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الرئيس السيسي يبعث برقيتي تهنئة مللك السعودية وولي العهد بمناسبة “يوم التأسيس”

الرئيس السيسي: توافق مصري أوزبكي على أهمية إيجاد حل قانوني وملزم لقضية سد النهضة
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القاهرة – أ ش أ
عبدالفتاح  الــرئــيــس  بعث   /
تهنئة  بربقيتي  اليوم  السيسي 
الحرمني  خـــادم  ــن  م ــل  ك إىل 
الشريفني امللك سلمان بن عبد 
العربية  اململكة  ملك  العزيز، 
محمد  واألمـــر  السعودية، 
العهد  ولـــي  ســلــمــان،  ــن  ب
الــــوزراء  مجلس  ــيــس  رئ
باململكة العربية السعودية، 
التأسيس”  “يوم  بمناسبة 

السعودي.
باسم  املــتــحــدث  ــرح  وصـ
ــة  ــوري ــه ــجــم رئـــاســـة ال

مدّ تعاقدات و73 مشروعًا و”حياة كريمة”.. تفاصيل قرارات مجلس الوزراء الجديدة

وأشار الرئيس السييس إىل أنه تم أيضا 
االتفاق عىل رسعة عقد اللجنة املرصية 
أقرب  يف  االقتصادي  للتعاون  املشرتكة 
وقت ممكن ووضع االتفاقيات املوقعة 
مؤكدا  التنفيذ،  موضع  الجانبني  بني 
يف  واملعلومايت  األمني  التعاون  أهمية 

مجال مكافحة التطرف.
بني  العالقات  السييس  الرئيس  ومثن 
باألخوية  ووصفها  وأوزبكستان  مرص 
كانت  مرص  أن  إىل  مشريا  والتاريخية، 
باستقالل  اعرتفت  عربية  دولــة  أول 
أوزبكستان عام 1991 كام أن مرص أول 

دولة عربية أقامت عالقات دبلوماسية 
وافتتحت سفارة يف طشقند عام 1993، 
الرئيس  لــزيــارة  تقديره  عن  معربا 
مريضياييف إىل مرص ردا عىل زيارته إىل 

أوزبكستان عام 2018.
يل  “اسمح  السييس:  الرئيس  ــال  وق
فخامة الرئيس أن أسجل تقديري لك يف 
أول زيارة لك يف مرص ردا عىل الزيارة 
 2018 عام  يف  بها  قمت  التي  الرسمية 
بالدكم  نعرف  فنحن  العظيمة،  لبلدكم 
أنها  التاريخي،  املستوى  عىل  العظيمة 
سمرقند،  ونعلم  النهرين،  وراء  ما  بالد 

كتب- أحمد السعداوي:
اجتامعه  خالل  الوزراء،  مجلس  وافق 
حسب  األربــعــاء،  اليوم  األسبوعي، 
بيان صحفي، عىل مد مدة التعاقدات 
بواقع  أنواعها  بكل  املربمة  ــة  اإلداري
السلطة  توجيه  مع  إضافية،  أشهر   6
نحو  اإلدارية  الجهات  طرف  املختصة 
يف  املقررة  التقديرية  سلطاتها  إعامل 
الدعم  من  ملزيد  تحقيًقا  الشأن؛  هذا 
مجتمع  أطياف  مختلف  إىل  املوجه 
األزمات  تداعيات  مواجهة  األعامل يف 

العاملية الحالية.
القرارات  الـــوزراء  مجلس  واعتمد 
اجتامع  عن  الــصــادرة  والتوصيات 
املنعقدة  الوزارية  الهندسية  اللجنة 
اإلسناد  بشأن   ،2023/2/13 بتاريخ 
اإلسناد  ــر  أوام ــادة  زي أو  للرشكات، 
من  لالستفادة  األعــامل  الستكامل 

كتب- محمد سامي وأ ش أ:
قال الرئيس عبد الفتاح السييس، 
املباحثات  خالل  التوافق  تم  إنه 
شوكت  أوزبكستان  رئيس  مع 
حل  إيجاد  أهمية  مريضياييف، 
لقضية سد النهضة وتشجيع الجانب 
ملزمة  اتفاقية  توقيع  عىل  اإلثيويب 

قانونيا بشأن ملء وتشغيل السد.
جاء ذلك يف كلمة الرئيس السييس خالل 
عقده  الذي  املشرتك  الصحفي  املؤمتر 
مباحثاتهام،  عقب  أوزبكستان  ورئيس 

اليوم الثالثاء، بقرص االتحادية.

لعدد  إنفاقها  تم  التي  االستثامرات 
الطالبة  الجهات  وتكون  مرشوًعا،   68

مسؤولة عن مناسبة األسعار.
طلب  عىل  ــوزراء  الـ مجلس  ووافــق 
التعاقد  بشأن  والرياضة  الشباب  وزارة 
الرياضية  للخدمات  املدن  رشكة  مع 

 15 إنشاء  أعــامل  إلسناد  والشبابية؛ 
مبختلف  الشباب  مبراكز  إداريًّــا  مبنى 
املرشوعات  خطة  ضمن  املحافظات 
املجلس  ممثلة يف  للوزارة،  االستثامرية 
 -2022 املايل  للعام  للشباب،  القومي 

بأن  فهمي  أحــمــد  املستشار 
عن  ــرب  أع السيسي  الرئيس 
للمملكة  القلبية  التهاني  أصدق 
الشقيقة،  السعودية  العربية 
التاريخية  العالقات  عمق  مؤكدًا 
الوطيدة التي تجمع بني البلدين 
والسعودي  املصري  والشعبني 
الشقيقني، والحرص الدائم على 

ترسيخها يف جميع املجاالت.
كما أعرب الرئيس السيسي عن 
تمنياته األخوية للمملكة العربية 
السعودية بدوام التقدم والتوفيق 
الشقيق  السعودي  وللشعب 

باملزيد من الرقي واالزدهار.

مجلس األمن: أنشطة إسرائيل االستيطانية تقوّض “حل الدولتني”

هل تستطيع مصر سداد االلتزامات الدولية؟.. رئيس الوزراء يوضح

وزير التعليم العالي يطلق الدورة الثانية من مسابقتي “حافز االبتكار” و”صناع التغير” لعام 2023
رئيس الوزراء يتفقد جناح الربيد بمعرض “سبورتس إكسبو”

iOS واتس آب سيتيح للمستخدمني قريبا التحكم فى جودة الصور على
إحالة دجال السوشيال ميديا إىل املحاكمة الجنائية التهامه بالنصب على املواطنني
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البخاري،  واإلمـــام  بــخــاري،  ومدينة 
عظامء  وعلامء  والزمخرشي،  والرتمذي، 

من علامء املسلمني”.
هنا  الرئيس  فخامة  يل  “اسمح  وتابع: 
بزيارة  فخامتك  ما قمت  مثل  يف مرص 
أحمد  فهناك  ــس،  أم النيل  مقياس 
الفرغاين، وجامع ابن طولون، التي تعد 
أيضا من العالمات الجميلة املوجودة يف 

مرص ألوزبكستان”.
األزهر  بــدور  السييس  الرئيس  ونــوه 
التعاليم  نرش  يف  واملــتــوازن  املعتدل 
الطالب  واستقبال  السمحة،  اإلسالمية 

من أوزبكستان للدراسة به.
ــارة  زي إن  السييس،  الرئيس  وقــال 
جاءت  مرص  إىل  أوزبكستان  رئيس 
بني  والعالقات  املباحثات  الستكامل 
مشريا  املختلفة..  املجاالت  يف  البلدين 
بني  تناولها  تم  التي  املباحثات  أن  إىل 
الجانبني أمثرت عن توقيع مجموعة من 
خاصة  مختلفة  مجاالت  يف  االتفاقيات 
بالتجارة والصناعة والزراعة والسياحة”، 
مؤكدا أن هذه االتفاقيات ستعطي قوة 
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رئيـس املجلس الرئـايس الليبي: إنجاز 
ترتيبـات ماليـة  يتطلـب  االنتخابـات 

لتحديـد أولويـات اإلنفـاق العام
أشـار رئيس املجلـس الرئـايس الليبي، 
محمـد املنفـي، أن إنجـاز االنتخابات 
انخـراط  “يتطلـب   ،2023 العـام  يف 
الجميـع يف ترتيبـات ماليـة لتحديـد 

أولويـات اإلنفـاق العـام”.
نرشهـا  تغريـدة  يف  املنفـي  وقـال 

عـرب حسـابه يف “تويـرت”، إن “إنجـاز 
يتطلـب   ،2023 عـام  االنتخابـات 
ماليـة  ترتيبـات  الجميـع يف  انخـراط 
العـام،  اإلنفـاق  أولويـات  لتحديـد 
وحيـاده السـيايس عـرب لجنـة وطنيـة 
قرارهـا  عـىل  ليبيـا  سـيادة  تحفـظ 

ومواردهـا”.
وأكـد املنفـي يف تغريـدة ثانيـة، عـىل 
كل  أسـاس  الوطنيـة  “املصالحـة  أن 

رئيس املجلس الرئاسي الليبي: إنجاز االنتخابات 
يتطلب ترتيبات مالية لتحديد أولويات اإلنفاق العام

االتحـاد األورويب ميـدد العقوبـات 
ضـد روسـيا حتـى فربايـر 202٤

األورويب  االتحـاد  مجلـس  وافـق 
عـىل متديـد العقوبـات ضد روسـيا 
االتحاديـة حتـى 2٤ فربايـر 202٤.

نـرشت  التـي  الوثيقـة  يف  وجـاء 
لالتحـاد  الرسـمية  الجريـدة  يف 
األورويب، أنـه “بنـاء عـىل مراجعـة 
القـرار … ومـع مراعـاة اإلجراءات 
التـي  املسـتمرة  القانونيـة  غـري 
ضـد  االتحاديـة  روسـيا  تتخذهـا 
اإلجـراءات  تقـرر متديـد  أوكرانيـا، 
التقييديـة حتـى 2٤ فرباير 202٤”.
العـام  مـن  فربايـر  نهايـة  ومنـذ 
األورويب  االتحـاد  وافـق  املـايض، 
عـىل 9 حـزم مـن العقوبـات ضـد 
ماليـة  قيـودا  تشـمل  روسـيا، 

الخارجيـة  الشـؤون  وزارة  أصـدرت 
األنبـاء  بخصـوص  بيانـا  الجزائريـة، 
التأشـريات  تعليـق  حـول  املتداولـة 

الفرنسـيني. للرعايـا 
الشـؤون  وزارة  نفـت  بيانهـا،  ويف 
الوطنيـة  والجاليـة  الخارجيـة 
بالخـارج، تعليـق التأشـريات للرعايـا 

. لفرنسـيني ا

كشـفت املفوضيـة األوروبيـة، عن توفري 
يـورو  مليـون   193 مـن  بأكـر  متويـل 
للفئـات األكـر ضعًفـا يف اليمـن، البلـد 
الـذي عاىن سـنوات من العنـف والنزوح 
واألزمـة االقتصاديـة والسياسـية، أعلـن 
التمويـل املُفـوض جانيـز لينارتشـيتش، 
خـالل منتـدى الريـاض اإلنسـاين الدويل 
يومـي 20 و21 فربايـر 2023،  املنعقـد 
وأكـد أنـه سـيوفر للفئـات األكـر ضعًفا 

املسـاعدة إلنقـاذ حياتهـم.

االتحاد األوروبي يمدد العقوبات ضد 
روسيا حتى فرباير 202٤

الخارجية الجزائرية تصدر بيانا بخصوص 
تعليق التأشرات للرعايا الفرنسيني العراق: القبض على 7 إرهابيني يف ثالث محافظات

مجلس األمن: أنشطة إسرائيل 
االستيطانية تقوّض “حل الدولتني”

عقوبـات  إىل  باإلضافـة  وتجاريـة، 
فرديـة.

وأعلـن االتحـاداألورويب منذ فرباير 
العـام املايض جملة مـن العقوبات 
مؤسسـة  و171  فـردا   1386 ضـد 

روسـية. ومنظمة 
وقد رصح الرئيـس الرويس فالدميري 
بوتـني، يف وقت سـابق بأن سياسـة 
تـأيت يف  احتـواء وإضعـاف روسـيا 
املـدى  اسـرتاتيجية طويلـة  إطـار  
للغـرب، وحـذر مـن أن العقوبـات 
لالقتصـاد  خطـرية  رضبـة  وجهـت 

العاملـي بأكملـه.
وأكـد بوتـني عـىل أن العقوبات ضد 
روسـيا لـن تعيـق تطورهـا ومنوهـا، 
وأن روسـيا تعمـل عـىل حـل جميـع 
املشـاكل التـي يخلقهـا الغـرب لها.

هـذه  أن  إىل  الـوزارة  وأشـارت 
حملـة  ضمـن  جـاءت  املغالطـات 
كاذبـة مـن دوائـر معاديـة للجزائر.
وأوضحـت أن الخدمـات القنصليـة 
التأشـريات  تقديـم  يف  مسـتمرة 
زيـارة  يف  للراغبـني  عـادي  بشـكل 

الجزائـر.
املصدر: “النهار” الجزائرية

األوبئـة.
ولفـت البيـان إىل أنـه تـم تخصيـص 55 
مليـون يـورو كمسـاعدات إمنائية لألمن 
لتلبيـة  العيـش،  سـبل  ودعـم  الغـذايئ 
العاجلـة،  الغـذايئ  األمـن  احتياجـات 
وكذلـك التنمية طويلـة األجل واالعتامد 
مسـاعدة  إىل  ويهـدف  الـذات.  عـىل 
وإنتـاج  العيـش  كسـب  عـىل  اليمنيـني 
الغـذاء محليًـا كجـزء مـن االنتقـال إىل 

نظـام غـذايئ مـرن ومسـتدام.

“سـتتعزز  ألنهـا  وذلـك  املسـارات” 
الـرر  )جـرب  دعامئهـا  منـح  مـع 
اإلنفـاق  يف  أولويـة  والتعويضـات( 
العـام”، وذلـك يف إشـارة إىل إمكانية 
االسـتفادة مـن الرتتيبـات املالية التي 

إلدارتهـا. وطنيـة  لجنـة  يقـرتح 
ثالثـة،  تغريـدة  يف  املنفـي  ووضـح 
“ترحيبـه بـكل جهد وخطـوة، لوضع 
االنتخابـات  إلنجـاز  دسـتوري  إطـار 

.”2023 عـام  والرئاسـية  الربملانيـة 
مـع  للتعـاون  باسـتعداده  ونـوه 
آليـات  يف  الترشيعيـة  املؤسسـات 
الشـعب  تطلعـات  لتحقيـق  بديلـة، 

قيادتـه. اختيـار  يف  الليبـي 
نرحـب بـكل جهـد وخطـوة لوضـع 
االنتخابـات  إلنجـاز  دسـتوري  إطـار 
 2023 عـام  والرئاسـية  الربملانيـة 
ومسـتعدين للتعاون مع املؤسسـات 
الترشيعيـة يف آليـات بديلـة لتحقيق 
تطلعـات الشـعب الليبـي يف اختيـار 

قيادتـه.
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وقـال املفوضيـة األوروبيـة عـرب موقعها 
 136 منـح  سـيتم  إنـه  اإلليكـرتوين 
مليـون يـورو مـن هـذا املبلـغ لـرشكاء 
االتحـاد األورويب، مثـل األمـم املتحـدة 
واملنظـامت غـري الحكومية، للمسـاعدة 
عـن  الناتجـة  االحتياجـات  تلبيـة  يف 
العنـف املسـتمر والحـوادث املفاجئـة، 
إذ تشـمل األنشـطة التي ميولهـا الصحة 
والـرصف  امليـاه  وكذلـك  والتغذيـة 
التغذيـة وانتقـال  الصحـي، ملنـع سـوء 

إرسائيـل  أنشـطة  األمـن:  مجلـس 
االسـتيطانية تقّوض “حـل الدولتني”

عـن  الـدويل  األمـن  أعـرب مجلـس 
قلقـه البالـغ مـن أنشـطة إرسائيـل 
حـل  تقـّوض  ألنهـا  االسـتيطانية؛ 
الدولتـني، مضيًفـا أن األمـم املتحـدة 
تواصـل جهودها لتوفري املسـاعدات 
اإلنسـانية واإلمنائية للفلسـطينيني يف 

. غزة
ويف اجتامعـه،  قـال مجلـس األمـن 
األطـراف  مـع  العمـل  يواصـل  ه  إنَـّ
وصـول  عـىل  القيـود  مـن  للحـد 
يف  االقتصـاد  ودعـم  املسـاعدات 
الخدمـات  توفـري  جانـب  إىل  غـزة 

األساسـية.
زيـادة  أنَّ  األمـن،  مجلـس  وذكـر 
غـزة  بـني  سـيام  ال  السـلع،  حركـة 
والضفـة الغربيـة، أساسـية مـن أجل 
منـو االقتصـاد وتوليـد فـرص العمل، 
مـن  الروابـط  هـذه  أن  إىل  مشـريًا 
شـأنها تدعيم الرؤية السياسـية فيام 
يخـص التحديـات التـي تواجـه غزة.
وأشـاد مجلـس األمـن بزيـارة وزيـر 
الخارجيـة األمريـي أنتـوين بلينكـن 
الفلسـطينية  واألرايض  إلرسائيـل 
ينايـر املـايض، ألنها تُسـهم يف خفض 
واألمـن  التعـاون  وتعـزز  التصعيـد 

للسـكان.
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كتب – محمد غايات:
اجتامعـه  ىف  الـوزراء  مجلـس  وافـق 
عـىل   ، األربعـاء  اليـوم  االسـبوعي 
تحديد سـعر ضـامن لـرشاء محاصيل 
الـذرة، وفول الصويا، وعباد الشـمس، 
الصيفـي  للموسـم  املزارعـني  مـن 
للتحفيـز عـىل زراعـة  2023، وذلـك 

كتب – أحمد جمعة:
عبدالغفـار  حسـام  الدكتـور  كشـف 
وزارة  باسـم  الرسـمي  املتحـدث 
ضوابـط  عـن  والسـكان  الصحـة 
والسـكان  الصحـة  وزارة  وإجـراءات 
الخاصـة بـأداء مناسـك الحـج ملوسـم 

.2023  / 1٤٤٤هــ  عـام 
-عربالصفحـة  عبدالغفـار  وأوضـح 
والسـكان-  الصحـة  لـوزارة  الرسـمية 
التطعيـامت الواجـب الحصـول عليها 

الحـج: مناسـك  ألداء 
 QR شـهادة  كورونـا،  1-تطعيـم 

تلـك املحاصيـل املهمة، بهـدف زيادة 
اإلنتاجيـة وخفـض فاتـورة االسـترياد.

رشاء  يكـون  أن  عـىل  االتفـاق  وتـم 
 9 ضـامن  بسـعر  الـذرة  محصـول 
آالف جنيـه للطـن فيـام يخـص الذرة 
جنيـه  و9500  البيضـاء،  الشـامية 
لطـن الـذرة الشـامية الصفـراء، وذلك 

Code ثثبـت اكتـامل جرعات تطعيم 
فـريوس كورونا، إضافـة إىل تلقي عىل 
أن تكـون آخر جرعة تـم تلقيها خالل 
)الجرعـة  السـفر  قبـل  أشـهر  سـتة 

التنشـيطية(.
2- تطعيـم االلتهاب السـحايئ شـهادة 
سـارية املفعـول تثبت تطعيـم الحاج 
بجرعـة واحـدة مـن اللقـاح الرباعـي 
ACYW135 ضـد فـريوس االلتهـاب 
السـحايئ، ويجب تلقـي التطعيم قبل 
السـفر مبـدة ال تقـل عـن 10 أيام وال 
تزيـد عـن 3 سـنوات، ويتـم الحصول 

الحكومة تحدد سعر ضمان لشراء 3 محاصيل زراعية من الفالحني

منع 6 فئات.. الصحة تكشف ضوابط وإجراءات الحج لعام 2023

.....الـشـعـبـويــه...... 
احيانا  يتجه  قد  الــقــاده  من  كثري 
)الشعبويه(  ــرارات  ــق ال بعض  ايل 
شعبيا  قبوال  تجد  التي  تلك  اي 
النظر  دون  العام  مزاجها  مع  ويتفق 
والسياسيه  االسرتاتيجيه  البــعــاده 
يرض  قد  الــذي  وتأثريه  املستقبليه 
التجربه  نتذكر  ونحن  هــذا  نقول 
عرض  )الربيكست(اي  يف  الربيطانيه 
.… الــعــام  االستفتاء  عــي   االمــر 
من  بخروجها  بريطانيا  اخطأت  فهل 
الحديث  قبل  ؟؟  االورويب  االتحاد 
الشعبويه  باتباع  بريطانيا  خطأ  عن 
االورويب  االتحاد  من  للخروج  خيارا 
االقتصاديه  ــات  االزمـ ضــوء  وعــي 
ايل  تواجهها  التي  التقشف  وحالة 
ثالثة  تغيري  ايل  اضطرها  الذي  الحد 
البد  وجيزه  فرته   يف  حكومه  رؤساء 
اذا من الحديث عن امر افرزه خروج 
حيث  االورويب  االتحاد  من  بريطانيا 
املطلب  خلف  السياسيون  جــري 
فالجميع  ))الشعبويه((  الشعبي  
يكن  مل  ))بريكست((  ان  االن  ادرك 
فيه  استجاب  الشعبويه  من  نوعا  اال 
تأثرياته  يدركوا  ان  دون  السياسيون 
فعرف  بالدهم  عي  ــدي  امل بعيدة 
امر  ترتك  ان  الميكنك  بانه  الجميع 
اكادميي  التخصص  شديد  اقتصادي 
وحدهم  االقتصاديون  يقرره  بحت 
سواهم  دون  واملتخصصون  والخرباء 
ايل  الــقــرار  هــذا  اتخاذ  يف  وتعتمد 
ايل  االمر  هذا  والقاء  الدميوقراطيه 
الشعب بالتصويت عليه كام حدث يف 
استفتاء ٢٠١٦ والذي انتهي ايل خروج 
بنسبة  االورويب  االتحاد  من  بريطانيا 
بسيطه  باغلبيه   ٪٤٨ مقابل   ٪٥٢
الستطالع  املتوسطات  ان  حني  يف 
ترغب يف  منهم   ٪٥٧ ان  تظهر  الراي 
العوده عن هذا القرار حيث اكتشف 
الربيطانيون ان مواجهة االزمات مثل 
كورونا والتداعيات االقتصاديه للحرب 
اخف  ستكون  االوكرانيه  الروسيه 
واقل معاناه مع االتحاد االورويب من 
حاله  ايل  والدخول  منفرده  مواجهتها 
من ارتفاع تكلفة املعيشه بشكل عام 
واالن  خاص  بشكل  والطاقه  والوقود 
يري  املتتاليه  ــات  االزم هذه  وبعد 
كان  القرار  ان  الربيطانيني  من   ٪٣٠
الصائب  بغري  يصفوه   ٪٧٠ و  صائب 
الخارجيه  التجاره  حجم  وانخفض 
. بالسابق  مقارنة   ٪١٥ من  اكرث   ايل 

اثبتتها  حقيقه  اقرار  ايل  يقودنا  االمر 
الــقــرار  ــان  ب الربيطانيه  الــواقــعــه 
البد  طبيعته  كانت  مهام  املتخصص 
وعي  املتخصصون  ياخذه  ان  من 
بان  الشعبويه  عن  تبتعد  ان  القاده 
تتخذ القرار الذي من شانه ان يشكل 
يكون  قد  ــذي  وال الشعوب  صالح 
حياتهم  يف  مستقبليه  نوعيه  نقله 
وهو  الحاليه  آثاره  عن  النظر  بغض 
والذي  االن  الحكومه  نهج  اظنه  ما 
خطط  القـــرار  عليه  تسري  ان  ــد  الب
قد  التي  للفئات  النظر  مع  املستقبل 
الحاميه  منظومة  يف  وادخالها  تترضر 
ويكفي  الكرميه  والحياه  االجتامعيه 
ان تعرف ان دول العامل املتقدمه كلها 
قراراتها  كل  ويحكم  النخبه  تقودها 
ما  عن  بعيدا  والتخصص  االحــرتاف 

نسميه بالشعبويه .
ولكم تحيايت ….

محمود صالح قطامش
مرص تالتني

qatamesh@misrtalateen.com

انتقلـت ايل رحمـه الله تعـايل كرميه 
اللـواء عبـد السـالم جاد املغفـور لها 
بامـر اللـه رنـا عبـد السـالم جـاد اثر 

حـادث اليم ..
وستشـيع الجنـازه مبسـجد الحصـاىف 
االحـد  غـدا  الزيـات  كفـر  مبدينـه 
و العـزاء بعـد غـد االثنـني مبسـجد 
شـرياتون  مبسـاكن  الصديـق 
املناسـبه  وبهـذه  بالقاهـره….. 

انا هلل وانا اليه راجعون
العاملـون يف مـرص  االليمـه يتقـدم 
االداره  مجلـس  ورئيـس  تالتـني 
بخالـص  قطامـش  صـالح  محمـود 

واملواسـاة العـزاء 
للفقيـده الرحمـه ولوالديهـا وارستها 

ولجميـع العائلـه الصرب والسـلوان .
ال اركم الله مكروه يف عزيز

وانا لله وانا اليه راجعون

األزهر ينعى شهداء فلسطني األبرياء 
ويُعرب عن خالص عزائه لعائالتهم

كتب – محمود مصطفى أبوطالب:
واستنكر  الرشيف  األزهر  أدان 
الصهيوين  العدواَن  العبارات  بأشد 
اإلرهايب الهمجي عىل مدينة نابلس 
وقوع  عن  أسفر  الذي  الفلسطينية؛ 
الفلسطينيني،  من  شهداء  عرشة 

وإصابة أكر من مائة.
له،  بيان  يف  الرشيف،  األزهر  وأكِّد 
أدَّى  وما  التصعيد  هذا  أن  اليوم، 
الفلسطينية  الدماء  سفك  من  إليه 
الطاهرة الربيئة لهو حلقٌة يف سلسلة 
حق  يف  الصهاينة  إرهاب  جرائم 
واضح  ودليل  جمعاء،  اإلنسانية 
من  الكيان  هذا  جنود  تجرد  عىل 
كل معاين الرحمة والُخلُق والضمري، 
الصمت  إدانة  عىل  دليل  وهو 
الدويل وتشجيع املحتل الغاشم عىل 
مواصلة جرامئه املنكرة عىل األرايض 
قوات  وأن  املحتلة،  الفلسطينية 
بالقوانني  تأبه  ال  الغاشمة  االحتالل 
وما  اإلنسانية،  القيم  وال  الدولية 
حقوق  استالب  يف  مستمرة  زالت 

عـىل  املزارعـني  تشـجيع  إطـار  يف 
التحـول التدريجي نحـو زراعة الذرة 

الصفـراء.
وتـم االتفـاق أن يكون سـعر الضامن 
 18 الصويـا  فـول  محصـول  لـرشاء 
ألـف جنيـه للطـن، وملحصـول عبـاد 
للطـن،  جنيـه  ألـف   15 الشـمس 
للسـلع  العامـة  الهيئـة  وتقـوم 
املحاصيـل  هـذه  بـرشاء  التموينيـة 
لتحقيـق قدر من التوازن يف السـوق.

وتـم التأكيـد عـىل أن مـا تـم اإلعالن 
عنـه من أسـعار، هـي أسـعار ضامن 
ويتـم  يطمئنـوا  حتـى  للمزارعـني، 
تشـجيعهم لزراعـة هـذه املحاصيـل، 
مـع التأكيـد عـىل أنه سـيتم االعتداد 
بأسـعار البورصـة ىف حينهـا إذا زادت 

عـن سـعر الضامن.

عـىل الشـهادة مـن جميـع مكاتـب 
التطعيـم الدوليـة بـكل املحافظات

الطبـي  الكشـف  توقيـع  3-يتـم 
الخـاص مبوسـم حـج هـذا العـام يف 
237 مستشـفى مبختلـف محافظـات 
9 صباحـا  السـاعة  مـن  الجمهوريـة 

ظهـرا.  2 السـاعة  حتـى 
أصحـاب  أن  عبدالغفـار  وأكـد 
األمـراض غـري املـرصح لهـم بالسـفر 

هـم: الحـج  مناسـك  ألداء 
ممـن  الكلـوي  الفشـل  مـرىض   -1
غسـيل  جلسـات  عالجهـم  يتطلـب 

كلـوي.
3-مرىض التليف الرئوي.

3-حاالت السمنة املفرطة املرضية.
أصحـاب  مـن  املتقدمـة  ٤-الحـاالت 
الدمويـة،  واألوعيـة  القلـب  أمـراض 

واألورام. الكلـوي،  والتليـف 
يف  كانـوا  إذا  الحوامـل  5-السـيدات 

األخـرية أو  األوىل  الحمـل  أشـهر 
واملصابـون  النفسـيون  املـرىض   -6
الطبيـة  للتقاريـر  طبًقـا  بالزهاميـر 

. ملعتمـدة ا

أصحاب األرض وأبناء الوطن وحامة 
والعربية  الفلسطينيَّة  املقدسات 

واإلسالمية.
يف  جهًدا  يألو  ال  أنه  األزهر،  وأكد 
وأصحاب  واملسلمني  العرب  دعوة 
ا  صفًّ للوقوف  الحية  الضامئر 
السافر،  اإلجرام  هذا  ضد  واحًدا 
يف  موحد  قوة  موقف  واتخاذ 
الذي  الصهيوين  العدو  هذا  وجه 
الرجال  من  األبرياء  قتل  عىل  دأب 
وترشيد  والنساء،  واألطفال 
وتهجريهم  الفلسطينية،  العائالت 
أراضيهم،  واستوطان  منازلهم،  من 
للعامل  ليخرج  ممتلكاتهم،  ورسقة 
األزهر  م  وتقدَّ الخبيث.  نَبتَه 
وصادق  العزاء  بخالص  الرشيف 
املواساة يف شهداء العرب واملسلمني 
املوىل  داعيًا  وفلسطني،  واإلنسانية 
بواسع  يتغمدهم  أن  وجل-  -عز 
رحمته ومغفرته، وأن يرزقنا -نحن 
الشهداء-  وأهايل  والعرب  املسلمني 

الصرب عىل البالء، وأن

رئيس  مدبويل  مصطفى  الدكتور  أكد 
املرصية  الدولة  أن  الــوزراء،  مجلس 
من  عليها  ما  بسداد  وملتزم  ــادرة  ق
أو  الفائدة  أو  للقروض  سواء  أقساط 

غريه ىف التوقيت املوضوعه لها.

الصحفي  املؤمتر  خالل  مدبويل،  وقال 
اإلدارية  بالعاصمة  اليوم  عقده  الذى 
التواصل  إنه أثري عىل مواقع  الجديدة، 
الدولية  التقارير  وبعض  االجتامعي 
تلتزم  أن  تستطيع  مرص  هل  تساؤالت 

هل تستطيع مصر سداد االلتزامات الدولية؟.. رئيس الوزراء يوضح
التى  الدولية  االلتزامات  كل  بسداد 
عمله  من  عليها  ما  خاصة  عليها  توجد 

صعبة؟.
كامل  تنسيق  يوجد  أنه  مدبويل  وأكد 
مع البنك املركزي مبعرفة توقيتات سداد 
إىل وجود خطة عىل  االلتزامات، مشريا 
جميع املحاور معروف بها التزام الدولة 

كل شهر وكيفية التحرك بها.
قدرة  عىل  التأكيد  جدا  مهم  بأنه  ونوه 
مرص بسداد جميع التزامتها من العملة 

األجنبية،
ويتم تدبري موارد بصور مختلفة.

إصدار  ىف  أمس  مرص  نجاح  إىل  وأشار 
الصكوك اإلسالمية  تاريخنا  ألول مرة ىف 
ألول  ملرص  جديدا  مجال  هــذا  ويعد 
من  بالرغم  بأنه  منوها  به،  تدخل  مرة 
من  متواجدة  كانت  التى  التحفظات 
ــاع  واالوض العاملية  األســـواق  ــروف  ظ
املوجودة، ولكن مرص كانت أعلنت أنها 
بحاجه ما بني من مليار إىل مليار ونصف 

من  أكر  مرص  طلب  تغطية  تم  دوالر 
إىل  التغطية  حجم  ليصل  مرات  أربع 
الدولة  مكن  وبالتايل  دوالر،  6.2مليار 
املطلوب  املبلغ  أخــذ  مــن  املــرصيــة 
بداية  ىف  املعلنة  من  أقــل  وبفائدة 
الطرح وانخفاض الفائدة 75 نقطة عن 

بداية اليوم وقت طرح الصكوك.
وجود  عىل  أخــرى  مرة  مدبويل  وأكــد 
أكر من آلية كدولة تتحرك بها بتنسيق 
كامل بني السياسية النقدية واملالية يف 
هذه املرحلة للدخول ىف هذا املوضوع.
عىل  التحرك  إىل  الــوزراء  رئيس  وأشار 
برنامج  خــالل  مــن  املتوسط  ــدى  امل
اجتامع  عقد  إىل  الفتا  الطروحات، 
تم  مبا  االلتزام  من  للتأكد  أسبوعي 
إعالنه بطرح 32رشكة خالل عام كامل 
كبداية   ،202٤ من  األول  الربع  حتى 

النه من الوارد إضافة رشكات أخرى.
ولفت إىل أنه يتم تكليف بنك استثامر 
ــامل  األع كــل  ــإجــراء  ب معني  يــكــون 

تلك  كل  بطرح  املطلوبة  التمهيدية 
الرشكات، وستكون بنوك استثامر عاملية 
خالل  من  التحديد  ويتم  محلية،  أو 
اللجنة توقيت الطرح بنظام الشهر وكل 
تقوم  أن  واملطلوب  املسبقة  اإلجراءات 
الدولة بها لضامن التزام بهذه التواريخ.

ونوه بأنه سيتم اإلعالن ىف حينه تواريخ 
الصورة  تكون  لي  بشهر  شهر  الطرح 
لوجود  نظرا  ــراد  األف لجميع  واضحة 
بعض التساؤالت من الخرباء االقتصاديني 

عن الخطة التفصيلية لعملية الطرح.
وأكد مدبويل أن الخطة يتم العمل عليها 
حاليا من قبل مجموعة يوجد بها محافظ 
وتحت  املعنيون  والوزراء  املركزي  البنك 
االجتامع  ويتم  ــوزراء  ال رئيس  إرشاف 
بتفاصيلها  الخطة  لوضع  أسبوعيا 
بالكامل، مؤكدا أنها خطة وطنيه الدولة 
املرصية وضعتها لتوسيع مشاركة القطاع 
العامة  للمؤسسات  واملواطنني  الخاص 

للدولة طبقا لوثيقة امللكية.

 حاول تفهم 
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كتب- محمد سامي:
مرشوع  عىل  الــوزراء  مجلس  وافق 
أحكام  بعض  بتعديل  خاص  قانون 
القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء 

صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ونص التعديل عىل أن تُستبدل عبارة 
الوراثية  واألمراض  الطبية  “الطوارئ 
الطبية”  “الطوارئ  بعبارة  والنادرة” 
 139 رقم  القانون  مبسمى  الــواردة 
لسنة 2021 املشار إليه، واملواد )1، 
2، 3(، كام تُستبدل عبارة “والطوارئ 
الوراثية  األمــراض  وعــالج  الطبية 
والنادرة” بعبارة “والطوارئ الطبية” 

الواردة باملادة )11 بند 1(.
وأضاف التعديل مواد وبنود جديدة، 
نصت عىل أن يُشكل مجلس اإلدارة 

لتكافؤ  الفرعيه  الــوحــدة  نظمت 
زويد  الشيخ  ومدينه  مبجلس  الفرص 
العامه  الوحدة  مع  بالتنسيق  وذلك 
بعمل  باملحافظة  الفرص  لتكافؤ 
املراه  لنوادى  املنتجة  لألرس  معرض 
بقاعه  أقيم  ــذى  وال زويــد  بالشيخ 

االجتامعات باملجلس
الوحدة  رئيس  صالح  هاجر  واكدت 
باملحافظة  الفرص  لتكافؤ  العامه 

الحكومة تعدل أحكام قانون إنشاء صندوق 
مواجهة الطوارئ الطبية

تكافؤ الفرص تنظم معرض لألسر املنتجة لنوادى املراه بالشيخ زويد

يف  الخربة  ذوي  من  علمية”  “لجنة 
وتختص  والنادرة،  الوراثية  األمراض 
باقرتاح الربوتوكوالت العالجية لتلك 
األمراض  قامئة  اقرتاح  ولها  األمراض، 
تقديم  التي سيتم  والنادرة  الوراثية 
الخاصة  للعالجات  املــايل  الدعم 
املرىض  حاالت  وفحص  وتقييم  بها، 
وإصدار  العلمية،  للجنة  املتقدمني 
واملوافقات  الطبية  التوصيات 
االضطالع  وكذا  العالج،  رصف  عىل 
بتأهيل الكوادر الطبية لسد النقص 
من  النادرة  األمراض  تخصصات  يف 
التدريبية  الــدورات  إقامة  خالل 
املبارشة  العلمية  املشورة  وتقديم 
الفني  الدعم  تقديم  وكذلك  لهم، 
بتقديم  املعنية  للمراكز  الــالزم 

الصحية  اإلدارة  مع  التنسيق  تم  انه 
الرائدات  ومبشاركة  زويــد  بالشيخ 
لدعم  الصحية  بالوحدات  الريفيات 
املعرض مؤكده عيل شكرها لسكرتري 
وكذلك  زويد  الشيخ  ومدينه  مجلس 
زويد  الشيخ  مبركز  اإلدارات  مديري 

ومدير املستشفى
واشارت هاجر صالح ايل رضوره عمل 
املراه ومعرفة إمكانياتها وقدراتها كام 

األمــراض  ملرىض  املتكاملة  الرعاية 
ىف  يساعد  مبا  ــادرة  ــن وال الوراثية 
انتشار تلك املراكز بكافة محافظات 
فنية  تقارير  تقديم  مع  الجمهورية، 
سبل  عن  اإلدارة  ملجلس  ــة  ودوري
والنادرة  الوراثية  األمراض  مواجهة 

عىل املستوى القومي.
كام نص التعديل عىل “وضع قواعد 
الصندوق  يتحملها  التى  املساهمة 
باألمراض  املصابني  املــرىض  لعالج 
قامئة  و”اعتامد  والنادرة”،  الوراثية 
األمراض الوراثية والنادرة التى يقدم 
الالزم  املــايل  الدعم  الصندوق  لها 
بيان  بحسب  ذلك  جاء  للعالج”. 
عقب  الحكومة  عن  صادر  صحفي 

اجتامعها األسبوعي منذ قليل. 

صعوبات  اى  مواجهه  عن  تحدثت 
عملها  أثــنــاء  تواجهها  وتحديات 
واختتمت  اليدوية  املشغوالت  يف 
املعرض  داخل  بجوله  اليوم  فعاليات 
يرافقها سكرتري املجلس وذلك للتعرف 
وتحدثت  املعروضه  ــامل  األع عيل 
والعامالت  الريفيات  الرائدات  مع 
تواجههم  اى صعوبات  عن  باملجلس 

يف حياتهم وكيفيه حلها

القاهرة- أ ش أ:
وافق الدكتور أمين عاشور وزير التعليم 
إطالق  عىل  العلمي،  والبحث  العايل 
“حافز  مسابقتي  من  الثانية  الــدورة 
لطالب  التغيري”  و”صناع  االبتكار” 
املرصية،  العليا  واملعاهد  الجامعات 
التقدم  الطالبية  للفرق  ميكن  حيث 
 28 يــوم  حتى  املسابقة  يف  لالشرتاك 

فرباير الحايل.
رعاية  لصندوق  التنفيذي  املدير  وأكد 
محمد  الدكتور  والنوابغ  املبتكرين 
اليوم  الوزارة  أصدرته  بيان  يف   – عامر 
األربعاء – أن ذلك يأيت يف إطار السعي 
الدائم من الدولة لدعم االبتكار وريادة 
العايل  التعليم  وزارة  وحرص  األعامل، 
للطالب  الداعمة  الربامج  استمرار  عىل 

املبتكرين بالجامعات املرصية.
وأشار عامر إىل أن املسابقتني تستهدفان 
الطالب من جميع الجامعات الحكومية، 
والتكنولوجية  واألهلية،  والخاصة، 
مرص  جمهورية  يف  العليا،  واملعاهد 
العربية، وتهدفان إىل اكتشاف وتأهيل 
املبتكرين يف مسارين مختلفني،  ودعم 
مجاالت  يف  الطاليب  االبتكار  )مسار 
املُبادرات  والتكنولوجيا، ومسار  العلوم 

االبتكارية لخدمة املجتمع(.
خالل  من  يوفر  الصندوق  إن  وقــال 
برامج  املؤهلة  للفرق  املسابقتني 
االبتكار،  ملهارات  متميزة  تدريبية 
امللكية  وحــاميــة  ــامل،  األعـ ــادة  وريـ
)التفكري  تشمل  والــتــي  الفكرية، 
وإدارة  املرشوعات،  وإدارة  التصميمي، 

الفريق، والحصول عىل التمويل، وفرص 
االستثامر(، كام يتم توفري خرباء للتوجيه 
واإلرشاد؛ لتطوير األفكار واملرشوعات.

وأضاف املدير التنفيذي لصندوق رعاية 
كذلك  سيتم  أنه  والنوابغ  املبتكرين 
ألف   ٤0 إىل  يصل  مايل  دعم  تقديم 
جنيه لكل فريق مؤهل؛ لتطوير األفكار 
أو  أولية  مناذج  إىل  وتحويلها  املبتكرة، 
منتجات ميكن تسويقها، واملساعدة يف 
إىل  واملتميزة  الواعدة  األفكار  توصيل 
حاضنات أعامل ،كام سيقدم الصندوق 
املسابقتني  نهاية  كبرية يف  مالية  جوائز 
األوىل،  املراكز  عىل  الحاصلة  للفرق 

تصل إىل ٤00 ألف جنيه.
جدير بالذكر أن مسابقة حافز االبتكار 
املبتكرين  الطالب  تستهدف   ،2023

وزير التعليم العالي يطلق الدورة الثانية من مسابقتي “حافز االبتكار” و”صناع التغير” لعام 2023

كتب: محمد عبد العزيز
تعامد  بظاهرة  االحتفال  مع  بالتزامن 
امللك  معبد  ــداس  أق بقدس  الشمس 
غد  فجر  سمبل  بأبو  الثاين  رمسيس 
تعرف  عام،  كل  من  فرباير   22 املوافق 
يف  سمبل  أبو  معبدي  إنقاذ  قصة  عىل 

ستينات القرن املايض.
والخاص  الكبري  سمبل  أبو  معبد  يُعد 
أسوان  مبحافظة  الثاين  رمسيس  بامللك 
األثــريــة  املعابد  أشــهــر  مــن  واحـــداً 
املعبد  يشهد  املوجودة يف مرص، حيث 
قدس  عــىل  الشمس  تعامد  ظــاهــرة 
األقداس باملعبد مرتني كل عام إحداهام 
أكتوبر واألخرى 22 فرباير من  يوم 22 

كل عام.
آثار  إلنقاذ  الدولية  الحملة  ــدأت  ب
كانت  أن  بعد   ،1959 عام  يف  النوبة 
منسوب  ارتفاع  بسبب  التهديد  تحت 
السد  بناء  عملية  بعد  النيل،  نهر  مياه 
العايل يف أسوان، لذلك أرسعت حكومة 
جمهورية مرص العربية، متمثلة يف وزير 
عكاشة،  ثروت  الدكتور  األسبق  الثقافة 
التخاذ خطوات  اليونيسكو  مخاطبة  يف 
جادة وتوجيه نداء دويل لكل دول العامل 

للمشاركة يف مرشوع إنقاذ آثار النوبة.
وأوضح الدكتور مصطفي وزيري األمني 
العام للمجلس األعىل لآلثار، أنه يف عام 
196٤ بدأ فريق عمل متعدد الجنسيات 

قصة إنقاذ معابد أبو سمبل
ومشغيل  واملهندسني  اآلثار  علامء  من 
معا  العمل  يف  املاهرة  الثقيلة  املعدات 
أبو  )معبد  سمبل  أبو  معبدي  إلنقاذ 

سمبل الكبري والصغري(.
قرابة  املعبدين  لنقل  العمل  استغرق 
البدء فيتقطيع  ست سنوات، حيث تم 
كبرية،  كتل  إىل  فائقة  بعناية  املعبدين 
تصل الواحدة منها إىل 30 طن، مبتوسط 
مرة  تركيبها  وأعيد  نفلها  وتم  طناً،   20
 65 ارتفاع  عىل  جديد  موقع  يف  أخرى 
سطح  عن  مرت   200 بعد  وعىل  مــرتاً، 
مياه بحرية نارص، يف واحدة من أعظم 
التاريخ  يف  األثرية  الهندسة  تحديات 
ليتم بعد ذلك الحفاظ عىل هذه املعابد 
لتبقي حية حتى يومنا الحارض شاهدة 
املايض  يف  مرص  يف  البناء  عظمة  عىل 

والحارض.
رئيس  الليثي  هشام  الدكتور  وأضاف 
اآلثار املرصية  لتسجيل  املركزية  اإلدارة 
املعبدين  نقل  البدء يف عملية  قبل  أنه 
وبالتحديد يف عام 1956 تم إنشاء مركز 
وتوثيق  لتسجل  املرصية  اآلثار  تسجيل 
املعابد، حيث لعب دورا هاما يف عملية 
العلمية املنوطة  الجهة  باعتباره  اإلنقاذ 
حيث  املرصية،  اآلثار  وتسجيل  بتوثيق 
املعبدين  وتسجيل  بتوثيق  املركز  قام 
عملية  وبعد  وأثــنــاء  قبل  بالكامل 
املعامري،  الرفع  طريق  عن  اإلنقاذ 

الخطي  والرسم  الفوتوغرايف،  والتصوير 
والنقوش  املناظر  لجميع  )الفاكسمييل(، 
من  املعبدين  ــدران  ج عىل  املــوجــودة 
الخارج والداخل، وهي محفوظة اآلن يف 

أرشيف املركز.
هذين  بناء  ــدأ  ب ــه  أن بالذكر  جدير 
املعبدين يف حوايل عام 126٤ قبل امليالد، 
واستغرق البناء حوايل عرشين عاماً حتى 
امليالد، وقد كرس معبد  قبل  عام 12٤٤ 
الثاين(  الكبري) معبد رمسيس  أبو سمبل 
لعبادة رع حور آختي وبتاح وآمون رع، 
أكرب ثالثة آلهة يف الدولة املرصية يف ذلك 
الكبري من  املعبد  تتكون واجهة  الوقت، 
الثاين،  لرمسيس  ضخمة  متاثيل  أربعة 

الواحد منها بارتفاع 22 م.
الشمس  لترشق  املعبد  تصميم  تم  وقد 
يف  املوجود  رمسيس  متثال  وجه  عىل 

قدس األقداس.
رمسيس  معبد  من  الشامل  إىل  ويقع 
الثاين، املعبد الصغري لزوجته نفرتاري وال 
يفصلهام إال واٍد صغري. وقد كُرس لعبادة 
سمبل  أبو  معبدي  يعد  حتحور.  اإللهة 
جزءاً من مواقع الرتاث العاملي لليونسكو 
املعروف باسم “آثار النوبة”، والتي متتد 
أسوان(.  )قرب  فيلة  إىل  سمبل  أبو  من 
للملك  ــم  دائ كنصب  املعابد  نحتت 
رمسيس الثاين وللملكة نفرتاري، احتفاالً 

بانتصاره يف معركة قادش.

العلمية،  التخصصات  مختلف  من 
تُعالج  مبتكرة  أفكار  لديهم  والذين 
التحديات  عىل  وتتغلب  الصعوبات، 
تستند  أن  ويحب  املوجودة،  التنموية 
علمية  أسس  عىل  االبتكارية  الفكرة 
املستفيدة  الجهة  تكون  وأن  واضحة، 
من االبتكار واضحة؛ حتى يعود الجهد 

والدعم بالنفع عىل املجتمع.
 2023 التغيري  صناع  مسابقة  أن  كام 
املجتمعية  املُبادرات  دعم  تستهدف 
الطالبية،  واألرس  األندية  من  املقدمة 
املشكالت  حــل  إىل  تــهــدف  والــتــي 
التنمية  أهــداف  ضوء  يف  املجتمعية 

املستدامة للدولة. 

بتوجيهات السيسي.. سفينة مساعدات مصرية تصل سوريا لدعم املتضررين من الزلزال
إىل  ووقوفاً  الشقيق  وشعبها  سوريا 
جانبها يف هذه املحنة اإلنسانية األليمة.
يأيت ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد 
الدعم  تقديم  مبواصلة  السييس  الفتاح 
واملساندة للشعب السوري الشقيق يف 

مواجهة آثار زلزال 6 فرباير 2023.
جاء ذلك يف بيان للسفري أحمد فهمي 
الجمهورية، عرب  رئاسة  باسم  املتحدث 

صفحته عىل “فيسبوك”، اليوم.

كتب – محمود مصطفى أبوطالب:
الالذقية  ميناء  إىل  اليوم  صباح  وصلت 
للقوات  تابعة  إمداد  سفينة  السوري 
البحرية املرصية محملة مبئات األطنان 
مع  تضامناً  اإلغاثية،  املساعدات  من 
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العامة لالستثامر ووكالة  الهيئة  عقدت 
الــدويل  واالتــحــاد  الهندية  االستثامر 
نقاشية  جلسة  الشمسية  للطاقة 
الكربى  )التحديات  مــبــادرة  بشأن 
 SolarX Grand“ الشمسية(  للطاقة 
خالل  إطالقها  تم  والتي   ”Challenge
مؤمتر األمم املتحدة املعني بتغري املناخ 
االبتكار،  تعزيز  بهدف   )COP27(
للرشكات  املحلية  الحلول  واكتشاف 
الطاقة  مجال  يف  الناشئة  املرصية 
التعاون  أوجــه  ومناقشة  الشمسية 

املمكنة يف هذا املجال.
الرئيس  هيبة،  حسام  اللقاء  وحر 
لالستثامر  العامة  للهيئة  التنفيذي 
ممثيل  من  ــد  ووف الــحــرة،  واملناطق 
وسوبهيتا  االستثامر،  هيئة  وقيادات 
بهاتايا، مستشار االتحاد الدويل للطاقة 
رئيس  سايني،  وابراجيتا  الشمسية، 
رئيس  ونائب  الهندية،  االستثامر  وكالة 
الوكالة، آالنسكرت جاين، وممثيل مركز 

شعبة  رئــيــس  شحاتة  ــب  رج أعــلــن 
باتحاد  الحبوب  صناعة  بغرفة  األرز 
طن  سعر  انخفاض  املرصية  الصناعات 
 1000 بنحو  األسواق  يف  الشعري  األرز 
الخطوات  نتيجة  وذلك  للطن  جنيه 
والتجارة  التموين  وزارة  اتخذتها  التي 
الخارج  من  األرز  استرياد  يف  الداخلية 
أبيض  أرز  طن  ألف   50 عىل  والتعاقد 
بأسعار  للمواطنني  لطرحه  مستورد 

مخفضة.
األرز  استرياد  يف  الوزارة  ستستمر  كام 
قبل  من  لالحتكار  محاولة  أي  لرب 
بعض املغرضني، بجانب وصول كميات 

هيئة االستثمار ووكالة االستثمار الهندية يطلقان 
مبادرة للتعاون بالطاقة الشمسية

غرفة الحبوب: انخفاض 1000جنيه بطن األرز 
بعد استراد وزارة التموين أرزا أبيض

االبتكار وريادة األعامل التابع للجامعة 
األمريكية وممثلني عن الجهات املعنية 

والداعمة للرشكات الناشئة يف مرص.
العامة  الهيئة  إن  هيبة  حسام  وقال 
كل  مع  بالتعاون  ترحب  لالستثامر 
الجهات املعنية بتعزيز االستثامر البيئي 
يف مرص مبا يف ذلك االستثامر يف قطاع 
جاهدة  وتسعى  الشمسية،  الطاقة 
مؤكًدا  عملية،  حلول  إىل  الوصول  إىل 
االستثامر  تشجيع  عىل  الهيئة  حرص 
الطاقة  وقطاع  عامة  البيئي  القطاع  يف 
املتجددة بهدف دعم السياسات البيئية 
أجل  من  واالقتصادية  واالجتامعية 
وتشجيع  املستدامة  التنمية  تحقيق 

ريادة األعامل.
تتسق  املــبــادرة  أن  “هيبة”  ــح  وأوض
أهدافها مع أحد أهم أهداف ومحاور 
عمل الهيئة الرئيسية واملتمثلة يف دعم 

ريادة األعامل.
القارة  ــم  دع إىل  ــادرة  ــب امل وتــهــدف 

بعض  لصالح  املستورد  األرز  من  كبرية 
خالل  الوطنية  الخاص  قطاع  رشكات 
املقبل  مارس  شهر  من  األول  النصف 
يف  كبرية  طفرة  سيحدث  الــذى  األمــر 
لصالح  إيجاىب  بشكل  وسينعكس  األرز 

املستهلك .
وزارة  باسترياد  شحاتة  رجب  وأشــاد 
الخارج  من  األبيض  األرز  التموين 
رغم وجود األرز املحىل داخل األرايض 
املرصية بكميات كبرية، مؤكداً أن قرار 
وزير التموين سيعمل أيضا عىل توفري 
األرز بكميات كبرية وسيؤدي اىل تراجع 
األسعار مرة أخرى يف ظل توسع الوزارة 

إمكاناتها  من  لالستفادة  اإلفريقية 
وتقليل  الشمسية  الطاقة  مجال  يف 
األحفوري  الوقود  اعتامدها عىل موارد 
الغاز  الفحم-  الــحــجــري-  )الفحم 
املبتكرين  النفط(، وتحفيز  الطبيعي – 
الطاقة  قطاع  إىل  للتوجه  والباحثني 
متكني  يف  االستثامر  وتعزيز  الشمسية، 

البيئة الحاضنة للرشكات الناشئة.
وتنقسم املبادرة إىل شقني، الشق األول 
قدرات  لبناء  برنامج مكثف  عبارة عن 
الطاقة  مجال  يف  الناشئة  الرشكات 
محتوى  موامئة  إمكانية  مع  الشمسية 
منظومة  احتياجات  مــع  الــربنــامــج 
الرشكات الناشئة يف مرص، والشق الثاين 
الرشكات  فيها  تقوم  مسابقة  يف  يتمثل 
التي  املبادرة،  استامرة  مبلء  الناشئة 
تهدف إىل تعزيز االبتكار واالستثامر يف 
تقوم  أن  عىل  الشمسية  الطاقة  قطاع 
لجنة باختيار أفضل 20 رشكة وتحصل 
قدره  مايل  دعم  عىل  الفائزة  الرشكات 
15 ألف دوالر باإلضافة إىل دعم فني، 
عمل  ورشة  عقد  املبادرة  تشمل  كام 
مجال  يف  مرص  يف  الناشئة  للرشكات 
مركز  مع  بالتعاون  الشمسية  الطاقة 
بالجامعة  واالبتكار  ــامل  األع ــادة  ري

األمريكية.
املشرتك  التعاون  إطار  يف  املبادرة  تأيت 
بصفتها  لالستثامر  العامة  الهيئة  بني 
للرابطة  التسيري  لجنة  رئيس  نائب 
االستثامر  ترويج  لــوكــاالت  العاملية 
الهندية والتي  )وايبا( ووكالة االستثامر 

تشغل منصب الرئيس بالرابطة.

يف إنشاء معارض “اهال رمضان” بكافة 
السلع  وتوفري  الجمهورية  محافظات 
بجانب  مخفضة،  بأسعار  للمستهلك 
أيضا طرح السلع الغذائية واألرز مبنافذ 
بطاقات  وعىل  االستهالكية  املجمعات 
التموين وأضاف: نجحت وزارة التموين 
تأمني  يف  املاضية  الفرتة  ــدار  م عىل 
السلع  كافة  من  اسرتاتيجي  مخزون 
السياسية  القيادة  لتوجيهات  تنفيذا 
أي  حــدوث  عدم  ذلك  يؤكد  ما  وأن 
غذائية  سلعة  اى  بنقص  تتعلق  أزمة 
طول فرتة جائحة كورونا أو خالل أزمة 

الحرب الروسية األوكرانية .

مدبويل،  مصطفي  الدكتور  تفقد 
الربيد  جناح  الوزراء،  مجلس  رئيس 
إكسبو”  “سبورتس  معرض  يف  املرصي 
بإفريقيا  ريايض  ومعرض  مؤمتر  أكرب 
والرشق األوسط، يرافقه الدكتور عمرو 
وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  طلعت 
صبحي،  أرشف  والدكتور  املعلومات، 

وزير الشباب والرياضة.
رشيف  الدكتور  استقبالهم  يف  وكان 
الربيد  إدارة  مجلس  رئيس  فاروق، 
الدكتور  أمام  استعرض  حيث  املرصي، 
دور  الوزراء  رئيس  مدبويل  مصطفي 
الشباب  مراكز  يف  املرصي  الربيد 
الربيد  إليه  توصل  ما  وأحدث  وأهم 
مع  الخدمات  منظومة  يف  تطور  من 
الربيد  يقدمها  التي  للخدمات  رشح 
لتشجيع  املعرض  خالل  املرصي 

دور  وزيادة  وتخفيزهم  الشباب 
أصحاب  ومساعدة  اإللكرتونية  التجارة 
خدمة  ومنها  الصغرية  املرشوعات 
استخدام  عىل  الشباب  لتحفيز  وصلها 
التجارة اإللكرتونية للعمل عن بعد إىل 
 ”win“ جانب برنامج الوالء واملكافآت
الشباب  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك 
بعض  تقديم  إىل  باإلضافة  والرياضة 
التمويل  مثل  األخرى  املالية  الخدمات 

االستهاليك والتمويل متناهي الصغر.
فاروق،  رشيف  الدكتور  وأوضح 
املرصي:  الربيد  إدارة  مجلس  رئيس 
معرض  يف  املرصي  الربيد  مشاركة  أن 
يف  تأيت   ،″2023 إكسبو  “سبورتس 
نحو  املرصي  الربيد  إسرتاتيجية  إطار 
الراسخ  واإلميان  املرصية  الرياضة  دعم 
الريايض  االستثامر  وتشجيع  بأهميتها 

يف  عاليا  اسم مرص  رفع  يف  يساهم  مبا 
الرياضية،  واملحافل  الفعاليات  جميع 
املشاركة  من  الهدف  أن  إىل  مشريًا 
رواد  ومساعدة  الشباب  متكني  هو 
الناشئة  مرشوعاتهم  بدء  عىل  األعامل 
تعزيز  خالل  من  الريايض،  املجال  يف 
والوزارات  املالية  باملؤسسات  عالقاتهم 
مختلف  بني  الوعي  ونرش  املعنية، 
“الرياضة  مبدأ  لرتسيخ  الشعب  فئات 
دعم  طريق  عن  حياة”  اسلوب 
الرياضية  املواهب  واكتشاف  الرياضة 
البطوالت  يف  املشارك  الشباب  من 
بأن  املعرض، منوهاً  املقامة خالل فرتة 
الربيد  خدمات  نرش  سيشهد  املعرض 
املرصي بني الزائرين داخل املعرض عرب 
جميع  ميكن  مبا  املرصي  الربيد  جناح 
الزوار من االطالع عىل كافة الخدمات 

رئيس الوزراء يتفقد جناح الربيد بمعرض “سبورتس إكسبو”

الربيد  يقدمها  التي  التقنية  والحلول 
التكنولوجيا  عىل  باالعتامد  املرصي 
وخدمة  وصلها،  “خدمة  مثل  الحديثة 
األندية،  وبطاقات  املالية،  البطاقات 

 ،”win“ املكافآت  و  الوالء  وبرنامج 
متويىل  رشكة  خدمات  إىل  باإلضافة 
الخاصة بتمويل املرشوعات الصغرية و 
بالتقسيط  الخاصة  فاينانس  وان  رشكة 

 u got box للعمالء و خدمة املبارش 
الخاصة بالتسوق من الواليات املتحدة 

األمريكية”.
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ما املقصود بالوالدة بدون آمل
جملة حديثة ترتدد كتريا حاليا بني 

االطباء  والسيدات الحوامل هيا نعرف 
معناها وبالرشح املبسط.

الوالدة بدون أمل تشمل الوالدة 
الطبيعية والقيرصية عكس االعتقاد 

أنها مع الوالدة القيرصية فقط
يف الوالدة بدون أمل تستخدم تقنية 

االبيديورال وهى  طريقة تخدير 
موضعي مبنطقه معينه يف العمود 

الفقري ) الجزء الخارجي من القناة 
النخاعية(

وبذلك يتم تخدير منطقه البطن لألم 
فال تشعر بأمل الوالدة، وتكون متيقظه 

وتسمع وترى مايدور حولها.

وكذلك يستمر تسكني األمل بعد الوالدة 
سواءا الطبيعيه  او القيرصيه من خالل 

جهاز االبيديورال .
وهناك كذلك   تقنية  الPCA   وهو 
جهاز صغري ىف حجم الهاتف املحمول 

تتحكم فيه املرأه بيد ويثبت باليد 
اآلخرى ويقوم بالتسكني وقت الشعور 

باالمل بأن تضغط عليه االم باصبعها 
عند اللزوم.

وإيضا تقنية التاب بلوك ىف بحقن 
املسكن موضعيا مبناطق معينه  

بالبطن.
وتستخدم تلك التقنيات ىف العمليه 

معرض مراحل فنيه للفنان محسن سري 
ــني  ــالت ت مـــرص   - ــد  ــم ــح م  اميـــــان 
نيفني  الــدكــتــوره  رعــايــه  تــحــت 
معرض  يقام  الثقافه  وزيــر  الكيالين 
الفنان  للمهندس  فنيه  ــل  ــراح م
مخترصه  نبذه  واليكم  رسي  محسن 
.… رسي  مــحــســن  ــان  ــن ــف ال  عـــن 

عام  بورسعيد  يف  رسي  محسن  ولــد 
1960، حاصل عىل بكالوريويس الفنون 
اكادميية  من  الديكور  قسم  املرسحية 
بنقابة  الفنون عام 198٤ ،و هو عضو 
املهن التمثيلية و عضو بنقابة الفنانني 
اليونسكو. ملنظمة  التابعة   التشكيلني 

الديكور  قسم  مدير  منصب  شغل 
العرب  تليفزيون  و  ــو  رادي بشبكة 
السعودية    العربية  باململكة   ART
عىل  ارشف  حيث   ،   2011-   1996
و  الحفالت  جميع  تصميم  و  تنفيذ 
عىل  و  للشبكة  الرسمية  املناسبات 
املسلسالت  و  الــربامــج  من  العديد 
ديكورات  عىل  ارشف  و  التلفزيونية 
و  روما  مبدينة  الشبكة  استوديوهات 
أفيتسانو بإيطاليا، و شغل ايضا منصب 
ريانة  لرشكة  الديكور  قسم  مدير 
باململكة  االعالمي  و  الفني  لالنتاج 

 العربية السعودية  2011 -  2019  .
من  التكرميات  من  العديد  نال  كام 
و  بجدة  عبدالعزيز  امللك  جامعة 
اإلعالمية  العربية  املــؤســســة  مــن 
قطاع  من  و  الفني  التوزيع  و  لإلنتاج 
وزارة  و  الداخلية  لوزارة  العام  االمن 
السعودية. العربية  باململكة   املعارف 

و قد حل ضيفا و شارك يف العديد من 
املعارض التشكيلية الجامعية و الفردية 
خارج مرص و داخلها  و منها: >>مركز 
و  بأسرتاليا<<،  فيكتوريا  مبتنزه  الفنون 
لرسومات   27 ال  سيجراف  >>مؤمتر 
التفاعلية  التقنيات  و  الجرافيك 
و  االمريكية<<،  املتحدة  بالواليات 
باليتا  و  الدويل  ارت  كايرو  >>ملتقى 
بقاعة جريدة االهرام<<، و >>العديد 
دار  بقاعات  الفنية  امللتقيات  من 
كضيفا  حل  كام  و  املرصية<<،  االوبرا 
اقيم  ــذي  ال الفنون  مبلتقى  مشارك 
السياحة  تنشيط  هيئة  رعاية  تحت 
بورسعيد. ملحافظة  القومي  العيد   يف 

قرص  يف  املعرض  ويقام  هــذا   ……
..… فرباير   27 من  بورسعيد   ثقافه 

مرص تالتني — اميان محمد

نصائح طبيه والده بدون الم يقدمها الدكتور / 
سعد لطفي استشاري النسا والتوليد

القيرصيه ويستمر مفعولها ملدة 
2٤ساعه.

حلت البسمه مكان اهة االمل عىل 
وجوه االمهات اثناء وبعد الوالده وداعا 

لالمل ومرحبا بالتقنيات الحديثه
مع تحيايت

الدكتور / سعد لطفي
استشاري النسا والتوليد

دفع بني البلدين.
أهمية  عىل  السييس  الرئيس  وشــدد 
بني  التجاري  امليزان  زيادة  عىل  العمل 
البلدين الذي ال يعكس حجم االحرتام 
التعاون  يف  السياسية  واإلرادة  والثقة 
املباحثات  أن  مؤكدا  البلدين،  بني 
والدعم  التعاون  استمرار  تناولت  أيضا 
موجها  الدولية،  املحافل  يف  املتبادل 
لدعمها  ألوزبكستان  والتقدير  الشكر 

مرص يف الحصول عىل صفة املراقب يف 
منظمة شينغهاي.

االتفاق  تم  إنه  السييس  الرئيس  وقال 
للقضية  حــل  ــجــاد  إي أهمية  عــىل 
الفلسطينية ، حل الدولتني عىل حدود 
وعاصمتها   1967 يونيو  من  الرابع 
القدس الرشقية ، كام أكد أهمية إيجاد 
ملا  األوكراين  الرويس  للنزاع  حل سيايس 

له من تأثريات عىل العامل كله .

أوزبكستان عىل  السييس  الرئيس  وهنأ 
بشأن  قريغيزستان  مع  اتفاقية  توقيع 
موجها  أوزبكستان،  يف  املياه  موضوع 
الشكر للرئيس شوكت مريضياييف عىل 
دعوته لزيارة أوزبكستان ، ومعربا عن 

تطلعه لتلك الزيارة يف أقرب فرصة. 

الرئيس السيسي: توافق مصري أوزبكي على أهمية 
إيجاد حل قانوني وملزم لقضية سد تتمه ص   3

.2023
املوافقات  الـــوزراء  مجلس  واعتمد 
واستصالح  الزراعة  وزارة  من  الصادرة 
األرايض بشأن إقامة 73 مرشوًعا يف 17 
فدانًا   81 تبلغ  مساحة  عىل  محافظة 
تنفيذ  إطار  و18 قرياطًا و11 سهاًم، يف 
بها  تقدم  التي  العام  النفع  مرشوعات 
التي  املرشوعات  ومنها  املحافظون، 
كرمية”  “حياة  الرئاسية  املبادرة  تتبع 

لتطوير الريف املرصي.
إقامة  ــات:  ــرشوع امل ــذه  ه وتشمل 
ومحطات  خرسانية،  خلط  محطات 
ومحطات  صــحــي،  رصف  معالجة 
إىل مرشوعات  باإلضافة  أتربة،  تشوين 
مصنع  وإنشاء  استكشافية،  آبار  حفر 
محطة  وإقامة  الخرسانية،  للفلنكات 
لتوصيل  رائــحــة  ــة  وإضــاف تخفيض 

الغازات الطبيعية، فضاًل عن مرشوعات 
ووحــدات  زراعــيــة،  جمعيات  إقامة 
صحية، ووحدة إسعاف، ونقطة رشطة، 
ومبنى  ومسجد،  ســيــارات،  وموقف 
تنمية  ومراكز  لكنيسة،  تابع  خدمات 
عالوة  شباب،  ومراكز  والطفل،  األرسة 
أزهرية،  ومعاهد  مدارس  إقامة  عىل 
السكنية  املــرشوعــات  إىل  باإلضافة 

وغريها.
وزارة  قيام  الوزراء عىل  ووافق مجلس 
وزارة  مع  بالتعاقد  املحلية  التنمية 
عدد  وتجهيز  لتأثيث  الحريب،  اإلنتاج 
بالقرى  حكومياً  خدمياً  مجمعاً   329
الخدمية  املجمعات  ضمن  املستهدفة، 
“حياة  الرئاسية  املبادرة  ضمن  املُنفذة 

كرمية”.

مدّ تعاقدات و73 مشروعًا و”حياة كريمة”.. 
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء الجديدة

تتمه ص    1
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العدد اإلسبوعي رقم 1300

املحاصيل  من  السمسم  نبات  يُعّد 
القدم  منذ  استخدمت  التي  الزيتية 
والطبية،  الغذائية  فوائدها  لكرة 
املعادن  من  العـديد  عىل  الحتوائه 
األعصاب،  لصحة  املهم  كالفسفور 
واألسنان،  للعظام  املهم  والكالسيوم 
السكر،  لعـالج  املهم  واملاغنيسيوم 
والزنك  اإلجهـــاد،  من  والتخفيف 
والفسفور  والبوتاسيوم  واملنجنيز 
يحتوى  كام  والنحاس،  والحديد 
و  )ب(،  فيتامينات  عىل  السمسم 
الفوليك  وحمض  )ب6(،  و  )ب2(، 
من  العديد  تلعب  التي  والنياسني، 
تصنيع  مثل  اإلنسان،  جسم  يف  األدوار 
يف  الطاقة  وإنتاج  الحمراء،  الدم  خاليا 
الهاّمة.  الوظائف  من  وغريها  الجسم، 
الناتج عن بذوره يحتوي عىل  والزيت 
واألحامض  الربوتينات  من  عالية  نسبة 
املضادة  الفالفونية  واملركبات  الدهنية 
احتفاظه  يف  يساهم  مام  لألكسدة 
أشار  ولذلك  الطبيعية.  بخواصه 
بذور  توافر  رضورة  إىل  العلامء  بعض 
طبيعي  كعالج  املنزل  يف  السمسم 
األمراض  من  للعديد  استخدامه  ميكن 
السمسم  فبذور  الطبية.  واملشكالت 
تحتوي عىل مادة السيسامني التي تؤثر 
عىل العديد من التفاعالت البيوكيميائية 
الجسم،  يف  بالدهون  الخاّصة  األيضيّة 
ومادة  السيسامني  مادة  أّن  وجد  وقد 
معدل  من  يرفعان  اإليبيسيسامني 
اإلنزميات  من  للعديد  الجيني  التعبري 
هذا  الدهون،  بأكسدة  املتعلّقة 
الليجنان  مركب  دور  إىل  باإلضافة 
كمضادة  املادة  هذه  يف  املوجود 
كام  الكولسرتول،  خفض  يف  لألكسدة 
رفع  عىل  السيسامني  مادة  تعمل 
الذي  املاليك  إلنزيم  الجيني  التعبري 
بذور  ومتنح  الدهون،  بناء  يف  يساهم 

عمل  يعزز  الذي  ھ  فيتامني  السمسم 
الدم،  كولسرتول  خفض  يف  السيسامني 
يرافق  الذي  اإلدرايكّ  التأخر  من  ويحد 
ملادة  أن  وجد  كام  العمر،  يف  التقدم 
السمسم دور  املوجودة يف  السيسامني 
يعمل  الذي  الزهامير  مرض  محاربة  يف 
يف  العصبيّة  الخاليا  وضمور  تلف  عىل 
متايز  تحفيز  طريق  عن  وذلك  الدماغ، 
الخاليا العصبيّة، حسب ما ذكرته مجلة 
التغذية والعلوم الغذائية. ولقد أظهرت 
يف  دوراً  للسمسم  أن  الدراسات  بعض 
الوقاية من أمراض القلب. كام يساعد 
بذور  يف  األلياف  من  العايل  املحتوى 
وكذلك  الهضم،  عىل  األمعاء  السمسم 
يساعد ارتفاع محتواها من الزنك عىل 
أكر  البرشة  وجعل  الكوالجني  إنتاج 
ليونة، ويساعد يف إصالح تلف أنسجة 
محتوى  ويخفف  مينع  كام  الجسم. 
السمسم  بذور  يف  العايل  النحاس 
العظام  ويقوي  املفاصل  التهاب  من 
ويساعد  الدموية.  واألوعية  واملفاصل 
البذور  هذه  يف  املوجود  املاغنيسيوم 
التنفيس  الجهاز  اضطرابات  منع  عىل 
الهواء  مجرى  تشنج  منع  طريق  عن 
عىل  السمسم  بذور  وتحتوي  والربو. 
يف  للذوبان  القابلة  الليجنني  مادة 
متنع  التي  ك،  ه،  وفيتامني  الدهون، 
انتشار ومنو الخاليا الرسطانية والوقاية 
من اإلصابة باألنواع املختلفة للرسطان 
القولون،  رسطان  الدم،  رسطان  ومنها 
الربوستاتا،  رسطان  الثدي،  رسطان 
البنكرياس.  رسطان  الرئة،  رسطان 
غنية  الحمراء  السمسم  بذور  أن  كام 
للجلد،  مطرية  فهي  وبالتايل  بالحديد، 
يحفز  الذي  للطمث  مغذي  ومنشط 
وملني،  مهدئ،  أو  وملطف  الحيض، 
ومدر للبول، كام أنها مفيدة يف حاالت 

الدوسنتاريا، واإلسهال.
خّفض  عىل  السمسم  زيت  ويساعد 
غنّي  ألنّه  وذلك  الدم؛  ضغط  ارتفاع 
غري  املتعددة  الدهنية  باألحامض 

ومادة  املشبعة 
مني  لسيسا ا
كام  ھ.  وفيتامني 
مضادات  تحارب 
ة  كسد أل ا
يف  املوجودة 
السمسم  بذور 
الحرّة  الجذور 
عند  تتكّون  التي 
ألشعة  التعرّض 
فوق  الشمس 
 ، لبنفسجيّة ا

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

 الفوائد الصحية والطبية والعالجية لنبات السمسم
األرضار  من  بالعديد  تتسبب  والتي 
الشمس  حروق  مثل  الجلديّة، 
والتجاعيد ورسطان الجلد. وقد وجدت 
)ھ(  لفيتامني  الخارجي  االستعامل  أّن 
التغرّيات  من  الجلد  يقي  تناوله  أو 
التي تُسبب الرسطان. وكذلك ُوجد أّن 
السمسم  لزيت  الخارجي  االستعامل 
الوجه مينح  والحليب عىل  الكركم  مع 
ويعمل  وملساء  ناعمة  برشة  اإلنسان 
بذور  زيت  أن  كام  البثور.  إزالة  عىل 
الغذائية  بالعنارص  ميلء  السمسم 
والشعر.  الرأس  فروة  لصحة  الالزمة 
فعال  السمسم  زيت  أن  وجد  وقد 
حيث  واألسنان،  الفم  لصحة  جدا 
مرات  لعدة  للفم  كغرغرة  يستخدم 
ونزيف  األسنان،  تسوس  من  للوقاية 
من  والتخلص  الحلق،  وجفاف  اللثة، 
واللثة  األسنان  وتقوية  الفم،  رائحة 
تكون  منع  عىل  أيضا  ويساعد  والفك، 
تراكم  منع  عىل  ويعمل  البالك،  طبقة 
عىل  تعمل  التي  العقدية  البكترييا 
كام  األسنان.  عىل  البالك  طبقة  تكّون 
أن زيت السمسم يساعد عىل الوقاية 
ضد املضادات الحيوية التي قد تتسبب 
بذور  زيت  ويساعد  الكىل.  تلف  يف 
التي  املواد  تكّون  منع  عىل  السمسم 
أنه  الرشايني، حيث  تتسبب يف تصلب 
لألكسدة  مضادة  مادة  عىل  يحتوي 
كام  »ليجنان«،  تسمى  وااللتهابات 
وهي  بالسيسامول،  أيضا  تعرف 
املسؤولة جزئيا عن الوقاية من انسداد 
الرشايني. فقد أظهرت مادة السيسامول 
عالجية  وخصائص  قدرات  متتلك  أنها 
مفيدة تعمل عىل تحسني صحة القلب 
لالكتئاب.  ومضادة  الدموية،  واألوعية 
له  السمسم  زيت  أن  وجد  ولقد 
مفعول جيد يف عالج البواسري، ألنه يلني 
عملية اإلخراج مام يخفف الضغط عند 
هو  الضغط  وهذا  الفضالت،  خروج 
البواسري، كام أنه يستخدم  من أسباب 

كعالج لحرقة املعدة وعرق النساء.

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

تناول بيضتني على اإلفطار يوميا يوفر األحماض 
األمينية الالزمة للجسم

ارتفاع ضغط الدم.. عوامل يمكن أن تؤثر على قراءة ضغط الدم

يف  الخرباء  كبري  ــارار،  ف جريميي  الدكتور  قال 
تطوير  يجب  إنه  العاملية،  الصحة  منظمة 
الحيوانية،  األنفلونزا  سالالت  لجميع  لقاحات 
يف  االستثامر  الحكومات  عىل  إنــه  مضيفا، 
اإلنفلونزا  فــريوس  ســالالت  لجميع  لقاحات 

حالة  يف  تأمني  كوثيقة  الحيوان  يف  املوجودة 
ذكره  ملا  وفقا  وذلك  البرش،  بني  املرض  تفيش 

موقع وكالة رويرتز.
وأشار موقع وكالة رويرتز، اىل إن بعض الدول 
املتحدة  بالواليات  قياسية  خسائر  تكبدت 

الداجنة  الطيور  يف  واليابان  وفرنسا  وبريطانيا 
عندما تفشت أنفلونزا الطيور يف العام املايض.

سابق  وقت  العاملية، يف  الصحة  منظمة  قالت 
لفريوس  األخري  االنتشار  إن  الشهر،  هذا  من 
إنفلونزا  باسم  املعروف   H5N1 األنفلونزا 
عىل  الخطر  لكن  املراقبة،  إىل  يحتاج  الطيور، 

البرش ال يزال منخفًضا.
القادم،  العاملية  الصحة  منظمة  كبريعلامء  قال 
جريميي فارار، إنه يود أن يرى صناعة األدوية 
الرسيرية  التجارب  بعض  األقــل  عىل  تجري 
يضطر  ال  بحيث  اإلنفلونزا،  سالالت  لجميع 
العامل إىل البدء من الصفر لبدء التصنيع العاملي 

للقاحات االنفلونزا إذا دعت الحاجة إىل ذلك.
تم  رسيري،  عامل  وهو  فارار،  جريميي  وأضاف 
تعيينه رئيًسا للعلامء يف منظمة الصحة العاملية 
يف  املنظمة  إىل  رسميًا  وسينضم  ديسمرب،  يف 
إعالمية،  إفادة  يف  العام  هذا  من  الحق  وقت 
“ما يقلقني أننا يف حركة بطيئة نراقب شيئًا قد 

ال يحدث أبًدا.

خبر بالصحة العاملية: يجب تطوير لقاحات لجميع 
سالالت األنفلونزا الحيوانية

روسيتشارك  ميجان  الدكتور  كشف 
عنرص  البيض  إن  األمعاء،  صحة  خبري 
موضحا،  الربوتني،  عىل  يحتوى  أسايس 
غذائية  كمية  عىل  يحتوي  البيض  إن 
أعىل من وزنه، حيث توفر البيضة أكر 
من 25 % من السيلينيوم اليومي )أحد 
بتقليل  املرتبطة  األكسدة  مضادات 
 20 حوايل   ،) بالرسطان  اإلصابة  خطر 
يساعد  الــذي   12 ب  فيتامني  من   %
املركبات  وكذلك  التعب،  مقاومة  يف 
والزياكسانثني  اللوتني  مثل  النباتية 

الذى مينح الحيوية لصحة العني.
العنارص  هذه  توجد  بينام  إنه  وقال، 
الــعــديــد من  ــا يف  ــًض أي الــغــذائــيــة 
متتصها  أجسامنا  فــإن  ــخــروات،  ال
بيضة،  من  تأيت  عندما  أفضل  بشكل 
وذلك ألنها قابلة للذوبان يف الدهون، 
أفضل  بشكل  تذوب  أنها  يعني  مام 
صفار  يف  املوجودة  الدهون  وجود  يف 
فوائدهان  من  يعزز  وهــذا  البيض، 
مضيفا، إن البيض مصدر كبري للربوتني 
أيًضا، موضحا، إن هناك اعتقاد خاطئ 
لدينا  املتحدة  اململكة  يف  بأنه  شائع 
وجباتنا  يف  الربوتني  من  وفرية  كمية 
السن،  كبار  من  الكثري  لكن  الغذائية، 
الخصوص، ال يحصلون عىل  عىل وجه 

ما يكفي تقريبًا.
وجدت دراسة أجريت عام 2020 عىل 
أولئك الذين ترتاوح أعامرهم بني 65 و 
يوركشاير،  جنوب  منطقة  يف  عاًما   89
إن أقل من 50 % يحصلون عىل الكمية 
تويص  يوميًا،  الربوتني  من  بها  املوىص 

يعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكرب عوامل خطر 
النوبات  ذلك  ىف  مبا  القلب  بأمراض  اإلصابة 
ذلك  يحدث  الدماغية،  والسكتة  القلبية 
عندما يكون ضغط الدم، وهو قوة دفع دمك 
بشكل  مرتفًعا  الدموية،  األوعية  جدران  ضد 
أشياء  عىل  نتعرف  التقرير  هذا  وىف  مستمر، 
لديك،  الدم  ضغط  قراءة  عىل  تؤثر  أن  ميكن 

بحسب موقع “تاميز أوف إنديا”.
ويعترب ضغط الدم الطبيعى أقل من 80/120 
ثابتًا  الشخص  دم  ضغط  كان  وإذا  زئبق،  مم 
90/1٤0 ملم زئبق أو أعىل، فيمكن تشخيصه 
بارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك ميكن أن يتقلب 

نطاق ضغط الدم اعتامًدا عىل عدة عوامل.
فحص ضغط الدم

تحدث معظم أخطاء قياس ضغط الدم عندما 
مؤرشات  ضمن  املريض  ذراع  محيط  يقع  ال 

 1.2 بـ  الدولية  ــادات  اإلرشـ معظم 
جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم، 
وفقط 15% من أولئك يف دراسة جنوب 
يوركشاير حصلوا عىل أي مكان قريب 
كانت  املدخول،  من  النوع  هذا  من 
الربوتني  منخفضة  اإلفطار  وجبات 
بشكل خاص، البيض املسلوق هو الحل 

األمثل.
 6 حــوايل  عىل  واحــدة  بيضة  تحتوي 
ان  أن  يعني  مام  الربوتني،  من  جرام 
أكر  يوفران  اليوم  يف  بيضتني  تناول 
للمرأة  اليومية  االحتياجات  ربع  من 

متوسطة الحجم.
والربوتني املوجود يف البيض هو بروتني 
كامل، مام يعني أنه يحتوي عىل جميع 
التسعة  األساسية  األمينية  األحــامض 
الالزمة كوحدات بناء إلصالح العضالت 
واألنسجة، وكذلك إلنتاج الهرمونات، ال 
ميكن للجسم أن يصنع هذه األحامض 
نظامنا  من  تأيت  أن  يجب  األمينية، 

الغذايئ.
عن  يزيد  عمرك  كان  إذا  إنه  وأضاف، 
عىل  مدخولك  بتوزيع  فقم  عاًما،   65
إىل  الربوتني  تقسيم  يجب  اليوم،  مدار 
أحامض أمينية، ومع تقدمك يف السن، 
قمت  إذا  إال  العملية  هــذه  تتباطأ 
الربوتني،  من  مبزيد  بانتظام  بإطعامها 
لذلك إذا كنت تأكل وجبة واحدة غنية 
أن  املحتمل  فمن  اليوم،  يف  بالربوتني 
فعال،  بشكل  يستخدمها  لن  جسمك 
كجزء  البيض  تناول  ميكنك  إنه  مؤكدا، 
لزيادة  خفيفة  كوجبة  أو  وجبة  من 

النطاق عىل الكفة، وتشري الدراسات إىل أن هذا 
ميكن أن يزيد من قياس ضغط الدم االنقباىض 
زئبق،  مم   ٤0 إىل  زئبق  مم   10 إىل  للمريض 
فوق  املطوق  وضع  تجنب  ذلك  عىل  عــالوة 
فقد  وإال  مبارشة  الذراع  عىل  ووضعه  املالبس 

يعطى قراءة خاطئة.
التوتر والقلق يؤثران عىل قراءة ضغط الدم

عىل  كبري  بشكل  والقلق  التوتر  يؤثر  أن  ميكن 
يف  الحاد  االرتفاع  بسبب  الدم،  ضغط  قراءة 
معدل  يرتفع  أن  ميكن  الكورتيزول،  مستويات 
رضبات القلب، ما يؤدي إىل ارتفاع ضغط الدم، 
وميكن أن يؤدى التواجد ىف عيادة الطبيب أو 
فحص ضغط الدم إىل زيادة التوتر والقلق، ما 
قد يؤثر مرة أخرى عىل ضغط الدم والحل هو 

االسرتخاء.
أن  ميكن  الدم  ضغط  قراءة  قبل  الراحة  عدم 

تناولك طوال اليوم.
فوائد البيض

مهم  غذايئ  عنرص  هناك  إن  وأوضــح، 
الكولني،  ــادة  م هو  البيض  يف  آخــر 
أنه  الخرباء  بعض  يخىش  مركب  وهو 
اململكة  يف  الغذايئ  النظام  إىل  يفتقر 
املجلة  نــرشت  الــواقــع،  يف  املتحدة، 
مقاالً   2019 عام  يف  الربيطانية  الطبية 
يسأل، “هل ميكن أن نتغاىض عن أزمة 
الكولني املحتملة يف اململكة املتحدة؟”، 
وجهة نظري هي أننا رمبا نكون كذلك، 
يدعم  الكولني  لكن  به،  تسمع  مل  رمبا 
يف  الرئيسية،  الوظائف  من  الكثري 
الدماغ، يساعد يف الذاكرة واملزاج، كام 
أنه يساهم يف إنتاج خاليا الدم الحمراء 
)لذلك يحارب التعب( ويدعم وظائف 

الكبد.
الكولني  من  املزيد  إىل  النساء  تحتاج 
الطبيعية  والرضاعة  الحمل  أثناء 
الطفل(،  دماغ  منو  عىل  ذلك  )يساعد 
النساء  من  الكثري  أن  القلق  يثري  مام 
يحصلن  ال  العيادة  يف  أراهن  اللوايت 
حتى عىل نصف الكميات املوىص بها، 
البيض،  الكولني،  مصادر  أفضل  تشمل 
ومنتجات  والــدجــاج  األســامك  لكن 

األلبان هي أيًضا مصادر قيمة.
البيض والكوليسرتول؟

طبيعي  بشكل  املوجود  الكوليسرتول 
الغذايئ(  )الكوليسرتول  األطعمة  يف 
الدم  يف  املستويات  رفع  إىل  مييل  ال 
بشكل كبري )إال إذا كان لديك استعداد 
فرط  أو  الكوليسرتول  الرتفاع  ورايث 
ألن  هذا  العائيل(،  الدم  كوليسرتول 
الذي  الكوليسرتول  كل  ينتج  الكبد 
عندما  العملية  هذه  وتنتهي  تحتاجه، 
بالكوليسرتول،  الغنية  األطعمة  تأكل 
هو  لدينا  الكوليسرتول  نسبة  يرفع  ما 
فائقة  واألطعمة  املشبعة  الدهون 
املعالجة، فهي توقف عمل املستقبالت 
من  التخلص  يف  تساعد  التي  الكبد  يف 
لذا  الــدم،  يف  وترتاكم  الكوليسرتول، 
مع  وتقدميه  البيض  قيل  عن  ابتعد 

رشائح اللحم والبطاطس.

يؤثر عىل األرقام
أن  املهم  من  الــدم  ضغط  قياس  إجــراء  قبل 
تسرتيح ملدة 3-5 دقائق، اجعل نفسك مرتاًحا 
عىل كرسىى للحصول عىل قراءة دقيقة لضغط 

الدم.
والظهر  ــني  ــذراع وال املتقاطعتني  الساقني 

والقدمني غري مدعومني
أن تجلس عىل  الدم، يجب  قياس ضغط  أثناء 
كرىس مريح حيث ميكنك الراحة ودعم ذراعيك 

وظهرك وقدميك.
إذا مل يكن ظهرك مدعوًما، فقد يؤدى ذلك إىل 
 6 مبقدار  االنبساطى  الدم  قياس ضغط  زيادة 
مم زئبق، باإلضافة إىل ذلك اجلس مع ساق غري 
متقاطعة وإال فقد ترفع ضغط الدم االنقبايض 

مبقدار 2 إىل 8 ملم زئبقي.
التدخني قبل قياس ضغط الدم

هناك بعض األنشطة التي يجب تجنب القيام 
املثال  سبيل  عىل  الدم،  ضغط  قياس  قبل  بها 
ميكن أن يؤدى التدخني إىل زيادة قياس ضغط 
الدم االنقباىض، عالوة عىل ذلك تشري الدراسات 
إىل أن التحدث أثناء قياس ضغط الدم ميكن أن 
مبقدار  االنقباىض  الدم  ضغط  قياس  من  يزيد 

10 إىل 15 ملم زئبقي.
امتالء املثانة

مثانتك  تكون  عندما  ينخفض  الــدم  ضغط 
فارغة، وميكن أن يؤدى امتالء املثانة إىل زيادة 
يصل  ما  تضيف  أن  الدم، وميكن  قراءة ضغط 
إىل 10 إىل 15 نقطة، لهذا السبب يجب عليك 

دامئًا زيارة دورة املياه قبل قياس ضغط الدم.
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املجلس األعلى للثقافة ينظم ندوة عن الحماية من الكوارث الطبيعية هيئة الكتاب تصدر “تجليات الرواية املصرية الجديدة” 
لـ جمال عبد الناصر

وإنه خري معني يف معظم األحايني لرصد التطور 
املعالجة  طرائق  عىل  يطرأ  الــذي  امللحوظ 
التي  الفنية  الروائية، وعىل األساليب واألشكال 
،ومفرداته  رؤاه  حسب  كل  الروائيون  يوظفها 

وقدراته، وطاقاته اإلبداعية.
رواياتهم  تتناول  الذين  املرصيون  والروائيون 
الجديدة فصول هذا الكتاب هم عىل الرتتيب: 
ومحمد  السالب،  املنعم  وعبد  حجازي،  فؤاد 
جربيل،  ومحمد  قنديل،  ــؤاد  وف الله،  عبد 
إبراهيم،  وأريج  العمري،  السالم  عبد  ومحمد 
وخليل  صدقي،  محمد  و  القصبي  ومحمد 
العرشي،  ومحمد  التالوي،  وجامل  جيزاوي، 
حسني  وعصام  رحيم،  وكامل  قطب،  ومحمد 
عبدالرحمن، وأحمد عبده، معظم هؤالء كتاب 
لهم شأنهم حيث حجز كل منهم مكانا لنفسه 
عىل خارطة اإلبداع الروايئ يف مرص مؤخرًا، حتى 
هؤالء الذين يبدون أقل شأنا فإن كال منهم راح 

يحفر لنفسه اسام يف عامل فن القص.

صدر حديثًا عن الهيئة املرصية العامة للكتاب، 
كتاب  الدين،  بهى  أحمد  الدكتور  برئاسة 
قراءات  الجديدة”،  املرصية  الرواية  “تجليات 

تطبيقية للدكتور جامل عبد النارص.
هذا  يضمها  التى  القراءات  مجموعة  وتنطلق 
أن  أساسية  فرضية  من  دفتيه  بني  الكتاب 
الرواية املرصية الحديثة -بل املعارصة أيًضا- قد 
بلغت ذرى بعيدة، سواء عىل مستوى الشكل 
أو املضمون، ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة ىف 
حال  ىف  فالناظر  اليوم،  الدولية  القص  ساحة 
مقارنة  عام،  بشكل  الجديدة  املرصية  الرواية 
مل  إن  اإلنجليزية-  تلك  أو  األمريكية  بالرواية 
نقل الغربية عىل حد سواء، يستطيع أن يدرك 
طرأ  الذي  التطور  مدى  شديدة،  وبعقالنية 
ومدى  عنيدا،  منافًسا  تقف  وجعلها  عليها، 
الروائيون  ويحققها  حققها  التي  النجاحات 
املرصيون الجدد الذين حجزوا ألنفسهم أمكنة 
بارزة وسط أبرع صناع الرواية يف العامل، بل إن 

بعًضا منهم قد تفوق عىل نظرائهم، مبضامينهم 
عىل  وبتجريبهم  الفنية،  ووسائلهم  اإلنسانية 
تراثيا  مبتكرًا،  أم  أكان  تقليًدا  الشكل-  مستوى 
ألقىص  وباستغاللهم   – استرشاقيًا  أم  أكــان 
يحدث  مل  الذي  اليشء  العربية،  اللغة  طاقات 
مع اإلنجليزية، كل ذلك يف إطار ذهني خالص، 
بالواقع  الصلة  وثيقة  فلسفية  نزعة  يعتمد 
املعيش، وبعيدة عن الوعظ أو التقرير، تستقي 
جوهرها من ثقافة عريضة، ووعي بخبايا العامل 
اتجاهاته ومدارسه،  الذي حاكت  األثري،  الروايئ 
أواًل بأول، إثر اتصالها برموزه اإلبداعية، لتنسلخ 
وقدراتها  املستقلة  هويتها  عن  معلنة  منه، 

التعبريية.
تجليات الرواية املرصية الجديدة

وفصول الكتاب مرتبة حسب تاريخ نرش الرواية 
أن  أي  دراسة كل فصل،  تدور من حولها  التي 
اتباعه،  تم  الروايات  لصدور  الزمني  الرتتيب 
وهذا يف حد ذاته منهج علمي مقبول، ال سيام 

بأمانة  للثقافة  األعىل  املجلس  اختتم 
العام  األمــني  عزمي،  هشام  الدكتور 
بالرشاكة  للثقافة،  األعــىل  للمجلس 
الوطنية  الثقافية  املراكز  اتحاد  مع 
األوروبية برئاسة سابينة كرويسنربونر، 
 2 اإلبــداع  دوائــر  ختام مرشوع  حفل 
بإقليم  الثقايف  املدير  وإعداد  لتنمية 

القناة.
اإلعالمية  الحفل  فــقــرات  وقــدمــت 
افتتحته  والــذى  خالد،  مى  والروائة 
الثقافية  الصناعات  أهمية  عن  بكلمة 
أن  قبل  الراهن  الوقت  ىف  ورضورتها 
تدعو أصحاب الكلامت إللقاء كلمتهم.

املركزية  اإلدارة  بكلمة  الحفل  وبدأ 

الجغرافيا  لجنة  للثقافة،  األعىل  املجلس  ينظم 
الكوارث  من  الحامية  أساليب  ندوة  والبيئة 
األربعاء،  اليوم  منوذجا”،  “الــزالزل  الطبيعية 
املجلس  بقاعة  الخامسة مساء  الساعة  ىف متام 

األعىل للثقافة.
نيفني  الدكتورة  رعاية  تحت  الندوة  وتــأىت 
والدكتور هشام عزمي  الثقافة،  الكيالىن وزيرة 
– األمني العام للمجلس األعىل للثقافة والدكتور 
الجغرافيا  لجنة  مقرر   – سمعان  املسيح  عبد 

والبيئة باملجلس.
سمعان  املسيح  عبد  الدكتور   : الندوة  ويدير 
– أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عني شمس 
الله  عبد  الدكتور  بها  ويشارك  اللجنة،  ومقرر 

للثقافة  األعىل  املجلس  رئيس  لشئون 
واإلدارة  للتنظيم  العامة  اإلدارة  وكلمة 
التى ألقتها رشا عبد املنعم، مديرة إدارة 
التدريب، وتوجهت عبد املنعم بالشكر 
للمشاركني باملرشوع من اإلدارة العامة 

للتنظيم واإلدارة.
كروسينربونر،  سابينه  كلمة  وجــاءت 
رئيسة اتحاد املعاهد الثقافية الوطنية 
دعم  أهمية  عىل  لتؤكد  ــيــة  األوروب
خلق  ورضورة  االبداعية  الصناعات 
بيئة داعمة يف مجال سياسات االقتصاد 
منو  تحفيز  أجل  من  املرصي  االبداعي 

وازدهار ذلك القطاع الحيوي.
حفل ختام فعاليات دوائر اإلبداع 2

عالم ” أستاذ الجغرافيا كلية اآلداب جامعة كفر 
الرازق  عبد  والدكتور   ،“ اللجنة  وعضو  الشيخ 
رئيس   – الطبيعية  الجغرافيا  أستاذ  الكومي” 
طنطا”،  جامعة  اآلداب  كلية  الجغرافيا  قسم 
“أستاذ   – الدايم  عبد  العزيز  عبد  والدكتور 
الجيولوجيا وعميد كلية العلوم جامعة طنطا”، 
أستاذ  السبعاوى  الدين  نور  محمد  والدكتور 
وعضو  املنيا  جامعة  اآلداب  كلية  الجغرافيا 

اللجنة.
ومقررتها  واآلثــار  التاريخ  جنة  بالذكر  جدير 
األعــىل  باملجلس  العجيزى،  عــال  الــدكــتــورة 
للثقافة، تنظم مناقشة كتاب “املواجهة املرصية 
محمد  للسفري  عىل”،  محمد  عهد  ىف  األوروبية 

حفل ختام فعاليات دوائر اإلبداع 2
ويف كلمة كريستيان برجر، سفري بعثة 
إىل  أشــار  مرص،  يف  األورويب  االتحاد 
األوروبية  العالقات  أهداف  أحد  أن 
التعاون  تعزيز  هي  الثقافية  املرصية 
الثقافيني  الفاعلني  دعم  طريق  عن 
مهاراتهم،  وتنمية  وتقوية  الجدد 
عام  بشكل  واالتاحة  الفرص  وتشجيع 

وهو ما نشهده اليوم.
الدكتور  بكلمة  الكلامت  واختتمت 
للمجلس  العام  األمني  عزمى  هشام 
األعىل للثقافة التى جاء فيها الصناعات 
الوقت  يف  تعد  واإلبداعية  الثقافية 
منو  الصناعات  أرسع  مــن  الــراهــن 

الخارجية  وزير  مساعد  البدرى  الستار  عبد 
للشئون األفريقية، وذلك يوم األربعاء، ىف متام 
األعىل  املجلس  قاعة  مساء،  السادسة  الساعة 

للثقافة.
تأىت الندوة مبشاركة السفري محمد عبد الستار 
للشئون  الخارجية  ــر  وزي مساعد  الــبــدرى، 
أحمد  والدكتور  الكتاب،  مؤلف  األفريقية، 
الرشبيني أستاذ بكلية اآلداب، والدكتور عاصم 
واملعارص،  الحديث  التاريخ  أستاذ  الدسوقى 
املرصيات،  باحث  السييس  وسيم  والدكتور 
العام  املدير   – العرشي  أرشف  الندوة،  ويدير 
تحرير  ومدير  والنرش  للرتجمة  األهــرام  ملركز 

األهرام.

لكونها  العامل،  حول  استدامة  واألكر 
البرشى  اإلبـــداع  عىل  تقوم  صناعة 
بشكل أساىس، ولكونها انعكاس للهوية 
)كقوة  الثقاىف  والتأثري  والحضارة 

ناعمة(.
كلمته  نهاية  ىف  عزمي  هشام  وتوجه 
الثقافية  املراكز  اتحاد  إىل  بالشكر 
األوروىب  واالتحاد   ،EUNICاألوروبية
تنمية  ىف  التعاون  يستمر  أن  آمــال 
املناخ  وتحسني  الثقافية  الصناعات 

العام لالقتصاد اإلبداعي يف مرص.
بدأت  الكلامت  من  االنتهاء  عقب 
عازفة  وقدمتها  املوسيقية،  الفقرة 
يحيى  رانيا  الدكتورة  العاملية  الفلوت 

مبصاحبة فرقتها.
ثم بدأت عقب ذلك فعاليات التكريم 
حيث  الرشكاء  تكريم  تضمنت  والتى 
رئيس  عطوة  هشام  املخرج  تكرم  تم 
الثقافة وتسلمها  العامة لقصور  الهيئة 
املركزية  االدارة  رئيس  بسيوىن  عمرو 
نيابة  بالهيئة  واإلدارية  املالية  للشئون 
الــرؤوف  عبد  السفري  وتكريم  عنه، 
مكتبات  إدارة  مجلس  رئيس  الريدي 
عنه  نيابة  تسلمها  والتى  العامة  مرص 
السفري رضا الطايفى، ودرع دار األوبرا 
املرصية والذى تسلمه مستشار الهيئة 
خاص  درع  وكذلك  السعيد،  حــامدة 
لرامى دسوقى املدير املاىل واإلدارى ىف 
الربنامج الثقاىف األوروىب املرصى باتحاد 

املعاهد الثقافية الوطنية األوروبية..
كام منحت شهادات التقدير لكل من 
مرص  مكتبة  مدير  التابعي  ممدوح 
العامة ببورسعيد الستضافتها لفاعليات 
وعبد  بورسعيد،  مبحافظة  التدريب 
ثقافة  فرع  عام  مدير  حالوة  املنعم 
قرص  مديرة  وهويداطلعت  السويس، 
فاعليات  الستضافته  السويس(  ثقافة 

التدريب مبحافظة السويس.
كام شمل الحفل تكرميات فريق العمل 
اإلبداع  دوائر  تنظيم  ىف  شارك  الذى 
وهم  التقدير  شهادات  وتسليمهم 
محمود مراد مسئول السوشيال ميديا 
أحمد  بسمة  الفنية،  والتصميامت 
الذي  التدريب  منسقى  عبده  رشا  ،و 
الكاتب  و  والسوبس،  ببورسعيد  تم 
الصحفى  منصور  أحمد  الصحفي 
واملسئول  السابع  الــيــوم  بجريدة 
ومنى  دورتيه،  يف  باملرشوع  اإلعالمى 
العامة  العالقات  مسئول  مسعود 
الثقاىف  بالربنامج  والتواصل  واإلعــالم 

األوروىب املرصى.
املدربني  بتكريم  التكرميات  واختتمت 
الذين شاركوا يف دوائر االبداع 2 وهم: 
اإلقليمى  املستشار  قــنــاوى  أرشف 
ومدرب  للموسيقى  خان  األغا  لربنامج 
التخطيط االسرتاتيجى وكتابة املشاريع، 
الدرب  مدرسة  مديرة  سباعى  وأمرية 
األحمر للفنون، كام تسلمت السباعى 

أيضا شهادة األستاذة ليىل باظة مدربة 
لتعذر  اإلبداع  بدوائر  املشاريع  كتابة 
حضورها، و طاهرة طارق التى شاركت 
والتشبيك  التواصل  عىل  التدريب  يف 
والتسويق واملتابعة والتقييم، ومحمود 
شئون  ىف  املتخصص  املحامى  عثامن 
عن  مبحارضة  شــارك  ــذى  وال الثقافة 
امللكية  وقانون  الثقافية  الترشيعات 
الكاتب  ريـــان  ومحمد  الفكرية، 
الرقمية  الثقافة  مجال  ىف  والباحث 
واإلعالم الجديد والذى شارك بالتدريب 

عىل التسويق الرقمى.
توزيع  عن  باإلعالن  الحفل  اختتم 
مبنحة  الفائزة  املشاريع  عىل  الجوائز 
دوائر اإلبداع2 والتى جاءت عىل النحو 

التاىل :
محافظة  مــن  توفيق  وفيق  الـــرباء 
السويس عن مرشوعه )البداية( الذى 
تضمن انتاج عرضا مرسحيا عن قضايا 

العنف القائم عىل النوع االجتامعى.
من  محمد  العابدين  زيــن  ومحمد 
مرشوعه  عن  اإلسامعيلية  محافظة 
لألطفال(  األطــفــال  مــن  )حكايات 
املتضمن تدريب 60 طفل من أطفال 
عن  التعبري  عىل  االبتدائية  املــدارس 
والحىك  اإلبداعية  الكتابة  عرب  ذاتهم 

والرسم.
محافظة  من  محمد  السيد  وعلياء 
)تليسكوب(  مرشوعها  عن  بورسعيد 
فيلم  بانتاج  ينتهى  تدريب  واملتضمن 
نواة  ليكون  تييس  وثائقى عن جزيرة 
ملرشوع أكرب ىف توثيق األمكنة والرتويج 

السياحى.
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قال مخرتع شبكة الويب العاملية، تيم 
سيكون  املستقبل،  يف  إنه  برينرز-يل، 
للناس مساعد ذكاء اصطناعي شخيص 

.ChatGPT خاص بهم، عىل غرار
بودكاست  من  حديثة  حلقة  ويف 
قناة  عىل   Beyond the Valley
رشكته  إن  برينرز-يل  قال   ،CNBC
لدى  يكون  أن  تتصور  الجديدة 
اإلنرتنت  عىل  “كبسوالت”  األشخاص 
بياناتهم  جميع  تخزين  يتم  حيث 
وهي   ،  Inrupt وتهدف  الشخصية، 
تأسيسها  يف  شــارك  ناشئة  ــة  رشك
تــزويــد  إىل   ،  Berners-Lee
دخول  بتسجيل  الويب  مستخدمي 
مواقع  عرب  استخدامه  ميكن  واحد 

ويب متعددة.
بيانات  تخزين   Inrupt وتعتزم 
حاويات  يف  الفرديني  املستخدمني 

ميزات  إضــافــة  آب  ــس  وات يــواصــل 
جديدة إىل نظامه األسايس حيث ميكن 
بعضهم  مع  التواصل  للمستخدمني 
وكانت  وآمــن،  مالئم  بشكل  البعض 
املنصة  إىل  اإلضافات  أحــدث  بعض 
إعادة  ووسائط   ،  Community هي 
التوجيه مع التسميات التوضيحية ، و 
حيثتم  وغريها،   Message Yourself
تصميم هذه امليزات لجعل واتس آب 
االستخدام  وسهل  آمًنا  أساسيًا  نظاًما 

للجميع.
 WABetaInfo ووفًقا لتقرير صادر عن
تحديث  بإصدار  آب  واتــس  يقوم   ،
به  الخاص  التجريبي   iOS إلصــدار 
بتغيري  للمستخدمني  سيسمح  والذي 
جودة الصورة عىل أجهزة iOS، حيث 
ومن  حاليًا  االختبار  قيد  امليزة  أن 

املتوقع طرحها قريبًا.

تطوير  عىل  عملها  من  كجزء  رقمية 
البودات  وستكون  التكنولوجيا،  تلك 
أو  الويب  مواقع  منح  عىل  قــادرة 
كل  أو  بعض  إىل  الوصول  الخدمات 
للشخص،  الشخصية  املعلومات 
تفضيالت  إىل  النوم  أمناط  من  بدًءا 

.Fortune التسوق، وفًقا لتقارير
أن  مبجرد  ــه  أن يل  بــرينــرز  واقـــرتح 
لروبوت  واقعة، ميكن  تصبح حقيقة 
الدردشة املتقدم الذي يعمل بالذكاء 
ظاهرة  ــرار  غ عىل   – االصطناعي 
الذكاء االصطناعي ChatGPT – أن 
للعمل  البيانات  كبسوالت  يستخدم 

كمساعد شخيص رقمي.
تشاريل.  “نسميها  يل:  برينرز  قــال 
يعمل  اصطناعي  ذكاء  هو  تشاريل 

من أجلك”.
املساعدين  عكس  عىل  إنــه  ــال  وق

 Amazon’s االفرتاضيني اآلخرين مثل
Alexa وApple’s Siri ، فإن برنامج 
لن  يتخيله  ــذي  ال اآليل  الــدردشــة 
الكبرية،  بالتكنولوجيا  مرتبطًا  يكون 
قال  يل  برينرز  أن  التقرير  ــر  وذك
“يعمل”  القانونية  الناحية  من  إنه 
املحامي  أو  الوكيل  مثل  ملستخدمه، 

إىل حد كبري.
كان  إذا  الحالة،  هــذه  “يف  ــال:  وق
أجيل،  من  حًقا  يعمل  )تــشــاريل( 
وأضاف  بيانايت”،  بكل  )به(  فسأثق 
يف  االصطناعي  الذكاء  تلك  “سرتى 
اشرتيتها  التي  األشياء  كل  كبسوالتك 
من أمازون، وأيًضا تغذيتك – كل ما 
تناولته – بيانات لياقتك وما إىل ذلك، 
أشياء  إىل  الوصول  بإمكانها  سيكون 
األشياء  أي من  بكثري من  أكر  رائعة 

.“ Alexa أو Siri الفردية مثل

ويتم طرح التحديث من خالل برنامج 
Test Flight التجريبي ويحمل اإلصدار 
القدرة  املستخدمني  مينح   .23.٤.0.70
 ،iOS الصورة عىل تكوين جودة  عىل 
للمستخدمني  آب  واتس  يتيح  وحاليًا، 
مشاركة الصور عالية الدقة عن طريق 
مبجرد  مستند.  تنسيق  إىل  تحويلها 
طرح التحديث، سيتمكن املستخدمون 
إرسالها  قبل  الصورة  جودة  تغيري  من 

إىل أي شخص.
يعمل  آب  واتــس  كان  السابق،  ويف 
أيًضا عىل إضافة نفس امليزة إىل إصدار 
وحسب  التطبيق،  من  املكتب  سطح 
 HD زر  آب  واتس  سيضيف  التقرير 
جديًدا داخل رأس محرر الرسم، حيث 
ملستخدمي  تسمح  قامئة  الزر  سيفتح 
الصورة،  ــودة  ج بتغيري  آب  ــس  وات
امليزة  ، مبجرد طرح  وعالوة عىل ذلك 

تيك توك أم انستجرام؟.. تعرف على أكثر مواقع التواصل االجتماعى تجمع بياناتك

مخرتع اإلنرتنت: كل إنسان سيكون له مساعد ذكاء 
اصطناعى شخصى خاص به

واتس آب سيتيح للمستخدمني قريبا 
iOS التحكم فى جودة الصور على

 Internet أجرتها رشكة  دراسة  كشفت 
2.0 لألمن السيرباين عن رشكات التواصل 
االجتامعى التي تتبع بياناتك الشخصية، 
وصنفتهم برتتيب حسب درجات جمع 
يف   TikTok منصة  وجاءت  البيانات، 
البيانات،  لجمع  أداة  كأكرب  املقدمة 

حيث تجمع أكر من أي تطبيق وسائط 
اجتامعية أو خدمة مراسلة أخرى.

ميل”  “ديىل  صحيفة  ذكرته  ملا  وفقا 
مشاركة  تطبيق  ميتلك  الربيطانية، 
اململوك   ،TikTok الشهري  الفيديو 
حوايل  الصينية،   ByteDance لرشكة 

أنحاء  جميع  يف  نشط  مستخدم  مليار 
العامل، لكن لديها أكر من ضعف عدد 
املتعقبات يف شفرة املصدر الخاصة بها 

مقارنة مبتوسط الصناعة.
املنصات االكر جمعا لبياناتك
املنصات األكر جمعا لبياناتك

بالكامل ، ستتيح للمستخدمني مشاركة 
خيار  باستخدام  أفضل  بجودة  الصور 

.”HD جودة“
الخيار  أن  كذلك  التقرير  ــاف  وأض
قياسية”  ــودة  “ج سيظل  االفـــرتايض 
عىل  سيتعني  وبالتايل،  ــورة،  ص لكل 
 HD خيار جودة  تحديد  املستخدمني 
صورة  أي  مشاركة  قبل  مرة  كل  يف 

بجودة محسنة.
ميزة  عىل  أيًضا  آب  واتــس  ويعمل 
جدولة  للمستخدمني  تتيح  جديدة 
التي  امليزة  ستكون  مسبًقا.  مكاملة 
متاحة  املكاملة  جدولة  عنوان  تحمل 
املتوقع  ومن   Android ملستخدمي 
ملستخدمي  وميكن  قريبًا،  إصدارها 
مع  ملكاملاتهم  التخطيط  آب  واتــس 
من  والتأكد  مسبًقا  والعائلة  األصدقاء 

عدم تفويت املحادثات املهمة.

الــخــاص  التتبع  بــرنــامــج  ويــجــمــع 
حول  بيانات  خلسة   TikTok ـــ  ب
التي  الخوارزمية  لضبط  املستخدمني 
تقوم بتشغيل خالصتها الرئيسية، ولكن 
ميكنه أيًضا جمع معلومات حول شبكة 
مخاوف  يثري  مام   ،Sim وبطاقة   wi-fi

بشأن كيفية استخدام هذه البيانات.
حيث  وحدها،  ليست  الرشكة  لكن 
احتلت كل من Microsoft Teams و 
 Twitter و   Instagram و   Outlook
املراكز  يف  األوىل  املراتب   Snapchat و 
كربى  22 رشكة  بني  من  األوىل  الثامنية 
بينام  البيانات،  أكرب قدر من  تستوعب 
من  كواحد   Facebook تصنيف  تم 
أفضل الرشكات، حيث احتل املرتبة 16 

من جانب تقييم اإلنرتنت 2.0.
باستخدام   2.0 اإلنرتنت  تقييم  أعطى 
لكل  بــه،  الخاص   Malcore برنامج 
تطبيق درجة بناًء عىل كمية املعلومات 
الشخصية التي تم جمعها، مع تسجيل 
TikTok ما مجموعه 63.1، فتم العثور 
من  “الكثري  و  متتبعات  تسعة  عىل 

الكود”  خطورة  وتحذيرات  األذونــات 
اإلنرتنت  إىل درجاتها، مع عالمة  تؤدي 
“متطفل  التتبع  ملستوى  التجارية   2.0
لتشغيل  رضوريًا  وليس  مفرط  بشكل 

التطبيق”.
فيام سجلت رشكة VK، ثاين أكرب رشكة 
إزالــة  متت  ولكن  روسيا  يف  إنرتنت 
وسط   Apple رشكــة  من  تطبيقاتها 
 ،62.7 قــدره  تصنيًفا  أمنية،  مخاوف 
و  تعقب  أداة   13 عن  الكشف  مع 
املصدر  “أذونات خطرية” يف شفرة   28

الخاصة بها.
يتم  التي  التطبيقات  أكر  ثالث  أما 
تقييمها هو Viber Messenger، الذي 
يضم أكر من مليار مستخدم، حيث تم 

اكتشاف أن لديها 11 أداة تعقب.
 ،Microsoft Teams ــدى  ل وكـــان 
الجامعية،  العمل  مبكاملات  واملشهور 
من  كبريًا  عدًدا  ولكن  متتبعني  أربعة 
طلبات األذونات، مام مينحها درجة 38، 

ويجعلها يف املرتبة الرابعة.
بينام احتلت خدمة الربيد اإللكرتوين يف 

Outlook، التي يقدر عدد مستخدميها 
مستوى  عىل  مستخدم  مليون   ٤00 بـ 
العامل، املرتبة الخامسة بـ 35.9 وسبعة 
 Twitter و Instagram متتبعني، تليها
والتي   ،LinkedIn و   Snapchat و 
سجلت جميعها حوايل 3٤، أى أعىل من 

متوسط الصناعة البالغ 28.8.
وجد  بينام   ،29.6 رقم   Gmail وسجل 
خمسة  عــىل  يحتوي   WeChat أن 
 Facebook تطبيق  وسجل  متتبعني، 
“عدد  بسبب  الــدرجــات  أقــل  إحــدى 
التعليامت  تحذيرات  من  جًدا  قليل 
عدد  وجود  من  الرغم  عىل  الربمجية”، 

كبري من طلبات اإلذن.
واحدة   Signal املراسلة  وكانت خدمة 
تسجيل  مع  التطبيقات،  أفضل  من 
 Discord و   Facebook Messenger
وتأيت  قليلة،  درجة  أيًضا   Telegram و
أمني  خــالف  وســط  الــدراســة  نتيجة 
التي  املعلومات  استخدام  كيفية  حول 

تجمعها رشكات التواصل االجتامعي.
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الداخلية تضبط لصا وزوجته قتال سيدة عجوزا 
لسرقتها باإلسكندرية

الداخلية تضبط 17٤ قطعة سالح و378 
قضية مخدرات

الداخلية  وزارة  أجهزة  واصلت 
بجميع  املوسعة  األمنية  حمالتها 
خالل  ومتكنت  األمن  مديريات 
قطعة   )17٤( ضبط  من  ساعة   2٤
سالح نارى ، )378( قضية مخدرات 
قضاىئ  حكم   )83515( وتنفيذ 

متنوعا.
مبُشاركة  العام  األمن  قطاع  وشن 
املخدرات  ملكافحة  العامة  اإلدارة 

بقطاع مكافحة املخدرات واألسلحة 
واألجهزة  املرخصة  غري  والذخائر 
القليوبية  أمن  مبديرية  األمنية 
مبجموعات  مدعومة  أمنية  حملة 
من قطاع األمن املركزى إستهدفت 
واملراكز  األقسام  دوائر  جميع 
القليوبية..  أمن  مديرية  بنطاق 
تحقيق  عن  جهودها  أسفرت 
العديد من النتائج اإليجابية أبرزها 

املواد  ىف  إتجار  قضية   )21( ضبط 
)كمية من  .. ُضبط خاللها  املخدرة 
بحوزة   .. املتنوعة(  املخدرة  املواد 
معلومات  منهم   9 لعدد  متهم   22
حكم   )773٤( وتنفيذ   . جنائية 
قطع   )10( وضبط  متنوع  قضاىئ 

سالح نارى وأبيض.
القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  تم 
الالزمة .. وجارى إستمرار الحمالت.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مالبسات 
ما تبلغ لقسم رشطة ثان الرمل مبديرية 
األشخاص  )أحد  من  اإلسكندرية  أمن 
وفاة  بإكتشافه  القسم(  بدائرة  مقيم   –
داخل   )“ “مسنة  منزل  )ربة  شقيقته 
القسم،  بدائرة  الكائنة  سكنها  الشقة 
وعدم وجود بعض املشغوالت الذهبية 

الخاصة بها.
قطاع  بحث مبشاركة  فريق  تشكيل  تم 
الجناىئ  البحث  وإدارة  العام  األمن 
توصلت  اإلسكندرية  أمن  مبديرية 
الواقعة  إرتكاب  وراء  أن  إىل  جهوده 
)عاطل “له معلومات جنائية “، زوجته 

– مقيامن مبحافظة اإلسكندرية(.

ضبطهام  أمكن  اإلجراءات  تقنني  عقب 
املحمول(  )الهاتف  األول  وبحوزة   ،
ومبواجهتهام  عليها،  باملجنى  الخاص 
إعرتفا بإرتكابهام الواقعة بقصد الرسقة 
ملك  بالعقار  غرفة  بإستئجارهام  وقررا 
وبتاريخ   ، الواقعة  قبل  عليها  املجنى 
وطلبا  عليها  للمجنى  صعدا  الواقعة 
ملرورها  لرعايتها  رفقتها  املبيت  منها 
بوعكة صحية حيث قام األول بالتعدى 
وإستوليا عىل  بحياتها  أودى  مام  عليها 
)هاتفها املحمول – مشغوالت ذهبية – 
مبلغ ماىل(، وأضافا بإتفاقهام مع)عامل 
بدائرة  مقيم   – “له معلومات جنائية” 
الدخيلة( ملساعدتهام فـى  قسم رشطة 

إحالة دجال السوشيال ميديا إىل املحاكمة 
الجنائية التهامه بالنصب على املواطنني

عاطل  بالجيزة  العامة  النيابة  أحالت 
إىل املحاكمة الجنائية العاجلة، التهامه 
املواطنني  عىل  واالحتيال  بالنصب 
وتلبية  مساعدتهم  عىل  قدرته  بزعم 

احتياجاتهم.
مبحكمة  املعارضات  قايض  جدد 
عاطل  حبس  سابق  وقت  ىف  الجيزة 
15 يوماً عىل ذمة التحقيقات التهامه 
ضحايا  عىل  واالحتيال  بالنصب 
مساعدتهم  عىل  بقدرته  وايهامهم 

وتلبية احتياجاتهم.
بالجيزة  العامة  النيابة  قررت  فيام 
النيابة  وكلفت  أيام   ٤ املتهم  حبس 
برسعة  الجنائية  املباحث  رجال 
التحريات حول الواقعة، وبيان وجود 

وقائع أخرى مامثلة من عدمه.

التهامه  عليه،  القبض  تم  عاطل  كان 
والشعوذة،  الدجل  أعامل  مبامرسة 
التواصل  مواقع  إىل  لجأ  إنه  قال 
لإلعالن  فيسبوك،  خاصة  االجتامعي، 
عن نشاطه، واستقطاب ضحاياه، وإنه 
يتحصل عىل مبالغ مالية من ضحاياه، 
بعد إيهامهم بقدرته عىل مساعدتهم 
بحوزته  وضبط  احتياجاتهم،  وتلبية 
العديد  عىل  يحتوي  محمول،  هاتف 
ضحاياه،  وبني  بينه  الرسائل  من 
القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  وعقب 
إىل  إحالته  تم  املتهم،  حيال  الالزمة 

النيابة املختصة للتحقيق.
ىف إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية 
ملكافحة الجرمية بشتى صورها السيام 
شبكة  عرب  ترتكب  التى  الجرائم 

معلومات  أكدت  فقد  اإلنرتنت، 
لحامية  العامة  اإلدارة  وتحريات 
املتخصصة  الرشطة  بقطاع  اآلداب 
التواصل  موقع  عىل  صفحة  وجود 
من  يُبدى  بوك”،  “فيس  االجتامعى 
مزاولة  عىل  قدرته  املعلن  خاللها 
أعامل الدجل والشعوذة مقابل مبلغ 

ماىل يتحصل عليه من املواطنني.
أمكن  اإلجراءات  تقنني  عقب 
 – األشخاص  )أحد  وضبطه  تحديده 
مقيم مبحافظة الجيزة، وُعر بحوزته 
عليه  “ُمحمل  محمول  )هاتف  عىل 
عىل  الدالة  واملحادثات  الرسائل 
أقر  ومبواجهته  اإلجرامى،  نشاطه 
املشار  النحو  اإلجرامى عىل  بنشاطه 

إليه.

تحصله  نظري  الذهبية  املصوغات  بيع 
أنها  علم  عىل  لكونه  ماىل  مبلغ  عىل 
ضبطه  )أمكن  جرمية  متحصالت  من 
بإنفاقه  وقرر   ، ماىل(  مبلغ  وبحوزته 
متطلباته  عىل  املاىل  املبلغ  باقى 
الشخصية ..كام أرشدوا عن املصوغات 
الذهبية طرف )مالك محل للمصوغات 
.. تم ضبطه ومبواجهته نفى  الذهبية( 
جرمية..  متحصالت  من  بكونها  علمه 
)مبلغ  عن  والثانية  األول  أرشد  كام 
ماىل – دبلة – خاتم ذهب( من حصيلة 
الخاصة  الذهبية  للمصوغات  بيعهام 

باملجنى عليها.
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مرتجي: البطولة العربية؟ األهلي سيشارك 
يف أي حدث يزيد موارده املالية

ثالثية يف 13 دقيقة.. األهلي يستعيد عافيته على 
حساب أسوان ويبتعد بصدارة الدوري

بدعوة من وزير الرياضة.. روي فيتوريا يلتقي 
رئيس وزراء الربتغال

سجل العبو األحمر 52 هدفا مقابل 10 
أهداف ألسوان.

 26 وأسوان  األهيل  لعب  إجامال، 
مباراة، انترص األحمر يف 2٤ منها مقابل 

انتصارين للفريق األسواين.
نظافة  عىل  األهيل  يحافظ  وبذلك 
التوايل،  عىل  السادسة  للمباراة  شباكه 

والـ11 يف الدوري من أصل 16 مباراة.
التشكيل

تشكيل  تغيريات عىل  كولر ستة  أجرى 
دوري  يف  الهالل  واجه  الذي  الفريق 

أبطال إفريقيا.
وغاب عيل معلول وحمدي فتحي عن 

الثقافة  مثل  مهمة  مواضيع  حول 
بالطبع  الدويل  والتعاون  املرصية 
يف  الربتغالية  السفرية  مع  الرياضة 
للغاية  ممتعة  محادثة  وأجرينا  مرص 

استمرت حوايل ساعة”.
رئيس  لتعاطف  للغاية  “ممنت  وتابع 
كبريا  اهتامما  أبدى  لذي  الوزراء 
تواجه  التي  والفرص  بالتحديات 
به  شارك  الذي  الحامس  عاملناوكذلك 
وزير الرياضة رؤيته لحارض ومستقبل 

الكرة املرصية”.
واستطرد “إنها تجربة ملهمة جعلتني 
أساسيان  والتعاون  الحوار  بأن  أشعر 

لبناء عامل أفضل”.
وأتم “شكرا لك، رئيس الوزراء أنطونيو 
كوستا، عىل لطفك وكرمك وأشكر أيضا 
تزويدنا  عىل  املرصي  الرياضة  وزير 

بهذا االجتامع املميز جدا”.
مع  مباراتني  مرص  منتخب  ويلعب 
لحساب  املقل  مارس  يف  ماالوي 

التصفيات املؤهلة ألمم إفريقيا

خالد مرتجي مع فلورنتينو برييز رئيس 
ريال مدريد

صندوق  أمني  مرتجي  خالد  كشف 
إمكانية  من  ناديه  موقف  عن  األهيل 
بنسختها  العربية  البطولة  يف  املشاركة 

الجديدة يف املوسم املقبل.
وقال مرتجي عرب قناة النهار: “مشاركة 
شك  ال  العربية؟  البطولة  يف  األهيل 
زيادة  يشء نستطيع من خالله  أي  أن 
بالدوالر  خاصة  لألهيل  املادية  املوارد 

سنفعله”.
وأضاف “الرأي الفني يحرتم والخطيب 
أوال  يرجع  يشء  أي  يفعل  أن  قبل 

للجهاز الفني”.
يف  األهيل  مشاركة  “أمتنى  وأكمل 
البطولة العربية طاملا لن تؤثر فنيا عىل 
الفريق وأن تكون املواعيد مناسبة لنا، 
واألساس يف ذلك هو املكافآت املالية”.

عىل  كبري  بفوز  عافيته  األهيل  استعاد 
أسوان بثالثة أهداف دون مقابل ضمن 
مباريات الجولة 19 من الدوري املرصي.
سجل ثالثية األهيل محمود عبد املنعم 
ومحمد  القادر  عبد  وأحمد  كهربا 

مجدي أفشة.
للنقطة ٤0 يف  األهيل  الفوز رفع رصيد 
الصدارة، وتوقف رصيد أسوان عند 22 

نقطة يف املركز التاسع.
أسوان  أمام  القوي  األهيل سجله  وعزز 
 2٤ الـ23 يف  فوزه  تاريخيا حيث حقق 
انتصار  مع  الدوري  يف  بينهام  مباراة 

وحيد لتامسيح النيل.

الفني  املدير  فيتوريا  روي  التقى 
ملنتخب مرص األول مع أنطونيو كوستا 
رئيس وزراء الربتغال بدعوة من وزير 
أرشف  املرصي  والرياضة  الشباب 

صبحي.
الشخيص يف  فيتوريا عرب حسابه  وقال 
انستاجرام:  االجتامعي  التواصل  موقع 
“اليوم كان يل لقاء خاص جدا يف مطار 

القاهرة مع رئيس وزراء الربتغال الذى 
تقابلت معه بدعوة من وزير الرياضة 
مفاجأة  لتحضري  دعاين  الذى  املرصى 
صغرية لرئيس الوزراء بعد عودته من 
القاهرة  يف  قصري  توقف  مع  إثيوبيا 

لتزويد الطائرة بالوقود”.
وأضاف “كانت لحظة جميلة وفرصة 
النظر  ووجهات  األفكار  لتبادل  نادرة 

مالك ليفربول: لن نبيع النادي.. ولكن هناك استثمارات جديدة
ليفربول  نادي  أعلن جون هرني مالك 
النادي  بيع  من  النهايئ  موقفه 

اإلنجليزي.
إيكو”  “ليفربول  صحيفة  ونقلت 
قال:  الذي  هرني  جون  ترصحيات 
بشأن  املستثمرين  مع  نتحدث  “هل 
يشء؟  سيحدث  هل  نعم،  ليفربول؟ 
بيعا  يكون  لن  لكنه  ذلك،  أعتقد 

للنادي”.

وأضاف “هل قمنا ببيع أي يشء يف أكر 
من 20 سنة ماضية؟ اإلجابة ال”.

وتم ربط اسم نادي ليفربول مبجموعات 
مبا  املاضية  الشهور  استثامر مختلفة يف 

يف ذلك االستثامرات القطرية.
لكن بعض املصادر يف الواليات املتحدة 
قد  الحالية  املفاوضات  أن  إىل  تشري 
اسرتاتيجي”  “رشيك  وجود  عن  تسفر 
األمر  هذا  وأن  ليفربول،  لنادي  جديد 

هو األكر ترجيحا.
فيه  يجري  الذي  الوقت  يف  ذلك  يأيت 
النادي  بيع  عملية  يونايتد  مانشسرت 
العروض  رسمي  بشكل  تلقى  بعدما 
املوافقة  قبل  جيدا  لدراستها  املقدمة 

عىل أحدها.
قدمه  الذي  القطري  العرض  ويعد 
جاسم بن حمد آل ثاين هو األبرز حتى 

اآلن لرشاء مانشسرت يونايتد.

قامئة الفريق بشكل كامل، بينام شارك 
وخالد  أرشف  ومحمد  متويل  محمود 
عبد الفتاح ومروان عطية ومحمود عبد 
يف  أفشة  مجدي  ومحمد  كهربا  املنعم 

التشكيل األسايس.
ديلسون  غاب  اآلخر،  الجانب  عىل 
كاموين عن صفوف متاسيح النيل بسبب 
اإلصابة، ليحل يف مكانه محمد حمدي 

زيك.
ومل يتواجد العب األهيل السابق ماليك 
يف  حمدي  محمد  املعار  أو  إيفونا، 

القامئة.

“فوزي  قال:  لألندية  العامل  كأس  وعن 
لقجع سخر كل يشء يف املغرب من أجل 
بعثة األهيل وحرص بنفسه عىل متابعة 
تعرضه  بعد  للخطيب  الصحية  الحالة 

لوعكة صحية”.

قبل  فيفا  “خاطبنا  ترصيحاته  وأتم 
أيام بشأن الحصول عىل املقابل املادي 
لألندية،  العامل  كأس  يف  للمشاركة 
بنهاية  املادي  العائد  وصول  ونتوقع 

الشهر الحايل”.

أرقام جديدة ألبطال الرماية املصريني يف كأس 
العالم بالعاصمة اإلدارية الجديدة

أرقام  املرصيني  الرماية  أبطال  حقق 
جديدة ألول مرة يف كأس العامل للرماية 
، حيث كان فارق 0,7 نقطة كفيلة بأن 
ضغط  بندقية  املرصي  الفريق  يُشارك 
هواء مختلط املكون من الرامي محمد 
نهائيات10  ىف  خالد  وفريدة  حمدي 

مرت واملنافسة عيل ميدالية.
الرامي محمد حمدي عيل  كام حصل 
628,2 نقطة يف مسابقة البندقية ضغط 
الرقم  هذا  ويُعترب  فردي  رجال  هواء 
جديد،  وأفريقي  وعريب  مرصي  رقم 
دخوله  عن  واحدة  نقطة  وحالت 
ميدالية،  عيل  واملنافسة  للنهائيات 
النهائيات  يف  رامي  آخر  أن  حيث 
بفارق  وكانت  رقم 629,2  حصل عيل 
نقطة واحدة كفيلة بدخولة النهائيات 

واملنافسة عيل ميدالية.
الناشئة  وليد  رمياس  الرامية  وحصلت 
لها يف  أول مشاركة  16 سنة يف  تحت 
بطولة كأس العامل للرماية سيدات عيل 
رقم  يُعترب  وهذا  نقطة   621,5 رقم 

جديد للناشئات.
بندقيه  نهايئ  ىف  اليوم  نتائج  وجاءت 

هواء 10 أمتار سيدات كالتاىل :
 ( سني  تيلوتاما   . الربونزية  امليدالية 

الهند(
 ( كريستني  نينا   . الفضية  امليدالية 

سويرسا(
 ( ميكينتوش  شونا  الذهبية  امليدالية 

بريطانيا(
أمتار   10 هواء  بندقية  نهايئ  نتائج 

رجال كالتاىل :
امليدالية الربونزية مريان ماريسيتش ) 

كرواتيا(
امليدالية الفضية ماكسيميليان أولربيش 

،) أملانيا(
 ( رودرانكش  باتيل  الذهبية  امليدالية 

الهند(
امين  اللواء  الثنايئ  قاما  قد  أنه  ذكر 
االوليمبي  املركز  مدير  جرجاوي 
املرصي للرماية ، و طارق رشارة مدير 
مبصاحبة  للرماية  العامل  كأس  بطولة 
 Wulf بفالوميت  هاينز  وولف  مسرت 
ولرت  رشكة  رئيس   Heinz Pflaumet

له  املرافق  والوفد  لألسلحة  العاملية 
األدارية  بالعاصمة  الرماية  مليدان 
فاعليات  ومتابعة  لتفقده  الجديدة 
بندقية   ( للرماية  العامل  كاس  بطولة 
مرص  تستضيفها  والتى   ) ومسدس 
الدولية  مرص  مبدينة  الرماية  مبيادين 
االدارية  بالعاصمة  االوليمبية  لاللعاب 
االتحاد  ارشاف  تحت  وذلك  الجديدة 
رئيس  حسنى  حازم  برئاسة  املرصى 
وعضو  واألفريقى  املرصي  االتحاد 

االتحاد الدويل للرماية
يف  للرماية  العامل  كأس  بطولة  وتقام 
الفرتة من 17 حتي 23 فرباير مبشاركة 
376 رام ورامية من 51 دولة ) الجزائر، 
بلجيكا،  ازربيجان،  النمسا،  اسرتاليا، 
بلغاريا،  الربازيل،  والهرسك،  البوسنه 

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

امريكا، اوزباكستان، اليمن (.
كأس  بطولة  منافسات  جميع  وتقام 
العاملية  الرماية  ميادين  عىل  العامل، 
األوملبية  لأللعاب  الدولية  مبدينة مرص 
مبشاركة  الجديدة،  اإلدارية  بالعاصمة 
مختلف  من  الرماة  من  ضخم  عدد 

أنحاء العامل.
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تقارير: البدري وكارترون ضمن املرشحني لتدريب الوداد

االجتماع الفني لبطولة كأس العالم للرماية 
بحضور سكرتر عام االتحاد الدولي

ميدو: أرفع الحرج عن إدارة اإلسماعيلي التخاذ 
القرار املناسب بشأن مستقبلي

النني يحكي كواليس التجديد مع أرسنال وحديثه مع أرتيتا
كشف محمد النني العب أرسنال تفاصيل 
ميكيل  مع  وحديثه  النادي  مع  تجديده 

أرتيتا املدير الفني للفريق.
حتى  املدفعجية  مع  عقده  النني  ومدد 
صيف 202٤، ليستمر يف النادي ملوسم آخر 
بعد أن كان عقده الحايل ينتهي يف صيف 

.2023
املوقع  نرشها  ترصيحات  يف  النني  وقال 
أرسنال  مع  “االستمرار  أرسنال:  لـ  الرسمي 
الكثري، خصوصا أن هذا ما كنت  يعني يل 
قبل  الوقت  ــوال  ط عليه  وأركــز  أمتناه 

حدوثه”.
وأشعر  كثريا  النادي  هذا  “أحب  وأضاف 
أنني جزء من عائلته واالستمرار معه يعني 

يل الكثري”.
جدا.  ومتحمس  للغاية،  سعيد  “أنا  وتابع 
أحمل الكثري من العاطفة لهذا النادي واآلن 
يغمرين  جديدا  عقدا  وقعت  بعدما  أيضا 

الشعور ذاته”.
وأصدقايئ  عائلتي  استرشت  “لقد  وأردف 
أنت  يل  قالوا  التجديد،  عرض  جاء  عندما 
جميعنا  معنا،  محادثة  إلجراء  فقط  تخربنا 

الفني  املدير  البدري  حسام  دخل 
املرشحني  ملنتخب مرص ضمن  األسبق 
الفرتة  املغريب يف  الوداد  تدريب  لتويل 

املقبلة.

العامل  كأس  لبطولة  الفني  االجتامع  شهد 
اقيم  الذى   ) بندقية  مسدس   ( للرماية 
حازم  برئاسة  املرصى  االتحاد  ارشاف  تحت 
وعضو  األفريقي  اإلتحاد  رئيس  حسنى 
قاعة  مقر  يف  للرماية  الدويل  االتحاد 
مرص  مبدينة  الرماية  مبيادين  االجتامعات 
بالعاصمة  االوليمبية  لاللعاب  الدولية 
جريل  وييل  حضور   ، الجديدة  االدارية 
سكرتري عام االتحاد الدويل، و طارق رشارة 
املُكلفني  للحكام  باإلضافة  البطولة،  مدير 
من االتحاد الدويل الدارة البطولة ومندويب 

الدول املشاركة يف البطولة.
الفنية  الجوانب  االجتامع  ناقش  ولقد 
للمشاركات،  املنظمة  والقواعد  للمسابقات 
كافة  عيل  اإلجابة  االجتامع  تناول  كام 

االستفسارات من مندويب الفرق املشاركة.
االجتامع  حسني  حازم  استهل  ولقد 
ىف  البطولة  يف  املشاركة  بالدول  بالرتحيب 
بلدهم الثاىن مرص، مؤكداً عىل بذل قصارى 
والراحة  الدعم  سبل  كل  لتوفري  الجهد 
سعيدة  بإقامة  لالستمتاع  الوفود  لجميع 

طوال ايام البطولة
يذكر أن بطولة كأس العامل للرماية تقام يف 
الفرتة من 17 حتي 23 فرباير مبشاركة 376 
رام ورامية من 51 دولة ) الجزائر، اسرتاليا، 

رفع أحمد حسام ميدو املدير الفني 
لفريق اإلسامعييل الحرج عن إدارة 
القرار املناسبة بشأن  النادي باتخاذ 

مستقبله.
أمام  تعادل  قد  اإلسامعييل  وكان 
غزل املحلة بهدف لكل منهام ضمن 
منافسات الجولة التاسعة عرش من 

الدوري.
السابع  املركز  اإلسامعييل  ويحتل 
 18 من  نقطة   1٤ برصيد  عرش 

مباراة.
تايم  أون  قناة  عرب  ميدو  وقال 
قيادة  مهمة  “تسلمت  سبورتس: 
جدا  صعبة  ظروف  يف  اإلسامعييل 
معالجة  اإلمكان  قدر  وحاولت 

املشاكل املوجودة”.
الوقت  اآلن  أن  “أعتقد  وكشف 
مجلس  عن  الحرج  لرفع  املناسب 
القرار  باتخاذ  اإلسامعييل  إدارة 
املناسب حال التفكري يف مدير فني 
بشكل  األمور  إصالح  ميكنه  آخر 

أكرب”.
إدارة  مجلس  “أمنح  ميدو  وشدد 

وذكرت صحيفة “البطولة” املغربية أن 
نادي الوداد يتجه إىل فسخ تعاقده مع 

املهدي النفطي املدير الفني للفريق.
وذلك عىل خلفية الخسارة أمام الهالل 

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

اتخاذ  يف  الحرية  كامل  اإلسامعييل 
سيكون  النهاية  يف  ألنه  قرارهم 
مصلحة  يف  هو  كام  مصلحتي  يف 
للنادي  محب  كشخص  اإلسامعييل 

ومدينة اإلسامعيلية”.
وأوضح املدير الفني “رؤيتي أن رفع 
إدارة اإلسامعييل  الحرج عن مجلس 
يف الوقت الحايل هو القرار الصائب، 
القرار  هو  ميدو  رحيل  كان  إذا 

األنسب فأنا مع ذلك القرار”.

السعودي يف الدور األول لكأس العامل 
القبائل  شبيبة  أمام  وأيضا  لألندية، 
الجزائري يف مجموعات دوري أبطال 

إفريقيا.
وقالت الصحيفة إن باتريس كارتريون 
ورشيد  األسبق،  الزمالك  مدرب 
مرشحني  فاندينربوك  الطاويس وسفني 
لتدريب الوداد خلفا للمهدي النفطي.
صحيفة  قالت  آخر  جانب  عىل 
البدري  حسام  إن  التونسية  الرشوق 
لتدريب  املرشحني  ضمن  من  أيضا 

الوداد.
األخرية  التدريبية  املحطة  وكانت 
سطيف  وفاق  مع  البدري  حسام  لـ 

الجزائري.

رصبيا،  سلوفينيا،  سنغافورا،  افريقيا، 
تركيا،  تايوان،  السويد،  سلوفاكيا،  سويرسا، 

امريكا، اوزباكستان، اليمن (.
كأس  بطولة  منافسات  جميع  وتقام 
مبدينة  العاملية  الرماية  ميدان  عىل  العامل، 
بالعاصمة  األوملبية  لأللعاب  الدولية  مرص 
اإلدارية الجديدة، مبشاركة عدد ضخم من 

الرماة من مختلف أنحاء العامل.

اتخذ  “لو  ترصيحاته  ميدو  واختتم 
ميدو  باستمرار  قرارا  اإلدارة  مجلس 
محب  رجل  ألنني  بذلك،  سأرحب 
لنادي اإلسامعييل ومدينة اإلسامعيلية 
وسأبذل قصارى جهدي مع الفريق”.

وقاد ميدو فريق اإلسامعييل يف تسع 
مباريات بالدوري هذا املوسم.

تحت  وحيدا  فوزا  الدراويش  وحقق 
قيادة ميدو وخرس ثالث مرات بينام 

تعادل يف خمس مواجهات.

حبك  بسبب  البقاء  ستختار  أنك  نعلم 
ألرسنال”.

وتابع “نعلم أنك ترفض دامئا الذهاب إىل 
تحد جديد من أجل حبك ألسنال”.

أرسنال،  أحب  كم  يعلمون  “أنه  وأكمل 
أرسنال  عرض  عن  أخربتهم  عندما  لذلك 
ذلك  لفعل  شجعني  الجميع  للتجديد، 

ألنهم يعلمون أنا هذا ما سأفعله”.
وعن تفاصيل التجديد، أوضح “جاء إيدو 
)املدير الريايض( إيّل وقال يل أننا نقدر ما 
تفعله مع أرسنال عىل مدار السبع سنوات 

السابقة ونريد أن تستمر معنا”.
وأردف “بعدها جاء ميكيل أرتيتا )مدرب 
إذا  أنــه  قلت  معي،  وتحدث  الفريق( 
أن  أرديت  وإذا  سأرحل  أرحــل  أن  أرديت 
بطريقة  معي  تكلم  سأستمر،  أستمر 
جعلتني أشعر بالكثري من املشاعر الجيدة 

كالعادة”.
وتابع “أنا أذهب إىل أرتيتا دامئا للحديث 
معي،  فعله  ملا  باالمتنان  أشعر  معه، 
وأعطاين فرصة حقيقة واملزيد من الوقت، 

يعلم قدرايت جيدا وما أجيده بالفعل”.

أرسنال  يف  البقاء  قررت  النهاية  “يف  وأتم 
كنت  وطاملا  سنوات  سبع  منذ  هنا  ألنني 
جزءا منه ويسعدين أن أستمر بفعل ذلك”.
النني )30 عاًما( انضم إىل أرسنال قادًما من 
بازل يف يناير 2016 مقابل 12 مليون يورو.

الرتيك  بيشكتاش  إىل  معاًرا  النني  ولعب 
موسم 20192020، لكنه بخالف ذلك ظل 

يف صفوف أرسنال طوال تلك السنوات.
النني 155 مباراة بقميص أرسنال،  وخاض 

سجل خاللها 6 أهداف وصنع 10.
مباريات،   8 يف  املوسم  هذا  النني  وشارك 

منها 5 يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وفاز الالعب الدويل املرصي مع أرسنال بـ 
3 ألقاب، هي كأس االتحاد اإلنجليزي مرة، 
اإلنجليزي مرتني، كام وصل  السوبر  وكأس 

معه لنهايئ الدوري األورويب.
الدوري اإلنجليزي  ويتصدر أرسنال ترتيب 
مطارده  عن  نقطتني  بفارق  املوسم  هذا 
مانشسرت سيتي -مع تبقي مباراة مؤجلة لـ 
أرسنال-، ويسعى الستعادة اللقب الغائب 

منذ 19 عاًما.


