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5 قفزات للحد األدنى لألجور يف عهد الرئيس السيسي.. من 1200 جنيه إىل 3 آالف
الرئيــس السيســي يوجــه الحكومــة بعــدم تحميــل املواطن أعبــاء إضافية خالل الفــرة املقبلة

البالد  يف  جرى  عام  خاللها  وتحدث 
الوضع  وعن  السابقة  الفرتة  خالل 
األمور  من  عدد  وعن  لها  الحايل 
واإلنجازات التي حدثت يف عدد من 

قطاعات الدولة.
كلمة الرئيس يف املؤمتر االقتصادي

يف البداية تحدت الرئيس السييس عن 
كلمته يف املؤمتر االقتصادي، مشريًا إىل 
أنها كانت من أجل أن يفهم الجميع 
»الحكاية« وما حدث يف مرص، مؤكًدا 
من  لتضحيات  بحاجة  الدولة  أن 

عالوة استثنائية ورفع الحد األدنى لألجور.. قرارات الحكومة ملجابهة غالء املعيشة

التفاصيل الكاملة ملداخلة السيسي مع التليفزيون املصري: مصر وشعبها أمانة
الرئيس  أجرى 
السييس  عبدالفتاح 
هاتفية  مداخلة 
اإلعالمي  مع 
يوسف الحسني يف 
»التاسعة«  برنامج 
القناة  عرب  املذاع 
بالتليفزيون  األوىل 
والتي  املرصي، 
قرابة  استمرت 
دقيقة،  و17  ساعة 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، 
الوزراء، مؤتمرًا  رئيس مجلس 
عقب  األربعاء؛  اليوم  صحفيًا، 
انتهاء اجتماع املجلس، أشار يف 
الرئيس  تكليفات  إىل  مستهله 
رئيس  السيسي،  عبدالفتاح 
للحكومة  الصادرة  الجمهورية، 
اجتماعية  حماية  حزمة  بوضع 
وذلك  للمواطنني،  جديدة 
التضخمية  املوجة  ملجابهة 
يشهدها  التي  الهائلة 
لألزمات  نتيجة  العالم 
ــا إىل  ــتً الــحــالــيــة، الف
ــد  ــيـ ــأكـ ــرص وتـ ــ ــ حـ

للحكومة  املستمر  الــرئــيــس، 
يواجهه  مــا  مــراعــاة  بــضــرورة 
ناتجة  تداعيات  من  املواطنون 
أن  إىل  األزمات، الفتًا  عن تلك 
ذلك يأتي أيضًا كأحد مخرجات 
تم  ــذي  ال االقــتــصــادي  املؤتمر 
الثالثة  األيــام  مدار  على  عقده 

املاضية.
مصطفى  ــور  ــت ــدك ال وأعـــلـــن 
ــوزراء،  ال مجلس  أن  مدبولي، 
الــيــوم،  اجتماعه  ــالل  خ وافـــق 
االجتماعية  الحماية  حزمة  على 
لتوجيهات  تنفيًذا  الجديدة، 

منوذج للعالقات املتميزة بني الدول 
العربية الشقيقة، يسودها التفاهم 
دولة  قيادات  مع  الرؤى  وتطابق 
اإلمارات الشقيقة هي ما نفخر به 

يف مرص.
البلدين  بني  العالقات  أّن  وأكد 
العظيم  متميزة بداية من املؤسس 
الشيخ زايد بن سلطان آل  للدولة، 
واملقولة  املوقف  صاحب  نهيان، 

السيسي: مصر واإلمارات شعب واحد.. ووطن واحد  
السييس،  عبدالفتاح  الرئيس  أشاد 
بني  املشرتكة  العالقات  بنموذج 
دولة  تأسيس  منذ  واإلمارات  مرص 
ملوقف  »استمرارا  قائال:  اإلمارات، 
ال  الخري  زايد  العظيم  املؤسس 
والعرفان  بالخري  أتذكر  أن  يفوتني 
لدولة  الداعم  التاريخي  املوقف 
اإلمارات للفرتة العصيبة التي مرت 
وتعزيزا  سنوات   10 منذ  مرص  بها 
لقوة العالقات وبرهان عىل الروابط 
والقيادتني  الشعبني  بني  الوثيقة 
ووطن  واحد  شعب  مبثابة  أنّهم 

واحد«.
العالقات  تأسيس  عىل  عاما   50

املرصية اإلماراتية
مسجلة  كلمة  يف  الرئيس  وأضاف 
يف احتفالية »50 عاما عىل تأسيس 
قليل،  منذ  البلدين«  بني  العالقات 
القاهرة:  فنادق  أحد  يف  املنعقدة 
غالية  مبناسبة  اليوم  »نحتفل 
مرصي  كل  قلب  عىل  وعزيزة 
عىل  عاما   50 مرور  وهي 

متثل  واإلمارات  مرص  بني  العالقات 
منوذج للعالقات الطيبة القوية التي 

تجمع دولتني وشعبني شقيقني«.
الصداقة  قيم  »تسود  وتابع: 
الحقيقية واألخوة واملودة والتوافق 
بني الشعبني، والتي نلمسها ونقدرها 
الشعبني  أّن  مؤكدا  بها«،  ونعتز 
قلب  عىل  دامئا  واإلمارايت  املرصي 
رجل واحد، والعالقات بني البلدين 
عىل اختالف القيادات والحكومات 

الشعب، مشيًدا بالحفاظ عىل الدولة 
وعدم  كورونا،  فريوس  أزمة  خالل 
انهيارها مشدًدا عىل أن ما حدث يف 

2011 و2013 »يوقع أي دولة«.
املواطنني  من  السييس  وطالب 
الحفاظ عىل بلدهم، معتربًا أن مرص 

وشعبها أمانة وضعها الله يف عنقه.
املشكالت التي تواجه قطاع التعليم

وتحدث السييس عن املشكالت التي 

مباحثات ليبية – فرنسية حول أهمية إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية

ممثلة الصحة العاملية يف مصر: عدة دول طلبت استعراض تجربة التأمني الصحي الشامل
زيارة لـ62 من امللحقني العسكريني العرب واألجانب إىل »األزهر«
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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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رئيس   ، الرئايس  املرشح  ناقش 
عارف  الدكتور  ليبيا  إحياء  تكتل 
املبعوث  بول سولري،  مع  النايض 
رضورة  الفرنيس  للرئيس  الخاص 

الدول  لجامعة  العام  األمني  أكد 
أهميه  الغيط،  أبو  أحمد  العربية 
التي  األخوية  العالقات  أوارص 
جامعة  يف  األعضاء  الدول  تربط 
من  واملزيد  العربية،  الدول 
ملسرية  تعزيزا  والتعاضد  الرتابط 

العمل العريب املشرتك.
الكويتية،  الخارجية  وزاة  وقالت 
التواصل  موقع  عىل  بيان  يف 
الثالثاء،  اليوم  اإلجتامعي “تويرت” 

مباحثات ليبية – فرنسية حول أهمية إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية

أبو الغيط يؤكد أهمية الرتابط 
بني الدول العربية تعزيزا 

ملسرية العمل املشرتك
هيئة االنتخابات التونسية: 1281 مرشحا 

لالنتخابات التشريعية حتى اآلن
وزير  تلقي  خالل  جاء  ذلك  إن 
سامل  الشيخ  الكويت  خارجية 
اتصاال  الصباح،  الجابر  عبدالله 
هاتفيا من أحمد أبوالغيط، األمني 
العام لجامعة الدول العربية، قدم 
خاللها األمني العام التهنئة للشيخ 
سامل الصباح مبناسبة تعيينه وزيراً 
معربا  الكويت،  بدولة  للخارجية 
بالتوفيق  متنياته  صادق  عن 

والنجاح يف تويل مهام عمله

رئاسية  انتخابات  إجراء  دعم 
كام  ليبيا،  يف  عاجلة  وبرملانية 
ناقشا كذلك أهمية عمل اللجنة 
نحو   5+5 املشرتكة  العسكرية 

وحدة واستقرار البالد.
األعىل  املجلس  رئيس  وكان 
املرشي  خالد  ليبيا،  يف  للدولة 
السياسية  القوى  كل  أن  أكد  قد 

االنتخابات يف  إجراء  متفقة عىل 
أرسع وقت ممكن، مشريا إىل أن 
إعداد  يحتاج  االنتخابات  إجراء 
قاعدة دستورية سلمية، وتشكيل 
موحدة  وطنية  وحدة  حكومة 

تسيطر عىل البالد.
ترصيحات  ىف  املرشى  واعترب 
ليبية،  إعالم  وسائل  نقلتها 
املناصب  تغيري  أن  األحد،  مساء 
تغيري  دون  من  فقط  السيادية 
تقوية  إىل  يهدف  الحكومة 
حكومة باشاغا، مضيفا: “الدبيبة 
مل يكن لريفض اتفاقي مع عقيلة 
صالح إذا كنا قد اتفقنا عىل تغيري 
دون  فقط  السيادية  املناصب 

تغيري الحكومة”.
مل  الدستوري  املسار  أن  وأوضح 
مزدوجي  رشط  بسبب  يستكمل 
العسكريني  وترشح  الجنسية 
وجود  إىل  أشار  لكنه  للرئاسة، 

ترشح  إال  شئ  كل  عىل  توافق 
عقيدته  أن  إىل  الفتا  العسكرين، 
ترشح  عدم  هي  السياسية 
قبلها  باستقالته  إال  العسكريني 

بسنوات.
ورأى رئيس مجلس الدولة الليبي 
يف  التنفيذية  بالسلطة  الفائز  أن 
يف  بفوزه،  استبد  جنيف  حوار 
إشارة إىل رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية عبد الحميد الدبيبة، كام 
أن الخارس مل يرَض بالخسارة، ىف 

إشارة إىل األطراف املناوئة له.
صور  بالقول:  املرشي  وتابع 
تبني  الخارجية  الدبيبة  زيارات 
معه،  عائلته  من  أفراد  وجود 
العائلة  حكم  نرفض  ونحن 
الحكومة،  يف  الفساد  وحاالت 
عن  الدبيبة  “سألت  وتابع 
لكنه  االنتخابات  إجراء  إمكانية 

استبعدها.

املستقلة  العليا  الهيئة  أعلنت 
لالنتخابات يف تونس، مساء الثالثاء، 
لالنتخابات  املتقدمني  عدد  أن 
اآلن  حتى  بلغ  املقبلة،  الترشيعية 

1281 مرشحا.
أن  لها –  بيان  الهيئة – يف  وذكرت 
عدد املتقدمني لالنتخابات مبختلف 
قبول  موعد  انتهاء  حتى  الواليات 
مرشحا،   1281 بلغ  اليوم  الطلبات 

من بينهم 191 سيدة.
املستقلة  العليا  الهيئة  وكانت 
وقت  يف  أعلنت  قد  لالنتخابات 

بعض  مواعيد  تعديل  عن  سابق، 
حيث  االنتخابية،  العملية  مراحل 
قررت إتاحة فرتة استثنائية لتحديث 
بيانات جميع الناخبني، عدا مقدمي 
وذلك  واملزكني،  الرتشح  طلبات 
املقبل  الجمعة  يوم  من  ابتداء 
وحتى يوم األحد 20 نوفمرب املقبل، 
النهائية  القوائم  تعلن  أن  عىل 
بأسامء الناخبني يف موعد ال يتجاوز 

يوم الخميس 24 نوفمرب.
تلقي  يف  استمرارها  الهيئة  وأكدت 
طلبات الرتشح لالنتخابات حتى يوم 

األسامء  يف  والبت  املقبل،  الخميس 
املرشحة لالنتخابات يف موعد أقصاه 
قامئة  وإعالن  املقبل،  نوفمرب   2
نوفمرب،   3 الخميس  يوم  املرشحني 
املرشحني  قامئة  عن  تعلن  فيام 
املقبولني بشكل نهايئ بعد البت يف 

الطعون القضائية يف 22 نوفمرب.
وأشارت إىل أنه تقرر كذلك انطالق 
مجلس  أعضاء  انتخابات  حملة 
نواب الشعب بالخارج يف 23 نوفمرب 

لتنتهي يف 13 ديسمرب املقبل.
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
 ))االخوان يعتزلون السياسه((

اسبوع  مــن  املــقــال  لهذا  اعـــددت  كنت 
املقاالت  من  عرشات  فيها  طالعت  تقريبا 
طالسم  لفك  السياسيه  والتحليالت 
بعد  الجامعه  قــاده  فيه  مايفكر  حقيقه 
الجامعه  صفوف  يف  الحاد  االنقسام  رصد 
االرهابيه وهذه التيارات املتناقضه يف الرؤي 
لندن  جبهة  مابني  القياده  عيل  واملتصارعة 
بقياده ابراهيم منري وجبهة اسطنبول بقياده 
محمود حسني وتيار التغيري  ))الكامليون(( 
وكنت  االخـــريه  الــفــره  يف  تأسس  الــذي 
السياسه؟؟ ــوان  االخ يعتزل  هل  ــأل..   اس
 وهل يثق بهم الشعب املرصي مره اخري؟؟

هشام  االستاذ  اليها  سبقني  اسئله  وتلك 
النجار… اقول ان  التاريخ حافل باالعتزاالت 
وهذه  عنها  والعوده  للجامعه  السياسيه 
او  االخوانيه  الشيطانيه  التكتيكات  احدي 
تتبعها  التي  السياسيه((  ))التقيه  سمها 
الجامعه كلام اشتد عليها الضغط لتعود من 
واكرث  وتعنتا  فتكا  واكرث  رضاوة  اشد  جديد 
القاسم  يبقي  ولكن  وبشاعه  وسام  غدرا 
والجحود  النكران  التاريخ  طوال  املشرك 
االمان  لها  والخيانه واالنقالب عيل من وفر 
ويف كل محطات حياتها تتخيل الجامعه عن 
النارص  عبد  هادنت  املعلنه…….  تعهداتها 
قتله  تريد  رصاصات  سته  عليه  اطلقت  ثم 
باالسكندرية  الشهري  املنشيه  حــادث  يف 
وايضا من افكارها خرج من اغتال السادات 
الجامعات  تحالف  بعد    ١٩٨١ اكتوبر  يف 
للرئيس  نصل  حتي  واليسار  االسالميه  
وتأسيس  الدعوه  حريه  منحها  الذي  مبارك 
عليه  انقلبت  دعمه  مقابل  الجمعيات 
وتحالفت مع اداره الرئيس اوباما واسهمت 
االن  بالقوه….  نظامه  واسقاط  عزله  يف 
سياسيه  كيانات  او  تيارات  او  اجنحه  ثالثه 
له  منها  وكال  االرهابيه  الجامعه  تتنازع 
املرصيه!!!!!! الدوله  مع  التعامل  يف   رؤيته 

))جناح لندن(( ويتزعمه ابراهيم منري القائم 
الرصاع  عن  التخيل  اعلن  املرشد  باعامل 
))وجناح  السياسه  واعتزال  السلطه  عيل 
الذي  حسني   محمود  بقيادة  اسطنبول(( 
التساهل  فيه  يعارض  مغايرا  نهجا  يتبني 
من جناح لندن واعترب كل ما صدر عنها غري 
دعوات  كل  ترفض  الوقت  نفس  ويف  رشعي 
العنف والتشدد املنطلقه من التيار الحديث 
التيارات  املتشدد ))الكامليون((وهو احدث 
الكامليون  عليهم  ويطلق  التغيري  جناح  او 
نسبه ايل محمد كامل قائد  الجناح العسكري 
التيار  وهذا   ٢٠١٦ يف  قتل  والذي  لالخوان 
لتحقيق  وسيله  العنف  خيار  اليستبعد 
اهدافه وهو املعلن حديثا باحتضان الدوله 
الركيه التي لن تكف عن املناكفة السياسيه 
وهم  وسيلتها  وهؤالء  املرصيه  الدوله  مع 
يجدوا يف انفسهم الكفاءه ويتطلعون للفرصه 
يف اعاده كيان الجامعه املنهار وهذا االسبوع 
للهجوم  تلفزيونيتني  قناتني  لندن  من  اطلق 
تنادي   الذي  الوقت  يف  املرصيه  الدوله  عيل 
فيه التيارات االخري باملصالحه  او االعتزال 
السيايس وتجميد النشاط وليكن معلوما ان 
هذا االرصار االخواين عيل الهجوم عيل الدوله 
املرصيه عرب املنصات االعالميه يشري ايل ان 
عيل  ادواتها  فقدت  قد  االرهابيه  الجامعه 
االرض وليس لها مجال اال االعالم لالستمرار 
مرحله  ايل  الوصول  وتجنب  املواجهه  يف 
االستسالم النها رمبا تعرف ان ذلك سيجلب 
لها يف الواقع مزيد من الرضبات القاضيه…. 
يف ظل هذه )الديليام(  او الوضع املتشابك 
كيان مخادع  الجامعه  والغري مفهوم ستظل 
تطويع  ادواتهم  السيايس  بالجشع  مشهور 
التنظيم  الدين الغراضهم فهل سينجح هذا 
وهل  ؟؟  ــري  اخ مــره  املرصيني  ــداع  خ يف 
الجامعه؟؟  املرصي  السيايس  الطيف   يأمن 
تــكــرار  تحتمل  ال  الــحــالــيــه  االوضــــاع 
مع  التساهل  يف  السابقه  السيناريوهات 
الجامعه حيث دوما كنا نحن املرصيون ندفع 
امثانا باهظه مثنا الحالمهم للوصول للسلطه 
ونحن يف غني عن اي عبث سيايس ونحن يف 
فيها  نتطلع  البالد  تاريخ  من  حرجه  مرحله 
عرصيه  بادوات  الجديده  الجمهوريه  لبناء 
وهو ما نجحنا فيه مع قيادتنا حتي االن  او 

عيل االقل نكاد.

لجذب  التحفيزية  الربامج  من  حزمة   –
مزيد من الحركة الجوية والسياحية إىل 

مرص
وزير السياحة و اآلثار :

يتمتع  املرصي  السياحي  املقصد   –
بشهرة عاملية ويوجد طلب متزايد عىل 

زيارته
مليون   30 باجتذاب  الحلم  تحويل   –
عىل  يقوم  اسرتاتيجي  هدف  إىل  سائح 
وضع خطط تنفيذية يتم التوافق عليها

كتب: محمد عبد العزيز
للمؤمتر  الثاين  اليوم  فعاليات  إطار  يف 
الفريق  شارك   2022 ـ مرص  االقتصادي 
محمد عباس حلمي وزير الطريان املدين 
السياحة  وزير  عيىس  أحمد  والسيد 
عرش  الثانية  الجلسة  يف  اليوم  واآلثار 
من جلسات املؤمتر والتي ُعقدت تحَت 
إىل 30  الوصول  ُعنوان “خريطة طريق 
مليون سائح ” وشارك يف الحضور عدد 
من قيادات الوزارتني والخرباء السياحيني 
الخاص  القطاع  وممثيل  واملتخصصني 

وعدد من املستثمرين السياحيني.
محمد  الفريق  رحب  كلمته  بداية  وىف 
بالحضور  املدىن  الطريان  وزير  عباس 
للمؤمتر  الكبرية  األهمية  مؤكداً 
االقتصادى الذى دعا إليه فخامة الرئيس 
عبد الفتاح السيىس للتوافق عىل خارطة 
وأهمية  تنافسية  أكرث  القتصاد  طريق 
 30 اىل  للوصول  طريق  خريطة  جلسة 
مليون سائح والتى تهدف إلقامة حوار 
لجذب  واملقرتحات  الرؤى  وتبادل  بنَّاء 
والسياحية  الجوية  الحركة  من  مزيد 
يسهم  مبا  املرصية  السياحية  للمقاصد 
ىف دعم االقتصاد القومى ويواكب رؤية 
أهداف  الدولة املرصية 2030 وتحقيق 

التنمية الشاملة
وأشار الوزير إىل أن قطاع الطريان يعد 
إنجاح  ىف  الرئيسية  املحاور  من  واحداً 
التنمية االقتصادية مؤكداً حرص  خطط 
دور  تعزيز  عىل  املدىن  الطريان  وزارة 
ىف  االستثامرات  وزيادة  الخاص  القطاع 
مختلف مرشوعات أنشطة النقل الجوى 

املرصى
وأكد وزير الطريان عىل أهمية التنسيق 
واآلثار  السياحة  وزارة  مع  املستمر 
املرصية  السياحية  للمقاصد  للرتويج 
مؤكداً أنه السياحة بدون طريان ورضورة 

الطريان  وزارة  خطة  إىل  الوزير  وأشار 
الجوية  الحركة  زيادة  إىل  تهدف  التى 
والسياحية إىل مرص من خالل حل كافة 
الطريان  رشكات  تواجه  التى  املعوقات 
املرصية وغري املرصية والسامح لجميع 
ومنخفض  الشارتر  الطريان  رحالت 
املطارات  جميع  ىف  بالهبوط  التكاليف 
املرصية عدا مطار القاهرة الذى يعترب 
به ىف كثري  HUB وهو منوذج معمول 
نشاط  تشغيل  وكذلك   .. الدول  من 
أسعار  لتقديم  االقتصادى  الطريان 
اقتصادية تناسب كافة رشائح املسافرين 
كام توجد 17رشكة طريان خاصة مرصية 
لرشكات  التنافسية  القدرة  يعزز  مبا 
املقاعد  وزيادة  املرصية  الطريان 
للمقاصد  الحركة  وتنشيط  املعروضة 

السياحية املرصية
من  حزمة  الطريان  وزارة  اتخذت  كام 
الحركة  وتنشيط  لدعم  اإلجراءات 
التنسيق  إطار  ىف  والسياحية  الجوية 
والسياحة  الطريان  وزارىت  بني  املشرتك 
املنتجعات  لربط  آليات  ووضع  واآلثار 
األثرية  باملناطق  الساحلية  السياحية 
املبادرات  من  العديد  وتدشني 
عىل  الوزراء  مجلس  ووافق  التنشيطية 
مد  بشأن  املدين  الطريان  وزارة  طلب 
من  األجنبية  الطريان  رشكات  إعفاء 
 2023 إبريل   30 حتى  الُجعل  مقابل 
واستمرت   .. العامل  دول  لجميع  وذلك 
الطريان  رشكات  منح  ىف  الطريان  وزارة 
حزمة من التخفيضات وصلت إىل %50 
باملطارات  واإليواء  الهبوط  رسوم  عىل 
وصلت  كام  املرصية  السياحية 
من  األرضية  الخدمات  ىف  التخفيضات 
ىف  التخفيضات  إىل40%..وهذه   %30
رسوم الهبوط فقط باملطارات السياحية 
جعلت الرشكة املرصية للمطارات تفقد 

ايراداتها مابني 200اىل 250 مليون  من 
جنيه خالل العام املاىل األخري ىف صورة 

دعم غري منظور للسياحة
واستعرض وزير الطريان من خالل عرض 
توضيحى أهم التيسيريات التى قدمتها 
وزارة الطريان ومقارنة رسوم الهبوط ىف 
مطارات  من  بعدد  املرصية  املطارات 
الدول املجاورة والدول األوروبية والتى 
بنسبة  الرسوم  هذه  انخفاض  أظهرت 
ىف  السياحى  الجذب  مطارات  كبرية ىف 

مرص عن مثيالتها ىف هذه الدول ..
وزارة  أن  عباس  محمد  الفريق  وأكد 
مزيد  تقديم  ستواصل  املدىن  الطريان 
من الحوافز لرشكات الطريان واستمرار 
واإلرتقاء  املطارات  منظومة  تطوير 
عند  سواء  املسافرين  خدمات  بجودة 
جاهدين  ونسعى  السفر  او  الوصول 
التنسيق  وأهمية  املعوقات  كافة  لحل 
الفطاع الخاص والبناء عىل ماسبق  مع 
املرفق  لهذا  نوعية  نقلة  إلحداث 
الحركة  من  مزيد  لجذب  الحيوى 
الجوية والسياحية الوافدة إىل مرص مبا 
قطاع  ىف  االستثامرات  زيادة  ىف  يسهم 

الطريان ودعم االقتصاد القومى
وزير  عيىس  أحمد  السيد  واستهل 
بالرتحيب  كلمته  واآلثار  السياحة 
هذه  تكون  أن  متمنياً  كافة،  بالحضور 
وأن  للجميع  بالنسبة  مثمرة  الجلسة 
وتخرج  منها  املرجوة  األهداف  تحقق 
التي  الهامة  التوصيات  من  مبجموعة 
من شأنها أن تساهم يف النهوض بقطاع 
هذا  من  انطالقاً  املرصي  السياحي 

املؤمتر الناجح.
وأكد الوزير عىل حرصه عىل لقاء ممثيل 
واملستثمرين  الخاص  السياحي  القطاع 
مستمرة  بصفة  السياحيني  والخرباء 
لالستامع آلرائهم ومقرتحاتهم وأفكارهم 
املرصي،  السياحي  بالقطاع  للنهوض 
واالستفادة من هذه املعطيات يف وضع 
الخطط واآلليات التي سيتم العمل بها 
يف القطاع، مشرياً إىل اجتامعاته الدورية 
مع ممثيل القطاع السياحي الخاص من 
وجمعيات  السياحية  والغرف  االتحاد 
املستثمرين ورجال األعامل والتي كان 
رجال  جمعية  أعضاء  مع  لقائه  آخرها 

األعامل املرصيني منذ أيام.
خالل  واآلثار  السياحة  وزير  وقام 

وزير الطريان املدنى : – تعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات النقل الجوى

ىف  تسهم  جديدة  أسواق  استهداف 
إىل  والسياحية  الجوية  الحركة  زيادة 
وخاصة  السياحى  الوعى  ورفع  مرص 

للمتعاملني مع السائحني
الطريان املدىن  الوزير أن قطاع  وأوضح 
منذ  كبرية  تحديات  شهد  املرصى 
الطائرة  سقوط  حادث  ثم   2011 عام 
الروسية عام 2015 مام أدى إىل خسائر 
كبرية للقطاع بعد تراجع الحركة الجوية 
كورونا  جائحة  وجاءت   .. والسياحية 
والتى  الخطرية  السلبية  وتداعياتها 
أدت إىل خسائر فادحة لقطاع الطريان 
العاملى الذى تعرض ألزمة هى األخطر 
ىف تاريخه عىل اإلطالق وأثرت سلباً عىل 
مرص  وتعرضت  املدىن  الطريان  قطاع 
للطريان لخسائر كبرية ورغم ذلك مل يتم 
الطريان  بقطاع  العاملة  عن  االستغناء 
فيه  انهارت  وقت  ىف  املرصى  املدىن 
عاملية  رشكات  وحصلت  طريان  رشكات 
عىل دعم كبري لىك تستمر وتم االستغناء 
عن العاملني ىف عدد من رشكات الطريان 
جاءت  ثم  العامل  حول  واملطارات 
األوكرانية  الروسية  الحرب  تداعيات 
والتى  العاملى  االقتصاد  عىل  وتأثرياتها 
الطاقة  أسعار  عىل  آثارها  انعكست 
وهو  الطائرات  وقود  أسعار  وارتفاع 
تشغيل  تكاليف  ارتفاع  إىل  مايؤدى 
رشكات الطريان مام كان له أثر كبري ىف 
ارتفاع أسعار تذاكر السفر .. مشرياً إىل 
أن صناعة الطريان هشة للغاية وهامش 

الربح فيها نحو 3% فقط .
رغم  إنه  عباس  محمد  الفريق  وقال 
قطاع  متكن  فقد  التحديات  هذه  كل 
بفضل  مواجهتها  من  املدىن  الطريان 
توىل  التى  السياسية  القيادة  توجيهات 
حيث  كبريا  اهتامما  الطريان  قطاع 
أهدت قطاع الطريان 4 مطارات جديدة 

وسفنكس  اإلدارية  العاصمة  وهى 
سيكون  والتى  والربدويل،  وبرنيس 
املطارات  قدرة  زيادة  ىف  كبري  أثر  لها 
الحركة  من  مزيد  جذب  عىل  املرصية 
املقبلة  الفرتة  والسياحية خالل  الجوية 
ىف  املدىن  الطريان  وزارة  نجحت  كام   ..
ملنظومة  التطوير  مرشوعات  مواصلة 
جديدة  مرشوعات  وإقامة  الطريان 
للمطارات  االستيعابية  الطاقة  لزيادة 
رشم  مطار  التطوير  أعامل  وشملت 
الشيخ الدوىل وزيادة طاقته االستيعابية 
بدال من7,5  راكب سنوياً  اىل 10ماليني 
مطار  تطوير  وكذلك  راكب  مليون 
سفنكس الدويل ورفع طاقته اىل مليون 
ومائتي ألف راكب سنويا مبا يسهم ىف 
واملناطق  السياحية  املقاصد  بني  الربط 
األثرية والذى سيبدأ التشغيل التجريبي 
ىف أول نوفمرب القادم للرحالت الداخلية 
لرشكة إير كايرو إحدى الرشكات التابعة 
لوزارة الطريان املدىن عىل تبدأ الرحالت 
من  األول  ىف  سفنكس  مبطار  الدولية 
ديسمرب املقبل .. إىل جانب رفع كفاءة 
وتطوير مطار الغردقة ورفع طاقته اىل 
كاترين  سانت  ومطار  راكب  23مليون 
راكب  800ألف  إىل  طاقته  وزيادة 
منظومة  كفاءة  ورفع  وتطوير  سنوياً 
طاقتها  لزيادة  املرصية  املطارات  كافة 

االستيعابية
مرصللطريان  الوطنية  للرشكة  وبالنسبة 
عضو تحالف ستار العاملى أوضح وزير 
اسطولها  لزيادة  خطة  وجود  الطريان 
الجوى والتوسع ىف شبكتها الجوية ..كام 
املقعدية  والسعة  الرحالت  زيادة  تم 
بالنسبة  وكذلك  النقاط  من  للعديد 
لرشكة إير كايرو التابعة لوزارة الطريان 
الحركة  من  مزيد  جذب  ىف  يسهم  مبا 

الجوية والسياحية إىل مرص .

رئيس  مدبويل  مصطفى  الدكتور  أعلن 
الحكومة  إّن  اليوم  الوزراء،  مجلس 
وافقت عىل حزمة الحامية االجتامعية 
بتنفيذ  التزامها  إطار  يف  الجديدة، 
السييس،  عبدالفتاح  الرئيس  توجيهات 
رفع  بينها  ومن  االقتصادي،  واملؤمتر 
 3000 إىل  ليصل  لألجور  األدىن  الحد 
بزيادة  جنيه   2700 من  بداًل  جنيه 

قدرها 300 جنيه.
وتأيت القرارات الجديدة بسبب الظروف 
حاليا،  العامل  يواجهها  التي  االستثنائية 
عىل أن يبدأ تطبيق القرارات الجديدة 

اعتباًرا من نوفمرب املقبل.

5 قفزات للحد األدنى لألجور يف عهد الرئيس 
السيسي.. من 1200 جنيه إىل 3 آالف

الرئيس  حكم  فرتة  يف  األجور  زيادة 
السييس

الرئيس  لحكم  سنوات  الـ8  وخالل 
عبدالفتاح السييس؛ شهد الهيكل العام 
حيث  جذريًا  تغيريًا  مرص  يف  لألجور 
وصلت معدالت الزيادة يف الحد األدىن 
تجاوز  مبعدل  بالدولة  العاملني  ألجور 
مبوجب  جنيه   3000 ليصبح  150%؛ 
تطبيق القرار الجديد، بعد أن كان الحد 

األدىن 1200 جنيه يف 2014، كالتايل: 

األدىن  للحد  األوىل  الزيادة  وجاءت   -1
 ،2016  –  2017 العام  خالل  لألجور 

السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس  وجه 
السياسات  لوضع  الفوري  بالبدء 
توصيات  لتنفيذ  الالزمة  والترشيعات 
الخرباء  ونصائح  االقتصادي  املؤمتر 
طريق  خارطة  لتكون  االقتصاديني 
ملسار االقتصاد املرصي خالل السنوات 
بإجراء  الحكومة  توجيه  مع  املقبلة، 
لإلجراءات  دوري  بشكل  شامل  تقييم 

املتخذة للتأكيد عىل فعاليتها.
الحكومة خالل  السييس  الرئيس  ووجه 
كلمته بختام املؤمتر االقتصادى – مرص 
بالعمل  الحكومة  “أوجه  قائال:   ،2022
عىل عدم تحميل املواطن ألعباء إضافية 
للظروف  نظرا  املقبلة  الفرتة  خالل 
العاملية، ومن ضمن املسار  االقتصادية 
اليل قلنا هنميش فيه قلنا هنعمل فرص 
تجتذب  الدنيا،  يف  حتة  كل  يف  عمل 

طبقات بسيطة ومحدودة، وشغالني يف 
الكالم ده من 7 سنني، ومش أقل من 5 
األرايض  إنسان شغالني عىل  مليون  لـ6 

املرصية”.
وتابع الرئيس السييس: “الواقع املوجود 
كل  عىل  جدا  سلبي  تأثريه  العامل  يف 
الدنيا، والشعوب بتعاين، وإحنا يف مرص 
من  أكرت  ضغط  هتتحمل  مش  حالتنا 
نزود  مننا  هتحتاج  بالعكس  بل  كده، 
املرحلة  يف  االجتامعية  للحامية  مظلتنا 
عىل  نخف  حتى  فيها  املوجودين 
بذلك  دي،  األزمة  تداعيات  املواطنني 
الحكومة  بتعزيز مظلة  الحكومة  أوجه 
االقتصادية  األزمة  تداعيات  لتخفيف 
أقىص  وتوفري  املواطنني،  عىل  العاملية 
درجات الدعم واملساندة للفئات األكرث 

تأثرا”.

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بعدم تحميل 
املواطن أعباء إضافية خالل الفرة املقبلة

 1400 ليصبح  الحكومة  رفعته  حيث 
أن كان 1200 جنيه مبعدل  بعد  جنيه، 

زيادة 200 جنيه.
 ،2020-2019 يف  التالية  الزيادة   -2
فأصبح الحد األدىن لألجور 2000 جنيه 
بدال من 1400 جنيه مبعدل زيادة بلغ 

600 جنيه.
األدىن  الحد  تحديد  تم   2021 ويف   -3

لألجور بـ2400 جنيها.
4- ويف أبريل 2022 تم رفعه إىل 2700 

جنيه، وفًقا لقرار مجلس الوزراء.
رئيس  أصدر  الجاري،  أكتوبر  ويف   -5
وفًقا  جنيه،   3000 ليكون  قراًرا  الوزراء 

لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السييس.
لجميع  الجديدة  الزيادة  املالية:  وزير 

املستويات الوظيفية
ومن جانبه عقب الدكتور محمد معيط، 
وزير املالية، عىل الزيادة الجديدة قائال 
إّن الزيادة لجميع املستويات الوظيفية 
املمتازة،  حتى  السادسة  الدرجة  من 
بتكلفة  موظفا  مليون   4.6 بعدد 
والعاملني  جنيه،  مليار   16.4 سنوية 
مليار   1.2 بتكلفة  االقتصادية  بالهيئات 
الصناديق  يف  العاملني  وجميع  جنيه، 
ألف  بإجاميل 250  الخاصة  والحسابات 

فرد بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

تابع ص  5
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مرص  بها  قامت  التي  الجهود  ولكن 
وحققت  العقبات  تجاوزتلك  من  متكنت 
نجاحا، وذلك أيضا يف مواجهة فريوس يس 

واألمراض الوبائية.  
االستفادة القصوى من املوارد الصحية

وأكدت ممثلة منظمة الصحة العاملية أن 
مرص نجحت أيضا يف االستفادة القصوى 
لديها  تتوفر  التي  الصحية  املــوارد  من 
ما  الدولية،  التمويل  مصادر  وخاصة 
تتابعه منظمة الصحة العاملية وتأكدت أن 
تطوير  تحقق يف مرص من خالل  النجاح 
الصحية بشكل ملموس،  املراكز  وتحسني 
الفتة إىل أن فرق املتابعة امليدانية التابعة 
للتأكد  مرص  يف  بجوالتها  تقوم  للمنظمة 

من مدى نجاح ماتقوم به مرص.

ممثلة  القصري،  نعيمة  الدكتورة  قالت 
إن  مــرص،  يف  العاملية  الصحة  منظمة 
ــراض  األم يف  تحركت  املرصية  الدولة 
املجتمعية عىل أرض الواقع بشكل كبري، 
أي  يف  الطبية  للعناية  بحاجة  واإلنسان 
منظومة  أطلقت  إذ  إليه،  يذهب  مكان 
الدول  ومعظم  الشامل  الصحي  التأمني 
واإلصــالح  التجربة  تلك  بعرض  طلبوا 

الصحي يف مرص ومحاكاتها يف الدول.  
 100 مليون صحة 

بربنامج  استضافتها  خــالل  وأوضحت 
رامي  اإلعــالمــي  مع   »DMC »مساء 
رضوان، واملذاع عىل فضائية »DMC« أن 
هناك 5 هيئات شكلت عىل أساس تحقيق 
العالج  ويوفر  الشامل  الصحي  التأمني 

للمواطن،  املجانية  الصحية  والرعاية 
وتجربة مرص يف 100 مليون صحة بدأت 
نسمة  مليون   60 تغطية  مع   2018 يف 
عادل  وبشكل  املبكر  والعالج  بالكشف 
يف  مقيم  وأجنبي  مرصي  بني  متيز  دون 
مرص، مشرية إىل أن الكشف املبكر جرى 
عىل األمراض الرسطانية والسكر والسمنة 
مردود  لها  الجهود  تلك  وكل  والضغط 

بيئي واجتامعي وصحي وبيئي كبري.
مرص حققت توسعة يف األماكن الطبية

أن  إىل  القصري  نعيمة  الدكتورة  وأشارت 
الطبية  األماكن  يف  توسعة  حققت  مرص 
وحولت  كورونا  فريوس  انتشار  ظل  يف 
املحنة إىل منحة، ومرص مثلها مثل الدول 
الطبية،  األطقم  نقص  أزمــة  من  تعاين 

وزارة الرتبية والتعليم تعلن ضوابط 
تقدم طالب اإلعدادية المتحان املنازل

زيارة لـ62 من امللحقني العسكريني العرب 
واألجانب إىل »األزهر«

أن  البد  املنازل،  العام  اإلعدادي  الثاين 
النقل  امتحان  اجتاز  قد  الطالب  يكون 
بنجاح من منازل الصف األول اإلعدادي 
اإلعدادي،  الثاين  الصف  منازل  إىل 
الصف  يف  الراسبون  للطالب  وبالنسبة 
 2022-2021 لعامي  اإلعدادي  الثاين 
وما قبلها، يتقدم مبدرسته منازل وعليه 
بيان رسوب عام 2022-2021،  بتقديم 
ومل   2021 عام  الراسب  الطالب  أما 
رسوب  بيان  يقدم   2022 عام  يتقدم 
2021 وإقرار بعدم التقدم لعام 2022.

إجراءات التقدم لالمتحانات 
الرشيف  األزهر  لطالب  وبالنسبة 
اإلعدادي  الثاين  الصف  يف  الراسبون 
لعام 2021 وما قبلها يتقدم إىل املدرسة 
حسب التوزيع الجغرايف ألقرب مدرسة 
فبالنسبة  إقامته  ملحل  عامة  إعداية 
األول  الصف  من  الناجح  للطالب 
االعدادي  الثاين  الصف  إىل  االعدادي 
منتظم يتقدم المتحان النقل من الخارج 
منازل برشط أن يكون مىض علم دريس 
عىل األقل من تاريخ نجاحه يف امتحان 
النقل من الصف األول اإلعدادي العام 

ليتقدم مبدرسته منازل.
بالنسبة  أنه  إىل  الوزارة  وأشارت 
املقرر  من  والتي  التقدم  إلجراءات 
كل  يتقدم   2022 نوفمرب  يف  تبدأ  أن 
يف  النقل  امتحان  تأدية  يف  يرغب  من 
االعدادي العام عىل نظام املنازل بطلب 
يقدم للمدرسة، وعىل املدرسة استيفاء 
الرتبية  وزارة  تعده  الذي  النموذج 
الشخصية  تحقيق  »بطاقة  والتعليم 
امتحان  إىل  املتقدمني  املنازل  لطالب 

النقل أمام املدارس الرسمية«.

وحرصه عىل تنظيم الزيارة البناءة، كام 
فضيلة  بلقاء  اعتزازه  خالص  عن  أعرب 
وتاريخ ودور  األزهر  األكرب شيخ  اإلمام 

األزهر الرشيف يف العامل أجمع.
العسكريني،  امللحقني  وفد  أعرب  كام 
للقوات  وشكرهم  امتنانهم  عميق  عن 
لزيارة  لهم  الفرصة  إلتاحة  املسلحة 
بالعامل،  التنويرية  الرصوح  أبرز  أحد 
زيارتهم  أثناء  ملسوه  مبا  أشادوا  كام 
بالدور املهم ملركز األزهر العاملي للرصد 
والفتوى اإللكرتونية يف حامية املجتمع 
ومجابهة  املتطرفة  الجامعات  من 

أعلنت وزارة الرتبية والتعليم والتعليم 
النقل  المتحان  التقدم  ضوابط  الفني، 
نظام  عىل  العامة  اإلعدادية  باملرحلة 
 ،2023-2022 الدرايس  للعام  املنازل 
عامني  الراسب  الطالب  أن  مؤكدة 
املنازل  نظام  عىل  التقدم  يف  الحق  له 
له  يحق  وال  فيها  الراسب  باملدرسة 

التقدم مبدرسة غري األصلية.
وأضافت الوزارة يف خطاب للمديريات، 
أنه يشرتط فيمن يتقدم المتحان النقل 
اإلعدادية  بالحلقة  منازل  الخارج  من 

العامة، اآليت: 
اإلعدادي  األول  للصف  بالنسبة   –
املتقدم  للمتعلم  يشرتط  منازل  العام 
يكون  أن  الخارج،  من  النقل  المتحان 
إمتام  يف  نجاحه  يفيد  ما  عىل  حاصالً 
ما  أو  االبتدائية  بالحلقة  الدراسة 
يعادلها وأن يكون قد مىض عام درايس 
واحد عىل األقل من تاريخ نجاحه عىل 
التقدم  الحق يف  وله  املذكورة،  اإلفادة 

نظمت القوات املسلحة، زيارة تثقيفية 
الرشيف  األزهر  مشيخة  مقر  إىل 
العرب  العسكريني  امللحقني  من  لـ62 
لدى  املعتمدين  وزوجاتهم  واألجانب، 
سفاراتهم بجمهورية مرص العربية من 

الدول الشقيقة والصديقة.
وفد  بلقاء  الزيارة  فعاليات  بدأت 
امللحقني العسكريني وزوجاتهم بفضيلة 
الدكتور محمد الضويني، وكيل األزهر، 
ورئيس  العام،  األسقف  أرميا،  واألنبا 
األرثوذكيس،  القبطي  الثقايف  املركز 
األزهر  تاريخ  استعراض  جرى  حيث 

الرشيف وجهوده يف نرش رسالة األزهر 
الرشيف داخليا وخارجيا، وأضاف األنبا 
املرصي  العائلة  بيت  دور  أهمية  أرميا 
يف تعزيز قيم التعايش السلمي املشرتك.

اإلمام  فضيلة  التقى  متصل،  سياق  ويف 
الطيب،  محمد  أحمد  الدكتور  األكرب 
بذكرى  وهنأهم  الوفد،  األزهر،  شيخ 
املولد النبوي الرشيف واحتفاالت مرص 

بالذكرى الـ49 النتصارات أكتوبر.
امللحقني  رابطة  رئيس  وأعرب 
سعادته  عن  القاهرة،  يف  العسكريني 
وتقديره البالغ لجهاز امللحقني الحربيني، 

إقامته  ملحل  مدرسة  بأقرب  لالمتحان 
طبقاً للتوزيع الجغرايف.

موقع طالب األزهر الرشيف الراسبون 
يف الصف األول اإلعدادي 

الرشيف  األزهر  لطالب  وبالنسبة 
اإلعدادي  األول  الصف  يف  الراسبون 
األزهري العام 2021 وما قبلها وتقدموا 
إقامتهم  ملحل  إعدادية  مدرسة  ألقرب 
استنفذوا  الذين  للمتعلمني  وبالنسبة 
السادس  بالصف  الرسوب  مرات  عدد 
االبتدايئ فيمكنهم االختيار بني االنتقال 
من  التقدم  أو  املهني  التعليم  إىل 
الخارج إىل التعليم اإلعدادي عىل نظام 
املدارس برشط أال يقل سن التلميذ يف 
ثالثة  عن  االلتحاق  عند  أكتوبر  أول 
املتقدمون  يعفى  أن  عىل  عاماً  عرش 
من الخارج لنظام املنازل من األنشطة 
الالصيفية  الرتبوية  واألنشطة  الصفية 
وكذا أداء االختبار العلمي ملادة العلوم.

الصف  يف  النقل  المتحان  وبالنسبة 

باستخدام  املعتدل  بالفكر  أفكارها 
أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية.

يأيت ذلك يف إطار حرص القوات املسلحة 

العسكريني  امللحقني  مع  التواصل  عىل 
وزوجاتهم  املعتمدين  واألجانب  العرب 
الرشيف،  األزهر  تاريخ  عىل  للتعرف 

عىل  والحرص  الوعي  نرش  يف  ودوره 
تصحيح املفاهيم املغلوطة وإبراز دور 

بيت العائلة املرصي.

ممثلة الصحة العاملية يف مصر: عدة دول طلبت 
استعراض تجربة التأمني الصحي الشامل

عبد  محمد  دكتور  اللواء  قام 
شامل  محافظ  شوشة  الفضيل 
الوحدات  مفاتيح  بتسليم  سيناء، 
منخفض  اإلسكان  بعامرة  السكنية 
برئ  مبركز  قاطية  بقرية  التكاليف 
إعادة  بعد  املواطنني،  ايل  العبد 

تأهيلها.
تأهيل  تم  انه  املحافظ،  وقال 
العامرة بعد ترضرها بسبب الحرب 
 380 مليون  بقيمة  اإلرهاب،  عيل 

الف جنيه، وتسليمها للمواطنني.
االهتامم  عيل  املحافظ  وأكد 

تسليم مفاتيح الوحدات السكنية بقاطية للمواطنني

كتب فيصل ابو هاشم

األخرض  املثلث  قري  يف  باملواطنني 
مبركز برئ العبد، وتقديم الخدمات 

املتنوعة لهم.
برئ  مدينة  مجلس  املحافظ  ووجه 
قاطية،  قرية  كفاءة  برفع  العبد، 
واستكامل أعامل االنارة، واستكامل 

الخدمات واملرافق.
عىل  القرية  أهايل  أكد  بدورهم 
وللقيادة  للدولة  الكامل  دعمهم 
للسيد  الشكر  موجهني  السياسية، 
الرئيس عبد الفتاح السيىس رئيس 
واألجهزة  وللمحافظ  الجمهورية 

املعنية والقوات املسلحة والرشطة 
بعد  القري  ايل  االهايل  عودة  عىل 

تطهريها من اإلرهاب.
افتتاح  بإعادة  االهايل  وطالب 
عودة  بعد  قاطية  بريد  مكتب 
للقرية،  واالستقرار  واألمان  األمن 

حيث انه يخدم 5 قري مجاورة.
حرض اللقاء العميد محمد بهجت 
العبد،  برئ  ومدينة  مركز  رئيس 
والعميد مصطفي محمد مصطفي، 
ملكتب  املركزية  االدارة  رئيس 

املحافظ.
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3.8 مليار دوالر فى 5 شهور.. تعرف على حجم التبادل التجارى بني مصر واإلمارات

بدأت رشكة سامسونج إلكرتونيكس مرص، 
طرح الدفعة األوىل من هواتف سامسونج 
مبحافظة  الرشكة  مبصنع  محليا  املصنعة 
يف  “صنع  شعار  تحمل  ســويــف،  بني 
مرص”، ويتم بيع الهواتف املصنعة محليا 
الوكالء  من  واثنني  الرشكة  فــروع  لدى 
املعتمدين، عىل أن يتم تباعا طرح كميات 
أكرب من الهواتف يف السوق املرصي لتلبية 

الطلب عىل هواتف الرشكة.
سامسونج

سامسونج
مبصنعها  سامسونج،  رشكــة  وأنتجت 
من  بني سويف هواتف محمول  مبدينة 
محيل  تصنيع  بنسبة   ،A جاالكيس  فئة 
مناسبة، وتعتزم الرشكة زيادة إنتاجها من 
الطلب  لحجم  وفقا  املحمولة،  الهواتف 
املحيل والدويل، مع استمرار إنتاج أحدث 
أجهزة التليفزيونات والشاشات والتابلت 

املدريس.
ىف  سامسونج  مصنع  استثامرات  ويبلغ 

أمريىك،  دوالر  مليون   270 سويف  بنى 
إنتاجه إىل منطقة  ويصدر نحو 85% من 
الرشق األوسط و36 دولة أفريقية، وتصل 
الطاقة اإلنتاجية للمصنع إىل ستة ماليني 
جهاز سنويًا، ويعمل ىف املصنع نحو 2000 
مرص،  صعيد  سكان  من  معظمهم  عامل 
كام تلقى أكرث من 180 موظفا تدريبات 
املختلفة  سامسونج  مصانع  ىف  متخصصة 
وروسيا  الجنوبية  كوريا  ىف  العامل  حول 

واملجر وماليزيا.

سامسونج تصنع موبايالت يف بني سويف.. 
تراجعت الواردات املرصية من السلع وتطرحها بشعار صنع يف مصر

يوليو  شهر  يف  كبري  بشكل  الغذائية 
املايض، حيث بلغت القيمة اإلجاملية 
للواردات نحو 493 مليون و698 ألف 
مليون   768 نحو  كانت  بينام  دوالر، 
عام  يوليو  شهر  يف  دوالر  ألف  و85 
2021، برتاجع بلغت قيمته نحو 274 

مليون و387 ألف دوالر.
املركزي  الجهاز  بيانات  ورصدت 
للتعبئة العامة واإلحصاء، أبرز السلع 
الرتاجع، وكان  التي ساهمت يف هذا 
من  قطع  لحوم  واردات  رأسها  عىل 

274 مليون دوالر تراجع بواردات مصر من 
السلع الغذائية يوليو املاضى

فصيلة األبقار بقيمة بلغت 78 مليون 
املايض،  يوليو  يف  دوالر  ألف  و409 
دوالر  ألف  و534  مليون   99 مقابل 
برتاجع   ،2021 عام  الشهر  نفس  يف 
ألف  و125  مليون   21 نحو  بلغ 
النخيل  زيت  واردات  يليها  دوالر، 
وبلغت وارداته نحو 62 مليون و88 
مقابل  املايض،  يوليو  يف  دوالر  ألف 
78 مليون و195 ألف دوالر يف نفس 
نحو  بلغ  برتاجع   ،2021 عام  الشهر 

16 مليون و107 ألف دوالر.
واردات  أيضا  القامئة  وشملت 

قيمتها  وبلغت  غذائية،  محرضات 
دوالر،  ألف  و688  ماليني   8 نحو 
مليون   23 مقابل  املايض،  يوليو  يف 
الشهر  نفس  يف  دوالر  ألف  و422 
 14 نحو  بلغ  برتاجع   ،2021 عام 
مليون و734 ألف دوالر، ثم واردات 
 11 نحو  قيمتها  وبلغت  الجمربي 
ألف دوالر، مقابل 14  مليون و125 
فرتة  دوالر خالل  ألف  و185  مليون 
املقارنة برتاجع بلغت قيمته 3 ماليني 

و60 ألف دوالر.

رشاكة  واإلمارات  مرص  تربط 
حيث  شاملة،  اسرتاتيجية 
لتنظيم  غدا  البلدان  تستعد 
مبرور  لالحتفاء  كربى  احتفالية 
املرصية  العالقات  عىل  عاماً   50
“مرص  عنوان  تحت  اإلماراتية 
بهدف  واحد”  قلب  واإلمارات 
تعزيز الروابط والعالقات املتينة 

املمتدة ألكرث من خمسة عقود.
حجم  نستعرض  يىل  وفيام 

التبادل التجارى بني البلدين…
الخارجية غري  التجارة  – وصلت 
ومرص  اإلمارات  بني  النفطية 
مايو   – يناير  من  الفرتة  خالل 
2022 إىل ما يزيد عن 3.8 مليار 
إىل  نسبته  وصلت  بنمو  دوالر 

ىف  وقّعا  قد  البلدان  وكان   –
اتفاقية   2013 عام  أكتوبر 
املرصي،  التنموي  الربنامج  لدعم 
اإلمارات  دولة  مبوجبها  تقدم 
لتنفيذ  دوالر  مليارات   4.9
التنموية  مجموعة من املشاريع 
اإلمارات  دولة  وكانت  مرص،  يف 
عن   2015 عام  ىف  أعلنت  قد 
مليار   14.7 بقيمة  دعم  حزمة 
مليارات   4 عن  يزيد  (ما  درهم 
الشقيق  للشعب املرصي  دوالر) 
متساويتني  من رشيحتني  تتكون 
يف  وديعة  إحداهام  القيمة  يف 
املرصف املركزي املرصي والثانية 
عدة  متنوعة يف  مشاريع  لصالح 

قطاعات.

من  الفرتة  ذات  مع  مقارنة   %6
2021، ويف العام 2021، وصلت 
النفطية  غري  الخارجية  التجارة 
يزيد  ما  إىل  واإلمارات  بني مرص 
عىل 7.5 مليار دوالر، بنسبة منو 
تصل إىل 7.6% باملقارنة مع العام 

. 2020
عن  اإلعالن   2022 مايو  شهد   –
التكاملية  الصناعية  الرشاكة 
مستدامة  اقتصادية  لتنمية 
إىل  باإلضافة  الدولتني،  تجمع 
من  الهاشمية،  األردنية  اململكة 
اقتصادية  تنمية  تحقيق  أجل 
مستدامة يف 5 مجاالت صناعية 
للتكامل  ومؤهلة  واعدة 
صندوق  وتخصيص  والتعاون، 

مليارات   10 بقيمة  استثامري 
يف  لالستثامر  دوالر 

املشاريع 
املنبثقة عنها.

حلت   –
اإلمارات  دولة 

األوىل  املرتبة  يف 
دول  بني  من 
املستثمرة  العامل 

وسجلت  مرص،  يف 
يف  اإلماراتية  االستثامرات  قيمة 
مرص ارتفاًعا لتصل إىل 1.9 مليار 
-2019 املايل  العام  خالل  دوالر 

2020 مقابل 712.6 مليون دوالر 
 2019-2018 املايل  العام  خالل 
 .%169.1 قدرها  ارتفاع  بنسبة 

حني  تقدر قيمة يف 
دولة  من  الصادرة  االستثامرات 
الفرتة  خالل  مرص  إىل  اإلمارات 
من 2013 وحتى 2021 بنحو 16 

مليار دوالر أمريىك.

منصة  إطالق  تم   ،2019 ويف   –
اسرتاتيجية  استثامرية 
بني  مشرتكة 
اإلمارات ومرص، 
مليار  بقيمة 20 
لتنفيذ  دوالر 
مشاريع حيوية يف 
اقتصادية  مجاالت 
بينام  واجتامعية، 
اإلمارايت  الدعم  بلغ 
 2013 عامي  خالل  ملرص 
مليار   13.9 يعادل  ما  و2014 
حيوية  مجاالت  وشملت  دوالر، 
واإلسكان  والتدريب  كالتعليم 
والرعاية  واملواصالت  والنقل 
الصحية واألمن الغذايئ والطاقة.

تتمه ص  3
الرئيسية  املحاور  باستعراض  الجلسة 
لالسرتاتيجية الوطنية للسياحة لتحقيق 
حركة  تدفق  يف  مطردة  منو  نسب 
وبناًء  استكامالً  جاءت  والتي  السياحة 
الفرتة  خالل  عليه  العمل  سبق  عام 
املاضية، مشرياً إىل أن أبرز محاور هذه 
ملضاعفة  الطريان  هي  االسرتاتيجية 
للمطارات  االستيعابية  الطاقة  وزيادة 
والطائرات، وتحسني التجربة السياحية 
الخدمات  وجودة  مرص  يف  للسائحني 
االستثامر،  مناخ  لهم، وتحسني  املقدمة 
إىل أنه جاري العمل عىل إعداد  مشرياً 
العمل  ومسارات  التنفيذية  الخطط 
املرجوة  األهداف  تحقيق  إىل  املؤدية 
مع  بالتنسيق  االسرتاتيجية  هذه  من 

القطاع الخاص.
العاملية  الشهرة  عن  الوزير  وتحدث 
ووجود  املرصي  السياحي  للمقصد 
طلب متزايد عىل زيارته، أمالً يف القدرة 
من  العادل  مرص  نصيب  اجتذاب  عىل 
يتناسب  مبا  العاملية  السياحة  حركة 
سياحية  مقومات  من  متتلكه  ما  مع 
ثرية ومتنوعة وجذب أكرب قدر ممكن 
أثبتت  الذين  املحتملني  السائحني  من 
نتائج إحدى الدراسات التسويقية التي 
إمكانية  متخصصة  عاملية  أجرتها رشكة 

السياحي  املقصد  لزيارة  اجتذابهم 
املرصي.

الدراسة  هذه  نتائج  الوزير  واستعرض 
السائحني  قسمت  والتي  التسويقية 
إىل  ملرص  بالنسبة  العامل  يف  املحتملني 
عىل  استقطابها  ميكن  رشائح  عدة 
الطويل، وعرفت  واملدى  القصري  املدى 
لديهم  من  بأنهم  املحتملني  السائحني 
معرفة باملقصد السياحي املرصي ورغبة 
له  زيارتهم  حال  وأنهم  إليه  السفر  يف 
رضائهم  مستوى  يكون  أن  املتوقع  من 
ومن  جيداً،  السياحية  التجربة  عن 
املتوقع أيضاً أن يقوموا بالتوصية بزيارة 
األقارب  لدى  املرصي  السياحي  املقصد 

واألصدقاء.
تم  أنه  عيىس  أحمد  السيد  وأوضح 
السائحني  هؤالء  ودول  عدد  تحديد 
املحتملني وتم االستقرار عليها كأسواق 
هؤالء  ويبحث  مستهدفة،  سياحية 
عىل  متنوعة  منتجات  عن  السائحني 
والسياحة  الثقافية،  السياحة  رأسها 
الشاطئية والرتفيهية، وسياحة العائالت، 
الذي  والسائحني  املغامرات،  وسياحة 
يبحثون عن التجربة السياحية املتكاملة 
السياحية.  واألمناط  التجارب  ومتعددة 
فريدة  تنافسية  ميزة  وجود  إىل  وأشار 
وكنوز  العريق  تاريخها  يف  تتمثل  ملرص 

هذا  عىل  الشاهدة  اآلثار  من  عديدة 
وتنوع  املتعاقبة  والحضارات  التاريخ 
الذي  النحو  عىل  السياحية  املقومات 
يلبي كافة األذواق ومختلف احتياجات 
السائحني املستهدفني، مع توفر الطقس 
مدار  عىل  طويلة  لفرتات  املناسب 
العام لكل مقوم، وبرامج اإلنفاق العام 
التي  السابقة  السنوات  خالل  الضخمة 
مجال  يف  كربى  نقلة  تحقيق  إىل  أدت 
طرق  شبكة  من  التحتية  البنية  تطوير 

وسكك حديدية.
أن  اآلثار  و  السياحة  وزير  وأوضح 
محاور هذه االسرتاتيجية جاءت نتيجة 
التي  املحددات  من  مجموعة  تحديد 
القطاع  يف  العرض  جانب  عىل  تؤثر 
الوصول  إتاحة  السياحي املرصي ومنها 
طريق  عن  املرصي  السياحي  للمقصد 
االستيعابية  الطاقة  وزيادة  مضاعفة 
بالتعاون  والطائرات  للمطارات  املتاحة 
وتشجيع  املدين،  الطريان  وزارة  مع 
الطاقة  لزيادة  السياحية  االستثامرات 
يف  السياحي  النقل  وأسطول  الفندقية 
يف  توزان  تحقيق  عىل  والعمل  مرص 
الفندقية  للمنشآت  الجغرايف  التوزيع 
النجومية  لدرجات  وفقاً  والتوزيع 
الحالية  للدراسة  وفقاً  يكون  أن  عىل 

التجاهات الطلب.

إىل  عيىس  أحمد  السيد  أشار  كام 
تنظيمي  عام  مخطط  وضع  رضورة 
السياحية  للمناطق   (Master Plan)
لتحقيق االستغالل األمثل لتلك املناطق، 
األنشطة  أنواع  مبختلف  وتدعيمها 

الخدمية والرتفيهية.
السياحة  وزارة  دور  إىل  الوزير  ولفت 
املرصية  الدولة  توجه  ضوء  يف  واآلثار، 
الرقيب  فهي  الخاص،  القطاع  لدعم 
وكمدير  واملَُمكن  واملُحفز  واملُنظم 
إىل  تهدف  التي  العام  اإلنفاق  لربامج 
متكني القطاع الخاص، الفتاً إىل أن أحد 
عىل  سيكون  اإلنفاق  هذا  أوجه  وأهم 
واإلعالنية  الرتويجية  الحمالت  إطالق 
الحركة  من  مزيد  لجذب  املختلفة 
السياحية الوافدة والتأكيد عىل تنافسية 
السياحة  وزارة  أن  وأوضح  القطاع. 
اإلنفاق  مضاعفة  تستهدف  واآلثار 
العام عىل األنشطة الرتويجية للمقصد 
السياحي املرصي ورفع كفاءاته، وكذلك 
األثرية  املواقع  تطوير  عىل  اإلنفاق 
واملتاحف مام يساهم يف تقديم تجربة 
والسائحني  للمرصيني  متميزة  سياحية 
ممنهجة  خطة  وضع  إىل  باإلضافة  بها، 
بقطاع  البرشية  املوارد  كفاءة  لرفع 
عىل  االعتامد  يف  والتوسع  السياحة، 
التكنولوجية  والتطبيقات  الوسائل 

العاملية  التطورات  ملواكبة  الحديثة 
أهمية  إىل  الفتاً  السياحة،  صناعة  يف 
الترشيعية،  البيئة  تطوير  استكامل 
إىل  املؤسيس  بالتطوير  واالنتقال 
القطاع  مع  والتنسيق  أعىل،  مستويات 

الخاص إىل آفاق أرحب.
وأوضح وزير السياحة و اآلثار إن الفارق 
خطة،  وجود  هو  والهدف  الحلم  بني 
 30 باجتذاب  الحلم  تحويل  وسيعتمد 
مليون سائح إىل هدف اسرتاتيجي يقوم 
التوافق  يتم  تنفيذية  عىل وضع خطط 
الوزارات  مع  بالتنسيق  عليها  الواسع 

املعنية األخرى.
لجنة  رئيس  عيل  نورا  النائبة  وأعربت 
عن  النواب  مبجلس  والطريان  السياحة 
الجلسة،  هذه  يف  بالتواجد  سعادتها 
مؤكدة أهمية زيادة الطاقة االستيعابية 
إىل  للوصول  والطائرات  للمطارات 

فليس  املستهدفة  السياحية  األعداد 
مشيدة  طريان  بدون  سياحة  أي  هناك 
املطارات  شهدته  الذي  الكبري  بالتطور 
الخدمات  جودة  حيث  من  املرصية 
أنها  مؤكدة  بها،  للمسافرين  املقدمة 

ملست تغيريا كبريا لألفضل.
وشهدت الجلسة ُمشاركة نُخبة واسعة 
ورجال  والطريان،  السياحة  خرباء  من 
الوزيران  استمعا  حيث  األعامل، 
ملجموعة من اآلراء واملقرتحات التي تم 
بالسياحة  النهوض  كيفية  حول  عرضها 
التحديات  املرصية والوقوف عىل كافة 
التي تواجهها بهدف الوصول إىل األعداد 
الخدمات  املستهدفة مع تطوير جودة 
السياحية املقدمة ودفع مزيد من حركة 
السياحة والسفر الوافدة إىل مرص. ومن 
املقرر أن يتم تضمني هذه املقرتحات يف 

إطار التوصيات الخاصة باملؤمتر

وزير الطريان املدنى : – تعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات النقل الجوى
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العدد اإلسبوعي رقم 1283

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

 ،1973 أكتوبر  حرب  يف  التاريخية 
من  أغىل  ليس  العريب  البرتول  بأّن 
خليفة  الشيخ  وحتى  العريب،  الدم 
يف  السمو  وأصحاب  زايد،  بن 
الدولة  رئيس  إىل  وصوال  اإلمارات 
األخ والصديق العزيز الشيخ محمد 
راشد  بن  محمد  والشيخ  زايد،  بن 

نائب رئيس الدولة.
تفاهم وإخاء وتعاون

وشدد عىل أّن قوة العالقات املرصية 
التفاهم  وظل  تتغري،  مل  واإلماراتية 
هو  البلدين  بني  والتفاهم  واإلخاء 
عنوان مسرية العالقات بني البلدين، 
البلدين  بني  العالقات  الواقع  يف 
متيزت دامئا بأنّها قامئة عىل مشاعر 
الحب واألخوة والصداقة الحقيقية 
والفهم الواقعي واملتعمق والدقيق 
وعىل  والعامل،  املنطقة  لظروف 

تتمه ص  1

تتمه ص  1

تتمه ص  1

السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس 
ألول  وكتنفيذ  الصدد،  هذا  فى 
املؤتمر  مخرجات  مــن  مخرج 
من  أن  موضحًا  االقــتــصــادي، 
الحزمة،  هــذه  مكونات  أهــم 
الشهر  تنفيذها  سيبدأ  التي 
استثنائية  عالوة  إقــرار  املقبل، 
شهريًا،  جنيه   300 بمبلغ 
لجميع العاملني بالجهاز اإلداري 
التابعة  والشركات  بالدولة، 
املعاشات،  ألصحاب  وكذا  لها، 

ملجابهة غالء املعيشة.
وأضاف رئيس الوزراء: “تتضمن 
االجتماعية  الــحــمــايــة  حــزمــة 
الجديدة أيضًا رفع الحد األدني 
جنيهًا   3000 إىل  لــألجــور 
ــن 2700  م بـــدال  ــا،  ــريً شــه
يسرى  أن  على  شهريًا،  جنيه 
باقي  على  بالتبعية  القرار  هذا 
املختلفة،  املــالــيــة  الـــدرجـــات 
بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك 
الدرجات، بناء على تقرير الحد 

األدني لألجور.
الخاص،  بالقطاع  يتعلق  وفيما 
أنه  إىل  ــوزراء  الـ رئيس  أشــار 
ــة واضــحــة  ــي ــع آل ســيــتــم وضـ
يف  العاملني  ــم  ودع لتعويض 
مختلف الشركات التي تعثرت، 
نتيجة  أعــمــالــهــا  تــوقــفــت  أو 
بحيث  الحالية،  العاملية  لألزمة 
حتى  مالي  دعم  صرف  سيتم 
فى  للعمالة   ،2023/6/30
عدم  بشرط  الشركات،  تلك 
هذا  فى  الفتًا  عنها،  االستغناء 
الصادر  التكليف  إىل  الصدد 
والتضامن  ــة،  ــي ــال امل لــــوزراء 
العاملة،  والــقــوى  االجتماعي، 
هذا  فى  املطلوبة  اآللية  بوضع 

عالوة استثنائية ورفع الحد األدنى لألجور.. 
قرارات الحكومة ملجابهة غالء املعيشة

اإلعالن  سيتم  والتى  الشأن، 
عنها قريبًا.

ــوزراء، إىل  ــ ــ ــيــس ال ونـــوه رئ
ــه تــم الــتــوافــق أيــضًــا على  أن
الحماية  بحزمة  العمل  استمرار 
اإلعــالن  تم  التى  االجتماعية، 
املاضية،  الــفــرتة  ــالل  خ عنها 
مالي  دعــم  بتوفري  والخاصة 
من  وذلــك  املستهدفة،  لألسر 
التموينية،  البطاقات  خــالل 
 100 بني  ما  ترتاوح  بشرائح 
إىل 300 جنيه، والتى يستفيد 
منها أكثر من 10.5 مليون أسرة 
مقيدة على البطاقات التموينية، 
موضحًا أن هذه الحزمة كان من 
فى  بها  العمل  ينتهي  أن  املقرر 
تم  ولكن   ،2022/12/31
العمل  استمرار  على  التوافق 
ــد  بها حتي 2023/6/30.وأك
التوجيهات  على  الوزراء  رئيس 
الصادرة من الرئيس عبد الفتاح 
الجمهورية،  رئيس  السيسي، 
على  أى رســـوم  ــادة  زيـ بــعــدم 
املقبلة،  الفرتة  خالل  املواطنني 
ــذا اإلطــــار فــقــد تم  ــى هـ وفـ
العمل  استمرار  على  التوافق 
بعدم  اصــداره  السابق  بالقرار 
حتى  الكهرباء،  أسعار  ــادة  زي
كان  والـــذي   ،2023/6/30

فى  به  العمل  انتهاء  املقرر  من 
.2022/12/31

أن  إىل  الـــوزراء  رئيس  ــوه  ون
االجتماعية  الــحــمــايــة  حــزمــة 
الجديدة، عبارة عن مجموعة من 
تستهدف  املتكاملة،  القرارات 
من خاللها الدولة مساندة ودعم 
الظروف  مواجهة  فى  املواطنني 
األزمــات  عن  الناتجة  الراهنة 
أن  مضيفا  الحالية،  العاملية 
التقدم  ستتضمن  الحزمة  هذه 
لرفع  قانون  بمشروع  للربملان 
للمواطن،  الضريبي  اإلعفاء  حد 
األدنــى  الحد  رفــع  يتم  بحيث 
ألف  من 24  الضريبي  لإلعفاء 
ألف   30 إىل  السنة  يف  جنيه 
جنيه يف السنة، وهو ما يعني أن 
 2500 حتى  الدخول  أصحاب 
جنيه شهريًا، لن يٌخصم منهم 
أي ضريبة يف هذا الشأن.وأشار 
حزمة  تكلفة  أن  إىل  مدبولي، 
الجديدة  االجتماعية  الحماية 
 67 من  تقرتب  الــدولــة،  على 
مضيفًا:  السنة،  يف  جنيه  مليار 
تنفيًذا  تأتي  ــراءات  اإلجـ هــذه 
الجمهورية،  رئيس  لتكليفات 
الحكومة  جانب  مــن  وإيــمــانــًا 
بضرورة دعم املواطنني يف ظل 

األزمة العاملية الراهنة.

واملصالح  التعاون  وتعزيز  التكامل 
العالقات  هذه  مينح  مبا  املشرتكة، 
التعاون  الزمن،  عرب  واستدامة  قوة 
جميع  يف  واالستثامري  االقتصادي 

املجاالت دامئا عىل أعىل مستوى.
بني  املستقبلية  اآلفاق  أّن  وأكد 
الدولتني واعدة ومزدهرة وبإذن الله 

ستعود بالخري والرخاء عىل الشعبني 
جميعا،  العريب  الوطن  وشعوب 
والتعاون  والخري  أخوة  عهد  وتظل 
والبناء واملصري الواحد، داعيا الله أن 
العالقات  وتعزيز  عىل صون  يعيننا 
القوية املتميزة ملا فيه خري البلدين 

والشعبني الصديقني.

السيسي: مصر واإلمارات شعب واحد.. ووطن واحد  

الزيادة  مع  التعليم  قطاع  تواجه 
سنويًا  مرص  تحتاج  حيث  السكانية، 
باإلضافة  جديد،  فصل  ألف   60 إىل 
حيث  بالفعل،  املوجودة  للمشكالت 
 250 لقرابة  التعليم  موازنة  تحتاج 

مليار جنيه.
الشباب  السييس عىل  الرئيس  واقرتح 
الشكر  لتقديم  للمدارس  يذهبوا  أن 
راقية  إنسانية  لفتة  يف  للمدرسني 
قيمته  وتحفظ  واملعلم  العلم  تقدر 
املجتمع  يف  شأنه  وعلو  وإنسانيته 
املدارس  يدخلوا  الشباب  »أمتنى 
يشكروا املدرسني عىل دورهم يف الفتة 

إنسانية«.
ترحيب بكل األفكار التي تفيد البالد

األفكار  بكل  السييس  الرئيس  ورحب 
التي ميكن أن تفيد البالد، مضيًفا »أنا 
برحب بالكل، واليل شايف أنه عنده 
القدرة يتفضل، هساعده وأقوله تعاىل 
خش وخلص امللف ده، وهدعموا وملا 
عىل  مشدًدا  له«،  هسقف  يخلصه 
حل  يعمل  يقدر  حد  لو  »ميكن  أنه 
ييجي معايا وأنا هبقى سعيد به، أي 
حد، وأعينه مسؤول ويتوىل وأشوف، 
وهسقف له وهبقى سعيد بنجاحه«. 
الراهن  الوضع  عن  السييس  وتحدث 
للبالد، مشريًا إىل أن الوضع مل يتغري يف 
مرص منذ قرابة الـ30 عاما، الفتًا إىل أن 
الدولة بدأت بإنشاء مرشوعات كربى 
لتوفري فرص عمل وتشغيل أكرب عدد 
الظروف  من  محذًرا  املرصيني،  من 
أي  لحدوث  تحملها  وعدم  الحالية 
يشء، مشدًدا عىل أن الضحية سيكون 
أي  حدوث  حال  »الغلبان«  املواطن 

يشء.
فداء  مصاب  ألف  و13  شهيد   3000

للوطن
وأحىص الرئيس السييس عدد الشهداء 
للوطن  فداء  أرواحهم  قدموا  الذين 
وعددهم 3000 شهيد، باإلضافة لـ13 
ألف مصاب نتيجة مقاومة اإلرهاب، 
مضيًفا »قدمت أكرث من 3000 شهيد 
و12 أو 13 ألف مصاب، وهذا دوري 
الذي مكنني منه الله سبحانه وتعاىل، 
أنا كنت رئيس االستخبارات ومسؤول 
عن األمن وكنت أرى ما كان يحدث«.

مرص تحتاج لرتيليون دوالر سنويًا
الشعب  السييس  الرئيس  وكاشف 
إىل  مشريًا  الحايل،  بالوضع  املرصي 
أن مرص تحتاج لرتيليون دوالر دخال 
سنويا، مؤكًدا أن الوصول إىل تريليون 
وتنمية  شاقا  عمالً  يتطلب  دوالر 
التنموية  واملرشوعات  التحتية  البنية 

من طرق ومرشوعات إنشائية.
الطرق  إنشاء  يف  عظيمة  إنجازات 

والكباري
يف  اإلنجازات  عن  السييس  وتحدث 
الدولة  أن  إىل  مشريًا  الطرق،  مجال 
جديدة،  طرقا  كم  ألف   17 أقامت 
بعدما كان لدينا 10 آالف كم داخل 
الطرق  أن  إىل  الفتًا  والقرى،  املدن 
الجديدة 5 حارات، مؤكًدا أن القاهرة 
دوالر  مليارات  بـ10  تستهلك  كانت 
عىل  بناء  وأنه  طرقها  بسبب  وقود 
ذلك أقيمت طرق جديدة لحل هذه 

األزمة.
خالل  السييس  الرئيس  تحدث  كام 
أنه  موضحا  الكباري،  عن  املداخلة 
فرتة  خالل  كوبري   1000 إنشاء  تم 
حكمه، مع بناء محال أسفل الكباري 
ولتوفري  للشباب،  عمل  فرص  لتوفري 

تأمني لهذه الكباري أيًضا.
تستهدف  كرمية«  »حياة  مبادرة 

املواطن الغلبان
حياة  مببادرة  السييس  وأشاد 
املواطن  تستهدف  والتي  كرمية، 
بتقديم  أمله  عن  معربًا  »الغلبان«، 
ماليني   3 وبناء  للمواطنني  املزيد 
مضيًفا  للمحتاجني،  سكنية  شقة 
كبرية،  املالية  تكلفتها  كرمية  »حياة 
صحي  رصف  مرشوعات  وقدمت 
ومياه ورفعت كفاءة مدارس ومنازل 
ومنشآت أخرى، والربنامج اليل كلفنا 
تريليون،  يكلف  بكره  مليون   700
والرشكات الىل بتورد لنا املستلزمات 
الزم  وقلت   ،%30 األسعار  رفعت 
نكمل ألن الدنيا كلها غليت، واملرحلة 
اتأخرت 6 شهور وهنبدأ املرحلة اليل 

بعدها عىل طول«.
واألمراض  العشوائيات  عىل  القضاء 

السارية 
اإلنجاز  عن  السييس  وتحدث 
عىل  القضاء  ملف  يف  التاريخي 
أنه  عىل  مشدًدا  العشوائيات، 
أجل  من  به  العمل  بدأ  ملف  أول 
بهذه  املقيمني  »الغالبة«  املواطنني 
االنتامء  زيادة  أجل  ومن  املناطق 

الوطني ألبنائهم وأرسهم.
من  بالعديد  السييس  أشاد  كام 

األمراض  مبادرة  مثل  املبادرات، 
من  وغريها  يس  وفريوس  السارية 

املبادرات.
يدفعه  ما  أضعاف   5 الكهرباء  تكلفة 

املواطنون
وأشار الرئيس السييس إىل أن الرشائح 
مثن  تدفع  الكهرباء  ألسعار  العالية 
تبلغ  الذي  الوقت  يف  الكهرباء 
الحقيقية خمسة أضعاف ما  تكلفتها 
أسعار  ارتفاع  عىل  مشدًدا  يدفعونه، 
مضيًفا:  عامليًا،  والطاقة  املحروقات 
مايتكلمش  ريت  يا  مايعرفش  »اليل 
عام  رأي  ويبني  مايظلمش  عشان 
إنه  مقتنع  وهو  البلد  يهد  خاطئ 

بيجيب حق الناس«.
مستشفى  عن  السييس  وتحدث 
ومدينة  األورام  لعالج   500  500
مشيًدا  والتكنولوجيا،  للعلوم  زويل 
بجهود الدولة املشاركة يف إنجاز هذه 
ملليارات  وصلت  بتكاليف  املشاريع 
الجنيهات، حيث بلغت تكلفة مدينة 
الدكتور  تربع  جنيه  مليار   3.5 زويل 
قبل  وتويف  منها  مليون  بـ500  زويل 
استكامل املرشوع الذي أكملته الدولة 

بسبب فكرته.
املدن الجديدة مل تكلف الدولة شيئا 

املدن  أن  إىل  السييس  الرئيس  وأشار 
شيئا،  الدولة  تكلف  مل  الجديدة 
الدولة،  موازنة  خارج  وأقيمت 
حققت  الدولة  أن  عىل  مشدًدا 
بلغت  املدن  هذه  خالل  من  أرباحا 
مليار  ألف   2.5« جنيه  تريليون   2.5
جنيه« وأصبحت هذه األموال ضمن 
موازنات الرشكات التي أقيمت كرشكة 
أنه  عىل  مشدًدا  اإلدارية،  العاصمة 
اقتصادية  كيانات  بناء  عىل  حريص 
وأنه من املتوقع أن تصل أرباح هذه 
الرشكات 7.5 تريليون جنيه أرباح من 
الـ10  خالل  املدن  هذه  أرايض  بيع 

سنوات املقبلة.
السييس  عبدالفتاح  الرئيس  وتحدث 
إىل  تهدف  والتي  »ابدأ«  مبادرة  عن 
تشجيع ودعم الصناعة الوطنية والتي 
تهدف أيًضا لتقليل االسترياد وتشجيع 

التفاصيل الكاملة ملداخلة السيسي مع التليفزيون املصري: مصر وشعبها أمانة
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أكرث  مــن  الــرسطــان  أصبح  لقد 
يف  شيوعاً  الخطرية  األمـــراض 
النمو  به  ويقصد  األخرية،  اآلونة 
محدود  الغري  الخلوي  واالنقسام 
للخاليا، فتنمو خاليا غري طبيعية، 
والخــــاليا  األنسجة  وتستطيع 
الخاليا  تــخــرتق  أن  الــجــديــدة 
تنترش  وقد  فتدمرها،  السليمة 
الخاليا الرسطانية يف جميع أجزاء 

الجسم. ولقد وجد إن تناول مثار 
اإلصابة  خطر  من  يقلل  قد  املوز 
برسطان الدم يف مرحلة الطفولة، 
لفيتامني  جيدا  مصدرا  أنها  حيث 
املوز  مثار  تناول  يساعد  كام  ج.  
الجذور  تشكيل  مكافحة  عىل 
تسبب  أنها  املــعــروف  الــحــرة، 
هناك  أن  وجــد  كام  الــرسطــان. 
ارتباط وثيق بني األلياف املوجود 
مثار  مثل  والخرضوات  الفواكه  يف 
اإلصابة  خطر  انخفاض  مع  املوز 
كام  واملستقيم.  القولون  برسطان 
يساهم تناول مثار املوز ىف تقليل 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

نظرا  بالرسطان  اإلصابة  فــرص 
من  عالية  نسبة  عىل  الحتوائه 
تقلل  التى  األكسدة،  مضادات 
بالجسم.  الرسطانية  الخاليا  منو 
الطبية  الدراسات  بعض  وأظهرت 
(تحول  األسود  املوز  أن  الحديثة 
للموزة  الخارجية  القرشة  لون 
عىل  يحتوي  األســود)  اللون  إىل 
النخر  عامل  عليها  يطلق  مادة 
يف  أهميتها  تكمن  التي  الورمي، 
و  الغريبة  الخاليا  تحارب  كونها  
الغري طبيعية التي تتكون بالجسم 

”الخاليا الرسطانية الخبيثة«.

بالتأكيد جزء من الحياة  اإلجهاد هو 
أن  ميكن  به،  ــة  دراي عىل  والجميع 
بالنسبة  ومتكررا  حدة  أكرث  يكون 
الناس مقارنة باآلخرين، بينام  لبعض 
من  األشخاص  بعض  يتمكن  ال  قد 

التعامل معه.
غالبًا ما يواجه األشخاص غري القادرين 
معه  التعامل  أو  اإلجهاد  إدارة  عىل 
مواقف ال ميكن السيطرة عليها وغالبًا 
وسلبية  خطرية  نتائج  إىل  تؤدي  ما 

عىل صحتهم.

زيادة  باسم  أيًضا  واملعروفة  السمنة 
الحياة  منط  يف  اضطراب  هي  ــوزن،  ال
التي  الجسم  دهون  زيــادة  عن  ينتج 
تزيد من مخاطر املشاكل الصحية.ومن 
املهم الحفاظ عىل الوزن تحت الفحص 
حيث ميكن أن يكون عامل خطر رئييس 
الصحية  الــحــاالت  من  العديد  وراء 

املزمنة األخرى.
 ،”healthsite  ” موقع  لتقرير  وفقا 
الحالة  ــذه  ه أســبــاب  عــىل  نتعرف 

واألعراض التي قد تظهر عىل جسمك.
ما الذي يسبب السمنة؟

هناك العديد من العوامل املساهمة يف 
ناتج  ذلك  إن  الخرباء  ويقول   ، السمنة 

 ”  verywellhealth  ” ملوقع  وفقا 
إىل  املزمن  اإلجهاد  يؤدي  أن  ميكن 
يزال  ال  ولكن  دماغك  صحة  تدمري 
الكثري من الناس غري مدركني لكيفية 

حدوث ذلك.
النفيس  الضغط  يؤثر  أن  ميكن  طرق 

بشكل كبري عىل صحتك
اإلجهاد ميكن أن يتقلص دماغك

ارتفاع  إىل  املزمن  اإلجهاد  ــؤدي  ي
وجــدت  الــكــورتــيــزول،  مستويات 
الكورتيزول  حجم  ارتفاع  الدراسات 

عن عادات منط الحياة، بكلامت أبسط 
، تحدث السمنة عندما يتناول الشخص 
سعرات حرارية أكرث مام يستطيع حرقه 
اليومية  واألنشطة  التامرين  خالل  من 

العادية.
األعراض الشائعة للسمنة

تشمل بعض األعراض الشائعة للسمنة :
التعرق الزائد ، وآالم الظهر أو املفاصل ، 
وعدم تحمل الحرارة ، والتعب ، وارتفاع 
والخفقان   ، القلب  ــات  رضب معدل 
 ، هذه  عن  النظر  برصف  واالكتئاب. 
للسمنة  املبكرة  العالمات  بعض  هناك 

أيًضا.
العالمات املبكرة للسمنة

الرمادية  املادة  وانخفاض  الدماغ  يف 
يف قرشة الفص الجبهي (جزء الدماغ 
الذي يساعد يف ضبط النفس واالنتباه 
وما إىل ذلك، ويقلص املادة الرمادية 

وهو مركز املعالجة البرصية.
مخاطر تطوير املرض العقيل

إىل  املستمر  التوتر  يؤدي  أن  ميكن 
عقلية  ــراض  وأم والقلق  االكتئاب 
بعد  مــا  اضــطــراب  مثل   ، أخـــرى 
الصدمة (PTSD). يؤثر اإلجهاد عىل 
الغذايئ  والتمثيل  والقلب  الهرمونات 
، ويؤدي اإلجهاد املزمن غري املُدار إىل 
تغيريات طويلة املدى يف بنية الدماغ 
ووظيفته ، مام قد يؤدي إىل أمراض 

عقلية مختلفة.
يقتل خاليا  أن  املفرط ميكن  اإلجهاد 

الدماغ
وفًقا للباحثني ، ميكن أن تقتل الخاليا 
العصبية يف الُحصني يف الدماغ بسبب 
التي  الشديدة  املجهدة  ــداث  األح
هو  الُحصني  اإلنسان.  لها  يتعرض 
إظهار  عن  مسؤول  الدماغ  من  جزء 

املشاعر وامتالك الذاكرة والتعلم.

التي  التحذيرية  ــراض  األع هي  هذه 
ميكن أن تشري إىل أنك تدخل ببطء يف 

السمنة :
وانقطاع   ، والتعب   ، الشديد  العطش 
التنفس أثناء النوم أو عدم القدرة عىل 
النوم بشكل صحيح ، ومشاكل التنفس 

، والجوع الزائد.
كيفية إدارة السمنة

 – هي  السمنة  إلدارة  النصائح  بعض 
عن  ــالع  واإلق  ، تتناوله  مام  التحقق 
كميات  تناول  يف  والبدء   ، التدخني 
صغرية ، والحفاظ عىل األطعمة صحية 

وطازجة ، ومامرسة الرياضة يوميًا

يف  خبز  قطعة  عىل  الكثري  يعتمد 
اإلفطار، ولكن ما مدى جودة الخبز 
كبريًا  مصدًرا  الخبز  يعد  لصحتك؟ 
أيًضا  يحتوي  أنه  شك  وال  للطاقة 
عىل نسبة عالية من الكربوهيدرات، 

والتي تتحول إىل طاقة عند الهضم.
 ،  ”thehealthsite  ” ملوقع  وفقا 
الحرارية  بالسعرات  غني  الخبز 
العنارص  يف  للغاية  ومنخفض 
الغذائية، لذلك، فإن إضافة هذا إىل 
طبق اإلفطار الخاص بك ليس فكرة 
جيدة حًقا، وبرصف النظر عن كونها 
منخفضة يف العنارص الغذائية ، ميكن 
املشكالت  بعض  أيًضا  لها  يكون  أن 

الصحية الخطرية.
الخبز عىل  تناول  تجنب  ملاذا يجب 

معدة فارغة
الجانبية  اآلثــار  من  العديد  هناك 
جسمك  منها  يعاين  أن  ميكن  التي 
عند تناول الخبز عىل معدة فارغة ، 

وإليك قامئة ببعض منها:
ميكن أن يسبب ارتفاع يف مستويات 

السكر يف الدم
نسبة  مــؤرش  عــىل  الخبز  يحتوي 
ميكن  والذي  مرتفع  الدم  يف  السكر 
الدم  يف  السكر  مستويات  يرفع  أن 
أن  تتذكر  أن  املهم  الجسم. ومن  يف 
االرتفاع املفاجئ يف مستويات السكر 
زيادة  إىل  يؤدي  أن  ميكن  الدم  يف 
داء  من  الثاين  بالنوع  اإلصابة  خطر 

السكري.
ميكن أن يزيد وزنك

الخبز األبيض مرتفع للغاية يف مؤرش 
عىل  ويجب  الدم،  يف  السكر  نسبة 
األطعمة  تناول  أن  يالحظ  أن  املرء 
املرتفع  الجاليسيمي  املــؤرش  ذات 
بشكل  الجوع  يزيد  أن  ميكن   (GI)
يف  اإلفــراط  إىل  أيًضا  ويــؤدي  فعال 
أن  ميكن   ، وبالتايل   ، الطعام  تناول 
حتى  أو  الزائد  بالوزن  املرء  يصاب 

السمنة.
ميكن أن يسبب االنتفاخ

الخبز األبيض غني بالصوديوم، وهو 
صحية  ومشاكل  لالنتفاخ  مصدر 

الهضمي،  الجهاز  يف  محتملة  أخرى 
يعد تناول الطعام الغني بالصوديوم 
مبعدتك  يرض  الصباح  يف  يشء  أول 
حيث يصعب هضمها، لذلك، ال تبدأ 

يومك أبًدا بقطعة خبز أبيض.
ميكن أن يسبب اإلمساك

الكربوهيدرات البسيطة املوجودة يف 
وبالتايل  األمعاء،  بحركة  ضارة  الخبز 

ميكن أن تسبب اإلمساك.
زيادة الجوع

الرتفاع  مصدًرا  األبيض  الخبز  يعد 
 (GI) الدم  يف  السكر  نسبة  مؤرش 
الجوع  ــادة  زي إىل  يــؤدي  قد  مام   ،
والتسبب يف اإلفراط يف تناول الطعام.
الجانبية  اآلثار  عرفت  أن  بعد  اآلن 
حيوان  عىل  الخبز  لتناول  املحتملة 
ــال بعض  إدخـ تــأكــد مــن   ، ــاىل  خ
الخاص  اإلفطار  التغيريات عىل طبق 
الخبز  استبدل  ببساطة  أو   ، بك 
األبيض العادي بالحبوب املتعددة أو 
الخبز األسمر. من املهم أن تراقب ما 

تأكله ومتى تأكله

5 آثار جانبية خطرية لتناول الخبز األبيض 
على معدة فارغة

تناول ثمار املوز يف تقليل فرص 
اإلصابة بالسرطان

كيف يؤثر اإلجهاد املزمن على صحة دماغك؟

5 أعراض تحذيرية للسمنة ال 
تتجاهلها.. منها التعرق الزائد
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ألعبائهم  تخفيًفا  لهم  املمكنة  التسهيالت 
نظرًا للظروف العصيبة التي مير بها قطاع 
النرش ومن أجل مشاركة ناجحة للنارشين 
العرب يف معرض الكويت الدويل للكتاب.

وقد تم التواصل مع مكتب وزير اإلعالم 
الشباب  لشؤون  الدولة  ووزير  والثقافة 
والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  رئيس 
تم  وقد  املطريي  عبدالرحمن  واآلداب 
يف  املشاركة  النرش  دور  جميع  إعفاء 
املعرض من رسوم املشاركة باملعرض، يأيت 
ذلك من منطلق الحرص عىل دعم الكتاب 

الكويت  معرض  يف  الثقافية  واألنشطة 
الدويل للكتاب ودعم دور النرش لتخفيف 
يف  املشاركة  من  ومتكينهم  عنهم  العبء 
والتقدير  الشكر  توجيه  تم  وقد  املعرض. 
لوزير وللمجلس الوطني للثقافة والفنون 
والزميل  الكويت  معرض  وإدارة  واآلداب 
للنارشين  قدموه  ما  عىل  املنصور  سعود 
التي تحقق أهدافهم  التسهيالت  من كل 
املرجوة، ودعمهم الدائم للثقافة يف دولة 
العربية  وللثقافة  خاص  بشكل  الكويت 

بشكل عام.

للكتاب  الدويل  الكويت  معرض  ينطلق 
إىل26   16 من  الفرتة  يف   (45) دورته  يف 
نوفمرب 2022م، وبناًء عىل املراسالت التي 
متت بني اتحاد النارشين العرب والدكتور 
للمجلس  العام  األمني  األنصاري  عيىس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب باإلنابة 
الكويت  معرض  مدير  العنزي  وسعد 
سعود  من  ومبتابعة  للكتاب  الــدويل 
فقد  املوارد  تنمية  لجنة  رئيس  املنصور 
تقرر إعفاء النارشين املشاركني يف معرض 
كل  وتقديم  االشرتاك  رسوم  من  الكويت 

إعفاء الناشرين العرب من رسوم معرض 
الكويت الدولي للكتاب.. اعرف تفاصيل

فهى  بثمن،  يقدر  ال  كنزا  املكتبات  تعد 
ودراســات  وأبحاث  ــام  وأرق تواريخ  تضم 
متثل الحضارة اإلنسانية، لذا كانت والتزال 
حول  البلدان  من  العديد  اهتامم  موضع 

العامل، ونرصد أهم 5 مكتبات حول العامل.
املكتبة الوطنية الربيطانية

تعترب املكتبة من أكرب مكتبات العامل تحتوى 
أهم  تعد  كام  كتاب،  مليون   170 عىل 
ومقرها  العامل  ىف  املكتبية  البحث  مراكز 
مخطوطة  مليون   170 عىل  تحتوى  لندن 
إىل  تاريخها  ويعود  اللغات،  ومبختلف 

2000 سنة قبل امليالد، وتحتل املركز األول 
ىف قامئة أكرب املكتبات ىف العامل.

مكتبة نيويورك
كتاب،  مليون   53.1 عىل  املكتبة  تحتوي 
دوالر  مليون   50 من  أكرث  ميزانيتها  وتبلغ 
الشاملية  أمريكا  يف  املكتبات  أهم  وهي 

وقد تأسست يف عام 1895.
مكتبة الدمناركية الوطنية

وتحتوي عىل 30 مليون كتاب، تسمى هذه 
تقع يف  السوداء” ألنها  “اللؤلؤة  بـ  املكتبة 
مبنى أسود يتمتع بجامل وتصميم معامري 

للعاصمة  املائية  الواجهة  عىل  مطل  آخاذ 
الدمناركية.

مكتبة الصينية الوطنية
تضم 31 مليون كتاب، تقع املكتبة يف مدينة 
االمرباطورية  باملكتبة  تعرف  وكانت  بكني 
أثرية  مخطوطة  مليون   1.6 عىل  وتحتوي 

صينية مكتوبة بخط اليد.
مكتبة الروسية الوطنية

مليون   44 من  أكرث  عىل  املكتبة  تحتوي 
كتاب، يصل عدد رواد املكتبة إىل 3500 زائر 
يومياً، من حيث عدد الكتب واملخطوطات.

تعرف على أهم 5 مكتبات حول 
العالم التى تضم ماليني الكتب

الثالثاء،  اليوم  األرضية،  الكرة  تشهد 
كسوف جزىئ للشمس، يأىت تزامنا مع 
شهر  اقرتان  وعند  األول  ربيع  نهاية 
تشهد  ـــ،  1444ه لعام  اآلخــر  ربيع 
الكرة األرضية، عرص اليوم الثالثاء م، 
كسوف جزىئ للشمس، يأىت تزامنا مع 
شهر  اقرتان  وعند  األول  ربيع  نهاية 

ربيع اآلخر لعام 1444هـ.
تاريخ  ىف  “النفصل  كتاب  وبحسب 
العرب قبل اإلسالم”، فقد كان بعض 
الشمس  كسوف  أن  يرى  الجاهليني 
مــوت رجــل عظيم.  ــة عىل  دال آيــة 
يف  كسفت  الشمس  أن  ورد  فقد 
موت  ذلك  ووافق  الله،  رسول  عهد 
إبراهيم بن رسول الله، فقال الناس: 

بلد  أمره، حيث يسوقها من  تخالف 
إىل بلد كام يسوق الراعي األبل .

أن  اإلسالمية  املـــوارد  من  ويظهر 
الجاهليني كانوا يثبتون الوقت مبوقع 

ظل الشمس.
بالظل،  الــبــاديــة  ــل  أه ويستعني 
خيمة،  ظل  أو  عصا  أو  إنسان  ظل 
مقدار  الظل  هــذا  من  ويــدركــون 
هذا  وعىل  تقريبية.  بصورة  الوقت 
املبدأ قدر الفقهاء أوقات الصالة وال 
واملدن  القرى  أهل  استعانة  يستبعد 

مبزاول ثابتة يف تقدير الوقت.
ووفًقا كتاب “العبادات الفلكية عند 
العرب قبل اإلسالم: دراسة تاريخية” 
للدكتور أدهام حسن فرحان العزاوى، 

فقال  ألجله.  الشمس  كسفت  إمنا 
النبي: “إن الشمس والقمر آيتان من 
عباده،  بهام  يخّوف  تعاىل  الله  آيات 
وال  أحد  ملوت  يكسفان  ال  وأنهام 

لحياته”.
وقد حدث ذلك يف املدينة. وورد يف 
يف  يقولون  كانوا  األنصار  أن  األخبار 
النجم الذي يرمى به: مات ملك، ولد 

مولود.
كانوا  الكهان  أن  يتصورون  وكانوا 
املغيبات  معرفة  عىل  يستعينون 
الذين  شياطينهم  بواسطة  والخفايا 
كانوا يصعدون إىل السامء فيأخذون 
املوكل  صوت  الرعد  وأن  أخبارهم. 
أن  من  السحب  يزجر  بالسحاب 

كسوف الشمس عند العرب قبل اإلسالم.. إنذار بموت رجل عظيم
اإلســالم  قبل  اهتموا  الــعــرب  فــأن 
بظاهرة كسوف الشمس، وقد نسجوا 
أن  األساطري وذلك العتقادهم  حولها 
هناك  ألن  يحدث  الشمس  كسوف 
الشمس  باختطاف  مولعا  حيوانا 
“الدابة”  الحيوان  وهذا  والتقاهام 
فــإذا  بالشمس،  وشغلت  خلقت 
نظرتها وهى مرشقة من الرشق دارت 
وحجبتها تريد أن تلتقمها بفمها، فال 
حتى  باألرض  رأسها  فتخبط  تحلقها 
تدوخ فيدركها النوم فتنام لحني موعد 
من  “الدابة”  فتفيق  الشمس  رشوق 
من  قد ظهرت  الشمس  فتجد  نومها 
املرشق فتنحرف إليها تريد اختطافها 

إىل أن تغرب.

ــعــرب مل  ال أن  املــؤلــف  ــوضــح  وي
يكتفوا مبا نسجوا من أساطري حول 
الشمس، بل جعلوا لكسوف اثرا ىف 
حياتهم فاعتقدوا أن الشمس إذا ما 
إنسان  موت  ذلك عىل  دل  كسفت 
صاحب  مولود  والدة  أو  عظيم 
الصحاح  كتب  ىف  وجاء  كبري،  حظ 

النبى  عهد  ىف  كسفت  الشمس  أن 
موت  ــك  ذل وأوفـــق  “ص”  محمد 
إبراهيم ابن الرسول، فقال الناس إمنا 
النبى  فقال  ألجله،  الشمس  كسفت 
آيتان  والقمر  الشمس  “إن  الكريم 
من آيات الله ال ينكسفان ملوت أحد 

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

عدد  آب يف  واتس  تطبيق  توقف  بعد 
خدمة  تعطل  منتجة  العامل  دول  من 
الفوري واتس اب، مبا يف ذلك  الرتاسل 
إيطاليا وبريطانيا ومرص وعدد آخر من 
توقف WhatsApp عن  الدول، حيث 
العمل حوايل الساعة 09:00 صباًحا ويف 
وقت كتابة هذا التقرير ال يبدو أنه قد 

استأنف عمله بشكل صحيح بعد.

 16.1  iOS تحديث  أبــل  طرحت 
تم  حيث  أخريا،  انتظاره  طال  الذي 
مستخدمي  لجميع  التحديث  طرح 
أيفون، وميكن العثور عليه من خالل 
هناك  ومن  اإلعدادات،  إىل  االنتقال 
تحديث  عىل  اضغط  ثم  عام  اخرت   ،

الربنامج.
وفيام يىل نعرض أبرز املميزات التى 

يوفرها التحديث كام يىل:
iCloud مكتبة الصور املشرتكة عىل-
الصور  ملشاركة  منفصلة  مكتبة 
ومقاطع الفيديو بسالسة مع ما يصل 
حيث  آخرين،  أشخاص  خمسة  إىل 
تسمح لك قواعد اإلعداد باملساهمة 
عىل  بناًء  السابقة  بالصور  بسهولة 
تاريخ البدء أو األشخاص املوجودين 
أو  مكتبة  إعـــداد  عند  الــصــور  يف 
التعديالت  تتيح  كام  إليها،  االنضامم 
إضافة  للجميع  املشرتكة  واألذونــات 

إىل  وإضافتها  وتعديلها  الــصــور 
املفضلة والتعليق عليها وحذفها.

تبديل املشاركة يف  كذلك فيتيح لك 
التي  الصور  إرسال  اختيار  الكامريا 
تلتقطها مبارشة إىل املكتبة املشرتكة 
تلقائيًا  للمشاركة  إعداد  متكني  أو   ،
يف  آخرين  مشاركني  اكتشاف  عند 
.Bluetooth مكان قريب باستخدام

– األنشطة الحية
تتوفر األنشطة املبارشة من تطبيقات 
 Dynamic يف  الخارجية  الجهات 
Island وعىل شاشة القفل لطرازات 

Pro 14 iPhone
+Fitness-

عىل   +  Apple Fitness دعم  يتم 
لديك  يكن  مل  إذا  حتى   iPhone

Apple Watch
Wallet-

مشاركة  املفاتيح  مشاركة  لك  تتيح 

واملفاتيح  الفندق  وغرفة  السيارة 
باستخدام  بأمان   Wallet األخرى يف 
و  الرسائل  مثل  املراسلة  تطبيقات 
WhatsApp، وميّكن حساب التوفري 
تنمية  من   Apple Card عمالء 
اليومية عن طريق  النقدية  أموالهم 
إيداعها يف حساب توفري عايل العائد

Home
باملنزل  االتصال  معيار   ،  Matter
لتمكني  مدعوم   ، الجديد  ــذيك  ال
ملحقات  من  متنوعة  مجموعة 
املنزل الذيك للعمل مًعا عرب األنظمة 

البيئية
شحن الطاقة النظيفة

تقليل  محاولة  ميكنه  جديد  إعداد 
طريق  عــن  الكربونية  بصمتك 
كهرباء  توفر  عند  االنتقايئ  الشحن 

منخفضة انبعاثات الكربون

والنجوم القزمة الحمراء هي أصغر 
أنواع النجوم ذات التسلسل الرئييس 
واألكرث خفوتا، والتي ما تزال تحول 
نواتها  يف  هيليوم  إىل  الهيدروجني 
من خالل االندماج النووي، مبعدل 

ثابت.
برودة  أكرث  النجوم  هذه  أن  ورغم 
من  أن  إال  بالشمس،  مــقــارنــة 
املعروف أنها نشطة للغاية وتطلق 
أي  تجريد  ميكنها  قوية  توهجات 
غالفه  مــن  حولها  ــدور  ي كوكب 

الجوي.
املؤلف  كانوديا،  شوبهام  ــال  وق
الفلك  وعــامل  للدراسة،  الرئييس 
بواشنطن  كارنيجي  معهد  يف 
عن  صـــادر  بــيــان  يف  العاصمة، 
مخترب NOIRLab، التابع ملؤسسة 
تقليديا  “يُعتقد  الوطنية:  العلوم 
أن الكواكب العمالقة حول النجوم 
تكوينها.  يصعب  الحمراء  القزمة 
هذا  إىل  النظر  يتم  مل  اآلن،  وحتى 
من  صغرية  عينات  خالل  من  إال 
وجدت،  والتي  دوبلر،  استطالعات 
عن  بعيدة  عمالقة  كواكب  عادة، 
وإىل  الحمراء.  القزمة  النجوم  هذه 

تعرف على التطبيقات البديلة للواتس 
اب بعد تعطله

غاية اآلن، مل يكن لدينا عينة كبرية 
مبا يكفي من الكواكب للعثور عىل 

كواكب غاز قريبة بطريقة قوية”.
تحيط  األلــغــاز  بعض  ــزال  ت ــا  وم
عىل  سيتعني   ،b  3757-TOI بـ 
العلامء حلها – وأكربها كيف ميكن 
أن يكون الكوكب قد تشكل، خاصة 

مع كثافته املنخفضة.
قد  أنهم  وزمالؤه  كانوديا  ويعتقد 
كيفية  رشح  عىل  قادرين  يكونون 
منخفض  غــازي  عمالق  تشكل 
الظروف  هــذه  مثل  يف  الكثافة 
القاسية وغري املواتية. ويقرتحون أن 
 b 3757-TOI الكثافة املنخفضة لـ

ناتجة عن عاملني رئيسيني.
بدء  بكيفية  األول  العامل  يتعلق 
تكوينه،  العمالق  الغازي  الكوكب 
تبلغ  ضخمة  صخرية  ــوى  ن مــع 
األرض،  كتلة  أضــعــاف   10 نحو 
وتسحب برسعة كميات كبرية من 
شبيهة  عوامل  لتصبح  املحيط  الغاز 

باملشرتي.
ويعتقد الفريق أن الوفرة املنخفضة 
من العنارص الثقيلة يف النجم القزم 
-TOI حوله  يدور  الذي  األحمر 

الصخري  اللب  أن  تعني   b  3757
يكون  رمبا  الخارجي  الكوكب  لهذا 

قد تشكل بشكل أبطأ.
وكان هذا من شأنه أن يؤخر تراكم 
تأثري  مع  الصخري  اللب  يف  الغاز 
-TOI لـ  اإلجاملية  الكثافة  عىل 

(خفض  التكوين  بعد   b  3757
كثافته).

العامل  أن  الفلك  علامء  ويعتقد 
-TOI مــدار  أن  يف  يتمثل  الثاين 
قليال،  الشكل  بيضاوي   b  3757
لذلك  املسطحة،  ــرة  ــدائ ال مثل 
أقرب  فيها  يكون  ــات  أوق هناك 
وتؤدي  األحمر.  القزم  نجمه  إىل 
تسخني  إىل  األقرب  األساليب  هذه 
مفرط للكوكب ما يؤدي إىل انتفاخ 
غالفه الجوي.وتقول جيسيكا ليبي 
الدكتوراه  بعد  ما  باحثة  روبرتس، 
“ميكن  بنسلفانيا:  والية  جامعة  يف 
املستقبلية  املالحظات  تساعد  أن 
لهذا  الجوي  للغالف  املحتملة 
تلسكوب  باستخدام  الكوكب 
الجديد  الفضايئ  ويــب  جيمس 
التابع لناسا عىل تسليط الضوء عىل 

طبيعته املنتفخة”. 

علماء الفلك يكتشفون “أكثر الكواكب خفة على اإلطالق” – بكثافة “املارشميلو

ارتفعت   ،  Downdetector وبحسب 
الصباح،  من  مبكر  وقت  يف  التقارير 
املستخدمني  من  العديد  تبادل  حيث 
سبب  حــول  الصفحة  عىل  الرسائل 

االنقطاع.
متصلة  غري  الرتاسل  خدمة  أن  يبدو 
إرسال  استحالة  مع  متاًما،  باإلنرتنت 
إصدار  تكوين  أو  الرسائل  واستقبال 

قامئة  عرب   Whatsapp من  املتصفح 
األجهزة املتصلة.

اهم  نستعرض  التالية  السطور  ويف 
اب  لواتس  كبديل  املتاحة  التطبيقات 

وكانت كالتايل:
 skype / snapchat / line / viber  /
 Signal / telegram / Facebook /

Instagram

غازيا  كوكبا  العلامء  اكتشف 
الخطمي”  “حلوى  بكثافة  عمالقا 
نجم  حول  يدور  أو”املارشميلو”، 
بعد 580  يقع عىل  بارد  قزم أحمر 
حسبام  األرض،  من  ضوئية  سنة 

.RT نقلت
الشبيه  ــخــارجــي  ال فــالــكــوكــب 
كوكبة  يف  الــواقــع  ــرتي،  ــش ــامل ب

 Auriga the) األعــنــة  ممسك 
عليه  اطلق  والذي   ،(Charioteer
اسم b 3757-TOI، هو األكرث رقة 
التي  الكويكبات  يف  اإلطالق  عىل 

لوحظت تدور حول قزم أحمر.
ويبلغ قطر الكوكب الخارجي 150 
ألف كيلومرت، ما يجعله أكرب بقليل 
حول  ويدور  املشرتي،  كوكب  من 

أيام   3.5 كل  مرة  املضيف  نجمه 
أرضية.

وقام فريق البحث بحساب متوسط   
أنه  ليجد   b  3757-TOI كثافة 
0.27غ لكل مكعب، وهو ما يعادل 
إذا  يطفو  وسوف  املاء،  كثافة  ربع 
استحامم كبري  تم وضعه يف حوض 

مبا يكفي الستيعابه.
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ضبط راكب حاول تهريب عدد من الهواتف 
املحمولة بمطار القاهرة

ضبط بحوزته 175 طربة حشيش.. متهم 
يعرتف بتحويل مسكنه وكرا لتجارة املخدرات

0106668105
Hotline  www. 1997 .tel

/ModernHouseEgypt
/modernhouse_kitchens
/modernhouse_egypt.com
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الثالثة  ــاإلدارة  ب الجامرك  رجال  متكن 
القاهرة  مبطار   1 رقم  الركاب  مببنى 
الدوىل برئاسة عبد الفتاح دويدار مدير 
عدد  تهريب  محاولة  ضبط  من  اإلدارة 
من الهواتف املحمولة باملخالفة لقانون 
االتصاالت رقم 10 لسنة 2003 وقانون 
الجامرك رقم 207 لسنة 2020 وقانون 
لسنة   118 رقــم  والتصدير  اإلســتــرياد 

.1975
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب 
رشكة  رحلة  عىل  عــدن  من  القادمني 
السيد  أحمد  اشتبه  اليمنية  الطريان 
مأمور الجمرك ىف راكب يحمل جنسية 
الرتباكه  نظرا  اليمن  من  قادم  عربية 

الشديد.

األجهزة  أمــام  عاطل  اعــرتف 
دمياط،  أمن  مبديرية  األمنية 
ــواد املــخــدرة  بــاالتــجــار يف املـ
لبيع مخدر  واتخاذ مسكنه وكرا 
مسكنه  ومبداهمة  الحشيش، 
عىل  عرث  البطيخ  كفر  مبنطقة 
بـ  قــدرت  حشيش  طربة   175
اتخاذ  وتــم  جنيها،  ألــف   800
اإلجراءات القانونية الالزمة تجاه 

املتهم.
وتحريات  معلومات  أكــدت 

جهاز  عيل  الراكب  حقائب  مترير  وتم 
أحمد  مبعرفة   X-RAY بأشعة  الفحص 
املنعم  عبد  ومحمد  مأمورالجمرك  سيد 
أجسام  بوجود  فأفادا  القسم  رئيس 
عليه  وبالعرض  ومتكررة،  متامثلة 
بتفتيش حقائب الراكب فتم العثور عيل 
بطيات  املحمولة  التليفونات  من  كمية 

املالبس.
االدارة  مدير  نائب  شملول  أمين  وقام 
حسن  ــف  رشي مــن  لجنة  بتشكيل 
الحركة  مديرى  غطاس  ورميون  بركات 
وعمرو حمدي ووليد أحمد عبد الستار 
فهمي  عيل  بحضور  الجمرك  مأمورى 
الراكب  أمتعة  لتفتيش  الجمرىك  باألمن 
هاتف   21 وجود  فتبني  ذاتيا  وتفتيشه 

قــيــام أحد  األمــنــيــة  ــزة  ــه األج
األشخاص “له معلومات جنائية” 
كفر  رشطة  مركز  بدائرة  مقيم 
دمياط،  أمــن  مبديرية  البطيخ 
املخدرة  املــواد  فـى  باالتجار 
متخذاً  الحشيش  مخدر  خاصًة 
ملزاولة  مرسحاً  املركز  دائرة  من 

نشاطه اإلجرامى.
عقب تقنني اإلجراءات بالتنسيق 
ومبشاركة  العام  األمن  قطاع  مع 
مبديرية  الجناىئ  البحث  إدارة 

الراكب  حقائب  داخل  مخبأة  محمول 
وقام  مالبسه،  وأسفل  جسمه  وحــول 
موىس  إميان  املضبوطات  وتحريز  بجرد 
تحت  الجمرك  مأموري  سمري  ومحمد 

إرشاف رشيف بركات مدير الحركة.
مدير  إبراهيم  الله  حسب  زكريا  وقرر 
مبطار   1 رقم  الركاب  مبنى جامرك  عام 
ــراءات  اإلجـ باتخاذ  الـــدويل  القاهرة 
جمريك  ضبط  محرض  وتحرير  القانونية 

رقم 53 لسنه 2022.
الشحات  لتعليامت  تنفيذا  ذلك  يأيت 
الغتوري رئيس مصلحة الجامرك بتشديد 
واحباط  الجمركيه  املنافذ  عيل  الرقابه 

كافة محاوالت التهريب.

أمن دمياط تم استهدافه، وأمكن 
وبحوزته  املركز،  بدائرة  ضبطه 
(عدد 175 طربة ملخدر الحشيش 
وزنت حواىل 42 كيلو جرام- مبلغ 
مركبة   – محمول  هاتف   – ماىل 
لوحات  ــدون  “بـ ــوك  ت ــوك  ت  ”
القيمة  وتقدر  هذا   ،( معدنية” 
بحواىل  املخدرة  للمواد  املالية 
اتخاذ  وتــم  جنيه)،   800000)

اإلجراءات القانونية

خنقتها بإيشارب بعد جلسة مساج.. تجديد 
حبس املتهمة بقتل صديقتها فى الطالبية

عليها  عرث  كالبسها،  كافة  وترتدي 
جرح  وبها  الشقة،  حامم  بأرضية 
اليرسى،  الساق  أسفل  قطعي 
الرقبة،  أثار خنق حول  باإلضافة إىل 

وكدمات بالوجه.
تحقيقات  يف  املتهمة  واعرتفت 
صديقتها  عليها  املجنى  إن  النيابة 
وتقيم بالشقة سكنها منذ فرتة، بعد 
أن تركت املجنى عليها منزل أرستها 
بإحدى املحافظات، وخالل تواجدها 
عليها  املجنى  منها  طلبت  بصحبتها 

جلسة مساج لها، فقررت قتلها.
أضافت املتهمة أنها خنقتها بواسطة 
من  التخلص  عن  وعجزت  إيشارب، 
الجثة، فقررت تقطيعها ثم التخلص 
تقطيعها  وحاولت  بالقاممة،  منها 

فنقلت  التنفيذ،  ىف  فشلت  أنها  إال 
وأبلغت  الشقة،  حامم  إىل  الجثة 
رشطة النجدة أنها انتحرت ملرورها 
مع  خالفات  بسبب  نفسية،  بأزمة 

أرستها.
جرح  عىل  املباحث  رجال  وعرث 
بساق املجنى عليها أحدثته املتهمة 
خالل محاولة تقطيع الجثة، كام تم 
املتهمة  جهزتها  أدوات  عىل  العثور 
كانت  أنها  وذكرت  الجثة،  لتقطيع 
األخرية،  اآلونة  نفسية ىف  بأزمة  متر 
من  التخلص  ىف  ترغب  كانت  وأنها 
توجد  ال  أنه  وأكدت  أيضا،  والدتها 

أى خالفات تجمعها بالقتيلة.
ورقة  عىل  املباحث  رجال  وعرث 
تحتوى اعرتافات للمتهمة تؤكد فيه 

نيتها ىف قتل والدتها، كام تم التحفظ 
أنها  وتبني  املحمول،  هاتفها  عىل 
تنفيذ  عقب  عليها  املجنى  صورت 

الجرمية.
بالغا  الجيزة  أمن  مديرية  تلقت 
داخل  فتاة  جثة  عىل  العثور  يفيد 
انتقل  الطالبية،  ىف  مستأجرة  شقة 
الواقعة،  محل  إىل  املباحث  رجال 
وكشفت تحريات رجال املباحث، أن 
فتاة قتلت صديقتها، خنقا، وحاولت 

تقطيع جثتها، وادعت انتحارها.
ضبط  من  املباحث  رجال  متكن 
بالواقعة،  محرض  وتحرر  املتهمة، 
والتى  التحقيق  النيابة  وبارشت 

أمرت مبا سبق.

مبحكمة  املعارضات  قايض  جدد 
بقتل  املتهمة  حبس  الجيزة  جنوب 
يوماً   15 الطالبية  مبنطقة  صديقتها 

عىل ذمة التحقيقات.
فيام قررت النيابة العامة بالجيزة يف 
وكلفت  املتهمة،  سابق حبس  وقت 
بتوقيع  الرشعى  الطبيب   ، النيابة 
الجثامن،  عىل  الترشيحية  الصفة 

وتحديد  إصابات،  من  به  ما  لبيان 
سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

بفحص  العامة  النيابة  أمرت  كام 
مبرسح  املرفوعة  املادية  اآلثار  كافة 
األمنية  األجهزة  وكلفت  الحادث، 

برسعة التحريات حول الواقعة.
مرسح  إىل  العامة  النيابة  انتقلت 
اإلدارة  خرباء  وبرفقتها  الجرمية 

الجنائية  األدلة  لتحقيق  العامة 
آثار،  من  به  ما  ورفع  ملعاينته، 
عليها،  املجني  جثامن  ومناظرة 
وتحفظت النيابة العامة عىل أجهزة 
تسجيل آالت املراقبة مبحيط املكان.

قتلتها  فتاة  جثة  مناظرة  من  وتبني 
مبنطقة  شقة  داخل  صديقتها 
مقصوص،  شعرها  أن  الطالبية، 
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أبو ريدة يشارك يف قرعة كأس العالم بنيوزيلندا

1٩ دولة تشارك يف بطولة افريقيا لرفع االثقال 
منافسات ال300 مرت املنافسات األقوي يف بطولة التي تنظمها مصر

العالم لرماية املسدس والبندقية مصر 2022
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وسرياليون  ــدا  ورون ونيجرييا  وليسوتو 
وجنوب افريقيا وتونس واوغندا وزامبيا.

تفاصيل أزمة »الزي الرياضي « األهلي والزمالك قبل  قمة السوبر املصري

بارتداء  الزمالك  نادي  إلزام  فيه 
القميص األبيض والشورت األبيض 
عىل  مستنداً  البيضاء،  والجوارب 
بطل  ألنه  األرض  صاحب  أنه 

الدوري.
التحاد  خطابه  يف  األهيل  وذكر 
سريتدي  الفريق  أن  الكرة، 

القميص األحمر والشورت األزرق 
والجوارب الحمراء.

وأستند األهيل يف خطابه التحاد 
الكرة عىل املادة 3 من قانون رقم 
لكرة  الدويل  االتحاد  الئحة  يف   4
أن  تنص  والتي  “الفيفا”،  القدم 
يرتدي  األريض  صاحب  الفريق 

الزي األسايس.
الزي  ارتداء  يطلب  الزمالك 

األزرق أمام األهيل يف السوبر
الـ  علم  اآلخر،  الجانب  وعىل 
خاص  مصدر  من  »األسبوع« 
مسئويل  أن  الزمالك  نادي  داخل 
القلعة البيضاء سيطالبون بارتداء 
الزي اإلحتياطي يف املباراة، والذي 
األزرق  القميص  من  يتكون 
والجوارب  األزرق  والشورت 

الزرقاء.
وأكد املصدر أن الزمالك سيطالب 
للفريقني  الفني  االجتامع  يف 
الزي االحتياطي، مستنًدا  بارتداء 
تنص  والتي  الفيفا  الئحة  عىل 

عىل حق صاحب األرض يف اختيار 
الزي الذي يلعب به، خاصة أنه ال 
يتعارض مع الذي اإلسايس للفريق 

الضيف.
صادماً  الكرة  اتحاد  رد  كان  فيام 
مناوشات  عىل  اليشء  بعض 
تصل  مل  أنه  أكد  الفريقني، حيث 
األيام  الجبالية  ملقر  خطابات  أي 

املاضية.
لجنة  رئيس  حسني  عامر  وقال 
املسابقات يف ترصيحات صحفية: 
أي  من  خطابات  أي  يصلنا  “مل 
األهيل  مالبس  ألوان  بشأن  نادي 

والزمالك يف مباراة السوبر”.
األرض  “الفريق صاحب  وأضاف: 
تعارض  حالة  يف  الزمالك  وهو 
األهيل  طاقم  مع  البديل  طاقمه 
الزمالك  عىل  فسيكون  األسايس 

ارتداء الطاقم األسايس”.
وأختتم: “ال توجد أزمة، فالطاقم 
مع  يتعارض  ال  للزمالك  البديل  

الطاقم األسايس لـألهيل”.

ريــدة،  أبــو  هــاين  املهندس  ــارك  ش
الـــدويل  ــاد  ــح االت مجلس  عــضــو 
املكتب  وعضو  فيفا،  القدم،  لكرة 
كاف،  األفريقي،  لالتحاد  التنفيذي 
يف اجتامعات املجلس األعىل لالتحاد 
والتي  “فيفا”،  القدم  لكرة  الدويل 
يف  املاضية،  الساعات  خالل  عقدت 
نيوزيلندا، عىل هامش سحب قرعة 

بطولة كأس العامل للكرة النسائية.
الساعات  خــالل  الستار  وأســـدل 
كأس  قرعة  فعاليات  عن  املاضية 

مجهود كبري يقوم به اتحاد رفع االثقال 
بدء  مع  املقصود  عبد  محمد  برئاسة 
افريقيا  بطولة  النطالق  التنازيل  العد 
والتي  املقبل  الجمعه  انطالقها  املقرر 

تستمر حتي 2 نوفمرب املقبل ..
مع  بالتنسيق  االثقال  اتحاد  ويخطط 
بطولة  القامة  والرياضة  الشباب  وزارة 

تليق بقيمة مرص ..
الوصول  الوفود يف  تبدا  ان  املقرر  ومن 
وصباح  الجاري  الشهر  من  اكتوبر   26
للبطولة  الفني  املؤمتر  يقام   27 يوم 
برئاسة  االفريقي  االتــحــاد  واجــتــامع 
الجمعية  اجتامع  ويقام   ، مهلهل  خالد 
وسيمينار  االفريقي  لالتحاد  العمومية 

املنشطات يوم 28 من الشهر نفسه ..
يوم  فعليا  املنافسات  تنطلق  ان  عيل 
دولة   19 مبشاركة  اكتوبر   29 صباح 
واملغرب  وليبيا  والجزائر  مرص   : هم 

منافسات  الثالثاء  اليوم  تُستكمل 
املسدس  لــرمــايــة  ــامل  ــع ال بطولة 
مرص  تستضيفها  التي  والبندقية، 
مبدينة مرص الدولية لأللعاب األوملبية 
بالعاصمة اإلدارية الجديدة يف الفرتة 
الجاري،  اكتوبر   28 وحتي   12 من 
ورامية  راٍم   1041 من  أكرث  مبشاركة 
من 88 دولة من مختلف دول العامل.
 3 بندقية  مرت   300 نهائيات  وبدأت 
أوضاع فرق رجال، ثم تليها منافسات 
25 مرت مسدس رسيع سيدات، وأخرياً 

منافسات مرت مسدس رسيع رجال.
جدير بالذكر أن هذه البطولة تحت 
عبد  الرئيس  السيد  فخامة  رعاية 

الفتاح السييس رئيس الجمهورية
و  والسودان  سيشل  و  وموريشيوس 
وغانا  والكونغو  الكامريون  و  بوتسوانا 

األهيل  »مالبس«  أزمة  تفاصيل 
السوبر  قمة  قبل   والزمالك 

املرصي
بدأت أزمات القمة مبكراً قبل أن 
املرصي  السوبر  كأس  مباراة  تبدأ 
من  ساعة   72 من  يقرب  مبا 
إنطالق صافرة املباراة التي تجمع 

بن  هزاع  ملعب  عىل  الفريقني 
زايد باإلمارات.

الفرتة  السوبر  مباريات  وكعادة 
قبل  تظهر  األزمات  فإن  األخرية، 
الصعيدين  عىل  أيام  بعدة  اللقاء 

اإلداري والفني.
السوبر  كأس  أزمات  أوىل  وتعد 

بني األهيل والزمالك، إداريه بشأن 
قمصان الفريق يف اللقاء املرتقب 

مبدينة العني.
أرسل  عندما  األزمة  وبدأت 
إىل  رسمياً  خطاباً  األهيل  النادي 
التنفيذي  املدير  العطار  وليد 
يطالب  املرصي  الكرة  التحاد 

املقررة  للسيدات  القدم  لكرة  العامل 
 2023 أغسطس  و20  يوليو   20 بني 

يف أسرتاليا ونيوزيلندا.
من  التاسعة  النسخة  وستكون 
يشارك  التي  األوىل  هي  املونديال، 
النصف  يف  األوىل  منتخباً،   32 فيها 
واألوىل  األرضية،  الكرة  من  الجنويب 
 10) بلدين  من  مشرتك  بتنظيم 

مالعب).
يف  املشاركني  كامل  هوية  وستعرف 
عقب  املقبل،  فرباير  يف  النهائيات 

آخر  يــحــّدد  قــاري  ملحق  دورة 
النسخة  تلك  وتشهد  متأهلني  ثالثة 
األوىل  للمرة  منتخبات   5 مشاركة 
جمهورية  الفيليبني،  املغرب،  هي 

إيرلندا، فيتنام وزامبيا.
الرقم  املتحدة  ــات  ــوالي ال ومتلك 
أعوام   (4) األلقاب  بعدد  القيايس 
و2019،  و2015  و1999   1991
مقابل لقبني ألملانيا (2003 و2007)، 
 (1995) الرنويج  من  لكل  ولقب 

واليابان (2011).

برئاسة  االثقال  رفع  اتحاد  يواصل 
محمد عبد املقصود الليل بالنهار من 
اجل التجهيز واالعداد لبطولة افريقيا 

التي تستضيفها الصالة املغطاة الستاد 
القاهرة من الجمعة املقبل وحتي 2 

نوفمرب املقبل مبشاركة 19 دولة

واملغرب  وليبيا  والجزائر  مرص  هم: 
و  والسودان  سيشل  و  وموريشيوس 
بوتسوانا و الكامريون والكونغو وغانا 
وسرياليون  وروندا  ونيجرييا  وليسوتو 
واوغندا  وتونس  افريقيا  وجنوب 

وزامبيا..
رئيس  املقصود  عبد  محمد  واكد 
اجل  من  يعمل  الكل  ان  االتحاد 
للصغري  الكبري  من  البطولة  انجاح 
بالشكر  وتوجه  االثقال  رفع  ارسة  يف 
ايل  تحول  االتحاد  وقال:  الجميع  ايل 
رجل  قلب  عيل  والجميع  نحل  خلية 
واحد من اجل استقبال ضيوف مرص، 
ام  اجل عيون  يهون من  التعب  وكل 
واالهم  البطولة..  نجاح  واملهم  الدنيا 
جني الثامر يف االخر وتتويج منتخبنا 

بالذهب..
تعيشها  التي  النهضة  ظل  يف  واضاف 
االحداث  قبلة  ايل  تحولت  التي  مرص 
السييس،  الرئيس  عرص  يف  الرياضة 
كتيبة  يف  جندي  االثقال  رفع  اتحاد 
ترشيف  ويتمني  املرصية  النجاح 
استضافة  يف  مسبقا  نجحنا  كام  مرص 
اكرب االحداث الرياضية والعاملية مثل 
يف  افريقيا  وبطوالت  اليد  مونديال 

مختلف االلعاب

اتحاد االثقال يرفع درجة االستعداد القصوى الستقبال بطولة افريقيا
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كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر

االنــجــازات  تتحقق  الجاد  بالعمل 
الحديث  الخاميس  اتحاد  رفعه  شعار 
العريان  رشيــف  برئاسة  املهندس 
املرصية  االوملبية  اللجنة  عام  أمني 
ونائب  رئيس االتحاد الدوىل للخاميس 
الحديث ومجلس ادارة االتحاد والعبى 
الحديث  للخاميس  الوطنية   املنتخبات 
عىل مستوى الشباب والناشئني  والكبار 
خالل مشاركتهم ىف البطوالت املختلفة 
او  او  االفريقي  القارى  املستوى  عىل 

الدوىل او العاملى . 

حيث سيطرت بعثة املنتخب الوطني 
للخاميس الحديث عىل منصة التتويج 
اسبانيا  بطولة  يف  مختلط”  زوجي   ”  
للشباب  الحديث  للخاميس  الدولية 
 والشابات تحت 17 ، 22 عاما املقامة 
مبدينة برشلونه االسبانية خالل  الفرتة 

من 21 وحتى 24 اكتوبر الجاري. 
املكون  املــرصي  الثنايئ  تــوج  حيث 
حسام  محمد  و  رسحــان  ــج  اري من 
 بامليدالية الذهبية برصيد 1057 نقطة 
، فيام حقق الثناىئ نجوي حسني  واياد 

الكاشف امليدالية الفضية برصيد 1049 
جنا  عطيه  الثنايئ  حقق  بينام  نقطة 
الربونزية  امليدالية  البندارى  وسيف 

برصيد 1031 نقطة . 
الوطني  املنتخب  ــارك  ش أن  يذكر 
اريج   ” هم  فــرق  بثالث  بالبطولة 
نجوي   ”  ،  ” حسام  محمد  رسحان  و 
حسني واياد الكاشف ” ، ” جنا عطيه 
البعثة  ويرافق   ” وسيف  البندارى 
ملنتخب  الفنى  املدير  سيد”  “عمرو 

الشباب تحت   19 سنة . 

قامئة األهيل والزمالك يف السوبر املرصي
االهيل  العب  كوكا  نبيل  أحمد  انضم 
فريقه  اىل  األوليمبي،  مرص  ومنتخب 
اليوم  عرص  لإلمارات  معهم  غادر  و 
تجمع  التي  السوبر  ملباراة  استعداًدا 
فريقه بالزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري.

كام انضم حسام عبد املجيد إىل فريق 
املنتخب  مع  مشاركته  بعد  الزمالك 
يف  إسواتيني  مباراة  يف  االوليمبي 
التصفيات املؤهلة ألمم إفريقيا  ذهاب 

واملؤهلة ألوملبياد باريس 2024.

وتضم قامئة الزمالك ملواجهة األهيل يف 
السوبر كالً من..

محمد   – عواد  محمد  املرمى:  حراسة 
صبحي – محمد نديم.

خط الدفاع: محمد عبد الشايف – أحمد 
مصطفى   – جمعة  الله  عبد   – فتوح 
حسام   – الغني  عبد  محمد   – الزناري 
عمر   – املثلويث  حمزة   – املجيد  عبد 

جابر.
زكريا  عاشور-  إمام  الوسط:  خط 
 – “روقا”  أرشف  محمد   – الوردي 

الرازق  عبد  محمود   – السييس  عمرو 
“أوباما”  إبراهيم  يوسف   – “شيكاباال” 
عبد  سيد   – “زيزو”  مصطفى  أحمد   –
الله “نيامر” – مصطفى شلبي – سيف 

فاروق جعفر – يوسف أسامة نبيه.
 – الجزيري  الدين  سيف  الهجوم: 

سامسون إيكنيوال.
كأس  ملباراة  األهيل  قامئة  تضم  فيام 

السوبر املرصي كالً من..
عيل  الشناوي،  محمد  املرمى:  حراسة 

لطفي، مصطفى شوبري.
خط الدفاع: عيل معلول، محمود متويل، 
محمد عبد املنعم، يارس إبراهيم، محمد 
أكرم  فؤاد،  كريم  أرشف،  أمين  هاين، 

توفيق.
عمرو  فتحي،  حمدي  الوسط:  خط 
محمد  كوكا،  نبيل  أحمد  السولية، 
برونو سافيو، أحمد عبد  أفشة،  فخري، 
تاو،  القادر، طاهر محمد طاهر، برييس 

حسني الشحات.
محمد  حسن،  حسام  الهجوم:  خط 

رشيف، شادي حسني.

قائمة األهلي والزمالك يف السوبر املصري

الحكم الدولي محمود درويش يدير منافسات 
بطولة دبي مصل شو الدولية لكمال األجسام

مصر تسيطر علي منصة التتويج يف بطولة 
اسبانيا الدولية للخماسي  الحديث

الدويل  الحكم  شو  ماصل  ديب  بطولة 
البدنية، وعضو  واللياقة  األجسام  لكامل 
لكامل  املرصي  االتحاد  إدارة  مجلس 
درويش،  محمود  الدكتور  األجسام 
واملقرر إقامتها مبركز ديب التجاري العاملي 
أكتوبر   30 حتى   28 من  الفرته  خالل 
الجاري، ومبشاركة متميزه البطال العرب 

من مختلف الدول العربية الشقيقة .

محمود  الدكتور  قال  جانبه  ومن 

االتحاد  إدارة  مجلس  عضو  درويش، 

املرصي لكامل األجسام، والحكم الدويل، 

لكامل  االمارايت  لالتحاد  بالشكر  أتقدم 

األجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ 

الرشقي،  سيف  بن  حمد  بن  عبدالله 

التحكيم  طاقم  ضمن  اختياري  عىل 

الدولية  البطولة  الدويل إلدارة فعاليات 

او  األجسام،  كامل  يف  سواء  املختلفة 

واري  فيزيك،  الكالسيك  او  الفيزيك، 

انها من البطوالت القوية والتي يشارك 

من  اللعبه  ابطال  من  العديد  فيها 

الهميتها،  نظراً  العربية  البلدان  كافة 

وجوائزها املاليه الكبرية، وقد ظهر ذلك 

واضحاً خالل تحكيمي البطولة السابقة 

العام املايض.

يدير  درويش  محمود  الدويل  الحكم 
الدولية  شو  مصل  ديب  بطولة  منافسات 

لكامل األجسام

األجسام  لكامل  اإلمارايت  االتحاد  أسند 
واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبدالله 
لتحكيم  الرشقي،  سيف  بن  حمد  بن 

السابق  الدراويش  |نجم  خاص 
حامم إبراهيم : االسامعييل غاوي 

“نكد” و األزمات متتاليه
و انتظروا جاريدو

نجم  إبــراهــيــم،  ــامم  حـ ــد  أكـ
االسامعييل السابق، يف ترصيحات 
لكره  األول  الفريق  أن  خاصة 
عرض  قــدم  باإلسامعييل  القدم 
أمام  ــدوري  ال افتتاحية  يف  جيد 
ليست  والخسارة  األهيل  النادي 
قادر  واإلسامعييل  العامل  نهاية 
املقبل  اللقاء  يف  التعويض  عىل 
الثانية  بالجوله  املحله  غزل  أمام 
ستكون  أرى  كنت  وأن  بالدوري، 
مباراه صعبة للعب خارج ملعبنا.

وأضاف” إبراهيم ” إنني عىل ثقة 
لكرة  األول  للفريق  الفني  الجهاز 
بقيادة  اإلسامعييل  بالنادي  القدم 
املرصيه  بالكره  لدرايته  جاريدو  
وميتلك خربات تدريبية يف العديد 
األوربية  و  املرصية  األندية  من 
يخوض  ومل  متأخرا  جاء  ولألسف 
فرته اعداد كافية لزيادة معدالت 
التشكيل  ووضع  البدنية  اللياقة 
ان  وأعتقد  للمباريات  املناسب 
النجاح سيكون حليفه برشط عدم 

خاص |نجم الدراويش السابق حمام إبراهيم : االسماعيلي 
غاوي “نكد” و األزمات متتاليه و انتظروا جاريدو

التدخل يف عمله الفني.
العب  لسان  عىل  الكالم  والزال 
ــق حــامم  ــســاب ــيل ال ــي ــامع االس
ونحن  فــرته  منذ  أن  إبراهيم، 
نعاين من املشاكل وزادت بشكل 
وكــأن  السابقة  الــفــرته  غريب 
ايل  ونسعى  النكد  عايز  النادي 

تافهة  فرته ألسباب”  كل  املشاكل 
الكره  مدير  استبعاد  وآخرها   ”
عبد  حسني  السابق  لإلسامعييل 
ربه ورغم عدم علمي بالتفاصيل 
النكد  لهذا  مربر  أجد  ال  إنني  اال 
املبكر واختالق ازمه بدون الزمه.


