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الرئيس السيسى يعقد اجتماعني ملتابعة ملف تطوير الصناعة املصرية.. تبسيط وميكنة اإلجراءات البريوقراطية املتشابكة 
لتصبح مواتية ومشجعة لالستثمارات الصناعية.. وتعزيز دور وإسهام القطاع الخاص

بتوجيهات من الرئيس السيسى.. طائرات املساعدات الطبية املصرية تصل تركيا وسوريا
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تتعامل  التي  الوالية  جهات  توحيد 
للتشتت  مــنــعــًا  املــســتــثــمــر  مــع 
والتكلفة  والجهد  للوقت  واختصارًا 
على  الحصول  إجــراءات  وتسهيل 

الرتاخيص الصناعية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي 
اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي 
والدكتور  ــوزراء،  ال مجلس  رئيس 
عــاصــم الــجــزار وزيـــر اإلســكــان 
العمرانية،  واملجتمعات  واملــرافــق 
واملهندس أحمد سمري وزير التجارة 
والصناعة، والفريق أحمد خالد قائد 
واملشرف  االسرتاتيجية  القيادة 
واللواء  العسكري،  التصنيع  على 
رئيس  مستشار  أحمد  سيد  أمري 

الجمهورية للتخطيط العمراني.
فهمي  أحــمــد  املستشار  ــرح  وصـ
رئاسة  باسم  الرسمي  املتحدث 
يأتي  االجــتــمــاع  ــأن  ب الجمهورية 

رئيس الوزراء: عاكفون على وضع سيناريوهات للتعامل 
مع استمرار تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا

“الصحة”: الدولة لن ترشد اإلنفاق على الصحة 
ومبادرة إنهاء قوائم االنتظار مستمرة

التعليم” تجهز مقرات التصحيح اإللكرتونى المتحانات الثانوية العامة 2023 فى عدة 
محافظات.. وتؤكد: تطبيق أعلى معايري الدقة والشفافية لحصول كل طالب على حقه

مجلس الوزراء يعلن أسماء 32 شركة مقرر طرح أسهم بها فى البورصة

رئيس مجلس السيادة بالسودان: ملتزمون بالتوصل التفاق يمهد الطريق 
لحكومة انتقالية

السعودية تؤكد وقوفها بجانب منكوبي الزلزال املدمر يف سوريا وتركيا

عسكرية  نقل  طــائــرات  خمس 
الجوية  القاهرة  شرق  قاعدة  من 
محملة بكميات كبرية من األدوية 
من  املقدمة  الطبية  واملستلزمات 
أبناء  إىل  والسكان  الصحة  وزارة 
تخفيف  فى  ملساعدتهم  البلدين 

اآلثار الناجمة عن الزلزال املدمر.
هذا وأعرب املسئولون بالدولتني 
املصرية  للجهود  تقديرهم  عن 
الحكومة  تقدمها  التى  واملساندة 

املصرية للسيطرة على األوضاع 
الزلزال  هــذا  ــراء  ج املتفاقمة 
املصرى  الدعم  ويعد   . املدمر 
املــقــدم لــلــجــانــبــني الــرتكــى 
أهمية  على  تأكيدًا  والسورى 
ملجابهة  اإلنــســانــى  الــدعــم 
الطبيعية  الظواهر  حــوادث 
عالقات  دعم  فى  يسهم  بما 
ــط والـــتـــآخـــى بني  ــرتابـ الـ

الشعوب لتجاوز املحن.

توجيهات  تنفيذ  متابعة  إطــار  يف 
تذليل  على  العمل  بتكثيف  الرئيس 
التي  املزمنة  والتحديات  العقبات 
خالل  من  الصناعي،  القطاع  تواجه 

الغفار  عبد  حسام  الدكتور  قــال 
املتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة 
ترشد  ولن  مل  الدولة  إن  والسكان، 
تتوقف  ولن  الصحة،  عىل  اإلنفاق 
زادت  الدولة  بل  الرئاسية  املبادرات 
كلام  بأنه  وتــؤمــن  ــاق،  ــف اإلن مــن 

الرئيس  لتوجيهات  تــنــفــيــذًا 
رئيس  السيسى  الــفــتــاح  عبد 
للقوات  األعلى  القائد  الجمهورية 
املسلحة ، لدعم أبناء شعبى تركيا 
وسوريا فى محنتهم ومساعدتهم 
املدمر  الزلزال  آثــار  تخفيف  فى 
أدى  ــذى  والـ بالدولتني  ــواقــع  ال
كبرية،  تدمري  ــار  آث ــدوث  ح إىل 
باإلضافة إىل سقوط أعداد كبرية 
أقلعت  واملصابني،  الضحايا  من 

أنفقت أكرث عىل الصحة كلام حققت 
املبادرة  أن  موضحا  أعىل،  استثامرا 
الرئاسية إلنهاء االنتظار بدأت منذ 4 
تظل مستمرة،  أعوام ونصف وسوف 
غري  االنتظار  وقت  إنهاء  إىل  وتهدف 
بتسعري  قمنا  أننا  إىل  الفتا  ــرر،  امل

التدخل الجراحى الذى تدفعه الدولة 
وليس املواطن.

خالل  الغفار  عبد  حسام  ــاف  وأض
اليوم”  “الحياة  برنامج  استضافته 
الذى يقدمه اإلعالمى محمد مصطفى 
قناة “الحياة”، ألول مرة  رشدى، عىل 
املشاركة  الخاصة  املستشفيات  تريد 
ىف املبادرة الرئاسية ألنها ستحصل عىل 

أجر عادل من الدولة.
تم  أنه  إىل  الغفار  عبد  حسام  وأشار 
خالل  حالة   8700 لـ  عمليات  إجراء 
جهاز   80 لدينا  أنه  موضحا  شهر، 
قسطرة قلبية موزع عىل املستشفيات، 
تتعرف  مركزية  غرفة  لدينا  أنه  كام 
باملستشفيات  املتاحة  األماكن  عىل 
املتاحة،  واألرسة  العمليات  إلجــراء 
وتتابع املرىض بعد إجراء العملية ملدة 
سيستمر  النظام  هذا  أن  مؤكدا  عام، 
الصحى  التأمني  نظام  دخــول  حتى 

الشامل بجميع املحافظات.

والــجــديــدة،  الــقــائــمــة  الصناعية 
وحوكمة  إدارة  بنظم  ــاء  ــق واالرت
بذل  جانب  إىل  الصناعية،  املنشآت 
جهات  توحيد  يف  الجهد  من  مزيد 
املستثمر  مع  تتعامل  التي  الوالية 

للوقت  واختصارًا  للتشتت  منعًا 
ــراءات  إج وتسهيل  والجهد، 
الرتاخيص  على  الحصول 
خريطة  وتفعيل  الصناعية، 
ــار الــصــنــاعــي  ــم ــث ــت االس
ــصــة لــتــخــصــيــص  ــن ــم ك

على  الصناعية  األراضي 
مستوى الجمهورية.

ــار،  ــ اإلط ذات  ويف 
ــع الــرئــيــس  ــم ــت اج
الدكتور  مع  أيضًا 
مدبولي  مصطفى 

جميع  فيها  تشرتك  شاملة  جهود 
أجهزة الدولة.

واطلع الرئيس يف هذا السياق على 
الجاري  واإلجــراءات  الخطوات  أهم 

ومن  اإلطـــار،  ــك  ذل يف  تنفيذها 
اإلجــراءات  وميكنة  تبسيط  أهمها 
لتصبح  املتشابكة  البريوقراطية 
لالستثمارات  ومشجعة  مواتية 
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أكـد رئيـس أركان الجيـش الجزائـري 
الفريـق أول السـعيد شـنقريحة أن 
بالده “تتشـبث” مببدأ عـدم االنحياز 
وتتعامـل، يف إطـار خدمـة مصالحها، 
مـع دول صديقة كثـرية تربطها معها 
عالقـات عسـكرية واقتصاديـة عـىل 

غـرار الواليـات املتحـدة األمريكية.
جـاء ذلـك خـالل اسـتقباله، األربعاء 
الجزائـري  الجيـش  أركان  مبقـر 
أول  للفريـق  العاصمـة،  بالجزائـر 
القيـادة  قائـد  النغـىل،  مايـكل 
أفريقيـا،  يف  األمريكيـة  العسـكرية 
إىل  رسـمية  بزيـارة  يقـوم  الـذي 
عسـكري  وفـد  رأس  عـىل  الجزائـر 

هـام.
وأوضحـت وزارة الدفـاع الجزائريـة، 
إىل  تطرقـا  الطرفـان  أن  بيـان،  يف 
تواجههـا  التـي  األمنيـة  التحديـات 
وجهـات  وتبـادال  األفريقيـة  القـارة 
النظـر حـول القضايـا ذات االهتـامم 
املشـرك، وكذلـك الوسـائل الكفيلـة 
بتعزيـز عالقـات التعـاون العسـكري 

البلديـن. بـني 
أول  الفريـق  أن  البيـان  وأضـاف 
شـنقريحة أكـد أن هذه الزيـارة تعد 
تجديـد  أجـل  مـن  للطرفـني  فرصـة 
التزامهـام بالعمل سـويا عىل توسـيع 
مجـاالت التعـاون العسـكري الثنـايئ 
والتطـرق، بـكل واقعيـة وموضوعية، 
للمسـائل ذات االهتـامم املشـرك يف 

املنطقـة.
واسـتطرد قائـال “إن الوضـع األمنـي 
الدوليـة  السـاحة  عـىل  السـائد 
املسـلحة  النزاعـات  ظهـور  يشـهد 
مـام  والتوتـرات،  األزمـات  وتفاقـم 
اضطـراب  الوضـع  ترتـب عـن هـذا 
النظـام العاملـي القائم؛ مـام يتطلب، 
تعبئـة  مـى،  وقـت  أي  مـن  أكـرث 
رؤيـة  يف  لالنخـراط  الفاعلـني  كافـة 
جديـدة لقانـون دويل أكـرث إنصافـا؛ 
تسـمح بضـامن االسـتقرار والتنميـة 
دون  الشـعوب  لكافـة  والرفاهيـة 

متييـز”.
الجيـش  أركان  رئيـس  وجـدد 

رئيس أركان الجيش الجزائرى: نتمسك 
بعدم االنحياز وتربطنا مع واشنطن 

عالقات عسكرية واقتصادية
امللـي،  الديـوان  يف  املستشـار  أكـد 
امللـك  مركـز  عـىل  العـام  املـرف 
عبداللـه  الدكتـور  لإلغاثـة،  سـلامن 
الربيعـة، أن اململكـة حكومة وشـعبا 
تقـف مـع الشـعب الـريك والسـوري 

الـزالزل. آثـار  لتخفيـف 
خـاص  ترصيـح  يف  الربيعـة،  وأشـار 
لقنـاة )اإلخباريـة( السـعودية، اليوم 
الحملـة  إطـالق  عقـب  األربعـاء، 
زلـزال  متـرري  إلغاثـة  الشـعبية 
سـوريا تركيـا، إىل أن اململكـة تحـرص 
اإلغاثيـة  املسـاعدات  إيصـال  عـىل 
واإلنسـانية يف األماكـن املتـررة، من 

السعودية تؤكد وقوفها بجانب 
منكويب الزلزال املدمر يف 

سوريا وتركيا

للمملكـة  الخـاص  واملبعـوث  هوتـر 
املتحـدة للسـودان وجنـوب السـودان 
روبـرت فريويـذر واملبعـوث الرنويجـي 
السـودان  وجنـوب  للسـودان  الخـاص 
الفرنـي  واملبعـوث  انطـون  جـون 
فريدريـك  األفريقـي  للقـرن  الخـاص 

كالفيـه.
وجـدد رئيس مجلس السـيادة االنتقايل 
بالسـودان، التزام املؤسسـة العسـكرية 
السياسـية  العمليـة  مـن  بالخـروج 
وإجـراء اإلصالحـات املطلوبـة باألجهزة 
األمنيـة، داعيـا املبعوثـني الدوليني عىل 
دعـم  يف  بالتزاماتهـم  الوفـاء  رضورة 
االنتقـال السـيايس وتقديم املسـاعدات 

العاجلـة للسـودان.
مـن جانبهـم، أمن املبعوثـون الدوليون 
عـىل ما طرحـه رئيس مجلس السـيادة 
دعمهـم  مؤكديـن  االجتـامع،  خـالل 

لالنتقـال السـيايس بالبـالد.
لالتحـاد  الخاصـة  املمثلـة  وأوضحـت 

األورويب للقـرن اإلفريقـي، أنيـت ويـر، 
التـي تحدثـت نيابـة عن وفـد املبعوثني 
الدوليـني الـذي يـزور البالد هـذه األيام، 
متفقـون  أنهـم  صحفـي،  ترصيـح  يف 
عمليـة  وتشـجيع  دعـم  عـىل  جميعـا، 
يفـي  السـودانيني  بـني  شـامل  حـوار 
اتفـاق شـامل. مشـرية إىل أن لقـاء  إىل 
الوفـد الـدويل برئيـس مجلـس السـيادة 
ونائبـه والفاعلـني اآلخريـن، يهـدف إىل 
تشـجيع األطراف للمـي قدما يف تنفيذ 
التزاماتهـا للوصـول إىل حكومـة بقيـادة 

مدنيـة.
وأضافـت “لقـد حرنا للسـودان نحمل 
لالتفـاق  دعـم  ورسـالة  أمـل  رسـالة 
اإلطـاري ولجهود اآلليـة الثالثية امليرسة 
للحـوار السـوداين”، الفتـة إىل أن زيـارة 
للسـودان  الدوليـني  املبعوثـني  وفـد 
تـأيت يف إطـار دعـم الشـعب السـوداين 

املرحلـة. هـذه  ومسـتقبله يف 
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جهـات  السـعودية  مشـاركة  خـالل 
حكوميـة سـعودية لضـامن إيصالهـا 

للمحتاجـني.
وقـد بـدأ مركـز امللك سـلامن لإلغاثة 
بتسـيري  اليـوم،  اإلنسـانية  واألعـامل 
جرس جـوي عاجل، ملتـرري الزلزال 
الـذي وقـع أول أمس اإلثنـني يف تركيا 
لتوجيهـات  امتثـاال  وذلـك  وسـوريا، 
وجهـت  التـي  اململكـة  يف  القيـادة 
املركـز بتسـيري جـرس جـوي، وتقديم 
مسـاعدات صحية وإيوائيـة وغذائية 
الزلـزال  آثـار  لتخفيـف  ولوجسـتية، 

عـىل الشـعبني السـوري والـريك.

أجـل  مـن  بـالده  إرادة  الجزائـري 
مسـتوى  يف  يكـون  تعـاون  إرسـاء 
لكـون  نظـرا  الطرفـني،  طموحـات 
مسـار  يف  “منخرطـان  البلـدان 
القـارة  يف  األمنـي  الوضـع  تحسـني 
األفريقيـة، وبإمكانهام تقديم العون 
واملسـاعدة لبعـض البلدان التي هي 
بحاجـة إليهـا مـن أجـل االضطـالع 
عندمـا  السـيام  السـيادية،  مبهامهـا 

واألمـن”. بالسـلم  األمـر  يتعلـق 
القيـادة  قائـد  أعـرب  جهتـه،  مـن 
سـعادته  عـن  ألفريقيـا  األمريكيـة 
بزيـارة الجزائـر، والتـي أتاحـت لـه 
فرصـة التباحـث مـع القيـادة العليا 
مختلـف  حـول  الجزائـري  للجيـش 
عـىل  املطروحـة  األمنيـة  القضايـا 
واإلقليميـة،  الدوليـة  السـاحتني 
مؤكـدا عـىل التفاهم املتبـادل حول 
بعـض امللفـات وإمكانيـات الطرفني 

تعاونهـام. لتطويـر 
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أكـد رئيـس مجلـس السـيادة االنتقـايل 
عبـد  ركـن  أول  الفريـق  بالسـودان 
املجلـس  التـزام  الرهـان،  الفتـاح 
باالتفـاق اإلطـاري والعمـل مـع جميـع 
للتوصـل  املامنعـني  وإقنـاع  األطـراف 
الطريـق  ميهـد  شـامل،  نهـايئ  التفـاق 
لحكومـة انتقاليـة بقيـادة مدنيـة تقود 
البـالد النتخابـات حـرة ونزيهـة بنهايـة 

االنتقاليـة. الفـرة 
الرهـان  اجتـامع  خـالل  ذلـك  جـاء 
أول  الفريـق  نائبـه  مبشـاركة  مبكتبـه، 
وفـد  مـع  دقلـو،  حمـدان  محمـد 
املبعوثـني الدوليـني السـتة، الـذي ضـم 
املمثلة الخاصـة لالتحاد األورويب للقرن 
اإلفريقـي أنيـت ويـر ونائـب مسـاعد 
وزيـر الخارجيـة األمريي لشـؤون رشق 
أفريقيـا والسـودان وجنـوب السـودان 
القـرن  شـعبة  ورئيـس  لـورد  بيـر 
األفريقـي بالخارجيـة األملانيـة تورسـن 
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كلمةالعدد

التقـى اللـواء دكتور محمـد عبد الفضيل 
شوشـة محافظ شـامل سـيناء، املحاسب 
محمـد عيل سـامل الهـرش، مديـر منطقة 
القنـاة وسـيناء الفرعيـة بالبنـك الزراعى 
املـرصي، مبكتبـه يف ديوان عـام املحافظة 
بالعريـش، بحضـور سـامل العكـش، عضو 

مجلس الشـيوخ.
وخـالل اللقاء تم مناقشـة سـبل التعاون 
شـامل  ومحافظـة  البنـك  بـني  املشـرك 
الخدمـات  مـن  مزيـد  لتقديـم  سـيناء، 

بـوزارة  مسـئولة  مصـادر  كشـفت 
الفنـى،  والتعليـم  والتعليـم  الربيـة 
أنه تم االسـتعداد ألعـامل التصحيح، 
بامتحانـات  الدرجـات  ورصـد 
املقـرر   ،2023 العامـة  الثانويـة 
انطالقهـا 10 يونيـو املقبـل، موضحة 
أنـه تم االتفـاق مع الجهـات املعنية 
أعـامل  ىف  تسـاهم  التـى  والركـة 
التصحيـح اإللكـروىن، مشـددة عـىل 
أن هنـاك ضوابـط ألعـامل التصحيح 

بـكل دقـة. سـيتم تطبيقهـا 

البنكيـة البنـاء محافظـة شـامل سـيناء.
وأكـد املحافـظ عيل قيـام البنـك بخدمة 
أبنـاء شـامل سـيناء سـيناء يف عـدد مـن 
الزراعـة  املجـاالت وعـيل راسـها مجـايل 

واالسـتثامر.
ووجـه املحافـظ الشـكر لرئيـس مجلـس 
إدارة البنـك عـالء فـاروق، ونائـب رئيس 

مجلـس اإلدارة سـامي عبـد الصـادق.
بـدوره نقـل محمـد عـيل سـامل الهـرش 
الفرعيـة  وسـيناء  القنـاة  منطقـة  مديـر 

الضوابـط  أن  املصـادر  وشـددت 
معايـري  أعـىل  تطبيـق  ىف  متمثلـة 
التامـة  والرسيـة  والدقـة  الجـودة 
أثنـاء التصحيـح، لحصـول كل طالب 
عـىل حقـه بكراسـة اإلجابـة، مضيفة 
أنـه سـيتم تصحيـح كراسـات اإلجابة 
البابـل شـيت” مـن خـالل جهـاز   ”
املاسـح الضوىئ، إضافة إىل أنه سـيتم 
عمـل مسـح ضـويئ )scan( لصـورة 
األسـئلة  عـن  الطالـب  إجابـة  ورقـة 
التصحيـح  سيسـتم  عـىل  املقاليـة 

شوشة يلتقي مدير منطقة القناة 
وسيناء بالبنك الزراعى

التعليم” تجهز مقرات التصحيح اإللكرتوىن المتحانات 
الثانوية العامة 2023 ىف عدة محافظات.. وتؤكد: تطبيق 
أعىل معايري الدقة والشفافية لحصول كل طالب عىل حقه

 ......الــعــالــم يــشــيــخ......
بعد كل هذا التقدم الهائل عيل مستوي 
االهتامم بالصحه العامه وصحة االنسان 
االكتشافات  وبعد  الخصوص  وجه  عيل 
العلميه الرائعه خالل هذا القرن اهمها 
بالخاليا  والــعــالج  الجينوم  اكتشاف 
املنظامت  بعض  تخفي  مل  الجذعية  
العامل  تأثر  من  قلقها  من  الصحيه 
وسكانه من سياسات بعض الدول ومن 
بعض  العامل  اجتاح  وحيث  الحروب 
االوبئه والتي قد تعجل بشيخوخة  من 
الخصائص  يف  التغيري  وان  ــعــامل  ال
يهدد  ــد  ق بلد  الي  الــدميــوغــرافــيــة 
 مستقبله قدرته عيل البقاء واالستمرار .
التأثر  والشك ان الجميع يدرك ان هذا 
بسبب ان رشيحة الشباب والبالغني هي 
املحرك الرئييس الي قطاع حيوي داخل 
البالد ومع ارتفاع عدد سكان العامل ايل ٨ 
مليار نسمه اظهرت االرقام ان قاريت اسيا 
واوروبا شهدتا انخفاضا يف عدد املواليد 
ايل الحد الذي حذر منه ايلون ماسك من 
تاليش دول يف اوروبا مثل ايطاليا بسبب 
انخفاض معدالت الخصوبه واصفا اياها 
 . تحترض  بانها  االخري  الدول  بعض   مع 
للبلدان  قلق  عامل  متثل  الشيخوخه 
وايضا  الفنيه  العامله  انخفاض  حيث 
الرصف عيل الرعايه الصحيه لكبار السن 
مع رواتب املتقاعدين واملانيا خري دليل 
عدد  اوروبــا  يف  دول  ومثانية  ذلك  عيل 
نسمه  ماليني  عرش   عن  يزيد   سكانها 
خالل  سكانها  عدد  يف  انخفاضا  شهدت 
اوكرانيا  مصري  ايل  انظر  املايض  العقد 
عدد  وانخفاض  الروسيه  الحرب  بعد 
املاضني  العامني  خالل  ايطاليا  سكان 
االمم  تقارير  حسب  نسمه  الف   ٢٣٠
انخفض  الــرتــغــال  وســكــان  املتحده 
انخفض  وبولندا  نسمه  الف   ٦٠ العدد 
وتراجع  نسمه  الف   ١٤١ سكانها  عدد 
نسمه خالل  مليون  اليونان  عدد سكان 
تقودنا  االحصائات  تلك  املايض  العقد 
االسباب  ومعرفة  لقراءة  اخــري  مــره 
خلف هذا االنخفاض والتي ادت ايل ان 
اهمها  ويتقهقر  ويضمحل  يشيخ  العامل 
واألمراض  الخصوبه  معدالت  انخفاض 
اجتاح  الذي  الجامعي  والنزوح  الوبائيه 
خارج  يف  اما  واليونان  ورومانيا  بولندا 
اوروبا انخفض عدد سكان اليابان خالل 
الصني  ويف  نسمه  ماليني   ٣ سنوات   ١٠
املواليد  عدد  انخفاض  الحكومه  اعلنت 
بشكل غري مسبوق من عام ١٩٧٨ وحتي 
االن حيث يتوقع ان تفقد الصني نصف 
عدد سكانها بحلول العام ٢١٠٠ من ١،٤ 
نسمه  مليون   ٧١٨ ايل  ايل  نسمه  مليار 
القرار  عن  الصني  تخيل  من  الرغم  عيل 
الخاص بقرص االنجاب عيل مولود واحد 
هذه   .……  ٢٠١٦ عام  من  ارسه  لكل 
الذي  الوقت  يف  نظري  لفتت  الدراسه 
منهم  ونحن  كثريه  بلدان  فيه  تسعي 
ان  اعتبار  عيل  السكان  عدد  خفض  ايل 
يف  للتنميه  معطل  السكانيه  الزياده 
من  القرار  هذا  عن  عاد  الذي  الوقت 
سبقونا كالصني مثال وذلك لحاجه البالد 
تدفع  والتي  الشبابيه  للطاقات  الدامئه 
للتطور  رافعه  وتشكل  التنميه  بعجلة 
من  املتقاعدين  برواتب  الوفاء  وضامن 
بفعل  يشيخ  العامل  ان  اال  السن  كبار 
وانخفاض  السياسيه  الــقــرارات  بعض 
واالوبئه.  والحروب  الخصوبه  معدالت 

ولكم تحيايت ….
محمود صالح قطامش

مرص تالتني
qatamesh@misrtalateen.com

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

عبد  محمد  دكتور  اللواء  التقى 
الفضيل شوشة محافظ شامل سيناء، 
الهرش،  سامل  عيل  محمد  املحاسب 
الفرعية  وسيناء  القناة  منطقة  مدير 
مبكتبه  املرصي،  الزراعى  بالبنك 
بالعريش،  املحافظة  عام  ديوان  يف 
مجلس  عضو  العكش،  سامل  بحضور 

الشيوخ.
وخالل اللقاء تم مناقشة سبل التعاون 
شامل  ومحافظة  البنك  بني  املشرك 
الخدمات  من  مزيد  لتقديم  سيناء، 

البنكية البناء محافظة شامل سيناء.
وأكد املحافظ عيل قيام البنك بخدمة 
أبناء شامل سيناء سيناء يف عدد من 
الزراعة  مجايل  راسها  وعيل  املجاالت 

واالستثامر.

بالبنـك الزراعـى املرصي، تحيـات رئيس 
مجلـس اإلدارة ونائـب رئيـس مجلـس 
متمنيـا  سـيناء،  شـامل  ملحافـظ  اإلدارة 

التقـدم واالزدهـار. للمحافظـة مزيـد 
مجلـس  عضـو  العكـش،  سـامل  وأكـد 
الشـيوخ، عـيل القيـام بزيـارة ايل رئيـس 
مجلـس إدارة البنـك، لتقديـم مزيد من 
ألبنـاء  البنـك  مـن  املقدمـه  الخدمـات 

شـامل سـيناء.

املصححـني  مـن  الثنـني  وإرسـالها 
ومنـح  ودقتـه،  التصحيـح  إلثبـات 
يسـتحقها. التـى  الدرجـة  الطالـب 

سـتكون  انـه  املصـادر،  وأكـدت 
عليهـا  يحصـل  التـي  الدرجـة 
أي  اإلجابـة،  عـىل  موزعـة  الطالـب 
الطالـب  عنـه  يجيـب  أن كل جـزء 
مخصـص لـه درجة، وسـوف يحصل 
عليهـا بـكل شـفافية ودقـة، قائلـة: 
الخطـأ سـتكون منعدمـة ىف  نسـبة 
أعـامل التصحيـح ورصـد الدرجـات، 
امتحانـات  تصحيـح  أن  موضحـة 
الثانوية العامة 2023 سـواء لألسـئلة 
متعـدد  مـن  االختيـار  أو  املقاليـة 

إلكـروىن. بشـكل  سـيتم 
وأكـدت املصـادر، أنـه سـيتم توفـري 
منـاذج اإلجابات حسـب ترتيبها ومبا 
يتوافـق مع مناذج األسـئلة، مشـددة 
داخـل  التصحيـح  دورة  أن  عـىل 
الكنـروالت سـتكون منتظمـة وفـق 

ووجه املحافظ الشكر لرئيس مجلس 
ونائب  فاروق،  عالء  البنك  إدارة 
عبد  سامي  اإلدارة  مجلس  رئيس 

الصادق.
الهرش  سامل  عيل  محمد  نقل  بدوره 
الفرعية  وسيناء  القناة  منطقة  مدير 
تحيات  املرصي،  الزراعى  بالبنك 
رئيس  ونائب  اإلدارة  مجلس  رئيس 
مجلس اإلدارة ملحافظ شامل سيناء، 
التقدم  مزيد  للمحافظة  متمنيا 

واالزدهار.
مجلس  عضو  العكش،  سامل  وأكد 
الشيوخ، عيل القيام بزيارة ايل رئيس 
مجلس إدارة البنك، لتقديم مزيد من 
ألبناء  البنك  من  املقدمه  الخدمات 

شامل سيناء.

التيسريات  مــن  ــد  املــزي ــاحــة  إت
االستثامرات  لجذب  واملحفزات 
املبارشة وتوفري النقد األجنبي سعياً 

لتخفيض الفجوة الدوالرية
مدبويل،  مصطفى  الدكتور  استهل 

اجتامع  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
باإلشارة  برئاسته،  اليوم  الحكومة 
الرئاسية  الفعاليات  من  عدد  إىل 
املهمة التي جرت مؤخراً، وشهدت 
عالقات  ملف  يخص  فيام  زخــامً 

رئيس الوزراء: عاكفون على وضع سيناريوهات للتعامل مع استمرار تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا
الــخــارجــي،  الصعيد  عــىل  مــرص 
وأبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح 
السيي، رئيس الجمهورية، كالً من 
زوران ميالنوفيتش، رئيس جمهورية 
نيكوالي  الرئيس  لقاء  وكذا  كرواتيا، 
جمهورية  وزراء  رئيس  تشوكا، 
رومانيا، مشرياً إىل أن هذه اللقاءات 
وتطرقت  الصداقة  روح  سادتها 
القضايا،  مختلف  حول  للتشاور 
وبحث سبل تعزيز وتنمية العالقات 
مرص  مكانة  يعكس  مبا  املشركة، 
والعاملية،  االقليمية  الدائرتني  يف 
الفاعل الذي يجعلها ركيزة  ودورها 
استقرار يف املنطقة العربية والرق 

األوسط.
عىل صعيد آخر، وفيام يتعلق بجهود 
التعامل مع تداعيات األزمة الروسية 
مصطفى  الدكتور  أشار  األوكرانية، 
تعكف  الحكومة  أن  إىل  مدبويل 
املعنيني  ــوزراء  ال خالل  من  حالياً، 

وعدد من الخراء املتخصصني، عىل 
مع  للتعامل  سيناريوهات  وضع 
استمرار أمد تلك التداعيات، وذلك 

خالل عامي 2023و 2024.
للحديث  الوزراء  رئيس  تطرق  كام 
عام يتم بشأن إعداد املوازنة العامة 
مشرياً  الجديد،  املايل  للعام  للدولة 
حالياً  بشأنها  التنسيق  يتم  أنه  إىل 
مع وزير املالية، مجدداً التأكيد عىل 
أن تلك املوازنة تضع برامج الحامية 

االجتامعية عىل أجندة أولوياتها.
ــوزراء، خالل  ــ الـ ولــفــت رئــيــس 
املبذولة  الجهود  إىل  االجــتــامع، 
بالتعاون مع الوزراء املعنيني إلتاحة 
واملحفزات  التيسريات  من  املزيد 
مزيد  ــذب  ج شأنها  مــن  الــتــى 
وكذا  املبارشة،  االستثامرات  من 
سعياً  وذلك  األجنبي،  النقد  توفري 

لتخفيض الفجوة الدوالرية.
مصطفى  الــدكــتــور  تــطــرق  كــام 

يتم  ما  إىل  االجتامع،  مدبويل خالل 
ىف  وخطوات  إجراءات  من  اتخاذه 
من  البالد  احتياجات  تأمني  إطار 
االسراتيجية،  الزراعية  املحاصيل 
تلك  ضمن  مــن  ــه  أن إىل  مــشــرياً 
ىف  بالتوسع  يتعلق  ما  اإلجــراءات، 
التعاقدية،  الزراعة  تطبيق منظومة 
تشجعياً للمزارعني عىل زيادة حجم 
املحاصيل  بهذه  املنزرعة  األراىض 
من  أنــه  إىل  الفتاً  االسراتيجية، 
املقرر خالل األسبوع املقبل االعالن 
من هذه  لعدد  “سعر ضامن”  عن 
املحاصيل، تحقيقاً للمستهدفات ىف 

هذا الصدد.
مدبويل  مصطفى  الدكتور  أكد  كام 
الحكومة  أن  ــامع،  ــت االج ــالل  خ
حريصة عىل اتخاذ كافة اإلجراءات 
اإلجــراءات  لتيسري  سعيها  إطار  يف 
بالنظر  الصناعي،  للقطاع  الداعمة 

 حاول تفهم 

حـدوث  يصعـب  شـديدة  آليـات 
أخطـاء فيهـا، موضحة أنه تـم توفري 
أكـرث مـن مقـر ىف عـدة محافظـات 
للقيـام بأعامل تصحيـح االمتحانات، 
مشـددة عىل أن تم الغـاء التصحيح 
املركـزى الـذى كان يتـم ىف املدينـة 

التعليميـة بالسـادس مـن أكتوبـر.
إتاحـة  أن  إىل  املصـادر  وأشـارت 
نتيجـة  عـىل  للطـالب  التظلـامت 
الثانويـة العامـة 2023، سـيتم مـن 
خـالل منـح الطالـب كراسـة اإلجابة 
مالحظاتـه،  وكتابـة  عليهـا  لالطـالع 
مشـرية إىل أنـه ىف حالـة ثبـوت اى 
عليهـا،  سـيحصل  الطالـب  درجـات 
ملصلحـة  تعمـل  الـوزارة  متابعـة: 
مـن  الهـدف  ثـم  ومـن  الطـالب 
االمتحـان التقييـم وتحقيـق العدالة 
لالمتحـان. املتقدمـني  جميـع  بـني 

فيـام أكـدت وزارة الربيـة والتعليم 
والتعليم الفنى، أن اى طالب رسـب 

ىف  العامـة  الثانويـة  امتحانـات  ىف 
السـنوات املاضيـة من حقـه التقدم 
هـذا  العامـة  الثانويـة  المتحانـات 
العـام ويـؤدى االمتحـان فيام رسـب 
يـؤدي  ولـن  مـواد  مـن  فقـط  فيـه 
االمتحـان ىف جميع املواد الدراسـية، 
االمتحانـات  أن  عـىل  مشـددة 
فقـط  الرسـوب  مـواد  ىف  سـتكون 
الفعليـة  الدرجـة  عـىل  ويحصـل 
الدرجـة  مـن   %50 وليـس  للـامدة 

الدراسـية. للـامدة  الكليـة 
والتعليـم  الربيـة  وزارة  وأشـارت 
إىل أن التقـدم المتحانـات الثانويـة 
العامـة مسـتمر حتـى نهاية الشـهر 
الطـالب  جميـع  مطالبـة  الحـاىل، 
اسـتامرة  تسـجيل  عـن  املتأخريـن 
التقـدم لالمتحانات بـرورة االنتهاء 
املحـددة  املـدة  نهايـة  قبـل  منهـا 
اسـتامرات  تسـجيل  بـاب  لغلـق 

لالمتحانـات. التقـدم 
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االقتصادية  التنمية  خطة  أكدت 
املايل  للعام  للدولة  واالجتامعية 
وزيرة  من  املقدمة   2023/2022
التخطيط الدكتورة هالة السعيد، 
بغرفتيه  الرملان  عليها  ــق  وواف
 10 توجيه  الشيوخ(  )الــنــواب، 
مضاعفة  أجل  من  جنيه  مليارات 
التخطيط  ــثــامرات  اســت نسبة 
من  االجتامعي  للنوع  املُستجيب 
املوجهة  الحكومية  االستثامرات 

لبناء اإلنسان من 10% إىل %20.
وزارة  أطلقت  السياق،  هذا  ويف 

الحكومة: 10 مليارات جنيه استثمارات موجهة 
لبناء اإلنسان

االقتصادية  والتنمية  التخطيط 
املستدامة  التنمية  “خطة  دليل 
االجتامعي”،  للنوع  املستجيبة 
البالغة  األهمية  الدليل  ويعكس 
املرأة  لتمكني  الدولة  توليها  التي 
الهمم،  ذوي  واألشخاص  والطفل 
من  األول  الدليل  يُعد  حيث 
متكامال  إطاًرا  يضع  الذي  نوعه 
وقابال للتطبيق يُسلِّم لدمج هذه 
التنموية،  الخطط  يف  الفئات 
مرص  ــة  رؤي مع  اتساقًا  ــك  وذل
2030، من خالل التحديد الدقيق 

االجتامعية  الفئات  الحتياجات 
التنمية  فجوات  ورصد  املختلفة 
بني هذه الفئات، وتوجيه اإلنفاق 

العام لسد هذه الفجوات.
عمل  تم  أنه  إىل  الخطة  وتشري 
للتخطيط  متكاملة  مصفوفة 
االجتامعي،  للنوع  املُستجيب 
تتضمن 140 تدخال تنمويا و150 
مؤرًشا لتقييم أداء هذه التدخالت 
القطاعات  مــن  قطاعا   11 ىف 
تتبع  واالجتامعية،  االقتصادية 

عرين جهة

اتجاه  عن  ــوزراء،  ال مجلس  أعلن 
الدولة لطرح أسهم بنحو 32 رشكة، 
وذلك عىل مدار عام كامل، يبدأ من 
الربع الحايل من عام 2023، وحتى 
 ،2024 عام  من  األول  الربع  نهاية 
سواء سيكون الطرح عاما من خالل 
البورصة، أو ملستثمر اسراتيجي، أو 

كالهام.
 32 الـ  أن  الــوزراء  مجلس  وأوضح 
بها،  نسب  طرح  سيتم  التي  رشكة 
تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، 
واملــرصف  الــقــاهــرة،  بنك  وتضم 
األفريقي  العريب  والبنك  املتحد، 
مرص  رشكــة  تضم  ــام  ك ــدويل،  ــ ال
لتكنولوجيا التجارة )MTS(،والنرص 

لإلسكان والتعمري، واملعادي للتنمية 
للتنمية  املستقبل  ورشكة  والتعمري، 
األسمنت  ألعامل  ومرص  العمرانية، 

املسلح.
حلوان  رشكة  الركات:  تضم  كام 
الوطنية  والــركــة  ــألســمــدة،  ل
والركة  البرولية،  للمنتجات 
والبويل  الروبلني  إلنتاج  املرصية 
ورشكة  للتعدين،  والنرص  بروبلني، 
ومشتقاته  اإليثيلني  إلنتاج  املرصية 
للبرول،  الحفر  ورشكة  )إيثيدكو(، 
ورشكة املرصية إلنتاج األلكيل بنزين 

الخطي )إيالب(، وسيناء للمنجنيز.
املرصية  ــات:  رشكـ إىل  بــاإلضــافــة 
ألنوار  والرباط  الحديدية،  للسبائك 

السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات 
والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات 
لالستثامر  والصالحية  والبضائع، 
اململوكة  والــفــنــادق  والتنمية، 
ومرص  العام،  األعامل  قطاع  لوزارة 
للتأمني،  ومرص  الحياة،  لتأمينات 
الرياح  توليد  محطة  عن  فضال 
بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح 
سويف  بني  ومحطة  بالزعفرانة، 
لتعبئة  و”صايف”  الكهرباء،  لتوليد 
الكياموية  الصناعات  وتنمية  املياه، 
– سيد، ورشكة البويات والصناعات 
الكياموية )باكني(، واألمل الريف 
للمستحرات  ومرص  للبالستيك، 

الطبية.

مجلس الوزراء يعلن أسماء 32 شركة مقرر طرح 
أسهم بها فى البورصة

قال السفري أحمد أبو زيد املتحدث 
الوزارة  إن  الخارجية،  وزارة  باسم 
الفور  عىل  عمليات  غرفة  شكلت 
يف  مــرص  ــاريت  ســف ــع  م للتواصل 
الزلزال  حدوث  بعد  وسوريا  تركيا 

بالدولتني.
وزارة  بــاســم  املتحدث  ــاف  وأضـ
برنامج  ترصيحاته  خالل  الخارجية، 
 ،on قناة  عىل  املذاع  أخرية،  كلمة 

متحدث الخارجية: هناك ضحيتان مرصيتان ىف 
اسكندرون برتكيا وال ضحايا مرصيني بسوريا

ال  اآلن  حتى  الرسمية  القوائم  أن 
ضحايا  يف  مرصيني  أسامء  تتضمن 
الزلزال بركيا ولكن نعلم أن الكوارث 
بهذا الحجم قد ال تخلو من ضحايا.

وزارة  ــاســم  ب املــتــحــدث  ــع  ــاب وت
اليوم  علمنا  لألسف  الخارجية: 
يف  مرصيتني  ضحيتني  هناك  أن 
التعامل  ويجري  بركيا،  اسكندرون 
السفارة  أن  موضحا  األمـــر،  مــع 

املرصية عىل تواصل مبارش لالطئمنان 
عىل وضع املرصيني هناك.

ولفت املتحدث باسم وزارة الخارجية، 
إىل أن هناك طالب مرصيني يدرسون 
مدار  عىل  تواصل  وهناك  تركيا  يف 
الساعة معهم لطأمنة ذويهم، متابعا: 
سوريا،  زلزال  يف  مرصيني  ضحايا  ال 
تتواصل  والسفارة  مصاب  وهناك 
معه، وحتى اآلن ال يوجد أي ضحايا.

واملهندس  ــوزراء،  ال مجلس  رئيس 
أحمد سمري وزير التجارة والصناعة، 
حيث تم الرتكيز على عرض وتقييم 
منظومة  ــن  م ــادة  ــف االســت جــهــود 
تنفيذ  ومتابعة  الصناعية،  املجمعات 
األنشطة املستهدفة بتلك املجمعات 
وسبل استغاللها على الوجه األمثل.

جهود  على  الــرئــيــس  اطــلــع  كما 
القطاع  مــع  ــتــعــاون  وال الــتــواصــل 
الشركات  سواء  الصناعي،  الخاص 
ــراءات  واإلجـ العاملية،  أو  املصرية 
الجاري اتخاذها لزيادة االستثمارات 

الصناعية.
رئاسة  بــاســم  املتحدث  ــح  وأوضـ

وجــه  ــيــس  ــرئ ال أن  الــجــمــهــوريــة 
مسارات  توسيع  جهود  بمواصلة 
وإنشاء  القائمة  الصناعي  اإلنتاج 
العمل  خالل  من  جديدة،  مسارات 
العقبات  على  التغلب  على  الدؤوب 
تواجه  التي  الهيكلية  والتحديات 
كما  مصر.  يف  الصناعي  االستثمار 
مسار  يف  االستمرار  سيادته  أكد 
الخاص،  القطاع  تعزيز دور وإسهام 
املناطق  مــن  ــادة  ــف االســت ــادة  ــ وزي
إنشاء  بهدف  الصناعية،  واملجمعات 
ناجحة  مصرية  صناعية  كيانات 
يف  إيجابًا  يسهم  بما  ومستديمة، 
وتحقيق  الوطني  باالقتصاد  االرتقاء 

التنمية الشاملة.

الرئيس السيسى يعقد اجتماعني ملتابعة ملف تطوير الصناعة املصرية.. تبسيط وميكنة اإلجراءات 
البريوقراطية املتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة لالستثمارات الصناعية.. وتعزيز دور وإسهام القطاع الخاص
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إحــالل  ملف  عــن  نسمع  مــا  ــريًا  كــث
الواردات،  إحالل  يعنى  فامذا  الواردات 
هذا  عىل  الحكومة  تعمل  بساطة  بكل 
أن  ويستهدف  طويلة،  فرة  منذ  امللف 
يتم استبدال املنتجات املستوردة بإنتاج 
هذه  تنفيذ  يتم  وهنا  ومحىل،  وطنى 
الخطة من خالل زيادة قدرات الصناعة 
خامات  من  احتياجاتها  وتوفري  الوطنية 
الطريق  وإفساح  اإلنتاج،  ومستلزمات 
العشواىئ  الحد من االسترياد  أمامها عر 
عامة،  بصفة  االسترياد  منظومة  وضبط 

فأين وصلت جهود إحالل الواردات؟
االعتامد  تشجيع  زيادة  الدولة  تحاول 
لسد  ــك  وذل الوطنية،  الصناعة  عىل 
ــواردات،  والـ ــصــادرات  ال بني  الفجوة 
املنتجات  من  الذاىت  االكتفاء  وتحقيق 
املحلية، مع القيام ىف هذا الصدد بإعداد 
حرص سلعى شامل للمنتجات التى ميكن 

ماذا يعنى إحالل الواردات واستبدال اإلنتاج األجنبى 
بمنتجات محلية؟
وبتعزيز  محليًا  تصنيعها  عىل  االعتامد 
االستثامر الصناعى باالشراك مع خرات 
القطاع الخاص العاملة ىف مرص من ذوى 
الخرة املتميزة، وكذا االستعانة بخرات 
مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة 

التصنيع املحىل.
إحــالل  ملف  عــىل  ــة  ــدول ال وتعمل 
املحىل  التصنيع  لتعميق  الـــواردات 
وتشجيع االعتامد عىل الصناعة الوطنية، 
كافة  مع  والتنسيق  باالشراك  وذلــك 
وذلك  املعنية،  الحكومية  الجهات 
مبا  الصناعية،  القطاعات  مختلف  ىف 
ومكونات  الهندسية،  الصناعات  فيها 
املنزلية،  األجهزة  ومنتجات  السيارات، 
الكياموية،  الصناعات  وقــطــاعــات 
واملنتجات البالستيكية، وصناعات الغزل 

واألقمشة واملالبس.
ىف  املركزى  البنك  مع  تعاون  ويجرى 

بإحالل  الخاصة  التمويلية  الرامج  إطار 
إىل  باإلضافة  الصناعة،  ودعم  الواردات 
املشرك  التعاون  لتعزيز  الوزارة  جهود 
املانحة  الدولية  الجهات  بعض  مع 
اإلنتاج،  تكنولوجيا  نقل  ىف  للمساهمة 
الصناعية  القطاعات  من  عدد  ودعم 
التنمية  أهــداف  بتحقيق  الصلة  ذات 
األمــم  منظمة  فيها  مبــا  املستدامة، 
“يونيدو”،  الصناعية  للتنمية  املتحدة 
وكذلك الوكالة األملانية للتعاون الدوىل، 
إىل  يهدف  الذى  املشرك  التعاون  وهو 
تطوير املدن الصناعية املتكاملة، وتعزيز 
الوطنية  املنتجات  تصنيع  عمليات 
ــواق  األس ىف  املنافسة  عــىل  ــادرة  ــق ال

الدولية.
عىل  بقوة  العمل  حاليًا  الدولة  وتحاول 
التى  املستوردة  املنتجات  قامئة  انهاء 
ميكن تصنيعها محليا وبتكنولوجيا عالية.

عىل  العمل  البرول  قطاع  يستهدف 
حقل  يف  األداء  معدالت  اعىل  تحقيق 
يٌشكل  الذى  املتوسط  بالبحر  ظٌهر 
انتاج  مستوى  عىل  ملرص  كبرية  أهمية 
يحتذى  منوذجاً  ويٌعد  الطبيعى  الغاز 
وفقا  وذلك  اإلنتاج  مروعات  يف  به 
وزير  املال  طارق  املهندس  لترصيحات 

البرول والرثوة املعدنية.
ما  أن  املال،  طارق  املهندس  وأضاف 
غري  معدالت  من  ظٌهر  حقل  يف  تحقق 
عىل  وضعه  منذ  عاملياً  لإلنجاز  مسبوقة 
اكتشافه  بعد  قياىس  وقت  ىف  اإلنتاج 
األخرية  السنوات  خالل  نجاحه  ورحلة 
النجاحات  تلك  عىل  البناء  عىل  يشجع 
امتياز  الفرص ىف منطقة  كافة  واستثامر 
بني  الجارى  بالتنسيق  مشيداً  الحقل، 

قطاع البرول والركاء األجانب يف الحقل 
بقيادة رشكة اينى اإليطالية.

وأشار املهندس طارق املال، إىل أن الحقل 
التنمية  ىف  املساهمني  قمة  عىل  أصبح 
املجتمعية ىف بورسعيد وإقامة مروعات 
خاصة  املحافظة  أهاىل  منها  يستفيد 
منوذج  وهو  والتعليم،  الصحة  مجاىل  ىف 
باقى  ىف  حذوه  نحذو  ان  عىل  نعمل 
املعلومات  أهم  يىل  وفيام  املروعات 

املتعلقة بحقل ظهر وكانت كالتاىل..
املقبل  املاىل  العام  موازنة  مالمح   -1
لتكثيف  طموحة  خطة  تنفيذ  تشمل 
أنشطة تنمية الحقل من خالل التوسع يف 
حفر آبار جديدة واصالح وإعادة إكامل 

بعض اآلبار.
2- سيجرى تنفيذ مروعات لرفع كفاءة 

الرية  اإلنتاج  محطة  يف  التسهيالت 
تتضمن مروعي تحسني كفاءة التشغيل 
إىل  باإلضافة  املصاحبة  املياه  ومعالجة 
لالستفادة  املدى  طويلة  املروعات 
القصوى من األصول وتكاملها متمثلة يف 
معالجة  مبحطة  الضواغط  محطة  إنشاء 

ظٌهر وربطها بضواغط محطة الجميل .
من  تنفيذه  ماسيتم  اىل  باإلضافة   -3

أنشطة للبحث واالستكشاف.
باملوازنة  الجديدة  االستثامرات  قيمة   -4

نحو 2ر1 مليار دوالر .
الحاىل  املاىل  للعام  املُعدلة  املوازنة   -5
يف  العمل  تكثيف  ملواصلة   2023/2022
تنمية املنطقة الجنوبية من الحقل والتي 
“ظهر- البرئ  وإكامل  حفر  بنجاح  جرى 
ىف  اإلنتاج  خريطة  عىل  ووضعه   ”18

وضع “ظهر-18” عىل خريطة اإلنتاج.. تنمية الحقل 
والتوسع ىف حفر آبار جديدة ×6 معلومات

املركزي  الجهاز  بيانات  أظهرت 
تطور  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة 
 11 الـ  خالل  املرصية  الصادرات 
شهر األوىل من عام 2022، مقابل 

نفس الفرة من عام 2021.
وارتفعت قيمة الصادرات املرصية 
ملختلف دول العامل لتسجل 46.9 
شهر   11 الـ  خالل  دوالر  مليار 
مقابل   ،  2022 عــام  من  األوىل 
نفس  خــالل  دوالر  مليار   39.3
بزيادة   2021 عــام  من  الفرة 
وبنسبة  دوالر،  مليار   7.5 قدرها 

ارتفاع قدرها %19.2.
أعىل  قامئة  السابع  اليوم  ويعرض 
عر دول استرياداً من مرص خالل 
الـ 11 شهر األوىل من عام 2022، 

وفقا ملا يىل:
1. تركيا بقيمة 3.5 مليار دوالر.

2. إسبانيا بقيمة 3.3 مليار دوالر.

3. إيطاليا بقيمة 3.1 مليار دوالر.
مليار   2.2 بقيمة  السعودية   .4

دوالر.
5. أمريكا بقيمة 2.1 مليار دوالر.

مليار   1.8 بقيمة  اإلمـــارات   .6

دوالر.
 1.8 بقيمة  الجنوبية  كوريا   .7

مليار دوالر.
8. هولندا بقيمة 1.7 مليار دوالر.

9. الصني بقيمة 1.7 مليار دوالر
10. فرنسا بقيمة 1.7 مليار دوالر.

وتستحوذ هذه الدول عىل %45.1 
ــصــادرات  ال قيمة  إجـــاميل  مــن 
املرصية ملختلف دول العامل بقيمة 
 11 الـ  خالل  دوالر  مليار   21.2

شهر األوىل من عام 2022.

اإلحصاء يعرض قائمة أكرب 10 دول 
مستوردة من مصر فى 11 شهرا

ديسمر 2022.
البرول  قطاع  السراتيجية  تنفيذا   -6
جرى  املجتمعية  للمسئولية  الجديدة 

ملروع  املجتمعية  املساهمة  تعظيم 
من  العديد  تنفيذ  خالل  من  ظهر  حقل 
املجتمع  لخدمة  التنموية  املروعات 

مقدمتها  بورسعيد وىف  املحيط مبحافظة 
انشاء مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية 

ومروع الرعاية الصحية.
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رئيس الوزراء: عاكفون على وضع سيناريوهات للتعامل مع 
استمرار تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا

عىل  ستعرض  الــتــي  الريبية 
مجلس الوزراء اليوم، يتم دراستها 
الهاتف  صناعة  توطني  يخص  فيام 
عىل  أكد  كام  مرص،  يف  املحمول 
االستشاري  املكتب  عمل  تفعيل 
املنشآت  التزام  لتأكيد  املعتمد، 
مبا  املختلفة،  باألكواد  الصناعية 
يساعد يف إصدار املوافقات الخاصة 
واالشــراطــات  املدنية،  بالحامية 
عىل  الحصول  ثم  ومــن  البيئية، 
بالرسعة  الصناعية  الــراخــيــص 

املطلوبة.

تتمه ص   3

تتمه ص   12

ملا ميثله هذا القطاع من أهمية يف 
زيادة فرص اإلنتاج والتشغيل ورفع 

معدالت التصدير.
وأشار مدبويل إىل عدد من التيسريات 

بيان – املجلس األعلى لإلعالم يكشف عن اجتماع 
تحذيري ومهلة قبل اتخاذ قرارات حاسمة

والرامج الرياضية بالتوقف الفوري عن 
بث الكراهية والتعصب والحقد وانتقاد 
والسرية  السمعة  يف  والخوض  الحكام 
الحرمات،  وانتهاك  والذاتية  الشخصية 
فاملجلس يستهدف الوصول إىل اإلعالم 
النظيف الذي يدخل كل البيوت لنكون 

مطمئنني عىل أوالدنا”.
القيم  إعالء  الجميع  “عىل  وأوضح 
كل  مع  غًدا  نجتمع  وسوف  واملبادئ، 
الجهات والهيئات املسئولة عن الرياضة 
تحمل  الجميع  عىل  ألنه  مرص  يف 
الفرة  خالل  تم  حيث  مسئولياته، 
لتنظيم  األعىل  املجلس  تحميل  األخرية 
اإلعالم وحده مسئولية كل ما يحدث يف 
الشأن الريايض، رغم أن املجلس مسئول 

فقط عىل املشهد اإلعالمي”.
بلجنة  مثاًل  املجلس  رئيس  ورضب 
اتحاد  يف  املوجودة  واألخالق  القيم 
ومل  مجمدة  اللجنة  أن  مؤكًدا  الكرة، 
يتم تشكيلها رغم أهمية دورها املنوط 
غري  املامرسات  لكافة  التصدي  يف  بها 
األخالقية سواء داخل امللعب أو خارجه 
بالجامهري  تتعلق  أزمات  كانت  سواء 
عقب  الترصيحات  حتى  أو  األعبني  أو 
التلفزيونية،  القنوات  يف  املباريات 

أن  اللجنة  عىل  يجب  أنه  مضيًفا 
تقوم بدورها يف التصدي للمخالفات 
ألنها تتملك حق توقيع عقوبات عىل 
املخالفني ابتداًء من االيقاف والغرامة 

والشطب والهبوط للدرجة الثانية.
األعىل  املجلس  رئيس  ودعا 
الصحفيني  نقابتي  اإلعالم،  لتنظيم 
الكرة،  اتحاد  ولجان  واإلعالميني 
النواب  مبجلس  والرياضة  والشباب 
مع  بالتنسيق  املسئولة  والجهات 
ريايض  ميثاق رشف  إلصدار  املجلس 
يف  يحدث  ما  ومكافحة  ملواجهة 
الريايض، الذي وصل إىل حد  الوسط 

مامرسات فوق الوصف.
ضبط  دوره  املجلس  أن  إىل  وأشار 
تكاتف  ويجب  اإلعالمي،  املشهد 
املسئولة  الجهات  كل  من  الجميع 

غري  مامرسات  من  يحدث  ما  ملكافحة 
سيبدأ  املجلس  أن  عن  وأعلن  سليمة، 
اإللكرونية  الكتائب  ضد  إجراءات  يف 
الريايض  للوسط  تسئ  التي  املمولة 
وسنقوم  الرياضية،  الرامج  من  أكرث 
بإبالغ النائب العام حول هذه الكتائب 
ترتكب  التي  بوك  والفيس  واليوتيوب 

جرائم سب وقذف.
وأكد كرم جر، أننا وصلنا إىل حالة من 
الخطر مل يكن ينبغي الوصول إليها من 
إىل  الوصول  يف  نرغب  وإمنا  األساس، 
شأن  يرفع  وسليم  نظيف  ريايض  وسط 
الواقعة  الحرب  ألن  املرصية،  الرياضية 
املرصية،  الرياضة  قيمه  تهدر  حاليًا 
الريايض  اإلعالم  نطالب  أننا  مضيًفا 
بالتكاتف حول دعوتنا النبيلة والريفة 
الريايض  الوسط  إصالح  تستهدف  التي 

 وزير التعليم العالي يفتتح املركز الجامعي للتطوير املهني بجامعة السويس

عاشور،  أميــن  الدكتور  افتتح 
والبحث  العايل  التعليم  ــر  وزي
الخميس،  اليوم  صباح  العلمي، 
املهني  للتطوير  الجامعي  املركز 
تم  والــذي  السويس،  بجامعة 
الجامعة  مع  بالتعاون  تنفيذه 
األمريكية بالقاهرة، وبتمويل من 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
)USAID( يف مرص، وذلك بحضور 
محافظ  صقر  املجيد  عبد  اللواء/ 
الرقاوي  ود.السيد  السويس، 
والسيد/  السويس،  جامعة  رئيس 
مارك درايفر القائم بأعامل نائب 
األمريكية  الوكالة  بعثة  مدير 
 )USAID( الدولية  للتنمية 
رئيس  داّلل  ود.أحمد  مرص،  يف 
بالقاهرة،  األمريكية  الجامعة 
مستشار  حــمــزة  ــد  ــم ــح ود.م
بالقاهرة،  األمريكية  الجامعة 
الوزير  مساعد  فريد  ود.أميـــن 

والقيادة  التوظيف  صقل مهارات 
واملــهــارات  اإلنجليزية  واللغة 
مثمًنا  لديهم،  املُتخصصة  التقنية 
مساعدة  يف  املراكز  هــذه  دور 
عمل  فرص  إيجاد  عىل  الطالب 
التوظيف  ملتقيات  خــالل  من 
األعامل. ريادة  عىل  التدريب   أو 

ــوزارة  ــرص الـ ــر ح ــوزي وأكـــد ال
الدولة  احتياجات  تلبية  عىل 
املستدامة  للتنمية  رؤيتها  وفق 
الجمهورية  ومتطلبات   ،2030
االهتامم  خــالل  من  الجديدة، 
واملهني  األكـــادميـــي  بــاملــســار 
واإلبـــداعـــي لــلــطــالب، مــؤكــداً 
املهني  التطوير  مراكز  تأسيس 
الوزارة  وأن  جامعة مرصية،  بكل 
ودعــم  ملتابعة  كيانًا،  أسست 
بأهمية  منها  إمياناً  الشأن  هذا 
واحتياجات  التعليم  بني  الربط 
ــا. ــيًّ َوَدْولِ محليًا  العمل   ســوق 

والتدريب  االسراتيجي  للتخطيط 
ود.مها  العمل،  لسوق  والتأهيل 
ملروع  التنفيذي  املدير  فخري 
املهني. للتطوير  الجامعية   املراكز 
الوزير  أوضــح  االفتتاح،  وخــالل 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أن 
العلمي تسعى إىل أن يكون هناك 
املهني  للتطوير  َجاِمِعي  مركز 
الوزارة  لدور  تأكيًدا  بكل جامعة، 
والخريجني،  الــطــالب  ــم  دع يف 
الشخصية  مهاراتهم  وتحسني 
العمل،  سوق  ُمتطلبات  ملواكبة 
وهو ما يؤكد عىل أهمية مروع 
املهني. للتطوير  الجامعية   املراكز 

وأشار د.أمين عاشور إىل أن هذه 
املراكز تُعد منوذًجا متكاماًل لتوجيه 
خالل  من  والخريجني  الطالب 
األعــامل،  ــادة  ري مهارات  تنمية 
وربطهم باملجتمع والصناعة، وكذا 

ويف كلمته، أكد د.السيد الرقاوي 
أن جامعة السويس تسعى للريادة 
تعليمية  وتقديم خدمة  والتقدم، 
افتتاح  أن  مضيًفا  متكاملة، 
بالجامعة  املهني  التطوير  مركز 
األمريكية  الوكالة  مع  بالتعاون 
والجامعة  الــدولــيــة  للتنمية 
أحدث  يعد  بالقاهرة  األمريكية 
الهدف،  هــذا  لتحقيق  إضافة 
ــم  ــداده وخــدمــة الــطــالب وإع
والقدرة  العمل،  سوق  ملتطلبات 
تقديم  خالل  من  املنافسة  عىل 
عىل  والتدريب  املهني  ــاد  اإلرش
يعد  مــام  التوظيف،  مــهــارات 
املجتمع  لخدمة  فعالة  مساهمة 
مرص. وخدمة  باملحافظة   املحيل 

مروع  أن  د.الرقاوي  وأضاف 
املهني  للتطوير  الجامعية  املراكز 
إىل  يهدف  السويس  بجامعة 
من  متنوعة  مجموعة  تقديم 

تلبي  الــتــي  الــتــدريــب  ــرامــج  ب
وتُسهم  العمل،  سوق  احتياجات 
لطالب  املهنية  القدرات  بناء  يف 
ما  وخاصة  النهائية،  السنوات 
الشخصية  بــاملــهــارات  يتعلق 
الفنية  واملــهــارات   ،soft skills
 ،technical skills التخصصية 
وريـــادة  اإلنجليزية،  والــلــغــة 
املــراكــز  أن  موضحاً  األعـــامل، 
الفرة  خالل  تستهدف  بالجامعة 
ذوي  الطالب  عىل  الركيز  املقبلة 
والتواصل  الخاصة،  االحتياجات 
وعقد  العمل،  سوق  ممثيل  مع 
املؤسسية،  التوعية  جلسات 
وعمل،  تدريب  فــرص  وإتــاحــة 
العمل. لسوق  دراســات   وإجــراء 
وأعرب د.أحمد داّلل عن سعادته 
العايل  التعليم  ــر  وزي مبشاركة 
جامعة  ورئيس  العلمي  والبحث 
السويس يف افتتاح املركز الجامعي 
للتطوير املهني بجامعة السويس، 
مع  والراكة  بالتعاون  ُمِشيًدا 
الجامعات املرصية يف هذا املروع 
الذي سيغطي جميع أنحاء مرص، 
التوظيف  قـــدرات  مــن  ويــعــزز 
ويعزز  الجامعات،  لخريجي 
وسوق  الجامعات  بني  التواصل 
املروع  هذا  أن  مضيًفا  العمل، 
يعد إنجازاً يضاف لتاريخ الجامعة 
األمريكية بالقاهرة يف خدمة مرص، 
األمريكية  للوكالة  الشكر  موجهاً 
ساهمت  التي  الدولية  للتنمية 
وعىل  املــروع،  هذا  تحقيق  يف 
الجامعة  وكفاءة  خرة  يف  ثقتها 
املـــروع. لتنفيذ   األمــريــكــيــة 
ومن جانبها، أشارت د.مها فخري 
إىل دور املراكز الجامعية للتطوير 
املهني يف دعم الطالب للتخطيط 
عىل  والتعرف  املهنية،  لحياتهم 
قدراتهم  لتنمية  الالزمة  املهارات 
املتاحة  الوظائف  عىل  للحصول 
يف  بهم  املحيط  العمل  سوق  يف 

السوق،  هــذا  احتياجات  ضــوء 
يدرسه  ما  بني  الربط  عن  فضالً 
األكادميية،  الحياة  يف  الطالب 
ــوق الــعــمــل.  ومــتــطــلــبــات سـ
الغفار  عبد  ــادل  د.عـ وأوضـــح 
التعليم  لوزارة  الرسمي  املتحدث 
الجامعية  ــز  ــراك امل أن  الــعــايل 
بالجامعات  املهني  للتطوير 
املرصية تعمل عىل متكني الطالب 
من أخذ خطوات عملية ملواصلة 
يريدونه،  الــذي  املهني  املسار 
سوق  إىل  الجامعة  من  واالنتقال 
العمل، وذلك بالتعاون مع رشكاء 
تقدم  كام  املتميزين،  التدريب 
شاملة  مجموعة  للطالب  املراكز 
يف  والتدريبات  ــدورات  الـ من 
ومهارات  املهنية  اإلدارة  مجاالت 
مشريًا  األعامل،  وريادة  التوظيف 
إىل قيام فريق عمل من الجامعة 
وتأهيل  بتدريب  األمريكية 
موظفي هذه املراكز عىل تقديم 
لطالب  املهني  التوجيه  خدمات 
الجامعة، مام يساهم يف استدامة 
املهنية. والــخــدمــات  ــز  ــراك  امل
أنه  الرسمي  املتحدث  وأضــاف 
يناير  تم توقيع مذكرة تفاهم يف 
الجامعية  املراكز  إلنشاء   2023
املــروع  متديد  بعد  الجديدة 
تسع  الجديدة  مرحلته  يف  ليضم 
جامعات حكومية مرصية وثالث 
جامعات تكنولوجية )جامعة بني 
وجامعة  التكنولوجية،  سويف 
وجامعة  التكنولوجية،  الدلتا 
التكنولوجية(،  الجديدة  القاهرة 
)جامعة  أهلية  جامعات  وأربع 
امللك  وجامعة  الدولية،  الجاللة 
سلامن الدولية، وجامعة املنصورة 
العلمني  وجامعة  الــجــديــدة، 
املراكز  مجموع  ليصبح  الدولية(، 
مرصية  جامعة   34 يف  مركزًا   46

رشيكة بنهاية عام 2026.
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العدد اإلسبوعي رقم 1298

أي  يف  ينمو  عشب  هو  الحلبة  نبات 
العامل، وهو واحــــــد من  مكان حول 
يف  تنمو  التي  الطبية،  النباتات  أقدم 
تم  ولقـــــــد  أفريقيا.  وشامل  الهند 
والطب  البديل  الطب  يف  استخدامه 
الجلدية  األمراض  لعالج  الصيني 
منذ  األخرى  األمراض  من  والعــــديد 
وأزهار  وأوراق،  بذور،  السنني.  آالف 
يف  واسعة  تطبيقات  لها  الحلبة  نبات 
الهندية  الوصفات  يف  خاصة  حياتنا، 
وغريها(.  للنكهة  )كمضاف  واألسيوية 
جيد  مصدر  الحلبة  نبات  ويعتر 
والروتينات،  والنشويات،  للسكريات، 
واملعادن  الخام،  واأللياف  والدهون، 
وكالسيوم،  والفسفور،  )الحديد، 
والعديد  متنّوعة،  وأحامض  وغريها(، 
مواد  مثل:  وقلويّات  الفيتامينات،  من 
يحتوي  أنه  إىل  باإلضافة  الكولني. 
الخصائص  من  واسعة  مجموعة  عىل 
يساعد  الحلبة  بذور  فتناول  العالجية. 
الكولسرول  مستويات  خفض  يف 
مبادة  لغناها  نظراً  وذلك  الدم،  يف 
يف  تساعد  التي  الستريويدية  السابونني 
والدهون  الكولسرول  امتصاص  منع 
يؤدي  مام  الدم،  مجرى  يف  الثالثية 
يف  الكولسرول  مستويات  خفض  إىل 
مستويات  خفض  يف  يفيد  الذي  الدم، 

الكولسرول الكيل، الكولسرول السيئ، 
العديد  أثبت  ولقد  الثالثية.  والدهون 
تساعد  الحلبة  بذور  أن  الدراسات  من 
يف  السكر  مستويات  عىل  السيطرة  يف 
مرىض  لدى  األنسولني  ومقاومة  الدم 
األلياف  من  محتواها  أن  كام  السكري. 
القابلة للذوبان يساعد يف عملية الهضم 
النظام  يف  الكربوهيدرات  وامتصاص 
توازن  تحسني  يف  يساعد  مام  الغذايئ، 
مستوى السكر، وتعزيز عمل األنسولني. 
من  يزيد  الحلبة  بذور  تناول  أن  كام 
نظراً  وذلك  األم،  ثدي  يف  اللنب  إنتاج 
التي  الديوسجينني  مادة  الحتوائها عىل 
األمهات  لدي  اللنب  زيادة  عىل  تعمل 
أن  الدراسات  أظهرت  فلقد  املرضعات، 
بذور الحلبة تزيد من إنتاج اللنب خالل 
عىل  تحتوي  أنها  كام  فقط.  أسبوعني 
األمعاء،  حركة  يف  تساعد  التي  األلياف 
وعملية الهضم، ومتنع اإلمساك، واملواد 
املضادة للتأكسد، وبالتايل لها تأثري كبري 
الدموية،  واألوعية  القلب  صحة  عىل 
وذلك مبنع األكسدة التي تحدث خالل 
عىل  تعمل  وكذلك  القلبية،  النوبات 
ويساعد  الجسم.  من  السموم  إزالة 
الحلبة  بذور  غالف  يف  املوجود  الصمغ 
يف التخفيف من االنزعاج الناجم بسبب 
ارتجاع الحمض املَعدّي، والتهاب املعدة 
تناول  أن  كام  املعدة.  قرحة  وكذلك 

الحلبة  بذور  مروب 
يف  يساعد  الدافئ 
الحيض  أالم  من  الحد 
إىل حد كبري، ويخفض 
الغثيان  أعراض  من 
والتعب،  والصداع، 
والتقيؤ.  واإلغامء، 
الحلبة  بذور  وتحتوي 
عىل مواد ديوسجينني، 
وهي  وإيسوفالفون، 
للهرمون  مامثلة 
اإلسروجني  األنثوي 

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

 الفوائد الصحية والطبية والعالجية لنبات الحلبة
الذي يخفف من أعراض سن اليأس، لذا 
فتناول مغيل الحلبة يساعد عىل تقليل 
االكتئاب،  مثل:  اليأس  سن  أعراض 
تنشيط  عىل  يعمل  كام  والتّشنجات، 
الوالدة.  يُسّهل  ماّم  الرّحم  انقباضات 
وتحتوي بذور وأوراق نبات الحلبة عىل 
والعديد  واألكسدة،  لاللتهابات  مضادة 
من اإلنزميات، وبالتايل ميكن استخدامها 
واألكزميا،  والدمامل،  الندبات،  لعالج 
يف  واملساعدة  البرة،  عىل  والحروق 
التهاب  مثل  االلتهابات،  من  الحد 
املفاصل، ومكافحة الجذور الحرة التي 
أساس  عىل  الجسم  يف  إنشاؤها  يتم 
الحلبة  بذور  الحتواء  ونظراً  يومي. 
الستريويدّي  ديوسجينني  مادة  عىل 
التي تعمل كُمضاّد للرّسطان، باإلضافة 
للمواد عديدة التسّكر، مثل: الّسابونني، 
التي  والبكتني  والتّانني،  والهيميسليلوز، 
تُقلّل من مستوى الكولسرول يف الدم، 
فإن لها آثار مضادة لرسطان الروستاتة 
وقد  الثدي،  والقولون،  والبنكرياس، 
وجد أن تناول بذور الحلبة يخفض يف 
منو األورام بنحو 25 – 40%. كام تُشري 
الحلبة  أّن تناول زيت بذور  الّدراسات 
الفم تُحّسن من  عىل شكل قطرات يف 
الرّجال،  لدى  املنويّة  الحيوانات  عدد 
وكذلك يستخدم الحلبة  كل من الرجال 
الجنسية  الحياة  لتحسني  والنساء 

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

التهاب الشغاف هو التهاب نادر يصيب 
ويهدد  وصامماته  القلب  عضلة  بطانة 
بكتريية،  ناتج عن عدوى  وهو  الحياة، 
عىل الرغم من أنه ميكن أن يحدث يف 
لدى  شيوًعا  أكرث  أنه  إال   ، شخص  أي 
أمراض  من  يعانون  الذين  األشخاص 
بها  أصيبوا  الذين  وأولئك  معينة  قلبية 
 ، عالية  مخاطرك  كانت  إذا  قبل  من 

فيمكنك اتخاذ خطوات لتقليلها.
يف   webmd موقع  ذكــره  ما  وحسب 
البكترييا  ، قد تؤدي  حاالت نادرة جًدا 
بالتهاب  اإلصابة  إىل  الفم  يف  املوجودة 
الشغاف لدى األشخاص املعرضني لخطر 

أكر، و إليك ما يحدث:
-قد تتكاثر البكترييا املوجودة يف لوحة 
اللثة ) أمراض  التهاب  األسنان وتسبب 

اللثة (.

يصبح هذا  فقد   ، يتم عالجه  مل  إذا   –
متقدًما.

اللثة )حمراء ومتورمة( وغالبًا  -تلتهب 
ما تنزف أثناء تنظيف األسنان بالفرشاة 
األسنان  إجــراءات  بعض  أو  الخيط  أو 

التي تتضمن التالعب باللثة.
للبكترييا  ميكن   ، اللثة  تنزف  عندما   –
أن تدخل مجرى الدم وميكن أن تصيب 

أجزاء أخرى من الجسم.
هذا  فإن  الشغاف،  التهاب  حالة  يف   –
للقلب  الداخلية  البطانة  عىل  يؤثر 

وأسطح صامماته.
وتنتج  األسطح  بهذه  البكترييا  -تلتصق 

منًوا أو جيوبًا من البكترييا.
استخدام  الجديدة  اإلرشــادات  تقرح 
طب  إجراءات  قبل  الحيوية  املضادات 
لخطر  املعرضني  للمرىض  فقط  األسنان 

التهاب  من  مبضاعفات خطرية  اإلصابة 
الشغاف يف الواقع، ويف معظم الحاالت 
فإن خطر حدوث مشاكل من املضادات 
الحيوية يفوق فوائد املضادات الحيوية 
الدم  منتجات  تجذب  وهذه  الوقائية، 

التي قد تؤدي إىل تجلط الدم.
أخر طبيب أسنانك إذا تغريت صحتك 
إخبار  من  تأكد  األخــرية،  زيارتك  منذ 
أجريت  قد  كنت  إذا  أسنانك  طبيب 
الدموية  األوعية  أو  القلب  يف  جراحة 
أيًضا  أبلغ  املاضية  الستة  األشهر  خالل 
إذا تم تشخيصك بأمراض قلبية أخرى.

تأكد من أن طبيب أسنانك لديه قامئة 
كاملة بأسامء وجرعات األدوية الخاصة 
بك ، سواء بوصفة طبية أو بدون وصفة 

طبية.
تأكد من أن طبيب أسنانك لديه أسامء 
وأرقام هواتف جميع أطبائك قد يرغب 
طبيب أسنانك يف استشارة طبيبك حول 

خطة رعاية األسنان وخيارات األدوية.
اغسل  الجيدة  الفم  نظافة  تدرب عىل 
؛  األقــل  عىل  اليوم  يف  مرتني  أسنانك 
؛  يوميًا  األقل  عىل  واحدة  مرة  الخيط 
اشطفه بغسول الفم املطهر مرة واحدة 
واألسنان  الفم  صحة  يوميًا  األقل  عىل 
لخطر  املعرضني  للمرىض  جًدا  مهمة 

اإلصابة بالتهاب الشغاف

5 أنظمة غذائية صحية لفقدان الوزن بشكل 
مستدام.. منها الصيام املتقطع

تعرف على التهاب الشغاف وعالقته بصحة األسنان

هل يمكن أن يسبب اإلجهاد سكتة 
دماغية؟ نصائح ضرورية لصحتك

أحد  الدماغية  السكتة  تكون  أن  ميكن 
وتحدث  إقــفــاريــة،  أو  نزفية  نــوعــني: 
وجود  نتيجة  النزفية  الدماغية  السكتة 
الدموية  األوعية  أحد  يف  ضعيفة  بقعة 
يف  ضعف  يحدث  أن  وميكن  الدماغ،  يف 
ضغط  ارتفاع  بسبب  الدموية  األوعية 
فإنه  الدموية،  األوعية  متزقت  إذا  الدم 
ما  وهــذا  الدماغ  يف  نزيف  يف  يتسبب 
النزفية، ومتدد  الدماغية  يسمى بالسكتة 
أسباب  أكرث  أحد  هو  الدموية  األوعية 

السكتة الدماغية النزفية شيوًعا.
وحسب ما ذكره موقع Healthy تحدث 
السكتة الدماغية عند انسداد تدفق الدم 
إىل جزء من الدماغ جزئيًا أو كليًا و ميكن 
أو  دموية  بسبب جلطة  يحدث هذا  أن 
انسداد الكوليسرول يف األوعية الدموية. 
نتيجة لذلك ، ال يتلقى الدماغ ما يكفي 
من األكسجني واملواد املغذية ، مام يؤدي 

إىل موت خاليا الدماغ.
ميكن أن تؤدي هذه التغيريات يف الدماغ 
الدماغية  السكتة  وأعــراض  عالمات  إىل 
وضعف  والشلل  الكالم  صعوبات  مثل 
وصعوبات  التوازن  ومشاكل  العضالت 
هذه  بعض  تتحسن  أن  وميكن  الذاكرة، 

اآلخر  البعض  بينام  بالعالج  التغيريات 
دائم،و عندما يكون تلف الدماغ شديًدا 
، ميكن أن تكون السكتة الدماغية قاتلة.

سكتة  يسبب  الــدم  ضغط  ارتفاع  هل 
دماغية؟

 5 أهم  بني  من  الدم  ضغط  ارتفاع  يعد 
إىل  الدماغية  للسكتة  رئيسية  أسباب 
الدم  يف  الكوليسرول  ارتــفــاع  جانب 
أظهرت  والسمنة،  والتدخني  والسكري 
الذين  األشخاص  من   %77 أن  األبحاث 
أصيبوا بسكتة دماغية ألول مرة يعانون 

من ارتفاع ضغط الدم.
هل ميكن أن يسبب اإلجهاد املزمن سكتة 

دماغية؟
بشكل  املزمن  اإلجهاد  يسبب  أن  ميكن 
غري مبارش سكتة دماغية عىل سبيل املثال 
، ميكن أن يؤدي اإلجهاد املزمن إىل ارتفاع 
معروف  عامل خطر  وهو   ، الدم  ضغط 
القلب، ميكن  وأمراض  الدماغية  للسكتة 
أن يسبب اإلجهاد أيًضا التهابًا يف الرايني 
يؤدي  أن  الجسم. ميكن  أنحاء  يف جميع 
وتقليل  الدموية  األوعية  تلف  إىل  ذلك 
من  يزيد  مام   ، الدماغ  إىل  الدم  تدفق 

خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية.

القلق من خطر  يزيد  ميكن تفسري كيف 
طرق،  بعدة  الدماغية  بالسكتة  اإلصابة 
األوعية  ير  أن  ميكن  املزمن  القلق 
الدموية بسبب االلتهاب أيًضا ، األشخاص 
من  عالية  مستويات  من  يعانون  الذين 
وتناول  للتدخني  عرضة  أكرث  هم  القلق 
الطعام غري الصحي وعدم النشاط البدين. 
للسكتة  معروفة  خطر  عوامل  هذه  كل 
ارتباط  تفسري  أيًضا  الدماغية،وميكن 
القلق بالسكتة الدماغية من خالل ارتفاع 
يف  املنترة  التوتر  هرمونات  مستويات 
ارتفاع  إىل  باإلضافة  القلقني  األشخاص 

معدل رضبات القلب وضغط الدم.
عىل الرغم من أنه قد ال يكون من املمكن 
حياتك  من  والتوتر  القلق  من  التخلص 
متاًما ، إال أنه ميكنك إدارة هذه العنارص 
 ، الغاية  هذه  لتحقيق  و  كبري،  حد  إىل 

يجب أن تهدف إىل:
الكثري  الصحي ومارس  األكل غري  -تجنب 

من التامرين.
-بناء عالقات هادفة مع األصدقاء وأفراد 

األرسة.
املجهدة  األحداث  أثناء  مخاوفك  -شارك 

مع األصدقاء املقربني.
الحياة  ملذات  يف  الفرح  عن  -ابحث 

الصغرية.
إذا  األخبار  مشاهدة  يف  اإلفراط  -تجنب 

كانت تزيد من مستويات التوتر.
-اقِض وقتًا يف مامرسة الهوايات واألنشطة 

املمتعة األخرى.
-شارك يف أنشطة مثل التأمل واليوجا.

تسبب  التي  للطلبات  ال  تقول  أن  -تعلم 
لك التوتر.

كطريقة  والكحول  التدخني  -تجنب 
للتعامل مع التوتر املزمن.

يعتر فقدان الوزن رحلة طويلة، ومن 
غذاىئ  نظام  اتباع  يف  تستمر  أن  املهم 
صحى حتى بعد أن تفقد وزنك، حتى 
ال تستعيد ما فقدته من كيلو جرامات 
اتباع  يجب  لذا  الريجيم،  فرة  خالل 
هذا  يف  ودائـــم،  صحى  ــذاىئ  غ نظام 
غذائية صحية  أنظمة   5 نقدم  التقرير 
بحسب  ــوزن،  ال لفقدان  ومستدامة 

.”Health“ موقع
األنظمة  ــن  م الــعــديــد  ــود  وجـ ــع  م
اختيار  محاولة  تكون  قد  الغذائية، 
هذا  صعبًا  أمــرًا  لك  املناسب  النظام 
اختيار  األفضل  من  أنه  يف  السبب  هو 
فقدان  تعزز  ال  التي  الغذائية  األنظمة 
الوزن فحسب، بل تعطي األولوية أيًضا 

لنمط حياة صحي ومتوازن ومستدام.
عند اختيار نظام غذايئ صحي لفقدان 
مراعاة  إىل  الشخص  يحتاج  ــوزن،  ال

األمور التالية:
مستدام  الغذايئ  النظام  هذا  هل   .1

بالنسبة لك؟
2. هل هذا النظام الغذايئ مقيد بشكل 

مفرط؟
بشكل  العيش  من  ستتمكن  هل   .3

مريح مع هذا النظام الغذايئ؟
4. هل ستتغذى بشكل صحيح؟

صحي  غذايئ  نظام  خطط   5 ييل  فيام 
لفقدان الوزن

1. حمية البحر األبيض املتوسط
عىل  الغذايئ  النظام  هذا  يأيت  ما  غالبًا 
محددة  أسباب  وهناك  القامئة،  رأس 
أمر  وهو   ، باأللياف  ميلء  إنه  لذلك 
جيد لتحسني عملية الهضم ومفيد أيًضا 
اإلصابة  مخاطر  وتقليل  القلب  لصحة 

بالرسطان.
املتوسط  األبيض  للبحر  الغذايئ  النظام 
أنه  ويبدو  الصحية  بالدهون  غني 
من  منخفضة  نسبة  عــىل  يحتوي 
الدهون غري املشبعة، مام يحفزك عىل 
تناول األطعمة الجيدة الغنية بالعنارص 
الغذائية وتجنب الخيارات غري الصحية.

الغذايئ  النظام  هذا  يــؤدي  أن  ميكن 
بتقييد  قمت  إذا  ــوزن  ال فقدان  إىل 
إىل  الحرارية  السعرات  من  استهالكك 
1500 سعرات حرارية يف اليوم أو أقل.

2. حمية داش
منخفض  ــغــذايئ  ال النهج  ــع  وض تــم 
الدم  ضغط  ارتفاع  لوقف  الصوديوم 
)DASH( كطريقة ملساعدة األشخاص 
دون  الــدم  ضغط  يف  التحكم  عــىل 

استخدام أي أدوية.
عىل  ــذايئ  ــغ ال  DASH نــظــام  يــركــز 
الفواكه والخراوات والحبوب الكاملة 
أو  الدسم  قليلة  األلبان  ومنتجات 
الدهون  الدسم ويحد من  الخالية من 

املشبعة والكوليسرول الغذايئ.
الحرارية  السعرات  د الشخص  وإذا حدَّ
يف  القلب  صحة  قواعد  اتباع  أثناء 
DASH ، فيمكنه تقليل الوزن وخفض 

ضغط الدم.
3. النظام الغذايئ النبايت

املنتجات  جميع  عن  النباتيون  يبتعد 
منتجات  ــك  ذل يف  مبــا   ، الحيوانية 
بعض  يتطلع  والعسل.  والبيض  األلبان 
النبايت  الغذايئ  النظام  إىل  األشخاص 

لفقدان الوزن.
تستهلك  كنت  إذا  أنه  اعتبارك  يف  ضع 
أيًضا طعام  ألنها  الحلوى  أو  املعكرونة 

تحقيق  عىل  ذلك  يساعدك  فلن  نبايت، 
كنت  إذا   ، ذلك  ومع  ــوزن  ال إنقاص 
 ، الجودة  عايل  نباتيًا  طعاًما  تستهلك 
والروتينات  الورقية  الخراوات  مثل 

النباتية ، فقد تفقد املزيد من الوزن.
4. الصيام املتقطع

هناك طرقًا معينة للقيام بخطة الصيام 
املتقطع.

كل   ، الطعام  يتناولون  الناس  بعض 
 ، األســبــوع  ــام يف  أي  5  ، يــريــدون  ما 
منخفض  غذائيًا  نظاًما  يتبعون  ثم 
السعرات الحرارية )بشكل عام ، حوايل 
500 سعرة حرارية( يف اليومني اآلخرين 
؛ يقرص اآلخرون تناولهم ملدة 8 ساعات 
بني  مقيد  غري  طعاًما  تناول  أي  يوميًا 
والصيام  مساًء،   4 و  صباًحا   8 الساعة 

ملدة 16 ساعة املتبقية.
السعرات  ــاميل  إج مــن  تحد  عندما 
تزيل  فسوف   ، تتناولها  التي  الحرارية 

الكيلوجرامات الزائدة.
5. حمية بيسكاتاريان

غذايئ  نظام  هو   Pescatarian نظام 
لألسامك  مجااًل  يتيح  ــزال  ي ال  نبايت 
نظام  إنه  األخرى  البحرية  واملأكوالت 
مع  ولكن   ، رئيي  بشكل  نبايت  غذايئ 

بعض األسامك.
األطعمة  تناول  عىل  الركيز  ينصب 
جانب  إىل   ، املصنعة  غري  الكاملة 
املأكوالت البحرية املشوية أو املحمصة 

من أجل نظام غذايئ صحي شامل.
تعتر األسامك مصدًرا خاليًا من الروتني 
عندما تقارن ذلك بشخص يأكل كميات 
كبرية من اللحوم الحمراء ، ستتوقع أن 

ترى بعض فقدان الوزن.
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قطاعات وزارة الثقافة تبيع نصف مليون نُسخة يف معرض الكتاب 2023

األعلى للثقافة يقدم احتفالية “فنون بقلوب من 
نور” الثالثاء املقبل

أغلفت أبواب معرض القاهرة الدويل 
 ،54 الـ  دورته  عىل  أبوابه  للكتاب 
يناير وحتى 6  أقيمت من 25  التى 
فراير، مبركز مرص للمعارض الدولية، 
الخامس، بعد أن جذب 3  بالتجمع 
أعىل  وتحقيق  زائر،  مليون  ونصف 
وبدورنا  املعرض،  تاريخ  ىف  مبيعات 
تلك  ىف  جرى  ما  لكل  ومتابعتنا 
رئيس  مع  تواصلنا  املتميزة،  الدورة 
سعيد  املرصيني،  النارشين  اتحاد 
عبده، للحديث عن أبرز ما مييز تلك 

الدورة.
دورة  إن  عبده،  سعيد  النارش  قال 
الـ  للكتاب  الدويل  القاهرة  معرض 
املقاييس،  بكل  ناجحة  كانت   ،54
يكون  أن  املعرض  استطاع  حيث 
أنحاء  جميع  من  للماليني  جاذب 
الزوار،  أو  النر  لدور  سواء  العامل، 
دور   1047 مشاركة  شاهدنا  فقد 

نر و53 دولة، وهناك دول شاركت 
جيد  انطباعها  وكان  مرة  ألول 
عام  كل  املشاركة  عىل  وستحرص 

بدورات املعرض املقبلة.
النارشين  اتحاد  رئيس  أضاف  كام 
لـ  خاصة  ترصيحات  ىف  املرصيني، 
الدورة  تلك  أن  السابع”،  “اليوم 
للكتاب،  الدوىل  القاهرة  ملعرض 
خالية متاًما من أى حالة تزور، فلم 
حاالت  من  حالة  أى  هناك  يكن 
التزوير عىل اإلطالق، ومن املعروف 
أنه ىف حال ضبط أى دور نر تقوم 
بعرض كتب مقلدة سيغلق جناحها 
املعرض  ىف  املشاركة  من  وتحرم 
شاهدناه  ما  ولكن  املقبلة،  بدوراته 
التحر  من  حالة  هو  العام  هذا 

والرقى ىف عرض اإلصدارات.
عمر  من   54 الـ  الدورة  أن  يذكر 
للكتاب  الدوىل  القاهرة  معرض 

رئيس اتحاد الناشرين املصريني: لم نكتشف 
تزويرا فى معرض القاهرة للكتاب

“هؤالء  سلسةرؤية  إصــدارات  ومن 
السنة  مقاصد  فهم  اإلخوان”،  هم   ..
عىل  نساء  عرصية،”  رؤيــة  النبوية 
ىف  الكنائس  “حامية  مــرص”،  عــرش 
اإلسالم”، “حق الوطن”، “حوار األديان 
والثقافات”، “تنظيم النسل ومتغريات 
مقاصد  والنص”،”  “العقل  العرص”، 
“فلسفة  الــعــرص”،  وقضايا  ــرع  ال
“قضايا  والحكم”،  والسلم  الحرب 
مكارم  رؤية عرصية”،  والحياة  الدين 
السنة  ىف  التواصل  “مهارات  األخالق، 
والجمل  الكتابات  “فن  النبوية”، 
القصرية “، ومن بني إصدارات سلسلة 
والتعليم  الربية  كتاب  “مرصيات”، 
القدمية – األرسة املرصية ىف  ىف مرص 
عصورها القدمية – األرض و”الفالح ىف 

مرص عىل مر العصور”
العامة  الهيئة  أجنحة  حققت  فيام 
الفنان هشام  برئاسة  الثقافة،  لقصور 
عطوة، إقبااًل جامهرييًا ُمكثًفا، محقُقا 
مبيعات قاربت الـ 75 ألف نُسخة، و 
أصدرت الهيئة خالل فعاليات املعرض 
خالل  أغلبها  نفد  جديًدا،  عنوانًا   66
األيام األوىل للمعرض، وتضمنت قامئة 
األدب  عميد  إصدارات  مبيًعا  األعىل 
وإصدارات”اله حسني”،  العريب”طه 
العاملي”،  وية”،”الذخائر”،”املرسح 
نقدية”،  “كتابات  الكتابة”،  “ذاكرة 
إضافة إىل غريها من إصدارات سالسل 
الشعبية”،  “الدراسات  مثل  الهيئة، 
“حكاية مرص”، “آفاق عاملية”، “آفاق 
التشكييل”،  الفن  “آفــاق  السينام”، 
ومجالت  اإلقليمي،  النر  وإصدارات 
املُخصصة  الندى”  “قطر  منها،  الهيئة 

للطفل.

للرنامج  اإلعــالمــي  املستشار 
والكبار  األطفال  لحامية  القومي 
 – غزال  عىل  وحسن   ، مأوى  بال 
األفريقي  الشباب  مكتب  منسق 
 ، والــريــاضــة  الشباب  بـــوزارة 
عطية  حسنى  حسني  والدكتور 
أستاذ  الغد-  بقناة  اإلعالمي   ”
لإلعالم  العايل  باملعهد  ــالم  اإلع
والفنون، والدكتورة رانيا يحيي ” 
رئيسة قسم النقد الفني باملعهد 

العايل بأكادميية الفنون
 – أبوشقرا  سعيد  رشا  والدكتورة 
عضو مجلس النواب – متخصصة 
ومؤمن   ، األفريقية  الدراسات  يف 
ممدوح مرىس – غواص تجاري – 
مفوض العالقات العامة بالكشافة 

البحرية املرصية.

حطمت العديد من األرقام القياسية 
الكبري  التوافد  مقدمتها  عىل  يأيت 
تجاوزوا  الذين  املعرض  من جمهور 
الـ 3 ماليني والنصف مليون، خالل 
وقال  املعرض،  عمر  هي  يوما   12
رئيس  الدين،  بهي  أحمد  الدكتور 
إن  الكتاب:  العامة  املرصية  الهيئة 
شهدت  املعرض  وقاعات  ساحات 
إقبااًل جامهرييًا كثيًفا، مضيًفا بأن ما 
شهده املعرض مُيثل مشهًدا حضاريًا 
التي  املرصية،  األرسة  جسدته 
حرصت عىل اصطحاب األطفال من 
عيل  للحصول  املعرض  زيارة  أجل 
لهذه  ووفقا  واملعريف،  الثفايف  الزاد 
االهتامم  هذا  فإن  املضيئة،  الصورة 
الجامهريي بحضور املعرض، أضحى 
املرصية،  األرسة  لدى  أساسية  سمة 
وضيوف مرص من العرب واألجانب.

فيام بلغ إجامىل مبيعات جناح املركز 
الدكتورة  برئاسة  للرجمة،  القومى 
نُسخة،  ألف   21 نحو  سامي،  كرمة 
ــدارات  اإلصـ قامئة  تضمنت  حيث 
“نظریة   ،“ “القضیة  مبيًعا،  األعىل 
مكة  “تجارة  “السیاسة”،  املعرفة”، 
وظھور اإلسالم “، “العقل اإلجتامعى 
– مقدمة فلسفیة”، “بطاركة الكنیسة 
-1517 اإلسالمى  العرص  ىف  القبطیة 
األیدیولوجیات  إىل  “مدخل   ،″461
العاملیة  الحرب  السیاسیة “، “أسباب 
ــوان  دی مــن  “مــخــتــارات  الثانیة”، 
األول  تریزي”الجزئني  الدین  شمس 
النظریة  الثقايف:  “النقد  والــثــاىن 
“تاریخ  البنیویة”،  بعد  وما  األدبیة 
ىف  الشك  “ظاھرة  للكون”،  مخترص 
الحداثة”،  “أخالق  اإلسالمي”،  الفكر 
“فضاءات العنف”، “بنیة الشخصیة”، 
 ،“ اإلســالم  ىف  والریعة  “العقیدة 
األدبیة  النظریة  إىل  القارئ  “دلیل 
املعارصة”، “بطاركة الكنیسة القبطیة 
ىف العرص الحدیث”، “مغامرة املنھج”، 
التاریخى  النقدى  البحث  “تاریخ 
البحث  “تاریخ   ،“ القدیم  للعھد 
 ،“ القدیم  للعھد  التاریخى  النقدى 
اإلسكندر  من  الفراعنة:  بعد  “مرص 
من  وغريها  الــعــريب”،  الفتح  حتى 

العناوين مبجاالت علمية متعددة.
كام استطاعات إصدارات دار الكتب 
الدكتور  برئاسة  القومية،  والوثائق 
باهتامم  تحظى  أن  طلعت،  أسامة 
املعرض،  رواد  من  كبري  جامهريى 
وبلغت مبيعاتها نحو 10500 كتاب، 
وتضمنت قامئة األعىل مبيًعا، “عيون 
التواريخ”، “فتح العرب ملرص”، “أيام 

“املاسونية  الجاهلية”،  ىف  العرب 
السالكني”،  “مـــدارج  ــون”،  ــاس وامل
“نهاية اإلقدام”، “فتح العرب ملرص”، 
الغرائب”،  “جمل  التواريخ”،  “عيون 
الكتاب”،  أدب  رشح  ىف  “االقتضاب 
“أيام  السكردان”،  عىل  “الطارىء 
“حدائق  الجاهلية”،  ىف  الــعــرب 
“مفرج  السادس من  الجزء  األزاهر”، 

الكروب”، وغريها.
ووصل إجامىل مبيعات قطاع صندوق 
الدكتور  برئاسة  الثقافية،  التنمية 
كتابًا، حيث  الحسن، 7554  أبو  هاىن 
إلصداراته،  التسويق  الصندوق  يتوىل 
للثقافة،  األعىل  املجلس  وإصــدارات 
عزمي،  هــشــام  الــدكــتــور  برئاسة 
الطفل،  لثقافة  القومى  واملجلس 
وكانت أسعار العديد من إصداراته ىف 
متناول الجميع، حيث حققت قصص 
ساندرا”،  “حكايات  مثل  األطفال 
والرجل  “الصبى  امللك”،  بن  “ذكاء 
أبرز  وكانت  املبيعات،  أعىل  املُلثم” 
الصندوق،  بجناح  املُباعة  العناوين 
“مل أخرج من لييل” آلىن أرنو، “صحة 
الوطن  ىف  “اليهود  ــايف”،  إض توقيع 
“اإلسالم  الحبوب،  “أرنوب  العريب”، 
النسائية  “الحركة  الحدود”،  خارج 
األندلس  ىف  “اليهود  الحديثة”، 
“شكشوك”،  املــرابــطــني”،  عرص  ىف 
الحافة”،  عــىل  كاتب  “بورخيس 
الحضاري”،  التنسيق  ىف  “مقاالت 
أعالم  “موسوعة  الشمس”،  “أجنحة 
“حجاب  الحديث”،  املرصى  األدب 
ومطعم  “نورسني  مختارة(”،  )قصائد 

العنزات الثالث”، “مذكرات الشباب.

 – للثقافة  األعىل  املجلس  ينظم 
فنون   ” احتفالية  الشباب،  لجنة 
بقلوب من نور”، يوم الثالثاء 14 
فراير 2023 الساعة الثانية عرة 

ظهرًا ، مبرسح أوبرا دمنهور.
رعاية  تحت  االحتفالية  ــأىت  وت
وزيرة  الكيالىن-  نيفني  الدكتورة 
عزمي-  هشام  والدكتور  الثقافة، 
األعىل  للمجلس  العام  ــني  األم
للثقافة؛ والدكتورة مني الحديدي 
– مقررة لجنة الشباب باملجلس، 
مبثابة  االحتفالية  تعتر  حيث 
باختالف”  “لقادرون  حب  رسالة 
من  عدد  االحتفالية  تتضمن  ؛ 
من  موهوبني  يقدمها  الفقرات 
ذوي الهمم يف املجاالت اآلتية :-

 -3 والعزف  الغناء   -2 الرسم   -1

فقرة كاراتيه 4- فقرة صعيدي 5- 
فقرة متثيل

وتقام ندوة عىل هامش االحتفالية 
تديرها، الدكتورة مني الحديدي – 
اآلداب  كلية  االجتامع  علم  أستاذ 
لجنة  ومقررة  حلوان  بجامعة 

الشباب باملجلس.
شيامء  بها:-الدكتورة  ويشارك 
بكلية  دكتورة   – شحاتة  حلمي 
عضو  دمنهور-  جامعة  اآلداب 
الهمم  لذوى  االستشاري  املجلس 
عضو   – خلف  نجوى  النائبة   ،
اإلعاقة،  لشئون  النواب  مجلس 
نائب   – بلبع  نهال  والدكتورة 
املجلس  رئيس   – البحرية  محافظ 

االستشاري لذوى الهمم
 – املــالح  حــازم  بها  يشارك  كام 

الثقافة  وزارة  قطاعات  حققت 
مبيعات غري مسبوقة إلصداراتها التى 
الدوىل  القاهرة  مبعرض  بها  شاركت 
للكتاب ىف نُسخته الـ 54، حيث قارب 
ــوزارة  ال قطاعات  مبيعات  إجــامىل 
منها  نُسخة،  مليون  النصف  املُختلفة 
نحو 180 ألف نُسخة، مبيعات جناح 
للكتاب، ونحو  العامة  الهيئة املرصية 
75 ألف نُسخة، مبيعات الهيئة العامة 
ألف   137 من  وأكرث  الثقافة،  لقصور 
“الثقافة  مببادرة  مبيعات  نُسخة، 
والفن للجميع”، والتى طرحت مئات 
إىل   5 من  ُمخفضة  بأسعار  العناوين 

20 جنيها.
الكيالين،  نيفني  الدكتورة  وأعربت 
سعادتها  ــن  ع الــثــقــافــة،  ــرة  ــ وزي
التى  للمبيعات  املتميزة  باملعدالت 
حققتها قطاعات وزارة الثقافة، خالل 
الدوىل  القاهرة  مبعرض  مشاركاتها 
الجامهريى  واإلقبال   ،54 الـ  للكتاب 
الكبري عىل اإلصدارات، وهو ما عكس 

بقيمة  الجمهور  لدى  حضاريًا  وعيًا 
وزارة  أن  وأضافت  القراءة،  وأهمية 
تفعيل  نحو  جاهدة  تسعى  الثقافة 
الرامية  التنموية،  الدولة  اسراتيجية 
لرسيخ الهوية املرصية، والحفاظ عىل 
املتنوعة  والفنية  الثقافية  موروثاتها 
حيث  املتعددة،  قطاعاتها  خالل  من 
ال تقوم هذه االسراتيجية عىل صعيد 
تحديث وتطوير وإنشاء البنية التحتية 
بل  فحسب،  الثقافية  للمؤسسات 
متتد ىف األساس لتشمل حشد الجهود 
الثقاىف  واملنتج  املحتوى  تطوير  إزاء 
املجتمعية،  الفئات  لجميع  وإتاحته 
مؤكدة  الثقافية،  العدالة  وتحقيق 
الواقع  أرض  عىل  تجسد  ما  هذا  أن 
للكتاب،  الـــدوىل  القاهرة  مبعرض 
الشكر  الثقافة  ــرة  وزيـ ووجــهــت 
املختلفة  الوزارة  بقطاعات  للعاملني 
ىف  السبب  كانت  التى  عىل جهودهم 

إنجاح هذا املحفل الدويل.
الفرة  أن  الثقافة،  ــرة  وزي ــدت  وأك

من  عــدد  إقامة  ستشهد  القادمة 
الكتب بعدد من املحافظات  معارض 
من  عدد  افتتاح  سيتم  كام  واملــدن، 
الثقافة  وزارة  إلصدارات  البيع  منافذ 
بها  يوجد  ال  التى  املــدن  من  بعدد 

منافذ لبيع الكتب.
الختامية  اإلحصائيات  وبحسب 
للمعرض، حقق جناح الهيئة املرصية 
الدكتور  برئاسة  للكتاب،  العامة 
تاريخية،  مبيعات  الدين،  بهى  أحمد 
بلغت 179532 نُسخُة بجناح الهيئة، 
بخالف 137212 نُسخُة للعناوين التى 
ُعرضت بجناح مبادرة “الثقافة والفن 

للجميع”.
السالسل  إصــدارات  قامئة  واشتملت 
سلسلة  الكتاب،  بهيئة  مبيًعا  األعىل 
جانب  إىل  ــة”،  “رؤي وسلسلة  “مــا”، 
سلسلة “املرصيات”، فضاًل عن العديد 
الهيئة  تُصدرها  التى  السالسل  من 
تصدرتها  التى  الكاملة  واملجموعات 

املجموعة الكاملة لصالح جاهني.
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عيل  جوجل  ترجمة  خدمة  تعمل 
ترجمة عرات اللغات حول العامل، 
الرجمة  خدمات  معظم  من  أكرث 
ممتازة،  بدقة  تعمل  األخرى، حيث 
وبالرغم من االنتشار الواسع لخدمة 
ترجمة جوجل، فإن معظم األشخاص 
النصوص  لرجمة  يستخدمونها 
ميزات  توفر  لكنها  فقط،  املكتوبة 
أكرث من ذلك، إذ ميكنك استخدامها 
الكالم  أو  الصوتية  امللفات  لرجمة 

املبارش من لغة إىل أخرى برسعة.
الصوتية  امللفات  ترجمة  كيفية 

باستخدام ترجمة جوجل:
يف  جوجل  ترجمة  تطبيق  استخدام 

الــذكــاء  أن  مايكروسوفت  أعلنت 
االصطناعي الجديد الخاص بها، املدعوم 
متصفح  إىل  ــادم  ق  ،ChatGPT من 
ستؤدي   ،Bing بحث  ومحرك   Edge
إىل  املتقدم  االصطناعي  الذكاء  إضافة 
هذين  عمل  طريقة  تعريف  ــادة  إع
وهناك  مايكروسوفت،  من  املنتجني 

بعض التغيريات الرئيسية يف األفق.
من  املـــدعـــوم   ChatGPT يــعــد 
مايكروسوفت عبارة عن ذكاء اصطناعي 
األسئلة  طـــرح  ميكنك  للمحادثة 
اإلجابات،  أنواع  جميع  عىل  والحصول 
تحرص مايكروسوفت عىل إخراج هذه 
التجربة من موقع الويب إىل املتصفح، 
أرغب  التي  امليزات  من  الكثري  وهناك 

يف تجربتها.
محرك بحث معاد تصوره

 ،Edge الجديد، املدعوم من Bing مع
نسخة  بتقديم  مايكروسوفت  تعد 
محسنة من تجربة البحث التي اعتدنا 

عليها جميًعا.
ستظل قادًرا عىل رؤية النتائج املعتادة 
 ، قبل  من  عليه  كانت  الذي  املكان  يف 
ولكن عىل جانب الشاشة ، سوف يقوم 
وتلخيص  بتوضيح  االصطناعي  الذكاء 

اإلجابات نيابة عنك.
الحايل إذا بحثت يف جوجل،  الوقت  يف 
فستحصل فقط عىل مقتطف من موقع 
باستعالم  صلة  األكرث  أنه  يبدو  ويب 

البحث الخاص بك.
فوق  النقر  إىل  تحتاج  آخر  يشء  لكل 
مواقع الويب املختلفة حتى تجد املوقع 

 Find My مبيزة  الرحيب  سيتم 
الجديدة  أطفايل(  عىل  )اعرث   Kids
العديد  قبل  من  آبــل،  ساعة  عىل 
من األمهات واآلباء القلقني، حسبام 

.RT نقلت
هذا  التكنولوجيا  عمالق  وأضــاف 
التطبيق حتى يتمكن اآلباء من تتبع 

ذريتهم يف الوقت الفعيل.
املوقع  بيانات  أيضا  وسيحفظ 
تصل  ملدة  بهم  الخاصة  التاريخية 
األشخاص  ميّكن  مــا   – شهر  إىل 
بالضبط  التحقق  من  املتوسوسني 

مام كان طفلهم ينوي القيام به.
وتعمل ميزة األمان أيضا يف االتجاه 

من  األطفال  يتمكن  حيث  اآلخــر، 
يف  أنهم  شعروا  إذا  والديهم  تنبيه 

خطر.
ساعة  يف   SOS زر  عىل  وبالضغط 
آبل، ميكنهم إرسال تنبيه إىل هاتف 

والديهم مع تحديد موقعهم.
بواسطة  نفسه  التطبيق  إنشاء  وتم 
وهو  خارجية  لجهة  تابع  مطور 
املوافقة  الذي متت  نوعه  األول من 
عليه لالستخدام خارج النظام البيئي 

لركة آبل.
وهذا يعني أنه طاملا أن الطفل لديه 
ساعة آبل، ميكن للوالد استخدام أي 
الذكية  الهواتف  من  تجارية  عالمة 

هاتفك لرجمة ملف صويت توجه إىل 
متجر جوجل لتنزيل اإلصدار الخاص 
إىل  توّجه  أو  أندرويد،  ملُستخدمي 
ُمستخدمي  من  كنت  إن  ستور  آب 

آيفون.
 ،Google Translate تطبيق  شّغل 
من  السفيل  الجزء  يف  لغتني  ستجد 
اليرُسى،  الجهة  يف  واحدة  الشاشة، 

واألخرى يف الجهة اليُمنى.
يف  املــوجــودة  اللغة  فــوق  اضغط 
الجهة اليرُسى واخر اللغة التي تريد 

الرجمة منها.
يف  املــوجــودة  اللغة  فــوق  اضغط 
التي  اللغة  وحــدد  اليُمنى  الجهة 

تريد الرجمة إليها.
اضغط فوق زر امليكروفون الظاهر 

يف الجهة الُسفلية من الشاشة.
ُمشّغل  أي  أو  آخر  هاتًفا  استخدم 
وسائط لتشغيل ملف صويت أو ابدأ 

بالتحدث بعد صدور تنبيه البدء.
بعد االنتهاء من التحدث أو تشغيل 
امللف الصويت، ستظهر شاشة تعرض 
التسجيل  أو  الصوت  مللف  نسًخا 

الصويت بكلتا اللغتني.
7. اضغط فوق أيقونة مكر الصوت 
الُعلوية  الجهة  يف  الظاهرة  الصغرية 
من النص املُرجم لالستامع إىل امللف 

الصويت باللغة الجديدة

الذي يجيب عىل سؤالك.
إعطائك  خالل  من  ذلك   Bing سيغري 
مجرد  من  بدالً  ألسئلتك  كاملة  إجابة 
ربطك مبواقع الويب التي قد تساعدك 
موقع  نقله  ما  بحسب  تساعدك  ال  أو 

.Digitartlends
دامئًا  االستفسارات  بعض  تقدم  ال  قد 

إجابات دقيقة.
مايكروسوفت  أن  يبدو  ذلــك  ومــع 
حريصة عىل تجنب املشاكل عن طريق 
إضافة قوائم كاملة باملصادر إىل إجاباتها 
بحيث ميكنك دامئًا البحث بشكل أعمق 

قليالً دون إضاعة الكثري من الوقت.
أدوات التحليل املعقدة

وظيفة  الجديد   Edge تحديث  يضيف 
دردشة تتيح لك التعمق أكرث يف ما ميكن 

أن يفعله هذا الذكاء االصطناعي حًقا.
تطلب  أن  ميكنك  الجانبي،  الريط  يف 
من Edge إعداد ملخص كامل للملف 

ثم مقارنته بيشء آخر.

طويلة  صفحات  يف  البحث  من  بــدالً 
 Edge لـ  السامح  ميكنك  التقارير،  من 

بالقيام بكل األعامل األساسية.
معالجة  ميزة  مايكروسوفت  عرضت 
رسد  عىل  األمر  يقترص  مل  مايل.  تقرير 
صغرية  قطع  يف  منه  الرئيسية  األجزاء 
أيًضا  للمستخدم  سمح  بل   ، الحجم 

مبقارنتها بتقرير أحد املنافسني.
وظيفة  مــع  أعــمــق  بشكل  البحث 

الدردشة
وظــيــفــة الـــدردشـــة، املــضــمــنــة يف 

كيفية ترجمة امللفات الصوتية باستخدام ترجمة 
جوجل

ChatGPT تعرف علي ميزات متصفح إيدج بنظام

تطبيق جديد يراقب مكان تواجد أطفالك فى 
الوقت الفعلى عرب ساعة آبل

لتتبع موقعهم.
عــداد  عــىل  التطبيق  ويــحــتــوي 
األطفال  يشجع  محبب  خطوات 

عىل امليش أكرث عىل مدار اليوم.
فاديخ  التنفيذي  الرئيس  ــال  وق
جينياتولني: “تتمثل مهمة رشكتنا يف 
أطفاال  يربون  اآلباء  أن  من  التأكد 
ونحاول  آمنة،  بيئة  يف  سعداء 
جعل تطبيقنا متاحا لكل من اآلباء 
ساعة  إصــدار  فإن  لذا  واألطفال، 
كبري  بشكل  سيفيد  الجديد  آبل 
كال الجانبني من مستخدمينا، نحن 
نضمن باستمرار أفضل أداء ملنتجنا، 
أحدث  مع  تكامل  أي  فــإن  لــذا 

 ،Bing واملوجودة يف Microsoft Edge
.ChatGPT هي ما يرز بالفعل قوة

تتيح لك امليزة االستمرار ومعرفة املزيد 
بعد االستعالم األويل.

أكرث  أسئلة  عليه  أن تطرح  أيًضا  ميكنك 
محرك  عىل  عادًة  تطرحه  مام  تعقيًدا 

البحث.
لقضاء  “أفكار  عن  البحث  من  بــدالً 
املستخدم  سأل  أوروبـــا”،  يف  ــازة  اإلج
وتلقى  كامالً  سؤاالً  االصطناعي  الذكاء 

إجابات متنوعة مبصادر كاملة.
ال  األويل،  سؤالك  عىل  اإلجابة  مبجرد 
يجب أن ينتهي البحث عند هذا الحد.

الحال مع ChatGPT، ميكنك  كام هو 
االصطناعي  الذكاء  ويفهم  االستمرار، 

متاًما سياق استفساراتك السابقة.
مرة،  ألول   ChatGPT نر  تم  عندما 
وظائفهم،  عىل  الناس  من  الكثري  خيش 
السيام مع قدرة الذكاء االصطناعي عىل 
جميع  يف  املحتوى  أنواع  جميع  تدوير 
أمر  طبيعية  تبدو  وجعلها  املوضوعات 
التحسني  من  مزيد  ومع  متاًما،  مخيف 
ميكن أن يحل محل العديد من املدونني 
الفعليني منشورات مدونات تم إنشاؤها 

بواسطة الذكاء االصطناعي.
 Edge إصــدار  أن   ، القول  عن  وغني 
إنشاء  من  واملحّسن  الجديد   Bing و 
هذه  يهدئ  لن   ChatGPT محتوى 

املخاوف.

إىل  إنشاء  أداة   Microsoft أضافت 
منشور  إنشاء  لك  تتيح  والتي   Edge
مدونة أو بريد إلكروين أو حتى مجرد 

فقرة من املحتوى بناًء عىل مطالبتك.
ميكنك ضبط الطول والنرة ثم االنتقال 
أو  يشء  كل  استخدم   – املدينة  إىل 
ببساطة االعتامد عليه كأساس لكتابتك 

الخاصة.
إلعــداد  اإلنــشــاء  أداة  استخدام  يتم 
غالبًا   ،LinkedIn عىل  مدونة  منشور 
ما يكون ملحتوى LinkedIn نوع معني 
ال  أننا  من  الرغم  وعىل  النغمة،  من 
نعرف النتيجة النهائية لالستعالم، ميكن 

املراهنة أن الذكاء االصطناعي كان قادًرا 
عىل تقليده عن كثب.

ميكن أن تكون هذه األداة طريقة رائعة 
لترسيع بعض املهام اليومية اململة مثل 
ومع  اإللكروين.  الريد  رسائل  إرســال 
ذلك ، يف كثري من الحاالت ، قد ال يكون 
وقتًا  ستقي   – القصرية  للكتابة  مثاليًا 
كنت  لو  كام  املوجه  صياغة  يف  طويالً 

تكتب الريد اإللكروين بنفسك.
يف  الجديدة  الدردشة  لوظيفة  ميكن 
من  أكرث  تفعل  أن   Microsoft Edge
مجرد مشاركة وصفات الطبخ أو إعداد 

مسارات الرحلة.

األداة  الواقع  أظهرت مايكروسوفت يف 
من  مقتطف  ترجمة  يف  نجحت  التي 
التعليامت الرمجية من لغة برمجة إىل 

أخرى.
إذا ثبت أن األداة تعمل بشكل جيد ، 
 GitHub إىل  رائعة  إضافة  تكون  فقد 

وغريها من موارد الرمجة املامثلة.
ميكن تحقيق العديد من األشياء بلغات 
للذكاء  ميكن  لذلك   ، متعددة  برمجة 
ترسيع   Microsoft من  االصطناعي 
 Stack Overflow يف  البحث  عملية 

بنفسك.
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اعرتافات قاتل مريض نفسى بالساحل: 
“كتمت أنفاسه ورميته فى مجرى مائى”

استجواب املتهم باالستيالء على أموال مواطنني 
أوهمهم بصرف دعم ماىل من الدولة

املختصة،  التحقيق  جهات  تبارش 
بالنصب  متهم  مع  التحقيقات 
املواطنني واالستيالء  واالحتيال عىل 
عىل أموالهم بزعم قدرته عىل إنهاء 
إجراءات حصولهم عىل الدعم املاىل 

املقدم من الدولة.
التحريات  مبحر  املتهم  وتواجه 
األولية، التى كشفت أن املتهم قام 
املواطنني  عىل  واإلحتيال  بالنصب 
واإلستيالء عىل أموالهم بزعم قدرته 
عىل  حصولهم  إجراءات  إنهاء  عىل 
الدولة،  من  املقدم  املاىل  الدعم 
عىل  الحصول  راغبى  من  واستوىل 
من  املقدمة  النقدى  الدعم  برامج 
الدولة وإيهامهم بقدرته عىل إنهاء 
الدعم  عىل  حصولهم  إجراءات 
 – الحقيقة  خالف  عىل   – املاىل 
نظري حصوله عىل مبلغ ماىل منهم، 
واتخاذه من مكتبة مرسًحا ملامرسة 

نشاطه اإلجرامى.
املختصة  األمنية  الجهات  ضبطت 

بالنصب  لقيامه  األشخاص  أحد 
واالحتيال عىل املواطنني واالستيالء 
عىل  قدرته  بزعم  أموالهم  عىل 
عىل  حصولهم  إجراءات  إنهاء 
ىف  الدولة  من  املقدم  املاىل  الدعم 
الداخلية  إطار جهود أجهزة وزارة 
صورها  بشتى  الجرمية  ملكافحة 
واالحتيال  النصب  جرائم  السيام 
عىل املواطنني بقصد االستيالء عىل 

أموالهم.
اإلدارة  أكدت معلومات وتحريات 
األموال  جرائم  ملكافحة  العامة 
جرائم  مكافحة  بقطاع  العامة 
املنظمة  والجرمية  العامة  األموال 
قيام )أحد األشخاص “له معلومات 
مركز  بدائرة  مقيم  جنائية”- 
بالفيوم( مبامرسة  الشواشنة  رشطة 
النصب  نشاطًا إجراميًا تخصص ىف 
راغبى  املواطنني  عىل  واالحتيال 
الحصول عىل برامج الدعم النقدى 
وإيهامهم  الدولة  من  املقدمة 

إجراءات  إنهاء  عىل  بقدرته 
– عىل  املاىل  الدعم  عىل  حصولهم 
حصوله  نظري   – الحقيقة  خالف 
عىل مبلغ ماىل منهم، واتخاذه من 
كائنة   – ترخيص”  “بدون  )مكتبة 
بذات دائرة املركز( مرسًحا ملامرسة 

نشاطه اإلجرامى.
بالتنسيق  اإلجراءات  تقنني  عقب 
مع قطاع األمن العام ومديرية أمن 
الفيوم تم استهدافه وأمكن ضبطه 
)مستندات  عىل  بحوزته  وٌعرث 
خاصة براغبى التقديم – استامرات 
 – لالستخدام  معدة  ملف  تقديم 
 – توب”  “الب  إىل  حاسب  جهاز 
طابعة كمبيوتر – هاتف محمول( 
فنيًا  املضبوطة  األجهزة  وبفحص 
تبني إحتوائها عىل مستندات تؤكد 
املتهم  ومبواجهة  اإلجرامى  نشاطه 
التحريات  عنه  أسفرت  مبا  املذكور 
والضبط أقر بنشاطه اإلجرامى عىل 

النحو املُشار إليه.

بقلب قاىس، تجرد مواطن من جميع 
املشاعر اإلنسانية وقتل مريض نفي 
وتم  بالقاهرة،  الساحل  منطقة  ىف 
مؤكدا  بجرميته،  معرفا  عليه  القبض 
ثم  أنفاسه  وكتم  للضحية  استدراجه 
تخلصه من الجثة مبجرى ماىئ بسبب 

خالفات مالية.
وكشفت الداخلية مالبسات ما تبلغ 
أمن  مبديرية  الساحل  رشطة  لقسم 
مقيم  األشخاص-  )أحد  من  القاهرة 
شقيقه  بغياب  الجيزة(  مبحافظة 
“يعاىن من مرض نفىس” مقيم بدائرة 

القسم( عن املنزل.
املعلومات  وجمع  التحريات  بإجراء 
واقعة  ىف  جنائية  ُشبها  وجود  تبني 
ارتكاب  وراء  وأن  املذكور..  تغيب 
مقيم  األشخاص-  )أحد  الواقعة 

مبحافظة القليوبية(.
عقب تقنني اإلجراءات تم إستهدافه 
إعرف  ومبواجهته  ضبطه،  وأمكن 
عليه  املجنى  قتل  واقعة  بارتكاب 
حيث  بينهام،  مالية  خالفات  لوجود 
أقر بقيامه بإستدراج املجنى عليه إىل 
القليوبية  مبحافظة  املناطق  إحدى 
من  تأكد  حتى  بيديه  أنفاسه  وكتم 

وفاته ثم قام بتوثيقه، وإلقائه بأحد 
املجارى املائية فتم اتخاذ اإلجراءات 

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

ذلك أو الرصد يعاقب باإلعدام.
بأنه  السابق  اإلرصار  القانون  وعرف 
الفعل  قبل  عليه  املصمم  القصد 
الرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض 
املرص منها إيذاء شخص معني أو أى 
صادفه  أو  وجده  معني  غري  شخص 
عىل  معلقا  القصد  ذلك  كان  سواء 
حدوث أمر أو موقوفا عىل رشط، أما 
الرصد هو تربص اإلنسان لشخص ىف 
جهة أو جهات كثرية مدة من الزمن 
إىل  ليتوصل  أو قصرية  كانت  طويلة 

إحالة لصوص الدراجات النارية بأسلوب التحميل على 
سيارة فى القاهرة للمحاكمة

مبحكمة  العامة  النيابة  قررت 
عاطلني  إحالة  القاهرة  جنوب 
املختصة،  الجنح  ملحكمة 
التهامهام بتكوين تشكيال عصابيا 
الدرجات  رسقة  ىف  تخصص 

النارية باملقطم ىف القاهرة.
مالبسات  الداخلية  كشفت 
املقطم  رشطة  لقسم  تبلغ  ما 
أحد  من  القاهرة  أمن  مبديرية 
قسم  بدائرة  مقيم  األشخاص 
باكتشافه رسقة  الخليفة،  رشطة 
دراجته النارية عقب ركنها بأحد 

الشوارع بدائرة القسم.

وجمع  التحريات  بإجراء 
بالتقنيات  بإستخدام  املعلومات 
التوصل  أمكن  الحديثة،  الفنية 
الواقعة  ارتكاب  وراء  أن  إىل 
معلومات  ألحدهام  شخصني 
بتحميلها  قاما  حيث  جنائية، 
ملك  نقل  ربع  سيارة  بصندوق 

أحدهام.
تم  اإلجراءات  تقنني  وعقب 
استهدافهام وأمكن ضبطهام حال 
استقاللهام السيارة املُشار إليها، 
بارتكاب  اعرفا  ومبواجهتهام 
الواقعة بأسلوب “التحميل عىل 

السيارة”، وتم بإرشادهام ضبط 
كام  عليها،  املستوىل  الدراجة 
أضافا بتكوينهام تشكياًل عصابيًا 
ىف  اإلجرامى  نشاطه  تخصص 
الدراجات  ارتكاب جرائم رسقة 
واقعتى  بارتكاب  وأقرا  النارية، 
رسقة بذات األسلوب، باستخدام 
سيارة أخرى ملك املتهم اآلخر، 
املرسوقات  ضبط  تم  حيث 
وباستدعاء  اآلخرى،  والسيارة 
عىل  تعرفوا  عليهم  املجنى 

الدراجات واتهموهام بالرسقة.

إيذائه  إىل  أو  الشخص  ذلك  قتل 
بالرب ونحوه.

قتل  “من  عىل:   233 املادة  ونصت 
عنها  يتسبب  بجواهر  عمدا  أحدا 
قاتال  يعد  آجال  أو  عاجال  املوت 
استعامل  كيفية  كانت  أيا  بالسم 
باإلعدام”،  ويعاقب  الجواهر  تلك 
“من  عىل:   234 املادة  نصت  كام 
قتل نفسا عمًدا من غري سبق إرصار 
وال ترصد يعاقب بالسجن املؤبد أو 
املشدد”، ومع ذلك يحكم عىل فاعل 
هذه الجناية باإلعدام إذا تقدمتها أو 
اقرنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما 
لفعل  التأهب  منها  القصد  كان  إذا 
جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل 
رشكائهم  أو  مرتكبيها  مساعدة  أو 
عىل الهرب أو التخلص من العقوبة 
املؤبد  بالسجن  أو  باإلعدام  فيحكم 
وتكون العقوبة اإلعدام إذا ارتكبت 

الجرمية تنفيًذا لغرض إرهايب.
املشاركني  املادة 235 عن  وتحدثت 
ىف  املشاركني  أن  وذكرت  القتل،  ىف 
عىل  الحكم  يستوجب  الذى  القتل 
فاعله باإلعدام يعاقبون باإلعدام أو 

بالسجن املؤبد.

اداء بطوىل لألهلى  رغم الخساره  من ريال مدريد 1/ 4.  ويواجه 
فالمنجو لتحديد املركز الثالث والرابع يف كأس العالم لألندية 

بعد الهدف واصل ريال مدريد الضغط 
الفريق  لجأ  ثان، كام  عن هدف  باحثاً 
يف  الخاصة  العبيه  لقدرات  اإلسباين 
الشناوي  محمد  ملرمى  هجوماً  التوغل 
الريال  بتقدم  الشوط  هذا  لينتهي 

بهدف نظيف.
الشوط الثاين

جاءت بداية هذا الشوط حامسية من 
هدف  عن  بحث  الذي  الريال  جانب 
األطمئنان ُمستغالً تراجع األهيل وعدم  
إيجابيته عىل املرمى ، وسجل فالفريدي 
هدف الريال الثاين يف الدقيقة 47 من 

مهارة فردية رائعة.
األهيل  الثاين، حاول  الريال  بعد هدف 
للمباراة مبحاوالت ضعيفة من  العودة 
لكنها  رشيف  ومحمد  الشحات  حسني 
كانت دون جدوى، وتعرض أحد العبي 
الريال للعرقلة ويُطالب الفريق اإلسباين 
الحكم  لكن  له  جزاء  ركلة  باحتساب 
األورجوياين يرفض األمتثال لطلبهم بعد 

الرجوع لتقنية الفار.
وشارك برييس تاو بدالً من محمد رشيف 
وحمدي فتحي بدالً من ديانج، وضغط 
االهيل مرة أخرى عىل الريال وأحتسب 
عرقلة  بعد  لألهيل  جزاء  الحكم رضبة 

سجل   64 الدقيقة  يف  الشحات  حسني 
منها عىل معلول هدف األهيل األول.

العبو األهيل واصلوا الضغط عىل الريال 
الهدف  تسجيل  فرصة  أفشة  وأهدر 
الثاين بعدما سدد كرة بعيداً عن الشباك 
من  بدالً  ، وشارك طاهر محمد طاهر 

حسني الشحات يف الدقيقة 75.
أساء برييس تاو التعامل مع كرة طويلة 
فيها  الترصّف  يحكم  مل  لكنه  وصلته 
وسدد  لألهيل،  خطرة  فرصة  لتضيع 
طاهر رأسية خطرة مرت بجوار القائم 
ملحمد  صفراء  بطاقة  الحكم  ،وأشهر 

عبد املنعم وفينيسيوس.

للريال  جزاء  رضبة  الحكم  واحتسب 
 86 الدقيقة  يف  السولية  عمرو  ضد 
لكن محمد الشناوي تصدى لها براعة، 
مجدي  محمد  من  بدالً  كهربا  وشارك 
أفشة  يف أخر دقائق من املباراة، وسجل 
يف  للريال  الثالث  الهدف  رودريجري 
الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع 
اللحظات  يف  الضغط  الريال  وواصل 
األخرية ليسجل الهدف الرابع عن طريق 
محمود  خطأ  من  هاريباس  البديل 
متويل لينتهي بعدها اللقاء بفوز الفريق 

األسباين بأربعة أهداف لهدف.

تتمه ص 11
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أمم إفريقيا للشباب – منتخب مصر يواصل 
التدريبات استعدادا للبطولة

وفد اتحاد الكرة والشركة الراعية وإدارة التسويق 
بالكاف يف زيارة لإلسماعيلية للوقوف على 

االستعدادات النهائيه لكأس افريقيا للشباب 

رئيس الهالل: ال نقبل بالوصافة بعد التأهل 
لنهائي مونديال األندية

مجموعة  رئيس  شيحة  محمد  وكان 
أفريقيا  أمم  كأس  لبطولة  اإلسامعيلية، 
للشباب تحت 20 سنة، استقبل حامدة 
الزاهر مدير التسويق باالتحاد املرصي 
رئيس  القامح  وحسن  القدم،  لكرة 
القطاع التجاري، وهرييف داسوندو مدير 
التسويق وشارلوت أبوم مسؤول امليديا 
ألماكن  جولة  يف  واصطحبهم   ”CAF“
اإلقامة واإلعاشة يف الفنادق املطلة عىل 
ومالعب  باإلسامعيلية،  التمساح  بحرية 
السويس  قناة  هيئة  وإستاد  التدريب، 
ألف   21 سعته  تبلغ  الذي  الجديد 
مستوى  عىل  األحدث  ويعد  متفرج، 
الجمهورية، وصمم حسب أحدث طراز 

النهائية.
من  فريق  سادس  فالمنجو  وأصبح 
املربع  مباراة  يخرس  الجنوبية  أمريكا 
الذهبي وال يخوض نهايئ املسابقة بعد 

2010 و2013 و2016 و2018 و2020.
مباراة  من  الفائز  مع  الهالل  وسيلتقي 
إقامتها  واملقرر  مدريد  وريال  األهيل 
فالمنجو  سيلعب  بينام  األربعاء،  غدا 
عىل مباراة املركز الثالث مع الخارس من 

تلك املباراة.
من  الهالل  وثأّر  الزعيم..  ينس  ومل 
خسارته أمام فالمنجو يف نسخة 2019، 
خرس  حينها  مرة،  ألول  للنهايئ  وتأهل 

بنتيجة 3-1 ورد اليوم بنتيجة 2-3.

 2003 مواليد  مرص  منتخب  يواصل 
تدريباته استعدادا لبطولة أمم إفريقيا 

للشباب املقامة يف مرص.
عىل  االثنني  اليوم  املنتخب  وتدرّب 
محمود  بقيادة  الحربية  الكلية  استاد 

جابر املدير الفني للفريق.
وتحتضن مرص البطولة يف الفرة من 18 

فراير إىل 12 مارس املقبل.
منافسات  إىل  البطولة  هذه  وتؤهل 
عاما،   20 تحت  للشباب  العامل  كأس 

والتي ستقام عام 2023 يف إندونيسيا.
مجموعة  عن  البطولة  قرعة  وأسفرت 
نارية ملنتخب مرص مستضيف البطولة 
والسنغال  موزمبيق  منتخبات  رفقة 

ونيجرييا.
املباراة  املرصي  املنتخب  ويلعب 
االفتتاحية ضد موزمبيق يوم 19 فراير 

يف الرابعة مساء.

وفد اتحاد الكرة والركة الراعية وإدارة 
لإلسامعيلية  زيارة  يف  بالكاف  التسويق 
النهائيه  االستعدادات  عىل  للوقوف 

لكأس افريقيا للشباب
زار وفد من اتحاد الكرة والركة الراعية 
مجموعة  بالكاف،  التسويق  وإدارة 
اإلسامعيلية، اليوم الثالثاء، للوقوف عىل 
باإلقامة  املتعلقة  النهائية  االستعدادات 
وإستاد  التدريب،  ومالعب  واإلعاشة 
الجديد، الستضافة  السويس  قناة  هيئة 
الكونغو  “ب”  املجموعة  منتخبات 
وجنوب  الوسطى  وأفريقيا  وأوغندا 
أمم  املشاركة يف بطولة كأس  السودان، 

أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

الهالل  نادي  رئيس  نافل  بن  فهد  أشاد 
العامل  كأس  لنهايئ  بالتأهل  السعودي 

لألندية 2022.
فالمنجو  الفوز عىل  بعد  الهالل  وتأهل 
الرازييل بنتيجة 3-2 يف املربع الذهبي.

 SSC قناة  عر  الهالل  رئيس  وقال 
والحديث  يشء  كل  “رغم  السعودية: 
عن أخطائنا لكننا كنا مجموعة واحدة 

كاملة ما كانت تسمع لضغوط الكل”.
وأضاف “إنجاز عظيم وبهذه املجموعة 
ال  ألننا،  اللقب  تحقيق  نريد  والروح 

نقبل الوصافة”.
الهالل  وهّمنا  باملجموعة  “نثق  وأردف 
ككيان، فزنا عىل فالمنجو وننتظر األهيل 

أو ريال مدريد يف النهايئ”.
كان  الوداد  عىل  الفوز  “بعد  وأكمل 

ركزنا  ما  وهو  االستشفاء  عن  الحديث 
ما  وهو  النواحي،  كافة  من  عليه 

سيتكرر قبل النهايئ أيضا”.
الالعبني،  حق  يف  قليلة  “املكافأة  وأتم 
ونريدهم اللعب بدون ضغوط وميثلون 

السعودية خري متثيل”.
عريب  فريق  ثالث  الهالل  وأصبح 
بعد  لألندية  العامل  كأس  لنهايئ  يتأهل 
الرجاء املغريب )2013( والعني اإلمارايت 

.)2018(
يتأهل  آسيوي  فريق  ثالث  أصبح  كام 
الياباين  أنتلزر  كاشيام  بعد  للنهايئ 

)2016( والعني )2019(.
وأول فريق عريب وآسيوي يتأهل لنهايئ 
تأهل  إذ  قواعده،  خارج  املسابقة 
للمباراة  جامهريهم  أمام  السابقون 

اداء بطوىل لألهلى  رغم الخساره  من ريال مدريد 1/ 4.  ويواجه 
فالمنجو لتحديد املركز الثالث والرابع يف كأس العالم لألندية 

اداء بطوىل لألهىل  رغم الخساره  من 
ريال مدريد 1/ 4.

 ويواجه فالمنجو لتحديد املركز الثالث 
والرابع يف كأس العامل لألندية

ريال  من  األهيل  النادي  فريق  خرس 
لهدف  أهداف  بأربعة  اإلسباين  مدريد 
خالل املباراة التى جمعتهام ، األربعاء 
الله  عبد  موالي  استاد  عىل   ، املايض 
لألندية  العامل  كأس  نهايئ  نصف  يف 

باملغرب.
سجل أهداف ريال مدريد، فينيسيوس 
يف  وهاريباس  وروديجر  وفالفريدي 
الثانية من  والدقيقة  الدقائق 42 و47 
الوقت  من  والثامنة  الضائع  الوقت 
الضائع، فيام سجل لألهيل عىل معلول 

من رضبة جزاء ىف الدقيقة 65.
فالمنجو  مع  األهيل  يلتقى  وبذلك 
مباراة  يف  املقبل  السبت  الرازييل 
تحديد املركز الثالث، فيام يلعب ريال 
لتحديد  السعودي  الهالل  مع  مدريد 

املتّوج بلقب كأس العامل لألندية.
محمد  من:  كال  األهيل  تشكيل  وضم 
عبد  ومحمد  معلول  وعيل  الشناوي 
هاين  ومحمد  متويل  ومحمود  املنعم 

ومحمد  ديانج،  وأليو  السولية  وعمرو 
مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وحسني 

الشحات ومحمد رشيف.
كالً  مدريد  ريال  تشكيل  ضم  فيام 
أالبا،  روديجر،  وكامافينجا،  لونني  من: 
مودريتش  تشواميني،  وكروس،  ناتشو 
 ، فالفريدي  رودريجو،  وفينيسيوس، 
من  تحكيم  طاقم  املباراة  هذه  وأدار 
ماتونتي،  أندريس  بقيادة  أوروجواي 
وعاونه مواطناه نيكوالس تاران ومارتن 
إيفان  الرابع  الحكم  ومعهم  سويب، 
حكم  غرفة  ويف  سلفادور،  من  بارتون 
نيكوالس  الكولومبي  تواجد  الفيديو 
سوتو،  خوان  الفنزوييل  وعاونه،  جالو 
كحكم  نيسبيت  كاثرين  واألمريكية 
فيديو للتسلل، وحكم فيديو احتياطي، 

املكسيي فرناندو جويريرو.
الشوط األول

وتعامل  الفريقني  من  بهدوء  اللقاء  بدأ 
حامس  من  جيد  بشكل  األهيل  العبو 
العبي الريال املُبكر، وفرض كولر املدير 
الفني لألهيل رقابة صارمة عىل مفاتيح 
الذي  بالشكل  اإلسباين  الفريق  لعب 
عىل  األسبانية  الخطورة  فيه  أنعدمت 

مرمى الشناوي مع أول 15 دقيقة.
يف املقابل، اعتمد األهىل عىل الهجامت 
عبد  إنطالقات  طريق  عن  املرتدة 
وتوغالت  ورشيف  والشحات  القادر 
أفشة لكنها كانت هجامت بال خطورة 

حقيقة.
الدقيقة  يف  لألهيل  خطرة  هجمة  أول 
18 بعدما تلقى محمد رشيف كرة من 
لكنه  الريال  دفاع  وراوغ  اليسار  ناحية 
،بعدها  العارضة  فوق  بغرابة  سدد 
طريق  عن  ثانية  مرة  الريال  ضغط 

مودريتش وكروس ورودريجو.
من هجمة  أكرث  القادر  عبد  أحمد  قاد 
عبد  محمد  وسدد  اليسار  ناحية  من 
القائم  أعىل  مرت  قوية  رأسية  املنعم 
فينيسيوس  ميرر  أن  قبل  بسنتيمرات، 

كرة خطرة من ناحية اليسار.
مجريات  عىل  للسيطرة  الريال  عاد 
متويل  محمود  ووأرتكب  املباراة 
الريال  هدف  يف  تسبب  فادح  خطأ 
الريال  لالعب  الكرة  أعاد  حيث  األول، 
وأودع  الخطأ  استغل  الذي  فينيسيوس 
يف  الشناوي  محمد  شباك  يف  الكرة 

الدقيقة 42.

عاملي.
مجموعة  رئيس  شيحة  محمد  قال 
أفريقيا  أمم  كأس  لبطولة  اإلسامعيلية 
اتحاد  للشباب تحت 20 سنة: إن وفد 
اطمئنوا  وكاف  املرصي  القدم  كرة 
واإلعاشة  اإلقامة  أماكن  جاهزية  عىل 
قناة  هيئة  وإستاد  التدريب  ومالعب 
املجموعة  الستضافة  الجديد  السويس 

“ب”.
بني  استنفار  حالة  هناك  أن  وأضاف 
واملتطوعني  واألعضاء  اللجاء  رؤساء 
ببطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 
للقيام  اإلسامعيلية،  مجموعة  سنة   20

مبهام عملهم عىل أكمل وجه.

نظام البطولة

منتخبا   12 النسخة  هذه  يف  يشارك 

إفريقيا يتم تقسيمهم عىل 3 مجموعات.

بالنظام  ذلك  بعد  البطولة  وتستمر 

النهايئ  نصف  يف  املعتاد  اإلقصايئ 

والنهايئ.

فرق   8 تضم  اإلفريقية  البطولة  وكانت 

مجموعتني،  إىل  تقسيمهم  يتم  فقط، 

وهو ما تم تغيريه يف النسخة الحالية.

املنتخبات املشاركة

 – موزمبيق   – مرص  األوىل:  املجموعة 

السنغال – نيجرييا

إفريقيا   – أوغندا  الثانية:  املجموعة 

الوسطى – جنوب السودان – الكونغو

 – تونس   – جامبيا  الثالثة:  املجموعة 

بنني – زامبيا

 3 عىل  البطولة  مرص  وتستضيف 

واإلسكندرية  القاهرة  هي:  مالعب 

وهيئة قناة السويس.

وسبق ملنتخب مرص التتويج باللقب يف 

 1981 أعوام  مرات  أربع  املرحلة  تلك 

و1991 و2003 و2013.

عىل  الصغار  الفراعنة  حصل  فيام 

الوصافة يف 2005 والرونزية يف 1993 

و2001 و2011.

ويحتل منتخب نيجرييا صدارة األبطال 

ألقاب،   7 بـ  املسابقة  لهذه  التاريخيني 

مع  بالتساوي  اللقب  حامل  غانا  يليها 

مرص )4 مرات(.
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وكيل بلحاج: ال يجب أن يكون الالعب طرفا يف 
أزمة الزمالك واتحاد الكرة

مكافأة مالية من وزارة الرياضة السعودية لالعبي 

بيان – املجلس األعلى لإلعالم يكشف عن اجتماع 
تحذيري ومهلة قبل اتخاذ قرارات حاسمة

 منافس الزمالك – قبل أيام من املواجهة..
تعيني رئيس جديد لـ شباب بلوزداد

أعلــن نــادي شــباب بلــوزداد الجزائــري 
ــال  ــادي خ ــد للن ــس جدي ــن رئي تعي

ــة. الفــرة املقبل
ويــأيت ذلــك ذلــك قبــل أيــام مــن 
مواجهــة الزمالــك يف افتتــاح منافســات 
دوري  مبســابقة  الرابعــة  املجموعــة 

أبطــال إفريقيــا.
ــان رســمي أن  ــادي عــر بي وأوضــح الن
مهــدي رابحــي أصبــح رئيســيا جديــدا 

لـــ شــباب بلــوزداد.
وجاء البيان كاآليت:

“تــم اليــوم اإلثنــن إعــادة تشــكيل 
ــة ذات  ــة الرياضي ــس إدارة الرشك مجل

يرى عبد الرحمن إسامعيل وكيل أحمد 
حديثا  املنمضم  الزمالك  العب  بلحاج 
أزمة  يف  لالعب  ذنب  ال  أنه  للفريق 

الزمالك مع اتحاد الكرة.
قادما  للزمالك  انضم  قد  بلحاج  وكان 
من أسوان عىل سبيل اإلعارة حتى نهاية 
املوسم مع أحقية الراء ولكن الزمالك 
فشل يف قيده هو نارص مني ومحمود 
عىل  مديونيات  وجود  بسبب  شبانة 

النادي التحاد الكرة.
وقال إسامعيل عر قناة املحور: “رأيت 
يف  تسجيله  تم  قد  الالعب  أن  بعيني 
ذنب  هو  ما  أعرف  أن  وأريد  النظام 
الكرة  اتحاد  بني  املشكلة  يف  الالعب 

قرر األمري عبد العزيز بن تريك الفيصل 
وزير الرياضة السعودي رصف مكافأة 
بعد  السعودي  الهالل  لالعبي  مالية 

التأهل إىل نهايئ كأس العامل لألندية.
وتغلب الهالل السعودي عىل فالمنجو 
الرازييل بثالثة أهداف مقابل هدفني 

يف نصف نهايئ كأس العامل لألندية.
لوزارة  الرسمي  الحساب  وكشف 
وزير  “يقدم  السعودية:  الرياضة 
تريك  بن  العزيز  عبد  األمري  الرياضة 
الفيصل مكافأة مالية قدرها 500 ألف 
ريال لكل العب من العبي الهالل بعد 
التأهل إىل نهايئ كأس العامل لألندية”.

بيانا  لإلعالم  األعىل  املجلس  أصدر 
عام أسفر عنه وقائع املؤمتر الصحفي 

بشأن تجاوزات اإلعالم الريايض.
من  لإلعالم  األعىل  املجلس  وحذر 
التجاوز قد تصل إىل سحب  عقوبات 
بالغات  تقديم  ونية  القناة،  ترخيص 
للنائب العام ضد الكتائب اإللكرونية.

عن  لإلعالم  األعىل  املجلس  وشدد 
عدم عمله ملصلحة أحد عىل حساب 
اآلخر ويستهد إعالم نظيف يرفع شأن 

الرياضة املرصية.
وكشف املجلس عن عقد اجتامع غدا 
والهيئات  الجهات  كل  مع  األربعاء 
ألنه  مرص  يف  الرياضة  عن  املسؤولة 

عىل الجميع تحمل مسؤولياته.
لإلعالم  األعىل  املجلس  بيان  وجاء 

كاآليت:
األعىل  املجلس  رئيس  جر،  “كرم 
لتنظيم اإلعالم، يؤكد أن هناك الكثري 
التي متارس يف اإلعالم  التجاوزات  من 
الريايض، وأنه تم رصد تلك التجاوزات 
املجلس  يف  التحقيق  لجان  من خالل 
وعن طريق متابعة القنوات الفضائية 

وردود أفعال الرأي العام”.
األعىل  املجلس  أعضاء  “جميع 
يحدث  ما  لدراسة  اجتمعوا  لإلعالم 
تم  تجاوزات  من  الريايض  اإلعالم  يف 
رصدها، واملجلس مستمر يف االنعقاد 

تستطيع  طريقة   100 هناك  والزمالك 
الحصول عىل حقك من خاللها ولكن ال 

يجب أن يكون الالعب طرفا يف ذلك”.
معنا يف  بالراكة  الالعب  “وكيل  وتابع 
يحدث  ما  يفهم  ال  إنه  يل  قال  هولندا 
وسيتحدث مع املحامي الخاص بالالعب 
ما  حول  فيفا  من  االستفسار  أجل  من 

يحدث”.
عىل  للزمالك  انضم  “بلحاج  وواصل 
سبيل اإلعارة وإن مل يلعب ملدة 6 أشهر 
أسوان  مع  الصفر  من  ويبدأ  سيعود 
وهذه مشكلة كبرية بالنسبة له وسيتأثر 

نفسيا ألنه كان متألقا يف الدوري”.
وشدد “ننوي تصعيد األمر وال يصح أن 

عبدالعزيز  األمري  الرياضة  وزير  سمو 
مالية  مكافأة  م  يُقدِّ الفيصل  تريك  بن 
قدرها 500 ألف ريال لكل العب من 
إىل  التأهل  بعد  الهالل  فريق  العبي 

نهايئ كأس العامل لألندية
 gsaksa(@( الرياضة  وزارة   —

2023 ,7 February
سعودي  فريق  أول  الهالل  ويعتر 
لألندية  العامل  كأس  نهايئ  إىل  يتأهل 
وثالث فريق عريب بعد كل من الرجاء 

املغريب والعني اإلمارايت.
مواجهة  من  املتأهل  الهالل  وينتظر 
مدريد  ريال  ضد  املرصي  األهيل 

التجاوزات  بحث  يف  الغد  وبعد  غًدا 
تلك  وكرثة  املختصة،  الجهات  بحضور 
التجاوزات حتمت عىل املجلس رضورة 

التدخل العاجل والفوري”.
بعد  اآلن  تدخل  “املجلس  وأوضح 
انتهاء مهلة تسوية الخالفات القامئة يف 
الوسط الريايض، حيث كان املجلس يف 
الوسط  يتفاعل  أن  ينتظر  األمر  بداية 
إىل  للوصول  البعض  بعضه  الريايض 
حلول لتلك املشكالت والخالفات ولكن 
سوف  واملجلس  يحدث،  مل  األمر  هذا 
يتدخل يف األمر املتعلق به وهو ضبط 
كل  مبتابعة  اإلعالمي، وسنقوم  املشهد 
قرارات  باتخاذ  وسنبادر  يحدث  ما 
خروقات  أي  تجاه  وحازمة  حاسمة 
إىل  العقوبات  تصل  وقد  اآلن،  من 
تقوم  التي  القناة  ترخيص  سحب  حد 

بتجاوزات”.
لتنظيم  األعىل  املجلس  رئيس  وقال 

يحدث هذا مع العب أجنبي من أجل 
سمعة مرص وهو مل يذنب يف أي يشء 
ونريد أن نعرف ما إذا كان سيتم قيده 

أم ال”.
أسوان  إىل  انضم  عاًما(   25( بلحاج 
قادًما  مجانية  املوسم يف صفقة  مطلع 
من إنر كلوب ديسكالديس األندوري.

عدة  يف  اللعب  بلحاج  لـ  وسبق 
كورنيال،  مثل  مغمورة  إسبانية  أندية 
وديبورتيفو أراجون، وريال بالومبيديكا 

لينيني، وأوريويال.
وشارك بلحاج مع أسوان يف 18 مباراة 
وخاللهم نجح يف تسجيل ثالثة أهداف 

وصنع 7 آخرين.

اإلسباين يف نهايئ البطولة.
ويقام نهايئ كأس العامل لألندية يف متام 
املقبل عىل  السبت  التاسعة من مساء 

ملعب موالي عبد الله مبدينة الرباط.
نهايئ  تأهل إىل نصف  الهالل قد  وكان 
الوداد  العامل لألندية بعد تخطي  كأس 

املغريب بركالت الرجيح.
ويشارك الهالل السعودي للمرة الثالثة 

يف منافسات كأس العامل لألندية.
هذه  األوىل  ميداليته  الهالل  وحسم 
إذ  النهايئ  إىل  التأهل  بعد  النسخة 
حصد الفريق السعودي املركز الرابع يف 

املرتني السابقتني.

القنوات  جميع  “نطالب  اإلعالم: 
ومواقع  الرياضية  والرامج  الفضائية 
التواصل االجتامعي، بأن تلتزم الحيادية 
التي  الكراهية  بث  عن  تبتعد  وأن 
والتي  اإلعالمي  الوسط  أصبحت تسود 
بخطر  وتنذر  الشباب  عىل  تنعكس 
حقيقي، وعىل جميع العاملني بالوسط 
وصلنا  ألننا  املسئولية  بتحمل  الريايض 

إىل حافة الخطر”.
اإلعالم  لتنظيم  األعىل  “املجلس  وشدد 
لضبط  قرارات  اتخاذ  عن  يتواىن  لن 
لجان  أن  إىل  مشريًا  اإلعالمي،  املشهد 
اليوم  من  الفور  عىل  ستبدأ  املجلس 
برصد الرامج الليلية وسيجتمع املجلس 
التي  العاجلة  اإلجراءات  التخاذ  غًدا 
سيتم تطبيقها عىل الجميع، وال نعمل 

ملصلحة أحد”.
ووجه رسالة “نطالب القنوات الفضائية 

األســهم شــباب بلــوزداد وقــد تــم 
إنهــاء تفويــض “محمــد بــن الحــاج ” 
ــة  ــس إدارة الرشك ــه رئيســا ملجل بصفت
شــباب  األســهم  ذات  الرياضيــة 

بلــوزداد، ممثــا ملجمــع مــدار.
بنــاء عــى ذلــك ويف نفــس اليــوم، 
اجتمــع أعضــاء مجلــس إدارة الرشكــة 
ذات األســهم شــباب بلــوزداد و انتخبو 
“مهــدي رابحــي ” خلفــا “محمــد بــن 

ــس اإلدارة”. ــس ملجل الحــاج” كرئي
الزمالــك  بــن  املبــاراة  وتلعــب 
وبلــوزداد يــوم الجمعــة 10 فرايــر 
الجــاري عــى اســتاد القاهــرة الــدويل 

مســاء. السادســة  يف 
وخــر الزمالــك مباراتــه األخــرة أمــام 
فاركــو بثاثــة أهــداف دون رد ضمــن 
مباريــات الجولــة الـــ17 مــن الــدوري 

املــري.
األخــرة يف  بلــوزداد مبباراتــه  وفــاز 
الــدوري الجزائــري عــى أمــل األربعــاء 

بأربعــة أهــداف دون رد.
ويتواجــد الزمالــك املركــز الرابــع يف 
ــة. ــد 29 نقط ــري برصي ــدوري امل ال
ــوزداد صــدارة  ــل شــباب بل ــا يحت في

ــة. ــد 37 نقط ــري برصي الجزائ


