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مصر تنفذ مشروعات حيوية بجنوب السودان.. القابضة للكهرباء توقع اتفاق إعادة تأهيل محطات يامبيو ورومبيك..
وبدء إنشاء أول مشروع سياحى بـ”جوبا”

الرئيس السيسى يبحث فرص التعاون مع رئيس “سكاتك” النرويجية لتوطني تكنولوجيا تحلية املياه.. 
ويؤكد اهتمام مصر بالتعاون مع النرويج لخربتها العريضة فى الطاقة الجديدة

“الصحة” تسجل 879 إصابة جديدة بفريوس 
كورونا و48 حالة وفاة وخروج 525 متعافيًا

وزير الخارجية: العالقة القوية مع الكويت 
ضمان لالستقرار اإلقليمي
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الصحة  وزارة  أعلنت 
األربعاء،  والسكان، 
 525 خـــروج  ــن  ع
مــتــعــافــًيــا مــن 
من  كورونا  فريوس 
املستشفيات، وذلك 

الرعاية  تلقيهم  بعد 
ومتام  الالزمة  الطبية 

إلرشــادات  وفًقا  شفائهم 
لريتفع  العاملية،  الصحة  منظمة 

الفريوس  من  املتعافني  ــايل  إج
وأوضح  اليوم.  حتى   309354 إىل 
الدكتور حسام عبد الغفار املتحدث 
والسكان،  الصحة  لوزارة  الرسمي 
أنه تم تسجيل 879 حالة جديدة 
معملًيا  تحاليلها  إيجابية  ثبتت 
إجــراءات  ضمن  وذلك  للفريوس، 
والفحوصات  والتقيص  الــرصــد 
وفًقا  الوزارة  تُجريها  التي  الالزمة 

التى  االحتفالية  هامش  عىل  وأضاف 
تنظمها سفارة الكويت مبناسبة الذكرى 
الدبلوماسية  العالقات  لتأسيس  الـ60 
أن  الثالثاء،  اليوم  والكويت  مرص  بني 
واالنسجام  التوافق  من  حالة  هناك 
املستوى  عــىل  الــدولــتــان  تشهدها 
السياىس والشعبى ناهيك عن العالقة 

املتميزة بني قيادىت البلدين.
ذكرى  أن  إىل  الكويتى  السفري  وأشار 
بني  الدبلوماسية  العالقات  تأسيس 
تستحق  مناسبة  تبقى  والكويت  مرص 
للروابط  نظرا  سنويا  بها  االحتفاء 

القوية بني البلدين

سامح  الخارجية  وزير  أعرب 
الكبري  تقديره  عن  شكرى 
التى  الطويلة  للعالقات 
والكويت،  مرص  بني  جمعت 
 60 من  أكرث  إىل  متتد  والتى 

عاما كاملة.
كلمة  ىف  شكرى،  واستطرد 
االحتفالية  أمـــام  مسجلة 
الكويت  سفارة  نظمتها  التى 
أن  الثالثاء،  اليوم  بالقاهرة 

قوية،  تبقى  البلدين  بني  العالقات 
لتكون ضانا لالستقرار اإلقليمي، معربا 
عن شكره للكويت قيادة وشعبا، مثمنا 
ألهمية  إدراكا  تعكس  التى  االحتفالية 

العالقة بني البلدين.
بالقاهرة  الكويت  ــة  دول سفري  قــال 
تأسيس  إن  الــذويــخ  صالح  محمد 
العالقات الدبلوماسية بني بالده ومرص 
به  االحتفال  من  البد  مها  ميثل حدثا 
مرص  بني  العالقات  أن  موضحا  سنويا، 
والكويت يعود تاريخها إىل عام 1961 
متتد  ولكنها  الدبلوماىس  املستوى  عىل 

بجذورها إىل القرن التاسع عرش.

تطهري  مـــرشوع  يف  ــة  ــرصي امل
الغزال  بحر  مبنطقة  الحشائش 

بجنوب السودان.
-8bff-40ff-7893-9b5a9e2e

005ea3e6a861
وسبق أن أعربت حكومة جنوب 
أيي  ماييك  لسان  عىل  السودان 
والتعاون  الخارجية  وزير  دينج، 
والشكر  التقدير  عن  الــدويل، 
السييس  الفتاح  عبد  للرئيس 

مدينتي يامبيو ورومبيك بجنوب 
السودان.

أول  إنشاء  ىف  مرص  بــدأت  كا 
سياحى  ــثــارى  اســت ــرشوع  مـ
بعاصمة جنوب السودان “جوبا”، 
املرشوع  يحتوى  أن  املقرر  ومن 
السياحى عىل فندق  االستثارى 
فئة “خمس نجوم”، باإلضافة إىل 

قاعة مؤمترات دولية.
املرصية  الرى  وزارة  بدأت  كا 
الرشكات  بعض  من  ومبشاركة 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السييس اليوم، راميوند كارلسن، الرئيس التنفيذي لرشكة 
الدكتور  بحضور  وذلك  واملتجددة،  الجديدة  الطاقة  لتوليد  الرنويجية  “سكاتك” 
الكهرباء  وزير  شاكر  محمد  والدكتور  الوزراء،  مجلس  رئيس  مدبويل  مصطفى 
السيادي،  لصندوق مرص  التنفيذي  الرئيس  وأمين سليان  املتجددة،  والطاقة 
وعدد  بالقاهرة،  الرنويجية  السفرية  كليمتسدال  هيلدا  السفرية  جانب  إىل 
راىض،  بسام  السفري  ورصح  الرنويجية.  بالرشكة  التنفيذيني  املسئولني  من 
املُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التباحث حول 
تكنولوجيا  توطني  بشأن  الرنويجية  “سكاتك”  رشكة  مع  التعاون  فرص 
يف  وذلك  واملتجددة،  الجديدة  الطاقة  مرشوعات  وكذلك  املياه،  تحلية 
إطار االسراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة، والتي يتم تنفيذها 
بالتعاون مع الخربات الدولية العريقة يف هذا املجال استغالالً للمصادر 
بها مرص، ال سيا طاقة  التي تحظى  املتجددة  الطاقة  املتعددة من 
الرياح والطاقة الشمسية، وذلك يف إطار خطة الدولة لتنويع مصادر 

تابع ص  10إمدادات الطاقة واالستفادة من ثرواتها الطبيعية.

تابع ص  5

منظمة  إلرشـــادات 
العاملية،  الصحة 
وفاة  إىل  الفًتا 
حـــالـــة   48

جديدة.
ــه  وأكـــــــد أنـ
لتوصيات  طبًقا 
الصحة  منظمة 
يف  الصادرة  العاملية 
زوال  فإن   ،2020 مايو   27
األعراض املرضية ملدة 10 أيام من 
املريض  لتعايف  مؤرًشا  يعد  اإلصابة 

من فريوس كورونا.
وأشار “عبد الغفار” إىل أن إجايل 
مرص  يف  تسجيله  تم  الذي  العدد 
حتى  املستجد  كــورونــا  بفريوس 
األربعاء، هو 371698 من ضمنهم 
و  شفاؤها،  تم  حالة   309354

21203 حالة وفاة.

بني  القوية  الــعــالقــات  إطـــار  يف 
وتنفيذاً  السودان،  وجنوب  مرص 
الفتاح  عبد  الرئيس  لتوجيهات 
السيىس، بتقديم كافة أشكال الدعم 
بدأت  السودان،  جنوب  يف  لألشقاء 
املرشوعات  من  عدد  تنفيذ  يف  مرص 
عىل  بالنفع  تعود  التى  الحيوية 

مواطني الدولة الشقيقة.
ووقعت الرشكة القابضة لكهرباء مرص 
اتفاقية مع حكومة جنوب السودان، 
كهرباء  محطات  تأهيل  إلعادة 
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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

ملجلس  الـ42  للقمة  الختامي  البيان  أكد 
التعاون الخليجي، التى عقدت أمس الثالثاء، 
أعضائه  ومتاسك  “قوة  عىل  الرياض،  يف 
ووحدة الصف بينهم”، مجددا رفض كل ما 
يهدد أمن الخليج واعتداءات الحوثيني عىل 

السعودية.
“إعالن  الختامي  البيان  يف  ذلك  وجاء 
الدورة  اجتامع  أعامل  الصادر عن  الرياض” 
الـ42 للمجلس األعىل ملجلس التعاون لدول 
قرص  يف  الثالثاء،  مساء  العربية،  الخليج 
األمني  تاله  والذي  الرياض،  مبدينة  الدرعية 
العام ملجلس التعاون لدول الخليج العربية 
قادة  تأكيد  الحجرف،  فالح  نايف  الدكتور 
دول املجلس حرصهم عىل أهمية استكامل 
الشعور  ُعمق  من  انطالقًا  املشرتك  عملهم 
وشعوبها،  املجلس  دول  تجاه  باملسؤولية 
الكرمية  والتطلُّعات  النبيلة  للرؤى  وتحقيًقا 
التي تهدف إىل الرقى بدول مجلس التعاون 
املبادئ  عىل  االتفاق  تم  كام  الخليجي، 
االسرتاتيجي  التعاون  لتطوير  والسياسات 
دول  بني  والتنموي  االقتصادي  والتكامل 

املجلس، وتحقيق تطلعات مواطنيها.
وحدة الصف الخليجى

األخوية  الروابط  عمق  من  انطالقًا  وذلك 
التي تجمع دول مجلس التعاون، والعالقات 
الهدف  وِوحدة  املتينة  والِصالت  الوثيقة 
واملصري املُشرتك، وِبناًء عىل ما تحّقق يف قمة 
أكدت  التي  املاىض،  يناير  املنعقدة يف  الُعال 
عىل أهمية تعزيز العمل الجامعي، وتوحيد 
الرؤى واالتجاهات، ودعم التنسيق والتعاون 
مبا يَُحقِّق التكامل والرتابط بني دول مجلس 
األهداف  تنفيذ  يف  يصب  ومبا  التعاون، 
انطالقًا  املجلس  عليها  قام  التي  السامية 
عام  يف  تأسيسه  منذ  األسايس  نظامه  من 
الحرمني  خادم  رؤية  به  جاءت  وما   ،1981
الرشيفني امللك سلامن، ملك اململكة العربية 
التي  املشرتك،  العمل  لتعزيز  السعودية، 
أقرها املجلس األعىل يف دورته 36 يف ديسمرب 

2015م.
949e--4701-28a1-8b629f58

“إعالن الرياض” يؤكد عىل قوة 

ومتاسك أعضاء مجلس التعاون 

الخليجى ووحدة الصف

– كوفيد 19 ومتحوراتها الجديدة، وأهمية 
ملكافحة  الجامعي  العمل  مسرية  دعم 
املامثلة  والجوائح  واألمراض  األوبئة 
اقرتاح  وتشجيع  حدوثها-،  -حال  مستقبلياً 
للتعامل  الفّعالة  واالسرتاتيجيات  السياسات 
مع مثل هذه الظروف مستقبالً، مبا يساعد 
تداعياتها  مع  والتعامل  مكافحتها  عىل 
السفر  وظروف  واالجتامعية  االقتصادية 

والتنقل بني دول املجلس.
َدعم  استمرار  أهمية  عىل  القادة  أكد  كام 
برامج  يف  الخليجية  املرأة  دور  وتعزيز 
العمل  يف  وُمشاركتها  االقتصادية  التنمية 
الشباب  دور  وتشجيع  املشرتك،  الخليجي 
العمل  وتنمية  واألعامل،  املال  قطاعات  يف 

اإلغايث واإلنساين والتطوعي.
التحول الرقمى

العمل  تعزيز  أهمية  عىل  القادة  أكد  كام 
والتقنيات  الرقمي،  التحول  نحو  املشرتك 
التحالفات  وبناء  التعاون  وتعزيز  الحديثة، 
املعلومات،  وأمن  السيرباين  األمن  مجال  يف 
مبا ينسجم مع تطلُّعات دول املجلس، وَدعم 
واملؤسسات  الخاص  والقطاع  الشباب  دور 
ع  التنوُّ ُنّو  يف  واملتوسطة  الصغرية 
االقتصاديوالتحول الرقمي،وتشجيعالرشاكات 

واملشاريع واملبادرات يف هذا املجال.
واملجالس  والهيئات  اللجان  القادة  وكلف 
كل  التعاون،  أجهزة مجلس  وكافة  الوزارية 
لوضع  الالزمة  الربامج  يخصه،بوضع  فيام 

هذه املبادئ واملرتكزات موضع التنفيذ

b7109a74e7ac
الوحدة االقتصادية

وقد أكد القادة عىل أهمية التنفيذ الدقيق 
الحرمني  خادم  لرؤية  واملستمر  والكامل 
الوحدة  مقومات  واستكامل  الرشيفني، 
واألمنية  الدفاعية  واملنظومتني  االقتصادية 
املشرتكة، وتنسيق املواقف مبا يُعزز تضامن 
واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج 
ويُجّنبها  مصالحها،  عىل  ويُحاِفظ  العربية، 
ويلَبي  والدولية،  اإلقليمية  الرصاعات 
ويُعزز  وطموحاتهم،  مواطنيها  تطلُّعات 
خالل  من  وذلك  والدويل،  اإلقليمي  دورها 
توحيد املواقف السياسية وتطوير الرشاكات 
والدويل،  اإلقليمي  املستوى  عىل  السياسية 
من  الثانية  املادة  تضمنته  ما  عىل  والتأكيد 
األعضاء  الدول  بأن  املشرتك  الدفاع  اتفاقية 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  يف 
تعترب أن أي اعتداء عىل أي منها هو اعتداء 
إنا  إحداها  يتهدد  خطر  وأي  كلها  عليها 
االتفاقية  عليه  نصت  وما  جميعاً،  يتهددها 
بشأن التزام الدول األعضاء بالعمل الجامعي 

ملواجهة كافة التهديدات والتحديات.
-bd9d-4b93-1369-49230a82

46baf70d46ee
الجهود  تضافر  أهمية  عىل  القادة  أكد  و 
لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول 
خارجية  سياسة  لبلورة  وصوالً  األعضاء 
تطلعات وطموحات  تخدم  وفاعلة  موحدة 
مصالحها  وتحفظ  الخليج  دول  شعوب 
األعضاء  الدول  وتُجِنب  ومكتسباتها، 
التدخل يف  الرصاعات اإلقليمية والدولية أو 
والرتابط  الدعم  وتحقق  الداخلية،  شؤونها 
االقتصادية  السياسات  بني  االسرتاتيجي 
لتحقيق  املشرتكة  واألمنية  والدفاعية 

األهداف والتطلُّعات املُشرتكة.
عىل  أيضا  الخليجي،  التعاون  مجلس  أكد 
من  جزء  والسودان  ملرص  املايئ  األمن  أن 
األمن القومي العريب، مشريا إىل دعم جميع 

مساعي حل أزمة سد النهضة.
وقال األمني العام ملجلس التعاون الخليجي 

يتجزأ  ال  جزء  مرص  “أمن  الحجرف:  نايف 
من أمن الخليج، والدعم الكامل لكل ما فيه 
مع  مستمر  والتعاون  وشعبها،  مرص  ازدهار 
الحجرف  وشدد  العربية”،  مرص  جمهورية 
املساعي  لجميع  التعاون  مجلس  دعم  عىل 
الرامية إىل حل أزمة سد النهضة، يف إطار من 
التوافق بني األطراف الثالثة عىل النحو الذي 

يُحقق مصالح الدول الثالث.
جهود مواجهة التغري املناخى

التعاون  تعزيز  بأهمية  القادة  وجه  كام 
إىل  تهدف  التي  الخطط  وتنسيق  املشرتك 
التغري  مع  والتعامل  االستدامة  تحقيق 
املشرتك  العمل  وتعزيز  وآثاره،  املناخي 
االقتصاد  نهج  لتطبيق  املجلس  دول  بني 
اململكة  أطلقته  الذي  للكربون  الدائري 
ملجموعة  رئاستها  خالل  السعودية  العربية 
قبل  من  عليه  املوافقة  ومتت  العرشين 
ملعالجة  وشامل  متكامل  كإطار  املجموعة 
الغازات  انبعاثات  عىل  املرتتبة  التحديات 
املسببة لالحتباس الحراري وإدارتها من خالل 
تنفيذ  ومتابعة  واملبتكرة،  املتاحة  التقنيات 
أُِطلَقت  التي  واآلليات  واملشاريع  املبادرات 
هذا  يف  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  من 
بأن  املختصة  اللجان  عىل  والتأكيد  املجال، 
أفضل  لتحقيق  الالزمة  اآلليات  بوضع  تقوم 
البيئة،واالستفادة  بحامية  يتعلّق  مبا  النتائج 
ومبادرة  الخرضاء  السعودية  مبادرة  من 
الرشق األوسط األخرض، اللتني أطلقهام األمري 
محمد بن سلامن بن عبدالعزيز، ويل العهد 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع يف 
الجهود  السعودية، وتعزيز  العربية  اململكة 
التحديات  ملواجهة  املشرتكة  الخليجية 
البيئية ورفع الغطاء النبايت وزيادة االعتامد 
مصادر  لجميع  النظيفة  التقنيات  عىل 
عىل  والحفاظ  التلوث  ومكافحة  الطاقة، 
يَُحقِّق  مبا  أشكالها،  بكافّة  البيئية  الحياة 
ومبا  لشعوبها،  الكريم  العيش  سبل  أفضل 
يتوافق مع ظروف وأولويات الدول األعضاء 
األهداف  مع  ويتامىش  التنموية  وخططها 

العامليةللتنمية املستدامة.
Capture

إنجاز  متابعة  أهمية  عىل  القادة  وأكد 
مجلس  لدول  االقتصادية  الرؤى  أهداف 
التعاون لتحقيق التنوع االقتصادي، وتعظيم 
االقتصادية  اإلمكانيات  من  االستفادة 
االستثامرات  ملضاعفة  املتميزة  والفرص 
تكامل  املجلس،وتطوير  دول  بني  املشرتكة 
واالتصاالت  والقطارات  الطرق  شبكات 
الصناعات  وتعزيز  املجلس،وَدعم  دول  بني 
الوطنية وترسيع وترية نوها، وتوفري الحامية 
بها  والوصول  تنافسيتها،  ورفع  لها،  الالزمة 
إىل موقع ريادي صناعي قاِدر عىل املنافسة 
والصعوبات  العقبات  كافة  وإزالة  عامليّاً، 
التي تواجه تنفيذ قرارات العمل االقتصادي 

املشرتك بني دول مجلس التعاون الخليجي.
مكافحة كورونا

التعاون  تعزيز  أهمية  عىل  القادة  وأكد 
كورونا  جائحة  ُمكافحة  الستمرار  املشرتك 

أكـد ويل العهـد نائـب رئيـس مجلـس 
الـوزراء وزيـر الدفـاع السـعودي األمـري 
العزيـز  عبـد  بـن  سـلامن  بـن  محمـد 
يف  مسـتمرة  اململكـة  أن   ، الثالثـاء/   /
األمـن  لتعزيـز  الجهـود  جميـع  بـذل 
تدعـم  كـام  املنطقـة،  يف  واالسـتقرار 
لحـل  والحـوار  السياسـية  الحلـول 

النزاعـات.
وفقـا   – السـعودي  العهـد  وشـدد ويل 
السـعودية  األنبـاء  وكالـة  أوردتـه  ملـا 
“واس” – عـىل رضورة نهـوض املجتمـع 
حقـوق  تجـاه  مبسـؤولياته  الـدويل 

مبـا  املرشوعـة،  الفلسـطيني  الشـعب 
عـىل  املسـتقلة  دولتـه  إقامـة  ذلـك  يف 
حـدود عـام 1967 وعاصمتهـا القـدس 
الرشقيـة، ووفقـاً ملبادرة السـالم العربية 
واملرجعيـات الدولية ذات الصلة، مؤكدا 
املبعـوث  جهـود  دعـم  يف  االسـتمرار 
األممـي للتوصـل إىل حل سـيايس لألزمة 
الثـالث  املرجعيـات  وفـق  اليمنيـة، 
األزمـة  إلنهـاء  السـعودية  ومبـادرة 

اليمنيـة.
وأشـار إىل أن السـعودية تؤكـد أهميـة 
مـع  وفعـال  جـدي  بشـكل  التعامـل 

وىل العهد السعودى يؤكد استمرار بالده ىف 

جهودها لتعزيز األمن واالستقرار باملنطقة
السيادة  مجلس  رئيس  نائب  أكد 
السوداىن الفريق أول محمد حمدان 
املرحلة  إمتام  عىل  العمل  دقلو، 
انتخابات  إىل  والوصول  االنتقالية 

حرة ونزيهة.
توقيع  الثالثاء،  اليوم  دقلو  وشهد 
“الدعم  قوات  بني  رشاكة  مذكرة 
للصليب  الدولية  واللجنة  الرسيع” 

األحمر.
الرسيع”  “الدعم  قوات  قائد  وقال 
الفريق أول محمد حمدان دقلو، ىف 
الرشاكة،  مذكرة  توقيع  عقب  كلمة 
تأىت  اسرتاتيجية  خطوة  املذكرة  إن 
منسجمة مع تطورات القانون الدوىل 
ومواتية لكافة خطوات تطوير قوات 
العلمية  املجاالت  ىف  الرسيع  الدعم 

واكتساب املعرفة والتدريب.

نائب رئيس مجلس السيادة السوداىن يؤكد 

العمل عىل إمتام املرحلة االنتقالية

املوقعة  الرشاكة  مذكرة  أن  وأضاف 
هى امتداد ملا ظلت تسعى له قوات 
وفقاً  قدراتها  رفع  أجل  من  الدعم 
الدوىل  والقانون  املواثيق  ملتطلبات 
تتطور  أن  ىف  رغبته  عن  معربا   ،
االستمرار  طابع  تأخذ  وأن  الرشاكة 
مدربة  قوات  إنشاء  أجل  من 

وملتزمة باملواثيق الدولية.
كوىن  باسكال  أكد   .. السياق  وىف 
للصليب  الدولية  البعثة  رئيس 
مذكرة  أهمية  كلمته،  ىف  األحمر، 
إىل  الستنادها  الجانبني  بني  الرشاكة 
مبادئ القانون الدوىل اإلنساىن وفق 
تعمل  ولكونها  جنيف،  معاهدات 
عىل حامية املرأة والطفل، معرباً عن 
امتنانه لعملية التعاون املتنامية بني 

الجانبني

الربنامـج النـووي والصاروخـي اإليراين؛ 
مبـا يسـهم يف تحقيق األمن واالسـتقرار 
اإلقليمـي والدويل، وعىل مبادئ حسـن 
األمميـة  القـرارات  واحـرتام  الجـوار 
األنشـطة  جميـع  املنطقـة  وتجنيـب 

لالسـتقرار. املزعزعـة 
تطـورات  تتابـع  السـعودية  أن  وأكـد 
عـىل  وتحـث  أفغانسـتان  يف  األوضـاع 
والدوليـة  اإلقليميـة  الجهـود  تكاتـف 
لتقديم املسـاعدات اإلنسـانية للشعب 
األفغـاين، وأال تكـون أفغانسـتان مـالذاً 

اإلرهابيـة. للتنظيـامت 
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وحاول تفهم 

مصر تالتين
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
النميمه  و  الغيبه  اســبــوع 

وانتهاك الخصوصيه …
عيل  نشهدها  كنا  جديده  ظاهره  يف 
فرات متباعده ومل تكن بهذا الكثافه 
املأل  عيل  الغسيل  نرش  يف  والرغبه 
والكالم يف تفاصيل الحياه حديث كان 
واملقربني  االهل  دائره  عن   اليخرج 
من االصدقاء وكان من باب الشكوي 
حلول  عــن  البحث  او  للتخفيف 
لدفن املشاكل والدفع مبسرية الحياة 
لالمام الن )البيوت ارسار(  ) وبالش 
فضايح ( ) عيب ان نفعل ( انشغلنا 
طوال االيام املاضيه مبسلسل القضايا 
الكبار   الفنانني  احد  بني  املتبادله 
عن  كثريه  واخبار  وابنته  وحفيده 
لوالدته  الفنانات  احدي  ابناء  جحود 
الفنانات  احدي  علينا  خرجت  حتي 
ال  الذي  معلنه طالقها  الراس  حليقة 
معجزه  ايل  يحتاج  والذي  فيه  رجعة 
من  النيل  يف  ترغب  وال  تحبه  لكنها 
اسمه وسمعته يف مشهد يصعب عيل 
تفسريه  معرفت  النفس  اطباء  كل 
والسيكولوجي  النفيس  وتحليله 
يخرج  حتي  عالجه  فاتورة  ووصف 
نرش  يف  ايضا  الفنانني  احــد  علينا 
ملشهد  وفديوهات  خاصه  تسجيالت 
اعدها  كــان  التي  الحقائب  بعض 
استحاله  بعد  طليقته  ايل  لتسليمها 
العرشه بعد اربعه او خمسة سنوات 
زواج ….. ومسلسل من نرش الفضايح 
الناس فهذه تطلقت  لكثري من عامه 
وتلك تم خيانتها واخري اهينت وتم 
ان  بعد  زوجته  ضبط  واخر  تعذيبها 
املشهود  بالجرم  فديوهات  لها  سجل 
فلم تعد البيوت ارسار ومل تعد الحياة 
الخاص  باب  والعائليه من  الشخصيه 
او من باب العيب الحديث عنها لكنها 
اصبحت عامه وكاننا نعيش يف بيوت 
للظهور  يسعي  فريق  كل  زجاج  من 
املتعاطفني  لجلب  الضحيه  بثوب 
الشهره  معه يف مشهد غريب دافعه 
وقد سمح للجميع وشجع  بالحديث 
بلعب  وللمتطفلني  تعنيه  ال  امور  يف 
الغيبه  من  باب  وفتح  جديده  ادوار 
والنميمه والحديث عن الغري مبنتهي 
الراحه من باب التسليه وشجع ظهور 
املصوره  والتقارير  املراسلني  صحافه 
كل العامل يصنفها بانها صحافه صفراء 
— فلا ال وقد قام هو بفضح نفسه 
يف  اجتاعيا  خلال  يعكس  ما    —
العالقات االنسانيه بني الناس واصبح 
ملعرفة  الخصوصيات  يف  االنوف  دس 
املخفي منها وااللحاح عليه فن جديد 
به  ويتلذذ  االشخاص  بعض  يتقنه 
وينرشه من باب البطوالت حيث جند 
له الجواسيس القتحام الحياة الخاصه 
منهم  املشهورين  وبالذات  للناس 
العام يف مشهد حقيقي  ونرشها عيل 
علاء  كل  من  تدخل   ايل  يحتاج 
والصحف  الــدرامــا  وكتاب  النفس 
وقد  االخباريه  واملواقع  والتلفزيون 
تدخل  ايل  يحتاج  قلت  ان  اتجاوز  ال 
حياتنا  ايل  االتــزان  ــادة  الع الدوله 
الثوابت  عيل  والتاكيد  االجتاعيه 
الترصفات  ونبذ مثل هذه  القيم  من 
الضغينه  وتنرش  الناس  تشغل  التي 
بينهم وتجرم بشده الخوض يف الحياة 
عنها حتي من  والحديث  الشخصيه  
ال  انفسهم  وعن  انفسهم  االشخاص 
ما  الصــالح  رمبا  ولكنه  كيف  ادري 

وصلنا اليه !!!!!!!!

أبـــرشون  محافظة  وبـــني  بينها 
األذربيجانية.

وأثنى محافظ القليوبية عىل جهود 
توطيد  يف  املستمر  ودعمه  السفري، 
بني  والــتــعــاون  الــصــداقــة  أوارص 
أجمل  تعد  أن مرص  معربا  البلدين 
عدد  زيادة  ونأمل  سياحي،  مقصد 
األيام  خالل  األذربيجانيني  السائحني 

القادمة .
السيد/مساعد  أكــد  جانبه،  ومــن 
حكومة  أذربيجان  أن  اللجنة  رئيس 
وشعبا تساند مرص املستقبل يف كل 

سائر  من  ملس  أنه  مشريا  خطواتها 
املسئولني يف الحكومة األذربيجانية 
بالقيادة  واعــتــزازهــم  تقديرهم 
الشكر  مقدما  املرصية،  السياسية 
الهتاممه  املحافظ  السيد  إىل 
أذربيجان  بني  الثنائية  بالعالقات 
نجحت  بالده  أن  إىل  مشريا  ومرص 
أبرشون  محافظة  بني  التآخي  يف 
بأذربيجان والقليوبية يف مرص، كام 
بالتآخي مع محافظات أخرى  قمنا 
سيناء  شامل  محافظة  مثل  مبرص 

والخطوة القادمة ستكون القاهرة.

يف إطار اتفاقية التآخي بني محافظة 
ومحافظة  بأذربيجان  أبـــرشون 
عبد  الــلــواء  إستقبل  القليوبية، 
القليوبية  محافظ  الهجان/  الحميد 
املرصية  الصداقة  بحديقة  اليوم 
الخريية  بالقناطر  األذربيجانية 
مساعد  علييف  إلــشــاد  السيد/ 
مع  للعمل  الــدولــة  لجنة  رئيس 

أذربيجان  بجمهورية  املغرتبني 
ييف  رضا  تورال  السفري/  وسعادة 
سفري جمهورية أذربيجان بالقاهرة، 
متثال  الزهور عىل  من  أكليل  لوضع 
الزعيم حيدر علييف تخليدا لذكراه 

بالقناطر الخريية.
ويعترب حيدر علييف هو من أسس 
دولة أذربيجان وكان رئيًسا لها بناء 
طفرة  وأحدث  الشعب،  طلب  عىل 
محافظة  وأقامت  بها،  اقتصادية 
ىف  الراحل  للزعيم  متثاالً  القليوبية 
“حديقة  إسم  عليها  أطلق  حديقة 

يف  األذربيجانية”  املرصية  الصداقة 
واالتفاقيات  املتبادلة  العالقات  ظل 
القليوبية  محافظة  وقعتها  التي 
املجاالت  أذربيجان ىف عدد من  مع 
املختلفة واتفاقية تعاون مشرتك بني 

مع محافظة أبرشون األذربيجانية.
خالل  القليوبية،  محافظ  وأعــرب 
لقائه بالسادة الضيوف عن سعادته 
البالغة بهذا االحتفال السنوي الذي 
بيوم  ومشاركتها  املحافظة  به  تقوم 
مشريًا  علييف،  حيدر  للزعيم  الوفاء 
بالتآخى  سعيدة  املحافظة  أن  إىل 

ــار  واآلث السياحة  ــر  وزي التقى   **
الدكتور  العربية  مرص  بجمهورية 
رئيس  مبعايل  بالقاهرة  العناين  خالد 
الدكتور  للسياحة  العربية  املنظمة 
والوفد  فهيد  آل  فهد  بــن  بندر 
املنظمة  مشاركة  أثناء  له  املرافق 
التنفيذي  املكتب  اجتامعات  يف 
للسياحة  العريب  الــوزاري  واملجلس 
الــدول  جامعة  مبقر  عقدت  التي 
اللقاء  خالل  وجرى  مؤخراً.  العربية 
فيام  املشرتك  التعاون  أوجه  بحث 
وما  السياحة  ووزارة  املنظمة  بني 
أثناء  املنظمة  خالل  من  تقدميه  تم 
تدريب  برامج  من  كورونا  جائحة 
وتأهيل للعاملني يف القطاع السياحي 
املرصي لرفع قدراتهم عىل املستويني 
مجانية  مبنحة  والخاص  الحكومي 
متدرب   1850 مــن  ــر  ألك كاملة 

ومتدربة
ماضية  املنظمة  بأن  فهيد  آل  وأكد 

السياحة  وزارة  مــع  تعاونها  يف 
منح  ستقدم  حيث  املرصية  واآلثار 
لتدريب  إضافية  مجانية  تدريبية 
 2022 بعام  وشابة  شاب  آالف   10
السياحي  املجال  يف  العاملني  من  م 
تأثروا بسبب جائحة كورونا  والذين 
ملساعدتهم للحصول عىل وظائف أو 
املنح  هذه  وتأيت  أعاملهم  يف  الرتقي 
من خالل الربنامج الدويل الذي يجري 
تنفيذه بالتعاون بني املنظمة ورشكة 
التحول  مجال  ىف  العاملية  جوجل 

الرقمي باملجال السياحي .
كذلك  جرى  بأنه  فهيد  آل  واوضح 
مناقشة تنظيم العديد من امللتقيات 
السياحة  لتنشيط  العمل  وورش 
الظروف  ظل  يف  مرص  ايل  العربية 
للمنظمة  سبق  بأنه  مشريا  الراهنة 
امللتقيات  من  العديد  اقامت  أن 
مرص  يف  السياحة  صناعة  لدعم 
مرص  واحـــدة  يــداً  ملتقى  ومنها 

وزير السياحة واآلثار بجمهورية 

مرص العربية يجتمع مع رئيس 

املنظمة العربية للسياحة 

ملتابعة تنفيذ الربامج املشرتكة

العربية  البينية  السياحة  لتنشيط 
بسبب  سيناء  جنوب  مبحافظة 
توقف حركة السياحة من عدة دول 
العربية  السياحة  تنشيط  وملتقى 
ملواجهة  الشيخ  رشم  مبدينة  البينية 
العديد من  بها  التي مرت  الظروف 
 .. 2012م  العام  يف  العربية  الدول 
عرض  تم  قد  بأنه  فهيد  آل  وواصل 
االتفاقيات التي وقعتها املنظمة مع 
للتنمية  اإلسالمي  البنك  مجموعة 
(املؤسسة  له  التابعة  واملؤسسات 
 ، التجارة  لتمويل  اإلسالمية  الدولية 
القطاع  لتنمية  اإلسالمية  املؤسسة 
لتأمني  اإلسالمية  واملؤسسة  الخاص 
بهدف  الصادرات  وائتامن  االستثامر 
استفادة مرص منها والتي ميكن من 
خاللها جذب مزيدا من االستثامرات 
مرص  جمهورية  إىل  السياحية 
لتوفري  وكذلك  مع ضامنها  الشقيقة 
متويل للمشاريع السياحية الجديدة 

املنظمة  رئيس  معايل  ـــح  .وأوض
خالل  جرى  بأنه  للسياحة  العربية 
اللقاء تناول محاور اسرتاتيجية دعم 
الدول  يف  السياحة  قطاع  وتنمية 
للجنة  مرص  ترؤوس  بحكم  العربية 
اجتامع  قرار  عىل  بناءا  االسرتاتيجية 
للسياحة  العريب  ــوزاري  ال املجلس 
والتي  والعرشين  الحادية  دورته  يف 
2018م  ديسمرب  شهر  يف  عقدت 
وتحديث  مبراجعة  كلفها  ــذي  ال
العربية  االسرتاتيجية  وتطوير 
العام  يف  إعدادها  السابق  للسياحة 
2014م ملواكبة التطور الرسيع الذي 

يشهده قطاع السياحة.
تتضمن  االسرتاتيجية  بأن  الجدير 
املحاور التالية: تسهيل حركة السفر 
تطوير  العربية،  الدول  بني  والتنقل 
وتحسني جودة الخدمات السياحية، 
رفع  السياحي،  والتسويق  الرتويج 
التنمية  البرشي،  العنرص  كفاءة 
مواكبة  السياحي،  واالســتــثــامر 
عاملياً،  السياحة  صناعة  متغريات 
مراجعة  السياحية،  اإلحــصــاءات 
بالسياحة،  املرتبطة  الترشيعات 
مجال  يف  التعاون  عالقات  تعزيز 

السياحة.
يأيت  اللقاء  هذا  بأن  فهيد  آل  واكد 

واسرتاتيجية  ــة  رؤي من  انطالقاً 
يف  السياحة  دور  لتفعيل  املنظمة 
والتنافسية  النسبية  امليزة  تعظيم 
جذب  كمنطقة  العربية  للدول 
صناعة  لـــدور  تــقــديــراً  سياحي 
الوطني  لالقتصاد  كقاطرة  السياحة 
مع  االقتصادية  عوائده  لتعظيم 
متكني العامليني يف القطاع وتأهيلهم 
بهذا  عمل  فــرص  عىل  للحصول 
املجال الحيوي باعتبارهم من اهم 
ليكونوا  املستدامة  التنمية  عوامل 
قادة لهذه الصناعة الكربى مستقبال 
كحلقة  املنظمة  دور  من  انطالقا 
الوصل بني القطاعني العام والخاص.

 Tumblr  لينكدإن تويرت  فيسبوك 
VKontakte  Reddit  بينترييست

القليوبية : محمد فايز

كتب هناء السيد

قرار جمهورى بتشكيل 
مجلس تنسيقى بني البنك 
املركزى والحكومة.. األسماء

السيىس  الفتاح  عبد  الرئيس  أصدر 
بشأن   2021 لسنة   584 رقم  القرار 
التنسيقي  املجلس  ونظام عمل  تشكيل 
املركزى  البنك  قانون  املنصوص عليه يف 
رقم  بالقانون  الصادر  املرصىف  والجهاز 

194 لسنة 2020
الجريدة  يف  املنشور  للقرار  ووفًقا 
رئيس  برئاسة  املجلس  يشكل  الرسمية، 
مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك 
املالية،  وزير  التخطيط،  وزير  املركزي، 

وزير  ونائب  املركزي،  البنك  محافظ  ونائب 
املالية للسياسات املالية.

كام يضم التشكيل أعضاء من ذوي الخربة، وهم 
اإلتريب،  والدكتور محمد  العريب،  الدكتور أرشف 

والدكتور حسني عييس.
ويختص املجلس التنسيقي بوضع آلية للتنسيق 
والسياسة  املركزي  للبنك  النقدية  السياسة  بني 
سنويًا  تقريرًا  املجلس  ويرفع  للحكومة،  املالية 

عن أعامله إيل رئيس الجمهورية.

محافظ القليوبية يستقبل مساعد رئيس لجنة الدولة للعمل مع املغرتبني وسفري أذربيجان بالقاهرةمحافظ القليوبية يستقبل مساعد رئيس لجنة الدولة للعمل مع املغرتبني وسفري أذربيجان بالقاهرة
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أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة 
دلتا  اقامة  عىل  سيناء  شامل  محافظ 
وتحويل  سيناء  شامل  أرض  عىل  ثالثة 

املحافظة اىل سلة الغذاء يف مرص .
وأشار املحافظة ( أثناء لقائه مع األدباء 
القناة  إقليم  أدباء  مؤمتر  أعضاء  من 
وسيناء املنعقد يف قرص ثقافة العريش 
بحضور الدكتور مسعود فتحى شومان 
رئيس االدارة املركزية للشئون الثقافية 
الثقافة ، محمد  العامة لقصور  بالهيئة 
نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقاىف 

محافظ شمال سيناء فى تصريحات : دلتا ثالثة على أرض سيناء 
وتحويل املحافظة اىل سلة للغذاء فى مصر

شامل  اقليم  رئيس  املرشحاىن  أرشف   ،
، حنان مرعى مدير عام  الثقاىف  سيناء 
وسيناء  القناة  باقليم  الثقافية  الشئون 
مديرية  وكيل  حنفى  محمود   ، الثقاىف 
داود  وابراهيم   ، سيناء  بشامل  الثقافة 
أمني  السالمية  الله  ، عبد  املؤمتر  رئيس 
اىل   ( املؤمتر  وأعضاء   ، املؤمتر  عــام 
السيىس  الفتاح  عبد  الرئيس  توجيهات 
وأنه   ، بالضبعة  الثانية  الدلتا  باقامة 
الدلتا  سيناء  شامل  أرض  عىل  ستقام 
محافظة  اىل  املحافظة  لتحويل  الثالثة 

لتصبح  املحاصيل  كافة  وزراعة  زراعية 
سلة الغذاء بالنسبة ملرص كلها .. منوها 
بعد  لذلك  مؤهلة  املحافظة  أن  اىل 
توجيهات القيادة السياسية باالستفادة 
البقر  بحر  مياه  معالجة  محطة  من 
التى تضيف 5.6 ماليني مرتا مكعبا من 
املياه املعالجة يوميا لزراعة 456 ألف 
فدانا جديدة اىل زمام األراىض الزراعية 
ىف  فورا  البدء  سيتم  وأنه   ، باملحافظة 
تنفيذ املرحلة األوىل الستصالح وزراعة 
أوىل  كمرحلة  فدانا  ألف   271 مساحة 

لها  األساسية  البنية  انشاء  ويجرى 
مياه  عىل  عالوة   .. للزراعة  وتجهيزها 
ترعة السالم لزراعة 275 ألف فدانا يف 

نطاق املحافظة .
كام أشار املحافظ اىل أهمية سيناء عىل 
 650 أنفقت  الدولة  وأن   ، العصور  مر 
العديد  القامة  سيناء  عىل  جنيها  مليار 
والبنية  الخدمات  مــرشوعــات  مــن 
لتوفري  املجاالت  مختلف  يف  األساسية 

حياة كرمية ألهلها .
وأعلن عن االهتامم بالثقافة يف مختلف 

كافة  ودعم   ، ألهميتها  نظرا  املجاالت 
األدباء  وتشجيع  الثقافية  التوجهات 
منظومة  يف  للمشاركة  واملفكرين 
مرحبا   .. باملحافظة  الشاملة  التنمية 
يف  وسيناء  القناة  اقليم  أدباء  مبشاركة 
أرض  عىل  الثقافية  الفعاليات  مختلف 

املحافظة .
مسعود  الدكتور  أكد   .. جانبه  ومن 
املركزية  االدارة  رئيس  شومان  فتحى 
للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور 
األنشطة  كافة  ــم  دع عــىل  الثقافة 
ودعم  باملحافظة  والفنية  الثقافية 
الحالة الثقافية بصفة عامة ، وأن يكون 
جنب  اىل  جنبا  مرص  ومثقفى  أدبــاء 
أهاىل  األمنية ومع  وأجهزتنا  قواتنا  مع 

سيناء .
وأشار الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم 
القناة وسيناء الثقاىف اىل حرص القيادة 
يف  سيناء  تكون  أن  عىل  السياسية 
املجاالت  مختلف  اسرتاتيجى يف  توجه 
، وأنه تم اقامة هذا املؤمتر عىل أرض 
 ، عاما   13 ملدة  غياب  بعد  املحافظة 
وأن هناك اهتامم من الدكتورة ايناس 
عطوة  هشام  والفنان  الدايم  عبد 
الثقافة بدعم كافة  رئيس هيئة قصور 
شامل  أرض  عىل  الثقافية  الفعاليات 

سيناء .
اىل  املؤمتر  رئيس  داود  ابراهيم  ونوه 
األمن  وحالة  والتعمري  التنمية  مظاهر 
عىل  تحققت  التى  الداخىل  والسالم 
األمنية  قواتنا  بفضل  املحافظة  أرض 

وقيادات وأهاىل املحافظة .
عام  أمني  السالمية  الله  عبد  وطالب 
لدعم  دائــم  صندوق  بانشاء  املؤمتر 
باملحافظة  الثقافية  األنشطة  وتنمية 
 .. التنموية  النهضة  بالتوازى مع  لتسري 
بينام طالب رضوان املنيعى رئيس نادى 
أدب البادية بدعوة كل أدباء مرص من 
مؤمتراتهم  لعقد  املحافظات  مختلف 

عىل أرض املحافظة .
كام أشاد أدباء محافظات اقليم القناة 
، بور  السويس   ، وسيناء ( االسامعيلية 
سعيد ، وجنوب سيناء ) بكل ما تحقق 
 ، سيناء  أرض شامل  عىل  انجازات  من 
بصفة  املؤمتر  هذا  مثل  عقد  يتم  وأن 
دامئة عىل أرض سيناء ملواكبة ما يجرى 
ما  بكل  فرحتهم  املواطنني  ومشاركة 

تحقق عىل أرض سيناء .
محمد  الكاتب  قام   .. اللقاء  نهاية  وىف 
نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقاىف 
باهداء درع االقليم اىل الدكتور محمد 
شامل  محافظ  شوشة  الفضيل  عبد 
عمليات  قيادة  يف  لدوره  تقديرا  سيناء 
التنمية باملحافظة تحت رعاية الرئيس 

عبد الفتاح السيىس .

وجهت املديريات التعليمية، املدارس 
الوقائية  اإلجراءات  تطبيق  برضورة 
واالحرتازية عىل الطالب ىف امتحانات 
مع  خاصة  األول،  ــدراىس  ال الفصل 
لكورونا”  جــديــد  متحور  ظــهــور 
أى  ظهور  عدم  ورغم  اوميكرون”، 
حاالت منه داخل مرص، موضحة أن 
تقييم الطالب والحفاظ عىل سالمتهم 
خاصة  املدارس،  لدى  قصوى  أولوية 
أن االمتحانات جميعها سوف تتم ىف 
وانتظام  استقرار  غرار  عىل  املدارس 

العام الدراىس الجارى.
من  التعليمية  املديريات  وطالبت 
بجميع  الطالب  كافة  متكني  املدارس 
األيدى  غسل  من  الدراسية  املراحل 
بصفة مستمرة طوال اليوم الدرايس، 
ومخاطبة املدارس بتقليل التجمعات 
التجمعات  خاصة  للطالب  الكبرية 
املدريس،  املبنى  داخل  الالزمة  غري 
الحفاظ عىل مسافة  التنبيه عىل  مع 
كافة  ومخاطبة  الطالب  بني  مناسبة 

إىل  مشرية  ــدادى،  اإلع الثالث  حتى 
أن  تتطلب  االمتحان  مواصفات  أن 
املوضوعات  من  االختبارات  تكون 
املقررة عىل الطالب من بداية املنهج 
الدراىس حتى أخر موضوع ىف منهج 
ليس  ولكن  الجارى،  ديسمرب  نهاية 

األسئلة موجودة  تكون  أن  بالرضورة 
أن  يجب  بل  املدرسة،  كتاب  نصا ىف 
يتضمن االختبار جزء وأسئلة تطبيقية 
تحليلية لقياس الفهم والتطبيق لدى 

الطالب.
يتم  لن  أنه  إىل  املديريات  وأشــارت 
قبل  من  خارجية  بكتب  االستعانة 
أسئلة  وضع  عن  املسئولة  اللجان 

االختبارات.
اللجان  عىل  املديريات  ــددت  وش
أسئلة  مراجعة  بـــرضورة  الفنية 
من  للتأكد  دقيق  بشكل  االمتحانات 
عدم وجود أى أخطاء لغوية أو فنية، 
وإجاباتها واضحة للطالب، إضافة إىل 
طباعتها والحفاظ عىل رسيتها بشكل 
ترسيب  أى  أن  عىل  مشددة  كبري، 
سيتم  االمتحانات  أسئلة  ىف  يحدث 
وتطبيق  مقرص  شخص  أى  محاسبة 
القانون بكل حسم ورصامة، لتحقيق 
يؤدون  الذين  الطالب  بني  العدالة 

االمتحانات.

العادات  اتباع  بــرضورة  املـــدارس 
باستخدام  العطس  أثناء  الصحية 
الطالب  توزيع  مع  الورقية،  املناديل 
داخل لجان امتحانية لتحقيق التباعد 

بينهم.
وشددت املديريات عىل املدارس بأن 
لقاح  عىل  يحصل  مل  الذى  الطالب 
من  العمرية  الفئة  ىف  خاصة  كورونا 
12 حتى 18 عاما لن يتم منعه من 
أن  إىل  مشرية  االمتحانات،  دخــول 
يشرتط  اللقاح  عىل  الطالب  حصول 
موافقة وىل أمره ومن ثم ال يوجد ما 
مينع دخول الطالب اختبارات الفصل 

الدراىس األول.
اللجان  عىل  املديريات  ــددت  وش
بأن  االمتحانات  لواضعى  الفنية 
من  للطالب  خاصة  األسئلة  تكون 
الصف الخامس االبتداىئ حتى الثالث 
ونواتج  الفهم  لقياس  ــدادى  اإلعـ
التعلم الحقيقة، موضحة أن التطوير 
االمتحانات  أداء  وطرق  التقييم  ىف 

الصفوف من  واألسئلة ليس فقط ىف 
االبتداىئ  الرابع  حتى  األطفال  رياض 
الدراسية،  الصفوف  لجميع  ميتد  بل 
االمتحان  يكون  أن  يجب  ثم  ومن 
عىل  الحصول  وليس  التعلم  بهدف 
يكون  أن  يجب  كام  فقط،  درجــات 

االمتحان واألسئلة تقيس فهم الطالب 
للموضوعات والتعلم الحقيقى.

أن  التعليمية،  املديريات  وأوضحت 
األسئلة يجب أن تكون من موضوعات 
موجودة فعليا داخل الكتب املدرسية 
االبــتــداىئ  الخامس  مــن  للطالب 

كتب فيصل ابو هاشم

امتحانات الفصل الدراسى األول على األبواب.. التعليم توجه املدارس بتطبيق اإلجراءات الوقائية دون تهاون
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البنك املركزى يُصدر حزمة من القرارات 

للتخفيف من تداعيات آثار أزمة كورونا

السعيد،  هالة  الدكتورة  أكدت 
حققت  مرص  أن  التخطيط،  وزيرة 
للغاية  مرتفعة  نو  معدالت 
العام  هذا  من  األول  الربع  خالل 
حتى  يوليو  أول  منذ  وبالتحديد 
نهاية سبتمرب، حيث حقق االقتصاد 
مرتفعة  نو  معدالت  املرصى 
للغاية، وصلت نسبتها إىل 9.8 وهو 
أعىل معدل نو حدث ىف العقدين 

حرصت الدولة املرصية خالل األعوام 
القليلة املاضية عىل استمرار الطفرة 
العامة  االستثامرات  يف  املُحققة 
املواطنني  حياة  جودة  لتحسني 
وتحفيز  الخدمات  مبستوى  واالرتقاء 
واملستدام،  الشامل  االقتصادي  النمو 
العامة  حيث بلغ حجم االستثامرات 
نحو   2022/21 الجاري  العام  يف 
 %46 نو  ومبعدل  جنيه  مليار   933
مقارنة بالعام السابق (وبنسبة زيادة 
وقد   ،(2015/14 بعام  مقارنًة   %535
لالستثامرات  الرتاكمي  اإلجاميل  بلغ 
 2015/14 الفرتة  خالل  العامة 
تريليون   3.6 نحو   2022/21  –
من  الفرد  نصيب  ارتفع  كام  جنيه، 
الجارى  العام  العامة يف  االستثامرات 
2022/21 بنسبة 44% مقارنة بالعام 
بعام  مقارنة   %440 وبنسبة  السابق، 
2015/14 (8828 جنيه يف 2022/21 
مقارنة بـ 6142 ىف 2021/20 و1631 
لعزم  تأكيًدا   ،(2015/14 ىف  جنيه 

وزيرة التخطيط: نتوقع قيادة مصر ملعدالت 
النمو االقتصادى فى الشرق األوسط

%46 زيادة فى حجم االستثمارات الحكومية خالل 2022/2021
املاضيني.

خالل  التخطيط،  وزيرة  وأضافت 
أن  نيوز،  إكسرتا  لقناة  ترصيحات 
كل القطاعات حققت معدالت نو 
مرتفعة مثل قطاع الصناعة الذى له 
وزن كبري، وحقق معدل نو وصل 
السويس  قناة  بجانب   ،  %12 إىل 
حققت أعىل معدالت ىف اإليرادات 
التشييد  قطاع  إىل  باإلضافة   ،%20

الحكومة عىل َضخ استثامرات ضخمة 
ُمتسارعة،  بُخطى  االقتصاد  لتحريك 
وذلك من خالل دفع عجلة االستثامر 
القطاعات  واإلنتاج والتشغيل ىف كل 
تطوير  عىل  والرتكيز  االقتصادية، 
بقطاعات  والنهوض  األساسية  البنية 

التنمية البرشية واالجتامعية.
وهذة االستثامرات ساهمت ىف عدم 
تأثر مرص بأزمة كوفيد 19، وتداعياتها، 
الذى  الوقت  ىف  األزمة  جاءت  فقد 
بداية  املرصى  االقتصاد  فيه  يشهد 
طَفرة ملحوظة ىف ُمختلف املؤرشات، 
التي  الجادة  اإلصالحات  ضوء  يف 
األعوام  يف  املرصية  الدولة  اتخذتها 
ِثارها  تؤيت  بدأت  والتي  األخرية، 
املرصى معدل نو  االقتصاد  بتحقيق 
النصف  يف   %5.6 نحو  بلغ  تصاعدى 
2020/19؛  الجاري  العام  من  األول 
منذ  متحقق  نو  معدل  أعىل  وهو 
وهو  عاًما،  عرش  أحد  عن  يزيد  ما 
عىل  املرصية  الدولة  قدرة  َعزَّز  ما 

والبناء وقطاع النقل واللوجستيات، 
معدالت  حققت  القطاعات  وكل 

نو كبرية.
وتابعت وزيرة التخطيط: نستهدف 
أن نصل إىل معدالت نو تصل من 
أعىل  وسيكون   ،%  5,7 إىل   5,5
معدل نو يف الرشق األوسط، حيث 
معدالت  تقود  أن  متوقع  إن مرص 
النمو االقتصادى يف الرشق األوسط.

ملواجهة  واملدروس  الرسيع  التحرّك 
يُسّمى  ما  ومنحها   ،19 كوفيد  أزمة 
بالحيّز املاىل (Fiscal Space) التخاذ 
االقتصادية  اإلجراءات  من  العديد 
(املالية والنقدية)، التي جاءت بدعم 
كامل وتوجيه من القيادة السياسية، 
وبتنسيق وتكاتف بني مختلف أجهزة 
اإلجراءات  هذه  مَتيّزت  كام  الدولة، 
وتضّمَنت  الشمول؛  من  كبري  بقدٍر 
من   %2) جنيه  مليار   100 إتاحة 
مخّصصات  اإلجامىل)  املحيل  الناتج 
األزمة  مع  للتعامل  الشاملة  الخطة 
باإلضافة  املواطنني،  وتحسني معيشة 
العاملة  ملساندة  الدولة  جهود  إىل 
وتقديم  املُنتظمة،  وغري  املُنتظمة 
املترّضرة  الرئيسية  للقطاعات  الدعم 
قطاع  وأهمها:  األزمة،  جرّاء  من 
أكر  يُعد  الذى  والسياحة  الصحة، 
األزمة، وقطاع  القطاعات ترضًرا من 
املتوسطة  واملرشوعات  الصناعة 

والصغرية ومتناهية الِصَغر.

املتعرين  للعمالء  االئتامنية  التسهيالت  هيكلة  بإعادة 
وفقا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم عىل السداد مع طرح 
زيادة  يتضمن  مبا  مساندتهم  شأنها  من  التي  البدائل 
التسهيالت وإعادة هيكلة األقساط املستحقة وكذا  مدد 

منحهم فرتات السامح املناسبة.
املتبعة  املامرسات  توحيد  وعمالً عىل  متصل،  سياق  ويف 
فيام يخص إدارة الديون غري املنتظمة طرف البنوك، فقد 
تقرر وضع إطار رقايب للديون غري املنتظمة، حيث أرست 
التعليامت الصادرة عن البنك املركزي أسس التعامل مع 
يف  وما  نقدية  بضامنات  املغطاة  االئتامنية  التسهيالت 

حكمها حال عدم انتظامها، وكذا وضع أطار زمني محدد تقوم البنوك 
اإلجراءات  عىل  النص  تم  كام  املنتظمة،  غري  التسهيالت  بإعدام  خالله 
املنتظمني.  للعمالء غري  والتسوية  الجدولة  اتخاذها يف حاالت  الواجب 
املنتظمة  غري  التسهيالت  موقف  عرض  القرار عىل رضورة  أكد  وأخرياً، 
بصفة مستمرة عىل مجالس إدارة البنوك واتخاذ الالزم يف شأن متابعتها.

تستهدف دعم  القرارات  املركزي حزمة من  البنك  إدارة  أصدر مجلس 
تلك الرشكات بهدف التخفيف عليها ومساندتها عىل االستمرار يف العمل 
واالنتاج والحفاظ عىل العاملة وتوفري السيولة املطلوبة الستمرار العملية 

االنتاجية.
وجاء ذلك يف ظل التوجيهات برضورة تضافر جهود كافة قطاعات الدولة 
ملساندة العمالء املتعرين وإقالتهم من عرتهم وإعادة دمجهم بالقطاع 
وتأثريها عىل  كورونا  فريوس  أزمة  تداعيات  استمرار  وىف ضوء  املرصيف 
الرشكات  قدرة  عىل  ذلك  أثر  وتحديداً  املختلفة  االقتصادية  القطاعات 
الصغرية واملتوسطة عىل الوفاء بالتزاماتها لدى البنوك مام قد يزيد من 

احتامالت تراكم املديونيات عليها.
الرشكات  عىل  الرقابية  املتطلبات  بعض  تيسري  إىل  القرارات  وتهدف 
املتعلقة بتصنيفها كعمالء متعرين وذلك يف ضوء  الصغرية واملتوسطة 
زالت  ما  التي  كورونا  فريوس  أزمة  تداعيات  من  تأثراً  األكر  كونها 
تصنيف  أساسها  يتم عىل  التي  الفرتة  مد  التيسريات  وتشمل  مستمرة، 
البنوك  قيام  اىل رضورة  باإلضافة  ذلك  البنوك،  قبل  من  متعراً  العميل 

ويأيت ما تقدم يف ضوء حزمة من اإلجراءات املتخذة عىل مستوى الدولة 
املصانع  تشغيل  إعادة  بهدف  الجمهورية  رئيس  السيد  قيادة  تحت 
والرشكات عمالً عىل تحقيق معدالت النمو املرجوة، ومتاشياً مع التوجه 
الحايل للبنك املركزي ملساندة املرشوعات الصغرية واملتوسطة مبا يدعم 

االقتصاد القومي.

تتمه ص  1
وللحكومة املرصية عىل ما تقدمه 
الدعم  أشكال  كافة  من  مرص 
السودان،  لجنوب  واملساندة 
مؤكدة أيضاً عىل عمق العالقات 
بني البلدين والشعبني الشقيقني، 
التعاون  من  املزيد  إىل  والتطلع 
كافة  يف  الجانبني  بني  والتنسيق 

مجاالت التعاون الثنائية.
كا سبق أن أكد مانوا بير، وزير 
الرى بدولة جنوب السودان، إن 
مرص وجنوب السودان يربطها 
النيل، وهذا عامل مشرك يجمع 
بني  االتفاق  إىل  الفتاً  البلدين، 
تطهري  مرشوعات  عىل  البلدين 
الغزال، باإلضافة إىل  حوض بحر 

استثارية  مرشوعات  تقديم 
متعددة،  ألغراض  املياه  لحصاد 
بني  العالقات  أن  عىل  مؤكداً 

وجنوب  مرص  ىف  ــرى  ال وزارة 
وهى  ودامئة،  مستمرة  السودان 

عىل أحسن ما يرام.

مصر تنفذ مشروعات حيوية بجنوب السودان.. القابضة للكهرباء توقع اتفاق إعادة 
تأهيل محطات يامبيو ورومبيك.. وبدء إنشاء أول مشروع سياحى بـ”جوبا”



6اراء وتحليالت إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  12  جمادى األول -  1443 هـ  - 16  ديسمبر  2021م

العدد اإلسبوعي رقم 1238

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

بقلم المهندسه / رشا سالم
نوفمرب   23 الثالثاء  ــوم  ي أنطلقت 
الحادية  القمة  أعامل  فاعلية   2021
املشرتكة  السوق  لتجمع  والعرشين 
للرشق والجنوب األفريقي “الكوميسا” 
مبرص،  الجديدة  اإلداريــة  العاصمة  يف 
الدول  ممثيل  وحضور  مبشاركة  وذلك 
ســواء  التجمع،  أعــضــاء  األفريقية 
عرب  االفرتاضية  أو  الفعلية  باملشاركة 

تقنية الفيديو كونفرانس.
“تعزيز  شعار  تحت  عقدها  ــم  وت
القدرة عىل الصمود من خالل التكامل 
الرقمي االقتصادي االسرتاتيجي” بهدف 
االقتصاد  أدوات  استخدام  تشجيع 
ــامل  األع مــامرســة  لتيسري  الرقمي 
قدرة  وتعزيز  الكوميسا  تجمع  داخل 
ملواجهة  الصمود  عىل  األعضاء  الدول 

الكوميسا .. حلم مصر للعبور للوحدة األفريقية
التداعيات السلبية لجائحة كورونا عىل 

اقتصاداتها.
ما هي الكوميسا؟

الكوميسا هي اتفاقية السوق املشرتكة 
األفريقي،  والجنوب  ــرشق  ال ــدول  ل
ويعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية 
األفريقية  االقــتــصــاديــة  للجامعة 
لعام  أبوجا  قمة  يف  إقرارها  تم  التي 
االستعالمات  هيئة  بحسب   ،1991
املرصية؛واستهدف إنشاء التجمع إلغاء 
دول  بني  فيام  التجارية  القيود  كافة 
وحدة  إلنشاء  متهيًدا  التجمع  أعضاء 
يخدم  ما  وهو  للمنطقة،  اقتصادية 
األفريقية،  الــوحــدة  هــدف  تحقيق 
ديسمربعام  يف  الكوميسا  إنشاء  وتّم 
التفضيلية  التجارة  1994 خلًفا ملنطقة 
عام 1981، وتستضيف  بدأت ىف  التي 
مقر  لــوســاكــا  الــزامــبــيــة  العاصمة 
الكوميسا  الكوميسا؛وتجمع  سكرتارية 
يعد أحد تجمعات التكامل االقتصادي 
التكامل  تحقيق  ويستهدف  اإلقليمية، 
والرشق  الشامل  دول  بني  االقتصادي 
إقامة  خالل  من  األفريقي،  والجنوب 
منطقة تجارة حرة، يتبعها إقامة اتحاد 
السوق  الوصول إىل مرحلة  جمريك ثم 

بحسب  األعضاء،  الدول  بني  املشرتكة 
السكرتري  كابويبوي  تشيلييش  قالته  ما 
مؤمتر  يف  الكوميسا  لتجمع  العام 

صحفي.
مرص توقع عىل اتفاقية الكوميسا

وقعت مرص عىل االنضامم إىل اتفاقية 
والجنوب  للرشق  املشرتكة  السوق 
يونيو   29 يف  “الكوميسا”  األفريقي 
1998، وتم البدء يف تطبيق اإلعفاءات 
باقي  من  الـــواردات  عىل  الجمركية 
فرباير   17 من  اعتبارا  األعضاء  الدول 
املعاملة  مبدأ  أســاس  عــىل   1999
شهادة  يصاحبها  التي  للسلع  باملثل 
املعنية  الجهات  من  معتمدة  املنشأ 
بكل دولة، بحسب موقع هيئة تنمية 

الصادرات.
ووقعت 9 دول من الدول األعضاء يف 
الكوميسا بتاريخ 31 أكتوبر 2000 عىل 
الحرة  التجارة  منطقة  إنشاء  اتفاقية 
والسودان  وكينيا  (مرص  هي:  بينها 
وزميبابوي  وزامبيا  وموريشيوس 
ــالوي ومــدغــشــقــر)،  ــ وجــيــبــويت وم
يف  وبوروندي  رواندا  إليهم  وانضمت 
أول يناير 2004، حيث متنح تلك الدول 
إعفاًء تاما من الرسوم الجمركية املقررة 
عىل الواردات املتبادلة بينها رشيطة أن 
تكون تلك املنتجات مصحوبة بشهادة 

منشأ الكوميسا.
حجم التجارة بني مرص ودول الكوميسا

ساهمت مرص بالنصيب األكرب يف حجم 
تجارة التجمع البينية خالل عام 2020 
دوالر؛واستحوذت  مليار   2.7 بإجاميل 
حجم  مــن   %20 نسبة  عــىل  مــرص 
بإجاميل  الكوميسا  داخل  الصادرات 
2 مليار دوالر، يف حني بلغت واردات 
مرص من تجمع الكوميسا 700 مليون 
الصادرات  بنود  أهم  دوالر،وتشمل 
اللدائن،  الكوميسا  ــدول  ل املرصية 

واألسمنت،  والجري  والكربيت،  وامللح، 
ومنتجات السرياميك، واآلالت واألجهزة 
املطاحن،  ومنتجات  الكهربائية، 
والزيوت  والصابون،  والسكر،  والورق، 

العطرية، والعطور.
بعد  الكوميسا  لنمو  إيجابية  توقعات 

كورونا
االقتصادي  النمو  معدل  متوسط  بلغ 
 ،2019 عــام  خــالل   %5.6 للكوميسا 
كبرياً  تراجعاً  شهد  املعدل  هذا  أن  إال 
خالل عام 2020 بسبب تبعات جائحة 
الدول  اقتصادات  معظم  عىل  كورونا 
األعضاء ؛ لكن توقعات صندوق النقد 
النمو  معدل  متوسط  أن  تؤكد  الدويل 
االقتصادي يف تجمع الكوميسا سينتعش 
الجاري،  العام  خالل   %4.3 إىل  ليصل 
وإىل 6% خالل عام 2022؛وتعود هذه 
للتعايف  اإليجابية  النظرة  التوقعات إىل 
بجهود  املدفوع  العاملي  االقتصادي 
وتحسن  كورونا  فريوس  ضد  التلقيح 

الطلب العاملي.
مرص تتسلم الرئاسة خالل املؤمتر

الرئيس  تسلم  القمة  فعاليات  شهدت 
مرص  رئــاســة  السييس  الفتاح  عبد 
مدغشقر،  دولة  رئيس  من  للكوميسا 
اسرتاتيجية  إطـــالق  إىل  بــاإلضــافــة 
-2021 ــدى  امل متوسطة  الكوميسا 

2025، والتي سيطلقها الرئيس السييس 
آخر  وكانت  للتجمع؛  رئاسته  ظل  يف 
مرة ترأست فيها مرص التجمع منذ 20 
عاما يف عام 2001، وتعترب رئاسة مرص 
الثانية التي  بدءا من املؤمتر هي املرة 

ترأس فيها التجمع.
املزايا التي تتيحها االتفاقية

1- يبلغ تعداد سكان الدول األعضاء يف 
وبالتايل  نسمة  مليون   380 الكوميسا 
للعديد من  متثل سوقاً رحبة ومتنفساً 

املنتجات املرصية .

و السمسم و الذرة والتبغ وهي سلع 
هامة يؤثر منحها اإلعفاء عىل رفاهية 

املستهلك املرصي.
املالية  املساعدات  من  االستفادة   -5
األفريقي  التنمية  بنك  يقدمها  التي 
الدولية  املالية  املؤسسات  من  وغريه 
دول  إىل  الصادرات  تنمية  مجال  يف 

إفريقيا .
اتفاقية  من   158 املــادة  تنص   -6
يف  التعاون  تشجيع  عىل  الكوميسا 
املادة  تنص  كام  و  االستثامر  مجاالت 
التجارة يف الخدمات  164 عىل تحرير 
مام يتيح الفرصة ملرص لتصدير الخربات 
الفنية خاصة مع تفوق مرص يف مجال 
أعامل  وباألخص  الخدمات  يف  التجارة 

املقاوالت.
عىل  االتفاقية  تنص   -7
متقدم  نظام  إقامة 
املعلومات  لتبادل 
ــدول  ــل الـ ــ داخ

األعضاء.
هـــنـــاك   -8
أخرى  مكاسب 
عام  نــاجــمــة 
االتفاق  تضمنه 
التعاون  مجال  يف 
الصناعي والزراعي وكذا 

يف مجال النقل واملواصالت.

املتبادلة  اإلعفاءات  من  االستفادة   -2
دولة  عــرشة  إحــدى  هناك  أن  حيث 
الحرة  التجارة  منطقة  إىل  انضمت  قد 
الدول  تلك  وتقوم  للكوميسا  التابعة 
إعفاء  األخرى  الدول  وارداتها من  مبنح 
بتطبيق  مرص  قيام  إىل  باإلضافة   ، تاماً 
الدول  باقي  مع  باملثل  املعاملة  مبدأ 

األعضاء
االستفادة من هيكل واردات  3- ميكن 
الدول  تلك  تُقبل  األعضاء حيث  الدول 
التي  السلع  من  العديد  استرياد  عىل 
إنتاجها  يف  عالية  مبيزة  مرص  تتمتع 
يأيت عىل رأس تلك القامئة األرز واملواد 
البصل  و  املنزلية  األدوات  و  الغذائية 
املجفف والسرياميك و األدوات الصحية 
و  السيارات  إطــارات  ثم  األدويــة  و 

والحديد  األلومنيوم  منتجات 
ــزل و  ــغ ال والــصــلــب و 

املنسوجات و األحذية 
.

من  ــضــح  ــت ي  -4
الدول  إنتاج  هيكل 
دوالً  أنها  األعضاء 
تصدير  عىل  تعتمد 

خام  ومــواد  خامات 
مثل  رئيسية  وســلــع 

والــشــاي  والـــن  النحاس 
اللحوم  املاشية  و  الخام  والجلود 
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اللفت هو نبات يتبع الفصيلة الصليبية، 
وهو من الخرضاوات الجذرية التي تنمو 
البحر  حوض  مثل  املعتدلة،  األجواء  يف 
يف  استخدامه  ويتم  املتوّسط،  األبيض 
شكل  عىل  سواء  املأكوالت،  من  العديد 
سلطة أو مخلل وغريها من االستخدامات، 
كام أنه مشهور بوظائفه العالجية لعديد 
عالجات  يف  استخدم  وقد  األمراض.  من 
األمراض منذ القدم، وذلك الحتوائه عىل 
املفيدة  الغذائيّة  املواد  من  العــــديد 
اللفت (أوراق،  لصّحة اإلنسان، فيحتوي 
عالية  نسب  عىل  زيت)  بذور،  جذور، 
عمليات  لعدة  الرضوري  ك  فيتامني  من 
حيوية يف الجسم، كام يحتوي عىل عدة 
أنواع من مضادات األكسدة القوية (مثل 
اللوتني،  ه،  ج،  أ،  فيتامني  الكاروتني، 
املعادن  من  للعديد  إضافة  والزانثني)، 
والحديد،  والنحاس،  الكالسيوم،  (مثل 
واملنجنيز، واملغنيسيوم، والزنك)، وبعض 
الفيتامينات من مجموعة فيتامينات ب 
والرايبوفالفني،  والثيامني،  النياسني،  (مثل 
والربوتني،  أوميجا-3،  وأحامض  وغريها)، 
الحرارية.  السعرات  أنه منخفض يف  كام 
وبذلك ميتلك العديد من الفوائد الصحية 
والطبية والعالجية لجسم اإلنسان، نذكر 
طبيعي  منشط  يعترب  فاللفت  منها: 
العديد  عىل  الحتوائها  وذلك  للجسم، 
من الفيتامينات التي تعمل مبثابة مقوي 
الوقاية  عىل  ويساعد  للجسم،  طبيعي 

الجهاز  رسطان  (خاصة  الرسطانات  من 
والثدي)،  والقولون،  واألمعاء،  الهضمي 
من  عالية  نسبة  عىل  الحتوائه  وذلك 
فيتامني ج الذي يعمل عىل تحفيز عملية 
يحتوي  كام  الجسم،  من  السموم  إزالة 
ونسبة  األلياف،  من  عالية  كمية  عىل 
تساعد عىل  التي  الكولسرتول  قليلة من 
تصلب  ومينع  الجسم.  يف  الكبد  تنشيط 
مضادات  عىل  الحتوائه  وذلك  الرشايني، 
أكسدة قوية (فيتامني ج، وبيتا كاروتني)، 
الحرة،  الجذور  عىل  تقيض  والتي 
الكولسرتول  أكسدة  كمية  تقل  وبالتايل 
كام  الدموية.  الصفائح  وتكتالت  السيئ 
أمراض  من  العالج  عىل  تناوله  يساعد 
من  نسبة  عىل  الحتوائه  وهذا  القلب، 
الكولسرتول، مام يحفز الجسم عىل إنتاج 
الكولسرتول النافع الذي يصل إىل القلب 
احتوائه  وكذلك  األوعية،  طريق  عن 
وبهذا  ك،  فيتامني  من  عالية  كمية  عىل 
القلب  بأمراض  اإلصابة  من  يحمي  فهو 
أو  القلبية  (النوبات  الدموية  واألوعية 
السكتات الدماغية). ويساعد عىل تعزيز 
الجهاز املناعي بتحفيز الجسم عىل إنتاج 
املضادة،  واألجسام  البيضاء  الدم  كريات 
يكون  وبالتايل  الحرة،  الجذور  ملحاربة 
املختلفة.  لألمراض  عرضة  أقل  الجسم 
(نزالت  التنفيس  الجهاز  مشاكل  ويعالج 

والربو)،  واألنفلونزا،  الربد، 
نسب  عىل  الحتوائه  وذلك 
عالية من فيتامني ج. كام مينع 
الجهاز  بأمراض  اإلصابة  من 
اإلمساك،  (مثل  الهضمي 
فرص  من  ويزيد  واإلسهال)، 
الوقاية من اضطرابات املعدة، 
نسبة  عىل  الحتوائه  وذلك 
الغذائية  األلياف  من  عالية 
التي تساعد عىل تسهيل حركة 
الطعام يف األمعاء، مام يحسن 
يف  الغذايئ  التمثيل  عملية  من 
للجهاز  مفيد  أنه  كام  الجسم. 
البويل، حيث يعمل عىل تطهري 
يف  ويساهم  البول،  الجهاز 
تفتيت  عىل  ويعمل  إدراره، 
الحصوات. ويحافظ عىل صحة 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

الرئة، وذلك ألنه يحتوي عىل كمية عالية 
من فيتامني أ، ولوجود هذا الفيتامني (أ) 
عىل  أيضاً  يحافظ  فأنه  اللوتني،  ومركب 
اإلصابة  من  يحمي  كام  العني.  صحة 
بأمراض العظام واملفاصل (مثل هشاشة 
العظام، والتهاب املفاصل)، الحتوائه عىل 
والبوتاسيوم  الكالسيوم  من  عالية  نسبة 
والعضالت.  العظام  لتقوية  الرضوريان 
كام أنه يعمل عىل إنقاص الوزن، وذلك 
مشبعة،  الغري  الدهون  عىل  الحتوائه 
الدهون  حرق  زيادة  عىل  تساعد  التي 
نسبة  عىل  الحتوائه  وكذلك  الجسم،  يف 
ترفع  التي  الغذائية  األلياف  من  عالية 
لحرق  الالزمة  األيض  عملية  معدالت 
زيادة  عىل  تساعد  وبالتايل  الدهون، 
الذي  الجسم،  يف  الغذايئ  التمثيل  نسبة 
يؤدي إىل وإنقاص الوزن. كام أنه مفيد 
للمرأة الحامل، ولصحة البرشة ومكافحة 
وحب  االكزميا،  (مثل  الجلد  أمراض 
البرشة  نضارة  من  ويزيد  الشباب)، 
يستخدم  وكذلك  وترطيبها.  وإرشاقها، 
العصبية  األمراض  عالج  يف  بذور  زيت 
جونز  جامعة  أبحاث  نتائج  (حسب 
يف  العالية  قدرته  إىل  إضافة  هوبكنز)، 
وكذلك  الجسم،  إنزميات  مسار  تحويل 
يقلل إنتاج الصفائح الدموية التي ترسع 

بتجلط الدم عند اإلصابة بجرح.

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

8 أطعمة تقلل من مشكلة انتفاخ البطن..
أبرزها الخيار والزبادى

ما هي العالقة بني فريوس كورونا 
والنوبات القلبية؟

تعرف على أعراض وأسباب اإلصابة 
بتصلب الشرايني

انسـداد الرشايني أو تصلبها ميكن أن 
يحـدث يف أي مـن الرشايـني وعـادة 
مـا تنتقل بلـورات الكوليسـرتول عرب 
مجرى الدم وتسـد الرشيـان األصغر 
أن  وميكـن  األعضـاء  يصيـب  الـذي 
بـدء  يتـم  مل  إذا  الوفـاة  إىل  يـؤدي 
مـا  وغالبًـا  رسيـع،  بشـكل  العـالج 
القلـب  بأمـراض  األشـخاص  يصـاب 
النوبـة  مثـل  الدمويـة  واألوعيـة 
وآالم  الدماغيـة  والسـكتة  القلبيـة 
الصـدر بهذا املـرض ، الذى يؤثر عىل 
والجلـد  الهضمـي  والجهـاز  الـكىل 
التقريـر  خـالل  ىف  الدمـاغ،  وحتـى 
التـاىل نتحـدث عن أعراض وأسـباب 
اإلصابـة بانسـداد الرشايـني أو ارتفاع 
الكوليسـرتول،  ىف  طبيعـى  غـري 
.”only my health“ بحسـب موقع

أعراض تصلب الرشايني:

– حمى.
– فقدان الوزن.

– أمل صدر.
– إعياء.

– فقدان الشهية.
انسداد الكوليسرتول

انسداد الرشايني
– أمل عضيل

– تقرحات الجلد.
– أمل يف القدم أو أصابع القدم.

– تلون الجلد.
– أعراض الفشل الكلوي.

انسداد الكوليسرتول
انسداد الكوليسرتول

اإلصابـة  لخطـر  املعـرض  هـو  مـن 
الرشايـني؟ بانسـداد 

1- عامل العمر
2- ارتفاع نسبة الكوليسرتول

3- ارتفاع ضغط الدم
انسداد الكوليسرتول

الكوليسرتول
4. مرض السكري

5. أمراض األوعية الدموية الطرفية
6- فشل كلوي

إذا كنـت مدخـن فيجـب اإلقالع عن 
تكـون  التدخـني  فأخطـار  التدخـني، 
أشـد إذا كان الكوليسـرتول مرتفعـاً. 
الرياضـة  مامرسـة  ينبغـى  كـام 
ملـدة ال تقـل عـن 30 دقيقـة يوميـاً 
مبعـدل ثـالث مـرات اسـبوعياً . فـإذا 
مل يتمكـن النظـام الغـذايئ املعتـدل 
ومامرسـة الرياضـة مـن خفـض كاف 
الطبيـب  يلجـأ  فهنـا  للكوليسـرتول 
كان  إن  خاصـة  بالعقاقـري  للعـالج 
لتصلـب  أخـرى  عوامـل  لديـك 

الرشايـني.

الغازات  فيها  ترتاكم  االنتفاخ هو حالة 
املنبعثة من تحلل األطعمة يف معدتك 
وأمعائك بدالً من خروجها من الجسم، 
البطن،  يف  آالم  إىل  ــؤدي  ي أن  ميكن 
الجهاز  يف  واضطرابات   ، واإلمــســاك 
التضخم  هذا  ذلك،  إىل  وما  الهضمي 
عالجه  وميكن  للغاية  شائع  العريض 
البسيطة،  الغذائية  الخيارات  ببعض 
ميكن  التي  باألطعمة  قامئة  وهناك 
حجمها  إىل  املنتفخة  البطن  تعيد  أن 
food- ” الطبيعي، وفقا ملا نرشه موقع

.”ndtv
1. خيار

أن  وميكن  ماء  الغالب  يف  هو  الخيار 
يساعد يف طرد السموم من الجسم، فهو 
ويساعد  والسيليكون  بالكربيت  غنى 
البوليك بشكل  إزالة حمض  الكىل عىل 

فعال.
2. ماء جوز الهند

حقيقي،  معالج  الهند  ــوز  ج ــاء  م
ملرشوب  ممتاز  وبديل  منعش  فهو 
غني  وهو  السكر،  عىل  القائم  الطاقة 
مقاومة  يف  يساعد  الذي  بالبوتاسيوم 
االنتفاخ الناتج عن الصوديوم، ال يطرد 
الجسم  من  الصوديوم  الهند  جوز  ماء 

فحسب ، بل ينظم أيًضا عملية التطهري.
3. الزبادي

التي  األطعمة  أكر  أحد  هو  الزبادي 
ينصح بتناولها عىل معدة منتفخة، فهو 
عىل  يحتوي  ألنه  الهضم  لعملية  جيد 
السيئة  البكترييا  متنع  جيدة  بكترييا 
ومتنع انتفاخ البطن، عىل الرغم من أن 
الزبادي العادي يُنصح به ، ميكنك إقرانه 

بالفواكه الطازجة.
4. املوز

أن  ميكن  الذي  بالبوتاسيوم  غني  املوز 
امللح،  عن  الناتج  االنتفاخ  يف  يساعد 
بني  صحي  ــوازن  ت عىل  الحفاظ  يعد 
غاية  يف  أمــرًا  والبوتاسيوم  الصوديوم 
األهمية للحفاظ عىل توازن املاء املثايل 
يف الجسم، األفوكادو والكيوي والربتقال 
غنية  ــرى  أخ أطعمة  هي  والفستق 
بالبوتاسيوم يجب أن تدرجها يف نظامك 

الغذايئ.
5. الزنجبيل

رائًعا  منزليًا  عالًجا  كونه  جانب  إىل 
يعد   ، العضالت  وآالم  والــربد  للحمى 
جيدة  وسيلة  أيًضا  الطازج  الزنجبيل 
مضاد  إنه  املعدة،  اضطراب  لتخفيف 
الجهاز  عضالت  يريح  لاللتهابات 

الهضمي، يحتوي عىل إنزيم مهم ميتص 
الربوتني ويساعد يف الغازات التي يسببها 
أو  الشاي  إىل  إضافته  ميكنك  الربوتني، 

إسقاطه عىل السلطات والخرضاوات
6.البابايا

غراء  يسمى  إنزيم  عىل  البابايا  تحتوي 
يجعل  مام  الربوتينات  بتكسري  يقوم 
لحركة  مهم  وهو  أسهل  الهضم  عملية 
أيًضا  البابايا  تحتوي  السلسة،  األمعاء 
عىل خصائص وألياف مضادة لاللتهابات 

تقوي الجهاز الهضمي.
7. شاي األعشاب

األعشاب  شــاي  تناول  يتم  ما  ــادة  ع
ولكن  األكل  بعد  الهضم  يف  للمساعدة 
االنتفاخ،  لتقليل  أيًضا  استخدامه  ميكن 
يهدئ االلتهاب ويريح الجهاز الهضمي 
العودة  إىل  املتورمة  البطن  ويدعو   ،

لطبيعتها.
8.بذور الكزبرة

املاء  الكزبرة يف  بذور  ضعي حفنة من 
بعد  املوقد  عن  ارفعه  تغيل،  واتركيها 
10-15 دقيقة وضعه جانبًا، صفي هذا 
من  قطرة  أضف  دافئًا  ــه  وارشب املــاء 
العسل، يويص خرباء التغذية بهذا كحل 

مؤكد لالنتفاخ املفرط.

تصاعدت حاالت اإلصابة فريوس كورونا 
الشديد  املرض  يؤثر  وال  العامل،  حول 
الناتج عن كورنا عىل صحتك الجسدية 
فحسب، بل يرتك أيًضا تأثريًا سلبيًا عىل 
الحالة العقلية للفرد وكذلك القلب، من 
اإلجهاد  وتجنب  مزاجك  تحسني  املهم 
التقرير نتحدث  قدر اإلمكان، ىف خالل 
كورونا  فريوس  بني  الصلة  حول  عن 
 only“ والنوبات القلبية، بحسب موقع

.”my health
رئيس   ، شاندرا  برافني  الدكتور  قال 
والهيكلية  التداخلية  القلب  أمراض 
املرىض  بعض  يف  بالهند:  القلب  مبعهد 
كورونا،  فريوس  بسبب  أنه  لوحظ 

إىل  يؤدي  ثم  الدم  ىف  سامكة  تحدث 
لهؤالء  بالنسبة  الدم،  يف  تجلط  حدوث 
مثل   ، كبري  لخطر  املعرضني  املرىض 
أمراض القلب ، يعطي األطباء مميعات 
للدم لتقليل فرصة اإلصابة بنوبة قلبية 
بعض  اتخاذ  خالل  من  الوقاية  ميكن   ،
املنتظم  واالتصال  االحرتازية  اإلجراءات 

بالطبيب.
النوبة القلبية

الشخص  يتعرض  أنه  برافني  وأضاف 
الحايل  التاجي  الرشيان  مبرض  املصاب 
متعلقة  مبضاعفات  لإلصابة  أكرب  لخطر 
بالفعل  يعانون  املرىض  هؤالء  بالقلب، 
القلب  إىل  الدم  تدفق  ضعف  من 

إذا  الدموية،  األوعية  وظائف  وضعف 
كان القلب غري قادر عىل ضخ الدم إىل 
خالياه بسبب فريوس كورونا، ميكن أن 
يعاين  أن  وميكن  القلب  خاليا  تترضر 

الشخص من نوبة قلبية.
كريات الدم

بعض  هناك   ، الحديثة  لألبحاث  وفًقا 
العوامل التي تفرس سبب تلف فريوس 
كورونا للقلب ، مثل االلتهاب واألسباب 
الكامنة وراء العدوى، ال يؤثر الفريوس 
بشكل مبارش عىل نظام القلب واألوعية 
الدموية ، لكن التأثريات العامة للعدوى 
قلبية  أمراض  إىل  تؤدي  أن  ميكن 

موجودة مسبًقا.

الفوائد الصحية والطبية والعالجية لنبات اللفت
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دول  مع  بالتنسيق  مرص  نجحت 
السعودية ولبنان واألردن وتونس 
يف تسجيل الخط العرىب عىل قوائم 
الثقاىف  للرتاث  العاجل  الصون 
اليونسكو،  مبنظمة  املادي  غري 
الثقافة  وزارىت  جهود  عرب  وذلك 
لدي  مرص  ووفد  والخارجية 
السادس  امللف  وهو  اليونسكو، 
(السرية  بعد  تسجيله  تم  الذى 
األراجوز   ، التحطيب   ، الهاللية 
بالنخلة،  املرتبطة  املامرسات   ،
وذلك  بالصعيد)  اليدوى  والنسيج 

مصر تنجح فى تسجيل الخط العربى على 
قوائم الرتاث الثقافى غري املادى باليونسكو هذا  أن  ويُعتقد  أعينهم  حول  األسود 

تجميلية،  ــراض:  أغ عــدة  يخدم  كــان 
انعكاس  لتقليل  (كوسيلة  وعملية 
الضوء)، كام أنها كانت عملية روحانية 
نظرًا لحقيقة أن رسم مكياج العني عىل 
الشكل اللوزى عزز تشابههام مع اإلله 

حورس.
الهرم األكرب أقدم عجائب الدنيا السبع

الهرم األكرب ىف الجيزة هو أقدم عجائب 
وهو  القديم،  العامل  ىف  السبع  الدنيا 
وقد  الحياة،  قيد  عىل  الباقى  الوحيد 
ترتاوح من  تم تشييده عىل مدى فرتة 
10 إىل 20 عاًما ، بدًءا من حوايل 2580 
كمقربة  تصميمه  تم  وقد  امليالد،  قبل 

لفرعون األرسة الرابعة خوفو.
الهياكل  الهرم األكرب أحد أكرب  وال يزال 

وشهادة  اإلطالق  عىل  بناؤها  تم  التى 
لقدماء  املعامرى  الطموح  مذهلة عىل 

املرصيني وإبداعهم.
الفراعنة كانوا قادة دينيني وسياسيني

كانت مسئولية الفرعون أن يقود مرص 
ىف الشئون الدينية والسياسية، وجاءت 
هذه األدوار املزدوجة مصحوبة بألقاب 
مميزة مثل “رئيس كهنة كل معبد” و 

“سيد األراىض”.
كقائد روحي كان من املتوقع أن يقوم 
كل فرعون بطقوس مقدسة وأن يعمل 
بشكل فعال كقناة بني اآللهة والشعب، 
القيادة  شملت  نفسه  الوقت  وىف 
مثل  واقعية  أكر  اهتاممات  السياسية 
الغذاء  وتوفري  والدبلوماسية  الترشيع 

واملوارد للشعب.

القدمية  املرصية  اإلمرباطورية  امتدت 
بنحو  يقدر  وما  عام   3000 من  ألكر 
170 فرعونًا، من نارمر، الذى حكم ىف 
القرن الحادى والثالثني قبل امليالد، إىل 
 30 عام  حتى  حكمت  التى  كليوباترا 
الفرعون يف  كان دور  امليالد، وقد  قبل 
اإلمرباطورية مهاًم للغاية متجاوزًا دور 
امللك النموذجي من حيث أنه امتد إىل 

املجاالت الدينية والسياسية.
أهم  بعض  نذكر  التقرير  هــذا  وىف 
الحقائق غري املعروفة بشكل كاف عن 
الحضارة الفرعونية والتى أوردها موقع 

“هيستورى هيت”:
املكياج للرجال والنساء

واإلناث  الذكور  الفراعنة  من  كل  كان 
يضعون املاكياج، وأبرزها وضع الكحل 

نرش موقع هريداىل أهم االكتشافات األثرية التى عر عليها العلامء 
االكتشافات  هذه  بني  ومن   ،2021 عام  خالل  واملستكشفون 

حفريات، وخريطة، وأقدام برشية.
اإللياذة واألدويسة ىف مجمع فيالت رومانية قدمية

رومانية  فيالت  مجمع  عن  تنقيبهم  أثناء  اآلثار  علامء  اكتشف 
متقنة النقش فسيفساء نادرة تصور مشاهد من إلياذة هومريوس، 
وكشفت عن بقايا فسيفساء يبلغ ارتفاعها 11 مرتًا ىف 7 أمتار تقريبًا 
وتصور قصة البطل األسطورى أخيل من اإللياذة ومعركته مع أمري 

طروادة هيكتور.

ما ال تعرفه عن الفراعنة.. 3 حقائق عن 
الحضارة املصرية القديمة

ضمن اجتامعات اللجنة الحكومية 
الدول  جميع  وبحضور  الدولية 

األعضاء باملنظمة.
تسجيل  إن  الدايم،  عبد  وقالت 
الصون  قوائم  عىل  العرىب  الخط 
املادي  غري  الثقايف  للرتاث  العاجل 
مبنظمة اليونسكو، جاء بعد تقديم 
ملف شاركت مرص ىف إعداده مع 
إنجازا  يعد  أنه  وأضافت  16دولة، 
الهوية  صون  مجال  يف  جديدا 
مفردات  أهم  من  الخط  باعتبار 
الوسائل  وأحد  العربية،  الحضارة 

مام  بها  التعريف  ىف  الفاعلة 
الثقافات  بني  الحوار  ىف  يساهم 
إلقاء  جهود  ويدعم  العاملية، 
ووجهت  تاريخها،  عىل  الضوء 
الشكر للجنة صياغة امللف، وهم 
الرتاث  خبري  إمام  نهلة  الدكتورة 
الثقايف غري املادي وممثل مرص به، 
والدكتور هاين الهياجنة ( األردن ) 
 ،  ( لبنان   ) آين طعمة  الدكتورة   ،
الدكتور عامد بن صولة ( تونس ) 
املستشار  بغدادى  محمد  والفنان 

العلمى للملف.

فسيفساء
لوح منىس من العرص الربونزى هو أقدم خريطة

يعترب اللوح الحجرى الذى يعود تاريخه إىل أوائل العرص الربونزى 
نحو 2150-1600 قبل امليالد أقدم خريطة معروفة ىف أوروبا، حيث 
يحمل  اللوح  أن  فرنسا،  ىف  الجنسيات،  متعدد  بحث  فريق  وجد 
العديد من العنارص املتوقعة ىف خريطة ما قبل التاريخ، مبا ىف ذلك 

الزخارف املتكررة املرتبطة بخطوط إلعطاء تخطيط للخريطة.
أقدم آثار أقدام برشية معروفة ىف األمريكتني

ىف  ساندز  وايت  متنزه  ىف  أبحاثًا  يجرون  الذين  اآلثار  علامء  نيو مكسيكو أقدم آثار ألقدام برشية معروفة ىف األمريكتني، وتقدم حدد 
النتائج أول دليل قاطع عىل النشاط البرشى ىف األمريكتني منذ أكر 
األخرية،  الجليدية  الدورة  من 23000 عام، وهى فرتة خالل ذروة 

واملعروفة باسم العرص الجليدى األخري األقىص.
اقدام

“طاقم” ثعبان يبلغ من العمر 4400 عام
من  عمل” خشبى  “طاقم  توركو،  جامعة  من  آثار  علامء  اكتشف 
هذا  أن  اآلثار  علامء  يالحظ  ثعبان،  شكل  عىل  الحجرى  العرص 
االكتشاف ال يشبه أى قطعة أثرية خشبية أخرى من العرص الحجرى 
الحديث شامل أوروبا، عىل الرغم من أن الثعابني تُصور أحيانًا ىف 

الرسوم التوضيحية للفن الصخرى املعارص.

أهم االكتشافات األثرية فى 2021.. أقدم خريطة ألوروبا وأول آثار أقدام بأمريكا
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الذكية  الــهــواتــف  مصنعو  يبذل 
يتعلق  عندما  جهودهم  باستمرار 
األمر بالشحن، وىف حني أن الشواحن 
أن  ميكن  الربامج  وترقيات  الرسيعة 
إال  الشحن،  كبري رسعة  بشكل  تعزز 
أن هناك أيًضا بعض األشياء الصغرية 
بها  القيام  للمستخدمني  ميكن  التى 
تريد  كنت  وإذا  الوترية،  لتحسني 
شحن  رسعة  تحسني  كيفية  معرفة 
هاتفك املحمول، فيمكنك اتباع هذه 

النصائح.
– تجنب استخدام الهاتف الذىك أثناء 

الشحن
يجب أال تستخدم هاتفك الذيك أثناء 
الشحن، قد يؤدي الرد عىل املكاملات 
أثناء  األلعاب  مامرسة  أو  الهاتفية 
أيًضا  إتالفه. ميكنه  شحن جهازك إىل 

إبطاء رسعة الشحن.
والواي  املوقع  تشغيل  بإيقاف  قم 

فاي والبلوتوث
 Bluetooth و   Wi-Fi تستهلك 
قدًرا  املامثلة  الخدمات  من  وغريها 

بينام تعمل سامسونج بالفعل عىل 
القابلة  األجهزة  من  الثالث  الجيل 
الصينيني  املصنعني  واتجاه  للطى، 
يبدو  األجهزة،  هذه  لتصنيع  كذلك 
بعد  عىل  ــزال  ت ال  آبــل  رشكــة  أن 
القابل  آيفون  إطالق  من  سنوات 
وقت  ىف  املنتج  تقديم  تم  للطى، 
ليكون رسميًا ىف وقت ما يف  سابق 
عام 2023. ومع ذلك يدعي التقرير 
إلطالق  الزمنى  الجدول  أن  األخري 
نقله  ملا  وفقا  األرجــح  هو   2024

.Digitartlends موقع
وفًقا لتقرير صادر عن املحلل روس 
 Display Supply Chain يونج من
 iPhone من غري املتوقع أن يكون ،
 2023 عــام  “حتى  للطي  القابل 

أن  وميكن  البطارية،  من  ملحوظًا 
تحسني  إىل  تشغيلها  إيقاف  يؤدي 

رسعة شحن الجهاز بشكل كبري.
استخدم الكابل األصيل والشاحن

الذيك  هاتفك  بشحن  ــا  دامئً يوىص 
فقد  األصليني،  واملحول  بالكابل 
يؤدي استخدام شاحن من أي عالمة 
بطارية  إتــالف  إىل  أخــرى  تجارية 
جهازك وميكن أن يعيق أيًضا رسعة 

الشحن.
تطبيقات  تشغيل  بإيقاف  قــم 

املعالجة ىف الخلفية
ىف  املعالجة  تطبيقات  تستخدم 
الخلفية بطارية الجهاز حتى يف حالة 
عدم استخدامها. عادًة ما يتم شحن 
استهلكت  إذا  ببطء  الذيك  الهاتف 
االستخدام  قيد  ليست  تطبيقات 
أن  ميكن  البطارية.  من  معيًنا  قدًرا 
معالجة  تطبيقات  تشغيل  يــؤدي 

الخلفية هذه إىل زيادة الشحن.
استخدم وضع الطريان

وضع  استخدام  ــؤدي  ي أن  ميكن 

الذيك إىل زيادة  الطائرة عىل هاتفك 
كبري،  بشكل  جهازك  شحن  رسعــة 
يساعد هذا الوضع عىل فصل الجهاز 
عن الشبكة ، مام يقلل من استخدام 

البطارية.
تجنب الشحن الرسيع

بعدد  ذيك  هاتف  أي  بطارية  تأيت 
وتؤثر  الشحن،  دورات  من  معني 
أجهزة الشحن الرسيعة الصغرية عىل 
أنها  كام  للبطارية  اإلجــاميل  العمر 
املدى  عىل  الشحن  رسعة  من  تقلل 

الطويل.
تجنب الشحن طوال الليل

هواتفنا  شحن  عىل  منا  الكثري  اعتاد 
ألنها  وضحاها  عشية  بني  الذكية 
وهي  مالءمة  األكر  الطريقة  تبدو 
أيًضا الوقت األقل استخداًما للجهاز، 
إتالف  إىل  اللييل  الشحن  يــؤدي  ال 
أسبوع  أو  شهر  خالل  الذيك  الهاتف 
الوقت  من  طويلة  فرتة  يف  ولكن   ،
ويبطئ  البطارية  يتلف  أن  ميكن 

رسعة الشحن.

عىل أقرب تقدير.” مييض ليقول إن 
إطالق 2024 هو األرجح ، مام يعني 
عامني  بعد  عىل  يزال  ال  املنتج  أن 
يف  أطول  لفرتة  ورمبا   ، األقل  عىل 
ضوء الجدول الزمني إلصدار املنتج 
عىل  هذا  التوريد.  سلسلة  وقضايا 
القابلة  التكنولوجيا  أن  من  الرغم 
يف  كبري  بشكل  تحسنت  قد  للطي 
واضح  هو  كام   ، املاضيني  العامني 
 Samsung لجهاز  مراجعتنا  يف 

.3 Z Flip 3 و Galaxy Z Fold
مع  تعمل  ــل  آب أن  أيــًضــا  يشاع 
عىل   LG Display و   Samsung
ملنتجها  للطي  القابلة  اللوحة 
املستقبيل. وفًقا للترسيبات السابقة 
القابل   iPhone يتميز  أن  ميكن   ،

7 حيل بسيطة لزيادة سرعة شحن 
هاتفك الذكى

ملاذا تأخرت آبل فى إصدار هاتف 
قابل للطى؟

جلسة نقاشية فى اتحاد أكسفورد:
الذكاء االصطناعى “لن يكون أبدا أخالقيا”

للطي بشاشة OLED مرنة مقاس 8 
بوصات ، ال تختلف كثريًا عام تقدمه 

.Samsung
سابق  وقــت  يف  بلومربج  ــرت  وذك
يف  بالفعل  بدأت  قد  آبل  رشكة  أن 
 ، الجديد  الجهاز  هذا  عىل  العمل 
لكن املؤرشات الحديثة تشري إىل أن 

العمل يقترص عىل العرض فقط.
غضون  ىف  سامسونج  ومتكنت 
األجهزة  هــذه  ــالق  إط من  عامني 
متانة  لتحسني  طرق  اكتشاف  من 
Fold، ومع وصول Z Fold 3 ، لذا 
التوقعات عالية بالنسبة لرشكة  فإن 
بأخذ  معروفة  أنها  حيث   ،  Apple
قبل  التكنولوجيا  إلتقان  سنوات 

إصدارها.

 ،Megatron Transformer شارك 
نوذج التعلم اآليل للذكاء االصطناعي 
الذي طوره فريق البحث التطبيقي 
للتعلم العميق التابع لرشكة صناعة 
يف   ،Nvidia األمريكية  الرقائق 
مناقشة حديثة يف جامعة أكسفورد 
التي  األخــالقــيــة  املــخــاوف  ــول  ح
االصطناعي. الذكاء  تقنيات  تطرحها 

وفقا لتقرير روسيا اليوم .
االصطناعي  الذكاء  أن  من  وحــذر 
وخالل  أخالقيا”،  أبــدا  يكون  “لن 
أشار  أكسفورد،  اتحاد  يف  النقاش 
أن  إىل   Megatron Transformer
الذكاء االصطناعي مل يكن “ذكيا مبا 
وعرب  أخالقيا”،  نفسه  لجعل  يكفي 
الوحيدة  “الطريقة  أن  اعتقاده  عن 
بالذكاء  تسلح  ســبــاق  لتجنب 
االصطناعي هي أال يكون لديك ذكاء 
وسيكون  االطــالق.  عىل  اصطناعي 

هذا هو الدفاع النهايئ ضده”.
أن  إىل  أيضا  أشــارت  األداة  ولكن 

سيكون  اصطناعي”  ذكــاء  “أفضل 
“جزءا ال يتجزأ من دماغنا” ويعمل 
“ككيان واع”، رمبا باإلشارة إىل غرسة 
قيد  الدماغ  لرشيحة   Neuralink
أضافت  موسك،  إيلون  من  التطوير 
ألن  علميا”،  “خياال  يكن  مل  هذا  أن 
كانوا  العامل”  يف  العقول  “أفضل 

يعملون عليها بالفعل.
الذكاء  أشكال  من  الشكل  وهــذا 
تطور  “أهــم  سيكون  االصطناعي 
حد  عىل  عــرصنــا”،  يف  تكنولوجي 
منصة  عىل  نرُش  مقال  ويف  املزاعم. 
 The Conversation األخبار البحثية
استنتج  األسبوع،  نهاية  عطلة  خالل 
األكادمييون يف أكسفورد أن اإلشارات 
من  مئات  يف  “ستظهر  موسك  إىل 

قراءاتها”.
ُغذيت  التي  املعلومات  وُجّمعت 
“ويكيبيديا”  إدخــاالت  إجاميل  من 
جيجابايت  و38  اإلنجليزية،  باللغة 
ونحو  “ريــديــت”،  موضوعات  من 

باللغة  إخباري  مقال  مليون   63
 ،2019 إىل   2016 من  اإلنجليزية 
اإلبداعية  املصادر  من  والعديد 

املشرتكة.
الذكاء  أن  أيضا  ــواضــح  ال ــن  وم
االصطناعي مل يكن لديه أي مخاوف 
املناقشة،  اقرتاح  ضد  الجدل  بشأن 
مبارش”  “بشكل  رأى  أنه  إىل  مشريا 
واضح  “مسار  هناك  كــان  كيف 
الذكاء  فيه  يستخدم  ملستقبل 
من  أفضل  يشء  لخلق  االصطناعي 

أفضل البرش”.
التوصل  من  يتمكن  مل  ذلك،  ومع 
إذا  ما  حــول  معاكسة  حجة  إىل 
كانت البيانات ستصبح “أكر املوارد 
وبدال  القرن.  يف  عليها”  املتنازع 
“سنكون  أنه  من  حذر  ذلك،  من 
قادرين عىل رؤية كل يشء عن أي 
شخص، أينام ذهب، وسيتم تخزينه 
حتى  ميكننا  ال  بطرق  واستخدامه 

تخيلها”.
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النيابة تعرض متهمى الشيخ زايد على املستشفى 
وتستجوبهما بعد ثبوت عدم إصابتهما بأى أمراض

نسرق ما خف وزنه وزاد ثمنه..
اعرتافات لصوص املساكن فى القاهرة

للمساكن  برسقتهم  لصوص  اعرتف 
يف القاهرة عن طريق كرس األبواب، 
حيث يرصدوا الشقق السكنية التي 
ال يوجد بها أحد، ويتسللوا اليها ليال 
املجوهرات  ورسقة  أبوابها  لكرس 

واألموال منها.
اعرتافاتهم:  يف  املتهمون  وقال 
“نرسق ما خف وزنه وزاد ثنه، وكنا 
نطمح يف تكوين ثروات مالية كبرية 
الرشطة  لكن  الرسقات،  خالل  من 

ضبطتنا.
ونجحت الداخلية يف ضبط تشكيل 

للمتهمنْي  العامة  النيابة  استجوبت 
عضوين  صفة  املنتحلني  املضبوطنْي 
مقطع  عىل  لالستيالء  العامة  بالنيابة 
زايد،  الشيخ  تصادم  حادث  تصوير 
من  إليهام  نُسب  عام  اإلجابة  ورفضا 
أحدهام  محاميان  أنهام  وتبني  اتهام، 
الهواري  املتهم كريم  للدفاع عن  موكَّل 
شعورهام  واّدعيا  الحادث،  واقعة  يف 
باإلعياء، فقررت النيابة العامة عرضهام 
جهات  وكلفت  املستشفيات،  أحد  عىل 
الرشطة بالتحري حول الواقعة فتوصلت 
لصحة انتحالهام وآخريْن مبحل الواقعة 

صفَة أعضاء بالنيابة العامة.
استجواب  العامة  النيابة  وبإعادة 
املتهمنْي -بعد أن ثبت بالتقارير الطبية 
وأن  أمراض،  أية  من  يعانيان  ال  أنهام 
سليمة  منهام  لكل  الحيوية  العالمات 
تستدعي  وال  مستقرة  العامة  والحالة 
تواجدهام  أقرَّا  باملستشفى-  الحجَز 
الواقعة عىل نحو ما قّرر الشايك،  مبحل 
املصورة  باملقاطع  ظهورهام  وصحة 
املتهمنْي  أسامء  وحّددا  البيان،  سالفة 

اآلخريْن، بينام أنكرا ما نُسب إليهام من 
بانتحال  عمومية  وظيفة  يف  تداخلهام 
صفة أعضاء بالنيابة العامة، وعىل هذا 
أربعة  بحبسهام  العامة  النيابة  أمرت 
التحقيقات  ذمة  عىل  ا  احتياطيًّ أيام 
الستجوابهام،  اآلخريْن  املتهمنْي  وضبط 

وجاٍر استكامل التحقيقات.
حامده  املستشار  العام  النائب  أمر 
صفة  انتحال  متهمنْيِ  بحبس  الصاوي، 
عىل  لالستيالء  العامة  بالنيابة  عضوين 
الشيخ  تصادم  حادث  تصوير  مقطع 
تقدم  حيث  آخرين،  اثننْي  وضبط  زايد 
أحد شهود واقعة حادث تصادم الشيخ 
كريم  املتهم/  فيها  أُحيل  -التي  زايد 
بشكوى  الجنائية-  للمحاكمة  الهواري 
التحقيق  العامة  النيابة  مبارشة  أثناء 
مقطَع  تقدميه  متضمنًة  بالواقعة، 
الذي  العامة  للنيابة  الحادث  تصوير 
مبسكنه  املثبتة  املراقبة  آالت  سجلته 
ثُم فُوجئ صباَح  املعاينة،  حاَل إجرائها 
ديسمرب  شهر  من  عرش  الثالث  يوم 
اّدعوا  أشخاص  أربعة  بحضور  الجاري 

السجن 7 سنوات لحداد قتل عامل بعد طعنه 
بمطواة بسبب خالفات بينهما فى املنصورة

املنصورة  جنايات  محكمة  قضت 
السيد  مصطفى  املستشار  برئاسة 
أحمد  املستشار  وعضوية  هاشم، 
واملستشار  الجمل،  عبدالعظيم 
عون،  شفيق  الدين  عامد  رشيف 
األلفى،  عبدالحميد  رس  وأمانة 
عبداللطيف،  وطارق  مجر،  وأحمد 
طريف  نوب  بقرية  حداد  مبعاقبة 
مركز السنبالوين بالسجن 7 سنوات 
التهامه بقتل عامل عىل إثر مشادة 

كالمية بينهام، نتيجة لوجود خالف 
واملتهم،  عليه  املجنى  بني  سابق 
املتهم  استخرج  إثرها  عىل  وقام 
مطواة وطعنه بالفخذ مام تسببت 
ىف قطع بالرشيان والوريد الفخذى 
األمين ونزيف دعوى مام تسبب ىف 

الوفاة.
وترجع الواقعة إىل 11 سبتمرب 2020 
مبحافظة  السنبالوين  مركز  بدائرة 
العامة  النيابة  اتهام  بعد  الدقهلية 

للمتهم رضا 0 ي 0 م 0 م 20 سنة 
طريف  نوب  بقرية  ومقيم  حداد 
مركز السنبالوين بقتل املجنى عليه 
إسالم محمد 0 أ ب 36 سنة عامل 
مقيم بذات القرية عمدا، بأن أشهر 
ىف وجهه سالح أبيض مطواة وطعنة 
استقرت بالفخذ األمين مام تسببت 
ىف قطع بالرشيان والوريد الفخذى 
األمين ونزيف دعوى مام تسبب ىف 
الوفاة وذلك بسبب خالفات سابقة.

أنهم أعضاء بالنيابة العامة لالطالع عىل 
لتشككه  املراقبة مبسكنه، فرفض  آالت 
يف أمرهم وقدم شكواه، وتولت النيابة 

العامة التحقيق فيها.
وقدم الشايك إىل النيابة العامة مقطعنْي 
مصوريْن يظهر فيهام األشخاص األربعة 
ملسكنه،  حضورهم  حاَل  إليهم  املشار 
وتعرف عىل اثنني منهم كانا متواجديِْن 
فأمرت  التحقيق،  وقَت  النيابة  برساي 

النيابة العامة بإلقاء القبض عليهام.
وسألت النيابة العامة أفراَد األمن مبحّل 
مضمون  ذاَت  فقرروا  الشايك  سكن 
األربعة  املتهمني  أن  وأوضحوا  أقواله، 
محل  السكني  املجمع  إىل  دخلوا 
الشايك  منزل  نحو  متجهني  الواقعة 
مبارشة، ثمَّ حاَل عبورهم بوابَة الخروج 
لسؤالهم  األمن  أفراد  أحُد  اعرتضهم 
أحدهم  فنهره  الشخصية  تحقيق  عن 
ومتكنوا  املنتحلة،  بصفاتهم  وأخربه 
األمن  أفراد  وقدم  الخروج،  من  بذلك 
املراقبة  مقطعني فيديو صورتهام آالت 

لدخول املتهمني وخروجهم.

نشاطه  تخصص  بالقاهرة  عصاىب 
داخل  من  الرسقة  ىف  اإلجرامى 
ىف  الباب،  “كرس  بأسلوب  املساكن 
الداخلية  وزارة  أجهزة  جهود  إطار 
لقسم  تبلغ  ما  مالبسات  لكشف 
مبديرية  ثالث  نرص  مدينة  رشطة 
األشخاص-  (أحد  من  القاهرة  أمن 
مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كرس 
بعض  ورسقة  سكنه  الشقة  باب 

املنقوالت من داخلها.
وبإجراء التحريات وجمع املعلومات 
بالتقنيات  اإلستعانة  خـالل  ومـن 

السيارة  تحديد  أمكن  الحديثة 
املستخدمة ىف إرتكاب الواقعة وتبني 
الواقعة  ارتكاب  وراء  مالكها  أن 
تقنني  عقب  آخر،  مع  باالشرتاك 
حال  ضبطهام  أمكن  اإلجراءات 
املستخدمة  السيارة  إستقاللهام 
ومبواجهتهام  الواقعة..  إرتكاب  ىف 
عصاىب  تشكيل  بتكوينهام  إعرتفا 
تخصص نشاطه اإلجرامى ىف الرسقة 
“كرس  بأسلوب  املساكن  داخل  من 
 (4) عدد  بارتكاب  وأقرا  الباب”، 
حوادث رسقة أخرى بذات األسلوب.

بالتعاون  مرص  اهتام  الرئيس  وأكد 
للخربة  نظراً  الرنويجي  الجانب  مع 
مجال  يف  بها  يتمتع  التي  العريضة 
مشريًا  واملتجددة،  الجديدة  الطاقة 
مرشوعات  أي  تتضمن  أن  أهمية  إىل 
مراكزاً  الجانبني  بني  مستقبلية  تعاون 
يف  القدرات  لبناء  الفني  للتدريب 
مجاالت التشغيل والصيانة، إىل جانب 
مراكز للبحوث والتطوير بالتعاون مع 
يف  املختلفة  البحثية  واملراكز  املعاهد 

مرص.
من جانبه؛ أعرب “كارلسن” عن ترشفه 
بلقاء الرئيس، مشرياً إىل االهتام البالغ 

الذي توليه الرشكة الرنويجية للتباحث 
حول فرص التعاون مع مرص يف مجال 
نشاط الرشكة وخرباتها العاملية، السيا 
يف ضوء السمعة التي باتت تتمتع بها 
اإلقليمي يف مجال  املستوى  مرص عىل 

الرئيس السيسى يبحث فرص التعاون مع رئيس “سكاتك” النرويجية 
لتوطني تكنولوجيا تحلية املياه.. ويؤكد اهتمام مصر بالتعاون مع 

النرويج لخربتها العريضة فى الطاقة الجديدة
عىل  واالعــتــاد  البيئة  عىل  الحفاظ 
واملتجددة،  الجديدة  الطاقة  مصادر 
قمة  مرص  باستضافة  تكلل  ما  وهو 
األمم املتحدة العاملية للمناخ يف العام 

القادم.

تتمه ص  1
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تاريخ مواجهات الفراعنه مع نسور قرطاج
الرياضية  املواقع  احد  لالحصائيات  ووفق 
 35 يف  وتونس،  مرص  منتخبا  تقابل  فقد 

بهدف  يحتفلون  مدريد  ريال  العبو 
كريم بنزمية يف شاختار

مدريد  ريال  العب  بنزميا  كريم  علق 
سان  لباريس  فريقه  مواجهة  عىل 

جريمان يف دوري أبطال أوروبا.
الـ 16 من دوري  وأوقعت قرعة دور 
ريال مدريد يف مواجهة  أوروبا  أبطال 

باريس سان جريمان.
العب  أفضل  جائزة  بنزميا  واستلم 

وزير  صبحى  أرشف  الدكتور  هنأ 
الشباب والرياضة، هنا جودة العبة 
الطاولة  لتنس  الوطنى  املنتخب 
بعد فوزها الكاسح عىل ثنايئ أملانيا 
اليابانية مايوا هارميوتو  4-1، برفقة 
منافسات  ذهبية  عىل  وحصولهام 
عام   15 تحت  املختلط  الزوجى 
تستضيفها  التى  العامل  بطولة  ىف 

لصالح  الكفة  ومتيل  وودية،  رسمية  مباراة 
تونس بفرق فوز واحد، حيث حقق الفريق 
التونيس الفوز يف 14 مقابلة، مقابل 13 فوزاُ 

املقدمة من صحيفة آس اإلسبانية.
الجائزة:  استالم  أثناء  بنزمية  وقال 
“شكرا لكم، أنا دامئا ما أحب أن أطور 
التدريبات  ويف  امللعب  داخل  نفيس 

الربتغال حالياً .
وتخوض هنا جودة اليوم منافسات 
للفردى  العامل  بطولة  نهاىئ  نصف 
سوهانا  الهندية  نظريتها  أمام 

ساينى.
ويشارك كل من هنا جودة و هند 
منتخب  العبو  وائل  وياسني  فتحي 
الفردى  منافسات  ىف  الطاولة  تنس 

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

تاريخ مواجهات الفراعنه مع نسور قرطاج

بنزيمة: نريد التتويج بدوري أبطال أوروبا

وزير الرياضة يهنىء هنا جودة لحصولها على 
ذهبية بطولة العالم لتنس الطاولة بالربتغال

املرصي  املنتخب  بأحالم  تطيح  تونس 
بفوز قاتل  يف نصف النهايئ كأس العرب
عىل  قاتاًل  فوزًا  تونس  منتخب  خطف 
حاليًا  تجمعهام  التي  املباراة  يف  مرص، 
بطولة  نهايئ  نصف  974 يف  استاد  عىل 

كأس العرب واملقامة حاليا يف قطر.
شباك  يف  تونس  منتخب  هدف  وجاء 
السولية يف  برأسية عمرو  مرص عكسيًا، 

شباك حارس مرماه محمد الشناوي.
شديد،  بتحفظ  اللقاء  املنتخبان  دخل 
فيام وصل املنتخب التونيس إىل منطقة 
سدد  حيث  املرصي،  املنتخب  دفاعات 
منترص الطالبي رأسية خطرية يف الدقيقة 
املنتخب  شباك  أعىل  مرت  السادسة 

املرصي.
هجمة  أفشة  مجدي  محمد  وقاد 
فيصل  حسني  تابعها  املرصي،  املنتخب 

لتنقطع قبل الدخول ملنطقة الجزاء.
الوصول  تونس  منتخب  العبو  وحاول 
املرصي،  املنتخب  دفاعات  ملنطقة 
حنبعل،  خالل  من  كرة،  من  أكر  يف 
الجزيري،  الدين  وسيف  واملساكني، 
املرصي  املنتخب  دفاعات  تصدى  لكن 
للمنتخب  خطرية  هجمة  من  ألكر 
التونيس، خاصة من العرضيات والكرات 

الثابتة.
تنظيم  بينام حاول العبو منتخب مرص 
هجامت من خالل محمد مجدي أفشة، 
وأحمد سيد زيزو، وحسني فيصل، لكن 
نسور  دفاع  تصدي  بعد  جدوى  دون 

قرطاج لها.
منتخب  العب  حمدي  مروان  وأهدر 
تونس  شباك  يف  محققا  هدفا  مرص 

بالدقيقة 40 من عمر الشوط األول.
واحتسب حكم اللقاء الكرة تسلال عىل 
مروان  أهدر  بعدما  املرصي،  املنتخب 
بعدما  محقق  هدف  تسجيل  حمدي 

انفرد بحارس املنتخب التونيس.
العب  رشيف  محمد  »كريوش«  وأرشك 
محمد  من  بداًل  مرص  ومنتخب  األهيل 

تونس تطيح بأحالم املنتخب املصري بفوز قاتل  يف نصف النهائي كأس العرب 
مجدي »أفشة« مع بداية الشوط الثاين.

للمنتخب  اللقاء ركلة جزاء  وألغى حكم 
 »VAR« تقنية  إىل  العودة  بعد  التونيس 
للتأكد من صحة موقف أحمد حجازي يف 
كرة مشرتكة مع محمد بن رمضان العب 

منتخب تونس.
منتخب  العب  فتحي  مصطفى  وأهدر 
مرص هدفا محققا يف شباك تونس بنصف 

نهايئ كأس العرب، يف الدقيقة 75.
ونجح مروان حمدي يف اخرتاق دفاعات 
ملنطقة  والدخول  التونيس  املنتخب 
الجزاء، وقبل أن تتهيأ له فرصة التهديف 
تدخل مصطفى فتحي ليسدد أعىل مرمى 

منتخب تونس.
الوصول  تونس  منتخب  العبو  وحاول 
املرصي خالل  املنتخب  جزاء  منطقة  إىل 
أو  التسديد  خالل  من  الثاين  الشوط 
والكرات  الركنيات  خالل  من  العرضيات 

الثابتة، لكن دون جدوى.
الربتغايل  بقيادة  مرص  منتخب  دخل 
بتشكيل  الفني  املدير  كريوش  كارلوس 

مكون من:
حراسة املرمى: محمد الشناوي.

أحمد  الفتوح،  أبو  أحمد  الدفاع:  خط 
»الونش«، أكرم  حجازي، محمود حمدي 

توفيق.
عمرو  فتحي،  حمدي  الوسط:  خط 
محمد  »زيزو«،  سيد  أحمد  السولية، 

مجدي »أفشة«، حسني فيصل.
خط الهجوم: مروان حمدي.

بتشكيل  املباراة  تونس  منتخب  ودخل 
مكون من:

حراسة املرمى: معز حسن.
خط الدفاع: بالل العيفة، منترص الطالبي، 

ياسني مرياح ومحمد أمني بن حميدة.
فرجاين  الشعاليل،  غيالن  الوسط:  خط 

سايس ومحمد دراجر.
يوسف  املجربي،  حنبعل  الهجوم:  خط 

املساكني وسيف الدين الجزيري.

ملنتخب مرص، بينام تعادال يف 8 مباريات.
احراز  التونيس  املنتخب  استطاع  وقد 
احرز  بينام  مرص،  منتخب  يف  هدفاً   38
نتيجة  املنتخب املرصي 36 هدفا، وتعد 
مواجهات  تاريخ  يف  تكرارا  األكر   0-1
مرص وتونس، حيث انتهت 13 مباراة بني 

الفريقني بهذه النتيجة.
مرة  وتونس  مرص  منتخبا  التقى  وقد 
كأس  بطوالت  تاريخ  يف  فقط  واحدة 
النسخة  خالل  ذلك  وكان  العرب، 
استضافها  التي   1988 عام  الخامسة 
بهدف  تونس  عىل  مرص  وفازت  األردن، 

مقابل الشئ.
ونسور  الفراعنة  بني  مواجهة  آخر  أما 
 ،2018 نوفمرب  شهر  يف  فكانت  قرطاج 
ضمن التصفيات املؤهلة إىل بطولة كأس 
أمم إفريقيا 2019، وانتهت بفوز منتخب 

مرص 2-3.

واستمتع  املستوى،  بنفس  لالستمرار 
مبساعدة فريقي عىل الفوز”.

وتابع “اعتقد أنه يجب علينا أن نفوز يف 
أوروبا،  أبطال  كل مباراة ونتوج بدوري 

بالربتغال  املقامة  العامل  ببطولة 
وتختتم اليوم ىف منافسات تحت 15 
عام. وتضم قامئة املنتخب ىف البطولة 
هنا جودة و هند فتحي وآالء يحيى 
وائل  وياسني  النارص  عبد  وفريدة 
املدير  مصيلحى  عامد  يرافقهم 
وفقى  تامر  البعثة  ورئيس  الفني 

عضو مجلس إدارة االتحاد.

ولكن  كبري  فريق  جريمان  سان  باريس 
يريد  التي  املباراة  إنها  كذلك،  أيضا  نحن 

كل شخص أن يلعبها”.
بالنسبة  جدا  مهمة  مباراة  “هي  وأضاف 
نكون  أن  نريد  ونحن  وللجامهري  لنا 

األبطال”.
وشارك بنزمية منذ بداية املوسم مع ريال 
من  خاللهم  متكن  مباراة،   21 يف  مدريد 

تسجيل 18 هدفا وصناعة 8 آخرين.
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ريال مدريد يعلن إصابة مودريتش 
ومارسيلو بـ فريوس كورونا

حسني السيد: ال أمانع التحقيق معي بشرطني.. 
وهذه أسباب املوافقة على رحيل بعض الالعبني

عرب  مدريد  ــال  ري ــادي  ن أعلن 
إصابة  تأكد  الرسمي  موقعه 
ومارسيلو  مودريتش  لوكا  الثنايئ 

بفريوس كورونا.
وكشف ريال مدريد عن إيجابية 

اللجنة  عضو  السيد  حسني  شــدد 
عىل  الزمالك  نادي  إلدارة  السابقة 
أنه ال ميانع إجراء تحقيق معه ولكن 
برشطني مشريا إىل أن اإلدارة السابقة 
من  العديد  حل  حاولت  للنادي 

املشاكل.
ترصيحات  يف  السيد  حسني  وقــال 
أسامة  إعارة  عن  البلد  صدى  لقناة 
فيصل: “كنا يف أزمة مالية وجاء عرض 
إلعارته مقابل 4 مليون جنيه فكيف 

مسحة الثنايئ مودريتش ومارسيلو 
وبالتايل عزلهام.

جــدول  مــدريــد  ــال  ري ويتصدر 
بعد  اإلســبــاين  ــدوري  الـ ترتيب 
خوض 17 جولة برصيد 42 نقطة 

ميكن أن نرفض ذلك؟ هذا ثن رشاء 
العب وليس إعارة”.

وأضاف “كنا يف موقف صعب ويف كل 
قضية  أجد  النادي  أدخل  عندما  يوم 
أن  يجب  وكان  النادي  عىل  جديدة 

نجد الحل”.
من  جنيه  مليون   70 “سددنا  وتابع 
عىل  املفروضة  العقوبات  ضمن 
عندما  النادي،  ضد  والقضايا  الزمالك 
مبتابعة  قمنا  الــنــادي  إلدارة  جئنا 

شتوتجارت  العب  مرموش  عمر  قال 
دفع  من  تفاجأ  إن  مرص  ومنتخب 
كارلوس كريوش املدير الفني للفراعنة به 
أساسيا يف مواجهة ليبيا عقب استدعائه.
تايم  “أون  لقناة  مرموش  وتحدث 
باشرتايك  أتفاجأ  “مل  قائال:   ”1 سبورتس 
بعد  ألعب  أن  متوقع  كنت  ليبيا  ضد 
كوين  يف  كانت  املفاجأة  لكن  استدعايئ 

أساسيا”.
وواصل “توقعت اختياري ملنتخب مرص 
نظرا للعبي يف الدوري األملاين أحد أقوى 
املسابقات يف العامل، وكان غريبا بالنسبة 
األوملبي  املنتخب  يف  اختياري  عدم  يل 

لكن هذا ما حدث”.
وأكمل “استقبايل يف منتخب مرص كان 
ومحمد  الحرضي  عصام  وأعرف  جيدا 

شوقي من فرتيت يف وادي دجلة”.
مشاركته  يف  ليبيا  ضد  هدفه  وعن 
الدولية األوىل قال: “هديف يف مرمى ليبيا 
بعد  كبرية  ثقة  وأعطاين  كثريا  ساعدين 

لكن هذا يعود لوكييل فهذا عمله وأنا 
أركز يف عميل وبعد ذلك نرى األنسب”.

يف  يرغب  الذي  املفضل  الدوري  وعن 
“أفضل  مرموش  أجاب  إليه  االنتقال 
وأمتنى  اإلنجليزي  الدوري  يف  اللعب 
بالتأكيد  صالح  محمد  بجوار  اللعب 
لتلك  الوصول  السهل  من  ليس  لكن 
مع  جيدا  أؤدي  أن  املهم  من  األندية، 

فريقي حاليا”.
الدوري  ين  الفارق  عن  وبسؤاله 
املرصي واألملاين رد مرموش “الفارق هو 
ليس العبا يف  الكرة  االحرتافية، فالعب 
امللعب بل خارجه أيضا وتعلمت الكثري 
من األشياء بسبب احرتايف وأرى كيفية 
عمل الالعبني يف الخارج وأطبق النظام 

ذاته”.
وعن إهداره ركلة جزاء مع شتوتجارت 
ضد فولفسبورج أجاب “انتهى الحديث 
حول طريقة تسديدي للركلة منذ يوم 

املباراة”.

طريقة  تجربة  يومها  “قررت  وشدد 
ومل  الجزاء  ركالت  تسديد  يف  جديدة 
أكن أقصد االستهزاء بأي شخص خاصة 
وتعلمت  فولفسبورج  يف  لعب  أنني 

الكثري فيه”.
وعن إصابته قال: “كل يشء يسري جيدا 
التي  اإلصابة  من  شفايئ  بعد  حاليا 
تواصل  عىل  دامئا  وأنا  لها،  تعرضت 
ومع  مرص  ملنتخب  الفني  الجهاز  مع 

الالعبني وأمتنى لهم التتويج باللقب”.
أتواصل  كنت  إصابتي  “عقب  وأكمل 
العال  أبو  محمد  مع  مستمر  بشكل 
طبيب منتخب مرص ألن الفرتة املقبلة 
مرص  منتخب  وإرسال  هامة،  فرتة 
عقب  الصحية  حالتي  ملتابعة  شخص 

إصابتي كان شعورا رائعا”.
وعن رسالته لجامهري مرص قال مرموش: 
مام   %100 ونؤدي  جيد  بشكل  “نعمل 
جيد  بشكل  املنتخب  إلظهار  لدينا 

وسنحاول التأهل لكأس العامل 2022”.

إشبيلية  عن  نقاط   8 وبفارق 
أقرب منافسيه.

ريال  فوز  يف  مودريتش  وشارك 
عىل  مقابل  دون  بهدفني  مدريد 

أتليتكو مدريد.
مباراته  مدريد  ــال  ري ويلعب 
املقبلة أمام قادش ضمن مباريات 
الدوري  مسابقة  من   18 الجولة 

اإلسباين.
ضد  مدريد  ريال  مواجهة  وتقام 

قادش يوم األحد املقبل.
أبطال  دوري  قــرعــة  وكــانــت 
مواجهة  عن  أسفرت  قد  أوروبا 
باريس سان  لفريق  مدريد  ريال 

جريمان يف ثن النهايئ.
يف  النهايئ  ثن  مباريات  وتقام 

شهر فرباير املقبل.

متفرغ  أدهم  عمرو  وكان  القضايا 
عىل  دليل  لديه  من  ذلــك،  ملتابعة 
يشء  أي  متابعة  عن  اللجنة  تقاعس 

فليقم بتقدميه”.
بعض  عن  االستغناء  عن  ــل  وواص
الالعبني عىل سبيل اإلعارة بنية البيع 
يكون  عندما  تفعل  أن  ميكن  “ماذا 
جنيه  ماليني   7 دفع  منك  مطلوب 
 6 خصم  سيتم  أو  ساعة   24 خالل 

نقاط؟ “هتبيع عيل من عيالك”.
وأتم “ال أمانع التحقيق معي برشط 
لجنة  طريق  عن  التحقيق  يكون  أن 
نفس  تكون  وأن  النيابة  يف  خارجية 
املخالفات،  يف  ستحقق  التي  الجهة 
القضايا  عن  املسؤولني  يف  تحقق 
أرشف،  ــام  ــس (ح وهـــم  ــرى  ــ األخ
جوزيه  أحــداد،  حميد  أشيامبونج، 
دا  مارتن  باتشيكو،  مساعد  بــريو 
كوستا ساعد باتشيكو، باتشيكو، شيخ 
بوزيان مساعد جروس، جروس، خالد 
ماريتيمو  يوسف،  معروف  بوطيب، 
الربتغايل مع محمد إبراهيم، سبورتنج 

لشبونة مع شيكاباال)”.

لكامل  املرصي  االتحاد  كشف 
عادل  الدكتور  برئاسة  االجسام، 
املرصي  االتحاد  رئيس  فهيم، 
والعريب واالفريقي ونائب رئيس 
األجسام  لكامل  الدوىل  االتحاد 
الكاملة  التفاصيل  النقاب عن   ،
الفراعنة “فيت فاروز”،  لبطولة 
ديسمرب   17 يوم  ستنطلق  التي 
بفندق  ستقام  و  الجاري، 
القاهره  سيتي  سبورتس  جويل 
عيل  التأكيد  تم  وانه  الجديده، 
البطولة،  اقامة  ومكان  موعد 
يوم  امليزان  موعد  تحديد  وتم 
ديسمرب   17 املوافق  الجمعه 
عىل أن تبدأ فعاليات البطوله يف 

اليوم التايل.
،املنسق  سليامن  مهاب  َوأكد 
“يف  فاروز  “فيت  لبطولة  العام 

نسختها األوىل مبشاركة عدداً من الدول 
شعار  عن  الكشف  تم  وقد  العربية 
البطولة والذي يحمل قوة الفراعنه منذ 
ايضاً  تحمل  البطولة  وأن  الزمان  قديم 

شعار،( معا.. ضد املنشطات)
فئات  عن  رسمياً  اإلعالن  تم  وقد 
البطوله وهي: فئة تني فيزيك ( ناشئني 

تحت 20 سنه )
فيزيك  تني  فئة  أطوال  تكون  ان  عيل 
الفيزيك  وفئة  مفتوح،  واحد  طول 

(ناشئني) تحت 23 سنه و
حتي  (ناشئني)،  الفيزيك  فئة  أطوال 
173سم، حتي 178سم، فوق 178سم، 
فئة  واالطوال  (رجال)  الفيزيك  وفئة 

الفيزيك (رجال)

حتي  173سم،  حتي   ،
اما  178سم، فوق 178سم، 
فئة كامل االجسام ( ناشئني 
) تحت 23 سنة اوزان تحت 
كجم،   75 تحت  كجم،   65

فوق 75 كجم
وفئة كامل االجسام ( رجال 

(
كجم،   65 تحت  األوزان، 
 85 تحت  كجم،   75 تحت 

كجم، فوق 85 كجم.
رشف  عمرو  كابنت  اكدا  و 

وكابنت احمد السيد
للبطولة  الفنيني  املرشفني 
الصباحي  هبه  واملستشاره 
العامه  العالقات  مسؤل 
املقبله  الساعات  خالل  ان 
نهايئ  بشكل  اإلعالن  سيتم 
لكامل  فاروز  فيت  بطولة  جوائز  عن 
مفاجأة  ستكون  والتي  األجسام 
للجميع وبجانب عرض الربنامج الزمني 
مع  والختام  االفتتاح  حفل  وفقرات 
األكر  ستكون  البطولة  تلك  أن  وعد 
تنظيام من أجل راحة جميع املشاركني 
الفراعنه  إسم  تحمل  التي  البطولة  يف 

وتاريخ مرص العريق .

تعرف علي تفاصيل بطولة الفراعنه لكمال 
األجسام األوىل تحت شعار معًا.. ضد املنشطات

مرموش: قرار كريوش فاجئني.. أريد االستمرار يف أوروبا وهذا الفارق مع الدوري املصري

انضاممي للمنتخب”.
أوملبياد طوكيو  غيابه عن  وبسؤاله عن 
مدرجة  ليست  “األوملياد  قال:   2020
رفض  والنادي  الدولية  األجندة  ضمن 

انضاممي للمنتخب األوملبي بالفعل”.
وأضاف العب فولفسبورج ووادي دجلة 

مستمرة  بصفة  أشارك  أكن  “مل  السابق 
مع املنتخب األوملبي وهذا يعود لرؤية 
مع  فرصة  يل  وأتت  غريب  شوقي 

املنتخب األول ومتسكت بها”.
وعن منتخب مرص قال: “لدينا منتخب 
وجامعي  جيد  بشكل  ونلعب  قوي 

بشكل  نؤدي  أن  وأمتنى 
كأس  بلقب  ونتوج  جيد 
منتخب  إفريقيا،  أمم 
ألي  يذهب  ال  مرص 
يريد  وهو  إال  بطولة 

التتويج بها”.
املفضل  الخصم  عن  أما 
املرحلة  يف  ملواجهته  له 
التصفيات  من  النهائية 
العامل  لكأس  املؤهلة 
يف  “نركز  قال:   2022
أننا  ونعرف  أنفسنا 
ونستطيع  قوي  منتخب 

مواجهة أي فريق”.
املرصي  للدوري  يعود  هل  وبسؤاله 
وأمتنى  أوروبا  يف  االستمرار  “أريد  قال: 
مواصلة مسرييت وأن أنضم لكبار األندية 
وأركز مع شتوتجارت وسوف أستمر يف 

أوروبا”.
وأردف “هناك عروض من أندية أوروبية 


