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القاهرة والرياض صمام أمان املنطقة ..رسائل الرئيس السيسى خالل استقبال وىل العهد
السعودى بقصر االتحادية ..التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج
اســتــقــبــل الــرئــيــس عــبــد الفتاح
السيسي اليوم بقصر االتحادية
األمــر محمد بن سلمان بن عبد
العزيز ،ولي عهد اململكة العربية
السعودية ،حيث أقيمت
مراسم االستقبال
الــرســمــي وتــم
عزف السالمني
الـــوطـــنـــيـــن.
وصرح السفري
بسام راضى،
املـــتـــحـــدث
الــرســمــي
بـــــاســـــم
رئــــاســــة

الجمهورية ،بــأن الرئيس رحب
باألمري محمد بن سلمان ،ضيفاً
عزيزاً يف بلده الثاني مصر ،طالباً
نقل تحياته إىل أخيه امللك سلمان
بــن عبد الــعــزيــز ،خــادم الحرمني
الــشــريــفــن ،ومــتــمــنــيـاً لــه دوام
الصحة والعافية .كما أكد الرئيس
الحرص على االستمرار يف تعزيز
التشاور والتنسيق مع شقيقيه
املــلــك وىل العهد تــجــاه مختلف
القضايا محل االهتمام املشرتك،
وكـــذلـــك مــوضــوعــات الــتــعــاون
الثنائى ،وذلك يف إطار العالقات
التاريخية واالسرتاتيجية بني مصر
تابع ص 6

الصحة :تطوير ورفع كفاءة  1139مستشفى بقيمة  27مليارا و 561مليون جنيه
كشفت
و زا رة
الــصــحــة
والسكان،
عـــــــــن
تفا صيل
تــطــويــر
مرشوعات
تطوير البنية
التحتية الصحية ،مؤكدة أنه
تم تطوير ورفع كفاءة 1139

الــتــأمــن الصحي الــشــامــل يف
محافظات املرحلة األوىل .وأوضح
الــدكــتــور حــســام عبد الغفار
املتحدث باسم وزارة الصحة
والسكان أنه تم تطوير مرفق
اإلسعاف من خالل  84مرشوع
بتكلفة  4مليار و 159مليون
جنيه ،فيام بلغت تكلفة املشاريع
الخاصة مببادرات الصحة العامة
 5.99مليار

مستشفى بقيمة  27مليار و561
مليون جنيه ،مشريا إىل أنها تقدم
خدمات طبية تتسق مع معايري
الجودة .وأكــد الدكتور حسام
عبد الغفار املتحدث باسم وزارة
الصحة والسكان يف ترصيحات
خاصة لـ”اليوم السابع” ،أنه
تم إنشاء  51مستشفى و310
وحدة ومركز” بتكلفة  22مليار
 133مليون جنيه ضمن منظومة

وىل العهد السعودى يرسل برقية شكر للرئيس السيسى

بعث األمــر محمد بن سلامن وىل
العهد نائب رئيس مجلس الــوزراء،
برقية شكر للرئيس عبدالفتاح
السييس رئــيــس جمهورية مرص
العربية ،إثر مغادرته القاهرة بعد
زيارة رسمية ،أعرب خاللها عن عميق
شكره وتقديره لحفاوة االستقبال ىف
بلده الثاىن مرص؛ وفق بيان للسفارة
السعودية.
كام أشاد بعمق وأخوية العالقة بني
البلدين وهو ما أكدته املباحثات التى
جرت اليوم.
وفيام ييل نص الربقية..
“صاحب الفخامة الرئيس /عبدالفتاح
السييس حفظه الله
رئيس جمهورية مرص العربية
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:
يطيب يل وأنا أغادر بلدكم الشقيق
أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناين

وتقديري ملا لقيته والوفد املرافق من
حسن االستقبال وكرم الضيافة.
فخامة الرئيس ،لقد أكدت املباحثات
التي أجريناها مع فخامتكم متانة
العالقات األخوية املتميزة بني بلدينا،
والرغبة املشرتكة يف تعميق التعاون
بينهام يف املــجــاالت كافة ،يف ظل
قيادة سيدي خادم الحرمني الرشيفني

امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود
وفخامتكم ،والتي تهدف إىل تحقيق
مصالح البلدين والشعبني الشقيقني،
وتعزيز األمن واالستقرار يف املنطقة.
متمنياً لفخامتكم موفور الصحة
والسعادة ،ولبلدكم وشعب مرص
الشقيق املزيد من التقدم واالزدهار.
ولفخامتكم تحيايت وتقديري.

مجلس الوزراء يوافق على  11قرارا باجتماعه اليوم ..تعرف عليها
وافق مجلس الــوزراء خالل اجتامعه
الــيــوم ،األربــعــاء ،برئاسة الدكتور
مصطفى مــدبــويل ،عــى عــدد من
القرارات ،وهي:
وافــق مجلس الــوزراء عىل مرشوع
قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص
مساحة  45.4ألف فدان تقريباً ،من
األرايض اململوكة ملكية خاصة للدولة،
منها مساحة نحو  6آالف فدان نقالً
من األرايض املخصصة لوزارة التجارة
والصناعة ،وذلــك الستخدامها يف
التوسعات املخططة للعاصمة اإلدارية
الجديدة ،وذلك الستيعاب املرشوعات
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املستقبلية واملخططة لهذا املرشوع
التنموي الضخم.
ووافــق مجلس الــوزراء عىل مرشوع
قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص
مساحة  7.18فـــدان ،مــن األرايض
اململوكة ملكية خاصة للدولة ،ناحية
الروضة مبركز برئ العبد ،لصالح محافظة
شامل سيناء ،الستخدامها يف إقامة
مصنع لتكرير ملح الطعام.
ويأيت ذلك يف إطار الحرص عىل تعظيم
االستفادة من اإلمكانات والفرص
تابع ص 6
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رئيس فلسطني :ال يمكن أن نجري االنتخابات بدون القدس
ترخيص اهليئة الوطنية
لإلعالم رقم 0004
فرباير عام 2021

رئيس جملس اإلدارة:ـ
حممود صالح قطامش

رئيس التحرير:ـ
عاطف عبد العزيز
االشراف الصحفي:ـ
دكتوره سهام جربيل
البث االلكتروين:ـ
حممد مجال شرع

الوكيل اإلعالين
مجهورية مصر العربية
(+202) 01022441900 (+202) 01283617779
e-mail: cd_room2004@yahoo.com

اململكة العربية السعودية

قال الرئيس الفلسطيني محمود
عباس ،إنه ال ميكن إجراء االنتخابات
بدون القدس ،وأبلغ وفدًا أوروبيًا
زائ ًرا للمقاطعة “انتم وعدمتونا كاتحاد
أورويب بالضغط عىل إرسائيل إلجرائها
يف القدس ولكن لألسف مل يحصل
هذا”.
وأضاف عباس – وفقا لوكالة األنباء
الرسمية الفلسطينية “وفا” – للوفد
الذي ترأسه ممثل االتحاد األورويب
سفن كون فون برجسدورف ،وشمل
سفراء وممثيل الدول األوروبية
املعتمدين لدى دولة فلسطني أن
“قرارات الرشعية الدولية أكرث من 700
قرار يف الجمعية العامة لألمم املتحدة
و 90قرارا يف مجلس األمن و 90قرارا
يف مجلس حقوق اإلنسان جميعها
تتعلق بالقضية الفلسطينية ،نريد من
املجتمع الدويل تنفيذ قرار واحد منها
فقط الذي اتخذ خالل  74عا ًما ،هذا
ما أبلغته للمبعوثني األمريكيني الذين
زاروين ،وقلت لهم أين أريد تطبيق قرار
واحد أنتم تختارونه وسأكون سعيدًا
بذلك”.
وتابع أن هذه القرارات منها قرار

التقسيم الذي أعطانا  %45من فلسطني
التاريخية ،واآلن نطالب بـ  %22وال
نحصل عليها ،فامذا نفعل؟ أليس من
حقنا أن نطالب بقرار التقسيم وأن
نطالب بـ  %45من أرضنا التي أنتم
ودولكم أقريتموها لنا؟
وأضاف عباس “من امل ُحزن أننا الشعب
الوحيد الذي مل يحصل عىل تطبيق قرار
واحد من قرارات الرشعية الدولية،
وهناك القرار الصادر عن مجلس األمن
الدويل رقم  2334الذي اتخذ باإلجامع
وكان الداعامن الرئيسيان له الواليات
املتحدة وبريطانيا ،ومع ذلك مل يأخذ
هذا القرار حقه يف التنفيذ”.
وأضاف “مل نحصل عىل العدالة يف
مجلس األمن وال الجمعية العامة،
وال مجلس حقوق اإلنسان فإىل أين
نذهب؟”.
وأكد الرئيس الفلسطيني أنه “رغم
كل الظلم الذي يحصل يف حقنا ،نحن
نتبنى سياسة املقاومة الشعبية ألننا
نريد العدالة ،وإذا مل نحصل عليها فإىل
أين نذهب؟”.
وقال عباس “الرئيس األمرييك بايدن
سيزورنا ،وسأطلب منه شيئًا واحدًا

فقط هو تنفيذ ما تعهد به ،ولن أطلب
منه شيئا جديدا .سأطلب منه فقط ما
تعهد يل به هو ووزير خارجيته بلينكن
حول مجموعة من النقاط وهي :قال
نحن رشكاء ونؤمن بحل الدولتني
لكن ما زلنا عىل قوائم اإلرهاب يف
الكونغرس األمرييك مع العلم أن هناك
اتفاق أمني بيننا وبينهم وبني كثري من
دولكم ملكافحة اإلرهاب العاملي”.
وأضاف“ :أيضً ا الرئيس بايدن قال يل إنه
ضد ترحيل الفلسطينيني وتغيري الوضع
التاريخي للحرم القديس الرشيف
التوسع اإلستيطاين وضد األعامل
وضد ّ
األحادية من كال الطرفني وهي أهم بند
من بنود اتفاق أوسلو .ثم قال أيضً ا أنه
ال بد أن تعود القنصلية األمريكية إىل
القدس الرشقية ،لذلك سأقول للرئيس
بايدن أرجو أن تطبق قرارا واحدا مام
قلته حتى أطمنئ أن األمور تسري إىل
األمام”.
وتابع “أعرف أن إرسائيل وخاص ًة
حكومتها التي أقيلت والتي قبلها
وقبلها ال تريد الحل السيايس ،لكن عىل
األقل نريد خطوات بناء ثقة متهيدا
للحل السيايس”.

وأشار عباس إىل أنه “قبل زيارة الرئيس
بايدن ،أبلغني بلينكن أنه سيتم تنفيذ
هذه الوعود عند زيارة الرئيس بايدن،
وجاءت مساعدة وزير الخارجية
األمرييك لتقول يل أنه عندما يأيت
الرئيس بايدن ستنفذ هذه الوعود .إذا
مل أحصل عىل يشء من زيارة الرئيس
بايدن ،إذا كنتم مكاين ماذا تفعلون؟”.
وأكد عباس “نحن نريد السالم
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القائم عىل الرشعية الدولية ،نعيش
بسالم واستقرار إىل جانب إرسائيل،
أخاطب دول أوروبا ألنني أعرف أنها
دول تحرتم القانون والسالم والعدالة،
املساعدات التي تقدموها لنا ُممتازة
ولكن تستطيعون أيضً ا أن تساعدوننا
لدى الجانبني األمرييك واإلرسائييل
لنسري يف طريق السالم والعدل قبل
فوات األوان”.

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

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

Sea Freight

األردن والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم يف
مجال منع الفساد ومكافحته

     

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

وقعت كل من األردن والسعودية
مذكرة تفاهم يف مجال منع الفساد
ومكافحته  ،وفقا لخرب عاجل بثته
قناة العربية منذ قليل.
وىف وقت سابق أجرى امللك عبد
الله الثاىن العاهل األردين ،واألمري
محمد بن سلامن ويل العهد
السعودي ،محادثات ثنائية يف
قرص الحسينية بعامن ،وفقا لخرب
عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وقدم العاهل األردين لويل العهد

السعودي قالدة الحسني بن عيل
تجسيدا للعالقات بني البلدين ،كام
أكد العاهل األردين وويل العهد
السعودي اعتزازهام مبستوى
العالقات الثنائية بني البلدين.
وأكد العاهل األردين عىل الدور
املحوري للسعودية بقيادة امللك
سلامن بن عبد العزيز خادم
الحرمني الرشيفني يف دعم قضايا
األمة.
من جانبه ،أكد األمري محمد بن

سلامن حرص اململكة عىل توطيد
العالقات األخوية مع األردن ،قائال:
هدفنا هو الدفع نحو مرحلة
جديدة من التعاون ملصلحة
األردن والسعودية .وتابع األمري
محمد بن سلامن :هناك فرص
كبرية يف األردن ستعود بالنفع عىل
البلدين ،بدوره قال السفري األردين
بالرياض ،إن السعودية داعم كبري
لألردن وسيكون هناك اتفاقيات
كثرية

أبو الغيط مشيدا بلقائه مع الرئيس تبون:
أتوقع قمة عربية ناجحة فى الجزائر
أشاد األمني العام لجامعة
الدول العربية أحمد أبو
الغيط بلقاءه مع الرئيس
الجزائرى عبد املجيد
تبون ،واصفا إياه بـ”القائد
الحكيم”.
تعليق األمني العام جاء عرب
حسابه عىل موقع التواصل
االجتامعي “تويرت” ،ىف
أعقاب اللقاء الذى عقده مع

الرئيس الجزائرى.
وقال أبو الغيط“ :حظيت
اليوم برشف استقبال الرئيس
عبد املجيد تبون يل ..وملست
فيه قائدا عربيا حكيام
حريصا عىل وحدة الصف
ملتزما بقضايا األمة”.
وأضاف“ :أتوقع أن تحتضن
الجزائر قمة عربية ناجحة ىف
نوفمرب املقبل إن شاء الله”.

خطابى  :نهدف إىل إعالم يواكب لالسرتاتيجيات التنموية على املستويات الوطنية والعربية والدولية
هناء السيد

أكد السفري أحمد رشيد خطايب
األمني العام املساعد لجامعة الدول
العربية
رئيس قطاع االعــام واالتــصــال ،
أن الخريطة االعالمية للتنمية
املستدامة التي اعتمدت من طرف
مجلس وزراء االعالم العرب تضمنت
فعاليات وأنشطة متعددة يف سياق
العمل الجامعي الهادف لتكريس
دور اإلعالم كأداة ال غنى عنها يف
تحقيق التنمية املستدامة مبنطقتنا

Fb.com/Qatameshclinic

 ١١ش اﻷدﻳﺐ ﻋﻠﻲ ادﻫﻢ ،ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﺸﻴﺮاﺗﻮن
ﻫﺎﺗﻒ ٠١٠٠٠٦٣٩٠٠٠ :ﺟﻮال+٢٠١٠٠١٦٧٠٩٧٨ :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲqatamesh@gmail.com :

www.misrtalateen.com

info@misrtalateen.com

00201121602000

misrtalateen

misrtalateen

صحيفة مرص تالتني
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العربية .مضيفاً خالل كلمته
يف
االجــتــاع الثالث لفريق الخرباء
املعني مبتابعة تنفيذ الخريطة
اإلعالمية للتنمية املستدامة ، 2030
أن هذا االجتامع يعد الثالث من
نــوعــه ،املخصص ملتابعة تنفيذ
الخريطة اإلعالمية للتنمية املستدامة
 ، 2030مرحباً بالوفود املشاركة،
دوال واتحادات ،متطلعاً للتوصل إىل
توصيات قابلة للتطبيق.
وشدد السفري أحمد رشيد خطاىب
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الحكومة :تخصيص التمويل الالزم لتوفري السلع األساسية ومستلزمات اإلنتاج

ترأس الدكتور مصطفى مدبويل ،رئيس
مجلس الوزراء ،مساء أمس ،اجتامع
املجموعة االقتصادية ،ملناقشة عدد
من امللفات املهمة املتعلقة بالشأن
االقتصادي.
وحرض االجتامع الدكتور خالد العناين،
وزير السياحة واآلثار ،والدكتور عيل
املصيلحي ،وزير التموين والتجارة
الداخلية ،والدكتورة هالة السعيد،
وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية،
والدكتورة رانيا املشاط ،وزيرة التعاون
الدويل ،والدكتور محمد معيط،
وزير املالية ،وهشام توفيق ،وزير
قطاع األعامل العام ،وأحمد كجوك،
نائب وزير املالية للسياسات املالية،
والدكتور أحمد كاميل ،نائب وزير
التخطيط لشئون التخطيط ،وجامل
نجم ،نائب محافظ البنك املركزي،
ورامي أبو النجا ،نائب محافظ البنك

املركزي ،ومحمد أبوموىس ،وكيل
أول محافظ البنك املركزي ،ومسئويل
الوزارات والجهات املعنية.
واستهل رئيس الوزراء االجتامع،
بالتأكيد أن امللف االقتصادي يحتل
أولوية قصوى عىل أجندة عمل
الحكومة ،قائال :نعقد اجتامعات
يومية مع الوزراء ومسئويل الجهات
الحكومية املعنية بالشأن االقتصادي،
بهدف العمل عىل جذب االستثامرات،
وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ،وحل
مشكالت املستثمرين.
وأكد مدبويل التنسيق الكامل مع
البنك املركزي ،لتخصيص التمويل
الالزم لتوفري السلع ومستلزمات
اإلنتاج ،السيام مع استمرار تداعيات
األزمة الروسية – األوكرانية التي
ال تزال تلقي بظاللها عىل االقتصاد
العاملي وتؤثر حتى عىل أكرب

االقتصاديات يف العامل.
وأضاف رئيس الوزراء ،أنه تم تشكيل
“اللجنة العليا لألداء االقتصادي”
ملتابعة التكليفات املوكلة للوزراء،
ويتم عقد اجتامعات دورية لهذه
اللجنة؛ للتأكد من إنجاز التكليفات
املطلوبة يف الشأن االقتصادي ،مشريا
إىل أن عمل اللجنة يستهدف تعزيز
مشاركة القطاع الخاص ،وزيادة
مساهمته يف االقتصاد املرصي إىل
 %65خالل األعوام الثالثة املقبلة
مقارنة بـ  %30خالل الفرتة الحالية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبويل
أنه يتابع مع مسئويل “الهيئة
العامة لالستثامر واملناطق الحرة”
و “صندوق مرص السيادي” جهود
الرتويج لجذب مزيد من االستثامرات
املحلية واألجنبية ،كام أنه حريص كل
الحرص عىل االطالع أوال بأول عىل

تعقيبًا عىل البيان الصادر عن وكيل
وزارة الخارجية الليبية بطرابلس،
بشأن لقائه مع رئيس البعثة
الدبلوماسية املرصية يف ليبيا ،نفى
السفري أحمد حافظ ،املتحدث
الرسمي باسم وزارة الخارجية ،ما
نُسب إىل رئيس البعثة الدبلوماسية
املرصية من ترصيحات يف بيان
الجانب الليبي ،مؤكدًا أن الحكومة
املرصية توفر كافة سبل الرعاية
وحسن املعاملة لألشقاء الليبيني يف

بلدهم الثاين مرص عىل ضوء العالقات
األخوية والروابط التاريخية بني
الشقيقي.
والشعبي
البلديّن
ّ
ّ
وأضاف حافظ أنه كان من املقرر
عقد أعامل اللجنة القنصلية املشرتكة
املرصية الليبية يوم  24مايو 2022
يف القاهرة بحيث يتم خاللها تناول
جميع املوضوعات القنصلية ،والتي
جاليتي البلدين ومبا
تتعلق بأوضاع
ّ
يسهم يف تذليل أي عقبات يف هذا
الخصوص ،إال أن الجانب الليبي

التقى وفد من حزب حماة الوطن باملهندس كامل
الوزير ،وزير النقل واملواصالت ملناقشة أزمة الطرق

يف إطار حرص حزب حامة الوطن
عىل رعاية أهالينا يف سيناء وتذليل
الصعاب لهم ،وتلبية ملطالبهم
املاسة واملؤثرة عىل التحرك من
وإىل شامل سيناء ،التقى وفد
برئاسة اللواء طارق نصري ،األمني
العام للحزب ،ووكيل أول لجنة
الدفاع واألمن القومي مبجلس
الشيوخ ،باملهندس كامل الوزير،
وزير النقل واملواصالت ملناقشة

حسين الطنجير

أزمة الطرق.
وضم الوفد النائب فايز أبو
حرب ،وكيل لجنة النقل واإلسكان
واإلدارة املحلية مبجلس الشيوخ،
والنائب إبراهيم أبو شعرية ،عضو

مجلس النواب ،والدكتور محمد
أسعد ،مساعد رئيس الحزب،
وأمني الصندوق ،واملهندس
هيثم رحمي ،أمني أمانة الحزب
مبحافظة شامل سيناء ،واملهندس
تامر محمد القصيل.
وناقش اللقاء املذكرة املقدمة من
املهندس هيثم رحمي ،أمني أمانة
الحزب مبحافظة شامل سيناء
بخصوص طريق جلبانة رفح،
وكرثة الحوادث وشكاوى أبناء
سيناء من حالة الطريق ،وكذلك
كافة املشاكل التي تخص الطريق.
وأقر الفريق كامل الوزير خالل
اللقاء اعتامد بداية رفع كفاءة
الطريق والتنسيق مع هيئة
العمليات لرفع السواتر الرملية
وفتح الطريق باالتجاهني ووضع
إرشادات مرورية ضوئية.

كلمةالعدد

حاول تفهم

نتائج اجتامعات اللجنة املختصة
بحل مشكالت املستثمرين التي
تم تشكيلها تحت إرشاف مبارش
منه ،مؤكدا يف هذا الصدد أن “بابه
مفتوح ألي مستثمر يرغب يف إقامة
مرشوع جديد يف مرص ،والحكومة
مستعدة لحل أي مشكالت ،ومساندة
املستثمرين الجادين”.

رصح السفري نادر سعد ،املتحدث
و ّ
الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،
بأن اإلجتامع استعرض آخر تطورات
برنامج الطروحات الحكومية ،موضحا
أنه تم التأكيد خالل االجتامع عىل أن
اإلجراءات والظروف االقتصادية هي
التي تحكم مواعيد طرح الرشكات يف
البورصة.

الخارجية املصرية تؤكد :انتهاء والية حكومة
الوحدة الوطنية الليبية

طلب تأجيلها ،وهو ما تم توضيحه
يف أكرث من مناسبة لجهات االختصاص
الليبية ،مبا يف ذلك خالل لقاء رئيس
البعثة الدبلوماسية املرصية اليوم مع
وكيل الخارجية الليبية.
وأهاب املتحدث باسم وزارة
الخارجية برضورة تحري الدقة فيام
جاليتي
يُنقل من بيانات بشأن أوضاع
ّ
البلديّن مبا يتواءم مع خصوصية
العالقات املرصية الليبية ،مؤكدًا أن
مرص مستمرة يف جهودها الرامية
ملساعدة األشقاء الليبيني عىل استعادة
أمن واستقرار البالد وصوالً إيل عقد
االنتخابات الرئاسية والربملانية
بالتزامن يف أقرب وقت ،ومبا يُتيح
للشعب الليبي الشقيق املجال الحر
الختيار قياداته الوطنية التي متثله
وتحظى بثقته يف اإلطار الرشعي.
واختتم حافظ ترصيحاته بأنه ليس
من املستغرب أن تحاول بعض
األطراف تناول بيانات غري دقيقة يف
محاولة لتشتيت االنتباه ،السيام مع
حلول تاريخ اليوم  22يونيو 2022
موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى
الحوار السيايس ووالية حكومة
الوحدة الوطنية الليبية املنبثقة عنه.
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“التعليم :اختيار  100مدرسة
حكومية بقرى حياة كريمة
لتطبيق أنشطة التوكاتسو
عقدت وزارة الرتبية والتعليم والتعليم
الفني ،اجتام ًعا مع بعثة الجايكا
(طوكيو)؛ ملتابعة مرشوع نقل النموذج
الياباىن ىف التعليم من خالل أنشطة
التوكاتسو.
حرض اللقاء الدكتور محمد مجاهد
نائب الوزير للتعليم الفنى ،والدكتور
رضا حجازي نائب الوزير لشؤون
املعلمني ،والدكتور هاين هالل وزير
التعليم العايل األسبق وأمني عام لجنة
تسيري الرشاكة املرصية اليابانية للتعليم
 ،EJEPونيفني حمودة مستشار وزير
التعليم للعالقات االسرتاتيجية واملرشف
عىل مرشوع املدارس املرصية اليابانية،
والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير
للتعاون الدوىل ،ومن الجايكا ،تاناكا
شينشريو سان كبري مستشاري التعليم
الشامل بجايكا ،وإيواسايك سان نائب
مدير مجموعة التعليم األسايس بقسم
التنمية ،وشينو مادوكا سان ممثل
مكتب جايكا يف مرص ،و دينا كرم
كبري مسئول الربامج ،و هبة الحسيني
مسؤول برامج مبكتب الجايكا مرص،
وناكاجيام موتو سان مستشار مرشوع
التوكاتسو ،و رندا الشني من فريق
الدعم الفني للخرباء اليابانني.
وأوضح الدكتور رضا حجازى نائب
الوزير لشئون املعلمني أنه سيتم
البدء يف التدريب عىل تنفيذ أنشطة
التوكاتسو يف جميع املدارس التي
تطبق املنهج املرصي الجديد ،مش ًريا
إىل أن املنهج املرصي الجديد يحتوى
عىل مكون أنشطة توكاتسو أسبوعي
لكل املدارس ( 45دقيقة أسبوع ًيا – 3
أنشطة) ،إال أنه مل يتم تفعيله بشكل
قوي بسبب تعطل الدراسة كإجراء
احرتازي من ًعا النتشار وباء كورونا.
وأشار إىل استهداف تحقيق هذا

النشاط يف املرحلة الثانية من التعاون
الياباين حيث سيتم البدء بتنظيم ورش
عمل لتهيئة وتفعيل أنشطة التوكاتسو
يف كل املدارس الحكومية ،وتبدأ
املرحلة األوىل شهر يوليو .2022
وأكد أنه حفاظًا عىل الهوية وفلسفة
التعليم الياباين وتطبيق فلسفة
التوكاتسو كام هو متبع يف اليابان ،تم
البدء يف إطالق شهادة اعتامد ملدريب
التوكاتسو حيث تم اإلتفاق مع وكالة
الجايكا عىل إصدار أول شهادة اعتامد
لتدريب التوكاتسو.
وأشارت نيفني حمودة مستشار وزير
التعليم للعالقات االسرتاتيجية واملرشف
عىل مرشوع املدارس املرصية اليابانية،
إىل أنه تم اتخاذ القرار بتفعيل املكون
الثاىن لالتفاقية مع اليابان وهى 100
مدرسة حكومية يتم تحسني البيئة
املدرسية بها و سوف يتم اختيارها
ضمن مدارس مبادرة حياة كرمية،
حيث يتم تفعيل األنشطة األساسية
– الباقة املوسوعة عيل تلك املدارس
الحكومية.
ومن جهته ،أكد تاناكا شينشريو سان
كبري مستشاري التعليم الشامل بجايكا
بأن اعتامد أول  9مدربني مرصيني
كمدربني معتمدين ألنشطة التوكاتسو
ىف العامل يعترب إنجازًا كب ًريا ،ونستهدف
زيادة أعداد مدربني التوكاتسو للحفاظ
عىل الهوية اليابانية الحقيقية ألنشطة
التوكاتسو.
وقد قامت اوسايك سان بالتعرف
عيل منظومة التدريب واملطبقة لكل
معلمي مرص وقنوات التدريب املختلفة
املتاحة ،وأعربت عن سعادتها بخطة
الوزارة لتضمني التدريب عيل أنشطة
التوكاتسو لتدريبات املعلمني القامئني
عيل املنهج املرصي الجديد .2.0
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مـــصـــر والـــســـعـــوديـــه
العـــبـــان اســراتــيــجــيــان.
الشك ان املتابع للعالقات السعوديه
املرصيه يدرك حاجة البلدين لتنسيق
وتطابق الــرؤي يف مجمل القضايا
والتغريات عيل الساحه الدوليه مبا
يخدم مصالح الدولتني املشرتكه
والشــك ان الزيارة التاريخيه التي
قام ويل العهد السعودي ايل مرص
كأول دوله يف جولته االقليميه تعكس
اهميه هذا التنسيق يف التصدي لكل
امللفات خاصه قبل اللقاء املرتقب
للرئيس االمرييك بايدن يف الشهر
القادم وبعد الوقوف بصالبه يف وجه
الضغط االمرييك للحفاظ عيل مصالح
الدولتني الحيويه واالسرتاتيجيه
واملطلوب االن تنسيق املواقف
وعــدم السامح ل ــادارة االمريكيه
بالضغط واطالق االوصاف والنعوت
الغري دبلوماسيه والــتــي يطلقها
بايدن وحزبه منذ توليه الرئاسه.
مرص استطاعت تحقيق انجازات
عظيمه خــال السنوات السابقه
اهمها الدور املتميز الذي تلعبه يف
منتدي غــاز رشق املتوسط ونجاح
دبلوماسيتها يف ايقاف اطالق النار يف
غزه واطالق اشارة البدء يف تعمريها
وحسم الــخــافــات العربيه معها
ونجحت ايضا يف التصدي وايقاف املد
الرتيك باملنطقه ويف زيادة قوة الجيش
املرصي وتحديثه واململكه ايضا خطت
خطوات عظيمه وبــارادة ال تلني يف
التحديث والتطوير ويف التصدي
لالمالءات االمريكيه يف الطلب بزيادة
ضخ البرتول والذي اليصب يف مصالح
اململكه االسرتاتيجيه واعادة ترتيب
االوراق واحرتام دور اململكه كالعب
اسرتاتيجي يف منطقة الخليج وعدم
السامح اليران بامتالك السالح النووي
والعمل عيل ايقاف املــد الشيعي
ومللمة واغالق ملف الحرب باليمن.
ففي مرص اكرب جاليه سعوديه تعيش
خارج اململكه مليون ضيف تقريبا عيل
مرص من بينهم اكرث من الفني طالب
يتلقون تعليمهم يف الجامعات املرصيه
ويف اململكه ايضا اكرب جاليه مرصيه
خــارج البالد والــزيــاره تــأيت تتويجا
للعالقات املتميزه بني الرئيس السييس
وخادم الحرمني الرشيفني وويل عهده
االمــر محمد بن سلامن وتنسيق
املــواقــف مبا يحقق وحــدة االراده
واملصري حيث تم توقيع  ١٤إتفاقيه
بني القاهره والرياض بإستثامرات
بلغت ٧و ٧مليار دوالر مام يساهم
يف تحقيق التحالف االسرتاتيجي بني
البلدين وتنسيق الجهود املشرتكه
يف املحافظه عيل استقرار املنطقه
وارســال رساله واضحه ملن يهمه
االمر بأن البلدين لهام رؤية واضحه
لتحقيق مصالحهام املشرتكه وتحقيق
االمن واالستقرار والسالم والتنمية
لشعوب بالدهم والتطلع للمستقبل
دون ضغوط او امالءات او تدخالت
من اي العب دويل اخر.

وحاول تفهم
محمود صالح قطامش
مصر تالتين

أخـبــار
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وزيرا العدل والتعاون الدويل يطلقان فاعلية مرشوع تطوير املحاكم
االقتصادية بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
املوافق  ،2022/6/20ويهدف مرشوع
تطوير املحاكم االقتصادية إىل تحسني
آليات إنهاء النزاعات التجارية ،وزيادة
ثقة املستثمرين ،من خالل دعم
جهود الوزارة مليكنة اإلجراءات داخل
املحاكم االقتصادية ،وتدريب العاملني
بها ،وتبسيط إجراءاتها ،وحفظ وثائقها
ووضع خطة لرقمنة املحاكم االقتصادية
يف كل محافظات الجمهورية.
ويف كلمته رصح وزير العدل أن الفاعلية
تأيت يف إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ
توجيهات فخامة الرئيس /عبد الفتاح
السييس رئيس الجمهورية يف تحقيق
التنمية املستدامة ،ورؤية مرص ،2030
وتعزيز االستثامر وجعل العدالة أكرث
فعالية وشفافية ،واستكامالً ملا بدأته
وزارة العدل من تطبيق ملنظومة التقايض
اإللكرتوين وميكنة املحاكم االقتصادية،
يف ضوء متابعة مستمرة من دولة رئيس
مجلس الوزراء معايل الدكتور /مصطفى
مدبويل ،مؤكدا ً عىل أهمية التحول
الرقمي يف تحقيق الحوكمة ،وتقريب
العدالة للمواطنني ،الفتاَ إىل دور القضاء
يف خلق بيئة آمنة وجاذبة لالستثامر،
واختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر
لرشكاء النجاح يف املرشوع البناء ،منو ًها

إىل دور وزارة التعاون الدويل ،وجهود
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،و
رشكة ترتاتك املنفذة للمرشوع لدعمها
الفعال يف تنفيذه .
ومن جانبها أكدت الدكتورة /رانيا
املشاط وزيرة التعاون الدويل أن
التعاون املستمر بني الحكومتني املرصية
واألمريكية عىل مدار عقود ساهم يف
دعم الحوكمة االقتصادية ،وتحفيز
الجهود التنموية يف القطاعات ذات
األولوية ،وتطوير االقتصاد وجعله أكرث
تنافسية ،واستمرار التنسيق بني رشكاء
التنمية واملؤسسات الوطنية لتعزيز
الجهود اإلمنائية ،وأضافت أن املرشوع
املذكور يعمل عىل دعم املرأة القاضية
من خالل فرص بناء قدرات وتدريبات
موجهه للقاضيات باملحكمة االقتصادية،
مبا يتامىش مع أولوية القيادة السياسية
يف جمهورية مرص العربية ،األمر الذي
انعكست جهوده عىل ترتيب مرص يف
املؤرشات الدولية.
وأعرب السيد /باتريك هانيش القائم
بأعامل السفارة األمريكية بالقاهرة
عن سعادته بالرشاكة مع وزارة
العدل يف مجال تنفيذ مبادرة التحول
الرقمي إلجراءات التقايض يف املحاكم

إعالم تشاريك منفتح – أوال وقبل
كل يشء – عىل املواطنني متشيا مع
محددات االجندة األممية 2030
وااللتزامات الدولية ذات الصلة بدءا
بقرار الجمعية العامة الذي حدد

 ،فال ميكن ،بأي حال من األحوال،
بلوغ تنمية مستدامة حقيقية دون
بعد إعالمي تفاعيل وتواصيل ،إعالم
متطور يف بنياته وهادف يف مضامينه،
إعالم مواكب لالسرتاتيجيات التنموية
سواء عىل املستوى الوطني أو عىل
امتداد فضائنا العريب.

وتابع السفري خطاىب  ،كام ال ميكن
تحقيق تنمية مستدامة حقيقية دون
إعالم مؤثر يف الرأي العام يكون رافدا
يف التعاطي البناء مع القوى الحية
واملنتجة ومــع ممثيل املؤسسات
املنتخبة املحلية والوطنية ،والفاعلني
يف املجتمع املدين والقطاع الخاص

قال مركز االزهر العاملى للفتوى
االلكرتونية ،ان اإلنسان بنيان الله،
فس ،ووضع لهذه
وح ِف َظ اإلسالم ال َّن َ
الغاية ال ُعظمى منظومة ترشيعة
فاضل،
ً
ُمتكاملة ،تقيم مجتم ًعا سويًّا
كام ان حياة اإلنسان ملك لخالقه
سبحانه ،واالعتداء عىل حقّه يف الحياة
جرمية نكراء من أكرب الكبائر ،سواء
أكان االعتداء من اإلنسان عىل أخيه
اإلنسان ،أو من اإلنسان عىل نفسه
باالنتحار.
وتابع املركز ىف بيانه  :قتل النفس التي
ح ّرم الله كبرية من أبشع الجرائم ،غلّظ
عليها اإلسالم العقوبة؛ فقال سبحانه:
ل بَ ِن ٓي إِ ْ َٰٓ
س ِء َيل
{ ِم ْن أَ ْجلِ َٰذلِ َك كَتَ ْب َنا َع َ ٰ
ْسۢا ِبغَيۡ ِر نَف ٍْس
أَنَّهُۥ َمن قَتَ َل نَف َ
أَوۡ ف ََسا ٖد ِف ٱلۡأَ ْر ِض فَ َكأَنَّ َا قَتَ َل
اس َج ِمي ٗعا َو َم ْن أَ ْح َيا َها فَ َكأَنَّ َآ أَ ْح َيا
ٱل َّن َ
اس َج ِمي ٗعاۚ َولَقَدۡ َجآ َءت ْ ُهمۡ ُر ُسلُ َنا
ٱل َّن َ
بِٱلْ َب ِّي َن ِٰت ث ُ َّم إِ َّن كَ ِث ٗريا ِّم ْن ُهم بَعۡ َد َٰذلِ َك
ِف ٱلۡأَ ِ
رسفُو َن}[ .املائدة]32 :
رۡض لَ ُم ِ
وقال سبحانه عن جرمية االنتحار…{ :
َو َل ت َ ْقتُلُوا أَنْف َُس ُك ْم إِ َّن الل َه كَا َن ِب ُك ْم
يم َ .و َم ْن يَ ْف َع ْل َذلِ َك ُع ْد َوانًا َوظُل ًْم
َر ِح ً

ف ََس ْو َف ن ُْصلِي ِه نَا ًرا َوكَا َن َذلِ َك َع َل الل ِه
يَ ِس ًريا  .إِ ْن ت َ ْجتَ ِن ُبوا كَ َبائِ َر َما ت ُ ْن َه ْو َن َع ْن ُه
نُ َك ِّف ْر َع ْن ُك ْم َس ِّيئَاتِ ُك ْم َونُد ِْخلْ ُك ْم ُم ْدخ ًَل
كَ ِر ًميا}[ .النساء]31- 29 :
واضاف املركز ان االلتزام بالدين
ومعرفة الرشع وعاقبة الكبائر يحجز
اإلنسان عن الجرائم التي عدّها اإلسالم
من كبائر الذنوب ،وجهالة الدين
وغياب الوعي والضمري من أسباب
الجرأة عىل حدود الله وحقوق الناس،
وفاعل هذه الجرائم البشعة ُمتجرد من
كل قيم وتعاليم الدين بل واإلنسانية.
وتابع  :ال توجد محنة يف الدنيا ت ُربر
إزهاق اإلنسان روحه ،أو أن يعتدي
عىل غريه ،بل لكل ِمحنة سبيل فرج،
وبعد العرس يأيت من الله اليرس،
والدنيا دار ابتالء ومكابدة ،والعبد
بالصرب والعمل ،وموعود بالفوز
مأمور ّ
والج ّنة ،إذا توكّل عىل ربّه وأحسن
الظَّ َّن فيه وأخذ باألسباب املرشوعة.
وقيام الدّولة بالقصاص من القاتل،
حق عا ٌّم للدولة وللمقتول وألهله
ٌّ
وللمجتمع كله ،حتى ينترش بساط
األمن فيه؛ قال الله سبحانهَ { :ولَ ُك ْم ِف

ٱلۡ ِق َص ِ
اص َحيَ ٰو ٌة يَٰٓأُ ْو ِل ْٱلَلْبَٰ ِب لَ َعلَّ ُك ْم
تَتَّقُو َن}[.البقرة]179 :
وتوقيع أقىص العقوبات عىل امل ُجرمني
امل ُتجاوزين حدود الدين واإلنسانية
بجرامئهم البشعة ،ورؤية الناس ملآلهم
ونهايتهم ،يزجر عن ارتكاب جرائم
ُمامثلة ،وينرش األمن وبساط عدالة
القانون يف امل ُجتمع.
كام ان إعادة صياغة امل ُحتوى اإلعالمي
بشكل عام ،والف ّني بشكل خاص ،مبا

هناء السيد

أطلق املستشار /عمر مروان وزير
العدل ،مبشاركة الدكتورة /رانيا املشاط
وزيرة التعاون الدويل ،فاعلية مرشوع
تطوير املحاكم االقتصادية بالتعاون
مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
( )USAIDتنفيذا ً التفاقية الحوكمة
االقتصادية الشاملة املربمة بني وزارة
التعاون الدويل كممثل عن الحكومة
املرصية والوكالة األمريكية للتنمية
الدولية كممثل عن الحكومة األمريكية.
حرض فاعلية إطالق املرشوع السيد/
باتريك هانيش القائم بأعامل السفارة
األمريكية بالقاهرة والسيدة /لورا
جونزاليس القائم بأعامل مدير الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية يف مرص،
والسيد /جاري دينويا املدير التنفيذي
لرشكة ترتاتك املنفذة للمرشوع ،وعدد
من قيادات الوزارة .
جرت وقائع إطالق الفاعلية داخل
ديوان عام وزارة العدل اليوم االثنني

االقتصادية املرصية لتعزيز قدرتها عىل
تلبية االحتياجات املتزايدة ومجتمع
األعامل ،وتوفري التدريب املتخصص
للقضاة واملوظفني يف املؤسسات
القضائية ،متطل ًعا إىل مواصلة دعم
الجهود املبذولة لتحسني أداء املؤسسات

العامة يف مرص وسيادة القانون ،وتوسيع
نطاق الفرص االقتصادية ،وبث ثقة
املواطنني من خالل تحقيق العدالة
الناجزة والشفافية ،مشريا ً إىل أنه عىل
مدار عامني أسهم التعاون مع وزارة
العدل عىل إعداد منصات للتدريب

وإطالق برامج متخصصة لتحسني كفاءة
العاملني عىل استخدام املنظومة الرقمية
الجديدة باملحاكم االقتصادية ،مبا
ينعكس عىل جودة الخدمات املقدمة
للمتقاضني واملواطنني.

خطابى  :نهدف إىل إعالم يواكب لالسرتاتيجيات التنموية
على املستويات الوطنية والعربية والدولية
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يوماً عاملياً لإلعالم التنموي ،منذ
خمسة عقود ،مع بروز هذا املفهوم
يف صلب االنشغاالت الدولية .
متابعاً و انطالقا من هذا املنظور
 ،حرصت الجامعة العربية عىل
االضطالع بالدور التنسيقي املنوط
بها بإعطاء أهمية خاصة لقضايا
التنمية املستدامة عرب جعلها يف
صدارة اهتاممات العمل العريب يف
ظل التحديات التنموية الضاغطة
التي تــواجــه الــعــامل الــعــريب عىل
مختلف املستويات السياسية
واالقتصادية واملعيشية واالجتامعية
والتعليمية والبيئية مبا يتطلب هذا
الوضع الصعب من تعبئة جدية لكل
القدرات واالمكانات ،مبا فيها وسائل
االعــام  ،لتحقيق االقــاع التنموي
الذي تتطلع اليه البلدان العربية

بالقضاء عىل مظاهر التمييز و
الفقر واإلقصاء يف إطار دولة القانون
ومستلزمات الحكامة.
ولفت السفري خطاىب  ،وتجسيدا ً لهذه
اإلرادة القوية ،أسهمت إدارة االمانة
الفنية ملجلس وزراء االعالم العرب
بقطاع االعالم واالتصال عىل متابعة
تنفيذ التوصيات املرتبطة بالجوانب
اإلعالمية للتنمية املستدامة ومنها
االنخراط يف إعداد الدليل االسرتشادي
الشامل لإلعالميني والباحثني يف
مجال التنمية املستدامة املعتمد
خالل الــدورة ( )51ملجلس وزراء
االعالم ،فضال عن التأكيد عىل أهمية
التأهيل املتخصص لإلعالميني بتعاون
وثيق مع رشكائنا من االتحادات
واملنظامت التي أشيد بهذه املناسبة
بدورها الداعم لخططنا اإلعالمية

الطموحة.
وأكد السفري خطاىب  ،إن منطقتنا
العربية الــتــي ستحتضن برشم
الشيخ يف نوفمرب املقبل مؤمتر األمم
املتحدة حــول التغريات املناخية
عــى أن تحتضن يف  2024قمة
مامثلة يف اإلمارات العربية املتحدة
أضحت يف واجهة االهتامم العاملي
بقضايا التنمية املستدامة  .وهذا
ما يفرض علينا إيــاء مزيد من
املتابعة الحثيثة لتنفيذ مشاريعنا
ومبادراتنا وإلقاء الضوء عىل ملفات
ذات أولوية ملنطقتنا كاألمن الغذايئ
واملايئ باملوازاة مع الرتويج اإلعالمي
لثقافة املواطنة وجعل املواطن
الغاية والوسيلة يف مسارات التنمية
املستدامة.

مركز األزهر للفتوى :ال توجد محنة ىف الدنيا تربر إزهاق اإلنسان روحه
يناسب قيم املجتمع املرصي والعريب
و ُه ّويّته وثقافته ،ويدعم تصحيح
السلويك ألبنائه ،ويع ّزز أمن
املسار ّ
رشعي
واجب
اره؛
ر
واستق
املجتمع
ٌ
ٌّ
ووطني.
كام انه ال مربر لجرمية قتل ال ّنفس
ُمطلقًا ،سواء يف ذلك قتل اإلنسان
ألخيه اإلنسان أم اعتداء اإلنسان عىل
نفسه باالنتحار ،بل تربير الجرائم
جرمية كُربى كذلك.
ووص بها
املرأة،
ولقد كرم اإلسالم
ّ
سيدنا رسول الله ﷺ خ ًريا ،وال يجني
امل ُجتمع من محاوالت تسليعها يف كثري
من املحتويات الرتفيهية إال مزيدًا من
انتهاك حقوقها ،والتجرؤ البغيض عليها.
وشدد املركز عيل ان الخوض يف أعراض
املسلمني -سيام من أسلم روحه لبارئه
سبحانه -سلوك ُمح َّرم ،وإيذاء مذموم
لألحياء واألموات ،ذ ّم الله صاحبه يف
القرآن الكريم ،فقال سبحانهَ { :وال َِّذي َن
يُ ْؤذُو َن الْ ُم ْؤ ِم ِن َني َوالْ ُم ْؤ ِم َن ِ
ات ِبغ ْ ِ
َي
َما اكْتَ َس ُبوا فَق َِد ا ْحتَ َملُوا بُ ْهتَانًا َوإِثْ ًا
ُّمبِي ًنا} [ .األحزاب]58 :
واالنتقاص من أخالق امل ُح َّجبة أو غري

امل ُح َّجبة؛ أم ٌر يُح ِّرمه الدِّين ،ويرفضه
السليمة ،واتخاذه
أصحاب ال ِفطرة َّ
ذريعة لالعتداء عليها جرمية كربى
و ُمنكرة.
وللمجتمع اإليجايب دو ٌر وا ٍع يف وأد
الجرائم ،وحسن التّخلص من أجزائه
املفسده املخ ّربة ،باالتحاد والفاعلية
والحفاظ عىل القانون ،أما السلبية مع
القدرة عىل منع املعتدي ،واالكتفاء
بتصوير الجرائم عن بُعد ،فأمور تساعد
عىل تفاقم الجرمية وتجرؤ امل ُجرمني.
واوضح املركز ات تداول مقاطع
الجرائم امل ُص َّورة ،وتكرار نرشها عىل
مواقع التّواصل االجتامعي ينرش الفزع
بني أبناء امل ُجتمع ،ويُنايف قيم ال َّرأفة،
والسرت ،ومراعاة تأمل ذوي
وال َّرحمةِّ ،
الضَّ ح َّية ،وخُصوصيتها.
وتشوي ُه معنى القُدوة ينرش االنحالل
الخُلقي ،والجرمية ،ويُزيّف الوعي،
السيئة
ويُفسد ال ِفطرة ،وال َّنامذج َّ
يف امل ُجتمعات التي تر ّوع اآلمنني
السالح؛ ال يُحتفَى بها ،وال
وتحمل ِّ
تقدم كأبطال يف امل ُحتويات ال ّدرام ّية
وال ِغنائ ّية ،وال يُتعاطف مع خطئها ،بل
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ت ُبغَّض أفعالها ،ويُحذَّر ال َّناس منها.
الصالحة
كام ان صناعة القُدوات َّ
امل ُلهِمة ،وتسليط الضَّ وء عىل ال َّنامذج
رشفة من أهم أدوار اإلعالم
اإليجابية امل ُ ِّ
ال َّرفيعة يف بناء وعي األمم ،وتحسني
أخالق الشَّ باب ،وانحسار الجرائم.
ومركز األزهر العاملي للفتوى
اإللكرتونية إذ يقدم هذه اإلضاءات
يستكمل مرشوعاته التوعوية لنرش
العلم الصحيح وتصحيح املفاهيم ،من
خالل أدواته اإللكرتونية وامليدانية،
ويجوب محافظات وجامعات
مرص كافّة ،ويطلق حمالت توعوية
ومبادرات عديدة آخرها مبادرة« :أنت
غا ٍل علينا» ،ويكثّف جهود برنامجه
للتوعية األرسية واملجتمعية ،ويسعد
بتواصل الجمهور معه ،ويستمع
إىل الشّ باب ،ويجيب عن أسئلتهم
واستفساراتهم ،ويقدم املشورة
فيس
وال ّنصيحة ّ
الصادقة ،والدّعم ال ّن ّ
واملعنوي لهم ،ويستقبل االتصاالت
ّ
عىل هاتف رقم ،19906 :يف أيام العمل
الرسمية من التّاسعة صبا ًحا وحتى
رصا.
الرابعة ع ً

أخـبــار
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أهم مشروعات تطوير البنية األساسية لنقل وتخزين البرتول والغاز خالل  8سنوات
الوقود ملختلف املحافظات وخاصة
محافظات الصعيد بكفاءة عالية
لتلبية متطلبات االستهالك املحىل
للمواطنني ومحطات الكهرباء .
 -2ومن أبرز مرشوعات الخطوط
التي تم تدشينها خط السخنة
– التبني لنقل املنتجات البرتولية
بطول  115كم والذى يخدم
عمليات نقل الوقود للقاهرة
الكربى والصعيد.
-3خط رأس بكر – رأس غارب –
أسيوط لنقل البوتاجاز للصعيد
بطول  155كم وخط بوتاجاز (
أسيوط – سوهاج ) بطول  127كم
ومرشوع ازدواج خط نقل املنتجات
البرتولية ( املنيا – أسيوط ) بطول
 115كم.
مستودعات لتخزين الزيت الخام

يستهدف قطاع البرتول تنفيذ
مرشوعات تطوير البنية األساسية
لنقل وتخزين املنتجات البرتولية
والغازوالطبيعى  ،وفيام يىل أهم
مرشوعات خطوط أنابيب لنقل
الزيت الخام واملنتجات البرتولية
التي تم تنفيذها خالل  8سنوات
وكانت كالتاىل..
-1تم إجراء توسعات يف الشبكة
القومية لنقل املنتجات البرتولية
من خالل االنتهاء من تنفيذ
وتشغيل وإحالل وتجديد 39
خطاً لنقل الزيت الخام واملنتجات
البرتولية بإجامىل اطوال حواىل
 1450كم وبتكلفة استثامرية
إجاملية تقرتب من  6مليارات جنيه
بهدف زيادة طاقة نقل املنتجات
البرتولية بالشبكة وتعظيم القدرة
عىل املناورة يف نقل إمدادات

واملنتجات البرتولية حيث تم
االنتهاء من تنفيذ  79مستودعاً
لتخزين املنتجات البرتولية
باستثامرات إجاملية حواىل 2ر35
مليار جنيه تضيف طاقة استيعابية
قدرها  5ماليني طن  ،ومن أهمها..
-1مستودعات تخزين البوتاجاز
بسوهاج واألسكندرية لتوفري
مخزون اسرتاتيجي للبوتاجاز لتلبية
احتياجات السوق املحيل وتجنب
حدوث أي اختناقات خاصة ىف
أوقات الذروة .
-2مرشوع إنشاء رصيف بحري
جديد وتسهيالت تخزينية
للمنتجات البرتولية برشكة سوميد .
 -3مستودع لتخزين وتداول
املنتجات البرتولية مبدينة بدر.
 -4مرشوع إنشاء مستودعات

لتخزين منتجات برتولية ومنصة
شحن مبحافظة أسيوط .
 -5مرشوع محطة الصب السائل
برشكة سونكر.
مرشوعات خطوط لتدعيم الشبكة
القومية للغاز الطبيعي ،حيث تم
إجراء توسعات يف الشبكة القومية
لنقل الغاز الطبيعي من خالل
تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط
الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة
القومية للغاز الطبيعي بإجاميل
أطوال حواىل  1066كم وبتكلفة
حواىل 1ر 15مليار جنيه..
ويعد أبرزها خطوط الغاز املغذية
ملحطات الكهرباء العمالقة التي
أنشأتها الدولة ىف العاصمة اإلدارية
والربلس وبنى سويف مبعرفة رشكة
سيمنس

أهم مرشوعات تطوير البنية األساسية لنقل
وتخزين البرتول والغاز خالل  8سنوات

يستهدف قطاع البرتول تنفيذ
مرشوعات تطوير البنية األساسية
لنقل وتخزين املنتجات البرتولية
والغازوالطبيعى  ،وفيام يىل أهم
مرشوعات خطوط أنابيب لنقل
الزيت الخام واملنتجات البرتولية
التي تم تنفيذها خالل  8سنوات
وكانت كالتاىل..
-1تم إجراء توسعات يف الشبكة
القومية لنقل املنتجات البرتولية من
خالل االنتهاء من تنفيذ وتشغيل
وإحالل وتجديد  39خطاً لنقل
الزيت الخام واملنتجات البرتولية
بإجامىل اطوال حواىل  1450كم
وبتكلفة استثامرية إجاملية تقرتب
من  6مليارات جنيه بهدف زيادة
طاقة نقل املنتجات البرتولية
بالشبكة وتعظيم القدرة عىل
املناورة يف نقل إمدادات الوقود
ملختلف املحافظات وخاصة
محافظات الصعيد بكفاءة عالية
لتلبية متطلبات االستهالك املحىل
للمواطنني ومحطات الكهرباء .
 -2ومن أبرز مرشوعات الخطوط
التي تم تدشينها خط السخنة –
التبني لنقل املنتجات البرتولية بطول
 115كم والذى يخدم عمليات نقل
الوقود للقاهرة الكربى والصعيد.
-3خط رأس بكر – رأس غارب –
أسيوط لنقل البوتاجاز للصعيد
بطول  155كم وخط بوتاجاز (

أسيوط – سوهاج ) بطول  127كم
ومرشوع ازدواج خط نقل املنتجات
البرتولية ( املنيا – أسيوط ) بطول
 115كم.
مستودعات لتخزين الزيت الخام
واملنتجات البرتولية حيث تم االنتهاء
من تنفيذ  79مستودعاً لتخزين
املنتجات البرتولية باستثامرات
إجاملية حواىل 2ر 35مليار جنيه
تضيف طاقة استيعابية قدرها 5
ماليني طن  ،ومن أهمها..
-1مستودعات تخزين البوتاجاز
بسوهاج واألسكندرية لتوفري
مخزون اسرتاتيجي للبوتاجاز لتلبية
احتياجات السوق املحيل وتجنب
حدوث أي اختناقات خاصة ىف
أوقات الذروة .
-2مرشوع إنشاء رصيف بحري
جديد وتسهيالت تخزينية للمنتجات
البرتولية برشكة سوميد .

 -3مستودع لتخزين وتداول
املنتجات البرتولية مبدينة بدر.
 -4مرشوع إنشاء مستودعات
لتخزين منتجات برتولية ومنصة
شحن مبحافظة أسيوط .
 -5مرشوع محطة الصب السائل
برشكة سونكر.
مرشوعات خطوط لتدعيم الشبكة
القومية للغاز الطبيعي ،حيث تم
إجراء توسعات يف الشبكة القومية
لنقل الغاز الطبيعي من خالل تنفيذ
وتشغيل عدد من خطوط الغاز
الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية
للغاز الطبيعي بإجاميل أطوال حواىل
 1066كم وبتكلفة حواىل 1ر15
مليار جنيه..
ويعد أبرزها خطوط الغاز املغذية
ملحطات الكهرباء العمالقة التي
أنشأتها الدولة ىف العاصمة اإلدارية
والربلس وبنى سويف مبعرفة رشكة
سيمنس

هيئة االستثمار ووزارة االستثمار السعودية
يضعان خطة لجذب االستثمارات السعودية ملصر

التقــى املستشــار محمــد عبــد
الوهــاب ،الرئيــس التنفيــذي
للهيئــة العامــة لالســتثامر واملناطــق
الحــرة ،املهنــدس خالــد الفالــح،
وزيــر االســتثامر الســعودي ،لبحــث
مســتقبل الرشاكــة االســتثامرية بــن
البلديــن ،حيــث اتفــق الجانبــان
عــى وضــع خطــة متكاملــة
لجــذب االســتثامر الســعودي إىل
مــر ،لضــان اســتدامة تدفــق
االســتثامرات الســعودية ،وذلــك
يف إطــار التقــارب االقتصــادي بــن

البلديــن الشــقيقني.
وأكــد عبــد الوهــاب عــى تنــوع
محــاور التعــاون االســتثامري بــن
الجانبــن ،والتــي شــهدت نجاحــات
كبــرة نتيجــة اإلصالحــات االقتصادية
والترشيعيــة التــي قامــت بهــا
الحكومــة املرصيــة ،والتكامــل بــن
اقتصــاد البلديــن يف قطاعــات الطاقة
والصناعــات الغذائيــة والدوائيــة
والتطويــر العقــاري وغريهــا مــن
القطاعــات ،موضحــا أن الهيئــة
العامــة لالســتثامر حريصــة عــى
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إزالــة كافــة التحديــات أمــام
املســتثمرين الســعوديني ،وتقديــم
مختلــف التيســرات لهــم لتنفيــذ
اســتثامرات جديــدة.
وشــهد اللقــاء اســتعراض أهــم
الفــرص االســتثامرية الجديــدة
امل ُتاحــة عــى خريطــة مــر
االســتثامرية يف مختلــف القطاعــات
االقتصاديــة ،واالتفــاق عــى موصلــة
التنســيق املشــرك لتبــادل زيــارات
وفــود رجــال األعــال بــن البلديــن.

اراء
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أنعى لكم اليوم وفاه رجل والرجال قليل رجل من ذهب قوآل وفعآل انعى لكم وفاه عضو
“منظمه سيناء العربيه” شيخ مجاهدى سيناء املجاهد والفدائى/حسن بن على خلف.
كتب  /عبد العزيز الغالي

انعي لكم اليوم رجل والرجال قليل
لخصت قصه كفاحه ونضاله ىف أحد
مؤلفاىت.
بأسم سلسلة رجال من ذهب.
الفهدذو القلب الحديدى.
قصة حقيقية لشيخ املجاهدين
(حسن بن عىل خلف)” رحمه الله”
أشتهر”حسن”بني شباب سيناء
ومل تكن شهرتة ترجع فقط أىل
أنة ينتسب أىل أحدى أكرب القبائل
املعروفة بسيناء وليس ألنة أبن عضو
مجلس األمة السابق الشيخ”عىل بن
خلف”الرجل املشهود لة باحكمة
والورع والزهدوالتعبد والصالح.
بــل كانت شهرة”حسن”راجعة

أىل خلقة وأدبــة وتربيتة الدينية
الوطنية.
كذلك أضيفت لشخصيتة الهدوء

الشديد فلم يكن يحب الرثثرة
أو األكثار من الكالم بل كان مييل
للعمل ىف صمت ورسية تامة وهذا

6

ماأهلة ألن يكون عنرصآ فعاآل من
عنارص مقاومة األحــتــال حيث
تكررت عملياتة الفدائية ضد جنود
ومعسكرات وآليات العدو وتكرر
معها عدد مـرات أعتقالة ووصل
عدد سنوات الحكم علية بالسجن
 149سنة.
وكان من أبرز العمليات التى قام
بتنفيذها نسف “مركز قيادة الجيش
األرسائيىل”مبدينة العريش.
تم أرسة ىف أخر عملية قام بها وأودع
معتقل”أشكلون”األرسائيىل وخرج
عام1974بعد أنتصار أكتوبر ب ِعام
واحد ىف عملية تبادل مع الجاسوس
األرسائيىل الشهري”باروخ كوهني”.
قــدم “حسن “اثــنــان مــن أبنائه
شهداء وفــداء للوطن حصل عىل
نــوط اإلمتياز من الطبقة األوىل
لــدوره البارز ىف مقاومه األحتالل
األرسائيىل ف عام  ١٩٦٧وىف دعم

القاهرة والرياض صمام أمان املنطقة ..رسائل الرئيس السيسى خالل استقبال وىل العهد السعودى بقصر االتحادية..
التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج
تتمه ص 1
والسعودية ،والتي تعكس اإلرادة
السياسية املشرتكة ووحدة املصري.
ويف هــذا السياق ،أشــاد الرئيس
بالتطور الكبري والــنــوعــي الــذي
شهدته العالقات املصرية السعودية
يف املجاالت السياسية واالقتصادية
واألمــنــيــة والــعــســكــريــة ،والنمو
امللحوظ يف معدل التبادل التجاري
وحجم االستثمارات ،مشرياً سيادته
إىل الحرص املشرتك للمضي قدماً
نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك
العالقات.
40af- -0d2d -9220f29c
19457fc39d98-a789
من جانبه؛ نقل األمــر محمد بن
سلمان إىل الرئيس تحيات أخيه
العاهل السعودي ،مؤكداً أن زيارته
الحالية ملصر تأتي تعزيزاً ملسرية
العالقات املتميزة التي تربط البلدين
الشقيقني واستمرار وترية التشاور

تتمه ص 1

والتنسيق الدوري واملكثف بني مصر
والسعودية حول القضايا اإلقليمية
محل االهتمام املشرتك ،بما يعكس
الــتــزام البلدين بتعميق التحالف
االســراتــيــجــي الــراســخ بينهما،
ويــعــزز مــن وحــدة الصف العربي
واإلســامــي املشرتك يف مواجهة
مختلف التحديات التي تتعرض لها
املنطقة يف الوقت الراهن ،موضحاً
تطلعه ألن تضيف هــذه الــزيــارة
قوة دفع إضافية إىل الروابط املتينة
واملمتدة التي تجمع بني الدولتني
على املستويني الرسمي والشعبي.
كما أكد ولي العهد السعودي أهمية
استمرار التنسيق والتشاور املكثف
وتــبــادل وجهات النظر بني مصر
والسعودية للتصدي ملــا تواجهه
األمة العربية من تحديات وأزمات،
والوقوف أمام التدخالت يف الشئون
الداخلية للدول العربية على نحو

يستهدف زعــزعــة أمــن املنطقة
وشعوبها ،مشيداً يف هذا اإلطار
بـــدور مــصــر املــحــوري والــراســخ
كركيزة أساسية لألمن واالستقرار
يف املنطقة.
وعلى صعيد العالقات الثنائية ،ذكر
املتحدث الرسمي أن اللقاء تناول
التباحث حول سبل تعزيز مختلف
جــوانــب الــعــاقــات الثنائية بني
البلدين ،السيما على الصعيدين
االقتصادي واالستثماري ،وتدشني
املزيد من املشروعات املشرتكة يف
ضوء ما يتوافر لدى الجانبني من
فرص استثمارية واعدة ،فض ً
ال عن
االستغالل األمثل لجميع املجاالت
املتاحة لتعزيز التكامل بينهما.
كما تطرق اللقاء إىل عدد من أبرز
امللفات املطروحة على الساحتني
الدولية واإلقليمية ،حيث عكست
املناقشات تفاهماً متباد ً
ال على

مواصلة بــذل الجهود املشرتكة
للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن
واستقرار دول وشعوب املنطقة،
حــيــث شـــدد الــرئــيــس يف هــذا
اإلطــار على التزام مصر بموقفها

الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد
لــأمــن الــقــومــي املــصــري ورفــض
أية ممارسات تسعى إىل زعزعة
استقراره.
كما توافق الجانبان على اهمية القمة

املرتقبة التي ســوف تستضيفها
اململكة العربية السعودية الشقيقة
بــن قـــادة دول مجلس التعاون
الخليجي ومصر واألردن والعراق
والواليات املتحدة األمريكية

مجلس الوزراء يوافق على  11قرارا باجتماعه اليوم ..تعرف عليها

االستثامرية الواعدة التي تتميز بها
منطقة “الروضة” ،حيث تم إدراجها
عىل الخريطة االستثامرية للمحافظة،
كمنطقة متخصصة يف صناعة امللح ،يف
ظل وجود عدد من املالحات يف نطاقها،
والقرب من الطرق الرئيسية ومصادر
الكهرباء.
ووافــق مجلس الــوزراء عىل مرشوع
قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص
مساحة  541م ،2من األرايض اململوكة
ملكية خاصة للدولة ،ناحية مركز قوص
مبحافظة قنا ،لصالح محافظة قنا،
الستخدامها يف إقامة كنيسة لألقباط
الكاثوليك.
ووافــق مجلس الــوزراء عىل مرشوع
قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة
تنظيم املجلس األعىل لآلثار.
وتأيت هذه الخطوة بهدف إعداد هيكل
تنظيمي مستجد للمجلس األعىل لآلثار
يتواكب وتطورات العمل ،وذلك يف
إطــار حرص وزارة السياحة واآلثــار
عىل تطوير الهياكل التنظيمية للوزارة
والجهات التابعة لها ،عىل نحو يضمن
تحقيق كفاءة األداء والفاعلية يف تنفيذ
السياسات وتحقيق املستهدفات.
ووافق مجلس الوزراء عىل مرشوع قرار
رئيس مجلس الــوزراء ،بشأن تنظيم
وزارة الشباب والرياضة ،والذي نص
عىل إلغاء املجلسني القوميني للشباب
والرياضة ،ودمجهام تحت مظلة وزارة

الشباب والرياضة ،وذلك ضمن خطوات
تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب
والرياضة ،توطئة لالنتقال إىل العاصمة
اإلدارية الجديدة.
ونص مرشوع القرار عىل أن تعمل
وزارة الشباب والرياضة عىل رعاية
النشء والشباب وتشجيع مامرسة
الــريــاضــة مــن خــال الــتــعــاون مع
مؤسسات الدولة ،كام تتضمن أهداف
الوزارة ،تحقيق التنمية الشبابية
والرياضية لبناء الشباب املرصي،
والعمل عىل اكتشاف املوهوبني
ورعايتهم وتنمية قدراتهم يف
املجاالت املختلفة ،وكــذا دعم
وتعزيز أداء املشاركات املرصية
يف البطوالت ،من خالل اكتشاف
وإعــداد أجيال من الرياضيني
القادرين عىل االحرتاف واملنافسة
وحــصــد الــبــطــوالت العاملية،
باإلضافة إىل املساهمة يف تحسني
النمط الصحي العام للمواطنني.
كــا نــص مــروع الــق ـرار عىل
اختصاصات وزارة الشباب
والرياضة ،ومنها العمل عىل انتقاء
ورعاية املوهوبني من ذوي االحتياجات
الخاصة ،وإعــدادهــم للمشاركات
الرياضية ،مع تطوير املوارد البرشية
الشبابية والرياضية املتخصصة يف
اإلدارة والتسويق والتدريب والدعم
الــفــنــي ،إىل جــانــب نــر الــوعــي

الجامهريي بأهمية الرياضة للصحة
واإلنتاج واالقتصاد الوطني ،والعمل
عىل تنمية وتشجيع السياحة الرياضية،
باإلضافة إىل اإلرشاف عىل خطط صناعة
األبطال يف شتى األلعاب وتشجيع
اإلحرتاف الريايض مبا يضمن التمثيل
الفاعل يف املحافل والبطوالت الرياضية،
وتشجيع اإلحرتاف الريايض بالتنسيق
مع االتحادات الرياضية ،فضالً عن

التي متنحها كليات الرتبية للطفولة
املبكرة ،يف ضوء موافقة املجلس األعىل
للجامعات عىل مقرتحات لجنة قطاع
دراسات الطفولة ورياض األطفال ،يف
هذا الصدد.
ووافق مجلس الوزراء عىل اإلعفاء من
الرضائب والرسوم الجمركية ،لكمية من
مجزءات الدواجن املجمدة ،قدرها ألف
طن ،لصالح وزارة التموين والتجارة

تطوير منظومة الطب الريايض من
خالل الربامج املتخصصة الهادفة.
ووافــق مجلس الــوزراء عىل تعديل
بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون
تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم
 49لسنة  ،1972فيام يتعلق برشوط
الحصول عــى الــدرجــات العلمية

الداخلية ،ممثلة يف الرشكة القابضة
للصناعات الغذائية ،متهيدا ً لطرحها
مبنافذ رشكات السلع الغذائية بأسعار
مخفضة ،تنفيذا ً لتوجيهات القيادة
السياسية بتلبية احتياجات السوق
املحلية من السلع الغذائية وتوفريها
بأسعار مناسبة للمواطنني.

ووافق مجلس الوزراء عىل طلب وزارة
الصحة والسكان ،تدبري القوى البرشية
املطلوبة ،لتشغيل السيارات الجديدة
الخاصة بالعيادات الطبية املتنقلة،
وسيارات اإلسعاف ،يف إطــار خطط
تطوير منظومة الرعاية الصحية يف
مرص.
ووافــق مجلس الــوزراء عىل التعاقد
لتنفيذ كافة أعــال تنسيق املوقع
للشوارع وامليادين ،ملدينة رشم
الشيخ بالكامل ،وأعامل شبكات
الري ،وذلك يف إطار استعداد
املدينة الستضافة الــدورة الـ
 27ملؤمتر أطراف اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية لتغري املناخ
( ،)27 COPواملقرر إقامته يف
نوفمرب .2022
ووافـــق مجلس الـــوزراء عىل
مــروع قــرار رئيس مجلس
الــوزراء بتعديل بعض أحكام
الالئحة التنفيذية لقانون
االستثامر ،الصادرة بقرار رئيس
مجلس الوزراء ،رقم  3210لسنة
.2017
ويأيت ذلك يف إطار توجه الدولة لتحفيز
القطاع الخاص وتشجيع الرشاكات
مع املستثمرين املحليني واألجانب،
من خالل زيادة قاعدة الرشكات التي
ميكن لها االستفادة من ميزة املوافقة
الواحدة ،التي تم إعدادها بالتعاون

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

بني صندوق مرص السيادي لالستثامر
والتنمية والهيئة العامة لالستثامر
واملناطق الــحــرة ،من خــال إضافة
الرشكات ذات املسئولية املحدودة إىل
الرشكات املساهمة ،ومد مظلة هذه
امليزة أيضاً إىل الرشكات الخاضعة
ألحكام قانون الرشكات املساهمة،
ورشكات التوصية باألسهم ،والرشكات
ذات املسئولية املحدودة ،ورشكات
الشخص الواحد.
ونص التعديل عىل أن يكون استفادة
تلك الرشكات من ميزة املوافقة الواحدة
مرتبطاً بالقيام بإقامة مرشوعات
اسرتاتيجية أو قومية تسهم يف تحقيق
التنمية املستدامة وفقاً لخطة التنمية
االقتصادية للدولة ،أو مرشوعات
املشاركة بني القطاع الخاص والدولة،
أو القطاع العام أو قطاع األعــال
العام ،يف أنشطة املرافق العامة والبنية
التحتية أو الطاقة الجديدة واملتجددة
أو الطرق واملواصالت ،أو املوانئ أو
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
ووافق مجلس الوزراء عىل مقرتح كل
من وزارة الرتبية والتعليم والتعليم
الفني ،والجهاز املــركــزي للتنظيم
واإلدارة ،بتعديل بعض أحكام الالئحة
التنفيذية للباب السابع من قانون
التعليم ،الصادرة بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم  428لسنة .2013
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الفوائد الصحية والطبية والعالجية لنبات السمسم

لو بتعانى من التهاب حاد أو مزمن..
 5فواكه تقلل األلم

من ناحية أخرى ،فإن االلتهاب املزمن
هــو مــؤرش عــى الفشل يف تنظيم
التوازن ،وبالتايل يساهم يف استمرار
املرض وتطوره ،هذا نتيجة لخلل يف
االستجابة الفسيولوجية للجسم عندما
ال يكون هناك محفز حقيقي ،لكن
االلتهاب ال يزال نشطًا.
االلتهاب الحاد يتميز بأنه التهاب
قصري األمــد ،ويستمر من دقائق إىل
أيام  ،وينتج عن إصابة أو تهيج أو
عدوى ،أثناء التعايف من هذا النوع من
العملية االلتهابية ،قد تظهر عالمات
مثل االحمرار والتورم والحرارة والوجع
يف املنطقة املصابة ،حيث تتم معالجة
األنسجة التالفة ويتم تصنيع أنسجة
جديدة ،هذه استجابة فسيولوجية
طبيعية لتعرض الجسم لإلجهاد البدين،
وفقا ملا نرشه موقع “.”eatthis
ميكن أن يصبح االلتهاب املزمن أصل
العديد مــن األمـــراض ،مبــا يف ذلك
أمـــراض القلب ومتالزمة التمثيل
الــغــذايئ والــســكــري مــن الــنــوع 2
والسمنة والرسطان والتهاب املفاصل
الروماتويدي ،تتمثل إحــدى طرق
الحامية من االلتهاب يف اتباع نظام
غذايئ كثيف املغذيات والذي يتضمن
مجموعة مــن الــخــضــار والــفــواكــه

واملــكــرات والــبــذور والبقوليات
(الفاصوليا والبازالء) والحبوب الكاملة
وما يصل إىل حصتني يف األسبوع من
األسامك التي توفر دهون أوميجا 3
مبا يف ذلك أفضل خمس فواكه مضادة
لاللتهابات.
فواكه مضادة لاللتهابات
 . 1التوت الربي:
يحتوي التوت الربي عىل نسبة عالية
من املركبات النشطة بيولوجيًا ،والتي
ترتبط بنشاط مــضــادات األكسدة،
كام متت مناقشته يف مراجعة عام
 2015من قبل املجلة الدولية للعلوم
الجزيئية ،فإن أحد املركبات األولية
النشطة بيولوجيًا يف التوت الربي هو
مادة الفالفونويد التي تسمى كريسيتني،
متت دراسة مركبات الفالفونويد هذه
لدورها يف تقليل االلتهاب ،وتثبيط
تراكم املــواد الدهنية يف الرشايني،
وتأثرياتها املضادة للرسطان.
 . 2الربتقال:
الربتقال يوفر الحامية من االلتهابات
التي ميكن أن تــؤدي إىل اضطرابات
التنكس العصبي مثل مرض الزهامير
ومرض باركنسون والتصلب الجانبي
الضموري ( )ALSوالتصلب املتعدد.
 . 3التوت األزرق:

يوجد اآلن املزيد من األسباب لتضمني
التوت األزرق بانتظام يف نظامك
الغذايئ ،قد تقلل وظيفته التي تقلل
االلتهابات من مقاومة األنسولني ،
وهي السمة املميزة لتطوير مرض
السكري من النوع  ،2يعزى إىل محتوى
العنبية “أنثوسيانني” وقدرته عىل تغيري
بعض الهرمونات املرتبطة باستخدام
الجسم للجلوكوز .
 . 4جريب فروت:
يتم تصنيف الجريب فـــروت ،إىل
جانب الفواكه األخرى مثل الليمون
والربتقال ،بانه من الحمضيات ،ميكن
لـ  ، Naringinوهو مركب رئييس
موجود يف الطامطم والجريب فروت
وغريها من مثار الحمضيات  ،يحدث
هذا من خالل قدرة  naringinعىل
تقليل فعالية “السيتوكينات” املسببة
لاللتهابات  ،والتي من املعروف أنها
تساهم يف تلف الخاليا.
 . 5الفراولة:
هذه الفاكهة غنية بشكل استثنايئ
بالفالفونويد يسمى حمض اإليالجيك
 ،وهو حمض مضاد لاللتهابات ومضاد
للبكترييا  ،وميكن أن يعزز أيضً ا الحامية
من الرسطان

سرعة ضربات القلب قد تشري
لإلصابة بهذا النوع من السرطان

رسطان الرئة من أنواع الرسطان التي إذا
تم اكتشافها مبكرا ً ميكن عالجها ،وهناك
بعض العالمات واألعراض التي قد تشري
إىل حقيقة أن الورم يضغط عىل قلبك،
ووفقًا للخرباء ،فإن هذه العالمة األقل
شهرة هي خفقان القلب أو رسعة
رضبات القلب ،بحسب موقع “تاميز
أوف إنديا”.
الخفقان ورسطان الرئة
يُع َّرف الخفقان بأنه النبض الرسيع أو
رضبات القلب الرسيعة أو غري املنتظمة
بشكل غري طبيعي غال ًبا ما يصف املرىض
الخفقان بأنه خفقان رسيع يف الصدر،
أو نبضة متخطية ،أو إحساس بقصف
يف الصدر.
وفقًا ملراجعة أمراض القلب األوروبية
( ، )ECRيعد الخفقان أم ًرا شائ ًعا لدى
األشخاص املصابني بالرسطان قد يحدث
من ضغط الرئتني عىل القلب ومع ذلك،

فإن الخفقان ال يعني بالرضورة أنك
مصاب برسطان الرئة.
ميكن أن يــؤدي اإلجــهــاد والتامرين
واألدوية والعديد من العوامل املؤقتة
األخــرى أيضً ا إىل هذا الشعور بنبض
القلب الرسيع أو الخفقان.
عالمات أخرى لرسطان الرئة
نظ ًرا ألن الخفقان عالمة تحذيرية
نادرة ،يويص األطباء باليقظة للبحث
عن العالمات التحذيرية األخرى للمرض
أيضً ا .ميكن أن تشمل هذه عدوى يف
الصدر ،أو سعال مصحوب بالدم  ،أو أمل
عند التنفس والسعال.
يعترب فقدان الشهية وفقدان الوزن دون
سبب معروف والتعب وصعوبة البلع
من أعراض رسطان الرئة.
يحدث تعجر األصابع وهو زيادة سامكة

الجلد تحت األظافر أيضً ا يف  %35من
األشخاص املصابني برسطان الرئة ذو
الخاليا غري الصغرية.
يف هذا  ،تنتفخ أطـراف األصابع عىل
مراحل أوالً  ،تصبح قاعدة الظفر ناعمة
ويصبح الجلد حول فراش الظفر الم ًعا.
بعد ذلك  ،تبدأ األظافر يف االنحناء أكرث
من املعتاد.
أخ ًريا  ،تنتفخ أطراف األصابع بسبب
تجمع السوائل يف األنسجة الرخوة
لألصابع.
ما الذي يسبب رسطان الرئة؟
يحدث رسطــان الرئة عندما يتسبب
عامل مسبب للرسطان يف منو خاليا غري
طبيعية يف الرئة.
يف معظم حاالت رسطان الرئة  ،فإن
املــادة املرسطنة (العامل القادر عىل
التسبب يف الرسطان) التي تعزز منو
الورم هي دخان السجائر.
يعد تدخني السجائر أكرب مساهم يف
اإلصابة برسطان الرئة  ،حيث ميثل 80
إىل  % 90من جميع الحاالت.
يف حني أن رسطان الرئة ليس وراث ًيا
بشكل عام  ،ميكن أن تتسبب طفرات
معينة غري موروثة يف إصابة بعض
األشخاص بهذا الرسطان.
يعترب التعرض للرادون السبب الرئييس
الثاين لرسطان الرئة  ،يليه التعرض
للمواد الكيميائية السامة من املهم
استشارة طبيبك إذا ظهرت عليك أي
أعراض مرتبطة باملرض.

بقلم /األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين
يُع ّد نبات السمسم من املحاصيل
الزيتية التي استخدمت منذ القدم لكرثة
فوائدها الغذائية والطبية ،الحتوائه
عىل العـديد من املعـادن كالفسفور
املهم لصحة األعصاب ،والكالسيوم
املهم للعظام واألسنان ،واملاغنيسيوم
املهم لعـالج السكر ،والتخفيف من
اإلجهـاد ،والزنك واملنجنيز والبوتاسيوم
والفسفور والحديد والنحاس ،كام
يحتوى السمسم عىل فيتامينات (ب)،
و (ب ،)2و (ب ،)6وحمض الفوليك
والنياسني ،التي تلعب العديد من
األدوار يف جسم اإلنسان ،مثل تصنيع
خاليا الدم الحمراء ،وإنتاج الطاقة يف
الجسم ،وغريها من الوظائف الها ّمة.
والزيت الناتج عن بذوره يحتوي عىل
نسبة عالية من الربوتينات واألحامض
الدهنية واملركبات الفالفونية املضادة
لألكسدة مام يساهم يف احتفاظه
بخواصه الطبيعية .ولــذلــك أشــار
بعض العلامء إىل رضورة توافر بذور
السمسم يف املنزل كعالج طبيعي
ميكن استخدامه للعديد من األمراض
واملشكالت الطبية .فبذور السمسم
تحتوي عىل مادة السيسامني التي تؤثر
عىل العديد من التفاعالت البيوكيميائية
الخاصة بالدهون يف الجسم،
األيضيّة
ّ
وقد وجد أ ّن مادة السيسامني ومادة
اإليبيسيسامني يرفعان من معدل
التعبري الجيني للعديد من اإلنزميات
املتعلّقة بأكسدة الدهون ،هذا باإلضافة
إىل دور مركب الليجنان املوجود يف
هذه املادة كمضادة لألكسدة يف خفض
الكولسرتول ،كام تعمل مادة السيسامني
عىل رفع التعبري الجيني إلنزيم املاليك
الذي يساهم يف بناء الدهون ،ومتنح

بذور السمسم فيتامني ھ الذي يعزز
عمل السيسامني يف خفض كولسرتول
الدم ،ويحد من التأخر اإلدرايكّ الذي
يرافق التقدم يف العمر ،كام وجد أن
ملادة السيسامني املوجودة يف السمسم
دور يف محاربة مرض الزهامير الذي
يعمل عــى تلف وضــمــور الخاليا
العصب ّية يف الدماغ ،وذلك عن طريق
تحفيز متايز الخاليا العصب ّية ،حسب ما
ذكرته مجلة التغذية والعلوم الغذائية.
ولقد أظهرت بعض الــدراســات أن
للسمسم دورا ً يف الوقاية من أمراض
القلب .كام يساعد املحتوى العايل
من األلياف يف بذور السمسم األمعاء
عىل الهضم ،وكذلك يساعد ارتفاع
محتواها من الزنك عىل إنتاج الكوالجني
وجعل البرشة أكرث ليونة ،ويساعد يف
إصالح تلف أنسجة الجسم .كام مينع
ويخفف محتوى النحاس العايل يف بذور
السمسم من التهاب املفاصل ويقوي
العظام واملفاصل واألوعية الدموية.
ويساعد املاغنيسيوم املوجود يف هذه
البذور عىل منع اضطرابات الجهاز
التنفيس عن طريق منع تشنج مجرى
الهواء والربو .وتحتوي بذور السمسم
عىل مادة الليجنني القابلة للذوبان يف
الدهون ،وفيتامني ه ،ك ،التي متنع
انتشار ومنو الخاليا الرسطانية والوقاية
من اإلصابة باألنواع املختلفة للرسطان
ومنها رسطان الدم ،رسطان القولون،
رسطــان الــثــدي ،رسطــان الربوستاتا،
رسطان الرئة ،رسطان البنكرياس .كام أن
بذور السمسم الحمراء غنية بالحديد،
وبالتايل فهي مطرية للجلد ،ومنشط
مغذي للطمث الذي يحفز الحيض،
وملطف أو مهدئ ،وملني ،ومدر للبول،
كام أنها مفيدة يف حاالت الدوسنتاريا،
واإلسهال.
ويساعد زيت السمسم عىل خفّض
غني
ارتفاع ضغط الــدم؛ وذلك ألنّه ّ
باألحامض الدهنية
املتعددة غري املشبعة
ومـــادة السيسامني
وفيتامني ھ .كام
تــحــارب مــضــادات
األكسدة املوجودة
يف بــذور السمسم
الجذور الح ّرة التي
تتك ّون عند التع ّرض
ألشعة الشمس فوق
البنفسج ّية ،والتي
تتسبب بالعديد

من األرضار الجلديّة ،مثل حروق
الشمس والتجاعيد ورسطــان الجلد.
وقد وجدت أ ّن االستعامل الخارجي
لفيتامني (ھ) أو تناوله يقي الجلد
التغيات التي ت ُسبب الرسطان.
من
ّ
وكذلك ُوجد أ ّن االستعامل الخارجي
لزيت السمسم مع الكركم والحليب
عىل الوجه مينح اإلنسان برشة ناعمة
وملساء ويعمل عىل إزالة البثور .كام
أن زيت بذور السمسم ميلء بالعنارص
الغذائية الالزمة لصحة فروة الرأس
والشعر .وقد وجد أن زيت السمسم
فعال جدا لصحة الفم واألسنان ،حيث
يستخدم كغرغرة للفم لعدة مرات
للوقاية من تسوس األسنان ،ونزيف
اللثة ،وجفاف الحلق ،والتخلص من
رائحة الفم ،وتقوية األسنان واللثة
والفك ،ويساعد أيضا عىل منع تكون
طبقة البالك ،ويعمل عىل منع تراكم
البكترييا العقدية التي تعمل عىل
تــكـ ّون طبقة الــبــاك عــى األســنــان.
كام أن زيــت السمسم يساعد عىل
الوقاية ضد املضادات الحيوية التي
قد تتسبب يف تلف الكىل .ويساعد
زيت بذور السمسم عىل منع تك ّون
املواد التي تتسبب يف تصلب الرشايني،
حيث أنه يحتوي عىل مادة مضادة
لألكسدة وااللتهابات تسمى «ليجنان»،
كام تعرف أيضا بالسيسامول ،وهي
املسؤولة جزئيا عن الوقاية من انسداد
الرشايني .فقد أظهرت مادة السيسامول
أنها متتلك قدرات وخصائص عالجية
مفيدة تعمل عىل تحسني صحة القلب
واألوعية الدموية ،ومضادة لالكتئاب.
ولقد وجد أن زيت السمسم له مفعول
جيد يف عالج البواسري ،ألنه يلني عملية
اإلخراج مام يخفف الضغط عند خروج
الفضالت ،وهذا الضغط هو من أسباب
البواسري ،كام أنه يستخدم كعالج لحرقة
املعدة وعرق النساء.

يف موسم املانجو ..هل يمكن ملرضى السكر تناولها بأمان؟

املانجو هي واحدة من الفاكهة
املفضلة حول العامل ،لنكهتها الحلوة
ولونها الزاهي ،وهذه الفاكهة
متعددة االستخدامات ،يحتوي
املانجو عىل السكر الطبيعي مام
يجعلها حلوة للغاية ،ومن ثم،
فإن أولئك الذين يعانون من داء
السكري يقلق بشأن سكر الفاكهة
والسعرات الحرارية العالية بها.
وفقا ملوقع ”  ،”webmdتحتوى
املانجو عىل مجموعة متنوعة من
العنارص األساسية الفيتامينات
واملعادن ،مام يجعلها ذات قيمة
غذائية عالية ألي نظام غذايئ تقري ًبا،
كام تحتوى عىل كميات صغرية من

املغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور
والحديد والزنك.
يعتقد الخرباء أن األلياف ومضادات
األكسدة املختلفة يف املانجو تساعد
يف تقليل التأثري الكيل للكربوهيدرات
وتثبيت مستويات السكر.
كيفية جعل املانجو صديقة ملرض
السكري
هناك عدة طرق ميكن من خاللها
إضافة املانجو إىل نظامك الغذايئ إذا
كنت مصابًا بداء السكري.
التحكم يف ىف الكمية التى تتناولها:
أفضل طريقة لتقليل تأثري سكر
املانجو عىل الشخص املصاب مبرض
السكري هو التحكم يف الجزء

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

املخصص له الستهالك الفاكهة ،ينصح
بحصة واحدة من الكربوهيدرات
من أي طعام  15جرام .يوفر نصف
كوب من رشائح املانجو حوايل 12.5
جرام من الكربوهيدرات  ،بهذه
الطريقة  ،دون استبعادها من
نظامك الغذايئ خوفًا من التداعيات
 ،ميكنك االستمتاع باملانجو.
موازنة وجباتك:
بالنسبة ألولئك الذين يعانون من
ارتفاع مستويات السكر يف الدم ،من
األفضل موازنة وجباتك لالستمتاع
بطعم املانجو ،ميكن إقران الفاكهة
مع العديد من األطعمة األخرى
للحفاظ عىل مذاقها مع عدم
اإلفراط يف تناول الطعام ،فيمكن
إضافة املانجو إىل بودنج بذور الشيا
 ،وحفنة من املكرسات لتناولها
كوجبات خفيفة.
االعتدال يف تناولها:
االعتدال والتوازن واملراقبة هي
املفاتيح الثالثة لقيادة حياة سعيدة
وصحية وخالية من الذنب إذا كنت
تعاين من مرض السكري.

الفكر
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رحل منذ  985عاما ..ما إسهامات أبو الطب الحديث ابن سينا العلمية؟

عــامل شهري ىف مجال الطب سامه
الغربيون أمري األطباء وأبو الطب
الحديث ىف العصور الوسطى ،كام
حكيم ،هو ابن سينا،
كان فيلسوفًا
ً
الذى متر اليوم ذكرى رحيله الـ ،985
إذ رحل ىف  21يونيو عام ،1037
عن عمر ناهز  57عاما ،فام هى
إسهاماته العلمية؟

والجيولوجيا ،والرياضيات ،وعلم
الفلك ،واملنطق.
إال أن أهــم عمل لــه هــو كتاب
“الشفاء” وهو واحد من أربعة أجزاء
مخصصة للرياضيات ،وقد ضمن
ابن سينا علم الفلك واملوسيقى
والكثري من فروع الرياضيات داخل
هذه املوسوعة ،باإلضافة إىل كتاب

لقد ترك ابن سينا للبرشية مؤلفات
عظيمة ،حيث قام بكتابة نحو 450
كتابًا ،نجا منها إىل يومنا هذا نحو
 240فقط ،من بني تلك األعــال
املتبقية 150 ،ىف مجال الفلسفة و40
فقط ىف الطب ،وهام أكرث مجالني
ساهم فيهام ابــن سينا أكــر من
غريهام ،كام كتب عن علم النفس،

خطة هيئة الكتاب مع املعارض فى الصيف..
املشاركة فى معرض اإلسكندرية البداية

قال إسالم بيومى ،مدير املعارض
بـ الهيئة العامة املرصية للكتاب،
إن الهيئة تستعد للمشاركة
ىف معرض اإلسكندرية الــدوىل
للكتاب ،ىف دورته الـــ ،17حيث
إن الهيئة تشارك بجناح ال يقل
عن  18مرتًا ،وينطلق املعرض 18
يوليو ويستمر حتى  28من الشهر
نفسه ،أما آخر موعد للتسجيل
للمشاركة فهو يــوم  24يونيو
الجارى.
وأوضــــح إســـام بــيــومــى ،ىف
تــريــحــات خــاصــة لـــ”الــيــوم
السابع” ،أن الهيئة تستعد إلقامة

العديد من معارض الكتب املحلية
خالل الفرتة الصيفية ،ىف رأس الرب
وىف مرىس مطروح وىف املنصورة.
وأشار إسالم بيومى ،إىل أن الهيئة
أيضا مشاركة ىف جميع معارض
الكتب العربية الــتــى سوف
تقام خالل الفرتة املقبلة وأيضا
مشاركتها ىف معرض فرانكفورت
الــــدوىل لــلــكــتــاب ،وذلـــك ألن
املعارض تقيم عىل أساس التبادل
والتعاون باملجان.
جدير بالذكر ،يتاح االشــراك
يف معرض اإلسكندرية الدولية
لــلــكــتــاب ،لــلــنــارشيــن أعــضــاء

اتحاد النارشين وممثىل الدول
واملؤسسات والهيئات العامة،
وكــذلــك املؤسسات والهيئات
الدولية ،ومن املتوقع مشاركة
عدد كبري من دور النرش والطباعة
من مرص والعامل العريب وأوروبا
هــذا العام ،خاصة أن املعرض
يتواكب مع احتفاالت املكتبة
بالذكرى الـ 20عىل تأسيسها.
ويحرص املعرض كل عــام عىل
استضافة دولــة كضيف رشف
يتم تسليط الضوء عىل ثقافتها
وتراثها واملعامل الرئيسية لرموزها
ومفكريها.

“القانون ىف الطب” وهو أحد أكرث
الكتب شهرة ىف تاريخ الطب.
وحسب ما جاء ىف مرشوع حكاية
شارع الذى أطلقة الجهاز القومى
للتنسيق الحضارى فكان البن سينا
إسهامات ىف مختلف املجاالت،
ففى “الفلسفة” كتب ابن سينا عىل
نطاق واسع عن الفلسفة اإلسالمية
املبكرة ،ال سيام ىف موضوعات
املنطق ،واألخالق ،وامليتافيزيقيا ،مبا
ىف ذلك األطروحات املسامة املنطق
وامليتافيزيقيا.
وىف الطب يعترب ابن سينا العامل
األول الــذى ألف كتاباً ىف الطب
عىل مستوى العامل ،وانتهج أسلوب
كل من أبقراط وجالينوس ،وكان
كتابه “القانون ىف الطب” مرجعاً
رئيسياً ىف املجال الطبى لفرتة زمنية
طويلة تجاوز السبعة قرون ،ويعود
له الفضل الكبري ىف الوصف الدقيق
اللتهاب السحايا األوىل ،والكشف
عن أسباب الريقان ،وهو أول من
أوضح أعـراض حىص املثانة ،ومن

أبــرز مؤلفاته رســالــة ىف ترشيح
األعضاء ،رسالة ىف سياسة البدن
وفضائل الرشاب ،كتاب القانون ىف
الطب.
وقد ترجمت كتب ابن سينا ىف الطب
إىل الالتينية ومعظم لغات العامل،
وظلت حــواىل ستة قــرون املرجع
العاملى ىف الطب ،واستخدمت
كأساس للتعليم ىف جامعات فرنسا
وإيطاليا جمي ًعا ،وظلَّت تدرس ىف
جامعة مونبلييه حتى أوائل القرن
التاسع عرش.
فعىل سبيل املثال متت ترجمة
كتاب القانون ىف الطب إىل الالتينية
ىف القرن الثاىن عرش ،وأعيد طبع
الرتجمة ستة عرش مرة ىف أواخر
القرن الخامس عرش ،وعرشين مرة
ىف القرن السادس عرش .ويعتقد أنه
كان أكرث الكتب الطبية استعامالً ىف
تلك العصور.
كام كــان له إسهامات ىف مجال
العلوم الفلكية حيث كــان البن
سينا مشاركات مهمة ىف مجال علم

الفلك ،حيث استطاع أن يرصد
مرور كوكب الزهرة عرب دائرة قرص
الشمس بالعني املجردة ىف يوم 24
مايو 1032م ،وهو ما أقره الفلىك
اإلنجليزى “جريميا روكس” ىف القرن
السابع عــر ،كام قــام بدراسات
فلكية حينام كان ىف أصفهان والحقاً
ىف همذان .وأمثرت هذه الدراسات
عددا ً من االستدالالت التى ثبتت
صحتها بعد قرون.
واشتغل ابن سينا بالرصد ،وتعمق
ىف علم الهيئة ،ووضع ىف خلل الرصد
آالت مل يُسبق إليها ،وله ىف ذلك عدد
من املؤلفات القيمة.
وىف مجال علم النبات كان البن
سينا اهتامم خاص بعلم النبات،
وله دراسات علمية جادة ىف مجال
النباتات الطبية ،وقد أجرى املقارنات
العلمية الرصينة بني جذور النباتات
وأوراقها وأزهارها ،ووصفها وصفًا
علميًا دقيقًا ودرس أجناسها ،وتعرض
للرتبة وأنواعها والعنارص املؤثرة ىف
منو النبات ،وغري ذلك.

الرفض بني االجبار واالقتناع  ..هؤالء
رفضوا الحصول على جائزة نوبل؟

فيلسوف ورواىئ وكاتب مرسحى
وسيناريو وناقد وناشط سياىس
فرنىس ،هو جان بول سارتر ،الذى
متر اليوم ذكرى ميالده ،إذ ولد ىف
مثل هذا اليوم  21يونيو من عام
1905م ،بباريس ،والذى أذهل العامل
بعد رفضه حصوله عىل جائزة نوبل
ىف األدب عام 1964م ،ألنه يعترب أنه
ال يستحق أى شخص أن يكرم وهو
عىل قيد الحياة” ولكن السؤال هل
سارتر الوحيد الذى رفض الجائزة
األعرق ىف العامل؟
مل يكن جان بول سارتر هو الشخص
الوحيد الــذى رفض الحصول عىل
الجائزة حيث كان أشهر الرافضني

للجائزة الفيلسوف واألديـــب
األيرلندى الشهري جورج برنارد شو،
حيث رفــض تسلمها عــام ،1925
لعدم إميانه بأهمية جائزة نوبل،
كام سخر من “ألفريد نوبل” مؤسس
الجائزة ،الذى جمع ثروته الكبرية،
بسبب اخرتاعه للديناميت ،حيث
قال“ :إننى أغفر لنوبل أنه اخرتع
الديناميت ،ولكننى ال أغفر له أنه
أنشأ جائزة نوبل ،إننى أكتب ملن
يقرأ ،ال ألنال جائزة” ،ولكن عاد ىف
العام التاىل  ،1926دون أن يقبض
قيمتها املادية.
وىف مجال الكيمياء أجرب عىل رفض
الجائزة األمريىك ريتشارد كوهن
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الفائز بها عام  ،1938كام أجرب أيضً ا
أدولف بوتنانت الفائز بجائزة نوبل
للكيمياء عام  ،1939وىف عام 1939
أيضً ا رفض جريهارد دوماك الفائز
مرغم كبقية
بجائزة نوبل ىف الطبً ،
العلامء األملانيني ،حيث أن أدولف
هتلر قد نهى األملــان عن استالم
الجائزة ىف عام  ،1937وأصدر قانوناً
بذلك.
كام أُجــر الكاتب الــروىس بوريس
باسرتناك الفائز بجائزة نوبل لآلداب
عام  1958عىل رفض استالم الجائزة
التى منحتها له األكادميية عن رواية
دكتور زیفاكو ،حيث ُم ِنع من ِق َبل
سلطات االتحاد السوفييتى ىف وقتها.

أخـبــار

إخبارية إلكترونية مستقلة
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العلماء يخططون ملكافحة تغري املناخ بإنشاء
درع بني األرض والشمس ..اعرف التفاصيل

يتسبب تغري املناخ يف حدوث
حاالت جفاف متكررة وشديدة،
وعواصف ،وموجات حر ،وارتفاع
مستويات سطح البحر ،وذوبان
األنهار الجليدية ،وإليقاف هذا

الــدمــار ،يــقــرح باحثو معهد
للتكنولوجيا
ماساتشوستس
“فقاعات الفضاء” لحامية األرض
من أشعة الشمس ملكافحة الدمار،
وهــو عــرة عن درع بني األرض

والشمس.
ووفقا ملا ذكرته صحيفة “ديىل
ميل” الربيطانية ،ستتميز فكرة
الهندسة الجيولوجية هذه بفقاعات
قابلة للنفخ ،منظمة بشكل دائري

تعرف على القائمة الكاملة ألجهزة آيفون
املدعومة بنظام تشغيل 16 iOS

إذا كان لديك نفس  iPhoneلفرتة
طويلة ،فقد تعرض نفسك ملخاطر ال
داعي لها ،ألنه قد يكون اآلن قد ًميا
لدرجة أنه ميكن اخرتاقك بسهولة.
تصدر آبل كل عام نظام iOS
جدي ًدا متا ًما ،وهو الربنامج الذي
يعمل به جهاز آيفون الخاص بك.
تضيف تحديثات  iOSهذه
ميزات جديدة ،ولكنها تتضمن
أيضً ا تحديثات أمان حيوية تغلق
الثغرات التي يستغلها املتسللون.
أعلنت آبل عن  16 iOSيف حدث
 ،2022 WWDCونتوقع أن
يتم إطالقه يف سبتمرب إىل جانب
آيفون .14
لكن العديد من طرازات آيفون
التي كانت قــادرة عىل تشغيل
 15 iOSلن تتمكن من الرتقية إىل
.16 iOS
هــذا يعني أنهم سيبدأون يف
فقدان تحديثات األمان يف وقت
الحق من هذا العام.
ال تستطيع آبل دعم جميع أجهزة
آيفون إىل األبد – لذلك غال ًبا ما
تفقد طرز آيفون القدمية ج ًدا
إمكانية الوصول إىل التحديثات.

يف بعض األحيان ،ال تتمتع أجهزة
 iPhoneالقدمية هذه بالقدرة
عىل دعم امليزات الجديدة ،أو
ٍ
كــاف من
ال يستخدمها عــدد
األشخاص لضامن تقديم تحديث
حسبام نقلت ذا صن.
اآلن سيتم قطع آيفون  6Sو
آيفون  7والجيل األول من آيفون
 SEبواسطة آبل.
كانت هذه الهواتف متوافقة
مع نظام التشغيل 15.5 iOS
الحايل ،لكنها لن تحصل عىل نظام
التشغيل .16 iOS
فيام ييل القامئة الكاملة ألجهزة
 16 iOSاملدعومة:
آيفون .13
آيفون  13ميني.
آيفون  13برو.
آيفون  13برو ماكس.
آيفون .12
آيفون  12ميني.
آيفون  12برو.
آيفون  12برو ماكس.
آيفون .11
آيفون  11برو.
آيفون  11برو ماكس.

آيفون .Xs
آيفون  XSماكس.
هاتف .iPhone XR
آيفون .X
آيفون .8
آيفون  8بلس.
آيــفــون ( SEالجيل الــثــاين أو
أحدث).
إذا كنت تستخدم جهاز آيفون
قــدميًــا ،فستحتاج ببساطة إىل
ترقية جهازك إىل جهاز أحدث
للوصول إىل .16 iOS
عدم القدرة عىل الحصول عىل
أحــدث إصــدار من  iOSيعني
أنك ستفقد الوصول إىل أحدث
إصالحات األمان.
هذه هي التصحيحات الحيوية
الــتــي تغلق الــثــغ ـرات التي
يستخدمها املتسللون للوصول إىل
أنظمتك.
لذا فإن استخدام جهاز آيفون
قديم ج ًدا ال ميكن تحديثه قد
يعرضك للخطر.
إذا مل تتمكن من التحديث إىل
 ، 16 iOSففكر يف ترقية آيفون
الخاص بك عاجالً وليس آجالً.

بحجم الربازيل ،والتي ستقع بني
األرض والشمس ،مام مينع اإلشعاع
من رضب كوكبنا.
وقال العلامء“ ،نعتقد أن تضخيم
كرات األغشية الرقيقة مبارشة يف
الفضاء من مادة منصهرة متجانسة
– مثل السيليكون ميكن أن يوفر
السمك الذي يكرس طيفًا
التباين يف ُ
موجيًا أوسع”.
وعىل الرغم من أن هذا الدرع ميكن
أن يقلل من كمية اإلشعاع التي
ترضب األرض ،فإن املشاركني يف

العمل يؤكدون أن االبتكار مصمم
لتكملة الجهود الحالية ملكافحة
تغري املناخ وليس استبدالها.
كم أنــه وفقًا للفريق يف مخترب
 Senseable City Labالتابع
ملعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا،
تم اختبار الفقاعات يف ظروف
الفضاء الخارجي التي يعتقدون أنه
ميكن استخدامها يو ًما ما لتحريف
اإلشعاع الشميس.
وقــال الفريق البحثى“ ،الحلول
املعتمدة عىل الفضاء ستكون أكرث

أمانًا ،فإذا قمنا بتحويل  %1.8من
اإلشعاع الشميس الساقط قبل
أن يرضب كوكبنا ،فيمكننا عكس
االحـــرار العاملي الــيــوم بشكل
كامل”.
ويتم وضع الــدرع العمالق عند
نقطة الجرانج ،املنطقة الواقعة
بني األرض والشمس ،حيث يوجد
تلسكوب جيمس ويــب ،والذي
يقول الفريق إنه املكان املثايل
اللتقاط اإلشعاع قبل أن يرضب
كوكبنا.

خمس عالمات يجب االنتباه إليها تنذرك
باخرتاق هاتفك الذكى ..اعرفها
بعد اإلصابة بربامج ضارة ،عادة ما
يكون جهاز “آيفون” أو أندرويد
الخاص بك تحت ضغط إضايف.
وميكن أن يؤدي ذلك إىل انخفاض
أداء هاتفك وعمر البطارية ،فضال
عن السخونة الزائدة املتكررة.
ويــصــيــب املــتــســلــلــون هــواتــف
املستخدمني بربامج ضارة لرسقة
بياناتهم ،مثل بيانات اعتامدهم
عرب اإلنرتنت أو تفاصيل الحساب
املرصىف ،وفقا لتقرير .RT
وتجدر اإلشارة إىل أن أي مشكالت
يف األداء من املمكن أن تكون
ناتجة عن يشء آخر غري الفريوس،
مثل عمر جهازك ،ولكن إذا حدث
ذلك يف هاتف جديد نسبيا ،فمن
املحتمل أن هناك أمر أكرث خطورة.
وإذا كنت قلقا من تعرض هاتفك
لالخرتاق ،فهناك إشــارات منبهة
ميكنك البحث عنها:
 .1بطء أداء الهاتف الذىك
إذا استغرق تحميل التطبيقات وقتا
أطول من املتوقع ،فقد يعني ذلك
أنك تعرضت لالخرتاق.

وينطبق األمــر نفسه إذا تعطل
التطبيق بشكل عشوايئ أيضا.
 .2استنزاف البطارية برسعة
بطاريات الهواتف الذكية تستهلك
بشكل أرسع مبرور الوقت .ولكن
إذا حدث ذلك فجأة ،فقد يشري إىل
وجود برامج ضارة.
وذلك ألن الربمجيات الخبيثة تعمل
رسا يف الخلفية ،ومتتص املزيد من
الطاقة إلجراء مهامتها الخبيثة.
 .3البيانات قيد االستخدام
إذا الحظت أنه يتم استهالك بياناتك
برسعة كبرية جدا ،فقد يكون هذا
أيضا عالمة عىل التعرض لالخرتاق.
وعىل غرار البطارية ،ميكن أن ترسل
الربامج الضارة أدواتها لتعمل يف
خلفية الهاتف.
 .4النوافذ املنبثقة
النوافذ املنبثقة مضبوطة إىل حد ما
يف متصفحات الويب .ولكن عندما
تبدأ يف الظهور بشكل متكرر للغاية
يف نقاط مختلفة ،فقد يعني ذلك
أنجهازك مصاب بنوع من الربامج
اإلعالنية املراوغة.
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 .5ارتفاع درجة الحرارة
الهاتف الذيك الذي يسخن بشكل
مفرط قد يعني أنه أصبح قدميا أو
يتعرض للشمس كثريا.
ولكن ميكن أن يكون هــذا أيضا
مؤرشا عىل بدء عمل بعض الربامج
الضارة.
ماذا تفعل إذا كنت تشك ىف تعرض
هاتفك لالخرتاق؟
إذا كنت تعتقد أن هاتفك الذيك
قد يكون مصابا بفريوس أو برنامج
ضار أو أي يشء آخر مخادع ،فإن
أول ما عليك فعله هو تنزيل تطبيق
موثوق ملكافحة الفريوسات وإجراء
فحص.
ويــجــب عليك أيــضــا حــذف أي
تطبيقات تعتقد أنها قد تكون وراء
هذا االخرتاق.
وإذا استمرت املشكلة ،فقد يكون
املالذ األخري هو إعادة ضبط هاتفك
– ولكن قم بعمل نسخة احتياطية
من امللفات الثمينة ،مثل الصور
أوال.

إخبارية إلكترونية مستقلة

أخـبــار

بعد حبس املتهم 14 ..معلومة بتحقيقات
النيابة فى مقتل طالبة املنصورة
أصدرت النيابة العامة بيانا تفصيليًا
بشأن تحقيقاتها ىف مالبسات مقتل
الطالبة نرية أمام جامعة املنصورة.
وتضمن بيان النيابة  15معلومة
مهمة متعلقة بالقضية ،وجاءت
كالتاىل:
 -1النائب الــعــام يــأمــر بفتح
تحقيقات عاجلة وموسعة ىف
مقتل الطالبة نرية باملنصورة.
 -2النيابة تكلف األدلة الجنائية
برفع اآلثـــار املــوجــودة مبرسح
الجرمية.
 -3النيابة العامة تضبط تسجيالت
املراقبة ىف محيط الجرمية.
 -4النيابة العامة :أرسة الطالبة
نرية عقدت جلسات عرفية منذ
شهرين مع املتهم بقتلها وتعهد

بعدم التعرض لها.
 -5املتهم بقتل نــرة باملنصورة
بتحقيقات النيابة العامة :رفضت
االرتباط ىب فقتلتها.
 -6النائب الــعــام يأمر بحبس
القاتل  4أيام احتياط ًيا عىل ذمة
التحقيقات بالقضية.
 -7النيابة العامة تنتدب الطب
الرشعى لفحص السكني املستخدم
ىف قتل نرية باملنصورة وترشيح
جثامنها.
 -8النيابة العامة تستمع ألقوال 20
شاهدا عىل مقتل نرية باملنصورة
من بينهم والدها وشقيقتها.
 13 -9طالبًا بجامعة املنصورة
يشهدون بتحقيقات النيابة عىل
ارتكاب املتهم بقتل نرية الجرمية.

 -10النيابة العامة :فــردا أمن
جامعة املنصورة أكدا تعدى املتهم
بقتل الطالبة نرية عليها بالسكني.
 -11النيابة العامة تهيب بالكافة
إىل االمتناع عن تــداول مقاطع
الفيديوهات واألخــبــار ىف تلك
الواقعة.
 -12تحقيقات النيابة تؤكد عدم
صحة األخــبــار املــتــداولــة عىل
“التواصل االجتامعي”.
 -13النيابة العامة تحذر من
الــخــوض ىف مالبسات الجرمية
وتــشــدد عــى رضورة االلــت ـزام
ببياناتها الرسمية.
 -14النيابة العامة :ال يجوز تداول
معلومات بشأن مقتل الطالبة
(نرية) باملنصورة سوى البيانات

ضبط جرائم أموال بقيمة  78مليون جنيه
خالل حمالت رقابية

وجــهــت أجــهــزة األمـــن بـــوزارة
الداخلية ،حمالت مكربة استهدفت
كافة صور الخروج عن القانون ،يف
إطار الجهود األمنية املتالحقة.
وأسفرت الجهود عن ضبط ()57

قضية ىف مجال مكافحة جرائم
األموال العامة ،بإجامىل مبالغ مالية
بلغت قيمتها ( 78,441,238مليون
جنيه) ،أبرزها ضبط عدد ()49
قضية ىف مجال (اإلتجار والتعامل

ىف النقد األجنبى) بإجامىل مبالغ
مالية مضبوطة (عمالت “محلية –
أجنبية”) مبا يعادل (53,410,238
مليون جنيه).

الحوادث
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 11معلومة بتحقيقات النيابة العامة يف واقعتي وفاة اثنني
لسقوط أحدهما من برج القاهرة واآلخر من أعلى كوبري
أصدرت النيابة العامة ،بيانًا
تفصيل ًيا بشأن تحقيقاتها يف
مالبسات ،يف واقعتي وفاة اثنني
لسقوط أحدهام من برج القاهرة
واآلخر من أعىل كوبري جامعة
املنصورة.
وتضمن بيان النيابة  11معلومة
هامة متعلقة بالقضية وعدة
رسائل موجهة للشباب وجاءت
كالتايل:
النيابة العامة تبارش التحقيقات
يف واقعتي وفاة اثنني لسقوط
أحدهام من برج القاهرة واآلخر
من أعىل كوبري جامعة املنصورة.
النيابة :منتحر برج القاهرة مر
بضائقة مالية تسببت يف إصابته

بضغوط نفسية
رسالة بزيادة املرصوف بهاتف
الشاب املنتحر من برج القاهرة
لشقيقه.
تنتدب الطب الرشعي العداد
الصفة الترشيحية للشاب املنتحر
من أعيل برج القاهرة.
فرد أمن برج القاهرة طلب من
الشاب املنتحر املغادرة وفاجأه
بالقفز من السور.
منتحر كوبري جامعة املنصورة
مر بضائقة نفسية لخالفات
عائلية تسببت يف انتحاره.
النيابة العامة تنتدب الطب
الرشعي إلجراء الصفة الترشيحية
للشاب املنتحر من أعيل كوبري

الجامعة باملنصورة.
النيابة العامة تكلف ذوي الشاب
املنتحر من أعيل كوبري الجامعة
بتقديم هاتفه لفحص محتواه.
النيابة العامة للشباب :ال
تنخدعوا مبكر الشيطان بكم،
وإيَّاكم واالستهان َة بحياتكم أو
اسرتخاصها.
النيابة العامة للشباب ” :اعلموا
أن ربَّكم محي ٌط مبا ق َّد َره لكم يف
فلعل يف فشلكم
علمه القديم َّ
فضل
ً
ولعل يف بالئكم
َّ
نجا ًحا
عظيم”.
ً
النيابة العامة تهيب بالكافة إيل
نرش األكل يف نفوس الشباب.

أخـبــار
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تأهل منتخب مرص للجمباز االيقاعي كبار
وناشئني لبطولة العامل ىف بلغاريا 2022
سبتمرب املقبل واملؤهلة ألوملبياد باريس
 2024بعد حسم الصدارة االفريقية
والتتويج ببطولة إفريقيا السادسة عرش
للجمباز اإليقاعي كبار وناشئني والتي
نظمتها مرص عىل صالة رقم  2باستاد
القاهرة الدويل واملؤهلة لبطولة العامل
 2022املؤهلة ألوملبياد باريس .2024
وجاءت مرص ىف املركز االول للبطولة
باجاميل  24ميدالية منها  14ذهب 9
فضة وميدالية برونز ىف حني جاءت جنوب
افريقيا ىف املركز الثاين واحتلت تونس
املركز الثالث
وجاءت النتائج كااليت
فردي ناشئات
املركز االول عاليا اسامة .مرص
املركز الثاين عبري مدحت .مرص
املركز الثالث كاكجليو مايك جنوب افريقيا
فرق ناشئات
.١مرص
 .٢جنوب افريقيا
 .٣تونس
فردي ادوات ناشئات
كورة
.١عبري مدحت .مرص

.٢عاليا اسامة .مرص
 .٣كاكجليو مايك جنوب افريقيا
طوق
.١عاليا اسامة
 .٢المار عاصم
 .٣كاكجليو مايك جنوب افريقيا
صولجان
 .١عاليا اسامة مرص
 .٢عبري رمضان مرص
 .٣تشايد جانسن .جنوب افريقي
رشيطة
.١عاليا اسامة مرص
 ٢المار عاصم مرص
 .٣كاكجليو مايك جنوب افريقيا
جامعي ناشني
مرص
تونس
جمباز ايقاعي فرق كبار
 .١مرص
 .٢جنوب افريقيا
 .٣انجوال
فردي عام كبار
 .١عاليا حازم مرص
 .٢فريدة عثامن مرص
 .٣يوليا جالوخن .جنوب افريقيا
فردي ادوات كبار

يف انجاز جديد للخاميس الحديث
استطاع املنتخب املرصي التأهل
بالعالمة الكاملة إىل نهايئ سلسلة كأس
العامل للخاميس الحديث والتي سوف
تقام بالعاصمة الرتكية أنقر خالل الفرتة
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طوق
 .١فريدة حسني مرص
 .٢عاليا حازم مرص
 ٣ستيفاين دمرتوڤا جنوب افريقيا
كورة
 .١عاليا حازم مرص
 .٢ستيفاين دمرتوڤا جنوب افريقيا
 ٣جومانا ابو املجد مرص
صولجان
 .١فريدة حسني مرص
 .٢عاليا حازم مرص
 ٣لوانا جومز .انجوال
الرشيطة
 .١عاليا حازم مرص
 .٢فريدة حسني مرص
 .٣يوليا جالوخن جنوب افريقيا
جامعي كبار
مرص
تونس
واقيمت البطولة مبشاركة  7دول هي
الجزائر وأنجوال والرأس األخرض واملغرب
وتونس وجنوب إفريقيا ومرص البلد
املضيف باجاميل عدد املشاركني  99منهم
 60العبة.
وتعترب هذه البطولة أوىل البطوالت
اإلفريقية التي ينظمها اتحاد الجمباز ىف

الخماسي الحديث يتأهل بالعالمة الكاملة
إىل نهائي سلسلة كأس العالم

من  20إيل  27يونيو الجاري.
وتضم بسلسلة بطوالت كأس العامل
للخاميس الحديث  4بطوالت (مرص –
املجر – بلغاريا – تركيا ) يتأهل منهم
الالعبني أصحاب املراكز ال  36األوىل يف
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الرتتيب النهايئ لسلسلة البطوالت.
واستطاع املنتخب املرصي التأهل
للنهايئ بستة العبني بواقع ثالث العبني
وثالث العبات.
والالعبات هن ” :سلمي أمين و أمرية
قنديل و ملك خالد”.
اما قامئة الرجال فتضم “ :محمد
الجندي و أحمد أرشف ومهند طارق”.
هذا إىل جانب تأهل املنتخب املرصي
بفريق مختلط وذلك بعد الحصول
عىل ميداليتني ذهبية وأخرى برونزية.
يذكر ان املنتخب الوطنى حالياً
ىف معسكر تدريبي خارجي بأنقره
استعدادا ً النطالق منافسات البطولة.
ويقود الفريق فنيا ىف البطولة كال
من :رؤوف حسام املدير الفني،
ويارس حفني املستشار الفني ومدير
الرياضة ،وعمرو سيد املدير الفني
للشباب ،وسامح مجدي املدير الفنى
للسالح ومحمد غيث و ديفيد عبد
املالك مدربو السالح  ،وهشام سليامن
وأحمد سعد مدربو العدو  ،وابراهيم
سكر مدرب الرماية ويارس عرص املدير
الفنى للفروسية  ،ويرتأس البعثة عوض
سامى عضو مجلس اإلدارة ويرافقه
محمود سامل إداري .

ظل رئاسة الدكتور إيهاب أمني االتحادين
املرصي واإلفريقي للجمباز.
ومثل العبات منتخب مرص للناشئات:
رؤى وائل ومريم سمري وجودي يارس
وبتول خالد وجورية تامر ونادين محمد.

فيام ضم منتخب السيدات :دانا يارس
وليىل الرشيف وملك تامر ونازيل محمد
وسندري عاصم وخديجة محمد.
ومثل العبات الفردي سيدات :أمينة أحمد
وعلياء حازم وفريدة عادل وجومانا أحمد،

فيام ضم العبات الفردي ناشئات :فريدة
عمرو وعبري مدحت وملار عاصم وعاليا
أسامة” .ويتكون الجهاز الفني من ميار
رجب ونهى حسام ومنار الغاول وهوايدا
سالمة وتاتيانا أندريفا.

“عضوية عاملة” لالعبى الزمالك بعد األداء الرجولي يف القمة

“عضوية عاملة” لالعبى الزمالك بعد
األداء الرجويل يف القمة
أكد املستشار مرتىض منصور رئيس
نادي الزمالك أنه يشكر العبي الفريق
األول لكرة القدم بالنادي عقب مباراة
القمة األخــرة أمام األهيل يف اللقاء
املؤجل من الجولة الـــ 20ملسابقة
الدوري املمتاز.

وقــال رئيس الزمالك“ :أشكر العبي
الفريق املحرتمني الذين أعطوا درسا يف
الرجولة وإرادة النرص ،وقدرتهم عىل
تقديم مباراة محرتمة يف ظل غيابات
عديدة بصفوف الفريق سواء لإلصابة
أو اإليقاف”.
وانتقد املستشار مرتىض منصور رئيس
النادي ،الحكم اإلسباين الذي أدار مباراة

القمة األخــرة ،خاصة أنه مل يحتسب
ركلة جزاء صحيحة لصالح الزمالك يف
املباراة بشهادة معظم خرباء التحكيم.
وأوضح رئيس القلعة البيضاء أنه سعيد
بالروح الجميلة التي كانت بني العبي
القطبني يف مباراة القمة ،مضيفا أنه
سيهدي العبي الزمالك عضوية عاملة
لكل العب بعد األداء الرجويل يف مباراة
القمة.
وتابع منصور“ :الجميع قام بتحية العبي
الزمالك بعد مباراة القمة عىل األداء
الرجويل من الفريق ،وتغيريات الجهاز
الفني ،يف ظل وجود  3أجيال بالفريق”.
وشدد مرتىض منصور عىل أنه يتمنى
التوفيق لالعبني يف املباريات املقبلة يف
الدوري .وأضاف منصور أن تغيري زيزو
وبن رشقي يف القمة يعترب وجهة نظر
فنية ،يجب احرتامها ،موضحا أن اإلدارة
ال تتدخل يف قرارات الجهاز الفني ،ألنه
تتم محاسبته يف نهاية املوسم.

بالغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بدعوي االضرار بسمعة مصر
قــدم عبد العزيز حسني محمد عيل
املحامي املتخصص يف النزاعات الرياضية
وعضو بالنادي األهيل بالغ إىل النائب ضد
اتحاد الكرة املرصي.
وطالب عبد العزيز حسني النائب العام
بتوجيه دعوة جناىية ضد كال من جامل
عالم رئيس اتحاد الكرة املرصي ،وخالد

مسرح مكتبة االسكندريه تستضيف منافسات البطولة العربية لكمال االجسام

أكد الدكتور عادل فهيم ،رئيس االتحاد
املرصي لكامل األجسام ،ورئيس
االتحاديني العريب واالفريقي ،ونائب
رئيس االتحاد الدويل ،أن تم االتفاق
بشكل نهايئ عىل إقامة منافسات
البطولة العربية لكامل االجسام رقم
 22للرجال و 18للشباب ،والثانيه
للكالسيك والفيزيك،عىل مرسح مكتبة
االسكندريه بالشاطبي ،وذلك خالل
الفرتة من  ٢٩حتى  ٣٠يوليو املقبل،

عىل أن تقام فعاليات امليزان واستقبال
الالعبني يوم  ٢٨يوليو يف إحدى الفنادق
باإلسكندرية.
وأوضح “فهيم” أن تم االنتهاء من
كافة االستعدادات الخاصة يف استقبال
ضيوف مرص من االخوة العرب
وباالخص الخاصة بأماكن اإلقامة الراقية
وتحديد أماكن إقامة البطولة ومواعيد
امليزان للفئات املختلفة واطالب العبينا
بالتجهيز للبطولة العربية من اآلن

والتسجيل يف املوقع الخاص للبطولة
ونعاهدهم بتنظيم رائع وتحكيم دويل
من خالل حكام من الدول األوربية.
يجدر االشاره ايل أن تعترب مكتبة
اإلسكندرية من أقدم املكتبات عىل
مستوى العامل وهي منارة العلم و
املعرفة للعامل أجمع يف مختلف العلوم
و هي األكرب و األشمل من نوعها لقرون
طويلة وتم إنشائها يف عرص البطاملة و
كانت تسمى آنذاك باملكتبة امللكية أو
املتحف .و هي تطل عىل البحر األبيض
املتوسط .تعترب مدينة اإلسكندرية
من املدن الكبرية يف مرص حيث وأول
من فكر يف إقامتها اإلسكندر األكرب
واستكمل تشيدها بطليموس األول
الذي جعل من مرص مملكة مستقلة
تعرف باسم البطاملة و بدأ يهتم بها
و جعلها مركزا ً للتجارة و الحضارة
الهلنستية .كام بدأ ببناء منارة اإلسكرنية
و هي تعترب من عجائب الدنيا السبع،
واستكملها بطليموس الثاين الذي وضع

نظامها و جلب لها العلامء من العامل
االغريقي ،ليتخذ الكثري من العلامء
من مدينة اإلسكندرية مستق ٍر لهم.
كام وفر لها اللغات ’الكتب’ من شتي
املصادر ،وصارت النموذج الذي اتخذته
مكتبات عامل البحر األبيض املتوسط
منار ًة يحذو عىل خطاها ،يف عام 48
ق.م قام يوليوس قيرص بحرق قرب
املائة سفينة كانت موجودة عىل شاطئ
البحر املتوسط أمام مكتبة اإلسكندرية
بعدما حارصه بطليموس الصغري شقيق
كليوباترا بعدما شعر أن يوليوس قيرص
ينارص كليوباترا عليه ،وامتدت نريان
حرق السفن إىل املكتبة .و قد تم إحياء
مكتبة االسكندرية يف العرص الحديث
عام  ٢٠٠٢بعد تركها حطاماً قروناً
طويلة و اعتبارها من اآلثار املهدومة.
وقد تم إنشاء مكتبة اإلسكندرية
الجديدة عيل نفس املوقع الذي كانت
تشغله املكتبة القدمية إحياءا ً لذكري
أشهر مكتبة يف تاريخ اآلثار.

الدرنديل نائب رئيس اتحاد الكرة ،وحازم
أمام  ،ومحمد بركات  ،ودينا الرفاعي ،
وإيهاب الكومي أعضاء مجلس اإلدارة
ووليد العطار املدير التنفيذي  ،وذلك
بدعوى تعمدهم إخفاء مستند توجب
عليهم إعالنه وتسليمه لذوي الشأن ،حيث
قام االتحاد اإلفريقي لكرة القدم مبخاطبة
نظريه املرصي بفتح باب الطلب للتقدم
الستضافة نهايئ دوري ابطال إفريقيا
لكرة القدم املوسم املايض 2022-2021
 ،وبحسب الدعوى املقدمة من السيد
عبد العزيز حسني بهذا الترصف يكونوا
مسؤولني مسؤولية مبارشة عن االرضار
بسمعة مرص وخاصة مصلحة اللعبة.
وبناء عىل ذلك يعترب االتحاد مخالفا لنص
املــادة  124من قانون العقوبات والتي
تنص عيل  :كل موظف ترك عمله أو أمتنع
عن عمل من اعامل وظيفته بقصد عرقلة
سري العمل يعاقب بالحبس مدة تجاوز
الستة أشهر أو عقوبة  500جنية كام
تضاعف هذه العقوبة يف حالة آملنع قد
يودي إىل فتنة كام خالفوااملادة  274من
القانون ذاته بأنه يحظر عىل املستخدمون

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

الذين يؤدو خدمة إن يتمنعوا عن أدائها.
وكان محمود الخطيب رئيس النادي األهيل
قد أكد يف وقت سابق أن أن اتحاد كرة
القدم املرصي تخىل عن النادي األهيل يف
مواقف كثرية.
وقال خالل املؤمتر الصحفي الذي عقده
األهيل مبقر النادي بالجزيرة« :الكل يتذكر
ما تعرض له النادي األهيل يف نهايئ دوري
األبطال عام  ..2018تعرضنا لظروف صعبة
للغاية ،ومل نجد أي مساندة أو دعم من
اتحاد الكرة».
وأضاف« :طلبنا من اتحاد الكرة قبل شهور
ما يقرب من ثالث م ـرات ..يف مكاتبات
رسمية أنه يطلع مبسئولياته ،وأن يتواصل
مع االتحادين الدويل واإلفريقي؛ لحل أزمة
تضارب املواعيد بني كأس العامل لألندية،
وكأس األمم اإلفريقية ،من أجل مشاركة
العبينا الدوليني مع املنتخب املرصي ومع
النادي».
واستكمل« :أكــد رئيس االتحاد يف ذلك
الــوقــت .مــن خــال وســائــل اإلعـــام أن
املشكلة تم حلها ،واملنتخب واألهيل كالهام
سيشارك بصفوفهام كاملًة يف البطولتني..

أخـبــار
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إنجاز تاريخي ..منتخب مصر لرفع األثقال للشباب يحقق املركز الثاني عاملياً
حقق املنتخب املرصي لرفع االثقال
تحت  ١٧سنه إنجاز غري مسبوق
بحصولة عيل كاس املركز الثاين يف بطولة
العامل للشباب مبدينة ليون باملكسيك
كام حصل العب الرباع املرصي محمود
حسني السيد عيل ثاين افضل العب
بالبطولة وقد حقق رقم عاملي جديد
وايضاً حصلت الالعبه رحمه احمد عيل
املركز الرابع كأفضل العبه عىل مستوى
العامل.
يجدر اإلشارة ايل ان رصيد منتخب
مرص لرفع األثقال ىف بطولة العامل
لرفع األثقال ىف املكسيك وصل إىل 14
ميدالية مابني  6ذهب و 5فضة  3برونز
وهو إنجاز هائل بكل املقاييس يحسب
ملجلس إدارة اإلتحاد برئاسة املحاسب
محمد عبد املقصود.
من جانبه أكد رئيس االتحاد املرصي
لرفع االثقال أن ماتم إنجازه يؤكد أن
رفع األثقال املرصية بخري وان املستقبل
لهؤالء الالعبني لرفع علم مرص يف
البطوالت القارية والدولية واالوملبية
املقبلة.
وأعرب “عبد املقصود”  ،عن سعادته
البالغة باألنجاز الهائل الذى تحقق
بأيدي أبطال مرص الواعدين  ،اللذين
حققو املطلوب منهم بالصعود إىل
منصات التتويج مشيدا ً بدورالجهاز
الفني الذى يقوده محمد عيىس النجار
وأحمد محمد مدرب ،وإداري املنتخب
عادل سليامن ،و عالء الدين حسن
مدير املنتخبات القومية
وبهذه املناسبة أتقدم بالشكر للدكتور
أرشف صبحي وزير الشباب والرياضة

الذي دعم فكره انشاء املرشوع القومي
للناشئني يف رفع األثقال وبداءنا نجني
مثاره بحصول اكرث من العب عىل
ميداليات متنوعه يف البطولة العامليه
وكذلك الشكر لرئيس اللجنه االوملبية
املرصيه برئاسة املهندس هشام
حطب الذي دعم رفع األثقال خالل
الفرتة املاضية وكان له مردود إيجايب
عىل حصول الالعبني عىل العديد من
امليداليات
هذا وتعود بعثة املنتخب لرفع األثقال
تحت  ١٧سنه غدا االثنني يف الحادية
عرش مسا ًء ومن املنتظر أن تكون هناك
استقبال رسمي لألبطال.
وكانت قد توجت الرباعة املرصيةشمس
محمد احمد العبه املنتخب املرصي
لرفع االثقال ،والعبة نادي الكهرباء
بوزن  ٨١كجم يف الحصول عىل امليدالية
الربونزية يف الخطف برفع 92كيلو
وميدالية أخرى برونزية يف الكلني
والنطر برفعه  115كيلو وبرونزية
املجموع ب  207كيلو جاءت امليداليات
الثالثة الربونزية يف اليوم األخري ببطولة
العامل لرفع األثقال ىف املكسيك تحت
 ١٧سنه.
كام حصلت رحمه أحمد ،العبه
املرشوع القومي للناشئني باالسامعيلية،
بثالثة ميداليات ذهبية يف فئة وزن 76
كجم ،وحققت امليدالية الذهبيه يف
الخطف برفع  95كجم ،كام حققت
ميدالية ذهبية يف الخطف والنطر برفع
 ١٢٠كجم ،وايضاً ذهبية املجموع ب
٢١٥كجم.
كام توج الرباع محمود حسني السيد،

يف حصد  3ميداليات ذهبية يف الخطف
ونجح يف رفع  150كجم  ،وذهبيه ورقم
عاملي جديد يف الكلني والنطر برفع
 193كجم وكان الرقم السابق 192كجم
 ،وكذلك ذهبيه املجموع ب 343كجم.
وكان أيضاً قد نجحت حنني احمد
محمد العبه املرشوع القومي للناشئني
باالسامعيلية يف الحصول عيل ميداليتني
فضيتني يف فئة وزن  59كيلو و توجت
بامليدالية الفضية يف رفعة الكلني والنطر
برفع  ١٠٣كيلو ،وحصدت امليدالية
الفضيه يف املجموع  185كيلو واملركز
الخامس بالخطف برفع  82كيلو.
كام توجت الرباعة نورا عصام حلمي
يف وزن “ ٥٥كيلو” العبه املرشوع
القومي للناشئني باالسامعيلية أمس
بثالثة ميداليات فضية يف بطولة العامل
باملكسيك ،واملقامة يف مدينة ليون،
حيث حصلت عىل امليدالية الفضية يف
الخطف برفع  76كيلو ،و فضيه الكلني
والنطر برفع  95كيلو ،وايضاً فضيه
املجموع ب  171كيلو.
كام حقق الرباع احمد حمدي توفيق
العب املرشوع القومي للناشئني ببني
سويف املركز الرابع برفعه الخطف
 117كيلو كجم و املركز السابع يف
الكلني و النطر و املركز الخامس يف
املجموع يف منافسات يف فئة ميزان ٦٧
كجمَ .وحصلت نضال محمد الطنطاوي
العبه املرشوع القومي للناشئني
بدمياط املركز السادس برفعه الخطف
 67كيلو واملركز الثامن برفعه الكلني
والنطر برفع  80كيلو واملركز السادس
باملجموع  147كيلو.

األوملبية تهنىء اتحاد السالح بتحقيق بطولة
افريقيا باملغرب

يتقدم مجلس إدارة اللجنة األوملبية
املرصية برئاسة املهندس هشام حطب
بالتهنئة لالتحاد املرصي للسالح بعد
تحقيق لقب بطولة إفريقيا التي
أقيمت باملغرب بعد تحقيق  21ميدالية
متنوعه بواقع  8ميداليات ذهب و6
ميداليات فضه و 7ميداليات برونز.
وحقق امليداليات الذهبية كال من  ،نورا
منري يف سالح الشيش سيدات ومحمد
السيد يف سالح سيف املبارزة رجال
وناردين إيهاب يف سالح سيف املبارزة
سيدات وعالء أبو القاسم يف سالح
الشيش رجال.
بينام حصل عىل امليداليات الفضية كال
من  ،أحمد السكري العب سالح سيف

املبارزة ورشويت جابر العبة سالح
سيف املبارزة ومدحت معتز العب
سالح السيف وندى حافظ العبة سالح
السيف ومحمد حمزة العب سالح
الشيش .
كام احرز امليداليات الربونزية كال من
 ،نهى هاين ويارا الرشقاوي يف سالح
الشيش ومحمد عامر يف سالح السيف
وآية رشيف يف سالح سيف املبارزة
ومريم الدغيدي يف سالح السيف
ومحمد حسن يف سالح الشيش.
حققت بعثة مرص يف منافسات الفرق
ذهبية منافسات سالح الشيش رجال
وسالح املبارزة رجال وسيف املبارازة
سيدات وسالح الشيش سيدات وفضية

 7مصريني يتنافسون ببطولة نهائي
كأس العالم للخماسي الحديث برتكيا
 7مرصيني يتنافسون ببطولة نهايئ كأس
العامل للخاميس الحديث برتكيا
عاطف عبد العزيز
تنطلق بعد قليل منافسات اليوم األول
لبطولة نهاىئ كأس العامل للخاميس الحديث
والتي تستضيفها العاصمة الرتكية (انقره)
يف الفرتة من  ٢٢حتى  ٢٧يونيو الجاري .
ويشهد اليوم إقامة منافسات السالح
سيف املبارزه لدور التصفيات للسيدات
للرجال .ويخوض  ٧أبطال مرصيني
املنافسات وهم  :سلمي أمين و أمرية
قنديل و ملك خالد”.
اما قامئة الرجال فتضم “ :محمد الجندي
و أحمد أرشف ومهند طارق” بينام يشارك
اسالم حامد مبسابقات الزوجي املختلط.
وتنطلق اليوم منافسات السالح سيف

املبارزه لدور التصفيات للسيدات يف متام
الساعة  ١٠صباحا  ،فيام تبدأ منافسات
الرجال يف متام الواحده والنصف ظهرا.
واستطاع املنتخب املرصي التأهل للنهايئ
بستة العبني بواقع ثالث العبني وثالث
العبات  ،هذا إىل جانب تأهل املنتخب
املرصي بفريق مختلط وذلك بعد
الحصول عىل ميداليتني ذهبية وأخرى
برونزية.
ويقود الفريق فنيا ىف البطولة كال من:
رؤوف حسام املدير الفني ،ويارس حفني
املستشار الفني ومدير الرياضة ،وعمرو
سيد املدير الفني للشباب ،وسامح
مجدي املدير الفنى للسالح ومحمد
غيث و ديفيد عبد املالك مدربو السالح،
وهشام سليامن وأحمد سعد مدربو

العدو ،وابراهيم سكر
مدرب الرماية ويارس
عرص املدير الفنى
ويرتأس
للفروسية،
البعثة عوض سامى
عضو مجلس اإلدارة
ويرافقه محمود سامل
إداري.

عامر حسني  :املوسم الجديد مطلع أكتوبر وكأس
الرابطة اثناء كأس العالم
أكد عامر حسني عضو رابطة األندية الالعبني يف توقيتها السليم.
املحرتفة أن املوسم الجديد ينطلق واضاف نصف نهايئ كأس الرابطة
يف األسبوع األول من شهر أكتوبر
املقبل ،مضيفا ان املوسم الحايل
شهد ارتباطات كثرية تسببت يف
تأخريه.
وشدد عامر حسني ان املوسم القادم
سينتهي يف أول شهر يونيو خاصة
وان املوسم القادم ارتباطاته أقل.
وتابع عامر حسني ان بطولة كأس
الرابطة املقبل سيقام يف توقيت
كأس العامل ،كاشفا ان املوسم
الجديد سيشهد ضبط مسألة قيد

سيقام يوم  ٣يوليو عيل ان يقام
النهايئ يوم  7يوليو القادم

كـاريـكاتـيـر

سالح السيف رجال وبرونزية سالح
السيف سيدات.
ويعرب مجلس إدارة اللجنة األوملبية
املرصية عن خالص التهنئة لالتحاد
املرصي للسالح والجهاز الفني والالعبني
لتحقيق هذا االنجاز الكبري والفوز
ببطولة افريقيا ورفع راية مرص عاليه
يف ظل االنجازات التي تتحقق خالل
الفرتة الحالية يف ظل دعم الدولة
املرصية وفخامة الرئيس عبدالفتاح
السييس رئيس الجمهورية بالرياضة
والرياضيني والتي كان لها العديد من
األثار اإليجابية وتحقيق نجاحات كبرية
ورفع راية مرص عاليه يف جميع املحافل.
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