديدة.

 2٠٠ عائد  بتخصيص  الرئيس،  ووجه 
تحيا مرص،  مليون جنيه من صندوق 
لصالح دعم الصناعات الحرفية، وقال 
إن الدولة معنية بالحفاظ عىل الرتاث 

وإحيائه.
وتفقد الرئيس، أحد الفيالت مبحافظة 
منطقة  تفقده  خالل  وذلك  أســوان، 
أســوان  مبدينة  والفيالت  اإلســكــان 
الرئيس والدكتور  الجديدة، كا تفقد 
الــوزراء،  رئيس  مدبوىل،  مصطفى 
كافة  عىل  ــأن  واط الفيالت،  غــرف 

التشطيبات يف الفيال.
لرشح  السيىس،  الرئيس  واستمع 
الدكتور مصطفى مدبوىل، واملسئولني، 
مدينة  يف  الفيالت  تشطيبات  حول 

أسوان الجديدة

الرئيس السيسى على هامش احتفالية ختام “أسبوع الصعيد”.. ما رأيناه خالل 
أسبوع الصعيد كان جمياًل وخطوة ضمن ألف خطوة.. ويؤكد: بحب كل املصريني

تنفيذها  سيتم  حيث  وفردية، 
مع  بالتنسيق  الفرعية،  باالدارات 

مناطق العاب االتحادات.
الفائزين  تصعيد  ايل  راشد  أشار 
مستوى  عىل  لعبة  بكل  األوائــل 
اللقاء  يف  للمشاركة  املحافظة 
الذي  أســوان  مبحافظة  الختامي 
تنفيذه خالل شهري فرباير  سيتم 

/مارس 2022.
وعىل هامش إيقاد الشعلة نظمت 
حفل  والرياضة  الشباب  مديرية 
املغطاة  بالصالة  البطولة  افتتاح 
االحتفال  بالعريش، حيث تضمن 
مباراة كرة قدم ةخاميس ومباراة 
لرياضة  وعروض  نسائية  يد  كرة 
الكارتية” كاتا وكومميتيه” وعرض 
جمباز و فقرات فنية واستعراضية 

يف حب مرص

يف حتة يبنى على قد ما يقدر هل 
هتجيب أم ال، هتسكن أم ال.

الثقافة  السيسى:  الرئيس  وتابع 
هذا  أن  متصور  أنــه  أراهـــا  التي 
استثمار وأنه ضمن فلوسه حطتها 
يف عمارة 7 أو 8 أدوار والشقة نص 
مليون جنيه يبقى معاه 20 مليون 
جنيه، وأنا خايف يكون لدينا وهم 
أنها  صعب  فلوسك  حبست  أنت 

تجبلك.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى 
حجما  هناك  إن  االحتفالية،  خالل 
والدولة  طلبا،  وهناك  معروضا 
ولكن  حد  ضد  لتقف  ليس  دخلت 
لتحول القبح وتوقفه وتضع الشكل 

الذى يستحقه كل إنسان مصرى.
بقول  السيسى:  الرئيس  وأضــاف 
للناس ولنا كمسئوليني كيف نواجه 
يحدث  الــريــف  وحــتــى يف  هـــذا، 
بنظر  الطيارة  بركب  حيث  ذلك، 
تبنى  الناس  أن  أجد  كويس ومركز 
القائمة  البيوت  على  خرسانات 
بالكثافة  الطلب  حجم  هل  فأقول 

هذه.
ــع الــرئــيــس الــســيــســى: لو  ــاب وت
القرى  يف  موجودة  الناس  النهاردة 
سيعطى  تبنى  التي  الناس  وجدوا 

مؤشر ما نفعله يف هذا املسار.
وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
قائال:  الدولة،  يف  البناء  وقف  على 

 10 هنقعد  وقلنا  مراحل  “كانت 
وماتسمحش  تبني،  الدولة  سنني 
لحد يبني تاني لغاية ما نعمل آليات 

منضبطة بشأن الرتاخيص وغريه.
يف  السيسي،  الرئيس  وأضـــاف 
مدينة  افتتاح  هامش  على  له  كلمة 
فعاليات  ضمن  الجديدة،  أســوان 
مفيش  “دلوقتي  الصعيد:  أسبوع 
آليات منضبطة.. طيب ده عيب يف 
ثقافة  دي  أل..  الوزير..  أو  املحافظ 
السيطرة،  عن  وخرجت  واتمدت 
يصعب  ــات  ــارس ــم م وأصــبــحــت 
والنظم  التقليدية  بــالــوســائــل 

مواجهتها”.
ألف   100 هعمل  “قلت  وأكــمــل: 
يا  خش  بفرشهم..  إيجار  شقة 
الشقق  يف  عــروســة  ــا  وي عــريــس 
وهعمل  إيــجــار..  وادفـــع  اســكــن 
يا  فلوسنا  نحط  حرام  ولكن  ده.. 
مصريني يف مبانى ال نستفيد منها” 

يف إشارة إىل أصحاب العقارات.
وتابع الرئيس: “الفقري ما عندهوش 
رب”،  يا  بيقول  وديما  األفكار  غري 
اإلســكــان  لــوزيــر  حديثه  موجها 
املالية  املـــالءة  “دلوقتي  بالقول: 
كام؟.. 400 مليار.. واالستثمارات 
150 مليار.. ولكن متكلمنيش غري 
و3  و2  تريليون  معاك  يبقى  ملا 
باألفكار  هيحصل  وده  تريليون.. 

والعمل واإلصرار وربنا هيوفق

الرئيس السيسى خالل افتتاح وحدات سكنية بالصعيد: 
الدولة دخلت باإلسكان لتحول القبح لجمال يستحقه 
املواطن.. ولن نسمح بالبناء لحني عمل آليات منضبطة
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27 % زيادة بصادرات مرص السلعية خالل 

الـ11شهرا األوىل من 2021 بـ29 مليار دوالر

شهد قطاع البرتول تنفيذ عدد من 
األنشطة  مختلف  يف  املرشوعات 
البرتولية وفيام ييل أهم مرشوعات 
واملنتجات  الزيت  نقل  خطوط 
التخزين  ومستودعات  البرتولية 
القومية  الشبكة  تدعيم  وخطوط 

لنقل الغاز الطبيعى وهى كالتايل:
 4 تشغيل   2021 عام  خالل  1-تم 
خطوط جديدة لنقل الزيت الخام 

واملنتجات البرتولية .
من  عدد  وتجديد  2-إحالل 
عىل  الحفاظ  بهدف  الخطوط 
أنابيب  لشبكة  التشغيلية  الطاقة 

البرتول.
الخطوط  أطوال  إجامىل  بلغت   -3
تكلفة  بإجامىل  كم   29٥ حواىل 

حواىل 6ر1مليار جنيه.
مبحطة  للخام  مستودعني  4-إنشاء 
قارون التابعة لرشكة أنابيب البرتول 
تخزينية  سعات  إنشاء  بهدف 
جديدة داخل املحطة قارون وذلك 
خام  مستودع   2 إنشاء  طريق  عن 
مكعب،  مرت  10آالف  الواحد  سعة 
مليون   19٥ املرشوع  تكلفة  وتبلغ 

جنيه.
وخلط  استالم  وحدة  ٥-إنشاء 

أعامل  نتائج  البرتول  قطاع  حقق 
 ، البرتولية  األنشطة  كافة  يف  هائلة 
إنتاج  إجامىل  يف  زيادة  حقق  حيث 
 2021 عام  خالل  البرتولية  الرثوة 
بنسبة ٨.4% عن عام2020، وفيام ييل 
البرتولية  الرثوة  إنتاج  مؤرشات  أهم 

وكانت كالتايل..
الرثوة  من  اإلنتاج  إجاميل  -1بلغ 
البرتولية خالل عام 2021 حواىل ٨2.4 

مليون طن .
2-حوايل 2٨.3 مليون طن زيت خام 

تعرف على أهم مشروعات خطوط نقل 
الزيت واملنتجات البرتولية ومستودعات 

التخزين 2021

82.4 مليون طن مكافئ.. 7 معلومات عن 
مؤشرات إنتاج الثروة البرتولية 2021

النرص  برشكة  البنزين  وشحن 
السعات  زيادة  بهدف  للبرتول 
لتأمني  للبنزين92  التخزينية 
منه  املحىل  السوق  احتياجات 
صهريجى  إنشاء  طريق  عن  وذلك 
مرت  ألف   43 إجاملية  بسعة  نافثا 
 9٨ املرشوع  تكلفة  وتبلغ  مكعب 

مليون جنيه.
ترباين  مستودعات   3 6-إنشاء 
سعة  بإجامىل  ورواسب  وأسفلت 
النرص  برشكة  مكعب  مرت  ألف   29
السعات  زيادة  بهدف  للبرتول 
للمنتجات  االسرتاتيجية  التخزينية 
املرشوع  تكلفة  وتبلغ  البرتولية، 

٨9.٥ مليون جنيه.
تخزين  صهاريج  إنشاء  7-مرشوع 
غارب  -رأس  (عجرود  مبناطق  خام 
ويهدف  شقري)  -رأس  بدران  -رأس 
السعات  زيادة  إىل  املرشوع 
 32 بسعة  الخام  للزيت  التخزينية 
 29 إنشاء  خالل  من  برميل  مليون 
املرشوع  تكلفة  وتبلغ  مستودعاً، 

اإلجاملية 19 مليار جنيه.
 ٥ تشغيل   2021 عام  خالل  ٨-تم 
القومية  الشبكة  لتدعيم  خطوط 
لنقل الغاز الطبيعى بإجامىل أطوال 

ومتكثفات.
3-حواىل ٥3.1 مليون طن غاز طبيعى.

وذلك  بوتاجاز  طن  مليون  4-حواىل 
معامل  من  املنتج  البوتاجاز  بخالف 

التكرير والرشكات االستثامرية.
قد  البرتولية  الرثوة  إنتاج  ٥-إجامىل 
عام2020،  عن  4ر٨%  بنسبة  زاد 
وذلك بسبب زيادة كمية إنتاج الغاز 
الطبيعى بنسبة 2ر17% باملقارنة بعام 

.2020
6-تم تحقيق رقم قياىس ىف صادرات 

تكلفة  وإجامىل  كم   1٨٥ حواىل 
حواىل 3 مليار جنيه.

رشكة  أن  بالذكر  وجدير  هذا 
شهادة  عىل  حصلت  برتوجت 
القياسية  لألرقام  جينيس  موسوعة 
مستودع  تنفيذها  عن  العاملية 
رأس  مبنطقة  البرتول  خام  تخزين 
بدران والذى سجل رقامً قياسياً ىف 
تخزين  مستودع  كأضخم  مجاله 
العامل  مستوى  عىل  عائم  بسقف 
برميل  مليون  حواىل1.1  بسعة 
زيت خام، فضالً عن قيامها بتنفيذ 
غري  وأساليب  بتقنيات  املرشوع 
من  واألكرب  األوىل  تعد  مسبوقة 
نوعها ىف تنفيذ أعامل مستودعات 
املرشوع  ويأىت  عاملياً،  التخزين 
إلنشاء  القومى  املرشوع  ضمن 
مستودعات البرتول الخام لعدد 29 
عىل  املناطق  من  بعدد  مستودعاً 
تتميز  والتى  الجمهورية  مستوى 
وسهولة  الكبرية  التخزين  بسعات 
التقنيات  ألحدث  وفقاً  التداول 
دعم  إطار  ىف  وذلك  التشغيلية 
تحويل  وجهود  األساسية  البنية 
لتجارة وتداول  إقليمى  مرص ملركز 

الغاز والبرتول

ليضع مرص ىف  املسال  الطبيعي  الغاز 
التى  العربية  الدول  ترتيب  صدارة 
حققت النمو األكرب ىف حجم صادرات 
الغاز الطبيعى خالل الربع الثالث من 
عام ۲۰۲۱، بواقع تصدير نحو مليون 
طن بنسبة زيادة بلغت حواىل %۹۰۰ 

مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.
الغاز  إسالة  مصنع  تشغيل  7-إعادة 
الغاز  تصدير  واستئناف  بدمياط 
الطبيعى املسال منه بعد توقف دام 

٨ سنوات

جامع إىل ان قرار الرئيس عبد الفتاح السييس باعادة تشكيل 
اإلرادة  يعكس  فخامته  برئاسة  للتصدير  األعىل  املجلس 
الحقيقية للدولة املرصية يف تحقيق طفرة غري مسبوقة يف هذا 
القطاع الهام وهو األمر الذي يسهم يف تنفيذ توجيهات رئيس 

الجمهورية للوصول بالصادرات اىل 100 مليار دوالر سنوياً.
ولفتت الوزيرة إىل أن ترأس مرص لتجمع الكوميسا يأيت اتساقاً 
لتعزيز  املرصية  الحكومة  تبذلها  التي  الكبرية  الجهود  مع 
عالقاتها االقتصادية مع السوق االفريقي والذي يأيت عىل رأس 

االسواق املستهدفة لخطة الوزارة ملضاعفة الصادرات، مشريًة يف هذا االطار 
اىل تطلع الحكومة املرصية إىل تحقيق أقىص استفادة من ترأس مرص للمرة 
فيها مرص  تولت  مرة  آخر  منذ  عاماً   20 مرور  بعد  وذلك  للكوميسا  الثانية 
رئاسة التجمع عام 2001 يف زيادة وتعميق أوارص التعاون مع دول التجمع 
يف العديد من املجاالت، األمر الذي يدعم التوجه االسرتاتيجي للدولة املرصية 
يف  الكبرية  جهودها  تعزيز  يف  املقعد  لهذا  مرص  تبوء  سيسهم  القارة.  نحو 
قد  التي  العقبات  عىل  والتغلب  إفريقيا  بقارة  االقتصادي  التكامل  تحقيق 
تعرتض حرية التجارة بني الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود املرصية 
املبذولة مع دول القارة األفريقية لدعم التكامل االقتصادي القاري، وتكثيف 

الصادرات املرصية نجحت  ان  التجارة والصناعة  نيفني جامع وزيرة  أعلنت 
قيمة  إجاميل  بلغ  حيث  إيجابية،  مؤرشات  تحقيق  يف   2021 عام  خالل 
الصادرات املرصية لألسواق الخارجية خالل الـ11 شهر األويل من العام الحايل 

29 مليار و٨7 مليون دوالر.
وذلك مقارنة بنحو 22 مليار و٨6٨ مليون دوالر خالل نفس الفرتة من عام 
2020 بنسبة زيادة بلغت 27% بفارق 6 مليار و219 مليون دوالر، الفتًة إىل 
انه من املتوقع أن تتخطى الصادرات املرصية حاجز الـ 31 مليار دوالر مع 
ختام عام 2021، األمر الذي يثبت قدرة القطاعات التصديرية عىل التعامل 
مع األزمة العاملية التي فرضتها أزمة انتشار فريوس كورونا املستجد منذ بداية 
العام املايض، وذلك عىل الرغم من التحديات التي يشهدها االقتصاد العاملي 
والتي تؤثر بدورها عىل االقتصاد املرصي ومن بينها ارتفاع معدالت التضخم 

وأسعار الشحن.
وقالت الوزيرة إن هذه املؤرشات االيجابية املحققة تعكس االهتامم الكبري 
الذي توليه القيادة السياسية والحكومة مللف التصدير والذي يايت عىل رأس 
متثل  الصادرات  وأن  خاصة  والصناعة،  التجارة  وزارة  عمل  خطة  اولويات 
احد اهم املصادر الرئيسية لالقتصاد القومي وعنرص أسايس يف جلب العملة 
وأشارت  األجنبية  العمالت  من  النقدي  االحتياطي  زيادة  ثم  ومن  الصعبة 

اتصال بني  قنوات  أفريقيا، وفتح  االستثامر يف  االستثامري بني وكالء  التعاون 
حكومات الدول وممثيل القطاع الخاص لدفع حركة االستثامرات داخل القارة.
وفيام يتعلق مبلف املساندة التصديرية وسداد املستحقات املتأخرة للمصدرين 
لفتت جامع اىل انه قد تم حل هذا االمر جذرياً، ويحسب للقيادة السياسية 
ولحكومة الدكتور مصطفى مدبويل انها ادارت هذا امللف مبهنية كبرية، حيث 
تم انهاء ملف املتأخرات من خالل طرح العديد من املبادرات ومنها مبادرة 
الفاكهة  وذبابة  الجوي  والشحن  املعارض  مساندة  وبرامج  النقدي،  السداد 
التصديرية املنرصفة خالل عام 2021 نحو 6.9 مليار  ليبلغ اجاميل املساندة 

جنيه استفادت منه 13٥٥ رشكة.
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ما  أو  الكورونا  فريوس  وباء  أطاح 
 19  covid العلمي  باألسم  يعرف 
نسبة الجتياحه يف عام 2019 بكافة 
أختصاص؛  أو  العامل دون متيز  دول 
يوهان  مبدينة  الفريوس  بؤرة  لتبدأ 
الصينية لينترش بني الشعوب كالنار 
غالية  ارواح  لتحصد  ؛  بالهشيم 
علينا جميعا ليسجل القدر وفاتهم 
األعراض  من  ومعاناة  األصابة  بعد 
؛  الحاالت  من  الكثري  يف  املميتة 
تندرج  عــديــدة  إحــتــامالت  ــني  وب
من  والعديد  املؤامرة  نظرية  تحت 
التحليالت الثبات ذلك كلعبة بالية 
تحاك قواعدها منذ قديم األزل عيل 
دول العامل من دول القوي العظمي 
قوتهم  فزاعة ملدي  الرهابها وخلق 
مبصائر  التحكم  عــيل  وقدرتهم 

وأقدار البرش .
وجميعنا نتساءل فريوس كوفيد هل 
؟!أم  األنسان  صنع  ومن  مدبر  هو 

مشيئة من الرحمن ؟
يف  كــورونــا  ــريوس  ف تفيش  أصبح 
الصني مادة خصبة لنرش معلومات 
عرب  مؤامرة  ونظريات  مغلوطة 
االنرتنت حول العامل. لكن يف روسيا، 

أبرز  أحد  إىل  اللغط  هذه  انتقل 
الربامج التليفزيونية.

عىل  الرويس  اإلعالم  رسدية  وتركز 
وهي  متكرر،  بشكل  واحدة  نقطة 
أن النخب السياسية الغربية، خاصة 

األمريكية، تقف وراء هذا الوباء.
الحكومية  بالقناة  األمــر  ووصــل 
الــقــنــوات  ــرز  ــ أب ــد  أحـ األوىل، 
ثابتة  فقرة  تخصيص  التليفزيونية، 
بشأن  الغربية”  “املؤامرة  لتناول 
األخبار  برنامج  يف  كورونا،  فريوس 

املسايئ “الوقت”.
تبدو  بطريقة  األمر  القناة  وتعرض 
وكأنها ساخرة وسخيفة، لكنها ترتك 
بأنها  إنطباعأً  املشاهدين  لــدى 

تحتوي عىل بعض الحقائق.
“سالح بيولوجي عرقي”

هذا ما جاء يف التقرير الذي ُعرض 
بعد ذلك أن نظرية الشبه بني شكل 
ويقول  “غريبة”.  والتاج  الفريوس 
أحد الخرباء خالل التقرير إن ساللة 
مخلّق  الصيني  كــورونــا  ــريوس  ف
األمريكية  املخابرات  وإن  صناعيا، 
وراء  تقف  األدويــة  رشكات  وكربى 

ذلك.
قدمية  ادعـــاءات  التقرير  ويكرر 
الكرملني  نرشها  أن  سبق  وزائفة 
املتحدة كانت  الواليات  مفادها أن 
حيث  جورجيا،  يف  مخترباً  تدير 
بيولوجية عىل  أسلحة  تخترب  كانت 

البرش.
ــدة من  ــراســل واحـ ثــم يــذكــر امل
عرب  املنترشة  املــؤامــرة  نظريات 

بني الكوفيد واألوميكرون يف 
حلقات متصاعدة ندور

اإلنرتنت، بأن الساللة الجديدة من 
األسيويني  تستهدف  كورونا  فريوس 
بيولوجياً  “سالحاً  تعد  وأنها  فقط، 

عرقياً”.
بتأكيده  التقرير  املراسل  ويختم 
هذه  تفند  أدلة  وجود  عدم  عىل 
“حتى  إنه  يقول  لكن  ــاءات،  االدع
تقييامتهم  يف  الــحــذرون  الخرباء 
أي  استبعاد  ميكن  ال  إنه  يقولون 

احتامل”.
الربنامج رسدية  يتبنى  املجمل،  ويف 
دور  خاصة  الغربية،  ــرة  ــؤام امل
ورشكــات  األمريكية  املؤسسات 
الفريوس،  ونرش  تخليق  يف  األدوية، 

أو عىل األقل نرش الذعر بشأنه.
ويشري الربنامج إىل أن هدف رشكات 
األدوية هو تحقيق أرباح هائلة من 
اللقاحات ضد الفريوس، أو يف حالة 
الهدف  املؤسسات األمريكية يكون 
هو إضعاف االقتصاد الصيني ومن 

ثم إضعاف املنافس الجيوسيايس.
 BBC NEWS موقع  *املــصــدر 

عريب.
نسمعه  مسمي  كوفيد  تحورات 
ونردده دون أن نعلم كيف يتحور 
يف  تخليقيا  يتحور  هل  الفريوس 
حجم  وزيادة  الوباء  لنرش  معامل 
وتصنيع  األدويــة  مصانع  إيــرادات 
اللقاحات أم هو تحور طبيعي دون 

تدخل برشي ؟
وما  يتحور  كيف  كورونا:  فريوس 

والهندية  الربيطانية  السالالت  هي 
والربزايلية والجنوب أفريقية منه؟

اآلن  املتحدة  اململكة  يف  تنترش 
من  املتحورة  الهندية  الساللة 
فريوس كورونا، والتي وصفها خرباء 

الصحة العامة بأنها “مقلقة”.
الساللة  هذه  بحذر  العامل  ويتابع 
وغريها من األنواع الجينية للفريوس 
التي قد تنترش بسهولة أكرب أو تزيد 
من شعور الناس باملرض أو تتفوق 

عىل القدرة الوقائية للقاحات.
وميكن لفهم السالالت الجديدة أن 
يساعد الحكومات عىل ضبط برامج 

التلقيح والسيطرة عىل الفريوس.
لَِم يتحور الفريوس؟

تتغري كل الفريوسات وتصنع نسخا 
من نفسها لتعيش وتنترش.

التحورات  هــذه  أغلب  وتحدث 
بشكل عشوايئ، حتى أن بعضها قد 
يرض الفريوس نفسه. لكن تحورات 
أكرث  الــفــريوس  تجعل  قد  ــرى  أخ
عدوى وخطرا، وهي التحورات التي 

تسود يف النهاية.
عن  مناعة  اإلنسان  اكتسب  وإذا 
طريق اللقاحات أو اإلصابة، يتحور 
الفريوس ليتغلب عىل هذه املناعة 

ويعيش.
يف  الخطر  عالمات  العلامء  ويدرس 
الورايث للفريوس ملعرفة ما  الرتكيب 
خطرة،  التحورات  هذه  كانت  إذا 
فضال عن دراسة طريقة ترصفه يف 
املخترب، ومتابعة انتشاره بني الناس.
الهند تسجل أكرث من 4 آالف حالة 

وفاة يف يوم واحد جراء كورونا
الــجــديــدة أكرث  ــالالت  ــس ال هــل 

خطورة؟
ال يوجد دليل عىل أن أي من هذه 
أكرب  رضرا  تُسبب  قد  السالالت 

ألغلب املصابني.
يظل  األصلية،  للساللة  بالنسبة  أما 
أو  السن  كبار  لدى  أكرب  الخطر 

املصابني بأمراض مزمنة.
عدوى  أكــرث  الفريوس  كــون  لكن 
للنسخة  الخطورة  يف  ومــســاوي 
من  املزيد  إىل  سيؤدي  األصلية 
مل  التي  املجموعات  بني  الوفيات 

تتلقى اللقاح.
االستخدام  تجيز  العاملية  الصحة 
الصيني  سينوفارم  للقاح  الطارئ 

املضاد لكورونا
اإلصابة  تجنب  إرشـــادات  وتظل 
واحدة يف كل السالالت، وهي غسل 
مسافات  عىل  والحفاظ  اليدين، 
الوجه،  وتغطية  اآلخرين،  عن  بعد 

والتهوية الجيدة.
كيف تتحور السالالت الجديدة؟

مرت السالالت الربيطانية والجنوب 
والهندية  والربازيلية  أفريقية 
يف  املوجود  الربوتني  يف  بتغريات 
وهي  بالفريوس،  املحيطة  األشواك 
بخاليا  يتعلق  الذي  الفريوس  جزء 

جسم اإلنسان.
يُدعى  الــتــحــورات  ــذه  ه وأحـــد 
بعض  فيه  تــتــشــارك   ،N٥01Y
من  يزيد  ــه  أن يبدو  ــســالالت،  ال
كفاءة الفريوس يف إحداث العدوى 

واالنتشار.
كل  مــع  فعالة  اللقاحات  هــل 

السالالت؟
ضد  طُــورت  الحالية  اللقاحات 
كورونا،  فريوس  من  األولية  النسخ 
تظل  أنها  يرجحون  العلامء  لكن 

فعالية، وإن كان بشكل أقل.
وتشري دراسة حديثة إىل أن الساللة 
األجسام  تــقــاوم  قــد  الربازيلية 
بكوفيد  أصيبوا  من  لدى  املضادة 
بالفعل وتكون لديهم بعض املناعة.
األولية  املــخــتــربات  نتائج  لكن 
أن  إىل  تشري  الواقعية  والبيانات 
من  الوقاية  ميكنه  فايزر  لقاح 
كانت  وإن  الجديدة،  السالالت 

تأثريه أقل عليه.
محررة  روبرتس  ميشيل  *املصدر 

شؤون الصحة- يب يب يس
جديد  ــه  ــرون«..وجـ ــكـ ــيـ »أومـ
نوفمرب   24 يف  للوباء  »ضعيف« 
ظهور  عن  األول  اإلبالغ  تم  املايض 
كورونا،  فريوس  من  جديد  متغري 
والذي أُطلق عليه اسم أوميكرون، 
من دولة جنوب إفريقيا إىل منظمة 
الصحة العاملية؛ لينضم هذا املتغري 
األخرى  املتحورات  من  سابقيه  إىل 
من الفئة املثرية للقلق. يعني هذا 
أن الساللة مرتبطة بزيادة يف قابلية 
الفريويس.ورغم  والحمل  االنتقال 
ضعف  حول  املتتالية  التأكيدات 
باملتحور  مقارنة  »أومــيــكــرون« 
علينا  يحتم  األمــر  أن  إال  »دلتا« 

تأثريات  أي  لتجاوز  االنتباه  جميعاً 
ضارة ملتحورات »كورونا«.

املتغري  ظهور  عــن  اإلعـــالن  بعد 
فرضت عدة دول حظراً عىل السفر 
ولكن  الفريوس،  احتواء  أمل  عىل 
هذا  كان  إذا  ما  مؤكد  غري  يزال  ال 
االنتشار  إبطاء  إىل  سيؤدي  الحظر 
ويف  السياق،  هذا  يف  فعال.  بشكل 
عدة،  مواقع  تناولتها  ترصيحات 
األوبئة  عاملة  سميث  تــارا  تقول 
أن  ــا  »مب كينت:  واليــة  بجامعة 

لنا  الله  يرسلها  إلهية  مشيئة  هي 
به  اميانا  ونستعيد  نستفيق  لعلنا 
وإيل رصاطه املستقيم فننبذ اللهاث 
واملطامع  الدنيوية  املغريات  وراء 
والنفوس  الذمم  وخــراب  املادية 
النفوس  لتطهري  جائحة  هو  الوباء 
املال  شهوات  يف  املنغمسة  الضالة 

وإغراءات الفساد.
أسأل الله يف العام الجديد أن يصلح 
الجميل  الرد  إليه  ويردنا  احوالنا 
الرشاد  وطريق  الصواب  ويلهمنا 

وان يهدينا لطريق الحق .
بقلم املهندسة / رشا سامل

محافظة القاهرة

قد  من الحصان  بالفعل  خــرج 
الحظرية فإن منع السفر لن يساعد؛ 
وهذا ما رأيناه من قبل ونراه اآلن«.
فقد  العاملية  الصحة  ملنظمة  وفقاً 
باملتغري  مؤكدة  إصابة  أول  كانت 
يف  تم جمعها  عينة  من  أوميكرون 
األسابيع  وخالل   ،2021 نوفمرب   9
اإلبــالغ  لهذا  السابقة  العديدة 
ارتفعت أعداد اإلصابة بكوفيد-19 
مع  حاد  بشكل  إفريقيا  جنوب  يف 
أثبتت  التي  الحاالت  عدد  ارتفاع 

نتائج إيجابية
اعداد  من  الخليج  موقع  *املصدر 
نصل  النهاية  ويف  الزبري  خنساء 
الوباء  ان  أكيدة  وحيدة  لحقيقة 
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أحــد  ــو  ه ـــ«،  ــ »ه فــيــتــامــني 
يف  تـــذوب  الــتــي  الفيتامينات 
أشكال،  بعدة  ويتواجد  الدهون، 
وتوكوترينول.  توكوفريول  أهمها 
دهنية  وجبة  مع  تناوله  ويفضـل 
ويجب  ــصــاص،  االمــت لتسهيل 
عن  بعيـــد  مكان  يف  حفظه 
يتأثر  لكونه  ــحــرارة،  وال الضوء 
ويعترب  العالية،  الحرارة  بدرجات 
الذي  الوحيد  الشكل  التوكوفريول 
من  الجسم  احتياجات  يلبي 
فيتامني هـ. وتتعدد فوائد فيتامني 
عام،  بشكل  والصحة  للجسم  هـ 
نذكر منها التايل: مضاد لألكسدة، 
الجذور  بالقضاء عىل  حيث يقوم 
تهاجم  التي  الجسم  يف  الحرة 
فيها،  تشوهات  وتحدث  الخاليا 
لخاليا  تحولها  احتاملية  يزيد  مام 

رسطانية، وله دور مهم يف تجديد 
نضارتها،  عىل  واملحافظة  البرشة 
املحيطة  البيئة  تأثري  من  ويقلل 
عىل  ويساعد  للشعر،  املدمرة 
الرأس  فــروة  جلد  دورة  تجديد 
بشكل  الشعر  فيظهر  ويرطبها 
الجسم  ويحمي  وصحي،  حيوي 
البولية،  املسالك  التهابات  من 
الشهرية  الدورة  آالم  من  ويقلل 
النزيف  من  ويقلل  وينظمها، 
أثناء الدورة الشهرية، ويساعد يف 
التخفيف وعالج الهاالت السوداء، 
عند  الخصوبة  زيــادة  يف  وفعال 
بــديــل ملرض  ــال، وعـــالج  ــرج ال
يزيد  كذلك،  الرجال.  عند  بريوين 
ويعالج  الجنسية  الرغبة  مــن 
الضعف الجنيس الناجم عن خلل 
مستويات  ويعزز  الهرمونات، 
وتعترب  التستوستريون.  هرمون 
فيتامني  من  الطبيعية  املستويات 
هـ مهمة للحامل، وصحة األنسجة 
يف الجسم والتطور السليم للجنني 
نقص  ويتسبب  الحمل.  أثناء 
فيتامني هـ يف اآليت: تلف األعصاب 
إىل  يــؤدي  ماّم  العضالت  وتلف 
الذراعني  يف  اإلحــســاس  فقدان 
يف  التحكم  وفقدان  والساقني، 
العضالت،  وضعف  الجسم  حركة 
جهاز  وضعف  الرؤية،  ومشاكل 
يف  ــراط  اإلف يسبب  كام  املناعة. 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

من  العديد  هـ  فيتامني  تناول 
واملشاكل  الخطرية  املضاعفات 
ــان  ــشــمــل: رسط الــصــحــيــة، وت
حدوث  نسبة  زيادة  الربوستات، 
الجهاز  تلف  الدماغية،  السكتة 
التناسيل، تقليل تخرث الدم إىل حد 
الدورة  ومدة  طول  زيادة  خطر، 
صــداع،  النساء،  لــدى  الشهرية 
إعياء،  النظر،  يف  صعوبة  إسهال، 
يف  عــام  وتعب  ضعف،  ــة،  دوخ
الجسم. كام أن زيادته أثناء الحمل 
ضاراً للجنني، وذلك ميكن أن يزيد 
خلقية  عيوب  ظهور  معدل  من 
ملصادره  بالنسبة  أما  القلب.  يف 
يتوفر  حيث  فمتعددة،  الطبيعية 
يف العديد من األغذية واألطعمة، 
مثل: زيوت الخرضاوات، والخضار 
الربوكيل،  اللفت،  الخس،  (مثل 
(مثل  والــفــواكــه  البقدونس)، 
والحليب  الزيتون)،  األفوكادو، 
والحبوب،  والسمك،  والبيض، 

واملكرسات، وزيت بذرة القمح.
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تناول هذا الطعام مرتني يف األسبوع 
لتخفيف ألم التهاب املفاصل

 ERK5 دراسة تبحث دور مثبطات
فى القضاء على الخاليا السرطانية

دراسة إنجليزية: مركبات الفالفونويد 
تزيد من حدة التفكري والذاكرة

لجامعـة  جديـدة  دارسـة  وجـدت 
مركبـات  أن  الربيطانيـة،  هارفـارد 
الفالفونويـد مرتبطـة بتفكري وذاكرة 
 Harvard أكـرث حدة، ووفقـا لتقرير
Health، والـذي أكـد أنـه قد تلعب 
مركبـات الفالفونويـد، وهـي املـواد 
تحـدث  التـي  النباتيـة  الكيميائيـة 
تعطـي  والتـي  طبيعـي  بشـكل 
الفواكـه والخـرضوات  العديـد مـن 
حاميـة  يف  دوًرا   ، الزاهيـة  ألوانهـا 
بتقييـم  العلـامء  قـام  اإلدراك، 
معلومـات النظـام الغـذايئ والذاكرة 
التـي تـم اإلبـالغ عنهـا ذاتيًـا ألكـرث 
مـن 77000 رجل وامرأة يف منتصف 
العمـر ، تـم اتباعهـم ملـدة 20 عاًما، 
وبعـد حسـاب العوامـل التـي ميكن 
أن تؤثـر عـىل اإلدراك (مثـل العمـر 
وتنـاول  البـدين  والنشـاط  والـوزن 

الكحـول واالكتئاب وتنـاول العنارص 
 ، الفالفونويـد)  بخـالف  الغذائيـة 
وجـد العلـامء أن األشـخاص الذيـن 
مـن  يومـي  أعـىل مدخـول  لديهـم 
عرضـة  أقـل  كانـوا  الفالفونويـد 
بنسـبة 19 % لإلصابـة اإلبـالغ عـن 
 ، والتفكـري  الذاكـرة  يف  مشـاكل 
تناولـوا  الذيـن  باألشـخاص  مقارنـة 
كميـات أقل من الفالفونويـد يوميًا.
عـن  هارفـارد  دراسـة  وجدتـه  مـا 

الفالفونويـد: مركبـات 
املرتبطـة  والخـرضاوات  الفواكـه 
بقـوة بالتأثـريات املعرفيـة املفيـدة 
الفراولـة والتـوت والفلفـل  تشـمل 
والكرفـس والتفـاح واملـوز والربتقال 

فـروت. والجريـب 
كانت الدراسـة قامئة عـىل املالحظة 
ومل تثبـت بشـكل قاطـع أن تنـاول 

حـدة  عـىل  يحافـظ  الفالفونويـد 
الشـيخوخة،  سـن  يف  األشـخاص 
، اهـدف إىل الحصـول عـىل ٥  لـذا 
وكلـام  يوميًـا،  وخـرضاوات  فواكـه 
كان نظامـك الغـذايئ غنيًـا باأللـوان 
، كان ذلـك أفضـل لصحتـك ، ورمبـا 

إلدراكك.
ما هي مركبات الفالفونويد؟

يصف موقـع Livescience مركبات 
الفالفونويـد بأنها مجموعـة متنوعة 
(املـواد  النباتيـة  املغذيـات  مـن 
املوجـودة  النباتيـة)  الكيميائيـة 
والخـرضاوات  الفواكـه  جميـع  يف 
 ، الكاروتينـات  جانـب  إىل  تقريبًـا، 
فهـي مسـئولة عـن األلـوان الزاهيـة 
يف الفواكـه والخـرضاوات، ومركبـات 
فئـة  مـن  جـزء  هـي  الفالفونويـد 
البوليفينـول مـن املغذيـات النباتية.

املفاصل  التهاب  مؤسسة  أوصــت 
“مرتني  الفاصوليا  بتناول  الربيطانية 
أمل  من  للتخفيف  أكرث  أو  األسبوع”  يف 
“الفاصوليا  إن  حيث  املفاصل،  التهاب 
النباتية،  واملغذيات  باأللياف  مليئة 
يس  بروتني  خفض  عىل  تساعد  والتي 
التفاعيل، وهو مؤرش لاللتهاب املوجود 

يف الدم.”
وبحسب جريدة “دييل إكسربيس” فإن 
الفاصوليا هي أيًضا “مصدر ممتاز وغري 
عىل  يحتوي  وغذاء  للربوتني”  مكلف 
مؤسسة  األكسدة.وأوضحت  مضادات 
عىل  أنه  الربيطانية  املفاصل  التهاب 
الرغم من عدم وجود نظام غذايئ ميكن 
أن يعالج التهاب املفاصل، فقد ثبت أن 
وتحافظ  العظام  تقوي  األطعمة  بعض 

عىل جهاز املناعة وتحارب االلتهابات.
إىل  األطعمة  إضافة هذه  أن  واقرتحت 
يف  يساعد  قد  املتوازن  الغذايئ  نظامك 

املفاصل  التهاب  وأعراض  األمل  تخفيف 
األخرى.وقالت هيئة الصحة الربيطانية 
زيــادة  من  تعاين  كنت  “إذا   :NHS
أن  ميكن  ــوزن  ال فقدان  فإن  ــوزن،  ال
التهاب  مع  التعامل  يف  حًقا  يساعدك 
املفاصل، حيث يضع الوزن الزائد ضغطًا 
والركبتني  الوركني  مفاصل  عىل  زائــًدا 
إىل  يــؤدي  مام  والقدمني،  والكاحلني 

زيادة األمل ومشاكل يف الحركة”.
هشاشة العظام هي أكرث أنواع التهاب 
املتحدة،  اململكة  يف  شيوًعا  املفاصل 
ماليني  مثانية  ــوايل  ح تصيب  حيث 
املفاصل  التهاب  يصيب  بينام  شخص، 
الروماتويدي أكرث من 400 ألف شخص.

املفاصل  الــتــهــاب  يــبــدأ  ــا  م ــا  غــالــبً
الروماتويدي عندما يكون عمر الشخص 
بني 40 و ٥0 عاًما، وتكون إصابة النساء 

أكرث بثالث مرات من الرجال.
مع  التعايش  أن   NHS وأوضــحــت 

أحيانًا  يعني  أن  املفاصل ميكن  التهاب 
ما  غالبًا  التي  اليومية  باملهام  القيام 

تكون مؤملة وصعبة.
التهاب  أعـــراض  تختلف  أن  ميكن 
املفاصل من أسبوع آلخر، لذلك قد يأيت 
األهداف  ويختفي.وتتمثل  املفاصل  أمل 
يف  املفاصل  التهاب  لعالجات  الرئيسية 
تقليل األعراض وتحسني نوعية الحياة.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية 
الربيطانية: “من املهم جًدا تناول نظام 
مصابًا  كنت  إذا  ومتوازن  غذايئ صحي 
الطعام  فتناول  املفاصل  بالتهاب 
العنارص  جميع  سيمنحك  الصحي 
يف  ويساعدك  تحتاجها  التي  الغذائية 

الحفاظ عىل وزن صحي “.
الحياة  منــط  ــادات  عـ بعض  هــنــاك 
إدارة  يف  تساعد  قد  التي  والتغيريات 
األعراض وتشمل هذه اتباع نظام غذايئ 

صحي والتحكم يف وزنك..

يف  باحثون  أجراها  دراسة  بحثت 
تنتمي  التي   Vall d’Hebron جامعة
الكاتالونية بإسبانيا،  إىل معهد الصحة 
اآللية  املستقلة،  برشلونة  وجامعة 
بروتني كيناز  بها مثبطات  التي تعمل 
الخاليا  تكاثر  إعاقة  عىل   ERK٥“
عىل  التأثري  دون  وموتها  الرسطانية 
أن  ميكن  حيث  السليمة،  الخاليا 
 ERK٥ مثبطات  بني  الجمع  يؤدي 
عالج  تحسني  إىل  الكيميايئ  والعالج 
 ” موقع  حسب  ذلك  وجاء  الرسطان، 

.”medicalxpress
تخليق  يحدث  أنه  الدراسة  أوضحت 
الشبكة  يف  الخلوية  الربوتينات 
لعوامل  استجابًة  اإلندوبالزمية 
أو  املغذيات  نقص  مثل  مختلفة، 
الشبكة  هذه  تتعرض  وقد  األكسجني، 

مع  وللتعامل  املشكالت،  لبعض 
استجابة  تسمى  عملية  بدأت  هذا 
إنتاج  الستعادة  املطوية،  غري  الربوتني 
الذايت،  االلتهام  ببدء  والقيام  الربوتني 
للخاليا  تسمح  بيولوجية  عملية  وهي 
بالتحلل ، ومع ذلك ، إذا كان اإلجهاد 
استجابة  فإن   ، طويالً  أو  شديًدا 
إنتاجه،  الستعادة  تكفي  ال  الربوتني 
الشامل  الدوري  االستعراض  ويؤدي 
التي  للخاليا  السام  الذايت  االلتهام  إىل 

تنشط.
تعديل  أن  الدراسة  أظهرت  هنا  ومن 
االلتهام الذايت يعد اسرتاتيجية عالجية 
جديدة لعالج الرسطان، فاألدوية التي 
االلتهام  من  عالية  مستويات  تحفز 
الخاليا  انهيار  تسبب  أن  ميكن  الذايت 
برنامج  تنشيط  وكذلك  الرسطانية، 

مثبطات  وأظهرت  الخاليا،  موت 
مختلفة  مناذج  يف  فعاليتها   ERK٥
من الخاليا واألورام ، كعالج وحيد أو 
ومع  الكيميايئ،  العالج  مع  باالشرتاك 
ذلك ، فإن اآللية التي تحفز بها هذه 
املثبطات عىل موت الخاليا الرسطانية 

ما زالت غري معروفة.
الرسطانية  الخاليا  مزارع  وباستخدام 
وبطانة  البنكرياس  لرسطان  البرشية 
الباحثون  وجد   ، الرحم  وعنق  الرحم 
أن مثبطات ERK٥ تعمل عىل توعية 
الكيميايئ  بالعالج  الرسطانية  الخاليا 
واعًدا  خطًا  الدراسة  تفتح  والذي   ،
الكيميايئ  العالج  لتحسني  للغاية 
باإلضافة إىل اسرتاتيجيات أكرث فاعلية 

ملعالجة الرسطان .
تضاعف الخاليا الرسطانية

فيتامني »هـ« فوائده، وأضرار نقصه وزيادته، ومصادره الطبيعية



8الفكر واألدب  إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  26  جمادى األول -  1443 هـ  - 30  ديسمبر  2021م

العدد اإلسبوعي رقم 1240

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

أكرب  أحد  اإلسالمى  الفن  متحف  يعد 
العامل،  ىف  اإلسالمية  الفنون  متاحف 
ومنارة للفنون والحضارة اإلسالمية عىل 
املتحف  افتتاح  تم  العصور، حيث  مر 
ألول مرة أمام الزوار ىف مثل هذا اليوم 
خالل  1903م،  عام  من  ديسمرب   2٨

عهد الخديوى عباس حلمى الثاىن.
هو  املتحف  إنشاء  من  الهدف  وكان 
من  اإلسالمية  والوثائق  اآلثــار  جمع 
مرص،  مثل  العامل  أرجــاء  من  العديد 
والهند،  والــشــام،  أفريقيا،  ــامل  وش
الجزيرة  وشبه  ــران،  ــ وإي ــصــني،  وال
ىف  الفكرة  فبدأت  واألندلس،  العربية، 
عرص الخديو إسامعيل وبالتحديد عام 
التنفيذ  قيد  كام  ظلت  لكن  1٨69م، 
الخديوى  عهد  ىف   1٨٨0 عام  حتى 
توفيق، وبالفعل بدأ التنفيذ عندما قام 

118 عاما على افتتاحه.. ما الهدف وراء 
إنشاء متحف الفن اإلسالمى؟

فرانتز باشا بجمع التحف األثرية التى 
اإليوان  ىف  اإلسالمى  العرص  إىل  ترجع 

الرشقى لجامع الحاكم بأمر الله.
إىل  العرىب  املتحف  من  اسمه  تغري 
الفن اإلسالمى ىف عام 19٥1،  املتحف 
معربة  فنية  مجموعات  جعبته  وىف 
عرب  اإلسالمية  الفنون  مختلف  عن 
العصور مبا يسهم ىف إثراء دراسة الفن 

اإلسالمى.
مدخالن  له  اإلسالمى  الفن  متحف 
الرشقية  الشاملية  الناحية  ىف  أحدهام 
الرشقية،  الجنوبية  الجهة  ىف  واآلخر 
عىل  املطلة  املتحف  واجهة  وتتميز 
اإلسالمية  بزخارفها  بورسعيد  شارع 
ىف  اإلسالمية  العامرة  من  املستوحاة 

مرص مبختلف عصورها.
األول  طابقني  من  املتحف  ويتكون 

والتى  املتحفى،  العرض  قاعات  به 
كام  أثرية،  قطعة   4400 عىل  يشمل 
عرص  ملقتنيات  مخصصة  قاعة  يوجد 
محمد عىل، والثاىن به املخازن وبدروم 
يستخدم كمخزن ولقسم ترميم اآلثار، 

ويحتوى عىل 100 ألف قطعة.
استيقظ   2014 يناير   24 ــوم  ي ىف 
تفجري  حــادث  عىل  املــرصى  الشعب 
مديرية  مستهدفة  مفخخة  سيارة 
أدى  للمتحف  املقابلة  القاهرة  أمن 
التفجري لتدمري واجهة املتحف املقابلة 
للمديرية، وتدمري عدد كبري من القطع 
اإلرهابية  الجامعة  يد  عىل  األثرية، 
املتحف  خسائر  وكانت  املحظورة، 
نادرة من عصور  الذى يضم مقتنيات 

إسالمية مختلفة، وفادحة.
من  كبري  مبلغ  إىل  املتحف  احتاج 

للعمل  ــه  ــادت إلع املـــال 
بلغت  حيث  أخرى،  مرة 
لنحو  ترميمه  تكلفة 
حيث  جنيه،  مليون   ٥7
اإلمــارات  ــة  دول منحت 
 ٥0 املــتــحــدة  العربية 
ألف  و100  مليون جنيه، 

و200  ومليون  اليونسكو،  من  دوالر 
ألف من أمريكا وسويرسا.

وبالفعل بدأت أعامل التطوير الجديد، 
قطعة   4400 الجديد  العرض  وشمل 
ألول  عرضهم  يتم   400 منهم  أثرية، 
مرة، حيث كان العرض القديم يشمل 
 16 إضــافــة  مــع  فقط،  قطعة   47٥
والتوسع  القديم،  العرض  عن  فرتينة 
القاعات  عدد  يبلغ  حيث  القاعات  ىف 
جانب  إىل  قاعة،   2٥ إىل  املفتوحة 
وأعداد  جديد  عرض  سيناريو  تطبيق 
من  لجنة  تشكيل  بعد  بطاقات رشح، 

قبل أساتذة الجامعة.
الفن  املتحف  ترميم  أعــامل  أن  كام 
املبنى  ترميم  عىل  تقترص  مل  اإلسالمى 

وما قدمته للعامل، كام يوجد قاعة بها 
مراحل  عليها  يعرض  عمالقة  شاشة 

الرتميم بالكامل.
كام يحتوى املتحف عىل لوحات تضم 
علموا  “أجدادنا  عنوان  تحت  قصص 
مبا  الزائر  تعريف  وهدفها  العامل”، 
صنعه أجدادنا ومعرفة حقيقتنا، فمنها 
قصص عن العلامء ىف العرص الفاطمى، 
تنظيمه  تم  فكل هذا  أثر،  كل  وقصة 

بشكل متكامل.
من  فالبداية  الزيارة،  مسار  وحــول 
العرص األموى، ثم العباىس، والفاطمى 
ثم  والــعــثــامىن،  واململوىك  ــوىب  واأليـ
يشمل  الذى  املتحف  يسار  ذلك  بعد 
العملة والسالح ورشق العامل اإلسالمى 
والحياة  والسجاد  والنسيج  والكتابات 
اليومية، والعلوم والحدائق واملياه وىف 

النهاية عامل الطب.
وبعد 3 سنوات من العمل، وبالتحديد 
ىف 1٨ يناير 2017، افتتح الرئيس عبد 
الجمهورية،  رئيس  السيىس  الفتاح 
متحف الفن اإلسالمى بعد االنتهاء من 
مرشوع ترميمه وإعادة تأهيله، وأزاح 
التذكارية،  اللوحة  عن  الستار  الرئيس 
إيذاناً بافتتاح املتحف، ليعود املتحف 
بثوبه الجديد ليثبت للعامل أن اإلرهاب 

لن ينترص أبًدا.

بل  مقتنيات،  يحويه من  وما  معامريًا 
التأمني  منظومة  تطوير  أيًضا  شملت 
مراقبة  بكامريات  تزويده  خالل  من 
ضد  التأمني  منظومة  إدخال  وكذلك 
إىل  باإلضافة  املخازن،  داخل  الحريق 
املوجودة  الرتميم  ــدات  وح تطوير 
يتناسب مع كونها داخل  باملتحف مبا 
املرصية،  املتاحف  أهــم  من  واحــد 
الشارحة  البطاقات  تطوير  تم  كام 

للمقتنيات األثرية.
حيث  العرض  قاعات  تعديل  وتــم 
والسالح  للعملة  قاعة  هناك  أصبح 
وأخرى للحياة اليومية، كام تم تعديل 
املدخل الخاص للمتحف، حيث أصبع 
املرصية  الحضارة  مقتنيات  يستعرض 

27 % زيادة بصادرات مرص السلعية خالل الـ11شهرا األوىل من 2021 بـ29 مليار دوالر

فعزم عمه عىل خلعه من الخالفة – وليته فعل – وأن يوىل بعده مسلمة بن 
املدينة  هشام، وأجابه إىل ذلك جامعة من األمراء، ومن أخواله، ومن أهل 

ومن غريهم، وليت ذلك تم.
ووقعت بني هشام وبني الوليد بن يزيد وحشة عظيمة بسبب تعاطى الوليد 

ما كان يتعاطاه من الفواحش واملنكرات.
فتنكر له هشام وعزم عىل خلعه وتولية ولده مسلمة والية العهد، ففر منه 
الوليد إىل الصحراء، وجعال يرتاسالن بأقبح املراسالت، وجعل هشام يتوعده 
وعيدا شديدا، ويتهدده، ومل يزل كذلك حتى مات هشام والوليد ىف الربية، 
فلام كانت الليلة التى قدم ىف صبيحتها عليه الربد بالخالفة، قلق الوليد تلك 

مات الخليفة هشام بن عبد امللك ىف سنة 12٥ هجرية، وجاء بعده الوليد 
بن يزيد بن عبد امللك، عىل الرغم مام كان بينهام من خالف، فام الذى يقوله 

الرتاث اإلسالمى ىف ذلك؟
يقول كتاب البداية والنهاية لـ الحافظ ابن كثري تحت عنوان “خالفة الوليد 

بن يزيد بن عبد امللك”
يوم  امللك  عبد  بن  هشام  عمه  مات  يوم  بالخالفة  له  بويع  الواقدي:  قال 

األربعاء لست خلون من ربيع اآلخر سنة خمس وعرشين ومائة.
وقال هشام بن الكلبى: بويع له يوم السبت ىف ربيع اآلخر، وكان عمره إذ 

ذاك أربعا وثالثني سنة.
وكان سبب واليته أن أباه يزيد بن عبد امللك كان قد جعل األمر من بعده 
ألخيه هشام، ثم من بعده لولده الوليد هذا، فلام وىل هشام أكرم ابن أخيه 
فأراد  اللهو،  ومجالس  السوء  وخلطاء  الرشاب  أمر  عليه  ظهر  حتى  الوليد 
هشام أن يقطع ذلك عنه فأمره عىل الحج سنة ست عرش ومائة، فأخذ معه 
كالب الصيد خفية من عمه، حتى يقال: إنه جعلها ىف صناديق، فسقط منها 
صندوق فيه كلب، فسمع صوته فأحالوا ذلك عىل الجامل، فرضب عىل ذلك.
قالوا: واصطنع الوليد قبة عىل قدر الكعبة، ومن عزمه أن ينصب تلك القبة 
الخمور  الكعبة ويجلس هو وأصحابه هنالك، واستصحب معه  فوق سطح 
وآالت املالهى وغري ذلك من املنكرات، فلام وصل إىل مكة هاب أن يفعل 
الناس ومن  الكعبة خوفا من  الجلوس فوق ظهر  ما كان قد عزم عليه من 
إنكارهم عليه ذلك، فلام تحقق عمه ذلك منه نهاه مرارا فلم ينته، واستمر 

عىل حاله القبيح، وعىل فعله الرديء.

الليلة قلقا شديدا وقال لبعض أصحابه : ويحك ! قد أخذىن الليلة قلق عظيم، 
فاركب لعلنا نبسط.

فسارا ميلني يتكلامن ىف هشام وما يتعلق به، من كتبه إليه بالتهديد والوعيد، 
يقصدونه  برد  عن  ذلك  انكشف  ثم  وغبارا،  وأصواتا  رهجا  بعد  من  رأيا  ثم 

بالوالية فقال لصاحبه : ويحك ! إن هذه رسل هشام، اللهم أعطنا خريها.
فلام اقرتبت الربد منه وتبينوه ترجلوا إىل األرض وجاؤا فسلموا عليه بالخالفة، 

فبهت وقال: ويحكم ! أمات هشام؟
قالوا : نعم !

قال : فمن بعثكم؟
قالوا : سامل بن عبد الرحمن صاحب ديوان الرسائل، وأعطوه الكتاب فقرأه، ثم 

سألهم عن أحوال الناس، وكيف مات عمه هشام، فأخربوه.
الزمنى  بإعطاء  وأمر  الرأى  بادى  حسنة  سرية  الناس  ىف  سار  الوليد  إن  ثم 
الطيب  املال  بيت  من  وأخرج  خادما،  إنسان  لكل  والعميان،  واملجذومني 
الشام  أهل  والسيام  الناس،  أعطيات  ىف  وزاد  املسلمني،  لعياالت  والتحف 

والوفود، وكان كرميا ممدحا شاعرا مجيدا، ال يسأل شيئا قط فيقول : ال !
وىف هذه السنة عقد الوليد البيعة البنه الحكم ثم عثامن، عىل أن يكونا وليى 
وخراسان،  العراق  أمري  عمر  بن  يوسف  إىل  البيعة  وبعث  بعده،  من  العهد 
فأرسلها إىل نائب خراسان نرص بن سيار، فخطب بذلك نرص خطبة عظيمة 

بليغة طويلة، ساقها ابن جرير بكاملها.
واستوثق للوليد املاملك ىف املشارق واملغارب، وأخذت البيعة لولديه من بعده 

ىف اآلفاق.

ميالد  عىل  املئوية  الذكرى  اليوم  متر 
مصطفى  الدكتور  الراحل  املفكر 
عام  أغسطس   27 ىف  ولد  إذ  محمود، 
وطبيب  فيلسوف  هو  وهو   ،1921
منها  كتاباً   ٨9 ألف  مرصي.  وكاتب 
والفلسفية  والدينية  العلمية  الكتب 
إىل  إضافة  والسياسية  واالجتامعية 
وقصص  واملرسحيات  الحكايات 
بالجاذبية  أسلوبه  ويتميز  الرحالت، 
مصطفى  كان  والبساطة.  العمق  مع 
حلقة   400 من  ألكرث  مقّدماً  محمود 
(العلم  الشهري  التلفزيوين  برنامجه  من 

واإلميان).

2 األفيون 1964
3 العنكبوت 196٥

4 الخروج من التابوت 196٥
٥ رجل تحت الصفر 1966

ثالثا املرسحيات
اإلسكندر األكرب 1963

2 الزلزال 1963
3 اإلنسان والظل 1964

4 الشيطان يسكن يف بيتنا 1973
٥ مرسحية الزعيم أو غوما 1973

6 جهنم الصغرى 19٨2
7 زيارة للجنة والنار

5 روايات و7 مسرحيات.. تعرف على األعمال األدبية الكاملة للدكتور مصطفى محمود
وإليكم األعامل األدبية الكاملة للدكتور 

مصطفى محمود، وهى:
أوال املجموعات القصصية

1 أكل عيش 19٥4
2 عنرب 7 19٥7

3 شلة األنس 1964
4 رائحة الدم 1966

٥ الطوفان 1976
6 نقطة الغليان 1977

7 املسيخ الدجال 1979
٨ الذين ضحكوا حتى البكاء

ثانيا الروايات:
املستحيل 1960
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ترينتو  جامعة  من  خــرباء  أجــرى 
األسامك، حيث دربوها  تجربة عىل 
إلظهار  الشاشات  عىل  البصق  عىل 
قدرتها عىل التمييز بني األرقام، وكان 
جاء يف العديد من الدراسات السابقة 
أن لألسامك قدرة متكنها من أن تعد 

إىل  ــوصــول  ال شخص  ألى  ميكن 
النسخ االحتياطية ىف  اختيار تشفري 
تطبيق واتساب عىل هواتف آيفون 
اتباع الخطوات  بسهولة، وذلك عرب 

التالية:
الرئيسية  الواجهة  إىل  توجه   -1
زر  عىل  اضغط  ثم  ومن  للتطبيق 

اإلعدادات.
إعـــدادات  اخــرت  ذلــك  بعد   -2
تظهر  التي  القامئة  من  املحادثات 

لك.
النسخ  اختيار  إىل  توجه  ثم   -3
عرب  املحادثات  من  االحتياطية 

القامئة الجديدة.
اختياًرا  القامئة  هذه  يف  تجد   -4

باألرقام،  فطري  إحساس  ولديها 
لطريقة  لالنتقادات  تعرضت  لكنها 
األســامك  كانت  حيث  إجــراؤهــا 
تختار االنضامم للمجموعات األكرب، 
وهذا ال يعنى قدرتها عىل العد بل 

اإلحساس بالحجم.

ووفقا ملا ذكرته صحيفة “ديىل ميل” 
الربيطانية، متكن الخرباء يف دراستهم 
هذه  يف  التحكم  مــن  الــجــديــدة 
نقاط  باستخدام  املربكة  العوامل 
نسبية،  ومواضع  مختلفة  بأحجام 
مام يثبت أن األسامك ميكنها بالفعل 

االحتياطية  النسخ  تشفري  يدعى 
تفعيل  عليك  ويجب  للمحادثات، 

هذا االختيار.
٥- عندما تقوم بتفعيل هذا االختيار 
فإنه يطلب منك إدخال كلمة مرور 
مفتاح  استخدام  أو  حروف   6 من 

التشفري التلقايئ.
6- بعد أن تدخل كلمة املرور وتقوم 
بتأكيدها، فإنك تحتاج للضغط عىل 
جديدة  احتياطية  نسخة  إنشاء  زر 
نسخة  بعمل  التطبيق  ليقوم 
وعندما  مشفرة  جديدة  احتياطية 
احتياطية  نسخة  استعادة  تحاول 
استخدمت  التي  املحادثات  من 
خاصية التشفري معها، فإن التطبيق 

دراسة: األسماك لديها القدرة على 
العد والتمييز بني األرقام املختلفة

يعنى إيه؟.. أبل تطلق أيفون 15 برو 
SIM بدون فتحة يطلب منك إدخال كلمة املرور التي 

قمت بإنشائها.
االحتياطية  الــنــســخ  ــوي  ــحــت وت
كاماًل  سجاًل  واتــســاب  ملحادثات 
بها  قمت  التي  املحادثات  لجميع 
جميع  إىل  باإلضافة  حسابك،  عرب 
معها  تحدثت  التي  الهواتف  أرقام 
وبالتايل  لها،  صوًرا  أرسلت  حتى  أو 
هذه  إىل  يصل  شخص  أي  يستطيع 
النسخة االحتياطية أن ميتلك نسخة 
كام  الخاصة،  محادثاتك  من  كاملة 
املرور  كلمة  إىل  املستخدم  يحتاج 
االحتياطية  النسخة  إىل  للوصول 
مخزنة  كانت  سواًء  املحادثات  من 

سحابيًا أو محليًا.

أن هاتف  كشفت ترسيبات حديثة 
دون  يصل  قد   Pro  1٥  iPhone
 ،SIM لرشيحة  املخصصة  الفتحة 
التكنولوجيا  عمالق  بــدأت  حيث 
سلسلة  إلطــالق  اإلستعداد  يف  ابل 
سبتمرب  شهر  خــالل   14  iPhone
أحدث  أن  إال  املقبل،  العام  من 
عن  للكشف  تتجه  الترسيبات 
 iPhone تفاصيل مواصفات سلسلة

1٥ التي تنطلق رسمياً يف 2023.
عرب  الترسيبات  هذه  جــاءت  فيام 

أال  املتوقع  ومن  برازيلية،  مدونة 
 Pro  1٥  iPhone هواتف  تتضمن 
 ،SIM للرشيحة  مخصصة  فتحة 
لرتتكز هذه اإلصدارات بشكل كامل 
كام  لإلتصال،   eSIM تقنية  عىل 
هواتف  أن  إىل  الترسيبات  أشــارت 
من  اثنان  تدعم   Pro  1٥  iPhone
للمستخدم  يتاح  ليك   ،eSIM رشائح 
باثنان من شبكات املحمول  اإلتصال 

يف نفس الوقت.
الترسيبات  تؤكد  مل  آخر  جانب  عىل 

الرئيسية  اإلصـــدارات  دعــم  عىل 
برشيحة   1٥  iPhone سلسلة  من 
eSIM، أو أنها تأيت بفتحة لرشيحة 
إتجاه  يعد  وأيضاً  التقليدية،   SIM
سلسلة  من   SIM فتحة  إلزالة  ابل 
iPhone 1٥ من الخطوات املتوقعة 
مع  يتوافق  حيث  الــرشكــة،  مــن 
ترصيحات سابقة لرشكة ابل أكدت 
هواتف  لتطوير  إتجاهها  عىل  فيها 

األيفون دون منافذ نهائياً.

العد.
دافيد  البحثية  الورقة  قائد  قــال 
ساينتست:  نيو  لصحيفة  بوتريتش 
معنى  وجــود  حول  نقاش  “هناك 
إىل  استناًدا  األســـامك،  يف  العدد 
تجريبياً  املستحيل  من  أنه  حقيقة 
فصل املعلومات الرقمية عن جميع 
يف  األخــرى  املستمرة  الخصائص 
اإلدراك  خبري  وأضاف  واحد”.  وقت 
“حاولت  ترينتو:  بجامعة  الحيواين 
هذه  معالجة  التجارب  من  العديد 

كاملة  بطريقة  ليس  ولكن  املشكلة، 
الفريد  “اليشء  موضحا  العادة”،  يف 
بالتحكم  قمنا  أننا  هو  دراستنا  يف 
بأفضل  العددية  غري  املتغريات  يف 

طريقة ممكنة.”
وزمــالؤه  بوتريتش  الدكتور  وضع 
شاشات  أسفل  خزانات  يف  أســامك 
من  مجموعتني  تعرض  التي  املراقبة 
املوضوعة  الكامريا  وسجلت  النقاط، 
لألسامك  مــنــظــرًا  ــزان  ــخ ال تحت 
اختاروا  التي  النقاط  ومجموعة 

يف  الفريق  ونجح  عليها،  البصق 
اختيار  عىل  القوس  سمكة  تدريب 
أحد األرقام باستمرار. وطور الفريق 
النقاط  حجم  عشوائيًا  غري  برنامًجا 
لكل  األخــرى  والتفاصيل  والرتتيب 
تأثري  عدم  لضامن  ــردى،  ف اختبار 
التي  املنطقة  مثل  األخرى  العوامل 
تغطيها النقاط عىل قرارات األسامك، 
ال  كانت  األسامك  أن  الفريق  ووجد 
األرقام  بني  التمييز  عىل  قادرة  تزال 

عند تقدميها ببدائل جديدة.

فى 6 خطوات كيفية تشفري النسخة 
االحتياطية من محادثات واتساب على آيفون
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العمالت االفرتاضية والنصب.. النيابة تستجوب متهما 
استوىل على 1.5 مليون جنيه من املواطنني

تجديد حبس نصاب استوىل علي 3 ماليني جينه من 
مواطنني بزعم توظيفها فى قطع غيار السيارات

جددت محكمة الجنح املختصة، 
حبس متهم باالستيالء عىل أموال 
لهم  توظيفها  بزعم  املواطنني 
السيارات،  غيار  قطع  تجارة  يف 
ذمة  عيل  احتياطيًا  يوًما   1٥

التحقيقات بالقضية.
اعن  األمنية،  التحريات  وكشفت 
بإحدى  موظف  املتهم  تلقى 
من  مالية  مبالغ  التأمني  رشكات 
عدد من املواطنني بزعم توظيفها 
ُمتفق  أرباح  مقابل  واستثامرها 
يف  وذلك   ،%3 نحو  بلغت  عليها 
مجال تجارة قطع غيار السيارات، 
إال أنه مل يلتزم بذلك، وأن حجم 
منهم  تلقاها  التى  املالية  املبالغ 

تجاوزت 3 ماليني جنيه.
املتهم  بأن  التحريات  وأضافت 
من  عدد  أموال  عىل  استوىل 
املواطنني بزعم توظيفها ىف مجال 
غيار  قطع  وتجارة  االستثامر 
ُمتفق  أرباح  مقابل  السيارات، 
مع  والتزامه  بينهم  فيام  عليها 
بعضهم ىف سداد األرباح لفرتات 
امتنع عن  أنه  إال  زمنية مختلفة 

مع  التحقيق  العامة،  للنيابة  تبارش 
االقرتاضية  للعمالت  بالرتويج  متهم 
املعلومات  شبكة  عىل  املختلفة 
لبيع  والوساطة  (اإلنرتنت)  الدولية 

العمالت االقرتاضية بني مرتادي شبكة 
اإلنرتنت.

مبحرض  املتهم،  النيابة  وتواجه 
عن  كشفت  التي  األمنية  التحريات 

حبس املتهم بقتل زوجته وأوالده 4 أيام على 
ذمة التحقيقات فى بنى سويف

املتهم  حبس  العامة  النيابة  أمرت 
الثالثة،  وأطفاله  زوجتة  بقتل 
الطعام،  ىف  لهم  السم  بوضع 
محافظة  شامل  الواسطى،  مبدينة 
أيام عىل ذمة  أربعة   ، بنى سويف 

التحقيقات.
وأقدم زوج عىل التخلص من زوجتة، 
وأطفاله الثالثة، بوضع السم لهم ىف 
شامل  الواسطى،  مبدينة  الطعام، 
وكشفت  سويف،  بنى  محافظة 
من  هو  الزوج  أن  التحقيقات، 
ىف  وزوجته،  أوالده،  من  تخلص 
واقعة وفاة سيدة، وأطفالها الثالثة، 
مبحافظة بنى سويف اليوم الثالثاء.

الواسطى،  مركز  نيابة  وبدأت 
بقتل  التهامة  زوج  مع  التحقيق 
زوجته، وأطفاله الثالثة، بوضع سم 

ملروره  سويف،  ببنى  لهم  الفرئان 
بضائقة مالية.

مركز  أهاىل  من  املئات  وشيع 
بنى  محافظة  شامل  الواسطى 
من  وثالثة  ام  جثامني  سويف 
محىش  حلة  بسبب  تفوا  أطفالها 
املستشار  امر  جانبة  من  مسممة 
العام  املحامى  املتناوى  مصطفى 
من  فريق  انتداب  سويف  بنى 
وثالثة  سيدة  جثث  مناظرة  النيابة 
الواقعة،  محل  ىف  أطفالها  من 
إجراء  مع  الرشعى  الطب  وانتداب 
تحليل وفحص ملتحصالت وفضالت 
 4 لقي   . األربعة  بالجثث  املعدة 
اطفال  و3  سيدة  واحدة  ارسة  من 
باشتباه  اصابتهم  اثر  مرصعهم، 
وجبة  تناولهم  عقب  غذايئ،  تسمم 

الواسطى  مبركز  مبنزلهم  محيش 
مبحافظة بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد 
بني  امن  مدير  الداخلية  وزير 
عمليات  غرفة  من  اخطارا  سويف، 
بالغا  بورود  يفيد  النجدة،  رشطة 
بوفاة 4 من ارسة واحدة سيدة و3 
اطفال مرصعهم، اثر اصابتهم بادعاء 
وجبة  تناولهم  عقب  غذايئ،  تسمم 

محيش مبنزلهم مبركز الواسطى .
وتوفيت سيدة عبداملحسن سيد ٥4 
سنة، وطه احمد طه 1٥ سنة، وأية 
9 سنوات، وعبدالرحمن  احمد طه 
احمد طه ٥ سنوات، يقيمون خلف 
محطة وقود مدينة الواسطى، شامل 

محافظة بني سويف.

وتصدير  إسترياد  رشكة  مالك  قيام 
واسع  إجرامياً  نشاطاً  مبامرسة 
والرتويج  التعامل  مجال  ىف  النطاق 
عىل  املختلفة  االفرتاضية  للعمالت 

املبالغ  أصل  رد  أو  األرباح  سداد 
تلك  عىل  واالستيالء  للشاكني 

األموال باملُخالفة للقانون.
األمنية  األجهزة  أن  إيل  يشار 
اإلجرامية  العنارص  أحد  ضبطت 
إجرامى  نشاط  مبامرسة  لقيامه 
املواطنني  عىل  النصب  مجال  ىف 
عقب  أموالهم  عىل  واإلستيالء 
عدد  يف  بالتجارة  ايهامهم 
غيار  قطع  منها  املجاالت  من 

السيارات.
وكشف مالبسات ما تبلغ لإلدارة 
األموال  جرائم  ملكافحة  العامة 
جرائم  مكافحة  بقطاع  العامة 
املنظمة  والجرمية  العامة  األموال 
لترضرهم  مواطنني)   6) عدد  من 
بتلقى  األشخاص  أحد  قيام  من 
لتوظيفها  منهم  مالية  مبالغ 
إسترياد  مجال  ىف  وإستثامرها 
قطع غيار السيارات مقابل أرباح 
ثم قام باإلستيالء عىل تلك األموال 

لنفسه باملخالفة للقانون.
عن  التحريات  جهود  أسفرت 
تبني  وبالفحص   ، الواقعة  صحة 

رشكات  بإحدى   ” (موظف  قيام 
بدائرة  مقيم   – سابقاً  التأمني” 
أول  نرص  مدينة  رشطة  قسم 
بالقاهرة) مبامرسة نشاطاً إجرامياً 
واسع النطاق وتلقيه مبالغ مالية 
إستثامرها  بزعم  املواطنني  من 
إسترياد  مجال  ىف  وتوظيفها 
مقابل  السيارات  غيار  قطع 
 ، بينهم  فيام  عليها  متفق  أرباح 
لفرتات  األرباح  بسداد  وإلتزامه 
عن  إمتنع  أنه  إال  مختلفة  زمنية 
باإلستيالء  وقيامه  اإلرباح  سداد 
الشاكني  من  مالية  مبالغ  عىل 
(أكرث من 3 مليون جنيه)  بلغت 
باملخالفة للقانون ، حيث أشارت 
التحريات إىل وجود مجنى عليهم 
ضد  ببالغات  يتقدموا  مل  آخرين 
عىل  الحصول  ىف  أمالً  املذكور 

أموالهم.
تم  اإلجراءات  تقنني  عقب 
إستهداف املتهم املذكور ، وأمكن 
بإرتكاب  أقر  ومبواجهته  ضبطه 

الواقعة عىل النحو املشار إليه.

(اإلنرتنت)  الدولية  املعلومات  شبكة 
االفرتاضية  العمالت  لبيع  والوساطة 
حيث  اإلنرتنت  شبكة  مرتادي  بني 
يقوم برتويجها للعمالء مقابل قيامهم 

بإرسال قيمتها بحسابه البنىك ، وذلك 
نظري عمولة مالية باملخالفة للقانون.
قيام  األمنية عن  التحريات  وكشفت 
املتهم مبامرسة نشاطاً إجرامياً يتمثل 
االفرتاضية  العمالت  ورشاء  بيع  ىف 
والتسويق اإللكرتوىن إلحدى الرشكات 
 ، األجنبية  الدول  بإحدى  الكائنة 
الدولية  املعلومات  وذلك عرب شبكة 
ىف  املذكور  يعمل  حيث  “اإلنرتنت” 
بني  كوسيط  اإلفرتاضية  العملة  بيع 
رشاء  وراغبي  إليها  املشار  الرشكة 
طريق  عن  وذلك  العمالت  تلك 
محافظ إلكرتونية أنشأها املتهم لهذا 
لراغبى  بالبيع  يقوم  حيث  الغرض 
أجزاء  وتحويل  اإلنرتنت  عرب  الرشاء 
القيمة  حسب  الواحدة  العملة  من 
مبالغ  إىل  البيع  مقابل  عليها  املتفق 
وتحويلها  األجنبية،  بالعملة  نقدية 
عىل  أو  اإللكرتونية  محفظته  عىل 
قيامه  عن  فضالً  البنكية،  حساباته 
بإنشاء وإدارة صفحة إلكرتونية عىل 
“فيس  اإلجتامعى  التواصل  مواقع 
املواطنني  وتحفيز  للرتويج  بوك” 
االفرتاضية  العمالت  ىف  التعامل  عىل 
هذا  ىف  أموالهم  إستثامر  بغرض 
مادية  أرباح  تحقيق  بهدف  املجال 

وذلك باملخالفة للقانون.
ضبط  أمكن  اإلجراءات  تقنني  عقب 
بنشاطه  إعرتف  ومبواجهته   ، املتهم 
إليه،  املشار  النحو  عىل  اإلجرامى 
واألدوات  األجهزة  من  (عدد  وضبط 
املستخدمة ىف مامرسة ذلك النشاط) 
تبني  املضبوطة  األجهزة  وبفحص   ،

أنهم محملني بربامج خاصة بعمليات 
وكذا  إلكرتونية  ومحافظ  التعدين 
مامرستهم  تُفيد  ومحادثات  برامج 
لنشاطهم غري املرشوع، كام تبني أن 
طبقاً  عامني  خالل  تعامالته  حجم 
و٥00)  مليون   ) املستندى  للفحص 

ألف جنيه مرصى.
مبواجهته مبا أسفر عنه الضبط اعرتف 
بفحص  وجاء  التحريات  أكدته  مبا 
بنشاطه  وأقر  املضبوطة  األجهزة 

اإلجرامى عىل النحو املشار إليه.
عىل:  عقوبات   336 املادة  وتنص 
توصل  من  كل  بالحبس  “يعاقب 
إىل االستيالء عىل نقود أو عروض أو 
سندات دين أو سندات مخالصة أو 
أى متاع منقول وكان ذلك باالحتيال 
أما  الغري أو بعضها  لسلب كل ثروة 
شأنها  من  احتيالية  طرق  باستعامل 
كاذب  مرشوع  بوجود  الناس  إيهام 
األمل  احداث  أو  مزورة  واقعة  أو 
تسديد  أو  وهمى  ربح  بحصول 
املبلغ الذى أخذ بطريق االحتيال، أو 
ايهامهم بوجود سند دين غري صحيح 
أو سند مخالصة مزور، واما بالترصف 
ىف مال ثابت أو منقول ليس ملكا له 
وال له حق الترصف فيه، وأما باتخاذ 
صحيحة.  غري  صفه  أو  كاذب  اسم 
يتممه  ومل  النصب  ىف  رشع  من  أما 
تتجاوز  ال  مدة  بالحبس  فيعاقب 
حالة  ىف  الجاىن  جعل  ويجوز  سنة، 
مدة  الرشطة  مالحظة  تحت  العود 

سنة عىل األقل وسنتني عىل األكرث”.
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يبدأ املنتخب الوطني غدا استعداداته 
للمشاركة يف نهائيات األمم األفريقية 
التي ستبدأ بالنسبة له يوم 11 يناير 
املقبل بلقاء نيجرييا ضمن املجموعة 

الرابعة مبدينة جاروا الكامريونية
مغلقني  تدريبني  الفريق  ويؤدي 
يومي غد وبعد غد من خالل معسكر 
مفتوح ، فيام ينطلق املعسكر املغلق 
يوم األحد املقبل ويستمر حتى موعد 
 7 يوم  املحدد  الكامريون  إىل  السفر 

يناير.
كارلوس  بقيادة  الفني  الجهاز  وكان 
قامئة  عن  أعلن  د  اعلن  كريوش 

الالعبني املشاركني يف البطولة.
الفني  الجهاز  أعلن  قد  وكان 
كارلوس  بقيادة  الوطني  للمنتخب 
أسامء  قامئة  الفني  املدير  كريوش 
األمم  نهائيات  يف  املشاركني  الالعبني 
األفريقية التي تنطلق 9 يناير املقبل 
عىل  العبًا   2٥ من  القامئة  وتتكون   ،

النحو التايل :
الشناوى،  مجمد  املرمى:  حراس 
صبحي،  محمد  جبل،  أبو  محمد 

محمود جاد
املدافعون: أكرم توفيق، عمر كامل

نادي  العب  فيصل  حسني  أكد 
أنه مل يكن يحصل عىل  سموحة 
لنادي  لعبه  فرتة  خالل  أموال 
الزمالك، مشريا يف الوقت ذاته إىل 
أنه ال يعرف هل تعرض لعقوبات 

بخصم املستحقات أم ال.
تايم  “أون  لقناة  ترصيحات  ويف 
سبورتس 1 قال فيصل :”ما قاله 
ملدة  تغيبي  عن  نبيه  أسامه 
شهرين عن تدريبات الزمالك غري 
أعرف  وال  اإلطالق،  عىل  صحيح 
هل تم خصم مستحقات بسبب 
الغياب أم ال، ألنني مل أكن أحصل 

حمدي  محمود  حجازي،  أحمد   ،
“الونش”

عبد  فتوح محمد  أحمد  أمين أرشف،   ،
املنعم

، محمود عالء.

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

املنتخب الوطنى يبدأ  االستعداد ألمم افريقيا  واختيار 25 العبًا   

حسني فيصل: لم أكن أحصل على أموال يف الزمالك.. وما 
قاله نبيه غري صحيح غاضبا.. وشارة صالح شرف لنا

نادي  مرمى  حارس  محمود جنش  أكد 
أنه  فيوترش  إىل صفوف  املُعار  الزمالك 
مل يكن يريد الرحيل عن صفوف القلعة 
البيضاء، مؤكدا عىل أن عودته ال تتعلق 

باملدرب باتريس كارتريون.
قال  “الحياة”  لقناة  ترصيحات  ويف 
جنش :”مع إحرتامي لكارتريون، لكنني 
ال ألعب معه، ألعب لنادي الزمالك منذ 
11 عاما، وقلت للمسئولني أنني ال أريد 

الرحيل، لكنني أجربت عليه”.
:”طلبت  فيوترش  حارس  وأضاف 

املجموعات  دور  قرعة  أسفرت 
ملوسم  إفريقيا  أبطال  لدوري 
األهيل  وجود  عن  2021ــ2022، 
ومعه  األوىل،  املجموعة  رأس  عىل 
إفريقيا  داونز من جنوب  فرق صن 

والهالل واملريخ من السودان.
دور  انطالق  موعد  وتحدد 
الجولة  تقام  حيث  املجموعات، 
 ،2022 فرباير  يومي12-11  األوىل 
يومي  الثانية   الجولة  تقام  بينام 
الثالثة  والجولة   ،2022 1٨-19فرباير 
يومي 2٥-26 فرباير 2022، والجولة 
 ،2022 مارس  يومي12-11  الرابعة 
-1٨ يومي  الخامسة  والجولة 

السادسة  والجولة   ،2022 19مارس 

مواعيد مباريات األهلي يف دور املجموعات بدوري أبطال افريقيا

أرغب  أكن  ومل  الزمالك  يف  التحقيق 
بالرفض،  قوبل  طلبي  لكن  الرحيل،  يف 
وفيوترش ساندين يف أزمتي ومل يصدق ما 

قيل عني، لذلك أشكرهم”.
الزمالك  لنادي  داعم  :”أنا  وتابع جنش 
محمد  الفريق،  مباريات  أشاهد  دامئا، 
عواد كان جيدا عندما شارك وكذلك أبو 
جبل، لكن كارتريون كان يجب أن مينح 
أبو جبل الثقة بعد الخسارة من األهيل 

ألنه سيحتاجه بعد ذلك”.
:”أمتنى  جنش  قال  الحايل  فريقه  وعن 

يومي1-2 إبريل 2022.
وجاءت مواعيد مباريات األهيل عىل 

النحو التايل:
السوداين  املريخ  أمام  األهيل   –
أو12   11 يوم  األوىل  الجولة  يف 

فرباير2022، يف القاهرة.
يف  السوداين  الهالل  أمام  األهيل   –
فرباير  أو19   1٨ يوم  الثانية  الجولة 
تحديد  يتم  (مل  مرص  خارج   ،2022

امللعب).
– األهيل أمام صن داونز يف الجولة 
الثالثة  يوم 2٥ أو 26 فرباير 2022، 

يف القاهرة.
– األهيل أمام صن داونز يف الجولة 
يف   ،2022 مارس  أو12   11 الرابعة 

أجل  من  امللعب  إىل  رسيعا  أعود  أن 
من  معي  النادي  هذا  فعله  ما  رد 
اإلدارة  أشكر  جيدة،  إيجابية  مواقف 
أيام   10 خالل  وأعود  مسانديت،  عىل 

للتدريبات الجامعية”.
بالحديث عن حارس مرص  وأتم جنش 
:”إذا سألت أي شخص عن  قائالً  األول 
أمم  يف  مرص  سيمثل  الذي  الحارس 
إفريقيا سيقول الجميع محمد الشناوي، 
غضب  البعض  ذلك  قلت  عندما  لكن 

مني”.

جنوب إفريقيا.
يف  السوداين  املريخ  أمام  األهيل   –
 19 أو   1٨ يوم  الخامسة  الجولة 
يتم  (مل  مرص  خارج   ،2022 مارس 

تحديد امللعب).
يف  السوداين  الهالل  أمام  األهيل   –
الجولة السادسة واألخرية، يوم 1 أو2 

أبريل 2022 يف القاهرة.
لقب  حامل  هو  األهيل  أن  يذكر 
دوري أبطال إفريقيا يف آخر نسختني 
ألقاب دوري  وميتلك يف رصيده من 
أبطال إفريقيا10  بطوالت، وهو رقم 

قيايس باسم نادي القرن اإلفريقي.
دوري  بلقب  األهيل  النادي  وتُوج 

أبطال إفريقيا مرتني متتاليتني

جنش: ألعب للزمالك وليس لكارتريون.. أجربت على 
الرحيل.. وفيوتشر ساندني

املسؤلية،  عمرو  امللعب:  وسط 
حمدي فتحي

السعيد،  الله  عبد  عاشور،  إمام   ،
محمد النني

، أحمد سيد “زيزو”، مهند الشني.
املهاجمون: عمر مرموش، محمد رشيف
، مصطفى محمد، محمد صالح، محمود 

حسن ” تريزيجيه “، رمضان صبحي

األهيل،  مدرب  موسيامين،  بيتسو  شدد 
يف  فريقه  مجموعة  صعوبة  عىل 
أن  إىل  مشريا  أفريقيا،  أبطال  دوري 
قوية  منافسات  ستشهد  املرحلة  تلك 
ومواجهات صعبة لكل الفرق الطامحة 

يف بلوغ األدوار اإلقصائية.
وأسفرت قرعة مجموعات دوري أبطال 
أفريقيا عن وقوع األهيل، حامل اللقب 
يف آخر نسختني، باملجموعة األوىل مع 
والهالل  أفريقي،  الجنوب  صنداونز 

واملريخ والسودانيني.
مشاركته  هامش  عىل  موسيامين  وقال 

ودوري  الكونفدرالية  قرعة  سحب  يف 
أبطال أفريقيا، اليوم الثالثاء: “مجموعة 
األهيل لن تكون سهلة، حيث أنها تضم 
فريق صنداونز الذي يظل منافسا قويا، 
اللذين  واملريخ  الهالل  إىل  باإلضافة 
دوري  يف  قوي  بشكل  دامئا  يؤديان 
يف  ترصيحاته  موسيامين  األبطال”.وأتم 
هذا الصدد قائال: “ستشهد املجموعات 
صعبة  ومواجهات  قوية  منافسات 
األدوار  بلوغ  يف  الطامحة  الفرق  لكل 
أبطال  دوري  بلقب  والفوز  اإلقصائية 

أفريقيا هذا املوسم”.

موسيماني يعلق على مجموعة 
األهلي يف دوري أبطال أفريقيا

عىل أموال”.
نادي  عن  فيصل  حسني  ورحل 
الزمالك بعد االستغناء عنه مجانا، 
قبل أن ينتقل بعد ذلك إىل صفوف 
منتخب مرص  إىل  لينضم  سموحة 
فريق  مع  ويتألق  العرب  كأس  يف 

كارلوس كريوش.
وأضاف حسني فيصل :”كارتريون مل 
يكن يريدين يف الزمالك، أفضل فرتة 
كانت مع جاميي باتشيكو، شاركت 
لعدة دقائق يف بعض املباريات يف 
فرتة واليته قبل أن يقرر كارتريون 

عوديت لفريق الناشئني”.

إلصابة  :”تعرضت  فيصل  وتابع 
وتغيبت  كارتريون،  أنظار  تحت 
فوجئت  ثم  املران،  عن  أيام  لـ6 
مباراة ضد  النادي خويض  بطلب 
إصابتي،  رغم  الناشئني  فريق 
أستمر  لن  أنني  أبلغوين  وبعدها 

مع الفريق”.
السابق  الزمالك  العب  وأنهى 
خرجت  التي  الشائعات  :”كل 
الزمالك  عن  رحييل  أسباب  حول 
عن  أبدا  أتغيب  مل  غري صحيحة، 
اإلصابة  بسبب  إال  التدريبات 

وملدة 10 أيام فقط”.
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كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر

األهيل،  العب  السولية،  عمرو  كشف 
بنهايئ  الزمالك  مرمى  يف  هدفه  كواليس 
إفريقيا  أبطال  دوري  بطولة  يف  القرن 
بعد  األحمر  املارد  بها  تُوج  التي   2020

فوزه (2-1)، مشريا إىل أنه مل يغضب من 
ارتداء محمد صالح لشارة قيادة منتخب 

مرص.
برنامج  ضيافة  يف  السولية،  وقـــال 

“هديف  “املحور”:  قناة  عرب  “الرميونتادا” 
يف الزمالك بنهايئ القرن جاء بعد تدريب 
الثابتة  الــرضبــات  عــىل  تدربنا  كبري، 
بيتسو  الفني  واملدير  القرن  نهايئ  قبل 

ألهــداف  فيديو  علنا  عــرض  موسيامين 
مشاكل  بوجود  وأبلغنا  الزمالك  استقبلها 

يف متركز العبي الزمالك”.
غضبه  الشناوي  محمد  “أظهر  وأضاف: 
لالعبني بني شوطي املباراة، وقام بتحفيزنا 
تتسبب يف  أن  دقيقة ميكن   4٥ لنا  وقال 
تحسن  يف  تسبب  ما  وهو  حلمنا،  ضياع 

األداء خالل الشوط الثاين”.
وأكمل: “محمد الشناوي أول من يحرض 
إىل املران، كان يتدرب منفردا قبل موعد 
يف  كثريا  واجتهد  ساعات،  بثالث  املــران 
بشكل  فيه  يلعب  ال  كان  الذي  الوقت 
أسايس، الشناوي ووليد سليامن قادة بكل 
دور  ولهم  معني،  من  الكلمة  تحمله  ما 

كبري يف الحفاظ عىل (أوضة اللبس)”.
لكل  تعليامته  يوجه  “الشناوي  وواصل: 
الالعبني إذا كان هناك تقصري، ولو هناك 
العب سيتلقى تلك التعليامت بحساسية، 
أو  سليامن  وليد  من  الشناوي  يطلب 
سعد سمري إبالغ الالعب بها حتى تسري 

األمور”.
أتحدث  ال  أنني  البعض  د  “ردَّ واستمر: 
مع زماليئ كقائد يف امللعب، لكني أحب 
من  وأنا  امللعب  داخل  الالعبني  توجيه 
داخل  يتحدثون  الذين  الالعبني  أكرث 
امللعب ويعطون تعليامت، ومع منتخب 

مرص ظهر هذا األمر بصورة أكرب”.
وأكد: “مل أغضب من ارتداء محمد صالح 

لشارة قيادة منتخب مرص، أهم يشء هو 
مصلحة املنتخب، وأبلغت حسام البدري 
وقتها أنه ليس لدي مشكلة يف ذلك، أن 
رشف  مرص  ملنتخب  قائدا  صالح  يكون 
كبري لنا وهذا لن يقلل مني، كل الالعبني 

وافقوا عىل ارتداء صالح شارة القيادة”.
وأتم السولية قائال: “اكتسبت الشخصية 
ومنتخب  األهيل  النادي  من  القيادية 
بطولة  يف  أكرب  بشكل  ذلك  وظهر  مرص، 
كأس العرب، املهمة كانت صعبة خاصة 
من  يلعبوا  مل  املنتخب  العبي  معظم  أن 
عدة  هناك  أن  وأرى  جامهري،  أمام  قبل 
إيجابيات من البطولة وكانت إعداد جيد 

لعدم تجمع الالعبني منذ فرتة”.

قال الكابنت هاين سعيد املدير الريايض 
لنادي برياميدز إن املجموعة األوىل التي 
املجموعات  دور  يف  الفريق  فيها  وقع 
قوية  األفريقية،  الكونفدرالية  لكأس 
أن  موضحا  املجموعات،  باقي  كشأن 
النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية 
أندية كبرية  للغاية يف ظل وجود  قوية 
القارية  البطوالت  يف  تاريخ  لديها 
املباريات سهلة عىل  وبالتايل لن تكون 

اإلطالق.
عىل  برياميدز  نادي  القرعة  وأوقعت 
قمة املجموعة األوىل وإىل جانبه أندية 
الزامبي  وزاناكو  التونيس  الصفاقيس 

باإلضافة إىل أهيل طرابلس الليبي.
أوضح هاين سعيد أن املجموعة قوية يف 
ظل وجود أندية صاحبة تاريخ كبري يف 
القارة السمراء ولكن يف النهاية برياميدز 
هدفه هو التتويج بلقب البطولة التي 
التوايل  عىل  الثالثة  للمرة  فيها  يشارك 
املوسم  هذا  لقبها  يحصد  ألن  ويطمح 
بعدما كان قريبا يف النسختني السابقتني 
األوىل  املرة  يف  ووصل  البطولة،  من 
للدور  وصل  الثانية  املرة  ويف  للنهايئ، 

نصف النهايئ.
الجهاز  أن  عىل  الريايض  املدير  شدد 
جالل  إيهاب  الكابنت  بقيادة  الفني 
سيبدأ يف التحضري بداية من يوم 2 يناير 
الدوري  من  املقبلة  للمرحلة  املقبل 
الراحة  انتهاء  بعد  الكونفدرالية  وكأس 
التوقف  ظل  يف  لالعبني  منحها  التي 

قوي  برنامج  هناك  وسيكون  الحايل، 
املقبلة  للمرحلة  والتحضري  لإلعداد 
مباريات  ضغط  ستشهد  والتي  الهامة 
كأس  انتهاء  بعد  وقاريا  محليا  كبري 
بالكامريون، ومن الرضوري أن  أفريقيا 
استعداد  أتم  عىل  الالعبني  كل  يكون 

ألصعب مراحل املوسم.

هاني سعيد :مجموعة برياميدز قوية بالكونفيدراليه 
بوجود أندية صاحبة تاريخ كبري يف افريقيا

نادي  رئيس  منصور  مرتىض  قدم 
يف  ترشحهم،  أوراق  وقامئته،  الزمالك 

انتخابات القلعة البيضاء املقبلة.
نادي  النتخابات  الرتشح  باب  وأُغلق 
بعدما  الثالثاء،  اليوم  مساء  الزمالك، 
الرتشح  طلبات  تلقي  عملية  استمرت 
الرتشح  باب  فتح  منذ  أسبوع  ملدة 

لالنتخابات.
أوراق  مرتيض منصور  املستشار  وقدم 
املقبلة  الزمالك  انتخابات  يف  ترشحه 

عىل منصب “الرئيس”.
يف  منصور  مرتىض  قامئة  وجاءت 

انتخابات الزمالك املقبلة كالتايل:

محافظ  هدهود  مصطفى  -اللواء 
البحرية السابق ونائب رئيس املخابرات 
“نائب  منصب  عىل  السابق  الحربية 

الرئيس”.
منصب  عىل  لطيف  خالد  الكابنت   –

“أمني الصندوق”.
األعضاء فوق السن:

-سليامن وهدان وكيل مجلس النواب 
ورئيس الكتله الربملانية لحزب الوفد.

العب  الحميد  عبد  جامل  -كابنت 
الزمالك السابق.

مجلس  عضو  منصور  مرتيض  -أحمد 
إدارة النادي.

السولية: تدرّبت على هديف ضد الزمالك.. 
الشناوي كان غاضبا.. وشارة صالح شرف لنا

مجلس  عام  أمني  ناجي  الدين  -عالء 
النواب.

-اللواء عالء مقلد.
-الدكتورة رشيفه الفار.

األعضاء تحت السن:
-بسنت سيد جوهر.

قضايا  بهيئة  مستشار  طه  -محمود 
الدولة.

مارجريت  النائبة  بنت  -مريم نصحي 
عازر زعيمه كتله األقباط.

-أحمد دعبس.

تعرف على قائمة مرتضى يف انتخابات الزمالك

كارتريون: لدينا خربة اللعب يف أنجوال واملغرب.. ونهدف لتحقيق اللقبكارتريون: لدينا خربة اللعب يف أنجوال واملغرب.. ونهدف لتحقيق اللقب
املدير  كارتريون  باتريس  الفرنيس  أكد 
مجموعة  صعوبة  للزمالك،  الفني 
لبطولة  املجموعات  دور  يف  الفريق 

دوري أبطال أفريقيا.
وأوضح كارتريون يف ترصيحات للموقع 
صدارة  هدفه  أن  للزمالك،  الرسمي 

املجموعة رغم صعوبتها.
الزمالك  وقوع  عن  القرعة  وأسفرت 
فرق  بجانب  الرابعة  املجموعة  يف 
الوداد البيضاوى املغريب، وبرتو أتليتكو 

وساجرادا األنجوليني.
الزمالك  دوافع  إن  كارتريون،  وقال 
قوية لتحقيق الفوز يف مباريات دوري 
املجموعات، واالستمرار للمنافسة بقوة 

عىل اللقب.
وبرتو  الوداد  واجه  “الزمالك  وأكمل: 
أتليتكو من قبل، والفريق لديه خربات 

اللعب يف دوري أبطال أفريقيا”.
يف  أنجوال  من  فريقني  وجود  وعن 
املجموعة قال كارتريون:” لدينا خربات 
اللعب أمام الفرق األنجولية، وبالنسبة 
يل أعلم الكثري عن الكرة األنجولية كام 

أعلم الكثري عن الكرة املغربية”.
عىل  للزمالك  الفني  املدير  وشدد 
منافس  أي  ملواجهة  الزمالك  جاهزية 
كبرية  دوافع  لديه  الفريق  وأن  خاصة 

للمنافسة بقوة عىل اللقب.


