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COP27 عاجل.. الحكومة توافق على منحة إلنشاء مستشفى ميداني يف
اجتامعه  خالل  الوزراء،  مجلس  وافق 
الدكتور  برئاسة  اليوم،  األسبوعي 
مجلس  رئيس  مدبويل،  مصطفى 
الصحة  وزارة  طلب  عىل  الوزراء، 
املقدمة  املنحة  قبول  بشأن  والسكان، 
الهيئة  لصالح  أسرتازينيكا،  رشكة  من 
بغرض  الصحية،  للرعاية  العامة 
ميداين  مستشفى  إلقامة  استخدامها 
 ،COP27 مصغر يف نطاق مؤمتر املناخ
الطبي  التأمني  خطة  إجراءات  ضمن 

ملؤمتر املناخ.
مؤمتر  نطاق  يف  ميداين  مستشفى 

COP27
التعاقد  عىل  الحكومة،  وافقت  كام 
والتي  املتخصصة،  الرشكات  إحدى  مع 
وماليا،  فنيا  العروض  بأفضل  تقدمت 
انطالق  قبل  امليداين  املستشفى  لتنفيذ 
تقديم  املؤمتر، الستخدامها يف  فعاليات 
انعقاد  فرتة  أثناء  الطبية  الخدمات 

املؤمتر. 

قبل  امليداين  املستشفى  لتنفيذ  وماليا، 
الستخدامها  املؤمتر،  فعاليات  انطالق 
فرتة  أثناء  الطبية  الخدمات  تقديم  يف 
انعقاد املؤمتر، وذلك ضمن استعدادات 
  .COP27 مرص الستضافة قمة املناخ

الجامعات األهلية الجديدة »مرشوعات 
قومية«

طلب  عىل  الوزراء  مجلس  وافق  كام 
العلمّي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
األهلية  الجامعات  اعتبار  بشأن 
الجامعات  نطاق  يف  املنشأة  الجديدة 
»اإلسكندرية،  وهي  الحكومية 

الحرة: »احنا  العامة لالستثامر واملناطق 
نبذل  عليكم،  هنخبيها  حاجة  مفيش 
احنا  اليل  الظروف  ظل  يف  جهد  أقىص 
كانت  ظروف  وهي  دي،  عليها  بنتكلم 
كله  العامل  كلها وعىل  الدنيا  قاسية عىل 
وعىل دول صناعية متقدمة واقتصاديات 
متقدمة جدا، عندها وفرة يف كل يشء«.

الرئيس السيسي يوجه بتوفري كافة عوامل النجاح لحشد إمكانات الدولة اإلنتاجية

»الوزراء« يوافق على قرارات مهمة.. منها اعتبار جامعات أهلية »مشروعات قومية«

السيسي: نسعى لحل مشاكل املستثمرين 
بجدية.. والعالم يواجه ظروفا قاسية

اجتامعه  يف  الوزراء،  مجلس  أعلن 
الدكتور  برئاسة  اليوم  األسبوعي 
عدد  عىل  موافقته  مدبويل،  مصطفى 
املوافقة  ومنها  املهمة،  القرارات  من 
والسكان،  الصحة  وزارة  طلب  عىل 
رشكة  من  املقدمة  املنحة  قبول  بشأن 
العامة  الهيئة  لصالح  أسرتازينيكا، 
استخدامها يف  بغرض  الصحية،  للرعاية 
يف  املصغر  امليداين  املستشفى  إقامة 
خطة  إجراءات  ضمن  املؤمتر،  نطاق 
عن  فضال  املناخ،  ملؤمتر  الطبي  التأمني 
التعاقد مع إحدى الرشكات املتخصصة، 
فنيا  العروض  بأفضل  تقدمت  والتي 

إنَّ  السييس،  عبدالفتاح  الرئيس  قال 
جدية  مدى  حول  يتساءل  البعض 
مشكالت  حل  يف  املرصية  الحكومة 
الخاص  امللف  فيها  مبا  املستثمرين 
املعوقات  وبعض  اإلنتاج  مبستلزمات 
الشهرين  خالل  اكتشفت  التي  األخرى 
مع  تحدثت  جادين،  »طبعا  املاضيني، 

تابع ص  6

تابع ص  6

طمني  قولتله  املركزي،  البنك  محافظ 
إيه عشان مش عاوزين مشكلة  عاملني 
يف  واالستثامر  العمل  تقابل  حقيقة 

مرص«.
الرئيس السييس: لن نخفي شيئا 

وأضاف السييس، خالل حفل افتتاح عدد 
للهيئة  التابعة  القومية  املرشوعات  من 

القيادة  قائد  خالد  أحمد  الفريق  مع  اليوم،  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  اجتمع 
االسرتاتيجية واملشرف على التصنيع العسكري، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة 
الشئون املالية للقوات املسلحة، واللواء أمري سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية 
للتخطيط العمراني، واللواء ا.ح هشام السويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات 
وصرح  الخاص”.  القطاع  من  األعمال  رجال  من  مجموعة  بحضور  وذلك  املسلحة، 
“استعراض جهود  تناول  االجتماع  بأن  الجمهورية  الرسمي باسم رئاسة  املتحدث 
القطاع  مع  بالشراكة  والبناء  التشييد  ملستلزمات  الصناعة  توطني  فى  الدولة 
الدولة  إمكانات  لحشد  النجاح  عوامل  كافة  بتوفري  الرئيس  وجه  وقد  الخاص”.   
تطوير  اجل  من  الخاص،  القطاع  أو  األعمال  وقطاع  الحكومية  سواء  اإلنتاجية، 
وتوطني صناعة املستلزمات املطلوبة يف أعمال مشروعات التشييد والبناء، السيما 
املعدات واآلالت، وذلك فى ضوء حجم األعمال اإلنشائية الضخم على مستوى رقعة 
الجمهورية، االمر الذى يفتح املجال أمام آفاق امتالك القدرة الصناعية التى تستند 
الفجوة االستريادية  املحلية، ويساهم فى سد  باإلمكانات  والتطوير  االبتكار  على 
وتوفري العملة االجنبية بتلبية احتياجات عملية التنمية من املنتجات املصنعة محليًا.
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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
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الوكيل اإلعالين
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(+202) 01022441900  (+202) 01283617779
e-mail: cd_room2004@yahoo.com

إرسائيل  “سلوك  أن  سوريا  أكدت 
مبا  وبقاءها  املنطقة  يف  العدواين 
خارج  نووية  قدرات  من  متتلكه 

السيادة  مجلس  رئيس  دعا 
أول  الفريق  بالسودان  االنتقايل 
ركن عبد الفتاح الربهان، املجتمع 
الدويل وبريطانيا لحث األطراف يف 
بالده عىل إنجاز التسوية السياسية 
والتعاون مع جميع األطراف عىل 

حد سواء.
 Project بواسطة  إعالنية  روابط 

Agora
األسنان؟  زراعة  تكلفة  تبلغ  كم 

انظر قامئة األسعار!
زراعة االسنان الرسيعة

السيادة  مجلس  إعالم  وذكر 
الثالثاء  اليوم  بيان،  يف  السوداين- 
الربهان،  لقاء  خالل  جاء  ذلك  أن 
الخاص  الربيطاين  املبعوث  اليوم، 
السودان  وجنوب  للسودان 
روبرت فريويذر؛ لبحث التطورات 
والعالقات  البالد  يف  السياسية 
إضافة  البلدين  بني  الثنائية 

لألوضاع اإلقليمية.

سوريا: امتالك إسرائيل قدرات نووية يمثل تهديدًا لألمن والسلم اإلقليمي والدوليسوريا: امتالك إسرائيل قدرات نووية يمثل تهديدًا لألمن والسلم اإلقليمي والدولي

رئيس السيادة السوداني يدعو إىل التوافق السياسى وتشكيل الحكومة

السعودية تؤكد دعم مساعي إيجاد حل سياسي إلنهاء األزمة الروسية- األوكرانية

ما  بكل  واملبادرة  العامل، 
أكرث  لعامل  للوصول  يسهم 

العسكرية باالنسحاب من العملية 
السياسية. حرض اللقاء وكيل وزارة 
دفع  السفري  السودانية  الخارجية 
ليفر  وجايلز  عيل،  الحاج  الله 

السفري الربيطاين لدى السودان.

الضامنات  واتفاق  املعاهدة  إطار 
عىل  جسيامً  خطراً  ميثل  الشاملة 
لألمن  وتهديداً  االنتشار  عدم  نظام 

والسلم اإلقليمي والدويل”، مشددة 
االنضامم  “إرسائيل”  رفض  أن  عىل 
ملعاهدة عدم االنتشار، أو إىل أي من 

املتعلقة  األخرى  الدولية  االتفاقيات 
الشامل،  الدمار  أسلحة  بنزع 
ال  كبرية،  نووية  لقدرات  وامتالكها 
عدم  حاالت  عن  للحديث  يؤهلها 

االمتثال للمعاهدة.
 Project بواسطة  إعالنية  روابط 

Agora
كم تبلغ تكلفة زراعة األسنان؟ انظر 

قامئة األسعار!
زراعة االسنان الرسيعة

ونقلت وكالة األنباء السورية “سانا” 
خضور  حسن  الدكتور  كلمة  عن 
األمم  الدائم مبكتب  مندوب سوريا 
األخرى  الدولية  واملنظامت  املتحدة 
الـ 66 للمؤمتر  يف فيينا أمام الدورة 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: 
الدورة  يف  العام  املؤمتر  “قرار  إن 
النووية  “القدرات  املعنون   53 الـ 
قلق  عن  بوضوح  عرب  اإلرسائيلية” 
الذي  التهديد  من  الدويل  املجتمع 

األطراف  تتوصل  أن  يف  أمله  عن 
يقود  التفاق  ميكن  ما  بأرسع 
تقود  مدنية  حكومة  لتشكيل 

املسار االنتقايل يف البالد.
املؤسسة  مبوقف  أشاد  كام 

يشكله انتشار األسلحة النووية عىل 
الرشق  منطقة  يف  واالستقرار  األمن 
واضحة  رسالة  وجه  كام  األوسط، 
القدرات  من  البالغ  القلق  حول 
إرسائيل  وطالب  اإلرسائيلية  النووية 
االنتشار  عدم  ملعاهدة  باالنضامم 
منشآتها  جميع  وإخضاع  النووي 
النووية للضامنات الشاملة للوكالة”.
بتحرك  السورى  املندوب  وطالب 
دويل مكثف التخاذ إجراءات عملية 
“إرسائيل”  النضامم  تؤدي  رادعة 
من  ومتكن  االنتشار،  عدم  ملعاهدة 
األسلحة  من  خالية  منطقة  إقامة 
الشامل  الدمار  أسلحة  النووية وكل 
التزام  ظل  يف  األوسط  الرشق  يف 
هذا  بتحقيق  املنطقة  دول  جميع 
املطلق  الدعم  منتقداً  الهدف، 
الواليات  من  اإلرسائييل  للكيان 
املعايري  سياسة  متارس  التي  املتحدة 

املزدوجة بهذا الشأن.

السيادة  مجلس  رئيس  وأكد 
الوطني،  التوافق  إنجاز  رضورة 
وتوسيع قاعدة املشاركة السياسية، 
يف  االنتقايل  للمسار  والعودة 
املكون  من  املعلن  املوقف  ضوء 
العسكري باالنسحاب من العملية 

السياسية.
وعرب عن تطلعه لإلرساع يف تحقيق 
التوافق، معرباً عن ثقته يف األلية 
الثالثية كمنرب يتم فيه اإلعالن عام 

يتوافق عليه السودانيون.
السيادة،  مجلس  رئيس  وجدد 
والشعب  للحكومة  التعازي 
إليزابيت  امللكة  وفاة  الربيطاين يف 
كانت  بأنها  وصفها  التي  الثانية، 
قطاعات  وأن  للحكمة،  صوتا 
السوداين  الشعب  من  واسعة 
شاركت الشعب الربيطاين األحزان 

يف وفاتها.
املبعوث  أعرب  جانبه..  من 
الربيطاين عن شكره ملشاركة رئيس 

املجلس السيادي يف مراسم تشييع 
مؤكدا  الثانية،  إليزابيث  امللكة 
عملية  بدعم  بريطانيا  اهتامم 
اآلليات  عرب  السيايس  التوافق 
معربا  األطراف،  بني  عليها  املتفق 

ويحقق  وعدالة،  سلمية 
للشعوب  واعداً  مستقبالً 

واألجيال القادمة.
وزير  أضاف  جانبه،  من 
املكلف  السعودي  اإلعالم 
عبدالله  بن  ماجد  الدكتور 
شدد  املجلس  أن  القصبي، 
الصادر  البيان  مضامني  عىل 
الرباعية  املجموعة  عن 
وما  اليمن،  حول  الدولية 
إدانة  من  عليه  اشتملت 
العسكرية  التعزيزات 
وهجامتها  الحويث  مليليشيا 
داخل اليمن ما يهدد بعرقلة 
دعم  عىل  والتأكيد  الهدنة، 
جهود املبعوث الخاص لألمم 
الهدنة  لتمديد  املتحدة 
الكامل  والتنفيذ  وتوسيعها، 

لرشوطها.

الوزراء  مجلس  أكد 
السعودي عىل دعم اململكة 
إليجاد  الرامية  للمساعي 
إنهاء  إىل  يؤدي  سيايس  حل 
األزمة الروسية – األوكرانية، 
عىل  املساهمة  ومواصلة 
الصعيد اإلنساين يف تخفيف 

اآلثار الناجمة عنها.
بواسطة  إعالنية  روابط 

Project Agora
زراعة  تكلفة  تبلغ  كم 
األسنان؟ انظر قامئة األسعار!

زراعة االسنان الرسيعة
األنباء  وكالة  وذكرت 
املجلس  أن  السعودية، 
اجتامعه  خالل  استعرض 
نتائج مشاركة  مبدينة جدة، 
السابعة  الدورة  يف  اململكة 
العامة  للجمعية  والسبعني 
وما  املتحدة،  األمم  ملنظمة 

التأكيد  من  خاللها  أبرزته 
العمل  عىل االستمرار بدعم 

التعاون  وتعزيز  املشرتك 
تحديات  ملواجهة  الدويل 
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
سوء التقدير ... عربة ودروس

من  التي  والعرب  ــدروس  ال هي  كثريه 
)سوء  نتائج  من  استخالصها  املمكن 
سوء  نتائج  كانت  وكلام  التقدير( 
منها  الدروس  كانت  وخيمه  التقدير 
ولعل  مثنا…..  واغــي  استفاده  اكرث 
التاريخ مملوء بامثله كثريه من دروس 
التقدير(. )سوء  من  الناس   يتعلمها 
العراق يوما ما اساء تقدير قواته امام 
التحالف الذي اجتمع لرده عن احتالل 
ولكنه  فحسب  هذا  وليس  الكويت 
العامل حيال  فعل  رد  تقدير  اساء  ايضا 
الكويت  وتحولت  للكويت  احتالله 
من اكرب دوله داعمه للعراق يف حربها 
ضد  ايران ايل ضحيه باجتياح اراضيها 
وتحول العراق الذي كان من اكرث دول 
افضل  حيث  تقدما  االوســط  الــرق 
نظام تعليم وافضل نظام صحي وسلة 
غذاء التنضب يجري بها دجله والفرات 
سنوات  ايل  تحتاج  فاشله  ــه  دول ايل 
اخذ  فهل  الحديث  التاريخ  ايل  لتعود  
التقدير(. )سوء  من  الدروس   العراق 
فقد  السياسه  يف  اخــر  درس  وهناك 
االرهابيه   االخــوان  جامعة  قادة  اساء 
عندما  التقدير  سوء  ضحايا  ووقعوا 
املرصي  الشعب  فعل  ردة  يحسبوا  مل 
واحد  عام  بعد  االداره  يف  فشلهم  عي 
اخر  خطأ  ايضا  ــك  وذل الحكم  مــن 
انهم  اعتقدوا  ان  بعد  الحسابات  يف 
سيحكمون مرص خمسامئة عام سقطوا 
يتعلموا  مل  و  التقدير(  )سوء  جنايه  يف 
التقدير  اساءة  يف  واستمروا  الدروس 
مبعاداة الدوله ومحاربتها و قد اساؤوا  
تركيا وقطر  اعتامدهم عي  التقدير يف 
تركيا  وتتخي  املصالح  تتبدل  وهاهي 
وقطر عن دعمهم ويدفعون بانصارهم 
التقدير((. ))ســوء  ضحايا   ليكونوا  
وهو  االن  العامل  يتعلمه  اخــر  درس 
روسيا  بني  الحرب  يف  نتائجه  يشاهد 
يف  دروس  جميعها  فهي  واوكــرانــيــا  
تقدير  الروس  اساء  التقدير….  سوء 
امد  فطال  وامريكا  الغرب  فعل  رد 
قيمه  فهم  يف  الروس  اساء  الحرب…. 
ال  انه  اكتشف  ان  بعد  النوويه  القوه 
يصنع شبه املوصالت التي هي االساس 
يف صناعة الطائرات الدرون ويف صناعه 
الصواريخ فأستورد الصواريخ من كوريا 
وهاهو  ايران  من  الدرون  والطائرات 
ايضا يسئ تقدير اثر انقطاع الغاز عن 
وتطلب  تركع  لن  فاوروبا  ــا….  اوروب
الغاز ولن  تستعني به مستقبال وستضخ 
البديل  واستحداث  الخرتاع   املليارات 
 عن الغاز الرويس مهام كانت التكلفه…
التقدير؟؟  سوء  من  روسيا  ستعاين  كم 
وهل ستاخذ العرب والدروس ومهام كان 
التكاليف… وعايل  باهظ  الثمن  فان 
االوسط  الرق  يف  نحن  سنعاين  وكم 
الذي فضح  من ))سوء تقدير روسيا(( 
القمح  عي  االعتامد  يف  تقديرنا  سوء 
وعي  االوكــراين  الزيت  وعي  الــرويس 
التكنولوجيا  وعي  االمرييك  التسليح 
الصينيه…..  البضائع  وعي  االوروبيه 
االون  ان  لكن  قديم  مرياث  انها  نعلم 
ولسنا  والـــدروس  العرب  استخراج  يف 
مام  اكرث  باهظه  امثان  لدفع  حاجه  يف 
 تدفعه االن حتي ناخذ الدرس والعربه.

وحاول تفهم 

أكد اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشه، 
الدولة  اهتامم  عيل  سيناء،  شامل  محافظ 
والقيادة السياسية بسيناء، وخاصة محافظة 

شامل
املجلس  جلسة  خالل  املحافظ،  وقدم 
برئاسته  عقدت  الذي  للمحافظة  التنفيذي 
نائب  الخوىل  هشام  اللواء  وبحضور 
مدير  مساعد  طاهر،  وائل  املحافظ،اللواء 
عام  سكرتري  الغندور،  أسامه  العميد  األمن، 
عام  سكرتري  البدري،  العال  وعبد  املحافظة 
اليامين،مساعد  وعديل  املساعد  املحافظة 
وأعضاء  سيناء،  وسط  لقطاع  املحافظ 
املجموعة الربملانية ملجليس النواب والشيوخ 
ومديري  املدن،  مجالس  ورؤساء  باملحافطة، 

الخارجية  وزير  شكري،  سامح  استقبل 
للدورة 27 ملؤمتر أطراف  املعني  الرئيس 
لتغري  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية 
األربعاء،  اليوم   ،(27-COP) املناخ 
البيئة  وزيرة  فؤاد،  ياسمني  الدكتورة 
واملنسق الوزاري ومبعوث املؤمتر، وذلك 
الذي  للمؤمتر  االستعدادات  آخر  لبحث 
شهر  يف  الشيخ  رشم  مدينة  تستضيفه 

نوفمرب املقبل.
الوقوف على مستجدات التحضري ملؤتمر قمة املناخ

املتحدث  زيد،  أبو  أحمد  السفري  وقال 
إن  الخارجية،  وزارة  باسم  الرسمي 
اللقاء يأيت يف إطار الحرص عىل التنسيق 
للوقوف  املعنية،  الوطنية  الجهات  بني 
التحضري  عملية  مستجدات  كافة  عىل 
مبدينة  املؤمتر  لعقد  الجارية  واإلعداد 
 18 إىل   6 من  الفرتة  الشيخ، خالل  رشم 

املبادرة الرئاسية 1٠٠ مليون شجرة، موجها 
بزراعة  املعنية  والجهات  املدن  مجالس 

األشجار.
اعطي املحافظ تعليامته برصف املرتبات يف 
منظومة  عىل  الحكومية  الجهات  مختلف 
املرتبات الجديدة “البريول”، وتفعيل املراكز 
الستخراج  املدن  مجالس  يف  التكنولوجية 
او  املوظفني  نقل  أن  ايل  الفتا  الرتاخيص، 
السلطة  مبوافقة  اال  يكون  ال  انتدابهم 
املختصة، مؤكدا عيل التصديق عيل األجازات 
من  عنه  ينوب  من  او  للموظف  الخارجية 
رسمي  بتوكيل  أو  األوىل  الدرجة  أقارب 
لشخص آخر، ألنها تعد مصدر دخل للعملة 
بنظافة  باالهتامم  املحافظ  وجه  الصعبة. 
مدينة العريش بالتنسيق بني رشكة النظافة 
عيل  مؤكدا  املدينة،  مبجلس  البيئة  وإدارة 
املنشآت  عيل  سلطة  لها  ليس  املحليات  ان 

السياحية.
ورحمي  مطر  عزيز  من  كال  واستعرض 
أعضاء  سعد  وجازي  اسامعيل  ورياض  بكري 
من  عدد  باملحافظة،  الربملانية  املجموعة 
عدد  فتح  بينها  من  املواطنني،  مطالب 
وتخفيف  املغلقة  والشوارع  امليادين  من 
بنظافة  وواالهتامم  األمنية  اإلجراءات 
إعادة  ورسعة  العريش  مدينة  وتجميل 
الشيئ ألصله وزيادة رسعة االنرتنت األريض 
بالتزامن مع عودة الدراسة وإيجاد منظومة 
انقطاع  للمواطنني دون  لتوفري مياه الرشب 
االنتهاء  ورسعة  الكهرباء  انقطاع  ومجابهة 
الجديدة  والطرق  املحاور  رصف  من 
للهجن  نادي  القامة  أرض  قطعة  وتخصيص 
املتنوعة  الخدمات  وتقديم  والفروسية 

للمواطنني يف وسط سيناء.

محافظ شمال سيناء يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بشمال سيناء
املركزية  واإلدارات  الخدمات  مديريات 
التهنئة  العام،  بالديوان  املعنية  واإلدارات 
مبناسبة ذكري السادس من أكتوبر املجيدة 

والعام الدرايس الجديد .
سيناء  رمال  عىل  أنه  إىل  املحافظ  وأشار 
سطرت بطوالت عظيمة من القوات املسلحة 
عيل  مؤكدا  سيناء،  وأبناء  املدنية  والرشطة 
احتفال املحافظة بذكرى انتصارات السادس 
عدد  افتتاح  خالل  من  املجيدة  أكتوبر  من 
مختلف  يف  التنموية  املرشوعات  من 

القطاعات مبختلف مدن املحافظة.
الوزارات  جميع  تلبية  عن  املحافظ  أعلن 
والهيئات لجميع مطالب املحافظة، بجانب 
قيام مؤسسات الدولة بضخ استثامرات كبرية 

يف خالل الفرتة املاضية.
الجهات  مختلف  ايل  الشكر  املحافظ  وجه 
عودة  يف  املبذولة  الجهود  عيل  الحكومية 
زويد،  الشيخ  بقري  طبيعتها  ايل  الحياة 
والتعليم،  واملياه  الكهرباء  قطاعات  خاصة 
جنيه  مليون   8 مبلغ  تخصيص  عيل  مؤكدا 
بالشيخ زويد، و٤ ماليني أخري  لحفر اآلبار 
زيتهاتكافل  املستحقني    مبلغ  ملضاعقة 

وكرامة بالشيخ زويد.
مجالس  من  لجنة  بتشكيل  املحافظ  وجه 
عىل  للمرور  التعليمية  واإلدارات  املدن 
الستقبال  جاهزيتها  من  والتأكد  املدارس 
الطالب خالل العام الدراىس الجديد، مؤكدا 

نوفمرب 2٠22، والذي تعول عليه جميع 
الدول واألطراف الدولية املعنية لتعزيز 
أجندة وأهداف العمل املناخي الدويل، 

والدفع بها قدماً عىل كافة األصعدة.

الدولة املصرية حريصة على نجاح املؤتمر
أن  الخارجية  باسم  املتحدث  وأضاف 
عىل  اللقاء  خالل  أكد  »شكري«  الوزير 
حرص الدولة املرصية عىل نجاح املؤمتر 
الذي يعد أحد أهم الفعاليات يف أجندة 
العمل الدويل متعدد األطراف، وتحقيق 
الدول  جميع  ملصلحة  بنجاح  أهدافه 
واألطراف املشاركة، كام ناقش الوزيران 
اإلعداد للمشاركة يف االجتامع التمهيدي 
األمم  اتفاقية  يف  األطراف  الدول  ملؤمتر 
أكتوبر  و٤   3 يومي  للمناخ  املتحدة 

املقبل يف كينشاسا.

الشيخ  بقري  مدرسة   1٤ كفاءة  رفع  عيل 
زويد.

مسبوقة  عدادات  تركيب  ايل  املحافظ  أشار 
الدفع يف دور العبادة عيل مستوي املحافظة، 
املدن  مجالس  من  لجنة  تشكيل  عن  معلنا 
دور  عيل  للمرور  والكنيسة  واألوقاف 
العبادة والتأكد من أحامل الكهرباء، ملجابهة 

الحرائق.
وجه املحافظ بالتصدي للتعدي عيل األرايض 
القانونية  اإلجراءات  واتخاذ  الزراعية، 
والبطاقة  التموين  بطاقة  وسحب  الالزمة، 
الوزراء،  مجلس  لتوجيهات  طبقا  الزراعية، 
بجانب توقيع عقوبات رادعة عيل مخالفات 
بني  من  الدولة،  أراىض  عىل  والتعدى  البناء 

تلك العقوبات الحجز اإلداري.
الدولة باملواطنني  أكد املحافظ عيل اهتامم 
من  األسعار،  غالء  مواجهة  عيل  والعمل 
والتأكد  التجارية  األسواق  املرور عىل  خالل 
بجانب  الجميع،  متناول  يف  األسعار  أن  من 
التوسع يف إقامة املعارض والشوادر واملنافذ 
املتحركة لبيع السلع واملواد الغذائية بأسعار 
مناسبة ملواجهة جشع التجار،موجها مديرية 
سيناء  بشامل  الداخلية  والتجارة  التموين 
املحافظة  مدن  مبختلف  سويقات  بانشاء 
عىل أن تكون قريبة من مواقف السيارات، 

تيسريا عىل املواطنني.
أكد املحافظ عيل مشاركة مدن املحافظة يف 

كتب فيصل ابو هاشم

العام  بدء  عن  تفصلنا  قليلة  أيام 
إذ   ،»2٠23-2٠22« الجديد  الدرايس 
عن  األمور  أولياء  من  العديد  يبحث 
للمعاهد  الدراسية  املرصوفات  قيمة 

األزهرية يف جميع املحافظات.
وتستعرض »الوطن«، يف التقرير التايل، 
باألزهر  الدراسية  املرصوفات  قيمة 
للعام الدرايس 2٠22-2٠23، بعد إعالنها 
األزهرية  املعاهد  قطاع  من  رسميا 
االبتدائية  التعليمية  املراحل  لجميع 
واإلعدادية والثانوية يف املعاهد العادية 
والنموذجية والخاصة لغات. مرصوفات 

املعاهد األزهرية 2٠22
– املرحلة التمهيدية يف املعاهد العادية 

66.85 جنيه.
النقل يف  االبتدائية لصفوف  املرحلة   –

األزهر والشهادة تبلغ 67.35 جنيه.
األزهرية لصفوف  اإلعدادية  املرحلة   –
قيمة  اإلعدادية  والشهادة  النقل 

املرصوفات الدراسية 77.35 جنيه.
الصف  األزهرية  الثانوية  املرحلة   –
 9٠.3٠ والثالث  والثاين  الثانوي  األول 

جنيه.
باملعاهد  الدراسية  املرصوفات 

النموذجية
– مرصوفات املرحلة التمهيدية الصف 
التمهيدي األول يف املعاهد النموذجية 

171.85 جنيه.
يف  التمهيدي  الصف  مرصوفات   –
املعاهد األزهرية لغات 821.85   جنيه.
االبتدائية  الصفوف  مرصوفات   –
النموذجية  املعاهد  يف  األزهرية 

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

وزيرا الخارجية والبيئة يتابعان آخر االستعدادات لقمة املناخوزيرا الخارجية والبيئة يتابعان آخر االستعدادات لقمة املناخ

172.85 جنيه.
اإلعدادية  الصفوف  مرصوفات   –
 2٠6.35 النموذجية  باملعاهد  األزهرية 

جنيه.
– مرصوفات الصفوف الثانوية األزهرية 
األزهرية      النموذجية  املعاهد  يف 

232.35 جنيه.
األزهرية،  املعاهد  قطاع  وأوضح 
قيمة  جنية   2٠٠ تحصيل  يجري  أنه 
مرصوفات تأسيس من الصفوف األوىل 
باملعاهد  التعليمية  املراحل  بجميع 
رياض  من  األول  والقسم  النموذجية، 
والطالب  اللغات،  مبعاهد  األطفال 
الثاين  بالقسم  باألزهر  املستجدين 
املوذجية  باملعاهد  األطفال  رياض  من 

واللغات.



4أخـبــار محلية  إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  3  ربيع األول  -  1444 هـ  -  22  سبتمبر  2022م

العدد اإلسبوعي رقم 1279

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

هناء السيد

كتب: محمد عبد العزيز

جمهورية  لدى  الشريفين  الحرمين  خادم  سفير  التقى 
مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، في القاهرة،، و وزير 

السياحة واآلثار المصري أحمد عيسى.
وهنأ السفير نقلي خالل اللقاء، الوزير عيسى، بمناسبة 
التوفيق  من  المزيد  له  متمنيًا  منصبه،  مهام  توليه 

والنجاح.
الثنائية  العالقات  استعراض  اللقاء،  خالل  جرى  كما 
بين البلدين الشقيقين، بما في ذلك التعاون القائم في 

مجالي السياحة واآلثار وسبل تعزيزها إلى آفاق أرحب.

الفريق  اليوم  مساء  القاهرة  يغادر 
املدىن  الطريان  وزير  عباس  محمد 
حيث  بكندا  مونرتيال  إىل  متوجهاً 
يرأس وفد مرص ىف اجتامعات الجمعية 
للمنظمة  واألربعني  الحادية  العامة 
 ” اإليكاو   ” املدىن  للطريان  الدولية 
والتى تستمر أعاملها حتى السابع من 

سفري اململكة لدى مصر يلتقي بوزير 
السياحة واآلثار املصري

وزير الطريان يرأس وفد مصر فى اجتماعات 
الجمعية العامة لإليكاو

أكتوبر املقبل ويشارك فيها وفود 193 
دولة أعضاء باملنظمة ىف أول مشاركة 
دولية للفريق محمد عباس بعد توليه 

مسئولية وزارة الطريان املدىن .
الطريان  وزير  يلقى  أن  املقرر  ومن 
العامة  الجمعية  أمام  مرص  كلمة 
رؤية  خاللها  يستعرض  حيث  لإليكاو 

مرص تجاه مختلف القضايا والتحديات 
التى تواجه صناعة الطريان ودورها ىف 
الدائم  والتنسيق  اإليكاو  جهود  دعم 

لخدمة النقل الجوى العاملى .
الحرص  إطار  ىف  مرص  مشاركة  تأىت 
عىل التواجد الفعال ىف كافة املؤمترات 
املعنية  والدولية  اإلقليمية  واللقاءات 
بصناعة الطريان إنطالقاً من دور مرص 

الرائد ىف مجال الطريان املدين .
يتضمن جدول أعامل الجمعية العامة 
من  عدداً  للطريان  الدولية  للمنظمة 
بسياسات  املتعلقة  املهمة  القضايا 
ومستقبل  واالستدامة  الجوى  النقل 
التى  التحديات  ظل  ىف  الصناعة 
وسالمة  أمن  مقدمتها   وىف  تواجهها 
وبيئة الطريان العاملى واألمن اإللكرتوىن 
الطريان  ألمن  العاملية  الخطة  إطار  ىف 
وكذلك  اإليكاو  منظمة  عن  الصادرة 
سبل مواجهة التغري املناخى والحد من 
التعويض  خطة  وفق  البيئي  التلوث 
ىف  االنبعاثات  وخفض  الكربون  عن 
مجال الطريان الدوىل املعروفة بإسم ” 
خطة كورسيا ”  الصادرة عن اإليكاو .

تشارك مرص ىف أعامل الجمعية العامة 
يضم  املستوى  رفيع  بوفد  لإليكاو 
رئيس  نوير  أرشف  مهندس  الدكتور 
سامح  والطيار  املدىن  الطريان  سلطة 
اإليكاو  ىف  مرص  مندوب  الحفنى 
وعدد من الخرباء واملختصني ىف سلطة 

الطريان املدىن

»التعليم« تنظم معرض املجال الصناعي لتحفيز 
الطالب على مهارات االبتكار

والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزارة  نظمت 
الفني معرض املجال الصناعي بديوان عام 
عىل  والطالب  املعلمني  لتحفيز  الوزارة، 
عىل  والتأكيد  واإلبداع،  االبتكار  مهارات 
داخل  الفريق  بروح  العمل  ثقافة  خلق 

املؤسسات التعليمية.
جاء ذلك بحضور اللواء أحمد عبد الفتاح 
وعامد  لألمن،  املركزية  اإلدارة  رئيس 
ملعالجة  املركزية  اإلدارة  رئيس  منصور 
التواب  عبد  وحسن  التعليمي،  الترسب 
والطالب  الصناعي،  املجال  مستشار 

واملعلمني املشاركني.
إثراء العملية التعليمية

وأشاد اللواء أحمد عبد الفتاح باملنتجات، 
والخامات  األدوات  ىف  الطالب  وناقش 

وتشجيعهم  املجال،  هذا  يف  ملنتجاتهم 
الجامعي  للعمل  التعاون  روح  بث  عىل 
يف إنتاج املشغوالت، ورفع الروح املعنوية 
للمعلمني، وتبادل الخربات بني املحافظات 
هي  محافظة،   16 وعددها  املشرتكة، 
وسوهاج،  واإلسكندرية،  القاهرة، 
واإلسامعيلية،  وأسيوط،  واملنوفية، 
واألقرص،  والفيوم،  والبحرية،  والقليوبية، 
وبني سويف،  والسويس،  سيناء،  وشامل 

والجيزة، والغربية، وكفر الشيخ.
وىف نهاية املعرض، تم تكريم املحافظات 
الفائزة حيث فازت محافظة اإلسكندرية 
الشيخ  كفر  ومحافظة  األول،  باملركز 
اإلسامعيلية  ومحافظة  الثاين،  باملركز 

باملركز الثالث.

الكامل  الوزارة  دعم  مؤكًدا  املستخدمة، 
ترثى  حيث  املختلفة،  الطالبية  لألنشطة 

العملية التعليمية.
مثنيًا  باملعرض،  منصور  عامد  أشاد  كام 
عىل منتجات الطالب ومساهمة املعلمني 
يف تنفيذ هذه املنتجات اليدوية املتميزة 
ومشاركة املحافظات املختلفة مام جعله 
معرًضا متميزًا، وقدم كل الشكر والتقدير 
املجال  مسؤويل  وإىل  املشاركني،  لجميع 
التوفيق  من  املزيد  متمنيًا  الصناعي 

والنجاح يف املعارض القادمة.
مشاركة 16 محافظة

التواب  عبد  حسن  الدكتور  وأوضح 
املعرض  أن  الصناعي،  املجال  مستشار 
يهدف إىل عرض أحدث ابتكارات الطالب 

وزير  عبدالغفار  خالد  الدكتور  ترأس 
األول  االجتامع  والسكان،  الصحة 
ملناقشة  الدم،  عمليات  مراقبة  ملجلس 
لقانون  وفًقا  العمل  آليات  تنظيم  أطر 
تنظيم  بشأن   2٠21 لسنة   8 رقم 
الصادر  البالزما  وتجميع  الدم  عمليات 
والئحته   ،2٠21 أبريل  منتصف  يف 

رئيس  قرار  مبوجب  الصادرة  التنفيذية 
مجلس الوزراء.

لجنة داخلية إلعداد الئحة نظام العمل
عبدالغفار،  حسام  الدكتور  أوضح 
الصحة  لوزارة  الرسمي  املتحدث 
برسعة  وجه  الوزير  أن  والسكان، 
أعضاء  من  داخلية  لجنة  تشكيل 

وزير الصحة يرتأس اجتماع مجلس مراقبة 
عمليات الدم.. ويوجه بتشكيل 3 لجان

إلعداد  اختصاصاتها  وتحديد  املجلس 
الالئحة الداخلية لنظام العمل.

وأشار عبدالغفار، إىل أنَّ االجتامع تناول 
استعراض تشكيل لجنة لتفعيل منظومة 
عمليات  مراكز  جميع  لربط  إلكرتونيًا 
الدم التابعة ملختلف الجهات إلكرتونيًا، 
للمنرصف  الدقيقة  املتابعة  بهدف 
وأكّد  ومشتقاته،  الدم  من  واملخزون 
الدم  أنَّ حوكمة عمليات  الصحة  وزير 

تسهم يف ضامن االستخدام األمثل له.
معايري قومية لنقل الدم

ناقش  االجتامع  أنَّ  عبدالغفار  وتابع 
وجه  إذ  الدم،  لنقل  القومية  املعايري 
علمية  لجنة  بتشكيل  الصحة  وزير  
مبا  وتعميمها،  املعايري  تلك  لتطبيق 
العمل  وطريقة  أسلوب  توحيد  يضمن 
أنَّ  مضيًفا  الدم،  نقل  مراكز  جميع  يف 
توفري  آليات  أيًضا  ناقش  االجتامع 
الحكومي  للقطاع  الدم  نقل  خدمات 
والخاص، ومقرتحات لتوحيد أسعار تلك 

الخدمات.
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26 ألف مستفيد من التمويل األصغر بقيمة 14.3 مليون جنيه حتى يوليو 2022

املركزى  الجهاز  بيانات  أظهرت 
تطور  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة 
مبناسبة  مرص،  يف  السياحة  حركة 

اليوم العاملي للسياحة.
 Project بواسطة  إعالنية  روابط 

Agora
األسنان؟  زراعــة  تكلفة  تبلغ  كم 
االسنان  األسعار!زراعة  قامئة  انظر 

الرسيعةابحث اآلن
ــات الــجــهــاز  ــان ــي ورصـــــدت ب
ــاع أعــداد  ــف بــاإلنــفــوجــراف ارت
السياحة الوافدة إىل مرص بالنصف 
 ،2٠22 الجاري  العام  من  األول 
العام  من  الفرتة  بنفس  مقارنة 

السابق، وفقا ملا ييل:
الوافـدين  السائحـني  عدد  بلغ   –

مليون   ٤.9 العامل  دول  كافة  من 
من  األول  النصف  خــالل  سائح 
مليون   2.6 مقابل   2٠22 عــام 
سائح خالل النصف األول من عام  

2٠21 بنسبة ارتفاع بلغت ٤.85.
– بلغ عدد السائحني الوافدين من 
سائح  مليون   8 العامل  دول  كافة 
مليـون   3.7 مقابل   2٠21 عام 
زيادة  بنسبة   2٠2٠ عام  سائح 

بلغت %117.5.
أكرث  الرشقية  ــا  أوروب سجلت   –
خالل  للسائحني  إيفاداً  املناطق 
يليها   ،5٠.6 بنسبة   2٠21 عام 
يليها  الرشق األوسط بنسبة 18.9 
أوروبا الغربية بنسبة 16.٤، يليها 

أفريقيا بنسبة 7.1.

السائحني  عــدد  ــاميل  إج بلغ   –
ــدول  ال مــن  الوافـدين  الــعــرب 
العربية 2 مليون سائح عام 2٠21 
مقابل ٠.9 مليون سائح عام 2٠2٠ 

بنسبة ارتفاع 9.%11٤ .
التى  السياحية  الليايل  بلغ عدد   –
 52.6 املغادرين  السائحني  قضاها 
بالنصف  سـياحية  ليلة  مليون 
مليون   32.2 مقابل   ،2٠22 األول 
عام  الفرتة  لنفس  سياحية  ليلة 

2٠21 بنسبة زيادة 63.6.
– بلغ إجامىل عدد الليايل السياحية 
املغادرين  السائحني  قضاها  التى 
عام  سياحية  ليلة  مليون   93.8
ليلة  مليون   ٤3 مقابل   2٠21
ارتفاع  بنسبة   2٠2٠ عام  سياحية 

قدرها 118.3.
الليايل  عــدد  متوسط  بلغ   –
ليلة   12.٤ للسائح  السياحية 
 11.٤ مقابل   2٠21 عام  سياحية 

ليلة سياحية عام 2٠2٠.
الليايل  عـــدد  إجـــاميل  بــلــغ   –
السائحني  قضاها  التي  السياحية 
مليون   33.2 املغادرين  العرب 
مقابل   2٠21 عام  سياحية  ليلة 
15 مليون ليلة سياحية عام 2٠2٠ 

بنسبة ارتفاع  قدرها 121.6

كيف ارتفعت أرقام السياحة املصرية رغم 
األزمة العاملية..

تتوقع الحكومة املرصية منو إجاميل 
العام  يف   %5.5 بنسبة  املحيل  الناتج 
استقرار  مع   ،2٠23-2٠22 املايل 
معدل البطالة عند 7.2% خالل الربع 

األخري من عام 2٠21/2٠22.
 Project بواسطة  إعالنية  روابط 

Agora
كم تبلغ تكلفة زراعة األسنان؟ انظر 

قامئة األسعار!
زراعة االسنان الرسيعة

التخطيط: الحكومة تتوقع نمو الناتج املحلى 
بنسبة %5.5 خالل العام املاىل 2023-2022

التخطيط  لوزاره  تقرير  وأشار 
والتنمية االقتصادية إىل منو االقتصاد 
املايل  العام  يف   %6.6 بنسبة  املرصي 
2٠21/2٠22 ، مقابل 3.3% يف العام 
بشكل  االقتصاد  منو  مؤكدة  املايض، 
أرسع من املتوقع، وهو أعىل معدل 

منو منذ عام 2٠٠8.
النمو  هذا  أن  التقرير  وأوضح 
القطاعات  يف  بالنمو  مدفوعاً 
تحقيق  إىل  باإلضافة  الرئيسية، 

زيادة بنسبة 2٠% يف الصادرات غري 
املستهدف  بالنمو  مقارنة  النفطية 
الصناعات  يف   %27 و   %15 بنسبة 

الهندسية واإللكرتونية.
تركز  الدولة  أن  إىل  التقرير  ولفت 
العملة  مصادر  تعزيز  عىل  حاليًا 
العمل  األجنبية يف مرص، إىل جانب 
مع القطاع الخاص لزيادة الصادرات 
املبارش  األجنبي  االستثامر  وجذب 

وزيادة عائدات السياحة.

للهيئة  الشهري  التقرير  كشف 
ارتفاع  عن  املالية،  للرقابة  العامة 
التمويل  املستفيدين مبنتج  أعداد 
مستفيد  ألف   26.35 إىل  األصغر 
بأرصدة   2٠22 عام  يوليو  بنهاية 
مقابل  جنيه،  مليون   1٤.3 متويل 
الشهر  خالل  مستفيد  ألف   8.57
املامثل من العام املايض وبأرصدة 

متويل 1.7 مليون جنيه.
 Project بواسطة  إعالنية  روابط 

Agora
األسنان؟  زراعة  تكلفة  تبلغ  كم 

انظر قامئة األسعار!
زراعة االسنان الرسيعة

أعداد  أن  التقرير،  وأوضح 
التمويل  منتج  من  املستفيدين 
تركز  قد   2٠22 يوليو  يف  األصغر 
يف النشاط الخدمي بنسبة 6.٤٠%، 

من  الجائلني  والباعة  باليومية، 
الجنسني (ذكور وإناث)، باإلضافة 
بداية  عىل  الشباب  تشجيع  إىل 
الحر،  العمل  وثقافة  فكر  تطبيق 
ألسلوب  متكني  مبثابة  يعد  فهو 

حياة أفضل للمواطنني.
لنشاط  يكون  أن  املُرتقب  ومن 
كبريًا  تأثريًا  األصغر  التمويل 
وإيجايب عىل زيادة الشمول املايل 
ترخيص  ظل  يف  خاصة  مرص،  يف 
جديدتني  لرشكتني  مؤخرًا  الهيئة 
متخصصتني يف تقديم هذا املنتج، 
التطبيقات  عدد  بذلك  لريتفع 
تقديم  يف  املُرخصة  الرقمية 
 ٤ عدد  إىل  فاينانس  النانو  منتج 
متويل  خدمات  تقدم  تطبيقات 
املنح  من  متكاملة  بصورة  النانو 

حتى متام السداد.

النشاط  الثانية  املرتبة  ثم جاء يف 
اإلنتاجي بنسبة تصل إىل %23.81، 
ويف املرتبة الثالثة النشاط الزراعي 
بنسبة 21.26%، ويف املرتبة األخرية 

النشاط التجاري بنسبة 3٤.%1٤.
التمويل  منتج  أن  بالذكر  الجدير 
يتميز  فاينانس)  (النانو  األصغر 
من  املطلوبة  املستندات  ببساطة 
تحقيق  مستند  وأهمها  العميل 
شخصية  وصورة  الشخصية 
عمل  آلية  ترتكز  كام  للعميل، 
تكنولوجيا  استخدم  عىل  املنتج 
متكامل،  بشكل  املالية  الخدمات 
بنية  تهيئة  عىل  القدرة  صاحبة 
اتخاذ  يف  تساعد  رقمية  ائتامنية 
وجيزة  فرتة  يف  االئتامين  القرار 
إلدارة  واضح  منهجي  وبأسلوب 
من  النوع  ذلك  مثل  مخاطر 

املنتجات.
(النانو  األصغر  التمويل  ويتيح 
 3 أقىص  بحد  متوياًل  فاينانس) 
ال  سداد  فرتة  مع  جنيه،  آالف 
بشكل  يستخدم  يوًما   9٠ تتجاوز 

الفئات  احتياجات  لتغطية  رئييس 
احتياًجا  األكرث  والفئات  املهمشة 
من  وتعاىن  املالية  للخدمات 
حيث  للتمويل؛  الوصول  صعوبة 
األصغر-  التمويل  منتج  يسعى 

بشكل خاص-نحو توفري احتياجات 
العامل  املال  رأس  ومتطلبات 
واألشخاص  املزارعني،  لصغار 
الخاص،  لحسابهم  يعملون  الذين 
والباعة  املنزلية،  واملرشوعات 

0106668105
Hotline  www. 1997 .tel

/ModernHouseEgypt
/modernhouse_kitchens
/modernhouse_egypt.com
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واملنصورة،  وأسيوط،  شمس،  وعني 
واملنوفية،  واملنيا،  وحلوان،  والزقازيق، 
الوادي،  وجنوب  السويس،  وقناة 
وكذلك  األهلية،  سويف«  وبني  وبنها، 
وجامعة  األهلية،  الفرنسية  الجامعة 
بها  األعامل  تنفيذ  واملُسند  سنجور، 
املسلحة،  للقوات  الهندسية  الهيئة  إىل 
االلتزام  مع  القومية،  املرشوعات  من 
الصادر  البناء،  قانون  أحكام  بتطبيق 

بالقانون رقم 119 لسنة 2٠٠8.
نحو  الدولة  توجه  إطار  يف  ذلك،  يأيت 
األهلية،  الجامعات  إنشاء  يف  التوسع 
الجمهورية،  رئيس  تكليفات  وتنفيذ 
جامعة   12 تنفيذ  من  االنتهاء  برضورة 
أهلية جديدة ذات أسبقية أوىل تقع يف 

نطاق الجامعات الحكومية.
وزارة  الوزراء عىل طلب  وافق مجلس 
الصحة والسكان، التعاقد مع الرشكات 
الوزارة  احتياجات  لتدبري  املتخصصة 
يرقات  مبيدات  الصحة من  ومديريات 
الحايل  املايل  العام  خالل  البعوض 
جهود  إطار  يف  وذلك   ،،2٠23  -2٠22
الحرشات  ملكافحة  الصحة  وزارة 

وتوفري املبيدات الالزمة لخفض الكثافة 
حدوث  آثار  ومعالجة  الحرشية، 
املقاومة باستخدام نوعيات معينة من 

املواد الفعالة.
الرشوق »سكن  56٠ وحدة سكنية يف 

بديل للعشوائيات«
الوزراء عىل السامح  كام وافق مجلس 
بالتعاقد  الحرضية  التنمية  لصندوق 
لرشاء  املقاوالت  رشكات  إحدى  مع 
وحدة   56٠ بإجاميل  سكنية  عامرة   1٤
الستخدامها  الرشوق،  مبدينة  سكنية 

كسكن بديل للعشوائيات.
القرارات  الوزراء  مجلس  واعتمد 
والتوصيات الصادرة عن اجتامع اللجنة 
بتاريخ  املنعقدة  الوزارية،  الهندسية 
2٠22/9/26، بشأن اإلسناد للرشكات، أو 
زيادة أوامر اإلسناد الستكامل األعامل؛ 
االستثامرات  من  لالستفادة  وذلك 
وتكون  لـ27 مرشوعا،  إنفاقها  تم  التي 
مناسبة  عن  مسؤولة  الطالبة  الجهات 

األسعار.
مرتو  مرشوع  لتمويل  اتفاق 

»اإلسكندرية – أبوقري«
مرشوع  عىل  الوزراء  مجلس  وافق 

تتمه ص  1

تتمه ص  1

عىل  باملوافقة  الجمهورية  رئيس  قرار 
املبسط بني حكومة جمهورية  االتفاق 
مرص العربية والوكالة الفرنسية للتنمية 
مرتو  إنشاء  مرشوع  متويل  بشأن 

إسكندرية/ أبو قري.
وكهربة  تحديث  يف  املرشوع  ويتمثل 
خط القطار بطول 21.5 كم إسكندرية 
أنفاق،  مرتو  إىل  لتحويله  أبوقري، 
املدنية  األعامل  املرشوع  ويتضمن 
وإنشاء  القطارات،  مبسارات  املتعلقة 
املحطات، ومرافق صيانة املستودعات، 
اقتناء  يشمل  كام  الجسور،  وأجزاء 
وإصدار  واالتصاالت  اإلشارات  أنظمة 
التذاكر، واقتناء معدات عربات السكك 
الحديدية، وكذا أعامل التزويد بالطاقة 
املشاه،  ممرات  وتشييد  الكهربائية، 
واملمرات السفلية، ويتم تنفيذ املرشوع 

من خالل الهيئة القومية لألنفاق.
مستوى  تحسني  إىل  املرشوع  ويهدف 
فعالة  وسيلة  وتوفري  الخدمة،  خط 
يعمل  ما  الكربون،  ومنخفضة  وشاملة 
لسكان  املعيشية  البيئة  تحسني  عىل 
اإلسكندرية، من خالل وسيلة نقل آمنة 
النقل  خطة  تنفيذ  إطار  يف  وفعالة، 

الحرضي يف محافظة

»الوزراء« يوافق على قرارات مهمة.. منها اعتبار 
جامعات أهلية »مشروعات قومية«
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مصر تالتني ترعى مسابقه ثقافيه بالتعاون مع صالون شمال سيناء الثقايف بمناسبه االحتفال بذكرى انتصارات اكتوبر املجيدة
*مكتبه تيسري بشارع اسيوط

مول  للمراه  القومي  املجلس  *مقر 
القصاص الدور الرابع

احتفاليه  يف  الفائزين  الجوائز  تقدم 
رعاية  تحت  الثقايف  الصالون  يقيمها 
نيفني  الدكتوره  الثقافه  وزيره  السيده 
سيناء  شامل  محافظ  والسيد  الكيالين 
شوشه  الفضيل  عبد  محمد  الدكتور 
قطاع  رئيس  نبيل  محمد  السيد  وبدعم 
الثقافة بالقناه وسيناء ومدير عام ثقافة 

شامل سيناء االستاذ ارشف املرشحاين
. * األجواء األكتوبرية *

أهايل  السيناوي  الثقايف  الصالون  يهنئ 
انتصارات  ذكرى  مبناسبة  الحبيبة  سيناء 
فعاليات  إطار  ويف   ، املجيدة  أكتوبر 
اإلحتفال واإلحتفاء بأجواء النرص بربوع 
مرص ؛ يسعد الصالون الثقايف السيناوي 

بأن يعلن عن مسابقة ثقافية كاآليت :
أوالً : مسابقة القصة القصرية :

وذلك بكتابة وتأليف قصة قصرية ، سواء 
رحم  من  حقيقية  أحداث  ترسد  كانت 
الواقع أو من وحي خيال الكاتب ، عىل 
أال تقل عن 5 صفحات A٤ بفونط خط 

12 ، وأن تكون بعنوان :
” حكايه بطل ”

ثانياً : مسابقة القصيدة الشعرية :
وذلك بكتابة وتأليف قصيدة شعرية ال 
الكاتب  فيها  يعرب   ، أبيات   1٠ عن  تقل 
عن نرص أكتوبر املجيد أو أحد بطوالته 

ثالثا : رشوط املسابقة :
عام   35 عن  املتقدم  عمر  يزيد  ال   -1

ميالدي يف 6 أكتوبر 2٠22 .
2- يقدم العمل من ثالثه نسخ مطبوعة 

بخط فونط 1٤ .
3- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي .

املتسابق  بيانات  بها  ورقة  إرفاق   -٤
املحمول  ورقم  رباعيا  االسم  بها  يوضح 

ورقم الهاتف األريض وعنوان املسكن .
األعامل  تقديم  باب  فتح  يتم   -5
يوم  من  بدءا  باملسابقة  واملشاركات 
 ، م   2٠22 سبتمرب   25 املوافق  األحد 
حتى  املشاركة  األعامل  قبول  ويستمر 
 1٠ املوافق  اإلثنني  يوم  غايته  موعد 

أكتوبر 2٠22 م .
رابعا : التقدميات والتقييامت :

متخصصة  لجنة  مبعرفة  التقييم  يتم   -1
من كبار الكتاب والشعراء ،

2- تعلن النتائج يوم 12 من اكتوبر ،
اآلتية  باألماكن  يقبل تقديم األعامل   -3
الثقافة  مبديرية  الثقايف  الصالون  :*مقر 

بالعريش .
*الصالة املغطاة .

*مكتبة تيسري بشارع اسيوط .

*مقر املجلس القومي للمرأة .
*مول القصاص الدور الرابع .

خامسا : الجوائز
الثالثة  للمراكز  مالية  جوائز  تخصص 

األوىل الفائزة يف كل مسابقة كاآليت :

انتصارات  بذكرى  االحتفال  *مبناسبه 
اكتوبر املجيدة*

ثقافيه  مسابقه  ترعى  تالتني  مرص 
بالتعاون مع صالون شامل سيناء الثقايف 

وبهذه املناسبه :
*#يعلن#*

صالون شامل سيناء الثقايف عن مسابقه 
ثقافيه وبالتعاون مع موقع مرص تالتني 

www.misrtalateen.com االخباري
اوال : قصه القصريه بعنوان

*حكايه بطل*
ثانيا: قصيدة شعر عن انتصارات اكتوبر

الثالثه  للمراكز  ماليه  جوائز  وتخصص 

االوىل الفائزه يف كل مجال

*الجائزه االوىل*
وقيمتها 2,5٠٠ جنيه

*الجائزه الثانيه* وقيمتها15٠٠جنيها
*الجائزه الثالثه*

وقيمتها 5٠٠ جنيها
ومتنح شهادات تقدير لكل املشاركني يف 

املسابقة
*رشوط املسابقة*

1- ان ال تقل عدد صفحات القصه عن 
خمس صفحات

2- ان ال تقل ابيات القصيده عن عرشه 

ابيات
عام   35 عن  املتقدم  عمر  يزيد  ال   -3

ميالدي
٤- يقدم العمل من ثالثه نسخ مطبوعه

القومي  الرقم  بطاقه  صوره  ترفق   -5
ورقم املحمول وعنوان املسكن

يتم التقييم مبعرفه لجنه متخصصه من 
كبار الكتاب والشعراء

وتعلن النتائج يوم 12 من اكتوبر وتقدم 
االعامل من يوم ٠9/25 حتى 1٠/1٠

وتقدم االعامل باالماكن اآلتية : *مديريه 
الثقافه

*الصاله املغطاه

*الجائزة األوىل*
يحصل  من  لكل  جنيه   2,5٠٠ وقيمتها 

عىل املركز األول يف كال املسابقتني .
*الجائزة الثانية*

وقيمتها 15٠٠جنيها لكل من يحصل عىل 
املركز الثاين يف كال املسابقتني .

*الجائزة الثالثة*
وقيمتها 5٠٠ جنيها لكل من يحصل عىل 

املركز الثالث يف كال املسابقتني .
املشاركني  لكل  تقدير  شهادات  #متنح 
التقدير  شهادات  تقدم   . املسابقة  يف 
للفائزين من  الجوائز  وكذلك  للمشاركني 
والصالون  االخباري  تالتني  مرص  موقع 
الثقايف  الصالون  احتفالية  يف  الثقايف 
السيناوي بذكرى نرص أكتوبر ، وذلك يف 
يوم األربعاء املوافق 12 أكتوبر 2٠22 م ، 
وذلك تحت رعاية السيدة وزيرة الثقافة 
محافظ  والسيد  الكيالين  نيفني  الدكتورة 
شامل سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل 
شوشة ، واألستاذ محمد نبيل رئيس قطاع 
ارشف  واالستاذ   ، وسيناء  بالقناة  الثقافة 
سيناء  شامل  ثقافة  عام  مدير  املرشحاين 
بالتوفيق،  املشاركني  لجميع  متنياتنا  .مع 
وكل عام ومرص دامئاً يف نرص وإىل نرص. 
سكرتري عام الصالون مقرر عام للصالون 

رئيس الصالون
أ/ كامل األهتم أ/ سعيد العيسوي د. منري 

الشوربجى

يأيت ذلك يف إطار االستعدادات الجارية 
مرص  استضافة  وبرامج  لخطط  لإلعداد 
عقده  املُزمع   ،COP27 املناخ  ملؤمتر 
نوفمرب  شهر  خالل  الشيخ  رشم  مبدينة 

املقبل.
القرارات  الوزراء  مجلس  واعتمد 
والتوصيات الصادرة عن اجتامع اللجنة 
بتاريخ  املنعقدة  الوزارية،  الهندسية 
2٠22/9/26، بشأن اإلسناد للرشكات، أو 
األعامل،  الستكامل  اإلسناد  أوامر  زيادة 
تم  التي  االستثامرات  من  لالستفادة 
الجهات  وتكون  مرشوعا،  لـ27  إنفاقها 

الطالبة مسؤولة عن مناسبة األسعار.
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باأللياف  غنية  املوز  مثار   أن  حيث 
ذلك  يف  (مبــا  للهضم  قابلة  الغري 
وألفا- هيميسيلولوز،  السليلوز، 

أن  ميكن  تناولها  فــإن  جلوكان)، 
يساعـد عىل استعادة نشاط األمعاء 
الطبيعي واملساعدة يف حـل مشكلة 

واإلسهال.  اإلمساك  من  كل 
فتناول مثار املوز يعمل عىل 
يف  القولون  وظيفة  تحسني 
من  كبرية  كميات  امتصاص 
غناها  بسبب  وذلك  املياه، 

ماصة  وهي  البكتني،  مبــادة 
القدرة  يعطيه  وهــذا  للامء، 

وبذلك  كبرية.  بكميات  املنتجة 
ُتعّد مثار املوز ُمفيدة للتّخفيف من 
العصبّي،  القولون  ُمتالزمة  أعراض 

ولكن يف حدود؛ ألّن أعراض القولون 
العصبّي قد تتفاقم عند تناول كميّة 
كبرية من هذه الثامر (املوز)، حيث 
العصبّي  القولون  مرىض  بعض  أن 
تناولها.  عند  عكسياً  يتأثّرون  قد 
األلياف  من  العايل  املحتوي  أن  كام 
ُمفيد  تناوله  يجعل  املــوز  مثار  يف 
عىل  يُساعد  ألنّه  القولون؛  ملرىض 
اإلمساك دون  ُمشكلة  التّغلّب عىل 
ويُنصح  ُمسهِّلة.  أدويٍة  إىل  اللجوء 
بتناول  اإلمساك  من  يعانون  من 
طوال  صفراء  ناضجة  موزات  ثالث 
اليوم. كام أن تناول مثار املوز يعالج 
اإلسهال؛ الحتوائها عىل ماّدة البكتني، 
والكربوهيدرات املعّقدة التي متتّص 
بكتني  أن  ويعتقد  األمعاء.  املاء من 
مثار املوز ميكن أن يساعد يف تحسني 
وتخفيف  األمعاء  حركة 
أن  وجد  وقد  اإلمساك. 
املوز  مثــار  تناول 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

ميكن أن يفيد األفراد الذين يعانون 
دراسة  أشــارة  حيث  اإلسهال.  من 
أجريت عىل الفوائد الغذائية لثامر 
املريض  من   %57 حــوايل  أن  املــوز 
من  رقائق  تناولوا  الذين  املبحوثني 
املوز قد قل اإلسهال عندهم مقابل 
الذين  املبحوثني  املريض  من   %2٤
الحصول  وميكن  طبيا،  عالجهم  تم 
األخرض غري  املوز  بُتناول  ذلك  عىل 
الّناضج، لكن يجب الحذر من تناول 
يزيد  ألنـّـه  األصفر؛  الطّازج  املــوز 
تحتوي  كام  اإلسهال.   مشكلة  من 
عىل  تساعد  مــواد  عىل  املــوز  مثار 
األمعاء،  ىف  الصديقة  البكترييا  منو 
واألنزميات  الفيتامينات  تنتج  التي 
تحسني  عىل  تعمل  التي  الهاضمة 
قدرة الجسم عىل امتصاص العنارص 
املركبات  إىل  باإلضافة  الغذائية، 
الكائنات  ضد  الجسم  تحمي  التي 

الدقيقة غري الصديقة.

قد تتسبب قلة النوم يف انخفاض الرتكيز 
األخرى،  املعرفية  والوظائف  والذاكرة 
أخرى  أعضاء  عىل  النوم  قلة  تؤثر 
مختلفة مثل القلب، تظهر العديد من 
املضطربة  النوم  دورات  أن  الدراسات 
خطر  من  تزيد  قد  طويلة  لفرتات 
إصابة املرء بالعديد من أمراض القلب 
واألوعية الدموية، سنوضح اآلثار الضارة 
املختلفة لفقدان النوم عىل صحة قلبنا، 

.”ndtv“ وفقا ملا نرشه موقع
 Project بواسطة  إعالنية  روابـــط 

Agora
انظر  األسنان؟  زراعة  تكلفة  تبلغ  كم 

قامئة األسعار!
زراعة االسنان الرسيعة

صحة  عىل  النوم  يؤثر  أن  ميكن  كيف 
القلب؟

بسبب  أيــًضــا  الــنــوم  قلة  تكون  قــد 
غري  أو  املعالجة  غري  النوم  اضطرابات 

األلعاب  صالة  إىل  الذهاب  يبدو  قد 
ترغب  كنت  إذا  صعبا،  أمرًا  الرياضية 
 ، عليه  الحفاظ  أو  ــوزن  ال إنقاص  يف 
فمن املهم أن تدرك أهمية اتباع نظام 
ومنط  التامرين  ومامرسة  سليم  غذايئ 
السهلة  الطرق  الحياة، وسنوضح بعض 
ملساعدتك عىل إنقاص الوزن أو الحفاظ 
األلعاب  صالة  إىل  الذهاب  دون  عليه 
.”ndtv“ الرياضية، وفقا ملا نرشه موقع

 Project بواسطة  إعالنية  روابـــط 
Agora

 Cairo األسنان  طبيب  األسنان:  زراعة 
هذا هو األفضل

زراعة االسنان الرسيعة
أن تساعدك عىل  األنشطة ميكن  بعض 

إنقاص الوزن:
1. امليش

إلدخال  الطرق  أسهل  أحد  امليش  يعد 
ميكنك  روتينك،  يف  البدنية  األنشطة 
بني  الجمع  طريق  عن  الشدة  زيــادة 

الركض والجري.
2. نط الحبل

نط الحبل طريقة فعالة للغاية لفقدان 
يف  الــبــدين  النشاط  ــال  وإدخـ الـــوزن 

الطبيب  ترى  أن  املهم  من  املشخصة، 
إذا كنت تعاين من مشاكل يف النوم ليالً، 
واألوعية  القلب  أمراض  بعض  وإليك 
إذا  لها  عرضة  تكون  قد  التي  الدموية 

كان لديك دورة نوم غري منتظمة.
1. مرض السكري من النوع 2

الرئيسية  األسباب  أحد  هي  السمنة 
قلة  أن  ثبت  السكري،  مبرض  لإلصابة 
نقص  بسبب  السمنة  تسبب  النوم 
الهرمونات  إفـــراز  وتقليل  الطاقة 
تفرز  الهرمونات  هذه  بعض  املختلفة، 
تؤدي  قد  النوم  قلة  بالشبع،  الشعور 
تسبب  األنسولني  مقاومة  إىل  أيًضا 
وقد  الدم  يف  السكر  نسبة  يف  ارتفاًعا 
مبرض  اإلصابة  إىل  النهاية  يف  تــؤدي 

السكري من النوع 2.
2. النوبة القلبية

انسداد  عند  القلبية  النوبة  تحدث 
الحرمان  فجأة،  القلب  إىل  الدم  تدفق 

ميكنك  املنزل،  يف  البقاء  أثناء  الجسم 
عدد  زيــادة  طريق  عن  الشدة  زيــادة 

املجموعات.
3. مترن يف املنزل

إذا  املنزل  يف  التامرين  مامرسة  ميكنك 
صالة  إىل  الذهاب  يف  ترغب  ال  كنت 
األلعاب الرياضية، ميكن مامرسة متارين 
الجبال  ومتسلقي   ، القرفصاء  مثل 
ذلك  إىل  وما   ، واالندفاع   ، والقفز   ،

بسهولة يف املنزل.
 ٤. اليوجا

فعالة  ــرى  أخ طريقة  اليوجا  تعترب 
عليها  التدرب  ميكنك   ، الوزن  لفقدان 
الشدة حسب  تعديل  املنزل وميكن  يف 

راحتك.
5. اصعد السالمل

ميكن أن يساعدك إجراء تغيريات صغرية 
الــوزن،  إنقاص  عىل  أيًضا  روتينك  يف 
املصاعد  من  بدالً  السالمل  صعود  يعترب 
القليل  للضغط يف  أخرى  رائعة  طريقة 

من التمرين.
6. الرقص

ممتعة  ــرى  أخ طريقة  الرقص  يعد 
الوزن ، هو مترين رائع  للغاية لفقدان 

أو  فجأة  االستيقاظ  أو  الــنــوم  مــن 
أن  ميكن  النوم  أثناء  أخرى  اضطرابات 

يسبب احتشاء عضلة القلب.
3. سكتة قلبية

تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع 
يؤدي  فجأة،  الدماغ  إىل  الدم  تدفق 
يف  األكسجني  تقليل  إىل  الدم  انقطاع 
القلب بشكل كبري مام قد يهدد الحياة، 
جلطات  بسبب  االنقطاع  هذا  يحدث 
الدم أو اللون األسود الناجم عن البالك 
من  تزيد  النوم  قلة  أخرى،  حاالت  أو 
ألنها  الدماغية  بالسكتة  اإلصابة  خطر 
ضغط  ارتفاع  بسبب  أيًضا  تحدث  قد 

الدم.
٤. ارتفاع ضغط الدم

بدورة  كبري  بشكل  الدم  ضغط  يتأثر 
 9-7 ملدة  ننام  أن  املتوقع  من  نومنا، 
ساعات عىل األقل يوميًا، النوم ألقل من 
7 ساعات قد يسبب ارتفاع ضغط الدم، 
لدينا،  الدم  يتباطأ ضغط   ، ننام  عندما 
تؤدي قلة النوم السليم إىل بقاء ضغط 

الدم مرتفًعا لفرتة أطول.
5. فشل القلب

تهدد  قلبية  حالة  هو  القلب  فشل 
الحياة وتحدث بسبب نقص الدم الذي 
النقص  هذا  الجسم،  عرب  ضخه  يتم 
مختلفة  أجزاء  يف  واألكسجني  الدم  يف 
القلب،  فشل  إىل  يــؤدي  الجسم  من 
يعانون  الذين  األشخاص  يكون  قد 
النوم  دورات  يف  شديد  اضطراب  من 

معرضني لخطر ذلك.

التي  املوسيقى  مع  دمجه  يتم  عندما 
حرق  عىل  يساعدك  أنه  تختارها.،كام 

السعرات الحرارية برسعة كبرية.
7. األعامل املنزلية

تعد املساعدة يف تنظيف املنزل طريقة 
الحركة  بعض  إلضافة  أخــرى  رائعة 

الجسدية إىل روتينك.
ماذا تأكل؟

قّسم 3 وجبات إىل 6 وجبات صغرية
التمثيل  تعزز  التي  األطعمة  تناول 
والزنجبيل  األخرض  الشاي  مثل  الغذايئ 

والفلفل الحار ، إلخ.
تناول املزيد من الربوتني

عد وخفض السعرات الحرارية اليومية
كل  قبل  املاء  من  كافية  كمية  ارشب 

وجبة
واألطعمة  الرسيعة  الوجبات  تجنب 

املصنعة متاًما
جرب الصيام املتقطع

مامرسة  قبل  السوداء  القهوة  تناول 
الرياضة لزيادة الطاقة

اخرت منتجات األلبان قليلة الدسم

فقد   ، التنفس  بضيق يف  تشعر  عندما 
وقد  مريح،  وغري  صعبًا  ــرًا  أم يكون 
تشعر أيًضا كام لو أنك ال تحصل عىل 
تكون  قد  األكسجني،  من  كافية  كمية 
خفيفة  تنفس  مشاكل  من  املعاناة 
التامرين  أو  األنــف  انسداد  بسبب 
أن  ميكن  التنفس  ضيق  لكن  الشاقة، 
يكون أيًضا عالمة عىل أمراض خطرية، 
القلبية  النوبة  لذلك هام  وأبرز سببني 
أسباب  ، هناك عدة  والربو ومع ذلك 
نرشه  ملا  وفقا  التنفس،  لضيق  أخرى 

.”healthshots ” موقع
 Project بواسطة  إعالنية  روابــط 

Agora
انظر  األسنان؟  زراعة  تكلفة  تبلغ  كم 

قامئة األسعار!
زراعة االسنان الرسيعة

9 أسباب لضيق التنفس:
1. االختناق

االختناق هو عندما يكون هناك يشء 
أن  وميكن  الهوائية  الشعب  يف  عالق 
التنفس، تشمل األعراض  يسبب ضيق 
التنفس  القدرة عىل  له عدم  الرئيسية 
قد   ، الشديدة  الحاالت  يف  والتحدث 

يتحول لون الجلد إىل اللون األزرق.
2. الربو

يحدث هذا بسبب التهاب يف الشعب 
الهوائية ، مام يؤدي إىل تضخم الرئتني 

وتضيقهام، وهذا بدوره ميكن أن يؤدي 
إىل ضيق التنفس والسعال والصفري، ال 
مطلًقا  باستخفاف  الحالة  هذه  تأخذ 

واطلب عناية طبية فورية.
3. االنسداد الرئوي

انسداد  عند  الرئوي  االنسداد  ياُلحظ 
أو  دموية  جلطة  بسبب  الرئة  رشايني 
أو هواء،  أو خلية ورمية  خلية دهنية 
دموية  جلطة  بسبب  هــذا  يحدث 
الحالة  هذه  تسمى  الفخذ،  وريد  يف 
 DVT أو  العميقة  األوردة  بتجلط 
إىل  وتنتقل  الجلطة  تنفصل  حيث   ،
التنفس  ضيق  يسبب  مام   ، الرئتني 

وحتى أمل الصدر .
املزمن  الــرئــوي  االنــســداد  مــرض   .٤

(COPD)
إنها مجموعة من أمراض الرئة التقدمية 
أن  املرء  الصعب عىل  التي تجعل من 
يف  صعوبات  أعراضه  تشمل  يتنفس، 

التنفس ، مخاط ، أزيز ، وسعال.
5. االلتهاب الرئوي

الرئتني  إحدى  التهاب  بسبب  يحدث 
بشكل  ينتج  ــذي  والـ  ، كليهام  أو 
 Streptococcus بكترييا  عن  عــام 
تراكم  البكترييا  تسبب   .pneumonia
السوائل يف األكياس الهوائية للرئة مام 

يؤدي إىل ضيق التنفس.
6. مشاكل القلب

 ، القلبية  النوبة   ، الصدرية  الذبحة 
الخلقية  القلب  عيوب   ، القلب  قصور 
القلب: سيظهر  انتظام رضبات  ، عدم 
من  أي  من  يعاين  الذي  الشخص  عىل 
بسبب  التنفس  ضيق  ــراض  أع هــذه 
الدموية  األوعية  يف  الضغط  ــادة  زي

بالقرب من الرئتني.
7. القلق

يرجع  بالقلق  املرتبط  التنفس  ضيق 
الزائد)،  (التنفس  التنفس  فرط  إىل 
سيكون   ، قلق  لنوبة  املرء  تعرض  إذا 
الكثري  امتصاص  يعني  رسيًعا،  التنفس 
ثاين  من  الكثري  وإخراج  األكسجني  من 
أكسيد الكربون ، يشعر جسمك أنك ال 
تتنفس بشكل كاٍف، هذا يسبب فرط 

التنفس أو حتى ضيق يف التنفس.
8. كورونا

للمرض  املميزة  العالمات  من  واحدة 
الجديد  كورونا  فــريوس  عن  الناجم 
هو   ،  2-SARS-CoV باسم  املعروف 
العديد  عكس  عىل   ، التنفس  ضيق 
من األمراض األخرى ، قد يعاين مرىض 
يف  مستمر  ضيق  مــن   19-Covid

التنفس يتفاقم برسعة.
9. أسباب أخرى

 ، والحامض   ، الخاليل  الرئة  مرض  يعد 
الخبيثة  واألورام   ، الجنبي  واالنصباب 
يف الرئة من أسباب ضيق التنفس أيًضا

9 أسباب لضيق التنفس..
منها االنسداد الرئوى

9 أسباب لضيق التنفس..
منها االنسداد الرئوى

 القيمة الطبية والعالجية لثمار املوز يف 
استعادة النشاط الطبيعي لألمعاء

 القيمة الطبية والعالجية لثمار املوز يف 
استعادة النشاط الطبيعي لألمعاء

هل قلة النوم تزيد من مخاطر اإلصابة 
بأمراض القلب واألوعية الدموية؟

هل قلة النوم تزيد من مخاطر اإلصابة 
بأمراض القلب واألوعية الدموية؟

اعرف إزاى تتخلص من وزنك الزائد 
دون الذهاب إىل صاالت الجيم

اعرف إزاى تتخلص من وزنك الزائد 
دون الذهاب إىل صاالت الجيم
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نحو 2٠  استغرقت  بعد بحث ودراسة 
عاما، توصل العامل الفرنيس جان فرنسوا 
اىل  م   1822 عام  باريس  يف  شامبليون 

فك رموز اللغة.
لكن بعض الدراسات عىل امتداد فرتات 
زمنية متباعدة، وآخرها دراسة الدكتور 
عكاشة الداىل، والذي حصل من خاللها 
أثبتت أن علامء  الدكتوراه،  عىل درجة 
مضنية  جهوًدا  بذلوا  العرب  املسلمني 
– وإن مل تنجح نجاحا كبريًا – للتعرف 
لبعض  واملعاين  الصوتية  القيمة  عىل 

املفرادات املرصية القدمية.
يف  العرب  علامء  أن  دراسته  يف  وأثبتوا 
فكوا طالسم  الوسطي هم من  القرون 
قبل  القدمية،  املرصية  الحضارة  ورموز 
الفرنيس جان فرانسوا شامبليون  العامل 
الكتابة  رمــوز  فك  إليه  ينسب  الــذي 
األقل،  عىل  سنة  بألف  الهريوغليفية 
من  علامء  أسامء  عن  الــدايل  وكشف 
مثل  العربية  البلدان  من  مرص وغريها 
النون  ذو  والصويف  ابن مسلمة  “أيوب 
بن  بكر  وأبو  حيان  بن  وجابر  املرصي 
وحشية وابو القاسم العراقي”، موضحا 

طالسم  فك  يف  ساعدوا  جميعهم  أن 
الحملة  وصول  قبل  املرصية  الخطوط 
سنة  بألف  مرص  ارض  اىل  الفرنسية 
من  العرب  العلامء  ومتكن  األقل.  عيل 
األساسية،  املبادئ  من  اثنني  اكتشاف 
بعض  أن  هو  منها  األول  املوضوع  يف 
أن  والثاين  أصــوات،  عن  تعرب  الرموز 
الكلمة  تعرب عن معنى  األخرى  الرموز 
الدايل،يف  ويضيف  تصويرية،  بطريقة 
دراسته ان العامل الصويف املرصي الشهري 
معبد  يف  ونشأ  ولد  الذي  النون)  (ذا 
يف  مرص  صعيد  يف  سوهاج  يف  أخميم 
معروف  امليالدي  التاسع  القرن  بداية 
الهريوغليفية  يجيد  ــان  ك ــه  ان عنه 
املكتوبة عىل جدران املعابد يف سوهاج 
وهو نفسه قال ذلك يف بعض قصائده 
كام ان مؤلفاته تتحدث عن حل رموز 
جدا  وكثرية  قدمية  كتابات  ومغاليق 
بدقة سواء  الهريوغليفية ووصفها  منها 
كانت اللغة الدميوطيقية أو الهرياطيقية 
األمر عند هذا  يتوقف  القبطية ومل  أو 
لغات  يف  دراسات  إىل  تعداه  بل  الحد 

أخرى وحضارات أخرى.

رموز  لفك   2٠٠ الـ  الذكرى  اليوم  متر 
املرصيات  عــامل  يد  عىل  رشيد  حجر 
 27 ىف  وذلـــك  شامبليون،  الشهري 
نصب  وهو   ،1922 عام  من  سبتمرب 
مرسوم  مع  الجرانودايوريت  حجر  من 
امليالد  قبل   196 يف  ممفيس،  يف  صدر 
الخامس،  بطليموس  امللك  عن  نيابة 
النص  نصوص:  ثالثة  يف  املرسوم  يظهر 
القدمية  املرصية  اللغة  هو  العلوي 
األوسط  والجزء  املرصية،  الهريوغليفية 
نص الهرياطيقية، والجزء األدىن اليونانية 

القدمية.
 Project بواسطة  إعالنية  روابـــط 

Agora
انظر  األسنان؟  زراعة  تكلفة  تبلغ  كم 

قامئة األسعار!
زراعة االسنان الرسيعة

فك  يف  شامبليون  إىل  الفضل  ويرجع 
القدمية،  املــرصيــة  الــحــضــارة  رمــوز 
بعدما تم اكتشاف األخري أثناء الحملة 
ثالث  ملــدة  مكثت  التي  الفرنسية 
ونجح  18٠1م،  إىل   1798 من  سنوات 
يف فك رموز اللغة الهريوغليفية، وذلك 

هل سبق العرب شامبليون يف التعرف 
على لغة الحضارة املصرية؟

ميالد  عىل   151 الـ  الذكرى  متراليوم 
جراتسيا  اإليطالية  نوبل  أديبة 
ديليدا، هي أديبة إيطالية من مواليد 
جزيرة رسدينيا ولدت يف 27 سبتمرب 
اغسطس   15 يف  وتوفيت   1871
أوائل  يف  روما  إىل  هاجرت   .1936
جائزة  العرشين حصلت عىل  القرن 
وهي   .1926 لسنة  األدب  يف  نوبل 
ثاين امرأة تحصل عىل الجائزة. كانت 
مبوطنها  االرتباط  شديدة  أعاملها 

األصيل رسدينيا.
 Project بواسطة  إعالنية  روابــط 

Agora
كم تبلغ تكلفة زراعة األسنان؟ انظر 

قامئة األسعار!
زراعة االسنان الرسيعة

من  العديد  الراحلة  الكاتبة  وألفت 
روايتها  أشهرها  من  لعل  األعــامل، 
فيها  التي حملت اسم مرص ودارت 
وهى رواية “الهروب إىل مرص” التي 

تثري  رواية  وهى   1925 عام  نرشت 
العديد من األحاسيس واملشاعر لدى 
القارئ، مام يجعله مركزًا ملزيج من 
خلقتها  التي  الدوامة  ىف  العواطف 

كاتبتها ديلديا.
دي  جوزيبي  هو  الــروايــة  فبطل 
ابتدائية  مدرسة  ىف  مدرس  نيكوال، 
أربعني  بعد  التقاعد  وشــك  عىل 
ابن  وله  املرشفة،  الخدمة  من  عاًما 
ووحيش،  مغامر  صبي  وهو  تبناه 
سنوات،  عدة  قبل  منزله  من  هرب 
استقر منذ فرتة طويلة يف قرية عىل 
الجانب اآلخر من البحر األدرياتييك، 
ويــبــدأ الــرسد بــدعــوة مــن االبــن 
حياة  لبدء  معهام  للعيش  وزوجته 

جديدة مًعا.
قبل  نرُشت  التي  الرواية،  هذه  يف 
الحصول  مــن  فقط  واحـــد  ــام  ع
عىل  العثور  تم  نوبل،  جائزة  عىل 
جراتسيا  لكتابة  العظيمة  الزخارف 

يشء،  كل  فقبل  الواضحة،  ديليدا 
والتي  والكفارة،  الخطيئة  موضوع 
من أجلها يختار بطل الرواية القصة 
ذنبه،  عن  للتكفري  الشخيص  طريقه 
ارتكبها قبل  التي  للخطيئة  وكعقاب 
وال  قلبه،  يف  يخفيها  والتي  سنوات 
إلهي  عقاب  إنه  بها،  النطق  ميكن 
الشؤون  الله وحكمه يف  قدرة  ليربز 
أن  يعتقد  كان  باختصار  اإلنسانية. 
ذنبه  عىل  عقابًا  كان  له  يشء  كل 
أمله،  وأن  بعد،  عنه  يكفر  مل  الذي 
وذله، والتضحية بفرحة الحياة، ميكن 
أن تكفر االخطاء إىل األبد بل وتطهر 

الحياة.
ومريم  يوسف  هروب  بني  ويربط 
من  خوفا  مرص  اىل  يسوع  وابنها 
قتل هريودوس ليسوع وبني محاولة 
بعد  الخادمة  مع  ايضا  هو  هربه 
والدتها هربا من بطش ابنه بالتبنى 

وهذا هو رس التسمية الرمزية.

الهروب إىل مصر.. كيف تحدثت أديبة نوبل جراتسيا 
ديليدا عن املحروسة

نفيسة، رىض  للسيدة  املرصيون  يحمل 
 2٠8 سنة  يف  توفيت  التي  عنها،  الله 
نفوسهم،  يف  عالية  مكانة  هجرية، 
يحبونها ويجلون مقامها، وهى أحبتهم 
الذى يقوله  إليهم، فام  أيضا وأحسنت 
محبة  وعــن  عنها  اإلســالمــي  الــرتاث 

املرصيني لها؟
 Project بواسطة  إعالنية  روابـــط 

Agora
انظر  األسنان؟  زراعة  تكلفة  تبلغ  كم 

قامئة األسعار!
زراعة االسنان الرسيعة

ييقول كتاب البداية والنهاية لـ الحافظ 

توىف  بالحاجر  كان  فلام  ومائة،  وستني 
عن خمس ومثانني سنة.

وأن ابنته نفيسة دخلت الديار املرصية 
جعفر،  بن  إسحاق  املؤمتن  زوجها  مع 
فأقامت بها وكانت ذات مال فأحسنت 
كثرية  زاهدة  عابدة  وكانت  الناس  إىل 

الخري.
إليه  أحسنت  مرص  الشافعى  ورد  وملا 

وكان رمبا صىل بها ىف شهر رمضان.
فأدخلت  بجنازته  أمــرت  مات  وحني 

إليها املنزل فصلت عليه.
بن  إسحاق  زوجها  عزم  توفيت  وملا 
النبوية  املدينة  إىل  ينقلها  أن  جعفر 

السيدة  “وفاة  عنوان  تحت  كثري  ابن 
نفيسة”:

الحسن  محمد  أىب  بنت  نفيسة  وهى: 
أىب  بن  عىل  بن  الحسن  بن  زيد  بن 
أبوها  كان  الهاشمية،  القرشية  طالب، 
النبوية  املدينة  عىل  للمنصور  نائبا 
عليه  املنصور  ثم غضب  سنني،  خمس 
فعزله عنها وأخذ منه كل ما كان ميلكه 
السجن  وأودعه  منها،  جمعه  كان  وما 

ببغداد.
فلم يزل به حتى توىف املنصور فأطلقه 
املهدى وأطلق له كل ما كان أخذ منه، 
مثان  سنة  ىف  الحج  إىل  معه  وخــرج 

السيدة نفيسة كيف أحبت املصريني وأحبوها.. 
ما يقوله الرتاث اإلسالمي

وسألوه  ذلــك  من  مرص  أهــل  فمنعه 
املنزل  ىف  فدفنت  عندهم،  يدفنها  أن 
الذى كانت تسكنه مبحلة كانت تعرف 
قدميا بدرب السباع بني مرص والقاهرة، 
وكانت وفاتها ىف شهر رمضان من هذه 

السنة فيام ذكره ابن خلكان.
قال: وألهل مرص فيها اعتقاد.

ىف  العامة  بالغ  قد  اآلن  وإىل  قلت: 
جدا،  كثريا  غريها  وىف  فيها  اعتقادهم 
وال سيام عوام مرص فإنهم يطلقون فيها 
عبارات بشيعة مجازفة تؤدى إىل الكفر 
والرشك، وألفاظا كثريًة ينبغى أن يعرفوا 

أنها ال تجوز.

ورمبا نسبها بعضهم إىل زين العابدين 
وليست من ساللته.

يليق  ما  فيها  يعتقد  أن  ينبغى  والذى 
وأصل  الصالحات،  النساء  من  مبثلها 
القبور  ىف  املغاالة  من  األصنام  عبادة 

النبى ملسو هيلع هللا ىلصبتسويه  أمر  وأصحابها، وقد 
البرش  ىف  واملغاالة  وطمسها،  القبور 
حرام. ومن زعم أنها تفك من الخشب 
الله  مشيئة  بغري  أو ترض  تنفع  أنها  أو 

فهو مرشك، رحمها الله وأكرمها.
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 Pixel Watch آخر تسريبات ساعة
املنتظرة من جوجل

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

صورة  العامل  نهاية  ــالم  أف نقلت 
باألرض،  كويكب  الصطدام  مروعة 
ميكنه  الصغري  الكويكب  فحتى 
القضاء عىل بلد بأكمله، ولعل لهذا 
مهمة  أول  ناسا  أطلقت  السبب، 
دفاع كوكبي عىل بعد سبعة ماليني 
ميل ىف الفضاء، حيث أجريت بنجاح 
الختبار  بكويكب  ملركبتها  اصطدام 
تغيري مساره يف محاولة للتعامل مع 
األخطار املستقبلية ومنع الكويكبات 

من تدمري األرض.
 Project بواسطة  إعالنية  روابــط 

Agora
كم تبلغ تكلفة زراعة األسنان؟ انظر 

قامئة األسعار!

ساعة  أن  رسميًا  جوجل  أكــدت 
باللون  القادمة   Pixel Watch
غري  أســود  بلون  ستصل  ــود  األس
حيث   ،”matte black“ الالمع 
الالمع  األسود غري  البديل  سيكون 
للرشاء  متاًحا  الذكية  للساعة 
يتم  مل  لكن  محددة،  بلدان  يف 
الكشف عن الكثري عن أول ساعة 
 I / منذ حدث Google ذكية من
O حيث أعلنت الرشكة أن الساعة 
 – مختلفة  ــوان  أل بثالثة  ستصل 

الفيض والذهبي واألسود.
 Project بواسطة  إعالنية  روابط 

Agora
األسنان؟  زراعة  تكلفة  تبلغ  كم 

انظر قامئة األسعار!
زراعة االسنان الرسيعة

 Google Taiwan وأكدت رشكة 
قتامة  األكــرث  البديل  أن  رسميًا 
سيكون   Pixel Watch مــن 
من  المع  غري  أســود  “هيكل  له 
وذكر  للصدأ”،  املقاوم  الفوالذ 
أيًضا أن “حزام ريايض أسود سبج 
الريايض   Lemongrass وحــزام 
األخرض متوفران فقط عىل قنوات 

محددة”.
ــادر عن  ــ ووفـــًقـــا لــتــقــريــر ص
متأكدين  “لسنا   :9To5Google
مام إذا كان” Sport Strap “هو 
املطاطي  للرباط  الفعيل  االسم 
الذي نراه يف جميع اللقطات منذ 
 Apple مايو. إنها قريبة جًدا من

.“ Watch
غري  األســود  البديل  يكون  لن 

الالمع متاًحا للرشاء يف كل بلد مبا 
يف ذلك تايوان ، عىل سبيل املثال. 
يف  متاًحا  سيكون  ــح  األرج عىل 
أوروبا والواليات املتحدة ، حسبام 

.9To5Google ذكرت
ساعة  أول   Google وستطلق 
 Pixel  – اإلطالق  عىل  لها  ذكية 
سيشهد  أكتوبر.   6 يف   Watch
 ”Made by Google“ حــدث 
إىل  جنبًا   Pixel Watch إطالق 
جنب مع الهواتف الذكية الرائدة 
 ،Pro  7 و   7  Google Pixel
من  الذكية  الهواتف  وستبدأ 
سلسلة Pixel يف الطلبات املسبقة 
فيه  يتم  ــذي  ال اليوم  نفس  يف 
 Pixel إرسال  يتم  بينام  إطالقها 
Watch للشحن بدًءا من نوفمرب.

 16 iOS جهاز أيفون، إذا كان لديك
أو إصدار أحدث، فمن السهل إزالة 
الخلفية من صورة ولصقها يف تطبيق 
آخر من خالل خطوات بسيطة وفقا 
.”business insider“ ملا ذكره موقع
 Project بواسطة  إعالنية  روابــط 

Agora
كم تبلغ تكلفة زراعة األسنان؟ انظر 

قامئة األسعار!
زراعة االسنان الرسيعة

يف  صورة  من  الخلفية  إزالة  كيفية 
تطبيق الصور

ميكنك إلزالة الخلفية من صورة عىل 
عن  بالبحث  تبدأ  أن  أيفون،  جهاز 

الصورة التي تريد تحريرها.
ميكن أن يكون يف أي مكان تقريبًا يف 
تطبيق الصور، أو صورة مرسلة إليك 
أو حتى صورة ويب يف  الرسائل،  يف 

.Safari

هل سينقذ اصطدام مركبة ناسا لكويكب 
مستقبل األرض؟

إذا  هــذه،  الصور  تحرير  تستطيع 
ما  إىل حد  واضح  ترسيم  هناك  كان 
أال  ويجب  والخلفية،  املوضوع  بني 
برصيًا  جًدا  مشغولة  الخلفية  تكون 

أو مشابهة للقطة األساسية.
املوضوع،  اضغط مع االستمرار عىل 
املوضوع،  حول  أبيض  وميًضا  سرتى 
ثم نافذة منبثقة تطلب منك النسخ 

أو املشاركة.
إذا مل يحدث ذلك، فقم بتغيري موضع 
إصبعك وحاول مرة أخرى، ستحتاج 
قبل  مرات  عدة  املحاولة  إىل  أحيانًا 

إزالة الخلفية بنجاح.
وإذا  مشاركة،  أو  نسخ  عىل  اضغط 
بالضغط فوق نسخ، فيمكنك  قمت 
ولصقه،  آخر  تطبيق  إىل  االنتقال 
جميع  فسرتى  مشاركته،  اخرتت  إذا 

خيارات املشاركة املعتادة.
يف  صورة  من  الخلفية  إزالة  كيفية 

Safari
إذا كنت تريد تجربة هذا التأثري عىل 
صورة يف صفحة ويب، فاضغط مع 
 ،Safari يف  الصورة  فوق  االستمرار 
خيارات  بها  منبثقة  قامئة  ســرتى 
ثم  املوضوع  نسخ  اخــرت  إضافية، 

ميكنك لصقه يف تطبيق آخر.
قمت  التي  الصورة  حفظ  كيفية 

بإزالتها من الخلفية
أيفون مبارشًة خيار  ال مينحك جهاز 
من  اخرتته  الــذي  املوضوع  حفظ 
بذلك  القيام  ميكنك  ولكن  الخلفية، 
املوضوع  نسخ  وبعد  تامة،  بسهولة 
تطبيق  ــدأ  اب أيــفــون،  حافظة  إىل 
الرسائل والصق املوضوع يف محادثة 
وأرسله، ثم اضغط مع االستمرار عىل 
الصورة املرسلة، ويف القامئة املنبثقة، 
اخرت حفظ، وسيتم حفظ الصورة يف 

ألبوم الكامريا.

تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام ميزة iOS 16 الجديدة إلزالة الخلفية من الصورة

زراعة االسنان الرسيعة
ووفقا ملا ذكرته صحيفة “ديىل ميل” 
تسمى  التي  املهمة  فإن  الربيطانية، 
“DART”، عبارة عن مسبار قيمته 
وطوله  إسرتليني  جنيه  مليون   3٠٠
19 مرتًا (62 قدًما) ويزن نصف طن.

اصطدمت املركبة بدميورفوس، وهو 
الصخور  من  (كتلة  ضخم  كويكب 
املذنب، وهو  الفضائية، عىل عكس 
مزيج من الجليد والصخور والغاز)، 
قدًما)   53٠) مرتًا   163 عرضه  يبلغ 
أكرب  كويكب  حول  حاليًا  ــدور  وي
بكثري، وهو ديدميوس (78٠ مرتًا أو 
2.56٠ قدًما) )، مرة كل 11 ساعة و 
55 دقيقة. وتم االصطدام عىل رسعة 

15٠٠٠ ميل يف الساعة تقريبًا، ومن 
املسبار  يدمر  أن  االصطدام  شأن 
عن  بعيًدا  دميورفوس  ويدفع  متاًما، 
مساره مبا يكفي لتشديد مداره حول 
ديدميوس إىل مرة كل 11 ساعة و٤5 

دقيقة.
ستقوم  ــك،  ذل غضون  يف  أنــه  كام 
LICIACube، وهي كامريا إيطالية 
بضعة  قبل  إطالقها  تم  متخصصة 
لحظة  بتسجيل  املسبار،  من  أيام 
“التأثري العميق” من مسافة 31 مياًل 
األرض،  إىل  الصور  وإرسال  للخلف 
االصطدام  هذا  كان  إذا  ما  ومعرفة 
التجريبي سيؤدى إىل انحراف املسار 

وسينقذ مستقبل األرض أم ال.

خلفية  ــة  إزال يف  ترغب  كنت  إذا 
بك،  الخاصة  اللقطة  لعزل  الصورة 

الصورة  تعديل  إىل  بحاجة  فأنت 
مثل  تــحــريــر  بــرنــامــج  يف  بــدقــة 

أنه  الجديد  ولكن   ،Photoshop
تلقائيًا عىل  بذلك  القيام  اآلن  ميكنك 
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جربوت امرأة.. استولت من زوجها على 
الشهادة الزور.. العقوبة القانونية تصل إىل اإلعدام900 ألف جنيه ثم خلعته

حضانة،  إسقاط  دعوى  مطلق  أقام 
األرسة  محكمة  أمام  مطلقته،  ضد 
حكم  تنفيذ  عن  لتخلفها  بأكتوبر، 
شهرا،   22 منذ  له  الصادر  الرؤية 
لحل  الودية  الحلول  كافة  ورفضها 
ملالحقتها  دفعه  مام  الخالفات، 
بدعاوى تعويض، ليؤكد األب لطفلة 
خلعتنى  “زوجتى  سنوات:   7 بالغة 
انها  رغم  للمحكمة،  اللجوء  بعد 
كانت تقنعنى بأنها لن تتخىل عنى، 
أجلها،  من  عائلتى  ممتلكات  ألبيع 
ترصفاتها،  بسبب  جحيم  ىف  ألعيش 
ورغبتها ىف إذالىل، لتستوىل عىل 9٠٠ 

ألف جنيه من أموايل”.
وأشار األب بدعواه مبحكمة األرسة: 

الشهادة الزور تعترب من الجرائم 
حقوق  ضياع  يف  تسبب  التي 
ــة  إدان يف  وتتسبب  ــن،  األخــري
تربئه  أو  وسجنه  بــريء  شخص 
جاىن، ويف بعض األحوال تؤدى إىل 
االعدام، ويوضح اليوم السابع يف 
الشهادة  عقوبة  التالية  السطور 

الزور من القانون.
 Project بواسطة  إعالنية  روابط 

Agora
األسنان؟  زراعة  تكلفة  تبلغ  كم 

انظر قامئة األسعار!
زراعة االسنان الرسيعة

العقوبات  عىل  القانون  ونص 

حياىت  ــرت  دم السابقة  “زوجــتــى 
وطلقتنى بعد زواج دام 1٠ سنوات، 
ما  كل  بيع  عىل  أقدمت  أن  بعد 
أملكه حتى أحافظ عليها، وطالبتنى 
ىف،  طمعا  بسبب  النفقات  بزيادة 
لها، ألعيش  باستغالل حبى  وقيامها 
ىف جحيم بسبب حرماىن من طفلتى، 

ورفضها عقد الصلح”.
ماىل  مبلغ  عىل  “استحوزت  وتابع: 
مع  ورطة  ىف  أقع  وجعلتنى  كبري، 
أشقاىئ بسببها، ووضعت يديها عىل 
املنقوالت  بخالف  ومنزىل،  سيارىت 
وبالرغم  لها،  أشرتيتها  واملصوغات 
من ذلك رفضت الكف عن مالحقتى 
ىف  واستمرت  الحبس،  بــدعــاوى 

الزورواعتربها  للشهادة  املقررة 
املدنية  الــدعــوى  ففى  جنحة، 
نص املرشع عىل معاقبة كل من 
املدينة  الدعوى  يف  زورا  شهد 
سنتني  عن  تزيد  ال  مدة  بالحبس 
طبقا لنص املادة 297 من قانون 
يف  زورا  شهد  من  أما  العقوبات، 
الدعوى الجنائية يعاقب بالحبس 
طبقا لنص املادة 29٤. لكن املادة 
296 نصت عىل من يشهد زورا يف 
جنحة أو مخالفة يعاقب بالحبس 

مدة ال تزيد عن سنتني.
بينام نصت املادة 295 عقوبات، 
بأن الشاهد الذي يشهد زوًرا عىل 

االمتناع عن متكينى من رؤية طفلتى 
الخالفات  حل  عن  عجزت  أن  بعد 
وديا، ووجد نفىس باإلهانات والسب 

والقذف عىل يديها”.
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة 
النفقة  من  أشهر   3 بنفقة  تقدر 
الشهرية، والقانون أوجب عىل متكني 
الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر 
الـ15  سن  حتى  للحضانة  مسكن 

عرش للذكر و17 عرش لألنثى.
األحوال  قانون  من   6 املادة  ونصت 
الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته 
وتوفري مسكن لها، وىف مقابل الطاعة 
دون  امتنعت  وأن  الزوجة  قبل  من 

سبب مربر تكون ناشز.

رغم  حبسه  يف  ويتسبب  شخص 
إذا  أما  مشددة،  فعقوبته  براءته 
حكم عىل املتهم بسبب الشهادة 
الزور باإلعدام شنقا ونفذت عليه 
العقوبة، ففى هذه الحالة يحكم 
الزور  شاهد  عىل  أيضا  باإلعدام 
ويشرتط أن تكون عقوبة اإلعدام 
نفذت عىل املتهم بسبب الشهادة 

الزور.
أن  عىل   3٠٠ ــادة  امل نصت  كام 
من منع شخص بالشهادة أو إكره 
مبثل  يعاقب  الزور  الشهادة  عىل 

عقوبة شاهد الزور.

تعرف على خطوات التخلص من أحراز الحشيش 
والبانجو باملحرقة

الكمية صغرية،  كانت  إذا  العامة 
فيتم  كبرية،  كمية  كانت  إذا  أما 
للطب  وإرسالها  منها  عينة  أخذ 
باقي  وحفظ  لفحصها،  الرشعي 
الكمية يف مخازن األحراز بأقسام 
النيابة  ترصف  تحت  الرشطة 
مشددة،  أمنية  حراسة  وتحت 
يكون  القضايا  يف  الفصل  وبعد 
الحكم يف أي قضية سواء اإلدانة 
أي  املصادرة  يشمل  الرباءة  أو 
مصادرة املواد املخدرة املضبوطة، 
وبعد انتهاء القضايا الخاصة بهذه 

تتمه ص  12

األحراز بصدور حكم نهايئ وبات 
بعدها تصدر النيابة العامة قرارا 
الخاصة  املخدرة  املواد  بإعدام 

بتلك القضايا”.
تشكيل  “يتم  ناجى:  وأضاف 
نيابة  رئيس  تضم  لإلعدام  لجنة 
ولواء رشطة ومسئوال عن مخازن 
األحراز بعد ذلك تنقل إىل املخزن 
العام يف ميناء اإلسكندرية، حيث 
يتم إعدامها حرقا يف أفران خاصة 
بعد  السكنية  الكتلة  عن  بعيدة 
مطابقتها  من  والتأكد  جردها 

محارض  يف  املثبتة  للبيانات 
كانت  سواء  والتسلم  التسليم 
األفيون  أما  حشيش،  أو  بانجو 
الصحة  وزارة  إىل  يرسل  فإنه 
منه  املشتقات  بعض  الستخراج 
األدوية،  صناعة  يف  وإدخالها 
ونفس  األمل،  مسكنات  خصوصا 
اليشء بالنسبة لألدوية والعقاقري 
املخدرات  جداول  ىف  املدرجة 
بعد التأكد من صالحيتها، وذلك 
و٤87   ٤81 املواد  لنصوص  طبقا 

من قانون مكافحة املخدرات.

مواقع  رواد  من  العديد  يسأل 
طريقة  عن  االجتامعي  التواصل 
وىف  املخدرات،  أحراز  إعدام 
السابع”  “اليوم  يقدمه  ما  إطار 
تساعد  قانونية،  معلومات  من 
األسئلة  عن  اإلجابة  يف  القارئ 

القانونية التى تشغل الرأى العام، 
أحراز  من  التخلص  كيفية  ومنها 

الحشيش والبانجو باملحرقة.
 Project بواسطة روابط إعالنية 

Agora
األسنان؟  زراعة  تكلفة  تبلغ  كم 

انظر قامئة األسعار!
زراعة االسنان الرسيعة

ناجى  أرشف  القانوين  يجيب 
ملا  “بالنسبة  قائال:  السؤال  عن 
مخدرة  مواد  من  ضبطه  يتم 
النيابة  أحراز  مبخزن  حفظه  يتم 

وواصل “مروان عطية العب جيد وأنا 
معجب به ولكن يف النهاية نحرتم نادي 
يف  يرغب  مل  الذي  السكندري  االتحاد 

بيع الالعب ولذلك احرتمنا رغبتهم”.
انتهت  شبانة  “محمود  واستكمل 
السكندري، االتحاد  إعارته مع االتحاد 
جديد  مــن  جــدي  بشكل  يطلبه  مل 
سيأخذ  جديد،  من  للزمالك  وسيعود 
ويحاول  الفريق  يف  الطبيعية  دورته 

إقناع املدير الفني بقدراته”.
واستطرد “محمود عالء يفضل الخروج 
هذا  اإلعــارة  سبيل  عىل  الزمالك  من 
رغبته  تنفيذ  يف  نرغب  ونحن  املوسم 
نقف  ولن  خارجيا  أو  داخليا  ســواء 

أمامه”.
“تواصلنا  قال:  أكينيوال،  انتقال  وعن 
أشهر  أربعة  قبل  كراكاس  نادي  مع 
قبل  أكينيوال  سامسون  مع  للتعاقد 
الحديث عن وجود أجانب يف املراحل 
البداية  يف  بيعه  رفض  النادي  السنية، 
ثم طلب أرقام مختلفة عن التي متت 

بها الصفقة يف النهاية”.

ليكون  أكينيوال  مع  “تعاقدنا  وتابع 
مهاجم الزمالك األول مع سيف الدين 
لو  نقيمه ألن سنه صغري،  الجزيري، مل 
كان عمره 2٤ أو 25 عاما لتعاقدنا معه 

أيضا”.
للزمالك  أكينيوال  انتقال  وواصل “قيمة 

9٠٠ ألف دوالر”.
ألنه  حملة  بعمل  قام  “البعض  وأكمل 
غالبا طاملا برونو سافيو لديه مشكلة يف 
أن يوجد هناك مشكلة  األهيل فيجب 

أكينيوال  مع  التعاقد  أيضا،  الزمالك  يف 
جاء بسبب احتياجات املدرب وطلباته 

وليس له عالقة بأي يشء آخر”.
واحد  رجل  قلب  عىل  “الجميع  وأتم 
إفريقيا  أبطال  دوري  لقب  الستعادة 
وضع  وتعمدت  عاما،   2٠ غياب  بعد 
التي  نجوم  والخمسة  إفريقيا  قــارة 
أمام  تكون  ليك  الزمالك  عليها  حصل 
إفريقيا  بطولة  وقت،  كل  يف  الالعبني 
حلم لنا جميعا وسنعمل عىل تحقيقه”.

أمري مرتضى: تعاقدنا مع أكينيوال ال عالقة له بسنه.. 
وموقف صفقة مروان عطية
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تقرير برازيلي: األهلي يتفاوض على ضم 
مهاجم أتلتيكو باراناينسي

اتحاد الرماية يكثف استعداداته الستضافة 
بطولة العالم للمسدس والبندقية

أمري مرتضى: تعاقدنا مع أكينيوال ال عالقة له بسنه.. 
وموقف صفقة مروان عطية

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

لضم  مفاوضاته  األهـــيل  ــدأ  ب
املهاجم الربازييل جيلهريم بيسويل 
الصيفي  االنتقاالت  سوق  خالل 
لورينز  جوليانو  حسب  الحايل، 
تريتس  شبكة  صحفي  أوسكار 

الربازيلية.
ويلعب ابن الـ2٤ عاما معارا من 
أتلتيكو باراناينيس، التي تتخصص 
إىل  أخبارها،  يف  تريتس  شبكة 

أفاي الربازييل.
وما زالت املفاوضات مستمرة بني 
جوليانو  تأكيد  حسب  الناديني، 

أوسكار.

مرص  إىل  القادمة  الوفود  باستضافة 
والتي تضم  العامل  أنحاء  من مختلف 
الدويل  االتحاد  من  مسؤولني  أيًضا 
الرماة  وأفضل  القارية  واالتحادات 

عامليا.
االتــحــاد  أن  إىل  حسني،  وأشـــار 
إمكانياته  كل  يسخر  للرماية  املرصي 
مستوى،  أعىل  عىل  بطولة  الستضافة 
الضخمة  مرص  قدرات  عىل  والتأكيد 
يف استضافة كافة الفعاليات الرياضية 
لدى  الطيبة  سمعتها  عىل  والتأكيد 
لها  يسند  الــذي  ــدويل  الـ ــحــاد  االت
استضافة أكرب البطوالت عىل مستوى 

العامل بكل ثقة.
ستشهد  مرص  أن  إىل  حسني،  وأعلن 
استضافة  املقبلة  ــرتة  ــف ال خــالل 
اجتامعات الجمعية العمومية لالتحاد 
لتنظيم  تستعد  كام  للرماية،  الدويل 
عدد كبري من البطوالت الدولية العام 
املؤهلة  أفريقيا  بطولة  ومنها  املقبل 

لباريس 2٠2٤.

يف  إجـــامال  الفريق  مــع  لعب 
خاللها  سجل  مباراة   55 الفرتتني 
ثالثة  وصــنــع  ــداف  أهـ تسعة 

آخرين.
خرج بعدها معارا نحو كروزيرو 
ويصنع  هدفا  ليسجل  الربازييل 

آخر يف 11 مباراة.
وتتكرت إعارته مجددا مع أفاي، 
الذي سجل معه 13 هدفا يف 25 

مباراة حتى اآلن.
ماركت،  ترانفسري  موقع  بحسب 
يف  ينتهي  الالعب  تعاقد  فــإن 

ديسمرب 2٠22.

حسني  شـــادي  مــع  األهـــيل  وتعاقد 
ومصطفى سعد من سرياميكا كليوباترا 
الربازييل برونو سافيو  بجانب املحرتف 
بدأ  بيسويل  البوليفي.  بوليفار  من 
مسريته يف أكادميية ساو باولو الربازييل 
بجائزة هداف دوري  عام 2٠٠9، وفاز 

املقاطعة يف 2٠15 برصيد 22 هدفا.
 2٠17 يف  األول  للفريق  تصعيده  تم 
األول  الفريق  األوىل مع  للمرة  ليشارك 
مع  كثريا  يشارك  مل  و  ديسمرب.   3 يف 
أتلتيكو  نحو  لريحل  األول  الفريق 

باراناينيس بعدها بعام.
انتقل ابن الـ2٤ عاما بعدها بستة أشهر 
الباراجوياين قبل أن يعود  إىل فريناندو 

إىل باراناينيس مجددا يف يناير 2٠21.

مركزه،  عن  أتحدث  لن  مرصي  العب 
يف  نرغب  مرشحني  العبني  ثالثة  هناك 
األمر  يتأجل  وقد  أحدهم  مع  التعاقد 
إىل يناير حال مغاالة األندية يف طلباتها 

تابع ص 10املادية”.

كشف أمري مرتىض منصور املرشف عىل 
الكرة يف نادي الزمالك أنه سيعرض عىل 
فريق فالمبو إقامة املباراتني يف القاهرة، 
سامسون  مع  التعاقد  تفاصيل  وأوضح 

أكينيوال.
من  ـــ32  ال دور  إىل  الزمالك  وصعد 
عىل  الفوز  بعد  إفريقيا  أبطال  دوري 
دون  أهداف  بأربعة  سبورت  إليكت 
فالمبو  ليواجه  املباراتني  مبجموع  رد 

البوروندي.
لقناة  ترصيحات  يف  مرتىض  أمري  وقال 
فريق  عىل  “سنعرض  البلد:  صــدى 
فالمبو البوروندي إقامة مبارايت الذهاب 
عىل  دامئا  نعرض  القاهرة،  يف  والعودة 
مرص  يف  استضافتهم  اإلفريقية  الفرق 

وهو ما حدث مع إليكت سبورت”.
وأضاف “استفادة الزمالك من األجانب 
يتواجد  أن  وارد  السنية؟  املراحل  يف 

هناك العبني أجانب من مواليد 2٠٠1 
و2٠٠3، نعمل عىل ذلك اآلن”.

عن  منصور  مرتىض  “حديث  وتابع 
الصفقتني؟ األوىل هو سامسون أكنيوال 
ألنه مل يتم إعالنه حتى اآلن والثاين هو 

فهيم يشيد بالتنظيم الرائع لبطولة عمان دايموند كاب 
لكمال األجسام والفيزيك

بطولة  منافسات  اليوم  انطلقت 
عامن داميوند كب يف نسختها االويل، 
الفرته من 22  إقامتها خالل  واملقرر 

حتى 2٤ سبتمرب الجاري .
الدكتور عادل فهيم رئيس  وبحضور 
األجسام  لكامل  املرصي  االتحاد 
ورئيس االتحاديني العريب واالفريقي 
والنائب األول لرئيس االتحاد الدويل 
كمرشف عام للبطوله والدكتور سامل 
لبناء  العامنيه  اللجنه  البحري رئيس 

األجسام واللياقه البدنيه.
من  للعديد  حضورمكثف  وكذلك 
العربية،  الدول  شتي  من  االبطال 
الحكم  يف  متمثل  دويل،  وبتحكيم 
العامري رئيس  الدويل املخرضم بدر 
العريب  االتحاد  يف  الفنيه  اللجنه 
واالسيوي والسيد احمد جوهر عضو 
لبناء  اإلمارايت  االتحاد  إدارة  مجلس 
والحكم  البدنية  واللياقة  االجسام 

تنظيم  بروعه  الجميع  أشاد  وقد 
تخلله  والذي  البطوله  افتتاح  حفل 
للفنون  عامن  لفرقة  فني  عرض 

الشعبية.
وكان قد وصل الدكتور عادل فهيم، 
والعريب  املرصي  االتحاد  رئيس 
رئيس  اول  ونائب  واالفريقي، 
األجسام  لكامل  الدويل  االتحاد 
عامن  سلطنة  ايل  البدنيه،  واللياقه 
عىل  لإلرشاف  امس  أول  الشقيقه 

بطولة عامن داميوند كب .
»فهيم«  أشاد  وقد 
الدويل  االتحاد  أن 
كبريه  طفره  يشهد 
املقامه  البطوالت  يف 
العريب  الوطن  يف 
من  تعد  فهي 
يف  البطوالت  أكرب 
الدويل  االتحاد 
عامن  يف  االن 
نهاية  مع  و 
املقبل  الشهر 

مرص سوف تستضيف بطولة أحمد 
عيل ifpp داميوند كب ، وهي أكرب 
البطوالت الدولية، املدرجة يف أجندة 
االتحاد الدويل لكامل األجسام لعام 
تصل 2٠2  كبريه  مادية  بجوائز   2
و15  مرصي  جنيه  ماليني  ثالثة  إىل 
كارت احرتاف وانا ادعوا كل االبطال 
عامن  بطولة  بعد  االستمرار  العرب 
الحبيبه  مرص  بطوله  يف  واملشاركة 

أرض كل  العرب

 

الدويل عامر الحوسني عضو مجلس 
إدارة اللجنه العامنيه والحكم الدويل 
من  والعديد  خليل  طارق  املحرتف 
مكثف  جامهريي  وبحضور  الحكام 
من أبناء سلطنة عامن محبي اللعبة 
، واهتامم اعالمي من كافة القنوات 

الفضائيه .

عادل  الدكتور  بالحضور  رشف  وقد 
لكامل  املرصي  االتحاد  رئيس  فهيم، 
العريب  االتحاديني  ورئيس  األجسام، 
لرئيس  األول  والنائب  واالفريقي، 
االتحاد الدويل، وتم تكليفه باالرشاف 
عيل بطولة عامن داميوند كب، وسط 
االتحاد  اعضاء  من  كبري  ترحاب 

العامين لبناء األجسام واعضاء االتحاد 
العريب للعبه.

صاحب  الحضور  عيل  حرص  وقد 
ال  فهد  بن  فاتك  بن  فراس  السمو 
الدكتور  استقباله  يف  وكان  سعيد، 
العامين  االتحاد  ورئيس  فهيم  عادل 

الدكتور سامل البحري.

من  للرماية  املرصي  االتحاد  يكثف 
بطولة  الستضافة  استعداداً  تجهيزاته، 
العامل لرماية املسدس والبندقية، عىل 
مستوى الرجال والسيدات والناشئني، 
والتي تستضيفها مرص للمرة األوىل يف 

تاريخها.
ميدان  عىل  الــعــامل،  بطولة  وتقام 
الرماية العاملية يف مدينة مرص الدولية 
اإلدارية  بالعاصمة  األوملبية  لأللعاب 
الفرتة من 12 وحتى  الجديدة، خالل 
18 أكتوبر املقبل مبشاركة عدد ضخم 

من الرماة من مختلف أنحاء العامل.
وأعلن حازم حسني، رئيس االتحادين 
كافة  عن  للرماية،  واإلفريقي  املرصي 
واللوجيستية  الفنية  االستعدادات 
قام  حيث  الــبــطــولــة،  الستضافة 
املختلفة  الدولة  أجهزة  مع  بالتنسيق 
وعىل  صورة،  بأفضل  البطولة  لخروج 
رأسها الجهات األمنية ووزارة الشباب 
الرماية مبدينة مرص  ونادي  والرياضة 

الدولية لأللعاب األوملبية.
املتعلقة  األمور  كافة  تجهيز  بخالف 
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للدولة ووزارة الرياضة.
لوزارة  الشكر  توجيه  عيل  وحرص 
الوزير  بقيادة  الرياضة عيل دعمها 
وارشفها  صبحي  ارشف  الدكتور 
عيل كل التفاصيل كام وجه الشكر 
املالح  وهيثم  املالح  وليد  للدكتور 

رؤساء روابط ..
واختتم ان االوناش تسري يف الطريق 
الله..  باذن  الصحيح والقادم افضل 
واشار ايل املنتخب االول يف معسكر 
ملشوار  استعداد  االن  جورجيا  يف 
الوقت  نفس  ويف  باريس  اوملبياد 

رئيس اتحاد : االثقال تسري يف الطريق الصحيح ملنصات التتويج
رئيس  املقصود  عبد  محمد  اكد 
سعادته  عيل  االثقال  رفع  اتحاد 
حققها  التي  االيجابية  بالخطوة 
عيل  وحصولهم  االوناش  اتحاد 
يدعم  روابط  من رشكة  رعاية  عقد 
 .. التتويج  منصات  نحو  مسريتهم 
واشار ايل انه يرغب يف خدمة لعبته 
اهم  ومن  وتطويرها  يعشقها  التي 
الالزم  الدعم  توفري  ذلك  اولويات 
لخدمة االبطال والرصف عليهم ولن 
يتحقق ذلك دون وجود موارد مالية 
يف االتحاد باالضافة ايل الدعم الكبري 

كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر

افريقيا  لبطولة  االتحاد  يستعد 
املقرر اقامتها يف مرص ..

تجدر االشارة ايل ان االوناش حصدت 
يف  متنوعة  ميدالية   3٠ من  اكرث 
والناشئني  للشباب  العامل  بطولتي 
ايل  باالضافة  واملكسيك  اليونان  يف 
ان اتحاد االثقال هو االول يف حصد 
امليداليات يف البحر املتوسط وحصل 
االفضل  االتحاد  جائزة  عيل  اخريا 
ديب  يف  مبارك  بن  فاطمة  وجائزة 
السيدات  منتخبات  انجازات  عن 

والشبات

كرة شاطئية – ثالثة مصريني يف القائمة املختصرة لألفضل عاملياهالل الساحل يوافق على خوض مباراتي برياميدز يف القاهرة
السوداين  الساحل  هالل  نادي  وافق 
لكأس   32 الـ  دول  مبارايت  خوض  عىل 
برياميدز  أمام  اإلفريقية  الكونفدرالية 
تلقيه  عن  برياميدز  وأعلن  القاهرة.  يف 
“كاف”  اإلفريقي  االتحاد  من  إخطاًرا 

مبوعد ومكان مبارايت هالل الساحل.
لعب  عىل  الــســوداين  النادي  ــق  وواف
الدفاع  استاد  يف  واإليـــاب  الــذهــاب 

الجوي بناًء عىل طلب برياميدز.

لألفضل  املخترصة  القامئة  شهدت 
عامليا يف الكرة الشاطئية تواجد ثالثة 

مرصيني.
املدير  لطفي  مصطفى  يتواجد  إذ 
 2٠ أفضل  قامئة  يف  للمنتخب  الفني 

مدربا عىل مستوى العامل.
تواجد  عن  املرصي  االتحاد  وكشف 
الثاليث يف قامئة األفضل يف العامل لعام 

.2٠22
السيد  محمد  الثنايئ  يتواجد  كام 

وتقام مباراة الذهاب يوم 8 أكتوبر يف 
اإلياب  يُلَعب  بينام  مساًء،  السادسة 
يف  أكتوبر   15 يوم  امللعب  نفس  يف 

السادسة مساًء أيًضا.
ــدور  ال إىل  الساحل  ــالل  ه وتــأهــل 
الكونفدرالية  لكأس  الثاين  التمهيدي 

بتغلبه عىل جيتا جولد التنزاين.
لنهايئ  الــوصــول  برياميدز  لـ  وسبق 
املسابقة يف نسخة 2٠2٠ التي شهدت 

وأحمد الشحات يف قامئة أفضل 1٠٠ 
العب عىل مستوى العامل.

ويلعب أحمد الشحات لصالح نادي 
السيد  محمد  بينام  الحديد  السكة 

لنادي املعادي.
للكرة  مرص  منتخب  ويشارك 
ببطولة  الحايل  الوقت  يف  الشاطئية 
كوسافا التي تقام يف جنوب إفريقيا.

ويأيت ذلك يف ظل استعداد منتخب 
للكرة  اإلفريقية  األمم  لبطولة  مرص 

إىل  وصل  كام  األول،  القاري  ظهوره 
النهايئ  وربع   ،2٠21 يف  النهايئ  نصف 

يف 2٠22.
كأس  يف  الــســاحــل  هــالل  ــارك  ــش وي
تاريخه  يف  األوىل  للمرة  الكونفدرالية 

بنسختها الجديدة.
يف  املشاركة  الساحل  هالل  لـ  وسبق 
دوري أبطال إفريقيا 1993، كام ظهر يف 

كأس االتحاد اإلفريقي 1995.

أكتوبر  شهر  تقام  التي  الشاطئية 
املقبل.

تغلب  قد  الشاطئية  منتخب  وكان 
مقابل  أهداف  بأربعة  تنزانيا  عىل 

ثالثة.
ويلعب منتخب مرص مباراته املقبلة 

مساء اليوم األربعاء أمام أواغندا.
الخامسة  النسخة  يف  مرص  وتشارك 
اإلفريقية  األمم  كأس  منافسات  من 

تحت رعاية كاف.

االتحاد  رئيس  مصيلحي  محمد  رفض 
قراره  عن  الكشف  السكندري 
يف  عدمه،  من  منصبه  يف  باالستمرار 
وقال  استقالته.  إمكانية  عن  أنباء  ظل 
تايم  مصيلحي يف ترصيحاته لقناة أون 
ال  السكندري  االتحاد  “نادي  سبورتس: 
متكنه  التي  الكبرية  املالية  املوارد  ميلك 
هناك  األخرى،  األندية  منافسة  من 
األغلبية  املمتاز،  الدوري  يف  ناديا   18
لألندية  واألقلية  املؤسسات  أندية  من 
نحاول  العب  “أي  وأضاف  الشعبية”. 
تلك  يف  الحديث  يبدأ  معه  التعاقد 
املنافسة  جنيه.  مليون   8 من  الحالة 
األندية  هذه  وجود  مع  للغاية  صعبة 
سببا  يكون  لن  “هذا  وأوضح  الكبرية”. 
تواجدت  طاملا  عدمه.  من  رحييل  يف 
أن  عليك  يفرض  املنظومة  رأس  عىل 
هناك  النهاية  يف  ولكن  الحلول،  تجد 
امليزانية”. وواصل  عجز غري طبيعي يف 

عن  الحديث  ميكنني  “ال  مصيلحي 
استمراري من عدمه. هناك ضغوط غري 
يحزنني،  ما  ليست  االنتقادات  عادية. 
بل البذاءات التي نسمعها ونراها. لدي 
هذا  سامع  لهم  أرىض  ال  ومحبني  أرسة 
لنا  كبرية  قيمة  “االتحاد  وتابع  الكالم”. 
ولكن يجب أن يشعر بنا الناس. هناك 
ننجح يف  أال  النادي  داخل  يتمنون  من 
وأضاف  أسامة”.  أنس  مثل  صفقات 
“املهدي  السكندري  االتحاد  رئيس 
بأكملها  تريده مرص  كان العبا  سليامن 
بصعوبة.  عليه  الحصول  من  ومتكننا 
نحن ندعم عىل قدر مقدرتنا، وحني ترى 
ناديا يشرتي العبا بـ 23 مليون جنيه، لن 
ميكننا مجاراة ذلك قوال واحدا”. وأوضح 
الشعبية لن تتمكن من ذلك.  “األندية 
أبو  كامل  يرتأسه  حظه  لحسن  املرصي 
املحافظة ورجال  عيل وميلك دعام من 
املحافظة  تدعمه  واإلسامعييل  األعامل، 

وهيئة قناة السويس”. وواصل “االتحاد 
هو هو الوحيد الذي ال تدعمه املحافظة 
أو أي رجل أعامل. النادي الوحيد الذي 
مل يستفد من فرتة تواجد تريك آل الشيخ 
آنذاك  السعودية  الرياضة  هيئة  (رئيس 
هو  مرص  يف  السابق)  برياميدز  ومالك 
مصيلحي  وأغلق  السكندري”.  االتحاد 
أن  عيلَّ  “يصعب  قائال:  املسألة  هذه 
السكندري بقاء  ترتقب جامهري االتحاد 
الفريق يف الدوري حتى األسابيع ، سواء 
تقف  أن  يجب  رحلت  أو  هنا  كنت 
الجامهري مع ناديها”. وعن انتقال أوسنت 
أموتو من املرصي إىل االتحاد السكندري 
منذ  معه  التعاقد  يف  نفكر  “كنا  قال: 
مع  عقده  نهاية  وبعد  املايض،  املوسم 
أما  األمور”.  وأنهينا  اجتمعنا  املرصي 
العروض  رغم  عطية  مروان  بقاء  عن 
أبناء  أتته قال مصيلحي: “إنه من  التي 
كان  النادي.  ويحب  السكندري  االتحاد 
بالفعل  الزمالك  من  مفاوضات  هناك 
وعرض قيمته 2٠ مليون جنيه باإلضافة 
إىل محمود شبانة ومحمود عبد العاطي 
عليه  سيحصل  الزمالك  (كان  “دونجا” 
بيع  لالتحاد)  ومينحه  اإلسامعييل  من 
عام  ملدة  أوباما  يوسف  وإعارة  نهايئ، 

وسيف فاروق جعفر ملدة عامني”.
الذي  العرض  هذا  “رفضت  واختتم 
االتحاد  يف  حبا  أحد  أي  سيقبله 
السكندري وجامهريه. أيضا أحمد عادل 
وأتاه عرض  أتته عروض خارجية  مييس 
الفريق  مصلحة  وفضلت  األهيل،  من 

عىل املصلحة املالية”.

مرص  منتخب  العب  عيىس  إسالم  شدد 
عىل أن املدرب روي فيتوريا قد طلب من 
من  للمنافس  فرصة  إعطاء  عدم  الالعبني 
أجل اللعب بدون ضغط. وحقق منتخب 
مرص الفوز عىل ليربيا بثالثة أهداف دون 
مقابل يف مباراة ودية أقيمت عىل ملعب 

اإلسكندرية.
جزاء  ركلة  عىل  عيىس  إسالم  وتحصل 
الهدف  “كوكا”  حسن  أحمد  منها  سجل 
عرب  ترصيحات  يف  عيىس  وقال  الثالث. 
كان  اليوم  “الفوز  سبورتس:  تايم  أون 
مركزين  كانوا  الالعبني  وجميع  أهم يشء 

جدا املدرب يتحدث معنا ويحمسنا دامئا 
عىل إخراج أفضل ما لدينا والجميع كان 
ما يكون”.  بأفضل  املعسكر  يريد إخراج 
البداية  من  الضغط  منا  طلب  “فيتوريا 
حدث  ما  وهذا  فرصة  أي  إعطاء  وعدم 
أن  املهم  ومن  السابقتني  املباراتني  يف 

يستوعب الالعبني طريقة اللعب”.
كام تحدث الالعب عرب قناة الحياة قائال: 
“استفدت كثريا من املعسكر وشاركت يف 
وسط امللعب ألن فيتوريا أخربين بإنه يريد 
توظيفي يف ذلك امللعب وأحمد الله عىل 
املشاركة االوىل مع املنتخب وسأحاول أن 
اجتهد لالستمرار مع منتخب مرص”. وقاد 
األول كمدرب ملنتخب  فيتوريا معسكره 
وديتني  مباراتني  الفريق  وخاض  مرص 
املباراة  يف  مرص  منتخب  وفاز  خالله. 
دون  أهداف  بثالثة  النيجر  عىل  األوىل 

مقابل يف املباراة األوىل.

مصيلحي: رفضت عرضا خرافيا من الزمالك لضم مروان 
عطية.. ولم أحسم قرار البقاء يف رئاسة االتحاد

إسالم عيسى: فيتوريا طلب عدم إعطاء الفرصة للمنافس..
وساجتهد لالستمرار يف املنتخب


