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زيارات الرئيس السيسى لدول الخليج شعارها “األمن العربى كل ال يتجزأ”.. الرئيس يؤكد على أمن دول مجلس التعاون
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تابع ص  6

األوكرانية«   – »الروسية  األزمة   –
جائحة  بعد  بتداعياتها  تلقى 
السعودية سبقتها  زيارة  كورونا.. 
واإلمــــارات..  للكويت  ــارات  ــ زي
ودول الخليج تؤكد على دور مصر 
وتنمية  استقرار  دعم  فى  املحورى 

دول املنطقة
تمر املنطقة العربية، ال سيما العالم 
العديد  لها  دقيقة،  بمرحلة  أجمع، 
مستويات  على  التداعيات  مــن 
يُعانيه  زال  مــا  ظــل  ففى  كــافــة، 
كورونا  تداعيات جائحة  من  العالم 
نشبّت  منها،  التعافى  مُــحــاوال 
األوكرانية«   – »الروسية  ــة  األزم
لتُلقى بظالل تداعياتها مرة أخرى 
إضافة  وغربا،  شرقا  الجميع  على 
هذه  باستمرار  عاملية  مخاوف  إىل 
املستوى  وعلى  أطول،  ملدة  األزمة 
القضايا  من  العديد  هناك  تابع ص  6العربى 

تابع ص  5

الفتاح  عبد  الرئيس  كرم 
السييس، أرس الشهداء من 
ضمن  املسلحة  القوات 
التثقيفية  الندوة  فعاليات 
املسلحة  للقوات   35 الـ 

مدبوىل،  مصطفى  الدكتور  ترأس 
رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، 
اجتامع مجلس املحافظني؛ ملناقشة 
بحضور  املهمة،  امللفات  من  عدد 
الداخلية،  والتجارة  التموين  وزراء 
ــة  ــزراع وال املحلية،  والتنمية 
والتجارة  األراىض،  واستصالح 

أسامء  ومن  الشهيد،  يوم  مبناسبة 
الشهداء الذين تم تكريم أرسهم:
رائد شهيد حسني عبد الله الجزار.

الله محمود املرىس  رائد شهيد عبد 
البهنىس.

بورسعيد،  ومحافظى  والصناعة، 
وشامل سيناء، والسويس، ودمياط، 
وأسوان،  وقنا،  ومطروح،  والبحرية، 
ىف  املحافظني  باقى  ــارك  ش كــام 
الفيديو  تقنية  عــر  ــامع  ــت االج

كونفرانس.
رئيس الوزراء ىف مجلس املحافظني 

الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء بالندوة التثقيفية للقوات املسلحة

رئيس الوزراء فى مجلس املحافظني: توجيهات 
من الرئيس السيسى بالتصدى ألية ممارسات 
الحتكار أو إخفاء السلع فى ظل األزمة األوكرانية

األزهر الشريف يهنئ الرئيس السيسى والقوات املسلحة بيوم الشهيد

السالم عبد  نقيب شهيد أحمد عبد 
الواحد سالمة.

عبد  أرشف  محمد  شهيد  أول  مالزم 
الفتاح عيل.

مالزم أول احتياط فادى مدحت.
محمد  أحمد  شهيد  متطوع  عريف 

عبد الحميد اللبان.
طارق  أمــري  شهيد  مجند  عريف 

إبراهيم محمد.
الوهاب  عبد  عبودة  شهيد  عريف 

محمد القلعي.
األب املثايل: مصطفى محمد جمعة، 
مصطفى  هيثم  البطل  الشهيد  والد 

محمد جمعة.
العزيز  عبد  عىل  سهري  املثالية:  األم 
عبد الاله، أرملة رقيب شهيد، محمد 
نبيل محمد قطب عبد الاله، والذي 

استشهد يف حرب أكتوبر 1973.

التهنئة  بخالص  الرشيف  األزهر  تقدم 
إىل الرئيس عبد الفتاح السييس، رئيس 
الجمهورية، وإىل رجال قواتنا املسلحة 
البواسل، مبناسبة »يوم الشهيد«، الذي 
كل  من  مارس  التاسع من شهر  يوافق 
عبد  أول  الفريق  استشهاد  ذكرى  عام، 

املنعم رياض يف عام 1969م.
وفاء  هو  الشهيد  يوم  أن  األزهر  وأكد 
األبطال  األبـــرار  لشهدائنا  وتكريم 
الوطن  أمن  عىل  الحفاظ  يف  ودورهم 
للفخر  ــٌز  ورم واســتــقــراره،  وحاميته 
سالت  التي  الذكية  بالدماء  واالعتزاز 
وهو  وكرامته،  وعزته  للوطن  صونًا 

التي تقدر  للدولة املرصية  تقليد رفيع 
نفوس  يف  وتريب  بهم  وتعتز  شهداءها 
البذل  معنى  يوم  بعد  يوًما  املرصيني 

والعطاء والتضحية دون مقابل.
التحية  بخالص  األزهـــر  تقدم  كــام 
الشهداء  وأرس  أُمهات  إىل  والتقدير 
املثل  أروع  رضبوا  الذين  واملصابني، 
فلذات  ملرص  وقدموا  والوفاء  الصر  يف 
أكبادهم، داعيًا شباب مرص إىل االعتزاز 
يف  الفاعلة  واملشاركة  بوطنهم  والفخر 
ونهضته  الوطن  ورفعة  التنمية  مسرية 

واستقراره.

لألمن  حيوية  ملفات  تُمثل  التى 
املصرى  املستويني  على  القومى 
ملف  مقدمتها  فــى  والخليجى، 
األزمتني اليمنية والليبية، إىل جانب 
االهتمام  محل  املحورية  القضية 
حيث  سنوات،  مدار  على  العربى 
باإلضافة  الفلسطينية،  القضية 
ملف  السورية  ــة  األزم ملف  إىل 
أمن مصر املائى، والذى تؤكد على 
والسودان  مصر  وأحقية  أهميته 
ــه جــمــيــع الـــــدول امُلــحــيــطــة  ــي ف
سبق  ما  ولكل  لذلك  والصديقة، 
أهمية  املنطقة  ــادة  ق يعى  ــره  ذك
العمل  ــرورة  وض العربية  الوحدة 
والتعاون  التنسيق  على  الــدائــم 
الشائكة،  القضايا  لحل  املشرتك 
ومُجابهة التحديات التى يُمكن أن 
بسبب  مستقبال  منطقتنا  تواجه 



2أخـبــار دولية  إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  7  شعبان -  1443 هـ  - 10   مارس  2022م

العدد اإلسبوعي رقم 1250

misrtalateen www.misrtalateen.cominfo@misrtalateen.com00201121602000misrtalateenصحيفة مرص تالتنيmisrtalateenmisrtalateen



Sea Freight

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

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

www.alzafercargo.com

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

Fb.com/Qatameshclinic
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رئيس جملس اإلدارة:ـ
حممود صالح قطامش 

رئيس التحرير:ـ 
عاطف عبد العزيز

االشراف الصحفي:ـ 
دكتوره سهام جربيل
 البث االلكتروين:ـ 
 حممد مجال شرع

ترخيص اهليئة الوطنية 
لإلعالم رقم 0004
فرباير عام 2021

اململكة العربية السعودية

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

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

الوكيل اإلعالين
مجهورية مصر العربية

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

عادل  العرىب  الرملان  رئيس  أكد 
الذى  املشرتك  البيان  أن  العسومى، 
التى  املهمة  الزيارة  ختام  ىف  صدر 
السيىس  عبدالفتاح  الرئيس  بها  قام 
ميثل  السعودية،  العربية  اململكة  إىل 
املزمنة  األزمات  لحل  طريق  خارطة 
العربية  املنطقة  تشهدها  التى 
عام،  بشكل  األوسط  الرشق  ومنطقة 
تجاه  واضحة  مواقف  من  تضمنه  ملا 
املنطقة  بها  التى متر  األوضاع  مجمل 

وما تشهده من أزمات.
اليوم  بيان  يف  العسومي،  وقال 
التي  البناءة  املباحثات  إن  األربعاء، 
السييس  عبدالفتاح  الرئيس  بني  متت 
امللك  الرشيفني  الحرمني  وخادم 
واألمري محمد  عبدالعزيز،  بن  سلامن 
السعودي،  العهد  ويل  سلامن  بن 
جاءت يف توقيت مهم للغاية يتطلب 

رئيس الربملان العرىب: البيان املرصى 

السعودى املشرتك ميثل خارطة طريق

العربية: انتخاب السعودية لرئاسة املجلس التنفيذي ملنظمة 

حظر األسلحة الكيميائية

الكويت: تعيني أحمد نواف 
الصباح وزيرا للداخلية وطالل 

خالد األحمد وزيرا للدفاع
اليوم  كويتى  أمريى  مرسوم  صدر 
األربعاء، بتعيني الفريق أول متقاعد 
الصباح  األحمد  نواف  أحمد  الشيخ 
الوزراء  مجلس  لرئيس  أول  نائبا 
طالل  والشيخ  للداخلية،  ووزيرا 
لرئيس  نائبا  الصباح  األحمد  خالد 

مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.
كل  يعني  املرسوم:  نص  ييل  وفيام 
من الفريق أول متقاعد أحمد نواف 
لرئيس  أول  نائبا  الصباح  األحمد 
للداخلية  ووزيرا  الوزراء  مجلس 
نائبا  الصباح  األحمد  خالد  طالل  و 
ووزيرا  الوزراء  مجلس  لرئيس 
الوزراء  مجلس  رئيس  وعىل  للدفاع 
إبالغ هذا املرسوم إىل مجلس األمة 
ويعمل به من تاريخ صدوره وينرش 

قادة  تأكيد  ظل  يف  خاصة  املنطقة، 
الخليج  منطقة  أمن  أن  عىل  البلدين 
السامح  يتم  لن  أحمرا  خطا  ميثل 
وإدانتهام  ورفضهام  به،  باملساس 
اإلرهابية  الحويث  ميليشيا  لتهديدات 
البحرية  املالحة  وأمن  املنطقة  ألمن 
يف البحر األحمر، فضال عن التهديدات 
التي ميثلها امللف النووي والصاروخي 
حامية  عىل  كذلك  واتفاقهام  إليران، 
األمن املايئ العريب، وخاصة األمن املايئ 
عن  فضال  والسودان،  مرص  من  لكل 
ملف  بشأن  والرؤى  الجهود  تنسيق 
ألية  التام  والرفض  اإلرهاب،  مكافحة 
تدخالت خارجية يف الشئون الداخلية 

للدول العربية.
من  كال  أن  عىل  العسومي،  وشدد 
السعودية،  العربية  واململكة  مرص 
وصون  لحامية  أمان  صامم  ميثالن 
أساسية  وركيزة  العربية  املنطقة  أمن 

لتحقيق االستقرار بها.

تعزيز التضامن العريب وتكثيف وترية 
التنسيق واملشاورات املستمرة، السيام 
القامئة  االستقرار  عدم  حالة  ظل  يف 
عىل  وانعكاساتها  الدويل  النظام  يف 

املنطقة العربية.
أكدت  املباحثات  هذه  أن  وأضاف 
تجاه  العريب  املوقف  ثوابت  عىل 
القضية  مقدمتها  ويف  املنطقة،  قضايا 
يف  األوضاع  وتطورات  الفلسطينية، 
كل من اليمن وسوريا والعراق وليبيا 

والسودان.
املشرتك  البيان  مضمون  أن  وأكد 
املباحثات،  تلك  نهاية  يف  صدر  الذي 
بالنسبة  الحروف  عىل  النقاط  وضع 
للعديد من القضايا االسرتاتيجية ذات 
يف  واالستقرار  األمن  مبنظومة  الصلة 
قادة  تأكيد  ظل  يف  خاصة  املنطقة، 
الخليج  منطقة  أمن  أن  عىل  البلدين 

السامح  يتم  لن  أحمرا  خطا  ميثل 
وإدانتهام  ورفضهام  به،  باملساس 
اإلرهابية  الحويث  ميليشيا  لتهديدات 
البحرية  املالحة  وأمن  املنطقة  ألمن 
يف البحر األحمر، فضال عن التهديدات 
التي ميثلها امللف النووي والصاروخي 
حامية  عىل  كذلك  واتفاقهام  إليران، 
األمن املايئ العريب، وخاصة األمن املايئ 
عن  فضال  والسودان،  مرص  من  لكل 
ملف  بشأن  والرؤى  الجهود  تنسيق 
ألية  التام  والرفض  اإلرهاب،  مكافحة 
تدخالت خارجية يف الشئون الداخلية 

للدول العربية.
من  كال  أن  عىل  العسومي،  وشدد 
السعودية،  العربية  واململكة  مرص 
وصون  لحامية  أمان  صامم  ميثالن 
أساسية  وركيزة  العربية  املنطقة  أمن 

لتحقيق االستقرار بها.

يف الجريدة الرسمية.
مجلس  رئيس  نائب  من  كل  وكان 
الوزراء وزير الدفاع الكويتى الشيخ 
رئيس  ونائب  العيل،  جابر  حمد 
مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ 
باستقالتيهام  تقدما  املنصور،  أحمد 
صباح  الشيخ  الوزراء  رئيس  إىل 
الخالد الصباح يف 17 من شهر فراير 
املايض وأعلن الناطق باسم الحكومة 
صدور  املزرم،  طارق  الكويتية 
مرسوم أمريي بقبول استقالة وزيرى 
الدفاع والداخلية وأن مرسوما أمرييا 
صدر أيضاً كلف فيه وزير الخارجية 
بحقيبة وزير الدفاع بالوكالة، ووزير 
الداخلية  وزير  بحقيبة  النفط 

بالوكالة.

ذكرت قناة العربية، يف خر عاجل لها 
السعودية  انتخاب  تم  أنه  قليل،  منذ 
ملنظمة  التنفيذي  املجلس  لرئاسة 

حظر األسلحة الكيميائية .
الرملان  رئيس  أكد  سابق  وقت  وىف 
البيان  أن  العسومى،  عادل  العرىب 

الزيارة  ختام  ىف  صدر  الذى  املشرتك 
املهمة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح 
السيىس إىل اململكة العربية السعودية، 
األزمات  لحل  طريق  خارطة  ميثل 
املزمنة التى تشهدها املنطقة العربية 
عام،  بشكل  األوسط  الرشق  ومنطقة 

تجاه  واضحة  مواقف  من  تضمنه  ملا 
املنطقة  بها  متر  التى  األوضاع  مجمل 

وما تشهده من أزمات.
اليوم  بيان  يف  العسومي،  وقال 
التي  البناءة  املباحثات  إن  األربعاء، 
السييس  عبدالفتاح  الرئيس  بني  متت 

امللك  الرشيفني  الحرمني  وخادم 
محمد  واألمري  عبدالعزيز،  بن  سلامن 
السعودي،  العهد  ويل  سلامن  بن 
جاءت يف توقيت مهم للغاية يتطلب 
تعزيز التضامن العريب وتكثيف وترية 
التنسيق واملشاورات املستمرة، السيام 
القامئة  االستقرار  عدم  حالة  ظل  يف 
عىل  وانعكاساتها  الدويل  النظام  يف 

املنطقة العربية.
أكدت  املباحثات  هذه  أن  وأضاف 
تجاه  العريب  املوقف  ثوابت  عىل 
القضية  مقدمتها  ويف  املنطقة،  قضايا 
يف  األوضاع  وتطورات  الفلسطينية، 
كل من اليمن وسوريا والعراق وليبيا 

والسودان.
املشرتك  البيان  مضمون  أن  وأكد 
املباحثات،  تلك  نهاية  يف  صدر  الذي 
بالنسبة  الحروف  عىل  النقاط  وضع 
للعديد من القضايا االسرتاتيجية ذات 
يف  واالستقرار  األمن  مبنظومة  الصلة 
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
الكذب  ــة  ــوري ــراط ……ام
املفاهيم  تــغــرت  ان  ــعــد  ……ب
والنعوت  االوصاف  بعض  واختفت 
فالدمير  الرويس  الرئيس  علينا  خرج 
العبقري  االصــطــالح  بــهــذا  بــوتــن 
واصفا  ــذب((  ــك ال ــة  ــوري ــراط ))ام
فضح  بعد  بذلك  وامريكا  اوروبــا 
بها  تتعامل  التي  املزدوجه  املعاير 
تعامل  كان  فكيف  واوروبــا   امريكا 
التي  الشعوب  مع  قدميا  بريطانيا 
شاهده  فلسطن  ــت  والزال احتلتها 
وفرنسا  ــة  ــي االزدواج هــذه  تفضح 
الجزائرين  مع  تتعامل  كانت  كيف 
فضح  تم  حيث  هناك  قتلت  وكم 
كانت تجريها  التي  النوويه  التجارب 
عيل الشعب دون اي معاير اخالقيه 
امريكا  مافعلته  عن  ايضا  والحديث 
ان  افغانستان…..  ويف  بالعراق 
بواسطه  اوكرانيا  يف  االن  مايحدث 
روسيا قد محي من قواميس الصحافه 
واعاد  ارهايب  كلمه  السياسه  واروقة 
تم  ان  بعد  املقاومه  اصطالح  الينا 
عيل  ادل  وليس  طويله  لسنن  رفضه 
النفاق الغريب من تعامله مع النازحن 
االوكرانين عيل خالف من يتم التعامل 
العرب واالفارقة…..  النازحن  به مع 
قريبا  كان  العامل  بان  يشهد  والتاريخ 
ــام ١٩٦٢   ع نــوويــه يف  ــرب  مــن ح
السوفيتي  االتــحــاد  وضــع  عندما 
عيل  كوبا  يف  االسرتاتيجيه  الصواريخ 
التي  الكيلومرتات  مئات  من  الرغم 
حن  يف  وامريكا  كوبا  مابن  تفصل 
ايل روسيا  اوكرانيا مالصقه  ان  ستجد 
من  تطلق  التي  الصواريخ  ان  بل 
حتي  دقائق  اربعة  تستغرق  اوكرانيا 
))موسكو((  روسيا  قلب  ايل  تصل  
طلب  مع  وغرور  بصلف  ويتعاملون 
عيل  اوكرانيا  ببقاء  بوتن  الرئيس 
لهذه  بوتن  استعد  فهل   ..… الحياد 
؟؟؟ فــرته  من  لها  وخطط   الحرب 

لذلك  بعنايه  استعد  ــه  ان نعتقد 
وبشكل يحرم امراطورية الكذب -كام 
وحرمانه  عليه  الضغط  من   - يقول 
االسرتاتيجيه  اهدافه  تحقيق   من 
مع  بالتحالف  فرته  ومن  قام  فقد 
بريكس  مجموعه  النــشــاء  الصن 
مال  براس  اسرتاتيجي  بنك  وانشاء 
وسيقوم  دوالر  مليار   ١٠٠ يعادل 
بديال  نظاما  بانشاء  الصن  مع  ايضا 
عن ))السويفت(( وقد يشجع اخرين 
الهيمنه  من  واالفالت  لهم  لالنضامم 
الغربيه واالمريكيه ليس هذا فحسب 
الــدوالر  احتياطي  بخفض  قــام  بل 
رصيده  بزياده  وقــام   ٪١٥ بنسبه 
  ٪١٥ بنسبه  الصينيه  العمله  من 
مستخدما  للذهب  ارصدته  وحــول 
عن  بدال  اسرتاتيجي  كاحتياطي  اياه 
العمالت التي قد تتأثر من املقاطعه 
واجراءات اخري ستكشف عنها االيام 
القادمه فهل سينجح بوتن يف تحقيق 
اهدافه يف اوكرانيا واصابه العصفورين 
امراطورية  يدحر  بان  واحد  بحجر 
الكذب ويفضح مامرساتها ومعايرها 
منزوعة  اوكرانيا  يبقي  وان  املزدوجه 
السالح؟؟؟  …. ذلك ما ستجيب عنه 

االيام القادمه 

قالت مصادر مسئولة بوزارة الرتبية 
الوزارة  إن  الفنى  والتعليم  والتعليم 
املقبلة  الفرتة  خالل  تعلن  سوف 
ألف   30 تعيني  مسابقة  تفاصيل 
تحديد  سيتم  أنه  موضحة  معلم، 
ومواعيد  املطلوبة  التخصصات 
متابعة:  املطلوبة،  والرشوط  التقدم 
املسابقة  ىف  اختيارهم  يتم  “من 
سوف يعملون ىف املدارس بداية من 
العام الدراىس املقبل 2022،2023”.

عن  اإلعالن  تم  أنه  بالذكر  جدير 
بعض التفاصيل ىف النقاط التالية:

املطلوبة  التخصصات  تحديد  تم  ـ 
مستوى  عىل  التقديم  وسيكون 

املديرية وليست اإلدارة.
ـ جار إعداد االمتحان التى يخوضها 

التعليم: العمل مبسابقة 30 ألف معلم سيكون مع بداية العام الدراىس املقبل

أن  والسكان  الصحة  وزارة  ــدت  أك
ستحدد  كورونا  ملكافحة  العليا  اللجنة 
للوقاية  اتباعها  سيتم  التي  اإلجراءات 
شهر  حلول  مع  بالتزامن  كورونا  من 
اآلن  حتى  أنه  مؤكدة  املعظم  رمضان 
اإلجراءات  تطبيق  يف  االستمرار  سيتم 
ــداء  ارت مثل  والوقائية  ــة  ــرتازي االح
الكاممة والحرص عىل التباعد باإلضافة 
التطعيم  عىل  الشديد  الحرض  إىل 
بالجرعات الثالثة املقررة بواقع جرعتني 

من أي لقاح وجرعة تنشيطية ثالثة.
الغفار  عبد  حسام  الدكتور  ــد  وأك
“جميع  الصحة  وزارة  باسم  املتحدث 
اإلجراءات الوقائية تهدف للحفاظ عىل 
العدوى  من  للمواطنني  العامة  الصحة 
وااللتزام  التطعيم  عىل  الحرص  وميكن 
العدوى  ومكافحة  الوقائية  باإلجراءات 
يف  العبادة  سبل  كل  مامرسة  ثم  ومن 
من  الحذر  يجب  وتابع:  رمضان  شهر 
بني  خاصة  املحسوبة  غري  التجمعات 
األقارب منعا لوقوع أي عدوى وطالب 
بتجنب كل ما يسبب حدوث العدوى.

يتم  االحرتازية  اإلجــراءات  أن  وأضاف 
التجمعات  مستوى  عــىل  اتخاذها 

65 عاماً، بعد 6 أشهر من آخر جرعة، 
الفتاً إىل أنه تقرر الحصول عىل الجرعة 
»چونسون  لقاح  تلقى  ملن  التنشيطية 
من  فقط  شهرين  بعد  جونسون«  آند 

تاريخ التطعيم.

وصلوات  التباعد  جهة  من  والصلوات 
الرتاويح مع رضورة تلق اللقاح سيكون 

األمر سهالً.
التلقيح  مبعدالت  الوصول  أن  وأكــد 
قبل   %70 إىل  املستهدفة  الفئات  يف 
تخفيف  عىل  سيساعد  رمضان  حلول 
االجراءات االحرتازية، قائالً: إحنا كدولة 
ونناشد  والفرق  واملراكز  التلقيح  وفرنا 
املواطنني الحصول عىل اللقاح لو وصلنا 
قبل شهر رمضان سيكون  املعدل  لهذا 
مختلف،  االحرتازية  االجــراءات  شكل 
إدارة  لجنة  اجتامعاً  هناك  أن  موضحا 
لتحديد  رمــضــان  شهر  قبل  االزمـــة 
بالشكل  قائالً:  رمضان  يف  ــراءات  االج
معدالت  تراجع  يف  ده  بيه  ماشيني  إىل 
اإلصابات ومع زيادة معدالت التطعيم 
رشط  لكن  أفضل  األمور  تكون  نتوقع 

استدامة االستقرار.
الغفار  عبد  حسام  الدكتور  ــال  وق
الصحة والسكان  باسم وزارة  املتحدث 
يتخذ  ــة  ــ األزم لجنة  ــامع  ــت اج أن 
عىل  الوبايئ  الوضع  عىل  بناء  القرارات 
كاِف  مخزون  توافر  وأضــاف  األرض 
ــة،  واألدوي الطبية،  املستلزمات  من 

واألكسجني الطبي بكافة 
مستشفيات الجمهورية.

باسم  املتحدث  ــد  وأك
والسكان  الصحة  وزارة 
اليومية  املعدالت  ارتفاع 
باملحافظات،  للتطعيم 
أنــواع  مختلف  وتوافر 
خالل  مــن  اللقاحات، 
مراكز التطعيامت الثابتة 
باملحافظات،  واملتحركة 
كافة  مــع  يتناسب  مبــا 
ــعــمــريــة  الـــفـــئـــات ال
الصحية  والـــحـــاالت 

للمواطنني.
حسام  الدكتور  وأوضــح 
ــار إتــاحــة  ــف ــغ عــبــد ال
الجرعة  تلقي  إمكانية 
فريوس  لقاح  من  الثانية 
من  مركز  أي  يف  كورونا 

مراكز التطعيامت املوزعة عىل مستوى 
محافظات الجمهورية، دون الحاجة إىل 
التوجه إىل مركز محدد، فضالً عن إتاحة 
التنشيطية باملراكز حال عدم  الجرعات 
تلقي املواطن رسالة نصية تفيد بتوجهه 

إىل مركز محدد.
ونوه إىل إتاحة تلقي الجرعة التنشيطية 
اللقاح ملن تزيد أعامرهم عن 65  من 
آخر  تلقيهم  من  أشهر   3 بعد  عاماً، 
جرعة، وإتاحتها ملن تقل أعامرهم عن 

“الصحة” تناشد املواطنني الحصول على لقاح كورونا قبل رمضان..
وتنصح باتباع اإلجراءات االحرتازية وارتداء الكمامة منعًا للعدوى

القبول  نتائج  إعالن  قبل  املتقدمون 
ىف املسابقة.

ـ الهدف من املسابقة تقليل أعداد 
بكافة  املدارس  ىف  املوجودة  العجز 

التخصصات.

هناك  سيكون  سنوات   5 خالل  ـ 
تعيني لـ150 ألف معلم لسد العجز 

يف املراحل الدراسية املختلفة.
من  األوىل  الدفعة  ىف  األولوية  ـ 
ألف   30 تشمل  والتى  التعيينات 

األوىل  الصفوف  ىف  للعمل  ستكون 
األوىل بنظام التعليم الجديد.

وتفاصيل  إجراءات  صياغة  جار  ـ 
مسابقة تعيني 30 ألف معلم 2022 
دون  والوضوح  الشفافية  لضامن 

محسوبية أو وساطة.
تنطق  ملن  االختيار  ىف  األولوية  ـ 
“نوع  وتشمل  الرشوط  عليهم 
ودرجة  العام  والتقدير  التخصص 

االمتحان والسن”.
املحافظات  عىل  املعلمني  توزيع  ـ 
سيكون وفق احتياجات كل محافظة 

ونسب العجز فيها.
مبحل  املسابقة  ىف  التقدم  ربط  ـ 
الرقم  بطاقة  ىف  املوجود  السكن 
سيكون  والتسكني  للمتقدم  القومى 

العمل  يتم  بحيث  املدرسة،  عىل 
بشكل مستمر ىف املدرسة التى يتم 

التعني عليها دون نقل أو ندب.
ثم  بتعاقد  سيكون  العمل  بداية  ـ 
املعلم  مرور  بعد  تعيني  يعقبه 
من  التعيني  يتطلبها  التى  باملراحل 
الصالحية  شهادة  عىل  حصوله 

والتدريبات املطلوبة.
طاملا  التقدم  حق  له  الجميع  ـ 
املطلوبة  الرشوط  فيهم  توافرت 
سواء من سبق التعاقد معهم وهم 

الـ”36 ألف معلم أو غريهم.
ألف   30 مسابقة  مراحل  جميع  ـ 
واالختيار  إلكرتونية  ستكون  معلم 

إلكرتوىن دون تدخل عنرص برشى.

جامعة العريش تحتفل بيوم الشهيد

حسن  الدكتور  األستاذ  رعاية  تحت 
نظمت  الجامعة،  رئيس  الدمرداش، 
كبرية  احتفالية  العريش  جامعة 
املسلحة  القوات  رجال  مبشاركة 
الـ  الشهيد  يوم  لذكري  تخليًدا 
املنعم  عبد  الفريق  الستشهاد   53
القوات  حرب  أركان  رئيس  رياض، 

الذين قتلوا يف سبيل أمواتنا بل أحياء 
عند ربهم يرزقون”.

رحاب  يف  اليوم  إننا  سيادته  وقال 
من  يوما  لنحيي  العريش  جامعة 
الشهيد،  يوم  وهو  أمتنا،  أيام  أعظم 
اليوم الذي سالت فيه دماء شهدائنا 
األبرار دفاًعا عن أمن وسالمة أراضيه، 
شهادة  ذكرى  إلحياء  اليوم  نلتقي 
رياض  املنعم  عبد  الفريق  الشهيد 
الذي  املسلحة  القوات  أركان  رئيس 
لعام  مارس  من  التاسع  يف  أستشهد 
التاريخ أتخذ هذا  1969 ومنذ ذلك 

اليوم رمزًا لالحتفال بيوم الشهيد.
أقدم  أن  يل  إئذنوا  الكريم  الحضور 
أسمى آيات الفخر واالعتزاز لشهداء 
املسلحة  ولقواتنا  الِعظام  الوطن 
وأهل  الباسلة  ورشطتنا  العظيمة 
دمائهم  روت  الذين  الرشفاء  مرص 
عامة  العظيمة  مرص  أرض  الطاهرة 
فأنبتت  خاصة  بصفة  سيناء  وأرض 
للوطن،  واستقرار  وأماننا  أمنًنا 
فأسمحوا يل باألصالة عن نفيس وعن 
أن  العريش  جامعة  منسويب  جميع 
وإجالل  وتقدير  فخر  رسالة  أرسل 
فخامة  برئاسة  السياسية  للقيادة 
رئيس  السييس،  عبدالفتاح  الرئيس 
العظيم  مرص  وجيش  الجمهورية، 
يحافظون  الذين  الباسلة  ورشطتنا 

مقدرات  عن  وإخالص  أمانة  بكل 
أراضيه،  وسالمة  ومكتسباته  الوطن 
لجميع  منسوبة  والتقدير  والتحية 
أصيحوا  الذين  الوطن  مؤسسات 
فحولوا  األزمات  إدارة  يف  قدوة 
العامل  فرفع  إنجازات  إىل  األزمات 

جميًعا لهم القبعة.
شباب  إىل  رسالة  هي  كلمتي  وأخر 
مرص وأبنايئ الطالب كم كان ماضيًنا 
حارضنا  فإن  األجداد  بأمجاد  ذاخرًا 
فأنتم  األحفاد  بإنجازات  مصحوبًا 
املستقبل،  وقوّى  الحارض  من  جزء 
وعليكم استكامل مسرية شهداء مرص 
واستقراره  أمنه  عىل  تحافظوا  وأن 
فال حياة وال مستقبل ملن ال يطمح 
اليل  وأعملوا  واتعبوا  (اشتغلوا  له، 
عليكم)، واسمحوا يل يف ختام كلمتي 
ما  وتقدير  رشف  بكل  أشكر  أن 
ألرس  الجمهورية  رئيس  فخامة  قاله 
الشهداء حني قال لهم ” أنتم يف قلب 
وعيون كل مرصي فإن كان أحد من 
كلها  مرص  فإن  فُقد  أهلكم  عزيز 
بعدها  ويأيت  أواًل  تأيت  أهلهم فمرص 
قيادًة  مرص  الله  حفظ  األخرين”، 
مرص  تحيا   00 وأبًدا  ودامئًا  وشعبًا 
التوفيق،  ويل  والله  مرص،  تحيا   …
والسالم عليكم و رحمة الله و بركاته

املسلحة األسبق، هذا وقدت بدأت 
االحتفالية باستقبال السادة الضيوف 
الشهيد  سالم  وعزف  واالصطفاف 
وأخذ  العطرة  الذكري  لهذه  تخليًدا 
األستاذ  رحب  ثم  التذكارية،  الصور 
بالسادة  الجامعة  رئيس  الدكتور 
الحضور من قيادات الجيش وأبناءه 

الطالب وقال سيادته يف كلمته التي 
بدأت بقول الله تعاىل ” وال تحسنب 

كتب فيصل ابو هاشم
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ارتباطاً  يرتبط  املرصي  القومي  األمن   –
يف  الشقيقة  العربية  الدول  بأمن  وثيقاً 

منطقة الخليج العريب
أن  شكري  سامح  الخارجية  وزير  أكد 
يف  العرب  الخارجية  وزراء  اجتامع 
املتغريات  ظل  يف  يأيت  اليوم  القاهرة 
الدولية واإلقليمية املتالحقة التي تؤكد 
وحدة  عن  الحديث  أن  بوضوح  لنا 
أصبح  بل  ترفاً،  يعد  مل  العريب  املصري 
مبا  أعيننا،  أمام  املاثلة  الحقيقة  عنوان 
أال  علينا  مسئوليات  من  ذلك  يرتبه 
بهدف  بها،  االضطالع  يف  جهداً  ندخر 
العربية  وإمكاناتنا  جهودنا  توحيد 
واالستقرار  األمن  مهددات  ملواجهة 

العريب، متنوعة الصور واألمناط.
وأوضح شكري خالل إلقاءه كلمة مرص 
جامعة  ملجلس   157 الدورة  اجتامع  يف 
الوزاري  املستوى  عىل  العربية  الدول 
عىل  استحوذت  أوكرانيا  يف  األزمة  أن 
خالل  بأرسه  الدويل  املجتمع  اهتامم 
من  ذلك  فرضه  ومبا  املاضية؛  األيام 
الدوليني،  واألمن  السلم  عىل  تداعيات 
عىل  سلبية  آثار  من  نلمسه  عام  فضالً 
بعد  يتعاف  مل  الذي  العاملي  االقتصاد 
لجائحة  السلبية  شديدة  اآلثار  من 
الكورونا وتبعاتها، وآثارها عىل الجوانب 
واملتجاوزة  باألزمة  املرتبطة  اإلنسانية 
لها. وأثني وزير الخارجية عىل االستجابة 
للدعوة  العربية  الدول  من  الرسيعة 
التي وجهتها مرص لعقد اجتامع ملجلس 
مستوي  عىل  العربية  الدول  جامعة 
املندوبني الدامئني يوم 28 فراير املاىض 
االجتامع  وخروج  األزمة،  يف  للنظر 
بتوصية بتشكيل مجموعة اتصال عربية 
عىل املستوي الوزاري إلجراء املشاورات 
واالتصاالت الالزمة مع األطراف املعنية 
سعياً نحو التوصل إىل حلول دبلوماسية 

مناسبة ومقبولة.
هذه  أن  الخارجية  وزير  وأوضح 
عىل  بظاللها  ستلقى  العاملية  األزمة 
يتعلق  فيام  سواء  ودولنا،  منطقتنا 
تبعاتها  يف  أو  واألمني،  السيايس  بشقها 
آثارها  ملس  يف  بدأنا  التي  االقتصادية 
يف  تكمن  ذلك  خطورة  ولعل  بالفعل. 
من  بعد  يعر  مل  العاملي  االقتصاد  أن 
سببته  وما  كورونا  جائحة  أزمة  مرحلة 
به  متر  ما  ضوء  وىف  وتبعات،  آثار  من 
العديد من الدول العربية من أزمات لها 
أثرها املعروف وامللموس عىل أوضاعها 

االقتصادية واإلنسانية.

دعمها  عن  اإلعراب  مرص  تجدد  كام 
إيل  للتوصل  تهدف  التي  الجهود  لكافة 
اليمني  للملف  تسوية رسيعة وسلمية 
األمن،  مجلس  قرارات  عيل  تستند 
التنفيذية،  وآلياتها  الخليجية  واملبادرة 
مبا  الشامل،  الوطني  الحوار  ومخرجات 
قراره،  واستقالل  اليمن  وحدة  يحفظ 
ويحول دون رهن إرادته لقوى إقليمية 
حساب  عيل  نفوذها  لتوسيع  تسعي 
يسمح  ومبا  العريب،  القومي  األمن 
اإلنسانية  للظروف  الفورية  باملعالجة 
الشعب  أبناء  منها  يعاين  التي  الصعبة 
الخارجية  وزير  جدد  الشقيق.  اليمني 
الدفع  عىل  البالغ  حرصه  عن  التعبري 
سوريا،  يف  السياسية  بالعملية  قدماً 
الحالية،  السيايس  الجمود  حالة  وإنهاء 
تتضمن  أن  رضورة  عىل  التأكيد  مع 
سوريا  بسط  لألزمة  الشاملة  التسوية 
الوطني،  ترابها  كامل  عيل  لسيادتها 
وضامن استقاللية قرارها السيايس، وفقاً 
الدولية  الرشعية  مرجعيات  حددته  ملا 
مجلس  قرار  رأسها  وعىل  الصلة  ذات 
الجامعة  وقرارات   2254 رقم  األمن 
السورية،  باألزمة  املعنية  العربية 
رضورة  عىل  السياق  هذا  يف  مؤكدا 
اإلقليمية  الرصاعات  عن  بسوريا  النأي 
والدولية، وأن أعرب عن التطلع التخاذ 
عىل  تساعد  التي  للخطوات  سوريا 
الشاملة  التسوية  نحو  األزمة  تحريك 
يساعد عىل عودة سوريا  املأمولة، ومبا 

ملكانتها اإلقليمية والدولية.
التقدير  عن  الخارجية  وزير  وأعرب 
التفاويض  للموقف  العربية  للمساندة 
النهضة،  سد  بشأن  والسودان  ملرص 
مجددا التأكيد عىل ثوابت هذا املوقف، 
مؤكدا رفض مرص لرشوع إثيوبيا بشكل 
الشهر  النهضة  سد  تشغيل  يف  أحادي 
املايض، وهو ما يُعد إمعاناً من الجانب 
اإلثيويب يف خرق التزاماته مبقتىض اتفاق 
بعد  وذلك   ،2015 لسنة  املبادئ  إعالن 
رشوع إثيوبيا يف امللء بشكل أحادي عر 

العامني املاضيني.
مرص  قلق  عن  الخارجية  وزير  أعرب 
االنتهاكات  هذه  لكون  الشديد 
القانون  مبقتىض  إثيوبيا  اللتزامات 
إثيوبية  سياسة  ظل  يف  تأيت  إمنا  الدويل 
األحادي  االستغالل  عىل  قامئة  راسخة 
لألنهار الدولية، وهو ما سبق وأن ألحق 
يف  مبا  إثيوبيا،  بجريان  جسيمة  أرضاراً 

ذلك يف الصومال الشقيق.

وزير الخارجية باجتامع الجامعة العربية: مرص ترفض رشوع إثيوبيا بشكل أحادى ىف 

تشغيل سد النهضة الشهر املايض.. فلسطني قضية العرب املركزية

“العسومي”: البيان املصري السعودي املشرتك 
يمثل خارطة طريق لحل أزمات املنطقة

الرئيس السيسى يجرى اتصاال هاتفيا 
بـ”بوتني”.. ويؤكد دعم مصر لكافة 

املساعى الدبلوماسية لتسوية األزمة 
الروسية األوكرانية سياسيا مع ضرورة 

تغليب لغة الحوار

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي 
البيان  أن  العريب  الرملان  رئيس 
املشرتك الذي صدر يف ختام الزيارة 
املهمة التي قام بها فخامة الرئيس 
عبدالفتاح السييس رئيس جمهورية 
العربية  اململكة  إىل  العربية  مرص 
طريق  خارطة  ميثل  السعودية، 
لحل األزمات املزمنة التي تشهدها 
الرشق  ومنطقة  العربية  املنطقة 
تضمنه  ملا  عام،  بشكل  األوسط 
مجمل  تجاه  واضحة  مواقف  من 
وما  املنطقة  بها  متر  التي  األوضاع 

تشهده من أزمات.
أن  العريب  الرملان  رئيس  وأوضح 
بني  متت  التي  البناءة  املباحثات 
امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم 
وفخامة  عبدالعزيز  بن  سلامن 
السييس  عبدالفتاح  الرئيس 
وصاحب السمو املليك األمري محمد 
السعودي،  العهد  ويل  سلامن  بن 
جميعا،  ورعاهم  الله  حفظهم 
للغاية  مهم  توقيت  يف  جاءت 
العريب  التضامن  تعزيز  يتطلب 

وتكثيف وترية التنسيق واملشاورات 
املستمرة، السيام يف ظل حالة عدم 
الدويل  النظام  يف  القامئة  االستقرار 
العربية،  املنطقة  عىل  وانعكاساتها 
أكدت  املباحثات  هذه  أن  مضيفا 
تجاه  العريب  املوقف  ثوابت  عىل 
قضايا املنطقة، ويف مقدمتها القضية 
األوضاع  وتطورات  الفلسطينية، 
والعراق  وسوريا  اليمن  من  كل  يف 

وليبيا والسودان.
أن  العريب  الرملان  رئيس  وأكد 
الذي صدر  املشرتك  البيان  مضمون 
وضع  املباحثات،  تلك  نهاية  يف 
بالنسبة  الحروف  عىل  النقاط 
االسرتاتيجية  القضايا  من  للعديد 

أكد  حيث  األوكرانية،  الروسية 
الرئيس السييس عىل رضورة تغليب 
لكافة  مرص  دعم  مع  الحوار  لغة 
من  التي  الدبلوماسية  املساعي 
سياسياً  األزمة  تسوية  رسعة  شأنها 
من أجل الحد من تدهور املوقف، 
واالستقرار  األمن  عىل  والحفاظ 
الدوليني، واستعداد مرص لدعم هذا 
الحثيثة  تحركاتها  التوجه من خالل 
أو عىل  ثنائياً،  الصدد سواء  يف هذا 

الصعيد املتعدد االطراف.
مرص  متابعة  عىل  الرئيس  أكد  كام 
امليدانية  للتطورات  بالغ  باهتامم 
التي  القصوى  واألولوية  املُتالحقة، 
توليها مرص لسالمة وأمن املواطنني 
أوكرانيا،  يف  املتواجدين  املرصيني 

األمن  مبنظومة  الصلة  ذات 
يف  خاصة  املنطقة،  يف  واالستقرار 
ظل تأكيد قادة البلدين عىل أن أمن 
منطقة الخليج ميثل خطا أحمرا لن 
يتم السامح باملساس به، ورفضهام 
ميليشيا  لتهديدات  وإدانتهام 
الحويث اإلرهابية ألمن املنطقة وأمن 
األحمر،  البحر  يف  البحرية  املالحة 
ميثلها  التي  التهديدات  عن  فضال 
إليران،  والصاروخي  النووي  امللف 
األمن  كذلك عىل حامية  واتفاقهام 
املايئ  األمن  وخاصة  العريب،  املايئ 
لكل من مرص والسودان، فضال عن 
تنسيق الجهود والرؤى بشأن ملف 
التام  والرفض  اإلرهاب،  مكافحة 
الشئون  يف  خارجية  تدخالت  ألية 

الداخلية للدول العربية.
وشدد “العسومي” عىل أن كل من 
واململكة  العربية  مرص  جمهورية 
صامم  ميثالن  السعودية،  العربية 
املنطقة  أمن  وصون  لحامية  أمان 
لتحقيق  أساسية  وركيزة  العربية 

االستقرار بها.

التي  التقدير لإلجراءات  معرباً عن 
لتيسري  الرويس  الجانب  اتخذها 
خروج املواطنني املرصيني، والتطلع 
املمكنة  املساعدة  توفري  ملواصلة 

لهم مبا يضمن سالمتهم وأمنهم.
أن  راىض،  بسام  السفري  وأضاف 
االتصال تناول كذلك التباحث بشأن 
التعاون  أطر  مختلف  تعزيز  سبل 
البلدين الصديقني  االسرتاتيجية بني 
املشرتكة  املرشوعات  خالل  من 
التنموية الجارية بينهام، حيث أكد 
الجانبان عىل متانة عالقات التعاون 
التاريخية والراسخة التي تجمع بني 
مرص وروسيا يف مختلف املجاالت، 
بني  الصداقة  عالقات  جانب  إىل 
الرسمي  املستويني  عىل  البلدين 

والشعبى.

كتب هناء السيد

واملعرة عن الشعب الليبي، واملنوط بها 
للسلطة  الرشعية  ومنح  القوانني،  سن 
الرقايب  الدور  ومامرسة  التنفيذية، 
التطلعات  عليها، ومبا يفيض إىل تحقيق 
إىل  وصوالً  الليبي  للشعب  املرشوعة 
يتيح املجال  إجراء االنتخابات عىل نحو 
إرادتهم  عن  للتعبري  الليبيني  لألشقاء 

الحرة ورسم مستقبل بالدهم.
وزير  أوضح  املصارحة،  من  إطار  ويف 
عن  للحديث  مجال  ال  أنه  الخارجية 
بالتنفيذ  إال  املستدام  ليبيا  استقرار 
مجلس  عن  الصادرة  للقرارات  الكامل 
وقمة  برلني  مسار  ومخرجات  األمن 
القوات  جميع  بخروج  الخاصة  باريس 
األجنبية واملرتزقة واملقاتلني األجانب من 
ليبيا بدون استثناء وىف مدي زمني محدد 
أراضيها  وحدة  البالد  تستعيد  حتى 

وسيادتها.
وشدد عىل دعم مرص بجهود لجنة 5+5 
الخصوص،  هذا  يف  املشرتكة  العسكرية 
التزام كافة األطراف  وتؤكد عىل رضورة 
عىل  حفاظاً  العسكرية  األعامل  بوقف 
شعبها  ومقدرات  ليبيا  واستقرار  أمن 
الخارجية أن مرص  الشقيق.. وأكد وزير 
تؤمن بأن األمن العريب هو كٌل ال يتجزأ، 
وأن األمن القومي املرصي يرتبط ارتباطاً 
يف  الشقيقة  العربية  الدول  بأمن  وثيقاً 
منطقة الخليج العريب، واعتبار أي تهديد 
املرصي  القومي  لألمن  تهديد  مبثابة  لها 

ولألمن العريب.
الرسيعة  االستجابة  عىل  شكري  وأثنى 
االعتداءات  رفض  إزاء  العربية  للجامعة 
من  كل  عىل  األخرية  اإلرهابية  الحوثية 
واإلمارات  السعودية  العربية  اململكة 
بأشد  أدانها  والتي  املتحدة،  العربية 
الدول  جامعة  مجلس  قرار  العبارات 
الدامئني  املندوبني  مستوى  عىل  العربية 
املايض،  يناير   23 بتاريخ   8725 رقم 
مجددا التأكيد عىل دعم مرص للمملكة 
اإلمارات  ولدولة  السعودية  العربية 
العربية الشقيقة يف اتخاذ كافة االجراءات 
الالزمة لحامية أمنهام وسالمة شعبيهام. 
ولفت وزير الخارجية إىل أن مرص ترحب 
يف هذا االطار بالقرار األخري الصادر عن 
مجلس األمن بشأن اليمن، والذي تضمن 
تشنها  التي  اإلرهابية  الهجامت  إدانة 
جامعة الحوثيني ضد الدولتني العربيتني 
الفوري  بالوقف  وطالب  الشقيقتني، 
الحظر  توسيع  مع  الهجامت،  لتلك 
املفروض عيل إيصال األسلحة إيل اليمن؛ 

مع  الحكيم  التعامل  أن  إىل  وأشار 
املزيد  يستلزم  وتبعاتها  األزمة  هذه 
املشرتك،  العريب  والتنسيق  التعاون  من 
لتخطيها  الالزمة  الجهود  وتوحيد 
املبارشة  وغري  املبارشة  آثارها  وتفادي 
بقدر  العربية  والشعوب  الدول  عىل 

اإلمكان.
كنا  إذا   ” الخارجية  وزير  وأضاف 
املهددات  متفقون عىل خطورة  جميعاً 
التقليدية وتبعاتها املبارشة عىل أوضاعنا 
املناخ  تغري  فإن  واالقتصادية،  السياسية 
ال يقل خطورة يف تبعاته وآثاره، خاصًة 
أكرث من  تعاين  التي  العربية  دولنا  عىل 
غريها من ندرة املياه والتصحر وارتفاع 
السلبية  والتبعات  الحرارة  درجات 
االقتصادية  األصعدة  كافة  عىل  لذلك 

واالجتامعية.”
وأوضح شكري أن مرص تعتزم أن تكون 
استضافتها للدورة الـ 27 ملؤمتر أطراف 
لتغري  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية 
املناخ يف نوفمر 2022 نقطة تحول عىل 
مرحلة  من  الدويل  املناخ  عمل  صعيد 
التنفيذ  مرحلة  إىل  والتعهدات  الوعود 
الفعيل عىل األرض للمساهامت املُحددة 
فيام  خاصًة  باريس،  اتفاق  وفق  وطنياً 
االنبعاثات ودعم  يتعلق بجهود خفض 
التكيف مع  النامية عىل  الدول  قدرات 
والحصول  املناخ  لتغري  السلبية  اآلثار 

عىل التمويل الالزم لذلك.
مرص  أن  إىل  الخارجية  وزير  وأشار 
الدول  كافة  مع  بالتنسيق  ستعمل 
الجوانب  تحظي  أن  لضامن  العربية 

ذات األولوية للمنطقة العربية بالرتكيز 
يساهم  نحو  عىل  املؤمتر،  خالل  الالزم 
تدعم عمل  إيجابية  بنتائج  الخروج  يف 
تعزيز  يف  وتساهم  منطقتنا  يف  املناخ 
للتحديات  االستجابة  عىل  قدرتنا 

ُمتعددة األبعاد املرتبطة بتغري املناخ.
وأشاد شكري بالدور الهام الذي تلعبه 
املجموعة العربية ملفاويض تغري املناخ، 
املرصي  املؤمتر  رئاسة  فريق  بدأ  والتي 
للتعرف عىل  التنسيق معها  بالفعل يف 
شواغل وأولويات الدول العربية، معربا 
عن تقديره للدور الذي تقوم به األمانة 
العربية يف دعم  الدول  العامة لجامعة 
عن  الدفاع  من  مكنها  ومبا  املجموعة، 
فعال  بشكل  العربية  الدول  مصالح 

ومؤثر عىل مدار السنوات املاضية.
الستقبال  مرص  تطلع  شكري  وأكد 
الدول  رؤساء  قمة  يف  العرب  القادة 
إليها  الدعوة  تعتزم  التي  والحكومات 
خالل املؤمتر، وذلك للتأكيد عىل التزام 
مرص السيايس تجاه دعم جهود مواجهة 
تغري املناخ والبناء عىل الزخم الدويل يف 
الخارجية  وزير  وأوضح  الشأن.  هذا 
قضية  ستظل  الفلسطينية  القضية  أن 
العرب املركزية. وسيظل موقفنا الراسخ 
الفلسطيني  الشعب  حقوق  دعم  هو 
عىل  املستقلة  دولته  عىل  الحصول  يف 

حدود الرابع من يونيو 1967.
ولفت إىل أن تابعت جهودها املستمرة 
وحرصت  الفلسطينية،  القضية  لنرصة 
إلبقاء  جهد  من  ميكن  ما  بذل  عىل 
الدويل،  املجتمع  أجندة  عىل  القضية 

تنسيقها مع كل  حيث تستمر مرص يف 
من االشقاء يف األردن وفلسطني لتوحيد 
الرؤى وتنسيق املواقف بشأن التحديات 
الفلسطينية،  الساحة  واملستجدات عىل 
الدويل  املسار  يف  جهودها  تستمر  كام 
كان  والتي  الهدف،  ذات  لتحقيق 
ملجموعة  األخري  االجتامع  خالل  آخرها 
املايض،  فراير  شهر  يف  ميونخ  صيغة 
كيفية  لبحث  خالله  من  سعت  والذي 
الفلسطيني  الطرفني  بني  الهوة  جرس 
واإلرسائييل وكرس حالة الجمود الراهنة.

يف ذات السياق، أكد وزير الخارجية عىل 
قطاع  إعامر  إعادة  يف  جهودنا  استمرار 
اإلنسانية  التسهيالت  كافة  غزة وتقديم 
خالل  تدمري  من  له  تعرض  ما  بعد  له، 
التصعيد العسكري األخري يف شهر مايو 
2021، وكذلك استمرار جهودنا للحفاظ 
دون  للحيلولة  امليدانية  التهدئة  عىل 
لويالت  الفلسطيني  الشعب  تعرض 

التصعيد العسكري مرة أخرى.
االجتامعي،  السلم  تحقيق  أن  وأوضح 
الوطني  والنسيج  الهوية  عىل  والحفاظ 
عنه  غني  ال  طريق  هو  ليبيا،  يف 
الستعادتها الستقرارها املنشود، وهو ما 
ال ميكن الوصول إليه إال بتوافق الطيف 
عىل  الفاعلة  الليبية  القوي  من  األوسع 
أي  دون  املستقبل  صوب  قدماً  امليض 

إمالءات أو تدخالت خارجية.
تثمن  مرص  أن  شكري  سامح  وأكد 
واضطالعها  الليبية  املؤسسات  دور 
مبسئولياتها مبا يف ذلك إجراءات مجلس 
النواب كونه الجهة الترشيعية املنتخبة، 

متانة  عىل  يوكدان  الجانبان   –
التاريخية  التعاون  عالقات 
ىف  وروسيا  مرص  بني  والراسخة 

مختلف املجاالت
السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  أجرى 
مع  هاتفياً  اتصاالً  األربعاء،  اليوم 
بوتني،  فالدميري  الرويس  الرئيس 
راىض،  بسام  السفري  ورصح  حيث 
رئاسة  باسم  الرسمي  املتحدث 
تناول  االتصال  بأن  الجمهورية، 
بشأن  الرؤى  وتبادل  التباحث 
األزمة  صعيد  عىل  التطورات  آخر 
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تكافل  لرنامجي  النقدي  الدعم  ساهم 
االجتامعي  الضامن  ومعاش  وكرامة 
ساهم ىف خفض معدالت الفقر ىف مرص 

ألول مرة عام 2020/19 إىل %29.7.
والتنمية  التخطيط  وزارة  وأوضحت 
االقتصادية ىف تقرير سابق لها أن الدعم 
النقدي لرنامجي تكافل وكرامة ومعاش 
مليار   19 إىل  تطور  االجتامعي  الضامن 
الدور  تنامي  التطور  جنيه ويوضح هذا 
الحامية  توفري  يف  الدولة  تلعبه  الذي 
االجتامعية من خاًلل ما تتبّناه من برامج 
وغريها،  وعي،  مستورة،  كرامة،  تكافل، 

ومن ُمبادرات.
والتنمية  التخطيط  وزارة  وأكدت 

الرئيس  التي يجريها  الزيارة  بالتزامن مع 
العربية  اململكة  إىل  السييس  الفتاح  عبد 
للتعبئة  املركزي  الجهاز  رصد  السعودية، 
التجاري  التبادل  تطور  واإلحصاء،  العامة 
إىل  ارتفع  والذى  والسعودية،  مرص  بني 
عام  شهرا   11 خالل  دوالر  مليار   8.3
خالل  دوالر  مليارات   5 مقابل   ،2021
نفس الفرتة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 

بلغت %66.1.
وتناول جهاز اإلحصاء أهم املؤرشات وفقا 

ملا يىل:
املرصية  الصادرات  قيمة  سجلت 
للسعودية 2 مليار دوالر، مقابل 1.6 مليار 
 2020 عام  من  الفرتة  نفس  خالل  دوالر 

تعرف على أهم مجموعات سلعية صدرتها 
مصر إىل السعودية عام 2021

التخطيط: 19مليار جنيه قيمة الدعم النقدى 
لرنامجى تكافل وكرامة والضمان االجتماعى

مع  املُستهدف  من  أنه  االقتصادية 
والرعاية  الحامية  برامج  فاعلية  تواُصل 
االجتامعية استمرار تناقص معدل الفقر 

خالل 2022/21.
والتنمية  التخطيط  وزارة  وأعلنت 
قدره  دعم  تخصيص  عن  االقتصادية 
الرعاية  لرامج  جنيه  مليار   283.4
املوازنة  مبرشوع  االجتامعية،  والحامية 
العامة لعام 2022/21 مقابل ُمخّصصات 
عام  جنيه  مليار   200 قدرها  فعليّة 

2020/19 بنسبة زيادة %41.5.
والتنمية  التخطيط  وزارة  وأشارت 
األساسية  الرامج  أن  إىل  االقتصادية 
فتشمل  االجتامعية،  والحامية  للرعاية 

الواردات  قيمة  21%.بلغت  ارتفاع  بنسبة 
دوالر،  مليار   6.3 السعودية  من  املرصية 
مقابل 3.4 مليار دوالر خالل نفس الفرتة 
من عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت %88.2.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مرص إىل 

السعودية هى:
ومنتجات  املعدنية  والزيوت  الوقود   .1

تقطريها بقيمة 449 مليون دوالر.
2. فواكه بقيمة 158.9 مليون دوالر.

مليون   131.2 بقيمة  وصلب  حديد   .3
دوالر.

بقيمة 100 مليون  4. نحاس ومصنوعاته 
دوالر.

مليون   92.5 بقيمة  ونباتات  خرض   .5

والذي  االجتامعية  الحامية  برنامج 
يستهدف مد شبكات األمان االجتامعي 
األوىل  والفئات  الفقرية  األرس  لتشمل 
املخاطر  كل  من  لحاميتهم  بالرعاية 
والصحية،  واالجتامعية  االقتصادية 
مبا  لهم  األساسية  الخدمات  وإتاحة 
بني  التنموية  الفجوات  تقليل  يضمن 
السكان عىل مستوى أقاليم ومحافظات 

الجمهورية.
االجتامعية  الحامية  برنامج  ويضم 
برنامج  هى  الفرعية  الرامج  من  عدد 
النقدي املرشوط وغري املرشوط،  الدعم 
والكوارث  النكبات  يف  اإلغاثة  وبرنامج 
التأمينات  وبرنامج  والعامة،  الفردية 

االجتامعية واملعاشات.

دوالر.
مرص  استوردتها  سلعية  مجموعات  أهم 

من السعودية عام 2021
ومنتجات  املعدنية  والزيوت  الوقود   .1

تقطريها بقيمة 4.2 مليار دوالر.
مليار   1.2 بقيمة  ومصنوعاتها  لدائن   .2

دوالر.
3. منتجات كياموية عضوية بقيمة 221.7 

مليون دوالر.
 117.5 بقيمة  ومصنوعاته  أملنيوم   .4

مليون دوالر.
مليون   76.7 بقيمة  ومصنوعاته  ورق   .5

دوالر

تتمه ص  1

ارتفاع  حكومية،  بيانات  أظهرت 
يف  السويس  قناة  هيئة  عائدات 
سجلت  حيث  املايض،  يناير  شهر 
جنيه،  مليار   8.5 نحو  العائدات 
مقابل 7.8 مليار جنيه يف شهر يناير 
نحو  بلغت  بزيادة   ،2021 عام  من 

700 مليون جنيه.
وتشري البيانات الصادرة عن الجهاز 
املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء إىل 
السويس  قناة  هيئة  عائدات  تطور 
وحتى   2021 يناير  من  الفرتة  ىف 
يناير 2022، حيث بلغت 7.4 مليار 
مليار  و6.9   ،2021 فراير  ىف  جنيه 
ىف  وبدأت   ،2021 مارس  ىف  جنيه 
جنيه  مليار   8.7 لتسجل  الصعود 

مليار جنيه ىف  و8.3  املاىض،  ابريل 
مليار   8.5 إىل  وانتهاء  املاىض،  مايو 

جنيه ىف يناير املاىض.
رئيس  ربيع  أسامة  الفريق  وأكد 
أن  أيام،  قبل  السويس  قناة  هيئة 
قياسية  أرقاما  حقق  املايض  العام 
بلغت  حيث  قبل،  من  تحدث  مل 
أعداد السفن التي عرت من القناة 
مليارات و330  20646 سفينة، و6 
أن  إىل  مشريا  عائد،  دوالر  مليون 
هناك زيادة كبرية يف معدالت عبور 
املاضية،  بالسنوات  مقارنة  السفن 
السفن  عبور  معدالت  فزادت 
 ،%12 والحاويات   ،%29 بنسبة 
وهناك   ،%22 السيارات  وحامالت 

العاملية  التجارة  متطلبات  ارتفاع يف 
رسوم  زيادة  وراء  السبب  وهو 
من  طفيفة  زيادات  وهى  العبور، 
خالل منشور مالحى، ميكن أن يتغري 

وفقا للظروف.
عىل  السويس  قناة  هيئة  وتراهن 
الجنوىب  القطاع  تطوير  مرشوع 
حاليا  تنفيذه  يجرى  الذى  للقناة 
 24 خالل  انتهائه  املخطط  ومن 
شهرًا؛ تنفيًذا لتوجيهات الرئيس عبد 
زيادة  سيتم  حيث  السيىس،  الفتاح 
بعد  بالقناة  السفن  عبور  حركة 
حاليًا،  القناة  تشهده  الذى  التطوير 
النقل  ىف  تحسًنا  هناك  أن  موضًحا 

البحرى (خالل 2021 – 2022).

عائدات قناة السويس ترتفع لـ7.8 مليار جنيه فى يناير املاضىعائدات قناة السويس ترتفع لـ7.8 مليار جنيه فى يناير املاضى

حرم الدكتور / محمد شاهني يف ذمة اهلل

َربِِّك  إِىَل  ارِْجِعي  الُْمطَْمِئنَُّة  النَّْفُس  أَيَّتَُها  “يَا 
َواْدُخيِل  ِعبَاِدي  يِف  فَاْدُخيِل  َمرِْضيًَّة  َراِضيًَة 

َجنَِّتي” صدق الله العيل العظيم
إنا لله وانا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما 

أعطى وكل يشء عنده إىل أجل مسمى،
انتقلت  وقدره  الله  بقضاء  راضية  بقلوب 
الدكتور/محمد  حرم  تعاىل،  الله  رحمة  اىل 
شاهني، الدكتورة/ أمال مال، والدة األستاذة/ 

محمد  أمين  واألستاذ/  شاهني،  محمد  أمنية 
أحمد  الدكتور/  و  الله)  (يرحمه  شاهني 

محمد شاهني،
اللهّم أبدلها داراً خرياً من دارها، اللَُّهمَّ اْغِفْر 
لَها وارْحْمُها وعاِفيِها واْعُف عْنُها َوأَكرِْم نزُلَها، 
والثَّلْــِج  ِباملاِء  واْغِسلُْها  مــُْدَخلَُها  ْع  َووسِّ
يَْت الثَّوب  ـيِها مَن الذنوب كام نَقَّ والْرَِد ونَقِّ
َعـذاِب  مْن  َوأَِعـذها  نَس،  الدَّ مــَن  األبْيََض 

فسيح  واسكنها  الّنار،  َعـذاِب  ومْن  القـَْرِ 
جناتك واجعل قرها روضة من رياض الجنه 
(السبت)  اليوم  عليها  الصالة  تكون  وسوف 
سيكون  والعزاء   . الحرام  املسجد  يف  عرصا 
يوم األحد يف منزل الدكتور/ محمد شاهني، 
خط  الخط  رشق   ، النخيل  حي  يف  الكائن 
الزمزمي.  مسجد  بجوار  الرسيع  جدة  مكة 
دعواتكم لها بالرحمه واملغفرة “إنا لله وإنا 

إليه راجعون
مجلس  ورئيس  تالتني  مرص  يف  والعاملون 
يتقدمون  قطامش  صالح  محمود  االداره 
بالعزاء  واالرسه  شاهني  محمد   / للدكتور 
اسكنها  للفقيده  واملغفره  بالرحمة  ويدعون 

الله فسيح جناته
وانا لله وانا اليه راجعون (1)

االجتامع،  الــوزراء  رئيس  واستهل 
ــة  األزم تــداعــيــات  إىل  ــارة  ــاإلش ب
وما  الراهنة  األوكرانية  الروسية 
عىل  سلبية  تداعيات  من  فرضته 
مرص،  ومنها  العامل،  دول  مختلف 
ىف  تركز  الحكومة  أن  إىل  مشريا 
توجيهات  تنفيذ  عىل  الفرتة  هذه 
الرئيس عبد الفتاح السييس، رئيس 
التصدى  عىل  بالعمل  الجمهورية، 
تتعلق  مقبولة  غري  مامرسات  ألية 
باحتكار أو إخفاء أى سلع، أو فرض 
زيادة غري مررة عىل أسعار بعض 

السلع ىف ظل هذه األزمة الحالية، 
التى تتابع الدولة املرصية تطوراتها 

عىل مختلف األصعدة.
رئيس الوزراء ىف مجلس املحافظني 

(2)
الدكتور  أشــار  اإلطــار،  هــذا  وىف 
جرى  أنه  إىل  مدبوىل،  مصطفى 
إدارة  للجنة  األول  االجتامع  عقد 
مع  آخر  اجتامع  ُعقد  كام  األزمة، 
التجارية،  الغرف  وممثىل  مسئوىل 
مشددا عىل رضورة قيام املحافظني 
وتوافر  األســـواق  حركة  مبتابعة 
يومية،  بصفة  بها  املختلفة  السلع 
فورى  تدخل  يكون هناك  أن  عىل 

ملواجهة حدوث نقص ىف أى سلعة، 
وزيرى  مع  التنسيق  مراعاة  مع 
التموين والتجارة والصناعة، إضافة 
مع  املستمر  التواصل  رضورة  إىل 

لجنة إدارة األزمة مبجلس الوزراء.
رئيس الوزراء ىف مجلس املحافظني 

(3)
رضورة  الـــوزراء،  رئيس  أكد  كام 
األسعار  أن  مستمرة  بصفة  التأكد 
أسعارا  تعتر  السلع  بها  املطروح 
مبالغة  أى  توجد  ال  وأنه  عادلة، 
الفتا  األسعار،  تلك  ىف  مغاالة  أو 
أسعار  هناك  ستكون  ــه  أن إىل 
مصلحة  تحقق  للسلع  اسرتشادية 
الوقت نفسه إىل  الجميع، الفتا ىف 
تدشني  التبكري مبوعد  االتفاق عىل 
لتصبح  رمضان”  “أهــال  معارض 
من  بدال  الجارى  مــارس   15 يوم 
يوم 24 مارس، وذلك حتى يتوافر 
ــواع  أن مختلف  املواطنني  ــدى  ل
وليتمتعوا  مخفضة  بأسعار  السلع 
تتخللها  التى  املميزة،  بالعروض 

تلك املعارض.
رئيس الوزراء ىف مجلس املحافظني 

(4)
عىل  ــوزراء  الـ رئيس  نبه  كذلك 
بشأن  ــتــام  ال التنسيق  رضورة 
لبيع  املخصصة  واملنافذ  الشوادر 
السلع املختلفة، عىل أن يكون هذا 
مدار  عىل  الشأن  بهذا  التنسيق 

اليوم.

رئيس الوزراء فى مجلس املحافظني: توجيهات 
من الرئيس السيسى بالتصدى ألية ممارسات 
الحتكار أو إخفاء السلع فى ظل األزمة األوكرانية
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تكريم ليونز ايمدج برئاسة األعالمية 
القديرة عبري محمود

القايص  يرتقبها  وشيكة  حرب  رحي  تدور 
والداين كحرب عاملية ثالثة قد يشارك فيها 
أما  الطامعني يف مجد  الحلفاء  العديد من 
حلفاء  ضد  الرويس  القيرص  مع  للتحالف 
وأمريكا  اوربا  دول  رأسهم  وعيل  اوكرانيا 
الدول  بني  حسابات  لتصفية  مشهد  يف 
ومحاولة أستعادة مجد دفن مع السنوات 
الطوال؛ املخططات الروسية بقيادة الرئيس 
بالوحشية  املولع  بوتني  فالدميري  الــرويس 
والسادية واللجوء للعنف من منطلق املبدأ 

دوليه  مرصيه  ليونزيه  احتفاليه  يف 
برئاسه  ــدج  امي ليونز  ــادي  ن تكريم 
االعالميه/ عبري محمود وأعضاء النادي 
عيل   Model Club منوذجي  كنادي 
خالل  من  والــدويل  املحيل  املستوي 
من   . املتميزه  املجتمعيه  انشطته 
 Dr.Patti Hel العاملي  الرئيس  نائب 
بهادر  اجالل  الحاكم  سياده  وبحضور 
و  الخالق  عبد  حاتم  العام  ــني  واالم
الدوليه  املنح  املغريب مسؤل  د.محمود 
ود.  االحتفاليه  ومنسق  ومنظم   lcif
احمد سامل مسؤل lcif وحرمه والحاكم 
الليونز  وقيادات  الصغري.  مني  السابق 
..كل التحيه ملن ساهم يف هذا النجاح 

والصوره املرشفه ملرص.

حـرب نـوويـة تـخـشـاهـا الـبـشـريــة
امليكافيليل املعروف ” الغاية ترر الوسيلة 
؟  غايته  هي  ما  ولكن  ؛  جلية  أصبحت   ”
تلك  لتحقيق  املستخدمة  وما هي وسيلته 

الغاية؟! .
هذا  أجابة  نستلهم  هذا  مقالنا  يف  دعونا 

السؤال يف سطورنا الالحقة
عالقات باردة مع الغرب

وأوكرانيا  روسيا  بني  السابقة  التوترات 
وتدخل موسكو يف الحرب األهلية السورية 
لدعم الرئيس بشار األسد أثارت من جديد 

شكوك الغرب تجاه بوتني.
وكانت برودة العالقات بني الطرفني تحايك 
تلك التي اتسمت بها خالل الحرب الباردة 
العالقات  باستثناء  العرشين،  القرن  يف 
رئاسة  فرتة  خالل  وموسكو  واشنطن  بني 
دونالد الذي أعرب علنا عن إعجابه بنظريه 

الرويس.
بايدن، فقد وصف  الرئيس جو  أما خلفه، 

بوتني بأنه “قاتل”.
اضطرابات يف الداخل

األكر  الروس  املواطنني  بني  بوتني  شعبية 

بني  بشعبيته  مقارنة  بكثري  أقــوى  سنا 
الشباب. فاألجيال الشابة نشأت يف عهده، 
ويبدو أن الكثري منهم متعطشون للتغيري.

يف  تظاهروا  الــرويس  الشباب  من  اآلالف 
البالد  أنحاء  مختلف  يف   2021 عام  يناير 
اللدود  املعارض  نافالني،  ألليكساي  تأييدا 

لبوتني الذي اعتقل فور عودته من برلني.
إقصاء الليراليني

تهيمن النعرة الوطنية املتوافقة مع تصور 
التي  الروسية،  اإلعالم  وسائل  عىل  بوتني 
ثم  للرئيس، ومن  بتأييدها  تغطيتها  تتسم 

يتعذر تقييم النطاق الحقيقي للمعارضة.
والثانية،  األوىل  الرئاسيتني  فرتتيه  خالل 
والغاز  النفط  الكبري من  أدى دخل روسيا 
الرئيسية،  روسيا  صادرات  يشكالن  اللذين 

إىل تقوية مركز بوتني.
لغالبية  املعيشية  الــظــروف  تحسنت 
بــرأي  الثمن،  لكن  ــروس.  الـ املواطنني 
روسيا  دميقراطية  تآكل  كان  الكثريين، 

الوليدة.
ولكن منذ األزمة املالية التي شهدها العامل 
من  الرويس  االقتصاد  عاىن   ،2008 عام  يف 
أسعار  تدهور  من  ثم  والركود،  الضعف 

النفط يف السنوات القليلة املاضية.
املستثمرين  من  الكثري  روسيا  فقدت 
الــدوالرات  مليارات  وفقدت  األجانب 

بسبب هروب رؤوس األموال.

ــرويس  ال ــغــزو  ال ــدء  ب وبــعــد  واآلن، 

من  بوتني  الرئيس  وتحذير  ألوكرانيا، 

ما  إذا  “فوريا”  سيكون  موسكو  رد  أن 

وبالتزامن  أوكرانيا،  يف  الحرب  إليقاف 

مع مقاومة صلبة من الجيش األوكراين 

حالت دون تحقيق روسيا مكاسب عىل 

األرض مام ينذر بحرب استنزاف طويلة 

األمد.

ذكّر  ألوكرانيا  الرويس  الغزو  بدء  ومع 

بالده  برتسانة  العامل  بوتني  الرئيس 

من  ترصيحات  يف  وقــال  الــنــوويــة. 

يحاول  من  “كل  موسكو:  العاصمة 

إعاقة عملنا، ناهيك عن خلق تهديدات 

أن  يعرف  أن  يجب  وشعبنا،  لبالدنا 

إىل  ويؤدي  فورياً  سيكون  الرويس  الرد 

عواقب مل يشهدها يف التاريخ”.

أي  أحدا  يساور  أال  “ينبغي  وأضــاف: 

شك يف أن أي هجوم مبارش عىل بلدنا 

سيؤدي إىل دمار وعواقب وخيمة ألي 

معتد محتمل”، مشدداً عىل أن روسيا 

النووية،  القوى  أقــوى  من  ــدة  “واح

مجموعة  يف  معينة  ميزة  أيضاً  ولديها 

لصحيفة  وفقاً  األسلحة”،  أحدث  من 

“إندبندنت”.

القادمة  ــام  االي تخبئه  مــاذا  نعلم  ال 

حرب  هناك  سيكون  وهــل  للبرشية 

ومن  االرض  كوكب  معها  يفني  نووية 

عليه أم هو فزاعة جديدة يطلقها بوتني 

لرتويع العامل باكمله من حدوث حرب 

حد  عيل  التاريخ  يشهدها  مل  وشيكة 

قوله.ما هو رأيك عزيزي القارئ الكريم 

بعد قراءتك املقال هل لديك أجابة أم 

ال متلكها بعد ؟

املصادر

BBC موقع •

• موقع العربية

بقلم / املهندسة رشا سامل

محافظة القاهرة

بقلم المهندسه / رشا سالم

حاول أحد التدخل، تتوجه كل األنظار 

صوب الرئيس الرويس لرتى ما الخطوة 

التالية التي سيقدم عليها لنتوقف قليال 

ونتساءل

نووية  برضبات  الرويس  التهديد  هل 

هل هي حقيقة ام فزاعة جديدة لدحر 

الخارقة  بالقوي  تستهني  محاوالت  اي 

له ؟

حرب  اندلعت  لو  ماذا  يرتقب..  العامل 

نووية؟

روسيا  لدى  كان   ،2022 عام  بداية  يف 

تم  حربياً،  رأســاً  و447  آالف   4 نحو 

نرش 1588 منها عىل صواريخ باليستية 

وقواعد قاذفات ثقيلة، مع ما يقرب من 

977 رأساً حربياً اسرتاتيجياً آخر و1912 

رأساً حربياً غري اسرتاتيجي يف االحتياط

يف  الحرب  عىل  النووي  الشبح  يخيم 

الرئيس  إعــالن  بعد  بقوة،  أوكرانيا 

الرويس فالدميري بوتني عن حالة تأهب 

نووي يف بالده يف ظل تصاعد الضغوط 

الدول  معظم  جانب  من  موسكو  عىل 

مقال رأى جمال جورج
عبق  منها  يفوح  متنوعة  صحفية  مدارس  ىف  تعلمنا 
أصيل  ركن  الطرح  ىف  املوضوعية  أن  الجاللة  صاحبة 
املشاهدين  أو  القراء  مع  املصداقية  سالسل  صنع  ىف 
أن  فمنذ   ، املرئية  اإلعالم  وسائل  عىل  أيضا  بالقياس 
وضع جيل من العاملقة حجر األساس ملدرسة اإلبداع 
وفتح أفاق جديدة ىف عقول املتابعني تلتها مراحل من 
املرىئ  اإلعالمى  املجال  ىف  وهبوطا  صعودا  التقلبات 
واملسموع حتى وصلنا اىل عرص الشبكات العنكبوتية 
األعظم من  للسواد  املظلل  السحاب  باتت هى  التى 

أصحاب الفكر والقلم .
اإلعالم  من  مختلف  ولون  جديد  عهد  ولد  هنا  ومن 
املتلفز تخطى الفضائيات والتلفزيون املرصى واإلذاعة 
تخطت  حيث   ، األمــر  حقيقة  ىف  أيضا  شملهم  بل 
املحىل  املستوى  عىل  واملاليني  االالف  مشاهداته 
نتحدث ولعل  العاملى  اليوتيوب  ..عن موقع  والدوىل 
العمق  حيث  من  طرحه  ىف  مختلفا  سيكون  حديثنا 
والكروت  الخفية  الجوانب  عىل  املجهر  وتسليط 
من  تسميتها  ىل  يحلو  كام  اللعبه  لهذه  مآلوفة  الغري 
الحوارية  شو  التوك  ملدارس  األمريىك  املنهج  منطلق 
لها  لعب  مبثابة  الرامج  تلك  تعتر  والتى  املختلفة 
أصول وأساسيات أما أن تؤمن بها برمتها أو تكفر بها 

ىف مجملها ..
وتحول اليوتيوب من مجرد موقع اىل عامل كامل متكامل 
والذى  املختلفة  والثقافات  العلوم  لدساتري  ومرجعا 
أستفاد  والتى  أيجابياته  بعض  وتفنيد  لرشح  يدفعنا 
ويستفيد منها أجيال متعاقبة حالية ال ميكن الطعن أو 
الشك فيها ألنها واقع ملموس حقيقى ال ميكننا تجاهله 
بشكل من األشكال ، فرنى عليه وبشكل حرصى غالبية 
بل معظم األغاىن الجديدة قبل طرحها عىل أسطوانات 

اليوتيوبرز.. 
شياطني ومالئكة

مدمجة بعد إنتهاء مرحلة رشائط املاسيت والتى نحتفظ 
به ىف بيوتنا من باب الرتاث والظيكور الذى يعيد اذهاننا 
الجميل  الزمن  الجميل وحتى  الزمن  أيام  و  اىل طفولتنا 
املوقع  هذا  عىل  مشاهدته  ونعيد  اليه  نستمع  أصبحنا 
فائق اإلحرتافية ىف طرحه وتجميعه للنوادر واملقتطفات 
النفيسة ولذا تستطيع سامع (أقبل الليل والف ليلة وليلة 
العندليب ومحمد فوزى  البومات  )ألمو كلثوم و جميع 
وحتى أسمهان كام تتهافت قنوات اليوتيوب أو الساحر 
كام يحلو ىل تسميته لتحميل أغاىن الهضبة عمرو دياب 
و محمد حامقى و اليسا وحسني الجسمى الذى أطرب 
يخفي  وال  الوطنيه  أغانيه  من  بالعديد  املرصيني  شجن 
النادرة  األوقات  ذوى  من  يعلم  ال  أو  يعلم  ملن  عليكم 
أن املهرجانات أيضا وجدت مناخا خصبا ىف هذه الرتبة 
وراحت متفجرات أوكا وأورتيجا و شاكوش و بيكا تتصدر 
حتى  املوسيقى  لسوق  نزولها  مبجرد  املشاهدات  نسب 
بعضهم  مع  وخالفاتهم  املوسيقيني  نقابة  مع  خالفاتهم 
تجد تفاصيلها معروضه أمامك بانوراما ال تنتهى وال ميكن 
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باسم  أيًضا  املعروف  ب«7«،  فيتـامني 
البيوتني، وهــو فيتامني قابل للذوبــان 
يف املاء، ويساعد الجسم عىل استقالب 
والروتني،  والكربوهيدرات،  الدهون، 
وحيث أن الفيتامينات القابلة للذوبان 
اإلنسان،  جسـم  يف  تخزن  ال  املــاء  يف 
لذلك من الرضوري تنـــــاولهـا يوميــًا. 
كمـا أن فيتامني ب«7« ال ميكن تصنيعه 
يتم  ولكن  البرشية،  الخاليا  بواسطة 
الجسم،  يف  البكترييا  بواسطة  إنتاجه 
تساقط  إىل  نقصه  يــؤدي  أن  وميكن 
الشعر، ومشاكل جلدية، ولكن هذا نادر 
الحدوث. ولفيتامني ب«7« العديد من 
الفوائد، فله دور كبري يف عملية التمثيل 
تحويل  عىل  يساعد  حيث  الــغــذايئ، 
طاقة  اىل  والروتينات  الكربوهيدرات, 
يستفيد به الجسم، والتي تكفي حاجته 
االحامض  تكوين  يف  ويساهم  اليومية, 
الجلوكوز  تكوين  يف  ويساهم  االمينية, 
يف  ويساهم  الجسم,  يحتاجه  الــذي 
ويساهم  الشعر,  تساقط  من  الحد 
فروة  بجفاف  االصابة  من  الوقاية  يف 
االنسجة  حامية  عىل  ويساعد  الرأس, 

الحفاظ  يف  ويساعد  ومنوها,  العضلية 
منو  يف  ويساعد  العصبي,  الجهاز  عىل 
تراكم  من  الحد  عىل  ويساعد  العظام, 
الدهون الزائدة داخل الجسم, ويساعد 
ويساعد  القلب,  وظائف  تحسني  عىل 
ويقي  الكوليسرتول,  نسبة  تخفيض  يف 
واالوعية  الرشايني  بأمراض  االصابة  من 
الدموية, ويساهم يف تكوين كرات الدم 
نسب  تنظيم  عىل  ويساعد  الحمراء, 
تقوية  عىل  ويساعد  الــدم,  يف  السكر 
بصيالت الشعر, ويساعد يف منو الشعر, 
بالتقصف,  الشعر  اصابة  من  ويقي 
ويقي من  االظافر  تقوية  ويساعد عىل 
تكرسها, ويساعد يف الحصول عىل برشة 
رطبة، ناعمة, ويستخدم يف عالج بعض 
امراض الجهاز الهضمي .ويسبب نقص 
من  العديد  الجسم   »7« ب  فيتامني 
مشاكل  حدوث  مثل:  الجانبية،  اآلثار 
الشعر  واصابة  الهضمي,  الجهاز  يف 
باهت  مظهر  يجعل  مام  بالجفاف، 
الجلد،  واصابة  وتساقطه,  وغري صحي، 
والبرشة بالجفاف، مام يؤدي اىل حدوث 
التهابات، والحكة وينتج عن ذلك وجود 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

االضطرابات  بعض  وحدوث  القشور, 
واالكتئاب,  بالتوتر  واالصابة  العصبية, 
الجسم,  عضالت  يف  ضعف  وحــدوث 
يف  والتهاب  مزمن,  وامساك  وانيميا, 
وبطئ  الرتكيز,  يف  ومشاكل  االعصاب, 
وتقصفها,  االظافر  وتكرس  الشعر,  منو 
أّن  كام   . والقيء  بالغثيان  واالصابة 
ينتج  فيتامني ب«7«  تناول  يف  األفراط 
عنه بعض األرضار الصحية، تتلخص يف 
الجهاز  يف  اضطرابات  حدوث  التايل: 
إفراز  يف  مبشاكل  والتسبب  الهضمي، 
يف  مبشاكل  والتسبب  األنــســولــني, 
تحسيس,  فعل  برد  والتسبب  الكىل, 
املصادر  وتشمل  باإلسهال.  والتسبب 
ب«7«  لفيتامني  الطبيعية  الغذائية 
والدجاج،  البقر،  ولحم  الكبدة،  التايل: 
الساملون،  وسمك  والبيض،  والحليب، 
الرسدين، واالفوكادو، والبطاطا الحلوة، 
والقرنبيط،  والجزر،  الجوز،  ــذور  وب
والخمرية،  الصويا،  ودقيق  واملـــوز، 
والفراولة،  واملكرسات,  والبقوليات، 

والسمسم، والطامطم، واألرز البني. 

5 أعراض طويلة 
األمد لكورونا 

يجب االنتباه لها 
بعد التعافى

5 أعراض طويلة 
األمد لكورونا 

يجب االنتباه لها 
بعد التعافى

مع تقلبات الطقس.. 4 أطعمة تقوي 
مناعتك وتحميك من نزالت الرد

أسباب ظهور حبوب الشباب يف الذقن 
وعالقتها بالتغريات الهرمونية

هناك العديد من األشياء التي ميكن أن 
الشباب،  البثور وحب  تؤدي إىل ظهور 
الذقن،  يف  تظهر  التي  الحبوب  خاصة 
هذه  أن  النساء  من  الكثري  وتعتقد 
يف  الهرمونية  التغيريات  بسبب  البثور 
هناك  لكن  وهذا صحيح  الحيض،  فرتة 
الحبوب  أخرى وراء ظهور هذه  أسبابا 
األسباب  هذه  عىل  نتعرف  الذقن،  يف 
الذقن،  حبوب  عــالج  طــرق  وكذلك 

.”health“ بحسب موقع
أسباب ظهور حب الشباب عىل الذقن

بسبب  الشباب  حب  يحدث  ما  غالبًا 
املسام  تسد  ما  عادة  املسام  انسداد 
بالزيت، وخاليا الجلد امليتة، واألوساخ، 
مسام  يف  البكترييا  تحارص  وعندما 
الجلد، فإنها تسبب االلتهاب، مام يؤدي 

إىل ظهور البثور.
الشباب  حب  يظهر  أخرى  ناحية  من 
الهرموين أوالً حول الفم والذقن والفك، 
هذه عبارة عن حب شباب هرموين يأيت 
تظهر  الشهرية  الدورة  طوال  ويختفي 
أو  اإلباضة  أثناء  شائع  بشكل  الحبوب 

قبل بدء الدورة.
الشهرية،  ــدورة  ال عن  النظر  برصف 
فهذه هي األسباب الكامنة وراء ظهور 

حب الشباب عىل الذقن:

1. الحمل
لحب  األخـــرى  الهرمونية  األســبــاب 
الشباب يف الذقن ميكن أن تكون الحمل 
البلوغ  ومراحل  الحمل  منع  وحبوب 
للبعض، بينام إذا ظهر حب الشباب يف 
الذقن أكرث من املعتاد، فقد يشري ذلك 

إىل متالزمة تكيس املبايض الشديدة.
2. السمنة

الدرقية  الغدة  بسبب  يكون  أن  ميكن 
وتكيس املبايض أو حتى السمنة.

3. مقاومة األنسولني
السبب املهم اآلخر هو زيادة عامل منو 
ملنتجات  املفرط  االستهالك  األنسولني، 

األلبان، التغيري يف ميكروبيوم الجلد.
4. سوء النظافة

أكرث  من  النظافة  وسوء  البكترييا  تعد 
األسباب شيوًعا لحب الشباب يف الذقن 
، وحتى النظام الغذايئ السيئ ميكن أن 
الشباب، حيث  يتسبب يف ظهور حب 
يرتبط حب الشباب عىل الذقن باألمعاء 

الدقيقة ويشري إىل تراكم السموم.
عالج حبوب الشباب يف الذقن

1. املضادات الحيوية
املضادات الحيوية فعالة يف إدارة حب 
الكرميات  تعتر   ، وموضعيًا  الشباب، 
ومزيج  الرتينويدات  عىل  تحتوي  التي 

أو  أدابالني  مع  البنزويل  بريوكسيد  من 
األفضل  هي  األزيليك  حمض  كرميات 
لعالج حب الشباب يف الذقن خصائصها 
املسام  تنظف  للبكترييا  املقاومة 
الزيت  إنتاج  يف  تتحكم  بينام  وتفتحها 
تقليل  ذلك  يضمن  املنطقة  يف  الزائد 
بشكل  البثور  وشفاء  وااللتهاب  األمل 

أرسع.
2. التدليك بالثلج

ميكن أن يكون حب الشباب يف الذقن 
مؤملًا جًدا، ويؤدي وضع الثلج فوقه إىل 
تقليل االلتهاب واالحمرار مع ذلك ، ال 
لفي   ، الجلد  عىل  مبارشة  الثلج  تضع 
عىل  وضعيه  قامش  بقطعة  املكعب 
كثريًا  تضغطي  ال  دقائق.  لبضع  البثور 
تهيج  ــادة  زي إىل  يــؤدي  قد  ذلك  ألن 

البثور.
3. تجنبي مقرشات الوجه القاسية

الوجه  مــقــرشات  استخدام  تجنبي 
سطح  متــزق  أن  ميكن  التي  القاسية 
من  املــزيــد  تسبب  وبالتايل  الجلد 
االلتهاب تجنبي اللوفة أو املقرش الذي 
يحتوي عىل قشور الجوز أو ملح البحر 

أو السكر كمكون أسايس.
4. ال تضعى املكياج عىل البثور

إخفاء  يف  مفيًدا  املكياج  يكون  قد 
سوًءا  الوضع  يزيد  قد  ولكنه  البثور، 
مبجرد  بشكل صحيح  إزالته  تتم  مل  إذا 
أثر  كل  تخليص من  منه  الغرض  انتهاء 
مزيل  استخدمي  النوم  قبل  للامكياج 

املكياج واتبعيه مبنظف لطيف.
5. تجنبى ملس وجهك

تجنبي ملس وجهك، حيث يؤدي اللمس 
عىل  البكترييا  من  املزيد  ظهور  إىل 
البثور  تلك  تفقعي  ال  وكذلك  وجهك، 

ألن هذا يف الواقع أكرث رضًرا.

يشهد الطقس العديد من التقلبات، 
درجات  يف  وانخفاضا  ارتفاعا  فتجد 
يف  يتسبب  األمر  وهذا  الحرارة، 
الرد  بنزالت  لإلصابة  التعرض 
واألنفلونزا، ولذا يرصد اليوم السابع 
ينصح  التي  األطعمة  من  العديد 
تجنبا  الفرتة  هذه  خالل  بتناولها 
الصحية،  للمضاعفات  للتعرض 
 healthline“.وذلك وفقا ملوقع ” و

Eatthis

-العدس:
دائم  بشكل  العدس  تناول  ميكنك 
يحتوي  فهو  الطقس،  تقلبات  خالل 
عىل الكربوهيدرات التي متد الجسم 
يعمل  وأيضا  والحيوية،  بالطاقة 
ويكافح  املناعي  الجهاز  تقوية  عىل 
غذاءك  اجعله  ولذا  الفريوسات، 

املفضل يف تقلبات الطقس.
-السلطة الخرضاء:

تحتوي عيل جميع العنارص الغذائية 

ألياف  من  الجسم،  يحتاجها  التي 
وأ  يس  وفيتامني  أكسدة  ومضادات 
وب، ولذا تناولك لها يعد من الحيل 
جهازك  لتقوية  الرائعة  الغذائية 

املناعي خالل تقلبات الطقس.
-البطاطا :

تحتوي عيل البيتا كاروتني هذه املادة 
إيل  تحولها  الجسم عيل  يعمل  التي 
نسبة  تحتوي عيل  وأيضا  أ،  فيتامني 
عالية من األلياف، وفيتامني ب، ولذا 
رائعا  لها يعد خيارا غذائيا  فتناولك 
من  والحد  املناعي  الجهاز  لتقوية 
اإلصابة باألمراض الفريوسية املرتبطة 

بتقلبات الطقس.
-الفواكه الغنية بفيتامني يس :

والفراولة  والجوافة  الرتقال  أي 
عيل  تحتوي  جميعها  واليوسفي، 
فيتامني يس، ولذا تناولك لها يحميك 
من اإلصابة بنزالت الرد واألنفلونزا، 
الجهاز  تقوية  عيل  تعمل  ألنها 

املناعي ومكافحة الفريوسات.

فيتامني »ب7« فوائده، وأضرار نقصه 
وزيادته، ومصادره الطبيعية

الكثري  بني  كورونا  فريوس  تأثري  يظهر 
أيضاً  وكذلك  اإلصابة،  أثناء  الناس  من 
تسمى  الحالة  وهــذه  التعاىف،  بعد 
وهي  األمــد  طويلة  كورونا  ــراض  أع
خطرية مثل العدوى نفسها، ومن املهم 
األمد  الطويلة  كورونا  أعراض  معرفة 
الحصول  من  الشخص  يتمكن  حتى 
الوقت  يف  الطبية  املساعدة  عــىل 
أوف  “تاميز  موقع  بحسب  املناسب، 

إنديا”.
ما هي أعراض كورونا الطويلة األمد؟

خفيفة  لتأثريات  الشخص  تعرض  إذا 
كورونا،  من  التعاىف  بعد  شديدة  إىل 
يطلق عليه اسم كورونا الطويل األمد، 
وهى مجموعة األعراض طويلة املدى 
بعد  األشخاص  بعض  منها  يعاين  التي 

إصابتهم بكورونا.
وتشمل أعراض ما بعد كورونا طويلة 
األمد، بحسب منظمة الصحة العاملية 

ما يىل:
لفريوس  الشائعة  األعراض  من  -قليل 
التنفس  وضيق  التعب  هي  كورونا 
أو  االرتــبــاك  مثل  اإلدرايك  والخلل 
الذهني  الرتكيز  نقص  أو  النسيان 

والوضوح.
تلف األعصاب

كورونا  أعراض  بني  صلة  الخراء  وجد 
طويلة األمد وتلف األعصاب، وكشف 
الباحثون يف مستشفى ماساتشوستس 
عن  للصحة  األمريكية  واملعاهد  العام 
املحيطية  األعصاب  اعتالل  عىل  أدلة 
ومن أعراضه الضعف وآالم يف اليدين 

والقدمني والتعب.
تشري النتائج إىل أن بعض مرىض كورونا 
ألياف  يف  بأرضار  أصيبوا  طويلة  لفرتة 
الذي  الرضر  وأن  الطرفية،  األعصاب 
من  الصغرية  األلــيــاف  بنوع  يلحق 

الخاليا العصبية قد يكون بارزًا.
التي  األعصاب  أن  هو  هنا  يحدث  ما 
تتحكم يف أشياء مثل التنفس واألوعية 
الحاالت  بعض  يف  وهضمنا  الدموية 
املصابني  املــرىض  هــؤالء  يف  تترضر 

بفريوس كورونا لفرتة طويلة.
االكتئاب

الوقت  ذلك  يف  امللحة  املشاكل  من 
التعامل مع االكتئاب ورغم أن العديد 
من األشخاص يعترون حاالت اإلغالق 
حاالت  ارتفاع  عن  مسئولة  الوبايئ 
الوباء، فقد وجد  االكتئاب منذ تفيش 
الخراء أيًضا صلة بني االكتئاب وفريوس 

كورونا لفرتة طويلة.
ضباب الدماغ

تعد املعاناة من مشكلة يف الرتكيز بعد 
التعايف من كورونا أحد أعراض كورونا 
األعراض  إن  الخراء  قال  األمد  طويلة 
تشمل  أن  لكورونا ميكن  األمد  طويلة 
 ، اإلدراكية  واملشاكل   ، االنتباه  عدم 
والتعب ، واملشاكل السلوكية وأعراض 

عصبية أخرى.
هارفارد:  جامعة  أجرتها  دراسة  تقول 
تلف  يف  كورونا  يتسبب  أن  “ميكن 
التهاب  طريق  عن  مبارشة  الدماغ 
عواقب  له  يكون  قد  والذي   ، الدماغ 
وخيمة أو مدمرة” ، ويضيف أن لدى 
العديد من األشخاص درجة عميقة من 

الضعف اإلدرايك.
إحساس بالوخز يف الجسم

الذي  والتنميل  بالوخز  اإلحــســاس 
طويلة  لفرتة  تجلس  عندما  يحدث 
بعد  الناس  من  كثري  به  يشعر  ما  هو 
أحد  بالوخز  اإلحساس  يعد  كورونا، 
أكرث أعراض كورونا شيوًعا ، وهو ليس 
للقلق  مثري  إنه  بل   ، فحسب  مزعًجا 
كام أنه يؤثر عىل األداء الطبيعي للفرد.

التنميل  أو  التنميل  يكون  أن  ميكن 
املــزمــن أحــد أعـــراض أي عــدد من 
والورم  الدماغية  السكتة  االضطرابات: 
املثال  املتعدد – عىل سبيل  والتصلب 
انحباس  اضطرابات   ، أيًضا  الحرص.  ال 
العصب ، حيث ميكن أن يؤدي ضغط 
األنسجة  بواسطة  تقييده  أو  العصب 
مصحوب  تنمل  حدوث  إىل  املجاورة 
مثال  هي  كاربيل  نفق  (متالزمة  بأمل. 
الضطراب انحباس العصب). ميكن أن 
تنمياًل  أيًضا   19- كوفيد  مرض  يسبب 
ومن  األشــخــاص  بعض  لــدى  ووخـــزًا 
الصعب التنبؤ مبن قد يصاب بالتنمل 
بعد كورونا “، وفًقا لتقرير صادر عن 

جامعة ميتشيجان.
مشاكل القلب

من  العديد  عىل  كورونا  فريوس  يؤثر 
األعضاء وتظهر آثاره املميتة يف القلب 

يف الغالب.
 (WHF) للقلب  العاملي  االتحاد  قال 
يف بداية تفيش الوباء إن “كوفيد -19 
، ويشكو كثري  للقلب”  مثالية  عاصفة 
بعد  القلب  الناس من مشاكل يف  من 

التعايف من كورونا.
أسبوع  بعد  أنه  بحثية  وجدت دراسة 
يزداد  بكورونا،  اإلصابة  تشخيص  من 
بثالث  أوىل  قلبية  بنوبة  اإلصابة  خطر 
إىل مثاين مرات. ووجدت الدراسة التي 
 %57  ، شخص   87000 عىل  أجريت 
األسابيع  يف  أنه   ، النساء  من  منهم 
اإلصابة  مخاطر  انخفضت   ، التالية 
القلبية  والنوبات  الدموية  بالجلطات 
بشكل مطرد لكنها ظلت مرتفعة ملدة 

شهر عىل األقل.
باملشاكل  كورونا  أيًضا  الخراء  يربط 
عضلة  التهاب  مثل  بالقلب  املتعلقة 

القلب والتهاب التامور.
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العدد اإلسبوعي رقم 1250

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

ثورة 1919 يف صباح  أحداث  بدأت 
بقيام   ،1919 مــارس   9 األحــد  يوم 
واحتجاجات  مبظاهرات  الطلبة 
حيث كان طلبة مدرسة الحقوق أول 
من اتخذوا زمام املبادرة وقد بدأت 
رشارة الثورة حني أرسل سعد زغلول 
رئيس  جــورج  لويد  إىل  احتجاجا 
أنه  فيه  أعلن  اإلنجليزي،  ــوزراء  ال
يرى  وأنه  التام”  “االستقالل  يطلب 

يف الحامية عماًل دوليًا غري مرشوع.
السلطات  ــرت  أمـ مـــارس،   8 يف 
الوفد  مجموعة  باعتقال  الريطانية 
النيل”  قرص  “ثُكنات  يف  وحبسهم 
إىل  التايل  اليوم  يف  نفيهم  تم  ثم 
نفي  أخبار  انترشت  ثم  “مالطة”، 
أعضاء الوفد يف 9 مارس، ما تسبب 
يف  االحتجاج  مظاهرات  ــدء  ب يف 

واعتر يوم 9 مارس من كل عام هو 
يوم الشهيد تخليدا لذكراه.

كتابه  ىف  عــوض  ملحمود  ووفقا 
املستحيلة،  الحرب  السابع  »اليوم 
حرب االستنزاف« فقد ذكر عن عبد 
ضابطا  يكن  »مل  أنه:  رياض  املنعم 
عاشقا  كــان  بدايته،  منذ  عاديا 
ال  بأنه  مؤمنا  املرصية،  للعسكرية 
حياة ملرص بغري جيش قوى يحميها، 
والجيش القوى الذى يستعد لحرب 
يعنى  سابقة،  لحرب  وليس  قادمة 
يعنى  العسكرى،  العلم  ىف  التبحر 
بسلوكه  قــدوة  القائد  يصبح  أن 
لجنوده  يقول  بكلامته..ال  وليس 

تقدموا وإمنا يقول لهم اتبعوىن«.
“ذات  يف  الشحات  لسعيد  ووفقا 
يوم” كان عبد املنعم رياض متذوقا 
العربية  واملوسيقى  العرىب  للشعر 

الحى  عبد  عبدالتواب  يذكر  حيث 
املنعم رياض- نرس  كتابه »عبد  ىف 
ىف  كــان  وشهيدا«،أنه  حيا  مرص 
استشهاده  قبل  العراق  إىل  زيارة 
قادة  اجتامع  لحضور  قليلة  بأيام 
له  وأقيم  الرشقية،  الجبهة  جيوش 
ببغداد  كرسى«  »كازينو  ىف  عشاء 
وانطلق   ،1969 ــارس  م  6 مساء 
وهى  الراديو  من  كلثوم  أم  صوت 
تشدو برائعتها »األطالل« مام فرض 
أمام  وتوقف  الشجن،  من  حالة 
مقطع: »واثق الخطوة ميىش ملكا/ 
ظامل الحسن.. شهى الكرياء/ عبق 
السحر كأنفاس الرىب/ ساهم الطرف 
كثريا  »قرأت  املساء«،وقال:  كأحالم 
ومل  ومعارصه،  قدميه  الشعر  من 
من  أحىل  الغزل  أشعار  ىف  أتذوق 

هذين البيتني«.

اليوم ذكرى وفاة عبد املنعم  تحل 
القوات  حرب  أركان  رئيس  رياض 
املسلحة، الذى رحل عن عاملنا يف 9 
مارس من عام 1969، ويعد واحًدا 
يف  العرب  العسكريني  أشهر  من 
القرن العرشين؛  الثاين من  النصف 
العاملية  الحرب  يف  شــارك  حيث 
واإليطاليني  ــان  األمل ضد  الثانية 
وشارك   ،1942 و   1941 عامي  بني 
 ،1948 ــام  ع فلسطني  ــرب  ح يف 
والعدوان الثاليث عام 1956، وحرب 
1967 وحرب االستنزاف كام أرشف 
خط  لتدمري  املرصية  الخطة  عىل 

بارليف، خالل حرب االستنزاف.
وقد نعاه الرئيس جامل عبد النارص 
الفريق  رتبة  ومنحه  وفاته  عقب 
أول ونجمة الرشف العسكرية التي 
تعتر أكر وسام عسكري يف مرص، 

عبد املنعم رياض .. كيف وثقت الكتب 
حياة الشهيد وخلدت ذكراه؟

القاهرة واملناطق الكرى.
يف  اليوم  هــذا   ” كتاب  وبحسب 
تأليف  الثالث”  املجلد   – التاريخ 
قــرار  ــإن  ف صــفــوة،  فتحي  نجدة 
النفى جاء بعدما قابل سعد زغلول 
املندوب السامى الريطاىن ىف مرص، 
وطلبوا  الذكر،  سالفى  زمالئه  ومعه 
منه السامح بالسفر إىل لندن لعرض 
مطالب مرص الوطنية عىل الحكومة 
الصلح  مؤمتر  ــان  وك الريطانية، 
منعقدا ىف باريس ىف ذلك التوقيت، 
هذا  الريطانية  الحكومة  فرفضت 

الطلب.
أصدرت بريطانيا يف 21 مارس قرار 
بعد  واجتمع  اللنبي  املارشال  بتعني 
وأعضاء  ــدي  رش بحسني  وصــولــه 
غري  الوفد  أعضاء  وباقي  ــه  وزارت

يف  مساعدتهم  وطلب  املعتقليني، 
أذاع  التظاهرات،  هذه  من  الحد 
الشعب  إىل  ــداًء  ن فــؤاد  السلطان 
التظاهرات،  بالكف عن  فيه  مطالبًا 
وأعقبه خر من اللنبى باإلفراج عن 
املعتقلني والسامح بالسفر ملن يريد.
الرافعى  الرحمن  ووفقا لكتاب عبد 
القومى  مرص  تاريخ   1919 ثــورة 
طالب  أعلن   1921 إىل   1919 من 
اإلرضاب  واألزهر  األمريية  املدارس 
كرى  مظاهرة  وشكلوا  ــام،  ــع ال
وأنضم إليهم من صادفهم من أفراد 
الشعب، ويف أثناء مرور املتظاهرين 
بشارع الدواوين حيث كان يتواجد 
النار  أطلقوا  اإلنجليز  الجنود  بعض 
وفاة  إىل  أدى  ما  املتظاهرين،  عىل 

أول اثنني من املتظاهرين.

املنصور  جعفر  أبــو  الخليفة  ظل 
وىف  طويلة،  سنوات  الحكم  يتوىل 
عهده اتسعت الدولة اإلسالمية، كام 
أعاد فتح أفريقيا، وبنى مدنا جديدة 
مثل مدينة الرافقة، فام الذى يقوله 

الرتاث اإلسالمى؟
لـ  والنهاية  البداية  كتاب  يقول 
“ثم  عنوان  تحت  كثري  بن  الحافظ 
دخلت سنة خمس وخمسني ومائة”:

بالد  حاتم  بن  يزيد  دخــل  فيها: 
بدء،  عىل  عودا  فافتتحها  إفريقية 
وقتل من كان فيها ممن تغلب عليها 
وأرس  أمراءهم  وقتل  الخوارج،  من 
واستبدل  أرشافهم  وأذل  كراءهم، 
أهل تلك البالد بالخوف أمنا وسالمًة، 
وباإلهانة كرامة، وكان من جملة من 
وأبو  حاتم،  أبو  أمرائهم:  من  قتل 

عباد الخارجيان.
يف  األمــور  وبه  له  استقامت  ملا  ثم 
القريوان  بالد  ذلك  دخل  البلدان 
أمورها  وقرر  أهلها  وأقر  فمهدها 
وأزال محذورها، والله سبحانه أعلم.

بناء الرافقة وهى املدينة املشهورة
وفيها: أمر املنصور ببناء الرافقة عىل 
السنة،  هذه  يف  بغداد  بناء  منوال 
خندق  وعمل  سور  ببناء  فيها  وأمر 
حول الكوفة، وأخذ ما غرم عىل ذلك 
من أموال أهلها، من كل إنسان من 
وقد  ــام،  دره أربعني  اليسار  أهــل 
خمسة  دراهم،  خمسة  أوال  فرضها 

دراهم، ثم جباها أربعني أربعني.
فقال يف ذلك بعضهم:

يا لقومي ما رأينا * يف أمري املؤمنينا
قسم الخمسة فينا * وجبانا أربعينا

أسد  بن  يزيد  الصائفة  غزا  وفيها: 
السلمي.

الصلح من  الروم  وفيها: طلب ملك 
املنصور عىل أن يحمل إليه الجزية.

العباس  أخاه  املنصور  عزل  وفيها: 
بن محمد عن الجزيرة وغرمه أمواال 

كثريًة.
بن  سليامن  بن  محمد  عزل  وفيها: 

عيل عن إمرة الكوفة.
تعاطي  يف  عنه  بلغته  ألمور  فقيل: 

منكرات، وأمور ال تليق بالعامل.
العوجاء  وقيل: لقتله محمد بن أيب 
هذا  العوجاء  أيب  ابن  كان  وقد   –
برضب  أمر  ملا  إنه  يقال:   – زنديقا 
بوضع  نفسه  عــىل  ــرتف  اع عنقه 
أربعة آالف حديث يحلُّ فيها الحرام 
الناس  ويصوم  الحالل،  فيها  ويحرم 
يوم الفطر ويفطرهم يف أيام الصيام.

فأراد املنصور أن يجعل قتله له ذنبا 
فعزله به، وإمنا أراد أن يقيده منه.

أمري  يا  مــوىس:  بن  عيىس  له  فقال 
تقتله  وال  بهذا  تعزله  ال   ! املؤمنني 
به، فإنه إمنا قتله عىل الزندقة، ومتى 

عزلته به شكره العامة وذموك.
فرتكه حينا ثم عزله ووىل مكانه عىل 

الكوفة عمرو بن زهري.
بن  الحسن  املدينة  عن  عزل  وفيها: 
زيد ووىل عليها عمه عبد الصمد بن 
سليامن  بن  فليح  معه  وجعل  عيل، 

مرشفا عليه.
إبراهيم  بن  مكة محمد  إمرة  وعىل 
الهيثم  البرصة  وعــىل  محمد،  بن 
بن  محمد  مرص  وعىل  معاوية،  بن 
سعيد، وعىل إفريقية يزيد بن حاتم.

وفيها تويف:
أيب  بن  وعثامن  عمرو  بن  صفوان 
بن  وعثامن  الدمشقيان،  العاتكة 

عطاء، ومسعر بن كدام.

هل سمعت عن مدينة الرافقة؟
ما يقوله الرتاث اإلسالمى

املصريون ضد االحتالل .. كيف انطلقت ثورة 1919؟

تتمه ص   5
املرصية  املسلحة  القوات  وتحتفل 
بيوم  عــام  كل  من  ــارس  م  9 يــوم 
ألرواح  تخليدا  وذلــك  الشهيد، 
التى  بالتضحيات  والتذكري  الشهداء 
عىل  الحفاظ  سبيل  يف  بها  قاموا 

الوطن.
ذكرى  مع  تزامنا  االحتفاالت  وتأىت 
املنعم  عبد  أول  الفريق  استشهاد 

رياض يوم 9 مارس 1969.
جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام 
مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد 
رضب  والــذي   1969 رياض  املنعم 
خط  ىف  التواجد  عىل  مثال  أروع 
الصفوف  يف  دامئــا  فكان  املواجهة 

الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء 
بالندوة التثقيفية للقوات املسلحة

القائد  تالحم  عىل  تأكيداً  مع جنوده يف امليدان.األمامية 
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تشكيلة  بتحديث   Apple تقوم 
من  جديدتني  بدرجتني   13  iPhone
غري  داكن  أخرض  لون  األخرض  اللون 
و”أخرض   13  iPhone لجهاز  مسمى 
 13  iPhone لجهاز  ــب”  األل جبال 
تيم  التنفيذي  الرئيس  وعرض   ،Pro
حدث  يف  الجديدة  ــوان  األلـ ــوك  ك
للرشكة،   ”Peek Performance“
الجديدين  اللونني  كال  طرح  وسيتم 
للبيع يف 18 مارس، مع فتح الطلبات 

لتقرير  وفقا  الجمعة،  يوم  املسبقة 
.engadged

األخرض  اللون  درجتي  أن  حني  ىف 
“األخــرض  اللون  فــإن  متشابهتان، 
وفًقا  قليالً  معدنيًا  يكون  األلبي” 
من  تصنيعها  فتم   ،  Apple لرشكة 
السرياميك  من  متعددة  “طبقات 
املعدين مبقياس النانومرت املطبق عىل 
النهائية  اللمسات  وتضيف  السطح، 
إىل  األلوان  من  جديًدا  لونًا  الجديدة 

مشروع قانون مكافحة االحتيال على السوشيال ميديا بأسرتاليا يثري قلق شركات التكنولوجيامشروع قانون مكافحة االحتيال على السوشيال ميديا بأسرتاليا يثري قلق شركات التكنولوجيا

كانت  والتي   ،13  iPhone تشكيلة 
والفيض  الذهبي  باللون  متوفرة 

والجرافيت و”سيريا بلو”.
األلوان  أن  يبدو   ، الحايل  الوقت  وىف 
 iPhone لـ  حرصية  ستكون  الخرضاء 
ويتوفر   ،Pro  13  iPhone و   13
اإلعالن  تم  الذى   iPhone SE هاتف 
عنه حديثًا بثالثة ألوان فقط: األحمر، 
واألبيض “النجمى” واألسود “منتصف 

الليل.

مطورون  يقودها  مبادرة  جمعت 
للجمعيات  األموال  لجمع  مستقلون 
الخريية التي تقدم اإلغاثة يف أوكرانيا 
ما  يف  دوالر  مليون  من  أكرث  بالفعل 

يزيد قليالً عن 16 ساعة.
املبدعني  من   700 من  أكــرث  ــام  وق
ألوكرانيا،  حزمة  بتجميع   itch عىل 
 900 من  أكرث  تضم  مجموعة  وهي 
جميع  تذهب  حيث  مستقلة،  لعبة 
العائدات إىل املؤسسات الخريية التي 

تقدم مساعدات اإلغاثة يف البالد.
“بصفتنا  املجموعة:  صفحة  ونقلت 
عوامل  إنشاء  نريد  ألعاب،  مطوري 
جديدة، وليس تدمري ما لدينا”، “لهذا 

هذه  لتقديم  مًعا  اجتمعنا  السبب 
األوكرانيني  ملساعدة  الخريية  الحزمة 
عىل النجاة من هذه املحنة واالزدهار 

بعد انتهاء الحرب”.
للحصول عىل ترع بقيمة 10 دوالرات 
الحصول  لالعبني  ميكن  أدىن،  كحد 
من  حقيقية  متنوعة  مجموعة  عىل 
 Skatebird ذلــك  يف  مبا  األلــعــاب، 
نقل  حسبام  وغريها   Superhot و 

.The verege موقع
عىل  الحزمة  تقترص  ال  للتقرير  وفقا 
الكتب  أيًضا  تشمل  ولكنها  األلعاب 
الطاولة  عىل  األدوار  تقمص  وألعاب 
املصورة  والقصص  األلعاب  وأصول 

واملوسيقى.
 Bundle for Ukraine تدعم 
ــني، هــام  ــتـ ــرييـ ــني خـ ــت ــي ــع ــم ج
 International Medical Corps
ومقرها   Voices of Children و 
أوكرانيا، والتي تقدم خدمات الصحة 
من  عانوا  الذين  لألطفال  العقلية 

صدمة الحرب.
مؤسس  شيفيلد،  لــرانــدون  وفًقا 
ومنظم   Necrosoft Games
 Raw Fury الحزمة، قام نارش يدعى
 itch منصة  عىل  تحديًدا  بالتسجيل 
مكتبة  من  جــزء  توفري  أجــل  من 

األلعاب الخاصة به يف الحزمة.
هدفها  بالفعل  املجموعة  وحطمت 
املليون دوالر يف أقل من يوم واحد 
الحد  يتجاوز  الترع  مبالغ  مبتوسط   

األدىن البالغ 10 دوالرات.
تقول صفحة املجموعة: “نحن نقف 
مع األوكرانيني ومع كل الناس حول 

العامل الذين يقفون ضد الحرب”.
للبيع  أوكرانيا  حزمة  طرح  وسيتم 

حتى يوم الجمعة 18 مارس.

حذرت رشكات التكنولوجيا الكرى مثل 
من   YouTube و   Twitter و   Meta
مرشوع قانون أسرتاليا ملكافحة التصيد 
عىل وسائل التواصل االجتامعى، مؤكدة 
أنه سيضع “مستوى غري مسبوق” من 
وسائل  منصات  عىل  التشهري  مخاطر 

التواصل االجتامعي.
ويسعى مرشوع قانون وسائل التواصل 
لعام  التصيد)  (مكافحة  االجتامعي 
وسائل  منصات  حق  إزالــة  إىل   2022
دفاع  استخدام  يف  االجتامعي  التواصل 
يحتمل  التي  للمواد  ــريء  ال النرش 
ينرشها  والــتــي  تشهريية  تكون  أن 
 ، أسرتاليا  يف  املقيمون  املستخدمون 

.ZDNet وفًقا لتقارير
ووفًقا ملوقع YouTube اململوك لرشكة 
عن  الدفاع  “إزالــة  فــإن   ،  Google
وسائل  خدمات  ملقدمي  الريء  النرش 
مزودي  يعرّض  االجتامعي  التواصل 

وسائل التواصل االجتامعي إىل مستوى 
بينام  التشهري  مخاطر  من  مسبوق  غري 
يكون غري رضوري متاًما لتحقيق أهداف 

مرشوع القانون”.
ليس  إنه  سابًقا)  (فيسبوك  ميتا  وقالت 
من الواضح أن موفري وسائل التواصل 
دفاع  سوى  يفقدوا  “لن  االجتامعي 
النرش الريء يف الحاالت التي يتم فيها 
نرش املادة التشهريية املحتملة من قبل 

مستخدم موجود يف أسرتاليا”.
نظام  تطبيق  سبب  الواضح  من  “ليس 
وسائل  مزود  عىل  مختلف  مسؤولية 
عىل  اعــتــامًدا   ، االجتامعي  التواصل 
مكان وجود امللصق. خاصة وأن قانون 
وليس  النرش  مكان  عىل  يركز  التشهري 
عىل موقع املؤلف أو منشئ املحتوى “.
قانون  مرشوع  عىل  املوافقة  متت  إذا 
من  يتطلب  فسوف   ، التصيد  مكافحة 
االجتامعي  التواصل  وسائل  منصات 

للمستخدمني  توفري معلومات شخصية 
محتملة  تشهريية  مواد  ينرشون  الذين 

ملقدم الشكوى.
وعنوان  املستخدم  اسم  ذلك  ويتضمن 
الريد اإللكرتوين ورقم الهاتف باإلضافة 
إىل بيانات موقع الدولة لتحديد ما إذا 

كان املستخدم يف أسرتاليا.
الهوية  إخــفــاء  ــة  “إزالـ تويرت  ــال  وق
واجتامعية  تنظيمية  تكلفة  له  سيكون 
الحكومة  تسعى  التي  املشكلة  تتجاوز 
مع  متوازنة  تكون  أن  ويجب   ، لحلها 
لتبادل  لألشخاص  املرشوعة  الفرص 
املعلومات واألفكار والتعبري عن آرائهم 

ومعتقداتهم” يف تقدميها.
ومن املقرر االنتهاء من مراجعة قانون 

مكافحة التصيد قبل شهر مايو.

آبل تضيف خيارات اللون األخضر إىل 
تشكيلة iPhone 13 الخاصة بها

مجموعة ألعاب إلكرتونية مستقلة تجمع 
مليون دوالر إلغاثة أوكرانيا فى 24 ساعة

تتمه ص   1
تغيُرات  من  العالم  يشهده  ما 
على  وأيضا  واقتصادية  سياسية 

مستوى التحالفات.
وشهدت الشهور املاضية، تحركات 
القيادة  قبل  دبلوماسية عديدة من 
السياسية املصرية سواء أوروبيا أو 
العربى  املستويني  على  أو  آسيويا 
مسؤولية  مُنطلق  من  والخليجى، 
مدار  على  تتحملها  أن  ملصر  ُقدّر 
العربية،  األمة  قلب  فهى  التاريخ، 
ورمانة امليزان فى مُعادالت الشرق 

األوسط واملنطقة العربية.
عبدالفتاح  الرئيس  زيارة  وجاءت 
العربية  اململكة  إىل  السيسى 
الثالثاء،  األول  أمــس  السعودية 
إىل  زيارته  من  قليلة  أسابيع  بعد 
دولة الكويت الشيقة والتى جاءت 
كزيارة رسيمة هى األوىل من نوعها 
فى عهد أمري الكويت الشيخ نواف 
األحمد الجابر الصباح، وقد سبقتها 
العربية  اإلمــارات  دولة  إىل  زيــارة 
والتى  املاضى،  يناير  فى  املتحدة 
السيسى  الرئيس  خاللها  التقى 
حمد  امللك  البحرينى،  العاهل  مع 

أكد  والــذى  خليفة،  آل  عيسى  بن 
خالل  املاضى،  فراير  فى  بــدوره 
استقباله املستشار الدكتور حنفى 
النواب  مجلس  رئيس  جباىل  على 
دور  على  للبحرين،  زيارته  أثناء 
عن  ــاع  ــدف ال فــى  ــورى  ــح امل مصر 
على  مؤكدا  العربية،  األمة  مصالح 
ما تشهده مصر من تقدم حضارى 
الرئيس  ــادة  ــي ق تحت  وتــنــمــوى 
السيسى، مُثمنا املواقف الراسخة 
والداعمة  الرئيس  بقيادة  ملصر 

ململكة البحرين.
دبلوماسية  رســائــل  جانب  إىل 
وسلطنة  مصر  بــني  مُستمرة 
بني  العالقات  متانة  تؤكد  عُمان، 
املــحــورى  مصر  ودور  البلدين، 
لخدمة دول وشعوب املنطقة، مثلما 
السلطان هيثم بن طارق فى  ذكر 
السفري  نقلها  لــه،  تحية  رسالة 
املصرى لدى السلطنة، خالد راضى 
إىل الرئيس السيسى، فى نوفمر 
نتائج  وتؤكد  املاضي.  العام  من 
إىل  السيسى  الرئيس  ــارات  زيـ
دول مجلس التعاون الخليجى، على 
ملصر،  بالنسبة  الخليج  أمن  أهمية 

وأنه كما أكد الرئيس مرارا وتكرارا 
بأن »أمن مصر من أمن الخليج«.

ــت أكـــد الــرئــيــس  ــوي ــك ومـــن ال
على  مصر  حرص  على  السيسى 
الخليجية  الدول  كل  وأمن  استقرار 
التحديات  مواجهة  فى  الشقيقة 
وىل  أكد  فيما  واإلقليمية،  الداخلية 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبى،  عهد 
للقوات املسلحة اإلماراتية، الشيخ 
خالل  نهيان  آل  ــد  زاي بــن  محمد 
على  اإلمــارات،  إىل  الرئيس  زيارة 
االسرتاتيجى  للدور  البالغ  تقديره 
واملحورى الذى تقوم به مصر تحت 
قيادة الرئيس السيسى فى حماية 
والــدفــاع  العربى  القومى  ــن  األم
وكذلك  العربية،  األمة  قضايا  عن 
سبيل  فى  الدؤوبة  مصر  مساعى 
ترسيخ األمن واالستقرار والتنمية 
على  ارتكازا  وذلــك  املنطقة،  فى 
ثقل دور مصر ومحوريته ومقوماته 
أشاد  كما  اإلقليمية،  الساحة  على 
وىل العهد السعودى، األمري محمد 
املحورى  مصر  بــدور  سلمان،  بن 
ــدول  فــى دعــم أمــن واســتــقــرار ال
لتعزيز  املقدرة  وجهودها  العربية 

العمل العربى املشرتك على جميع 
املستويات، مؤكدا تطلع السعودية 
الثنائية  العالقات  دفــع  ملواصلة 
مختلف  فى  البلدين  بني  املتميزة 
املستوى  على  خاصة  املــجــاالت، 
االقتصادى واالستثمارى والتنموى.

لزيارة  املشرتك  البيان  وكشف 
السعودية،  إىل  السيسى  الرئيس 
البلدين  بني  العالقات  عُمق  مدى 
القضايا  من  كثري  حول  والتفاهم 
التعاون  مــدى  وأيــضــا  واملــلــفــات، 
فقد  املجاالت،  من  كثري  فى  البناء 
عر  نشره  تم  والذى  البيان  أشار 
»واس«،  السعودية،  األنباء  وكالة 
ــودة واإلخـــاء الــذى  ــواء املـ إىل أجـ
امُلتميزة  العالقات  عمق  يُجسد 
الشقيقني،  البلدين  بني  القائمة 
التى  الرسمية  املباحثات  وجلسة 
السيسى  الرئيس  بــني  جمعت 
تم  وما  سلمان،  بن  محمد  واألمري 
للعالقات  استعراض  من  خاللها 
البلدين  بني  الراسخة  التاريخية 
بمستوى  ــادة  واإلشـ الشقيقني، 
التعاون والتنسيق فيما بينهما على 
جميع األصعدة، كما تم بحث سبل 

كافة  فى  العالقات  وتنمية  تطوير 
مصالح  ويحقق  يعزز  بما  املجاالت 
الشقيقني،  والشعبني  البلدين 
ــاع  األوض مستجدات  تناوال  كما 
والعالم،  املنطقة  تشهدها  التى 
مؤكدين على وحدة املوقف واملصري 
القضايا  مجمل  تجاه  املــشــرتك 
والدولية  اإلقليمية  والتطورات 
أيضا  املــشــرتك،  االهتمام  ذات 
النظر حول املسائل  تبادال وجهات 
على  البلدين  تهم  التى  والقضايا 
الساحتني اإلقليمية والدولية، وأكدا 
مواقفهما  تنسيق  على  العمل  على 
بما يخدم مصالحهما ويُعزز األمن 
إىل  إضافة  باملنطقة،  واالستقرار 
العربى  القومى  األمن  على  التأكيد 

كل ال يتجزأ.
تحركات الرئيس السيسى تعكس 

حكمته
لجمعية  الــســابــقــة  ــرئــيــســة  ال
اإلعالمية،  البحرينية،  الصحفيني 
مصر  أن  على  تؤكد  أحمد  عهدية 
زيـــارة  وأن  ــرب،  ــع ال قــلــب  هــى 
السعودية  إىل  السيسى  الرئيس 
عمق  فقط  تعكس  وال  جدا،  مُهمة 

عمق  ولكن  البلدين،  بني  التعاون 
الشقيقني.  بني  األخوية  العالقة 
خاصة  تصريحات  فى  وأضــافــت 
لـ«اليوم السابع« على أن أى تحرك 
من  وأشقاءها  حلفاءها  مع  ملصر 
دول الخليج، هى تحركات مباركة.. 
السيسى  الرئيس  دور  ننسى  وال 
ــا  ــ دوره إىل  مــصــر  عــــودة  فـــى 
العالقات  عادت  وكيف  وعظمتها، 
املميزة بني مصر ودول الخليج بعد 
جماعة  حُكم  فــرتة  خــالل  تأثرها 
اإلخوان اإلرهابية، وال ننسى أيضا 
دور الرئيس السيسى فى التحالف 
العربى ملحاربة التطرف واإلرهاب، 
عظيم  رجل  يكون  »عندما  وقالت: 
مصر  عالقات  يُعيد  أن  استطاع 
بعد فرتة عصيبة مرت بها، نرحب 
جميعا  ونعتز  بلداننا،  إىل  بزياراته 
وضع  يعيد  أن  فى  نجح  فهو  به، 
أمور  العالم فى  مصر على خارطة 
مُشرفة فى ظل التطور الذى حدث 
املستوى  على  وتحركاته  عهده  فى 
الوساطة  ودور  والــدوىل  اإلقليمى 
تعكس  وجميعها  األزمات،  حل  فى 

حكمته«.

زيارات الرئيس السيسى لدول الخليج شعارها “األمن العربى كل ال يتجزأ”.. الرئيس يؤكد على أمن دول مجلس التعاون
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العدد اإلسبوعي رقم 1250

إحالة أوراق 3 أشخاص للمفتى لقتلهم 
طفلني بسبب املرياث فى سوهاج

سوهاج  جنايات  محكمة  قضت 
محمد  املستشار  برئاسة  اليوم، 
رفاعى، وعضوية املستشارين أحمد 
القاسم،  أبو  وأحمد  حالوة،  محمد 
إبراهيم،  املنصف  عبد  رس  بأمانة 
ونارص فؤاد بإحالة أوراق 3 أشخاص 
شأنهم  ىف  للنظر  املفتى  لفضيلة 
القادم  أبريل  من  التاسع  وتحديد 
طفلني  لقتلهم  بالحكم،  للنطق 
أخــرى،  طفلة  قتل  ىف  ــرشوع  والـ

بدائرة مركز أخميم.
شهر  إىل  الواقعة  ــداث  أح ترجع 
مركز  بدائرة   ،2019 عام  أغسطس 
لكل  النيابة  وجهت  عندما  أخميم، 
و   ، ق   . ج  وشقيقيه   ، ق   . أ  من 
عليهام  املجنى  قتل  تهمة  ق،   . م 
الطفلني ح . ع ، و ع . أ، والرشوع 
الثاىن  عليه  املجنى  شقيقة  قتل  ىف 
صوبهم  أطلقوا  بأن  أ،   . ن  الطفلة 
وابال من الرصاص من أسلحة نارية 
تواجدهم  حال  بحوزتهم،  كانت 
بسبب خالفات عىل  زراعية،  بأرض 
األطفال،  أهلية  وبني  بينهم  املرياث 
ملحكمة  القضية  إحــالــة  ــرت  وج

قرارها  أصــدرت  التى  الجنايات 
املتقدم.

سوهاج  جنايات  محكمة  أن  يذكر 
خالد  املستشار  برئاسة  قضت 
املحكمة  رئيس  الغفار  عبد  أحمد 
وعضوية املستشار أحمد عبداملنعم 
محمود الرئيس باملحكمة واملستشار 
نائب  زيدان  القاسم  أبو  مصطفى 
العام  النائب  وكيل  الرئيس وحضور 
املستشار حاتم عبدالله عبدالرحمن 
بإحالة  األلفى،  عصام  رس  وأمانة 
أوراق 5 متهمني من بينهم سيدة إىل 
فضيلة املفتي ألخذ الرأي الرشعي يف 
إعدامهم عقب إدانتهم بقتل طفلني 
بدائرة  آخرين   5 قتل  يف  والــرشوع 
مركز طهطا شامل محافظة سوهاج.

ترجع الواقعة إىل الثاىن من أغسطس 
أمن  مدير  تلقى  عقب   2018 عام 
نارية  أعرية  بإطالق  بالغا  سوهاج، 
بناحية  ومصابني  قتيل  ــود  ووجـ
وتم  طهطا،  مركز  دائــرة  الطوالب 
إدارة  من  قتالية  مبجموعات  الدفع 

قوات األمن للسيطرة عىل املوقف.
أرشف  التى  التحريات  من  تبني 

الجنائية  املباحث  إدارة  عليها مدير 
املديرية  مباحث  رئيس  وقادها 
رئيس مباحث مركز طهطا ومعاون 
املباحث، مقتل الطفلني محمد هاين 
طالب  سنة   15 حامد  الغني  عبد 
وعاصم هدية عبد الغني حامد 17 
سنة طالب، أثر إصابتهام بـ”طلقات 
وإصابة  بالجسم”  متفرقة  نارية 
 13 حامد  العني  عبد  هدية  بسمة 
سنة طالبة – ” طلقات نارية متفرقة 
ملستشفي  نقلها  وتــم   ” بالجسم 
بذات  ويقيمون  الجامعي  سوهاج 

الناحية ينتمون لعائلة الحمر.
بجنايتني  الجناية  تلك  أقرتنت  وقد 
واملكان  الزمان  ذات  يف  أنه  وهى 
املجنى  قتل  الذكر رشعوا يف  سافىل 
ه   . . ع ونجالء  ه   . بسمة  عليهن 
م   . ع   . ونعمة  .م  ب  وصباح  ع   .
بأن  وذلك  اإلرصار  سبق  مع  عمدا 
املصمم  العزم  وعقدوا  النية  بيتوا 
لهذا  وأعــدوا  روحهن  إزهــاق  عىل 
آلية  بنادق  نارية  أسلحة  الغرض 
محل االتهام وأطلق املتهمون صوب 
عنه  نتج  مام  النار  عليهم  املجنى 

ضبط املتهم بقتل شقيقه ببوالق الدكرور 
والتحريات: يعاني من مرض نفسي

القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة 
الهواتف بأسلوب “الخطف” فى األمريية

املباحث  ــال  رج تحريات  كشفت 
مقتل  تفاصيل  الجيزة  أمن  مبديرية 
أن  تبني  الــدكــرور،  ــوالق  ب يف  عامل 
وأنه  الجرمية،  ارتكاب  وراء  شقيقه 
يعاين من مرض نفيس، وتحرر محرض 

املختصة  النيابة  وتولت  بالواقعة، 
التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بالغا يفيد 
مقتل شاب يف بوالق الدكرور، بإجراء 
أن  املباحث  لرجال  تبني  التحريات 

شقيق القتيل مرتكب الجرمية.
القبض عىل  املباحث من  متكن رجال 
املتهم، وتبني أنه مصاب مبرض نفيس، 
وأخطرت  بالواقعة،  محرض  وحــرر 

النيابة املختصة للتحقيق.

رسقة  لصوص  األمن  أجهزة  ضبطت 
الهواتف املحمولة من املواطنني مبنطقة 
األمريية بأسلوب الخطف، حيث تلقى 
أمن  مبديرية  األمريية  رشطة  قسم 
األشخاص)  (أحد  من  بالغا  القاهرة 
بأنه حال سريه بدائرة القسم ، فوجئ 
توك”  “توك  مركبة  يستقالن  بشخصني 
املحمول  هاتفه  بخطف  أحدهام  قام 

والذا بالفرار.
املعلومات  وجمع  التحريات  بإجراء 
ارتكاب  وراء  أن  إىل  التوصل  أمكن 

معلومات  “لهام   – (شخصان  الواقعة 
جنائية” – مقيامن مبحافظة القليوبية) 
أمكن  اإلجراءات،  تقنني  وعقب 
ضبطهام حال استقاللهام املركبة املشار 
الواقعة  ارتكاب  ىف  واملستخدمة  إليها 
من  عدد   – (فرد خرطوش  وبحوزتهام 

الطلقات لذات العيار) .
الواقعة  بإرتكاب  اعرتفا  مبواجهتهام، 
بأسلوب  إليه  املشار  النحو  عىل 
النارية  الدراجة  بإستخدام  “الخطف” 
بحيازتهام  وأقرا  بحوزتهام  املضبوطة 

وأضافا   ، الدفاع  بقصد  النارى  للسالح 
بقيامهام بالترصف ىف الهاتف املحمول 
(سيئ  عميلهام  لدى  عليه  املستوىل 
وتم  جنائية)  معلومات  له   ، النية 
وبحوزته  املذكور  ضبط  بإرشادهام 
وكذا  عليه  املستوىل  املحمول  الهاتف 
مجهولني  أخرى  هواتف   3) عدد 
متحصالت  من  بأنهام  وأقر  املصدر) 
وقائع رسقة أخرى ، وبإستدعاء املجنى 
املحمول  الهاتف  عىل  تعرف  عليه 

وإتهمهام بالرسقة فتم حبسهم.

اإلصابات املوصوفة بالتقرير الطبي 
ومنقولة  ثابتة  أمواال  عمدا  وأتلفوا 
هدية  عليها  للمجنى  واململوكة 
عبدالغنى حامد بأن أطلقوا صوبها 
عىل  ترتب  وقد  نارية  أعرية  عدة 
يف  وأمنهم  الناس  حياة  جعل  ذلك 

خطر.
والتي  العامة  النيابة  وأخطرت 
وقــررت  املعاينة  ــراء  إلج انتقلت 

 ، املركزي  للمستشفي  الجثتني  نقل 
وبسؤال صباح . ب . م 40 سنة ربة 
منزل – وتقيم بذات الناحية والدة 
الثاين واملصابة اتهمت كوثر . ع 45 
 55 ع   . م   . وعيل  منزل  ربة  سنة 
. ع  . ق ويوسف  عامل وفتوح س 
وصالح . م ويقيمون بذات الناحية 
ينتمون لعائلة العالملة بإطالق أعرية 
نارية مام نتج عنه وفاة األول والثاين 

وإصابة الثالثة.
إدارة  وكلفت  املتهمني  ضبط  تم 
حول  بالتحري  الجنايئ  البحث 
املحرض  ذلك  عن  وتحرر  الواقعة 
رقم 2965 إداري املركز لسنة 2018 
وتم العرض عىل النيابة العامة التي 
والتي  الجنايات  ملحكمة  أحالتهم 

أصدرت حكمها املتقدم اليوم.

السيطرة عليها ..
إخضاع  عملية  بأن  نعرتف  ولعلنا 
السيطرة  أو  للرقابة  املحتوى  ذلك 
قبل  من  ــور  األم أصعب  من  يشء 
ولكنها  املختلفة  الرقابية  الجهات 
قبل  من  الفعلية  للرقابة  تخضع 
رشوطا  فرضت  والتى  املوقع  إدارة 
عليهم  يطلق  ملن  مكبلة  جديدة 
اليوتيوبرز ممن إتخذوا األمر منهجا 
وهو  دخال  عليهم  يدر  لهم  عمال  و 
لفرض  املتخصصة  الجهات  دفع  ما 
نسب  يتخطون  ملن  عليهم  رضائب 
مشاهدة عالية ، حيث أن اليوتيوب 
عىل سبيل املثال كان يتيح ىف بداياته 
وجه  أظهار  دون  برنامج  تقديم 
حاليا  منعه  تم  الذى  وهو  املقدم 
برشوط حاسمه بجانب بنود خاصة 
الرامج  تلك  مقدمى  مهنة  بأثبات 
اإلقرتاب  وعدم  الرسمية  وهويتهم 

األخرين  وعقائد  مقدسات  من 
والعنف  التحريض  اىل  يدعو  بشكل 
وهو األمر املحمود الذى عمل عىل 
خطب  من  املحتويات  تلك  فلرتة 

الكراهية و التجر بشكل كبري .
احد  بأننى  قوال  عليكم  يخفى  وال 
أبرز معجبني سلسلة برامج الدكتور 
والتى  محمود  مصطفى  الراحل 
واإلميان  العلم  عنوان  تحت  كانت 
وهى سالسل ثقافية مفيدة ىف جميع 
مجاالت الحياة كام أننى أتابع برامج 
واحدة  زر  بضغطة  عديدة  ثقافية 
العامل  صغر  الذى  املوقع  هذا  عىل 
الجميع ىف  ايادى  بني  ووضعه مرئيا 
يستهوينى  ..كام  ومكان  وقت  أى 
بــرامــج  متابعة  الــفــراغ  وقـــت 
االى ترز جهود املرصيني  املأكوالت 
من  النوعية  تلك  ىف  نجاحاتهم  و 
املرشوعات عىل مستوى محافظات 

وعباسيات  األكيل  مثل  الجمهورية 
وأكلة عدنان .

اىل  امثة  أصابع  متتد  اخر  نحو  وعىل 
هذه الساحة الرقمية مفتوحة املجال 
لرنى فيها البعض من هواة املكسب 
للجامهري  الــوهــم  وبيع  الــرسيــع 
و  مرخصة  غــري  ألدويـــة  يــروجــون 
نرى  كام  طبيا  مؤهلة  غري  منتجات 
الفنجان  قراء  من  متنوعة  قطاعات 
بأوراق  ينجمون  الذين  الدجالني  و 

التاروت ويدعون معرفة الغيب ..
الدقة  غاية  ىف  منظومة  أمام  نحن 
مل  اذا  ضــار  وكثريها  نافع  بعضها 
أن  رأى  ىف  والتى  للرقابة  يخضع 
تكون ذاتية قبل أى يشء أخر .. وهو 
ونرتك  تساؤل  نطرح  أن  يجعلنا  ما 
التحليالت لكل يراه حسب ما يشاء 
مالئكة  مرص  ىف   ( (اليوتيوبرز  وهو 

أم شياطني؟؟

اليوتيوبرز.. شياطني ومالئكة
تتمه ص   5
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اللجنة العليا تكشف النقاب عن شعار بطولة 
العالم للجمباز القاهرة 2022

لكأس  املنظمة  العليا  اللجنة  كشفت 
ضمن   2022 القاهرة  للجمباز  العامل 
املؤهلة  ــعــامل  أل ــطــوالت  ب سلسلة 
عن  النقاب   2024 باريس  ألوملبياد 
للجمباز  العامل  كــأس  بطولة  شعار 
 2022 القاهرة  وسيدات  رجال  الفني 
والتي تستضيفها مرص مبجمع الصاالت 
يف  ــدويل  ال القاهرة  باستاد  املغطاة 
الفرتة من 17 حتى 21 مارس الجاري.

وجاء شعار بطولة كأس العامل القاهرة 
الهوية  مرصي  الشعار  فرعوين   2022
يتوافق مع الجمهورية الجديدة تحت 

قيادة الرئيس عبد الفتاح السييس
وتحرص اللجنة العليا املنظمة للبطولة 
رئيس  أمني  إيهاب  الدكتور  برئاسة 
وعضو  واإلفريقي  املرصي  االتحادين 
الــدويل  لالتحاد  التنفيذي  املكتب 
الستقبال  الصالة  إعداد  متابعة  عىل 

املنافسات،
احرتازية  ــراءات  إج البطولة  وتشهد 
من  املشاركة  الوفود  لحامية  صارمة، 

فريوس كورونا املستجد كوفيد 19، مع 
رضورة االلتزام بالتعليامت الوقائية من 

وزارة الصحة.
أمني  إيهاب  الدكتور  قال  جانبه  ومن 
واالفريقي  املرصي  االتحادين  رئيس 
التنفيذي  املكتب  وعضو  للجمباز 
لالتحاد الدويل إن حرص الدولة ممثلة 
برئاسة  والرياضة  الشباب  وزارة  يف 
دعم  عــىل  صبحي  أرشف  الــدكــتــور 
يليق  الذي  باملظهر  للخروج  البطولة 
قيادة  تحت  الجديدة  بالجمهورية 

الرئيس عبد الفتاح السييس.
وأعرب أمني عن فخره واعتزازه بقدرة 
الدولة املرصية عىل استضافة البطوالت 
العاملية يف مختلف األلعاب، يف الوقت 
تنظيم  كبرية  دول  عىل  يصعب  الذي 
حدث ريايض كبري طوال الفرتة املاضية 
رضبت  التي  كورونا  جائحة  بسبب 

العامل ىف 2019 ومستمرة حتى اآلن.
هذا  أن  الجمباز  اتحاد  رئيس  وأضاف 
املرصية، وسريها  الدولة  ريادة  يعكس 

السيد  لتوجيهات  وفقا  كبري  بنجاح 
رئيس  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس 

جمهورية مرص العربية.
مجمع  يستضيف  أن  املنتظر  ومــن 
القاهرة  باستاد  املغطاة  الــصــاالت 
العامل  كأس  بطولة  منافسات  الدويل، 
الفني رجال وسيدات 2022،  للجمباز 
حتى   17 من  الفرتة  يف  تقام  والتي 
 281 مبشاركة  ــجــاري  ال مــارس   21
رأسهم  عىل  دولــة   35 ميثلون  العب 
بها  متر  التي  الظروف  رغم  اوكرانيا 
حاليا وجاءت الدول كاآليت مرص البلد 
وأرمينيا  والجزائر  وألبانيا  املضيف 
وأسرتاليا والنمسا وأذربيجان والتشيك 
وكرواتيا  وكندا  وإيرلندا  ونيوزيالندا 
وقرص وفنلندا واليونان وهونج كونج 
واألردن  وإيطاليا  وأيسلندا  واملجر 
وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا واملغرب 
أفريقيا  وجنوب  وبولندا  والرنويج 
وأمريكا  وأوكرانيا  وتركيا  وسلوفينيا 

وأوزبكستان والهند وقطر.

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

امللحوظه يف نجاح البطوله تحكيميا
املرصيني  االبطال  نجح  وقد  هذا 
متميزة  نتائج  تحقيق  يف  املشاركني 
لكامل  األوىل  عجامن  بطولة  يف 
حصل  حيث  والكالسيك  األجسام 
ذهبيه  عىل  الحرصي  عيل  البطل 
وزن 80 كيلو وحصل البطل حسن 
الحلواين عيل ذهبيه وزن الثقيل كام 
الشحات  الدويل  البطل  ايضا  حصل 
عيل  طويل  انقطاع  بعد  عليوه 
بقوه واقتنص  البطوالت ولكنه عاد 

ذهبيه فئة البدي ستيل.

تكريم خاص للحكم املحرتف محمد محسن من 
بطولة عجمان الدوليه لكمال االجسام

الزمالك  مع  فرييرا  تعاقد   رشوط 
.تعرف عليها

كشفت تقارير إعالمية يف الساعات 
يف  جديدة  تفاصيل  عن  املاضية 
وبني  الزمالك  نادي  بني  االتفاق 
املدير  فرييرا  جوسفالدو  الرتغايل 
الفني الجديد للفريق، والذي تعاقد 
رسميًا  البيضاء  القلعة  مسؤويل  مع 
هذا األسبوع لتويل املسؤولية عقب 

رحيل الفرنيس باتريس كارتريون.
تويل  عىل  الزمالك  مسؤولو  واتفق 
الفني  املستشار  منصب  فرييرا 
للنادي بعد نهاية العقد حال رفضه 
وشدد  وقتها،  للفريق  التجديد 
مع  اتفاقهم  يف  الزمالك  مسؤولو 
القدم  كرة  مستقبل  أن  عىل  فرييرا 
يف النادي سيكون خاصاً به وسيكون 
برمته  امللف  عن  املسؤول  هو 

وتحديد املدير الفني بعدها.
لفرييرا  الزمالك  مسؤولو  وأوضح 
عمله  يف  التدخل  يتم  لن  أنه 
وسيكون له الحرية الكاملة يف كافة 

حرصت ادارة بطولة عجامن الثانيه 
والفيزيك  والكالسيك  األجسام  لبناء 
إمارة  الثقايف  املرسح  يف  املقامه 
عجامن يف االمارات العربيه املتحده 
الشقيقه يف الفرته من 4 ايل 7 مارس 
والحكم  املدرب  تكريم  عيل   2022
محسن  محمد  املحرتف  الدويل 
وتسلمها من الحكم الدويل املحرتف 
البطولة  ومدير  منظم  خليل  طارق 
سانتونجا  رفائيل  الدكتور  بحضور 
لكامل  الدويل  االتحاد  رئيس 
االجسام والدكتور عادل فهيم رئيس 

واالفريقي  والعريب  املرصي  االتحاد 
ونائب رئيس االتحاد الدوىل لكامل 
األجسام وكوكبة من اعضاء االتحاد 
واللياقة  األجسام  لبناء  اإلمارايت 

البدنية.
ويف نفس السياق أثنى الدكتور عادل 
فهيم رئيس االتحاد املرصى والعريب 
واإلفريقى ونائب اول رئيس االتحاد 
جهود  عيل  االجسام  لكامل  الدويل 
محمد محسن يف البطوله وانه كان 
البطوله مام دعي  من افضل حكام 
إدارة البطوله لتكرمية نظرا لجهوده 

سياق  ويف  بالفريق.  الخاصة  األمور 
األفريقي  االتحاد  أعلن  مختلف 
طاقم  اختيار  عن  القدم  لكرة 
مباراة  إلدارة  بوروندي  من  تحكيم 
لها  املقرر  املغريب  والوداد  الزمالك 
القاهرة  باستاد  املقبل  الجمعة  يوم 
دور  ملباريات  الرابعة  الجولة  يف 
أبطال  دوري  لبطولة  املجموعات 
التحكيم  طاقم  ويتكون  أفريقيا. 
ساحة،  حكم  نيامنا  باسيفيك   : من  املبدئية  الوطني  املنتخب  قامئة 

استعداداً للسنغال
أعلن  الرتغايل كارلوس كريوش، املدير 
تويرت   عر  األول،  مرص  ملنتخب  الفني 
املبدئية،  املحرتفني  الالعبني  قامئة  عن 
معسكر  إىل  االنضامم  لهم  املقرر 
يف  السنغال  مواجهتي  قبل  الفراعنة 
كأس  إىل  املؤهلة  إفريقيا  تصفيات 

العامل.
مرص  منتخب  يلتقي  أن  املقرر  ومن 
مع نظريه السنغال يف القاهرة يوم 25 

أول،  مساعدا  نيونجابو  وإميريي 
ثانيا،  مساعدا  ندمينزيجو  وباسكال 
رابعا.  حكام  جاتوجاتو  وجورجيه 
ويراقب املباراة جامل سامل من ليبيا، 
ديجاما  محمد  أمني  العام  واملنسق 
األمني هشام  واملنسق  من چيبويت، 
محمد أحمد من السودان، واملنسق 
مرص،  من  ثابت  محمد  اإلعالمي 
الشهيدي  هاين   19 كوڤيد  ومنسق 

من مرص .

شروط تعاقد  فرييرا مع الزمالك .تعرف عليها

قائمة املنتخب الوطني 
املبدئية استعدادًا 

للسنغال

قائمة املنتخب الوطني 
املبدئية استعدادًا 

للسنغال

تقام مباراة  أن  الجاري، عىل  من مارس 
 29 يوم  داكار،  يف  الفريقني  بني  اإلياب 

من الشهر ذاته.
الرسمي  حسابه  عر  كريوش  وأعلن 
مبوقع التواصل االجتامعي “تويرت”، قامئة 
إىل  انضاممهم  املقرر  املحرتفني  الالعبني 
ملواجهة  متهيًدا  مرص  منتخب  معسكر 

السنغال.
قامئة املحرتفني املنضمني لـ منتخب مرص 
كأس  تصفيات  يف  السنغال  مبارايت  قبل 

العامل:

محمد صالح (ليفربول اإلنجليزي)
شهري  (باشاك  تريزيجيه  حسن  محمود 

الرتيك)
أحمد حسن كوكا (كونيا سبور الرتيك)
مصطفى محمد (جالطا رساي الرتيك)

محمد النني (أرسنال اإلنجليزي)
عمر مرموش (شتوتجارت)

كريم حافظ (مالطية سبور)
مصطفى فتحي (التعاون السعودي)

أحمد يارس ريان (التاي سبور)
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“الغل” املمنهج  بقلم :عاطف عبد العزيز 
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كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر

كأس  بطولة  منافسات  شهدت 
العامل لرماية البندقية واملسدس 
إقامة فاعليات إجتامع الجمعية 
برئاسة  للرماية  الدوىل  لالتحاد 
رئيس  ليسن  فالدميري  السيد 
وحضور  للرماية  الدويل  االتحاد 
سكرتري  راترن  الكسندر  من  كل 
واعضاء  الدوىل  االتحاد  عام 
السيد  للرماية  الدوىل  االتحاد 
االتحاد  رئيس  حسنى  حازم 
والنائب  واالفريقى  املرصى 
العرىب  االتحاد  لرئيس  األول 
للرماية  الدويل  االتحاد  وعضو 
العتيبى  خلف  دعيج  والسيد 
وعضو  العرىب  االتحاد  رئيس 
أعضاء  وباقي  الدويل  االتحاد 
ولقد  العمومية  الجمعية 
جميع  مناقشة  االجتامع  تناول 
القضايا الخاصة باالتحاد الدوىل 
العامة ووضع  املوازنة  ومناقشة 

خطة للبطوالت القادمة.
إشادة  االجتامع  شهد  كام 

تعرف عيل اسامء ال 3 الالعبني الجدد 
واملستبعدين   مرص  منتخب  قامئة  يف 
مرص  مباراة  قبل  كريوش  يفكر  وكيف 

والسنغال؟
القدم،  لكرة  مرص  منتخب  يرتقب 
كريوش،  كارلوس  الفني  املدير  بقيادة 
لقايئ الحسم ضد منتخب السنغال، يف 
القاهرة وداكار من أجل بلوغ نهائيات 

كأس العامل قطر 2022.
وسوف تذاع مباراة مرص والسنغال عىل 

أون تايم سبورت
وكتب الحساب الرسمي لشبكة قنوات 
أون تايم سبورتس عىل موقع التواصل 
“انتظرونا  بوك”:  “فيس  اإلجتامعي 
عىل قنوات On time Sports، إذاعة 
يف  السنغال  و  مرص  منتخب  مبارايت 

تصفيات كأس العامل”.
أحمد  يفقد  مرص  منتخب  رسميا.. 

حجازي أمام السنغال
لكرة  املرصي  االتحاد  لطلب  ووفًقا 
لكرة  اإلفريقي  االتحاد  وافق  القدم، 

بتنظيم  الدوىل  االتحاد  مسئولوا 
بدعم  العاملى  للحدث  مرص 
يف  السياسية  القيادة  من 
سيادة  الحكيمة  القيادة  ظل 
السييس  عبدالفتاح  الرئيس 
العربية  مرص  جمهورية  رئيس 
وخاصة  الدولة  أجهزة  وكافة 
بقيادة  والرياضة  الشباب  وزارة 
وزير  صبحى  ارشف  الدكتور 
الشباب والرياضة.وأعرب أعضاء 
سعادتهم  عن  الدوىل  االتحاد 
وزيارتهم  االستقبال  بحفاوة 
والسياحية،  األثرية  للمعامل 
مبدينة  الرماية  مبيادين  وأشادوا 
األوملبية  لأللعاب  الدولية  مرص 
الجديدة  اإلدارية  بالعاصمة 
أفضل  ضمن  وضعت  والتي 
ويف  العامل.  يف  الرماية  ميادين 
ختام فاعليات بطولة كأس العامل 
لرماية البندقية واملسدس كانت 
مسدس  25م  منافسات  نتائج 
رسيع فرق مختلط وحصل عىل 

العودة  قبل  والفني  البدين  اإلعداد 
للمشاركة مع الفريق.

3 العبني قد ينضمون للمنتخب
كريوش  كارلوس  الرتغايل  يضطر  قد 
سواء  للمنتخب  جدد  العبني   3 لضم 
لسد  أو  أنديتهم،  تألقهم مع  بناء عىل 

فراغات الالعبني الغائبني.
اول الالعبني القريبني من دخول القامئة، 
لسد  األهيل،  أمين  ظهري  هاين  محمد 
فجوة غياب أكرم توفيق، حيث يفاضل 
لشغل  كامل  عمر  وبني  بينه  كريوش 
مدافع  الالعبني،  ثاين  األسايس.  املركز 
األهيل املتالق خالل الفرتة األخرية يارس 
يف  حجازي  ألحمد  كبديل  إبراهيم، 
امللعب  أرض  يف  جاهز  وبديل  القامئة 

لكل من الونش ومحمد عبد املنعم.
القامئة،  نفسه عىل  يفرض  ثالث العب 
نجم االهيل الصاعد احمد عبد القادر، 
مع  عالية  مستويات  يقدم  الذي 
الفريق، حيث صار انضاممه للمنتخب 

مطلبًا جامهرييًا.

الذهبية  وامليدالية  األول  املركز 
الهند ويف املركز الثاين وامليدالية 
وحصل  تايالند  جاء  الفضية 
وامليدالية  الثالث  املركز  عىل 
ويف  سنغافوره.   الرونزية 
فرق  مسدس  25م  منافسات 
األول  املركز  عىل  وحصل  رجال 
وجاء  املانيا  الذهبية  وامليدالية 
يف املركز الثاىن وامليدالية الفضية 
الثالث  املركز  يف  وجاء  الهند 
جمهورية  الرونزية  وامليدالية 

التشيك.
البطولة  ان  بالذكر  الجدير 
 27 من  الفرتة  خالل  أقيمت 
الحايل،  مارس   7 وحتى  فراير 
املرصى  االتحاد  إرشاف  تحت 
حازم  السيد  برئاسة  للرماية 
أرشف  الدكتور  ورعاية  حسنى 
صبحى وزير الشباب والرياضة، 
وتشهد البطولة مشاركة واسعة 
حيث  العامل  دول  مختلف  من 

يشارك بها 65 دولة.

إشادة دولية يف ختام فاعليات بطولة كأس 
العالم لرماية البندقية واملسدس

األهلي يعلن رسميًا تجديد التعاقد مع موسيماني 

األهيل  جامهري  من  أمس  ماحدث 
شئ  برياميدز   نادي  مع  مباراته  يف 
الرشس  الهجوم  وباالخص  اليصدق.. 

عىل الالعب رمضان صبحي
املمنهج”وانا  “الغل  ايه   يف  هو 
يعلم  األهيل  الجميع يف  اقصدها الن 
املباريات ضد  الجامهري يف  ماسيقوله 
أعضاء  واسألوا  الراحلني   الالعبني 
مجالس اإلدارة املمول لهؤالء الشباب 
رحلوا  الذين  لالعبني   خاصة  والغل 
ايل برياميدز وقضوا مواسم مع األهيل 
ماذا  طيب  السابق،  لناديهم  واعطوا 
لالعبني  االسامعييل  جامهري  سيقول 
الذين رحلوا و صنعوا تاريخ وبطوالت 
لألهىل واخرهم عمرو السولية والتي 

تتغنى به جامهري األهيل.
النقد الريايض ياسادة له أصول ومنهج 
عمل الميكن أن أكون صحفي بدرجة 
مشجع درجة ثالثه مع احرتامي لهؤالء 
املشجعني وهم عصب الكره املرصية 
وبدأ  الفضايئ  اإلعالم  ظهور  منذ  و 
ظهور الصحفيني وتم تصنيفهم احمر 
وأبيض وأصبح صفحاتهم عىل مواقع 

تعرف علي اسماء ال 3 الالعبني الجدد يف قائمة منتخب مصر واملستبعدين وكيف يفكر كريوش قبل مباراة مصر والسنغال

األهيل يعلن رسمياً تجديد التعاقد مع 
موسيامين

انطالقًا من ثقة النادي األهيل الكبرية يف 
مديره الفني بيتسو موسيامين، وترجمًة 
مع  حققها  التي  العديدة  لإلنجازات 
الفرتة  خالل  املعاون  وجهازه  العبيه 
املاضية، تعلن إدارة النادى عن تجديد 
قادمني  عامني  ملدة  موسيامين  عقد 

بخالف املوسم الحايل.
ومعاونوه  لألهىل  الفنى  املدير  وقام 
بالتوقيع عىل العقود الجديدة، وإغالق 
التي  االجتهادات  كل  أمام  الباب 

تعددت خالل األسابيع املاضية

القدم عىل تأخري لقاء اإلياب بني مرص 
والسنغال 24 ساعة.

للمباراتني،  النهائية  املواعيد  وأصبحت 
التصفيات  من  األخرية  املرحلة  يف 

االفريقية املؤهلة لكأس العامل:
– مباراة الذهاب (مرص) يوم الجمعة 

25 مارس 2022، الساعة 7:30 مساء.
– مباراة العودة (السنغال) يوم الثالثاء 

29 مارس 2022 الساعة  5 مساء.
3 العبني خارج القامئة

 3 يغيب  الواقع،  معطيات  عىل  وبناًء 
التي  مرص  منتخب  قامئة  عن  العبني 
سيعلنها كارلوس كريوش قبيل املعسكر 

النهايئ للمباراة.
أول الالعبني الغائبني عن القامئة، صانع 
السعيد،  مرصعبدالله  منتخب  العاب 
بعد  دوليًا  اللعب  اعتزال  أعلن  الذي 
كأس  يف  مرص  منتخب  مع  مشاركته 
املنتخب  خرس  التي  الغفريقية  األمم 
لقبها يف املباراة النهائية امام السنغال.

عن  غيابهم  تأكد  الذين  الالعبني  ثاين 

أمين  ظهري  توفيق  أكرم  املنتخب، 
خالل  لغصابة  تعرض  والذي  املنتخب 
يف  بقطع  اإلفريقية  األمم  كأس  مباراة 
املنتخب  عن  ليغب  الصليبي،  الرباط 
مدافع  الالعبني  ثالث  كبرية.  فرتة 
حيث  حجازي،  احمد  مرص،  منتخب 
السعودي،  جدة  اتحاد  نادي  أعلن 
الفريق  مدافع  حجازي  أحمد  غياب 
بذلك  ليتأكد  أسابيع،   8 إىل  تصل  ملدة 
أمام  مرص  منتخب  عن  الالعب  غياب 

السنغال ذهابا وإيابا.
يف  بتمزق  أصيب  حجازي  أحمد  كان 
مشاركته  خالل  الضامة،  العضلة  أوتار 
مع منتخب مرص يف بطولة كأس األمم 
الكامريون  يف  أقيمت  التي  اإلفريقية، 
مؤخرا. وذكر نادي اتحاد جدة يف بيان 
سيسافر  حجازي  أحمد  أن  رسمي، 
املقبل  األسبوع  مجددا  أملانيا  إىل 
والتي  العالج  من  الثانية  املرحلة  لبدء 
ستستغرق 6 أسابيع، ثم يبدأ بعد ذلك 
تتضمن  والتي  واألخرية  الثالثة  املرحلة 

املشجعني  بكالم  االجتامعي  التواصل 
تحيز،  كفانا  االزمه..  بدأت  وهنا 
الجامهري..  شعارات  نحمل  وكفانا 

ونصبح نقاد رياضيني ويف النهاية اقول 
وقود الشعال  التكونوا  الزمالء    لكل 

نار الفتنه والتعصب .


