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عاطف عبد العزيز

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مجلس الوزراء يوافق على حافز إضافى لتوريد أردب القمح املحلى ملوسم 2023 ليصبح 1250 جنيها
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رئيس الوزراء يرتأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء املصرية
عفو رئاسى عن بعض املحكوم عليهم بمناسبة عيدى الشرطة وثورة يناير

الرئيس السيسى يتفقد الكلية الحربية فجرًا ويشاهد عددًا من األنشطة الخاصة بالتأهيل العسكرى وفق أحدث النظم 
املتطورة.. الرئيس يشيد بمستوى اإلعداد الراقى للمستجدين.. ويطالب الطلبة بالتحلى بالقيم العسكرية الرفيعة

السيسى،  الفتاح  عبد  الرئيس  تفقد 
الحربية،  الكلية  الخميس،  اليوم  فجر 
زكى  محمد  اول  الفريق  رافقه  حيث 
وزير  املسلحة  للقوات  العام  القائد 
الدفاع واإلنتاج الحربي والفريق أسامة 
املسلحة  القوات  أركان  رئيس  عسكر 

وعدد من كبار قادة القوات املسلحة.
وصرح السفري بسام راضى، املتحدث 
باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس 
تنفيذهم  خالل  الكلية  طلبة  شــارك 
عـــددًا مــن األنــشــطــة والــتــدريــبــات 
املستجدين  الطلبة  تدريب  يتم  التي 
عليها  العسكرية  والكليات  باألكاديمية 
الحربية  الكلية  بمقر  يومى  بشكل 
علـى  األنشـطـة  اشتملت  حيث   ،

املهندس  أكد  حيث  اإلقتصادى، 
والرثوة  البرتول  وزير  املال،  طارق 
املعدنية، أن العام املاىض 2022 شهد 
الصادرات  ىف  قياىس  رقم  تحقيق 
البرتولية وصل إىل 18.2 مليار دوالر، 
تم   2021 عام  ىف  أنه  إىل  مشريًا 
التصدير بـ12.9 مليار دوالر، وبلغ 7 
مليارات دوالر ىف عام 2020، مشريا 
إىل تحقيق قفزة كبرية ىف تصديرات 
الغاز، عام 2022، وهو ما يتم العمل 

عىل تعظيمه ىف هذه الفرتة.
أحمد  املهندس  أشار  جانبه  من 
إىل  والصناعة،  التجارة  وزير  سمري، 
الصعبة،  العاملية  الظروف  برغم  أنه 
واألزمة التى شهدتها الدول املختلفة، 

رئيس الوزراء: تحرك مصر على الصعيد الخارجى يعزز مكانتها كشريك محورى فى مختلف القضايا
وزير الخارجية السعودى: الصراع فى اليمن لن ينتهى إال من خالل تسوية سياسية
بريطانيا تؤكد دعمها للوصاية األردنية على املقدسات فى القدس

التعليمي  السباحة  حمام  على  املرور 
وميدان   ، املطورة  اللياقة  وميادين   ،
وميدان   ، املفتوح  البدنى  ــداد  اإلعـ
خالله  شاهد  ــذي  ال املعركة  محاكي 
تنفيذ الطلبة لتمرين الرماية بمحاكى 
الرماية الذى يحقق الواقعية يف تنفيذ 
ميادين  على  املـــرور  ــذا  وك التمرين 
وقسم   ، فيت(  ــروس  ك  / )التحدى 

الفروسية وميدان التحميل.
 وأشاد الرئيس بما ملسه خالل الزيارة 
للطلبة  الراقى  ــداد  اإلع مستوى  من 
بالحفاظ  طالبهم  كما   ، املستجدين 
البدني  وإستعدادهم  لياقتهم  على 
بالقيم  والتحلي   ، املرتفع  والذهني 
التي  والنبيلة  الرفيعة  العسكرية 

الرئيس السيسي يشارك فى قمة أبوظبى التشاورية
رئاسة  باسم  الرسمى  للمتحدث  الرسمية  الصفحة  نرشت 
السيىس، مع  الفتاح  عبد  الرئيس  تجمع  الجمهورية، صورة 

قادة األردن ودول مجلس التعاون الخليجى.
رئاسة  باِسم  الرسمي  املتحدث  راىض،  بسام  السفري  ورصح 
الرئيس السيىس ىف قمة أبو ظبي  الجمهورية، بأن مشاركة 

تأىت ىف إطار حرص مرص عىل تدعيم وتطوير أوارص العالقات 
املتميزة مع جميع الدول الشقيقة املشاركة بالقمة، فضالً عن 
التعاون، بشأن تعزيز آليات العمل املشرتك لصالح الشعوب 
والتنسيق  التشاور  إىل  أبو ظبي  قمة  تهدف  العربية، حيث 

بشأن تحقيق األمن واالستقرار اإلقليمى والدوىل.

املرصية  الصادرات  فقد حققت 
البرتولية رقًم غري مسبوق،  غري 
وصل إىل 35.612 مليار دوالر، 
السابق  العام  عن  بارتفاع 
بنسبة 12%، وهو ما يؤكد أننا 

نسري عىل الطريق الصحيح.
سعد،  نادر  السفري  ورصح 
باسم  الرسمى  املتحدث 
مجلس الوزراء، بأن إجمىل 
بذلك  املرصية  الصادرات 
 53,8 نحو  إىل  وصلت 
نقلة  وهى  دوالر،  مليار 
املرصية  للصادرات  كبرية 
تعمل الحكومة حاليا عىل 

دعمها وتعظيمها.

التي  الرياضية  التمارين  مـن  عـدد 
ملختلف  اللياقة  بطابور  تنفيذها  يتم 
األلعـاب التي تسهم يف الحفاظ على 
يف  للطلبة  البدنية  اللياقة  معدالت 

أعلى مستوياتها.
كما شاهد الرئيس عددًا من األنشطة 
للطلبة  العسكرى  بالتأهيل  الخاصة 
نظم  ألحدث  وفقًا  تنفيذها  يتم  التي 
والتى  املتطورة  والتأهيل  ــداد  اإلعـ
الطلبة  به  يتمتع  ما  مــدى  أظهرت 
املستجدين من ثقة بالنفس ومستوى 
ــداد  اإلع فــرة  خــالل  ــي  راق إنضباط 

العسكرى.
عددًا  السيسى،  الرئيس  تفقد  كما 
شملت  الطلبة  تدريب  مناطق  من 

يصبح  وبذلك  جنيها،   250 بقيمة 
سعر توريد األردب 1250 جنيها بدال 
سبق  الذى  جنيه،   1000 سعر  من 

املوافقة عليه.
ويأىت هذا القرار ىف ضوء التوجيهات 
عبدالفتاح  الرئيس  من  الصادرة 
الجمهورية  رئيس  السيىس، 
املحاصيل  أسعار  مراجعة  برضورة 
ُمحفِز،  سعِر  وضع  مع  االسرتاتيجية، 
يساعد  العاملية،  للظروف  نظرًا 
واملزارعني  الفالحني  تشجيع  ىف 
املحاصيل  زراعة  ىف  التوسع  عىل 

االسرتاتيجية وخاصة القمح.
عدد  استعراض  االجتمع  شهد  كم 
الصعيد  االيجابية عىل  املؤرشات  من 

وافق مجلس الوزراء، خالل اجتمعه 
مصطفى  الدكتور  برئاسة  اليوم 
لتوريد  إضاىف  حافز  عىل  مدبوىل، 
 2023 ملوسم  املحىل  القمح  أردب 

الصادرات  ارتفاع  الصناعة:  وزير 
 35.612 إىل  البرتولية  غري  املرصية 
العاملية  الظروف  برغم  مليار دوالر 

الصعبة
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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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االشراف الصحفي:ـ 
دكتوره سهام جربيل
 البث االلكتروين:ـ 
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التصميم الفين PDF:ـ
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اململكة العربية السعودية

Jeddah - 23212 - 7539 K.S.A. Mushrefah Dist. 
14 Ain Khalifa St. -  Tel.: 012 663 2770

Fax : 012 - 663 2771 Mobile: 053 230 5963
C.R. 4030303207  Lic. No. 55815

الوكيل اإلعالين
مجهورية مصر العربية

(+202) 01022441900  (+202) 01283617779
e-mail: cd_room2004@yahoo.com

األمري  السعودى  الخارجية  وزير  أكد 
فيصل بن فرحان، أن الرصاع ىف اليمن 
لن ينتهى إال من خالل تسوية سياسية.

خالل  فرحان،  بن  فيصل  األمري  وقال 
(دافوس)  مبنتدى  جلسة  يف  كلمته 
شارك فيها وزراء خليجيون وأوروبيون ، 
وفقا لقناة “العربية” الفضائية األربعاء، 
لحل  األمثل  السبيل  هو  :”الحوار  إن 
إيجاد  ونحاول  املنطقة..  يف  الخالفات 
عىل  ونركز  الجميع  مع  للحوار  مسار 

التنمية”.
إلعادة  سبيل  إليجاد  :”نحتاج  وأضاف 
الهدنة يف اليمن، والعمل عىل تحويلها 
مشددا  النار”،  إلطالق  دائم  وقف  إىل 

املديرة  سيتديكوفا  أيدا  أعربت 
ورشق  جنوب  ملنطقة  التنفيذية 
املتوسط بالبنك األورويب إلعادة اإلعمر 
املدير  الستور  دي  وغابريال  والتنمية، 
للطاقة  االقليمي  للرئيس  املساعد 
بالبنك  املتوسط  رشق  جنوب  ملنطقة 
للمشاركة  البنك  استعداد  عن  ذاته، 
بني  الكهربايئ  الربط  متويل مرشوع  يف 
الجانب  حّصة  لتمويل  وإيطاليا  تونس 

وزير الخارجية السعودى: الصراع فى اليمن لن ينتهى إال من خالل تسوية سياسية

البنك األوروبى إلعادة اإلعمار يعلن استعداده لتمويل 
مشروع الربط الكهربائى بني تونس وإيطاليا بريطانيا تؤكد دعمها للوصاية األردنية على املقدسات 

فى القدس

اللواء مدحت لبيب بدوي كبري عائله 
بدوي بالعريش يف ذمة اهلل

املستشار / حمدي بك طولسن يف ذمة اهلل

التونيس.
ودعت وزيرة الصناعة واملناجم والطاقة 
-خالل  القنجي  نويرة  نائلة  التونسية 
عىل  البنك  ممثيل  مع  األربعاء  لقائها 
“أسبوع  فعاليات  يف  مشاركتها  هامش 
بيان أصدرته  أبوظبي لالستدامة” وفق 
والطاقة  واملناجم  الصناعة  وزارة 
مرافقة  إىل  البنك  ممثيل  التونسية- 
األخرية  العروض  طلبات  يف  املشاركني 

أن  يجب  اليمن  يف  الحرب  أن  عىل 
تنتهي عن طريق التفاوض.

يف  قال  فرحان  بن  فيصل  األمري  وكان 
جلسة مبنتدي دافوس الثالثاء، إن لدى 
الواليات  مع  قوية  “رشاكة  الرياض 
نتفق  أننا  يعني  ال  هذا  لكن  املتحدة 

دامئاً”.
أن  السعودي  الخارجية  وزير  وأكمل 
منوا  األرسع  سيكون  اململكة  “اقتصاد 

هذا العام”.
التحول  تساند  السعودية  أن  وأضاف 
سيستغرق  ذلك  لكن  النظيفة،  للطاقة 
أن “اململكة تعمل عىل  عقوداً، مضيفاً 

استقرار أمن الطاقة”.

للوصاية  دعمها  بريطانيا  أكدت 
املقدسات  عىل  األردنية  الهاشمية 

اإلسالمية واملسيحية يف القدس .
للسفرية  محارضة  خالل  ذلك  جاء 
الربيطانية يف عّمن بريدجيت بريند 
دورة  يف  للدارسني  األربعاء  دعم، 
الوطني  الدفاع  كلية  يف   20 الدفاع 
“السياسة  بعنوان  األردنية  امللكية 

انا لله وانا اليه راجعون
املرحوم  تعايل  الله  ايل رحمة  انتقل 

بامر الله
اللواء مدحت لبيب بدوي كبري عائله 
بدوي بالعريش وقريب ونسيب كل 
عائالت العريش وبفقده فقد الكثري 
الشهم  السند  واقاربه  اصدقائه  من 
الواجب  صاحب  الخواطر  جابر 
 /  1  /  12 الخميس  اليوم  وذلك 

الرشق  يف  الربيطانية  الخارجية 
الكلية  آمر  بحضور   ،“ األوسط 
العميد الركن عزام الرواحنة ورئيس 

وأعضاء هيئة التوجيه يف الكلية.
ومتانة  عمق  عىل  بريند  وشددت 
واألردن  بريطانيا  بني  العالقات 
مختلف  يف  لألردن  بريطانيا  ودعم 

املجاالت.

وصولها  حني  الجنازة  وصالة   2023
من القاهرة للعريش

يتقدم  االليمه  املناسبه  وبهذه 
ورئيس  تالتني  مرص  يف  العاملون 
صالح  محمود  االداره  مجلس 
الرسه  التعازي  بخالص  قطامش 
الفقيد والدعاء له بالرحمة واملغفره
ال اراكم الله مكروه يف عزيز لديكم

وانا لله وانا اليه راجعون

انا لله وانا اليه راجعون

سليمن  واوالد  يعقوب  ال  فقيد 

بالعريش

انتقل ايل جوار ربه املستشار /

حمدي بك طولسن

شقيق اللواء طولسن خريي

واللواء عزت خريي وزوج االعالميه 

الدكتوره هويدا الرشيف وقريب 

العريش  عائالت  جميع  ونسيب 

تالتني  مرص  يف  العاملون  ويتقدم 

محمود  االداره  مجلس  ورئيس 

العزاء  بخالص  قطامش  صالح 

واملواساه لالرسه والدكتوره هويدا 

والدعاء للفقيد بالرحمة واملغفره

عزيز  يف  مكروه  الله  اراكم  ال 

لديكم

وانا لله وانا اليه راجعون

إيل  الربيطانية  السفرية  وأشارت 
تجاه  بالدها  وسياسة  منهجية 
ظل  يف  األوسط  الرشق  قضايا 
ظل  يف  خاصة  الدولية  املتغريات 
وتأثريها  األوكرانية  الروسية  الحرب 
عام  بشكل  العاملي  االقتصاد  عىل 
واقتصاديات الرشق األوسط الناشئة 

بشكل خاص. 
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 ولكم تحيايت 
محمود صالح قطامش 

مصر تالتين
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 

...... اال حـــــتـه ...... 
واملعني ان هناك امر مل يكتمل… هذا 
تطالع  وانت  دوما  به  تشعر  االحساس 
الحكومه  تحرزه  الــذي  االنجاز  ذلك 
االصعده  كافة  وعــي  سنوات  فمنذ 
ومخلصه  جاده  خطوات  هناك  كانت 
ايل  عليها  والقضاء  العشوائيات  الصالح 
ان  اعالن  من  فيه  اقرتبنا  الذي  الحد 
مرص خاليه من العشوائيات بل ان ذلك 
مثل  املحافظات  بعض  يف  فعال  انجز 
البحر االحمر وغريها  وهي محافظات 
تلك  وايضا  العشوائيات….  من  خاليه 
االضافات يف املدن الجديده والجامعات 
الجديده واصالح منظومة التعليم وتلك 
حالة  تشهدها  التي  العمرانية  النهضه 
تم  وما  الحديثه  والقطارات  الطرق 
االف  من  الزراعيه  االرض  ايل  اضافته 
التي  املصانع  من  الكم  وهذا  االفدنة 
االنجازات  من  وغريها  وغريها  تضاف 
ذي  او  عقل  ذي  عي  تخفي  ال  التي 
اخلص  ان  االدراك  عي  قدره  او  عينني 
فاقول  ــود  اع ينحاز…..  ومل  النوايا 
ليك  ناقص  الزال شئ  هناك   ان  تشعر 
رمبا  او  الندركه  لعلنا  نريد  ما  ايل  نصل 
ونحن يف ظل االزمات املتتاليه يف عجلة 
والعبور  مشاكلنا  كل  لتجاوز  امرنا  من 
التنميه  من  جديده  مرحله  ايل  بنا 
ورفاهيه العيش .. او رمبا تلك ))الحلقه 
العرشيه(( التي ترضبنا دوما فلم نكمل 
عرشه سنوات متصله لتحقيق معدالت 
تنميه عاليه طوال تاريخ مرص الحديث 
او قل منذ١٩٤٨ وحرب فلسطني مرورا 
يف  مرص  عي  الثاليث  والعدوان  بالثوره 
منر  حتي   ١٩٥٦ عرشسنوات  من  اقل 
عرشة  من  اقل  يف  اليمن  بحرب  ايضا 
وحرب    ١٩٦٧ حرب  ايل  ونصل  اعوام 
 ١٩٧٣ اكتوبر  يف  وانتصارنا  االستنزاف 
بحادث  ــرورا  م اعــوام  عرشة  من  اقل 
اغتيال رئيس الرئيس السادات يف ١٩٨١ 
وبعدها  ــوام  اع عــرشة  من  اقــل  بعد 
الذهاب يف موجه جديده من االرهاب 
يف الثامنينات والحرب عليه ليتجدد بعد 
تجاوز  البالد  تستطيع  االقرص مل  حادث 
كام  خمسيتني(  )خطتني  بعمل  ازماتها 
االقتصاديه  الخطط  عي  يطلق  كان 
املرصيه  الثوره  ايل  نصل  حتي  انــذاك 
ملسار  التصحيح  وثورة   ٢٠١١ يناير  يف 
الثوره ونعيش بعدها مع قياده وطنيه 
والعمران  البناء  من  ومرحله  مخلصه 
دبت يف ربوع البالد حتي تتعرض البالد 
وبعد اقل من عرشسنوات من االستقرار 
عي  جديده  بحرب  فيها  البالد  مرت 
منها  نفرغ  مل  ونحن  لنذهب  االرهاب  
وازمه  العامل  كام  كورونا  ازمة  ايل  بعد 
الروسيه  االوكرانيه  الحرب  هي  اخري 
السلبيه  اثارها  كله  العامل  مع  نتشارك 
عي االقتصاد واالسعار حتي نبقي دامئا 
يف مرحلة )) اال حته ((. قدميا قالوا انه 
الدوله  املتعلمه يف  الرشائح  كلام ذادت 
للتفكري  معامل  ايل  جامعاتها  تتحول 
وتسابق  للتغيري   ميادين  ايل  وكلياتها 
بعلامئها  الــدول  من  مثيالتها  الدوله 
العلميه  املوسسات  وتشمر   وعقولها 
العلم  بني  تومئه  الحداث  زراعيها   عن 
حاله  يف  كله  املجتمع  ويعيش  والعمل 
سيحدث  فمتي  الرخاء.  من  مستدامه 
حتي  )الحته(  هذه  نكمل  ومتي  ذلك 
الذي  للطموح  ونصل  الصوره  تكتمل 
وامال  رغبة  مع  امالنا  وتلتقي  نريد 
وطموح قيادتنا  السياسيه لنا ام ان هذا 
منلك  وال  نعيشه  ان  وعلينا  البالد  قدر 

فيه اال الدعاء باللطف فيه.

رئيس  مدبويل،  مصطفى  الدكتور  استهل 
اليوم  الحكومة  اجتمع  الوزراء،  مجلس 
من  الفاعل  بالتحرك  باإلشادة  برئاسته، 
الصعيد  عىل  السياسية  القيادة  جانب 
كرشيك  مرص  مكانة  يعزز  مبا  الخارجى، 
العربية  القضايا  مختلف  يف  محوري 

واإلقليمية.
اإليجابية  النتائج  مدبويل  مصطفى  ومثن 
املرصية  الثالثية  للقمة  مرص،  الستضافة 
الذى  النحو  عىل  الفلسطينية،  األردنية 
واملساندة  الدعم  ملسرية  استكمالً  يجسد 
يف  الفلسطينية  للقضية  مرص  تقدمها  التي 
مختلف مراحل التاريخ، الفتاً إىل أن القادة 
الحفاظ  رضورة  القمة  عقب  أكدوا  الثالثة 
املرشوعة،  الفلسطينية  الحقوق  عىل 
السالم  لتحقيق  املشرتكة  الجهود  واستمرار 
حل  أساس  عىل  والدائم  والعادل  الشامل 

الدولتني.
الوزراء  أيضاً، تطرق رئيس  اإلطار  ويف هذا 
عبدالفتاح  الرئيس  مشاركة  أهمية  إىل 

كشف السفري نادر سعد، املتحدث باسم 
مجلس الوزراء، تفاصيل اجتمع الحكومة 
الوزراء  رئيس  ترصيحات  وأبرز  اليوم، 

بشأن عدد من القضايا.
مع  هاتفية  مداخلة  يف  سعد،  نادر  وقال 
اإلعالمي أحمد موىس، مقدم برنامج “عىل 
مسؤوليتي” املذاع عىل قناة صدى البلد، 
أن برامج الحمية االجتمعية لن تتوقف 
يف  الخبز  رغيف  سعر  تحريك  يتم  ولن 
تفكر  ال  “الدولة  مضيفا  الراهنة،  الفرتة 
يف تحريك سعر رغيف الخبز.. ولن يكون 
الكهرباء  فواتري  أسعار  تحريك  هناك 
قبل 1 يوليو املقبل وإذا تم التحريك لن 
بزيادة  يرتدد  كم  أو  كبرية  بصورة  يكون 

3 أضعاف”.
عن  حديثه  يف  الوزراء  “رئيس  تابع: 
طأمنه  هدفه  كان  االجتمعية  الحمية 
دولة  أي  توجد  ال  أنه  مؤكدا  الجميع، 
املبادرات  من  الحزمة  هذه  تقدم  بالعامل 

وبرامج الحمية االجتمعية للمواطنني.
البنك  أن  سعد،  نادر  السفري  وأوضح 
توفري  يف  ساهم  املرصيف  والجهاز  املركزي 
السلع  عن  باإلفراج  الخاصة  األموال 

مدبويل،  مصطفى  الدكتور  ترأس 
أمس،  مساء  الوزراء،  مجلس  رئيس 
الفضاء  وكالة  إدارة  مجلس  اجتمع 
وذلك  الجديد،  مبقرها  املرصية، 
بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير 
املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 
والدكتور أمين عاشور، وزير التعليم 
والدكتور  العلمي،  والبحث  العايل 
التنفيذي  الرئيس  صدقي،  رشيف 
وأعضاء  املرصية،  الفضاء  لوكالة 

مجلس إدارة الوكالة.

مظلة  تحت  الدولة 
الرئاسية  املبادرة 
كرمية”،  “حياة 
أهمية  إىل  مشرياً 
هذه الزيارة يف إبراز 
الذي  األثر  حقيقة 
تلك  فيه  تسهم 
الكربى  املرشوعات 
جودة  تحسني  يف 
الوطن  ألبناء  الحياة 
مرص  محافظات  يف 
وخصوصاً  املختلفة 
الذي  الصعيد، 
خاصة  أهمية  له 
وترتيب متقدم عىل 

أجندة أولويات الدولة.
كم تطرق رئيس الوزراء إىل نتائج زيارته إىل 
محافظة شمل سيناء مشيداً بالحجم الذي 
والتنموية  الخدمية  املرشوعات  تشهده 
مرص  أرض  عىل  الغالية  البقعة  هذه  يف 

الزيارة،  خالل  تنفيذها  متابعة  تم  والتي 
للقوات  العام  للقائد  الشكر  وموجهاً 
الحريب،  واالنتاج  الدفاع  وزير  املسلحة 
والتضحيات  الجهود  عىل  الداخلية  ووزير 
والرشطة  املسلحة  القوات  لرجال  الغالية 
يف سبيل استعادة األمن واالستقرار يف هذه 
املرصية  األرس  دفعته  ما  وكذا  املحافظة، 
بوجه عام من تضحيات، وهو ما كان سبباً 
 7 برفقة  الوزراء  رئيس  تواجد  يف  رئيسياً 
وزراء من الحكومة والتحرك مبنتهى اليرس 
شمل  يف  وعمل  جهد  من  يتم  ما  ملتابعة 
مدبويل  مصطفى  الدكتور  وأشار  سيناء. 
“أهالً  معرض  افتتاح  إىل  االجتمع  خالل 
مؤكداً  الجيزة،  مبحافظة  الرئيس  رمضان” 
من  كبري  حجم  من  جزء  املعرض  هذا  أن 
املنافذ عىل مستوى الجمهورية، والتي يتم 
افتتاحها يف موعد مبكر هذا العام، وتستمر 
وذلك  املعظم،  رمضان  شهر  نهاية  حتى 
حرصاً من جانب الدولة عىل توفري مختلف 

السلع للمواطنني بأسعار مناسبة.

التوجيه بزيادة سعر توريد أردف القمح 
إىل 1250 جنيها.

لربنامج  هاتفية  مداخلة  أضاف سعد، يف 
أحمد  اإلعالمي  مع  مسئوليتي”  “عىل 
السلع  أن  البلد،  صدى  قناة  عرب  موىس 
املرتاكمة يف املوانئ بالوقت الحايل بقيمة 
2.3 مليار دوالر فقط، وخالل أيام سوف 
يف  املرتاكمة  السلع  مشكالت  انتهاء  يتم 
يف  الجديدة  “السلع  مشددا:  املوانئ، 
اإلفراج  وسيتم  مرتاكمة  ليست  املوانئ 

عنها بدون تأخري”.
الوزراء،  مجلس  باسم  املتحدث  وأوضح 
البنك املركزي وفر أمواال كثرية إلنهاء  أن 
األيام  خالل  باملوانئ  السلع  تراكم  أزمة 

املاضية.
أعىل  تحقيق  يف  نجحت  “مرص  وكشف: 
معدل يف الصادرات السلعية بقيمة 35.6 
مرص  صادرات  وشهدت  دوالر،  مليار 
خالل  بـ%40  تقدر  كبرية  قفزة  البرتولية 
قيمة  ووصلت  بـ2021،  مقارنة   2022
الدولة  حققتها  التي  البرتولية  الصادرات 
تفوق  مرة  وألول  دوالر،  مليار   18.2

الصادرات البرتولية املرصية الواردات”.

رئيس الوزراء: تحرك مصر على الصعيد الخارجى يعزز مكانتها كشريك محورى فى مختلف القضايا

رئيس الوزراء يرتأس اجتماع مجلس إدارة وكالة 
الفضاء املصرية

متحدث الحكومة: ال نية لتحريك سعر رغيف الخبز وفواتري الكهرباء.. نادر سعد: ضخ ما يقرب من مليار 
دوالر من مستثمرين أجانب منذ 11 يناير.. و2.3 مليار دوالر قيمة السلع باملوانئ.. وانتهاء األزمة خالل أيام
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رئيس  السييس، 
اليوم  الجمهورية، 
أبوظبي”  “قمة  يف 
دولة  تحتضنها  التي 
العربية  اإلمارات 
وتجمع  املتحدة، 
واألردن  مرص  قادة 
مجلس  ودول 
الخليجي،  التعاون 
التشاور  تحقيق  يف 
من  الرؤى  وتنسيق 
األمن  تحقيق  أجل 
اإلقليمي  واالستقرار 
إىل  مشرياً  والدويل، 
تحقق  ألن  تطلعه 

لتكون  املنشودة  األهداف  القمة  هذه 
إطاراً لتعزيز آليات العمل املشرتك بني تلك 
البلدان العربية مبا يسهم يف تحقيق النمو 
النحو  االقتصادي والتنمية املستدامة عىل 

الذي يخدم صالح الشعوب.

ويف مستهل االجتمع، أعرب رئيس 
يف  بالتواجد  سعادته  عن  الوزراء 
مقر وكالة الفضاء املرصية، وحرصه 
عىل حضور اجتمع مجلس إدارتها، 
عمل  ملفات  مستجدات  ملتابعة 
تُقدر  الدولة  أن  مؤكداً  الوكالة، 
هذا  به  يقوم  الذي  الحيوي  الدور 
وتدعم  البارز  العلمي  الرصح 
التنمية  أهداف  تحقيق  جهوده يف 

املستدامة.
من جانبه، استعرض الدكتور رشيف 

الدكتور  استعرض  املحيل،  الصعيد  وعىل 
الوزراء،  مجلس  رئيس  مدبويل،  مصطفى 
عبدالفتاح  الرئيس  لزيارة  املهمة  النتائج 
محافظة  إىل  الجمهورية،  رئيس  السييس، 
من  عدد  افتتاح  شهدت  والتي  سوهاج، 
املرشوعات الخدمية والتنموية التي نفذتها 

صدقي عدداً من املوضوعات ذات 
الصلة بعمل وكالة الفضاء املرصية، 
الالزمة  العنارص  استكمل  وموقف 
الوطني،  الفضاء  برنامج  لتنفيذ 
التحتية،  البنية  تجهيز  ذلك  يف  مبا 
املؤهلة،  البرشية  الكوادر  وإعداد 
الصناعية،  األقمر  صناعة  وتوطني 
االتفاقات  موقف  إىل  باإلضافة 
العديد من  الوكالة مع  التي تربمها 
لتعزيز  العامل،  أنحاء  يف  الرشكاء 
املعرفة،  وتبادل  التعاون،  عالقات 

أنه  إىل  ذاته  الوقت  يف  مشريا  باملوانئ، 
يقرتب  ما  تم ضخ  الجاري  يناير   11 منذ 

من مليار دوالر من مستثمرين أجانب.
القمح، أكد أن  فيم يتعلق بسعر توريد 
الدولة كلم نجحت يف رشاء أكرب كمية من 
القمح من املزارع سينعكس عىل املزارع، 
مضيفا أن زيادة سعر توريد القمح رسالة 

دعم من الدولة للمزارع املرصي.
الصناعة  قطاعي  تدعم  الدولة  بأن  نوه 
مليار  بـ150  مبادرة  من خالل  والزراعة، 
مقبلة،  سنوات   5 مدار  عىل  تنفذ  دوالر 
الصناعة  لدعم   %20 عام  كل  تنقص 
تستهدف  املبادرة  أن  موضحا  والزراعة، 
عىل  الحصول  من  التجار  صغار  متكني 
لديهم  مشكالت  أي  ومعالجة  القروض 
بهدف زيادة فرص العمل وفرص التصدير 
بينم   %11 يدفع  معقول  فائدة  بسعر 

تتحمل الدولة الفارق.
الخبز،  رغيف  تدعم  الدولة  عىل  وشدد 
جنيه  مليار   90 لـ  الدعم  بزيادة  وذلك 
املوازنة الجديدة بدال من 38 مليار جنيه، 
مضيفا أن كل لرت سوالر الدولة تدعمه بـ4 

جنيهات من أجل املواطن.

لن  االجتمعية  الحمية  برنامج  أن  وأكد 
رغيف  سعر  تحريك  يتم  ولن  تتوقف 
املواطنني:  طأمنه  رسالة  موجها  الخبز، 
رغيف  سعر  تحريك  يف  تفكر  ال  الدولة 
أسعار  تحريك  هناك  يكون  ولن  الخبز.. 
املقبل وإذا  يوليو  الكهرباء قبل 1  فواتري 

تم التحريك لن يكون بصورة كبرية أو كم 
يرتدد بزيادة 3 أضعاف.

باسم  املتحدث  سعد،  نادر  السفري  وقال 
أطلق  الوزراء  رئيس  إن  الوزراء،  مجلس 
اإليجابية  الرسائل  من  العديد  اليوم 
رأسها  عىل  األصعدة،  كافة  مستوى  عىل 

كنت باتفرج عىل فيلم أم العروسة
هيصه وزحمه ومعمول يف شقة

ال نادى وال دار ده ىف وسط الحته
ومصاريف عىل القد بدون مشقه
والحلو جاتوه وكل معزوم واحده
والساقع رشبات منقوع من مده

وملبس وأرواح ليه أحىل نكهه
وإن كانت متيرسة يبقى عالسطح مله

ومكرفون وكهارب عىل البلكونه
والشبكه دبلتني ومحبس واسورة

واملهر من 100اىل200 ىف اغلبه
والكل فرحان بيجامل ويحط النقطه

يا  عندكم  وبكره  عندى  والنهاردة 
أحبه

وغوازى أوزان مييلواويهزوا الشنطه
وفرقه كحيتى بطبله وعود وكمنجه

وزغاريد كترية وليها احىل رنه

الدنيا كانت عىل قدنا بسيطه وحلوة
أدعوا ربنا تعود من تاىن ويزيل الغمه
وربنا يفرح الناس كلها ودى اكرب نعمه

مع تحيايت
د.عمد الرطيل

خـــواطــــر
بقلم د.عماد عبد الرؤوف الرطيل

أحدث  ومواكبة  الكوادر  وتأهيل 
املستجدات يف علوم الفضاء.

كم تطرق الرئيس التنفيذي لوكالة 
تنفيذ  موقف  إىل  املرصية،  الفضاء 
تستهدف  التي  الفضائية”  “املدينة 
كيان  ايجاد  خاللها  من  الدولة 
علمي متكامل يضم املبنى الرئييس 
للوكالة، وقاعة للمؤمترات، باإلضافة 
واختبار  وتكامل  لتجميع  مركز  إىل 

األقمر الصناعية.
صدقي  رشيف  الدكتور  وعرض 

“وكالة  مبنى  تنفيذ  موقف  أيضاً 
مكونات  ضمن  األفريقية”،  الفضاء 
تتوىل  والتى  الفضائية”،  “املدينة 
لهذا  مقراً  لتكون  إنشاؤها  مرص 
الرصح االقليمي، مبا يعزز ويشري إىل 
مرص  به  تقوم  الذي  الفعال  الدور 
الفضاء  وتكنولوجيا  علوم  دعم  يف 
يف القارة االفريقية، موضحاً يف هذا 
قريباً  االنتهاء  سيتم  تم  أنه  الصدد 

من إنشاءات الوكالة.
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املحافظه
كم قدم رجل االعمل محمد حسن 
تلبية  عيل  للمحافظ  الشكر  درغام 
ابناء  بني  باستمراره  مطالبا  الدعوه 
القادمه  املرحله  ان  خاصه  سيناء 
البناء  الدعم  من  الكثري  ستشهد 
ان  مؤكدا  واالستثمرات  سيناء 
املحافظ قام بالعمل يف ظروف غايه 

يف الصعوبه
يحي  الشيخ  قام  اللقاء  ختام  ويف 
الغول باهداء درع الوفاء للمحافظ 
مع  التذكاريه  الصور  والتقاط 

الشباب

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

155 بحثا منشورا و3 براءات اخراع و28 جائزة حصاد معهد بحوث اإللكرونيات 2022
 (Fast Track Projects) الرسيع 
البحثية  املرشوعات  بعض  لتمويل 
عام  عن  تنفيذها  مدة  تزيد  ال  التى 
ولها مخرجات تطبيقية ميكن تسويقها 
املجتمع،  وخدمة  الصناعة  مجال  ىف 
ومنها: جهاز محمول للتسخني املوجه 
الحمراء  النخيل  سوسة  عىل  للقضاء 
وتصميم  النخيل،  جذوع  داخل 
املقياىس،  الشبكة  محلل  وتصنيع 
الحيوية  للعالمات  مراقبة  ومستشعر 
وقياس  الصحية  الرعاية  لتطبيقات 
ومرسل  اإلنسان،  برئة  املياه  مستوى 
املحمول  الهاتف  ألجهزة  ومستقبل 
الذكية  واإلدارة   ،LTE تردد ىف مجال 
استخدام  عىل  مبنية  املياه  ملصادر 

الطاقة الخرضاء وإنرتنت األشياء.
أن  إىل  املعهد  رئيس  وأشارت 
املرشوعات البحثية الداخلية الجديدة 
للمرشوعات  الثاىن  للنداء  املتقدمة 
عددها  الرسيع  املسار  ذات  البحثية 
تزيد  ال  والتى  ممولة،  مرشوًعا   13
مدة تنفيذها عن عام ولها مخرجات 
مجال  ىف  تسويقها  ميكن  تطبيقية 
ومنها:  املجتمع،  وخدمة  الصناعة 
الزجاجية،  للواجهات  روبوت منظف 
سيارة  بطارية  شاحن  وبناء  تصميم 
كهربائية باستخدام خاليا كهروضوئية، 
القدرة  لنقطة  تتبع  نظام  تصميم 
مع  الكهروضوئية  للخاليا  القصوى 
لركن  دقيق  منوذج  العمىل،  التحقق 
أوىل  منوذج  بناء  الذىك،  السيارات 
املبنى  ىف  املستشعرات  لسحابة 

وزير  عاشور  أمين  الدكتور  أكد 
العلمي عىل  والبحث  العاىل  التعليم 
والهيئات  واملراكز  املعاهد  قطاع  أن 
عام  كبريًا خالل  تطوًرا  شهد  البحثية 
جهوًدا  الوزارة  بذلت  حيث   ،2022
قامت  التى  التطورات  إلبراز  كبرية 
والهيئات  واملعاهد  املراكز  بها 
العلمى  البحث  توظيف  ىف  البحثية 
للعلوم  القومية  االسرتاتيجية  لخدمة 
واالبتكار 2030، وربط  والتكنولوجيا 
ودعم  بالصناعة،  العلمى  البحث 

الباحثني واملبتكرين.
الدكتورة  أشارت  اإلطار،  هذا  وىف 
شريين عبدالقادر محرم رئيس معهد 
املعهد  أن  إىل  اإللكرتونيات  بحوث 
 ،2022 عام  علميًا  بحثًا   155 نرش 
ىف  عامليًا   720 املركز  عىل  وحصل 
الخاص   Scimago سيمجو  تصنيف 
مستوى  عىل  البحثية  باملؤسسات 
باملركز  مقارنة   2022 عام  العامل 
حصول  عن  فضاًل   ،2021 عام   821
عام  اخرتاع  براءات   3 عىل  املعهد 
املعهد  أعضاء  فوز  إىل  الفتة   ،2022
مختلف  ىف  علمية  جائزة   28 بـ 
عضويات  عدد  وبلغت  املجاالت، 
املعهد باملجالت العلمية 29 عضوية، 
دوليًا،  تحكيًم   263 إىل  باإلضافة 
بتأليف  املعهد  أعضاء  قيام  وكذلك 

11 مؤلًفا علميًا.
وأوضحت د.شريين عبدالقادر تنظيم 
تدريبية،  دورة   50 لعدد  املعهد 
فضاًل  عمل،  ورشة   78 ىف  واملشاركة 

من  عدد  ىف  املعهد  مشاركة  عن 
األنشطة والفعاليات خالل عام 2022، 
التميز  جائزة  لنهائيات  تأهله  ومنها: 
األفريقى  العرىب  واملنتدى  الحكومى، 
إضافة  دىب،  ىف  واالبتكار  للتكنولوجيا 
إىل أنه جار االنتهاء من إعداد دراسات 
الجدوى السوقية واالقتصادية لتنفيذ 
مرشوع إنشاء الغرفة النظيفة باملعهد 
مساحة  عىل  صناعى  شبه  مبستوى 
تصنيع  بهدف  مربع؛  مرت  آالف  ثالثة 
اإللكرتونية  والرقائق  املكونات 

الدقيقة املصممة محليًا وعامليًا.
محرم  عبدالقادر  د.شريين  وأكدت 
متخصصة  معامل   7 جاهزية  عىل 
العمالء  الستقبال  مستوى  أعىل  عىل 
من الباحثني، وقطاع املعامل البحثية 
البحث  وقطاع  والخاصة،  الحكومية 
الصناعية  بالرشكات  والتطوير 
إىل  باإلضافة  االتصاالت،  ورشكات 
معدل  قياس  معمل  وهم:  األفراد، 
قياس  ومعمل  النوعى،  االمتصاص 
تصنيع  ومعمل  املليمرتية،  املوجات 
 X-Ray ومعمل  املطبوعة،  الدوائر 
التصميم  ومعمل   ،Diffraction
وتصنيع  أبحاث  ومعمل  والنمذجة، 
ومعمل  أيون،  الليثيوم  البطاريات 

النفايات اإللكرتونية.
عدد  أن  املعهد  رئيس  وأوضحت 
املرشوعات البحثية الداخلية الجارية 
عام  خالل  داخلية  مرشوعات   9 بلغ 
األول  النداء  إطار  ىف  وذلك   ،2022
املسار  ذات  البحثية  للمرشوعات 

محافظ شمال سيناء يتسلم درع الوفاء ويلتقي 
بشباب سيناء

محمد  الدكتور  اللواء  اليوم  تسلم 
شمل  محافظ  شوشه  الفضيل  عبد 
سيناء درع الوفاء والذي تم تقدميه 
الغول  يحي  الشيخ  خالل  من  له 

القايض العريف
اهداء  ان  الغول  يحي  الشيخ  واكد 
تقديرا  يأيت  للمحافظ  الوفاء  درع 
من ابناء سيناء ملا يبذله من مجهود 
مشيدا  وابنائها  سيناء  لدعم  نعلمه 
البارز يف دعم جهود  بدور املحافظ 
ومجهوداته  بسيناء  املرصيه  الدوله 
واملساهمه  ابنائها  عن  االعباء  لرفع 

يف عودة الحياه الطبيعيه ايل سيناء

من جهته اكد محافظ شمل سيناء 
سيناء  البناء  ومحبته  تقديره  عيل 
عالقات  بهم  يربطه  انه  مؤكدا 
ابناء  قويه مؤكدا عيل وطنية ودور 
سيناء البارز يف دعم الدوله املرصيه 
قواتهم  مع  املرشف  وموقفهم 
وعودة  االرهاب  لدحر  املسلحه 

االمن واالمان ايل سيناء وابنائها
املرحله  يف  انه  املحافظ  وعد  كم 
القادمه سيقوم بعمل لقائات دوريه 
لهذه  وقودا  معتربهم  بالشباب 
املحافظه مشيدا بدور شباب رجال 
يف  املبادرات  كافة  دعم  يف  االعمل 

وزير الصحة يبحث مع ممثلى صندوق مصر 
السيادى فرص االستثمار فى املجال الصحى

وزير  عبدالغفار،  خالد  الدكتور  عقد 
األربعاء،  أمس  مساء  والسكان،  الصحة 
الرئيس  سليمن  أمين  مع  اجتمًعا، 
السيادي،  مرص  لصندوق  التنفيذي 
الفرعي  الصندوق  رئيس  موىس  وهشام 
فرص  لبحث  الدواء،  وصناعة  للصحة 
الصحي،  املجال  ىف  والتعاون  االستثمر 
بالحي  الوزارة  ديوان  مبقر  وذلك 

الحكومي بالعاصمة اإلدارية الجديدة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، املتحدث 
والسكان،  الصحة  لوزارة  الرسمى 
املشاركة  أهمية  عىل  أكد  الوزير،  إن 
املجتمعية والتنموية بني القطاعني العام 
والخاص، لتحسني جودة خدمات الرعاية 
الصحية، مبا ينعكس عىل تطوير الخدمة 

الطبية املقدمة للمواطنني.

فرص  بحث  تناول  االجتمع  أن  وأوضح 
الخاص  القطاع  االستثمر لجذب رشكات 
الصحية،  الرعاية  ملف  يف  للتعاون 
اسرتاتيجية  الوزارة،  تتبنى  حيث 
وتبادل  التشارك  تستهدف  متطورة 
مًعا عىل وضع  والعمل  والخربات  الرؤى 
كفاءة  رفع  تستهدف  مستقبلية  رؤية 
الطبية مبا يتمىش  الخدمات  واستحداث 
الذي ينعكس  العاملية، األمر  املعايري  مع 
شاملة  صحية  تغطية  أكرب  تحقيق  عىل 
للمواطن، مؤكًدا أن التعاون بني القطاعني 
نحو  أساسيًا  ذراًعا  ميثل  والخاص،  العام 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
تناول  االجتمع  أن  عبدالغفار  وتابع 
الدواء،  بقطاع  االستثمر  فرص  أيًضا 
واالنجازات التي حققتها الدولة املرصية 

مبلف صناعة األدوية وخطتها يف تحقيق 
االكتفاء الذايت من الدواء، كم تم مناقشة 
مبجال  لالستثمر  مستقبلية  رؤية  وضع 
مبا  الطبية،  واألجهزة  املستلزمات  صناعة 
يضع مرص ىف قامئة الدول املتقدمة مبجال 

الصناعات الطبية.
االجتمع  وجه خالل  الوزير،  أن  وأضاف 
واالستفادة  الخربات  تبادل  برضورة 
االستثمر  ملف  يف  املتقدمة  الدول  من 
كافة  تقديم  الصحي، مؤكًدا حرصه عىل 
املرشوعات  إلنجاح  الالزمة  الدعم  سبل 
جديًدا  وإنجازًا  تقدًما  وإحراز  الصحية، 
الدولة  أن  إىل  الصحية، مشريًا  باملنظومة 
تجعلها  التي  املقومات  متتلك  املرصية 

رائدة ىف هذا املجال

نسبة  قياس  جهاز  الذىك،  األكادميى 
تطوير  وخز،  بدون  الدم  ىف  السكر 
تصميم  والبكم،  للصم  ذكية  قفازات 
للمتالزمات  الذىك  التشخيص  تطبيق 
املحمول،  الهاتف  باستخدام  الوراثية 
استشعار  ميكنه  ذىك  اصطناعى  ذراع 
الحرارة والوزن والتنبؤ بحركة  درجة 
املريض، مضيفة أن هناك 11 مرشوًعا 
خارجيًا بإجمىل ميزانية تقدر بحواىل 

46 مليون جنيه خالل عام 2022.
“طريق”  حاضنة  املعهد  أطلق  كم 
العلمى  البحث  أكادميية  من  بدعم 
إطالق حاضنة  وكذلك  والتكنولوجيا، 
مركز  مع  بالتعاون   ”E-waste“
العربية  للمنطقة  والتنمية  البيئة 
ووزارة  بسويرسا  (سيدارى)  وأوروبا 
املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
األجهزة  تدوير  إعادة  مجال  ىف 
اإللكرتونية، فضاًل عن إطالق حاضنة 
الرشكات  إنشاء  لدعم   ”Iprenuer“
مركز  مع  بالتعاون  للباحثني  الناشئة 
لوزارة  التابع  الصناعة  تحديث 
إطار  ىف  وذلك  والصناعة،  التجارة 
املستدامة “رؤية  التنمية  اسرتاتيجية 

مرص 2030”.
الربوتوكوالت  يخص  وفيم 
املعهد  وقع  الدولية،  والتعاقدات 
للتعاون  وبروتوكواًل  تعاقًدا   14 عدد 
وبحثية،  وصناعية،  خدمية،  بني  ما 
الجهات  من  العديد  مع  وتعليمية 
وزارة  ومنها:  البحثية،  واملؤسسات 
املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 

البيئة  العاىل، ومركز  الكندى  واملعهد 
وأوروبا  العربية  للمنطقة  والتنمية 
العربية  واألكادميية  (سيدارى)، 
البحرى،  للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
ووزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، 
تعاون  بروتوكول  توقيع  إىل  باإلضافة 

العلمى  البحث  أكادميية  مع 
التعاون  بهدف  والتكنولوجيا؛ 
لعلم  القومى  املؤمتر  لعقد  املشرتك 
الراديو، وبروتوكول تعاون مع رشكة 

؛ بهدف دعم األنشطة املجتمعية.

القوات  مؤسسة  بها  تميزت  طاملا 
املسلحة املصرية العريقة،

وأدار الرئيس حوارًا مفتوحًا مع الطلبة 
املوضوعات  من  ــددًا  ع تناول  الجدد 
وإقليميًا،  محليًا  تدور  التي  والقضايا 

مستعرضًا ما تقوم به الدولة املصرية 
حتى  املجاالت  مختلف  يف  جهود  من 
بالشكل  املوقف  تقدير  من  يتمكنوا 

الصحيح وبأساس معريف سليم.
أسر  من  بعدد  الرئيس  التقى  كما 

أثناء  املستجدين  الطلبة  وأهــالــي 
التحية  لهم  ووجه  ألبنائهم،  زيارتهم 
والتقدير ملا يتحملوه من جهد فى تربية 
والقيم  املبادئ  على  وتنشئتهم  األبناء 

الراسخة فى حب الوطن.

الرئيس السيسى يتفقد الكلية الحربية فجرًا ويشاهد عددًا من األنشطة الخاصة 
بالتأهيل العسكرى وفق أحدث النظم املتطورة.. الرئيس يشيد بمستوى اإلعداد 

الراقى للمستجدين.. ويطالب الطلبة بالتحلى بالقيم العسكرية الرفيعة
تتمه ص  1
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املشاط: برنامج “نُوَفِّى” يستهدف حشد استثمارات مناخية بقيمة 14.7 مليار دوالر

أعلن الدكتور مصطفى مدبوىل، رئيس 
لديها  الحكومة  أن  ــوزراء،  ال مجلس 
عجز  حصول  لعدم  واضحة  خطة 
تحرص  ــراءات  إج خالل  من  تجارى 
عليها الدولة لتوفري التدبري الدوالرى، 
عبد  الرئيس  توجيهات  أن  مؤكدا 
أى  السيىس هى عدم حصول  الفتاح 
املوازنة  أن  إىل  دوالرية، مشريا  فجوة 
الجديدة والتي يتم إعدادها الغالبية 
الحمية  العظمى فيها هي إلجراءات 

االجتمعية ومساندة املواطن.
توجيهات  أن  الوزراء  رئيس  وأضاف 
بشأن  السيىس  الفتاح  عبد  الرئيس 
قبلها  رمضان«  »اهال  معارض  بداية 
الــدولــة  مــن  ــراء  إجـ هــو  بشهرين 
وتخفيضها  األسعار  عيل  للسيطرة 

وتحقيق االتزان يف األسعار.
السياسة  أن  ــوزراء  الـ رئيس  ــد  وأك
الرضيبية للدولة تتجه لدعم االستثمر، 
وأن وزير املالية سوف يعلن عن تلك 

السياسات يف وقت الحق.
 ، مــدبــويل  مصطفى  الدكتور  ــال  ق
رئيس الوزراء، أن الحاصالت الزراعية 
وتم  عالية  بسمعة  تحظي  املرصية 

الدخول ىف 80 سوقا جديدة، موضحا 
أن الحاصالت الزراعية املرصية تحظي 
وأنه   ، الخارجية  األسواق  بجاذبية ىف 

تم تصدر 6.5 مليون طن هذا العام.
سيتم  إنه  إيل  ــوزراء  ال رئيس  وأشــار 
ملرص  الرضيبية  السياسة  عن  اإلعالن 
ان  موضحا   ، مؤمتر صحفي  ىف  قريبًا 
لـ  ارتفعت   2022 ىف  مرص  صادرات 
53.8 مليار دوالر ، مقارنة بـ45 مليار 
دوالر العام املايض ، وأن الواردات غري 

البرتولية سجلت 80 مليار دوالر.
بضائع  عن  اإلفــراج  تم  إنه  وأوضــح 
من املوانئ بقيمة 4.8 مليار دوالر ىف 

الفرتة من 14-17 يناير الجاري.
سيبدأ  الــوزراء  مجلس  أن  وأوضــح 
تطبيق مبادرة دعم الصناعة والزراعة 

بداية من األسبوع املقبل.
أنه ىف ضوء توجيهات رئيس  وأوضح 
إقرار  تم  الفالح  بدعم  الجمهورية 
حافز توريد إضاىف 250 جنيها ليصل 

لـ1250 جنيها لسعر إردب القمح.
مبقر  صحفي  مــؤمتــر  ىف  وأضـــاف 
وزراء  ــه  وج ــه  ان ــوزراء  ــ ال مجلس 
الزراعة والتموين والري لدعم السلع 

املتعلقة  للمنتجات  االسرتاتجية 
بزيوت الطعام.

 ، مدبويل  مصطفى  الدكتور  ــال  وق
إنه ىف ضوء توجيهات  الوزراء،  رئيس 
تم  الفالح  بدعم  الجمهورية  رئيس 
جنيها   250 إضاىف  توريد  حافز  إقرار 
إردب  لسعر  جنيها  ـــ1250  ل ليصل 

القمح.
قال الدكتور مصطفى مدبويل ، رئيس 
تطبيق  سيبدأ  املجلس  إن  ــوزراء،  ال
بداية  والزراعة  الصناعة  دعم  مبادرة 
من األسبوع املقبل، كتنفيذ لتوجيهات 
مؤمتر  ىف  وأضــاف  السييس،  الرئيس 
صحفي مبقر مجلس الوزراء، أنه وجه 
لدعم  والرى  والتموين  الزراعة  وزراء 
السلع االسرتاتجية للمنتجات املتعلقة 

بزيوت الطعام.
أن  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس  ــدد  وش
عدم  هو  السييس  الرئيس  توجيهات 

حصول فجوة دوالرية.
قال الدكتور مصطفى مدبويل ، رئيس 
بضائع  عن  اإلفــراج  تم  إنه  ــوزراء،  ال
من املوانئ بقيمة 4.8 مليار دوالر ىف 

الفرتة من 14-17 يناير الجاري.

مدبوىل: املوازنة الجديدة أغلبها إلجراءات الحماية 
االجتماعية ومساندة املواطن

الصادرات املرصية منو بنسبة  تشهد 
لتسجل   2022 عام  خالل   %19.5
 53.8 عند  مسبوقة  غري  مستويات 
السلعية  للصادرات  دوالر  مليار 
الصادرات  وكذلك  والصناعية 
وزارة  إحصاءات  وفق  البرتولية، 

التجارة
 ، مدبويل  مصطفى  الدكتور  وقال 
مرص  صادرات  إن  الوزراء،  رئيس 
مليار   53.8 لـ  ارتفعت   2022 ىف 
دوالر، مقارنة بـ45 مليار دوالر العام 
البرتولية  غري  الواردات  وإن  املاىض، 
سجلت 80 مليار دوالر، موضحا إنه 
املوانئ  من  بضائع  عن  اإلفراج  تم 
بقيمة 4.8 مليار دوالر ىف الفرتة من 
أن  إىل  مشريًا  الجارى،  يناير   17-14
مجلس الوزراء سيبدأ تطبيق مبادرة 
من  بداية  والزراعة  الصناعة  دعم 

األسبوع املقبل.
أنه  صحفية،  ترصيحات  يف  وأضاف 
ىف ضوء توجيهات رئيس الجمهورية 

%19.5 زيادة فى الصادرات املصرية لتسجل 
53.8 مليار دوالر بـ 2022

توريد  حافز  إقرار  تم  الفالح  بدعم 
لـ1250  ليصل  جنيها،   250 إضاىف 

جنيها لسعر أردب القمح.
لزيادة  جهودها  الحكومة  تواصل 
ويجرى  املرصية  الصادرات  حجم 
األوىل  خطتني  تنفيذ  عىل  العمل 
تستهدف األسواق األفريقية والثانية 
الدولية،  األسواق  كل  تستهدف 
ىف  التوسع  أفريقيا  وتستهدف خطة 
بالقارة،  اللوجستية  املراكز  تدشني 
قطاعات  ىف  البضائع  لتوفري  وذلك 

متتلك مرص فيها ميزة نسبية.
مراكز   6 إنشاء  ىف  مرص  نجحت 
 – املغرب   – (كينيا  ىف  لوجيستية 
وزامبيا   – نيجرييا   – موريشيوس 
مركزا   12 إجمىل  من  الجزائر)   –
لوجستيا مستهدفا حيث يجرى حاليا 

تحديد األماكن الـ6 الباقية.
الصناعة  لوزارة  تقرير  وبحسب 
تتطلع الدول األفريقية إىل املنتجات 
مثل  قطاع  ىف  خاصة  املرصية 

واملستلزمات  الهندسية  الصناعات 
والغزل  والبرتوكيمويات  الطبية 
معينة  منتجات  تدشني  تم  بعدما 

بالقطاع الهندىس للسوق األفريقية.
زيادة  خطة  محاور  ضمن  ومن 
عىل  العمل  ألفريقيا  الصادرات 
التفعيل األمثل التفاقات التجارة التى 
األفريقية ومنها  بالدول  تجمع مرص 
وصول  لتسهيل  الكوميسا  اتفاقية 
املنتجات املرصية لتلك األسواق دون 
عوائق. ترتكز الرؤية املرصية عىل 3 
محاور أساسية املحور األول يشمل: 
عرب  املصدرين  تدريب  عىل  العمل 
استغالل  املتاحة  الوسائل  أفضل 
إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة 
املحور  ويرتكز  التصدير،  ملف  عىل 
باحتياجات كل  التعريف  الثاىن عىل 
املحور  ويشمل  تصديرية،  سوق 
الثالث الرتكيز عىل الوصول لألسواق 
للمنتجات  يكون  أن  ميكن  التى 

املرصية فيها ميزة نسبية.

رضورة  تعزز  الحالية  التحديات   •
وإطالق  األطراف  متعدد  التعاون 
الدول  متكن  التي  الوطنية  املنصات 

من تنفيذ طموحاتها التنموية
واألطراف  التنمية  مع رشكاء  نعمل   •
“دليل  توصيات  لتنفيذ  الصلة  ذات 

رشم الشيخ للتمويل العادل”
رئاستها  ضوء  يف  قدًما  متيض  مرص   •
ملؤمتر املناخ COP27 لتحفيز التمويل 
النامية  الدول  قدرة  ودعم  املناخي 
عىل تنفيذ املساهمت املحددة وطنيًا
التنمية  أهداف  متويل  فجوة   •
األزمات  بسبب  تفاقمت  املستدامة 
املتالحقة منذ جائحة كورونا وهو ما 
التمويل  لتوفري  وثيق  تعاون  يتطلب 

املطلوب لتنفيذها بحلول 2030
فعاليات  يف  ملشاركاتها  استمراًرا 
شاركت   ،2023 دافوس  منتدى 
الدكتورة رانيا املشاط، وزيرة التعاون 
حول  نقاشيتني  جلستني  يف  الدويل، 
التنمية  أهداف  يف  االستثمر  تشجيع 
املستدامة، وجلسة أخرى حول الوضع 
التي  والتحديات  الراهن  العاملي 

تواجه جهود التنمية.
يف  الدويل،  التعاون  وزيرة  شاركت 

 12 الدليل  وضع  كم  وخصوصيتها، 
املناخي  التمويل  يحفز  توصية ومبدأ 

العادل .
العام  مدار  عىل  سيتم  أنه  وتابعت 
مع  املشرتك  العمل  تعزيز  الجاري 
هذه  لتنفيذ  الصلة  ذات  األطراف 
الدولية  الجهود  وتحفيز  التوصيات 
الهادفة لسد فجوة متويل املناخ، الفتة 
الوطنية  املنصة  أطلقت  مرص  أن  إىل 
 ،” “نَُويفِّ برنامج  الخرضاء  للمرشوعات 
رشم  “دليل  ملبادئ  تطبيقي  كنموذج 
أجل  من  العادل”  للتمويل  الشيخ 
حشد التمويالت املناخية عرب املنصات 
الوطنية أخًذا يف االعتبارات األولويات 
عىل مستوى جهود التخفيف والتكيف 

مع تداعيات التغريات املناخية.
أهداف  متويل  فجوة  أن  أكدت  كم 
بشكل  ارتفعت  املستدامة  التنمية 
واألزمات  التحديات  بسبب  كبري 
لتسجل  العامل،  بها  مير  التي  املتتالية 
قبل  عليه  كانت  مم  أعىل  مستويات 
توطيد  يتطلب  ما  وهو  الجائحة، 
عىل  األطراف  متعدد  التعاون  جهود 
تحقيق  من  العامل  ميكن  الذي  النحو 

األهداف األممية بحلول عام 2030.

مؤمتر  نظمها  التي  النقاشية  الجلسة 
“أونكتاد”،  للتجارة  املتحدة  األمم 
مبشاركة ريبيكا جرينسپان مايوفيس، 
املتحدة  األمم  ملؤمتر  العام  األمني 
(أونكتاد)،  والتنمية  للتجارة 
التجارة  وزير  بيخت،  وأوليفييه 
الفرنسيني  واملواطنني  الخارجية 
الكلمة  وألقى  بفرنسا،  الخارج  يف 
هورتا،  راموس  خوزيه  االفتتاحية 
عىل  والحاصل  الرشقية  تيمور  رئيس 
عنوان  تحت  للسالم،  نوبل  جائزة 
“تشجيع االستثمر يف أهداف التنمية 
رأس  توظيف  إعادة  املستدامة.. 

املال”.
األوضاع  مناقشة  الجلسة  وتناولت 
الرشكاء  ودور  الراهنة  االقتصادية 
القطاع  مشاركة  تحفيز  يف  املختلفني 
النامية،  الدول  يف  واالستثمر  الخاص 
ومؤمتر  الصلة  ذات  األطراف  ودور 
األمم املتحدة للتجارة يف دعم الدول 
االقتصاد  يف  مشاركتها  لتعزيز  النامية 
العاملي، واستخدام التجارة واالستثمر 
كأدوات  والتكنولوجيا  والتمويل 

للتنمية الشاملة واملستدامة.
رانيا  الدكتورة  أكدت  كلمتها  ويف 

أنه  الدويل،  التعاون  وزيرة  املشاط، 
املجتمع  يعمل  أن  الرضوري  من 
متعدد  التعاون  خالل  من  الدويل 
االستثمرات  تحفيز  عىل  األطراف 
التنمية  جهود  وتعزيز  الخرضاء 
الحفاظ  أجل  من  واحد،  وقت  يف 
ومواجهة  التنمية  مكتسبات  عىل 
خالل  من  وذلك  الحالية،  التحديات 
األطراف  كافة  بني  فعالة  مشاركة 

ذات الصلة.
إىل  الدويل،  التعاون  وزيرة  وأشارت 
جهود  تنفيذ  يف  قدًما  متيض  مرص  أن 
التنمية ويف ضوء رئاستها ملؤمتر املناخ 
املتخذة  اإلجراءات  تعزز   ،COP27
بأنه  منوهة  األخرض،  التحول  لتعزيز 
وتعزيز  الخربات  تبادل  أجل  من 
االقتصاديات  يف  املناخي  التمويل 
وزارة  أصدرت  النامية  والدول  الناشئة 

الرشكاء  مع  بالتعاون  الدويل  التعاون 
العادل”،  للتمويل  الشيخ  رشم  “دليل 
الذي يحفز التمويل املناخي من خالل 
الدور املنوط بكل طرف من األطراف 
عىل  الضوء  ويسلط  الصلة،  ذات 
الدول  يف  الناجحة  التمويلية  النمذج 
التحول  جهود  عززت  والتي  النامية 
يف  وتكرارها  منها  لالستفادة  األخرض 
أولوياتها  االعتبار  أخًذا يف  أخرى  دول 
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رئيس  الدمرداش،  حسن  الدكتور   –
الجامعة هدفنا االنتقال بالجامعة من 
التطوير إىل الريادة وأن تكون جامعة 
العريش منارة للعلم وقاطرة للتنمية 

عىل أرض سيناء.
عن  أعربوا  الجامعة  طالب   –
الدراسة  بانتظام  البالغة  سعادتهم 
األمن  عودة  مؤكدين  الجامعة  داخل 

واألمان واالستقرار إىل مدينتهم.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس 
الدراسة،  انتظام  العريش،  جامعة 
وعودة الحياة إىل طبيعتها عىل عكس 
ما كانت يف السابق، الفتًا إىل أن قرار 
 147 رقم  الجمهورية  رئيس  فخامة 
العريش  جامعة  بإنشاء   2016 لسنة 
جاء متاشيًا مع خطة الدولة يف التنمية 
من  يُعد  كم  سيناء،  لشمل  الشاملة 
لخدمة  االسرتاتيجية  القرارات  أهم 
مبثابة  تُعد  كم  السيناوي،  املجتمع 

أثناء زيارته لشمال سيناء: رئيس مجلس الوزراء يتفقد سري العملية التعليمية وانتظام الدراسة بها ومنشآت جامعة العريش
العديد من املنتجات املتميزة.

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس 
الجامعة  طالب  عدد  إن  الجامعة، 
وطالبة  طالبا   7292 حاليا  يبلغ 
وتضم 11 كلية وهي كليات: الرتبية، 
والعلوم،  البيئية،  الزراعية  والعلوم 
واآلداب، والرتبية الرياضية، والتجارة، 
واالستزراع السميك واملصايد البحرية، 
البيطري،  والطب  املنزيل،  واالقتصاد 
والحاسبات  البرشي،  والطب 
بحثيا  معهدا  تضم  كم  واملعلومات، 
الدراسات  ومعهد  العليا،  للدراسات 
البيئية، إىل جانب مجمع للمدرجات، 
لكلية  املركزية  املعامل  إىل  باإلضافة 
مزارع  وجود  عن  فضال  الطب، 
 68 مساحة  عىل  للجامعة  إنتاجية 
بيع ألهايل  فدانًا مخصًصا منها منفذ 
احتياجاتنا،  مختلف  لتوفر  سيناء، 
املدينة  يف  املحلية  لألسواق  وإتاحتها 
تحقق  إىل  باإلضافة  مناسبة  بأسعار 

متتع  عىل  والخارج  للداخل  رسالة 
سيناء باألمن واألمان واالستقرار.

كليتي  يف  الوزراء  رئيس  وتجول 
البحرية،  واملصايد  السميك  االستزراع 
أجرى  حيث  املنزيل،  واالقتصاد 
وديا  مدبويل حوارا  الدكتور مصطفى 

أعربوا  الذين  الجامعة  طالب  مع 
عملية  بانتظام  البالغة  سعادتهم  عن 
مؤكدين  الجامعة،  داخل  الدراسة 
إىل  واالستقرار  واألمان  األمن  عودة 
أنتجته  مبا  مدبويل  أشاد  كم  مدينته، 
من  املنزيل  االقتصاد  كلية  طالبات 

ذكرى  عام  كل  من  يناير   22 يوم  يوافق 
معركة شدوان وهو تاريخ الذى اعتمدته 
لها  وطنيا  عيدا  االحمر  البحر  محافظة 
بالعيد  السنوى  االحتفال  يتم  والذى 
التاريخ  ذات  عام، وهو  كل  من  القومى 
شدوان  جزيرة  معركة  فيه  وقعت  الذى 
التى   ،1970 عام  اإلرسائيىل  العدو  مع 
املئات  املسلحة  القوات  مع  فيها  شارك 
من الصيادين أبناء مدينة الغردقة، حيث 
اتخذت محافظة البحر األحمر يوم هذه 
املعركة عيدها القومى لتحتفل به سنويا 
الخدمية  املرشوعات  من  عدًدا  وتفتتح 
أرس  أو  املعركة  ىف  املشاركني  وتكرم 
الشهداء، حيث متر الذكرى الـ 53 النتصار 
القوات املسلحة املرصية ىف هذه املعركة 
الضارية ، والتى شارك فيها العرشات من 
املعركة  هذه  ىف  الغردقة  وأهاىل  صيادى 
التى تعد إحدى أهم العمليات التى قام 
بها العدو االرسائيىل ىف شهر يناير 1970 
لشبه  احتالله  بعد   ، عىل جزيرة شدوان 
جزيرة سيناء ىف يونية 1967، ومحاوالته 
جبهة  لرضب  متفرقة  معارك  الحداث 
طول  عىل  متركزت  التى  املرصية  القتال 
بورسعيد  من  املمتد  الغرىب  القناة  خط 

شمال وحتى السويس جنوبا
الكربى  املعارك  احد  املعركة  هذه  ومتثل 
التى دارت خالل فرتة حرب االستنزاف يف 
عن  عبارة  وشدوان   ،1970 يناير   22-21
رأس  عىل  تقع  منعزلة  صخرية  جزيرة 
خليج  مدخل  من  بالقرب  االحمر  البحر 

األحمر  بالبحر  العقبة  وخليج  السويس 
مساحتها  وتبلغ  الغردقة  مدينة  قبالة 
إلرشاد  فنار  وعليها  مرت  كيلو   60 تقريبا 
كيلومرت   35 الغردقة  عن  وتبعد  السفن 

وعن السويس 325 كيلومرت
فرقة  من  اشتباكان  هنالك  حدثت  وقد 
املظليني  من  كتيبة  و  املرصية  الصاعقة 
معركة  عن  وصف  وىف  اإلرسائيليني 
احد  بأنها  توصف  ان  ميكن  التى  شدوان 
الوطنية فأحداثها ترتجم أهميتها  املالحم 
مجرد  ليست  فهى  اإلسرتاتيجى  وموقعها 

جزيرة صخرية 
تقع  منعزلة 
من  بالقرب 
خليج  مدخل 

السويس 
العقبة  وخليج 
بالبحر األحمر، 
متثل  لكنها 
ملعركة  اسم 

وملحمة 
أضافت  وطنية 
عظيم  سطرا 
سجل  يف 

البطوالت 
الخالدة 
للجيش 
املرصي، 

محافظة  تحتفل  ولهذا  البواسل.  ورجاله 
عام  كل  من  يناير   22 يف  األحمر  البحر 
بعيدها القومي الذي يوافق هذه الذكرى 
التي  شدوان،  معركة  الحداث  الوطنية 
ال  التي  النائية  الجزيرة  هذه  يف  جرت 
مربعا  مرتا  كيلو   70 عن  مساحتها  تزيد 
مرتا  كيلو  و35   16 بني  عرضها  ويرتاوح 
 ، بحري  ورادار  السفن  إلرشاد  فنار  وبها 
حيث كانت معارك حرب االستنزاف تدور 
املسلحة،  وقواتنا  اإلرسائيلية  القوات  بني 
وقد  الجبهة،  طول  عىل  مواقع  عدة  يف 
هاجم اإلرسائيليون الجزيرة فجر الخميس 
وشهدت   ،1970 عام  يناير   22 املوافق 

من الذاكرة الوطنية.. معركة شدوان والعيد الوطني ملحافظة البحر األحمر.. شدوان إحدى املعارك الخالدة للصاعقة املصرية

التنموية  املبادرات  من  العديد  يف 
املبادرة  آخرها  وكان  واملجتمعية، 
الرئاسية ” حياة كرمية” لتطوير قري 

ومراكز محافظة شمل سيناء.
ويف هذا السياق، أشار رئيس الجامعة 
من  عددا  وقعت  الجامعة  أن  إىل 
الجهات  من  عدد  مع  الربوتوكوالت 
لتفعيل  املختلفة،  والوزارات  البحثية 
وخدمة  املجتمعي  الدور  هذا 
العمل،  خطط  وتقديم  سيناء،  أهايل 
بها  تقوم  التي  املجهودات  ومختلف 
كليات الجامعة لتعزيز قيمة البحث 
يف  منه  االستفادة  وكيفية  العلمي 
من  واالستفادة  سيناء،  تنمية  خطط 
شمل  يف  للخربة  كبيت  الجامعة 

سيناء.
أنه  إىل  الجامعة  رئيس  وأكد  هذا 
من  بالجامعة  االنتقال  إىل  يهدف 
الريادة وأن تكون امعة  التطوير اىل 
العريش منارة للعلم وقاطرة للتنمية 
رئيس  توجه  كم  سيناء،  أرض  عىل 
الجامعة بالشكر لفريق العمل الذى 
للزيارة  والتجهيز  اإلعداد  يف  ساهم 

داخل الجامعة.
#حفظ_الله_مرص_قيادة_وشعبًا.
#مع_خالص_متنياتنا_بالتوفيق_

للجميع.
#جامعة_العريش_من_التطوير_

إىل_الريادة.
#املركز_اإلعالمي_لرئيس_الجامعة.

املواد  من  للجامعة  الذايت  االكتفاء 
الغذائية.

كم أوضح رئيس الجامعة أن الجامعة 
سوف تشهد قريبًا تخريج أول دفعة 
إىل  مشريا  البيطري،  الطب  كلية  من 
أن كلية الطب البرشي بدأت الدراسة 
 150 حاليا  بها  ويلتحق  العام،  هذا 

طبية  كوادر  توفري  ونستهدف  طالبا؛ 
عالية املستوى للمحافظة.

الدكتور  أشار  نفسه،  الوقت  ويف 
االستثمرات  أن  إىل  الدمرداش  حسن 
بـ  تقدر  بالجامعة  تنفيذها  يتم  التي 
الجامعة  تقوم  كم  جنيه،  مليار   1.3
بدور تنموي كبري، من خالل املشاركة 

الجزيرة ملحمة شعبية، تقاسم فيها أبناء 
محافظة البحر األحمر مع جنود القوات 
االحتالل.  قوات  أمام  الصمود  املسلحة 
بهجوم  اإلرسائيلية  القوات  قامت  حيث 
كذلك  وبحرا،  جوا  الجزيرة  عىل  ضخم 
يقومون  الذين  املدنيني  مساكن  هاجموا 

بإدارة هذا الفنار.
وكان هناك مجموعة صغرية من الصاعقة 
الفنار  لحراسة  والربية  البحرية  املرصية 
الذي يقع جنوب الجزيرة، ورغم اعرتاض 
و”لنشاتها”  جوا  اإلرسائيلية  الطائرات 

بحرا، إال أن أبناء املحافظة مل يتخلوا عن 
واملؤن  الذخائر  بتوصيل  وقاموا  قواتهم 
شاطىء  من  الصيد  مراكب  يف  واألسلحة 
الغردقة إىل جزيرة شدوان. واستمر القتال 
وأفراد  اإلرسائيلية  املظالت  كتيبة  بني 
املعركة  خاضوا  الذين  املرصية  الصاعقة 
بقوات  جسيمة  خسائر  وأحدثوا  ببسالة 
العدو، كم متكنت وحدات الدفاع الجوي 
من  للعدو،  طائرتني  إسقاط  من  املرصي 

طرازي “مرياج” و “سكاي هوك”.
قوة  مواقع  القتحام  يتقدم  العدو  وظل 
وكانوا  الجزيرة،  جنوب  يف  الحراسة 
تستسلم،  أن  املرصية  القوة  من  يطلبون 
أن  إال  العنيف،  الجوي  القصف  ورغم 

القوات املرصية رفضت االستسالم وقاتلوا 
يف  العدو  واستمر   ، وشجاعة  ببسالة 
ومنع  الجزيرة  عىل  للسيطرة  محاوالته 
من  املرصيني  للجنود  يأيت  الذي  اإلمداد 
تفوقهم  رغم  فشلوا  لكنهم  البحر،  خالل 
العنيف  الجوي  والقصف  العددي 
واالمدادات الكثرية التي كانت تأيت إليهم.
اإلرسائيلية  القوات  اضطرت  بعدها 
املظليني،  من  كاملة  بكتيبة  تقدر  التي 
من  احتلتها  التي  األجزاء  من  لالنسحاب 
الجزيرة، ويف اليوم التايل للقتال واملوافق 

الجمعة 23 يناير، قصفت القوات الجوية 
من  العدو  متكن  التي  املواقع  املرصية 
الوصول إليها يف جزيرة شدوان، يف الوقت 
بأعمل  البحرية  قواتنا  فيه  قامت  الذي 
الجزيرة، وهو  املرصية عىل  القوة  تعزيز 
ما أدى النسحاب القوات اإلرسائيلية من 

الجزيرة.
الدين  سعد  الفريق  أن  بالذكر  جدير 
القوات  حرب  أركان  رئيس  الشاذيل 
كان  أكتوبر  إبان حرب  املرصية  املسلحة 
منطقة  قطاع  يف  املرصية  القوات  قائد 
قد  الشاذيل  وكان  آنذاك،  األحمر  البحر 
القوات  تسلالت  ملقاومة  خطة  وضع 

اإلرسائيلية يف مناطق البحر األحمر.

كبري  صدى  املعركة  هذه  أحدثت  وقد 
أشار  حيث  الغربية  االعالم  وسائل  لدى 
لها الصحفي األمرييك (جاي بوشينسيك) 
اإلرسائيلية  للقوات  مصاحبا  كان  الذي 
وهو مراسل إلذاعة وستنجهاوس وجريدة 
إىل  بها  بعث  برقية  يف  نيوز  شيكاغو 
أن  رغم   ) برس”:  “يونايتد  أنباء  وكالة 
الجزيرة  قصفت  اإلرسائيلية  الطائرات 
محاولة  قبل  ساعات  لعدة  مركزا  قصفا 
قاومت  فقد  اإلرسائيلية  القوات  انزال 
يجعل  ومل  باسلة  مقاومة  املرصية  القوة 
األمر سهال للمهاجمني… وملا 
متكنت القوات اإلرسائيلية من 
الشميل  الطرف  عىل  النزول 
يف  بدأت  للجزيرة  الرشقي 
محاولة لتثبيط عزمية القوات 
نداءات  أذاعت  بأن  املرصية 
تدعو  بامليكروفون  متكررة 
لالستسالم  املرصية  القوة 
املقاومة،  من  فائدة  ال  وأنه 
هذا  عىل  املرصيني  رد  وكان 
من  مركزة  بقذائف  النداء 
الجنود  فوق  تنصب  املدافع 
جانب  كل  من  اإلرسائيليني 
لقد  الصحفى  واضاف   !!
شاهدت بطوالت من الجنود 
املرصيني لن أنساها ما حييت 
:- لقد شاهدت جندي مرصي 
يقفز من خندقه ويحصد مبدفعه الرشاش 
إىل  يرضب  وظل  اإلرسائيليني،  من  قوة 
أستشهد  ثم  معه،  طلقة  آخر  نفذت  أن 
بعد أن قتل عددا كبريا من جنود العدو 
القوات  إن  بجراح..  عرشات  وأصاب 
مساعدة  تتلقى  كانت  التي  اإلرسائيلية 
تكن  مل  الهليكوبرت  طائرات  من  مستمرة 
تتقدم اال ببطء شديد للغاية تحت وطأة 
املقاومة املرصية ومل يكن أى موقع مرصي 
ما  ينتهي  عندما  إال  الرضب  عن  يتوقف 
ذخرية  انتهت  وحني   ، ذخرية  من  عنده 
آرسهم  جنديان  به  وكان  املواقع  أحد 
أن  أحدهم  من  طلبوا  ثم  اإلرسائيليون 
يذهب إىل مبنى صغري قرب فنار الجزيرة 

ليقنع من فيه بالتسليم ثم عاد الجندي 
املرصي ليقول لهم انه وجد املبنى خاليا.. 
ضابط  املبنى  إىل  توجه  الفور  وعىل 
إرسائييل ومعه عدد من الجنود الحتالل 
املبنى وماكادوا يدخلون إىل املبنى حتى 
مدفع  من  عليهم  تنهال  بالنريان  فوجئوا 
رشاش يحمله ضابط مرصي، وقد قتل يف 
وبعض  اإلرسائييل  الضابط  العملية  هذه 
الضابط  اما  معه  كانوا  الذين  الجنود 
بعد  أصيب  فقد  الشجاع  البطل  املرصي 
العدو.. ويف موقع  اأن تكاثر عليه جنود 
آخر خرج جنديان متظاهرين بالتسليم، 
للقبض  إرسائيلية  قوة  تقدمت  وحني 
عليهم فوجئت بجندي مرصي ثالث يربز 
فيقتل  الرشاش  املوقع مبدفعه  فجأة من 

5 جنود ويصيب عدد من اإلرسائيليني )
وكانت الخسائر عالية بني الجانبني نظرا 
للقتال العنيف الذي شهدته الجزيرة فقد 
فرد   50 اإلرسائييل  العدو  خسائر  بلغت 
بني قتيل وجريح، بينم أستشهد وأصيب 
إىل  إضافة  البواسل  رجالنا  من   80 نحو 
بعض املدنيني الذين كانوا يديرون الفنار 

إلرشاد السفن.
للقوات  العامة  القيادة  بيان  صدر  وقد 
القوات  (ان   : بقوله  املرصية  املسلحة 
جزيرة  معركة  لتعترب  املرصية  املسلحة 
متصلة  ساعة   36 دامت  والتي  شدوان 
والجرأة  للصالبة  رمزا  متالحم  قتال  يف 
والفداء الذي وصل يف هذه الجزيرة إىل 
أقىص حد) هذه قصة ملحمة من مالحم 
ترجمت  والتى  املرصية  الوطنية  الذاكرة 
وتعاونة  املرصى  الجيش  وصالبة  قوة 
مع االهاىل للدفاع واملقاومة عىل الرتاب 
الفرتات  اصعب  من  فرتة  خالل  الوطنى 
ترابها  اسرتدت  حتى  مرص  عاشتها  التى 
املباركة  سيناء  ارض  وحررت  الوطنى 
نتذكر  ان  أروع  فم  1973م  اكتوبر  ىف 
التاريخ  بهذا  الشابة  االجيال  ونذكر 
الوطنية  باالعياد  ذلك  ونقرن  املرشف 
لكل محافظة مرصية تعتز بحدث عظيم 

وتاريخ وطنى سطر عىل ارضها .
خالص تحياىت
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يف  هــامــاً  دوراً  الكيل  تلعب 
من  وتنقيته  الجسم  تنظيف 

السموم واملخلفات الضارة 
به، وذلك عن طريق فلرته الدم، 
عىل  الحفاظ  يجب  وبالتايل 

صحتها، وعىل تنقيتها 
ترتاكم  قد  التي  السموم  من 
ظهور  ملنع  وذلـــك  داخــلــهــا. 

اضطرابات أخرى يف أجهزة 
القلب،  (مثل  املختلفة  الجسم 
والجهاز  املــنــاعــي،  الــجــهــاز 
املوز  أن  وجد  وقد  الهضمي). 
الحفاظ  يف  هاماً  دوراً  يلعب 
إنّه  حيث  الكليتني،  صحة  عىل 

األنواع  أكرث  رابع  هو  القولون  رسطان 
شيوًعا بني الرجال والنساء، وفًقا ملراكز 
منها  والوقاية  األمراض  عىل  السيطرة 
األمريكية، يف حني أن نسبة صغرية من 
قابلة  غري  عوامل  إىل  ترجع  الحاالت 
يُعتقد أن  العائلة،  تاريخ  للتعديل مثل 
الحياة  منط  خيارات  من  تنبع  الغالبية 
وسوء  التمرين  وقلة  التدخني  مثل 
التغذية، وإليك العوامل التي تزيد من 
خطر اإلصابة برسطان القولون وأعراضه 
وطرق الفحص ، وفقا ملا نرشه موقع ” 

.”eatthis
اإلصابة  خطر  تزايد  عوامل  تتضمن 

برسطان القولون:
التهاب   ، األمــعــاء  التهاب  مــرض   –

القولون التقرحي ، مرض كرون
قليلة  أو   / و  بالدهون  غنية  أغذية   –

األلياف
– التدخني

القدمني  رائــحــة  أن  ــخــرباء  ال ــد  أك
عىل  عالمة  تكون  أن  ميكن  الكريهة 
فإذا  الكىل،  أمراض  أو  السكر  مرض 
مثل  حامضة  ــدام  األق رائحة  كانت 
مرض  عىل  عالمة  تكون  قد  الخل 
السكر وأمراض الكىل، بحسب موقع 

.”Health“
أسباب رائحة القدمني الكريهة

يف  هي  الخل  مثل  القدم  رائحة  إن 
األساس رائحة كريهة تأيت من العرق 
لذلك، إذا كنت تتعرق بغزارة ، ميكن 
مثل  سيئة  عرقك  رائحة  تكون  أن 

الخل.
من يتعرق كثريًا:

كثريًا،  التعرق  إىل  املراهقون  مييل   •
غالبًا بسبب التغريات الهرمونية.

• ميكن لألشخاص الذين يعانون من 
أمراض كامنة مثل مرض السكري أو 
االلتهابات الفطرية أن يفرزوا رائحة 
العرق مثل الخل إذا كنت تعاين من 
أمراض  من  حالة  أو  السكري  مرض 
، فقد يؤدي ذلك إىل  الدرقية  الغدة 

التعرق املفرط.

– الخمول الجسدي أو السمنة
-داء السكري من النوع ″2

اإلصابة برسطان  املألوف  ليس من غري 
العالمات  ألن  إدراكــه  وعدم  القولون 
غالبًا ال تظهر إال يف مراحل متأخرة، ومع 
ارتفاع معدالت اإلصابة برسطان القولون 
أعمرهم  تقل  الذين  األشخاص  لدى 
القولون  رسطان  يعد   ، عاًما   50 عن 
أن  يُعتقد  أكرث خطورة،  مشكلة صحية 
حوايل 90 % من حاالت رسطان القولون 
الوقاية  ميكن  والوفيات  واملستقيم 
منها، باإلضافة إىل الفحوصات املنتظمة 
القولون واملستقيم ، ميكن أن  لرسطان 
عىل  والحفاظ  الرياضة  ممرسة  تقلل 
اإلصابة برسطان  وزن صحي من خطر 
ذكرته  ملا  وفًقا  واملستقيم،  القولون 
جامعة كاليفورنيا يف سان فرانسيسكو .

عالمات رسطان القولون
القولون  لرسطان  التحذيرية  العالمات 

التعرق،  بفرط  املصابون  األشخاص   •
يف  يتسبب  جلدي  اضطراب  وهــو 

التعرق بكرثة.
حتى يف بعض أمراض الكىل ، عندما 
يبدأ إنتاج املزيد من اليوريا يف الدم ، 
ميكن أن يؤدي إىل ظهور عرق يشبه 
تكسري  بسبب  هذا  يحدث  الخل. 
بسبب  املركبات  بعض  إىل  اليوريا 
جلد  يف  املوجودة  البكترييا  وجــود 

اإلنسان الطبيعي.
هل رائحة القدمني مثل الخل شائعة؟

لدى  مــوجــودة  حالة  ليست  إنها 
لدى  يكون  أن  ميكن  ولكن  الجميع، 
منها  تنبعث  أقدام  الناس  من  الكثري 
أولئك  وخاصة  الخل،  مثل  رائحة 
السكري  مرض  من  يعانون  الذين 

وأمراض الكىل.
نصائح للتخلص من رائحة القدمني

ميكنك التخلص من التعرق الزائد عن 
طريق إضافة الفيتامينات إىل نظامك 
دوًرا  أيًضا  النظافة  تلعب  الغذايئ 
مهًم يف التأكد من أن رائحة قدميك 

ال تشبه رائحة الخل.

وإخطار  تجاهلها  يجب  ال  والــتــي 
الطبيب بها تشمل:

– تغيري يف عادات األمعاء يستمر لفرتة 
طويلة (أكرث من بضعة أيام) ،

– نزيف يف املستقيم
-دم يف الرباز
-وجع بطن

– تشنج
– ضعف أو تعب

– فقدان الوزن غري املقصود
– غثيان

برسطان  إصابتك  تشخيص  تــم  إذا 
متخصًصا  طبيبًا  فاسترش   ، القولون 
ميكن  العالج،  بدء  قبل  املرض  هذا  يف 
واملستقيم  القولون  رسطان  ألخصايئ 
التطورات  بأحدث  معرفة  لديه  الذي 
عىل  يساعدك  أن  والعالج  البحث  يف 
فهم خياراتك بالكامل حتى تتمكن من 

اتخاذ أفضل القرارات املمكنة .

يف  للتحكم  فعله  ميكنك  ما  إليك 
الرائحة الكريهة للقدمني:

األقل  عىل  مرتني  القدمني  اغسل   .1
يف اليوم

كريهة  لرائحة  رئييس  سبب  التعرق 
من قدميك لذلك ، من املهم جًدا أن 
قدميك وجفافها  نظافة  تحافظ عىل 
اغسلها مرتني عىل األقل يف اليوم قبل 

ارتداء الجوارب واألحذية.
2. ارتداء الجوارب القطنية

القطن هو نسيج يسمح مبرور الهواء، 
إنهم  لقدميك  رائع  خيار  فهو  ولهذا 
بتغيري  قم  أيًضا،  التنفس  إىل  بحاجة 
الجوارب إذا أصبحت رطبة قليالً لذا 

، احمل معك جوارب إضافية.
3. استخدم مضادات التعرق

ــذي  اســتــخــدم مــضــاد الــتــعــرق ال
األلومنيوم  كلوريد  عىل  يحتوي 
السيطرة  يف  يساعد  هيكساهيدرات، 
عىل التعرق املفرط مبجرد أن تتمكن 
ستختفي  التعرق،  يف  التحكم  من 

الرائحة الحامضة أيًضا.

العطس هو رد فعل دفاعي ىف حاالت 
طبية مختلفة، حيث يعطس الشخص 
املخاطي  الغشاء  يف  تهيج  وجود  عند 
لألنف إنه إزالة الهواء املفاجئ والقوي 
من الرئتني عرب األنف والفم، ولكن هل 
فكرت ملاذا تعاين من كرثة العطس عند 
نتعرف  ما  الصباح، هذا  استيقاظك يف 
موقع  بحسب  التقرير،  هذا  يف  عليه 

.”Health“
أسباب كرثة العطس عند استيقاظك يف 

الصباح
يف  للعطس  مختلفة  أسباب  هناك 

الصباح:
حمى   / (حساسية  األنــف  -التهاب 
القش / غري مسبب للحساسية/ معدي 

.(
-التهاب األنف الحريك الوعايئ والتهاب 
األنف غري التحسيس -التهاب الجيوب 

األنفية.
-عندما يتعرض الناس للضوء الساطع.

-استنشاق الهواء الجاف.
التهاب  تتبع  وقائية  آلية  هو  العطس 
وغري  التحسيس  املصدر  من  األنــف 
التحسيس إنه مفيد لنا فقط إذا كنا ال 

نعاين من أي مرض رئوي أو تنفيس.
أسباب أخرى لنوبات العطس الصباحي

العطس آلية تطهري الجسم التي تساعد 
املهيجات  أو  املنشطات  ــة  إزال عىل 
الضارة املحتملة من الجسم عن طريق 

األنف أو الفم.
عندما  الـــنـــاس  مــعــظــم  يــعــطــس 
هذا  يكون  قد  الصباح  يف  يستيقظون 
للملوثات  املطول  التعرض  بسبب 

عىل  عالوة  النوم.  أثناء  جواً  املحمولة 
حبوب  عــدد  يكون  ما  عــادة   ، ذلــك 
اللقاح ألنواع النباتات املختلفة مرتفًعا 
يتعرض  قد   ، لذلك  نتيجة  الصباح  يف 
من  حساسية  لديهم  الذين  األشخاص 
حبوب اللقاح لنوبة عطس. ومع ذلك، 
العوامل  من  العديد  تؤدي  أن  ميكن 
أشكال  مثل  الصباحي،  العطس  إىل 
مختلفة من التهاب األنف ، ومسببات 
الحساسية ، والغبار ، والعث ، والعفن 
 ، ، وغبار الخشب ، واملواد الكيميائية 
أو  الجافة  والغرف   ، الحيوانات  ووبر 
 ، الساطع  والضوء   ، الهواء  مكيفات 

والجيوب األنفية.
التحسيس  غري  األنف  التهاب  يحدث 
غالبًا عندما يتعرض الشخص عىل الفور 
 ، الصباح  يف  الدافئ  أو  البارد  للهواء 
وبعض  واملرشوبات  األطعمة  وبعض 
املحمولة جًوا وما  األدوية واملنشطات 

إىل ذلك.
يف حني أن الحساسية غري قابلة للشفاء 
تعرضت  إذا  أنــه  ــدرك  ت أن  يجب   ،
فقد   ، الحساسية  ملسببات  للحساسية 
أو  األنفية  الجيوب  أعراض  من  يزيد 
أي من حاالت الجهاز التنفيس الحالية 
االحتياطات  باتخاذ  يــوىص   ، لذلك 
املسببة  املواد  مالمسة  لتجنب  الالزمة 

للحساسية.
كيف تتجنب كرثة العطس يف الصباح

للتخلص من كرثة العطس يف الصباح ، 
حدد مسببات الحساسية التي تزعجك 

وقم بإزالتها.
مسببات  إلبعاد  التالية  النصائح  جرب 

الحساسية:
املنزل وترتيبه عن  نظافة  -حافظ عىل 
الغبار  جزيئات  من  التخلص  طريق 
أيًضا  ميكنك  والعفن  الحيوانات  ووبر 
النوافذ  إغالق  مع  منزلك  داخل  البقاء 
أعىل  اللقاح  يكون عدد حبوب  عندما 

يف الخارج.
تكون  عندما  جيًدا  ــرك  رسي -نظف 

مصابًا بحساسية حبوب اللقاح.
-اغسل حيواناتك األليفة بانتظام

مضاد  فـــراش  ــدام  ــخ ــت اس ــاول  ــ -ح
للحساسية: هناك بعض املواد الطبيعية 
املتاحة القادرة عىل محاربة عث الغبار 
والجراثيم الفطرية ، وإبقائها بعيًدا عن 

رسيرك بدالً من حبسها.
حول  ضعه  الفازلني  استخدام  ميكن 

حافة أنفك
بعض  تــنــاول  اختيار  أيــًضــا  ميكنك 
األدوية يف حالة استمرار تأثري مسببات 

الحساسية عليك.

اعرف أسباب كثرة “العطس” 
عند استيقاظك يف الصباح 

وأهم النصائح

اعرف أسباب كثرة “العطس” 
عند استيقاظك يف الصباح 

وأهم النصائح

5 عوامل تزيد من خطر اإلصابة 
بسرطان القولون.. منها التدخني

خرباء: رائحة القدمني الكريهة قد تكون 
عالمة على مرض السكر وأمراض الكلى

دور املوز يف الحفاظ على صحة الكليتني

يف  الكالسيوم  طرح  من  يقلل 
حىص  تكون  فرصة  ومن  البول 
ــة  الــكــىل، كــم وجـــدت دراس
تناوله  أن  املــوز  عىل  أجريت 
اإلصــابــة  خطر  ــن  م يخفض 
أّن  وجد  حيث  الكىل،  برسطان 
النساء اللوايت يتناولن مثار املوز 
من 4-6 مرات أسبوعياً ينخفض 
مبقدار  باملرض  إصابتهن  خطر 
النصف مقارنة بالنساء اللوايت ال 
يتناولنه، وفقاً ملا نرش يف املجلة 

2005م.  عام  للرسطان  الدولية 
أن  املجلة  نفس  يف  ذكــر  كم 
تحتوي عىل  املوز   مثار  احتواء 
البوتاسيوم الذي له فوائد هامة 
من  وهو  والفينول  للكليتني، 
يف  املمتازة  األكسدة  مضادات 
دوراً  يلعب  والــذي  الطبيعة، 
املخاطر  من  الكيل  حمية  يف 
خصوصا،  والرسطان  املرضية 
بعض  مع  تناوله  تم  إذا  وذلك 

الخرضوات مثل امللفوف .

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين
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التقديرية عام ″2003.
الوجود  أنس  الكاتبة  قالت  وقد 
الراحل،  ــرواىئ  ال ــة  زوج ــوان،  رض
الكتاب  معرض  ىف  ــدوة  ن خــالل 
الوحيد  العرىب  ــه  إن  ،2018 عــام 
بيكاسو  جائزة  عىل  حصل  الذى 
إىل  مشرية  مرتني،  الدولة  ووسام 
الراحل  حياة  ىف  اإلنساىن  الجانب 
وأنه صارع املرض ألكرث من 15عام 
وىف  بإبتسامة،  قابله  ذلك  وبرغم 
الختام طالبت من الجمهور أن ال 
العظيمة،  األدبية  رموزهم  ينسوا 
الغربية  للروايات  ينجذبوا  وال 

العربية. ويهملوا 
محافظة  ىف  ــوىس  م ــربى  ص ــد  ول
تــخــرج   ،1932 ــام  عـ دمـــيـــاط 
ىف  وعمل  ــاط  دمــي مـــدارس  مــن 
ىف  مؤلفاته  وتعددت  الصحافة 
القصرية  والقصة  الرحالت  أدب 
ولقد  الرواية  ىف  و  والسيناريو 
عام  ملــدة  للرسم  مــدرســاً  عمل 
جريدة  ىف  صحافياً  ثم   ، ــد  واح
ىف  متفرغاً  وكاتباً  الجمهورية، 
وعضواً  اليوسف”،  “روز  مؤسسة 

ىف  عضواً  ثم  إدارتها،  مجلس  ىف 
ومقرراً  العرب،  الكتاب  اتحاد 
األعىل  املجلس  ىف  القصة  للجنة 
أعمله  ترجمت  ــد  وق للثقافة 

لعدة لغات.
من أشهر أعمله الروائية: “حادث 
نصف املرت، فساد األمكنة، السيد 
مجال  وىف   ، السبانخ  حقل  من 
وجها  القميص،  كتب:  القصة 
مــوىس،  ــربى  ص حكايات  لظهر، 
أدب  وىف   ، ــارة  ج قتل  ــرشوع  م
ىف  البحريات،  ىف  كتب:  الرحالت 
و  باريس  ىف  رحلتان  الصحراء، 

اليونان، رحلة النسيان”.
وكتب صربى موىس مجموعة من 
األعمل  أشهر  فمن  السينم  أفالم 
الراحل  ــام  ق التى  السينمئية 
بكتابة  مـــوىس  صـــربى  الــكــبــري 
وكتابة  السينمئية  معالجتها 
ــالم:  أف بها  الــخــاص  السيناريو 
قنديل  الشيمء،  البوسطجي، 
رغبات  الظالم،  قاهر  هاشم،  أم 

ممنوعة، أين تخبئون الشمس.

صربى موىس، أحد رواد فن الكتابة 
ليس ىف مرص بل ىف العامل العرىب، 
فاليوم تحل ذكرى رحيله، إذ رحل 
 18 اليوم  هذا  مثل  ىف  عاملنا  عن 
مشوار  بعد   ،2018 عام  من  يناير 
باإلبداع،  حافلة  ومسرية  طويل 
التى  الكتب  من  العديد  فكتب 
ليستفاد  العربية،  املكتبة  أثرت 
وتزينت  متعاقبة،  أجيال  منها 
الجوائز  بالعديد من  الرحلة  تلك 

واألوسمة.
صربى  الكبري  الكاتب  حصل  فقد 
الجوائز  من  العديد  عىل  موىس 
الدولة  جائزة  وهــى:  واألوسمة 
 ،1974 عام  األدب  يف  التشجيعية 
وسام الجمهورية للعلوم والفنون 
أعمله  عن  األوىل  الطبقة  من 
 ،1975 عام  والروائية  القصصية 
أمريكا،  من  »بيجاسوس«  جائزة 
لألعمل  الذهبية  امليدالية  وهي 
عام  اللغة  بغري  املكتوبة  األدبية 
للعلوم  الجمهورية  وسام   ،1978
الدولة  جائزة   ،1992 عام  والفنون 
الدولة  جائزة   ،1999 عام  للتفوق 

صربى موسى.. العربى الوحيد الحاصل على 
وسام الدولة مرتني

سيتم طرح نسخة شخصية أصيلة من 
 ، نيوتن  إلسحاق   ”Opticks“ كتاب 
والذي تم العثور عليه مؤخرًا بعد أن 
مزاد  يف   ، الزمان  من  قرن  ملدة  فُقد 

علني.
تحلل أطروحة نيوتن املضيئة الطبيعة 
األعمل  أحد  وتعترب  للضوء  األساسية 
يف  العلمية  للثورة  الرئيسية  الثالثة 
النسخة  اكتشاف  تم  البرصيات.  علم 
قبل  من  طويلة  فرتة  منذ  املفقودة 
أثناء  ــالورا  دي ديفيد  الكتب  جامع 
جائحة  خالل  مجموعته  بفرز  قيامه 
الكتاب  COVID-19. من املقرر بيع 

سان  يف  الــنــادرة  الكتب  معرض  يف 
من  الفرتة  يف  أقيم  الذي  فرانسيسكو 
3 فرباير إىل 5 فرباير، ومن املتوقع أن 
يجلب السعر الهائل البالغ 460 ألف 

دوالر.
ثانية  طبعة  عن  عبارة  كان  الكتاب 
مملوكًا  ــان  وك  1717 عــام  طُبعت 
جيمس  يُــدعــى  لرجل  السابق  يف 
موقع  ذكرها  ملا  وفقا  موسغريف، 

السف ساينس.
للمنشورات  نيوتن كيف ميكن  أوضح 
األبيض  الضوء  تكرس  أن  الزجاجية 
املكونة  ــوان  ــاألل ب تشكيله  وتعيد 

للطيف البرصى.
قوانني  نيوتن  صــاغ  بالذكر،  جدير 
التي  العام  الجذب  وقانون  الحركة 
للكون  العلمء  رؤيــة  عىل  سيطرت 
حتى  التالية  الثالثة  للقرون  املــادي 
كم  النسبية.  نظرية  محلها  حلت 
األرض  عىل  األجسام  حركة  أن  أثبت 
واألجسام السموية ميكن وصفها وفق 
وعن  والجاذبية.  الحركة  مبادئ  نفس 
طريق اشتقاق قوانني كبلر من وصفه 
آخر  نيوتن  أزال  للجاذبية،  الريايض 
الشكوك حول صالحية نظرية مركزية 

الشمس كنموذج للكون.

طرح نسخة مفقودة للبيع من كتاب لـ نيوتن 
بنصف مليون دوالر.. اعرف التفاصيل

توىل الخليفة الواثق الحكم بعد رحيل 
عهده  وىف  املعتصم،  الخليفة  والــده 
جرت عدة أحداث، فم الذي جرى وما 

الذي يقوله الرتاث اإلسالمي؟
يقول كتاب البداية والنهاية لـ الحافظ 
دخلت  “ثــم  عنوان  تحت  كثري  ابــن 
أمر  فيها  ومائتني”  تسع وعرشين  سنة 
ورضبهم  الــدواويــن  بعقوبة  الواثق 
لظهور  منهم،  األمـــوال  واستخالص 
خياناتهم وإرسافهم يف أمورهم، فمنهم 
ذلك  من  وأكرث  سوط  ألف  رضب  من 
ألف  ألف  منه  أخذ  من  ومنهم  وأقل، 
الوزير  وجاهر  ــك،  ذل ودون  دينار، 
محمد بن عبد امللك لسائر والة الرشط 
رشا  ولقوا  وحبسوا  فعسفوا  بالعداوة 
عظيم، وجهدا جهيدا، وجلس إسحاق 
وأقيموا  أمرهم،  يف  للنظر  إبراهيم  بن 
ــن  ــدواوي وال هــم  وافتضحوا  للناس 

فضيحة بليغة.
وكان سبب ذلك أن الواثق جلس ليلة 
يف دار الخالفة وجلسوا يسمرون عنده، 

فقال: ما هذا؟
قالوا: مثن الجارية.

بعض  عند  بخزنها  وأمر  ذلك  فاستكرث 
جمع  وأعجبه  الخالفة،  دار  يف  خدمه 
املال يف حواصله، ثم رشع يف تتبع أموال 
بيت املال فإذا الربامكة قد استهلكوها، 
أخذهم  يريد  تــارة  بهم  يهمُّ  فجعل 
وهالكهم، وتارة يحجم عنهم، حتى إذا 
رجل  عنده  سمر  الليايل  بعض  يف  كان 
يقال له: أبو العود، فأطلق له ثالثني ألفا 
الوزير يحيى  الدراهم، فذهب إىل  من 
بن خالد بن برمك فطلبها منه فمطله 
مدة طويلة، فلم كان يف بعض الليايل يف 
السمر عرض أبو العود بذلك للرشيد يف 

قول عمر بن أيب ربيعة:
ليت   * تعد  كــادت  وما  هند  وعــدت 

هندا أنجزتنا ما تعد
ت مرًة واحدًة * إمنا العاجز من  واستبدَّ

ال يستبد
العاجز  إمنا  قوله:  يكرر  الرشيد  فجعل 

من ال يستبد، ويعجبه ذلك.

سبب  يعرف  أحــد  منكم  هل  فقال: 
عقوبة جدي الرشيد للربامكة؟

أمري  يا  نعم  الحارضين:  بعض  فقال 
املؤمنني ! سبب ذلك أن الرشيد عرضت 
له جارية فأعجبه جملها فساوم سيدها 

فيها.
فقال: يا أمري املؤمنني ! إن أقسمت بكل 
ألف  مائة  من  بأقل  أبيعها  ال  أن  ميني 

دينار.
بن  يحيى  إىل  بها وبعث  منه  فاشرتاها 
خالد الوزير ليبعث إليه باملال من بيت 
املال، فاعتل بأنها ليست عنده، فأرسل 
بيت  يف  أما  ويقول:  يؤنبه  إليه  الرشيد 

مايل مائة ألف دينار؟
خالد:  بن  يحيى  فقال  طلبها  يف  وألح 
أرسلوها إليه دراهم ليستكرثها، ولعله 

يرد الجارية.
ــم  دراه ــار  ــن دي ــف  أل مبــائــة  فبعثوا 
ووضعوها يف طريق الرشيد وهو خارج 
إىل الصالة، فلم اجتاز به رأى كوما من 

دراهم.

أحداث وقعت فى سنة 229 هجرية ..
ما يقوله الراث اإلسالمى

فلم كان الصباح دخل عليه يحيى بن 
البيتني  هذين  الرشيد  فأنشده  خالد 
وهو يستحسنهم، ففهم ذلك يحيى بن 
خالد وخاف وسأل عن من أنشد ذلك 

للرشيد؟ فقيل له: أبو العود.
فبعث إليه وأعطاه الثالثني ألفا وأعطاه 
ولداه  وكذلك  ألفا،  عرشين  عنده  من 
قريب  عن  كان  فم  وجعفر،  الفضل 
من  وكان  الربامكة،  الرشيد  أخذ  حتى 

أمرهم ما كان.
ذلك  أعجبه  الواثق  ذلك  سمع  فلم 
العاجز  إمنا  الشاعر:  قول  يكرر  وجعل 

من ال يستبد.
ثم بطش بالكتاب وهم الدواوين عىل 
عظيمًة  أمواال  منهم  وأخذ  ذلك،  إثر 

جدا.
املاضية  السنة  أمري  بالناس  وفيها: حج 
وهو أمري الحجيج يف السنتني املاضيتني.

البزار  هشام  بن  خلف  تــويف:  وفيها 
بن  الله  وعبد  القراء،  مشاهري  أحد 
حمد  بــن  ونعيم  السندي،  محمد 
كان  أن  بعد  السنة  أمئة  أحد  الخزاعي 
يف  املصنفات  وله  الجهمية،  أكابر  من 
الله  عبد  بن  وبشار  وغريها،  السنن 
املنسوب إليه النسخة املكذوبة عنه أو 
ولكنها  إليه،  اإلسناد  عالية  ولكنها  منه، 

موضوعة
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أعلنت رشكة أبل عن مكرب صوت 
بقيمة  جديد   HomePod ذيك 
299 دوالًرا مع عامل شكل مشابه 
الذي  األصيل   HomePod لجهاز 

تم إصداره يف عام 2018.
املتوفرة  الجديدة  امليزات  تشمل 
دعًم  هذا  الثاين  الجيل  طراز  مع 
يسمح  مم  الــذيك،  املنزل  ملعايري 
امللحقات  يف  بالتحكم  للسمعة 
 S7 املتوافقة و متت ترقية رشيحة
 Apple يف  مرة  ألول  ظهرت  التي 

.7 Watch Series
مع  جنب  إىل  جنبًا  بيعها  وسيتم 
ــدار  اإلص  ،  HomePod Mini
تم  ــذي  ال السمعة  من  األصغر 
 HomePod .2020 طرحه يف عام
الجديد وسيبدأ الشحن يف 3 فرباير.
من   HomePod جهاز  يحتوي 
صوت  مضخم  عىل  الثاين  الجيل 
مقرتنًا  بوصات   4 مقاس  واحــد 

بخمس مكربات صوت.
ميكنها  السمعة  إن  آبــل  تقول 
الغرفة  استشعار كيفية وضعها يف 
، وضبط صوتها اعتمًدا عىل ما إذا 
أو  الحائط  عىل  موضوعة  كانت 
بالخارج يف منتصف املساحة. مثل 
ترتيب  HomePod األصيل، ميكن 
أو  اسرتيو،  زوج  يف  صوت  مكربي 
صوت  كمكربات  استخدامهم 
نقل  حسبم   4K  TV آبل  لجهاز 

موقع ذا فريج.

 Twitter ومن املفرتض أن يتحقق ،
ليس  أنه  من  للتأكد  حسابك  من 
احتياليًا أو مزيًفا – وهو يشء فشل 

فيه مؤخرًا.
الــوســائــط  شبكة  أن  ــدو  ــب وي
 Elon لـ  اململوكة  االجتمعية 
Musk تحتاج إىل أكرب عدد ممكن 
من االشرتاكات، وفًقا لتقرير صدر 
 ،The Information عن  مؤخرًا 
ُمعلني  من   500 من  أكرث  أوقف 
Twitter اإلنفاق مؤقتًا عىل املوقع 
اليومية يف  اإليرادات  وانخفضت   ،
17 يناير بنسبة 40% مقارنة بالعام 

املايض.
ويف الربع األول من عام 2022 قبل 
االنتهاء من استحواذ ماسك ، أعلن 
بقيمة  مبيعات  عن  تويرت  موقع 
مليار   1.1 منها   ، دوالر  مليار   1.2

األكرب كل 100 أو 1000 سنة.
ويشري علمء الفلك إىل أن هذا االكتشاف 
يضم  الذي  الثنايئ  النظام  ألن  ــع”،  “رائ
مدارية طويلة جدا. عىل  فرتة  له  النجم 
كان تسجيل مالحظات هذا  النحو،  هذا 
الكسوف النادر للنجم فرصة ال تتكرر إال 

مرة واحدة يف العمر.
ومتكن العلمء من الحصول عىل البيانات 
تم  التي  الفضائية  غايا  مركبة  بفضل 
إىل  تهدف  والتي   ،2013 عام  إطالقها يف 
وتحديد  النجوم،  مليارات  يف  التحديق 
معلومات  عىل  والحصول  مواقعها، 
يف  مبا  خصائصها،  حول  للغاية  مفصلة 
الفيزياء  علمء  وقــال  سطوعها.  ذلــك 
أناستاسيوس  واشنطن،  بجامعة  الفلكية 
دافنبورت،  وجيمس  تزانيداكيس  آندي 
 241 االجتمع  يف  صحفي  مؤمتر  خالل 
“أثناء  فإنه  األمريكية،  الفلكية  للجمعية 
التحقيق يف مجموعة بيانات غايا صادفنا 
نجم غري عادي للغاية. وأظهرت البيانات 
 ،2017 عــام  حــوايل  يف  أنــه  األرشيفية 
ميكن  بالكاد  والذي   ،Gaia17bpp بدأ 
عامني  مدار  عىل  التوهج  يف  اكتشافه، 
حقا،  رائعا  هذا  كان  تقريبا.  ونصف 

آبل تعلن عن تجديد HomePod بالحجم الكامل 
بعد عامني من توقف إنتاج النسخة األصلية

النجوم عادة ال تفعل هذا”.
بيانات  إىل  وزمــالؤه  تزانيداكيس  ولجأ 
النجم  ترصف  كيف  لريوا  أخرى  أرشيف 
 Gaia17bpp املايض. وجدوا سجالت يف 
تعود إىل الخمسينيات من القرن املايض. 
وخالل معظم ذلك الوقت، ظل العمالق 

األحمر يف نفس السطوع الثابت.
وتابع تزانيداكيس: “بعد ذلك، يف حوايل 
باالختفاء  فجأة  النجم  بدأ   ،2012 عام 
حتى عاد للظهور بالكامل يف عام 2019”.
السلوك  هــذا  أن  حقيقة  أن  ــاف  وأض
منذ  األرشيفات  يف  يُشاهد  مل  الوامض 
مثل  أن  إىل  ويشري  عاما،   70 من  أكرث 
زمنية  جداول  يف  تحدث  األحداث  هذه 
وأضاف  عام.   1000 حتى  أو   100 تبلغ 
تكون  أن  املحتمل  “من  تزانيداكيس: 
العمر.  يف  واحدة  مرة  الكسوفات  هذه 

قد ال نراه مرة أخرى
من  متأكدين  غري  العلمء  يزال  ما  بينم 
أن  يعتقدون  فإنهم  التعتيم،  أسباب 
حول  يدور  صغريا  مصاحبا  نجم  هناك 
الرفيق قد  Gaia17bpp. وقالوا إن هذا 
الغبار  من  طويل  بقرص  محاطا  يكون 
أكرب من متوسط املسافة من األرض إىل 

الشمس.
وربط تزانيداكيس الحدث بنجم غامض 
 ،Epsilon Aurigae باسم  يُعرف  آخر 
وهو عمالق يتعرض لكسوف ملدة عامني 
أيضا  يكون  قد  ــذي  وال عاما،   27 كل 
أفاد  برفيق يحمل قرصا، حسبم  محاطا 

موقع “اليف ساينس” سابقا.
النجوم  من  العديد  أن  املعروف  ومن 
ممثلة،  كسوف  أحداث  لديها  األخرى 
هي  ما  الواضح  غري  من  يزال  “ال  لكن 
األنظمة”، بحسب  العالقة بني كل هذه 

تزانيداكيس.
وأشار تزانيداكيس خالل املؤمتر الصحفي 
إىل أنه وزمالؤه لديهم العديد من األسئلة 
املتبقية حول وميض Gaia17bpp، مثل 
ما إذا كان حقا قرص من الغبار تسبب يف 
الحدث، وإذا كان األمر كذلك، كيف ظهر 

القرص ومم هو مكون.
فقد  السلوك،  هذا  مثل  لندرة  ونظرا 
لكشف  الوقت  بعض  األمــر  يستغرق 
الحايل،  الوقت  يف  ولكن  األلغاز.  هذه 
يعد هذا “أطول حدث وامض وجدناه يف 
أرشيفات البيانات العامة وأعمقها” وفقا 

لتزانيداكيس

لغز كوني”.. اكتشاف سلوك شاذ لنجم بعيد شهد كسوفا استمر 7 سنوات

ــراز هو  ــط ال الــجــديــد يف هـــذا 
ــحــرارة  ال ــة  درجـ مستشعرات 
ميكن  التي  املضمنة  والرطوبة 
استخدامها كمحفزات ألمتتة املنزل 
تفيد  تقارير  هناك  (كانت  الذيك 
يف  ممثلة  مستشعرات  بوجود 
HomePod Mini ، لكنها مل يتم 

إتاحتها الستخدام املستهلك).
هناك أيًضا دعم لتسليم املوسيقى 
 HomePod Mini مع  رأينا  كم 
العريض  النطاق  تقنية  باستخدام 
وميكن   ،  Apple مــن  للغاية 
الصوت  ملكرب  الصويت  للمساعد 
Siri التعرف عىل ما يصل إىل ستة 
ردود  وتقديم  مختلفة  أصــوات 

مخصصة.
وقت  يف  الربنامج  تحديث  مع 
آبل  تقول  الربيع،  هذا  من  الحق 
سيكون  الجديد   HomePod إن 
ميكروفونه  استخدام  عىل  قــادًرا 
إنــذارات  إىل  لالستمع  املدمج 
الكربون  أكسيد  أول  أو  الدخان 

وإخطارك عرب آيفون.
يتمتع  األصيل   HomePod كان 
ملنتج  ــادي  ع غري  صخري  بعمر 

.Apple
ــل يف  األص عنه يف  اإلعـــالن  ــم  وت
يف  الشحن  تاريخ  مع   2017 عام 
السمعة  تأجيل  وتــم  ديسمرب، 
الذكية البالغة 349 دوالًرا يف وقت 

الحق إىل فرباير 2018.

وعندما تم إصداره آنذاك كان أداء 
 HomePod لـ  الصويت  املساعد 
 Google و Alexa ضعيًفا ضد Siri
املراجعون  وانتقد   ،  Assistant
لرشكة  البيئي  النظام  قفل  كيفية 

Apple الذيك.
عىل الرغم من خفض سعره مبقدار 
50 دوالًرا يف عام 2019 ، تم إيقاف 
عام  يف  النهاية  يف   HomePod

.2021
قدم  األرخص،  سعره  إىل  باإلضافة 
لـ  دعًم  أيًضا   HomePod Mini
املنزل  بروتوكول  وهو   –  Thread
الذيك الذي أصبح فيم بعد جزًءا ال 
يتجزأ من مواصفات Matter مثل 
أن  ميكن  الجديد،   HomePod
يعمل HomePod Mini كوحدة 
 Matter ذكية  منزلية  تحكم 
املوضوع  حــدود  توجيه  وجهاز 
إلدارة أجهزة Matter عرب شبكات 
وشبكات   Wi-Fi و   Thread

إيرثنت.
ــل الـــثـــاين من  ــي ــج ــاع ال ــب ــيُ س
املتحدة  الواليات  يف   HomePod
 ، وأسرتاليا   ، املتحدة  واململكة   ،
، وأملانيا  ، وفرنسا  ، والصني  وكندا 
، وإيطاليا ، واليابان ، وإسبانيا ، و 
 .Apple 11 سوقًا آخر وفًقا لرشكة
سيتوفر باللون األبيض أو الرمادي، 

مع كابل طاقة “متطابق اللون”.

اآلن خصًم سنويًا   Twitter تقدم 
عىل خدمة االشرتاك األزرق ، وفًقا 
رصدتها  جديدة  دعــم  لصفحة 
ملستخدمي  وميكن   ،The Verge
 84 مقابل  االشــرتاك  اآلن  الويب 
شهريًا)  دوالرات   7) سنويًا  دوالًرا 
السعر  مــن  ــىل  أع ــح  رب وتــوفــري 
الشهري البالغ 8 دوالرات، وتتوفر 
البلدان  يف  ممثلة  خصومات 
 Twitter Blue األخرى التي تقدم
، مبا يف ذلك اململكة املتحدة وكندا 

وأسرتاليا ونيوزيلندا واليابان.
لــدى  يــكــن  مل   ، اآلن  ــى  ــت وح
سوى   Twitter Blue مستخدمي 
دوالرات   8 بقيمة  االشرتاك  خيار 
دوالًرا   11 أو   ، الويب  عرب  شهريًا 
(مترير   iOS نظام  عىل  الشهر  يف 
عىل   %30 بنسبة   Apple رســوم 

يزال  ال  ذلــك  ومــع  املستخدم). 
االشرتاك   iOS مستخدمي  بإمكان 
دوالرات   3 لتوفري  الويب  عىل 
سيوفر  الحالة  هذه  ويف  إضافية، 
لهم االشرتاك السنوي الجديد %36 
iOS مقارنة بالتسجيل مبارشة عىل
 Twitter يف  االشـــرتاك  ويــوفــر 
مبا   ، االمتيازات  من  عدًدا   Blue
“تم  زرقاء  اختيار  عالمة  ذلك  يف 
مرتبة  أعىل  وردود  منها”  التحقق 
وتحميالت فيديو مدتها 60 دقيقة 

واملزيد.
أيــًضــا  للمستخدمني  وميــكــن 
وتعديلها  التغريدات  عن  الرتاجع 
التطبيق  أيقونات  وتخصيص   ،
ووضع   ، والتنقالت  والسمت   ،
واملزيد.  التغريدات  عىل  إشــارة 
وستحتاج إىل رقم هاتف للتسجيل 

متكن فريق من العلمء من رشح السلوك 
زاد  والذي   ،Gaia17bpp للنجم  الشاذ 
سطوعه تدريجيا عىل مدى عامني ونصف 

العام.
وبدأ النجم Gaia17bpp يف السطوع مرة 
أخرى بعد كسوف دام 7 سنوات. ومل يكن 
تغريات  هو  البعيد  النجم  تعتيم  سبب 

الغبار  من  سحابة  بواسطة  بل  داخلية، 
. RT تحيط بالنجم املرافق، وفقا لتقرير

النجم  أن  إىل  ــاف  ــش ــت االك ــشــري  وي
نادر  نوع  من  جزء  هو   ،Gaia17bpp
من النظام الثنايئ، وكان سطوعه املفاجئ 
الذي متت مالحظته مؤخرا نتيجة لنهاية 
القزم  رفيقه  أحدثه  ــذي  ال الكسوف 

األبيض.
ــة الــرئــيــســيــة إن  ــفــرضــي وتـــقـــول ال
أكرب  أحمر  عمالق  وهو   ،Gaia17bpp
مثاال  يكون  قد  الشمس،  من  مرة   55 بـ 
عىل نظام نجمي ثنايئ نادر للغاية يحجب 
ضوءه نجم مصاحب صغري محاط بقرص 
النجم  أمام  مير  مغربة  مادة  من  هائل 
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مصرع عامالن وإصابة 13 آخرين فى حادث على 
طريق “املطرية – بورسعيد”

اعرافات لصوص عدادات الكهرباء بمصر 
القديمة: نفذنا 9 جرائم سابقة
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وأصيب  مرصعهم  عــامــالن  لقي 
األوىل  الساعات  يف  آخــريــن،   13
حادث  نتيجة  الخميس،  اليوم  من 
تصادم أتوبيس عمل مصنع بجنوب 
بورسعيد مع سيارة نقل عىل طريق 

“املطرية – بورسعيد”.
بورسعيد  السالم  مستشفى  استقبل 
السيد  محمد  مصطفى  مــن:  كل 
الخالق  عبد  ومي  عاًما،   19 العريب 
الخالق  عبد  عاًما، وساره  حسن 20 
حسن  ومحمد  عــاًمــا،   24 حسن 
محمد  واسامة  عاًما،   18 اليمني 

العامة  النيابة  تحقيقات  كشفت 
املتهمني  أن  القاهرة،  بجنوب 
مبنطقة  الكهرباء  عدادات  برسقة 
بارتكاب  اعرتفا  القدمية،  مرص 
وأضافا  “الفك”،  بأسلوب  الواقعة 
ا  عصابيً تشكياًل  بتكوينهم 
ىف  ــى  ــرام اإلج نشاطه  تخصص 
الكهرباء من داخل  رسقة عدادات 
قسم  بدائرة  الكائنة  العقارات 
بأسلوب  القدمية  ــرص  م ــة  رشط
 9 بارتكاب  أضافا  كم  ــفــك”،  “ال

حوادث رسقة بذات األسلوب.

عبد  واكفان  عاًما،   39 مصطفي 
مصابني  عاًما،   30 الجمل  عيل  الله 
حادث  نتيجة  مختلفة  بإصابات 
تصادم أتوبيس عمل مصنع الضفائر 
الكهربائية ببورسعيد مع سيارة نقل 
كم  بورسعيد،  املطرية  طريق  عىل 
نادية  الزهور:  مستشفى  استقبل 
جثة  عاًما،   21 وهبه  العزيز  عبد 

هامدة، نتيجة نفس الحادث.
جثة  يونيو   30 مستشفى  واستقبل 
مجهولة الهوية، و7 مصابني يف نفس 
عيل  السيد  أحمد  وهــم:  الحادث 

كانت النيابة قررت حبس املتهمتني 
التحقيقات،  ــة  ذم عــىل  أيــام   4
برسعة  املباحث  ــال  رج وطالبت 
عىل  للوقوف  حولهم  التحريات 
التحقيقات،  الستكمل  نشاطهم 

ووجهت لهم تهمة الرسقة.
ومتكنت أجهزة وزارة الداخلية من 
لقسم  تبلغ  ما  مالبسات  كشف 
أمن  مبديرية  القدمية  مرص  رشطة 
 – األشــخــاص  ــد  (أح من  القاهرة 
باكتشافه  القسم)  بدائرة  مقيم 
رسقة عداد الكهرباء الخاص به من 

محمد  وخلود  عاًما،   34 الدسوقي 
عاًما،   23 الحممي  خالد  عاًما،   17
مصطفى املحمودي محمد 31 عاًما، 
محمود  عاًما،   18 صابر  يوسف  آية 
ــا جمل  ورش ــا،  عــاًم  30 الـــورداين 

النجدي 24 عاًما.
ُحرر محرض بالواقعة، وجاري اتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة والتحري 
وتقديم  الحادث،  مالبسات  حول 
الخدمات الطبية للمصابني، ووضعت 
ترصف  تحت  باملرشحة  الجثتني 

النيابة العامة للترصيح بالدفن.

محل سكنه، ومل يتهم أو يشتبه ىف 
أحد بالرسقة.

ــات وجــمــع  ــري ــح ــت ــراء ال ــإجـ بـ
التقنيات  باستخدام  املعلومات 
وراء  أن  تبني  الحديثة  الفنية 
ارتكاب الواقعة شخصني “ألحدهم 
مقيمن   – جنائية”  معلومات 
بدائرة قسم رشطة السيدة زينب، 
أمكن  ــراءات  اإلجـ تقنني  وعقب 
ــراءات  اإلج اتخاذ  وتم  ضبطهم، 

القانونية.

بالقاهرة)  األول  التجمع  رشطة 
املرشوع  غري  باإلتجار  لقيامه 
نطاق  خارج  األجنبى  بالنقد 
وجمعه  وتربحه  املرصىف  السوق 
ومحاولته  كبرية  مالية  مبالغ 
املتحصلة من  غسل تلك األموال 
تجارته غري املرشوعة عن طريق 
السكنية  العقارات  قيامه “برشاء 
ورشاء  الرشكات  وتأسيس 

سيارات”.
تلك  من  بعض  إيداعه  وكذا 
خاصة  بنكية  بحسابات  األموال 
البنوك  ببعض  أرسته  وبأفراد  به 
بقصد إخفاء مصدر تلك األموال 
الرشعية،  بالصبغة  وإصباغها 
عن  ناتجة  وكأنها  وإظهارها 
تلك  وقدرت  مرشوع،  كيانات 
مليون   55) مببلغ  املمتلكات 

جنيه تقريبًا).

استجواب متهم بغسل 55 مليون جنيه حصيلة االتجار فى العملة بالقاهرة الجديدة
املختصة،  التحقيق  جهات  تبارش 
قرابة  بغسل  متهم  مع  التحقيق 
أعمل  حصيلة  جنيه  مليون   55
غري  االتجار  منها  مرشوعة  غري 
األجنبى، خلف  النقد  مرشوع ىف 
مجاالت  وعدة  مرشوعة  أنشطة 

الخفاء مصادر الحصول عليها.
مبحرض  املتهم،  النيابة  وتواجه 
أعدتها  التى  األمنية  التحريات 
الجهات املختصة بوزارة الداخلية، 
استخدم  املتهم  أن  وكشفت 
مجال  ىف  اإلجرامية  أنشطته 
نطاق  خارج  بالعملة  االتجار 
الربح  لتحقيق  املرصفية،  السوق 
األموال،  وغسل  املرشوع  غري 
واشرتك ىف االتجار بالعملة وتربح 
وجمع مبالغ مالية كبرية من جراء 
األموال  تلك  لغسل  ولجأ  ذلك، 
املرشوعة  غري  أنشطته  حصيلة 

املشار إليها.
املتهم  أن  التحريات  وأضافت 
إلخفاء  أساليب  عدة  استخدم 
بينها  من  املرشوعة  غري  أنشطته 
 – عقارات   – بنكية  شهادات 

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

بحواىل 55 مليون جنية.
ملكافحة  العامة  اإلدارة  قامت 
بقطاع  العامة  األموال  جرائم 
العامة  األموال  جرائم  مكافحة 
باتخاذ  املنظمة  والجرمية 
حيال  القانونية  اإلجراءات 
معلومات  “له  األشخاص  (أحد 
قسم  بدائرة  مقيم  جنائية”- 
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قائمة األهلي األولية يف كأس العالم لألندية  منافس األهلي املحتمل – نجوم سياتل يتحدثون 
عن “فرصة ال تتكرر إال مرة واحدة يف العمر”

تعرف علي اهم املعلومات عن بطولة العالم لألندية. 

وبرييس تاو.
وتأكد غياب عدد من العبي فريق األهيل 
عن املشاركة يف كأس العامل لألندية بسبب 
االنتقاالت  فرتة  خالل  الرحيل  أو  اإلصابة 

الشتوية الحالية.
الذي  توفيق  أكرم  من   كل  استبعاد  وتم 
الصليبي  الرباط  يف  بقطع  لإلصابة  تعرض 
ومصطفى  أيضا  األمر  لنفس  فؤاد  وكريم 
يف  جراحية  عملية  أجرى  الذي  شوبري 
لفرتة  الثاليث  وسيغيب  الركبة  غرضوف 

طويلة.
مونديال  يف  األهيل  قامئة  عن  يغيب  كم 
األندية كل من زياد طارق وحسام حسن 
واالنضمم  الفريق  عن  رحيلهم  بعد 
لنادي سموحة يف فرتة االنتقاالت الشتوية 
الذي  محمود  محمد  جانب  إىل  الجارية، 
املدير  كولر  مارسيال  حسابات  من  خرج 

الفني وسريحل عن الفريق خالل أيام.

قامئة منتخب  الوسط وكان ضمن 
العامل  كأس  منافسات  يف  أمريكا 

األخرية.
مباراة  أي  يف  رولدان  يشارك  ومل 
أقيمت  والتي   2022 العامل  بكأس 

يف قطر.
جوردان موريس

فقال:  األيرس  الجناح  موريس  أما 
هو  علينا،  ضغط  أنه  أعتقد  “ال 
فقط شعور باإلثارة، ومن املحتمل 
مرة  تحدث  فرصة  تكون هذه  أن 

واحدة يف العمر للكثري منا”.
الدوري  لتمثيل  “الذهاب  وشدد 

كأس العامل لألندية التي أقيمت عام 
الربازيل.  يف  البطولة  أقيمت   :2000
أفرقة   8 األوىل  النسخة  يف  شاركت 
وهم؛ ريال مدريد، وجنوب ملبورن، 
وكورينثيانز، وفاسكو دا جاما، والنرص 
يونايتد،  ومانشسرت  السعودي، 
وزعت  الريايض.  والرجاء  ونيكاكسا، 
تأهل  مجموعتني،  عىل  أندية  ال8 
مباراة  إىل  األوىل  املراكز  أصحاب 
للمجموعات  الثاين  واملركز  النهائية، 
لتحديد صاحب املركز الثالث. حصل 
البطولة،  لقب  نادي كورينثيانز عىل 
دي  فاسكو  الثاين  املركز  وصاحب 

جاما، ونيكاكسا املركز الثالث.
لألندية  العامل  كأس  بطولة  توقف   

أرسل النادي األهيل  القامئة االولية للفريق 
التي  لالندية  العامل  كأس  يف  تشارك  التي 
تقام يف املغرب خالل الفرتة من 1 إىل 11 

فرباير املقبل.
للمرة  األندية  مونديال  يف  األهيل  ويشارك 
تاريخه  يف  والثامنة  التوايل  عىل  الثالثة 
يف  مشاركة  األندية  أكرث  ثاين  ليكون 
املونديال بعد أوكالند سيتي الذي سيشارك 

للمرة العارشة.
وحدد األهيل يوم 28 يناير الجاري موعدا 
للسفر إىل املغرب بطائرة خاصة استعدادا 

لبداية مشواره يف كأس العامل لألندية.
واستقر مارسيل كولر املدير الفني للفريق 
شاغرة  مقاعد   3 وترك  العبا   32 قيد  عىل 
للصفقات الجديدة التي سيتم االعالن عنها 
خالل ايام عىل ان يتم تقليص القامئة غىل 

23 العبا قبل بداية البطولة.
خالد  الثنايئ،  األهيل  قامئة  وستضم 

ساوندرز  سياتل  نجوم  تحدث 
العامل  لكأس  التأهل  عن  األمرييك 
لألندية للمرة األوىل يف تاريخ أندية 

الواليات املتحدة األمريكية.
ربع  يف  ساوندرز  سياتل  وينتظر 
الفريق  لألندية  العامل  كأس  نهايئ 
أمام  األهيل  مواجهة  من  املتأهل 

أوكالند سيتي النيوزالندي.
وتستضيف املغرب منافسات كأس 
العامل لألندية خالل الفرتة من 1 إىل 

11 فرباير املقبل.
لنادي  الرسمي  املوقع  وكشف 
أبرز  عن  ساوندرز  سياتل 

عبدالفتاح ومحمد الضاوي كريستو الذي 
تعاقد معه األهيل يف األيام املاضية لتدعيم 

صفوف الفريق يف املريكاتو الشتوي.
 وضمت قامئة االهيل يف املونديال كال من:

وعيل  الشناوي  محمد  املرمى:  حراسة 
لطفي وحمزة عالء.

ومحمد  عبداملنعم  محمد  الدفاع:  خط 
هاين وأمين أرشف ويارس إبراهيم ومحمود 
كوكا  نبيل  وأحمد  معلول  وعيل  متويل 
ورامي ربيعة ورأفت خليل ومحمد مغريب.

وحمدي  السولية  عمرو  الوسط:  خط 
الشحات  وحسني  ديانج  وأليو  فتحي 
سافيو  وبرونو  طاهر  محمد  وطاهر 
عبدالقادر  وأحمد  أفشة  مجدي  ومحمد 
مييس  سعد  ومصطفى  فخري،  ومحمد 
وميدو نبيل ومحمد أرشف وعمر حمدي، 

ومحمود كهربا.
خط الهجوم: محمد رشيف وشادي حسني 

عىل  تعليقا  نجومه  ترصيحات 
املشاركة يف كأس العامل.

كريستيان رولدان
“يف  الفريق:  وسط  العب  قال 
عىل  ننافس  أن  الهدف  النهاية 
من  عىل  التغلب  نريد  اللقب، 
ريال  أو  أوكالند  كان  سواء  أمامنا 

مدريد أو فالمنجو”.
إىل  الوصول  “نريد  رولدان  وتابع 
تلو  مباراة  نأخذ  أن  علينا  النهايئ، 
الفوز  تحقيق  هو  واألهم  األخرى 

يف املواجهة األوىل”.
ويلعب رولدان -27 عاما- يف مركز 

عن  املعلومات  اهم  عيل  تعرف 
بطولة العامل لألندية.

األكرث  وابوتريكة   رونالدو  ومييس  
تهديفيا

 4 تتويجا  األكرث  مدريد   وريال 
بطوالت و برشلونه 3 القاب

لألندية  العامل  كأس  بطولة  تقام 
أبطال  بني  املنافسة  وتتم  عام،  كل 
الدولة  ممثل  مع  القارية  البطوالت 
املضيفة، وبدأت البطولة عام 2000 
يف نسختها األوىل بالربازيل، وتوقفت 

قبل أن يعاد إقامتها عام 2005.
تاريخ بطولة كأس العامل لألندية أول 
يف  لألندية  العامل  كأس  من  بطولة 
التايل معلومات عن أول نسخة من 
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ماهو  عدد مشاركات األهلي يف كأس العالم لألندية؟
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للعب أمام أقوى وأكرب الفرق األوروبية 
من خالل املنافسة يف هذه البطولة.

لكن، كم عدد مشاركات األهيل يف كأس 
العامل لألندية؟ وماذا حقق يف كل نسخة 

من املونديال؟
كم عدد مشاركات األهيل يف كأس العامل 

لألندية؟
لألندية  العامل  كأس  يف  األهيل  يشارك 
ظهر  حيث  تاريخه،  يف  الثامنة  للمرة 
 7 يف  األندية  مونديال  يف  األحمر 

مناسباٍت من قبل.
كان عام 2005 هو أول مشاركة للنادي 
يف  أقيمت  والتي  البطولة  يف  األهيل 
انتصار  أى  تحقيق  ىف  وفشل  اليابان، 
ىف  خرس  بعدما  األخري،  املركز  ليحتل 
جدة  اتحاد  من  االفتتاحية  املباراة 
أن  قبل  نظيف،  بهدٍف  السعودي 
يخرس ىف مباراة تحديد املركز الخامس 
بهدفني  األسرتاىل  سيدىن  من  والسادس 

مقابل هدف.
املادر  عاد   ،2006 التاىل  العام  وىف 
كأس  يف  أخرى  مرة  للمشاركة  األحمر 
بالفوز  مبارياته  وافتتح  لألندية،  العامل 
بهدفني  النيوزلندي  سيتى  أوكالند  عىل 
دون رد، قبل أن يخرس الفريق ىف مباراة 

إنرتناسيونال  أمام  النهايئ  نصف  الدور 
كلوب  ليواجه   ،1-2 بنتيجة  الربازييل 
الثالث  املركز  عىل  املكسييك  أمريكا 
الفوز  بعد  لصالحه  حسمه  والذى 
ىف حصد  لينجح  هدف،  مقابل  بهدفني 
امليدالية الربونزية ىف هذه النسخة بعد 

تحقيقه املركز الثالث.
يف  األهيل  للنادي  الثالث  الظهور  كان 
وحصل   ،2008 يف  لألندية  العامل  كأس 
األحمر عىل املركز السادس، وذلك بعد 
نادي  من  األوىل  املباراة  يف  خرس  أن 
باتشوكا املكسييك 4-2، وخرس من نادي 
تحديد  مباراة  يف   0-1 يونايتد  أدياليد 

املركز الخامس.
ىف  جديد  من  الحمر  الشياطني  ظهر 
ىف  أقيمت  والتى   2012 عام  نسخة 
اليابان، حيث حصد األهىل املركز الرابع 
ىف هذه النسخة، بعد أن متكن من الفوز 
سانفريس  أمام  االفتتاحية  املباراة  ىف 
أن  قبل   ،1-2 بنتيجة  الياباىن  هريوشيم 
يخرس ىف نصف النهاىئ أمام كورينثيانز 
خرس  ثم  رد،  دون  بهدٍف  الربازيىل 
الثالث  املركز  تحديد  مباراة  ىف  مجدًدا 

والرابع أمام مونتريى املكسيىك 0-2.
باملغرب  لألندية  العامل  كأس  شهد 

ىف  األهيل  للنادي  مشاركة  آخر   2013
خاللها  يحقق  ومل  األندية،  مونديال 
حيث  املرجوة،  النتائج  األحمر  الفريق 
ىف  خسارته  بعد  األخري  املركز  حقق 
جوانزو  أمام  النهاىئ  ربع  الدور  مباراة 
ال  مقابل  بهدفني  الصينى  إيفرجراند 
الثانية  املباراة  ىف  يخرس  أن  قبل  يشء، 

أمام مونتريى املكسيىك بنتيجة 5-1.
حصل   ،2020 لألندية  العامل  كأس  ويف 
للمرة  الربونزية  امليدالية  عىل  األهيل 
إنجازات  واستمرت  تاريخه،  يف  الثانية 
املركز  عىل  وحصل  البطولة  يف  األهيل 

الثالث يف نسخة 2021.
مشاركات األهيل املركز

2005
املركز السادس

2006
املركز الثالث

2008
املركز السادس

2012 املركز الرابع
2013 املركز السادس

2020 املركز الثالث
2021 املركز الثالث

العامل  لكأس  األهيل  النادي  وصل 
لألندية  والتي تقام يف املغرب، يف األول 
من فرباير  فكم عدد مشاركات األهيل 

يف املونديال؟
كأس  املرصي يف  األهيل  النادي  يشارك 

العامل لألندية، بعد حصوله عىل املركز 
نسخة  إفريقيا  أبطال  دوري  يف  الثاين 
الذي  الوداد  حساب  عىل   ،2022 عام 
بطل  بصفته  البطولة،  يف  سيشارك 

دوري الدولة املستضيفة للبطولة..

ظل  يف  الستة  القارات  أبطال  يتصارع 
العامل،  يف  األفضل  لقب  عىل  املنافسة 
املشاركة يف بطولة كأس  تعد  ما  ودامئًا 
بالنسبة  خاص  طابع  ذو  لألندية  العامل 
الفرصة  تؤتيها  التي  العربية،  للفرق 

حدث إفالس لرشكة املمولة للبطولة 
لكرة  لالتحاد دويل  تعد رشيك  التي 
ازدحام  بسبب  آخر  وسبب  القدم، 
املشاركة  لألندية  املباريات  بجدول 
وبعض الصعوبات االقتصادية، وفرتة 
إىل   2001 عام  من  كانت  التوقف 
2004.عودة كأس العامل لألندية عام 
كأس  عن  معلومات  التايل  يف   2005
عام 2005 يف  لألندية  لألندية  العامل 
اليابان: شارك يف البطولة 6 أندية من 
جدة،  اتحاد  وهم؛  القارات  جميع 
وساو  وسابريسا،  وسيدين،  واألهيل، 
باولو، وليفربول. نظام البطولة لعب 
البداية.  من  املغلوب  خروج  عىل 
 19 تسجيل  وتم  مباريات   7 لعب 

هدفاً. وفاز نادي ساو باولو بالبطولة 
بعد االنتصار يف النهايئ عىل ليفربول 

بنتيجة 0-1.
 كأس العامل لألندية عام 2007 بعض 
العامل  كأس  بطولة  عن  املعلومات 

لألندية عام 2007:
اليابان،  يف   2007 نسخة  أقيمت 
يس  أي  من؛  كل  البطولة  يف  وشارك 
ريد  واوراوا  جونيورز،  وبوكا  ميالن، 
دياموندز، ونجم الساحيل، وسباهان 
ووايتاكريي  وباتشوكا،  أصفهان، 
اإليطايل  ميالن  نادي  حقق  يونايتد. 
أول لقب لقارة أوروبا بعد الفوز عىل 
بنتيجة  األرجنتيني  جونيورز  بوكا 
دياموندز  ريد  أوراوا  وأحرز   ،1-4

بالبطولة.  الثالث  املركز  الياباين 
لقب  كاكا  ريكاردو  الربازييل  حقق 
العب  ألفضل  الذهبية  أديدياس  كرة 

بالبطولة.
 كأس العامل لألندية باألرقام

األندية التي حققت لقب كأس العامل 
لألندية يف التايل األندية التي حصلت 
لألندية:ريال  العامل  كأس  لقب  عىل 
 3 برشلونة  بطوالت.   4 مدريد 
بطولة.   2 ميونيخ  بايرن  بطوالت. 
بطولة.   2 الريايض  كورينثيانز  نادي 
إنرتناسيونايل  واحدة.  مرة  ليفربول 
مرة  يونايتد  مانشسرت  واحدة.  مرة 
سبورت  واحدة.  مرة  ميالن  واحدة. 
إنرتناسيونال مرة واحدة. ساو  كلوب 
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5 رسائل نارية لرئيس الزمالك  لـ فرييرا 
بعد وداع الزمالك من الكأس

رئيس  منصور  مرتىض  املستشار  وجه 
رسائل  الزمالك،  نــادي  إدارة  مجلس 
نارية للربتغايل مانويل جيسوالدو فرييرا، 
املدير الفني لفريق الكرة بالنادي، بعد 

وداع كأس مرص عىل يد برياميدز.
االثنني  أمس  مرص  كأس  الزمالك  ودع 
بركالت  النهايئ  نصف  يف  خسارته  إثر 

الرتجيح عىل يد برياميدز.
الزمالك:  قناة  شاشة  عرب  مرتىض  وقال 
النادي،  جمهري  مثل  للغاية  »حزين 
وهذه  السيناريو  هذا  بكل  وتنبأت 

النتائج وأبلغت فرييرا بها من قبل«.
»من  لفرييرا:  موجهة  رسائل  يف  وأكمل 
الزمالك،  تشكيل  يف  تلعب  ال  فضلك 
واجعل كل العب يشغل مركزه األسايس 

وليس مراكز وأماكن غريبة عليهم«.
يلعب  »فرييرا  الزمالك:  رئيس  وواصل 
اللعب  عىل  وُمــرص  دفاعية،  بطريقة 
صاحب  عكس  الوسط،  خط  يف  بثاليث 

العربية  البطولة  بتنظيم  مرص  فازت 
لرفع االثقال لجميع املراحل السنية كبار 
وشباب وناشئني واملقرر اقامتها يف شهر 

يوليو من العام الجاري ..
جاء القرار مبنح مرص للتنظيم واملوافقة 
باالجمع خالل اجتمع املكتب التنفيذي 
هامش  عيل  املجتمع  العريب  لالتحاد 
البطولة العربية املقامة حاليا يف سوريا 

والتي يشارك فيها منتخبنا ..
االثقال  لرفع  املــرصي  االتحاد  ــان  وك
تقدم  قد  املقصود  عبد  محمد  برئاسة 

بطلب الستضافة مرص للبطولة
املرصية  البعثة  القت  اخر  جانب  عيل 

5 رسائل نارية لرئيس الزمالك  لـ 
فرييرا بعد وداع الزمالك من الكأس

سحب  الذي  باتشيكو  املميز  الفكر 
مدافع  جرب  عىل  طــرد  بعد  السعيد 

برياميدز«.
تغري  »فرييرا  منصور:  مرتىض  وأضاف 
املوسم  يف  عليه  كان  عم  كثريًا  وتبدل 
الفني  املستوى  عىل  ــواء  س ــايض  امل
من  أحد  برأي  يأخذ  ال  الشخيص،  أو 
أسامة  رحيل  سبب  وهذا  مساعديه، 

نبيه«.

املرصية  السفارة  من  حافل  استقبال 
به  واشاد  البعثة  اعضاء  اسعد  بسوريا 
املشارك  والوفد  املرصي  االتحاد  رئيس 
السفري  ــرص  وح  ، منتخبنا  وابــطــال 
عمر”  محمود   ” بــاالعــمل  والقائم 
العالقات  مدير  العريب  خالد  ومعه 
العامة بالسفارة ، ومحمد عبد الوهاب 
زيارة  عىل  بالسفارة  االداري  املسئول 
عمر  محمود  السفري  ووعد  املنتخب 
التوفيق  ومتني  الدعم  سبل  كل  بتوفري 
البطولة  منافسات  خالل  مرص  البطال 

التي ستنطلق غدا ..
ومن جانبه وجه رئيس البعثة املرصية 

ألسامة  زعق  »فرييرا  حديثه:  واستطرد 
هو  وبسببه  حصل  اليل  وعيب  نبيه 
ميش، مش بياخد برأي حد وال عايز حد 

يقف عىل الخط حتى«.
الفني  للمدير  رسائله  يف  واستمر 
بطولة  ثالث  »أضعت  الزمالك:  يف 
فرييرا،  يا  شهرين  خالل  الزمالك  عىل 
يف  بالغت  من  هي  النادي  وجمهري 

التضخيم واالحتفال به«. 

محمد عبد املقصود، الشكر لسفري مرص 
بسوريا والقائم باألعمل محمود عمر، 
االستقبال  بحسن  سعادته  عن  وعرب 
منذ وصل البعثة ايل مطار سوريا ، وان 
البعثة  اعضاء  جميع  اسعدت  الزيارة 
وشجعتهم  معنويا  ودعمتهم  املرصية 
وترشيف  التتويج  منصات  اعتالء  عيل 
الرياضة املرصية .. واشار ايل ان الزيارة 
االتحاد  رئيس  جلود  محمد  حرضها 
الدويل لرفع االثقال الذي اشاد باالثقال 
املرصية وعودتها القوية للبطوالت التي 
مرص  وتاريخ  لقيمة  نظرا  اضافة  متثل 

العظيم يف اللعبة االوملبية 
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مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية لرفع االثقال

منتخب مصر يحقق العالمة الكاملة باملجموعه يف 
مونديال اليد بعد الفوز الساحق  على أمريكا

كلوب: عالقتي الجيدة بالالعبني ال تعني أنني ال 
أقسو عليهم

الهجمت  عىل  مرص،  منتخب  واعتمد 
ظل  يف  أمريكا،  منتخب  أمام  املرتدة 
نحو  األمرييك  املنتخب  العبي  اندفاع 

الهجوم من أجل تقليص النتيجة.
أن يحمي عرين  واستطاع محمد عيل، 
يف  خاصة  أمريكا،  أمام  مرص  منتخب 

بعض الهجمت املرتدة.
أمريكا  أمام  بشدة  عيل  محمد  وتألق 
أن  واستطاع   ،37 الدقيقة  حتى  خاصة 
الهدف  عند  األمرييك  املنتخب  يبقي 

السابع.
ويف الدقيقة 50، استطاع منتخب مرص 
أن يوسع الفارق مع املنتخب األمرييك 
محمد  تألق  مع  خاصة  هدفًا،   17 إىل 

عيل الالفت.

معظم  يف  املأمول  باملستوى  نظهر  مل 
هي  هذه  املوسم.  هذا  املباريات 

الحقيقة”.

عىل  الفوز  يف  مرص  منتخب  نجح 
-16 خالل   35 بنتيجة  أمريكا،  منتخب 
دور  يف  املنتخبني  جمعت  التي  املباراة 
املجموعات من بطولة العامل لكرة اليد.

وتأهل منتخب مرص إىل الدور الرئييس 
وينتظر  اليد،  لكرة  العامل  بطولة  يف 
وعىل  جديدة،  منتخبات   3 مواجهة 

رأسها الدمنارك، الذي تأهل هو اآلخر.
يف  الثالث  الفوز  مرص  منتخب  وحقق 
العامل  بطولة  من  السابعة  املجموعة 
والسويد،  بولندا  يف  املقامة  اليد  لكرة 
ويتصدر  الكاملة  العالمة  ليحقق 

مجموعته.
وكان منتخب مرص قد فاز عىل كرواتيا 
عىل  الفوز  كرر  ثم  األوىل،  املباراة  يف 

منتخب املغرب يف املباراة الثانية.
مباراة  نتيجة  أمريكا  منتخب  وينتظر 
املغرب وكرواتيا لحسم تأهله إىل الدور 

املقبل من بطولة العامل لكرة اليد.
املجموعة  يف  مرص  منتخب  ويقع 
اليد،  لكرة  العام  بطولة  من  السابعة 
واملغرب  أمريكا  منتخبات  بجانب 

وكرواتيا.
أحداث املباراة

الشوط  حسم  يف  مرص  منتخب  ونجح 
األول أمام منتخب أمريكا بنتيجة 19 – 
7، يف ظل التألق الكبري لالعبي الفراعنة.

وشهد الشوط األول، تألق أحمد هشام 
وسجل  مرص،  منتخب  جناح  دودو 

أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه 
يقسو عىل العبيه يف بعض األحيان حني 

ال يظهرون بشكل جيد يف املباريات.
تقهقر  إذ  صعبة  بفرتة  ليفربول  ومير 
اإلنجليزي  الدوري  يف  التاسع  املركز  إىل 

وودع كأس رابطة املحرتفني.
وقال كلوب يف ترصيحات نرشها موقع 
جيدة،  الالعبني  بني  “العالقة  ناديه: 
وكذلك عالقتنا معهم. لكن هذا ال يعني 
أنهم يفتقدون  أنني ال أقسو عليهم أو 
للرصاحة يف حديثهم مع بعضهم البعض 

أو ما إىل ذلك”.
حدوث  عدم  عىل  الله  “نشكر  وأضاف 
املالبس،  خلع  غرفة  خارج  يشء  أي 
للغاية  يسء  موقف  يف  سأكون  فعندئذ 
ألنني فجأة سأجد نفيس مضطرا لرشح 

منتخب  أمام  األهداف  من  العديد 
أمريكا.

وتألق كريم هنداوي يف حراسة مرمى 
منتخب مرص أمام أمريكا، وحافظ عىل 
نتيجة 6-2 وسط املحاوالت الكثرية عىل 

مرماه يف الشوط األول.
ويف الشوط الثاين، دفع باروندو مدرب 
منتخب مرص، بـ محمد عيل يف حراسة 
من  بداًل  أمريكا  أمام  الفراعنة  مرمى 
تقدم  يف  أسهم  الذي  هنداوي،  كريم 

املنتخب يف الشوط األول.
التسجيل  الوطني  املنتخب  وواصل 
أمام أمريكا وتعزيز النتيجة، مع بداية 

الشوط الثاين من املباراة.

هذه األمور”.
أنفسنا  وتابع “نحن واضحون جًدا مع 
وال نختبئ، ولكن يجب أن نعرتف أننا 

بحضور وزارة الشباب والرياضة.. وصول البطل 
األوملبي عزمي محيلبة للقاهرة

وزير  صبحي،  أرشف  الدكتور  أناب 
مدير  غريب  ماهر  والرياضة،  الشباب 
الشباب  بوزارة  والتكريم  الحافز  عام 
األوملبي  البطل  الستقبال  والرياضة 
حسني  حازم  واللواء  محيلبة  عزمي 
مطار  للرماية يف  املرصي  االتحاد  رئيس 
بامليدالية  توج  بعد  الدويل  القاهرة 
السكيت  فردي  منافسات  يف  الفضية 
بكأس العامل للرماية بالعاصمة املغربية 

الرباط.
عزمي  املرصي  البطل  استقبال  يف  وكان 
الدكتور  حسني  حازم  واللواء  محيلبة 
الحافز  عام  مدير  الغريب  ماهر 

والتكريم بوزارة الشباب والرياضة،
ويشارك يف كأس العامل باملغرب أكرث من 
360 راٍم ورامية ميثلون 45 بلدا، املقامة 
خالل  الرباط  املغربية  بالعاصمة  حاليا 
الفرتة بني 11 يناير حتى 24 من الشهر 

الجاري .
مقعد  أول  حجز  الرماية  أن  يذكر   
عن   2024 باريس  ألوملبياد  املتأهلني 
بعد  محيلبة،  عزمي  البطل  طريق 
تحقق محيلبة العام املايض املركز األول 
التي  العامل  ببطولة  الذهبية  وامليدالية 
لدورة  بذلك  ليتأهل  كرواتيا  أقيمت يف 
أول  ويصبح  القادمة  األوملبية  األلعاب 
باريس  يف  مرص  من  مقعد  أول  هذا 

.2024


