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السيســي يوجه رســالة للشــعوب العربية: أمتنا تمتلك املقومات الالزمة ملســتقبل مستقر
السيســي يدعــو القــادة العــرب يف قمــة الجزائــر لحضــور COP27 بشــرم الشــيخ

ويف  الداخلية،  والتجارة  التموين 
أنه  إىل  أشار  حديثه،  مستهل 
وزير  يحرض  أن  املُقرر  من  كان 
الكهرباء هذا املؤمتر، لكنه اعتذر 
رسمية  عمل  مبهمة  الرتباطه 

بالخارج.
أن  مدبويل،  مصطفى  وأوضح 
اليوم،  الوزراء  مجلس  اجتامع 
حول  ُمهم  تقرير  عرض  شهد 
املرصي،  االقتصاد  موقف  متابعة 

السيسي: مصر لن تدخر جهدا لدعم الجامعة العربية وتحقيق مصالح األمة

تفاصيل تصريحات رئيس الوزراء يف مؤتمره اليوم: حزمة الحماية االجتماعية من نوفمرب
الدكتور  عقد 
مدبويل،  مصطفى 
رئيس مجلس الوزراء، 
مجلس  مبقر  اليوم، 
مؤمترا  الوزراء، 
بحضور  صحفيا، 
املال،  طارق  املهندس 
والرثوة  البرتول  وزير 
والدكتور  املعدنية، 
املصيلحي، وزير  عيل 

عبدالفتاح  الرئيس  أعــرب 
سعادته  عــن  السيسي، 
املليون  بلد  يف  بحضوره 
خالص  ــا  ــه ــوجّ م شــهــيــد، 
للرئيس  والتقدير  الشكر 
على  تــبــون،  عبداملجيد 
وكرم  االستقبال  حسن 
الضيافة، خالل فعاليات 
املنعقدة  العربية  القمة 
حــالــيــا،  ــر  ــزائ ــج ال يف 
وقادة  رؤســاء  بحضور 
العربية،  الدول  وملوك 
والــســفــر أحــمــد أبــو 
العام  األمـــن  الغيط 

للجامعة العربية.
السيسي،  الرئيس  وأضـــاف 
خالل كلمته يف القمة العربية الـ 
عن  كذلك  أعرب  أن  »أود   :31
ثقتي يف أّن آليات العمل العربي 
دفع  قــوة  ستشهد  املــشــرك 
ملموسة يف ظل رئاسته، فأجدد 
أن  على  املناسبة  بهذه  التأكيد 
مصر لن تدخر جهدًا يف سبيل 
بيت  العربية..  جامعتنا  دعم 
مصالح  يحقق  بما   .. العرب 
وأدعــو  الشقيقة...  شعوبنا 
خطانا  يسدد  أن  وجل  عز  اهلل 

بالوزارات  الخاصة  املنطقة،  داخل 
ومؤسسات  والرشكات  والهيئات 

املجتمع املدين.
وزيرة  أوضحت  السياق،  هذا  ويف 
املرصية  الدولة  حرص  البيئة 
مختلف  مشاركة  يف  التوسع  عىل 
املحلية  املدين  املجتمع  مؤسسات 

الحكومة تؤكد حرصها على زيادة مشاركة 
املجتمع املدني يف مؤتمر املناخ

الحكومة تؤكد حرصها على زيادة مشاركة 
املجتمع املدني يف مؤتمر املناخ

مصطفى  الدكتور  تفقد 
مدبويل، رئيس مجلس الوزراء، 
تجهيز  أعامل  ومرافقوه، 
مبحيط  الخرضاء  املنطقة 
للمؤمترات،  الدويل  املركز 
خالل جولته مبدينة رشم 

الشيخ اليوم.
البنية  من  االنتهاء 
والخدمات  األساسية 

اللوجيستية
تفقده  وخالل 
النهائية  لالستعدادات 
املنطقة  لتجهيز 
الستقبال  الخرضاء 
يف  املشاركني 
املناخ،  قمة 

أشارت 
الدكتورة 

فؤاد،  ياسمني 

االنتهاء  تّم  أنَّه  إىل  البيئة،  وزيرة 
من مختلف األعامل الخاصة بالبنية 
اللوجيستية  والخدمات  األساسية 
املرافق  توصيل  تّم  إذ  باملنطقة، 
وكهرباء،  صحي،  ورصف  مياه  من 
وشبكة اإلنرتنت، كام تّم االنتهاء من 
أنَّه جار  الواجهات، الفتة إىل  أعامل 
تأثيث مختلف األقسام  االنتهاء من 

جرى  التي  القرارات  بعد  خاصة 
اتخاذها من البنك املركزي، بشأن 
سعر  ومرونة  النقدية  السياسة 
العملة، الفتا إىل تكليفات الرئيس 
يف  باإلرساع  السييس،  عبدالفتاح 
خرجت  التي  القرارات  تفعيل 
وعىل  االقتصادي،  املؤمتر  عن 
رأسها القرار الصادر بشأن حزمة 
االستثنائية  االجتامعية  الحامية 

الخارجية الفلسطينية: فى ذكرى إعالن “بلفور” الشعب الفلسطينى صامد على أرضه

الحكومــة: ال صحــة إللغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إىل »نقدي«
مشروع قرار بـ”قمة الجزائر” يتضمن تطوير الجامعة العربية ضمانا للمصالح الحيوية للدول
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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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علمت وكالة أنباء الرشق األوسط 
إصالح  حول  القرار  مرشوع  بنود 
العربية  الدول  جامعة  وتطوير 
واملدرج عىل جدول أعامل القمة 
ما  بند  تحت  بالجزائر،  العربية 

يستجد من أعامل.
ويتضمن املرشوع التأكيد مجددا 
التي  القصوى  األهمية  عىل 
وتطوير  إصالح  عملية  تكتسيها 
ضامنا  العربية  الدول  جامعة 
األعضاء  للدول  الحيوية  للمصالح 
العربيني  والسلم  األمن  وصيانة 

لجامعة  العامة  األمانة  تعرب 
قلقها  عن  العربية  الدول 
مرض  تفىش  إزاء  الشديد 
اللبنانية  الجمهورية  الكولريا ىف 
اليمنية، خاصة ىف  والجمهورية 
اإلصابات  معدالت  ارتفاع  ظل 

والوفيات.
األمانة  تناشد  الصدد،  ويف هذا 
األعضاء  العربية  الدول  العامة 
واملنظامت  الدويل  واملجتمع 
والدولية  العربية  اإلغاثية 
والرسيع  الفوري  التحرك  إىل 
الصحية  املساعدات  لتقديم 
الصحى  القطاع  لدعم  العاجلة 
اللبنانية  الجمهورية  ىف 
لتعزيز  اليمنية  والجمهورية 
هذا  مواجهة  عىل  قدرتهام 

املرض الخطري.

مشروع قرار بـ”قمة الجزائر” يتضمن تطوير الجامعة العربية ضمانا للمصالح الحيوية للدول

الجامعة العربية تطلق نداء 
لدعم لبنان واليمن فى مجابهة 

تفشى الكولرا
الخارجية الفلسطينية: فى ذكرى إعالن “بلفور” 

الشعب الفلسطينى صامد على أرضه
لجامعة  العام  األمني  وجه  وقد 
كافة  التخاذ  العربية،  الدول 
وزاريت  مع  الالزمة  اإلجراءات 
والجهات  بالبلدين  الصحة 
والدولية  العربية  واملنظامت 
الصحية  االحتياجات  لتوفري 
لتفىش  للتصدي  العاجلة 
األمانة  طالبت  وقد  الكولريا، 
إمداد  األعضاء  الدول  العامة 
باللقاحات  واليمن  لبنان 
املضادة للكولريا وترسيع عملية 
الكارثة  هذه  ملواجهة  التطعيم 
وأن  السيام  الطارئة،  الصحية 
استثنائية  بظروف  متر  البلدين 
تفيش  يضاعفها  مسبوقة،  غري 
الكولريا مبا ينطوي عىل مخاطر 
صحية لن تهددهام فحسب بل 

املنطقة بأرسها.

العربية  للمتطلبات  واستجابة 
للتطورات  ومواكبة  الراهنة 
عىل  ويؤكد  والدولية،  اإلقليمية 

رضورة استكاملها من خالل:
لعملية  الشامل  التقييم   –  1

اإلصالح والتطوير:
مفتوحة  اللجنة  تكليف   –
اجتامعاتها  باستئناف  العضوية 
من  القمة  ترويكا  إرشاف  تحت 
حول  شامل  تقرير  إعداد  أجل 
وتطوير  إصالح  عملية  تقييم 
واقرتاح  العربية  الدول  جامعة 

البدائل املالمئة لرتشيد هذا املسار 
دورته  يف  املجلس  عىل  لعرضها 

القادمة.
للعمل  الشعبي  البعد  تعزيز   .2

العريب املشرتك:
الرابع  العمل  فريق  تكليف   –
للمعايري  معدلة  صيغة  بإعداد 
منظامت  يف  توفرها  الالزم 
املجتمع املدين والعالقة بينها وبني 
أجهزة الجامعة يف ضوء مالحظات 
األعضاء،  الدول  واقرتاحات 
عىل  الجامعة  مجلس  وتفويض 

هذه  العتامد  الوزاري  املستوى 
العادية  دورته  خالل  الصيغة 

القادمة.
تواصل  منتدى  استحداث   –
العريب  العمل  لدعم  األجيال 
العامة  األمانة  وتكليف  املشرتك، 
بإعداد دراسة حول السبل املالمئة 
وتحديد  املنتدى  هذا  لتأسيس 
جامعة  أجهزة  وبني  بينه  العالقة 
عرضها  بهدف  العربية  الدول 
عىل الدورة املقبلة للمجلس عىل 

املستوى الوزاري العتامدها.
الدول  جامعة  دور  تفعيل   .3
النزاعات  من  الوقاية  يف  العربية 

وحلها:
الحلول  مبدأ  عىل  التأكيد   –
العربية  للمشاكل  العربية 
عملية  مقاربة  اعتامد  ورضورة 
واملساهمة  األزمات  من  للوقاية 
يف حلها وتفعيل دور الجامعة يف 

هذا املجال.
– استحداث لجنة الحكامء العرب 
كآلية توضع تحت ترصف الرئاسة 
من  لتمكينها  للقمة  الدورية 
الوقاية من  الفعلية يف  املساهمة 

األزمات وحلها.
واألمني  القمة  ترويكا  تكليف   –
العام بإعداد مرشوع نظام أسايس 
يحدد معايري اختيار أعضاء اللجنة 

الداخيل لعرضها، بهدف  ونظامها 
اعتامدها، عىل املجلس الوزاري يف 

دورته القادمة.
4. تعزيز مكانة الشباب واالبتكار 

يف العمل العريب املشرتك:
عريب  صندوق  استحداث   –
الناشئة  املؤسسات  لدعم 
املشاريع  ومرافقة ومتويل حاميل 
الدول  مختلف  من  واملبتكرين 

العربية.
– تشكيل شبكة عربية للحاضنات 
من  االستفادة  تعظيم  إىل  تهدف 
املوجهة  واإلمكانيات  الوسائل 
ملرافقة حاميل األفكار واملبتكرين 

يف العامل العريب.
االبتكار  جائزة  تأسيس   –
املبادرات  تشجيع  بغية  العريب 
التنمية  أهداف  لتحقيق  الرامية 
مجال  يف  السيام  املستدامة، 
الحديثة  التقنيات  استخدام 

وخاصة الذكاء االصطناعي.
االقتصادي  املجلس  تكليف   –
عمل  فريق  بتشكيل  واالجتامعي 
ومبشاركة  الخرباء  من  موسع 
املتخصصة  العربية  املنظامت 
األطر  إعداد  أجل  من  املعنية 
اآلليات،  بهذه  املتعلقة  القانونية 
االقتصادي  املجلس  عىل  وعرضها 

واالجتامعي يف أقرب اآلجال.

واملغرتبني  الخارجية  وزارة  حيّت 
أبناء  األربعاء،  اليوم  الفلسطينية، 
يف  الصامد،  الفلسطينى  الشعب 
كل  رغم  تواجده،  أماكن  كافة 
إرسائيل،  تركبها  التي  الجرائم 
عىل  عاما   75 منذ  له  واضطهادها 
النكبة، واحتالل الضفة الغربية، مبا 
 55 منذ  غزة  وقطاع  القدس،  فيها 
عاما، وآثار هذه النكبات املستمرة 

منذ إعالن بلفور.
يف  الفلسطينية  الخارجية  وأشارت 
بيان لها، مبناسبة الذكرى 105 إلعالن 
بلفور، إىل أن اإلعالن، وما لحقه من 
وواجهها  رفضها  شبيهة،  مؤامرات 
وقيادته،  الفلسطيني  الشعب 
الجرائم  لكل  الرئيس  السبب  هي 
املستمرة ضد الفلسطينيني اىل يومنا 
التي  والجهات  الدول،  وتلك  هذا، 
مازالت  اإلعالن  ونفذت هذا  رعت 
مستمرة يف تشجيعها لهذا االحتالل 

ومتنحه  اإلرسائييل،  االستعامري 
الحصانة واالفالت من العقاب.

الفلسطينية  الخارجية  وشددت 
عىل استمرارها يف الحراك السيايس 
ملواجهة  والدبلومايس،  والقانون، 
ولجلب  كافة،  والجرائم  املؤامرات 
أبناء  ضد  الجرائم  ارتكبوا  من  كل 
العدالة  إىل  الفلسطيني  الشعب 
مبا  واملحاسبة،  للمساءلة  الدولية، 
اإلرسائيليني،  الحرب  مجرمي  فيها 
نظام  تفكيك  عىل  والعمل 
االستيطاين  واالستعامر  االبارتهايد، 

اإلرسائييل.
اململكة  من  كال  الوزارة  وطالبت 
املتحدة  والواليات  املتحدة، 
عن  الفلسطيني  للشعب  باالعتذار 
رضر  وجرب  املشؤوم،  اإلعالن  هذا 
من  الفلسطيني  الشعب  أصاب  ما 
وإعدامات  ولجوء،  قرسي  تهجري 
ميدانية، ورسقة أراضيه وممتلكاته، 

األساسية،  الحقوق  من  وحرمانه 
تقرير  يف  للترصف  القابلة  وغري 

املصري، واالستقالل والعودة.
املجتمع  الوزارة  طالبت  كام 
إلعالن   105 الذكرى  يف  الدويل 
ووقف  مسؤولياته  بتحمل  بلفور 
الفلسطيني واتخاذ  معاناة الشعب 
هذا  أثر  لعكس  واضحة  خطوات 
اإلعالن، والتعبري عن رفضه، ورفض 
حامية  خالل  من  وعكسها  آثاره، 
زال  ما  الذي  الفلسطيني  الشعب 
االحتالل  وانهاء  لالضطهاد،  يتعرض 
واالعرتاف  اإلرسائييل،  االستعامرى 
العضوية  ومنحها  فلسطني  بدولة 
الكاملة، وجلب مجرمي الحرب اىل 
حقوق  وتحقيق  الدولية،  العدالة 
القابلة  غري  الفلسطيني  الشعب 
للترصف، وعىل رأسها تقرير املصري، 
التي  ديارهم  اىل  الالجئني  وعودة 

رشدوا منها تنفيذا للقرار 194.
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
االزرق(( الــوطــن  ــالم   ))احـ
اتفاقية  من  عام  مائة  مــرور  بعد 
الرتكيه  القياده  لدي  بان  ))لوزان(( 
تكن  مل  االتفاقيه  تلك  بان  القناعه 
هذه  وان  ــرتيك  ال للطموح  ملبيه 
تركيا  ايل  تسبب  باتت  االتفاقيه 
مشاكل اسرتاتيجيه دامئه وبناء عيل 
ماسبق جاء الحلم الرتيك يف ))الوطن 
عنوان    ))Mavi  Vatan االزرق- 
السياده  تعزيز  نحو  الرتيك  للتوجه 
هنا  ومن  بها  املحيطه  البحار  يف 
رشق  يف  ــراع  ال دوام  جــاء  ايضا 
الرتيك  والتعنت  واالرصار  املتوسط 
الدوله  مــع  االتفاقيات  لتوقيع 
معاملها  تتشكل  ان  قبل  الليبيه 
الصالح  يحقق  مبا  طريقها  وتاخذ 
الليبي ويرقي ايل مستوي  للمواطن 
ايل  دومــا  تركيا  وتسعي  تطلعاته 
وسياديه  استثامريه  مناطق  فرض 
وجود  عدم  من  الرغم  عيل  بحريه 
لها عليها يف ظل  قانونيه  اي سياده 
لكبح  دوليه  عقوبات  اي  غياب 
املتوسط. يف  الرتكيه  االطامع   جامح 
لذلك اصبحت هناك دوما محاوالت 
وثرواته  البحار  البتالع  متكرره 
عمليه  اكـــر  ــر  ع بــهــا  املحيطه 
الجغرايف  الواقع  يف  وتالعب  تزوير 
لذلك حرصت  للمتوسط  والتاريخي 
لهذا  ارضــيــه  تجهيز  عــيل  تركيا 
مزيفه  بجغرافيا  ولو  االزرق  الوطن 
وجزر  اليونان  من  اجــزاء  واعتبار 
وخيوس  وليسقوس  وكريت  رودس 
وساموس واعتبارها  اجزاء من الدوله 
من  اجزاء  اجتزاء  ايل  وصوال  الرتكيه 
املياه االقليميه الليبيه والشاهد عيل 
التي  املعيبه  االتفاقيات  تلك  ذلك 
الرئايس  املجلس  مع  تركيا  ابرمتها 
الليبي السابق وتحت اسم ))مذكرة 
تفاهم(( ومحاولة متريرها وادخالها 
الوطن  ملفهوم  ترسيخا  التنفيذ  حيز 
االزرق من خالل التالعب بالجغرافيا 
الــدويل  القانون  ــرق  وخ البحريه 
تركيا  بني  بحريه  حــدود  واخــرتاع 
الجغرايف. الواقع  خالف  عيل   وليبيا 
هذه االتفاقيات او مذكرات التفاهم 
املوقعه مع بعض الساسه الليبني ال 
فحسب  اليونانيه  الحقوق  تتجاهل 
يف  واملريه  الليبيه  والحقوق  بل 
مياه املتوسط وهذا هو لب الخالف 
تحاول  ليبيا حيث  الرتيك يف  املري 
عيل  املحافظه  املــريــه  ــه  ــدول ال
تكن  مل  التي  ليبيا  وحقوق  حقوقها 
تكن  ومل  عثامنيا  ارثــا  تكون  ولــن 
التي  الرتكيه  الجغرافيا  من  جــزءا 
والليبيني  ليبيا  برتك  دورهــا  انهت 
))اويش  مــعــاهــده  يف  ملصريهم 
سلمت  حيث   ١٩١٢ عام  ــوزان((  ل
محتل  ايل  الليبيه  االرايض  تركيا 
الوقت. ذلك  يف  ايطاليا  هو   اخر 
الجغرافيا  من  تخرج  ان  تركيا  فعيل 
والفضاء الليبي  وتكف عن مناكفة 
لهذا  فليس  املتوسط  رشق  يف  مر 
))الوطن االزرق(( او الوهم االزرق 
مكان اال يف اذهان بعض من الساسه 
تستطيع  ولن  االتراك  والعسكريني 
تركيا فرضه عيل مر او حتي دفعها 

لالعرتاف به.

وزير  خالدعبدالغفار  الدكتور  شهد 
عاشور  أمين  والدكتور  والسكان،  الصحة 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزير 
مساء اإلثنني، توقيع بروتوكول تعاون بني 
قطاع الطب الوقايئ بوزارة الصحة وهيئة 

متويل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
عمرو  الدكتور  من  كل  الربوتوكول  وقع 
قنديل رئيس قطاع الطب الوقايئ بوزارة 
شتا  والء  والدكتور  والسكان،  الصحة 
العلوم  متويل  بهيئة  التنفيذي  الرئيس 
التعليم  بوزارة  واالبتكار  والتكنولوجيا 

العايل والبحث العلمي.
أكد  الربوتوكول،  توقيع  مراسم  وخالل 
أهمية  عىل  عبدالغفار،  خالد  الدكتور 
والتعليم  الصحة  وزاريت  بني  التعاون 
العايل يف دعم البحث العلمي يف املجال 
الصحي، واالستفادة من قاعدة البيانات 
واملعلومات الضخمة التي متتلكها وزارة 
واملثمر  املستمر  التعاون  مثمًنا  الصحة، 
واملرشوعات  املبادرات  يف  الوزارتني  بني 
التي تستهدف تحسني الخدمات الطبية 

للمواطنني.
العلمي  البحث  أن  إىل  الوزير،  ولفت 
يف  التقنية  الركائز  أهم  أحد  واالبتكار 
الواحدة”،  “الصحة  اسرتاتيجية  تحقيق 
مع  بالتعاون  تعمل  الوزارة  أن  موضًحا 
جميع الوزارات والجهات املعنية لتحقيق 
يستهدف  والذي  الواحدة،  الصحة  مبدأ 

الحكومة: ال صحة إللغاء الدعم 
العيني للخبز وتحويله إىل »نقدي«

الجامعات والجهات البحثية للُمساهمة 
وخواصها  األمراض  تلك  طبيعة  فهم  يف 
طرق  وتطوير  عنها  الكشف  وآليات 

جديدة للمكافحة والعالج.
التعاون  وتابع أن الربوتوكول ينص عىل 
الخارج  يف  املرصيني  العلامء  مع 
مجاالت  يف  خرباتهم  من  واالستفادة 
املُساهمة  وكذلك  الواحدة،  الصحة 
املُتعلقة  البحثية  املُخرجات  تطوير  يف 
املُعدية  األمراض  مكافحة  مبجاالت 
والوبائية واملُتوطنة، وتطبيقها وصوالً إىل 
يُساهم يف  النصف صناعي مبا  املستوى 
املنتج  الوطنية، وتقليل  الصناعة  تطوير 

املُستورد.
مبوجب  أنه  “عبدالغفار”  وأضاف 
الوقايئ  الطب  قطاع  يُقدم  التعاون 
لجميع  الفني  للدعم  الالزمة  الخربات 
الربوتوكول، وكذلك  التعاون يف  مجاالت 
والتكنولوجيا  العلوم  متويل  هيئة  تقدم 
الالزم  واملايل  الفني  الدعم  واالبتكار 
لخطتها  وفًقا  األنشطة  هذه  لتنفيذ 
العلمي املرصي،  البحث  لدعم منظومة 
مبا  البحثية  ُمخرجاتها  من  واالستفادة 
الخدمات  عىل  مبارش  بشكل  يعود 

املقدمة للمواطن.
ولفت إىل االتفاق عىل أن يلتزم الجانبان 
لتنفيذ  الالزمة  التسهيالت  بتقديم 
املمولة  واملرشوعات  البحثية  األنشطة 

واملساعدة يف إجراء التجارب والتحاليل، 
وذلك وفًقا للُمقرتحات العلمية املقبولة، 
فضاًل عن املشاركة يف تقييم املرشوعات 
مع  توافقها  ومدى  التطبيقية  البحثية 
مجاالت  يف  املرصية  الدولة  سياسة 
الصحة، باإلضافة إىل املشاركة يف تطوير 
آليات لتجميع البيانات من املرشوعات 

املختلفة.
تشكيل  تم  إنه  “عبدالغفار”  وقال 
هذا  تنفيذ  ملتابعة  عليا  تنفيذية  لجنة 
شتا  والء  د.  من  تتكون  الربوتوكول 
العلوم  متويل  بهيئة  التنفيذي  الرئيس 
والتكنولوجيا واالبتكار، ود. عمرو قنديل 
واملهندسة/  الوقايئ،  الطب  قطاع  رئيس 
العامة  اإلدارة  عىل  املرشف  عالء  مروة 
متويل  بهيئة  البحثية  الربامج  ملتابعة 
ود.  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم 
العلوم  بهيئة متويل  نرمني طلعت خبري 
إىل  باإلضافة  واالبتكار،  والتكنولوجيا 
بوزارة  الوقايئ  الطب  قطاع  من  خبري 

الصحة.
د.يارس  الربوتوكول  توقيع  مراسم  حرض 
رفعت نائب وزير التعليم العايل لشئون 
أمني  الزواوي  ود.وليد  العلمي،  البحث 
ومن  البحثية،  واملعاهد  املراكز  مجلس 
حساين  محمد  د.  الصحة  وزارة  جانب 

مساعد الوزير ملبادرات الصحة العامة.

وزيرا الصحة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لدعم املشروعات البحثية

صحة اإلنسان والحيوان والنبات، والذي 
له أثرًا مبارًشا عىل اقتصاد املجتمع.

وأكد الدكتور أمين عاشور وزير التعليم 
دعم  يف  الربوتوكول  أهمية  العايل، 
املنظومة الصحية، وبخاصة قطاع الطب 
الوقايئ، وتحقيق التكامل بني الجامعات 
للوزارة  التابعة  البحثية  واملراكز 
رصد  يف  الصحة  وزارة  ومستشفيات 
والوبائية  املعدية  األمراض  ومكافحة 
بني  القائم  بالتعاون  مشيًدا  واملتوطنة، 
املواطنني،  مصالح  يخدم  مبا  الوزارتني 
يف  الصحية  الخدمة  مبستوى  ويرتقي 

مرص.
وأشار د. أمين عاشور إىل أن رؤية وزارة 
ترتكز  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
لحل  العلمي  البحث  توظيف  عىل 

وأهداف  أغراض  وخدمة  املشكالت، 
رؤية  يحقق  مبا  املستدامة  التنمية 
القادمة  الفرتة  أن  مؤكًدا   ،2030 مرص 
الربوتوكوالت  هذه  من  املزيد  ستشهد 
يف القطاعات املختلفة بالدولة املرصية.

حسام  الدكتور  أوضح  جانبه،  ومن 
لوزارة  الرسمي  املتحدث  عبدالغفار 
الربوتوكول  أن  والسكان،  الصحة 
يتضمن التعاون يف العديد من املجاالت 
ودعم  مبادرات  إطالق  منها،  املُشرتكة، 
الصحة  مجال  يف  البحثية  املرشوعات 
الواحدة، وإعداد برامج يتم تنفيذها من 
خالل الجامعات والجهات البحثية مبرص 
يكون لها عائد ُمبارش عىل منظومة رصد 
والوبائية  املعدية  األمراض  ومكافحة 
دور  تعظيم  عن  فضاًل  واملتوطنة، 

إنَّ  السييس  عبدالفتاح  الرئيس  قال 
»تسوية األزمات العربية والتعاطي مع 
من  أساًسا  ينطلق  الدولية  التحديات 
إمياننا بوحدة أهدافنا ومصرينا، وتفعياًل 
لتعاوننا وإمكاناتنا وأدواتنا يف مساعي 

األمن الجامعي«.
سبقتنا تكتالت أخرى نحو التكامل

تعزيةومواساة
االخباري  تالتني  مرص  موقع  يتقدم 
العاملون ورئيس مجلس االداره محمود 
التعازي واملواساة  صالح قطامش بأحر 
الرياشات  وقبيلة  الرفاعني  عشرية  ايل 

عامة
السيناوية  املناضلة  الذكر  طيبة  بوفاة 

املجاهدة صبحة رفاعي الرياشات
والدة الشيخ عبداملنعم رفاعى الرياىش

يتغمدها  أن  وجل  عز  املوىل  سائلني 
وذويها  أهلها  يلهم  وأن  بواسع رحمته 

الصرب و السلوان
عزائكم  وأحسن  أجركم  الله  اعظم   
فسيح  وأسكنها  ولكم  لها  الله  وغفر 

جناته.
وال اركم الله مكروها يف عزيز

(إنا لله وإنا إليه راجعون )

أكّد املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء منذ 
اعتزام  أنَّ ال صحة ملا يرتدد عن  قليل، 
للخبز  العيني  الدعم  إلغاء  الحكومة 
مع  تزامناً  نقدي  دعم  إىل  وتحويله 

األزمة االقتصادية العاملية.
وقال املركز يف بيان صادر عنه منذ قليل:  
اإللكرتونية  املواقع  بعض  يف  »انترش 
أنباء  االجتامعي  التواصل  وصفحات 
الدعم  إلغاء  الحكومة  اعتزام  بشأن 
العيني للخبز وتحويله إىل دعم نقدي 
العاملية،  االقتصادية  األزمة  مع  تزامناً 
وقد قام املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء 
والتجارة  التموين  وزارة  مع  بالتواصل 

الداخلية، والتي نفت تلك األنباء«.
صحة  ال  أنه  التموين  وزارة  وأكدت 
إللغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إىل 
دعم نقدي تزامناً مع األزمة االقتصادية 
الدعم  استمرار  عىل  ُمشددًة  العاملية، 
تغيري  أي  دون  هو  كام  للخبز  العيني 
الخبز  رصف  يتم  حيث  املنظومة،  يف 
البطاقات  عىل  للمواطنني  املدعم 
التموينية بواقع 5 أرغفة يومياً لكل فرد 

مبعدل 150رغيفاً للمواطن شهرياً.
احتساب  يتم  أنه  إىل  الوزارة  وأشارت 

السيسي يوجه رسالة للشعوب العربية: أمتنا 
تمتلك املقومات الالزمة ملستقبل مستقر

مصر تالتن ينعي املناضلة السيناوية 
املجاهدة صبحة رفاعي الرياشات 

كلمته  خالل  السييس،  الرئيس  وأضاف 
»ذلك  أنَّ  بالجزائر،  العربية  القمة  يف 
التكامل  يف  جهودنا  مع  بالتوازي  يأيت 
حولنا  ولننظر  األخرى  املسارات  عىل 
لقد سبقتنا تكتالت أخرى نحو التكامل 
رغم أن من أطرافها من عاىن من تناحر 
حقيقي وحروب فيام بينهم فام بالكم 

األرغفة التي يتم توفريها عىل البطاقة 
أن  عىل  مجمعة،  بنقاط  الشهر  خالل 
يقوم حاملو البطاقات التموينية برصف 
فارق نقاط الخبز يف شكل سلع غذائية 
التموينية  املنافذ  من  غذائية  وغري 

املختلفة.
اإلعالم  وسائل  جميع  املركز  وناشد 
االجتامعي  التواصل  مواقع  ومرتادي 
نرش  يف  واملوضوعية  الدقة  تحري 
املعنية  الجهات  مع  والتواصل  األخبار، 
للتأكد قبل نرش معلومات ال تستند إىل 
أي حقائق، وتؤدي إىل إثارة البلبلة بني 
أي  املواطنني، ويف حالة وجود  صفوف 
شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية 
اإلبالغ  يُرجى  املحافظات،  يف  األساسية 
لجهاز  الساخن  الخط  خالل  من  عنها 
عن  ولإلبالغ   ،19588 املستهلك  حامية 
مغلوطة  معلومات  أو  شائعات  أي 
آب  الواتس  أرقام  عىل  اإلرسال  يرجى 
التابعة للمركز اإلعالمي ملجلس الوزراء 
 (01155508851-  01155508688)
عىل مدى 24 ساعة طوال أيام األسبوع، 
rumors@) اإللكرتوين  الربيد  عرب  أو 

.(idsc.net.eg

السييس،  عبدالفتاح  الرئيس  وّجه 
قمة  لحضور  العرب،  للقادة  الدعوة 
املناخ cop27 يف رشم الشيخ، قائال خالل 
كلمته يف القمة العربية الـ31 املنعقدة 
املناسبة  هذه  »أغتنم  الجزائر:  يف 

يف  الستقبالكم  تطلعي  عن  لإلعراب 
بقمة   2022 نوفمرب  و8   7 يومي  مرص 

رشم الشيخ لتنفيذ تعهدات املناخ«.
COP27 قمة املناخ

وأضاف الرئيس السييس، أّن قمة املناخ 

السيسي يدعو القادة العرب يف قمة الجزائر لحضور COP27 بشرم الشيخ

بنا ونحن لدينا من املشرتكات يف الثقافة 
واألديان والتاريخ والوجهة السياسية ما 
يحتم علينا توحيد رؤانا وتجاوز اختالف 

وجهات نظرنا«.
متاسك  أعينها  نصب  دامئا  ستضع  مرص 

الكيان العريب
وتابع رئيس الجمهورية: »ختاًما أتوجه 
أمتنا  يف  ثقوا  فأقول  لشعوبنا  برسالة 
عريق  تاريخ  صاحبة  فهي  العربية 
ومازالت  وممتد  ثري  حضاري  وإسهام 
الالزمة  املقومات  متتلك  األمة  تلك 
وعىل  وازدهارا  استقراًرا  أكرث  ملستقبل 
وسواعدكم  وعقولكم  عزميتكم  رأسها 
نصب  دامئا  ستضع  مرص  أن  وثقوا 
وصونه  العريب  الكيان  متاسك  أعينها 
داعمة  حارضة  دامئة  وستظل  وحاميته 
كل  أمام  أبوابها  عىل  وستبقى  لكم 
عن  الدفاع  عل  سبيل  يف  العرب  ابناء 

حارضهم ومستقبل األجيال القادمة”

رشم  السالم  مدينة  تستضيفها  التي 
إىل  التحدي  تحويل  إىل  تهدف  الشيخ، 
إىل  واالنتقال  للتنمية،  حقيقية  فرصة 
لصالحنا  استدامة  أكرث  اقتصادية  أمناط 

جميعا.

Qatamesh@misrtalateen.com
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سعيد عيسي

جم   800 ــدوي  ي عــادي  مسحوق   -17
بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 
جنيه.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 6.50 
جنيه.

20- لنب جاف 125 جم بسعر 20 جنيًها.
21- خل 5% 900 ميل بسعر 5 جنيهات.

بسعر  جم   300 طعام  ملح  کیس   -22
جنيه واحد.

جم   40 سادة  طحينية  حالوة  بار   -23
بسعر جنيهني.

جم   80 أواين  غسيل  سائل  کیس   -24
بسعر جنيهني.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.
بسعر  أنواع  ويفر  يويوز  بسكويت   -26

جنيهني.
27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.
جراًما   140 ظرف  بيضاء  طحينة   -29

بسعر جنيهني.
30- قهوة رسيعة الذوبان 18 جم بسعر 

3 جنيهات.
31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 

5.25 جنيه.

الداخلية،  والتجارة  التموين  قالت وزارة 
البقالني  ملنافذ  متوينية  سلعا  تضخ  إنها 
لرصف  شهريا  جنيه  مليارات   3 بقيمة 
لـ  التموين،  بطاقات  السلع عىل  حصص 
23 مليون بطاقة يستفيد منها 64 مليون 

مواطن من الدعم السلعي.
قيمة سلع الدعم االستثنايئ من الحكومة
وأوضحت وزارة التموين، يف بيان لها، أن 
الذي يرصف  االستثنايئ  الدعم  ضخ سلع 
 100 من  بقيمة  املستحقة  لألرس  شهريًا 
إىل 300 جنيه، يتكلف 833 مليون جنيه 
بالرعاية  األوىل  الفئات  لصالح  شهريًا 
والبالغ عددهم 36.5 مليون مواطن ملدة 
10 أشهر، حيث بدأ رصف الدعم يف شهر 
يونيه  املايض ويستمر رصفه 30  سبتمرب 

.2023
أسعار السلع التموينية

وأوضحت »التموين«، أن منافذ البقالني 
عددها  والبالغ  الجمهورية  مستوى  عىل 
40 ألف منفذ بقال متويني و7500 منفذ 
سلع  بــرصف  تقوم  جمعيتي،  مــرشوع 
السلع  أسعار  بنفس  االستثنايئ  الدعم 
بطاقة  عىل  شهريًا  املستحقة  التموينية 
التموين، من بني 31 سلعة مدرجة عىل 

قامئة السلع، وأسعارها كالتايل:

1- سكر معبأ كجم بسعر 10.5 جنيه.
 25 بسعر  مليل   800 خليط  زيت   –  2

جنيًها.
3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.
4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.
5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

 12 بسعر  جم   500 مجروش  عدس   -6
جنيًها.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.
8- دقيق معبأ ورقي أو بالستيك 1 كجم 

بسعر 11 جنيًها.
 30 بسعر  جم   800 صناعي  مسىل   -9

جنيًها.
10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.
11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

تونة مفتتة وزن 140 جراًما بسعر   -12
12 جنيًها.

 14 بسعر  جراًما   350 أنواع  مرىب   -13
جنيًها.

14- جبنة ترتاباك 250 جم بسعر 7.50 
جنيه.

 14 بسعر  جم   500 ترتاباك  جبنة   -15
جنيًها.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 
20 جنيًها.

»الصحة« تتعاون مع شركات عاملية 
لتصنيع عقار مولنوبرافر املعالج لكورونا

توزيع جوائز مسابقه صالون شمال سيناء الكتشاف 
مواهب ادبيه وفنيه برعاية مصر تالتن وشركه نوبلز

محافظ شمال سيناء يؤكد على دور األزهر 
الشريف يف دعم أبناء سيناء

الوضع الوبايئ لكورونا يف مرص
وأضاف املتحدث الرسمي لوزارة الصحة 
لفريوس  الوبايئ  الوضع  أّن  والسكان، 
عدد  سجل  حيث  مستقر  كورونا 
إىل  الفتا  »صفر«،  والوفيات  اإلصابات 
زيادة أعداد مصايب اإلنفلونزا املوسمية 
الجميع  مطالبا  متوقع،  أمر  وهو 
بالحصول عىل لقاح اإلنفلونزا املوسمية 
واللقاح  واملصل  الصيدليات  يف  املتوافر 

بكل فروعه املختلفة.
من  جديدة  موجة  مرص  تدخل  هل 

كورونا يف الشتاء؟
وتعليقا عىل دخول مرص موجة سابعة 
املتحدث  أكد  الشتاء،  فصل  خالل 
أنّه  والسكان،  الصحة  لوزارة  الرسمي 
بدخول  الجزم  ميكنه  أحد  أي  يوجد  ال 
جديدة  موجات  يف  بلد  أي  أو  مرص 
أعداد  زيادة  حال  إال  كورونا،  لفريوس 
السابقة،  باملوجات  مقارنة  اإلصابات 
وزيادة الرتدد عىل املستشفيات، مطالبا 
للرد عىل  الرسمية  بالعودة إىل املصادر 

كل ما يتعلق بجائحة كورونا.

قدمتها  تقدير  شهادات  ايل  باالضافه 
صحيفه مرص ثالثني لجميع الفائزين

للفائزين  الجوائز  قدم  وقد  هذا 
يف  االحتفالية  ضيوف  اكتوبر  ابطال 
بني  األجيال  تواصل  دالله معربه عن 
وانترصوا  قاتلوا  الذين  اآلباء  جيل 
اللواء  حمله  واألحفاد  األبناء  وجيل 

املظفر
وقد شهد الحفل تقيم لجنه التحكيم 
لألعامل وعرض القصه الفائزه باملركز 

األول
والقي الفائز يف مجال الشعر قصيدته 

عيل الحارضين
مرسحي  بعرض  الحفل  واختتم 
لفرقه  كليب  عرس  بعنوان  هادف 
العريش املرسحيه والعمل من إخراج 
مهندس  وديكور  الرشيف  مجدي  ا. 
رمضان حجاب عضوي الصالون وقد 

قدم
رئيس  العيسوي  سعيد  األستاذ 

الصالون
العمل  ملخرج  تكرميا  تقدير  شهاده 
عن  نيابه  فيه  املشاركني  وجميع 
حصل  الذي  الصالون  اعضاء  الساده 

عيل تكريم وفريق العمل املشارك
حفظ الله مرص

مع تحيايت/  سعيد عييس

وتبادل  املتنوعة  والفعاليات 
الثقافات ، مؤكدا عيل انه يويل ذلك 

اهتامما كبريا.
املنشآت  وفرة  عيل  املحافظ  أكد 
املحافظة  يف  األزهرية  التعليمية 

عبدالغفار،  حسام  الدكتور  كشف 
الصحة  لوزارة  الرسمي  املتحدث 
والسكان، عن تعاون بني الوزارة وعدد 
أحدث  عىل  العاملية،  الرشكات  من 
عقار  ومنها  األدوية،  تصنيع  تقنيات 
كورونا،  لفريوس  املعالج  مولنوبريافري 
الرشق  يف  األوىل  الدولة  مرص  لتكون 
األوسط التي تحصل عىل إصدار رخصة 

للتسجيل الطارئ لهذا العقار محليا.

جلسه  يف  اكتوبر   27 الخميس 
برعايه  خالصه  اكتوبريه  واحتفاليه 
كرميه من جريده مرص ثالثني ورشكه 

نوبلز
ثقافه  بقرص  الكبري  املرسح  ويف 

العريش وحضور
ا. ارشف املرشحاين مدير عام مديريه 

الثقافه
جنودنا  من  اكتوبر  ابطال  وثالثه 

البواسل
البطل عايش الشوربجي

البطل عبد العزيز أبو عتبه
البطل عيل

أعضاء  من  كبري  عدد  وبحضور 
الصالون وحشد من املواطنني

عبد  محمد  دكتور  اللواء  أكد 
شامل  محافظ  شوشة  الفضيل 
الرشيف  األزهر  دور  عيل  سيناء، 
موجها  سيناء،  أبناء شامل  دعم  يف 
االمام  لفضيلة  والتقدير  التحية 
شيخ  الطيب  أحمد  الدكتور  األكرب 
الكامل  لدعمه  الرشيف  األزهر 
القطاعات  شتي  يف  سيناء  لشامل 
قام  والدعوية،حيث  التنموية 
األزهر ببناء 40 منزل بدوي مبنطقة 
األزهر  ان  ايل  سيناء،الفتا  وسط 

الرشيف قلعة التنوير.
استقباله  خالل  املحافظ  وأضاف 
العام  األمني  عياد  نظري  الدكتور 
ملجمع البحوث اإلسالمية والدكتور 
العام  األمني  الهواري،  محمد 

خليل،  حسن  الدكتور  املساعد، 
للعلوم  املركزية  االدارة  رئيس 
الرب،  عبد  أحمد  الدكتور  الثقافية، 
الفلكية،  العلوم  إدارة  عام  مدير 
يف  كبري  أثر  له  األزهر  أن  مبكتبه، 
قيامه باملرشوعات التنموية مبختلف 
مناطق شامل سيناء وخاصة منطقة 
التنويري  دوره  جانب  ايل  الوسط، 

ونرش الفكر اإلسالمي املعتدل.
األزهر  أن  إىل  املحافظ  وأشار 
بدور كبري يف شامل  يقوم  الرشيف 
املتطرف،  الفكر  محاربة  يف  سيناء 
من خالل القوافل الدينية التوعوية.

ولفت املحافظ ايل الدمج بني طلبة 
الرشيف  واألزهر  والتعليم  الرتبية 
الثقافية  املسابقات  خالل  من 

الصحة  وزارة  باسم  املتحدث  وأوضح 
أُضيفت  التي  األدوية  أّن  لـ»الوطن«، 
جرى  املرصي  العالج  بروتوكول  إىل 
ساهم  حيث  محليا،  وإنتاجها  توفريها 
الربوتوكول العالجي املرصي بشكل كبري 
باملوجات  الشفاء  معدالت  ارتفاع  يف 
يعد من  كورونا، كام  لفريوس  السابقة 
أفضل الربوتوكوالت العالجية لـ»كوفيد 

.»19 –

اكتوبر  مسابقه  جوائز  توزيع  تم 
التي أعلن عنها صالون شامل سيناء 
وفنيه  ادبيه  مواهب  الكتشاف 
ودعمها وتقدميها للجمهور وذلك يف 
مجال القصه القصريه ومجال الشعر

حكايه  بعنوان  قصه  حصلت  وقد 
بطل عيل املركز األول للشاب احمد 

بخيت احمد
ويف الشعر فاز الشاب يحيي محمد 

عطيه
باملركز األول قصيده بعنوان

تبت يداك
لعدد خمسه  جوائز  توزيع  تم  وقد 
القصريه  القصه  مجال  يف  متسابقني 

وخمس جوائز يف مجال الشعر

مقارنه باملحافظات االخري.
بدوره أكد الدكتور نظري عياد األمني 
اإلسالمية،  البحوث  ملجمع  العام 
اهتامم شيخ األزهر الرشيف بشامل 
خدمات  تقديم  خالل  من  سيناء، 
متنوعة وورش عمل وقوافل دينية، 
وعودة  املفاهيم  تصحيح  إلعادة 

ومحاربة  املستنري  الوسطي  الفكر 
التطرف الفكري.

األزهر  أكادميية  ان  اىل  وأشار 
اإلسالمية  البحوث  مبجمع  العاملية 
الدعاة  الستقبال  استعداد  عيل 
وأبناء شامل سيناء لصقل مهاراتهم 

واالرتقاء بها.

العريف  مصباح  الدكتور  وأشار 
شامل  وعظ  منطقة  عام  مدير 
لخطة  املنطقة  تبني  ايل  سيناء، 
من خالل  املتطرف  الفكر  ملجابهة 
القوافل الدينية يف القري العائدة، 
وصحيح  التسامح  ثقافة  ونرش 

الدين.

»التموين«: ضخ سلع مدعمة بـ 3 مليارات جنيه 
شهريا لصرف حصص البطاقات

كتب فيصل ابو هاشم
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وزارة الصناعة: مليار و442 مليون يورو صادرات مصر للسوق اإليطاىل

بلغ عدد الحاويات الواردة لإلدارة العامة 
محمد  برئاسة  بالقاهرة  الدخان  لجامرك 
إبراهيم مصطفي مدير عام اإلدارة العامة 
لجامرك الدخان خالل شهر أكتوبر املايض 
بنظام  واردة  خام  دخان  حاويات   110
الرضائب  خالصة  غري  للتخزين  الرتانزيت 
والرسوم الجمركية بعدد طرود إجاميل 10 
آالف و 729 طرد بوزن إجاميل 2094 طن 

718 كيلوجرام .
 2022 أكتوبر  شهر  خالل  ــراج  اإلف وتم 
 13 بعدد  جزئية  سحب  شـهادة  عن71 
ألفا و613 طردا بوزن إجاميل 2790 طـنا 

و593 كيلو جرام.
وبلغ إجاميل الرضائب والرسوم الجمركية 
الدخان  لجامرك  العامة  باإلدارة  املحصلة 
 22 املايض  أكتوبر  شهر  خالل  بالقاهرة 
وإجاميل  ألفا و 620 جنيهاً  مليونا و926 

الغرامات 312 ألف جنيه.
القيمة  ورسوم  رضائب  إجاميل  بلغ  فيام 
التجارية  ــاح  األربـ ورضائـــب  املضافة 
والصناعية واملهن الحرة املحصلة بجامرك 
الدخان بالقاهرة خالل نفس الفرتة حواىل 
وبلغت  جنيه،  آالف   308 مليونا   173
األدخنة  غرفة  لحساب  املحصلة  الرسوم 

نحو مليون و11 ألف جنيه، وبلغ إجاميل 
اإلدارية  واملصاريف  املالية  املوارد  رسم 
ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية 

3 ماليني و892 ألف جنيه.
إجامىل  بلغ   2022 أكتوبر  شهر  وخالل 
قيمة الصادرات بجامرك الدخان بالقاهرة 

حواىل 5 ماليني و204 آالف جنيه.

املحصلة  اإليرادات  إجاميل  يكون  وبذلك 
الدخان  لجامرك  العامة  اإلدارة  بجامرك 
 201 املاىض  أكتوبر  شهر  خالل  بالقاهرة 

مليون 466 ألف جنيه.

201 مليون جنيه إجماىل الضرائب والرسوم 
املحصلة بجمارك الدخان خالل أكتوبر املاضى

وتجربة  مكان   25“ عنوان  تحت 
موقع  نرش   ،2023 لعام  مذهلة 
مصورا  تقريرا  جيوجرافيك  ناشيونال 
السياحية  املقاصد  بأفضل  قامئة  ضم 
أويص  والتي   ،2022 لعام  العامل  يف 
جاء  حيث   ،2023 عام  يف  بزيارتها 
املقصد السياحي املرصى ضمن هذه 

مصر تتصدر قائمة ناشيونال جيوجرافيك ألفضل 
25 وجهة سياحية للسفر إليها خالل 2023

القامئة.
املتحف  عىل  الضوء  التقرير  وَسلط 
العامل  ينتظر  الذى  الكبري  املرصي 
افتتاحه وطريق الكباش باألقرص الذي 
تم افتتاحه العام املايض منوًها أنهام 
تكون  أن  ىف  مهامن  عامالن  ميثالن 
السياحية  املقاصد  مقدمة  ىف  مرص 

التى تشتهر بالسياحة الثقافية والتي 
أشار  كام   .2023 عام  زيارتها  يجب 
أيضا  تُلقي  القامئة  أن  إىل  التقرير 
التي  السياحية  املقاصد  عىل  الضوء 
للحفاظ عىل  مجتمعية  لديها جهود 
اإلهتامم  جانب  إىل  والرتاث  البيئة 

بالسياحة البيئية واالستدامة.

أكد املهندس أحمد سمري وزير التجارة 
تعزيز  عىل  مرص  حرص  والصناعة 
إيطاليا  مع  االقتصادي  التعاون  أطر 
من  باعتبارها  املجاالت  مختلف  يف 
يف  ملرص  االسرتاتيجيني  الرشكاء  أهم 
تضافر  رضورة  إىل  مشرياً  أوروبا،  قارة 
جهود البلدين عىل املستوى الحكومي 
ورجال األعامل خاصًة يف ظل األزمات 
مبستقبل  للنهوض  الحالية  العاملية 
العالقات املشرتكة ومبا يلبي طموحات 

الشعبني املرصي واإليطايل.
وجاء ذلك خالل جلسة املباحثات التي 
عقدها الوزير مع مايكل كارون، سفري 
دولة إيطاليا بالقاهرة لبحث مستقبل 
بني  واالستثامري  االقتصادي  التعاون 
مرص وإيطاليا، شارك يف اللقاء الدكتور 
اإليطالية  الوكالة  مارتينو ميليل، مدير 
مفوض  والوزير  اإلمنايئ،  للتعاون 
تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز 

التمثيل التجارى.
اتخذت  الحكومة  إن  الوزير  وقال 
ملواجهة  الجادة  الخطوات  من  عدداً 
حيث  املتعاقبة  العاملية  األزمات 
العام  نهاية  سيتم  أنه  مؤخراً  أعلنت 
الدولة  ملكية  سياسة  إطالق  الجاري 
أمام  مرشوعات  مبوجبها  ستتيح  التي 
مليارات   10 بقيمة  الخاص  القطاع 
سنوات   4 مدار  عىل  سنوياً  دوالر 
إىل  باإلضافة  مليار دوالر،  بإجاميل 40 
القرارات الخاصة بتحرير سعر العملة 
أمام الجنيه يف السوق املرصي، الفتاً إىل 
تتواىن عن دعم  مل  املرصية  الدولة  أن 
األزمات سواء  مواطنيها ملواجهة هذه 
من خالل تثبيت أسعار الكهرباء حتى 

قطاع  يف  إيطاليني  أعامل  رجال  وفد 
سالسل  حلقات  كل  ميثلون  الزراعة 
الري  تشمل  التي  بالزراعة  القيمة 
املتطورة  والتكنولوجيات  والزراعة 
مع  التعاون  لتعزيز  البيئية  واملعايري 
إيطاليا  وأن  خاصًة  املرصي  الجانب 
املجال،  هذا  يف  كبرية  بخربات  تتمتع 
اللمسات  وضع  جاري  أنه  إىل  الفتاً 
بني  املالحي  الخط  الطالق  األخرية 
يف  سيسهم  ما  وهو  وإيطاليا  مرص 
زيادة حركة التجارة واالستثامرات بني 
املرشوعات  صادرات  وزيادة  البلدين 
التي تصدر  العاملة يف مرص  اإليطالية 

منتجاتها السواق أوروبا الرشقية.
وأشار سفري دولة إيطاليا بالقاهرة إىل 
متويالً  ترصد  اإليطالية  الحكومة  أن 
ملرشوعات  يورو  ماليني   10 بقيمة 
جزء  تخصص  حيث  مرص،  مع  تعاون 
الجلود  مبدينة  الثانية  للمرحلة  منه 
الثانية من منطقة  بالروبييك واملرحلة 
شق الثعبان، مشرياً إىل اهتامم الجانب 
اإليطايل أيضاً بتعزيز التعاون مع مرص 
األثاث خاصة مدينة  يف مجال صناعة 

األثاث بدمياط.
وبدوره أوضح الدكتور مارتينو ميليل، 
مدير الوكالة اإليطالية للتعاون اإلمنايئ 
مرشوعات  أن  الوكالة  مكتب  مدير 
الوكالة  خالل  من  مرص  مع  التعاون 
سالسل  تطوير  مرشوع  تشمل 
والذي  ومركزاتها  للطامطم  القيمة 
للتنمية  املتحدة  األمم  منظمة  تنفذه 
من  وبتمويل  “يونيدو”  الصناعية 

الوكالة االيطالية.

يونيه من العام املقبل وزيادة األجور 
نتيجة  السلع  أسعار  ارتفاع  ملواجهة 
عاملياً، مشرياً  التضخم  ارتفاع معدالت 
إىل أن القطاع الصناعي بدأ يف استعادة 
غري  والدعم  باملزايا  واالنتفاع  عافيته 
املسبوق الذي توليه القيادة السياسية 
الصناعة  بقطاع  للنهوض  املرصية 
االقتصادية  التنمية  قاطرة  باعتباره 

الشاملة واملستدامة.
من  العديد  هناك  أن  سمري  وأوضح 
بني  املشرتك  التعاون  لتعزيز  الفرص 
مرص وإيطاليا حيث بلغ حجم التبادل 
التجاري بني البلدين خالل عام 2021 
نحو 3 مليارات و29 مليون يورو، منها 
صادرات  يورو  مليون  و442  مليار 
أكرب  من  إيطاليا  أن  إىل  الفتاً  مرصية، 
املرصية  بالسوق  املستثمرة  الدول 
إبريل  يف  بلغت  استثامرات  بإجاميل 
يورو  ماليني  و707  مليار  نحو   2022
تعمل  مرشوعاً   1233 من  أكرث  يف 
والزراعية  الصناعية  القطاعات  يف 
واإلنشاءات  والخدمات  والسياحية 
والخدمات  املعلومات  وتكنولوجيا 

املالية.
مدينة  مرشوع  أن  إىل  الوزير  وأشار 
أهم  من  يعد  بالروبييك  الجلود 
الجانب  مع  التعاون  مرشوعات 
يف  الوزارة  ترغب  حيث  اإليطايل 
لتنفيذ  اإليطالية  بالخربات  االستعانة 
الروبييك  مرشوع  من  الثالثة  املرحلة 
مصنع   100 إنشاء  تشمل  التي 
الصنع  تامة  الجلدية  للمنتجات 
الحوافز  حزم  من  لالستفادة  وذلك 
يف  لالستثامر  الحكومة  تقدمها  التي 

حرص  إىل  الفتاً  الكبري،  املرشوع  هذا 
الوزارة عىل مشاركة كربيات الرشكات 
اإليطالية املتخصصة يف صناعة الجلود 
لتوطني  الروبييك  مدينة  مرشوع  يف 
الصناعة ال سيام وأن املدينة بها مركز 
ومجهز  مستوى  أعىل  تكنولوجي عىل 
بأحدث املعدات واملاكينات اإليطالية.

التي  اإليطالية  الرشكات  سمري  ودعا 
جزئياً  أو  كلياً  اإلنتاج  لوقف  اضطرت 
عىل خلفية أزمة ارتفاع أسعار الطاقة 
مع  ناجحة  رشاكات  إلقامة  األخرية، 
نظرائها يف مرص سواء من خالل اإلنتاج 
إفريقيا  ألسواق  والتصدير  إيطاليا  من 
والرشق األوسط من خالل مرص أو بنقل 
املصانع إىل السوق املرصي واالستفادة 
من املزايا النسبية التي تتميز بها مرص، 
الفتاً إىل إمكانية تنظيم لقاءات تجمع 

الحوافز  لعرض  البلدين  من  الرشكات 
أسعار  انخفاض  تشمل  التي  املتاحة 
املدربة  العاملة  األيدي  وتوافر  الطاقة 
املتميز  الجغرايف  واملوقع  واملاهرة 
تتيح  التي  الحرة  التجارة  واتفاقيات 
األسواق  من  للعديد  الصادرات  نفاذ 

العاملية.
عىل  الحكومة  أن  إىل  الوزير  ولفت 
الدعم  أوجه  لتقديم  استعداد  أتم 
العاملة  اإليطالية  للرشكات  املمكنة 
بالسوق املرصي وتذليل أية عقبات قد 
تواجهها، مشرياً إىل أن الحكومة أعلنت 
وتيسري  لتطوير  خطوات  عن  مؤخراً 
إجراءات اإلفراج الجمريك لزيادة تدفق 

حركة التجارة.
سفري  كارون،  مايكل  أكد  جانبه  ومن 
بالده  حرص  بالقاهرة  إيطاليا  دولة 

مرص  مع  التعاون  أوارص  تعزيز  عىل 
التي عصفت  ال سيام يف ظل األزمات 
أزمة  أخرها  وكان  مؤخراً  بالعامل 
وتداعياتها  األوكرانية  الروسية  الحرب 
األوروبية  السوق  عىل  االقتصادية 
بصفة  اإليطالية  والسوق  عامة  بصفة 
أسعار  ارتفاع  شملت  والتي  خاصة 
معدالت  تراجع  إىل  أدى  ما  الطاقة 
عن  املصانع  بعض  وتوقف  اإلنتاجية 
التداعيات  أن هذه  إىل  العمل، مشرياً 
التجارية  العالقات  لتعزيز  متثل فرصة 
يف  خاصًة  البلدين  بني  واالستثامرية 
ظل حرص مرص عىل تعميق الصناعة 
املتقدمة  بالخربات  واالستعانة  املحلية 

لتحقيق طفرة صناعية.
وقال كارون إن مرص ستستضيف خالل 
االسبوع الثاين من شهر ديسمرب املقبل 
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والعاملية يف أنشطة وفعاليات مؤمتر 
يتضمنه  ملا  مشرية  املناخ،  تغري 
من  مشاركات  من  املرصي  الجناح 
املجتمع  جانب عدد من مؤسسات 

املدين.
يف  املشاركة  سبل  فتح  إىل  ولفتت 
فعالية،  من  بأكرث  الخرضاء  املنطقة 
وزارة  تنفذه  برنامج  ذلك  ومن 
ملناقشة  االجتامعي،  التضامن 
املوضوعات ذات االهتامم للمجتمع 
الفرصة  إتاحة  جانب  إىل  املدين، 
تقدم  والتي  لتنفيذ أحداث جانبية، 
كخدمة مجانية، وكذا تخصيص يوم 
مشاركة  وتسهيل  لهم،  موضوعي 
منطقة  بتخصيص  البيئة  نشطاء 
مشاركة  وتسهيل  لهم  مناسبة 
حرص  تأكيد  مجددة  الشباب، 
عىل  للمؤمتر  املرصية  الرئاسة 
االستامع إىل أصوات املجتمع املدين 

والشباب من خالل عدة لقاءات.
مساحات  تتضمن  الخرضاء  املنطقة 

تتمه ص  1

تتمه ص  1

تتمه ص  1
أمتنا.أصحاب  خري  فيه  ملا  يوفقنا  وأن 
هذا  والسمو،يلتئم  والفخامة  الجاللة 
الجمع الكريم بعد غياب طال أعواماً 
هامة  سياسية  داللة  معه  ليحمل   …
عالقاتنا  تطوير  عىل  تصميمنا  تعكس 
التي  املشرتكة  للتحديات  والتصدي 

تواجه أوطاننا.
يف  هو  العربية  قمتنا  انعقاد  ولعل 
حد ذاته دعوة الستلهام روح القومية 
من  الصمود  عزمية  وتجديد  العربية، 
وتحرير  هويتنا،  عىل  الحفاظ  أجل 
حقوق  عن  والدفاع  الوطنية،  إرادتنا 
وما  مقدراتها….  وصــون  شعوبنا، 
األزمات  تتابع  ظل  يف  اليوم  أحوجنا 
استذكار  إىل  واإلقليمية،  العاملية 
محطات التعاون املضيئة يف تاريخنا… 
معاين  أسمى  فيها  تجسدت  التي 
العروبة واإلخاء والتكاتف لرفع رايات 
الحقوق  يعيد  ومبــا  والعدل  الحق 
ألصحابها ويحفظ االستقرار ومستقبل 

األجيال القادمة.
شهدته  وما  العربية،  أمتنا  تاريخ  وإن 
دولنا من أحداث يف املايض القريب… 
مجاالً  يدع  ال  ومبا  جميعاً،  لنا  يثبت 
للشك، أن ما قد يؤمل أشقاءنا باملغرب 
العريب سيمتد إىل مرص واملرشق العريب 
يف  االستقرار  عدم  وأن  الخليج،  ودول 
دول املرشق أو فلسطني إمنا متتد أثاره 
أمن  تهديد  وأن  العريب،  املغرب  إىل 
إن  جميعاً….  لنا  تهديد  هو  الخليج 

أمننا القومي العريب هو كل ال يتجزأ.
األخطار  أن  نجد  أنظارنا  نويل  فأينام 
يف  وترتبط  واحدة،  دولنا  تداهم  التي 
مجملها بتهديد مفهوم الدولة الوطنية، 
وتدخل قوى إقليمية أجنبية يف شئون 
النزاعات،  تغذية  خالل  من  املنطقة 
املبارش  العسكري  االعتداء  إىل  وصوالً 
وكلها  العربية…  الــدول  بعض  عىل 
األزمات  أمد  طول  إىل  أفضت  عوامل 
دون حل، يف زمن تشتد فيه التحديات 
عاملياً  والبيئية  والتنموية  االقتصادية 
االستقطاب  فيه  ويزيد  وإقليمياً، 
ضاغطاً  عنرصاً  أصبح  الــذي  ــدويل  ال
واقتصادياً عىل نحو بات يؤثر  سياسياً 

علينا جميعاً…
لقد أثارت هذه التحديات العديد من 
الشواغل املرشوعة لدى الشارع العريب، 
والذي بات يتساءل عن األسباب التي 
تعيق تحقيق التكامل بني دول اإلقليم 
العريب يف مختلف املجاالت… األسباب 
التي تحول دون أن تلحق أمتنا، ذات 
املوارد واإلمكانات الهائلة، بركب األمم 
عن  يتساءل  صار  بل  تقدماً…  األكرث 
املطلوب  ــراءات  واإلج التصور  غياب 
العريب،  الدم  نزيف  لوقف  اتخاذها 
وردع تدخالت القوى الخارجية، والحد 
غري  يف  املنطقة  ــروات  ث ــدار  إه من 
تسويات  وبلورة  الصحيحة،  مقاصدها 
نهائية للرصاعات التي لن تحل مبعادلة 
صفرية يُقىص فيها طرف أو يُجار عىل 
الفعيل  الرتابط  واقع  حقوقه…ومن 
لجسد  أعضاًء  جميعاً  يجعلنا  الذي 

واحد…
ومن واقع حجم التحديات والضغوط 
دولة  أي  قدرة  يفوق  الذي  الراهنة 
لها منفردة.. فإنه يتعني  التصدي  عىل 
وشاملة  مشرتكة  مقاربة  تبني  علينا 
الجامعية  قدرتنا  تعزيز  إىل  تهدف 
عىل مواجهة مختلف األزمات استناداً 
عىل أسس واضحة تقوم عىل تكريس 
من  الجامع  العريب  الوطن  مفهوم 
دور  ودعم  الوطنية  والدولة  ناحية، 
ناحية  من  الدستورية  مؤسساتها 

أخري…
االجتامعي  السلم  حفظ  يف  يسهم  مبا 
وترسيخ ركائز الحكم الرشيد واملواطنة 
الطائفية  ونبذ  االنــســان،  وحقوق 
التنظيامت  عىل  والقضاء  والتعصب، 
االرهابية وامليليشيات املسلحة، وقطع 
الطريق أمام أية محاوالت لدعمهم أو 

السيسي: مصر لن تدخر جهدا لدعم الجامعة 
العربية وتحقيق مصالح األمة

توظيفهم  أو  سياسياً…  غطاًء  منحهم 
اإلقليمية  سواء  القوى  بعض  قبل  من 
أو الدولية إلنشاء مناطق نفوذ لها يف 

العامل العريب…
العريب  الصف  قوة وحدة  وإن ضامن 
هي خطوة أساسية عىل صعيد تأسيس 
مستقيمة  إقليمي  ــوار  ج عــالقــات 
تستند إىل مبادئ غري قابلة للمساومة 
وملزمة للجميع، وهي احرتام استقالل 
وتحقيق  دولــنــا،  وعــروبــة  وســيــادة 
الجوار…  وحسن  املتبادلة،  املنفعة 
يف  التدخل  عن  الكامل  واالمتناع 
طامحة  مرص  العربية.وتظل  الشئون 
فيام  فعلية  رشاكة  تحقيق  يف  وراغبة 
من  يجمعنا  ما  أرضية  عىل  دولنا  بني 
نحو مستقبل  والتطلع  تاريخ مشرتك، 
أكرث ازدهاراً يتشكل من خالل اضطالع 
النطاق  عىل  مبسئولياتها  دولــة  كل 
العمل  من  أوسع  سياق  يف  الوطني 
العربية  قدراتنا  تعزيز  عيل  الجامعي 
فتكامل  وأمنياً،  واقتصادياً  سياسياً 
منظومة  ينشئ  إمنا  املتباينة  القدرات 
التحديات  مواجهة  عىل  قادرة  صلبة 
املستجدة  الدولية  واألزمات  املشرتكة، 
والغذاء…  الطاقة  أزمتي  ذلك  يف  مبا 
لنا  الرئيسية  الحامية  ستوفر  إنها  بل 
اآلخذ  الدويل  االستقطاب  من  جميعاً 

يف التصاعد يف الفرتة األخرية …
هذا االستقطاب الذي باتت له تبعات 
ألزمات  الــدويل  التناول  عىل  سلبية 
لألذهان  ــاد  وأع العربية،  منطقتنا 
مظاهر حقبة تاريخية عاىن فيها العامل 
والفخامة  الجاللة  بأرسه…أصحاب 
طريق  عىل  قدماً  امليض  والسمو،إن 
اللحاق بركب التقدم والتنمية يتطلب 
مختلف  تسوية  عىل  الجاد  العمل 

أزمات عاملنا العريب …
القضية  ــداً…  وأب دومــاً  رأسها  وعىل 
ــارة  اإلش هنا  وأود  الفلسطينية… 
الجامعي  العمل  عىل  قدرتنا  أن  إىل 
الحقوق  واسرتجاع  القضية  لتسوية 
وستظل  تاريخياً  كانت  الفلسطينية، 
املعيار الحقيقي ملدى متاسكنا…. كام 
تجسيداً  للسالم  العربية  املبادرة  تظل 
إزاء  املشرتكة  ولرؤيتنا  التامسك  لهذا 
الحل العادل والشامل عىل أساس حل 
السالم،  األرض مقابل  الدولتني، ومبدأ 
فلسطينية  دولــة  إنشاء  يكفل  ومبا 
يونيو  من  الرابع  حدود  عىل  مستقلة 
لعام 1967 وعاصمتها القدس الرشقية 
وتسمح  وطنهم،  للفلسطينيني  تعيد 
مبادئ  مع  يتسق  مبا  الالجئني  بعودة 
الدولية…  والرشعية  الدويل  القانون 
ملزيد  نحتاج  الكرام،مازلنا  الحضور 
حتى  الجامعي  العريب  العمل  من 
الجديدة  األزمــات  مع  التعامل  يف 
القضية  عــيل  الحقة  جــاءت  التي 
واليمن  وسوريا  ليبيا  يف  الفلسطينية، 
أمن  سيظل  وإال  والسودان،  والعراق 
وسلم الشعوب الشقيقة يف تلك الدول 
األزمات،  تلك  ويالت  بتجدد  مهددين 
املنظومة  يف  ثغرات  األخرية  وستظل 
االستقرار، وهو  لعدم  ومراكز  العربية 
ما يؤثر علينا جميعاً ويعرقل جهودنا 

يف التنمية والتكامل…
هنا  أشارككم  أن  املالئم  من  ولعله 
الحالية يف  رغبتنا يف دعمكم ملساعينا 
ليبيا الشقيقة للتوصل يف أرسع وقت 
وملكية  بقيادة  سياسية  تسوية  إىل 
خارجية،  إمالءات  دون  خالصة  ليبية 

الرئاسية  االنتخابات  إجراء  إىل  وصوالً 
والربملانية بالتزامن، واحرتام مؤسسات 
االتفاقات  مبقتىض  وصالحياتها  الدولة 
القوات  جميع  خروج  وتنفيذ  املربمة، 
األجانب  واملقاتلني  واملرتزقة  األجنبية 
توحيد  وإعادة  زمني محدد،  يف مدى 
وحل  الليبية  ــة  ــدول ال مــؤســســات 
تجدد  دون  يحول  مبا  امليليشيات، 
للبالد  ويعيد  العسكرية  املواجهات 

وحدتها وسيادتها واستقرارها…
أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،قبل 
سياق  نفس  ويف  كلمتي،  أختتم  أن 
أود  الــعــريب،  القومي  ــن  األم وحــدة 
األمن  معضلة  إىل  عنايتكم  أوجه  أن 
الدول  من  عدد  عىل  تؤثر  التي  املايئ 
العربية، وتنذر بعواقب وخيمة إذا تم 

تجاهلها…
عىل  التأكيد  نجدد  السياق  هذا  ويف 
إثيوبيا عىل  االستمرار يف حث  أهمية 
وحسن  السياسية  بــاإلرادة  التحيل 
قانوين  للتوصل التفاق  الالزمني  النوايا 
ملزم بشأن سد النهضة اإلثيويب تنفيذاً 
مجلس  عن  الصادر  الرئايس  للبيان 
بأي  واألخذ   ،2021 سبتمرب  يف  األمن 
طُرحت  التي  الكثرية  الحلول  من 
املفاوضات،  جوالت  من  العديد  عرب 
اإلثيويب  الشعب  مصالح  تؤمن  والتي 
وتصون  ومستقبالً،  اآلن  االقتصادية 
يف الوقت ذاته حياة الشعبني املرصي 

والسوداين…
عن  املــايئ  األمــن  تحدي  ينفصل  وال 
املنطقة،  تواجهها  أخــري  تحديات 
أصبح  الذي  املناخ  تغري  مقدمتها  ويف 
وأنتهز  العامل…  عىل  مفروضاً  واقعاً 
تطلعي  عن  لإلعراب  املناسبة  هذه 
الستقبالكم يف مرص يومّي7 و8 نوفمرب 
لتنفيذ  الشيخ  رشم  “بقمة   2022
تعهدات املناخ” لتحويل هذا التحدي 
واالنتقال  للتنمية  حقيقية  فرصة  إىل 
استدامة  أكــرث  اقتصادية  أمنــاط  إىل 
إن  األعزاء،  األشقاء  جميعاً…  لصالحنا 
والتعاطي  العربية،  األزمــات  تسوية 
أساساَ  ينطلق  الدولية،  التحديات  مع 
ومصرينا،  أهدافنا  بوحدة  إمياننا  من 
وتفعيالً لتعاوننا وإمكاناتنا وأدواتنا يف 
مسائل األمن الجامعي، وذلك بالتوازي 
مع جهودنا يف التكامل عىل املسارات 

األخرى…ولننظر حولنا…
نحو  أخــرى  تكتالت  سبقتنا  لقد 
التكامل، رغم أن من أطرافها من عانوا 
فيام  وحروب  بل  حقيقي  تناحر  من 
لدينا  ونحن  بنا  بالكم  فام  بينهم… 
واألديــان  الثقافة  يف  املشرتكات  من 
يحتم  ما  السياسية  والوجهة  والتاريخ 
اختالفات  وتجاوز  رؤانا  توحيد  علينا 
النظر…ختاماً، أتوجه برسالة  وجهات 
أمتنا  يف  ثقوا  فأقول..  شعوبنا..  إىل 
عريق  تاريخ  صاحبة  فهي  العربية… 

وإسهام حضاري ثري وممتد…
املقومات  متتلك  األمة  تلك  ومازالت 
اســتــقــراراً  ــرث  أك ملستقبل  ــة  ــالزم ال
عزميتكم  رأســهــا  وعــىل  وازدهــــاراً، 
أن  يف  وثقوا  وسواعدكم…  وعقولكم 
مرص ستضع دوماً نصب أعينها متاسك 
وحاميته،  وصونه  الــعــريب،  الكيان 
لكم،  ــامً  دع ــارضة  ح دامئــاً  وستظل 
أمام  مفتوحة  أبوابها  عىل  وستبقي 
عن  الدفاع  سبيل  يف  العرب  أبناء  كل 
حارضهم ومستقبل األجيال القادمة..

مرشوعات  نجاح  قصص  لعرض 
مرصية

املنطقة  أن  إىل  اإلشارة  تجدر   
لعرض  مساحات  تتضمن  الخرضاء 
الدولة  مرشوعات  نجاح  قصص 
التصدي  مجاالت  يف  املرصية 
أن  كام  املناخية،  التغريات  لظاهرة 
واألنشطة  للمعارض  مساحات  بها 
بالعمل  املرتبطة  التجارية  غري 

املناخي، إىل جانب مساحة لألنشطة 
الثقافية والتشاركية تضم العديد من 
منظامت املجتمع املدين املشاركة يف 
املنطقة  تضم  كام  املؤمتر.  فعاليات 
أنشطة  إلقامة  أماكن  الخرضاء 
املناخية،  التغريات  مبخاطر  للتوعية 
والعلوم،  لالبتكار  منطقة  وكذلك 
مشاركة  جهود  لتعزيز  ومساحة 

املجتمع املحيل يف مرص.

الحكومة تؤكد حرصها على زيادة مشاركة 
املجتمع املدني يف مؤتمر املناخ

 67 نحو  تكلفتها  بلغت  والتي 
مليار جنيه.

الصدد:  هذا  يف  مدبويل  وقال 
وأتوجه  الفرصة  انتهز  أن  أود 
عىل  النواب،  ملجلس  بالشكر 
الحزمة  رسعة موافقته عىل هذه 
وإقرارها، التي سنبدأ يف تطبيقها 
اعتبارا من الشهر الجاري، مبجرد 

إصدار القرار الخاص بالقانون.
حزمة الحامية االجتامعية

عن  اإلعالن  منذ  أنه  وأوضح 
فإن  االجتامعية،  الحامية  حزمة 
األرض  عىل  تتابع  الحكومة 
ومستلزمات  السلع  توفري  موقف 
اإلنتاج واملواد الخام، إذ أن هدف 
املرحلة،  هذه  خالل  الحكومة 
السلع يف  إتاحة  هو االستمرار يف 
استقرار  عىل  والحفاظ  السوق، 

األسعار.
توجد  ذلك،  إىل  باإلضافة  وقال: 
الجمهورية  رئيس  من  تكليفات 
لقواتنا املسلحة الباسلة والرشطة 
التموين،  ووزارة  واملحافظني 
السلع  كراتني  توزيع  يف  بالتوسع 
الغذائية الرئيسية بأسعار ُمدعمة 
هناك  وأيضا  للمواطنني،  بالكامل 
تكليفات بالتوسع يف إنشاء املنافذ 
السلع،  هذه  فيها  تُعرض  التي 
تكون  بحيث  معقولة،  بأسعار 
املواطنني يف هذه  كل  متناول  يف 
املنافذ  هذه  أن  موضحا  املرحلة، 
ستستمر خالل الفرتة املقبلة، من 

أجل تحقيق االستقرار يف السلع.
عىل  التأكيد  أيضا  أود  وتابع: 
اتحاد  مع  تام  تواصل  يوجد  أنه 
مسألة  بشأن  التجارية،  الغرف 
استقرار أسعار السلع، ويف الصدد 
قبل  اجتمع  التموين  وزير  فإن 
التوافق  وتم  االتحاد،  مع  يومني 
استقرار  أجل  من  العمل  عىل 
توافرها  واألهم  السلع،  أسعار 
الفرتة  خالل  املطلوبة  بالكميات 
هناك  أن  إىل  مشريا  املقبلة، 
الدولة،  تبذله  للغاية  كبريا  جهدا 
محافظ  قرارات  مع  أنه  مضيفا 
بشأن  األخرية،  املركزي  البنك 
انفراجة  بدأت  النقدية،  السياسة 

جيدة يف اإلفراج عن املواد الخام 
رجال  وأكد  اإلنتاج،  ومستلزمات 
الصناعة حدوث انفراجة بالفعل.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد عىل 
اإلجراءات  هذه  من  الهدف  أن 
السلع،  توفري  عىل  العمل  هو 
وأال  املواطنني،  لجميع  وإتاحتها 
يف  يف  نقص  أي  هناك  يكون 
السلع، مؤكدا قيام الحكومة أيضا 
مبتابعة كل ما يتعلق باملحاصيل 

املختلفة، مثل األرز والقطن.
الحامية  حزمة  أن  وأضاف 
االجتامعية التي تم اإلعالن عنها 
جنيه،  مليار   67 نحو  بإجاميل 
املعيشة  غالء  عالوة  تضمنت 
للعاملني بالجهاز اإلداري للدولة، 
مشريا  للمعاشات،  واملستحقني 
إىل أنه خالل امللتقى الذي انعقد 
مبناسبة مرور 100 عام عىل إنشاء 
االتحاد  وعد  الصناعات،  اتحاد 
مامثلة  زيادة  تفعيل  سيتم  بأنه 
أيضا للعاملني يف القطاع الخاص.

وأشار إىل أن أحد قرارات الحزمة 
االجتامعية التي وجه بها الرئيس 
زيادة  أي  تتم  أال  هو  السييس، 
واملرافق  الكهرباء  أسعار  عىل 
املرحلة،  هذه  خالل  الرئيسية 
أن  عىل  التوافق  تم  عليه  وبناء 
مدار  عىل  تقوم  لن  الحكومة، 
العام املايل الجاري بزيادة أسعار 

الكهرباء.
تسعري  هيكلة  إعادة  خطة 

الكهرباء عىل مدار 5 سنوات
رئيس  أوضح  الصدد،  هذا  ويف 
أعلن  الكهرباء  وزير  أن  الوزراء، 
إعادة  خطة   ،2020 يونيو   9 يف 
عىل  الكهرباء  تسعري  هيكلة 

هذه  وكانت  سنوات،   5 مدار 
الخطة موضوعة عىل أساس سعر 
رصف الدوالر مبتوسط 16 جنيها، 
موضحا أن تسعري الكهرباء مرتبط 
وزارة  تشرتيه  الذي  الغاز  بسعر 
وكذا  البرتول،  وزارة  الكهرباء من 
فسعر  وبالتايل  العاملي،  بالتسعري 
رصف  بسعر  مرتبط  الكهرباء 
الكهرباء  وزير  مضيفا:  الدوالر، 
سعر  تغري  لو  أنه  حينها  أعلن 

الرصف ستزيد أسعار الكهرباء.
اليوم  الحكومة  اتخذت  وتابع: 
هذه  زيادة  بعدم  قرارا  فعليا، 
األسعار بالكامل عىل املواطن ملدة 
الدولة  أن  يعني  ما  وهو  سنة، 
مليار  املواطنني 43  ستتحمل عن 
جنيه إضافية، بسبب عدم تطبيق 
الكهرباء،  أسعار  زيادة  خطة 
جنيه  مليار  الـ67  إىل  باإلضافة 
االجتامعية  الحامية  حزمة  قيمة 

االستثنائية التي تتحملها الدولة.
حديثه  الوزراء  رئيس  واختتم 
باإلشارة  الصحفي،  املؤمتر  خالل 
إىل رضورة معرفة حجم ما تبذله 
تقلل  ليك  جهود،  من  الدولة 
عاتق  عىل  امللقاة  األعباء  من 
الظروف  هذه  يف  املرصية  األرس 
الشاغل  شغلنا  قائال:  الدقيقة، 
كحكومة  نقوم  كيف  هو  اآلن، 
املالية  قدراتنا  ضوء  يف  بذلك، 
للدولة،  العامة  املوازنة  إطار  ويف 
وال  املرحلة  هذه  نتخطى  بحيث 
نؤثر عىل أرقام املوازنة يف الوقت 
أن  عىل  نحافظ  وبحيث  نفسه، 
يف  الوطني  االقتصاد  أداء  يكون 
نأمله  الذي  املايل  االنضباط  حالة 

دامئا.
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الناتج  السكري هو ذلك املرض 
وظيفة  يف  خلل  حــدوث  عن 
هرمون  وإنــتــاج  البنكرياس 
تنظيم  عن  املسؤول  اإلنسولني 
الـدم،  يف  السكر  مستويات 
بارتفاع  إّما  به  اإلصابة  وتكون 
الـدم  يف  السكر  مستويات 
إىل  يــؤّدي  ماّم  انخفاضها،  أو 
اإلصابة الجسم بأرضار قد تعترب 
يف بعض األحيان خطرية يصعب 
املعهد  وضــع  ولقد  عالجها. 
مثار  أمريكا  يف  للسكر  الوطني 
املوز ضمن قامئة الفواكه اآلمنة 
يجب  ولكن  السكر،  ملريض 
اليوم  مــدار  عىل  مثــاره  تناول 
أي  حدوث  لتجنب  بالتساوي 
الدم.  سكر  يف  مفاجئ  ارتفاع 
نسبة  عىل  املوز  مثار  وتحتوي 

وفيتامني  األلياف،  من  عالية 
والبوتاسيوم،  ج،  فيتامني  ب6، 
وجميعها عنارص مفيدة للتحكم 
عىل  يعتمد  وهذا  الدم.  بسكر 
ــار املـــوز مــن حيث  حــالــة مث
الدراسات  أثبتت  فلقد  النضج. 
الناضج  املوز  تناولوا  الذين  أن 
لديهم  السكر  مستوى  زاد  قد 
عن الذين تناولوا مثار املوز الغري 
بأن  ذلك،  وفرس  متاماً.  ناضجة 
تحتوي  الناضجة  غري  املوز  مثار 
من   %90 من  يقرب  ما  عىل 
النشويات، بينام الكربوهيدرات 
املوجودة يف مثار املوز الناضجة 
السكريات  مــن  أغلبها  ــأيت  ت
ارتفاع  يف  يساعد  وذلك  الحرة، 
ال  هــذا  ولكن  بالدم.  السكر 
السكري،  مريض  عىل  ينطبق 
أكل  تجنب  عليه  ينبغي  الذي 
الناضجة  املوز  مثار  من  الكثري 
بعناية  الدم  يف  السكر  ومراقبة 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

عندما يفعل ذلك. وقد وجد أن 
تناول مثار املوز يساعد الحاالت 
السكري،  تعاين من مرض  التي 
وبشكل  تساهم  أنها  حيث 
مستويات  يف  التحكم  يف  فعال 
ألنها  وذلــك  ــدم،  ال يف  السكر 
تسمي  التي  باأللياف  غنية 
البكتني، كام أنها تخفض الشهية 
عن طريق إبطاء إفراغ املعدة. 
املوز  مثار  تناول  فإن  ولذلك 
مبعدل منتظم له دور فعال يف 
الحد من مشكلة ارتفاع السكر 
يف الدم والتغلب عىل األعراض 
كام  تصاحبها.  التي  الجانبية 
تحتوي مثار املوز عىل نوع من 
النشويات  أو  الكربوهيدرات 
التي تتحول إىل جلوكوز داخل 
تسهم  التي  اإلنــســان،  جسم 
عىل  التغلب  يف  فعال  بشكل 

مشاكل السكر يف الدم.  

وتغري  الجوية  التقلبات  مــع 
الفصول، يتعرض الجميع لألمراض 
الربد  نــزالت  مثل:  والفريوسات 
نحمى  أن  يجب  لذا  واألنفلونزا، 
هــذه  ــن  م وأطــفــالــنــا  أنفسنا 
الفريوسات املنترشة بتقوية جهازنا 
نتعرف  التقرير  هذا  ىف  املناعى، 
من  وأطفالنا  أنفسنا  حامية  عىل 

فريوسات التقلبات الجوية.
الحداد،  أمجد  الدكتور  ــال  وق
واملناعة  الحساسية  استشارى 
واملناعة  الحساسية  قسم  ورئيس 

صحتنا  عىل  اليومية  تؤثرعاداتنا 
نــدرك،  أن  دون  اليومية  وحياتنا 
ببعض  األشخص  يقوم  أن  فيمكن 
األفضل  من  لذا  املدمرة،  العادات 
جيد  هو  مبا  معرفة  لديك  تكون  أن 
يقدمه  ما  وهو  لك،  بالنسبة  وسيئ 
موقع  عرب  املنشور  التقرير  ذلــك 

:”brightside“
فاملواد  الفم،  غسول  استخدام   –
مصممة  ليست  فيه  املستخدمة 
معظم  فتحتوي  البكترييا،  ــة  إلزال
أن  ميكن  مــواد  عىل  الفم  غسوالت 
القليل  وتجلب  الفم  جفاف  تسبب 
فمك،  إىل  والجراثيم  البكترييا  من 
الكريهة،  الفم  رائحة  يسبب  وهذا 

لـ”اليوم  واللقاح،  املصل  بهيئة 
ما  الجوية  التقلبات  إن  السابع”، 
درجة  ىف  انخفاض  أو  ارتفاع  بني 
الحرارة هى موسم نشاط فريوىس، 
ىف  تنشط  الفريوسات  إن  حيث 

وقت التقلبات الجوية.
وأوضح أن السلوكيات مثل: ارتداء 
مالبس ثقيلة ثم تخفيف املالبس 
اإلصابة  فرص  تزيد  أخــرى  مرة 

بنزالت الربد.
من  للوقاية  النصائح  بعض  وقدم 
التقلبات  ىف  املنترشة  الفريوسات 

الفم  “غسول  الحصول عىل  حاول  و 
العالجي” الذي ال يحتوي عىل أي من 
أو  املنثول  عىل  ويحتوي  املواد  هذه 

الفلورايد بدالً من ذلك.
-تناول البقوليات كالفول والفاصوليا، 
وهو   ، فيتات  عيل  يحتويان  فهام 
إنــتــاج  ــق  ــري حــمــض يــقــف يف ط
الحفاظ عىل  أجل  من  و  الكالسيوم، 
تناول  إىل  نحتاج   ، عظامنا  صحة 
عىل  أجسامنا  تساعد  التي  األطعمة 
يؤدي  ولــذا   ، الكالسيوم  امتصاص 
 ، ذلك  عكس  إىل  الفاصوليا  تناول 
حيث ال يسمح ألجسامنا بامتصاصها 

، مام قد يؤدي إىل ضعف العظام.
عيل  تحتوي  فهي  السبانخ  -تناول 

لقاح  عىل  الحصول  منها  الجوية، 
لقاح  وكذلك  السنوى،  األنفلونزا 
كورونا  ولقاح  الرئوى  االلتهاب 
اإلصابة  مضاعفات  من  للحامية 
عمل  وتــحــســني  بــالــفــريوســات 

املناعة.
وأوضح أنه يجب اتباع اإلجراءات 
الكاممة،  ارتداء  مثل:  االحرتازية 
وغــســل الــيــديــن بــانــتــظــام أو 
يتوفر  مل  إذا  بالكحول  تعقيمها 
التواجد ىف  املاء والصابون، وعدم 
والتجمعات،  املزدحمة  األماكن 
خاص  بشكل  النصائح  ــذه  وه
ملرىض حساسية الصدر وااللتهاب 

الرئوى.
الجيدة  التغذية  برضورة  ونصح 
خاصة  متكاملة  وجبة  وتناول 
املـــدارس  نـــزول  قبل  لألطفال 
األطعمة  تناول  عن  واالبتعاد 

املصنعة والحلويات.
مامرسة  برضورة  أيضاً  نصح  كام 
الرياضة لتنشيط الدورة الدموية، 
وكذلك الحصول عىل النوم الجيد 
وذلك لدور النوم الجيد ىف تقوية 

جهازنا املناعى.

الكالسيوم ، ولكنه يحتوي أيًضا عىل 
ميكن  الذي  األكساالت  يسمى  يشء 
أن يعيق إنتاج الكالسيوم، وال يجب 
بل   ، السبانخ  تناول  عن  تتوقف  أن 
قم بدمجه مع األطعمة األخرى التي 
سبيل  فعىل  الكالسيوم،  عىل  تحتوي 
والسبانخ  الجنب  مزج  ميكنك   ، املثال 
للحصول عىل هذا املعدن املهم الذي 

يحتاجه جسمك.
-لبس املالبس الضيقة، قد يتسبب يف 
النساء  لدى  الخمرية  بعدوى  اإلصابة 
تتعرق كثريًا، ومن  إذا كنت  ، خاصة 
بتدفق  تسمح  مالبس  ارتــداء  املهم 

الدم يف جميع أنحاء جسمك.

هل تعاين من أمل يف العنق والكتف.. 
وهل تشعر أن رأسك ثقيل جًدا عىل 
يطاق  ال  تيبًسا  هناك  أن  أو  كتفيك 
بنعم،  إجابتك  كانت  إذا  رقبتك؟  يف 
داء  من  تعاىن  أنــِك  املحتمل  فمن 
الفقري  العمود  أو  العنقي  الفقار 
العنقي، وإليك كل ما تحتاج ملعرفته 
موقع  بحسب  ــرض،  امل هــذا  حــول 

.”Health“
ما هو العمود الفقري العنقي؟

العنقي  الفقري  العمود  يتكون 
إىل  الجمجمة  من  متتد  فقرات  من 
وتوفر   ، العلوي)  (الجذع  الفقرات 
يف  املــوجــودة  والعضالت  األربطة 
وتسمح  االستقرار  العنق  منطقة 
أو  تشوهات  وأي  الحركة،  بنطاق 
التهاب أو أي إصابة ميكن أن تؤدي 

إىل آالم يف الرقبة .
العظام  يصيب  األمل  ألن  نــظــرًا 
الفقري،  العمود  من  األوىل  السبعة 
الرقبة، مييل  والتي توجد يف منطقة 
وتيبس  بأمل  الشعور  إىل  األشخاص 
العمود  بدالً من  والكتفني  الرقبة  يف 
السبب  هو  وهذا  بالكامل،  الفقري 
العمود  أيًضا  عليه  يطلق  أنــه  يف 

الفقري العنقي.
أعراض العمود الفقري العنقي

املصابون  األشخاص  يصف  ما  غالبًا 
بأنه  األمل  العنقي  الفقري  بالعمود 
أمل مستمر أو طعن حارق يف منطقة 

أيًضا  الناس  يشكو  والكتف.  الرقبة 
العنق  عضالت  وتشديد  تصلب  من 

والَعرََضني الرئيسيني هام:
1. تيبس الرقبة: هذا النوع من األمل 
ميكن يشعرك وكأن الرقبة متصلبة أو 

عالقة.
تشعر  ما  غالبًا  الحركة:  عند  األمل   .2
باألمل عند الحركة كام لو كنت تحرك 
رقبتك لألمام أو ألعىل أو تديرها جنبًا 

إىل جنب.
مع  الرقبة  آالم  تتداخل  أن  ميكن 
األنشطة اليومية وميكن أن تقلل من 

جودة الحياة، إذا تُركت دون عالج.
آالم  تكون  ال  الحاالت،  معظم  يف 
يف  تخفيفها  وميكن  خطرية  الرقبة 
يف   ، ذلك  ومع  قليلة  أيــام  غضون 
أمل  يشري  أن  ميكن   ، الحاالت  بعض 
تتطلب  خطرية  إصابة  إىل  الرقبة 

استشارة الطبيب.
من  ألكــرث  األعـــراض  استمرت  إذا 
وسيقوم  الطبيب  فاسترش   ، أسبوع 
األشعة  مثل  فحوصات  ــإجــراء  ب
السينية والتصوير بالرنني املغناطييس 

وما إىل ذلك.
شديدة،  حالتك  تكن  مل  إذا  ولكن 

فيمكنك اختيار العالج الطبيعي.
الرقبة  آالم  تخفيف  كيفية  ييل  فيام 
التي يسببها العمود الفقري العنقي:

باستخدام  العالج  تجربة  ميكن   .1
الكامدات الساخنة والباردة املعروف 

اعتامًدا  بالتربيد  العالج  باسم  أيًضا 
 ، العالج  هــذا  يف  األمل.  شــدة  عىل 
أو  السائل  النيرتوجني  استخدام  يتم 
أكياس الثلج لتجميد وتدمري األنسجة 

التي تسبب املشكلة.
2. عالج طبيعي آخر يستخدم لشد 
أسطح  وفصل  الــرخــوة  األنسجة 
املفاصل أو شظايا العظام باستخدام 

قوة شد تساعد يف تخفيف األمل.
تساعدك  التي  التقوية  متارين   .3
عىل شد عضالت رقبتك وكتفيك هي 
 ، لذلك  األمل  لتخفيف  طريقة  أسهل 
دوران  مثل  متارين  تجربة  ميكنك 
الرقبة ، ولفائف الكتف ، وثني العنق 

، وما إىل ذلك.
عرب  لألعصاب  الكهربايئ  التحفيز   .4
التداخيل  والعالج   (TENS) الجلد 
العالج  يف  يساعد  أن  ميكن   (IFT)
الحادة  اآلالم  من  مختلفة  ــواع  ألن
واملزمنة وهذه هي عالجات طبيعية 
يف  كبري  بشكل  تساعد  أن  ميكن 

تخفيف آالم الرقبة.
5. إن مامرسة الوضعية الجيدة هي 
املعاناة  من  مينعك  وقــايئ  أسلوب 
لديه  معظمنا  الحالة  هذه  مثل  من 
وظائف تتطلب منا الجلوس لساعات 
أن  الـــرضوري  من  لذلك   ، طويلة 
يكون لدينا وضع جيد أثناء الجلوس 

يستلزم استقامة الظهر واألكتاف.

هل تعاني من آالم الرقبة؟ كل ما تريد 
معرفته عن مشاكل العمود الفقري العنقي

القيمة الطبية والعالجية لثمار 
املوز لعالج داء السكري

استشارى حساسية يوضح كيف نحمى أنفسنا 
وأطفالنا من فروسات التقلبات الجوية

عادات مضرة لصحتنا اليومية..
أبرزها استخدام غسول الفم
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فدخل عليه للنصف من ربيع اآلخر، فأمر 
به فحبس ىف مكان ضيق طوله ثالثة أذرع 
حوِّل  ثم  ثالثا،  فيه  فمكث  ــني،  ذراع ىف 
ألوسع منه وأجرى عليه رزق ومن يخدمه، 
فلم يزل محبوسا هناك إىل ليلة عيد الفطر 
من  حبل  له  فدىلَّ  بالعيد  الناس  فاشتغل 
فلم  فذهب  منها،  الضوء  يأتيه  كان  كوة 
يدر كيف ذهب و إىل أين صار من األرض.
وىف يوم األحد إلحدى عرشة ليلة خلت من 
إبراهيم  بن  األوىل: دخل إسحاق  جامدى 
إىل بغداد راجعا من قتال الخرَّمية، ومعه 
أسارى منهم، وقد قتل ىف حربه منهم مائة 

ألف مقاتل.
جيش  ىف  عجيفا  املعتصم  بعث  وفيها: 

فسادا  عاثوا  الذين  الــزط  لقتال  كثيف 
ونهبوا  الطريق  وقطعوا  البرصة،  بالد  ىف 
أشهر  تسعة  قتالهم  ىف  فمكث  الغالت، 

فقهرهم وقمع رشهم وأباد خرضاهم.
وكان القائم بأمرهم رجل يقال له: محمد 
سملق،  له:  يقال  آخر  ومعه  عثامن  بن 
الله  فــأراح  وشيطانهم،  داهيتهم  وهو 

املسلمني منه ومن رشه.
الهاشمى  داود  بن  سليامن  تويف:  وفيها 
الزبري  بن  الله  وعبد  أحمد،  اإلمام  شيخ 
وتلميذ  املــســنــد،  صــاحــب  الحميدى 
نعيم  وأبــو  عياش،  بن  وعىل  الشافعي، 
الفضل بن دكني شيخ البخاري، وأبو بحار 

الهندي

وقعت العديد من األحداث ىف سنة 219 
هجرية، منها خروج البعص عىل املعتصم 
يقوله  الذى  فام  البرصة،  ىف  فتنة  وظهور 

الرتاث اإلسالمي؟
يقول كتاب البداية والنهاية لـ الحافظ بن 
تسع  سنة  دخلت  “ثم  عنوان  تحت  كثري 

عرشة ومائتني”
فيها: ظهر محمد بن القاسم بن عمر بن 
طالب  أىب  بن  عىل  بن  الحسني  بن  عىل 
بالطالقان من خراسان يدعو إىل الرىض من 
آل محمد، واجتمع عليه خلق كثري وقاتله 
قواد عبد الله بن طاهر مرات متعددة، ثم 
ظهروا عليه وهرب فأخذ ثم بعث به إىل 
عبد الله بن طاهر فبعث به إىل املعتصم 

أحداث خطرة وقعت فى سنة 219 
هجرية.. ما يقوله الراث اإلسالمي

يف 2 نوفمرب 1917 كتب وزير الخارجية 
الربيطاىن آرثر جيمس بلفور رسالة إىل 
يعرب  روتشيلد  والرت  ليونيل  البارون 
الربيطانية  الحكومة  دعم  عن  فيها 
إلقامة وطن يهودي يف فلسطني عرفت 

الرسالة فيام بعد باسم وعد بلفور.
الصهيونية  للحركة  بريطانيا  دعم  جاء 
الحرب  اتجاهات  من  مخاوفها  نتيجة 
العاملية األوىل برصف النظر عن اإلميان 
الذي  الصهيونية  بتوجهات  الحقيقي 
يتبناه لويد جورج من بني آخرين فقد 
كان قادة بريطانيا يأملون يف أن يساعد 
بيان دعم الصهيونية يف كسب الدعم 

مواليد  من  عثامن  لطفي  سعيد 
أطلق   (1998 ـ   1930) العريش 
ـ فارس  الزعيم   { عليه عدة أسامء 
سيناءـ  شيخ املحامني { كرهه للعدو 

اليهودي للحلفاء خالل الحرب العاملية 
األوىل وفقا ملا ذكره موقع هيستورى.

أرسل   1917 عام  من  نوفمرب   2 يف 
روتشيلد  اللورد  إىل  رسالته  بلفور 
حاييم  وصديق  املعروف  الصهيوين 
جاللة  حكومة  “إن  قائاًل:  وايزمان 
امللك تؤيد إنشاء وطن قومي للشعب 

اليهودي يف فلسطني”.
مسار  عىل  بلفور  وعــد  تأثري  كــان 
فوفًقا  فوريًا  الحرب  بعد  ما  أحداث 
أنشأته  ــذي  ال ــداب”  ــت “االن لنظام 
إىل  ُعهد   1919 لعام  فرساي  معاهدة 
أساس  عىل  فلسطني  بإدارة  بريطانيا 

لالنضامم  دفعه  الصهيوين 
العربية  سيناء  ملنظمة 
ــرز  ــن أب حــتــى أصــبــح م
اإلطــالق..  عىل  عنارصها 
دور  سيناء  ــارس  ف لعب 
إفشال  يف  وفريد  محوري 
الذي  الصهيوين  املخطط 
حاول يف أكتوبر عام 1968 
جعل سيناء دولة مستقلة 
حيث فور علمه باملخطط 
فؤاد  عادل  اللواء  أخطر 
سيناء  مجاهدي  مسئول 
العامة  ــرات  ــاب ــخ امل يف 
األمر  برفع  ســارع  ــذي  ال
للرئيس جامل عبد النارص 
التعليامت إلفشال  فأصدر 
رسالة  فجاءت  املخطط.. 
للطفي أن يلتقي اللواء عادل فؤاد 
يف األردن وتحديدا عند جرس عامن 
املخطط  إفشال  سيناريو  لوضع 
العسكري  الحاكم  استدراج  وهو 

سكانها  عن  نيابة  فيها  ستعمل  أنها 
العرب.

“تنظر  اآلىت:  بلفور  وعد  نص  وكــان 
حكومة صاحب الجاللة بعني العطف 
إىل إقامة وطن قومّي للشعب اليهودي 
جهدها  غاية  وستبذل  فلسطني،  يف 
عىل  الغاية،  هذه  تحقيق  لتسهيل 
أنه لن يؤىت بعمل من  أن يفهم جلياً 
املدنية  الحقوق  من  ينتقص  أن  شأنه 
الطوائف  بها  تتمتع  التي  والدينية 
فلسطني،  يف  املقيمة  اليهودية  غري 
الذي  السيايس  الوضع  أو  الحقوق  وال 

يتمتع به اليهود يف أي بلد آخر”.

مؤمتر  لعقد  سيناء  عىل  الصهيوين 
عىل  مستقلة  دولة  سيناء  إلعالن 
دول  جميع  ممثيل  وأمـــام  املــأل 
املتحدة  األمم  هيئة  وممثل  العامل 
ليكون  اإلذاعية  العامل  ومحطات 
الصهاينة  لعاب  سال  عاملياً..  حدثاً 
أو  سيناء  تدويل  مؤمتر  فأعدوا 
مبدينة  عقد  حيث  الحسنة  مؤمتر 
رسادق  يف  سيناء  بوسط  الحسنة 
كبري جدا واستدعوا املخرج العاملي 
هذا  لتصوير  مارسيلوين  اإليطايل 
أبناء  يعلن  أن  التاريخي..  الحدث 
عن  االنفصال  أي  االستقالل  سيناء 
الصهيوين  الحاكم  كان  وملا  مرص.. 
املؤمتر  تجهيزات  إعداد  يف  منهمك 
لطفي  سعيد  سيناء  ــارس  ف كــان 
إفشال  سيناريو  ــراج  إخ يواصل 
يلتقي  حيث  الصهيوين  املخطط 
والوسط  الجنوب  سيناء  مشايخ 
الشعب  منصة  الختيار  والشامل 
ميثلها  بأن  انتهت  والتي  السيناوي 

ذكرى وعد بلفور.. بريطانيا تدعم إقامة 
وطن لليهود يف فلسطن عام 1917

حقائق من موتمر الحسنة.. الزعيم ـ فارس سيناء ـ 
شيخ املحامن”سعيد لطفي عثمان”

افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي، 
بن  سلطان  الشيخ  وبحضور  الشارقة، 
أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم 
معرض  من   41 الـ  ــدورة  ال الشارقة، 
تنظمه  الذي  للكتاب،  الدويل  الشارقة 
شعار  تحت  للكتاب  الشارقة  هيئة 
“كلمة للعامل”، وذلك يف الفرتة من 13-2 
نوفمرب الجاري، يف مركز إكسبو الشارقة.
ورحب حاكم الشارقة، يف كلمة مبناسبة 
والُكتاب  العلامء  بالحضور من  االفتتاح 
الشارقة  معرض  ضيوف  من  واملثقفني 
يف  شهد  املعرض  أن  إىل  الفتاً  للكتاب 
األوىل  األجزاء  إطالق  املاضيني  العامني 

من املعجم التاريخي للغة العربية.
وأعلن إطالق األجزاء الجديدة للمعجم، 
الكبري قائالً  العلمي  مباركاً هذا اإلنجاز 

سجُل  هو  وإمنا  فقط،  مبعانيها  ويعرّف 
أشعارها  وديوان  وتاريخها  األمة  هذه 
عرص  من  ابــتــداًء  وأمثالها  وأخبارها 
أعرص  بجميع  ومروراً  القدمية  النقوش 
العرص  إىل  ووصــوالً  التاريخية،  العرب 

الحديث.
وقدم حاكم الشارقة الشكر الجزيل إىل 
املعجم  إنجاز  يف  وساعد  عمل  من  كل 
يا  قائالً:  األجالء،  العلامء  من  التاريخي 
علامء العربية يف كل مكان، يا من بذلتم 
جهوداً لتصنعوا هذا النجاح، باسم أبناء 
بالشكر  لكم  نتقدم  جميعاً  العربية 
رسوركم  يوم  هو  اليوم  وهذا  الجزيل، 

وابتهاجكم بعظمة اإلنجاز .
باإلشارة  كلمته  الشارقة  حاكم  واختتم 
تعيشه  الذي  الكبري  الثقايف  الحدث  إىل 
اإلمارة هذه األيام، داعياً سموه الجميع 

املناسبة  هذه  يف  نجتمع  إذ  “ونحن 
أبناء  كل  إىل  بالتهنئة  أتوجه  العظيمة 
كنا  الــذي  اإلنجاز  هذا  عىل  العربية 
وسعادتنا  بعيد،  أمــد  منذ  ننتظره 
وسعادتكم اليوم كبرية بهذه األجزاء الـ 
لـ 9 أحرف من حروف  تؤرخ  التي   36
منتصف  يف  اليوم  ونحن  العربية، 
حافل  القريب  واملستقبل  الطريق 

بالخريات بإذن الله.
سلطان القاسمى

وفوائد  أهمية  الشارقة  حاكم  وتناول 
والتأريخ، وشموليته  البحث  يف  املعجم 
وتفرده  العربية  اللغوية  املعارف  لكل 
التاريخي  املعجم  إن  قائالً:  املعلومايت 
بشكله  متاحاً  منه  أنجز  مــا  ــذي  ال
كسائر  معجامً  ليس  والرقمي،  املطبوع 
العربية  كلامت  معاين  يرشح  املعاجم 

حاكم الشارقة يفتتح الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب
إىل االستفادة منه، قائالً : تعيش الشارقة 
الثقايف  الحراك  من  أيام   10 من  أكرث 
ــدويل  ال الــشــارقــة  معرض  ــالل  خ مــن 
أجنحته  بني  يعرض  ما  بخالف  للكتاب 
والعلوم،  املعارف  من كتب يف مختلف 
وإننا ننتهز هذه الفرصة لندعو الجميع 
كباراً وصغاراً، رجاالً ونساًء لإلقبال عىل 
هذا املعرض، والنهل مام يف صاالته من 
مبختلف  والثقافات  واملعارف  العلوم 

لغات العامل .
رئيس  العامري  ركاض  بن  أحمد  وألقى 
هيئة الشارقة للكتاب كلمة تناول فيها 
األهمية الكربى ملعرض الشارقة للكتاب 
يحققه  أصبح  الذي  املتواصل  والتطور 
املعرض مام جعل الشارقة قبلة للكتاب 

ومحطة عاملية للثقافة.
للكتاب،  الشارقة  هيئة  رئيس  وأعلن 

الشارقة  معرض  تصّدر  عن  كلمته  يف 
الدويل للكتاب للعام الثاين عىل التوايل، 
ليستمر  العاملية،  الكتب  معارض 
العامل،  مستوى  عىل  األكــرب  املعرض 
النرش  بيع ورشاء حقوق  عىل مستوى 

والرتجمة.
الشكر  كلمته  يف  العامري  ــدم  وق
حاكم  السمو  صاحب  إىل  والتقدير 
الشارقة عىل دعم سموه للمعرض منذ 

الشارقة  معرض   : قائالً  بعيدة،  سنوات 
الدويل للكتاب تاريخ ومستقبل؛ أربعون 
عاماً ماضية أسست ملستقبل قرن قادم، 
هذا  لإلمارات،  ومبارك  للشارقة،  مبارك 
اإلنجاز املستحق لرؤية حكيمة ورعاية 
صاحب  من  صبورة  وجهود  متواصلة 
السمو حاكم الشارقة فله منا جميعاً يف 

الشارقة كل الشكر واملباركات .

الزعيم فارس سيناء املحامى الشيخ 
الهرش  ســامل  والشيخ  خلف  بن 
للمؤمتر  النهاية  بكلمة  الناطق 
استكامال لسيناريو إفشال املخطط 
وكانت  املنرب  عىل  من  الصهيوين 
الرضبة القاضية وكانت كلمة أبناء 
سيناء حيث قال الهرش: “إن فكرة 
جيدة  فكرة  هى  سيناء  تدويل 
هوية  وجود  عدم  حالة  يف  ولكن 
وجود  عدم  حالة  ويف  سيناء  ألبناء 
جنسية يحملونها ولكن أبناء سيناء 
ولدوا  أنهم  الجميع  أمام  يعلنون 
مرصيون  وهم  مرصية  أرض  عىل 
بالغاىل  يضحون  وسوف  ــألبد  ل

والنفيس من أجل مرصيتهم”
وسام  عىل  ليحصلوا  املؤمتر  انتهي 
كانت  حيث  املرصيني..  كل  محبة 
الصهيوين  العدو  معتقالت  زنازين 
مرصعيها  ــىل  ع ــهــا  ــواب أب تفتح 
الحسنة  مؤمتر  أبطال  لتستقبل 
الذين رفضوا مخطط تدويل سيناء.
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ألنظمة  تومسك  جامعة  علامء  ابتكر 
الراديوية،  واإللكرتونيات  التحكم 
الكالم  عىل  يتعرف  رياضيا  منوذجا 
ويتفوق عىل نظائره مبؤرشات محددة.

ويشري املبتكرون، إىل أن هذا النموذج 
شامل  لنظام  أساسا  يصبح  أن  ميكن 
وكذلك  الشخصية،  الهوية  لتحديد 
سيسهل التحكم بالتكنولوجيا “الذكية” 

.RT مبساعدة الصوت، حسبام نقلت
تحديد  طريقة  تتطور  للخرباء،  ووفقا 
التعرف  خالل  من  الشخصية  الهوية 
األمن  تقنية  باستخدام  الكالم  عىل 
الرقمي املستخدم يف التحكم باملعدات 
املرصفية  الخدمات  يف  األمن  وأنظمة 

عن بعد.

الصغرية  املدونات  موقع  ألن  نظرًا 
عىل  رسوم  لفرض  يخطط   Twitter
بدأ  فقد   ، الحساب  من  التحقق 
بعض األشخاص يف تلقي رسائل بريد 
إلكرتوين مزيفة لرسقة كلامت مرور 

املستخدمني غري الراغبني.
تطلب   ،  TechCrunch لـ  ووفًقا 
من  املزيفة  اإللكرتوين  الربيد  حملة 
أســامء  إدخـــال  تويرت  مستخدمي 
الخاصة  املرور  وكلامت  املستخدمني 
الخاص  الــويــب  موقع  عــىل  بهم 
مساعدة  كنموذج  املقنع  باملهاجم 

.Twitter
من  اإللــكــرتوين  الربيد  ــال  إرس وتــم 

من  العديد  إىل   Gmail حساب 
مبستند  ربطهم  تم  الذين  األشخاص 
موقع  إىل  آخر  رابط  مع   Google
للمستخدمني  يتيح  مام   ،  Google
استضافة محتوى الويب، وقد يجعل 
من  التلقايئ  الفحص  أدوات  هذا 
اكتشاف  يف  صعوبة  أكرث   Google
إنشاء  خالل  من  االستخدام  إساءة 

طبقات متعددة من التشويش.
إطار  عىل  نفسها  الصفحة  واحتوت 
مستضاف  آخر  موقع  من  مضمن 
 Beget الرويس  الويب  مضيف  عىل 
 Twitter مستخدم  طلب  ــذي  ال
وكلمة املرور ورقم الهاتف ، وهو ما 

ال  التي  الحسابات  لخرق  كافياً  كان 
تستخدم مصادقة ثنائية أقوى ، وفًقا 

للتقرير.
 TechCrunch ويف غضون ذلك ، نبه
التصيد  مــوقــع  بــشــأن   Google
ذلك  بعد  حذفه  وتــم   ، االحتيايل 
متحدث  عن  ونقل  قصري،  بوقت 
عىل  “تأكيًدا  قوله   Google باسم 
املعنية  والحسابات  الروابط  إزالة 
النتهاك سياسات برنامجنا”، وحاليًا ، 
لدى Twitter عملية تحقق تتطلب 
من املشاهري وغريهم من األشخاص 

املهتمني بتأكيد هوياتهم.

العامل الذكاء االصطناعي للتحدث 
النحل والفيلة والحيتان، لكن  إىل 
إمكانية  من  يخىش  الخرباء  أحد 
باألنواع  للتالعب  القوة  استخدام 

الربية.
“ديىل  صحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا 
كارين  قالت   ، الربيطانية،  ميل” 
كولومبيا  جــامــعــة  ــن  م ــاكــر  ب
الربيطانية، إن فريًقا من الباحثني 
ــاء  ــذك ال يستخدم  ــا  ــي أملــان يف 
االصطناعي لفك تشفري األمناط يف 
األصوات غري البرشية، مثل رقصة 
ذات  والضوضاء  العسل  نحل 
يتيح  للفيلة، مام  املنخفض  الرتدد 
للتواصل،  فقط  ليس  التكنولوجيا 
الحيوانات  للتحكم يف  أيًضا  ولكن 

الربية.
إضافة  ميكن  أنه  باكر  وأوضحت 
الناطق  االصــطــنــاعــي  ــاء  ــذك ال

علماء روس يبتكرون نظرا رقميا 
لألذن البشرية

التي  الروبوتات  إىل  بالحيوان 
التواصل  حاجز  اخــرتاق  ميكنها 
لكنها  أسايس،  بشكل  األنواع  بني 
الحظت أيًضا أن هذا االخرتاق يثري 
البرش  متكني  فإن  أخالقية،  أسئلة 
املختلفة  األنواع  التحدث مع  من 
أعمق  “إحساًسا  يخلق  أن  ميكن 
بالسيطرة  إحساًسا  أو  بالقرابة، 
األنواع  يف  التالعب  عىل  والقدرة 
من  كبرش  نتمكن  مل  التي  الربية 

السيطرة عليها سابًقا”.
البرش  سعى  لطاملا  أنــه  ــام  ك
مع  التحدث  عــىل  الــقــدرة  إىل 
العديد  بعمل  وقاموا  الحيوانات 
الفكرة، مثل  بناًء عىل  األفالم  من 
ومل   ،Doctor Dolittle  1967
فيلم،  حبكة  مجرد  الفكرة  تعد 
فقد اكتشف العلامء طرقًا ناجحة 

للتحدث بلغة الحيوانات.

لتقليد  الروبوت  الفريق  درب 
االهتزاز،  رقصة  حركات  نفس 
والتي تتكون من أشكال مختلفة 
واالهتزازات،  الهواء  تدفق  من 
“االستامع  النحل يف  وقد خدعت 

إليه”.
ــىل بعض  ــور ع ــث ــع ال ــم  ــام ت ك
من  التوجيهات  يتابعوا  النحل 
التحرك  مكان  مثل   ،RoboBee

داخل الخلية أو التوقف متاما.
كتابًا  الذي نرش مؤخرًا  باكر،  قال 
كيف  الحياة:  “أصــوات  بعنوان 
تقربنا التقنيات الرقمية من قربنا 
والنباتات”،  الحيوانات  عوامل  من 
أن الخطوة التالية من بحث أملانيا 
هي زرع العديد من الروبوتات يف 
كانت  إذا  لرؤيتها،  مختلفة  خاليا 
املستعمرة ستقبل اآلالت كواحدة 

خاصة بها”.

تطوير ذكاء اصطناعى يتحدث إىل الحيوانات.. اعرف التفاصيل

ألنظمة  تومسك  جامعة  علامء  وابتكر 
الراديوية،  واإللكرتونيات  التحكم 
عىل  للتعرف  جديدا  رياضيا  منوذجا 
بدقته  نظائره  عىل  يتفوق  الــكــالم، 
بصورة  املتكلم  بتحديد  ويسمح 

صحيحة.
مدير  نائب  كونيف،  أنطون  ويقول: 
الوطني  للمعهد  التابع  الكفاءة  مركز 
املوثوق”،  التفاعل  “تقنيات  لالتصاالت 
نظائره  عن  الريايض  الجهاز  “يختلف 
الداخلية  األذن  مع  الكبري  بتشابهه 
تــرددات  عىل  التعرف  عند  لإلنسان 

الكالم الحرجة.
تبنى  التي  املحتملة  اآلليات  وتلعب 
عليها أنظمة التعرف الحالية عىل الكالم 

يف هذا الجهاز دورا مساعدا فقط”.
الخطأ  نسبة  أن  إىل  الخرباء،  ويشري 
النربة  عىل  الجديد  الجهاز  تعرف  يف 
مرات  أربع  أقل  هي  للكالم،  األساسية 
وهذا  العامل،  يف  نظائره  أفضل  من 
الكالم  عىل  افضل  بالتعرف  يسمح 
أيضا  ويسمح  الغناء.  وحتى  العادي 
بالتواصل مع األجهزة الذكية ليس عن 
كام  مبارشة  بصورة  بل  األوامر  طريق 

هو الحال مع الشخص املحاور.
الجديد  النظام  أن  الــخــرباء  ويؤكد 
املحاور  هوية  من  بالتحقق  سيسمح 
متاما  سيقيض  ما  االتصال،  جلسة  أثناء 

عىل بعض أنواع االحتيال

للذكاء  جــديــد  البــتــكــار  ميكن 
االصطناعي التحدث إىل الحيوانات، 
حاجز  سيكرس  الــذى  األمــر  وهو 

يحذر  لكن  األنواع،  بني  التواصل 
أن  ميكن  البرش  أن  من  الخرباء 
للتالعب  القدرة  هذه  يستخدموا 

باألنواع الربية، فيمكن أن يتواصل 
البرش قريبًا مع الحيوانات، حيث 
أنحاء  جميع  يف  العلامء  يستخدم 



10أخـبــار الحوادث  إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  9  ربيع الثاني  -  1444 هـ  -  3  نوفمبر  2022م

العدد اإلسبوعي رقم 1284

الداخلية تضبط عصابة غسلت 36 مليون جنيه 
حصيلة االتجار فى األدوية املخدرة

النيابة تتحفظ على 44.5 طن أرز أبيض 
ومكرونة حجبها مالك مخزن بالجيزة

0106668105
Hotline  www. 1997 .tel

/ModernHouseEgypt
/modernhouse_kitchens
/modernhouse_egypt.com
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ملكافحة  العامة  اإلدارة  اتخذت 
بقطاع  العامة  األمــوال  جرائم 
العامة  األمــوال  جرائم  مكافحة 
ــراءات  اإلج املنظمة،  والجرمية 
وسيدة،  شخصني  حيال  القانونية 
عصايب،  تشكيل  بتكوين  لقيامهم 
ىف  اإلجــرامــى  نشاطه  تخصص 
االتجار باألدوية املدرجة بجداول 
السوق  ىف  ــدرة  ــخ امل ــة  ــ األدوي
مكاسب  تحقيق  بقصد  السوداء، 

بالجيزة  العامة  النيابة  ــررت  ق
التحفظ عىل (44,5 طن أرز أبيض 
عبوات  داخل  معبأة  مكرونة)   –
التداول  عن  وحجبها  لتخزينها 
بحجز  النيابة  وأمــرت  بــاألســواق، 
مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية 
حول  املباحث  تحريات  وطلبت 
أخرى  وقائع  وجود  وبيان  الواقعة 

مامثلة من عدمه.
لرشطة  العامة  اإلدارة  واصلت 
اللواء  بــإرشاف  والتجارة  التموين 

ىف  تتمثل  مرشوعة  غري  مالية 
ترويج العديد من األدوية املخدرة 

بني أوساط املدمنني.
قيام  األمنية  األجهزة  وكشفت 
املتهمني بغسل األموال املتحصلة 
عن  ــى  ــرام اإلج نشاطهم  مــن 
الوحدات  من  عدد  (رشاء  طريق 
واألراىض  السكنية  والعقارات 
2 رشكة  عدد  تأسيس   – الزراعية 
ودراجة  سيارات   8 عدد  رشاء   –

وزيــر  مساعد  الله  فتح  محمد 
إدارات  مع  بالتنسيق  الداخلية 
وفروعها  التموين  رشطة  وأقسام 
وقطاع  األمن  مبديريات  الجغرافية 
التموينية  حمالتها   ، العام  األمــن 
التموينية  الجرائم  لضبط  املكربة 
قضية   (1700) ضبط  عن  أسفرت 

متوينية متنوعة.
مخزن  (مالك  ضبط  أبرزها  كــان 
“بــدون  الغذائية  السلع  لتجارة 
الجيزة)  مبحافظة   – ترخيص” 

ناتجة  وكأنها  وإظهارها  نارية)، 
باإلضافة  مرشوعة،  كيانات  عن 
األموال  تلك  من  بعض  إيداع  إىل 
اإلجرامى  نشاطهم  من  املتحصلة 
إخفاء  بقصد  البنوك  مبختلف 
متحصالت  قدرت  مصدرها حيث 
بــ36  مببلغ  اإلجرامى  نشاطهم 
اتخاذ  وتم  تقريباً،  جنيه  مليون 

اإلجراءات القانونية.

طن   44,5) قدرها  كمية  وبحوزته 
داخل  معبأة  مكرونة)   – أبيض  أرز 
عبوات قام املذكور بتخزينها لحجبها 
عن التداول باألسواق مام يؤدى إىل 
اإلرضار باالقتصاد املرصى (5 طن أرز 
صالح  غري  الصالحية  منتهى  أبيض) 
خطراً  ويشكل  اآلدمــى  لإلستهالك 

عىل الصحة العامة.
وأخطرت  بالواقعة  محرض  تحرر 
التحقيقات  ملبارشة  العامة  النيابة 

والتي امرت مبا سبق.

عىل كافة املنافذ بالبالد.
وكانت معلومات قد وردت لقطاع 
األمن الوطنى بالتنسيق مع اإلدارة 

العامة لـ (مباحث األموال العامة 
الجوى)  القاهرة  ميناء  رشطة   –
االسترياد  رشكات  إحدى  باعتزام 
 200 بعدد  طرد   25) تهريب 
إلكرتونية)  أجهزة  تحوى  كرتونة 
إىل داخل البالد من إحدى الدول 
أنها كواشف معملية وذلك  عىل 

“عىل خالف الحقيقة”.
وجمع  التحريات  وبإجراء 
التقنيات  واستخدام  املعلومات 
عمليات  ىف  الحديثة  األمنية 
تحديد  أمكن  والتتبع  الرصد 
مرتكبى الواقعة، كام أمكن ضبط 
الجوى  القاهرة  مبيناء  الشحنة 
 23983) ضبط  تم  وبتفتيشها 
هاتف محمول – (5646) ساعة 
بلوتوث  يد ذكية – 830 سامعة 

إلكرتونية  أجهزة  عبوة   4409  –
ومستحرضات  وأدوية  طبية 
كيلو  القيمة –108  عالية  تجميل 
جرام مشغوالت “يشتبه ىف كونها 
شيشة   7936  – مثينة”  معادن 
كمية   – ومستلزماتها  إلكرتونية 
الخاصة  اإللكرتونية  اللوحات  من 

بأجهزة طبية متقدمة).
أمكن  اإلجراءات  تقنني  وعقب 
 ،( املتهمني  من  ثالثة   ) ضبط 
بارتكابهم  اعرتفوا  ومبواجهتهم 
إليه،  املشار  النحو  عىل  الواقعة 
وجار تكثيف الجهود لضبط باقى 
الرسوم  قيمة  وتُقدر  املتهمني، 
تلك  عىل  املستحقة  الجمركية 
مليون   450 من  بأكرث  البضائع 

جنيهاً تقريباً.

نجحت  حاسمة،  أمنية  رضبة  ىف 
ضبط  ىف  الداخلية  وزارة  أجهزة 
إلكرتونية  أجهزة  شحنة  أضخم 

مهربة من إحدى الدول لألسواق 
لجهود  استمراًرا  وذلك  املرصية، 
ملكافحة  الداخلية  وزارة  أجهزة 

السيام  صورها،  بشتى  الجرمية 
االقتصاد  لحامية  التهريب  جرائم 
األمنية  السيطرة  وإحكام  املرصى 

الداخلية تضبط محاولة تهريب 5 آالف سلعة ذكية و108 كيلو معادن ثمينة بمطار القاهرة
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“هاشتاج “الشناوي األفضل فالقارة” األكثر تداواًل 
بموقع التواصل االجتماعي “توير”

القيعي ينفي التصريحات املنسوبة إليه بشأن 
“مفاجأت تخص األهلي”

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

بلقب  املاضية  الجمعة  األهيل  وتوج 
عىل  بالفوز  املــرصي  السوبر  ــأس  ك
الزمالك يف ملعب هزاع بن زايد يف أبو 

ظبي بهدفني دون رد.

منتخب مصر لكمال االجسام يطر إىل أسبانيا للمشاركة يف بطوله العالم 2022  

معتمد  هاىن  و  العز  ابو  محمد 
سامي  واحمد  الحديد  وعمرو 
و  نوفل  وحمدي  نوفل  ومحمد 
و  بحريه  سعيد  و  يوسف  وائل 
احمد طه وحمدي غانم ومحمد 
عامد  و  هاشم  وهيثم  حكم 

واحمد الهيتي و احمد عبد النبي 
واحمد سليم .

عادل  الدكتور  أكد  جانبه  ومن 
املرصي  االتحاد  رئيس  فهيم، 
ورئيس  األجسام،  لكامل 
واإلفريقى،  العرىب  االتحاديني 
االتحاد  لرئيس  األول  والنائب 
كامل  التزام  هناك  أن  الدوىل، 
املرصي  املنتخب  العبني  من 
إرصار  ولديهم  الفني  والجهاز 
إيجابية  نتائج  لتحقيق  وعزمية 
خالل الحدث العاملي، مؤكدا ان 
الهدف من املشاركة تقديم افضل 
بأعىل رصيد من  والفوز  مستوى 
امليداليات واملركز األول عىل كل 

الدويل املشاركة.
وبدوره قال محمد محسن الحكم 
الدويل واملرشف العام للبعثه ان 
البطوله قويه جدا بفضل مشاركة 
حول  االعبني  اقوى  من  نخبة 
العامل حيث من املتوقع مشاركة 

 90 اكرت من 1000 العب ميثلون 
املنافسه  مايجعل  وهذا  دوله 
قويه جدا ولكن كلنا ثقه يف ابطال 
ما  أفضل  سيقدمون  وأنهم  مرص 
ورفع  بامليداليات  للفوز  عندهم 
علم مرص يف هذا املحفل الدويل 

العاملي
معبد  أمري  الكابنت  من  كال  وأكد 
والكابنت  للمنتخب  الفني  املدير 
املنتخب  مدرب  مدبويل  اسامه 
صفوفه  يف  يضم  املنتخب  ان 
من  املميزين  االعبني  من  نخبه 
وقد  الدوليه  االنجازات  أصحاب 
بدنيه  جاهزيه  ألفضل  وصلوا 
نيل  عىل  قادرين  وأنهم  وذهنيه 
عاليا  مرص  اسم  ورفع  الذهب 
الجميع  تكاتف  مايعكس  وهو 
والعبني  وفنيني  إداريني  من 
لهدف واحد وهو الفوز بالبطوله 
ارض  ايل  العامل  بكأس  والرجوع 

مرص.

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا 
هاشتاج “الشناوي األفضل يف القارة”، 
مبوقع  الشخصية  حساباتهم  عرب 
وذلك  “تويرت”،  االجتامعي  التواصل 
الشناوي،  محمد  بالالعب  لالحتفال 

الكرة  رشكة  رئيس  القيعي  عديل  نفى 
إليه  املنسوبة  الترصيحات  باألهيل 
بشان حديثه عن وجود مفاجآت تخص 

النادي خالل الفرتة املقبلة.
الرسمي  بيانا عرب موقعه  األهيل  ونرش 

جاء فيه التايل:
رئيس  القيعي،  عديل  املهندس  نفى 
ــدم، كافة  ــق ال لــكــرة  رشكــة األهـــيل 
إليه  البعض  نسبها  التي  الترصيحات 
األهيل  قناة  شاشة  عىل  ظهوره  خالل 
املواقع  بعض  تناولتها  والتي  أمــس. 
اإللكرتونية ووسائل التواصل االجتامعي 

من مصادر غري دقيقة.
وأضاف أن هذه الترصيحات التي متت 
اإلشارة إليها غري صحيحة باملرة، وأنه مل 
يتناول يف حديثه وجود مفاجآت تخص 

النادي خالل الفرتة القادمة.
ملالقاة  األهيل  يستعد  أخرى  جهة  من 
ملعب  يف  ــاء  ــع األرب ــدا  غ الداخلية 

جوالت  ثالث  يف  الجديد  السويس 
الدوري.

عىل  مباراتني  أول  يف  فاز  األهيل  وكان 
ذاتها  بالنتيجة  ــوان  وأس اإلسامعييل 

بهدف دون رد.

بعثة  األربعاء  اليوم  غادرت 
األجسام  لكامل  املرصي  املنتخب 
من مطار القاهرة الدويل، متجهة 
إىل سانتا سوزانا اسبانيا للمشاركة 
األجسام  لكامل  العامل  بطولة  يف 
املقرر  والفيزيك،  والكالسيك 

 8 ايل   2 من  الفرته  يف  اقامتها 
وذالك  بأسبانيا   2022 نوفمرب 
ببعثة تضم رئيس االتحاد املرصي 
اول  ونائب  واالفريقي  والعريب 
الدكتور  الدويل  االتحاد  رئيس 
عادل فهيم رئيسا للبعثه ومحمد 

الدويل  والحكم  املدرب  محسن 
معبد  وأمري  البعثه  عام  مرشف 
مدير فني واسامه مدبويل مدرب 

و20 العب وهم كام ييل :
و  بسيوين  عادل  و  النرس  سيد 
و  عتبه  ويارس  ابوجنه  احمد 

حارس مرمي نادي األهيل، وحصوله 
عيل جائزة أفضل العب داخل القارة 
وتصدر   .2022 العام  عن  األفريقية 
هاشتاج “الشناوي األفضل فالقارة”، 
مبوقع  تداواًل  األكرث  قامئة  عرب  األول 

ــويــرت”،  الــتــواصــل االجــتــامعــي “ت
وجاءت التعليقات من قبل جامهري 
بحارس  واحتفالهم  األهيل  النادي 

املرمي محمد الشناوي، كااليت:

ملك  كأس  نهايئ  مثن  قرعة  أسفرت 
الحرمني  خادم  (كاس  السعودية 
الرشيفني) عن مواجهة نارية لـ اتحاد 
جدة. ويضم اتحاد جدة بني صفوفه 
الثنايئ الدويل املرصي، أحمد حجازي 
جدة  اتحاد  وسيلعب  حامد.  وطارق 
نارية ضمن  الشباب يف مواجهة  ضد 

مثن نهايئ كأس ملك السعودية.
وجاءت مواجهات مثن نهايئ كأس امللك 

كالتايل:

اتحاد جدة × الشباب

الهالل × االتفاق - النرص × العدالة

الفتح × الطايئ - التعاون × أبها

ضمك × الوحدة - الباطن × الرائد

الفيحاء × الخليج.

النسخة  لقب  الفيحاء  نادي  ويحمل 

املاضية من كأس امللك عقب الفوز عىل 

الهالل بركالت الرتجيح.

يف  االوىل  للمرة  اللقب  الفيحاء  وحقق 

فوك  الرصيب  املدرب  بقيادة  تاريخه 

رازوفيتش.

كاس ملك السعودية – مواجهة نارية لـ حجازي وطارق 
حامد يف ثمن النهائي

www.misrtalateen.com
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ملباراة  برياميدز خوضه  نادي  أعلن 
عىل  النيجري  نيجيليك  مع  اإلياب 

استاد القاهرة.
نيجيليك  مع  برياميدز  ويلعب 
كأس  من  اإلضــايف   32 الـ  دور  يف 

الكونفدرالية اإلفريقية.
نيجيليك  الذهاب مع  وتقام مباراة 

يف النيجر غدا األربعاء.
استاد  إدارة  مع  برياميدز  واتفق 
مباراة  استضافة  عــىل  القاهرة 
اإلياب عليه بدال من ملعب الدفاع 
الجوي الذي سيغلق بشكل مؤقت 
من أجل زراعة البذرة الشتوية قبل 

إعادة افتتاحه.

نيجيليك  ملواجهة  برياميدز  وتأهل 
الساحل  هــالل  عــىل  الــفــوز  بعد 
السوداين بنتيجة إجاملية 9-0 ذهابا 

وإيابا.
ربع  لدور  وصل  قد  برياميدز  وكان 
ولكنه  املاضية  النسخة  يف  النهايئ 

أقيص أمام مازميبي.

براميدز يواجه نيجيليك على استاد القاهرة
تعرف عىل ترتيب الدوري املرصي 

بعد الجولة الثالثة للدوري
سقط الزمالك ىف فخ التعادل أمام 
إنبي بهدف لكل منهام ، ىف املباراة 
التى جمعت الفريقني عىل ملعب 
بالجولة  العرب  املقاولون  استاد 
املرصي  الــدوري  ملسابقة  الثالثة 
األول  الفريق  اكتسح  املمتاز. 
نادي  األهيل،  بالنادي  القدم  لكرة 
الداخلية بأربعة أهداف لهدف، يف 
عىل  بينهام  جمعت  التى  املباراة 
إطار  ىف  الجديد  السويس  استاد 
الجولة الثالثة من الدوري املرصي.

تعرف على ترتيب الدوري املصري بعد الجولة الثالثة للدوري
ــدوري..  ــال ب نقطتني  أول  فقد 
التعادل  فخ  ىف  يسقط  الزمالك 

أمام إنبي
بهدف  الزمالك  يفاجئ  إنبي 

التعادل يف الدقيقة 83
الــدوري  جــدول  ترتيب  وننرش   
وتعادل  األهيل  فوز  بعد  املمتاز 

الزمالك :
 1- األهيل 9 نقاط

2-  االتحاد السكندري 9 نقاط.
3-  الزمالك 7 نقاط.

4- غزل املحلة 7 نقاط.
5-البنك األهيل 5 نقاط.

6- فاركو 5 نقاط.
7-  فيوترش 4 نقاط.

8- .طالئع الجيش 4 نقاط.
9- املرصي 4 نقاط

10-املقاولون العرب 3 نقاط
11-  سرياميكا كليوباترا 3 نقاط.

12- برياميدز  نقطتني.
13-سموحة  نقطتني.
14 –  إنبي نقطتني.

15- حرس الحدود نقطة واحدة
16- الداخلية  نقطة واحدة.
17- اإلسامعييل دون نقاط.

18- أسوان دون نقاط.
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معسكر على فرتن ملنتخب مصر..
وموعد اإلعالن عن قائمة ودية بلجيكا

منتخب مرص يوم 13 حتى 18 نوفمرب 
الجاري وتكون للقامئة النهائية املختارة 
املقرر  بلجيكا  لودية  الالعبني  من 

إقامتها يوم 18 بالكويت .
املبدئية  القامئة  عن  اإلعالن  سيتم  كام 
لالعبني املختارين ملعسكر نوفمرب عقب 
للدوري  الثالثة  الجولة  مباريات  انتهاء 

املرصي.

مرص  منتخب  مران   – فيتوريا  روي 
استعدادا ملواجهة ليبرييا

مرص  ملنتخب  الفني  الجهاز  استقر 
األول لكرة القدم بقيادة الربتغايل روي 
املنتخب  معسكر  إقامة  عىل  فيتوريا 
عىل  نوفمرب  يف  الدويل  التوقف  لفرتة 

فرتتني.
 7 يوم  األوىل من  الفرتة  تكون  أن  عىل 

إىل 11 نوفمرب الجاري بالقاهرة وتكون 
العبي  استبعاد  مع  املحليني  لالعبني 
األندية املرتبطة باملشاركات اإلفريقية 

خالل تلك الفرتة من االختيارات.
املحرتفني  الالعبني  إىل  باإلضافة 
املرتبطني باملشاركة يف دوريات فرقهم 

حتى يومي 12 و13 نوفمرب.
ملعسكر  الثانية  الفرتة  تنطلق  بينام 

مرتضى منصور :مجلس إدارة الزمالك يرفض بشكل قاطع 
الحصول على 30 مليون جنيه يف املوسم من الشركة الراعية

منصور  مرتىض  املستشار  أكــد 
جلسته  أن  الزمالك  نادي  رئيس 
وزير  صبحي  أرشف  الدكتور  مع 
ملدة  استمرت  والرياضة  الشباب 
ساعتني، وشدد عىل أنه سيكشف 
وزير  مع  جلسته  كواليس  كل 
الخميس  يوم  والرياضة  الشباب 

املقبل يف قناة الزمالك.
وتابع قائال: “رئيس النادي يتعرض 
للسباب من بعض الصفحات التي 
رئيس  الخطيب  محمود  تتبع 
النادي األهيل، ويف مباراة السوبر 
عبد  ملحمود  السباب  توجيه  تم 
أي  ــدون  ب شيكاباال”   ” الــرازق 
وجهنا  ذلك  من   وبالرغم  سبب، 

التهنئة للفريق الفائز”.
منصور  مرتىض  املستشار  وأضاف 

الرياضة  وزير  مع  اجتامعه  أن 
السوبر  مبباراة  عالقة  له  ليست 
برشف  املباراة  خاض  والفريق   ،

وقدم جمهوره صورة رائعة.
ال  عباس  “ممدوح  قائال:  وتابع 
املستندات  كل  وقدمنا  يحاسب 
التي تثبت  أنه حصل عىل هذه 
من  وبالرغم  مرات،  أربع  األموال 
عىل  الحجز  رفع  رفض  تم  ذلك 
نهاية  يف  ونحن  النادي،  أرصــدة 
العامل  مرتبات  وهناك  الشهر  
يف  قبل  من  ونجحت  واملوظفني، 

سداد مقدمات عقود الالعبني “.
منصور:”  مرتىض  املستشار  وقال 
سأعلن تفاصيل جلستي مع وزير 
الرياضة وقراري، والنادي يف أزمة 
كبرية، وما يهمني يف الفرتة الحالية 

الزمالك  كابنت  وحق  النادي  حق 
الذي تعرض للسباب”.

الزمالك  إدارة  “مجلس  وتابع: 
يرفض بشكل قاطع الحصول عىل 
من  املوسم  يف  جنيه  مليون   30
يف  رعاية  كحق  الراعية  الرشكة 
حني يحصل األهيل عىل أكرث من 
،والزمالك  املوسم  يف  جنيه  مليار 
هو بطل الدوري يف آخر موسمني، 
وال توجد عدالة يف توزيع حقوق 

الرعاية”.
منصور:  مرتىض  املستشار  وقال 
“أنا حزين ونتعرض لحروب كثرية ، 
ونتحمل من أجل جامهري الزمالك 
فوق  يحدث  وما  النادي  وأعضاء 
رصف  وسنحاول  برش  أي  طاقة 

املرتبات للموظفني والعامل”.


