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مرصد األزهر: حديث “أمرت أن أقاتل الناس” يكشف فساد فهم التنظيمات املتطرفة

العاهل األردني يستقبل وفدًا من الكونجرس األمريكي
الربملان الليبى يرفض بشكل قاطع محاوالت إعادة فتح ملف لوكربى

الرئيس السيسي يهنئ أمري قطر على نجاح حفل افتتاح بطولة كأس العالم
ــس عــبــد الــفــتــاح  ــي ــرئ ــرى ال ــ أج
وقبل  الــيــوم،  صباح  السيسي، 
بالعاصمة  إقامته  مقر  مغادرته 
هاتفيًا  اتصااًل  الدوحة،  القطرية 
مع األمري تميم بن حمد آل ثاني، 

أمري دولة قطر.
راضى،  بسام  السفري  وصــرح 
املتحدث الرسمي باسم رئاسة 
الجمهورية، بأن الرئيس تقدم 
وشعبًا  قيادًة  لقطر  بالتهنئة 
على نجاح حفل افتتاح بطولة 
القدم،  لكرة  العالم  كــأس 
بشكل  البطولة  وانطالق 
مشرف يليق بمكانة الدول 

بسام  الــســفــري  صـــرح 
راضــــــــى، املــتــحــدث 
رئاسة  باسم  الرسمي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، بـــأن 
الفتاح  عــبــد  الــرئــيــس 
مع  تــصــافــح  السيسي 
الرئيس الرتكى رجب طيب 
القطرية  بالعاصمة  ــان،  ــ أردوغ
املتبادل  التأكيد  الدوحة، حيث تم 
التاريخية  ــروابــط  ال عمق  على 
والشعبني  البلدين  تربط  التي 
التوافق  تم  كما  والرتكي،  املصري 
على أن تكون تلك بداية لتطوير 

العالقات الثنائية بني الجانبني.

رئيس  املريغنى  عثمان  محمد  غــادر 
الديموقراطي  االتــحــادي  ــحــزب  ال
الختمية،  الطريقة  مرشد  األصــل، 
القاهرة، عائدًا إىل الخرطوم بعد ظهر 

الشهري: “حرام ما نتأهل” لدور الـ16 بعد الفوز التاريخي  على األرجنتني
وزير الرياضة يهنىء “محمد صالح” بالفوز بجائزة “جلوب سوكر” كأفضل العب يف العالم بتصويت الجماهري

انتصار تاريخي ملنتخب السعودية على 
األرجنتني بثنائية رائعه

والسعودية  األرجنتني  مباراة  انتهت 
مقابل هدف يف  بهدفني  األخضر  بفوز 
املباراة التي جمعت بينهما يف املجموعة 
واملقام   2022 العالم  بكأس  الثالثة 

بقطر.
السعودية  منتخب  أن  معلقون  واعترب 
كربياء  قهر  قد  التاريخي،  الفوز  بهذا 
عليه  بــدت  الــذي  واألرجنتني،  ميسي 

عالمات االنكسار يف امللعب.
وعادت السعودية لتحرز هدفني بعد أن 
كانت منهزمة بهدف يف الدقائق األوىل 

من عمر املباراة يف ريمونتادا تاريخية.
كاًل  السعودي  املنتخب  أهــدف  وأحــرز 
 ،48 الدقيقة  يف  الشهري  صالح  من 
من   53 الدقيقة  يف  الدوسري  وسالم 

عمر اللقاء.

متحدث الرئاسة: توافق بني الرئيس السيسي ونظريه 
الرتكى على تطوير العالقات الثنائية

بتوجيهات الرئيس السيسي.. املريغني يغادر 
للخرطوم على طائرة خاصة

التقدير  عن  اإلعراب  مع  العربية، 
االستقبال،  وحسن  الضيافة  لكرم 
التاريخية  العالقات  عمق  مؤكدًا 

بني البلدين الشقيقني.
قطر  دولة  أمري  أعرب  جانبه،  من 
والتقدير  االمــتــنــان  خــالــص  عــن 
لحضور الرئيس حفل افتتاح كاس 
على  عزيزًا  ضيفًا  وزيارته  العالم 
الدوحة، والتي من شأنها أن ترسخ 
األخوية  الثنائية  العالقات  قــوة 
التطور  مع  خاصًة  البلدين،  بني 
جميع  على  تشهده  الذي  اإليجابي 

األصعدة خالل الفرتة األخرية.

عبد  الرئيس  وجه  وقد  اإلثنني،  يوم 
جمهورية  رئيس  السيسى  الفتاح 
مصرية  طائرة  بتوفري  العربية  مصر 

انتصار تاريخي ملنتخب السعودية علىانتصار تاريخي ملنتخب السعودية على
األرجنتني بثنائية رائعهاألرجنتني بثنائية رائعه
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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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خالل  الليبي  النواب  مجلس  أقر 
يف  املجلس  مبقر  الرسمية  جلسته 
املوحد  القانون  بنغازى  مدينة 
جمعيات  إعفاء  وقانون  للمرتبات، 
عىل  الدخل  رضيبة  من  الكفيف 

قالت وزارة الدفاع األمريكية إن 
أي شكل من أشكال التصعيد يف 
استمرارية  يهدد  سوريا  شامل 

مهمتنا يف محاربة داعش.
املتحدة  الواليات  وكانت 
عدم  عىل  حثت  قد  األمريكية 
سوريا،  ىف  العنف  تصعيد 
عمل  ألى  معارضتها  مؤكدة 
وينتهك  منسق  غري  عسكرى 

سيادته.
وزارة  باسم  املتحدث  وقال 

الربملان الليبى يرفض بشكل قاطع محاوالت إعادة فتح ملف لوكربى

البنتاجون: أى تصعيد فى سوريا يهدد 
مواصلة الحرب على داعش العاهل األردني يستقبل وفدًا من الكونجرس 

برايس األمريكي نيد  األمريكية  الخارجية 
– يف بيان أوردته قناة “الحرة” 
إن  الثالثاء،  اليوم  األمريكية، 
عىل  حثت  املتحدة  الواليات 
سوريا،  يف  العنف  تصعيد  عدم 
انتقامية  هجامت  بعد  وذلك 
الرتيك  الجيش  شنها  متبادلة 
مضيفا  كردية،  أكراد  ومسلحني 
زالت  ما  املتحدة  الواليات  أن 
غري  عسكري  عمل  أي  تعارض 
منسق يف العراق ينتهك سيادته.

املحدودة،  العقارية  استثامراتها 
حامية  اتفاقية  عىل  والتصديق 
الصادرة  املادي  غري  الثقايف  الرتاث 
عن املنظمة الدولية للرتبية والثقافة 

والعلوم ” اليونسكو” عام 2003.

رفضه  الليبي  النواب  مجلس  وأكد 
فتح  إعادة  محاوالت  قاطع  بشكل 
ملف قضية لوكريب، مؤكدا محاكمة 
كل من يتورط من الليبيني يف إعادة 
فتح امللف بتهمة الخيانة العظمى، 

القبض  يف  املتورطني  ومالحقة 
مسعود  “بوعجيلة  املواطن  عىل 
كل  بطالن  عىل  التأكيد  املرميي”،و 
نتائج،  من  احتجازه  عىل  يرتتب  ما 
الليبية  الدولة  التزام  عىل  والتأكيد 
باالتفاقيات الثنائية والجامعية التي 
كانت ليبيا طرفاً فيها ،مطالبًا الدول 
التزامها مبا وقعت  التي كانت طرفاً 
اإلخالل  أن  عىل  مشددا   ، عليه 
للقانون  خرقاً  يعد  االلتزامات  بهذه 
النظر  إلعادة  ليبيا  ويضطر  الدويل 
التي  الدول  تلك  مع  العالقات  يف 
ستخل بالتزاماتها السابقة مع الدولة 

الليبية.
وقرر الربملان الليبي إعفاء عيل سامل 
الحربي من منصب محافظ مرصف 
ليبيا املركزي املكلف وإنهاء عضويته 
استقرار  إعادة  للجنتي  ورئاسته 
ديوان  تكليف  و  درنة  و  بنغازي 

جميع  وفحص  مبراجعة  املحاسبة 
للجنتني  واإلدارية  املالية  املعامالت 
منذ تاريخ إنشائها حتي اآلن، وكذلك 
مخاطبة النائب العام الليبي التخاذ 
حيال  القانونية  اإلجراءات  جميع 
إجراءات  ومبارشة  املرتكبة  الجرائم 

التحقيق االبتدايئ يف تلك الجرائم.
اللجنة  الليبي  الربملان  وكلف 
للنائب  مخاطبة  بإعداد  الترشيعية 
ليبيا  حصة  يف  الترصف  بشأن  العام 
من قبل الحكومة منتهية الوالية يف 
امتياز  بعقود  االمريكية  رشكة هس 
الفرنسية  توتال  لصالح  الواحة 
هذا  و  “كونكوفليس”  رشكة  و 
للامل  إهدار  ويعترب  مخالف  األمر 
صادر  حكم  لوجود  مشريا   ، العام 
السلطة  متنع  الزاوية  محكمة  عن 
التنفيذية من البيع اإل أن الحكومة 

قامت بالتحايل عىل احكام القضاء.

عبدالله  امللك  األردين  العاهل  بحث 
الكونجرس  من  وفد  مع  الثاين، 
العالقات  تعزيز  سبل  األمرييك 

االسرتاتيجية بني عامن واشنطن.
جاء ذلك خالل استقبال امللك عبدالله 
األمرييك  الكونجرس  من  وفًدا  الثاين 
املحاربني  شئون  لجنة  رئيس  برئاسة 
النائب  النواب  مجلس  يف  القدامى 
اللقاء  تناول  حيث  تاكانو،  مارك 
والرشاكة  التاريخية  الصداقة  عالقات 
والواليات  األردن  بني  االسرتاتيجية 

املتحدة األمريكية.
كام تناول اللقاء بحث، آليات تعزيز 
يف  األمريكية  األردنية  العالقات 

مختلف املجاالت.
الواليات  دعم  األردين  العاهل  ومثن 
املتحدة والكونجرس األمرييك لألردن، 
مؤكًدا أهمية تعزيز التعاون ومواصلة 
االهتامم  ذات  القضايا  يف  التنسيق 

املشرتك، مبا يخدم مصالح البلدين.
املستجدات  إىل  اللقاء  وتطرق 
رأسها  وعىل  والدولية،  اإلقليمية 
امللك  أكد  إذ  الفلسطينية،  القضية 
عبدالله الثاين رضورة تكثيف الجهود 
عىل  وشامل  عادل  سالم  إىل  للتوصل 
يضمن  الذي  الدولتني،  حل  أساس 
املستقلة  الفلسطينية  الدولة  قيام 
عام  يونيو  من  الرابع  خطوط  عىل 

1967، وعاصمتها القدس الرشقية.
التوصل  مساعي  بحث  جرى  كام 
املنطقة  ألزمات  سياسية  حلول  إىل 
الحرب  يف  املبذولة  والجهود  والعامل، 

عىل اإلرهاب، ضمن نهج شمويل.
بالعالقات  الكونجرس  وفد  وأشاد 
املتميزة التي تجمع األردن والواليات 
بقيادة  األردن  دور  مثمنني  املتحدة، 
أمن  تعزيز  يف  الثاين  عبدالله  امللك 
يف  وجهوده  واستقرارها،  املنطقة 

استضافة الالجئني.
امللك،  مكتب  مدير  اللقاء  وحرض 
والسفري  حسان،  جعفر  الدكتور 

األمرييك يف عامن هرني ووسرت.
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
ــرب الـــروســـيـــه  ــ ــحـ ــ الـ
ــه الـــي ايـــن ؟؟ ــي ــران  االوك
اجابته  تساوي  الذي  السؤال  هذا 
االجابه  مبعرفة  النه  الكثري  الواقعيه 
البد  االقتصاديه  القرارات  عرشات 
االنتظار  من  بــدال  اتخاذها  من 
عيل  ــر  االم مع  والتعامل  طويال 
املؤقته. والحلول  املسكنات   طريقة 
الثامنيه املاضيه وهي  خالل االشهر 
االوكرانيه  الروسيه  الحرب  زمن 
الرويس  الرئيس  فيها  اعلن  والتي 
بوتني بانها حرب وجود لبقاء روسيا 
نظام  اجل  من  رصاع  حرب  وهي 
من  فاتورته  ندفع  جديد  عاملي 
االقتصادي  استقرارنا  ومن  جيوبنا 
واالنساين عيل مستوي العامل ويبدو 
اخريا   ــوا  ادرك وامريكا  الغرب  ان 
نفس  ايل  ووصلوا  النتيجه  نفس 
من  الهدف  تحويل  فيتم  االستنتاج 
فكرة  ايل  اوكرانيا  مساعدة  مجرد 
جديد  عاملي  نظام  بتشكيل  الفوز 
قادره  غري  ويجعلها  روسيا  يهمش 
املستقبل  يف  مشاكل   اي  اثارة  عيل 
وتحويلها من دوله عظمي ايل دوله 
تنسف  النظره  وهذه  كبريه……. 
فكرة ان الحروب دوما تنتهي بنوع 
عليها  التفاوض  يجري  التسويه  من 
املفاوضات  مائدة  عيل  والنقاش 
االمر  ليتحول  الحرب  انتهاء  بعد 
من  روسيا  تجريد  مناقشة  ايل  االن 
ايل  البعض  ويذهب  الدويل  دورها 
فكرة تركيعها كام تم فعله مع املانيا 
اعادة  قبل  اليابان  مع  او  النازيه 
العامل  ومع  العامل  يف  ودمجها  بنائها 
من جديد…… واالمر يذهب بعيدا 
حق  من  روسيا  تجريد  من  فالبد 
النقض )) الفيتو (( يف مجلس االمن 
وعليه البد من هزمية روسيا هزميه 
ترسانتها  من  وتجريدها  ماحقه 
دفعها الستخدامها حتي  او  النوويه 
ميكن  وبذلك  منبوذه  دوله  تكون 
فشيئا  شيئا  الداخل  من  اضعافها 
تندلع  حتي  ومستمر  دائم  وبشكل 
بوتني  الرئيس  عيل  داخليه  ــوره  ث
ويايت اجتامع الربملان االورويب امس 
واالجتامع  ذلك  مع  متسقا  االربعاء 
دوله  ان روسيا  للتصويت عيل  كان 
دوله  انها  عيل  او  لالرهاب  راعيه 
الرصاع  يف  ارهابيه  وسائل  تستخدم 
الرئيس  ملحاكمة  متهيدا  ذلك  وكل 
الدوليه  املحاكم  امام  بوتني  الرويس 
تغريت  فهل  عزلته……..  وتكريس 
يف  وامريكا  الــغــرب  اسرتاتيجية 
التعامل مع روسيا لتتحول ايل فكره 
الستحالة  تحقيقها  الميكن  حامله 
تنفيذها مع دوله بحجم روسيا هي 
تشكل  وهي  االرضيه  الكره  خمس 
ايل  والذهاب  هائل  اقتصادي  ثقل 
فكرة تهميشها يشكل دمارا اقتصاديا 
امدادات  يف  نقص  عنه  ينتج  عامليا 
يف  ليس  والطاقه  والوقود  الغذاء 
 اوروبا فقط ولكن عيل مستوي العامل.
اقرار  الــرصاع  نتيجة  يتحقق  فهل 
نظام عاملي جديد تكون فيه روسيا 
الحلم  يتحقق  ام  رئيسيا  فاعال 
وتهميش  بعزل  واالورويب  االمرييك 

روسيا واالنفراد بالعامل.

 3 كل  متدربة   50 تخريج  يستهدف 
داخل  العمل  فرصة  ومنحهن  أشهر.. 

املركز أو خارجه
“حياة  الرئاسية  املبادرة  اهتمت 
للمواطنني،  عمل  فرص  بتوفري  كرمية” 
عىل  وتحفزهم  استقالليتهم  تدعم 
ومتكنهم  معيشتهم،  مبستوى  النهوض 
مبرشوعات  واجتامعيا  اقتصاديا 

متوسطة ومتناهية الصغر.
للمرأة  كرمية”  “حياة  وانترصت 
محاور  أهم  احتلت  حيث  املرصية، 
مكانتها  تعزيز  خالل  من  عملها، 
بدورات  واجتامعيا  اقتصاديا  ومتكينها 
مختلف  يف  عمل  وورش  تدريبية 
أفكارها وقدراتها  تنمي  القرى واملدن 
فرصة  ومتنحها  اإلبداعية،  ومهاراتها 
العمل يف مرشوعات صغرية ومتناهية 
لها  دائم  دخل  مصدر  توفر  الصغر 

وألرستها.
بحياة  بالغا  اهتامما  املبادرة  وأولت 
األرامل  جانب  إىل  املعيلة  املرأة 
ورشا  لهن  وفرت  حيث  واملطلقات، 
ومشاغل لتدريبهن وتعليمهن الحرف 
والنول  السجاد  كصناعة  اليدوية 
والحياكة، ليتمكنوا من االستقالل بعد 
فرص  وإتاحة  خاصة  مبشاريع  ذلك 
عمل لهن يف املحال واملصانع وغريها، 
كام عملت عىل رفع مستواهن الثقايف 
وتعليمية  توعوية  ندوات  بإقامة 
حق  لها  تضمن  األمية،  محو  وفصول 

العيش الكريم.
إيد  كرمية..  “حياة  شعار  وتحت 
بتساعد وإيد بتبني”.. جهزت املبادرة 

التنظيامت  إن  األزهر  مرصد  قال 
املتطرفة خاصة (داعش) دامئًا ما تسعى 
عملياتها  عىل  رشعية  صبغة  إضفاء  إىل 
باآليات  االستشهاد  من خالل  اإلجرامية 
ومنها  موضعها،  غري  يف  واألحاديث 
الله  رىض  عمر”  بن  الله  “عبد  حديث 
الله  صىل  الله  رسول  أنَّ  وفيه  عنهام، 
عليه وسلم قال: “أمرت أن أقاتل الناس 
وأن  الله،  إال  إله  ال  أن  يشهدوا  حتى 
الصالة،  ويقيموا  الله،  رسول  محمًدا 
عصموا  ذلك  فعلوا  فإذا  الزكاة،  ويؤتوا 
مني دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم، 
وحسابهم عىل الله« ]أخرجه البخاري[. 
الحديث  بأن  التنظيامت  وتستدل هذه 
الناس  جميع  قتل  املسلم  عىل  يفرض 
مل  وإال  اإلسالمي  الدين  اعتناق  حتى 
والحقيقة  املسلمني.  زمرة  يف  يدخل 
فهم  فساد  يكشف  نفسه  الحديث  أن 
النبوية  للسنة  املتطرفة  التنظيامت 
أعىل  يف  الحديث  أن  صحيح  املطهرة. 
من  فيه  إشكال  وال  الصحة  درجات 
القتل  إىل  الرتويج  لكن  الثبوت،  ناحية 
من  هو  ورسوله،  اإلسالم  باسم  العام 
يف  والقصور  الفكري  االعوجاج  قبيل 
إذ يصف  الحديث ومعناه،  فهم مغزى 
الله تعاىل نبيه بـ (الرحمة) فقال: }َوَما 
]األنبياء:  ِّلَْعالَِمنَي{  لل رَْحَمًة  إاِلَّ  أَرَْسلَْناَك 

.]107
لكن لألسف تنترش ثقافة قتل املخالف 
ولذلك  املتطرفة،  التنظيامت  أدبيات  يف 
مباغت  هجوم  تنفيذ  عن  يتورعون  ال 
الكتائب  أو  التفتيش  نقاط  إحدى  عىل 
فلم  أفرادها.  وقتل  البيوت  دخول  أو 
الشاسع بني كلمتي  الفرق  يدرك هؤالء 
(أقاتل) و(أقتل)؛ حيث تدل األوىل من 
الناحية اللغوية عىل املفاعلة بني طرفني، 
يف  قال  الجانبني،  من  اشرتاك  وفيها 
الذي  القتال   ”(549  :11) العرب  لسان 
اثنني”.  بني  واملحاربة  املقاتلة  من  هو 

واملتوسطة،  الصغرية  باملرشوعات 
فضال عام يتم تشييده من مرشوعات 
بالقرى  املجاالت  مختلف  يف  تنموية 
بشكل  يصب  ما  وهو  املستهدفة، 
ثقافيا  املرصية  املرأة  دعم  ىف  مبارش 

وصحيا واقتصاديا.
وأكد أن املبادرة، قامت بإقامة مشغل 
يف  الخياطة  فنون  الفتيات  لتعليم 
بكافة  وجهزته  أكتوبر،   6 مدينة 
خياطة  ماكينات  من  املستلزمات 
أن  مشريا  وغريها،  وتطريز،  وتفصيل 
املركز يدعم املرأة املعيلة، ويستهدف 
املتدربات  من  دفعة  أول  تخريج 
أول  تكون  حتى  أشهر،  ثالثة  خالل 
خطوة للمتدربات عىل طريق النجاح 
وإمداد  العمل  لسوق  وتأهيلهم 

املصانع بأيٍد متدربة.
وأوضح أن املشغل يدعم املركز املرأة 
فرص  بتوفري  املنتجة،  واألرس  املعيلة، 
التدريب  فرصة  ومنحهم  لهم،  عمل 
والتأهيل  الخربة  الكتساب  والتأهل 
يقوم  حيث  الخارجي،  العمل  لسوق 
فنون  عىل  السيدات  بتدريب  املركز 
املاكينات  بأحدث  والتطريز  الخياطة 
من خالل برنامج مكثف ملدة 3 أشهر 
ومحارضات نظرية وعملية، تخرج 50 
منحها  ثم  ومن  أشهر،   3 كل  متدربة 
فرصة العمل داخل املركز أو يف إحدى 

مصانع املالبس.
خالل  من  سعت  املبادرة  أن  وأوضح 
ضمن  مرشوعا   1136 من  قدمته  ما 
املبادرة،  من  األوىل  املرحلة  أعامل 
إىل تغيري واقع الحياة يف قرى مركزي 

“حتى  وقوله  الطلقاء”.  فأنتم  “اذهبوا 
يقولوا ال إله إال الله… إلخ”، فليس فيه 
اختالفهم  بسبب  القتال  أن  عىل  دليل 
يف الدين، وإمنا العتدائهم عىل املسلمني 
اعتناقهم  كام سبقت اإلشارة، وإال كان 
تعاىل  والله  اإلكراه،  لإلسالم عن طريق 
]البقرة:  يِن{  الدِّ يِف  إِكْرَاَه  }ال  يقول: 
الفكر  عىل  القرآن  حث  كذلك   .]256
األنفس  يف  والنظر  العقل  وإعامل 
عن  تعاىل  الله  معرفة  بغية  واآلفاق 
يِف  َماَذا  انظُُروا  }قُِل  تعاىل:  قال  إقناع، 
 .]101 ]يونس:  َواأْلَرِْض{  اَمَواِت  السَّ
تحث  التي  اآليات  من  الكثري  وهناك 
والسؤال:  والتدبر.  والعربة  النظر  عىل 
ما هي ردود التنظيامت اإلرهابية عىل 
األحاديث التي وردت يف النهي عن قتل 
والديانات  الذمة  أهل  من  املواطنني 
األخرى، وكذلك املعاهدين الذين دخلوا 
هذه  بني  ومن  رسمية؟  بتأشرية  بالدنا 
األحاديث ما نقل عبد الله بن عمرو بن 
العاص (ريض الله عنهام) عن رسول الله 
(ملسو هيلع هللا ىلص) حيث قال: “من قتل ُمعاهًدا لَْم 

إنشاء  تم  أنه  مشريا  وأطفيح،  الصف 
11 مجمع حكومي و11 آخر زراعي، 
مبجمع  زراعي  مركز  كل  دعم  وتم 
للمواطنني  عمل  فرص  يوفر  ألبان 
ويقدم ما يحتاجونه من خدمات، كام 
البنية  خدمات  مستوى  تحسني  تم 
والكهرباء  الغاز  قطاعات  يف  التحتية 
خالل  من  الصحي،  والرصف  واملياه 
ملعالجة  رئيسية  محطات   4 تنفيذ 
القرى  وتزويد  الصحي  الرصف  مياه 
بشبكات انحدار ورفع، كام تم تزويد 
كل قرية مبركز طبي أويل، فضال عن ما 
بخدمات  طبية  مراكز  من  توفريه  تم 
متكاملة، كام تم تنفيذ مشاريع إحالل 
مستوى  عىل  الغاز  لخطوط  وتجديد 
املركزين، وتم اإلنتهاء من تبطيع الرتع 

بنسبة %100.
تغيري  إىل  سعت  املبادرة  أن  وأكد 
القرى األكرث احتياجا،  الحياة يف  واقع 
من  متكاملة  تقديم حزمة  من خالل 
صحية  جوانب  شملت  الخدمات، 
واجتامعية ومعيشية، وهدفت املبادرة 
وتكريم  لتنمية  اإلنساين  التدخل  إىل 
وحقهم  كرامتهم  وحفظ  املواطنني 
اهتمت  حيث  الكريم،  العيش  يف 
الفئات  مبختلف  التنموية  رؤيتها  يف 
املجتمعية (األرس األكرث احتياجا، وكبار 
واملتطوعني،  الهمم،  وذوي  السن، 
واأليتام  واملطلقات،  املعيالت  والنساء 
عىل  القادر  والشباب  واألطفال، 
اقتصاديا  املواطنني  لتمكني  العمل)؛ 
يف  تنموية  وإحداث طفرة  واجتامعيا 

كافة القطاعات املستهدفة.

يََرْح رائحة الجنة، وإن ريحها يُوجُد من 
مسريِة أربعني عاًما ” ]رواه البخاري يف 
صحيحه[. وكذلك يقول ابن عمر (ريض 
(ملسو هيلع هللا ىلص)  الله  رسول  نهى  عنهام):  الله 
]أخرجه  والصبيان”  النساء  قتل  عن 
البخاري يف صحيحه: 3015[. َوَعْن َربَاِح 
ِبيعِ -ريَِضَ اللُه َعْنُه- قَاَل: كُنَّا َمَع  بِْن الرَّ
رَُسوِل اللِه (ملسو هيلع هللا ىلص) يِف َغزَْوٍة َغزَاَها، َوَعىَل 
َربَاٌح  فََمرَّ  الَولِيِد،  بُْن  َخالُِد  َمِتِه  ُمَقدِّ
َوأَْصَحاُب رَُسوِل اللِه (ملسو هيلع هللا ىلص) َعىَل اْمَرأٍَة 
فََوقَُفوا  َمُة،  املَُقدِّ أََصابَِت  ِمامَّ  َمْقتُولٍَة 
َخلِْقَها؛  ِمْن  بُوَن  َويَتََعجَّ إِلَيَْها،  يَْنظُُروَن 
َعىَل  (ملسو هيلع هللا ىلص)  اللِه  رَُسوُل  لَِحَقُهْم  َحتَّى 
رَُسوُل  فََوقََف  َعْنَها؛  فَانَْفرَُجوا  َراِحلَِتِه؛ 
َهِذِه  كَانَْت  »َما  فََقاَل:  (ملسو هيلع هللا ىلص)  اللِه 
لِتَُقاتَِل!«، فََقاَل أِلََحِدِهْم: “الَْحْق َخالًِدا، 
َعِسيًفا”.  َواَل  يًَّة،  ُذرِّ تَْقتُلُوا  اَل  لَُه:  فَُقْل 
 .]2669 سننه:  يف  داود  أبو  ]أخرجه 
عليهم  الله  رضوان  الصحابة  سار  ولقد 
بكر  أبو  أوىص  فقد  النهج؛  نفس  عىل 
الصديق ريض الله عنه يزيًدا حني وجهه 
إىل الشام قائًدا لجيوش املسلمني فقال 
هرًما”  وال  امرأة  وال  صبيًا  تقتل  ال  له: 
ومن خالل   .]2614 داود:  أبو  ]أخرجه 
اإلسالم  فلسفة  تظهر  األحاديث  هذه 
األوطان،  لحامية  املخالفني  قتال  يف 
من  إال  يكون  ال  معه  قتالنا  أن  وهي 
باب الدفاع، وأن القتال ال يكون إال ملن 
فال  لقتالنا  ينتصب  مل  من  وأن  يقاتلنا، 
من  وهذا  عليه،  واالعتداء  قتاله  يجوز 

عدل اإلسالم ورحمته باملخالفني.
الجامعات  فهم  أنَّ  بالذكر  جدير 
إمنا  املنحرف  النحو  هذا  عىل  املتطرفة 
الناس،  لجموع  تكفريهم  عن  فرع  هو 
ذلك أنهم يرون أن جميع النَّاس يف هذا 
ا مسلمون  الزمان إما كفار أصليون وإمَّ
فهم  ذلك  وعىل  اإلسالم،  عن  مرتدون 
كان  من  خال  الناس  دماء  يستبيحون 

معهم يف تنظيمهم.

“حياة كريمة” تنتصر للسيدات.. إنشاء مشغل لتعليم الفتيات فنون الخياطة فى مدينة 6 
أكتوبر.. مجهز بأحدث ماكينات التفصيل والتطريز

مرصد األزهر: حديث “أمرت أن أقاتل الناس” يكشف فساد فهم التنظيمات املتطرفة
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َسِبيِل  يِف  }َوقَاتِلُوا  الكريم:  القرآن  ويف 
البقرة  ]سورة  يَُقاتِلُونَُكْم{  الَِّذيَن  اللَِّه 
190[. قال ابن دقيق العيد: “املقاتلة” 
مفاعلة، تقتيض الحصول من الجانبني” 
األحكام  عمدة  رشح  األحكام  ]إحكام 
يف  الشعراوي  الشيخ  وقال   .](219/2)
تفسريه (2: 822) “أي ال يقاتل مسلم 
وبالتايل  يعتدي”.  وال  يقاتله  مل  من 
وأن  القتل،  القتال عن  مفهوم  يختلف 
يقاتلون  طرفني  وجود  تستلزم  املقاتلة 
هناك  يكون  وقد  بعًضا،  بعضهم 
مقاتلة دون قتل. ومل يثبت عن رسول 
مساملني،  قوًما  هاجم  أنه  (ملسو هيلع هللا ىلص)  الله 
بحجة أنهم غري مسلمني، رغم أن بعض 
القبائل الوثنية كانت قريبة من املدينة 
النبوية. واملقصود من لفظ “الناس” يف 
بادر  أو من  البعض  الحديث، هو  نص 
}الَِّذيَن  تعاىل:  كقوله  املسلمني،  بقتال 
َجَمُعوا  قَْد  النَّاَس  إِنَّ  النَّاُس  لَُهُم  قَاَل 
]آل   } إِميَانًا  فَزَاَدُهْم  فَاْخَشْوُهْم  لَُكْم 
عمران: 173[، ويوضح معنى الحديث 
قوله تعاىل: }َوقَاتِلُوا يِف َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن 

يُِحبُّ  اَل  اللََّه  إِنَّ  تَْعتَُدوا  َواَل  يَُقاتِلُونَُكْم 
أولئك  ]البقرة: 190[. وهم  الُْمْعتَِديَن{ 
الذين ذهبوا لقتاله يف املدينة من كفار 
مكة وغريهم من بعض القبائل العربية، 
قتال  الحديث  من  املقصود  كان  ولو 
جميع الناس ملا جاء النهي عن االعتداء. 
بل إن املوىل سبحانه وتعاىل أمرنا بالرب 
الدين  يف  املختلف  الغري  إىل  واإلحسان 
فقال  واالعتداء،  بالهجوم  يبادر  مل  ما 
لَْم  الَِّذيَن  َعِن  اللَُّه  يَْنَهاكُُم  سبحانه: }الَّ 
ن  مِّ يُْخرُِجوكُم  َولَْم  يِن  الدِّ يِف  يَُقاتِلُوكُْم 
ِديَارِكُْم أَن ترََبُّوُهْم َوتُْقِسطُوا إِلَيِْهْمۚ  إِنَّ 

اللََّه يُِحبُّ الُْمْقِسِطنَي{ ]املمتحنة: 8[.
حتى  اإلسالم  رسول  عفو  شمل  وقد 
بالصفح  أذاهم  يقابل  وكان  األعداء، 
عن  عفوه (ملسو هيلع هللا ىلص)  ذلك  ومثال  الجميل 
الذين  وهم  الفتح،  يوم  مكة  مرشيك 
دعوته  عن  أعلن  أن  يوم  ضده  وقفوا 
يف  وقاتلوه  وأصحابه  وآذوه  ورسالته، 
املدينة… إلخ، وملا سألهم: “ما تظنون 
أين فاعل بكم؟ قالوا: خريًا.” فقال لهم 
والسالم:  الصالة  عليه  الكريم  الرسول 

فنيا  مركزا  كرمية”،  “حياة  الرئاسية 
لتدريب وتعليم الفتيات فن الخياطة 
مبحافظة  أكتوبر   6 مبدينة  والتطريز 
اقتصاديا  املرأة  لتمكني  الجيزة؛ 
مبستواها  والنهوض  واجتامعيا 
حق  وألرستها  لها  يكفل  مبا  املعييش 

العيش الكريم.
أحمد  الدكتور  قال  اإلطار،  هذا  ويف 
شعيب منسق مبادرة حياة كرمية يف 
الجيزة لـ”اليوم السابع”، إن االهتامم 
وثقافيا  اجتامعيا  ومتكينها  باملرأة 
عمل  أولويات  من  يعد  واقتصاديا 
مبادرة حياة كرمية يف قرى محافظات 
من  تعمل  املبادرة  أن  مشريا  مرص، 
بحث  عىل  القطاعات  مختلف  خالل 
دخلها  وتحسني  املرأة  دعم  آليات 
وأوضاعها املعيشية، وذلك من خالل 
حرص األرس األكرث احتياجا ودعمهم مبا 
وتدريب  الكرمية،  الحياة  لهم  يكفل 
الريفيات عىل مهن وحرف  الرائدات 
مبرشوعات  االستقالل  من  متكنهم 
صغرية توفر لهم دخال ثابتا، باإلضافة 

املعيلة  للمرأة  مرشوعات  إنشاء  إىل 
ندوات  وإقامة  واملطلقات،  واألرامل 
وفصول  متنوعة  عمل  وورش  ثقافية 
محو األمية بالرشاكة مع وزارة الرتبية 
والرياضة  الشباب  ووزارة  والتعليم 

واملركز القومي للمرأة.
وأضاف أن املبادرة تعمل عىل تحسني 
ورفع  للمواطنني  املقدمة  الخدمات 
والرصف  املياه  مرشوعات  كفاءة 
الصحى بإنشاء وإعادة تأهيل محطات 
وتطوير  الصحي،  والرصف  املياه 
بإنشاء  والتعليمية  الصحية  املنظومة 
الشباب  ومراكز  املدارس  وتطوير 
مراكز  وتوفري  الصحية،  واملراكز 
كافة  تلبي  وزراعية  خدمات حكومية 
احتاياجات املواطنني، فضال عن تأهيل 
كريم”،  “سكن  برنامج  ضمن  املنازل 
خدمات  تقدم  طبية  قوافل  وإطالق 
للمواطنني  مجانية  وعالجية  طبية 
أجهزة  وتوفر  املجاالت،  مختلف  يف 
تعويضية، واإلسهام ىف زواج اليتيامت، 
عمل  فرص  توفري  إىل  باإلضافة 



4أخـبــار محلية  إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  30  ربيع الثاني  -  1444 هـ  -  24  نوفمبر  2022م

العدد اإلسبوعي رقم 1287

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

اليونان يف عدة قطاعات أبرزها يف مجال 
الرؤى  توافق يف  إىل وجود  الفتا  الزراعة، 
حول القضايا اإلقليمية والدولية ورغبة يف 

تنمية العالقات والتنسيق الوثيق.

أن  شكرى،  سامح  الخارجية  وزير  أكد 
هناك عالقات متميزة تربطنا مع اليونان 
العالقات  لتعزيز  رغبة  وجــود  ظل  ىف 
مرص  توقيع  أن  إىل  مشريا  الثنائية، 
واليونان التفاق للبحث واإلنقاذ البحرى 
التنسيق  لتعزيز  رغبة  وجــود  يعكس 
الفتا  واألمــنــي،  واالقتصادي  السيايس 
مع  منفردة  مباحثات  جلسة  عقد  إىل 
الوزير تناولت القضايا الثنائية ومجاالت 

التعاون املتفق عليها.
مؤمتر صحفي  يف  شكري  الوزير  وأوضح 
أن  اليونان،  خارجية  وزير  مع  مشرتك 
للوضع  تطرقت  املشرتكة  املباحثات 

ملجلس  اإلعــالمــى  املــركــز  كشف 
تداوله  تم  ما  أنه ىف ضوء  الــوزراء، 
القوى  لوزارة  منسوبة  إعالنات  من 
عمل  فــرص  توفري  تزعم  العاملة 
وقد  مرص،  خارج  برشكات  للشباب 
الوزراء  ملجلس  اإلعالمي  املركز  قام 
العاملة،  القوى  وزارة  مع  بالتواصل 

والتي نفت تلك األنباء.
ال صحة  ــه  أن ــوزارة،  ــ الـ ــدت  وأكـ
املنسوبة  ــة  املــتــداول لــإلعــالنــات 
فرص  توفري  تزعم  والتي  للوزارة، 
للشباب برشكات خارج مرص،  عمل 

اإلقليمي واألزمة األوكرانية، مؤكدا وجود 
رغبة لتحقيق األمن واالستقرار يف منطقة 
توقيع  تم  أنه  إىل  مشريا  املتوسط،  رشق 
يف  للمرصيني  عمل  فرص  لتوفري  اتفاقية 

“الصحة” توجه رسائل هامة حول عدوى 
الفريوسات التنفسية.. تعرف عليها

قافلة سكانية شاملة بقرية 
بغداد بوسط سيناء 

التوجة إىل الطبيب فورا وقالت: حال 
التنفسية  بالفريوسات  اإلصابة  تأكد 
يفضل عدم املخالطة ختى متام التعايف.
إىل  والسكان  الصحة  وزارة  وأشارت 
أهمية االمتثال لكل اإلجراءات الخاصة 
لإلصابات  تفاديا  العدوى  مبكافحة 

الفريوسية والبكتريية.

إىل  مشريا  املتطرف،  الفكر  ومجابهة 
األمن  نعمة  هي  النعم  أعظم  من  أن 
الشكر  والسالم، موجها  والسلم  واألمان 

ايل قواتنا عيل دحر اإلرهاب.
األكرب  االمام  تحيات  املعالوى  ونقل 
األزهر  شيخ  الطيب  أحمد  الدكتور 
أهايل شامل سيناء،  ايل جميع  الرشيف 
الفتا ايل دور األزهر التنويري والتوعوي 

واملجتمع بشامل سيناء .
مقررة  غاىل  داود  احسان  وأكدت 
سيناء،  بشامل  للمرأة  القومى  املجلس 
عيل تنفيذ ندوة للفتيات ضمن مبادرة 
الفتيات  متكني  إىل  تهدف  والتي  نورة 
وبناء الثقة بالنفس، وذلك مبشاركة 50 
تنفيذ  بجانب  القرية،  فتيات  من  فتاة 
مبادرة  ضمن  للسيدات  أخري  ندوة 
املرأة  العنف ضد  ملناهضة  يوم   16 ال 
عنف، مبشاركة  بال  سيناء  وتحت شعار 

والسكان  الصحة  وزارة  وجهت 
األمور  ألولياء  النصائح  من  مجموعة 
من  للحامية  عام،  بشكل  واألرس 
التنفسية  الفريوسات  من  اإلصابة 
تتضمن  والتى  الشتاء،  فصل  خالل 
عدم التقبيل والحرص عىل نظافة اليد، 
وتطهري األسطح وتهوية الغرف بشكل 

جيد والحصول عىل التطعيامت.

للسكان  القومى  املجلس  فرع  نظم 
شاملة،  سكانية  قافلة  سيناء،  بشامل 
وسط  يف  الحسنة  مبركز  بغداد  بقرية 
سيناء ، وذلك بحضور نوال سامل مدير 
عام الفرع، سعد بغدادى ، رئيس مركز 
وكيل  حنفى  محمود  الحسنة،  ومدينة 
مديرية الثقافة، الشيخ حسن املعالوى 
الدينى  واإلعالم  الدعوة  إدارة  مدير 
مبنطقة وعظ شامل سيناء،احسان داود 
للمرأة  القومى  املجلس  مقررة  غاىل 
رئيس  يعقوب،  عيل  ريم  باملحافظة، 
املحافظة  عام  بديوان  السكان  وحدة 
وعدد من مشايخ ورموز وعواقل وسط 

سيناء .
فرع  عام  مدير  سامل،  نوال  وقالت 
املجلس القومي للسكان باملحافظة، أن 
رعاية  تحت  الشاملة  السكانية  القافلة 
شوشة  الفضيل  عبد  محمد  الدكتور 
طارق  سيناء،الدكتور  شامل  محافظ 
لشؤون  الصحة  وزير  نائب  توفيق، 
أسامة  العميد  من  وبدعم  السكان، 

الغندور سكرتري عام املحافظة.
تضمنت  القافلة  أن  سامل،  أضافت 
دينية  وندوات  األرسة،  تنظيم  خدمات 

املتطرف،  الفكر  ملجابهة  وتثقيفية 
فنية،  وعروض  األمية،  محو  وامتحانات 
لقاح  وتقديم  لألطفال،  نفيس  ودعم 

كورونا.
ووجهت سامل الشكر ايل القوات لتطهري 
عيل  مؤكدة  اإلرهاب،  دنس  من  سيناء 
توزيع 50 جائزة تشجيعية عيل االطفال 
قيام  إىل  مشرية  املعنوية،  الروح  لرفع 
وترديد  العلم  بتحية  القرية  أطفال 

النشيد الوطني أمام الحارضين.
مركز  رئيس  بغدادى  سعد  أكد  بدوره 
السكانية  القوافل  أن  الحسنة،  ومدينة 
للمواطنني  الخدمات  مختلف  تقدم 
والتجمعات  القري  أو  املدينة  يف  سواء 
الخدمات  توصيل  بهدف  لها،  التابعة 
للمواطن البسيط ىف مكان إقامته،معلنا 
بغداد  قروى  مستشفي  تحويل  عن 
خطة  إطار  يف  للطوارئ،  مستشفي  ايل 
طبية  رعاية  لتقديم  الواضحة  الدولة 
منطقة  ألهايل  الجودة  معايري  بأعيل 

وسط سيناء.
ادارة  الشيخ حسن صالح، مدير  اكد  و 
الدعوة مبنطقة وعظ شامل سيناء، عيل 
تنفيذ ندوة عن صحيح الدين اإلسالمي 

والسكان،  الصحة  وزارة  وقالت 
الذاتية  باملناعة  االهتامم  يجب  إنه 
األغذية  تناول  خالل  من  وتقويتها 
املناعة  ترفع  التى  السوائل  ورشب 
بفيتامني  الغنية  فواكه  تناول  وكذلك 

ىس.
أعراض  ظهور  حال  وتابعت:” 
الفريوسات التنفسية عيل الطفل يجب 

15 سيدة.
وحدة  رئيس  يعقوب،  ريم  وقالت 
يتم  انه  املحافظة،  عام  بديوان  السكان 
الخدمات  مديريات  كافة  مع  التشبيك 
املعنية  الجهات  كافة  و  املحافظة  ىف 
واملجالس املتخصصة لتحسني الخصائص 
وتجمعات  مناطق  مبختلف  السكانية 
القيادة  تكليفات  ضوء  يف   ، املحافظة 
بالتوعية  االهتامم  برضوة  السياسية 
بالقضية السكانية و آثارها السلبية عىل 

جهود التنمية.
فرع  وكيل  حنفي،  محمود  وأضاف 
شارك  الفرع  أن  سيناء،  شامل  ثقافة 

معرض  تنظيم  خالل  من  الفعاليات  ىف 
للكتاب وورشة فنون تشكيلية واكتشاف 
الثقافية  املجاالت  كافة  ىف  مواهب 
فنية  عروض  بجانب  املتنوعة  والفنية 
متنوعة لفرقة العريش للفنون الشعبية .

اإلعالم  مسؤلة   ، سعيد  سومية  واشارت 
الصحة   مبديرية  االرسة  تنظيم  بادارة 
اهمية  حول  توعوية  ندوات  تنظيم  ايل 
السليمة  والتنشئة  السليمة  التغذية 
وارضر  املبكر  الزواج  ومخاطر  لألبناء 
سعد  بدر  بحضور  الصحية  الختان 
مبديرية  املرأة  نوادي  مسؤولة  الدين، 
الطبى  الكشف  توقيع  بجانب   ، الصحة 

وفاء  الدكتورة  بواسطة  السيدات  عىل 
األرسة  تنظيم  وسائل  ورصف  صربي، 

باملجان .
الهالل  قائد فريق   ، وأشار محمد رضا 
الدعم  خدمات  تقديم  ايل  االحمر، 
ابناء  من  مستفيدا   40 لعدد  النفيس 
التوعية  خدمات  وتقديم  القرية 
تطعيم  خدمات  وتقديم  الصحية 

فريوس كورونا.
وقال صربي شعبان ممثل  هيئة محو 
إجراء  تم  انه   ، الكبار  وتعليم  االمية 
اختبار محو األمية  واستكتاب عدد من 

أبناء القرية.

وزير الخارجية يعلن توقيع اتفاقيات مشرتكة 
مع اليونان بمجال اإلنقاذ البحرى

كتب فيصل ابو هاشم

التعليم: امتحانات األول والثانى الثانوى اإللكرتونية 
على سيستم املدارس

بوزارة  مسئولة  مصادر  قالت 
الرتبية والتعليم والتعليم الفنى، إن 
األول  الصفني  المتحانات  االستعداد 
اإللكرتونية  العام  الثانوى  والثاىن 
ستكون  األول  الدراىس  بالفصل 
الداخيل  السيستم  مؤمنة من خالل 
للمدارس، بدون االعتامد عىل شبكة 
امتحانات  عقد  سيتم  كام  اإلنرتنت، 
العام  الثانوي  والثاين  األول  الصفني 
عىل مستوى كل إدارة تعليمية ملنع 

اى مشكالت تقنية.
والتعليم  الرتبية  وزارة  ووجهت 
لجان  بتشكيل  الفنى  والتعليم 
التعليمية؛  اإلدارات  مستوى  عىل 
للصفني  اختبارية  مفردات  إلعداد 

وفق  العام،  الثانوي  والثاين  األول 
التي  االمتحانية  الورقة  مواصفات 
لالمتحانات  القومي  املركز  أعدها 
مدربني  وإعداد  الرتبوي،  والتقويم 
التعليمية  باملديريات  املوجهني  من 
كل  يف  الجديد  النظام  وفق   –
التخصصات – عىل صياغة املفردات 
التدريسية  واملامرسات  االختبارية، 
آلية وضع  وفق كل مواصفة، وعىل 
تدريب  بدورهم  ليتولوا  األسئلة 
اإلدارات  مستوى  عىل  املعلمني 

التعليمية.
عقد  يتم  أنه  الوزارة  وأوضحت 
والثاين  األول  الصفني  اختبارات 
عىل  األول  الدرايس  للفصل  الثانوي 

وفًقا  التعليمية  اإلدارة  مستوى 
املركز  حددها  التي  للمواصفات 
والتقويم  لالمتحانات  القومي 
الورقة  تشتمل  حيث  الرتبوي، 
من  اختيار  أسئلة  عىل  االمتحانية 
 (%85) بنسبة   (MCQ) متعدد 
مقالية  وأسئلة  التابلت،  باستخدام 
قصرية Short say بنسبة ال تتعدى 
ورقيًا  الطالب  عنها  يجيب   (%15)
مع  دراسية،  مادة  كل  طبيعة  وفق 
توفري عدد مناسب من نسخ االمتحان 
مدير  ويتوىل  احتياطي،  ورقيًا  كاًمال 
عىل  اإلرشاف  التعليمية  اإلدارة 
إعداد الجداول، وإجراء االمتحانات، 

ومتابعة تنفيذها، واعتامد النتيجة.

الحكومة ترد على شائعة توفري فرص عمل 
للشباب بشركات خارج مصر

وكذلك  اإلعالنات  تلك  أن  ُموضحًة 
املتداولة وهمية  اإللكرتونية  املواقع 
عىل  بها  للوزارة  عالقة  وال  ومزيفة، 
فرص  أي  أن  عىل  ُمشددًة  اإلطالق، 
يتم  مرص  ــارج  خ للعمل  جديدة 
عىل  رسمي  بشكل  عنها  ــالن  اإلع
بالوزارة  الخاصة  االتصال  قنوات 
عرب  اإللــكــرتوين  املوقع  عىل  ســواء 
manpower.gov.“ التايل:  الرابط 

للوزارة  الرسمية  الصفحة  أو   ،”eg
عىل موقع “فيس بوك”، عرب الرابط 

التايل:

h t t p s : / / w w w . “
f a c e b o o k . c o m / p r o fi l e .
 ،ۚ100064535599158=php?id
مع  مبارشة  التواصل  خالل  من  أو 
اإلدارة العامة للتشغيل الخارجي، أو 
اإلدارة العامة لشئون رشكات إلحاق 
العاملة بالخارج بديوان عام الوزارة، 
ُمحذرًة املواطنني من االنسياق وراء 
التي تستهدف  املزيفة،  املواقع  تلك 
استغالل بياناتهم الشخصية، وسيتم 
اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حيال 

مروجي تلك االعالنات الوهمية.
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وزير االتصاالت يعلن تقدم مصر بتصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدوىل

رئيس مجلس  بوعميم،  قال خميس 
ديب للصناعات املالحية والبحرية إن 
ويجب  جدا،  مميز  مرص  يف  املناخ 
أن نستغل ذلك، والحظنا أن الوضع 
غري  وأوكرانيا  روسيا  بني  الحادث 
بها  يؤمن  مام  عــديــدة،  مــســارات 
الغرب حتى أنهم يستخدمون الوقود 
منطقة  أن  يعني  ما  ــوري،  األحــف
كبريا،  تغيريا  تشهد  األوسط  الرشق 
ويوجد  البحري،  النقل  يف  وخاصة 
التغري  من  لنوع  تؤدي  مرتكزات   3
أمن  عن  فضال  التقنية،  املجاالت  يف 
تطويره،  عىل  العمل  وكيفية  املياه، 
متطورة  تكون  أن  يجب  واملحفزات 
التكنولوجي،  العقم  عن  بعيدا  دامئا 

خاصة التكنولوجيا املستقلة.
مبؤمتر  كلمته  يف  بوعميم  ولفت 

فنجر برنت الخامس “ملتقى ترويج 
العام  القطاع  االستثامرية يف  الفرص 
االستثامر  أهمية  إىل  ــخــاص”،  وال
نقل،  فقط  تعد  مل  فالبحار  الــذيك، 
البحري،  الــعــرص  نــرتقــب  ونــحــن 
والرقمنة  التكنولوجيا  ناحية  من 
وغريها، ونبحث منذ فرتة عن األمور 
أن  يجب  املتقدمة،  التكنولوجية 
نفهم أن مرص لديها جميع املقومات 
مهم  وهــو  لالستثامر،  املطلوبة 
الحقيقي،  البناء  عملية  لدفع  جًدا 
يف  املستثمرين  أنظار  أن  موضًحا 
العامل دامئا تتجه إىل مرص واإلمارات 
التجمع  إىل  وينظرون  والسعودية، 
أوسطي،  الرشق  العريب  االيدولوجي 
وهناك تحول من الغرب إىل الرشق، 
ويجب علينا أن نغري مداركنا يف ماذا 

اإلعالن  تحريك  وكيفية  سيحدث 
عن الفرص، وهو ما يجب أن يتغري 
أيضا، ونحن يف عامل اقتصادي متغري 
التحديات والفرص،  العديد من  وبه 
التي  النجاحات  استغالل  ويجب 

حدثت مؤخرا.
وشدد بو عميم، عىل أن مرص مركز 
صقل حقيقي سواء برشي او سياحي 
السويس،  قناة  وخاصة  علمي  أو 
جدا،  قوية  طبيعية  مصادر  ولديها 
بحري  أسطول  إىل  تحتاج  ومــرص 
يف  جدا  جيد  مبردود  وسيأيت  ضخم 
كعرب  أننا  عن  فضال  وجيزة،  فرتة 
ويجب  وبشدة،  التصنيع  إىل  نحتاج 
املستمر  للتدريب  معاهد  إنشاء 
للطالب لتمكينهم من سوق العمل.

خميس بوعميم: املناخ فى مصر مميز جدا ولديها جميع 
املقومات املطلوبة لالستثمار

املركزي  الجهاز  بيانات  كشفت 
عن  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة 
من  مرص  واردات  تراجع  تطور 
بداية  منذ  املحمولة  الهواتف 
شهر  وحتى   ،2022 الجاري  العام 
تشهد  حيث  املايض،  أغسطس 
واردات املوبايالت تراجعا ملحوظا 

منذ بداية العام وحتى اآلن.
إجاميل  الجهاز،  بيانات  وقدرت 
الهواتف  من  مرص  واردات 
املحمولة بنحو 337 مليون يف الـ8 

893 مليون دوالر تراجعا بواردات املوبايالت فى 
8 أشهر العام الجارى

الجاري،  العام  من  األوىل  أشهر 
و230  مليار  نحو  كانت  بينام 
عام  الفرتة  نفس  مليون دوالر يف 
نحو  قيمته  بلغت  برتاجع   ،2021

893 مليون و532 ألف دوالر.
الهواتف  واردات  وتستكمل 
منذ  النزوىل  مؤرشها  املحمولة 
بداية العام الجاري، حيث سجلت 
الجارى  العام  من  األول  الربع  ىف 
و656  مليونا   273 نحو   2022
 467 من  انخفاضا  دوالر،  ألف 

مليونا و284 ألف دوالر ىف الربع 
املناظر له من العام املاىض 2021، 
مليونا   193 قيمته  بلغت  برتاجع 
و628 ألف دوالر. وىف شهر يونيو 
املايض، سجلت واردات مرص من 
الهواتف املحمولة نحو 457 ألف 
دوالر فقط، بينام كانت نحو 194 
مليون و739 ألف دوالر يف نفس 
بلغت  برتاجع   ،2021 عام  الشهر 
ألف  و282  مليون   194 قيمته 

دوالر.

تتمه ص  9

للمجلس  التنفيذى  املكتب  عقد 
اجتامعا  الرقمى  للمجتمع  األعىل 
طلعت  عمرو  الدكتور  برئاسة 
وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير 
االجتامع  ناقش  حيث  املعلومات؛ 
الخاصة  املهمة  امللفات  من  عددا 
للوصول  الرقمى  التحول  بدعم 
إىل  باإلضافة  الرقمية،  مرص  إىل 
املجتمع  مستهدفات  استعراض 
الرقمى، والرؤية العامة للخدمات 

والبيانات والتطبيقات.
وخالل االجتامع؛ استعرض الدكتور 
اسرتاتيجية  أهداف  طلعت  عمرو 
الرقمى  للمجتمع  األعىل  املجلس 
خدمات  توفري  ىف  تتمثل  والتى 
حكومية سهلة، وخلق فرص عمل 
الحكومى؛  العمل  وتطوير  رقمية، 
الرقمية  “مرص  رؤية  إىل  مشريا 
تعد  والتى  درجة”   360 منظور 
لتحقيق  املبذولة  الجهود  نتاج 
بيانات  قواعد  وتشارك  تكامل 

خالل  من  وذلك  والتطبيقات 
البنية املعلوماتية  تطوير منظومة 
آلية  لتوفري  قدراتها  وتعزيز 
البيانات  جودة  لتحسني  مستمرة 
الخدمية  املنصات  إطالق  ودعم 
إلتاحة بيانات مرتكزة عىل أنظمة 
االصطناعي؛  والذكاء  التحليالت 
مرشوع  تنفيذ  يتم  أنه  موضحا 
إعادة  يستهدف  الذى  “أحمس” 
ىف  والتطبيقات  اإلجراءات  هيكلة 

الجهات الحكومية.
طلعت  عمرو  الدكتور  أشار  كام 
مؤرش  تصنيف  ىف  مرص  تقدم  إىل 
نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 
الدوىل؛  البنك  عن  مؤخرا  الصادر 
حيث صنفت مرص ضمن مجموعة 
الدول الرائدة ىف الحكومة الرقمية 
فئة  أعىل  وهو   (A) بالتصنيف 
أربعة  يقيس  الذى  املؤرش  ىف 
بالحكومة  خاصة  رئيسية  محاور 

التحول  تستهدف  حيث  الدولة؛ 
إىل  التطبيقات  منظومة  من 
املنصات لتسهيل تقديم الخدمات 
محاور   3 إطار  ىف  وذلك  الرقمية 
 360 “مواطن  وهى  رئيسية 
منصة  مبثابة  تعد  والتى  درجة” 
املواطنني  بيانات  كافة  تشمل 
ومنها الدعم املقدم له، ومهاراته، 
 360 و”أصل  وسكنه،  وممتلكاته، 
بيانات  كافة  وتشمل  درجة” 
األصول ومنها الرتاخيص والتسجيل 
درجة”   360 و”رشكة  والرضائب، 
الرشكات  بيانات  كافة  وتشمل 
ومنها املتعلقة بالتصدير والعاملني 

والتأمينات.
إىل  طلعت  عمرو  الدكتور  ولفت 
مستهدفات املجتمع الرقمى والتى 
يتم تنفيذها من خالل تضافر جهود 
وتتضمن  الدولة  قطاعات  كافة 
الهندىس  التصميم  تحديث 
الستحداث خدمات رقمية مركبة، 

وتطوير الربمجيات مبا يتواكب مع 
الرسيعة،  التكنولوجية  التغريات 
للتعامل  الرقمية  الواجهة  وإتاحة 
االنرتنت،  عىل  املواطنني  مع 
والربط  التكامل  إىل  باإلضافة 
الحكومية  التطبيقات  كافة  بني 

والتحقق  التحديث  لضامن 
املعلوماتية،  للبنية  اللحظى 
املطلوبة  املالية  النفقات  وترشيد 
والربمجيات  التطبيقات  لرخص 
منوها  والتكامل؛  التطوير  وأعامل 
اتخذتها  التى  اإلجراءات  أبرز  إىل 

املؤسىس  التطوير  لتحقيق  الدولة 
وترشيعات،  قوانني  إصدار  ومنها 
الرقمى  للتحول  وتشكيل وحدات 

بالجهات الحكومية.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت إىل 
الرؤية العامة للخدمات والبيانات 

0106 6687105
Hotline  www. 1997 .tel

/ModernHouseEgypt
/modernhouse_kitchens
/modernhouse_egypt.com
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كيفية الوصول من وإىل ضفتى الرتعة. 
بالراحة  القرية  أهل  وألول مرة يشعر 
سريها  ــور  األم ــارت  وس والطأمنينة، 
الطبيعى وأصبح الخط املالحى الرابط 
القرية  ألهل  إنجاز  أهم  الضفتني  بني 
ىف تاريخهم املعارص والذى حقق لهم 
التواصل املستمر ودون توقف بالضفة 
مصالحهم  تقىض  بها  التى  الغربية 
لشبابهم  الطموح  وغاية  وأرزاقــهــم 
قام  جانبه  ومــن  آمالهم.  وتحقيق 
الصال بعمله عىل أكمل  بسيوىن ربان 
وجه وبات حديث أهل القرية الذين 
لهذا  ومفيد  طيب  هو  ما  بكل  جادوا 

الشاب الشهم.
وسامت  ظواهر  بدت  األيــام  ومبــرور 
تناوله  من  بسيوىن  عىل  تظهر  النعمة 
من خريات الريف من لحوم ودواجن 
زاد  حتى  طازجة  وخرضوات  وفاكهة 
وتورم جسده  أوداجه  وأنتفخت  وزنه 
لحامً وشحامً. ويبدو أن دوام الحال من 

الجميع عىل  وأتفق  القرية.  أهل  ذراع 
الحدث  هذا  من  ينتهوا  حتى  مجاراته 
ثم يكون لهم معه شأن آخر. وملا عاد 
أهل القرية اجتمعوا صباح اليوم التاىل 
وأتفقوا إىل رأى مفاده أن هذا البسيوىن 
يرضخوا  لن  وأنهم  حاله  ينصلح  لن 
ملطالبه بعد اآلن. وتوصلوا إىل أن الحل 
املسؤلني  مخاطبة  هو  الوحيد  األمثل 
بصورة  الضفتني  يربط  كوبرى  لعمل 
القرية  أهل  من  وفد  وذهب  نهائية. 
وقدموا طلباً لتشييد كوبرى يخدم أهل 
الكثري  وبعد  املجاورة،  والقرى  القرية 
متت  األوراق  وإستيفاء  املداوالت  من 

املوافقة عىل إقامة الكوبرى.
العمل  أن  والغريب  فعالً  التنفيذ  وبدأ 
قائم عىل قدم وساق ولكن بسيوىن مل 
فرط  من  وأصبح  أهمية  أى  األمر  يعر 
الغباء  وخيم  بصعوبة  يتحرك  بدانته 
تشييد  وتم  واعمى بصريته.  عىل عقله 
الذين  األهــاىل  فرحة  وسط  الكوبرى 
لقص  الذين حرضوا  املسؤلني  استقبلوا 
بعض  اندفع  وهنا  افتتاحه،  رشيــط 
شباب القرية يرجون من الحفل الكريم 
يرقد  حيث  وتوجهوا  قليالً  التوقف 
السفن  تدشني  طريقة  وعىل  بسيوىن 
الرشيط  قص  لحظة  بسيوىن  حملوا 
سابحاً  ليعربها  الرتعة  ىف  به  وألقوا 
الصال.  قيادة  من  عزله  بعد  مرة  ألول 
وهمهم  والصيحات  الهتافات  وتعالت 
بلد  يا  “يعنى  قائالً  القرية  شباب  أحد 
كل قرار لخدمة الناس الزم يكون وراه 

بسيوىن”.
أن  بعد  التقاعد  إىل  الصال  وأحيل 
وأصبح  عديدة  لسنوات  مهمته  أدى 
ألحد  كأثر  الضفتني  إحدى  عىل  رابضاً 
مخرتعات األنسان لعبور املواقع املائية 

عرب األزمان.
مع تحيايت

دكتور عامد عبد الرؤوف

قصة قصيرة بقلم د.عماد عبد الرؤوف الرطيلالـصـال

املحال فقد بدأت أحوال 
وتظهر  بالتغري  بسيوىن 
أهــل  بــعــض  شخصية 
املدن السلبية تبدو جلية 
فكان يثور ألتفه األسباب 
ويفتعل األزمات مع أبناء 
القرية حتى أصبح مزعجاً 
لدرجة حريت أهل القرية 
الذين تسائلوا عن سبب 
سألوه  وملــا  التغري،  هذ 
العمل أصبح  أن  أخربهم 
وأن  األول  ــن  م ــرث  أكـ
يتعمدون  القرية  أهــل 
الصال أكرث من  استخدام 
أن  بعد  الــيــوم  ىف  ــرة  م
لألمور  يستقلونه  كانوا 
ىف  محق  وهو  الرضورية 
هذا ولكن بوادر األخالق 
تفسريها،  هو  ما  السيئة 
أنه  تبني  مناقشته  ومع 
يريد زيادة ىف “األجر” وأن مينع عبور 
ىف  إال  اليوم  ىف  مرة  من  أكرث  الشخص 

حالة الرضورة.
ما  عن  إثــنــاؤه  القرية  أهــل  ــاول  وح
إتخذ من قرارات إال أنه رفض بوقاحة. 
مطالبه  بني  القرية  أهل  وازن  وعندما 
وبني ما حصلوا عليه من راحة وطأمنينة 
املنتظم،  املالحى  الخط  هذا  بوجود 
قرروا املوافقه عىل مضض لكن رسعان 
ما أطلت اإلنتهازية والخسة التى كانت 
من سامت شخصية بسيوىن برأسها من 
فيه  ينتقل  مهامً  حدثاً  وأستغل  جديد 
الغربية  الضفة  إىل  القرية  أهل  أغلب 
ىف  وأوقفه  للصال  جنوح  بعمل  وقام 
أتت  وعندما  املالحى.  املجرى  وسط 
املوقف  بهذا  فوجئوا  للعبور  الجموع 
هى  ما  ترى  يا  سألوه  وملا  الغريب، 
ىف  اإلجابة  فكانت  املرة  هذه  املطالب 
ويىل  يثنى  أنه  وبدى  القسوة  منتهى 

مع إنتصاف الليل بدأت جلسة السمر 
ىف األنفضاض والتى اعتدنا عىل عقدها 
عىل  القرية  شباب  من  وأصدقاىئ  أنا 
الضفة الرشقية لرتعة اإلسامعيلية طوال 
كانت  ما  ودامئاً  الحارة،  الصيف  ليال 
بني  الغربية  الضفة  إىل  أنظارنا  تتجه 
األمل والرجاء بأن يكون عبورنا صباحاً 
سهالً ميسوراً بواسطة وسيلتنا الوحيدة 
التى تربط بني الضفتني وهو ما نطلق 
عليه أسم “الصال” والرابض أمامنا عىل 
الغربية لرتعة اإلسامعيلية، تلك  الضفة 
الرتعة التى تسري مبحاذاة سكة املعاهدة 
اإلسامعيلية  محافظتى  تربط  التى 
بحفر  حفرها  ارتبط  والتى  والرشقية، 
الذين  العامل  لسقاية  السويس  قناة 
بسواعدهم  ورضبوا  بأرواحهم  جادوا 
ىف  ماىئ  ممر  أعظم  لنا  ليشقوا  األرض 

التاريخ.
ومن الفوائد العظيمة للرتعة أنها كانت 
كثرية  وقــرى  قريتنا  نشأة  ىف  السبب 
مجاورة عىل الضفة الرشقية لها، حيث 
ساعدت وفرة املياه عىل استقرار اباءنا 
وأجدادنا ىف تلك األراىض حيث عمروها 
ألعابنا  ومرتع  رأسنا  مسقط  وأصبحت 
وإذا  وصبانا.  طفولتنا  ذكريات  ومحط 
ولغرينا  لنا  متثل  الرشقية  الضفة  كانت 
طيب املقام ومصدر الرزق والعيش ىف 
وئام، فإن الضفة الغربية متثل لنا القلب 
الحياة  شئون  لكافة  رشاينه  متتد  الذى 
حكومية  ومصالح  حيوية  مرافق  من 
ومقدرات  دنيانا  شئون  بها  ترتبط 
حياتنا، كام تضم املراحل املتقدمة من 
ومعاهد  والثانوى  كاالعدادى  التعليم 
البنوك  وتضم  املختلفة  العلوم  وكليات 
وغريها  الرتفيه  ودور  الكبرية  واملتاجر 

من وسائل العيش املتحرضة.
مسطح  عن  عبارة  فهو  الصال  عن  أما 
خشبى مييل إىل اإلستطالة مثبت عىل ما 
يشبه الربميل أو الفنطاس األجوف حتى 

يطفو عىل سطح املاء وله سور حديدى 
كأمان لعدم وقوع املستقلني له ىف املاء، 
ومتتد سلسة حديدية فوالذية فيام بني 
مستخدمى  من  جذبها  يتم  الضفتني 
الصال عكس الضفة التى استقلوه منها 
يريدونها.  التى  الوجهة  إىل  بهم  ليصل 
من  قريتى  أهل  يعاىن  كان  ما  وكثرياً 
مرهونة مبن  كانت  التى  الوسيلة  هذه 
يدفعها لىك ينتقل من ضفة إىل أخرى 
وكم كان عدد املشاكل والوقت املهدر 
السري  خط  إنتظام  لعدم  وقعت  التى 

املالحى للصال بني الضفتني.
أبناء  من  عدد  كان  بينام  يوم  وذات 
القرية يتأهبون للعبور للضفة الغربية 
لقضاء مصالحهم وإذا بالصال قابع عىل 
أمل  يوجد  وال  حراك  بال  الضفة  تلك 
القرية  أبناء  أحد  أو  أو مسؤل  زائر  ىف 
عائداً إىل أهله، ولكن بعد مدة لوحظ 
الصال  إىل حافة  يستند  األشخاص  أحد 
كأنه يبجث عن شئ ما، وإذا بالجميع 
أنه  يتأهب ظنأ منهم  الرشقية  بالضفة 
رسعان  ولكن  الصال  إلعتالء  يستعد 
لفتت  الهبة  تلك  األمل،  هذا  تبدد  ما 
ونظر  فتوقف  الشخص  ذلــك  أنظار 
فأشاروا  اإلشارات،  إليهم وتبادل معهم 
فتعالت  يفهم  مل  ولكنه  الصال  له عىل 
فعل  فلام  الصال  يعتىل  بأن  صيحاتهم 
فطالبوه  بعد”  “وماذا  قائألً  خاطبهم 
الصال  يتحرك  حتى  السلسلة  بجذب 
الحديد  من  الكومة  بتلك  وإذا  ففعل، 
تتحرك شيئاً فشيئاً وبدأت تتهادى حتى 
الجميع  وفرح  الرشقية  الضفة  وصلت 
يصافحونه  الشاب  ذلك  عىل  وأقبلوا 
سعادتهم  وزادت  يده،  عىل  ويشدون 
دون  ذلك  فعل  قد  أنه  علموا  عندما 
ىف  أقــربــاء  أو  مصلحة  له  تكون  أن 
القرية وفهموا منه أنه جاء إىل املنطقة 
وشكروه عىل  ثانياً  به  مصادفة فرحبوا 
فقال  أسمه  عن  وسألوه  صنعه  جميل 

لهم “محسبكوا بسيوىن”.
ألهل  سؤاله  بسيوىن  عىل  يغب  ومل 
القرية قائالً “يعنى إن مل اكن متواجداً 
عبوركم  كان  فكيف  الوقت  ذلك  ىف 
سوف  أنهم  فأجابوا  األخرى”،  للضفة 
عند  من  الفرج  يأىت  أن  إىل  ينتظرون 
الضفة  إىل  لتنقلهم  العبارة  بهذه  الله 
متعجباً  فاه  بسيوىن  ففغر  الغربية. 
فكرة  ذهنه  عىل  طرأت  ثم  يعلق  ومل 
حيث أنه ال يعمل وليس له مورد رزق 
معداوى  يريدون  كانوا  إذا  فسألهم 
منتظم  مالحى  وجود خط  يعمل عىل 
ويرفع  بسيط  أجر  مقابل  الضفتني  بني 
عنهم عناء وهم االنتقال بني الضفتني. 
ووقع هذا اإلقرتاح كالصاعقة عىل أهل 
القرية وكأنهم ألول مرة يسمعون لفظ 
سينقلون  أنهم  الرد  وكان  “معداوى” 
هذا اإلقرتاح إىل كبار أهل القرية عىل 
الرد  وجــاء  رسيعاً.  القرار  يكون  أن 
القرية  أهل  يتفق  مرة  وألول  حاسامً 
عىل قرار فيه مصلحة الجميع، ودارت 
املادى  املقابل  حول  عديدة  مناقشات 
ومكان  الصال  ربان  سيتقاضاه  الذى 
يرىث  التى  الصال  حالة  كذلك  إقامته، 
وكانت  وترميمه.  إصالحه  وكيفية  لها 
أبدى  فقد  لينة  سهلة  املفاوضات 
ناحية  من  سواء  هائلة  مرونة  بسيوىن 
املقابل املادى ومكان اإلقامة حيث قبل 
مببلغ 100 جنيهاُ شهرياً مع توفري املأكل 
من خريات القرية، أما عن اإلقامة فقد 
أبدى رغبته ىف النوم عىل سطح الصال 
ىف  أما  ووسادة،  مرتبة  توفري  مع  صيفاً 
الشتاء فسوف يأوى إىل املصالة املقامة 
أغطية  توفري  مع  الرتعة  شاطئ  عىل 

مناسبة.
العمدة  دوار  ىف  األتفاق  تم  أن  وبعد 
وتعالت صيحات الحمد والثناء والشكر 
وتسابق أهل القرية ىف تحية املعداوى 
ىف  التفكري  عناء  من  املنقذ  يعد  الذى 

افراح ال لطفي وال الشريف
فــي ليلــه مــن ليالــي الــف ليلــه 
الريفيــرا  قاعــة  وفــي  وليلــه 
وفــي  العريــش  فاميلــي  هابــي 
حضــور االهــل واالقــارب واصدقــاء 
الســبت  يــوم  وفــي  العروســين 

٢٠٢٢/  ١١/  ١٩ الموافــق 
تــم زفــاف المهنــدس محمــد نجــل 
لطفــي  ســعيد  ســعد  الدكتــور 
الحــاج  كريمــة  صبــا  واالســتاذه 
عمــاد الشــريف وقــد حضــر الحفــل 
الســيناوي  المجتمــع  مــن  رمــوز 
ومــن اعيــان العائــات الســيناويه 

المهندس محمد نجل الدكتور سعد 
سعيد لطفي داخل القفص الذهبي
المهندس محمد نجل الدكتور سعد 
سعيد لطفي داخل القفص الذهبي

الســعيده  المناســبه  وبهــذه 
مصــر  فــي  العاملــون  يتقــدم 
االداره  مجلــس  ورئيــس  تاتيــن 
محمــود صــاح قطامــش باصــدق 
التهانــي والتبريــكات للعروســين 
خاصــه  وتهنئــه  ســعيده  بحيــاة 
العريــس  والــد  ســعد  للدكتــور 
والســيده حرمــه والــدة العريــس 
والتهانــي القلبيــه لاســتاذ عمــاد 
الشــريف رجــل التعليــم بالعريــش 
والــد العــروس والســيده زوجتــه 
دياركــم  دامــت  العــروس  والــدة 

باالفــراح عامــره 
والف الف مبروك .
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الفواكه  من  املــوز  مثار  تعترب 
العديد  عىل  الحتوائها  املثالية 
الالزمة  الغذائية  العنارص  من 
البوتاسيوم  يأيت  والتي  للجسم، 
عىل رأسها، وهي غذاء ذو طعم 
من  للوقاية  ومفيد  جداً  لذيذ 
يصفه  لذلك  الصحية.  املشاكل 
يف  بنقص  للمصابني  األطــبــاء 
تقوية  عن  املسئول  البوتاسيوم 
اإلنسان  وجعل  املخ  وظائف 
أكرب  قدرة  ولديه  انتباهاً  أشد 
عىل  أطلق  ولقد  الرتكيز.  عىل 
مثار املوز غذاء املزاج، ألنه غني 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

لجميع  الحل  هو  الصحيحة  التغذية 
العوامل  إحدى  فهى  الصحية،  املشاكل 
التى تحد من احتامالت اإلصابة باألمراض 

املزمنة والحادة.
 ” موقع  حسب  جديدة  لدراسة  وفًقا 
الجسم  يبدأ  عندما   ،“  timesnownews
من  أكرث  الطعام  من  املزيد  اشتهاء  يف 
يحتاج  أنــه  ذلــك  يعني  فقد  املعتاد، 
التي  الكبرية  املغذيات  من  الربوتينات- 

تحارب السمنة.
مجلة  يف  نرشت  التي  الدراسة  تضمنت 
الوطني  املسح  من  تحليالً   ، السمنة 

قد  اليوم  طوال  هاتفك  يف  التحديق 
يجهد رؤيتك، وإذا الحظت أنك تعاين 
من صداع متكرر أو عدم وضوح الرؤية 
بعد التحديق يف هاتفك لفرتة طويلة، 
نقدم لك بعض النصائح إلعطاء عينيك 
هاتفك،  ىف  التحديق  من  اسرتاحة 

.wilkinsoneye بحسب موقع
من  اسرتاحة  عينيك  إلعطاء  طرق   3

التحديق ىف هاتفك
1- خذ فرتات راحة متكررة

هاتفك  يف  التحديق  مدة  طالت  كلام 
مالمسته  زادت صعوبة  انقطاع،  دون 
لعينيك حاول اتباع نفس القواعد التي 
عرشين  كل  الكمبيوتر؛  مع  تتبعها 
عرشين  ملدة  اسرتاحة  خذ   ، دقيقة 
يف  هذا  سيساعد  ؛  شاشتك  من  ثانية 

يف  أجري  الذي  البدين  والنشاط  للتغذية 
الفرتة من مايو 2011 إىل يونيو 2012..

نقص الربوتينات تؤثر عىل الصحة
مل  الذين  املشاركني  أن  الدراسة  اكتشف 
يف  الربوتينات  من  كافية  كمية  يتناولوا 
وجبة إفطار يأكلون أكرث خالل بقية اليوم، 
الربوتينات  من  أقل  عدد  تناول  أن  كام 
السعرات  استهالك  انخفاض  يعني 

الحرارية خالل النهار.
كميات  تناول  أن  أيًضا  الخرباء  اكتشف 
أقل من الربوتينات يرتبط بالنظام الغذايئ 

الغني بامللح والسكر والدهون.

إىل  النظر  من  اسرتاحة  عينيك  منح 
األشياء عن قرب.

2- تعيني أوقات الهاتف املحددة
ترتبط دامئًا  الذي  النوع  إذا كنت من 
بهاتفك للعمل، فقد يكون من الصعب 
أن تأخذ قسطًا من الراحة عندما يكون 
لديك عمالء أو أشخاص يرسلون إليك 

بريًدا إلكرتونيًا طوال الليل.
عندما تصل إىل املنزل ليالً، حاول تعيني 
سبيل  عىل  للهاتف.  محددة  أوقــات 
الساعة 5-9 مساًء  اجعل من   ، املثال 
يف الوقت الذي ال تنظر فيه إىل هاتفك 
 10 حتى   9 الساعة  من   ، ذلك  بعد 
مساًء ، ميكنك تصفح هاتفك والتحقق 
اإللكرتوين  الربيد  رسائل  جميع  من 
الخاصة بك؛ سيساعدك هذا عىل منح 

بزيادة  الربوتينات  نقص  ارتبط  كام 
الغنية  املصنعة  األطعمة  عىل  االعتامد 
واألطعمة  البسيطة  بالكربوهيدرات 
يؤدي  والسكر،  التغذية  من  املجردة 
مستويات  تخفيف  إىل  النهاية  يف  هذا 
خطر  من  يزيد  مام  الغذائية  الربوتينات 

اإلصابة بالسمنة واألمراض املزمنة.
ميكن لإلفراط يف تناول األطعمة املصنعة 
ونقص  االلتهابات  حدوث  يف  يساهم  أن 
التغذية واإلرهاق وااللتهاب وعدم القدرة 

عىل إنقاص الوزن.
ما هي املخاطر الصحية للسمنة؟

العديد  مع  الوزن  زيادة  أو  السمنة  تأيت 
من املخاطر الصحية. وتشمل هذه:

داء السكري من النوع 2
ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع الكوليسرتول
النوم وتوقف التنفس املرحىل

مشاعر سلبية
الصحة العامة سيئة

النقرس
هشاشة العظام

أمراض املرارة
حىص يف املرارة

مشاكل يف التنفس

عينيك االسرتاحة التي تحتاجها بشدة.
3- ضبط السطوع

قد يساعدك هذا الضوء الساطع عىل 
بشكل  األشياء  بعض  رؤية  يف  هاتفك 
عينيك  يؤذي  قد  ولكنه  وضوًحا  أكرث 

أيًضا.
هاتفك  عىل  السطوع  ضبط  حــاول 
أثناء النهار عندما ال تحتاج إليه كثريًا؛ 
الضوء  من  التخلص  يف  هذا  سيساعد 

األزرق الذي تعرض عينيك له.
قد ال يكون منح عينيك اسرتاحة من 
أيام  معظم  يف  ممكًنا  أمــرًا  هاتفك 
التغيريات  إجراء هذه  ولكن  األسبوع، 
الصغرية والبسيطة ميكن أن يكون له 

تأثري كبري.

الغذائية  املكمالت  من  الكثري  هناك 
تعزيز  يف  تساعد  التي  واملنتجات 
املناعة، لكن دعم جهاز املناعة الصحي 
من  مزيج  تناول  من  تعقيًدا  أكــرث 
أو  حبوب  يف  واملعادن  الفيتامينات 

مسحوق.
دقيق  توازن  يف  املناعي  جهازك  يعمل 
ومتطورا  قويا  يكون  أن  يجب  للغاية، 
مبا يكفي ملحاربة مجموعة متنوعة من 
ليست  ولكنها  وااللتهابات،  األمــراض 
قوية لدرجة أنها تبالغ يف رد فعلها دون 
فيه  التحكم  يتم   ، ذلك  لتحقيق  داع، 
بشدة من خالل العديد من املدخالت 
جسمك،  داخل  يحدث  ملا  واستجابة 

.”healthsite ” وفقا ملوقع
إىل  األنفلونزا  إىل  الــربد  محاربة  من 
بها  القيام  ميكنك  أشياء  هناك  كورونا، 
للمساعدة يف تزويد جهاز املناعة لديك 
مبا يحتاجه ليعمل عىل النحو األمثل، ال 

يشء منها ينطوي عىل تناول مكمالت.
لبناء  فيام ييل 6 طرق مدعومة علميًا 
والحفاظ  وصحي  قوي  مناعة  نظام 

عليه:
اللقاحات  عىل  ــالع  اط عىل  ابــق   .1

املوىص بها
االستفادة  القوي  املناعة  نظام  يعني 
من أفضل ما لدينا لحامية أنفسنا من 

األمراض الضارة: اللقاحات.
نظام املناعة لديك ذيك، لكن اللقاحات 
مام  ذكــاًء،  أكرث  يكون  أن  عىل  تدربه 
التعرف  كيفية  تعلم  عىل  يساعده 
لألمراض  املسببة  األمــراض  بعض  عىل 

ومكافحتها.
2. الحفاظ عىل نظام غذايئ صحي

يف  األشياء  معظم  مع  الحال  هو  كام 
جسمك ، فإن اتباع نظام غذايئ صحي 
وهذا  القوي،  املناعة  نظام  مفتاح  هو 
من  الكثري  تناول  من  التأكد  يعني 
الخضار والفواكه والبقوليات والحبوب 
من  الخالية  والربوتينات  الكاملة 

الدهون والدهون الصحية.

كميات  عىل  جسمك  يحتوي  عندما 
املوجودة  الدقيقة  املغذيات  كافية من 
يف  يساعد  فإنه   ، األطعمة  هــذه  يف 
الحفاظ عىل توازن نظام املناعة لديك”.
تشمل هذه املغذيات الدقيقة ما ييل:

الدجاج  يف  املــوجــود   6 ب  فيتامني 
والخرضاوات  واملوز  والتونة  والسلمون 

الخرضاء والبطاطس (مع القرشة)
 ، الحمضيات  يف  املوجود  ج  فيتامني 
وكذلك  والفراولة،  الربتقال  ذلك  يف  مبا 

الطامطم والربوكيل والسبانخ.
فيتامني هـ املوجود يف اللوز وزيت عباد 
وزبدة  الشمس  عباد  وبذور  الشمس 

الفول السوداين والسبانخ.
واللحوم  املحار  يف  املــوجــود  الزنك 
والبقوليات  والــدواجــن  الــحــمــراء 

ومنتجات األلبان.
املغنيسيوم املوجود يف منتجات القمح 

الكامل واملكرسات والبذور.
الخرباء يعتقدون أن جسمك  نظرًا ألن 
كفاءة  أكرث  بشكل  الفيتامينات  ميتص 
من  بــدالً   ، الغذائية  املــصــادر  مــن 
لدعم  طريقة  أفضل  فإن   ، املكمالت 
نظام  تناول  هي  لديك  املناعة  جهاز 

غذايئ متوازن.
3. مامرسة الرياضة بانتظام

بناء  عىل  البدين  النشاط  يقترص  ال 
عىل  نفسك  ومــســاعــدة  الــعــضــالت 
هو  بل  فحسب،  التوتر  من  التخلص 
بالصحة  التمتع  من  مهم  جزء  أيًضا 
مامرسة  الصحي،  املناعة  نظام  ودعم 
الخاليا  يحرك  الشدة  متوسط    مترين 
الدم،  إىل مجرى  العظم  املناعية خارج 
كام أنه يساعد يف نقل الخاليا املناعية 
إىل  الدم  مجرى  يف  بالفعل  املوجودة 

األنسجة.
4. رشب املاء

يلعب املاء العديد من األدوار املهمة يف 
جسمك ، مبا يف ذلك دعم جهاز املناعة، 
فاملاء مهم ألن الدم الذى يحتوى عىل 
من  املــاء  إىل  يحتاج   ، مناعية  خاليا 

أنحاء  جميع  يف  للدوران  التدفق  أجل 
أجسامنا”.

أو  الرياضة  متــارس  ال  كنت  إذا  حتى 
باستمرار  املــاء  تفقد  فأنت   ، تتعرق 
من خالل  وكذلك   ، أنفاسك  من خالل 
يف  للمساعدة  واألمعاء،  البول  حركات 
من  تأكد   ، لديك  املناعة  جهاز  دعم 
الذي  باملاء  تفقده  الذي  املاء  استبدال 
ميكنك استخدامه، والذي يبدأ مبعرفة ما 
يجب أن يكون عليه استهالكك اليومي 

من املاء .
5. احصل عىل قسط كايف من النوم

من املؤكد أن النوم ليس عملية نشطة، 
املهمة  األشياء  من  الكثري  هناك  ولكن 
التي تحدث يف جسمك عندما ال تكون 
املناعة  لوظيفة  مهم  فالنوم  مستيقظًا، 

وتوازن الجهاز املناعي”.
فرصة  أفضل  املناعي  جهازك  ملنح 
املهم  من  ــرض،  وامل العدوى  ملحاربة 
أن  يجب  الــذي  النوم  مقدار  معرفة 
إىل  باإلضافة  ليلة،  كل  عليه  تحصل 
إذا كان  اتخاذها  التي يجب  الخطوات 

نومك يعاين.
6. التقليل من التوتر

يتطور مبرور  أو  سواء كان ذلك رسيًعا 
الوقت، فمن املهم أن تفهم كيف يؤثر 
أن  ميكن  صحتك،  عىل  املزمن  اإلجهاد 
مدى  عىل  ثانوي  تأثري  للتوتر  يكون 
أدى  إذا  املناعي  الجهاز  عمل  كفاءة 
إىل اضطرابات النوم ، وامليل إىل تناول 
طعام صحي أقل ، وتقليل تناول املاء ، 
ومامرسة التامرين الرياضية بشكل أقل 

تكراًرا وأكرث من ذلك.
يختلف التوتر من شخص آلخر ، وكيف 
الذي  للتأثري  أيًضا، نظرًا  بتخفيفه  نقوم 
من   ، صحتك  عىل  يحدثه  أن  ميكن 
اإلجهاد،  تحديد  كيفية  معرفة  املهم 
التأمل  أو  العميق  التنفس  كان  وسواء 
أو الصالة أو التمرين ، يجب عليك أيًضا 
تساعدك  التي  األنشطة  عىل  التعرف 

عىل تقليل التوتر

ليس الغذاء فقط.. 6 خطوات 
لتقوية جهاز املناعة يف فصل الشتاء

ليس الغذاء فقط.. 6 خطوات 
لتقوية جهاز املناعة يف فصل الشتاء

القيمة الطبية والعالجية لثمار املوز لتحسني املزاج

كيف تتناول الطعام بشكل صحيح ملحاربة 
السمنة؟ دراسة تحدد العناصر الغذائية

3 طرق لحماية عينيك من أضرار الهاتف املحمول

التي  واملعادن  بالفيتامينات 
من  الدماغ  وظائف  من  تعزز 
املواد  إنتاج  يف  املساعدة  خالل 
الصحة  تعزز  التي  الكيميائية 
إىل  باإلضافة  الجيدة.  النفسية 
احتواء مثار املوز عىل األحامض 
(الرتبتوفان  األساسية  األمينية 
يف  تساهم  التي  والتريوزين)، 
أنتاج املواد الكيميائية العصبية 
(السريوتونني والدوبامني)، التي 
وظائف  يف  مهامً  دوراً  تلعب 
االكتئاب  منع  مثل  الــدمــاغ، 
وإيــجــاد مــشــاعــر الـــرسور، 
باإلضافة  ــزاج.  ــ امل وتحسني 

حمض  عىل  املوز  مثار  الحتواء 
الرتبتوفان األميني, وفيتامينات 
وحديد،  وألياف,  د,  ب6,  أ, 
تساعد  حيث  وكربوهيدرات, 
امتصاص  عىل  الكربوهيدرات 
الدماغ,  يف  الرتبتوفان  حمض 
عىل  ب6  فيتامني  يعمل  كام 
تحويل هذا الحمض إىل هرمون 
للمزاج,  املحسن  السريوتونني 
عىل  الحصول  يف  يساعد  مام 
املــزاج،  وتعديل  الجيد  النوم 
املنشورة  الدراسة  لنتائج  وفقاً 
والكيمياء  العقاقري  مجلة  يف 

النباتية  عام 2012م.
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العالجية.  الفعل من األفعال  ذلك ألن 
وأقرب من هذا التخريج أن يقال: إنه 
الفعل  معنى  إياه  تضمينهم  قبيل  من 

“جاز” وتعديه مثله بعىل.
ومتر الكلامت املضافة حديثا إىل معجم 
اللغة العربية بعدة مراحل قبل إقرارها، 
وذلك منذ تأسيس مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة عام 1932، ثم توسعه الحقا 
إىل 8 بالد. يكون ذلك –غالبًا- من خالل 
يقدم  حيث  واألساليب؛  األلفاظ  لجنة 
عضو اللجنة أو خبريها مذكرة للعرض 
مستفيض،  نقاش  وبعد  اللجنة،  عىل 

يتم إقرار اللفظ أو األسلوب يف اللجنة، 
ثم بعد ذلك تُعرض األلفاظ واألساليب 
املرصيني  (مــن  املجمع  مجلس  عىل 
النقاش  من  دورته  أيًضا  ليأخذ  فقط)، 
والتعديل، (أو الرفض أحيانًا)، ولو أقره 
املجلس يتم عرضه عىل املؤمتر السنوي 
مرصيني  أعضاء  يضم  الذي  للمجمع 
يكون  املؤمتر  أقره  فإذا  وغري مرصيني؛ 
بذلك  اكتسب  قد  األسلوب  أو  اللفظ 
من  متكِّنه  التي  اللغوية  املرشوعية 

اإلدراج يف معاجم املجمع.

بالقاهرة،  العربية  اللغة  مجمع  أعلن 
إجازة استخدام كلمة “انْطىََل” يف اللغة 
األلفاظ  لجنة  إجازات  ضمن  العربية، 

واألساليب باملجمع.
وقال املجمع يف بيان صادر عنه: انْطىََل. 
يقال: انطلت عليه الحيلة: جازت عليه. 
يشء من ذلك  وجه االعرتاض: مل يُنقل 
املعاجم:  اإلجازة: يف  العرب. وجه  عن 
وغريه  (الطالء)  بالِهناء  الــيشء  طـَـىَل 
املحدثون  اشتق  وقد  لطخه.  طَلْيًا: 
طليت  فقالوا  ومطاوعه؛  فعاًل  منه 
اليشَء فانطىل، وليس مثة ما مينع من 

مجمع اللغة العربية يجيز استخدام كلمة “انَْطَلى”

قدم مرشوع مرسح املواجهة والتجوال، 
من  عــدًدا  الثقافة،  لـــوزارة  التابع 
قرى  من  عدد  ىف  املرسحية  العروض 
وزارة  خطة  ضمن  مرص،  محافظات 
أقاىص  إىل  بالثقافة  للوصول  الثقافة 
املناطق املحرومة من الخدمة الثقافية، 
يأيت ذلك تحت رعاية الدكتورة، نيفني 
الكيالين، وزيرة الثقافة، وبالتعاون مع 
التنمية  والرياضة،  الشباب  وزارات 

املحلية، ومنظامت املجتمع املدين.
 ،“ الكبرية  الليلة  أوبريت”  عرض  تم 
من إنتاج فرقة مرسح العرائس، بقرى 
جزيرة أبو صالح، طحا بوش، بهبشني، 
سويف،  بنى  محافظة  نــارص  مبركز 
مواس،  دير  مبركز  البدرمان  وبقرية 
تندة، مبركز ملوي، وقرى جزيرة منشية 

أبو  مبركز  الكرم،  دعبس،  زعفرانه، 
مركز  شارونة،  جزيرة  وقرية  قرقاص، 

مغاغة، مبحافظة املنيا.
والتجوال،  املواجهة  مرسح  واستطاع 
من  يقرب  ما  إىل  اآلن  حتى  الوصول 
36 قرية من قرى حياة كرمية، حيث 
مرص)،  (محطة  مرسحيات  ُعرضت 
مبحافظة  العرائس،  مــرسح  إنتاج 
أبو  قومبانية  ــراء،  “األم قرى  البحرية 
 ،“ أشو  كوم  بولني،  الربكة،  كوم  قري، 
زفتى،  “مركز  قرى  الغربية  ومبحافظة 
وصيف،  مسجد  حــنــون،  رششــابــة، 
مبحافظة  العزب”،  تفهنا  الغريب، 
ساقية  أشمون،  “مركز  قرى  املنوفية 
البلد،  الحلواىص  شــام،  أبوشعرة، 
كفر  البقيل،  ــة  زاوي الشهداء،  مركز 

بقرية  الرشقية  ومبحافظة  السواملية”، 
بحر البقر.

“حواديت  مرسحية  عرض  قدم  كام 
القومى  املــرسح  إنتاج  األراجـــوز”، 
الرايانية،  “الــســالم،  بقرى  للطفل، 
مبحافظة  أرمنت  مركز  الرزيقات 
قوص  مبركز  قنا  ومبحافظة  األقــرص، 
حجازه  جراجاوس،  الكراتيه،  لقرى” 
قبىل، الحمر، الجعافرة “، قرية أشمنت 

مركز نارص. ببنى سويف.
جامهرييًا  إقبااًل  العروض  وشهدت 
 2000 متوسط  إىل  وصــل  حــاشــًدا، 
مشاهد لكل قرية، ويستهدف املرشوع 
الوصول إىل 250 قرية من قرى حياة 
 7 وعرض  19محافظة،  بواقع  كرمية، 

مرسحيات ضمن خطة املرشوع.

مسرح املواجهة والتجوال يواصل فعالياته 
فى قرى مصر

الفاضلة  السيدة  رعاية  تحت 
وزارة  تستمر  السيىس،  انتصار 
املجلس  يف  ممثلة  الثقافة 
األعيل للثقافة، يف تلقي طلبات 
التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع 
الصغري يف دورتها الثالثة، حتي 

نهاية ديسمرب 2022.
وكانت الدكتورة نيفني الكيالين، 
أعلنت  قــد  الثقافة،  وزيـــرة 
عن  املايض  أكتوبر  شهر  خالل 

ــتــكــارات  االب ـ  اإللــكــرتونــيــة 
جائزة  وتخصص  العلمية)، 
واحدة للفائز يف كل فرع بقيمة 

40 ألف جنيه.
الــرشوط  عــيل  االطـــالع  ميكن 
من  الجائزة،  تفاصيل  وكافة 
عىل  الــجــائــزة  صفحة  ــالل  خ
الدولة  ــزة  (جــائ الفيسبوك 
املوقع  أو  الصغري)،  للمبدع 

الخاص بالجائزة.

 ، للجائزة  التقدم  بــاب  فتح 
 5 سن  من  العمريتني  للفئتني 
 12 ومن سن  عاما،   12 وحتى 
مجاالت:  يف  عاما،   18 حتى 
ـ  القصرية  (القصة  اآلداب 
املرسحي)،  التأليف  الشعرـ 
عىل  العزف  ـ  (الرسم  الفنون 
الكامن  عىل  العزف  البيانوـ 
اإلبداع  مجال  ويف  الغناء)،  ـ 
واملواقع  (التطبيقات  واالبتكار 

استمرار تلقي طلبات التقدم لجائزة املبدع الصغري 
حتى نهاية ديسمرب 2022

تتمه ص  1

ومرافقيه  “املــريغــنــى”  لنقل  خاصة 
إىل  والطريقة  الحزب  قــيــادات  من 
ملكانته  تقديرًا  السودان  جمهورية 

الوطنية وقيمته السياسية والروحية.
كان يف وداع “املريغنى” بمطار القاهرة 
الــعــالقــات  شــئــون  مــلــف  مسئولو 
بالرئاسة  ــة  ــي الــســودان املــصــريــة 
قيادات  من  عدد  عن  فضاًل  املصرية، 
الحزب االتحادي الديموقراطى األصل 
املتواجدين  من  الختمية  والطريقة 

بجمهورية مصر العربية.
غادر  قد  كــان  “املريغنى”  أن  يذكر 
السودان خالل شهر سبتمرب 2013، 
بمثابة  الخرطوم  إىل  عودته  وتعد 
الرجوع األول ملوطنه بعد غياب قارب 
عودة  تسهم  أن  على  ويُعول  العقد، 
“املريغنى” إىل جمهورية السودان يف 
واالستقرار  السياسي  التوافق  دعم 
يف هذه املرحلة الدقيقة التى يمر بها 
من  الهام  األفريقى  العربي  البلد  هذا 

تاريخه السياسي املعاصر .
االتــحــادي  رئيس  توجه  ذلــك،  إىل 
الديمقراطي السوداني األصل، محمد 

عثمان املريغني بالشكر للرئيس عبد 
إقامته  فرتة  على  السيسي،  الفتاح 
ملصر  تمنياته  عن  معربا  القاهرة،  يف 
وقيادتها بالتقدم واالزدهار، جاء ذلك 
يف برقية شكر وجهها السيد املريغني 
مغادرته  قبيل  السيسي  الرئيس  إىل 

القاهرة.
املريغني،  محمد  الصادق  جعفر  أكد 
ــادي  ــح ــزب االت ــح ــيــس ال ــائــب رئ ن
أن  السوداني،  األصــل  الديمقراطي 
الخرطوم  إىل  الحزب  رئيس  عــودة 
وفرصة  للسودانيني  ــل  أم بمثابة 
اإلخوة  بني  والكلمة  الصف  لتوحيد 
رجل  أنــه  إىل  مشريا  السودانيني، 
سالم ووفاق ويسعى للم الشمل بني 

أبناء الوطن.
خاصة  تصريحات  “الصادق” يف  ودعا 
لـ”اليوم السابع”، االثنني، كافة القوى 
سالم  التفاق  السودانية  السياسية 
والتعاهد  شرف  كميثاق  وديمقراطية 
ظل  يف  املظلم  النفق  مــن  للخروج 
خطاب الكراهية واإلقصاء، مشريا إىل 
لكل  فرصة  املريغني  السيد  عودة  أن 

للحفاظ على  الساعني  السودان  أبناء 
السودان.

ولفت إىل أن رئيس الحزب االتحادي 
وطني  زعيم  السوداني  الديمقراطي 
ودينية،  وسياسية  وطنية  وشخصية 
التي  وطنية  مــواقــفــه  إىل  مــشــريا 
املصالح  على  الوطن  مصلحة  تغلب 
“عودته  مضيفا  والحزبية،  السياسية 
للسودان  نجاة  طــوق  الخرطوم  إىل 
من  الحرجة  املرحلة  هذه  يف  وأهله 

تاريخ السودان.”
املصري  بــالــدور  ــصــادق”  “ال وأشـــاد 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  بقيادة 
ــا رئــيــســيــا ألمــن  ــم الـــذي يــعــد داع
عن  معربا  الـــســـودان،  ــقــرار  واســت
املصرية  للدولة  وتقديره  احــرتامــه 
منتقدا  الــســودانــيــني،  تدعم  التي 
الخارجية السلبية  التدخالت األجنبية 
ومصالح  الفتن  إلفشال  تسعى  التي 
يتجزأ  ال  جزء  “مصر  مضيفا  ضيقة، 
محل  املصرية  والقيادة  السودان  من 
احرتام وتقدير من كافة أبناء الشعب 

السوداني.”

متحدث الرئاسة: توافق بني الرئيس السيسي ونظريه 
الرتكى على تطوير العالقات الثنائية

اللوجستية  الرتتيبات  كل  اكتملت 
مبا  الثالجه  وإمداد  الشقه  فرش  من 
الرئيسيه  للبنود  باالضافه  تحتاجه 
من حجز النادي وخط سري الزفه ايل 
يعترب  الذي  الصباحيه  يوم  ترتيبات 
هو يوم الفرح االعظم الذي تقام فيه 
قد  وكان   . واالحباب  لالهل  الوالئم 
تم االتفاق عيل لون البدله والقميص 
نوع  وكذلك  الرشاب  ولون  والحذاء 
بطلة  الكرافته  وخصوصا  البارفان 
مشاورات  بعد  وذلك  القصه  هذه 

الذي فوجئ بوجودي أمامه وقال يل 
فرحك  مش  انت  ياباشمهندس  خري 
النهارده فرشحت له املوضوع فضحك 
الكرافته  يل  يربط  ــذ  وأخ الــرجــل 
الرتوش  ألكمل  وذهبت  فشكرته 
ايل  ذهبت   . الليله  لعريس  النهائيه 
الكوافري متأخرا بعض الوقت وعندما 
سالوين عن السبب قلت لهم ضاحكا 
الزفه  واثناء   . السبب  هي  الكرافته 
الحالق  حكاية  لزوجتي  حكيت 
والكرافته فضحكت وقالت ساعلمك 
كيف تربطها فيام بعد ولكن لالسف 
بالفشل  محاوالتها  جميع  ــاءت  ب
وظلت هي من تقوم بربط الكرافته 
وحال  بعد  فيام  واوالدي  بنايت  ثم 
جميع  بربط  قاموا  املشكله  لهذه 
الكرافتات مره واحده . مازلنا نتذكر 
لدينا عريس  الحادثه كلام كان  هذه 

جديد .
نصيحه لكل مقبل عيل الزواج أحلق 
شعرك قبل الفرح بيوم وتعلموا كيف 
تربطون الكرافته حتي التتأخروا عن 

الزفه .
مع العلم بأنني مل اتعلم كيف اربط 

الكرافته حتي اآلن .
مهندس فايق الخلييل

2022/11/18

حكايتي مع الكرافته.. قصه قصريه
مهندس فايق الخليلي

وبنات  شباب  بني  ــداوالت  وم
ايام  لعدة  استمرت  العائله 
عدة  هناك  الفرح  يوم  ويف   .
ترتيبات فالعروسه تذهب مع 
منذ  الكوافري  ايل  صويحباتها 
العريس  لها  ليذهب  الصباح 
االستوديو  ايل  ثم  املساء  يف 
الذي سيلتقط الصور التذكاريه 
كل  تتجمع  ايضا  عنده  والذي 
السيارات لبدء مسرية الزفه ثم 
االتجاه ايل النادي الذي سيقام 
فيه حفل الزفاف . أما أنا فكان 
عيل الذهاب مبكرا ايل الحالق 
الخاص يب ولكني نسيت ذلك 
متاما فذهبت ايل حالق اخر يف 
املنطقه والذي قام بعمل الالزم 
مبالديه من إمكانيات محدوده 
سياره  انتظار  يف  مبفردي  وبقيت   .
ارتباك  فيه من  ماانا  الزفه ويف غمرة 
وتوتر وبعد ان ارتديت البدله إذا يب 
مربوطه  تكن  مل  الكرافته  بأن  افاجأ 
وقد حاولت أن اربطها ولكني فشلت 
. مل ادري ماذا افعل فاليوجد أحد يف 
الشارع كله فكلهم يف  املنزل بل ويف 
انتظاري عند االستوديو . وكان الوقت 
مير وبعد لحظة تفكري قررت التوجه 
املجاور  الشارع  يف  يسكن  جار  ايل 
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العدد اإلسبوعي رقم 1287

تيك توك تضيف 3000 مهندس جديد 
بعد تسريح ميتا وتويرت آلالف العاملني

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

مؤخرا  كاليفورنيا  والية  أصبحت 
تقونن  أمريكية  ــة  والي خامس 
عملية التسميد البرشي، والتي يتم 
الشخص  بقايا  تحويل  خاللها  من 

إىل تربة قابلة لالستخدام.
أيضا  اإلجــراء  عىل  املوافقة  ومتت 
يف كولورادو وأوريجون وفريمونت 
تتبعهم  أن  وميكن  وواشــنــطــن، 
نيوز  لتقرير سكاى  وفقا  نيويورك، 

عربية .
كيف تتم العملية؟

تنظم رشكة  الوفاة،  • عند حدوث 
” Recompose” مراسم الجنازة.

• يتم وضع الجسم يف وعاء مصمم 

حوايل  تــوك  تيك  رشكــة  أضافت 
حملة  من  كجزء  مهندس   3000
قوتها  لبناء  سنوات  ثالث  مدتها 
يف  مبا  العامل،  مستوى  عىل  العاملة 
وذلك  املتحدة،  الواليات  يف  ذلك 
العديد  الوقت الذى ترسح فيه  يف 
ميتا  مثل  التكنولوجيا  رشكات  من 
وتويرت موظفينها لخفض التكاليف.

“ديىل  صحيفة  ذكرته  ملا  وفقا 
ميل” الربيطانية، قال شو زي تشيو 
توك  تيك  لرشكة  التنفيذي  الرئيس 
“لقد  األسبوع:  هذا  سنغافورة  يف 
يتعلق  فيام  حــذراً  أكرث  ــا  دامئً كنا 
بالتوظيف”، مضيفا “ما زلنا نوظف، 
عىل الرغم من الرسعة التي نعتقد 
أنها يجب أن تتوافق مع التحديات 

العاملية التي نواجهها.”
عىل  مطلعون  أشــخــاص  ــال  وقـ

يف  توظف  توك  تيك  إن  خططها، 
مركزها يف سنغافورة أيًضا، وتخطط 
مركزها  حجم  ــادة  ــزي ل الــرشكــة 
الهنديس يف ماوننت فيو بكاليفورنيا، 
من  أكرث  بالفعل  لديها  إن  حيث 

1000 مهندس.
التي  ميتا،  رشكــة  رسحــت  بينام 
متتلك فيس بوك وميتا وانستجرام، 
11000 موظف هذا الشهر، وقبل 
أن  ميكن  العطالت،  موسم  حلول 
يصل  ما  باالستغناء  أمازون  تقوم 
رسح  كــام  وظيفة،   10000 إىل 
نصف  حوايل  بتويرت  ماسك  إيلون 
عددهم  البالغ  الرشكة  موظفي 

7000 موظف.
رشكة  أن  بل  فقط،  ذلــك  وليس 
 Stripe اإلنرتنت  عرب  املدفوعات 
و  Coinbaseو  ،  1100 رسحت 

Shopify خفض كل منهام ما يزيد 
قليالً عن 1000 وظيفة.

ورغم هذه الظروف التي تواجهها 
تيك  أن  إال  الرشكات  من  العديد 
توك تبحث عن مهندسني، لتحسني 
املستخدمون  يراها  التي  امليزات 
لتحسني  وكذلك  التطبيق،  عىل 
الخوارزمية والبنية التحتية األخرى 
منصة  تجعل  التي  الكواليس  وراء 

تيك توك تعمل.
أن  أيــًضــا  تريد  الــرشكــة  أن  كــام 
تكتشف  التي  الفرق  إىل  تضيف 
التطبيق،  من  األموال  جني  كيفية 
اإللكرتونية  التجارة  فريق  وتنمية 
ملراقبة  متعاقدين  وإضافة  لديها 

مقاطع الفيديو غري املالمئة.

عىل  وذلك  وجوجل،  أبل  وهم 
عىل  نشطًا  كان  أنه  من  الرغم 
تويرتمنذ عام 2008 ولديه أكرث 

من 200000 متابع.
“ديىل  صحيفة  ذكرته  ملا  وفقا 
تويرت  يزال  الربيطانية، ال  ميل” 
خدمة  إطالق  إلعــادة  يخطط 
 Twitter“ املدفوع  ــرتاك  االش
دوالرات   8 بتكلفة   ”Blue
ونظرًا  نوفمرب،   29 يف  شهريًا 
يصلون  األشخاص  معظم  ألن 
أيفون  أجهزة  عىل  تويرت  إىل 
ــإن هــذا يعني  ف ــد،  ــدروي وأن
ستستفيدان  وجوجل  أبل  أن 
االشــرتاك  خدمة  انطلقت  إذا 
وتأخذ  ماسك،  من  املجددة 
جزًءا  التقنيتني  الرشكتني  كلتا 
عىل  املشرتاه  االشرتاكات  من 

بعد املوت.. “التسميد البشرى” يمنح البيئة 
حياة جديدة

النسبة  تصل  حيث  منصتيهام، 
وبالنسبة   ،%30 إىل  أبل  لرشكة 

لجوجل، تبلغ %15.
تصبح  قد  النسبة،  هذه  لكن 
حيث  ملاسك،  بالنسبة  مشكلة 
بطريقة  التكاليف  يخفض  إنه 
ترسيح  طريق  عــن  شــديــدة 
الرشكة،  عامل  نصف  من  أكرث 
غرد  فقط،  أيــام  بضعة  ومنذ 
الواضح  “مــن  قــائــالً:  ماسك 
التطبيقات  متجر  رســوم  أن 
مرتفعة للغاية بسبب االحتكار 
 iOS / الثنايئ لنظامي التشغيل
Android” وقد وصفها سابًقا 

بأنها “رضيبة عىل اإلنرتنت”.
األكرب  املشكلة  فإن  ذلك،  ومع 
هذه  بني  الــصــدام  تثري  التي 
تكون  أن  املرجح  الرشكات من 

حيث  املحتوى،  يف  االعتدال 
قال  األخــرية،  األسابيع  يف  إنه 
شاهدوا  إنهم  املستخدمون 
التغريدات  يف  كبرية  ــادة  زي
املزيد  إىل  باإلضافة  العنرصية، 
عىل  االحتيال  عمليات  من 

تويرت.
بني  كالمية  حرب  اندلعت  إذا 
التنفيذي  والرئيس  ماسك 
عىل  كــوك”،  “تيم  أبل  لرشكة 
لرشكة  ميكن  ــال،  املــث سبيل 
متجر  مــن  تويرت  إزالـــة  ــل  أب
ميكن  ذلك،  ومع  التطبيقات، 
ملاسك أيًضا توجيه مستخدمي 
عرب   Blue يف  لالشرتاك  تويرت 
 Google Play الويب، متجاوزًا

و Apple App Store متاًما.

عمالقة التكنولوجيا يتصادمون.. تفاصيل أزمة جديدة لتويرت مع جوجل وأبل

الطبيعية،  باملواد  خصيصا ومحاطا 
مثل رقائق الخشب والربسيم.

من خالل التحكم يف نسبة الكربون 
والنيرتوجني واألوكسجني والرطوبة، 
يخلق التسميد البرشي بيئة مثالية 

للميكروبات والبكترييا املفيدة.
امليكروبات  هذه  مساعدة  يتم   •
بخطوات ميكانيكية للمساعدة يف 

إكامل عملية التحول داخل تربة.
ذلك  بعد  املتوىف  ألحباء  ميكن   •
أخذ النتيجة بأكملها، أو جزء منها، 

الستخدامها يف حديقة املنزل.
التكاليف

 7000 العملية  تكاليف  تبلغ  و 

أغىل من  عام  دوالر، وهذا بشكل 
الحرق املبارش للجثث، لكنه أرخص 

من الدفن.
من جانبها، تقول املؤسس والرئيس 
 Recompose لرشكة  التنفيذي 
كاترينا سبيد: أن التسميد البرشي 
من  مــرتي  طن   1.2 حــوايل  يوفر 
التقليدي  بالدفن  مقارنة  الكربون 

أو حرق الجثث.
ومــئــات األشــخــاص الــذيــن تقل 
سجلوا  عاما،   49 عن  أعامرهم 
املشرتك  القاسم  أن  وأعتقد  معنا، 
هو أزمة املناخ وحالة البيئة بشكل 

عام.

متجر  رئيس  شيلر،  فيل  ألغى 
حسابه  تنشيط  أبل  تطبيقات 

عىل تويرت وسط احتامل حدوث 
توتر بني املنصة اململوكة لرشكة 

اللتني  والرشكتني  ماسك  إيلون 
لإلنرتنت،  الرئيسيني  تعتربان 

تتمه ص  5

الخدمات  تقديم  وهم  الرقمية 
النظم  ودعم  الرقمية،  الحكومية 
(امليكنة)،  األساسية  الحكومية 
مع  الرقمى  والتواصل  واملشاركة 
الحكومة  وممكنات  املواطن، 
كانت  مرص  أن  موضحا  الرقمية؛ 
املرتفع  األداء  ذات  الدول  ضمن 
لتقرير  وفقاً   (B) بالتصنيف  جدا 
بنسبة  2020؛  عام  الدوىل  البنك 
هذا  حققت  بينام  0.649؛  نضج 
 0.751 بلغت  نضج  نسبة  العام 
البالغ  العاملى  املتوسط  متجاوزة 
0.552، وكذلك أعىل من املتوسط 

األوسط  الرشق  ملنطقة  اإلقليمى 
وشامل أفريقيا الذى يبلغ 0.595.

االجتامع  تناول  وقد  هذا 
اإلدارة  ىف  العاملية  االتجاهات 
حول  تتمحور  والتى  الحكومية 
تعزيز ثقة املواطن من خالل عدة 
حكومة  إىل  للوصول  اتجاهات 
شاملة  وحكومة  متكاملة،  رقمية 
وحكومة  والتنفيذ،  التخطيط  ىف 
والتعامل  التكيف  عىل  قادرة 
الرسيع، والحكومة كنظام إدراىك، 
تقديم  ىف  السالسة  إىل  باإلضافة 
بشكل  للمواطنني  الخدمات 
العمل،  مكان  وتحرير  مشخصن، 

وإدارة الحكومة بالبيانات، واألمن 
السيرباىن.

عبد  الرئيس  أن  بالذكر  الجدير 
أصدر  قد  كان  السيىس  الفتاح 
لسنة   511 رقم  الجمهوري  القرار 
املجلس  تشكيل  بإعادة   2022
ليكون  الرقمي  للمجتمع  األعىل 
الوزراء  مجلس  رئيس  برئاسة 
البنك  محافظ  من  كل  وعضوية 
العام  والقائد  املرصي،  املركزي 
الدفاع  وزير  املسلحة،  للقوات 
الداخلية،  ووزير  الحريب،  واإلنتاج 
االتصاالت  ووزير  العدل،  ووزير 
 ( مقررا   ) املعلومات  وتكنولوجيا 

التخطيط  ووزير  املالية،  ووزير   ،
ورئيس  االقتصادية،  والتنمية 
العامة  للتعبئة  املركزي  الجهاز 
جهاز  عن  وممثل  واإلحصاء، 
عن  وممثل  العامة،  املخابرات 

هيئة الرقابة اإلدارية.
بالقرار  الخامسة  للامدة  ووفقا 
للمجتمع  األعىل  للمجلس  يكون 
برئاسة  تنفيذى  مكتب  الرقمى 
باالتصاالت  املختص  الوزير 
وعضوية  املعلومات،  وتكنولوجيا 
الدفاع،  وزارات  عن  ممثلني 
واالتصاالت  والعدل،  والداخلية، 
وتكنولوجيا املعلومات، والتخطيط 

واملالية،  االقتصادية،  والتنمية 
جهاز  عن  ممثل  إىل  باإلضافة 
عن  وممثل  العامة،  املخابرات 

هيئة الرقابة اإلدارية.
التنفيذى  املكتب  ويختص 
للمجتمع  األعىل  للمجلس 
الخطط  ومناقشة  بعرض  الرقمى 
إىل  بالتحول  الخاصة  االسرتاتيجية 
املجتمع الرقمى، ووضع السياسات 
الخاصة  والتصميامت  واإلجراءات 
وآليات  املعلوماتية  بالبنية 
التحول  بأنظمة  الخاصة  الحوكمة 
آليات  اعتامد  عن  فضال  الرقمى، 
عن  الصادرة  االسرتاتيجيات  تنفيذ 

الرقمى،  للمجتمع  األعىل  املجلس 
اللجان  أعامل  عىل  واإلرشاف 
بينها  فيام  والتنسيق  املتخصصة 
وعرض نتائج أعاملها عىل املجلس.
التنفيذى  باملكتب  وتشكل 
للمجلس األعىل للمجتمع الرقمى 
وهى  استشارية  لجان  خمس 
ولجنة  املرشوعات،  حوكمة  لجنة 
والتطبيقات  البيانات  حوكمة 
التشغيل  ولجنة  والخدمات، 
هيكلة  إعادة  ولجنة  الرقمى، 
ولجنة  والترشيعات،  اإلجراءات 

مراكز البيانات.

وزير االتصاالت يعلن تقدم مصر بتصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدوىل



10أخـبــار الحوادث  إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  30  ربيع الثاني  -  1444 هـ  -  24  نوفمبر  2022م

العدد اإلسبوعي رقم 1287

السجن املؤبد لـ 3 أشخاص التهامهم بقتل تلميذ 
القبض على مسجل خطر بحوزته كمية كبرية وإصابة آخرين بقنا

من مخدر الهريوين فى طنطا

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

نجع  جنايات  محكمة  عاقبت 
طارق  املستشار  برئاسة  حامدى، 
يـــرسى مــصــطــفــى، وعــضــويــة 
عبد  محمد  طــالل  املستشارين 
فهمى  ويوسف  رضــوان،  الحميد 
عبد الرحمن صقر، وأمانة رس كرم 
وأسامة  الشيخ،  ويوسف  الطاهر 
املؤبد،  بالسجن  متهمني   3 األمري، 
وإصابة  تلميذ  بقتل  التهامهم 

طنطا  مركز  مباحث  ضباط  متكن 
خطر  شقي  مسجل  ضبط  من 
مخدر  من  كبرية  كمية  وبحوزته 

الهريوين بقصد االتجار.
مدير  عامر،  محمد  اللواء  وتلقى 
اللواء  من  إخطاًرا  الغربية،  أمن 

املدرسة  إىل  ذهابهم  أثناء  آخرين 
يف فرشوط، شامىل قنا.

 9 إىل  القضية  أحـــداث  وتــعــود 
عندما   ،2014 عام  من  ديسمرب 
لـ3 متهمني  العامة  النيابة  وجهت 
الطالب،  قتل  تهمة  بفرشوط 
قتل،  يف  ــرشوع  ــ وال مــحــمــد.ح، 
وشهاب.ح،  وشــهــاب.أ،  عمر.ع، 
ومحمود.ع،  .ه،  وطاهر  وطه.م 

املباحث  مدير  الحميد،  عبد  يارس 
حسام  الرائد  بتمكن  الجنائية 
مركز  مباحث  رئيس  قطامش، 
من  لــه،  املرافقة  والقوة  طنطا 
 32 ــد.م.س”  ــع “س املتهم  ضبط 
منوف،  محلة  بقرية  مقيم  سنة 

والرتصد،  اإلرصار  سبق  مع  عمدا 
أثناء ذهابهم إىل املدرسة.

وتم إحالة القضية التي حملت رقم 
302 لسنة 2015 جنايات فرشوط، 
 2015 لسنة   3351 برقم  واملقيدة 
التحقيقات،  جهة  إيل  قنا،  كيل 
جنايات  ملحكمة  احالتها  والتي 
نجع حامدي، والتي قضت مبعاقبة 

املتهمني بالسجن املؤبد.

من  ــات  ــوان ــط أس  5 ــه  ــحــوزت وب
و3000  املخدر  الهريوين  مــادة 
 2 و  البيع  متحصالت  من  جنيه 
عىل  التحفظ  تم  محمول،  هاتف 
املضبوطات واخطار النيابة العامة 

للتحقيق.

إجراءات  كافة  اتخاذها  بعد 
حقيقة  لبيان  الالزمة  التحقيق 

الواقعة.
النيابة العامة  حيث كانت معاينة 
ملسكن املتوىف املعثور عىل جثامنه 
آثار  أي  وجود  عن  تسفر  مل  به 
عنف تشري لوجود شبهة جنائية يف 
العامة  النيابة  الواقعة، كام سألت 
العقار  مؤجر  الشهود؛  من  عدًدا 
وشقيقه،  املتوىف،  سكن  محل 
تقف  مل  والذين  املقرب،  وصديقه 
عىل  شهادتهم  من  العامة  النيابة 
وجود دالئل عىل وجود أي شبهة 

جنائية يف الوفاة.
تبينت  قد  العامة  النيابة  وكانت 

املتوىف  بجثامن  إصابات  وجود 
الطبيب  فندبت  مناظرته،  أثناء 
الرشعي إلجراء الصفة الترشيحية 
لبيان سبب وكيفية  الجثامن  عىل 
حدوث  كيفية  وبيان  وفاته، 
عينات  أخذ  عن  فضاًل  إصاباته، 
وجود  مدى  لبيان  منه  بيولوجية 

شبهة جنائية يف الواقعة.
الرشعي  الطب  مصلحة  وأودعت 
الذي  الترشيحية  الصفة  تقرير 
شبهة  وجود  عدم  إىل  انتهى 
إىل  تُعزَى  وأنها  وفاته،  يف  جنائية 
واملتقدمة  املزمنة  املرضية  الحالة 
التهاب  من  ضاعفها  وما  لرئتيه، 
يف  وارتفاع   ، حادٍّ شعبي  رئويٍّ 

أنزفة  إىل  أدى  الذي  الدم  ضغط 
داخلية انتهت بالوفاة.

اإلصابات  أن  التقرير  أثبت  كام 
ال  مجموعها  يف  املتوىف  بجثامن 
جنائية  شبهة  وجود  إىل  تُشري 
ح أن حدوثها كان أثناء  فيها، ويُرجَّ
سقوطه عىل األرض ونقله وإجراء 
والرئوي،  القلبي  إنعاشه  محاوالت 
وقد أكد الطبيب الرشعي ما انتهى 
إليه التقرير بأقواله يف التحقيقات.

ُمجري  الضابط  شهد  `وأخريًا 
ال  بأنه  الواقعة  حول  التحريات 
وفاة  يف  جنائية  شبهة  أي  توجد 
أمرت  ذلك  وعىل  األردين،  املمثل 

النيابة العامة بحفظ األوراق.

إلحاقًا  أنه  العامة  النيابة  أعلنت 
يف  السابق  العامة  النيابة  ببيان 

 14 بتاريخ  والصادر  الواقعة 
انتهت  فقد  الجاري  نوفمرب  من 

تحقيقاتها إىل عدم وجود جرمية يف 
وفاة املمثل األردين أرشف طلفاح، 

النيابة العامة تنتهى إىل عدم وجود جريمة فى وفاة املمثل األردني أشرف طلفاح

www.misrtalateen.com


www.misrtalateen.com
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كأس العالم – جاريث بيل: سعيد بهديف يف أمريكا 
لكني كنت أود الفوز

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

الشهري: “حرام ما نتأهل” لدور الـ16 بعد الفوز التاريخي  على األرجنتني
الشهري: “حرام ما نتأهل” لدور الـ16 بعد 

الفوز التاريخي  عىل األرجنتني
املنتخب  مهاجم  الشهري  صالح  شــدد 
بأنفسهم  وثقوا  الالعبني  أن  عىل  السعودي 
مل  أنهم  إىل  مشريا  األرجنتني  مواجهة  قبل 

يحسموا التأهل بعد.
تاريخيا  انتصارا  السعودي  املنتخب  وحقق 
حساب  عىل  واحد  هدف  مقابل  بهدفني 
دور  مــن  األوىل  الجولة  يف  األرجــنــتــني 

املجموعات لـ كأس العامل املقام يف قطر.
األول  الهدف  صاحب  الشهري  صالح  وقال 
يف ترصيحات لقناة يب إن سبورتس: “وثقنا 
قدر  عىل  أننا  وقلنا  املباراة  قبل  بأنفسنا 

التحدي وأثبتنا ذلك اليوم”.
كل  يف  التسجيل  أريد  “كمهاجم  وأضــاف 
بقوة  عملت  إذا  الفريق،  ومساعدة  مباراة 

لتحقيق ما تريد فال يشء مستحيل”.
مل  ولكننا  الفوز  حققنا  أننا  “صحيح  وتابع 
نتأهل بعد، سنفرج اليوم ومن الغد سرنكز 

للمباراتني املقبلتني”.
وواصل “طموحنا الوصول لدور الـ16، و”حرام” أال نتأهل 

بعد فوز اليوم. قادرون عىل التأهل”.
عىل  نوفمرب   26 يف  بولندا  ضد  السعودية  منتخب  ويلعب 

استاد املدينة التعليمية.
عىل  يفوز  عريب  منتخب  ثاين  السعودية  منتخب  وأصبح 
منتخب من أمريكا الجنوبية طوال تاريخ كأس العامل بعد 

الجزائر عام 1982 عىل تشييل واألول منذ 40 عاما.
وخرس منتخب األرجنتني يف مباراة يسجل فيها ليونيل مييس 

للمرة األوىل منذ 2009 أمام إسبانيا.
وأنهى منتخب السعودية سلسلة 36 مباراة عىل التوايل دون 
القدم  كرة  تاريخ  يف  السالسل  أطول  كثاين  لألرجنتني  هزمية 

خلف إيطاليا صاحبة الـ37 مباراة.
يف  التقدم  بعد  العامل  كأس  يف  مباراة  خرست  األرجنتني 

الشوط األول للمرة األوىل منذ 1930.
وخرس منتخب األرجنتني املباراة االفتتاحية له يف كأس 

العامل للمرة األوىل منذ 1990.
فريق  أمام  التانجو  يسخر   ،1990 منذ  مرة  وألول 
غري أورويب يف كأس العامل وتحديدا أمام الكامريون.

متنى جاريث بيل قائد منتخب ويلز أن يحقق 
الفوز عىل الواليات املتحدة األمريكية يف املباراة 

التي انتهت بالتعادل بينهام يف كأس العامل.
لكل  بهدف  أمريكا  مع  ويلز  منتخب  وتعادل 
الثانية  للمجموعة  األوىل  الجولة  ضمن  فريق 

من كأس العامل قطر 2022. (طالع التفاصيل)
إن  يب  لقناة  املباراة  عقب  بيل  جاريث  وقال 
املباراة،  هذه  عىل  جيدا  نركز  “كنا  سبورتس: 
الشوط  يف  ولكن  جيدا  يكن  مل  األول  الشوط 
تعدلت  واألمور  التغيريات  بعض  أجرينا  الثاين 

لألفضل”.
العودة  واستطعنا  جيد  بشكل  “قاتلنا  وأضاف 

والتعادل وكنا نقرتب من تحقيق الفوز”.
الفريق  تنظيم  نعيد  أن  يجب  “كان  وواصل 
التعادل،  تسجيل  أجــل  من  امللعب  داخــل 

وبعدما فعلنا ذلك ظهرنا بالوجه اآلخر”.
الجزاء  ركالت  أسدد  أن  دامئا  “يرسين  وأكمل 

ولكني  العامل  كأس  يف  أسجل  أن  رائع  وشعور 
كنت أريد الفوز بالنقاط الثالثة”.

نتعاىف  سوف  واآلن  كبرية  بثقة  “نتمتع  وأشار 
ونستعد للمباراة املقبلة”.

وأتم ترصيحاته “دامئا علينا أن نحاول بكل ما 
يف وسعنا للتأهل إىل دور الـ16”.

ضد  املقبلة  املباراة  يف  ويلز  منتخب  ويلعب 
إيران يوم 25 نوفمرب الجاري.

ميسي بعد الخسارة أمام السعودية: »علينا أن نتحد 
ونعود للقمة مجددًا”

شركة كرة كأس العالم تكشف كيف ساهمت مصر يف تصنيعها

تشايف: ميسي األفضل يف التاريخ سواء فاز بـ كأس العالم أو ال

املاليك،  الوسط: محمد كنو، عبداإلله  خط 
سلامن الفرج.

فراس الربيكان، سامل الدورسي.
الهجوم: صالح الشهري.

فيام جاء تشكيل األرجنتني عىل النحو اآليت:
حراسة املرمى: إمييليانو مارتينيز.

نيكوالس  رومريو،  مولينا،  ناهويل  الدفاع: 
أوتاميندي، نيكوالس تاجليافيكو .

دي  رودريجو  باريديس،  لياندرو  الوسط: 
مييس،  .الهجوم:  جوميز  أليخاندرو  بول، 

الوتارو مارتينيز، دي ماريا.

كرة لكأس العامل يف مرص، من أصل 
6 آالف كرة للبطولة بالكامل”.

وأطلقت قطر اسم “الرحلة” عىل 
كرة كأس العامل 2022.

خاص  بشكل  متحمس  أنا  نوفمرب،   30
بشأن مباراة إسبانيا وأملانيا”.

األحد  أملانيا  منافسه  إسبانيا  ويواجه 
منافسات  ضمن  نوفمرب   27 املقبل 
الجولة التاسعة من دور املجموعات يف 

التاسعة

علق ليونيل مييس نجم املنتخب األرجنتيني 
املنتخب  أمام  بالده  منتخب  خسارة  عىل 
التي  املباراة  يف  لهدف  بهدفني  السعودي 
أقيمت عىل ملعب لوسيل، ضمن مواجهات 
الجولة األوىل من املجموعة الثالثة ببطولة 

كأس العامل “مونديال قطر 2022”.
إنه  اللقاء  وقال مييس يف ترصيحات عقب 
يجب عىل راقصو التانجو تصحيح األخطاء 
يف  وتسببت  املباراة  خالل  ارتكبت  التي 
أعذار  أي  توجد  ال  أنه  مشدًدا  الخسارة 
للقمة  ونعود  نتحد  ان  »علينا  اآلن..  بعد 

مجدًدا«.
من  أتأمل  رمبا  بخري،  »أنا   : مييس  تابع 
يل  بالنسبة  املؤملة  كانت  ألنها  الخسارة 

ولكنني يف الجانب البدين بخري”.
أمام  تاريخيًا  فوزًا  السعودية  وحقق 
األرجنتني بهدفني لهدف حيث سجل هديف 
 48 الدقيقة  يف  الشهري  صالح  السعودية 
وسامل الدورسي يف الدقيقة 53 بينام سجل 
ركلة  من  مييس،  ليونيل  األرجنتني  هدف 

جزاء، يف الدقيقة 9.
وشهد اللقاء إلغاء حكم املباراة لـ 3 أهداف 
لصالح املنتخب األرجنتيني بداعي التسلل.

وتعرض يارس الشهراين إلصابة مرعبة بعدما 
تصادم مع حارس السعودية محمد العويس 

ودخل محمد الربيك بدياًل له.
السعودية  حارس  العويس  محمد  وتألق 

العضو  السيد  هشام  كشف 
لكرات  املصممة  للرشكة  املنتدب 
التصنيع  كواليس  عن  العامل  كأس 

يف مرص.
وقال هشام السيد عرب قناة صدى 
يف  باكستان  مع  “تواصلنا  البلد: 
يف  واستطعنا  الجاري  العام  مطلع 
إقناعهم بأن يتم صناعة الكرات يف 

أحد مصانع مرص”.
للرشكة  أول هدف  “وكان  وأضاف 
من  املصنع  اعتامد  يتم  أن  هو 
يكون  وأن  أديداس  رشكة  قبل 
مطابقا للمواصفات الفنية والبيئية 

وبالفعل تم ذلك يف شهر فرباير”.

لـ  الفني  املدير  هرينانديز  تشايف  اختار 
لقب  لنيل  املفضلني  املرشحني  برشلونة 

كأس العامل 2022.
لـ  ترويجي  حدث  خالل  ذلك  وجاء 
“بانكو دي سانتاندير”أقيم يف برشلونة 

اليوم وظهر فيه تشايف هرينانديز.
وصول  هو  “توقعي  تشايف:  وقال 
األرجنتني والربازيل إىل نصف النهايئ أو 
وليونيل  نيامر جونيور  لـ  أمتنى  النهايئ. 

مييس التوفيق”.
وأضاف “إسبانيا؟ سيظهر بشكل جيد يف 
البطولة، لديهم لويس إنرييك الذي هو 
كأس  وأتوقع  متفائل  أنا  بالفطرة،  قائد 
يذهبوا  أن  وأتوقع  إسبانيا  لـ  رائع  عامل 

بعيدا”.
“أرى  أوضح  مييس،  ليونيل  وعن 
هذه  تكون  قد  للغاية،  متحمسا  أنه 
آخرمونديال له، بالنسبة يل هو األفضل 
مقارنته  ميكن  التاريخ.  ويف  العامل  يف 
مبارادونا وبيليه ودي ستيفانو، وسيكون 

رقم 1 سواء فاز بكأس العامل أو ال”.
وواصل “أرى ليو قويًا للغاية يف األشهر 

محققة  وأهداف  كرة  من  ألكرث  وتصدى 
لألرجنتني.

السعودي  املنتخب  يحصد  النتيجة  بهذه 
ويحتل  املونديال  مشوار  يف  نقاط   3 أول 
يتواجد منتخب  املجموعة يف حني  صدارة 

األرجنتني يف املركز األخري بدون رصيد.
ودخل املنتخب السعودي املباراة بتشكيل 

مكون من:
حراسة املرمى: محمد العويس

حسان  عبدالحميد،  سعود  الدفاع:  خط 
التمبكتي، عيل البليهي، يارس الشهراين.

الرشكة  أصبحت  “وبذلك  وواصل 
جزءا من عملية تصنيع كرة كأس 

العامل يف قطر 2022”.
وأتم ترصيحاته “تم تصنيع 1500 

مييس  أفضل  رأينا  لقد  املاضية،  الستة 
أنه  كام  فرقًا  يحدث  الذي  أخرى  مرة 
سكالوين  ليونيل  قيادة  تحت  يعمل 

بشكل جيد للغاية”.
“أنا ذاهب إىل قطر من 25 إىل  وتابع 
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يف   العامل   كأس  يف  سلبي  تعادل  اول 
مباراة تونس والدمنارك

التعادل السلبي مباراة   حسمت نتيجة 
من  األوىل  الجولة  يف  والدمنارك  تونس 

مجموعات كأس العامل 2022.
نظريه  مــع  تــونــس  منتخب  والتقى 
ملعب  عىل  الثالثاء  اليوم  الــدمنــاريك، 
منافسات  ضمن  التعليمية،  املدينة 
العامل  كأس  ببطولة  الرابعة  املجموعة 

التي تستضيفها قطر يف الوقت الحايل.
بالتعادل  تنتهي  مباراة  أول  هذه  وتعد 
من  الحالية  النسخة  يف  السلبي 
والدمنارك،  تونس  املونديال.وبجانب 

اول تعادل سلبي يف كأس العالم  يف  مباراة 
تونس والدنمارك

وزير الرياضة يهنىء “محمد صالح” بالفوز  
بتصويت الجماهري

فرنسا  من  كال  الرابعة  املجموعة  تضم 
تونسحراسة  منتخب  وأسرتاليا.تشكيل 
الدفاع:  دحــامن.خــط  أميــن  املــرمــى: 
محمد   – طالبي  منترص   – عبدي  عيل 
الوسط:  برون.خط  ديــالن   – دراجــر 
ياسني مرياح – إلياس سخريي – عيىس 
 – جبايل  عصام  الهجوم:  العيدوين.خط 

يوسف املساكني – أنيس بن سليامن.
من  خطرية  املباراةمحاوالت  تفاصيل 
الدقائق األوىل.مرور  منتخب تونس يف 
أول ربع ساعة من اللقاء دون تسجيل 
هدفا  يسجل  الجبايل  أهداف.عصام 
بالحارس  االنفراد  بعد   23 الدقيقة  يف 

الحكم  لكن  شاميكل،  كاسرب  الدمناريك 
التسلل.التعادل  بداعي  إلغاءه  يقرر 
السلبي ال يزال مستمرا بعد مرور أول 
يهدر فرصة  الجبايل  نصف ساعة.عصام 
الكرة  سدد  بعدما  للتسجيل  جديدة 
فوق رأس شاميكل لكن خارج الشباك.
السلبي. بالتعادل  األول  الشوط  نهاية 

يف  هدفا  يسجل  الــدمنــاريك  املنتخب 
بداعي  إلغاءه  يتم  لكن   55 الدقيقة 
النتيجة  صعيد  عىل  جديد  التسلل.ال 
اللقاء.القائم  من  ساعة  أول  مرور  بعد 
مينع هدف محقق للدمنارك يف الدقيقة 
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وزير  صبحى  أرشف  الدكتور  قدم 
نجم  إىل  التهنئة  والرياضة  الشباب 
“محمد  القدم  لكرة  الوطنى  املنتخب 
صالح” العب نادى ليفربول اإلنجليزي 
يف  العب  أفضل  بجائزة  فوزه  مبناسبة 
من  مقدمة  الجامهري  بتصويت  العامل 

“تيك توك” من جلوب سوكر.

القدم ىف املنافسات املقبلة.
الجامهري  :”إن  الرياضة  وزير  قال 
املرصية دوماً ىف سعادة وفخر مبا يقدمه 
املنتخب “محمد صالح”، ونتمنى  نجم 
واستمرار  والنجاح،  التوفيق  كل  له 
التألق الفرتة املقبلة ، وتحقيق مزيد من 

اإلنجازات”.

أكد وزير الشباب والرياضة أن “محمد 
رياضية  مرصية  أيقونة  يعد  صالح” 
مبا  جميعاً  به  نفتخر  رياىض  ومنوذج 
يوم،  بعد  يوماً  إنجازات  من  يحققه 
لنجم  القوية  اإلضافة  ينتظر  والجميع 
مع  صالح”  “محمد  وقوة  مكانة  ىف 
زمالئه ىف املنتخب الوطنى األول لكرة 

األرجنتني  منتخب  أسطورة  أحرز  فيما 
ليونيل ميسي هدف التانجو يف الدقيقة 

10 من عمر املباراة من ركلة جزاء.
ثالث  إللــغــاء  األول  الــشــوط  وشهد 

أهداف لرفاق ميسي بداعي التسلل.
على  األرجنتيني  املنتخب  وسيطر 
تراجع  وسط  األول  الشوط  مجريات 

ملحوظ من املنتخب السعودي.
فيما عاد املنتخب السعودي يف الشوط 
األرجنتني  على  هجماته  ليشن  الثاني 

ويصيب مرماه بهدفني.
حصد  يف  األرجنتيني  املنتخب  ويأمل 
اللقب تكريمًا لقائده األسطوري ليونيل 
ميسي، الذي يأمل جميع املشجعني يف 

مشاهدته وهو يحمل الكأس.

يف  السعودي  املنتخب  يسعى  فيما 
يف  أسيا  وقــارة  العرب  ــال  أم تحقيق 
املونديال  خالل  إيجابية  نتائج  تحقيق 
يف  املجموعات  دور  من  خروجه  بعد 

مونديال روسيا.
األرجنتني  منتخب  لعب  وأن  وسبق 
حقق  حيث  السعودية،  أمام  مرات   4
مع  مباراتني  يف  الفوز  التانجو  راقصي 

التعادل يف مثلهما.
لقاء  يف  واحــدة  مرة  الفريقان  وتواجه 
ضمن  أكتوبر 1992  يف  لعب  رسمي 
األرجنتني  بفوز  وانتهى  القارات  كأس 
حينها  األرجنتني  أهداف  وسجل   ،1-3
ليوناردو رودريجيز، وكالوديو كانيجيا، 
سعيد  سجل  فيما  سيميوني،  ودييجو 

العويران هدف السعودية الوحيد.
العالم  كأس  يف  السعودية  وتشارك 
تاريخها  يف  السادسة  للمرة   2022
 ،1998  ،1994 ــوالت  ــط ب بــعــد 

2002، 2006 و2018.
تشكيل األرجنتني أمام السعودية

حراسة املرمى: إيميليانو مارتينيز.
خط الدفاع: ناهويل مولينا – كريستيان 
 – أوتاميندي  نيكوالس   – رومـــريو 

نيكوالس تاجليافيكو.
 – باريديس  ليوناردو  الوسط:  خط 

رودريجو دي بول -أليخاندرو جوميز.
ليونيل ميسي – الوتارو  الهجوم:  خط 

مارتينيز – أنخيل دي ماريا.
ــام  أم الــســعــوديــة  منتخب  تشكيل 

انتصار تاريخي ملنتخب السعودية على األرجنتني 
بثنائية رائعه تتمه ص  1
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