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الحكومة تهنئ مزارعي مصر بـ»عيد الفالح«: نقدر دورهم لتحقيق األمن الغذائي
اجتامعه  يف  الوزراء،  مجلس  وّجه 
الدكتور  برئاسة  اليوم  األسبوعي 
مصطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزراء، 
التهنئة لفالحي ومزارعي مرص مبناسبة 
الذكرى السبعني لعيد الفالح الذي يحل 
تقدير  مؤكدا  سبتمرب،  من  التاسع  يف 
األصيل،  املرصي  للفالح  البالغ  الدولة 
األمن  تحقيق  يف  املهم  دوره  وتثمني 

الغذايئ.
تقديم  يف  مستمرون  الوزراء:  مجلس 

كافة جوانب الدعم للفالح املرصي
وأكد مجلس الوزراء، يف بيان صادر عنه 
قبل قليل، استمرار الحكومة يف تقديم 

املرصي،  للفالح  كافة  الدعم  جوانب 
لزيادة  الالزمة  املستلزمات  لتوفري 
مبستوى  واالرتقاء  الزراعي،  اإلنتاج 

معيشة املزارع.
توريد  عىل  املزارعني  نشجع  الحكومة: 

وزراعة القمح
يف  إصداره  تم  ما  إىل  الحكومة  ولفتت 
السعر  اعتامد  بشأن  السابق،  االجتامع 
سعر  يكون  بحيث  للقمح،  االسرتشادي 
املقبل  للموسم  جنيه   1000 األردب 
إطار  »توريدات عام 2023«، وذلك يف 
اهتامم الدولة بدعم املزارعني، وتشجيعا 

لهم عىل زراعة القمح وتوريده.

السيسي يتفقد جوا سري العمل بالعاصمة اإلدارية الجديدة

أجندة التنمية البرشية.
الدوىل:  التعاون  منتدى  أمام  الرئيس   
وضعت  التى  الدول  أوائل  من  مرص 

اسرتاتيجية متكاملة للتنمية املستدامة
وقال الرئيس: »إن 20 دولة مسئولة عن 
80% من آثار التغرّيات املناخية، ولذلك 
تلك  مساهمة  زيادة  تقتىض  فالعدالة 
تغرّيات  مع  التكيّف  جهود  ىف  الدول 
جهود  دعم  رضورة  مؤكداً  املناخ«. 
املناخية  التغرّيات  مع  للتكيّف  أفريقيا 
التغرّيات  تلك  ىف  األقل تسبباً  باعتبارها 
»إننا  وأضاف:  تأثراً.  األكرث  كونها  رغم 

السيسي يعرب عن تطلعه الستكشاف املزيد من مجاالت التعاون مع البنك األوروبي

السيسي: نحتاج 800 مليار دوالر سنويا ملواجهة التداعيات

البنك  اعــتــزاز  مــؤكــدًة  الرئيس، 
مع  الــوطــيــدة  الــتــعــاون  بعالقات 
املختلفة،  املالية  ومؤسساتها  مصر 
املصرية  الجهود  بنجاح  ومشيدًة 
ومن  االقتصادي،  اإلصالح  لتحقيق 
على  األوروبـــي  البنك  حــرص  ثم 
ما  خاصة  مصر  مع  التعاون  تعزيز 
التحول  مشروعات  بتمويل  يتعلق 

االخضر.
وأضاف املتحدث الرسمي أن اللقاء 
شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون 
والعمل  األوروبـــــي،  البنك  ــع  م
تمويل  يف  مساهمته  ــادة  زي على 
يف  تنفيذها  يتم  التي  املشروعات 
مصر، فى ضوء إقرار االسرتاتيجية 
الجانبني،  بني  للتعاون  الجديدة 
خاصة ما يتعلق بمشروعات الطاقة 

الجديدة واملتجددة.

السييس  عبدالفتاح  الرئيس  أكد 
التى  الدول  أوائل  من  مرص  أن 
متكاملة  اسرتاتيجية  وضعت 
إىل  مشرياً  املستدامة،  للتنمية 
أن منتدى مرص للتعاون الدوىل 
رضورة  يؤكد  اإلمناىئ  والتمويل 
املناخ  تغرّي  آثار  مع  التكيّف 
نقص  من  تعاىن  زالت  ما  التى 

ىف التمويل.
أمام  كلمته  السييس، ىف  وشدد 
للمنتدى،  االفتتاحية  الجلسة 
أمس،  فعالياته  انطلقت  الذى 
بالعاصمة اإلدارية الجديدة، عىل 
أهمية قضية املناخ ىف فكر العامل، 
أولويات  رأس  عىل  أضحت  والتى 

قال السفري بسام راضي، املتحدث 
الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  إن 
باسو،  رينو  أوديل  اليوم  استقبل 
إلعــادة  األوروبـــي  البنك  رئيس 
بحضور  وذلك  والتنمية،  اإلعمار 
مدبولي  مصطفى  ــور  ــت ــدك ال
رئيس مجلس الوزراء والسيد 
الخارجية  وزير  سامح شكرى 
املشاط  ــا  ــي ران ــورة  ــت ــدك وال

وزيرة التعاون الدوىل.
الرسمي  املتحدث  وصــرح 
باسم رئاسة الجمهورية بأن 
السيد الرئيس رحب برئيس 
ــي إلعـــادة  ــ الــبــنــك األوروبـ
مؤكدًا  والتنمية،  اإلعــمــار 
للعالقات  مصر  تقدير  على 
خاصًة  البنك،  مع  املتميزة 

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة 
الجمهورية، عبر صفحته الرسمية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، 

يتفقد جوا، سير العمل بالعاصمة اإلدارية الجديدة.

تابع ص  3

به  قام  الذي  املهم  الدور  ضوء  يف 
كشريك  املاضية  السنوات  خالل 
يف نجاح العملية التنموية يف مصر، 
الستكشاف  التطلع  عن  ومعربًا 
مزيد من مجاالت التعاون مع البنك 
الشاملة  التنمية  عملية  ظل  يف 
يف  تنفيذها  الجارى  واملستدامة 
االقتصادي  الصعيدين  على  الدولة 
مجاالت  يف  خاصًة  واالجتماعي، 
التحول إىل  النظيفة، ودعم  الطاقة 
األخضر، السيما يف ظل  االقتصاد 
العاملية  للقمة  املصرية  الرئاسة 
للمناخ COP27، ويف ضوء الزخم 
قضية  بــه  تحظى  الــذي  العاملي 

التغريات املناخية.
ــهــا، أعـــربـــت رئــيــس  ــب مـــن جــان
اإلعمار  ــادة  إلع ــي  األوروبـ البنك 
السيد  بلقاء  تشرفها  عن  والتنمية 
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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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املغرب  جهات  جمعية  تنظم 
تحت رعاية العاهل املغريب امللك 
بني  ما  الفرتة  يف  السادس  محمد 
مبدينة  الجاري  سبتمرب  و10   8
لجهات  األول  امللتقى  السعيدية، 
“مساهمة  شعار  تحت  إفريقيا، 
املستدامة  التنمية  يف  الجهات 
املستوى  عىل  االندماج  ودينامية 

اإلفريقي”.
هذا  أن  للجمعية  بيان  وأفاد 
منظمة  مع  برشاكة  ينظم  اللقاء 
املحلية  والحكومات  املدن 

املتحدة اإلفريقية.
تفعيل  إطار  اللقاء يف  ويأيت هذا 
العمومية  الجمعية  مخرجات 
ملنظمة املدن والحكومات املحلية 
الدورة  خالل  اإلفريقية  املتحدة 
 ، اإلفريقية  املدن  لقمة  الثامنة 

بحث الدكتور رشاد محمد العليمي، 
يف  الرئايس  القيادة  مجلس  رئيس 
املبعوث  مع  األربعاء  اليوم  اليمن، 
هانس  املتحدة  لألمم  الخاص 
جهود  مستجدات  جروندبرج، 
املعاناة  من  والتخفيف  السالم، 
جامعة  صنعها  التي  اإلنسانية 
وكالة  وذكرت  اليمن.  يف  الحوىث 
األنباء اليمنية أن العليمي أكد خالل 
والحكومة  املجلس،  التزام  اللقاء 
والشامل وفق  العادل  السالم  بخيار 
عليها  املتفق  الثالث  املرجعيات 
وخصوصا  ودوليا،  وإقليميا  وطنيا 
باملوقف  مشيدا   ،2216 القرار 
الشعب  جانب  إىل  املوحد  الدويل 
اليمني، وتطلعاته يف تحقيق السالم، 
مؤسسات  واستعادة  واالستقرار، 

الدولة، وسبل العيش الكريم.
الخروقات  إىل  العليمي  وأشار 

الرئاسى اليمنى يبحث مع مسئول أممي جهود السالم فى اليمن

رئيس وزراء فلسطني يطالب 
بالضغط على إسرائيل لعقد 

االنتخابات يف القدس
جدد رئيس الوزراء الفلسطيني 
األربعاء،  اليوم  اشتية،  محمد 
الدويل  املجتمع  مطالبته 
وإلزامها  إرسائيل  عىل  بالضغط 
يف  االنتخابات  بعقد  السامح 
ووقف  وانتخابا،  ترشحا  القدس 
االقتطاعات  وكافة  القرصنة 
املالية غري القانونية من األموال 

الفلسطينية.
استقباله  خالل  ذلك  جاء 
الخاص  الرنويجية  املبعوثة 
هيلدا  األوسط  للرشق 
يف  األربعاء  اليوم  هارالدستاد، 
رام الله، بحضور ممثلة الرنويج 

لدى فلسطني تورن فيستي.
هارالدستاد  اشتية  وأطلع 
االحتالل  إجراءات  عىل 
عمليات  خاصة  التصعيدية 
القتل واالعتقاالت واالقتحامات 
األقىص  للمسجد  اليومية 
الفلسطينية،  واملناطق 

لصالح  األرايض  ومصادرة 
واعتداءات  االستيطاين،  التوسع 
جيش  بحامية  املستوطنني 

االحتالل.
مع  الوزراء  رئيس  وبحث 
املبعوثة الرنويجية أجندة مؤمتر 
الشهر  عقده  املزمع  املانحني 
وسبل  نيويورك،  يف  الجاري 
الدعم  حشد  أجل  من  إنجاحه 
برؤية دولية  السيايس والخروج 

للحفاظ عىل حل الدولتني.
من  الضغط  اشتية  بحث  كام 
إرسائيل  عىل  املؤمتر  خالل 
من  الجائرة  االقتطاعات  لوقف 
أموال املقاصة، ودعوة املجتمع 
املساعدات  الستئناف  الدويل 
املقدمة لفلسطني، مبا يساهم يف 
التي  املالية  األزمة  من  الخروج 
الحكومة وقدرتها عىل  تواجهها 

اإليفاء بالتزاماتها.

مبوجب اتفاق الهدنة، وحرصها عىل 
البتزاز  املليشيات  فرصة  تفويت 

املجتمع الدويل.
من  أمله  عن  العليمي  واعرب 
مزيد  مبامرسة  الدويل،  املجتمع 
مع  الجاد  التعاطي  نحو  الضغوط 
مصلحة  وتغليب  السالم  جهود 
الشعب اليمني، مؤكدا استمرار دعم 
الخاص  املبعوث  لجهود  املجلس 
جروندبرج،  هانس  املتحدة  لألمم 

من اجل تثبيت الهدنة.
األمم  مبعوث  اعرب  اللقاء  يف 
التي  للجهود  تقديره  عن  املتحدة، 
الرئايس  القيادة  مجلس  يبذلها 
إنجاح  سبيل  يف  اليمنية  والحكومة، 
إىل  للتوصل  عليها  والبناء  الهدنة 
النار  إلطالق  دائم  لوقف  اتفاق 
والعادل يف  الشامل  السالم  وتحقيق 

اليمن.

الحوثية للهدنة الجارية، ودأبها عىل 
اختالق الذرائع، التي كان أخرها منع 
سفن الوقود من الوصول إىل موانئ 

السوداء،  السوق  وإنعاش  الحديدة، 
املواطنني،  ملعاناة  االكرتاث  دون 
وجود  عدم  السياق  هذا  يف  مؤكدا 

الحكومة،  جانب  من  إجراءات  أي 
ملنع وصول هذه السفن والشحنات 
املحددة  وجهتها  إىل  التجارية 

مبدينة   2018 يف  انعقدت  التي 
مراكش باملغرب.

املنتدى  أن  البيان  وأضاف 
رؤساء  من  العديد  فيه  سيشارك 
الفدرالية؛  والحكومات  الجهات، 
ممثلني ألكرث من 20 بلدا إفريقيا، 
 400 يحرضه  أن  املرتقب  ومن 
ملناقشة  عامليني،  وخرباء  مشارك، 
مجموعة من املوضوعات، أهمها 
جنوب،   – جنوب  الرشاكات 
واملنافسة  املستدامة،  والتنمية 
املناخية،  والتغريات  اإلقليمية، 
املوارد  واملرونة االقليمية، وإدارة 

البرشية و املالية.
املنتدى  أن  إىل  البيان  وأشار 
وتقاسم  مناقشة  أيضا  سيشهد 
املنفتحة،  الحكومات  تجارب 
للفرتة  طريق  خارطة  وإخراج 

املتعلقة   2063  –  2030
والفعالة  الفعلية  باملساهمة 
التنمية  يف  اإلقليمية  للحكومات 
االندماج  ودينامية  املستدامة 

عىل املستوى اإلفريقي.
سيشهد  األول  امللتقى  أن  يذكر 
السلك  ممثيل  مشاركة  أيضا 
املعتمد  األفريقي  الدبلومايس 
املشاركني  من  وعدد  باملغرب، 
واملنظامت  والجمعيات  املغاربة 
يتم  أن  املنتظر  ومن  الدولية. 
عقد الجمعية العمومية للمنتدى 
من أجل اعتامده كهيئة حكومية 
داخل منظمة املدن والحكومات 
والتي  ألفريقيا،  املتحدة  املحلية 
الهيئة  داخل  األعضاء  ستمكن 
التنمية  أجل  من  معا  بالتنسيق 

واالندماج األفريقي.
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رئيس الوزراء: مشروعات بـ 20 مليار دوالر ملكافحة التغري املناخي

وحاول تفهم
محمود صالح قطامش 

مصر تالتين
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
الكوزمو بوليتانيه

نعم هي كلمه صحيحه وهي كذلك 
عيل  تطلق  وهي  وتنطق   تكتب 
باخالق  يتخلقون  الذين  االشخاص 
ويتطلعون  ــري  اخ بــالد  وعـــادات 
ويعتقدون  اخري  ثقافات  ايل   دوما 
بلد  عيل  محصورا  ليس  الوطن  ان 
ثقافات  تجمع  ايضا  وهي  واحــد 
باختصار  وهــي  ــد  واح مكان  يف 
كام  عاملي  لكلمة  ــرادف  م شديد 
نحن  نعم   .…… املوسوعه  تقول 
)كوزموبوليتانني(  اصبحنا  جميعا 
اصبح  كله  ــون   ــك ال الن   وذلـــك 
بني ايدينا ونستطيع ان نتعرف عيل 
كل الثقافات ،وماذا يفعل العامل كله 
االحداث  ظل  ففي  ؟  مشاكله  لحل 
ازمــات  من  واملتفرقة  املجتمعة 
ازمه  مثل  بها   نتأثر  والتي  عامليه 
كورونا واالرهاب والحرب االوكرانيه 
الروسيه فقد وجدت الدوله املرصيه 
اسرتاتيجيتها  تغيري  عليها  لزاما  انه 
احداث  مع  امللفات  مع  التعامل  يف 
بعض التغيري  يف االولويات بل وضخ 
لتحقيق  بعينها  مسارات  يف  االموال 
وبني  بالعامل  مايحدث  بني  املوامئة 
ويف  املرصيه  االرض  عيل  توابعه 
املواطن  شعور  بني  املساحه  تلك 
يف  الحكومه  رغبه  وبني  باالستقرار 
نحو  الطموحه  خططها  استكامل 
لزاما  انه  الدوله  ورأت  املستقبل 
بكل  مــوجــوده  تكون  ان  عليها 
الوسائل املتاحه واملنتظره  لتحقيق 
االستقرار  احداث  هو  واحد  هدف 
لحالة  والوصول  املجتمعي  والتوازن 
الحفاظ  االقل  عيل  او  العام  الرضا 
عيل معيشه املواطنني والتي  ميكنها 
من  املرحله  هــذه  يف  بنا  تعرب  ان 
بدون  العامليه  واالزمــات  التقلبات 
الناس  حياة  متس  عنيفه  ارضار  اي 
املرحله  تجاوز  سيناريو   أسوأ  ويف 
وان   ..…… االرضار  باقل  القادمه 
املواطن  تنوير  ايل  الدوله  تسعي 
بناء  يف  جهود  مــن  بــه  تقوم  مبــا 
التي  واالدوار  الجديده  الجمهوريه 
ازماتها  من  لتخليصها  بها  تقوم 
عقود  مــن  ــت  ورث التي  املعقده 
تبني  كيف  ــن  ــواط امل وتــعــريــف 
قيمة  مع  يتسق  ملستقبل  الدوله 
مرص  والحجم الهائل من التحديات 
يقوم  حتي  تواجهها  التي  واملخاطر 
املواطن مبسئولياته الوطنيه بالوعي 
والجامعات  القوي  وكشف  والفهم 
التاكيد  مع  الدوله   عيل  املتآمرة 
املرصيه  القيم  منظومه  دعم  عيل 
الوالء  الراسخه يف  املتوارثه واملبادئ 
وعن  عنه  والدفاع  للوطن  واالنتامء 
ومقاومة  والتنميه  البناء  يف  حقه 
االفكار التي يكون من شانها الوقوع 
وهو  الظامله  املقارنات  اخطاء  يف 
مايقع فيه اغلب الكوزمو بوليتانني.

وزير  عبدالغفار  خالد  الدكتور  شهد 
األربعاء،  اليوم  والسكان،  الصحة 
مدينة  بني  تعاون  بروتوكول  توقيع 
 (Gypto Pharma) املرصية  الدواء 
 (Blue San Gmbh) ورشكة 
األدوية،  وتصدير  لتصنيع  اإليطالية 
جديد  دوايئ  مستحرض  لتوفري  وذلك 
الجانبية  األعراض  عالج  يف  يستخدم 
الناتجة عن فريوس كورونا، واألمراض 

الصدرية والجهاز التنفيس.
الدكتور  من  كل  الربوتوكول  وقع 
إدارة  مجلس  رئيس  ممدوح  عمرو 
أرجانو  الدواء املرصية، وبولو  مدينة 
رئيس مجلس إدارة الرشكة اإليطالية، 
من  كاًل  أعضاء  من  عدد  بحضور 
الصحة  وزارة  مبقر  والرشكة،  الهيئة 
بالحي الحكومي يف العاصمة اإلدارية 
الدولة  خطة  ضمن  وذلك  الجديدة، 
األدوية  تصنيع  يف  للتوسع  املرصية 
نقل  يف  الخربات  وتبادل  املحلية 

تكنولوجيا صناعة األدوية.
تصنيع كافة املستحرضات الدوائية

الربوتوكول  توقيع  خالل  كلمته  ويف 
عبدالغفار،  خالد  الدكتور  تقدم 
بالشكر إىل رشكة »بلوسان« اإليطالية 

بناء أنظمة صحية تساهم يف تحقيق 
رؤية مرص 2030

ضمن  من  أن  »عبدالغفار«  وأكد 
مع  التعاون  الربوتوكول  محاور 
القوى  وتدريب  اإليطايل  الجانب 
وتطوير  صناعة  مبجال  البرشية 
األدوية بهدف رفع الكفاءة واالرتقاء 
بالصحة العامة ملواطني الدولتني، مبا 
يساهم يف بناء أنظمة صحية تساهم 
وأيًضا   2030 مرص  رؤية  تحقيق  يف 

تتناسب مع املعايري العاملية.
املدير  ممدوح  عمرو  الدكتور  وقال 
املرصية،  الدواء  ملدينة  التنفيذي 
التنسيق  عىل  حرصت  الوزارة  إن 
الجانبيني  بني  متبادلة  لزيارات 
داخل  العمل  آليات  عىل  لالطالع 

الرصوح املنوطة بإنتاج األدوية، الفتًا 
اإليطايل  الجانب  مع  التنسيق  إىل 
أفريقيا  يف  جديدة  أسواق  لفتح 
يف  يساهم  ما  املحيطة،  واملنطقة 
فرص تصدير املستحرضات الدوائية.

مجلس  رئيس  رحب  جانبه  ومن 
إدارة الرشكة اإليطالية، بهذا التعاون 
املثمر، مشريًا إىل أن مرص أصبحت من 
االستثامر  عىل  املُشجعة  الدولة  أكرب 
الدولة  بجهود  الدواء، مشيًدا  مبجال 
بالنظام الصحي،  املرصية يف االرتقاء 
يف  يساهم  التعاون  هذا  أن  موضًحا 
وخلق  واألزمات  التحديات  مواجهة 
عن  فضاًل  متطورة،  صحية  انظمة 
بني  الثنائية  العالقات  أوارص  توطيد 

البلدين.

»الصحة«: القيادة السياسية 
حريصة على التوسع يف سوق 

األدوية املحلية
عىل التعاون والدعم املستمر للقطاع 
الصحي، مؤكًدا أن القيادة السياسية 
حريصة عىل التوسع يف سوق األدوية 
التعاون  هذا  أن  إىل  مشريًا  املحلية، 
باكورة  يُعد  اإليطايل)   – (املرصي 
اإلنتاج للبدأ يف تفعيل خطوط إنتاج 
الدوائية  وتصنيع كافة املستحرضات 
عدد  لعالج  املنخفضة  التكلفة  ذات 

كبري من األمراض.
نتائج نسب نجاح وفعالية الدواء

عبدالغفار  حسام  الدكتور  أوضح 
الصحة  لوزارة  الرسمي  املتحدث 
إىل  استمع  الوزير  أن  والسكان، 
رشح مفصل من رئيس مجلس إدارة 
األبحاث  حول  اإليطالية،  الرشكة 
أُجريت  التي  العلمية  والدراسات 
عىل هذا املستحرض، كام اطلع عىل 
الدواء  وفعالية  نجاح  نسب  نتائج 
باألسواق  طرحه  جرى  أن  بعد 
البدء يف  إذ وجه برضورة  اإليطالية، 
األسواق  داخل  التسجيل  إجراءات 
املرصية، موجًها بتذليل أي عقبات أو 
املصابني  لصالح  تواجههم  قد  أزمات 

باألمراض الصدرية والتنفسية.
لدول  لألدوية  جديدة  أسواق  فتح 

القارة األفريقية وأوروبا
املواد  أسامء  راجع  الوزير  أن  وتابع 
الكميائية املُكونة للمستحرض، والذي 
فعالة  ومواد  عنارص  عىل  يحتوي 
الناتجة  االلتهابات  عالج  يف  تساهم 
والتنفسية،  الصدرية  األمراض  عن 
البالغني، كام  لفئة  الدواء  ويستخدم 
أنه ال يحتوي عىل مادة السكر، لذا 
فيُعد مناسب ملرىض السكر، مشريًا إىل 
أن الوزير بحث مع الجانب اإليطايل 
إلنتاج  املستمر  للتعاون  التنسيق 
األمراض  كافة  لعالج  دوائية  خطوط 
بحث  كام  املزمنة،  األمراض  وخاصة 
فتح  تستهدف  خطة  وضع  آليات 
القارة  لدول  لألدوية  أسواق جديدة 

اإلفريقية وأوروبا.

رئيس  مدبويل  مصطفى  الدكتور  قال 
املرصية  الدولة  إن  الوزراء،  مجلس 
دشنت الخطة االسرتاتيجية للتعامل مع 
برنامج  أن  موضًحا  املناخية،  التغريات 
تحقيق  تستهدف  مبادرة  »نويف« 
التغري  مكافحة  يف  الدول  أهداف 
حددت  الدولة  أن  مؤكًدا  املناخي، 
دوالر  مليار   20 بإجاميل  مرشوعات 
التغري  ملكافحة  محاور  عدة  عىل  تركز 
كل  تنسيق  عىل  وسنعمل  املناخي، 
تغري  مكافحة  أهداف  لتحقيق  الجهود 
منتدى  يف  كلمته  خالل  وذلك  املناخ، 
مرص للتعاون الدويل والتمويل اإلمنايئ، 

بالعاصمة اإلدارية.
الطاقة  مرشوعات  يف  استثامرات  ضخ 

املتجددة تحقق االستفادة للجميع
العمل  أنه سيجري  وأضاف »مدبويل«، 

مرشوعات  يف  استثامرات  ضخ  عىل 
االستفادة  تحقق  املتجددة  الطاقة 
املرصية  الدولة  أن  ذكر  كام  للجميع، 
دشنت خطة اسرتاتيجية يف مايو 2022 
حتى  املناخية  التغريات  مع  للتعامل 
2050، وكان من أهم أهدافها األساسية 
االستدامة  تحقيق  واالسرتاتيجية، 
زيادة  خالل  من  االقتصادي،  والنمو 
كفاءة  ورفع  املتجددة،  الطاقة  موارد 
مصادر  مع  للتعامل  الفنية  الطاقات 
الطاقة املتجددة، وكذلك زيادة املرونة 

والتكيف مع متغريات املناخ.
التحتية  البنية  تحسني  عىل  العمل 

للتعامل مع التغريات املناخية
أنه  إىل  الوزراء،  مجلس  رئيس  وأشار 
البنية  تحسني  عىل  العمل  يجري 
التحتية للتعامل مع التغريات املناخية.

الدول  لدعم  شاملة  رؤية  إىل  نحتاج 
األفريقية ىف مواجهة التغريات املناخية«.
التغري  آثار  التكيف مع  أّن جهود  وأكد 
من  نقصاً  تعاىن  تزال  ال  املناخى، 
التمويل، وقال الرئيس: »إننا نحتاج إىل 
800 مليار دوالر سنوياً حتى عام 2025 
املناخ«، مشدداً  ملواجهة تداعيات تغري 
أفضل  التغري  مجابهة  تكلفة  أن  عىل 
بكثري من التكلفة التى تحدث من وراء 

هذا التغري.
نسبة االستثامرات الخرضاء بلغت %40 
آثار  من   %80 عن  مسئولة  دولة   20

التغرّيات املناخية
»حياة  مبادرة  أن  إىل  الرئيس  وأشار 
األوضاع  تحسني  إىل  تهدف  كرمية« 
مواطن  مليون   60 لنحو  املعيشية 
وتغطى مجاالت كثرية، من بينها الرصف 
واالتصاالت  املياه  ومعالجة  الصحى 
والطرق وغريها، الفتاً إىل أن مرص تقوم 
من  لالستفادة  متطورة  ثالثية  مبعالجة 
الدولة  ستكون  ومرص  مياه،  قطرة  كل 
رقم واحد عاملياً ىف معالجة املياه عقب 
الضخم  الوطنى  الربنامج  من  االنتهاء 
ونوه  مياه.  قطرة  كل  من  لالستفادة 
بأن نسبة االستثامرات الخرضاء ىف مرص 
بلغت نحو 40% من إجامىل االستثامرات 

العامة.
كانت  »مرص  السيىس:  الرئيس  وتابع 

خطة  وضعت  التى  الدول  أوائل  من 
لتحقيق  املدى  طويلة  اسرتاتيجية 
إىل  مشرياً   ،»2030 املستدامة  التنمية 
أن البعد البيئى كان املحور األساىس ىف 

جميع القطاعات التنموية.
ىف  مساهامتها  زيادة  تقتىض  العدالة 

جهود التكيّف
وأوضح أن الدولة املرصية كانت منتبهة 
بفاعلية  فيه  وتحركت  البُعد  هذا  إىل 
كبرية جداً ىف كل املجاالت، الفتاً إىل أنه 
منذ عام ونصف العام، تم إطالق قمة 
وهو  األمر،  بهذا  الخاصة  املرشوعات 
»حياة  املرصى  الريف  تطوير  مرشوع 
املبدئية  تكلفته  قُدرت  الذى  كرمية«، 
الوقت لترتاوح بني 700 و750  ىف ذلك 
مليار جنيه، مشرياً إىل أن هذه التكلفة 
التى  الراهنة  الظروف  نتيجة  تزيد  قد 

مير بها العامل.
تغري  آلثار  تعرّضاً  الدول  أكرث  من  مرص 
املناخ ميكن أن نصبح الدولة رقم واحد 

ىف العامل ىف مجال معالجة املياه
تنّفذ حالياً  التى  أكد أن مرص بربامجها 
ىف  واحد  رقم  الدولة  تصبح  أن  ميكن 
وأضاف  املياه.  معالجة  مجال  ىف  العامل 
للمياه  الثالثية  املعالجة  أن  »السيىس« 
التى  للمعايري  طبقاً  استخدامها  تتيح 
مشرياً  العاملية،  الصحة  منظمة  أقرتها 
ضخامً  وطنياً  برنامجاً  هناك  أن  إىل 

وحتى  مياه،  نقطة  كل  من  لالستفادة 
أشكال  من  شكل  أى  عليها  يرتتب  ال 
حتى  أو  للبحريات  أو  للبيئة  التلوث 

للبحر املتوسط.
الجهد  »هذا  السيىس:  الرئيس  وتابع 
الذى تبذله مرص ال يزال مستمراً«، الفتاً 
إىل أن املرحلة األوىل من مرشوع تطوير 
سوف  كرمية«  »حياة  املرصى  الريف 
تنتهى هذا العام وسيتم إطالق املرحلة 
وتعقبها  القادم  العام  أوائل  الثانية 
املرحلة الثالثة واألخرية لتحسني األوضاع 
املعيشية لنحو 60 مليون مواطن، أى ما 

يعادل أكرث من نصف سكان مرص.
الدول  أكرث  من  تُعد  مرص  أن  وأوضح 
أن  إىل  الفتاً  املناخ،  تغرّي  آلثار  تعرّضاً 
مصادر  لتطوير  برامج  تنّفذ  الدولة 
كطاقة  واملتجّددة  الجديدة  الطاقة 
إىل  مشرياً  الشمسية،  والطاقة  الرياح 
أن محطة بنبان ىف أسوان تُعد من أكرب 

محطات توليد الكهرباء ىف العامل.
أن  تستطيع  ضخمة  إمكانيات  لدينا 
تقدم طاقة نظيفة.. وقطعنا شوطاً كبرياً 

ىف الهيدروجني األخرض
ميكنها  مرص  أن  إىل  »السيىس«  وأشار 
النظيفة  الطاقة  توفري  ىف  املساهمة 
أو  البديلة  الطاقة  سواء  العامل،  ىف 
مرص  وأطلقت  األخرض،  الهيدروجني 
تغري  ملواجهة  الوطنية  اسرتاتيجيتها 

املناخ 2050.
القدرة  لديه  الخاص  القطاع  أن  وأكد 
املطلوبة  التمويلية  الفجوة  سد  عىل 
ملواجهة التغريات املناخية، مشدداً عىل 
املنح  لتقديم  األممية  الجهود  أهمية 
للدول األفريقية املترضرة من التغريات 
تطوير  أهمية  عىل  وشدد  املناخية. 
التكنولوجيا ملواجهة تداعيات التغريات 

املناخية.
الدوىل  للتعاون  مرص  منتدى  إن  وقال 
والتمويل اإلمناىئ ميثل قوة دفع متزايدة 
 COP27 بشأن االستعداد ملؤمتر املناخ
مشرياً  املقبل،  نوفمرب  الشيخ  رشم  ىف 
سبتمرب  ىف  انعقد  الذى  املنتدى  أن  إىل 
قوة  يشكل  العام  وهذا  املاىض  العام 
دفع متزايدة بشأن االستعداد الستضافة 
ىف  معرباً  الشيخ،  رشم  ملؤمتر  مرص 
إزاء  البالغة  سعادته  عن  نفسه  الوقت 

كلامت الحضور ىف هذا املنتدى.
األهمية  يؤكد  املنتدى  أن هذا  وأضاف 
التى  املناخ  تغرّي  لقضية  املتزايدة 
دول  وفكر  وجدان  حالياً  تشغل  بدأت 
العامل، مؤكداً أن هذه القضية أصبحت 
التنمية  أجندة  أولويات  ضمن  من 
املستدامة، ورضورة التوافق حول رؤية 
لرفع  األفريقية  الدول  لدعم  شاملة 

قدرتها عىل التكيّف مع تغري املناخ.
وقال الرئيس إنه ىف »إطار اإلعداد ملؤمتر 

-والذى  القادم  نوفمرب  ىف  الشيخ  رشم 
بتحديات  يتسم  عاملى  سياق  ىف  يأىت 
عىل  يضع  األمر  هذا  فإن  متعاقبة- 
دوىل  كمجتمع  كبرية  مسئولية  عاتقنا 
عىل  الصعوبات  هذه  تؤثر  أال  لضامن 
ملواجهة  املشرتكة،  رؤيتنا  تنفيذ  وترية 
تغريات املناخ، التى انعكست ىف اتفاق 

باريس، وىف جالسكو العام املاىض«.
تطوير  أهمية  السيىس  الرئيس  وأكد 
االبتكار  وتعزيز  التكنولوجية  التقنيات 
من  خاٍل  عامل  إيجاد  ىف  للمساهمة 
ىف  »إننا  مضيفاً  الحرارية،  االنبعاثات 
للطاقة  جداً  ضخمة  برامج  لدينا  مرص 
نُقلل  حتى  واملتجّددة  الجديدة 
عىل  تعتمد  التى  املحطات  استخدام 
وقال  أنواعها«.  بكل  األحفورية  الطاقة 
لتوليد عرشات  الفرصة  »لدينا  الرئيس: 
املجال،  هذا  ىف  امليجاوات  من  اآلالف 
شمسية،  طاقة  أو  رياح  بطاقة  سواء 
ولدينا إمكانيات ضخمة تستطيع مرص 
من خاللها أن تسهم بجدية ىف أن تقدم 
أو  كهربائية  طاقة  سواء  نظيفة،  طاقة 
الذى  األخرض  الهيدروجني  إلنتاج  طاقة 
قطعنا فيه شوطاً كبرياً«. الدولة تحركت 
من خالل »حياة كرمية« بأكرث من 700 
مليون   60 أوضاع  لتحسني  دوالر  مليار 

مواطن

السيسي: نحتاج 800 مليار دوالر سنويا ملواجهة التداعيات تتمه ص  1
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وزير التعليم العالي يطلب تفعيل دور »علوم البحار« ملواجهة 
مشكالت جنوح السفن

وزير  عاشور،  أمين  الدكتور  ترأس 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
املعهد  إدارة  مجلس  اجتامع 
واملصايد،  البحار  لعلوم  القومي 
بحضور الدكتور يارس رفعت، نائب 
العلمي،  البحث  لشؤون  الوزير 
أمني  الزواوي،  وليد  والدكتور 
والهيئات  واملعاهد  املراكز  مجلس 
زكريا،  عمرو  والدكتور  البحثية، 
صالح  والدكتور  املعهد،  رئيس 
الدين مصيلحي، رئيس جهاز حامية 
وتنمية البحريات والرثوة السمكية، 
وأعضاء املجلس، وذلك مبقر املعهد.

االرتقاء مبنظومة التعليم العايل
مجلس  وّجه  االجتامع،  بداية  ىف 
اإلدارة التهنئة للدكتور أمين عاشور 
العايل  التعليم  وزارة  حقيبة  لتوليه 
دوام  له  ُمتمنني  العلمي،  والبحث 
التوفيق والسداد، كام وّجه املجلس 
عبدالغفار  خالد  للدكتور  الشكر 
االرتقاء  يف  املُثمرة  جهوده  عىل 
والبحث  العايل  التعليم  مبنظومة 
وزارة  توليه  فرتة  خالل  العلمي 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
مهام  لتوليه  له  التهنئة  ُمقدمني 

وزارة الصحة والسكان.
مواجهة مشكالت جنوح السفن

من  االستفادة  أهمية  الوزير  وأكد 
احتياجات  تلبية  يف  املعهد  أبحاث 
الدولة، خاًصة يف مجاالت االستزراع 

سياسة امللكية الفكرية
إنجازه  تم  ما  االجتامع  واستعرض 
واجتامعات  أنشطة  من  باملعهد 
املاضية،  الفرتة  خالل  عمل  وورش 
بنك  إنشاء  أهمية  ناقش  كام 
لألحياء  الوراثية  واألصول  للجينات 
عن  فضاًل  باملعهد،  املرصية  املائية 
الفكرية  امللكية  سياسة  ُمناقشة 
االخرتاع  لرباءات  التسجيل  عند 
وامللكية  االبتكار  دعم  مبكتب 

الفكرية TISC التابع للمعهد.
واستعرض االجتامع ما تم اعتامده 
باملعهد  الُشعب  مجالس  قبل  من 
بشأن التخصصات العامة والدقيقة 
للرتقيات  الدامئة  العلمية  للجنة 
توصيات  استعرض  كام  باملعهد، 
مؤمتر »انطالق عقد األمم املُتحدة 
التنمية  أجل  من  املحيطات  لعلوم 
الجزر  ودول  بإفريقيا  املُستدامة 
الفرتة من  املنعقد خالل  املجاورة« 
بالقاهرة،   2022 مايو   12  –  10
هامش  عىل  املعهد  قام  والذي 
بروتوكوالت  من  عدد  توقيع 
والبحثي  والعلمي  الفني  التعاون 
البحار  علوم  معهد  من:  كل  مع 
  (OGS)التطبيقية الجيوفيزياء  و 
معهد  جامعة  إيطاليا،   – برتيستا 
املعهـد  بالسودان،  األحمر  البحر 
البحرية  للبيئة  البحثي  الكيني 

.KMFRI واملصايد

فضاًل  البحريات،  وتنمية  السميك 
ُمواجهة  املعهد يف  تفعيل دور  عن 
التي  السفن  جنوح  مشكالت 

تتسبب يف توقف حركة املالحة.
وخالل فعاليات االجتامع، استعرض 
الدكتور عمرو زكريا، أنشطة املعهد 
إىل  مشريًا  املاضية،  الفرتة  خالل 
تطوير  عىل  العمل  إطار  يف  أنّه 
املعهد،  لباحثي  البحثي  األداء 
تصنيف  يف  مرة  ألول  املعهد  أُدرج 
 2021  Scimago العاملي  املؤرش 
لتصنيف املؤسسات البحثية، حيث 
واملرتبة  عامليًا   398 املرتبة  احتل 
املعاهد  محليًا عىل مستوى  الثالثة 
تصنيف  يف  للوزارة  التابعة  البحثية 
املُؤسسات املرصية الحكومية وفًقا 

ملؤرش التأثري البحثي الرئييس.
وأشار رئيس املعهد إىل تقدم املعهد 
يف  املعهد  ترتيب  يف  العام  هذا 
 ،(2022 Scimago) نفس التصنيف
حيث احتل املركز األول بني املعاهد 
البحثية عىل مستوى الرشق األوسط 
وإفريقيا، والـ57 عىل مستوى العامل 
واالستزراع  البيولوجيا  مجال  يف 

السميك.
عىل  الوزير  أثنى  اإلطار،  هذا  ويف 
جهود املعهد؛ لتقدمه يف التصنيفات 
العمل  من  مبزيد  مطالبًا  الدولية، 
يف  ُمتقدمة  مراكز  إىل  للوصول 

التصنيفات الدولية املُختلفة.

األمري،  زيد  أبو  محمد  الدكتور  قدم 
الوجه  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب 
الدفعة  خريجات  إىل  التهنئة  البحري، 
لكلية  الذهبي،  اليوبيل  دفعة  الـ50 
بالقاهرة،  األزهر  جامعة  البنات  طب 
عىل  وحصولهن  تخرجهن  مبناسبة 
كلية  يف  والجراحة  الطب  بكالوريوس 

طب بنات األزهر بالقاهرة.
البنات  طب  لكلية  الذهبي  اليوبيل 

جامعة األزهر
أبناء  أن  الجامعة،  رئيس  نائب  أكد 
يزالون،  وال  كانوا  الرشيف،  األزهر 

وزير  شكري،  سامح  السفري  قال 
للدورة  املعني  والرئيس  الخارجية، 
اتفاقية  أطراف  مؤمتر  من  الـ27 
املناخية،  للتغريات  املتحدة  األمم 
إّن جهود الربنامج الدويل التنموي، 
يجب أن تكون متسقة مع أولويات 
امللكية  احرتام  يف  النامية  الدول 
والربامج،  السياسات  لتلك  الوطنية 
مبدأ  مراعاة  أهمية  عن  فضال 
األعباء  متباينة  املشرتكة  املسؤولية 

مر  عىل  الطب  علوم  يف  متميزين 
العصور.

األمري،  زيد  أبو  الدكتور محمد  وأوضح 
توىل حكم  عندما  باشا  عيل  محمد  أن 
مرص عام 1805، بدأ يف إرسال البعثات 
هذه  أغلب  كان  أوروبا،  إىل  العلمية 

البعثات من أبناء األزهر الرشيف.
طب  لكلية   50 الدفعة  تخرج  حفل 

البنات باألزهر
أضاف »األمري«، أن هذه البعثات عندما 
مقدمتهم  يف  كان  أوروبا،  من  عادت 
إدارة  وتولوا  الرشيف،  األزهر  أبناء 

والقدرات املتفاوتة للدول.
التعامل مع تغري املناخ

يف  كلمته  خالل  شكري،  وأضاف 
والتمويل  الدويل  التعاون  منتدى 
العاصمة  يف  املنعقد  اإلمنايئ، 
الرئاسة  أّن  الجديدة،  اإلدارية 
املرصية للدورة السابعة والعرشين 
معالجة  ستتبنى   ،COP27 من 
الراهنة  القصور  وأوجه  الفجوات 
مع  بالتعامل  العاملية،  باملنظومة 

نائب رئيس جامعة األزهر: خريجونا متميزون يف 
علوم الطب على مر العصور

وزير الخارجية: نتطلع ليكون COP27 نقطة تحول 
لتنفيذ التزامات املناخ

ومدرسة  زعبل،  أيب  يف  الطب  مدرسة 
أن  إىل  الفتا  العيني«،  بـ»قرص  الطب 
الرشيف،  األزهر  أبناء  أن  يؤكد  هذا 
جميع  يف  متميزين  يزالون  وال  كانوا 
العلوم واملعارف محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

الخريجات،  أرس  إىل  التهنئة  قدم  كام 
أثناء حفل تخرج الدفعة 50 لكلية طب 
الطيب  اليوم،  بهذا  بالقاهرة  البنات 
الذي نسعد فيه جميعا، ونحن نشاهد 
املوىل  سائلني  املستقبل،  طبيبات  بناتنا 
لدينهن  نافعات  يكن  أن  وجل،  عز 

ووطنهن.

تغري املناخ، وستسعى لتعزيز الثقة 
للميض  يسمح  مبا  األطراف  بجميع 
باريس  اتفاق  تنفيذ  نحو  قدما 

وتحقيق أهدافه.
أن  »نأمل  الخارجية:  وزير  وتابع 
نقطة  الشيخ  رشم  مؤمتر  يكون 
تحول عىل صعيد تنفيذ االلتزامات 
والتعهدات بوترية متصاعدة، تسمح 
بوجود حل حقيقي لحل أزمة تغري 

املناخ خصوصا بالقارة األفريقية«.

املعهد  مبُشاركة  املجلس  وأحيط 
السنوي  الربتغايل  العلوم  مؤمتر  يف 
واالجتامع   ،(2022 العلوم  (ُملتقي 
للجنة  التنفيذي  للمجلس   55 الـ 
للمحيطـات  الدولية  الحكومية 
خـالل  فرنسا،   – بباريس    (IOC)
الفتـرة من 14 – 17 يونيو 2022، 
املعهد يف  فضاًل عن مشاركة رئيس 
مبدينة   2022 املتحدة  األمم  مؤمتر 
من  الفرتة  خالل  الربتغال،  لشبونة 

26 يونيو – 2 يوليو 2022.
االقتصاد األزرق

خطاب  بتوقيع  املجلس  أحيط  كام 
نوايا بشأن التعاون الثنايئ يف مجال 
األزرق  واالقتصاد  البحار  علوم 
أفريو  املعهد وجامعة  بني  املستدام 
الرابع  املنتدى  وافتتاح  الربتغالية، 

العلوم  عن  أفريقيا)   – (الصني 
يف  املُنعقد  والتكنولوجيا،  البحرية 
 2022 يوليو   28  –  27 من  الفرتة 
بتقنية الفيديو كونفرانس، ومناقشة 
إنشاء مركز تعاون الصني – إفريقيا 
للعلـوم البحرية واالقتصاد األزرق.

الداخيل،  التعاون  مستوى  وعىل 
بروتوكول  بتوقيع  املجلس  أحيط 
الذرية،  الطاقة  هيئة  مع  تعاون 
مجلس  رئيس  قرار  وصدور 
الخلية  يف  املعهد  بعضوية  الوزراء 
الوطنية لإلنذار املبكر من موجات 
التسونامي تحت رئاسة قطاع إدارة 
مـن  والحـد  والكوارث  األزمات 
ودعم  املعلومات  مبركز  املخاطر 
التدريب  وبرامج  القرار،  اتخاذ 
واالجتامعي،  الثقايف  الوعي  ودعم 

فضاًل عن إصدار العدد الثالث من 
الربع سنوية  الثقافية  مجلة املعهد 

علوم البحار واملصايد.
وأحيط املجلس بتدريب فرع املعهد 
األكادميية  لطالب  باإلسكندرية 
والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 
والنقل البحري من 24 يوليو وحتى 
فرع  تدريب  وكذلك  أغسطس،   4
واملزارع  الداخلية  للمياه  املعهد 
اإلنتاج  قسم  لطالب  السمكية 
الحيواين كلية الزراعة مبشتهر ببنها 
خالل الفرتة من 14 – 21 أغسطس 

.2022
من  عدًدا  االجتامع  ناقش 
أعضاء  بشئون  الخاصة  املوضوعات 
وتشمل:  باملعهد  البحوث  هيئة 

الرتقيات، التعيينات، واإلعارات.
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البنك األوروبى إلعادة اإلعمار: 10 مليارات دوالر استثمارات البنك فى مصر خالل 10 سنوات

سنبل،  سامل  هاىن  املهندس  شارك 
للمؤسسة  التنفيذى  الرئيس 
التجارة  لتمويل  اإلسالمية  الدولية 
التنفيذي  والــرئــيــس   (ITFC)
باإلنابة للمؤسسة اإلسالمية لتنمية 
أعضاء   ،(ICD) الخاص  القطاع 
للتنمية،  اإلسالمي  البنك  مجموعة 
الدوىل  للتعاون  مرص  منتدى  ىف 
والتمويل اإلمناىئ ىف نسخته الثانية 
العاصمة  ىف  تنظيمه  يتم  والذى 
اإلدارية الجديدة بجمهورية مرص 
العربية تحت رعاية فخامة الرئيس 
السيىس،  الفتاح  عبد  ــرصى  امل
املستوى  رفيعة  دولية  ومبشاركة 
التمويل  مؤسسات  ــاء  رؤس من 
الدولية واإلقليمية ومسئوىل األمم 
املتحدة إىل جانب وزراء االقتصاد 

واملالية والبيئة األفارقة.
مــائــدة  ــل” ىف  ــب “ســن وشــــارك 
حول  املستوى  رفيعة  مستديرة 
للمرشوعات  الوطنية  املنصة 
واملرتبطة  نوىف”  “برنامج  الخرضاء 
مبرشوعات املياه والغذاء والطاقة، 
مؤسسات  مــن  ــدد  ع مبشاركة 
الخاص  والقطاع  الدولية  التمويل 
التمويل  تعبئة  مناقشة  تم  حيث 

املناخى.
أشــاد  مشاركته،  عــيل  وتعليقا 

الوطنية  بــاملــنــصــة  ــل”  ــب “ســن
ــوىف”  “ن الــخــرضاء  للمرشوعات 
التعاون  وزارة  أطلقتها  والتى 
التمويل  لحشد  مرص  يف  الــدوىل 
الخرضاء،  التنموية  للمرشوعات 
الدولية  املؤسسة  أن  إىل  مشريا 
الــتــجــارة  لتمويل  ــة  ــي اإلســالم
واملؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع 
دور  لعب  الخاص حريصتان عىل 
الدولية  التجارة  خالل  من  هام 
وكافة  مــرص  لدعم  واالســتــثــامر 
التمويل  تعبئة  ىف  األعضاء  الدول 

املناخى للمرشوعات الخرضاء.
املؤسسة  أن  “ســنــبــل”  ــد  وأكـ
اتجاهها  تحديد  عىل  حاليا  تعمل 
املناخ  تغري  بشأن  االسرتاتيجي 
بها  خاصة  عمل  أطــر  لتطوير 
وتحديد أهدافها للتمويل الصديق 
املتعلقة  والــتــدخــالت  للمناخ 
بالتجارة، معربا عن ترحيبه بربنامج 
ملواصلة  وتطلعه   NWFE نوىف 
املرصية.  الحكومة  برامج  دعم 
عن  تقرير  أحدث  أن  إىل  ولفت 
لعام  املناخ  مع  التكيف  فجوة 
احتياجات  أن  عن  كشف   2021
التكيف من البلدان النامية ترتاوح 
دوالر  مليار   300 إىل   140 بني  ما 
 ،2030 عام  بحلول  سنويًا  أمرييك 

مع  التكيف  تكاليف  تصل  وقد 
املناخ من 280 مليار دوالر أمرييك 
إىل 500 مليار دوالر أمرييك سنويًا 
النامية  للبلدان  بحلول عام 2050 
مستوى  أن  يعني  وهذا  وحدها، 
الذي  املناخ  مع  التكيف  متويل 
متعددة  التنمية  بنوك  قدمته 
األطراف، والذي قُدر يف عام 2020 
أمرييك  دوالر  مليار   16.1 بنحو 
املناخ،  متويل  إجاميل  من   %24 أو 
لتلبية  كافياً  يكون  أن  عن  بعيد 
يف  املناخ  مع  التكيف  احتياجات 
ستحتاج  لذلك  األعضاء،  البلدان 
البلدان النامية إىل التدفق املتزايد 
ودعم  املناخ  مع  التكيف  لتمويل 
التنمية  رشكاء  من  األجل  طويل 
لالستثامرات  ــة  ــوي األول إلعــطــاء 

اإلمنائية الخرضاء واملرنة للمناخ.
وأوضح أن إحدى امليزات النسبية 
اإلسالمية  الــدولــيــة  للمؤسسة 
عىل  قدرتها  هى  التجارة  لتمويل 
ورشكائها  الخاص  القطاع  حشد 
لتمويل  التنموية  املؤسسات  من 
إىل  واملستدامة  الخرضاء  التجارة 
جانب قدرتها عىل تقديم املساعدة 
االستشارية  والخدمات  الفنية 
األعضاء  للدول  بالتجارة  املتعلقة 

فيام يتعلق بالتمويل املناخي.

املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة: 
ندعم مصر فى تعبئة التمويل املناخى

املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة: 
شدد الدكتور محمود محيي الدين ، رائد ندعم مصر فى تعبئة التمويل املناخى

أطراف  ملؤمتر  املرصية  للرئاسة  املناخ 
املناخي للتغري  املتحدة  األمم  اتفاقية 
COP27، عىل رضورة التعامل مع أفريقيا 
كرشيك أسايس يف العمل املناخي ، مؤكدا 
الرشاكات  لتعزيز  الوقت  حان  قد  أنه 
املياه  مجاالت  يف  االفريقية  القارة  مع 
والطاقة والغذاء حيث أن التمويل الحايل 
كلمته  خالل  ذلك  جاء   . كافيا  يعد  ال 
من  “االنتقال  حول  بجلسة  ألقاها  التي 
العميل  والتطبيق  التنفيذ  اىل  التعهدات 
فرص  اىل  املالية  االلتزامات  وتحويل 
التعاون الدويل  بافريقيا ” بحضور وزيرة 
الدكتورة رانيا املشاط و املبعوث الخاص 
والتمويل  بالعمل  املعني  املتحدة  لألمم 
آن  كريي  والدكتورة  كارين،  مارك  املناخي 
جونز ، نائبة األمني العام ملنظمة التعاون 
زينب  والدكتورة  والتنمية؛  االقتصادي 
والتخطيط  املالية  وزيرة  أحمد  شمسنا 

محمود محيي الدين: يجب التعامل مع أفريقيا 
كشريك أساسى فى العمل املناخى

الجلسة ضمن  بنيجرييا، وجاءت  القومي 
فعاليات اليوم األول ملنتدى مرص للتعاون 
وزراء  واجتامع  االمنايئ  والتمويل  الدويل 
تحت  االفارقة  واملالية  واالقتصاد  البيئة 
عبد  الرئيس  الجمهورية  رئيس  رعاية 

الفتاح السييس.
الدين  محيي  محمود  الدكتور  واوضح 
مؤكدا  املناخي،  العمل  واولويات  أسس 
يف  االقليمي  البعد  دمج  رضورة  عىل 
املبادرة  اطالق  اىل  املناخي مشريا  العمل 
غري املسبوقة لحشد االسثتامرات املتعلقة 
موائد  من خالل خمس  املناخي  بالعمل 
قابلة  مشاريع  لتقديم  اقليمية  مستديرة 
لالستثامر من البلدان النامية توفر حلوال 
الدين  محيي  وأكد   . املناخية  ألزمتها 
واسيا  بافريقيا  االقليمية  املنتديات  أن 
عدد  عرض  شهدت  الالتينية  وأمريكا 
التمويالت  من املرشوعات بهدف جذب 
وانتاج  الطاقة  مجاالت  يف  لها  الالزمة 

الغذاء واملياه.
أشاد الدكتور محيي الدين بتأسيس شبكة 
أفريقيا ىف إطار تحالف جالسكو املايل من 
 GFANZ صفري  انبعاثات  صايف  أجل 
من  املزيد  جذب  ىف  أهميتها  اىل  مشريا 
مرشوعات  متويل  مجال  ىف  االستثامرات 

املناخ بأفريقيا
اىل  الدين  محيي  محمود  الدكتور  وأشار 
العمل  لدفع  شامل  نهج  تبني  رضورة 
التنمية  خطط  اطار  يف  بافريقيا  املناخي 
القارة  معاناة  ظل  يف  خاصة  املستدامة 
والغذاء  املناخ  أزمات  من  االفريقية 

وتبعات جائجة كورونا .
كام أوضح رائد املناخ أن افريقيا بحاجة 
إىل زيادة هائلة التمويل الذي يستهدف 
تخفيف االثار الناجمة عن التغري املناخي 
و كذلك اجراءات التكيف عىل حد سواء 
تسهم  افريقيا  أن  االعتبار  االخذيف  مع 

بنحو 3% فقط من االنبعاثات العاملية.

قالت أوديل رينو باسو، رئيس البنك 
والتنمية  اإلعامر  إلعادة  األورويب 
أزمة  يواجه  أجمع  العامل  إن   EBRD
اللحظة  وتعد  مسبوقة،  غري  مناخ 
للجميع  خاصة  أهمية  ذات  الحالية 

للتعامل مع هذه األزمة.
بالجلسة  كلمتها  خالل  ذلك  جاء 
للتعاون  مرص  منتدى  من  االفتتاحية 
Egypt- اإلمناىئ  والتمويل  الدوىل 

الثانية،  نسخته  ىف   ،ICF2022
واملالية  االقتصاد  وزراء  واجتامع 
والبيئة األفارقة، املنعقد من 7 إىل 10 
الجارى تحت رعاية وحضور  سبتمرب 
السيىس،  الفتاح  عبد  الرئيس  السيد 

بالعاصمة اإلدارية الجديدة.
الرئيس  إىل  الشكر  أوديل  ووجهت 
التعاون  ووزيرة  السيىس  عبدالفتاح 
عىل  املشاط  رانيا  الدكتورة  الدوىل 
الجهود املبذولة ىف املنتدى، مشرية إىل 
أن العديد من الدول تعيش تحديات 
 ” والطاقة  الغذاء  قطاعات  ىف  كبرية 
األزمات تحدث ىف وقت واحد  هذه 

تعاين أوروبا من ويالت الحرب.
عىل  يتوقف  ال  األمر  أن  وتابعت 
حاليا  أوروبا  تعيشها  التى  الحروب 
للتغريات  السلبية  االنعكاسات  ولكن 
ىف  للغاية  ملحوظة  باتت  املناخية 

املنصة  إلطالق  املرصية  الحكومة 
الوطنية للمرشوعات الخرضاء برنامج 
أهداف  تحقيق  تعزز   ،” “”نَُويفِّ
املناخي،  والعمل  املستدامة  التنمية 
بدعم  يفتخر   EBRD أن  مضيفة 
الركيزة  تنفيذ  يف  املرصية  الحكومة 

الخاصة بالطاقة يف هذه املنصة.
وأشارت إىل أهمية إنهاء العمل بالغاز 
للطاقة  التحول  وتحقيق  املحرتق 
وجود  ظل  يف  واملتجددة  الجديدة 
هذا  يف  ملرص  طموحة  مرشوعات 
الطاقة  الجانب خاصة ىف مرشوعات 

الشمسية ومزارع الرياح.
وأضافت أن ملرص رؤية طموحة بشأن 
بالنسبة  سواء  املستهدفة  التنمية 
العمالقة  القومية  للمرشوعات 
 ، الخاص  القطاع  استثامرات  أو 
التى  الرؤية  هذه  أن  وأوضحت 
املشاركة  بشأن  مؤخرا  مرص  أطلقتها 
مع القطاع الخاص تعد ركيزة حقيقية 
التحول  عجلة  دفع  ميكنها  حيث 
للطاقة الجديدة، والتي ميكن ان متثل 
االخرى  للدول  به  يحتذى  منوذجا 
لتحقيق التحول من الوقود األحفوري 
يحتاجها  التي  املتجددة  الطاقة  إىل 
من  أكرث  الفرتة  بشده يف هذه  العامل 

ذى قبل.

أوروبا مؤخرا.
األمور  من  املزيد  يوم  كل  “نرى 
نحو  الرسيع  توجهنا  عيل  الدالة 
وفقا  املناخية”  املشكالت  من  املزيد 
لرئيس البنك األورويب إلعادة اإلعامر 
والتنمية، مضيفة إن التغريات األخرية 
انخفاض  عن  ناجمة  مشاكل  شملت 
كبريا ملعدل هطول األمطار مع ارتفاع 
الحرارة بشدة يف بعض الدول بجانب 

الفيضانات الكبرية .
والتعاون  الرشاكة  قيم  إن  وقالت 
قبل  ذي  من  أهمية  أكرث  باتت 
“يسعدين أن أكون هنا اليوم للتعاون 
القيم  هذه  تعزيز  أجل  من  معكم 
واكتشاف طرق تعزيزها أيضا، فلهذا 
مؤمتر  ضوء  يف  خاصة  أهمية  األمر 
املناخ القادم cop27 والذي سينعقد 

يف رشم الشيخ خالل نوفمرب املقبل”.
وذكرت أن التعاون والرشاكة من أهم 
عوامل الروابط املشرتكة مع الحكومة 
مرص  يف  العمل  بدأنا  لقد  املرصية. 
منذ عرش سنوات فقط وتم استثامر 
نحو 10 مليارات دوالر يف العديد من 

القطاعات ، بحسب أوديل.
التحول إىل  وقال “ساعدنا مرص عىل 
الطاقة النظيفة يف اقتصادها وتحقيق 
يف  للمواطنني  الفرص  وزيادة  النمو 

مختلف أنحاء الدولة”.
مبرص  الخاصة  االسرتاتيجية  وترتكز 
اعتامدها  تم  والتى  الشأن،  هذا  ىف 
رئيسية  محاور  ثالثة  عىل  مؤخرا، 
للرشكات  شموال  أكرث  اقتصاد  تعزيز 
ودفع  والشبا  والسيدات  املرصية 
النظيفة يف  الطاقة  التحول إىل  عجلة 
التنافسية  مرص  قدرة  وتعزيز  مرص 
يسمح  الحاىل  املنتدى  أن  وأشارت 
الجهود  هذه  وتطوير  بدعم  للبنك 
الرشكاء  من  العديد  من  والتعلم 

املهمني.
ىف  النقاط  بعض  أدويل  واستعرضت 

هذا الشأن وتتمثل ىف تزايد املتطلبات 
أهمية  التحديد  التنموية وعىل وجه 
ليس  النظيفة  الطاقة  إىل  التحول 
بل  املناخية  التغريات  ملكافحه  فقط 
واالمن  واملاء  الطاقة  لتحسني  أيضا 
الغذاىئ، أما النقطة الثانية فقالت إن 
قارة أفريقيا ومرص عىل وجه التحديد 
غري  متجددة  طاقة  مبوارد  تحظي 
عادية، والبنك األوروىب إلعادة اإلعامر 
ىف  جهده  قصاري  يبدذل  والتنمية، 

هذا الجانب لدعم استغالل املوارد.
فقط  ليس  الدعم  أن  إيل  وأشارت 
للحد من الغازات الدفيئة بل لتوصيل 

نظيف  وماء  رخيصة  جديدة  طاقة 
السلع  نقل وكذلك  وأسمدة ووسائل 

األخرى.
الرشاكة  أهمية  عىل  أوديل  وشددت 
والخاص”يعمل  العام  القطاعني  بني 
القطاع  حشد  عىل   EBRD بنك 
وتعزيز  االبتكار  وإطالق  الخاص 
السلع  توصيل  يف  والتنوع  الكفاءة 
من  الكثري  هناك  أن  ونرى  العامة 
الحكومات  تواجه  التي  الضغوط 
حاليا مام يجعلنا نؤمن مبهمتنا بشكل 

أكرب واقوى من ذي قبل”.
جهود  يدعم  البنك  إن  وقالت 
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واملفكر  واالديـــب  الشاعر  يقول 
االستاذ عبد الرحمن الرشقاوي

أَتَعرُِف معنى الكلمة؟
مفتاح الجنة ىف كلمة

دخول الناِر عىل كلمة
وقضاُء اللِه هو كَلِمة

الَكلِمُة نور
وبعض الكلامت قبور

كتب االعالمي / عادل رستم

لعظم  الجمل  تلك  استوقفتني 
معناها ودقتها ورونقها وبساطتها 

فيها  تكرث  ــامــا  اي نعيش  ونــحــن 
الكلامت وكأنها كانت يف ارس ففكت 

من ارسها
ونحن نعيش فوىض الكلمه وكأننا يف 

عامل مجنون
تقام الحروب بكلمة

وتخرب بيوت عىل كلمة
وتفنت امم بكلمة

وتقتل نفوس بكلمة
املكتوبة  الكلمة  عرص  نعيش  نحن 
فضائيات  يف  واملرئية  واملسموعة 
مغلقة  وغرف  السموات  مفتوحة 

عىل اصحابها …
مبدأ  عىل  عاش  ملن  ضمري  الكلمة 

وترىب بخشية ..
يقدرها ويعي  الكلمة مسئولية ملن 

تأثريها وموقعه منها
قلوب  يف  تسبح  الطيبة  الكلمة 
طاهرة وعقول مستنرية لها اصل من 
وجذر  يحميها  وتد  لها  قائلها  اصل 

يرويها
والكلمة الخبيثة لها وقع كالرسطان 
ولهب النريان وعقل الثريان ليس لها 
تنتقل  فيه  تسكن  مكانا  األرض  يف 

بفعل الشيطان من مكان ملكان
قد افلح من وضع للكلمة ميزان

وقد خاب من اخرجها من فم ثعبان

تقليديا  مشاركتي  عنوان  يبدو  قد 
العمل  ورش  كرثة  ضوء  يف  ومستهلكا 
تحمل  التي  واملحارضات  واملؤمترات 

هذا العنوان.
فيكرث الحديث اليوم عن أهمية وجود 
تدعم  عمل  وأنظمة  وقوانني  سياسات 
صنع  مراكز  مقدمة  يف  املــرأة  وجــود 

القرار وعىل رأس الهرم يف مؤسساتنا.
بيئة  توفر  أهمية  من  الرغم  وعــىل 
عامل  هناك  أن  إال  داعمة،  خارجية 
املرأة  بقناعة  يتعلق  أهمية  يقل  ال 
نفسها وثقتها وقدرتها عىل التعامل مع 
بني  التوازن  بتحقيق  تتعلق  تحديات 
وااللتزامات  وابنة  وأم  كزوجة  دورها 

املواقع  يف  وجــودهــا  يتطلبها  التي 
والعائلة  املجتمع  وتفهم  القيادية. 
ورشيك الحياة لتلك االلتزامات. فاملوقع 
ترتبط  ال  عمل  ساعات  يعني  القيادي 
بأوقات محددة، يعني أن تكون حارضا 
ألي طارئ يتطلب وجودك يف أي وقت، 
اجتامعية  والتزامات  متكرر،  وسفر 
كام  التقليدي.  االطــار  خــارج  جديدة 
للتعامل  مضاعف  وجهد  لطاقة  يحتاج 
ويكون  الجديدة.  املسؤوليات  مع 
زمام  ــرأة  امل تولت  إذا  أكــرب  التحدي 
أوج  ويف  أصغر،  عمر  عىل  القيادة 
عىل  جديدة  مسؤوليات  عىل  تعودها 
تقديم  حيث  من  الشخيص  املستوى 

تربية  من  ألطفالها  الالزمة  الرعاية 
وتدريس ومتابعة وغريه.

عن  وبعيدين  واقعيني،  نكون  وحتى 
منهجية القص واللصق للحلول الجاهزة 
علينا  واقعنا،  مع  تتناسب  ال  التي 
الجذور،  عىل  بعمق  نتطلع  أن  اليوم 
مهارات  بناء  عىل  للعمل  فباإلضافة 
واملهنية،  الفنية  سيداتنا  وكــفــاءات 
والخطط،  والربامج  السياسات  ورسم 
علينا العمل عىل خلق ثقافة مجتمعية 
مدركني  وشباب  ومتفهمة،  داعمة 
مستوى  عىل  األدوار  تكامل  ألهمية 
األرسة، وشابات قادرات عىل اتخاذ قرار 
الحياة مبني عىل  واعي الختيار رشيك 
الطموح  يف  واملشاركة  الفكري  التالئم 
تجربة  ــع  واق فمن  الحياة.  ورحلة 
شخصية، فإن وجود رشيك حياة مثقف 
و منفتح ومتفهم وعائلة داعمة يعادل 

جميع السياسات والقوانني واألنظمة.
ومواقع  العمل  سوق  يف  املرأة  وجود 
لتجميل  ديكور  مجرد  ليس  القرار 
نوعية  إضــافــة  ــا  ــوده وج ــورة،  ــص ال
زوايا  والنظر من  القرار  لشمولية صنع 
معا  نعمل  أن  جميعا  علينا  مختلفة. 
حتى ال يكون وجودها هنا عىل حساب 

استقرارها العائيل ودورها االجتامعي.

تابع ص  8

الكلمة املرأة يف مواقع القيادة- فرص 
وتحديات

دار  مرسح  عىل  ليلة  الف  من  ليلة 
مهرجان  احتفال  ىف  الكبري  األوبرا 
جمع  حرضه  والذى  العارش  همسة 
مرص  ىف  واألدب  الفن  نجوم  من  كبري 

والوطن العرىب
الجميع  عنه  أروع تحدث  إحتفال وال 

عن الشياكة واألناقة وحسن التنظيم
مهرجان يعلو ىف مكانته عن كثري من 
املهرجان  فهو  العريقة  املهرجانات 
بني  والفنون  القافة  بني  يجمع  الذى 
وسائر  األدب  بني  والتمثيل  الشعر 

الفنون
فيها  غاب  ليلة  واألناقة  الشياكة  يلة 

العرى وتحدث الجامل بكل أشكاله
وفعاليات  الكبري  املرسح  خشبة  عىل 
بدأت بدقيقة حداد عىل روح املخرج 
وذلك  الخالق  عبد  الراحل عىل  الكبري 
بعد كلمة القتها مذيعة الحفل املتألقة 
الشاعرة شريين الزينى ثم كلمة رئيس 
الحرصى  فتحى  الكاتب  املهرجان 
اعقبها تكريم النجم الكبري توفيق عبد 
الحميد الذى اقرتن اسمه بتلك الدورة 

االستثنائية
املتواصل  التصفيق  من  دقائق  خمس 
عندما أطل عىل خشبة املرسح متوكئا 
عىل عكازه خمس دقائق والجميع ىف 

الصالة وقوفا يحييون النجم الكبري
ىف  الفائزين  واألدباء  الشعراء  تكريم 
مسابقات الشعر واألدب من كل الدول 

العربية ىف بداية الحفل
نيفني رجب تشعل القاعة بغنائها

مابني الفقرات وقفت املطربة الجميلة 
الرائع  بصوتها  تشدو  رجب  نيفني 
مبا  الحارضين  آهات  عىل  لتستحوذ 
كانت  ثم  الطرب  روائع  من  غنته 
املبدعني ىف شتى  النجوم  تكريم  فقرة 

املجاالت
تكونت لجنة تحكيم الدراما من الفنان 
الكبري طارق الدسوقى والفناة سيمون 
أحمد  والصحفى  قناوى  محد  الناقد 
واملخرج  فقيه  سمري  واإلعالمى  النجار 
رشف  يوسف  واملخرج  شكرى  عاطف 

الدين الذى غيبه املرض
املهرجان  ىف  الرشف  لوة  حملت  وقد 

كل تلك السامء
أوال الشعراء واألدباء

ميداوي  سليم  محمد  الشاعر   /1
الشعر  ىف  األول  املركز   ( الجزائر   )

العمودي

 ( الجزائر   ) رندة  عيىس  الشاعرة   /14
املركز الثالث ىف النص النرثي

..املركز  البدرى  عامد   / الشاعر   /15
األول ىف الشعر العامي

16/ الشاعر معوض حلمى عىل أحمد 
.املركز األول ىف الشعر العامي

أحمد  مصباح  سلوى  الشاعرة   /  17
..املركز الثاىن ىف الشعر العامي

..املركز  الدين  عز  مؤمن  الشاعر   /18
الثاىن ىف الشعر العامي

الثالث  ..املركز  19/ الشاعر سيد عريب 
ىف الشعر العامي

 ) خزعل  كاظم  إميان  الكاتبة   /20
العراق ) املركز األول ىف القصة القصرية
 ) أحمد  النور  سلمى  الكاتبة   /21
القصة  ىف  الثاىن  املركز   ( السودان 

القصرية
املقصود  عبد  رحاب  الكاتبة   /22
القصة  ىف  الثالث  املركز   ( تونس   )

القصرية
23/ الكاتب هاين قدري ( مرص ) املركز 

األول ىف الرواية
 ( مرص   ) الحينى  بهاء  الكاتب   /24

املركز الثاىن ىف الرواية
25 الكاتب السيد فتحى عبد الكريم ( 

مرص ) املركز الثالث ىف الرواية

سلطنة   ) الفاريس  فيصل  الشاعر   /2
عامن ) املركز الثاىن ىف الشعر العمودي

3/ الشاعر / محمد أبو الرجال ( مرص ) 
املركز الثاىن ىف الشعر العمودي

 ( ( تونس  الشاعر جالل بن روينة   /4
املركز الثالث ىف الشعر العمودي

العراق   ) الرصخى  ناظم  الشاعر   /5
الشعر  ىف  املميزة  القصيدة  جائزة   (

العمودى
 ) عباس  أحمد  عادل  الشاعر   /6
السعودية ) جائزة القصيدة املميزة ىف 

الشعر العمودى
 ( سوريا   ) دعدوش  فارس  الشاعر   /7

املركز األول ىف شعر التفعيلة
8/ الشاعرة / د. آسيا يوسف ( سوريا ) 

املركز الثاىن ىف شعر التفعيلة
 ( مرص   ) بشناق  إميان  الشاعرة   /9

املركز الثالث ىف شعر التفعيلة
 ( العراق   ) املاليك  علياء  الشاعرة   /10

املركز الثالث ىف شعر التفعيلة
11/ الشاعرة سعيدة معوش ( الجزائر 

) املركز األول ىف النص النرثي
12/ الشاعرة إيناس هاشم الشنشوري 

(مرص) املركز الثاىن ىف النص النرثي
(تونس)  حاجى  منجية  الشاعرة   /13

املركز الثالث ىف النص النرثي

أعضاء لجنة التحكيم األدبية
سلطان  الشاعر  وتقدير  شكر   /  26
الهالوىص ( مرص ) رئيس لجنة تحكيم 

شعر الفصحى
عصام  د.  الشاعر  وتقدير  شكر   /  27
شعر  تحكيم  لجنة  عضو  خليفة 

الفصحى
محمد  الشاعر  وتقدير  شكر   /28
لجنة  عضو   ( السعودية   ) الشافعي 

تحكيم شعر الفصحى
29/ شكر وتقدير الشاعرة هبة الفقي 

( مرص ) عضو لجنة تحكيم الفصحى
الباري  عبد  الشاعر  وتقدير  شكر   /30
تحكيم  لجنة  عضو   ( العراق   ) املاليك 

الفصحى
عبد  الشاعرمحمد  وتقدير  شكر   /31
الشعر  تحكيم  لجنة  عضو  الهادى 

العامي
32/ شكر وتقديرالشاعرة د. رشا الفوال 

عضو لجنة تحكيم الشعر العامي
محمد  الكاتب  وتقدير  شكر   /33
تحكيم  لجنة  عضو   ( مرص   ) هجرس 

األعامل األدبية
أنيس  وتقديرالكاتب  شكر   /34
تحكيم  لجنة  ) عضو  ليبيا   ) بوجواري 

األعامل األدبية

الدول  ىف  املهرجان  مكاتب  رؤساء 
العربية

هويدا  الشاعرة  وتقدير  شكر   /35
ناصيف رئيس مكتب املهرجان بلندن 

ونائب رئيس املهرجان
هتاف  الشاعرة  وتقدير  شكر   /36
املهرجان  مكتب  ير  مد  عريقات 

بأمريكا
الحسن  الشاعر  وتقدير  شكر   /37
املهرجان  مكتب  مدير  العسريى 

بالسعودية
والكاتب  وتقديرالشاعر  شكر   /38
مكتب  مدير  زخروفة  بن  محمد 

املهرجان بالجزائر
املياح  آمنة  وتقديرالشاعرة  شكر   /39

مدير مكتب املهرجان بالعراق
40/ شكر وتقدير الشاعر حكيم جليل 

الصباغ مدير مكتب املهرجان بكندا
البريىك  مطر  وتقديرالشاعر  شكر   /41

مدير مكتب املهرجان بسلطنة عامن
42/ شكر وتقديرالشاعر أحمد الخليفة 

مدير مكتب املهرجان بالكويت
عزيز  نيفني  وتقديرالشاعرة  شكر   /43
طينة مدير مكتب املهرجان بفلسطني

تكرميات خاصة
44/ جائزة التميز ألصغر شاعر / ساجد 

محمد عبد الفتاح
أحمد  الصحفى  وتقدير  شكر   /45
حمدى مدير املركز الصحفى للمهرجان
حسني  الصحفى  وتقدير  شكر   /46

أنىس عضو املركز الصحفى للمهرجان
بسمة  الصحفية  وتقدير  شكر   /47
حكيم عضو املركز الصحفى باملهرجان

إرساء  الصحفية  وتقدير  شكر   /  48
محمد عضو املركز الصحفى للمهرجان

/49
النبى  عبد  بسام  وتقدير  شكر   /50

لتصميمه فيديوهات وصور املهرجان
شريين  وتقديرالشاعرة  شكر   /51

الزينى مقدمة حفل املهرجان
/52

53/ تقدير خاص للشاعر عصام بخش 
إلسهاماته الشعرية املتميزة

عبد  للشاعر  تقديرخاص   /54
املتميزة  إلسهاماته  مىك  العزيزالطيب 

ىف مجال الشعر
 / واألديب  للكاتب  خاص  تكريم   /55
الشيخ بن أحمدو بحبني .موريتانيا عىل 

إسهاماته الكبرية ىف عامل األدب
افضل  جائزة   … سهيل  دعاء  د.   /56

خبرية تغذية ..

القليوبية : محمد فايز

ليلة من الف ليلة بمهرجان همسة العاشر عل مسرح دار األوبراليلة من الف ليلة بمهرجان همسة العاشر عل مسرح دار األوبرا

كتبت د . نسرين قطامش 
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w w w . m i s r t a l a t e e n . c o m

ثنايئ  عطري  عشبّي  نبات  الشمر 
إىل  وينتمي  ُمعّمر،  إىل  الــحــول 
األصيل  وموطنه  الخيميّة،  الفصيلة 
األبــيــض  الــبــحــر  حـــوض  منطقة 
إىل  منها  انترش  والتي  املتوّسط، 
النمسا،  وجنوب  وأملانيا،  إنجلرتا، 
حاليّاً  يتواجـد  أنّه  كام  واألرجنتني، 
من  وهو  وإيــران،  والهند  الّصني  يف 
الِقَدم  منذ  املستخدمة  الّنباتات 
يتم  حيث  املُميّزة،  نكهتها  بسبب 
التوابل  أنواع  من  كنوع  استعامله 
كام  األطعمة،  إعداد  يف  املستخدمة 
ذات  العشبية  النباتات  من  يعترب 
الصحية، والطبية، والعالجية  القيمة 
عىل  الحــتــوائــه  ــان؛  ــس اإلن لجسم 
الغذائية  العنارص  من  عالية  نسبة 
ُمضاّدات  من  والعديد  األساسية، 
األكسدة، التي تفيد يف عالج العديد 

اإلنسان.  تصيب  التي  األمراض  من 
الشمر  وبذور  فــأوراق  لهذا  ونظراً 
من  العديد  ويف  شعبيّاً  تُستخَدم 
من  لعديد  الَشعبّي  الطّب  أنظمة 
األغراض الصحية والطبية والعالجيّة، 
والتي ثبتت علمياً، وتشمل فوائدها 
يف  يستخدم  الشمر  فنبات  التايل: 
عالج املشاكل الهضميّة، والتي تشمل 
وفقدان  والّنفخة،  والغازات  الحرقة، 
حاالت  عالج  يف  ويُساهم  الَشهيّة، 
اإلمساك، وُمضاّدة للعديد من أنواع 
والفطريّات،  والفريوسات  البكترييا 
املغص  حاالت  عالج  يف  ويستخدم 
يف األطفال الرُّضع، كام أن له دور يف 
ك املعوّي وعرس الهضم،  حاالت التَلبُّ
وبعض االلتهابات التُنفسيّة، والتهاب 
وبعض  والكّحة،  الهوائيّة،  القصبات 
وتَقلُّصات  التُنفسيّة،  االلتهابات 
التهاب  وتخفيف  واألمعاء،  املعدة 
والكولريا،  الظّهر،  وأمل  القولون، 
البول،  وإدرار  ألــإلرادي،  ل  والتَبوُّ

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

وبعض  الرَسطانيّة،  الخاليا  وُمحاربة 
من  يستعمل  كام  العيون.  مشاكل 
آالم  وتخفيف  تحفيز  يف  املرأة  قبل 
ما  بسبب  وذلك  الشهريّة  ــّدورة  ال
يحمله من تأثريات ُمشابهة لهرمون 
اإلسرتوجني، وتسهيل الوالدة، وزيادة 
املُرِضعات.  قبل  من  الحليب  إنتاج 
عالج  يف  الشمر  استخدام  ويُساهم 
الّذاكرة،  القلق، وتحسني  اضطرابات 
حــاالت  بعض  يف  عــالج  دور  ــه  ول
الزّهامير والَخرَف، وُمحاربة عالمات 
مستوى  وخفض  الّسن،  يف  التّقدم 
سّكر الّدم وتنظيمه يف حاالت مرض 
يُساهم  أن  مُيكن  كام  الُسكرّي. 
دهون  ُمستوى  خفض  يف  الشمر 
تصلُّب  وُمحاربة  الّدم،  وكولسرتول 
العني،  يف  الّضغط  وخفض  الرّشايني، 
املاء  حــاالت  عالج  يف  يُساهم  ماّم 
الّزرقاء. كام يعالج زيادة منّو الّشعر 
حروق  من  وتُخّفف  الّنساء،  يف 

الّشمس.

النوبة القلبية بني الصغار.. 6 عوامل 
خطر يجب االبتعاد عنها

عبدالغفار،  حسام  الدكتور  كشف 
الصحة  ــوزارة  لـ الرسمي  املتحدث 
مراطن  أول  إصابة  تفاصيل  والسكان، 
مرصي بفريوس جدري القرود، موضحا 
عاما،   42 العمر  من  يبلغ  املصاب  أن 
الدول  الحاصلني عىل اإلقامة بأحد  من 
أن  إىل  مشريا  عليها،  ومرتدد  األوربية 
حالته الصحية مستقرة للغاية، وهو يف 

أحد املستشفيات املخصصة للعزل.
أعراض جدري القرود 

ترصيحات  يف  »عبدالغفار«  وتابع 
بفريوس  املصاب  »املرصي  لـ»الوطن«: 
للربوتوكول  خاضع  الــقــرود،  جــدري 
جــدري  بــفــريوس  املتعلق  العالجي 
األعراض  بعالج  الخاص  وهو  القرود، 
التي تظهر عىل املصاب، تتضمن ارتفاع 
أو  السعال  أو  والحمى  الحرارة،  درجة 
ظهور الطفح الجلدي«، مضيفا أن امليزة 
التي متيز جدري القرود عن غريه، تورم 
الغدد الليمفاوية، الفتا إىل أن لقاحات 

مستوى  عىل  القرود  جــدري  فــريوس 
العامل كمياتها محدودة، لكن الحاصلني 
عىل اللقاح الجديري املايئ، محصنني من 

هذا الفريوس، بنسبة تصل إىل %80.
الصحة،  لوزارة  الرسمي  املتحدث  وأكد 
يتحول  لن  القرود  جدري  فريوس  أن 
الفتا  ــا،  كــورون كــفــريوس  جائحة  إىل 
جدري  بفريوس  العدوى  فرتة  أن  إىل 
يوما،   14 إىل  يصل  وقتا  تأخذ  القرود، 
بشخص  الشديد  التالصق  طريق  عن 
ليست  به  واإلصابة  بالفريوس،  مصاب 
لكن  التنفيس،  الجهاز  فقط عن طريق 
عن طريق »الجنس«، لذلك هو منترش 
السيدات،  من  أكرب  بنسبة  الرجال  بني 
موضحا أن األعراض عادة تكون خفيفة 
ومتوسطة، وهناك بعض الحاالت تزول 

عنها األعراض من تلقاء نفسها.
بجدري  لإلصابة  عرضة  األكرث  الفئات 

القرود 
لإلصابة  عرضة  ــرث  األك الفئات  وعــن 

ــح  ــذري الـــقـــرود، أوض ــريوس جـ ــف ب
السيدات  أن  الصحة«،  »متحدث 
الفئات  أكرث  من  واألطفال،  الحوامل 
القردة،  بفريوس جدري  لإلصابة  عرضة 
الكاممات،  ارتـــداء  أهمية  إىل  الفتا 
وطهي  الشخصية،  بالنظافة  واالهتامم 
مالمسة  وتجنب  جيد،  بشكل  اللحوم 

الحيوانات مثل القوارض.
ــوزارة  ل الرسمي  املتحدث  وأضـــاف 
الدليل  توزيع  جرى  والسكان،  الصحة 
الشؤون  مديريات  عىل  االســرتشــادي 
األطباء  ملساعدة  باملحافظات،  الصحية 
بفريوس  املصابة  الحاالت  تشخيص  يف 
املشتبه  الحاالت  أو  القرود،  جــدري 
باتخاذ  املواطنني  داعية  إصابتها،  يف 
حالة  أي  عن  الفوري  واإلبــالغ  الحذر 
يتم االشتباه بها، مشيدا بالفرق الطبية 
والتعامل الفوري منها، ألي حالة مرضية 

وتشخيصها بشكل صحيح.

املاليني كل  العاملى ميوت  الصعيد  عىل 
أن  وميكن  القلب،  أمراض  بسبب  عام 
غري  أو  املهملة  القلب  أمــراض  تؤدى 
املشخصة إىل النوبات القلبية والسكتات 

الدماغية والجلطات الدموية.
القلب  أجرتها جمعية  دراسة  وأظهرت 
أنه   foxnews ملوقع  وفقا  األمريكية 
عىل الرغم من أن غالبية أمراض القلب 
(عىل  الرسيرية  الدموية  واألوعــيــة 
التاجى  الرشيان  مرض  التحديد  وجه 
األعامر  ىف  تحدث  الدماغية)  والسكتة 
تصلب  أن  إال  والكبرية،  املتوسطة 
الرشايني يبدأ ىف الطفولة وصحة القلب 
الذين  املراهقني  بني  الدموية  واألوعية 
ترتاوح أعامرهم بني 12 و19 عاًما سيئة 

بشكل مقلق .
الوفيات  زيادة  اآلن  االتجاهات  وتظهر 
واألوعية  القلب  أمراض  عن  الناجمة 
الدموية، ويرجع السبب ىف ذلك إىل حد 
اإلصابة مبرض  ارتفاع معدالت  إىل  كبري 

السكرى والسمنة.
6 عوامل يجب مراقبتها:

1. ارتفاع نسبة الكوليسرتول
الجسم  أن  الصحيح  من  أنه  حني  ىف 

الكوليسرتول  من  كمية  إىل  يحتاج 
مذنب  معظمنا  فإن  القلب  لتشغيل 
األشياء،  من  بالكثري  أنظمتنا  بتحميل 
طويل  التعرض  يؤدى  أن  ميكن  لكن 
الكوليسرتول  نسبة  الرتــفــاع  ــد  األم
القلب  بأمراض  اإلصابة  إىل  الــدم  ىف 

وانسداد األوعية الدموية.
2. ضغط دم مرتفع

القاتل  املرض  هو  الدم  ضغط  ارتفاع 
لديك  الدم  ضغط  كان  إذا  الصامت، 
فيجب  األوقـــات،  معظم  يف  مرتفًعا 
الطرق  إحــدى  للطبيب،  تذهب  أن 
البسيطة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم 

هي تقليل تناول امللح.
3. مرض السكرى والسمنة

خطر  مــن  السكرى  مــرض  يضاعف 
ذلك  ىف  مبا  القلب  بأمراض  اإلصابة 
إىل  ــؤدى  ويـ الــدمــاغــيــة،  السكتات 
الكلوى  الفشل  مثل  أخرى  مضاعفات 
وتلف األعصاب والعمى، مبرور الوقت، 
الدم  الجلوكوز ىف  ارتفاع نسبة  ويؤدى 
إتالف  إىل  السكرى  مرض  عن  الناجم 
األوعية الدموية واألعصاب ىف الجسم، 
السكر  من  التخلص  بــرضورة  وينصح 

خاصة  الغذائية  وجباتنا  ىف  الزائد 
السكر.

4. نظام غذاىئ غري صحى
بالسكريات  غنية  الغذائية  األنظمة 
املصنعة  الحيوانية واألطعمة  والدهون 
ىف  تساهم  وامللح،  املتحولة  والدهون 
السكرى  مبرض  اإلصابة  خطر  زيــادة 
باألطعمة  ذلــك  استبدل  والسمنة، 
والخرضاوات،  الفواكه  مثل  الطبيعية 
األبــيــض  الــبــحــر  ــظــام  ن أن  ــت  ــب وث
من  يتكون  الــذى  الغذاىئ،  املتوسط   
واملكرسات  الكاملة  والحبوب  األسامك 
والخرضاوات يقلل من مخاطر اإلصابة 

بأمراض القلب واألوعية الدموية.
5. أسلوب الحياة والتوتر من العمل

إىل  تــؤدى  الحياة  صعوبات  مواجهة 
ارتفاع  إىل  يؤدى  ما  بالتوتر،  اإلصابة 

ضغط الدم.
6. قلة مامرسة الرياضة

نحتاج جميًعا من 150إىل 180 دقيقة 
إىل  املعتدل  النشاط  من  أسبوعيًا 
املسقر  الحياة  منط  ويعترب  املكثف، 

مصدر قلق كبري للكثري من األمراض.

فاعليتها  العشبية  العالجات  أثبتت 
من  واســعــة  مجموعة  ــالج  ع ىف 
شجرة  زيــت  منها  الجلد  مشاكل 
والثوم  الشباب،  حب  لعالج  الشاى 
لعالج االلتهابات البكتريية والفطرية 
والصبار  الجلد  اللتهاب  والحلبة 
نرشه  ملا  وفقا  والجروح،  للحروق 

.thehealthsite موقع
وفيام يىل 5 عالجات عشبية لعالج 

الجلد:
1 – زيت شجرة الشاى لعالج حب 

الشباب
جلدية  عدوى  هو  الشباب”  “حب 
البلوغ،  عند  عــادًة  تحدث  شائعة 
طبيعى  بشكل  عالجها  وميــكــن 
باستخدام زيت شجرة الشاى، ووفًقا 
للدليل العمىل للجمعية الصيدالنية 
أظهر  الطبيعية،  لألدوية  األمريكية 
ىف  كبريًا  تحسًنا  الشاى  شجرة  زيت 
نهاية  ىف  الشباب  حب  آفات  عدد 
كام  استخدامه،  من  أشهر  ثالثة 
الضارة  ــار  اآلث ىف  انخفاًضا  أظهر 

بالحرقان،  واإلحساس  التهيج،  مثل 
والجفاف والحكة.

البكتريية  لاللتهابات  الثوم   –  2
والفطرية

للبكترييا  املضادة  الخصائص  تلعب 
ىف  مهاًم  دوًرا  للثوم  والفريوسات 
عالج مجموعة واسعة من االلتهابات 
مثل  والفطرية  البكتريية  الجلدية 
وعدوى  الفطرية  األظافر  عــدوى 
ويحتوى  الرياىض،  والقدم  السعفة 
ــادة أجــويــن، وهى  الــثــوم عــىل م
مضاًدا  نشاطًا  تُظهر  كيميائية  مادة 
أيًضا  عليك  ويجب  للفطريات، 
الكيميائية  املادة  هذه  عن  البحث 
مع  للتعامل  املــراهــم  رشاء  عند 
إذا  ذلك  ومع  الفطرية،  العدوى 
تجنبى  مرضعة،  أو  حامالً  كنتى 
تضمني الثوم ىف نظامك الغذاىئ ألنه 
يعترب غري آمن، وميكنك وضع عصري 
الثوم املهروس عىل املنطقة املصابة 
باملاء بعد 30  مرتني يوميًا وتنظيفه 

دقيقة.

3 – الحلبة لعالج التهاب الجلد
صمغية،  مادة  عىل  الحلبة  تحتوى 
موضعياً  وضعها  عند  مــادة  وهى 
يتضخم  للبرشة،  كمرطبات  تعمل 
عند  لزجة  كتلة  إىل  برسعة  الصمغ 

إضافة املاء ويرطب الجلد الجاف.
4 – الصبار للحروق والجروح

منذ قرون تم استخدام الصبار لعالج 
الجروح والحروق، ويقلل من الحكة 
والحرقان ويساعد ىف عالج تقرحات 
الصقيع،  وعضة  املزمنة  الساق 
ويعمل حمض الساليسيليك املوجود 
ومضاد  مسكن  كعامل  الصبار  ىف 
لاللتهابات عن طريق تثبيط تخليق 

الربوستاجالندين.
5 – أوراق امللفوف ملرض الصدفية

الكرنب  أوراق  تستخدم  عندما 
لضغط الجلد امللتهب، فإنها تخفف 
أعراض الصدفية، حيث تحتوى عىل 
نسبة عالية من الكربيت التى تقلل 
من تهيج والتهاب الجلد لدى مرىض 

الصدفية.

5 عالجات عشبية ملشاكل الجلد 
الشائعة.. منها الحلبة والصبار

 الفوائد الصحية والطبية والعالجية لنبات الشمر

تفاصيل إصابة أول مصري بـ جدري القرود.. 
عمره 42 عاما ويخضع لربوتوكول عالجي
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بني الجانبني املرصي والسعودي، 
مشرياً إىل تأثري الثقافة والحضارة 
الشعوب  كافة  عــىل  املــرصيــة 
مقومات  من  متلكه  مبا  العربية 
وخربات كبرية يف مجاالت اآلداب 
والفنون واإلبداع، متمنياً تكثيف 

أوجه التعاون الثقايف.
من جانبها، أكدت نيفني الكيالين، 
وتقارب  الوثيق  االرتباط  عىل 

البلدين عىل مستوى  بني  الرؤى 
مؤكدة  والشعوب،  الحكومات 
السعودية  العربية  اململكة  أن 
املواطن  لدى  خاصة  مكانة  لها 
خاص،  بشكل  واملــرصي  العريب 
استثامرالتعاون  رضورة  وأكدت 
كافة  يف  الخربات  وتبادل  الثقايف 
يليق  مبا  اإلبداعية  املــجــاالت 

بتاريخ وتراث البلدين

الكيالين،  نيفني  الدكتورة  التقت 
السفري  املرصية،  الثقافة  وزيرة 
سفري  نقيل،  أحمد  بن  أسامة 
السعودية  العربية  اململكة 
تكثيف  لبحث  ــقــاهــرة،  ــال ب
األنشطة الثقافية واإلبداعية بني 

الجانبني خالل الفرتة املقبلة.
العربية  اململكة  سفري  ــد  وأك
العالقات  عمق  عىل  السعودية، 

وزيرة الثقافة تلتقى سفري السعودية 
بالقاهرة لبحث تكثيف التعاون الثقافى

ملعرض  العليا  اللجنة  اجتمعت 
بشّقيها  للكتاب  ــدوىل  ال القاهرة 
ترتأسها  والتى  والثقاىف،  اإلدارى 
نيفني  الــدكــتــورة  الثقافة  وزيـــرة 
الرتتيبات  اللجنة  وناقشت  الكيالىن، 
ــدورة  ب الخاصة  ــدادات  ــع ــت واالس
فتح  إىل  وانتهت  القادمة،  املعرض 
باب اشرتاك النارشين باملعرض (عىل 
بدًءا  للمعرض)  اإللكرتونية  املنصة 
 15 وحتى   2022 سبتمرب   15 من 
أكتوبر 2022، وذلك لدورة املعرض 
(54) والتى ستقام ىف الفرتة من 24 

يناير إىل 6 فرباير.
كام اعتمدت اللجنة اختيار اململكة 
رشف  ضيف  الهاشمية  ــيــة  األردن
هذا  الحالية،  ــه  دورت ىف  املعرض 
نهاية  ىف  إعالنه  تم  الذى  االختيار 
فعاليات الدورة السابقة، والذى جاء 

تأكيًدا عىل عمق العالقات املرصية 
الثقافية  األردنية والروابط املشرتكة 
واالقتصادية  والفنية  واالجتامعية 
املحورى  الدور  وكذا  الشعبني،  بني 
الثقافة  ىف  األردىن  الثقاىف  للمشهد 

العربية املعارصة.
الحاج  هيثم  الدكتور  واستعرض 
العامة  املرصية  الهيئة  رئيس  عىل، 
انتهت  ما  الصدد  هذا  ىف  للكتاب، 
ضيف  دولــة  مع  التنسيقات  إليه 
املشاركة  هــذه  بــشــأن  ــرشف  الـ
عىل  مؤكًدا  املختلفة،  ومحاورها 
ولجانه  ــه  ــإدارت ب املــعــرض  حــرص 
املختلفة عىل ظهور مشاركة ضيف 

الرشف بأفضل صورة.
اللجنة  أعــضــاء  ــرح  ط أن  وبــعــد 
ىف  البارزة  األســامء  من  مجموعًة 
الختيار  ــرصى  امل الثقاىف  املشهد 

الــدوىل  القاهرة  معرض  شخصية 
انتهت  القادمة،  دورته  ىف  للكتاب 
جاهني”  “صالح  اختيار  إىل  اللجنة 
شخصيًة للمعرض، نظرًا لكونه وجًها 
املرصية  الهوية  عن  معرّبًا  ثقافيًا 
من  قدمه  وملا  وشمولها،  وتنوعها 
وفنيّا  أدبيّا  فريد  إبداعى  منجز 
األطفال  كاتب  واختيار  وإعالميًّا، 
ملعرض  شخصيًة  كيالين”  “كامل 
أدب  رواد  رائدا من  بوصفه  الطفل 
ىف  وإمنا  فقط  ليس ىف مرص  الطفل 
العامل العرىب كله، كام تقرر أن يكون 
الدورة  لفعاليات  الرئيىس  املحور 
القادمة هو “الثقافة وبناء الوعي”. 
مستمر  انعقاد  ىف  املعرض  ولجان 
لفعاليات  الكاملة  الخطة  لوضع 

وأنشطة املعرض املختلفة.

صالح جاهني شخصية معرض القاهرة للكتاب 
فى دورته الـ54 وكامل كيالنى ملعرض الطفل

حسام  املستشار  الكاتب  قــال 
الحاىل  الوقت  ىف  “إننا  العادىل: 
حول  أدبنا  تدويل  إىل  بحاجة 
ذلك،  تحقيق  والعمل عىل  العامل، 
خاصة أننا مؤهلون لذلك، فال شك 
أننا نأمل أال نكون بلد أديب نوبل 
خالل  ذلك  جاء  فقط”،  الواحد 
القاهرة  مركز  نظمها  التى  الندوة 
للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، 
والـــرواىئ  بالكاتب  لالحتفاء 
الحائز  العادىل  حسام  واملستشار 
ىف  التشجيعية  الدولة  جائزة  عىل 
خاللها  وألقى   ،2022 عام  الرواية 
محارضة بعنوان “نظرات ىف الفكر 

املرصى الوهم واليقني”.
الكاتب  قال  الحفل،  بداية  وىف 

العادىل  حسام  املستشار  الكاتب 
جزر  ىف  تــكــون  ال  النخبة  إن 
ومتكاتفة  مرتابطة  وإمنا  منعزلة، 
أنه  موضحا  البعض،  بعضها  مع 
املرصى  الفكر  عن  نتحدث  حينام 
الحديث وبدايته، وارتباطه بنشأة 
عىل،  محمد  مع  الحديثة،  مرص 
ورفاعة الطهطاوى الذى يعد رمزا 

لهذه املرحلة.
ثورة  أن  العادىل  حسام  وأوضــح 
الصدام  عىل  قضت  حينام   1952
املسلمني  ــوان  اإلخ بني  ــرصاع  وال
غري  حركة  ظهرت  والشيوعيني 
وأبسط  الفكر،  ومكنت  مؤدلجة، 
ىف  ننظر  أن  هو  ذلك،  عىل  مثال 
أفضل 100 فيلم ىف تاريخ السينام 

غري  مــن  ــه  إن املسلامىن،  أحمد 
الصحيح االعتقاد بأن العامل تقوده 
يعد  مل  وأنــه  ميديا،  السوشيال 
هناك مكان للنخبة، فالعامل تديره 
الندوة  هذه  فإن  ولهذا  النخبة، 
تأىت ىف إطار احرتامنا للنخبة، ضمن 
الطابع  ذات  الــنــدوات  سلسلة 
الفكرى. ورأى أحمد املسلامىن أن 
تأريخ الفكر املرصى مل يأخذ حقه 
وهذا  التوثيق،  عملية  ىف  وجهده 
ما تسعى إليه املحارضة ملناقشته.

ــام أحــمــد  ــ ــه ق ــدمي ــق ــب ت ــق ع
تكريم  درع  بتسليم  املسلامىن 
حسام  املستشار  للكاتب  وتقدير 
الدولة  بجائزة  فوزه  بعد  العادىل 
وقال  الــعــام.  هــذا  التشجيعية 

حسام العادىل: نحن بحاجة لتدويل أدبنا وال 
نرضى بـ نوبل واحدة

األدبية،  األعامل  وكذلك  املرصية، 
تلك  ففى  والكثري،  الكثري  فسنجد 
تالشت  الصحافة،  انتعشت  الفرتة 
الذى  املناخ  هو  وهذا  الخطب، 
كبري  لكاتب  متاحا  وجعلته  وفرته 

مثل نجيب محفوظ.
ورأى حسام العادىل أن الرواية تعد 
من أهم مالمح الوعاء الفكرى ىف 
أى زمان ومكان، وىف مرص شهدت 
الستينيات  ىف  ملحوظا  ــارا  ازده

فلم  مؤدلجة،  بأنها  تتسم  وكانت 
الكربى، ومن  تكن تتسم باألفكار 
تأثرت  رمبا  النتكاسة  تعرضت  ثم 

باملناخ العام

جائزة   .. الغنيمي  خالد  املنتج   /57
أفضل منتج برامج ..

58/ جائزة أفضل مصفف شغر الفنان 
العاملى مختار اسامعيل

جائزة  عبده  محمد   / الكاتب   /59
أفضل كتاب مرتجم

60/ الكاتب هيثم الجاىف .جائزة أفضل 
مجموعة قصصية ألدب الرعب

مجموعة الفن
 / القدير  للفنان  وتقدير  شكر   /61
تحكيم  لجنة  رئيس  الدسوقى  طارق 

الدراما
 / الكبري  املخرج  وتقدير  شكر   /62
تحكيم  لجنة  عضو  شكري  عاطف 

الدراما
 / القديرة  الفنانة  وتقدير  شكر   /63

سيمون عضو لجنة تحكيم الدراما
64/ شكر وتقدير الناقد الفني / أحمد 

النجار عضو لجنة تحكيم الدراما
65/ شكر وتقدير الناقد الفني / محمد 

قناوي عضور لجنة تحكيم الدراما
66/ الفنن / طرق لطفي جائزة أحسن 

ممثل عن دوره ىف جزيرة غامم
67/ الفنانة حنان مطاوع جائزة أحسن 

ممثلة عن دورها ىف وجوه
الحميد  الفنان لقدير توفيق عبد   /68
ىف  دوره  عن  والتميز  الريادة  جائزة 

يوترين
69/ شكر وتقدير للفنان القدير توفيق 
عبد الحميد ملوافقته أن تحمل الدورة 

اسمه
جائزة  بدير  أحمد  القدير  الفنان   /70
دراما  ىف  أدواره  عن  والتميز  الريادة 

العام الرمضانية
71/ الفنان إدوارد جائزة أحسن ممثل 

عن دوره ىف ملف رسي
72/ الفنان خالد رسحان أحسن ممثل 

دور ثاىن عن دوره ىف أمل فاتن حريب
أحسن  العزيز  عبد  دنيا  الفناة   /73
عن  استعراضية  مرسحية  ممثلة 

مرسحية زقاق املدق
74/ الفنانة ميار الغيطى أحسن ممثلة 

دور ثاىن عن دورها ىف جزيرة غامم
الفنان أحمد ماجد أحسن ممثل   /75

شاب عن دوره ىف جزيرة غامم
76/ الفنان محمود فارس أحسن ممثل 

شاب عن دوره ىف بطلوع الروح
ممثلة  أحسن  سامى  رشا  الفنانة   /77

شابة عن دورها ىف وجوه
أحسن  الشنواىن  ريهام  الفنانة   /78
راجعني  ىف  دورها  عن  شابة  ممثلة 

ياهوي
أحسن  الرشنويب  هاجر  الفنانة   /79
ممثلة شابة عن دورفها ىف جزيرة غامم

80/ الفنانة نانيس صالح أحسن ممثلة 
دور ثاىن عن دورها ىف يوترين

التميز  جائزة  طرب  مادلني  الفناة   /81
عن دورها ىف ملف رسي

الريادة  جائزة  ونس  لبنى  الفنانة   /82
وبيت  غامم  ىف  دوريها  عن  والتميز 

الشدة
الريادة  جائزة  رشاد  عامد  الفنان   /83
وأحالم  يوترين  ىف  دوره  عن  والتميز 

سعيدة
84/ الفنان عزت زين جائزة التميز عن 

دوره ىف بطلوع الروح
85/ الفنانة عايدة فهمى جائزة الريادة 

والتميز عن دورها ىف جزيرة غامم
جائزة  الله  خري  رشيف  الفنان   /86

اإلبداع الوطنى عن مسلسل االختيار
87/ الفنان مجدى سعيد جائزة اإلبداع 

الوطنى عن مسلسل االختيار

ظهور  افضل  جائزة  لوىس  الفنانة   /88
خاص عن مسلسل انحراف

89/ الفنان جالل العرشى أفضل ظهور 
خاص عن مسلسل بطلوع الروح

العزيز جائزة  املخرج رؤوف عبد   /90
أحسن مخرج عن مسلسل إنحراف

السيناريست محمد سليامن عبد   /91
راجعني  عن  سيناريو  أحسن  املالك 

ياهوى
خليل  هالة  واملخرجة  الكاتبة   /92
عن  كوميدى  تأليف  أحسن  جائزة 

أحالم سعيدة
جائزة  صالح  مدحت  املطرب   /93
أحسن مطرب ترت عن مسلسل راجعني 

ياهوى
جائزة  مؤنس  شادى  املوسقار   /94
جزيرة  عن  تصويرية  موسيقى  أحسن 
عبد  عمر  الكبري  املخرج   /95 غامم 

عن  والتميز  الريادة  جائزة  العزيز 
تاريخ حافل باإلبداع

جائزة  صقر  أحمد  الكبري  املخرج   /96
حافل  تاريخ  عن  واإلبداع  التميز 

باإلبداع
الشيمى  سعيد  التصوير  مدير   /97
جائزة التميز واإلبداع عن تاريخ حافل 

باإلبداع
جائزة  الصاوي  محمد  الفنان   /98
حافل  تاريخ  عن  الخاصة  املهرجان 

باإلبداع
جائزة  ماهر  أحمد  الكبري  الفنان   /99
حافل  تاريخ  عن  والتميز  اإلبداع 

باإلبداع
مرسحى  إخراج  أحسن  جائزة   /100
عن  صالح  الدين  حسام  للمخرج 

مرسحية مانجة هندى
101/ شكر وتقدير الشاعرة عزة عيىس 

مدير الندوات باملهرجان
102/ شكر وتقدير الشاعر عصام بدر 

مسؤول ندوات املهرجان
عصام  الناقد  وتقدير  شكر   /103
ندوات  تحليل  مسؤول  الرفاعى 

املهرجان
فريد  يارس  وتقديرالشاعر  شكر   /104

منسق عام الندوات باملهرجان
راسم   / الشاعر  وتقدير  شكر   /105
الخارجية  العالقات  مسؤول  محمد 

باملهرجان
وليد  جولني  وتقدير  شكر   /109

ملجهودها ىف حفل الختام
ماريا  الديكور  مهندسة  اقامت  وقد 
الفرعوىن  الحفل  ديور  بإقامة  ونيس 
الذى ابهر كل رواد املهرجان حتى أنه 
تتطابق مع الشعار الرسمى للمهرجان 

وايضا الدرع الخاص للمهرجان

ليلة من الف ليلة بمهرجان همسة العاشر عل مسرح دار األوبرا
تتمه ص  6
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أسعار وموعد طرح سلسلة هواتف 
أيفون 14 الجديدة

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

واتساب  لـ  تحديث  آخر  يعرض 
ألجهزة iOS، اإلصدار 2.22.18.76، 
خطأ للمستخدمني الذين يحاولون 
أو  الجامعية  الرسائل  صوت  كتم 
يغري  واحد،  أسبوع  ملدة  الفردية 
كتم  مدة  تلقائيًا  واتساب  خطأ 
إىل  واحــد”  “أسبوع  من  الصوت 
توجد  ال  ذلك،  ومع  ساعات”،   8“
مشكلة إذا اختار املستخدم املدة 
وفقاً  “دامئًــا”،  أو  ساعات”   8“ كـ 

.gadgets360 ملوقع
واتساب  عىل  فقط  هذا  ويقترص 
قاموا  الذين   iOS ملستخدمي 
أحدث  إىل  التطبيق  بتحديث 
ألولئك  بالنسبة  متاح،  ــدار  إص
يستخدمون  يــزالــون  ال  الــذيــن 
حدود  تعمل  القدمية،  اإلصدارات 

مدة كتم الصوت بشكل جيد.

اليوم  مــســاء  ــل  أب ــة  رشك كشفت 
 Far األربعاء، خالل فعاليات مؤمترها
جديدة  أيفون  هواتف   4 عن   Out
وهي   14 أيــفــون  سلسلة  ضمن 
أيفون  بلس،  أيفون 14  “أيفون 14، 
14 برو، أيفون 14 برو ماكس”، وقد 
من  العديد  الهواتف  هذه  وفــرت 
املميزات، وقد كشفت رشكة أبل عن 
نعرضها  والتى  الهواتف  أسعار هذه 

كام يىل:
 799 بـ  يبدأ  سعره   :  14  iPhone

دوالر
بـ  يبدأ  سعره   :  Plus  14  iPhone

899دوالر.
بـ  يبدأ  سعره   :Pro  14  iPhone

999 دوالر
Pro Max 14 iPhone: سعره يبدأ 

بـ 1099 دوالر

موعد طرح هواتف أيفون
سيبدأ الحجز املسبق لسلسلة أيفون 
14 بداية من 9 سبتمرب، عىل أن يصل 
سبتمرب،   16 يف   14 أيفون  هاتف 
بينام هاتف أيفون 14 بلس سيصل 
 iPhone يف 7 أكتوبر، بينام هاتفي
 Pro Max  14 iPhoneو ،Pro 14

سيكونان متاحني يف 16 سبتمرب.

الكبرية ، وهي مجرة   صغرية تابعة 
ملجرة درب التبانة”.

-09-2022  WhatsApp Image
13.31.40 at 07

قالت ناسا إن سديم الرتيالء حصل 
املرتبة  الخيوط  بسبب  اسمه  عىل 
التي تظهر يف الصور السابقة التي 
تلسكوبات  بواسطة  التقاطها  تم 
علامء  لدى  املفضل  وهو   ، أخرى 
خاص  بشكل  املهتمني  الفلك 

بتكوين النجوم.
الرتكيب  أن  إىل  ــك  ذل ويــرجــع 
الكيميايئ للسديم وتطوره يشبهان 
مناطق تشكل النجوم الهائلة التي 
بـ  يسمى  ما  الكون  يف  لوحظت 
الوقت  وهو   ، الكونية”  “الظهرية 
الذي كان فيه الكون يبلغ من العمر 
وكان  السنني  من  مليارات  بضعة 
حسبام  أوجها  يف  النجوم  تكوين 

تبديل ميزة كتم الدردشة تلقائيًا لـ8 ساعات 
عند اختيار أسبوع واحد.. خطأ جديد بواتساب

.Digitartlends نقل موقع
 Doradus  30 باسم  أيًضا  يُعرف 
، تجويف السديم ، والذي ميكنك 
تم   ، ــصــورة  ال ــط  رؤيــتــه يف وس
املكثف  اإلشعاع  بواسطة  تجويفه 
الشابة  النجوم  من  مجموعة  من 
الصورة  يف  تظهر  التي  الضخمة 

كنقاط زرقاء من الضوء.
تقول ناسا: “فقط املناطق املحيطة 
األكرث كثافة بالسديم تقاوم التآكل 
بفعل الرياح النجمية القوية لهذه 
النجوم ، وتشكل أعمدة يبدو أنها 

تشري إىل الخلف نحو العنقود”.
لعلامء  الكثري  هــنــاك  يـــزال  ال 
تشكل  كيفية  لتعلمه حول  الفلك 
ويب  كامريات  ولكن   ، النجوم 
املتطورة التي تعمل باألشعة تحت 
من  جديدة  أنواًعا  ترسل  الحمراء 
األحداث  تكشف عن  التي  الصور 

للمشاتل  الكثيفة  السحب  خلف 
النجمية.

بالفعل  ويب  “بــدأ  ناسا:  قالت 
يسبق  مل  كــون  عن  الكشف  يف 
فقط يف  وبدأ   ، قبل  مثيل من  له 
إعادة كتابة قصة الخلق النجمي”.

تم إطالق تلسكوب جيمس ويب 
الفضايئ من مركز كينيدي للفضاء 
 2021 عام  نهاية  يف  فلوريدا  يف 
ناسا  بــني  مشرتكة  مهمة  وهــو 

ونظرائها األوروبيني والكنديني.
منذ وصوله إىل موقعه املداري يف 
سابق  وقت  يف  السحيق  الفضاء 
صــوًرا  يبث  كــان   ، الصيف  من 
لفحصها  الفلك  لعلامء  مذهلة 
وهم يسعون إىل معرفة املزيد عن 
أصول الكون أثناء البحث أيًضا عن 
كواكب مثل كوكبنا والتي ميكن أن 

تدعم الحياة.

اقوى تلسكوب فضائي يلتقط صورة صاخبة للنجوم

ــرح اإلصـــدار األخـــري يف  ــم ط وت
العديد  ويــقــدم  أغسطس   31
“سيتم  بعضها  التحسينات،  من 
وفًقا  املقبلة”،  األسابيع  يف  طرحه 
معلومات  يف  الواردة  للمعلومات 
عرض  يتم  و  واتساب،  إصــدارات 
للمستخدمني  فقط  واتساب  خطأ 
أحدث  إىل  بالتبديل  قاموا  الذين 
إصدار من التطبيق عىل أجهزتهم 
التي تعمل بنظام iOS ومع ذلك، 
فإن حدود مدة كتم الصوت تعمل 
بشكل جيد بالنسبة ألولئك الذين 
اإلصدارات  يستخدمون  يزالون  ال 

القدمية من التطبيق.
يف التطويرات األخرى ذات الصلة، 
عن  قريبًا  واتــســاب  سيتوقف 
التي   iPhone طرز  عىل  العمل 
أو   10 iOS تعمل عىل إصدارات

ما ورد ستبدأ  iOS 11، وبحسب 
سارية  تكون  أن  يف  التغيريات 
أكتوبر،   24 من  اعتباًرا  املفعول 
ومواصلة  ذلك  تجنب  أجل  من 
سيحتاج  ــاب،  ــس وات اســتــخــدام 
الذين لديهم أجهزة  املستخدمون 
iPhone أقدم إىل ترقية أجهزتهم 
إىل iOS 12 أو اإلصدارات األحدث 

ملواصلة استخدام واتساب.
سيُطلب  أكتوبر،   24 من  اعتباًرا 
و   5  iPhone مستخدمي  من 
طراز  إىل  الرتقية   5c  iPhone
iPhone أحدث إذا كانوا يريدون 
أمام  يكون  لن  واتساب  استخدام 
رشاء  ســوى  خيار  املستخدمني 
هاتف آخر يدعم واتساب ملواصلة 

استخدام تطبيق املراسلة.

تم  تلسكوب فضايئ  أقوى  يستمر 
بناؤه عىل اإلطالق يف إرسال صور 
مبهرة للكون من مداره عىل بعد 

مليون ميل من األرض، حيث يُظهر 
الفضايئ  ويب  جيمس  تلسكوب 
سديم الرتيالء، الذي وصفته وكالة 

ناسا بأنه “منطقة صاخبة من والدة 
 170.000 بعد  عىل  تقع  النجوم 
ماجالن  سحابة  يف  ضوئية  سنة 
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السجن املؤبد لسيدة بعد اتهامها باستغالل 
طفلتني فى التسول باإلسكندرية

انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقًا برتعة فى سوهاج

ــضــت مــحــكــمــة جــنــايــات  ق
املستشار  برئاسة  اإلسكندرية، 
سكيكر  عيل  محمد  الدكتور 
كل  وعضوية  املحكمة،  رئيس 
عبد  عيل  محمد  املستشار  من 
املجيد ، واملستشار أمين إبراهيم 
درويش، واملستشار هيثم وجيه 
للمتهمة  املؤبد  بالسجن  حامد، 
ألف  مائتي  وتغرميها  “ر.ح.ع” 
يف  باالتجار  التهامها  جنيه، 
البرش، وتعريض طفلني للخطر.

املقيدة  القضية  أحداث  تعود 
 2022 لسنة   11912 ،بــرقــم 
العامرية  رشطة  قسم  جنايات 
أمن  مدير  تلقي  ،عندما  أول 
إخطارا من ضباط  اإلسكندرية، 

النهرى  اإلنــقــاذ  ــوات  ق متكنت 
مبديرية  املدنية  الحامية  بادارة 
أمن سوهاج برئاسة املقدم هيثم 
انتشال  من  اإلدارة  وكيل  فوزي 
 12 العمر  من  يبلغ  طفل  جثة 
عيل  غــرقــاً  مرصعه  لقى  سنة 
الرتع  إحدى  فتحة  سقوطه  إثر 
دائــرة  سيتي  مبنطقة  املغطاة 
الجثة  نقل  وتم  سوهاج،  مركز 
تحت  باملستشفى  املرشحة  إىل 

أول،  العامرية  رشطــة  قسم 
يف  ــار  ــج واالت الهجرة  وقسم 
البرش، بضبط املتهمة ” ر.ح.ع” 
عقب انتشار صورها عيل مواقع 
التواصل االجتامعي وهي متارس 

أعامل التسول، بدائرة القسم.
ضباط  ــات  ــحــري ت وكــشــفــت 
العامرية  رشطة  قسم  مباحث 
األمنية  املتابعة  ــأن  ب أول، 
رصدت منشورصور متداول عرب 
االجتامعي  التواصل  صفحات 
للمتهمة ” ر.ح.ع” بدون عمل، 
تحمل  الطريق  بجانب  تجلس 
طفلة رضيعة “نجلتها” ومتارس 
املجني  وكذلك  التسول،  أعامل 
نجلة  الطفلة  الثانية  عليها 

ترصف النيابة العامة.
هذا وقد انتقل اللواء محمد عبد 
الوزير  مساعد  ــاش  رشب املنعم 
مدير أمن سوهاج، واللواء محمد 
زين مدير املباحث الجنائية وعدد 
أبو  وعديل  املديرية  قيادات  من 
عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج 
من  يبلغ  طفل  سقوط  مكان  إىل 
العمر 12 عاماً داخل ترعة مبنطقة 
استخراج  أعامل  وبــارشوا  سيتي 

سابق  بتاريخ  أنه  وتبني  زوجها، 
املتهمة عىل  تم ضبط  للواقعة، 
إثر بالغ من رشطة نجدة الطفل، 
العام  بالطريق  املتهمة  بتواجد 
وبرفقتها  الـ21،  كوبري  مبنطقة 
املجني عليها األويل جالسة عيل 
مرضها  مدعية  متحرك  كــريس 
لغرض  املارة  تعاطف  الكتساب 
من  التسول  من  املــال،  كسب 
وتم  بالبرش،  ــجــار  االت ــالل  خ
تحرير محرض بالواقعة، وبعرض 
قررت  النيابة،  عيل  املتهمة 
جنايات  محكمة  ايل  إحالتها 
ــدرت  أص التى  اإلســكــنــدريــة، 

حكمها عيل املتهمة.

جثة الطفل.
سوهاج  أمن  مدير  اللواء  وكان 
قد تلقى بالغاً من غرفة عمليات 
برتعة  طفل  سقوط  يفيد  النجدة 
مبنطقة سيتي دائرة مركز سوهاج، 
بقوات  الدفع  تم  الفور  وعــيل 
الحامية  ــادارة  ب النهري  اإلنقاذ 
املدنية من خالل عدة فرق قامت 
الطفل مبكان  البحث عن  بأعامل 

البالغ.

تجديد حبس متهم باالستيالء على 6 
ماليني جنيه من املواطنني بزعم تسفريهم

املرصية  العاملة  إللحاق  خالل رشكة 
بالخارج دون الحصول عىل تراخيص 
من الجهات املعنية واتخاذها مرسًحا 

ملزاولة نشاطه.
الواقعة  صحة  التحريات  أكدت  و 
بالنصب  حقه  ىف  املشكو  وقيام 
والعديد  املبلغني  عىل  واإلحتيال 
عىل  مقدرته  بزعم  املواطنني  من 
تأشريات  عىل  الحصول  ىف  معاونتهم 
وقيامه  أجنبية  بدول  عمل  وعقود 
خالل  من  نشاطه  عن  باإلعالن 
مواقع التواصل االجتامعى عرب شبكة 

اإلنرتنت.
وضبط بحوزة املتهم 3 جوازات سفر 
عمل  عقود   4  – مختلفة  بأسامء 
 – مختلفة  بأسامء  الكويت  بدولة 
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تأشرية دخول إلحدى الدول العربية 
بإسم أحد األشخاص – دفرت مدون به 
أسامء راغبى السفر للخارج واملبالغ 
من  مجموعة  منهم  املحصلة  املالية 
الدعاية الخاصة بالرشكة ونشاطها – 
مبلغ ماىل)، وكذا (“هاتف محمول” 
بالعديد  محمل  أنه  تبني  بفحصه 
من املحادثات املتبادلة عىل تطبيق 
وكذا  ضحاياه،  مع  آب”  “الواتس 
الدخول  سامت  صور  من  العديد 
إلحدى  املنسوبة  السفر  وعقود 
وأوراق  ومستندات  العربية  الدول 

خاصة بالضحايا).
الداخلية،  وزارة  معلومات  وأكدت 
بالنصب  األشخاص  أحد  قيام 
واالستيالء  شخصني  عليه  واإلحتيال 

أحدهام  تسفري  بزعم  أموالهام  عىل 
إىل  اآلخر  ونجل  الدول  إحدى  إىل 
لهام  عمل  فرص  وتوفري  أخرى  دولة 
بتلك الدولتني” عىل خالف الحقيقة” 
وعدم وفائه بذلك ورفضه رد املبالغ 

املالية املستوىل عليها.
بإجراء التحريات تبني صحة الواقعة، 
وقيام أحد األشخاص مبامرسة نشاطًا 
واإلحتيال  النصب  مجال  ىف  إجراميًا 
للعمل  السفر  راغبى  املواطنني  عىل 
مبالغ  عىل  منهم  واالستيالء  بالخارج 
مالية بزعم تسفريهم إىل بعض الدول 
وتوفري فرص عمل لهم مبهن مختلفة، 
ومتكن مبوجب ذلك من االستيالء من 
النحو  املُبلغني عىل مبالغ مالية عىل 

املشار إليه.

املختص،  املعارضات  قاض  جدد 
بالنصب واإلحتيال عىل  حبس متهم 
أموالهم  عىل  واالستيالء  املواطنني 
خارج  لهم  عمل  فرص  توفري  بزعم 
املستوىل  األموال  حجم  وأن  البالد، 
عليها بلغت نحو 6 ماليني جنيه، 15 

التحقيقات  ذمة  عىل  احتياطيا  يوًما 
بالقضية.

املتهم  أن  األولية،  التحريات  وذكرت 
قام بالنصب واإلحتيال عىل املواطنني 
توفري  بزعم  أموالهم  عىل  واالستيالء 
منهم  واستوىل  بالخارج،  عمل  فرص 

عقب  جنيه  مليون   6 مبلغ  عىل 
عقود  توفري  عىل  مبقدرته  إيهامهم 
نشاطًا  ومامرسة  بالخارج،  لهم  عمل 
إجراميًا واسع النطاق ىف مجال النصب 
واإلحتيال عىل املواطنني راغبى السفر 
من  أموالهم  عىل  واالستيالء  للخارج، 

وكانت ملك إسامعيل وزينة عامر قد 
تحت  سيدات  التتابع  ذهبية  حققن 
19 عاما ، حيث جاءت ملك إسامعيل 
وزينة عامر يف املركز األول وامليدالية 
الذهبية برصيد 989 نقطة بينام جاء 
كليمينتس  فرييتي  بريطانيا  ثنايئ 
الثاين  املركز  يف  هاالند  وجابرييل 
نقطة   979 برصيد  الفضية  وامليدالية 
ويف املركز الثالث وامليدالية الربونزية 
ثنايئ كوريا الجنوبية يينا كيم وسومني 

شيم برصيد 971 نقطة .
الدمهوجى”  “حازم  اللواء  ويرتأس 
االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  نائب 
بعثة  الحديث  للخاميس  املرصي 
 19 مسابقة  يف  للمنافسة  الفريق 
من  املكون  الفنى  الجهاز  مع  عاما، 
ومدير  فني  مستشار  حفنى”  “يارس 
الرياضة، و”عمرو سيد” املدير الفنى، 
عادل” مدرب سالح،  الرحمن  ؤ”عبد 
جري،  مدرب  سليامن”  و”هشام 

ؤ”محمد نجاح” مدرب لياقة بدنية.

وتضم قامئة منتخب 19 سنة، الالعبات 
“ملك إسامعيل، وزينة عامر، ونجوى 
حسني، وجنى عطية وحبيبة هيثم”، 
وائل،  معتز  الالعبني”  جانب  إىل 
عمرو،  ومصطفى  رشيف،  ومحمد 

ومازن شعبان وسيف البنداري”.
عضو  سامى”  “عوض  يتواجد  فيام 
مجلس اإلدارة كرئيس لبعثة منتخب 
النجار”  تحت 17 عاما، مع “محمود 
اإلداري،  واملدربني “إيهاب سيد املدير 
الفنى ، وإبراهيم سكر مدرب رماية، 
ودكتور  سالح،  مدرب  سيد  ومؤمن 

محسن حسني طبيب”.
وليد،  الالعبات”جنة  مرص  وميثل 
وفريدة  عمرو  وسارة  عالء،  وريتاج 
“مروان  الالعبني  مع   ، هاشم”  ابو 
عالم، ؤياسني الهادي، وأسامة مدحت 

وطارق تامر”.
 17 تحت  املرصي  املنتخب  أن  يذكر 
ميداليات   3 تحقيق  من  متكن  عاما 
باإلسكندرية  العامل  بطولة  متنوعة يف 
“محمد  حصول  بعد   ،2021 سبتمرب 

رشيف” عىل فضية الفردي، والتتويج 
الفرق للثاليث” محمد رشيف،  بفضية 
وأسامة مدحت وياسني الهادي”، كام 
وأسامة  رشيف  “محمد  الثنايئ  حقق 
وفاز  التتابع،  برونزية  مدحت” 
يف  الرابع  باملركز  الشابات  منتخب 

مسابقة الفرق.
متنوعة  ميداليات   7 مرص  وحصدت 
خالل منافسات تحت 19 عاما يف نفس 
فازت  الفردي،  صعيد  عىل  النسخة، 
و”  الذهبية  بامليدالية  قنديل”  “أمرية 
فازت  كام  بالربونزية،  وائل”  معتز 
مرص بفضيتي مسابقة الفرق للشباب 
وسيف  طارق  ومازن  وائل،  “معتز 
إسامعيل،  “ملك  والشابات  البنداري” 
وحصد  عامر”،  وزينة  قنديل  وأمرية 
وائل  “معتز  الشباب  تتابع  فريق 
وكذلك  الذهبية  عىل  طارق”  ومازن 
وملك  قنديل  الشابات”أمرية  تتابع 
وأخريا  الذهبية،  عىل  إسامعيل” 
الثنايئ “معتز وائل وأمرية قنديل” فازا 

بامليدالية الربونزية للتتابع املختلط.

بيرت  رحيل  من  غضبه  عىل  شدد 
الريايض  املدير  منصب  من  تشيك 

للنادي.
توخيل  بني  اإلدارة  أساليب  رصاع 
فرتة  خالل  مرة  ألول  ظهر  وبوييل 
أرسنال  من  الهزمية  بعد  اإلعداد 
املدرب من  4-0 ومل يتمكن حينها 
بعمق  يفكر  وظل  غضبه  احتواء 

خالل الرحلة بأكملها.
يتواجد  مل  عاما   49 الـ  صاحب 
“واتساب”  تطبيق  مجموعة  يف 
الخاصة بتحسني العالقات ومناقشة 
ألنه  السوق  يف  الفريق  احتياجات 
كان دامئا يريد العمل وحيدا وحل 

املشكالت مبفرده مع دائرته الخاصة 
من املدربني.

سبب آخر تسبب يف إغضاب بوييل 
مع  التعاقد  توخيل  رفض  وهو 
كريستيانو رونالدو العب مانشسرت 
النادي  مالك  أراد  الذي  يونايتد 
التحرك من أجله ولكن طلبه قوبل 

بالرفض.
اإلدارة الحالية تعرف كم االنتقادات 
التي ستطالها بعد إقالة توخيل وهو 
املدرب املحبوب من قبل املشجعني 
بعد قيادته الفريق للتتويج بدوري 
عددا  سيغضب  مام  أوروبا  أبطال 

كبريا منهم.

نوع  أي  يجد  لن  أنه  بوييل  ويثق 
أو  الالعبني  من  التمرد  أنواع  من 
ألنه  توخيل  إقالة  بعد  املشجعني 
القرار يهدف إىل املدى  سيرشح أن 
التفكري املشرتك  الطويل والرغبة يف 

بدال من التفكري يف املدى القصري.
جراهام  أن  كشفت  تيليجراف  ذا 
هو  الحايل  برايتون  مدرب  بوتر 
تدريب  ليتوىل  األقرب  املدرب 
تعيني  قرار  لتوخيل.  خلفا  الفريق 
عىل  النادي  لخدمة  سيهدف  بوتر 
بعد  أثبت  ما  وهو  البعيد  املدى 
 6 ملدة  الالعبني  من  عدد  بتوقيع 

مواسم.

مصر تتوج بذهبية الفرق وفضية الفردي ببطولة 
العالم الخماسي الحديث للشباب بإيطاليا

تتمه ص  12

تيليجراف تكشف أسباب إقالة توخيل واملدرب األقرب لخالفته
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العدد اإلسبوعي رقم 1276

مؤتمر أليجري – عن نيمار وميسي وجودة العبي باريس سان جريمان

رئيس االتحاد الدولي لالثقال يزور مصر السبت املقبل

“فهيم” : العرب حققوا نتائج متميزه يف بطولة 
آسيا لكمال األجسام

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

املدير  أليجري  ماسيميليانو  علق 
الفني لـ يوفنتوس عىل جودة العبي 
الخسارة  بعد  جريمان  سان  باريس 

أمامهم يف دوري أبطال أوروبا.
وخرس يوفنتوس بهدفني لهدف أمام 
سان جريمان ضمن منافسات الجولة 

الثامنة من أبطال أوروبا.
وقال أليجري عقب املؤمتر الصحفي: 
أهدرنا  لكن  جيدة،  مباراة  “لعبنا 
أن  علينا  كان  الفرص،  من  الكثري 
الدقائق  يف  حسام  ــرث  أك نــكــون 

األخرية”.
وأضاف “كان علينا خلق املزيد من 
الفرص عىل اليسار، كان من املمكن 
املواقف  تلك  يف  خطرين  نكون  أن 

اتحاد  رئيس  املقصود  عبد  محمد  اكد 
الدويل  االتحاد  رئيس  ان  االثقال  رفع 
السبت  يزور مرص  للعبة محمد جلود 

مع وجود ستون مكيني عىل الجانب 
األمين. يجب أن نتحسن”.

عدد  ــودة  ع ننتظر  “نحن  وتابع 
جيد  أمر  وهذا  الالعبني،  من  قليل 

ليوفنتوس”.
أجاب  باريس،  العبي  جودة  وعن 
العامل،  يف  املهاجمني  أرسع  “لديهم 
لكننا دافعنا بشكل أفضل يف الشوط 
الثاين ويجب أن نستمر يف التحسن”.
وأكمل “أردنا أن نكون أكرث عدوانية، 
جيد  بشكل  يلعبان  ونيامر  مييس 
للغاية عندما يتعمقان ذلك كان من 
علينا  وكان  بهم  اإلمساك  الصعب 

اإلبطاء قليالً”.
وأردف “لدينا عدد قليل من الالعبني 

املقبل ..
واشار ايل اهمية زيارة العراقي العاشق 
لتطوير  املستمر  وسعيه  جلود  ملرص 

الذين يتمتعون بصفات بدنية وفنية 
تكييف  إىل  اضــطــررت  مــحــددة.، 

ماكيني عىل اليمني”.
املباراة  أهداف  كيليان مبايب  وافتتح 
يف الدقيقة الخامسة بتسديدة قوية 

عىل الطائر.
وسجل مبايب هدفا ثانيا له ولفريقه 
يف الدقيقة 22 بتسديدة زاحفة من 

داخل منطقة الجزاء.
النتيجة  مكيني  وســتــون  وقلص 

برأسية يف الدقيقة 53.
الخامسة  املجموعة  بنفيكا  ويتصدر 
عن  األهداف  وبفارق  نقاط  بثالث 
ثم  يوفنتوس  يليهام  جريمان،  سان 

مكايب حيفا.

الوطن  العامل بشكل عام ويف  اللعبة يف 
العريب بشكل خاص ..

يكون  ان  الفخر  دواعي  من  ان  واكد 
رئيس االتحاد الدويل للعبة العريقة من 

العراق العريب الشقيق ..
مرحب  الثاين  وطنه  ملرص  زيارته  وان 
بها جدا وان هناك ملفات مهمه سيتم 
قيادات  ــود  وج يف  حولها  التباحث 
الدكتور ارشف  الوزير  الرياضة املرصية 
لليد  ــدويل  ال االتحاد  ورئيس  صبحي 
وصاحب القيمة الكبرية رياضيا يف العامل 
واملهندس  مصطفي  حسن  الدكتور 

هشام حطب رئيس اللجنة االوملبية ..
دائم  جلود  ان  املقصود  عبد  واضاف 
االشادة  ودائم  املرصي  لالتحاد  الدعم 
ان  ومتني   ، املرصية  ــاش  االون بتطور 
الزيارة مثمرة وتساهم يف دفعة  تكون 
كبرية لالوناش املرصية صاحبة االهداف 

العاملية

لرئيس  السوري لكامل األجسام، ونائباً 
من  أنه  عنه  ومعروف  العريب،  االتحاد 
األجسام  كامل  اتحادات  رؤساء  أنشط 
من  الجويف  نجيب  وكذلك  العربية. 
اليمن وتم انتخابه عضواً مبجلس إدارة 
رئيساً  أيضاً  وهو  األسيوي،  االتحاد 
لالتحاد اليمني املركزي لكامل األجسام، 
معروف  العريب،  االتحاد  لرئيس  ونائباً 
عنه أنه قاموساً لتاريخ اللعبة، وواحداً 
عىل  اليمنية  الشخصيات  أهــم  من 
وايضاسامل  األجسام  كامل  يف  اإلطالق 
البحري من سلطنة ُعامن وتم انتخابه 
األسيوي،  االتحاد  إدارة  مبجلس  عضواً 
لكامل  العامنية  للجنة  رئيساً  أنه  كام 
العريب،  االتحاد  لرئيس  ونائباً  األجسام، 
البحري”  للدكتور “سامل  أيضاً  ومشهود 
وأحمد  الــدامئــني  والنشاط  بالهمة 
انتخابه  تم  وقد  اإلمــارات  من  جوهر 
األسيوي،  االتحاد  إدارة  مبجلس  عضواً 
اتحاد  إدارة  مبجلس  عضواً  أيضاً  وهو 
اإلمارات لكامل األجسام ورئيساً للجنة 
أهم  ومــن  واملنتخبات،  املسابقات 
األعضاء العاملني واملؤثرين عىل صعيد 
اللعبة يف اإلمارات يف السنوات األخرية 

وكذلك بدر العامري من سلطنة ُعامن
تم انتخابه رئيساً للجنة الفنية باالتحاد 
التوايل،  عىل  الرابعة  للمرة  األسيوي 
وهو أيضاً رئيساً للجنة الفنية باالتحاد 
أفضل  من  و  األجسام،  لكامل  العامين 
الحكام العرب يف كامل األجسام وأحمد 

بن ظبوي الفاليس –اإلمارات
تم انتخابه رئيساً للجنة اللياقة البدنية 
عضو  أيضاً  وهو  األسيوي،  باالتحاد 
اللياقة  لجنة  ورئيس  إدارة  مجلس 
البدنية باتحاد اإلمارات لكامل األجسام، 
كام أنه رئيساً للفريق الريايض يف اإلدارة 

العامة لإلقامة وشؤون األجانب بديب.
و قد فاز رئيس اتحاد قزغستان فرياري 

مبنصب الرئيس.

افتتاح البطولة العربية األوىل اللعاب املاء  بمشاركة 18دولة

فعاليات  األربعاء  يوم    انطلقت 
 ” املاء  األوىل اللعاب  العربية  البطولة 
سباحة قصرية ، غطس ، كرة ماء” التى 
تستضيفها القاهرة عىل مجمع السباحة 

بنادى نيو جيزة ، والتى ينظمها االتحاد 
املرصى للسباحة برئاسة املهندس يارس 
إدريس ، مبشاركة 18 دولة عربية هى 
،مرص الدولة املنظمة وتونس والجزائر 

والسعودية  وليبيا  والسودان  واملغرب 
والعراق  والبحرين  واألردن  والكويت 
وسوريا  واليمن  عامن  وسلطنة  وقطر 
ولبنان وفلسطني واإلمارات ، وبحضور 

رئيس  فهيم،  عادل  الدكتور  اليوم  عاد 
االتحاد املرصي لكامل األجسام، ورئيس 
والنائب  واالفريقي،  العريب  االتحاديني 
أرض  إىل  الدويل  االتحاد  لرئيس  األول 
الوطن، بعد أن شارك يف اإلرشاف عىل 
الختيار  العمومية  الجمعية  انتخابات 
االسيوي  لالتحاد  جديد  إدارة  مجلس 
األجسام  لكامل  آسيا  بطولة  وكذلك 
وحقق   ، قزغستان  يف  أقيمت  والتي 
متميزه  نتائج  العربية  املنتخبات 
بفوز املنتخب العراقي بلقب البطولة 
وااليراين  األول،  املركز  وعىل  االسيوية 
اإلمارايت  واملنتخب  الثاين،  املركز  عىل 

عىل املركز الثالث .
النهائية  النتائج  أسفرت  وقد  هذا 
األسيوي  لالتحاد  العمومية  للجمعية 
شخصيات   7 انتخاب  عن  الجديد 
التشكيل  مقاعد  ضمن  نَِشطة  عربية 
من  حيمور  :أحمد  وهــم  الجديد، 

مديراً  انتخابه  وتم  األردنيه  اململكه 
االتحاد  لرئيس  أول  ونائباً  تنفيذياً 
رئيس  نائب  أيضاً  وهــو  األســيــوي، 
ومن  األجسام،  لكامل  األردين  االتحاد 
الشخصيات العربية التي برزت مؤخراً 
عىل الساحة، ومعروف عنه أنه ال يرتك 
برياضة  خاصاً  نشاطاً  أو  فعالية  أي 
عبد  وفائز  العامل  حول  األجسام  كامل 
تم  وقد  العراق  من  العبودي  الحسن 
األسيوي،  االتحاد  لرئيس  نائباً  انتخابه 
ورئيس  سابق،  عاملي  بطل  أيضاً  وهو 
لكامل  املركزي  العراقي  لالتحاد  حايل 
األجسام، وقد شهد العراق طفرة هائلة 
يف اللعبة منذ توليه رئاسة االتحاد، كام 
أنه حصل مؤخراً عىل درجة املاجستري 
منار  وكذلك  اإلسكندرية  جامعة  من 
رئيساً  انتخابه  وتم  سوريا  من  هيكل 
بطل  أيضاً  وهو  أسيا،  غرب  التحاد 
لالتحاد  حايل  ورئيس  سابق،  عاملي 

االتحاد  رئيس  مسلم  حسني  الكويتى 
املنافسات  تقام   ، املاء  اللعاب  العرىب 
حني  ىف   ، ومساءا  صباحا  فرتتني  عىل 
يقام طابور العرض وحفل االفتتاح ىف 

الساعة السادسة والنصف مساء اليوم 
البطولة  ضيوف  بحضور  ساعة  واملدة 
وبعض   ، املشاركة  البعثات  ورؤساء 

سفراء الدول العربية بالقاهرة .
السباحة  ىف  منافسات  ست  تقام  
، و200  ، 50مرت فراشة  القصرية وهى 
 ، مختلط  حرة  4*100مرت   ، حرة  مرت 
و50صدر و200متنوع ، و4*200حرة ، 
وىف منافسات كرة املاء يلعب منتخبنا 
ويليه   ، السعودى  نظريه  مع  الوطنى 
لقاء الجزائر والكويت ، ثم السعودية 
اليوم  منافسات  وتختتم   ، والجزائر 

بلقاء مرص والكويت .
عىل  السباحني  البطولة  ىف  مرص  ميثل 
محمد  وياسني  تامر  وكريم  أحمد 
ومحمد  أحمد  ويحيى  محمد  وأنس 
حاتم  ومحمد  أحمد  وياسني  أمين 
كريم  وعمر  السميع  عبد  ومحمد 
ومحمود  محسن  وإياد  عىل  ومروان 
محمد وحازم حسام وإبراهيم شمس 
الدين وعمر أحمد ومحمد هاىن وعبد 
الله أحمد ومحمد يارس ومحمد فريد 
وأحمد  أحمد  ومروان  عمرو  وسيف 

وعمر رشيف  الدين  لواء  ومهند  هاىن 
ويوسف  عادل  ويوسف  محمد  وعىل 
جامل  وزياد  إسالم  وإياد  مجدى 
ونديم  أحمد  ومحمد  توفيق  وعمر 
كرم وإياد احمد ، والسباحات ، ريتاج 
ونوران محمد  ونور محمد  الدين  نور 
وجنة محمد وملار محمد وزينة محمد 
وملك محمد ومليس عمرو وحال خالد 
رفيق  تامر ودنا  فيصل وروكان  واروى 
وملك  مصطفى  وملك  كريم  وجنات 
إيليا  وكارين  مصطفى  وحال  أحمد 
جوىل أكرم وروان تامر ولجني عبد الله 
وشهد محمد وملك محمد وملك وليد 
وسلمى  عباس  وعلياء  محمد  وجنة 
أحمد  وصوفيا  وليد  وياسمني  أسامة 
وشهد محمد ولجني عمرو وملك عبد 
أحمد  وندى  شادى  وكرامة  العزيز 
وجيهان أحمد. ويضم منتخب الغطس 
الالعبني ، رامز ضياء وعىل عجاىت وعىل 
عامد وأحمد سامح وعىل خالد وعمر 
كريم  الله  وسيف  صابر  معتز وحسن 
وحمزة  احمد  وخالد  أحمد  ومحمد 

أحمد ومحمد تامر .
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يف  وساوثامبتون  يونايتد  ليدز  أمام 
يف  زغرب  دينامو  بجانب  الدوري 

دوري األبطال.
تيليجراف  ذا  صحيفة  وكشفت 
اإلنجليزية عن أسباب إقالة املدرب 

األملاين من تدريب تشيليس.
مسؤولية  تولت  بوييل  تود  إدارة 
تشيليس منذ 100 يوم فقط وكانت 
تلك املدة كافية إلصدار قرار اإلقالة.
ترصيحات توخيل مل تكن تدل عىل 

تيليجراف تكشف أسباب إقالة توخيل واملدرب األقرب لخالفته

تعاقده  إنهاء  تشيليس  نادي  أعلن 
توخيل  توماس  األملاين  مدربه  مع 
دينامو  أمام  األخرية  الخسارة  بعد 
زغرب يف بداية دور املجموعات من 
دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد.
أنها  الجميع خصوصا  فاجأت  إقالة 
بداية  من  قصرية  فرتة  بعد  تأيت 

املوسم.
مباريات من  وخرس تشيليس ثالث 
الحايل،  املوسم  لعبها  سبع  أصل 

سواريش: لم نتوج بالبطوالت لكن قدمنا كل 
شيء لـ األهلي.. ويجب أن يسعد النادي بشبابه

مبابي: رئيس فرنسا طلب مني البقاء يف باريس 
وأخربني بأهمية ذلك للبالد

كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر

الذين  األقسام  مختلف  من  النادي  يف 
كرسوا أنفسهم للعمل عىل الرغم من كل 
العقبات، لقد كرمنا قميص النادي، شكرا 

لكم جميعا.
من  املكونة  العائلة  أيضا  هو  النجاح 
شكلوا  الذين  الحقيقيني  الرجال  جميع 
الفريق، من األكرث خربة إىل أصغر الرجال 

العظامء الذين أسعدوين بالعمل معهم.
ساعدت  الذين  الشباب  خاص  وبشكل 
بالشجاعة  أن أصفهم  بدايتهم، وأريد  يف 
جلسة  كل  يف  فعلوه  ما  ألن  والثقة 
املباريات يكشف  تدريبية وما فعلوه يف 
مدى احرتافيهم، ويجب أن يسعد األهيل 

بامتالكه مجموعة قوية من الرجال.
باالحرتام  فزنا  ولكننا  بالبطوالت  نفز  مل 
واالحرتاف واالعرتاف بأننا قدمنا كل يشء 

لألهيل.
أمتنى التوفيق للنادي وأراكم يوما ما.

خلفا  األهيل  سواريش  ريكاردو  وقاد 
مباريات   9 يف  وفاز  موسيامين،  لبيتسو 
خمس  يف  وتعادل  مرات  ثالث  وخرس 

لقاءات.
وسجل األهيل تحت قيادة سواريش 22 

هدفا واستقبل خمسة فقط.

سان  باريس  نجم  مبايب  كيليان  كشف 
بينه  دار  الذي  الحديث  عن  جريمان 
وبني إميانويل ماكرون رئيس فرنسا أثناء 

تجديد تعاقده مع فريقه.

إمكانية رحيله عن الفريق وهو من 
وصل إىل 100 مباراة مؤخرا يف قيادة 
يتمنى  إنه  قائال  وتحدث  الفريق 

الوصول إىل 100 مباراة أخرى.
أيضا حديث بيري إميرييك أوباميانج 
قد  كان  للفريق مؤخرا  انضم  الذي 
كشف عن رغبته يف العودة للعمل 

تحت قيادة توخيل.
بوييل  خطة  فإن  للصحيفة  وفقا 
كانت إعطاء الثقة بالكامل يف توخيل 
سوق  يف  الكامل  التحكم  وإعطائه 
أكرب  املسؤولية  وتحمل  االنتقاالت 
قد عمل تحت  كان  أي مدرب  من 
مالك  أبراموفيتش  رومان  قيادة 
النادي السابق، ولكن بعد 100 يوم 
من العمل معا ثارت الشكوك حول 
إمكانية استمرار العالقة بني الطرفني 
أن  اإلدارة  ورأت  البعيد  املدى  عىل 
لطريقة  أكرث  مناسبا  كان  توخيل 

عمل أبراموفيتش.
كونه  من  اشتىك  قد  كان  توخيل 
يف  الالزم  من  أكرث  بشكل  منغمسا 
كام  السوق  يف  االنتقاالت  عمليات 

مع جريدة  مبايب حوارا مطوال  وأجرى 
تباعا  ينرش  األمريكية  تاميز  نيويورك 

عىل عدة أجزاء.
وبسؤال مبايب عن حلم اللعب مع ريال 

أبدا  تعرف  ال  “أنت  قائال:  رد  مدريد 
املستقبل، مل أكن هناك يف هذا النادي 
من قبل لكنه يبدو أنه مثل منزلك أو 

يشء كذلك”.
مع  أجلس  أن  أبدا  أتخيل  “مل  وأكمل 
إميانويل ماكرون رئيس فرنسا للحديث 
قال  وهو  جنون  هذا  مستقبيل،  عن 
أنت  باريس  يف  تبقى  أن  (أريدك  يل 
مهم جدا للبد، لديك الوقت للمغادرة 

وميكنك البقاء هنا لفرتة أطول).
يخربك  وعندما  له طبعا  “قلت  وأكمل 

رئيس بالدك بذلك فهذا أمر مهم”.
شهور  عدة  قبل  تعاقده  مبايب  وجدد 
مع باريس سان جريمان بشكل رسمي 
حتى موسم 2025، وذلك بعد اهتامم 

نادي ريال مدريد بضمه.

كرة يد – تتويج مصر بلقب إفريقيا 
للناشئني

مصر تتوج بذهبية الفرق وفضية الفردي ببطولة 
العالم الخماسي الحديث للشباب بإيطاليا

كرة  لناشئي  مرص  منتخب  نجح 
اليد تحت 18 عاما التتويج بلقب 

بطولة إفريقيا املقامة يف رواندا.
رواندا  عىل  مرص  منتخب  وتغلب 
يف   29-51 بنتيجة  األرض  صاحب 

املباراة النهائية.
وتوج املنتخب املرصي بلقب آخر 
مل  بينام   2018 يف  أقيمت  نسخة 

احرزت مرص ذهبية منافسات الفرق 
العامل  بطولة  يف  الفردي  وفضية 
للشباب والشابات  الحديث  الخاميس 
لنيانو  مبدينة  املقامة  عاما   17 تحت 
اإليطالية خالل الفرتة من 3 وحتى 11 

سبتمرب الجاري.
عن  الفرق  ذهبية  مرص  وحققت 
وفريدة  الجندي  جنة  الثاليث  طريق 
أبو هاشم وسارة عمرو بعدما احتلوا 

بسبب   2020 يف  البطولة  تقام 
جائحة فريوس كورونا.

لقب  مرص  منتخب  يخرس  ومل 
سوى   2004 نسخة  منذ  البطولة 
حصدت   ،2016 يف  واحدة  مرة 

وقتها تونس اللقب.
وكان منتخب مرص للشباب حصد 
لقب بطولة إفريقيا الشهر املايض 

نقطة   2477 برصيد  األول  املركز 
الثاين  املركز  يف  املجر  منتخب  وجاء 
وامليدالية الفضية برصيد 2450 نقطة 
وامليدالية  الثالث  املركز  يف  وأملانيا 
ويف   . نقطة   2278 برصيد  الربونزية 
عاما   17 تحت  الفردي  منافسات 
سيدات فازت جنة الجندي بامليدالية 
نقطة،   827 حققت  أن  بعد  الفضية 
فيام توجت العبة كوريا الجنوبية سو 

عىل حساب الجزائر.
املوسم  ينطلق  آخر  صعيد  وعىل 
يوم 10 من شهر  الجديد يف مرص 
السوبر  ببطولة  الجاري  سبتمرب 
الزمالك  أندية  وتتنافس  املرصي. 
لقب  عىل  وسبورتنج  واألهيل 
السوبر املرصي واملقرر ختامه يوم 

12 سبتمرب.

برصيد  الذهبية  بامليدالية  شني  مني 
إميا ميزاروز  املجر  832 نقطة والعبة 
بامليدالية الربونزية برصيد 826 نقطة.
واحتلت العبة مرص سارة عمرو املركز 
أبو  الرابع برصيد 825 نقطة وفريدة 
 825 برصيد  الخامس  املركز  هاشم 
نقطة وريتاج رمضان ىف املركز ال 18 

برصيد 739 نقطة.

تعاقده  فسخ  عقب  تعليق  أول  يف 
املدير  سواريش  ريكارو  أبدى  بالرتايض 
لتمثيل  فخره  لألهيل  السابق  الفني 
توىل  التي  القصرية  الفرتة  خالل  النادي 

فيها تدريبه.
وكتب سواريش منشورا مطوال عرب حسابه 
االجتامعي  التواصل  مبوقع  الرسمي 

“إنستجرام” وجاء كالتايل:
إفريقي،  ناد  أكرب  لتمثيل  بالفخر  أشعر 

نادي القرن، أحد أشهر األندية يف العامل، 
األهيل.

الطريقة  بهذه  به  قمنا  الذي  العمل  إن 
تلك  خالل  وبشغف  واملتفانية  املكثفة 
الفرتة القصرية يرتك الجميع دون استثناء 

يشعرون أنهم قاموا بواجبهم.
هذا النادي العمالق يعيش عىل األلقاب، 
هو  النجاح  أن  أعترب  زلت  ما  لكنني 
يعمل  من  كل  بها  عمل  التي  الطريقة 
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