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 رئيس التحرير إخبارية إلكترونية مستقلة
عاطف عبد العزيز

السيسي يجدد دعوة املجتمع الدولي للعمل معًا على إنفاذ حل الدولتني رفض عربي ألي إجراءات 
إسرائيلية لتغيري وضع القدس

 الرئيس السيسي يستعرض أولويات مصر بعد تسلمها رئاسة وكالة االتحاد األفريقي للتنمية »النيباد«

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

مؤتمر  يف  املشاركون  القادة  حذر 
لدعم القدس بالقاهرة، من »عواقب 
سلبية«  و»انــعــكــاســات  وخــيــمــة«، 
ترتتب  املنطقة  واستقرار  أمن  على 
إسرائيل  محاولة من جانب  أي  على 
ــوضــع الــتــاريــخــي  ــال لــلــمــســاس ب
وقال  بالقدس.  القائم  والقانوني 
أمني عام جامعة الدول العربية أحمد 
املؤتمر  يف  كلمته  خالل  الغيط،  أبو 
الذي يحمل عنوان »صمود وتنمية«، 
العربية،  الجامعة  مقر  ويستضيفه 
التاريخي  إنه ال يمكن تغيري الوضع 
القدس  ملدينة  القانوني  املركز  أو 

»بإجراءات أحادية«.
تقسيم  إىل  »السعي  إن  وأضــاف 
ــاء  إذك إىل  إال  يــقــود  لــن  األقــصــى 
نهاية«،  بال  والعنف  االضطرابات 
مشريًا إىل أن حل الدولتني للصراع 
يتعرض  اإلسرائيلي   – الفلسطيني 

الصحف تربز تأكيد الرئيس السيسي أن 
العالقات املصرية اإلماراتية أساس للحفاظ على 

األمن واملصالح العربية

رئيس الوزراء يشاهد عرضًا تقديميًا ملحافظ الغربية حول املشروعات الجارية واملقرتحة باملدينة. 

توقيع 5 اتفاقيات مع شركات وطنية وعاملية للبحث عن البرتول والغاز باستثمارات 40 مليون دوالر.

مـصـر لـلـطـيـران تـمـنـح شـركـه الـظـافـر لـلـشـحـن شـهـاده تقدير ودرع تكريم

نصف مليون نُسخة حصيلة بيع وزارة الثقافه من معرض الكتاب 2023

«ميتا« تدعم اآلباء وتضع أدوات جديدة لسالمة األبناء واملراهقني على منصاتها.

السعودية تستضيف كأس العالم لألندية لكرة القدم

الرواندي  الرئيس  من  للنيباد  التوجيهية 
اللجنة  أعضاء  بإجامع  كاجامي«،  »بول 
أن  املقرر  ومــن  ــري،  امل الرتشح  لدعم 
عامني. ملــدة  للجنة  مــر  رئــاســة   متتد 
الدول  إحدى  هي  مر  أن  بالذكر  جدير 
الذراع  تعد  التي  النيباد،  ملبادرة  املؤسسة 
اللجنة  وتضم  األفريقي،  لالتحاد  التنموية 
وحكومات  دول  ــرؤســاء  ل التوجيهية 
ومتثل  ــة،  دول  33 عضويتها  يف  النيباد 
تنفيذ  مبتابعة  املفوض  السيايس  املحفل 

مجاالت  يف  خاصًة  النيباد،  ــداف  أه
املوارد  وإدارة  الغذايئ،  واألمن  الزراعة 
والتكامل  املــنــاخ،  وتغري  الطبيعية 
وتنمية  التحتية،  والبنية  اإلقليمي 
املوارد البرشية، وتكنولوجيا االتصاالت 
االقتصادية. والحوكمة   واملعلومات، 

املناسبة،  بهذه  كلمة  الرئيس  وألقى 
الرئاسة  ألولــويــات  عرًضا  تضمنت 

ييل: كام  نصها  وجاء  للنيباد،   املرية 

يد  على  ومستمر  ممنهج  لتقويض 
أن  الغيط على  أبو  إسرائيل. وشدد 
استمرار األوضاع الحالية ، سيفضي 
والعنف  ــتــوتــر  ال ــن  م ــد  مــزي إىل 

القاهرة-)أش أ(:
الصادرة  املرية،  الصحف  تناولت 
من  العديد  الثالثاء،  اليوم  صباح 
ذات  املهمة  والقضايا  املوضوعات 

الشأن املحيل.
تأكيد  ــرام”  “األهـ صحيفة  وأبــرزت 
مر  أن  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس 
 2011 عقب  صعبة  تحديات  شهدت 
منها،  والنجاة  تخطيها  يف  ونجحت 
التي واجهتها  التحديات  مشريا إىل أن 
األمر  واستلزم  متوازية  كانت  مر 

مواجهتها جميعها يف آن واحد.
الرئيس  مشاركة  خــالل  ــك  ذل جــاء 
حــواريــة  فــقــرة  يف  أمــس  السييس 

السييس،   عبدالفتاح  الرئيس  شـــارك 
»الفيديو  تقنية  عرب  ــايض،  امل األربــعــاء 
األربعني  ــدورة  ال أعامل  يف  كونفرانس«، 
وحكومات  دول  لرؤساء  التوجيهية  للجنة 
األفريقي  لــالتــحــاد  اإلمنــائــيــة  الــوكــالــة 
ــاد«، مبــشــاركــة رؤســـاء الــدول  ــب ــي ــن »ال
اللجنة. يف  األعضاء  األفريقية   والحكومات 
املتحدث  فهمي،  أحمد  املستشار  ورصح 
بأن  الجمهورية،  رئاسة  باسم  الرسمي 
اللجنة  لرئاسة  مر  تسلم  شهد  االجتامع 

العاملية  للقمة  الرئيسية  بالجلسة 
للحكومات بديب.

التحدي  أن  السييس  الرئيس  وأوضــح 
املرية  الدولة  واجهته  الــذي  األول 
متثل يف حالة الترشذم والتفكك وفقدان 
املري،  الشعب  به  شعر  الذي  األمل 
ال  تسقط  التي  الدولة  أن  من  محذرا 

ميكن أن تنهض مرة أخرى.
أخرى  تحديات  أن  الرئيس  وأضــاف 
يف  متثلت  املرية  الــدولــة  واجهت 
البرتولية  املواد  ونقص  الطاقة  تحدى 
إىل  الفتا  الكهرباء،  انقطاع  ومشكالت 
أن  املسئولية  توليه  عقب  أعلن  أنه 
مشكلة الكهرباء التي كانت مستمرة يف 

مر عىل مدى سبع سنوات يجب أن 
تحل فورا، ومنوها إىل أنه تم إنفاق 
1.7 تريليون جنيه يف قطاع الكهرباء 
أجل  من  املاضية  السنوات  خالل 
التصدي لتحدى أزمة الطاقة التي 

شهدتها مر.
مع  التواصل  أهمية  الرئيس  وأكد 
الشعوب لتوضيح أبعاد التحديات 
أن  إىل  الفتا  الدول،  تواجهها  التي 
خصوصيتها،  لها  املرية  التجربة 
يكن  مل  املـــري  الشعب  وأن 
الكهرباء  أزمة  استمرار  ليتحمل 
الفوىض  أن  إىل  مشريا  آخر،  لعام 
عام  عقب  مر  شهدتها  التي 
 450 نحو  تكلفتها  بلغت   2011

مليار دوالر.
مر  أن  السييس  الرئيس  وأضــاف 

كادت أن تضيع قبل سنوات مثل 
أحد  ينُج  ومل  أخرى،  دول 

املستهدفني  ــن  م

مفاوضات  ــق  أف على  سلبًا  يؤثر 
الفلسطينيني  بني  النهائي  الوضع 
واإلسرائيليني. وتابع: »نجدد الدعوة 
للمجتمع الدولي للعمل معًا على إنفاذ 
مماثل،  نحو  وعلى  الدولتني«.  حل 
عبداهلل  امللك  األردني  العاهل  حذر 
للمساس  محاولة  أي  أن  من  الثاني 
القائم  والقانوني  التاريخي  بالوضع 
»انعكاسات  لها  ستكون  بالقدس 
املنطقة  واستقرار  أمن  على  سلبية« 

بأكملها.
»ال  إنه  املؤتمر،  أمام  كلمة  يف  وقال 
بالسالم  تنعم  أن  ملنطقتنا  يمكن 
والقضية  ــار،  واالزدهـ واالستقرار 
الفلسطينية ما زالت تراوح مكانها«. 
كل  بذل  األردن مستمر يف  أن  وأكد 
املقدسات  ورعاية  4لحماية  الجهود 
القدس،  يف  واملسيحية  اإلسالمية 

والكراهية.
املصري  الرئيس  ــال  ق جهته،  مــن 
تؤكد  مصر  إن  السيسي  عبدالفتاح 
على موقفها الثابت يف رفض وإدانة 

أي إجراءات إسرائيلية لتغيري الوضع 
وحذر  للقدس.  والقانوني  التاريخي 
الوخيمة«  »العواقب  من  السيسي، 
واقع  أمر  فرض  أو  استباق  ملحاولة 
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أمميـة..  أدلـة  تقـدم  بريطانيـا 
يسـتخدمها  صواريـخ  تهـرّب  إيـران 
السـعودية ملهاجمـة  الحوثيـون 

أعلنـت الحكومة الربيطانيـة، االثنني 
قدمـت  أنهـا  بيـان،  يف  املـايض  
عليهـا  اسـتولت  التـي  األسـلحة 
إىل  إيـران  مـن  الربيطانيـة  البحريـة 
األمـم املتحـدة كدليـل عـىل انتهـاك 
قـرار مجلـس األمن من قبـل الحرس 
إذاعـة  حسـب  اإليـراين،  الثـوري 
“صـوت أمـريكا” الناطقة بالفارسـية.

الحكومـة  أن  البيـان  وأضـاف 
مصادرتـني  إىل  أشـارت  الربيطانيـة 
ذلـك  يف  مبـا  اإليرانيـة،  لألسـلحة 
ومحـركات  جـو   – أرض  صواريـخ 
الدوليـة  امليـاه  يف  كـروز  صواريـخ 

جنـويب إيـران يف أوائـل عـام 2022، 
انتهـاكا  يشـكل  ذلـك  واعتـربت 
اللذيـن  و2140   2231 للقراريـن 
األمـن عـام 2015. أقرهـام مجلـس 

وبحسـب البيـان، مـن بـني األسـلحة 
املضبوطـة طائـرة مسـرية مخصصـة 
للقيـام بدوريـات، وبعـد فك تشـفري 
الذاكـرة الداخليـة لها مـن قبل وزارة 
الدفـاع الربيطانيـة، تبـني أنهـا قامت 
بــ 22 رحلة تجريبية مـن مقر قيادة 
الثـوري  للحـرس  الجويـة  القـوات 

اإليـراين غـرب طهـران.
أن  إىل  بيانهـا  يف  بريطانيـا  وأشـارت 
كانـت  املذكـورة  املسـرية  الطائـرة 
ضمـن شـحنة صواريـخ أرض – جـو 
وقطـع صواريـخ كـروز لهجـوم أريض 

بريطانيا تقدم أدلة أممية.. إيران تهرّب صواريخ 
يستخدمها الحوثيون ملهاجمة السعودية

أعلـن 46 نائبا لبنانيا ، عدم املشـاركة 
يف أي جلسـة ترشيعيـة قبـل انتخاب 
أزمـة  وسـط  وذلـك  للبـالد،  رئيـس 
سياسـية واقتصاديـة حـادة تعصـف 

بالبالد.
لإلعـالم  الوطنيـة  الوكالـة  ونقلـت 
الرسـمية عـن بيان للنـواب القول إن 
“أي جلسـة ترشيعيـة هـي مخالفـة 
قاتلـة  رضبـة  ومبثابـة  للدسـتور 

اللبنـاين”. النظـام  ألساسـات 
وأضـاف النـواب أنهـم لـن يشـاركوا 
رئيـس  انتخـاب  قبـل  جلسـة  أي  يف 
للدولـة، مؤكديـن “لـن نعـرتف بـأي 

املشـاط،  رانيـا  الدكتـورة  التقـت 
وزيـرة التعـاون الـدويل، السـيد أثـري 
العراقـي،  التجـارة  وزيـر  الغريـري، 
يف ضـوء املباحثـات الجاريـة النعقاد 
الـدورة الثانية للجنـة العليا املرية 
العراقية املشـرتكة واملقـرر انعقادها 
العالقـات  لتطويـر  بالقاهـرة، 

البلديـن. بـني  املشـرتكة 
الوزيـران  اسـتعرض  اللقـاء  وخـالل 
للجنـة  األوىل  الـدورة  مخرجـات 
املشـرتكة  العراقيـة  املريـة  العليـا 

هناء السيد
عبدالرحمـن  بـن  عـادل  اسـتقبل 
العـريب  الربملـان  رئيـس  العسـومي 
غافاروفـا  صاحبـة  السـيدة  معـايل 
رئيسـة الشـبكة الربملانية لحركة عدم 
االنحيـاز ورئيسـة الجمعيـة الوطنية 
بجمهوريـة أذربيجـان، حيـث بحـث 
التعـاون  تعزيـز  سـبل  الجانبـان 

يف  إرهابيـني   7 عـىل  القبـض  العـراق: 
محافظـات ثـالث 

لبنان.. 46 نائبًا يعلنون مقاطعة جلسات الربملان 
لحني انتخاب رئيس للبالد

د. رانيا املشاط وزيرة التعاون الدولي تبحث جهود التعاون الثنائي 
املشرتك مع وزير التجارة العراقي واإلعداد للدورة الثانية من اللجنة العليا 

املصرية العراقية املشرتكة

رئيس الربملان العربي يستقبل رئيسة الشبكة الربملانية لحركة عدم االنحياز 
بالقاهرة، ويوقعان مذكرة تفاهم مشرتك

العراق: القبض على 7 إرهابيني يف ثالث محافظات

مـع  اجتـامع  يف  يُشـارك  الغيـط  أبـو 
السـعودية و األتحـاد األورويب إلحيـاء 

السـالم جهـود 
 شـارك السـيد أحمد أبو الغيـط، األمني 
يف  العربيـة    الـدول  لجامعـة  العـام 
البلجيكيـة  بالعاصمـة  ُعقـد  اجتـامٍع 
بروكسـل، مـع كل من األمـري فيصل بن 

أبو الغيط يُشارك يف اجتماع مع السعودية و األتحاد 
األوروبي إلحياء جهود السالم

مـن قوانينهـا وسـنامرس تجاههـا أي 
حـّق مينحـه إيانـا الدسـتور للطعـن 

. ” بها
مـن  اللبنانيـون  النـواب  وحـذر 
الرئيـس،  منصـب  “مخاطـر” شـغور 
بسـقوط  “يهـدد  ذلـك  أن  مؤكديـن 
الوطـن”. ومعهـا  اللبنانيـة  الدولـة 
منـذ  رئاسـيا  فراغـا  لبنـان  ويعيـش 
نهايـة  عـون  ميشـال  واليـة  انتهـاء 
كـام  املـايض،  األول  ترشيـن  أكتوبـر 
 128 مـن  املكـون  الربملـان،  أخفـق 
نائبـا، عـدة مـرات يف انتخـاب رئيس 

جديـد.

 2020 عـام  يف  عقـدت  التـي 
بالعاصمـة العراقيـة بغـداد، برئاسـة 
رئيـيس وزراء البلديـن، وأمثـرت عـن 
توقيـع 15 وثيقـة تعـاون مشـرتك يف 
مـن  العديـد  يف  املجـاالت  مختلـف 
املشـرتك  االهتـامم  ذات  املجـاالت 
والبـرتول،  التعديـن  قطـاع  بينهـا  م 
العـدل  مجـال  يف  الخـربات  وتبـادل 
والـري،  املائيـة  واملـوارد  والقضـاء، 
البيئـة  وحاميـة  املاليـة،  واألوراق 

وغريهـا.

القائـم بني الربملـان العريب والشـبكة 
والتـي  االنحيـاز،  لحركـة  الربملانيـة 
أكـرب  لثـاين  الربملـاين  الجنـاح  متثـل 
تجمـع عاملـي بعـد الجمعيـة العامة 

املتحـدة. لألمـم 
وخـالل املباحثات، أكد “العسـومي” 
حـرص الربملـان العـريب عـىل تعزيـز 

يف ثـالث محافظات.
أوردتـه  بيـان  يف   – املديريـة  وذكـرت 
وكالـة األنبـاء العراقيـة )واع( – أنـه بناًء 
عـىل ورود معلومات اسـتخبارية دقيقة 
ألمـن قيادة عمليـات ميسـان والفرقتني 
)العـارشة والسـابعة عـرشة(، وبالتعاون 
مـع اسـتخبارات وقـوة مـن ألويـة تلـك 
القيـادات، جـرى نصب كامئـن محكمة 
محافظـات  مـن  متفرقـة  مناطـق  يف 

)بغـداد وميسـان واألنبـار(.
وأسـفرت عـن إلقـاء القبض عىل سـبعة 
إرهابيـني مطلوبـني للقضاء وفـق أحكام 
الرمـادي  قضـاء  يف  إرهـاب(   4( املـادة 
واملجـر الكبري والـدورة”، مضيفة أنه تم 

تسـليمهم إىل الجهـات املعنيـة.

األدلـة  هـذه  أن  مؤكـدة  إيـراين، 
تشـري إىل وجـود صلـة مبـارشة بـني 
أنظمـة صواريـخ  وتهريـب  طهـران 
ملهاجمـة  الحوثيـون  يسـتخدمها 

واإلمـارات. السـعودية 
أن  جـاء  البيـان،  لهـذا  واسـتكامال 
هـذه األسـلحة عرضـت عـىل ممثيل 
عـن  املسـؤولني  املتحـدة  األمـم 
متابعـة الحـرب يف اليمـن وأنشـطة 

النوويـة. إيـران 
وزيـر  قـال  الصـدد،  هـذا  ويف 
إن  واالس،  بـن  الربيطـاين  الدفـاع 
للقوانـني  باالمتثـال  ملتزمـة  بـالده 
إيـران  أنشـطة  ومواجهـة  الدوليـة 
التـي تنتهـك قـرارات مجلـس األمن 

العاملـي. السـالم  وتهـدد 
الربيطـاين  الدولـة  وزيـر  قـال  كـام 
اللـورد  األوسـط  الـرشق  لشـؤون 
طـارق أحمـد، إن االنتشـار املتهـور 
املزعـزع  والسـلوك  لألسـلحة 
لالسـتقرار إليران قد انكشـف للعامل 

أخـرى. مـرة 
للحوثيـني  إيـران  دعـم  أن  وذكـر 
واالنتهـاك املسـتمر لحظـر السـالح 
الجامعـة،  هـذه  عـىل  املفـروض 
الراعـات  انتشـار  يف  تسـبب 
املتحـدة  األمـم  جهـود  وإضعـاف 

اليمـن. يف  السـالم  إلحـالل 
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أعلنت مديرية االسـتخبارات العسكرية 
العراقيـة، القبـض عـىل سـبعة إرهابيـني 

فرحـان وزير خارجيـة اململكـة العربية 
بوريـل  جوزيـف  والسـيد  السـعودية، 
الخارجيـة  للسياسـة  األعـىل  املمثـل 
األوروبيـة،  املفوضيـة  رئيـس  ونائـب 

االجتـامع. اسـتضاف  الـذي 
وقـال جـامل رشـدي املتحدث الرسـمي 
باسـم األمـني العـام إن االجتـامع تنـاول 

األوسـط  الـرشق  يف  السـالم  عمليـة 
للحـل  سـيايس  أفـق  غيـاب  وخطـورة 
أجمعـوا  املشـاركني  وإن  السـلمي، 
عـىل إدانـة القـرار الـذي أعلنـت عنـه 
الحكومـة اإلرسائيليـة باألمـس برشعنـة 
عـدد مـن البـؤر االسـتيطانية يف الضفـة 

املحتلـة الغربيـة 
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كتب- محمد شاكر:
شـهد اليـوم الثالـث مـن الـدورة الرابعـة ملعرض 
“فـن القاهـرة” للفنـون التشـكيلية؛ والـذي يقام 
يف بهـو املتحـف املـري الكبري، اقبـاال جامهرييا 
بإعتبـاره أول فعاليـة للفـن التشـكييل تقـام يف 
رعايـة  تحـت  الكبـري،  املـري  املتحـف  أروقـة 

وزارة السـياحة واآلثـار.
مـن جانبـه قـال سـاري عبداللـه، مديـر جنـاح 
مؤسسـة خولـة للفـن والثقافـة بأبـو ظبـي، يف 
بيـان صحفـي، إننـا نشـارك هـذا العـام بأعـامل 
متنوعـة حيـث نشـارك بالخـط العـريب والرسـم، 
بالفـن  العـامل  تعريـف  هـو  األسـايس  وهدفنـا 
كبـري يف  دور  لهـا  فالقاهـرة  باملنطقـة،  املوجـود 

الهـدف. ذلـك 

التقـى الدكتـور رضـا حجـازي وزيـر الرتبية 
والتعليـم والتعليـم الفنـى، اليـوم، بالسـيد 
الفنـي  التعليـم  وزيـر  بـاري  بـكار  ألفـا 
بجمهوريـة  والتشـغيل  املهنـي  والتدريـب 
القمـة  يف  مشـاركته  هامـش  عـىل  غينيـا، 
بدولـة  املنعقـدة  للحكومـات  العامليـة 
تعزيـز  سـبل  لبحـث  وذلـك  اإلمـارات، 
التعليـم  مجـال  يف  البلديـن  بـني  التعـاون 
الفنـي وخاصـة يف مجال التطويـر الزراعي.

وأكـد الدكتـور رضـا حجـازي، خـالل اللقاء، 

وعـن رأيـه يف تلـك املشـاركة: األجـواء والحضـور 
واإلهتـامم كبـري للغايـة، فالقاهـرة ال تخذلنا ابدا 
باالهتـامم بالفـن، وهنـاك العديـد مـن املواهب 

التـي تجعلـك تشـعر بالفخر.
األول  هدفهـا  فنيـة  مؤسسـة  نحـن  وأكمـل: 
منطقـة  مـن  للفنانـني  الرتويـج  هـو  وتركيزهـا 
وباألخـص  أفريقيـا،  وشـامل  األوسـط  الـرشق 
مـع  نشـارك  العـام  وهـذا  العـرب،  الفنانـني 
مـن  وواحـدة  سـوريا  مـن  اثنـان  فنانـني،   3

لسـعودية. ا
بينـام قالـت الفنانـة اللبنانيـة ناديـن فيـاض عن 
املشـاركة  تلـك  أحببـت  املعـرض:  يف  مشـاركتها 
هـذا العـام، فهـي مقامة عىل أرض هـذا املتحف 
الكبـري، الـذي يعـد إضافـة لنـا وللفـن التشـكييل 

عـىل األهميـة التـي توليهـا الدولـة املرية 
يف  التوسـع  عـرب  سـواء  الفنـي  للتعليـم 
والتكنولوجيـا  الفنـي  التعليـم  مـدارس 
التطبيقيـة أو مـن خـالل إكسـاب الطـالب 
العمـل  سـوق  يحتاجهـا  التـي  الجـدارات 

والـدويل. واإلقليمـي  املحـيل 
تراعـي  الـوزارة  أن  الوزيـر  وأضـاف 
طـرق  يف  الدوليـة  املعايـري  تطبيـق 
واملناهـج  والتقييـم  والتدريـب  التدريـس 
الدراسـية املتبعـة مبـدارس التعليـم الفنـي 

إقبال على فعاليات اليوم الثالث ملعرض فن القاهرة 
باملتحف املصري الكبري

وزير الرتبية والتعليم يبحث مع نظريه الغيني تعزيز التعاون 
يف مجال التطوير الزراعي

فعلتها تاتشر معالي رئيس الوزراء
ال احد  ينكر ان هناك ضغوطا اقتصاديه 
نتشاركه  الذي  العاملي  الوضع  فرضها 
طبيعة  يف  الواقع  وامالها  االخرين  مع 
ملواجة  اتخاذها  من  البد  التي  الحلول 
دول  سبقتنا  فهل  االقتصاديه  ــه  االزم
نعيشها  التي  الظروف  نفس  عاشت 
اقتصاديا ؟؟ وماهي طبيعة الحلول التي 
؟ ازمتها  لتجاوز  الدول  تلك  بها   قامت 

وجه  عيل  بريطانيا  ويف   ١٩٧٩ عام  يف 
مارجريت  تويل  بداية  ويف  الخصوص 
املحافظني  حــزب  عن  السلطه  تاترش 
كانت بريطانيا تعاين من ظروف مشابهه 
ورمبا  مرص  يف  االن  االقتصاديه  لظروفنا 
بدراسه تلك الفرته والتعرف عيل طبيعة 
حلول  نقدم  قد  اتخذت  التي  الحلول 
تتناسب مع اجراءات الحاميه االجتامعيه 
اجــراء  كل  مع  الــدولــه  تتبناها  التي 
اقتصادي بقدر املستطاع ويؤثر عيل غري 
القادرين….. فقد كانت بريطانيا انذاك 
تعاين من ازمتني طاحنتني رافقهام ارتفاع 
عيل  القدره  عدم  مع  والتضخم  االسعار 
التحكم فيها وتعرث كل الحلول للسيطره 
عليها …… تلك االزمات كانت  باختصار 
يف  وترهل  الدين  اعباء  ))ضخامة  شديد 
القطاع العام ومحدودية ايراداته وارتفاع 
تكاليفه وارتفاع فاتورة املحافظه عليه(( 
حيث كان القطاع العام الربيطاين انذاك 
الخدمات  مــن  شــئ  كــل  عــيل  يسيطر 
مثل  الكربي  الصناعات  حتي  االساسيه 
الذي  والفحم  والصلب  الحديد  صناعة 
سيطرة  ايل  وصــوال  الطاقه  مصدر  هو 
 ٣٠( املنازل  ماليني  عيل  العام  القطاع 
للمواطنني  تؤجرها  تقريبا(  منزل  مليون 
باالضافه للتعليم والصحه وجميعها كانت 
ويسحبه  االقتصاد  عيل  ضغط  تشكل 
هناك  كــان  هــذه  كل  وخلف  للهاويه 
مطالبه  ضاغطه  ومهنيه  عامليه  نقابات 
بتحسني االوضاع واالجور وصداع يف رأس 
. الحل  عيل  قدره  اي  يعطل   الحكومه 

املــراه  تاترش  مارجريت  ــاءت  ج هنا 
واعلنت  بشجاعه  وترصفت  الحديديه 
انقالب  وال  عمياء  ثوره  تكن  مل  الثوره 
من  الدوله  اخرجت  لكنها  اقتصادي 
االساسيه  باملهام  واحتفظت  شئ  كل 
والبنيه  والتعليم واالمن والدفاع  الصحه 
واالبحاث  والتطوير  واالبحاث  التحتيه 
او  بيعه  تم  ذلك  ماعدا  االسرتاتيجيه 
ببعض  االحتفاظ  مع  كامال  خصخصته 
امن   - صــارم   رضيبي  )نظام  االدوات 
التدريب  العــادة  مراكز   - اجتامعي 
والتاهيل - ورفع مستوي التعليم(  االمر 
اقتصاديه  انشطه  ظهور  ايل  ادي  الذي 
البطاله  تراجع  يف  ساهمت  جديده 
بريطانيا  وعــادت  ــار  االزدهـ وتحقق 
االقتصاديه…. قوتها  ايل  ــك  ذل  بعد 

رئيس  مــعــايل  اعلنه  مــا  يــكــون  ــد  وق
حصص  بيع  الدوله  اعتزام  من  الــوزراء 
للدوله خطوه عيل  يف ٣٢ رشكه مملوكه 
الطريقه التاترشية الربيطانيه يف االصالح 
ملجابهة  السليم  النهج  واتباع  االقتصادي 
فيه  الدوله  تقوم  االقتصاديه  ــه  االزم
االقتصاديه  لالسرتاتيجيات  اداره  بعمل 
اجور  كمقاول  تعمل  وال  واالجتامعيه 
يدفع  يعمل  ال  ومن  يعمل  ملن  يدفع 
الدوله  وعيل  خــروا  ومن  ربحوا  ملن 
نظام  بناء  مع  البريوقراطيه  تقليص 
الدوله وامن  رضيبي صارم  يعزز موارد 
اجتامعي فعال يوفر شبكة حاميه متينه 
ويكفل  اعاملهم  يفقدون  الذين  لكل 
الكرميه  الحياه  من  االدين  الحد   لهم 
يبدوا ان التجربه التاترشيه الربيطانيه قد 
حطت رحالها ببالدنا ونظنها ستنجح كام 
نجحت سابقا يف بريطانيا مع اقرار بعض 
االجتامعي  لواقعنا  تصلح  التي  الفروق 
قد  للحكومه  ميزه  وجود  مع  مرص  يف 
تساعد عيل نجاحنا يف اقرار هذه الحلول 
فالحكومه تعمل يف هدوء اليوجد حزب 
بايديولوجيات  ضاغط  معارض  عامل 
ومهنيه  عامليه  نقابات  وال  مختلفه 
وال  ــور  واالج ــاع  االوض لتحسني  تسعي 
مشاغبات فئويه لتحقيق بعض املكاسب.

ولكم تحيايت ….
محمود صالح قطامش

مرص تالتني
qatamesh@misrtalateen.com

شكري يلتقي وزير خارجية إسبانيا على 
هامش اجتماعات االتحاد األفريقي

شكري،  سامح  الخارجية  وزير  التقى 
ألباريس،  مانويل  خوسيه  مع 
األورويب  واالتحاد  الخارجية  وزير 
هامش  عىل  اإلسباين،  والتعاون 
التنفيذي  املجلس  أعامل  املشاركة يف 
أبابا. بأديس  األفريقي   لالتحاد 
ووفقاً لتريح أدىل بها السفري أحمد 
باسم  الرسمي  املتحدث  زيد،  أبو 
املحادثات  فإن  الخارجية،  وزارة 
عكست العالقات املتميزة التي تجمع 
مبواقف  شكري  أشاد  حيث  البلدين، 
إسبانيا املتوازنة تجاه مر يف مختلف 
األطر الدولية، كام أكد تطلع الجانبني 
نحو تعزيز عالقتهام الثنائية عىل ضوء 
تحظى  التي  للتعاون  الكبرية  الفرص 
الخارجية  وزير  وأعرب  الدولتان.  بها 
توقيع  من  االنتهاء  نحو  تطلعه  عن 
إتفاق إنشاء اللجنة الثنائية االقتصادية 
والفنية التي تم االتفاق عىل إنشائها 
خالل زيارة رئيس الحكومة اإلسبانية 
للقاهرة يف ديسمرب 2021، فضالً عن 
األعامل  مجلس  تفعيل  نحو  الدفع 

رؤوف  الفنـان  وهـو  أمثلـه،  الـذي  وللفنـان 
الرفاعـي والـذي أمثلـه داخـل لبنـان وخارجهـا، 
وهـو معـروف بالدرويش، والذي أصبـح أيقونة 

بها. يتميـز 
ناجحـة جـدا؛  العـام  وأضافـت: مشـاركة هـذا 
الـدورات  خـالل  أشـارك  سـوف  وبالتأكيـد 
القادمـة بسـبب مـا ملسـته مـن تـذوق فني من 

والفنانـني. الجمهـور  قبـل 
قالـت  لبنـان  يف  التشـكييل  الفـن  حـال  وعـن 
ال  فالفـن  يـرام،  مـا  عـىل  لدينـا  الفـن  ناديـن: 
التـي  السياسـية واإلقتصاديـة  بالظـروف  يتأثـر 
متـر بهـا البـالد، ألن مـن يحـب الفـن ال يتأثـر 
بتلـك الظـروف التـي منـر بهـا، فلدينـا العديـد 
مـن الفنانـني املشـاركني بعدد كبري مـن املعارض 
أشـاد  أخـرى  ناحيـة  مـن  الـدول.  مختلـف  يف 
عمـرو القايض الرئيس التنفيـذي للهيئة املرية 
العامة للتنشـيط السـياحي، باملعرض، مؤكدا أن 
الهيئـة تشـارك بجنـاح لعـرض املـواد الدعائيـة 
السـياحي  املقصـد  عـن  الرتويجيـة  واألفـالم 
املـري طـوال فـرتة إقامـة املعـرض باإلضافـة 
املشـاركني  عـيل  التذكاريـة  الهدايـا  توزيـع  إىل 
يف املعـرض، مـا يـأيت يف إطـار اسـرتاتيجية الهيئة 
للرتويـج وإلقـاء الضـوء عـىل املقصـد السـياحي 
املـري  املتحـف  وعـيل  عـام  بوجـه  املـري 
بـني  يدمـج  كمقصـد  خـاص  بشـكل  الكبـري 
الحضـارة واملعـارصة. و يعـد “آرت كايـرو” أكرب 
تجمـع لقاعـات العـرض املريـة والعربيـة يف 
القاهـرة، يضـم 30 قاعـة عرض مريـة وعربية 
ومشـاركة أكـر مـن 150 فنان وفنانـة من أنحاء 
املنطقـة العربيـة، وسـط انعقـاد 260 أرت فـري 

عاملـي يف مختلـف الـدول.

أن  إىل  مشـريًا  التطبيقيـة،  والتكنولوجيـا 
الـوزارة تعمـل عـىل تطبيـق التخصصـات 
ذات األولويـة املحـددة للدولة، وقد بلغت 
عـدد هذه التخصصـات الدراسـية املطبقة 
والتكنولوجيـا  الفنـي  التعليـم  مبـدارس 

تخصًصـا.  70 التطبيقيـة 
عـن  حجـازي  رضـا  الدكتـور  وأعـرب 
اسـتعداد وزارة الرتبيـة والتعليـم والتعليم 
الفنـي املريـة لتقديـم حقائـب تدريبيـة 
ملعلمـي التعليـم الفنـي بجمهوريـة غينيـا 
يف مجـال التطويـر الزراعـي، وذلـك بهدف 
املجـال  هـذا  يف  املريـة  الخـربات  نقـل 
بجمهوريـة  التعليمـي  النظـام  وتطويـر 

غينيـا.
ومـن جانبـه، أشـاد وزيـر التعليـم الفنـي 
والتدريـب املهنـي والتشـغيل بجمهوريـة 
شـهدته  الـذي  الكبـري  بالتطـور  غينيـا 
منظومـة التعليـم الفنـي يف مـر، معربًـا 
بالخـربات  لالسـتعانة  بـالده  تطلـع  عـن 
مجـال  يف  منهـا  واالسـتفادة  املريـة 

الزراعـي. التطويـر 

تعزيز  اإلسباين، مبا يسهم يف  املري 
البلدين،  بني  االقتصادي  التعاون 
تنفذها  التي  املرشوعات  مثمناً 
الرشكات اإلسبانية يف مر يف مجال 
 النقل، مبا يصب يف مصلحة البلدين.

وأضاف السفري أبو زيد، أن الوزيرين 
التطورات عىل صعيد  آخر  استعرضا 
عدد من القضايا اإلقليمية والدولية، 
األرايض  يف  األوضاع  رأسها  وعىل 
شددا  حيث  ليبيا،  ويف  الفلسطينية 
التنسيق  عىل  اإلبقاء  أهمية  عىل 
االهتامم  ذات  القضايا  إزاء  املستمر 
الدولية  الساحة  عىل  سواء  املشرتك 
املضطرب،  الدويل  الوضع  ظل  يف 
التي  اإلقليمية  بامللفات  اتصاالً  أو 
الجوار  وأمن  باستقرار  مبارشة  متس 
ذلك  يف  مبا  املشرتك،  املتوسطي 
اإلسباين  املقرتح  لتنفيذ  التنسيق 
لعقد قمة لدول االتحاد األورويب مع 
الرئاسة  خالل  الجنويب  الجوار  دول 

اإلسبانية القادمة لالتحاد األورويب.

شاهد  الكربى،  املحلة  ملدينة  زيارته  خالل 
مجلس  رئيس  مــدبــويل،  مصطفى  الدكتور 
طارق  الدكتور  قدمه  تقدمييا،  عرضا  الــوزراء، 
املرشوعات  حول  الغربية،  محافظ  رحمي، 
الجاري تنفيذها واملقرتحة، والتي تستهدف يف 
األساس النهوض بالخدمات املُقدمة للمواطنني.
طارق  الدكتور  أشــار  العرض،  مستهل  ويف 
باملحافظة  التطوير  أعامل  محاور  إىل  رحمي 
التي تتمثل يف بناء اإلنسان، وتنفيذ مرشوعات 
بالخدمات  والنهوض  واستثامرية،  تنموية 

صعيد  عىل  أنه  إىل  الفتا  للمواطنني؛  املقدمة 
تم  مرشوعات  هناك  اإلنــســان،  بناء  محور 
االنتهاء منها خالل الفرتة من 2019 حتى 2022 
متثلت يف أربعة قطاعات هي: الرتبية والتعليم، 
بإجاميل  والثقافة،  والرياضة،  الشباب  الصحة، 

105 مرشوعات.
وأضاف أن مدينة املحلة الكربى حظيت بتنفيذ 
والخدمية،  التنموية  املرشوعات  من  العديد 
من  املزيد  لتنفيذ  جاريا  العمل  يزال  ال  لكن 
املرشوعات والتي تسهم بدورها يف توفري فرص 

رئيس الوزراء يشاهد عرضًا تقديميًا ملحافظ الغربية حول املشروعات الجارية واملقرتحة باملدينة
األهمية  عن  فضال  باملحافظة،  للمواطنني  عمل 
الكربى للمرشوعات الجاري العمل بها حاليا يف 
التنمية  تعزيز  تستهدف  والتي  الصناعة،  قطاع 
وتتمثل يف مرشوع  الشباب،  الصناعية وتشغيل 
باملحلة  والنسيج  للغزل  مر  رشكــة  تطوير 

الكربى، وغريها.
ففيام يتعلق بقطاع التعليم، أوضح املحافظ أن 
تركيز الجهود يف هذا القطاع املهم ينصب عىل 
واالهتامم  املُتخصصة،  املدارس  من  مزيٍد  توفري 
التعليم  فصول  كثافة  وتقليل  الفني،  بالتعليم 
املدرسني،  مهارات  تطوير  عن  فضال  العام، 
وتكثيف وتنويع األنشطة الطالبية، وتوفري كافة 
تجهيزات املدارس، الفتا إىل أن محافظة الغربية 

تضم 568 مدرسة، تشمل 6130 فصال.
وبالنسبة لقطاع الرعاية الصحية، لفت الدكتور 
طارق رحمي إىل أن العمل به يجري عىل قدم 
مستشفى  كفاءة  ورفع  تطوير  أجل  من  وساق 
واملبادرات  القوافل  وتكثيف  العام،  املحلة 
وتدريب  الصحية  التوعية  وبرامج  الصحية 
الصحية  الرقابة  تكثيف  بالجامعة، وكذا  األطباء 
إنشاء  جانب  إىل  الخاصة،  املستشفيات  عىل 
مستشفى لألمراض النفسية واإلدمان، فضال عن 
استكامل تطوير مستشفيات الصدر بـ”بشبيش”. 
و11  مستشفيات،   7 املحافظة  تضم  وأضــاف: 

مركز طب أرسة، و41 وحدة طب أرسة.
وتابع: فيام يخص قطاع الشباب والرياضة أشار 
إىل وجود مستهدفات مهمة لهذا القطاع الواعد، 
مدينة  إنشاء  يف:  املستهدفات  هذه  وتتمثل 
رياضية متكاملة وتطوير مباٍن ومالعب، وإنشاء 

التدريب،  وأكادمييات  الشباب  عدٍد من مراكز 
واألدوات  األجهزة  وتوفري  املواهب  واكتشاف 
والعروض  الفعاليات  وتكثيف  الرياضية 
عدد  أن  إىل  مشريًا  التوعية،  وبرامج  الرياضية 
ويوجد  شباب،  مركز   52 يبلغ  الشباب  مراكز 

باملحافظة 6 أندية رياضية.
ويف الوقت نفسه، تطرق املحافظ للحديث عن 
محور تنفيذ املرشوعات التنموية واالستثامرية، 
املايل  العام  من  الفرتة  خــالل  أنــه  موضًحا 
2020/2019 حتى اآلن، تم االنتهاء من تنفيذ 
93 مرشوًعا. وخالل العام املايل الجاري )2022- 
2023(، يتم تنفيذ عدد 40 مرشوًعا يف قطاعات 
ملحافظ  تقدمييًا  عرًضا  يشاهد  الوزراء  الرئيس 
واملقرتحة  الجارية  املرشوعات  حول  الغربية 

باملدينة
شاهد  الكربى،  املحلة  ملدينة  زيارته  خالل 
مجلس  رئيس  مــدبــويل،  مصطفى  الدكتور 
طارق  الدكتور  قدمه  تقدمييا،  عرضا  الــوزراء، 
املرشوعات  حول  الغربية،  محافظ  رحمي، 
الجاري تنفيذها واملقرتحة، والتي تستهدف يف 
األساس النهوض بالخدمات املُقدمة للمواطنني.

طارق  الدكتور  أشــار  العرض،  مستهل  ويف 
باملحافظة  التطوير  أعامل  محاور  إىل  رحمي 
التي تتمثل يف بناء اإلنسان، وتنفيذ مرشوعات 
بالخدمات  والنهوض  واستثامرية،  تنموية 
صعيد  عىل  أنه  إىل  الفتا  للمواطنني؛  املقدمة 
تم  مرشوعات  هناك  اإلنــســان،  بناء  محور 
االنتهاء منها خالل الفرتة من 2019 حتى 2022 
متثلت يف أربعة قطاعات هي: الرتبية والتعليم، 

بإجاميل  والثقافة،  والرياضة،  الشباب  الصحة، 
105 مرشوعات.

وأضاف أن مدينة املحلة الكربى حظيت بتنفيذ 
والخدمية،  التنموية  املرشوعات  من  العديد 
من  املزيد  لتنفيذ  جاريا  العمل  يزال  ال  لكن 
املرشوعات والتي تسهم بدورها يف توفري فرص 
األهمية  عن  فضال  باملحافظة،  للمواطنني  عمل 
الكربى للمرشوعات الجاري العمل بها حاليا يف 
التنمية  تعزيز  تستهدف  والتي  الصناعة،  قطاع 
الصناعية وتشغيل الشباب، وتتمثل يف مرشوع 
باملحلة  والنسيج  للغزل  مر  رشكة  تطوير 

الكربى، وغريها.
ففيام يتعلق بقطاع التعليم، أوضح املحافظ أن 
تركيز الجهود يف هذا القطاع املهم ينصب عىل 
املُتخصصة، واالهتامم  املدارس  توفري مزيٍد من 
التعليم  فصول  كثافة  وتقليل  الفني،  بالتعليم 
املدرسني،  مهارات  تطوير  عن  فضال  العام، 
وتكثيف وتنويع األنشطة الطالبية، وتوفري كافة 
تجهيزات املدارس، الفتا إىل أن محافظة الغربية 

تضم 568 مدرسة، تشمل 6130 فصال.
لفت  الصحية،  الرعاية  لقطاع  وبالنسبة 
يجري  به  العمل  أن  إىل  رحمي  طارق  الدكتور 
كفاءة  ورفع  تطوير  أجل  من  وساق  قدم  عىل 
القوافل  وتكثيف  العام،  املحلة  مستشفى 
الصحية  التوعية  وبرامج  الصحية  واملبادرات 
وتدريب األطباء بالجامعة، وكذا تكثيف الرقابة 
جانب  إىل  الخاصة،  املستشفيات  عىل  الصحية 
واإلدمان،  النفسية  لألمراض  مستشفى  إنشاء 
الصدر  مستشفيات  تطوير  استكامل  عن  فضال 

 حاول تفهم 

ــيـــس مــــايك ســـال،  ــرئـ ــد الـ ــيـ »الـــسـ
ــاد األفـــريـــقـــي، ــ ــحـ ــ ــس االتـ ــ ــي ــ  رئ
لجنة  رئيس  كاجامي،  بول  الرئيس  السيد 
النيباد، وحكومات  دول  رؤســاء   توجيه 
وحــكــومــات  دول  ــاء  ــ رؤسـ ــادة  ــسـ الـ
ــه الـــنـــيـــبـــاد، ــ ــي ــ ــوج ــ ــة ت ــنـ ــجـ  لـ
ــس  ــي ــه، رئ ــيـ ــقـ ــيـــد مـــــوىس فـ الـــسـ
ــاد األفـــريـــقـــي، ــ ــح ــ ــة االت ــي ــوض ــف  م
ــومــاس،  ت بيكييل  نــــاردوس  الــســيــدة 
الوكالة، لسكرتارية  التنفيذية   املديرة 
الشكر،  بخالص  أتقدم  أن  البداية  يف  أود 
كاجامي«  ــول  »ب الرئيس  فخامة  ألخــي 
توليه  فرتة  خالل  جهود  من  بذله  ما  عىل 
الثالث  السنوات  مدار  عىل  اللجنة،  رئاسة 

الجمة  التحديات  ظل  يف  السيام  املاضية، 
عىل  أشكركم  كــام  ــفــرتة.  ال تلك  ــالل  خ
ثقتكم الغالية التي منحتموين إياها، لتويل 
»كاجامي«. للرئيس  خلفا  اللجنة   رئاسة 

وأود يف ذات السياق أن أعرب عن التقدير 
عىل  األفريقي  لالتحاد  السنغالية  للرئاسة 
جهًدا  شهدت  والتي  كامل،  عــام  مــدار 
الرئيس  فخامة  أخي  جانب  من  خالًصا 
ــال«، لــدعــم مــواقــف الــقــارة  »مـــايك سـ
األفريقية والدفاع عن مصالحها يف مختلف 
هذا  يف  اإلشادة  أود  كام  الدولية.  املحافل 
استضافتها  التي  القمة  بنتائج  الصدد 
الجاري،  فرباير  شهر  مطلع  السنغال 
بالقارة. التحتية  البنية   لتمويل مرشوعات 

الرئيس السيسي يستعرض أولويات مصر بعد تسلمها 
 رئاسة وكالة االتحاد األفريقي للتنمية »النيباد«

تتمه ص  1
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كتب- محمد عبدالنارص:
العمرانية  املجتمعات  هيئة  تنتهي 
لألفراد  املخصصة  األرايض  من حجز 
فرباير   16 املقبل  الخميس  يــوم 
الجاري، بعد أن تم مد فرتة الحجز 

ما يقرب من أسبوعني.
الرايط  خــالل  مــن  التقديم  يتم 
للحصول  هنا،  اضغط  اإللــكــرتوين 
الحجز،  عىل كود سداد مبلغ جدية 
التعمري  بنك  طريق  عن  يتم  والذي 

واإلسكان.
أنــواع   3 اإلســكــان،  وزارة  وتطرح 
املتوسط  اإلسكان  هم  األرايض  من 
وأرايض  املتميز  اإلسكان  وأرايض 

وزيرة  القباج  نيفني  السيدة  أعلنت 
انتهاء  عن  االجتامعي  التضامن 
األمهات  الختيار  املركزية  اللجنة 
أعاملها  من   2023 لعام  املثاليات 
يومني  ــدار  م عــىل  عقدت  والــتــي 
عبد  الدكتور  للسيد  رشفية  برئاسة 
الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن 
ذوي  واألشخاص  واألرسة  االجتامعي 
والسيدة  النواب  مبجلس  اإلعاقة 
منى الشرباوي رئيس اإلدارة املركزية 
لشئون األرسة واملرأة بوزارة التضامن 
من  ممثلني  وبحضور  االجتامعي، 

بـ25 ألف مقدم.. كيف تحصل على قطعة أرض 
من اإلسكان يف املدن الجديدة؟

وزيرة التضامن االجتماعي تعلن انتهاء أعمال اللجنة 
املركزية الختيار األمهات املثاليات لعام 2023

تفاصيل  وجاء  متيزا،  األكر  اإلسكان 
كل نوع عىل النحو التايل:

قطع أرايض اإلسكان املتوسط
أرايض اإلسكان املتوسط يتم طرحها 
يف 4 مدن جديدة هم بني سويف 
 – الجديدة  أســيــوط  الــجــديــدة- 

سوهاج الجديدة – قنا الجديدة.
أرض  قطعة   7013 ــرح  ط ويتم 
إىل  137م2  من  تتــراوح  مبساحات 
 25 الحجز  مقدم  ويكون  مرت،   439
ألف جنيه،ثم يتم استكامل 25% من 
مثن األرض، ، وباقي الـ75% تسدد 3 

أقساط سنوية.
وجاء سعر املرت عىل النحو التايل:

القومي  املجلس  الرشيف،  األزهر 
املجلس   ، اإلعــاقــة  ذوي  لشئون 
،وزارة  واألمومة  للطفولة  القومي 
بجامعة  الرتبية  كلية   ، الثقافة 
ــالل األحــمــر  ــه ال  ، ــني شــمــس  ع
للبحوث  القومي  املركز  املــري، 
هيئة  اتحاد   ، واالجتامعية  الجنائية 
املستثمرين العرب ، الهيئة القبطية 
 ، االجتامعية  للخدمات  اإلنجيلية 
جمعية االورمان، ممثل من صندوق 
باإلضافة  اإلدمــان،  وعالج  مكافحة 
اإلدارات  مــديــري  مــن  ــدد  ع إىل 

الجديدة  قنا  مدينة  املرت يف  – سعر 
مرت  الـ 209  واملساحة  جنيه،   1840

سجلت 407 ألف جنيه.
سوهاج  مدينة  يف  ــرت  امل سعر   –
الجديدة 1915 جنيه، حيث سجلت 
يقرب  ما  مرتا  الـ276  األرض  قطعة 

من 664 ألف جنيه.
أسيوط  مدينة  يف  ــرت  امل سعر   –
الجديدة 2015 جنيه، حيث سجلت 
يقرب  ما  الـ 209 مرت  األرض  قطعة 

من 442 ألف جنيه.
سويف  بنى  مدينة  يف  املرت  سعر   –
الجديدة 1720 جنيه، حيث سجلت 
يقرب  ما  الـ 209 مرت  األرض  قطعة 

من 381 ألف جنيه.
2- أرايض اإلسكان املتميز:

كاملة  املتميز  اإلسكان  أريض  قطع 
أرض  قطعة   3370 بعدد  املرافق 
الجديدة  أســيــوط  ــدن  مب سكنية 
سوهاج   – أسيوط  غــرب  نــارص   –
الجديدة، مبساحات  قنا   – الجديدة 
ترتاوح من 460 مرت إىل 1080، مبقدم 

حجز 100 ألف جنيه.
أسعار أرايض اإلسكان املميزة

بالوزارة. بالحدث  املعنية   العامة 
قصص  لتقييم  اللجنة  واجتمعت   
حيث  املثاليات،  األمــهــات  كفاح 
تم  كفاح  قصة   113 استعراض   تم 
تصعيدهن من خالل اللجان املحلية 
التي تم عقدها يف املديريات، وذلك 
بديلة،   أما   11 مثالية،  أما   54 لعدد 
 6 اإلعاقة،  ذوي  من  البن  أما   18
أمهات   3 اإلعاقة،  ذوي  من  أمهات 
 11 الرعاية،  مؤسسات  من  بديلة 
 5 االجتامعيات،  الرائدات  من  أما 
 ، كرمية  حياة  قري  من  متطوعات 
اقتصادي. مرشوع  عيل  حاصالت   5 

التقييم  مــن  اللجنة  وانــتــهــت   
املقدمة الختيار  للملفات  واملناقشة 
مستوي  عيل  أويل  مثالية  أم   27
من  واحدة  مثالية  وأم  املحافظات 
قوات  شهيد  أم  تكريم  مع  فئة  كل 
بإجاميل  للرشطة  شهيد  وأم  مسلحة 
احتفالية  مكرمة خالل  أما   36 عدد 

هذا العام.

كتب- نشأت عيل:
مختار  محمد  الدكتور  استعرض 
جمعة وزير األوقاف، جهود الوزارة 
لنرش الوعي الديني ملحاربة التيارات 
الــقــارة  مستوى  عــىل  املتطرفة 

األفريقية.
جاء ذلك خالل اجتامع لجنة الشئون 
ملتابعة  النواب،  مبجلس  األفريقية 
التوسع  نحو  األوقاف  وزارة  “جهود 
يف إنشاء املراكز الثقافية اإلسالمية يف 
الوعي  ونرش  االفريقية،  القارة  دول 
املتطرفة  التيارات  ملحاربة  الديني 

عىل مستوى القارة األفريقية.
تنظم  يتم  إنه  األوقاف،  وزير  وقال 
خالل  من  املسابقات  من  عــدًدا 
للطالب  للشئون  األعــىل  املجلس 
تقديم  إىل  مشريًا  الوافدين،  األفارقة 
دراسية  منحة   100 من  يقرب  ما 
بخالف  الوافدين،  االزهــر  لطالب 

الرحالت الثقافية والرتفيهية للطالب 
معسكرين  ونعد  وتابع  الوافدين 
مارس،   2 ىف  األول  طالب   50 بهم 
والثاين يف 9 مارس للطالب الوافدين.
يف  للمشاركة  األوقاف،  وزير  ولفت 
الكربى ومساعدة  الدولية  املؤمترات 
األزهر  يف  للدراسة  األفارقة  الطالب 
حول  التفاعل  بخالف  الــرشيــف 
وغريها  اإللكرتوين  التواصل  مواقع 
كام  التقليدية،  غري  الوسائل  من 
مخاطبة  عن  األوقاف  وزير  تحدث 
لغة  مثل  املتنوعة  باللغات  األفارقة 

الهوسا والسواحلية و األمهرية.
الجبىل،  رشيــف  النائب  وطالب 
األفريقية  الشئون  لجنة  رئيس 
وجود  بــرورة  ــنــواب،  ال مبجلس 
وجودنا  يقوى  مبا  إسالمية،  مراكز 
داخل القارة اإلفريقية لتقديم الفكر 
هذا  أن  موضًحا  لإلسالم،  الوسطي 

يدعم جهود القوى الناعمة املرية.
أمني  أبو شقرة  النائبة رشا  وطالبت 
األفريقية مبجلس  الشئون  لجنة  رس 
شباب  تنسيقية  وعضو  الــنــواب، 
بتدريب  والسياسيني،  ــزاب  األحـ
مبا  األفريقية  للقارة  املبعوثني  األمئة 
يساعدهم عىل مراعاة التنوع الثقايف 

يف القارة.
جهود  بذل  أهمية  عىل  وشــددت 
كبرية لنرش الفكر الصحيح و الوسطي 
والعنارص  التطرف  الفكر  ومكافحة 
أن  يجب  أنــه  مضيفة  املتشددة، 
نظل عىل تواصل مع الخريجني من 
األفارقة الذين درسوا يف األزهر حتى 
ال نفتقد التواصل معهم، ويجب أن 
يكون هناك قاعدة بيانات مع هؤالء 
مهم  التواصل  لضامن  الخريجني 
لسنوات طويلة، كام طالبت بزيادة 

عدد الواعظات يف الدول األفريقية.

وزير األوقاف يستعرض جهود الوزارة ملحاربة التيارات املتطرفة يف أفريقيا

شائعة:
“تسونامي” وزالزل  تعرض مر ملوجة 
مدمرة خالل األيام املقبلة نتيجة الهزات 
الدول  بعض  لها  تتعرض  التي  األرضية 

املجاورة
اإللكرتونية  املــواقــع  بعض  تــداولــت 
أنباء  االجتامعي  التواصل  وصفحات 
“تسونامي”  ملوجة  مر  تعرض  بشأن 
املقبلة  ــام  األي خــالل  مدمرة  وزالزل 
نتيجة الهزات األرضية التي تتعرض لها 
املركز  قام  وقد  املجاورة،  الدول  بعض 
بالتواصل  الـــوزراء  ملجلس  اإلعالمي 
الفلكية  للبحوث  القومي  املعهد  مع 
والجيوفيزيقية، والذي نفى تلك األنباء، 
ُمؤكداً أنه ال صحة لتعرض مر ملوجة 

شائعة:  تعرض مصر ملوجة “تسونامي” وزالزل مدمرة خالل األيام 
املقبلة نتيجة الهزات األرضية التي تتعرض لها بعض الدول املجاورة

األيام  “تسونامي” وزالزل مدمرة خالل 
التي  األرضية  الهزات  نتيجة  املقبلة 
املــجــاورة،  ــدول  ال بعض  لها  تتعرض 
مستمرة  متابعة  هناك  أن  عىل  ُمشدداً 
هزات  أو  زالزل  أي  لنشاط  ودقيقة 
“الشبكة  خالل  من  تحدث،  قد  أرضية 
تم  حيث  الـــزالزل”،  لرصد  القومية 
األولية  البيانات  تحليل  الفور  عىل 
الدول  بعض  لها  تعرضت  التي  للزالزل 
املجاورة، ومل يتم رصد أية مؤرشات أو 
توقعات تنذر بتعرض مر سواء لزالزل 
خطرية  تسونامي  موجات  أو  مدمرة 
موجات  أن  حيث  املقبلة،  الفرتة  خالل 
زالزل  حدوث  نتيجة  تحدث  تسونامي 
يف املحيطات والبحار، ُمناشداً املواطنني 

الزائفة  األخبار  تلك  وراء  االنسياق  عدم 
التي تستهدف إثارة حالة من الهلع بني 
املواطنني، مع رضورة استقاء املعلومات 

من مصادرها الرسمية.
ونناشد وسائل اإلعالم املختلفة ومرتادي 
مواقع التواصل االجتامعي رضورة توخي 
الشائعات،  هذه  مثل  نرش  قبل  الدقة 
العام،  الرأي  بلبلة  إىل  تؤدي  قد  والتي 
معلومات  أو  شائعات  أي  عن  ولإلبالغ 
أرقــام  عىل  اإلرســـال  يرجى  مغلوطة 
اإلعالمي  للمركز  التابعة  آب  الواتس 
 01155508688( ــوزراء  ــ ال ملجلس 
ساعة   24 مدى  عىل   )01155508851-
الربيد  عــرب  أو  ــوع،  األســب ــام  أي ــوال  ط

.)rumors@idsc.net.eg( اإللكرتوين

روسيا تستعد الفتتاح فرع لجامعة نووية يف مصر

موغيليفسيك  كونستانتني  ــال  وق
منزل  يف  مستديرة  مائدة  خــالل 
الروسية،  التاريخية  الجمعية 
للجامعة  فــرع  افتتاح  سيتم  إنــه 
 NRNU“ الوطنية للبحوث النووية

MEPhI” يف مر.

يحدد  أن  دون  موغيليفسيك  وقال 
قرار  اتخاذ  تم  إنه  االفتتاح  موعد 
بفتح فرع للجامعة يف مر، ويوجد 
ــر ألنه  األم اآلن حــوار حــول هــذا 
النووية  للطاقة  ببناء محطة  مرتبط 

يف منطقة الضبعة مبر.
للجامعة  فرع  إنشاء  أن  إىل  وأشار 
من  سيمكن  الــبــالد  يف  الروسية 
سيعملون  الذين  املوظفني  تدريب 

يف هذ املجال.
ويف معرض حديثه عن دول أفريقية 
اليوم  نتحدث  “أننا  أشار إىل  أخرى، 
للجامعات  متثيلية  مكاتب  فتح  عن 
برامج  وتنفيذ  هــنــاك  الــروســيــة 

RT.”تعليمية مشرتكة

والعلوم  التعليم  وزير  نائب  أعلن 
الرويس رئيس مجلس إدارة الجمعية 
كونستانتني  الروسية  التاريخية 
موغيليفسيك، أنه سيتم افتتاح فرع 
النووية  للبحوث  الوطنية  للجامعة 

الروسية يف مر.
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مائدة  تستضيف  بطوكيو  مر  سفارة 
االقتصادية  للمنطقة  للرتويج  مستديرة 

لقناة السويس
طوكيو  يف  املرية  السفارة  نظمت 
ومكتبها التجاري جلسة مائدة مستديرة 
اتصاال  السفارة  مقر  داخــل  انعقدت 
التي  املكثفة  واألنشطة  باللقاءات 
للمنطقة  الرتويجية  البعثة  بها  تقوم 
خالل  السويس  لقناة  االقتصادية 
شارك  حيث  لليابان،  الجارية  زيارتها 
بها عدد كبري من ممثيل كبار الرشكات 

واملؤسسات اإلعالمية اليابانية.
املري  السفري  افتتح  السياق،  هذا  يف 
تلك  بكر،  أبــو  محمد  طوكيو،  لــدى 
ما  عىل  خاللها  أكد  بكلمة  الفعالية 
تطورات  من  املــري  السوق  يشهده 
أن  مضيفاً  األصعدة،  كافة  عىل  جمة 

ىف  جادة  الدولة  األعامل:  قطاع  وزير 
دوره  وتعزيز  الخاص  القطاع  متكني 

باالقتصاد الوطنى
وزير  عصمت  محمود  املهندس  أكد 
جادة  الدولة  أن  العام،  األعامل  قطاع 
الخاص  القطاع  مع  الرشاكة  تعزيز  يف 
ومتكينه إميانًا بأهميته ودوره يف قيادة 
عنه  عربت  ما  وهو  الوطني،  االقتصاد 
فضال  الدولة،  ملكية  سياسة  وثيقة 
تقوم  التي  والجهود  ــراءات  اإلج عن 
االقتصادية  واملجموعة  الحكومة  بها 
أمام  معوقات  أي  إلزالة  بصفة خاصة 
االستثامر  ذلك  مبا يف  االستثامر  جذب 

يف املجال الصناعي.
الوزارة  بيان  بحسب  الوزير،  أوضح 
القوية  الرغبة  تؤكد  الوثيقة  أن  اليوم 
للدولة ومؤسساتها يف تشجيع وجذب 
زيادة  واستهداف  الخاص،  القطاع 
بالسوق  القوى  وتواجده  استثامراته 
املرية، وزيادة مساهمته يف االقتصاد 
وتحقيق التنمية، كام تسهم يف جذب 
األجنبية،  االستثامرات  من  املزيد 

سفارة مصر بطوكيو تستضيف مائدة مستديرة 
للرتويج للمنطقة االقتصادية لقناة السويس

وزير قطاع األعمال: الدولة جادة فى تمكني القطاع 
الخاص وتعزيز دوره باالقتصاد الوطنى

إصالحات  إلجراء  املرية  الدولة  رؤية 
األثر  عظيم  لها  كان  هيكلية  اقتصادية 
مر  ووضع  األعامل  ببيئة  االرتقاء  يف 
خاصة  العاملية،  االستثامر  خريطة  عىل 
فيام يتعلق باملناطق الصناعية املؤهلة، 
لقناة  االقتصادية  املنطقة  رأسها  وعىل 
إىل  ذاتــه  الوقت  يف  مشرياً  السويس، 
أهمية اطالع املستثمرين اليابانيني عىل 
يتحتم  مزايا  املنطقة من  تلك  توفره  ما 
عىل الرشكات الياباين االستفادة منها من 
خالل التواجد هناك عرب ضخ العديد من 
االستثامرات يف القطاعات املتعددة التي 

توفرها املنطقة.
جامل  ولــيــد  استعرض  جانبه،  مــن 
لقناة  االقتصادية  املنطقة  رئيس  الدين، 
من  املنطقة  تحوزه  ما  كافة  السويس، 
أنظار  محط  تجعلها  كبرية  إمكانيات 

للخريطة  متكاملة  صــورة  وتعطي 
والصناعات  للقطاعات  االستثامرية 
التى ستتخارج منها الدولة والقطاعات 
وضخ  التوسع  سيتم  التى  ــرى  األخ
السنوات  خــالل  فيها   استثامرات 

املقبلة.
وجدد املهندس محمود عصمت، خالل 
نظمها مجلىس  التي  الندوة  يف  كلمته 
ــدويل  ال للتعاون  املــري  ــامل  األعـ
وتطوير  “تأهيل  بعنوان  والكندي، 
والتحديات”،  الفرص  العام..  القطاع 
حلمي  عباس  محمد  الفريق  بحضور 
وزير الطريان املدين، وعدد من السفراء 
أن  األعامل،  ورجال  السابقني  والوزراء 
وزارة قطاع األعامل العام منفتحة عىل 
الرشاكة مع القطاع الخاص يف مختلف 
االقتصادية،  والقطاعات  األنشطة 
وبأشكال وأساليب عديدة من الرشاكة.
يف  أنه  إىل  “عصمت”  املهندس  أشار 
ملكية  سياسة  وثيقة  تفعيل  إطــار 
بعض  مــن  التخارج  سيتم  الــدولــة 
مع  الخاص،  القطاع  لصالح  القطاعات 

العامل،  دول  مختلف  من  املستثمرين 
متطرقاً إىل الفرص االستثامرية املتعددة 
عدة  عــىل  املنطقة  ــل  داخ واملتاحة 
أصعدة، داعياً الرشكات اليابانية لتحقيق 
تواجد  خالل  من  ممكنة  استفادة  أكرب 
الستثامراتهم داخل املنطقة، خاصة وأن 
مختلف الرشكات العاملية تتسابق للفوز 
الجاذبة  للمرشوعات  استثامرية  بعقود 
التي تتوافر يف املنطقة االقتصادية فيام 

يتعلق بشتى املجاالت.
وضح جلياً مدى اهتامم مجتمع األعامل 
لقناة  االقتصادية  باملنطقة  الياباين 
الحضور  خــالل  من  وذلــك  السويس، 
التي  الفعالية  شهدته  الذي  الكثيف 
وكذا  طوكيو،  يف  السفارة  استضافتها 
أثارها  التي  املختلفة  االستفسارات 
التعرف  يف  رغبتهم  إطار  يف  املشاركني 
باالستثامر  الخاصة  التفاصيل  كافة  عىل 
عن  فضالً  االقتصادية،  املنطقة  داخل 
االستثامرية  الفرص  ملعرفة  تطلعهم 
لقناة  االقتصادية  املنطقة  توفرها  التي 
املختلفة  املــرشوعــات  عرب  السويس 
وذلك  العاملية،  الرشكات  أمام  املتاحة 
بشكل  املرشوعات  تلك  دراسة  بغرض 
مبدى  متعلقة  ــرارات  ق التخاذ  معمق 
املرشوعات  يف  استثامرات  إمكانية ضخ 
ممكنة  استفادة  أكرب  لتحقيق  املتاحة 

من هذه الفرص الكبرية.

استمرار البقاء يف صناعات اسرتاتيجية 
مثل  بها  االستثامرات  من  مزيد  وضخ 

األسمدة واألدوية واأللومنيوم.
تابع الوزير، يف حديثه، أنه يف رشكات 
تنفيذ عدد من  التابعة يجري  األدوية 
مرشوع  مقدمتها  يف  يأيت  املرشوعات 
الجيد  التصنيع  متطلبات  مع  التوافق 
والصادرات  اإلنتاجية  زيــادة  بهدف 
جانب  إىل  جــديــدة،  أســـواق  وفتح 
الدوائية  الخامات  تصنيع  مــرشوع 
الرشكات  إحدى  مع  بالتعاون  وذلك 
إىل  مشريًا  “ابـــدأ”،  ورشكــة  الهندية 
التابعة  الرشكات  خالل  من  املساهمة 
لتوطني  هامة  جديدة  صناعات  يف 
مثل  ــواردات  ــ ال وإحـــالل  الصناعة 

“الصودا آش”، والسيليكون.
أيضا  املهندس محمود عصمت  تطرق 
التابعة  الــرشكــات  أصــول  حجم  إىل 
 1.5 حوايل   يبلغ  أنه  موضًحا  للوزارة 
السياق  هذا  جنيه، مشريا يف  تريليون 
أحد  ميثل  الذي  البرشي  العنر  إىل 
أهم األصول والجهود املبذولة لالرتقاء 
مهاراتهم  وتنمية  العاملني  بــأداء 
الربامج  من  عدد  تنظيم  خالل  من 
التدريبية بالتعاون الجامعتني األملانية 

واألمريكية بالقاهرة.
البيئة،  صديقة  املركبات  يخص  فيام 
أوضح وزير قطاع األعامل العام أنه تم 
الطبيعي  بالغاز  يعمل  أتوبيس  إنتاج 
برشكة النر لصناعة السيارات متوافق 
إىل  لالنبعاثات،  األوروبية  املعايري  مع 
أخرى  رشكــات  مع  التفاوض  جانب 

إلنتاج مركبات كهربائية مختلفة.

وطنية  رشكات  مع  اتفاقيات   5 توقيع 
والغاز  البرتول  عن  للبحث  وعاملية 

باستثامرات أكر من 40 مليون دوالر
وطنية  رشكات  مع  اتفاقيات  توقيع  
والغاز  البرتول  عن  للبحث  وعاملية 

باستثامرات أكر من  مليون دوالر
وطنية  رشكات  مع  اتفاقيات   5 توقيع 
والغاز  البرتول  عن  للبحث  وعاملية 

باستثامرات أكر من 40 مليون دوالر
مر  ومعرض  مؤمتر  أيام  ثاين  شهد 
توقيع   )2023 إيجبس   ( للبرتول  الدوىل 
املهندس طارق املال وزير البرتول والروة 
رشكات  مع  اتفاقيات    5 عيل  املعدنية 
وطنية وعاملية للبحث عن البرتول والغاز 
وإنتاجهام يف 4 مناطق بالصحراء الغربية  
بالبحر  البحرية  سيناء  شامل  ومنطقة 
املتوسط،  وذلك باستثامرات حدها األدين 

40 مليون دوالر وحفر 11 برئاً جديدة.

عن  للبحث  مرية  رشكة  مع  اتفاقية   
البرتول والغاز بالصحراء الغربية

لهيئة  اتفاقية  املوقعة  االتفاقيات  شملت 
املرية  الوطنية  الرشكة  مع  البرتول 
وقع  والتي  البرتول  وتنمية  الستكشاف 
الرئيس  البطل  عالء  الجيولوجي  عليها 
مهندس  اللواء  مع  للهيئة  التنفيذي 
عبدالباسط السايح رئيس الرشكة للبحث 
بالصحراء  يف  منطقة جنوب رأس قطارة 
الغربية يف إطار اسرتاتيجية قطاع البرتول  
للبحث  الوطنية  الرشكات  لتشجيع 

واالستكشاف عن البرتول والغاز.
مكثف  عمل  برنامج  الرشكة  وستنفذ 
باملنطقة يشمل حفر  3 آبار استكشافية 
األدىن حوايل 7 ماليني  باستثامرات حدها 
أن  عىل  البحث  فرتات  خالل  دوالر 
تحقيق  حال  االستثامرات  تلك  تتضاعف 

كشف تجاري.

يف  جديدة  استثامرات  لضخ  اتفاقية   
بالصحراء  العرب  برج  تنمية  منطقة 

الغربية
مع  الهيئة  وقعتها  التي  الثانية  االتفاقية 
رشكة كويت انرجي  يف منطقة تنمية برج 
الغربية  بحضور سونج  بالصحراء  العرب 
يو الرئيس التنفيذي لرشكة كويت انرجي 
جديدة  استثامرات  لضخ  وذلك  العاملية، 
الستغالل  املنطقة   هذه  يف  الرشكة  من 
التي  الواعدة  البرتولية  االحتياطيات 

الزالت تزخر بها.
حدها  باستثامرات  برئين   حفر  يشمل 
اطار  يف  دوالر  مليون   4 حوايل  األدىن 
عليها  وقع  التي  االتفاقية  التزامات 
الجيولوجي عالء البطل الرئيس التنفيذي 
رئيس  الصاوي  كامل  املهندس  مع  للهيئة 

كويت انرجي مر.
 اتفاقية للبحث يف منطقة رشق بري النص 

توقيع 5 اتفاقيات مع شركات وطنية وعاملية للبحث عن 
البرتول والغاز باستثمارات أكثر من 40 مليون دوالر

خالل يناير
الرائب  إجاميل  جنيه  مليار   11.6
ــجــامرك   والـــرســـوم املــحــصــلــة ب

اإلسكندرية
لجامرك  املركزية  اإلدارة  أفرجت 
أحمد  الدكتور  برئاسة  اإلسكندرية 
املركزية  اإلدارة  رئيس  القرنشاوى 
مشمول  عن  االسكندرية  لجامرك 
نهايئ  وارد  جمركية  شهادة   12885
خالل شهر يناير 2023، وذلك لكافة 
البضائع العامة والسلع اإلسرتاتيجية 
الصويا  وفول  والسكر  القمح  مثل 

والذرة وغريها.
املحصلة  الجمركية  الرسوم  وبلغت 
و 104  مليار   3 الوارد  عن شهادات 
ماليني و994 ألف جنيه، بينام بلغت 
مليار   6 املضافة  القيمة  رضائــب 
جنيه،  آالف  و307  مليونًا  و964 
األخرى  والرسوم  الرائب  وبلغت 
املحصلة عن تلك الشهادات1 مليار 

605 ماليني و668 ألف جنيه.
تصدير  تــم  ــايض  امل يناير  ــالل  وخ

مر  الطبيعية”:  للغازات  “القابضة 
تستهدف حفر حوايل 30 برئا استكشافية

القابضة  املرية  الرشكة  رئيس  قال 
الدكتور  )إيجاس(  الطبيعية  للغازات 
تستهدف حفر  إن مر  مجدي جالل، 
العام  خالل  استكشافيا  برئا   30 حوايل 
إطار  يف  وذلك   ،2024  –  2023 املايل 
الخطة املوضوعة للتوسع يف إنتاج الغاز 

الطبيعي.
وأضاف جالل – يف تريح لوكالة أنباء 
سيتم  أنه   – الثالثاء  األوســط   الرشق 
يف  الجديد  الغاز  حقل  إىل  الوصول 
نهاية  البحرية  العريش  شامل  منطقة 

الشهر الجاري.
موضوعة  خطة  هناك  أن  إىل  وأشــار 
لرفع سعة محطتي إسالة الغاز يف إدكو 

تحت  جمركياً  بياناً   9612 مشمول 
 – نهايئ   ( املختلفة  التصدير  نظم 
ألصناف   ) دروباك   – مؤقت  سامح 
اإلسرتاتيجية  السلع  من  متعددة 
غذائية  املواد  منها  العامة  والبضائع 
والرخام  واإلستانلس  واألملونيوم 
أجاملية  بقيمة  أخــرى  ومنتجات 
و  مليون  و150  مليار   52 بلغت 
320 ألف جنيه ، تم تحصيل رسوم 
الجمركية  البيانات  لبعض  الصادر 
التي تم تصدير مشمولها من جامرك 

 30 إىل  طن  مليون   13 من  ودمياط 
مليون طن من الغاز املسال، منوها بأن 

مليون   1 بحواىل  خالل  االسكندرية 
462 ألف جنيه .

للمنافذ  العامة  اإلدارة  حصلت  كام 
خالل شهر رسوم زيادة وزن عن عدد 
و  مليون   6 مببلغ  جمريك  بيان   640

483 ألف جنيه .
وبــذلــك يــكــون أجـــاميل الــرائــب 
األخرى  والرسوم  الجمركية  والرسوم 
خالل  االسكندرية  لجامرك  املحصلة 
شهر يناير 2023 حوايل  11 مليار و 

682 مليون و 916 ألف جنيه .

زيادة  عىل  أسايس  بشكل  يعتمد  ذلك 
الغاز املتوفر لتسييله ومن ثم تصديره.

خالل يناير  11.6 مليار جنيه إجمالي الضرائب 
والرسوم املحصلة بجمارك  اإلسكندرية

“القابضة للغازات الطبيعية”: مصر 
تستهدف حفر حوالي 30 بئرا استكشافية

بالصحراء الغربية
االتفاقية الثالثة يف منطقة رشق بري النص  
رشكتي  و  الهيئة   بني  الغربية  بالصحراء 
العامليتني  نافتا  إندسرتيا  واينا  انرجني  
يف  إسنادها  تم  التي  املناطق  ضمن  من 
أدين  بحد  وذلك  للهيئة،  العاملية  املزايدة 
دوالر  مليون   14 يبلغ  لالستثامرات  
 3 وحفر    ، دوالر  مليوين  توقيع  ومنحة 

آبار استكشافية.
الرئيس  االتفاقية  عيل  بالتوقيع  وقام 

كاترشوف  نيكوالس  مع  للهيئة  التنفيذي 
يف  ومديرها  إلنرجني  التنفيذي  الرئيس 
مر و عن رشكة اينا اندسرتيا نافتا كل من 

مديري االستكشاف واالنتاج، والخدمات.
اتفاقية لضخ استثامرات جديدة يف جنوب 

غرب مليحة بالصحراء الغربية
ايني  رشكة  مع  للهيئة  الرابعة  االتفاقية 
مليحة  غرب  جنوب  منطقة  يف  اإليطالية 
بالصحراء الغربية لضخ استثامرات جديدة 
الستغالل  باملنطقة  االيطالية  الرشكة  من 

الفرص الواعدة بعد ما تحقق من نجاحات 
باملنطقة وذلك بحد ادين لالستثامرات نحو 
7 ماليني دوالر وحفر برئين استكشافيتني 
يف إطار التزامات االتفاقية التي وقع عليها 
ماتيا  السيد  للهيئة  التنفيذي  رئيس  مع 
مر  يف  اإليطالية  إيني  مدير  كامبانيايت 
االستكشاف  مدير  فيجنايت  لوكا  بحضور 

بالرشكة اإليطالية .
سيناء  شامل  منطقة  يف  للبحث  اتفاقية   

البحرية
االتفاقية الخامسة للهيئة مع رشكة برينكو 
بالبحر  البحرية  سيناء  شامل  منطقة  يف 
االستثامرات  من  املزيد  لضخ  املتوسط 
جديدة  منطقة  يف  الرشكة  جانب  من 
يف  الطبيعي  للغار  واالستكشاف  للبحث 
ادين  بحد  وذلك  الواعدة   الفرص  ضوء 
لعمليات  دوالر   ماليني   8 لالستثامرات 
جديدة،  استكشافية  برئ  وحفر  البحث  
ووقع االتفاقية مع رئيس الهيئة، املهندس 
رأفت البلتاجي عن رشكة برينكو بحضور 
الدكتورة هدي بن جنات امني عام  مرصد 

الطاقة للمتوسط .
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نقال عن صفحه الدكتوره سهام 
تنمية  برنامج  يف  شاركت  ونعمتة  الله  بفضل 
املرشوعات الحرفية والرتاثية ملحافظات الحدود 
للتعاون  االسبانيه  الوكالة  مع  الصعيد  وجنوب 
املرشوعات  تنمية  جهاز  مع  بالتعاون  الدويل 

املتوسطه والصغريه
ملدة  استمر  الذي  امللتقي  ذلك  اسعدين  كم 
اسبوع جمع مابني اركان الوطن االربع بثقافاته 

ايل  الوادي  ايل سيوة ومن  املتعددة من سيناء 
اسوان وجه مر الجميل الغني بكنوز الثقافة 
االفكار  بنقل  استمتعت  كم  الــرتايث  واملنتج 
معانيها  وترجمة  املشغوالت  رموز  وترجمة 
الواحات  ويف  سيوة  ويف  سيناء  يف  ومساميتها 
ويف الوادي ويف اسوان والنوبة وربطها باحداث 
وتاريخ وجغرافية وبيئات محلية صنعت هذه 

االبداع االنساين حرفا واسام َرمزا ولونا

التدريبات  من  العديد  ىف  شاركت  اىن  وبرغم 
كنت  انني  اال  سابقة  كثرية  العمل  وورش 
التى  املجموعة  هذه  وسط  لوجودى  سعيدة 
واالجيال  املتعددة  الــخــربات  مابني  تجمع 
وقيمة  ومفرداته  للرتاث  املحبة  الجديدة 
وربطة بالتاريخ والجغرافيا وثقافة املجتمعات 
التعددية  امللهمة والتي متثل  املحلية والحكايا 
الثقافية وتربط الثقافات الفرعية بعضها ببعض 
وصنعت مزيجا مميزا ونسيجا اجتامعي مرتابط 
الحلقات املتصلة والتي تواصلت وامتدت عيل 
بوابة  ايل  الرشق  بوابة  من  الغايل  مر  تراب 
الشامل  أقىص  إىل  الجنوب  أقىص  ومن  الغرب 
التي متتد عرب جغرافيا ام الدنيا واخرجت كنوز 
من االبداعات بايدي ابناء مر الذين يحيطون 
الوطن  ــان  ارك ويحمون  الوطني  بسياجها 
محافظات  يف  املباركة  الطيبة  وارضه  العظيم 

مر الحدودية
لواقع  واســتــثــامره  ــك  ذل ترجمت  ــيــات  وال
اقتصادي  ومتكني  التنمية  يف  يسهم  عميل 
والتنمية  بالخري  يعود  مبا  يف  والشباب  للمراة 

ملجتمعاتهم ورفع مستوي معيشتهم وارسهم
الرائعني  املدربني  كتيبة  اكــر  اسعدين  كام 
والحقيقة انه مل يكن مجرد تدريب بل كان اكر 
من ذلك بكثري نقل تجارب ومامرسات تعايش، 
ارض الواقع وسعي مخلص للحفاظ عيل الرتاث 
وتنميتة وتوثيقة وربطة باحداث لتاريخ وطني 

نفتخر به جميعا
خالص تحيايت

د سهام عزالدين جربيل

الدكتوره سهام جربيل تشارك يف برنامج تنمية املشروعات الحرفية 
والرتاثية ملحافظات الحدود وجنوب الصعيد أبيض وأسود من ذكريات الصبا والشباب

بقلم د. عامد عبد الرؤوف الرطيل
شاء القدر أن تكون دراستى الجامعية ومدة 
حياىت  وكذلك  املسلحة  بالقوات  خدمتى 
أننى  ومبا  القاهرة،  مبدينة  مرتبطة  العملية 
من سكان األقاليم فكانت إقامتى بها ولفرتة 
أقيم  طويلة ىف شقق سكنية مؤقتة، فأحياناً 
وأخرى  زمالىئ  أقرباء  أحد  تخص  شقة  ىف 
فكانت  ذلك  عدا  أما  أقــارىب،  أحد  ميتلكها 
اإلقامة بالشقق املفروشة، إىل أن أكرمنى الله 
لله.  والحمد  وأمتلكت شقة خاصة ىب  أخرياً 
وكانت إحدى محطات هذه الشقق مبنطقة 
صغرية  شقة  الجيزة،  مبحافظة  املهندسني 
عبارة عن غرفتان وصالة باإلضافة إىل املطبخ 
ودورة املياه، ذات أثاث متواضع قديم ولكنه 
الناحية  من  ومناسب  املعاىش  بالغرض  يفى 
املادية. وأول ما لفت انتباهى عندما دخلت 
الشقة أن هناك قطعتان من األثاث يختلفان 
ألنهام  ليس  تجهيزاتها  باقى  عن  متاماً 
تكمن  لكن  املودرن  النوع  أو من  جديدتان 
الكالسيك  النوع  من  قطعتان  أنهام  الغرابة 
املتواجدين به وال  ينتميان ال إىل املكان  وال 
إىل أصحاب الشقة األصليني اللذين كانوا من 

النوع املتواضع معيشة وذوقاّ.
فالقطعة األوىل عبارة عن كنبة طويلة تكفى 
األحجام  ذوى  من  ــراد  أف خمسة  لجلوس 
من  أفــراد  ستة  أو  مضايقة،  بدون  الكبرية 
قامش  يكسوها  عناء  دون  املتوسط  الحجم 
من القطيفة القدمية البالية والذى يدل عىل 
ما كانت عليه من فخامة وأبهة وأنها تعود 
إىل ماىض تليد وعريق وىل منذ زمن صعب 
من  تحفة  فهى  الثانية  القطعة  أما  تكراره، 
املوبيليا ذات األربع أرجل مستطيلة الشكل 
تليفزيون  عىل  تغلق  جرارتان  ضلفتان  لها 
إىل  يعود  أكرب مقاس  مقاس 23 بوصة وهو 
املاىض وهو من  القرن  السيتينيات من  فرتة 
أو  الثالثية  أو  الثنائية  املصابيح  ذات  النوع 
ما يطلق عليه تليفزيون “ملبات” وأعتقد أن 
كال القطعتني تم الحصول عليهام عن طريق 
من  رشاؤهام  تم  أو  األثرياء  أحد  من  الهبة 
األثاث املستعمل عىل أغلب  إحدى محالت 

الظن.
فكانت التسلية الوحيدة ىف هذه الشقة بعد 
املواصالت  ىف  ورصاع  طويل  عمل  يوم  عناء 
ىف  الضخمة  الكنبة  تلك  عىل  الجلوس  هو 
بداخلها  املوجودة  السوست  مازالت  أماكن 
أماكن  ىف  الغوص  من  بدالً  جيدة  حالة  ىف 
الجلوس  كرة  من  السوست  فيها  قوضت 
واالستعامل ملشاهدة التليفزيون العجيب ذو 
والصوت  واألسود  األبيض  املشوشة  الصورة 
املصحوب بخرفشة اعتادنا عليها ولكنه كان 

يؤدى بالغرض. مرت شهور عىل هذا الحال 
وضع  أتخذنا  أن  أمسية  ذات  أن حدث  إىل 
الجهاز  بتشغيل  وبدأنا  املشاهدة  جلوس 
وعبثاً  التشغيل  لزر  يستجيب  أن  أىب  الذى 
تكن  ومل  الرياح،  أدراج  محاوالتنا  ذهبت 
ألننى  يشغلنى  الجهاز  وعطب  تلف  مسألة 
فهو  الجهاز  بدون هذا  أتعايش  أن  أستطيع 
الكثري  وهناك  أهمية  ذات  غري  ىل  بالنسبة 
معى  ومــن  أنــا  أستطيع  التى  ــور  األم من 
كثرية  بأشياء  وقتنا  نشغل  أن  الشقة  ىف 
أن  تكمن ىف  كانت  املشكلة  ومفيدة، ولكن 
والبد  أمانة  كانت  مبحتوياتها  الشقة  هذه 
مسألة  وباتت  تسلمناها.  كام  تسليمها  من 
كثري  وطرقت  الشاغل  شغىل  هى  إصالحه 
لألسف  ولكن  الصيانة  األبواب ورشكات  من 
كان من الصعب إيجاد من يتعامل مع هذا 
النوع من األجهزة. فقد غلبت عىل األسواق 
أجهزة حديثة من ذوات املقاومات واأللوان 
الغيار  قطع  أن  كام  الكبرية،  واملقاسات 
جداً  عزيزة  أصبحت  الجهاز  لهذا  بالنسبة 
لزمالء  والسؤال  الحثيث  وبالبحث  ونادرة 
ىف العمل تم العثور عىل أحد مراكز الصيانة 
التى مازالت تعمل عىل إصالح تلك األجهزة.

شربا،  منطقة  إىل  ىل  وصديق  أنا  وذهبت 
الجهاز  وضعنا  أن  بعد  املركز،  يقع  حيث 
بصعوبة ىف السيارة حتى وصلنا إىل العنوان 
يدل  ما  نجد  مل  أننا  وأندهشنا  إليه  املشار 
وال  الفتة  فال  للصيانة  مركزاُ  هناك  أن  عىل 
الحى  أهل  سألنا  وملا  باملركز،  تليق  بواجهة 
الذين أشاروا إىل أحد أبواب املحال املغلقة 
عن  يفصله  واحــد  شرب  مسافة  إال  اللهم 
“الشهري  املحل وكان هذا محل سيد  أرضية 
باملجنون” فتعجبنا من التسمية وشاهد أحد 
أبناء الحى الحرية التى ارتسمت عىل وجهينا 
فضحك وقال أن هذه التسمية أطلقها أهل 
أطــواره  لغرابة  املحل  صاحب  عىل  الحى 
الوصول  كيف  ولكن  الناس،  عن  وبعده 
الباب بعنف حتى  إليه، فقالوا أطرقوا عليه 
من  بالعديد  يعبء  ال  دامئاً  ألنه  يستجيب 
الطرق لكرة مضايقات صبية وشباب الحى 
وإتخاذها وسيلة للهو واملناكفة. وتقدمت أنا 
إنتباهى  ولفت  الطرق  عملية  لبدء  وزميىل 
أمام  “الرصيف”  الطوار  جانب  قابع  شئ 
نارية  دراجــة  وجدته  تفحصته  وملا  املحل 
إنتاجها  موديل  يعود  متهالكة  “موتيسكل” 
إىل فرتة األربعينيات من القرن املاىض وتشبه 
ىف  نشاهدها  كنا  التى  تلك  بعيد  حد  إىل 
األفالم التى تحىك عن أهوال الحرب العاملية 
الثانية، يعلوه الرتاب والصدأ من كل جانب 
حتى تحولت إىل خردة وتساءلت يف نفىس 

عن جدوى وجودها.
بدأنا ىف الطرق عىل الباب الصاج بقوة حتى 
من  يستعلم  حرشجة  ذات  صوت  سمعنا 
أطأمن  وملا  أنفسنا  بتعريف  فقمنا  الطارق 
لنا قام برفع الباب بصعوبة مصحوباً برير 
تقريباً  ونصف  مرت  ملسافة  شديدة  وضجة 
أنحنينا  ثم  الجهاز  من  يتناول  يده  مد  ثم 
رأيت  ما  هالنى  وقــد  املحل  إىل  ودخلنا 
فمساحته كبرية وارتفاع السقف شاهق وكان 
لزاماً علينا أن نسري ىف ممر إتساعه 40 سم 
وعىل جانبيه مييناً ويساراً تالل من الشاشات 
وقتها  تذكرت  قدمية  ألجهزة  والشاسيهات 

البحر  رضب  عندما  موىس  لسيدنا  حدث  ما 
مع  العظيم  كالطود  فرق  كل  فكان  بعصاه 
اإلعتذار عن التشبيه. وىف نهاية املمر وضعنا 
من  كم  عليها  مستطيلة  طاولة  عىل  الجهاز 
أيضاً  الطعام  وبقايا  األجهزة،  وبقايا  العدد 
يبدو  نورها  يكاد  ملبة  بها  عتيقة  وأباجورة 
املوجودة  األتربة  كمية  تحت  من  بصعوبة 
عليها ومروحة ذات ريش ثالث كأنها مطحنة 

مع أن رسعتها منخفضة جداً.
الجثة  ضخم  فهو  “سيد”  املهندس  عن  أما 
كث اللحية والشعر الغري مهندمني ومشذبني 
ىف  يــرشع  أخــذ  واحـــدة،  بكلمة  ينطق  مل 
مل  محادثته  حاولنا  ومهام  الجهاز  إصــالح 
يكون  أن  ساعتها  أمتنى  كنت  لنا،  يلتفت 
الفريد من  الحدث  كامريا ألسجل هذا  معى 
تصلح  مغارة  أو  بكهف  أشبه  فاملكان  نوعه 
مأوى للخفافيش، رائحة الغبار تزكم األنوف 
سقف  من  بكثافة  تتدىل  العنكبوت  وخيوط 
أجهزة  من  ومتعددة  كثرية  ــواع  أن املحل، 

التليفزيون يصعب حرها.
لحواىل  وأمدت  كئيبة  متثاقلة  الدقائق  مرت 
تبدو  اإلصالح  مالمح  بدأت  حتى  الساعتني 
أوالً بإنارة الشاشة وشيئاً فشيئاً بدأت الصورة 
الوقت  اللذان مع  الصوت  الظهور وتالها  ىف 
األوىل  سريتهام  عاد  حتى  وضوحاً  اذدادا 
بدأنا  وهنا  إصالحه،  تم  أنه  الله  فحمدت 
نسمع وللمرة الثانية صوت املهندس “سيد” 
الذى همهم بصوت خفيض قائالً “ال أستطيع 
أكر من هذا” فشكرناه عىل هذا  فعل شئ 
الجهد وطلبنا منه أن يقيم لنا مجهوده حتى 
نستطيع أن نوفيه حقه وهنا ظهرت ابتسامة 
بلهاء وساذجة،  احرتت ىف تفسريها هل هي 
الحرج  من  أعفيته  املهم  خبيثة.  ماكرة  أم 
يستحقه  أكرب مام  أنه  أعتقد  مبلغاً  وأعطيته 
نظراً لدوره ىف إعفاءنا من حرج تلف وعطب 
من  باإلنراف  وهممنا  فشكرنا  التليفزيون. 
وبنفس  الجهاز  معنا  حاملني  أتينا  حيث 
طريقة دخولنا خرجنا من هذا القبو الكئيب.
وحال خروجنا خرج ىف إثرنا املهندس “سيد” 
الذى أغلق الباب الصاج الضحم بقوة وعنف 
هذا  كل  شديدة.  فرقعة  معه صوت  أحدث 
لحالة  نظراً  ومتوقعاً  وطبيعياً  منطقياُ  كان 
ما  األعجب  ولكن  صاحبه.  وغرابة  الباب 
حدث بعد ذلك حيث رأيته يتجه إىل كومة 
دراجة  بقايا  هى  والتى  املتهالكة  الحديد 
عىل  ويدوس  وضعها  من  يعدل  وأخذ  نارية 
قادر  بقدرة  هى  وإذ  وثالثة،  مرتني  البدال 
من  وسحب  ضجيجاً  املكان  ومتــأل  ــدور  ت
ما  ثم  العادم  ماسورة  من  تنبعث  الدخان 
يكبس  ثم  فائقة  برباعة  عليها  قفز  أن  لبث 
بها  فانطلق  البنزين  ذراع  عىل  بقوة  يديه 
وإندهاىش  ذهوىل  وسط  الصاروخ  برسعة 
أنا وصديقى حتى كاد الجهاز أن يفلت من 
السيارة  داخل  وضعناه  أفقنا  وملا  أيدينا  بني 
وأنطلقنا عائدين إىل املنزل ىف صمت مطبق 
وذهول شديد متساءلني كيف لقطعة الخردة 
هذه أن تدور وتسري بهذه الكيفية ولكن ملا 
ال فكم من الغرائب ال تأىت إال من أوناس بهم 
مس من الجنون كاملهندس “سيد” الذى إعاد 
الدراجة  وأدار  الحياة  إىل  اللمبات  تليفزيون 

النارية من عدم ومامت.

مصر للطريان تمنح شركه الظافر للشحن شهاده تقدير ودرع تكريم
يف حفل مميز اقامته مر للطريان 
املفضل  الشحن  وكيل  عقد  لتوقيع 
يف اململكه وبحضور راقي للسفاره 
القنصل  بحضور  جده  يف  املريه 
السفري  عن  نيابه  رمضان  محمد   /
العام  القنصل  فتحي  هشام   /
جده  يف  العامه  املريه  للقنصليه 
 / الكابنت  معايل  قــام  حيث   .…
مجلس  رئيس  كامل  حسني  جارس 
ادارة مر للطريان للشحن الجوي 
الشحن  رشكات  من  بعض  بتكريم 
مبنح  قام  حيث  اململكه  يف  الجوي 
لخدمات  الظافر  اجنحة  رشكــة 
الشحن شهاده تقدير ودرع تكريم 
عيل الجهد والخدمات املميزه وقد 
قام السيد / محمود صالح قطامش 
نيابه  باستالمها  الرشكه  عام  مدير 

عن املكرم / محمد ظافر القحطاين 
 / والسيد  االداره  مجلس  رئيس 
نائب  القحطاين  محمد  مشعل 
الرئيس وقد حر الحفل االستاذ / 
وائل سالم نائب املدير العام لرشكة 
 / والسيد  جده  يف  الظافر  اجنحة 

صهيب مدير التطوير بالرشكه .
وقد قام معايل الكابنت جارس حسني 
يف  للطريان  مر  امكانات  بعرض 
االخري  والقطاعات  الشحن  قطاع 
اململكه  لحكومه  الشكر  وتوجيه 
وويل  الرشيفني  الحرميني  وخــادم 
عهده االمري محمد بن سلامن رئيس 
الرؤيه عيل  الوزراء وعراب  مجلس 
مر  بني  العالقات  ودعم  التعاون 
 / االستاذ  تحدث  كام  واململكه … 
يوسف جاد مدير عام مر للطريان 

للطريان  مر  رشاكة  عن  جده  يف 
اململكه  رؤيه  لتحقيق  اململكه  مع 
 / االستاذ  حضور  يف  وذلك   2030
الشحن  قطاع  رئيس  عليوه  هشام 
عرض  تم  حيث  للطريان  مر  يف 
مر  خدمات  عن  تسجييل  فيلم 
يف  تشهده  الذي  والتطور  للطريان 
عهد الرئيس عبدالفتاح السييس يف 

الشحن  القطاعات ويف قطاع  كافة 
عيل وجه الخصوص … وقد اختتم 
املزيد  انتظار  ويف  بالغداء  الحفل 
من النجاحات ملر للطريان باداره 
العر  متابعه  عيل  قــادره  واعيه 
جديده  مجاالت  وفتح  بالتطوير 

لخدمه االقتصاد الوطني .

افراح سيناويه
فــي حفــل عائلــي وفــي ليلــه مــن 
ليلــه وليلــه وبحضــور  الــف  ليالــي 
اهــل واقــارب واصدقــاء العروســين 
قاســم  صــاح   / الدكتــور  احتفــل 
 / الدكتــوره  كريمتــه  بخطوبتــه 
مونــي صــاح للدكتــور محمــد حســام 
الزملــوط  حســام   / االســتاذ  نجــل 
/وفــاء  االســتاذه  حرمــه  والســيده 
ــعيده  ــبه الس ــذه المناس ــوب وبه اي
يتقــدم العاملــون فــي مصــر تاتيــن 
محمــود  االداره  مجلــس  ورئيــس 
التهانــي  بخالــص  قطامــش  صــاح 
والتبريــكات للعروســين والتمنيــات 
ــه  ــه خاص ــر وتهنئ ــي خي ــام عل بالتم
للدكتــور / صــاح قاســم والفاضلــه 
/ دادي  االســتاذه  / حرمــه  الســيده 
ــت  ــروك ودام ــف مب ــف ال ــل. وال جبري

دياركــم عامــره باالفــراح .

نرشت جريدة األهرام يف صدر صفحتها 
الرئيسه بأنه سيتم اإلعالن عن اكتشاف 
الجمعه  االسبوعي  العدد  البللم يف  رس 
القادمه وترقب الناس جميعا هذا الرس 
يوميا  تعلن  الجريدة  وكانت  العظيم 
أنه باق كذا يوم لإلعالن عن هذا الرس 
الناس  فاشرتي  الجمعه  يوم  جاء  حتي 
الرئييس  الخرب  وكان  بكثافه  الجريده 
فيها إذا اردت أن تعرف رس البللم اتجه 
الناس  فتسابق  االكرب  الهرم  جوار  ايل 
ناحية الهرم فوجدوا الفته مكتوبا عليها 
 2 اتحه  البللم  تعرف رس  أن  اردت  إذا 
كيلو رشقا فتسارع الناس ناحية الرشق 
اردت  إذا  عليها  مكتوب  الفتة  فوجدوا 

أن تعرف رس البللم اتجه 2 كيلو جنوباً 
اردت  إذا  عليها  فوجدوا الفته مكتوب 
اتجه ايل كورنيش  البللم  أن تعرف رس 
النيل  كورنيش  الناس  فذهب  النيل 
اردت  إذا  عليها  فوجدوا الفته مكتوب 
البللم احفروا هنا فأخذ  أن تعرف رس 
فارغه  زجاجة  فوجدوا  يحفرون  الناس 
اردت  إذا  عليها  مكتوب  ورقه  داخلها 
أن تعرف رس البللم القي هذه الزجاجه 
يف النيل فالقي الناس الزجاجه يف النيل 
فأخذت الزجاجه تغوص يف املاء وهي 
بللم  بلللم  بلللمم  يقول.  صوتا  تصدر 

بللم بللم بلللم بلللم
هل عرفتم االن رس البللم

سر البللم
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هناك  إن  العالجية،  التغذية  أخصايئ  يؤكد  
ملرىض  تناولها  يجب  ال  التي  الفواكه  بعض 
للسكري  عرضة  األكــر  واألشخاص  السكري 
من  يعانون  الذين  أو  الوراثية  العوامل  بسبب 
يعانون  الذين  واألشخاص  السكري  مقدمات 
الذين  أولئك  سيام  وال  األنسولني،  مقاومة  من 
أيًضا. ــوزن  ال وزيــادة  السمنة  من   يعانون 

من  التقليل  يــجــب  ــه  ــواك ــف ال تــلــك  أن 
ييل: مــا  وتشمل  ــان،  ــك اإلم ــدر  ق  تناولها 

1- البطيخ
يعتقد البعض أن البطيخ فاكهة مناسبة للدايت 
أي  يف  كمية  بأي  تناولها  وميكن  باملياه  وغنية 
وقت، لكن الحقيقة أن نسبة األلياف به قليلة 
جًدا، كذلك فإن املؤرش الجاليسيمي )أي قدرته 

للغاية. عايل  الدم(  يف  السكر  معدل  رفع   عىل 
برورة  العالجية،  التغذية  أخصايئ  ونصحت 
االبتعاد عن عصري البطيخ نهائيًا، الحتوائه عىل 
 كمية كبرية من السكريات، التي تدخل إىل الكبد.

وهذا ال يعني االمتناع التام عن تناول البطيخ 
لكن  األنسولني،  ومقاومة  السكري  ملــرىض 
رشيحة  عىل  الحصول  أي  منه،  التقليل  يجب 
أسبوعيًا. يومني  تناوله  أو  اليوم  يف   واحــدة 

2-األناناس
التي  الفواكه  من  األناناس  أن  البعض  يظن 
حرق  معدل  ــادة  وزي التخسيس  عىل  تعمل 
يجب  لكن  الحرارية،  والسعرات  الدهون 
مرتفع  له  الجاليسيمي  املــؤرش  بأنه  العلم 
 للغاية، حيث يبلغ 72- 75، وهذه نسبة عالية.

وال  العصائر،  رشب  عن  متاًما  االبتعاد  ويُراعى 
بالسكريات  غنية  ألنها  األناناس،  عصري  سيام 
الغذائية. ــاف  ــي األل وقليلة  كبري   بشكل 

3-املوز
أشارت أمني، إىل أن املوز من الفواكه الشائعة 
غري املناسبة للدايت وملرىض السكري ومقاومة 
األنسولني رغم انخفاض املؤرش الجاليسيمي له، 
سكر  يرفع  وال  فقط،   55-50 إىل  يصل  حيث 
والنشويات. بالكربوهيدرات  غني  لكنه   الدم، 

ومن املمكن تناول مثرة موز واحدة فقط، وعدم 
زيادة الكمية نهائيًا ألنها يف هذه الحالة تساوي 
املثال. سبيل  عىل  أرز  طبق  أو  الخبز   تناول 

4-املانجو
الجاليسيمي  املؤرش  انخفاض  من  الرغم  عىل 
للامنجو، أي 50 أو أكر بنسبة بسيطة، لكنه يف 
الحقيقة تحتوي عىل نسبة عالية من النشويات 
كبري. بشكل  بها  السكريات  نسبة   وارتفاع 

عصري  إىل  السكر  إضافة  عن  االمتناع  ويجب 
املانجو نهائيًا أو تناول العصري يف حد ذاته، يف 
حني ميكن تناول رشيحة أو رشيحتني فقط من 
متاًما. منها  اإلكثار  وعدم  اليوم،  طوال   املانجو 

5-التمر
أن  العالجية،  التغذية  أخصائية  أوضحت 
عىل  الحتوائه  الدم  سكر  يرفع  ال  رمبا  التمر 
انخفاض  إىل جانب  الجلوكوز،  وليس  الفركتوز 
السكريات  نسبة  لكن  له،  الجاليسيمي  املؤرش 
أو  قطعة  من  أكر  تناول  ميكن  وال  عالية،  به 

قطعتني باعتباره مصدر غذايئ طبيعي.

ماذا يأكل مريض التهاب الكبد الوبائي ؟

تناول فصني من الثوم يوميا لجنى فوائده.. 

ملرضى السكري ومقاومة األنسولني – أسوأ 5 فواكه يجب تجنبها

تتمه ص   1

هيئة الدواء: تناول بعض أدوية اإلمساك ملدة 
طويلة قد يحوله إىل مرض مزمن

تورم األصابع يف الشتاء- كيف تتخلص منه؟

من  النساء،  خاصًة  األشخاص،  بعض  يعاين 
ويرجع  الشتاء،  فصل  يف  األصابع  تــورم 
السبب إىل برودة الطقس وانخفاض تدفق 
ــراف. األط إىل  باألكسجني  املحمل  ــدم   ال
املنزل،  يف  األصــابــع  ــورم  ت عــالج  وميكن 
الطبيعية،  الـــطـــرق  ــعــض  ب ــاع  ــب ــات ب
التقرير  يف  »الكونسلتو«  يستعرضها 
األمريكية  للجمعية  ــا  ــًق وف الــتــايل، 
.»Healthline« وموقع  اليد   لجراحة 
األصابع تورم  لتخفيف  منزلية   عالجات 

1- رفع الطرف املصاب
يجب رفع الطرف املصاب، بحيث يكون أعىل 
من مستوى القلب، ألن لهذه الوضعية دوًرا 
كبريًا يف تخفيف تورم األصابع، عن طريق 
الجسم. إىل  فيها  املحبوسة  السوائل   إعادة 

2- استخدام الرباط الضاغط
تورم  تقليل  عىل  الضاغط  الرباط  يساعد 

حول  لفه  عــدم  يراعى  ولكن  األصــابــع، 
حفاظًا  شديد،  بإحكام  املصاب  الطرف 
إليه. باألكسجني  املحمل  الدم  تدفق   عىل 

3- اتباع منط حياة صحي
لتخفيف تورم األصابع، ينبغي إجراء بعض 
 التغريات عىل منط الحياة اليومي، وتشمل:

- تقليل ملح الطعام.
- اإلقالع عن التدخني.

- الحفاظ عىل نشاط الجسم.
- تدفئة اليدين والقدمني جيًدا يف الطقس 
والــجــوارب. القفازات  بــارتــداء   الــبــارد، 
الضيقة. األحـــذيـــة  ــداء  ــ ارتـ ــدم  عـ  - 

4- تناول األطعمة مضادة لاللتهاب
األطعمة  بتناول  االهتامم  الــروري  من 
االلتهابات،  مبضادات  الغنية  واملرشوبات 
 ألنها تساهم يف تقليل تورم األصابع، أبرزها:

- األسامك الدهنية.

- الخراوات الورقية.
- الشاي األخر.

- الشوكوالتة الداكنة.
- الثوم.

- الفلفل الحار.
- الزنجبيل.

- الكركم.
الــشــاي ــرة  ــج ش ــت  ــزي ب الــتــدلــيــك   -5 

األصابع،  تورم  تخفيف  يف  التدليك  يساهم 
إىل  املؤكسج  ــدم  ال تدفق  يحسن  ــه  ألن
استعامل  األفضل  من  ولكن  ــراف،  األطـ
زيت  مثل  ــاج،  ــس امل يف  ــوت  ــزي ال ــد  أح
األكسدة. مبضادات  الغني  الشاي،   شجرة 
اإلنجليزي املــلــح  يف  ــع  األصــاب نقع   -6 

األصــابــع،  ــورم  ت عــىل  التغلب  تستطيع 
وعاء  يف  املصاب  الطرف  نقع  طريق  عن 
مملوء باملاء، املضاف إليه امللح اإلنجليزي، 
دقيقة.  20 إىل   15 مــن  ــرتاوح  تـ ــدة   مل
املـــصـــاب ــرف  ــ ــط ــ ال تـــحـــريـــك   -7 
عىل  املــصــاب  الــطــرف  تحريك  يساعد 
إليه،  الواصلة  الدموية  الرتوية  تعزيز 
األصــابــع. تــورم  تقليل  يف  يساهم   مــام 
ــاردة ــ ــ ــب ــ ــ ال الـــــــكـــــــامدات   -8 

من الطرق الطبيعية الفعالة يف عالج تورم 
األصابع، برشط عدم تطبيق مكعبات الثلج 
ــروري  ال من  بل  الــبــرشة،  عىل  مبارشة 
ــربودة  ال ألن  نظيفة،  قامشة  يف  وضعها 

الشديدة قد تؤدي إىل تلف أنسجة الجلد.

مرىض  املــريــة  الـــدواء  هيئة  نصحت 
األدويــة  تناول  بعدم  العصبي  القولون 
 )Senna( السنا  مثل  اإلمساك،  تعالج  التي 
لحدوث  ــؤدي  ت قد  ألنها  طويلة؛  ملــدة 
الطويل. املــدى  عــىل  املــزمــن   اإلمــســاك 
تحدث  األدوية  هذه  أن  الهيئة  وأوضحت 
إمساك نظرا ألنها تعمل عىل تحفيز نشاط 
رضورة  عىل  تؤكد  كام  القولون،  عضالت 
حال  يف  الصحية  الرعاية  مقدم  استشارة 

تكرار حالة اإلمساك.

إىل  ــايئ  ــوب ال الكبد  التهاب  ــرىض  م يحتاج 
التغذية  ألن  مــحــدد،  غــذايئ  نظام  اتــبــاع 
العالج  رحلة  يف  كبريًا  دوًرا  تلعب  السليمة 
املحتملة. باملضاعفات  اإلصابة  خطر   وتقلل 

للمرىض،  غــذايئ  نظام  أفضل  نستعرض   
.»Very wellhealth« ــع  ــوق مل ــا  ــًق  وف
ــذايئ الــصــحــي  ــ ــغ ــ فـــوائـــد الـــنـــظـــام ال
ــبـــد الـــوبـــايئ ــاب الـــكـ ــهـ ــتـ  ملـــــرىض الـ

التهاب  مرىض  الصحي  الغذايئ  النظام  يساعد 
لديهم،  األعــراض  تحسني  عىل  الوبايئ  الكبد 
املفاصل. وآالم  واإلسهال  املستمر  التعب   مثل 

سوء  أن  األبحاث،  بعض  أظهرت  املقابل،  يف 
التغذية يهدد مرىض التهاب الكبد الوبايئ بفقدان 
العضلية. الكتلة  كبري من   الوزن وخسارة جزء 
 أفضل نظام غذايئ ملرىض التهاب الكبد الوبايئ
 أواًل: أطعمة مسموحة ملرىض التهاب الكبد الوبايئ
ــراوات ــ ــ ــخـ ــ ــ والـ ــه  ــ ــواكـ ــ ــفـ ــ الـ  -1 

 نصيحه اليوم يكتبها
 الدكتور / سعد لطفي 

 استشاري النسا والتوليد 
 ليه مهم نتابع الحمل من أول شهر؟

التشخيص املبكر ملشاكل ممكن 
 تحصل اثناء فرتة الحمل وعالجها
بيزيد من فرص الحمل السليم 

 وإنجاب مولود معايف  
كامن االستقرار النفيس باملتابعه مع 

االم بيخيل الحمل سهل وجاهزين 
ملواجهه اي تغريات واملتابعه دي 

 بتوضح لك
طريقة الوالدة املناسبه اعتامدا عىل 

الحالة وتحقيق رغبة املريض قدر 
 اإلمكان ..

وحاجات كتريه باختيارك املكان 
 والطبيب املناسب للمتابعه معاه .

 دكتور سعد لطفي 
استشاري النسا والتوليد

يف  الغذائية  املكونات  من  العديد  هناك 
إال   ، غريبة  تبدو  قد  والتي  الغذايئ  نظامنا 
من   ، لجسمنا  العجائب  تصنع  أن  ميكن  أنها 
الخاصة  املكونات  أحــد  والــخــارج.  الداخل 
قامئتهم  إىل  إضافتها  الجميع  عىل  يجب  التي 
من  الصحية  الفوائد  وإليك  النيء،  الثوم  هو 
والدماغ  القلب  صحة  إىل  املناعة  تحسني 
.»healthnews  « موقع  نــرشه  ملا  وفقا   ، 
 الثوم املطبوخ مقابل الثوم النىء - أيهام أفضل؟

والنىء  املطبوخ  الثوم  من  كل  أثبت  بينام 
عــنــد سحق   ، عــلــمــيًــا  مــدعــومــة  ــد  ــوائ ف
يتم   ، ومضغه  وتقطيعه  ــخــام  ال ــوم  ــث ال
األليسني. ــالق  وإط األليناز  إنزيم   تنشيط 

النشط  ــايس  ــ األس ــب  ــرك امل ــو  ه األلــيــســني 
خصائص  ــه  ول الــخــام  الــثــوم  يف  بيولوجيًا 
يحسن  أنه  عنه  ُعرف  وقد  للبكترييا  مضادة 
اإلنزميات  جميع  تدمري  يتم  القلب،  صحة 
يف  مبا   ، بالحرارة  الثوم  طهي  عند  الحيوية 
الثوم  أن  إثبات  فإن   ، وبالتايل  األليسني،  ذلك 
. نيئًا  تقدميه  الفوائد عند  أكرب قدر من   يقدم 
ــوم الـــنـــيء: ــث ــل ــة ل ــي ــح ــص ــد ال ــوائـ ــفـ  الـ

أهمية  الطازجة  والخراوات  الفواكه  متثل 
الحتوائهام  الوبايئ،  الكبد  التهاب  ملرىض  كبرية 
عىل الفيتامينات واملعادن الرورية لصحتهم، 
عىل  تساعد  التي  الغذائية،  األلياف  عن  فضاًل 
الشهية  وتقليل  الهضمي  الجهاز  صحة  تعزيز 
السكرية. واألطعمة  الدسمة  املأكوالت   تجاه 

2- الحبوب الكاملة
مصدر غني باأللياف الغذائية وتتميز باحتوائها 
عىل نسبة عالية من الربوتني النبايت، وهو أحد 
التهاب  يحتاجها مرىض  التي  الغذائية  العنارص 
الجسم. عضالت  عىل  للحفاظ  الوبايئ،   الكبد 
بـــالـــربوتـــني ــة  ــي ــن ــغ ال ــة  ــمـ ــعـ األطـ  -3 

الربوتني  من  معتدلة  كمية  تناول  يساعد 
العضالت  وفقدان  التغذية  سوء  تجنب  عىل 
اإلفراط  عدم  يراعى  ولكن  الطاقة،  وانخفاض 
فيه، ألن اإلكثار منه يهدد مرىض التهاب الكبد 
 الوبايئ ببعض املضاعفات، مثل اعتالل الدماغ.

ــة ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ  دعـــــــــــم جـــــــهـــــــاز املـ
ميكن أن يحافظ تناول الثوم النيء عىل صحتك 
وقوتك من خالل تعزيز مناعتك )خاصة القدرة 
عىل محاربة نزالت الربد واإلنفلونزا ( مع تقليل 
االلتهابات يف جسمك،  هذا الغذاء النبايت القوي 
ميلء بالعنارص الغذائية ، مبا يف ذلك الفيتامينات 
لتعزيز  رضوريـــة  وهــي   ،  B6 و   B1 و   C
والسيلينيوم. والبوتاسيوم  واملنجنيز   املناعة 
الصيام أثناء  الجلوكوز  مستويات   انخفاض 
إذا كنت ترغب يف خفض مستويات الجلوكوز 
بفضل  طعامك،  يف  الثوم  رش  فحاول   ، لديك 
ومركب  األكسدة  مضادات  من  الغني  محتواه 
يف  الخام  الثوم  يساعد  أن  ميكن   ، األليسني 
خفض مستويات الهوموسيستني ، مام يقلل من 
 خطر اإلصابة مبرض السكري وأمراض القلب .
ــب ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ  دعـــــــــــــم صـ
النشط  املركب  وهو   ، األليسني  أن  يُعتقد 
أسايس عن  بشكل  ، مسؤول  الثوم  الرئييس يف 
خصائص خفض ضغط الدم يف الثوم ، فقد ثبت 
يساعد  مام   ، النيرتيك  أكسيد  إنتاج  يعزز  أنه 
. الدم  ضغط  وخفض  الرشايني  انسداد   عىل 

4- القهوة
تناول  أن  الباحثون  وجد  الدراسات،  بعض  يف 
له  القهوة،  مثل  بالكافيني،  الغنية  املرشوبات 
عالقة وثيقة بانخفاض خطر اإلصابة بتندب الكبد 
 املتقدم لدى املصابني بااللتهاب الكبدي املزمن.

5- الدهون الصحية
التهاب  مرىض  عىل  ممنوعة  ليست  الدهون 
الكبد الوبايئ، ولكن ينصح أن تكون مصادرها 
واألســامك  الطبيعية  الــزيــوت  مثل  صحية، 
يبلغ  أن  رضورة  مع  ــادو،  ــوك واألف الدهنية 
السعرات  إجــاميل  مــن  استهالكها  معدل 
.%10 من  أقــل  اليوم  ــدار  م عىل   الحرارية 

ــة مـــمـــنـــوعـــة عــىل  ــمـ ــعـ ــا: أطـ ــ ــيً ــ ــان ــ ث
ــبـــد الـــوبـــايئ ــاب الـــكـ ــهـ ــتـ  مـــــرىض الـ

1- امللح
امللح  من  األمريكية  الزراعة  وزارة  حــذرت 
الكبدي  االلتهاب  تطور  عند  الطعام  يف  الزائد 
نسبة  ارتفاع  ألن  الكبد،  تليف  إىل  املزمن 
اإلصابة  يف  يتسبب  الجسم  يف  الصوديوم 
السوائل  فيها  ترتاكم  حالة  وهو  باالستسقاء، 
انتفاخها. إىل  ــؤدي  ي مام  البطن،   مبنطقة 

ــة يف هــذه  ــكــي الـــــوزارة األمــري وأوصــــت 
الصوديوم  استهالك  يكون  ــأن  ب الــحــالــة، 
مــلــلــيــجــرام.  1000 مـــن  أقـــل  ــا  ــيً ــوم  ي

2- السكر
التهاب  أن  ــات،  ــدراسـ الـ بــعــض  كشفت 
اإلصابة  خطر  بزيادة  مرتبط  الوبايئ  الكبد 
تقليل  الـــروري  من  لــذا  السكري،  مبــرض 
اإلمكان. قدر  للمرشوبات  املضاف   السكر 
ــد ــدي ــح ــال ب ــة  ــي ــن ــغ ال ــة  ــمـ ــعـ األطـ  -3 

ال بد من االنتباه جيًدا للكمية املستهلكة من 
األطعمة الغنية بالحديد يف الجسم، مثل اللحوم 
فيها  اإلفراط  ألن  واملحار،  والبقوليات  الحمراء 
يهدد مرىض التهاب الكبد الوبايئ بخطر اإلصابة 

بالتليف الكبدي.

ــاغ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــة صـــــحـــــة الـ ــ ــ ــاميـ ــ ــ  حـ
 )S-allyl-cysteines )SAC ــرض  ع تــم 
ومتوفر  بيولوجيًا  نشط  مــكــون  ــو  وه  ،
الدراسات  من  عدد  يف   ، الثوم  يف  بيولوجيًا 
سمية  من  العصبية  الخاليا  لحامية  املخترب  يف 
املربمج.  الخاليا  ومــوت   )A( أميلويد  بيتا 
معينة  أمــراض  من  الحامية  يف  هذا  يساعد 
)مبا  بالخرف  اإلصابة  مخاطر  تقليل  مثل   ،
. الزهامير  ومــرض  الوعايئ(  الخرف  ذلك   يف 
تأكل؟ أن  يجب  ــيء  ــن ال ــوم  ــث ال ــن  م ــم   ك

ميكن إضافة الثوم إىل عدد من األطعمة النيئة 
فوق  وحتى  املحمص  والخبز  السلطات  مثل 
األطباق املطبوخة مثل املكرونة ،يوىص عموًما 
بتناول ) فص أو فصني ( من الثوم النيء يوميًا 
للبالغني ، ولكن أي استهالك للثوم سيوفر فوائد 
يف  فصني  أو  فص  من  أكر  تناول  فإن  صحية، 
الجسم  رائحة  يف  التسبب  يف  يبدأ  قد  اليوم 
ــراد. األف بعض  لــدى  الكريهة  الفم   ورائحة 
ــوم ــث ــة الســتــهــالك ال ــي ــب ــان ــج  اآلثـــــار ال

األكر  الجانبية  اآلثار  النزيف:أحد  زيادة خطر 
هو  النيء  الثوم  تناول  يف  لإلفراط  خطورة 
يجب  النزيف،  خطر  من  يزيد  أن  ميكن  أنه 
مضادات  يتناولون  الذين  ــراد  األف يكون  أن 
دراية  عىل  األخــرى  الدم  مميعات  أو  التخر 
بالسالمة. تتعلق  ألسباب  الجانبي  التأثري   بهذا 

مشاكل يف الجهاز الهضمي: يحتوي الثوم عىل 
نسبة عالية من الفركتان ، وهي كربوهيدرات 
ميكن أن تسبب الغازات واالنتفاخ وآالم املعدة 
إىل  أيًضا  يؤدي  أن  ميكن  األفــراد،  بعض  لدى 
هذا  يزيد  أن  ميكن  الهضمي  الجهاز  تهيج 
أيًضا من خطر النزيف عن طريق منع تكوين 

جلطات الدم يف الجسم.

 نصائح طبيه 

الربملانيـة  الشـبكة  مـع  التعـاون 
لحركـة عـدم االنحياز منذ تأسيسـها، 
مشـاركة  يف  انعكـس  مـا  وهـو 
الربملـان العـريب الفاعلـة يف االجتامع 
عقـد  والـذي  للشـبكة،  التأسـييس 
يف  مدريـد  اإلسـبانية  العاصمـة  يف 
الربملـان  أن  مضيفـاً   ،2021 نوفمـرب 
الـذي  الـدور  عـىل  يعـول  العـريب 

الشـبكة  هـذه  بـه  تقـوم  أن  ميكـن 
كتجمـع برملاين عاملـي، لدعم القضايا 
الـدول  قضايـا  وتنـاول  العربيـة 
الناميـة بشـكل أكـر عـدالً وانصافـاً، 
مبـا يسـاهم يف تحقيـق عامل تسـوده 
العدالـة والتضامـن والتعـاون، قائـم 
وعـدم  الـدول  سـيادة  احـرتام  عـىل 
التدخـل يف الشـئون الداخلية للدول 
بشـكل  الناميـة  والـدول  العربيـة 

عـام، وغريهـا مـن املقاصـد واملبادئ 
النبيلـة التـي تأسسـت عليهـا حركـة 

االنحيـاز. عـدم 
ويف إطـار هـذا االجتامع الهـام، وقع 
العـريب مـع رئيسـة  الربملـان  رئيـس 
عـدم  لحركـة  الربملانيـة  الشـبكة 
مشـرتك،  تفاهـم  مذكـرة  االنحيـاز 
بـني  التعـاون  مأسسـة  بهـدف 

رئيس الربملان العربي يستقبل رئيسة الشبكة الربملانية لحركة عدم االنحياز بالقاهرة، ويوقعان مذكرة تفاهم مشرتك
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نصف مليون نُسخة حصيلة بيع وزارة الثقافه من معرض الكتاب 2023

10 دول و21 فرقة بمهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون.

وزيرة الثقافة ومحافظ اإلسكندرية يتفقدان مركز 
الحرية لإلبداع باإلسكندرية للوقوف على سري العمل

عقب توليه رئاسة دار األوبرا وزيرة الثقافة تناقش مع 
خالد داغر خطة عمله وأهم التكليفات خالل الفرتة املقبلة

وزيرة الثقافة تشارك أبطال العرض املسرحي “خطة 
كيوبيد” احتفالهم بليلة العرض رقم 100

الثقايف  العمل  وتطوير  املري  اإلنسان  لبناء 
وتحقيق  اإلسكندرية،  ومنها  مر  مبحافظات 
ومنها  املحافظات  بكافة  الثقافية  العدالة 
محافظة اإلسكندرية، وماتشهده من مرشوعات 
وزارة  والتنسيق مع  التعاون  املزيد من  مؤكدا 
الثقافية  الخدمة  تكثيف  أجل  من  الثقافة 
بأن  ُمضيفا  املحافظة،  أرجاء  بكافة  وإتاحتها 
محافظة اإلسكندرية مؤهلة من خالل مامتتلكه 
الثقافية وما متتلكه من مفردات  املنشآت  من 
الثقايف  فنية وثقافية، ألن تكون مركزًا لإلشعاع 

املُعرب عن الهوية املرية وعظمتها.

لإلبداع  الحرية  مركز  أن  بالذكر،  جدير 
الثقافية  املراكز  أهم  من  يعترب  باإلسكندرية 
ويقدم  الثقافية،  التنمية  لصندوق  التابعة 
ادباء  من  اإلسكندرية،  الثقافية ألهايل  الخدمة 
وعازفني و اصحاب الهوايات املتعددة واملثقفني 
العلمية  املجاالت  كافة  يف  والهواه  والدارسني 
لإلبداع  الحرية  مركز  يقوم  حيث  الفنية،  و 
للتحصيل  املناسبة  البيئة  بتوفري  باإلسكندرية 
باملركز،  املشرتكني  لــلــرواد  والفني  املعريف 
متعددة  بأنشطة  أقسامه  خالل  من  ويقوم 
املُختلفة منها، قاعة املرسح،  قاعاته  من خالل 
التدريبات  قاعة  السينام،  قاعة  املكتبة،  قاعة 
الجيتار،  البيانو،  فنون  إىل  باإلضافة   ، املتعددة 
يف  الهمم  لذوي  يقدمه  وما  التمثيل،  الغناء، 
فنون التمثيل، الرقص، املوسيقى، باليه لألطفال 
وغريها من األنشطة الفنية والثقافية والندوات 

األدبية املتنوعة.

الكيالين، برورة تطوير إسرتاتيجية دار األوبرا 
املرية بالشكل الذي يالئم التطورات العاملية 
خالل  من  العريق،  املرية  ــرا  األوب وتاريخ 
الخروج  عىل  ،والعمل  الفنية  العروض  تطوير 
املحافظات  مختلف  إىل  األوبرا  وفرق  بعروض 
لتحقيق  الهادفة  الــوزارة  السرتاتيجية  تنفيذا 
أبواب األوبرا  الثقافية، إىل جانب فتح  العدالة 
أمام كافة املواهب الجادة، وتطوير املهرجانات 
الفنية التي تنظمها دار األوبرا لتظل منارة للفن 

الجاد الجاذب للجمهور من مختلف األعامر .
وزيرة  بثقة  داغر عن سعادته  جانبه، عرب  من 
املرية  األوبرا  لدار  رئيسا  وأختياره  الثقافة، 
والرشق  العريب  الوطن  يف  اإلبــداع  قالع  أحد 
خالل  يعمل  ســوف  ــه  أن وأضـــاف  ــط،  األوسـ
تطمح  التي  خطته  تنفيذ  عىل  القادمة  الفرتة 
عىل  ،والعمل  األوبــرا  دار  مسارح  تطوير  إىل 
املرسحي  العرض  تكنولوجيا  بأحدث  االستعانة 
وعروض  ومطربني  فرق  جذب  عىل  ،والعمل 
بالية وأوبرا عاملية ملسارح األوبرا ،وهو ما من 

شأنه تأكيد الريادة الفنية املرية.
املوسيقى  درس  داغر،  خالد  الدكتور  أن  يذكر 
الكونرسفاتوار،  للموسيقى-  العايل  باملعهد 
ثم   1992 عــام  البكالوريوس  عىل  وحصل 
والدكتوراة   ،2003 عام  الفنون  يف  املاجيسرت 
من  العديد  مع  بالعزف  شارك   ،2007 عام  يف 
وخارجها،  مر  داخل  العاملية،  األوركسرتات 
واألوبرا  للموسيقى  الفني  البيت  رئاسة  توىل 
والباليه، ومرشفا عىل اإلدارة املركزية للموسيقى 

الرشقية بالدار.

العرض حقق نجاح كبري عىل مستوى الحضور 
الجامهريي وكذلك عىل املستوى النقدي، مؤكدا 
أن حضور وزيرة الثقافة لليلة العرض رقم 100 
لالستمرار  الشبابية  للتجارب  تشجيع  خري  هو 

والنجاح نحو تقديم املزيد.
وقال محسن منصور، إن قاعة يوسف إدريس، 
وخطة  عاما،   11 من  أكر  منذ  مغلقة  كانت 
تستقبلها  التي  العروض  باكورة  كانت  كيوبيد 
الرابع  للموسم  كبري  نجاح  وشهدت  القاعة، 
عىل التوايل ، مؤكدا أن القاعة تعد أحد املنابر 
الثقافية التي تنضم إىل منظومة اإلبداع بوزارة 

الثقافة.
التابع  العرض من إنتاج فرقة املرسح الحديث 
املنعم  عبد  بطولة  للمرسح،  الفني  للبيت 
أمنية  سمري،  نــوال  الحسيني،  كريم  ريــاض، 
بكر  أبو  إضــاءة  أمــني،  أحمد  ديكور  حسن، 
ديكور  تنفيذ  الربنس،  رباب  أزياء  الرشيف، 
املجيد،  عبد  تامر  موسيقى  كامل،  مي  وأزياء 
عيل،  ياسمني  التدريب  تحت  مخرج  مساعد 
إخراج  ومساعد  حسني،  دعاء  إخراج  مساعد 
تحت التدريب يوسف هاين، مخرج منفذ نور 
ومن  الشاعر،  الله  عبد  تأليف  فهمي،  محيي 

إخراج أحمد فؤاد.
تواجه  التي  املشكالت  حول  العرض  ويــدور 

األزواج والزوجات يف إطار كوميدي .

يتفقدان  اإلسكندرية  ومحافظ  الثقافة  وزيرة 
مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية للوقوف عىل 

سري العمل
الثقافة،  وزيرة  الكيالين  نيفني  الدكتورة  قامت 
اإلسكندرية،  محافظ  الرشيف،  محمد  واللواء 
لــإلبــداع  الــحــريــة  ملــركــز  تفقدية  بجولة 
باإلسكندرية، التابع لصندوق التنمية الثقافية، 
برئاسة الدكتور هاين أبو الحسّن، وذلك بحضور 
وذلك  املركز،  رئيس  دياب،  إيناس  الدكتورة 
باإلسكندرية  الثقافية  باملواقع  جولتها  ضمن 
واملحاور  بها،  العمل  سري  عىل  للوقوف  اليوم 

املُقرتحة إزاء تطوير تلك املواقع.
وضع  بــرورة  الثقافة  وزيــرة  وجهت  حيث 
إىل  إضافة  املركز،  كفاءة  ورفع  لتطوير  خطة 
قطاعات  ــدارات  إص بأحدث  مكتبته  تزويد 

عقب توليه رئاسة دار األوبرا …وزيرة الثقافة 
وأهم  عمله  خطة  داغــر  خالد  مع  تناقش 

التكليفات خالل الفرتة املقبلة
وزيــرة  الكيالين،  نيفني  الدكتورة  اجتمعت 
الثقافة، بالدكتور خالد داغر رئيس دار األوبرا 

ملناقشة خطة عمل

شاركت الدكتورة نيفني الكيالين، وزيرة الثقافة، 
 ، كيوبيد”  “خطة  املرسحي  العرض  أبطال 
املقدم  العرض  من  رقم 100  بالليلة  احتفالهم 
عيل مرسح السالم، بحضور الفنان خالد جالل 
بأعامل  والقائم  الثقايف  اإلنتاج  قطاع  رئيس 
محسن  والفنان  للمرسح،  الفني  البيت  رئيس 
من  وعــدد  الحديث،  املــرسح  مدير  منصور 

الفنانني.
التي  وفكرته  بالعرض  الثقافة،  وزيرة  وأشادت 

إىل  بها،  للطفل  الوزارة، واستحداث جزء خاص 
جانب تطوير برنامج األنشطة الفنية والثقافية 
التي يقدمها املركز بشكل يجذب الجمهور من 

كافة األعامر من أبناء اإلسكندرية.
الحرية  مركز  أن  إىل  الثقافة  وزيــرة  وأشــارت 
إبداعية  واجهة  مُيثل  باإلسكندرية  لإلبداع 
الراء، وله تاريخ عريق وممتد الجذور  شديدة 
باإلسكندرية،  الثقايف  العمل  منظومة  داخل 
وثقافية  فنية  وفعاليات  أنشطة  من  يُقدمه  ملا 
الجمهور  من  عريضة  قطاعات  تخدم  متعددة، 
داخل محافظة اإلسكندرية، لذا فإن العمل عىل 
تطوير مثل هذه املنارات اإلبداعية مُيثل أهمية 

كربى لالرتقاء باملجتمع.
من جانبه مثن محافظ اإلسكندرية جهود وزارة 
الجادة  الثقافية  الخطوات  اتخاذ  يف  الثقافة 

املركز الثقايف القومي”دار األوبرا املرية”خالل 
تويل  قرار  صدور  عقب  وذلك  القادمة  الفرتة 
األوبرا  دار  القومي-  الثقايف  املركز  رئاسة  داغر 
املرية، خلفا للدكتور مجدي صابر، والذي بلغ 

السن القانونية.
نيفني  الدكتورة  وجهت  بداغر،  لقائها  وخالل 

املرية،  األرسة  تهم  مجتمعية  قضية  تناقش 
هي  الهامة  املرسح  أدوار  أحد  أن  عىل  مؤكدة 
القضايا،  ،ومناقشة  الواقع  عىل  الضوء  تسليط 
وطرح الرؤى من أجل إيجاد حلول لها، مشرية 
إىل أن استمرار العرض ألكر من 100 ليلةورفعه 
الفتة كامل العدد خالل أغلب لياليه يؤكد نجاح 
الهدف  إىل  والوصول  رسالتهم  نقل  يف  الشباب 

املنشود من العرض.
إن  ــالل،  ج خالد  املــخــرج  ــال  ق جانبه  ومــن 

وزارة  بيع  حصيلة  نُسخة  مليون  نصف 
الثقافه من معرض الكتاب 2023

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

20 جنيها.

الدويل  أســوان  مبهرجان  فرقة  و21  دول   10
العارش للثقافة والفنون.

تنطلق فعاليات مهرجان أسوان الدويل للثقافة 
والفنون يف دورته العارشة، الخميس املقبل، 16 
الكيالين  نيفني  الدكتورة  برعاية  الجاري،  فرباير 
محافظ  عطية  أرشف  واللواء  الثقافة،  وزيرة 

أسوان.
مع  تزامنا  للسياحة  دعام  يأيت  الذي  املهرجان 
تعامد الشمس عىل وجه متثال امللك رمسيس 
العاملي  الحدث  هذا  سمبل،  أيب  مبعبد  الثاين 
املتفرد الذي يشري بوضوح إىل اإلعجاز املري 

الحضاري القديم.
الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  تنظمه  املهرجان 
برئاسة الفنان هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع 
إميان  د.  برئاسة  الخارجية  الثقافية  العالقات 

وزيرة  الكيالين،  نيفني  الدكتورة  وأعربت 
املتميزة  باملعدالت  سعادتها  عن  الثقافة، 
وزارة  قطاعات  حققتها  التى  للمبيعات 
القاهرة  مبعرض  مشاركاتها  خالل  الثقافة، 
الجامهريى  واإلقبال   ،54 الـ  للكتاب  الدوىل 
وعيًا  ما عكس  وهو  اإلصــدارات،  الكبري عىل 
حضاريًا لدى الجمهور بقيمة وأهمية القراءة، 
جاهدة  تسعى  الثقافة  وزارة  أن  وأضافت 
التنموية،  الدولة  اسرتاتيجية  تفعيل  نحو 
والحفاظ  املرية،  الهوية  لرتسيخ  الرامية 
من  املتنوعة  والفنية  الثقافية  موروثاتها  عىل 
خالل قطاعاتها املتعددة، حيث ال تقوم هذه 
وتطوير  تحديث  صعيد  عىل  االسرتاتيجية 
الثقافية  للمؤسسات  التحتية  البنية  وإنشاء 

وقال  الحايل.  فرباير   22 حتى  ويستمر  نجم، 
الدورة  إن  الهيئة،  رئيس  عطوة،  هشام  الفنان 
العارشة للمهرجان تشهد مشاركة 21 فرقة فنية 
من مر و10 دول وتضم عددا كبريا من فنانيها، 
الثقافة  تاما من قطاعات وزارة  وتشهد تنسيقا 
واآلثار  السياحة  ووزارة  أســوان  محافظة  مع 
للخروج  السياحي،  للتنشيط  العامة  والهيئة 
بفعاليات املهرجان بأفضل صورة ممكنة، حيث 
يعد أحد أهم املهرجانات لوزارة الثقافة، مشريًا 
باملراكب  نهري  بديفيله  تبدأ  الفعاليات  أن  إىل 
املرية  للفرق  فرباير   16 يوم  صباح  الرشاعية 
فعاليات هذه  يف  تشارك  كافة، حيث  والدولية 
ورسيالنكا،  والسودان،  فلسطني،  دول:  الدورة 
ورومانيا،  واملكسيك،  وبولندا،  والــيــونــان، 
وسلوفاكيا،  الجنوبية،  وكوريا  وأندونيسيا، 

حشد  لتشمل  األساس  ىف  متتد  بل  فحسب، 
الثقاىف  واملنتج  املحتوى  تطوير  إزاء  الجهود 
الفئات املجتمعية، وتحقيق  وإتاحته لجميع 
تجسد  ما  هذا  أن  مؤكدة  الثقافية،  العدالة 
الدوىل  القاهرة  مبعرض  الواقع  أرض  عىل 
الشكر  الثقافة  ــرة  وزي ووجهت  للكتاب، 
عىل  املختلفة  ــوزارة  ال بقطاعات  للعاملني 
إنجاح هذا  السبب ىف  التى كانت  جهودهم 

املحفل الدويل.
القادمة  الفرتة  أن  الثقافة،  وزيرة  وأكدت 
ستشهد إقامة عدد من معارض الكتب بعدد 
افتتاح  سيتم  كام  واملــدن،  املحافظات  من 
عدد من منافذ البيع إلصدارات وزارة الثقافة 
بعدد من املدن التى ال يوجد بها منافذ لبيع 

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

للجميع”.
األعىل  السالسل  إصــدارات  قامئة  واشتملت 
وسلسلة  “ما”،  سلسلة  الكتاب،  بهيئة  مبيًعا 
“رؤية”، إىل جانب سلسلة “املريات”، فضاًل 
عن العديد من السالسل التى تُصدرها الهيئة 
واملجموعات الكاملة التى تصدرتها املجموعة 

فنون  فرقة  ب11  تشارك  التي  مر  بجانب 
واألقر،  وتوشىك،  أسوان،  محلية هي:  شعبية 
وقنا، وسوهاج، وبورسعيد، ومطروح، والحرية، 
واإلسامعيلية، والعريش، والرشقية، ويقام حفل 
االفتتاح مساء اليوم نفسه مبرسح فوزي فوزي 

مبشاركة جميع الفرق.
يف  تنطلق  العروض  أن  الهيئة  رئيس  وأضاف 
اليوم التايل يف 14 موقعا مبحافظة أسوان منها 
فوزي  مرسح  وهي:  للهيئة  تابعة  مواقع   10
دراو،  ثقافة  قر  كركر،  ثقافة  قر  فــوزي، 
فخر  ثقافة حسن  أمبو، قر  كوم  ثقافة  قر 
الدين، قر ثقافة توشىك، قر ثقافة كالبشة، 
الرديسية،  ثقافة  قر  دهميت،  ثقافة  قر 
جمعيات  إىل  إضافة  السباعية،  ثقافة  قر 
الفنية  العروض  تنرش  حيث  أســوان،  وأندية 
البهجة  والدولية  املرية  الفرق  من  املقدمة 
يعد  ما  وهو  أســوان  محافظة  ومراكز  بقرى 
فرصة عظيمة لدعم السياحة، كام تؤكد الدور 
الريادي ملر وقوتها الناعمة املمثلة يف فنونها 
املشاركة،  للدول  الشعبية  الفنون  ثراء  وتؤكد 
تزامنا  سمبل  بأيب  املهرجان  فعاليات  وتختتم 
امللك  الشمس عىل متثال  بتعامد  االحتفال  مع 

رمسيس الثاين مبعبده الشهري.
جدير بالذكر أن املهرجان تنفذه اإلدارة املركزية 
الشافعي  أحمد  الفنان  برئاسة  الفنية  للشئون 
واإلدارة  للمهرجانات  العامة  اإلدارة  خالل  من 
العامة للفنون الشعبية، بإقليم جنوب الصعيد 

الثقايف برئاسة عامد فتحي.

الكاملة لصالح جاهني.
هم   .. “هؤالء  سلسةرؤية  إصــدارات  ومن 
رؤية  النبوية  السنة  مقاصد  فهم  اإلخوان”، 
“حامية  مر”،  عرش  عىل  نساء  عرية،” 
“حوار  الوطن”،  “حق  اإلسالم”،  ىف  الكنائس 
األديان والثقافات”، “تنظيم النسل ومتغريات 
الرشع  مقاصد  والنص”،”  “العقل  العر”، 
والسلم  الحرب  “فلسفة  العر”،  وقضايا 
رؤية  والحياة  الدين  “قضايا  والحكم”، 
التواصل  “مهارات  األخالق،  مكارم  عرية”، 
والجمل  الكتابات  “فن  النبوية”،  السنة  ىف 
سلسلة  ــدارات  إصـ بني  ومــن   ،“ القصرية 
والتعليم ىف مر  الرتبية  كتاب  “مريات”، 
القدمية – األرسة املرية ىف عصورها القدمية 
– األرض و”الفالح ىف مر عىل مر العصور”

لقصور  العامة  الهيئة  أجنحة  حققت  فيام 
إقبااًل  عطوة،  هشام  الفنان  برئاسة  الثقافة، 
قاربت  مبيعات  محقُقا  ُمكثًفا،  جامهرييًا 
الهيئة خالل  أصدرت  و  نُسخة،  ألف   75 الـ 
نفد  جديًدا،  عنوانًا   66 املعرض  فعاليات 
أغلبها خالل األيام األوىل للمعرض، وتضمنت 
األدب  عميد  إصــدارات  مبيًعا  األعىل  قامئة 
العريب”طه حسني”، وإصدارات”الهوية”،”ال
الكتابة”،  “ذاكرة  العاملي”،  ذخائر”،”املرسح 
من  غريها  إىل  إضافة  نقدية”،  “كتابات 
“الدراسات  مثل  الهيئة،  سالسل  إصــدارات 
عاملية”،  “آفاق  مر”،  “حكاية  الشعبية”، 

التشكييل”،  الفن  “آفاق  السينام”،  “آفاق 
وإصدارات النرش اإلقليمي، ومجالت الهيئة 

منها، “قطر الندى” املُخصصة للطفل.
املركز  جناح  مبيعات  إجــامىل  بلغ  فيام 
كرمة  الدكتورة  برئاسة  للرتجمة،  القومى 
سامي، نحو 21 ألف نُسخة، حيث تضمنت 
“القضیة  مبيًعا،  األعىل  ــدارات  اإلص قامئة 
“تجارة  “السیاسة”،  املعرفة”،  “نظریة   ،“
اإلجتامعى  “العقل   ،“ اإلسالم  وظھور  مكة 
الكنیسة  “بطاركة  فلسفیة”،  مقدمة   –
 ،″461-1517 اإلسالمى  العر  ىف  القبطیة 
 ،“ السیاسیة  األیدیولوجیات  إىل  “مدخل 
“أسباب الحرب العاملیة الثانیة”، “مختارات 
تربیزي”الجزئني  الدین  شمس  دیــوان  من 
النظریة  الثقايف:  “النقد  والــثــاىن  األول 
مختر  “تاریخ  البنیویة”،  بعد  وما  األدبیة 
للكون”، “ظاھرة الشك ىف الفكر اإلسالمي”، 
العنف”،  “فــضــاءات  الحداثة”،  ــالق  “أخ
ىف  والرشیعة  “العقیدة  الشخصیة”،  “بنیة 
اإلسالم “، “دلیل القارئ إىل النظریة األدبیة 
ىف  القبطیة  الكنیسة  “بطاركة  املعارصة”، 
العر الحدیث”، “مغامرة املنھج”، “تاریخ 
 ،“ القدیم  للعھد  التاریخى  النقدى  البحث 
للعھد  التاریخى  النقدى  البحث  “تاریخ 
القدیم “، “مر بعد الفراعنة: من اإلسكندر 
العناوين  من  وغريها  العريب”،  الفتح  حتى 

مبجاالت علمية متعددة.
الكتب  دار  ــدارات  إصـ استطاعات  كــام 
أسامة  الدكتور  برئاسة  القومية،  والوثائق 
كبري  باهتامم جامهريى  تحظى  أن  طلعت، 
نحو  مبيعاتها  وبلغت  املعرض،  رواد  من 

10500 كتاب، وتضمنت قامئة األعىل مبيًعا، 
“عيون التواريخ”، “فتح العرب ملر”، “أيام 
العرب ىف الجاهلية”، “املاسونية واملاسون”، 
“فتح  اإلقدام”،  “نهاية  السالكني”،  “مدارج 
“جمل  التواريخ”،  “عيون  ملر”،  العرب 
أدب  رشح  ىف  “االقــتــضــاب  ــغــرائــب”،  ال
“أيام  السكردان”،  عىل  “الطارىء  الكتاب”، 
األزاهــر”،  “حدائق  الجاهلية”،  ىف  العرب 
الــكــروب”،  “مفرج  من  الــســادس  الجزء 

وغريها.
صندوق  قطاع  مبيعات  إجــامىل  ووصــل 
أبو  هاىن  الدكتور  برئاسة  الثقافية،  التنمية 
الحسن، 7554 كتابًا، حيث يتوىل الصندوق 
املجلس  وإصــدارات  إلصداراته،  التسويق 
األعىل للثقافة، برئاسة الدكتور هشام عزمي، 
وكانت  الطفل،  لثقافة  القومى  واملجلس 
متناول  ىف  إصــداراتــه  من  العديد  أسعار 
الجميع، حيث حققت قصص األطفال مثل 
“حكايات ساندرا”، “ذكاء بن امللك”، “الصبى 
والرجل املُلثم” أعىل املبيعات، وكانت أبرز 
“مل  الصندوق،  بجناح  املُباعة  العناوين 
توقيع  “صحة  أرنو،  آلىن  لييل”  من  أخرج 
إضايف”، “اليهود ىف الوطن العريب”، “أرنوب 
“الحركة  الحدود”،  “اإلسالم خارج  الحبوب، 
ىف  األندلس  ىف  “اليهود  الحديثة”،  النسائية 
“بورخيس  “شكشوك”،  املرابطني”،  عر 
التنسيق  ىف  “مقاالت  الحافة”،  عىل  كاتب 
“موسوعة  الشمس”،  “أجنحة  الحضاري”، 
“حجاب  الحديث”،  املرى  األدب  أعالم 
ومطعم  “نــورســني  مــخــتــارة(”،  )قصائد 

العنزات الثالث”، “مذكرات الشباب.
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تثبيت  ــعــذر  ت مشكلة  إصـــالح 
التطبيقات من متجر مايكروسوفت

مشكلة  املستخدمني  بعض  يواجه 
أثناء  تثبيت التطبيقات املتنوعة يف 
استخدامه  أثناء  ويندوز،  حواسيب 
ويظهر  التطبيقات،  أحد  لتثبيت 
 This app couldn’t( تنبيه  لك 
يحدث  أن  وميكن   ،)be installed
جميع  أو  معني  تطبيق  مع  هــذا 

التطبيقات التي تريد تنزيلها.
متجر  مشكالت  إصـــالح  ميكنك 

مميزات  تضيف  مايكروسوفت 
 Bing ملحرك  االصطناعي  الذكاء 

Edge ومتصفح
إطالق  عن  مايكروسوفت  كشفت 
محرك  شمل  كبري  جديد  تحديث 
 Edge ومتصفح   Bing البحث 
األهم  اليشء  أن  إىل  مشرية  الشهري، 
البحث  محرك  عليه  حصل  الــذي 
تقنيات  هو  لها  التابعني  واملتصفح 
ستمنح  التي  االصطناعي  الذكاء 
املستخدمني ميزات جديدة، وتسّهل 
والتواصل  البحث  عمليات  عليهم 

عرب اإلنرتنت.

الطاقة  لتخزين  مادة  يبتكرون  علامء 
الحرارية

 Institute of“ ابتكر علامء معهد الحفز
 Catalysis of Siberian Branch of
Academy of Sciences” التابع لفرع 
أكادميية العلوم الروسية يف سيبرييا مادة 
ميكن  الحرارية،  الطاقة  لتخزين  مركبة 

استخدامها يف مناطق املناخ املعتدل.
يشري   ،”RT“ موقع  ذكــره  ملا  ووفقا 
أنه  إىل  للمعهد،  اإلعــالمــي  املكتب 

ميتا; تدعم اآلباء وتضع أدوات جديدة 
لسالمة األبناء واملراهقني عىل منصاتها

لتطبيقات  املالكة  ميتا،  رشكة  أطلقت 
ــاب،  ــس ووات وإنــســتــجــرام  فيسبوك 
اآلبــاء  لدعم  األدوات  من  مجموعة 
السالمة  ضامن  بهدف  األمور،  وأولياء 
لألبناء واملراهقني عرب منصاتها. وبهدف 
دعم أولياء األمور، أعلنت ميتا عن مركز 
ويضم  مؤخراً  إطالقه  تم  الذي  العائلة 
الشباب  كبار خرباء  تعليمية من  موارد 

حسايْب  عن  الحظر  ميتا  رشكة  رفعت 
الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب 
بعد  وانستغرام  فيسبوك  منصتي  عىل 

غياب أكر من عامني.
ترامب  أن  إال  عنه  الحظر  رفع  ورغم 
مل يعْد بعد ألي من املنصتني إذ أنه مل 

ينرش حتى الساعة أي تعليق عليهام.
بعد  ترامب،  حسابات  ــادة  إع ــأيت  وت

التاريخي  “فيسبوك”  إعالن  من  أسابيع 
السابق  الرئيس  ــول  وص سيعيد  أنــه 
يف  عامني،  دام  حظر  بعد  لحسابه، 
الكابيتول  مبني  اقتحام  حادث  أعقاب 
من جانب أنصاره يف 6 يناير 2021، وفقا 

لشبكة “يس إن إن” األمريكية.
ورصحت رشكة “ميتا” يف وقت سابق، أن 
أسابيع، قبل أن  األمر سيستغرق بضعة 

برسعة  الشائعة  مايكروسوفت 
األخطاء  مستكشف  أداة  باستخدام 
تساعد  حيث   ،)Troubleshooter(
نظام  يف  املُضمنة  األداة  ــذه  ه
استكشاف  يف  ويــنــدوز  التشغيل 
ميكنها  إذ  وإصــالحــهــا،  األخــطــاء 
متجر  متنع  التي  املشكالت  فحص 
مايكروسوفت من تثبيت التطبيقات 

وإصالحها.
الستخدام أداة استكشاف األخطاء يف 
اتبع الخطوات  متجر مايكروسوفت 

 Bing وتبعا للمعلومات املتوفرة فإن
أكر  إجابات  املستخدمني  بات مينح 
يطرحونها،  التي  األسئلة  حول  دقة 
وأصبح يوفر لهم معلومات مفصلة 
يبحثون  التي  األشياء  عن  وواضحة 
أو  املــواقــع  إىل  ويوجههم  عنها، 
أرادوا  حال  يف  املطلوبة  الروابط 
معرفة معلومات عن وجهة سياحية 

معينة عىل سبيل املثال.
 Microsoft Edge متصفح  أمــا 
فحصل عىل العديد من امليزات مع 
فيه  أيضا، وتوفرت  األخري  التحديث 
وميزات  جديدة،  دردشة  خدمات 

التالية:
1- تشغيل مستكشف أخطاء متجر 

مايكروسوفت.
 )Win + I( زري  فوق  اضغط   -2

.Settings )لفتح )اإلعدادات
)النظام(  تبويب  فوق  اضغط   -3
األسفل  إىل  ــرر  م ثــم   ،System
األخطاء  مستكشف  فــوق  وانقر 

.)Troubleshooter(
4- اضغط فوق خيار )مستكشفات 
 Other األخــــــرى(  األخـــطـــاء 

.troubleshooters
خيار  وحــدد  األسفل  إىل  مــرر   -5
ثم   )Windows Store Apps(
 .Run )تشغيل(  زر  ــوق  ف انقر 
األخطاء  سيُجري مستكشف  بعدها 
ويويص  األخطاء  الستكشاف  مسًحا 

باإلصالحات املناسبة.
بها  أوىص  إصالحات  أي  طبّق   -6
مستكشف األخطاء، ثم جرّب تنزيل 

التطبيقات من املتجر مرة أخرى.

تنسيق  عــىل  املستخدم  تساعد 
التي  واملعلومات  البيانات  ومقارنة 

تهمه.
لها  بيان  يف  مايكروسوفت  وقالت 
الناس  لتمكني   ” املــوضــوع  حــول 
االكتشاف،  ملتعة  العنان  إطالق  من 
وتسخري  اإلبداع  بعجائب  والشعور 
معرفة العامل عىل نحو أفضل، نعمل 
استفادة  كيفية  تحسني  عىل  اليوم 
من  العنكبوتية  الشبكة  من  العامل 
اللتني  األداتــني  اخرتاع  إعادة  خالل 
األشخاص  مليارات  يستخدمهام 

.”Edge و Bing يوميا، وهام

تستعمل  التي  األجهزة  استخدام  ميكن 
أجهزة  يف  مستقبال  املركبة  املادة  هذه 
لتدفئة  وتخزينها  الحرارة  امتصاص 
املعتدل  املناخ  ذات  املناطق  الغرف يف 

الربودة.
أســاس  عــىل  املركبة  ــادة  املـ وتصنع 
املعدين   vermiculite الفرميكوليت 
من  للغاية  مشتتة  بإضافات  املعدل 
كلوريد  وملح  األلومنيوم  أكسيد 
كسائل  امليثانول  ويستخدم  الليثيوم. 

حول  والصحة  والخصوصية  والسالمة 
املراهقني  مع  محادثات  إجراء  كيفية 
عرب  واآلمنة  الصحية  العادات  حول 

اإلنرتنت.
أن  لها،  بيان  ىف  ميتا  رشكة  وأوضحت 
أولياء  تساعد  األبوية  الرقابة  أدوات 
األمور واملراهقني عىل إدارة وقتهم عىل 
لتحقيق  مصممة  وهي  معاً،  اإلنرتنت 
األمور  أولياء  منح  بني  الصحيح  التوازن 
خصوصية  عىل  الحفاظ  مع  اإلرشاف، 

إصالح مشكلة تعذر تثبيت التطبيقات من متجر مايكروسوفت

Edge ومتصفح Bing مايكروسوفت تضيف مميزات الذكاء االصطناعي ملحرك
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علماء يبتكرون مادة لتخزين الطاقة الحرارية

ميتا; تدعم اآلباء وتضع أدوات جديدة لسالمة األبناء 
واملراهقني على منصاتها

ميتا ترفع الحظر عن حسابيْ ترامب على 
“فيسبوك” و “انستغرام”

يتمكن ترامب من الوصول إىل حسابه.
وأشارت الرشكة إىل أن التأخري يف إعادة 
الحسابات، كان من أجل حصولها عىل 
عىل  حامية”  “حواجز  لرتكيب  وقت 
حساب ترامب، قد تتسبب يف تعليقه 
“ميتا”  قواعد  خالف  إذا  أخرى،  مرة 

مرة أخرى.

عامل.
مادة  مع  مفاعل  من  األجهزة  وتتكون 
العامل،  بالسائل  مليئني  وخزانني  ماصة 
مكثف ومبخر، ولتخزين الطاقة تجفف 
سبيل  عىل  النهار،  أثناء  املاصة  املادة 
عىل  وللحصول  الشمس،  تحت  املثال، 
املادة  املفاعل مع  يتم توصيل  الحرارة، 
أبخرة  الستقبال  باملبخر  الجافة  املاصة 

السائل العامل.
 كام أنه خالل عملية امتصاص األبخرة، 
ميكن  التي  املخزنة،  الــحــرارة  تتحرر 

استخدامها لتدفئة الغرفة ليال.
عملية  ترسيع  من  العلامء  متكن  وقد   
ظروف  عىل  اعتامدا  الحرارة  تخزين 
بإضافة  مــرة   12-2 مبقدار  العملية 
أكسيد  من  التشتت  شديدة  جزيئات 
الفرميكوليت  سطح  إىل  االلومنيوم 
الفريميكوليت  ــد  ــع وي املـــعـــدين. 
طبيعي،  معدن  هو   )Vermiculite(
وعند  للحرارة،  تعرضه  عند  يتمدد 
تسخينه تظهر فيه مسام كثرية مقاسها 
املاصة  ــواد  امل من  مرة   12-2 بـ  اكرب 
التقليدية مثل هالم السيليكا، ما يجعله 

مادة ممتازة لتخزين الحرارة املمتصة.

وتشجيع  واستقالليتهم،  املراهقني 
حول  باإلنرتنت  املتصلة  غري  املحادثات 
هذه  وتسمح  كام  اإلنــرتنــت.  ــادات  ع
األدوات ألولياء األمور واألوصياء مبعرفة 
وكذلك  املراهق،  يتابعون  الذين  هؤالء 
عندما  ومعرفة  املراهق؛  يتابعهم  من 
يشارك املراهق أنه قد أبلغ عن شخص 
ما أو حظره، ومعرفة متى يغري املراهق 
أياً من إعدادات الخصوصية االفرتاضية.

مقدار  أيضا معرفة  للوالدين  كام ميكن 
عىل  ــت  وق مــن  ــراهــق  امل ينفقه  مــا 
إنستجرام، ووضع حدود يومية وجدولة 
أن  يريدون  ال  عندما  الراحة  فــرتات 

يستخدم املراهق التطبيق

واإلعمار  الصيانة  مشاريع  ومواصلة 
يف املسجد األقصى املبارك وكنيسة 

القيامة.
الفلسطيني  الرئيس  قال  من جهته، 
محمود عباس )أبو مازن(: »سنتوجه 
املتحدة  األمم  إىل  املقبلة  األيــام  يف 
على  يؤكد  قــرار  بإصدار  لنطالب 
وأضـــاف:  ــتــني«.  الــدول حــل  حماية 
الحكومة  ملخططات  »سنتصدى 
التي تستهدف األقصى  اإلسرائيلية 
قائاًل:  ومضى  كافة«،  ومقدساتنا 
العربية  أمتها  إىل  بحاجة  »القدس 

واإلسالمية«.
الجزائري  الرئيس  أدان  ــدوره،  بـ
ألقاها  كلمة  يف  تبون  عبداملجيد 
رمطان  الخارجية  وزيــر  عنه  نيابة 
فرض  إسرائيل  »محاوالت  لعمامرة، 

السيسي يجدد دعوة املجتمع الدولي للعمل معًا على إنفاذ حل الدولتني رفض عربي ألي 
إجراءات إسرائيلية لتغيري وضع القدس

تزوير تتمه ص   1 عرب  الــواقــع،  األمــر  سياسة 
التام  بالده  تمسك  الحقائق«.وأكد 
الفلسطيني  الشعب  »حــق  بدعم 
على  املستقلة  ــه  ــت دول ــة  ــام إق يف 
القدس  وعاصمتها   ،1967 حدود 
الجزائر  »تثمن  وأضاف:  الشريف«، 
الخطوات اإليجابية التي تم تحقيقها 
الدبلوماسي، ال سيما  الصعيد  على 
لألمم  العامة  الجمعية  قرار  اعتماد 
العدل  محكمة  دور  لتفعيل  املتحدة 
الشعب  حقوق  تكريس  يف  الدولية 

الفلسـطيني«.
الختامي  البيان  مشروع  وتضمن 
املستوى  رفيع  القدس  دعم  ملؤتمر 
بندًا   19 العربية  ــدول  ال بجامعة 
املدينة  حماية  جميعها  تستهدف 
الدولي  املجتمع  دعوة  مع   ، املقدسة 
الحماية  لتوفري  العملي  للتحرك 

الفلسطيني  للشعب  ــة  ــي ــدول ال
الخطط  جميع  رفض  على  والتأكيد 
اإلسرائيلية غري الشرعية يف القدس 
الديموغرافية  تركيبتها  لتغيري 
ــي ،  ــان ــســك ــو ال ــم ــن ــض ال ــوي ــق وت
والــتــأكــيــد عــلــى حــمــايــة األمــاكــن 
يف  واملسيحية  اإلسالمية  املقدسة 
املحاوالت  ووقــف  القدس،  مدينة 
تغيري  إىل  الــرامــيــة  اإلسرائيلية 
القائم  والقانوني  التاريخي  الوضع 
املجتمع  البيان  وطالب  القدس.  يف 
الدولي بتحمل املسؤوليات القانونية 
الفوري  الوقف  أجل  من  واألخالقية 
اإلسرائيلية  االستيطانية  للمشاريع 
يف مدينة القدس، ورفض السياسة 
اإلسرائيلية املمنهجة لتشويه وتغيري 
واإلسالمية  العربية  والهوية  الثقافة 

ملدينة القدس.

أن  عىل  مشددا  مر  سوى  باملنطقة 
أول نقطة مضيئة لبناء الدولة املرية 
ووقوفهم  لنا  األشقاء  دعم  يف  متثلت 

بجانبنا.
وتابع الرئيس السييس إن تأهيل قطاع 
تريليوين  نحو  تكلف  مر  يف  النقل 
مر  يف  السكاين  التعداد  وأن  جنيه، 
ارتفع من 80 أو 81 مليونا عام 2011 
أن  إىل  مشريا  نسمة،  ماليني   105 إىل 
تطوير التعليم يف مر يحتاج إىل 250 

مليار دوالر.
التحديات  مواجهة  أن  الرئيس  وأوضح 
األفكار  ــالل  خ مــن  جــاءت  مــر  يف 
الظروف  ــأن  ب منوها  واملـــبـــادرات، 
دولة  كل  تواجهها  التي  والتحديات 
التي  تلك  عن  طبيعتها  يف  تختلف 

تواجهها الدول األخرى.
املرية  الدولة  قدرات  أن  إىل  وأشار 
تحتاج إىل تريليون دوالر سنويا، ولكن 
املبلغ غري متاح ولذلك فالحل يف  ذلك 

تقديري يكمن يف األفكار واملبادرات.
التحدي  إن  السييس  الرئيس  ــال  وق
يكمن  كان  مر  واجهته  الذي  اآلخر 

النيل،  ضفاف  عىل  املريني  متركز  يف 
من  ميتد  الــذي  الضيق  الرشيط  هذا 
أن  إىل  مشريا  أســوان،  إىل  اإلسكندرية 
ذلك الوضع كان مناسبا قبل 150 سنة 
مع التعداد القليل للسكان، إال أنه غري 
مناسب يف الوقت الحايل وهو ما شكل 

تحديا يف التنمية العمرانية مبر.
إىل  التوصل  ميكن  أنه  الرئيس  وأضاف 
العمل  خالل  من  للمشكالت  حلول 
والتضحية، الفتا إىل أن القضية تكمن يف 
تبعات  لتحمل  املواطن  استعداد  مدى 
املشكالت  لحل  فيه  نسري  الذي  املسار 

والتحديات.
ولفت إىل أن مر كانت من أعىل الدول 
التي بها مصابني بفريوس يس  العامل  يف 
وأصبحت اآلن خالية منه متاما، منوها 
بأن الحكومة املرية تعمل عىل توفري 
املواطنني عىل  لكل  كامل  تأمني صحي 

مدى 10 سنوات.
وأوضح الرئيس أن املرشوعات القومية 
تنفذها مر ساهمت يف  التي  الكربى 
توفري فرص عمل لنحو 5 ماليني عامل 
وطنية  رشكة   5000 خالل  من  مري 

مرية.
كان  األمني  التحدي  إن  السييس  وقال 
الدولة  واجهت  التي  التحديات  أبرز 
خالل  من  كثريا  منه  وعانت  املرية 
يف  الناس  ومقتل  تحتية  بنية  تفجري 
ــان املــريــون يف هذا  ــشــوارع.. وك ال
ويرددون  فقط  األمن  يطلبون  الوقت 
منيش  خلونا  ومناكلش..  األمان  إدونا   ”
يف الشوارع بأمان وسالم ومش عايزين 
الذي  اإلرهــاب  أن  إىل  مشريا  ناكل”، 
قد  طويلة  لسنوات  مر  منه  عانت 

انتهى وأصبح من التاريخ.
وأضاف الرئيس أن التحديات املتوازية 
نكن  مل  مــر  تواجهها  كانت  التي 
متكامل  سياق  يف  نعمل  أن  نستطيع 
إىل  مشريا  لها،  مقرتحات  ووضع  لحلها 
مرشوعات  بتنفيذ  قامت  الدولة  أن 
الكهرباء واملياه والنقل وقامت بتشغيل 
مام  مــر،  يف  وطنية  قومية  رشكــات 
املحتملة  البطالة  معالجة  يف  ساهم 
من  املــريــني  ماليني  ــودة  ع بسبب 

الصحف تربز تأكيد الرئيس السيسي أن العالقات املصرية اإلماراتية 
أساس للحفاظ على األمن واملصالح العربية

تتمه ص    1
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العدد اإلسبوعي رقم 1299

األمن العام يضبط ورشة لتصنيع وتعديل األسلحة إحالة أوراق قاتلة زوجها بسم الفئران بالقليوبية إىل املفتي
بداخلها قطعة سالح ناري وأبيض بقنا

لتصنيع  ورشة  يضبط  العام  األمن 
قطعة  بداخلها  األسلحة  وتعديل 

سالح ناري وأبيض بقنا
بالتنسيق  العام  األمن  قطاع  نجح 
أمن  مبديرية  األمنية  األجهزة  مع 
قنا، يف ضبط ورشة لتصنيع وتعديل 
األسلحة النارية والقائم عىل إدارتها 

مبحافظة قنا.
موضوعات مقرتحة

متداول  فيديو  يوضح حقيقة  أمنى 
لتجاوز شخص ضد األجهزة األمنية

قيام  والتحريات  املعلومات  أكدت 
أحد األشخاص “بائع مبحل” – مقيم 
بدائرة قسم رشطة قنا، بإدارة ورشة 
النارية  األسلحة  وإصالح  لتصنيع 

والبيضاء مبسكنه.
عقب تقنني اإلجراءات تم استهدافه 
وضبطه وبتفتيش منزله يف حضوره، 
ُعر عىل )3 بنادق آلية – 5 بنادق 

 11  – معدلة  طبنجة   – خرطوش 
مسدسات   7  – محيل  فرد  قطعة 
صوت – 22 خزينة سالح نارى – 2 

منظار بندقية آلية(.
الطلقات  من  )عدد  ضبط  تم  كام 
النارية مختلفة األعرية – 19 طلقة 
أبيض  سالح  قطعة   165  – صوت 

وتصليح  لتصنيع  وأجزاء  أدوات   –
زجاجات   8  – النارية  األسلحة 

مولوتوف(.
بتصنيع  بقيامه  اعرتف  مبواجهته 
واالتجار  النارية  األسلحة  وتصليح 
القانونية  بها، وتم اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة.

الفرئان  بسم  زوجها  قاتلة  أوراق  إحالة 
بالقليوبية إىل املفتي

بالقليوبية  بنها  جنايات  محكمة  قررت 
املستشار  برئاسة  التاسعة،  الدائرة 
وعضوية  العنتبيل،  الغني  عبد  سامح 
ومحمود  خطاب،  محمد  املسشارين  
النيابة  ووكيل  املقصود،  عبد  مجدى 
كامل معتمد، وأمني رس كامل جاويش، 
بتأجيل محاكمة ربة منزل املتهمة بقتل 
زوجها “بسم فرئان”، كانت املحكمة قد 
املفتي؛  لفضيلة  القضية  أوراق  أحالت 
إعدامهام،  يف  الرشعي  الرأي  إلبداء 
فرباير   16 املقبل  الخميس  لجلسة 

للنطق بالحكم.
رقم   القضية  يف  اإلحالة  أمر  وتضمن 
کفر  11865 لسنة 2020 جنایات مرکز 
 2022 لسنة   2978 برقم  شکر،املقيدة 
كيل شامل بنها، بأن املتهمة ” والء أحمد 
ربة   – سنة   29 الكيالين”  السيد  محمد 
كفر  مركز  اسنيت  قرية  ومقيمة  منزل 
بدائرة   ،  2020 /  5 / شكر، يف يوم 11 
القليوبية،  محافظة  شكر،  كفر  مركز 
قتلت عمدا زوجها املجني عليه ” السيد 
النية  بيت  بأن  السيد،  الشحات  كامل 
وعقدت العزم عىل إزهاق روحه وأعدت 
“فرئان  الغرض جواهر سامه سم  لذلك 
املرشوبات  بإحدى  بوضعه  وقامت 
)عصري متر( وقدمته له ليتناوله، وتسبب 
ذلك يف موته عاجالً وذلك عىل نحو ما 
قاصدة  الترشيحية  الصفة  بتقرير  جاء 
من ذلك إزهاق روحه عىل النحو املبني 

بالتحقيقات .
الطفل  بسؤال  اإلحالة  أمر  وأوضح 
السيد كامل الشحات – استدالال  كامل 
الواقعة  يوم  بأنه  قرر   – بالتحقيقات 
وعقب تناوله اإلفطار رفقة والده املجني 
وأشقائه  واملتهمة  ووالدته  املتوىف  عليه 
وقامت املتهمة باعطائه مبلغ ماىل مايل 
إياه  واخربت  جنيهات  خمسة  وقدره 

فقام  بالشارع  واللعب  أشقائه  بأخذ 
املتهمة  والدته  من  املايل  املبلغ  بأخذ 
وأخذ أشقائه وتوجهو إىل الشارع للعب 
وعقب ذلك ترك اشقائه و توجه مبفرده 
أبر  املنزل  دلوفة  وحال  منزله  إىل 
والدة املجني عليه املتوىف مستلقيا عىل 
من  باالستفراغ  ويقوم  بالصاله  األريكة 
ذلك  بتنظيف  املتهمة  قيام  حال  فمه، 
االستفراغ وقرر بأن املتوىف آنذاك مل يكن 

يتنفس وال يتحدث .
والدة  بني  خالفات  بوجود  أيضا  وقرر 
املتوىف إىل رحمة مواله ووالدته املتهمة 
مالية  مبالغ  بأخذ  تقوم  األخرية  كون 
بدون علم املتوىف، وأنه تم التشاجر بني 
ووالدته  مواله  رحمة  إىل  املتوىف  والدة 

املتهمة يف صباح يوم الواقعة.
توصلت  الرسية  تحرياته  وتوصلت 
املجني  بني  أرسية  خالفات  وجود  إىل 
املتهمة كون  املتوىف، وبني زوجته  عليه 
اإلنفاق عىل  املتوىف رفض  عليه  املجني 
أشقاء املتهمة؛ ما دفع املتهمة إىل عقد 
املجني  زوجها  قتل  عىل  والنية  العزم 
بشهر  الواقعة  وبتاريخ  املتوىف،  عليه 
املتهمة  تناول  وعقب  املعظم،  رمضان 
اإلفطار رفقة زوجها املجني عليه املتوىف 

إىل رحمة مواله وأوالدهم.
كام قامت املتهمة بإخراج صغارها من 
املنزل للعب أمام املنزل حتى تتيح لها 
الفرصة وقامت بدثه يف إحدى الجواهر 
السامة “سم فرئان وقامت بتقديم ذلك 
املتوىف، وعقب  املرشوب للمجني عليه 
تناول املجني عليه املتوىف ذلك املرشوب 
املدثوث به السم من قبل املتهمة أدى 

ذلك إىل قتله وأودى بحياته يف الحال.
وعقب قيام املتهمة بقتل املجني عليه 
بوفاته  أهليته  بالغ  با  قامت  املتوىف 
منزله  إىل  املتوىف   أهلية  حضور  وحال 
أخربتهم املتهمة بأن الوفاة طبيعية؛ إثر 
ذلك قامت أهلية املتوىف بدفن املجني 

تحقيقات موسعة لكشف غموض العثور على جثة شاب 
داخل سيارة وسط القاهرة

تأجيل دعوى املصروفات املدرسية لـ توأم زينة 
لـ 25 فرباير

تبارش جهات التحقيق إجراءاتها 
يف واقعة العثور عىل جثة شاب 
سيارة  داخل  ملقى  أربعيني 
ماليك يف ظروف غامضة مبنطقة 

قر النيل وسط القاهرة.
جثة  بدفن  النيابة  ورصحت 

نر،  مبدينة  األرسة  محكمة  قررت 
الفنانة  أقامتها  تأجيل دعوي جديدة 
باملروفات  فيها  تطالب  التي  زينة، 
الدين  زين  التوأم  لطفليها  الدراسية 
عز  أحمد  الفنان  من  الدين  وعز 
تقدر  والتي   2022-  2021 العام  عن 
ايل  اسرتليني  جنيه  ألف   22 قيمتها 

جلسة 25 فرباير الجاري.
و كانت محكمة مستأنف أرسة مدينة 
املقدم  االستئناف  برفض  نر، قضت 

املتويف عقب االنتهاء من إعداد 
تقرير الصفة الترشيحية، وأمرت 
كامريات  وجود  عن  باالستعالم 
الواقعة  محل  باملنطقة  مراقبة 
عىل  للوقوف  لتفريغها  متهيدا 

مالبسات الواقعة.

من الفنان أحمد عز عىل قرار محكمة 
أول درجة،بإثبات نسب توأم الفنانة 

زينة له، وتأييد حكم أول درجة.
املدعية  أن  الحكم  حيثيات  يف  وجاء 
“زينة” غري محرمة رشًعا عىل املدعى 
يف  ذلك  وتبني  عز”،  “أحمد  عليه 
عليه  املدعى  أن  كام  حضورالشهود، 
مًعا  األزواج، وسافرا  عارشها معارشة 

لقضاء عطلة الزفاف.
حملت ووضعت منه صغريين

العثور عىل جثة
النيل  قر  رشطة  قسم  تلقى 
جثة  عىل  بالعثور  يفيد  بالغا 
السيارات  إحدى  داخل  شخض 

املتوقفة بدائرة القسم.
وعىل الفور انتقل رجال املباحث 
إىل مكان البالغ، وبالفحص تبني 
العقد  يف  لشاب  جثة  وجود 
الرابع من عمره وتم نقل الجثة 
النيابة  ترف  تحت  للمرشحة 

العامة.
من  املباحث  رجال  ويكثف 
عىل  للوقوف  جهودهم 
اتخاذ  وتم  الواقعة،  مالبسات 

اإلجراءات القانونية الالزمة.

تسكن  كانت  املدعية  أن  وأوضحت، 
بينهام  وكان  الزواج،  فرتة  مبسكنه 
انبساط األزواج، وأن تلك الزيجة ما 
ووضعت  منه  قامئة،وحملت  زالت 
“عز  بالصغريين  منه  ورزقت  حملها 
الذي  األمر  الدين”،  وزين  الدين 
يكون وفًقا للقانون، والراجح املذهب 
الزوجية  لقيام  توافرت  الحنفي، 
وثبوت نسب الصغريين بالفراش، كل 

الرشائط الرشعية.

وعزى  مواله  رحمة  إىل  املتوىف  عليه 
املجني  روح  إزهاق  إىل  املتهمة  قصد 

عليه.
كامل  رمضان  األول  الشاهد  وقال 
شيخ  سنة(   59( السيد  الشحات 
خفراء مبركز رشطة كفر شكر – مقيم 
أخرب  أنه  كفر شكر،  مركز  منصور  كفر 
املتوىف،  عليه  املجني  شقيقه  بوفاة 
أبره  الجثامن  بغسيل  قيامه  وحال 
دماء  فمه  من  يخرج  وأنه  زرقان  به 
وبعض الرغاوي فاشتبه يف وفاته جدانيا 
واتهم زوجة شقيقه املتهمة بأنها قامت 
املرشوبات؛  أحدى  يف  له  السم  بدس 
قصد  وعزي  بينهام  فيام  خالفات  إثر 

املتهمة هو إزهاق روحه.
رشبات  الثانية   الشاهدة  وأضافت 
كامل الشحات السيد – 49 سنة – ربة 
يشهد  كفر شكر  مركز  مقيمة   – منزل 
املجني  شقيقها  بوفاة  أخربت  أنها 
االستبيان  ذهابها  وحال  املتوىف،  عليه 
الخاصة  الكتبة  عىل  نامئاً  أبرته  األمر 
باملنزل، وأنها أخربت من الشاهد األول 
بوجود زرقان بجثامنه، وأنه كان يخرج 
من فمه دماء ورغوي واشتبه يف وفاته 
جنائيا، واتهمت زوجته املتهمة بإعطائه 
روحه؛  إزهاق  هو  قصدها  وعزی  سم 

لوجود خالفات سابقة فيام بينهم.
النهايئ  الرشعي  الطب  بتقرير  وثبت 
الخاص باملتويف مل يتبني مثة آثار إصابية 
لحصول عنف جنايئ عيل حالتها  تشري 

من التعفن الرمي.
يفيد  الكياموي  املعمل  تقرير  ورد 
املخدرة  ريات  ال  عن  البحث  سلبية 
وسم  املنومات،  واملهدئات  والسامة 
الفار واملبيدات الحرشية يتعذر الجزم 
للوصول للسبب املبارش لحدوث الوفاة، 
ما ينفي أو يتعارض  إال أنه يوجد فنياً 
مع جواز أن تكون وفاة املذكور سمية 
عىل نحو ما جاء مبذكرة النيابة العامة 
تفصيالً  الوارد  املتهمة  اعرتاف  وفق 

بالتحقيقات.
آثار  عىل  العثور  لعدم  بالنسبة  أما 
السابق  العينات  السامة يف  املادة  تلك 
رفعها من الجثامن – بالتحليل املعميل 
ينفي  ال  األمر  هذا  فإن   – الكياموي 
تكون  أن  إحتامل  قاطعة  بصفة  ذلك 
من  أنه  إذ  سمية،  األصل  يف  الوفاة 
أن  فنيا  والثابت  علميا  عليه  املتعارف 
كثري من املواد السامة شأنه كشأن باقي 
التحلل  قابلية  لها  الكياموية  املركبات 

الذايت والتطاير.

كشف 531 قضية سرقة تيار كهربائي خالل 4 ايام

السجن املشدد 15 عاما لـ 8 متهمني يف قضية »كفن عني شمس«

تيار  رسقة  قضية   531 كشف 
كهربايئ خالل 4 ايام

السجن املشدد 15 عاما لـ 8 متهمني يف 
قضية »كفن عني شمس«

القاهرة  جنايات  محكمة  عاقبت 
 8 اإلثنني،  اليوم  بالعباسية،  املنعقدة 

لرشطة  العامة  اإلدارة  متكنت 
الكهرباء من تدوين 531 قضية 

يف  عاما   15 املشدد  بالسجن  متهمني 
عني  بـ”كفن  إعالميا  املعروفة  القضية 
لهم  جديدة  قضية  يف  وذلك  شمس”، 
باإلكراه  عليهم  املجني  خطف  بتهمة 

متنوعة،  كهربايئ  تيار  رسقة 
التعاقد  رشوط  ومخالفات 

خالل 4 أيام.
إسرتاتيجية  إطار  يف  ذلك  يأيت 
مبواصلة  الداخلية  وزارة 
عىل  املكربة  األمنية  الحمالت 
إلحكام  الجمهورية  مستوى 
ومواجهة  األمنية،  السيطرة 
بشتى  الجرمية  أشكال  كافة 
كافة  ومكافحة  صورها، 

األنشطة اإلجرامية.

واحتجازهم  السالح  تهديد  تحت 
شيكات  توقيع  عىل  وإجبارهم  بالقوة 

وإيصاالت أمانة.
املتهمني  أن  اإلحالة  أمر  كشف 
واستعرضوا  عليهم،  املجني  خطفوا 
ضد  والتهديد  بالعنف  حوا  ولوَّ القوة 
ترويعهم  بقصد  وذلك  عليهم،  املجني 
وفرض  بهم  املعنوي  األذى  وإلحاق 
تهديد  تحت  وذلك  عليهم،  السطوة 
وكان  بيضاء،  وأسلحة  نارية  أسلحة 
يف  الرعب  إلقاء  الفعل  ذلك  شأن  من 
أمنهم،  وتهديد  عليهم،  املجني  نفس 
كونهم  حال  للخطر،  حياتهم  وتعريض 

أكر من شخصني وحاملني أسلحة.
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رسميا.. السعودية تستضيف كأس العالم لألندية 2023

املساهمة رقم 100 يف أنفيلد.. محمد صالح 
يسجل بعد غياب 5 مباريات

بعثة أوغندا تصل لإلسماعيلية استعدادًا للمشاركة 
يف كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة 

بتسديدة  الشباك  يف  مبارش  بشكل 
بالقدم اليمنى.

ملحمد  األول  هو  الهدف  هذا  ويعد 
صالح مع ليفربول يف الدوري اإلنجليزي 
منذ 5 مباريات وقت أن سجل يف شباك 

أستون فيال.
كام وصل محمد صالح لهدفه رقم 8 يف 

الدوري اإلنجليزي هذا املوسم.

لإلسامعيلية، يف وجود شباب املتطوعني 
للحفاوة  ألفرادها  الورود  قدموا  الذين 
التنورة عمل  فرقة  قيام  فضاًل عن  بهم 
تابلوهات راقصة غاية يف الروعة أبدى 

الضيوف إعجابهم بها.
بعثة  تسكني  “عىل  شيحة  وأرشف” 
بالفندق املخصص لهم  منتخب أوغندا 
املطل عىل بحرية التمساح باإلسامعيلية، 
بكامل عددها وقبل أن يخلدوا للراحة 

تناولوا طعام الغذاء.
منتخب  بعثة  أن  إيل  اإلشارة  تجدر 
أوغندا للشباب تحت 20 سنة حرت 
من بالدهام إىل مر أول أمس األحد، 
ولعبت أمس وديًا مع منتخب الشباب 
وانتهى  الحربية،  الكلية  بإستاد  املري 
ملثله،  بهدف  اإليجايب  بالتعادل  اللقاء 
مبارياتهم  لخوض  استعداًدا  وذلك 
باملجموعة الثانية أمام جنوب السودان 

والكونغو وأفريقيا الوسطى.

كأس  تستضيف  السعودية  رسميا.. 
العامل لألندية 2023

قرر االتحاد الدوىل لكرة القدم “فيفا”، 
إسناد مهمة تنظيم النسخة املقبلة من 
اململكة  لألندية، ىف  العامل  كأس  بطولة 
العربية السعودية خالل الفرتة من 12 
الجارى  العام  من  ديسمرب   22 حتى 

.2023
وذكر االتحاد السعودى لكرة القدم عرب 
التواصل  موقع  عىل  الرسمى  حسابه 
الدويل  “االتحاد  “تويرت”:  االجتامعى 
لكرة القدم : السعودية تستضيف كأس 

العامل لألندية 2023”.
وكانت صحيفة “الرياضية” السعودية، 
الثالثاء،  اليوم  سابق  وقت  ىف  ذكرت 
املوافقة  ينتظر  السعودي  اإلتحاد  فإن 
عىل إستضافة كأس العامل لألندية وذلك 
األسابيع  عنه  اإلعالن  املقرر  القرار  يف 

املقبلة.
الدويل  اإلتحاد  إن  الصحيفة،  وأكدت 
لكرة القدم “فيفا”، يفاضل بني  امللف 
إلستضافة  أخرى  وملفات  السعودي 

كأس العامل لألندية.
يشرتط  الدويل،  اإلتحاد  إن  وأوضحت، 
ملونديال  املستضيفة  الدولة  عىل 
 25 قيمتها  تبلغ  رسوم  دففع  األندية، 
تحمل  إىل  باإلضافة  دوالر،  مليون 
املشاركة  الفرق  إقامة  تكاليف 

والضيوف يف املسابقة العاملية.
كانت املغرب قد إستضافت منافسات 
بطولة كأس العامل لألندية 2022، والتي 

ليفربول  نجم  صالح  محمد  عاد 
يف  جديد  من  فريقه  مع  للتسجيل 

الدوري اإلنجليزي.
شباك  يف  هدفا  صالح  محمد  وسجل 
ضمن  الفريقني  مباراة  خالل  إيفرتون 

الجولة 23 من الدوري اإلنجليزي.
وجاء الهدف من هجمة مرتدة رسيعة 
وعرضية من داروين نونيز حولها صالح 

أوغندا  منتخب  بعثة  وصلت 
لالستعداد  الثالثاء،  اليوم  لإلسامعيلية، 
أفريقيا  أمم  كأس  بطولة  يف  للمشاركة 
املجموعة  سنة   20 تحت  للشباب 
مبارياتها  أحداث  تنطلق  والتي  الثانية، 
قناة  هيئة  بإستاد  الحايل  فرباير   20

السويس الجديد، وتضم 37 فرًدا بينهم 
24 العبًا.

املجموعة  رئيس  شيحة  محمد  وكان 
أفريقيا  أمم  كأس  لبطولة  الثانية 
استقبل  سنة،   20 تحت  للشباب 
وصولها  لدى  أوغندا  منتخب  بعثة 

الرماية يكثف استعداداته الستضافة بطولتني البطولة العريية للرماية 
و كأس العالم للرماية ) بندقية ومسدس ( 

الستضافة  استعداداته  يكثف  الرماية 
و  للرماية  العريية  البطولة  بطولتني 
كأس العامل للرماية ) بندقية ومسدس (
من  للرماية  املري  االتحاد  يكثف 
تجهيزاته، استعداداً الستضافة بطولتني 
البطولة العريية للرماية والتي تقام يف 
الفرتة من 15 وحتي 16 فرباير مبشاركة 
اليمن،  العراق،  البحرين،   ( 11دولة 
تونس، عامن، ليبيا، سورية، السعودية، 

االمارات، قطر، مر (.
 ( للرماية  العامل  كأس  بطولة  وتليها 
 17 من  الفرتة  يف   ) ومسدس  بندقية 
حتي 23 فرباير مبشاركة 376 رام ورامية 
من 51 دولة ) الجزائر، اسرتاليا، النمسا، 

والهرسك،  البوسنه  بلجيكا،  ازربيجان، 
التشيك،  كرواتيا،  بلغاريا،  الربازيل، 
النامرك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، 
اليونان،  املانيا،  جورجيا،  بريطانيا، 
اليابان،  االردن،  ايطاليا،  الهند،  املجر، 
السعوديه،  كوريا،  قرقيز،  كازخستان، 
مالطه،  املكسيك،  ماليزيا،  ليبيا،  التفيا، 
جنوب  رومانيا،  بولندا،  عامن،  الرنويج، 
رصبيا،  سلوفينيا،  سنغافورا،  افريقيا، 
تايوان،  السويد،  سلوفاكيا،  سويرسا، 

تركيا، امريكا، اوزباكستان، اليمن (.
وتقام بطولة العامل، عىل ميدان الرماية 
العاملية يف مدينة مر الدولية لأللعاب 

األوملبية بالعاصمة اإلدارية الجديدة،

من  الرماة  من  ضخم  عدد  مبشاركة 
مختلف أنحاء العامل.

رئيس  حسني،  حازم  السيد  ورفع 
واإلفريقي  املري  االتحادين 
اللجنة  داخل  الطوارئ  حالة  للرماية، 
كل  تجهيز  أجل  من  للبطولة  املنظمة 
واللوجيستية  الفنية  االستعدادات 
الستضافة البطولة، حيث قام بالتنسيق 
لخروج  املختلفة  الدولة  أجهزة  مع 
رأسها  وعىل  صورة،  بأفضل  البطولتني 
الشباب  ووزارة  األمنية  الجهات 
مر  مبدينة  الرماية  ونادي  والرياضة 

األوملبية.
املتعلقة  األمور  كافة  تجهيز  بخالف 
باستضافة الوفود القادمة إىل مر من 
أيًضا  تضم  والتي  العامل  أنحاء  مختلف 
مسؤولني من االتحاد الدويل واالتحادات 

القارية وأفضل الرماة عامليا.
املري  االتحاد  أن  إىل  حسني،  وأشار 
الستضافة  إمكانياته  كل  يسخر  للرماية 
والتأكيد  مستوى،  أعىل  عىل  بطولة 
عىل قدرات مر الضخمة يف استضافة 
الرياضية والتأكيد عىل  الفعاليات  كافة 
الدويل  االتحاد  لدى  الطيبة  سمعتها 
الذي يسند لها استضافة أكرب البطوالت 

عىل مستوى العامل بكل ثقة.

والهدف رقم 18 بشكل عام يف مختلف 
البطوالت مع ليفربول.

وأصبح محمد صالح الالعب رقم 13 يف 
يشارك  الذي  اإلنجليزي  الدوري  تاريخ 
وهو  واحد  مبلعب  هدف   100 يف 

“أنفيلد” معقل ليفربول.
حاسمة.  متريرة  و29  هدفا   71 بواقع 

خالل 104 مباراة.

الخامسة  للمرة  مدريد  ريال  بها  توج 
مؤخرًا.

لقب  عىل  مدريد  ريال  فريق  وحصد 
للمرة   2022 لألندية  العامل  كأس  بطولة 

التشكيل املثالي لـ “فيفربو”.. غياب صالح وفينيسيوس 
وحضور رونالدو ضمن قائمة املرشحني

أعلنت رابطة الالعبني املحرتفني الدولية 
تشكيل  لدخول  املرشحني  قامئة  عن 

العام املثايل.
وكشفت “فيفربو” عن 26 مرشًحا، ليس 
النجم املري محمد صالح  بينهم  من 

العب ليفربول.
كريستيانو  الربتغايل  يتواجد  بينام 
رونالدو العب النر الحايل ومانشسرت 
يونايتد السابق، يف حضور ليونيل مييس 
وكيليان  بنزمية  وكريم  جونيور  ونيامر 

مبايب.
مرمى  حارس  بونو  ياسني  يغيب  كام 
حارس  بيكر  أليسون  ويظهر  إشبيلية 

مرمى ليفربول.
بايرن  يبتعد ساديو ماين العب  وكذلك 
العب  جونيور  وفينيسيوس  ميونيخ، 
ريال مدريد، وهاري كني العب توتنام 

هوتسبري.
املثايل  التشكيل  عىل  التصويت  ويتم 
حول  املحرتفني  الالعبني  بواسطة  للعام 
العامل ليتم اإلعالن عن أفضل 11 العبًا 

يف املوسم يوم حفل “ذا بيست”.

وجاءت القامئة كاآليت:
حراسة املرمى: تيبو كورتوا – إمييليانو 

مارتينيز – أليسون بيكر
يوشكو   – دايك  فان  فريجيل  الدفاع: 
 – روديجري  أنطونيو   – جوارديول 
تياجو سيلفا – أرشف حكيمي – جواو 
ثيو   – ديفيز  ألفونسو   – كانسيلو 

هرينانديز

كاسيمريو   – بيلينجهام  جود  الوسط: 
فرينانيدز  إنزو   – بروين  دي  كيفن   –
 – بيدري   – مودريتش  لوكا   – – جايف 

فيدي فالفريدي
هاالند  إرلينج   – بنزمية  كريم  الهجوم: 
كيليان   – ليفاندوفسيك  روبريت   –
مبايب – ليونيل مييس – نيامر جونيور 

– كريستيانو

الخامسة يف تاريخه، بعد فوز تاريخى 
املباراة  ىف   3-5 بنتيجة  الهالل  عىل 
الريايض  املجمع  ملعب  عىل  النهائية 

موالي األمري عبد الله،

األحداث  بسبب  ليبيا  ومن  الخارج 
التي مرت بها لتوفري دخل ثابت لهم.

أقامت  الدولة  أن  الرئيس  وأضــاف 
يف  القومية  املرشوعات  من  العديد 
القطاعات مام  األساسية يف كل  البنية 
ساهم يف نقل الدولة املرية من حالة 

صعبة إىل وضع آخر متاما.
الشكر مجدًدا  السييس  الرئيس  ووجه 
الشعوب  وطالب  العرب  لألشقاء 
العربية بعدم السامح لألقالم واألفكار 
ومواقع التواصل املغرضة أن تؤثر عىل 

األخوة اليل بيننا كلنا.
وأقسم الرئيس قائال »والله والله والله 
لوال الدعم الذي قدمه األشقاء العرب 
ملر بعد 2011 مل نستطع أن ننجح.. 
أبلغت  يوليو،   3 بيان  »عقب  متابًعا: 

بأن الشيخ محمد بن زايد سيزور مر 
ومعه وفد من دولة اإلمارات وهذا كان 
املريون  »كان  مضيًفا:  بيننا،  لقاء  أول 
محطات  عىل  طوابري  يف  يقفون  وقتها 
الوقود ومستودعات البوتاجاز وال يوجد 
الوقت أمر  بنزين.. ويف ذلك  سوالر وال 
بتغيري  السفن  زايد  بن  محمد  الشيخ 
املتوسط واألحمر  البحرين  مسارها من 
بالبوتاجاز  محملة  مر  إىل  وتوجيهها 

والغاز والسوالر والبنزين.
بنتعلم  »إحنا  قائال:  الرئيس  وأضــاف 
اليل  الرسالة  بالدنا ودي  بالنا من  نخيل 
كنت بقولها عىل طول خالل السنني اليل 
فاتت ألن األمان والسالم واالستقرار مهم 
حال  كان  وده  دولة  أي  عىل  للحفاظ 
املنطقة  مر وقتها وحال دول كتري يف 

بتمر بكده دلوقتي«.
املريني  »أذكر  قائال:  الرئيس  وتابع 
اليل  األحداث  بعد  بذلك  نفيس  وأذكر 
ذلك  يف  محمد  والشيخ  بيها  مرينا 
الدعم  العرب  األشقاء  الوقت نظم مع 

الذي سيقدم ملر«.
بعض  عن  السييس  الرئيس  وكشف 
الشيخ  مع  عقده  الذي  لقائه  تفاصيل 
اإلمارات  دولة  رئيس  زايد  بن  محمد 
أمس  ظبي  ــو  أب إىل  وصــولــه  عقب 
الشيخ  مع  أجلس  “كنت   : قائاًل  األول 
منه  وطلبت  الــدولــة،  رئيس  محمد 
له:  وقلت  لسوريا  مساعداته  تعزيز 
سوريا  ساعدوا  ربنا  خاطر  »علشان 
بها  مير  التي  األخرية  األحداث  بسبب 
 8 بنبعت  إحنا  يل  فقال  السوريني.. 

الصحف تربز تأكيد الرئيس السيسي أن العالقات املصرية اإلماراتية 
أساس للحفاظ على األمن واملصالح العربية تتمه ص  10
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اتحاد الطائرة يزرع الفتنة داخل الزمالك قبل البطولة العربية

األهلى يصعد للمركز الـ11 فى تصنيف أندية العالم والزمالك يتقدم 10 مراكز

نادى القاهرة يطلق مهرجان املاراثون..

عبدالعزيز بن تركي الفيصل يشكر خادم الحرمني الشريفني “االتحاد 
العربي”: إطالق مسمى “كأس امللك سلمان” على بطولة األندية

فيوتشر يعود من توجو بتعادل قاتل أمام كارا يف الكونفدرالية
تعادل فيوترش خارج ملعبه أمام كارا بطل 
توجو بهدف لكل فريق، يف افتتاح مباريات 
الكونفدرالية  لبطولة  املجموعات  دور 

اإلفريقية.
يف  كــارا  أمــام  التعادل  يف  فيوترش  ونجح 
بنقطة  ليعود  املباراة،  من  القاتل  الوقت 

من توجو.
دور  يف  نقاطه  أوىل  فيوترش  وحــصــد 
بني  األخرى  املباراة  انتظار  يف  املجموعات 

برياميدز والجيش املليك املغريب.
املباراة  يف  الوحيد  فيوترش  هدف  وسجل 

محمد فاروق يف الدقيقة 82.
وصف املباراة

يف  مبكرا  األول  الهدف  كارا  فريق  سجل 
قوية  بتسديدة  اللقاء  من  الثالثة  الدقيقة 

العربية  البطولة  إنطالق  من  أيام  قبل 
تستضيفها  التى  الطائرة  للكرة  لألندية 
القاهرة خالل الفرتة من 18 من الشهر 
والتى  املقبل  مارس   3 وحتى  الجارى 
والزمالك  األهل  ناديى  فيها  يشارك 
بشكل  الطائرة  الكرة  اتحاد  تدخل   ،
فريق  داخل  الفتنة  لذرع  مبارش 
بافتعال   ، استقراره  لزعزعة  الزمالك 
قام  حيث   ، الفريق  داخل  املشكالت 
وضع  للبطولة  بوسرت  بتصميم  االتحاد 
عليه صورة أحمد صالح العب منتخبنا 
الوطنى وكابنت النادى األهىل ، وكان من 
كابنت  صورة  االتحاد  يضع  أن  الطبيعى 

الـ11 ىف تصنيف  للمركز  األهىل يصعد 
أندية العامل والزمالك يتقدم 10 مراكز

التصنيف  يف  األهيل  النادي  تقدم 
الدويل  االتحاد  عن  الصادر  الشهري 
اليوم   ،”IFFHS“ واإلحصاء  للتاريخ 
والقاري  العاملي  املستوى  عىل  اإلثنني، 

والعريب خالل شهر فرباير الجاري.
تصنيف  الـ 11 يف  للمركز  يقفز  األهيل 

أندية العامل
املركز  من  مراكز   6 األهيل  النادي  قفز 
الشهري  التصنيف  يف  الـ11  إىل  الـ17 

الكابنت عبدالرحمن يوسف رئيس  يطلق 
الرياىض  القاهرة  نادى  ادرة  مجلس 

مهرجان املاراثون غدا الجمعة
صباحا  التاسعة  الساعة  متام  ىف  وذلك 
النادى  اعضاء  املاراثون  ىف  ..ويشارك 
فوق  حتى  السنية  االعامر  مختلف  من 
االعامر  تقسيم  وتم   ، عاما  السبعني 
السنية من 12 سنة حتى 16 سنة ومن 
17 حتى 25 سنة ومن 26 حتى 35 سنة 
ومن 36 سنة حتى50 سنة ومن 51 حتى 

60 سنة ومن 61 فيام فوق
واعد النادى جوائز وهدايا قيمة وطالب 
الرياىض  بالزى  بااللتزام  املشاركني 

واشرتاطات السباق
االدارة  مجلس  اعد  الوقت  نفس  ىف 
يوم  احتفاال  يوسف  عبدالرحمن  برئاسة 

السبت مبناسبة عيد الحب
مجلس  عضو  اسامعيل  عبداللطيف  اكد 
ضمن  تأىت  االحتفاالت  هذة  ان  االدارة 
الفرحة  الدخال  االدارة  مجلس  خطة 

والسعادة عىل اعضاء النادى وارسهم ،
تنطلق  الفاعليات  هذة  بان  واضاف 
تحت اسم “بيت العائلة”حيث تم عمل 
الطائرة  والكرة  الكاراتية  لفرق  مهرجان 

القدم  لكرة  العريب  االتحاد  أعلن مجلس 
امللك سلامن”  “كأس  إطالق مسمى  عن 
ضمن  العربية  األندية  بطولة  عىل 
 ،2023 ملوسم  العريب  االتحاد  مسابقات 
متهيدية  تصفيات  بنظام  ستقام  والتي 
اململكة  تستضيفها  نهائيات  ثم  ومن 
والباحة  أبها  مدن  يف  السعودية  العربية 

والطائف.
األمري  املليك  السمو  صاحب  ورفع 
رئيس  الفيصل،  تريك  بن  عبدالعزيز 
االتحاد العريب لكرة القدم باسمه وباسم 
ملقام  والتقدير  الشكر  االتحاد،  مجلس 
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن 
عبدالعزيز، عىل موافقته الكرمية بتسمية 
بطولة األندية مبسمى كأس امللك سلامن، 
العهد  ويل  لسمو  وتقديره  شكره  مقدماً 
بن  محمد  األمري  املليك  السمو  صاحب 
اهتاممه  عىل  عبدالعزيز  بن  سلامن 

باالتحاد العريب ومبسابقاته وبرامجه.
لالتحاد  العام  األمني  أكد  جانبه،  من 
الله  رجاء  الدكتور  القدم  لكرة  العريب 
غالياً  أسامً  تحمل  “البطولة  أن  السلمي 
ضمن  وتعد  العرب،  الرياضيني  كل  عىل 
مسابقات االتحاد العريب ملوسم ″2023، 
تم  البطولة  يف  املشاركة  “آلية  مبيّناً 
العربية  االتحادات  جميع  عىل  تعميمها 

األعضاء لتسمية ممثليها”.
إىل  العريب  لالتحاد  العام  األمني  وأشار 

 ، الزمالك محمد عبد املنعم ىف املقابل 
يوسف  أحمد  أو  هيكل  رضا  صورة  أو 
ب”لعبة”  الشهري  مصطفى  محمد  أو 
الزمالك  فريق  نجوم  من  باعتبارهم 
األساسية  املنتخب  أعمدة  واحد  الكبار 
والزمالك  األهىل  فريقى  وباعتباره   ،
ملر  ممثلني  البطولة  ىف  املشاركني 
االتحاد  وجدنا  ولكن   ، املنظمة  الدولة 
يبتعد عن الحيادية ويضع صور الالعب 
وهو   ، البوسرت  ىف  عابد  حسن  سيف 
نجل حسن عابد املدير التنفيذى التحاد 
قوة  بكل  يسعى  الذى  الطائرة  الكرة 
فرض نجله عىل الفريق والجهاز الفنى 

للتاريخ  الدويل  اإلتحاد  عن  الصادر 
املستوي  عىل  اإلثنني،  اليوم  واإلحصاء 
شهر  خالل  والعريب  والقاري  العاملي 

فرباير.
تصنيف  يف  األهيل  النادي  وتقدم 
فرباير  شهر  خالل  العامل،  حول  األندية 
الـ17،  من  بدالً  الـ11  املركز  ليحتل 
عربيا  األندية  ترتيب  احتل صدارة  كام 
يف  األحمر  املارد  وميتلك  وأفريقيا، 
رصيده بالتصنيف 218.5 نقطة، متفوقا 
اإليطايل  وميالن  اإلسباين  برشلونة  عىل 

)4*4( وتنس الطاولة والتنس االرىض وكرة 
القدم الخامىس وكرة السلة )3*3(

بان  واشار   ، والتايكوندو  راكت  وبادل 
ىف  النادى  اعضاء  جميع  مشاركة  الهدف 

النشاط الرياىض
نادى  ادارة  مجلس  ان  بالذكر  الجدير 
احتفاال  اقام  قد  كان  الرياىض  القاهرة 
كبريا يوم 27 يناير املاىض بافتتاح حديقة 

فيها  سيشارك  البطولة  “منافسات  أن 
التصفيات  مبرحلة  وستبدأ  نادياً،   37
النهائية  التصفيات  ثم  ومن  التمهيدية، 
التي ستقام يف اململكة العربية السعودية 
الحقاٌ  “سيتم  مضيفاً:  القادم”،  الصيف 

للمنتخب  لضمه  وفرضه   ، للزمالك 
عىل  فرضه  عندما  فعل  كام   ، األول 
املدير الفنى االيطاىل للسفر للمشاركة 
ىف دورة األلعاب البحر األبيض املتوسط 
حتى يتحول من العب محىل إىل العب 
دوىل ، وعىل أثر ذلك قدم املدير الفنى 
الفنى  املدير  نجل  وتحول   ، استقالته 
وتم   ، عني  غمضة  ىف  دوىل  العب  إىل 
تعديل عقد سيف مع الزمالك من 750 
الف جنيه ىف املوسم الواحد إىل مليون 
باعتباره  املوسم  ىف  املليون  ونصف 

أصبح العبا دوليا ،
وصنع أحمد عبد الدايم مدير النشاط 
مع  مؤامرة  بالزمالك  الحاىل  الرياىض 
عىل  للضغط  لالتحاد  التنفيذى  املدير 
للفريق  الفنى  املدير  الشمرىل  رشيف 
يستقيل  حتى  والسبل  الطرق  بكل 
حسن  تعليامت  عىل  بناء  منصبه  من 
ىف  أسايس  كالعب  نجله  لفرض   ، عابد 
الحيادية  عن  عابد  ليبتعد   ، الزمالك 
كرمز  الزمالك  عىل  نجله  ويفرض   ،
مبساعدة  البوسرت  ىف  وكابتنه  للفريق 
رغم   ، املؤامرة  الستكامل  الدايم  عبد 
أن هناك العبني أكرب منه سنا ، وأقدم 

وباريس سان جريمان الفرنيس.
نقاط فقط، من  ويحتاج األهيل إىل 4 
أجل الوصول إىل املركز الـ10، والدخول 
يف قامئة أفضل 10 أندية عىل مستوي 

العامل.
الزمالك يقفز للمركز 53

الـ  من  مراكز   10 الزمالك  نادي  وقفز 
الـ 53 عامليًا خالل شهر فرباير  إيل   63
يف قامئة تصنيف أندية العامل؛ كام تقدم 
مستوى  عىل  الـ65  للمركز  برياميدز 
املركز  يحتل  كان  بعدما  العامل،  أندية 

.85
أندية  أفضل  ترتيب  يتصدر  فالمنجو 

العامل ىف فرباير
تصنيف  الربازييل  فالمنجو  تصدر  فيام 
 299 برصيد  ناٍد  كأفضل  فرباير،  شهر 
يف  الربازييل  باملرياس  يأيت  فيام  نقطة، 

املركز الثاين.
وجاء نادي ليفربول اإلنجليزي يف املركز 
ريال  جاء  بينام  العامل،  حول  الثالث 
يف  لألندية،  العامل  كأس  بطل  مدريد، 

املركز الرابع.

وتطويرها  تجديدها  بعد  الكربى  االلعاب 
وشهد  عليها  جديدة  العاب  وادخال 
النادى  اطفال  من  كثيفا  حضورا  االحتفاال 
الحفل  بفقرات  سعدوا  الذين  وارسهم 
وبالهدايا التى قام اعضاء املجلس بانفسهم 
بتوزيعها عىل االطفال ، ويأىت هذا ايضا ىف 
ظل تنفيذ مجلس االدارة لربنامجه االنتخاىب

ومواعيد  التصفيات  مواعيد  عن  اإلعالن 
النهائيات بالتنسيق مع االتحادات العربية 
األعضاء ومع االتحاد السعودي لكرة القدم 

املستضيف لنهائيات البطولة”.

يستطع  مل  أماتشوتشوي  كانجنيفي  من 
محمود جنش حارس فيوترش التصدي لها.

وألغى الحكم هدفا لفريق فيوترش سجله 
محمد فاروق يف الدقيقة 27 بعدما مر من 

حارس املرمى بداعي التسلل.
لفيوترش  واإلداري  الفني  الجهاز  واعرتض 

عىل حكم املباراة بعدما ألغى الهدف.
الفريق  بتقدم  األول  الشوط  لينتهي 

التوجويل بهدف دون رد.
للهجوم  فيوترش  اندفع  الثاين  الشوط  يف 
فرصة  نيدفيد  كريم  ــدر  وأه قــوة  بكل 
الدقيقة 50 بتسديدة  التعادل يف  تسجيل 
الحارس  أبعدها  الجزاء  من داخل منطقة 

إىل ركنية.
نيدفيد كرة قوية  ومن جديد سدد كريم 

مرت أعىل العارضة.
 3 فيوترش  ــدرب  م ماهر  عــيل  وأجـــرى 
بوبو  رضا  محمد  من  كل  بنزول  تبديالت 
بدال  الوادي،  الكبري  وعبد  عاطف  وأحمد 
ومحمود  زعزع  وعيل  محسن  مروان  من 

رزق من أجل تنشيط الهجوم.
وانطلق أحمد عاطف داخل منطقة الجزاء 
وسدد كرة قوية أبعدها الحارس إىل ركنية.
إىل  املستمرة  فيوترش  محاوالت  وأسفرت 
محمد  بقدم  جاء  الذي  التعادل  هدف 
فاروق بتسديدة مبارشة من داخل منطقة 

الجزاء يف الدقيقة 82.
دون  املباراة  من  املتبقية  الدقائق  ومرت 
أن تتغري النتيجة ليعود فيوترش بالتعادل.


