
رئيس مجلس اإلدارة

 محمود صالح قطامشمحمود صالح قطامش

الخميس -  4  رجـــب  - 1444 هـ -  الموافق  26  يناير2023م العدد اإلسبوعي رقم 1296 أسسها/حممود صالح قطامش 2014
نسخة جمانية

 رئيس التحرير إخبارية إلكترونية مستقلة
عاطف عبد العزيز

الرئيس السيسى يبحث مع مدير االستخبارات املركزية األمريكية سبل تعزيز التعاون األمنى.. ويؤكد متانة العالقات وأهمية تدعيمها بني البلدين فى مختلف املجاالت
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برعاية الرئيس وتحت شعار “على اسم مصر معًا نقرأ”.. رئيس الوزراء يشهد افتتاح الدورة 54 ملعرض القاهرة الدولي 
الدورة الهاشمية ضيف شرف  للمملكة األردنية  املهم.. ويوجه تحية  الدولة للحدث  للكتاب.. مدبولي يؤكد مواصلة دعم 

رئيسة الهند تشيد بالتجربة التنموية املصرية الناجحة حاليًا بقيادة الرئيس السيسى فى جميع املجاالت واملشروعات 
القومية الكربى الجارى تنفيذها.. الرئيس: نرحب بالتعاون مع الهند وزيادة استثماراتها وأنشطتها التجارية

الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع رئيس وزراء الهند: اتفقت رؤانا على االنطالق نحو شراكات بمجاالت جديدة.. 
تيسري التواصل بني شعبي البلدين من خالل تكثيف رحالت الطريان.. وتكوين قنوات منتظمة تتيح تبادل الخربات واملعرفة

** مواصلة العمل لزيادة حجم التبادل 
التجارى وتعظيم االستفادة املشرتكة 
اإلنتاجية  واملـــزايـــا  الـــقـــدرات  ــن  م

والتصديرية للبلدين
ملكافحة  امُلثلى  السبل  تناولنا   **
املتطرف..  للفكر  والتصدي  االرهاب 
التعاون  تعزيز  أهمية  على  واتفقنا 

األمني
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى:”إنّه 
زيارتي  تأتي  أن  سروري  دواعي  ملن 
لجمهورية الهند تلبيًة للدعوة الكريمة 
التي تلقيتُها من دولة رئيس الوزراء، 
غدًا  بينكم  ــوَن  ألك ــودي،  م ناريندرا 
“يوم  بذكرى  االحتفال  يف  مشاركًا 
الجمهورية”، ذلك اليوم الذي بدأ فيه 

بأن  الجمهورية،  رئاسة  باسم  الرسمي 
األمريىك  باملسؤول  رحب  الرئيس 
الرئيس  إىل  تحياته  نقل  وطلب 
متانة  مؤكداً  بايدن”،  “جو  األمرييك 
واألهمية  األمريكية  املرصية  العالقات 
وتعزيز  لتدعيم  مرص  توليها  التى 
التعاون الراسخ بني البلدين ىف مختلف 
األمنى  الصعيد  عىل  خاصًة  املجاالت، 
استعادة  جهود  ولدعم  واالستخبارايت 
واالستقرار بالرشق األوسط يف ضوء ما 

يشهده من تحديات.
الرئيس  إىل  “برينز”  نقل  جانبه،  من 
وكذلك  “بايدن”،  الرئيس  تحيات 
العالقات  وقوة  أهمية  عىل  تأكيداته 
واشنطن  تطلع  مع  األمريكية،  املرصية 

معلومات الوزراء يطلق أول نسخة افرتاضية من إصداراته البحثية بتقنية “ميتافريس”
املبعوث األممي يف ليبيا: اهتمام خاص للتنسيق مع دول الجوار لتسريع تسوية األزمة الليبية
السعودية واملغرب يوقعان اتفاقية للتعاون األمني ومكافحة اإلرهاب
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الرئيس السيسي فى احتفالية عيد الشرطة الـ71: بناء الدول ال سبيل له من دون 
الحفاظ على األمن القومى بجميع عناصره وصونه من األخطار.. واملصريون حافظوا على 

دولتهم ورفضوا دعاوى الهدم والتدمري ودعموا مؤسساتهم الوطنية

تقوم  الرشطة  السيىس:  الرئيس   –
أمامها  يقف  وتضحيات  كبرية  بجهود 
يحيا  ال  والوطن  وشاكرًا..  ممتًنا  وطننا 
القومى  األمن  حامية  بدون  يبقى  وال 

وصونه من األخطار
أرواح  قدموا  الرشطة  شهداء  أرس   –
األبناء فداء للوطن عن طيب خاطر ال 

يبغون جزاًء وال شكوًرا
االقتصادية  وظروفها  مرص  واقع   –

من  وصونه  القومي،  األمن 
عليكم  تخفى  ال  التي  األخطار 
الواعي  العظيم  وأنتم الشعب 
املنطقة  لتعقيدات  املدرك، 
التي نعيش فيها، وانعكاسات 

ذلك عىل الداخل.
السيىس-  الرئيس  وأضاف 
االحتفال  مبناسبة  كلمته  ىف 
هيئة  أن  الرشطة-  بعيد 
بجهود  تقوم  املدنية،  الرشطة 
حرصها  عن  البيان  يعجز 
أبناؤها  ويقدم  حقها  وإيفائها 
وطننا،  أمامها  يقف  تضحيات، 
ممتًنا ومقدًرا وشاكرًا.. وأضاف 
الجهود  هذه  إن  السييس 
تقدمها  التي  والتضحيات 

ما  بأشد  تسهم  الرشطة 
بناء  يف  اإلسهام  يكون 
وطننا، وحامية أمن كل 

خالل الفرتة القادمة لتطوير عالقات 
التعاون والرشاكة مع مرص التى تعترب 
األوسط  الرشق  منطقة  ثقل  مركز 
بقيادة  به  واالستقرار  األمن  ودعامة 
السيد الرئيس السيام يف هذه املرحلة 
دولية  أزمات  تشهد  التي  الدقيقة 

وإقليمية.
اللقاء  أن  الرسمي  املتحدث  وأوضح 
تعزيز  سبل  حول  التباحث  شهد 
بني  واالستخبارايت  األمني  التعاون 
وجهات  تبادل  عن  فضالً  البلدين، 
املتعلقة  املستجدات  بشأن  النظر 
الدولية  القضايا  من  بعدد 
االهتامم  ذات  واالقليمية 

املشرتك.

عام  الهند  جمهورية  بدستور  العمل 
1950 ليدشّنَ بلدُكم الكبري حلقًة 
وأتوجّه  العظيم،  تاريخه  من  جديدة 
على  الــوزراء  رئيس  للسيد  بالشكر 
كرم  وعلى  ــدرة،  ــق امل ــادرة  ــب امل تلك 
والذي  االستقبال،  وحسن  الضيافة، 
األخوية  العالقات  عن  بصدق  يعرب 
بلدينا وشعبينا،  والحافلة بني  املمتدة 
حيث نحتفل هذا العام بمرور 75 عامًا 

على تدشينها”.
عبد  الرئيس  كلمة  خــالل  ذلــك  جــاء 

الفتاح السيسي
مع  املشرتك  الصحفي  املؤتمر  خالل 
رئيس وزراء جمهورية الهند “ناريندرا 
من  املسئولني  كبار  بحضور  مــودي” 

املخابرات العامة.
املتحدث  راىض،  بسام  السفري  ورصح 

األمريكية،  املركزية  االستخبارات  وكالة 
وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس 

السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  استقبل 
مدير  برينز،  ويليام  اإلثنني،  اليوم، 
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الجانبني املصري والهندي،
أنهما  السيسى،  الرئيس  ــاف  وأض
وصلت  ما  املباحثات  خالل  استعرضا 
ــني الــبــلــديــن يف  ــات ب ــعــالق ــيــه ال إل
واالستثماري، حيث  التجاري  املجالني 
حجم  لــزيــادة  العمل  مواصلة  ــدا  أك
االستفادة  وتعظيم  التجاري،  التبادل 
ــا  ــزاي املــشــرتكــة مــن الــقــدرات وامل
كي  للبلدين  والتصديرية  اإلنتاجية 
االقتصادية  لألولويات  نستجيب 
املــصــري  للشعبني  واالجــتــمــاعــيــة 

والهندي.
السيسى  ــس  ــي ــرئ ال ــح  ــ وأوضـ
والحوافز  الفرص  الوزراء  لرئيس 

والسكانية يحتم علينا أن نقفز قفزات 
تنموية هائلة

قال الرئيس عبدالفتاح السييس، إن بناء 
الحفاظ  دون  من  له،  سبيل  ال  الدول، 
عنارصه  بجميع  القومي،  األمن  عىل 
ال  االقتصاد،  أن  ايل  مشريا   ، ومكوناته 
بنية  له أن ينطلق وينمو، بدون  ميكن 
فإن  ومتكاملة  وحديثة  قوية  أساسية 
الوطن ال يحيا وال يبقى، بدون حامية 
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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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واملغرتبني  الخارجية  وزارة  رحبت 
بالتقرير  الثالثاء،  اليوم  الفلسطينية، 
“هيومن  منظمة  عن  صدر  الذي 
االحتالل  اجراءات  حول  ووتش”  رايتس 
اإلرسائييل الجديدة بشأن دخول األجانب 
ونتائجها  املحتلة،  الغربية  للضفة 
الكارثية عىل أوضاع الفلسطينيني خاصة 
بتصعيد عمليات فصلهم عن  يتعلق  ما 

العامل وتكريس عزلتهم.
وأكدت الوزارة، يف بيان صحفي، أن تلك 
اإلجراءات هي سياسة إرسائيلية رسمية 
تقوم عىل مفهوم “القطع والعزل” سواء 
ما يتعلق بقطع العالقة بني الضفة وغزة 
وقطع  بعض،  عن  بعضهام  وعزلهام 
العالقة بني املواطن الفلسطيني وأرضه، 
الفلسطينية  السكنية  املناطق  وعزل 
بعضها عن بعض خاصة يف الضفة الغربية 
عن  معزولة  جزر  إىل  وتحويلها  املحتلة 
استيطاين  محيط  لتغرق يف  متاماً  بعضها 
محيطها  عن  القدس  وعزل  ضخم، 
الفلسطيني استكامالً الرسلتها وتهويدها 

وربطها بالعمق اإلرسائييل.

الرتاب  ملراقبة  العام  املدير  استقبل 
اللطيف حمويش،  املغريب عبد  الوطني 
السعودي  الدولة  أمن  رئيس  نائب 
صالح  بن  فهد  بن  الله  عبد  الوزير 
زيارة عمل عىل  يجري  الذي  العويس، 

رأس وفد أمني هام.
ملراقبة  العامة  للمديرية  بالغ  وأفاد 
الرتاب الوطني املغريب بأن هذه الزيارة 
التعاون  عالقات  وعمق  متانة  تعكس 
بني  األمني  والتنسيق  االستخبارايت 
الوطني  الرتاب  ملراقبة  العامة  املديرية 
الدولة  أمن  ورئاسة  املغربية  باململكة 
الشقيقة،  السعودية  العربية  باململكة 
الرغبة املشرتكة  تأيت يف سياق  أنها  كام 
التعاون  هذا  تدعيم  يف  الطرفني  بني 
الثنايئ، مبا يضمن أمن البلدين وسالمة 

مواطنيهام.
اللطيف  عبد  أن  إىل  البالغ  وأشار 

الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف إجراءات االحتالل اإلسرائيلي التعسفية

السعودية واملغرب يوقعان اتفاقية 
للتعاون األمني ومكافحة اإلرهاب

املبعوث األممي يف ليبيا: اهتمام خاص للتنسيق مع دول 
الجوار لتسريع تسوية األزمة الليبية

صالح  بن  فهد  بن  الله  وعبد  حمويش 
بني  تعاون  اتفاقية  وقعا  العويس 
الوطني  الرتاب  ملراقبة  العامة  املديرية 
املغريب ورئاسة أمن الدولة السعودي يف 
مجال مكافحة اإلرهاب ومتويله، وهي 
وتطوير  تنظيم  تروم  التي  االتفاقية 
مختلف  يف  األمني  والتنسيق  التعاون 
اإلرهاب  مبكافحة  املرتبطة  املجاالت 

وعمليات متويله.
العامة  املديرية  أن  عىل  البالغ  وشدد 
ملراقبة الرتاب الوطني باململكة املغربية 
العربية  باململكة  الدولة  أمن  ورئاسة 
تطوير عالقات  إىل  تتطلعان  السعودية 
ما  يف  واالستخبارايت  األمني  التعاون 
بينهام، وتنسيق جهود مكافحة اإلرهاب 
التنظيامت  لحرمان  وذلك  والتطرف، 
أو  خلفية  قواعد  كل  من  اإلرهابية 

مصادر للتجنيد وموارد للتمويل

صارخ ملبادئ حقوق اإلنسان والتزامات 
الشعب  تجاه  احتالل  كقوة  إرسائيل 
املحتل، وامعاناً يف تحدي القانون الدويل 

والرشعية الدولية وقراراتها.
والهيئات  كافة  الدول  الوزارة  وطالبت 
حقوق  ومجلس  املختصة  األممية 
اإلجراءات  بتلك  االهتامم  اإلنسان، 
السيايس  املستوى  عىل  ومخاطرها 
والقانوين واالنساين، ودعتها العتامد هذا 
تصدر  التي  التقارير  من  وغريه  التقرير 
دولية  وإنسانية  عن مؤسسات حقوقية 
الحكومة  مع  ومتابعتها  مصداقية،  ذات 
إجراءاتها  وقف  بهدف  اإلرسائيلية 
إطار  يف  تندرج  والتي  التعسفية، 
بحق  فقط  ليس  الجامعية  العقوبات 
بحق  أيضاً  وإمنا  الفلسطيني،  الشعب 

املتضامنني والزوار األجانب.
اإلجراءات  غياب  أن  الوزارة  وتابعت 
الدولية الرادعة تجاه انتهاكات االحتالل 
املستمر  اإلفالت  عىل  ارسائيل  تشجع 
تلك  من  املزيد  وارتكاب  العقاب  من 

االنتهاكات.

العام  لألمني  الخاص  املمثل  قال 
لألمم املتحدة ورئيس بعثة األمم 
املتحدة للدعم يف ليبيا، عبد الله 
خاصا  اهتامما  يويل  إنه  باتييل، 
بغية  الجوار  دول  مع  للتنسيق 
السلمية  التسوية  مسار  ترسيع 

لألزمة الليبية.
جاء ذلك خالل استقباله من قبل 
رمطان  الجزائري  الخارجية  وزير 
لعاممرة، الثالثاء، خالل زيارته إىل 

الجزائر والتي تستمر ملدة يومني.
الخارجية  وزارة  وأوضحت 
أن  اليوم،  بيان  يف  الجزائرية، 
تركزت  الطرفني  بني  املباحثات 
حول مستجدات األوضاع يف ليبيا 
الرشوط  لتوفري  املبذولة  والجهود 
االستحقاقات  لتنظيم  الرضورية 
باعتبارها  املنتظرة  االنتخابية 
إرادة  لتكريس  الوحيد  السبيل 
اختيار حكامه  الليبي يف  الشعب 

وتوحيد مؤسساته الوطنية.
وزير  جدد  البيان  وبحسب 
بالده  دعم  الجزائري  الخارجية 
هذا  يف  املتحدة  األمم  ملساعي 
االتجاه، مؤكدا استعدادها لوضع 
الليبيني،  ترصف  تحت  خربتها 
بتجسيد  يتعلق  فيام  خاصة 
وتنظيم  الوطنية  املصالحة 

االنتخابات.

دولة  إجراءات  أن  الوزارة  ورأت 
األجانب  متنع  أو  تعيق  التي  االحتالل 
أو املتضامنني من دخول الضفة الغربية 
إخفاء  محاوالتها  عىل  دليل  املحتلة 
بحق  ترتكبها  التي  وجرامئها  انتهاكاتها 
املواطنني الفلسطينيني وارضهم ومنازلهم 

ومحارصة  ومقدساتهم،  وممتلكاتهم 
مع  دويل  تضامني  أو  اعالمي  صدى  اي 
الذي  األمر  الفلسطيني،  الشعب  حقوق 
رفضها  خالل  من  االحتالل  دولة  تطبقه 
لدخول عرشات لجان تقيص الحقائق إىل 
األرض الفلسطينية املحتلة والتي شكلت 

االطالع  بهدف  عديدة  أممية  بقرارات 
عىل حقيقة األوضاع يف فلسطني املحتلة، 
ما  لديها  االحتالل  دولة  أن  يوضح  مبا 
واملحاكم  الدويل  املجتمع  عن  تخفيه 

ولجان التحقيق الدولية.
واعتربت الوزارة أن تلك اإلجراءات انتهاك 
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 ولكم تحيايت 
محمود صالح قطامش 

مصر تالتين

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

كلمةالعدد

 حاول تفهم 
من )حزب املاليشديه( الي )حزب مش كنا(

لالستاذ  العقاد(  صالون  )يف  كتاب  يف 
املرحوم انيس منصور يحيك فيه عن سؤال 
العبقري  واملفكر  الكبري  الكاتب  طرحه 
عيل  العقاد  عباس  العبقريات  وصاحب 
االحزاب  اقوي  عن  صالونه  الحارضين يف 
بذكر  حرض  من  كل  اجتهد  وقد  مرص  يف 
اسم حزب من االحزاب املوجوده يف مرص 
يف ذلك الوقت معددا االسباب واملربرات 
انكرها  العقاد  االستاذ  ان  اال  لرتشيحه 
جميعا لقلة الشعبيه و لعدم وجود عدد 
اليها  املنتسبني  من  املواطنني  من  كبري 
االكرث  هو  هناك حزب يف مرص  ان  وقال 
شعبيه وله املاليني من املنتسبني واملحبني 
الحياه  يحرك  ان  اراد  ان  ويستطيع 
لو  الحكومه  ويسقط  مرص  يف  السياسيه 
معرفتهم  لعدم  الحارضين  فتعجب  اراد 
بهذا الحزب القوي وتساءلوا عن اسم هذا 
الحزب فقال لهم انه حزب ))املاليشديه(( 
الحزب  بهذا  معرفته  انكر  الجميع  لكن 
حزب  انه  اوضح  العبقري  االديب  ان  اال 
اغلب  له  واملنضم  ــوه((  دع ))املاليش 
عفوا  الوقت….  ذلك  يف  املرصي  الشعب 
والقدير   الكبري  واديبنا  ومعلمنا  استاذنا 
املهتمني  وايل  الناس  عموم  وايل  اليك 
بالسياسه ففي مرص االن حزب اقوي واكرث 
شعبيه وله من املنظرين والناطقني باسمه 
املواطنني  واملتحدثني عنه كرث والكثري من 
واتباع هذا الحزب اهم باع طويل ومعرفه 
يف الصناعه والتجاره  والتصدير واالسترياد 
واالجتامع  والسياسه  العمله  واسعار 
الحرب  وعلوم  واالتفاقيات  واملفاوضات 
والبحار واالوزون واملجرات  الذره  وعلوم 
ويف كل شئ يف الحياه وهذا الحزب مهمته 
عن  والحديث  التنظري  حياتنا  يف  االويل 
فقه االولويات وكانهم هبطوا من السامء 
ولديهم كشف برتتيب االولويات يف حياتنا 
وكل يوم ينادوا الحكومه واملسئولني باتباع 
خطتهم حتي كدنا ان ننضم اليهم جميعا 
اليهم  املنتسبني  وكرثة  دعايتهم  كرثة  من 
انهم ياساده حزب جديد دخل ايل حياتنا 
))مش  حزب  وهو  االيــام  وهــذه  حديثا 
كنا(( مش كنا صلحنا التعليم بدل اصالح 
املستشفيات  صلحنا  كنا  مش  الطرق…. 
البرش  يف  استثمرنا  كنا  مش  التعليم  بدل 
صلحنا  كنا  مــش  السويس  قناة  ــدل  ب
املواصالت بدل العاصمه االداريه….. مش 
مشاكل  نحل  ما  بدل  مشاكلنا  حلينا  كنا 
سد  رضبنا  كنا  مش  والسودان….  ليبيا 
كنا ساعدنا  املفاوضات مش  بدل  النهضه 
وعــامرات  شقق  نبني  ما  بــدل  الفقراء 
اذاننا  تخرتق  التي  االمثله  من  وكثري  
يكون  ان  دون  يوم  كل  وعقولنا  وابصارنا 
الي من هؤالء القدره عيل تغيري حياته او 
التي  الرسته  التخطيط  حتي  او  مستقبله 
ايل  مخلصا  اقول  و  وافكاره  خلفه  تضيع 
هؤالء اعضاء حزب ))مش كنا(( )نقطونا 
والوزارات  الحكومه  ايل  و  بسكاتكم(….. 
املعنيه وايل مؤسسة الرئاسه وهيئة شئون 
االحزاب  وايل الحوار الوطني او اي جهه 
من  ارحمونا  االمر  يهمه  من  وايل  معنيه 
سم  ))ففيه  ــدواء  ال ترشبوا  وال  هــؤالء  
الحزب  لهذا  االستامع  من  واياكم  قاتل(( 
واالعرتاف برشعيته و ايل قيادتنا السياسيه 
امضوا بنا فقد اثبتت االيام صدق نواياكم 
من  بعض  االمر  احتاج  وان  واخالصكم 
منكم  التوجه  تحديث يف  منا ومن  الصرب 
معكم  فنحن  االولويات  ترتيب  واعــادة 
ويف انتظار النتائج والتي نعلم انها تاخرت 
عن  خارجه  وهي  منكم  ليست  السباب 

االراده والعامل يشهد عيل ذلك.

رئيسة  مورمو،  دروبادي  استقبلت 
الفتاح  عبد  الرئيس  الهند  جمهورية 
بهافان”  “راشرتابايت  قرص  يف  السيىس 

الجمهوري بنيودلهى.
املتحدث  راىض،  بسام  السفري  ورصح 
بأن  الجمهورية،  رئاسة  باسم  الرسمي 
رحبت  الهندية  الجمهورية  رئيسة 
بالرئيس، معربًة عن تقدير الهند ملرص 
والشعبى،  الرسمى  املستويني  عىل 
واعتزازها بالروابط املمتدة التى تجمع 

بني البلدين الصديقني.
رئيسة الجمهورية الهندية والرئيس عبد 

الفتاح السيىس (1)
الهندية  الجمهورية  رئيسة  أشادت  كام 
التي  الناجحة  التنموية  بالتجربة 
يف  الرئيس  بقيادة  حالياً  تشهدها مرص 
القومية  واملرشوعات  املجاالت  جميع 

** طرح إصدارات بأسعار مخفضة ومنح 
دخوالً  والجامعية  املدرسية  الرحالت 

مجانياً وتقديم تيسريات لذوي الهمم
رئيس  مدبويل،  مصطفى  الدكتور  شهد 
افتتاح  اليوم،  صباح  الوزراء،  مجلس 
الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدويل 
الرئيس  رعاية  يقام تحت  الذي  للكتاب، 
الجمهورية،  رئيس  السييس،  عبدالفتاح 
وزيرة  الكيالين،  نيفني  الدكتورة  مبشاركة 
الثقافة  وزيرة  النجار،  وهيفاء  الثقافة، 
األردنية  للمملكة  ممثلة  األردنية، 
الحالية  الدورة  رشف  ضيف  الهاشمية، 

للمعرض.
الكتاب  ملعرض  الحالية  الدورة  وتحمل 
نقرأ..  مًعا:  مرص-  اسم  “عىل  شعار: 
خالل  فعالياتها  وتستمر  نبدع”،  نفكر.. 
 ،2023 فرباير   6 إىل  يناير   25 من  الفرتة 
بالقاهرة  الدولية  للمعارض  مرص  مبركز 

الجديدة.
حرض االفتتاح عدد من الوزراء واملسئولني 
لدى  األردن  سفري  العضايلة،  أمجد  و   ،
القاهرة، ورحب رئيس الوزراء باملُشاركني 
هذا  للكتاب  الدويل  القاهرة  معرض  يف 
العامل،  بلدان  ومختلف  مرص  من  العام، 
األردنية  اململكة  إىل  تحية خاصة  موجهاً 
الهاشمية، ضيف رشف هذه الدورة، الفتاً 
والعالقات  القوية  األخوية  الروابط  إىل 
الثنائية املُمتدة بني البلدين الشقيقني يف 

مختلف املجاالت.
لهذا  الدولة  دعم  مواصلة  مدبويل  وأكد 
سنوي،  بشكل  يقام  يك  املهم  الحدث 
الثقافية  مرص  مكانة  يعكس  لكونه 
واالقليمية،  العربية  الدوائر  يف  ودورها 

أطلق مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار 
من  افرتاضية  نسخة  الوزراء،  مبجلس 
العامل”،  عيون  يف  “مرص  السنوي  إصداره 
“امليتافريس”، وذلك  تقنيات  اعتامًدا عىل 

الجمهورية  رئيسة 
والرئيس  الهندية 
الفتاح  عبد 

السيىس (2)
الرئيس  وأكد 
يف  السيىس 
السياق  ذات 
االستثامرات  أن 
لديها  الهندية 
حالياً  كبرية  فرصة 
للتواجد ىف السوق 
املرصية لالستفادة 
مرص  ىف  الحديثة  التحتية  البنية  من 
األفريقية،  األسواق  إىل  منها  وللنفاذ 
خاصًة ىف ضوء اتفاقيات التجارة الحرة 
التى تجمع مرص مع مختلف التكتالت 
الرتحيب  مؤكداً  اإلقليمية،  االقتصادية 

الهند  مع  بالتعاون  مرص  ىف  الشعبى 
وزيادة استثامراتها وأنشطتها التجارية.

وأضاف املتحدث الرسمي أن املباحثات 
اإلقليمية  القضايا  من  عدداً  تناولت 
والدولية ذات االهتامم املشرتك، حيث 
متبادالً بني  تفاهامً  املناقشات  عكست 
كافة  مع  التعامل  سبل  إزاء  الجانبني 

امللفات.
والرئيس  الهندية  الجمهورية  رئيسة 

عبد الفتاح السيىس (3)
الهندية  الجمهورية  رئيسة  وأشادت 
الذى  املحوري  بالدور  اإلطار  هذا  يف 
ترسيخ  صعيد  عىل  مرص  به  تضطلع 
وأفريقيا،  األوسط  الرشق  ىف  االستقرار 
لألزمات  السلمية  الحلول  دعم  وكذلك 

القامئة مبحيطها اإلقليمي.

التحية ألرس الشهداء وأبنائهم.
ثم توجه رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه 
يف  األخرى،  األجنحة  من  عدد  لتفقد 
مقدمتها جناح وزارة الداخلية، الذي يأيت 
تزامنا مع احتفاالت الدولة بعيد الرشطة، 
حول  الوزارة  ممثلو  قدمه  ملا  واستمع 
تقدميها  يتم  التي  الرشطية  الخدمات 
االتصاالت  خدمات  وكذا  للمواطنني 
املقدمة،  املعلومات  وتكنولوجيا 
الرشطة،  بأكادميية  الخاصة  واإلصدارات 

وذلك من خالل شاشات تفاعلية.
إىل  مدبويل  مصطفى  الدكتور  وانتقل 
الهاشمية، ضيف  اململكة األردنية  جناح 
واستمع  العام،  لهذا  املعرض  رشف 
النجار،  هيفاء  السيدة/  من  ملداخلة 
بحضور  وذلك  األردنية،  الثقافة  وزيرة 
الحركة  حول  مبرص،  األردين  السفري 
الخاصة  واإلصدارات  باألردن  الثقافية 
املشاركة  األردنية  النرش  لدور  املعروضة 
باملعرض، وبعض اإلصدارات التي تعكس 
عمق الثقافة األردنية يف املجاالت األدبية 
والفكرية، كام يتزين الجناح بصور أبرز 
املساهمني  األردنيني  واملفكرين  الكتاب 
بقوة يف الحركة الفكرية واألدبية الثقافية 
تعكس  التي  األناشيد  العربية، مبصاحبة 
الثقافة والرتاث والتاريخ األردين، والهوية 

األردنية.
اإلصدارات  الوزراء  رئيس  تفقد  كام 
بجناح املركز القومي للرتجمة، وصندوق 
لقصور  العامة  والهيئة  الثقافية،  التنمية 
القومية،  والوثائق  الكتب  ودار  الثقافة، 
واملجلس األعىل للثقافة، واملركز القومي 

رئيسة الهند تشيد بالتجربة التنموية املصرية الناجحة حاليًا بقيادة الرئيس السيسى فى جميع املجاالت واملشروعات 
القومية الكربى الجارى تنفيذها.. الرئيس: نرحب بالتعاون مع الهند وزيادة استثماراتها وأنشطتها التجارية

معلومات الوزراء يطلق أول نسخة افرتاضية من 
إصداراته البحثية بتقنية “ميتافريس”

برعاية الرئيس وتحت شعار “على اسم مصر معًا نقرأ”.. رئيس الوزراء يشهد افتتاح الدورة 54 ملعرض القاهرة الدولي للكتاب.. 
مدبولي يؤكد مواصلة دعم الدولة للحدث املهم.. ويوجه تحية للمملكة األردنية الهاشمية ضيف شرف الدورة
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الجارى  الكربى 
مؤكدًة  تنفيذها، 
عىل  بالدها  حرص 
جهود  مساندة 
التنموية  مرص 
ىف  ودعمها 
املجاالت،  كافة 
خالل  من 
الخربات  تبادل 

واالستثامر 
املشرتك.

أعرب  جانبه؛  من 
لحفاوة  التقدير  عن  السيىس  الرئيس 
بعالقات  مشيداً  الهندي،  االستقبال 
التاريخية  الهندية  املرصية  الصداقة 
متقدم  بلغته من مستوى  وما  املتينة، 
الفرتة  خالل  األصعدة  مختلف  عىل 

من  الخامسة  النسخة  إطالق  مع  تزامًنا 
يف  مرص  أداء  تطور  رصد  الذي  اإلصدار 
عام  خالل  التنموية  املجاالت  من  عدد 
والتقارير  املؤرشات  واقع  من   ،2022

مرص  تطلع  عن  ومعرباً  األخرية، 
عىل  السيام  وتعزيزها،  لتعميقها 
فضالً  والتجاري،  االقتصادي  املستويني 
عن تعظيم حجم االستثامرات الهندية 

يف مرص.

الخاصة بـ 60 مؤسسة دولية وإقليمية.
الجديدة  االفرتاضية  النسخة  وتتيح 
“مرص  إصدار  محتويات  عىل  اإلطالع 
إجراء  عرب  وذلك  العامل”،  عيون  يف 

التي  العظيمة  االسهامات  خالل  من 
عىل  الوطنية  الفكرية  القامات  قدمتها 
إثراء  األثر يف  أبلغ  لها  العصور وكان  مر 

حركة اإلبداع والتنوير.
الثقافة  وزيرة  توجهت  جانبها  من 
رعايته  عىل  الجمهورية  لرئيس  بالشكر 
عن  أعربت  كام  للمعرض،  الكرمية 
افتتاح  لحضور  الوزراء  لرئيس  تقديرها 
الدولة  مساندة  يُجسد  مبا  الدورة،  هذه 
الذي  األبرز،  العريب  الثقايف  املحفل  لهذا 
ركيزة  ويشكل  والقراء،  املثقفني  يجمع 

لقوة مرص الناعمة.
الوزراء  رئيس  تجول  االفتتاح،  وعقب 
من  عدداً  متفقداً  املعرض،  أروقة  يف 
ودور  والهيئات  للمؤسسات  األجنحة 
يقدمه  ما  عىل  ومطلعاً  املشاركة،  النرش 
املعرض يف دورته الحالية، حيث أشارت 

هذه  أن  إىل  الكيالين  نيفني  الدكتورة 
النسخة تشهد تواجد 1047 نارشاً مرصياً 
دولة،   53 ومشاركة  وأجنبياً،  وعربياً 
املجر،  مرة، هي  تُشارك ألول  دول  منها 
وجمهورية الدومينيكان، الفتة إىل أنه تم 
اختيار اململكة األردنية الهاشمية ضيف 
“األردن  الدورة تحت شعار  لهذه  رشف 
املستقبل”،  وإبداع  املايض..  حضارة 
جاهني”  “صالح  الكاتب  اختيار  تم  كام 
“كامل  والكاتب  املعرض،  شخصية 

كيالين” شخصية معرض كتاب األطفال.
للمعرض،  تفقده  الوزراء  رئيس  واستهل 
خالل  من  افرتايض  عرض  مبشاهدة 
الشاشات التفاعلية حول الدورة الحالية 
الدكتور  تفقد  ذلك  وعقب  للمعرض، 
املرصية  الهيئة  جناح  مدبويل  مصطفى 
كتب  من  يتضمنه  وما  للكتاب،  العامة 

وبخاصة  بالهيئة،  خاصة  وإصدارات 
إصدارات صالح جاهني، ثم تفقد جناح 
عىل  املصمم  كرمية”  “حياة  مؤسسة 

شكل منزل ريفي ذي ألوان زاهية.
وزارة  جناح  الوزراء  رئيس  تفقد  كام 
يتخللها، واستمع  التي  الدفاع واألنشطة 
أبرز  حول  الوزارة  ممثيل  من  لرشح 
املعارك واالنتصارات العسكرية املرصية، 
أحمد  املشري  هو  الجناح  وشخصية 
إسامعيل، أحد أعظم قادة حرب أكتوبر 
املجيدة، ويف أثناء تواجده تفقد مدبويل 
باملجال  املتعلقة  املطبوعات  من  عددا 
القوات  أفرع  مختلف  يف  العسكري 
املعلومات  نظم  دور  وكذا  املسلحة، 
ومعاهد اللغات التابعة للقوات املسلحة 
وأشاد  واملرصيني،  املواطنني  خدمة  يف 
بالجناح ومحتوياته وقدم  الوزراء  رئيس 

أبرز  يضم  معرض  داخل  افرتاضية  جولة 
صفحات العدد الجديد، مبا يتيح خدمات 
العامل  لرواد  والبحثية  املعرفية  املركز 
للمرة  وذلك  “امليتافريس”،  االفرتايض 

األوىل.
الجديدة  االفرتاضية  النسخة  تسمح  كام 
العامل”،  عيون  يف  “مرص  إصدار  من 
اإلصدار  محتويات  كافة  استعراض 
املقرتحات  إرسال  يتيح  تفاعيل،  بشكل 
التعليقات،  إرسال  عرب  واالستفسارات 
وحجم  األفعال  ردود  قياس  بجانب 
املنشورة  املضامني  حيال  االستجابات 
باإلصدار، عرب ضغط زر اإلعجاب وغريه، 
للمشاركة  اآلخرين  دعوة  عىل  عالوة 
صفحات  بني  االفرتاضية  الجولة  تلك  يف 

اإلصدار.
وتساعد تلك التقنيات الحديثة يف توسيع 
إطالق  من  املستهدفة  الفئات  قاعدة 
وسائل  استخدام  عرب  املركز،  إصدارات 
اتصال  قناة  يوفر  مبا  االصطناعي،  الذكاء 
الجمهور  مع  التفاعل  تتيح  مستحدثة 
الجديد داخل عامل “امليتافريس” ومخاطبة 
اهتامماته وقضاياه بشكل تفاعيل جذاب 
مواكبة  إىل  باإلضافة  العرص،  لغة  يالئم 
التطورات التكنولوجية املتالحقة يف النرش 
التكنولوجية  األدوات  واستخدام  الرقمي 
واإلحصاءات  البيانات  لعرض  املختلفة 

بشكل مبتكر.
من  االفرتاضية  النسخة  إطالق  ويتامىش 

إصدار “مرص يف عيون العامل” مع توجه 
“مركز املعلومات” نحو تبني استخدامات 
الذكاء االصطناعي يف دعم القرار وتوفري 
كان  العام،  للرأي  والبيانات  املعلومات 
رائدة  لتجارب  املركز  إجراء  آخرها 
االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  باستخدام 
والتحليالت،  التقارير  من  عدد  كتابة  يف 
الذكاء  وسائل  استخدام  إىل  باإلضافة 
“اللوحات  تنفيذ مرشوع  يف  االصطناعي 
القرار  متخذ  يضع  الذي  املعلوماتية”، 
عىل بعد “ضغطة زر واحدة” تفتح أمامه 
نوافذ تفاعلية، لتستعرض مؤرشات مرص 
االقتصادية يف كافة قطاعات التنمية، مبا 
البيانات  آخر  عىل  اإلطالع  رسعة  يوفر 
املحدثة الالزمة التخاذ القرارات املختلفة.
العامل  عيون  يف  مرص  “إصدار  أن  يذكر 
رئيسية،  محاور   4 إىل  ينقسم   ”2022
وهي: املحور االقتصادي، الذي يُركز عىل 
مرونة وقدرة االقتصاد املرصي يف مواجهة 
األزمات املتتالية، ومحور التحول الرقمي 
وريادة األعامل، والذي يُسلط الضوء عىل 
جهود التحول الرقمي ومستقبل الرشكات 
االجتامعي،  واملحور  مرص،  يف  الناشئة 
البرشية  التنمية  جهود  عىل  يُركز  الذي 
املستوى  عىل  مرص  ودور  واملجتمعية، 
يُركز عىل  والذي  البيئي  واملحور  الدويل، 
يف  املناخي  التغري  ملكافحة  مرص  جهود 

.Cop27 ضوء استضافتها ملؤمتر املناخ
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املسلحة،  القوات  رجال  من  إخوانهم 
أهاىل  ايل  والتقدير  التحية  موجها 
ضحوا  الذين  سيناء  شامل  محافظة 
سبيل  يف  اكبادهم  وفلذات  بحياتهم 
الحفاظ عىل أمن شامل سيناء والقضاء 

عىل اإلرهاب .
ويف نهاية االحتفال قام املحافظ ومدير 
أمن شامل سيناء، بتكريم عدد من أرس 

شهداء  قوات الرشطه.

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

التعليم تحدد فئات الطالب املسموح لهم دخول امتحانات الثانوية العامة 2023.. 10 يونيو انطالق اختبارات الدور األول 
و19 أغسطس للدور الثانى..4 سنوات متاحة للتقدم لالمتحانات.. و12 فرباير تسليم االستمارات للمدارس

البيانات  وحفظ  الجارى  يناير   15
وطباعتها بكافة مشتمالتها .

لتسجيل  موعد  آخر  أن  وتابعت 
املوقع  عىل  اإللكرتونية  االستامرات 
كام  املقبل،  فرباير  نهاية  اإللكرتوين 
االستامرات  تسليم  الطالب  يبدأ 
املوافق  األحد  للمدارس  اإللكرتونية 
أخر  أن  كام  املقبل  فرباير   12
االستامرات  الطالب  لتسليم  موعد 
اإللكرتونية للمدارس يوم الخميس 2 

مارس 2023.
التأكد  يجب  أنه  إىل  الوزارة  وأشارت 
من أن االستامرات اإللكرتونية موضح 
يؤدى  سوف  التي  املواد  جميع  بها 
يؤدى  حيث  فيها،  امتحانه  الطالب 
ىف  االمتحان  األدبية  الشعبة  طالب 
األجنبية  اللغة  العربية،  اللغة  مواد 
األوىل ، اللغة األجنبية الثانية ، التاريخ 
واالجتامع،  النفس  علم   ، الجغرافيا   ،
 ، الدينية  الرتبية   ، واملنطق  الفلسفة 
واإلحصاء،  االقتصاد  الوطنية  الرتبية 
أما طالب الشعبة العلمية ( العلوم ) : 
– اللغة العربية، اللغة األجنبية األوىل 
الفيزياء،  الثانية،  األجنبية  اللغة   ،
الجيولوجيا   ، األحياء  الكيمياء، 

والتعليم  الرتبية  وزارة  أعلنت 
بدء  مواعيد  الفنى،  والتعليم 
 2023 العامة  الثانوية  امتحانات 
أن  موضحة  والثاىن،  األول  للدورين 
املقبل  يونيو   10 يبدأ  األول  الدور 
الثاىن  الدور  امتحانات  تبدأ  أن  عىل 

للثانوية العامة 19 أغسطس 2023.
املسموح  الفئات  الوزارة  وحددت 
لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 
2023، موضحة أن الطالب املقيدون 
للعام  العام  الثانوى  الثالث  بالصف 
من  واملنقولون  الجارى،  الدرايس 
بشعبتيه  الثانوى  الثاىن  الصف 
حضور  ويشرتط  واألدبية  العلمية 
الطالب 85% عىل األقل من عدد أيام 

الدراسة الفعلية كطالب منتظم.
رسبوا  الذين  الطالب  أن  وأوضحت 
الثانوى  الثالث  بالصف   2022 عام 
ألول مرة يقومون بتسجيل االستامرة 
ألداء  لالمتحانات  للتقدم  االلكرتونية 
تغيبوا  أو  فيه  رسبوا  فيام  االمتحان 
عنه وذلك لعام دراىس واحد كطالب 
الناجحون  الطالب  وأيضا  منتظيمني 
بالعام  العام  الثانوى  الثاىن  بالصف 
تطبيق  2012,2013،بداية  الدراىس 

النظام الحديث وما بعده، إضافة إىل 
الطالب الذين قاموا بتسجيل استامرة 
الثانوية  المتحانات  للتقدم  إلكرتونية 
ىف  االمتحان  أداء  عن  وتغيبوا  العامة 
عذر  بدون  الدراسية  املواد  جميع 
العام  هذا  لهم  يحتسب  ال  مقبول 
ضمن عدد مرات التقدم املسموح بها 
األعوام  ضمن  يحتسب  ولكن  قانوناً 
داخل  من  الطالب  تقدم  فيها  املقرر 

املدرسة كطالب منتظم.
وأكدت أنه ىف حالة إعفاء الطالب من 
االنتظام ىف الدراسة بعد ثبوت العذر 
العام ضمن  يحتسب هذا  ال  القهرى 
قانوناً  بها  املسموح  التقدم  أعوام 
كعام  العام  هذا  يحتسب  ال  وكذلك 
قيد للطالب باملدرسة ويعامل معاملة 
الطالب املنتظم طاملا ظل العذر قامئا.
التقدم  خطوات  الوزارة،  وحددت 
مؤكده   ، العامة  الثانوية  المتحانات 
املعنية  الجهات  جميع  عىل  عيل 
االلتزام باملواعيد وال يسمح بقبول أية 
بناء  املواعيد إال  استامرات بعد هذه 
املختصة،  السلطة  تقبلها  عىل أسباب 
تسجيل  بدأوا  الطالب  أن  إىل  الفتة 
االستامرات اإللكرتونية األحد املوافق 

محافظة شمال سيناء تحتفل بعيد الشرطة ال 71 
الفضيل  عبد  محمد  دكتور  اللواء  أكد 
شوشة محافظ شامل سيناء،أن محافظة 
األمن  واحة  أصبحت  سيناء  شامل 
مرص  غذاء  سلة  وستكون  واألمان، 
عليها  ويرص  يستهدفها  التى  بالتنمية 
السيىس  الفتاح  عبد  الرئيس  السيد 

رئيس الجمهورية.
احتفال  خالل  املحافظ  وأضاف 
املحافظة بعيد الرشطه ال 71، بحضور  

أمن  مدير   ، زيد  أبو  ممدوح  اللواء 
الخويل  هشام  واللواء  سيناء  شامل 
التنفيذية  والقيادات   ، املحافظ  نائب 
الربملانية  املجموعه  وأعضاء  والشعبيه 

ملجليس النواب والشيوخ.
وجه املحافظ التحية ايل قوات الرشطة 
والنفيس  الغايل  يبذلون  الذين  األوفياء 
العزيزة  مرصنا  حامية  سبيل  يف 
ومحافظتنا الغالية شامل سيناء، بجانب 

“الصحة” تعلن تغطية 85% من مراكز نقل الدم بفحص الحمض 
النووى NAT لضمان سالمة وأمان أكياس الدم.. فحص ما يقرب من 

300 ألف عينة دم ألكياس مجمعة

شيخ األزهر يهنئ الرئيس السيسى ووزارة الداخلية 
والشعب املصرى بعيدى الشرطة وثورة يناير

أكدت وزارة الصحة والسكان أن خدمات 
كاىف،  آمن،  دم  توفري  القومية  الدم  نقل 
فعال للمرىض مشريا إىل أنها تضم 28 مركز 
منترشاً ىف محافظات الجمهورية حيث أن 
املركز الرئييس هو املركز القومى لنقل الدم 

بالعجوزة.
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن خدمات 
االعتامد  عىل  حصلت  القومية  الدم  نقل 
للمرة  الدم  لبنوك  االمريكية  الجمعية  من 
القومى  للمركز  وذلك  التواىل  عىل  الرابعة 
لنقل الدم لالرتقاء بجودة الخدمة وزيادة 

ثقة املرىض بالخدمات املقدمة يف املركز.
تم  أنه  والسكان  الصحة  وزارة  وأوضحت 
البدء يف سري اجراءات الحصول عيل مواقع 
من  العديد  وانشاء  للتوسعات  جديده 
املراكز باملناطق العمرانيه الجديده بكافة 
الشيخ   _ الجديدة  القاهره   ) املحافظات 
_الفيوم  املنصورة  اسيوط_قنا_   _ زايد 
_رشم الشيخ _ الغردقه _السويس _ كفر 
الشيخ _ بنها_ الزقازيق) لسهولة الوصول 

ملواقع التربع بالدم تسهيالً عىل املتربع.
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار املتحدث 

باسم وزارة الصحة والسكان إىل االستمرار 
يف زيادة أعداد املتربعني من خالل الحمالت 
الخارجية لىك يتم تلبية احتياجات املريض 

املرصي.
وتابع : تم التنسيق لزيادة حمالت التربع 
و نرش ثقافة التربع بالدم يف مواقع جديدة 
املجمعة  الدم  وحدات  اجاميل  أن  حيث 
ألف   500 من  يقرب  ما  بلغ   2022 لعام 
وحدة عىل مستوى جميع املراكز اإلقليمية 
عىل  التربعات  ربع   – ثلث  من  ميثل  مام 
أكياس  رصف  تم  كام  الجمهورية  مستوى 
الدم و مشتقاته بسعر مدعم حسب الئحة 
الصحة  املعتمدة من وزارة  الكامل  الدعم 
ومرىض  الصحى  التأمني  ملرىض  السكان  و 

نفقة الدولة.
تم  الغفار:  عبد  حسام  الدكتور  وأضاف 
تحويل  و  املتربعني  بيانات  قاعدة  زيادة 
منتظمني  متربعني  إىل  املتربعني  من  الكثري 
و  املرصى  املريض  احتياجات  لتغطية 
خاصة من الفصائل النادرة كام تم تحويل 
متربعني  ايل  املنتظمني  املتربعني  بعض 
القومي  املرشوع  يف  للمشاركة  بالبالزما 

لتجميع البالزما.
وتابع : تم تغطية 85% من املراكز اإلقليمية 
النووي  الحمض  بفحص  بالجمهورية 
(NAT) لضامن سالمة و أمان أكياس الدم 
وذلك مبا يهدف إىل تقليل الفرتة الشباكية 
للعدوى الفريوسية املنتقلة عن طريق نقل 

الدم.
من  يقرب  ما  فحص  تم  أنه  وأضاف 
من  مجمعة  ألكياس  دم  عينة  ألف   300
مستشفيات  مثل  املختلفة  القطاعات 
الصحة  لوزارة  التابعة  العالجى  القطاع 
التعليمية  املستشتفيات  و  والسكان 
الرعاية  هيئة  و  األمانة  مستشفيات  و 
الفحص  مركزية  لخطة  تطبيقاً  الصحية 
لضامن مأمونية الدم والتأكد من سالمته و 

مطابقته للمعايري القومية.
الوميض  فحص  إدخال  تم  أنه  وأوضح 
اإلقليمية  املراكز  من   %85 إىل  الضويئ 
يقرب  ما  رصف  تك  كام  بالجمهورية 
من500 ألف وحدة كرات دم حمراء و450 
وحدة  ألف   150 و  بالزما  وحدة  ألف 
وزارة  مستشفيات  من  للعديد  صفائح 
ومستشفيات  الصحي  والتأمني  الصحة 
االمانة العامة و بنوك الدم التخزينية عىل 

مستوى الجمهورية
من  املرصى  املريض  احتياجات  لتغطية 

كافة مشتقات الدم.
الدم  لنقل  القومي  املركز  يعد   : وأضاف 
العاملي  باالتحاد  مسجل  عالجي  مركز 
العالج  تقديم  مراكز  كأحد  للهيموفيليا 
عوامل  توفري  ليتم  الهيموفيليا  ملريض 

التجلط ملريض الهيموفيليا.

كتب: فيصل أبو هاشم

الدينية،  الرتبية  البيئية،  والعلوم 
الرتبية الوطنية، االقتصاد واإلحصاء .

لطالب  بالنسبة  إنه  الوزارة  وقالت 
يؤدى  الرياضيات،  العلمية  الشعبة 
الطالب االختبارات ىف اللغة العربية، 
اللغة   ، األوىل  األجنبية  اللغة 
الكيمياء   ، الفيزياء   ، الثانية  األجنبية 
الرياضيات  البحتة،  الرياضيات   ،
الرتبية  الدينية،  الرتبية   ، التطبيقية 

الوطنية ،ًاالقتصاد واإلحصاء.
وأكدت الوزارة، أن عدد مرات التقدم 
المتحان شهادة إمتام الدراسة الثانوية 
يتاح  حيث  أعوام،  العامةأربعة 
لالمتحان  التقدم  املنتظمني  للطالب 
كطالب  املدرسة  داخل  من  عامني 
منتظمني و عامني من خارج املدرسة 

كطالب منازل.
لطالب  بالنسبة  أنه  عىل  وشددت 
التقدم  يف  الحق  فلهم  املنازل، 
يحق  وال  أعوام  أربعة  لالمتحان 
ألداء  التقدم  الراسب  للطالب 
االمتحان اال فيام رسب فيه أو تغيب 
عنه فقط، كام يسمح للطالب الذى 
الصف  يف  املقررة  املواد  دراسة  أتم 
الثانوى للعام الدرايس الحاىل  الثالث 

بأداء االمتحان يف جميع املواد املقررة 
عليه بشعبتيها ( العلمية – األدبية ) 
الفعلية  الدرجات  للطالب  ويحتسب 
لتلك  االمتحان  يف  عليها  حصل  التي 

املواد .
وأوضحت أن الطالب الذي رسب أو 
تغيب يف أكرث من مادتني يعترب راسباً 
هذه  امتحان  بأداء  له  يسمح  وال 
التقدم  وعليه  الثاين  الدور  يف  املواد 
باستامرة جديدة يف العام التايل إذا مل 
التقدم املسموح  يستنفذ عدد مرات 
يف  وذلك  االمتحان  ألداء  قانوناً  بها 
املواد التي رسب فيها أو تغيب عنها 
الفعلية  الدرجة  له  وتحتسب  فقط 

املواد  تلك  يف  عليها  يحصل  التي 
مع احتفاظه بالدرجات التي حصل 
عليها يف املواد التي نجح فيها سلفاً.

المتحانات  بالنسبة  أنه  وأوضحت 
الذي  للطالب  يسمح  الثاين،  الدور 
مادتني  أو  مادة  تغيب يف  أو  رسب 
أو  داخل  من  سواء   ) األكرث  عىل 
أداء  يف  الحق  له   ( املجموع  خارج 
يحتسب  وال  الثاين  الدور  امتحان 
النهاية  من   %50 نسبة  من  أكرث  له 
املادتني  أو  املادة  املقررة يف  الكربى 
مع االحتفاظ بالدرجات التي حصل 
يف  فيها  نجح  التي  املواد  يف  عليها 

الدور األول.

ثورة 25 يناير.
اعتزازه  عن  الرشيف  األزهر  وأعرُب 
الرشطة  رجال  مه  قدَّ ملا  وتقديره 
من  اإلسامعيلية  ملحمة  يف  البواسل 
يف  أرواَحهم  وبذلوا  غالية  تضحياٍت 
والدفاع  واالستقرار  األمن  حفظ  سبيل 

عن الوطن، فسطَّروا بذلك صفحة من 
التاريخ  يف  والفخر  الرشف  صفحات 
تاريًخا  الذكرى  هذه  لتظل  املرصي، 
كل  املرصيني  عزمية  معه  تتجدد 
والعطاء  والبناء  العمل  أجل  من  عام 

للوطن.

كام هنأ األزهُر الرشيف الرئيس وجموع 
املرصيني بذكرى ثورة 25 يناير املجيدة، 
تاريخ  يف  جديًدا  فصاًل  كتبت  التي 
النهوض  نحو  والسعي  املرصي  النضال 
أن  وجل-  -عز  املوىل  سائاًل  بالوطن، 
البناء  مسرية  مواصلة  إىل  رئيسنا  يوفق 
أسباب  كل  ملرصنا  يهيئ  وأن  والتنمية، 
مرص  يحفظ  وأن  واالستقرار،  الرخاء 

وشعبها من كل مكروه وسوء

تقدم فضيلُة اإلمام األكرب الدكتور أحمد 
الطيب، شيخ األزهر الرشيف، بالتهنئة 
إىل الرئيس عبد الفتاح السييس، رئيس 
قيادًة  الداخلية:  ووزارة  الجمهورية، 
الشعب  وجموع  وأفراًدا،  وضباطًا 
وذكرى  الرشطة  عيد  مبناسبة   املرصي، 
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4.1 مليار دوالر صادرات مصر من الصناعات الغذائية خالل 2022

الرشكة  عن  صادر  بيان  احدث  كشف 
املرصية ” برياميدز ” لإلطارات بجميع 
اطارات  حاليا  ينتج  املصنع  ان  أنواعها 
مركبات  مــن  بكل  خاصة  متعددة 
النارية  والـــدراجـــات  الــرتوســيــكــل، 
(املوتوسيكل)، التوكتوك بطاقة إنتاجية 

تصل إيل 10 االف إطار يوميا.
وأشار املهندس ” إبراهيم جودة ” رئيس 
إلطارات  برياميدز  مصنع  إدارة  مجلس 
إطالق  تم  أنه  بورسعيد  يف  السيارات 
مبادرة لتخفيض األسعار لتبدأ من 370 
جنيها حتى 2290 جنيًها ، وبنهاية العام 
للسيارات  إطارات  طرح  سيتم  الجاري 

املاليك مقاس “13، 14، ″15.
من  مقاًسا   57 حاليا صناعة  يتم  حيث 
إىل  التصدير  ويتم   ، املتنوعة  اإلطارات 
أن هذه  إىل  ، الفتًا  األن  10 دول حتي 
هي املرحلة األوىل من املرشوع ، وسيتم 
رفع الطاقة اإلنتاجية بحلول شهر ابريل 
وحتي يونيو 2023 لتصبح 30 ألف إطار 

يوميا بدال من 10 االف.
وبحلول نهاية العام الجاري 2023 سيتم 
السيارات  بإطارات  املتعلق  املنتج  ضخ 
املاليك تحديدا يف السوق املحيل، مضيفا 
جزء  يعتمد  ــارات  اإلطـ مكونات  أن 
يتم  املحلية واآلخر  املكونات  منها عىل 

استريادها مثل املطاط.
موضحا أن املنتج املحيل لإلطارات يفوق 

والخطة  املستورد،  املنتج  جودته  يف 
املستقبلية التي يسعون لها هو الوصول 
إىل مرحلة االكتفاء الذايت داخل السوق 
يصنعونها  التي  اإلطــارات  من  املحيل 
نسبة  تصل  حيث  أشــهــر   6 ــالل  خ
هدفنا  أنه  كام   ،%90 الــذايت  االكتفاء 
منها  أفريقيا  دول  بعض  إىل  التصدير 
باالضافة   ” ونيجريا  وغانا  موزمبيق   ”
والجزائر  وتونس  املغرب  من  كل  ايل 
وكينيا والسودان وسوريا وتركيا واليمن 
اإلنتاج  وباقي   ، والعراق  وباكستان 

سيخصص للسوق املحلية.
اإلطارات

5 خطوط  عىل  يحتوي  املصنع  ان  كام 
إنتاج هى: خط إنتاج إطارات خارجية 
الزراعية  والجرارات  النارية  للدراجات 
سوزويك  املاليك  للسيارات   1 ومقاس 
وينتج 10 آالف إطار يوميا، باإلضافة إىل 
خط إنتاج »البلون الداخيل« والتي يبدأ 
من العجلة الهوائية وينتهي بالسيارات 
قطعة  ألف   18 وينتج  واللودر  النقل 
بلون  ألف   550 حوايل  بإجاميل  يوميا 

داخىل شهريا.
وقد تم استرياد الخطوط من عدة دول 
مصادر  أن  كام  وأوروبــا”  “الصني  منها 
املواد الخام متعددة لعدم االعتامد عىل 
دولة معينة لكن هناك بعض املواد يتم 

استريادها من أوروبا وإفريقيا وآسيا.

بالخلط  اإلطارات  تصنيع  مرحلة  وتبدأ 
يليها املنتج الوسيط يليها بناء اإلطارات 
وتنتهي  والتغليف«  والجودة  والتسوية 
بالتوزيع عىل السوق املحلية والتصدير 
ألنها  صعبة  صناعته  أن  كام  للخارج، 
عمل  يتم  لذا  املواطنني  بحياة  تتعلق 
الخام  للمواد  املعامل  داخل  اختبارات 

قبل استخدامها حفاظا عيل البيئة.
إطارات  صناعة  من  الهدف  أن  يذكر 
نظرا  الفجوة  سد  هو  والتاكيس  املاليك 
ألن هذه املقاسات األكرث طلبا يف مرص 

الوقت الحاىل.
ملاليني  كبري  مستورد  مــرص  وتعترب 
اإلطارات  مختلف  من  سنويًا  اإلطارات 
لكل املركبات، تصل إىل نحو 15 مليون 
فرصة  ميثل  هذا  فإن  وبالتاىل،  إطــار، 
للمصنع الجديد لتوفري اإلطارات للسوق 
االستفادة  خالل  من  وللتصدير  املحىل 
واألوروبية  العربية  االتفاقيات  من 

وتصديها ألوروبا بدون جامرك.
مركبة  ماليني   10 هناك  أن  ويذكر 
إطــارات  استرياد  يتم  وكــان  مرص،  يف 
سيارات بنحو 2 مليار دوالر سنويًا لذا 
يف  اإلطارات  إلنتاج  مصنعا  وجود  فإن 
املرصية  للدولة  كبري  إنجاز  بورسعيد 
ألنه سيصدر منتجاته لـ 11 دولة عربية 

وأفريقية وأوروبية.

30 ألف إطار يوميا فى إبريل تحمل شعار “صنع 
فى مصر”.. وعجل املالكى نهاية 2023

املركزي  الجهاز  بيانات  أظهرت 
للتعبئة العامة واإلحصاء، تطور حجم 
والهند ىف  التجاري بني مرص  التبادل 
عام  أكتوبر  وحتى  يناير  من  الفرتة 
2022، والتي ارتفعت إىل 5.2 مليار 
دوالر، مقابل 4.3 مليار دوالر خالل 
بنسبة   2021 عام  من  الفرتة  نفس 

زيادة بلغت %20.8.
أهم  الجهاز  بيانات  ورصدت 
صدرتها  التي  السلعية  املجموعات 

تعرف على أهم املجموعات السلعية التى 
صدرتها مصر إىل الهند عام 2022

مرص إىل الهند موزعة وفقا ملا يىل:
أهم مجموعات سلعية صدرتها مرص 
إىل الهند خالل أول 10 أشهر من عام 

2022
املعدنية  والزيوت  الوقود   –
 878 بقيمة  تقطريها  ومنتجات 

مليون دوالر.
عضوية  غري  كيميائية  منتجات   –

بقيمة 199.7 مليون دوالر.
– أسمدة بقيمة 185.7 مليون دوالر.

– ملح وكربيت وأحجار بقيمة 68.4 
مليون دوالر.

– قطن بقيمة 61.9 مليون دوالر.
الصادرات  قيمة  بلغت  وإجامال 
دوالر  مليار   1.5 الهند  إىل  املرصية 
خالل أول 10 أشهر من عام 2022، 
نفس  دوالر خالل  مليار   1.8 مقابل 
تراجع  بنسبة   2021 عام  من  الفرتة 

بلغت %13.7.

بلغ إجاميل قيمة صادرات الصناعات 
عام 2022 حواىل 4.124  الغذائية يف 
مليار دوالر محققة نسبة منو قدرها 
 2021 عام  بصادرات  مقارنة   %0.5
دوالر  دوالر  مليار   4.102 البالغة 
وبقيمة منو 22 مليون دوالر أمرييك، 
التصديري  املجلس  تقرير  بحسب 

للصناعات الغذائية.
 2022 يناير  شهر  صادرات  وبلغت 
منو  بنسبة  دوالر  ماليني   306 حوايل 
يف القيمة 14% مقارنة بصادرات شهر 
يناير 2021 والتي بلغت 267 مليون 
فرباير  شهر  صادرات  وبلغت  دوالر، 
2022 حوايل 339 مليون دوالر بنسبة 
مقارنة   %0.6 الصادرات  يف  تراجع 
والتي   2021 فرباير  شهر  بصادرات 
وبلغت  دوالر،  مليون   342 بلغت 
حوايل   2022 مارس  شهر  صادرات 
 %11 منو  بنسبة  دوالر  مليون   430
مقارنة  دوالر  مليون   43 منو  وقيمة 
البالغة   2021 مارس  شهر  بصادرات 

388 مليون دوالر.
 2022 إبريل  شهر  صادرات  وبلغت 
حوايل 384 مليون دوالر محققة نسبة 
منو يف القيمة 3.4% مقارنة بصادرات 
شهر  صادرات  وبلغت   ،2021 إبريل 
دوالر  مليون   367 مايو 2022 حوايل 
 %2.6 القيمة  يف  منو  نسبة  محققة 
والتي   2021 مايو  بصادرات  مقارنة 
وبلغت  دوالر،  مليون   358 بلغت 
صادرات شهر يونيو 2022 حوايل 399 
مليون دوالر محققة نسبة منو %1.3 

ماليني دوالر وقيمة زيادة بلغت 17 
مليون دوالر، وىف املركز العارش روسيا 
دوالر  مليون   80 صادرات  بقيمة 
وقيمة زيادة بلغت 16 مليون دوالر 

باملقارنة بصادرات عام 2021.
املصدرة  الرشكات  عدد  بلغ  كام 
عام  يف  املرصية  املصنعة  لألغذية 
ومصنع  رشكة   2082 حوايل   2022
تزيد  رشكة   435 بينهم  من  مصدر 
أمرييك،  دوالر  مليون  عن  صادراتهم 
تزيد صادراتها عن  وعدد 190 رشكة 
نصف مليون دوالر وتقل عن مليون 

دوالر.
القطاع  صادرات  ىف  النمو  ويعد 
للغاية  إيجاىب  مؤرش  املرصى  الغذاىئ 
يوضح القدرات الحقيقية لهذا القطاع 
االسرتاتيجى ىف ظل التحديات التى مر 
بينها  ومن   2022 عام  ىف  القطاع  بها 
من  عدد  عىل  تصدير  حظر  فرض 
نسبة  متثل  التى  االسرتاتيجية  السلع 
15% من صادرات القطاع ومن بينها ( 
الدقيق – املكرونة – زيوت الطعام ) 
بجانب قدرة القطاع عىل توفري األمن 
نقص  أى  حدوث  دون  ملرص  الغذاىئ 
ىف السلع الغذائية، باإلضافة إىل نسب 
النمو الكبرية ىف الصادرات إىل االتحاد 
وإىل   %31 بلغت  والتى  األوروىب 
والتى  األمريكية  املتحدة  الواليات 
بلغت 24% لهو دليل عىل تنامى ثقة 
عىل  وقدرته  املرصى  املنتج  ىف  العامل 
تحقيق أعىل معدالت السالمة واألمن 

الغذاىئ.

 2021 يونيو  شهر  بصادرات  مقارنة 
وبلغت  دوالر،  مليون   393 البالغة 
حواىل   2022 يوليو  شهر  صادرات 
260 مليون دوالر بنسبة تراجع %16 
مقارنة بصادرات يوليو 2021 البالغة 

311 مليون دوالر.
وبلغت صادرات شهر أغسطس 2022 
حواىل 375 مليون دوالر بنسبة تراجع 
أغسطس  بصادرات  مقارنة   %1.3
دوالر  مليون   379 البالغة   2021
أمرييك، وبلغت صادرات شهر سبتمرب 
2022 حواىل 345 مليون دوالر بنسبة 
سبتمرب  صادرات  عن   %3.3 تراجع 
أكتوبر  2021، وبلغت صادرات شهر 
2022 حواىل 318 مليون دوالر بنسبة 
أكتوبر  بصادرات  مقارنة   %3.4 منو 
2021، وبلغت صادرات شهر نوفمرب 
2022 حواىل 309 ماليني دوالر بنسبة 
شهر  بصادرات  مقارنة   %5 تراجع 
نوفمرب 2021، وبلغت صادرات شهر 
مليون   291 حواىل   2022 ديسمرب 
مقارنة   %4 تراجع  بنسبة  دوالر 
بصادرات ديسمرب 2021 البالغة 304 

ماليني دوالر.
وتربعت الصادرات إىل الدول العربية 
الدولية  املجموعات  أهم  قامئة 
املرصية  املصنعة  لألغذية  املستوردة 
خالل عام 2022 بقيمة 2067 مليون 
دوالر متثل 50% من إجاميل الصادرات 
 %7 بلغت  تراجع  بنسبة  الغذائية 
مليون   159 بلغت  تراجع  وقيمة 
بقيمة  األورويب  االتحاد  يليها  دوالر، 

829 مليون دوالر بنسبة زيادة %31 
الصادرات،  إجاميل  من   %20 ومتثل 
بقيمة  العربية  غري  االفريقية  الدول 
300 مليون دوالر ومتثل حواىل %7.3 
نسبة  مع  الصادرات  إجاميل  من 
بلغت  الصادرات  قيمة  يف  تراجع 
االمريكية  املتحدة  الواليات   ،%26
ومتثل  دوالر  مليون   277 بقيمة 
الصادرات  إجاميل  من   %6.7 حواىل 
باقي  بلغت %24،  نسبة منو  محققة 
 651 بقيمة  الدولية  املجموعات 
من   %16 متثل  والتي  دوالر  مليون 
إجاميل الصادرات ومحققة نسبة منو 

6% باملقارنة بصادرات عام 2021.
العامل  دول  ألهم  بالنسبة  أما 
ىف  الغذائية  للصناعات  املستوردة 
اململكة  احتلت  فقد   2022 عام 
العربية السعودية املركز األول بقيمة 
بنسبة  دوالر  مليون   370 صادرات 

الواليات  يليها   ،%22 قدرها  زيادة 
مليون   277 بقيمة  األمريكية  املتحدة 
دوالر ونسبة منو 24%، ليبيا بقيمة 218 
مليون دوالر ونسبة منو 8%، فلسطني 
بقيمة 207 ماليني دوالر ونسبة زيادة 
مليون   182 بقيمة  السودان   ،%37
االردن   ،%19 تراجع  ونسبة  دوالر 
محققة  دوالر  مليون   173 بقيمة 
 153 بقيمة  اليمن   ،%8 زيادة  تراجع 
مليون دوالر ونسبة منو 11%، هولندا 
منو  ونسبة  دوالر  مليون   143 بقيمة 
دوالر  مليون   125 بقيمة  أملانيا   ،%67
ونسبة منو 5%، وىف املركز العارش الصني 
بقيمة 112 مليون دوالر ونسبة تراجع 

13% باملقارنة بصادرات عام 2021.
كام احتلت اململكة العربية السعودية 
أعىل  حققت  التي  الدول  أهم  قامئة 
عام  يف  الصادرات  يف  زيادة  قيمة 
مليون   370 صادرات  بقيمة   2022

 66 الصادرات  يف  زيادة  وقيمة  دوالر 
بقيمة  هولندا  يليها  دوالر،  مليون 
وقيمة  دوالر  مليون   143 صادرات 
زيادة يف الصادرات 57 مليون دوالر، 
مليون   207 صادرات  بقيمة  فلسطني 
 56 الصادرات  يف  زيادة  وقيمة  دوالر 
صادرات  بقيمة  تركيا  دوالر،  مليون 
يف  زيادة  وقيمة  دوالر  ماليني   103
الواليات  دوالر،  مليون   55 الصادرات 
صادرات  بقيمة  األمريكية  املتحدة 
 54 زيادة  وقيمة  دوالر  مليون   277
صادرات  بقيمة  بولندا  دوالر،  مليون 
يف  زيادة  وقيمة  دوالر  مليون   62
بريطانيا  دوالر،  مليون   27 الصادرات 
دوالر  مليون   68 صادرات  بقيمة 
وقيمة زيادة بلغت 20 مليون دوالر، 
مليون   32 صادرات  بقيمة  الدامنارك 
مليون  بلغت 20  زيادة  دوالر وقيمة 
 110 صادرات  بقيمة  لبنان  دوالر، 
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الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع رئيس وزراء الهند: اتفقت رؤانا على االنطالق نحو شراكات بمجاالت جديدة.. تيسري التواصل بني شعبي 
البلدين من خالل تكثيف رحالت الطريان.. وتكوين قنوات منتظمة تتيح تبادل الخربات واملعرفة

مصر،  املتاحة يف  االستثمارية  واملزايا 
الحكومة  تتّخذها  التي  واإلجـــراءات 
معربًا  الخارجي،  االستثمار  لتحفيز 
له عن تطلعنا إىل زيادة االستثمارات 
الهندية يف مصر يف مختلف املجاالت، 
لقناة  االقتصادية  املنطقة  يف  السيما 
من  ملسناه  ما  بعد  خاصًة  السويس، 
عزم لدى الشركات الهندية العاملة يف 
تواجدها،  تعزيز  مواصلة  على  مصر 
متخصصة  هندية  شركات  أبدته  وما 
بضخ  اهتمام  من  واعــدة  مجاالت  يف 

استثماراتها يف مصر.
الرئيس  ــال  ق ــرى؛  أخـ نــاحــيــةٍ  ــن  وم
تعظيم  على  رؤانا  السيسى:”اتفقُّت 
املختلفة،  املجاالت  يف  القائم  التعاون 
مجاالت  يف  شراكات  نحو  واالنطالق 
مجال  يف  التعاون  بينها  ومن  جديدة، 
خاصًة  واملتجددة،  الجديدة  الطاقة 
واتفقنا  األخضر.  الهيدروجني  إنتاج 
أيضًا على تعزيز التعاون االسرتاتيجي 
وعلى  أخــرى،  مجاالت  عدة  يف  بيننا 
العالي،  والتعليم  الــزراعــة،  رأسها 
واألســمــدة  الكيماويات  وصناعات 
املعلومات  وتكنولوجيا  ــة،  ــ واألدوي

واالتصاالت، واألمن السيرباني”.
لرئيس  السيسى  الــرئــيــس  وأكـــد 
الوزراء ضرورة تكوين قنوات منتظمة 
فيما  واملعرفة  الخربات  تبادل  تتيح 

الناجحة  واملبادرات  بالتجارب  يرتبط 
يف كٍل من البلدين، خاصًة على صعيد 
واملشروعات  املحلية،  الصناعة  تطوير 
حياة  وتوفري  واملتوسطة،  الصغرية 
بمستوى  واالرتقاء  للمواطنني  كريمة 

معيشتهم.
وأشار الرئيس السيسى، إىل أن مصر 
الحضاري  البعد  يف  تتشاركان  والهند 
ــذوره يف أعــمــاق  ــج ــذي يــضــرب ب الـ
على  اتفقا  حيث  اإلنساني،  التاريخ 
ضرورة تعزيز الروابط والصالت على 
املشاركة  خالل  من  الثقايف،  املستوى 
كل  الثقافية يف  الفعاليات  يف  املتبادلة 
من البلدين، وعلى أهمية تيسري سبل 
التواصل بني شعبي البلدين من خالل 
مصر  بني  الــطــريان  رحــالت  تكثيف 
والهند، السيما بني العاصمتني القاهرة 
السياحة  حركة  لتسهيل  ونيودلهي، 
رئيس  لدولة  ــدت  أّك حيث  البينية، 
مصر  يف  الكامل  ترحيبنا  على  الوزراء 
باستقبال املزيد من السائحني الهنود.

التعاون  أن  السيسى  الرئيس  وأوضح 
يف مجال الدفاع كان على جدول أعمال 
يف  التعاون  فتعزيز  اليوم؛  مباحثات 
اإلرادة  على  بُرهان  خرُي  املجال  ذلك 
اسرتاتيجية  عالقة  لتدشني  املشرتكة 
بني البلدين؛ إذ أكدا مواصلة التنسيق، 
ــادل  ــب ــة، وت ــشــرتك ــات امل ــب ــدري ــت وال
الخربات، والعمل على استشراف آفاق 

إضافية لتعميق التعاون يف ذلك املجال؛ 
بما يف ذلك التصنيع املشرتك.

دار  السيسى:”كما  الرئيس  وتابع 
نقاشٌ معمّق ومثمرٌ بيني وبني دولة 
رئيس الوزراء حول أهم القضايا ذات 
املستويني  على  املشرتك  االهتمام 
اإلقليمي والدولي؛ ويف مقدمتها األزمة 
على  وتداعياتها  العاملية  االقتصادية 
الدول النامية بشكل خاص، وتطابقت 
األزمات  تَوالِي  أّن  حول  تقديراتُنا 
ذات األثر الدولي قد بَرْهن من جديد 
املشرتك  للعمل  الكبرية  القيمة  على 
قدراتها  لتعزيز  الصديقة  الدول  بني 
عن  الناجمة  التحديات  مجابهة  على 

تلك األزمات”.
ملكافحة  امُلثلي  “السبل  تناوال  كما 
املتطرف؛  للفكر  والتصدي  االرهــاب 
يف  مشرتكة  نظر  وجهة  لدينا  أن  إذ 
معًا  التعاون  أّن  وهــي  الصدد،  هــذا 
سوف يُعِنُي على القضاء على العنف، 
والفكر  واإلرهاب  العنف  انتشار  ألّن 
ليس  حقيقًا؛  تهديدًا  يمثل  املتطرف 
يف  الدول  لكافة  ولكن  لبلدينا،  فقط 
جميع أنحاء العالم. ويف هذا السياق، 
التعاون  أهمية تعزيز  اتفقنا على  فقد 
يف املجال األمني وإعطاء قوة دفع ملزيد 
الحيوي،  املجال  ذلك  التنسيق يف  من 

فال تنمية بدون استقرار أمنى”.
واستعرض الرئيس السيسى ورئيس 

القمة  عنه  أسفرت  ما  الهندي  الوزراء 
العاملية للمناخ COP27 بشرم الشيخ 
من نتائج مهمة، خاصًة ما يتعلق بإنشاء 
واألضــرار  الخسائر  لتمويل  صندوق 
املرتتبة على التغريات املناخية، السيما 
يف الدول النامية التي تعاني فيها البنى 
التحتية من الضعف وعدم القدرة على 

الصمود أمام آثار التغريات املناخية.
بالشكر  السيسى  الرئيس  وتقدم 
لرئيس الوزراء الهندى على دعوة مصر 
للمشاركة يف أعمال مجموعة العشرين 
 ،2023 لعام  الهندية  الرئاسة  تحت 
مؤكدًا له أّن مصر لن تدخر جهدًا من 
البنّاء،  أجل دفع املحادثات يف االتجاه 
الجنوب،  دول  تطلعات  لتحقيق  سعيًا 
وبما يتيح التوصل لُطرُق فعالة ملواهة 
ونقص  املناخ،  وتغري  الطاقة،  أزمات 
الغذاء، وشح التمويل من أجل التنمية، 
الدول  على  املستحقة  الديون  وتراكم 
على  نضعها  قضايا  فتلك  النامية؛ 
رأس أولوياتنا سعيًا إلعادة االستقرار 
االقتصادية  البيئة  إىل  والـــتـــوازن 

الدولية.
السيسى:”ولقد  الرئيس  وأضـــاف 
مفعمًا  نقاشًا  اليوم  مباحثاتنا  شهدت 
بالعالقات  لالرتقاء  املشرتكة  باإلرادة 
املــســتــوى  إىل  ــد  ــهــن وال مــصــر  بــني 
الحوار  خالل  واتفقنا  االسرتاتيجي، 
رئيس  ــة  دول مع  اليوم  ــرى  جَ ــذي  ال

األرض  يحيا عىل هذه  مواطن مرصي، 
الطاهرة.

وقال الرئيس السييس إن القدر شاء، أن 
يكون يوم الخامس والعرشين من يناير 
رمزًا ليس فقط لعيد الرشطة، وتكرميًا 
وإمنا  وتضحياتهم  رجالها  لبطوالت 
الشعب  لدى  التحدي  لروح  عنوانًا، 
املرصي الذي خرج منه أبطال الرشطة، 
يوم  الغاصب،  املحتل  وجه  يف  ليقفوا 
الخامس والعرشين من يناير معلنني – 
باألفعال وليس باألقوال – أن املوت من 
الهزمية  قبول  من  أهون  الوطن،  أجل 

واالستسالم لها.
شاء  أن  ايل  السييس  الرئيس  وأشار 
من  املجيد  اليوم  هذا  يظل  أن  القدر، 
تاريخ مرص، عنوانًا عىل قدرة املرصي، 
والوقوف  ذاته  املستحيل  تحدي  عىل 
ال  الجبال  كام  والشدائد،  املحن  أمام 
تؤثر فيها الرياح واستمرت هذه الروح 
العظيمة، ترسي يف وجدان شعبنا حتى 
اليوم تزودنا مبدد ال ينقطع، من القوة 
الدهر  تحديات  عىل  ليعيننا  والصمود 

وتقلباته.
خالل  أنه  السييس  الرئيس  وأوضح 
التحدي  لروح  كان  األخرية،  السنوات 
غري  األحداث  يف  الفت،  حضور  تلك 
ايل  الفتا  مرص  شهدتها  التي  املسبوقة 

إىل  وإنصاف  مبوضوعية  نظرنا  إذا  أنه 
من  قلياًل  أن  لوجدنا  السنوات،  هذه 
التقديرات، ذهبت إىل أن مرص ستعرب 
التقلبات  من  الصعبة،  املرحلة  هذه 
واالقتصـادية  واألمنية  السياسية 
هي  وكام  ولكن  بسالم  واالجتامعية 
عادة املرصيني، بروح التحدي والصمود 
عىل  حافظوا  ميلكونها،  التي  الجبارة 
دولتهم، وحموا بصدورهم مكتسباتهم 
الهدم  دعاوى  ورفضوا  التاريخية، 
والتدمري والفوىض، ودعموا مؤسساتهم 
الوطنية وتحملوا بصرب وشموخ، طريق 
تعرب  أن  أجل  من  والتطوير  اإلصالح 
أركان  وتثبيت  الخطر  مرحلة  مرص 
وتأسيس  البناء  مرحلة  إىل  الدولة، 
الجمهورية الجديدة التي نعمل لتكون 

تجسيًدا، ألحالم املرصيني وآمالهم.
تطورات  إن  السييس  الرئيس  وقال 
القليلة  األعوام  خالل  الدويل  املشهد 
ونحن   – بأرسه  للعامل  املاضية، حملت 
جزء منه – أحداثا غاية يف التعقيد بدأت 
األزمة “الروسية  بجائحة “كورونا”، ثم 
– األوكرانية” وهي تطورات مل تحدث 
منذ عقود وباتت تنذر بتغيريات كبرية، 
عىل املستويني الجيوسياىس واالقتصادي 

الدوليني.
هذه  أن  السيىس  الرئيس  وأضاف 

الرئيــس السيســي فــى احتفاليــة عيــد الشــرطة الـــ71: بنــاء الــدول ال ســبيل لــه مــن دون الحفــاظ علــى األمــن القومــى بجميــع عناصــره 
وصونــه مــن األخطــار.. واملصريــون حافظــوا علــى دولتهــم ورفضــوا دعــاوى الهــدم والتدمــري ودعمــوا مؤسســاتهم الوطنيــة

اللجنة  عقد  ــرورة  ضـ على  ــوزراء  ــ ال
املشرتكة بني البلدين يف أقرب وقت، 
لخطط  التنفيذية  ــات  ــي اآلل ووضـــع 

التعاون املشرتك بني البلدين.
الحضور الكريم”

وتابع الرئيس السيسى:”ال زلت أذكر 
الوزراء  لقاء جمعني بدولة رئيس  أول 
على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم 
املتحدة يف نيويورك عام 2015، فقد 
بأن  باقتناع  اللقاء  ذلك  من  خرجت 
قيادته  تحت  الهند ستعرف  جمهورية 
توّلد  كما  والنمو،  التحديث  يف  طفرًة 
عندي منذ ذلك اللقاء األول تفاؤٌل كبرٌي 

بلدينا،  بني  العالقات  مستقبل  إزاء 
مع  ــدىّ  ل يتأكد  ــذي  ال التفاؤل  وهــو 
على طريق  نمضيها سويًا  كل خطوة 

تطوير العالقات املصرية الهندية”.
الرئيس  عــرب   ، كلمته،  ختام  ــى  وف
الستقبال  تطلعه  ــن  ع السيسى 
ــارة  زي يف  الهندى  ــوزراء  ــ ال رئيس 
أقــرب  الــقــاهــرة يف  إىل  ــه  ل ــادمــة  ق
محادثاتهما  الستكمال  ممكنة،  فرصة 
البناءة، والتأسيس ملرحلة جديدة من 
العالقات بني مصر والهند تقوم على 

الشراكة االسرتاتيجية.

علـى  سلبي،  بشكل  انعكست  حقائق 
الغالبيـة العظمى من دول العالـم وىف 
مرص؛ كان شاغلنا الشاغل منذ البداية، 
هو كيفية تخفيف آثار األزمات العاملية 
توجيهايت  وكانت  املرصي  الداخل  عىل 
الجزء  تحمل  هي  للحكومة،  املستمرة 
األزمة  وتكاليف  أعباء  من  األكرب 
ما  بأقىص  للمواطنني،  تحميلها  وعدم 

تستطيعه قدرتنا.
الرغم  وعىل  السييس:  الرئيس  وتابع 
األزمة  آثار  أن  أعلم  فإين  سبق،  مام 
الشعب،  ألبناء  آالًما  وتسبب  كبرية، 
السيام محدودي الدخل والفئات األكرث 
يوميًا  كفاًحا  يخوضون  الذين  احتياًجا 
هائاًل، نقف أمامه داعمني ومساندين، 
وأبنائهم،  أرسهم  احتياجات  لتوفري 
أن  وأؤكد  األسعار  ارتفاع  ومواجهة 
التزامنا مبساندتهم والوقوف معهم، هو 

التزام ثابت من الدولة ال ولن يتغري.
وقال الرئيس السيىس:” دعوين أتحدث 
ما  وجه  يف  ووضوح  برصاحة  معكم 
يتم ترديده من دعاوى مضللة، تهدف 
شأن  كأنها  االقتصادية،  األزمة  لتصوير 
للسياسات  ونتيجة  خالص  مرصي 
القومية  واملشاريع  للدولة،  االقتصادية 
توجد  الصدد،  هذا  وىف  والتنموية”، 

أسئلة كاشفة يجب طرحها:

فهل توجد أزمة اقتصادية، عنيفة وغري 
مسبوقة، يف العامل أم ال؟

العامل  اقتصادات  أكرب  تعاين  وهل 
وأكرثها تقدًما، عىل نحو مل نشهده منذ 
“الكساد  أزمنة  منذ  رمبا  طويلة،  عقود 

الكبري” والحربني العامليتني أم ال؟
التداعيات، ما يعرف  أمل ينتج عن تلك 
لغالء  العاملية  “باألزمة  اآلن  دوليًا 

املعيشة”؟
بل  والطبيعي،  املنطقي  من  أليس 
واملحتوم، أن تنعكس هذه األزمة علينا 
سلبية  تداعيات  لها  وتكون  مرص،  يف 
كبرية، ونحن جزء من االقتصاد العاملي، 
العقود  خالل  بقوة  فيه  اندماجنا  وزاد 

األخرية؟
وأضاف الرئيس السيىس:”ولشعب مرص 

العظيم أقول بكل الصدق:
أواًل: إن واقع مرص وظروفها االقتصادية 
نقفز  أن  علينا  يحتمون  والسكانية، 
قصري  وقت  يف  هائلة،  تنموية  قفزات 
فنحن يف الحقيقة، يف سباق مع الزمن، 
االنفجار  وتداعيات  مخاطر  لتجاوز 

السكاين.
وثانيًا: إن املرشوعات التنموية الكربى، 
التي تنفذها الدولة، ال تهدف للتفاخر 
البيئة  لتأسيس  وإمنا  التباهي  أو 
الالزمة،  األساسية  والبنية  االستثامرية 

الشاملة،  االقتصادية  التنمية  لتحقيق 
التي ترفع مستوى معيشة جميع أفراد 

الشعب.
من  إنه  السييس:  الرئيس  وأضاف 
ننطلق  أن   – واحًدا  قواًل   – املستحيل 
عىل طريق التصنيع الحديث والتصدير 
الكثيف، دون وجود العنارص الرضورية 
ذلك، من مدن وطرق وشبكة  لتحقيق 
وكهرباء  وتكنولوجيا  ومواصالت،  نقل 
مكونات  وجميع  صحي  ورصف  ومياه 
البنية التحتية، التي افتقدتها مرص عىل 
املستوى املطلوب لتحقيق أحالم شعبها 

يف التقدم واالزدهار.
الدوالرية،  الفجوة  أزمة  إن  وثالثًا: 
ليست وليدة اليوم أو هذه الفرتة وإمنا 
لها منط متكرر، ميكن رصده من جانب 
ضعف  هو  وجوهرها،  املتخصصني 
وزيادة  والتصديرية،  اإلنتاجية  قدراتنا 
طلبنا عىل السلع والخدمات الدوالرية؛ 
والتصدير،  اإلنتاج  زيادة  فإن  ولذلك 
هي قضية مفصلية بالنسبة ملرص ونحن 
نعلم ذلك، ونعمل عىل تحقيقه بأقىص 

جهد وطاقة.
تحقيق  أن  السيىس  الرئيس  وأوضح 
اآلمال، يتطلب جهًدا وصربًا وقوة تحمل 
أو بكلامت أخرى، يتطلب روح التحدي 
عنها،  عربت  التي  الخالدة  املرصية 

يناير  من  والعرشين  الخامس  أحداث 
يف  عديدة  مرات  وتجلت   1952 عام 
أحداث تاريخية أخرى يف املايض البعيد 
والقريب كان املرصيون فيها دامئًا، عىل 
مستوى التحدي، وقادرين عىل هزميته 

بل وقهره.
يف  ثقته  عن  السييس  الرئيس  وأعرب 
بأننا  مطلقة  مرص  شعب  وىف  الله، 
االقتصادية  األزمة  ونتجاوز  سنعرب، 
العاملية وآثارها علينا، بالعمل املخلص، 
بأن  واإلميان  ينقطع،  ال  الذي  والجهد 
عماًل”،  أحسن  من  أجر  يضيع  “ال  الله 
يحقق  وطن،  بناء  عىل  قادرون  وأننا 
والتقدم  الكرمية،  الحياة  يف  آمالنا 

واالزدهار.
بداية  ىف  توجه  السيىس،  الرئيس  وكان 
بأسمى  الرشطة  هيئة  ألعضاء  كلمته 
عام  “كل  والتقدير..  التحية  عبارات 
أن  كذلك،  يل  واسمحوا  بخري  وأنتم 
خاصة،  واحرتام  اعتزاز  بتحية  أتقدم 
هو  ما  يوجد  فال  الرشطة  شهداء  ألرس 
فداء  األبناء،  أرواح  تقديم  من  أغىل، 
للوطن وهو ما فعلته هذه األرس، عن 
طيب خاطر ال يبغون جزاًء وال شكوًرا، 
الرأس  مرفوع  وطنهم  يكون  أن  إال 
شامخ القامة ال يخضع ملحتل، وال يقهر 

أمام تحد مهام بلغت صعوبته”.

لسنا  األخرى.  الفرق  وجودة  مستوانا 
تظل  ولكنها  يشء،  كل  يف  املخطئون 
يف  نتواجد  ولهذا  وحدنا،  مسؤوليتنا 

مركزنا الحايل. هذا هو واقع األمر”.
 29 الـ  للنقطة  ليفربول  رصيد  وارتفع 
الثامن بنفس رصيد تشيليس  يف املركز 

صاحب املركز العارش.

مطالب كلوب من العبيه حتى “يتغري كل شيء”
علينا  أهدافنا،  إىل  نصل  “ليك  وأتــم 
رأينا  ولقد  لذلك،  يؤهلنا  ما  نقدم  أن 
مؤرشات إيجابية يف آخر مباراتني. بكل 
تأكيد هناك تحسن، واآلن علينا مواصلة 

العمل عىل نفس املنوال”.
عىل  الحفاظ  مــن  ليفربول  ومتكن 
نظافة شباكه ألول مرة منذ 8 مباريات 

بالتعادل سلبيا أمام تشيليس.

من  أي  عىل  بالنفع  يعد  مل  تــعــادُل 
الفريقني الذين ميران بأزمة نتائج سلبية 

خالل املوسم الحايل.
لـ  الفني  املدير  كلوب  يورجن  وخاض 
مسريته  يف  الـــ1000  املباراة  ليفربول 
التدريبة سواء مع ليفربول أو ماينز أو 

بوروسيا

مرمى بوكا جونيورز األرجنتيني.
رويس مرتبط مع ناديه بعقد ينتهي 
عديد  أكدت  وقد   2023 صيف 
املصادر توقيعه عىل عقود انضاممه 
فالمنجو  لفريق  مجانية  صفقة  يف 
الربازييل، وقد طلب من إدارة ناديه 
حتى  للنرص  باإلعارة  يرحل  تركه 

نهاية املوسم الجاري.
كتب  تويرت  عرب  تغريدة  نرش  النرص 
قليل  قبل  الرياض  إىل  “وصل  فيها 
أجوستني  األرجنتيني  املرمى  حارس 
الفحص  غًدا  يجري  أن  عىل  رويس 
التعاقد  إجراءات  إمتام  قبل  الطبي 

معه حتى نهاية املوسم”.
رويس  أن  أكدت  املتابعة  املصادر 
أمام  النرص  مباراة  يف  يتواجد  قد 
االتحاد يف نصف نهايئ كأس السوبر 

السعودي مساء الخميس القادم.

النصر يُعلن وصول حارس مرماه أجوستني روسي للرياض
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العدد اإلسبوعي رقم 1296
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العديد  عــىل  الكركديه  يحتوي 
أ،  فيتامني  مثل  الفيتامينات  من 
الغذائية  والعنارص  ج،  وفيتامني 
والبوتاسيوم،  املغنيسيوم،  مثـــــل 
يعترب  وبالتايل  وغريها،  والكالسيوم 
رشبه كشاهي مفيـد لجسم اإلنسان، 
ملطًفا،  مرشوبًا  يعـّد  أنه  حيث 
للهضم،  ومنشطاً  ومنعًشا،  مرطبًا 
ومساعداً  ومليناً،  للبول،  ــدراً  وم
ارتفاع ضغط، ومساعد  عىل خفض 
والكحة،  الـــربد،  ــزالت  ن عــالج  يف 
ملرض  مضاد  وهو  الحرارة،  وارتفاع 
فيتامني  نقص  (مرض  اإلسقربوط 
ج)، ومفيد يف عالج الحمى، ويساعد 
ومفيد  السّل،  ميكروب  إبادة  عىل 
ومهّدئ  الــرئــوي،  السّل  لحاالت 

أكدت دراسة، أن عدم الحصول عىل 
قسط كاٍف من النوم ميكن أن يؤدي 
يجب  وأنــه  صحية،  مضاعفات  إىل 
حوايل  عىل  الحصول  البالغني  عىل 
أو  ليلة،  كل  النوم  من  ساعات  سبع 
املراهقون  يحصل  أن  يجب  أكــرث، 
يوميًا،  ساعة   12 إىل   10 حوايل  عىل 
يحتاج األطفال األصغر سًنا إىل النوم 
للغاية،  مهم  النوم  ساعة،   13 حوايل 
والتعلم  الــذاكــرة  يف  يساعد  فهو 
 ، أعضائنا  ووظيفة  عواطفنا  وتنظيم 
التحكم  عىل  النهاية  يف  يساعد  مام 
وإليك  املناعي،  والجهاز  الــوزن  يف 
يسببها  أن  ميكن  التي  املضاعفات 
موقع  نــرشه  ملا  وفقا  الــنــوم،  قلة 

.”healthnews“
أن  ميكن  التي  املضاعفات  هي  ما 

تسببها قلة النوم؟
من  كــاٍف  قسط  عىل  تحصل  مل  إذا 
النوم ، فهناك فرصة أكرب لزيادة خطر 

هناك بعض األغذية يجب عليك وضعها 
للحفاظ  اليومي  الغذايئ  نظامك  ضمن 
من  الوقت،  طــوال  جيدة  صحة  عىل 
والتوم،  والبصل،  والخس،  الفجل،  بينها 
لديك  الهضمي  الجهاز  حامية  بهدف 
من خطر اإلصابة ببعض أمراض القلب 
وفقا  وذلك  وغريها،  والرسطان  والكىل 

.webmd ملا نرشه موقع
يتميز خضار الفجل بأنه من الخرضاوات 
مثل  النباتات  عائلة  إىل  وينتمي  املرة 
الكرنب والربوكيل، وعيل الرغم من ذلك 
لدى  املفضل  الطعام  هو  الفجل  ليس 
مجموعة  عىل  يحتوي  أنه  إال  الكثري، 
منها   ، الصحية  الفوائد  من  متنوعة 

صحة القلب.
الفوائد الصحية للفجل

1.مصدر ملضادات األكسدة
ملضادات  جيًدا  مصدًرا  الفجل  يعترب 
والبريوجالول  الكاتشني  مثل  األكسدة 
الفينولية  واملركبات  الفانيليك  وحمض 
الــخــرضاوات  هــذه  تحتوي  األخـــرى. 
من  جيدة  كمية  عىل  أيًضا  الجذرية 

ارتفاع ضغط الدم ، أو تغري يف الوزن 
النوبة  ، أو حتى  ، أو مرض السكري 
ميكن  الدماغية،  والسكتة  القلبية 
الصحة  مشاكل  إىل  أيًضا  يؤدي  أن 

العقلية مثل االكتئاب.
رفعت جمعية القلب األمريكية القدر 
املناسب من النوم إىل قامئة العوامل 
صحة  لتحسني  األساسية  الثامنية 
القلب واألوعية الدموية، وأكدت أن 
النوم هو حالة طبية تشري إىل  نقص 
من  كاٍف  قسط  عىل  الحصول  عدم 
النوم ، أو أنك تنام يف الوقت الخطأ، 
يف  نقص  أيًضا  لديك  يكون  أن  ميكن 
النوم إذا كنت تنام لساعات طويلة ، 

لكن ال تنام جيًدا.
كافية  ساعات  عىل  تحصل  كنت  إذا 
مستيقظًا  تزال  ال  ولكنك  النوم  من 
متعبًا وغري منتعش ، فقد يكون هناك 
مضاعفات صحية أساسية مثل توقف 
التنفس أثناء النوم أو متالزمة متلمل 

كمضاد  يعمل  الــذي  يس،  فيتامني 
لألكسدة لحامية خالياك من التلف.

2.تقليل مخاطر اإلصابة مبرض السكري
كيميائية  مركبات  عىل  الفجل  يحتوي 
مثل الجلوكوزينوالت واأليزوثيوسيانات 
تنظيم  يف  تساعد  أن  ميكن  الــتــي 
مستويات السكر يف الدم. كام أن تناول 
الطبيعي  الجسم  إنتاج  يعزز  الفجل 
تساعد  أن  ميــكــن  لــألديــبــونــكــتــني. 
الهرمون يف  املستويات األعىل من هذا 
الحامية من مقاومة األنسولني. يحتوي 
 Q10 الفجل أيًضا عىل اإلنزيم املساعد
، وهو مضاد لألكسدة يساعد عىل منع 

تكوين مرض السكري.
3.مفيد للكبد

يحتوي الفجل عىل إندول -3-كاربينول 
ــل- ــي ــن ــي ــوت -3-ب 4-مــيــثــيــلــثــيــو  و 
الكبد  يساعد  مام   ، إيزوثيوسيانات 
عىل إزالة السموم والشفاء من التلف. 
تساعد هذه املركبات نفسها أيًضا الكىل 

عىل التخلص من السموم.
4. تحسني القلب واألوعية الدموية

إذا كانت  أو غريها،  أو األرق  الساق 
هذه هي الحالة ، فهناك أشياء كثرية 
مثل احتقان األنف وحموضة املعدة 
التي  النيكوتني  تناول  يف  ــراط  واإلف
السليم  النوم  مع  تتداخل  أن  ميكن 

وكلها قابلة للعالج.
ما هي بعض أعراض اضطراب النوم 

وقلة النوم؟
من  العديد  هناك  يكون  أن  ميكن 
لنقص  والعقلية  الجسدية  األعراض 
النوم، ميكن أن يشمل بعضها التعب 
ضغط  وارتفاع  اإلنتاجية  وانخفاض 
السكتة  وحتى  القلب  وفشل  الدم 
نقص  ــؤدي  ي أن  ميكن  الدماغية، 
الحوادث  مخاطر  زيــادة  إىل  النوم 
بعض  تشمل  بالسيارات،  املتعلقة 
أنواع اضطرابات النوم انقطاع النفس 
متلمل  ومتالزمة   ، والخدار   ، النومي 
األطراف  حركة  واضطراب   ، الساق 

الدورية ، والباراسومنيا

الفجل غني مبضادات األكسدة واملعادن 
تساعد  والبوتاسيوم.  الكالسيوم  مثل 
خفض  يف  مًعا  الغذائية  العنارص  هذه 
مخاطر  وتقليل  املرتفع  الــدم  ضغط 
الفجل  يعترب  القلب.  بأمراض  اإلصابة 
الطبيعية  للنرتات  جيًدا  مصدًرا  أيًضا 

التي تعمل عىل تحسني تدفق الدم.
5. آلية مكافحة الرسطان املحتملة

الكيميائية  املـــواد  تظهر  أن  ميكن 
الفجل  يف  املوجودة  بيولوجيًا  النشطة 
دورة  وتوقف   ، السموم  إزالة  إنزميات 
املربمج  الخاليا  موت  وتحفيز   ، الخلية 
(موت الخاليا) كآليات محتملة مضادة 

للرسطان.
6.توفري مجموعة من العنارص الغذائية

عىل  الفجل  رشائح  من  كوب  يحتوي 
 ، ب  فيتامينات  مــن  كافية  كمية 
 ، والحديد   ، والكالسيوم   ، والبوتاسيوم 
واملغنيسيوم ، باإلضافة إىل ما يقرب من 
لفيتامني  به  املوىص  املدخول  من   %30

يس املعزز للمناعة

للوفاة  رئييس  سبب  هو  الرئة  رسطان 
والثدي  القولون  برسطان  مقارنة 
خطر  عامل  أكــرب  يعد  والربوستاتا، 
التدخني،  هو  الرئة  برسطان  لإلصابة 
كام أن استخدام منتجات التبغ األخرى 
أيًضا  يزيد  الغليون  أو  السيجار  مثل 
من خطر اإلصابة برسطان الرئة، وكلام 
فيها  يدخن  التي  السنوات  عدد  زاد 
الشخص زادت املخاطر، وإليك كل ما 
، وفقا  الرئة  تريد معرفته عن رسطان 

.”eatthis“ ملا نرشه موقع
ماذا تعرف عن رسطان الرئة؟

إسفنجيني  عضوين  عن  عبارة  رئتيك 
عند  األكسجني  يستوعبان  صدرك  يف 
الشهيق ويطلقان ثاين أكسيد الكربون 
السبب  هو  الرئة  رسطان  الزفري،  عند 
يف  الرسطان  وفيات  لإلصابة  الرئييس 

جميع أنحاء العامل.
يسبب  التدخني  أن  األطباء  يعتقد 
الخاليا  الرئة عن طريق إتالف  رسطان 
تستنشق  عندما  للرئتني،  املبطنة 
املسببة  باملواد  امليلء  السجائر  دخان 
تبدأ   ، املرسطنة)  ــواد  (امل للرسطان 
الفور  عىل  الرئة  أنسجة  يف  التغريات 

يكون جسمك  قد   ، البداية  تقريبًا، يف 
ولكن  الرضر.  هذا  إصالح  عىل  قــادًرا 
الخاليا  تترضر   ، تعرض متكرر  مع كل 
بشكل  رئتيك  تبطن  التي  الطبيعية 
الرضر  يتسبب   ، الوقت  مبرور  متزايد 
يف عمل الخاليا بشكل غري طبيعي وقد 

يتطور الرسطان يف النهاية.
عالمات رسطان الرئة

العالمات التي يجب البحث عنها هي 
أو  الدم  مع  يرتافق  قد  الذي  السعال 
اللون األحمر ، وأمل الصدر  البلغم ذي 
 ، التنفس  ، وصعوبة  املؤمل  التنفس  أو 
والتعب أو الشعور بضعف غري عادي ، 
راجع الطبيب إذا كنت تعاين من هذه 
اكتشاف رسطان  تم  فكلام  األعــراض،   
الرئة مبكرًا ، كانت فرصك يف الحصول 

عىل نتيجة ناجحة أفضل.
ملاذا رسطان الرئة مميت ؟

ــا  دامئً نصاب  ال  أننا  القول  خالصة 
املبكرة، هذا  الرئة يف مراحله  برسطان 
أعضاء  الرئتني  ألن  األول  املقام  يف 
إذا  ما  معرفة  الصعب  ومن   ، داخلية 
بعض  يف  تشكل،  قد  الرسطان  كــان 
األحيان ، ال يصاب الناس بذلك، تشعر 

باألعراض حتى يتطور الرسطان، وغالبًا 
ما تنترش أورام الرئة برسعة (تنتقل) إىل 
ذلك  يف  مبا   ، الجسم  من  أخرى  أجزاء 

الدماغ والكبد والعظام.
الرئة  برسطان  اإلصابة  الصعب  من 
ال  قد  األعراض  ألن  املبكرة  مراحله  يف 
إىل  باإلضافة  الورم،  ينمو  حتى  تظهر 
ذلك ، من الشائع الخوف من تشخيص 
الناس مييلون  الرسطان ، مام يعني أن 
الخضوع  أو  الطبيب  زيارة  تأجيل  إىل 

للفحص.
عالج رسطان الرئة

املصابني  لألشخاص  جديد  أمل  هناك 
عىل  بالحصول  يبدأ  املـــرض،  بهذا 
العالج  وخطة  الصحيح  التشخيص 
الدعامة  البداية،  من  لك  األفضل 
هي  الرئة  ــان  رسط لعالج  األساسية 
مرىض  عالج  أو   ، الجراحي  االستئصال 
رسطان الرئة بالعالج الكيميايئ القيايس 
تقدم   ، املناعي  العالج  إىل  باإلضافة 
األشعة التداخلية االستئصال بالرتددات 
أظهر  آخر  كعالج   (RFA) الراديوية 

فائدة يف عالج رسطان الرئة.

5 عالمات لإلصابة بسرطان الرئة.. 
أبرزها السعال وضيق التنفس

دراسة: النوم غري الكايف قد يؤدي لـ 5 
مشكالت صحية

الفوائد الصحية للفجل.. أهمها مفيد 
للكبد ومضاد لألكسدة

الفوائد الصحية والطبية والعالجية لنبات الكركديه
األمعاء.  املعدة،  الرحم،  لتقلصات 
كام يحتوي الكركديه عىل مضادات 
الجسم  تساعد  جدا  قوية  أكسدة 
وتقوية  الحرة  الجذور  محاربة  يف 
من  العديد  من  والوقاية  املناعة، 
التهابات  مثل  واملشاكل  االلتهابات 
والرسطانات  والعظام  املفاصل 
والعديد  والزهامير  القلب  وأمراض 
له  أن  كام  ــرى.  األخ ــراض  األم من 
دور يف محاربة عالمات الشيخوخة 
معدالت  عىل  الحتوائه  والتجاعيد 
مضاد  وهو  البوليفينول،  من  عالية 
خاص  بشكل  يساعد  قوي  أكسدة 
املعدة.  رسطــان  من  الوقاية  عىل 
العلمية  الــدراســات  أثبتت  وقــد 
نسبة  خفض  يف  دور  للكركديه  أن 
لدى  الدم  يف  السيئ  الكولسرتول 
مرىض السكري، وزيادة الكولسرتول 

باملقابل،  الحميد 
املحافظة  وبالتايل 
عـــــــىل صـــحـــة 
والرشايني  القلب 
كام  ــزهــا.  ــعــزي وت
ــدم،  ال ينقي  ــه  أن
الخاليا  من  ويزيد 
وكرات  الليمفاوية، 
البيضاء. وهو  الدم 
أيضا مصدر للعديد 
ــامض  ــ ــن األحـ ــ م

العضوية (مثل املاليك، الطرطريك، 
كلوريد  وجليكوسيد  السرتيك 
املخاطية.  املواد  وبعض  الهيبسني)، 
القلب،  ــات  رضب يقوي  وكــذلــك 
الــدم  دوران  رسعــة  يف  ويساعد 
الكركديه  ويحتوي  الجسم.  داخل 
تقتل  مطهرة  ــواد  م عــىل  كذلك 
يف  مفيدا  يجعله  مام  امليكروبات، 
عالج الحميات، عدوى امليكروبات، 
البكرتية،  السالالت  الكولريا،  أوبئة 
باإلضافة إىل بعض الطفيليات. كام 
أنه يحسن املزاج، وبالتايل يقي من 
االكتئاب، ويساعد عىل النوم بشكل 
عالوة  األرق.  يقلل  وبالتايل  أفضل، 
يدخل  الكركديه  فإن  ذلــك،  عىل 
بعض مستحرضات  أيًضا يف صناعة 

التجميل.

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين
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كبار العلامء -كشأنها يف كل عرص- 
يعة،  الرشَّ عن  الدفاع  يف  تتواىن 
املنحرف  الفكر  ــوار  ع وكشف 
يــن،  ــدِّ ال ثــوابــت  لهدم  ــي  ــداع الَّ
دورهم  الهيئة  ألعضاء  كان  كام 
باألوطان  النهوض  يف  املشهود 
العربية  القضايا  ونرصة  ورقيها، 

واإلسالمية املرشوعة.
من  عدد  عىل  الكتاب  ويشتمل 
املباحث التمهيدية قبل رسد سري 
أعالم  إسهامات  أبرزها:  األعــالم، 
قضايا  تجاه  ومواقفهم  الهيئة 
عن  والدفاع  الهيئة  أعالم  األمة، 
املثارة  الشبه  وتفنيد  ــالم  اإلس
ومقاومة  الهيئة  ــالم  أع حوله، 
أعالم  ملــرص،  الربيطاين  االحتالل 
القضية  عــن  ــاع  ــدف وال الهيئة 
القدس،  وعروبة  الفلسطينية 
التعليم  ــالح  وإص الهيئة  ــالم  أع
املعاهد  ــأســيــس  وت األزهـــر  يف 
ومظاهر  الهيئة  أعالم  وتطويرها، 
وإصالح  الهيئة  أعالم  التجديد، 

القضاء الرشعي.
يحوي  الـــذي  ــالم  األعـ ــري  ــا س أم
آثارهم،  وذكر  ترجمتهم  الكتاب 
البرشي،  سليم  الشيخ  فمنهم: 
الفضل  ــو  أبـ مــحــمــد  ــخ  ــشــي ال
محمد  ــخ  ــي ــش ال الـــجـــيـــزاوي، 
محمد  الشيخ  مخلوف،  حسنني 
الشيخ  ــري،  ــواه ــظ ال ــدي  ــم األح
الشيخ  املراغي،  مصطفى  محمد 
الشيخ  ــي،  ــف ــرص امل ــيل  ع ســيــد 
الشيخ  عليش،  الرحمن  عبد 
عبد  الشيخ  سليم،  املجيد  عبد 
املجيد اللبان، الشيخ محمد عبد 
محمد  الشيخ  الفحام،  اللطيف 
إبراهيم  الشيخ  الشناوي،  مأمون 
حمروش، الشيخ محمد عبد الله 
دراز، الشيخ محمد الخرض حسني، 
الشيخ  تاج،  الرحمن  عبد  الشيخ 
السبيك،  اللطيف  عبد  محمد 
النجار،  حسن  الطيب  الشيخ 
هيئة  أعضاء  من  الكثري  وغريهم 

كبار العلامء.

الرشيف  ــر  األزهـ جــنــاح  يــقــدم 
للكتاب  الدويل  القاهرة  مبعرِض 
العلامء  كبار  “هيئة  كتاب  لزواره 
يف  ــى”،  ــدام ــق ال أعالمها  ســري  يف 
هيئة  ــدارات  ــ إص ــن  م ــن،  ــزأي ج
الرشيف،  باألزهر  العلامء  كبار 
من  ابتداًء  زمنية  لحقبة  يــؤرخ 
جهود  ويعرض  1961م،  إىل  1911م 
ليكون  القدامى؛  الهيئة  علامء 
علامء  بني  وصل  حلقة  الكتاب 
األزهر  وتاريخ  القدامى  الهيئة 
آثارهم  القارئ  وليعلم  الحديث، 
مناحي  مختلف  يف  وإسهاماتهم 
والوطنية  االجتامعية  الحياة 

والدينية. والعلمية  والفكرية 
نهضة  ــاريــخ  ت الكتاب  ويــوثــق 
الزمن،  ــن  م حقبة  يف  ة  علميَّ
حياة  ســرية  من  ا  جانبً ويعرض 
سبيل  يف  وتضحياتهم  العلامء، 
وعلومه،  الدين  عىل  املحافظة 
ــالم  ــت اإلسـ ــواب ــت ث ــان ــد ك ــق ف
هيئة  تكن  فلم  األكرب،  شاغلهم 

حاربوا التطرف وبينوا صحيح الدين.. تراجم 
علماء األزهر فى معرض الكتاب 2023

األعىل  املجلس  عن  حديثًا  صدر 
“الوعي  بعنوان  كتاب  للثقافة، 
وقضايا الشباب والوعي االجتامعي 
محمد  نبيل  للكاتب  وفــروعــه” 
املىلء  العرص  هذا  متناوال  الفحل، 
حولنا،  من  واملؤامرات  بالدسائس 

وتزييف الحقائق والوعي.
تقدم  ركائز  من  ركيزة  الوعي  يُعد 
دوره  وله  بل  وتطوره،  مجتمع  أي 
الكبري والرئييس يف استقرار املجتمع 
والنهوض به. لهذا كان هذا الكتاب 
بعض  إللقاء  متواضعة  محاولة 
الوعي  لجوانب  الكاشفة  األضــواء 
وحتى  ناحية،  من  نتبرص  حتى 
نستمر بكل قوة يف البناء والتعمري 

يف مرص العظيمة.

ولقد حرص الكاتب يف هذا الكتاب 
املختلفة  واألفكار  اآلراء  يجمع  أن 
عن  تعرب  أنها  أصحابها  يرى  التي 
بذلك  ويقصد  ــه،  ب قــامــوا  جهد 
قضايا  حول  والباحثات  الباحثني 

الوعي وقضايا الشباب.
عن  حديثًا  صدر  بالذكر،  جدير 
ديــوان  للثقافة،  األعــىل  املجلس 
يتخري”  أن  يقدر  “مل  بعنوان  شعر 
للشاعر محمد الشحات، ويأىت ذلك 
تحت رعاية الدكتورة نيفني الكيالين 
الدكتور  وأمانة  الثقافة،  ــرة  وزي
الكاتب  وإرشاف  عزمي،  هشام 
رئيس  ناصف  عبدالحافظ  محمد 
واللجان  للشعب  املركزية  اإلدارة 

الثقافية.

ويعد هذا الديوان استكاماًل لتجربة 
عام  بدأها  التي  الشعرية  الكاتب 
األول  ديــوانــه  خــالل  مــن   1974
الفارغ”،  ــرأس  ال حول  “الـــدوران 
الثاين  الــجــديــد  ــه  ــوان دي ويــعــد 
الشعرية  إصداراته  يف  والعرشين 
الكاملة  اعامله  له  صدرت  أن  بعد 
التي تضم عرشين ديوانًا، باإلضافة 
الذي  ظــيل”  “مالمح  ديــوان  إىل 
والديوان  الكتاب  هيئة  عن  صدر 
وشيخي)،  (أنا  األول  قسمني:  يضم 
ويحتوي إحدى عرشة قصيدة كتبها 
الشاعر يف لغة شفيفة غري موحشة 
العريب  الشعر  بحور  عىل  أوغريبة 

حيث ينتمي إىل شعراء التفعيلة.

“األعلى للثقافة”يصدر كتاب “الوعى وقضايا 
الشباب”..مؤامرات ودسائس وتزييف

متر اليوم ذكرى توقيع اتفاقية العريش 
والدولة  فرنسا  بني   (1800 يناير   24)
يوماً،   11 دام  حصار  بعد  العثامنية، 
سيطرة  إلنهاء  سعت  املعاهدة  هذه 
رشق  يف  التجارة  طرق  عىل  بريطانيا 
الدولة  تعرتف  وفيها  املتوسط.  البحر 
مرص.  عىل  فرنسا  بسلطة  العثامنية 
املزيد  إلرسال  روسيا  دفعت  املعاهدة 
البحر  رشق  إىل  الحربية  سفنها  من 

املتوسط.
نابليون  ترك  بعدما  االتفاقية  وجاءت 
الحملة  تهدد  واألخطار  مرص  بونابرت 
يف  فالجيش  جانب.  كل  من  الفرنسية 
تناقص عددي بسبب املعارك والحروب 
الداخلية والخارجية، والدولة العثامنية 
العريش  إيل  ــرى  أخ حملة  أرســلــت 
للمقاومة  عــادوا  واملامليك  ودمياط، 
املرصيني  ثورة  وتجددت  أخــرى،  مرة 
الدلتا  وسط  إيل  وامتدت  الرشقية  يف 

إذ  تعطلها،  وأخذت  االتفاقية  رفضت 
كانت تخىش من أن يعود جيش فرنسا 
القتال ىف  املحارص ىف مرص إىل ميادين 
الفرنسية  الجيوش  كفة  فريجح  أوروبا، 
ىف  العسكرى  املوقف  ميزان  ويختل 

القارة.
رسائل  ضوء  ىف  املعتقد  من  كان  وملا 
ذويهم  إىل  الفرنسيني  والجنود  الضباط 
ىف فرنسا، والتى وقعت ىف إيدى رجال 
البحرية الربيطانية أن الحملة الفرنسية 
املرصية،  األراىض  داخــل  ببطء  متىض 
يبقى  أن  لندن  حكومة  فضلت  فقد 
الفرنسيون ىف مرص أو يسلموا أنفسهم 
 15 ىف  أصدرت  ولذلك  حرب،  كأرسى 
إىل  رصيحة  أوامر   1799 عام  ديسمرب 
لألسطول  العام  القائد  كيث  اللورد 
املتوسط، برفض أى  البحر  الربيطاىن ىف 
عن  الجالء  بشان  معاهدة  أو  اتفاق 
عىل  ينص  ال  االتفاق  كان  طاملا  مرص، 

وغربها.
العثامنية:  “الدولة  كتاب  وبحسب 
السقوط  وأســبــاب  النهوض  عوامل 
محمد  عىل  تأليف  الــثــاين)”  (الجزء 
نابليون  الجرنال  خروج  فبعد  الصالىب، 
الجرنال  ــوىل  وت فرنسا،  إىل  بونابرت 
مرص،  ىف  الفرنسية  الحملة  والية  كليرب 
قام األخري بفتح اتصاالت مع السلطان 
عىل  الــتــفــاوض  منه  طلبا  العثامىن 
الخروج، وجرت املفاوضات ىف العريش 
ونصت عىل: جالء الفرنسيني عن مرص 
ووعودتهم  وعتادهم،  أسلحتهم  بكامل 
هدنة  عىل  االتــفــاق  مع  فرنسا،  إىل 
الحملة،  نقل  خاللها  يتم  مدتها  تطول 
العاىل  الباب  من  تعهد  عىل  والحصول 
بريطانيا”  “روسيا،  وحلفائه  العثامىن 
للجيش  بـــأذى  التعرض  ــدم  ع عــىل 

الفرنىس املغادر.
التى  هى  الربيطانية  الحكومة  أن  إال 

اتفاقية العريش..هل تسبب فشل االتفاق 
بني فرنسا والعثمانيني يف اغتيال كليرب

أنفسهم  الفرنسيون  يسلم  أن  رضورة 
قيد  تسليام مطلقا دون  كأرسى حرب 

أو رشط.
مبارشة  سببا  كان  رمبا  االتفاقية  فشل 
يف عملية اغتيال كليرب، إذ قُتل الجرنال 
عام  الحلبي  سليامن  بيد  طعًنا  كليرب 
 .1801 عام  فرنسا  يف  دفن  ثم   ،1800

ضد  الثانية  القاهرة  ثورة  كليرب  سحق 
املرصيني، والتي كانت بوالق مركزا لها، 
فنصب مدافعه عىل قمة جبل املقطم 
أثرًا  جعله  حتى  الحي  بقصف  ورشع 
بعد عني، وهكذا متكن من القضاء عىل 
الثورة. واستمر كليرب يف استفزاز مشاعر 
الحلبي  سليامن  دفع  مام  املرصيني 

يف  اغتياله  إىل  أزهري)  سوري  (طالب 
قلبه  يف  خنجر  بطعنة  قرصه  حديقة 
بالقاهرة،  قــرصه  حديقة  يف  وُدفــن 
الجيش  خروج  عند  جثته  ُحملت  ثم 
الفرنيس من مرص ليُدفن يف فرنسا بناًء 

عىل وصيته، وذلك عام 1801.
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تعملها إزاي .. طريقة “فورمات” لقرص 
Mac صلب خارجي على جهاز

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

جاسنت  الكندي  الوزراء  رئيس  أعلن 
جديد  فيدرايل  استثامر  عن  تــرودو 
كمبيوتر كمي يف  أول  لبناء وتسويق 
الفوتونات ويعالج  العامل يعتمد عىل 

العمليات الحسابية املعقدة.
موقع  مــن  صحفى  لبيان  ــا  ووفــًق
استثامر 40  فإن   ،  Prime Minster
مليون دوالر كندي (32 مليون دوالر) 
 Xanadu Quantum سيمكن 
رشكة  وهي   ،  Technologies Inc
حوسبة كمومية كندية مقرها تورونتو 
الذي  الكمي  الكمبيوتر  تطوير  من   ،
توفري  عــىل  الــقــدرة  لديه  سيكون 

عىل Cmd + مفتاح املسافة.
 Disk اكتب ، Spotlight 3. يف بحث

Utility
وابحث عن   Disk Utility افتح   .4

محرك األقراص الخارجي
زر  عىل  واضغط  عليها  اضغط   .5
“مسح” يف الجزء العلوي من الشاشة

ــراص  األق محرك  تنسيق  اخــرت   .6
وأدخل اساًم ملحرك األقراص.

7. انقر فوق الزر “مسح” لبدء تهيئة 
محرك األقراص.

قد  العملية،  تكتمل  حتى  انتظر 
حسب  دقائق  بضع  هذا  يستغرق 
حجم محرك األقراص وكمية البيانات 

املوجودة عليه.

األكرب كل 100 أو 1000 سنة.
ويشري علامء 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 العلامء 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  علامء  وقــال  سطوعها.  ذلــك 
أناستاسيوس  واشنطن،  بجامعة  الفلكية 
دافنبورت،  وجيمس  تزانيداكيس  آندي 
 241 االجتامع  يف  صحفي  مؤمتر  خالل 
“أثناء  فإنه  األمريكية،  الفلكية  للجمعية 
التحقيق يف مجموعة بيانات غايا صادفنا 
نجام 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 

كندا تسعى إىل تسويق أول كمبيوتر كمى 
ضوئى فى العالم

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  العلامء  يزال  ما  بينام 
أن  يعتقدون  فإنهم  التعتيم،  أسباب 
حول  يدور  صغريا  مصاحبا  نجام  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، حسبام  محاطا 

موقع “اليف ساينس” سابقا.
النجوم  من  العديد  أن  املعروف  ومن 
مامثلة،  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 ومام 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

رئيس Meta’s AI غري معجب بـ ChatGPT.. اعرف السبب

يف  للمساعدة  رائدة  عاملية  قدرات 
حل مشاكل البيانات املعقدة وميكن 
متنوعة  مجموعة  يف  استخدامها 
والنقل  املالية  مثل  القطاعات  من 

والنمذجة البيئية والصحة.
 ، املـــرشوع  هــذا  إن  البيان  ــال  وق
االبتكار  ــدوق  صــن مــن  ــوم  ــدع امل
املتوقع  من   ، الحكومي  االسرتاتيجي 
ذات  جديدة  وظيفة   530 يخلق  أن 
مهارات عالية يف مجاالت التكنولوجيا 
والتي   ، الكمومية  والحوسبة  الفائقة 
دوالر  مليون   177.8 تكلفتها  تبلغ 

كندي (142 مليون دوالر).

الشهر،  هــذا  مــن  سابق  وقــت  يف 
الوطنية  اسرتاتيجيتها  كندا  أطلقت 
مليون   360 تستثمر  والتي   ، للكم 
مليون   288) إضــايف  كندي  دوالر 
كندا  ترسيخ  يف  للمساعدة  دوالر) 
الكم،  تقنيات  يف  عاملية  كــرائــدة 
 2016 عام  يف   Xanadu وتأسست 
كمية  كمبيوتر  أجهزة  بناء  بهدف   ،
مكان  كل  يف  للناس  ومتاحة  مفيدة 
 PennyLane تطوير  تقود  وهي   ،
مفتوحة  برمجيات  مكتبة  وهي   ،
وتطوير  الكمومية  للحوسبة  املصدر 

التطبيقات

ال تسهل أبل إدارة األقراص الخارجية 
ومحركات األقراص عىل Mac، وسواء 
أقراص  محرك  توصيل  تحاول  كنت 
لتنظيف  تهيئته  أو  خارجي  ثابت 
لديه   Mac فإن  البيانات،  جميع 
لذلك، فعىل سبيل  متطلبات معينة 
املثال ، تكتشف أبل فقط محركات 
األقراص املهيأة بتنسيق متوافق مع 

.macOS
أقراص  محرك  تهيئة  فإن  وباملثل، 
عملية  أيًضا  هي  خارجي  ثابت 
أيًضا  مشكلة  واجهتك  وإذا  مرهقة، 
ــراص  األق محرك  تهيئة  كيفية  يف 
 ،Mac جهاز  عىل  الخارجي  الثابتة 

فاتبع هذا الدليل خطوة بخطوة:

قبل أن تبدأ يف تهيئة محرك أقراص 
خارجي عىل جهاز Mac ، تحتاج إىل 

التأكد من توفر ما ييل:
مبنفذ  مزود   Mac كمبيوتر  -جهاز 

USB متاح
محرك  أو  خارجي  أقــراص  -محرك 
ميكن  تهيئته.  تريد  محمول  أقراص 
 SSD أن يكون قرًصا ثابتًا خارجيًا أو
محرك  أو  فالش  أقــراص  محرك  أو 

.USB أقراص
الخطوات التي عليك اتباعها:

ــراص  األق محرك  بتوصيل  قــم   .1
بك  الخاص   Mac بجهاز  الخارجي 

.USB باستخدام كابل
بالضغط   Spotlight بحث  افتح   .2

متكن فريق من العلامء 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 

منتخبنا  فاز   ، الفرق  منافسات  وىف 
وحل   ، األول  باملركز  الوطنى 
الثاين  املركز  ىف  السعودى  املنتخب 
املركز  يف  األماراىت  املنتخب  وجاء   ،
خطوة  منتخبنا  ليقرتب   ، الثالث 
مهمة نحو التأهل لكأس العامل الذى 
أغسطس  إفريقيا  بجنوب  سيقام 

املقبل .
رئيس  حطب  هشام  املهندس  قام 
املرصي  االتحادين  إدارة  مجلس 
امليداليات  بتوزيع  واالفريقي 
باملراكز  الفائزين  الفرسان  عىل 
الفردى  منافسات  ىف  األوىل  الثالثة 

والفضية  الذهبية  وامليداليات   ،
مرص  فرسان  عىل  والربونزية 
الرتتيب  والسعودية واإلمارات عىل 
العربية  املنتخبات  حصول  بعد 
ىف  األوىل  املراكز  عىل  الثالثة 

منافسات الفرق .
يشارك ىف التصفيات ستة منتخبات 
هى مرص الدولة املضيفة واإلمارات 
العربية  واململكة  املتحدة  العربية 
وماليزيا  وفلسطني  السعودية 
لجنة  البطولة  ويدير   ، وانجلرتا 
الدوىل تضم كل  دولية من االتحاد 
رئيس  العابرى  رعد  العامىن  من 

العميد  واألردىن   ، التحكيم  لجنة 
اللجنة  رئيس  الفرحات  مشهور 
الطيب  أحمد  والعامىن  االستئنافية، 

رئيس اللجنة البيطرية .
املدير  العطار  عاطف  اللواء  وأبدا 
الوطني عن سعادته  الفني ملنتخبنا 
العبوه  حققه  الذى  الكبري  بالفوز 
من  يوم  أول  ىف  املرصى  املنتخب 
املنتخب  أن  إىل  مشري   ، التصفيات 
اليومني  خالل  تألقه  يواصل  سوف 
املقبلني للحصول عىل بطاقة التأهل 
األوىل ، لتكون املنافسة بني املنتخبني 
خطف  عىل  واإلماراىت  السعودى 

البطاقة الثانية .
تستضيفها  مرص  أن  العطار  أكد 
حيث   ، الثانية  للمرة  التصفيات 
كانت املرة األويل عام 2018 مشريا 
العامل  لكأس  تأهل  املنتخب  أن  إىل 
يف  وحصل  املاضية  نسخ  الثالثة  ىف 
النسخة األويل عام 2014 عيل املركز 
الثانية  النسخة  يف  وحصل   ، الرابع 
الفضية  وامليدالية  الثاين  املركز  عيل 
عام 2016 ، وفاز بامليدالية الذهبية 
استضافتها  التي  الثالثة  النسخة  يف 
 2018 عام  العربية  اإلمارات  دولة 
ستكون  املنافسة  أن  موضحا   ،

التي  التصفيات  يف  أشدها  عيل 
املنتخبات  بني  القاهرة  تستضيفها 
تذكريت  لخطف  املشاركة  الستة 
التأهل لبطولة كأس العامل وبخاصة 
املنافسة الثالثية بني مرص واإلمارات 

والسعودية .
املنتخب  أن  قائال  العطار  واستطرد 
أغسطس  منذ  للتصفيات  استعد 
املايض من خالل معسكر مفتوح يف 
نادي وادي الفروسية بالبساتني ، ثم 
أكرث  منذ  مغلق  معسكر  يف  انتظم 
الفروسية  وادي  بفندق  أسبوع  من 
خمسة  اختار  الفني  الجهاز  وأن   ،

مصر تحصد املركز األوىل فى التصفيات النهائية املؤهلة لبطولة كأس العالم اللتقاط األوتاد فى الرمح
تتمه ص  6

يف  املرصي  املنتخب  لتمثيل  فرسان 
التصفيات ، و هم محمد املغاوري 
غايل   ، بكر  أحمد   ، فوزي  محمد   ،
 ، زقزوق  محمود   ، الدين  صفي 
خرس  املنتخب  أن  إيل  عىل  مشددا 
كابنت  هاملت  رامي  الفارس  جهود 
املنتخب إلصابته بتمزق يف العضلة 
إيل  مشريا   ، يومني  منذ  الضامة 
الفرسان  يف  كاملة  ثقة  لديه  أنه 
املشاركني للتأهل لبطولة كأس العامل 
الجهاز  أن  معلنا   ، الرابعة  للمرة 
آية  معه  يضم  يقوده  الذي  الفني 

عيىس مدرب عام .
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متهمان اشرتكا يف تزوير األختام واملستندات 
الرسمية.. وقرار بتجديد حبس املتهمني

التحقيقات: لصوص هواتف املواطنني بمنطقة 
دار السالم نفذوا 3 جرائم سابقة

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

جددت املحكمة املختصة، حبس متهمني 
كونا تشكياًل عصابيًا جديًدا لتزوير أختام 
املنسوبة  الرسمية  واملحررات  الدولة 
واملؤسسات  الجهات  مــن  للعديد 
راغبى  عىل  ترويجها  بقصد  الحكومية، 
 15 مالية،  مبالغ  نظري  عليها  الحصول 
يف  التحقيقات  ذمة  عىل  احتياطيًا  يوًما 

القضية.
قيام  عن  األمنية،  التحريات  وكشفت 
املتهمني مبامرسة نشاط إجرامى تخصص 
واألختام  املحررات  وتقليد  تزوير  ىف 
من  للعديد  املنسوب صدورها  الرسمية 
والرتويج  الحكومية  واملصالح  الجهات 
مايل،  مبالغ  مقابل  لراغبيها  وبيعها  لها 

العامة،  النيابة  تحقيقات  كشفت 
محمول  هاتف  برسقة  املتهمني  أن 
سريها  ــال  ح الفتيات  ــدى  إح مــن 
بالسيارة قيادتها بدائرة قسم رشطة 
لهم معلومات  بالقاهرة،  السالم  دار 
جرائم   3 بارتكاب  ــروا  وأق جنائية، 

سابقة بأسلوب الخطف.
فيديو  مقطع  ــداول  ت رصــد  عقب 
االجتامعى  ــتــواصــل  ال موقع  عــىل 
شخصني  رسقة  يتضمن  بوك”  “فيس 
هاتف  ــة  ــاري ن دراجـــة  يستقالن 
حال  الفتيات  إحــدى  من  محمول 

املستندات  وتزوير  بإصطناع  اعرتفوا 
الرسمية والحكومية املضبوطة بإستخدام 
لرتويجها  بحوزتهام  املضبوطة  األدوات 

عىل عمالئهام مقابل مبالغ مالية.
وكشفت معلومات وتحريات قطاع األمن 
معلومات  “لهام  شخصني   ) قيام  العام 
جنائية”، بتكوين تشكيل عصاىب تخصص 
واملستندات  املحررات  تزوير  يف  نشاطه 
الحكومية  الجهات  للعديد من  املرورية 
وترويجها عىل عمالئهم مقابل الحصول 
أحدهام  يقوم  حيث  مالية،  مبالغ  عىل 
واملستندات  املــحــررات  تلك  بتزوير 
عمالئهم  عىل  ترويجها  الثاىن  ويتوىل 
ُمتخذان من الشقة محل إقامة أحدهام 

قسم  بدائرة  قيادتها  بالسيارة  سريها 
رشطة دار السالم بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد املجنى عليها، 
قسم  ــرة  ــدائ ب (مقيمة  أنها  وتبني 
بأنها  ــرت  وأق القدمية)،  مرص  رشطة 
فوجئت  ملكها  بالسيارة  حال سريها 
بشخصني يستقالن دراجة نارية رسق 
أحدهام هاتفها املحمول والذا بالفرار.
خالل  ــن  م التحريات  وبتكثيف 
االستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، 
املحمول  الهاتف  حائز  تحديد  أمكن 
(أحــد  ــه  أن وتبني  عليه،  املستوىل 

مرسحاً ملامرسة نشاطهام اإلجرامي.
إستهدافهام  تم  اإلجــراءات  تقنني  عقب 
الجناىئ  البحث  إدارة  مع  بالتنسيق 
وأمكن ضبطهام،  للمرور  العامة  باإلدارة 
عىل  بداخلها  وُعرث  إليها  املشار  بالشقة 
حكومية  لجهات  ــزور  م محرر   134)
الجمهورية  شعار  خاتم   35  – وخاصة 
 19  – الحكومية  الجهات  من  للعديد 
الحكومية  الجهات  من  للعديد  أكالشيه 
– 2 طابعة – جهاز الب توب – فالشة 
املــزورة)،  املحررات  من  العديد  تحوى 
اإلجرامى  بنشاطهام  إعرتفا  ومبواجهتهام 
إتخاذ  تــم  إلــيــه،  املــشــار  النحو  عــىل 

اإلجراءات القانونية.

األشخاص– مقيم بدائرة قسم رشطة 
السالم ثان بالقاهرة) .

ضبطه،  تم  اإلجــراءات  تقنني  وعقب 
عىل  بتحصله  ــرتف  اع ومبواجهته 
(شخصني  من  إليه  املشار  الهاتف 
ــرة قــســم رشطــة  ــدائ – مــقــيــامن ب
ضبط  “أمكن  بالقاهرة)  ثان  السالم 
أحدهام”، ومبواجهته اعرتف بارتكاب 

الواقعة عىل النحو املشار إليه.
وباستدعاء املجنى عليها تعرفت عىل 
بالرسقة،  واتهمته  املحمول  الهاتف 

وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية

مدير  االطروش  وهيثم  الجمريك  األمن 
إدارة مكافحة التهرب الجمريك ومحمد 
االستخبارات وأحمد  إدارة  الحلو مدير 
باألشعة  الفحص  إدارة  مدير  شوقي 
وأمجد طامن مبكافحة التهرب الجمريك 
ومباحث  املخدرات  مباحث  بحضور 
ميناء دمياط ومأموري املكافحة واألمن 
الجمريك، حيث تبني وجود 91 صفيحة 
تقريبا  جرام  كيلو  و250  طن   1 بوزن 
من عجينة يشتبه أن تكون من جوهر 
الحشيش الخام املخدر داخل الحاوية، 
مليون   91 املضبوطات  قيمة  وبلغت 
الجمركية  التعويضات  وبلغت  جنيه، 

املستحقة 182 مليون جنيه.
اإلدارة  رئيس  عبدالعزيز  أرشف  وقرر 
اتخاذ  دمياط  لجامرك  املركزية 
القانونية، ويأىت ذلك تنفيذا  اإلجراءات 
رئيس  غتورى  الشحات  لتعليامت 
الرقابة  بتشديد  الجامرك  مصلحة 

جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش الخام بقيمة 91 مليون جنيه
متكنت اإلدارة العامة للرتانزيت بجامرك 
دمياط برئاسة صفوه عوض وايل مدير 
اإلدارة  مع  بالتنسيق  الرتانزيت  عام 
العامة ملكافحه التهرب الجمريك واألمن 
واإلدارة  االستخبارات  وإدارة  الجمريك 
وإدارة  املخدرات  ملكافحة  العامة 
البحث الجنايئ والجهات الرقابية مبيناء 
دمياط من ضبط محاولة تهريب كمية 
من عجينه يشتبه أن تكون من جوهر 
صفائح  داخل  املخدر  الخام  الحشيش 
مكافحة  لقانون  باملخالفة  معدنية 
 1960 لسنة   182 رقم  املخدرات 
وقانون الجامرك رقم 207 لسنه 2020 
والتصدير  االسترياد  وقانون  وتعديالته 

رقم 118 لسنة 1975.
رقم  الرسية  اإلخبارية  عىل  بناء  وذلك 
اإلدارة  من  املقدمة   2023 لسنة   159
من  مقدم  وإلحاق  للرتانزيت  العامة 
مكافحة  وإدارة  الجمريك  األمن  إدارة 

وإدارة  عمليات  الجمرىك  التهرب 
من  مقدمة  وإخبارية  االستخبارات 
املخدرات  ملكافحه  العامة  اإلدارة 
وجود  مفادها  امليناء  مباحث  وإدارة 
حاوية  مشمول  ضمن  ممنوعة  أصناف 
لبنان  رقم TLLU7596264 قادمة من 
عرب  مبارش  ترانزيت  بلجيكا  إىل  متجهة 
طبقا  الوارد  والصنف  دمياط  ميناء 
غذائية  مواد  املقدمة  للمستندات 

متنوعة.
بتاريخ  النيابة  إذن  استصدار  وتم 
مباحث  من  املقدم   2023/1/27
املخدرات وتشكيل لجنة جمركية لتنفيذ 
وايل  عوض  صفوه  برئاسة  النيابة  إذن 
الرتانزيت وعضوية مصطفى  مدير عام 
مأموري  شاهني  وأحمد  البطراوي 
الحركة وعايده بسيوين ومحمود خاطر 
رئيس  التعريفة ومروان عوض  مأموري 
إدارة  مدير  دبا  وأحمد  التعريفة  قسم 

اإلنتاج  شئون  وقطاع  الطفل،  لثقافة 
الثقايف، وأكادميية الفنون.

جناح  مدبويل  مصطفى  الدكتور  وزار 
واألكادميية  اإلدارية  الرقابة  هيئة 
واستمع  الفساد،  ملكافحة  الوطنية 
التفاعلية  الشاشات  عىل  عروض  لعدة 
التي  املطبوعات  وبعض  األجنحة،  بهذه 
ملكافحة  الوطنية  االسرتاتيجية  تناولت 
الشفافية  حول  تتمحور  والتي  الفساد 
والنزاهة واملشاركة، وكيفية تطبيق هذه 
وأشاد  الواقع،  أرض  عىل  االسرتاتيجية 
رئيس مجلس الوزراء بجناح هيئة الرقابة 
سجل  يف  كلمة  مدبويل  وكتب  اإلدارية، 
عىل  املرور  أسعدين   ” قائال:  الزائرين 
افتتاح  أثناء  الرقابة اإلدارية  جناح هيئة 
معرض القاهرة الدويل للكتاب يف دورته 
رقم 54، حيث تعزز تلك املشاركة جهود 
الدولة املرصية للتصدي للفساد ومنعه، 
من خالل نرش الوعي بني املواطنني من 
مجتمعية  ثقافة  لخلق  املعرض  جمهور 
ضد الفساد .. متمنيا لكم كل التوفيق”.

وتضمنت جولة رئيس مجلس الوزراء يف 

أروقة املعرض كذلك املرور عىل الجانب 
معظم  يف  الهمم  ذوي  الستقبال  املجهز 

أجنحة املعرض.
الدكتور مصطفى مدبويل من  كام تلقى 
الشقيقة  العربية  اإلمارات  دولة  جناح 
عمق  تعكس  التي  اإلصدارات  بعض 
املرصية،  اإلماراتية  والثقافة  الروابط 
الشارقة  إمارة  جناح  مسئولو  ونقل 
تحيات الشيخ الدكتور سلطان القاسمي 
للسيد  املرصية  وللثقافة  ملرص  املحب 
ما  وهو  املرصية،  وللحكومة  الرئيس 
الشكر  بتقديم  الوزراء  رئيس  عنه  عرب 
والتقدير، كام تلقى مدبويل بعض الكتب 
والتي  الصومايل،  الجناح  من  التذكارية 
الصومالية املرصية، ويف  الروابط  تعكس 
تلقى  قابوس،  السلطان  جامعة  جناح 
رئيس الوزراء عددا من اإلصدارات التي 
تعرب عن الحضارة الُعامنية، كام استوقف 
جناح  عىل  القامئني  أحد  الوزراء،  رئيس 
من  عددا  وأهداه  العرب،  النارشين 
األمور  بعض  مناقشة  ومتت  الكتب، 

املتعلقة باتحاد النارشين.

من  عدد  جناح  الوزراء  رئيس  وتفقد 
بينها  من  القومية،  الصحفية  املؤسسات 
ودار  املعارف،  ودار  األهرام،  مؤسسة 
كام  وغريها،  اليوم،  أخبار  ودار  التحرير، 
والرياضة،  الشباب  وزارة  جناح  تفقد 
واستمع لرشح حول دور الوزارة يف متكني 

الشباب ومتكني النشء والشباب.
إىل جانب ذلك، تفقد رئيس الوزراء جناح 
والبورصة  املالية،  الرقابة  هيئة  من  كل 
مبكتبة  الخاص  والجناح  املرصية، 
األعىل  املجلس  جناح  وكذا  اإلسكندرية، 
للشئون اإلسالمية التابع لوزارة األوقاف، 
املركزي  الجهاز  جناح  تفقده  أثناء  ويف 
العامة واإلحصاء، شاهد مدبويل  للتعبئة 
عددا من املؤرشات االقتصادية عن طريق 
الشاشات التفاعلية، ورشح رئيس الجهاز 
يخص  وفيام   ، املؤرشات  تلك  من  عددا 
استعراض  تم   ، وشالتني  حاليب  جناح 
تعرب  التي  اليدوية  الصناعات  من  عدد 
عن الرتاث املرصي، وتفقد رئيس الوزراء 

أيضا جناح وزارة السياحة واآلثار.
املحلية،  التنمية  وزارة  لجناح  وبالنسبة 

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية 
والتي  أيادي مرصية”   ” مبادرة  املحلية 
الجمهورية،  رئيس  رعاية  تحت  تتم 
الهيئات األخرى،  بالتعاون مع عدد من 
منصة  يف  تتمثل  املبادرة  أن  موضحا 
أطلقتها الوازرة لدعم مرشوعات الحرف 
العاملية،  الغذاء  منظمة  برعاية  اليدوية 
إلكرتوين  وتسويق  تجارة  منصة  وهي 
الحرف  منتجات  وبيع  وتسويق  لعرض 

والصناعات اليدوية املرصية.
األزهر  جناح  الوزراء  رئيس  تفقد  كام 
الرشيف، واستمع لعدد من القامئني عىل 
الجناح، ودور مؤسسة األزهر يف التنوير 

والتثقيف، ونرش الوعي الديني.
تعرف  املعرض،  بأروقة  تجوله  وخالل 
الثقافية  األنشطة  عىل  الوزراء  رئيس 
هذا  املعرض  يقدمها  التي  والفكرية 
جانباً  الوزيرة  استعرضت  حيث  العام، 
من “الربنامج الثقايف” للمعرض، موضحة 
مميزة  فعالية   500 نحو  سيتضمن  أنه 
تعرب عن شعار املعرض، “عىل اسم مرص- 
مًعا: نقرأ.. نفكر.. نبدع”، ليكون النشاط 

لجوانب  وجامًعا  القراءة  لثقافة  ُمرسًخا 
“الربنامج  أن  مضيفة  املرصي،  اإلبداع 
استحداث  يشهد  الدورة،  لهذه  املهني” 
اسرتاتيجيات  تتوافق مع  محاور جديدة 
الجمهورية الجديدة، أبرزها عقد مؤمتر 
اإلبداع  وحامية  الفكرية  امللكية  حول 
إطالق  ظل  يف  الجديدة،  الجمهورية  يف 
الفكرية  للملكية  الوطنية  االسرتاتيجية 
الفتاح  عبد  الرئيس  السيد  رعاية  تحت 
العام املايض، والتي تهدف إىل  السييس، 
الفكرية  امللكية  منظومة  دعائم  ترسيخ 
كركيزة  العربية،  مرص  جمهورية  يف 

رئيسية لحامية اإلبداع.
كام اطلع الدكتور مصطفى مدبويل عىل 
أبرز املبادرات املشاركة يف الدورة الحالية 
للمعرض، حيث أكدت وزيرة الثقافة أن 
املبادرة  مشاركة  تشهد  الحالية  النسخة 
التي  الفتيات  لتمكني  “دوّي”  الوطنية 
رئيس  قرينة  السييس،  انتصار  ترعاها 
الجمهورية، يف إطار مرشوع تنمية األرسة 
املجلس  مع  بالتنسيق  وذلك  املرصية، 
القومي للمرأة، باإلضافة ملشاركة كل من 

لتطوير  كرمية”  “حياة  الرئاسية  املبادرة 
“ريحانة”  ومبادرة  املرصي،  الريف 
والرياضة،  الشباب  وزارة  مع  بالتنسيق 
فضال عن مرشوع “وعي” مع دار اإلفتاء 
التطرف، وإصدار 150  املرصية ملواجهة 
عنوانًا من مرشوع “رؤية- رؤية للنشء” 

مع وزارة األوقاف.
وأضافت الوزيرة أنه سيتم إطالق مبادرة 
للجميع”،  والفن  “الثقافة  باسم  جديدة 
مخفضة  بأسعار  إصدارات  لطرح 
القراءة،  عىل  املعرض  زوار  لتشجيع 
والجامعية  املدرسية  الرحالت  منح  مع 
لذوي  تيسريات  وتقديم  مجانيًا،  دخوالً 
باإلضافة إىل  باختالف”،  الهمم “قادرون 
تنظيم أنشطة خاصة تستهدف األطفال 
وإبداعاتهم،  مهاراتهم  لتطوير  والنشء، 
مواهب  بتنمية  الدولة  إهتامم  إطار  يف 
لديهم،  الثقايف  الوعي  وزيادة  األطفال، 
للمعرض  الرقمية  املنصة  تطوير  مع 
للتيسري عىل القراء واملثقفني من جمهور 
التحول  خدمات  يف  والتوسع  املعرض، 

الرقمي.

برعاية الرئيس وتحت شعار “على اسم مصر معًا نقرأ”.. رئيس الوزراء يشهد افتتاح الدورة 54 ملعرض القاهرة الدولي للكتاب.. مدبولي 
يؤكد مواصلة دعم الدولة للحدث املهم.. ويوجه تحية للمملكة األردنية الهاشمية ضيف شرف الدورة تتمه ص  3
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ميدو: طلبت ضم سامسون يف هذه الحالة..
 ويجب أن يتواجد مجلس إدارة يف أسرع وقت

ماذا قال رونالدو بعد أول مشاركة بالدوري السعودي..؟

مصر تحصد املركز األوىل فى التصفيات النهائية املؤهلة لبطولة كأس 
العالم اللتقاط األوتاد فى الرمح

تعرف علي نص شكوى الزمالك ضد كهربا

سياتل األمريكي..   منافس األهلي املحتمل يف 
مونديال األندية قوي ويمتلك العبني مميزين.

باملواعيد والتوقيتات واملالعب..
تعرف على جميع مباريات كأس العالم لألندية

مهاجم  سنضم  كنا  إذا  حالة  يف  الزمالك 
أجنبي”.

وأتم “ال بد أن يتواجد مجلس إدارة غدا أو 
بعد الغد عىل أقىص رسعة ألننا يف احتياج 
يجب  أسامء   8 حرضت  صفقات،   5 لضم 
مباراة  وأي  األقل  عىل   5 منهم  نضم  أن 
ألننا  التعادل  وليس  الفوز  لتحقيق  نلعبها 

يف احتياج لكل نقطة”.
املركز األخري يف جدول  ويحتل اإلسامعييل 
 9 برصيد  املمتاز  املرصي  الدوري  ترتيب 
صاحب  إنبي  عن  نقاط   4 وبفارق  نقاط 

املركز الـ 15 غري املؤدي للهبوط.

الجامهري  يا شباب. شكرا لجميع  أحسنتم 
عىل الدعم الرائع”، حسب قوله.

وحصل الفارس
 ، الثالث  املركز  عىل  فوزي  محمد 

مبشاركته دون أن يسدد هذه الغرامة وال 
الفائدة

قد  الزمالك  رئيس  منصور  مرتىض  وكان 
عرض الشكوى صباح اليوم الثالثاء عرب قناة 

النادي.
بعد  مباراتني  يف  األهيل  مع  كهربا  وشارك 
سموحة  من  كل  ضد  إيقافه  فرتة  انتهاء 
والزمالك ومتكن من التسجيل يف املباراتني.

الخامس  املركز  حاليا  الزمالك  ويحتل 
من  نقطة   26 برصيد  الدوري  ترتيب  يف 
األهيل  عن  نقاط   8 وبفارق  مباراة،   14

املتصدر.

العب  وميتلك  لألهيل،  صعب  منافس 
الفريق  عقل  وميثل  أوروجواي،  من 
عنارصه،   أخطر  وهو  امللعب  أرض  يف 
من  التسجيل  يستطيع  سياتل  مهاجم 
لصيقة  ملراقبة  ويحتاج  فرصة  نصف 

اليقافه”.
يقيم  األمرييك  :” فريق سياتل  وأضاف 
معسكر يف إسبانيا، ليعيش أجواء قريبة 

من أجواء املغرب املنظم للبطولة”.

موالي عبد الله يف الرباط
أوكالند  أو  سياتل ساوندرز ضد األهيل 
سيتي – 7:30 مساء 4 فرباير – ملعب 

ابن بطوطة يف طنجة
فالمنجو الربازييل ضد الوداد أو الهالل 
– التاسعة مساء 7 فرباير – ملعب ابن 

بطوطة يف طنجة
أوكالند  أو  األهيل  أو  ساوندرز  سياتل 
سيتي ضد ريال مدريد – التاسعة مساء 
8 فرباير – ملعب األمري موالي عبد الله 

يف الرباط
مباراة تحديد املركز الثالث – الخامسة 
والنصف مساء 11 فرباير – ملعب األمري 

موالي عبد الله يف الرباط
 11 مساء  التاسعة   – النهائية  املباراة 
الله  عبد  موالي  األمري  ملعب   – فرباير 

يف الرباط.
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  أن  يُذكر 
األهيل  للنادي  الدعوة  وجه  قد  كان 
كأس  من  املقبلة  النسخة  يف  للمشاركة 
دوري  وصيف  باعتباره  لألندية،  العامل 
الوداد  اعتامد  بعد  إفريقيا،  أبطال 

البيضاوي املغريب هو منظم البطولة.

ناشد أحمد حسام ميدو مدرب اإلسامعييل 
للنادي  إدارة  مجلس  تواجد  رضورة  عىل 
الصفقات  مع  للتعاقد  توقيت  أرسع  يف 

الجديدة.
برئاسة  اإلسامعييل  إدارة  مجلس  وكان 
بشكل  باستقالته  تقدم  قد  الكومي  يحيى 

جامعي.
سبورتس:  تايم  أون  قناة  عرب  ميدو  وقال 
“تعرضنا لظلم تحكيمي كبري جدا يف آخر 
يف  فريق  أي  له  يتعرض  مل  مباريات   3

الدوري”.
وواصل “أريد أن أعرف ملاذا رصفنا النقود 
عىل تقنية الفيديو، القرارات تكون واضحة 

للجميع ويستعدون الحكم”.
وتابع “أنا عىل تواصل دائم مع املسؤولني 
أن  الله  يريض  هل  حل،  إليجاد  الدولة  يف 

نظل ملدة أسبوعني بدون مجلس إدارة؟”.
القرارات  ليصدر  أحد  يوجد  “ال  وأكمل 
والالعبني ال يشعرون باألمان، أحمد دياب 
املقبل سيكون  الخميس  أخربين إن يف يوم 

هناك مجلس إدارة”.
ويحيى  راتبي  عىل  أحصل  ال  “أنا  واستمر 
مقدما  شهرين  راتب  علينا  عرض  الكومي 
وأخربته إنني لن أحصل عىل أي أموال يف 

رونالدو  كريستيانو  الربتغايل  النجم  أعرب 
عن سعادته بتحقيق الفوز األول مع نادي 
ووجه  روشن،  دوري  يف  السعودي  النرص 

شكره للجامهري عىل الدعم.
املباراة  يف   0-1 االتفاق  عىل  النرص  وفاز 
التي لُعبت مساء األحد عىل أرضية ملعب 
السعودية  العاصمة  يف  بارك”  “مرسول 

الرياض.
تاليسكا  الربازييل أندرسون  الالعب  وسجل 
هدف املباراة الدقيقة 31، ليُعزز “العاملي” 
للدوري برصيد 33 نقطة وبفارق  صدارته 
مع  الهالل  التقليدي  الغريم  عن  نقطة 

مباراة أقل للنرص.

اللتقاط  الوطنى  منتخبنا  فاز 
ىف  األوىل  الثالثة  باملراكز  األوتاد 
الرمح  لسباقات  الفردى  منافسات 
ىف  األول  باملركز  املنتخب  فاز  كام   ،
اليوم  ىف  وذلك   ، الفرق  منافسات 
املؤهلة  النهائية  للتصفيات  األول 
األوتاد  الرابعة اللتقاط  العامل  لكأس 
للمجموعة (أ) ، والتى تستمر حتى 
بعد غد األربعاء عىل ميادين وادى 
فاز  حيث   ، بالبساتني  الفروسية 

باملركز األول الفارس

تعرف عيل نص شكوى الزمالك ضد كهربا
كشف مرتىض منصور رئيس نادي الزمالك 
عن تقدمه بشكوى ضد محمود عبد املنعم 
“كهربا” العب األهيل بسبب مشاركته مع 
نهايئ  الفريق يف مبارايت سموحة يف نصف 
الدوري  يف  والزمالك   2022 مرص  كأس 

املرصي.
وقال مرتىض منصور يف ترصيحات “تقدمنا 
شتائم  وجه  ألنه  كهربا  ضد  بشكوى 

لجمهور الزمالك”.
وأضاف “قدمنا شكوى أخرى ألنه شارك يف 
املباريات مع األهيل وهو موقوف وهارب 

من الزمالك”.
الزمالك  شكوى  من  نسخة  حصل  وننرش 
سيتم  والتي  كهربا  ضد  الكرة  التحاد  ضد 

تحويلها للفيفا.
وجاء نص الشكوى كالتايل:

لحني  الالعب  إيقاف  بإستمرار  املطالبة 
حتى  املستحقة  والفوائد  الغرامة  سداد 

تاريخه.
مبارايت  يف  مهزوما  األهيل  النادي  اعتبار 
يف  مهزوما  واعتباره  مرص  بكأس  سموحة 
الرشاكه  نظرا  الزمالك،  نادي  مع  مباراته 
يف  ودوليا  محليا  موقوف  وهو  الالعب 

األهيل  منافس  األمرييك..    سياتل 
قوي  األندية  مونديال  يف  املحتمل 

وميتلك العبني مميزين   .
حراس  مدرب  عبدالفتاح،  زيك  تحدث 
مرمى منتخب مرص األسبق، عن فريق 
املحتمل  املنافس  األمرييك،  سياتل 
العامل  كأس  بطولة  يف  األهيل  للنادي 

لألندية.
برنامج  خالل  عبدالفتاح،  زيك  وقال 

تعرف  واملالعب..  والتوقيتات  باملواعيد 
عىل جميع مباريات كأس العامل لألندية

انطالق  العاملية  الكرة  جامهري  تنتظر 
لألندية،  العامل  كأس  بطولة  منافسات 
شهر  مطلع  املغرب  يف  إقامتها  املُقرر 
أبطال  مبشاركة  وذلك  املقبل،  فرباير 

القارات، ومن بينهم النادي األهيل.
لألندية  العامل  كأس  قرعة  وأسفرت 
تأهل  عن  الجمعة  اليوم  أجريت  التي 
الفائز من مباراة األهيل وأوكالند سيتي 

رواتبهم  عىل  الالعبني  حصول  عدم  ظل 
وعندما يكون هناك مجلس إدارة مستقر 
بشكل جيد حينها سأحصل  تسري  واألمور 

عىل راتبي”.
شواط  فراس  أزمة  عن  ميدو  وتحدث 
وبني  بيني  الكالم  “هذا  قائال:  النادي  مع 

املسؤولني ولن أتحدث يف أي تفاصيل”.
تحدثت  عندما  الالعبني  “بعض  وأضاف 
وموقفه  للفريق  االنضامم  بشأن  معهم 
واألهيل  يوافق،  مل  والبعض  وافق  بعضهم 
والزمالك عرضوا علينا العبني شباب صغار 

السن ال يستطيعون تحمل الضغوطات”.
وشدد “طلبت ضم سامسون أكينيوال من 

موقع  عىل  صفحته  عرب  رونالدو  وكتب 
األول.  الفوز  األوىل،  “املباراة  إنستغرام: 

غايل صفي الدين ، وفاز الفارس
 ، الثاين  باملركز  زقزوق  محمود 

الغرامة  سداد  عدم  بسبب  املباراتني 
هذه  حتى  الفائدة  مع  عليه  املوقعة 
اللحظة حيث أن حكم املحكمة الرياضية 
يستمر  وإال  للسداد  أشهر  ستة  منحته 
الالعبني  انتقاالت  الئحة  تنص  كام  ايقافه 

بالفيفا.
الئحة االنتقاالت بالفيفا املادة 8/24 تنص 
يجوز  وال  تلقائيا  يجدد  اإليقاف  أن  عىل 
سداد  قبل  مباراة  أي  يف  الالعب  إرشاك 
الغرامة املوقعة عليه لصالح نادي الزمالك، 
رسمية  مباريات  يف  أرشكه  األهيل  وأن 
الدولية،  الرياضية  املحكمة  قرار  متحديا 

حتحوت  هاين  يقدمه  الذي  »املاتش« 
الفريق   ”: البلد«،  صدى   « قناة  عىل 
أمتنى  وكنت  للغاية،  قوي  األمرييك 
الهالل  أو  املغريب  الوداد  مواجهة 
السعودي، بدال من مواجهته، والفريق 
ميتلك العبني مميزين وميتازوا بالرسعة 

والقوة والخربة”.
بالدوري  توج  سياتل  فريق   ”: وتابع 
املحيل، وهذا دليل عىل قوته وسيكون 

ساوندرز  سياتل  ملواجهة  النيوزلندي 
األمرييك يف الدور ربع النهايئ.

القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  وأعلن 
البطولة،  قرعة  مراسم  انتهاء  عقب 
والتوقيتات  باملواعيد  املباريات  جميع 

واملالعب، وهي عىل النحو التايل:
األهيل ضد أوكالند سيتي – 9 مساء يوم 
1 فرباير – ملعب ابن بطوطة يف طنجة

الهالل السعودي  البيضاوي ضد  الوداد 
– 4:30 مساء 4 فرباير – ملعب األمري 
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األول  الفريق  يرتقب عدد كبري من العبي 
يف  املشاركة  األهيل،  بالنادي  القدم  لكرة 
النسخة  خالل  لألندية  العامل  كأس  بطولة 
املقبلة، التي تقام يف املغرب، من 1 إىل 11 

فرباير املقبل.
مل  األهيل،  قامئة  يف  العبًا   12 ويتواجد 
لألندية،  العامل  بكأس  قبل  من  يشاركوا 
قبل  من  مشاركتهم  قرار  ويرتقبون 
لتسجيل  كولر،  مارسيل  السويرسي 
تاريخ  البطولة وأيضا  أسامئهم يف سجالت 

النادي األهيل.
وتأيت قامئة العبي األهيل الذين مل يشاركوا 
كالتايل:  قبل،  من  لألندية،  العامل  كأس  يف 

»محمود متويل – برييس تاو – خالد عبد 
الضاوي  محمد   – عطية  مروان   – الفتاح 
حسني  شادي   – سافيو  برونو   – كريستو 
– مصطفى سعد مييس – محمد فخري – 
أحمد نبيل كوكا – رأفت خليل – محمد 

أرشف«.
ورغم تواجد محمود متويل وبرييس تاو يف 
قامئة األهيل، قبل انطالق النسخة املاضية 
من البطولة، إال أن اإلصابة حرمت الثنايئ 
بينام  الحمراء،  القلعة  مع  املشاركة  من 
الجديدة املشاركة  ترتقب صفقات األهيل 

يف البطولة.
فخري  محمد  الشاب  الرباعي  وينتظر 

أرشف،  ومحمد  خليل  ورأفت  وكوكا 
فرصة  عىل  الفني  الجهاز  من  الحصول 
يف  األهيل  قامئة  إىل  ضمهم  بعد  املشاركة 

كأس العامل لألندية.
األهيل يواجه البنك األهيل يف الدوري قبل 

السفر إىل املغرب
البنك  ملواجهة  األهيل  فريق  ويستعد 
األهيل، يف متام الساعة السابعة مساء يوم 
الدويل،  القاهرة  استاد  املقبل، عىل  الثالثاء 
الـ 15 من مسابقة  الجولة  ضمن مباريات 
الدوري املرصي املمتاز، ومن املقرر أن تطري 
بعثة األهيل إىل املغرب بعد نهاية املباراة، 

للمشاركة يف بطولة كأس العامل لألندية.



12أخـبــار رياضة الخميس -  4  رجـــــب  -  1444 هـ  -  26  يناير  2023م
العدد اإلسبوعي رقم 1296

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

الثانية”  للمجموعة  جادة  استعدادات 
إفريقيا  أمم  كأس  لبطولة   ” االسامعيليه 

للشباب تحت 20 سنة
كأس  لبطولة  الثانية  املجموعة  تعقد 
سنة   20 تحت  للشباب  أفريقيا  أمــم 
شيحة،  محمد  برئاسة  باإلسامعيلية، 
قناة  جامعة  ــرسح  مب مهام  اجتامعا 
رؤساء  بحضور  الثالثاء،  اليوم  السويس، 
اللجان، وذلك الختيار املتطوعني، للرتتيب 
تستضيفه  الذي  القاري  للحدث  املبكر 
الفرتة  خالل  منتخبا   12 مبشاركة  مرص 
املقبلني،  مارس   12 وحتى  فرباير   18 من 
منهم  أربعة  أفضل  طريقه  عن  ويتأهل 
منتصف  بإندونيسيا  الصغري  للمونديال 

العام الجاري.
املجموعة  رئيس  شيحة  محمد  ــان  وك
الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب 
منتخبات  تضم  والتي  سنة،   20 تحت 
الوسطى  وأفريقيا  وأوغــنــدا  الكونغو 
وجنوب السودان، وتقام مبارياتها بإستاد 
أول  وُعقد  الجديد،  السويس  قناة  هيئة 
السبت  اللجان  لرؤساء  تحضريي  اجتامع 
وكيفية  العمل  منظومة  لتحديد  املايض، 
تدريبية  دورات  وعقد  املتطوعني  اختيار 
مرشف  مبظهر  للظهور  لتبصريهم  لهم 
الصعيد  عىل  ومكانة مرص  بسمعة  يليق 

الفني  املدير  كلوب  يورجن  طالب 
بشيئني حاسمني حتى  العبيه  لليفربول 
يتغري كل يشء بعد املستويات املتذبذبة 

التي يقدمها الفريق هذا املوسم.
مع  ــداف  أه دون  ليفربول  وتــعــادل 

استعدادات جادة للمجموعة الثانية” االسماعيليه ” 
لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة

القاري.
املجموعة  رئيس  شيحة  محمد  قــال 
تحت  إفريقيا  أمم  كأس  لبطولة  الثانية 
20 سنة للشباب باإلسامعيلية: إن اختيار 
املتطوعني يتم وفق أولويات تتبع أبرزها 
إجادة تامة للغة اإلنجليزية أو الفرنسية 

ويخضعوا لالختبار فيهام.
العام  املظهر  أن  “شيحة”  وأضـــاف 
ووجود  فتاة،  أو  شاب  سواء  للمتطوع 
خربات مكتسبة من قبل،  تُرجح دوًما أن 
توجد  العمل، وال  له يف  األفضلية  تكون 

لدينا وساطة لفرد عىل حساب أخر.
رئيس  عالم  جامل  أن  شيحة”  وأوضح” 
يرافقه  القدم  لكرة  املــرصي  االتحاد 

عىل  أقيمت  التي  املباراة  يف  تشيليس 
الجولة  منافسات  أنفيلد ضمن  ملعب 

الـ21 من املسابقة.
وقال كلوب يف ترصيحات نرشها موقع 
ليتحسن؟  ليفربول  يحتاجه  “ما  ناديه: 

أمس  زارا  قد  الوفا،  أبو  محمد  العضو 
ملنتخب  باإلسامعيلية  املغلق  املعسكر 
بقيادة  سنة،   20 تحت  للشباب  مرص 
أفريقيا  أمم  يف  املشارك  جابر،  محمود 
والشد  الالعبني  لتحفيز  األوىل  املجموعة 

من أزرهم.
الوفا”  وأبو  “عالم  أن   ” “شيحة  وأكد 
تفقدا إستاد هيئة قناة السويس الجديد، 
الثانية  املجموعة  مباريات  إقامة  مقر 
لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 
20 سنة عىل هامش زيارتهام لإلسامعيلية 
كافة  من  جاهزيته  عىل  لالطمئنان 

الوجوه للحدث القاري.

الكرة.  امتالك  حــول  يتمحور  ــر  األم
وتسببنا  الكرات  من  بالعديد  فزنا  لقد 
علينا  ولكن  املتاعب،  يف  لتشيليس 
الكرة  تكون  عندما  أكرث  نتحسن  أن 

بحوزتنا”.
وأضاف “لقد قدمنا أداًء أفضل بالفعل 
املاضية  باملباراة  مقارنة  تشيليس  أمام 
فقدنا  أننا  كانت  املشكلة  الدوري.  يف 
لدرجة  متكرر  وبشكل  بسهولة  الكرة 
يف  الالعبني  أفضل  من  وهو  تياجو،  أن 
التحكم يف الكرة، فقد الكرة عدة مرات 
وارتكب أخطاء غري معتادة منه وما إىل 

ذلك”.
دافعنا  “إذا  لالعبيه  رسالة  يف  وشدد 
الهجومي  أداؤنا  وتحسن  جيد  بشكل 
سيتغري كل يشء. هذا ما يجب أن نصل 

إليه”.
تراجع  بني  عالقة  هناك  “ليس  وأكمل 
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مطالب كلوب من العبيه حتى “يتغري كل شيء”

مالعب الرباط وطنجة جاهزان الحتضان كأس 
العالم لألندية

منتخب مصر لليد يخسر بشرف من السويد 
ويواجه أملانيا لتحديد املركزين الخامس والسادس

النصر يُعلن وصول حارس مرماه أجوستني روسي للرياض

بطل  الربازييل،  فالمنغو  املستضيف، 
ساوندرز  سياتل  الجنوبية،  أمريكا 
األمرييك، بطل أمريكا الشاملية، أوكالند 
أوقيانوسيا،  بطل  النيوزلندي،  سيتي 
الهالل  أفريقيا،  ممثل  املرصي،  األهيل 

السعودي ممثل آسيا.

منتخب أملانيا لتحديد املراكز من 5 إىل 8.
الفائز  إذا فاز الفراعنة عىل أملانيا سنواجه 
املركز  لتحديد  املجر والرنويج  من مواجهة 

الـ5 والـ6.

الخالف  لكن  جريمان  سان  باريس 
صيغة  أو  املالية  التفاصيل  حول 
من  الفريق  النسحاب  أدى  االنتقال 
لحارس  بوصلته  وتغيري  املفاوضات 

جاهزان  وطنجة  الرباط  مالعب 
الحتضان كأس العامل لألندية

كأس  لبطولة  املنظمة  اللجنة  أعلنت 
عىل  املغرب  يف   2022 لألندية  العامل 
املدن املستضيفة ملباريات البطولة التي 
فرباير   11 إىل   1 من  الفرتة  من  ستقام 

.2022
مدينتي  احتضان  عن  اللجنة  واعلنت 
العامل  كأس  مباريات  وطنجة،  الرباط 
نصف  مباريات  ستقام  حيث  لألندية، 
املباراة  أما  طنجة،  مدينة  يف  النهايئ 
موالي  ملعب  عىل  فستقام  النهائية، 

عبدالله بالعاصمة بالرباط.
 ، الوداد  مباريات  الرباط،  وستشهد 
سيتي  أوكالند  ضد  املرصي،  األهيل  و 

النيوزيلندي.
التي يستضيف  الثالثة  وهذه هي املرة 

منتخب مرص لليد يخرس برشف من السويد 
الخامس  املركزين  لتحديد  أملانيا  ويواجه 

والسادس
خرس املنتخب املرصي لكرة اليد أمام نظريه 
بطولة  من  النهايئ  ربع  بالدور  السويدي 
 2023 والسويد  بولندا  اليد  لكرة  العامل 

بنتيجة 22-26.
وظل  بقوة  اللقاء  الوطني  منتخبنا  افتتح 
الدقيقة  حتى  هدفني  بفارق  متقدًما 
املنتخب  عاد  ما  رسعان  ولكن  العارشة، 
يزيد  أن  واستطاع  بقوة  للقاء  السويدي 
األول  الشوط  لينتهي  نقاط  لـ5  الفارق 

بنتيجة 9-14.
ولكن  الفارق  تقليص  النيل  أبناء  وحاول 
اصطدموا بالدفاع السويدي الجيد والحارس 
من  للعديد  تصدى  الذي  باليكا  املخرضم 

مرماه  حارس  وصول  يُعلن  النرص 
أجوستني رويس للرياض

مرماه  حارس  وصول  النرص  أعلن 
للعاصمة  رويس  أجوستني  الجديد 
للخضوع  متهيًدا  الرياض  السعودية 
للفحوصات الطبية يوم غٍد ثم توقيع 

عقود انضاممه للفريق.
النرص دخل سوق االنتقاالت للتعاقد 
تعرض  بعد  مع حارس مرمى جديد 
والذي  الكولومبي،  مرماه  حارس 
يُقدم موساًم ممتازًا، إلصابة يف املرفق 
يف  األخرية  الشباب  مواجهة  خالل 
وقد خضع  السعودي،  روشن  دوري 
ومن  إسبانيا  يف  جراحية  لعملية 

العامل  كأس  منافسات  املغرب،  فيها 
لألندية بعد بطولتي 2013 و2014.

املشاركة  األندية  أن  بالذكر  الجدير 
باملغرب2022،  لألندية  العامل  كأس  يف 
أوروبا،  هي ريال مدريد اإلسباين بطل 
البلد  بصفته  يشارك  والذي   ، الوداد 

الفرص رغم تألق العبنا الشاب حسن وليد 
اللقاء بفارق  لينتهي  الثاين،  قداح بالشوط 

4 أهداف.
مع  الجمعة  يوم  الوطني  منتخبنا  ويلعب 

املتوقع حسب التقارير املتابعة عدم 
عودته للعب قبل شهرين.

النرص  قامئة  عىل  األول  االسم 
مرمى  حارس  نافاس  كيلور  كان 

األهلي يُعلن أسعار رحالت املغرب لدعم الفريق 
بكأس العالم لألندية

لدعم  املغرب  رحالت  أسعار  يُعلن  األهيل 
الفريق بكأس العامل لألندية

أعلن النادي األهيل، أسعار تذاكر الرحالت 
لدعم  املغرب،  إىل  الجمهور  بسفر  الخاصة 
الفريق يف بطولة كأس العامل لألندية، التي 
فرباير  بداية من  األحمر  املارد  فيها  يشارك 
الشهر  من   11 يوم  حتى  وتستمر  املقبل، 

ذاته.
إىل  األهيل  جمهور  سفر  تذاكر   أسعار 

املغرب
اإلعالمية  للخدمات  األهيل  رشكة  واتفقت 
مع مسئويل رشكة هال، لتنظيم رحالت سفر 

الجمهور إىل املغرب.
وتبدأ اسعار الرحالت اليوم الواحد 18 ألف، 
فيام تصل رحلة تستمر 6 أيام ملا يقرب من 

27 ألف جنيه مرصي.
البطولة،  يف  مشواره  الفريق،  ويستهل 
التاسعة  يف  سيتي،  أوكالند  فريق  مبواجهة 
مساء يوم 1 فرباير الجاري، ويف حال تخطيه 

يتواجه أمام سياتل األمرييك.
وتعد تلك املشاركة رقم 8 للنادي األهيل يف 
بطولة كأس العامل لألندية، واستطاع الفريق 
عىل  بحصوله  برونزية  ميداليات   3 حصد 
 ،2021  ،2020  ،2006 أعوام  الثالث  املركز 
ويتطلع لحصد مركز متقدم يف تلك النسخة 

من البطولة.

النسخة، باعتباره  ويشارك األحمر يف تلك 
ممثاًل عن قارة إفريقيا، وذلك بعدما تقرر 
املغربية،  األرايض  عىل  البطولة  إقامة 
باعتباره  إفريقيا  بطل  الوداد  ليشارك 

صاحب البلد املستضيف.
شارك املهندس خالد مرتجي أمني صندوق 
اإلعداد  لجنة  رئيس  األهيل،  النادي 
لألندية،  العامل  كأس  بطولة  يف  للمشاركة 
اللجنة  اجتامع  يف  الخميس  اليوم  ظهر 
التي  لألندية  العامل  كأس  لبطولة  املنظمة 
الفرتة من 11-1  تستضيفها املغرب خالل 
فيديو  تقنية  عرب  وذلك  املقبل،  فرباير 
كونفرانس ملناقشة كافة األمور التنظيمية 

وترتيبات مشاركة األهيل يف البطولة.
خالل  مرتجي  خالد  املهندس  استعرض 
واللجنة  »فيفا«  مسؤويل  مع  اجتامعه 
والرتتيبات  التنظيمية  األمور  كافة  املنظمة 
التدريب  ومالعب  ومواعيد  اإلدارية 

وانتقاالت الفريق.
طلب مرتجي من مسئويل »فيفا« واللجنة 
املنظمة خالل االجتامع العمل عىل تسهيل 
مهمة جامهري األهيل التي ترغب يف السفر 
إىل املغرب يف الحصول عىل تأشريات ملؤازرة 
اللجنة  البطولة، وهو ما أكدت  الفريق يف 
السلطات  مع  عليه  العمل  عىل  املنظمة 

املغربية املختصة.


