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مجلس الوزراء: عقد املؤتمر االقتصادي نهاية سبتمرب أو مطلع أكتوبر
قال السفري نادر سعد املتحدث الرسمي 
الدكتور  إن  الوزراء،  مجلس  باسم 
مصطفى مدبويل رئيس الحكومة، عقد 
اجتامعني  املاضيني،  اليومني  مدار  عىل 
االقتصادي  للمؤمتر  التحضري  أجل  من 
الرئيس  إليه  دعا  الذي  املرتقب، 
املؤمتر  أن  السييس، موضًحا  عبدالفتاح 
عدة  وبه  أيام   3 مدار  عىل  سيكون 
جلسات، وجرى تخصيص كل يوم لشق 
»اقتصاد  لخريطة  نصل  حتى  معني 

عن  ستنتج  التي  بالتوصيات  مرص« 
املؤمتر االقتصادي، وذلك خالل مداخلة 
مسئوليتي«،  »عىل  برنامج  يف  هاتفية 
موىس،  أحمد  اإلعالمي  يقدمه  الذي 

ويعرض عىل قناة »صدى البلد«.
بالقطاع  االرتقاء  لكيفية  ورقة  تجهيز 

الصناعي
مصطفى  الدكتور  أن  »سعد«،  وأضاف 
مع  باالجتامع  البدء  فضل  مدبويل، 

خاصة  ملكية  للدولة  اململوكة 
مبحافظة  أبورايض  كوم  ناحية 
العامة  الهيئة  لصالح  سويف،  بني 
الستخدامها  الصناعية،  للتنمية 
»توسعات  الصناعية  األنشطة  يف 

منطقة كوم أبو رايض الصناعية«.
عىل  الوزراء  مجلس  وافق  كام 
البالزما  »فصل  نشاط  إضافة 
وتصنيع  وتجميعها  وتنقيتها 
مشتقاتها وتطويرها« إىل املجاالت 
قرار  من  الثانية  باملادة  الواردة 
لسنة   56 رقم  الوزراء  مجلس 

سبل  بحث  لنا  أتاحت  السييس، 
الشقيقني  شعبينا  تطلعات  تحقيق 
وخدمة  العالقات،  تلك  تعزيز  يف 
واإلسالمية،  العربية  أمتينا  قضايا 
يف  واالستقرار  والسلم  األمن  ودعم 

منطقتنا«.

السيسي يعقد مباحثات مع أمري قطر ويؤكد انفتاح مصر نحو تعميق العالقات الثنائية

الحكومة توافق على 7 قرارات.. منها دار سك مصرية بريطانية بـ»اقتصادية القناة«

أمري قطر: زيارة أخي الرئيس السيسي إىل الدوحة 
عزّزت العالقات بني البلدين

الوزراء،  مجلس  أعلن 
اجتامع  خالل 
األسبوعي  الحكومة 
برئاسة  اليوم 
مصطفى  املهندس 
 7 عىل  مدبويل، 
جديدة،  قرارات 
عىل  املوافقة  منها 
رئيس  قرار  مرشوع 
بشأن  الجمهورية، 
 60.26 تخصيص 
األرايض  من  فدان 

آل  بن حمد  متيم  قطر،  أمري  أعرب 
الرئيس  بزيارة  سعادته  عن  ثان، 
الدوحة،  إىل  السييس،  عبدالفتاح 
وحظيّت  أمس،  بدأت  والتي 

باستقبال رسمي كبري.
زيارة الرئيس السييس إىل قطر

وغرّد أمري قطر، عرب حسابه الرسمي 
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أخي  بزيارة  »رسرت  تويرت:  عىل 
إىل  السييس  عبدالفتاح  الرئيس 
العالقات  زادت  والتي  الدوحة، 

القطرية املرصية رسوخا«.
متيم: زيارة السييس تحقق تطلعات 

شعبينا الشقيقني
الرئيس  »زيارة  متيم:  وأضاف 

مبدئية،  بصورة  ووافق   ،2022
رشاكة  اتفاق  إبرام  مقرتح  عىل 
وسك  العامة  الخزانة  مصلحة  بني 
العملة املرصية، ودار السك امللكية 
إلنشاء  منت«،  »رويال  الربيطانية 
دار سك بريطانية مرصية باملنطقة 
وكذا  السويس،  لقناة  االقتصادية 
إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ 

)2( جنيه لطرحها للتداول.
إيجيبت  »جريفولز  رشكة  اعتبار 

ملشتقات البالزما« مرشوع قومي

األمــر  ورحـــب  البلدين،  وفـــدي 
التاريخية  بالزيارة  حمد  بن  تميم 
زيــارة  أول  يف  قطر  يف  للرئيس 
التي  الدوحة،  رسمية لسيادته إىل 
األخر  التميز  ملسار  تتويجًا  تأتي 
املصري  الجانبني  العالقات بني  يف 

والقطري.
األخوية  بالروابط  تميم،  وأشــاد 
التي تجمع بني البلدين الشقيقني، 
معربًا عن تقديره للجهود املصرية 
والخليجي  العربي  للشأن  الداعمة 
على كل األصعدة، مع تأكيد حرص 
التعاون  ــر  أط تعزيز  على  قطر 
مختلف  يف  الجانبني  بني  الثنائي 
من  املقبلة،  الفرتة  خالل  املجاالت 
القطرية  االستثمارات  زيادة  خالل 

ــس عــبــدالــفــتــاح  ــي ــرئ ــى ال ــق ــت ال
الــديــوان  يف  ــوم،  ــي ال السيسي، 
القطرية  بــالــعــاصــمــة  ــري  ــ األم
ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الدوحة، 
مراسم  وأقيمت  قطر،  دولة  أمر 
عزف  وجرى  الرسمي،  االستقبال 
واستعراض  الوطنيني  السالمني 

حرس الشرف.
بني  الثنائي  التعاون  تعزيز 
الجانبني بمختلف املجاالت

الرسمي  املتحدث  وصرح 
باسم رئاسة الجمهورية، 
ــأنَّ  ــي، بـ ــ ــ بـــســـام راض
تميم  واألمــر  الرئيس 
مباحثات  عقدا  حمد  بن 
جلسة  أعقبتها  منفردة، 
مباحثات موسعة ضمت 



2أخـبــار دولية  إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  19  صفر  -  1444 هـ  -  15  سبتمبر  2022م

العدد اإلسبوعي رقم 1277

مسؤول أممي يحذر من عواقب ارتفاع معدالت 
الجوع يف اليمن
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Sea Freight

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

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

www.alzafercargo.com

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

Fb.com/Qatameshclinic
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اململكة العربية السعودية
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14 Ain Khalifa St. -  Tel.: 012 663 2770

Fax : 012 - 663 2771 Mobile: 053 230 5963
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الوكيل اإلعالين
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)+202( 01022441900  )+202( 01283617779
e-mail: cd_room2004@yahoo.com

للشؤون  العام  األمني  وكيل  حذر 
يف  اإلغاثة  ومنسق  اإلنسانية 
مارتن جريفيث  الطوارئ  حاالت 
اليوم الثالثاء من عواقب وخيمة 
إىل  الجوع  معدالت  ارتفاع  مع 
10 أضعاف عام كانت عليه قبل 
خمس سنوات يف عدة دول من 

بينها اليمن.
أفادت  حسبام  جريفيث  وقال 
“أكرث  اإلخبارية  )اليمن(  قناة 
يعانون  شخص  ألف   880 من 
يف  املوت  أو  الجوع  من  بالفعل 
والصومال،  وإثيوبيا،  أفغانستان، 

العامة  االمانة  مبقر  اليوم  بدأت 
اعامل  العربية  الدول  لجامعة 
من  املشرتكة  للجنة  األول  االجتامع 
خرباء وممثيل وزارات العدل والجهات 
قريش  برئاسة  العربية  بالدول  املعنية 
الدولية  الشؤون  مدير  نائب  عىل 
القانونية  للشؤون  العامة  باملديرية 
بوزارة العدل الجزائرية وذلك العداد 
االسرتشادي  العريب  القانون  مرشوع 
ىف  التجنيد  من  االطفال  لحامية 

النزاعات املسلحة.
وأكدت مدير إدارة الشؤون القانونية 
مفوض  الوزير  العربية  بالجامعة 
تناقش  اللجنة  أن  مها بخيت  دكتورة 
القانون  مرشوع  يومني  مدي  عىل 
االطفال  لحامية  االسرتشادي  العريب 
من التجنيد ىف النزاعات املسلحة الذي 
مجلس  عليه  ووافق  الجزائر  اقرتحته 
ىف  اجتامعه  ىف  العرب  العدل  وزراء 
املجلس  طلب  حيث  2021؛  نوفمرب 

بن  متيم  الشيخ  قطر  أمري  نفى 
حمد آل ثاين أن تكون لبالده أي 
املسلمني،  اإلخوان  بتنظيم  عالقة 
مع  تتعامل  الدوحة  أن  مؤكدا 
مع  وليس  والحكومات،  الدول 

األحزاب السياسية.
وجاء ترصيح أمري قطر خالل حوار 
مع صحيفة “لوبوان” الفرنسية؟، 
بشأن  سؤال  عىل  ردا  قال  حيث 
دولة  تواجهها  التي  االنتقادات 
العالقة  هي  متكرر  بشكل  قطر 
املسلمني:  اإلخوان  جامعة  مع 
موجودة،  غري  العالقة  “هذه 
وليس هناك أي أعضاء نشطاء من 
أي  أو  املسلمني  اإلخوان  جامعة 

الجامعة العربية تعقد اجتماعا إلعداد قانون لحماية األطفال من التجنيد

الشيخ تميم: ال وجود لإلخوان املسلمني يف قطر وال عالقة للدوحة بهم ومستعدون ملفاوضة سوريا

السعودية تؤكد أهمية استناد 
تقارير مجلس حقوق اإلنسان 

إىل مصادر موثوقة
العربية  اململكة  أكدت 
السعودية، اليوم الثالثاء، أهمية 
أمام  املعروضة  التقارير  استناد 
عىل  اإلنسان  حقوق  مجلس 
تستمد  وأن  موثوقة،  مصادر 
مرجعيات  من  معلوماتها 
للوصول إىل معلومات  صحيحة 
تحقق  وموضوعية  حيادية 
حامية  ىف  املنشود  الهدف 

حقوق اإلنسان.
الدائم  اململكة  مندوب  وشدد 
واملنظامت  املتحدة  األمم  يف 
جنيف  ىف  األخرى  الدولية 
خثيلة  بن  املحسن  عبد  السفري 
– ىف كلمة أمام مجلس حقوق 

التفاعىل  الحوار  خالل  اإلنسان 
السامية  املفوضة  تقرير  بشأن 
ىف  اإلنسان  حقوق  حالة  بشأن 
نيكاراجوا، وفقا ملا أوردته وكالة 
أهمية  عىل  السعودية-  األنباء 
من  والشامل  املفتوح  الحوار 
خالل التعاون مع الدولة املعنية 
مامرسات  تطوير  يف  لإلسهام 
والعمل  فيها،  اإلنسان  حقوق 
إىل  للوصول  قدراتها  بناء  عىل 
حقوق  لضامن  السبل  أفضل 
لاللتزامات  وفقاً  اإلنسان 
الوصول  يدعم  ومبا  الدولية، 
ضامن  من  الرئييس  الهدف  إىل 

تطبيق حقوق اإلنسان

لكن جامعة الدول العربية قررت 
وجيه،  لسبب  سوريا  استبعاد 
وهذا السبب ما زال موجودا ومل 

يتغري”.
وتابه قائال: “أنا مستعد للمشاركة 
يف أي محادثات يف حال كان لدينا 
عملية سالم حول مستقبل سوريا 
ليس  هذا  لكن  شعبها،  ومطالب 

هو الحال يف هذه اللحظة”.
وأفاد بأنه يتعني عليهم أن ترصفوا 
من  للمشكلة  حد  ووضع  بجدية 
األمر  وينطبق  سوريا،  يف  أساسها 
أنهم  إىل  مشريا  ليبيا،  عىل  ذاته 
سيواجهون  الحذر  يتوخوا  مل  إذا 

عواقب وخيمة.

موافاة  الجزائرية  العدل  وزارة  من 
العدل  وزراء  ملجلس  الفنية  االمانة 
شارحة  ومذكرة  اوىل  مبرشوع  العرب 

للقانون.
عىل  لها  ترصيح  ىف  بخيت  وقالت 
هامش االجتامع انه تم تشكيل لجنة 
الدول  من  املختصني  الخرباء  من 
ملناقشة  اليوم  اجتمعت  العربية 
مرشوع القانون ؛ حيث تناقش وعىل 
الواردة ىف  واملواد  البنود  يومني  مدي 
لوضع  الجزائر  من  املقدم  املرشوع 
اطار ترشيعي لول العربية التى ليس 
االطفال  لحامية  ترشيعات  لديها 
املسلحة؛  النزاعات  ىف  التجنيد  من 
ىف  األضعف  الفئة  هم  االطفال  الن 
النزاعات سواء ىف زمن السلم او زمن 

الحرب .
املوضوع  هذا  ان  بخيت  وأكدت 
العربية  الدول  من  اهتامم  محل  هو 
واملجتمع الدويل، خاصة وأن القانون 

جنيف  واتفاقيات  االنساىن  الدوىل 
مشرية  ؛  األطفال  حامية  عىل  أكدت 
أن  أظهرت  املسلحة  النزاعات  أن  إىل 

اكرث ضحاياها هم من األطفال.
مذكرة  الجزائري  الوفد  عرض  فيام 
املتعلق  املقرتح  هذا  أسباب  تتناول 
باعداد قانون عريب اسرتشادى لحامية 
النزاعات  ىف  التجنيد  من  االطفال 
املسلحة منها ماظهر للعيان استغالل 
بحملهم  بشعا  استغالال  االطفال 
السالح وارشاكهم ىف مختلف النزاعات 
مناطق  بعض  تشهدها  التى  املسلحة 
االطفال  استغالل  بل  ؛  العريب  الوطن 
عىل  اشخاص  ىف  اعدامات  تنفيذ  ىف 
ىف  يقتل  ان  شأنه  من  وهذا  العلن 
املذكرة  وأوضحت  برائتهم.  االطفال 
ان  االجتامع  ناقشها  التى  الجزائرية 
امر  حربية  اعامل  ىف  االطفال  ارشاك 
والنفسية  الجسدية  قدرتهم  يتجاوز 
ومن شأنه ان يخلق جيال من االطفال 

مختل التوازن وهذا امر عىل قدر كبري 
من الخطورة عىل املجتمعات العربية 
قانون  لوضع  الوقت  حان  ولهذا  ؛ 

جامعات متصلة بها عىل األرايض 
القطرية”.

وأضاف “نحن دولة منفتحة، ومير 
عليها عدد كبري من األشخاص من 
املختلفة،  واألفكار  اآلراء  أصحاب 
ونتعامل  لكننا دولة ولسنا حزبا، 
الرشعية،  وحكوماتها  الدول  مع 

وليس مع املنظامت السياسية”.
وبخصوص امللف السوري والدول 
إعادة  عىل  تعمل  التي  العربية 
أكد  سوريا،  مع  التواصل  قنوات 
األمري متيم أن لكل دولة سياستها.
ورصح الشيخ متيم: “سبق وقلت 
تقيم  أن  دولة  لكل  يحق  إنه 
تختارها،  دولة  أية  مع  عالقات 

واليمن،  السودان،  وجنوب 
وهذا يزيد عن 10 أضعاف عدد 
سنوات  خمس  قبل  األشخاص 

املاضية”.
أن  إىل  األممي  املسؤول  وأشار 
إىل  يصل  ما  سيواجه  العام  هذا 
الجوع  أزمة  شخص  ماليني   205
يف 45 دولة ومنطقة، وذلك وفقا 
ألحدث تقرير صادر عن الشبكة 
العاملية ضد أزمات الغذاء، داعيا 
إىل  املانحني  نفسه  الوقت  يف 
تقديم املزيد من الدعم ملواجهة 
أزمة الجوع والتخفيف من املوت 

الدول  يف  املجاعة  عن  الناجم 
املترضرة.

أعلنت  قد  املتحدة  األمم  وكانت 
بقيمة  طارئ  دعم  تخصيص  عن 
أزمة  ملواجهة  دوالر  مليون   44

انعدام األمن الغذايئ يف اليمن.
ومنذ أشهر، تشكو األمم املتحدة 
من نقص حاد يف متويل العمليات 
إىل  أدى  ما  باليمن،  اإلنسانية 
عىل  املساعدات  حجم  تخفيض 
تحذيرات  وسط  السكان،  ماليني 

من ازدياد الجوع.

التجنيد ىف  عريب لحامية االطفال من 
النزاعات املسلحة.
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كازاخستان تمنح شيخ األزهر جائزة أستانا الدولية لجهوده يف حوار األديان

وحاول تفهم
محمود صالح قطامش 

مصر تالتين
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
ــر وقــــــطــــــر....  ــ ــص ــ م
؟؟ ايـــن  ــي  والـ ؟؟   كــيــف 

عالقة  ان  يعتقد  ــن  م مخطئ 
عيل  مبنيه  وقطر  املرصيه  الدوله 
االقتصادي  الجانب  او  االستثامرات 
اهميته  مــن  ــرغــم  ال عــيل  فقط 
القصوي ايل مرص …. فاالستثامرات 
الوقت  ــوال  ط صمدت  القطريه 
امام كل العواصف  السياسيه التي 
كانت تعصف بعالقة البلدين طوال 
السعوديه  االماراتيه  املقاطعه  فرتة 
قطر  لدولة  املرصيه  البحرينيه 
لتنظم  العال  اتفاقية  جاءت  حتي 
املرصيه  الــزيــاره  لتأيت  مابعدها 
زيــارة  عيل  ردا  السييس  للرئيس 
. املايض  الشهر  مرص  ايل  قطر   امري 
عن  يخرج  االمــر  تصورنا  يف  لكن 
مجال االقتصاد واالستثامر ايل فضاء 
العربيه  للقمه  متهيدا  واسع  ارحب 
الدبلوماسيه   العالقات  وتنشيط  
للتطلع  الطرفني  نظرة  يخدم  مبا 
بايجابيه للمستقبل وتايت بعد زيارة 
رئيس الوزراء الليبي ورئيس مجلس 
صالح  عقيله  املنتخب  ــواب  ــن  ال
االمر الذي جاء بعد زياره ايل تركيا 
بها  قام  الشهر  هذا  خالل  حدثت 
املنتخب   الحكومه  رئيس  باشأغا 
رئيس  والدبيبه  النواب  مجلس  من 
من  املدعوم  واليته  املنتهيه  الوزراء 
هذه  سبق  وقد  املقاتلة  الجامعات 
افشال  ايضا وبشكل متعمد  الزياره 
املتعدده  باشاغا  مــحــاوالت  كــل  
عليها  والسيطره  طرابلس  لدخول 
عيل  محسوبات  وكالهام  بالقوه 
يشعران  الرجلني  لجعل  وذلك  تركيا 
دون  خيار  اي  فــرض  عن  بالعجز 
تصبح  وبالتايل  تركيا  ايل  اللجوء 
ــرار  الق تركيا  ايل  خاليه  الساحه 
وتعزز  صالحها  تخدم  التي  الحلول 
. الليبي  بامللف  وامساكها   سيطرتها 
طاولة  عيل  الليبي  امللف  يايت  وهنا 
ففي  قطر  ايل  املــرصيــه  ــاره  ــزي ال
التأثري  بعض  لديها  قطر  ان  تصورنا 
لحساب  املقاتلة  املجموعات  عيل 
باشاغا والتي الزالت جامعه االخوان 
تسيطر عليها بدعم من قطر ولذلك 
للتوغل  املرصيه  املواجهه  تقتيض 
بكل  االمساك  من  ومنعها  الــرتيك 
خيوط الحل التحدث مع قطر ورمبا 
يكون لقطر دورا يف رضب التحركات 
القاهره  مع  والعمل  هناك  الرتكيه 
الحل  فرض  يف  لرتكيا  السامح  لعدم 
الذي تريده وباالسلوب الذي تريده 
 .…… تريد  ــذي  ال وبــاالشــخــاص 
بعض  الزاله  الزياره  تايت  ايضا  ورمبا 
الهواجس املرصيه من استمرار قطر 
يف دعم االسالم السيايس يف املنطقه 
واحتضان بعض من قادة الجامعه يف 
القاهره  تتعرض  الزالت  حيث  قطر 
الذي  العريب  التلفزيون  لالنتقاد من 
يعمل ويبث ارساله  من قطر حتي 
من  الجزيره  قناة  خففت  ان  بعد 
جرعة وحجم انتقاداتها لنهج الدوله 

املرصيه وقيادتها .

قال السفري أحمد أبو زيد، املتحدث 
وكالة  إن  الخارجية،  وزارة  باسم 
مع  تواصلت  برس  األسوشيتد 
تقرير  عىل  للتعليق  الخارجية، 
تقييد  حول  ووتش،  رايتس  هيومن 
البيئة،  مجال  يف  الحقوقيني  عمل 
منتدى  تنظيم  بدأ  مع  بالتزامن 
من  تفاجئ  ولكنه  الدويل،  املناخ 
باجتزاء حديثه،  الدولية  الوكالة  قيام 
موضًحا أن كل ما يرتبط باملشاركة يف 
مؤمتر املناخ الدويل، يحدث من خالل 
من  دور  وليس ملرص  املتحدة،  األمم 

قريب أو بعيد يف هذا األمر.
أي  تحجب  أن  ميكن  ال  القاهرة 

منظمة من املشاركة يف هذا املنتدى

ليس  املنتدى،  يف  للمشاركة  الدولة 
القاهرة  تواصلت  بل  فقط،  هذا 
األفريقية،  والدول  املنظامت  مع 
يف  متخصصة  منظمة   56 واقرتحت 
املنتدى،  يف  للمشاركة  البيئة  مجال 
ووافقت األمم املتحدة عىل مشاركة 

تقرير  أن  موضًحا  املنظامت،  هذه 
استشهد  ووتش،  رايتس  هيومان 
إىل  الفتَا  املصدر،  مجهولة  بعنارص 
وهناك  مشبوهة،  املنظمة  هذه  أن 
اإلعالم  وسائل  بعض  قبل  من  تعمد 

إلبراز مثل هذه التقارير.

»الخارجية«: منظمة هيومان 
رايتس ووتش »مشبوهة« 

ومصادرها »مجهولة«
مداخلة  خالل  زيد«،  »أبو  أضاف 
هاتفية يف برنامج »بالورقة والقلم«، 
الذي يقدمه اإلعالمي نشأت الديهي، 
الذي يعرض عىل شاشة »TeN«، أن 
املشاركة  املدين  املجتمع  منظامت 
الخاص  واملنتدى  املناخ  مؤمتر  يف 
مجال  يف  عاملة  تكون  أن  البد  به، 
البيئة، ومسجلة يف االتفاقية الخاصة 
باملناخ، مشريًا إىل أن القاهرة ال ميكن 
املشاركة  أن تحجب أي منظمة من 
يف هذا املنتدى، كام أن األمم املتحدة 
للمنتدى  املضيفة  الدولة  تعطي 
املؤسسات  بعض  دعوة  يف  الحق 

الوطنية، أو اإلفريقية.
يف  عاملة  واحدة  مرصية  منظمة 

االتفاقية  يف  مسجلة  البيئة  مجال 
الخاصة باملناخ

وزارة  باسم  املتحدث  أوضح 
منظمة مرصية  هناك  أن  الخارجية، 
فقط، عاملة يف مجال البيئة، مسجلة 
باملناخ، ودعتها  الخاصة  االتفاقية  يف 

رئيس  توقايف،  جومارت  قاسم  كرم 
األربعاء،  اليوم  كازاخستان،  جمهورية 
الطيب،  أحمد  الدكتور  األكرب  اإلمام 
أستانا  بجائزة  الرشيف،  األزهر  شيخ 
الدولية، والتي تعد إحدى أرفع الجوائز 
إلسهامات  الوسطى،  آسيا  منطقة  يف 
األديان،  أتباع  بني  الحوار  يف  »الطيب« 

ونرش ثقافة األخوة والسالم العاملي.
ثقافة  يعزز  الطيب  كازاخستان:  رئيس 

األخوة والتسامح
السابع  املؤمتر  افتتاح  خالل  ذلك  جاء 
لزعامء األديان، تحت عنوان »دور قادة 
األديان يف التنمية الروحية واالجتامعية 
كوفيد  وباء  بعد  ما  فرتة  يف  للبرشية 
19«، بحضور عدد من القادة السياسيني 

وزعامء األديان حول العامل.
»يسعدين  الكازاخي:  الرئيس  وقال 

األزهر  شيخ  األكرب  اإلمام  فضيلة  منح 
الرشيف، جائزة أستانا الدولية، لجهوده 
ثقافة  وتعزيز  األديان،  بني  الحوار  يف 
األخوة والتسامح بني مختلف الثقافات 
األكرب  اإلمام  أن  إىل  الفتا  والعرقيات«، 
إلهاما  األكرث  اإلسالمية  الشخصية  هو 
حضوره  وأن  اإلنسانية،  القضايا  يف 

لكازاخستان أمر مهم ومقدر للجميع.
لـ  يكن  الكازاخي  الشعب  جومارت: 

اإلمام األكرب كل االحرتام والتقدير
الكازاخي  الشعب  أن  جومارت،  وأكد 
االحرتام  كل  األكرب  اإلمام  لـ  يكن 
البالغ  اهتاممه  إىل  مشريا  والتقدير، 
وتقديره  »الطيب«،  وجوالت  بأخبار 
ملا يبذله شيخ األزهر من جهد كبري يف 

مجال السالم والحوار بني األديان.

اعتبار  املجلس كذلك، عىل  ووافق 
إيجيبت  »جريفولز  رشكة  مرشوع 
البالزما« من املرشوعات  ملشتقات 
تطبيق  يف  والقومية  االسرتاتيجية 
قانون  من   )20( املادة  حكم 
االستثامر، ومنحها املوافقة الواحدة 
مرشوع  عىل  الذهبية«  »الرخصة 
لفصل  مصنع  وتشغيل  إقامة 
املنتجات  لتصنيع  وتنقيتها  البالزما 
منها،  املشتقة  النهائية  الدوائية 
وإنشاء وتشغيل 20 مركزا لتجميع 
للمصنع«  الخام  »املادة  البالزما 

مبختلف أنحاء الجمهورية.
القرارات  الوزراء  مجلس  واعتمد 
اجتامع  عن  الصادرة  والتوصيات 
اللجنة الهندسية الوزارية املنعقدة 
اإلسناد  بشأن   ،2022/9/5 بتاريخ 
اإلسناد  أوامر  زيادة  أو  للرشكات 
من  لالستفادة  األعامل،  الستكامل 

االستثامرات التي جرى إنفاقها لـ64 
مرشوعا، لكل من وزاريت اإلسكان، 
الرشقية،  ومحافظة  والنقل، 
عىل  الحرضية،  التنمية  وصندوق 
أن تكون الجهات الطالبة مسؤولة 

عن مناسبة األسعار.
الوزراء عىل مقرتح  ووافق مجلس 
رشكة  بتأسيس  املالية،  وزارة 
»جلوبال  باسم  مرصية،  مساهمة 
رشكتي  مبشاركة  مرص«،  بلو 
املحدودة«،  العامة  بلو  »جلوبال 
الخاصة  هولندا  بلو  و»جلوبال 
رد  منظومة  لتنفيذ  املحدودة«؛ 
ملغادري  املضافة  القيمة  رضيبة 
األجانب ملرص،  الزائرين  البالد من 
تنفيًذا ألحكام قانون رضيبة القيمة 
 67 رقم  بالقانون  الصادر  املضافة 
لسنة 2016، واملعدل بالقانون رقم 
3 لسنة 2022، وذلك يف إطار رؤية 
التحول  واسرتاتيجية   ،2030 مرص 

وجهود  املرصية،  للدولة  الرقمي 
تعزيز السياحة والتسوق الخارجي، 
وستتوىل لجنة متخصصة كل األمور 
خالل  مناقشتها  متت  التي  الفنية 

االجتامع.
وتأيت املوافقة يف إطار تطلع وزارة 
املالية، إلقامة رشاكة تتجاوز فكرة 
والسعي  فقط،  الفنية  الخربة  نقل 
يف  مشاركة  عىل  قامئة  رشاكة  إىل 
والتشغيلية،  االنتاجية  العملية 
املعدنية  الصناعات  توطني  بهدف 
مركزا  مرص  تكون  وأن  مرص،  يف 
إقليميا رائدا إلنتاج وسك العمالت 
للدول العربية واألفريقية ومنطقة 
عىل  اعتامدا  األوسط،  الرشق 
العمالت  لتصنيع  محلية  مدخالت 
الوطنية والعمالت املعدة للتصدير 
أقراص  للخارج بدالً من استريادها 
خام.  كام وافق مجلس الوزراء عىل 
إضافة بعض املتوفني واملصابني من 

إىل  واألمنية،  اإلرهابية  العمليات 
وضحايا  شهداء  تكريم  صندوق 
العمليات  ومصايب  ومفقودى 
وأرسهم،  واألمنية  اإلرهابية 
اعتبار  عىل  الوزراء  مجلس  ووافق 
البحري  الرصيف  تنفيذ  مرشوع 

محطة  مبوقع  تخصيص«  »ميناء 
املرشوعات  من  النووية،  الضبعة 
تطبيق  إطار  يف  للدولة،  القومية 
الصادر  البناء  تنظيم  قانون  أحكام 

بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

تتمه ص  1

الحكومة توافق على 7 قرارات.. منها دار سك مصرية بريطانية بـ»اقتصادية القناة«
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»الصحة«: الوالدة الطبيعية هي األصل..
ومخاطر القيصرية كثرة

عبدالغفار  حسام  الدكتور  قال 
الصحة  وزارة  ِباسم  املتحدث 
والسكان، إن هناك بعض املشكالت 
وجود  نتيجة  بالتكليف  مرتبطة 
عجز يف بعض التخصصات واالكتفاء 
يف األخرى، موضًحا: »راجعنا قانون 
أمر  أنه  عىل  ينص  الذي  التكليف 
وفق  ويتم  الصحة  لوزير  جائز 
احتياج الجهات الطالبة يف القانون 
الجغرايف  التوزيع  عدالة  ومراعاة 

واالحتياج«.

مداخلة  خالل  عبدالغفار،  وأضاف 
 »dmc »مساء  بربنامج  هاتفية 
رضوان،  رامي  اإلعالمي  تقديم  من 
عمل  »تم   :dmc قناة  عىل 

أرشف  الدكتور  بحضور  والسكان، 
الصحة ومجلس  لجنة  رئيس  حاتم 
النواب وكريم بدر أمني رس اللجنة، 
منظومة  بأن  اللجنة  وأوصت 
تطوير  يف  جدا  مهمة  التكليف 
طبقا  الصحي  القطاع  احتياجات 
لالحتياجات الواردة من القطاعات 
التوزيع  عدالة  مراعاة  مع  الصحية 

الجغرايف يف املحافظات املختلفة«.

ملف الوالدة القيصرية
الوالدة  مبلف  يتعلق  وفيام 
خالد  الدكتور  إن  قال  القيرصية، 
والسكان  الصحة  وزير  عبدالغفار 
وّجه بوجود حملة توعية لألمهات 
يف  األصل  أن  وخاصة  واألزواج، 

العريش- د. هويداالشريف

تتعلق  بالوزارة  مستفيضة  دراسة 
خريجي  من  مرص  باحتياجات 
كليات ومعاهد القطاع الصحي عىل 
مدار السنوات الخمس املقبلة فيها 
والطب  الصحية  التخصصات  كل 
والصيدلة  األسنان  وطب  البرشي 
والتمريض  الطبيعي  والعالج 
والفنيني  الفني  والتمريض  العايل 

الصحيني«.

اللجنة العليا للتكليف
وتابع املتحدث باسم وزارة الصحة 
الدراسة  »بناًء عىل هذه  والسكان: 
اللجنة  اجتامع  يف  عرضها  تم  التي 
الدكتور  برئاسة  للتكليف  العليا 
الصحة  وزير  عبدالغفار  خالد 

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير الرتبية 
والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري 
الحاكمة  والقواعد  بالضوابط  الخاص 
حافز  ورصف  الستحقاق  واملنظمة 
اإلدارة املدرسية واملكافأة اإلضافية عن 

امتحانات النقل.
قيمة الحافز الشهري ملدير املدرسة 

ونصت املادة األوىل من القرار الوزاري 
املادة  بحكم  املخاطبون  مينح  أن  عىل 
إليه من  املشار  التعليم  قانون  79 من 
ووكيل  مدرسة،  مدير  وظائف  شاغيل 
مدرسة، بحسب األحوال، حافزا شهريا 
 250 مبلغ  بواقع  املدرسة  إدارة  نظري 
عىل  التوايل،  عىل  جنيها  و150  جنيها، 

عبد  محمد  دكتور  اللواء  أكد 
الفضيل شوشة محافظ شامل سيناء 
مدارس  أهال  معرض  افتتاح  عىل 

بتخفيضات ما بني 10 و 30 % .
افتتاحه  أثناء  املحافظ  وأعلن 
ملعرض : ” أهال مدارس ” بالعريش 
) اليوم ( .. يرافقه أماىن رسالن مدير 
الداخلية  والتجارة  التموين  عام 
وفايز  العكش  وسليامن  باملحافظة 
الشيوخ  مجلس  عضوا  حرب  أبو 
والتجار  التجارية  الغرفة  وممثىل 
الشعبية  القيادات  من  وعدد 
ألهاىل  تهنئتة  عن   .. والتنفيذية 
املعرض  افتتاح  مبناسبة  املحافظة 
التالميذ  متطلبات  جميع  لتوفري 
أدوات   ( من  املدارس  وطالب 
مكتبية ، شنط ، أحذية ، ومالبس ( 
، وتباع بتخفيضات تصل اىل 30 % 
وذلك للمشاركة ىف تخفيف األعباء 
 ، السيناوى  املواطن  كاهل  عن 
األسعار  ارتفاع  من  بالرغم  وذلك 

عامليا .
شعب  تهنئة  اىل  املحافظ  وأشار 
بهذه  سيناء  وأهاىل  وقياداته  مرص 
املناسبة .. معربا عن شكره وتقديره 
النظر  فضلوا  الذين  التجار  لجميع 

للضوابط  وفقا  الحافز  هذا  يرصف  أن 
اآلتية:

– كل من يشغل وظيفة مدير أو وكيل 
شغل  معدالت  مراعاة  مع  مدرسة، 
من   )11( باملادة  الواردة  الوظيفة 
رقم  التعليم  لقانون  التنفيذية  الالئحة 

.)155(
 –  أال تقل مدة العمل الفعلية خالل 
الشهر عن )18( يوما، وتعترب املناسبات 
أيام  االستثنائية  واإلجازات  الرسمية، 

عمل فعلية.
–  اإلرشاف الكامل عىل أعامل املدرسة 

فنيا وإداريا.
اىل مرص بدال من النظرة الشخصية   – مينح الحافز للحاصلني عىل إجازات 

طبقا  باألسعار  النزول  تم  وأنه   ،
لتوجيهات السيد الرئيس والدكتور 
 .. الشأن  هذا  ىف  الوزراء  رئيس 
التموين  رجال  شكر  عىل  عالوة 
والغرفة التجارية لجهودهم ىف هذا 

الشأن .
للمرور  بجولة  سيقوم  أنه  وأضاف 
سبتمرب   15 يوم  بعد  املدارس  عىل 
استعدادات  ملتابعة  الجارى 
الدراىس  العام  الستقبال  املدارس 
وباقى  الصيانة  واجراء  الجديد 
األعامل بصفة عامة استعدادا للعام 

الدراسة .
سباقات  بدء  اىل  املحافظ  وأشار 

وزير التعليم: 250 جنيها حافزا شهريا ملدير 
املدرسة و150 للوكيل

شوشة يفتتح معرض “اهال مدارس ” بالعريش 
بتخفيضات من 10 اىل 30 %

بأجر كامل، طبقا ألحكام القانون.
عليه  وقع  من  الحافز  من  يحرم   –   
خمسة  من  أكرث  بخصم  تأديبي  جزاء 

خالل الشهر.
– املشاركة اإليجابية يف العمل.

عن  الفعلية  العمل  مدة  تقل  أال   –  
األعياد  إجازات  أيام  وتعترب  يوما،   18
واإلجازات  الرسمية  واملناسبات 

االستثنائية من أيام العمل الفعلية.
 – متنح املكافاة للحاصلني عىل إجازات 

بأجر كامل وفقا ألحكام القانون.
عليه  وقع  من  املكافأة  من  يحرم   –  

جزاء تأديبي خالل الشهر.

بالكيلو  املضامر  منطقة  يف  الهجن 
غد  يومى  العريش  غرب   17
بعد  الخميس  غد  وبعد  االربعاء 
 2008 عام  منذ  عاما   14 توقفه 
أهاىل  لجميع  الدعوة  موجها   ..
تم  حيث   .. ملشاهدته  املحافظة 
لنقل  باصات   10 عدد  تخصيص 
الرئيسية  امليادين  من  املواطنني 
مبختلف مدن املحافظة اىل منطقة 

سباقات الهجن .
رسالن  أماىن  أكدت   .. جانبها  ومن 
والتجارة  التموين  عام  مدير 
استمرار  عىل  باملحافظة  الداخلية 
 ، املقبل  أكتوبر   10 حتى  املعرض 
وذلك باالشرتاك مع الغرفة التجارية 
 .. والتجار  الرشكات  من  وعدد 
املعرض  يف  يشارك  أن  اىل  مشرية 
 .. والرشكات  التجار  من  عارضا   60
وذلك   ، باألسعار  النزول  تم  حيث 
عن  األعباء  تخفيف  ىف  للمشاركة 

كاهل املواطن السيناوى .
من  العديد  أشار   .. جانبهم  ومن 
احتياجات  توافر  اىل  املواطنني 
املدارس بأسعار مخفضة من خالل 

املعرض .

وأن  طبيعية،  تكون  أن  الوالدة 
يعرف الناس ماهية األرضار املرتتبة 
التي تعود  اختياراتها والفوائد  عىل 
عليها إذا اختارت الوالدة الطبيعية، 

مشريًا إىل أن حمالت التوعية تكون 
مستمرة خالل الفرتة املقبلة.

كورونا،  ملف  إىل  تطرق  كام 
بأن  تنبئ  املؤرشات  إن  قائال: 

عىل  اإلصابات  يف  انخفاضا  هناك 
مستوى مرص والعامل: »التعامل مع 
دامئا  الحذر،  إىل  يحتاج  الفريوسات 
ما نخطط لألسوأ ونتمنى األفضل«.

تتمه ص  1

الــفــرص  ــالل  ــغ ــت واس مــصــر  يف 
االستثمارية املتاحة بها.

كما ثمن األمر تميم بن حمد الدور 
آليات  تعزيز  يف  الــبــارز  املصري 
العمل العربي امُلشرتك يف مواجهة 
الراهنة  والــتــحــديــات  ــات  ــ األزم
باملنطقة، الذي يعد نموذجًا يحتذى 
االستقرار  على  الحفاظ  يف  بــه 
التنموية  ــاع  ــاألوض ب والــنــهــوض 
واالقتصادية واالجتماعية يف الوطن 

العربي.
الرئيس السيسي يعرب عن تقديره 

وامتنانه لألمر القطري
وعبّر الرئيس السيسي عن تقديره 
على  القطري،  لألمر  وامتنانه 
الضيافة،  وكرم  االستقبال  حسن 
األخرة  الزيارة  عكسته  ما  مثمنًا 
خالل  للقاهرة  قطر  ــة  دول ألمــر 
شهر يونيو املاضي من دالالت على 
تعزيز العالقات بني البلدين، مؤّكدًا 
العالقات  تعميق  نحو  مصر  انفتاح 

ودفعها  األصعدة،  كل  على  الثنائية 
املجاالت  يف شتى  أرحب  آفاق  إىل 
واالقتصادية  واألمنية  السياسية 

والتجارية.
مــنــاقــشــة سبل  ــاء  ــق ــل ال ــد  وشــه
بني  الثنائي  التعاون  أوجه  تعزيز 
وتعظيم  الشقيقني،  البلدين 
واالقتصادية  التجارية  العالقات 
واالستثمارية املشرتكة، األمر الذي 
من شأنه دفع العالقات الثنائية بني 
الجانبني بشكل إيجابي يف مختلف 

املسارات.
بشأن  الــرؤى  الزعيمان  تبادل  كما 
تطورات القضايا العربية واإلقليمية 
املشرتك،  االهتمام  ذات  والدولية 
تعزيز  أهمية  بشأن  التوافق  وتمّ 
لتسوية  البلدين  بــني  التنسيق 
سياسية مستدامة الزمات املنطقة 
الحفاظ  من  أساسي  كجزء  وذلك 
اإلقليمي،  واالستقرار  األمن  على 
العربية  الشعوب  آمال  يحقق  وبما 

يف العيش يف سالم واستقرار.

السيسي يعقد مباحثات مع أمري قطر ويؤكد انفتاح مصر 
نحو تعميق العالقات الثنائية

السيسي يعقد مباحثات مع أمري قطر ويؤكد انفتاح مصر 
نحو تعميق العالقات الثنائية
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اقتصادية قناة السويس تعتمد 5 مشروعات استثمارية جديدة.. تعرف عليها

من  املرصية  الصادرات  ارتفعت 
طفيفة  بنسبة  الجاهزة  املالبس 
ىف شهر يونيو املاىض، حيث قالت 
للتعبئة  املركزى  الجهاز  بيانات 
الصادرات  إن  واإلحصاء،  العامة 
اإلجاملية للمالبس الجاهزة بلغت 
بينام  دوالر،  مليون   233.2 نحو 
ىف  دوالر  مليون   207 نحو  كانت 
بزيادة   ،2021 عام  يونيو  شهر 
مليون   26.2 نحو  قيمتها  بلغت 
نحو  بلغت  زيادة  وبنسبة  دوالر، 

.%12.7
اإلحصاء،  جهاز  بيانات  وأضافت 

الجاهزة  املالبس  صـــادرات  أن 
الــصــادرات  قامئة  ضمن  جــاءت 
الصنع  تامة  السلع  من  املرصية 
بلغت  والتي  الفرتة،  تلك  خالل 
قيمتها اإلجاملية نحو مليار و801 
مليون دوالر ىف شهر يونيو املاىض، 
من  كال  صادراته  أهم  من  وكان 
 21 بلغت  بقيمة  ألبان  منتجات 
يونيو  دوالر  ألف  و366  مليون 
و876  مليون   18 مقابل  املايض، 
عام  الشهر  نفس  ىف  دوالر  ألف 
مليوىن  نحو  بلغت  بزيادة   ،2021
صادرات  يليها  دوالر،  ألف  و490 

بقيمة  مربدة  أو  املجمدة  الخرض 
بلغت 24 مليون و996 ألف دوالر 
ىف يونيو املاىض، مقابل 16 مليون 
الشهر  ألف دوالر ىف نفس  و289 
 8 نحو  بلغت  بزيادة   ،2021 عام 

ماليني و707 ألف دوالر.
امليزان  ىف  العجز  قيمة  وتراجعت 
مليار   3.21 إىل  ليصل  التجارى 
املايض،  يونيو  شهر  خالل  دوالر 
لنفس  دوالر  مليار   3.66 مقابل 
بنسبة  السابق  العام  من  الشهر 

تراجع بلغت %12.4.

233 مليون دوالر صادرات مصر من املالبس 
الجاهزة فى شهر واحد

233 مليون دوالر صادرات مصر من املالبس 
الجاهزة فى شهر واحد

وزير  طلعت  عمرو  الدكتور  أكد 
املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 
عيل تشجع الرشكات العاملية العاملة 
ومجال  االلكرتونيات  صناعة  يف 
عيل  املحمولة  الهواتف  تكنولوجيا 
التوسع يف نشاطها ىف مرص وتعميق 
املبادرة  ضمن  املحيل  التصنيع 
الرئاسية “مرص تصنع االلكرتونيات”.

الرسمية  صفحته  عرب  الوزير  وقال 
بترشيف  “اليوم  فيسبوك،  عيل 
الدكتور  الوزراء  مجلس  رئيس  دولة 
مذكرة  وقعنا  مدبويل،  مصطفى 

وزير االتصاالت: 30 مليون دوالر استثمارات 
مصنع OPPO لتصنيع الهواتف بمصر

0106668105
Hotline  www. 1997 .tel

/ModernHouseEgypt
/modernhouse_kitchens
/modernhouse_egypt.com
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صناعة  تنمية  “هيئة  بني  تفاهم 
“ايتيدا”،  املعلومات”  تكنولوجيا 
الصينية   ”OPPO “أوبو  ورشكة 
لها  مصنعا  النشاء  لإللكرتونيات؛ 
بطاقة  مرص،  يف  املحمول  للهاتف 
سنوياً،  وحدة  مليون   4.5 إنتاجية 
مليون   30 نحو  وباستثامرات 
أخرى  مصانع   10 إىل  لينضم  دوالر 
وليكون  العامل  حول  الرشكة  متتلكها 
للرشكة  اقليمياً  محوراً  املصنع  هذا 
االسواق  إىل  والتصدير  للتصنيع 

العربية واالفريقية”.

وقال الدكتور عمرو طلعت، “سيبدأ 
اإلنتاج خالل العام املقبل، كام سيوفر 
املصنع 900 فرصة عمل جديدة إىل 
يعملون  جانب 6000 عامل مرصي 

.”OPPO حاليا يف رشكة
عن  نتوقف  لن  الوزير:”  وأضاف 
باقي  مع  سنعمل  بل  الحد  هذا 
املامثلة عيل دعم  العاملية  الرشكات 
جهودها للتصنيع وتصدير منتجاتها 
وخدماتها الرقمية من مرص إىل دول 

العامل.

العامة  الهيئة  وافق مجلس إدارة 
لقناة  االقتصادية  للمنطقة 
السويس يف أول اجتامع له برئاسة 
مجموعة  عىل  الدين  وليد جامل 
للعام  الجديدة  املرشوعات  من 
مناطق  تشمل   ،23/22 املايل 

صناعية واملوانئ التابعة لها.
وتضم قامئة املرشوعات كال من:

متكامل  لوجيستي  مرشوع 
نظيف  جاف  صب  “محطة 
لتداول الحبوب والغالل ومنطقة 
القيمة  لعمليات  لوجيستية 
بورسعيد،  مبنطقة رشق  املضافة” 
والذي تقدم به تحالف رووتس-
االستثامرات  وتبلغ  جرينز،  روزا 
للمنطقة  التقديرية  الرتاكمية 
مليون   200 بنحو  اللوجستية 

األوىل  باألحرف  التعاقد  بتفعيل 
بني الهيئة وتحالف هاتشسون و
COSCO وCMA إلنشاء البنية 
محطة  وتشغيل  وإدارة  الفوقية 
حيث  السخنة،  مبيناء  الحاويات 
باملرحلة  العمل  املرشوع  يتضمن 
 1200 بطول  رصيف  عىل  األوىل 
مرت مبساحة 720 ألف مرت مربع، 
بطول  لرصيف  ثانية  ومرحلة 
1400 مرت مبساحة 840 ألف مرت 

مربع.
تشغيل محطة تحلية املياه بالعني 
السخنة أول أكتوبر املقبل لخدمة 
املنطقة  يف  القامئة  املرشوعات 
الطاقة  تبلغ  حيث  الصناعية، 
ألف مرت  للمحطة 100  اإلنتاجية 

مكعب /يوم

جنيه للمرحلة األوىل من املرشوع، 
الذي يقع عىل مساحة 400 ألف 
مرت مربع مالصق للمحطة ترتكز 
التحويلية  عىل أنشطة الصناعات 

إلنتاج الحبوب والغالل.
السويس  قناة  ملحطة  توسعات 
رشق  مبيناء  الحاويات  لتداول 
بورسعيد بطول 955 مرت وساحة 
باستثامرات  مربع  مرت  ألف   510
مليون   500 بنحو  تقدر  تراكمية 
عمل  فرصة   1000 وتوفري  دوالر 
مبارشة وغري مبارشة، حيث تعمل 
املحطة حالياً بطول رصيف 2400 
مرت وساحة تداول 1،2 مليون مرت 
الرئيسية  املحطة  وهي  مربع، 
رشق  ميناء  لتشغيل  الحالية 

بورسعيد.

محطة  إنشاء  مرشوع  اعتامد 
متعددة األغراض لتحالف “سكاي 
لالستثامر -ريالينس لوجيستيك”، 
أن  عىل  بورسعيد  رشق  مبيناء 

تبدأ الهيئة يف اتخاذ ما يلزم نحو 
املرشوع  ويتضمن  التعاقد،  هذا 
 900 رصيف  بطول  محطة  إقامة 
مرت وساحة تداول 380 ألف مرت 

تقدر  تراكيمة  باستثامرات  مربع 
بنحو 65 مليون دوالر وتوفري 400 
فرصة عمل مبارشة وغري مبارشة.

الخاصة  اإلجراءات  سري  بدء 
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أيب  ولكن  الخريف  ــام  اي تتشابه 
الربيع إال أن يقتنص يوما منه ليس 
وامنا  الحسن  القرض  سبيل  عيل 
لريده مضافا له كل ايام العمر وقد 
أهداه يل فتحولت كل ايامي ربيعا .

الجامعيه  دراستي  انهيت  قد  كنت 
يف  وانخرطت  العسكريه  وخدمتي 
له  يشار  كمهندس  العمل  دوالب 
جديدا  ميناءا  ابني  بالبنان  وملثيل 
يف بلدي ومرفأ ترسو عليه سفينتي 
بعد رحلة ابحار طويله وسط امواج 
ولكني  احيانا  وتعلو  حينا  تنخفض 
ووجــدت  الشاطئ  أبــرصت  اخــريا 

اختارتها  التي  . هي جميلتي  املرفأ 
كنا   . عيني  تراها  أن  قبل  روحي 
نسكن يف بيتنا الكبري املقابل لبيتها 
انوي  مبا  والدي  أخرب  أن  وكان عيل 
الهيبه والوقار  ولكن كيف وله من 
مامينعني من الحديث العادي معه 
موضوع  يف  افاتحه  أن  يل  فكيف 
أنها  طويال  احتار  مل  ولكني   . زواج 
الحديث  عيل  اتجرأ  من  هي  امي 
لتمهد  اوتحفظ  تلعثم  دون  معها 
ايل  رغبتي  بدورها  وتنقل  الطريق 
الحازم  األب  ذلــك  االعــيل  القائد 
عيوننا  مايف  يقرأ  والــذي  الحنون 
وكان   . السنتنا  به  تنطق  أن  قبل 
قهوته  يرشب  أن  القائد  عادة  من 

مهندس فايق الخليلي

من  العصاري  ساعة  الريحه  عيل 
حيث  إليه  فذهبت  والـــديت  يــد 
عليه يف حديقة  اعتاد  الذي  مكانه 
لك  ساعد  ــا  ان لــه  وقلت  املــنــزل 
وتسللت   . فضحك  القهوه  فنجان 
عمل  كيفية  عن  أسالها  والديت  ايل 
سأقوم  ألنني  الريحه  عيل  القهوه 
فضحكت  له  وتقدميها  بإعدادها 
ضحكه فهمت منها أن رسالتي قد 
مايرام  عيل  شئ  كل  وان  وصلت 
القهوه  انتهيت من عمل  أن  وبعد 
حملتها وانا أتشبث بالصينيه خوفا 
يفشل  أن  من  وخوفا  االرتباك  من 
جلست  ومــاإن  ألجله  ماخططت 
القهوه  اقدم له فنجان  بجانبه وانا 
كتفي  عيل  ويرضب  يبتسم  به  إذا 
ويقول يل مربوك ياباشمهندس زين 
الصعداء  فتنفست   . اخــرتت  من 
ثقيال  حمال  كاهيل  عن  أزاح  فقد 
كلامت  عدة  من  فقط  مكونا  كان 
اقبل رأسه ويديه وجاءت  وأخذت 
القمر  كوجه  ابتسامتها  تعلو  امي 
خري  عيل  يتمم  ربنا  تقول  وهي 
مل  ساعتها   . وراسها  يديها  فقبلت 
مبن  ظفرت  فقد  الدنيا  تسعني 
بغريها يك  احلم  ومل  القلب  ملكت 
والتي  العمر  ايام  احيل  تشاركني 
التي  دبلتي  ضاعت  رحيلها  بعد 
البستني إياها وعادت هي وروحي 

ايل مرة اخري .
اليوم  هذا  اعشق  وانا  يومها  ومن 
القهوه  واعشق  الخريف  ايام  من 

عيل الريحه .
ورحم  ــديت  ووال والــدي  الله  رحم 
التي من اجلها تعلمت كيف اصنع 
من  وأصبحت  الريحه  عيل  القهوه 

عشاقها .

وزير  صبحي  أرشف  الدكتور  أفتتح 
دكتور  والــلــواء  والــريــاضــة،  الشباب 
محافظ  شوشة  الفضيل  عبد  محمد 
للهجن،  العريش  بطولة  سيناء،  شامل 
سبتمرب   15-14 يومي  يقام  ــذي  وال
2022 بالعريش، بعد توقف لعدد من 
مدينة  يف  ليقام  مرة  ليعود  السنوات 

العريش.
الخويل  هشام  اللواء  االفتتاح  حرض 
نائب محافظ شامل سيناء، عيد حمدان 
للهجن،  املرصي  االتحاد  رئيس  حسن 
والرياضة  الشباب  مدير  راشد  كليب 
البجرمي  الدكتور أرشف  بشامل سيناء، 
املركزية  اإلدارة  رئيس  ــوزارة  ال وكيل 
محمد  والرياضية،  الشبابية  لإلنشاءات 
رئيس  الــوزارة  وكيل  عطية  النبي  عبد 
اإلدارة املركزية للمدن الشبابية، محمد 
عبد املنعم مدير عام املنشات الشبابية 
للمدن، وعدد من نواب مجليس النواب 
مشايخ  من  وعدد  باملحافظة  والشيوخ 

املحافظة.
تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ 
للمنتجات  مــعــرض  ســيــنــاء  شـــامل 
والذي  اليدوية  واملشغوالت  السيناوية 
تنظمه االدارة املركزية لتمكني الشباب 
مع  بالتعاون  والرياضة  الشباب  بوزارة 

مديرية الشباب والرياضة.
وزير  صبحي  أرشف  الدكتور  اعــرب 

بعودة  سعادته  عن  والرياضة  الشباب 
الهجن مرة  اقامة مهرجانات وبطوالت 
الدولة  ان  مؤكدا  العريش،  ايل  اخري 
الرئيس  السيد  فخامة  عهد  يف  املرصية 
عبد الفتاح السييس، تقدم اهتامما كبريا 
محافظات  جميع  يف  الشاملة  بالتنمية 
الجمهورية من أجل توفري حياة كرمية 

لجميع املواطنني يف كل املحافظات.
يف  انه  والرياضة  الشباب  وزير  وأشار 
ونرش  لدعم  املوضوعة  الخطة  إطــار 
وتطوير  عامة  بصفة  الهجن  رياضة 
فإنه  خاصة،  بصفة  الحدودية  املدن 
يف  باملضامر  خاص  فندق  إنشاء  سيتم 
املضامر  تطوير  سيتم  وأيضا  النادي 
عهده  سابق  اىل  ــري  اخ مــرة  ليعود 
مختلف  استضافة  من  ليتمكن  وافضل 
البطوالت واملهرجانات املحلية والدولية 

التي تليق باسم ومكانة مرص الدولية.
عبد  محمد  دكتور  اللواء  تقدم  فيام 
سيناء،  شامل  محافظ  شوشة  الفضيل 
والرياضة  الشباب  لــوزيــر  بالشكر 
يقوم  التي  الكبرية  املجهودات  عىل 
الثالثة  املرة  هي  هذه  ان  مشريا  بها، 
الشباب  وزير  السيد  فيها  يزور  التي 
سيناء  شامل  محافظة  إيل  والرياضة 
التي  األهمية  مــدي  عىل  يــدل  وهــو 
يوليها السيد الوزير للبناء والتطوير يف 
املحافظة من جهة، وأيضا نرش الرياضة 

يف املحافظة واالهتامم بالشباب املرصي 
عن طريق توفري العديد من الخدمات 
تهدف  التي  املختلفة  واملــرشوعــات 
الشباب  معيشة  مبستوي  االرتقاء  إىل 
قادرين  ليكونوا  وتدريبهم  ودعمهم 
عىل مساندة الوطن يف املستقبل ودفع 
التي  الخطة  إطار  يف  التنمية  عملية 

وضعتها الدولة.
حسن  حمدان  عيد  أكــد  كلمته  ويف 
ان  للهجن، عىل  املرصي  االتحاد  رئيس 
يف  كبريا  تطورا  تشهد  الحالية  الفرتة 
انتشارا  تشهد  والتــزال  الهجن  رياضة 
السيد  من  الالمحدود  الدعم  ظل  يف 
الدكتور وزير الشباب والرياضة، حيث 
عمل وزير الشباب والرياضة عىل اقامة 
اماكن  عدة  املهرجانات يف  من  العديد 
ايل  باالضافة  ونويبع،  الشيخ  رشم  مثل 
البلدان  مع  والتنسيق  الدعم  توفري 
الهجن  رياضة  نرش  اجل  من  العربية 
يف مرص وايضاح مدي اهميتها سواء يف 
العامة لالفراد  الريايض والصحة  املجال 
يساهم  ما  وهو  السياحي  املجال  او 
السياحة بشكل كبري يف مرص  يف تطور 
وزير  السيد  شاهد  كام  بها.  والنهوض 
الشباب والرياضة والسيد املحافظ عدد 
من الفنون الشعبية السيناوية بالخيول 
املجتمع  ثقافة  يعرب عن  الذي  والهجن 

السيناوي.

قهوه علي الريحه.. قصه قصريه 
ولكنها لن تنتهي أيضا

بعد توقف لسنوات... وزير الشباب والرياضة 
ومحافظ شمال سيناء يفتتحا بطولة العريش للهجن

الزعبي  محمد  لالستاذ  بسيط  وداعي  حفل  بجده  اقيم 
اجنحه  شركه  حرصت  وقد  بالده  الي  سفره  بمناسبه 
محمد  االستاذ/  تكريم  علي  الشحن  لخدمات  الظافر 
الزعبي تقديرا لسنوات خدمته بالمملكه وما قدمه طوال 

فتره عمله حيث كان مشهودا له بالكفاءة واالمانه وقد 
شركه  عام  مدير  قطامش  صالح  محمود   / السيد  قام 
اجنحه الظافر لخدمات الشحن ونيابة عن الشيخ / محمد 
التذكاري  الدرع  بتقديم  االداره  مجلس  رئيس  الظافر 

اجـنـحـه الـظـافـر تـكـرم االسـتـاذ / مـحـمـد الـزعـبـي 

لالستاذ محمد الزعبي متمنيا له دوام التوفيق والتقدم 
والمستقبل الباهر وذلك بحضور االستاذ محمد السعيد 
لجنه  وعضو  المالحية  الشركات  باحدي  العام  المدير 

الوكالء المالحيين بالغرفه التجاريه 
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أهّم  من  واحـداً  الهندي  التمر  يعّد 
وأشجاره  البقوليّة،  العائلة  أنــواع 
أن  ويعتقد  الخرضة،  دامئة  معمرة 
االستوائية،  إفريقيا  األصيل  موطنه 
وينترش زراعته يف كّل من السودان، 
الكاريبي،  وجــزر  ومــرص،  والهند، 
مبذاقه  وميتاز  والنيجر،  والسنغال، 
الغذائيّة  وخصائصه  جــّداً،  الشهي 
عىل  يحتوي  كونه  القيمة؛  العالية 
املعدنية،  األمــالح  من  عالية  نسبة 
والفيتامينات، والربوتني، والدهنيات، 
الليمون،  وحامض  السكرية،  واملواد 
وغريها من املركّبات املهّمة للّصحة، 
الذي جعل منه أحد األغذية الرئيسيّة 
التي يعتمد عليها اإلنسان. ويف هذا 
املقال سنتحدث عن فوائده الصحية 
فالتمر  والطبية والعالجية، وأرضاره. 
العديد  عالج  يف  يستخدم  الهندي 
مشاكل  عالج  ومنها  ــراض،  األم من 
املعوية. كام  الديدان  األمعاء، وطرد 
يستخدم منقوع التمر الهندي كمربد 
وكعالج  الوقت،  نفس  يف  ومنعش 
لطيف(  )كملنّي  اإلمساك  لحاالت 
والكسل.  املعوية  واالضــطــرابــات 
عىل  الهندي  التمر  الحتواء  ونظراً 

واألمـــالح  ــامض  األحـ مــن  العديد 
التمر  منقوع  يستخدم  املعدنية 
تخليص  يف  نافع  كــرشاب  الهندي 
وطرد  الزائدة،  حموضته  من  الدم 
ما يحتويه من سموم. كام يستخدم 
التمر الهندي كمنعش ومربد ومطهر 
للجسم من الجراثيم؛ نظراً الحتوائه 
الطبيعية.  الحيوية  املضادات  عىل 
الدم،  ضغط  معّدل  يضبط  أنه  كام 
ويقي من ارتفاعه؛ كونه يحتوي عىل 
البوتاسيوم،  عنرص  من  عالية  نسبة 
ويعالج  الكبد،  مشكالت  ويعالج 
مشاكل العصارة الصفراويّة، ويحافظ 
مشكالته  ومينع  القلب،  صّحة  عىل 
الشائعة، مبا يف ذلك انسداد الرشايني 
وتصلّبها، ومشاكل الجلطات وغريها؛ 
والفيتامينات  املعادن  عىل  الحتوائه 
يف  الضار  الكولسرتول  تقلّل  التي 
الجسم، ويعالج املالريا. ولقد أثبتت 
الهندي  التمر  أن  العملية  الدراسات 
عىل  قــادرة  مضادات  عىل  يحتوي 
السالالت  من  الكثري  عىل  القضاء 
فوائده  إىل  باإلضافة  هذا  البكتريية، 
كملنّي غري عنيف، ومضاد لحموضة 
للحرارة  وخافض  وملطف  املعدة، 
والحميات الناشئة عن بعض أمراض 
مثاليّاً  عالجاً  يعترب  كام  البطن. 
تصيب  التي  االلتهابات  ملشاكل 
من  والحد  الريقان،  وعالج  الحنجرة، 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

الجلد،  عىل  األصفر  اللون  ظهور 
أن  كام  الدمويّة.  الــدورة  وتنشيط 
ونشاطاً  قّوة  الجسم  مينح  تناوله 
نسبة  عىل  يحتوي  كونه  كبريين؛ 
ويعالج  )ج(،  فيتامني  من  عالية 
التي  املشاكل  من  وغريها  البواسري، 
الجسم.  يف  الهضمي  الجهاز  تصيب 
كام يساهم تناوله يف محاربة مرض 
مضاّدات  عىل  الحتوائه  الرسطان؛ 
السيلوليت.  ويعالج  األكــســدة، 
فإنه  الفوائد  هذه  كل  من  وبالرغم 
يوىص بتناول التمر الهندي بكّمياٍت 
معتّدلة؛ وذلك تجنباً ألية مضاعفات 
خطرية، مثل مشاكل السمنة؛ وذلك 
من  عالية  نسبة  عىل  يحتوي  ألنه 
يؤثّر  أنه  كام  الحراريّة،  السعرات 
حيث  السّكري،  مرىض  عىل  سلباً 
ويعترب  له،  املرافقة  األعراض  يزيد 
الحوامل  النساء  صحة  عىل  خطر 
خصائص  عىل  الحتوائه  والــرضــع؛ 
مرضة لألجنة، وحديثي الوالدة عند 
تناوله  أن  كام  تناوله.  يف  ــراط  اإلف
بإفراط يسبب تخرث الدم يف حال تّم 
األدوية،  من  معينة  أنواع  مع  رشبه 
لألوعية  عديدة  ــراض  أم ويسبب 
معدل  ويرفع  والرشايني،  الدموية، 
فيام  الجسم  يف  الحرارية  السعرات 
لو تّم تناوله بكرثة، األمر الذي يؤدي 

إىل اإلصابة بزيادة الوزن.

سبب  تحديد  اآلباء  عىل  الصعب  من 
طبيب  إىل  يذهبون  ومتى  السعال 
إصابة  عام  كل  اآلباء  يتوقع  األطفال، 
أطفالهم بعدة نزالت برد ، خاصة خالل 
أشهر الخريف والشتاء ، مام قد يؤدي 
العديد  كأثر جانبي، هناك  السعال  إىل 
األطفال  تجعل  التي  األســبــاب  مــن 
يصابون بالسعال، وىف السطور القادمة 
سنوضح أسبابها وطرق عالجها ، وفقا ملا 

.”childrens ” نرشه موقع
يصابون  األطفال  تجعل  التي  األسباب 

بالسعال:
الربد

السعال  تنتج،  ما  غالبا  الــربد  نــزالت 
الرطب مع املخاط أو البلغم وراء ذلك، 

أنواع  أفضل  من  القصب  عصري  يعترب 
عىل  تحتوى  التي  الطبيعية  العصائر 
والعنارص  الفيتامينات  من  عالية  نسبة 
تعزيز صحة  تعمل عىل  التي  الغذائية 
 webmd الجسم وحسب ما ذكره موقع
يف  كبري  دور  له  القصب  عصري  فــأن 

تحسني الصحة ومن أبرز فوائده :
-يعزز التبول الصحي وصحة الكىل

-ميكن استخدامه كملني
-يقلل االلتهاب

-يساعد يف منع ارتفاع درجة الحرارة
-يعمل كمطهر

-يحمي من الريقان من خالل مساعدة 
الكبد

التورم  من  )يقلل  لاللتهابات  -مضاد 

حيث يصبح صوت طفلك أجًشا ولديه 
نزلة  من  يعاين  طفلك  كان  وإذا  سعال 
حافظ  معينة،  ألدوية  حاجة  فال   ، برد 
واجعله   ، جيًدا  طفلك  رطوبة  عىل 
للرضع(  ــف  األن )شفط  أنفه  ينفث 
لطفلك  ميكن  الحاجة،  حسب  والراحة 
االستمرار يف الذهاب إىل املدرسة طاملا 
أنه ال توجد حمى ملدة 24 ساعة بدون 
والربد  السعال  بأدوية  ينصح  ال  دواء، 

بشكل روتيني لألطفال.
الحساسية

املوسمية  الحساسية  تصيب  ال  عادة 
 3-2 عــن  عمره  يقل  ــذي  ال الطفل 
الحساسية  ــراض  أع تشمل  ســنــوات، 
األنــف  ــالن  وســي الحكة  املوسمية 

واالحمرار واألمل(
-مسكن )يخفف اآلالم(

-مدر للبول )يحسن التبول(
-وقايئ للكبد )يحمي الكبد (

عصري  أصبح  حيث  للرياضيني،  جيد 
أنواع  ضد  قويًا  منافًسا  السكر  قصب 
املرشوبات الرياضية املتنوعة املوجودة 
إحــدى  هــدفــت  حيث  ــوق،  ــس ال يف 
الدراسات إىل معرفة تأثري عصري قصب 
وحرق  الرياضيني  أداء  عىل  السكر 

الوقود.
قصب  عصري  أن  إىل  الدراسة  وخلصت 
فعالية  بنفس  الغالب  يف  كان  السكر 
التمرين  أثناء  الرياضية  املرشوبات 
بعد  الجفاف  معالجة  يف  فاعلية  وأكرث 

والتهاب  والعطس  واالحتقان  والسعال 
تسبب  ال   ، ذلك  ومع  أحيانًا  الحلق 
الحساسية عادة التعب أو آالم الجسم 

أو الحمى.
التهاب قصيبات

السبب األكرث شيوًعا اللتهاب القصيبات 
الفريوسات  لكن   ،  RSV فــريوس  هو 
األخرى قد تسبب نفس األعراض، يظهر 
عند  رئييس  بشكل  القصيبات  التهاب 
األطفال بعمر سنتني وما دون ، ويسبب 

أزيزًا وصعوبة يف التنفس.
التهاب رئوي

االلتهاب  أعــراض  من  األطفال  يعاين 
البالغني  عن  مختلف  بشكل  الرئوي 
خفيفة  تكون  أن  إىل  األعراض  ومتيل   ،
للغاية ، ولكن االلتهاب الرئوي عادة ما 
يكون مصحوبًا بحمى شديدة، تختلف 
وسبب  العمر  باختالف  أيًضا  العالمات 

االلتهاب الرئوي.
العالجات املنزلية للسعال:

تساعد  أن  ميكن  السوائل:  زيــادة   .1
التهاب  السوائل يف تهدئة  تناول  زيادة 
طفلك  رئتي  يف  املخاط  وتجعل  الحلق 

أسهل يف السعال.
االستحامم  يساعد  قد  االستحامم:   .2
، وقد  تنفس طفلك  الدافئ يف تسهيل 
الهواء  مرطب  استخدام  أيًضا  يساعد 

بالرذاذ البارد يف غرفته طوال الليل.
أن  ميكن  املهيجات:  عىل  القضاء   .3
الكيميائية ودخان  األبخرة  يشمل ذلك 

السجائر والجزيئات الصغرية

الرياضية  املرشوبات  استعادت  ذلك. 
بشكل  السوائل  السكر  قصب  وعصري 
أولئك  لكن   ، املشاركني  لدى  متساٍو 
الذين رشبوا عصري قصب السكر شعروا 

بالشبع.
ــرض  ــات قــصــب الــســكــر وم ــرشوب م

السكري.
عىل الرغم من أن عصري قصب السكر 
أن  ميكن  أنــه  إال   ، صحية  فوائد  له 
السكري،  مرىض  عىل  محظوًرا  يكون 
حيث يحتوي قصب السكر عىل نسبة 
يسمى  الطبيعي  السكر  من  من  عالية 
السكروز، والذى قد يؤثر بالسلب عىل 

مرىض السكر.

األطعمة  مكونات  إىل  األلياف  تشري 
جسمك  يستطيع  ال  التي  النباتية 
عكس  عىل  امتصاصها،  أو  هضمها 
أو  الــدهــون  مثل  األخــرى  األطعمة 
التي  الكربوهيدرات  أو  الربوتينات 
ميتص  ال   ، وميتصها  جسمك  يهضمها 
نقص  يُعترب  ما  غالبًا  األلياف،  الجسم 
االمتصاص هذا غري صحي أو قد يجعل 
ومع  الفائدة  عدمية  تبدو  األلــيــاف 
يكون  ما  أبعد  هذا  يكون  قد   ، ذلك 
الغنية  األطعمة  تشمل  الحقيقة،  عن 
الفواكه والخرضوات  الغذائية  باأللياف 
إىل  وما  والبقوليات  الكاملة  والحبوب 
ذلك ، وكلها معروفة بفوائدها العديدة 
أهم  سنوضح  القادمة  السطور  وىف 
املزيد  تضيف  تجعلك  التي  األسباب 
من األلياف إىل نظامك الغذايئ، وفقا ملا 

.”ndtv ” نرشه موقع
7 أسباب تجعلك تستهلك كمية كافية 

من األلياف يوميًا:
1. تحسن الهضم

يعد تقليل اإلمساك أحد املزايا الرئيسية 
يف  وتساعد   ، األلياف  تناول  لزيادة 
تخفف  أن  ميكن  ــاء،  املـ امــتــصــاص 
اختيارات األلياف املناسبة من اإلمساك 
، يف حني أن االختيارات غري الصحيحة 

ميكن أن يكون لها تأثري معاكس.
2. تساعد عىل فقدان الوزن

إضافة  أن  إىل  األبحاث  بعض  تشري 
أن  ميكن  الغذائية  األلياف  من  املزيد 

تساعد األشخاص عىل إنقاص الوزن عن 
طريق خفض السعرات الحرارية بشكل 
طبيعي، ميكن أن متتص األلياف املاء يف 
العنارص  امتصاص  يبطئ  مام   ، األمعاء 

الغذائية ويزيد من الشعور باالمتالء.
مبرض  اإلصابة  مخاطر  من  تقلل   .3

السكري
عادًة  باأللياف  الغنية  األطعمة  تحتوي 
أقل  الدم  يف  السكر  نسبة  مؤرش  عىل 
 ، املكررة  الكربوهيدرات  مصادر  من 
منها  األلياف  معظم  إزالة  متت  والتي 
من  الكثري  تتناول  كنت  إذا  خاصة   ،
الكربوهيدرات ، ميكن لأللياف أن تقلل 
الكربوهيدرات  تسبب  احتاملية  من 
بشكل  الدم  يف  السكر  نسبة  ارتفاع  يف 

خطري.
4. تحسن صحة بكترييا األمعاء

تتطلب   ، آخــر  حــي  كائن  أي  مثل 
البكترييا الغذاء للبقاء عىل قيد الحياة 
والعمل، نظرًا ألن الخاليا البرشية تفتقر 
األلياف  لهضم  الالزمة  اإلنزميات  إىل 
غري  الغليظة  األمعاء  إىل  تصل  فإنها   ،
املربر  املهضومة إىل حد كبري، هذا هو 
األلياف  بعض  يجعل  الــذي  الرئييس 
تعمل  للصحة،  رضوريـــة  الغذائية 
كربوبيوتيك عن طريق تغذية البكترييا 

النافعة يف األمعاء.
5. تزيل السموم

الطبيعية  التطهري  عملية  `تساعد 
الجهاز  من  امللوثات  إزالة  يف  لأللياف 

الهضمي، قبل أن ميتصها الجسم ، متتص 
السامة  املواد  للذوبان  القابلة  األلياف 
غري  والدهون  املفرط  اإلسرتوجني  مثل 
القابلة  غري  األلياف  تعمل  الصحية، 
للذوبان عىل ترسيع العملية عن طريق 
فيه  تبقى  الــذي  الوقت  طول  تقليل 
واملبيدات  والزئبق   BPA مثل  السموم 

الحرشية يف جسمك.
6. تحسن صحة العظام

أمثلة  سوى  ليست  والشوفان  القمح 
عىل  تحتوي  التي  األطعمة  عىل  قليلة 
هذه  عىل  العثور  تم  الربيبايوتكس، 
التوافر  القابلة للذوبان لتعزيز  األلياف 
الكالسيوم،  مثل  للمعادن  البيولوجي 
هذا ميكن أن يدعم الحفاظ عىل كثافة 

العظام.
ببعض  اإلصابة  مخاطر  من  تقلل   .7

أنواع الرسطان
 Annals of يف  نرُشت  لدراسة  وفًقا 
Oncology ، فإن كل 10 جرامات من 
األلياف التي تتناولها مرتبطة بانخفاض 
القولون  ــرسطــان  ب ــة  ــاب اإلص خطر 
واملستقيم بنسبة 10% وانخفاض خطر 
 .%5 بنسبة  الثدي  برسطان  اإلصابة 
املضادة  الخصائص  هذه  إىل  باإلضافة 
للرسطان ، فإن األطعمة الغنية باأللياف 
تحتوي   ، والخرضوات  الفواكه  مثل   ،
واملواد  األكسدة  مضادات  عىل  أيًضا 
من  تقلل  قد  التي  النباتية  الكيميائية 

خطر إصابتك

7 أسباب تجعلك تستهلك األلياف يوميًا.. 
أبرزها تحسني الهضم وإنقاص الوزن

7 أسباب تجعلك تستهلك األلياف يوميًا.. 
أبرزها تحسني الهضم وإنقاص الوزن

 الفوائد الصحية والطبية والعالجية لنبات التمر الهند

مع بداية الخريف .. أسباب وطرق 
عالج السعال عند األطفال

مع بداية الخريف .. أسباب وطرق 
عالج السعال عند األطفال

فوائد عصر القصب للجسم .. يقلل 
االلتهاب ويحافظ على صحة الكبد

فوائد عصر القصب للجسم .. يقلل 
االلتهاب ويحافظ على صحة الكبد
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مسائية  والثانية  األطــفــال،  ــاض  وري
عدد  ــدر  ــق وي الــعــائــلــة،  تستهدف 
فعاليات  يف  واملشاركات  املشاركني 
فضاء الطفل حوايل ثالثني )30( مشاركا 
يضم  فلسطني وخارجها،  من  ومشاركة 
املعرض أيضا فضاء لألطفال يشمل 56 
مدارعرشة  عىل  إحياؤها  سيتم  فعالية 
 4( العمرية  الفئات  وستستهدف  أيام، 

سنوات فام فوق(.
املهرجان ندوات فكرية  برنامج  يشمل 
كتب،  وتوقيع  شعرية  وأمــســيــات 
 150 أيضا  املعرض  هذا  يف  ويشارك 
من  مجموعة  يف  عربيا  وكاتبا  أديبا 
التابعة  والفعاليات  الثقافية  الندوات 
الفلسطينيون  وهم  األطفال،  لفضاء 
والعراقيون  والسوريون  والتونسيون 

واألردنيون واملرصيون واألرترييون
معرضني للفن التشكييل، األول بعنوان 
كبرية  مجموعة  ويضم  العايل”  “الظل 

من اللوحات الفنية لفنانني فلسطينيني، 
بينام يضم املعرض اآلخر مئة لوحة من 
غزة، كذلك سيشتمل عىل مجموعة من 
بجانب  والبرصية  السمعية  الفعاليات 

عرض الكتب”.
ويشمل  أيام  عرشة  املعرض  ويستمر 
شعراء  مبشاركة  شعرية  أمسيات 
وتونس  األردن  من  وكذلك  فلسطينيني 
ندوات  إىل  إضافة  والعراق،  وسوريا 
الفلسطينية  الوطنية  املكتبة  حــول 
الجوائز  ميزان  يف  العربية  والــروايــة 
العربية والدولية يشارك فيها كُتّاب من 

مرص.
وتأّسس معرض فلسطني الدويل للكتاب 
وتوقف  عامني.  كل  ويقام   1995 عام 
بسبب   2005 إىل   2000 من  الفرتة  يف 
من  الفرتة  ويف  اإلرسائــيــيل،  االجتياح 
2018 إىل 2022 بسبب جائحة فريوس 

كورونا.

تنطلق فعاليات معرض فلسطني الدويل 
الثاين عرش للكتاب، والذي سيقام عىل 
بني  ما  الفرتة  يف  الوطنية  املكتبة  أرض 
تحل  حيث  الحايل،  سبتمرب   24-14
رشف  ضيف  التونسية  الجمهورية 
وذلك  العام،  هذا  دورة  يف  املعرض 
بعد غياب أربع سنوات بسبب جائحة 

كورونا.
ويشارك يف املعرض هذا العام، 350 دار 
فلسطينية  نرش  لدور  وتوكيالت  نرش 
مجموعة  إىل  إضافة  وأجنبية  وعربية 
ويقام  العرب،  والكتاب  الشعراء  من 
املعرض عىل مساحة خمسة آالف مرت 
مربع، وفقاً لبيان من املعرض، ويحمل 
القدس  ــوطــن..  ال “فلسطني  شعار 
أركان  أسامء  تخصيص  وتم  العاصمة”، 

املعرض بأسامء مدن فلسطينية.
األوىل  فرتتني؛  إىل  الفعاليات  تقسم 
ــدارس  امل طلبة  تستهدف  صباحية 

كل ما تريد معرفته عن معرض فلسطني 
الدوىل للكتاب قبل انطالقه

األعىل  باملجلس  الشعر  لجنة  تنظم 
أحمد  الشاعر  ومقررها  للثقافة، 
األوىل  الشعرية  أمسيتها  سويلم، 
متام  ىف  وذلك  الجديدة  دورتها  ىف 
الساعة السابعة مساء اليوم األربعاء 
الرئيسية  القاعة  ىف  سبتمرب   14

للمجلس.
عــامرة  الــشــعــراء:  فيها  ويــشــرتك 
إبراهيم، رشقاوى حافظ، فوالذ عبد 
إبراهيم  قرين،  محمود  األنور،  الله 
أبوسامل،  عىل  شاهني،  حنان  داود، 
ماجد  عيل،  هبة  أحمد،  الجميىل 

أبادير، وتقديم: أحمد حسن.
يشار إىل أن لجنة الشعر ىف املجلس 
دورة  أطلقت،  للثقافة،  ــىل  األع
الشعرية  املسابقة  مــن  جــديــدة 
تنظمها  التى  الــشــعــراء  لشباب 
ــوان  )دي ــرع  ف وتتضمن  اللجنة، 
شعر  )ديوان  الفصحى(،  فرع  شعر 
التقدم  ــاب  ب ويغلق  العامية(، 
للمسابقة يوم األربعاء 31 أغسطس 

.2022
والقيمة املالية للجوائز ىف كل فرع، 
املركز األول عرشة آالف جنيه، املركز 

واملركز  جنيه،  آالف  سبعة  الثاىن 
الثالث خمسة آلف جنيه.

سن  يزيد  أال  املسابقة:  ورشوط 
املتقدم عن 35 عاما ىف تاريخ التقدم 
املتقدم قد فاز  للمسابقة، أال يكون 
بإحدى جوائز لجنة الشعر من قبل، 
أن يكون الديوان املقدم غري منشور 
 100 عن  صفحاته  عــدد  يقل  وال 
املقدم  الديوان  يكون  أال  صفحة، 
تقدميه  تم  أو  أخرى  بجائزة  فاز  قد 
عن  ــالن  اإلع حتى  أخــرى  ملسابقة 

نتيجة املسابقة.

لجنة الشعر باألعلى للثقافة تقدم أمسية شعرية جديدة

املأمون  الخليفة  رحيل  ذكرى  متراليوم 
الذى توىف ىف سنة 218 هجرية، بعدما 
قىض قرابة 20 عاما ىف الحكم، فام الذى 

يقوله الرتاث اإلسالمى؟
تحت  والنهاية  البداية  كتاب  يقول 

عنوان “عبد الله املأمون”:
هــارون  بن  املــأمــون  الله  عبد  هــو: 
أبو  الهاشمى،  القرىش  العباىس  الرشيد، 
جعفر، أمري املؤمنني، وأمه أم ولد يقال 
لها: مراجل الباذغيسية، وكان مولده ىف 
ربيع األول سنة سبعني ومائة ليلة توىف 
عمه الهادى، ووىل أبوه هارون الرشيد، 

وكان ذلك ليلة الجمعة.
عن:  الحديث  روى  عساكر:  ابن  قال 
معاوية  وأىب  برش،  بن  وهاشم  أبيه، 
الرضير، ويوسف بن قحطبة، وعباد بن 
العوام، وإسامعيل بن علية، وحجاج بن 

محمد األعور.
بن  إسحاق  حذيفة  أبو  عنه:  وروى 
بن  ويحيى   – منه  أسن  وهو   – برش، 
أكثم القاىض، وابنه الفضل بن املأمون، 
ومعمر بن شبيب، وأبو يوسف القاىض، 
وجعفر بن أىب عثامن الطيالىس، وأحمد 
اليزيدى،  أو   – الشعبى  الحارث  بن 
بن  الله  وعبد  مسعدة،  بن  وعمرو 
طاهر بن الحسني، ومحمد بن إبراهيم 

السلمي، ودعبل بن عىل الخزاعي.
قال: وقدم دمشق مرات وأقام بها مدة.

أىب  طريق  من  عساكر،  ابن  روى  ثم 
بن  أحمد  حدثنا  البغوي،  القاسم 
إبراهيم املوصيل، قال: سمعت املأمون 
ىف الشامسية وقد أجرى الحلبة فجعل 

عرشين سنة وخمسة أشهر.
وجهل  واعتزال  تشيع  فيه  كان  وقد 
سنة  ىف  بايع  وقد  الصحيحة،  بالسنة 
بعده  من  العهد  بوالية  ومائتني  إحدى 
لعىل الرىض بن موىس الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن عىل زين 
أىب  بن  عىل  بن  الحسني  بن  العابدين 
الخرضة،  ولبس  السواد  وخلع  طالب، 
البغاددة  من  العباسيون  ذلك  فأعظم 
عليهم  وولوا  املأمون  وخلعوا  وغريهم، 

إبراهيم بن املهدي.
ثم ظفر املأمون بهم واستقام له الحال 
ىف الخالفة، وكان عىل مذهب االعتزال 
بن  برش  منهم  بجامعة  اجتمع  ألنه 
عنهم  وأخذ  فخدعوه  املريىس  غياث 

هذا املذهب الباطل.
بصرية  له  يكن  ومل  العلم  يحب  وكان 
ذلك  بسبب  عليه  فدخل  فيه،  نافذة 
الداخل، وراج عنده الباطل، ودعا إليه 
وحمل الناس عليه قهرا، وذلك ىف آخر 

أيامه وانقضاء دولته.
وقال ابن أىب الدنيا: كان املأمون أبيض 
الشيب  وخطه  قد  الوجه  حسن  ربعة 
يعلوه صفرة أعني، طويل اللحية رقيقها 

ضيق الجبني، عىل خده خال.
أمه أم ولد يقال لها: مراجل.

شهر  ىف  يتلو  املأمون  كان  وقد  قالوا: 
رمضان ثالثا وثالثني ختمة، وجلس يوما 
القاىض  حوله  فاجتمع  الحديث  إلمالء 
عليهم  فأمىل  وجامعة  أكثم  بن  يحيى 

من حفظه ثالثني حديثا.
فقها  بعلوم متعددة،  له بصرية  وكانت 

ليحيى بن  الناس، فقال  ينظر إىل كرثة 
أكثم: أما ترى كرثة الناس؟

عن  عطية،  بن  يوسف  حدثنا  قــال: 
ملسو هيلع هللا ىلصقال:  النبى  أن  أنس،  عن  ثابت، 
إليه  فأحبهم  الله  عيال  كلهم  “الخلق 

أنفعهم لعياله”.
عن  املنايحي،  بكر  أىب  حديث  ومن 
الحسني بن أحمد املاليك، عن يحيى بن 
أكثم القايض، عن املأمون، عن هشيم، 
عن منصور، عن الحسن، عن أىب بكرة، 
من  “الحياء  ملسو هيلع هللا ىلصقال:  الله  رسول  أن 

اإلميان”.
عثامن  أىب  بن  جعفر  حديث  ومــن 
عرفة  يوم  العرص  صىل  أنه  الطيالىس، 
خلف املأمون بالرصافة، فلام سلم كرب 
يا  ال  غوغاء  يا  ال  يقول:  فجعل  الناس 
القاسم  أىب  سنة  التكبري  غدا  غوغاء، 

ملسو هيلع هللا ىلص.
فلام كان الغد صعد املنرب فكرب ثم قال: 
أنبأ هشيم بن بشري، ثنا ابن شربمة، عن 
أىب  عن  عازب،  بن  الرباء  عن  الشعبي، 
الله  رسول  قال  قال:  دينار،  بن  بردة 
ملسو هيلع هللا ىلص: “من ذبح قبل أن يصىل فإمنا هو 
أن  بعد  ذبح  ومن  ألهله،  قدمه  لحم 

يصىل الغداة فقد أصاب السنة”.

الله أكرب كبريا والحمد لله كثريا وسبحان 
أصلحنى  اللهم  وأصيال،  بكرة  الله 

واستصلحنى وأصلح عىل يدي.
توىل املأمون الخالفة ىف املحرم لخمس 
مثان  سنة  أخيه  مقتل  بعد  منه  بقني 
الخالفة  ىف  واستمر  ومائة،  وتسعني 

حياة وموت الخليفة املأمون .. 
ما يقوله الرتاث اإلسالمى

حياة وموت الخليفة املأمون .. 
ما يقوله الرتاث اإلسالمى

ونحوا  وكالما  وفرائض  وشعرا  وطبا 
وغريبه، وغريب حديث، وعلم النجوم، 
وإليه ينسب الزيج املأموين، وقد اخترب 
مقدار الدرجة ىف وطئه سنجار فاختلف 

عمله وعمل األوائل من الفقهاء.
وروى ابن عساكر أن املأمون جلس يوما 
والعلامء،  األمــراء  مجلسه  وىف  للناس 
أن  فذكرت  إليه  تتظلم  امرأة  فجاءت 
فلم  دينار،  ستامئة  وترك  توىف  أخاها 

يحصل لها سوى دينار واحد.
فقال لها املأمون عىل البديهة: قد وصل 
بنتني  ترك  قد  أخاك  كان  حقك،  إليك 
وأختا  أخا  عرش  واثنى  وزوجــة  وأمــا 

واحدًة وهى أنت.
قالت: نعم ! يا أمري املؤمنني.

دينار،  أربعامئة  الثلثان  للبنتني  فقال: 
وللزوجة  دينار،  مائة  السدس  ولــألم 
بقى  دينارا،  وسبعون  خمسة  الثمن 
خمسة وعرشون دينارا لكل أخ ديناران 

ديناران، ولك دينار واحد.
فعجب العلامء من فطنته وحدة ذهنه 

ورسعة جوابه.
الحكاية عن عىل بن  وقد رويت هذه 

أىب طالب.
األخرى  البدعة  املأمون  أضــاف  وقد 
بخلق  القول  وهي:  الكربى  والطامة 
عىل  االنهامك  من  فيه  ما  مع  القرآن 
األفعال  من  ذلك  وغري  املسكر  تعاطى 

التى تعدد فيها املنكر.
وقوة  عظيمة  شهامة  فيه  كان  ولكن 
ــداء  األع وحصار  القتال  ىف  جسيمة 
ومصابرة الروم وحرصهم، وقتل رجالهم 
لعمر  يقول: كان  وسبى نسائهم، وكان 
اب وأنا  بن عبد العزيز وعبد امللك حجَّ

بنفيس.
بنفسه  ويتوىل  العدل  يتحرى  وكــان 

الحكم بني الناس والفصل.
عىل  تظلمت  قد  ضعيفة  امرأة  جاءته 
ابنه العباس وهو قائم عىل رأسه، فأمر 
الحاجب فأخذه بيده فأجلسه معها بني 
يديه، فادَّعت عليه بأنه أخذ ضيعة لها 
فجعل  ساعة  فتناظرا  عليها،  واستحوذ 

صوتها يعلو عىل صوته، فزجرها بعض 
اسكت  املأمون:  له  فقال  الحارضين، 

فإن الحق أنطقها والباطل أسكته.
لها  ابنه  وأغــرم  بحقها  لها  حكم  ثم 

عرشة آالف درهم.
يوم  ىف  بطرسوس  املأمون  وفاة  كانت 
بعد  وقيل:  الظهر،  وقــت  الخميس 
من  بقيت  ليلة  عرشة  لثالث  العرص، 
ومائتني،  عرشة  مثاىن  سنة  من  رجب 
وأربعني  مثان  من  نحو  العمر  من  وله 
سنة، وكانت مدة خالفته عرشين سنة 
املعتصم  أخوه  عليه  وصىل  وأشهرا. 
ودفن  بعده،  من  العهد  وىل  وهــو 

بطرسوس ىف دار خاقان الخادم.
وقيل: كانت وفاته يوم الثالثاء.

من  بقني  لثامن  األربعاء  يوم  وقيل: 
خارج  مات  إنه  وقيل:  السنة.  هذه 
إليها  فحمل  مراحل  بأربع  طرسوس 

فدفن بها.
رمضان  ىف  أذنــة  إىل  نقل  إنه  وقيل: 

فدفن بها، فالله أعلم.
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الذكاء االصطناعى من Google يدخل مجال 
العطور بقدرة تماثل البشر فى وصف الرائحة
الذكاء االصطناعى من Google يدخل مجال 
العطور بقدرة تماثل البشر فى وصف الرائحة

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

رشكة   13 مــن  مجموعة  حثت 
األمرييك  الكونجرس  تكنولوجية، 
قانون  مرشوع  عىل  املوافقة  عىل 
رشكــات  ــامح  ج كبح  شأنه  مــن 
مثل  العمالقة  التكنولوجيا 
 Meta و   Alphabet’s Google

.Facebook
و   DuckDuckGo أعربت  فيام 
من  وغريها   Proton و   Mozilla
نفسها  عن  تعلن  التي  الرشكات 
عن  للخصوصية  مؤيدة  أنها  عىل 
لحظر  قــانــون  ملــرشوع  دعمها 

 Google الكمبيوتر ىف طور علامء 
ميكنها   )AI( اصطناعي  ذكاء  أداة 
خالل  من  ما  يشء  رائحة  وصف 
وتستخدم  الكيميائية،  تركيبته 
الروائح  لتصور  الرائحة  خريطة 
عىل  بناًء  معني،  لجزيء  اإلرشادية 
حيث   2019 عــام  بــدأمــن  عمل 
الــروائــح  التكنولوجيا  وصفت 

باستخدام الكلامت.
“ديىل  صحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا 
ميل” الربيطانية، تظهر النقاط التى 
من  بالقرب  متشابهة  روائح  متثل 
والتى ميكن  الخريطة،  بعضها عىل 
استخدامها للتنبؤ برائحة املادة قبل 
شمها. كتب باحثون من كامربيدج 
املتحدة  الواليات  مباساتشوستس 
به  موثوق  “النموذج  األمريكية: 
جــودة  وصــف  ىف  اإلنــســان  مثل 
إمكانية  ىف  ويأملون  الرائحة”، 

استخدام منوذج الذكاء االصطناعى 
لتحديد الروائح الجديدة للعطور، 
تركيبات  ىف  النكهة  مالمح  أو 

الطعام.
عىل  ــادًرا  قـ يكون  قــد  ــه  أن كــام 
اقرتاح مواد طاردة جديدة وفعالة 
الحرشات  من  غريه  أو  للبعوض 
تحديد  يعد  لــألمــراض،  الحاملة 
ميكن  التى  ــح  ــروائ ال مجموعة 
أكرث صعوبة من  أنوفنا  إدراكها ىف 
تلتقطها  أن  ميكن  التى  ــوان  األل

أعيننا عىل سبيل املثال.
وهذا ألن املستشعرات املخروطية 
التقاط  فقط  ميكنها  أعيننا  ىف 
واألزرق  األحمر  ألوان، وهم  ثالثة 
واألخرض، بينام لدينا أكرث من 300 
ولدينا  مكافئ،  رائحة  مستقبل 
أيًضا آراء ذاتية حول ماهية رائحة 

األشياء.

شبكة   Google فــريــق  درب 
مجموعات  باستخدام  عصبية 
بيانات النكهات والعطور ألكرث من 
نتج  مام  مختلف،  جــزيء   5000
الرئيسية”  الرائحة  “خريطة  عنه 

)POM( الجديدة.
كام أنه ىف ورقة بحثية نرُشت هذا 
الشهر ىف bioRxiv، حدد الباحثون 
باستخدام  أجروها  اختبارات  ثالثة 
للتحقق  الرئيسية  الرائحة  خريطة 
دقة  الختبار  وذلــك  نطاقها،  من 
الذكاء االصطناعى، طلبوا من لجنة 
مؤلفة من 15 شخًصا وصف رائحة 

320 جزيئا مل يتم التدريب عليها.
وكان الذكاء االصطناعى قادًرا عىل 
الرائحة  قوة  عن  بدقة  الكشف 
األخــرى،  الــروائــح  مع  وتشابهها 
تدركها  أن  ميكن  كيف  وكذلك 

الحيوانات األخرى.

أجهزة  عىل  الجديدة  والتحسينات 
تخصيصات  تشمل  والتي   iPhone
إلغاء  عىل  والقدرة   ، القفل  شاشة 
املرسلة  النصية  الرسائل  إرســـال 
للصور  الذيك  واالقتصاص   ، وتعديلها 
للبطارية  املئوية  النسبة  ومؤرش   ،

واملزيد.
16 iOS كيفية الحصول عىل تحديث

عرب   16  iOS تحديث  ــرح  ط تــم 
لدى   ،Over-the-Air تحديث 
حتى  االنتظار  إما  خيار  املستخدمني 
يتلقوا إشعاًرا بالتحديث أو إجبارهم 
التحديث  عن  يدويًا  البحث  عىل 

وتنزيله.
قبل  االعتبار  يف  وضعها  يجب  أشياء 

16 iOS تثبيت تحديث
تأكد من توفر مساحة تخزين مجانية 
كافية عىل iPhone لتنزيل التحديث 
إذا  أيًضا مام  فتحقق  وتثبيته، كذلك 

13 شركة تكنولوجية تسعى ملحاربة فيس بوك 
وجوجل.. أعرف التفاصيل

لتثبيت  كافية  بطارية  لديك  كان 
 ، ذلك  من  األهم  ولكن  التحديث، 
قم بعمل نسخة احتياطية من جميع 
ما،  خطأ  حــدوث  حالة  يف  بياناتك 

فستكون بياناتك آمنة.
تثبيت تحديث iOS 16 عىل  كيفية 

هاتفك الذيك
1. توجه إىل اإلعدادات

2. اضغط عىل عام
3. ثم ، اضغط عىل تحديث الربنامج

إىل  “الرتقية  عىل  اضغط   ، اآلن   .4
”16 iOS

إذا كان هاتفك يحتوي عىل رمز مرور 
، فسيُطلب منك إدخاله

مبجرد تنزيل التحديث، سيسألك عام 
أو  الفور  عىل  تثبيته  تريد  كنت  إذا 

التثبيت الليلة.
ــك، ميــكــنــك متكني  ــ ــن ذل ــدالً م ــ ب
التحديثات التلقائية، افتح اإلعدادات 

 >- الربنامج  تحديث   >- عــام   >-
التمكني  التلقائية. مبجرد  التحديثات 
 16  iOS تحديث  تنزيل  سيتم   ،
هاتفك  لشحن  نظرًا  تلقائيًا  وتثبيته 

.Wi-Fi وتوصيله بشبكة
ــدار  اإلصـ مــن  التحديث  كيفية 
التجريبي من iOS 16 إىل التحديث 

املستقر
هناك أشخاص قاموا بتثبيت اإلصدار 
 16 iOS التجريبي من نظام التشغيل
بهم،  الخاصة   iPhone أجهزة  عىل 
أولئك الذين يرغبون يف االستمرار يف 
 iOS16.1 مثل  بيتا  تحديثات  تلقي 
متاًحا(  يكون  )عندما  أحــدث  أو 
التجريبي،  باإلصدار  االلتزام  ميكنهم 
الذين  ألولئك  ميكن   ، ذلــك  ومــع 
التجريبي  اإلصـــدار  تــرك  يــريــدون 
الثابت  التحديث  تثبيت  ببساطة 

باتباع الخطوات املذكورة أعاله.

16 iOS خطوات.. كيفية تحديث هاتفك األيفون لنظام التشغيل

الرشكات  ملنصات  الذايت  التفضيل 
الكربي مثل جوجل وأمازون.

وقـــد حــثــت الــســنــاتــورة إميــي 
عىل  الشيوخ  مجلس  كلوبوشار 
الــقــانــون دون  متــريــر مـــرشوع 
إىل  كلوبوشار،  وقالت  جــدوى، 
جانب الجمهوري تشاك جراسيل ، 
إن لديها 60 صوتًا الالزمة لتمريرها 
، لكن يبدو أن احتامالت أن يصبح 

قانونًا هذا العام تتضاءل.
الشيوخ  مجلس  إىل  رسالة  ويف 
الرشكات  قالت   ، النواب  ومجلس 

الكربى،  التكنولوجيا  رشكات  إن 
لتوجيه  هيمنتها  استخدمت 
الخدمات  عن  بعيًدا  املستهلكني 
حامية  مــن  املــزيــد  توفر  التي 
الرسالة:  يف  وكتبوا  الخصوصية، 
األمريكيني  عــدد  يتزايد  “بينام 
الخصوصية  يتبنون تقنيات  الذين 
الرشكات  بعض  ــزال  ت ال   ، أوالً 
حارس  قــوة  تستخدم  املهيمنة 
املنافسة وتقييد  البوابة للحد من 

اختيار املستخدم”.

بدأت أبل طرح أحدث نظام تشغيل 
أيفون  ألجهزة   –  iOS16  – لها 
أصبح  حيث  سبتمرب،   12 من  بدًءا 

لجميع  للتنزيل  متاًحا  التحديث 
يستخدمون  الذين  املستخدمني 
تحديث  عرب  املتوافقة  ايفون  أجهزة 

.)Over-the-Air )OTA
iOS 16: امليزات الرئيسية

امليزات  من  العديد   iOS16 يوفر 
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ضبط راكبة حاولت تهريب 13 موبايل 
أيفون داخل مالبسها الداخلية بمطار القاهرة

العثور على جثمان عامل يطفو أعلى سطح مياه 
البحر الصغر بالدقهلية

ــاإلدارة  ب الجامرك  رجــال  متكن 
 2 ــم  رق الــركــاب  مببنى  األوىل 
برئاسة صبحي ربيع مدير اإلدارة 
عدد  تهريب  محاولة  ضبط  من 
من الهواتف املحمولة باملخالفة 
لقانون اإلتصاالت رقم 10 لسنة 
2003 وقانون الجامرك رقم 207 
اإلسترياد  وقانون   2020 لسنة 
والتصدير رقم118 لسنة 1975.

ــراءات  إج إنهاء  أثناء  البداية 
من  القادمني  الركاب  تفتيش 
الدوحة عىل رحلة طائرة خطوط 
جورج  اشتبه  القطرية  طــريان 
الجمركية  اللجنة  مأمور  صفوت 
الجنسية  مــرصيــة  ــة  ــب راك ىف 
حاولت الخروج من بوابة اللجنة 

السودان  عرث أهاىل قرية ميت 
التابعة ملركز دكرنس بالدقهلية، 
العقد  يف  عامل  جثامن  عيل 
عيل  يطفو  عمرة  من  الثالث 

سطح املياه.
الدقهلية،  أمن  مدير  وتلقي 
املباحث  مدير  من  إخــطــارا 

الجمركية نظرا الرتباكة الشديد.
الصالة  ملــامــور  تحويلها  تــم 
رشين  معها  ووجدت  الخرضاء 
مستحرضات  من  العديد  كامل 
التجميل فتم تحويلها إىل أحمد 
الحمراء  الصالة  مأمور  فتحي 
ظهرعليها  التفتيش  بداية  وعند 
الطلب  وعند  والعصبية  التوتر 
وقعت  ــذايت  ال التفتيش  منها 
تم  افاقتها  وبعد  عليها  مغشيه 
بسمة  خالل  من  ذاتيا  تفتيشها 
تليفون   13 وأخــرجــت  شلبي 
من   pro max  13  I phone

مالبسها الداخلية.
البسيوين  أحمد  عيل  وبالعرض 
بالصالة  العمل  عيل  املــرشف 

مركز رشطة  من  إشــارة  بــورود 
دكرنس بعثور أهايل قرية ميت 
مياه  يف  جثامن  عيل  السودان 
وتم  القرية  امام  الصغري  البحر 

إستخراجه مبعرفة األهايل.
أن  تبني  والتحري  وبالفحص 
رفيق  السعيد  للمدعو  الجثامن 

أحمد  بتكليف  قــام  الحمراء 
املكلف  الجمرك  مأمور  فتحي 
بالعمل بالصالة الحمراء بتفتيش 
 2 وجود  فتبني  الراكب،  حقائب 
من  والعديد   5 استيشن  بالي 

مستحرضات التجميل.
االدارة  مدير  ربيع  وقرر صبحي 
ضبط  محرض  تحرير  األويل 
جمريك بعد العرض عىل الدكتور 
مدير  املطلب  عبد  سعد  أحمد 
القاهرة،  مطار  ــامرك  ج ــام  ع
لتعليامت  تنفيذا  ذلــك  ــأيت  وي
مصلحة  رئيس  غتورى  الشحات 
عىل  الرقابة  بتشديد  الجامرك 
كافة  وإحباط  الجمركية  املنافذ 

محاوالت التهرب الجمريك.

 22 مصطفى  أحــمــد  محمد 
عاًما، عامل مطبعه، مقيم قرية 
محرض  وله  دكرنس،  العزازنة 
تغيب ويعاىن من مرض نفيس، 
بالواقعة  محرض  تحرير  تــم 
ملبارشة  العامة  للنيابة  وتحويلة 

التحقيقات.

اإلعدام شنقًا ملتهمني اثنني واملؤبد لـ5 
متهمني باملنيا

ىف  العام  السلم  يجعل  أن  شأنه  من 
خطر وكان الغرض من إرتكاب جرائم 
واملمتلكات  األشخاص  عىل  اإلعتداء 
رجال  عىل  والتأثري  والخاصة  العامة 
أعاملهم  أداء  ىف  العامة  السلطة 
إرادتهم  وأتحدت  والعنف  بالقوة 
الجرائم محل  إرتكابها، فوقعت  عىل 
اإلتفاق  بطريق  وأشرتكوا  اإلتهامات، 
عىل  املتهمني  باقى  مع  واملساعدة 
فكرة  أبقوا  بأن  الجرائم  إرتكاب 
فض  عىل  رداً  نفوسهم  ىف  إرتكابها 

اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
للغرض  تنفيذاً  منهم  ودفعت 
املقصود من التجمهر مع علمهم به 
استعرضوا  اآلتية:  الجرائم  وأرتكبوا 
ولوحوا  القوة  مجهولون  وآخرون 

املجنى  ضد  واستخدموه  بالعنف 
وإلحاق  ترويعهم  بقصد  عليهم 
وفرض  بهم  واملعنوى  املادى  األذى 
بأن  مالهم  وسلب  عليهم  السطوة 
وتوجهوا  وآخرون  املتهمون  تجمع 
عليهم  املجنى  وجود  مكان  إىل 
مبساكنهم حال حمل بعضهم أسلحة 
اآلخر  البعض  حمل  بينام  نارية، 
خشبية  وألواح  شوم  عىص  أدوات 
بيضاء  وأسلحة  حديدية  ومواسري 
تستعمل  وسكاكني  ومطاوى  سيوف 

ىف اإلعتداء عىل األشخاص.
عليهم  إعتدوا  مشاهدتهم  ومبجرد 
ما  متنوعة،  أسلحة  من  يحوزوه  مبا 
أدى إىل تعريض حياة املجنى عليهم 
وتكدير  للخطر  وأموالهم  وسالمتهم 

الجرمية  تلك  وأقرتنت  العام،  األمن 
ذات  ىف  بأنهم  عمد،  قتل  بجناية 
الزمان واملكان قتلوا املجنى عليه “إ. 

ط. ص.”.
وتقدمها  القتل  بجناية  اقرتنت  وقد 
وتلتها جناية ىف ذات املكان والزمان 
عليهام  املجنى  قتل  ىف  رشعوا 
“سمريل.ت.” وزوجته “وداد.ع. ت.” 
والرتصد،  اإلرصار  سبق  مع  عمداً 
ال  لسبب  جرميتهم  أثر  خاب  وقد 
دخل بإرادتهم فيه وهو قرار املجنى 
ذلك  وكان  العالج،  وتلقيهم  عليهام 

لتنفيذ الغرض اإلرهاىب.
املبنيني  يف  عمداً  النار  وضعوا  كام 
اململوكني للمجنى عليهام “إ.ط.ص.” 
والكائنني  ل.ص.”  “سمري  عمه  وابن 

املنيا برئاسة  قضت محكمة جنايات 
وعضوية  الرشبينى  صالح  املستشار 
املستشارين أحمد عز، وأحمد صالح، 
النيابة،  وكيل  أحمد سالمة  وبحضور 
وأمانة رس عىل حسن سكرتري تنفيذ 
وبإجامع  حضوريا  النيابة،  جنايات 

إثنني باإلعدام  اآلراء مبعاقبة متهمني 
املؤبد،  بالسجن  متهمني  و5  شنقا، 
 5 ملدة  بالسجن  إثنني  ومتهمني 
ىف  ورشوع  قتل  أحداث  ىف  سنوات، 
بقرية  وقعت  وعنف  وتخريب  قتل 

دلجا ىف مركز ديرمواس.

تعود أحداث القضية رقم 9624 لسنة 
واملقيدة  ديرمواس  جنايات   2015
برقم 3077 لسنة 2015 كىل جنايات 
عام  أغسطس  لشهر  املنيا،  جنوب 
تجمهراً  املتهمني  دبر  حيث   ،2013
أشخاص  خمسة  من  أكرث  من  مؤلفاً 

بالزيارة  سعادته  عن  معربا  األثقال، 
ملرص  الدويل  اإلتحاد  لرئيس  األوىل 
له  متمنيا  املنصب،  هذا  توليه  عقب 
التوفيق خالل دورته األويل من توليه 

رئاسة اإلتحاد.
التي  الكبرية  بالجهود  أشار “صبحي” 
اإلتحاد يف سبيل نرش وتطوير  يبذلها 
عرب  العامل  دول  مختلف  يف  اللعبة 
سلسلة البطوالت والربامج والفعاليات 
لرفع  الدويل  االتحاد  ينظمها  التي 
الدولة  إهتامم  عيل  مؤكدا  األثقال، 
مع  الثنايئ  التعاون  بتعزيز  املرصية 
االرتقاء  يف  يسهم  مبا  الدويل  اإلتحاد 

باللعبة وتطويرها.
عىل  صبحي  أرشف  الدكتور  وأكد 
باعتبارها  األثقال  رفع  لعبة  أهمية 
والتي  األوملبية  األلعاب  من  واحدة 
تستقطب اهتامم الكثري من الرياضيني 
لتعزيز  دفع  الذي  األمر  واملتابعني، 
وتطويرها يف  الرياضة  بهذه  االهتامم 
مرص من خالل الجهود التي يقوم بها 
االتحاد املرصي لرفع األثقال بالتنسيق 
واللجنة  والرياضة  الشباب  وزارة  مع 

األوملبية املرصية.
االتحاد  رئيس  أعرب  جانبه  ومن 
محمد  السيد  األثقال  لرفع  الدويل 
شكره  بالغ  عن  الشمري  جالود 
وتقديره للدكتور أرشف صبحي وزير 
الشباب والرياضة عىل حسن الضيافة 
بالجهود  مشيدا  االستقبال،  وحفاوة 
التي تبذلها جمهورية مرص العربية يف 
دعم ورعاية لعبة رفع األثقال متمنيا 
األثقال  رفع  واتحاد  املرصيني  لالعبني 

املرصي املزيد من التوفيق والنجاح.

الدكتور  اصطحب  اللقاء،  وعقب 
جلود  السيدمحمد  صبحي  أرشف 
األثقال  لرفع  الدويل  االتحاد  رئيس 
صاالت  مبجمع  تفقدية  جولة  خالل 
الدكتور حسن مصطفي للتعرف عيل 
إمكانيات  من  يحتويه  وما  إمكانياته 

لخدمة الفرق الرياضية.
رئيس  الكردي  محمد  اللقاء  حرض 
الريايض،  لألداء  املركزية  اإلدارة 
الدكتور عبد األول محمد مساعد وزير 

الشباب والرياضة لشئون البطولة.

وزير الرياضة يلتقي رئيس اإلتحاد الدولي لرفع األثقال
تتمه ص  12
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مصارعة – إنجاز تاريخي.. سمر حمزة إىل نهائي بطولة العالم

حوار – شادي حسني: لعبت الكرة بسبب األهلي 
ولم أقارنه بعرض آخر.. وتمنيت اللعب بجوار متعب

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

يف  مرص  بطلة  حمزة  سمر  تأهلت 
بطولة  نهايئ  إىل  النسائية  املصارعة 

العامل املقامة يف رصبيا.
تاريخيا  ــازا  ــج إن ذلـــك  ويــعــتــرب 
إذ  املرصية  النسائية  للمصارعة 
باتت سمر أول العبة مرصية تتأهل 

إىل النهايئ.
املصارعة  يف  األكــرب  اإلنجاز  وكــان 
باسم  مسجال  املرصية  النسائية 

حققت  عندما  أيضا  حمزة  سمر 
الربونزية يف  ميدالية وحصدت  أول 

النسخة املاضية عام 2021.
وتغلبت سمر عىل إيب مايي العبة 
إستونيا بنتيجة 3-2 يف نصف نهايئ 

وزن +76 كجم.
تواجد  أول  هو  سمر  تأهل  ويعترب 
منذ  العامل  بطولة  نهايئ  يف  مرصي 
محمد  حقق  عندما   2006 عــام 

إبراهيم بوجي ذهبية وزن 84 كجم.
وكانت إيب مايي قد حققت لقب 
وفضية   2021 عام  ــا  أوروب بطولة 

بطولة العامل يف العام املايض.
ياسمني  الرتكية  ضد  سمر  وتلعب 
أدار يف املباراة النهائية غدا األربعاء.

بطولة  الرتكية  الالعبة  وحققت 
أوروبا العام الحايل وبرونزية أوملبياد 

طوكيو.

اختيارات عديدة”.
أما عن االنسجام مع الفريق أوضح “لن 
لالنسجام  الوقت  من  الكثري  إىل  أحتاج 
أكرث  مع  املمتدة  لعالقتي  الفريق  مع 
من العب يف صفوفه بينهم محمد هاين 

الذي زاملته يف املدرسة”.
وأردف ” فضاًل عن ثقته يف األجواء التي 
ونظام  األهيل  مالبس  غرفة  بها  تتميز 
أمر  وهو  الكل،  يجمع  الذي  العائلة 
جديد  وافد  أي  عىل  ويسهل  معروف 

مسألة الدخول رسيًعا يف األجواء”.
تحديات  يشهد  املقبل  “املوسم  وقال: 
ننافس  التي  البطوالت  كافة  يف  كبرية 
عليها وحلمي الفوز بكل األلقاب خاصة 
بتسجيل  وأحلم  أإفريقيا  أبطال  دوري 
التاريخ مع  وكتابة  األهداف  الكثري من 

األهيل”.
“متنيت  قــال:  تتحقق  مل  أمنية  وعن 
كان  الذي  متعب  عامد  بجوار  اللعب 
وموهبة  وذكــاء  لعب  طريقة  ميلك 
أستمتع  وكنت  عادية  غري  تهديفية 
وأعتربه  ــدرجــات  امل مــن  مبشاهدته 
العبي املفضل بني الالعبني الذين مثلوا 

النادي”.
رسالة  يف  ــواره  ح حسني  شــادي  وأتــم 
لجامهري األهيل قائال: “أنا سعيد للغاية 
ببذل  وأعدكم  النادي  قميص  بارتداء 
ظنكم  حسن  عند  ألكون  لدي  ما  كل 
وسأقاتل للفوز بكل األلقاب إلسعادكم”.

مران الزمالك – فريرا يرفع املعنويات..وتعليمات خاصة لـ الونش

املدير  فرييرا  الربتغايل جوسفالدو  وجه 
الفني للفريق األول لكرة القدم بنادي 
قبل  لالعبني  تحفيزية  رسائل  الزمالك، 
انطالق مران اليوم الثالثاء عىل ملعب 
النادي  مبقر  رجيلة  أبو  عبداللطيف 
سبورت  إيليكت  ملواجهة  استعدادا 

التشادي يف دوري أبطال أفريقيا.

الالعبني  مع  حديثه  خالل  فرييرا  وأكد 
الرتكيز واالستعداد بجدية  عىل رضورة 
املهمة يف بداية مشوار  املواجهة  لهذه 

املنافسة عىل البطولة اإلفريقية.
وشدد املدير الفني عىل ثقته يف جميع 
أقىص  بذل  عىل  وقدرتهم  الالعبني 
والوصول  النجاح  ملواصلة مسرية  جهد 

وهو  عليه  واملتفق  املطلوب  للهدف 
تحقيق االنتصارات.

يجب  البداية  أن  الربتغايل  وأوضح 
األفريقية  البطولة  يف  قوية  تكون  أن 
الهدف  إىل  للوصول  حافزا  تكون  يك 

املطلوب.
ويف نهاية حديثه طالب الالعبني بتنفيذ 

أن  ميكن  ما  الكلامت  من  يوجد  “ال 
يصف شعوري بعد أن تحولت أحالمي 
عىل  وأعــمــل  أمتــنــاه  كنت  ــع  واق إىل 
شادي  بدأ  الكلامت  بتلك  تحقيقه” 
صفوف  عىل  الجديد  الوافد  حسني 

األهيل حديثه بعد انتقاله إليه رسميا.
قادما  األهيل  إىل  شادي حسني  وانضم 
ميتد  بعقد  كليوباترا  سرياميكا  من 

لخمس سنوات.
حوارا  لألهيل  الرسمي  املوقع  وأجرى 
الجديد  الفريق  مهاجم  مع  مطوال 
حلمه  تحقيق  عن  فيه  تحدث  والذي 
العب  إىل  لألهيل  مشجع  من  بالتحول 
التي  ــرى  األخ والــعــروض  صفوفه  يف 

وصلت إليه واملنافسة عىل مركزه.
متحدثا  حديثه  حسني  شــادي  ــدأ  وب
لألهيل  باللعب  حلمه  صعوبة  عن 
هذا  صعوبة  من  الرغم  “عىل  وقــال: 
الحلم فإنني مل أتخل يوًما عن السعي 
كرة  لعبت  أنني  خاصة  إليه،  للوصول 
أو  أفكر  مل  لهذا  األهيل.  بسبب  القدم 
آخذ وقتًا، ووافقت عىل الفور عىل هذه 
الخطوة التي انتظرتها سنوات طويلة”.

الــتــي وصــلــت إليه  ــعــروض  ال ــن  وع
“بالفعل كان لدي عروض عديدة، لكني 
لقد  آخر.  مكان  بأي  األهيل  أقارن  مل 
حلمت بهذه الخطوة وعندما تحققت 
مل أتردد يف املوافقة من دون أي تفكري”.
وأوضح شادي أنه كان يشعر باإلحباط 

إىل  لالنضامم  ترشيحه  يتم  مرة  كل  يف 
النادي ولكن ال يتم االنتقال.

عام  “منذ  قال:  األهيل  تشجيع  وعن 
عىل  املواظبة  يف  بدأت  تقريبًا   2007
حضور مباريات األهيل يف املدرج، وبعد 
ذلك تحول األمر إىل ما يشبه اإلدمان”.

أطيق  أكن  “مل  حسني  شــادي  وأكمل 
يف  آخر  مكان  يف  املباريات  مشاهدة 
وحامس  أجــواء  من  تحمله  ما  ظل 
وشغف كبري، وبالتأكيد هذه اللحظات 
كام  أنساها،  أن  ميكن  ال  والذكريات 
أن  بالفعل  أمتنى  كنت  وقتها  أنني 
وأنــزل ألرض  املــدرج  أغــادر مكاين يف 
للدفاع  الالعبني  مع  للمشاركة  امللعب 
لله تحقق  عن قميص األهيل، والحمد 

هذا الحلم.
بداية  مجرد  لألهيل  “االنضامم  وشدد 
الحصول  خاللها  أمتنى  جديدة  ملرحلة 
يل  يكون  وأن  الفني  الجهاز  ثقة  عىل 
بصمة يف تتويج األهيل بكل البطوالت 
التي ينافس عليها وأقدر املكان املتواجد 

فيه ولن أفرط يف تلك الفرصة”.
وتابع “أعرف حجم الضغوطات امللقاة 

عيل بسبب ارتداء قميص األهيل”.
“من  قال:  الهجوم  يف  املنافسة  وعن 
نخبة  األهــيل  يف  يوجد  أن  لطبيعي 
أن  يعني  ما  وهو  الالعبني،  أفضل  من 
ولكنها  للغاية،  ورشسة  قوية  املنافسة 
الفني ومتنحه  الجهاز  تخدم  النهاية  يف 

الربنامج  إطار  يف  وخططية  فنية  أمور 
التدريبي املوضوع استعدادا للمواجهة 

املقبلة.
وقام فرييرا برفع الحمل البدين لالعبني 
خالل تدريب اليوم الثالثاء وأدي العبو 
وبدنية  تأهيلية  تدريبات  الفريق 
باستخدام  امللعب،  داخل  متنوعة 
األدوات املخصصة لذلك، بجانب فقرة 
هذة  استمرت  و  الكرة،  بإستخدام 

الفقرة ملدة تقرتب من 20 دقيقة.
سوزا  فيليب  أندريه  الثنايئ  وحرص 
جونزاليس  ودانيال  األحامل  مخطط 
كافة  تدوين  عىل  األداء  محلل 
املالحظات الخاصة بهذه الفقرة، ونقل 
لتنفيذها  لالعبني  التعليامت  بعض 
املوضوع  التأهييل  الربنامج  إطار  يف 
املقبلة  للمواجهة  استعدادا  لتجهيزهم 

أمام إيليكت سبورت التشادي.
وحرص فرييرا عىل منح محمود حمدي 
تعليامت  الفريق،  مدافع  “الونش” 

خاصة خالل املران.
من  للفريق  الفني  املدير  طالب  و 
الخططية  األمور  بعض  تنفيذ  الالعب 
االستعدادات  إطار  يف  مبركزه،  الخاصة 

ملواجهة بطل تشاد.
خاصة  خططية  فقرة  فرييرا  وخصص 
الثالثاء وركز  اليوم  مران  لالعبني خالل 
هذه  خالل  للفريق  الفني  الجهاز 
الفنية  األمور  بعض  تنفيذ  عىل  الفقرة 

والخططية الخاصة بخطة اللعب.
بتقسيم  للفريق  الفني  الجهاز  وقام 
بحيث   ، مجموعات  ثالث  إىل  الالعبني 
تؤدي كل مجموعتني الفقرة الخططية 
العام  املدرب  نبيه  أسامة  قيادة  تحت 
أجواش  وروي  املقصود  عبد  وأحمد 
املدربني املساعدين ، وإرشاف الربتغايل 

جوسفالدو فرييرا املدير الفني.
يف حني أدت املجموعة الثالثة تدريبات 
فيليب  أندريه  قيادة  تحت  إضافية 
سوزا مخطط األحامل ويتم التناوب بني 
الفقرة  هذه  ألداء  الثالثة  املجموعات 

اإلضافية.
تدريبات  فقرة  الزمالك  العبو  وأدي 
خالل  املرمي  عىل  بالتسديد  خاصة 
املدرب  أجواش  روي  وقادها  املران 
عىل  الرتكيز  تم  و  للفريق،  املساعد 
مسافات  من  املرمى  عىل  التسديد 
لدى  التسديد  دقة  لزيادة  متنوعة 

الالعبني .
فنية  تقسيمة  الزمالك  العبو  وخاض 
أقيمت  التي  التدريبات  خالل  قوية 

اليوم الثالثاء.
من  جزء  يف  التقسيمة  هذه  وأقيمت 
ثالثة  إىل  الالعبني  تقسيم  وتم  امللعب، 
الفريق  التقسيمة واستمر  فرق لخوض 
الفريق  خروج  مع  امللعب  يف  الفائز 

الخارس.
خالل  للفريق  الفني  الجهاز  وحرص 
األمور  كل  تطبيق  عىل  التقسيمة 
عليها،  التدريب  تم  التي  الخططية 
أمام  املقبلة  للمواجهة  استعدادا 

إيليكت التشادى.
وظهر كل من: إمام عاشور ومحمد عبد 
ومحمود  املجيد  عبد  وحسام  الغني 
عالء ويوسف أسامة نبيه ومحمد أرشف 

روقا وأحمد فتوح بصورة جيدة .
نظريه  ملواجهة  الزمالك  ويستعد 
إيليكت سبورت التشادي املقرر لها يوم 
18 سبتمرب الجاري يف الكامريون، ضمن 
منافسات الذهاب لدور الـ 64 لبطولة 

دوري أبطال إفريقيا.

العميد احمد النجار عضو رابطة األندية املحرتفة الجديد 
: مفاجأه للجماهر املصرية مع انطالقة الدوري املقبل

عضو  النجار،  أحمد  العميد  اكد 
يف  املرصية،  املحرتفة  األندية  رابطة 
مفاجأه  هناك  أن  صحفية  ترصيحات 
املناسب  الوقت  سارة سوف تعلن يف 
حضور  بها  املسموح  الجامهري  بعدد 
املرصي  املمتاز  الدوري  مباريات 

انطالقه  واملقرر  املقبل، 
من  عرش  السادس 
تكون  أن  عىل  أكتوبر، 
نهاية املسابقة يف يونيو 
هناك  وبالطبع  املقبل، 
لزيادة  قوي  اتجاه 
عن  الجامهري  اعداد 
وحالياً  السابق،  املوسم 
الجهات  مبخاطبة  نقوم 
اجل  من  األمنيه 
االعداد  عيل  املوافقة 

املطلوبة.
رابطة  عضو  واعرب 
األندية املحرتفة الجديد 
باالنضامم  سعادته  عن 
محلس  عضوية  ايل 
الذي  الجديد  االدارة 
تم انتخابة مؤخراً وانني اتعهد ببذل 
املقبلة  الهامه  الفرته  خالل  الجهد 
يف  الدوري  مسابقة  انتظام  وشعارنا 
مساعدة  أجل  من  املحدده  املواعيد 
الوطنية  للمنتخبات  الفنية  االجهزة 
التي تشارك يف العديد من التصفيات 

املقبلة  الفرتة  والدولية خالل  القارية 
وهذا ماتعهدنا به بناء عيل طلب

الفني  املدير  فيتوريا  روي  الربتغايل 
بتحديد  األول،  الوطني  للمنتخب 
يكون  الجديد، بحيث  املوسم  أجندة 
ونهاية  بداية  منذ  معلًنا  الجدول 
سيناريو  يتكرر  ال  حتى  املسابقة، 
األهيل  منه العبو  عاىن  الذي  اإلجهاد 
بسبب  األخرية  السنوات  والزمالك يف 

تالحم املواسم.
السابق  املجلس  ان  “النجار”  وشدد 
لرابطة االندية املحرتفة نجاح بدرجة 
أحمد  النائب  رئاسة  تحت  امتياز 
يف  االصعب  املوسم  ادارة  يف  دياب 
بالبطولة  وخرج  املمتاز  الدوري 
املحلية ايل بر االمان ، ونؤكد مجدداً 
اننا نسعي ايل انتظام املسابقة ونحن 
اندية  كل  مع  واحدة  مسافة  عيل 
الدوري املمتاز وسيكون هناك تواصل 
ونحرتم  الجامهريية  االندية  مع 
تاريخها الكبري وكذلك اندية الرشكات 
والخاصه والتي اثرت املسابقة املوسم 

املايض.
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القادمة،  والدولية  القارية  البطوالت 
له  املعاون  الجهاز  مع  بالتعاون 
ومحمد  فتحي،  مجدي  من  املكون، 
سامي وسوف يتم عقد اجتامع للجهاز 
أحمد  العميد  يرأسه  والذي  الفني 
سامي رئيس الجهاز الفني لوضع خطة 
عمل واقامه فرتة اعداد للفرتة املقبلة 

الهامه.
وشدد” عبد الرحمن شارب” عىل الدور 
عادل  الدكتور  به  يقوم  الذي  الكبري 
لكامل  املرصي  االتحاد  رئيس  فهيم، 
العريب  االتحاديني  ورئيس  األجسام، 
لرئيس  األول  والنائب  واالفريقي، 
يف  باللعبه  االرتقاء  يف  الدويل،  االتحاد 
سواء  املستمر  ودعمه  املجاالت  شتى 
معنويا او فنياً لكافة املناطق واألندية 

عبد الرحمن شارب مديرًا فنيًا لنادي اتحاد الشرطة الرياضي لكمال األجسام
اتحاد  لنادي  فنياً  مديراً  “ابوشارب” 

الرشطة الريايض لكامل األجسام
لكامل  مرص  منتخب  مدرب  قدم 
الشكر  الرحمن شارب،  االجسام، عبد 
ملجلس إدارة االتحاد الرشطة الريايض 
الطاهر،  الدكتور محمد  اللواء  برئاسة 
عىل الثقة يف اختياره مديراً فنياً التحاد 
الشكر  اوجه  كام  الريايض،  الرشطة 
سامي  أحمد  للعميد  أيضاً  الجزيل 
العامل،  بطل  و  العرب،  ابطال  بطل 
بوزارة  اجسام  كامل  جهاز  رئيس  و 

الداخلية، واتحاد الرشطة الريايض.
األجسام  لكامل  الفني  املدير  وأضاف 
اتعهد  إنني  الريايض،  الرشطة  التحاد 
املقبلة،  الفرتة  خالل  الجهد  ببذل 
يف  يشاركون  أبطال  تخريج  أجل  من 

مهزلة ملجلس اإلسماعيلي بعد دقائق إلغاء 
التعاقد مع الربتغالي هلدير كريستوفاو

كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر

شهدت صفحات مواقع التواصل االجتامعي 
اإلسامعييل  بالنادي  الخاصة  بوك  الفيس 
الفني  املدير  تعيني  ضد  ساخرة  تعليقات 
النادي  ادارة  اعلنت  والتي  الربتغايل 
اإلسامعييل منذ ساعه تقريبا من خالل فيديو 
اال  كريستوفاو  هلدير  الفني  للمدير  مصور 
معه  التعاقد  بالغاء  مؤكده  انباء  هناك  انه 
االسامعييل  للنادي  الرسمي  املوقع  لدرجة 
معدوده  دقائق  منذ  الخرب  بحذف  قام 
وتتجه النيه االن بالتعاقد مع التونيس معني 
الشعباين املدير الفني السابق للنادي املرصي. 
اإلسامعييل  إدارة  مجلس  اعلن  قد  وكان 
إمتام  عيل  الكومي،  يحيى  املهندس  برئاسة 
كريستوفاو  هلدير  الربتغايل  مع  التعاقد 
لتويل اإلدارة الفنية للفريق األول ىف املوسم 
الجديد خلفاً لحمزة الجمل. ومن املقرر أن 
أن يضم جهازه  غٍد عىل  بعد  للقاهرة  يصل 
لألحامل.  ومخططاً  مساعداً  مدرباً  املعاون 
التعاقد  إجراءات  الدراويش،  وأنهى مسئولو 
مع املدرب الربتغايل بعد دراسة دقيقة نظراً 
صفوف  داخل  اإلنضباط  إعادة  ىف  لقدراته 
الفريق وتحقيق طفرة عىل الصعيد الخططي 
لنجاحاته  نظراً  األول  الفريق  داخل  والفني 
السابقة وخرباته باملنطقة العربية. ويحمل ” 
كريستوفاو ” سرية مميزة كالعب حيث سبق 
باريس سان  رأسها  أندية عدة عىل  له متثل 
وديربتيفا  الربتغايل  وبنفيكا  الفرنيس  جريمان 
منتخب  متثيل  عن  فضال  األسباين  الكورنيا 
من  العديد  ىف  واألوليمبي  األول  بالده 
املحطات الدولية. عىل الصعيد التدريبي فقد 
أهمها  الربتغال  ىف  أندية  عدة  تدريب  تويل 
بنفيكا وإشتوريل برايا وبورتيمونينيس إضافة 
السعودي.  بالدوري  والحزم  واإلتفاق  للنرص 
 51 الـ  صاحب  الربتغايل  املدرب  حصل  كام 
الدرجة   ” التدريبية  الرخصة  عىل  عاماً 
األوىل ” من قبل االتحاد األورويب إىل جانب 

شهادات آخرى معتمدة .

التابعه لالتحاد املرصي لكامل األجسام، 
الخربه  أصحاب  بالدفع مبدربني  وذلك 
البطوالت  للمشاركة يف  وبابطال جدد 
أحمد  بطولة  واقربها  املقبله،  الدولية 
التي ستقام نهاية   IFBB عيل الدوليه
الشهر الجاري مبجمع الصاالت املغطاة 
الفرته  خالل  الدويل  القاهرة  باستاد 
من 29 سبتمرب الجاري حتى 1 أكتوبر 
 3 جوائزها  مجموع  وتبلغ  القادم، 
بطولة  االشرتاك  وكذلك  جنيه،  مليون 
يف  ستقام  التي  االجسام  لكامل  العامل 
ونأمل  اسبانيا  يف  القادم  نوفمرب  شهر 
امليداليات  العديد من  ان يحصد عىل 
الستعادة  ونسعى  البطولتني  تلك  يف 
بطولة  يف  األول  املركز   ” “الفراعنة 

العامل للكبار املقبلة.

وزير الرياضة يلتقي رئيس اإلتحاد الدولي لرفع األثقالأس: ليفربول أراد التعاقد مع فالفردي بمبلغ كبر
مع  التعاقد  ليفربول  نـــادي  أراد 
من  يوم  أخر  يف  فالفريدي  فيديريكو 

سوق االنتقاالت الصيفية املنرصم.
ريال  مع  عقده  جدد  الذي  فالفريدي 
مدريد العام املايض حتى صيف 2027، 
املوسم  منذ  أساسية  قطعة  أصبح 

املايض.
ووفقا ملا نرشته صحيفة “أس” اإلسبانية 

وزير  صبحي  أرشف  الدكتور  التقي 
الشباب والرياضة، السيد محمد جلود 
األثقال  لرفع  الدويل  االتحاد  رئيس 
االفريقي  االتحاد  رئيس  وبصحبته 
التخطيط  لجنة  ورئيس  مهلهل  خالد 
الدكتور  وبحضور  الدويل،  باالتحاد 

فإن ليفربول قدم 100 مليون يورو إىل 
ريال مدريد من أجل ضم فالفريدي.

الشديد  بالرفض  العرض  قوبل  لكن 
من جانب ريال مدريد حسبام ذكرت 

“أس”.
الرديف  الفريق  إىل  انضم  فالفريدي 
من  قادما   2017 عام  مدريد  ريال  لـ 
تصعيده  وتم  ــواي  أوروج يف  بينارول 

حسن مصطفي رئيس االتحاد الدويل 
حطب  هشام  واملهندس  اليد،  لكرة 
رئيس اللجنة االوملبية، الدكتور محمد 
لليد،  املرصي  االتحاد  رئيس  األمني 
االتحاد  رئيس  املقصود  عبد  محمد 
مساء  وذلك  االثقال،  لرفع  املرصي 

بعد عام.
ريال  مع  األوروجوايايئ  الالعب  وشارك 
خاللهم  سجل  مباراة   155 يف  مدريد 

مثانية أهداف وصنع عرشة آخرين.
ريــال مدريد  مــع  فــالــفــريدي  وتــوج 
لكأس  ومثلهام  مرتني  اإلسباين  بالدوري 
أبطال  دوري  ولقب  اإلسباين  السوبر 

أوروبا ومثله لكأس العامل لألندية.

حسن  الدكتور  بصالة  األحد،  اليوم 
مصطفي مبدينة السادس من أكتوبر .
الشباب  وزير  قدم  اللقا،  بداية  ويف 
والرياضة التهنئة   للسيدمحمد جلود 
لرفع  الدويل  االتحاد  رئاسة  لتوليه 
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فهد الشلهومى: كأس العالم قطر 2022 مونديال 
تكنولوجي بنكهة كرة القدم

انطالق  املستديرة  الساحرة  عشاق   يرتقب 
نسخة تكنولوجية من مونديال كأس العامل، 
 21 من  الفرتة  خالل  قطر  تستضيفه  التي 

نوفمرب إىل 18 ديسمرب 2022.
 ستكون نسخة مونديال 2022 “استثنائية”، 
تعتمد بشكل كيل  نهائيات  كونها ستكون 

ما  وهو  االصطناعي،  الذكاء  خاصية  عىل 
سيجيب عنه فهد الشلهومى، أحد الخرباء 

التقنيني يف كرة القدم.
 وعن اعتامد تقنيات تكنولوجية تتم للمرة 
الشلهومي:  قال  العامل،  كأس  يف  األوىل 
نهائيات  يكون مجرد  لن  “مونديال قطر” 
النسخة،  هذه  ستشهد  بل  القدم،  لكرة 
تستخدم  تكنولوجيّة  تقنيات  توظيف 

للمرة األوىل يف نسخ املونديال.
املالعب  جميع  تجهيز  تم  أنه   وأضاف 
دي”  إي  “إل  تقنية  باستخدام  القطرية 
متغرية  بأضواء  تتميز  والتي   ،)LED(
املصابيح  وهذه  عرض،  وتأثريات  األلوان 

موفرة للطاقة، وغري سامة،
 Tumblr  لينكدإن تويرت  فيسبوك 

VKontakte  Reddit  بينترييست


