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السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي لتوطني إنتاج األطراف الصناعية
املتحدث  رايض  بسام  السفري  قال 
الرئيس  إن  الجمهورية،  رئاسة  باسم 
إنشاء  ببدء  وجه  السييس،  عبدالفتاح 
إنتاج  لتوطني  متكامل  صناعي  مجمع 
األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية 
مع  بالتعاون  الخاصة،  القدرات  لذوي 
هذا  يف  العريقة  األجنبية  الرشكات 
ذوي  من  املواطنني  لدعم  املجال، 
عىل  ومساعدتهم  الخاصة  االحتياجات 

الحياة اليومية بشكل طبيعي.

التوسع يف تهيئة مرافق الدولة للتعامل 
مع ذوي االحتياجات الخاصة

رئاسة  باسم  املتحدث  أضاف 
بالتوسع  وجه  الرئيس  أن  الجمهورية، 
مع  للتعامل  الدولة  مرافق  تهيئة  يف 
ذوي االحتياجات الخاصة طبقاً لألكواد 
الرئيس  ووجه  املجال.  هذا  يف  العاملية 
صناعة  لتوطني  الجهود  ببذل  السييس، 
األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية 

لذوي القدرات الخاصة.

العرب،  اإلعالم  وزراء  ملجلس  الـ52 
املؤمتر  يف  بالحضور  »أرحب  متابعا: 
جميعا  ونقّدر  الكنانة،  أرض  فوق 
املبادرات الداعمة له من أجل االرتقاء 
مبسرية العمل العريب املشرتك مبا يف ذلك 

يف الحقل اإلعالمي«.
افتتاح  يف  كلمته  خالل  ذلك  جاء 
الدامئة  للجنة  الـ97  الدورة  فعاليات 
اليوم،  افتتحها  التي  العريب،  لإلعالم 
جرب،  كرم  الصحفي  الكاتب  جانب  إىل 
اإلعالم،  لتنظيم  األعىل  املجلس  رئيس 
اللجنة  رئيس  جاسم،  نبيل  والدكتور 

الجهات  مع  الدورية  اجتامعاتنا 
املؤمتر  بتنظيم  املعنية  الحكومية 
االقتصادي املرتقب الذي كلّف به رئيس 
الخاصة  املحاور  ملناقشة  الجمهورية؛ 
باملؤمتر«، مؤكدا أننا نحرص، عند صياغة 
هذه املحاور، عىل أن يكون هناك حوار 

الرئيس السيسي يطرح رؤية مصر لقمة »COP 27« يف كلمته أمام األمم املتحدة

الجامعة العربية تشكر الرئيس السيسي على رعايته اجتماعات مجلس وزراء اإلعالم العرب

رئيس الوزراء: نحرص على وجود حوار بناء بني 
الحكومة ومجتمع األعمال

العام  األمني  وّجه 
لجامعة  املساعد 
العربية،  الدول 
قطاع  ورئيس 
واالتصال،  اإلعالم 
أحمد  السفري 
خطايب،  رشيد 
الثناء  عبارات  أسمى 
االمتنان،  وعميق 
عبدالفتاح  للرئيس 
تفّضله  عىل  السييس، 
الكرمية  رعايته  بإضفاء 
الدورة  اجتامعات  عىل 

رئيس  مدبويل،  مصطفى  الدكتور  تابع 
االستعدادات  موقف  الوزراء،  مجلس 
الذي  االقتصادي  املؤمتر  بعقد  الخاصة 
السييس،  عبدالفتاح  الرئيس  به  كلّف 

رئيس الجمهورية.
هالة  الدكتورة  بحضور  ذلك  جاء 
والتنمية  التخطيط  وزيرة  السعيد، 
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االقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير 
املالية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد 
الرشقاوي،  وشريين  التخطيط،  وزيرة 
طه،  وشريين  املالية،  وزير  أول  مساعد 
مساعد وزيرة التعاون الدويل، وشرييهان 

بخيت، معاون وزيرة التعاون الدويل.
عقد  »نواصل  الوزراء:  رئيس  وقال 

ندرك  للعالم  كقادة  أننا  ثانيا:- 
يفي  ال  املبذول  حجم  أن  تمامًا 
سنتخذ  وأننا  تحقيقه  باملطلوب 
لتنفيذ  الــازمــة  ــراءات  اإلجـ كل 
رفع  خــال  من  ســواء  تعهداتنا 
مساهماتنا  وتحديث  طــمــوح 
»اتــفــاق  تحت  وطنيا  ــحــددة  امل
كل  دعــم  خــال  من  أو  باريس« 
إىل  الهادفة  واملــبــادرات  الجهود 
مع  بالشراكة  املناخ  عمل  تعزيز 
وغري  الحكومية  األطـــراف  كــل 
املدني  املجتمع  مــن  الحكومية 
التمويل  ومؤسسات  والبنوك 
العاملي،  الخاص  والقطاع  الدولية 
وهي أطراف ال غنى عنها يف هذه 

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
املغلق  بأن االجتماع  إنه على ثقة 
حول  والحكومات  الدول  لرؤساء 
تغري املناخ باألمم املتحدة، اليوم، 
تمهد  قوية  برسالة  سيخرج 
تحقيق  نــحــو  الــطــريــق 
يف  ملموسة  نتائج 
الشيخ  ــرم  ش قمة 
 »27  COP«
إقامتها  املــقــررة 
ــع نــوفــمــر  مــطــل

املقبل.
الرئيس  وأضــاف 
أمــام  كلمته  يف 
املغلق  االجتماع 
ــاء الـــدول  ــرؤس ل
والـــحـــكـــومـــات 

أتطلع  وإذ  املــنــاخ،  تغري  حــول 
يومي  املناخ  قمة  الستقبالكم يف 
نوفمر  مــن  والــثــامــن  الــســابــع 
أطرح  أن  هنا  أود  فإنني  املقبل، 
هذه  لعناصر  مصر  رؤية  عليكم 
شعوبنا  تنتظرها  التي  الرسالة، 
متمثلة  وهي  اليوم،  اجتماعنا  من 

يف التالي:
أوال:- أننا كمجتمع دولي وبصرف 
أو  عاملي  ظــرف  أي  عــن  النظر 
عن  نرتاجع  لن  سياسي  خاف 
وتعهدات  ارتضيناها  التزامات 
عن  وال  أنفسنا  على  قطعناها 
حققت  انتهجناها  ســيــاســات 
يف  مهمة  مكتسبات  بالفعل 

مواجهة تغري املناخ.
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Sea Freight

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

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

www.alzafercargo.com

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

Fb.com/Qatameshclinic
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اململكة العربية السعودية

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

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

الوكيل اإلعالين
مجهورية مصر العربية

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

جدد مجلس الوزراء السعودي تأكيد 
لقادة  السابع  املؤمتر  خالل  اململكة، 
دعمها  عىل  بكازاخستان،  األديان 
التطرف  ملكافحة  الدولية  الجهود 
التواصل  تعزيز  يف  الفاعل  وإسهامها 
خالل  من  والثقافات  الحضارات  بني 
رسالتها اإلسالمية السامية القامئة عىل 

السالم والعدل والتسامح واالعتدال.
جلسته  خالل   – املجلس  واستعرض 
قرص  يف  الثالثاء  اليوم  عقدت  التي 
الحرمني  خادم  برئاسة  بجدة  السالم 
الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز 
املوضوعات  من  عدًدا   – سعود  آل 

الراهنة يف املنطقة والعامل.
املحادثات  مضامني  عىل  وأطلع 
اململكة  بني  جرت  التي  واللقاءات 
املاضية  األيام  الدول  من  وعدد 
اللتان تلقاهام خادم  ومنها الرسالتان 
من  السعودي  العهد  وويل  الحرمني 
الكويت ورئيس نيجرييا، وكذلك  أمري 
بن سلامن  األمري محمد  لقايئ  فحوى 
مجلس  رئيس  مع  العزيز  عبد  بن 
املجلس  ورئيس  الكويتي،  الوزراء 

األورويب.

الخارجية واملغرتبني  أدانت وزارة 
الثالثاء،  اليوم  الفلسطينية، 
اعتداءات املستوطنني وعنارصهم 
املواطنني،  اإلرهابية املسلحة ضد 
ومنازلهم،  وممتلكاتهم،  وأرضهم، 
الضفة  عموم  يف  ومقدساتهم 
عىل  وعربداتهم  املحتلة،  الغربية 

“الوزراء السعودي” يجدد دعم اململكة للجهود الدولية ملكافحة التطرف

الخارجية الفلسطينية: إرهاب االحتال ومستوطنيه امتداد لسياسة إسرائيلية رسمية

وزارة اإلعام الكويتية: 80 إعاميا من خارج الكويت ملتابعة انتخابات مجلس األمة
وزارة  يف  االستعدادات  تسري 
قدم  عىل  الكويتية  اإلعالم 
السباق  بدء  منذ  وساق 
األمة  ملجلس  االنتخايب 
(2022) ملتابعة ونقل العرس 
منصات  عرب  الدميقراطي 
اإللكرتونية  اإلعالم  وزارة 
التي  الرقمية  والتطبيقات 
تواكب الحدث املحىل لحظة 

بلحظة.
اإلعالم  وزارة  وتستضيف 
من  إعالميا   (80  ) الكويتية 
املركز  يف  الكويت  خارج 

اإلعالمي.
اإلعالم  وزارة  وكيل  وقال 
ناجي  بن  محمد  بالتكليف 
مركزا  جهزت  »الوزارة  إن 

قرب اريحا يف 3 تجمعات بدوية، 
املسجد  مدير  منزل  واقتحام 
األقىص املبارك وتخريب محتوياته 
عدوان  يف  لساعات  واعتقاله 
يستهدف  متواصل  استفزازي 
ودائرة  ورجاالته  األقىص  املسجد 

األوقاف اإلسالمية.
املطلوب دوليًا  إن  الوزارة  وقالت 
حمالت  خلف  االنجرار  عدم 
وإعطاء  اإلرسائيلية  التضليل 
الفلسطينية،  للقضية  االعتبار 
باعتبار أن حلها هو مفتاح األمن 
الرصاع  ليس يف ساحة  واالستقرار 
ما  والعامل،  املنطقة  وإمنا يف  فقط 
يتطلب إجبار دولة االحتالل عىل 
أشكال  وجميع  االستيطان  وقف 
والزامها  وجرامئها،  انتهاكاتها 
باالنخراط يف عملية سالم حقيقية 
ضمن سقف زمني محدد يجربها 
دولة  ألرض  احتاللها  إنهاء  عىل 
الرشعية  لقرارات  وفقاً  فلسطني 

الدولية.

املكلف  السعودي  اإلعالم  وزير  وفال 
الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي – 
يف بيانه لوكالة األنباء السعودية (واس) 
أشاد  املجلس  إن   – الجلسة  عقب 
وتلك  اململكة  تربط  التي  بالعالقات 
والصديقة،  الشقيقة  وشعوبها  الدول 
وحرص الجميع عىل تنميتها وتعزيزها 

يف مختلف املجاالت.
ولفت إىل أن املجلس تناول مجموعة 
من التقارير حول املؤمترات واملحافل 
استضافتها  التي  والدولية  اإلقليمية 
سياق  يف  األسبوع  خالل  اململكة 
يف  واإلسهام  املستجدات  مواكبة 
الفرص  واستثامر  التحديات  مواجهة 
املتبادلة  املنافع  يحقق  مبا  واملجاالت 

واألهداف والتطلُّعات املنشودة.
مبا  املجلس  أشاد  ذاته،  السياق  ويف 
للذكاء  العاملية  القمة  عليه  اشتملت 
من  الثانية  نسختها  يف  االصطناعي 
توقيع 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بني 
الداخل  يف  والخاص  العام  القطاعني 
محلية  مبادرات   8 وإعالن  والخارج، 
األمر  الدويل  التعاون  لتعزيز  ودولية 
عىل  اململكة  حرص  يعكس  الذي 

لتحقيق  القطاع  هذا  من  االستفادة 
بإنشاء  ترحيبه  عن  وأعرب  التنمية. 
مقر منظمة التعاون الرقمي يف مدينة 
اململكة عىل  الرياض، الفتا إىل حرص 
املجال  املبادرات يف هذا  دعم جميع 
والشباب  االبتكار  وما يسهم يف دعم 
وتشجيع  األعامل  ورواد  واملرأة 

مبا  الرقمي  االقتصاد  يف  االستثامر 
يتامىش مع الخطط الوطنية.

اإليجابية  التقديرات  أن  إىل  وأشار 
عن  االئتامين  التصنيف  لوكاالت 
فعالية  تعكس  اململكة  اقتصاد 
اتخذتها  التي  االقتصادية  اإلصالحات 
االستدامة  برنامج  إطار  يف  اململكة 

من فقدان األمل بالسالم، يف وقت 
اإلرسائيليون  املسؤولون  يتعّمد 
االحتالل  دولة  يف  الحكم  وأركان 
الفلسطينية  القضية  تجاهل 
لحلها  االسرتاتيجية  والرضورات 
أو مواقفهم  سواء يف ترصيحاتهم 
املسؤولني  مع  لقاءاتهم  أو 

الدوليني.
اعتداءات  آخرها  إىل  ولفتت 
حوارة  بلدة  عىل  املستوطنني 
باألمس والتي أسفرت عن اصابة 
ما ال يقل عن 15 مواطناً فلسطينيا 
عىل سمع وبرص جيش االحتالل، 
قلقيلية،  نابلس  واغالقهم لطريق 
عىل  املتواصلة  واعتداءاتهم 
املواطنني يف مسافر يطا واألغوار، 
قوات  فيه  تواصل  وقٍت  يف 
املساكن  هدم  مجزرة  االحتالل 
الفلسطينية  واملنشآت  واملنازل 
حصل  كام  واهية  وذرائع  بحجج 
سياج  وتدمري  الهدم  عمليات  يف 
وشبكة مياه واالستيالء عىل خيام 

عملية  تطوير  عىل  يركز  الذي  املالية 
التخطيط املايل متوسط املدى، بهدف 
استدامة واستقرار وضع املالية العامة 
النمو  معدالت  عىل  املحافظة  مع 
تنويع  خالل  من  وذلك  االقتصادي، 
مصادر اإليرادات ورفع كفاءة اإلنفاق 

الحكومي وتحفيز القطاع الخاص.

ومفرتقاتها،  الرئيسة،  الطرقات 
االحتالل  قوات  بحامية  واغالقها، 

اإلرسائييل.
وحملت الوزارة، يف بيان صحفي، 
املسؤولية  اإلرسائيلية  الحكومة 
التصعيد  عن  واملبارشة  الكاملة 
والناتج  األوضاع  يف  الحاصل 

وجرائم  انتهاكات  عن  باألساس 
وعدوانهم  ومستوطنيه  االحتالل 
عىل املواطنني، وإقدام الحكومات 
إغالق  عىل  املتعاقبة  اإلرسائيلية 
مام  الرصاع  لحل  السيايس  األفق 
يدخل الشارع الفلسطيني يف حالة 

إعالميا سيكون متاحا لجميع 
تفاصيل  ملتابعة  اإلعالميني 
أجهزة  من  االنتخاىب  الحدث 
عمل  وورش  ومعدات 
يقدمها  باالنتخابات  خاصة 

املختصون.
سيتم  أنه  ناجي  بن  وأكد 
افتتاح املركز اإلعالمي يوم 27/ 
اإلعالميني،  عمل  لتسهيل   9
الفتا إىل أن التجهيزات تشمل 
وزارة  يف  القطاعات  جميع 
العرس  نجاح  لضامن  اإلعالم 
القنوات  عرب  الدميقراطي 
واإلذاعية  التليفزيونية 
واملنصات اإللكرتونية التابعة 

لوزارة اإلعالم
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وحاول تفهم
محمود صالح قطامش 

مصر تالتين
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
اكتوبر شهر االنتصار العظيم

شهر  ــعــام  ال ــذا  ه علينا  يهل 
العبور  زكريات  حامال  اكتوبر 
الزهو  من  ونفحات  العظيم  
 .… املسلحه  بقواتنا  واالفتخار 
الشهر  ــذا  ه يهل  ايضا  نقول 
املسلحه  قواتنا  حققت  ــد  وق
عبورا  جديدا بدحرها  لالرهاب 
قواتنا  وهاهي  عليه  واالنتصار 
املسلحه بالتعاون مع ابناء سيناء 
الرشفاء يكتبون السطر االخري يف 
ويدقون  االستقرار  عدم  روايــة 
االحالم  نعش  يف  االخري  املسامر 
 االخوانيه يف زعزعه االمن واالمان  
ــع  ــاهـــي ايــضــا مـــر وم وهـ
والشعب  السياسيه  قيادتها 
اخــر  انــجــازا  تحقق  املـــري 
انجازاتها  سجل  ايل  يــضــاف 
… وتوابعها  كــورونــا   بتجاوز 
ان  ايب  العام  هذا  اكتوبر  ان  اال 
عبور  اعتاب  عيل  ومر  اال  يايت 
االزمه    اثار  لتجاوز  سعيا  جديد  
االقــتــصــاديــه الــعــاملــيــه  …… 
واقع  يف  املريني  حلم  وتحقيق 
جميل ومستقبل باهر امه خالده 
 تاخذ مكانها يف طليعة االمم ….
ــن  ــري كـــل عـــام ومـــر وامل
ــري   بــــــالــــــف الــــــــــف خـ
عزه  يف  املسلحه  وقواتنا  عام  كل 
عام  ……وكل  واذدهــار  وتقدم 
وتقدم  بخري  السياسيه  وقيادتنا 
 …… الرايه   حمل  يف  موفقني 
نعلم بان الحمل ثقيل ونعلم  ايضا 
املحروسه   جميعا  اوالد  ثقة  ان 
فيكم  بحجم الكون للعبور بنا ايل 
…… نحلم  كام  الكرميه   الحياة 
قيادتهم  مع  املريون  ويتطلع  
تخرجهم   التوافق  من  حاله  ايل 
املصري   وتقرير  العقل  مجال  ايل 
واملشاركه والعمل الجل املستقبل 
متامسك  واعــي  مجتمع  لخلق 
السييس  الرئيس  مافعله  وهــو 
للحوار  الواعيه   مبادرته  باطالق 
الوطني  الحداث حراكا اجتامعيا 
املثقفني  بعض  يقودها  والتي 
ان  متمنني  املرين  والسياسني 
بتوصيات  املؤمتر  علينا  يخرج 
يف  املواطنني  صالح  يف  تساهم 
و  بالثورجيه  كفر  شاب  مجتمع 
ويتطلع  االرهابيه  الجامعه  افكار 
الــحــوار  فــنــاء ارحـــب مــن  ايل  
املستقبل. بناء  يف   واملساهمة 
تالته  اكتوبر  يف  العبور  كان  فان 
املريه  االراده  دليل  وسبعني 
تجاوز  عــيل  ــادره  ــق ال الــقــويــه 
املستحيل فان تلك االراده بتضافر 
الجهود بني الشعب وقيادته قادره 
جديدا  انتصارا  تصنع  ان  عيل 
وعبورا  اخر  بتجاوز كل االزمات 
الله. بامر  مرشق  مستقبل   نحو 
اليعرفون  وقيادتهم  املريون 
بعيدا ……النهم دوما يطمحون 

لالبعد. 

رئيس  مدبويل،  مصطفى  الدكتور  ترأس 
االجتامع  اليوم،  مساء  الوزراء،  مجلس 
لـ»صندوق  العمومية  للجمعية  األول 
الدكتورة  بحضور  وذلك  السيادي«،  مرص 
والتنمية  التخطيط  وزيرة  السعيد،  هالة 
وزير  معيط،  محمد  والدكتور  االقتصادية، 
ومسؤويل  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء  املالية، 

الجهاز املركزي للمحاسبات.
بالكامل  مملوك  سيادي  استثامري  صندوق 

للدولة وله شخصية اعتبارية مستقلة
السياق،  هذا  يف  التخطيط،  وزيرة  وأشارت   
استثامري  صندوق  هو  الصندوق  أن  إىل 
سيادي مملوك بالكامل للدولة وله شخصية 
مايل  باستقالل  ويتمتع  مستقلة  اعتبارية 
الخاص،  القانون  أشخاص  ويعد من  وإداري 
التنمية  يف  املساهمة  إىل  يهدف  كام 
االقتصادية املستدامة من خالل إدارة أمواله 
وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات 
التابعة لها أو  والرشكات اململوكة للدولة أو 
الصندوق  إىل  يُعهد  التي  فيها،  التي تساهم 
بإدارتها، وتحقيق االستغالل األمثل لها وفًقا 
لتعظيم  الدولية  والقواعد  املعايري  ألفضل 

قيمتها من أجل األجيال املقبلة.

والتعليم،  الغذائية،  والصناعات  والزراعة 
فضال عن عدد من القطاعات األخرى.

تحالفات  لعدة  الصندوق  انضم  وتابع: 
مرص  ثقل  يعكس  مام  عاملية  وتكتالت 
االقتصادي والسيايس عامليا، ويفتح مجاالت 
من  ويعزز  جديدة،  ورشاكات  استثامر 

حوكمة ومصداقية الصندوق كمستثمر.
اسرتاتيجية  استعراض  تم  االجتامع  وخالل 
من  تنفيذها  يتم  التي  القطاعية  الصندوق 
خالل الصناديق الفرعية التابعة له، حيث تم 
تأسيس صناديق فرعية لقطاعات العقارات 

وتطوير اآلثار، والسياحة يف عام 2020.
الصندوق  اسرتاتيجية  استعراض  تم  كام   

إىل  االشارة  ومتت  التحتية،  للبنية  الفرعي 
أن استثامرات هذا الصندوق الفرعي سرتكز 
ذلك  يف  مبا  الطاقة  تحول  مرشوعات  عىل 
الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة  مرشوعات 
من  الطاقة  وتوليد  األخرض  والهيدروجني 
إىل  كذلك  االجتامع  تطرق  كام  املخلفات. 
الفرعي  الصندوق  اسرتاتيجية  استعراض 
واالستثامرات  املالية،  الخدمات  لتكنولوجيا 
اسرتاتيجية  وكذا  القطاع،  هذا  يف  املتوقعة 
الصندوق الفرعي التابع املتخصص يف مجال 
وكذا  الدوائية،  والصناعات  الصحية  الرعاية 
الغذائية  والصناعات  التعليم  مجاالت:  يف 

والزراعية، واالتصاالت.

الحكومة: »الصندوق السيادي« يدرس 44 مشروعا باستثمارات 140 مليار جنيه
ويتشارك  يتعاون  أن  »للصندوق  وأضافت: 
النظرية  واألجنبية  العربية  الصناديق  مع 
عىل  وذلك  املختلفة،  املالية  واملؤسسات 
االستثامري  العائد  لتحقيق  تجارية  أسس 
الخاصة  االستثامر  سياسة  مبوجب  املحدد 

بصندوق مرص«.
تعد  الجمعية  هذه  إن  السعيد:  وقالت 
إنشاء  منذ  تٌعقد  عمومية  جمعية  أول 
الصندوق، ونٌوهت إىل أن الصندوق يراعي 
متوافقة  تكون  أن  االستثامرية  سياساته  يف 
مع أفضل املامرسات املتعارف عليها الخاصة 
وقواعد  واالجتامعية  البيئية  باملسئولية 

الحوكمة.
الرؤية  مقرتح  ومناقشة  استعراض 
والسياسات  للصندوق  االسرتاتيجية 

االستثامرية العامة
الجمعية  اجتامع  شهد  ذلك،  غضون  ويف 
مقرتح  ومناقشة  استعراض  العمومية 
والسياسات  للصندوق  االسرتاتيجية  الرؤية 
أهدافه،  مع  يتوافق  مبا  العامة  االستثامرية 
إىل جانب النظر يف التقارير السنوية املقدمة 
املالية  السنوات  عن  اإلدارة  مجلس  من 
مناقشة  عن  فضال  و2021،  و2020،   ،2019

وتقرير  السنوية  املالية  القوائم  واعتامد 
املالية  السنوات  عن  الحسابات  مراقبي 
املوازنة  واعتمد  االجتامع  ناقش  كام  ذاتها، 

التقديرية للعام 2022.
املدير  سليامن،  أمين  أشار  جانبه،  من   
أن  إىل  السيادي  مرص  لصندوق  التنفيذي 
التحديات  من  الرغم  عىل  نجح،  الصندوق 
اتفاقات  عىل  التوقيع  أو  تنفيذ  يف  العاملية، 
ملزمة للتنفيذ لـ 10 مرشوعات خالل العام 
2021؛ بإجاميل استثامرات 25.5 مليار جنيه، 
وذلك يف قطاعات: املرافق والبنية األساسية، 
والسياحة واالستثامر العقاري وتطوير اآلثار، 
والخدمات املالية والتحول الرقمي، والتعليم 
أن  املتوقع  من  سليامن:  وأضاف  والصناعة. 
من  املزيد  تحقيق  يف  “الصندوق”  يستمر 
التي  املرشوعات  تعدد  ظل  يف  النجاحات 
السنوات  مدار  عىل  وذلك  بدراستها،  يقوم 
 44 يوجد  أنه  إىل  الفتا  املقبلة،  الخمس 
 140 باستثامرات  الدراسة  تحت  مرشوعا 
هي:  قطاعات   7 يف  وذلك  جنيه،  مليار 
واالتصاالت،  األساسية،  والبنية  املرافق 
والسياحة واالستثامر العقاري وتطوير اآلثار، 
الدوائية،  والصناعات  الصحية  والخدمات 

خارجية  وزير  مع  اليوم،  التقى 
هامش  عىل  هافيستو«،  »بيكا  فنلندا 
العامة  الجمعية  أعامل  يف  مشاركتهام 
تطرقا  الوزيرين  أن  إذ  املتحدة،  لألمم 
الثنائية،  العالقات  إىل مختلف جوانب 
من  االنتهاء  أهمية  عيل  التأكيد  وتم 
األطر التعاقدية املعلقة لتدشني خطوط 
وتعزيز  البلدين،  بني  منتظمة  جوية 
واالستزراع  الزراعي  املجال  يف  التعاون 
مجاالت  استرشاف  عن  فضالً  السميك، 
املتجددة،  الطاقة  قطاعات  للتعاون ىف 

واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
نظريه  مع  شكري  لقاء  محاور  أبرز 

الفنلندي
اللقاء،  خالل  استعرض  شكري  الوزير 

مرص  يف  لالستثامر  املتاحة  اإلمكانات 
من  تقدمه  وما  القطاعات،  هذه  يف 
لالستثامر،  جاذبة  لوجستية  إمكانات 
واملزايا التي توفرها مرص للمستثمرين 
األجانب يف ضوء عضويتها بالعديد من 
عىل  أكد  كام  االقتصادية،  التجمعات 
التجاري  التبادل  حجم  زيادة  أهمية 
البلدين،  كال  عىل  بالنفع  يعود  بشكل 
فمحادثات الوزيرين تطرقت لعدد من 
القضايا اإلقليمية والدولية، حيث حرص 
الوزير شكري عىل الرد عىل استفسارات 
الجانب الفنلندي بشأن الرؤية املرصية 
الدول  األوكرانية عىل  األزمة  لتداعيات 
الطاقة  بإمدادات  يتعلق  فيام  النامية  

والغذاء.

الدامئة لإلعالم العريب.
العزيز  لألخ  »أتقدم  خطايب:  وأضاف 
كرم جرب، رئيس املجلس األعىل لتنظيم 
االعالم، وأمينه العام املستشار محمود 
فوزي، وأعضاء الفريق املنظم، بخالص 
التنظيمية  الرتتيبات  عىل  الشكر 
األمانة  مع  وثيق  بتعاون  املحكمة 
بدءا  االجتامعات  هذه  اللتئام  العامة 

باجتامع هذه اللجنة املوقرة«.
يف  أوىص  التنفيذي  املكتب  خطايب: 
للدول  عاٍل  بتمثيل  املايض  مارس 
األعضاء يف اللجنة الدامئة لإلعالم العريب

مبوجب  تضطلع  التي  اآللية  إىل  وأشار 
ملجلس  األسايس  النظام  مقتضيات 
محوري  بدور  العرب  االعالم  وزراء 
املشرتك،  اإلعالمي  العمل  مسرية  يف 
عىل  تسهر  دامئة  فنية  لجنة  باعتبارها 
وضع االسرتاتيجيات والخطط اإلعالمية، 
ترفع  التي  القرارات  مشاريع  ودراسة 
العتامدها  متهيدا  التنفيذي  للمكتب 
من املجلس الوزاري، مضيًفا أّن املكتب 
األخرية  دورته  خالل  أوىص  التنفيذي 
مارس املايض يف بغداد، برضورة ضامن 
األعضاء يف هذه  للدول  العايل  التمثيل 
أدائها مبا تحقق مزيدا  اللجنة وتطوير 
من النجاعة يف تنفيذ مهامها عىل الوجه 
مبقتضيات  عمال  أنّه  وأضاف  األكمل. 
األمانة  إدارة  أعدت  األسايس  النظام 
الفنية بقطاع االعالم واالتصال مجموعة 
من الوثائق واملقرتحات واملبادرات التي 
ستدرس يف هذه الدورة، متطلعني سويا 
وذات  عملية  توصيات  إىل  للتوصل 
املدرجة  البنود  مختلف  بشأن  مغزى 
ستتدارس  وهكذا،  االعامل،  جدول  يف 
تتصدرها  القضايا  من  جملة  الدورة 
العريب  اإلعالمي  الدعم  مواصلة 

العادلة،  الفلسطينية  للقضية  املتواصل 
املحتلة  القدس  يف  األوضاع  صلبها  ويف 
ضد  اإلرسائيلية  االنتهاكات  ذلك  يف  مبا 
يؤدون  وهم  الفلسطينيني،  اإلعالميني 
رسالة  الذات  نكران  من  عال  بقدر 

الرشف واألمانة.
اإلعالم  مع  للتضامن  يوما  مايو   11

الفلسطيني
وأوضح أّن األمانة العامة تلقت بكامل 
لجعل  الفلسطينية  املبادرة  االهتامم 
اإلعالم  مع  للتضامن  يوما  مايو   11
ذكرى  مع  يتزامن  الذي  الفلسطيني، 
استهدفت  التي  الشنعاء  الجرمية 
عاقلة،  أبو  شريين  اإلعالمية  الشهيدة 
اإلعالم  مع  الثابت  للتضامن  تجسيدا 
اإلرسائيلية  املامرسات  ضد  الفلسطيني 
يف خرق سافر للقانون الدويل اإلنساين 
الصحفيني،  بحامية  يتعلق  ما  وخاصة 
كام تبحث الدورة سبل تفعيل أهداف 
-2022 العربية  اإلعالمية  االسرتاتيجية 

خاصة  اإلعالم،  وسائل  وتعاطي   2026
والكوارث،  األزمات  مع  العمومية  منها 
ودور  اإلعالمي،  التحرك  ومتابعة خطة 
اإلرهاب  لظاهرة  التصدي  يف  اإلعالم 
العربية  اإلعالمية  والخريطة  والتطرف، 
واإلعالم   2030 املستدامة  للتنمية 
والتعامل  الرتبوي  واإلعالم  اإللكرتوين 
مع كربيات الرشكات اإلعالمية العاملية، 
ملجلس  التنظيمية  املسائل  عن  فضال 

وزراء اإلعالم.
يفوتني،  »ال  قائال:  حديثه،  واختتم 
بهذه املناسبة أن أتوجه بخالص الشكر 
والتقدير للدول واملنظامت واالتحادات 
قطاع  مع  البناء  تعاونها  عىل  اإلعالمية 
باإلعالم  للنهوض  واالتصال  اإلعالم 
هذا  تكريس  رضورة  مؤكدا  العريب«، 
أعمق  زخم  إلعطاء  التشاريك  النهج 

محددات تتمه ص  1 وفق  اإلعالمي  لعملنا 
العربية  الجامعة  ميثاق  واحكام 
السترشاف  االسرتاتيجية  وتوجهاتها 
منظومة إعالمية عربية متطورة وفاعلة 
دولنا  تطلعات  تواكب  وطموحة، 
رهاناتها  كسب  يف  العربية  وشعوبنا 
االمن  من  مناخ  يف  الشاملة  التنموية 

واالستقرار والتامسك الوطني.
وقال الدكتور نبيل جاسم: »نزداد رشفا 
اجتامع  يف  البهي  بحضوركم  وسعادة 
للجنة  والتسعني  السابعة  الدورة 
مسبقا  ونثمن  العريب،  لالعالم  الدامئة 
دوركم الكبري وجهودكم املستمرة طيلة 
الدورات السابقة التي انعقدت اخرها 

يف بغداد خالل مارس املايض«.
يف  نتطلع  الكرام  »السادة  وأضاف: 
بتوصيات  الخروج  اىل  الدورة  هذه 
هامة ازاء املواضيع املعروضة يف جدول 
األعامل والتي تأيت القضية الفلسطينية 
وتحدياتها يف مقدمة الجدول، إضافة إىل 
الحداثة  مرحلة  أفرزتها  أساسية  قضايا 
كذلك  واملعلوماتية،  االتصاالت  وثورة 
كيفية صياغة الخطاب اإلعالمي العريب 
التحرك  وترسيخ  اإلرهاب،  ملواجهة 
من  وغريها  للخارج،  املوجه  االعالمي 
البنود التي سوف تتم مناقشتها يف هذه 
جهودنا  تتضافر  أن  نأمل  التي  الدورة 
جميعا إلنضاجها بالشكل األمثل، وبكل 

تأكيد أنتم أهال لذلك«.
بالشكر  أتوجه  أن  »ويرشفني  وتابع: 
الجزيل لألمانة الفنية يف جامعة الدول 
كبري  جهد  من  تبذله  ما  عىل  العربية 
العريب،  لإلعالم  الدامئة  اللجنة  إلسناد 
كام أتقدم بوافر الشكر لجمهورية مرص 
العربية الستضافتها أعامل هذه الدورة، 
وحسن  تسهيالت  من  قدمته  وما 

االستقبال لوفود الدول العربية«.

الجامعة العربية تشكر الرئيس السيسي على رعايته 
اجتماعات مجلس وزراء اإلعالم العرب

املتحدث  زيد،  أبو  أحمد  السفري  نرش 
صورة  الخارجية،  وزارة  باسم  الرسمي 
الخارجية،  وزير  شكري،  سامح  للسفري 
أثناء حديث ودي، مع نظريه السعودي 
األمري فيصل بن فرحان، يف أروقة األمم 
أن  شكري،  سامح  ذكر  إذ  املتحدة، 
العربية،  مرص  جمهورية  بني  العالقات 
عالقات  السعودية،  العربية  واململكة 
تاريخية راسخة، وتعاون ممتد لتحقيق 
ودعم  الشقيقني،  الشعبني  مصالح 
عرب  وذلك  املشرتك،  العريب  العمل 
التواصل  موقع  عىل  الرسمي  حسابة 

االجتامعي »تويرت«.
وزير الخارجية يلتقي نظريه الفنلندي

شكري،  سامح  الخارجية  وزير  كان 
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الدرايس  العام  الستقبال  استعدادا 
عيل  وبناء   2023  /2022 الجديد 
ابراهيم  سامح  االستاذه  توجيهات 
وكيلة وزارة الرتبية والتعليم بالقليوبية 

أن  يف  أملِه  عن  الرشيف  األزهر  أعرب 
يك  فرصًة  للسالم  العاملي  اليوم  يشكَِّل 
العامل  يف  القراِر  وصناع  العقالء  يقف 
مبسؤولياتهم  وينهضوا  ضامئرهم،  أمام 
معاناة  تجاه  واإلنسانية  األخالقية 
والرصاعات،  الحروب  ضحايا  وآالم 
الفلسطيني  الشعب  معاناة  وخاصة 
الذي يتعرَّض للعديد من أشكال القهر 
والظلم، مطالبًا العامل بتحمل املسؤولية 
الصهيوين  االحتالل  إنهاء  عن  الكاملة 
الغاشم عىل أرض فلسطني املباركة، ورد 
املحتل  الحقوق إىل أصحابها ومحاكمة 

الغاصب عىل جرامئه ضد اإلنسانية.

تعليم الخصوص يرفع درجة االستعداد 
الستقبال العام الدراسي 

األزهر يطالب العالم بتحمل مسؤولية إنهاء 
االحتال اإلسرائيلي لفلسطني

برفع  التعليمية  الخصوص  ادارة  قامت 
الستقبال  االستعداد  درجات  اقيص 
العام الدرايس الحديد وتجهيز املدارس 
اعامل  من  واالنتهاء  الطالب  الستقبال 

اليوم العاملي للسالم
الرسمى  املوقع  عرب  األزهر  وأضاف 
بِقيَِم  جاء  اإلسالُم  أن  اإلنرتنت،  عىل 
بني  واإلخاِء  والتعايِش  والرحمِة  السالِم 
النَّاُس  أَيَُّها  ﴿يَا  تعاىل:  وقال  العاملنَي، 
ن ذَكٍَر َوأُنثَى َوَجَعلَْناكُْم  إِنَّا َخلَْقَناكُم مِّ
ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعارَفُوا إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعنَد 
وقال   ،(13 (الحجرات:  أَتَْقاكُْم﴾  اللِه 
صىل الله عليه وسلم: »املسلُم من َسلَِم 

الناُس من لسانِه ويِده«. 
التسامح  ثقافة  نرش  يف  األزهر  جهود 

والتعايش
قاد  العامل،  يف  السالم  نرش  سبيِل  ويف 

الصيانه والنظافه
االدارة  وكيل  فايز  محمد  اكد  حيث 
استعداد  ملتابعه  لجان  تشكيل  تم  امه 
الصيانه  اعامل  من  واالنتهاء  املدارس 
والجداول  واملناهج  الخطط  واعداد 
عوامل  مراعاه  عيل  والتأكيد  الدراسية 
صحه  عيل  للحفاظ  والسالمه  االمن 
عيل  يوميا  املرور  يتم  وانه  الطالب 

املدارس الزالة اي عقبات
عقد  يتم  انه  فايز  محمد  اكد  كام 
منوط  هو  من  كل  مع  اجتامعات 
الضوابط  لوضع  التعليمية  بالعملية 
الرئيسية وتنفيذ كافه القرارات الوزارة 
التعليمية  للعمليه  امللزمه  والنرشات 
املعلمني  من  والزيادة  العجز  وحرص 
وسد العجز واالنتهاء من نرشات النقل 

والندب
واكد ان ادارة الخصوص تعمل كفريق 
واحد النجاح املنظومه التعليمية وعيل 
للمقرصين  قلب رجل واحد وال مكان 
الطالب  واالخريه  االويل  املصلحه  وان 

واملنتج التعليمي

األكرِب  اإلماِم  بقيادِة  الرشيُف  األزهُر 
األزهِر،  شيِخ  الطَّيب،  أحمد  الدكتور 
ثقافِة  نرِش  أجل  من  عامليًة  جهوًدا 
وتحقيِق  املشرتِك  والتعايِش  التسامِح 
سالٍم عادٍل وشامٍل للبرشيَِّة، ومن أبرِز 

هذه الجهوِد:
ملواجهِة  الرشيِف  األزهِر  مؤمتُر   –
اإلرهاب، بحضوِر كباِر علامِء املسلمنَي 
وبعِض  قيِة  الرشَّ الكنائِس  ورُؤساِء 
الطوائِف األخرى، والذي عقَده األزهُر 

يف 3 ديسمرب 2014م.
واملواطنة…  »الحرية  الدويلُّ  املؤمتُر   –
األزهُر  عقَده  الذي  والتكامل«،  التنوع 
املسلمنَي،  حكامء  ومجلُس  الرشيُف 
مارس   1 إىل  فرباير   28 من  الفرتة  يف 
 50 من  أكرثَ  مبشاركِة  وذلك  2017م، 

دولًة.
– مؤمتر األزهر العاملي للسالم بحُضوِر 
أنحاِء  من  الدينيِة  القياداِت  من  عدٍد 
فرنسيس  البابا  مقدمِتهم  يف  العامل، 
 28-27 الكاثوليكية  الكنيسة  بابا  الثاين 

إبريل 2017م.
الوثيقُة  اإلنسانية  األخوة  وثيقة   –
الحديث؛  اإلنساين  التاريخ  يف  األهمُّ 

»التعليم«: نتعاون مع القطاع الخاص لتوفري القوى 
العاملة املطلوبة باملعايري العاملية

وزیر  نائب  مجاهد،  محمد  الدكتور  أكد 
الرتبیة والتعلیم للتعليم الفني، أنه يجري 
التعاون مع القطاع الخاص لتوفري القوى 
وتم  العاملية،  باملعايري  املطلوبة  العاملة 
من  ومراجعتها  الدراسية  املناهج  تطوير 
رضورة  مؤكًدا  العمل،  سوق  ممثيل  قبل 
وإتقان  النظام  التأكد من مصداقية هذا 
إىل  والجدارات، مشريًا  للمهارات  الطالب 
أن الطالب يحصل عىل شهادتني؛ الدبلوم 
التي  املهنية  الجدارات  بقامئة  وشهادة 

أتقنها خالل دراسته.
اليوم يف ورشة  جاء ذلك خالل مشاركته 
دعم  برنامج  ملرشوع  االستهاللية  العمل 
الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة بالتعلیم 
املكتب  ينظمها  التي   ،TEREEE الفني 
GOPA- انفرا  جوبا  لرشكة  االستشاري 

Infra األملانية لالستشارات، بهدف تحسني 
القدرات الفنية والبرشية للمدارس الفنية 
التي يتم دعمها وتطويرها ومراكز التميز؛ 

لالستشارات،  األملانية   GOPA-Infra
 KFW وكذلك ممثيل بنك التعمري األملاين
والوكالة  األورويب  واالتحاد  القاهرة،  يف 
الدويل GIZ، ومؤسسة  للتعاون  األملانية 

مرص الخري.
ويف كلمته، أعرب الدكتور محمد مجاهد 
هذا  يف  اليوم  مبشاركته  سعادته  عن 
الحدث املهم؛ ملناقشة تنفيذ مرشوع دعم 
الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة بالتعلیم 
الفني للنهوض بالتعليم الفني والتدريب 
الذي  املستدامة،  الطاقة  وتعزيز  املهني 
تم  التي  التمويل  اتفاقية  إطار  يف  يعقد 
توقيعها يف شهر مارس من هذا العام بني 
الحكومة املرصية ممثلة يف البنك املركزي 
الفني  والتعليم  والتعليم  الرتبية  ووزارة 
األورويب  واالتحاد  األملانية  والحكومة 
 ،KFW األملاين  التعمري  بنك  خالل  من 

وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدويل.
الحكومة األملانية رشيك داعم يف إصالح 

مبا  الجودة  عايل  مهني  تدريب  لتقديم 
يتامىش مع متطلبات سوق العمل.

عامرة  محمد  الدكتور  الورشة  وحرض 
التعليم  ملدارس  املركزية  اإلدارة  رئيس 
الهيئة  مدير  سامل  يرسي  واللواء  الفني، 
التعليمية، والدكتور أحمد  العامة لألبنية 
االستشاري  املجلس  عضو  العشاموي 
لوج  وماتياس  الفني،  التعليم  لتطوير 
مدير رشكة جوبا انفرا استشاري املرشوع، 
جوبا  استشاري مرشوع  وإبراهيم حالوة 
الفني، والرا براساد  التعليم  انفرا لتطوير 
التعمري  ببنك  كويسب  مرشوع  مدير 
قطاع  مسئول  رولدر  وساندرا  األملاين، 
التمويل والتعليم والحوكمة ببنك التعمري 
األملاين، وأحالم فاروق مدير برنامج التعليم 
باالتحاد األوروىب، وأولیفر سبایتجنز رئیس 
فریق عمل برنامج TEREEE، واملھندس 
عمل  فریق  رئیس  نائب  بریلیر  ماركوس 
انفرا  جوبا  رشكة  وممثيل   ،TEREEE

وزير  العدوي،  عادل  الدكتور  أكد 
عبد  الرئيس  حرص  األسبق،  الصحة 
الفريق  لدعم  الدائم،  السييس  الفتاح 
من  األطباء  من  سواء  كامال،  الطبي 
مالية  حوافز  برصف  التوجيهات  خالل 
عمل  بيئة  خلق  عىل  والعمل  لهم، 
مناسبة، أو تطويرهم من خالل الربامج 
وهو  بالتمريض،  واالهتامم  التدريبية، 
ما جرى مالحظته من خالل التوجيهات 
تطوير  عن  قليل،  منذ  صدرت  التي 
كوادر  وتدريب  التمريض،  منظومة 

الرعاية الصحية.
صحة  عىل  يحرص  الرئيس  العدوي: 

املواطن

تقديم  والسكان،  الصحة  وزارة  أعلنت 
لـ  باملجان  والعالجية  الطبية  الخدمات 
 91 مواطًنا، من خالل  108 آالف و62 
قافلة طبية، تم تنفيذها خالل النصف 

األول من شهر سبتمرب الجاري.
يأيت إطالق هذه القوافل ضمن مبادرة 
السييس  عبدالفتاح  الرئيس  السيد 
»حياة كرمية« لتوفري الخدمات الطبية 
النائية  املناطق  يف  للمواطنني  املجانية 

واملحرومة من الخدمات الصحية.
معميل  تحليل  و558  ألف   17 إجراء 

وأشعة
عبدالغفار،  حسام  الدكتور  وأوضح 
الصحة  لوزارة  الرسمي  املتحدث 
ألف   17 أجرت  القوافل  أن  والسكان، 
و558 تحليل معميل وأشعة، وعقد 20 
ألف و613 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي 

يف  األسبق  الصحة  وزير  وتابع 
توجيهات  أن  لـ»الوطن«،  ترصيحات 
باالهتامم  السييس،  عبدالفتاح  الرئيس 
الرعاية  كوادر  وتدريب  بالتمريض 
الجيدة  الرئيس  متابعة  تثبت  الصحية، 
للملف الصحي يف مرص، ووضعه صحة 
الدائم  وحرصه  عينه،  نصب  املواطن 
تليق  كاملة  طبية  خدمة  تقديم  عىل 

باملواطن املرصي.
الرئيس  أن  »العدوي«،  وأضاف 
تدريب  أن  يرى  السييس،  عبدالفتاح 
الفريق الطبي كامال، األساس الذي يقوم 
عليه إصالح املنظومة الصحية، باإلضافة 

إىل البنية التحتية للمستشفيات.

الصحي لدى املواطنني، الفتاً إىل تحويل 
الستصدار  للمستشفيات  حالة   1074
قرارات من املجالس الطبية املتخصصة، 
نفقة  عىل  الالزمة  الجراحات  وإجراء 

الدولة.
صحفي  بيان  يف  »عبدالغفار«،  وأكد 
تنظيم  استمرار  عىل  الوزارة  حرص 
محافظات  بجميع  الطبية  القوافل 
بكافة  االلتزام  مراعاة  مع  الجمهورية 
اإلجراءات االحرتازية والوقائية لفريوس 
الطبية  الخدمة  تقديم  أثناء  كورونا 

للمواطنني.
مواطن  آالف   7 عىل  الطبي  الكشف 

بأسوان
وفاء  الدكتورة  أوضحت  جانبها،  ومن 
للقوافل  العامة  اإلدارة  مدير  الصادق، 
إىل  تهدف  القوافل  هذه  أن  الطبية، 

وزير الصحة األسبق: توجيهات الرئيس الخاصة 
بالتمريض تؤكد متابعته للملف بشكل جيد

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدمات مجانية لـ 
108 آالف مواطن خال 15 يومًا

امللف الصحي شهد تطورات يف مختلف 
القطاعات

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السييس، 
الوالية  يف  خاصة  الحكم  توليه  منذ 
إىل  مشريا  اإلنسان،  ببناء  اهتم  الثانية، 
خالل  من  إال  يأيت  ال  اإلنسان  بناء  أن 
العلم والصحة، وجميعا نرى اإلنجازات 
غري املسبوقة يف ملف الصحة والتعليم، 
امللف الصحي شهد تطورات يف مختلف 
القطاعات، مل نشهدها منذ سنوات، وال 
يستطيع أي شخص أن ينكر ذلك »كلها 

إنجازات عىل أرض الواقع«.
عبدالفتاح  الرئيس  أن  بالذكر،  الجدير 
بالدكتور  اليوم  اجتمع  السييس، 
الدين، ووجه بوضع  تاج  محمد عوض 
التمريض  لتطوير  كاملة  اسرتاتجية 

وتدريب كوادر الرعاية الصحية.

السييس،  عبدالفتاح  الرئيس  اطلع  كام 
لفريوس  العاملي  الوبايئ  الوضع  عىل 
يشهد  العامل  أن  أكد  الذي  كورونا، 
بالفريوس،  انخفاًضا يف أعداد اإلصابات 
ووجه الرئيس، بأهمية استمرار حمالت 
مستوى  عىل  كورونا  ضد  التطعيم 

محافظات الجمهورية.

التيسري عىل كبار السن واألطفال وذوي 
االحتياجات الخاصة يف تلقي الخدمات 
الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي 
مبحافظة  مواطناً  و480  آالف   7 عىل 
أسوان، و5 آالف و442 مواطًنا بأسيوط، 
مبحافظة  مواطًنا  و457  آالف  و3 
مبحافظة  مواطناً  و2012  اإلسكندرية، 
باألقرص،  مواطنني  اإلسامعيلية، و2206 
و817 مواطًنا بالبحر األحمر، و5 آالف 
و386 مواطناً بالبحرية، و4 آالف و685 
مواطًنا بالجيزة، و3 آالف و633 مواطناً 
بالسويس،  مواطناً  و453  بالدقهلية، 
و7  بالرشقية،  مواطناً  و588  آالف  و7 
آالف و807 مواطنني بالغربية، و5 آالف 

و886 مواطناً بالفيوم.
تقديم  تم  أنه  »الصادق«،  وأضافت 
الخدمة الصحية أيضاً لـ 9 آالف و550 
مواطًنا  و2460  بالقاهرة،  مواطناً 
مواطًنا  و39  آالف  و5  بالقليوبية، 
باملنوفية، و6 آالف و944مواطًنا باملنيا، 
و6  الجديد،  بالوادي  مواطناً  و1869 
سويف،  ببنى  مواطناً  و393  آالف 
و1040 مواطًنا بجنوب سيناء، و5آالف 
و96  آالف  و5  بدمياط،  مواطناً  و148 
و323  آالف  و3  بسوهاج،  مواطًنا 
بكفر  مواطناً  و2996  بقنا،  مواطناً 
عىل  الطبي  الكشف  تم  كام  الشيخ، 

1352 مواطناً مبطروح.

التعليم الفني
الرشكاء  لكل  التحية  الوزير،  نائب  ووّجه 
الوزارة  لجهود  املستمر  الدعم  عىل 
خالل  من  الفني  التعليم  تحويل  يف 
الفني 2.0، مؤكدا أن  التعليم  اسرتاتيجية 

األملانية رشيك داعم يف إصالح  الحكومة 
التعليم الفني.

تقديم  تم  أنه  إىل  الوزير  نائب  وأشار 
يف  يتمثل  جديد  قطاعي  مفهوم 
 Centers of القطاعية  التميز  مراكز 

كمنارات  تعمل  التي   ،Competence
العمل  وبدأ  األولوية،  القطاعات ذات  يف 
التعمري  بنك  مع  املفهوم  هذا  عىل 
يف   EU األورويب  واالتحاد   KFW األملاين 

تتمه ص  8
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البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة املساهمة املصرية لإلنشاءات بقيمة 58.8 مليون جنيه

حديثا  الجنوبية  كوريا  انضمت 
استقباال  األكــرث  الــدول  قامئة  إىل 
يونيو  شهر  يف  املرصية  للصادرات 
الجهاز  لبيانات  وفقا  املـــايض، 
واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  املركزي 
املرصية  الصادرات  قفزت  حيث 
 190 لتسجل  الجنوبية  كوريا  إىل 
مليون و377 ألف دوالر، مقابل 4 
ماليني و51 ألف دوالر فقط خالل 
بزيادة   ،2021 عام  الشهر  نفس 

بلغت نحو 186 مليون و326 ألف 
دوالر.

أن  اإلحصاء،  بيانات  وأوضحت 
الوقود  من  املرصية  الــصــادرات 
ومنتجات  املعدنية  ــوت  ــزي وال
تقطريها كانت هي األعىل يف قيمة 
الصادرات خالل هذا الشهر، حيث 
مليون   184 نحو  قيمتها  بلغت 
و317 ألف دوالر يف يونيو املايض، 
بينام كانت 8 آالف فقط يف نفس 

بزيادة  له،  السابق  العام  الشهر 
بلغت نحو 184 مليون و309 ألف 

دوالر.
إىل  املرصية  الصادرات  وسجلت 
أكرب 5 دول ارتفاعا كبريا يف يونيو 
الصادرات  إجاميل  وسجل  املايض، 
مليون  و266  مليار  نحو  إليها 
و619  مليون   828 مقابل  دوالر، 
عام  يونيو  شهر  يف  دوالر  ألــف 
مليون   438 بلغت  بزيادة   ،2021

و259 ألف دوالر.
كال  دول   5 أكرب  قامئة  وتضمنت 
العربية  واململكة  إيطاليا  من 
وكانت  وتركيا،  وأمريكا  السعودية 
 423 نحو  إليطاليا  مرص  صادرات 
شهر  يف  دوالر  ألف  و473  مليون 
مليون   187 مقابل  املايض،  يونيو 
الشهر  ألف دوالر يف نفس  و799 
 235 بلغت  بزيادة   ،2021 عام 

مليون و674 ألف دوالر.

كوريا الجنوبية تنضم لقائمة أكر املستقبلني 
لصادرات مصر ألول مرة بـ190 مليون دوالر

أكرب  إىل  املرصية  الصادرات  شهدت 
الفرتة  يف  ملحوظا  ارتفاعا  دول   5
األخرية، حيث رصدت بيانات الجهاز 
واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  املركزي 
املرصية  الصادرات  إجاميل  وصول 
ألكرب 5 دول إىل مليار و266 مليون 
ارتفاعا  املايض،  يونيو  دوالر يف شهر 
من 828 مليون و619 ألف دوالر يف 
شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت 

صادرات مصر ألكر 5 دول ترتفع إىل مليار 
و266 مليون دوالر

438 مليون و259 ألف دوالر.
وتشري بيانات جهاز اإلحصاء إىل أن 
من  كال  تضمنت  دول   5 أكرب  قامئة 
السعودية  العربية  واململكة  إيطاليا 
وأمريكا وتركيا عىل الرتتيب، وبلغت 
الصادرات املرصية إليطاليا نحو 423 
شهر  يف  دوالر  ألف  و473  مليون 
مليون   187 مقابل  املايض،  يونيو 
الشهر  نفس  يف  دوالر  ألف  و799 

 235 بلغت  بزيادة   ،2021 عام 
مليون و674 ألف دوالر.

اململكة  وسجلت صادرات مرص إىل 
العربية السعودية نحو 234 مليون 
املايض،  يونيو  يف  دوالر  ألف  و422 
مقابل 211 مليون و463 ألف دوالر 
بزيادة   ،2021 عام  الشهر  نفس  يف 
بلغت 22 مليون و959 ألف دوالر، 
أمريكا  إىل  الصادرات  جانب  إىل 
نحو  اإلجاملية  قيمتها  بلغت  والتي 
دوالر،  ألف  و670  مليون   225
مقابل 250 مليون و312 ألف دوالر 
الصادرات  ثم  املقارنة،  فرتة  خالل 
إىل تركيا والتي سجلت 192 مليون 
املايض،  يونيو  يف  دوالر  ألف  و936 
مقابل 174 مليون و994 ألف دوالر 
بزيادة   ،2021 عام  الشهر  نفس  يف 
بلغت 17 مليون و942 ألف دوالر.

للبورصة  اليومي  التقرير  كشف 
صفقة  تنفيذ  عن  املرصية، 
املرصية  املساهمة  الرشكة  عىل 
بحجم  والتعمري  لإلنشاءات 
بقيمة  سهم  ألف   588 تداول 
جلسة  خالل  جنيه  مليون   58.8
تداول اليوم الثالثاء بسوق خارج 
الصفقات)،  (سوق  املقصورة 
رشكة  عىل  صفقة  تنفيذ  تم  كام 
الدفع  ألنظمة  فينانس  ناو  كاش 
واملرتبات بحجم تداول 30 ألف 

سهم بقيمة 30 مليون جنيه.
اليومي  التقرير  وبحسب 
حجم  بلغ  املرصية،  للبورصة 
املقصورة  خارج  بسوق  التداول 
مليون   17 الصفقات)  (سوق 

سهم بقيمة 93.6 مليون جنيه.
قد  املرصية،  البورصة  وكانت 
اليوم  جلسة  تعامالت  أنهت 

1.12% ليغلق عند مستوى 1900 
نقطة، وقفز مؤرش “إيجي إكس 
30 محدد األوزان” بنسبة %1.49 
 12344 مستوى  عند  ليغلق 
إكس  “إيجي  مؤرش  وزاد  نقطة، 
بنسبة %1.58  الكيل”  للعائد   30
ليغلق عند مستوى 4054 نقطة.

الرشكات  مؤرش  ارتفع  كام 
الصغرية واملتوسطة “إيجى إكس 
بنسبة  األوزان”  متساوى   70
0.96% ليغلق عند مستوى 2198 
نقطة، وصعد مؤرش “إيجى إكس 
بنسبة  األوزان”  متساوى   100
1.02% ليغلق عند مستوى 3140 
متيز  مؤرش  وانخفض  نقطة، 
بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 
3483 نقطة، ونزل مؤرش سندات 
الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند 

مستوى 1198 نقطة.

جلسات  منتصف  الثالثاء، 
جامعي  بارتفاع  األسبوع، 
الثانية  للجلسة  للمؤرشات 
بعمليات  مدفوعة  التوايل،  عىل 
املرصيني  املتعاملني  من  رشاء 
تداوالت  وسط  واألجانب، 
املال  رأس  وربح  متوسطة، 
ليغلق  جنيه  مليار   6.1 السوقي 
مليار   688.270 مستوى  عند 

جنيه.
األسهم  التداول عىل  وبلغ حجم 
455.2 مليون ورقة مالية بقيمة 
1.04 مليار جنيه، عرب تنفيذ 47.6 
رشكة،   190 لعدد  عملية  ألف 
املرصيني  تعامالت  وسجلت 
التعامالت،  إجاميل  من   %85.1
عىل  األجانب  استحوذ  بينام 
عىل  والعرب   ،%9.11 نسبة 
املؤسسات  واستحوذت   ،%5.79

يف  املعامالت  من   %23.04 عىل 
البورصة، وكانت باقي املعامالت 
بنسبة  األفراد  نصيب  من 

.%76.95
األفراد  تعامالت  صايف  ومالت 
واملؤسسات  واألجانب  املرصيني 

العربية للبيع بقيمة 65.3 مليون 
 44.9 جنيه،  مليون   4.3 جنيه، 
فيام  التوايل،  عىل  جنيه،  مليون 
األفراد  تعامالت  صايف  مالت 
املرصية  واملؤسسات  العرب 
 2.8 بقيمة  للرشاء  واألجنبية 

مليون جنيه، 96.9 مليون جنيه، 
44.9 مليون جنيه، عىل التوايل.

إكس  “إيجي  مؤرش  ارتفع 
عند  ليغلق   %1.59 بنسبة   ”30
وصعد  نقطة،   10010 مستوى 
بنسبة   ”50 إكس  “إيجي  مؤرش 

ــف  ــه مــن ال ــي العمــر و ليل ــه مــن ليال فــي ليل
ــاء  ــارب واصدق ــل واالق ــور االه ــي حض ــه وف ليل
العروســين تــم بحمــد اهلل زفــاف االســتاذه / 
شــروق نبيــل رمضــان كريمــه المرحــوم نبيــل 
رمضــان رجــل الصناعــه القديــر والكابتــن بحري 
/ كريــم مجــدي ... وقــد اذدان الحفــل بكوكبــه 
يتقدمهــم  القاهــري  المجتمــع  نجــوم  مــن 

ــه ــل وزوجت ــد نبي ــدس احم المهن
واالستاذه ياسمني نبيل شقيقه العروس

والســيده الفاضلــه والــده العــروس ... وبهــذه 
مصــر  فــي  العاملــون  يتقــدم  المناســبه 
تاتيــن ورئيــس مجلــس االداره محمــود صــاح 
والتبريــكات  التهانــي  بعظيــم  قطامــش 
للعروســين متمنييــن لهــم حيــاه ســعيده ... 

ودامــت دياركــم عامــره باالفــراح

عروس النيل شروق نبيل 
في قفص الزوجية

عروس النيل شروق نبيل 
في قفص الزوجية
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عن  سيناء  شامل  محافظة  أعلنت 
بدء رصف تعويضات املرحلة األوىل 
توسعات  السعد  شاليهات  مبنطقة 
العريش بعد  البحري مبدينة  امليناء 

البدء ىف تنفيذ املرحلة األوىل.
إطار  يف  أنــه  املحافظة  وأعلنت 
السياسية  والقيادة  الدولة  اهتامم 
ورصف  ــراءات  اإلجـ إنهاء  برسعة 
اللواء  وبتوجيهات  التعويضات، 
الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة 

للمواطنني  التعويضات  رصف  تقرر 
شاليهات  منطقة  األوىل  باملرحلة 

السعد خالل األسبوع الجاري.
تنفيذ  يف  شامل  محافظة  وبــدأت 
توسعة  مرشوع  من  األوىل  املرحلة 
مبدينة  البحري  العريش  ميناء 
بشامل  الروضة  العريش.اختيار 
سيناء قرية آمنة خالية من العنف 
شامل  محافظة  وكانت  النساء  ضد 
عىل  سابق  وقت  ىف  أعلنت  سيناء 

لكافة  الالزمة  التعويضات  رصف 
إزالتها  سيتم  التي  املنازل  أصحاب 
لصالح املرشوع، قبل البدء يف إخالء 
عدة  التعويضات  وتشمل  املنطقة، 
املواطن  حصول  بينها  من  بدائل 
عن  عــادل  مــادي  تعويض  عــىل 
الحصول  أو  واملبنى،  األرض  سعر 
توفرها  بديلة  عىل وحدات سكنية 
املحافظة مبنطقة الريسة أو قطعة 
مبنطقة  مرتًا   120 مبساحات  أرض 

الثقايف  سيناء  شــامل  صالون  انعقد 
ثقافه  الثالثاء 2022/9/20 مبقره بقرص 

العربش
العيسوي يف أول  برئاسه االستاذ سعيد 
كرمية  برعايه  ذلك  الثانية  لدورته  لقاء 
نيفني  د.  الثقافه  وزيــره  السيده  من 
رئيس  نبيل  محمد  والسيد  الكيالين 
اقليم القناه و سيناء واالستاذ املرشحاين 

مدير عام
مع  وبالرشاكه  سيناء  بشامل  الثقافه 
سيناء  بشامل  للمراه  القومي  املجلس 
برئاسه السيده احسان داود غايل مقررة 

الفرع واملجلس القومي للسكان
االزهر  شيخ  مبادره  حول  اللقاء  ودار 

االمام االكرب احمد الطيب
الجمهور  عىل  وعرضها  اليها  لتسكنوا 
مشيخه  من  حرض  وقــد  ومناقشتها 
خالد  السيد  سيناء  بشامل  االزهــر 
اداره  املتابعه  اداره  مدير  العيسوي 

بكري  نرسين  والسيده  واالرشاد  الوعظ 
محاميه مكتب شكاوي املرأة باملجلس 
القومي للمراه للمراه. والسيد بحراوي 
باالزهر  الشمل  مل  وحده  مسؤول  جاد 
الساده  من  لفيف  وبحضور  الرشيف 
واعضاء  االهليه  الجمعيات  ــاء  رؤس
وعواقل  والشيوخ  ــدين  امل املجتمع 
الرائدات  من  وسيدات  سيناء  شامل 
تحدث  طيبا  اللقاء  وكان  االجتامعيات 
فيه الساده املشاركني بتفاعل وتم طرح 
وتاييد  ومناقشتها  املختلفه  االفكار 
الزواج  أعباء  لتخفيف  املبادرة  ودعم 
واألرس  املجتمع  وتوعية  الشباب  عيل 

لتغري بعض العادات السلبيه
الزياده  قضيه  الحضور  ناقش  كام 
ان  الطالق وخاصه  الكبريه يف معدالت 
سيناء بها معدالت كبريه تجاوز نسبتها 
يف  الحضور  وتعرض  األلــف  يف  اربعه 
السبابها املختلفه من ظروف اقتصاديه 

وتنشئه اجتامعيه وتدخل األرس ووسائل 
وتأهيل  الزوجي  والخرس  التواصل 

ماقبل الزواج وأسباب أخري عديده
ودعــم  تأيد  ايل  اللقاء  خلص  ــد  وق
املبادرة لتسكنوا إليها وتكليف الوعاظ 
باملبادره  النوعيه  لتكثيف  والواعظات 
ونرشها وتكليف املجتمع املدين وشيوخ 
املبادرة  مبناقشه  العائالت  وعواقل 

وعرضها عيل الجمهور يف الدواوين
واالتفاق بني املجلس القومي للمرأة مع 
اداره الوعظ واإلرشاد باألزهر ووحده مل 
الشمل لتنظيم دورات تدريبية لتأهيل 
الشباب املقبل عيل الزواج ومنح شهاده 
لدي  بها  االعتداد  يتم  للمؤهلني  اجازه 

املأذون عند تحرير عقد الزواج
للساده  الشكر  بتوجيه  اللقاء  واختتم 

الضيوف والسادة الحضور
رئيس الصالون

سعيد العيسوي

صرف تعويضات املرحلة األوىل بمنطقة شاليهات 
السعد ضمن توسعات ميناء العريش البحري

انعقاد صالون شمال سيناء الثقايف بمقره 
بقصر ثقافه العربش

عزيزي القارئ.. مرحبا بك يف جولة سريعة بصالون حنان البنبي
يستهدف صالون القراءة األمهات الاليت 
فضلن التفرغ لرعاية أطفالهن و نسني 
اإلهتامم بأنفسهن من الناحية الثقافية
عند  طموحاتهن  سقف  يتوقف  ال  يك 
من  اإلستقالة  أو  الجامعة  من  التخرج 
الوظيفة من أجل تربية و رعاية األبناء 
القراءة  عىل  أشجعهن  أن  فــأردت   ..
محاولة  يف  منهن  مجهود  أدىن  دون 
إلقتناص وقت ينعش ثقافتهن و يغذي 
عقلهن و وجدانهن من جديد .. و أيضا 
يكرس  حقيقيا  لقاًء  بجاراتهن  يلتقني 
مينحهن  ال  غالبا  الذي  املتكرر  الروتني 

أية طاقة إيجابية..
إلستضافة  إقرتاحي  عن  أعلنت  قد  و 
مرة  ألول  بهن  سألتقي  الاليت  جارايت 
 .. الجميل  حيينا  يف  سكنت  أن  منذ 
الحي مبنصة  عىل جروب خاص مبالك 
فيس بوك .. و بالفعل قد أذهلتني قوة 
اإلستجابة و اإلعجاب بالفكرة و إنهالت 
عدد  يف  بالصالون  اإللتحاق  طلبات 
كانت  و   .. بكثري  بيتي  مساحة  يفوق 
سعاديت ال توصف عند إدرايك لتعطش 
بالقراءة  إهتاممه  و  املحيط  مجتمعي 
و الثقافة و تنوير الروح و العقل .. و 
كتبت عىل الجروب الخاص بأهل حيينا 
ميكنني  التي  الساعة  و  اليوم  الجميل 
حضورهن  إنتظرت  و  فيها  إستقبالهن 

عىل  نتعرف  مرة  ألول  جميعا  لنلتقي 
 7 الساعة  الخميس  يوم  البعض  بعضنا 
مساء يوم 17 فرباير 2022 .. لتبدأ رحلة 

الصالون .. صالون حنان البنبي ..
و بدأت الرحلة .. ..

الصالون  أهداف  أهم  أيضا  كانت  إذ 
بني  األصيلة  العالقة  إىل  العودة  .. هي 
فكلام   .. تواصل  و  تآخ  من  الجريان 
أتذكر مقولة جديت رحمة الله عليها ” 
الجار قبل الدار ” و هي مقولة مرصية 
عندما  جديت  بها  تنصح  كانت  أصيلة 
كان أحد أفراد العائلة يبحث عن سكن 
أجمل  طعم  لها  الحياة  ألن   .. جديد 
أنه  مبا  و   .. الطيبة  الجرية  و  بالصحبة 
قد حدث الخلل يف هذا املفهوم بسبب 

الضغوطات  كم  و  الحياة  إيقاع  رسعة 
الهائلة أثقلت كاهل أرباب العائالت .. 
مل يعد الوقت يسمح و مل يعد بالتواصل 
مع الجريان من األولويات .. بل مل يعد 
له وجود .. فقد جفت قنوات التواصل 

اإلنساين يف دوامةتفاصيل حياتنا ..
هذا  أعيد  أن  الصالون  بهذا  أردت 
و  الجريان  بني  الجميل  القيم  الطقس 
بعضهم و أن يتقبل كل منا اآلخر كام 

هو ما مل يرض .. ..
الجميلة  قدراته  عن  منا  كل  بحث 
التي  و  بها  تعاىل  الله  خلقه  التي 
تاهت بأعامقه و مل يعي أنها ما زالت 

موجودة..
فعندما تعود و يدرك كل منا وجودها 

إيجابية  حياتنا  تفاصيل  كل  ستكون 
وجدت  و   .. الظروف  أحلك  يف  حتى 
و  جغرافيا  القريبة  العائلة  و  العزوة 

عىل أرض الواقع ..
ما أجمل أن يجمعنا و يخرج ما اختبأ 
ألنفسنا  الشايف  اإلهتامم  هذا  بأعامقنا 
قسوة  بفعل  تكاثرت  التي  أدرانها  من 
و  أرواحنا  نغذي  و  فلنقرأ   ، الحياة 
مواطن  مــن  بداخلها  مــا  نستخرج 
من  سنوات  أتربة  أخفتها  قد  للجامل 
و  الثقافة  تراجع  و  إندثار  و  الفراغ 
كغذاء  القراءة  تحققها  التي  املعرفة 
تفاصيل  للحديث  و  للروح،  حقيقي 
من  بكل جلسة  تحدث  كثرية  تفاصيل 

جلسات صالون حنان للقراءة.

إقرتح  عندما  الصالون  فكرة  واتتني 
أحد جرياين األفاضل أن يقدم كل جار 
حسب  كل  لجريانه  مجانية  خدمة 
تخصصه و إهتامماته و وقته .. فتكرم 
األطباء و املهندسني و رجال األعامل و 

أساتذة الجامعة و غريهم من املجاالت 
تسمح  ما  بتقديم  مشكورين  املختلفة 
أن  أردت  و   .. لجريانهم  أوقاتهم  به 
لجارايت  مجانية  خدمة  أيضا  أنا  أقدم 
الفاضالت .. كانت الفكرة يف البداية أن 
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رئيس الوزراء: نحرص على وجود حوار بناء بني 
الحكومة ومجتمع األعمال

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

مصدرا  الناضجة  املوز  مثار  تعد 
والسكريات  باملغذيات  غنيا 
تعترب  ولذلك  االمتصاص؛  سهلة 
للحيوية،  وباعثة  للطاقة،  مولدة 
يف  عليها  ــامد  ــت االع ميكن  كــام 
للحيوية  الهادفة  الغذائية  النظم 
إن  وجد  ولقد  الجسم.  ورشاقة 
مثـار املوز غنية بهرمون امليالتونني 
الذي يعزز جهاز املناعة، ويكافح 
للرسطان،  ومضاد  الشيخوخة، 
املزمنة،  ــراض  األم عىل  ويسطر 
الصحة  ترياق  املوز  يعد  وبذلك 
املوز  مثار  تحتوي  كام  والشباب. 
الــرضوري  (ب2)،  فيتامني  عىل 
الجسم  خاليا  يف  الطاقة  النطالق 
والكربوهيدرات  الدهون  من 
والربوتني، وامتصاص الحديد وبناء 
وتحتوي  الدموي.  الهيموجلوبني 

مثار املوز عىل النشا الذي يختلف 
ال  أنه  يف  األخرى  النشويات  عن 
وبالتايل  الجسم،  يف  تخزينه  يتم 
الكثري منه ال يؤدي إىل أي  تناول 
زيادة يف الوزن، ومن هذا املنطلق 
التي  الغذائية  الوصفات  ظهرت 
ألي  أسايس  كعنرص  املوز  تتضمن 
الجسم.  وزن  لثبات  غذايئ،  نظام 
وتتميّز مثار املوز بالقيمة الغذائية 
والطبية العالية، حسب ما نرش يف 
مجلة البحوث العلمية والصناعية 
اعتمدت  ــذا  ل 2010م،  لــعــام 
غذائها  يف  الشعوب  بعض  عليها 
فهي  الشاملية،  أمريكا  خاصًة 
والخامئر  والبكتني  باأللياف  غنية 
وفيتامينات (ج، أ، ب1، ب2، ب6، 
هـ، د) والعنارص املعدنية والسيام 
البوتاسيوم الالزم لوظائف الخاليا 
والعضالت،  واألعصاب  الحيوية 
يف  ــزراعــة  ال وزارة  ــرت  ذك وقــد 
2016م،  عام  املتحدة  الواليات 
هذه  من  املــوز  مثار  محتوي  أن 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

تبعا  نسبته  تختلف  العنارص 
والعوامل  النضج  ودرجة  للصنف 
البيئية املحيطة. كام أن مثار املوز 
الناضجة تلني املعدة وتقويها ضد 
الحموضة والقرحة، وتعالج ضغط 
الدم املرتفع وغريها من األمراض. 
نسبة  املوز عىل  مثار  تحتوي  كام 
الــكــربــوهــيــدرات،  مــن  عالية 
والسيام  األمينية،  ــامض  واألحـ
الرتبتوفان الذي يساعد عيل النوم، 
عضوية،  وأحامض  طيارة  وزيوت 
ويف قرشة املوز كثري من الكاروتني 
أما محتوي مثار  الدباغية.  واملواد 
املوز من السعرات الحرارية فهو 
وكذلك  حراري/100جم.  90سعر 
مكونات  عىل  املوز  مثار  تحتوي 
وتجديد  بناء  عىل  تعمل  أخري 
غنية  أنها  إىل  باإلضافة  األنسجة 
املتحولة  بالسكريات  ــداً  جـ
التي  وجلوكوز)  فركتوز  (سكروز، 
تساعد عىل منو الشباب والتمثيل 

الغذايئ الجيد.

الخاصة  الدراسات  من  العديد  أثبتت 
أن  النفسية،  والصحة  النفس  بطب 
عند  وسكينة  بالهدوء  يشعر  اإلنسان 
يف  أي  ــرضاء،  خ املناطق  يف  التواجد 
األمر  فهذا  زرع،  بها  التي  املناطق 
العقلية  القدرات  تحسن  عيل  يساعد 
وخالل  والقلق،  التوتر  نسبة  وخفض   ،

األسطر القادمة سنتعرف أكرث.
 ”the sun“ صحيفة  نرشته  ملا  وفقا 
املركز  ــرة  مــدي ــاورز  بـ ســـارة  تــقــول 
مؤسسة  وهي  برمنجهام  يف  اإلقليمي 
االجتامعية  البستنة  تستخدم  خريية 
“لقد  املحتاجني،  ملساعدة  والعالجية 
البستنة  ألعامل  الناس  تقدير  تخطى 
والوصول إىل املساحات الخرضاء، فتأثري 
ما  يشء  تنمية  يف  الشخيص  االستثامر 

للحفاظ عيل الصحة العامة، والحصول 
االعتامد  وقــويــة،  جيدة  صحة  عــيل 
أهم  من  يعد  صحي  غذايئ  نظام  عيل 
الحيل التي يجب السعي إليها، فتناول 
واملعادن  بالفيتامينات  الغنية  األطعمة 
عيل  تحافظ  الجسم  يحتاجها  التي 
الجسم واملخ، وذلك وفقا ملا نرشه موقع 

“إكسربيس”.
للتدهور  التعرض  معني  املوقع  ورشح 
تدهور  يعني  أنه  أكد  والذي  املعريف، 
يف وظيفة املخ لدي الشخص، والتفكري 
هذه  وتوجد  ذاكرته،  عيل  أيضا  وتؤثر 

باإلنجاز،  شعور  ولديك  هائل،  أمر  هو 
بذرة  مشاهدة  وفرحة  واملسؤولية، 

تنبت أنت صانعها.
وبحسب األخصائيني النفسيني ، فهناك 
األخرى  الصحية  الفوائد  من  العديد 

للبستنة أي زراعة أرض، ، ومنها:
فبمجرد  العقلية،  الصحة  عيل  فوائد   –
أن  ميكن  املنزل  يف  ما  بيشء  االهتامم 
تحتاجه  ــذي  ال الــروتــني  هــذا  مينحك 
لالستيقاظ يف الصباح وتصبح قادرا عىل 

فعل يشء جديد، يشعرك باإلنجاز.
 %43 فـ  الحديثة،  لألبحاث  ووفقا 
العناية  ميارسون  الذي  األشخاص  من 
النوافذ  صناديق  أو  املنزلية  بالنباتات 

عززت صحتهم النفسية.
– قطع العزلة، فالتفاعل االجتامعي مع 

الحالة بشكل رئييس يف كبار السن، وقد 
مبكرة  عالمة  األحيان  معظم  يف  تكون 
عىل الخرف وحاالت التنكس العصبي .

 British ووفقا لدراسة نرُشت يف مجلة
أوضحت   ،Journal of Nutrition
بالحمضيات  الغنية  الفواكه  تناول  أن 
مبشاكل  واإلصابة  التعرض  من  تحميك 
اإلصابة  ــرص  وف حــدة  وتقلل  ــخ،  امل

بالخرف بنسبة تصل %23.
 13 مــن  ــرث  أك بيانات  دراســـة  فبعد 
وجد   ، يابانية  دراسة  يف  مشارك  ألف 
تناولوا  الذين  األأشخاص  أن  الباحثون 

الخرضاء  األصابع  ذوي  جدد  أشخاص 
مشاركة  و  مثلك  الزراعة  ميارسون  أي 
التفكري  ذوي  األشخاص  مع  الخربات 
املامثل من األمور التي تشعرك بالراحة 
شعورك  وتقلل  والرفاهية،  والثقة 

بالوحدة وأمراض القلب والزهامير.
– تحسني املزاج، فالزراعة تعترب مترين 
إلطالق  مؤكدة  طريقة  وهي  ريــاض، 
اإلندورفني، هرمونات السعادة، ويحاول 
من  االستفادة  متزايد  بشكل  األطباء 
الفوائد املعززة للمزاج يف الهواء الطلق.
الهواء  بفضل  البدنية،  الصحة  -فوائد 
النقي والتامرين اللطيفة ، من املحتمل 
وصيبح  أيًضا،  أفضل  بشكل  تنام  أن 

جسمك خايل من األمراض.

أقل  كانوا  يوم  كل  الحمضيات  فواكه 
عرضة بشكل ملحوظ لإلصابة بالخرف 
الذين  من  التالية،  الست  السنوات  يف 

تناولوها مرة أو مرتني يف األسبوع.
وأكد الباحثون، أن النتائج تشري إىل أن 
يعد  الحمضيات  تناول  أي  االستهالك 
مرتبطا بانخفاض خطر اإلصابة بالخرف 
املربكة  العوامل  تعديل  بعد  حتى   ،

املحتملة.
 Tumblr  لينكدإن تويرت  فيسبوك 

 Reddit  بينترييست

احتباس  باسم  املعروف  املاء  احتباس 
من  ــوع  ن هــو  الــوذمــة  أو  السوائل 
الجسم  فيها  يحتفظ  التي  الحاالت 
الحالة  تحدث  املاء،  من  زائدة  بكمية 
داخل  أو  الدموية  ــدورة  ال يف  عــادة 
من  مبارشة  والتجاويف،  األنسجة 
املفرط  واالستهالك  الهرمونية  التغريات 
التغذية  ــوء  وس األدويـــة  إىل  للملح 
والدورة الشهرية غري املنتظمة والوراثة 
، ميكن أن تكون هناك أسباب متنوعة 
الحتباس املاء وميكن أن تؤدي إىل مزيد 
من التعقيدات إذا مل يتم عالجها بشكل 

مناسب.
من  االضــطــراب  عىل  التعرف  ميكن 
االنتفاخ  مثل  متعددة  عالمات  خالل 
الساقني  وتـــورم  البطن  منطقة  يف 
الوجه  وانتفاخ  والكاحلني  والقدمني 
أن  ميكن  املنتظمة،  الــوزن  وتقلبات 
تقليل  مع  املعتاد  من  أثقل  يجعلك 
نشاطك، بعض التغيريات يف منط الحياة 
يف  تساعدك  أن  ميكن  الغذايئ  والنظام 
هنا  لك  نقدم  الحالة  هذه  معالجة 
الحالة  هذه  عىل  التغلب  بطرق  قامئة 
 ” بشكل طبيعي، وفقا ملا نرشه موقع 

.”pinkvilla
تناول الربوتني

املاء مفتون بالربوتني وميكن أن يساعد 
هذه  من  مناسبة  كميات  استهالك 
املغذيات يف تنسيق مستويات املاء يف 
الغني  الغذايئ  النظام  يُعترب  جسمك، 
املاء  عىل  للقضاء  رائًعا  أمرًا  بالربوتني 
عن طريق البول مع تقليل االنتفاخ يف 

الجسم.
ابِق قدميك مرتفعة

التي  البسيطة  األنشطة  أحد  هو  هذا 
فعله  عليك  ما  كل   ، بها  القيام  ميكنك 
قلبك  مستوى  فوق  قدميك  رفع  هو 
قدميك  يف  املحتجز  املاء  يتمكن  حتى 
جسمك،  من  الخروج  من  وكاحليك 
لجني  اليوم  يف  مرات  عدة  ذلك  افعل 
أقىص الفوائد، احصل عىل مساعدة من 
الجوارب الضاغطة لسحق كمية زائدة 
من املاء من ساقيك مع ضامن الدورة 

الدموية يف الجسم.
اخرت نظاًما غذائيًا قليل امللح

والكلوريد  الصوديوم  من  امللح  يتكون 
فإنه   ، الصوديوم  تستهلك  وعندما   ،
يحبس املاء يف جسمك وميكن أن يعيق 

جسمك  يجعل  بينام  السوائل  تــوازن 
اتباع  يساعد  أن  ميكن  باملاء،  يحتفظ 
نظام غذايئ قليل امللح يف التغلب عىل 
القيمة  هي  ملليجرام   2300 املشكلة، 
ال  قل  للصوديوم،  بها  املوىص  اليومية 
نظامك  من  واملعبأة  املصنعة  لألطعمة 
من  امللح  استبدال  ــاول  وح الغذايئ 
لتعزيز  الطبيعية  والتوابل  األعشاب 
إىل  الحاجة  تقليل  مع  أطباقك  نكهة 

إضافة امللح إىل وجباتك.
أدخل األطعمة التي تحتوي عىل نسبة 

عالية من البوتاسيوم واملغنيسيوم
واملغنيسيوم  البوتاسيوم  من  كل  يعد 
يف  تشارك  التي  املذهلة  املعادن  من 
يف  وتساعد  إنزميي  تفاعل   300 حوايل 
زيادة  تساعد  للجسم،  السلس  األداء 
بالبوتاسيوم  الغنية  األطعمة  تناول 
القضاء عىل مستويات  واملغنيسيوم يف 
والتي  الجسم  يف  العالية  الصوديوم 
يحتوي  املــاء،  احتباس  أعــراض  تعالج 
والبطاطا  والطامطم  واألفوكادو  املوز 
مثل  الورقية  ــرضوات  ــخ وال الحلوة 
نسب  عىل  والكرنب  واللفت  السبانخ 

كبرية من هذه املعادن

تخلص من احتباس املاء فى جسمك 
وتناول الروتني واملوز

تخلص من احتباس املاء فى جسمك 
وتناول الروتني واملوز

 القيمة الغذائية لثمار املوز القيمة الغذائية لثمار املوز

للحفاظ على صحتك العقلية 
والبدنية.. مارس هذه األنشطة

الحمضيات تحمى املخ من التدهور 
واإلصابة بالخرف بنسبة 23%

الحمضيات تحمى املخ من التدهور 
واإلصابة بالخرف بنسبة 23%
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ومجتمع  الحكومة  بني  مشرتك  بناء 
تحقق  بنتائج  نخرج  حتى  األعامل 
املؤمتر،  أجلها  من  يُعقد  التي  األهداف 
كل  من  االستفادة  عىل  سنعمل  حيث 

اآلراء املطروحة. 
التي  املحاور  بأول  أوال  »نناقش  وتابع: 

متت صياغتها ونقوم مبراجعة دورية لها 
بالتنسيق بني الجهات املعنية«.

مع  للتعامل  الدولة  جهود  عرض 
التحديات الراهنة

عرض  هو  املؤمتر  من  الهدف  أن  أضاف 
للتعامل  الدولة  بها  تقوم  التي  الجهود 

مع التحديات الراهنة، ويف الوقت نفسه 
واملتخصصني؛  الخرباء  آراء  إىل  االستامع 
طريق  خريطة  إىل  الوصول  بغية 
فّعالة  بتوصيات  والخروج  اقتصادية، 
بشأن التعامل مع التحديات االقتصادية 

املختلفة.
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الدكتور هيثم الحاج عىل، رئيس الهيئة 
الجانب  ومن  للكتاب،  العامة  املرصية 
دار  مديرة  فوشتينا،  أبيجيال  األلباين، 

األوبرا األلبانية.
بني  التذكارية،  الدروع  تبادل  تم  كام 
واأللبانية،  املرصية  الثقافة  ــريت  وزي
الصحفي،  املؤمتر  وقائع  خالل  وذلك 
الربوتوكول،  توقيع  عقب  أُقيم  الذي 
قوة  عىل  الكيالين،  نيفني  أكدت  حيث 
عمقتها  والتي  البلدين،  بني  العالقات 
زيارة الرئيس إلري ميتا رئيس جمهورية 
ألبانيا إىل القاهرة عام 2019، وأشارت 

من  العديد  يتضمن  الربتوكول  أن  إىل 
بني  الخربات  وتبادل  التعاون،  ُسبل 
التعاون  مجاالت  شتى  يف  الجانبني 
تتويجاً  املشاركة،  هذه  وتأيت  الثقايف. 
االتفاق  تم  التي  التعاون،  أطر  لتفعيل 
واأللباين،  املرصي  الجانبني  بني  عليها 
خالل  وذلــك  املجاالت،  من  بالعديد 
زيارة رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، إىل 
أسفر  والتي   ،2021 أكتوبر  يف  القاهرة 
عنها توقيع عدد من مذكرات التفاهم، 
املجاالت  يف  التعاون  وبروتوكوالت 

الثقافية.

شهدت الدكتورة نيفني الكيالين، وزيرة 
الثقافة، وإيلفا مارغريتي، وزيرة الثقافة 
بروتوكول  توقيع  ألبانيا،  بجمهورية 
املجاالت  يف  الجانبني،  بني  التعاون 
السفري  حضور  يف  واإلبداعية،  الثقافية 
محمد حيدر، سفري مرص بألبانيا، وذلك 
األسبوع  فعاليات  يف  مشاركتها  ضمن 
يُقام  والــذي  األلباين،  املرصي  الثقايف 
رعاية  تحت  تريانا،  األلبانية  بالعاصمة 
رئيس الوزراء األلباين، خالل الفرتة من 

19 وحتى 25 من هذا الشهر.
املرصي،  الجانب  من  الربوتوكول  وقع 

وزيرتا الثقافة بمصر وألبانيا تشهدان 
توقيع بروتوكول تعاون بني البلدين

ــوان “الــلــغــة املــرصيــة  ــن تــحــت ع
السياحة  وزارة  تواصل  القدمية”، 
التى  الرتويجية  الحملة  ــار  واآلثـ
الخاصة  ــع  ــواق امل عــىل  أطلقتها 
االجتامعي  التواصل  مبنصات  بها 
أهم  عىل  الضوء  إللقاء  املختلفة، 
عالمات ورموز الكتابة الهريوغليفية، 

وذلك ضمن احتفاالت الوزارة خالل 
عام عىل   200 الجاري مبرور  الشهر 
القدمية  املرصية  الكتابة  رموز  فك 

ونشأة علم املرصيات.
عالمة ” خع ” عبارة عن تل ترُشق 

من خلفه أشعة الشمس.
 20-09-2022 WhatsApp Image

PM 7.18.09 at
غالبًا ما كانت تستخدم يف الكلامت 
وكانت  رع،  املعبود  إىل  تشري  التي 
امللكية  األلقاب  يف  كذلك  تستخدم 
عرص  من  خفرع  امللك  اســم  مثل 

األرسة الرابعة.
#200عامعلم_مرصيات

“اللغة املصرية القديمة”.. تعرف على عامة “خع”
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أطلقت هيئة األدب والنرش، ىف اململكة 
هاكاثون  مسابقة  السعودية،  العربية 
الرتجمة 2022.. ترجمة الثقافة ىف عرص 
وحلول،  تحديات  االصطناعى:  الذكاء 
وذلك ىف الفرتة من 8 وحتى 11 أكتوبر 
املقبل، تحت عنوان “ملتقى الرتجمة”.

واملسابقة  الرتجمة  ملتقى  ويستهدف 
املرتجمني واملطورين لخلق حلول تقنية 
الناطقني  غري  وصول  تسهيل  يف  تسهم 
واملحكية،  املشاَهدة  لثقافتنا  بالعربية 
ابتكار  إىل  جلساته  خالل  من  ويسعى 
ىف  التحديات  من  لعدد  تقنية  حلول 
مجال ترجمة املحتوى الثقاىف، وتسهيل 
لغري  املحىل  الثقاىف  للمحتوى  الوصول 

الناطقني باللغة العربية.
الرتجمة  هاكاثون  ملتقى  ىف  ويشارك 
واملربمجني  املرتجمني  من  مجموعة 
واملصممني، ويقدم امللتقى ثالث فئات 
من الجوائز للمشاركني ىف امللتقى، 100 
ألف ريال للمركز األول، و70 ألف ريال 
للمركز  ريال  ألف  و30  الثاىن،  للمركز 

الثالث.
فثمة  املسابقة،  هذه  ىف  وللمشاركة 
مجموعة من الرشوط واألحكام العامة، 
والنرش  األدب  هيئة  حددتها  التى 

والرتجمة، وتتمثل ىف اآلىت:
يجب أال تتعارض املشاركة مع أي من 
اإلسالمية،  الرشيعة  ومبادئ  أحكام 
والقيم  العام،  الذوق  العامة،  اآلداب 

الثقافية السائدة يف اململكة.

كــأفــراد  إمــا  ــون  ــشــارك امل سيسجل 
الحالتني  كــال  ويف  كمجموعات،  أو 
عدة  بني  املسابقة  يف  املنافسة  ستكون 

مجموعات.
األفراد  بني  التوفيق  املنظمون  سيحاول 
عىل  بناًء  وذلك  مجموعات،  لتشكيل 

مجموعة من املعايري واملهارات.
الثالث  املجموعات  عن  اإلعالن  سيتم 
األول  املركز  التايل:  بالرتتيب  الفائزة 
ملتقى  يف  الثالث  واملركز  الثاين  واملركز 
الرتجمة والذي سيعقد يف الفرتة من 3 

إىل 4 نوفمرب 2022.
رشوط املشاركة ىف املسابقة

ــراد  ــ تــقــتــرص املــشــاركــة عـــىل األف
واملجموعات فقط وال تشمل الكيانات 

أو املؤسسات.
فريدة  املــشــاركــة  تــكــون  أن  يجب 
املشاركة  قبول  يتم  ولــن  ومبتكرة، 

املكررة.
املشاركة  تقديم  املشارك  عىل  يجب 
عرب  املطلوبة  املستندات  وجميع 
املوقع االلكرتوين مللتقى الرتجمة، ورفع 
امللفات بالصيغ املطلوبة حسب الدليل 

أي  مع  املشاركة  تتعارض  أال  يجب 
لوائح  أو  قوانني  أو  أنظمة،  أو  حقوق، 
محلية أو دولية، ويجب أال تشّجع بأي 

شكل من األشكال عىل انتهاكها.
والرتجمة  والنرش  األدب  هيئة  تحتفظ 
من  مشارك  أي  استبعاد  يف  بحقها 
املنفرد  تقديرها  عىل  بناًء  املسابقة 
ــة أســبــاب، ودون  وبـــدون إبـــداء أي
والنرش  األدب  هيئة  عىل  يرتتب  أن 
تعويض من  أو  التزامات  أية  والرتجمة 

أي نوع.
والرتجمة  والنرش  األدب  هيئة  تحتفظ 
بحقها يف تغيري أو إلغاء أي من الرشوط 
إشعار  وبدون  وقت  أي  يف  واألحكام 
املشارك  عىل  يتعنّي  وعليه،  مسبق. 
االطالع بشكل منتظم عىل أي تحديثات 
قد تطرأ عىل الرشوط واألحكام، حيث 
لن  والرتجمة  والنرش  األدب  هيئة  إن 
تقوم باإلعالن عن التحديثات عىل هذه 

الرشوط واألحكام.
والرتجمة  والنرش  األدب  هيئة  تحتفظ 
بالحق يف عدم مشاركة نتائج التحكيم 

للمشاركات النهائية.

مسابقة لرتجمة املحتوى الثقافى العربى 
تستهدف املرتجمني واملرمجني

التنويه  مع  التسجيل،  أثناء  التوجيهي 
بأنه لن يتم قبول أي مستندات مل يتم 

تقدميها عرب املوقع االلكرتوين.
املسابقة،  يف  التحكيم  عدالة  لضامن 
اسم  املرفقة  امللفات  تحمل  أال  يجب 
املشاركة  إلغاء  سيتم  حيث  املشارك، 

املخالفة.
 3 من  املكونة  للمجموعة  يُسمح  ال 

أشخاص باملشاركة بأكرث من فكرة.
من  املجموعات  أو  األفراد  تتمكن  لن 
املشاركة إذا مل يتوفر لديهم ما يلزم من 
أجهزة وأدوات خاصة، تُعينهم عىل أداء 

مهامهم يف املسابقة.
يكون التواصل مع املجموعات املقبولة 
عرب الربيد اإللكرتوين، وذلك بعد االنتهاء 
سيكون  كام  األولية،  الفرز  عملية  من 
يف  املشاركني  مــع  هاتفيًا  التواصل 

املسابقة.
ستُقيّم لجنة التحكيم النهايئ املشاركات 
اختيار  معايري  عــىل  بناء  املتأهلة 
مع  التواصل  لها  وميكن  الفائزين، 

املشاركني إذا لزم األمر.
امللكية الفكرية

بجميع  املــشــاركــة  تكون  أن  يجب 
يتقدم  أخرى  معلومات  وأي  تفاصيلها 
به  ومُنوطة  شخصية  املــشــارك،  بها 
كل  أن  املــشــارك  ويــقــّر  بالتحديد، 
هيئة  إىل  بها  تقدم  التي  املعلومات 
األدب والنرش والرتجمة ال تنتهك حقوق 
امللكية الفكرية، أو الحقوق الخاصة، أو 
وتحتفظ  ثالث،  طرف  ألي  الخصوصية 
بحق  والرتجمة  والنرش  األدب  هيئة 
رفض املشاركة أو إقصائها والرجوع عىل 

املشارك بأي رضر يلحق بها.
مشاركة  مــن  ــرث  أك وجـــود  ــال  ح يف 
ومل  مختلفني،  شخصني  من  متشابهتني 
عند  للمشاركة  امللكية  يثبت  ما  يوجد 
كال الطرفني، فإنه سيتم إلغاء املشاركة، 

إاّل يف حال تقّدم أحد الطرفني مبا يثبت 
ملكيته للـمشاركة رسميًّا.

والرتجمة  والنرش  األدب  لهيئة  يحق 
مرفقة  تفصيلية  ملفات  بأي  االحتفاظ 

للـمشاركة من قبل املشارك.
امللكية  حول  خالف  نشوب  حال  يف 
خالف  أي  أو  للـمشاركة  الفكرية 
مسؤولية  يُخيل  املشارك  فإن  آخــر، 
من  والرتجمة  والنرش  األدب  هيئة 
مادية  أرضار  أي  عن  مسؤوليات  أية 
ويتحمل  ذلك  عىل  ترتتب  معنوية  أو 
كامل  ــريه  غ دون  وحـــده  ــشــارك  امل
والخرق  االنتهاك  هذا  عن  املسؤولية 

الصادر منه.

أنه  إىل  مشريًا  املتجددة،  الطاقة  قطاع 
بحلول 2030 يكون هناك 27 مركز متيز 
تهتم  مدارس  عن  عبارة  وهي  قطاعي، 
مبهن املستقبل؛ منها مركز متيز يف مجال 
الطاقة الجديدة واملتجددة، مضيًفا أنه تم 
وسيتم  املتجددة،  الطاقة  مناهج  تطوير 
وتدريبهم  الطالب  تعليم  عىل  العمل 
جديدة  كمهن  األخرض،  األكسجني  عىل 
مبنظومة تطوير التعليم الفني، مؤكًدا أن 
مرص غنية باملوارد الطبيعية وخاصة طاقة 
تؤهلها  التي  الشمسية  والطاقة  الرياح 
الطاقة  منتجي  أكرب  من  واحدة  لتكون 

املتجددة.
ومن جانبها، وجهت ساندرا رولدر مسئول 
ببنك  والحوكمة  والتعليم  التمويل  قطاع 
محمد  للدكتور  الشكر  األملاين،  التعمري 
الرتبية والتعليم والتعليم  مجاهد ووزارة 
الفني عىل الجهد املبذول لتطوير التعليم 
العمل  ورشة  أن  مؤكدة  مرص،  يف  الفني 
حقيقية  فرصة  هي  اليوم  املنعقدة 
عىل  والعمل  املرشوع  تفاصيل  ملناقشة 

نجاحه يف إطار التعاون املشرتك.
زيارة عدد من املدارس

مرشوع  مدير  براساد  الرا  وأعربت 
عن  األملاين  التعمري  ببنك  كويسب 
املهمة،  الورشة  هذه  بانعقاد  سعادتها 
مشرية إىل أنه جرى تحقيق خطوات جادة 
يف املرشوع منها زيارة عدد من املدارس؛ 
بها مرشوع  يطبق  التي  املدارس  لتحديد 
الطاقة املتجددة، متمنية مشاركة الجميع 

التحضريية  املرحلة  حول  النقاشات  يف 
التميز  ملراكز  الراهن  والوضع  للمرشوع 
واملدارس الفنية التي وقع االختيار عليها.

برنامج  مدير  فاروق  أحالم  وأشارت 
التعاون  إىل  األورويب  باالتحاد  التعليم 
قطاع  خاصة  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع 
اسرتاتيجية  دعم  بهدف  الفني  التعليم 
التعليم  لتطوير  والتعليم  الرتبية  وزارة 
تحسني  حول  تتمحور  التي   2.0 الفني 
املناهج  وتحويل  الفني،  التعليم  جودة 
منهجية  عىل  قامئة  مناهج  إىل  الدراسية 
التعليمي،  املحتوى  ورقمنة  الجدارات 
خالل  من  املعلمني  مهارات  وتحسني 
أصحاب  ومشاركة  والتأهيل،  التدريب 
وتغيري  الفني،  التعليم  تطوير  األعامل يف 

الصورة النمطية للتعليم الفني.
وتضمنت فاعليات الورشة جلستني؛ األوىل 
املهمة  املوضوعات  من  عدًدا  ناقشت 
املتجددة  الطاقة  دعم  بربنامج  املتعلقة 
ومنها  الفني،  بالتعلیم  الطاقة  وكفاءة 
املكون األول الخاص باملرحلة التحضیریة 
والوضع الراھن ملراكز التمیز، والتخطیط 
الالزمة،  واإلنشاءات  موقعها  وتحديد  لها 
فضاًل عن بناء القدرات للطاقة املتجددة 
وكفاءة الطاقة، كام ناقشت ورشة العمل 
املكون الثاين املتعلق باملرحلة التحضیریة 
والوضع الراھن للمدارس الفنیة، وموقف 
املختارة،  الفنیة  املدارس  تأھیل  إعادة 
التأهيل،  إعادة  وإجراءات  وموقعها 
للطاقة  القدرات  بناء  إىل  باإلضافة 
املتجددة /كفاءة الطاقة، ومفھوم الصیانة 

واتفاقیات الطاقة املتجددة.
ويأيت مرشوع برنامج دعم الطاقة املتجددة 
 TEREEE وكفاءة الطاقة بالتعلیم الفني
التعاون  مرشوع  تعزيز  اتفاقية  ضمن 
التميز  مراكز  إلنشاء  الحايل  األملاين  املايل 
القطاعية Centers of Competence يف 
قطاع الطاقة الجديدة واملتجددة، وكفاءة 
العديد  تحديث  الطاقة وكذلك  استخدام 

من مدارس التعليم الفني.
وتهدف مراكز التميز القطاعية إىل تطوير 
لتصبح  الفني  التعليم  مدارس  إحدى 
وأجهزة  أساسية  ببنية  تتمتع  منوذجية 
وبالتايل  وحديثة،  متطورة  ومعدات 
كمنارة  تعمل  أن  املدرسة  لهذه  ميكن 
قادرة عىل إشعاع التطوير والتحديث إىل 
املدارس الفنية األخرى من نفس النوعية 
املجاورة  الجغرافية  املناطق  يف  والواقعة 
ملركز التميز القطاعي، كام يشارك القطاع 
القطاعية  املراكز  هذه  إدارة  يف  الخاص 
الرشكات  وخصوًصا  خريجيها  وتشغيل 

الصغرية واملتوسطة.
للمرشوع؛  األساسية  األنشطة  بني  ومن 
ثالث  يف  قطاعية  متيز  مراكز  ثالث  إنشاء 
والرشقية،  واملنيا  أسوان  هي  محافظات 
من  مدرسة   20 وتجهيز  تأهيل  وإعادة 
شمسية،  بألواح  الفني  التعليم  مدارس 
الطاقة،  استخدام  كفاءة  تقنيات  وكذلك 
التعليم  معلمي  ألكادميية  فرع  وإنشاء 
يتم  قطاعي  متيز  مركز  كل  داخل  الفني 
إنشاؤه، وتشجيع دمج الفتيات يف التعليم 

الفني قطاع الطاقة الجديدة واملتجددة.

»التعليم«: نتعاون مع القطاع الخاص لتوفري القوى 
العاملة املطلوبة باملعايري العاملية
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انخفاض ثروة مارك زوكربريج بمقدار 71 
مليار دوالر هذا العام فقط “اعرف الحكاية”

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

 iPhone أطلقت أبل أخريًا سلسلة
14 التى طال انتظارها ىف 7 سبتمرب 
وتتكون   ،Far Out ــدث  ح ىف 
الجديدة   14  iPhone سلسلة 
 iPhone بالكامل من أربعة أجهزة
 Plus 14 iPhone14 و – iPhone
 14  iPhoneو  Pro  14  iPhoneو
Pro Max، وفيام يىل نعرض أبرز 
 14 iPhone االختالفات بني هاتفى

:Pro Max 14 iPhone و Plus
Plus 14 iPhone

الشاشة: بقياس 6.7 بوصة (2778 
OLED (1284 ×

Bionic A15 :املعالج

ــارك  م ــروة  ثـ صـــايف  انخفضت 
النصف  من  أكرث  إىل  زوكربريج 
هذا العام، مام أطيح به من أعىل 
املراتب يف قامئة أغنى أغنياء العامل 
خالل   Meta رشكته  تكافح  بينام 

أزمتها.
ووفقاً ملا ورد يف صحيفة “نيويروك 
بوست”، خرس زوكربريج البالغ من 
العمر 38 عاًما، 71 مليار دوالر من 
ثروته عىل الورق منذ يناير وهي 
أسهم  فيها  انخفضت  التي  الفرتة 
إىل  بوك  فيس  عىل  األم  الرشكة 
مستويات منخفضة جديدة، تقدر 
ثروته الصافية اآلن بـ 55.9 مليار 
زوكربريج  يجعل  وهــذا  دوالر، 
قامئة  يف   20 ـــ  ال املرتبة  يحتل 
مؤرش  عىل  العامل  يف  األفراد  أغنى 
أدىن  -وهو  للمليارديرات  بلومربج 
مركز له منذ عام 2014- حيث بدأ 

األشهر  بوك  فيس  موقع  منشئ 
االجتامعي  التواصل  مواقع  وسط 

العام يف املرتبة السادسة.
مارك

مايو  عن  البعد  كل  بعيد  هذا 
زوكــربــريج  ــان  ك عندما   2020
خلف جيف بيزوس وبيل جيتس 
كثالث أغنى رجل يف العامل برثوة 
دوالر،  مليار   87.7 قدرها  صافية 
تضخمت  املــايض  سبتمرب  ويف 
عىل  لها  مستوى  أعىل  إىل  ثروته 
 142 إىل  وصلت  حيث  اإلطــالق 
يحتل  جعله  مام  دوالر،  مليار 
املرتبة الخامسة بعد عاملقة مثل 
إيلون ماسك وبيزوس وبرنارد أرنو 

وجيتس.
تطبيقات ميتا

وقت  بعد  الهبوطي  املسار  وبدأ 
أن  زوكــربــريج  إعــالن  من  قصري 

Facebook سيعيد تسمية نفسه 
تركيزه  وسيحول   Meta باسم 
تلك  وكلفت   ،  .metaverse نحو 
املبادرة باهظة الثمن 10 مليارات 
العام  يف  االستثامرات  من  دوالر 
املايض وحده، وانتقدها الجمهور 
بعض  وكذلك  واسع،  نطاق  عىل 

موظفي الرشكة، وفًقا للتقارير.
بنسبة   Meta أسهم  وانخفضت 
املايض،  يناير  منذ  تقريبًا   %60
زوكربريج  ثــروة  معظم  وترتبط 
أداء  وكــان  األسهم،  من  بحصته 
ناسداك  مؤرش  من  أسوأ   Meta
التكنولوجيا،  مجال  يف  الثقيل 
والذي انخفض بنسبة 27% خالل 
خرس  فرباير  ويف  الــفــرتة،  نفس 
دوالر  مليار   30 حواىل  زوكربريج 
من ثروته عىل الورق يف يوم واحد

للرشكة:  التنفيذي  الرئيس  وغرد 
جميع  يف  اآلن  نشطة   Starlink“
القارات، مبا يف ذلك القارة القطبية 

الجنوبية.”
 business“ موقع  ذكره  ملا  ووفقا 
أن  بعد  منشوره  جاء   ،”insider
مخصًصا  كان  ستارلينك  أن  غرد 
لالستخدام السلمي فقط، وأطلقت 
 54 من  مجموعة  مؤخرا  الرشكة 
قمرا صناعيا من ستارلينك بعد أن 
سابقة  محاوالت  خمس  إلغاء  تم 

بسبب سوء األحوال الجوية.
الصناعية  األقامر  هذه  وانضمت 
الصناعية  األقــامر  من   3076 إىل 
مدار  يف   Starlink من  العاملة 
هو  ــدف  ــه وال منخفض،  أريض 
الحصول عىل ما يصل إىل 42000 
عام  منتصف  بحلول  صناعي  قمر 

 iPhone 14 Plus أبرز االختافات بني هاتفى
iPhone 14 Pro Max و

.2027
األرض  تغليف  خالل  من  أنه  كام 
يتمثل  الصناعية،  األقــامر  بــآالف 
توفري  وهــو   ،Starlink هــدف 
للمناطق  الرسعة  عــايل  إنرتنت 
يصعب  والتي  والنائية  الريفية 
النطاق  بخدمة  بها  ــصــال  االت

العريض.
من  ــدة  واح هي  أوكرانيا  وتعد 
فيها  تعمل  التي  املناطق  ــرز  أب
Starlink، وأرسل ماسك محطات 
Starlink إىل البالد بعد أن طلب 
األوكــراين،  الـــوزراء  رئيس  نائب 
Mykhailo Fedorov، من ماسك 

املساعدة يف فرباير املاىض.
يف  نشاطها  مــن  ــرغــم  ال وعــىل 
 Starlink فشلت  ــارات،  ق سبع 
لجنة  موافقة  عىل  الحصول  يف 

 (FCC) الفيدرالية  االتــصــاالت 
 886 بقيمة  دعم  عىل  للحصول 
خدمة  لتوسيع  دوالر  مليون 
والرشكات  املنازل  إىل  اإلنرتنت 
الريفية يف ما يقرب من 650 ألف 

مكان عرب 35 والية أمريكية.
وقالت لجنة االتصاالت الفيدرالية 
إن Starlink “فشلت يف إثبات أن 
تقديم  ميكنهم  الخدمة  مقدمي 
وصفت  فيام  املوعودة.”،  الخدمة 
سبيس إكس رفض لجنة االتصاالت 
الفيدرالية بأنه “غري عادل للغاية” 
القانون  حيث  مــن  و”معيب 
والسياسة”.ولعل آخر رقم تم نرشه 
لقاعدة مستخدمي Starlink كان 
يف مايو عندما ذكرت CNBC أن 
هناك أكرث من 400000 مشرتك يف 

جميع أنحاء العامل.

إيلون ماسك: اإلنرتنت الفضائى الخاص بـSpaceX نشط فى جميع القارات

مبساحات  التخزين:  مساحات 
512GB ,256GB ,28GB

دعم الشحن الالسليك: نعم.
دعم الشحن الرسيع: نعم

 12MP ثنائية  الخلفية:  الكامريا 
 12MP  ,main camera

urtlawide
12MP الكامريا األمامية: بدقة

16 iOS :نظام التشغيل
الوزن : 203 جراما

mAh 4325 :البطارية
Pro Max 14 iPhone

الشاشة: بقياس 6.7-بوصة (1290 
OLED ( 2796 ×

Bionic 16 Apple :املعالج
مبساحات  التخزين:  مساحات 

512GB ,256GB ,28GB
دعم الشحن الالسليك: نعم.

دعم الشحن الرسيع: نعم
 MP  48 ثالثية  الخلفية:  الكامريا 
 MP  12 و   ،((OIS, PDAF
و   ((Telephoto, OIS, PDAF

(MP (Urtla-wide, PDAF 12
12MP الكامريا األمامية: بدقة

16 iOS :نظام التشغيل
الوزن : 240 جراما

البطارية: 4323

خدمة  إن  ماسك،  إيلون  كشف 
لـ  الصناعية  األقامر  عرب  اإلنرتنت 

ستارلينك  تسمى  التي   SpaceX
قارة،  كل  يف  متاحة   ،Starlink

هدفها  إىل  وصلت  أنها  يعني  مام 
عاملية،  تغطية  توفري  يف  املتمثل 

تتمه ص  1
املواجهة.

نعلم  دولــي  كمجتمع  أننا  ثالثا: 
على  امللقى  العبء  حجم  تمامًا 
نموًا  واألقل  النامية  الدول  عاتق 
مواجهته  عليها  يتعني  ما  وحجم 
مع  املناخية  بتعهداتها  للوفاء 
التنمية  جهود  يف  االســتــمــرار 
والقضاء على الفقر يف ظل أزمتي 
مسبوقتني،  غــري  وطــاقــة  ــذاء  غ
منا  املتقدمة  الـــدول  وتتعهد 

التزاماتنا  وتــرية  من  باإلسراع 
تمويل  بتوفري  الدول  هذه  تجاه 
االنبعاثات  خفض  لصالح  املناخ 
على  ــدرة  ــق ال وبــنــاء  والتكيف 
الـ  بتعهد  بالوفاء  سواء  التحمل 
100 مليار دوالر وتعهد مضاعفة 
أو  التكيف  إىل  املوجه  التمويل 
باإلسراع من التوافق على هدف 

التمويل الجديد ملا بعد 2025.
بقوله:  كلمته  الرئيس  واختتم 
»أثق أنكم تتفقون معي حول هذه 

إىل  أنكم ستأتون  وأعلم  الرؤية، 
بتطلعات  محملني  الشيخ  شرم 
وال  جميعا،  شعوبنا  وتوقعات 
يساورني شك أننا كقادة للعالم، 
سنرتفع إىل قدر املسؤولية امللقاة 
الرؤية  هذه  ونضع  عاتقنا،  على 
تنظر  ال  لكي  التنفيذ،  موضع 
إلينا األجيال القادمة لتقول كانت 
وها  فأضعتموها،  فرصة  لديكم 

نحن اليوم ندفع الثمن باهًظا«.

 »27 COP« الرئيس السيسي يطرح رؤية مصر لقمة
يف كلمته أمام األمم املتحدة
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السجن 15 سنة ملزارع لحيازته 270 طربة 
الداخلية تضبط شحنات مخدرات بقيمة حشيش باإلسكندرية

3 مايني جنيه ــضــت مــحــكــمــة جــنــايــات  ق
ــة  ــاس ــرئ ــة ب ــدريـ ــنـ ــكـ اإلسـ
الخويل  عباس  املستشارعديل 
كل  وعضوية   ، املحكمة  رئيس 
السيد  محمد  املستشار  من 
الكريم  عبد  واملستشار   ، سعد 
أبو النرص واملستشار خالد احمد 
وغرامة  سنة   15 بالسجن  زيك، 
للمتهم  جنية  ألف  مائة  مالية 
التهامه  مـــزارع،  ع.ف.ك”   ”

باالتجار يف املواد املخدرة.
املقيدة  القضية  احداث  تعود 
 2022 لسنة   7463 ــم  ــرق ،ب
العامرية  رشطة  قسم  جنايات 

العامة ملكافحة  رصدت اإلدارة 
مكافحة  بقطاع  ــخــدرات  امل
والذخائر  واألسلحة  املخدرات 
مع  بالتنسيق  املرخصة  غري 
 – الوطنى  ــن  (األمـ قطاعى 
أمن  ومديريتى  العام)  األمن 
مــطــروح)   – ــة  ــدري (اإلســكــن
العنارص  من  عنرصين  نشاط 
اإلتجار  ىف  تخصصا  اإلجرامية 
عىل  وترويجها  املخدرة  باملواد 
محافظتى  بنطاق  عمالئهام 

األجهزة  تلقت  عندما  ــان،  ث
األمنية مبديرية أمن اإلسكندرية 
إخطار من ضباط اإلدارة العامة 
يفيد  املـــخـــدرات،  ملكافحة 
وبحوزته  املتهم،  عىل  بالقبض 
الحشيش،  مخدر  من  كمية 

بدائرة القسم.
اإلدارة  ضباط  تحريات  كشفت 
العامة ملكافحة املخدرات ،قيام 
ــزارع،  م  ” ع.ف.ك   ” املتهم 
مبزاولة نشاطا إجراميا يف اإلتجار 
استصدار  ،فتم  املخدرة  باملواد 
للقبض  العامة  النيابة  من  إذن 
تم  القرار،  تنفيذ  ،وعقب  عليه 

(اإلسكندرية – مطروح)..
تم  ــراءات  ــ اإلج تقنني  عقب 
ضبطهام  إستهدافهاموأمكن 

عىل النحو التاىل :
إستقالله  حال  (عاطل)  ضبط 
رشطة  قسم  ــرة  ــدائ ب ســيــارة 
الدخيلة باإلسكندرية.. وبحوزته 
الحشيش  ملخدر  طربة   280)
مبلغ   – جرام  كيلو   28 وزنت 

ماىل – هاتف محمول).
معلومات  “له  (عاطل  ضبط 

،وبتفتيش  سيارة  داخل  ضبطه 
طربة  عيل  بحوزته  عرث  شخصه 
وهاتف  مــايل  ومبلغ  حشيش 
عرث  السيارة  ،وبتفتيش  محمول 
الجوال  ،وبفض  بها عيل جوالني 
األول عرث بداخله عىل عدد 140 
طربة حشيش، والثاين عيل عدد 
129 طربة حشيش، وتم ضبطه 
املضبوطات  عــىل  والتحفظ 
،وتحرر محرض بالواقعة وبعرض 
املتهم عيل النيابة العامة ،قررت 
جنايات  محكمة  ايل  إحالته 
ــدرت  أص التي  اإلســكــنــدريــة، 

حكمها عيل املتهم.

سيارة  إستقالله  حال  جنائية”) 
الحامم  رشطــة  قسم  بــدائــرة 
مبطروح.. وبحوزته (150 طربة 
ملخدر الحشيش وزنت 15 كيلو 
هاتف   – مــاىل  مبلغ   – جــرام 

محمول).
مبواجهتهام باملضبوطات أيدا ما 

جاء بالتحريات.
هذا وتقدر القيمة املالية للمواد 
بحواىل  املضبوطة  املــخــدرة 

(3,000,000) مليون جنيه.

ضبط راكبني بمطار القاهرة بحوزتهما تقارير 
ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وتأشريات مزورة

عدة  بهم  املستشفيات  الحدي 
مختومني  وصورة  اصل  صفحات 
شعار  بخاتم  “بياض”  عيل 

الجمهورية.
االدارة  مدير  قاسم  تامر  امر 
محرض  بتحرير  باالنابة  الرابعة 
بعد  الراكب  ضد  جمريك  ضبط 
العرض عيل الدكتور ماجد مويس 
املدير العام والذي احال الراكب 

للنيابة املختصة.
انهاء  أثناء  كانت  الثانية  الحالة 
عيل  الجمركية  اإلجراءات 

اليونانية  الخطوط  رحلة  ركاب 
محمد  يوسف  محمد  استوقف 
لجنة  عيل  املعني  القسم  رئيس 
الراكبات  احدي  األخرض  الخط 
أثناء محاولتها الخروج من بوابة 
انكرت  والتي  الجمركية  اللجنة 
حوزتها ملا يجب اإلفصاح عنه او 
ورسوم  عنه رضائب  يستحق  ما 
حسن  إبراهيم  قام  جمركية 
طلحه مدير الحركة املرشف عىل 
صالة الوصول مببني الركاب رقم 
3 بتكليف بتكليف مصطفي بحر 

حقائب  بتفتيش  الجمرك  مأمور 
الراكبة يدويا مام اسفر عن ضبط 
وفرنسا  إسبانيا  لدول  تأشرية   13
واملانيا وكندا وجواز سفر منتهي 
سفر  جواز  بخالف  الصالحية 
مدير  العزم  ابو  رضا  قام  الراكبة 
االدارة الثالثة بعرض املضبوطات 
األمنية  االجهزة  عيل  والراكبة 
باملطار بعد العرض عيل الدكتور 
جامرك  عام  مدير  مويس  ماجد 
مطار القاهرة الدويل، وتم تحرير 

محرض للراكبة واحالتها للنيابة.

مطار  جامرك  سلطات  ضبطت 
مرصي  راكب  الدويل  القاهرة 
بحوزته دفاتر لتقارير طبية عليها 
عيل  الجمهورية  شعار  خاتم 
تاشريات  بحوزتها  وراكبة  بياض، 

مزورة.

انهاء  أثناء  األويل  الحالة 
ركاب  عيل  الجمركية  اإلجراءات 
القادمة  املرصية  الخطوط  رحلة 
من ديب تقدم احد الركاب ألنهاء 
اإلجراءات الجمركية عيل حقائبة 
امرية  قامت  الحمراء  الصالة  يف 

عىل  املرشف  الحركة  مدير  طلبة 
 3 رقم  الركاب  مببني  الصالة 
عبد  حسن  مصطفي  بتكليف 
بتفتيش  الجمرك  مأمور  العزيز 
اسفر  يدويا مام  الراكب  حقائب 
طبية  لتقارير  دفرتين  ضبط  عن 

0106668105
Hotline  www. 1997 .tel

/ModernHouseEgypt
/modernhouse_kitchens
/modernhouse_egypt.com
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العدد اإلسبوعي رقم 1278

حارس مانشسرت الجديد يكشف معاملة رونالدو له بعد انضمامه 

صندوق تحيا مصر يكشف موقف األهلي من تسليم 
هدايا تركي آل الشيخ

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

العب  دوبــرافــكــا  مــارتــن  كشف 
مانشسرت يونايتد املعار من نيوكاسل 
كريستيانو  ترحيب  عن  يونايتد 

رونالدو به بعد وصوله للفريق.
مانشسرت  إىل  دوبــرافــكــا  وانــضــم 
ملدة  ــارة  اإلع سبيل  عىل  يونايتد 
نيوكاسل  صفوف  من  قادما  موسم 
ملجلة  دوبرافكا  ــال  وق يونايتد. 
سبورت السلوفاكية: “اليوم األول يل 

مع  كثريا  تواصلت  مالبس  غرفة  يف 
كريستيانو رونالدو”.

إليه  أذهب  أن  أرغب  “مل  وأضاف 
الحديث  بدأ  من  هو  بل  كمعجب 

وسأل عن عائلتي وأين أقيم”.
وأتم “أظهر اهتامما بالتواصل معي، 

وكان حديثا جيدا للغاية”.
أن  ذكـــرت  الصحفية  التقارير 
انضم  عاما  الـ33  صاحب  الحارس 

مع  إسرتليني  جنيه  مليوين  مقابل 
إمكانية رشائه نهائيا مقابل 6 ماليني 

إسرتليني.
وشارك ابن الـ33 عاما يف 125 مباراة 
يف  األخــرية  سنوات  الخمس  خالل 
الدوري اإلنجليزي وخاض 29 مباراة 

دولية مع منتخب بالده.
مع  اآلن  حتى  دوبرافكا  يظهر  ومل 

مانشسرت يونايتد يف أي مسابقة.

الشائعات  عىل  ــرد  وال العام،  للرأي 

واالفرتاءات الكاذبة التي ترتدد يف وسائل 

اإلعالم وعىل مواقع التواصل االجتامعي، 

أن صندوق »تحيا مرص«  والتأكيد عىل 

والذي يقوم بدور تنموي كبري يف البالد 

والعينية  املالية  التربعات  كافة  تسلم 

التعاون  لربوتوكول  وفًقا  (الساعات) 

األهيل  النادي  بني  توقيعه  تم  الــذي 

األربعاء  يوم  مرص«  »تحيا  وصندوق 

املوافق 2021-3-10.

وجاء يف الخطاب أن التربعات التي تم 

ووقع  رسمي  محرض  مبوجب  تسليمها 

عليه الطرفان (النادي األهيل – صندوق 

نسخة  طرف  كل  وتسلم  مرص)  تحيا 

الرقابية  الجهات  بحرصها  قامت  منه، 

تقرير  يف  بالتفصيل  ووردت  الدولة،  يف 

التي  املرشوع  غري  الكسب  خرباء  لجنة 

العامة،  األموال  نيابة  من  انتدابها  تم 

القانوين  املوقف  سالمة  إىل  وانتهت 

للنادي األهيل ومجلس إدارته، واستبعاد 

العام،  املال  عىل  العدوان  جرائم  شبهة 

هذا  يف  القضائية  الدعوى  حفظ  وتم 

الشأن واملقيدة برقم 10 لسنة

حلم معانقة املجد يف قطر 2022.. تاريخ ليونيل ميسي يف كأس العالم

منتخب  نجم  مييس  ليونيل  يخوض 
األرجنتني كأس العامل للمرة الخامسة 
ستكون  األرجح  وعىل  مسريته،  يف 

األخرية، يف نسخة قطر 2022.
كأس  يف  األرجنتني  مع  مييس  شارك 
العامل للمرة األوىل يف عام 2006 عىل 
واآلن  عاما،   19 بعمر  أملانيا،  أرايض 
 35 بعمر  املونديال  غامر  يخوض 

عاما.
العامل  كأس  يف  مييس  لعب  إجامال 
أهداف   6 خاللها  سجل  مباراة.   19

وصنع 5.
مرة  املونديال  نهايئ  مييس  بلغ 
التي  وهي  مسريته،  يف  واحدة 
خرسها راقصو التانجو عىل يد أملانيا 

يف الربازيل عام 2014.
يف  العب  أفضل  بجائزة  مييس  وفاز 

كأس العامل عام 2014.
مييس  مطاردة  تفاصيل  وإليكم 

للبطولة األغىل يف الكرة الدولية..
أملانيا 2006

من أملانيا 2006 إىل الربازيل 2014، 
كأس  يف  مييس  تاريخ  عىل  تعرف 

Goal.com العامل |  العربية
خوسيه  املدرب  قيادة  تحت 
األرجنتني  منتخب  تواجد  بيكرمان، 
العامل  كأس  لـ  الثالثة  املجموعة  يف 
(رصبيا  ورصبيا  ديفوار  كوت  مع 

ومونتنيجرو آنذاك) وهولندا.
يف  البدالء  مقاعد  عىل  مييس  بقي 
ديفوار  كوت  أمام  األوىل  املباراة 

(2-1 لألرجنتني)، وخاض 16 دقيقة 
أمام  الثانية  املباراة  يف  كبديل 
كافية  وكانت  ومونتنيجرو،  رصبيا 
فوز  اآلخر يف  ليسجل هدفا ويصنع 

األلبيسيليستي 0-6.
األوىل  األساسية  نال مييس مشاركته 
الثالثة  املباراة  يف  دقيقة   70 ملدة 
أمام هولندا، والتي انتهت بالتعادل 

السلبي.
ويف دور الـ 16 أمام املكسيك شارك 
األخرية،  الدقائق  يف  بديال  مييس 
وفازت  اإلضافيني،  الشوطني  ولعب 

بالده 1-2.
الرحلة انتهت يف ربع النهايئ عىل يد 
مل  مباراة  يف  الرتجيح،  بركالت  أملانيا 
مقاعد  عىل  وظل  بها  مييس  يشارك 

البدالء.
جنوب إفريقيا 2010

 Argentina  :2010  World Cup
 Star Lionel Messi Admits He
 Lost Bet With Coach  Diego

Maradona | Goal.com
األسطورة  أصبح  مرت..  أعوام   4
مدرب  هو  مارادونا  أرماندو  دييجو 
من  يبلغ  مييس  وبات  املنتخب، 
ميكن  ال  والعبا  عاما،   23 العمر 

استبداله.
يف  األرجنتيني  املنتخب  وقع 

باسم  املتحدث  مختار  محمد  كشف 
صندوق تحيا مرص عن توقيع الصندوق 
لربوتوكول مع األهيل يف 2021 لتسليم 
الهدايا التي تلقاها من تريك آل الشيخ.

يف  املتحدث  مختار  محمد  وقـــال 
ترصيحات لقناة صدى البلد: “صندوق 
النادي  مع  بروتوكوال  وقع  مرص  تحيا 
الشيخ  آل  تريك  رغبة  لتنفيذ  األهــيل 
فيام يتعلق بتسليم الهدايا التي تلقاها 
أو عيني يف  النادي سواء بشكل مادي 

شكل تربع”.
مستعد  أنــه  أعلن  ــيل  “األه ــاف  وأض
أو من  الشيخ  الهدايا لرتيك آل  لتسليم 

ينوب عنه”.
لصندوق  الهدايا  تسليم  تم  “ثم  وتابع 
تحيا مرص مبوجب بروتوكول تم تحريره 
يف مارس 2021 واملوضوع انتهى بشكل 

كامل من وقتها”.

خطابا  سابق  وقت  يف  األهيل  وأرسل 

إىل صندوق “تحيا مرص” طالبه خالله 

بكشف الحقائق للرأي العام للرد عىل 

الشائعات املنترشة.

وأشار األهيل عرب موقعه الرسمي اليوم 

الخميس إىل أنه وفقا لربوتوكول التعاون 

بينه وبني صندوق “تحيا  املوقع سابقا 

مرص” فإنه تم حرص كافة التربعات يف 

تقرير لجنة خرباء الكسب غري املرشوع 

القانوين  النادي  موقف  سالمة  وأكدت 

ومجلس إدارته.

وجاء بيان األهيل كالتايل:

مرص«  »تحيا  صندوق  يخاطب  األهيل 

ا.. ويطالبه بكشف الحقائق والرد  رسميًّ

عىل الشائعات الكاذبة

أرسل النادي األهيل خطابًا إىل صندوق 

»تحيا مرص« يطلب فيه كشف الحقيقة 

العامل مع  لـ كأس  الثانية  املجموعة 
واليونان،  الجنوبية  وكوريا  نيجرييا 
ولعب ليو الدقائق التسعني لجميع 
والتي  املجموعات،  دور  مباريات 
نيجرييا  األرجنتني عىل  بفوز  انتهت 
1-0 ثم كوريا 4-1 ثم اليونان 0-2، 

دون أن يسجل أو يصنع.
مييس  ارتدى  اليونان،  مباراة  ويف 
شارة قيادة منتخب األرجنتني للمرة 
األوىل يف كأس العامل، ولكنه مل يكن 

القائد األول للمنتخب.
التانجو  راقصو  وجد  أخرى  مرة 
دور  يف  أمامهم  املكسيك  منتخب 
الفوز يف  الـ 16، وهذه املرة تحقق 
مييس  وصنع   ،1-3 األصيل  الوقت 

هدفا يف هذه املباراة.
عىل  الرحلة  انتهت  الثانية،  وللمرة 
يد أملانيا يف ربع النهايئ، ولكن هذه 

املرة مبباراة الرباعية الشهرية.
الربازيل 2014

 Germany vs. Argentina:
 Analysing Lionel Messi›s
 World  2014  Impact on
 Cup  Final | News, Scores,
 Highlights, Stats, and Rumors

| Bleacher Report
اآلن.  املدرب  هو  سابيال  أليخاندرو 
 27 العمر  من  يبلغ  مييس  ليو 

ملنتخب  األول  القائد  وأصبح  عاما، 
األرجنتني.

العامل  كأس  يف  السادسة  املجموعة 
وإيران  والبوسنة  األرجنتني  تضم 
ونيجرييا، وبداية مييس أتت بهدف 

يف الفوز عىل البوسنة 1-2.
يف املباراة التالية، سجل مييس هدفه 
خارج  من  إيران  مرمى  يف  الشهري 
املباراة  هدف  كان  والذي  املنطقة، 
أمام  األخرية،  الدقائق  يف  الوحيد 
كارلوس  يقوده  كان  الذي  املنتخب 
منتخب  درب  الذي  الرجل  كريوش، 

مرص الحقا.
مييس  سجل  نيجرييا  أمام  وأخريا 
هدفني يف فوز األرجنتني 3-2، ولعب 

63 دقيقة فقط يف هذه املباراة.
يف دور الـ 16 وقعت املواجهة أمام 
الوقت  إىل  دخلت  والتي  سويرسا، 
األرجنتني  بفوز  وانتهت  اإلضايف، 
أنخيل  وسجله  مييس  صنعه  بهدف 

دي ماريا.
مع  الصدام  كان  النهايئ  ربع  ويف 
بهدف  األلبيسيليستي  وفاز  بلجيكا، 
نصف  يف  هولندا  ليالقي  رد،  دون 

النهايئ ويجتازها بركالت الرتجيح.
ما  عىل  يسري  يشء  كل  وكالعادة، 
يرام حتى تظهر أملانيا، التي انتزعت 
بهدف  النهايئ  يف  املونديال  لقب 

ماريو جوتزه يف الوقت اإلضايف.
روسيا 2018

 :OptaJoe on Twitter
العامل  كأس  يف  األسوأ  املشاركة 
أوقعت  بسابقاتها،  مقارنة  بوضوح 
وكرواتيا  أيسلندا  مع  األرجنتني 

ونيجرييا يف املجموعة الرابعة.
املباريات  جميع  يف  مييس  شارك 
بالده  منتخب  خاضها  التي  األربع 

طوال الدقائق التسعني.
أيسلندا  مع  التعادل  كانت  البداية 
بهدف لكل فريق، ثم الخسارة أمام 
كرواتيا بثالثة أهداف دون رد، ليتأزم 
األرجنتني  منتخب  ويكاد  املوقف 
يغادر البطولة من دور املجموعات.

يف النهاية أمام نيجرييا، سجل مييس 
نيجرييا  عىل  بالده  فوز  يف  هدفا 
األول  املونديايل  إنذاره  وتلقى   ،1-2

والوحيد يف الدقيقة 90.
منتخب  تأهل   ..16 الـ  دور  وإىل 
األرجنتني ملالقاة فرنسا بطل املسابقة 
هدفني  مييس  ليصنع  نهايتها،  يف 
ويخرس املنتخب بنتيجة 4-3 ويغادر 
ليونيل  سيدخل  واآلن،  البطولة. 
مييس كأس العامل للمرة األخرية رمبا 
مع منتخب ارتفعت اآلمال املعقودة 
الفرتة  يف  األداء  بعد  بوضوح  عليه 

األخرية مع سكالوين.
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بوك”:  “فيس  االجتامعي 
زيادة  يقرر  الكاف  “رسمياً.. 
أفريقيا..  أبطال  دوري  جوائز 
ليحصل الفائز بالبطولة عىل 3.5 

مليون دوالر”.
القاهرة  غادر  آخر،  سياق  يف 

الكاف يقرر زيادة مكافأه دوري االبطال الي 3.5 مليون دوالر
قرر االتحاد األفريقي لكرة القدم 
دوري  جوائز  زيادة  “الكاف”، 
املتوج  ليحصل  أفريقيا،  أبطال 
بالبطوىل عىل 3.5 مليون دوالر.

عرب  الغندور  خالد  وكتب 
التواصل  مبوقع  الرسمي  حسابه 

كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر

املاضية  القليلة  الساعات  خالل 
اكينوال،  سامسون  البينيني 
متجها  الجديد،  الزمالك  مهاجم 
باريس  الفرنسية  العاصمة  إىل 
املغرب  إىل  للسفر  استعدادا 

رفقة منتخب بنني

وصول محمد صاح ملعسكر منتخب مصر برج العرب

تعرف علي استاد البيت القطري مستضيف مباراة افتتاح كأس العالم

منتخب  نجم  ــالح  ص محمد  ــل  وص
معسكر  إىل  اإلنجليزي  وليفربول  مرص 
منتخب مرص بربج العرب باإلسكندرية، 
النيجر  لوديتي  االستعداد  إطــار  يف 
و27   23 يومي  لهام  املقرر  وليبرييا 

سبتمرب الجاري باستاد اإلسكندرية.
الفني  املدير  فيتوريا  روي  وحــرص 
ملنتخب مرص عىل مقابلة محمد صالح 

برفقة محمد غرابة املدير اإلداري.
ملنتخب  الفني  الجهاز  اعلن  قد  وكات 

تحفة  القطري  البيت  استاد  يعد 
معامرية فريده هو عبارة عن ملعب 
زون،  أسباير  رشكة  بإنشائه  قامت 
ملا  الجامهريية  امللعب  سعة  وتبلغ 
بلغت  وقد  متفرج،  ألف   60 يُقارب 
ما  البيت  الستاد  اإلجاملية  التكلفة 
أمرييك،  دوالر  مليون   770 يُقارب 
ومن املنتظر بأن يكون هذا امللعب 
ضمن أكرث املالعب استقطابًا لألنظار 
يف بطولة كأس العامل القادمة، وذلك 

كونه يتخذ شكل الخيمة العربية
يحتفي تصميم االستاد بجزٍء هام من 
واضعاً  ويحايك حارضها،  قطر  مايض 
املجتمعية  املتطلبات  الحسبان  يف 
مبرافق  سيُحاط  حيث  املستقبلية، 
املتطلبات،  هذه  تلبي  مختلفة 

روي  بقيادة  القدم  لكرة  األول  مرص 
ليربيا  و  النيجر  وديتي  قامئة  فيتوريا 
سبتمرب   27 و   23 يومي  لهام  املقرر 
الجاري بإستاد اإلسكندرية ، وتضم 27 

العبًا وهم :
أحمد  الشناوي،  املرمى:محمد  حراسة 

الشناوي، محمد صبحي
الدفاع، كريم فؤاد، عمر جابر

عبد  محمد  حجازي،  احمد  جرب،  عيل 
املنعم، أسامة جالل، محمود الونش

للتنمية  منوذجاً  إنشاؤه  وسيكون 
سيسعى  حيث  للبيئة،  الصديقة 
لتحقيق  مرشوعه  عىل  القامئون 
ترسخها  التي  االستدامة  أهداف 
واإلرث.  للمشاريع  العليا  اللجنة 
عاملي  رصحاً  كونه  إىل  باإلضافة 
بطولة  باستضافة  يليق  املستوى 
 2022 قطر   FIFA العامل  كأس 
سيصبح هذا االستاد منوذجاً يحتذى 
يف عامل إنشاء االستادات يف املستقبل 
وسوف يستقبل مباراه االفتتاح بني 

قطر واالكوادر.
كيلومرتاً   60 الخور  مدينة  تبعد 
الدوحة،  العاصمة  من  الشامل  إىل 
الجغرايف  ملوقعها  نظراً  وتشتهر 
وصيد  اللؤلؤ  عن  بحثاً  بالغوص 

محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح.
خط الوسط :حمدي فتحي،

محمود  أرشف،  أميــن  حامد،  ــارق  ط
حامدة، إمام عاشور، إسالم عيىس
أحمد سيد زيزو، محمد إبراهيم.

الرحمن  عبد  صــالح،  الهجوم:محمد 
مــروان  كوكا،  حسن  أحمد  مجدي، 
حمدي، مصطفى محمد، عمر مرموش، 

محمود حسن تريزيجيه.

األسامك، وهو األمر الذي جذب أهل 
البادية للعيش عىل الساحل. وبفضل 
ملختلف  والجاذبة  املميزة  طبيعتها 
مثالياً  خياراً  الخور  كانت  الثقافات، 
الحتضان أحد استادات بطولة كأس 

.2022 FIFA العامل
االستاد  سيصل  البطولة،  انتهاء  بعد 
الناس  من  أكرب  عدد  إىل  بفوائده 
حول العامل، حيث سيتم فك مقاعد 
بعد  املدرجات  من  العلوي  الجزء 
 2022  FIFA العامل  كأس  بطولة 
وتكون قابلة للنقل متاماً مثل بيوت 
للدول  ومنحها  الحقيقية  الشعر 
املرافق  لبناء  تحتاج  التي  النامية 
الرياضية، ويف ذلك ملحة عن خصال 

الكرم والجود التي تشتهر بها قطر.

مرتضى: أموال الزمالك يف البنوك محجوز عليها.. ونتقرب من ضم ثنائي جديد

الزمالك  شدد مرتىض منصور رئيس 
عىل أن الحجز عىل أرصده النادي يف 
اإلعالن عن  تأخر  البنوك هو سبب 

الصفقات الجديدة.
وقال مرتىض عرب قناة ناديه: “أموال 
يف  عليها  محجوز  الزمالك  ــادي  ن

البنوك”.
ومل  الصفقات  عن  “كشفنا  وأضاف 
نعلن عنها بشكل رسمي حتى اآلن 
بسبب الحجز عىل أموال الزمالك يف 

البنوك”.
وأكمل “أنهيت للتو جلسة أنا وأمري 
مع ثنايئ مميز للغاية سنتعاقد معه 
لنادي الزمالك، وهام يف مركز الوسط 

املدافع واملهاجم”.
وواصل “مل نتحدث عن ضم محمد 
مل  وكــذلــك  ــريــده،  ن وال  إبراهيم 

نتفاوض مع كريم العراقي”.
وأتم ترصيحاته “نتعاقد مع الالعب 
الذي يشري عليه فرييرا وليس الالعب 

الذي أريده أو أمري يريده”.

عجبت لك يازمن.. بقلم عاطف عبد العزيز 

مقوله الفن الراحل محمد رضا “عجبت 
محطة  او  فيتوريا  الريس  يازمن”  لك 
علينا  ضحكوا  اليل  فيكتوريا  او  الرمل 
وقالوا انهم حيعمل حركة اصالح وتطوير 
للكره املرصيه وياريت ماجاه وال عتب 
مرص قال ايه صاحبنا ده قال انا مل اعد 
بتحقيق بطولة االمم األفريقية وال حتي 
ليه”  أمال جاي  العامل  كأس  ايل  التأهل 
مرص  يف  التعليم  تطور  جاي  ياخبتها” 
شويه  علينا  تضحك  عشان  جاي  وال 
بدون  االصلية  الدوالرات   ” و”تقفش 
الفاشلني  رحل  مثلام  وترحل  عموله 
مااشبه  يازمن.  لك  عجبت  السابقني.. 
املسميات  اختالق  مع  بالبارحه  الليله 

الجباليه  نجوم  من 
وعدوا  الذي  الجدد 
املرصية  الكره  بإعادة 
مؤمتر  خالل  هيبتها 
وسائل  تناقلته  صحفي 
ويومها  املختلفه  اإلعالم 
الكره  ازمة  عن  تحدثت 
مهب  يف  واننا  املرصية 
عقد  من  والبد  الريح 
ملناقسة  علمي  مومتر 
يف  الكره  انهيار  اسباب 
خالل  من  وذلك  مرص 
املرصية  الكره  خرباء 
بتوع  ماعدا  ومااكرثهم 
وان  والنبي  الفضائيات 
يف  املرصيه  الكره  ازمة 
الناشئني  اقصد  القاع 
واختيار مدربني ذو خربه يف تلك املهمه 
شهر  من  اعتزل  العب  وليس  الصعبه 
ياجامعه”  الناشئني  بتدريب  فيقوم 
اجمل  يف  تخريب  كفاكم   .. ياهووه” 
كفاكم  الغالبه  املرصيني  بيحبه  شئ 
اختيارات  يف  حتي  والفساد  تخريب 
املساعدين  وايضا  االجانب  املدربني 
خربات  لديهم  ليس  والذين  املرصيني 
او شخصية ولن يبدي راية يف اي شئ 
ايل  ومنا  واالختيارات  التدريب  يخص 
لتدريب  جاء  فيتوريا  عمنا  ان  علمي 
كان  ان  بعد  بالصدفه  مرص  منتخب 
عطالن وجاء ايل هنا يترشط علينا حتي 
الكره  ياجامعه  املعاونه  االجهزه  يف 

الدكتور أرشف صبحي  الوزير  ياسيادة 
ارجوك التدخل يف انهاء حرب املصالح 
اخيش  الكره  اتحاد  داخل  والسبوبه 
فضايح  من  الشئ  نفس  يحدث  ان 
نفس  ببساطة  املسأله  الن  جديده 
الذي  الفاشل  الفكر  ونفس  االسخاص 
مرص  يف  االويل  الشعبية  اللعبة  يدير 
“السبابيب  بتوع  من  انقذونا  والعامل 
وليس  الثقة  اويل  واختيار  “واملصلحة 
لنب  سمك  بقيت  املسألة  الخربه  اهل 
متر هندي ثم ايه ان 3 أعضاء يعملون 
يف االعالم الفضايئ الكروي وغري مهتمني 
ادارة  وتركوا  الخاص  بعملهم  سوي 
االتحاد ايل غريهم من الصبيان.. راجل 
بيشتغل 20 ساعه يف القنوات تفتكروا 
زمان  باالتحاد..  مشغول  حيكون  انه 
وش  يف   3 بقوا  دلوقتي  واحد  كان 
العدو واليتواصلون مع الصحافه اال مع 
القنوات فقط عشان” السبوبه ” سواء 
مريئا او مسموعا شغل ولعه.. اللهم ال 

حسد ربنا يزيد ويبارك.
اتحاد  يف  ربنا  اتقوا  اقول  الختام  ويف 
يف  املناسب  الرجل  واختاروا  الكره 
اوعي  النهايه  ويف  املناسب  املكان 
معبودة  يف  شاديه  زي  تفتكروين 
الجامهري عندما اكتشفت حقيقة زواج 
يوسف  من  املدبر  حافظ  الحليم  عبد 
شعبان البعادها عن فكره الزواج الكالم 
يف  الكالم  نفس  هو  االن  ادونه  الذي 
مداخلتي يف مؤمتر اتحاد الكرة.. انقذوا 

سمعه مرص الكرويه


