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الفتاح  عبد  الرئيس  اجتمع 
مع  الــثــاثــاء،  الــيــوم  السييس 
رئيس  مدبويل  مصطفى  الدكتور 
واملهندس  ــوزراء،  ــ الـ مجلس 
رئيس  مساعد  إسامعيل  رشيف 
القومية  للمرشوعات  الجمهورية 
هالة  والدكتورة  واالسرتاتيجية، 
السعيد وزيرة التخطيط والتنمية 
محمد  والدكتور  االقتصادية، 

استقبل الرئيس الصومايل حسن شيخ 
مدبويل،  مصطفى  الدكتور  محمود، 
هامش  عىل  الوزراء،  مجلس  رئيس 
مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية 
الصومال،  رئيس  تنصيب  مراسم  يف 
اللقاء،  بداية  حيث نقل مدبويل، يف 
عبد  الرئيس  فخامة  وتحيات  تهنئة 
الجمهورية،  رئيس  السييس،  الفتاح 

تابع ص 9

8 سنوات إنجازات.. ترسيخ املواطنة على رأس اهتمامات الدولة فى عهد الرئيس السيسى

لأللعاب  الدولية  مرص  ملدينة 
اإلداريـــة  بالعاصمة  األوملبية 

الجديدة”.
االنتهاء  برسعة  الرئيس  ووجــه 

الرئيس السيسى يوجه بسرعة االنتهاء من إنشاءات مدينة مصر األوملبية

انطالق القمر الصناعى املصرى الجديد “نايل سات 301”

مصطفى مدبوىل: توجيهات من الرئيس السيسي بتقديم مختلف صور الدعم للصومال الشقيق

الفتاح  عبد  الرئيس  حرص 
القضايا  إيالء  على  السيسى 
قيم  ــخ  ــي ــرس وت ــيــة  الــوطــن
ضمن  كربى  أهمية  املواطنة 
صياغة  ــإعــادة  ب اهتماماته 
العمل  وإحياء  التسامح  قيم 
امُلـــشـــرك بني  ــى  ــن ــوط ال

عنصرى األمة دون تمييز.
حرص   ،2015 يناير  ومنذ 
الرئيس السيسي على زيارة 
أقباط  لتهنئة  الكاتدرائية 
وهــو  املــيــالد،  بعيد  مــصــر 

اإلنشائية  األعـــامل  مــن 
باملدينة مبختلف منشآتها 
الزمنية  الــجــداول  وفــق 

القمر  خضع  حيث  األمــريــكــيــة، 
من  للتأكد  االختبارات  من  ملجموعة 
سامته، وبعدها تم ملء القمر نايل 
سات 301 بالوقود، واستكامل شحن 
مساء  إلطاقه  متهيًدا  البطاريات 

اليوم.

بعد  أنه  “البنا”،  وأضاف 
الصناعي  القمر  إطاق 
املرصي بصاروخ فالكون 
للفضاء، سيتم  ووصوله 
انــفــصــال الــقــمــر عن 

املرصي  الصناعي  القمر  أمس  انطلق 
اليوم   ”301 ســات  “نايل  الجديد 
و4   11 الساعة  متــام  يف  ــعــاء  األرب
من  مــرص  بتوقيت  مساء  دقــائــق 
قاعدة اإلطاق “كاب كانفرال” والية 
فلوريدا، عرب صاروخ فالكون 9 التابع 

لرشكة سبيس إكس األمريكية.
رئيس  نائب  البنا،  عــامد  املهندس 
املرصية  بالرشكة  الفضايئ  القطاع 
ســات(،  )نــايــل  الصناعية  لــألقــامر 
الصناعي  القمر  إطاق  مراحل  رشح 
من  القمر  تصنيع  تم  حيث  الجديد، 
استعانت  والتي  تاليس،  رشكة  خال 
مكونات  تجميع  يف  الرشكات  بأفضل 
من  نقله  تم  وبعدها  املرصي،  القمر 
بفرنسا  مرسيليا  يف  تصنيعه  موقع 
املتحدة  بالواليات  فلوريدا  والية  إىل 

إىل أخيه الرئيس شيخ محمود.
هناك  أن  إىل  الوزراء  رئيس  وأشار   
السييس  الرئيس  مــن  توجيهات 
الدعم  صــور  مختلف  بتقديم 
للصومال  املمكنة  ــدة  ــان ــس وامل
التنموية  املجاالت  كل  يف  الشقيق، 
والتدريبية واألمنية، مضيفاً أن مرص 

والدكتور  املالية،  وزيــر  معيط 
الشباب  ــر  وزي صبحي  أرشف 
اللواء أمري سيد أحمد  والرياضة، 
الجمهورية  رئــيــس  مستشار 
للتخطيط العمراين، واللواء محمد 
الجمهورية  رئيس  مستشار  أمني 
للشئون املالية، واللواء أ.ح إيهاب 
الهندسية  الهيئة  رئيس  الفار 

للقوات املسلحة.

راىض،  بسام  السفري  ورصح   
رئاسة  باسم  الرسمي  املتحدث 
تناول  االجتامع  بأن  الجمهورية 
التنفيذي  املوقف  “استعراض 

سنويًا،  بات  الــذي  التقليد 
وينتظره األقباط كل عام.

السنوية  الــزيــارة  وبخالف 
للتهنئة  السيسي  للرئيس 
الرئيس  قــام  املــيــالد،  بعيد 
الكاتدرائية  بزيارة  السيسي 
مرتني لتقديم واجب التعزية، 
 2015 فــربايــر  يف  األوىل 
للتعزية يف استشهاد األقباط 
والثانية  ليبيا،  يف  املصريني 
يف  لــلــتــعــزيــة   2016 يف 
اإلرهابية  التفجريات  ضحايا 

بطنطا واإلسكندرية.
على  الـــدولـــة  ــت  ــرصـ وحـ
خالل  بالكنائس  االهتمام 
املاضية  الثمانية  السنوات 
من  العديد  شهدت  حيث 
وكان  والنجاحات،  اإلنجازات 
أخرها استضافة مصر الشهر 
مجلس  الجتماعات  املاضي 
األوســط  ــشــرق  ال كنائس 
تأسيسه  مــنــذ  مـــرة  ألول 
القرن  مــن  السبعينات  يف 
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Sea Freight

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

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

www.alzafercargo.com

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

Fb.com/Qatameshclinic
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14 Ain Khalifa St. -  Tel.: 012 663 2770
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الوكيل اإلعالين
مجهورية مصر العربية

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

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  ترأس 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم، 
مجلس الوزراء حاكم ديب، أول اجتامع 
ملجلس الوزراء يف عهد جديد وتاريخ 
قيادة  تحت  اإلمارات  لدولة  جديد 
رئيسها الثالث الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، رئيس الدولة، حيث جدد 
املجلس مباركته ومبايعته ومعاهدته 
بذل الغايل والنفيس واالنتظام خلفه 
ليقود املرحلة التاريخية الجديدة يف 

دولة االمارات.
اإلماراىت،  االتحاد  موقع  وحسب 
بأن  املجلس  عرب  نؤكد  “كام  أضاف 
رأساملنا  بناء  يف  الدولة  رئيس  رؤية 
اقتصادنا  وترسيخ  الوطني،  البرشي 
الدولية  مكانتنا  وتعزيز  الوطني، 
والسياسية، واالرتقاء ببنيتنا القانونية 
ستشكل   .. والرقمية  والترشيعية 
لخطط  وأساس  طريق  خارطة 

محمد بن راشد: ترأست أول اجتامع ملجلس الوزراء ىف عهد جديد وتاريخ جديد لإلمارات

األمم املتحدة: مسرية مفخخة ضربت طريق أربيل بريمام يف عمل طائش آخراألمم املتحدة: مسرية مفخخة ضربت طريق أربيل بريمام يف عمل طائش آخر

مؤسساتنا  كافة  واسرتاتيجيات 
االتحادية خالل الفرتة القادمة.

األوىل  جلستنا  خالل  “وأكدنا  وقال 
الحكومة  يف  القادمة  املرحلة  بأن 
االتحادية تتطلب مضاعفة للجهود .. 
وترسيعاً للمشاريع الوطنية الكربى .. 
ونطلب من كافة الوزارات والجهات 
االتحادية رفع مقرتحاتهم التطويرية 
الوزراء خالل الخمسني يوماً  ملجلس 

القادمة”.
كافة  املجلس  وجه  “كام  وأوضح 
واملؤسسات  والهيئات  الوزارات 
رئيس  منهجية  الستلهام  االتحادية 
الدولة يف كافة خططهم وأعاملهم .. 
حيث بدأ عهده من امليدان .. وحرص 
املجتمع وإىل  يبدأ مشاريعه من  أن 
هي  مسريته  أن  وأكد  املجتمع.. 
والتواصل  التالحم  ترسيخ  مسرية 

والتعاضد بني كافة أرجاء الوطن”.

جلستنا  خالل  أكدنا  “كام  وأوضح 
وسيبقى  كان  الوزراء  مجلس  بأن 
الدولة  لرئيس  وفريقاً  سنداً وعضيداً 

ويف  القادمة  الخمسني  قيادة  يف 
ترسيخ  يف  الكربى  الوطنية  مهمته 
أسس االتحاد … ومتكني مؤسساته.. 

الحياة  ..وتوفري  منجزاته  وتعزيز 
الله  االتحاد..حفظ  لشعب  الكرمية 

دولة االمارات ورئيسها وشعبها”.

الجامعة العربية: تقدم ملموس فى التعاون العربي – األوروبى منذ تدشني الحوار
القضية  تجاه  األورويب  االتحاد  ملوقف 
لحل  الداعم  وموقفه  الفلسطينية 
دعم  استمرار  عن  فضالً  الدولتني، 
األمم  لوكالة  الدائم  األورويب  االتحاد 
الالجئني  وتشغيل  لغوث  املتحدة 
(أونروا)  األدىن  الرشق  يف  الفلسطينيني 
من  أكرث  نحو  هام  بدور  تطلع  التي 

خمسة ماليني الجئ فلسطيني.
العريب  املوقف  عىل  الذوادي،  وشدد 
الثابت الرامي إىل إنشاء منطقة خالية 
الدمار  وأسلحة  النووية  األسلحة  من 
األوسط  الرشق  يف  األخرى  الشامل 
مؤمتر  قرار  مخرجات  تنفيذ  وأهمية 
لعام  االنتشار  منع  معاهدة  مراجعة 
وأهمية  األوسط،  الرشق  حول   1995
يعزز  مبا  اآلجال  أقرب  يف  املؤمتر  عقد 

األمن واالستقرار باملنطقة.
الجامعة  الذوادي، رفض وإدانة  وجدد 
اتخذ  الذي  الدويل  لإلرهاب  العربية 
األمر  متعددة،  وأشكاالً  جديدة  أبعاًدا 
ملحاربة  الجهود  تضافر  يتطلب  الذي 
هذه اآلفة التي تهدد كافة املجتمعات.

مشدًدا عىل أهمية الحفاظ عىل وحدة 
واستقرار واستقالل هذه الدول وسالمة 

أراضيها.
وأشار الذوادي إىل التحديات الجسيمة 
الفلسطينية،  القضية  تواجهها  التي 
ال  الفلسطينية  الحقوق  أن  إىل  منبًها 
تزال مهدرة ومستباحة والسالم ال يزال 
نتيجة  وذلك  املنال،  وبعيد  مفقوًدا 
لألرايض  اإلرسائييل  االحتالل  الستمرار 

الفلسطينية.
املوقف  عىل  التأكيد  الذوادي،  وجدد 
دائم  حل  إيجاد  عىل  القائم  العريب 
إقامة  إىل  يفيض  مبا  وشامل  وعادل 
للقرارات  وفًقا  الفلسطينية  الدولة 
السالم  ومبادرة  الدولية  الرشعية 
وعاصمتها  الدولتني  وحل  العربية 
الرابع  خطوط  وعىل  الرشقية  القدس 
من يونيو 1967، مؤكًدا رفض الجامعة 
العربية ملحاوالت تغيري الوضع القانوين 
والتاريخي ملدينة القدس ورفض سياسة 
واإلجراءات  اإلرسائيلية  االستيطان 

األحادية الجانب.
العريب  التقدير  عن  الذوادي،  وأعرب 

العام  األمني  قال 
املساعد لجامعة الدول 
العربية خليل إبراهيم 
التعاون  إن  الذوادى 
األورويب،   – العريب 
ملموًسا  تقدًما  يشهد 
منذ تدشني الحوار بني 
 2002 عام  الجانبني 
والذي تشتمل أجندته 
ذات  املوضوعات  أهم 
املشرتك،  االهتامم 
تتابع  أن  معتربة 
بني  االجتامعات 
دليالً  يعد  الجانبني 
والتعاون  التقدم  عىل 

الوثيق الذي يشهده التعاون العريب – 
حيث  املستويات،  كافة  عىل  األورويب 
الوزاري  االجتامع  عقد  املنتظر  من 
العريب – األورويب السادس يوم 10 من 
الدول  جامعة  مقر  يف  املقبل  أكتوبر 
املنتظر  من  أنه  كام  بالقاهرة،  العربية 
عقد القمة العربية – األوروبية الثانية 
أو  العام  هذا  خالل  عقدها  واملقرر 

بداية العام القادم يف مدينة بروكسل.
جاء ذلك يف كلمة السفري خليل إبراهيم 
رئيس  املساعد  العام  األمني  الذوادي 
القومي  واألمن  العربية  الشؤون  قطاع 
االجتامع  يف  العربية،  الدول  بجامعة 
التاسع للمندوبني الدامئني لدى جامعة 
الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية 
واألمنية ملجلس االتحاد األورويب، اليوم/

للجامعة  العامة  األمانة  مبقر  األربعاء/، 
العربية.

 – كلمته  يف   – الذوادي  السفري  وشدد 
عىل أن عقد القمة العربية – األوروبية 
التعاون  آفاق  دفع  يف  سيساهم  الثانية 

بني الجانبني إىل آفاق أرحب.
وأكد أن املنطقة العربية تعج باألزمات 
واليمن،  وليبيا  فيها سوريا  مبا  اإلقليمية 

أكدت منظمـــة األمم املتحدة، 
مفخخـــة رضبت  مســـرية  أن 
عمل  يف  بريمـــام  أربيل  طريق 
طائـــش آخـــر، وفقـــا لخـــرب 
عاجـــل بثتـــه قنـــاة العربية 

قليل. منـــذ 
األمـــم  منظمـــة  وقالـــت 
املتحـــدة، إنـــه إذا كان الجناة 
معروفـــني ينبغـــي تحديدهم 
أن  موضحـــة  ومحاســـبتهم، 
يف  الدولـــة  ســـلطة  تأكيـــد 

أســـايس. أمر  العـــراق 

أصيـــب  ســـابق  وقـــت  وىف 
بجـــروح  أشـــخاص  ثالثـــة 
وقع  مســـرّية  طائرة  بهجـــوم 
عـــىل طريق رسيـــع رئييس يف 
عاصمة  أربيل  مدينـــة  محيط 
كردســـتان العراق، كـــام أفاد 
بيان لجهـــاز مكافحة اإلرهاب 
يف إقليـــم كردســـتان العراق، 
أرضار  عـــن  الهجوم  وأســـفر 

الســـيارات أيضاً. ماديـــة يف 
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وحاول تفهم
محمود صاح قطامش 

مصر تالتين

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

كلمةالعدد

 حاول تفهم 
صُـنـِعَ بـفـخـر يف مـصر

رعاية  وتحت  يومني  مدي  عيل 
االسبوع  يف  السييس  الرئيس 
مؤمتر  بالقاهره  عقد  املــايض 
مرص  تستطيع بالصناعه …… 
اهتامم  يعكس  الــذي  االمــر 
بتشجيع  السياسيه  القياده 
الوطنيه لتشكل رافعه  الصناعه 
الوطني  لاقتصاد  ــده  جــدي
عيل  الضغط  تحقيق  وتستطيع 
الكثري  وتوطني  االسترياد  فاتوره 
التصدير  ودعم  الصناعات  من 
ــواق  االس ايل  نفاذه  وتسهيل 
تركز  ان  نرغب  نحن  العامليه 
صناعه  تشجيع  عــيل  الــدولــه 
الربمجيات ملا لها عائد كبري عيل 
سبقتنا  وقد  الوطني  االقتصاد 
مايقرب  تحقق  اذ  هذا  دول يف 
عائد  دوالر  مليار  السبعني  من 
 ..…… الصناعات  هــذه  من 
جيده  نتائج  تحقيق  ان  والشك 
الوطنيه  عيل تشجيع الصناعات 
يلزمه حوافز ترشيعيه وحكومية 
الصناعه  يف  االنــخــراط  تشجع 
بتخفيض الرضائب آو العوائد او 
الرسوم ولو ملده خمسه سنوات 
وتسهيل  النشاط  بــدايــه  مــن 
االعتبار  واعاده  املصانع  اقامة 
الواحد((  ))الشباك  نظام  ايل 
واملوافقات  الرتاخيص  لعمل 
القروض  املطلوبه وتسهيل منح 
والتيسري  الصناعيه  لاغراض 
اســتــرياد  عند  االجــــراءات  يف 
االنتاج. لــوازم  او  الخام   املــواد 

من الجدير بالذكر ان مرص كان 
عيل  االعتامد  يف  تجارب  لديها 
مع  بدات  وتطويرها  الصناعه 
حرب  لطلعت  االويل  التجربه 
العرشين  القرن  ثاثينيات  يف 
من  العديد  انشاء  يف  ونجاحه 
املصانع كالغزل والنسيج والسكر 
تكرر  حيث  السينياميئ  واالنتاج 
يوليو  ثوره  بعد  التجربه  ايضا 
٥٢ وعيل يد الرئيس جامل عبد 
الصناعات  دعم  حيث  النارص 
املعمره  للسلع  املصانع  النشاء 
والبوتوجازات  الثاجات  مثل 
االلبان  وصناعه  والتلفزيونات 
من  وغريها  واالملنيوم  واالدويه 
الصناعات ……. وهاهي مرص 
وعيل يد قائدها وباعث نهضتها 
الرئيس السييس يحيي االمل يف 
نأمل  الذي  الشعار  ايل  العوده 
التي  املنتجات  كل  نراه عيل  ان 
لها  ــواب  اب ونفتح  نستهلكها 
للتصدير ))صنع بفخر يف مرص(( 
كان  فــان  الله  بامر  وسننجح 
فاشك  مرص  هبه  هو  ــوادي  ال
الوطنيه  بالصناعة   النهوض  ان 
املرصيه  االراده  هبه  سيكون 
الــقــادره عــيل صنع  الــقــويــه 

املستحيل .

رئيس  مطر  كامل  الشيخ  اعترب 
مجلس القبائل والعائالت املرصية ، 
أن مؤمتر “مرص تستطيع بالصناعة” 
الحقيقية  البداية  رضبة  مبثابة 
لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح 
داخل  الصناعة  لتوطني  السيىس 

مرص.
لتوطني  الكبرية  األهمية  وأكد 
مرص  داخل  الصناعات  مختلف 

مجلس القبائل والعائالت املصرية : مؤتمر مصر تستطيع ضربة البداية لتوطني الصناعات العاملية محليًا
وزارة  نظمتها  للتوعية  برامج  لهم 
وزارة  مع  بالتعاون  للهجرة  الدولة 
الحرب  أزمة  يف  ذلك  وظهر  الدفاع 
شهدت  التي  وأوكرانيا  روسيا  بني 
من  هناك  باملرصيني  كبرياً  اهتامماً 
استمرار  وتأمني  املرصية  الدولة 
دراستهم أو عودتهم وفقا لرغبتهم 

وظروف كل حالة.
رئيس  مطر  كامل  الشيخ  وطالب 
املرصية  والعائالت  القبائل  مجلس 
رجال  خربات  من  باالستفادة   ,
من  واالستثامر  والصناعة  االعامل 
أنهم  خاصة  بالخارج،  املرصيني 
مختلف  ىف  كبرية  نجاحات  حققوا 
كبري  رصيد  ولديهم  العامل  دول 
الصناعات  عامل  ىف  الخربات  من 
للنهوض  املتقدمة  والتكنولوجيا 
الصناعية  املرشوعات  مبختلف 

واالستثامرية ىف مختلف املجاالت.
التامة ىف أن هذا  وأعرب عن ثقته 
أهدافه  جميع  سيحقق  املؤمتر 

لصالح الصناعة املرصية.
ملؤمتر  الرسمي  االفتتاح  وكان 
 – بالصناعة«  تستطيع  »مرص 

من  السادسة  النسخة 
»مرص  مؤمترات  سلسلة 
تنظمه  الذي  تستطيع«- 
للهجرة  الدولة  وزارة 
وشئون املرصيني بالخارج، 
عبد  الرئيس  رعاية  تحت 
الفتاح السييس، وبحضور 
الدكتور مصطفى مدبويل، 
الوزراء،  مجلس  رئيس 
الوزراء  من  وعدد 
وأعضاء  واملسئولني 
والشيوخ  النواب  مجليس 
ونخبة  األعامل  ورجال 
من خرباء مرص يف الخارج، 

الصناعة  مللف  كبرياً  اهتامماً  أوىل 
املرصية وتحديثها وتطويرها.

إن  مكرم  نبيلة  السفرية  وقالت 
الوزارة نظمت أيضاً مبادرة “اتكلم 
الثاين  الجيل  يعلم  حتى  عريب” 
والثالث تاريخ بلدهم مرص العظيم 
والكثري عن حارضها، وكذلك مبادرة 
“مراكب النجاة” التي تواجه الهجرة 
غري الرشعية لحامية أبنائنا وعملت 
الداخل،  يف  عمل  فرص  توفري  عىل 

للهجرة  رشعية  فرص  توفري  وكذلك 
التي تدعمها الدولة.

»مرص  مؤمتر  أن  الوزيرة  وأكدت 
تستطيع« يعمل عىل حشد العقول 
من  لالستفادة  املهاجرة  املرصية 
دورات  تنظيم  وتم  خرباتهم، 
متتابعة خالل فرتة كورونا، للتجهيز 
التي  املؤمتر  من  السادسة  للنسخة 
عنوانها »مرص تستطيع بالصناعة«.

هناء السيد

وزير الخارجية يستعرض أولويات 
الرئاسة املصرية ملؤتمر املناخ

رئيس املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم 
يستقبل – االمني العام املساعد – رئيس 

قطاع االعالم واالتصال

اللذين  االجتامعني  خالل  ذلك  جاء 
مع  األربعاء  اليوم  شكري  عقدهام 
والصني   77 الـ  مجموعة  أعضاء 
األملانية  بون  مبدينة  املتواجدين 
الدورة 56 الجتامعات  للمشاركة يف 
األمم  التفاقية  الفرعيني  الجهازين 
املناخ،  لتغري  اإلطارية  املتحدة 
الجغرافية  املجموعات  رؤساء  ومع 
مفاوضات  يف  املختلفة  والسياسية 

تغري املناخ.
وأوضح حرص الرئاسة املرصية املقبلة 
للمؤمتر عىل النأي مبفاوضات املناخ 
األخرية  الجيوسياسية  التطورات  عن 
عىل الساحة الدولية، مبا يعزز الثقة 
بني كافة أطراف املفاوضات ويضمن 
التفاوضية  العملية  سري  حسن 

للخروج بالنتائج املأمولة.
ورصح السفري أحمد حافظ املتحدث 
بأن  الخارجية،  وزارة  باسم  الرسمي 
لقائه  خالل  أشار،  شكري  الوزير 
مبجموعة الـ 77 والصني، والتي تتمتع 
مرص بعضويتها، إىل الدور الهام الذي 
تضطلع به املجموعة للدفع مبصالح 
وشواغل الدول النامية يف مفاوضات 

تغري املناخ.
وأعرب عن التطلع إىل دعم املجموعة 
الرئاسة  دولة  بوصفها  مرص،  لجهود 
اتفاقية  أطراف  ملؤمتر   27 للدورة 
املناخ،  لتغري  اإلطارية  املتحدة  األمم 
يف خلق مناخ من الثقة بني مختلف 
عىل  املناخ  بعمل  املعنية  األطراف 

نحو يسهم يف نجاح هذه الدورة . 
الخارجية  وزير  أن  حافظ،  وأضاف 

يف نطاق التحضري ألشغال الدورة (52) 
استقبل  العرب،  االعالم  وزراء  ملجلس 
رئيس   – جرب  كرم  الصحفي  الكاتب 
مبكتبه،  اإلعالم  لتنظيم  األعىل  املجلس 
 – خطايب  رشيد  أحمد  السفري.  السيد 
قطاع  رئيس   – املساعد  العام  االمني 

االعالم واالتصال .
السفري  السيد  قدم  املناسبة،  وبهذه 
الفنية  االمانة  متابعة  عن  موجزاً 
يف  االعالم  وزراء  مجلس  لتوصيات 
نطاق الدورة األخرية للمكتب التنفيذي 
مبا  ببغداد،  املايض  مارس  يف  املنعقد 
االسرتاتيجية  تنفيذ  مواصلة  ذلك  يف 
التحرك  وخطة  العربية،  اإلعالمية 
العريب  اإلعالم  ودور  العريب،  اإلعالمي 
يف محاربة اإلرهاب والتطرف، واملقاربة 
الجديدة التي اعتمدتها اللجنة الدامئة 
االلية  هذه  لجعل  العريب،  لإلعالم 

الدامئة أكرث نجاعة يف أداء مهامها.
من جهته، أعرب رئيس املجلس األعىل 
لتنظيم اإلعالم، عن ترحيب واستعداد 
املقبلة ملجلس  الدورة  بالده الستضافة 
يف  يسهم  مبا  العرب،  اإلعالم  وزراء 
العمل  عىل  جديدة  دينامية  إضفاء 

لرؤساء  اجتامعاً  كذلك  استضاف 
والسياسية  الجغرافية  املجموعات 
املناخ،  تغري  مفاوضات  املختلفة يف 
لرؤاهم  االستامع  حيث حرص عىل 
شتى  حول  وشواغلهم  وأولوياتهم 
املناخ  بعمل  املتعلقة  املوضوعات 
مراعاة  أهمية  مؤكداً  الدويل، 
مصالح وشواغل كافة أطراف عمل 
املناخ الدويل وأخذها بعني االعتبار 
ملؤمتر   27 الدورة  نجاح  أجل  من 

األطراف. 
أن  إىل  الرسمي  املتحدث  وأشار 
وزير الخارجية أكد تطلع مرص إىل 
قبل  من  املستوى  رفيعة  مشاركة 
رؤساء الدول والحكومات يف القمة 
الجمهورية  رئيس  يستضيفها  التي 
نوفمرب  و8   7 يومي  املؤمتر  خالل 
الدول  كافة  مشاركة  وإىل  القادم 
يف  املناخ  بعمل  املعنية  واألطراف 
نحو  عىل  املؤمتر،  فعاليات  سائر 
اليزال  التي  الكبرية  األهمية  يؤكد 
يوليها املجتمع الدويل ملواجهة تغري 
التطورات  مختلف  املناخ يف خضم 

الدولية املتالحقة.
اللذين  االجتامعني  ذلك خالل  جاء 
مع  األربعاء  اليوم  شكري  عقدهام 
والصني   77 الـ  مجموعة  أعضاء 
األملانية  بون  مبدينة  املتواجدين 
للمشاركة يف الدورة 56 الجتامعات 
األمم  التفاقية  الفرعيني  الجهازين 
املناخ،  لتغري  اإلطارية  املتحدة 
الجغرافية  املجموعات  رؤساء  ومع 
مفاوضات  يف  املختلفة  والسياسية 

عىل  الضوء  وإلقاء  املشرتك،  اإلعالمي 
يف  العريب  للعامل  األساسية  االنشغاالت 
بعدها اإلعالمي، تعزيزاً لألمن القومي 
يف  العربية  املجموعة  لدور  وتكريساً 
اإلقليمية  القضايا  مع  البناء  التفاعل 

والتحديات التنموية.
صالح  السادة  االجتامع  هذا  حرض 
األعىل  املجلس  وكيل   – الصالحي 
محمود  واملستشار  اإلعالم  لتنظيم 
فوزي – األمني العام للمجلس، و مروان 

العلوص عن قطاع اإلعالم واالتصال.

تغري املناخ.
وأوضح حرص الرئاسة املرصية املقبلة 
املناخ  النأي مبفاوضات  للمؤمتر عىل 
األخرية  الجيوسياسية  التطورات  عن 
عىل الساحة الدولية، مبا يعزز الثقة 
بني كافة أطراف املفاوضات ويضمن 
التفاوضية  العملية  سري  حسن 

للخروج بالنتائج املأمولة.
ورصح السفري أحمد حافظ املتحدث 
بأن  الخارجية،  وزارة  باسم  الرسمي 
لقائه  خالل  أشار،  شكري  الوزير 
مبجموعة الـ 77 والصني، والتي تتمتع 
مرص بعضويتها، إىل الدور الهام الذي 
تضطلع به املجموعة للدفع مبصالح 
وشواغل الدول النامية يف مفاوضات 

تغري املناخ.
وأعرب عن التطلع إىل دعم املجموعة 
الرئاسة  دولة  بوصفها  مرص،  لجهود 
اتفاقية  أطراف  ملؤمتر   27 للدورة 
املناخ،  لتغري  اإلطارية  املتحدة  األمم 
يف خلق مناخ من الثقة بني مختلف 
عىل  املناخ  بعمل  املعنية  األطراف 

نحو يسهم يف نجاح هذه الدورة . 
الخارجية  وزير  أن  حافظ،  وأضاف 
لرؤساء  اجتامعاً  كذلك  استضاف 
والسياسية  الجغرافية  املجموعات 
املناخ،  تغري  مفاوضات  يف  املختلفة 
لرؤاهم  االستامع  عىل  حرص  حيث 
شتى  حول  وشواغلهم  وأولوياتهم 
املناخ  بعمل  املتعلقة  املوضوعات 
الدويل، مؤكداً أهمية مراعاة مصالح 
املناخ  عمل  أطراف  كافة  وشواغل 
من  االعتبار  بعني  وأخذها  الدويل 
أجل نجاح الدورة 27 ملؤمتر األطراف. 
وأشار املتحدث الرسمي إىل أن وزير 
الخارجية أكد تطلع مرص إىل مشاركة 
رؤساء  قبل  من  املستوى  رفيعة 
التي  القمة  يف  والحكومات  الدول 
خالل  الجمهورية  رئيس  يستضيفها 
القادم  نوفمرب  و8   7 يومي  املؤمتر 
واألطراف  الدول  كافة  مشاركة  وإىل 
املعنية بعمل املناخ يف سائر فعاليات 
األهمية  يؤكد  نحو  عىل  املؤمتر، 
املجتمع  يوليها  اليزال  التي  الكبرية 
الدويل ملواجهة تغري املناخ يف خضم 
مختلف التطورات الدولية املتالحقة.

لتحقيق االكتفاء الذاىت من مختلف 
للحد  الصناعية  واملنتجات  السلع 
ومضاعفة  االستريادية  الفاتورة  من 
الصادرات املرصية لتحقيق حلم الـ 

100 مليار دوالر ىف الصادرات.
وأشاد ” مطر “، ىف بيان له أصدره 
املهمة  بالقضايا  السبت،  اليوم، 
نبيلة  السفرية  استعرضتها  التى 
واملرصيني  الهجرة  وزيرة  مكرم، 
افتتاح  خالل  كلمتها  يف  بالخارج، 
تستطيع  »مرص  مؤمتر  فعاليات 
شعار  أن  وتأكيدها  بالصناعة« 
شعاًرا  ليس  الجديدة  الجمهورية 
املرصيون  يعيشه  واقع  ولكنه 
مرة  فألول  والخارج،  الداخل  يف 
عىل  الخارج  يف  املرصيون  يحصل 
مقاعد داخل الربملان، كام أن هناك 
السياسية  القيادة  من  تكليفات 
املرصيني  احتياجات  جميع  بتوفري 

بالخارج والتواصل الدائم معهم.
وأعلن اتفاقه التام مع تأكيد السفرية 
الجيل  من  أبناءنا  بأن  مكرم  نبيلة 
الثاين والثالث كان لهم نصيب من 
وكان  مرص،  األم  بلدهم  اهتامم 
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دعوة رصيحة للفتنة.. األزهر يرفض بشدة ترصيحات 
مسئول هندى مسيئة للرسول

إدانته  عن  الرشيف  األزهر  أعرب 
نرشه  ملا  الشديد  واستنكاره 
حزب  باسم  الرسمي  املتحدث 
بهاراتيا جاناتا يف الهند عىل صفحته 
عىل »تويرت« من تطاول وسوء أدب 
الله محمد  رسول  الحديث عن  يف 
الطاهرة  املؤمنني  أم  وزوجه  ملسو هيلع هللا ىلص 
املطهرة السيدة عائشة، وما كشفه 
بتاريخ  فاضح  جهل  من  كالمه 
وكيف  وسريتهم،  واملرسلني  األنبياء 
العليا  القمم  ميثلون  كانوا  أنهم 
وأن  واألخالق،  والفضائل  لآلداب 
الله عصمهم من الوقوع يف الرذائل 
الطاهرة  النفوس  تكرهه  وما 

املستقيمة.
 وقال األزهر  يف بيان له : إذ يعد 
املستهرت  الجاهل  هذا  قاله  ما 

الله محمد  الحديث عن رسول  يف 
الطاهرة  املؤمنني  أم  وزوجه  ملسو هيلع هللا ىلص 
املطهرة السيدة عائشة، وما كشفه 
بتاريخ  فاضح  جهل  من  كالمه 
وكيف  وسريتهم،  واملرسلني  األنبياء 
العليا  القمم  ميثلون  كانوا  أنهم 
وأن  واألخالق،  والفضائل  لآلداب 
الله عصمهم من الوقوع يف الرذائل 
الطاهرة  النفوس  تكرهه  وما 

املستقيمة.
إذ يعد   : له  بيان  وقال األزهر  يف 
املستهرت  الجاهل  هذا  قاله  ما 
بعظامء اإلنسانية سخًفا من القول 
كل  واآلخر  الحني  بني  يُردُِّده  الذي 
فإنه  حاقد عىل اإلسالم واملسلمني، 
يؤكد يف الوقت نفسه أن مثل هذا 
الحقيقي  “اإلرهاب”  هو  الترصف 
بعينه، الذي ميكن أن يُدخل العامل 
وحروب  قاتلة  أزمات  يف  بأرسه 
طاحنة، ومن هنا فإن عىل املجتمع 
ى بكل حزٍم وبأس  الدويل أن يتصدَّ
وقوَّة لوقف مخاطر هؤالء العابثني.
وأكد األزهر أن ما يلجأ إليه بعض 

بعظامء اإلنسانية سخًفا من القول 
كل  واآلخر  الحني  بني  يُردُِّده  الذي 
فإنه  حاقد عىل اإلسالم واملسلمني، 
يؤكد يف الوقت نفسه أن مثل هذا 
الحقيقي  “اإلرهاب”  هو  الترصف 
بعينه، الذي ميكن أن يُدخل العامل 
وحروب  قاتلة  أزمات  يف  بأرسه 
طاحنة، ومن هنا فإن عىل املجتمع 
ى بكل حزٍم وبأس  الدويل أن يتصدَّ
وقوَّة لوقف مخاطر هؤالء العابثني.
وأكد األزهر أن ما يلجأ إليه بعض 
من  مؤخرًا  السياسيني  املسئولني 
الكريم،  نبيه  وإىل  لإلسالم  إساءة 
والطهارة،  واألدب  العفة  نبيِّ 
انتخابات  يف  أصوات  تأييِد  لكسب 
أتباعهم  مشاعر  وتهييج  األحزاب، 
ضد املسلمني – هو دعوة رصيحة 

للتطرف وبث الكراهية والفتنة بني 
املختلفة،  والعقائد  األديان  أتباع 
دعاة  من  إال  يصدر  ال  أمر  وهو 
والفتنة؛  الكراهية  وأنصار  التطرف 
أتباع  بني  الحوار  سياسة  وأعداء 
والثقافات  والحضارات  العقائد 

املختلفة.
العامل  عىل  أخرى؛  مرة  وتابع: 
باملرصاد  يقف  أن  اليوم  املتحرض 
باألديان  املتاجرين  هؤالء  ألمثال 
العليا  اإلنسانية  بالقيم  واملقامرين 

يف بورصة االنتخابات والسياسة.
إدانته  عن  الرشيف  األزهر  أعرب 
نرشه  ملا  الشديد  واستنكاره 
حزب  باسم  الرسمي  املتحدث 
بهاراتيا جاناتا يف الهند عىل صفحته 
عىل »تويرت« من تطاول وسوء أدب 

من  مؤخرًا  السياسيني  املسئولني 
الكريم،  نبيه  وإىل  لإلسالم  إساءة 
والطهارة،  واألدب  العفة  نبيِّ 
انتخابات  يف  أصوات  تأييِد  لكسب 
أتباعهم  مشاعر  وتهييج  األحزاب، 
ضد املسلمني – هو دعوة رصيحة 
للتطرف وبث الكراهية والفتنة بني 
املختلفة،  والعقائد  األديان  أتباع 
دعاة  من  إال  يصدر  ال  أمر  وهو 
والفتنة؛  الكراهية  وأنصار  التطرف 

أتباع  بني  الحوار  سياسة  وأعداء 
والثقافات  والحضارات  العقائد 

املختلفة.
العامل  عىل  أخرى؛  مرة  وتابع:   
باملرصاد  يقف  أن  اليوم  املتحرض 
باألديان  املتاجرين  هؤالء  ألمثال 
العليا  اإلنسانية  بالقيم  واملقامرين 

يف بورصة االنتخابات والسياسة.

مستشار الرئيس للصحة: ميزانية الصحة لعام 
2022-2023 مل تشهدها مرص من قبل

نائب محافظ شمال سيناء يؤكد علي دراسة 
رفع كفاءة طريق العريش-القنطرة تباعًا

“التعليم” تعلن ضوابط إعالن نتيجة 
امتحانات الصفني األول والثانى الثانوى

الطريق يف االتجاهني وفتح الوصالت 
املغلقة.

طفرة داخلية وتكامل مع األشقاء.. رسائل مصطفى 
مدبوىل من اجتماع الحكومة األسبوعى ..إنفوجراف

مدبويل،  مصطفى  الدكتور  استهل 
اجتامع  الوزراء،  مجلس  رئيس 
بتنظيم  باإلشادة  األسبوعى  الحكومة 
اإلفريقي  الطبي  واملؤمتر  املعرض 
حظي  الذى  املاىض،  األحد  األول، 
بترشيف الرئيس عبد الفتاح السييس، 
رئيس الجمهورية، موجها الشكر لكل 
والهيئة  والسكان  الصحة  وزارة  من 
واإلمداد  املوحد  للرشاء  املرصية 
الطبية  التكنولوجيا  وإدارة  الطبي 

والذي  املرشف،  التنظيم  هذا  عىل 
كربى  تنظيم  عىل  مرص  قدرة  يؤكد 

الفعاليات.
التاىل  اإلنفوجراف  خالل  ونستعرض 
خالل  الوزراء  رئيس  رسائل  أبرز 

اجتامع الحكومة األسبوعي…
رئيس الوزراء

كورونا القت  لقاحات  إلنتاج  تجربتنا 
إشادات واسعة

مجال  ىف  التكامل  لتحقيق  نعمل 

الدواء مع أشقائنا األفارقة
إحداث  أجل  من  الجهود  تنسيق 

نهضة ىف كل املجاالت
 COP27 توجيهات رئاسية بأن يكون
بداية إعالن رشم الشيخ مدينة خرضاء

بالغاز  تعمل  أتوبيسات  تسيري 
وسيارات كهربائية أثناء وبعد املؤمتر

شبكة  لخدمة  شحن  محطات  تنفيذ 
األتوبيسات الكهربائية الجديدة

مستشار  الدين  تاج  عوض  محمد  الدكتور  كشف 
 Africa الرئيس للصحة والوقاية، خالل املؤمتر األفريقي
Health Eccon، إن ميزانية وزارة الصحة عام 2022-
2023 مل تشهدها مرص من قبل، وما تقدمه الدولة ىف 
الدوائية  الصناعات  الرعاية الصحية هائل، موضحا أن 

القوية هى التى ساعدت مرص ىف جائحة كورونا.
 وقال: مل نشعر وال لحظة بوجود نقص ىف املستلزمات 
وال ىف األدوية وظللنا فرتة طويلة نعالج املضاعفات، ومل 
يكن هناك دواء محدد وعندما ظهرت األدوية املحددة 
أنتجنا هذه األدوية، موضحا أن  لعالج فريوس كورونا 
الرشكات بدأت تنتج األدوية املوجهة واألدوية املناعية، 
باإلضافة إىل األدوية األساسية التى مل ينته سوقها، وما 
لتوفري  ونسعى  املرضية،  الحاالت  لعالج  مهمة  زالت 
األدوية األساسية مثل االسربين والباراسيتامول، وما زلنا 
نحتاجها ونعتمد عليها ومازالت االستجابة للمضادات 

الحيوية موجودة.
ولكن  األدوية  إنتاج جميع  قادرون عىل  أننا  وأوضح   
املهم أن نتعاون معا، وحاولت كثريا وبدأنا مع بعض 
التى  لألدوية  الخام  املواد  إلنتاج  العاملية  الرشكات 

تحتاجها مرص.

كتب فيصل ابو هاشم
نائب  الخوىل  هشام  اللواء  أكد 
اهتامم  عيل  سيناء،  شامل  محافظ 
املحافظة مبطالب املواطنني يف شتي 
تلبيتها،  عيل  والعمل  القطاعات 
وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد 
الفضيل شوشة محافظ شامل سيناء.

مرور  خالل  املحافظ،  نائب  وأشار 
لجنة برئاسته وبحضور اللواء اسامه 
عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، 
مركز  رئيس  بهجت  محمد  اللواء 
عبد  املهندس   ، العبد  برئ  ومدينة 
عام  مدير  محمد،  اسليم  الهادي 

أكدت وزارة الرتبية والتعليم والتعليم 
التصحيح  أعامل  انتهاء  الفنى، 
األول  الصفني  المتحانات  اإللكرتوىن 

والثاىن الثانوى العام لنهاية العام.
والتعليم  الرتبية  وزارة  وأوضحت   
أنه  لها  خطاب  ىف  الفنى  والتعليم 
يتم تحميل ملفات نتيجة االمتحانات 
اإللكرتونية لطالب الصفني األول والثاىن 
مايو  شهر  خالل  متت  التى  الثانوى 
اإللكرتوىن  التطبيق  خالل  من  املاىض 
االرشادات  واتباع  الطالب  الستامرة 
والتعليامت املعلنة ىف هذا الشأن من 

حسام  املهندس  الطرق،  مديرية 
العمراين  التخطيط  مدير  الرشيف، 
القيادات  من  وعدد   ، باملحافظة 
عيل  باملحافظة،  والتنفيذية  األمنية 
حياة  عىل  الحفاظ  ايل   ، الطريق 
كفاءة  رفع  خالل  من  املواطنني، 
“العريش/القنطرة  الدويل  الطريق 

رشق” تباًعا ، للحد من الحوادث
وأكد نائب املحافظ، عيل رفع كفاءة 
الكهرباء  كشافات  وانارة  الطريق 
عيل  من  الرمال  وإزالة  جانبيه  عيل 
وتزويده  عوائق،  اي  وإزالة  الطريق 
تشغيل  بجانب   ، إرشادية  بلوحات 

خالل املوقع املخصص لذلك.
وتابعت الوزارة: قيام املدارس بتجميع 
املشار  اإللكرتونية  االمتحانات  درجات 
املقاىل  االمتحان  درجات  مع  إليها 
بالفصل  الطالب  درجات  إىل  باإلضافة 
الدرايس األول وتجهيز النتيجة النهائية 

للطالب ىف جميع املواد.
والتعليم  الرتبية  وزارة  وشددت 
إعالن  يتم  أنه  عىل  الفنى،  والتعليم 
النتيجة النهائية للعام الدرايس الجارى 
باملدارس فور االنتهاء من إعدادها.     

كتب فيصل ابو هاشم
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التجارة  وزيرة  جامع  نيفني  أعلنت 
والصناعة، أن وزير الصناعة والتجارة 
للقاهرة  بزيارة  سيقوم  املغريب 
الستعراض  فني  وفد  رأس  عىل 
وامللفات  املوضوعات  من  عدد 
املشرتك  التعاون  بتعزيز  املتعلقة 
والتجارية  الصناعية  املجاالت  يف 
التجارية  التحديات  وبحث 
حلول  وإيجاد  البلدين  بني  العالقة 
تنمية  يف  يسهم  ومبا  لها،  عاجلة 
البينية  التجارة  معدالت  وتطوير 
البلدين  بني  املشرتكة  واالستثامرات 

خالل املرحلة املقبلة
املباحثات  جلسة  خالل  ذلك  جاء 
رياض  مع  الوزيرة  عقدتها  التي 
والتجارة  الصناعة  وزير  مزور 
زيارتها  إطار  يف  وذلك  املغريب، 
تضمنت  والتي  للمغرب،  الحالية 
مع  مكثفة  لقاءات  سلسلة  عقد 
وقد شارك  اعامل،  ورجال  مسئولني 
عثامن  يارس  السفري  االجتامع  يف 
سفري مرص باملغرب، وحاتم العرشي 
الوزيرة لالتصال املؤسيس،  مستشار 
سليامن  تجاري  مفوض  والوزير 
التجاري  املكتب  رئيس  خليل 

املرصي باملغرب.
واملغرب  مرص  إن  الوزيرة،  وقالت 
كبرية،  تاريخية  بعالقات  ترتبطان 

وتطوير  تنمية  رضورة  مؤكدًة 
والصناعية  التجارية  العالقات 
متميزة  ملستويات  واالستثامرية 
والروابط  العالقات  ملستوى  ترقى 
الفتاح  عبد  الرئيس  بني  املتميزة 
السادس  محمد  وامللك  السييس 
واإلمكانات  املقومات  وتعكس 

االقتصادية الكبرية لكال البلدين.
تناول  اللقاء  أن  إىل  وأشارت جامع، 
مجلس  تشكيل  إعادة  عىل  االتفاق 
املشرتك  املغريب  املرصي  األعامل 
بجانبيه مبا يسهم يف تعزيز التعاون 
املشرتك،  االقتصادي  والتكامل 
وتشجيع القطاع الخاص عىل زيادة 
املشرتكة  االستثامرات  معدالت 
البلدين،  بني  البينية  والتجارة 
صناعات  مقومات  استعرض  وكذا 
السيارات مبرص واملغرب وإمكانيات 
بني  الصناعي  التكامل  تحقيق 

البلدين يف هذا الصدد.
تم  أنه  إىل  الوزيرة،  ونوهت 
التجارة  قطاعى  أوضاع  استعراض 
األزمة  ظل  ىف  بالبلدين  والصناعة 
التى  والتدابري  األوكرانية  الروسية 
تتخذها الدولتني لتغطية احتياجات 
الشعبني املرصى واملغرىب، مشريًة إىل 
اإلتفاق عىل أهمية تفعيل منظومة 
رجال  بني  والوفود  الزيارات  تبادل 

األعامل ىف البلدين وتعزيز االستفادة 
لتعزيز  التجارى  التبادل  مبادرة  من 
التعاون االقتصادى املشرتك بني مرص 
واملغرب ودول غرب ووسط إفريقيا.

التبادل  حجم  ان  جامع،  وأوضحت 
التجاري بني مرص واملغرب بلغ العام 
دوالر  مليون   758.7 نحو  املايض 
مقارنة بنحو 617 مليون دوالر عام 
بلغت  زيادة  نسبة  محققًة   2020
23%، مشريًة إىل أن قيمة الصادرات 
املرصية للمغرب بلغت العام املايض 
نحو 711 مليون دوالر مقارنة بنحو 
468 مليون دوالر عام 2020 محققًة 

نسبة زيادة بلغت %52.
وزير  مزور  رياض  أكد  جانبه،  ومن 
حرص  املغريب،  والتجارة  الصناعة 
العالقات  وتطوير  تنمية  عىل  بالده 
دولة مرص  مع  املشرتكة  االقتصادية 
كافة  وعىل  املجاالت  مختلف  يف 
األصعدة وذلك استناداً إىل العالقات 
شعبي  بني  والتاريخية  األخوية 
وحكومتي البلدين، مشرياً إىل أهمية 
التجارية  املقومات  من  االستفادة 
البلدين  لكال  املتميزة  والصناعية 
وترجمتها ملرشوعات تعاون ملموسة 
تصب يف مصلحة االقتصادين املغريب 

واملرصي عىل حد سواء.

صادرات األغذية املصرية تسجل 1.4 مليار دوالر أول 4 أشهر من 2022
الصناعات  صادرات  قيمة  إجاميل  بلغ 
من  االوىل  األربعة  األشهر  يف  الغذائية 
دوالر  مليار   1.412 حوايل   2022 عام 
محققة نسبة منو قدرها 3% وقيمة منو 
44 مليون دوالر مقارنة بصادرات نفس 
قد  كانت  والتي   2021 عام  من  الفرتة 
بلغت حوايل 1.368 مليار دوالر، وفق 
للصناعات  التصديري  املجلس  تقرير 

الغذائية.
وبلغت صادرات شهر يناير 2022 حوايل 
305 مليون دوالر بنسبة منو يف القيمة 
14% مقارنة بصادرات شهر يناير 2021 
والتي بلغت 267 مليون دوالر، وبلغت 
صادرات شهر فرباير 2022 حوايل 338 
مليون دوالر بنسبة تراجع يف الصادرات 
1% مقارنة بصادرات شهر فرباير 2021 
والتي بلغت 342 مليون دوالر، وبلغت 
صادرات شهر مارس 2022 حوايل 419 
مليون دوالر بنسبة منو 8% وقيمة منو 
31 مليون دوالر مقارنة بصادرات شهر 
مارس 2021 البالغة 388 مليون دوالر. 
 2022 إبريل  شهر  صادرات  وبلغت 
حوايل 350 مليون دوالر محققة نسبة 
تراجع يف القيمة -6% مقارنة بصادرات 

إبريل 2021.
العربية  الدول  إىل  الصادرات  وتربعت 
الدولية  املجموعات  أهم  قامئة 
املرصية  املصنعة  لألغذية  املستوردة 
من  إبريل  إىل  يناير  من  األشهر  خالل 
دوالر  مليون   748 بقيمة   2022 عام 

2021 بقيمة صادرات 35 مليون دوالر 
مليون   22 الصادرات  يف  زيادة  وقيمة 
صادرات  بقيمة  فلسطني  يليها  دوالر، 
يف  زيادة  وقيمة  دوالر  مليون   64
السودان  دوالر،  مليون   21 الصادرات 
دوالر  مليون   81 صادرات  بقيمة 
مليون   20 الصادرات  يف  زيادة  وقيمة 
صادرات  بقيمة  السعودية  دوالر، 
يف  زيادة  وقيمة  دوالر  مليون   128
الواليات  دوالر،  مليون   19 الصادرات 
 40 صادرات  بقيمة  االمريكية  املتحدة 
مليون   9 زيادة  وقيمة  دوالر  مليون 
االمريكية  املتحدة  الواليات  دوالر، 
بقيمة صادرات 88 مليون دوالر وقيمة 
دوالر،  مليون   18 الصادرات  يف  زيادة 
لبنان بقيمة صادرات 56 مليون دوالر 
دوالر،  مليون   17 بلغت  زيادة  وقيمة 
هولندا بقيمة صادرات 41 مليون دوالر 
دوالر،  مليون   12 بلغت  زيادة  وقيمة 
مليون دوالر  بقيمة صادرات 34  كينيا 
وقيمة زيادة بلغت 9 مليون دوالر، وىف 
صادرات  بقيمة  بولندا  العارش  املركز 
19 مليون دوالر وقيمة زيادة بلغت 9 
نفس  بصادرات  باملقارنة  دوالر  مليون 

الفرتة من عام 2021.
الصادرات  تنمية  عىل  املجلس  ويعمل 
الرتويجية  األنشطة  زيادة  خالل  من 
ودعم التواجد املرصي يف عدد من دول 
اعدها  التي  الدراسة  عىل  بناء  العامل 
املجلس للقطاع يف الربع األول من عام 

2021 حيث استهل املجلس تحركاته يف 
إىل  ترويجية  بعثة  بتنظيم   2022 عام 
كينيا يف يناير 2022 ثم تنظيم املشاركة 
يف  دىب  فود  جلف  معرض  يف  املرصية 
فرباير 2022 ثم املشاركة يف وفد وزارة 
 ،2022 مارس  يف  جيبوىت  إىل  الخارجية 
يف  املرصية  الرشكات  مشاركة  تنظيم 
الفرتة  خالل  الربازيل   APAS معرض 
بعثة  تنظيم  بجانب  مايو،   20-17 من 
إىل  مرصية  رشكة   47 لعدد  ترويجية 
مايو   31-29 من  الفرتة  خالل  األردن 
التمثيل  جهاز  مع  بالتنسيق  الجاري 
املواد  لتجار  العامة  والنقابة  التجاري 
عامن  تجارة  وغرفة  باألردن  الغذائية 
األردن   ) مبشاركة مستوردين من دول 

– فلسطني – سوريا – العراق ).
من  عدد  إيفاد  املجلس  يدرس  كام 
أفريقية  دول  إىل  التجارية  البعثات 
الجاري  العام  نهاية  حتى  وعربية 
املعارض  أنشطة  يف  االستمرار  بجانب 
التسويقية  املعلومات  وتوفري  الدولية 
االلكرتونية  واللقاءات  والندوات 
عىل  تركز  التي  التدريبية  والدوارات 
واإلنتاجية  التصديرية  الكوادر  توعية 
لالرتقاء  املجلس  أعضاء  الرشكات  يف 
مع  والتوافق  األداء  مبعدالت  املستمر 
وذلك  الدولية  واالشرتاطات  املعايري 
وزارة  أجهزة  مع  والتنسيق  بالتعاون 

التجارة والصناعة ورشكاء النجاح.

758.7 مليون دوالر تبادال تجاريا بني مصر 
واملغرب 2021 ومباحثات إلنشاء مركزين تجاريني

 12000 يسـع  بيطـري  محجـر  إنشـاء 
رأس   360 بطاقـة  آيل  ومجـزر  عجـل.. 

الواحـدة بالورديـة 
رشكـة  أداء  تطـور  حـول  تقريـر  قـال 
جنـوب الـوادي للتنميـة مـن املهنـدس 
املنتـدب  العضـو  العطـا  أبـو  هشـام 
والتعمـري  للتشـييد  القابضـة  للرشكـة 
التابعـة لـوزارة قطـاع األعـامل العـام، 
 2020 سـبتمرب  مـن  الفـرتة  عـن 
الفـرص  وكذلـك   ،2022 مايـو  وحتـى 
مـع  للرشاكـة  املتاحـة  االسـتثامرية 

الخـاص. القطـاع 
وذكـر التقريـر أنـه تـم تعديـل خريطة 
بإضافـة  بتوشـى  الرشكـة  موقـع  أرض 
9676 فـدان للرشكـة لتصبـح املسـاحة 
حـوايل 50 ألـف فـدان، حيـث قامـت 
فدانًـا   4300 نحـو  باسـتصالح  الرشكـة 
قبـل  أخـرى   4500 اسـتصالح  وجـاري 
املقبـل  سـبتمرب  يف  الزراعـة  موسـم 
بإجـاميل حـوايل 9000 فـدان، كـام تـم 
اسـرتداد 5000 فـدان من املسـتأجرين.
وبلغـت األرايض املؤجـرة حـوايل 9231 
فـدان منزرعـة بواسـطة املسـتأجرين، 
تنقيـط  أشـجار  فـدان   69.5 وحـوايل 
إىل  مشـريًا  الرشكـة،  بواسـطة  منزرعـة 
بيـع 14400 فـدان لعـدة مسـتثمرين، 

والباقـي مـن املسـاحات وميثـل حـوايل 
منزرعـة  غـري  أراض  فـدان   21000

اإلنتاجـي. التوصيـف  مختلفـة 
كـام تـم مؤخـرًا جنـي محصـول القمح 
املنزرع عىل مسـاحة 1525 فدانًا، ومن 
املقـرر زيـادة املسـاحة املوسـم املقبـل 
لتبلـغ نحـو 6 آالف فدانًـا مـن القمـح، 
إىل جانـب تجربـة زراعـة محاصيل من 
الخـرض وكذلك تحت الصـوب الزراعية 

عـىل مسـاحة 12 فدان.
بعـض  إىل  اإلشـارة  التقريـر  وتضمـن 
املـيض  بعـدم  اإلدارة  مجلـس  قـرارات 
بيعهـا  أو  األرايض  إيجـار  نظـام  يف 
واسـتبدال ذلـك باملشـاركة عليها بنظام 
جيـد يحفـظ حقـوق الرشكـة ونسـبتها 
عـىل  العمـل  جانـب  إىل  باألربـاح، 
اسـتحداث نظام ري حسـب طبيعة كل 
مسـاحة أرضيـة سـواء كانـت محاصيل 
منهـا  واالسـتفادة  لزراعتهـا  فاكهـة  أو 

الـرأيس. التوسـع  بشـكل 
ومـن بني املرشوعـات الحديثـة للرشكة 
البيطـري  املحجـر  بالتقريـر،  الـواردة 
الـذي يسـع لحـوايل 12000 رأس عجل 
التقنـي  املسـتوى  عـايل  اآليل  واملجـزر 
لذبـح 360 بالورديـة الواحـدة، كـام تم 
التعاقـد مع رشكة إتجاهات السـودانية 

باملشـاركة عـىل اسـترياد وحجـر وذبـح 
يتـم  والتـي  اآلىل  باملجـزر  العجـول 
توريدهـا لـوزارة التمويـن، إىل جانـب 
التعاقـد مـع عدد مـن الـرشكات لحجر 
وذبـح العجـول مبحجر ومجـزر الرشكة، 
وإضافـة صالـة ملحقـة بذبـح األغنـام.

كافـة  اسـتكامل  عـىل  العمـل  وجـاري 
ملحقـات املجـزر اآلىل مـن خـالل عـدة 
علـف  مصنـع  إنشـاء  وهـي:  مشـاريع 
لخدمـة املسـتثمرين باملجـال، وإنشـاء 
عضـوي)،  (سـامد  كمبوسـت  مصنـع 
وإنشـاء صالة للتشـفية ومصنـع للحوم، 

والجالتـني. للجلـود  مصنـع  وإنشـاء 
كـام تجـري الدراسـة االسـتثامرية لعدة 
مرشوعـات هامـة منهـا مـرشوع الرثوة 
املمتـدة  واملسـاقى  بالـرتع  السـمكية 
حـواىل 57 كـم طـوىل بالرشكـة، مرشوع 
الزراعيـة،  الحاصـالت  تعبئـة  محطـات 
لزراعـة  الزراعيـة  باملجـاالت  التوسـع 
وخاصـة  االسـرتاتيجية  املحاصيـل 
، عبـاد الشـمس  الزيتيـة (فـول صويـا 
السـكر)  (بنجـر  السـكر  ومحاصيـل   (
ومـرشوع  والـذرة،  والقمـح  والقطـن 
تربيـة أبقـار إلنتـاج األلبان والسـالالت، 

الدواجـن. تربيـة  ومـرشوع 

قطاع األعمال: حصاد 1525 فدان قمح 
وزيادتها إىل 6 آالف فدان املوسم املقبل

الصادرات  إجاميل  من   %53 متثل 
 %2 بلغت  منو  نسبة  محققة  الغذائية 
وقيمة منو بلغت 15 مليون دوالر، يليها 
مليون   249 بقيمة  األورويب  االتحاد 
دوالر بنسبة زيادة 9% ومتثل 18% من 
إجاميل الصادرات، الدول االفريقية غري 
العربية بقيمة 101 مليون دوالر ومتثل 
وحققت  الصادرات  إجاميل  من   %7
نسبة تراجع يف قيمة الصادرات بلغت 
10%، الواليات املتحدة االمريكية بقيمة 
88 مليون دوالر ومتثل 6% من إجاميل 
بلغت  منو  نسبة  محققة  الصادرات 

بقيمة  الدولية  املجموعات  باقي   ،%26
226 مليون دوالر والتي متثل 16% من 
املرصية  الغذائية  الصادرات  إجاميل 

خالل نفس الفرتة.
أما بالنسبة الهم دول العامل املستوردة 
األشهر  خالل  الغذائية  للصناعات 
فقد   2022 عام  من  االوىل  األربعة 
احتلت اململكة العربية السعودية عىل 
املركز األول بقيمة صادرات 128 مليون 
يليها   ،%18 قدرها  زيادة  بنسبة  دوالر 
 88 بقيمة  االمريكية  املتحدة  الواليات 
مليون دوالر ونسبة منو 26%، السودان 
بقيمة 81 مليون دوالر ونسبة منو %33، 
ونسبة  دوالر  مليون   69 بقيمة  ليبيا 

مليون   64 بقيمة  فلسطني   ،%5 تراجع 
دوالر محققة نسبة زيادة 49%، االردن 
تراجع  ونسبة  دوالر  مليون   61 بقيمة 
دوالر  مليون   56 بقيمة  لبنان   ،%3
ونسبة منو 43%، أملانيا بقيمة 48 مليون 
دوالر ونسبة منو 8%، اليمن بقيمة 45 
وىف   ،%3 تراجع  ونسبة  دوالر  مليون 
مليون   44 بقيمة  الصني  العارش  املركز 
باملقارنة   %17 تراجع  ونسبة  دوالر 

بصادرات نفص الفرتة عام 2020.
كام احتلت تركيا قامئة أهم الدول التي 
حققت أعىل قيمة زيادة يف الصادرات 
عام  من  األوىل  األربعة  األشهر  خالل 
عام  من  الفرتة  بنفس  مقارنة   2022
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إنها الذكرى التى اُلتنسى

االردن تحتفل بافراح ال ابو ناصر والعمري 

عاشه  الــذي  الجرح  ذلك  تتذكرون  هل 
جيلنا وورثته كل األجيال من بعدنا ـ إنه 
احد أسوأ ايام التاريخ التى مرت عيل مرص 
إن مل يكن االسوأ عىل االطالق وعاشه أبناء 

جييل
67منذ  يونيو  األثــنــني5  يــوم  ذلــك  كــان 
يحمل  اليوم  هذا  ـ  كان  لقد   ، عاما   55
عىل  استيقظنا   ، للغاية  قاسية  مشاهد 
صوت  اذاعــة  صــوت  متعددة  اصــوات 
اخر  وصوت  انفجارات  واصــوات  العرب 
متال  طائرات  وأزيز  لندن  إذاعة  من  يأيت 
سامء املدينة ، واألهايل مرتبكني يتسـألون 
؟؟؟ صعدوا فوق  الحدث  النبأ وذلك  عن 

اسطح منازلهم ،

ــيــلــه مــن  ــــي ل ــيــلــه وفـ تـــمـــت الــل
ليالي العمر وفي حضور االهل 
واالقارب واصدقاء العروسين 
وحــــســــب الــــعــــرف الـــعـــشـــائـــري 

االردني
تم بحمد اهلل قراءة الفاتحة

و  العريش  مطار  من  قريب  بيتنا  كان 
امهاتنا  اتواب  بازيال  نتشبث  اطفاالً  كنا 
نجري َورائهن ونبى ، وصعدنا مع اهالينا 
الناس  كانت   ، البيت  ايل سطح  و جرياننا 
تهلل ملا سمعتة من أخبار سارة ، الراديو 
مازال يعلن ويعلن تساقط طائرات العدو 
تباعا لقد انترصنا ونحن نزحف اىل ابواب 

تل بيب
 ، نراه يجسد صورة مفزعة  الذي  وواقعنا 
أننا امام مشهد طائرات غريبة نراها عىل 
مراي العني تقصف بالجوار ، بينام الدخان 
األسود يتصاعد من املطار لقد كانت هناك 
ورضبت  املطار  ترضب  مريبة  طائرات 
 ، مرص  مطارات  كل  يف  الطائرات  مدارج 
وتسأل  مزيف  النتصار  نهلل  الزلنا  ونحن 
عشنا  انكسار  ام  انتصار  هذا  االهايل هل 
الذي  التوازن  واختالل  الوهم  من  حالة 
يؤدي ايل كارثة صباح يوم 5 يونيو 67 تلك 
تاريخ  إنه  اغتالت طفولتنا  التى  األحداث 

الجرح الكبري ،
يف  األمل  وسكن  الظالم  وخيم  املساء  وعم 
قلوب الجميع ، حتى قلوبنا الصغرية سكنها 
األمل مل نعد نلعب ونلهو مثل كل األطفال 
مل تعد هناك مدارس مل تعد هناك شوارع 
أصحابنا  مع  فيها  نلعب  حــارات  وأزقــة 

وال  أسواق  وال   ، منها  نشرتى  دكاكني  وال 
وال   ، للعمل  اماكن  وال  حكومية  ادارات 
مياه والكهرباء ، الشوارع خلت من الناس 
، يومها كان امتحان الشهادة االعداية ابنة 
جرياننا عادت تبى ومل تود االمتحان ، هى 
وكل زميالتها ، لقد اغلقت لجان االمتحان 
مل   ، فارغة  االمتحان  اوراق  الطالب  وترك 
تعد هناك حياة ىف بلدتنا الصغرية العريش 

حارضة شبه جزيرة سيناء،
اختها  البن  وتدعو  تبى  جدىت  جلست 
املالزم وليد عثامن الذى تخرج اول امس 
اىل معسكرة ىف  متجها  عليها  يسلم  وجاء 
خطوط الدفاع االوىل ىف دير البلح ، وتدعو 
احدث  ورفاقة  كان  وليد  بالسالمة،  له 
ىف  كانوا  ـ  حينها  الحربية  الكلية  دفعات 
علمنا  الذين   ، املقاتلني  صفوف  مقدمة 
بخرب استشهاده هو وكل رفاقة بعد شهر 

تقريبا
هناك  واألصحاب  والجريان  االهل  تفرق 
وهناك  رحل  من  وهناك  استشهد  من 
ولياىل  ايام  مىش  من  وهناك  هاجر،  من 
اىل غرب  الصحراء حتى وصل  بني دروب 

القناة ،
يونيو  أحــداث  عىل  شاهدة  سيناء  ارض 
تتكلم  ان  سيناء  الرض  أتيح  لو  و   ،  67

بقلم / سهام عزالدين جبريل

من ذكريات 5 يونيو 
من  الخامس  االثنني  يوم  ذلك  الانيس 
تلميذا  كنت  حيث   1967 عام  يونيو 
باسوان  االعداديه  املواساه  مدرسة  يف 
الثالث  الصف  أيضا يف  الوحيده  واختي 
آخر  هو  اليوم  هــذا  وكــان  االعـــدادي 
االعداديه  الشهاده  امتحانات  يف  يوم 
الجرب  مــادة  امتحان  كان  أنه  وأتذكر 
الذي  البلد  أن  حيث  اســوان  يف  وكنا 
ضابطا  كان  الــذي  والــدي  فيها  يعمل 
جبل  مدينة  وهي  املسلحه  بالقوات 
الطور والتي تسمي اآلن طور سيناء مل 
يكن بها مدرسه اعداديه فأرسلنا والدي 
املهندس  اخي  عند  عليه  الله  رحمة 
آنذاك  العايل  بالسد  يعمل  الذي  فوزي 
عدة  عيل  والحاصل  بناته  أحد  وهو 
أنواط من رؤساء الجمهوريه عبدالنارص 
اخي  وكان  مبارك  وحسني  والسادات 
الدكتور فايز والذي كان طالبا يف جامعة 
أسيوط قد ايت ايل اسوان وكان املخطط 
ننزل  أن  املشئوم  اليوم  هذا  يف صبيحة 
انتهاء  بعد  اختي  ونحرض  املدينه  ايل 
نادي  يف  اليوم  باقي  ونقيض  االمتحان 
التجديف عيل نيل اسوان الساحر . ويف 
هذه األثناء وبينام نحن نتجهز للخروج 
وكانت الساعة يف حدود التاسعه صباحا 
إذا بصوت املذيع احمد سعيد يف الراديو 
املرصيه  االذاعه  مذيعي  كبار  من  وهو 
يف  إرسائيل  وقعت  لقد  يقول  حينئذ 
القوات  باعتداء  االول  البيان  وتال  الفخ 
اسقطنا  قد  واننا  سيناء  االرسائيليه عيل 
ثم  طائره  ثالثه وعرشون  ساعه  أول  يف 
توالت البيانات العسكريه فام كان من 

اخي الدكتور أن قال شكل الحرب قامت 
الله  اخي رحمها  أنا وزوجة  واستعجلنا 
املؤكد  باختي النه من  للحاق  بالخروج 
التالميذ يف  ويبقي  االمتحان سيلغي  ان 
أصابت  التي  الهلع  حالة  مع  الشارع 
الناس وفعال ذهبنا ايل املدرسه ووجدنا 
اآلخرين  فيه  مافكر  هو  فيه  مافكرنا 
وفعال اخذناها وتوجهنا مبارشه ايل مركز 
كان  الذي  العايل  للسد  التابع  التدريب 
وفئ  عليه  لالطمئنان  فيه  مديرا  اخي 
مصدقني  غري  الناس  كان  األثناء  هذه 
بالفعل  بدأت  الحرب  وهل  مايحدث 
الخوف  يشوبها  التي  الحريه  وكانت 
والهلع هي املسيطرة عىل الناس . وماان 
وجدنا  حتي  التدريب  مركز  ايل  وصلنا 
ترك  الكل  والعاملني  العامل  جميع 
عمله ويستمعون ايل بيانات الحرب من 
خالل االذاعه الداخليه باملركز والتغيب 
املنقطع  الحامس  حالة  ابدا  ذاكريت  عن 
من  الهائل  والكم  اليوم  ذلك  يف  النظري 
والدعوات  الجارفه  بالوطنية  الشعور 
بل  الوقت  من  مزيدا  والعمل  بالنرص 
 . الجيش  بالتطوع يف صفوف  واملطالبة 
وتوالت بيانات االنتصار وإسقاط املئات 
عدة  عنده  ومكثنا  العدو  طائرات  من 
ساعات بعدها أعلن اخي يف امليكروفون 
اعاملهم  ايل  العوده  الجميع  عيل  بأن 
العمل  من  املزيد  وقت  هو  اليوم  ألن 
البالد  بها  متر  التي  الظروف  هذه  يف 
مل  اآلخر  والبعض  البعض  استجاب  وقد 
كبريا  كان  بالفعل  الحدث  يستجب ألن 
ومل تستوعبه الناس بعد . وقد طلب منا 

اليعلم  النه  املنزل  ايل  نذهب  أن  اخي 
املنزل  ايل  عدنا  وبالفعل  سيعود  متي 
فقط  وكانت  التليفزيون  أمام  وجلسنا 
القناه األويل والثانيه باالضافه ايل الراديو 
أو  ثاين  ويف  البيانات  .وتوالت  بالطبع 
ثالث ايام الحرب الحظت من احاديث 
اخويت لهجه من عدم االقتناع عام يذاع يف 
االذاعه املرصيه وان مايذاع يف اإلذاعات 
 BBC االجنبيه وأشهرها إذاعة لندن ال
بأن األمور ليست كام يذاع وان إرسائيل 
يدور من  القتال  احتلت سيناء وأن  قد 
منزل ايل منزل يف شوارع العريش . وقد 
حجب اخويت عنا هذه املعلومات وعن 
الطور  يف  كانوا  اهلنا  ألن  أخي  زوجة 
واهلها يف العريش وأخي الكبري املوظف 
بتعمري الصحاري باالسامعيليه ومتطوع 
يف قوات الحرس الوطني شبه العسكريه 
ذلك  يعني  االحتالل  من  املدن  لحامية 
العائلتني يف اتون الحرب نفسها مع  أن 
وكان  احياء  وجودهم  يف  األمل  فقدان 
املوقف صعبا والتوتر واضح عيل وجوه 
اخويت ماذا يفعلون وماذا يقولون وكيف 
يخربوننا بذلك . وبينام كنت انا واختي 
نتهيأ للنوم إذ سمعت اخي يقول لالخر 
العريش احتلت والطور احتلت ومل يبق 
الطفالن  وهذان  نحن  اال  العائله  من 
ماتبقي  ونحن  ونربيهم  بهم  سنتكفل 
فهمي  اخي  ايل  باالضافه  العائله  من 
 . أيضا  أسيوط  جامعة  يف  كان  الــذي 
وكنت صغريا وماان سمعت ذلك حتي 
احنا  أسأله  وقمت  بالبكاء  اجهشيت 
تاين  واخوايت  وماما  بابا  حنشوف  مش 

المهندس / فايق الخليلي

هام ماتوا خالص فام كان من اخويت اال 
يف  واخذونا  بالبكاء  جميعا  اجهشوا  أن 
احضانهم وأخذوا يطمئنونا بأننا سرناهم 
وسمعته  ماقالوه  ولكن  الله  شاء  ان 
وتردد  نبيك  وظللنا  الاصدقهم  جعلني 
بابا ماما عايز اشوف اخوايت…. ايل هنا 
قول  ومازال  بالكامل  سيناء  احتالل  تم 
تبقي  فيام  انحرصت  عائلتنا  بأن  اخي 
منهاحيث أن العائله كانت موزعه عيل 
عدة بلدان والدي الضابط وأمي وأخواي 
كنفنا  يف  عاشت  التي  وخالتي  االصغر 
منذ طفولتها كانوا يف مدينة الطور التي 
األكرب  وأخي  مصريهم  والنعرف  احتلت 
يف  االسامعيليه  يف  بفؤاد  الشهري  احمد 
أيضا  مصريه  والنعرف  الوطني  الحرس 
وأخويت االثنني يف جامعة أسيوط وهؤالء 
يف مأمن وعيل اتصال بنا وانا واختي مع 
اخي املهندس وزوجته يف اسوان حينئذ 
ليبحث  ذاهب  أنه  الدكتور  اخي  قال 
يف  بعدها  يتطوع  ثم  ووالده  اهله  عن 
السائد  الشعور  هو  هذا  وكان  الجيش 
بعدة  ذلك  وبعد  وقتها  الشباب  بني 
النارص  عبد  جامل  الرئيس  أعلن  أيام 
تنحيه عن الحكم وكنت جالسا مع اخي 
املهندس فوزي نستمع للخطاب فام كان 
منه اال وقد اجهش بالبكاء وقال بطريقه 
ياجامل  ملني  حتسيبنا  ال  ال  هستريية 
بني  رأسه  ووضع  ياجامل  ملني  حتسيبنا 
كفيه واجهش بالبكاء الشديد مرددا ال ال 
حتسيبنا ملني احنا الزم نحارب تاين وانا 
الحد  الهذا  واراه  اسمعه  مام  مندهشا 
واليرضون  بلدهم  يحبون  الناس  كان 

بهزميته وهذا املوقف من املواقف التي 
بلدي  وحب  الوطني  وجــداين  شكلت 
واورثته الوالدي وماهي اال دقائق حتي 
بطريقه  بالناس  الشوارع مكتظة  كانت 
تلقائيه وهتاف واحد جمعهم حنحارب 
نردد  ونحن  جميعا  ونزلنا  حنحارب 
التليفزيون  وفتح  حنحارب  حنحارب 
املظاهرات  لهذه  مبارش  بث  يف  قناتيه 
رافضه  البالد  أرجاء  جميع  عمت  التي 

مواصلة  عيل  كامل  وإرصار  للهزميه 
الحرب حتي اسرتداد األرض . وأصبحت 
سكنا  التي  املدينه  هي  أسيوط  مدينة 
إيل  الجامعيه  حياتنا  نهاية  حتي  فيها 
أن جاءت حرب اكتوبر 73 التي أعادت 

ملرص والعرب امجادهم وكرامتهم
وهذه هي مرص التي يشتد عودها بعد 

كل كبوه
حفظ الله مرص من كل سوء

عــلــيــهــمــا وأجـــمـــع بــيــنــهــمــا في 
خــيــر وبــهــذه الــمــنــاســبــه يتقدم 
ــلـــون فــــي مـــصـــر تــاتــيــن  ــامـ ــعـ الـ
ورئيس مجلس االداره محمود 
صــــــاح قـــطـــامـــش بــالــتــهــنــئــه 
ــتــمــام  ــلــعــروســيــن وعـــقـــبـــال ال ل

فقط  نذكر  نحن   ، والكثري  الكثري  لقالت 
عاشت  اطفال  بعيون  ورايناه  ماشاهدناه 
ىف تلك االيام القاسية الصعبة ولكن هناك 

حكايا تخفيها رمال الصحراء ،
ايام قاسية  الحرب  االيام االوىل من  عشنا 
الضباط  اىل  االهاىل  انضم  محارصين  كنا 
ملقاومة  عادلة  غري  مواجهة  ىف  والجنود 
الدخول  من  ومنعها  االحــتــالل  ــوات  ق
مداخل  ىف  متركزت  معارك  ـ  للمدينة 
منطقة  عند  الرشقية  الجهة  من  املدينة 
قاومت   ، االبطال  محطة  وعند  الريسة 
ولكن  قوة  من  مااوتيت  بكل  العريش 

السالح نفذ ،
حاولوا احراق املدينة واالنتقام من اهلها 
لتفجريها  صواريخ  ثالثة  عليها  اطلقوا 
حمى  الله  ولكن   ، وبرشا  ارضا  واحراقها 
الصواريخ  هذه  ارتــدت  حيث  العريش 
باطن  وىف  الصحراء  ىف  وتفجرت  الثالث 
كانت   ، باملدينة  املحيطة  الرملية  الكثبان 
بحرى  تبة  سغح  عىل  ــرية  االخ املعركة 
عسكريني  االبطال  استشهد  وحينها   ،
ومدنيني مل يستسلموا بل سلموا ارواحهم 
للموىل عز وجل ، دفاعا عن تراب الوطن ، 
وحدث ماال يحمد عقباه وقعت العريش 
ىف االرس بعد عرشة ايام من املقاومة ، خيم 

االمل عىل املدينة الصامدة الجريحة
بيوتنا   ، وطنية  مبهمة  ــاىل  االهـ ــام  ق
يخلو  مل  االرض  اجناد  خري  استضافت 
مجموعة  استضافة  من  البيوت  من  بيت 
من ضباط وجنود اصبحوا جزء من افراد 
لحامية  بيوتهم  التزموا  االهــل  ارستنا 

ضيوفهم وتأمني استضافتهم ،
الحرب  انها  بالنزوح  فكر  من  هناك 
القاسية التى عاشها االهل يواجهون عدو 
عىل  والــدي  أرص   ، ينتقم  ليك  أىت  رشس 
وايدته  الهجرة  فكرة  ورفض  النزوح  عدم 
امي وجدي وجديت تحول بيتنا خالل ايام 
املقاومة  مظلة  تحت  نضال  ساحة  ايل 
منظمة  قيام  ارجائه  يف  وأعلنت  الوطنية 
وتعاىل  سبحانه  الله  واراد  العربية  سينا 
وعىل نفس االرض ان منحوا العار ونذوق 
طعم املقاومة ونشارك فيها ونحن أطفاال 
أجهزة  نقل  أهلينا شاركنا يف كل ىش  مع 
واخفاء مالبس وتوصيل طعام واستضافة 
جنودنا العائدين من املعسكرات االمامية 
سهرنا مع امهاتنا عىل القيام عىل خدمتهم 
اىل  بلدتنا  بيوت  ومعظم  بيتنا  تحول   ،
والجرحى  املصابني  لعيادة  مستشفى 
ونحن  بالتمريض  يقمن  امهاتنا  اصبحت 
نتعلم منهن وننفذ ، تعلمنا معنى الصمت 
والكتامن والرسية وكافة مهارات املرحلة 
معلومات إغاثة تحذير دعم ، جهود كثرية 
عجاف  سنوات   ، والتحىص  التعد  وادوار 
االمل  ذلك  نتلمس  ان  نحاول  عشناها 

نراه  كنا  الذى  الخافت  والضوء  القادم 
قريبا رغم ثقل االيام وركود السنني بينام 

كان قوات االحتالل يرونه مستحيال
بطفولتنا  نستمتع  مل  األوان  قبل  كربنا 
مهمتنا  يف  باندراجنا  استمتعنا  ولكننا 
الوطنية احساس رائع انك برغم انك طفل 
تحت  تعمل  االفراد  أصغر  انك  تشعر  ان 
مظلة املقاومة الوطنية للدفاع عن ترابك 
الوطني ، رحلة ايام لقاسية وسنوات ثقيلة 
ومذاقها  واحزانها  باالمها  عربت  لكنها 
الف  تحمل  فيها  خطوة  وكــل  القاىس 
حكاية وحكاية ، تبوح لك بأرسار سنوات 
املقاومة   ، واملواجهة  والصمود  املقاومة 
مقاومة   ، املعاناة  رحم  من  ولدت  التى 
خطوط  خلف  سيناء  يف  أهلنا  صنعها 
ترسانة  امام  املواجهة  ارض  عىل  العدو 
العدو وسطوة معداته ، وعنفو ان غرورة 
اهلنا قدموا اعامرهم وحياتهم وكل غاىل 
الجل لحظة تحقيق الحلم و ذلك العبور 
العظيم حتى الح ذلك الفجر املنتظر إنه 

فجر وإرشافة االنتصار ىف اكتوبر 73 ،
ومصابينا  شهدائنا  ألرواح  عاطره  تحية 
هذه  عىل  حاربوا  الذين  ابطالنا  وكــل 
األرض الطيبة لتكون مرصنا الغالية وتظل 
دوما ارض العزه والكرامه حفظ الله مرص 

بالدي العظيمة .
ومازال للحكاية الف حكاية وحكايا ،،،

خالص تحياىت / د. سهام عزالدين جربيل

ــــجــــل رجــــل  ــد ن ــمـ ــحـ لــــاســــتــــاذ مـ
االعــمــال االردنـــي عبد الناصر 
ابو ناصر على مصممة األزياء 
ــاذة الــجــامــعــيــة تسنيم  ــ ــت واألســ

العمري.
الـــلـــهـــم بـــــــارك لـــهـــمـــا وبــــــارك 

عـــلـــي خـــيـــر وتـــهـــنـــئـــه خــاصــه 
الــي االســتــاذ عبدالناصر والــد 
ــعـــريـــس مــــع عــظــيــم الــتــهــانــي  الـ

والتبريكات .
ودامت دياركم عامره باالفراح
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العدد اإلسبوعي رقم 1263

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

الريحان نبات عشبي عطري ذو رائحة 
زكية، وقد استخدم قدمياً كنوع من أنواع 
العطور، كام أنه له فوائد غذائية وطبية 
عديدة، وذلك الحتوائه عىل العديد من 
الفيتامينات (ك، أ، ب، ج، ه)، والعنارص 
والكالسيوم،  الحديد،  مثل  الغذائية 
املاغنسيوم،  والبوتاسيوم،  واملنجنيز، 
ويحتوي  األليــاف.  عىل   يحتوي  كام 
التي  الفالفونويدات  مادة  عىل  أيضاً 
الجيني  الرتكيب  عىل  تحافظ  بدورها 
كام  اإلشعاعات،  ضد  للكروموسومات 
وذلك  للبكترييا،  كمضاد  يستخدم  أنه 
التي  الطيارة  الزيوت  عىل  يحتوي  ألنه 
البكترييا.  أنواع  من  الكثري  عىل  تقيض 
قدرة  له  أن  الــدراســات  أثبتت  ولقد 
البكترييا  أنــواع  من  العديد  منع  عىل 
املسببة لألمراض التي أصبحت مقاومة 
يحتوي  أنه  كام  الحيوية.  للمضادات 

إحدى  وهي  اليوجانيول،  مــادة  عىل 
زيوته الطيارة التي متنع عمل اإلنزميات 
مثل  يعمل  فهو  لاللتهابات،  املسببة 
ــني،  ــربوف وال (األســربيــن،  املسكنات 
الريحان  ويستخدم  ــول)،  ــارام ــب وال
الروماتيزم،  عــالج  يف  عالية  بكفاءة 
الريحان  ويحتوي  األمعاء.  والتهابات 
كاروتني  بيتا  صورة  يف  أ  فيتامني  عىل 
تتحول  التي  لألكسدة)  مضادة  (مادة 
الكثري  يحمي  الــذي  (أ)   فيتامني  إىل 
ومينع  الدموية،  واألوعية  األعضاء،  من 
ترسب الكولسرتول يف األوعية الدموية، 
أمــراض  من  القلب  يحمي  وبالتايل 
الذبحة  و  الرشايني  تصلب  مثل  كثرية 
كاروتني  البيتا  مادة  أن  كام  الصدرية. 
بـاألزمات  اإلصابة  أخطار  من  تقلل 
والروماتيزم.  العظام،  القلبية، وهشاشة 
ويحتوي الريحان عىل عنرص املاغنسيوم 
واألوعية  القلب  عضالت  يدعم  الذي 
الدموية، وينظم معدل رضبات القلب. 
الريحان ميكن  أن  إىل  الدراسات  وتشري 
أن يساعد يف خفض مستويات السكر يف 
الدم، وخفض الدهون الثالثية، ومستوي 
ضغط  وخفض  الكيل،  الكولسرتول 
الدم، كام أنه قد يعزز إفراز األنسولني 

مريض  صحة  لتعزيز 
من  ويقلل  السكري، 
الكورتيزول،  هرمون 
أن  ــن  ــك مي ــذي  ــ الـ
الوزن،  زيادة  يسبب 
يتم  مل  ذلـــك  ومـــع 
استخدام  تأكيد  بعد 
ــحــان إلنــقــاص  ــري ال
طريق  عــن  ــوزن  الـ

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

الريحان  يفيد  كام  العلمية.  الدراسات 
اضطرابات  ومنع  الحمى،  عــالج  يف 
ومنع  الربو،  وعالج  التنفيس،  الجهاز 
القلب،  أمراض  الرئة، ومنع  اضطرابات 
والتقليل من اإلجهاد واالكتئاب، ومعطر 
حىص  ومنع  باألسنان،  والعناية  للفم، 
الخليك)،  حمض  عىل  (الحتوائه  الكىل 
الصداع،  ويخفف  بالبرشة،  والعناية 
ويعزز  املبكرة،  الشيخوخة  ومنع 
يساعد  كام  بالعني.   والعناية  املناعة، 
عىل طرد السموم من الجسم (حسب 
الطبية)،  األغذية  مجلة  يف  نرش  ما 
الكيميائية  املواد  مخاطر  من  ويحمي 
السامة، ويقي من الرسطان عن طريق 
الخاليا الرسطانية، وذلك  الحد من منو 
كام  األكسدة.  مبضادات  لغناه  نظراً 
يستخدم الريحان للتخفيف من أعراض 
العصبي؛  والقولون  القولون  التهاب 
واحتباس  االنتفاخ  تقليل  يف  فيساعد 
املاء وفقدان الشهية وتشنجات املعدة 
الديدان  لقتل  وحتى  بل  واالرتــجــاع 
بعد  الريحان  ويستخدم  والطفيليات. 
تجفيفه مثل التوابل حيث يوضع عىل 
عىل  يحتوي  أنه  كام  األكالت  من  كثري 

مواد غذائية متنوعة.

عالجات منزلية فعالة للربد والسعال واألنفلونزا

احذر ..الحرمان من النوم يسبب 
االكتئاب وزيادة الوزن

يسبب  أن  ميكن  املتكرر  النوم  فقدان 
الوقت،  مبــرور  للجسم  عديدة  مشاكل 
إذن ، ما هو تأثري الحرمان من النوم عىل 
الجسم؟ هناك 4 أعراض ميكن أن تتوقعها 
بانتظام  نومك  وقت  تستبدل  كنت  إذا 

.”scitechdaily“ وفقا ملا نرشه موقع
1. زيادة الوزن

ميكن  النوم  قلة  أن  للدهشة  املثري  من 
زيادة  إىل  األحيان  من  كثري  يف  تؤدي  أن 
كبرية يف الوزن، يف حني أنه قد يكون من 
لفرتة  االستيقاظ  أن  يف  التفكري  البديهي 
أطول وحرق املزيد من السعرات الحرارية 
من شأنه أن يقلل الوزن، يبدو أن العكس 
لالستمرار  أنه  هو  والسبب  الصحيح،  هو 
العمل، منيل إىل تناول وجبات خفيفة  يف 
من األطعمة السكرية والسعرات الحرارية 
عندما  املشكلة  تأيت  تركيزنا،  للحفاظ عىل 
نفرط يف التعويض ونأكل سعرات حرارية 

أكرث بكثري مام نحتاج إليه، تشري الدراسات 
 6 من  أقل  ينامون  الذين  أولئك  أن  إىل 
لإلصابة  عرضة  أكرث  هم  اليوم  يف  ساعات 

بالسمنة بنسبة %30.
2. املزيد من األخطاء

من  للحرمان  شيوًعا  األكرث  األعراض  أحد 
النوم هو تقليل أوقات الحكم ورد الفعل ، 
تشري الدراسات إىل أن القيادة أثناء النعاس 
ميكن أن تضعف قدرتنا بقدر ما تكون يف 
عىل  بالنعاس  الشعور  يؤثر  سكر،  حالة 
لها  يكون  أن  ميكن  والتي  قراراتنا،  جميع 
تأثري كبري عىل حياتنا الشخصية والعملية.

3. انخفاض الذاكرة
ميكن  النوم  قلة  أن  إىل  الدراسات  تشري 
عىل  قدرتنا  عىل  كبري  تأثري  لها  يكون  أن 
الحفظ والتعلم، هذا الجانب مهم بشكل 
وقت  يف  يجلسون  الذين  للطالب  خاص 
يستخدم   ، ننام  عندما  الليل،  من  متأخر 

املعلومات  الستيعاب  الوقت  هذا  الدماغ 
التي تعلمها خالل النهار، إن حرمان العقل 
من  كبري  بشكل  يقلل  الفرصة  هذه  من 
وميكن   ، باملعرفة  االحتفاظ  عىل  قدرتنا 

أيًضا أن يجعلنا أكرث نسيانًا مبرور الوقت.
4. زيادة أعراض االكتئاب

كان  إذا  ما  املعروف  أنه من غري  يف حني 
غالبًا   ، جوهريًا  ارتباطًا  مرتبطني  االثنان 
واالكتئاب  النوم  من  الحرمان  يحدث  ما 
تفاقم  إىل  يؤدي  النوم  أن  يكون  قد  مًعا، 
الحد  أن  أو   ، باالكتئاب  املصابني  مشاكل 
النوم يؤدي إىل ظهور أعراض مامثلة  من 
والقلق  االكتئاب  يكون   ، الحالتني  كلتا  يف 
أكرث شيوًعا لدى أولئك الذين ينامون ست 
ساعات أو أقل يف اليوم يف هذه الحالة ، 
إذا كنت معرًضا لخطر كبري لإلصابة بهذا 

النوع من املرض .

الربد  بأعراض  تشعر  أن  مبجرد 
تتبع  أن  يجب  املزعجة،  والسعال 
بعض النصائح لعالجها بشكل رسيع، 
وباإلضافة إىل تناول الدواء املناسب، 
املنزلية  العالجات  يف  الثقة  فإن 
الربد  نزالت  عالج  عملية  لتعزيز 
التقرير  هذا  يف  جيد،  أمر  والسعال 
املنزلية  العالجات  من  عددا  نقدم 
لنزالت الربد والسعال، بحسب موقع 

“تاميز أوف إنديا”.
عالجات منزلية فعالة للربد والسعال 

واالنفلونزا
شوربة الدجاج

تعترب الشوربات مفيدة لنزالت الربد 
ألنها غنية بالفيتامينات والخرضاوات 
الغنية باملغذيات وتعد وجبة خفيفة 

ولذيذة.
من  نعاين  عندما  شهيتنا  نفقد  قد 
أن  املهم  من  ولكن  الحلق،  التهاب 

نحافظ عىل التغذية و الحساء.
من  الكثري  تضمني  يوفر  أن  ميكن 
الخضار يف الشوربة جرعة صحية من 
رضورية  وهي   – النباتية  املغذيات 
بشكل  يعمل  الذي  املناعة  لنظام 
االلتهاب  تقليل  أيًضا  ميكنهم  جيد 
أعراض  من  يخفف  مام  الجسم،  يف 

الربد.

لتهدئة  أيًضا  مفيد  الدجاج  حساء 
يساعد  واألنفلونزا.  الربد  أعراض 
تفتيت  عىل  الساخن  الحساء 
يهدئ  أن  للملح  وميكن  االحتقان 
إضافة  ستساعد  الحلق.  التهاب 
األسود  الفلفل  مسحوق  من  القليل 

عىل تنظيف الجيوب األنفية.
حارب الربد بالثوم

للميكروبات  فعال  مضاد  الثوم 
إزالة  يف  (يساعد  للبلغم  وطارد 
الشعب  من  البلغم  أو  املخاط 

الهوائية العلوية والسفلية).
الربد  مكافحة  مركب  أن  يُعتقد 
األليسني،  هو  الثوم  يف  املوجود 
مضادة  خصائص  أظهر  والذي 

للبكترييا والفطريات.
قد  الثوم  أن  الدراسات  وأوضحت 
الربد  نزالت  محاربة  يف  يساعد 
 ، الفوائد  هذه  لتعظيم  واألنفلونزا 

من األفضل تناول الثوم الخام.
بجامعة  الطبي  املركز  وبحسب 
قد  الثوم  فإن  األمريكية  مرييالند 
وتقليل  الربد  نزالت  منع  يف  يساعد 

أعراضها.
مكمالت  تناولوا  الذين  األشخاص 
الثوم ملدة 12 أسبوًعا أصيبوا بنزالت 

برد أقل بنسبة 63 % من األشخاص 
الذين تناولوا دواًء وهميًا.

الفلفل األسود
بالخصائص  ميلء  األسود  الفلفل 
واملضادة  للبكترييا  املضادة 
منع  يف  تساعد  والتي  لاللتهابات، 
االلتهابات. إنه مصدر كبري ملضادات 
الربد  أثناء  للحلق  ومفيد  األكسدة 
تضمني  من  أيًضا  تأكد  والسعال 

الفلفل األسود يف طعامك اليومي.
حليب الكركم

الدافئ  بالحليب  املمزوج  الكركم 
ملحاربة  وفعالة  شائعة  طريقة 
خصائص  له  الكركم  والسعال،  الربد 
يف  ويساعد  قوية  لألكسدة  مضادة 

عالج العديد من املشاكل الصحية.
يسمى  مركب  عىل  الكركم  يحتوي 
السعال  يعالج  أن  الكركمني، وميكن 
أيًضا  يُعرف  فعال  بشكل  الجاف 
كوب  الذهبي، رشب  الحليب  باسم 
من حليب الكركم الدافئ قبل النوم 

يساعد يف التعايف بشكل أرسع.
من  الكثري  إضافة  عدم  من  تأكد 
الكركم إىل الحليب الخاص بك ألنه 
والتي  املعدة  قد يسبب مشاكل يف 

ميكن أن تعطل نومك الجيد ليالً.

 الفوائد الصحية والطبية والعالجية لنبات الريحان

اليوم  العاملية،  الصحة  منظمة  أصدرت 
بعالج  الخاصة  توجيهاتها  ــاء،  ــع األرب
الليشامنيات  بــداء  املصابني  األشخاص 
نقص  وفـــريوس  ــالزار)  ــك ال  ) الحشوي 
ويشمل  معا،  (اإليــدز)  البرشية  املناعة 
تركيبتني  من  للمرضني  النموذجي  العالج 
 ،Miltefosineميلتيفوسني عقارى  من 
 amphotericin الشحمي  وأمفوترييسني 
عالج  ىف  ــورة  ث وحققا  املرضني،  لعالج 
نتائج  عىل  بناء  وذلــك  ــدز،  اإلي فــريوس 
مبادرة  أجرتها  التي  الدراسات  من  اثنني 
أطباء  ومنظمة  املهملة،  لألمراض  األدوية 

بال حدود، ورشكاؤهم يف إثيوبيا والهند.
أن  تبني  إثيوبيا،  يف  إنه  املنظمة،  وقالت 
معدل  لديها  الجديدة  العالج  اسرتاتيجية 
(بعد  العالج  نهاية  يف   %88 بنسبة  تعاف 
العالج  فعالية  كانت  بينام  يوما)،   58
الهند  يف  أما  التجربة،  يف   %55 الحايل 
فأظهرت نسبة العالج فعالية كبرية بلغت 
96% من الحاالت العالجية بعد استخدامه 
فابيان  الدكتورة  وقالت  أيام.   210 ملدة 
ــة  األدوي توفري  مــبــادرة  مديرة  ألفيس 
رائعة،  نتائج  “هــذه  املهملة:  لألمراض 
بالنظر إىل الصعوبات التي تواجه تحقيق 
االستجابة العالجية للمرىض املصابني بداء 
نقص  ــريوس  وف الحشوي  الليشامنيات 
إرشادات  تُعد  موضحة،  البرشية،  املناعة 
خطوة  الجديدة  العاملية  الصحة  منظمة 
املرىض  حياة  كبري  بشكل  ستحسن  مهمة 

يعانون  والذين  املرضني  بكال  املصابني 
الدخل  وفقدان  والنبذ  العار  وصمة  من 

واالنتكاسات املتكررة”.
املصابني  األشخاص  أن  املنظمة،  وأضافت 
االيدز”  البرشية”  املناعة  نقص  بفريوس 
مرة   2300 إىل   100 بنسبة  أكرثعرضة 
الحشوي،  الليشامنيات  بــداء  لإلصابة 
مرض  وهو  كاالزار،  باسم  أيضا  املعروف 
لدغة  طريق  عن  ينتقل  مهمل  استوايئ 
وفقدان  الحمى  ويسبب  الرمل  ذبابة 
الوزن والتعب الشديد، ويعترب املرض قاتال 

إذا تُرك دون عالج.
عالج  الصعب  مــن  يكون  مــا  وغالبا 
األشخاص املصابني مبريض اإليدز والكالزار 
للجهاز  إضعافهام  بسبب  وذلــك  معا، 
للعالجات  يستجيب  ال  الــذي  املناعي 

النموذجية بصورة كبرية.
الباحثة  محمد  رزيقة  الدكتورة  وقالت 
أستاذة  إثيوبيا،  من  الدراسة  يف  الرئيسية 
بجامعة  الباطني  الطب  يف  مساعدة 
تم  الذي  الجديد،  العالج  “إن  جوندار: 
تضمينه اآلن يف إرشادات منظمة الصحة 
العاملية، يزيد بشكل كبري من فرص الشفاء 
أثناء حدوث داء الليشامنيات الحشوي”.

املوسميون  املهاجرون  العامل  ويعترب 
يف  يعملون  الذين  إثيوبيا،  يف  الشباب 
ذباب  للدغات  ويتعرضون  كبرية  مزارع 
الرمل، من أكرث األشخاص املعرضني لخطر 
عن  النظر  بــرصف  املشرتكة،  الــعــدوى 

القياسية  للعالجات  املنخفضة  الفعالية 
ينتكسون  ما  غالبا  فإنهم  املرىض،  لهؤالء 
طويلة  لفرتات  املستشفيات  يف  ويبقون 
براثن  يف  ويسقطون  دخلهم  ويفقدون 
قبل  من  أيًضا  نبذهم  يتم  وقد  الفقر، 
وأحيانًا  ومجتمعاتهم  العمل  يف  زمالئهم 

من قبل أفراد أرسهم.
تعد  التي  الهند  يف  بيهار  مقاطعة  يف  أما 
تسجيل  تم  فقد  ــرض،  امل لهذا  موطنا 
الَحَشِوّي  اللِّيْشامنِيَّاِت  بدايئ  إصابات 
املكتسب  املناعة  ونقص  ــاالزار)  ــك (ال
(HIV) ألكرث من 20% من سكانها، وهم 
ميثلون حاضنة لداء اللِّيْشامنِيَّاِت الحشوي 
الجهود  يعيق  مــا  وهــو  (الـــكـــاالزار)، 

املستدامة للقضاء عىل املرض يف الهند.
من  للمرضني  النموذجي  العالج  ويشمل 
عالية  فعالية  أظهر  والــذى  الرتكيبتني، 
أجرتهام  اللتني  الدراستني  خــالل  من 
ومبادرة  ــدود،  ح بال  وأطباء  املنظمة، 
والرشكاء  املهملة  توفريعقاقرياألمراض 

الداعمني يف كل من الهند وإثيوبيا.
املرة  هي  هــذه  إن  التقرير،  واوضــح 
مثبت  تطويرعقار  فيها  يتم  التى  األويل 
الفعالية بالدليل الطبي للقضاء عىل دايئ 
ونقص  (الكاالزار)  الَحَشِوّي  اللِّيْشامنِيَّاِت 
ذاته  حد  يف  وهــذا  املكتسب،  املناعة 
املريض  بهؤالء  واعرتافا  لألمام  قفزة  يعترب 
عىل  القضاء  برنامج  يف  ويسهم  الضعفاء 

داء الليشامنيات الحشوي

الصحة العاملية تكشف عن “عالج مركب” 
ملرضى اإليدز أثبت فاعلية كبرية
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يخرج  الفسطاط  مركز  أن  إىل  وأشارت 
الحرف  يف  الفنانني  مــن  مجموعة 
الرئيس  من  مبادرة  وهناك  املختلفة، 
عىل  للتدريب  السييس  عبدالفتاح 
كل  أن  مؤكدة  التقليدية،  الصناعات 
يتم  وداللــة  حكاية  لها  يدوية  حرفة 
إىل  مشرية  الحرفيني،  من  ذلك  معرفة 
هو  املواطن  أمام  املصنوع  الخبز  أن 
بالخبز  مشيدة  يتناوله،  ما  أجل  من 
الذي يتم تصنيعه عىل الرمل. فيام قال 
مصطفى إسامعيل مدرب حرف تراثية 
إن  الثقافة،  لقصور  العامة  بالهيئة 
تندثر لفرتة ألن  اليدوية بدأت  الحرف 
الشباب “عايزين يقعدوا عىل مكاتب”، 
والتى  األربيسك  حرف  أن  إىل  الفتا 
تحتاج إىل وقت ىف طريقها إىل االندثار، 

عليه  يدر  ىشء  إىل  الحريف  يلجأ  حيث 
دخال يف أقرب وقت.

وأوضح خالل لقائه مع اإلعالمي عمرو 
املذاع  عام”  “رأي  بربنامج  عبدالحميد 
األربعاء،  مساء   ،”TeN“ فضائية  عرب 
كل  مع  التدريب  عىل  يعملون  أنــه 
وأطفال  شباب  من  العمرية  الفئات 
األطفال  مع  “بدأنا  متابعا:  ونساء، 
وهناك استجابة كبرية منهم، ويتدربون 
عىل حرف النحاس” وهناك إقبال كبري 
فهناك  للتدريب،  اليدوية  الحرف  عىل 
يهتمون  املوضوع وأكرثهم  يحبون  من 

بالبدء يف مرشوعات.
املرشوعات  نبسط  “بنحاول  وتابع: 
التي  األماكن  ونوفر  بدائل  ــراء  وإج
يستطيعون التعامل معها”، منوها بأنه 
عمل يف أغلب الحرف، وبدأ من خالل 
“حبيت  العرشينات  سن  يف  النحاس 
أجربه وطلعت منتج للوحة يف مسجد 
بيها  محتفظ  ولسه  أعاميل  أول  كانت 

ومش هابيعها”.
الجلود،  حرفة  يف  عمل  أنه  إىل  وأشار 
الحرفيني ملعرفة  إىل  أنه يذهب  مؤكدا 
يقوم  انه  إىل  الفتا  أولها،  من  الحرفة 
بعمل طرق من أجل توصيل الفكرة إىل 

املتدرب بشكل سهل.

اإلدارة  رئيس  ــوىس  م حنان  قالت 
العامة  بالهيئة  للدراسات  املركزية 
اليدوية  الحرف  إن  الثقافة،  لقصور 
منترشة ىف مرص، مؤكدة أنهم يعملون 
من  الحصري  صناعة  عىل  الحفاظ  عىل 
االندثار، متابعة: “الحصري كان موجود 
عمل  عىل  ونعمل  مرص،  بيوت  كل  يف 

حصري معلق”.
اإلعالمي  مع  لقائها  خالل  وأوضحت 
بربنامج “رأي عام”  الحميد  عمرو عبد 
مساء   ،”TeN“ فضائية  عرب  ــذاع  امل
األربعاء، أنهم اتجهوا إىل الحصري امللون 
باألصباغ “لو محفظناش عليها هاتندثر 
إىل  لها”، الفتة  استخدام  إعادة  ويجب 
كثرية  استخدامات  عىل  يعملون  أنهم 

للحصري من أجل الحفاظ عليه.

هيئة قصور الثقافة: نعمل على الحفاظ على 
صناعة الحصري من اإلندثار

هيستورى،  األجنبى  املوقع  ألقى 
الضوء عىل ذكرى رحيل سيدنا النبى 
محمد، عليه الصالة والسالم، ميالدياً، 
يونيو   8 اليوم  هذا  مثل  توىف  حيث 
632، بعدما رحل يف املدينة املنورة، 
وقال الوقع “توىف النبى محمد، أحد 

أكرث القادة تأثرياً ىف التاريخ”.
عليه  الله  “صىل  محمد  النبى  ولد 
أثناء  وسلم” يف مكة، ويف عام 610، 
وجوده ىف كهف يف جبل حراء شامل 
جربائيل،  املالك  إليه  تحدث  مكة، 
املسلمني،  نبي  يصبح  بــأن  ــره  وأم
الديني  الوحي  حياة  بدأت  وهكذا 
النبى  وكــان  الكريم  القرآن  ونــزل 

محمد آخر األنبياء.

بحلول صيف عام 622، كان محمد 
املؤمنني  كبريًا من  عدًدا  اكتسب  قد 
قريش  أهل  دفع  مام  مكة،  يف  به 
الحفاظ  يف  مصلحة  لهم  كان  ممن 
إىل  املدينة،  يف  الوثني  الدين  عىل 
أجنبى  موقع  الغتياله.  التخطيط 

يحتفى بذكرى وفاة النبي محمد
وفاة  بذكرى  يحتفى  أجنبى  موقع 

النبي محمد
إىل  محمد  النبى  هاجر  ذلك  عند 
تبعد  مدينة  وهي  املنورة،  املدينة 
ويف  مكة،  شامل  ميل   200 حــوايل 
وأدار  منوذجية  دولة  بنى  املدينة، 
عام  يف  النمو،  رسيعة  إمرباطورية 
فاتًحا،  مكة  إىل  محمد  عاد   ،629

وخالل العامني ونصف العام التاليني، 
العربية  القبائل  من  العديد  اعتنق 

دين اإلسالم.
بوفاته يف 8 يونيو 632، كان اإلسالم 
الجزيرة  شبه  جنوب  يسيطرعىل 
التالية،  القرون  وخــالل  العربية، 
ظل  يف  الواسعة  الفتوحات  استمرت 
املسلمني  تقدم  يتوقف  ومل  الخلفاء 
عام  فرنسا  يف  ــورز  ت معركة  حتى 
امتدت  الوقت،  هذا  بحلول   .732
أكرب  بني  من  اإلسالمية،  اإلمرباطورية 
اإلمرباطورية التي شهدها العامل عىل 
اإلطالق، من الهند عرب منطقة الرشق 
شبه  وعرب  إفريقيا،  وشامل  األوسط 

الجزيرة األيبريية بأوروبا الغربية.

موقع أجنبى عن النبى محمد: أكثر القادة 
تأثرًيا فى التاريخ

مصر بينهم .. “الشارقة للكتاب” تعلن عن الفائزين بمنحة صناع كتاب الطفل
ورسوم مريم يكتفر من إيران،مبنحة 
كتاب  إىل  إضافًة  “أفــق”،  منصة 
منشورات  من  الحكايات”  “غدير 
دار”آرام”من اإلمارات، ورسوم أفروز 
وكتاب  إيران،  من  لدارى  زاده  قىل 
“و”  دار  منشورات  من  “املدهش” 
التابعى  أمرية  ورسوم  اإلمارات،  من 
رمل  أصفر  “بحر  وكتاب  مرص،  من 
الدار،  نفس  منشورات  من  أخرض” 
مرص،  من  فــاروق  هايدى  ورســوم 
من  النجوم”  اختفت  “أين  وكتاب 
منشورات دار “تك تك نارشون” من 
من  صفوت  هيام  ورسوم  اإلمارات، 

مرص.
و أكدت خولة املجينى، املنسق العام 
للطفل،  القراىئ  الشارقة  ملهرجان 
النتاجات  تثمن  “أفــق”  منصة  أن 
اإلبداعية التى ترتقى بأدب الطفل، 
وتضيف إىل مكتبة الصغار إصدارات 

العريب،  الطفل  كتاب  صناعة  تعزز 
املحتوى  جودة  عىل  تعتمد  والتى 
من  الرسام  يسهم  الــذى  البرصي، 
املكتوب  املحتوى  إثــراء  ىف  خالله 
عنرصاً  متثل  برصية  حوافز  بإيجاد 
املستهدفات  مع  يتناسب  ــامً  داع
التى تتطلبها معايري النجاح املرتبطة 

بكتب األطفال.
كتاب  ــاع  صــن منصة  وتــخــصــص 
بقيمة  مالياً  دعــامً  “أفــق”  الطفل 
الرسام  عليها  يحصل  1500دوالر، 
عن الكتاب الواحد، كام يحصل كل 
عن  املنحة  والنارش عىل  الرسام  من 
تحرص  حيث  أقــىص،  كحد  كتابني 
“هيئة الشارقة للكتاب” من خاللها 
العاملني ىف قطاع نرش  عىل تشجيع 
كتاب الطفل، وإبراز الجهود الرائدة 
التى  املعرفية  اإلصدارات  صناعة  ىف 

تستهدف األطفال.

تناله  الذى  الثقاىف واإلعالمى  الدعم 
الدعم،  عىل  الحاصلة  ــدارات  اإلص
وفق رؤية “مهرجان الشارقة القراىئ 

للطفل”.
كل  ــق”  “أف منصة  منحة  ــازت  وح
دار  من  ولكن”  “وحدى  كتاب  من 
ورسوم  نون”الكندية”،  “منشورات 
وكتاب  إيــران،  من  براتيان  سبيدة 
“ال تنتهى أبداً” من منشورات “دار 
وليد  ورسوم  اإلمــارات،  من  الرثيا” 
طاهر من مرص، وكتاب “مدرسة ىف 
املطبخ” من منشورات دار “الرباق” 
رضاىئ  طاهرة  ورسوم  العراق،  من 
ذات  “الكلامت  وكتاب  إيران،  من 
منشورات  من  السوداء”  الخيوط 
دار “السيف” من اإلمارات، ورسوم 

فاطمة العامرى من اإلمارات.
من  ــاً”  متــام “مثلنا  كــتــاب  وفـــاز 
اإلمارات،  “آرام”من  دار  منشورات 

تتمه ص  1

عن  للكتاب  الشارقة  هيئة  أعلنت 
منحة  عــىل  كتب  تسعة  حصول 
“أفق”،  الطفل  كتاب  صناع  منصة 

املحتوى البرصى املتخصصني بصناعة 
العربية فرصة  باللغة  كتب األطفال 
إىل  إضافًة  ونرشها،  أعاملهم  إنتاج 

والتى تم اختيارها من بني 50 كتاباً 
 12 من  نرش  ودور  لرسامني  مصوراً 
دولة، حيث تفتح املنحة أمام صناع 

 اسال مستشارك القانوين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
لدي سؤال مهم

مؤجر  ابي  عن  ورثته  عقار  لدينا 
الجديد  القانون  حسب  ايجار  بعقد 

1996
العقد كتبه والدي قبل وفاته ابتداء 
قابلة  سنوات   3 لمدة   2000 سنة  من 

للتجديد
األخير  ثان في 2003 ثم  و كتب عقد 
لمدة  ايضا   2006 والدتي سنة  كتبته 

3 سنوات
الشقة  في  المستأجر  االن  حتى  و 

بدون كتابة عقد اخر
روحوا  بيقول  و  يطلع  راضي  ومش 

ارفعوا قضايا
سؤالي

للشهر  نذهب  ان  يمكن  هل 
انا ووالدتي وحدنا ونسجل  العقاري 
التنفيذية*  *بالصيغة  العقد  هذا 
االن في سنة 2022 الن والدتي سيدة 
توفى  ووالدي  السن  في  كبيرة 
المحاكم  وألن  ميراثنا  هو  هذا  و 
بتاخد وقت طويل والنه قيل لي ان 

مستشارك القانوني
حسين قطامش / المحامي

مستشارك القانوني.. سؤال هام 
بخصوص التسجيل يف الشهر العقاري

محكمة المستعجلة تحول القضايا 
للمحاكم العادية؟

معنا  المستأجر  حضور  من  البد  ام 
للشهر العقاري لتسجيله بالصيغة 

التنفيذية؟
الرد القانوني:

نقول وباهلل التوفيق القارئ الكريم
و  تحدث  التي  للمشاكل  تجنبا 
باالخالء  المستاجرين  رفض  منها 
المنصوص  اإليجار  مده  انتهاء  بعد 
في  التاخير  او  اإليجار  بعقد  عليها 
وحتى  عليها  المتفق  االجره  سداد 

هذه  لمثل  ضحيه  المؤجر  يكون  ال 
يشمل  ان  يجب  االيجاريه  المشاكل 
عقد االيجار اما اثبات تاريخ او الصيغه 

التنفيذيه
المؤجر  حضور  يجب  هذا  والتمام 
والمستاجر معا الى مصلحه الشهر 
العقاري ومعهم عقد االيجار الموقع 
على  للحصول  الطرفين  من  عليه 
الصيغه التنفيذيه على عقد االيجار 
اتفق  بما  المستاجر  التزام  لضمان 

عليه من بنود في عقد االيجار
العقل  وفي حاله االخالل ببنود هذا 
محضرى  الى  يتوجه  ان  للمؤجر 
التنفيذ بالمحكمه التابع لها العقار 
من  بالتمكين  امر  على  للحصول 

العين المؤجره وطرده من العين
هذا وباهلل التوفيق

املحددة وطبقاً ألرقى املواصفات 
يعظم  نحو  عىل  وذلك  العاملية، 
املدينة  وجــاهــزيــة  قـــدرة  مــن 
لتنظيم كربى الفعاليات الرياضية 

مختلف  يف  الدولية 
وبحيث  ــاب،  ــع األل
ــكــامــل الــبــنــيــة  ــت ت
الرياضية  التحتية 
بـــوجـــٍه  ــرص  ــ م يف 
ــام مــن اســتــادات  ع
رياضية  ــاالت  ــ وص
ــب تــدريــب  ــاع وم
يتعلق  وما  متنوعة 
بــهــا مــن خــدمــات 
ولوجسيتة  فنية 

واملتكامل  الشامل  التطوير  مع 
بجميع  والفندقية  التحتية  للبنية 
مكوناتها عىل مستوى الدولة، مام 
يعكس القدرة الواقعية ملرص عىل 
الدولية،  البطوالت  أكرب  استضافة 

الــرتويــج  يــســاهــم يف  ــك  ــذل وك
والسياحي  والحضاري  الثقايف 
ملرص، باإلضافة إىل العوائد املالية 
عىل  ستعود  التي  واالقتصادية 

الدولة. 

الرئيس السيسى يوجه بسرعة االنتهاء من إنشاءات مدينة مصر األوملبية
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ــدار من  ــدرت أبــل أحــدث إص أص
 iOS  – بها  الخاص  التشغيل  نظام 
للمطورين  السنوي  مؤمترها  يف   16
إطالق  فبعد   ،2022  WWDC  –
اإلصدار الجديد ، أكدت الرشكة أن 
األحدث  ــدارات  واإلص  8  iPhone
 ،16  iOS تحديث  ستتلقى  فقط 
و  6S  iPhone أن  يعنى  ــذا  وه
و  7  iPhoneو  6S Plus  iPhone

األول  والجيل   Plus  7  iPhone
عىل  يحصلوا  لن   iPhone SE من 

.16 iOS تحديث
أبل

16 iOS هواتف أبل التى ستدعم
 iPhone آبل  رشكة  أطلقت  وقد 

 Mayflower الوضع اآليل لسفينة أكمل 
التي تعود للقرن السابع عرش أخريًا رحلة 
غضون  يف  األطليس  املحيط  عرب   3500
 Mayflower وصلت  حيث  يوًما،   40
وهي   ،(Autonomous Ship (MAS
 50 طولها  يبلغ  مستقلة  أبحاث  سفينة 
 ،(AI) االصطناعي  الذكاء  يقودها  قدًما 

إىل هاليفاكس بكندا.
“ديىل  صحيفة  موقع  ذكــره  ملا  ووفقا 
ميل” الربيطانية، أبحرت MAS، التي مل 
تكن تحمل برًشا عىل متنها، وتعتمد عىل 
وارف  تورنشابيل  من  االصطناعي  الذكاء 
ببليموث بإنجلرتا يف الساعات األوىل من 

يوم 27 أبريل.
حتى  بسالسة  تبحر  السفينة  وكانت 
عندما  مايو  شهر  من  الثاين  األسبوع 

جزر  إىل  املولدات  يف  مشكلة  حولتها 
أحد  يتمكن  حتى  الربتغالية  األزور 
أعضاء الفريق من الوصول إليها إلجراء 
من  األخرية  املراحل  وخالل  اإلصالحات، 
إىل  بالتوجه  القرار  اتخاذ  تم  الرحلة، 
املشكالت  املزيد من  هاليفاكس بسبب 

امليكانيكية.
فاشلة  محاولة  أعقاب  يف  ذلك  ويــأيت 
إلرسال السفينة عرب املحيط األطليس يف 
بناء  تم  حيث  املايض،  العام  من  يونيو 
السفينة التي تبلغ تكلفتها مليون جنيه 
إلعادة  دوالر)  مليون   1.3) إسرتليني 
إنشاء رحلة ماي فالور التاريخية األصلية 
أكرث  منذ  الجديد  العامل  إىل  إنجلرتا  من 

من 400 عام.
كام تم إنشاء MAS بالرشاكة مع جامعة 

بليموث واملتخصصني يف الحرف املستقلة 
 IBM التكنولوجيا  ــة  ورشك  MSubs
 ،ProMare العامة  الخريية  واملؤسسة 
عىل  السفينة  اعتمدت  رحلتها،  وخالل 

كابنت ذكاء اصطناعى AI عىل متنها.
يوًما   40 رحلة  بعد  السفينة  ومتكنت 
و3500 ميل من استكامل مهمتها بنجاح 
ويستخدم  األطــلــيس،  املحيط  لعبور 
 AI Captain برنامج الذكاء االصطناعى
اآليل  التشغيل  وبرامج  الكمبيوتر،  رؤية 
الذكاء  ومنصة   ،Watson وتكنولوجيا 
وتم   ،IBM برشكة  الخاصة  االصطناعي 
صورة  مليون  من  بأكرث  النظام  تدريب 
عىل  التعرف  من  يتمكن  حتى  بحرية 
السفن والحطام والجسور وقطع األرض 

وغريها من املخاطر.

ال تزال مستجدات صفقة االستحواذ 
االجــتــامع  الــتــواصــل  منصة  عــىل 
وتثري  العامل،  صحف  تشغل  “تويرت” 
الشكوك  من  مزيداً  التطورات  آخر 
االستحواذ،  عملية  مستقبل  بشأن 
حيث عمد امللياردير األمرييك إيلون 
بفسخ صفقة  ماسك للتهديد مؤخراً 
االستحواذ عىل رشكة “تويرت” بقيمة 
44 مليار دوالر، متهامً رشكة التواصل 
الرامي  طلبه  بـ”عرقلة”  االجتامعي 
بيانات  قاعدة  عن  املزيد  ملعرفة 
البيان  نقلت  حسبام  مستخدميها 

اإلماراتية.
ــال مــاســك، وهــو أيــضــاً رئيس  وق
الكهربائية،  للسيارات  تسال  رشكة 
إنه  املنظمني،  إىل  قدمه  خطاب  يف 
عن  الخاص  تحليله  إجراء  له  يحق 
نقالً  فيها،  املرغوب  غري  الحسابات 

عن “يب يب يس”.
عىل  رسمياً  طابعاً  الرسالة  وتضفي 
رصاع احتدم عىل مدار أسابيع، بعد 
أن أعلن ماسك أن الصفقة “معلقة” 

أبل تكشف عن هواتف أيفون الداعمة 
iOS 16 لنظام

رحلة بحرية يقودها الذكاء االصطناعى تبلغ 
مسافة 3500 ميل إىل أمريكا الشمالية

املعلومات،  من  املزيد  إتاحة  نظري 
وباملقابل، فقد دافعت “تويرت” عن 

تقديراتها.
يعتقد  ــه  إن ــال،  ق ماسك  أن  بيد 
فيها  املــرغــوب  غــري  الــرســائــل  أن 
والحسابات الوهمية متثل حصة أكرب 
املستخدمني  من   %5 نحو  من  بكثري 

الذين تتحدث عنهم “تويرت”.
من جهته، قال محامي ماسك، مايك 
املالك  “بصفته  الرسالة:  يف  رينجلر، 
ماسك  للسيد  يحق  لتويرت،  املحتمل 
كام هو واضح الحصول عىل البيانات 
التحضري  من  متكنه  التي  املطلوبة 
ملكيته  إىل  تــويــرت  أعـــامل  لنقل 
ومن  معامالته،  متويل  وتسهيل 
الفهم  يتعني  املهمتني،  إنجاز  أجل 
أعامل  لجوهر  والدقيق  الكامل 
تويرت، وقاعدة (بيانات) مستخدميها 

النشطني”.
تويرت  ترصفات  عىل  “بناء  وأضــاف: 
حتى اآلن، وأحدث مراسالت للرشكة 
ماسك  يعتقد  الخصوص،  وجه  عىل 

أن الرشكة تقاوم، وتعرقل حقوقه يف 
الحصول عىل املعلومات”.

وقال رينجلر: “يعد هذا خرقاً مادياً 
مبوجب  تويرت  اللتزامات  واضحاً 
صفقة االندماج، كام يحتفظ السيد 
الناتجة  حقوقه  بجميع  ماسك 
ذلك حقه يف عدم  مبا يف  ذلك،  عن 
إمتام الصفقة وحقه يف إلغاء صفقة 

االندماج”.
الشكوك  من  مزيداً  الخالف  وأثار 
االستحواذ،  عملية  مستقبل  بشأن 
إدارة  مجلس  عليها  ــق  واف التي 

“تويرت” يف أبريل املايض.
املايض،  الشهر  أثار  قد  ماسك  وكان 
املرغوب  الربيد غري  قضية حسابات 
فيه عىل وسائل التواصل االجتامعي، 
ال  لكنه  معلقة  الصفقة  “إن  وقال: 

يزال ملتزماً باالستحواذ”.
رسوم  دفع  مــأزق  ماسك  ويواجه 
بقيمة  العقد  فسخ  عن  تعويض 
مليار دوالر إذا اختار االنسحاب من 
الصفقة، كام هو الحال مع “تويرت”.

الغموض يحيط بصفقة توير بعد تهديد إيلون ماسك

 iPhone و   Plus  7  iPhone و   7
SE األصيل يف عام 2016 ، بينام تم 
 6S iPhone 6 وS iPhone إطالق
يعني  وهذا   ،2015 عام  يف   Plus
الخمسة  الذكية  الهواتف  أن جميع 
سنوات  وســبــع  ستة  تلقت  قــد 
املنتظمة،  الربامج  تحديثات  من 
تتمتع   ،  Android مع  وباملقارنة 
يتعلق  عندما  أفضل  بسجل  أبل 
القدمية،  األجهزة  بتحديث  األمــر 
معظم  تقدم   ، الحايل  الوقت  ويف 
 Nokia و Samsung الرشكات مثل
الربامج  ثالث سنوات من تحديثات 
وخمس سنوات من األمان لهواتفهم 

الذكية.

أبل
 8  iPhone أن  أيًضا  أبل  وأكــدت 
واألخرى التي تم إطالقها بعد ذلك 
وستبدأ   ،16  iOS تحديث  ستتلقى 
التحديث يف وقت  الرشكة يف طرح 
وسيوفر  الــعــام،  هــذا  مــن  الحــق 
الجديدة  امليزات  بعض   16  iOS
 .iPhone ألجهزة  لالهتامم  واملثرية 
الجديدة  امليزات  بعض  يجلب  إنه 
مبا   iPhone أجهزة  إىل  الــبــارزة 
الجديدة   LockScreen ذلك  يف 
املشرتكة  الصور  ومكتبة  بالكامل 
الرسائل  وتحديثات   iCloud عىل 

والربيد واملزيد.

املاضي، حيث حرص الرئيس 
استقبال  عــلــى  السيسي 

املشاركني يف االجتماعات.
ومع تولي الرئيس السيسي 
رئيسي  تحد  واجهه  الحكم 
أفسده  ما  ترميم  إعــادة  هو 
ــوان  ــ عــنــاصــر جــمــاعــة اإلخ
اإلرهابية، الذي حرقوا ودمروا 
عشرات الكنائس يف مختلف 
 30 ثورة  عقب  املحافظات، 
التحدي  وهو  يونيو 2013، 
املصرية  الدولة  أثبتت  الذي 

نجاحها فيه، وحرص الرئيس 
عليه  التأكيد  على  السيسي 
أكثر من مرة، حتى تم االنتهاء 
يف  الكنائس  كافة  ترميم  من 
عددها  بلغ  والتي   ،2016

65 كنيسة.
وجهت   ،2015 ــام  ع ويف 
القوات الجوية املصرية ضربة 
“داعش”  تنظيم  ملعقل  جوية 
ملقتل  ثأرا  ليبيا  يف  اإلرهابي 
املصريني  األقباط  من  عــدد 
الجماعات  يد  على  ليبيا  يف 

اإلرهابية، يف رسالة واضحة 
يمس  أن  تقبل  ال  مصر  أن 
أو  الخارج  يف  أبنائها  من  أي 

الداخل بسوء.
املصرية  الدولة  نجحت  كما 
الشهداء  رفــاة  استعادة  يف 
بنيت  كنيسة  ووضعها ضمن 
يف قرية العور باملنيا، وأطلق 

عليها اسمهم.
العام 2016، صدور  وشهد 
لسنة   80 رقـــم  ــقــانــون  ال
وترميم  بناء  بشأن   2016

الكنائس بعد موافقة مجلس 
وبموجبه  عــلــيــه،  الــنــواب 
تم  التي  الكنائس  عدد  وصل 
بلغ عدد  إىل  أوضاعها  توفيق 
تمت  التي  واملباني  الكنائس 
أوضاعها  توفيق  على  املوافقة 
وحتى  اللجنة  عمل  بدء  منذ 
كنيسة   2000 نحو  اليوم 

ومبنى تابع.
الرئيس  افتتح   2018 ويف 
كاتدرائية  ــرب  أك السيسي 
وهي  األوســـط  الــشــرق  يف 

املسيح  مــيــالد  كــاتــدرائــيــة 
على  ــة  ــ اإلداريـ بالعاصمة 
ما  أي  فــدانًــا،   15 مساحة 
مربع،  مر  ألف   63 يعادل 
عبدالفتاح  الرئيس  ــه  ووج
الدولة  بتحمل  السيسي، 
ــاء كــنــائــس  ــشـ تــكــلــفــة إنـ
املدن  املسيحية يف  للطوائف 
الجديدة، إىل جانب املساجد 
واملـــــدارس والــحــضــانــات، 
مؤكدًا ضرورة إنشاء كنيسة 
املدن  يف  مسجد  كل  بجوار 

التي يتم بناؤها يف  الجديدة 
كل املحافظات.

أصــدر   2021 ــام  عـ ويف 
القرارين  السيسي  الرئيس 
بتشكيل  و81   80 رقـــم 
الكنيستني  أوقـــاف  هيئتي 

اإلنجيلية والكاثوليكية.
يحرص  املناسبات،  كل  ويف 
على  الــســيــســي  ــيــس  ــرئ ال
بمصر  الدخول  على  التأكيد 

يف عهد جديد من

تتمه ص  1     8 سنوات إنجازات.. ترسيخ املواطنة على رأس اهتمامات الدولة فى عهد الرئيس السيسى
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“جوزته مرتني ودورت له على التالتة”.. قصة 
سيدة سعت للهروب من عصبية زوجها

عملة وسالح اون الين.. ضبط شخصني 
لبيعهما اسلحة عرب السوشيال

بالقاهرة،  األمنية  األجهزة  متكنت 
البني  “سمكري  عىل  القبض  من 
بحبسه  حكم  صدور  بعد  آدمني”، 
صفة  بانتحال  التهامه  سنوات،   5

وتزوير بطاقة الرقم القومى.
القاهرة،  جنايات  محكمة  وكانت 
تــوين،  سيد  املستشار  بــرئــاســة 
صقر  عيل  املستشارين  وعضوية 
وهشام صبحي، وأمانة رس ممدوح 
البني  “سمكري  عاقبت  غريب، 
آدمني” بالسجن 5 سنوات لتزويره 
بطاقة الرقم القومي، وادعائه بأنه 

أخصايئ عالج طبيعي.

العامة  النيابة  تحقيقات  وكشفت 
آدمني”  البني  “سمكري  واقعة  يف 
بارتكاب  خ”  “ي  املتهم  قيام  عن 
مقدمتها  يف  وجــرائــم  مخالفات 
التزوير يف أورق رسمية وهي بطاقة 
بيانات  ورد  حيث  القومي،  الرقم 
غري صحيحة بها وكتب أنه أخصايئ 

عالج طبيعي.
املتهم  مزاولة  التحريات  وأكــدت 
البني  سمكري  بـ  إعالميا  املعروف 
املؤهل  باستخدام  نشاطه  آدمني، 
قومي  رقم  وبطاقة  املزود  الدرايس 
املزور  املؤهل  بذلك  له  الصادرة 

املؤبد لـ7 والسجن 3 سنوات لـ10 وغرامة 1.7 
مليار جنيه لجلبهم حشيش باإلسكندرية

ضبط  يف  االمــن  اجــهــزة  نجحت 
حساب  ــإدارة  ب لقيامهام  شخصني 
اإلجتامعى  التواصل  موقع  عــرب 
“فيس بوك” للرتويج لبيع العمالت 
جهود  إطار  ىف  البيضاء  واألسلحة 
ملكافحة  الداخلية  وزارة  أجهزة 
السيام  صــورهــا  بشتى  الجرمية 
املواقع  عرب  املستحدثة  الجرائم 

اإللكرتونية .
اإلدارة  وتحريات  معلومات  أكدت 
املعلومات  لتكنولوجيا  العامة 
وتكنولوجيا  اإلتصاالت  نظم  بقطاع 
عن  املسئول  قــيــام  املعلومات 

التواصل  موقع  عىل  حساب  إدارة 
بالرتويج  بوك”  “فيس  اإلجتامعى 
لبيع عمالت وطنية وأجنبية مقلدة 
“مزورة”  وشهادات  أوراق  وكذا   ،
مقابل  للراغبني  بيضاء  أسلحة  وبيع 

مبالغ مالية .
توصلت الجهود من خالل اإلستعانة 
بالتقنيات الفنية الحديثة إىل تحديد 
املشار  الحساب  إدارة  عىل  القامئني 
إليه (شخصني ، مقيمني بدائرة مركز 

رشطة الزقازيق بالرشقية) .
عقب تقنني اإلجراءات بالتنسيق مع 
أمن  ومديرية   ، العام  األمن  قطاع 

وأمكن  إستهدافهام  تم   ، الرشقية 
 2) عىل  بحوزتهام  وُعرث   ، ضبطهام 
تبني  وبفحصهام  محمول)  هاتف 
إدارتهام  عىل  ــل  ودالئ أثــار  وجــود 
ومبواجهتهام   ، إليه  املشار  الحساب 
عصابياً  تشكيالً  بتكوين  إعرتفا 
املواطنني  عىل  النصب  ىف  تخصص 
بقدرتهام  إيهام عمالئهام  من خالل 
عىل توفري العمالت املقلدة واألوراق 
البيضاء  واألسلحة  املزورة  والشهادة 
الوفاء  “دون  مــادى  مقابل  نظري 
إتخاذ  فتم  عليه”  اإلتفاق  تم  مبا 

اإلجراءات القانونية .

قضت محكمة جنايات اإلسكندرية 
محمد  الدكتور  املستشار  برئاسة 
املحكمة  رئيس  سكيكر  عيل 
أمين  املستشار  من  كل  وبعضوية 
إبراهيم درويش واملستشار هيثم 
وجيه حامد واملستشار معاذ رايض 
بالسجن  الدخيلة  نيابة  وكيل 
املؤبد لـ 7 متهمني وتغرميهم مليار 
جنيه  ألف  و520  ماليني  و703 
وغرامة  الجامرك  ملصلحة  تعويض 
500 ألف جنيه والسجن 3 سنوات 

وقررت  آخرين،  متهمني  لـ10 
واملواد  املركب  مصادرة  املحكمة 

املخدرة محل الواقعة.
تعود أحداث القضية املقيدة رقم 
قسم  جنايات   2019 سنة   3335
تلقي مدير  عندما  الجمرك  رشطة 
أمن اإلسكندرية إخطارا من ضباط 
املخدرات  ملكافحة  العامة  اإلدارة 
بضبط مركب صيد تحمل كميات 
من  الحشيش  مخدر  من  كبرية 
خارج البالد عرب ميناء اإلسكندرية 

البحري .
اإلدارة  ضباط  تحريات  كانت 
العامة ملكافحة املخدرات توصلت 
قيام عدد 17 متهام كونوا تشكيال 
املخدرة  املواد  لجلب  عصابيا 
املتوسط  البحر  عرب  البالد  إىل 
فتم  صيد  مركب  مستخدمني 
العامة  النيابة  من  إذن  استصدار 
البحرية  القوات  مع  وبالتنسيق 
داخل  املركب  ضبط  من  متكنوا 
عدد  متنها  وعىل  اإلقليمية  املياه 

عالج  أخــصــايئ  مهنة  ــة  ــامرس وم
يسمى  مركز  خــالل  من  طبيعي 

سمكري البني آدمني.
واقعة  يف  التحريات  وأوضــحــت 
أنه  وتبني  آدمــني،  البني  سمكري 
صدورها  منسوب  شــهــادة  قــدم 
تفيد  للجامعات  األعــىل  املجلس 
اعتامد الشهادة املقدمة من املذكور 
العالج  بكالريوس  وأنه حاصل عىل 
املجلس  من  وباالستعالم  الطبيعي، 
األعىل للجامعات أفاد بأن الشهادة 
املجلس  من  ترص  ومل  غري صحيحة 

األعىل للجامعات.

تتمه ص  11

تتمه ص  1
ينتظر  ثم  دقيقة،   33 بعد  الصاروخ 
من  القمر  من  إشارة  أول  استقبال 
ثم  املتخصصة،  األرضية  املحطات 
مدار  تعديل  مراحل  تبدأ  ذلك  بعد 
حتى  البيضاوي  ــدار  امل من  القمر 
 1٢ بعد  املتزامن  ــدار  امل إىل  يصل 
النهايئ  يوًما من اإلطاق وهو مداره 
اختبارات  تبدأ مراحل  له، ثم  املزمع 
القمر  أجهزة  جميع  الختبار  مكثفة 
التأكد  يتسن  حتى  املرصي  الصناعي 

من جاهزيته لتقديم الخدمات.
تاليس  رشكة  اختيار  أسباب  وحول 
للتصنيع وفالكون لإلطاق، قال عامد 

أطلقت  سات  نايل  رشكة  إن  البنا 
رشكات  لها  تقدمت  عاملية  مناقصة 
وفازت  وفرنسية،  وصينية  يابانية 
الصناعي  القمر  بتصنيع  تاليس  رشكة 
من  تاليس  رشكة  أن  مضيًفا  الجديد، 
يف  خربة  متتلك  التي  الرشكات  كربى 
واستعانت  الصناعية،  األقامر  تصنيع 
بأفضل املكونات من الرشكات العاملية 
القمر املرصي، كام  يف تجميع تصنيع 
سبيس  رشكة  من  إطاق  اختيار  تم 
إلطاق  بعرض  تقدمها  عقب  إكس 
كذلك  وهي  خالها،  من  الصاروخ 
يف  املتخصصة  الرشكات  كربى  إحدى 

ذلك.

القمر  ــاق  إط مــن  الــهــدف  ــول  وح
رئيس  نائب  قال  الجديد،  الصناعي 
املرصية  بالرشكة  الفضايئ  القطاع 
إن  ســات(،  )نايل  الصناعية  لألقامر 
الحافظ  الجديد  القمر  إطاق  سبب 
وإضافة  الحالية،  تغطية  نطاق  عىل 
دول  منها  جديدة  ملناطق  تغطية 
سبق  والتي  اإلفريقية،  القارة  جنوب 
القمر  من  تغطية  بتوفري  طالبت  أن 
دول  إىل  إضافة  ــرصي،  امل الصناعي 
حوض نهر النيل وذلك لتحقيق تواصل 
اإلفريقية  القارة  شعوب  مع  أكــرب 
السياسية  القيادة  توجهات  ويواكب 
يف تعميق العاقات املرصية األفريقية.

انطالق القمر الصناعى املصرى الجديد “نايل سات 301”

سوف تستمر عىل نهجها يف مساندة 
جانب  إىل  ــوف  ــوق وال الــصــومــال، 
تطلعات شعبه يف التنمية واالستقرار 

واألمن.
 من جانبه، أعرب الرئيس الصومايل 
تقديره  عن  محمود  شيخ  حسن 
رفيعة  املرصية  للمشاركة  البالغ 
نيابة  التنصيب  مراسم  يف  املستوى 

طلب  كام  السييس.  الرئيس  عن 
البالغة  تحياته  نقل  الصومال  رئيس 
السييس، والذى  الفتاح  للرئيس عبد 
يف  الصومال  دعم  عىل  دوما  يحرص 
كافة املجاالت وعىل جميع األصعدة.
املرصي  بالدور  محمود  شيخ  وأشاد 
منذ  الصومال  مساندة  يف  التاريخي 
مؤكداً   ،1960 عام  االستقالل  نيله 
للصومال  الدعم املرصي  إىل  الحاجة 

وكذا  التنموية،  املجاالت  كافة  يف 
املدنية  الكوادر  تدريب  مجال  ىف 

واألمنية.
هذا واختتم مدبويل لقاءه مع الرئيس 
عبد  الرئيس  دعوة  بنقل  الصومايل 
الجمهورية،  رئيس  السييس،  الفتاح 
إىل نظريه الصومايل لزيارة مرص، من 
أجل التباحث حول املوضوعات التي 

تهم الشأن الصومايل والعريب.

مصطفى مدبوىل: توجيهات من الرئيس السيسي بتقديم مختلف صور الدعم للصومال الشقيق
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املقصود  عبد  محمد  املحاسب  أعرب 
رئيس اتحاد رفع األثقال عن حزنه عىل 
العظيم،  عبد  حليمة  من  كال  استبعاد 
األثقال وزن  لرفع  العبة منتخب مرص 
العامل  وبطلة  جراًما  كيلو   87 فوق 
األبيض  البحر  بطولة  من  سمري  سارة 
من  يحرمنا  سوف  وهذا  املتوسط، 
ذهبية  ميداليات   6 عىل  الحصول 
مضمونة بعد استبعادهام، ورغم هذا 
ارشاكهام  املنظمة  اللجنه  مع  حاولنا 

ولكن املحاوالت باءت بالفشل .
لرفع  املرصي  اإلتحاد  رئيس  وأضاف 
بطلة  مشاركة  امتنى  كنت  االثقال 
االيقاف  رفع  بعد  سمري  سارة  العامل 
تستمر  سوف  ولكن  شهور  منذ  عنها 
يف التدريبات باملركز االوملبى باملعادي 
املقبلة،  إفريقيا  لبطولة  استعداداً 
والتي ستقام مبرص وقد طالبنا االتحاد 
خالل  من  األثقال  لرفع  األفريقي 
القنوات الرشعية تأجيل موعدها اما يف 
او يف شهر ديسمرب  أكتوبر  نهاية شهر 

رئيس اتحاد رفع األثقال حزين إلستبعاد سارة سمري وحليمة عبد العظيم 
البطوالت  يف  املشاركة  لنا  يتسنى  حتي 

العاملية األخري.
وكانت قد إعلنت اللجنة املنظمة لدورة 
ألعاب البحر املتوسط بإلغاء موازين 81 
ك وفوق 81 ك لعبة رفع األثقال وكان 
استبعاد  تم  انه  القرار  هذا  توابع  من 
سارة سمري يف وزن 81 كجم، من السفر 
يف  للمشاركة  املرصي  املنتخب  مع 

منافسات البطولة.
لدورة  املنظمة  اللجنة  متسكت  وكان 
تقام  أن  املقرر  املتوسط  البحر  ألعاب 
يف مدينة وهران بالجزائر يوم 25 يونيو 
الجاري بإلغاء موازين 81 ك و فوق81 
األثقال وزن 97ك  رفع  منافسات  ك يف 
يف املصارعة. بناء عىل لوائح دورة ألعاب 
للدول  عدد  أقل  أن  املتوسط  البحر 
 6 مشاركة  يجب  املنافسات  العتامد 
دول وإذا كان العدد أقل من 6 دول ال 
اللجنة  وأصدرت  املنافسات.  إقامة  يتم 
مايو   31 يوم  باإللغاء  القرار  املنظمة 
من  أقل  عدد  مشاركة  بناء عىل  املايض 

بروجيت يضم التوام الهضيبي من النادي األهلي
أعلن مجلس إدارة نادي برتوجت 
فوزي،  جامل  اللواء  برئاسة 
الهضيبي  التعاقد رسميا مع مروة 
الهضيبي،  مريم  التوام  وشقيقتها 
لتنس  األهيل  النادي  العبتا 
الطاولة، يف صفقة انتقال حر، بعد 
توقيع الالعبتان عىل عقود النادي 

البرتويل.
الدوري  اىل  صعد  برتوجت  نادي 
املمتاز لتنس الطاولة هذا املوسم 
بالتوأم  ، ونجح ىف تدعيم صفوفه 
حر،  انتقال  صفقة  يف  االهالوي 
الذي  للفريق  قوية  إضافة  ليكونا 
يف  مميزة  نتائج  لتحقيق  يسعى 

املوسم الجديد.
رقم  املصنفة  هي  الهضيبي  مريم 
للسيدات،  العامل  مستوى  عىل   41
إفريقيا  بطولة  عىل  وحصلت 
النادي  مع  وفازت  للسيدات، 
الفرق،  بطوالت  بجميع  األهيل 
وعربيا،  وأفريقيا  محليا  والدوري 
وسوف تشارك مع املنتخب القومي 
جودة  هنا  من  املكون  للسيدات، 
ودينا مرشف يف بطولة ألعاب البحر 
والتي  القادمة،  املتوسط  األبيض 

ستقام يف الجزائر.
أما مروة الهضيبي فهي املصنفة رقم 
10 عامليا تحت 18 سنة يف سبتمرب 

الالعبات  إحدى  وهي   ،2018
املشاركات يف أوملبياد الشباب تحت 
عىل  وحصلت  باألرجنتني،  سنة   18
جميع بطوالت أفريقيا للناشئني يف 
تحت  املختلفة،  العمرية  املراحل 
 4 سنة   18 وتحت  مرة،  سنة   15

مرات، وتحت 21 سنة مرتان.
األلعاب  بطولة  عىل  حصلت  كام 
األفريقية تحت 18 سنة، وحصدت 
زوجي  يف  الربونزية  امليدالية 
 ،2021-2020 موسم  السيدات 
عىل  األهيل  النادي  مع  وحصلت 
والفرق  الدوري  بطوالت  جميع 

محليا وعربيا وأفريقيا.

قرينة رئيس كينيا تفتتح دورة األلعاب 
اإلفريقية للجامعات

دورة  تفتتح  كينيا  رئيس  قرينة 
األلعاب اإلفريقية للجامعات

كينياتا  مارجريت  السيدة  افتتحت 
دورة  كينيا  دولة  رئيس  قرينة 
رقم  للجامعات  اإلفريقية  األلعاب 
الكينية  بالعاصمة  تقام  والتي   10
نريويب خالل الشهر الجاري مبشاركة 
جامعة   50 و  دولة   30 من  أكرث 

إفريقية.
وحرض حفل االفتتاح رشيف العريان 
األمريكية  الجامعة  بعثة  رئيس 
النشاط  إدارة  ومدير  بالقاهرة 
عىل  وحرص  بالجامعة  الريايض 
إهداء قرينة رئيس دولة كينيا هدية 
حورس  عني  متثل  فرعونية  تذكارية 
اعجابها  الرئيس  قرينة  أبدت  وقد 
مؤكدة  التذكارية  بالهدية  الشديد 

حبها ملرص وللحضارة املرصية.

منافسات  يف  مؤهلة  الدورة  وتعترب 
كرة القدم إىل منافسات كأس العامل 

للجامعات.
جامعات   4 الدورة  يف  مرص  وميثل 
بالقاهرة  األمريكية  الجامعة  هي 
والجامعة  الفرنسية  والجامعة 

الربيطانية وجامعة مرص الدولية.
وتشارك الجامعة األمريكية بالقاهرة 
بأكرب بعثة رياضية يف الدورة برئاسة 
رشيف العريان مدير إدارة النشاط 
بالجامعة والتي تضم 121  الريايض 
فردا من العبني ومدربني ومدربات 

وإداريني.
وكانت الجامعة األمريكية بالقاهرة 
لبطولة  العام  بالدرع  توجت  قد 
(القطاع  املرصية  الجامعات 
الرياض2021/  للموسم  الخامس) 
رعاية  تحت  أقيمت  2022والتي 

وزير  الغفار”  عبد  “خالد  الدكتور 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
للجامعات،  املرصي  االتحاد  ورئيس 
األمريكية  الجامعة  مالعب  عىل 
من  الفرتة  خالل  الخامس  بالتجمع 
من  عرش  السادس  وحتى  التاسع 

أبريل املايض .
الجامعة  وبطالت  أبطال  ونجح 
بلقب  التتويج  يف  األمريكية 
وكرس  األوىل  للمرة  العام  الدرع 
للعلوم  العربية  األكادميية  هيمنة 
والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي 
نسخ   6 آخر  يف  اللقب  حصدت 
الثاين  املركز  والتي حققت  للبطولة 
الجامعة  خلف  النسخة  هذه  قي 
جامعة  جاءت  فيام  األمريكية، 

املستقبل يف املركز الثالث.

الدول يف املوازين املحددة.
األثقال  لرفع  املرصي  االتحاد  استقر  و 
برئاسة محمد عبداملقصود، عىل أسامء 
ألعاب  دورة  يف  املشاركني  الالعبني 
خالل  إقامتها  املقرر  املتوسط،  البحر 
يف  يوليو   5 إىل  يونيو   25 من  الفرتة 

مدينة وهران الجزائرية.
استقر عىل 5 مقاعد للرجال و 3 مقاعد 
منافسات  يف  يشارك  حيث  للسيدات، 
يف  عبدالغني  أحمد  من:  كال  الرجال 
وزن 61 كجم، وأحمد عامد جودة يف 
وزن 73 كجم، وكريم كحلة يف وزن 89 

كجم، وأحمد سيد عاشور يف وزن 102 
كجم، وأحمد عبد العزيز يف وزن +102 
األوملبي  البطل  استبعاد  وتم  كجم 

محمد إيهاب لإلصابة .
ويشارك يف منافسات السيدات: روفيد 
فتحي يف وزن 71 كجم، وبسمة عامد 
جودة يف وزن 59 كجم، ونعمة سعيد 

يف وزن 71 كجم.

 A بريزنتيشن سبورت تنظم بطولة سريياس
للكاراتيه بالتعاون مع اتحاد اللعبة

بطولة  تنظم  سبورت  بريزنتيشن 
مع  بالتعاون  للكاراتيه   A سريياس 
بريزنتيشن  اللعبة تنظم رشكة  اتحاد 
سبورت بالتعاون مع االتحاد املرصى 
للكاراتيه بطولة سريياس A للكاراتيه 
– Karate Series A واملقرر إقامتها 
يونيو   12 10 حتى  من  الفرتة  خالل 
املغطاة  الصاالت  مبجمع   2022

باستاد القاهرة.
 3000 من  أكرث  البطولة  يف  ويشارك 

العب 
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الصور التذكارية معهم .
الوهاب  عبد  أمين  املهندس  وصف 
الخاص  لألوملبياد  اإلقليمي  الرئيس 
ممثلة  املنطقة  مشاركة  بأن  الدويل 
بالالعب املرصي يوسف رمضان ممثل 
املنطقة باملؤمتر العاملي لالعبني القادة 
ميثله  ملا   ، االهمية  شديد  حدثا  يعد 
االوملبياد  حركة  يف  قصوى  أهمية  من 
الخاص باعتبار الالعبني هم شغل حركة 
االوملبياد الخاص الشاغل والذى يعمل 
فعاله  مشاركة  مشاركتهم  جاهدا عىل 
وايجابية واالستامع اىل أفكارهم ووضع 
ما يطرحونه من افكار ومطالب يف عني 
االعتبار يف وضع الخطط االسرتاتيجية، 
افتتاح  يف  واملشاركة  الحضور  أن  كام 
االلعاب الوطنية االمريكية خاصة وان 
منطقة الرشق االوسط وشامل افريقيا 
التي  العامل  يف  الوحيدة  املنطقة  هي 

دالالت  خالل  من  والرتابط  التالحم 
بني  التاريخية  العالقة  توضح  عديدة 
والتعبري  واإلمارات”،  “مرص  الشقيقني 
إثراء  ىف  ناعمة  كقوى  الرياضة  عن 

املحبة بني البلدين.
أوضح الدكتور أرشف صبحى إىل الرتابط 
بني  القوية  والعالقة  اإلماراىت،  املرصى 
والتى  للبلدين،  السياسية  القيادة 
تتصف بأنها عالقة ممتدة ذات طبيعة 
خاصة تغلفها املودة والصداقة واملحبة 

والتعاون ىف مختلف القطاعات.

تفاصيل مشاركة االوملبياد الخاص بمصر يف 
اجتماع املجلس العاملي لالعبني القادة

وزير الرياضة يشهد حفل توقيع اإلصدار الثانى من كتاب “اإلمارات ومصر”
وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  تشارك 
ممثلة  الدويل  الخاص  لألوملبياد  افريقيا 
عام  مدير  الدين  محى  عامد  د.  يف 
الرياضة والتدريب ونهى جاب الله مدير 
يوسف  والالعب  القادة  الالعبني  برنامج 
املرصي  الخاص  االوملبياد  العب  رمضان 
القادة  لالعبني  العاملي  املجلس  عضو  و 
لالعبني  العاملي  املجلس  اجتامعات  يف 
مناطق  مشاركة  يشهد  والذى  القادة 
االوملبياد  تقسيم  وفق  السبع  العامل 
مناطق  سبع  اىل  العامل  الدويل  الخاص 
وكذلك   ، يونيو   7 يوم  حتى  ويستمر 
الوطنية  االلعاب  افتتاح  حفل  حضور 
بفلوريدا،  بوالية  أورالندو  يف  األمريكية 
رئيس  تيميوىث رشايفر  د.  من  كال  وكان 
ديفيز  وماري  الدويل  الخاص  االوملبياد 
اللقاء  عىل  حرصا  قد  التنفيذي  الرئيس 
والتقاط  بهم  والرتحيب  املنطقة  بوفد 

توقيع  حفل  يشهد  الرياضة  وزير 
“اإلمارات  كتاب  من  الثاىن  اإلصدار 

ومرص”
وزير  صبحى  أرشف  الدكتور  شهد 
الشباب والرياضة ،مساء اليوم األربعاء 
حفل  باملعادي،  األوليمبى  باملركز 
الثاىن  اإلصدار  من  نسخة  أول  توقيع 
للكاتب  ومرص”  “اإلمارات  كتاب  من 
الجوكر، وبحضور سعادة صالح  محمد 
اإلمارات  دولة  سفرية  نائب  السعدى 

العربية املتحدة بالقاهرة.

اقليمية  العابا  عرش  االن  حتى  اقامت 
االقليمية  باأللعاب   1999 عام  بدأتها 

االوىل التي اقيمت بالقاهرة.
الوزير املهندس هاين محمود  فيام عرب 
عن  املرصي  الخاص  االوملبياد  رئيس 
فخره مبشاركة يوسف رمضان ممثال عن 
افريقيا  االوسط وشامل  الرشق  منطقة 
لالعبني  العاملي  املجلس  اجتامع  يف 
القادة والذى يشارك فيه العب من كل 
الخاص  االوملبياد  مناطق  من  منطقة 
االلعاب  افتتاح  يحرض  كام   ، السبع 
تشهد  التي  و  األمريكية  الوطنية 
لألوملبياد  برنامج   50 من  اكرث  مشاركة 
االمريكية،  املتحدة  بالواليات  الخاص 
ابن  رمضان  يوسف  ان  ايل  مشريا 
سبورتنج  ونادي  االسكندرية  محافظة 
االوملبياد  العبي  لكل  رائع  منوذج  يعد 
الخاص املرصي . من جانبه أكد الدكتور 
لألوملبياد  الوطني  املدير  تهامي  باسم 
الخاص املرصي عيل ان يوسف رمضان 
لربنامج  الجيدة  النواتج  احد  يعد 
باألوملبياد  الالعبني  من  القادة  اعداد 
يوسف  ان  ايل  مشريا  املرصي،  الخاص 
مبجلس  عضوا  واختياره  انتخابه  قبل 
العاملي  القادة  الالعبني  مداخالت 
منصب  يشغل  كان  الخاص  لألوملبياد 
القادة  عضو مجلس مداخالت الالعبني 
فيه  شارك  املرصي  الخاص  باألوملبياد 
من  العديد  مناقشة  يف  زمالئه  مع 
تخص  التي  املختلفة  املوضوعات 
الربنامج وتم تأهيلهم عيل اعيل مستوي 
يف كافة املجاالت ليكونوا مناذج يحتذي 

بها دامئا.

كبرية  أهمية  اإلمارات  حكومة  فتوىل 
تبادل  ىف  لإلسهام  الرياىض  للجانب 

الثقافات بني الشعوب.
بني  وتوأمة  رشاكات  :”هناك  أضاف 
الريايض  املستوى  عىل  واإلمارات  مرص 
وإقامة  الخربات،  تبادل  خالل  من 
وكان  البلدين،  ىف  الرياضية  األحداث 
منها استضافة اإلمارات للسوبر املرصى 
للسوبر  مرص  واستضافة  القدم،  لكرة 
التاريخية  العالقات  إىل  اإلماراىت”، الفتاً 
مرص  البلدين  تجمع  التى  واألخوية 

واإلمارات.
اإلمارايت  الصحفى  الكاتب  أوضح  فيام 
محمد الجوكر أمني عام جميعة اإلعالم 
الكتاب  أن  اإلصدار،  مؤلف  الرياىض، 
العالقة اإلماراتية املرصية  يوثق مسرية 
للجميل  عىل مدار خمسني عاماً، وكرد 
دعم  ودورهم عىل صعيد  ألبناء مرص، 
الرياضة اإلماراتية وكافة منتخبات دول 
إىل  والتقدير  الشكر  موجهاً  الخليج، 
مبرص  والرياضية  اإلعالمية  املؤسسات 
العمل  لهذا  دعمهم  عىل  واإلمارات 

التوثيقي.
أمين  الصحفى  الكاتب  الحفل  قدم 
وحرضه   ، الكبري  الريايض  الناقد  بدرة 
من  كل  والرياضة،  الشباب  وزارة  من 
رئيس  الوهاب  عبد  سونيا  الدكتورة 
الرياضية،  للتنمية  املركزية  اإلدارة 
الوزير،  مساعد  نور  محمد  واللواء 
العزيز مدير عام اإلدارة  ومحمود عبد 
واإلعالمى  النوعية،  لالتحادات  العامة 
املرصى  االتحاد  رئيس  محمود  أرشف 
السادة  من  ولفيف  الرياضية،  للثقافة 

اإلعالميني وكبار الكتاب والصحفيني.

مفاجأة من العيار الثقيل يف البطولة العربية لكمال 
االجسام.. تعرف على التفاصيل

” غنيم” رئيس بعثة مصر يف دورة ألعاب البحر 
املتوسط بمدينة وهران

كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر
فجر بطل العامل لكامل األجسام، أحمد 
البطولة  عىل  العام  واملرشف  جنة،  أبو 
من  مفاجأة  االجسام،  لكامل  العربية 
فريق  تكوين  باعالنه  الثقيل  العيار 
الدولية  البطوالت  به  سيخوض  جديد 
والقارية املقبلة وستكون بداية االنطالق 
العربية لكامل االجسام، واملقرر إقامتها 
اإلسكندرية  املتوسط  البحر  عروس  يف 
 31 حتى  يوليو   28 من  الفرتة  خالل 
محافظ  رعاية  تحت  الشهر،  نفس  من 
الرشيف،  محمد  اللواء  االسكندرية، 
لكامل  العريب  لالتحاد  كامل  وبارشاف 

دورة  يف  مرص  بعثة  رئيس  غنيم”   ”
ألعاب البحر املتوسط مبدينة وهران

األوملبية  اللجنة  إدارة  مجلس  قرر 
مرص  بعثة  رئاسة  اسناد  املرصية 
املشاركة يف دورة ألعاب البحر املتوسط 
املقرر إقامتها يف مدينة وهران بالجزائر 
أمني  غنيم  عبدالعزيز  الدكتور  إىل 
املرصية  األوملبية  اللجنة  صندوق 

ورئيس اتحاد املالكمة.
األوملبية  اللجنة  إدارة  مجلس  وحدد 
الدكتور  البعثة  رئيس  نائب  املرصية 
إدارة  مجلس  عضو  عبدالله  الباسل 
الرشاع  اتحاد  ورئيس  األوملبية  اللجنة 
محمد  األستاذ  البعثة  رئيس  ونائب 
عبداملقصود عضو مجلس إدارة اللجنة 

األوملبية ورئيس اتحاد رفع األثقال.
يف  املتوسط  البحر  ألعاب  دورة  تقام 
مدينة وهران بالجزائر خالل الفرتة من 

25 يونيو حتى 5 يوليو.
اللجنة  إدارة  مجلس  حدد  قد  وكان 
 19 يف  املشاركة  املرصية  األوملبية 
املتوسط  البحر  ألعاب  رياضة يف دورة 
يف  تقام  أن  املقرر   19 رقم  الدورة  يف 
الفرتة  خالل  بالجزائر  وهران  مدينة 
العام  يوليو من  يونيو حتى 5  من 25 

الجاري 2022.
القوى  ألعاب   : املشاركة  االتحادات 

فهيم،  عادل  الدكتور  برئاسة  األجسام، 
األجسام،  لكامل  املرصي  االتحاد  رئيس 
واالفريقي،  العريب  االتحاديني  ورئيس 

ونائب رئيس االتحاد الدويل.
الجديد  الفريق  أن  “ابوجنه”  وشدد 
 s. L. S، . L اسم  يحمل  الذي 
مكون  وهو  الرياضة”  “إمرباطورية 
اسامه  العامل  ابطال  االبطال، وتضم  من 

سالمه، احمد النويهى
مصطفى منري، محمد رجب

شعبان  الحميد  عبد  العسال،  محمد 
إمرباطورية  يف  مشاركتي  بجانب 

3x  3 السلة  وكرة  الطائرة  والريشة 
اليد  وكرة  والجمباز  والسالح  واملالكمة 
والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو 
والسهم  والقوس  الطائرة  والكرة 
الطاولة ورفع  وتنس  والرشاع  والجودو 

األثقال واملصارعة والفروسية.

واعتذر عن املشاركة اتحادات السباحة 
والدراجات وكرة القدم

البحر  ألعاب  دورة  يف  مرص  تشارك 
املتوسط بعدد 177 العب والعبه بواقع 

114 العب و63 العبة

الرياضة.
العربية  البطولة  عىل  املرشف  وأضاف 
والفيزيك  والكالسيك  االجسام  لكامل 
ان االستعدادات تجري عىل قدًم وساق 
الكرام  مرص  ضيوف  راحة  أجل  من 
بالفعل  وتم  اإلمكانيات  كافة  وتقديم 
إنهاء الحجوزات الخاصة بأماكن اإلقامة 
بالقرية الشبابية يف ابو قري باإلسكندرية 
البطولة  ملرسح  التصور  وضع  بجانب 

والذي سيكون مفاجأه للجميع.

األجسام  لكامل  العامل  بطل  وأوضح 
واضح  جهد  هناك  أن  جنة،  أبو  أحمد 
االتحاد  رئيس  فهيم  عادل  للدكتور 
العريب لكامل األجسام واللياقة البدنية 
الخاصة  التفاصيل  كافة  يتابع  والذي 
بالبطولة ووعد ان هناك مفاجأة ساره 
هذا  احرتاف  كارت   15 بعدد  لألبطال 
الدعم  وكذلك  املالية  املكافأت  بجانب 
وال  املكمالت،  رشكات  من  والهدايا 
التنفيذي  ميكن أن انىس مكوك الجهاز 
املهندس سامي بشري،  العربية  للبطولة 
املرصي  االتحاديني  التنفيذي  املدير 
كافة  ويبذل جهد خارق يف  واإلفريقي 

األمور الفنية واإلدارية.

تسجييل  فيلم  عرض  الحفل  تضمن 
من  الكتاب  يتضمنه  ما  أبرز  عرض 
املرصية  الكروية  للعالقة  موثقة  مواد 
اإلماراتية، واستضافة مرص للمعسكرات 
وتعلم  اإلماراتية،  للفرق  التدريبية 
مجموعة من أبناء اإلمارات بالجامعات 
من  انطالقاً  الخربات  وتبادل  املرصية، 
الجانبني  تربط  التى  األخوية  العالقات 

املرصى اإلماراىت.
ىف كلمته، أعرب وزير الشباب والرياضة 
توقيع  باملشاركة ىف حفل  عن سعادته 
ىف  الرياضة  قوة  عن  يعرب  رياىض  إرث 

كشف الوزير أنه سيتم توزيع مجموعة 
ومرص”  “اإلمارات  كتاب  إصدار  من 
عىل مجموعة من املؤسسات الرياضية 
العالقات  امتداد  الحفاظ عىل  إطار  ىف 

التاريخية بني مرص واإلمارات.
“صالح  سعادة  لفت  جانبه،  من 
اإلمارات  دولة  سفرية  نائب  السعدى” 
العربية املتحدة بالقاهرة، إىل أن كتاب 
العالقة  عن  يعرب  ومرص”  “اإلمارات 
الوثيقة بني مرص واإلمارات ىف مختلف 
املجاالت ومنها الرياضية، مبيناً أن دولة 
اإلمارات ال تدخر جهداً لدعم الرياضة، 


