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السيسي يؤكد أهمية عالقات الشراكة االسرتاتيجية املمتدة بني مصر والواليات املتحدة

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع الوطني بالجمهورية اإلسالمية املوريتانية

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

كتب- محمد سامي:
ــس عــبــد الــفــتــاح  ــي ــرئ ــد ال أكـ
الــســيــســي أهــمــيــة عــالقــات 
املمتدة  االسرتاتيجية  الشراكة 
املتحدة،  والــواليــات  مصر  بني 
التنسيق  لتعزيز  والــتــطــلــع 
الجانبني  بــني  ــتــشــاور  وال
امللفات  مختلف  بشأن 
واألمــنــيــة  السياسية 

وقضايا املنطقة.
ــالل  جـــــاء ذلـــــك خـ
استقبال الرئيس عبد 
السيسي،  الــفــتــاح 
ــنـــني،  الـــيـــوم اإلثـ
بلينكن  ــونــي  ــت أن
ــة  ــر خــارجــي ــ وزيـ
املتحدة  الواليات 

تابع ص  4

تابع ص  8

رئيس الوزراء: نعلم الفجوة الدوالرية جيدًا.. 
ومن حق املستثمر وضع جزء من عائده يف أي دولة

مباحثات واتفاقيات.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي 
ونظريه األرميني

3 قرارات جديدة من مجلس الوزراء 
ملحافظتي السويس وجنوب سيناء

عاهل األردن يؤكد حرص بالده على تعزيز 
التعاون العسكرى مع الواليات املتحدة

لبنان يطالب ضرورة إزالة أسيجة 
نصبتها إسرائيل حديثا

املهم  موريتانيا  دور  يف ضوء 
بمنطقة  اإلرهاب  مكافحة  يف 

الساحل.
وخالل االجتماع، سلم الوزير 
خطية  رســالــة  املــوريــتــانــي 
من  السيسي  الرئيس  إىل 
“محمد  املوريتاني  الرئيس 
ولد الغزواني”، تضمنت تأكيد 
توطيد  على  موريتانيا  حرص 

واألخوية  التاريخية  العالقات 
القائمة بني البلدين وتعزيزها 
السيما  املجاالت،  مختلف  يف 
على صعيد التعاون العسكري 
ضوء  يف  اإلرهــاب،  ومكافحة 
بالده  توليه  ــذي  ال التقدير 
الرئيس  ومكانة  مصر  لــدور 
الساحتني  على  السياسية 

اإلقليمية والدولية. 

سامح  بــحــضــور  األمــريــكــيــة، 
وكذلك  الخارجية،  وزير  شكري 
دانيل روبنستاين القائم بأعمال 

السفارة األمريكية بالقاهرة.
الرسمي باسم  املتحدث  وصرح 
السفري  الجمهورية  رئــاســة 
بسام راضي بأن الرئيس أعرب 
عن ترحيبه بلقاء وزير الخارجية 
إىل  تحياته  نــاقــاًل  األمــريــكــي، 

نظريه األمريكي جو بايدن.
“بلينكن”  نــقــل  جــانــبــه؛  ــن  م
الرئيس  تحيات  الرئيس  إىل 
ــه يف  ــي، مـــؤكـــدًا أنـ ــك ــري األم
االسرتاتيجية  العالقات  إطــار 
فإن  الصديقني،  البلدين  بني 
التنسيق  على  تعول  واشنطن 
الحثيث مع مصر بقيادة الرئيس 

كتب- محمد 
سامي:

اســتــقــبــل 
الــرئــيــس 
عـــــبـــــد 
ــاح  ــت ــف ال

كتب- محمد سامي:
السيىس  الفتاح  عبد  الرئيس  التقى 
العاصمة  يف  الرئايس  بالقرص  اليوم 

سفري موريتانيا بالقاهرة.
وصرح املستشار أحمد فهمي 
باسم  الــرســمــي  ــتــحــدث  امُل
اللقاء  الجمهورية، بأن  رئاسة 
يأتي يف إطار تعزيز العالقات 
األخوية الراسخة بني البلدين 
التعاون  وتفعيل  الشقيقني، 
املجاالت  يف  بينهما  املشرتك 
السيما  واألمنية،  العسكرية 

الفريق  ــوم  ــي ال الــســيــســي، 
ــر  ــدي” وزي ــي “حــنــن ولـــد س
بالجمهورية  الوطني  الدفاع 
الذي  املوريتانية،  اإلسالمية 
إىل  رسمية  ــارة  ــزي ب يــقــوم 
الفريق  بحضور  وذلك  مصر، 
الدفاع  وزير  زكي  محمد  أول 
واإلنتاج الحربي، باإلضافة إىل 
السفري سيدي محمد عبد اهلل 

الرئيس  مــع  يرييفان  األرمينية 
رئيس  خاتشاتوريان”،  “فاهاجن 
أقيمت  حيث  أرمينيا،  جمهورية 
مراسم االستقبال الرسمي وتم عزف 

السالمني الوطنيني واستعراض حرس 
الرشف.

املتحدث  رايض،  بسام  السفري  وقال 

األخــرية  واألحـــداث  التطورات 
الفلسطينية،  األراضــــي  يف 
واملساعي  املشرتكة  والجهود 
التوتر  الحتواء  الجارية  املصرية 
املاضية،  األيــام  خالل  املتصاعد 
السيسي  الرئيس  أكــد  حيث 
األخرية  األحــداث  تطورات  أن 
تؤكد أهمية العمل بشكل فوري 
السياسي  املسارين  إطــار  يف 
والحد  األوضاع  لتهدئة  واألمني 
من اتخاذ أي إجراءات أحادية من 
مصر  موقف  مؤكدًا  الطرفني، 
عادل  حل  إىل  بالتوصل  الثابت 
الشعب  حقوق  يضمن  وشامل 
املرجعيات  وفــق  الفلسطيني 
تلك  يحل  نحو  وعلى  الدولية،  االستقرار  الستعادة  السيسي 

وتحقيق التهدئة واحتواء الوضع 
الفلسطيني  الجانبني  بني  ما 

واإلسرائيلي.
أنه  الرسمي  املتحدث  وأوضــح 
استعراض  تم  السياق  هذا  يف 
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اجتامعـا  أن  اللبنـاين  الجيـش  أعلـن 
الناقـورة،  رأس  يف  عقـد  اسـتثنائيا 
بـني وفـد مـن ضباطـه وقـوات األمم 
املتحـدة بلبنـان، طالب فيـه الجانب 
أسـيجة  إزالـة  بـرورة  اللبنـاين 

حديثـا. إرسائيـل  نصبتهـا 
يف  صفحتـه  عـر  الجيـش  وقـال 
ثالثيـا  اجتامعـا  إن  “فيسـبوك” 
رأس  “يف  اإلثنـني  ُعقـد  اسـتثنائيا 
األمـم  قـوة  قائـد  برئاسـة  الناقـورة 
املتحـدة املؤقتة يف لبنـان )اليونيفل( 
ورئيـس البعثة اللواء أرولـدو الثارو، 
الجيـش  وحضـور وفـد مـن ضبـاط 
الحكومـة  منسـق  برئاسـة  اللبنـاين 
اللبنانيـة لـدى قـّوة األمـم املتحـدة 

شـحاده”. منـري  العميـد 
وأضـاف الجيـش يف إيجاز إعالمي أن 
الجانـب اللبناين شـّدد عـى “رضورة 
إزالـة الرشيط الشـائك الـذي وضعه 

العـدو اإلرسائيـي حديثـاً يف املنطقـة 
التـي يتحفـظ فيها لبنان عـى الخط 

األزرق يف العديسـة”.
كام شـدد عى “وجوب إزالة السـياج 
الـذي وضعـه العـدو اإلرسائيـي عى 
الخـط  شـامل  الناقـورة  رأس  تلـة 
اإلسـمنتي  الحائـط  وكذلـك  األزرق، 
املشـيَّد عـى املدخـل الشـاميل لنفق 
سـكة الحديـد يف املنطقـة املذكـورة 

بـني لبنـان وفلسـطني املحتلـة”.
اللبنـاين  الجانـب  إن  الجيـش  وقـال 
تطـرق “إىل االعتـداءات اإلرسائيليـة 
يوميـاً،  تحصـل  والتـي  املتكـررة 
النتائـج  مسـؤولية  العـدو  وحّمـل 
التـي ترتتّـب عن هـذه االعتـداءات، 
كـام دعـا األمـم املتحدة إىل مامرسـة 
أقـى قـدر مـن الضغط عـى العدو 
اإلرسائيـي مـن أجـل كبح مامرسـاته 

العدائيـة”.

لبنان يطالب رضورة إزالة 
أسيجة نصبتها إرسائيل حديثا

العربيـة  اململكـة  منـدوب  تـرأس 
السـعودية الدائم لدى األمم املتحدة 
السـفري الدكتـور عبدالعزيـز الواصـل 
بنيويـورك  املتحـدة  األمـم  مقـر  ىف 
آسـيا  ملجموعـة  الشـهرى  االجتـامع 
بحضـور  وذلـك  الهـادى،  واملحيـط 
ممثـى دول املجموعـة البالغ عددها 

دولـة.  ”56“
خـالل  كلمتـه  ىف   – الواصـل  وأكـد 
وكالـة  أفـادت  حسـبام   – االجتـامع 
األربعـاء،  اليـوم  السـعودية  األنبـاء 
رئاسـتها  وخـالل  اململكـة  بعثـة  أن 
للمجموعـة خـالل شـهر ينايـر 2023 
لتسـهيل  إمكاناتهـا  كافـة  سـخرت 
أعامل رئاسـة هـذه املجموعة، معرباً 
عـن شـكره لكافـة الـدول األعضاء يف 

أكـد العاهـل األردين، امللـك عبـد اللـه 
الثـاين، حرص بالده عـى تعزيز التعاون 

الواليـات  مـع  املشـرتك  العسـكري 
املتحـدة األمريكيـة، جـاء ذلـك خـالل 

مندوب السعودية باألمم 
املتحدة يرتأس اجتامع مجموعة 
آسيا واملحيط الهادى بنيويورك

الثالثـاء،  الثـاين،  عبداللـه  امللـك  لقـاء 
رئيـس مجلـس النـواب األمريـي كيفن 
مـكاريث يف مبنى الكابيتول يف واشـنطن.
الثـاين،  اللـه  عبـد  امللـك  أعـرب  كـام 
خـالل لقائه بواشـنطن لجنـة الخدمات 
العسـكرية يف مجلـس النـواب األمريي 
بحضـور األمـري الحسـني بـن عبـد اللـه 
الثـاين، ويل العهـد، عـن حـرص األردن 
الواليـات  مـع  التعـاون  تعزيـز  عـى 
العسـكرية  املجـاالت  يف  املتحـدة 

والدفاعيـة.
املسـتجدات  إىل  اللقـاء  وتطـرق 
اإلقليميـة، خاصة القضية الفلسـطينية، 
إذ جـدد امللـك عبـد اللـه الثـاين التأكيد 
تجاههـا،  الثابـت  األردن  موقـف  عـى 
ورفضـه لإلجـراءات األحاديـة، ورضورة 
الهـدوء  واسـتعادة  التصعيـد  وقـف 
إطـالق  إلعـادة  سـيايس  أفـق  لتوفـري 
الفلسـطينيني  بـني  جـادة  مفاوضـات 

واإلرسائيليـني.

رضورة  عـى  األردين  العاهـل  وشـدد 
السـالم  لتحقيـق  الجهـود  تكثيـف 
حـل  أسـاس  عـى  والعـادل  الشـامل 
الـذي يضمـن قيـام الدولـة  الدولتـني، 
السـيادة  املسـتقلة، ذات  الفلسـطينية 
والقابلـة للحيـاة، عـى خطـوط الرابـع 
وعاصمتهـا   ،1967 عـام  يونيـو  مـن 
القـدس الرشقيـة، لتعيش بأمن وسـالم 

إرسائيـل. جانـب  إىل 
إىل  التوصـل  بحـث مسـاعى  تـم  كـام 
املنطقـة،  حلـول سياسـية لألزمـات يف 
لشـعوبها،  واالسـتقرار  األمـن  تعيـد 
يف  البلديـن  بـني  التعـاون  إىل  إضافـة 
جهـود الحـرب عـى اإلرهـاب، ضمـن 
الديـوان  طبقالبيـان  شـمويل،  نهـج 

امللـي.
بدورهـم، أكـد أعضـاء لجنـة الخدمات 
العسـكرية عمق الرشاكة االسـرتاتيجية 
املتحـدة،  والواليـات  األردن  بـني 
مشـيدين بجهـود امللك عبـد الله الثاين 

يف تعزيـز عالقـات الصداقـة والتعـاون 
الوثيـق بـني البلديـن.

كـام أعربـوا عن تقديرهم لـدور األردن، 
بقيـادة امللك عبـد الله الثـاين، يف تعزيز 
يف  السـالم  نحـو  والسـعي  االسـتقرار 

املنطقـة.
ويلتقـي امللـك عبـد اللـه الثـاين الرئيس 
األمريـي جـو بايـدن، يف البيـت األبيض 
غـدا الخميـس، وسـيلتقى خـالل الزيارة 
مع أعضـاء اللجان الرئيسـة بالكونجرس 

بشـقيه الشـيوخ والنواب.
وسـرتكز لقـاءات امللـك عبـد اللـه الثاين 
عـى آخـر املسـتجدات عـى السـاحتني 
مقدمتهـا  وىف  والدوليـة،  اإلقليميـة 
والعالقـات  الفلسـطينية،  القضيـة 
والواليـات  األردن  بـني  االسـرتاتيجية 
والتشـاور  التنسـيق  وإدامـة  املتحـدة، 
بـني البلدين إزاء القضايـا ذات االهتامم 
املشـرتك، ومبا يعزز األمن واالسـتقرار يف 

والعـامل. املنطقـة 

عاهل األردن يؤكد حرص بالده على تعزيز التعاون العسكرى مع الواليات املتحدة

املجموعـة عـى تعاونهـم خالل هذه 
الفـرتة.

وشـدد منـدوب اململكة عـى أهمية 
أكـر  تعـد  والتـى  املجموعـة،  هـذه 
األمـم  داخـل  جغرافيـة  مجموعـة 
مـن  ملسـه  مبـا  مشـيًدا  املتحـدة، 
حـرص من جميـع الـدول األعضاء يف 
املجموعـة عـى تحقيـق مصالح دول 

املجموعـة.
ختـام  يف  الواصـل،  سـلم  وقـد 
إىل  املجموعـة  رئاسـة  االجتـامع، 
منـدوب  قـدم  حيـث  سـنغافورة، 
سـنغافورة لدى األمم املتحدة شـكره 
قدمتـه  مـا  عـى  اململكـة  ملنـدوب 
خـالل  السـعودية  العربيـة  اململكـة 

املجموعـة. لهـذه  رئاسـتها 

“انتهـاكات  اللبنـاين  الجانـب  وأدان 
العـدو املسـتمرّة للسـيادة اللبنانيـة 
التأكيـد  وأعـاد  وجـوا،  وبحـرا  بـرا 
بالقـرارات  لبنـان  التـزام  عـى 
األممية ال سـيام القـرار 1701 وكافة 

مندرجاتـه”.
“التشـديد  اللبنـاين  الجانـب  وأعـاد 
العـدو  انسـحاب  رضورة  عـى 
األرايض  كافـة  مـن  اإلرسائيـي 
شـبعا  مـزارع  املحتلـة،  اللبنانيـة 
بلـدة  وخـراج  كفرشـوبا،  وتـالل 
منهـا  بجـزء  تشـمل  التـي  املـاري 
الغجـر،  لبلـدة  العمـراين  التمـدد 
واملناطـق التـي يتحفـظ فيهـا لبنان 
منطقـة(،   13( األزرق  الخـط  عـى 
التـي يوجـد فيهـا خـرق  واملناطـق 
دائـم للخـط األزرق )17 منطقـة(. 
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كتب- محمد غايات:
وافـق مجلـس الـوزراء خـالل اجتامعـه 
اليـوم األربعـاء، عى مرشوع قـرار رئيس 
قطعتـْي  تخصيـص  بشـأن  الجمهوريـة 
أرض مـن األرايض اململوكة للدولة ملكية 
مبحافظـة  عتاقـة  جبـل  بناحيـة  خاصـة 
 868.54 مبسـاحة  األوىل  السـويس، 
فـدان، والثانيـة مبسـاحة 359.47 فدان، 
وذلـك لصالـح وزارة الكهربـاء والطاقـة 
إقامـة  يف  السـتخدامهام  املتجـددة؛ 

كتب – محمود مصطفى أبوطالب:
اسـتقبل فضيلـة اإلمـام األكـر الدكتـور 
أحمـد الطيـب، شـيخ األزهـر الرشيف، 
اليـوم، مبقـر املشـيخة بالدراسـة، وفـد 
اتحـاد الكتـاب العـرب برئاسـة الدكتور 
عـالء عبـد الهـادي، األمني العـام التحاد 

األدبـاء والكتـاب العـرب.
ورحـب فضيلـة اإلمـام األكـر بالدكتـور 
عـالء عبـد الهـادي، والوفـد املرافـق لـه 
يف رحـاب األزهـر الرشيـف، مشـريا إىل 
أن الكتـاب واملثقفـني العرب هم حائط 
الصـد يف معركـة الحفـاظ عـى الهويـة 
الثقـايف  الغـزو  مواجهـة  يف  العربيـة 

لتوليـد  والتخزيـن  الضـخ  مرشوعـات 
الكهربـاء.

نتيجـة  الـوزراء  مجلـس  اعتمـد  كـام 
املاليـة، والخاصـة بطلـب  دراسـة وزارة 
يف  التـرصف  سـيناء  جنـوب  محافظـة 
كائنـة  750م2  مبسـاحة  أرض  قطعـة 
الحكمـة،  –شـارع  الخدمـات  مبنطقـة 
مدينـة رشم الشـيخ، لصالـح رشكة سـيناء 
للغـاز )التابعـة للرشكة املرصيـة القابضة 
وذلـك  “ايجـاس”(،  الطبيعيـة  للغـازات 

تحـاول  التـي  الدخيلـة  والسـلوكيات 
بهـا يف  الـزج  الغربيـة  التيـارات  بعـض 
وبناتنـا،  شـبابنا  وعقـول  مجتمعاتنـا 
مشـددا عـى أن إبـراز الجوانب املضيئة 
يف تراثنـا اإلسـالمي والعـريب هـي مهمة 

واملثقفـني. والعلـامء  الكتـاب 
إحيـاء  أن  األكـر  اإلمـام  فضيلـة  وأكـد 
الشـباب  عقـول  يف  العربيـة  اللغـة 
هـي  العربيـة،  بالهويـة  واالعتـزاز 
سـالحنا يف وجـه تلـك الصـور النمطيـة 
البعـض ترويجهـا لوصـم  التـي يحـاول 
والتخلـف  بالبدائيـة  العـريب  الشـخص 
والسـطحية، وتحـاول  بالجهـل  وتصفـه 

3 قرارات جديدة من مجلس الوزراء 
ملحافظتي السويس وجنوب سيناء

شيخ األزهر يبحث مع وفد اتحاد الكتاب 
العرب سبل تعزيز الهوية العربية

 ..فذلكات تكعيبيه او سرياليه...
فيه  سأكتب  الذي  املوضوع  هذا   رمبا 
اليوم اليهم اال املتخصصني ولعله يكون 
العامل   باحوال  االنشغال  من  لنا  راحه 
و  الــحــروب  بفعل  املعتل  واقتصاده 
للمهندس  صداقتي  ورمبا  البرش  قرارات 
التشكييل  الفنان  رسي  محسن  الفنان 
واملشارك بلوحاته يف اغلب معارض الفن 
الفكريه  ومشاغباتنا  بالقاهره  التشكييل 
حتي  القراءة  احــاول  جعلتني  احيانا 
خالله  من  اخاطب  و  مناقشته  ميكنني 
و  والراقي  النبيل  الفن  اصحاب  الساده 
التشكيلني  الفنانني  من  الواسع  الخيال 
انفسهم واملعايري  اياهم مبراجعة  مطالبا 
معا  نخرج  حتي  عليها  يسريون  التي 
مدروسه…..  وفكريه  جامليه  برؤيه 
عنوان((  ــدون  ))ب تسمي  لوحه  هناك 
رسوم  اي  وبدون  تفاصيل  بدون  لوحه 
عليها مكونه من مستطيل ازرق رسمها 
االن  مثنها  يقدر  روتكو  مــارك  الفنان 
مببلغ ٣٨ مليون دوالر انتحر صاحبها يف 
واحدا  تفسريا  يقدم  ان  دون   ١٩٧٠ عام 
العقل واملنطق…….. و يف لوحه  يقبله 
بيت  التجريدي  الهولندي  للرسام  شهريه 
موندريال واملنجزه يف عام ١٩٤١ اسمها 
))نيويورك سيتي(( اكتشف املتخصصون  
ان اللوحه املعروضه باملتحف من اكرث من 
رأسا عيل عقب ومنذ  ٧٧ عام معروضه 
عقود )بالشقلوب( هذا الحادث الطريف 
يواجهها  جوهريه  مسأله  يخفي  وغريه 
الذي  واملعارص  الحديث  التشكييل  الفن 
املتخصصني   من  حتي  االستيعاب  تجاوز 
والخرباء واهل الفن واملتمرسني فيه حيث 
تجعل  واسعه  تأويلية  ايل مجاالت  يتجه 
وقــراءات  لتفسريات  مجاال  العمل  من 
متعدده … االمر نفسه اراه ينطبق عيل 
الرويس  التجريد  لرائد  الشهريه  اللوحه 
صاحب  ماليفتش((  ))كازميري  الهندسيه 
ابيض(  مربع  داخل  ابيض  )مربع  لوحة 
يتم  وجــه  اي  عيل  تــدرك  ان  لك  فهل 
عرضها ؟ وماهو الشكل الصحيح للمربع 
او اللوحه؟ وعيل اي اساس علمي ومهني 
يطلب  تقييم هذا العمل؟……… فهل 
يتجه الفن املعارص ايل خلق معايري خاصه 
حتي  مدروسه  وفكريه  جامليه  ورؤي 
بعيدا   ؟  الصحيحه  القراءة  من  نتمكن 
والخربشات  الساذجه  الفذلكات  عن 
موزه  غــرار  عيل  معني  لها  ليس  التي 
وامللصقه  كاتيالن((  ))موريز  االيطايل 
يشرتيها  من  وجدت  والتي  الحائط  عيل 
اخري  مره  دوالر….  الف   ١٢٠ مببلغ 
والزيف  بالخداع  ممتلئ  املعارص  الفن 
عليهم  وقلت  سبق  وكام  الفنانني  وعيل 
مراجعة انفسهم واملعايري التي تحكمهم 
ومحاولة تفكيك املفاهيم واعاده تركيبها 
بوعي بحيث تخلق رؤي جامليه وفكريه 
مدروسه…… وقد يخرج احد املدافعني 
ليقول ان الفن ليس له محددات تحكمه 
معادالته  له  الجامل  ان  القول  عليه  ارد 
اننا  كام  عليها   بناءا  قرائته  يتم  التي 
واكرر لست متخصص  نفهمه  ان  نحتاج 
انقل  ولكني  عمومه  عيل  الفن  هذا  يف 
والذي  الطبيعي  العادي  املتلقي  شعور 
اللوحات  ــذه  ه مــن  مستهدف  هــو 
ومشاعره  بفكره  والرقي  بروحه  للسمو 
ان  الجامليه  اللوحات  بتلك  ومساعدته 
وصور  لوحات  من  االالف  مع  يتعايش 
القبح املزروعه يف حياتنا لكن عيل الفنان 
ان يكون مفهوما حتي يساهم يف تحريك 
املشاعر وتسليط الضوء عيل القضايا التي 
يرغب يف اثارتها واال تحول هذا الفن ايل 
لتعزيز  وسيله  يكون  ان  من  بدال  عبث 

الفهم والرقي بالذوق.

الصحة: عالج 12.5 مليون مواطن بوحدات 
املعاهد واملستشفيات التعليمية يف 2022

كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 
والعالجية  التشخيصية  الخدمات 
ألفا و379 مواطنا  لـ12 مليونًا و583 
خالل  من  وذلك   ،2022 عام  خالل 
العامة  للهيئة  تابعة  17 منشأة طبية 

للمستشفيات واملعاهد التعليمية.
وقال املتحدث الرسمي لوزارة الصحة 
بيان  يف   – عبدالغفار  حسام  الدكتور 
الهيئة  وحدات  إن  الثالثاء-  اليوم 
واملعاهد  للمستشفيات  العامة 
التعليمية قدمت خدماتها لـ3 ماليني 
خالل  من  مواطنا  و933  ألًفا  و940 
عى  تردد  فيام  الخارجية،  العيادات 
مليون  من  أكرث  االستقبال  أقسام 
ألًفا و224 مواطًنا، عالوة عى  و352 
عينة  ألف  و19  ماليني   5 سحب 

وتحليلها مبعامل وحدات الهيئة.
وأضاف أن وحدات الهيئة أجرت 88 
ألًفا و286 عملية مبختلف التخصصات 
الجراحية، وإجراء 12 ألًفا و54 قسطرة 
آالف  و3  ودوائية(  )تشخيصية  قلبية 
باملعهد  مفتوح  قلب  عملية  و119 
دمنهور  ومستشفيي  للقلب،  القومي 
 52 إجراء  بجانب  التعليميني،  وشبني 
زراعة  زراعة كى و44 عملية  عملية 

كبد مبختلف مستشفيات الهيئة.
وأوضح أن عدد حاالت زرع القوقعة 
بلغت 264 حالة تم إجرائها يف املعهد 
إىل  مشريًا  والكالم،  للسمع  القومي 
بوحدات  واملناظري  األشعة  أقسام  أن 
ذاتها  الفرتة  خالل  استقبلت  الهيئة 
وشملت  مواطن،  ألف  و242  مليونًا 
ودوبلر،  عادية،  )تشخيصية  أشعة 
وإيكو،  الصوتية،  فوق  وموجات 
ورنني  واملاموجرام،  قلب،  ورسم 
وأشعة مقطعية(، حيث تتضمن هذه 
اإلحصائية عدد حاالت املسح الذري.

الغسيل  وحدات  أن  إىل  ولفت 

للرشكـة. ومخـازن  إداري  مقـر  إلقامـة 
وبجانـب ذلـك، اعتمـد مجلس الـوزراء 
نتيجـة دراسـة وزارة املاليـة، والخاصـة 
بطلـب محافظـة جنوب سـيناء الترصف 
أرض مبسـاحة  قطعـة  البيـع يف  بنظـام 
مصيعـد،  مبنطقـة  كائنـة  180704م2 
جمعيـة  لصالـح  سـيناء،  طـور  مبدينـة 
بقطـاع  للعاملـني  واإلسـكان  البنـاء 
التعمـري والتشـييد؛ وذلـك إلقامة سـكن 

عليهـا. الجمعيـة  ألعضـاء 

إقصـاءه عـن جـذوره الثقافيـة، وجذبه 
الشـذوذ  تبيـح  دخيلـة  ثقافـات  إىل 
وتهدم مفهـوم األرسة، وتروج للعالقات 
تحـت  الـزواج  إطـار  خـارج  الجنسـية 
واالنفتـاح،  والتقـدم  الحريـة  الفتـة 
طـرق  خلـق  رضورة  عـى  مشـددا 
ملواجهـة  جديـدة  ووسـائل  مبتكـرة 
هـذه الصـور النمطية، وتحصني شـبابنا 
العـريب، مشـددا عـى خطـورة تطبيـع 
هـذه السـلوكيات الدخيلـة مـن خـالل 
والتواصـل  الرقمـي  اإلعـالم  منصـات 

التعليميـة. واملناهـج  االجتامعـي، 
العـام  األمـني  أعـرب  جانبـه،  مـن 
العـرب،  والكتـاب  األدبـاء  التحـاد 
والوفـد املرافـق، عـن سـعادتهم بلقـاء 
شـيخ األزهـر، وتقديرهـم ملـا يقـوم به 
فضيلتـه واألزهـر الرشيـف مـن جهـود 
للحفـاظ عـى الثقافـة العربيـة وإحياء 
الشـباب،  عقـول  يف  اإلسـالمي  الـرتاث 
ونرش ثقافـة األخوة واالنفتـاح اإليجايب 
بـني  العالقـة  وتعزيـز  اآلخـر،  عـى 
املحافـل  والغـرب يف مختلـف  الـرشق 

والعامليـة.  واإلقليميـة  املحليـة 

الكلوي قامت بإجراء 320 ألًفا و710 
أقسام  قدمت  فيام  غسيل،  جلسات 
يقرب  ملا  خدماتها  الطبيعي  العالج 
من 528 ألًفا و529 مواطًنا، باإلضافة 
إىل تقديم الخدمات الطبية لـ7 آالف 
األورام،  ووحدات  بأقسام  مواطن 
يف  األرسة  تنظيم  وحدة  أن  مضيفا 
مبدينة  التعليمي  األحرار  مستشفى 
لـ4945  خدماتها  قدمت  الزقازيق 

ألف سيدة.
الرمد  وعيادات  وحدات  أن  وتابع 
أجرت 13 ألًفا و263 عملية جراحية 
القرنية،  )ترقيع  بني  ما  تنوعت 
مياة  وإزالة  بالعني،  زجاجي  وجسم 
الشبي،  االنفصال  وإصالح  بيضاء، 
وإزالة  حول  وإصالح  وجلوكوما، 
الدمعية،  القناة  وتسليك  سيلكون، 
فوق  باملوجات  العني  عدسة  وزرع 
بالعني،  ليوسينتس  وحقن  الصوتية، 
قرنية  وتثبيت  العدسة،  واستعدال 
وتركيب  العني،  وتفريغ  بالعني، 
بالعني،  وتلوين  بالعني،  حلقات 
بالعني  ورم  وإزالة  القرنية،  وتلوين 
استقبلت  فيام  بالعني(،  غرز  وإزالة 
عيادات األسنان ما يقرب من 7 آالف 

مواطن.
العامة  الهيئة  رئيس  قال  جانبه  من 
التعليمية  واملستشفيات  للمعاهد 
إن  السودة،  فوزي  محمد  الدكتور 
تحسني  يف  جهًدا  تتدخر  ال  الهيئة 
املقدمة  الطبية  الخدمات  جودة 
كفاءة  رفع  خالل  من  للمواطنني 
الطبية  األجهزة  مختلف  واستحداث 
بجميع املعاهد واملستشفيات التابعة 
الدورات  تنظيم  عى  عالوة  لها، 
التدريبية للقوى البرشية من األطباء 
أحدث  عى  التمريضية،  واألطقم 
الروتوكوالت العاملية، مبا يضمن رفع 

كفاءة األطقم الطبية.

وأحــمــد  ــامرة  عـ محمد  كــتــب- 
السعداوي:

مدبويل،  مصطفى  الدكتور  قــال 
نعلم  إننا  ــوزراء،  ال مجلس  رئيس 
وأعلنا  الــدوالريــة،  الفجوة  جيًدا 

يف  والتوسع  اإلنفاق  ترشيد  خطة 
دعم االستثامر األجنبي.

مؤمتر  ــالل  ــويل، خ ــدب م ــاف  وأضـ
عقب  الـــوزراء  ملجلس  صحفي 
االجتامع األسبوعي، اليوم األربعاء: 

رئيس الوزراء: نعلم الفجوة الدوالرية جيدًا.. ومن حق املستثمر وضع 
جزء من عائده يف أي دولة

املستثمر هييجي  إن  التخوف  داميًا 
أموال  لكن 80% من  األموال؛  يأخذ 
يف  بالتوسع  تتم  األجنبي  املستثمر 

نشاطه أو مصنعه.
املستثمر  الحكومة:  رئيس  وتابع 
أرباحه  عشان  يتوسع  عايز  ــا  دامئً
تكون أكرث، وده طبيعة أي استثامر 
يستمر  إنه  حريص  بيكون  أجنبي، 
وعشان  ا،  جدًّ ا  جدًّ طبيعي  ويبقى، 
مايبقاش عندنا تخوف، الجزء األكر 
يف  استثامره  يُعاد  االستثامر  من 

مرص.
قائاًل:  املستثمرين،  مدبويل  وطأمن 
لكن من حق هذا املستثمر أن يأخذ 
جزًءا من العائد يف االستثامر ويحطه 
ا  يف أية دولة تانية، ده يشء مهم جدًّ

عشان نبقى فاهمينه.

حاليًّا  بأنه  رصح  قد  مدبويل  كان 
تم  التي  ذهبية  رخص   9 يَديه  يف 
كارت  صورة  يف  الرخصة  إصدارها؛ 
ذيك، وفيه qr كود مسجل عليه كل 

البيانات.
ونوه رئيس الوزراء بأن هذه خطوة 
املرشوعات  يف  واإلرساع  للتشجيع 
الرخص،  هذه  تأخذ  إنها  الجديرة 
من  مجموعة  ــوم  ــي ال وأضــفــنــا 
 4 وتوجد  الرخص،  لهذه  األنشطة 
عليها،  املوافقة  تم  جديدة  رخص 
وهيئة االستثامر ستعمل عى إنهاء 
متكني  هدفه  هذا  كل  إجراءاتها؛ 
القطاع الخاص من التوسع وزيادة 
األنشطة وخلق فرص عمل جديدة.

القطاع  إىل  كلمة  مدبويل  ووجــه 
ــاًل: رســالــتــي لكل  ــائ ق ــاص،  ــخ ال

الدولة  مرص؛  يف  الخاص  القطاع 
هذه  يف  تشجيعكم  عى  حريصة 
الظروف الصعبة، أدعو كل أصحاب 
اللجنة  يف  يقدموا  بأن  املرشوعات 
املخصصة لهذا األمر تحت رئاستي، 

وهي لجنة تجتمع أسبوعيًّا.
واستطرد رئيس الحكومة: عى مدار 
املركزي؛  البنك  مع  ننسق  اليوم 
السلع  كل  استقرار وخروج  لضامن 
من املوانئ، وُعدنا إىل ما قبل األزمة 
الجمركية،  يف ما يتعلق باإلفراجات 
ومجلس الوزراء حريص كل الحرص 
مع  تفصيلية  بصورة  الجلوس  عى 
خصوًصا  اإلنتاجية  ــراف  األط كل 
التي  املشكالت  ملعرفة  الصناعة؛ 
حلواًل  نجد  بحيث  عملهم،  تواجه 
وتخرج قرارات، ألنه القطاع األهم.

 مــع تـحـيـاتـي …..
وحـاول تـفـهـم ….. 
 محمود صالح قطامش 
مصر تالتين

Qatamesh@misrtalateen.com

 حاول تفهم 
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كتب- يوسف عفيفي:
زيــادة  الحايل،  الشتوي  املوسم  يشهد 
السياحية  الرحالت  أعــداد  يف  ملحوظة 
الوافدة من أوروبا إىل رشم الشيخ والغردقة 

وغريها من املناطق السياحية األخرى.
عضو  هــزاع،  حسام  الدكتور  واستعرض 
التابع  السياحية  للغرف  املرصي  االتحاد 
استقطاب  آلية  واآلثــار،  السياحة  بوزارة 
املتقاعدين ومن هم فوق سن الـ 60 عاما.

السياح  معظم  إن  ملرصاوي،  هزاع  وقال 
 60 الـ  سن  فوق  هم  من  أو  املتقاعدين 
الشتاء  فصل  يف  ــا  أوروب من  يأتون  عاما 
خصوصا أوروبا الغربية، منوها بأن الكثري 
منهم يبدأون يف التمتع بحياتهم فوق سن 
عمل  كانت  حياتهم  كل  ألن  عاما   60 الـ 
وخالفه وذلك يف بعض الجنسيات األملانية 

واألوروبية واإلنجليزية إلخ.
وأوضح أن طرق استقطاب هذا النوع من 
السياح، تتطلب البحث من خالل مكاتب 
وهناك  املسنني،  دار  عن  بالخارج،  مرص 
من  الــنــوع  هــذا  يف  متخصصة  ــات  رشك
عند  التسويق  خاللها  من  وميكن  السياح 

الرشكات الخاصة بالسن الكبري.
ــات خاصة  ــع هـــزاع: هــنــاك رشكـ ــاب وت
من  وذلك  الخدمة،  وخارج  باملتقاعدين 
السياحة  ــات  رشك مــع  التنسيق  خــالل 

طرق جذب كبار السن لزيارة املناطق السياحية 
بمصر خالل فصل الشتاء

خالل  مــن  تستهدف  ومــرص  األجنبية 
فوق  ما  وخصومات  معينة  حوافز  وضع 
عن  ومختلف  معني  بشكل  الستني  سن 
عن  مميزات  وله  أكرث  يجذبه  اآلخرين 
من  األمور  هذه  وكل  العادي،  الشخص 
املتقاعدين  تجذب  التي  املهمة  األشياء 

لزيارة مرص.
عبد  عاطف  الدكتور  أكــد  جانبه،  من 
اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة 
ملف  عى  العمل  إن  سيناء،  بجنوب 
ومن  السن  وكبار  املتقاعدين  استقطاب 
هم دون سن الـ 60 عاما، يتطلب تكاتف 
كافة الجهود املعنية وعى رأسهم وزارات 

السياحة واآلثار والطريان والخارجية.
هناك  أن  ملـــرصاوي،  عاطف  ــح  وأوضـ
عن  يبحثون  الفئات  هذه  من  الكثريين 
املجئ ملرص، ما يتطلب التواصل معهم من 
التنشيطية  ومكاتبها  سفارات مرص  خالل 
بالخارج والرشكات املتعاقدة مع مرص يف 
الخارج، خصوصا الرشكة العاملية التي تم 

التعاقد معها مؤخرا.
يف  مسنني  دور  ــا  أوروب يف  يوجد  وتابع: 
وغريها  وإيطاليا  وبريطانيا  وفرنسا  أملانيا 
التواصل  املمكن  ومن  أوروبــا  دول  من 
خالل  من  لهم،  رحــالت  وعمل  معهم 
يف  السياحة  ورشكــات  املرصية  الفنادق 

هذه الدول.
وأشار إىل أن مجيئ هذا النوع من السياح 
الشتاء  موسم  خالل  مبرص  مكان  أي  يف 
مقارنة درجات حرارتهم بدرجات الحرارة 
ألنهم  “جنة”  لهم  بالنسبة  فهو  مرص  يف 

سيجدون الجو مناسب.
وضع  يتطلب  ذلــك  أن  عاطف،  ــد  وأك
ويتم  لهم  وباكدج  ــروض  وع تسهيالت 
التواصل  ووسائل  اإلنرتنت  عى  تسويقه 
السياحة  رشكــات  خالل  من  االجتامعي 
منهم،  عدد  أكر  جذب  بهدف  والطريان 
األطراف  جميع  تكاتف  إىل  ذلك  ويحتاج 
السياحة  ــوزارة  ب القطاع  عن  املسؤولة 
ورجال  والخارجية  الطريان  ووزارة  واآلثار 

األعامل والجهات املعنية.
عليه  يجب  السياحي  القطاع  وتــابــع: 
االستفادة من تواجد نحو 150 مليون من 
األوروبية  بالدول  واملتقاعدين  السن  كبار 
والذين بدأوا من اآلن يف البحث عن أماكن 
الشتاء  فصل  خالل  وزيارتها  إليها  للسفر 
املقبل يف ظل الحديث عن نقص إمدادات 
املقبل  الشتاء  فصل  خالل  ألوروبا  الطاقة 
األوكرانية،  الروسية  الحرب  تأثريات  كأحد 
سياحية  برامج  تجهيز  خالل  من  وذلك 
رشم  لزيارة  مناسبة  وبأسعار  الفئة  لتلك 
الشيخ والغردقة خالل فصل الشتاء املقبل.

كتبت- داليا شبل:
أكد الدكتور أمين عاشور وزير التعليم 
العايل و البحث العلمي أهمية تعزيز 
التعاون مع االتحاد األورويب، وخاصة 
والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  يف 
واالبتكار، مشيًدا بالتعاون املثمر بني 
مرص واالتحاد األوروىب يف العديد من 

املبادرات والرامج واملرشوعات.
ماريا  مع  اجتامعه  خالل  ذلك  جاء 
النهج  إدارة  مدير  روسو  كريستينا 
البحوث  الدوىل ىف  والتعاون  العاملى 
األوروبــيــة،  باملفوضية  واالبتكار 
والسفريكريستيان برجر سفري االتحاد 
املرافق  والوفد  بالقاهرة،  األوروىب 
لهام؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بني 
وذلك  األوروىب،  االتحاد  ودول  مرص 

مبقر الوزارة.
أهمية  العايل  التعليم  وزير  وأشار 
االتحاد  مع  التعاون  دور  تعزيز 
وخطة  رؤية  تحقيق  لدعم  األورويب 
عمل الوزارة واملتامشية مع أولويات 

وبرامج االتحاد األورويب.
املستقبلية  الرؤية  عاشور  واستعرض 
والبحث  العايل  التعليم  ملنظومة 
 ،2032-2022 األعوام  خالل  العلمي 
أهداف  تحقيق  مع  تتامىش  والتي 

مرص  ــة  ورؤي املستدامة،  التنمية 
2030، مؤكًدا أن هذه الرؤية ترتكز 
مع  تتامىش  رئيسية  محاور   7 عى 
لرامج  الخاصة  السياسة  أولويات 
الحالية  فرتته  يف  األلــورويب  االتحاد 
االبتكار  أهمها  ومن   ،  2027 وحتى 
والصناعة والطاقة املتجددة والصحة.
أن  العايل  التعليم  ــر  وزي ــح  واوض
تستهدف  للوزارة  املستقبلية  الرؤية 
ــادة واإلبـــداع(  ــري )ال الــوصــول إىل 
اإلبــداع  تنمي  منظومة  بإيجاد 
الشباب  وتشجع  باملجتمع،  وتربطه 

عى االبتكار.
روسو  ماريا  أشــادت  جانبها،  ومن 
والتعاون  العاملى  النهج  إدارة  مدير 
الــبــحــوث واالبــتــكــار  ــدوىل ىف  ــ ال
مع  بالتعاون  األوروبية  باملفوضية 
مرص، مؤكدة حرص االتحاد األوروىب 
عى دعم رؤية مرص لتحقيق أهدافها 
العديد  تنفيذ  خالل  من  التنموية، 
واملشاريع  والرامج  املبادرات  من 

املشرتكة.
يهتم  األوروىب  االتحاد  إن  وقالت 
هى  مجاالت  ثالثة  عى  بالرتكيز 
“الطاقة الجديدة واملتجددة، الصحة، 
وقضية تغري املناخ” ، مشيدة بنجاح 

تنفيذ  خالل  من  مرص  مع  التعاون 
والرامج،  املرشوعات  من  العديد 
 ،Horizon Europe برنامج  ومنها 
والذي يقدم الدعم والتمويل للعلامء 

وبرامج البحوث واالبتكار.
وأضافت أن االتحاد األورويب يسعى 
املبادرات  من  العديد  خــالل  من 
أهــداف  لتحقيق  واملـــرشوعـــات 
املستدامة،  للتنمية  املتحدة  األمم 
وتشجيع  العلوم،  يف  واالستثامر 
إىل  مشرية  واالبتكار،  التكنولوجيا 
تعزيز  عى  األوروىب  االتحاد  حرص 
آفاق التعاون مع دول حوض البحر 
اإلفريقي  واالتحاد  املتوسط،  األبيض 
وخاصة ىف مجاالت الغذاء، والطاقة، 
ضمن  وذلك  والصحة  املناخ،  وتغري 

.Horizon Europe برنامج
السفريكريستيان  أشاد  جانبه،  ومن 
األوروىب  االتــحــاد  ســفــري  ــرجــر  ب
بالعالقات املتميزة مع مرص باعتبارها 
الرشق  منطقة  ىف  أساسيًّا  رشيًكا 
القائم  التعاون  إىل  مشريًا  األوسط، 
بني مرص واالتحاد األوروىب ىف العديد 
التعليم  مجايل  خاًصة  املجاالت،  من 
العاىل والبحث العلمي، ومنها برنامج 
التعليم  لدعم  األوروىب  االتــحــاد 

وزير التعليم العالي يشيد بالتعاون مع االتحاد 
األوروبي يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

كتب- محمد غايات:

 13 عــى  ــوزراء  ــ ال مجلس  وافـــق 
التزامات برتولية  مرشوعا التفاقيات 
للبرتول،  العامة  املرصية  للهيئة 
للغازات  القابضة  املرصية  والرشكة 
الرشكات  مــن  ــدد  وع الطبيعية، 
الستكامل  متهيداً  وذلــك  العاملية، 
الستصدار  الترشيعية  اإلجـــراءات 

القوانني املقرتحة الخاصة بها.
للهيئة  التابعة  املناطق  ومتثلت 
املرصية العامة للبرتول يف اتفاقيات 
الغربية  الصحراء  بنطاق  االلتزامات 
يف  واستغالله  البرتول  عن  للبحث 
مناطق غرب وادي النطرون، ورشق 
أبو  وغــرب  املغرة،  وغــرب  سيوة، 
الغراديق، وعلم الشاويش رشق، ويف 
غرب  منطقتْي  يف  السويس  خليج 

عامر، وجنوب الجيا.
الرشكة املرصية  فيام جاءت مناطق 

الحكومة توافق عىل 13 مرشوعا التفاقيات 
التزامات برتولية للهيئة املرصية العامة للبرتول

وفقا  الطبيعية،  للغازات  القابضة 
عن  للبحث  االلتزامات  التفاقيات 
واستغاللهام  الخام  والزيت  الغاز 
كل  يف  املتوسط  البحر  نطاق  يف 
البحرية،  الفريوز  شامل  مناطق  من 
وطيبة  الــبــحــريــة،  ــح  رف وشـــامل 

يهدف  والذى  “إيراسموس”،  العاىل 
التبادل  مستوى  عى  التعاون  إىل 
منح  وإتــاحــة  األكــادميــي،  الطالىب 
واملوظفني  والباحثني  للطالب  فردية 
للسفر إىل أوروبا. والقى الضوء عى 
للتعليم  األوروىب  االتحاد  برنامج 
لتشجيع  “إيــراســمــوس+”  العاىل 
مبادرة  وبرنامج  العلمي،  االبتكار 
واالبتكار  البحوث  أجل  الرشاكة من 
ىف منطقة املتوسط “برميا”، وبرنامج 
إىل  تطلعه  عن  معربًا  “هورايزون”، 
الرشاكة  التعاون وتعميق  مزيد من 
خاصة  املجاالت  كافة  ىف  مرص  مع 
والتطور  النظيفة،  الطاقة  مجال 

التكنولوجي، واالقتصاد الرقمي.
وبحث الجانبان، خالل اللقاء، زيادة 
األورويب  االتحاد  مع  التعاون  فرص 
ىف مجاالت متعددة، أبرزها مجاالت 

واملجتمع  واإلبــداع  الثقافة  الصحة، 
والفضاء،  الرقمية  الشامل،الصناعة 
الغذاء  والتنقل،  والطاقة  املناخ 
الطبيعية  واملوارد  الحيوي  واالقتصاد 
عى  الرتكيز  مع  والبيئة،  والزراعة 
تعزيز دور مرص يف إطار دول البحر 

املتوسط وكذلك يف القارة اإلفريقية.
ورش  من  العديد  تنظيم  وناقشا 
العمل مبشاركة أعضاء هيئة التدريس 
والباحثني؛ بهدف بناء القدرات ودعم 
التقديم واملشاركة يف مختلف الرامج 
من  األوروىب،  االتحاد  ميولها  التى 
خالل خريطة طريق يف املجاالت ذات 
رؤية  تخدم  والتي  املشرتك  االهتامم 

الدولة وأهداف التنمية املستدامة.
املرصى،  الجانب  من  اللقاء  حر 
الدكتور محمد الشناوى القائم بعمل 
عمر  السفري  الجاللة،  جامعة  رئيس 

الوطنى  املكتب  رئيس  أبوعيش 
مرص  بني  الرشاكة  اتفاقية  لتنفيذ 
سلمى  الدكتورة  األوروىب،  واالتحاد 
للتعاون  الــوزيــر  مستشار  يــرى 

الدوىل.
نينىك  األوروبــيــة،  املفوضية  ومن 
بوسيامن رئيس وحدة اإلدارة العامة 
العاملى  والنهج  واالبتكار  للبحوث 
وآسيا  إلفريقيا  ــدوىل  ال والتعاون 
والرشق األوسط والعالقات الخارجية 
هبه  الدكتورة  األوروبية،  باملفوضية 
للبحوث  اإلقليمى  املسئول  جابر 
لدى  األوروىب  االتحاد  بوفد  االبتكار 
املسئول  كاالبرو  أليساندرو  مرص، 
العلوم  مجال  ىف  للتعاون  السياىس 
بالرشق  واالبتكار  والتكنولوجيا 
األبيض  البحر  وجــنــوب  األوســـط 

املتوسط باملفوضية األوروبية.

إيست،  سيتي  وبيالتريكس  البحرية، 
وشــامل  الــعــريــش،  ــامل رشق  وشـ

الطابية البحرية.
جاء ذلك بحسب بيان صحفي صادر 
عن الحكومة عقب اجتامع الحكومة 

األسبوعي. 

املنطقة  يف  املحورية  القضية 
واالستقرار  السالم  آفاق  ويفتح 

والتعاون والبناء.
أنه  الرسمي  املتحدث  وأضــاف 
الــرؤى  تبادل  اللقاء  خــالل  تم 
من  عدد  حول  النظر  ووجهات 
ذات  واإلقليمية  الدولية  القضايا 

عن  فضاًل  املشرتك،  االهتمام 
العالقات  مــوضــوعــات  بعض 

الثنائية بني الجانبني.
وتم يف هذا السياق التطرق إىل 
أكد  حيث  النهضة،  سد  قضية 
الرئيس موقف مصر الثابت يف 
ضرورة  خالل  من  الصدد  هذا 

ملزم  قانوني  اتفاق  إىل  التوصل 
يحقق  بما  السد،  وتشغيل  مللء 
ويحفظ  املــشــرتكــة  املــصــالــح 
لجميع  والتنموية  املائية  الحقوق 
أهمية  على  مشددًا  األطــراف، 
الدور األمريكي لالضطالع بدور 

مؤثر لحلحلة تلك األزمة. 

السيسي يؤكد أهمية عالقات الشراكة االسرتاتيجية 
املمتدة بني مصر والواليات املتحدة

تتمه ص   1
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للتعبئة  املركزي  الجهاز  بيانات  كشفت 
الرتاجع  حجم  عن  واإلحصاء،  العامة 
من  املرصية  ــواردات  الـ سجلته  الــذى 
عام  خالل  املعمرة  االستهالكية  السلع 

2022، مقارنة بالعام السابق له 2021.
واردات  أن  الجهاز،  بيانات  وأظهرت 
أكرث  فقدت  املعمرة  االستهالكية  السلع 
العرش  الشهور  يف  دوالر  مليار   3 من 
حيث   ،2022 املايض  العام  من  األوىل 
بلغت القيمة اإلجاملية لوارداتها نحو 3 
من  الفرتة  يف  دوالر  مليون  و630  مليار 
يناير وحتى أكتوبر املايض، مقابل نحو 6 
مليار و802 مليون دوالر يف نفس الفرتة 
من العام السابق له 2021، برتاجع بلغت 

قيمته 3 مليار و171 مليون دوالر.

السيارات والهواتف املحمولة تقودان تراجع واردات 
مصر من السلع املعمرة ألكثر من 3 مليار دوالر

غالبية  تراجع  اإلحصاء  بيانات  وسجلت 
السلع  من  مرص  واردات  أهــم  بنود 
االستهالكية وعددها 7 بنود، ولكن كانت 
تسجيال  األكرث  هي  السيارات  واردات 
الــواردات  قيمة  بلغت  حيث  للرتاجع، 
عام  من  األوىل  العرشة  الشهور  خالل 
دوالر،  مليون  و625  مليار  نحو   2022
يف  دوالر  مليون  و981  ملياري  مقابل 
نفس الفرتة من العام السابق له 2021، 
برتاجع بلغت قيمته مليار و355 مليون 

دوالر.
وجاءت يف املركز الثاين واردات الهواتف 
املحمولة والتي بلغت قيمتها اإلجاملية 
يف  دوالر  ألف  و655  مليون   341 نحو 
 ،2022 عام  من  األوىل  العرشة  الشهور 

دوالر  مليون  و466  مليار  كانت  بينام 
له  السابق  العام  من  املناظرة  الفرتة  يف 
مليار  نحو  قيمته  بلغت  برتاجع   ،2021

و124 مليون دوالر.
لــواردات  اإلجاملية  القيمة  وتراجعت 
الـــ10  خــالل  التليفزيونات  من  مرص 
حيث   ،2022 عــام  مــن  األويل  أشهر 
مرص  لواردات  اإلجاملية  القيمة  بلغت 
مليون   381 نحو  التليفزيونات  من 
يناير  من  الفرتة  يف  دوالر  ألف  و597 
نحو  كانت  بينام  املايض،  أكتوبر  وحتى 
الفرتة  ألف دوالر يف  مليون و908   777
 ،2021 املايض  العام  من  لها  املناظرة 
مليون   396 نحو  قيمته  بلغت  برتاجع 

و311 ألف دوالر.

املوارد  الئحة  من   56 املادة  حددت 
العام  االعامل  بقطاع  للعاملني  البرشية 
قطاع  رشكات  عامل  عليه  يحصل  ما 
،حيث  ومزايا  أجور  من  العام  األعامل 
ذكرت أنه يحدد أجر العامل عند تعيينه 
،وفقاً  للوظيفة  املقرر  الربط  ببداية 
لجدول األجور املعمول به وقت صدور 
هذه الالئحة أو األجر املحدد بالعقد مع 
الصادرة  القوانني  أحكام  تطبيق  رسيان 
والخاصة  الدورية  العالوات  بشان 
وضمها إىل األجوراألساسية، أو املنح التي 
قطاع  برشكات  للعاملني  الدولة  تقررها 
بالحد  االلتزام  ومبراعاة  العام،  االعامل 
للعاملني  قانوناً  املقررة  لألجور  األدىن 
النزول  أو  الحجز،  يجوز  وال  بالرشكات، 
ىف  إال  للعامل  املستحقة  األجور  عى 
حدود النسب الواردة باملادة 44 بقانون 
وتعديالته،   2003 لسنة   12 رقم  العمل 
ويستحق العامل أجره اعتباراً من تاريخ 

تسلمه العمل.
ونصت املادة 57

التعيني  عند  العامل  أجر  يحدد  انه   ،
عليها  يعني  التى  الوظيفة  أجر  ببداية 
املعتمد  الوظائف واألجور  لجدول  وفقاً 

ما  كل  من  األجر  ويتكون  بالرشكة 
ثابتاً  عمله  لقاء  العامل  عليه  يحصل 
وىف  عينا،  أو  كان  نقداً  متغرياً  ،أو  كان 
األجر  تحديد  عند  يجب  األحوال  جميع 

وملحقاته وعنارصه مراعاة ما يى:
وموقعها  الرشكة  نشاط  طبيعة   1  –

الجغراىف.
– 2 ربط األجر ونظام الحوافز والبدالت 
تحققه  مبا  العينية  واملزايا  واملكافأت 
ال  مبا  وأرباح  وإجادة  إنتاج  من  الرشكة 
فعلياً  عليه  الذى يحصل  االجر  يقل عن 
مع  الالئحة  هذه  اصدار  قبل  والسارى 
من  العامل  يتقاضاه  ما  كل  ربط  عدم 
وترتبط  باألرباح  ومتغرية  ثابتة  اجور 

بالنتاج واالجادة فقط .
األجر  وملحقات  األجور  عنارص  وتتنوع 
واملزايا بتنوع طبيعة نشاط الرشكة ما بني 
عنارص ثابتة متثل التزام عى الرشكة وهي 
غرياملضمومة  والعالوات  األسايس  (األجر 
الشهرى  للدخل  األدىن  الحد  ومنحة 
والتشغيل  واملناسبات  واملنح  والبدالت 
متغرية  وعنارص  املكمل)  واألجر  اإلضايف 
وحوافزمربوطة  ومكافآت  إثابات  من 
بتحقيق الرشكة أهدافها وتحقيقها أرباح 

وذلك عى النحو التاىل:
أوالً: األجور النقدية وتشمل:

– 1 األجر األسايس: وهو مربوط الدرجة 
التعيني  (أجر  هي  ومكوناته  الوظيفية 
للدرجة الوظيفية + العالوات املضمومة 
 – املضمومة  الدورية  العالوات  ومنها 
عالوة   – املضمومة  التشجيعية  العالوة 
للجمعية  ويجوز  املضمومة)،  الرتقية 
العامة بناء عى تقرير من مجلس اإلدارة 
موضوعية  ومعايري  ضوابط  يتضمن 
القابضة  الرشكة  إدارة  مجلس  يعتمدها 
العالوة  يف  استثنائية  زيادة  يقرر  أن 
الدورية لضبط مستوى األجور يف بعض 
مستوى  حسب  الرشكات   / القطاعات 

األجور يف السوق.
– 2 العالوات غري املضمومة: وهي كافة 
العالوات التي تم إقرارها ومل يتم ضمها 

إىل األجر األسايس .
التى  املبالغ  هى  املكمل:  3.األجر   –
كانت ترصف للعاملني زيادة عن األجور 
أكرث  وملدة  ثابتة شهرياً  األساسية بصورة 
من ثالث سنوات متصلة بخالف البدالت 
املتغرية  والحوافز  ،واملناسبات  واملنح 
اإلضايف  والتشغيل  املتغرية  واإلثابات 

كل ما تريد معرفته عن أجور ومزايا العاملني 
بقطاع األعامل العام باالئحة الجديدة

نسبة  املرصيني  تعامالت  سجلت 
عى  التعامالت  إجاميل  من   %83.9
املرصية،  بالبورصة  املقيدة  األسهم 
املنتهى،  يناير  شهر  جلسات  خالل 
 ،%8 نسبة  عى  األجانب  واستحوذ 
بعد  ــك  وذل  ،%8.2 عــى  والــعــرب 
يف  جاء  ملا  وفًقا  الصفقات،  استبعاد 
املرصية،  للبورصة  الشهري  التقرير 
وسجل األجانب صايف بيع بالبورصة 
املرصية بقيمة 384.2 مليون جنيه، 
بقيمة  رشاء  صايف  العرب  وسجل 
بعد  وذلــك  جنيه،  مليون   474.8

استبعاد الصفقات.
للبورصة  الرئييس  املــؤرش  وكــان 

املرصية “إيجى إكس 30” قد ارتفع 
عند مستوى  ليغلق  بنسبة %12.66 
جلسات  خالل  نقطة،   16446.38
مؤرش  وصعد  املنتهي،  يناير  شهر 
“إيجى  واملتوسطة  الصغرية  األسهم 
بنسبة  األوزان”،  متساوى   70 إكس 
2.90% ليغلق عند مستوى 2883.30 
إكس  “إيجى  مؤرش  وسجل  نقطة، 
100 متساوى األوزان” صعوًدا بنحو 
4.64% ليغلق عند مستوى 4337.77 
إكس  “إيجى  مؤرش  وسجل  نقطة، 
بنحو  صعوًدا  األوزان”  محدد   30
مستوى  عند  ليغلق   %11.36
متيز  تراجع  فيام  نقطة،   19736.07

مستوى  عند  ليغلق   %4.23 بنسبة 
3416.42 نقطة.

للبورصة  السوقي  املال  رأس  وربح 
املرصية، نحو 98.2 مليار جنيه خالل 
ليغلق  املنتهى،  يناير  شهر  جلسات 
جنيه،  تريليون   1.059 مستوى  عند 
بنسبة منو 10.2%، وصعد رأس املال 
السوقي للمؤرش الرئييس من 629.5 
جنيه،  مليار   701.6 إىل  جنيه  مليار 
املال  رأس  وقفز   ،%11.5 منو  بنسبة 
ملؤرش األسهم الصغرية واملتوسطة من 
مليار   188.7 إىل  جنيه  مليار   176.4

جنيه بنسبة منو %7.

474.8 مليون جنيه صافى مشرتيات العرب 
بالبورصة املصرية خالل شهر يناير

بغض النظر عن مسامها ، ويتم تحديد 
لجنة  بواسطة  للعامل  املكمل  األجر 
واملوارد  املايل  القطاع  بالرشكة  املراجعة 
لجنة  من  مراجعتها  ويتم  البرشية 
من  مراجعتها  ويتم  بالرشكة،  املراجعة 
لجنة املراجعة بالرشكة القابضة وتعتمد 
، وال  القابضة  من مجلس إدارة الرشكة 
زيادة  بأى  املكمل  األجر  عنارص  تتأثر 

عى األجر األسايس سنويا.
البدالت: وهي مبالغ نقدية ترتبط   4 –
وجوداً أو عدماً بطبيعة الوظيفة ونشاط 
بالرشكة  املراجعة  لجنة  ،وتتوىل  الرشكة 
عى  وعرضة  البدالت  جدول  تحديد 

من  واعتامده  لرفعة  االدارة  مجلس 
أن  عى   ، القابضة  الرشكة  إدارة  مجلس 
كل  دورياً  البدالت  رصف  مراجعة  يتم 
لطبيعة العمل/الوظيفة  ستة أشهر طبقاً 
من  املختلفة  للوظائف  للبدل  املستحقة 
اللجنة  وتعرض  الرشكة  إدارة  مجلس 
لرفعة  االدارة  مجلس  عى  أعاملها 
الرشكة  إدارة  مجلس  من  واعتامده 

القابضة .
يتم  نقدية  مبالغ  واملناسبات:  املنح   5  –
املختلفة،  املناسبات  يف  سنوياُ  رصفها 
وتلتزم الرشكات برصف أربعة أشهر كحد 
ادىن من األجر االسايس حسب ما يقرره 

من  عدد  أى  عى  وتوزع  اإلدارة  مجلس 
املناسبات خالل العام.

أحد  هو  اإلضايف:  التشغيل  مقابل   6  –
التي  االستثنائية  الرشكة  مرصوفات 
ترصف نتيجة تشغيل بعض العاملني ملدد 
املقررة  العمل  ساعات  عن  تزيد  عمل 
مقابل  برصف  االلتزام  بالرشكة،ويتم 
بأحكام  ورد  ملا  طبقاً  اإلضايف  التشغيل 
مقابل  رصف  يتم  اال  عى  العمل  قانون 
من  والتأكد  املراجعة  بعد  اال  التشغيل 
تحقيق الرشكة ألغراض التشغيل اإلضايف 
العضو  من  خطتها  اعتامد  تم  التي 

املنتدب التنفيذي قبل التشغيل.
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بقلم د. عماد عبد الرؤوف الرطيل

حدوتة مصرية 25يناير القيمة واملعني والرمزعربـية سالمة..  من ذكريات الطفولة والصبا

وفر لنا سطح العقار الذى كنا نسكن فيه 
مميزات كثرية وأنشطة متعددة ومن أهم 
أمناً من  لنا مالذاً  هذه املميزات أنه وفر 
الغري  الطريق  نهر  ىف  اللعب  إىل  اللجوء 
آمن من ناحية واملسبب لإلزعاج للسكان 
عن  أغنانا  كام  أخرى.  ناحية  من  واملارة 
الشعبية  الساحات  أو  للنوادى  اللجوء 
فقد  واللهو.  اللعب  أماكن  من  وغريها 
يشغلها  التى  الهائلة  املساحة  أتاحت 
مربع  مرت   500 ب  تقدر  والتى  السطح 
املزايكو  بالبالط  أرضيته  غطت  والتى 
املتساوى ويحيط به سور متوسط االرتفاع 
تغطيه  مسقوفة  غرفة  السلم  برئ  ويعلو 
متاماً تقسم السطح إىل جزئني متساويني. 
الجزء األول أقام به بعض سكان العامرة 
تبقى  وما  “عشش”  الطيور  لرتبية  أماكن 
بالقليلة  ليست  مساحة  عن  عبارة  منه 
فيها  بالجلوس  العامرة  لنساء  تسمح 
بقسط  لينعموا  الشتاء  فصل  ىف  وخاصة 
ومتابعة  الدافئة  الشمس  أشعة  من 

ورعاية طيورهم كالً فيام يخصه.
لهن ىف  املساحة متنفساً  كام كانت هذه 
ىف  الجو  حــرارة  من  هرباً  الصيف  لياىل 
ليتسامرون ويتبادلون  السكنية  وحداتهم 
املساحة  هذه  ىف  ويشاركهم  الذكريات 
األلعاب  لهن  كانت  الــالىت  فتياتهم 
الخاصة بهن من األوىل أو الحجلة وطوق 

25 يناير عيد الرشطة وذكري امللحمة 
ترتجم  التي  الرشطة  ثعيد  الوطنية 
بني  والتالحم  الوطنى  الدفاع  ملحمة 

االهايل والرشطة ملواجهة الطغيان
معركة  تفاصيل  عن  الحديث  ان 
اإلسامعيلية يف 25 يناير 1952 والذي 
عيد  النه  املرصيني  لكل  عيد  ميثل 
يحمل نفحة وطنية يذكرنا عن واحده 
الوطنى  النضال  معارك  اهــم  من 
تاريخ  ىف  محفوره  ستظل  والــتــى 
ذكرى  ميثل  والذى  الوطني  الوجدان 
موقعة  يف  الرشطة  رجال  تضحيات 
االسامعيلية الشهرية عام 1952 والتي 
أثبتت شجاعة وبسالة رجال الرشطة 
بأرواحهم  ضحوا  الذين  املرصية 
ورفضوا االستسالم المالءات املستعمر 
عن  دفاعا  وذلك  واوامره  االنجليزى 

وطنهم ومواجهة لطغيانه
 1952 عام  اإلسامعيلية  معركة  متثل 
شهيدا  خمسون  ضحيتها  راح  والتى 
الرشطة  رجال  من  جريًحا  ومثانون 
االحتالل  ــوات  ق يــد  عــي  املــرصيــة 
 1952 عام  يناير   25 يف  اإلنجليزي 
تسليم  الرشطة  رجال  رفض  أن  بعد 
املحافظة  مبني  وإخــالء  سالحهم 

لالحتالل اإلنجليزي.
أقوى  االسامعيلية من  وتعتر موقعة 
املعارك التى خاضتها الرشطة املرصية 
عندما  الريطاىن  االحتالل  قوات  ضد 
رفضت قوات الرشطة تسليم أسلحتها 
االسامعيلية  محافظة  مبنى  وإخالء 
الريطانية، مام أدى الشتباك  للقوات 
ــوات  ــق ــة وال ــرشطــة املــرصي ــني ال ب
الريطانية وأسفر عن مقتل 50 رشطيًا 

مرصيًا و80 جريًحا.
ذلك  ايل  التذكري  ان  فيه  الشك  مام 
االسامعيلية  ملعركة  الوطني  التاريخ 
االجيال  لتذكري  وطني  واجب   1952

هذه  إحدى  يقود  سالمة  وكان  الوحدة. 
العربات وهى من نوع الجيب اإلنجليزى 
القديم الكبري الحجم وليس النوع الصغري 
املخصص للقادة، ولها محرك يدار بواسطة 
“املنفلة”.  يسمى  معقوف  حديدى  ذراع 
بهذه العربة ذات الصندوق الكبري كانت 
حمودة،  أم  الست  لقريبته  سالمة  زيارة 
بنزهة  لنحظى  انتظاره  ىف  نكون  حيث 
العربة  بهذه  “لفة”  نسميها  كنا  كام  أو 
بشوشاُ  كان  سالمة  أن  والحق  العجبية. 
بكل  لرغبتنا  ويستجيب  للغاية  ودوداُ 
إذا  إال  يحدث  لن  هذا  كل  ولكن  رسور. 
املشكلة  كانت  وتلك  حــمــودة،  ــق  واف
التى  ــه  أرست أوالد  أكــر  كــان  فحمودة 
تنحدر من أصول ريفية داكن لون البرشة 
عريض املنكبني صحيح أنه من نفس الفئة 
العمرية التى ننتمى إليها ولكنه كان ميتاز 
بضخامة الجسم وقسامت وجهه الحادة، 
عديم املوهبة ىف كل شئ حتى ىف األلعاب 
التى كنا منارسها حيث يثور ألتفه األسباب 
وينسحب ساخطاُ والعناً، والحق أنه عرف 
مقدار نفسه فكان ىف أغلب األحيان يبدوا 
ينىس  وال  مضض  عى  يعفو  ودوداً  أليفاً 
من أساء إليه ولو بكلمة ويتحني الفرصة 

حتى يرد الكيل وأكرث.
والذلة  ميلكه  الذى  الوحيد  السالح  وكان 
التى يستطيع أن ينال منا بها هى عربية 

تلك  ىف  منترشاُ  كان  الــذى  الهيالهوب 
األوقات. أما الجزء الثاىن فكامل مساحته 
البنني  مــن  الــعــامرة  ألطــفــال  مخصص 
ملامرسة شتى أنواع الرياضات ككرة القدم 
واملالكمة  واملصارعة  والصياد  والشبكة 
التى تتناسب مع أعامرهم. كل هذا أتاح 
ألطفال العامرة أن يقرتبوا جداً من بعضهم 
لهو  ىف  الطوال  الساعات  ويقضوا  البعض 
برئ وسعادة طفولية خالية من املسؤلية 
والهموم. وبالرغم من هذا الصفاء الظاهر 
والوداعة البادية عى الوجوه إال أن األمر 
مل يكن مبنأى عن نشوب بعض املشاحنات 
نرص  من  اللعب  حساسيات  عن  الناتجة 
والكيد  املعايرات  بعض  مع  هزمية  أو 
لتلك الهزائم واالخفاقات، كام ال مينع من 
وجود بعض األطفال من ذوى الدم الثقيل 
ومحبى الذات واألنانية، لكن يتم احتوائها 
رسيعاً وتذوب تحت حرارة املحبة ودفء 

املشاعر.
متر  التى  األيام  سائر  ىف  الحال  هو  هذا 
هناك  كانت  ــام  األي تلك  وخــالل  تباعاُ. 
أوقات ننتظرها بشغف ونرتقبها بكل لهفة 
وإشتياق هذه األوقات تتمثل ىف زيارة من 
آن آلخر ألحد أقرباء ساكنى العامرة وهي 
املجند  سالمة  وهو  حمودة”  أم  “الست 
بأحدى الوحدات العسكرية بقسم الحملة 
عربات  وقيادة  صيانة  عى  ترشف  التى 

التي  الوطني  الــرتث  بذلك  الشابة 
واهميتة  التاريخ  ذلك  احداث  تحي 

وصفه
مرص  بني  التوتر  قمة  وصلت  حينها 
عندما  مرتفع  حد  اىل  وبريطانيا 
واألنشطة  التخريب  أعامل  اشتدت 
معسكراتهم  ــد  ض ىف  الــفــدائــيــة 
منطقة  ىف  وضباطهم  وجنودهم 
القنال، فقد كانت الخسائر الريطانية 
فادحة،  الفدائية  العمليات  نتيجة 
أدى  وكذلك  األوىل،  الفرتة  يف  خاصة 
انسحاب العامل املرصيني من العمل 
وضع  إىل  اإلنجليز  معسكرات  يف 
يف  القناة  مبنطقة  الريطانية  القوات 

حرج شديد.
فتح  عن  الحكومة  أعلنت  وحينام 
عــامل  ــامء  أسـ لتسجيل  مــكــاتــب 
عملهم  ترك  يف  الراغبني  املعسكرات 
سجل  الوطني  الكفاح  يف  مساهمة 
الفرتة  يف  أسامءهم  عاماًل   91572
30 من  أكتوبر 1951 وحتى   16 من 
املتعهدون  نوفمر 1951، كام توقف 
واللحوم  ــراوات  ــخ ال تــوريــد  عــن 
الــروريــة  األخـــرى  واملستلزمات 
وضابط  جندي  ــف  أل  80 إلعــاشــة 

بريطاين.
وهنا كانت بداية التوتر االنجليزي مع 

الرشطة املرصية
وبعد ذلك أقدمت القوات الريطانية 
أو  رعونة  تقل  ال  أخرى  مغامرة  عى 
استفزازًا عن محاوالتها السابقة إلهانة 
عن  ترجع  حتى  وإذاللها  الحكومة 

قرارها بإلغاء املعاهدة،
يناير   25 الجمعة  يوم  صباح  ففي 
الريطاين  القائد  فاستدعى   1952
مبنطقة القناة –”الريجادير أكسهام”- 
ضابط االتصال املرصي، وسلمه إنذاًرا 
“الرشطة”  البوليس  قوات  تسلم  بأن 
املرصية باإلسامعيلية أسلحتها للقوات 
املحافظة  دار  عن  وتجلو  الريطانية، 
القناة  منطقة  عن  وترحل  والثكنات، 
كلها، واالنسحاب إىل القاهرة بدعوى 
املرصيني  الفدائيني  اختفاء  مركز  أنها 
املكافحني ضد قواته ىف منطقة القنال.

هذا هو التوثيق الحقيقي لذكري 25 
املرصية  الرشطة  اعتمده  الذي  يناير 
مرصية  حدوتة  انها  حقا  لها  عيدا 
احكوها  عظيمة  معاين  رمز  تحمل 
والرمز  القيمة  يعني  يك  دكم  الوال 
واملعني عن ذلك التاريخ الذي سطر 

بدماء ابناء مرص املخلصني
خالص تحيايت

السودان يفرحالسودان يفرح
ــل  ــور االه ــر وبحض ــي العم ــن ليال ــه م ــي ليل ف
بحــري   وفــي  العروســين  واألقــارب واصدقــاء 
الصافيــه  شــرق مــدارس لنــدن وبتوفيــق مــن 
ــه  ــران االنس ــد ق ــم عق ــي ت ــبحانه وتعال اهلل س
الســوداني  االعمــال  رجــل  كريمــه  فاطمــه   /

المعــروف
الســيد / ال راوي الديــن عبــد الوهاب واالســتاذ 
/ محمــد نجــل الســيد / ال بابكــر محمــد الزبيــر 
ــي ١٦ /  ــه ف ــاة الجمع ــب ص ــك عق ــا وذل العطاي
ــة  ــاول وجب ــال وتن ــر االحتف ــد حض ١٢ / ٢٠٢٢ وق
الغــذاء نجــوم مــن المجتمــع الســوداني ورجــال 
االعمــال وبهــذه المناســبه الســعيده يتقــدم 
العاملــون فــي مصــر تاتيــن ورئيــس مجلــس 
االداره محمــود صــاح قطامــش 
بالتهانــي والتبريــكات لاســتاذ 
وللعروســين  الديــن  راوي   /
الســعاده  لهــم  متمنييــن 
لهمــا  اهلل  بــارك   .. والهنــاء 
ــم  ــع بينه ــا وجم ــارك عليهم وب

ــر  ــي خي ف
ودامت دياركم عامره باالفراح.

وحبنا  تعلقنا  مدى  يعلم  فهو  سالمة. 
أن  قريبه حتى يستطيع  لزيارة  وإنتظارنا 
ينفث غله وميى إرادته علينا أو عى األقل 
من له معه خصومة. والحق أنه مع تكرار 
هذا املوقف مع حمودة استطعنا أن نفهم 
أدبيات  مع  وأنه  الرنجسية  العقلية  هذه 
زيارة سالمة أن نحرص كلنا عى أن تكون 
عالقتنا بحمودة عالقة طيبة وإال فالويل و 
الثبور وعظائم األمور ألى منا إذا كان له 
زيارة سالمة، وال  قبل  خالف مع حمودة 
نخفى رساً أننا ىف بعض األحيان كنا نتودد 
عن  نتنازل  أحياناً  وكنا  كبرية  بصورة  إليه 
بعض حقوقنا من أجل عيونه ورضاؤه عنا 
وكان البعض يسمح له أن يسجل أهداف 
وهو أبعد ما يكون عن معرفة لعب الكرة 
إكراماً له وإتقاءاً لغضبه نظراُ لقرب قدوم 
سالمة بعربته. وأحياناً كانت تظهر عقدة 
موقف  فجأة  يتذكر  عندما  عنده  النقص 
إثبات  ملجرد  حتى  أو  أحدنا  مع  قديم 
الذات والغالسة ومينعه من ركوب العربة 
العقوبات  من  لنا  بالنسبة  تعد  وكانت 

القاسية.
أثناء  بإختفاء حمودة  ندعو  ما  دامئاً  وكنا 
الزيارة أو أن يرق قلبه ويسمح ملن كان 
له  ويسمح  معنا  يكون  أن  العقاب  عليه 
وهو  يده  من  بإشارة  للسيارة  بالصعود 
واقف منتشياً مزهواً. وما أن ينطق “ياال 
صندوق  داخل  كلنا  نندفع  حتى  اركبوا” 
الــرور  غاية  ىف  ونحن  سالمة  عربية 
موتور  ــإدارة  ب سالمة  ويبدأ  ــرشاح  واإلن
صوت  نسمع  أن  ومــا  باملنفلة  العربة 
وتنطلق  ونصفق.  نصيح  حتى  املوتور 
السكنى  الحى  حول  رحلة  ىف  العربة  بنا 
املحيط بالعامرة وننظر من خالل فتحات 
إىل  العربة  يغطى صندوق  الذى  املشمع 
نسامت  وجوهنا  تلفح  الشارع  ىف  املارة 
رقيقية من الهواء الرطب وكأننا نسبح ىف 
الهوء مرددين األغنية التى طاملا شدونا بها 

عند ركوبنا عربية سالمة:
بألف  ورجعنا  روحنا  سالمة  يا  “ساملة 

سالمة بعربية سالمة”
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ذو  عطري  عشبي  نبات  الريحان 
قدمياً  استخدم  وقد  زكية،  رائحة 
أنه  كام  العطور،  أنواع  من  كنوع 
عديدة،  وطبية  غذائية  فوائد  له 
العديد  عى  الحتوائه  وذلك 
ج،  ب،  أ،  )ك،  الفيتامينات  من 
مثل  الغذائية  والعنارص  ه(، 
واملنجنيز،  والكالسيوم،  الحديد، 
كام  املاغنسيوم،  والبوتاسيوم، 
ويحتوي  األليــاف.  عى   يحتوي 
الفالفونويدات  مادة  عى  أيضاً 
الرتكيب  تحافظ عى  بدورها  التي 
ضد  للكروموسومات  الجيني 
يستخدم  أنه  كام  اإلشعاعات، 
ألنه  وذلك  للبكترييا،  كمضاد 
الطيارة  الزيوت  عى  يحتوي 
أنواع  من  الكثري  عى  تقيض  التي 
الدراسات  أثبتت  ولقد  البكترييا. 
من  العديد  منع  عى  قدرة  له  أن 
لألمراض  املسببة  البكترييا  أنواع 
للمضادات  مقاومة  أصبحت  التي 
الحيوية. كام أنه يحتوي عى مادة 
زيوته  إحدى  وهي  اليوجانيول، 
اإلنزميات  عمل  متنع  التي  الطيارة 

املسببة لاللتهابات، فهو يعمل مثل 
والروفني،  )األسرين،  املسكنات 
الريحان  ويستخدم  والبارامول(، 
الروماتيزم،  عالج  يف  عالية  بكفاءة 
ويحتوي  األمعاء.  والتهابات 
الريحان عى فيتامني أ يف صورة بيتا 
لألكسدة(  مضادة  )مادة  كاروتني 
التي تتحول إىل فيتامني )أ(  الذي 
يحمي الكثري من األعضاء، واألوعية 
الدموية، ومينع ترسب الكولسرتول 
يف األوعية الدموية، وبالتايل يحمي 
القلب من أمراض كثرية مثل تصلب 
كام  الصدرية.  الذبحة  و  الرشايني 
من  تقلل  كاروتني  البيتا  مادة  أن 
القلبية،  بـاألزمات  اإلصابة  أخطار 
والروماتيزم.  العظام،  وهشاشة 
عنرص  عى  الريحان  ويحتوي 
عضالت  يدعم  الذي  املاغنسيوم 
وينظم  الدموية،  واألوعية  القلب 
وتشري  القلب.  رضبات  معدل 
الدراسات إىل أن الريحان ميكن أن 
يساعد يف خفض مستويات السكر 
الثالثية،  الدهون  الدم، وخفض  يف 
الكي،  الكولسرتول  ومستوي 
قد  أنه  كام  الدم،  ضغط  وخفض 
يعزز إفراز األنسولني لتعزيز صحة 
مريض السكري، ويقلل من هرمون 

الذي  الكورتيزول، 
يسبب  أن  ميكن 
ومع  الوزن،  زيادة 
بعد  يتم  مل  ذلك 
استخدام  تأكيد 
إلنقاص  الريحان 
طريق  عن  الوزن 
العلمية.  الدراسات 
الريحان  يفيد  كام 

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

 الفوائد الصحية والطبية والعالجية لنبات الريحان
الحمى، ومنع اضطرابات  يف عالج 
الجهاز التنفيس، وعالج الربو، ومنع 
أمراض  ومنع  الرئة،  اضطرابات 
اإلجهاد  من  والتقليل  القلب، 
والعناية  للفم،  واالكتئاب، ومعطر 
الكى  حى  ومنع  باألسنان، 
الخليك(،  حمض  عى  )الحتوائه 
والعناية بالبرشة، ويخفف الصداع، 
ويعزز  املبكرة،  الشيخوخة  ومنع 
كام  بالعني.   والعناية  املناعة، 
من  السموم  طرد  عى  يساعد 
مجلة  يف  نرش  ما  )حسب  الجسم 
من  ويحمي  الطبية(،  األغذية 
السامة،  الكيميائية  املواد  مخاطر 
ويقي من الرطان عن طريق الحد 
وذلك  الرطانية،  الخاليا  منو  من 
نظراً لغناه مبضادات األكسدة. كام 
من  للتخفيف  الريحان  يستخدم 
والقولون  القولون  التهاب  أعراض 
العصبي؛ فيساعد يف تقليل االنتفاخ 
الشهية  وفقدان  املاء  واحتباس 
بل  واالرتجاع  املعدة  وتشنجات 
الديدان والطفيليات.  لقتل  وحتى 
تجفيفه  بعد  الريحان  ويستخدم 
مثل التوابل حيث يوضع عى كثري 
عى  يحتوي  أنه  كام  األكالت  من 

مواد غذائية متنوعة.
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يعاين الكثريون من الصغار و الكبار 
من مشكلة الجفاف خاصة يف موسم 
الشتاء، وهناك العديد من األشكال 
التي تدل عى الجفاف منها العطش 
التبول،  عدد  وانخفاض  والدوخة، 
ملا  وفقا  .وذلــك  املستمر  اإلرهــاق 
نرشته شبكة اليس ان ان األمريكية.

العطش دامئًا مؤرًشا مبكرًا  يعد  وال 
عى حاجة الجسم إىل املياه، حيث 
األشخاص،  من  العديد  يشعر  ال 
حتى  بالعطش  السن،  كبار  خاصة 
يُصابوا بالجفاف بالفعل. لذلك، من 

يف  املياه  رشب  من  تزيد  أن  املهم 
تكون  عندما  أو  الجو،  أحوال  كافة 

مريًضا.
ومن جانبهم نصح عدد من األطباء 
برورة أن يحمي األشخاص أنفسهم 
من الجفاف خالل فصل الشتاء عر 
املاء، مبقدار  كافية من  كميّة  رشب 
وإضافة  يوميًا،  لرتين  عن  يقل  ال 

الّسوائل إىل وجبات الطّعام.
بحسب  الجفاف  أعــراض  تختلف 

العمر.
عالمات الجفاف للصغار

1.جفاف الفم واللسان
2.عدم نزول دموع عند البكاء

3.جفاف الحفاضات ثالث ساعات
أعى  الرخوة  البقعة  4.انخامص 

الجمجمة
5.الفتور أو التهيج

اعراض الجفاف لدى الكبار
1.العطش الشديد

2.انخفاض عدد مرات التبول
3.بول داكن اللون

4.اإلرهاق
5.الدوخة

دراسة تحذر: عدوى بسيطة يف اللثة يمكن أن تسبب مرض قلبي

اإلرهاق املستمر والدوخة.. اعرف عالمات 
الجفاف لدى الكبار والصغار

عوامل تزيد من خطر اإلصابة بالخرف.. 
منها الخمول والتدخني

زيادة  تساعد يف  عوامل  عدة  هناك 
تلك  الخرف،  مبرض  اإلصابة  خطر 
ميارسها  التي  الخاطئة  الــعــادات 
األشخاص وتؤدي إىل فقدان الذاكرة 
وذلك  الرتكيز،  عى  القدرة  وعــدم 

وفقا ملا نرشه موقع إكسريس.
عوامل تساهم يف زيادة حالة الخرف

التدخني
اإلصابة  مخاطر  من  يزيد  التدخني 
بأمراض األوعية الدموية، مبا يف ذلك 
نزيف يف  أي  أو  الدماغية  السكتات 
الدماغ، والتي تعد أيضا ضمن عوامل 
خطر اإلصابة بالخرف. وباإلضافة إىل 

يف  املوجودة  السموم  تسبب  ذلك، 
وإجهادا  التهابات  السجائر  دخان 
للخاليا، وكالهام مرتبط بتطور مرض 
السلبي  التدخني  ،حتى  الزهامير 
ارتبط مبخاطر اإلصابة بالخرف كلام 

زاد تعرضك، زادت املخاطر.
ضعف السمع

كشفت بعض االبحاث أن “األشخاص 
الذين يعانون من ضعف السمع هم 

أيضا أكرث عرضة لإلصابة بالخرف”.
ارتفاع ضغط دم

أن  إىل  الــزهــاميــر  جمعية  تشري 
أن  أظهرت  املدى  طويلة  األبحاث 

ارتفاع ضغط الدم، خاصة يف منتصف 
خطر  من  يزيد  أن  ميكن  العمر، 

اإلصابة بالخرف .
الخمول البدين

الوطنية  الصحية  الخدمة  وتــويص 
 150 ملدة  الرياضة  مبامرسة  البالغني 

دقيقة عى األقل كل أسبوع.
االنعزال

األمراض  عى  السيطرة  مراكز  تشري 
والوقاية منها )CDC( إىل أن العزلة 
خطر  بزيادة  مرتبطة  االجتامعية 

اإلصابة بالخرف بنسبة %50.

ميكن  اللثة،  التهاب  يسمى  اللثة  مرض 
أن يسبب مجموعة واسعة من مشاكل 
األسنان، مبا يف ذلك نزيف اللثة وفقدان 
هريوشيام  جامعة  لخراء  وفًقا  األسنان، 
يف  متورطًا  القلب  يكون  قد  باليابان، 
أخرى من  أماكن  أكرث خطورة يف  قضايا 

الجسم.
 ” مـــوقـــع  يف  ــرشت  ــ نُـ دراســـــة  يف 
الفريق  وجــد   ،“  timesnownews
السن  دواعم  التهاب  بني  كبريًا  ارتباطًا 
األذين  يف  ملحق  يف  تندب   – والتليف 
إىل  ــؤدي  ي أن  ميكن  للقلب،  ــر  األي
اضطراب نبضات القلب يسمى الرجفان 
األذيني – يف عينة من 76 مريضا يعانون 

من أمراض القلب.
مياوتيش  شونسويك  األول  املؤلف  وقال 
الخدمات  مركز  يف  املساعد  األستاذ   ،
“يرتبط  هريوشيام:  بجامعة  الصحية 
طويل  بالتهاب  السن  دواعــم  التهاب 
يف  رئيسيًا  دوًرا  االلتهاب  ويلعب  األمد، 
الرجفان  ومرض  األذيني  التليف  تطور 

األذيني”.
السن  دواعم  التهاب  أن  افرتضنا  “لقد 

هذه  األذيني،  التليف  تفاقم  إىل  يؤدي 
األذينية  للزوائد  النسيجية  الدراسة 
بني  العالقة  توضيح  إىل  تهدف  اليرى 
اإلكلينيي  السن  دواعم  التهاب  حالة 

ودرجة التليف األذيني.”
اليرى  األذينية  الــزوائــد  ــة  إزال متت 
الباحثون  وقــام  ــرىض،  امل من  جراحيًا 
بني  العالقة  لتحديد  األنسجة  بتحليل 
شدة التليف األذيني وشدة مرض اللثة. 
دواعم  التهاب  كان  كلام  أنه  ووجــدوا 
السن أسوأ ، كان التليف أسوأ، مام يشري 
إىل أن التهاب اللثة قد يؤدي إىل زيادة 

االلتهاب واملرض يف القلب.
 ، ناكانو  يوكيكو  املقابل  املؤلف  وقال 
الدموية يف  القلب واألوعية  أستاذ طب 
الحيوي  للطب  العليا  الدراسات  كلية 
والعلوم الصحية بجامعة هريوشيام ، إن 
عى  أساسيًا  دلياًل  تقدم  الدراسة  هذه 
أن التهاب دواعم السن ميكن أن يؤدي 
أن  وميكن  األذيني  التليف  تفاقم  إىل 
للتعديل  قابل  عامل خطر جديد  يكون 

للرجفان األذيني.
وفًقا لناكانو، باإلضافة إىل تحسني عوامل 

ومستويات  الوزن  مثل  األخرى  الخطر 
النشاط وتعاطي التبغ والكحول ، ميكن 
أن تساعد رعاية اللثة يف إدارة الرجفان 
األذيني الشامل، ومع ذلك ، حذرت من 
أن هذه الدراسة مل تؤسس عالقة سببية، 
اللثة  أمراض  أن  حني  يف  أنه  يعني  مام 
يجد  مل  مرتابطة،  تبدو  األذيني  والتليف 
الباحثون أن أحدهام يؤدي بشكل قاطع 

إىل اآلخر.
وقال ناكانو: “هناك حاجة إىل مزيد من 
السن  دواعم  التهاب  أن  إلثبات  األدلة 
يساهم يف التليف األذيني بطريقة سببية 
وأن العناية باللثة ميكن أن تغري التليف، 
أحد أهدافنا هو تأكيد أن التهاب دواعم 
للتعديل  قابل  خطر  عامل  هو  السن 
مشاركة  ولتعزيز  األذيــنــي  للرجفان 
الرجفان  إدارة  يف  األسنان  أخصائيي 
دواعم  التهاب  يعد  الشامل،  األذيني 
تكلفة  مع  التعديل  سهل  هدفًا  السن 
األذيني  الرجفان  خطر  عوامل  بني  أقل 
سلسلة  تحقيق  يعود  قد  املعروفة، 
من  العديد  بالفوائد عى  الدراسة هذه 

األشخاص يف جميع أنحاء العامل “.
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قصور الثقافة تصدر 10 عناوين جديدة من سلسلة “الهوية” بمعرض الكتاب

وزيرة الثقافة تلتقى سفرية اإلمارات لدى القاهرة 
وتبحثان التعاون املشرتك

قدميني  لوحني  اآلثار  علامء  اكتشف 
العراق  يف  اكتشافهام  تم  الطني  من 
بخط  أسفل  إىل  أعى  من  ومغطاة 
مسامري يحتويان عى تفاصيل عن 
التي  “املفقودة”،  الكنعانية  اللغة 
اللغة  مع  تشابه ملحوظة  أوجه  لها 

العرية القدمية.
أن  يُعتقد  التي  األلواح  وتُسجل 
 ، عام   4000 من  يقرب  ما  عمرها 
عبارات بلغة شبه غري معروفة لدى 
األصل  يف  كانوا  الذين   ، األموريني 
من كنعان املنطقة التي تُعرف اآلن 
بسوريا واألردن ولكنهم أسسوا فيام 
النهرين  بني  ما  بالد  يف  مملكة  بعد 
إىل  جنبًا  العبارات  ويتم وضع هذه 
جنب مع ترجامت باللغة األكادية ، 
والتي ميكن قراءتها من قبل العلامء 

املعارصين.
يف الواقع ، تشبه األلواح حجر رشيد 
بلغة  نقش  له  كان  الذي   ، الشهري 
القدمية(  )اليونانية  معروفة  واحدة 
قدميني  بالتوازي مع خطني مرصيني 
مكتوبني غري معروفني )الهريوغليفية 
 ، الحالة  هذه  يف  والدميوطيقية(. 
املعروفة  األكادية  العبارات  تساعد 
املكتوبة  اللغة  الباحثني  قراءة  عى 

.Amorite

 Manfred الباحثان  وقال 
إن   Andrew R و   Krebernik
اللغة  ألغاز  تحل  القدمية  األلواح 
الكنعانية بإظهار أن اللغة متامسكة 
ومتوقعة ومتميزة متاًما عن األكادية.

ورئيس  األستاذ   ، كريرنيك  ونرش 
قسم دراسات الرشق األدىن القدمية 

فك رموز لغة كنعانية مكتوبة على ألواح 
تشبه “حجر رشيد”

والقومية  “األقباط  هي:  العناوين 
“تاريخ  يوسف،  سيف  أبو  العربية” 
الصناعة يف مرص يف النصف األول من 
القرن التاسع عرش” د. عي الجريتي، 
صالح  الوطن”  دفرت  من  “حكايات 
عودة،  محمد  ثــورة”  “ميالد  عيىس، 
شولش،  ألكسندر  للمرصيني”  “مرص 
“حارض  عباس،  رؤوف  د.  ترجمة 
املرصيني أو رس تأخرهم” محمد عمر، 
أنور  د.  والفكر”  املــرصي  “الشارع 
 1923 الدستور  “محنة  امللك،  عبد 
القادر،  عبد  زيك  محمد   ”1952  –
دستور  عى  عام  مائة  مبرور  احتفاال 
الجديد”  واملجتمع  “الجامعة   ،1923
د. لويس عوض، “التاريخ من منظور 

املواطنة” د. سمري مرقص.
عنوانًا   40 أصدرت  أن  للهيئة  وسبق 
السابقة  األعوام  خالل  السلسلة  من 
من  الهيئة  أصدرته  ما  إجاميل  ليصل 

الزى  أمناط  تشمل  للثقافتني 
والفلكلور والحرف الرتاثية وغريها.

كام تطرق اللقاء للتعاون ىف مجال 
واإلبداعية،  الثقافية  الصناعات 
ومجاالت النرش والفنون، واملشاركة 
اإلماراتية ىف الفعاليات واملهرجانات 
وآليات  املرصية  والفنية  الثقافية 
البلدان  متلكه  ملا  األمثل  االستثامر 
ناقش  كام  ثقافية،  مقومات  من 
الجانبان ُسبل الرشاكات املستقبلية 

ىف الفعاليات الُدولية بينهام.

وجورج   ، أملانيا  يف  جينا  بجامعة 
لألدب  الفخري  األستاذ  أندرو، 
الرشقية  الدراسات  كلية  يف  البابي 
بحثهام  لندن  بجامعة  واألفريقية 
يف  اللوحية  األجهزة  يصف  الذي 

العدد األخري من املجلة الفرنسية.

تتمه ص   1

هذه السلسلة املهمة 50 عنوانًا، تلقي 
من  مرص  به  تتميز  ما  عى  الضوء 
بنصيب  أسهمت  وسامت  خصائص 
بناء  ويف  شخصيتها  تكوين  يف  وافر 
هويتها، عر تاريخها الضارب بجذوره 
الزاخر  اإلنــســاين  التاريخ  قلب  يف 
تركت  التي  والشخصيات  باألحداث 
آثارها واضحة جليّة عى وجه الزمان.
معرض  يف  الهيئة  جناح  ويشهد  هذا 
من  كبريًا  وإقــبــااًل  تزاحاًم  الكتاب 
 1 )صالة  املعرض،  ورواد  جمهور 
مجموعة  وتتصدر   ،)B3 جناح   –
وهي  الجمهور  طلبات  حسني”  “طه 
الهيئة  منها  أصدرت  التي  املجموعة 
الخمسني  الــذكــرى  يف  عنوانًا   20
احتفاًء  العريب  األدب  عميد  لرحيل 
شعار  تحت  الكبري  الفكري  مبرشوعه 
“تجديد ذكرى طه حسني”، إضافة إىل 
التي  العاملي  املرح  كنوز  إصدارات 

املبدعني  ألكر  شهرية  نصوًصا  تضم 
الهيئة  منها  وأصــدرت  واملرحيني، 
بعض  واقرتبت  جديًدا،  عنوانًا   25
سلسلة  من  النفاد  من  العناوين 

“الذخائر”.
إصــدارات  عن  تباًعا  الهيئة  وتعلن 
تلبية  املميزة،  سالسلها  يف  جديدة 
عى  يحرص  الــذي  املــرصي  للقارئ 
اقتنائها نظرًا لتنوع العناوين املقدمة 
واملناسبة  املخفضة  وأســعــارهــا 
“ذاكرة  “الذخائر”،  مثل:  للجميع، 
“آفــاق  مــرص”،  “حكاية  الكتابة”، 
“كتابات  سالسل  وإصدارات  عاملية”، 
“آفاق  املوسيقى”،  “عــامل  نقدية”، 
باإلضافة  اإلقليمي،  والنرش  السينام”، 
الندى  املجالت ومنها مجلة قطر  إىل 

املخصصة للطفل.

الكيالىن،  نيفني  الدكتورة  استقبلت 
مريم  السفرية  الثقافة،  وزيرة 
اإلمارات  سفرية  الكعبى،  خليفة 
تعزيز  سبل  لبحث  القاهرة،  لدى 

التعاون الثقاىف املشرتك.
الكيالىن،  نيفني  الدكتورة  وأكدت 
وعمق  أهمية  الثقافة،  وزيرة 
الدولتني  بني  الوطيدة  العالقات 
بالتبادل  ُمشيدة  وشعبًا،  حكومًة 
مؤكدة  اإلماراىت،  املرصى  الثقاىف 
أوجه  تدعيم  عى  الجانبني  حرص 

بني  الثنائية  الثقافية  العالقات 
املشاركات  مثنت  كام  البلدين، 
 ،54 الكتاب  مبعرض  اإلماراتية 
املساعى  كافة  بذل  عى  ُمشددة 
مجاالت  تأصيل  تستهدف  التى 

التعاون الثقاىف بني الجانبني.
آفاق  مناقشة  اللقاء  وتناول 
منها  الجانبني،  بني  الثنائية  التعاون 
إماراىت  مرصى  ثقاىف  أسبوع  إقامة 
خالله  يقدم  واإلمارات  مرص  بني 
سلسلة فعاليات وعروض فلكلورية 

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة 
 10 عطوة،  هشام  الفنان  برئاسة 
عناوين جديدة من سلسلة “الهوية”، 
ضمن فعاليات معرض القاهرة الدويل 

املنعقدة   ،54 الـ  دورتــه  يف  للكتاب 
الدولية  للمعارض  مرص  مبركز  حاليًا 
لتقديم  استكاماًل  الخامس،  بالتجمع 
أبرز الكتابات والدراسات التي تناولت 

الجوانب  مختلف  من  مرص  هوية 
الحضارية  والــعــوامــل  واملــكــونــات 
أغــوارهــا  لسر  سعيًا  واإلنسانية، 

والسترشاف القادم من مستقبلها.

باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس 
الرئيس  مع  مغلقة  مباحثات  أجرى 
مباحثات  جلسة  تبعتها  األرميني 
البلدين،  ــدي  وف ضمت  موسعة 
يف  األرميني  الرئيس  رحب  حيث 
مستهلها بالزيارة التاريخية للرئيس، 
ملرص  أرمينيا  تقدير  عن  معرباً 
والشعبي،  الرسمي  املستويني  عى 
التي  املمتدة  بالروابط  واعتزازها 

تجمع بني البلدين الصديقني.
كام أشاد الرئيس األرميني بخطوات 
إصالح االقتصاد املرصي واملرشوعات 
تنفيذها،  الجاري  الكرى  القومية 
مساندة  عى  بــالده  حرص  مؤكداً 
ىف  ودعمها  التنموية  مرص  جهود 
التطلع  عن  فضالً  املجاالت،  كافة 
مرص  مع  الفنية  الخرات  لتبادل 
يف  املرشوعات  تنفيذ  يف  ومشاركتها 

التي  القطاعات  أرمينيا يف عدد من 
ناجحة،  بتجربة  فيها  تتمتع  باتت 

السيام البنية التحتية والنقل.
السييس  الرئيس  أعرب  جانبه؛  من 
االستقبال  لحفاوة  مرص  تقدير  عن 
الصداقة  بعالقات  مشيداً  األرميني، 
املرصية األرمينية املتينة والتاريخية، 
مرص  استضافة  ــوء  ض يف  خــاصــًة 
للجالية من االرمن والذين أسهموا يف 
مختلف  يف  شهدتها  التي  التطورات 
واالقتصادية  السياسية  املجاالت 
والثقافية والفنية، إىل جانب دورهم 
كمكون  املرصي  املجتمع  إثــراء  يف 

فاعل ومنتج.
العالقات  بلغته  ما  الرئيس  كام مثن 
البلدين  بــني  املشرتكة  الثنائية 
عى  متقدم  مستوى  من  الصديقني 
الفرتة  ــالل  خ األصــعــدة  مختلف 
التقدير  عن  سيادته  معرباً  األخرية، 

القمة  يف  األرميني  الرئيس  ملشاركة 
التي   COP27 للمناخ  العاملية 
نوفمر  يف  الشيخ  رشم  يف  عقدت 
املايض، وهي املشاركة التي عكست 
ومؤكداً  البلدين،  بني  العالقات  قوة 
وتعزيزها،  لتعميقها  مرص  تطلع 
االقتصادي  املستويني  عى  السيام 
دور  االعتبار  يف  أخــذاً  والتجاري، 
ذلك،  تحقيق  يف  املؤسسية  اآلليات 
واملتمثلة يف اللجنة املشرتكة للتعاون 
والتي  والفني  والعلمي  االقتصادي 
عقدت دورتها األخرية يف يرييفان عام 
2017، وكذلك منتدى رجال األعامل، 
التعريف  عى  بدوره  يساعد  الذي 
املتاحة  والتجارة  االستثامر  مبجاالت 

بني البلدين.
ــاف املــتــحــدث الــرســمــي أن  وأضـ
املباحثات تناولت عدداً من القضايا 
االهتامم  ذات  والدولية  اإلقليمية 

الرئيس  ــاد  أشـ حيث  ــرتك،  ــش امل
املحوري  بالدور  “خاتشاتوريان” 
صعيد  عى  مرص  به  تضطلع  الذى 
األوسط  الرشق  ىف  االستقرار  ترسيخ 
مكافحة  إطار  يف  خاصًة  وأفريقيا، 
وتحقيق  الرشعية  غــري  الهجرة 
الحلول  ودعم  األديان  بني  التعايش 
مبحيطها  القامئة  لألزمات  السلمية 

اإلقليمي.
فيام  الرؤى  وجهات  تبادل  تم  كام 
والفكر  اإلرهــاب  مكافحة  يخص 
التكاتف  سبل  عن  فضالً  املتطرف، 
االقتصادية  التداعيات  ملواجهة 

العاملية لألزمة الروسية األوكرانية.
وأضاف املتحدث الرسمي أن الرئيس 
التوقيع  شهدا  األرميني  والرئيس 
ومذكرات  االتفاقيات  من  عدد  عى 
الجهات  بــني  املشرتكة  التفاهم 
الحكومية املعنية يف البلدين للتعاون 

األزهر يطمئن الجميع يف مصر وخارجها على صحة اإلمام األكرب ويشكرهم على مشاعرهم الطيبة

املجال  املجاالت، وهي  من  عدد  يف 
مذكرة  وكذا  والتكنولوجي،  العلمي 
الشباب  وزارة  بني  للتعاون  تفاهم 
التعليم  ووزارة  املرصية  والرياضة 
والعلوم والثقافة والرياضة األرمينية، 

للتعاون  تفاهم  مذكرة  جانب  إىل 
االستثامري،  مجال  يف  املــؤســيس 
وأعقب ذلك انعقاد املؤمتر الصحفي 

املشرتك بني الجانبني.
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يف  تامبريي  جامعة  من  علامء  طور 
 4( بوصة   0.2 بحجم  روبوتًا  فنلندا 
ملم( يستخدم طاقة الرياح والضوء 
الروبوت  ويزن  الهواء،  يف  للتحليق 
عى  يعتمد  الذي  الطائر،  الجوي 
االستجابة  رسيعة  ــواد  امل تجميع 
مام  فقط،  ملليجرام   1.2 للضوء، 
يعني أنه ميكن حركته حتى بواسطة 

نسيم لطيف.
وفقا ملا ذكرته صحيفة “ديى ميل” 
الريطانية، يتميز الروبوت بشعريات 
جناحني  من  تنبثق  النعومة  فائقة 
تنشيطهام  عند  برفق  يــرفــرفــان 
بالضوء، ونظرًا للمسافة بني شعريات 
القرشة، يتم إنتاج حلقة دوامة من 
أثناء طريانها  أو حلقة دوامة  الهواء 

كشف تقرير حديث أن رشكة أبل قد 
عام  يف  للطي  قابل  جهاز  أول  تطرح 
جهاز  يكون  أن  ميكن  والذي   ،2024
iPad القابل للطي، ويف حني أننا قد ال 
نحصل عى iPad جديد يف عام 2023، 
ميكننا أن نرى iPad جديًدا قاباًل للطي 

ينضم إىل التشكيلة العام املقبل.
قد   Ming-Chi Kuo املحلل  وكان 
عى  تعمل  أبــل  أن  إىل  سابًقا  أملــح 
جهاز iPad قابل للطي، لكنه مل يذكر 
متى سيتم إطالقه، واآلن ، Kuo ، يف 
أن  من  “إيجايب”  إنه  قال   ، تغريدة 
يف  إطالقه  ميكن  للطي  القابل   iPad

أقرب وقت يف العام املقبل.
انخفاًضا   Kuo يتوقع   ، تغريدة  ويف 
شحنات  يف  باملائة   15 إىل   10 بنسبة 
iPad يف عام 2023، ومع ذلك ، يقول 

ــروجــريــس”  “ب رشكــة  أعلنت 
ــروس  ال ــخــراء  ال أن  الــروســيــة 
ــامر  أق تطوير  عــى  يعملون 
صناعية جديدة الستشعار األرض 

عن بعد.
وقال املدير العام للرشكة دميرتى 
نقلتها  ترصيحات  يف   – بارانوف 
قناة روسيا اليوم اإلخبارية اليوم 
األربعاء، “يعمل الخراء يف روسيا 
و5   4 رقم  القمرين  تطوير  عى 
 ،Resource-P من سلسلة أقامر
للجداول  وفقا  يسري  والعمل 
األول  القمر  املوضوعة،  الزمنية 
صيف  يطلق  أن  املفرتض  من 

فمن  الثاين  أما  الجاري،  العام 
عام  الفضاء  إىل  إطالقه  املفرتض 

.″2024
 Resource-P قمر  أن  وأضــاف 
ــاز اخــتــبــارات  ــم 4 قــد اجــت رق
ورشة  يف  موجود  وهو  التحكم، 
التجميع لتجهيزه ببعض املعدات 
الالسلكية، وهذه املعدات ستصلنا 
العام،  هذا  من  الثاىن  الربع  ىف 
أن  املفرتض  من  القمر  وإطــالق 
يكون يف الصيف، وستنفذ عملية 
بايكونور  قاعدة  من  اإلطــالق 
لقمر  بالنسبة  أمــا  الفضائية.. 
Resource-P رقم 5 فإن الخراء 

وتزيد من سحبها.
تهب  عندما  يثبته  السحب  هــذا 
حلقة  إنشاء  ويتم  الــريــاح،  عليه 
دوامة مامثلة يف اتجاه مجرى مبجرد 

الطريان.
تسليط ضوء  يتم  عندما  ذلك،  ومع 
عى الروبوت، ميكن أن يتسبب ذلك 
يف فتحه أو ثني أجنحته، مام يؤدي 
وميكن  الــدوامــة،  شكل  تغيري  إىل 
للتحكم يف  الخاصية  استخدام هذه 

إقالعه وهبوطه.
“هذه  تسنج:  هــاو  الباحث  قــال 
عى  متفوقة  االصطناعية  البذرة 
مجهزة  وهي  الطبيعية،  نظرياتها 
عبارة  املشغل  ويعد  ناعم،  مبشغل 
الطاقة،  مدخالت  يحول  جهاز  عن 

طاقة  إىل  الكهرباء،  أو  الضوء  مثل 
حركية.

“املشغل  تسنج:  الدكتور  وأضــاف 
الصناعي  املــطــاط  مــن  مصنوع 
للضوء،  املستجيب  السائل  البلوري 
والذي يحفز فتح أو إغالق الشعريات 

عند إثارة الضوء املريئ.”
اللينة عى  الروبوتات  تأسس مجال 
مرونة  أكرث  مــواد  استخدام  فكرة 
غرار  عى  روبوتات  صنع  ملحاولة 
شأنه  من  وهذا  الطبيعية،  األشكال 
وقدرة  ديناميكية  أكرث  يجعلهم  أن 
يف  الــتــحــرك  عــى  أفــضــل  بشكل 

مجموعة متنوعة من التضاريس.

.Kuo العام ، كام يقرتح
وبرصف النظر عن جهاز iPad القابل 
 Apple أن تقوم Kuo يقرتح ، للطي 
عام  يف   iPad mini بتحديث  أيًضا 
إن  كو  ويقول  جديد،  مبعالج   2024
حيز  سيدخل  الجديد   iPad جهاز 
األول  الربع  يف  كبرية  بكميات  اإلنتاج 

من عام 2024.
جهاز  أن  عن  شائعات  هناك  وكانت 
iPad القابل للطي يهدف إىل استبدال 
iPad mini ، ولكن وفًقا لـ Kuo ، لن 
املحلل إن جهاز  يحدث ذلك، ويقول 
iPad القابل للطي سيكون أغى بكثري 
من جهاز iPad mini، لذلك ، من غري 
القابل   iPad جهاز  يحل  أن  املرجح 

.iPad mini للطي محل جهاز

املحلل إن إدخال iPad الجديد القابل 
للطي يف عام 2024 سيفيد الشحنات 

مع تحسني مزيج املنتجات أيًضا.
ميكن  عام  كثريًا   Kuo يكشف  وال 
إال  للطي  القابل   iPad من  توقعه 
أنه سيحتوي عى مسند مصنوع من 
 Apple بدأت  فيام  الكربون،  ألياف 
 M2 سلسلة  بــرشائــح   2023 ــام  ع
 Mac و MacBooks الجديدة وأجهزة

.HomePod و mini
تكشف  أن  املتوقع  من   ، وقريبًا 
للواقع  رأس  سامعة  أول  عن  النقاب 
 ، وكالعادة   ، اإلطــالق  عى  املختلط 
ستكون هناك أجهزة iPhone جديدة 
 Apple وحتى   ،  Apple وساعات   ،
Silicon Mac Pro الجديد، لكن ، قد 
ال نحصل عى جهاز iPad جديد هذا 

العلماء يطورون روبوتًا يمكنه الطريان فى 
الهواء بقوة الرياح والضوء

تقرير: أبل قد تطلق أول جهاز قابل للطي العام املقبل

روسيا تطور أقمارا صناعية جديدة الستشعار 
األرض عن بعد

ينتظرون بعض املعدات لتجهيزه 
مراحل  ستبدأ  وبعدها  بها، 
العام  فيه صيف  التحكم  اختبار 
إىل  يرسل  أن  ويفرتض  الجاري، 
الوقت  يف  األرض  حــول  ــدار  م

املحدد عام 2024”.
 Resource-P وتطور روسيا أقامر
عن  استشعار  أقــامر  لتكون 
املدنية،  لألغراض  تستخدم  بعد 
التي تقدمها  املعلومات  وتُعتمد 
الخرائط،  وضع  يف  األقامر  هذه 
كام يتم االعتامد عليها ىف مراقبة 
استخراج  وأماكن  النباىت  الغطاء 

املعادن والنفط.
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“أشقاء الشيطان”.. ما الذى ينتظر املتهمني 
بقتل شخص فى مشاجرة بأوسيم؟

هجام مساكن يعرتف بسرقة خزينة ومحتويات 
شقة فى منطقة عابدين

اعرتف مسجل خطر تم القبض عليه، 
ومحتويات  خزينة  برقة  التهامه 
عقب  عابدين،  يف  سكنية  شقة 
يف رسقة  تخصص  بأنه  عليه،  القبض 
التسلق،  بأسلوب  السكنية  الشقق 
من  التأكد  بعد  الشقة  إىل  وتسلل 
خلوها من األشخاص املقيمني بها، ثم 
استوىل عى خزينة وجهاز الب توب، 

وهاتف محمول، ومحتويات أخرى.
الب  جهاز  عى  استوىل  أنه  وأضاف 
إلحضار  متهيدا  الشقة  وغادر  توب 
تركها  التي  الخزينة  لنقل  سيارة 
بالشقة، إال أن رجال املباحث متكنوا 

من القبض عليه.
مالك  ألقوال  املباحث  رجال  استمع 
للمسجل خطر  اتهاما  ووجه  الشقة، 

املروقات،  عى  وتعرف  بالرقة، 
القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  فتم 
الالزمة تجاهه، وقررت النيابة حبس 

املتهم 4 أيام عى ذمة التحقيق.
ىف إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية 
صورها،  بشتى  الجرمية  ملكافحة 
بدوائر  املرورات  تكثيف  السيام 
فقد متكنت  الرشطة،  ومراكز  أقسام 
األجهزة األمنية مبديرية أمن القاهرة 
األشخاص”له  )أحد  ضبط  من 
بدائرة  مقيم  جنائية”-  معلومات 
وبحوزته  عابدين(  رشطة  قسم 
جهاز كمبيوتر محمول “الب توب” 

مجهول املصدر .
من  برقته  اعرتف  مبواجهته 
القسم  بدائرة  كائنة  شقة  داخل 

استيالئه  وكذا  التسلق”  “بأسلوب 
مبلغ  بداخلها  حديدية  )خزينة  عى 
بطاقة  قومى-  رقم  بطاقة  ماىل- 
شاشة(،  محمول-  هاتف   – إئتامنية 
ارتكاب  مبحل  املروقات  وإخفائه 
لتجهيز  سبيله  ىف  كان  وأنه  الواقعة، 
لتحميل  أخرى  مرة  والعودة  سيارة 
املروقات، وتم بإرشاده ضبط باقى 

املروقات .
مالك  عليه  للمجنى  التوصل  أمكن 
عى  تعرف  وباستدعائه  الشقة، 
وتم  بالرقة،  واتهمه  املضبوطات 
وقررت  القانونية،  اإلجراءات  اتخاذ 
النيابة حبس املتهم 4 أيام عى ذمة 

التحقيق.

مبديرية  املباحث  رجال  ألقى 
املتهمني  عى  القبض  الجيزة،  أمن 
خالل  عامل  مقتل  يف  بالتسبب 
يف  الجرية  خالفات  بسبب  مشاجرة 
العامة  النيابة  إىل  وأحالتهم  أوسيم، 
ذمة  عى  بحبسهم  أمرت  التي 

التحقيقات.
أحد  مقتل  كشفت  التحقيقات 
عليه  االعتداء  نتيجة  األشخاص 
وبإجراء  أوسيم،  يف  مشاجرة  خالل 
اعتدوا  أشقاء   3 أن  تبني  التحريات 
خالفات  بسبب  عليه،  املجني  عى 
وتم  إصابته،  عن  أسفر  مام  الجرية، 
فارق  أنه  إال  املستشفى  إىل  نقله 
الحياة متأثرا باإلصابات التي لحقت 

به.
النقاط  يف  يكشف  السابع”،  “اليوم 
التالية ما الذي يواجه األشقاء الثالثة 

أمام القضاء.
نصت الفقرة الثانية من املادة 2344 
أنه “ومع  العقوبات عى  قانون  من 
الجناية  ذلك يحكم عى فاعل هذه 
)أى جناية القتل العمد( باإلعدام إذا 
تقدمتها أو اقرتنت بها أو تلتها جناية 

أخرى”.
املشدد  الظرف  هذا  أن  وأوضحت 
إىل  ارتكب،  قد  الجاىن  أن  يفرتض 
جناية  العمدى،  القتل  جناية  جانب 
أخرى وذلك خالل فرتة زمنية قصرية، 

مام يعنى أن هناك تعدداً ىف الجرائم 
مع توافر صلة زمنية بينها.

تعدد  ىف  العامة  القواعد  وتقىض 
الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة 
الجرائم  حالة  ىف  األشد  الجرمية 
املتعددة املرتبطة ببعضها ارتباطاً ال 
يقبل التجزئة )املادة 2/32 عقوبات(، 
وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم 
إذا مل يوجد بينها هذا االرتباط )املادة 
املرشع،  خرج  وقد  عقوبات(،   33
عى القواعد العامة السابقة، وفرض 
للقتل العمد ىف حالة اقرتانه بجناية 
هذا  جاعالً  اإلعدام،  عقوبة  أخرى 
القتل  لعقوبة  مشدداً  ظرفاً  االقرتان 
هنا  التشديد  علة  وترجع  العمدى، 
ىف  الكامنة  الواضحة  الخطورة  إىل 
شخصية املجرم، الذى يرتكب جرمية 
الخطورة،  بالغة  بذاتها  وهى  القتل 
ولكنه ىف نفسه الوقت، ال يتورع عن 
زمنية  فرتة  ىف  أخرى  جناية  ارتكاب 

قصرية.
رشوط التشديد:

القتل  عى  العقوبة  لتشديد  يشرتط 
بجناية  اقرتانه  حالة  ىف  العمدى 
أخرى ثالثة رشوط، وهى: أن يكون 
الجاىن قد ارتكب جناية قتل عمدى 
جناية  يرتكب  وأن  األركان،  مكتملة 
بني  زمنية  رابطة  تتوافر  وأن  أخرى، 

جناية القتل والجناية األخرى.

تفاصيل إحالة صاحب محل للجنايات بتهمة قتل شاب 
بسبب خالفات بينهما بعني شمس

إحالة  شمس،  عني  نيابة  قررت 
صاحب محل بالى ستيشن ملحكمة 
الجنايات، بتهمة قتل شاب بسبب 

خالفات بينهام.
بالقاهرة،  املباحث  رجال  ومتكن 
من القبض عى صاحب محل بالى 
عقب  شابا  قتل  بعدما  ستيشن، 
منطقة  ىف  مبقص  عليه  التعدى 
عني شمس بعد الدخول ىف مشادة 
باأليدي،  للتشابك  تطورت  كالمية 
عى  املتهم  خاللها  من  وتعدى 

إىل  الجثة  نقل  وتم  عليه  املجنى 
املرشحة، وحرر محر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بالغا 
من أحد املستشفيات بوصول شاب 
متوىف إثر إصابته بطعن ىف الصدر 
وعى  شمس،  عني  مبنطقة  مبقص 
إىل  املباحث  رجال  انتقل  الفور 
الواقعة  مرتكب  أن  وتبني  املكان، 
وتم  ستيشن،  بالى  محل  صاحب 

ضبطه.
املجنى  أن  التحريات،  وكشفت 

املتواجدين  أحد  تشاجر مع  عليه 
عى  جلوسهم  أثناء  املحل  داخل 
دفع  ما  ستيشن،  البالى  أجهزة 
للتدخل  املتهم  املحل  صاحب 
حدثت  ولكن  املشاجرة  وانهاء 
عليه  املجنى  بني  كالمية  مشادة 
حتى  وتطورت  املحل  وصاحب 
تعدى املتهم عليه مبقص ىف صدره 
وتم  األخرية،  انفاسه  لفظ  حتى 
املتهم  نقله للمرشحة، وتم حبس 

ىف الواقعة.

ارتكاب جناية القتل العمد:
أن  املشدد،  الظرف  هذا  يفرتض 
يكون الجاىن قد ارتكب جناية قتل، 
ال  ذلك،  وعى  التامة.  صورتها  ىف 
يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية 
الرشوع  حد  عند  وقفت  قد  القتل 
أخرى،  بجناية  الرشوع  هذا  واقرتان 
وتطبق هنا القواعد العامة ىف تعدد 

العقوبات.
كذلك ال يطبق هذا الظرف املشدد 
الجاىن  ارتكبه  الذى  القتل  كان  إذا 
العمد  القتل  صورة  تحت  يندرج 
املادة  ىف  عليها  املنصوص  املخفف 
حيث  العقوبات  قانون  من   237
قانوىن  عذر  من  الجاىن  يستفيد 
يتوافر  ال  كام  القتل،  جرمية  يجعل 
ومن  البحث  محل  املشدد  الظرف 
التى  الجرمية  كانت  إذا  أوىل،  باب 
الجاىن هى “قتل خطأ”  وقعت من 
اقرتنت بها جناية أخرى، مثال ذلك 
سيارته  يقود  الذى  املجرم  حالة 
برعة كبرية ىف شارع مزدحم باملارة 
فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد 
ومنعه  به  اإلمساك  الحادث  شهود 
به  ويحدث  فيربه  الهرب  من 
الحالة  هذه  ففى  مستدمية،  عاهة 
غري  القتل  عقوبة  الجاىن  عى  توقع 
العمدى، باإلضافة إىل عقوبة الرب 

املفىض إىل عاهة مستدمية.

تابع ص 11

طارق حامد يكشف كواليس عدم تجديده مع 
الزمالك.. ورسالة للجماهري

يُعرض  مل  اإلعالم  يف  قيل  الذي  الراتب 
عّي نهائيا.

إنسان  أي  مثل  للتفكري  مهلة  -طلبت 
يتخذ قرارا مهام يف حياته ودخلنا بعدها 
يف  مركزين  وكنا  الوداد  مباراة  معكر 
املباراة وقبل نهايتها تفاجأت أن النادي 

يعلن يف اإلعالم عدم التجديد معي.
-فهمت وقتها أنه مل يكن هناك أي نية 
كان  حدث  ما  وأن  للتجديد  حقيقية 
مجرد “شكل بنعمله” إلقناع الجامهري 

أننا نحاول التجديد.
املامطلة  تهمة  من  أستفيق  أن  -قبل 
واملساومة تفاجأت مبؤمتر صحفي قيل 
فيه إنني متمرد وخائن ومتهرب وسبب 
خروج املالك من دوري أبطال إفريقيا 
ركوب  ورفضت  مصابا  أكن  مل  وأنني 

الطائرة.
-عرضت أن أتنازل عن باقي مستحقايت 
اشرتطوا  ولكنهم  نيتي  حسن  ألثبت 
أن أوقع عى ورقة تفيد بأنها غرامات 

وهذا مل يكن حقيقيا.
-هناك من ال توجد لديه مشكلة أن يتم 
نعلم جيدا  تدمري صورة وتاريخ العب 

أنه يحب النادي و”بيموت نفسه” من 
أجله طوال سبع سنوات.

بعد  حدث  ما  نفس  هو  حدث  -ما 
عوديت من كأس العامل 2018، وتفاجأت 
يب  الخاص  االستغناء  أرسل  النادي  بأن 
وأنا من رفضت الرحيل رغم عرض رقم 
أحد  يرفضه  أن  املستحيل  من  خيايل 
وكنت  االستمرار  عى  صممت  ولكنني 
كان  عقدي  ألن  القرار  صاحب  وقتها 
مستمرا لعام آخر ولكن يف املرة الثانية 

كان العقد منتهيا.
أتخيله  أن  املمكن  من  كان  آ-خر يشء 
هو أن يشكك جمهور الزمالك يف حبي 

وانتاميئ، من املمكن أن تختلف معي يف 
أي يشء إال ذلك

ولكنني  ذلك  أقول  أن  أحب  أكن  -مل 
الخروج  ورفضت  امللعب  يف  نزفت 
يف  كان  وإذا  الزمالك  مع  مباراة  ألكمل 
استطاعتي فعل املزيد لفعلت من أجل 

الزمالك وجمهوره
يشء  أهم  أنتم  الزمالك،  جمهور  -إىل 
دماغكم”  فوق  “شلتوين  يل،  بالنسبة 
وإذا ساومت من صنع اسمي أو تكرت 
فعلتوه  ما  األصل”.  “قليل  أكون  عليه 
كل  يف  بجانبي  وكنتم  كبريا  كان  معي 

األوقات.
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رحيل خالد الغندور عن قناة الزمالك
اكتمال عقد املتأهلني لدور الـ 32 من كأس 

مصر 2023-2022

احالم مشروعه شطة يؤكد األهلي قادر على 
الفوز بلقب مونديال األندية

طارق حامد يكشف كواليس عدم تجديده مع 
الزمالك.. ورسالة للجماهري

كأس العالم لألندية – الشحات: ال توجد مباراة 
سهلة.. وأحلم بامليدالية الذهبية

منتخب السويس
الرشقية
النجوم

السكة الحديد

الوقت  لبعض  بحاجة  كان  التجديد 
العب  من  أكرث  يفاوضون  كانوا  ألنهم 
وقتها وكان االتفاق ان أكون آخر العب.
-رحلت اللجنة بعد ذلك وعاد املجلس 
القديم يف نوفمر ومل يفاتحني أحد يف 

التجديد حتى بداية مارس.
رئيس  معي  تحدث  مارس   3 -يوم 
وكيي،  مع  املقر  إىل  وحرت  النادي 

الفريق”.
كأس  فضية  الشحات  حسني  وحقق 
عام  اإلمارايت  العني  مع  لألندية  العامل 

.2018
من  فرق  سبعة  ضمن  “نحن  وتابع 
هناك  تكون  ولن  العامل  يف  األفضل 
عى  الفوز  البطولة،  يف  سهلة  مواجهة 
أوكالند سيتي هو أهم يشء يفكر فيه 
الالعبون والجهاز الفني لتقديم انطالقة 

تسهم يف استمرار الفريق بالبطولة”.
واستطرد “فخور بدعم جامهري األهي 
لنا دامئا وكان لذلك أثرا كبريا يف الشهور 
األخرية، أمتنى أن تكون مدرجات األهي 
املباراة  يف  األربعاء  يوم  العدد  كاملة 
يف  ما  كل  سنبذل  بأننا  ونعدهم  األوىل 

وسعنا إلسعادهم”.
وأتم “أرسيت تدعمني كثريا خصوصا يف 
أن  وأمتنى  يل  ومساندتهم  األهي  حب 
يكون يل دور يف إنجاز جديد يسعدهم 

يف النسخة الحالية”.
كأس  يف  مبارياته  األهي  ويفتتح 
سيتي  أوكالند  مبواجهة  لألندية  العامل 

النيوزيلندي 1 فراير املقبل.

الغندور، برحيله عن  رصح اإلعالمي خالد 
قناة الزمالك بشكل رسمي.. مشرياً إىل أنه 

قد يبتعد عن اإلعالم لفرتة.
وقال خالد الغندور يف ترصيحات عر قناة 
انتهاء  رسمياً  بعلن  انا  “انهاردة  الزمالك: 
آخر  ودي  الزمالك  نادي  قناة  يف  مشواري 
شتايم  تحملت  أنا  القناة..  يف  ليا  حلقة 
كتري وإهانات كتري من كل الناس ومفيش 

مشكله مع املستشار مرتيض منصور”.
أبتعد  وقد  للرحيل،  الوقت  “حان  وتابع: 
شوية عن اإلعالم.. الضغوطات بقت كترية 
كده..  من  أكرت  أتحمل  قادر  مش  أوي 
وحابب أشتغل إعالم يف هدوء.. أنا بشتغل 
قناة  بسيب  وأنا  النادي..  بحب  عشان 
الجميع  الزمالك وهي قناة كبرية.. وبشكر 
وبشكر املستشار مرتيض منصور.. وأنا بقايل 
شهرين مخدتش أي فلوس وشغال مجانًا”.

انتهت مباريات الدور التمهيدي الرابع من 
حسم  وشهدت   ،2023-2022 مرص  كأس 

املقاعد الـ 3 األخرية املتأهلة لدور الـ 32.
بثالثة  املرج  عى  ايجيبت  ألو  وانترص 

أهداف دون رد.
فيام فاز شبان عى كيام أسوان 7-6 بركالت 
الرتجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق يف 

الوقت األصي.
بركالت   2-4 الحامم عى سبورتنج  وتفوق 

الرتجيح بعد التعادل السلبي بينهام.
من   32 الـ  لدور  فريقا   14 تأهل  وبذلك 
كأس مرص يلتقون من الـ 18 فريقا ممثي 

الدوري املمتاز يف املرحلة املقبلة.
 32 الـ  لدور  املتأهلني  عقد  اكتمل  وبذلك 

من كأس مرص وهم كاآليت:
دكرنس

راية

األهي  نجم  شطة  عبداملنعم  أكد 
لدى  يكون  أن  يتمنى  أنه  السابق، 
الكاملة  القناعة  األهي  العبي 
للوصول إىل نهايئ بطولة كأس العامل 
حيث  أنفسهم،  يف  والثقة  لألندية 
ثالث  يخوض  األحمر  الفريق  إن 
مباريات طوال البطولة، وخاصة أن 
آخر  يف  جيد  مبستوى  ظهر  األهي 

مباريات بالدوري املمتاز.
وقال شطة خالل ترصيحات إذاعية، 
إن الدوافع كبرية لدى األهي واألداء 
آخر  خالل  استمر  الذي  الجيد 
وتحقيقه  املمتاز  بالدوري  مباريات 
فارقا كبريا وتصدره لجدول الدوري، 
وسياتل  سيتي  أوكالند  أن  موضحاً 
األمريي أقل يف املستوى من األهي 
والجامهريبه  املستوى  حيث  من 

والشعبية.

جدة  اتحاد  العب  حامد  طارق  كشف 
عدم  كواليس  السابق  والزمالك  الحايل 
املوسم  يف  األبيض  مع  تعاقده  تجديد 

املايض.
ورحل طارق حامد عن صفوف الزمالك 
بنهاية املوسم املايض بعد انتهاء تعاقده 
السعودي  جدة  اتحاد  صوب  ليتوجه 
عى  السوبر  بلقب  معه  فاز  الذي 

النادي  العب  الشحات  حسني  شدد 
بامليدالية  بالفوز  يحلم  أنه  األهي 
مشريا  لألندية،  العامل  كأس  يف  الذهبية 
إىل أن الجميع يركز عى مواجهة أوكالند 

سيتي.
ويستعد األهي للمشاركة يف كأس العامل 
لألندية للمرة الثامنة يف تاريخه والثالثة 

عى التوايل.
ترصيحات  يف  الشحات  حسني  وقال 
“سعيد  لألهي:  الرسمي  للموقع 

بروكيس
طالئع األسطول

الفيينا
برتول أسيوط

حساب الفيحاء.
عدم  كواليس  حامد  طارق  وكشف 
ووجه  الزمالك  مع  تعاقده  تجديد 
فيديو عر صفحته  للجامهري يف  رسالة 
الشخصية يف موقع التواصل االجتامعي 

فيسبوك، حيث قال:
وتعاملوا  املؤقتة  اللجنة  مع  -جلست 
نختلف،  ومل  االحرتام  مبنتهى  معي 

العامل  كأس  يف  األهي  مع  باملشاركة 
لألندية للمرة الثالثة عى التوايل وأمتنى 
تحقيق إنجاز جديد مع النادي إلسعاد 
كل  يف  للفريق  الداعمة  الجامهري 

مكان”.
وأضاف “رشف يل أنني حققت امليدالية 
بجانب  األهي  مع  مرتني  الرونزية 
الفضية قبل ذلك واليوم أصبحت أحلم 
األهي  مع  الذهبية  بامليدالية  بالفوز 
يف  زماليئ  جميع  لدى  شعور  وهذا 

رئيس اتحاد جدة: ال نفكر يف أقل من صالح وميسي بعد صفقة رونالدو
نادي  رئيس  الحائي  أمنار  تحدث 
دعم  إمكانية  عن  السعودي  االتحاد 
الفريق بنجوم من الطراز العاملي أسوة 

بانتقال كريستيانو رونالدو إىل النرص.
وقال الحائي يف ترصيحاته لقناة إم يب 
الحالية  املالية  األوضاع  ظل  “يف  يس: 
لدينا ثقة كبرية يف وزير الرياضة. العامل 
أندية  جميع  لدعم  االتجاه  يرى  كله 

الوطن بالعبني عامليني”.
الريايض  الشارع  يجعل  “هذا  وأضاف 
تحركات  تتم  أن  أتوقع  بأكمله.  يرتاح 
االنتقاالت  فرتة  ولكن يف  للغاية  كبرية 

الصيفية”.
الرياضة  وزارة  دعم  “لوال  وأوضح 
هذه  إىل  الدوري  وصل  ملا  لألندية 
بناء  مرحلة  يف  اآلن  نحن  املرحلة. 

وتطوير شامل للكرة السعودية”.
وتابع “يف إطار ذلك التطور رأينا كيف 
تأهل منتخب السعودية إىل كأس العامل 
بال هزمية وكيف فاز عى األرجنتني يف 

البطولة”.
وبسؤاله عن األسامء املقرتحة لالنتقال 
اتحاد  وتفكري  السعودي  الدوري  إىل 
نجم  صالح  محمد  مثل  بهم،  جدة 
نجم  ماريا  دي  وأنخيل  ليفربول 
نجم  مييس  ليونيل  وحتى  يوفنتوس 
قائال:  الحائي  باريس سان جريمان، رد 
هذا  مثل  يف  نفكر  أن  هو  يشء  “أقل 

املستوى”.
وأوضح “ال أحب كمشجع أن تجلب يل 
إدارة النادي أسامء أقل من ذلك. لدينا 
يف   8 وسيصبحون  أجانب  محرتفني   7

امللعب اعتبارا من املوسم القادم”.
حضور  أضاف  كيف  “رأيتم  وواصل 
كريستيانو رونالدو للدوري. ليس لدينا 
األسامء  بعض  استقطاب  يف  صعوبات 
عى  نحافظ  أن  واألهم  ذُكرت،  التي 

االستدامة”.
واختتم “اتحاد جدة هو عميد األندية 
العربية  اململكة  يف  مؤسسيها  ومن 
نظرة  يف  شك  لدي  وليس  السعودية، 
منذ  مرتفع  طموحنا  إليه.  املسؤولني 

البداية”.
السوبر  بكأس  جدة  اتحاد  وتوج 
يف  الفيحاء  عى  الفوز  بعد  السعودي 
النهايئ بهدفني دون رد، مبشاركة الثنايئ 

املرصي أحمد حجازي وطارق حامد.

املرصية التصاالت
\ألو إيجيبت

الحامم
شبان قنا

 18 الـ  إليهم  يضاف 
يف  املشارك  فريقا 
املوسم  املمتاز  الدوري 

الجاري.

تخطي  عى  قادر  “األهي  وأكمل: 
بعدها  ويستعد  سيتي  أوكالند 
ثم   األمريي  سياتل  فريق  ملواجهة 
بنصف  يلعب  الذي  مدريد  ريال 

هناك  يكون  أن  يجب  لذلك  قوته 
األهي  العبي  لدى  املقاتلة  روح 

للفوز بلقب هذه البطولة”.



12أخـبــار رياضة الخميس -  11  رجـــــب  -  1444 هـ  -  2  فبراير   2023م
العدد اإلسبوعي رقم 1297

www.misrtalateen.com


www.misrtalateen.com



www.misrtalateen.com


www.misrtalateen.com



ـيـر
كات

اريـ
كـ

ـيـر
كات

اريـ
كـ

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

السعودية تفوز بشرف تنظيم كأس آسيا 2027
مصطفى محمد مرشح لجائزة العب الشهر يف نانت

األهلى يحقق 10 أرقام  بعد  انتصاره  على أوكالند 
سيتي يف كأس العالم لألندية  بداية من مباراة األهيل وأوكالند .. إنفانتينو

يعلن تواصل الحكام مع الجامهري

اتحاد اليد يعلن رحيل باروندو عن تدريب منتخب مصر

أعلـن االتحـاد املـرصي لكـرة اليـد رحيـل 
عـن  بارونـدو  جارسـيا  روبريتـو  اإلسـباين 

املنتخـب. تدريـب 
نهايـة  مـع  بارونـدو  عقـد  وانتهـى 
منافسـات كأس العـامل لليـد التـي احتـل 
للنسـخة  السـابع  املركـز  الفراعنـة  فيهـا 

التـوايل. عـى  الثانيـة 
ورّصح عمـرو صالح أمـني صندوق االتحاد 
املـرصي لكـرة اليـد: “عقد بارونـدو انتهى 

بالفعـل مع نهاية منافسـات املونديال”.
وأضـاف عر القنـاة األوىل: “هو لن يكمل 
معنـا، درسـنا املوقـف بشـكل مسـتفيض 
يف الفـرتة املاضيـة، وهـو مل يكـن متفرًغـا 

للمنتخـب ألنـه يـدرّب نـاٍد أملاين”.
وتابـع: “حاولنـا معـه العـام املـايض بعـد 

أعلــن جيــاين إنفانتينــو رئيــس االتحــاد 
الــدويل لكــرة القــدم “فيفــا” قــرارا جديــدا 
يخــص تواصــل الحــكام مــع الجامهــر يف 
املالعــب بدايــة مــن كأس العــامل لألنديــة.

الحــكام  أن  عــى  إنفانتينــو  وشــدد 
الذيــن  القــرارات  أســباب  ســيعلنون 
امللعــب. داخــل  للجامهــر  يتخذونهــا 

وكتــب رئيــس فيفــا عــر حســابه عــى 

القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  أعلن 
تنظيم  برشف  السعودية  فوز  رسميا 
النسخة الـ19 من كأس آسيا 2027 يوم 

األربعاء.
لالتحاد  العمومية  الجمعية  واجتمعت 
اآلسيوي يوم األربعاء يف املنامة عاصمة 
رسمي  بشكل  اإلعالن  قبل  البحرين، 

عن فوز السعودية بالتنظيم.
بعد  الوحيد  هو  السعودي  فامللف 
سباق  من  الهندي  امللف  انسحاب 

استضافة كأس آسيا 2027.
وبذلك ستتناوب الدول الخليجية عى 
استضافة 3 نسخ متتالية من كأس آسيا، 

ترشح النجم املرصي مصطفى محمد 
لجائزة العب الشهر للمرة الثانية مع 

فريقه نانت خالل يناير الجاري.
ألبان  رفقة  محمد  مصطفى  وتواجد 
وأندري  جوساند  وإيفان  الفونت 

جريوتو.
وسبق وترشح املهاجم املرصي لجائزة 

العب الشهر عن نوفمر املايض.

انتصاره   أرقام  بعد   األهى يحقق 10 
العامل  كأس  يف  سيتي  أوكالند  عى 

لألندية
حقق فريق الكرة األول بالنادي األهي 
أوكالند  نظريه  حساب  عى  مثيًنا  فوزًا 
ببطولة  بنتيجة 0/3،  النيوزلندي  سيتي 

كأس العامل لألندية 2022 باملغرب.
سياتل  مع  موعًدا  األهي  ورضب 
األمريي يف ربع النهايئ السبت املقبل، 

بعد اجتياز عقبة أوكالند.
يف  أرقام   10 التالية  السطور  يف  نرصد 
أوكالند  حساب  عى  األهي  انتصار 

سيتي
السابع يف كأس  فوزه  إىل  األهي وصل 

العامل لألندية يف مباراته رقم 19.
عى  الفوز  األهي  يحقق  الثانية  للمرة 
نسخة  بعد  النيوزلندي  سيتي  أوكالند 

.2006
يف   20 رقم  الهدف  إىل  يصل  األهي 

تاريخ مشاركاته بكأس العامل لألندية.
للمرة األوىل يحقق األهي الفوز بنتيجة 
ويصبح  لألندية  العامل  كأس  يف   )0/3(
ثاين أكر فوز له بعد الرباعية يف مرمى 

الهالل السعودي.
حسني الشحات يسجل ثالث أهدافه يف 
كأس العامل لألندية بواقع 2 مع األهي 

وهدف مع العني االمارايت.
حسني الشحات هو رابع العب يف تاريخ 
نسخ   3 يف  يسجل  لألندية  العامل  كأس 
بعد رونالدو ومييس وجاريث  مختلفة 

بيل.
األهي يحافظ عى نظافة شباكه للمرة 
السادسة يف كأس العامل لألندية، بواقع 
5 »كلني شيت لـ محمد الشناوي وواحد 

اإلمارات  يف   2019 نسخة  أقيمت  إذ 
 2023 نسخة  وتُنظَّم  املتحدة،  العربية 
السعودية  تأيت  خلفهام  ومن  قطر،  يف 

بتنظيم أول سيكون تاريخيًا.
عربية  دولة  أول  الكويت  وكانت 
 1980 نسخة  يف  آسيا  كأس  تستضيف 

التي توجت بها.
 1988 نسخة  لتنظم  قطر  عادت  ثم 
و2011 الحًقا. اإلمارات العربية املتحدة 
يف  مرتني  النهائيات  استضافت  بدورها 
لبنان  استضاف  فيام  و2019.   1996

نسخة 2000.
آسيوية  ألقاب   3 السعودية  ومتتلك 

بعد  بالجائزة  الفائر  هوية  ويتحدد 
من  للتصويت  الجامهري،  تصويت 

هــنـــا:
وسجل مصطفى محمد هدفا مع نانت 
يناير  خالل  لعبها  مباريات   6 خالل 

الجاري بجميع املسابقات.
أمام  هدفا  عاما  الـ25  صاحب  وأحرز 
 15 يف  الفرنيس  الدوري  يف  مونبلييه 

لعصام الحري.
العامل  كأس  تاريخ  يف  نادي  أكرث  األهي 
لألندية يسجل من خارج منطقة الجزاء 

»6 أهداف«.
أكرث  كثاين  برشلونة  مع  يتساوى  األهي 
نادي تحقيًقا لالنتصارات يف كأس العامل 
مدريد  ريال  خلف   7 بالرقم  لألندية 
عى  متفوقًا  انتصارات،   10 الـ  صاحب 
االنتصارات  صاحب  املكسيي  مونتريي 

الستة.
يسجل  العب  عارش  رشيف  محمد 
لألهي يف كأس العامل لألندية وبرييس تاو 

بالرقم 11.
النادي  إدارة  أن   إىل  اإلشارة  يجدر 
جمعت  األهي مليون دوالر بعد فوزها 
عى أوكالند سيتي النيوزيلندي يف افتتاح 

كأس العامل لألندية.
وتغلب األهي عى غرميه أوكالند سيتي 
الشحات  حسني  سجلها  أهداف  بثالثة 
بثالثة   56 يف  رشيف  ومحمد   45  +  1
الجنوب  وأكمل  مدفوعة  غري  أهداف 
أفريقي برييس تاو الهدف يف 86. دقيقة 

كام  و1996،  و1988   1984 أعوام 
خرت النهايئ 3 مرات أخرى يف 1992 

و2000 و2007.
وتحمل قطر لقب كأس آسيا بتتويجها 
بنسخة 2019، وتعود الستضافة نسخة 
2023 بعد اعتذار الصني املتأثرة بوباء 

كورونا.
استضافة  طلب  مع  ذلك  يتزامن 
السعودية لكأس آسيا للسيدات 2026.
وتتنافس السعودية مع األردن وأسرتاليا 
مسابقة  استضافة  عى  وأوزبكستان 

السيدات بعد حوايل 3 سنوات.

يناير 2023.
بطولة  يف  فريوا  أمام  الشباك  هّز  فيام 

كأس فرنسا يف 7 يناير 2023.
وبشكل عام، لعب مصطفى محمد 29 
سجل  املوسم،  هذا  نانت  مع  مباراة 

خاللها 8 أهداف وصنع 4.
مباراة،   20 لعب  الفرنيس  الدوري  ويف 

سجل خاللها 5 أهداف وصنع 3.

من املباراة.
العامل  كأس  يف  املشاركة  األندية  تحصل 
مقابل  مكافآت  عى   FIFA لألندية 
قيمة  وتعتمد   ، البطولة  يف  املشاركة 
نهاية  يف  فريق  كل  ترتيب  عى  الجائزة 

البطولة.
سيحصل   ، البطولة  لوائح  وبحسب 
صاحب املركز السابع عى نصف مليون 
دوالر ، وسيحصل صاحب املركز السادس 
صاحب  وسيحصل   ، دوالر  مليون  عى 
دوالر  مليون   1.5 عى  الخامس  املركز 
عى  الرابع  املركز  صاحب  وسيحصل   ،

مليوين دوالر.
مليون   2.5 عى  يحصل  الثالث  املركز 
دوالر ، واملركز الثاين عى 4 ماليني دوالر 
، وبطل كأس العامل لألندية عى 5 ماليني 

دوالر.
سياتل  األمريي  نظريه  األهي  ويواجه 
ساوندرز يف ربع نهايئ كأس العامل لألندية 
يوم السبت 4 فراير وسيحصل عى 1.5 

مليون دوالر يف حال فوزه.

إفريقيـا  وبطولـة  املتوسـط  البحـر  دورة 
أن يتفـرغ للمنتخـب، لكنـه صمـم عـى 
ولألسـف  األملـاين،  ناديـه  مـع  االسـتمرار 
أسـابيع   3 بــ  العـامل  كأس  قبـل  الشـديد 
يونيـو  حتـى  فريقـه  مـع  عقـده  جـدد 

.”2025
وأوضـح: “االتحـاد املـرصي ميتلـك خططًـا 
وطموحـات بالتقـدم لألمـام لـن تتحقـق 
وبالتـايل  متفـرغ،  مـدرب  وجـود  يف  إال 
قررنـا عـدم التجديـد، خصوًصـا أن آمالنـا 
املرشوعـة كانت الوصـول للمربع الذهبي 

نسـخة 2023”. يف 
وأردف: “ذلـك مل يتحقـق نتيجـة لبعـض 
تواجـده  عـدم  عـن  الناتجـة  األخطـاء 
مبسـتوى  معرفتـه  وعـدم  دائـم  بشـكل 

الذيـن  غـري  اآلخريـن  الالعبـني  بعـض 
. ” ضمهـم

وأضـاف: “ولهـذا جـاء قـرار عـدم تجديـد 
عقـده وبدأنـا بالفعـل البحث عـن مدرب 

آخر”. أجنبـي 
مـدرب  مـع  التعاقـد  “هدفنـا  وكشـف: 
يف  سـابقة  تتويجـات  صاحـب  عاملـي 
بطـوالت  أو  أوملبيـاد  أو  عـامل  بطـوالت 
أوروبـا، نحتـاج إىل من يفيـد املنتخب وال 

منـه”. يسـتفيد 
وأتـم: “املدرسـة اإلسـبانية ناجحـة، ولكننا 
نضع يف الحسـبان أيًضا املدرسـة الفرنسية 
ورشق أوروبـا ويف كل األحـوال لن نتعجل 
دقيـق  بشـكل  الذاتيـة  السـري  وسـندرس 

لنقـرر بشـكل صحيح”.
بارونـدو )43 عاًمـا( تـوىل تدريب منتخب 
مـرص منـذ 2019، وقـاده للفـوز ببطولـة 

إفريقيـا يف آخر نسـختني.
السـابع  املركـز  مـرص  حصـدت  كـام 
تحـت  املونديـال  يف  متتاليتـني  لنسـختني 

بارونـدو. قيـادة 
وفـازت مـرص بامليداليـة الفضيـة يف دورة 
املتوسـط، كـام حصـدت املركـز الرابـع يف 

دورة األلعـاب األوملبيـة يف طوكيـو.
وتـوىل بارونـدو تدريب نادي ميلسـونجن 
قيـادة  يف  ليسـتمر   ،2021 منـذ  األملـاين 
املنتخـب عـى مضـض مـع عـدم موافقـة 
تلـك  عـى  بالكامـل  املـرصي  االتحـاد 

الخطـوة.

ــدا  ــة ج ــالة مهم ــذه رس ــتاجرام: “ه إنس
لجميــع مشــجعي كــرة القــدم الذيــن 
ــوح  ــن الوض ــد م ــة املزي ــون يف رؤي يرغب

بشــأن قــرارات التحكيــم”.
العــامل  كأس  بعنايــة  “شــاهدوا  وتابــع 
لألنديــة الــذي ينطلــق 1 فرايــر 2023 
يف  تغيــرا  وستشــاهدون  املغــرب  يف 
املتعلقــة  بالقــرارات  الحــكام  كيفيــة 

بتقنيــة الفيديــو وللمــرة األوىل ســيتحدث 
الحكــم مبــارشة إىل الجامهــر يف امللعــب 
خــالل  مــن  املنــازل  يف  واملشــاهدين 
اتخــاذ  ســبب  موضحــا  ميكروفــون 

قــرارره”.
يف  رغبتنــا  مــن  جــزء  :هــذا  وأضــاف 
تحســن التحكيــم وتقنيــة الفيديــو ونأمــل 

يعجبكــم”. أن 
وتنطلــق النســخة الـــ 19 مــن كأس العــامل 

لألنديــة اليــوم األربعــاء يف املغــرب.
ــد ســيتي يف  ويلعــب األهــي ضــد أوكالن
املبــاراة االفتتاحيــة للبطولــة عــى اســتاد 

ــدي. ــدور التمهي طنجــة يف ال
ضــد  املبــاراة  مــن  الفائــز  وســيلعب 
ــع  ــي يف دور رب ــاوندرز األمري ــياتل س س

النهــايئ.
وتنتظــر األهــي مواجهــة ناريــة ضــد 
ــد يف نصــف النهــايئ يف حــال  ــال مدري ري

حقــق الفــوز يف املباراتــن.


