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 رئيس التحرير إخبارية إلكترونية مستقلة
عاطف عبد العزيز

الرئيس السيسي يجتمع برئيسى الوزراء واملخابرات العامة ووزير الطريان املدنى.. ويوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع الطريان املدنى فى إطار 
حسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد االقتصادى األقصى من عوائدها
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رئيس الوزراء: الحكومة تضع ملف جذب االستثمارات املحلية واألجنبية على قمة أولوياتها

الرئيس السيسي يجتمع برئيسى الوزراء واملخابرات العامة ووزير الطريان املدنى.. ويوجه بتعزيز جهود تطوير 
قطاع الطريان املدنى فى إطار حسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد االقتصادى األقصى من عوائدها

الرئيس السيسى يوجه باملحافظة على استمرارية املخزون االسرتاتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية.. 
ويطالب الحكومة بتحديد سعر توريد القمح لتحقيق عائد اقتصادي مجز للمزارعني والفالحني

السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  اجتمع 
مدبولي  مصطفى  الدكتور  مع  اليوم، 
على  والدكتور  الوزراء،  مجلس  رئيس 
والتجارة  التموين  ــر  وزي املصيلحي 
السعيد  هالة  والدكتورة  الداخلية، 
االقتصادية،  والتنمية  التخطيط  وزيرة 
ــة  ــزراع ــر ال ــ ــد الــقــصــري وزي والــســي
أحمد  والــلــواء  األراضـــي،  واستصالح 
املالية  الشئون  هيئة  رئيس  الشاذلي 
وليد  أ.ح  والــلــواء  املسلحة،  للقوات 
مشروعات  جهاز  عام  مدير  املجد  أبو 
املسلحة،  للقوات  الوطنية  الخدمة 
الهيئة  رئيس  العزازي  أحمد  واللواء 
والعقيد  املسلحة،  للقوات  الهندسية 
طيار بهاء الغنام املدير التنفيذي لجهاز 

السيىس،  الفتاح  عبد  الرئيس  وجه 
بتعزيز جهود تطوير قطاع الطريان 
املدىن، وذلك ىف اإلطار العام لحسن 
الدولة  وإمكانات  موارد  إدارة 
األقىص  االقتصادى  الحد  واستثامر 
موقع  ذلك  ىف  مبا  عوائدها،  من 
مرص الجغراىف االسرتاتيجى والفريد، 
دولية  مطارات  لسلسلة  وامتالكها 
عىل امتداد رقعة الدولة، مام يوفر 
الحركة  مجال  ىف  ضخمة  فرصاً 
وكذلك  املدىن،  والطريان  الجوية 

السياحة.
جاء ذلك خالل اجتامع الرئيس عبد 

لبنان فى  الفقراء  لدعم  يورو  مليون   25 بقيمة  مبادرتني  يطلق  األوروبي  االتحاد 
عضو بمجلس السيادة السوداني: البالد لن تستقر إال بالتمسك باتفاق جوبا
الواليات املتحدة ترفض التوسع االستيطانى اإلسرائيلى وضم األراض الفلسطينية

تابع ص 4

مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل 
والفريق  العامة،  املخابرات  رئيس 

من  للدولة  االسرتاتيجي  املــخــزون 
عن  فضاًل  الرئيسية،  الغذائية  السلع 
السلع  لتخزين  املضافة  القيمة  تعظيم 
االسرتاتيجية  الصوامع  سلسلة  من 
رقعة  امــتــداد  على  إقامتها  تم  التي 
الجمهورية، وذلك بهدف زيادة الحجم 
ثم  ومن  لها،  والتخزيني  االستيعابي 
استقرار  على  الحفاظ  يف  املساهمة 

موقف األمن الغذائي للدولة.
ما تابع الرئيس مستجدات املوسم الحالي 
الجمهورية،  مستوى  على  القمح  لزراعة 
موجهًا بأن يتم تحديد سعر توريد القمح 
مجزيًا  اقتصاديًا  عائدًا  يحقق  بحيث 
زيادة  ويدعم  والفالحني،  للمزارعني 

كميات توريد القمح.

وزير الصحة يستقبل مدير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لبحث التعاون املشرتك

الدكتور خالد عبدالغفار وزير  استقبل 
مدير  ريد(  )ليزيل  والسكان،  الصحة 
يف  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة 
لها،  املرافق  والوفد   ،)USAID(مرص
لبحث  وذلك  الوزارة،  عام  بديوان 

التعاون يف القطاع الصحي.
عبدالغفار  حسام  الدكتور  وأوضح 
الصحة  لوزارة  الرسمي  املتحدث 
أوجه  مناقشة  متت  أنه  والسكان، 
الوكالة  مع  القائم  والدعم  التعاون 

التعاون  ذلك  ومواصلة  عاًما،   40 منذ 
تقدم  التي  املرشوعات  من  مزيد  يف 
املستدامة  الصحية  الرعاية  خدمات 
العامة  الصحة  عىل  بالنفع  يعود  مبا 

واملواطن املرصي.
وأشار “عبدالغفار” إىل أن الوزير بحث 
خالل االجتامع أوجه التعاون يف املرشوع 
عىل  جاء  والذي  األرسة  لتنمية  القومي 
رأس أولويات مرشوعات التعاون، حيث 
كافة،  املرشوع  جوانب  مناقشة  متت 

الطريان  وزير  حلمى  عباس  محمد 
املدىن.

ورصح السفري بسام راىض، املتحدث 
الجمهورية،  رئاسة  باسم  الرسمي 
بأن االجتامع تناول “متابعة الخطط 

املستقبلية لقطاع الطريان املدىن”.
املدىن ىف هذا  الطريان  وعرض وزير 
املستقبلية  األنشطة  خطة  السياق 
للوزارة، فضالً عن املوقف التنفيذى 
املرشوعات  من  بعدد  الخاص 
الجارية، مبا يف ذلك تطوير وتحديث 
إدارة  وحوكمة  الطائرات  أسطول 
وكذا  للقطاع،  التابعة  الرشكات 

البرشية  الكوادر  إعداد 
من الطيارين واألطقم 

أعىل  عىل  الجوية 
موضحاً  مستوى، 

األهداف  أن 
االسرتاتيجية 

لقطاع 
الطريان 

تتمثل املدىن 
رفع  أداء ىف  كفاءة 

والتطوير العمل 
املستمر، وصوالً إىل زيادة القدرات 

التنافسية.

لتنمية  الفعالة  الحلول  وضع  بهدف 
وفًقا   2030 مرص  رؤية  ضمن  األرسة 

لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السييس.
استعراض  تم  أنه  “عبدالغفار”  وذكر 
مرص  نفذته  الذي  الشامل  املرشوع 
لتقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة 
األرسة  يستهدف  والذي  املواطنني، 
والفحص  الصحية،  بالخدمات  املرصية 
عىل  لالطمئنان  والدوري  الشامل 
املبادرات  خالل  من  العامة،  الصحة 
الكشف  بداية من مبادرات   ، الرئاسية 
لحديثي  الوراثية  األمراض  عن  املبكر 
ضعف  وعالج  واكتشاف  الوالدة، 
عن  املبكر  والكشف  السمع،  وفقدان 
أمراض السمنة واألنيميا والتقزم لطالب 
باإلضافة  التطعيامت،  وبرامج  املدارس، 
لدعم  الجمورية  رئيس  مبادرة  إىل 

املرأة، فضاًل عن مبادرة رئيس  صحة 
عىل  للقضاء  الجمهورية 
عن  والكشف  فريوس يس 

مع  األربعاء،  اليوم  السييس  الفتاح 
رئيس  مدبوىل  مصطفى  الدكتور 

مستقبل مصر للتنمية املستدامة.
وصرح السفري بسام راضى، املتحدث 
الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن 
تناول “متابعة منظومة األمن  االجتماع 
الغذائي، وموقف املخزون االسرتاتيجي 
للسلع الغذائية األساسية على مستوى 

الجمهورية”.
على  اإلطــار  هذا  يف  الرئيس  واطلع 
موقف املخزون االسرتاتيجي واألرصدة 
األساسية  الغذائية  السلع  لجميع 
التخطيط  ــار  إط يف  ــك  وذل للدولة، 
املخزون  على  بالحفاظ  للدولة  املسبق 
يف  األخـــذ  مــع  منها،  االســرتاتــيــجــي 
االعتبار األزمة الغذائية العاملية الحالية، 
استمرارية  على  باملحافظة  موجهًا 
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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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االنتقايل  السيادة  مجلس  عضو  أكد 
أن  حجر،  أبوبكر  الطاهر  بالسودان 
السودان لن يستقر إال بالتمسك باتفاق 
جوبا للسالم وتنفيذه، وإسكات صوت 
السودان  أبناء  وتوحيد جهود  البندقية 

وتفجري طاقاتهم للبناء.
االنتقايل  السيادة  مجلس  إعالم  ونقل 
تأكيده  السيادة  مجلس  عضو  عن   ،
أمام اللقاء الجامهريي مبيدان الجامرك 
اتفاق جوبا  أن  الثالثاء،  املالحة  مبدينة 
للسالم تم التوقيع عليه عن قناعه تامة، 
لشمولية معالجته لكل قضايا السودان، 
ومل يعالج قضايا إقليم معني أو مناطق 

متأثرة بالحرب فقط.
رسالة  السيادة  مجلس  عضو  ووجه 
عنرصية  بدواعي  للسالم  للرافضني 
قائال:  أخرى،  دواعي  أي  أو  قبلية  أو 
جذور  عالج  للسالم  جوبا  اتفاق  إن   ”
وحقق  السودان،  يف  التاريخية  املظامل 
مكتسبات ألبناء شعبه كافة، يف توزيع 

مبادرتني  األورويب،  االتحاد  أطلق 
جديدتني بقيمة 25 مليون يورو لدعم 
ومكافحة  لبنان،  يف  الفقرية  الفئات 

انعدام األمن الغذايئ.
الثالثاء،  بيان  األورويب يف  االتحاد  وقال 
إطار  يف  تندرجان  املبادرتني  إن 
السلبية  التداعيات  ملواجهة  االستجابة 
املجاورة  الدول  عىل  العاملية  لألحداث 

لالتحاد األورويب.

عضو بمجلس السيادة السوداني: البالد لن تستقر إال بالتمسك باتفاق جوبا

االتحاد األوروبي يطلق مبادرتني بقيمة 
25 مليون يورو لدعم الفقراء فى لبنان الواليات املتحدة ترفض التوسع االستيطانى اإلسرائيلى 

توفران وضم األراض الفلسطينية املبادرتني  أن  البيان  وذكر 
لـ  مبارشة  مساعدات  لتقديم  األموال، 
من  مؤلفة  فقرية  لبنانية  عائلة   7245
41257 فردا مسجلة يف الربنامج الوطني 
لدعم األرس األكرث فقرا، بحسب الوكالة 

الوطنية لإلعالم.
“يف  األورويب:  االتحاد  بيان  وأضاف 
يرغب  الطويل،  إىل  املتوسط  املديني 
يف  باملساهمة  األورويب  االتحاد 

الرشيط  املباد،  النظام  وضع  عن 
مسمى  تحت  دارفور،  لشامل  الشاميل 
املنظامت  عىل  املحظور  املناطق 
إليها،  الدخول  اإلنسانية  الدولية 
لتقديم املساعدات اإلنسانية للمتأثرين 
إلقناع  مساعيه  عن  كاشفا  بالحرب، 
العون  لتقديم  الدولية،  املنظامت 
املطلوب لتتكامل جهودها مع الجهود 
الخدمات  لتوفري  والشعبية  الحكومية 
الرضورية للمواطنني السيام يف املناطق 

املتأثرة بالحرب.
والفعاليات  األهلية  اإلدارة  ودعا، 
الجهود  لتفعيل  باملالحة  املجتمعية 
والنفرات  املبادرات  عرب  الشعبية 
بناء  يف  للمساهمة  الطاقات  وتوظيف 
مقومات  توفري  أن  مؤكدا  املنطقة، 
الحقوق  من  تعد  اإلنسانية  الكرامة 
بها  يتمتع  أن  يجب  التي  األساسية، 

املواطن يف جميع أنحاء البالد.

إرسائيل  لدى  األمريىك  السفري  أكد 
رفض  األربعاء،  اليوم  نايدس،  توم 
الواليات املتحدة للتوسع االستيطاىن 
بها  تقوم  التى  الضم  وعمليات 

إرسائيل عىل األراىض الفلسطينية .
مقابلة خاصة  نايدس، يف  توم  وقال 
إن  األمريكية،  “الحرة”  قناة  مع 

الواليات املتحدة تريد الحفاظ عىل 
والتوصل  القدس  ىف  القائم  الوضع 
يف  مشددا  دولتني،  إقامة  حل  إىل 
الحفاظ  أهمية  عىل  نفسه  الوقت 

عىل أمن إرسائيل.
وكان السفري األمرييك لدى إرسائيل، 
الواليات  أن  سابق  وقت  يف  أكد 

للحكومة  أوضحت  املتحدة 
اإلرسائيلية أنها تعارض أي إجراء، من 
الراهن  بالوضع  الرضر  إلحاق  شأنه 
يف األماكن املقدسة يف القدس، معربا 
األمن  وزير  قيام  أيضا  رفضها  عن 
باحات  باقتحام  غفري  بن  اإلرسائييل 

املسجد األقىص.

وطن  بناء  أجل  من  والسلطة  الرثوة 
التمييز  وأن  الجميع،  يسع  مستقر 

من  بل  ألحد  ظلام  يعني  ال  اإليجايب 
ما دمرته  لبناء  والعدالة  املساواة  أجل 

الحرب”.
النقاب  السيادة،  وكشف عضو مجلس 
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 ولكم تحيايت 
محمود صالح قطامش 

مصر تالتين
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
...... بـريـطـانـيـا تـتـغـيـر ...... 
يف  وتبدل  الحايل  الــواقــع  ضــوء  عيل 
تشهده  ــا  وم السياسيه  الجغرافيا 
تغيب  كانت عظمي وال  التي  بريطانيا 
عن امرباطوريتها الشمس البد ان تدرك 
السكاين  التعداد  والدليل  تتغري  انها 
تجريه  ــذي  وال االخــري   )) االحصاء   ((
اعوام  بهدف رسم  بريطانيا كل عرشة 
للمساعده  للسكان  دميوغرافيه  صوره 
العامه  الخدمات  ومتويل  تخطيط  يف 
ذلك االحصاء اظهر حقائق جديده نقرأ 
اهم ماجاء فيها  لعله يساعد عيل فهم 
تغري:- الذي  الربيطاين  الواقع   حقيقة 

 ٤٦٪  من السكان فقط ينتمون للدين 
املسلمون  عدد  ارتفع  املسيحي….. 
ايل عدد  مليون يف عام ٢٠١١  من ٢،٧ 
وانخفض   ..…  ٢٠٢١ عام  مليون   ٣،٩
من   ٢٠١١ عام  من  املسيحيني  عــدٍد 
عام  مليون   ٢٧،٥ ايل  مليون   ٣٣،٣
دين  ال  من  عدد  وارتفع   ..……٢٠٢١
لهم من عام ٢٠١١ من ١٤،١ مليون ايل 
واظهر   .…٢٠٢١ عام  يف  مليون   ٢٢،٢
هذا التعداد ايضا انخفاض يف عدد من 
البرشه  اصحاب  بانهم  انفسهم  يعرفون 
ايل  املنتمون  عدد  ذاد  حني  يف  البيضاء 
مجموعات عرقيه…….. وهذه االرقام 
مجتمعه ماهي اال ترجمه لحقيقه يحاول 
فضحها  انكارها  الربيطانيون  الساسه 
االحصاء االخري واظهر حقيقتها انتخاب 
رئيس الوزراء الربيطاين الجديد…… ان 
سنوات  وبعد  الربيطانيه  االمرباطوريه 
عيل  واالستحواذ  السيطره  من  طويله 
البالد ونهب الخريات قاموا باعطاء رعايا 
بريطانيه  حيثيه  الدول  من هذه  بعض 
عامله  ايل  بحاجه  كانوا  النهم  وذلــك 
رخيصه تكون ادوات يف ماكينة الصناعه 
واالمر  اطفاال  انجبوا  الربيطانيه وهؤالء 
البرشيه  املجتمعات  ان  حيث  هكذا 
من  حاميتها  ميكن  كاملتاحف  ليست 
ميكن  ال  كان  تاريخيا  انه  كام  التغيري 
ثابت  الهويه االنجليزيه بشكل  تعريف 
حيث تحليل الحمض النووي الي مواطن 
بريطاين عادي امر يف غايه الصعوبه ويف 
املتتاليه  املوجات  بسبب  التعقيد  غايه 
والعبيد  واملهاجرين  والتجار  الغزاه  من 
ومــرورا  الرومان  من  بــدءا  والالجئني 
بذلك الزمن ففي عام ١٩٤٨ صدر قانون 
الحق  اعطي  الذي  الربيطاين  الجنسيه 
بالعيش والعمل يف  االمرباطوريه  لرعايا 
مئات  جاء  عليه  وبناء  املتحده  اململكه 
االالف من الهند وباكستان وجزر الهند 
منخفضه  اعــامل  يف  وعملوا  الرشقيه 
اجوره  االول  الجيل  كان  فرمبا  االجور 
الشوارع  بتنظيف  منخفضه وكان يقوم 
قد  ابنائهم  ان  اال  الحافالت  وقيادة 
الوظائف  يف  يعملون  واصبحوا  تعلموا 
واملحاماه  والهندسه  كالطب  االخــري 
الحايل  الربيطاين  الوزراء  رئيس  ومنهم 
رييش سوناك ذو االصول الهنديه…. امل 
اقل لكم ان بريطانيا تتغري ؟؟!!! والعامل 
حرب  اعتاب  عيل  ونحن  سيتغري   ايضا 
امريكا  كونيه بني روسيا من جهه وبني 
نحن  اوكرانيا ووقودها  واوروبا ساحتها 
الثالث ومره اخري فهذا  العامل  يف دول 
معني  معييش  بنمط  ييش  اال  التغيري 
وواقع اقتصادي معني وقد ينتج لنا فاده 
قد  بطريقه  االول  العامل  يقودون  جدد 

تكون اكرث رحمه واقل جفاًء.

رئيس  مدبويل،  مصطفى  الدكتور  عقد 
الستعراض  اليوم؛  اجتامعا  الوزراء،  مجلس 
القطاعات  لدعم  الجديدة  املبادرة  مالمح 
كل  بحضور  والزراعة(،  )الصناعة  اإلنتاجية 
املالية،  وزير  معيط،  محمد  الدكتور  من 
واستصالح  الزراعة  وزير  القصري،  والسيد 
األرايض، واملهندس محمد السويدي، رئيس 
عمر،  وعصام  املرصية،  الصناعات  اتحاد 
واملهندس  املركزي،  البنك  محافظ  وكيل 
طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، 
واملهندس عيل عيىس، رئيس جمعية رجال 
األعامل املرصية، واملهندس عالء السقطي، 
رئيس اتحاد مستثمري املرشوعات الصغرية 
قطاع  رئيس  السييس،  وعيل  واملتوسطة، 
والدكتور  املالية،  بوزارة  العامة  املوازنة 

محمد إبراهيم، معاون وزير املالية.
االجتامع  الوزراء  مجلس  رئيس  واستهل 
العمل  الحكومة  مواصلة  إىل  باإلشارة 
اإلنتاجية،  القطاعات  وتشجيع  دعم  عىل 
الرتكيز  خالل  من  املحيل،  اإلنتاج  وتعزيز 
والسيام  األولوية،  ذات  القطاعات  عىل 

ضمن  األحمر  البحر  محافظة  تعد 
محافظات املرحلة األويل التي يتم تطبيق 
وإحالل  بتحويل  السييس  الرئيس  مبادرة 
بها،  النظيفة  بالطاقة  للعمل  املركبات 
عملية  استهداف  يتم  شأنها  من  والتي 
عليها  مر  التي  القدمية  السيارات  تخريد 
جديدة  بسيارات  واستبدالها  عاما،   20

تعمل بالغاز الطبيعي .
من جانبه قال محمد عباس، مدير ساحة 
إنه  باملحافظة،  القدمية  السيارات  تخريد 
املايض  العام  من  الثاين  النصف  خالل 
2022 تم تسليم 98 سيارة قدمية بساحة 
الحجاز  بشارع  الواقعة  السيارات  تخريد 
مبدينة الغردقة، استعدادا لنقلها إلعدامها، 
بعد انهاء اجراءات التسلم املتبعة لتخريد 

السيارات القدمية .
وكشف مدير ساحة تخريد السيارات، أنه 
خالل الست أشهر املاضية تم تخريد 98 
سيارة بينها 95 سيارة ماليك، و3 سيارات 
التقدم  يحق  أنه  مؤكدا  ميكروباص، 
تاريخ  عيل  مر  طاملا  السيارات  لتخريد 
صنع السيارة 20 عاما ، مشرياً أن األولوية 
يف االستفادة تكون ملن يستويف الرشوط، 
حيث أن الحكومة تستهدف إحالل حوايل 
أجرة  سيارة  ألف   55 سيارة  ألف   70

أصدر الدكتور محمد الضوينى وكيل 
األزهر الرشيف قرارا مبد فرتة تسديد 
للمعاهد  الدراسية  املرصوفات 
أى  دون  والتجريبية  النموذجية 

غرامات، ونص القرار كاآلىت..–
أولياء  لبعض  املادية  للظروف  نظرًا 
التجريبية  املعاهد  طالب  أمور 
به  تقدموا  وما  والنموذجية 

وقال الدكتور محمد 
تتضمن  معيط: 
مبادرة  مالمح  أبرز 
القطاعات  دعم 
خفض  اإلنتاجية 
عىل  الفائدة  أسعار 
املقدمة  القروض 
القطاعات؛  لهذه 
يف  ملساعدتها 
تلك  مواجهة 
السلبية؛  التداعيات 
بحيث تكون القيمة 
للمبادرة  اإلجاملية 
تبدأ  التي  املقرتحة، 
موافقة  من  اعتبارا 
عليها  املقبل  اجتامعه  يف  الوزراء  مجلس 
وملدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار 
متويل  جنيه  مليار   140 نحو  منها  جنيه، 
إىل  باإلضافة  العامل،  املال  رأس  عمليات 
نحو 10 مليارات جنيه لتمويل رشاء السلع 

الرأساملية.

تحديد  سيتم  أنه  املالية  وزير  أوضح  كام 
ضوء  يف  رشكة  لكل  املتاح  االئتامن  حجم 
املنظمة  املرصفية  والقواعد  أعاملها  حجم 
التمويل  تقديم  سيتم  أنه  مؤكدا  لذلك، 
سعر  بواقع  للمبادرة  املنضمة  للرشكات 
فائدة منخفض يبلغ 11%، عىل أن تتحمل 

الدولة الفرق يف سعر الفائدة.
الشكر  الصناعات  اتحاد  رئيس  وقدم 
مؤكدا  املبادرة،  هذه  طرح  عىل  للحكومة 
الصناع  من  األكرب  الرشيحة  تناسب  أنها 
والزراع، كام توجه بالشكر يف الوقت نفسه 
الجهود  عىل  املرصيف  والقطاع  للحكومة 
املبذولة حاليا يف عمليات اإلفراج الجمريك 

عن السلع والبضائع، ومستلزمات اإلنتاج.
أي  أن  بالتأكيد  الوزراء  رئيس  وعّقب 
خطوة من شأنها دعم القطاعات اإلنتاجية، 
الحكومة  ستقوم  والزراعة  الصناعة  خاصة 
سيتم  مدبويل:  وقال  الفور،  عىل  بتنفيذها 
من  عليها  املوافقة  فور  املبادرة  تطبيق 
مجلس الوزراء يف اجتامعه األسبوع املقبل.

البيانات  صحة  من  للتأكد  فنياً  وفحصها 
ومطابقة أرقام الشاسيه واملوتور املتواجد 

مبلف السيارة املروري.
وتجديد  إحالل  مبادرة  أن  وأوضح 
مرص  رؤية  مع  متاشياً  تأيت  السيارات، 
املستدامة  التنمية  اسرتاتيجية  يف   2030
ايل  الغردقة  لتحويل  الدولة  واتجاهات   ،
الدائم  الحفاظ  من خالل  مدينة خرضاء 
السيارات  عدد  أن  موضحا  البيئة،  عيل 
التي تم تخريدها مبحافظة البحر األحمر 
منذ بداية املبادرة تخطي الـ 300 سيارة 

ماليك وميكروباص .
الفتاح  عبد  الرئيس  مبادرة  أن  يذكر 
املركبات  واحالل  لتحويل  السييس 
للعمل بالغاز الطبيعي، تستهدف تخريد 
السيارات القدمية التي مر عليها أكرث من 
جديدة  بسيارات  واستبدالها  عاما،   20
وزارة  وأوضحت  الطبيعي،  بالغاز  تعمل 
بلغت  املبادرة  هذه  ميزانية  أن  املالية 
املرحلة  نحو 2.1 مليار جنيه وتستهدف 
من   ، سيارة  ألف   70 إحالل  منها  األويل 
بينها 55 ألف سيارة أجرة وتاكيس وتضم 
القليوبية،  الجيزة،  القاهرة،  محافظات 
البحر  السويس،  بورسعيد،  اإلسكندرية، 

األحمر

الحكومة تعلن مبادرة جديدة لدعم القطاعات اإلنتاجية “الصناعة والزراعة”.. خفض أسعار الفائدة على قروض قطاعات 
اإلنتاج.. و150 مليار جنيه بفائدة 11% والدولة تتحمل فرق سعر الفائدة.. ورئيس الوزراء: البدء بمجرد املوافقة

مد تسديد مصروفات املعاهد التجريبية والنموذجية األزهرية حتى 
28 فرباير دون غرامات

رئيس الوزراء: الحكومة تضع ملف جذب االستثمارات املحلية واألجنبية على قمة أولوياتها

Qatamesh@misrtalateen.com

الصناعة  قطاعي 
أجل  من  والزراعة؛ 
تحقيق املستهدفات 

التنموية 
للدولة  واالقتصادية 
وزيادة  املرصية، 
قدراتنا عىل مواجهة 
األزمات  تداعيات 

العاملية.
الدكتور  وقال 
مدبويل:  مصطفى 
إجراءات  هناك 
اتخذتها  عديدة 
لدعم  الحكومة 
الصناعة،  قطاع 

عىل  التوافق  وتم  معكم  االجتامع  وسبق 
طرح مبادرة جديدة يف هذا الشأن.

ورشح وزير املالية مالمح املبادرة الجديدة 
)الصناعة  اإلنتاجية  القطاعات  لدعم 
أنه  إىل  ذلك  سياق  يف  مشريا  والزراعة(، 
تم عقد عدد من االجتامعات بشأن هذه 

تسديد  فرتة  ملد  التامسات  من 
تقرر  قد  فإنه  الدراسية  املرصوفات 
مد فرتة تسديد املرصوفات الدراسية 
غرامات  أى  بدون   2023-2-28 إىل 
األزهر  وكيل  فضيلة  موافقة  بعد 
املادية  للظروف  مراعاة  ذلك،  عىل 
وحرصا  األمور  ألولياء  واالجتامعية 
يف  الطالب  أبنائنا  مستقبل  عىل 

املبادرة مع ممثيل قطاع الصناعة يف مرص، 
وتم االنتهاء إىل بلورة مبادرة جديدة لدعم 
هذا القطاع الحيوّي، الفتا إىل أن ذلك يأيت 
االقتصادية  التداعيات  مواجهة  ضوء  يف 
من  تبعها  وما  األوكرانية،  الروسية  لألزمة 
مناحي  مختلف  طالت  سلبية  تداعيات 

الحياة.

املعاهد التجريبية والنموذجية.
الضويني،  محمد  الدكتور  اعتمد 
نتيجة  األحد،  يوم  األزهر،  وكيل 
الثانوية  للشهادة  الثاىن  الدور 
واألدىب  العلمى  بقسميها  األزهرية 
تنزانيا   ( لدول  الخارجية  للمعاهد 
-تشاد –نيجرييا –النيجر –إندونيسيا 
الدراىس  للعام  -الصومال(  –العراق 

ضمن  ميكروباص”  ألف  و15  وماليك، 
املرحلة األوىل من خطة إحالل السيارات 

القدمية بأخري تعمل بالغاز الطبيعي .
وتابع: أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو 
برضورة  األحمر،  البحر  محافظ  حنفي 
يف  الراغبني  املواطنني  عىل  التسهيل 

مبادرة  ضمن  القدمية  سياراتهم  تسليم 
وإحالل  لتحويل  الجمهورية  رئيس 
حيث  النظيفة،  بالطاقة  للعمل  املركبات 
التخريد  ايل ساحة  املواطنني  يعد وصول 
الخطوة الثالثة بعد التسجيل عرب املوقع 
اإللكرتوين “جو جرين”، وكذلك الذهاب 

إىل إدارة مرور املدينة التابعة لها السيارة، 
لتسليم اللوحات املعدنية، واستالم منوذج 
الحصول عليه بعد دفع  يتم  الذي   ،105
عىل  املتأخرة  املخالفات  أو  الغرامات 
ساحة   ” ب  العمل  أن  كام  السيارة، 
التخريد ” يتضمن تسليم أوراق السيارة 

يف  والنجاح  التوفيق  لهم  متمنيًا 
موجها  القادمة،  املستقبلية  حياتهم 
يُوفقوا  مل  الذين  للطالب  رسالة 
الجهد  من  املزيد  بذل  عليهم  بأن 
واملذاكرة للحاق بزمالئهم، كام وجه 
العملية  عىل  القامئني  لكل  الشكر 
نجاح  يف  الكبري  ودورهم  التعليمية 

منظومة االمتحانات.
يذكر أنه تنفيًذا للمبادرة االسرتاتيجية 
املناهج  تطوير  تم  الخامسة، 
استمر  الوافدين  للطالب  الدراسية 
الدراسية  املناهج  تطوير  يف  املركز 
التحفة  سلسلة  وإعداد  للطالب، 
العربية  اللغة  لتعليم  األزهرية 
املركز  عمل  كام  بغريها،  للناطقني 
السن  كبار  برنامج  استحداث  عىل 
الوافدين  الطالب  يستهدف  والذي 
يف  الراغبني  عاًما،   )30( من  األكرب 
دراسة اللغة العربية وعلوم الرشيعة 
الوسطي،  األزهري  للمنهج  وفًقا 
بعد  عن  اإللكرتوين  التقويم  وأطلق 

للطالب الراغبني بالدراسة باألزهر.
هذا  الوافدين  تطوير  مركز  ودشن 
التحادات  الدائم  امللتقى  العام 
املركز، وعقد  الوافدين مبقر  الطالب 
االتحادات  أعضاء  مع  اللقاءات 
وحدة  دشن  كام  دوري،  بشكل 
الدعم النفيس وتطوير الذات؛ وذلك 
للطالب  النفسية  بالرعاية  لالهتامم 

الوافدين.

2022/2021م.
للدور  العامة  النجاح  نسبة  وبلغت 
عدد  إجاميل  من   %64.12 الثاىن 
طالبا  وعددهم)524(  املتقدمني 
بينام   ،)336( منهم  نجح  وطالبة، 
وطالبة.  طالبا   )188( منهم  رسب 
تقديم  عىل  األزهر  وكيل  وحرص 
وأرسهم،  الناجحني  للطالب  التهنئة 
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التكنولوجي  التطوير  ومسئول  للامدة 
ويتم  املنصة،  عىل  االمتحان  رفع  أثناء 
منصة  عىل  االختبارات  أسئلة  تحميل 
طبقا  املواد  ترتيب  بنفس  االمتحانات 
املديرية  من  املعد  االمتحان  لجدول 
عىل  االمتحانات  تحميل  يبدأ  أن  عىل 
يتم  أن  املقبل عىل  يناير  بداية  املنصة 

الحفاظ عىل رسيتها.
أن  عىل  التعليمية  املديريات  وشددت 
اإللكرتونية  األسئلة  الحفاظ عىل رسية 
مسئولية  لالمتحانات  الورقية  أو 
املسئولة  الفنية  واللجنة  اإلدارات 
إىل  مشرية  االمتحانات،  وضع  عن 
كافة  تطبيق  مع  تتم  االختبارات  أن 
اإلجراءات الالزمة للحفاظ عىل رسيتها 

والتصدى للغش اإللكرتوىن.

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

رئيس الوزراء يتابع موقف البضائع املفرج عنها باملوانئ.. اإلفراج عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دوالر من 1 
لـ 10 يناير الجارى ليصل إجماىل ما تم اإلفراج عنه منذ أول ديسمرب إىل 8.5 مليار دوالر

الخاصة  الكيامويات  سجلت  كام 
باألدوية 56 مليون دوالر.

جدد  للتقرير،  استعراضه  ختام  وىف 
استمرار  إىل  اإلشارة  الوزراء  رئيس 
مختلف  بني  والتنسيق  التعاون 
يف  اإلرساع  بشأن  املعنية،  الجهات 
إجراءات اإلفراج الجمريك عن مختلف 
املرصية؛  باملوانئ  والبضائع  السلع 
سعياً لتوفري السلع املختلفة باألسواق 

املحلية.
ديسمرب  شهر  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
املايض شهد اإلفراج عن بضائع بنحو 
7 مليارات دوالر، وبذلك تصل القيمة 
اإلجاملية ملا تم اإلفراج عنه منذ أول 
مليار   8.5 لنحو  االن  وحتى  ديسمرب 

دوالر.

مدبويل،  مصطفى  الدكتور  استعرض 
رئيس مجلس الوزراء، تقريرا مفصال 
الخاصة  املستجدات  آخر  حول 
مبوقف البضائع املفرج عنها باملوانئ 

املرصية.
املتحدث  سعد،  نادر  السفري  ورصح 
الوزراء  رئاسة مجلس  باسم  الرسمى 
رئيس  عىل  املعروض  التقرير  بأن 
البضائع  أن  إىل  نوه  الوزراء  مجلس 
األغراض  ملختلف  عنها  املفرج 
إىل   1 من  الفرتة  خالل  االستريادية 
10 يناير الجاري، وصلت قيمتها إىل 
أكرث من 1.5 مليار دوالر، وذلك من 
نظام  سواء  األنظمة،  مختلف  خالل 
 ،”ACI“ التسجيل املسبق للشحنات

أو من خارجه.

وفّصل التقرير مجمل البضائع املفرج 
أن  موضحاً  الفرتة،  هذه  خالل  عنها 
لألغراض  عنها  املفرج  البضائع  قيمة 
 613 من  أكرث  إىل  وصلت  الصناعية 
سلع  هو  ما  متضمنة  دوالر،  مليون 
غذائية، ومستلزمات صناعية أولية، أو 
الغيار،  قطع  من  ذلك  وغري  مصنعة، 

واألجزاء الالزمة لهذا القطاع املهم.
لنظام  وفقا  أنه  إىل  التقرير  نوه  كام 
 ،”ACI“ للشحنات  املسبق  التسجيل 
عنها  املفرج  البضائع  قيمة  وصلت 
يناير   10 إىل   1 من  الفرتة  خالل 
الجاري، من سلعة الذرة إىل أكرث من 
سجلت  فيام   ، دوالر  مليون   40.7
قيمة املفرج عنه من فول الصويا نحو 
الفرتة،  هذه  خالل  دوالر،  مليون   28

تتمه ص  1

تفاصيل عقد امتحانات الصفني األول والثانى 
الثانوى للرتم األول

والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزارة  أكدت 
األول  الصفني  امتحانات  أن  الفنى، 
بداية  ستعقد  العام  الثانوى  والثاىن 
الجارى،  يناير   14 املقبل  األسبوع  من 
مضيفة أنها ستعقد إلكرتونيا باستخدام 
لألسئلة  بالنسبة  التابلت وورقيا  أجهزة 

املقالية.
تعديل  غلق  تم  أنه  الوزارة  وأوضحت 
والثاىن  األول  الصفني  طالب  بيانات 
االستامرة  خالل  من  العام  الثانوى 
حالة  ىف  أنه  موضحة  اإللكرتونية، 
ىف  لتعديالت  فردية  حاالت  اكتشاف 
التطبيق  غلق  بعد  الطالب  بيانات 
االلكرتوين يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
املواد  ىف  ورقيا  الطالب  اختبار  نحو 
التى ترتتب عليها هذه التعديالت بعد 
بالواقعة  حالة  إثبات  محرض  تحرير 

وصور  الحاالت  بهذه  الوزارة  وموافاة 
اتخاذ  مع  الحالة  إثبات  محارض  من 
ضد  الالزمة  القانونية  اإلجراءات  كافة 
باملدارس  األخطاء  هذه  عن  املتسببني 
التعديالت  من  انتهائهم  عدم  بسبب 

الالزمة ىف املواعيد املحددة سابقا.
عىل  تعقد  االمتحانات  أن  إىل  وأشارت 
خالل  من  التعليمية  اإلدارات  مستوى 
إدارة  من  بدعم  املادة  أول  موجه 
تشمل  أن  عىل  التكنولوجي  التطوير 
الورقة االمتحانية عىل أسئلة اختبار من 
االمتحان  ويكون   ،  %85 بنسبة  متعدد 
إلكرتونيا أو مقاليا يف وقت واحد وهو 

الزمن املحدد لالمتحان.
أنه  التعليمية،  املديريات  وأكدت 
مقر  إدارة يف  بكل  أمن  فرد  توفري  يتم 
األول  للموجه  مصاحب  األسئلة  وضع 

مبادرة العريش نظيفة ينفذها رجال األعمال مع املواطنني

بدأ االعداد لتنفيذ مبادرة رجال األعامل 
 ،  ” نظيفة  العريش   ”  : باسم  بالعريش 
والتى تعترب مبادرة شعبية لنظافة مدينة 
مجلس  مع  بالتنسيق  وتتم   ، العريش 
األعامل  رجال  وبعض  العريش  مدينة 
وبالتعاون مع منظامت املجتمع املدىن .

محمد  السيناوى  األعامل  رجل  وأكد   
األعامل  رجال  أحد   ( درغام  حسن 
ومنسق املبادرة ( أن املبادرة بتوجيهات 
الطبيعية  الحياة  عودة  اطار  يف  رئاسية 
سيتم  وأنه   ، سيناء  شامل  محافظة  اىل 
تنفيذها بالعريش اعتبارا من يوم السبت 
يناير  شهر  نهاية  حتى  وتستمر  القادم 
عدد  مع  التنسيق  اىل  مشريا   .. الجارى 
باقى مراكز ومدن  من رجال األعامل يف 
يف  وتعميمها  املبادرة  لتنفيذ  املحافظة 

باقى مدن املحافظة .
جميع  فيها  يشارك  املبادرة  أن  وأضاف 
أطيافها  بكل  العاصمة  العريش  أهاىل 
ورجال أعاملها ومجتمعها املدىن .. مشريا 
وتشجري  نظافة   : تشمل  املبادرة  أن  اىل 
وتزيني  انارة  وأعمدة  أرصفة  ودهان 

الشوارع واعادة الشئء ألصله مامحدث 
املبادرة  سبق  وقد   ، سابقة  فرتات  يف 
عدة خطوات من اجتامعات وتنسيقات 
العادة الحياة الطبيعية لسيناء ، وسيكون 
سواء   .. فيها  الرئيىس  الدور  للشباب 

باملشاركة أو جنى مثارها .
عادل  االذاعى  أعلن   .. حانبه  ومن 
أنه  للمبادرة  االعالمى  املنسق  رستم 
عن  التنفيذ  ومعدات  آالت  توفري  سيتم 
مدينة  ومجلس  األعامل  رجل  طريق 
التنفيذ  العريش وبالتعاون والتنسيق يف 
املجتمع  ومنظامت  الشباب  مراكز  مع 
املدىن .. مشريا اىل توفري كافة املساعدات 
سيارات  من  املبادرة  يف  للمشاركني 
ومعدات ومالبس وأدوات ، وسيتم اجراء 
العريش  ومناطق  أحياء  بني  مسابقة 
اىل  وتكرميها  منها  نظافة  األكرث  الختيار 

جانب تكريم املشاركني يف املبادرة .
عبد  محمد  الدكتور  أكد   .. جانبه  ومن 
الفضيل شوشة محافظ شامل سيناء عىل 
أن  املبادرة  تنفيذ  أن أهم ما شجع عىل 
املحافظة  يف  طبيعية  أصبحت  األوضاع 
وذلك   ، العاصمة  العريش  وخاصة   ..
تبذلها  التى  املتوالية  الجهود  بفضل 
القوات املسلحة والرشطة وجميع أجهزة 

الدولة من أجل تيسري األمور وتسيري سبل 
الحياة للمواطنني .. حيث يتم رفع كفاءة 
وأن   ، الداخلية  الطرق  جميع  وتطوير 
توجيهات السيد الرئيس كانت سباقة اىل 
التمهيد ملثل هذه املبادرة بقراره الجرىء 
من  الرمال  وأكوام  املتاريس  كافة  بازالة 

الطرق والشوارع واعادة تشغيلها .
التى  االنفراجات  أن  املحافظ  وأضاف 
بالتدريج  بدأت  للمبادرة  ومهدت  متت 
جاء  وامنا   ، فراغ  من  ذلك  يأت  ومل   ،
متتالية  وجهود  أمنية  دراسات  عىل  بناء 
الجهاز  وكافة  والرشطة  املسلحة  للقوات 
التنفيذى .. مشريا اىل أن هناك انفراجات 
أخرى متس الحياة اإلجتامعية للمواطنني 
انجاز  يوم  كل  املواطن  يجد  حيث   ..
جديد غري مسبوق ، ويشعر بجهود قواتنا 
وتيسري  واألمان  األمن  تحقيق  أجل  من 

سبل الحياة أمامه .
رئيس  العفش  أحمد  أسامة  وأضاف 
مركز ومدينة العريش أنه تم وضع كافة 
سيارات  من  املدينة  مجلس  امكانات 
املبادرة  خدمة  ىف  وأدوات  ومعدات 
ودعمها ، وسيتم التعاون مع الجميع ىف 

تنفيذها ولخدمة املواطنني .

األمراض غري السارية التي كانت بداية 
دعم  يف  ساهمت  التي  املبادرات  تلك 

الصحة العامة للمواطنني.
دور  أيًضا  تناول  االجتامع  أن  وتابع 
يف  األولية  الصحية  الرعاية  وحدات 
كافة،  الصحية  الخدمات  تلك  تقديم 
تطبيق  ناقش  الوزير  أن  إىل  مشريًا 
الوحدات  بتلك  امليكنة  منظومة 
الدولة  خطة  ضمن  الصحية  واملنشآت 
للتحول الرقمي، مبا يسهل عىل املواطنني 
الحصول عىل الخدمات وبأعىل مستوى 

من الجودة.

مناقشة  إىل  “عبدالغفار”  لفت  كام 
سبل التعاون يف توفري الربامج التدريبية 
التمريض،  وقطاع  الطبية  للفرق 
والتوعية  التأهيل  برامج  إىل  باإلضافة 
القومي  باملرشوع  املرصية  لألرس 
لتنمية األرسة، مضيًفا أنه متت مناقشة 
الصحية  باالسرتاتيجية  التعاون  سبل 
كل  خالل  من  مرص  عليها  تعمل  التي 
البيئة  والسكان،  )الصحة  وزارات  من 
منظمة  مع  بالتعاون  وذلك  والزراعة( 

الصحة العاملية.
مدير  ريد(  )ليزيل  رحبت  جانبها  ومن 
يف  الدولية،  للتنمية  األمريكية  الوكالة 

الصحي  القطاع  دعم  مبواصلة  مرص، 
والفعال  املستمر  والتنسيق  املرصي 
املرشوعات  تلك  عىل  سويًا  للعمل 
الدولة  تتبناها  التي  املهمة  الصحية 
املرصية، وخاصة املرشوع القومي لتنمية 
األرسة، ودعم وتطوير العيادات املتنقلة 
املواطنني،  كافة  إىل  الخدمات  لوصول 
امليكنة  مسار  دعم  إىل  باإلضافة 
خدمات  تقدم  التي  الصحية  للمنشآت 
الرعاية الصحية األولية، مؤكدة التواصل 
املتخصصني  املسئولني  مع  الدوري 
لضامن إنجاز تلك املرشوعات مبا يعود 

بالنفع عىل املواطن املرصي.

وزير الصحة يستقبل مدير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لبحث التعاون املشرتك

كتب: فيصل أبو هاشم
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85 مليون دوالر صادرات السيارات املجمعة محليا بزيادة %51.7

شهد عام 2022 اطالق قطاع البرتول 
ذات  صناعات  يف  لالستثامر  مخطط 
مردود اقتصادي وتنموي كبري بالظهري 
من  الجديدة  للعلمني  الصناعي 
اقامتها  املستهدف  املرشوعات  خالل 

وتتضمن األىت ..
1-مجمع العلمني للبرتوكيامويات.

2-منطقة ملرشوعات صناعات الصغرية 
سينتجه  ما  عىل  القامئة  واملتوسطة 

مجمع العلمني للبرتوكيامويات.
لسد  السيليكون  إلنتاج  3-مجمع 

الفجوة االستريادية من املنتج .
الصوديوم  كربونات  إلنتاج  4-مجمع 
احتياج  يلبى  الــذى  اش(  الصودا   (
السوق املرصى من مادة مهمة تدخل 

يف العديد من الصناعات .
املرشوعات  ارض  تخصيص  تم  5-قد 
يف  قدما  ــي  وامل املخطط  واعـــداد 

اإلجراءات الالزمة لتنفيذها.
وزيــر  املــال  ــارق  ط املهندس  ــان  وك
أن  أكد  املعدنية،قد  والرثوة  البرتول 
خالل  جهوده  ضاعف  البرتول  قطاع 
من  بالتحديات  املــىلء   2022 عــام 

بتطوير  اإلنتاج و اإلرساع  اجل زيادة 
وتحديث البنية التحتية ورفع كفاءتها 
التحديات  مواجهة  من  ميكنه  مبا 
أســواق  عىل  وتداعياتها  العاملية 

الطاقة.
اخــذت عىل  الـــوزارة  ان  اىل  ــار  وأش
جذب  أساليب  تحديث  عاتقها 
عن  للبحث  األجنبية  االستثامرات 
افضل  واتباع  يف مرص  والغاز  البرتول 
ايجاباً  انعكس  مبا  العاملية  املامرسات 
جديدة  كــربى  ــات  رشك جــذب  عىل 
استثامرات  وتعزيز  مرص  يف  للعمل 
تعد  حيث  القامئة  العاملية  الرشكات 
يف  الزاوية  حجر  االستثامرات  تلك 
واالستكشاف  البحث  أنشطة  تكثيف 
االحتياطيات  من  املزيد  إلكتشاف 

البرتولية والغازية وزيادة االنتاج .
ولفت املال اىل ان تنفيذ برامج التطوير 
وتطبيق التحول الرقمى ساهم يف رفع 
الكفاءة ملنشآت صناعة البرتول والغاز 
اإلنتاج  ــادة  زي عىل  قدرتها  ودعــم 
والبنية  للموارد  األمثل  واالستغالل 
نجاح مرص  تعد مفتاح  التي  التحتية 

الغاز  وتجارة  لتداول  اقليمى  كمركز 
والبرتول .

مرص  أهمية  تزايد  مع  أنــه  اكــد  و 
الغاز  وتجارة  لتداول  اقليمى  كمركز 
بها  مير  التي  الفرتة  تلك  يف  والبرتول 
ودول  االوروىب  االتحاد  فإن  العامل 
التعاون  تعزيز  عىل  تعمل  الجوار 
مرص  مع  االقتصادية  الروابط  ودعم 
فقد  وبالتوازى   ، الطاقة  مجاالت  يف 
التطوير  عاتقها  عىل  الــوزارة  أخذت 
واملرشوعات  لألنشطة  والتحديث 
القيام  عىل  مرص  قدرة  من  يعزز  مبا 

بدورها االقليمى يف مجال الطاقة .
التاريخية  املال اىل ان املشاركة  وأشار 
املناخ  البرتول والغاز يف قمة  لصناعة 
يف  مرة  ألول  الشيخ  رشم  يف   cop27
تغيري  يف  ساهمت  املناخ  ققم  تاريخ 
صناعة  وجعلت  املفاهيم  من  الكثري 
العاملية  الحلول  من  جــزءاً  البرتول 
مع  خاصة  املناخى  التغري  ملواجهة 
التزامها بتقديم مبادرات ومرشوعات 
من  والحد  املستدامة  للتنمية  فاعلة 

االنبعاثات .

صناعات ذات مردود اقتصادى وتنموى بالظهري 
الصناعى للعلمني الجديدة ×5 معلومات

املركزي  الجهاز  بيانات  أظهرت 
تطور  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة 
اعداد السفن العابرة لقناة السويس 
بلغ  حيث  املايض،  نوفمرب  شهر  يف 
 2171 نحو  السفن  أعداد  إجاميل 
 1866 نحو  كانت  بينام  سفينة، 
 ،2021 عام  نوفمرب  شهر  يف  سفينة 
سفينة   305 نحو  بلغت  بزيادة 

وبنسبة زيادة بلغت نحو %16.3.
السفن  إن  الجهاز،  بيانات  وقالت 
التي عربت خالل تلك الفرتة توزعت 
بني ناقالت البرتول والتي بلغت نحو 
املايض،  نوفمرب  يف  برتول  ناقلة   626
الشهر  نفس  يف  سفينة   445 مقابل 

%16.3 ارتفاع فى اعداد السفن العابرة لقناة 
السويس نوفمرب املاضى

نحو  بلغت  بزيادة   ،2021 عام 
السفن  بلغ عدد  بينام  181 سفينة، 
األخرى العابرة نحو 1545 سفينة يف 
نوفمرب املايض، مقابل 1421 سفينة 
بزيادة   ،2021 عام  الشهر  نفس  يف 

بلغت 124 سفينة.
عائدات  السويس  قناة  وسجلت 
 17.3 نحو  بلغت  بقيمة  قياسية 
املايض،  نوفمرب  شهر  جنيه يف  مليار 
شهر  يف  جنيه  مليار   9 من  ارتفاعا 
بزيادة   ،2021 العام  يف  له  املناظر 

بلغت نحو 8.3 مليار جنيه.
املايض  نوفمرب  عائدات شهر  وتعترب 
الفرتة من  هي األعىل خالل عام يف 

نوفمرب 2022،  نوفمرب 2021 وحتى 
الذى  القناة  عائدات  لتطور  وفقا 

رصدته بيانات جهاز اإلحصاء.
عائدات  السويس  قناة  وسجلت 
وذلك  جنيه،  مليار   14.3 بقيمة 
من  ارتفاعا  املايض،  أكتوبر  شهر  يف 
13.3 مليار جنيه يف شهر أكتوبر عام 
جنيه،  مليار  بلغت  بزيادة   ،2021
جنيه  مليار   5.6 بنحو  زادت  حيث 
املناظر  أكتوبر  شهر  إيرادات  عن 
املايض 2021، كام سجلت  العام  له 
إيرادات أغسطس املايض نحو 14.2 

مليار جنيه.

تقوم  أن  املرصية  الدولة  استطاعت 
لصناعة  وحقيقى  فعىل  بتوطني 
كشف  حيث  مرص،  ىف  السيارت 
آخر تقرير صادرعن الجهاز املركزى 
للتعبئة العامة واإلحصاء عن ارتفاع 
محليا  املجمعة  السيارات  صادرات 
بنسبة قدرت بنحو 51.7%، لتسجل 
بالعام  مقارنة  دوالر،  مليون   85
مليونا   56 سجلت  حيث  املاىض، 
املركزى  البنك  لبيانات  وفقا  فقط، 

الصادرة مؤخرا.
وىف املقابل تراجعت بالطبع واردات 
 %14.8 بنسبة  السيارات  من  مرص 
 ،2022 املاىض  املاىل  العام  خالل 
لتصل إىل 2.12 مليار دوالر، مقابل 

2.49 مليار دوالر.
أضدر  قد  الوزراء  مجلس  أن  يذكر 

السيارات  صناعة  متويل  وصندوق 
حوافز  منح  هدفه  البيئة  صديقة 
تعمل  التى  النظيفة  للسيارات  أكرث 
بالكهرباء، وحافز يصل إىل 50 ألف 
جنيه للمستهلك الذى يشرتى سيارة 
تشجيع  بهدف  بالكهرباء،  تعمل 
آالف   3 وإنشاء  الصناعة،  هذه 
لشحن  مبدئية  بصورة  شحن  نقطة 

السيارات التى تعمل بالكهرباء .
املرصية  الحكومة  وقعت  كام 
مذكرة تفاهم مع رشكة “سوميتومو 
إيجيبت” إلقامة أكرب مصنع للرشكة 
العامل لتصنيع  اليابانية عىل مستوى 
للسيارات  الكهربائية  الضفائر 
الحرة،  املناطق  بنظام  واملركبات، 
مرت  ألف   150 مساحة  عىل  وذلك 

مربع مبدينة العارش من رمضان.

القانون  ضوابط   ،2022 خالل 
املرصيني  سيارات  باسترياد  الخاص 
بإعفائها  والخاص  بالخارج  املقيمني 
من الرسوم والجامرك، مقابل وديعة 
الخارج  من  تحويلها  يتم  بالدوالر 
إن  حيث  املالية،  وزارة  لحساب 
املستهدف من مبادرة إعفاء سيارات 
والرضائب  الجامرك  من  املغرتبني 
تفوق  وأن  سيارة،  ألف   500 حواىل 
 2.5 الصعبة  العملة  من  حصيلتها 
مليار  يعادل 50  ما  أى  مليار دوالر 

جنيه .
أعلنت   2022 املاىض  يونيو  وىف 
الحكومة املرصية إطالق “اسرتاتجية 
جذب  بهدف  السيارات”  صناعة 
إلقامة  ضخمة  أجنبية  إستثامرات 
السيارات  لتصنيع  مرشوعات 

باملنطقة  لها  املغذية  والصناعات 
الصناعية برشق بورسعيد، وتتضمن 
الجمرىك  اإلفراج  تيسري  اإلسرتاتيجة 

بتعديل قانون التعريفة الجمركية .
قد  أيضا  وإمنا  فقط  هذا  وليس 
السيىس،  عبدالفتاح  الرئيس  وافق 

قانون  املاىض 2022، عىل  أكتوبر  ىف 
بإنشاء   ،2022 لسنة   162 رقم 
السيارات  لصناعة  األعىل  املجلس 
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تفقد صباح اليوم األستاذ الدكتور حسن 
املزرعة  الجامعة،  رئيس  الدمرداش، 
ملتابعة  بالجامعة  اإلنتاجية  النموذجيه 
املجريات  ألخر  والوصول  بها  العمل 
الكلية  إدارة  مع  سيادته  وناقش  بها، 
والتطوير  املزرعة  إدارة  واملزرعة خطة 
الذى حدث ىف البنية التحتية واإلنتاجية 
بها، وبحث سيادته معهم سبل تعظيم 
املتاحة  اإلمكانيات  كافة  االستفادة من 

باملزرعة.
القمح  زراعة  نجاح  من  سيادته  وتأكد 
واالهتامم  الطبية  واألعشاب  والشعري 
لتحقيق  منها  أكرب  مساحات  بزراعة 
املحاصيل  هذه  من  الذايت  اإلكتفاء 
االسرتاتيجية وطرحها للسوق الخارجى،.
جديدة  املساحات  سيادته  تابع  كام 
القمح  لزراعة  استصالحها  تم  التي 
النتخاب أفضل األصناف من ضمن 200 
صنف قمح موجودة باملزرعة وذلك من 
حيث قدرتها عىل تحمل ظروف النمو 
ىف سيناء من حيث املقنن املاىئ واملناخ 
قاصدين االعتامد عىل األصناف املحلية 
الخارج  من  لالسترياد  إىل  الحاجة  دون 

ابناء  من  االعامل  رجال  احد  استعان 
محافظة شامل سيناء بحامرا يجر عربة 
“كارو” بلهجة اهل املحافظة ليستطيع 
مبدينة  املقابر  بوابة  من  الدخول 
عقب  االرسة  مقابر  لزيارة  العريش 
بسيارتة  باملرور  له  االمن  قوات  منع 
يوجد  والتى  املقابر  ودخولة  الخاصة 
بني  للسيارات  لعبور  ممهدة  بها طرق 
الداخل  من  مساحتها  التساع  املقابر 
من  وعدد  عالية  اسوار  يحيطها  و 
واحدة  بوابة  عدا  ما  املغلقة  البوبات 
مرضة  مددوبسبب  والخروج  للدخول 
قدمية  عىل  يرتجل  ان  يستطيع  مل 
رجال  مع  وحاول  طويلة  ملسافات 
االمن عىل الكمني بالسامح له بالدخول 
بسيارتة وان يتم تفتيشها لكنهم رفضو 
تعليامت  تنفيذ  بسبب  له  السامح 
القيادات و املسئولني باملحافظة وعدم 
عىل  املفرقعات  كشف  اجهزة  توافر 
السيارات  السامح مبرور  الكمني وعدم 
اصعب  من  املقابر  كمني  ويعترب  منه 
داخل  منترشة  كانت  التى  الكامئن 
بعضها  رفع  تم  والتى  العريش  مدينة 
املدينة  داخل  الرئيسية  الطرق  من 
ومازال مل يسمح املرور من هذا الكمني 
منذ عدة سنوات بسبب حرب القضاء 
عىل االرهاب بسيناء و عىل الرغم من 
املحافظة  داخل  االعامل  رجل  شهرة 

ويف  سيناء  أهل  بادر  اعتدنا  وكام 
اطيافها  وبكل  العريش  العاصمة 
يف  املدين  ومجتمعها  اعاملها  ورجال 
حملة للنظافة نادى لها رجل االعامل 
محمد حسن درغام يف بث مبارش مع 
االعالمي عادل رستم وفور انتهاء البث 
تدفقت مشاعر املشاركة ومن الجميع 

وكأن لسان حالهم يقول
دقت ساعة العمل

من  سيناء  ابناء  وتقاليد  عادات  انها 
ومن  الضيوف  استقبال  وحسن  كرم 
واستمرارا  بانتامئهم ملرصنا  احساسهم 

لدور وطني مل يغب يوما
تشمل املبادرة نظافة وتشجري ودهان 
الشوارع  وتزيني  انارة  واعمدة  ارصفة 
واعادة الشئء الصلة يف فرتات سابقة 
وآن  الثمن  باهظة  فاتورتها  كانت 
عىل  ويحصلو  يسرتيحوا  ان  لالهل 

كامل حقوقهم …
واملبادرة هي خطوة سبقتها خطوات 
مستوى  اعىل  عىل  اجتامعات  من 

العادة الحياة الطبيعية لسيناء ..
املرحلة  ان  نؤكد  ان  مستغربا  وليس 
بعض  عن  اعلنت  والتي  القادمة 
للبنية  كربى  مرشوعات  من  تفاصيلها 
الستثامرات  مقدمة  هي  االساسية 

القمح  من  الذايت  االكتفاء  تحقيق  مع 
طرحها  و  الجامعة  داخل  ومنتجاته 

للمستهلك الخارجي .
تم  قد  سيادتة  لتعليامت  وتنفيذا 
أحواض  ومخلفات  مياه  من  االستفادة 
األسامك وكذلك السامد الطبيعى الناتج 
عن مخلفات عنابر الدجاج الستخدامها 
كسامد يف زراعات الخرضوات والفاكهه 
وتقليل  واإلنتاجية  الجودة  لتحسني 
إىل  سيادته  مشرياً  اإلنتاج،  تكاليف 
منتجات  جميع  طرح  يتم  سوف  أنه 
املزرعة  ملنتجات  بيع  منافذ  املزرعة 
باملحافظة  الحيويه  املناطق  بعض  يف 
لتعظيم االستفادة من منتجات املزرعة 
كافة  يف  نطاق  أوسع  عىل  وإنتشارها 
وصولها  يسهل  مام  املحافظة  أنحاء 
وأعىل جودة  األسعار  وبأقل  للمستهلك 
خدمة  يف  الحيوي  الجامعة  بدور  إميانا 
املجتمع السيناوي وأهايل سيناء الحبيبة

للسادة  بالشكر  سيادته  توجه  كام 
القامئني عىل املزرعة وادارة كلية العلوم 
لالرتقاء  املبذول  املجهود  عىل  الزراعية 
بالعملية االنتاجية و الخدمية باملزرعة.

واملسئولني  القيادات  بجميع  ومعرفتة 
وبحبة  بوطنيتة  ومعروف  باملحافظة 
الشديد لحامة الوطن اال انه مل يستطيع 

الدخول بسيارتة الخاصة للمقابر .
برتك  االعامل  رجل  قام  نقاش  وبدون 
املقابر  سور  خارج  الخاصة  سيارتة 
يجرها  كارو  بعربة  واستعان  وبواباتها 
الكمني  امام  بالصدفة  متر  كانت  حامرا 
املقابر  لزيارة  للدخول  اى موانع  بدون 

والرتحم عىل االموات .
احدث  الحامر  ان  االعامل  رجل  واكد 
وسيلة مواصالت حاليا بشامل سيناء مير 
االمن وال يحتاج لخبري  وال يرض برجال 
مفرقعات للتفتيش وال برتول سيارات .

بربكة  لله  الحمد  يردد  وهو  واضاف 
الحامر تم السامح ىل بزيارة املقابر .

االسرتاتيجي  املوقع  تناسب  ضخمه 
وثروات  وكنوز  الطبيعية  واملوارد 
تعدينية وساحل ممتد الكرث من مائتي 
كيلو مرت عىل البحر االبيض املتوسط ..

فارقا  ابريل   25 تاريخ  وسيكون 
ان  بعد  التنمية  يف  وملموسا  وحقيقيا 
الرضوس  الحرب  لظرف  طويال  غابت 

ضد االرهاب اللعني
وسؤال اليوم

ابناء  هنا  واقصد  فاعلون  نحن  وماذا 
سيناء

الخطوة  تلك  هي  ببساطه  االجابة 
التي قادها رجل االعامل محمد درغام 

والتي لها مابعدها
اىل  املشاهدين  مقاعد  من  ننتقل  ان 
غي  ملرحلة  نستعد  وان  املشاركني 
تنمويا  تاريخا  تكتب  االهمية  غاية 
جديدا  حقيقيا  واجتامعيا  واستثامريا 

…
من  القادم  يف  مانتمناه  كل  وسنطرح 

االيام الننا غبنا ومل نغب
سواء  الرئيس  الدور  للشباب  وسيكون 
يف املشاركه او الحصول عىل املكتسبات

العريش بتفرح
ايوه بتفرح

وهتفرح اكرت

العريش بتفرح وبتفتح صفحة جديدة 
وبتستقبل وبكل ود كل زائريها ومحبيها

الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة يتفقد املزرعة 
النموذجية للجامعة، هدفنا االكتفاء الذاتي من املنتجات الغذائية 

و توفري املنتجات بسعر مناسب و جودة عالية ألهالي سيناء

 رجل اعمال مصرى يلجا للحمار لزيارة املقابر بشمال سيناء 

كتبها االعالمي / عادل رستم

 د.هويداالشريف

الثاىن  اليوم  ىف  والدي  بأيدى  تعلقت 
للفطر  عيداً  كان  وأظنه  األعياد  ألحد 
وتبادل  لتقديم  بالخروج  يهم  وهو 
سواء  وزمالؤه  ألصدقائه  التهنئة 
جرت  حيث  خارجه،  أو  العمل  ىف 
العادة أن اليوم األول مخصص لألهل 
بدرجاتهم املختلفة من حيث القرابة 
وكذلك الجريان واملعارف، وبعد إلحاح 
معه مام  يصطحبنى  أن  والدي  وافق 
واإلنرشاح،  السعادة  ىف  غاية  جعلنى 
متعه  لها  والدي  كانت مصاحبة  فقد 
فكنت  ىل  بالنسبة  خاصني  ومذاق 
أمطره  ليك  به  اإلختالء  فرصة  أنتهز 
بوابل من األسئلة التى كثرياً ما تعن ىل 
لها إجابة. وكان  وتلح عىل وال أعرف 
رحمه الله يقابل تلك األسئلة برحابة 
ما  تبسيط  مع  عليها  ويجيب  صدر 
هو صعب ومعقد، وأنا أتلقى إجاباته 
وكل  بالغة  وسعادة  شديد  بشغف 
إجاباته  وكانت  له  إجابه  لديه  سؤال 
متنحنى شعوراً بالزهو ملعاملتى كأننى 
وزيادة  جهة  من  ويافع  كبري  شاب 
جهة  من  وثقافتى  معلوماىت  لرصيد 
واسع  الله  رحمه  كان  فقد  أخرى. 

العيدية من ذكريات الطفولة والصبا
بقلم د.عماد عبد الرؤوف الرطيل

تفصيل  لوازم  من  كان  الذى  الساعة 
بنطلونات تلك األوقات حيث نضع به 
تعريفة  من  الصغرية  املعدنية  القطع 
بالقرش حتى الشلن، أما لكبار  مروراً 
السن فكان مالذاً آمناً لساعات الجيب 
ساعات  انتشار  قبيل  الكاتينه  ذات 
ىف  الريال  حجم  استعىص  املعصم. 
الخاص  الساعة  جيب  إىل  الدخول 
والحظ  بالفشل  محاوالىت  وباءت  ىب 
والدى إمارات الحرية التى بدت عىل 
وجهى فأبتسم وطلب منى أن يحمل 
ىل  يسلمها  أن  عىل  الرثوة  تلك  عنى 

عند وصولنا إىل املنزل.
أفلت  مرات  ولعدة  الطريق  وطوال 
فرحاً  أقفز  لىك  والدى  يد  من  يدى 
دهب  فيلم  ىف  فريوز  أغنية  مردداً 
وطاملا  ريال”.  معانا  ريال  “معانا 
نصل  حتى  باإلرساع  والدى  رجوت 
للمنزل لىك أخرب والدىت وأختى وأخى 
مبا حصلت عليه من ثروة طائلة وملا 
ال فقد كانت أكرب عيدية أتلقاها وأنا 
ىف هذه السن ومنذ أن بدأت ىف تلقى 
ما  تفوق  أنها  أجزم  وأكاد  العيديات 
الطبقة  أبناء  من  أقراىن  عليه  يحصل 
استقبلنتى  عيدية.  من  املتوسطة 
والدىت وأخوىت وعىل وجوههم عالمات 
استفهام ملا شاهدوه من تعابري الفرح 
الزائدة التى تبدو عىل وجهى وكذلك 
املشهد  هذا  قطع  الذى  أىب  ابتسامة 
وأعطاه  جيبه  من  الريال  أخرج  بأن 
لوالدىت قائالً “اتفضىل يا ستى عيدية 
وأندهش  ريالنري”  أصبح  الذى  أبنك 
عندما  ضاحكني  أنفجرنا  ثم  الجميع 
ىل  وقالت  الريال  عىل  والدىت  قبضت 
يضيع  ال  حتى  لك  أحفظه  “سوف 
هذا  وكان  وشكرتها.  فوافقتها  منك” 
آخر عهدى بالريال فلم أره منذ ذلك 
اليوم وحتى اآلن وبعد أن توقف سك 
العمالت ىف سيتنيات  النوع من  هذا 
بقايا  من  كان  والذى  املاىض  القرن 

العهد امللىك.

املعلم  وهو  للقراءة  محباً  الثقافة 
األول الذى تذوقت معه جزالة اللفظ 
اللغة  يتقن  ألنه  املعنى  وحالوة 

العربية باإلضافة إىل اإلنجليزية.
اليوم  لقاءات والدى ىف هذا  تعددت 
ىف  وزمالؤه  أصدقاؤه  بني  وتنوعت 
مع  اللقاءات  آخر  وكانت  املصلحة، 
وله  قانونياً  محاسباً  يعمل  له  صديق 
مكتب ذات سمعة حسنة ومثل هذه 
قليل  عدد  عليها  والقامئني  األعامل 
األعامل  حجم  لصغر  نظراً  املدينة  ىف 
واألنشطة املختلفة، وكانت هذه أول 
وهو  هذا  والدى  صديق  أقابل  مرة 
رجل طويل القامة مهيباً ضخم الجثة 
ترهل  مستديربدون  كبري  كرش  له 
جلوسه  كرثة  هذا  ىف  السبب  ويبدو 
لغة  حيث  طويلة  ساعات  مكتبه  إىل 
والخسارة  الربح  ومقادير  األرقام 
يقىض  والدى  وكان  ذلك.  إىل  وما 
له  ميد  وأحياناً  املسائية  الفرتة  معه 
التى  التقارير  كتابة  ىف  املساعدة  يد 
تخفف  رشيقة  عربية  لغة  تتطلب 
من حدة األرقام وقسوتها، وأحياناً ما 
للكتابة  تحتاج  التقارير  هذه  كانت 
عىل اآلله لكاتبة وهى إحدى املهارات 
لها  كان  والتى  والدى  يتقنها  التى 
اخرتاع  قبل  الزمان  هذا  ىف  السبق 
الكمبيوتر وسطوته التى ذهبت باآلله 
وأسدل  التاريخ  غياهب  إىل  الكاتبة 
عليها الستار كام أسدل من قبل عىل 

الطرابيش.
احتفى ىب صديق والدى حفاوة بالغة 
املقاهى  إحدى  عىل  للجلوس  ودعانا 
الفاخر  السحلب  من  كوباُ  ىل  وطلب 
الفاخرة  املكرسات  بأنواع  املزود 
الشهية والطازجة، والحق أنها جاءت 

ألن  بارداً  الجو  كان  حيث  وقتها  ىف 
القرن  ستينيات  ىف  تأىت  كانت  األعياد 
املاىض ىف الشتاء، ولكن دفئ املشاعر 
كانت  الناس  بني  اللقاءات  وحرارة 
الجليد.  من  جبال  بإذابة  كفيلة 
كوب  إرتشاف  من  فرغت  أن  وبعد 
السحلب اللذيذ وهم والدى وصديقه 
سوف  ما  يتجاذبان  وقفا  باإلنرصاف، 
العيد.  إجازة  إنقضاء  بعد  عمله  يتم 
وعند اإلنرصاف مد صديق والدى يده 
ليصافحنى فممدت يدى وإذ به يقبض 
عىل معصمى بيده اليرسى ويضع يده 
الصديرى  جيب  ىف  اللحظة  نفس  ىف 
منه  أخرج  ثم  البدلة  جاكيت  أسفل 
طبقاً  كأنها  مستديرة  معدنية  قطعة 
قرص  بحجم  أنها  إيل  وخيل  طائراً 
أن  بعد  وهاجاً  ظهر  الذى  الشمس 
تحجبه  كانت  قامتة  سحابه  انقشعت 
وصادف إنعكاس أشعة الشمس نفس 
من  املعدنية  القطعة  خروج  وقت 
إنعكاسها  أدى  الذى  الصديرى  جيب 
عىل تلك القطعة إنبعاث وهج أبيض 
وذهب  عينى  عىل  إنعكس  ناصع 
ببرصى لثوان وعندما عاد برصى رأيت 
والدى وصديقه يضحكان وطلب منى 
أن أمد يدى أللتقط القطعة املعدنية 
وهو يردد قائالً “كل سنة وأنت طيب 
يابنى” فنظرت لوالدى فأومأ باملوافقة، 
املعدنية  بالقطعة  وإذا  يدى  فمددت 
حطه  صخر  كجلمود  يدى  ىف  تسقط 
بثقلها  وأحسست  عىل،  من  السيل 
الصغري عليها  إغالق كفى  أستطع  ومل 
قطعة  وجدتها  إليها  نظرت  وعندما 
نقود علمت بعد ذلك أنها قطعة من 
الفضة وقيمتها عرشون قرشاً أى ريال 

فضة كام كان يطلق عليه.
وقتها مل أدرك الفرق بني الفضة وباقى 
شعور  من  إنتابنى  ما  وكل  املعادن 
ثروة  أمتلك  بأىن  والخيالء  الزهو  هو 
من  وبشئ  الفضة  الريال  شكل  ىف 
جيب  ىف  أضعه  أن  حاولت  التلقائية 

انا لله وانا اليه راجعون
انتقل ايل رحمة تعايل املغفور له بامر 
الله الحاج / مسعد عبد الرحمن االهتم 
اوالد  وقبيله  االهتم  عائله  وجهاء  من 
السعود  ابو   / الحاج  وشقيق  سليامن 

عبد الرحمن االهتم
ووالد االستاذ / مصطفي مسعد االهتم 
العامليه  الظافر  لرشكه  العام  املدير 
العريش  عائالت  وقريب  ونسيب 
وسيناء تغمد الله الفقيد بواسع رحمته 
وسيصيل عليه غدا يف جامع النرص بعد 
ديوان  يف  العزاء  ويقام  الظهر  صاله 
وبهذه  الشعبيه  بالساحه  الطنجري  ال 
يف  العاملون  يتقدم  االليمه  املناسبه 
االداره  مجلس  ورئيس  تالتني  مرص 

انا لله وانا اليه راجعون
الله تعايل املرحومه  انتقلت ايل رحمة 
/ طارق لطفي  الفنان  الله والده  بامر 
الصالة  بعد  الجثامن  تشييع  تم  وقد 
بالتجمع  الرشطه  مسجد  يف  عليه 
عيل  لطفي  طارق  الفنان  علق  حيث 
اتكرس  ضهري   (( بالقول  والدته  وفاة 
بريزقني  ربنا  اليل  راحت  واتعري ….. 

العزاء  بخالص  قطامش  صالح  محمود 
واملواساة يف وفاة الفقيد .

ال اراكم الله مكروه يف عزيز لديكم .
وانا لله وانا اليه راجعون .

االليمه  املناسبه  وبهذه   )) بدعائها 
العاملون يف مرص تالتني ورئيس  يتقدم 
قطامش  صالح  محمود  االداره  مجلس 
بخالص التعازي للفنان القدير / طارق 
لطفي وعزاء ومواساه خاصه من االستاذ 

/ حسني النبوي.
ال اراكم الله مكروها يف عزيز

وانا لله وانا اليه راجعون .

الحاج / مسعد عبد الرحمن االهتم من وجهاء 
عائله االهتم يف ذمة اهلل

انتهاء صالة الجنازة على جثمان والدة طارق 
لطفي ومالمح الحزن على وجهه
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أن  املختلفة  الدراسات  أشــارت 
اإلنسان  يساعد  املـوز  مثار  تناول 
من  الــعــديــد  عــىل  التغلب  يف 
يتعرض  التي  الجنسية  املشاكل 
املوز  باستمرار، حيث أن مثار  لها 
التي  الغذائية  املصادر  من  تعترب 
متنـح الجسم ما يحتاجه للحفاظ 
تحتوي  ألنها  وذلك  صحته،  عىل 
عىل العديد من العنارص الغذائية 
الرضورية للجسم من فيتامينات، 
ومعادن، وغريها من مواد هامة. 
مثار  تناول  أن  إىل  باإلضافة  هذا 
تقوية  يف  فعال  دور  له  ــوز  امل
الرجال،  لدي  الجنسية  القدرات 
تنشيط  عىل  تعمل  أنها  حيث 
ولذلك  بالجسم،  الدموية  الدورة 

بجامعة  الباحثني  من  فريق  اكتشف 
)OSU(،أن  األمريكية  أوهايو  والية 
منتصف  يف  بدأوا  املدخنني  من   %10
فقدان  من  يعانون  أكرب  أو  العمر 
كان  عام،  وبشكل  واالرتباك.  الذاكرة 
لإلصابة  عرضة  مبرتني  أكرث  املدخنون 
بأقرانهم. مقارنة  الدماغ  يف  مبشاكل 

وفقا ملا نرشته مجلة دييل ميل.
الذين  السابقون  املدخنون  ــان  وك
توقفوا عن التدخني منذ أكرث من عرش 
اإلصابة  تزايد خطر  يواجهون  سنوات 
50%.ويبدأ  بنسبة  الدماغ  يف  مبشاكل 
الدماغ يف فقدان الوظيفة بعد سن 65 
عاما يف معظم الحاالت. وربط التدخني 
بالعديد من املشكالت الصحية ، مثل 
والنساء  والرسطان.  الزهامير  مرض 
أيضا أكرث عرضة للمعاناة من التدخني.

أي  املثانة  رسطــان  يصيب  أن  ميكن 
شخص ، ولكن عادًة ما يكون األشخاص 
الذين تزيد أعامرهم عن 50 عاًما هم 
األكرث عرضة للخطر، وبشكل عام ، فإن 
الرسطان  بهذا  الرجال  إصابة  احتامل 
 27 من   1 حــوايل  هو  حياتهم  خالل 
الفرصة حوايل  ، تكون  بالنسبة للنساء 
1 يف 89 ، عىل الرغم من عدم وجود 
 ، املثانة  لرسطان  فحص  اختبارات 
بسبب  مبكرًا  اكتشافه  ميكن  أنه  إال 
عالمات التحذير املرئية وإليك األعراض 

.”eatthis ” وفقا ملا نرشه موقع ،
عالمات التحذير من رسطان املثانة

املثانة  لرسطان  شيوًعا  األكرث  العالمة 
هي )دم يف البول( ميكن اكتشاف ذلك 
بالعني املجردة أو ميكن العثور عليه يف 
تحليل البول يف عيادة الطبيب، وتشمل 
التهابات  األخرى  التحذيرية  العالمات 
املسالك البولية املتكررة أو حرقان عند 
الوزن  فقدان  يرتبط  أن  ميكن  التبول، 
فقدان  أو  ــاق  اإلره أو  املقصود  غري 
املهم  من  ،و  املثانة  برسطان  الشهية 
معرفة أن هذه األعراض ميكن أن تكون 

خطر  بزيادة  التدخني  ارتبط  وطاملا 
مرض  مثل  التدهور  بحاالت  اإلصابة 
الزهامير، لكن أعراض هذه املشكالت 
العمر  منتصف  يف  هم  أشخاص  لدى 

نادرة الظهور.
مبسح  الباحثون  قاموا  جانبهم  ومن 
شخص   140000 ــوايل  ح من  عينة 
إذا  لديهم، وما  التدخني  حول عادات 
كانوا يشعرون أنهم عانوا من فقدان 

الذاكرة خالل تلك الفرتة.
ذات السياق ، أفاد 16% من املدخنني 
مشاكل  من  يعانون  أنهم  الحاليني 
وكان  الــذاكــرة.  وفقدان  الدماغ  يف 
عمر  يف  املدخنني  هؤالء  من  العديد 
يتعامل مع هذه  أن  يعترب أصغر من 

املشاكل.
التدهور  يف  االختالفات  وتضاعفت 

موجودة أيًضا يف مجموعة متنوعة من 
 ، الحميدة  البولية  املسالك  أمــراض 
مثل التهاب املسالك البولية أو تضخم 

الربوستاتا الحميد:
أمل

كرثة التبول
إفراغ غري كامل للمثانة

)أقل  البول  يف  األنسجة  شظايا  مرور 
تواترا من األعراض األخرى(

أو  العالمات  هذه  إحــدى  وجــود  إن 
جميعها ال يعني أنك مصاب بالرسطان 
، ولكن يجب أن يطلع عليك الطبيب 
غري  جسدية  وظــائــف  ــذه  ه ألن   ،
يعاين  ال  األحيان  بعض  يف  طبيعية، 
األشخاص املصابون برسطان املثانة من 
يف  السبب  هو  هذا  أمل،  أو  نزيف  أي 
والفحوصات  الروتيني  الفحص  أهمية 

البدنية .
يف  املثانة  رسطان  اكتشاف  يتم  كيف 

كثري من األحيان
املثانة  ال يوجد فحص رسمي لرسطان 
ولكن عادة ما يتم اكتشافه يف تحليل 
الطبيب  عيادة  يف  يتم  الــذي  البول 

املعريف بني املدخنني وغري املدخنني إىل 
حد كبري مع تقدم العمر، عىل الرغم 
تلك  األشخاص يف  العديد من  أن  من 
املرحلة يصابون بأمراض مثل الزهامير 

والخرف ألسباب متنوعة.
وقال الدكتور جفري وينغ، كبري معدي 
الدراسة وأستاذ علم األوبئة يف جامعة 
الذي  االرتباط  “كان  أوهايو:  والية 
العمرية  الفئة  يف  أهمية  أكرث  رأيناه 
عن  اإلقــالع  أن  إىل  يشري  ما   ،59-45
التدخني يف تلك املرحلة من الحياة قد 

يكون مفيدا للصحة اإلدراكية”.
ورغم أن اإلقالع عن التدخني ميكن أن 
 %12 حوايل  أفاد  الرضر،  بعض  يزيل 
الذين  االستطالع  يف  املشاركني  من 
التدخني منذ أكرث من عقد من  تركوا 

الزمان مبعاناتهم من مشاكل.

يف  املجهري  ــدم  ال يظهر  قد  ــذي  وال
يف  موجود  دم  هناك  كان  إذا  البول، 
البول ، فيمكن يتم فحصها من خالل 
تنظري املثانة وهو إجراء يستلزم إدخال 
إجراؤه  ويتم  املثانة  يف  صغرية  كامريا 
عادة بواسطة طبيب املسالك البولية .

رسطان  لتشخيص  طريقة  أفضل  إن 
يسمى  إجــراء  خالل  من  هي  املثانة 
بشكل  هذا  إجراء  ويتم  املثانة،  تنظري 
أسايس يف عيادة املسالك البولية، وغالبًا 
البولية  الخاليا  علم  مع  دمجه  يتم  ما 
حيث ميكن اكتشاف الخاليا الرسطانية 
التصوير  يتم  ما  ــادة  وع الــبــول،  يف 
بالتصوير  الفحص  مطلوب مبا يف ذلك 
املوجات  أو   ، املحوسب  املقطعي 
بالرنني  التصوير  أو   ، الصوتية  فوق 

املغناطييس .
رسطان املثانة قابل للعالج

مراحله  يف  املثانة  رسطان  عالج  ميكن 
املبكرة بالجراحة أو باإلشعاع ومعدالت 
الشفاء من املرحلة األوىل والثانية من 
عىل   %63 و   %88 هي  املثانة  رسطان 

التوايل.

أعامق  يف  الحشوية  الدهون  تواجد 
البطن، وتحيط ببعض األعضاء الحيوية، 
هذا  وموقعها  والبنكرياس،  الكبد  مثل 
يجعل من الصعب التخلص منها، وفقا 

لـ اكسربيس الربيطانية.
تؤدي  أن  ميكن  أنه  الصحيفة  أضافت 
دهون البطن إىل مشاكل صحية خطرية، 
مرض  إىل  القلب  ــراض  أم من  ــرتاوح  ت
ميكن  الحظ،  لحسن  لكن،  السكري. 
يف  املساعدة  البسيطة  الطرق  لبعض 
األدىن،  الحد  إىل  الدهون  هذه  تقليل 
ــود  واألس ــرض  األخ الشاي  رشب  مثل 

بكميات قليلة.
ووفقا للباحث والكيميايئ، الدكتور تيم 
 Tea Advisory مؤسسة  من  بوند، 
Panel، ميكن أن يساعد كل من الشاي 
األسود واألخرض يف خسارة نحو 1.5 كم 

من الوزن يف غضون بضعة أسابيع.
وقال: “كل من الشاي األسود واألخرض 
الحشوية  الدهون  من  يقلل  أن  ميكن 
األخرض  الشاي  يتمتع  البطن(،  )دهون 
عىل  الجمهور  أذهان  يف  قوية  بسمعة 
من  ولكن  ــوزن،  ال يف  التحكم  صعيد 
األسود ميكن  الشاي  أن  أن ندرك  املهم 
يعززان  النوعني  وكال  أيضا،  يساعد  أن 

عملية التمثيل الغذايئ وبالتايل يساعدان 
من  محتواهام  بفضل  الوزن  إنقاص  يف 

مضادات األكسدة البوليفينول”.
يف  الفعال  بالجزء  األمر  يتعلق  عندما 
كال  فــإن  الساخنة،  املــرشوبــات  هــذه 
النوعني من الشاي غني مبركبات نباتية 
البوليفينول.ورشح  باسم  تُعرف  قوية، 
األسود  الشاي  يف  “البوليفينول  بوند: 
مينع تراكم الدهون يف الجسم من خالل 
يساعد  ما  فيه،  الدهون  تكسري  زيادة 
الدهنية وإعاقة  الخاليا  تقليل منو  عىل 
عمليات السمنة وزيادة دهون الجسم 
مضادة  آلية  خالل  من  بها  املرتبطة 

لألكسدة ومضادة لاللتهابات”.
الشاي  يف  األكسدة  مضادات  أن  كام 
الدهون  فــقــدان  مــن  تزيد  ــرض  األخ
الحشوية خاصة عندما تقرتن بالتامرين 
الرياضية. وتدعم هيئات بحثية مختلفة 
املثال،  أيضا. عىل سبيل  الشاي األخرض 
 Journal of يف  ــرش  نُ بحث  ــد  وج
Functional Foods أن الشاي األخرض 
قادرا  كان  األكسدة  مبضادات  الغني 
عىل حرق الدهون الحشوية يف غضون 
من  البحث  فريق  وطلب  أسبوعا.   12
رشب  الدراسة،  يف   118 الـ  املشاركني 

األكسدة،  مبضادات  الغنية  املرشوبات 
آخر  مرشوبا  أو  الكافيني  مرشوب  أو 
للمقارنة. وقاموا بقياس وزن جسم كل 
مشارك يف األسبوع األول من الدراسة ثم 

األسبوع الثامن، ثم األسبوع 12.
األخرض  الشاي  أن  إىل  النتائج  وأشارت 
الدهون  عىل  القضاء  عىل  قــادرا  كان 

الحشوية ودهون الجسم يف “أسابيع”.
ربط  الذي  الوحيد  البحث  ليس  وهذا 
وقال  الوزن.  فقدان  األخرض  باملرشوب 
أخرى  تجربة  “وجدت  بوند:  الدكتور 
الشاي  أن  شخصا   240 عىل  أجريت 
وقد  البطن.  دهون  من  يقلل  األخرض 
الوزن  إنقاص  يف  أيضا  الشاي  يساهم 
الربيبيوتيك  تأثري  خالل  من  والدهون 
صحة  عــن  للدفاع  طبيعي  )حــاجــز 
أن  األبــحــاث  تظهر  حيث  ــاء(،  ــع األم
دهنية  أحامضا  يولد  الشاي  بوليفينول 
األمعاء  يف   )SCFAs( السلسلة  قصرية 
تتفاعل مع ميكروبيوتيكا األمعاء وتؤثر 

عىل استقالب الدهون”.
بينام تشري األبحاث إىل أنه ميكنك البدء 
يف رؤية التأثريات يف أقل من 12 أسبوعا، 
لفقدان  الشاي  رشب  إن  الخبري  قال 

الدهون يعد “حرقا بطيئا.

كيف يساعد الشاى األخضر واألسود فى 
التخلص من الدهون الحشوية؟

كيف يساعد الشاى األخضر واألسود فى 
التخلص من الدهون الحشوية؟

دراسة: املدخنون اكثر عرضة لإلصابة 
بمشاكل الدماغ وفقدان الذاكرة

6 عالمات تشري لإلصابة بسرطان 
املثانة.. أبرزها وجود دم فى البول

فوائد املوز لعالج العجز الجنسي
فإن تناولها يساعد يف تحسني تدفق 
الجسم،  أعضاء  مختلف  إىل  الدم 
وخاصة األعضاء التناسلية، ولذلك 
التي  العالجية  الوسائل  من  تعترب 
مشاكل  عىل  التغلب  عىل  تعمل 
تواجه  التي  اإلنتصاب  ضعف 
الجنسية.  العالقة  أثناء  الرجال 
عىل  تحتوي  املــوز  مثــار  أن  كام 
الفعالة  الخصائص  من  مجموعة 
واستثارة  حث  عىل  تساعد  التي 
الرجال،  لدى  الجنسية  الرغبة 
دور  ذات  املوز  مثار  تعترب  وبهذا 
اإلضطرابات  مقاومة  يف  فعال 
الجنسية املختلفة التي يعاين منها 
غنية  املوز  مثار  أن  كام  الرجال. 
بفيتامني أ ، ب1، ج، التي تساعد 

عىل إنتاج سائل منوي أكرث صحة، 
وتزيد من قدرة التحمل للرجال، 
يسمى  إنزيم  عىل  أيضا  وتحتوي 
للرجال  مهم  وهــو  الربميلني، 
يف  الرجال  رغبة  من  يزيد  ألنه 
املعارشة الجنسية، كام يعد مضاد 
يزيد  مام  لإللتهابات،  طبيعي 
ويعزز  املنوية  الحيوانات  عدد 
قدرتها عىل الحركة. ولذلك يعترب 
تناول مثار املوز من الوسائل التي 
الضعف  مشكلة  حل  عىل  تعمل 
الثامر  هــذه  أن  كــام  الجنيس، 
تسهم يف زيادة القدرات الجنسية 
لدى الرجال، ولذلك يويص بتناول 
املوز مبعدل منتظم للتعلب عىل 

هذا املشاكل. 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين
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لدين  منيعة  قلعة  مكة  وأصبحت 
والهداية. التوحيد 

الفتح  هــذا  عنه  أســفــر  ومــام 
رهبة  وإزالـــة  تحطيم  العظيم 
العرب،  قبائل  قلوب  من  قريش 
التي كانت تؤخر إسالمها لرتى ما 
يؤول إليه حال قريش من نرص أو 
يف صحيحه  البخاري  روى  هزمية، 
العرب  “أن  سلمة:  بن  عمرو  عن 
بإسالمها   – تنتظر   – تلوم  كانت 
ظهر  فإن  انظروا  يقولون  الفتح، 
فلام  صـــادق،  نبي  فهو  عليهم 
قوم  كل  بادر  الفتح  وقعة  جاءتنا 

بإسالمهم”.
وكان من فوائد هذا النرص املبارك 
وعد  بتحقق  املؤمنني  إميان  زيادة 
ربهم، دخول البيت والطواف به، 
املرشكون،  منه  منعهم  أن  بعد 
الله  صدق  }لقد  سبحانه:  فقال 
لتدخلن  بالحق  الرؤيا  رسوله 
املسجد الحرام إن شاء الله آمنني 
ال  ومقرصين  رءوسكم  محلقني 

تخافون{ )الفتح: من اآلية27( .
اكتساب  مكة  فتح  فوائد  ومن 
البيت  حامية  رشف  املسلمني 
من  لهم  جعل  مــام  وخــدمــتــه، 
كان  ما  نظري  العرب  عند  املكانة 

لقريش من قبل، بل وأعظم.
تضعضع  مكة  فتح  فوائد  ومن 
جزيرة  يف  والــرشك  الكفر  مركز 
الكفر  رؤوس  وتحول  العرب، 
لها  ليس  جبهات  عىل  القتال  إىل 
العرب  عند  مكانة  وال  منزلة 
إال  هي  ومــا  وهـــوازن،  كثقيف 
خضعت  حتى  جولتان  أو  جولة 
اإلسالمي،  للحكم  العرب  جزيرة 
لنرش  مركزا  الجزيرة  وأصبحت 
الجيوش  وانطلقت  الجديد  الدين 
عروش  لتدك  الفاتحة  املسلمة 
أكرب  ولتخضع  وقــيــرص،  كــرسى 
الدين  لحكم  الرش  إمرباطوريات 

اإلسالمي.
أفصح  التي  الــدالالت  أهم  ومن 
الله  عنها فتح مكة موقف رسول 
أهلها  من  وسلم  عليه  الله  صىل 
بدأ  أن  منذ  العداء  ناصبوه  الذين 
أكرمه  أن  فبعد  دعوته،  بتبليغ 
توجه  مكة  بدخول  وجل  عز  الله 
إىل أهلها ليقول لهم ما ترون أين 
فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم، وابن 
فأنتم  )اذهبوا  قــال:  كريم،  أخ 
له من  فيا  البيهقي  الطلقاء( رواه 
موقف كريم يليق مبن أرسله الله 

للعاملني. رحمة 

الـ 1392، عىل  الذكرى  اليوم،  متر 
عليه  الله  صىل  محمد  النبي  فتح 
العام  ىف  املكرمة،  مكة  لـ  وسلم، 
 10 )املوافق  الهجرة  من  الثامن 
استطاع  حيث  630م(،  يناير 
مدينة  فتح  خاللها  من  املسلمون 
مكة وضمها إىل دولتهم اإلسالمية.
يف  وقعت  غــزوة  هى  مكة  فتح 
العام  يف  رمضان  من  العرشين 
 10 املوافق  الهجرة،  من  الثامن 
املسلمون  استطاع  630م،  يناير 
مكة  مدينة  فتح  خاللها  مــن 
اإلسالمية.  دولتهم  إىل  وضمها 
قبيلة  أن  هــو  الــغــزوة  وسبب 
قريش انتهكت الهدنة التي كانت 
بإعانتها  املسلمني،  وبــني  بينها 
بكر  بن  الدئل  بني  من  لحلفائها 
)تحديدا  كنانة  بن  مناة  عبد  بن 
بطن منهم يقال لهم »بنو نفاثة«( 
خزاعة،  قبيلة  عىل  اإلغـــارة  يف 

الذين هم حلفاء املسلمني،
الوقائع  من  مكة  فتح  ويعترب 
الفاصلة يف تاريخ اإلسالم التي أعز 
الله فيها دينه وأذل أعداءه، فبهذا 
معاقله  أهم  الكفر  خرس  الفتح 
وبعده  العرب،  بالد  يف  وحامته 
أفواجا  الله  دين  يف  الناس  دخل 

فتح مكة.. كيف تغري مسار الدعوة اإلسالمية 
بعد الفتح املبني؟

الثقايف،  النارص  أعلن مركز جامل عبد 
لقطاع صندوق  التابع  اإلسكندرية،  ىف 
التنمية الثقافية، عن فتح باب التقدم 
للمواهب  مجانية  تدريبية  لورشة 
الشابة للفئات العمرية فوق 16 سنة، 
وطريقة  املمثل  أدوات  عىل  للتعرف 
استخدامها لبناء الشخصيات ىف الدراما 

ومبادئ مواجهة الجمهور.
-ADVERTISEMENT-

Ads by
مجموعة  الورشة  ىف  بالتدريب  يقوم 
عىل  التدريب  ىف  املتخصصني  من 
أمين  نجله،  محمد  وهــم:  التمثيل 

الليثي، أسامه الهواري، محمد خالد.
توافرها  ــب  ــواج ال ــرشوط  الـ ــن  وم
تحضري  رضورة  للورشة،  التقدم  أثناء 

الفصحى  العربية  باللغة  مونولوج 
وأغنية،  العامية  باللهجة  ومونولوج 
ىف  املتميزة  العنارص  تشارك  حيث 
يبدأ  املركز  إنتاج  من  مرسحى  عرض 

التحضري له بعد الورشة مبارشة.
السيىس  الفتاح  الرئيس عبد  وىف عهد 
الجمهورية، تقرر تحويل منزل  رئيس 
إىل  النارص،  عبد  جامل  الزعيم  والد 
وجه  لينري  ضوءه  يشع  ثقافيا  مركزا 
والفنون  بالثقافة  املتوسط  عــروس 

واالداب والتنوير.
الثقاىف  النارص  عبد  جامل  مركز  يقع 
عىل مساحة 380 مرتا، ىف شارع قنواىت 
كامل  مصطفى  شــارع  من  املتفرع 
أعرق  من  وهى   – باكوس  مبنطقة 
وأقدم مناطق االسكندرية وأعالها من 

حيث الكثافة السكانية.
آالف  تحوى  مكتبة  املــركــز  ويضم 
ومكتبة  عديدة،  مجاالت  ىف  الكتب، 
سمعية برصية تحوى مجلدات لصور 
إىل  الطفولة  من  الزعيم  حياة  مراحل 
إىل  الثورة  وقيادة  ــزواج  وال التعليم 
وهى  دونها  التى  والكتب  الحكم، 
عبارة عن أربعة كتب، كام تشمل أفالم 
تسجيلية عن فرتة حكمه والعديد من 
الكاملة  واملجموعة  الهامة  الوثائق 
لخطب وترصيحات الرئيس جامل عبد 
النارص، أن الهدف األساىس للمركز هو 
كونه مكتبة عامة تقدم أنشطة ثقافية 
االسكندرية،  سكان  لكل  متنوعة، 
املحيطة  املناطق  سكان  وبخصوصا 

باملركز.

فتح باب ورشة مبادئ التمثيل للمواهب 
الشابة.. اعرف التفاصيل

الخرطوش الفرعوىن هو املعرب قدمياً عن 
امللوك ىف عرص  ألختام  الرسمى  الشعار 
املتحف  عمل  فمؤخرًا  القدمية،  الدولة 
إظهار  رضورة  عــىل  الكبري  املــرصى 
الذى  الثاىن،  رمسيس  امللك  خرطوش 
يوجد أسفل مسلته، والذى ظل مدفونا 
ولهذا  عام،   3500 منذ  األرض  باطن  ىف 
نستعرض أبرز خراطيش امللك ىف الدولة 

القدمية.
عنخ  توت  امللك  مقتنيات  ضمن  من 
أحد  العثورعىل صندوق وهو  تم  آمون 

ىف  الرابع”)أخناتون”  أمنحتب  لوحة 
لعرص  يعود  ــذى  وال الهول،  أىب  هيئة 
األرسة 18، ىف منطقة تل العامرنة وهى 
تعرض ىف متحف كسترن هانوفر، وللوحة 
متثل امللك اخناتون وهو ىف شكل جسد 
القرابني  يقدم  آدمى  ووجه  رابض  أسد 
إىل املعبود اتون املمثل ىف قرص الشمس 
التى تخرج منه أيادى عىل هيئة أيادى 
برشية لتمد بالطاقة والحياة من معبود 
الشمس القرص اآلتوىن إىل األرض عامة، 
وأمامه مائده عليها بعض زهور ونباتات 

عليها  عرث  التي  الفريدة  األثرية  القطع 
داخل مقربة امللك توت عنخ آمون، وقد 
كُتب عليه اسم  صمم بشكل خرطوش، 
وهو  ألقابه  أحد  االسم  وأسفل  امللك، 
عىل  الصندوق  احتوى  طيبة”،  “حاكم 
العديد من املقتنيات بداخله، مبا يف ذلك 

صولجانان.
املسلة املعلقة

الرابع  أمنحتپ  اســم   وضــع  تم  كام 
عىل  أخناتون،   إىل  اسمه  يغري  أن  قبل 
هى  اكتشافه  تم  ما  وأبرز  الخراطيش 

شاهد أبرز أختام ملوك عصر الدولة 
القديمة.. الخرطوش الفرعونى

امللك توت  . خرطوش  الربدى واللوتس 
عنخ آمون

ابن  مرنبتاح  امللك  خرطوش  نرى  كام 
امللك رمسيس الثاىن، عىل لوحة حجرية 
الحكم  شــارات  باستالم  يقوم  وهــو 
يكون  رمبــا  ــه  األل أحــد  من  والسلطة 
املعبود بتاح أو اتوم “غري محدد االسم” 
أنه  حيث  الثاىن  رمسيس  امللك  رمبا  أو 
يظهر يغطاء الرأس النمس وهو ما ميثل 

استالم صولجان الحكم.
ونرى أيضا خرطوش امللك سيتى األول 
األرسى  يقدم  وهو  حجرية  لوحة  عىل 
طيبة  ثالوث  إىل  واألسالب  الكنعانيني 
حملته  بعد  وخونسو  ومــوت  آمــون 
معبد   – آسيا  عــىل  األوىل  الحربية 

الكرنك.

تم  ما  وهو  املميزة  الخراطيش  ومن 
اكتشافه عىل جزء من يد متثال عمالق 
عليها  كتب  الثالث  أمنحتب  للملك 
حقا  حتب  “أمـــون  الشخيص  ــم  االس
واست” أى )آمون راٍض، حاكم طيبة(، 

ىف مجمع معبد الكرنك – األقرص.
اخناتون
اخناتون

سيتى األول
وبالطبع يجب أن نذكر خرطوش امللك 
الزوار  سيشاهده  الذى  الثاىن  رمسيس 
ىف املتحف املرصى الكبري أسفل املسلة 
التصميم األول من  املعلقة، و يعد هذا 
نوعه ىف مرص والعامل، عىل كرثة املسالت 
والذى  وخارجها،  مرص  ىف  املعروضة 
املرشف  مفتاح  عاطف  اللواء  صممه 

العام عىل املتحف املرصى الكبري، ويتيح 
التصميم الجديد للزائر رؤية فريدة، فهو 
قدميه  تحت  زجاجى  لوح  عىل  سيقف 
مستقرًا فوق قاعدة املسلة، ويعلو رأس 
الزائر  رفع  ما  فإذا  املسلة،  جسم  الزائر 
الخرطوش  حينئذ  رأى  أعىل،  إىل  برصه 
رمسيس  امللك  اسم  يحمل  الذى  النادر 
الثاىن، والذى يظهر ىف باطن بدن املسلة، 
عن  ا  مخفيًّ محجوبًا  أن ظل  بعد  وذلك 
حينئذ  سنة،   3500 من  ألكرث  األنظار 
الوجداىن بني عني  البرصى  التواصل  يأىت 
قاعدة  بني  املسافة  ىف  الواقف  الزائر 
املسلة عىل األرض، وبدنها املرتفع فوق 
فريد  إنساىن  إحساس  وهو  ــرؤوس،  ال

يحدث ألول مرة.
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كيف يعمل أول محامى آىل وأية قضايا يرتافع 
فيها باملحكمة؟
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طور الخرباء ذكاء اصطناعي ميكنه 
التنبؤ بأي اعتقال يف غضون ثالث 
سجني  رساح  إطــالق  من  سنوات 
مقابل إطالق رساح مرشوط، حيث 
لتحديد  اآليل  التعلم  تصميم  تم 
مخاطر اإلفراج عن السجني مبكرًا 
من خالل تحليل 91 متغريًا، مبا يف 
واالعتقاالت  والعرق  العمر  ذلك 

السابقة.
“ديىل  صحيفة  ذكرته  ملا  وفقا 
علامء  استخدم  الربيطانية،  ميل” 
من جامعة كاليفورنيا، بيانات أكرث 
من 19000 نزيل مقرر مع مجلس 
املرشوط  لإلفراج  نيويورك  والية 

من 2012 إىل 2015.
إطــالق  املحكمة  وثــائــق  تُظهر 
منظمة  لكن  شخًصا،   4168 رساح 
أن  قــررت  االصطناعى  ــذكــاء  ال
املجلس كان بإمكانه إطالق رساح 
ضعف السجناء دون زيادة معدل 

واملواقع  بالتواريخ   DoNotPay
الدقيقة لجلسات االستامع.
تجربة املحامى اآلىل األوىل

هناك مخاطر لكونك أول من يعتمد 
الذكاء االصطناعي يف املحكمة،  عىل 
لكن رشكة DoNotPay وافقت عىل 
تعويض  وسيتم  غرامات  أي  تغطية 
يف  املشاركة  مقابل  عليهم  املدعى 

التجربة.
ويف حني أن القضايا االبتدائية للذكاء 
يف  تبدأ  أن  املقرر  من  االصطناعى 
يف  املزيد  هناك  يكون  قد  فرباير، 
 DoNotPay وستدفع  املستقبل، 
حينها ألي شخص لديه قضية قادمة 
مليون  األمريكية  العليا  املحكمة  يف 
والسامح   AirPods الرتــداء  دوالر 

ملحامي آىل باملناقشة يف القضية.

عام  يف  دوالر  مليار   1 من  يقرب  ما 
.ChatGPT 2019 يف

واآلن ، يبدو أن مايكروسوفت تتطلع 
إىل االستثامر أكرث يف روبوت الدردشة 
ووفًقا  االصطناعي،  بالذكاء  املــزود 
تتطلع   ، سيامفور  عن  صادر  لتقرير 
رشكات  جانب  إىل  مايكروسوفت 
املشاريع األخرى الستثامر 10 مليارات 
التي  الرشكة   –  OpenAI يف  دوالر 

.ChatGPT تقف وراء
االستثامر  سريفع   ، للتقرير  وفًقا 
مليار   29 إىل   OpenAI رشكة  تقييم 
تم  إنه  أيًضا  التقرير  ويقول  دوالر، 
إرسال وثائق الصفقة إىل املستثمرين 
قريبًا،  عنها  اإلعالن  وميكن  املحتملني 
ويذكر التقرير أيًضا أن مايكروسوفت 
من   %75 عىل  الحصول  إىل  تتطلع 
اسرتداد  يتم  حتى   OpenAI أرباح 

استثامر الرشكة.
كام أنه من غري الواضح ما إذا كانت 

ذكاء اصطناعى يتنبأ بالجريمة خالل ثالث 
سنوات من إطالق سراح السجني املشروط

 OpenAI تنفقها رشكة  التي  األموال 
عىل أعامل الحوسبة السحابية لرشكة 
أم  منها  جزًءا  ستكون  مايكروسوفت 
ال، ومبجرد حصول مايكروسوفت عىل 
 %49 حصة  تريد  فإنها   ، استثامراتها 
املستثمرون  يأخذ  بينام  الرشكة  يف 
اآلخرون نسبة 49% األخرى. أوبن إيه 
آي ، وهي رشكة غري ربحية ، ستنتهي 
مايكروسوفت  تعلق  مل   .%2 بحصة 
إذا كانت  وال OpenAI علًنا عىل ما 

هناك أي صفقة قيد التنفيذ أم ال.
جلب  إىل  تتطلع  مايكروسوفت 

ChatGPT إىل تطبيقاتها
أشارت   ، املاضية  القليلة  األسابيع  يف 
مايكروسوفت  أن  إىل  تقارير  عدة 
تطبيقاتها  يف   ChatGPT إىل  تتطلع 
عن  صادر  تقرير  وكشف  وخدماتها، 
The Information أن مايكروسوفت 
إىل   ChatGPT جلب  عىل  تعمل 
.Powerpoint و Outlook و Word

يذكر   ،  Outlook لربنامج  وبالنسبة 
تريد  مايكروسوفت  أن  التقرير 
لتحسني   ChatGPT تقنية  استخدام 
أيًضا  التقرير  ويقول  البحث،  نتائج 
تستكشف  كانت  مايكروسوفت  أن 
من   AI منوذج  استخدام  فكرة  أيًضا 
بعض  عىل  ردود  القرتاح   ChatGPT

رسائل الربيد اإللكرتوين.

إىل  تشري  تقارير  أيًضا  هناك  كانت 
أن مايكروسوفت قد تدمج إمكانات 
ChatGPT يف Bing – محرك البحث 
من  ليس   ، اآلن  وحتى  بها،  الخاص 
مايكروسوفت  كانت  إذا  ما  الواضح 
تقوم فقط بتجربة ChatGPT أم أنها 
منتجاتها  يف  طرحها  بالفعل  تستطيع 
بقيمة  االستثامر  تم  إذا  وخدماتها. 
رؤية  فيمكننا   ، دوالر  مليارات   10
املزيد من ChatGPT عرب تطبيقات 

وخدمات مايكروسوفت.

ChatGPT كيف تخطط مايكروسوفت لالستثمار يف

االعتقال الالحق.
أن  اآليل  التعلم  وجدت خوارزمية 
املخاطر املتوقعة ألولئك الذين تم 
رفض اإلفراج املرشوط لهم، والذين 

تم إطالق رساحهم متشابهة جًدا.
األســتــاذة  ــر،  الكــوي هانا  قالت 
الطوارئ  طب  قسم  يف  املساعدة 
يف  للدراسة،  الرئيسية  واملؤلفة 
نقدر بشكل متحفظ  “نحن  بيان: 
مضاعفة  بإمكانه  كان  املجلس  أن 
معدل  زيادة  دون  اإلفراج  معدل 
الجناية  أو  اإلجـــاميل  االعتقال 
تحقيق  بإمكانهم  وكان  العنيفة، 
يف  القضاء  مــع  املكاسب  هــذه 
الوقت نفسه عىل الفوارق العرقية 

يف معدالت اإلفراج”.
 19713 مجموعه  ما  هناك  كان 
استامع  جلسات  عقدوا  شخًصا 
مرشوط من عام 2012 حتى عام 
السنوات،  هــذه  وخــالل   ،2015

 4،561 عن  املــرشوط  اإلفــراج  تم 
فرًدا، ورُفض 16،068 مرة أو أكرث، 
يف  األخذ  مع  إىل جنب  جنبًا  لكن 
االعتبار عوامل العمر والعرق، نظر 
جرائم  يف  أيًضا  االصطناعى  الذكاء 
محددة، مثل تلك املتعلقة بالقرص 
الكراهية  وجــرائــم  واملــخــدرات 
مبعلومات  تزويده  وتم  والرسقة، 
وتنبأ  االعتقال،  بتاريخ  تتعلق 
حال  يف  جرمية  ارتكاب  مبعدالت 

االفراج املرشوط.
اإلفراج  طاقم  استخدم  حني  ويف 
املرشوط البرشي التحليل اإلحصايئ 
إذا  ما  لتحديد  الزمن  من  لعقود 
نزيل،  رساح  إطــالق  يجب  كــان 
عىل  قادرة  التكنولوجيا  هذه  فإن 
ميكن  متغري  كل  يف  برسعة  النظر 

“معرفته” عىل وجه اليقني.

يف  الحديثة  الــتــطــورات  سمحت 
للروبوتات  االصطناعي  الــذكــاء 
األعامل  وإنشاء  النصوص  برتجمة 
واآلن  املقاالت،  كتابة  وحتى  الفنية 
للدفاع عنك  أصبحت عىل استعداد 
رشكة  رشكة  فتخطط  املحكمة،  يف 
محامي  أول  إلطالق   ،DoNotPay
آىل يف العامل، للنظر يف قضيتني بشأن 
مخالفات الرسعة يف املحكمة الشهر 

املقبل.
 ،”usatoday ” وفقا ملا ذكره موقع
من  اآلىل  باملحامى  االستعانة  سيتم 
االصطناعى  الذكاء  تعليامت  خالل 
القضاة  عىل  الرد  بكيفية  للمتهمني 
مبتكرين  فبحسب  املــعــيــنــني، 
التقنية، يشبه القانون الكود واللغة 
مجتمعني، لذا فهي حالة االستخدام 

املثالية للذكاء االصطناعي.

 DoNotPay محامى  يعمل  كيف 
اآلىل؟

جعل  ىف   DoNotPay خطة  تتمثل 
أذن  سامعة  يرتدون  عليهم  املدعى 
مزودة باتصال Bluetooth يف قاعة 
تكون  أن  املحتمل  ومن  املحكمة، 
مع  السمع،  جهاز  أو   AirPod
تعليامت الذكاء االصطناعي حول ما 

سيقوله يف آذان املتهمني.
-ADVERTISEMENT-

Ads by
سيناقش أحد املدعى عليهم قضيتهم 
شخصيًا، واآلخر عىل Zoom، وتفكر 
تويل  يف  أيًضا   DoNotPay رشكة 

قضية ثالثة تتعلق باإلخالء.
التي  األوىل  املرة  هي  هذه  ستكون 
يتم فيها استخدام الذكاء االصطناعي 
ــوت  روب ويحتفظ  املحكمة،  يف 

أصبح  أن  منذ  شهرين  من  أقل  مىض 
ChatGPT متاًحا للمستخدمني، ومنذ 

الدردشة  روبوت  أصبح  الحني،  ذلك 
مبثابة  االصطناعي  بالذكاء  ــزود  امل

تقرير  كشف  حيث  كبري،  اكتشاف 
حديث أن مايكروسوفت قد استثمرت 
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تجديد حبس متهم بغسل 25 مليون جنيه حصيلة 
القبض على املتهم بقتل شاب بإطالق النار عليه يف كرداسةاالتجار فى النقد األجنبى 15 يوما

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

حبس  املختص،  املعارضات  قاض  جدد 
صاحب رشكة استرياد وتصدير قام بغسل 
قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعامل غري 
يف  املرشوع  غري  االتجار  منها  مرشوعة 
مرشوعة  أنشطة  خلف  األجنبي،  النقد 
الحصول  مصادر  إلخفاء  مجاالت  وعدة 
ذمة  عىل  احتياطيًا  يوًما   15 عليها، 

التحقيقات يف القضية.
أعدتها  التى  األمنية  التحريات  وذكرت 
أن  الداخلية،  بوزارة  املختصة  الجهات 
ىف  اإلجرامية  أنشطته  استخدم  املتهم 
نطاق  خــارج  بالعملة  االتجار  مجال 
غري  الربح  لتحقيق  املرصفية،  السوق 
ــرتك ىف  األمـــوال، واش ــرشوع وغسل  امل
مبالغ  وجمع  وتربح  بالعملة  االتجار 

أمن  املباحث مبديرية  ألقى رجال 
بقتل  املتهم  عىل  القبض  الجيزة 
شاب بإطالق النار عليه يف كرداسة، 
القانونية  ــراءات  اإلج اتخاذ  وتم 
ــارشت  وب املتهم،  تجاه  ــة  ــالزم ال

النيابة املختصة التحقيق.
الجيزة بالغا  أمن  وتلقت مديرية 
يف  ــداء  ــت الع ــاب  ش تعرض  يفيد 
كرداسة، وانتقل رجال املباحث إىل 
تحريات  وأشــارت  الواقعة،  محل 
تعرض  شاب  أن  املباحث  ــال  رج
وتم  عليه،  النار  وإطالق  العتداء 
إال  إلسعافه،  املستشفى  إىل  نقله 

مالية كبرية من جراء ذلك، ولجأ لغسل 
الغري  أنشطته  حصيلة  األمـــوال  تلك 

مرشوعة املشار إليها.
استخدم  املتهم  أن  التحريات  وأضافت 
غري  أنشطته  إلخــفــاء  أساليب  ــدة  ع
 – بنكية  شهادات  بينها  من  املرشوعة 

عقارات – سيارات –
النقدية  اإليداعات  من  العديد  وأجرى 
متكررة،  وبصفة  كبرية  مببالغ  وبشيكات 
نشاط  طبيعة  أو  العالقة  وضوح  دون 
املمتلكات  تلك  قدرت  حيث  منهم،  أىٍّ 

بحوايل 25 مليون جنية.
جرائم  ملكافحة  العامة  اإلدارة  قامت 
جرائم  مكافحة  بقطاع  العامة  األموال 
املنظمة  والجرمية  العامة  ــوال  األمـ

باإلصابة  متأثرا  الحياة  فارق  أنه 
التي لحقت به.

رجال  توصل  التحريات  بــإجــراء 
الجرمية،  مرتكب  لهوية  املباحث 
وبإعداد كمني له تم القبض عليه، 
الالزمة  القانونية  واتخاذ اإلجراءات 
املختصة  النيابة  وتولت  تجاهه، 

التحقيق.
ــراء  إج املباحث  ــال  رج ويكثف 
املتهمني  هوية  لكشف  التحريات 
اتخاذ  وتــم  عليهم،  ــض  ــب ــق وال
اإلجراءات القانونية الالزمة، متهيدا 
إلخطار النيابة املختصة للتحقيق.

)أحد  حيال  القانونية  اإلجراءات  بإتخاذ 
األشخاص”له معلومات جنائية”( لقيامه 
مبزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص ىف مجال 
األجنبى  بالنقد  املــرشوع  غري  االتجار 
خارج نطاق السوق املرصىف ، ومحاولته 
غسل تلك األموال املتحصلة من نشاطه 
األراىض  )رشاء  طريق  عن  اإلجــرامــى 
والعقارات واملحال التجارية والسيارات(، 
تلك  آخر من  إيداع جانب  إىل  باإلضافة 
اإلجرامى  نشاطه  من  املتحصلة  األموال 
بحسابات خاصة به وبأفراد أرسته ببعض 
البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها 
مرشوعة..  كيانات  عن  ناتجة  وكأنها 
حيث قدرت متحصالت نشاطه اإلجرامى 

مببلغ )25 مليون جنيه(.

وفرق قانون العقوبات ىف العقوبة 
املقرتن  القتل  بني  القتل  بجرائم 
بسبق اإلرصار والرتصد ، وبني القتل 
فاألوىل   ، وترصد  إرصار  سبق  دون 
والثانية   ، لإلعدام  عقوبتها  تصل 
، وميكن  املشدد  أو  املؤبد  السجن 
لصاحب الجرمية ىف هذه الحالة أن 
بها  اقرتنت  إذا  إعدام  عىل  يحصل 
أو تلتها جناية أخرى، ونصت املادة 
230 من القانون عىل: كل من قتل 
عىل  اإلرصار  سبق  مع  عمدا  نفساً 

ذلك أو الرتصد يعاقب باإلعدام.

“املقاصة.”
الذهبية  السبائك  جلب  وكذلك 
بيعها  وإعادة  الدول  إحدى  من 
صاحب  خالل  من  الذهب  لتجار 
عنارص  -أحد  مصوغات  محل 
البيع  حصيلة  وإستخدام  التشكيل- 
ىف سداد تحويالت املرصيني بالخارج 
الرشاء  أسعار  فارق  من  واإلستفادة 

والبيع.
ضبط  تم  اإلجراءات  تقنني  وعقب 
وبحوزتهام  التشكيل..  عنارص  من   2
)مبلغ ماىل 7,7 مليون جنيهاً – عدد 6 
سبائك ذهبية “مهربة” وزنت 3,450 
واملستندات  واألوراق   – جرام  كيلو 
الدالة عىل ذلك( ومبواجهتهام إعرتفوا 
مع  باالشرتاك  اإلجرامى  بنشاطهم 
باقى املتهمني، وتم اتخاذ اإلجراءات 

القانونية.

تجديد حبس 5 متهمني باالتجار فى العملة بتعامالت 14 مليون جنيه و3.5 كيلو ذهب
جدد قاض املعارضات املختص، حبس 
عصابيًا  تشكياًل  كونوا  متهمني   5
تخصص يف االتجارغري املرشوع بالنقد 
األجنبى بحجم تعامالت تجاوزت 14 
احتياطيًا عيل  يوًما  ماليني جنيه، 15 

ذمة التحقيقات يف القضية.
وكشفت التحريات األمنية أن املتهمني 
منهم ثالثة يعملون بالخارج بإحدى 
تجميع  ىف  اشرتكوا  العربية،  الدول 
بإحدى  العاملني  املرصيني  مدخرات 
األجنبية من  بالعملة  العربية  الدول 
بالخارج، وتوفريها  املتواجدين  خالل 
الدولة،  بذات  واملستوردين  للتجار 
بالجـنيه  يعادلها  مبا  إرسال  مقابل 
للبالد  العائدين  طريق  عن  املصـرى 
بحساب  إيداعها  طريق  عن  أو 
، ليقوموا  البنوك  أحدهم بفرع أحد 
العاملني  لذوى  وتوصليها  باستالمها 
مالية،  عمولة  مقابل  الدولة  بتلك 

سعر  فارق  من  االستفادة  عن  فضاًل 
العملة باملخالفة ألحكام للقانون.

وضبط بحوزة املتهمني أموال تجاوزت 
ومجموعة  مرصي،  جنيه  مليون   14
الذهبية، بعدما متكنت  السبائك  من 
اإلدارة العامة ملكافحة جرائم األموال 
أشخاص،   3 )عدد  ضبط  من  العامة 
 )5,632,000( ماىل  مبلغ  وبحوزتهم 
استقاللهم  حال  وذلك  جنيه،  مليون 
بقيامهم  أقروا  ومبواجهتهم  سيارة، 
تخصص  عصاىب  تشكيل  بتكوين 
بالنقد  االتجار  ىف  اإلجرامي  نشاطه 
األجنبى خارج نطاق السوق املرصفية، 
باالشرتاك مع )عدد 5 أشخاص إلثنني 
منهم معلومات جنائية- “ثالثة منهم 
يقوموا  إذ  البالد”(،  خارج  مقيمون 
بالخارج  العاملني  مدخرات  بتجميع 
البالد  داخل  لذويهم  إرسالها  وإعادة 
بطرق غري مرشوعة مام يُعرف بنظام 
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مرتضى: لهذا تأخرنا يف التعاقد مع راعي 
الزمالك.. وفرع جديد يف العاصمة اإلدارية

السابع بالقميص األصفر.. مصطفى محمد 
يسجل ألول مرة يف كأس فرنسا مع نانت

وزير الرياضة يوافق على استقالة 
الكومي ومجلس إدارة اإلسماعيلي

بني  أقاويل  عدة  “ترددت  وتابع 
التعاقد  يف  تأخرنا  عندما  الجامهري 
مع الراعي، ولكن ذلك األمر ال ميكن 
أن  يجب  والتعاقد  بسهولة،  يتم  أن 

يتم وفقا للمعايري املناسبة للنادي”.
وواصل منصور “يف النهاية تم اختيار 
وهي  العقاري  للتطوير  النيل  رشكة 
مجالها،  يف  املرصية  الرشكات  أكرب 
نهر  اسم  عىل  اسمها  بأن  وسعيد 

النيل العظيم”.
حدث  عن  الزمالك  رئيس  وكشف 
جديد خالل الحفل، قائال: “سنحصل 
عىل قطعة أرض يف العاصمة اإلدارية 

إلنشاء فرع جديد لنادي الزمالك”.

اإلعارة يف البداية ثم تم تفيعل بند 
الرشاء مقابل حوايل 4 ماليني يورو.

وأعار جاالتارساي مصطفى محمد 
إىل نانت يف صيف 2022 ملدة عام.

الـ16  املركز  يف  نانت  ويتواجد 
الفرنيس  الدوري  ترتيب  بجدول 
من  جمعها  نقطة   17 برصيد 
يف  والتعادل  مباريات   3 ىف  الفوز 
وتسجيل  لقاءات   6 وخسارة   8

18هدفاً وتلقي 24.
محمد  مصطفى  وحصد  وسبق 
جائزة أفضل العب ىف نانت خالل 

شهر سبتمرب املاىض.

رسمياً  تقدميها  فور  ولكن  االستقالة 
مبقر الوزارة غد.

تقديم  حني  وإىل  قانونا  املقرر  ومن 
أن  رسمياً  وقبولها  املجلس  استقالة 
يتم اإلعالن عن تشكيل لجنة تسلم 
واإلجراءات  األمور  لكافة  وتسليم 
املتعلقة  والقانونية  واملالية  اإلدارية 

بالنادى.
وأكد صبحي حرص الوزارة عىل دعم 
وخاصة  املرصية  األندية  مختلف 
لها  يلزم  ما  كل  وتقديم  الجامهريية 

نادي  رئيس  منصور  مرتىض  تحدث 
عن  اإلعالن  حفل  خالل  الزمالك 
رشكة  مع  النادي  رعاية  عقد  توقيع 

النيل للتطوير العقاري.
بنجوم  مرحبا  كلمته  منصور  وبدأ 
الحفل،  يف  الحارضين  الزمالك 
وإسامعيل  الحليم  عبد  أحمد  وهم 
وجامل  الخواجة  ومحمود  يوسف 
وحامدة  مرعي  وعصام  عبدالحميد 
وعبد  يحيى  وطارق  اللطيف  عبد 
وأمين  املامور  وعادل  عيل  الحليم 
الرازق  عبد  ومحمود  العزيز  عبد 
عزمي  وأمري  جابر  وعمر  “شيكاباال” 
مجاهد وخالد الغندور ونادر السيد 

سجل مصطفى محمد العب نانت 
يف  فرنسا  كأس  يف  األول  هدفه 
أمام  باملسابقة  له  األول  الظهور 

فريوا يف دور الـ64 من البطولة.
التسجيل  محمد  مصطفى  وافتتح 
اآلن  الجارية  املباراة  يف  نانت  لـ 
بهدف  التقدم  إىل  النتيجة  وتشري 

دون رد.
من   29 الدقيقة  يف  الهدف  وجاء 
من  متابعة  بعد  املباراة  عمر 
إيفان جيساند  لتسديدة  مصطفى 
الحارس  لها  تصدها  التي  القوية 
النجم  إىل  منه  لتصل  بريتوم  كيني 

ويحيي  إمام  وحازم  عبادة  وهاين 
نبيل.

النجوم  لهؤالء  “تحية  منصور:  وقال 
الذين صنعوا نادي الزمالك جبال تلو 

اآلخر”.
نادي  برئاسة  سعيد  “أنا  وأضاف 
عظيم هو نادي الزمالك. رغم عميل 
الحقيقي هو  الخاص، إال أين فخري 

ارتباط اسمي باسم الزمالك”.
الرشكات  بعض  “هناك  وأوضح 
الزمالك  لرعاية  ستننضم  األخري 
الراعي  ولكن  املقبلة،  الفرتة  خالل 
النيل  رشكة  هو  للزمالك  الرئييس 

للتطوير العقاري”.

املرصي وتسكن الشباك.
مصطفى  لـ  السابع  هو  الهدف 
محمد مع نانت منذ االنضامم يف 

الصيف املايض.
مصطفى  خاص  عام  وبشكل 
يف  مباراة   25 نانت  مع  محمد 

جميع املسابقات.
 17 لعب  الفرنيس،  الدوري  يف 

مباراة سجل 4 وصنع 3.
الدوري األورويب لعب 6  بينام يف 

مباريات سجل 2 وصنع 1.
من  محمد  مصطفى  وانتقل 
الزمالك إىل جاالتا رساي عىل سبيل 

موافقة  عن  الرياضة  وزارة  أعلنت 
قبول  عىل  صبحي  أرشف  الوزير 
النادي  إدارة  مجلس  استقالة 

اإلسامعييل برئاسة يحيى الكومي.
صبحي  استقبال  عقب  ذلك  جاء 
للكومي يف اجتامع عقد مبقر الوزارة 

اليوم اإلثنني.
االجتامع  هذا  الكومي خالل  وتقدم 
باستقالته، مؤكدا أنه سيقدمها رسميا 
للوزارة صباح الغد الثالثاء 10 يناير..
قبول  عىل  الرياضة  وزير  ووافق 
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الالعبني  من  املجموعة  هذه  معظم 
 2024 باريس  أوملبياد  يف  سيشاركون 
باإلضافة إىل أوملبياد 2028، نحن نسري 
الصعود  وهدفنا  الصحيح  الطريق  عىل 

عىل منصات التتويج يف باريس”.
وأضاف: “تعترب األجهزة الفنية بالكامل 
وضعناها  التي  الخطط  املرصيني،  من 
حتى اآلن تنفذ بطريقة جيدة، وعندما 
الخطط  بتعديل  نقوم  فرتة  نجتمع كل 
بها،  منر  التي  املرحلة  لظروف  وفًقا 
ونسري  يحدث  ملا  جيًدا  منتبهون  نحن 
أننا  نعرف  التواضع،  مبنتهى  طريقنا  يف 

مازلنا يف بداية الطريق”.
الوصول  “محطة   : الحسيني  وأكد 
يف  التتويج  منصات  هي  بنا  الخاصة 
باريس 2024، نحن سعداء مبا  أوملبياد 
ونعترب  بتواضع،  نسعد  ولكن  حققناه 
وجيدة،  مقبولة  النتيجة  هذه  أن 
ولكن عندما نحقق ميدالية يف أوملبياد 
أننا  اللحظة  هذه  يف  سنقول  باريس، 
بداية  يف  اآلن  نحن  فـ  النجاح،  حققنا 

طريق النجاح”.
وتابع: “أطمنئ الجميع أنه رغم الظروف 
البلد،  بها  متر  التي  الصعبة  االقتصادية 
نستطيع تنفيذ الخطط التي وضعناه و 

أي  لدينا  وليس  أمامنا،  املتاحة  البدائل 
بديلة،  خطط  لدينا  إننا  حيث  حجج، 
الخاصة  للمنتخبات  اإلعداد  وبرامج 
متاًما  تتأثر  لن   2024 ألوملبياد  بالسالح 
مبا يحدث، بل بالعكس نسري يف الطريق 
السياسة،  والقيادة  البلد  وضعته  الذي 
ونقدر املجهود املبذول من أجل هؤالء 
املبذول  املجهود  إىل  باإلضافة  األبطال 

من جانب الرعاة”.
للسالح  املرصي  االتحاد  رئيس  وواصل 
بدائل  ولدينا  نستكمل طريقنا  “نحن   :
تحدث  قد  مشاكل  أي  ملواجهة  كثرية 
الوقت  يف  عملة  توافر  عدم  نتيجة 
الحايل، أو عدم توافر سيولة مالية، لدينا 
بدائل وقدرة مالية نستطيع من خاللها 
تخطي هذه األمور بدون أي مشاكل أو 
تأثري سلبي عىل خطط اإلعداد ألوملبياد 

.”2024
وأردف: “أشكر وزارة الشباب والرياضة 
واللجنة  صبحي  أرشف  الدكتور  بقيادة 
األوملبية برئاسة املهندس هشام حطب 
والرعاة وأشكر أيًضا الصحفيني واإلعالم 
أكرث  منذ  السالح  يف  أتواجد  الريايض، 
من 45 عاما ، هناك دول كثرية تتواصل 
إنجازات،  معنا وسعيدة مبا نحققه من 

الدويل  االتحاد  تواصل  إىل  باإلضافة 
معنا، مام يثبت أننا قوة يف عامل السالح 

ال يستهان بها”.
يف  أزمة  وجود  من  “بالرغم  وزاد: 
تتوقف،  مل  السفريات  ولكن  الدوالر 
إننا  حيث  للنفقات  ترشيد  لدينا 
تعود  التي  األشياء  عىل  بالرصف  نقوم 
بإلغاء  نقوم  الالعبني، مل  باإليجاب عىل 
أي سفرية نتيجة خفض العملة، وأيًضا 
الفرتة  يف  أفضل  تجعلنا  بدائل  لدينا 
القادمة، السفر بالعملة األجنبية وتوفري 
العملة األجنبية يعترب عىل مسؤوليتي”.
البلد  بجوار  نقف  أن  “يجب  وأوضح: 
ليك يسعد الجميع، الجميع يتحدث عن 
مرص بصورة سلبية، ولكن مرص ستظل 
دولة قوية، يف ظل هذه الظروف أبطال 
تحقيق   ، والشباب  الناشئني  هم  مرص 
سيف  سالح  يف  ذهبيتني  ميداليتني 
بإيطاليا  العامل  كأس  بطولة  يف  املبارزة 

يعترب إنجازًا كبريًا”.
برونزيتني  ميداليتني  “تحقيق  واختتم: 
العامل  السيف يف بطولة كأس  يف سالح 
بطل  أرض  عىل  إنجازًا  يعترب  املجر  يف 
العامل ولكن الفرح يكون بحذر ، ونشوة 

االنتصار تكون بتواضع”.

ميداليات  مرص  منتخب  تحقيق  بعد 
ببطولة العامل

اتحاد  رئيس  الحسيني  املنعم  عبد 
منصات  عىل  الصعود  السالح:هدفنا 

التتويج يف أوملبياد  باريس.
رئيس  الحسيني  املنعم  عبد  تحدث 
رئيس  ونائب  للسالح  املرصي  االتحاد 

املنتخب  توج  بعدما  الدويل،  االتحاد 
املرصي لسالح السيف شباب بامليدالية 
الربونزية يف بطولة العامل التى أقيمت 
أحمد  الالعب  حقق  وأيًضا  املجر،  يف 
هشام امليدالية الربونزية يف منافسات 

الفردي.
سيف  لسالح  مرص  منتخب  وحقق 

بتتويجه  تاريخيًا  إنجازًا  شباب  املبارزة 
بذهبية بطولة كأس العامل التي أقيمت 
يف إيطاليا، وأحرز الالعب محمد السيد 
منافسات  يف  أيًضا  الذهبية  امليدالية 

الفردي.
قال عبد املنعم الحسيني: “ما حققناه 
نهايته،  وليس  املشوار  بداية  يعترب 

اإلدارى  االستقرار  تحقيق  أجل  من 
سيتم  أنه  إىل  الوزير  وأشار  لها. 
اإلدارية  اإلجراءات  كافة  متابعة 
النادى  شئون  بتسيري  الخاصة 
املقبلة  الفرتة  خالل  اإلسامعيىل 
الخاصة  األسايس  النظام  الئحة  وفق 

بالنادى وىف
لسنة   71 رقم  الرياضة  قانون  ضوء 
إدارة  مجلس  انتخاب  لحني   ،2017
جديد من خالل الجمعية العمومية 

للنادى.
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الكويت تعلن استضافة بطولة كأس الخليج 
لكرة القدم الـ26

املايض  األحد  مساء  الكويت،  دولة  أعلنت 
، استضافة بطولة كأس الخليج لكرة القدم 
املقبلة يف نسختها الـ26 “خليجي 26، دون 

تحديد موعد نهايئ إلقامتها بعد.
وخالل مقابلة تلفزيونية مع قناة “الكويت” 
القدم  كــرة  اتحاد  رئيس  قــال  الرسمية، 
“الكويت  إن  الشاهني:  الله  عبد  الكويتي 
وأشار  املقبلة”،  الخليج  كأس  ستستضيف 
يناير   13 يــوم  سيعقد،  اجتامعاً  أن  إىل 
يف  القدم  كرة  اتحادات  لرؤساء  الجاري، 
دول الخليج، سيتم خالله اإلعالن عن موعد 
للمرة  العراق،  ويستضيف  البطولة.  إقامة 
الثانية يف تاريخه حالياً، بطولة كأس الخليج 
الشمل  مل  بطولة  تعد  والتي   ،25 “خليجي 
لعشاق كرة القدم يف منطقة الخليج العريب.
)جذع  الدويل  البرصة  استاد  يف  وافتتحت 

أعلن االتحاد الدويل لكرة القدم “فيفا” 
للسيدات  العامل  كأس  حكام  قامئة  عن 

.2023
مرصي  حضور  أي  القامئة  تعرف  ومل 
املساعدين  أو  الساحة  حكام  بني  سواء 

أو تقنية الفيديو.
عربيًا  حضوًرا  القامئة  تشهد  ذلك،  رغم 
من  مغريب،  رباعي  يف  ممثاًل  بـــارزًا 

ضمنهم 3 سيدات.
ساحة،  حكمة  كربويب  برشى  وتتواجد 
جرمومي  وفتيحة  حمدي،  وسكينة 
تقنية  يف  زوراق  وعــادل  كمساعدتني، 

الفيديو.
الحكمة  بتواجد  حدث  السعيد  الخرب 
يف  سعدية  هبة  الفلسطينية  املساعدة 

قامئة البطولة.

الكويت تعلن استضافة بطولة كأس 
الخليج لكرة القدم الـ26

“خليجي  بطولة  العراق،  جنويب  النخلة( 
مميز وحضور  بحفل  املايض  الجمعة   ”25

جامهريي غفري.
املنتخبات  أكرث  قامئة  الكويت  وتتصدر 
بعد  وذلك  الخليج،  كأس  بلقب  تتويجاً 

املري  الله  عبد  القطري  يحرض  كام 
ضمن طاقم حكام تقنية الفيديو.

الحكمة  البارزة  األســامء  ضمن  ومن 
تدير  التي  فرابار  ستيفاين  الفرنسية 
املحيل  ــدوري  ال يف  الرجال  مباريات 

بشكل أسبوعي.
كام تتواجد الحكمة املساعدة اإلسبانية 
يف  أيًضا  تظهر  التي  بوراس  جوادالويب 

الدوري املحيل للرجال.
وتغيب بشكل مفاجئ اإلنجليزية شان 
مباريات  تدير  التي  إليس  مايس  لويز 

“برميريليج” منذ سنوات طويلة.
ومن إفريقيا تظهر التوجولية فينسنتيا 
أكونا  إفريقية  والجنوب  أميدومي، 
ماكاليام، والرواندية سليمة موكانسانجا 

كحكامت ساحة.

تتويجها باللقب 10 مرات، يف حني تتقاسم 
املركز  والعراق  وقطر  السعودية  من  كل 
مع  منتخب،  لكل  ألقاب   3 برصيد  الثاين 
حصول اإلمارات وسلطنة عامن عىل لقبني، 

والبحرين عىل لقب وحيد.

باإلضافة إىل الزامبية ديانا تشيكوتيشا، 
والكينية ماري نجوروجي.

الفرتة  يف  للسيدات  العامل  كأس  ويقام 
يف  أغسطس   20 إىل  يوليو   20 من 

أسرتاليا ونيوزيلندا.
لـ  عربية  مشاركة  البطولة  وتعرف 
اإلفريقية  األمم  كأس  وصيف  املغرب 

بعد الخسارة أمام نيجرييا.
األمريكية  املتحدة  الواليات  وتحمل 
حلت  بينام  املاضية،  النسخة  لقب 
وإنجلرتا  ثالثة  والسويد  ثانية  هولندا 

رابعة.
ومتتلك الواليات املتحدة الرقم القيايس 
ومرة  مرتني،  أملانيا  ثم  تتويجات،   4 بـ 

واحدة لكٍل من الرنويج واليابان.
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غياب مصري وحضور فلسطيني.. 3 مغربيات يف 
قائمة حكام كأس العالم للسيدات

أحمد سامي: ال أريد تبادل العبني ضمن 
صفقة بيع إيبوكا.. ويستحق 2 مليون دوالر

كل  مجهود  إهدار  بسبب  املوسم 
بني  العدالة  لغياب  النادي  أفراد 

فرق الدوري”.
إيبوكا  جون  النيجريي  وانضم 
العمر 24 عاما لصفوف  البالغ من 
املوسم  بداية  كليوباترا  سرياميكا 

الجاري قادما من إنبي.
 11 اآلن  حتى  الدوري  يف  ولعب 

مباراة سجل خاللها هدفني.

سرياميكا  مع  إيبوكا  جون  هدف 
كليوباترا أمام املرصي

كشف أحمد سامي املدير الفني لـ 
مستجدات  عن  كليوباترا  سرياميكا 
العروض املقدمة للمهاجم النيجريي 

جون إيبوكا العب فريقه.
تايم  أون  قناة  عرب  سامي  وقال 
مرصية  عروض  “يوجد  سبورتس: 
وسوف  إيبوكا  جون  لـ  ليبيا  ومن 
سرياميكا  إدارة  مع  جلسة  أعقد 
سيفيد  وهل  رحيله  فكرة  ملناقشة 

النادي أم ال”.
العروض  أعرف حقيقة  وأضاف “ال 
إيبوكا لكني سمعت أن  لـ  املقدمة 
بعرض  أسمع  ومل  يريده  الزمالك 

األهيل”.
ضمن  العبني  أريد  “ال  وواصل 
يحتاج  الفريق  إيبوكا،  بيع  صفقة 
بعض التدعيامت من خارج األهيل 

والزمالك”.
النادي  مصلحة  كانت  “إذا  وأردف 
بيع إيبوكا سيكون ذلك ألن األمر يف 

إطار االستثامر”.
وشدد “لست املدرب الذي يتمسك 
بالالعب ويجربه عىل البقاء ومن ثم 

يتأثر مستواه بشكل سلبي”.
 2 لـ  إيبوكا  سعر  “وصول  وأوضح 
مليون دوالر أمر طبيعي يف ظل ما 

نسمعه من أرقام صفقات”.
وأتم ترصيحاته “فكرت يف االعتذار 
لنهاية  العمل  وعدم  التدريب  عن 

الدكتور محمود درويش يحصل كارت االحرتاف الدولي 
لتحكيم كمال األجسام والفتنس تشالنج

االتحاد  رئيس  فهيم  عادل  الدكتور  منح 
املرصي لكامل األجسام ورئيس االتحاديني 
لرئيس  األول  والنائب  واالفريقي  العريب 
الدكتور  الدويل  الحكم   ، الدويل  االتحاد 
إدارة  مجلس  عضو  درويش  محمود 
كارت   ، األجسام  لكامل  املرصي  االتحاد 
التحكيم االحرتايف لتحكيم كامل األجسام 
احرتايف  بشكل  تشالنج  الفيتنس  و 
لكامل  الدويل  االتحاد  من  واملعتمد 
البطوالت  التحكيم يف  له  األجسام ويحق 
هامش  عىل  وذلك   ، للمحرتفني  الدوليه 
لكامل  األوىل  للدرجة  الجمهورية  بطولة 
رجال،  والفيزيك  والكالسيك  األجسام 
الجمعه  دمنهور  مدينة  أقيمت يف  والتي 
اإلتحاد  أعضاء  جميع  بحضور  املايض 

املرصي لكامل األجسام.
ومن جانبه أعرب الحكم الدويل املحرتف 
بحصولة  سعادته  عن  درويش،  محمود 
واملؤهل  األحمر  االحرتاف  كارت  عىل 
لتحكيم بطوالت املحرتفني والبد ان أتقدم 
فهيم  عادل  الدكتور  ايل  الجزيل  بالشكر 

األجسام  لكامل  املرصي  االتحاد  رئيس 
واالفريقي  العريب  االتحاديني  ورئيس 
والنائب األول لرئيس االتحاد الدويل عىل 
باللعبه عىل  لالرتقاء  مايقدمه من دعم 
كافة املستويات القاري والدويل واملحيل.

الدكتور  يجدر اإلشارة أن الحكم الدويل 
إدارة  مجلس  عضو  درويش،  محمود 
يعترب  األجسام،  لكامل  املرصي  االتحاد 

املستوى  عىل  املتميزين  الحكام  من 
من  العديد  بتحكيم  وقام  الدويل 
البطوالت الدوليه، بطوله العامل ىف اسبانيا 
بجانب  كب،  داميوند  ولبنان  مرات،   3
التحكيم بدولة اإلمارات واململكه العربية 
السعودية وكان اخر بطولة قام بتحكيمها 
عجامن  وبطولة  شو  ماصل  دىب  بطولة 

الدوليه.


