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COP27 السيســي يعلــن إطــاق املنتــدى العاملــي للهيدروجــن املتجــدد ضمــن فعاليــات
الحكومــة: لــم نصــدر قــرارا بإلغــاء امتحانــات الصفــن الرابــع والخامــس االبتدائــي

املنصة  إطالق  حفل  شهد 
وزيرة  السعيد،  هالة  الدكتورة 
االقتصادية،  والتنمية  التخطيط 
وزيرة  فؤاد  ياسمني  الدكتورة 
رئيس  فريد  محمد   ، البيئة 
العامة  الهيئة  إدارة  مجلس 

للرقابة املالية.
الخاص  القطاع  اللتزام  فرصة 

بالتصدي لتغري املناخ
الدكتورة  أكّدت  جانبها،  من 

السيسي: مصر ستكون جسرًا بن أفريقيا وأوروبا.. والربط الكهربائي يعزز أمن الطاقة

رئيس الوزراء يطلق منصة »أسواق الكربون الطوعية« بمؤتمر املناخ 
الدكتور  أطلق       
مدبويل  مصطفى 
اليوم،  الوزراء  رئيس 
املرصي  الجناح  من 
الزرقاء  باملنطقة 
»أسواق  منصة 
الطوعية«  الكربون 
القطاع  مبشاركة 

الخاص.
حفل إطالق املنصة 

عبدالفتاح  الــرئــيــس  أّكـــد 
السيسي، أنَّ الربط الكهربائي 
دورًا  يلعبان  الطاقة  وتجارة 
الطاقة،  أمن  تعزيز  يف  مهمًا 
بفاعلية  مصر  تشارك  لذلك 
مشروعات  جميع  يف  كبرية 
اإلقليمي  الكهربائي  الربط 
مبينًا  الكهرباء،  وأسواق 
ــه جـــار الــعــمــل على  أنَّـ
ــط الــربــط  ــروع خ ــش م
مصر  بــن  الكهربائي 
ستكون  إذ  والــيــونــان، 
للطاقة  جــســرًا  مصر 

بن أفريقيا وأوروبا.

جهود  دعــم  على  حريصون 
أفريقيا للنفاذ للطاقة النظيفة 

من املصادر املتجددة
ــاف الــســيــســي، خــال  ــ وأض
ــاخ  ــن ــر امل ــم ــؤت ــات م ــي ــال ــع ف
ــربــط  ال أنَّ   ،)COP27(
أفريقيا  قارتي  بن  الكهربائي 
على  يعمل  ــوف  س ــا  ــ وأوروب
الكهربائية  استيعاب الطاقات 
إنتاجها  سيتمّ  التي  الضخمة 
املتجددة  الطاقات  مصادر  من 
يف أفريقيا، وتحرص مصر على 
األفريقية  الــدول  جهود  دعم 
من  النظيفة  للطاقة  للنفاذ 

من مرحلة الوعود إىل التنفيذ.
القانون الدويل ال يجرب األعضاء عىل 

التنفيذ
الخارجية  وزير  مساعد  وأشار 
من  التكرار  كرثة  أن  إىل  األسبق، 
ستجرب  املترضرة  الدول  جانب 
الكربى عىل رصف  الصناعية  الدول 

مساعد وزير الخارجية األسبق: مصر طالبت 
COP27 الدول املتقدمة بتنفيذ تعهداتها املالية يف

بيومي،  جامل  السفري  قال 
األسبق،  الخارجية  وزير  مساعد 
الخسائر  متويل  إدراج  تم  إنه 
جدول  يف  رسميًا  واألرضار 
 COP27 املناخ  مؤمتر  أعامل 
برشم الشيخ لألطراف املعنية 
تاريخي  أمر  وهذا  باملناخ، 
والبناء  أمامه  الوقوف  يجب 

عليه.
محاوالت مستمرة من الدول 

النامية
وزير  مساعد  وأضاف 
يف  األسبق،  الخارجية 
أن  لـ»الوطن«،  ترصيحات 
محاولة  هو  املوافقة  قرار 
يف  املتسببة  الدول  دفع 
وهي  املناخية  التغريات 
الصناعية  الدول 
لتقديم  الكربى 

تعويضات للدول املترضرة.
تعهدات متكررة من الدول املناحة

الخارجية  وزير  مساعد  وأوضح 
األسبق، أنه يف كل قمة مناخ تصدر 
ولكن  املانحة،  الدول  من  تعهدات 
ال يحدث يشء، وال تلتزم بها، وهذا 
الخارجية  وزير  اليوم  إليه  لفت  ما 
سامح شكري عندما طالب باالنتقال 

ياسمني فؤاد وزيرة البيئة أهمية 
هذا الحدث، إذ سيتيح الفرصة 
ملزيد من االلتزام للقطاع الخاص 
نحو التصدي لتغري املناخ كجزء 
الوطنية  مساهامتنا  خطة  من 
عىل  سيساعد  مام  املحدثة، 
تنفيذها بالتشارك بني الحكومة 
لترسيع  الخاص  والقطاع 
الوصول إىل مامرسات منخفضة 

الكربون.

الكويت: األوضاع الراهنة توجب علينا دراستها برؤية موحدة ألمن الخليج

وزير التعليم يدعو إلشراك املعلمن يف التثقيف بشأن تغري املناخ
وزير خارجية اإلمارات: منتدى أبوظبى للسلم منارة عاملية لنشر مفاهيم التسامح

تابع ص 8

يف  خاصة  املتجددة،  املصادر 
من  الكثري  به  تتمتع  ما  ظل 
من  بالعديد  األفريقية  الــدول 
غري  املتجددة  الطاقة  مصادر 

املستغلة.
املنتظر  من  ــه  أنَّ إىل  وأشــار 
املحاور  أحــد  مصر  تكون  أن 
ــة لــنــقــل الــطــاقــة  ــي ــاس األس
الكهربائية النظيفة إىل أوروبا، 
مشرًيا إىل أنَّ كل تلك الجهود 
وقت  منذ  مصر  سعي  توضح 
فعّالة  خطوات  التخاذ  مبكر 
نموذج  إىل  التحول  سبيل  يف 

تابع ص 4
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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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حرض الشيخ عبدالله بن زايد آل 
والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان 
أعامل  من  جانبا  اليوم  الدويل 
ملنتدى  التاسع  السنوى  امللتقى 
ىف  يعقد  الذى  للسلم  أبوظبي 
“عوملة  عنوان  تحت  أبوظبي 
الحرب وعاملية السالم: املقتضيات 

والرشاكات”.
عقدت  التى  الرئيسية  والجلسة 
وجاءت  للملتقى  الثاين  اليوم  ىف 
اإلمام  بجائزة  االحتفاء  إطار  يف 

رحبت املتحدثة اإلقليمية باسم 
وزارة الخارجية األمريكية هالة 
األممي  املبعوث  بتعهد  غريط 
قدًما يف  بامليض  باثييل  عبدالله 
الليبية،  لالنتخابات  االستعداد 

وإحياء املسار األمني.
وأكدت “غريط” يف ترصيحات 
لصحيفة االتحاد – نقلتها وكالة 
بالدها  رفض   – الليبية  األنباء 
ليبيا،  يف  للعنف  استخدام  أي 
للتنفيذ  واشنطن  دعم  مجددة 
إطالق  وقف  التفاق  الكامل 

النار.
وقالت إن بالدها تدعم وساطة 

وزير خارجية اإلمارات: منتدى أبوظبى للسلم منارة عاملية لنشر مفاهيم التسامح

الخارجية األمريكية: نطالب 
الشعب الليبى باختيار قادته 

من خال انتخابات حرة

الكويت: األوضاع الراهنة توجب علينا دراستها 
برؤية موحدة ألمن الخليج

إىل  تهدف  التي  املتحدة،  األمم 
إلجراء  دستوري  أساس  وضع 
انتخابات رئاسية وبرملانية حرة 
وقت  أقرب  وشاملة يف  ونزيهة 

ممكن.
وأشارت إىل أن مطالب الشعب 
من  قادته  باختيار  الليبي 
ونزيهة،  حرة  انتخابات  خالل 
وفق  دؤوبًا  عمالً  يتطلب 
لالنتخابات،  الدستورية  األسس 
باختيار  الليبي  الشعب  مطالبة 
انتخابات  خالل  من  قادته 
الرشعية  إلضفاء  ونزيهة،  حرة 

وضامن املساءلة.

الدولية  للسلم  عيل  بن  الحسن 
للعام 2022 وتحدث فيها الشيخ 
“مجلس  رئيس  بيه،  بن  عبدالله 
اإلمارات لإلفتاء الرشعى”، ورئيس 

منتدى أبوظبي للسلم.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل 
منتدى  أن  املناسبة  بهذه  نهيان 
منارة  اليوم  بات  للسلم  أبوظبي 
ومفاهيم  قيم  لنرش  بارزة  عاملية 
واألخوة  والتعايش  التسامح 

اإلنسانية.

أعامل  يف  باملشاركني  ورحب 
واألفكار  بالرؤى  مشيدا  امللتقى، 
والتي  يطرحونها  التى  املبتكرة 
اإلنساين  املرشوع  مع  تتسق 
يعمل  الذي  للمنتدى  الخالق 
العاملي  السلم  قيم  تعزيز  عىل 
وترسيخ مبادئ األخوة والتضامن 
اإلنساين وتوسيع الرشاكات وعقد 
وصناع  محبي  مع  التحالفات 

السالم يف العامل أجمع.
للسلم  أبوظبي  منتدى  وكان 

جوكو  فوز  عن  مؤخرا  أعلن  قد 
جمهورية  رئيس  ويدودو 
الحسن  اإلمام  بجائزة  إندونيسيا 
للعام  الدولية  للسلم  عىل  بن 
املنتدى  يقدمها  التي   2022
برعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل 
والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان 

الدوىل.
وتكرم الجائزة أصحاب املبادرات 
يف  العلمية  واألعامل  العملية 
وتأصيل  السلم  ثقافة  صناعة 

املسلمة  املجتمعات  ىف  قيمتها 
من القادة والعلامء واملفكرين.

امللتقى  أعامل  يف  يشارك  فيام 
يختتم  الذي  للمنتدى  التاسع 
نخبة  أبوظبي  يف  غدا  أعامله 
والقادة  القرار  صناع  من  واسعة 
العامل؛  أنحاء  جميع  من  الدينيني 
منظامت  وممثىل  وزراء  من 
حكومية،  وهيئات  أممية 
أكادميية،  وشخصياٍت  ومفكريَن 
املجتمع  مؤسسات  ومسؤويل 
املدين واملنظامت العاملة يف حقل 

السلم والتسامح.
بشكل  التاسع  امللتقى  ويتناول 
خاص إمكانات وتحديات التعاون 
والرشاكة الدولية؛ من أجل تعزيز 
وترسيخ قيم السلم العاملي وبناء 
ويتيح  البرش،  لجميع  أفضل  عامل 
والخربات  اآلراء  لتبادل  الفرصة 
السلم  حقل  يف  الفاعلني  بني 
قيم  نرش  أجل  من  والتسامح، 
السلم والتعايش والتضامن حول 

العامل.
انطالقته  منذ  املنتدى،  ويعمل 
نرش  عىل   ،2014 عام  األوىل 
خالل  من  والتسامح  السلم  قيم 
السلم  مفاهيم  وتوصيل  تأصيل 
وتفنيد  اإلنسانية،  املجتمعات  يف 

دعاوى التطرف والكراهية.

مجلس  لرئيس  األول  النائب  أكد 
الكويتي  الداخلية  ووزير  الوزراء 
الصباح  األحمد  خالد  طالل  الشيخ 
داخلية  لوزراء  الـ39  االجتامع  أن   ،
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول 
إقليمية  أوضاع  يف  يعقد  العربية 
من  والبد  الحساسية  بالغة  وعاملية 
عىل  آثارها  عىل  والوقوف  دراستها 
األمر  موحدة  وقرارات  برؤية  بالدنا 
التعاون  استمرار  منا  يتطلب  الذي 
يف مختلف املجاالت باعتبار أن أمن 

مجلس التعاون كل ال يتجزأ.
واستعرض الشيخ طالل خالد األحمد 
الذي  اإلجتامع  خالل   – الصباح 
وزير  برئاسة  األربعاء  اليوم  عقد 
الدورة  (رئيس  السعودي  الداخلية 
الحالية) األمري عبدالعزيز بن سعود 
بدول  الداخلية  وزراء  ومبشاركة 
ووفقا  الرياض  مدينة  يف  املجلس 
جهود   – الكويتية  األنباء  لوكالة 

املستمرة  الكويتية  الداخلية  وزارة 
وتوجيه  املخدرات  آفة  مكافحة  يف 
وتجار  ملهريب  االستباقية  الرضبات 
الذين  العقلية  واملؤثرات  املخدرات 
الوطن  يستهدفون شباب ومقدرات 
بكل رشاسة وهذا ما ظهر جليا من 
لها  تصدت  التي  الضبطيات  حجم 
اآلونة  يف  الداخلية  وزارة  قطاعات 

األخرية.
تبنت  الكويت  دولة  أن  إىل  وأشار 
مع  بالتعاون  وطنية  اسرتاتيجية 
مكتب األمم املتحدة إلنشاء مصحات 
عاملية ملعالجة من يقع فريسة لتلك 

اآلفة املدمرة وبرسية تامة.
أهمية  الخالد  طالل  الشيخ  وأكد 
خليجية  أمنية  اسرتاتيجية  وجود 
عىل  اإلدمان  آثار  ملواجهة  موحدة 
وتأهيال”  وعالجا  “توعية  املخدرات 
مستهدفني  عىل  ترتكز  أن  عىل 
وتعزيز  استكامل  أولهام  رئيسيني 

بالقدر  الخليجي  األمني  التعاون 
صد  حائط  بناء  يف  يساعد  الذي 
املخدرات  تجار  وجه  يف  خليجي 
سواء من الداخل أو الخارج وثانيهام 
املتعاطني  أعداد  تقليل  عىل  العمل 
التوعية  وتكثيف  وزيادة  واملدمنني 
استمرار  مع  اآلفة  هذه  بخطورة 
وتبادل  األمني  والتكامل  التعاون 
املعلومات بني أجهزة األمن الخليجية 
يف  والعاملية  واإلقليمية  والعربية 
مكافحة تهريب املخدرات واملؤثرات 

العقلية.
الكويت  دولة  “موقف  عىل  وشدد 
العربية  اململكة  يف  لألشقاء  الداعم 
إجراءات  من  تتخذه  وما  السعودية 
عىل  للحفاظ  األصعدة  كافة  عىل 
مشريا  ومواطنيها”  أراضيها  سالمة 
واجبا  يشكل  اململكة  “أمن  أن  إىل 
وطنيا لنا تجاه األشقاء ونسعى دامئا 

لتعزيزه”.
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 ولكم تحيايت 
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
ــن مــهــرجــان الــتــعــهــدات  ــ ))م
ــذ(( ــي ــف ــن ــت  الــــي مــؤتــمــر ال

الشيخ  رشم  ويف  االن  مرص  يف  يجتمع 
دويل  حشد  أكرب   ٢٧ كوب  ويف  تحديدا 
دخول  عيل  عاما   ٢٨ من  املناخ  ملؤمتر  
بشأن  االطاريه  املتحده   االمم  اتفاقية 
كان  والتي  التنفيذ  حيز  املناخ  تغيري 
دافعها طموح بسيط لكنه معقد التنفيذ 
التدخل  ))منع  توصيف  ابسط  يف  وهو 
املناخي((  النظام  يف  الخطري  البرشي 
حيث تجمع يف رشم الشيخ  اكرث من ٣٠ 
صادقت  دوله    ١٩٧ من  مندوب  الف 
مناقشة  اجل  من  االتفاقيه  هذه  عيل 
تعتمده  ان  وماينبغي  املناخي  التغيري 
العامل من سياسات واسرتاتيجيات  بلدان 
الناجمه  االرضار  ملواجهة  مستدامه 
االحتباس  مثل  املناخيه  التغيريات  عن 
الكربونية  االنبعاثات  وزيادة  الحراري 
حيث  عاجل  بشكل  معالجتها  وسبل 
 ٪٤٥ بنسبه  االنبعاثات  تخفيض  يجب 
ارتفاع  من  للحد   ٢٠٣٠ عــام  بحلول 
. مئويه  درجه   +  ١.٥ ايل  الحراره   درجة 
ففي تقرير كان اعده برنامج االمم املتحده 
نافذة  لالنبعاثات ذكر وبشكل واضح ان 
الفرص عيل وشك االغالق وقدم مايعتربه 
املهتمني  لكل  تنبيه  جــرس  املراقبون 
االثار  ان  واوضح  واملناخ  البيئه   بشئون 
السلبيه لتغيري املناخ تصبح اكرث حده كل 
عام وانها تجلب مزيدا من البؤس واالمل 
انحاء  البرش يف جميع  من  املاليني  ملئات 
االفق  يف  اشد  عواقب  ايل  اضافه  العامل 
فالعامل البد ان يتعامل مع هذا االمر عيل 
انه يف حالة طوارئ مناخيه والتخيل عن 
والتعهدات. الوعود  تنفيذ  يف   املامطله 
وهو  الكبري  اللغز  حل  يف  يكمن  فاالمر 
الطاقه  امــدادات  عيل  الحفاظ  كيفية 
الطاقه  مــصــادر  ايل  االنــتــقــال  ــاء  ــن اث
ومن  سنويا  تسري  واالمـــور  املتجدده 
الكربي  الصناعيه  والدول  اخر  ايل  مؤمتر 
بالوفاء  نفسها  ــاج  ازعـ يف  تــرغــب  ال 
الفجوه  تقليص  ايل  للوصول  بالتعهدات 
والفعليه  ــوعــوده  امل االنبعاثات  بــني 
للوصول ايل درجة الحراره املثاليه بحلول 
باريس. اتفاقية  حسب   ٢٠٣٠ ــام   ع
مل   ١٩٩٤ عام  ومنذ  السابقه  املؤمترات 
والتعهدات  الوعود  يف  مهرجان  اال  تكن 
ومن هنا جاءت االهميه للمؤمتر املنعقد 
يف مرص حيث رفعت مرص عنوانا للمؤمتر 
عيل انه مؤمتر التنفيذ والوفاء بالتعهدات 
اوراق  من  الكثري  مرص  ــدت  اع حيث 
من  التي  واملرشوعات  التنفيذ  وبرامج 
الطاقه  ايل  للتحول  حال  تشكل  ان  شانها 
االنبعاثات  لخفض  الخرضاء  التطبيقيه 
التي  املرشوعات  من  وغريها  الحراريه 
فهناك  املؤمتر  عنها خالل  االفصاح  سيتم 
ــم االفــصــاح  ــات الــتــي ت ــرشوع مــن امل
لبناء  االماراتيه  املرصيه  الرشاكه  عنها 
ايل  اضافه  العامل  يف  ريــاح  مزرعه  اكرب 
للدخول  السعوديه  العامنيه  الرشاكه 
السويس  ــاح  ريـ محطة  ــرشوع  مـ يف 
التنفيذ  طريق  عــيل  وغــريهــا  مــرص  يف 
سابقه  لوعود  استمرارا  وليس  واالنجاز 
 والتحول التدريجي ايل االقتصاد االخرض.
لهذا  الجيد  املرصي  االعداد  ان  شك  وال 
نجاح  وان  نجاحه  خانة  يف  يصب  املومتر 
للبرشيه  هديه  هو  االمر  هذا  يف  مرص 
القادمه  ولالجيال  االنسانيه  والحضاره 
يتم  وما  نفعل  مبا  وجودها  ترهن  التي 
انجازه االن عيل ارض الواقع يف هذا االمر.

أعلن الرئيس عبدالفتاح السييس، ورئيس 
وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، إطالق 
»املنتدى العاملي للهيدروجني املُتجدد«، 
خالل املائدة املستديرة رفيعة املستوى، 
الطاقة..  مستقبل  يف  »االستثامر  بشأن 
فعاليات  ضمن  األخرض«،  الهيدروجني 

.COP27 قمة رشم الشيخ للتنفيذ
األخرض  الهيدروجني  منظومة  تطوير 

حول العامل
مرص  جانب  من  املبادرة  إعالن  وجرى 
يف  املبادرة،  رعاه  بصفتهام  وبلجيكا، 
رؤساء  القادة  قمة  فعاليات  إطار 
 ،COP27 للتنفيذ  والحكومات  الدول 
والحكومات  الدول  رؤساء  حيث رحب 
والهيئات  املؤسسات  مختلف  وممثلو 
املشاركني  الخاص  والقطاع  الدولية 
املبادرة.  بإطالق  املستديرة  املائدة  يف 
وأثنى الحضور بالجهود املبذولة لتطوير 

الحكومة: لم نصدر قرارا بإلغاء امتحانات الصفن 
الرابع والخامس االبتدائي

الهيدروجني  تجارة  تعزيز  يف  تُسهم 
الدول  بني  للحدود  العابرة  األخرض 
النامية الغنية بالطاقة املُتجددة والدول 

املتقدمة.
أهداف املبادرة

وتهدف املبادرة إىل البناء عىل مبادرات 
وتنسيقها،  القامئة  األخرض  الهيدروجني 
للهيدروجني  عاملي  منتدى  إلنشاء 
من  املصلحة  أصحاب  يجمع  املتجدد، 
واملنتجني  والنامية،  املتقدمة  الدول 
والهيئات  واملنظامت  واملستهلكني، 
القامئني عىل  املُتخصصة، وكبار  الدولية 
الصناعات العاملية يف مجال الهيدروجني 

املتجدد، واملستثمرين الدوليني.
الحد من االنبعاثات الكربونية

تطوير  تسهيل  إىل  املبادرة  تهدف  كام 
وضامن  الهيدروجني،  تجارة  ممرات 
والطلب  العرض  بني  التوازن  تحقيق 

املحتملة  األسواق  واستكشاف  املتوقع، 
العاملية  االحتياجات  تلبية  وضامن 
العمل  ذلك  يف  مبا  املتجددة،  للطاقة 
التنظيمية، وتحديد  العوائق  إزالة  عىل 
آليات التحفيز املالءمة للتوسع يف انتاج 
واستخداماته،  املُتجدد  الهيدروجني 
وخفض التكلفة مبا يُسهم يف الحد من 

االنبعاثات الكربونية.
تعزيز  إىل  كذلك،  املبادرة  وتهدف 
من  املُتجددة  للطاقة  العادل  االنتقال 
مشاريع  يف  االستثامرات  دفع  خالل 
الهيدروجني املتجددة يف الدول النامية 
املتحدة  األمم  أهداف  يف  لتحقيق 
النمو  وتعزيز  املستدامة،  للتنمية 
إىل  الجميع  نفاذ  وضامن  املستدام، 
عمل  فرص  وتوفري  املتجددة،  الطاقة 
املادية  االستفادة  وتحقيق  نظيفة، 

والبيئية واالجتامعية واالقتصادية.

COP27 السيسي يعلن إطاق املنتدى العاملي للهيدروجن املتجدد ضمن فعاليات

األخرض  للهيدروجني  الكاملة  املنظومة 
حول العامل.

للهيدروجني  العاملي  املنتدى  ويُعد 
املتجدد منصة تجمع أصحاب املصلحة 
انتاج  عملية  لتيسري  املتعددين 
مبا  املُتجدد،  الهيدروجني  واستخدامات 

الكربونية،  االنبعاثات  يُسهم يف خفض 
للطاقة  العادل  االنتقال  نحو  واإلرساع 
املنافع  من  واالستفادة  املُتجددة، 
التي  واالقتصادية  واالجتامعية  البيئية 
للهيدروجني  العاملى  االقتصاد  يوفرها 
التي  األدوات  أفضل  وتحديد  األخرض، 

أكد املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء، قبل 
قرار  أي  تصدر  مل  الحكومة  أّن  قليل، 
بإلغاء امتحانات الصفني الرابع والخامس 
الجديد  الدرايس  العام  خالل  االبتدايئ 
تداول  خلفية  عىل  وذلك   ،2023/2022
اإللكرتونية  املواقع  بعض  معلومات عىل 
أنباء  االجتامعي،  التواصل  وصفحات 
الرابع  الصفني  امتحانات  إلغاء  بشأن 
الدرايس  العام  خالل  االبتدايئ  والخامس 

الجديد 2023/2022.
الوزراء،  ملجلس  اإلعالمي  املركز  وأوضح 
يف بيان عنه، أنّه تواصل مع وزارة الرتبية 
نفت  والتي  الفني،  والتعليم  والتعليم 
إللغاء  صحة  ال  أنّه  ُمؤكدًة  األنباء،  تلك 
والخامس  الرابع  الصفني  امتحانات 
الجديد  الدرايس  العام  خالل  االبتدايئ 

أي  إصدار  يتم  مل  وأنه   ،2023/2022
قرارات بهذا الشأن.

والخامس  الرابع  الصفني  تقييم  نظام 
االبتدايئ

نظام  أّن  عىل  الوزراء«،  »إعالمي  وشدد 
التقييم بالصفني الرابع والخامس االبتدايئ 
التعلم  مخرجات  قياس  عىل  سيعتمد 
 3 خالل  من  املطورة  الدراسية  للمواد 
االمتحانات، حيث  بينها  للتقييم،  أدوات 
لالمتحانات،  درجة   60 تخصيص  يتم 
عىل  للمواظبة  و5  األدائية،  للمهام  و35 
 ،100 النهائية  الدرجة  لتكون  الحضور 
نظام  بشأن  الوزاري  للقرار  وفقا  وذلك 
الرابع  الصفني  لطالب  والتقييم  الدراسة 
الحايل  الدرايس  للعام  والخامس االبتدايئ 

.2023/2022

Qatamesh@misrtalateen.com

حديث  العالم  النقاذ  مصريه  رؤيه 
الرئيس  كلمه  في  واالمل  الصراحه 
في  الرئاسيه  بالقمه  السيسي 

مؤتمر المناخ

إنفوجراف.. رؤيه مصريه النقاذ 
العالم حديث الصراحه واالمل يف 

كلمه الرئيس السيسي بالقمه 
الرئاسيه يف مؤتمر املناخ

3 امتحانات
االمتحانات  تنقسم  متصل،  سياق  ويف 
والخامس  الرابع  الصفني  عىل  املقررة 
الفصل  يف  امتحانات   3 إىل  االبتدايئ 
يستهدف  بحيث  الواحد،  الدرايس 
تم  التي  املقرر  أجزاء  األول  االمتحان 
أجزاء  والثاين  األول،  الشهر  يف  تدريسها 
املقرر التي تم تدريسها يف الشهر الثاين، 
وبالنسبة لالمتحان النهايئ يُعقد يف نهاية 
التعلم  نواتج  ويقيس  درايس،  فصل  كل 
كامالً،  الدرايس  الفصل  يف  املستهدفة 
ويحصل الطالب يف نهاية الفصل الدرايس 

عىل مجموع الدرجات الثالث.
اإلعالم  وسائل  الوزراء«  »إعالمي  وناشد 
التواصل  مواقع  ومرتادي  املختلفة 
واملوضوعية  الدقة  تحري  االجتامعي 
الجهات  مع  والتواصل  األخبار،  نرش  يف 
ال  معلومات  نرش  قبل  للتأكد  املعنية 
إثارة  إىل  وتؤدي  حقائق،  أي  إىل  تستند 
البلبلة بني الطالب وأولياء األمور، وحال 
وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى 
للوزارة  اإللكرتوين  املوقع  عىل  الدخول 
(moe.gov.eg)، ولإلبالغ عن أي شائعات 
أو معلومات مغلوطة يرجى اإلرسال عىل 
اإلعالمي  للمركز  التابعة  واتساب  أرقام 
 01155508688) الوزراء  ملجلس 
ساعة   24 مدى  عىل   (01155508851-
الربيد  عرب  أو  األسبوع،  أيام  طوال 

.(rumors@idsc.net.eg) اإللكرتوين

القوات املسلحة توزع 1.5 
مليون حصة غذائية بنصف 

الثمن باملحافظات
الجيد  والتجهيز  اإلعداد  وتم 
لتقدميها  العبوات  داخل  لألصناف 
تلبية  يف  للمساهمة  املواطنني  إىل 
السلع  من  األساسية  احتياجاتهم 
تسيري  خالل  من  املختلفة  الغذائية 
املجهزة  النقل  أسطول من شاحنات 

لكل املحافظات.
اعتزازهم  عن  املواطنون  وأعرب 
بالدور الوطني التي تقوم به القوات 
مسؤوليتها  من  انطالقا  املسلحة 
عن  العبء  تخفيف  يف  االجتامعية 
تداعيات  خالل  املواطنني  كاهل 

األزمة العاملية.

للقوات  العامة  القيادة  أصدرت 
اإلمداد  هيئة  إىل  أوامرها  املسلحة 
بتجهيز  املسلحة،  للقوات  والتموين 
مليون  من  أكرث  وتوزيع  وتعبئة 
ونصف املليون حصة غذائية بنصف 
جهاز  منافذ  خالل  من  الثمن، 
بجميع  الوطنية  الخدمة  مرشوعات 

محافظات الجمهورية.
توجيهات  إطار  يف  ذلك  يأيت 
رئيس  السييس  عبدالفتاح  الرئيس 
للقوات  األعىل  القائد  الجمهورية 
املسلحة، بتخفيف األعباء املعيشية 

عن املواطنني.
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معرض  لزيارة  املشاركني  الوزير  ودعــا 
الدائم  الجناح  يف  املــوجــود  الفنون 
املخصص لوزارة الرتبية والتعليم والتعليم 
الخرضاء،  املنطقة  يف  ويونيسيف  والفني 
للطالب  فنية  أعامل  عرض  سيتم  حيث 
امللتحقني باملدارس العامة، فالفن يعكس 
عىل  العمل  يف  وأحالمهم  األطفال  آمال 

التصدي ألزمة تغري املناخ.
التثقيف بتغري املناخ وحلول لألطفال

يونيسيف  ممثل  هوبكنز  جريميي  وقال 
والتثقيف  التعليم  »يساعد  مــرص:  يف 
عالقة  تطوير  عىل  الطالب  املناخ  بتغري 
قوية بالحلول املناخية، فضالً عن الشعور 
إىل  يونيسيف  تدعو  الشخيص،  بالتمكني 
من  كجزء  املناخ  تغري  بشأن  التثقيف 
التعليم الشامل الجيد لكل طفل وشاب«.

للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  عقدت 
ضمن  نقاشية  حلقة  اليوم  »يونيسيف« 
بعنوان   (COP27) املناخ  قمة  فعاليات 
ألخذ  األطفال  إلهام  واملناخ  »التعليم 
وعــرضــت جهود  ــرص«،  م خــطــوات يف 
الفني  والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزارة 
البيئة  ووزارة  يونيسيف  تدعمها  التي 
التعليم والتثقيف بقضايا تغري  يف مجال 
املناخ يف مرص. شارك يف الفعالية الدكتور 
والتعليم  الرتبية  وزيــر  حجازي،  رضا 
والتعليم الفني، وجريميي هوبكنز، ممثل 
يونيسيف يف مرص، وصويف هاو، مفوضة 
وأمل  ويلز،  يف  املستقبل  أجيال  شؤون 
للشباب،  يونيسف  مفوضة   ، الله  عبد 
وإليزابيث وايت ، مديرة املجلس الثقايف 

الربيطاين يف مرص.

الرامية  الجهود  أهمية  املتحدثون  ناقش 
يف  العاملني  مهارات  مستوى  رفع  إىل 
مجال التدريس من أجل توعية األطفال 
التصدي  عــىل  وتشجيعهم  مــرص  يف 

للتغريات املناخية.
يف  التثقيف  قــدرة  أهمية  ناقشوا  كام 
باملهارات  االرتقاء  يف  املناخ  تغري  مجال 
للبيئة  املواتية  ــارات  ــه وامل األساسية 

والتعبريالفني.
إرشاك املعلمني يف التثقيف البيئي

عىل  الضوء  حجازي  رضا  الدكتور  سلط 
التعليم  يف  املعلمني  إرشاك  أهمية 
والتثقيف بشأن تغري املناخ واالستثامر يف 
تحسني مهاراتهم، حتى يتمكنوا بدورهم 
بشكل  وتشجيعهم  األطفال  توعية  من 

فّعال.

مساعدات مصرية إىل لبنان ملواجهة 
تفشي الكولريا بتوجيهات رئاسية

497 مليون جنيها مقرتحات الخطة االستثمارية 
الجديدة بشمال سيناء 

وزير الصحة يشدد على أهمية بناء أنظمة 
مستدامة تتسم باملرونة والتكيف مع تغري املناخ

سواء صحية أو غريها.
بهذا  أنّه  أكيدين  »نحن  وأضاف: 
الدعم واملساندة املبذولة من األشقاء، 
ستتمكن لبنان من تجاوز املحن التي 

متر بها«.
للجانب  املقدم  املرصي  الدعم  ويُعد 
الروابط  متانة  عىل  تأكيد  اللبناين 

التاريخية التي تجمع مرص ولبنان.

للتخطيط واملتابعة باملحافظة اىل 
أن مقرتحات الخطة االستثامرية 
مستوى  عىل  موزعة  الجديدة 
مليون   497 باجامىل  املحافظة 
الديوان  عىل  وموزعة   ، جنيها 
، مركز ومدينة  للمحافظة  العام 
العريش ، مركز ومدينة برئ العبد 
 ، زويد  الشيخ  ومدينة  مركز   ،
مركز ومدينة رفح ، مركز ومدينة 

الحسنة ، ومركز ومدينة نخل .
عىل  موزعة  أنها  وأضافت 
كهرباء  من  القطاعات  مختلف 
وتدعيم  بيئة  وتحسني  وطرق 
واطفاء  وأمن  محلية  وحدات 

ومرور.

يعد  والذي  الكربون  من  املرتفعة 
التي  الصحية  التهديدات  أكرب  أحد 
أن  موضًحا  حاليًا،  العامل  يواجهها 
املناخ  بتغري  تتأثر  الشعوب  جميع 
البلدان،  الحدود بني  الذي ال يعرف 
مشريًا إىل التأثريات الخطرة الناجمة 
رشق  إقليم  بدول  املناخ  تغري  عن 

املتوسط.
إقليم  يف  املناخ  تغري  آثار  مواجهة 

رشق املتوسط
أكد  الوزير  إن  “عبدالغفار”  وقال 
واإلقليمي  الدويل  التعاون  أهمية 
إقليم  يف  املناخ  تغري  آثار  ملواجهة 
ارتفاع  ذلك  يف  مبا   ، املتوسط  رشق 
متوسط درجات الحرارة، ومشكالت 
عن  فضالً  للمياه،  اآلمن  الوصول 

من  عسكرية  نقل  طائرة  أقلعت 
الجوية،  القاهرة  رشق  قاعدة 
األدوية  من  كبرية  بكميات  محّملة 
من  املقدمة  الطبية،  واملستلزمات 
الشعب  إىل  والسكان  الصحة  وزارة 
عىل  ملساعدتهم  الشقيق،  اللبناين 

مواجهة تفيش وباء الكولريا.
الرئيس  لتوجيهات  تنفيذا  ذلك  يأيت 
عبدالفتاح السييس، رئيس الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املسلحة، بدعم 
عىل  ملساعدتهم  اللبنانيني  األشقاء 
دولة  يف  الكولريا  وباء  تفيش  مواجهة 

لبنان.
عن  اللبنانيون،  املسؤولون  وأعرب 
الخالصة  املرصية  للجهود  تقديرهم 
الحكومة  من  املستمرة  واملساندة 
املرصية إىل لبنان، ملساعدته للسيطرة 
الوباء قبل أن ينتقل إىل مرحلة  عىل 
ترتفع فيها الكولريا إىل أعداد عالية يف 

الغندور  أسامة  العميد  أكد 
شامل  محافظة  عام  سكرتري 
مقرتحات  مراجعة  عىل  سيناء 
الجديدة  االستثامرية  الخطة 
قبل عرضها عىل الدكتور محمد 
محافظ  شوشة  الفضيل  عبد 
املجلس  وعي  سيناء  شامل 
التنفيذى القادم بحضور النواب 

باملحافظة .
اجتامع  رئاسته  خالل  وأضاف 
الخطة  مقرتحات  مناقشة 
بحضور   ) الجديدة  االستثامرية 
ومسئوىل  املدن  مجالس  رؤساء 
الفتوح  أبو  وصبحية  التخطيط 
للتخطيط  العامة  االدارة  مدير 

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير 
األربعاء،  اليوم  والسكان،  الصحة 
لتحالف  املستوى  رفيع  اجتامع  يف 
واملناخ  الصحة  بشأن  العمل 
الدكتور  مبشاركة   ،(ATACH)
تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة 
“الفيديو  تقنية  العاملية عرب  الصحة 

كونفرانس”.
يأيت ذلك ضمن فعاليات قمة األمم 
والتي   ،(cop27) للمناخ  املتحدة 
تستضيفها مرص يف الفرتة من 6 إىل 
18 من شهر نوفمرب الجاري مبدينة 

رشم الشيخ.
الدول  بني  للجمع  مهمة  آلية 

األعضاء والرشكاء
الوزير عن سعادته، مبشاركة  أعرب 

مرص يف اجتامع تحالف العمل بشأن 
والذي   ،(ATACH) واملناخ  الصحة 
الدول  بني  للجمع  مهمة  آلية  يعد 
وجهات  التقنيني  والرشكاء  األعضاء 
االلتزامات  تنفيذ  لدعم  التمويل، 
التغريات  ملواجهة  املشرتكة  الصحية 

املناخية.
عبدالغفار  حسام  الدكتور  وأوضح 
الصحة  لوزارة  الرسمي  املتحدث 
خالل  ـ  أكد  الوزير  أن  والسكان، 
النظم  مببادرة  مرص  دعم  ـ  كلمته 
املناخ،  لتغريات  املقاومة  الصحية 
ضمن االسرتاتيجية الوطنية للتكيف 
من  ان مرص  املناخ، حيث  تغري  مع 
لكنها  الكربون  انبعاث  قليلة  الدول 
باالنبعاثات  العامل  دول  كبقية  تتأثر 

كل املناطق اللبنانية، وحتى ال ينتقل 
الوباء إىل مرحلة االستيطان.

وزير  األبيض،  فراس  الدكتور  وقال 
استقباله  اللبناين، عىل هامش  الصحة 
يغتنم  إنّه  املرصية،  املساعدات 
يف  واألصدقاء  األخوة  لشكر  الفرصة 
عىل  وشعبا  وحكومة  قيادة  مرص 
الوقوف إىل جانب لبنان يف كل أزماته 

اجامىل  أن  باملحافظة  واملتابعة 
االستثامرية  الخطة  مقرتحات 
الجديد 2023 /  للعام  الجديدة 
جنيها  مليون   497 تبلغ   2024
خطط   3 وجود  اىل  مشريا   ..
الخطة   : وهى   ، باملحافظة 
التعمري  وخطة  االستثامرية 

وخطة العشوائيات .
مراعاة  يجب  أنه  عىل  وشدد 
الىشء  ورد  البينية  الفرتات 
يف  التدقيق  جانب  اىل   .. ألصله 
املرشوعات  وأرقام  املقايسات 

والتكلفة املقرتحة .
صبحية  أشارت   .. جانبها  ومن 
العامة  االدارة  مدير  الفتوح  أبو 

موجات الحرارة الشديدة واملتكررة، 
القوية،  الرتابية  العواصف  وتكرار 
والجفاف، والفيضانات، باإلضافة إىل 
التأثري عىل إنتاج املحاصيل الزراعية.

الوزير أكد  وأضاف “عبدالغفار” أن 
املناخ،  بشأن  العمل  تحالف  أهمية 
للجمع بني  يعد فرصة هامة  والذي 

البلدان  عن  املمثلني  القرار  صانعي 
واملنظامت ملناقشة تنفيذ االلتزامات 
التعاون  أهمية  إىل  مشريًا  الصحية، 
لبناء  االلتزامات،  هذه  تنفيذ  لدعم 
تتسم  مستدامة  صحية  أنظمة 

باملرونة والتكيف مع تغري املناخ.
رضورة التكاتف لحشد املوارد

الوزير  أن  إىل  “عبدالغفار”  وأشار 
لحشد  التكاتف  رضورة  إىل  نوه 
الفعال  التنفيذ  أجل  من  املوارد 
يف  تساهم  والتي  االلتزامات  لهذه 
العمل نحو مرونة األنظمة الصحية، 
عىل  املناخ  تغري  آثار  من  وحاميتها 

الصعيد العاملي.

وزير التعليم يدعو إلشراك املعلمن يف التثقيف بشأن تغري املناخ

كتب فيصل ابو هاشم
تابع ص  9

تتمه ص  1

مع  يتسق  مستدام  تنموي 
البيئة  على  الحفاظ  جهود 
إيمانًا  املناخ،  تغري  ومواجهة 
وأجيالها  أبنائها  بحق  منها 
أفضل،  مستقبل  يف  القائمة 
التحول  يمثله  بما  ووعيها 
ــدة  األخــضــر مــن فــرصــة واع
لتحقيق التنمية االقتصادية يف 
العديد من القطاعات الحيوية.

جــهــدًا يف  تــدخــر  ــن  ل مصر 
االستثمار  تشجيع  سبيل 

بمشروعات الطاقة الخضراء
تدخر  لن  مصر  أنَّ  إىل  ولفت 
تشجيع  سبيل  يف  ــدًا  ــه ج
مشروعات  يف  االســتــثــمــار 
والــوقــود  الــخــضــراء  الطاقة 

السيسي: مصر ستكون جسرًا بن أفريقيا وأوروبا.. 
والربط الكهربائي يعزز أمن الطاقة

التحول  يمثله  ملــا  األخــضــر 
ــدة  األخــضــر مــن فــرصــة واع
االقتصادية  التنمية  لتحقيق 
يف مصر، مثمنا جميع  الجهود 
املناخ  قمة  إنــجــاح  ــل  أج مــن 
ــروج  ــخ ال يف   )COP27(

على  قادرة  ناجحة  بتوصيات 
الدولي  املجتمع  وحدة  إظهار 
يمكن  ال  وجــودي  تهديد  ضد 
التغلب عليه إال من خال العمل 

الجماعي والتنفيذ الفعّال.
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التخطيط: الصندوق السيادى بصدد اإلعان عن استثمار فى صندوق العتمادات الكربون

تعهدت الغالبية العظمى من أعضاء 
 (ACG) العربية  التنسيق  مجموعة 
عام  بحلول  مشرتك  متويل  بتقديم 
مليار   24 يبلغ  تراكمي  مببلغ   2030
ألزمة  للتصدي  وذلك  أمرييك  دوالر 
أعلنت  حسبام  العاملية،  املــنــاخ 
األمم  مؤمتر  يف  اليوم  املجموعة 

املتحدة للمناخ COP 27 يف مرص.
التاريخي،  االلتزام  هذا  وسيدعم 
الذي حشدته مؤسسات مالية إمنائية 
-2023 من  للفرتة  ودولية  إقليمية 

2030، ترسيع انتقال الطاقة، وزيادة 
مرونة الغذاء والنقل واملياه واألنظمة 
لدى  الطاقة  أمن  وتعزيز  الحرضية، 
العمالء والبلدان األعضاء، مبا يف ذلك 
الجزرية  والدول  منوا  األقل  البلدان 
املايل  االلتزام  ويأيت  النامية.  الصغرية 
للعمل  أكرب  مشرتك  نداء  من  كجزء 
العادلة  التنمية  أجل  من  املناخي 

صدر هذا اليوم.
العربية  التنسيق  مجموعة  وتلتزم 
بتعزيز انتقال عادل وشامل ومنصف 
النامية. وستعمل  البلدان  للطاقة يف 
الرشاكات  تعزيز  عىل  املجموعة 
فيام  التعاون  ذلك  يف  مبا  العاملية، 
الثاليث  والتعاون  الجنوب  بلدان  بني 
التكيف  الحتياجات  حلول  لتقديم 
مع تغري املناخ والتخفيف من حدته 
يف  واملساهمة  النامية،  للبلدان 

تدفقات التمويل املناخي.
الخاصة،  مواردهم  إىل  وباإلضافة 
يهدف أعضاء املجموعة إىل االستفادة 
من  للتخلص  امليرس  التمويل  من 
القطاع  استثامرات  وتحفيز  املخاطر 

التي  واألقاليم  املناطق  يف  الخاص 
تشتد فيها الحاجة، وذلك باستخدام 
املالية  األدوات  مــن  مجموعة 
املختلط  والتمويل  القروض  مثل 
التمويل  وأدوات  ــات  ــضــامن وال

اإلسالمية املختلفة.
وأعلن كال من الدكتور محمد الجارس، 
رئيس البنك اإلسالمي للتنمية ورئيس 
البنك،  مجموعة  إدارة  مجلس 
والدكتور عبد الحميد الخليفة مدير 
الدولية  للتنمية  أوبك  صندوق  عام 
عن التزام مجموعة التنسيق العربية 
للعمل املناخي نيابة عن املؤسسات 
األعضاء اليوم يف مؤمتر األمم املتحدة 

. 27 COPللمناخ
البنك  الدكتور الجارس: “يفخر  وقال 
إعــالن  بدعم  للتنمية  اإلســالمــي 
للعمل  العربية  التنسيق  مجموعة 
املناخي. يأيت هذا االلتزام يف الوقت 
اإلسالمي  البنك  فيه  يقوم  ــذي  ال
متويل  مستوى  بتكثيف  للتنمية 
يف  وصلت  التي  عملياته  يف  املناخ 
وضع  حني  يف   ٪31 إىل   2021 عام 
بحلول  ليكون  طموًحا  هدفًا  البنك 
من   ٪35 عن  يقل  ال  ما   2025 عام 
البنك  يتعهد  كام  للمناخ.  متويالته 
عىل  باملوافقة  للتنمية  اإلسالمى 
دوالر  مليار   13 عن  يقل  ال  متويل 
خالل  والتخفيف  للتكيف  أمرييك 

الفرتة من 2030-2023.
صندوق  عام  مدير  قال  جانبه  من 
الخليفة: “إن  للتنمية الدكتور  أوبك 
التنسيق  ملجموعة  الضخم  التمويل 
وجامعياً  حاسامً  عمالً  ميثل  العربية 

التحديات  أكرث  من  واحدة  ملواجهة 
معالجة  يجب  العامل.  يف  إلحاحاً 
يف  والتنمية  املناخي  العمل  قضية 
وقت واحد. سيساهم صندوق أوبك 
مجموعة  يف  ملتزًما  عضًوا  بصفته 
التعهد  هذا  يف  العربية  التنسيق 
التي  املناخي  العمل  خطة  بتنفيذ 
ستضاعف  والتي  مؤخرًا،  عنها  أعلنا 
حصة التمويل املناخي إىل 40٪ من 
بحلول  الجديدة  املوافقات  جميع 
املناخي  العمل  وتعميم   2030 عام 

يف دورة مرشوعنا.”
حول مجموعة التنسيق العربية

العربية،  التنسيق  مجموعة  تعد 
إيجاد  إىل  يهدف  اسرتاتيجيا  تحالفا 
وفعالة  منسقة  حلول  وتقديم 
للتمويل التنموي. ومنذ تأسيسها يف 
1975 لعبت املجموعة دوًرا أساسيًا 
واملجتمعات  االقتصادات  تطوير  يف 
حيث  أفضل،  مستقبل  أجــل  من 
قدمت أكرث من 5000 قرض تنموي 
 130 من  أكرث  يف  العام  القطاع  يف 

دولة حول العامل.
أبو  صــنــدوق  املجموعة  وتــضــم 
العريب  واملـــرصف  للتنمية،  ظبي 
أفريقيا،  يف  االقتصادية  للتنمية 
االقتصادي  لإلمناء  العريب  والصندوق 
واالجتامعي، وبرنامج الخليج العريب 
العريب،  النقد  وصندوق  للتنمية، 
والبنك اإلسالمي للتنمية، والصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، 
الدولية،  للتنمية  أوبــك  وصندوق 
والصندوق  للتنمية،  قطر  وصندوق 

السعودي للتنمية.

مجموعة التنسيق العربية بـCOP 27 تتعهد بتمويل 
مشرتك بـ24 مليار دوالر للعمل املناخى

العامة  للتعبئة  املركزى  الجهاز  رصد 
األوكرانية  األزمة  أثر  واإلحصاء، 
الروسية عىل دخل األرسة، حيث تبني 
انخفض  قد  األرس  من   (٪19.8) أن 
أفاد  كام  األزمة،  بداية  منذ  دخلها 
36.9٪ من األرس التى انخفض دخلها 
كفاية  عدم  من  عانت  األزمة  خالل 
من   ٪95 وأن  لألزمة،  خالل  النحل 
كفاية  عدم  من  عانت  التى  األرس 
خالل  باحتياجاتها  للوفاء  الدخل 
عىل  اعتمدوا  للمسح  السابق  الشهر 
خالل  باحتياجاتهم  للوفاء  االقرتاض 

الشهر املاىض.
األزمة  أنه خالل  الدراسة،  وأوضحت 
تغري دخل األرس بشكل واضح، حيث 
انخفض  التي  األرس  نسبة  بلغت 
دخلها نحو (19.8٪)، وترتفع النسبة 
لتسجل  الريف  عن  الحرض  يف 
الرتتيب،  عىل   (٪17.8) و   (٪22.5)
كام تشري البيانات أيضا إىل أن حوايل 

اإلحصاء: %95 من األسر اقرتضت للوفاء 
باحتياجاتهم خال األزمة األوكرانية

80٪ من األرس مل يتأثر دخلهم خالل 
من  أقل  هناك  كان  بينام  لألزمة، 
بزيادة  أفادوا  قد  األرس  من   (٪1)
الحرض  يف  النسبة  وترتفع  الدخل، 
 ٪1.2 بلغت  حيث  بالريف  مقارنة 
مقابل 0.2٪ من األرس أفادوا بارتفاع 

دنحلهم.
النخل  تأثر  كيف  البيانات  وتظهر 
األزمة،  حدوث  بعد  للتعطل  نتيجة 
حيث أظهرت النتائج أن 67.4٪ من 
خالل  تعطلوا  الذين  األرس  رؤساء 
العملية  حالتهم  وكانت  األزمة، 
انخفض  قد  قبلها  بأجر  يعملون 
األزمة،  قبل  عليه  كان  عام  دخلهم 
لحوايل  هو  كام  الدخل  ظل  بينام 
اعتامد  إىل  ذلك  يرجع  وقد   ٪31.4
تلك الفئة عىل املساعدات من الغري 

خالل األزمة.
الذين  األرس  لرؤساء  الدخل  وتغري 
الخاص  لحسابهم  يعملون  كانوا 

أن ٪93.3  وأصبحوا متعطلني، حيث 
من رؤساء األرس الذين تعطلوا خالل 
لحسابهم  يعملون  وكانوا  األزمة 
كان  عام  لخلهم  انخفض  قد  الخاص 
تسببت  حيث  األزمة،  قبل  عليه 
الروسية يف حدوث  األوكرانية  األزمة 
لتغري  نتيجة  األرس،  دخل  يف  تغري 
إىل  باإلضافة  العملية  حالتهم 
عن  الناتجة  االقتصادية  التداعيات 
بشكل  األزمة  أثرت  حيث  االزمة، 
العاملي  االقتصاد  النظام  عىل  واضح 
من خالل فرض القيود عىل التصدير 
العاملية  اإلمداد  سالسل  وانقطاع 
والتي بدورها أثرت بشكل كبري عىل 
الطلب  وانخفاض  العاملة  طبيعة 
عليها أو عىل نوع النشاط، يهتم هذا 
الجزء بدراسة األسباب املختلفة التي 
دخل  يف  الحفاض  حدوث  إىل  أدت 

األرسة يف ظل األزمة

وزيرة  السعيد  د.هالة  شاركت 
اليوم،  االقتصادية  والتنمية  التخطيط 
الطوعية  الكربون  “أسواق  بحدث 
خالل  واملنعقد  املرصية”،  بالبورصة 
بحضور  وذلك  التمويل،  يوم  أحداث 
من  وعدًدا  الوزراء  مجلس  رئيس 
فعاليات  ضمن  واملنعقد  الوزراء، 
األطراف  مؤمتر  من  الـ27  الدورة 
حول  اإلطارية  املتحدة  األمم  التفاقية 
تغري املناخ COP27، والذي تستضيفه 
الفرتة  خالل  الشيخ  رشم  مبدينة  مرص 
من 7 – 18 نوفمرب، بحضور عدد من 
دولية  ومشاركة  العامل،  دول  رؤساء 

واسعة.
وخالل كلمتها أوضحت د.هالة السعيد 
االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزيرة 
رضورة بذل املزيد من الجهد لترسيع 
أحدث  أن  إىل  الفته  املناخي،  العمل 
الحكومية  الهيئة  عن  صادر  تقرير 
إىل  يشري  املناخ  بتغري  املعنية  الدولية 
كبري،  حد  إىل  مقرّصة  الدول  كل  أن 
مبقدار  املالية  التدفقات  تقل  حيث 
املستويات  أمثال  ستة  إىل  ثالثة  من 
مشريه   ،2030 عام  بحلول  املطلوبة 
األطراف  مؤمتر  ذكره  ما  إىل  كذلك 

وسوق  الصلة  ذات  والوزارات  الوزراء 
األوراق املالية املرصية لتوفري “حوافز 

خرضاء” للقطاع الخاص.
الصندوق  أن  السعيد  وتابعت 
إنشاؤه  تم  الذي  املرصي  السيادي 
كذراع لالستثامر يف الحكومة، ورشيك 
باالستثامر  يقوم  الخاص،  القطاع 
تخلق  أن  شأنها  من  مرشوعات  يف 
إمدادات من اعتامدات الكربون مبا يف 
الصناعات  ذلك مجموعة متنامية من 
الطاقة  مصادر  عىل  القامئة  املتجددة 
موضحة  الخرضاء،  والوقود  املتجددة 
أن الصندوق سيعلن قريبًا عن استثامر 
يف صندوق العتامدات الكربون يهدف 
إىل االستثامر يف القضايا الرئيسية إلزالة 
إمكانية  هناك  أن  متابعه  الكربون، 
بأرسها  األفريقية  وللقارة  ملرص  كبرية 
ألرصدة  ضخاًم  مصدًرا  تصبح  أن  يف 

الكربون.
واختتمت السعيد كلمتها مؤكده دعم 
التي  الرائدة،  املبادرة  لهذه  الحكومة 
الرشاكات  تعزيز  لزيادة  فرصة  متثل 
العام والخاص من أجل  القطاعني  بني 

العمل املناخي.

األطراف مل  الدول  أن  cop26 بوضوح 
هدف  بتحقيق  بالتزاماتها  بعد  تِف 

100 مليار دوالر.
تغري  أخذ  إن  السعيد  وأوضحت 
املناخ يف االعتبار يف جميع السياسات 
أولوية،  أصبح  واالقتصادية  اإلمنائية 
والتمويل  األخرض  التمويل  أن  حيث 
املتعلق باملناخ يؤديان دوًرا متناميًا يف 
للدول  واملالية  االقتصادية  السياسات 

النامية.
مرص،  تطبيق  إىل  السعيد  وأشارت 
ذلك  يف  مبا  للتمويل،  مبتكرة  آلليات 
تنفيذ معايري االستدامة لتخضري خطة 
إطالق  عن  فضاًل  الوطنية،  االستثامر 
يف  وخاصة  عامة  خرضاء  سندات  أول 

الرشق األوسط وأفريقيا.
إىل  النظر  ميكن  أنه  السعيد  وتابعت 
أسواق الكربون الطوعية كخيار لزيادة 
الفجوة  لسد  إضافية  موارد  تعبئة 
الحايل  العرض  أن  موضحة  القامئة، 
يف  يأيت  الطوعية  الكربون  العتامدات 
الغالب من القطاع الخاص الذي يطور 
مشاريع الكربون، مام يدل عىل أهمية 
جميع  إلرشاك  تشاريك  نهج  اعتامد 
التصدي  يف  املعنيني  املصلحة  أصحاب 

القيادي  الدور  املناخ، فضاًل عن  لتغري 
يقوم  أن  الخاص  للقطاع  ميكن  الذي 
به، مام يتيح له املجال للترصف برسعة 

وكفاءة.
وأضافت السعيد أن يف مرص، اتخذت 
عدة رشكات من القطاع الخاص بالفعل 
الصدد،  هذا  يف  واضحة  خطوات 
اآلن  تستخدم  والتي  “سيكيم”  منها 

االنبعاثات  لتقليل  الكربون  اعتامدات 
دعم  نفسه  الوقت  ويف  الكربونية، 
أشارت  الصحراء.كام  تخضري  حملة 
األعامل  “مجلس  إنشاء  إىل  السعيد 
املرصي للتحول األخرض” من مجموعة 
من الرشكات قررت العمل عىل أساس 
طوعي متاًما برصد بصمتهام الكربونية، 

ودعم التخفيف من حدتها.

الحكومة  التزام  السعيد  وأكدت 
الالزمة  والحوافز  الدعم  كل  بتقديم 
من  الرغم  عىل  الخاص،  للقطاع 
املستمرة  االقتصادية  التحديات 
تأثريات  بسبب  املايل  الحيز  وتضييق 
الجغرافية  والتطورات   Covid
قيام  إىل  مشرية  الحديثة،  السياسية 
بالتنسيق مع مجلس  التخطيط  وزارة 
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العالم ينظر الي مصر
حيث  العامل  م  إما  تتألق  مرص  فاليوم 
املناخ  لقمة  عاملي  مؤمتر  تستضيف 
كوب 27 وذلك يف الفرتة من 6 نوفمرب 
 2022 نوفمرب   18 يوم  حتى   ،2022
الذى  العاملى  الحدث  هذا  أن  والشك 
ينعقد عىل أرض مرصية وباستعدادات 
أبناء  وأيادى  بها عقول  قام  وتجهيزات 
العالية  املكانة  يوضح  ما  وهو  مرص 
واملتميزة التى وصلت لها مرص وتأثريها 

عىل الساحة الدولية ..
تتألق  بلدنا  اليوم  نرى  فخورين ونحن 
جميعا  علينا  فيجب  الرشق  سامء  يف 
ومنظامت  واحــزابــا  وحكومة  شعبا 
هذه  اخــراج  مسئولية  أهىل  مجتمع 

فصل  بدايات  ايام  من  يوم  ظهرية  يف 
اهيل  من  أحد  يعلم  أن  ودون  الشتاء 
ركبت القطار املتجه من املدينه الكبريه 
التي نقطن بها يف الصعيد ايل القاهره 
وكارنيه  هويتي  بطاقة  اال  معي  ليس 
الكليه وبعض الجنيهات وعلبه بها عدد 
قليل من السجائر . ومل تكن هذه هي 
املره األويل فقد سبقتها عدة مرات باءت 
ستكون  فهل  بالفشل  نتائجها  جميع 
هذه هي الرحله االخريه . اخذت انظر 
من شباك القطار تسابق عيناي مشاهد 
الطريق  طول  عيل  والحقول  البيوت 
نرصد  سجائري  دخــان  مع  واتــحــاور 
ثغرات الحوارات السابقه ونتوقع ماقد 
يحدث ونرتب ماسوف اقول وماعساي 
أن افعل . مل تكن جميله تلفت األنظار 
مالمحها  االشمئزاز  تثري  دميمه  والهي 
التافف  عن  تنم  وال  الرضا  عن  التنبئ 
اجابه  والتعطي  ســؤال  كل  عيل  ترد 
شافيه الي شئ أخيش أن يسألني أحد 
ماذا شدين اليها فاقول بغري اقتناع أنها 
خفيفة الروح ذات صوت رخيم . وصل 
القطار بعد حلول املساء التجه مبارشة 
اللغز  البيت  ذلك  الطالبات  بيت  ايل 

شمال سيناء
شاعر  عيل  الضوء  نسلط  اليوم 
بعيدا  يبقي  ان  اثر  العريش  من 
ومحتفظا بابداعه حبيس االدراج 
بالنرش فاهدانا  لكننا طلبنا االذن 
هذه الكلامت الرائعه والتي نراها 
دنقل  امل  الشاعر  طريق  عيل 
لالستاذ  شكرا   ..… حداد  وفؤاد 
وعد  مع  درويــش  ممتاز  جميل 

بدوام النرش ………
ايل من ايقظني من سبايت

كنت الخايل ولييل نائم أبًدا
ايقظتني قرًسا من سنني ثبايت

لك الله من شاعر فطن
امنت ان الشعر يأيت باملعجزات
ما كنت امل ان افيق من الغفا

من كرث ما مرت بنا عرثات
حتي اتاين منك كلامت ابت

اال املفيق هيهات ان اغفو بعدها 
هيهات

وان كنت يوما قائال شعرا
كا  النهل  فليس  ابــاريــك  فلن 

الحسوات

مرص  ملكانة  املناسب  بالشكل  القمة 
والذي يليق بها وبعظمة أبنائها مبا يبهر 

دول العامل املختلفة
فالشك ان إنجاح هذه القمة وفاعلياتها 
جميعا  نسعى  أن  علينا  كبري  هدف 
لتحقيقه وخاصة أن دول العامل املتقدم 
آمال  عليها  يعلق  السواء  عىل  والنامى 
األرضار  من  البرشية  إنقاذ  ىف  كبرية 
تهدد  التى  الناتجة  الضارة  واالبنعاثات 
البرشية كام أن مرص تسعى من خالل 
دول  باسم  تتحدث  وهي  القمة  تلك 
واشقائها  األفريقية  قارتها  وشعوب 
أوسطية  والرشق  العربية  املنطقة  يف 
وتطالب دول العامل وبقوة عىل أن تقوم 
االنبعاثات  املسئولة عن  الكربى  الدول 
التى  تعهداتها  بتنفيذ  والوفاء  الضارة 
تعهدت بها يف مؤمترات األمم املتحدة 

ــذي يــداعــب  ــ ال
الشباب  خياالت 
الــعــرشات  ألري 
 . ينتظرون  مثيل 
اعطي  وكاملتبع 
أحـــد املــرشفــني 
ــه صــغــريه  ــ ورقـ
من  اعـــددتـــهـــا 
بها  ــدون  م قبل 
ــم  ــا ورقـ ــه ــم اس
انتظر  ثم  الغرفه 
الساعه  ــة  ــراب ق
متيش  وهي  لتأيت 

ببطء دون لهفه ومتد يدها بفتور دون 
تسلل  صمت  لحظات  تتبعها  حامس 
واالحوال  الحال  عن  سؤال  خاللها  من 
وبضع كلامت مغلفه بيأس مسبق عن 
الشوق والوحشه وعتاب رقيق ال لزوم 
له عن عدم الرد عيل خطايب االخري ويف 
. ومثل كل  الحقيقه عيل كل خطابايت 
البيت  ذلك  سور  حول  نتميش  املرات 
الحصني تفصل بيننا مسافه فرضتها هي 
بقرار فردي غري معلن نسري يف صمت 
لها  ليس  باهته  ابتسامه  احيانا  تكرسه 

قد  عرفت  ــذي  ال الرهان  فــرس 
انتهي

ما عاد للفرس الهرم صوالت
اعدتني ايل ايام خلت

اتفاقية  رأسها  عىل  للمناخ،و  السابقة 
واتفاقية   ،2015 عام  املوقعة  باريس 
وتعهدت   ،2009 عام  كوبنهاجن  قمة 
الــدوالرات  مليارات  ضخ  عىل  فيها 
عىل  والنامية  الفقرية  البلدان  ملساعدة 
تهدد  التي  املناخية  التغريات  مواجهة 
ان  حقيقي  األرضية  الكرة  عىل  الحياة 
ماتشهده رشم الشيخ مدينة السالم من 
االستعدادات التى قامت بها الحكومة 
يف  املناخ  مؤمتر  إلستقبال  املرصية 
 27 إنشاء  تضمنت  والتى  الشيخ  رشم 

مرشوعا ، من أبرزهم :
الطريق  عىل  علوي  جرس  1-إنــشــاء 

األوسط »طريق امللك سلامن«.
تربط طريق  2-وإنشاء خمسة محاور 
والطريق  األوســط  والطريق  السالم 

الدائري.

معني أو مدلول واجابات المتت بصله 
الي سؤال….!

لنعود مثل كل املرات ايل حيث بدأنا
إذا الجديد…

فأدرت وجهي عنها ومشيت
تشبثت يب….

ولكني مل التفت اليها
فقد اتخذت القرار…
مهندس فايق الخلييل

والعود احمد والهنا لحظات
وان مل يك حظى كسابق عهدة

فاعلن ايل الدنبا نبأ وفايت
جميل ممتاز درويش

مصر شعب عظيم وحضارة 
ضاربة يف أعماق التاريخ 

ادباء رغم البعد بيت الطالبات

3-وإنشأء مبنى البلدية الصديق للبيئة 
وإقامت منتزه سنرتال بارك كام أنشأت 

املول التجاري.
4-و مجمع البنوك يف حي النور.

5-و ثالث محطات للطاقة الشمسية.
للسيارات  رسيع  شحن  محطات  6-و 

الكهربائية يف رشم الشيخ .
ــك تــم االنــتــهــاء مــن أعــامل  ــذل 7-وك
الطبية  بالعيادات  الخاصة  التجهيزات 
يف  للمؤمترات  الدويل  باملركز  املتواجدة 

مدينة رشم الشيخ
، وتجهيز التجهيزات اإلسعافية وتجهيز 
العيادات باألجهزة واملستلزمات الطبية 
واألدوية ملركز املؤمترات التى توفر أعىل 

معدالت األمان الصحي للوفود.
باإلضافة إىل إعداد كل تجهيزات البنية 
والتى   ، املدينة  املعلوماتية ىف  التحتية 
وخدمات  الرقمية  الخدمات  توفر 
وخدمات  الــرسعــة  فائق  ــرتنــت  اإلن
واملنشآت  بــالــفــنــادق  االتــصــاالت 
مدينة  أصبحت  بحيث  السياحية 
جاهزة  الشيخ  رشم  والجامل  السحر 
متاما الستقبال املشاركني ىف هذا املؤمتر 

القادمني من أنحاء العامل
من  املبذول  الجهد  مدى  يرتجم  وهذا 
واملتعددة  الضخمة  التجهيزات  حيث 
استعدادا  الحكومة  بها  قامت  التى 
تؤكد  بذلك  فهي   cop27 املناخ  لقمة 
الدولة  مــرص  قـــدرات  الــعــامل  ــدول  ل
اإلنجاز  العظيم عىل  وشعبها  املحورية 
تضارع  مبنشأت  التحديات  ومواجهة 
وهى  املتقدم  العامل  دول  ىف  مثيلتها 
مكاناً  للشك  اليجعل  مبا  أيضا  تؤكد 
يدشنها  التى  الجديدة  الجمهورية  أن 
وصرب  عميقة  برؤية  السيىس  إلرئيس 
العاملية  إىل  مرص  طريق  هى  ــأن  وت
التحتية  البنية  مجال  ىف  إنجازاتها  وان 

عنوان لها وخري مثال عىل ما نقول أمام 
مختلف  من  القمة  يف  املشاركون  كل 
الدنيا  أم  عىل  كرام  ضيوفا  الجنسيات، 
مهد الحضارة ونتمنى لهم إقامة طيبة 

ىف مدينة السالم بأرض الكنانة
القمة  تشهد  أن  املقرر  من  أنه  كام 
 ، ثرية  وعميقة  موضوعية  مناقشات 
عن  املسئولة  الكربى  الدول  فيها  تقوم 
تجاه  مبسئوليتها  الضارة  االنبعاثات 
الكرة  إنقاذ  إىل  ــؤدى  ي مبا  البرشية 
املؤمترات  عن  عوضا  وتكون  األرضية 
بشأن  وتقدًما  نجاًحا  وتحقق  السابقة 
رشم  مؤمتر  باسم  يسجل  املناخ  قضايا 
املشهد  هذا  أن  إىل  إضافة   .. الشيخ 
وقدراتها  مرص  قيمة  يؤكد  العظيم 
والدولية  اإلقليمية  ومكانتها  الشاملة 
ملرص  دعاية  خري  ذلك  إن  فبالتأكيد 
وشعبها واملرحلة التاريخية التي تعيشها 
ويرتجم اسهامات شعب عظيم وحضارة 
يف  ضاربة  تاريخية  دولة  القدم  ملهمة 

جذور التاريخ .
خالص تحياىت

د سهام عزالدين جربيل

بقلم / سهام عزالدين جبريل 

ايمان محمد - مصر تالتين مهندس فايق الخليلي

انا لله وانا اليه راجعون
الحاجه  تعايل  الله  رحمة  ايل  انتقلت 
اللواء ارشف  اقبال يوسف – شقيقه   /
نتقدم  االليمه  املناسبه  وبهذه  يوسف 
وتعزيه  الفقيده  الرسه  العزاء  بخالص 
ايل  النبوي  حسني  السيد  من  خاصه 
يف  العاملون  يتقدم  كام  ارشف  اللواء 
االداره  مجلس  ورئيس  تالتني  مرص 
التعازي  باحر  قطامش  صالح  محمود 
الصرب  ذويها  والهم  لها  الله  غفر 

والسلوان
ويقام العزاء غدا االثنني 7 / 11 / 2022 
يف جامع الرحمن الرحيم بشارع صالح 

سامل بعد صالة املغرب بامر الله .
وال اراكم الله مكروه يف عزيز

وانا لله وانا اليه راجعون

الحاجه / اقبال يوسف – شقيقه 
اللواء اشرف يوسف يف ذمة اهلل
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تحتوى مثار املوز عىل نسبة عالية 
يحتاجه  والذي  البوتاسيوم،  من 
إىل  السكريات  لتحويل  الجسم 
طاقة يستفيد منها. ومن املعروف 
حيوي،  عنرص  البوتاسيوم  أن 
نبض  جعــــــل  عــىل  يساعد 
إرسال  ويحفز  متوازناً،  القلب 
ينظم  كام  الدماغ،  إىل  األكسجني 
وحيث  الجسم.  يف  املــاء  ــوازن  ت
فإن  مرهقني،  نكون  عندما  أنه 
مستوى األيض يرتفع، مام يخفض 
وحيث  البوتاسيوم،  مستويات 
بالبوتاسيوم،  غنية  املوز  مثار  أن 
الجسم  توازن  إعادة  ميكن  فإنه 
الدراسة  لنتائج  وفقاً  بتناولها، 
العقاقري  مجلة  يف  املــنــشــورة 
2012م.  عام  النباتية   والكيمياء 
كام أن مثار املوز غنية بالعديد من 
والفيتامينات  الغذائية  العنارص 
ج،  فيتامني  ب،  فيتامني  مثل 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

حوله،  أو  السن  يف  أمل  هو  األسنان  وجع 
من  الطفيفة  األسنان  آالم  تأيت  أن  ميكن 
تهيج اللثة املؤقت الذي ميكنك عالجه يف 
املنزل، ويحدث آالم األسنان األكرث خطورة 
لن  التي  والفم  األسنان  مشاكل  بسبب 
إىل  وستحتاج  نفسها  تلقاء  من  تتحسن 

عالج من قبل طبيب األسنان.
clevelandclinic وحسب ما ذكره موقع

عبارة  أسنانك  داخل  املوجود  اللب  فإن 
باألعصاب  مليئة  ناعمة  مـــادة  عــن 
تعترب  و  الدموية،  واألوعية  واألنسجة 
أعصاب اللب من أكرث األعصاب حساسية 
األعصاب  تتهيج هذه  عندما  يف جسمك. 
أن  ميكن   ، (خراج)  بالبكترييا  تصاب  أو 

تسبب أملًا شديًدا.
ما هي األسباب املحتملة لوجع األسنان؟

-تسوس األسنان .
-خراج السن (عدوى بكتريية داخل مركز 

السن).
-كرس األسنان (كرس األسنان).

-حشوة تالفة.
أو  العلكة  مضغ  مثل   ، متكررة  -حركات 
طحن األسنان أو رصيرها، هذه الحركات 

ميكن أن تتلف أسنانك.

نفس  يف  باستمرار  تستيقظ  كنت  إذا 
الصينيون دراسة  فيقرتح  يوميا،  الوقت 
إن كل ساعة  يقولون  الجسم، و  ساعة 
تساوي  الليل  منتصف  قبل  النوم  من 
ولكن  الليل،  منتصف  بعد  ساعتني 
عليك   ، ليالً  جيد  نوم  عىل  للحصول 
موقع  أشار  ولذا  أوالً،  أعضائك  فحص 
أثناء  ساعة  كل  أن   ،”.brightside“
الجسم  يف  معني  بجهاز  مرتبطة  الليل 

ويقدمها لك:
-من 9 مساء ايل 11 مساءا:

يقول الصينيون إن النافذة بني الساعة 
9 مساًء و 11 مساًء متصلة بجهاز الغدد 
الصامء والجهاز الليمفاوي، وتكون هذه 
األنظمة أكرث نشاطًا خالل هذا الوقت. 
تشعر  فقد   ، متوازنني  غري  كانوا  إذا 
باالكتئاب وتنام بشكل سيئ خالل هذه 
النافذة، وأيًضا ، من بني هذه األعراض 
، ميكن أن تعاين من الهوس ، والشعور 
الهرموين  التوازن  واختالل   ، بالذنب 

-اللثة املصابة .
-انفجار (خروج أسنان من اللثة) أو خلع 

سن (مثل رضس العقل).
ما هي أعراض وجع االسنان؟

أو  ــاًدا  ح يكون  قد  الــذي  األسنان  -أمل 
األشخاص  بعض  وعند  مستمرًا،  أو  نابًضا 
، ال ينتج األمل إال عند الضغط عىل السن 

(قضم يشء ما).
-تورم حول السن.
-حمى أو صداع.

-ترصيف كريه الطعم من السن املصاب.
-رائحة كريهة من الفم .

إذا واجهت صعوبة يف التنفس والبلع مع 
األمل ، فاتصل بطبيب األسنان عىل الفور.

األسنان  آالم  بعض  تتحسن  أن  ميكن 
الناتجة عن األمل (ولكن ليس من الداخل) 
األسنان،  طبيب  زيارة  إىل  الحاجة  دون 
وميكن التخلص من األمل الناجم عن التهيج 
املؤقت (االحمرار) يف اللثة يف غضون أيام 
قليلة، و خالل هذا الوقت حاول أال متضغ 
املنطقة املصابة، وتناول األطعمة اللينة ، 
مثل البيض والزبادي ، وتجنب الحلويات 
شديدة  أو  السخونة  شديدة  واألطعمة 

الربودة إذا كانت األسنان حساسة .

أنت  و  الدرقية،  الغدة  واضطراب   ،
النوم  لوقت  أفضل  روتني  إىل  بحاجة 
هي  مساًء   10:30 الساعة  أن  وتذكر   ،
آخر مرة يجب أن تكون فيها يف الرسير 
لضامن نومك بحلول الساعة 11 مساًء.
-من الساعة 11 مساء حتى 1 صباحا:

ــرارة،  امل عن  مسئولة  النافذة  هــذه 
إىل  العضو  لهذا  الخاطئ  األداء  ويؤدي 
اليقني  وعدم  التوازن  بعدم  الشعور 
القرارات  اتخاذ  وصعوبة  الحكم  وسوء 
نسبة  ــاع  ــف وارت والخجل  والخجل 
الخرباء  يقرتح   . الدم  يف  الكوليسرتول 
الصحية  غري  املرشوبات  تناول  تجنب 

والدهون املتحولة.
-من الساعة 1 صباًحا حتى 3 صباًحا:

أكرث  الكبد  يكون  الفرتة  هذه  خالل 
من  السموم  ــة  إزال يحاول  نشاطًا،و 
قد  اليومية،  املشاعر  ومعالجة  جسمك 
تقلبات  من  وتعاين  بالغضب  تشعر 
إذا  تستيقظ،  عندما  وصــداع  مزاجية 

كيف أعالج وجع األسنان يف املنزل؟
ميكنك   ، األسنان  ألمل  املؤقت  للتخفيف 

القيام مبا ييل:
ميكن  املالح،  الدافئ  باملاء  -املضمضة 
بني  الحطام  تفكك  أن  املالحة  للمياه 
أسنانك ، وتعمل كمطهر وتقليل االلتهاب.
-ضغط الباردة. للتورم واألمل ، ضع ضغطًا 
عىل  منشفة  يف  ملفوفًا  الثلج  من  بــارًدا 
كل  كرر  دقيقة.   20 ملدة  املؤملة  املنطقة 

بضع ساعات.
مسكنات  تقلل  أن  ميكن   . األمل  -أدويــة 
من  طبية  وصفة  تستلزم  ال  التي  األمل 
استخدام مضادات  وااللتهاب. ميكن  األمل 

االلتهاب غري الستريويدية .
العالجات الطبيعية أو العشبية

األمل  يخدر  طبيعي  مطهر  القرنفل.  زيت 
االلتهاب، ضعي كمية صغرية من  ويقلل 
وضعيها  قطنية  كرة  عىل  القرنفل  زيت 
من  قطرة  أضف  أو  املؤملة  املنطقة  عىل 
املاء  من  صغري  كوب  إىل  القرنفل  زيت 

واشطف فمك جيًدا.
-خالصة الفانيليا. يعمل الكحول املوجود 
األمل  تخدير  عىل  الفانيليا  مستخلص  يف 
األكسدة  مضادات  تساعد  كام   ، مؤقتًا 
املوجودة به عىل التئام املنطقة، استخدم 
لتطبيق  قطنية  كرة  أو  أصابعك  أطراف 
مرات  عدة  واللثة  السن  املستخلص عىل 

يف اليوم.
خصائص  وضــع  ميكن  النعناع،  -شــاي 
املؤملة  املنطقة  عىل  املهدئة  النعناع 
ضع  املربد  النعناع  شاي  كيس  باستخدام 

كيس الشاي الدافئ عىل األسنان واللثة.
-ثوم، اصنعي عجينة من فص ثوم مطحون 
وضعيها عىل املنطقة املصابة،ميكن للثوم 
مادة  عىل  (يحتوي  البكترييا  يقتل  أن 
ويخفف  للميكروبات)  املضادة  األليسني 

األمل.

واصلت االستيقاظ يف هذا الوقت ، فقد 
يكون لديك الكثري من العادات السيئة 
غري  املــرشوبــات  تناول  ذلــك  يف  مبا   ،
الصحية واألطعمة غري الصحية ، خاصة 

إذا كنت تفعل ذلك يف الليل.
-من 3 صباحا اىل 5 صباحا:

الساعات،و  هذه  خالل  الرئتان  تنشط 
هذا  يف  مشاكل  من  تعاين  كنت  إذا 
والتنفس  بالحزن  تشعر  فقد   ، العضو 
الضحل والتعرق وأمل الصدر ، جرب أداء 
تحدث  أو   ، النوم  قبل  التنفس  متارين 

إىل صديق أو طبيب نفساين.
-من الساعة 5 صباحاً حتى 7 صباحاً:

هذا  بنشاط  الغليظة  األمعاء  تعمل 
الوقت، و إذا كان لديه اضطراب ، فقد 
تشعر بالدفاعية أو أنك عالق يف موقف 
 ، املنبه  ما، و يف كل مرة تستيقظ من 
الصينيون  يقرتح  باإلحباط.  تشعر  قد 
يف  املاء  أو  األلياف  من  املزيد  تضمني 

نظامك الغذايئ.

قد يكون االنتقال من منط حياة خامل 
إىل منط حياة صحي أمرًا بالغ الصعوبة، 
الطعام  تناول  من  التحول  يكون  وقد 
مثايل  نظام غذايئ  إىل  يوميًا  الخارج  يف 
الرضوري  من  لذا  واقعي،  غري  توقًعا 
الحياة  منط  يف  التغيريات  هذه  إجراء 
تدريجياً وبطريقة واقعية، و من املهم 
اتباع نظام غذايئ يشبع شهيتك وكذلك 
األكل  لغرس  النصائح  وإليك  عقلك، 
الصحي بطريقة واقعية، وفقا ملا نرشه 

.”ndtv ” موقع
من أجل صحة أفضل لجسمك وعقلك:
1. تناول األطعمة الكاملة غري املصنعة

الصحية  الغذائية  األنظمة  غالبية 
الفعالة وطويلة األجل تشرتك يف سمة 
املعالجة البسيطة، األطعمة الكاملة هي 
التي خضعت لقليل من املعالجة  تلك 
الطازجة  الحيوانية  الربوتينات  مثل   ،
والبقوليات  والفواكه  والــخــرضاوات 

والحبوب الكاملة واملكرسات والبذور.
2. أضف املزيد من الربوتني إىل نظامك 

الغذايئ
ما  كثريًا   ، الغذائية  العنارص  أهم  من 
يشار إىل الربوتني عىل أنه يحتوي عىل 
غالبًا  االستثنائية،  الخصائص  بعض 
العنارص  أكرث  أنه  عىل  إليه  يُنظر  ما 
عىل  قدرته  بسبب  ــاًء  إرض الغذائية 

والجوع،  الشبع  هرمونات  عىل  التأثري 
من  بالربوتني  الغنية  الوجبة  تخفض 
الهرمون  وهــو   ، الجريلني  هرمون 
عالوة  الجسم،  يف  الجوع  يسبب  الذي 
الحفاظ  الربوتني يف  ، يساعد  عىل ذلك 
بشكل  يعزز  وقد  العضالت  كتلة  عىل 
السعرات  اليومي من  اإلنفاق  متواضع 

الحرارية.
3. احصل عىل املساعدة من املتخصصني

طريقة  أفضل  عــىل  العثور  ميكنك 
لنظامك الغذايئ من خالل خبري التغذية، 
سيوضح لك متطلباتك الغذائية اليومية 
وخطط الوجبات واملجموعات الغذائية 
ألمراض  املقبولة  الغذائية  والوجبات 

وظروف معينة.
4. أكل من طبق صغري

عىل  الطعام  من  املزيد  تقديم  يتم 
أكرث،  تأكل   ، لذلك  تبعا  أكرب  أطباق 
إىل  تحولت  إذا  أنــه  ــة  دراس وجــدت 
تقديم وجباتك فقط عىل أطباق بحجم 
10 بوصات بدالً من أطباق بحجم 12 
بوصة ، فستستهلك حوايل 22٪ أقل من 

الطعام خالل العام املقبل..
5. فهم النظام الغذايئ الذي يناسبك

معينة  مجموعة  لديه  منا  واحد  كل 
بواسطة  تشكلت  التي  الظروف  من 
عوامل مثل الوراثة ، والصحة ، وجداول 

العمل ، والعائالت ، والجوانب الثقافية 
، واملزيد. ال ميكن لنظام غذايئ واحد أن 
يأخذ يف الحسبان العديد من الظروف 
يف  يأخذها  أن  أو  الفريدة  الفردية 
الذي  املغذي  الغذايئ  النظام  االعتبار، 
جيدة  بصحة  بالشعور  لك  سيسمح 
وأنك قادر عىل الحفاظ عليه عىل املدى 
الغذايئ  النظام  النهاية  يف  هو  الطويل 

“األكرث صحة” بالنسبة لك.
6. قم بعمل قامئة البقالة والتزم بها

ال   ، هنا  مراعاتهام  يجب  شيئان  هناك 
تتسوق وأنت جائع وقم بإعداد قامئتك 
مسبًقا، ميكن أن تحدث عمليات الرشاء 
ما  بالضبط  تعرف  ال  عندما  االندفاعية 
تحتاجه ، وميكن أن يقودك الجوع إىل 
منخفضة  األطعمة  من  املزيد  إضافة 
التسوق  سلة  إىل  الغذائية  العنارص 

الخاصة بك.
قدر  الصحية  باألطعمة  احتفظ   .7

اإلمكان
بالوجبات  ميكن أن يساعدك االحتفاظ 
الخفيفة الصحية مثل املكرسات والبذور 
والفواكه وما إىل ذلك عىل تناول وجبة 
خفيفة من األطعمة الصحية واملشبعة، 
لضامن  النصائح  هذه  اتباع  من  تأكد 
االنتقال السلس والصحي إىل منط حياة 

ونظام غذايئ صحى.

7 نصائح لتناول الطعام الصحي للحفاظ 
على جسمك وعقلك تحت السيطرة

تناول ثمار املوز يقضي على اإلجهاد واالكتئاب

ما هي األسباب املحتملة أللم األسنان؟

كم مرة تستيقظ خال الليل؟
اعرف األضرار ونصائح صحية

الدهنية،  األوميجا-3  أحــامض 
الدهنية،  األوميجا-6  أحــامض 
األلياف النباتية، والكربوهيدرات، 
عىل  تعمل  العنارص  هــذه  كل 
جفاف  ــاد،  اإلجــه عــىل  القضاء 
الجسم، وأعراض اإلرهاق األخرى. 
املوز  يحتوى  لذلك،  باإلضافة 
مثل  الطبيعية  السكريات  عىل 
والجلوكوز،  الفراكتوز،  السكروز، 
ورضوريــة  أساسية  تعترب  والتي 
لرفع طاقة الجسم. وميكن التغلب 
من  بتناول  اإلجهاد  حاالت  عىل 
مثرة إىل مثرتان من املوز يوميا، كام 
إليه  مضاف  كعصري  رشبه  ميكن 
وتزويده  الجسم  لرتطيب  اللنب 

بالطاقة الالزمة.
حالة  عن  عبارة  هو  اإلكتئاب  أما 
اضطراب عاطفي وشعور بالحزن، 
بحيث  األحاسيس  فيها  تشتّد 
اإلنسان  نشاطات  يف  سلباً  تؤثّر 
تلقائياً  يزول  ما  وغالباً  اليومية. 
لكن  قليلة،  أسابيع  أو  أيام  بعد 
يف حاالت معيّنة قد يتطلّب دعامً 

وذلك  متخّصصة،  مساعدة  أو 
أنــواع  بعض  تناول  طريق  عن 
تحسني  عىل  تعمل  التي  الطعام 
الحالة املزاجية والقضاء عىل كافة 
تقلبات  و  الخمول  مثل  أعراضه 
املوز  مثار  أن  وجد  ولقد  املزاج. 
والذي  الرتيبتوفان،  عىل  تحتوي 
والذي  الربوتني،  من  نوع  يعترب 
الجسم بدوره إىل هرمون  يحوله 
اإلنسان  يشعر  الــذي  سريتونني 
بالغبطة وتحسن املزاج، ويساعد 
وبذلك  والنوم،  االسرتخاء  عىل 
عىل  اإلنسان  يساعد  املوز  تناول 
املهدئة.  الحبوب  تناول  نسيان 
يف  أيضا  غنية  املوز  مثار  أن  ومبا 
الذي  ب6  فيتامني  من  محتواه 
بالدم  السكر  مستويات  ينظم 
فهو أيضا ميكن أن يؤثر هذا األمر 
عىل تحسني الحالة املزاجية، وفقاً 
لنتائج الدراسة املنشورة يف مجلة 
عام  النباتية   والكيمياء  العقاقري 

2012م.
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واألديان  األحكام  مسائل  شوارد  وتقييد 
للشيخ املحقق سعيد بن خلفان الخلييل”، 
بها  فــازت  املرسحية  الفرق  مجال  ويف 
“قرن  مرسحية  عن  املرسحية  الدن  فرقة 
يف  الجائزة  عىل  حصلت  فيام  الجارية” 
بنت  منى  الدكتورة  الكاتبة  املقالة  مجال 

حرباس بن شبيط السليمية.
أن  العامنية  األنباء  لوكالة  وفقا  وأضاف 
متطلبات  استوفوا  الذين  املتقدمني  عدد 
منافًسا   96 الجائزة  مجاالت  عىل  الرتشح 
ومنافسة منهم 11 يف مجال تحقيق الرتاث 
املرسحية  الفرق  مجال  يف   12 و  الُعامين 

و73 يف مجال املقالة.
وأوضح أن جائزة السلطان قابوس للثقافة 

والفنون واآلداب جائزة سنوية، يتم منحها 
تكون  بحيث  سنتني؛  كل  دوريًّا  بالتناوب 
الُعامنيون  فيها  يتنافس  عام  يف  محلية 
فقط، وتقديرية يف عام آخر؛ يتنافس فيها 

الُعامنيون إىل جانب إخوانهم العرب.
يف  أُنشئت  الجائزة  أن  بالذكر  الجدير 
قابوس  السلطان  من  تقديرًا   ،2011 عام 
والفنانني  للمثقفني  تيمور  بن  سعيد  بن 
واألدباء الُعامنيني والعرب، عىل إسهاماتهم 
واالرتقاء  الفكر  تجديد  يف  الحضارية 
ملجاالت  منه  ودعاًم  اإلنساين،  بالوجدان 
سبيال  باعتبارها  واآلدب  والفن  الثقافة 

لتعزيز التقدم الحضاري اإلنساين.

أعلن مركز السلطان قابوس العايل للثقافة 
والعلوم اليوم عن أسامء الفائزين بـ جائزة 
السلطان قابوس للثقافة والفنون واآلداب 
هذا  خصصت  التي  التاسعة  دورتها  يف 
تحقيق  مجاالت  يف  فقط  للُعامنيني  العام 
الرتاث الُعامين عن “فرع الثقافة” والفرق 
الفنون” واملقالة عن  املرسحية عن “فرع 

فرع “اآلداب”.
األمني  الريامي  محمد  بن  حبيب  وقال 
العام ملركز السلطان قابوس العايل للثقافة 
والعلوم يف املؤمتر الصحفي إلعالن النتائج: 
حصل  الُعامين  الــرتاث  تحقيق  مجال  يف 
عىل الجائزة حارث بن محمد بن شامس 
اإلميان  قواعد  “متهيد  كتابه  عن  البطايش 

إعان الفائزين بجائزة السلطان قابوس 
للثقافة والفنون واآلداب.. تعرف عليهم

الدويل  الشارقة  معرض  أروقة  شهدت 
للكتاب 2022، عرض مخطوط نادر هو 
الطبعة األوىل لـ “قصة النبى يوسف” 
توماس  الهولندي  املسترشق  ترجمة 
معرض  يف  يعرض  والذى  إيربينيوس، 
الشارقة الدوىل للكتاب بدورته الـ 41، 

تحت شعار، كلمة للعامل.
“قصة النبى يوسف” هذه هي الطبعة 
يف  نرشت  والتي  الكتاب  من  األوىل 
العرىب  النص  عىل  وتحتوى   ،1617
لقصة النبى يوسف والرتجمة الالتينية 
الهولندي  املسترشق  حررها  كام  لها 
املجلد  وميثل هذا  إيربينيوس،  توماس 
مقاربة  يوظف  مطبوع  عمل  أول 

لغوية للنصوص القرآنية يف أوروبا.
يوسف  النبى  قصة  من  األوىل  الطبعة 

عمرها 405 عام
يوسف  النبى  قصة  من  األوىل  الطبعة 

عمرها 405 عام
للكتاب،  الـــدويل  الشارقة  معرض 
مثقفني   41 الـ  دورتــه  يف  يستضيف 
وفنانني  ومبدعني  ونارشين  ــاء  وأدب
 95 من  تجارب  وأصحاب  ومؤثرين 
زواره  أمام  ليفتح  العامل،  حول  دولة 
من الكبار والصغار، فرصة لقاء حملة 
أشهر  وكتّاب  الدولية،  البوكر  جائزة 
والسينام  الفن  العاملية، ونجوم  األفالم 
والشعر واملرسح، ويتيح أمامهم املجال 
واحد،  مكان  يف  البلدان  بني  للتنقل 
املعرض)  رشف  (ضيف  إيطاليا  فمن 
إىل أبرز البلدان األوروبية مروراً بدول 
بلدان  رشق آسيا وإفريقيا، وصوالً إىل 

املنطقة العربية.
النبى يوسف  األوىل من قصة  الطبعة 

عمرها 405 عام (1)
النبى يوسف  األوىل من قصة  الطبعة 

عمرها 405 عام
يوسف  النبى  قصة  من  األوىل  الطبعة 

عمرها 405 عام (2)
يوسف  النبى  قصة  من  األوىل  الطبعة 

عمرها 405 عام
يف  ينطلق  ــذي  ال املــعــرض،  يتجاوز 
الرتحال  مجال  الشارقة،  إكسبو  مركز 
ومنصات  الكتب  فضاء  من  ــزواره  ب
بلدان  أطباق  مذاقات  إىل  النارشين، 
الفنية  وعروضها  وموسيقاها،  العامل، 
وأزيائها،  مالبسها  وحتى  واملرسحية، 
يستضيف  حيث  وحرفها،  وفنونها 
2,213 نارشاً من 95 دولة منهم 1298 
وينظم  أجنبية،  عربية و915  دار نرش 
123عرضاً فنياً، يقدمها 22 مشاركاً من 
8 دول، منها 6 برامج جديدة تقام ألول 
فعالية   30 من  أكرث  إىل  إضافة  مرة، 

مخصصة ألبرز طهاة املنطقة والعامل.

الطبعة األوىل من قصة النبى يوسف 
عمرها 405 عام.. فيديو وصور

مل تكن سنوات حكم الخليفة املعتصم 
سهلة وال هينة، بل كانت كلها حروب 
رصاعاته  ذلك  ومن  خارجية،  صعبة 
الرتاث  يقوله  الــذي  فام  ــروم،  ال مع 

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

ثالث وعرشين ومائتني”:
يف يوم الخميس ثالث صفر منها: دخل 
املعتصم  عىل  بابك  وصحبته  األفشني 
سامرا، ومعه أيضا أخو بابك يف تجمل 
ابنه هارون  املعتصم  أمر  عظيم، وقد 
وكانت  األفشني،  يتلقى  أن  الواثق 
يوم  كل  يف  املعتصم  إىل  تفد  أخباره 
بابك،  بأمر  املعتصم  اعتناء  شدة  من 
بابك  وصول  قبل  املعتصم  ركب  وقد 
بيومني عىل الربيد حتى دخل إىل بابك 
وهو ال يعرفه، فنظر إليه ثم رجع، فلام 
كان يوم دخوله عليه تأهب املعتصم 
واصطف الناس سامطني وأمر بابك أن 

 – إنسان  وخمسامئة  ألفا  وخمسني 
قاله ابن جرير -وأرس خلقا ال يحصون، 
استنقذه األفشني من  وكان جملة من 
وستامئة  آالف  سبعة  من  نحوا  أرسه 
عرش  سبعة  أوالده  من  وأرس  إنسان، 
رجال، ومن حالئله وحالئل أوالده ثالثة 

وعرشين امرأة من الخواتني.
زرية  جارية  من  بابك  أصل  كان  وقد 
آل  ما  إىل  الحال  به  فآل  الشكل جدا، 
به إليه، ثم أراح الله املسلمني من رشه 
غفري  وجم  كثري  خلق  به  افتنت  بعدما 

من العوام الطغام.
وملا قتله املعتصم توَّج األفشني وقلده 
وشاحني من جوهر، وأطلق له عرشين 
بوالية  له  وكتب  ــم،  دره ألــف  ألــف 
أن يدخلوا عليه  الشعراء  السند، وأمر 
إىل  الخري  من  فعل  ما  عىل  فيمدحوه 
املسلمني، وعىل تخريبه بالد بابك التي 
يقال لها: البذ وتركه إياها قيعانا خرابا.

ثالث  سنة  أعني:   – السنة  هذه  ويف 

يركب عىل فيل ليشهر أمره ويعرفوه، 
سمور  وقلنسوة  ديباج  قباء  وعليه 
وخضبوا  الفيل  هيأوا  وقد  ــدورة،  م
واألمتعة  الحرير  من  ولبّسوه  أطرافه 
التي تليق به شيئا كثريا، وقد قال فيه 

بعضهم:
يحمل   * كعاداته  الفيل  خّضب  قد 

شيطان خراسان
لذي  إال   * أعضاؤه  تخضب  ال  والفيل 

شأن من الشان
أمر  املعتصم  يــدي  بني  أحــرض  وملــا 
وشق  رأسه  وجز  ورجليه  يديه  بقطع 
بطنه، ثم أمر بحمل رأسه إىل خراسان 
وصلب جثته عىل خشبة بسامرَّا، وكان 
بابك قد رشب الخمر ليلة قتله وهي 
لثالث عرشة خلت من  الخميس  ليلة 

ربيع اآلخر من هذه السنة.
من  قتل  قــد  امللعون  ــذا  ه وكـــان 
وهي:   – ظهوره  مــدة  يف  املسلمني 
وخمسة  ألف  مائتي   – سنة  عرشون 

أحداث مهمة وقعت سنة 123 هجرية.. ما يقوله الرتاث اإلسامي
الروم  ملك  أوقع   – ومائتني  وعرشين 
من  ملطية  بأهل  ميخائيل  بن  توفيل 
عظيمة،  ملحمة  واالها  وما  املسلمني 
قتل فيها خلقا كثريا من املسلمني، وأرس 
ما ال يحصون كرثة، وكان من جملة من 

أرس ألف امرأة من املسلامت.
املسلمني  من  أرسه  يف  وقع  مبن  ومثَّل 
أعينهم  وأنوفهم وسمل  آذانهم  فقطع 

قبحه الله.
أحيط  ملا  بابك  أن  ذلك  سبب  وكان 
الجيوش  استوسقت  البذ  مدينة  يف  به 
حوله وكتب إىل ملك الروم يقول له: إن 
ملك العرب قد جهز إيل جمهور جيشه 
ومل يبق يف أطراف بالده من يحفظها، 
فإن كنت تريد الغنيمة فانهض رسيعا 
إىل ما حولك من بالده فخذها فإنك ال 

تجد أحدا ميانعك عنها.
إليه  وانضاف  ألف  توفيل مبائة  فركب 
يف  خرجوا  قد  كانوا  الذين  املحمرة 
إبراهيم  بن  إسحاق  وقاتلهم  الجبال 

ألنهم  عليهم  يقدر  فلم  بن مصعب، 
فلام قدم ملك  الجبال  بتلك  تحصنوا 
املسلمني،  عىل  معه  ــاروا  ص ــروم  ال
أهلها  من  فقتلوا  ملطية  إىل  فوصلوا 

خلقا كثريا وأرسوا نساءهم.
لذلك  انزعج  املعتصم  ذلك  بلغ  فلام 
ثم  بالنفري،  قــرصه  يف  ورصخ  جــدا 
نهض من فوره وأمر بتعبئة الجيوش 
واستدعى القايض والشهود فأشهدهم 
ثلثه صدقة  الضياع  من  ميلكه  ما  أن 

وثلثه لولده وثلثه ملواليه.
وخرج من بغداد فعسكر غريب دجلة 

جامدى  من  خلتا  لليلتني  االثنني  يوم 
األوىل ووجه بني يديه عجيفا وطائفة 
الجيش  من  خلق  ومعهم  األمراء  من 
السري  فأرسعوا  زبطرة،  ألهل  إعانة 
فعل  ما  فعل  قد  الروم  ملك  فوجدوا 
وانشمر راجعا إىل بالده، وتفارط الحال 
إىل  فرجعوا  فيه،  االستدراك  ميكن  ومل 

الخليفة إلعالمه مبا وقع من األمر.
فقال لألمراء أي بالد الروم أمنع؟

منذ  أحد  لها  يعرض  مل  قالوا: عمورية 
كان اإلسالم، وهي أرشف عندهم من 

القسطنطينة.

منها،  جزء  األقل  عىل  أو  تعهداتها 
التعهدات تصل إىل 100  أن  خاصة 
كبري  رقم  وهذا  سنويا،  دوالر  مليار 
أن  ذاته  الوقت  يف  مبيًنا  للغاية، 
القانون الدويل ال يجرب أي دولة عىل 
دفع جزء من نسبتها املقرتح ولكنه 

شكل من أشكال التضامن العاملي.
حدث عاملي عىل أرض مرصية

املناخ  مؤمتر  مرص  وتستضيف 
من  السادس  األحد  من  الفرتة  يف 
نوفمرب   18 الجمعة  حتى  نوفمرب 
العامل  قادة  حضور  وسط  الجاري، 
للتباحث ملواجهة التغريات املناخية.

تتمه ص  1

مساعد وزير الخارجية األسبق: مصر طالبت الدول 
COP27 املتقدمة بتنفيذ تعهداتها املالية يف
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بعد تسريح املوظفن.. هل يفشل إيلون ماسك 
فى وضع خطة جديدة لتويرت؟

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

أنه  التقنى   theverge تقرير  ذكر 
إىل  قريبًا   Zoom إضافة  سيتم 
رسمى  إلعالن  وفًقا   Tesla سيارات 
لتطبيق  املصنعة  الرشكة  عن  صادر 
مكاملات املؤمترات بالفيديو الشهرية، 
يف  باملشاركة  للسائقني  يسمح  مام 
دون  والصوت  الفيديو  مكاملات 
 Drive استخدام جهاز محمول (عرب

.( Tesla Canada
وتم اإلعالن عن هذا اإلعالن من قبل 
مدير منتجات مجموعة Zoom يف 
حدث  خالل  واليا،  ناتاشا   ،Zoom
من  الثالثاء   2022  Zoomtopia

فان دي  ديرك  التنفيذي  الرئيس  قال 
أمس  ــرتز  روي مع  مقابلة  يف  بــوت 
املصنعة  مونديليز  رشكة  إن  الثالثاء 
ألوريو سحبت إعالناتها من تويرت بعد 
إيلون  تسال  رشكة  رئيس  استحوذ  أن 
ماسك عىل موقع التواصل االجتامعي 
اإلعالن  منذ  مؤخرًا  رأيناه  “ما  تويرت: 
أن حجم  هو  تويرت،  عىل  التغيري  عن 
كبري،  بشكل  زاد  الكراهية  خطاب 
تظهر  أن  من  خطر  بوجود  وشعرنا 
الخاطئة،  الرسائل  بجوار  إعالناتنا 
وقفة  نتوقف  أن  قررنا  لذلك،  نتيجة 
قدر  الخطر  هذا  يقل  حتى  اسرتاحة 

اإلمكان”.
عن  املايض  األسبوع  تويرت  واستغنى 
سحب  حيث  العاملة  قوته  نصف 

املعلنون اإلنفاق وسط مخاوف بشأن 
تنضم  حيث  املحتوى،  عىل  اإلرشاف 
الرشكات  من  عدد  إىل   Mondelez
عىل  ــالن  اإلع أوقفت  التي  الكربى 
 United Airlines تويرت، مبا يف ذلك
 Audi of و   General Mills و 
America لصناعة السيارات الفاخرة 
ملوقع  وفقاً   ،General Motors و 

.gadgets360
األسبوع  يف  فاجن  فولكس  وقالت 
عالماتها  من  طلبت  إنها  ــايض،  امل
املدفوعة  اإلعالنات  إيقاف  التجارية 
آخر  إشعار  حتى  تويرت  عىل  مؤقتًا 
إيلون ماسك عىل  استيالء  أعقاب  يف 
وأعلنت  االجتامعي،  التواصل  منصة 
يف  السيارات  صناعة  رشكــات  كربى 

الوضع  نراقب  “نحن  بيان  يف  أوروبا 
الخطوات  بشأن  وسنقرر  كثب  عن 

التالية حسب تطوره”.
بأن  املــايض،  الشهر  يف  ماسك  وغرد 
الرشكة ستشكل مجلس إدارة املحتوى 
مع وجهات نظر متنوعة عىل نطاق 
يتم  لن  إنه  ماسك  وأضــاف  واســع، 
اتخاذ قرارات مهمة بشأن املحتوى أو 

إعادة الحساب قبل انعقاد املجلس.
وقال إنه سيلغي الحظر الذي فرضه 
السابق  األمرييك  الرئيس  عىل  تويرت 
دونالد ترامب، الذي متت إزالته من 
موقع املدونات الصغرية يف يناير من 
حدوث  خطر  بسبب  املــايض  العام 
مزيد من التحريض عىل العنف بعد 

اقتحام مبنى الكابيتول األمرييك.

تقليص  إىل  باإلضافة  األخبار، 
حجم فريقها بشكل كبري، وتقوم 
اإلنفاق  بخفض  أيًضا  الرشكة 
تجميد  ــد  ــدي ومت الــتــقــديــري 
التوظيف حتى الربع األول من 

عام 2023.
الترسيح  أخبار  عن  اإلبالغ  وتم 
قبل  مــن  ــرة  م ألول  الوشيك 
جورنال،  سرتيت  وول  صحيفة 
فرق  أن  أيًضا  ــرت  ذك والتي 
ميتا  يف  والتوظيف  العمل 

ستترضر بشكل خاص.
إىل  يلمح  زوكربريغ  مارك  كان 
التخفيضات لبعض الوقت، خالل 
للرشكة،  األخرية  األرباح  مكاملة 
حيث قال الرئيس التنفيذي إن 
“مؤسسة  تصبح  أن  ميكن  ميتا 

طرح برنامج Zoom قريبا لسيارات تسا 
إلجراء مكاملات الفيديو بدون املوبايل

عام  نهاية  بحلول  قليالً”  أصغر 
2023، كام ورد أنه أمر املديرين 
للترسيح،  األشخاص  بتحديد 
وأخرب املوظفني أنه من الناحية 
الواقعية، من املحتمل أن يكون 
األشخاص  من  مجموعة  هناك 
يكونوا  أن  ينبغي  ال  الرشكة  يف 
بالفعل  الرشكة  وأوقفت  هنا، 
وقطعت  الجديدة  التعيينات 
ملوقع  وفقاً  املشاريع،  بعض 

.engadget
مليارات  تخرس  ميتا  كانت 
يف  استثامراتها  عىل  الــدوالرات 
خرست  حيث   ،metaverse
 10 من  أكــرث   Reality Labs
 ،2021 عام  يف  دوالر  مليارات 
أن  تتوقع  إنها  الرشكة  وقالت 

تخرس املزيد بشكل كبري يف عام 
عائدات  تلقت  حيث   ،2023
أيًضا رضبة  بوك  إعالنات قيس 
التي  التغيريات  بسبب  كبرية 
أجرتها Apple عىل قدرات تتبع 

اإلعالنات للتطبيقات.
عىل الرغم من أن ميتا ستلغي 
فهي  الوظائف،  من  كبريًا  عدًدا 
ليست رشكة التكنولوجيا الكربى 
الوحيدة التي ترسح العامل يف 
قامت  حيث  ــرية،  األخ األشهر 
Snap بترسيح حوايل 20 ٪ من 
الصيف،  خالل  العاملة  قوتها 
بقطع  مــؤخــرًا  تويرت  وقامت 
استحواذ  بعد  موظفيها  نصف 

إيلون ماسك عىل الرشكة.

مارك زوكربريج يعلن تسريح أكثر من 11000 موظف

عرض  جانب  إىل  الجارى،  األسبوع 
ىف  يعمل  أنه  يوضح  قصري  فيديو 

.Tesla Model Y طراز
تطبيق  يستخدم  أن  املرجح  ومن 
ــل  داخ  Tesla ــريا  ــام ك  Zoom
الرؤية  فوق  املوجودة  املقصورة 
له  ليس   Zoomو املــرآة،  الخلفية 
تاريخ إصدار رسمى لكنه سيأىت إىل 
الجديدة   Tesla طــرازات  “جميع 

قريبًا.”
مفقودة  األخرى  التفاصيل  وكانت 
ما  ذلك  ىف  مبا  ــالن،  اإلع من  أيًضا 
فقط عىل  كان Zoom سيعمل  إذا 

ماليك  بإمكان  كان  إذا  أو   WiFi
مقابل  حاليًا  يدفعون  الذين   Tesla
 Premium اإلضافية  الوظيفة 
Connectivity (9.99 دوالًرا شهريًا 
بها)  املعمول  الرضائب  إىل  باإلضافة 
خطة  باستخدام  مكاملات  ــراء  إج

بيانات السيارة الخاصة.
وال يُظهر الفيديو الذي يوضح امليزة 
أثناء  تتحرك  وهي  السيارة  أيًضا 
يتم  أن  املحتمل  من  لذا   ، املكاملة 
تعطيل مكاملات Zoom ما مل تكن 

السيارة متوقفة.

تقليص  عــىل  “مــيــتــا”  تعمل 
بحوايل  العاملة  قوتها  حجم 
 11000 من  أكرث  وتركت   ٪  13

أول  يف  يذهبون  موظفيها  من 
عمليات ترسيح جامعي للعامل 
أعلن  حيث  الرشكة،  تاريخ  يف 

الترسيح  عن  زوكربريج  مــارك 
رسالة  يف  للعامل  الجامعي 
يف  ميتا  شاركتها  املوظفني  إىل 

املناسبه  كافرتيا اصاله وبهذه 
يف  العاملون  يتقدم  االليمه 
مجلس  ورئيس  تالتني  مرص 
االداره محمود صالح قطامش 
الكرميه  العزاء لالرسه  بخالص 
وعائله اوالد سليامن يف وفاه 
املرحوم سائلني املويل عز وجل 
ان يتغمده بالرحمه واملغفره 
وان يلهم اهله وذويه بالصرب 
والسلوان…… وال اراكم الله 

مكروه يف عزيز ……..
انا لله وانا اليه راجعون .

وفاة املرحوم بامر اهلل الحاج / عبد الرحمن حمدان الرطيل 
الشهري ب عبد العليم الرطيل

انا لله وانا اليه راجعون
ننعي  وااليس  الحزن  من  مبزيد 
الحاج  الله  بامر  املرحوم  وفاة 
/ عبد الرحمن حمدان الرطيل 
الرطيل  العليم  عبد  الشهري ب 
الرطيل  عائله  كبري  والفقيد 
بالعريش  سليامن  واوالد 
وقريب ونسيب اغلب عائالت 
تشيع  وسوف  سيناء  شامل 
من  العرص  صالة  بعد  الجنازه 
العزاء  ويقام  النرص  مسجد 
خلف  الكائن  منزله  بجوار 
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تجديد حبس 5 متهمن بغسل 60 مليون جنيه 
أخفوا نشاطهم فى العقارات والسيارات

السجن املشدد 15 سنة لـ3 أشقاء شرعوا 
فى قتل شخص بالشوم بالبحرية

حبس  املختص،  املعارضات  قاض  جدد 
عصابيًا  تشكياًل  بتكوين  متهمني   5
مليون   60 قرابة  بغسل  قام  منظاًم 
مرشوعة  غري  ــامل  أع حصيلة  جنيه 
أنشطة مرشوعة وعدة مجاالت  خلف 
إلخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يوًما 
احتياطيًا عىل ذمة التحقيق ىف القضية.

وكشفت التحريات األمنية عن استخدام 
مجال  ىف  اإلجرامية  أنشطتهم  املتهمني 
الربح  لتحقيق  املخدرة،  باملواد  االتجار 
واشرتكوا  األموال،  وغسل  املرشوع  غري 
وتربحوا  املخدرة  باملواد  االتجار  ىف 
جراء  من  كبرية  مالية  مبالغ  وجمعوا 
ذلك، ولجأوا لغسل تلك األموال حصيلة 

أنشطتهم اإلجرامية املشار إليها.

دمنهور،  جنايات  محكمة  قضت 
الوصيف  يارس  املستشار  برئاسة 
كل  وعضوية  املحكمة،  رئيس 
رشــدى،  حسني  املستشار  من 
وسكرتري  عتامن  تامر  واملستشار 
بالسجن  حسني،  خالد  املحكمة 
 ” مــن  لكل  غيابيا،  املــشــدد 
و”   ” ا.س.ال  و”   ” ف.س.ال 
باملصاريف  وإلزامهم  خ.س.ال”، 
ىف  بالرشوع  التهامهم  الجنائية، 

قتل املجنى عليه ” م.ج.س”.
املقيدة،  القضية  احــداث  تعود 

املتهمني  أن  التحريات،  وأضــافــت 
إلخفاء  أســالــيــب  ــدة  ع استخدموا 
أنشطتهم غري املرشوعة من بينها رشاء 
زراعية – عقارات – سيارات –  أراىض 
مطاعم   – سيارات  مكاتب   – رشكات 
ــروا الــعــديــد من  ــ ــات، وأج ــرتي ــاف وك
مببالغ  وبشيكات  النقدية  اإليداعات 
وضوح  دون  متكررة،  وبصفة  كبرية 
منهم،  أى  نشاط  طبيعة  أو  العالقة 
حيث قدرت تلك املمتلكات بحواىل 60 

مليون جنيه.
ملكافحة  العامة  اإلدارة  ومتكنت 
املخدرات  مكافحة  بقطاع  املخدرات 
املرخصة  غــري  والــذخــائــر  واألسلحة 
الوطنى  (األمن  قطاعى  مع  بالتنسيق 

لسنة 2022 جنايات  برقم 8004 
عندما  الــدوار،  كفر  رشطة  مركز 
مبديرية  األمنية  األجهزة  تلقت 
بقيام  يفيد  إخطارا  البحرية،  أمن 
املجنى  عىل  بالتعدى  املتهمني 
عليه، واحدثوا به إصابات بدائرة 

املركز.
مركز  ضباط  تحريات  كشفت 
رشطة كفر الدوار، أنه أثناء تواجد 
أمام  م.ج.س”،  عليه”  املجنى 
منزله فؤجى بكل من ” ف.س.ال 
خ.س.ال”  و”   ” ا.س.ال  و”   ”

اإلجــراءات  اتخاذ  من  العام)  واألمــن 
 ( أشخاص   5 (عــدد  حيال  القانونية 
املخدرة  ــواد  امل ىف  باإلتجار  لقيامهم 
وتربحهم  عمالئهم  عىل  وترويجها 
وجمعهم ملبالغ مالية كبرية ومحاولتهم 
غسل تلك األموال املتحصلة من تجارتهم 
غري املرشوعة عن طريق إجراء عمليات 
مبختلف  املبالغ  لتلك  وإيــداع  سحب 
األنشطة  بتأسيس  وقيامهم  البنوك 
والعقارات  األراىض  ورشاء  التجارية 
تلك  مصدر  إخفاء  بقصد  والسيارات، 
الشعرية،  بالصبغة  وإصباغها  األموال 
كيانات  عن  ناتجة  وكأنها  وإظهارها 
املمتلكات  تلك  قدرت  مرشوعة، حيث 

مببلغ ( 60_مليون جنيه تقريبًا).

حادة  باله  عليه  بالتعدى  أشقاء، 
شوم وسقط عىل األرض واستمروا 
إزهاق  قاصدين  عليه  التعدى  ىف 
عاهة  ىف  تسبب  مــام  ــه،  روحـ
 ،٪50 عن  تقل  لن  مستدمية، 
وذلك بسبب خالفات سابقة بني 
ألولوية  واملتهمني،  عليه  املجنى 
وتحرر  املخبز،  من  الخرب  أخــذ 
النيابة  وتولت  بالواقعة  محرض 
التى قررت إحالتهم اىل  التحقيق 
التى  دمنهور  جنايات  محكمة 

أصدرت حكمها عىل املتهمني.

12 ميداليه حصيلة املنتخب املصري يف ختام بطولة العالم لكمال األجسام أسبانيا 2022

السوداء،  السوق  وبأسعار  املرصفية 
األجنبية  العمالت  خالل رشائهم  من 
سعر  من  أقل  بسعر  املواطنني  من 
للتجار  ببيعها  وقيامهم  الرصف، 
بإيداع  يقوموا  أن  عىل  واملستوردين 
ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابهم 
املرصى،  بالجنيه  البنوك  بأحد 
الرشاء،  سعر  فارق  من  مستفيدين 
ومبواجهتهم اعرتفوا بنشاطهم املشار 
إليه وتبني أن حجم تعامالتهم خالل 
عام طبقاً للفحص املستندى ما يعادل 

41 مليون جنيه مرصى.
املتهمني  أن  التحريات،  وأضافت 
واسع  إجرامياً  نشاطاً  مبامرسة  قاموا 
النقد  ىف  االتجار  مجال  ىف  النطاق 
األجنبى خارج نطاق السوق املرصىف 
خالل  من  السوداء  السوق  وبأسعار 
خاصة  األجنبية  العمالت  رشاء 
السعودى  الريال   ، األمريىك  (الدوالر 
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) من املواطنني، وعقب ذلك يقوموا 
بالعملية  البنوك  من  بإستبدالها 
فارق سعر  من  مستفيدين  الوطنية 
قدرها  عمولة  مقابل  وذلك  العملة، 
1٪ ، مام يعد عمالً من أعامل البنوك 
أن  وتبني  القانون،  باملخالفة ألحكام 
العام  نصف  تعامالتهم خالل  حجم 
املستندى  للفحص  طبقاً  املنرصم 

تجاوز 41 مليون جنيه.
من  تربحوا  إنهم  التحريات  وقالت 
محاوالتهم  عن  فضال  ذلك،  جراء 
ورشاء  بيع  أسعار  ىف  التحكم 
تحويالت  وإجراء  األجنبية  العمالت 
غري قانونية للعمالت األجنبية خارج 
العامة  باملصلحة  يرض  مبا  البالد، 
لقانون  باملخالفة  الدولة،  واقتصاد 
املرصىف  والجهاز  املركزى  البنك 
وأن   ،2003 لسنة   88 رقم  والنقد 
عام  خالل  املتهم،  تعامالت  حجم 

حققهم  جنيه،  مليون  نحو  بلغت 
نطاق  الدوالر خارج  ببيع  قيامه  من 
السوق  وبأسعار  املرصفية  السوق 
وأن  للقانون،  باملُخالفة  السوداء 
عىل  آخرين  مع  اتفقوا  املتهمني 
السوق  العملة وبيعها ىف  التجارة ىف 
السوداء”،  “السوق  املوازية ىف مرص 
العملة  قيمة  انخفاض  عىل  أثر  مام 
العمالت  أمام  “الجنيه”  املرصية 
ارتفاع  ىف  تسببت  والتى  األخرى، 

جنوىن لسعر الدوالر وأسعار السلع.
تم  اإلجراءات  تقنني  وعقب 
إستهدافهم وضبطهم حال تعاملهم ىف 
النقد األجنبي، وبحوزتهم مبالغ مالية 
ومحلية، ومبواجهتهم  أجنبية  عمالت 
اعرتفوا بحيازتهم للمبالغ املالية بقصد 
وتم  السوداء،  السوق  ىف  بها  اإلتجار 
إتخاذ اإلجراءات القانونية، وإحالتهم 

للنيابة العامة للتحقيق.

جدد قاض املعارضات املختص، حبس 
4 متهمني 15 يوًما احتياطيًا، لقيامهم 
مجال  ىف  مرشوع  غري  نشاط  مبزاولة 
اإلتجار بالنقد األجنبي من خالل رشاء 

العملة األجنبية، خارج نطاق السوق 
السوداء،  السوق  وبأسعار  املرصفية، 
املركزى،  البنك  لقانون  باملخالفة 

وخارج الجهات املرصح لها.

عن  األمنية  التحريات  وكشفت 
إجرامياً  نشاطاً  املتهمني  مامرسة 
ىف  اإلتجار  مجال  ىف  النطاق  واسع 
السوق  نطاق  خارج  األجنبى  النقد 

جمع 41 مليون جنيه فى عام.. تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى االتجار بالعملة 15 يوما

واملدير  البدنيه  واللياقه  األجسام 
للدورة  الدويل  لالتحاد  التنفيذي 
السادسة عىل التوايل ليحتفظ بهذا 
املنصب الرفيع املستوى عىل اكرت 
من 203 دوله حول العامل وقد تم 
ايضا تكريم الدكتور عادل بوسام 
افضل إداري عىل العامل هذا العام 
تكرميا  التوايل  عىل   12 ال  للمره 
الذي حققها يف  إنجازاته  له عىل 
العام  خالل  األجسام  كامل  عامل 
املرشفه  حياته  ومسرية  املايض 
وسام  أعىل  الوسام  هذا  ويعترب 
يقدمة االتحاد الدويل ورشف كبري 
مرصيه  عربيه  شخصيه  حصول 

عىل هذا الوسام الرفيع املستوى
الدكتور  أعرب  جانبه  ومن 

االتحاد  رئيس  فهيم  عادل 
ورئيس  األجسام  لكامل  املرصي 
واالفريقي  العريب  االتحاديني 
االتحاد  لرئيس  األول  والنائب 
التنفيذي،  املكتب  ومدير  الدويل 
عن سعادته بالنتائج التي حققها 
منتخب مرص لكامل االجسام يف 
كافة املنافسات، وكانت الحصيله 
12 ميدالية متنوعه واحراز مرص 
وبهذه  عاملياً  السادس  املركز 
لجميع  بالشكر  أتقدم  املناسبه 
الالعبني عىل املظهر املرشف الذين 
منافسات  كافة  خالل  به  ظهروا 
البطولة فلقد قابلتهم العديد من 
عليها  انترصوا  ولكنهم  العقبات 
كام  اإليجابية،  النتيجه  هي  وها 
احمد الله عىل احتفاظي مبنصبي 

الدويل كنائب اول لرئيس االتحاد 
لالتحاد  التنفيذي  واملدير  الدويل 
واللياقه  األجسام  لكامل  الدويل 
البدنيه وايضا تكرميي افضل إداري 
رشف  ايضا  العام  هذا  العامل  عىل 
النتائج  هذه  كل  واهدي  يل  كبري 
عبد  الرئيس  فخامة  ايل  والتكريم 
يف  الرياضه  راعي  السييس  الفتاح 
صبحي  ارشف  الدكتور  وايل  مرص 
الهامم  والرياضه  الشباب  وزير 
العظيم  املرصي  الشعب  وايل 
النتائج يف  ونعاهدهم باملزيد من 

األعوام القادمه.
محمد  قال:  السياق  نفس  ويف 
لكامل  الدويل  الحكم  محسن 
عىل  العام  واملرشف  األجسام 
املنتخب املرصي 2022 لقد قابلنا 

العديد من املشاكل منذ انطالق 
وكنا  عليها  تَغلبنا  ولكننا  البعثه 
وهدفنا  واحد  رجل  قلب  عىل 
من  بالعديد  الفوز  وهو  واحد 
يف  مرص  علم  ورفع  امليداليات 
املحافل الدوليه وبالفعل حصلنا 
عىل 12 ميدالية وهو إنجاز كبري 
باالعوام  مقارنة  الكلمه  مبعنى 
كل  أوجه  ان  واحب  السابقه 
فهيم  عادل  الدكتور  ايل  الشكر 
البعثه  أفراد  لكل  دعمه  عىل 
يف  امل  وكلنا  جميعاً  فينا  وثقته 
البطوالت املقبله ان نحتل أعىل 
املراكز ونرفع علم مرص يف هذا 

املحفل الدويل العاملي .
الفني  املدير  معبد  أمري  وقال 
للمنتخب واسامه مدبويل مدرب 

املنتخب الوطني لكامل األجسام 
ان العبونا قدموا ملحمه عظيمه 
الظروف  كل  وقهروا  اسبانيا  يف 
ونجحوا يف احتالل مراكز متقدمه 
والفئات  األوزان  معظم  يف 
السادس  املركز  احتاللنا  ويكفي 
افضل  والقادم  االساتذه  يف  عاملياً 

بإذن الله.
املايض  األربعاء  غادرت  قد  وكان 
لكامل  املرصي  املنتخب  بعثة 
القاهرة  مطار  من  األجسام 
سوزانا  سانتا  إىل  متجهة  الدويل، 
بطولة  يف  للمشاركة  اسبانيا 
العامل لكامل األجسام والكالسيك 
والفيزيك، املقرر اقامتها يف الفرته 
من 2 ايل 8 نوفمرب 2022 بأسبانيا 
وذالك ببعثة تضم رئيس االتحاد 

املرصي والعريب واالفريقي ونائب 
اول رئيس االتحاد الدويل الدكتور 
عادل فهيم رئيسا للبعثه ومحمد 
الدويل  والحكم  املدرب  محسن 
معبد  وأمري  البعثه  عام  مرشف 
مدير فني واسامه مدبويل مدرب 

و20 العب وهم :
و  بسيوين  عادل  و  النرس  سيد 
و  عتبه  ويارس  ابوجنه  احمد 
معتمد  هاىن  و  العز  ابو  محمد 
سامي  واحمد  الحديد  وعمرو 
و  نوفل  وحمدي  نوفل  ومحمد 
و  بحريه  سعيد  و  يوسف  وائل 
احمد طه ومحمد حكم و عامد 
و احمد عبد النبي واحمد محمد 
وحمد  وسمري  شاهني  واحمد 

غانم
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أبطال أوروبا – مواجهتان ناريتان يف ثمن 
النهائي.. وفرصة الثأر لـ صاح

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

12 ميداليه حصيلة املنتخب املصري يف ختام بطولة العالم لكمال األجسام أسبانيا 2022
ورجال  اساتذه  اجسام  كامل 
اول  األوفر  ميداليه  إىل  باالضافه 
لالساتذه من سن 40 ايل 44 سنه 
وكان الفارق واضح جداً بينه وبني 
منافسيه وكان يف أفضل مستوياته 
الذهبيه  امليداليات  وهي  الفنيه، 
البطل  نجح  كام  ملرص،  الوحيده 
املركز  اقتناص  يف  النرس  سيد 
كامل  الكالسيك  وفضية  الثاين 
األجسام اساتذه واملركز الرابع يف 
فئة الكالسيك فيزيك اساتذه سن 
ايل 49 سنه، كام خطف  من 44 
البطل احمد طه ميداليه برونزيه 
الثقيل  وزن  يف  الثالث  والرتتيب 
بطوله  يف  له  مشاركة  أول  يف 
مع  رشسه  منافسه  وسط  العامل 
والعضالت  الثقيل  الوزن  أبطال 
أمني  ايضاً  وتحصل  العمالقه، 
الرتتيب  عىل  نوفل  محمد  رشطه 
يف  الربونزيه  وامليدالية  الثالث 
وزن 80 كيلو اساتذه من 40 ايل 
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44 سنه يف أول مشاركة له أيضاً 
يف بطولة العامل.

واستطاع العقيد عمرو الحديدي 
الخامس  الرتتيب  عىل  الحصول 
وسط  غاليه  ميداليه  وخطف 
جديد  وميزان  رشسة  منافسة 
ان  واستطاع  البطل،  فيه  نافس 
اوائل  من  الكثريين  عىل  يفوز 
البطل هاين  أما عن  الفئه،  هذه 
الرتتيب  فقد حصل عىل  معتمد 
السادس فئة كالسيك فيزيك من 
وحصل  هذا،  سنه   49 ايل   44
البطل احمد ابوجنه عىل الرتتيب 
الرابع يف وزن 70ك كامل أجسام 
أشاد  مميزاً  اساتذه، وقدم عرضاً 

به كل الحضور.
عىل  ابوالعز  محمد  وتحصل 
الرتتيب الخامس ايضا وزن 90 ك 
سن من 55 ايل 59 سنه، وحصل 

البطل احمد محمد
وزن  رجال  الرابع  الرتتيب  عيل 

مميز  بطل  وهو  رجال  ك   85
تنتظر مرص منه املزيد من املراكز 

املتقدمه.
فقد  االبطال  باقي  نتائج  أما عن 
ايل  السابع  الرتتيب  بني  تراوحت 
العارش ومل يخرج اي بطل مرصي 
خارج التصنيف والرتتيب العاملي 
العامل  عىل  األوئل  العرش  من 
قويه جدا خاضها  منافسه  وسط 
اخرين  أبطال  مع  مرص  ابطال 
من  وهم  العامل  دول  كل  من 
منهم  املنتظر  الواعدين  االبطال 
وائل   : وهم  املستقبل  يف  الكثري 
وأحمد  بحريه  وسعيد  يوسف 
شاهني ومحمد حكم ويارس عتبه 
الله  نرص  وسمري  نوفل  وحمدي 

وعامد و احمد عبدالنبي.
الدكتور  فوز  إىل  باالضافه  هذا 
اول  نائب  مبنصب  فهيم  عادل 
لكامل  الدويل  االتحاد  رئيس 

صالح  ملحمد  الثأر  فرصة  تجددت 
وفريق ليفربول مجددا عند مواجهة 
دوري  نهايئ  مثن  يف  مدريد  ريــال 

أبطال أوروبا.
دوري  نهايئ  مثن  قرعة  وأسفرت 
أبطال أوروبا عن مواجهتني ناريتني.

لنهايئ  إعــادة  هي  األوىل  املواجهة 
النسخة املاضية بني ليفربول وريال 

مدريد.

لكامل  العامل  بطولة  أختتمت 
والفيزيك  والكالسيك،  األجسام، 
والسيدات،  واألساتذة،  للرجال، 
سانتا  مدينه  يف  أقيمت  والتي 
 2 من  الفرتة  يف  اإلسبانية  سوزانا 
ايل 9 نوفمرب 2022، مبشاركة اكرث 
من 700 العب من مختلف دول 
العامل ميثلون 100 دولة، وبحضور 
لكامل  املرصي  للمنتخب  متميز 
او  االساتذه  يف  سواء  األجسام 
الرجال، والذين قدموا ملحمة يف 
حب الوطن، ورفعوا علم مرص يف 
كافة املسابقات” كامل االجسام و 

الكالسيك والفيزيك”.
حصول  عن  النتائج  وأسفرت 
امليداليات  من  العديد  مرص عىل 
كل  يف  متقدمة  ومراكز  املتنوعة 

الفئات
االبطال  بطل  استطاع  حيث 
الحصول  سامي  احمد  العميد 
الكالسيك  فئة  يف  ذهبيتني  عيل 

الثانية املنتظرة  النارية  أما املواجهة 
جريمان  سان  باريس  بني  فستكون 

وبايرن ميونيخ.
نهايئ  مثن  ذهاب  منافسات  وتقام 
أبطال أوروبا أيام 14 و15 و21 و22 

فرباير املقبل.
بينام مباريات اإلياب ستكون أيام 7 

و8 و14 و15 مارس املقبل.
وجاءت نتيجة القرعة كاآليت:

ليفربول × ريال مدريد
باريس سان جريمان × بايرن ميونيخ

اليبزيج × مانشسرت سيتي
إنرت × بورتو

دورمتوند × تشيليس
فرانكفورت × نابويل

ميالن × توتنام
كلوب بروج × بنفيكا

“الونش”  حمدي  محمود  أجرى 
مدافع الزمالك عملية جراحية ناجحة 
يف إنجلرتا بعد إصابته يف وتر العضلة 

الخلفية.
مباراة  لإلصابة خالل  الونش  وتعرض 
الدوري  مسابقة  افتتاح  بـ  سموحة 

املمتاز يف 19 أكتوبر املايض.
العام  املرشف  مرتىض  أمري  وكشف 
إجراء  عن  الزمالك  بنادي  الكرة  عىل 

جراحة ناجحة للونش يف إنجلرتا.
وتواصل أمري مرتىض مع الونش وشدد 
بعد  جيدة  حالة  يف  الالعب  أن  عىل 

الجراحة التي خضع لها.
هناك  أن  إىل  مرتىض  أمري  وأشار 

أن  سابق  وقت  يف  الزمالك  وأعلن 
الونش سيغيب لفرتة ترتاوح من 4 إىل 

6 شهور بسبب اإلصابة.
الوقت  يف  الدوري  مسابقة  وتتوقف 
املناخ  قمة  مؤمتر  إقامة  بسبب  الحايل 
يف مدينة رشم الشيخ حتى يوم 18 من 

شهر نوفمرب الجاري.
يوم  الدوري  مسابقة  استئناف  وسيتم 
مباريات  بثالث  الجاري  الشهر  من   23

مؤجلة.
من  للمباريات  الزمالك  يعود  بينام 
عند  نوفمرب  شهر  من   26 يوم  جديد 
مواجهة املرصي يف ربع نهايئ كأس مرص 

للموسم املايض.
املرصي  أمام  الزمالك  بعدها  ويلعب 
ولكن  املقبل  ديسمرب   1 يوم  مجددا 

هذه املرة يف منافسات الدوري.

جراحة ناجحة لـ الونش يف إنجلرتا بعد إصابة وتر 
العضلة الخلفية

www.misrtalateen.com
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إدارة  جانب  من  مستمر  تنسيق 
للفريق  الطبي  الجهاز  و  الكرة 
إنجلرتا  يف  للونش  املعالج  والطبيب 

لالطمئنان عىل حالته.

يف يوم واحد.. بنزيمة الذهبي يحصد جائزتن جديدتن

فلورينتينو برييز (ريال مدريد)

جائزة أفضل وكيل أعامل لالعب أورويب: 
رفائيال بيمينتا (أبرزهم بول بوجبا)

جائزة أفضل مدير ريايض لنادي أورويب: 
باولو مالديني (ميالن)

 ) أنشيلويت  كارلو  مدرب:  أفضل  جائزة 
ريال مدريد)، وجوزيه مورينيو (روما)

مدريد  ريال  العب  بنزمية  كريم  حصد 
خلفية  عىل  واحد  يوم  يف  جائزيتني 
رفقة  حققها  التي  املذهله  أرقامه 

الفريق اإلسباين الفرتة املاضية.
وحاز بنزمية عىل جائزة “جولدن بوي” 
سبورت  توتو  صحيفة  من  املقدمة 

اإليطالية عن أفضل العب يف املوسم.
أفضل  جائزة  الفرنيس  املهاجم  وتسلّم 
من   2022-2021 موسم  يف  العب 
من  األوىل  النسخة  يف  اإلسباين  الدوري 
جوائز االتحاد اإلسباين لالعبي كرة القدم 

(AFE) املستحدثة.
جائزة  مؤخرا  حصد  قد  بنزمية  وكان 
العامل  يف  العب  ألفضل  الذهبية  الكرة 

ملوسم 2022-2021.
أبطال  ودوري  اإلسباين  الدوري  هداف 
أوروبا سجل 44 هدفا وصنع 15 آخرين 
املوسم  مدريد  ريال  مع  مباراة   46 يف 

املايض.
وجاءت جوائز توتو سبورت كاآليت:

الذهبي:  الفتى   – بوي  جولدن  جائزة 

جايف (برشلونة)
العب  أفضل   – بوي  جولدن  جائزة 
شاب إيطايل: فابيو مرييتي (يوفنتوس)
جائزة أفضل العب: كريم بنزميا (ريال 

مدريد)
بوتياس  أليكسيا  العبة:  أفضل  جائزة 

(برشلونة)
أورويب:  نادي  رئيس  أفضل  جائزة 
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يف  بالهدف  الربازيل  العبو  احتفال 
مرمى بوليفيا

ملنتخب  النهائية  القامئة  تيتي  أعلن 
الربازيل التي ستشارك يف كأس العامل 

بعد أيام يف قطر.
نرش  الصحفي  تيتي  مؤمتر  وعقب 
أكرث من العبي منتخب الربازيل ردود 
من  اسامئهم  إعــالن  أثناء  أفعالهم 

ضمن الذين سيشاركوا يف البطولة.
العب  ريتشارلسون  من  كل  ونرش 
مانشسرت  العــب  وأنتوين  إيفرتون 
فالمينجو  العــب  وبــيــدرو  يونايتد 
فيديو  مقاطع  تيليس  وأليكس 
ألنفسهم وهم يشاهدون مؤمتر تيتي 

الصحفي.

بيدرو
أنتوين

وجاءت قامئة الربازيل كاآليت:
 – (ليفربول)  بيكر  أليسون  املرمى: 
إيدرسون مورايش (مانشسرت سيتي) 

– ويفرتون برييرا (باملرياس)
(بــومــاس  ألفيش  داين  الــدفــاع: 
 – (يوفنتوس)  دانيلو   – املكسييك) 
جريمان)  سان  (باريس  ماركينيوس 
 – مدريد)  (ريــال  ميليتاو  إيدير   –
جيلسون   – (تشيليس)  سيلفا  تياجو 
ساندرو  أليكس   –( برميري(يوفنتوس 
تيليس  أليكس   – (يــوفــنــتــوس) 

(إشبيلية)
هام)  (وست  باكيتا  لوكاس  الوسط: 

 – (نيوكاسل)  جيامريش  برونو   –
فريد (مانشسرت يونايتد) – كاسيمريو 
فابينيو   – يونايتد)  (مانشسرت 
مارتينييل  جابريال   – مدريد)  (ريال 
 – (برشلونة)  رافينيا   – (أرســنــال) 

أنتوين (مانشسرت يونايتد)
 – (توتنام)  ريتشارليسون  الهجوم: 
جابريال جيسوس (أرسنال) – بيدرو 
(باريس  نيامر   – (فالمينجو)  جلريمو 
(ريــال  رودريــجــو   – جريمان  ســان 
مدريد) – إيفرتون ريبريو (فالمينجو) 

– فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)
ويلعب منتخب الربازيل يف املجموعة 
السابعة لكأس العامل بجانب كل من 

رصبيا وسويرسا والكامريون.

ردود أفعال مجنونة لاعبي الربازيل بعد 
استدعائهم لقائمة كأس العالم جامهري ليفربول يف نهايئ دوري 

أبطال أوروبا ضد ريال مدريد
أثليتك  ذا  شبكة  كشفت 
املالكة  فينواي  مجموعة  أن 
النادي  تعرض  ليفربول  لنادي 

اإلنجليزي للبيع.
أن  أثليتك  ذا  تقرير  ــح  وأوض
ــراف  األطـ دعــت  املجموعة 
لتقديم  النادي  برشاء  املهتمة 

العروض املناسبة.
ساكس  جولدمان  رشكة  وتقوم 
أحد  ستانيل،  مورجان  ورشكــة 
الخدمات  مؤسسات  أشــهــر 

ذا أثليتك: عرض نادي ليفربول للبيع
األمريكية  واالستثامرية  املالية 
الصفقة  قيمة  تقدير  بعملية 

املنتظرة.
غري  من  أنه  التقرير  وأضــاف 
البيع  الواضح هل متت صفقة 

بالفعل أم ال.
من  بيانا  أثليتك  ذا  ونــرشت 

الرشكة جاء عىل النحو التايل:
التغيريات  من  عــدد  هناك  “كــان 

أندية  بعض  ملكية  يف  ــرية  األخـ

حول  وشائعات  اإلنجليزي  الدوري 

تغيريات يف امللكية ألندية أخرى”.

متكررة  أسئلة  املجموعة  “تلقت 

حول رغبتنا يف بيع النادي، كام كان 

هناك الكثري من االهتامم من أطراف 

يف  متلك حصة  أن  إىل  تسعى  أخرى 

النادي”.

لذلك  سننظر  بأننا  قبل  من  “قلنا 

إذا  عام  واألحكام  الرشوط  مبوجب 

كان يصب يف مصلحة النادي”.

ملتزمة  الرياضية  فينواي  “مجموعة 

وخارج  داخل  ليفربول  بنجاح  متاما 

فينواي  مجموعة  ومتلك  امللعب”. 

أكتوبر  ليفربول منذ  نادي  الرياضية 

النادي  ملكية  اشرتت  بعدما   ،2010

مقابل 300 مليون جنيه
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كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر

بركات عن أزمة الحضري يف األوملبي: ما سمعته 
أزعجني للغاية.. واجتماع لحسم األمور

حازم إمام: الصرب مهم على فيتوريا..
سيلعب كرة قدم ترضى عنها الجماهري

فيفا يختار ثابت وطنطاوي إلدارة إعام كأس العالم بقطر

عاجل  اجتامع  هناك  “سيكون  وواصل 
األمر،  هذا  لحسم  الكرة  اتحاد  يف 
سأسمع من كل األطراف ليك اتأكد من 
الحديث الذي وصلني يف النهاية املدير 

الفني هو صاحب القرار النهايئ”.

بريامديز نظريه نيجيليك النيجري اليوم 
من  الثاين  الـ32  دور  إياب  يف  األربعاء 

الكونفدرالية.

مسئويل  أبرز  من  واحدا  طنطاوي  ويعد 
اإلعالم الريايض، فهو املرصي الوحيد الذي 
اإلعالم  خرباء  بلجنة  عضوا  اختياره  تم 
أنه عمل  اإلفريقي “كاف”، كام  باالتحاد 
املرصي  باالتحاد  اإلعالمي  للمركز  مديرا 
العديد من  القدم، وشارك يف إدارة  لكرة 
والعاملية،  اإلقليمية  الرياضية  األحداث 

خالل السنوات املاضية.

مرص  منتخب  مران   – بركات  محمد 
استعدادا ملواجهة ليبرييا

شدد محمد بركات عضو مجلس إدارة 
املنتخب  عىل  واملرشف  الكرة  اتحاد 
األوملبي أن روجريو ميكايل هو صاحب 
سيكون  أنه  إىل  مشريا  األول،  القرار 
الكرة  اتحاد  يف  حاسام  اجتامعا  هناك 

بعد الحديث عن األزمة األخرية.
وتحدد موعد املعسكر إذ يقام يف الفرتة 
الشهر  من   20 حتى  نوفمرب   10 من 

الجاري.
وقال محمد بركات يف ترصيحات لقناة 
عىل  كان  يومني  منذ  “االتفاق  املحور: 
تحدثت  للمغرب،  العبا  بـ22  السفر 
يف  القرار  أن  وأخربته  قبلها  ميكايل  مع 
النهاية له. أنا معه منذ أول يوم وأدعم 
قراراته وهو من سيحاسب يف النهاية”.

الجهاز  مع  اجتمع  “ميكايل  وأضاف 
الفني واتفقوا عىل أن يتم ضم 20 العبا 

إدارة  مجلس  عضو  إمام  حازم  شدد 
أن  عىل  القدم  لكرة  املرصي  االتحاد 
مدرب  فيتوريا  روي  عىل  مهم  الصرب 
املنتخب، مشريا إىل أن املدرب الربتغايل 

يرغب يف لعب كرة قدم هجومية.
بلجيكا  منافسه  مرص  منتخب  ويواجه 
نوفمرب  شهر  من  الـ18  يف  الكويت  يف 
األخري  استعدادات  ظل  يف  الجاري 

لخوض منافسات كأس العامل 2022.
لقناة  ترصيحات  يف  إمام  حازم  وقال 
أون تايم سبورتس 1: “الصرب مهم عىل 
فيتوريا، املدرب يعمل ويسعى لتجربة 
عديد الالعبني. من الطبيعي أن يحدث 
األمر  يكون  قد  قامئة،  ألي  انتقادات 
أمر  ولكنه  مرص  يف  اليشء  بعض  زائدا 

معتاد يف كل مكان يف العامل”.
وأضاف “فيتوريا يضيف بعض العنارص 
مبارايت  بعد  وبرياميدز  فيوترش  من 

بعيدا عن عدم مشاركة املنتخب الوطني، 
يف فعاليات كأس العامل 2022 بقطر، يربز 
يف سامء املحفل العاملي، نجامن مرصيان 
يف مجالهام، بعدما ناال ثقة االتحاد الدويل 
تنظيم  يف  للمشاركة  “فيفا”،  القدم  لكرة 

املونديال.
ثابت،  محمد  الزميالن  فيفا  اختار 
يف  للمشاركة  طنطاوي،  ومصطفى 
كمنسقني  املونديال،  فعاليات  تنظيم 
الصحفية  واملؤمترات  للمباريات  إعالميني 

للمونديال.
مباريات  عدة  إعالميا  ثابت  ويتوىل 
تجمع  التي  االفتتاح  مباراة  أبرزها  هامة 
يوم  اإلكوادور  بنظريه  القطري  املنتخب 

20 نوفمرب الجاري.
إلدارة  فيفا  بثقة  طنطاوي  حظى  كام 
العاملي،  املحفل  يف  هامة  مباريات  عدة 
ومواجهة  واألرجنتني،  السعودية  مثل 
من  والعديد  والربازيل،  الكامريون 

املباريات الهامة.
اسم  رفع  عىل  وطنطاوي،  ثابت  اعتاد 
مرص عاليا يف سامء املحافل الدولية خالل 
السنوات املاضية، حيث شغل الثنايئ عدة 

مع حاريس مرمى”.
االتصاالت  بعض  “تلقيت  وتابع 
اعرتض  الحرضي  عصام  بأن  وأخربوين 
حراس  بثالثة  السفر  يف  ويرغب 

و”الكالم معجبنيش ومريحنيش””.

الكونفدرالية”.
دي  برميريو  مع  فيوشرت  ويلعب 
يواجه  بينام   ، األنجويل  أوجوستو 

مناصب دولية وإقليمية بارزة يف مجال 
اإلعالم.

توىل ثابت إدارة إعالم االتحاد اإلفريقي 
“كاف”، لعدة سنوات، كام يشغل حاليا 
“فيفا”،  الدويل  باالتحاد  االتصال  إدارة 
ونهايئ  افتتاح  مبارايت  إدارة  له  وسبق 
املونديال يف وقت سابق، ليحظى مجددا 

بثقة فيفا لتويل تلك املسئولية.


