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مش عاوز نخسر حد تاني.. 27 رسالة وجهها الرئيس السيسي للمصريني يف “اصطفاف سيناء”

الرئيس السيسي: العالقات املصرية املجرية نموذج يحتذى يف العالقات الدولية
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كتب- إسالم لطفي:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم 
املوجهة  الرسائل  من  العديد  ــد،  األح
للمصريني خالل فاعلية “تفقد اصطفاف 
خطة  تنفيذ  يف  املــشــاركــة  ــدات  ــع امل
بمحافظة  سيناء”  وإعمار  لتنمية  الدولة 

اإلسماعيلية.
وتمثلت الرسائل يف:

املصري  الشعب  لدى  موجود  الوعي   –
الناس  ماكنتش  موجود  ماكنش  ولــو 
قدرت تستحمل معانا الظروف الصعبة 

دلوقت.
– يف عبء كبري جدا جدا على كل أسرة 
بنعيش  إحنا  اللي  العالية  التكلفة  يف 
السبب  إحنا  مش  ظــروف  ودي  بيها، 

فيها.
محاولة  عملية  العملية  هتفضل   –
وهتفضل  مصر  يف  وعرقلتنا  عرقلتكم 

الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان سبل دعم التعاون بني البلدين

عقده  الذي  الصحفي  املؤمتر  خالل 
فيكتور  املجر  وزراء  رئيس  مــع 
ــثــالثــاء، بقرص  ال ــيــوم  ال ــان،  ــ أورب

االتحادية بالقاهرة.
أن  إىل  السييس  الــرئــيــس  ــوه  ونـ
شهدت  املجرية  املرصية  العالقات 
دفعة كبرية خالل فرتة رئاسة رئيس 
للحكومة  ــان  أورب فيكتور  ــوزراء  ال
سابقة  زيارة  أن  إىل  الفتا  املجرية.. 
قبل  مرص  إىل  املجر  وزراء  لـرئيس 
حقيقيا  فهام  عكست  سنوات،   7

لألوضاع يف املنطقة ومرص.
تقديره  السييس عن  الرئيس  وأعرب 
وللعالقات  املجر،  وزراء  لرئيس 
يف  مسؤوليته  فرتة  خالل  الثنائية 

رئاسة الحكومة املجرية.
السييس-  الفتاح  عبد  الرئيس  وقال 
رئيس  مع  مشرتك  مؤمتر صحفي  يف 
بقرص  أوربــان  فيكتور  املجر  وزراء 
الــثــالثــاء – إن  الــيــوم  االتــحــاديــة 
شهدت  املجرية  املرصية  العالقات 
رئاسة  فرتة  خالل  جدا  كبرية  دفعة 

كتب- محمد سامي:
السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس  تلقى 
“أنور  من  مرئياً  اتصاالً  اليوم،  صباح 
جمهورية  وزراء  رئيس  إبراهيم”، 

ماليزيا.
فهمي،  أحمد  املستشار  ورصح 
رئاسة  باسم  الرسمي  املتحدث 
تباحثا  الزعيمني  بأن  الجمهورية، 
املشرتك  التعاون  دعم  سبل  حول 
ما  ضوء  يف  الصديقني،  البلدين  بني 
تاريخية  روابــط  من  بينهام  يجمع 
حيث  متميزة،  ثنائية  وعــالقــات 
التعاون  جهود  إىل  التطرق  تــم 
والسياحية  الثقافية  املجاالت  يف 
العالقات  وتعزيز  والتعليمية، 
االقتصادية والتبادل التجاري، وزيادة 
قطاعات  يف  املشرتكة  االستثامرات 
وتكنولوجيا  واالتــصــاالت  الطاقة، 

القاهرة- أ ش أ:
أكد الرئيس عبد الفتاح السييس، أن 
العالقات بني مرص واملجر تعد منوذجا 
الدولية يف ظل  العالقات  يحتذى يف 
والتحديات..  بالصعوبات  مير  عامل 
وقال “إن العالقات املرصية املجرية 
متتد لـ95 عاما مضت، وكانت املجر 
يف  مرص  صــوت  سنوات  سبع  قبل 
ويــرح  يفرس  األورويب  ــحــاد  االت

األوضاع يف املنطقة ومرص”.
السييس،  الرئيس  كلمة  ذلك يف  جاء 

املعلومات، وصناعة السيارات، وغريها 
تعظيم  يف  تسهم  التي  املجاالت  من 
لكل  النسبية  املزايا  من  االستفادة 
االقتصادي  التكامل  وتحقيق  دولة، 

والتنمية الشاملة.
وأضاف املتحدث الرسمي أن االتصال 

أبرز  بشأن  الرؤى  تبادل  أيضاً  شهد 
ذات  والدولية  اإلقليمية  املوضوعات 
االهتامم املشرتك، وسبل تحقيق األمن 
األوسط  الرق  منطقة  واالستقرار يف 
ما  ضوء  يف  ــدويل،  ال املستوى  وعىل 

يشهده العامل من تحديات كربى.

مواصلة  أهمية  الجانبان  أكد  كام 
التنسيق والتشاور يف املحافل الدولية، 
ومن  املختلفة  القضايا  مع  للتعامل 
والتطرف  ــاب  اإلره مكافحة  بينها 
ذلك  يف  مبا  املستويات،  جميع  عىل 
الفكرية والثقافية، حيث أشاد رئيس 
املهم  مرص  بــدور  املاليزي  الــوزراء 
الكبرية  القيمة  مثمناً  اإلطار،  هذا  يف 
لألزهر الريف واملؤسسات اإلسالمية 
يف  الرائد  ودورهــا  مرص  يف  الوسطية 

ذلك الصدد.

اوعوا تفتكروا هنقول متشكرين بالكالم 
بعد التضحية يف سيناء.

– هنقول متشكرين باالهتمام والعمل، 
سيناء  أهالي  ده  بالكالم  هيقوم  واللي 

والشركات
– اوعوا تفتكروا هنرضى باللي كان 

موجود قبل كده، لو مكنش ده يف 
بالنا وتخطيطنا.

املعاناة  تعرف  ناس  أكرت   –
ومش  كمقاولني  مش  أنتم 
لكن  ــاب،  اإلره نتيجة  بس 

نتيجة إجراءات التأمني.
بندخلها  كنا  األســمــدة   –
ممكن  عــشــان  بــحــســاب 

تستخدم يف حاجة تانية.
– أنا سعيد بيكم وبشكر 
وكل  سيناء  أهــالــي  كــل 
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الجامعة العربية: التحول إىل الركود االقتصادى التهديد األكرب للعالم

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الرى نتائج زيارته لعدد من دول حوض النيل

رئيس “النواب”: مصر ترفض بشكل قاطع التدخالت الخارجية يف الشأن العراقي

906 ماليني جنيه صافى مشرتيات املستثمرين العرب بالبورصة املصرية خالل فرباير

ميتا تتخذ إجراءات إضافية ملكافحة االبتزاز الجنسى لألطفال بفيسبوك وانستجرام
السجن املشدد 5 سنوات ملتهمني زوروا محررات رسمية لتهريب أقراص مخدرة داخل حاويات
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فيكتور أوربان للحكومة املجرية.
ورحب الرئيس السييس برئيس وزراء 
إن  وقال:  عزيزا،  وأخا  صديقا  املجر 
التي  املجرية  املرصية  العالقات 
هذه  ،لكن  عاما   95 من  ألكرث  متتد 
خالل  كبرية  دفعة  شهدت  العالقات 
وزراء  رئيس  فيها  كان  التي  الفرتة 

املجر ىف سدة الحكم.
خالل  سنوات   7 منذ  أنه  وأضــاف: 
زيارة رئيس وزراء املجر ملرص، كانت 
متثل دعام وفهام حقيقيا لألوضاع يف 

الدعم  وهذا   ، املنطقة 
مل يكن فقط من خالل 
الزيارة أو حتى التعاون 

ولكن أيضا من خالل أن 
صوتا  كانت  املجر  دولة 

األورويب،  االتحاد  يف  ملرص 
وتفرس  وترح  تقدم  حيث 

الكثري من األوضاع التي كانت 
فيها  مبا  املنطقة  يف  موجودة 

األوضاع يف مرص.. معربا عن تقديره 
واعتزازه بهذا األمر.

مستمرة.
وإحنا  كم  ألف  مساحتها 60  – سيناء 
يف مصر تقريبًا عايشني على 60 ألف 

كيلو برده تقريبا.
على  متجمعني  كسكان  كلها  مصر   –
نزودها ونخليها  وبنحاول  ألف كم   60

.%16
بنية  إلنــشــاء  التكلفة  حجم  ــان  ك  –
سيناء  يف  كم  ألــف   60 يف  أساسية 

عالية جدا.
الشائعات  من  حجم  يف  اآلن  حتى   –
ملا  آخرهم  طبيعي  غري  واالفـــرتاءات 
السويس  قناة  نبيع  بنفكر  إننا  اتقال 

ويف عرض مش عارف فني.
فيلم  منه  وعملوا  كالمي  جمعوا   –
املوضوع  قولت  ــي  إن على  وخــرجــوه 

هيتباع برتيليون دوالر.
– تكلفة ما نفذته الدولة من مشروعات 

يتم  لم  إذا  سيتضاعف  كان  سيناء  يف 
تنفيذه خالل الفرتة املاضية.

عملتوه  اللي  إن  أقولكم  بس  حبيت   –
كان ممكن مايتعملش ونأجله.

– صدقوني إذا كنا تكلفنا يف سيناء 40 
و50 مليار دوالر، صدقوني دلوقتي كنا 

هنتكلفه بضعف وضعفني.
– اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني.. 
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واملغرتبـني  الخارجيـة  وزيـر  أكـد 
الثالثـاء،  املالـي،  ريـاض  الفلسـطيني 
أهميـة أن يتوقـف املجتمـع الدويل عن 
تشـجيع إرسائيـل عىل متاديهـا وارتكابها 
الجرائم ضد أبناء الشـعب الفلسـطيني، 
مـن خـالل منحهـا الحصانـة واإلفـالت 
الـدويل  الفعـل  وغيـاب  العقـاب،  مـن 
يف مواجهـة االنتهـاكات ومـا تقـوم بـه 
الحكومـة الفاشـية الحاليـة اإلرسائيليـة 
برنامجهـا  يف  وردت  جرائـم  مـن 

الحكومـي.
وأضـاف املالـي – خالل مؤمتـر صحفي 
بالبيانـات  “االكتفـاء  أن   – جنيـف  يف 
لـردع  يكفـي  ال  واإلدانـة  والخطابـات 
عـن  اإلرسائيليـني  الحـرب  مجرمـي 
هـذا  يف  مشـريا  الجرائـم”،  ارتـكاب 
الصـدد إىل جرميـة وإرهـاب مليشـيات 
مـن  وغريهـا  حـوارة  يف  املسـتوطنني 

الفلسـطينية. املناطـق 
وأطلـع املالـي الصحفيـني عـىل املذابح 
منـذ  املسـتعمرين  لهـؤالء  املسـتمرة 
بدايـة العـام باعتبارهـا جرائم مسـتمرة 
منـذ النكبـة يف عـام 1948 ولغاية اآلن، 
وحـرق  وهـدم  ميـداين،  إعـدام  مـن 
والبنـاء  قـرسي،  وترحيـل  للممتلـكات، 

االسـتيطاين.

وحـدد وزيـر الخارجيـة املالـي محـاور 
الحراك الـدويل الفلسـطيني، ومطالبات 
القيـادة الفلسـطينية بالحاميـة الدوليـة 
املجتمـع  ودور  الفلسـطيني،  للشـعب 
الدويل ومؤسسـاته وعىل رأسـها مجلس 
مغلقـة  جلسـة  سـيعقد  الـذي  األمـن، 
يف  األوضـاع  تطـورات  لنقـاش  اليـوم 
األمـني  دور  إىل  باإلضافـة  فلسـطني، 
ومجلـس  العامـة،  والجمعيـة  العـام، 

اإلنسـان. حقـوق 
وشـدد املالـي، يف إحاطتـه للصحفيـني، 
مـن  الفلسـطيني  العمـل  أهميـة  عـىل 
خـالل املحكمة الجنائيـة الدولية لجلب 
املجرمـني إىل العدالـة الدوليـة، وإحالـة 
قـرار الجمعيـة العامـة ملحكمـة العـدل 
حـول  استشـاري  رأي  لطلـب  الدوليـة 
ماهيـة وجـود االحتـالل االسـتعامري يف 
أرض دولـة فلسـطني، ومطالبـة الـدول 
بتقديـم املرافعـات املكتوبـة للمحكمـة 
الجـاري، وإىل عضويـة  قبـل 25 يوليـو 
املتحـدة،  األمـم  يف  فلسـطني  دولـة 
فلسـطني،  بدولـة  الـدويل  واالعـرتاف 
وتحقيـق حقـوق الشـعب الفلسـطيني 
رأسـها  وعـىل  للتـرصف،  القابلـة  غـري 
طريـق  عـىل  املصـري،  تقريـر  يف  الحـق 
إنهـاء االحتالل االرسائيـي باعتباره جذر 

خارجية فلسطني: الحامية الدولية واملساءلة 
عنوان الحراك الفلسطيني الدويل

أعـرب الربملـان العـريب، عـن اسـتنكاره 
األمنـي  الوضـع  تدهـور  إزاء  البالـغ 
يف الضفـة الغربيـة، وال سـيام أعـامل 
ميليشـيات  ارتكبتهـا  التـي  العنـف 
الشـعب  أبنـاء  بحـق  املسـتوطنني 
جنـوب  حـوارة  بلـدة  يف  الفلسـطيني 

الضفـة. ومـدن  نابلـس 
وأكـد الربملـان العـريب – يف بيـان صدر 
مسـاء الثالثـاء، أن إرهاب املسـتوطنني 
للمواطنـني الفلسـطينيني العـزل أصبح 
ردعهـم  وعـدم  ممنهجـاً،  أسـلوباً 
الفرصـة  لهـم  أعطـى  ومحاسـبتهم 
واعتداءاتهـم  جرامئهـم  يف  باالسـتمرار 
مـن إطـالق الرصـاص وحـرق املنـازل 
مـن  املزارعـني  وطـرد  واملركبـات، 
أراضيهـم، وارتـكاب جرائـم قتـل بحق 

قـال األمـني العـام املسـاعد رئيـس قطـاع 
العربيـة  بالجامعـة  االقتصاديـة  الشـؤون 
إن  املالـى،  إبراهيـم  بـن  عـىل  الدكتـور 
مـن  للعديـد  تعـرض  العاملـي  االقتصـاد 
األزمـات غـري املسـبوقة يف العقـد األخـري، 
الـدول  بـني  تجاريـة  بتوتـرات  بدايـة 
انتشـار وبـاء كورونـا، ومـا  ثـم  العظمـى 
لبـث أن يتعـايف مـن هـذه األزمـة حتـى 
األوكرانيـة،  الروسـية  األزمـة  اندلعـت 
العوامـل  تلـك  لـكل  حتميـة  وكنتيجـة 
يعيـش االقتصـاد العاملـي حاليـا معـدالت 

للتضخـم. مسـبوقة  غـري 
جـاء ذلـك خـالل االجتـامع الــ43 ملديـري 
الجـامرك يف الـدول العربيـة، والـذي عقـد 
باألمانـة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة 
العـريب)  االقتصـادي  التكامـل  (إدارة 
وترأسـه مدير عـام اإلدارة العامة للجامرك 
األردنيـة سـامل القضاة، وشـارك فيه رؤسـاء 
ومدراء سـلطات الجـامرك بالدول العربية، 
وبحـث اسـتكامل متطلبات إقامـة االتحاد 
الجمـريك العريب من خالل مناقشـة عملية 
اختيـار آلية توحيد التعريفـة الجمركية يف 
وكذلـك  العـريب،  الجمـريك  االتحـاد  إطـار 
اختيـار آليـة تحصيـل الرسـوم الجمركيـة.

وأشـار إىل أن الخطـر األكـرث تهديـدا هـو 
أن يتحـول تباطـؤ النمـو العاملـي إىل ركود 
التضخـم  بــ”  يعـرف  مـا  العـامل  ليعيـش 
الركـودي”، حيـث يتوقـع أن يخـرس الناتج 
االقتصـادي العاملي نحو أربعـة تريليونات 
تزايـد  بسـبب   2026 عـام  حتـى  دوالر 
خطـر الركـود، مؤكـدا أن املنطقـة العربية 
مل تكـن مبنـأى عـن ذلـك بـل كانـت األكرث 
تأثـرا، حيـث أدى تذبـذب أسـعار النفـط 
االقتصـادات  أداء  عـىل  سـلبية  آثـار  إىل 
العربيـة وزيـادة الفجوة الغذائيـة، خاصة 
وأن الـدول العربيـة تعـد مسـتوردا صافيـا 

للغـذاء.

كذلـك  أخـذت  املنطقـة  أن  إىل  ولفـت 
نصيبهـا من الكـوارث الطبيعيـة والتغريات 
املناخيـة، حيـث خلـف الزلـزال املدمـر يف 
صعبـة،  إنسـانية  أوضاعـا  وسـوريا  تركيـا 
واألرضار  املنـاخ  تغـريات  تأثـري  وكذلـك 
املرتتبـة عـىل قطاعـات اقتصاديـة حيويـة، 
مثـل الزراعـة والصناعـة، وبالتـايل التجارة.
األزمـات  تلـك  كل  أن  عـىل  وشـدد 
إعـادة  بالـرورة  تسـتلزم  والصعوبـات 
والتنسـيق  التعـاون  مسـتقبل  يف  النظـر 
املجـاالت،  كافـة  يف  العربيـة  الـدول  بـني 
مضيفـا أن اإلدارات الجمركيـة هـي خـط 
الدفـاع األول املنـوط به حاميـة الدول من 

العديـد مـن املخاطر 
 ، ت ا يـد لتهد ا و
املحافظـة  وكذلـك 
مصالـح  عـىل 
يعـد  لـذا  الـدول، 
هـذا االجتـامع عـىل 
درجـة مـن األهميـة 
يلتقـي  حيـث 
الجـامرك  مـدراء 
للتباحـث والتفـاوض 
ذات  املجـاالت  يف 
املشـرتك. االهتـامم 

“القطـاع  وتابـع: 
االقتصـادي يحـرص عـىل تنفيـذ القـرارات 
واملجلـس  العربيـة  القمـم  عـن  الصـادرة 
العالقـة  ذات  واالجتامعـي  االقتصـادي 
الكـربى  العربيـة  الحـرة  التجـارة  مبنطقـة 
واالتحـاد الجمـريك العـريب، وبالتـايل هناك 
العربيـة  الجمركيـة  لـإدارات  كبـري  دور 
ملسـاندة تنفيـذ تلـك القـرارات ومحاولـة 
لعمليـة  داعمـة  مكتسـبات  إىل  الوصـول 

العـريب”. االقتصـادي  التكامـل 
األزمـات  تتابـع  رغـم  بأنـه  املالـي  ونـوه 
العـريب  املسـتوى  عـىل  أنـه  إال  العامليـة 

الربملان العريب يطالب بإدراج 
ميليشيات املستوطنني عىل 

قوائم اإلرهاب

تحققـت العديد مـن املنجزات السـتكامل 
العربيـة  الحـرة  التجـارة  منطقـة  أركان 
الكـربى وتحريـر التجـارة يف الخدمـات بني 
الوصـول  بهـدف  وذلـك  العربيـة،  الـدول 
إلقامـة االتحـاد الجمـريك العـريب، ومنها يف 
مجـال قواعـد املنشـأ قبول شـهادة املنشـأ 
الختـم  بهـا  (املـدرج  إلكرتونيـا  الصـادرة 
الـدول  قبـل  مـن  اإللكـرتوين)  والتوقيـع 
العربيـة مـع إمكانيـة اسـتخدام الخلفيـة 
البيضـاء عوضـا عـن الخـراء، ويتـم قبول 
التـي  إلكرتونيـا  الصـادرة  املنشـأ  شـهادة 
وجـه  واحـدة  ورقـة  يف  طباعتهـا  متـت 
وخلفيـة أو يف ورقتـني تسـهيال للمتعاملني.

كـام نـوه بـان عـام 2022 تطـورا إيجابيـا 
بـني  الجمـريك  التعـاون  مسـتوى  عـىل 
اتفاقيـة  دخلـت  حيـث  العربيـة،  الـدول 
التعـاون الجمـريك العـريب حيـز النفـاذ يف 
3 أغسـطس 2022 مبـا مـن شـأنه توثيـق 
التعـاون بـني اإلدارات الجمركيـة بالـدول 
عـىل  ايجابـا  سـينعكس  ومبـا  العربيـة، 
بالـدول  والتجاريـة  االقتصاديـة  املجـاالت 
تتيـح  قواعـد  مـن  تتضمنـه  ملـا  العربيـة 
مزيـدا مـن التنسـيق والتعـاون الجمـريك 

العربيـة. الـدول  بـني  واإلداري 

االقتصـادي  املجلـس  أن  وأوضـح 
العاديـة  دورتـه  يف  اعتمـد  واالجتامعـي 
الــ109 يف 10 فربايـر 2022 اتفاقية تنظيم 
الـدول  بـني  “ترانزيـت”  بالعبـور  النقـل 
شـأنها  مـن  والتـي  املعدلـة،   – العربيـة 
بـني  العابـر  للنقـل  االنسـياب  تحقيـق 

العربيـة. الـدول 
اإلطـار  وتطويـر  تحديـث  مجـال  ويف 
“إنـه  املالـي  قـال  للمنطقـة،  التريعـي 
املكملـة  القانونيـة  املالحـق  اعتـامد  تـم 
للربنامـج التنفيـذي ملنطقة التجـارة الحرة 
العربيـة الكـربى (الحواجز الفنيـة للتجارة 
وحقـوق  النباتيـة  والصحـة  والصحـة 
الفكريـة  امللكيـة 
التجـارة)  وتسـهيل 
اسرتشـادي  بشـكل 
عـىل  عامـني،  ملـدة 
بشـكل  تطبـق  أن 
مـن  اعتبـارا  إلزامـي 
 ..2024 سـبتمرب  أول 
ويف مجـال املنافسـة 
املسـتهلك،  وحاميـة 
اعتـامد  تـم  فقـد 
القانـون االسرتشـادي 
للمنافسـة،  العـريب 
الدليـل  وكذلـك 
املسـتهلك  حاميـة  لقانـون  االسرتشـادي 
يف إطـار منطقـة التجـارة الحـرة العربيـة 

الكـربى”.
االقتصـادي  “املجلـس  أن  وأضـاف 
هـذا  عـىل  كثـريا  يعـول  واالجتامعـي 
الجمـريك  بالعمـل  لالرتقـاء  االجتـامع 
متطلبـات  اسـتكامل  وكذلـك  العـريب، 
الـذي  العـريب  الجمـريك  االتحـاد  إقامـة 
نصبـو إليـه، وأكـرب دليـل عـىل ذلـك أنـه 
موضعـني  هـذا  اجتامعكـم  إىل  أحـال 
عـىل درجـة مـن األهميـة، وهـام اختيـار 

آليـة توحيـد التعريفـة الجمركيـة يف إطـار 
االتحـاد الجمـريك العـريب، وكذلـك اختيـار 
الجمركيـة وغريهـا  الرسـوم  آليـة تحصيـل 
مـن املوضوعـات التـي سـيتناولها االجتامع 
واملعروضـة ضمـن بنـود جـدول األعامل”.

التكامـل  إدارة  مديـر  جهتـه، رصح  ومـن 
العربيـة  الـدول  بجامعـة  االقتصـادي 
الدكتـور بهجـت أبـو النـرص، عـىل هامـش 
االجتـامع، بـأن االجتـامع ناقـش عـددا من 
املوضوعـات، منهـا متابعة تنفيـذ القرارات 
الخاصـة باملوضوعـات الجمركيـة الصـادرة 
واالجتامعـي،  االقتصـادي  املجلـس  عـن 
وأيضـا تقاريـر وتوصيـات لجنـة اإلجراءات 
تتضمـن  والتـي  واملعلومـات،  الجمركيـة 
عـددا مـن املوضوعـات املهمة، مثـل مركز 
وجاهزيـة  العـريب  الجمـريك  املعلومـات 
املعلومـات  لتبـادل  الجمركيـة  املنافـذ 
األحـكام  ودليـل  إلكرتونيـاً  والبيانـات 
املسـبقة، وكذلـك النظـر يف اعتامد مروع 
دليـل املشـغل االقتصـادي العـريب املوحـد، 
للنظـام  الرتجـامت  بـني  التوفيـق  ولجنـة 

املنسـق.
اتفاقيـة  إىل  التطـرق  تـم  أنـه  وأوضـح 
التعـاون الجمـريك العـريب، حيـث دخلـت 
صدقـت  أن  بعـد  النفـاذ  حيـز  االتفاقيـة 
عليهـا سـبع دول عربية أعضاء، فيام سـيتم 
مناقشـة إنشـاء لجنـة فنيـة لتنفيـذ ما جاء 
بهـا مـن بنود.وأشـار إىل االجتـامع سـيدعو 
عـي  التوقيـع  إىل رسعـة  األعضـاء  الـدول 
اتفاقيـة تنظيـم النقـل بالعبـور “ترانزيت” 
والتـي  املعدلـة،   – العربيـة  الـدول  بـني 
اعتمدهـا املجلـس االقتصـادي واالجتامعي 
يف دورتـه 109 حتـى تدخل حيـز النفاذ ملا 
لهـا مـن تأثـري إيجـايب عـىل زيـادة وتدفـق 
التبـادل التجـاري العـريب البينـي، وغريهـا 
مـن املوضوعـات الجمركيـة ومـا يسـتجد 

مـن أعـامل.

الجامعة العربية: التحول إىل الركود االقتصادى التهديد األكرب للعالم

مشـاهد  يف  الفلسـطيني،  الشـعب 
الـدويل  املجتمـع  أذهـان  إىل  تعيـد 
الدوابشـة،  لعائلـة  حرقهـم  مشـاهد 
والطفـل أبـو خضري، واملسـجد األقىص، 
ومجـزرة الحـرم اإلبراهيمـي، وغريهـا 
الشـعب  البشـعة بحـق  مـن املجـازر 

لفلسـطيني. ا
املجتمـع  العـريب  الربملـان  وطالـب 
بالتحـرك  األمـن،  ومجلـس  الـدويل، 
اعتـداءات  لوقـف  والعاجـل  الفـوري 
واملتواصلـة،  املتكـررة  املسـتوطنني 
الفلسـطيني  الشـعب  أبنـاء  بحـق 
وممتلكاتهـم، يف حامية حكومة ميينية 
متطرفـة، ووضـع حد إلفـالت املجرمني 
ميليشـيات  وإدراج  العقـاب،  مـن 
اإلرهـاب. قوائـم  عـىل  املسـتوطنني 

للشـعب  الحقـوق  وانتهـاكات  إنـكار 
لفلسـطيني. ا

وقـد أجـاب املالـي عىل عديد األسـئلة 
التـي طرحها الصحفيـون الحارضون يف 
القاعـة، أو املتابعون من خالل االتصال 
املـريئ، وشـدد يف إجاباته عـىل أن البند 
السـابع الخـاص بحالة حقوق اإلنسـان 
يف األرض الفلسـطينية املحتلة، سـيبقى 

ثابتـا حتى إنهـاء االحتـالل اإلرسائيي.

تحـت  االنخـراط  إىل  الـدول  ودعـا 
هـذا البنـد، والتصويـت عـىل قـرارات 
التصويـت  املزمـع  الثالثـة  فلسـطني 

املقبـل. أبريـل  شـهر  بدايـة  عليهـا 

كـام حـدد الطـرق واآلليـات املطلوبـة 
مـع  تعاملـه  الـدويل يف  املجتمـع  مـن 
القانونيـة،  غـري  ومامرسـاتها  إرسائيـل 
للشـعب  الحاميـة  توفـري  خـالل  مـن 
الحصانـة  منـح  ووقـف  الفلسـطيني، 
إلرسائيـل أو التعامـل معهـا عـىل أنهـا 
فـوق القانـون الـدويل، وحظـر دخـول 
واملسـتوطنني  املسـتوطنات  منتجـات 
إىل الـدول، وفـرض حظـر عـىل إرسـال 
األسـلحة إليهـا أو تقديـم الدعـم لها يف 

فلسـطني. دولـة  ألرض  احتاللهـا 
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كتب- محمد سامي:
عـىل  الـوزراء  مجلـس  وافـق 
مـروع قانـون يف شـأن عـودة 
العمل بنظـام التوقيت الصيفي.

القانـون  مـروع  نـص  وجـاء 
الجمعـة  مـن  “اعتبـاراً  كالتـايل: 
األخـرية مـن شـهر أبريـل، حتـى 

كتب- محمد سامي:
وافـق مجلـس الـوزراء عـىل مـروع 
قانـون يف شـأن عـودة العمـل بنظـام 

التوقيـت الصيفـي.
وجـاء نـص مـروع القانـون كالتايل: 
األخـرية  الجمعـة  مـن  “اعتبـاراً 

األخـري  الخميـس  يـوم  نهايـة 
كل  مـن  أكتوبـر  شـهر  مـن 
السـاعة  تكـون  ميـالدي،  عـام 
مـرص  جمهوريـة  يف  القانونيـة 
العربيـة، هـي السـاعة بحسـب 
التوقيـت املُتبـع، ُمقدمـة مبقدار 

دقيقـة”. سـتني 

مـن شـهر أبريـل، حتـى نهايـة يـوم 
أكتوبـر  شـهر  مـن  األخـري  الخميـس 
مـن كل عـام ميـالدي، تكون السـاعة 
القانونيـة يف جمهوريـة مرص العربية، 
هي السـاعة بحسـب التوقيت املُتبع، 

ُمقدمـة مبقـدار سـتني دقيقـة”.

الحكومة تحدد سعر ضمان لشراء 3 
محاصيل زراعية من الفالحني

الحكومة تحدد سعر ضمان لشراء 3 
محاصيل زراعية من الفالحني

....سـيـنـاء الـجـديــده 
 والجمهوريه الجديده ...

بروح جديده وهمة عظيمه معتاده 
استقبل  السياسيه  القياده  عيل 
الرئيس  حديث  بفرح  سيناء  اهايل 
السييس يف وادي املالك واعالنه يف 
حفل تجميع املعدات البدء يف تغيري 
سيناء  و  للسيناويه  الحياه  وجه 
والذي  والتنميه  بالتعمري  االرض 
يجعل هذا الوعد هذه املره مختلفا 
بطبيعه  سيناء  اهــل  معرفة  هو 
يف  يحدث  وما  الرئيس   شخصيه 
ماعرفوه  الصعيد وعموم مرص هو 
وعرفه اهل مرص جميعا….. وتلك 
البدايه يف حد ذاتها اعالن يف نفس 
وقطع  االرهاب  نهاية  عن  الوقت 
دابره والقضاء عليه عيل ارض سيناء  
التحالف  لنجاح  اعالن  ايضا  وهي 
قال  الرئيس حيث  عنه  اعلن  الذي 
حني  ــاب  االره عيل  ))قضينا  نصا 
وابناء  والرشطه  الجيش  اجتمع 
ــد((  واح رجــل  قلب  عــيل  سيناء 
حقيقيه  تنميه  سيناء  تشهد  حتي 
الول مره منذ ٤٠ عاما وتحت رايه 
الجمهوريه الجديده لتتجاوز سيناء 
ليتحقق  والتحدي  الصمود  مرحلة 
عيل ارضها العبور الثالث بعد العبور 
والعبور   ١٩٧٣ اكتوبر  يف  االول 
الثاين بدحر االرهاب والقضاء عليه 
التاريخيه  املرحله  نعيش  حتي 
تقوم  شامله  خطه  عرب  بالتعمري 
االرايض  واستصالح  الزراعه  عيل 
والسياحه. بالصناعه   والنهوض 
سيناء  تعمري  ان  فيه  الشــك  مام 
هو تعويض البناء سيناء عن سنني 
انحياز  ايضا  وهــو  الحرمان  من 
للمستقبل الواعد ملرص كلها تحقيقا 
ربــوع  كــل  يف  الشامله  للتنميه 
الوقت  جــاء  قد  ورمبــا  املحروسه 
ملشاكل  حلول  ووضــع  ملناقشة 
بالتهميش  االحساس  من  مزمنه 
لالعرتاف  عادله  طريقه  اقرار  عرب 
عيل  الدوله  فيه  تحافظ  بامللكيه 
باثبات  املواطنني  وحقوق  حقوقها 
تشكل  والتي  الراضيهم  ملكيتهم 
صداع مستمر يعاين منه ابناء سيناء 
ال  وحتي  السابقه  السنوات  طوال 
نرتك اية اسباب قد تكون عائق امام 
التنميه والتعمري الذي سيتم بتضافر 
ان  بعد  والدوله  املواطنني  جهود 
الشكر من  اهايل سيناء عيل  حصل 
سيادة الرئيس عيل التضحيات وعيل 
سيحمل  القادم  بان  والوعد  الصرب 
شيوخ  مــع  التواصل  عــرب  تغيريا 
يف  ثقافه  ذلــك  واعــتــامد  القبائل 
واقعا  سيناء  ربوع  لتشهد  التعامل 
والبناء. التعمري  شاهده   جديدا 
االلتفات  الرئيس عيل  فخامة  شكرا 
التي يشكل االهتامم بها  ايل سيناء 
كان  فان  كله  الوطن  ملشاكل  حال 
الوادي هو هبه مرص فلتكن تنمية 
االراده  هبة  هي  سيناء  وتعمري 
صنع  عيل  القادره  القويه  املرصيه 

املستحيل .ولكم تحيايت ….
محمود صالح قطامش

مرص تالتني
qatamesh@misrtalateen.com

رئيس الوزراء يشيد بموقف قطر الداعم 
ملصر والسودان يف ملف سد النهضة

الدوحة- أ ش أ:
الدكتور  الوزراء  رئيس مجلس  أشاد 
دولة  مبوقف  مدبويل،  مصطفى 
فيام  والسودان  ملرص  الداعم  قطر 
يتعلق مبلف سد النهضة، وتأكيدها 
أهمية  عىل  متفرقة  مناسبات  يف 
وملزم  ومتوازن  عادل  لحل  التوصل 
ملرص  املشرتكة  املصالح  يحقق 
كافة،  النيل  والسودان ودول حوض 
عن  االمتناع  عىل  األطراف  وحثها 
شأنها  من  أحادية  إجراءات  اتخاذ 

ويـأيت ذلـك يف ضـوء ما يشـهده 
ومتغـريات  ظـروف  مـن  العـامل 
اقتصاديـة، وسـعياً من الحكومة 

لرتشـيد اسـتغالل الطاقة.
يـأيت ذلـك بحسـب بيـان صـادر 

عـن مجلـس الـوزراء. 

ويـأيت ذلـك يف ضوء ما يشـهده العامل 
اقتصاديـة،  ومتغـريات  ظـروف  مـن 
لرتشـيد  الحكومـة  مـن  وسـعياً 

الطاقـة. اسـتغالل 
يـأيت ذلـك بحسـب بيـان صـادر عـن 

مجلـس الـوزراء. 

اإلرضار بباقي دول حوض النيل.
وشدد رئيس مجلس الوزراء – خالل 
القطرية  األنباء  وكالة  مع  حواره 
زيارة  مبناسبة  الثالثاء،  اليوم  “قنا” 
العمل التي يقوم بها والوفد املرافق 
له حاليا للدوحة – عىل أن العالقات 
الثنائية بني دولة قطر ومرص تشهد 
عىل  والتناغم  التعاون  من  مزيدا 
ذلك  توج  وقد  األصعدة،  كافة 
بتبادل الزيارات بني قائدي البلدين 

خالل العام املايض. 

كتب محمد غايات
مدبويل،  مصطفى  الدكتور  عقد 
اجتامعاً  ــوزراء،  الـ مجلس  رئيس 

اليوم مع الدكتور هاىن سويلم، وزير 
نتائج  لبحث  والرى،  املائية  املوارد 

زيارته لعدد من دول حوض النيل.

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الرى نتائج زيارته لعدد من دول حوض النيل

االجتامع  ــوزراء  الـ رئيس  واستهل 
من  مرص  توليه  ما  عىل  بالتأكيد 
اهتامم بالغ مبساعدة أشقائها ىف دول 

حوض النيل، وتوفري كل ما ميكن من 
أجل  من  مختلفة،  فنية  مساعدات 
تعزيز التعاون مع هذه الدول، وذلك 
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح 
بإيالء  الجمهورية،  رئيس  السيىس، 
الدول  احتياجات  بتلبية  االهتامم 
املساعدات  من  والصديقة  الشقيقة 
لتمكني  املختلفة،  والخربات  الفنية 
هذه الدول من حسن إدارة مواردها 
قد  مشكالت  أية  ومعالجة  املائية 

تواجهها ىف هذا املجال.
والرى،  املائية  املوارد  وزير  عرض  و 
خالل  بها  قام  التى  الزيارات  نتائج 
دول  من  ست  إىل  املاضية،  األيــام 
حوض النيل، هى السودان، وجنوب 
ــدي،  ــورون وب وكينيا،  ــودان،  ــس ال

الدميوقراطية،  والكونغو  وتنزانيا، 
موضحاً أنه حرص خالل الزيارة عىل 
الدول  احتياجات هذه  التعرف عىل 
ىف  الفنية  املساعدات  من  الصديقة 
مجال إدارة املوارد املائية، وما ميكن 
مساعدات  من  مرص  به  تسهم  أن 

لهذه الدول.
كام استعرض الوزير نتائج املباحثات 
واملسئولني  الوزراء  مع  أجراها  التى 
الحكوميني، وكذا عدد من الربملانيني، 
يف الدول التى زارها، مضيفاً أن هناك 
من  أخــرى  دول  لزيارة  تحضريات 
كام  املقبلة،  الفرتة  ىف  النيل  حوض 
التعاون  أطر  من  تفعيل عدد  سيتم 

املختلفة مع مرص.

 حاول تفهم 
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كتب- أحمد جمعة:
والسكان،  الصحة  وزارة  أعلنت 
مبختلف  طالب  ماليني   4 فحص 
املبادرة  ضمن  الجمهورية،  مدارس 
الرئاسية للكشف املبكر عن أمراض 
لدى  والتقزم)  والسمنة  (األنيميا 
طالب املرحلة االبتدائية، وذلك منذ 
إطالقها العام الدرايس الحايل يوم 6 
الثالثاء،  أمس  ديسمرب 2022 وحتى 
عي  الدولة  حرص  إطــار  يف  وذلــك 

صحة وسالمة الطالب.
لــوزارة  الرسمي  املتحدث  وأوضــح 
حسام  الدكتور  والسكان،  الصحة 
تستهدف  املبادرة  أن  عبدالغفار، 
االبتدائية  املرحلة  يف  الطالب  فحص 
من املرصيني وغري املرصيني املقيمني 
ألف   30 بـ  وذلك  مرص،  أرض  عىل 
إىل  مدرسة حكومية وخاصة، مشرياً 
حتى  العمل  يف  تستمر  املبادرة  أن 
نهاية السنة الدراسية الحالية بجميع 

محافظات الجمهورية.

“الصحة”: فحص 4 ماليني طالب ضمن مبادرة 
الكشف عن “األنيميا والسمنة والتقزم”

ــادرة  املــب خــدمــات  أن  ــاف،  ــ وأض
تتضمن إجراء املسح الطبي للطالب 
ونسبة  والــطــول،  الـــوزن،  وقياس 
عن  للكشف  بالدم،  الهيموجلوبني 
أمراض سوء التغذية، ووضع اآلليات 
الطالب،  صحة  لتحسني  الــالزمــة 
الرتبية  وزارة  مع  بالتنسيق  وذلك 

والتعليم والتعليم الفني.
 من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة 
محمد  الدكتور  الصحي،  للتأمني 
ضاحي، إن الحاالت املصابة بأي من 
املبادرة  التي تشملها  هذه األمراض 
التأمني  عيادات  إىل  تحويلها  يتم 
الفحوصات  الستكامل  الصحي، 
باملجان، كام  العالج  الالزمة ورصف 
“كارت  الطالب  هؤالء  تسليم  يتم 
بياناتهم  عــىل  يحتوي  متابعة” 
دوريــاً  ملتابعتهم  وذلــك  الخاصة، 
الصحية  حالتهم  عىل  واالطمئنان 
عيادة   255 خــالل  من  باستمرار 
محافظات  بجميع  صحي  تأمني 

الجمهورية.
ــادرة  ــب امل منسق  ــار  أشـ ــدوره،  ــ ب
الرئاسية، الدكتور تامر سمري، إىل أن 
املبادرة  يف  املشاركة  الطبية  الفرق 
كل  ويتكون  فريق،   2400 بلغت 
وفني  (ممرضة،  أفراد   3 من  فريق 
عىل  تدريبهم  تم  وإداري)  معمل، 
والتشخيص،  الفحص  بروتوكوالت 
كام تم تدريبهم عىل معايري مكافحة 
جميع  أن  سمري،  ــد  وأك الــعــدوى. 
كافة  اتخاذ  مع  تتم  املبادرة  مهام 
والوقائية،  االحــرتازيــة  اإلجـــراءات 
مدار  عىل  يتم  املسح  أن  إىل  مشرياً 
الطالب،  بني  التكدس  ملنع  العام 
الصحي  التثقيف  فرق  تقوم  كام 
باملحافظات بتقديم التوعية للطالب 
ــاإلجــراءات  ب ــزام  ــت االل كيفية  عن 
صحتهم،  عىل  للحفاظ  االحرتازية 
الساخن  الخط  تخصيص  إىل  الفتًا 
استفسارات  عــىل  لــلــرد   ”106“

املواطنني الخاصة باملبادرة.

كتب- نشأت عي:
حنفي  الدكتور  املستشار  قــال 
إن  النواب،  مجلس  رئيس  جبايل، 
البالد العربية متر منذ فرتة بأمواج 
الجسام  التحديات  من  متالطمة 
هددت أمن واستقرار مجتمعاتنا؛ 
حتى كادت تودي بأمتنا العربية، 
العربية  أن تلك املعضالت  مؤكداً 
للشك  مجاالً  يدع  ال  مبا  أظهرت 
الحاجة املاسة إىل صياغة مقاربة 
امتثاالً  ملواجهتها،  ُمشرتكة  عربية 
تربط  التي  ــوحــدة  ال لعوامل 

نسيجنا العريب برباط متني .
املستشار  كلمة  خالل  ذلك  جاء 

رئيس  جبايل،  حنفي  الدكتور 
السبت،  اليوم  النواب،  مجلس 
أمام املؤمتر الـ34 لالتحاد الربملاين 
بالعاصمة  واملُنعقد  الــعــريب 
“الدعم  بشأن  بغداد،  العراقية 
العراق  استقرار  لتعزيز  العريب 

وسيادته”.
املرصية  الدولة  أن  جبايل  وأكد 
صاغت رؤية شاملة إلنقاذ الدول 
العربية من براثن الفوىض؛ قوامها 
الحفاظ عىل بنية ومتاسك ووحدة 
والرفض  العربية  الوطنية  الدول 
يف  خارجية  تدخالت  ألي  التام 
الشؤون الداخلية للدول العربية.

أن  إىل  “الــنــواب”  رئيس  وأشــار 
مدار سنوات طويلة  العراق عىل 
يف  يطيق  ال  مــا  تحمل  مضت 
من  ُمــعــقــدة  جملة  مــواجــهــة 
لكن  كاهله؛  أثقلت  املهددات 
واجه  الشقيق  العراقي  الشعب 
تلك املُهددات ببسالته املعهودة، 
تلو  انتصاراً  يُحقق  أن  واستطاع 
ننظر  يجعلنا  ما  وهــو  اآلخــر، 
بفخر  الــعــراقــي  الــنــمــوذج  إىل 
لطاملا  مرص  أن  مؤكداً  شديد، 
الشقيق عىل كل  العراق  ساندت 
ركائز  إحدى  باعتباره  املستويات 

االستقرار واألمن العريب.

رئيس “النواب”: مصر ترفض بشكل قاطع التدخالت الخارجية يف الشأن العراقي

كتب- محمد غايات:
رئيس  مدبويل،  مصطفى  الدكتور  زار 
قطر  مؤسسة  اليوم،  ــوزراء،  ال مجلس 
إلطالق القدرات البرية، يرافقه أعضاء 
رسمية  زيارة  بدأ  الذي  املرصي،  الوفد 

للدوحة منذ أمس األول.
استمع  الزيارة،  خالل  بيان،  وبحسب 
مسئول  من  رشح  إىل  الــوزراء  رئيس 
عمل  طبيعة  ــول  ح قطر  مؤسسة 
تركز  املؤسسة  أن  إىل  مشريا  املؤسسة، 
واالبتكار  والبحوث  التعليم  دعم  عىل 
وتنمية املجتمع، وتتكامل مساعيها من 
أجل تطوير املجتمعات يف قطر والعامل.

رئيس الوزراء يزور مؤسسة قطر إلطالق 
القدرات البشرية واستاد املدينة التعليمية

مدار  عىل  أنه  املؤسسة  مسئولو  وأكد 
دأبت مؤسسة قطر  عاًما،  أكرث من 20 
عىل تعزيز االبتكار وريادة األعامل عىل 
املستوى اإلقليمي، ودعم مساعي تنمية 
الحياة،  مدى  التعلّم  وثقافة  املجتمع 
وإعداد أملع العقول ملواجهة التحديات 

املستقبلية الكربى.
مكونات  املؤسسة  مسئولو  رشح  كام 
مبثابة  تعد  التي  التعليمية،  املدينة 
وهي  قطر،  ملؤسسة  الريادية  املبادرة 
عىل  تزيد  ملساحة  ميتد  جامعي  حرم 
فروًعا  ويحتضن  مربعة،  مرتًا  كيلو   12
التعليمية  الجهات  أرقى  من  ملجموعة 

جامعة  جانب  إىل  العامل،  مستوى  عىل 
البحثية  املراكز  من  وغريها  محلية، 

والتعليمية واملجتمعية.
سجل  قطر،  ملؤسسة  زيارته  نهاية  ويف 
رئيس الوزراء كلمة له يف سجل الزائرين، 
هذه  بزيارة  سعادته  عن  فيها  أعــرب 
املؤسسة املهمة التي تتبوأ مكانة متميزة 

باملنطقة.
كام زار رئيس الوزراء والوفد املرافق له 
املالعب  أحد  التعليمية،  املدينة  استاد 
العامل  مباريات كأس  عليها  أقيمت  التي 

لكرة

وشدد جبايل عىل أن مرص ترفض 
التدخالت  ــام  وت قاطع  بشكل 
العراقي؛  الشأن  يف  الخارجية 
النعرات  إذكاء  إىل  تهدف  والتي 
الطائفية، ُمضيًفا أن عراقاً مستقرًّا 
وآمًنا يُعد إضافة محورية ال غنى 
القومي  ــن  األم ملنظومة  عنها 

العريب.
ودعا رئيس مجلس النواب الدوَل 
وتعزيز  العراق  إىل دعم  العربية 
الشعب  مع  العريب  التضامن 

العراقي الشقيق.

بتوجيهات اإلمام األكرب.. األزهر يطلق قافلة طبية ألهالي الواحات البحرية

عىل القوافل، إن القافلة الطبية املوفدة 
ستواصل  البحرية  الواحات  مدينة  إىل 
لتقديم  أيــام،  أربعة  ملــدة  أعاملها 
الخدمات الطبية املجانية يف العديد من 
التخصصات ألهايل املدينة، وتضم نخبًة 
بكليات  الطبية  الكوادر  من  متميزة 
لعدد  باإلضافة  الجامعة،  ومستشفيات 
من اإلداريني القامئني عىل تنظيم أعامل 
القافلة، وذلك يف إطار الخطة السنوية 
التي يعدها األزهر لتسيري تلك القوافل، 
والتي تستهدف خدمة قاطني املناطق 
النائية يف املقام األول، حيث تتوىل إدارة 
الخاصة  بالحسابات  الطبية  القوافل 
القافلة  هذه  تنظيم  األزهــر  مبشيخة 
ووزارة  األزهــر  جامعة  مع  بالتعاون 

الصحة والسكان ومحافظة الجيزة.
من جانبه أوضح أحمد داود، املسؤول 
اإلداري لقافلة األزهر الطبية، أن القافلة 
البحرية،  الواحات  مدينة  إىل  املوفدة 
األســاتــذة  كبار  مــن  أطــبــاء   7 تضم 
واملــدرســني  املساعدين  ــذة  ــات واألس
والنواب يف كليات ومستشفيات جامعة 
األزهر، يف عدد من التخصصات الطبية 
واألذن  ــف  (األن أبرزها  التي  الهامة 
جراحة  ـ  العامة  الجراحة  والحنجرة- 
التخدير)، مع وجود  األورام واملناظري- 
باملجان  لتوزيعها  األدوية  من  وكميات 

عىل الحاالت.
وأضاف داود أن هذه هي القافلة األوىل 
والتي ستكون معنية بإجراء الجراحات 
مدينة  ألهــايل  والعاجلة  الحرجة 
الواحات، وأن األزهر الريف يخصص 
كل  قافلتني  البحرية  الواحات  ملدينة 
مارس  شهر  يف  األوىل  إيفاد  يتم  عام، 
عىل  بناء  أغسطس،  شهر  يف  والثانية 
الفتًا  مسبقا،  املجهزة  العمليات  قوائم 
يوم  أخرى،  قافلة  إيفاد  سيتم  أنه  إىل 
معنية  ستكون  والتي  القادم،  السبت 
وعمل  الطبية  الكشوفات  بــإجــراء 
العاجلة  الجراحات  وإجــراء  التحاليل 

املحولة من العيادات.

كتب – محمود مصطفى أبوطالب:
قافلة  األربعاء،  اليوم  صباح  انطلقت 
مدينة  إىل  الريف  األزهر  من  طبية 
الجيزة،  مبحافظة  البحرية  الواحات 
أهايل  عىل  الطبي  الكشف  لتوقيع 
الخدمات  تقديم  يف  واإلسهام  املدينة، 
كجزء  باملجان،  لهم  الالزمة  الطبية 
تقديم  يف  املرصية  الدولة  جهود  من 
واإلسهام  للمواطنني  الطبية  الخدمات 

يف التقليل من قوائم االنتظار.
اإلمام  بتوجيهات من فضيلة  يأيت ذلك 
شيخ  الطيب،  أحمد  الدكتور  األكــرب 

األزهر الريف.
نائب  صديق،  محمود  الدكتور  وقال 
العام  املرف  األزهــر،  جامعة  رئيس 
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باستمرار  الدويل  التعاون  وزارة  تجري 
األورويب  االتحاد  مع  فنية  اجتامعات 
الوطنية  الــجــهــات  كــافــة  مبــشــاركــة 
للوقوف املستمر عىل تطور املروعات 
حيث  املستقبلية،  األولويات  ومناقشة 
اإلمنائية  ــات  ــراك ال محفظة  تبلغ 
الجارية مع االتحاد األورويب 1.3 مليار 

يورو تتنوع يف كافة مجاالت التنمية.
وزارة  اختتمت  املايض  ديسمرب  وخالل 
األورويب  واالتــحــاد  ــدويل،  ال التعاون 
برنامج  من  الثانية  املرحلة  فعاليات 
دعم وإصالح التعليم والتدريب الفنى 
إطار  ىف  يأىت  والذى   ،TVET واملهنى 
مرص  جمهورية  بني  املشرتك  التعاون 
بتمويل  األوروىب  واالتــحــاد  العربية 
 117 بقيمة  الجانبني  مــن  مشرتك 
ىف  التوسع  أجــل  من  يــورو،  مليون 
البرى  املال  رأس  ىف  االستثامر  تعزيز 
الفنى  التعليم  من  الخريجني  وتأهيل 
ضوء  ىف  وذلك  العمل  لسوق  واملهنى 

للغرف  االقليمى  املجلس  تقرير  كشف 
افريقيا  بشامل  التجارية  االمريكية 
دول  قــادت  أن مرص  ــط  األوس ــرق  وال
املنطقة لزيادة السياحة بنسبة 89% ، الفتا 
أن منظمة السياحة العاملية التابعة لألمم 
السياحة  تعرف   (UNWTO) املتحدة 
يف  تأخذ  “سياحة  أنها  عىل  املستدامة 
واالجتامعية  االقتصادية  آثارها  االعتبار 
وتلبية   ، واملستقبلية  الحالية  والبيئية 
والبيئة  والصناعة  الـــزوار  احتياجات 

واملجتمعات املضيفة”.
وأضاف انه وفًقا ملنظمة السياحة العاملية 
، تضاعف عدد السياح الدوليني الوافدين 
 (%130  +) الضعف  من  بأكرث  العامل  إىل 
يف يناير 2022 مقارنة بعام 2021، حيث 

محفظة قيمتها 1.3 مليار يورو.. تعرف على حجم 
التعاون اإلنمائي بني مصر واالتحاد األوروبى

تقرير دوىل: مصر تقود نمو قطاع السياحة فى 
الشرق األوسط بنسبة %89

لتحقيق  الدولة  ــة  ورؤي اسرتاتيجية 
التنمية املستدامة.

وخالل مؤمتر املناخ، تم توقيع خطاب 
لتعزيز  األوروىب  االتــحــاد  مع  نوايا 
الوطنية  املنصة  ضمن  الطاقة  محور 
 ،” “نَُوىفِّ برنامج  الخراء  للمروعات 
بقيمة 35 مليون يورو، ومذكرة تفاهم 
األوروىب  والبنك  األوروىب  االتحاد  مع 
إلعادة اإلعامر والتنمية، حول “الراكة 
لتعزيز  للهيدروجني”،  املتوسطية 

االستثامر ىف الطاقة املتجددة.
وباألمس، التقت الدكتورة رانيا املشاط، 
الربملان  وفد  ــدويل،  ال التعاون  وزيــرة 
مارياين،  تريي  النائب  برئاسة  األورويب 
واللجنة  الخارجية  الشئون  لجنة  عضو 
من  وكــل  اإلنسان  لحقوق  الفرعية 
لودفيت  والنائب،  كابيال،  النائب، چان 
حيث  املرافقني،  من  ــدد  وع جوجا، 
تناول اللقاء استعراض عالقات التعاون 
االقتصادي بني جمهورية مرص العربية 

بنسبة  سنويًا  منًوا  األوسط  الرق  سجل 
بتفرد  منه  كبري  جزء  يف  مدفوًعا   %89
(مثل  األثرية  املواقع  وانتشار  املنطقة 
اآلثار الفرعونية يف مرص والبرتاء ، األردن).

كشف التقرير أن 10% من إجاميل الناتج 
املحي لديها يأيت من السياحة ال سيام مع 
عودة السفر الدوىل واملحىل، حيث بدأت 
مناقشات  السياحة  ورشكات  الحكومات 
البيئية  النظم  حدود  احرتام  كيفية  حول 

بشكل أفضل.
“بصفتها  موضحا  مبرص  التقرير  أشــاد 
لتغري  املتحدة  األمــم  مؤمتر  مضيفة 
الجوالت  جميع  عرب   2022 لعام  املناخ 
عنارص  مرص  عرضت  فقد   ،  (COP27)
مع  الشيخ،  رشم  يف  خــراء  وجهة  من 

الجارية،  والراكات  األورويب،  واالتحاد 
املشرتك  والعمل  املستقبلية،  والربامج 
وبرامج  املختلط  التمويل  لتحفيز 

التعاون اإلقليمي.
الــدويل، عىل  التعاون  وزيــرة  وأكــدت 
مرص  جمهورية  بني  العالقات  أهمية 
العربية واالتحاد األورويب، باعتباره أحد 
تتنوع  االسرتاتيجيني كام  التنمية  رشكاء 
مجاالت التعاون عىل كافة األصعدة مبا 
يف ذلك قطاعات النقل واملياه والزراعة 
واملتوسطة  الصغرية  واملــؤســســات 
والطاقة املتجددة واملجتمع املدين وبناء 
القدرات، الفتة إىل التطورات اإليجابية 
والراكات املوقعة بني الجانبني مؤخرًا 
التنمية  جهود  دفــع  يف  للمساهمة 
األخر،  التحول  مستوى  عىل  السيام 
وكذا ما تم توقيعه خالل عام 2022 من 
اتفاقيات منح لدعم التنمية يف مختلف 
إىل  يورو  مليون   58 بقيمة  املجاالت 
منًحا  يــورو  مليون   80 رصف  جانب 

لربنامج دعم موازنة قطاع الصحة.
واستعرضت “املشاط”، مع وفد الربملان 
بني  الجارية  الراكات  محاور  األورويب 
والــدور  األورويب  واالتحاد  الحكومة 
الدويل،  التعاون  وزارة  به  تقوم  الذي 
رشكاء  مع  العالقات  أوارص  لوطيد 
والثنائيني،  األطراف  متعددي  التنمية 
الفتة إىل حرص الدولة املرصية بقيادة 
الرئيس عبدالفتاح السييس، عىل امليض 
مع  الدولية  الراكات  تطوير  يف  قدًما 
عالقات  وإقامة  التنمية  رشكاء  كافة 
التنمية  جهود  دعم  أساس  عىل  تقوم 

، وشبكة كهرباء  شبكة حافالت كهربائية 
تعمل بالطاقة الشمسية وفنادق صديقة 

للبيئة”.
دولة  ستعالج   ،2023 عام  انه يف  وأضاف 
ملؤمتر  املضيفة  املتحدة  العربية  اإلمارات 
لخلق  الفرصية  العالقات   28 األطــراف 
وتقدًما  استدامة  أكرث  اقتصادي  مستقبل 
من خالل السياحة. عىل سبيل املثال، تركز 
املتحدة  العربية  اإلمارات  ناشئة يف  رشكة 
يف  املغمورة  التشغيلية  الخلوات  عىل 
الطبيعة والتي لها تأثري ضئيل عىل البيئة 
، موضحا ان السياحة متثل 10% من الناتج 
املحي اإلجاميل العاملي وكذلك فإن النمو 
فرص  ويخلق  االقتصاد  يعزز  السياحة  يف 

العمل.

نسبة  املرصيني  تعامالت  سجلت 
عىل  التعامالت  إجامىل  من   %83.3
املرصية،  بالبورصة  املقيدة  األسهم 
املاىض،  فرباير  شهر  جلسات  خالل 
واستحوذ األجانب عىل نسبة %8.9، 
بعد  وذلك   ،%7.8 عىل  والعرب 
استبعاد الصفقات، وفًقا ملا جاء ىف 
املرصية،  للبورصة  الشهرى  التقرير 
وسجل األجانب صاىف بيع بالبورصة 
جنيه،  مليار   1.597 بقيمة  املرصية 
بقيمة  رشاء  صاىف  العرب  وسجل 
بعد  وذلك  جنيه،  مليون   906.7

استبعاد الصفقات.
 %83.6 املرصيني  تعامالت  ومثلت 
املقيدة  لألسهم  التداول  قيمة  من 

استبعاد  بعد  العام  أول  منذ 
األجانب  سجل  بينام  الصفقات، 
وسجل   ،%8 العرب  وسجل   ،%8.4
األجانب صاىف بيع بالبورصة املرصية 
منذ بداية العام بقيمة 1.981 مليار 
بتسجيل  العرب  استمر  فيام  جنيه، 
صاىف رشاء بنحو 1.381 مليار جنيه، 
بعد  املقيدة  األسهم  عىل  وذلك 
استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

للبورصة  الرئييس  املؤرش  وكان 
املرصية “إيجى إكس 30” قد ارتفع 
مستوى  عند  ليغلق   %3.38 بنسبة 
جلسات  خالل  نقطة،   17002.08
مؤرش  وصعد  املنتهى،  فرباير  شهر 
“إيجى  واملتوسطة  الصغرية  األسهم 

بنسبة  األوزان”،  متساوى   70 إكس 
4.64% ليغلق عند مستوى 3016.98 
إكس  “إيجى  مؤرش  وسجل  نقطة، 
100 متساوى األوزان” صعوًدا بنحو 
3.63% ليغلق عند مستوى 4495.14 
“إيجى  مؤرش  وسجل  نقطة، 
صعوًدا  األوزان”  محدد   30 إكس 
مستوى  عند  ليغلق   %2.42 بنحو 
متيز  وقفز مؤرش  نقطة،   20212.90
يف بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 

3473.44 نقطة.
للبورصة  السوقي  املال  رأس  وربح 
املرصية، نحو 26 مليار جنيه خالل 
جلسات شهر فرباير املنتهى، ليغلق 
تريليون   1085.4 مستوى  عند 

906 ماليني جنيه صافى مشرتيات املستثمرين 
العرب بالبورصة املصرية خالل فرباير

جنيه، بنسبة منو 2.5%، وهبط رأس 
من  الرئييس  للمؤرش  السوقي  املال 
701.6 مليار جنيه إىل 659.5 مليار 

وصعد   ،%6 انخفاض  بنسبة  جنيه، 
الصغرية  األسهم  ملؤرش  املال  رأس 
جنيه  مليار   188.7 من  واملتوسطة 

منو  بنسبة  جنيه  مليار   203.5 إىل 
.%7.9
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الفضيل  عبد  محمد  دكتور  اللواء  أكد 
عىل  سيناء  ــامل  ش محافظ  شــوشــة 
املتوسطة  ــات  ــروع امل يف  التوسع 
مختلف  يف  الصغر  ومتناهية  والصغرية 
طبقا  وذلك   ، املحافظة  ومدن  مراكز 

للتوجيهات الرئاسية .
اللجنة  اجتامع  خالل  املحافظ  وأعلن 
والذى  باملحافظة  لالستثامر  الدامئة 
العال  عبد  وبحضور  برئاسته  عقد 
البدري سكرتري عام املحافظة املساعد، 
ومديرى وممثىل : االستثامر ، واملناطق 
 ، واالنتاج   ، املعلومات  ،و  الصناعية 
والسياحة ، والشئون املالية ، والزراعة ، 
وغريها من الجهات املعنية عن اهتامم 
الدولة واألجهزة املعنية بدعم وتشجيع 

االستثامر عىل أرض شامل سيناء .
وأشار املحافظ اىل أن هناك اهتامم من 
جميع أجهزة الدولة واملحافظة بتيسري 
 ، املستثمرين  مختلف  أمام  اإلجراءات 
لهم  توفري حوافز جديدة  والعمل عىل 
لتشجيعهم عىل إقامة املروعات عىل 

أرض املحافظة .
 8 ــدد  ع طــرح  عــن  املحافظ  وأعــلــن 

مروعات كفرص استثامرية باملحافظة 
العريش  مبدينة  مروعني   : وهى   ،
إلقامة مركزين ترفيهيني ، مركز لوجستى 
لخدمات النقل بنخل ، و 4 مروعات 
لإنتاج الداجنى مبركزا ومدن برئ العبد 
باملنطقة  ومروع   ، ونخل  والحسنة 
قطعة   96 لعدد  العبد  ببرئ  الصناعية 

أرض صناعية لعدد من املروعات .
صيد  ميناء  انشاء  اىل  املحافظ  ولفت 
يف  بالعريش  صقل  أىب  حى  مبنطقة 
املنطقة الواقعة بني محطة تحلية املياه 
مرتا   35600 مبساحة  البحرية  ونقطة 

مربعا .
مدير  عليوة  أكد أرشف   .. جانبه  ومن 
عام  بــديــوان  االستثامر  ادارة  ــام  ع
لالستثامر  الدامئة  اللجنة  أن  املحافظة 
وافــقــت عــىل انــشــاء 6 مــروعــات 
للطوب  مصنع   : وهى   ، استثامرية 
رخام  مصنع   ، زويد  بالشيخ  األسمنتى 
مدفن   ، بالعريش  الحرفية  باملنطقة 
يف  سيناء  أسمنت  لركة  باص  للباى 
وتكرير  لغسيل  مصانع  و3   ، سيناء 
الروضة  قرية  منطقة  يف  امللح  وتعبئة 

ببرئ العبد .

التوسع يف املشروعات وتشجيع االستثمار على 
أرض شمال سيناء 

االجهاض املتكرر
وهو مايتكرر ثالث مرات متتاليه

وتعاىن منه حواىل 20% من الحوامل
واهم اسبابه هى:-

1-العوامل الوراثيه والعيوب ىف 
الجينات.

2- االلتهابات الشديده بالجهاز 
التناسىل األنثوي .

3-اورام الرحم واشهرها الورم الليفى 
والعيوب الخلقيه بالرحم مثل الحاجز 

الرحمى والزوائد اللحميه.
4-فريوسات بالدم مثل الحصبة االملانيه 

والتوكسوبالزما.
5-االجسام املضاده ومسببات التجلط.

6-اتساع  او  قرص  عنق الرحم.
هذه هي االسباب الشائعه لالجهاض 

املتكرر ولكن كل هذه االسباب مل تعد 

القبائل والعائالت املصرية : تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء يؤكد القدرة على تحدى الصعاب مهما بلغ حجمها

دفع  يف  املــرصيــة  ــة  ــدول وال السييس 
سيناء  بأهايل  يليق  مبا  التنمية  عجلة 
والجمهورية بأكملها، ويتم العمل عىل 
وضع ميناء العريش عىل خريطة موانئ 
للزراعة  فدان  600ألف  وتجهيز  مرص 
محطات  وإنشاء  الجاري،  العام  نهاية 
سيناء  شهدته  فام  البحر،  مياه  لتحلية 
خطة  تنفيذ  املقاييس  بكل  معجزة 
الدولة لتنمية وإعامر سيناء، يؤكد قدرة 
الصعاب  تحدى  عىل  املرصية  الدولة 

مهام بلغ حجمها .
مبجلس  العليا  الهيئة  عضو  واشــار 
وعي  ان  املرصية  والعائالت  القبائل 
هو  السياسية  بالقيادة  وثقته  الشعب 
الصعبة  الظروف  نتحمل  جعلنا  من 
من  ارسع  ما  وهــو  األسعار  وارتــفــاع 
شتي  يف  والتطوير  التنمية  خطوات 
مدروس  بشكل  تسري  والتي  املجاالت 
مرص،  أنحاء  من  شرب  كل  يف  ومخطط 
من  عانت  التي  املناطق  وبخاصة 

نصائح طبيه يقدمها اليوم د.سعد 
لطفي استشاري النساء والتوليد

تقلقنا ألن  معظمها له عالج حسب 
سبب االجهاض.

وداعا للقلق ومرحبا باالخبار الساره

القويه  السييس  الرئيس  برسائل  مشيًدا 
املعدات  اصطفاف  تفقد  هامش  عىل 
سيناء  وإعـــامر  تنمية  ىف  املــشــاركــة 
سيناء  محافظة  يف  التنمية  ان  ابرزها 
ومن  أوال  تعايل  الله  بفضل  تحققت 
الجيش  و  السياسية  القيادة  رؤية  ثم 
إيل  مشريًا  سيناء  يف  وأهالينا  والرطة 
القوات  رجال  من  أبنائنا  قدمه  ما  ان 
كان  تضحيات،  من  والرطة  املسلحة 
فوق الوصف واصطفاف الشعب خلف 
اإلرهاب  مع  معركتنا  خالل  مؤسساته 
من  الفريوز  ارض  شهدته  مبا  مشيًدا 
أمن  تحقيق  وبطوالت يف سبيل  مالحم 

سيناء والقضاء عي اإلرهاب.
محاوالت  هناك  ان  لهلوب  ــاف  واض
سيناء  يف  التنمية  عجلة  لدفع  عديدة 
الــظــروف  ــم  رغ مستمرون  ولكننا 
تكلفة  ان  خاصة  الصعبة  األقتصادية 
سيناء  وإعــامر  تنمية  يف  الدولة  خطة 
دوالر  مليار   50 إيل   40 بني  ما  ترتاوح 
الفتاح  الرئيس عبد  السيد  ولكن ارصار 

اشاد املهندس محمد سامي لهلوب عضو 
القبائل والعائالت  الهيئة العليا مبجلس 
املرصية ومساعد رئيس مجلس القبائل 
الرئيس  بــزيــارة  املرصية  والعائالت 
رموز  مع  اليوم  السييس  عبدالفتاح 
التي  املروعات  وعرض  سيناء  وابناء 
التي  املروعات  وعرض  انجازها  تم 
القادمة  املرحله  يف  بها  العمل  يجري 

مع تحيايت
د.سعد لطفى

استشارى النساء والتوليد

رأسها  وعىل  طويلة،  لسنوات  اإلهامل 
والريف  سيناء  جزيرة  وشبه  الصعيد 
قريبًا  التنمية سيظهر  مثار  وان  املرصي 

يف كل ربوع مرص ؟
واختتم لهلوب ترصيحاته الصحفية ان 
دور الجيش والرطة يف دحر اإلرهاب 
وتضحياتهم  املخلصني  سيناء  وأبناء 
محل شكر وتقدير ونحن ندخل مرحلة 
طموحة  بخطة  الجديدة  الجمهورية 
وواضحة تهدف إىل أن يعيش اإلنسان 

عليه  وجب  الذي  كرمية  حياة  املرصي 
مرص  ترب  التي  للشائعات  التصدي 
التي  الشائعات  ان حجم  خاصة  يوميًا 
طبيعي  غري  املرصية  الدولة  تستهدف 
موجًها تحية لكل أرُس الشهداء من أبناء 
املرصية.  والرطة  املسلحة  القوات 
الذين استشهدوا فداًء لرتاب  واملدنيني 
هذا الوطن وكل الشكر إيل ابناء سيناء 

املخلصني ورحم الله شهداء الوطن .

أفراح سيناوية.. خطبة كريمة املستشار عالء قطامش 
على املهندس معتز نجل املرحوم فتحي احمد

أفراح سيناوية.. خطبة كريمة املستشار عالء قطامش 
على املهندس معتز نجل املرحوم فتحي احمد

افراح سيناويه..
حفل  وفــي  وتوفيقه  اهلل  بحمد 
ــارب  واالق االهــل  وبحضور  عائلي 
احتفل  الــعــروســيــن  واصـــدقـــاء 
قطامش  جمعه  عالء   / المستشار 
اوالد  جميلة  كريمته  بخطوبة 
ــاره  الــمــهــنــدســه / س قــطــامــش 
نجل  معتز   / الخلوق  والمهندس 
المرحوم / فتحي احمد . وقد حضر 
الحفل كوكبه من اقارب العروسين 
سعيد  االســتــاذ  راســهــم  وعلي 
صالح كبير اوالد قطامش واالستاذ 
قطامش  واالستاذ  جمعه  محمد 
جمعه  عـــادل  واالســـتـــاذ  جمعه 
والدكتور عمرو حمدي واوالد العم 
سليمان  اوالد  من  واالقارب  والخال 
ــن الــعــائــالت  ــره م ــ ونــســبــاء االس
المناسبه  وبــهــذه  السيناويه 
في  العاملون  يتقدم  السعيده 
مصر تالتين ورئيس مجلس االداره 
بعظيم  قطامش  صــالح  محمود 

وعقبال  والتبريكات  التهاني 
خاصه  وتهنئه  خير  علي  التمام 
قطامش  عالء  المستشار  لمعالي 
ودامت  حرمه  الفاضله  والسيده 

دياركم عامره باالفراح.
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العدد اإلسبوعي رقم 1301

الطبية  املحاصيل  من  النعناع  يعترب 
الواسع،  واالستعامل  االنتشار  ذات 
دول  من  العـــديد  يف  يزرع  حيث 
العامل، وينتر استخدامه كمروب 
مروبات  إىل  إضافته  أو  منفرد 
من  العديد  تصنيع  ويف  أخرى، 
صناعة  يف  يدخل  وكذلك  األدوية، 
املختلفة،  واألغذية  الحلويات 
وغريها من الصناعات، كــــــام أنه 
متعارف  فهو  ولهذا  للشهية،  فاتح 
يف  ويدخل  املقبالت  كأحد  عليه 
ولقد  الطهي.  أطباق  من  العـديد 
استخدم منذ القدم يف الطب البديل 
مثل  الحاالت،  من  العديد  وعالج 
الجهاز  مشاكل  من  العديد  عالج 
الهضمي، حيث وجد أنه يعمل عىل 
اللعابية  الغدد  ونشاط  إفراز  زيادة 
يساعد  مام  الهاضمة،  واإلنزميات 
الهضم،  عملية  يف  الهضمي  الجهاز 
عرس  حاالت  عالج  يف  ويساعد 
الهضم. كام وجد أن له دور يف عالج 
مشاكل القولون العصبي  وتخفيف 
التغلب عىل  أعراضه، واملساعدة يف 
انتفاخ  من  والتخلص  الحموضة 
ويقيض  الفم  صحة  ويعزز  البطن، 
ويحارب   ، الكريهة  رائحته  عىل 
تسوس  عن  املسؤولة  البكترييا 
األسنان، ولهذا يستخدم يف معاجني 
وغسول الفم، ويساعد عىل محاربة 
أن  كام  الفم.  طريق  عن  العدوى 

النعناع يعالج العديد من اضطرابات 
تساعد  حيث  التنفيس،  الجهاز 
يف  االحتقان  تخفيف  عىل  أوراقه 
األنف والحنجرة والقصبات الهوائية 
الشفاء  والرئتني، وترسع من عملية 
واألنفلونزا.  الربد  نزالت  يف  خاصة 
كام وجد أن له فوائد يف عالج مرض 
عالجية  خصائص  كذلك  وله  السل، 
الربو،  أعراض  تخفيف  عىل  تساعد 
حيث أن رائحته القوية جدا تساعد 
وتعمل  الهوائية  املمرات  فتح  عىل 
يدخل  ولهذا  النفس،  إراحة  عىل 
االستنشاق،  أجهزة  صناعة  ضمن 
عىل  يساعد  النعناع  تناول  أن  كام 
البلغم،  وطرد  السعال،  تخفيف 
الدموية،  والدورة  القلب  وينشط 
وله خصائص مضادة لاللتهابات. وقد 
وجد أن النعناع يساعد عىل تسكني 
اآلالم وخاصة أالم املعدة والعضالت 
لألعصاب،  أنه مهدئ  والصداع، كام 
ويساعد عىل االسرتخاء، ويساعد عىل 
تخفيف أالم الدورة الشهرية. كام أن 
بالنعناع  املتواجدة  اإلنزميات  بعض 
الرسطان  من  الوقاية  عىل  تساعد 
الربوستاتة،  وعالجه وخاصة رسطان 
رائحة  أن  والرئة. كام وجد  والجلد، 
النعناع  تساعد عىل اسرتخاء الجسم 
وتخليصه من اإلجهاد وتشجيع إفراز 
»السريوتونني«،  السعادة  هرمون 
وبهذا ميكنه عالج االكتئاب والتعب 
وإبعاد القلق والتوتر. كام أن احتواء 

النعناع  أوراق 
عىل كمية جيدة 
البوتاسيوم،  من 
يساعد  الذي 
اسرتخاء  عىل 
األوعية الدموية 
عىل  واملحافظة 
السوائل  توازن 
الجسم،  يف 
خفض  وبالتايل 
الدم  ضغط 

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

 الفوائد الصحية والطبية والعالجية لنبات النعناع
أن  كام  النبض.  معدل  وتنظيم 
يعالج  الطازجة  النعناع  أوراق  شم 
خالل  من  وذلك  الغثيان  مشكلة 
لعملية  الرورية  اإلنزميات  تفعيل 
استنشاق  أن  وجد  ولقد  الهضم. 
يساعد  القوية  النعناع  رائحة 
والوظائف  الذاكرة  تحسني  عىل 
كام  اليقظة.  وزيادة  املعرفية 
من  النعناع  أوراق  محتوي  أن 
ه،  وفيتامني  والفوسفور  الكالسيوم 
فيتامني  من  وكميات صغرية  ج،  د، 
تقوية  عىل  يساعد  املركب  ب 
الجسم،  يف  املناعة  جهاز  وتحسني 
والوقاية من العديد من االلتهابات 
النعناع  واألمراض. وتستخدم أوراق 
والصفراء  الكبد  إفرازات  تنشيط  يف 
أن  ومبا  العصبية.  األزمات  وعالج 
لإنزميات  محفزا  يعترب  النعناع 
الهاضمة التي تساعد عىل امتصاص 
املواد املغذية من الطعام واستهالك 
قابلة  طاقة  إىل  وتحويلها  الدهون 
لالستخدام، فإنه قد يساعد بطريقة 
يف  الدهون  حرق  تحفيز  عىل  ما 
وأرسع،  أفضل  بشكل  الجسم 
الوزن.  فقدان  املساعدة يف  وبالتايل 
بخصائص  النعناع  زيت  ويتميز 
مطهرة ومضادة للحكة، لذلك يعترب 
عصري النعناع منظف فعال للبرة، 
الجلد  تنعيم  عىل  يعمل  حيث  
ويساعد يف عالج االلتهابات والحكة.

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

هل يمكن أن تسبب إصابة الرأس أو االرتجاج 
ورما يف املخ؟

بعد سن الـ 50.. الجرى يوميا يمنحك الطاقة ويحسن مزاجك ويخفض ضغطك

الرورية  الفيتامينات  من   D فيتامني 
اإلنسان،  جسم  إليها  يحتاج  التي 
التعرض  من  الفرد  عليها  ويحصل 
من  العديد  وهناك  الشمس،  ألشعة 
التي تحتوي عىل  الفواكه والخراوات 
هذا الفيتامني، وله العديد من الفوائد 
وتقوية  العظام،  تقوية   ” تشمل  التي 
موقع  نره  ملا  وفقا  املناعة”،  جهاز 

minnetonkaorchards
بأنه يحسن   D فيتامني وشملت فوائد 
وظائف املخ، ويساعد يف فقدان الوزن، 
ويقلل مخاطر اإلصابة بالتهاب املفاصل 
، ويساعد يف خفض ضغط الدم، ويعزز 
الرئة  وظيفة  ويــدعــم  الــفــم،  صحة 
العصبي  الجهاز  ويعزز صحة  املناسبة، 

الشعر  منو  عىل  يشجع  أن  ،وميكن 
الصحي، ويحسن وظيفة الدماغ ومينع 

الخرف.
منظمة  يف  ــون  ــث ــاح ــب ال ــف  ــش وك
أن   Northwestern Medicine
الطفح  ــالج  ع يف  فعال   D فيتامني 
الكيميائية.  الجلدي الذي تسببه املواد 

وذلك وفقا ملا نره موقع لينتا. رو.
من  مأخوذة  عينات  الباحثون  وحلل 
28 متطوعا سليام، تعرض جلد الجانب 
من  بسيطة  كمية  إىل  للذراع  الداخي 
خردل النرتوجني، الذي هو مادة مهيجة 
إىل ظهور طفح جلدي  أدى  ما  للجلد، 
الباحثون  طلب  ذلــك  بعد  لديهم. 
من  عالية  جرعات  تناول  نصفهم  من 

فيتامني D، وأعطوا للنصف اآلخر دواء 
وهميا.

جلد  حالة  تحسن  النتائج  وأظهرت 
 D فيتامني  تناولوا  الــذي  املتطوعني 
املجموعة  أفــراد  جلد  بحالة  مقارنة 
تحليل  بعد  للباحثني  واتضح  األخرى. 
مسار  أن  واألنسجة،  الدم  من  عينات 
إشارات االلتهابات قد تم مسحها عند 

.D الذين تناولوا فيتامني
النتائج  هذه  أن  إىل  الباحثون،  ويشري 
تتوافق مع نتائج دراسات سابقة. لذلك 
خصائص  دراســة  ملواصلة  يخططون 
يف  لاللتهابات  املــضــادة   D فيتامني 
عن  تؤخذ  التي  الفيتامني  مكمالت 
أخرى  أنواع  عالج  خالل  الفم،  طريق 
طرق  باستخدام  الجلدي  الطفح  من 

وأدوية أخرى.

باحثون يكشفون فعالية فيتامني D يف عالج الطفح 
الجلدي

بالرأس  يلحق  الذي  الرر  يؤدي  قد 
وهو  الدبقي،  الورم  إىل  اإلصابة  من 
من  شائع  ولكنه  للغاية  نــادر  نوع 
هناك  تكون  قد  ولكن  املــخ،  أورام 
صلة بني صدمة الرأس وزيادة انتشار 
أورام املخ، فهو ينطوي عىل تغيريات 
جينية تتفاعل مع التهاب أنسجة املخ 
لتغيري سلوك الخاليا وزيادة احتاملية 
ما  وإليك  خاليا رسطانية،  إىل  تحولها 
أن  إمكانية  كيفية  عن  معرفته  تريد 
االرتجاج  أو  الرأس  يف  اإلصابة  تزيد 
وفقا  الدماغ،  بورم  اإلصابة  من خطر 

.”doctor.ndtv ” ملا نره موقع
يتحرك داخل  أو  الدماغ  يتغري  عندما 
من  لشكل  نتيجة  عادة   ، الجمجمة 
يسبب  هذا  فإن   ، الصدمة  أشكال 
برأسك  اصطدمت  إذا  أو   ، ارتجاًجا 
أثناء السقوط ، فقد تتعرض الرتجاج 
يف املخ، عىل الرغم من صعوبة التعرف 
عىل االرتجاجات ، إال أن هناك أعراًضا 
هذه  تقسيم  ميكن  متيزها،  محددة 
العالمات إىل أربع مجموعات: اإلدراك 
الجسدية  والــتــغــريات   ، ــرة  ــذاك وال

والعاطفية واملزاجية ، والنوم.
بعض األعراض الشائعة الرتجاج املخ:

الصداع  الجسدية  ــراض  األع تشمل 
والرؤية الضبابية والدوخة والحساسية 
أعــراض  تشمل  والضوضاء،  للضوء 
التفكري صعوبات يف الرتكيز أو الشعور 
يتعلق  فيام  التفكري،  عند  بالتباطؤ 

بصحة  العيش  إىل  تتطلع  كنت  إذا 
ففكر  عاًما،   50 الـ  عمر  بعد  أفضل 
يساعد  اليومية،  الجري  عادة  تبني  يف 
قوة  عىل  الحفاظ  يف  البدين  النشاط 
العظام والعضالت، كام أنه يحافظ عىل 
دماغك حاًدا ويبطئ عملية الشيخوخة 
، يعد الجري نشاطًا رائًعا للمساعدة يف 
القلب،  وصحة  البدنية  اللياقة  تحسني 
إضافة  إنها   ، عمرك  عن  النظر  بغض 
ذكية لروتني التمرين، بالنسبة ملن هم 
يف سن الخمسني وما فوق ، قد يكون 
ألنه  الجري  يف  البدء  جًدا  املفيد  من 
، تبدأ مستويات  العمر  مع تقدمك يف 
التمتع  يصبح   ، االنخفاض  يف  لياقتك 
بصحة جيدة للقلب واألوعية الدموية 
والقدرة عىل التحمل أكرث أهمية ، ألن 
يزيد  القلب  مبشاكل  اإلصابة  خطر 
طعاًما  تتناول  وال  مستقرًا  كنت  إذا 
يوميًا  الجري  يفعله  ما  وإليك  صحيًا، 

التغيريات  تشمل  أن  ميكن  باملشاعر 
النوم أكرث أو أقل من  النوم  يف أمناط 

املعتاد أو صعوبة النوم.
هذه  تالحظ  لن  أنك  املحتمل  من 
هو  هــذا  ــان  ك إذا  حتى  ــراض  األعـ
أفضل  عابرة،  ألنها  لك  ارتجاج  أول 
طريقة للتعايف من أي نوع من أنواع 
إصابات الدماغ الرضحية (مبا يف ذلك 
والحصول  الراحة،  هي  املخ)  ارتجاج 
وتجنب  النوم،  من  كاٍف  قسط  عىل 
التي تتطلب مجهوًدا بدنيًا،  األنشطة 
وأخذ قسطًا من الراحة من االتصال أو 
الرياضات الرتفيهية ، ثم العودة ببطء 
الرغم من  العادية، عىل  األنشطة  إىل 
وضعها  تستحق  تزال  ال  فإنها   ، ذلك 

يف االعتبار.
ارتجاجات  حــدوث  منع  املهم  من 
اإلصابة  من خطر  تزيد  ألنها  متكررة 
بسكتة دماغية مبرور الوقت، تم ربط 
االرتجاجات يف العديد من الدراسات 
بالسكتة  ــة  اإلصــاب خطر  بــارتــفــاع 
الدماغية، عىل الرغم من أن العملية 
غري  االثنني  بني  تربط  التي  الدقيقة 
الباحثني  أن  إال   ، اآلن  حتى  معروفة 

لديهم العديد من االقرتاحات.
وفًقا ألبحاث جزيئية رئيسية من مركز 
UCL للرسطان ، فإن نوًعا غري شائع 
جًدا ولكنه عدواين يف كثري من األحيان 
من أورام املخ يسمى الورم الدبقي قد 
يكون ناتًجا عن التلف. عىل الرغم من 

بجسمك بعد 50، وفقا ملا نره موقع 
.”eatthis ”

املزيد من الطاقة:
الجري  يفعله  عام  تتساءل  كنت  إذا 
 ، الخمسني  سن  بعد  لجسمك  يوميًا 
الطاقة،  بزيادة  بالتأكيد  فستستمتع 
يشتي العديد من األشخاص املستقرين 
الطاقة  من  الكثري  ميلكون  ال  أنهم  من 
فإن  ــك،  ذل ومــع  الرياضة،  ملامرسة 
الحصول عىل مزيد من الحركة سيساعد 
يف الواقع عىل تحسني مستويات الطاقة 

لديك.
عندما تبدأ يف الجري يوميًا ، ستبدأ يف 
والحيوية  النشاط  من  مبزيد  الشعور 
والقدرة عىل قضاء يومك بسهولة أكرب، 
حتى لو مل يكن لديك الكثري من القدرة 
البسيط  الجري  فإن   ، التحمل  عىل 
ملدة 10 إىل 15 دقيقة ميكن أن يصنع 

العجائب لصحتك الجسدية والعقلية.

أنه قد تكون هناك عالقة بني صدمة 
الرأس وزيادة حدوث ورم يف املخ ، إال 

أن األدلة متضاربة.
يف  كاليفورنيا  جامعة  فريق  اكتشف 
لذلك،  محتماًل  تفسريًا  أنجلوس  لوس 
جينية  تغيريات  يتضمن  تفسري  وهو 
التهاب  مع  جنب  إىل  جنبًا  تعمل 
الخلية  سلوك  لتغيري  املــخ  أنسجة 
عىل  بالرسطان  اإلصابة  يف  والتسبب 
الدراسة  هذه  أن  حقيقة  من  الرغم 
إال   ، الفرئان  عىل  الغالب  يف  أجريت 
أنها تشري إىل أنه سيكون من الروري 
النتائج  هذه  كانت  إذا  مام  التحقق 

تنطبق عىل األورام الدبقية البرية.
الخبيثة  الدماغ  أورام  تتطور  ما  غالبًا 
من  الدبقية  األورام  تسمى  التي 
اقرتاح  تم  العصبية،  الجذعية  الخاليا 
تطوًرا  األكرث  الدماغ  خاليا  أنواع  أن 
عرضة  أقل   ، النجمية  الخاليا  مثل   ،
فقد   ، ذلك  ومع  بــاألورام  لإصابة 
الخاليا  أن  الحديثة  األبحاث  أظهرت 
إىل  تعود  أن  ميكن  املصابة  النجمية 

نشاط الخاليا الجذعية.
طلب  ــروري  الـ فمن   ، ثــم  ــن  وم
من  تعاين  كنت  إذا  الطبية  املساعدة 
الشعور  يف  وتستمر  املخ  يف  ارتجاج 
االتصال  إىل  تحتاج  قد  بأعراضه، 
بالطبيب إذا كنت قد تعرضت مؤخرًا 

إلصابة خطرية يف الرأس

تحسني املزاج :
الجري  فإن   ، طاقتك  زيادة  جانب  إىل 
يوميًا له تلك اللمسة السحرية لتحسني 
بدين  نشاط  يف  تنخرط  عندما  مزاجك، 
السريوتونني  إطالق  يتم   ، الجري  مثل 
يف  الكيميائية  املواد  هذه  واإلندورفني، 
مزاجك،  تحسني  عن  مسئولة  الدماغ 
الجري  يف  االستمرار  يــؤدي  أن  ميكن 
بشكل معتدل أو قوي عىل أساس ثابت 

إىل تعزيز صحتك العقلية.
تحسن الصحة:

بانتظام  الــجــري  يف  اســتــمــرارك  مــع 
املسافة  كانت  سواء   ، أدائك  وتحسني 
، قد تالحظ عالمات أفضل  الرسعة  أو 
يف مجموعتك التالية من تحاليل الدم، 
الجري عىل تحسني حساسية  سيساعد 
والعالمات  والكوليسرتول  األنسولني 
أن يساعد هذا  الصحية األخرى. ميكن 
النوع من النشاط البدين أيًضا يف خفض 

ضغط الدم .
القدرة عىل التحمل:

ستالحظ   ، عادة  الجري  تجعل  عندما 
التحمل،  ــىل  ع ــك  ــدرت ق يف  ــادة  ــ زي
القلب  روتــني  مواكبة  ستساعدك 
 ، أطول  ملسافات  الجري  عىل  الصحي 
بربع  البدء  عىل  فقط  قادًرا  تكون  قد 
ميل ، لكن هذه املسافة ستزداد ببطء 
بعده،  وما   ، ميل  ثم   ، ميل  إىل نصف 
يف  التحمل  عىل  قدرتك  أن  ستالحظ 
 ، أيًضا  أنشطة أخرى  تنتقل إىل  الجري 
مثل امليش ملسافات طويلة أو مامرسة 

رياضاتك املفضلة.
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ندوة حول مبادرات الحفاظ على اآلثار والرتاث املصرى

مجمع اللغة العربية يجيز كلمات وتراكيب جديدة فى معجمه.. بينها التجريض ثروت عكاشة.. ما مناصبه قبل وبعد أن يصبح وزيرًا للثقافة؟
1975، كام انتخب رئيًسا للجنة الثقافة 
االستشارية مبعهد العامل العرىب بباريس 
املجلس  عضو  وكــان   ،1993  -1990
بباريس  اليونسكو  ملنظمة  التنفيذى 
األمة  مجلس  وعضو   ،1970-  1962
1964 – 1966، عضو عامل ىف املجمع 

امللى لبحوث الحضارة اإلسالمية.
للكاتب الكبري ثروت عكاشة مجموعة 
الثقافية،  املصطلحات  “معجم  منها: 
للمرسح  الرتجامت  اإلغريقى،  الفن 
ثــروت  ــرات  ــذك وم القديم  املــرصى 
لـ  الكائنات  مسخ  ترجمة  عكاشة، 
العامرة  ىف  الجاملية  القيم  أوفيد، 
اإلسالمية، تاريخ الفن الروماىن، مذكراىت 
والحياة”،  “الفن  والثقافة،  السياسة  ىف 

“إعصار من الرق”.

أحد عاملقة عامل األدب ليس ىف مرص 
والــذى  العريب،  الوطن  بل  فحسب 
من  العديد  يف  مسريته  عرب  ساهم 
هو  والحضارية،  الثقافية  املروعات 
األسبق،  الثقافة  وزير  عكاشة،  ثروت 
املناصب  من  العديد  شغل  ــذى  وال
التى  رحيله  ذكرى  ومع  حياته،  حالل 
تحل اليوك، إذ رحل عن عاملنا ىف مثل 
 ،2012 عام  من  فرباير   27 اليوم  هذا 
نستعرض عرب السطور املقبلة الوظائف 

التى شغلها.
يتوىل  أن  قبل  توىل ثروت عكاشة  لقد 
وزارة الثقافة، ضابط بالقوات املسلحة، 
الحربية  الكلية  من  تخرج  أنــه  إذ 
عام1939، ثم كلية أركان الحرب 1945 
رئيس  توىل  ذلك  بعد  ثم   ،1948  –
التحرير 1952 – 1953،  تحرير مجلة 

يف  املرصية  بالسفارة  عسكري  وملحق 
بون ثم باريس ومدريد 1953 – 1956، 

ثم سفريًا ملرص يف روما 1957 -1958.
وزير  أصبح  و1962   1958 عامى  وبني 
رئيس  ثم  القومى،  واإلرشــاد  للثقافة 
املجلس األعىل للفنون واآلداب والعلوم 
 ،1970  –  1966 و   1962 االجتامعية 
األهىل  البنك  إدارة  مجلس  ورئيس 
املرصي 1962 – 1966، يصبح بعد ذلك 

وزير للثقافة 1966 – 1967.
إلنقاذ  الدولية  اللجنة  رئيس  نائب  ثم 
 ،1977  –  1967 البندقية  مدينة 
للشئون  الجمهورية  رئيس  ومساعد 
الثقافية 1970 – 1972، كام كان أستاًذا 
بباريس  فرانس  دو  بالكوليج  ــرًا  زائ
زميالً  وانتخب   ،1973 الفن)  (تاريخ 
امللكية  الربيطانية  باألكادميية  مراساًل 

ينظم املجلس األعىل للثقافة، لجنة 
بيت  مع  بالتعاون  واآلثار،  التاريخ 
اإلسكندرية  ملكتبة  التابع  السنارى 
املدىن  املجتمع  “مــبــادرات  نــدوة 

أجاز مجمع اللغة العربية مجموعة من 
وجاءت  اللغوية،  والرتاكيب  الكلامت 
واألساليب  األلــفــاظ  لجنة  إجـــازات 

باملجمع كالتاىل..
متشابكة  لونية  ــروق  ُع التجزيعة: 
وجه  ــيشء.  ال يف  تكون  منتظمة  غري 
املعاجم  يف  ورودهــا  لعدم  االعــرتاض: 
من  التجزيعة  اإلجــازة:  وجه  العربية. 
قطَّع. وهي هنا  الفعل “جزَّع” مبعنى 
املرة من “جزَّع” باملعنى السابق، وهو 
واألسود  كاألبيض  لونان  فيه  اجتمع  ما 
أو األبيض واألحمر ونحو ذلك. وتتميز 
(تفعيلة)  وزن  عىل  السابقة  الكلمة 
اللغوية،  وبالصحة  االستعامل،  بكرثة 
واالختصاص بداللة اجتامعية اكتسبتها 
حياتهم  يف  ــنــاس  ال ــات  ــامرس م مــن 
اللغوية  وتفاعالتهم  االجتامعية، 

اليومية.

للحفاظ عىل اآلثار والرتاث املرصى.. 
مناذج مختارة”، يوم االثنني 6 مارس 
بيت  ىف  مساء،  السادسة   –  2023

السنارى بالسيدة زينب.

وجه  ــَغــَصــص.  ال التجريض:  كــذلــك 
الجرض  املعاجم  يف  الــذي  االعــرتاض: 
والجريض، وهام مبعنى الغصص بالريق. 
“البيان  كتاب  يف  جاء  اإلجــازة:  وجه 
والتبيني 4: 46”: “أنشد أبو عثامن أليب 
بن  لحمزة  يقوله  السحيمي  الحويرث 

بيض:
ســوف  أن  يل  بــالــلــه  حــلــفــَت 
بعَد  ريٌق  الحلِق  يف  تنصفني***فساَغ 
إضافة  عىل  شاهد  والبيت  تجريِض، 

التجريض مبعنى الغصص إىل املعاجم.
كلمة:  الخالدين،  مجمع  ــاز  أج كام 
تََجرْثََم: أصابته الجراثيُم. وجه االعرتاض: 
العربية.  املعجامت  يف  ورودهــا  لعدم 
من  مشتق  الفعل  هذا  اإلجــازة:  وجه 
املُْمرَِضة  الكائنات  وهي  “ُجرْثومة”، 
ويأيت  َجرَاثِيُم.  (ج)  للمرض).  (املسبِّبة 
مجمعي  لقرار  موافًقا  االشتقاق  هذا 

الدكتور  إرشاف  تحت  الندوة  تأىت 
هشام عزمى، األمني العام للمجلس 
عال  ــدكــتــور  وال للثقافة  األعـــىل 
التاريخ  لجنة  مقررة  العجيزى، 

األعيان،  أســامء  من  االشتقاق  يُجيز 
بة. عربية ومعرَّ

منت  إىل  األلفاظ  إجــازة  مراحل  ومتر 
اللغة الفصحى، قال املجمع يف توضيح 
لجنة  خــالل  مــن  الغالب  يف  سابق 
األلفاظ واألساليب؛ حيث تتقدم اللجنة 
وبعد  اللجنة،  عىل  للعرض  مبذكرة 
يف  اللفظ  إقرار  يتم  مستفيض،  نقاش 
اللجنة، ثم بعد ذلك تُعرض عىل مجلس 
املجمع، ليأخذ أيًضا دورته من النقاش 

والتعديل، (أو الرفض أحيانًا).
ولو أقره املجلس يتم عرضه عىل املؤمتر 
أعضاء  يضم  الذى  للمجمع  السنوى 
إقراره  وعند  مرصيني؛  وغري  مرصيني 
املروعية  اكتسب  قد  اللفظ  يكون 
يف  اإلدراج  من  متكِّنه  التي  اللغوية 

معاجم املجمع.

الندوة  ويدير  باملجلس،  ــار  واآلث
كلية  عميد  رجب  أحمد  الدكتور 
لجنة  وعضو  القاهرة  جامعة  اآلثار 

التاريخ واآلثار.
ويشارك بها الدكتور أمين فؤاد رئيس 
الجمعية املرصية التاريخية، يتحدث 
تطوير  ىف  عليه  “املسكوت  عن 
أسمر  وشكرى  التاريخية”،  القاهرة 
تراث  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 
“الحامية  يتحدث عن  هليوبوليس، 
املجتمعية للمناطق الرتاثية واالحياء 
ذات القيمة املتميزة – مبادرة تراث 

مرص الجديدة منوذجاً”.
فاطمة  الدكتورة  أيضا  ويــشــارك 
الفرنيس  املعهد  يف  باحثة   – كشـك 
البولندي  واملركز  الرقية  لآلثار 
عن  تتحدث  املتوسط،  البحر  آلثار 

مبادرة   – بالعريب  “إيجيبتولجى 
لتبسيط علم املرصيات”، والدكتورة 
جمعية  مؤسس   – اإلبـــرايش  مى 
عن  تتحدث  ــعــمــراين،  ال الفكر 
كمحرك  الرتاث  لنا:  األثر  “مبادرة 

للتنمية”.
األعىل  املجلس  أن  بالذكر  جدير 
والبيئة،  الجغرافيا  لجنة  للثقافة، 
الحامية  أساليب  نـــدوة  ينظم 
ــزالزل  “ال الطبيعية  الكوارث  من 
متام  ىف  األربعاء،  اليوم  منوذجا”، 
بقاعة  مساء  الخامسة  الساعة 

املجلس األعىل للثقافة.
الدكتورة  رعاية  تحت  الندوة  وتأىت 
الثقافة،  وزيـــرة  الكيالىن  نيفني 
والدكتور هشام عزمي – األمني العام 
والدكتور  للثقافة  األعىل  للمجلس 

لجنة  مقرر   – املسيح سمعان  عبد 
الجغرافيا والبيئة باملجلس.

ويدير الندوة : الدكتور عبد املسيح 
البيئية  الدراسات  أستاذ   – سمعان 
اللجنة،  بجامعة عني شمس ومقرر 
الله عالم  الدكتور عبد  بها  ويشارك 
اآلداب  كلية  الجغرافيا  أستاذ   ”
اللجنة  وعضو  الشيخ  كفر  جامعة 
الكومي”  الرازق  عبد  والدكتور   ،“
رئيس   – الطبيعية  الجغرافيا  أستاذ 
قسم الجغرافيا كلية اآلداب جامعة 
العزيز  عبد  والــدكــتــور  طنطا”، 
الجيولوجيا  “أستاذ   – الدايم  عبد 
جامعة  الــعــلــوم  كلية  وعميد 
طنطا”، والدكتور محمد نور الدين 
كلية  الجغرافيا  أستاذ  السبعاوى 

اآلداب جامعة املنيا وعضو
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مشاركة  حـــول  ــار  ــب أخ ــرت  ــت ان
ChatGPT يف التأليف، حيث متكن 
الذكاء االصطناعى من تأليف أكرث من 
موقع  عىل  عرضها  وتم  رواية،   200
تتمكن  كيف  ولكن  للبيع،  أمــازون 
بهذه  القيام  من  الجديدة  التقنية 
املهام التي تبنى عىل اإلبداع البري، 
هذا ما نرصده وفقا ملا ذكرته صحيفة 

“ديىل ميل الربيطانية”.
الــذكــاء   OpenAI ــة  رشك طـــورت 
االصطناعى ChatGPT، وهي رشكة 
امللياردير  تأسيسها  يف  شارك  ناشئة 
واملدير التنفيذي لركة تويرت إيلون 
يف  الرئييس  مقرها  ويقع  ماسك، 

حيث  عامليًا،  تدقيًقا   TikTok يواجه 
نشأت مخاوف بشأن ملكيتها الصينية 
لجمع  بكني  تستغلها  أن  وإمكانية 
الغربيني  املستخدمني  حول  معلومات 
أو نر قصص مؤيدة للصني ومعلومات 
رشكة   ،  ByteDance وتعد  كاذبة، 
يف  سنغافورة  إىل  مقرها  نقلت  صينية 

.TikTok عام 2020 ، متتلك
كندا  حظرت  املتحدة،  الواليات  وبعد 
اآلن TikTok عىل الهواتف الفيدرالية 
حاليًا   TikTok ويخضع  الرسمية، 
وأمريكا  أوروبــا  من  متزايد  لتدقيق 
باألمان  املتعلقة  املــخــاوف  بشأن 
توجد  حيث  البيانات،  وخصوصية 
يتم  قد  التطبيق  أن  من  مخاوف 
النظر  وجهات  لتعزيز  استخدامه 
املعلومات  جمع  أو  لبكني  املؤيدة 

فرانسيسكو، وحصل عىل هذه  سان 
اإلمكانيات املميزة من خالل تدريبه 
من  جيجابايت   570 باستخدام 
البيانات التي تم جمعها من الكتب 
ويكيبيديا  ومقاالت  الويب  ونصوص 

وغريها من الكتابات عرب اإلنرتنت.
الضخمة  البيانات  مجموعة  تسمح 
تعلمه  ــذي  ــ ال اإلنـــرتنـــت  ــنــص  ل
ملا  مشابه  نص  بإنشاء   ChatGPT
املزايا  إحدى  وتتمثل  البر،  يكتبه 
قدرته  يف   chatbot لربنامج  املهمة 
عىل املحادثة، وميكنه اكتشاف سياق 
وهذا  لذلك،  وفًقا  ــرد  وال الرسائل 
اللغة  لفهم  متاًما  مناسب  يجعله 

ومهام إنشاء الحوار.
عايل  نص  إنشاء  للنموذج  وميكن 
بالبر،  شبيهة  واستجابات  الجودة 
مام يجعله مناسبًا ملجموعة متنوعة 
العمالء  خدمة  مثل  الصناعات،  من 

والتمويل والرعاية الصحية.
ميكن  ذلــك،  إىل  باإلضافة  أنــه  كام 
ضبط ChatGPT وفًقا ملهمة معينة 
يجعله  مام  بيانات،  مجموعة  أو 
قابل للتكيف بشكل كبري مع حاالت 
هذه  وتوفر  املختلفة،  االستخدام 
العديد  االصطناعي  للذكاء  القدرة 
اللغة  ترجمة  مثل  التطبيقات،  من 
وتلخيص النص واإلجابة عىل األسئلة.

الشخصية ملستخدميه.
مجلس  رئيسة  فورتيري،  منى  وأعلنت 
الحكومة  أن  الكندية،  الــخــزانــة 
تطبيق  تثبيت  ستحظر  الفيدرالية 
يف  الرسمية  األجهزة  عىل   TikTok
قرر   Fortier لبيان  ووفًقا  املستقبل، 
أن  كندا  يف  املعلومات  مسئوىل  كبري 
التطبيق ميثل مستوى غري مقبول من 

املخاطر عىل الخصوصية واألمان.
األجهزة  عىل  أنــه   Fortier ورصح 
بيانات  جمع  طرق  توفر  املحمولة 
محتويات  إىل  هاًما  وصوالً   TikTok
املخاطر  من  الرغم  وعــىل  الهاتف، 
 ، التطبيق  هذا  الستخدام  الواضحة 
املعلومات  تعرض  دليل عىل  يوجد  ال 

الحكومية للخطر.
ترودو  جاسنت  الــوزراء  لرئيس  ووفًقا 

ميتا تتخذ إجراءات إضافية ملكافحة االبتزاز الجنسى لألطفال بفيسبوك وانستجرام

كيف يكتب ChatGPT نصوص تشبه 
مؤلفات البشر؟

ملاذا تحظر العديد من دول العالم تطبيق 
“تيك توك” من األجهزة الحكومية

إضافية  ــراءات  إجـ  Meta تتخذ 
األمد  الطويل  وعدها  من  كجزء 
مبكافحة االبتزاز الجنىس وغريه من 
أشكال “مواد االعتداء الجنىس عىل 
لتقرير  وفقا   ،(CSAM) األطفال” 

.engadget
ــن الــطــرق  ــة ع ــرك وكــشــفــت ال
 Take مبادرة  خالل  من  الجديدة 
It Down وقالت أن Facebook و 
Instagram من األعضاء املؤسسني 

وهى   Take It Down ملبادرة 
مبادرة من املركز الوطني لألطفال 
 (NCMEC) املفقودين واملستغلني
أمورهم  وأولياء  الشباب  تساعد 
عىل إزالة الصور الحميمة املنشورة 

املوظفني  مبنع  الحكومة  قرار  فإن   ،
 TikTok استخدام  من  الفيدراليني 
مبثابة  يكون  قد  عملهم  هواتف  عىل 
إجراء أوىل أو قد يؤدى إىل مزيد من 
الخطوة  هذه  أن  ويعتقد  اإلجراءات. 
إىل  ــراد  األف من  الكنديني،  تدفع  قد 
بياناتهم  أمان  التفكري يف  إىل  الركات 

ورمبا اتخاذ خياراتهم الخاصة.
وكإجراء احرتازي لألمن السيرباين أعلن 
األورويب  لالتحاد  التنفيذي  الفرع 
األسبوع املايض أنه حظر مؤقتًا تثبيت 
هذا  املوظفني.  هواتف  عىل   TikTok
القرار مشابه للقرار الذي تم اتخاذه يف 
أكرث  ، حيث حظرت  املتحدة  الواليات 
من نصف الواليات والكونغرس تثبيت 
الحكومية  األجــهــزة  عىل   TikTok

الرسمية.

النظام عىل  عىل اإلنرتنت، ويعتمد 
الصور املخزنة محليًا ، لكنه يحمي 

الخصوصية نظريًا.
وبدالً من مشاركة الصور بأنفسهم 
املهتمون  املستخدمون  يقوم   ،
الذى   Take It Down بــزيــارة 
من  فيها  املرغوب  غري  الصور  مينع 
تم  التي  الجزء  وتحميل  االنتشار، 
 Facebook اكتشف  وإذا  إنشاؤه 
الربنامج  وأعضاء   Instagram و 
مكان  يف  التجزئة  هذه  اآلخرين 
املحتوى  سحب  فيمكنهم  آخــر، 

وحظره حتى ال يتكاثر.
فقط  ليس  هذا  أن  ميتا  وتالحظ 
ملن هم دون سن 18 عاًما، وميكن 
للوالدين الترصف نيابة عن الطفل، 
التي  الصور  مسح  للبالغني  وميكن 
كانوا  عندما  لهم  التقاطها  تم 
أصغر سناً، ويحذر NCMEC من 

تتمتع  قد  األساسية  األنظمة  أن 
“بقدرات محدودة” إلزالة املحتوى 
اإلنرتنت،  عىل  بالفعل  املوجود 
ولكن ال يزال من املمكن أن يساعد 
عن  الرتاجع  أو  التخفيف  يف  ذلك 
غري  املشاركة  عن  الناجم  الــرر 

املرغوب فيها.
خططها  عــن   Meta وأعــلــنــت 
ملكافحة االبتزاز الجنيس يف نوفمرب 
كجزء من حملة أوسع ضد البالغني 
“املشبوهني” الذين يرسلون رسائل 
إىل املراهقني، و املروع عبارة عن 
التي   StopNCII لتقنية  متابعة 
اإلباحية  ملكافحة  الركة  طورتها 
تنفيذ  يف  وتــشــارك   ، االنتقامية 
مامثل وهذا هو األحدث يف سلسلة 
املراهقني  لحامية  الجهود  مــن 
االجتامعية،   Meta شبكات  عىل 
املحتوى  بالفعل من  الركة  وتحد 

 Instagram ملستخدمي  الحساس 
من املراهقني وتقيد اإلعالنات التي 
، عىل  الشباب  تستهدف الجامهري 

سبيل املثال.
من  لضغوط   Meta وتتعرض 
والهيئات  بالوالية  العامني  املدعني 
أنها  إلظهارها  األخرى  الحكومية 
تحمى املراهقني ، حيث تم توجيه 
عن  املبلغني  مــن  لها  اتهامات 
املخالفات ومنهم فرانسيس هوجن 
وقال، إن الركة قللت من أهمية 
 Instagram تأثريات  يف  البحث 
ترفع  وقد  العقلية،  الصحة  عىل 
من  بعًضا  الجديدة  اإلزالة  منصة 
أنها  من  الرغم  عىل  الضغط  هذا 
املعاملة  سوء  من  الناجني  متنح 
تواجدهم  ىف  التحكم  من  مزيًدا 

عرب اإلنرتنت.
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السجن املشدد 5 سنوات ملتهمني زوروا محررات 
رسمية لتهريب أقراص مخدرة داخل حاويات

لص قطع غيار السيارات ببنى سويف: نفذت 
4 جرائم سابقة بأسلوب الفك

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن 
السيارت  غيار  قطع  برسقة  املتهم 
يف بنى سويف، أقر بإرتكابه عدد 4 

وقائع بذات بأسلوب الفك.
كانت النيابة قررت حبس املتهم 4 
أيام عىل ذمة التحقيقات، وطالبت 
التحريات  برسعة  املباحث  رجال 
نشاطه  عىل  للوقوف  املتهم  حول 
له  ووجهت  التحقيقات،  الستكامل 

تهمة الرسقة.
(أحد  ضبط  من  الجهود  ومتكنت 
جنائية”  معلومات  “له  األشخاص 
حال  سويف)  بنى  مبحافظة  مقيم 
“بدون  نارية  دراجة  إستقالله 
(قطع  وبحوزته  معدنية”..  لوحات 
إنجليــــزى)  مفتاح  سيـــارة،  غيار 
املضبوطــات  مصدر  عن  مبناقشته 
إجرامياً  نشاطاً  مبزاولته  إعرتف 

تخصص ىف رسقة قطع غيار السيارات 
األداة  بإستخدام  “الفك”  بأسلوب 
املضبوطة بحوزته ، وتم بإرشــــاده 
عليها  املُستوىل  املرسوقات  ضبط 
املجنى  بإستدعاء  إخفائها  مبكان 
املضبوطات،  عىل  تعرفوا  عليهــــم 

وإتهموه بالرسقة.

اإلسكندرية،  جنايات  محكمة  قضت 
العاطي  عبد  املستشار محمود  برئاسة 
كل  وبعضوية  املحكمة،  رئيس  مبارك، 
من املستشار محمد سامح سعد الدين، 
واملستشار عبد العاطي مسعود شعلة 
عثامن،  محمد  الجنايات  وسكرتري 
من  لكل  سنوات،   5 املشدد  بالسجن 
إليهم  أسند  مام  و”م.ي.ح”  “م.خ.م” 
املضبوطه،  املزورة  املحررات  ومصادرة 

التهامهم بالتزوير يف محررات رسمية.
برقم  املقيدة  القضية  أحداث  تعود 
امليناء،  جنايات   2016 لسنة   2023
إخطار  األمنية،  األجهزة  تلقت  عندما 
من ضباط مباحث الدخيلة، يفيد قيام 
رسمية  محررات  يف  بالتزوير  املتهمني 
غري  عي  بالجمرك  حاوتني  ملشمول 

الحقيقة.
مباحث  ضباط  تحريات  كشفت 
“م.خ.م”  من  كل  قيام  إىل  الدخيلة، 
مستندات  يف  بالتزوير  و”م.ي.ح” 
مبشمول  خاصة  رسمية  ومحررات 
تهريب حاويتني جمريك ،كانت تحتوي 
البالد،  دخولها  محظورة  أصناف  عي 
مخدرة  اقراص  كونها  يف  يشتبه  والتي 
مجهول  اخر  مع  ،باالشرتاك  تامول 
بتزوير تفويض بني منسوب صدورها 
البنوك  ألحد  بختم  مقاوالت  لركة 
تزوير  وكذلك   ، الحقيقة  خالف  عي 
ع.ع.”   ” باسم  قومي  رقم  بطاقة 
،وتقديم  الجامرك  ملوظفي  لتقدميها 
عليها  املدون  والفاتورة  العبوة  بيان 
املتهم  أن  وتبني  واملعاينة  الكشف 

السيطرة على حريق نشب فى برج 
لالتصاالت باستاد نجع حمادى

سيطرت قوات الحامية املدنية بقنا، 
اليوم األربعاء، عىل حريق نشب يف 
نجع  ستاد  داخل  لالتصاالت،  برج 
حامدي الريايض، شاميل محافظة قنا.

إخطاًرا  قنا،  أمن  مدير  اللواء  تلقى 

من غرفة العمليات، بنشوب حريق 
ستاد  داخل  لالتصاالت،  برج  يف 
انتقلت  الفور  وعي  حامدي،  نجع 
املدنية  الحامية  من  الحامية  قوات 
وتم  الواقعة  إيل  األمنية  واألجهزة 

اإلطفاء،  سيارات  من  بعدد  الدفع 
وتحرر  الحريق،  عىل  السيطرة  تم 
الجهات  وأخطرت  بالواقعة  محر 

املختصة لتتوىل التحقيقات.

من  متويف  شخص  اسم  انتحل  الثاين 
القومي  الرقم  بطاقة  استخراج  خالل 
،وقام  الشخصية  صورته  عليها  ووضع 
املوظف  توقيعات  بتقليد  املتهمني 
وختم  الجامرك,  مبصلحة  املختص 
املطابق  املساهمة  الركات  أحدي 
وتحرر  البنوك  بأحد  خاص  للعميل 
محر بالواقعة، وبالعرض عي النيابة 
العامة ، قررت أن املتهمني قد ارتكبوا 
،وقلدوا  رسمية  محررات  يف  التزوير 
ختم أحدي الركات املساهمة، وهم 
العمومية  الوظائف  أرباب  من  ليسوا 
محكمة  ايل  املتهمني  بإحالة  وأمرت   ،
أصدرت  التي  اإلسكندرية،  جنايات 

حكمها املتقدم عي املتهمني .

تتمه ص 1
األسر اللي ضحت وخسرت أبناء.

– عزاؤنا أن كان التمن ده هو تمن تنقية 
الهدف  كان  موجودة  آفة  من  والتخلص 
منها تفقد الدولة هذا الجزء العزيز من 

وطننا.
قادرين  مكنوش  والشرطة  الجيش   –
بيسيبكم  كان  بدليل هل حد  يتحركوا، 
هنتحرك  مشروع،  أو  طريق  تعملوا 

بخطة كبرية أوي الفرتة اللي جاية.
مش  تبقى  الشرطة  إن  عذر  مفيش   –
مطلوب  تعليم،  منعملش  أو  موجودة 

كثافة أعلى يف كل امللفات.
يف  واألهالي  الشيوخ  مع  التواصل   –
مستمر  بشكل  معهم  والتعامل  سيناء 
أعلى  على  تنفذ  أنها  ومطلوب  ثقافة 

مستوى.
الناسفة  العبوات  إزالة  بسرعة  وجه   –

واأللغام يف سيناء.
– مش عاوز نخسر حد تاني.. عاوزين 

تتم  عشان  شهرين  وال  شهر  تاخدوا 
املهمة  وتخلصوا  الناسفة  العبوات  إزالة 
بشكل كامل 100% عشان مفيش حاجة 

تحصل.
– الحرب ضد اإلرهاب لم تنته بعد.

أهالي  إىل  الشكر  نوجه  أن  يجب  ال   –
باالهتمام  بــل  فقط  بالكالم  سيناء 

والعمل.
– لم نرض بما كان سائدا من قبل.

– تضحيات أهالي سيناء محل اعتبار. 

مش عاوز نخسر حد تاني.. 27 رسالة وجهها 
الرئيس السيسي للمصريني يف “اصطفاف سيناء”
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35 دولة تؤكد مشاركتها بكأس العالم للخماسي 
الحديث بالجامعة األمريكية بالقاهرة

باإلضافة  بالبطولة  العبة   76 و  العبًا 
ليبلغ عدد  إداري و 36 ضيف  لـ 100 
ميثلون  فرداً،   292 بالبطولة  املشاركني 
 ، االرجنتني   ، مرص   ”-: وهم  دولة   35
 ، الربازيل   ، ،بلجيكا  النمسا   ، أسرتاليا 
الصني   ، كندا   ، فاسو  بوركينا   ، بلغاريا 
 ، جورجيا   ، فرنسا   ، فنلندا  التشيك،   ،
املانيا ، بريطانيا ، املجر ، الهند ، ايرلندا، 
إيطاليا ، اليابان ، كوريا ، ليتوانيا ، مايل 
، رصبيا  الربتغال   ، بولندا   ، املكسيك   ،
تايالند   ، سويرسا   ، السويد   ، اسبانيا   ،

العامل  بكأس  مشاركتها  تؤكد  دولة   35
األمريكية  بالجامعة  الحديث  للخاميس 

بالقاهرة
العامل  بكأس  دولة مشاركتها  أكدت 35 
للخاميس الحديث أوىل سلسلة بطوالت 
إقامتها  واملقرر  باملوسم  العامل  كأس 
خالل الفرتة من 7 إىل 12 مارس املقبل 

بالجامعة األمريكية بالقاهرة.
الحديث  الخاميس  اتحاد  وأعلن 
عن  العريان  رشيف  املهندس  برئاسة 
 80 بواقع  والعبة  العبًا   156 مشاركة 

جوائز األفضل – تعرف على ترتيب محمد صالح بني العبي العالم
عن  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  أعلن 
يف  أقيم  حفل  يف  االثنني  اليوم  جوائزه 

العاصمة الفرنسية باريس.
يف  العب  بأفضل  مييس  ليونيل  وفاز 
بأفضل  مارتينيز  وإمييليانو  العامل، 
حارس، وليونيل سكالوين بأفضل مدرب، 
بوشكاش،  جائزة  أوليسي  ومارتن 

وجامهري األرجنتني كأفضل جامهري.
أن  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  وقرر 
تكون فرتة التنافس عىل الجائزة من 8 

أغسطس 2021 حتى 18 ديسمرب 2022 
وكأس  الجديد  املوسم  بداية  لتشمل 

العامل.
نستعرض معا ترتيب أفضل الالعبني يف 

العامل:
1- ليونيل مييس، 52 نقطة
2- كيليان مبايب، 44 نقطة
3- كريم بنزمية 34 نقطة

4- لوكا مودريتش، 28 نقطة
5- إرلينج هاالند، 24 نقطة

6- ساديو ماين، 19 نقطة
7- جوليان ألفاريز، 19 نقطة
8- أرشف حكيمي، 15 نقطة

9- نيامر، 13 نقطة
10- كيفن دي بروين، 10 نقاط

11-فينيسيوس جونيور، 10 نقاط
12- روبرت ليفاندوفسي، 7 نقاط

13- جود بلينجهام، 3 نقاط
14- محمد صالح، نقطتان

املتحدة  الواليات   ، اوكرانيا   ، أوغندا   ،
األمريكية”.

البطولة  يف  الوطني  منتخبنا  ويشارك 
للدولة  به  املسموح  األقىص  الحد  بـ 
املنظمة وهو 24 العبًا والعبة بواقع 12 

العبًا و 12 العبة.
حق  عىل  حصلت  قد  مرص  وكانت 
لسلسلة  االفتتاحية  البطولة  استضافة 
األلعاب  لدورة  املؤهلة  العامل  كأس 
 ،  2022 ملواسم  باريس2024  األوملبية 

2023 ، و 2024.

أفضل العب وحارس ومدرب.. كيف جاءت 
اختيارات روي فيتوريا يف جوائز األفضل؟

وزارة الرياضة توضح الئحة زوال العضوية.. 
وموقف مقعد رئيس نادي الزمالك

مرص  منتخب  مران   – فيتوريا  روي 
استعدادا ملواجهة ليبرييا

حفله  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  أقام 
“األفضل”  لجوائز  االثنني  أمس  مساء 

املقام يف العاصمة الفرنسية باريس.
يف  العب  بأفضل  مييس  ليونيل  وفاز 
العامل، وإمييليانو مارتينيز بأفضل حارس، 
وليونيل سكالوين بأفضل مدرب، ومارتن 
وجامهري  بوشكاش،  جائزة  أوليسي 

األرجنتني كأفضل جامهري.

املتحدث  الشاذيل  محمد  كشف 
باسم وزارة الشباب والرياضة موقف 
القانوين وزوال  الزمالك  إدارة  مجلس 

عضوية رئيس النادي.
ويأيت ذلك بعد صدور حكم نهايئ ضد 
الزمالك  نادي  رئيس  منصور  مرتىض 
سب  قضية  يف  شهر  ملدة  بالحبس 
وقذف محمود الخطيب رئيس النادي 

األهي.
الشباب  وزارة  باسم  املتحدث  وأشار 
والرياضة إىل أن األمر ال يتعلق برأي 
فني من الوزارة ولكن نصوص رصيحة 

من الالئحة.
وقال الشاذيل عرب قناة إم يب يس مرص: 
الطعن  رفض  النقض  محكمة  “حكم 
الزمالك  نادي  رئيس  من  املقدم 
مقيد  حكم  صدور  ذلك  عىل  وترتب 
يف  مذكور  األمر  وهذا  للحريات، 

الالئحة االسرتشادية بنادي الزمالك”.
أعضاء  عىل  العضوية  “تزول  وأوضح 
مجلس اإلدارة إذا صدر ضد أحدهم 
حكم مقيد للحريات، هذا نص رصيح 

وليس قرار منا”.
وكشف املتحدث باسم وزارة الرياضة 
باألساس  مقرتن  غري  العضوية  “زوال 
عىل  بناء  ولكن  اإلدارة  مجلس  بقرار 
وبالتايل  صدر،  الذي  القضايئ  الحكم 
العضوية ومجلس  لزوال  أدى  الحكم 
إدارة النادي هو امللزم بتطبيق ذلك”.

صدر  إذا  بأنه  رصيح  “النص  وشدد 
ضد العضو حكم نهايئ بعقوبة مقيدة 
رئيس  ضد  العقوبة  لذلك  للحرية، 
تكن  مل  ولكن  نهائية  كانت  الزمالك 
اآلن  حدث  ما  عكس  للحرية  مقيدة 

وهو ما يؤدي لزوال العضوية”.
الرياضة  وزارة  باسم  املتحدث  وتابع 
هو  الزمالك  نادي  إدارة  “مجلس 
الجهة املعنية بتطبيق ذلك النص من 

الالئحة”.
رئيس  بأعامل  قائم  “يتوىل  وواصل 
جمعية  أقرب  لحني  اإلدارة  مجلس 
واألقرب  االنتخاب  إلقامة  عمومية 
خالل الفرتة من يوليو إىل أكتوبر بعد 

أن  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  وقرر 
من  الجائزة  عىل  التنافس  فرتة  تكون 
ديسمرب   18 حتى   2021 أغسطس   8
الجديد  املوسم  بداية  لتشمل   2022

وكأس العامل.
فيتوريا  روي  أصوات  جاءت  فكيف 
وحارس  ومدرب  العب  أفضل  لجائزة 

يف العامل؟
-أفضل العب يف العامل

1-محمد صالح

نهايئ  أمر  املالية وهذا  السنة  انتهاء 
والئحي وقانوين وليس اجتهاد مني”.

من  منصور  مرتىض  موقف  عن  أما 
“هناك  فكشف  مجددا  الرتشح 
من  اإلدارة،  ملجلس  للرتشح  رشوط 
منصور  مرتىض  يتقدم  أن  الوارد 
عمومية  جمعية  أقرب  يف  مجددا 

وستكون بالرتشح 
هناك لجنة معنية باألمر”.

وزارة  باسم  املتحدث  واختتم 
ما  دراسة  “يتم  ترصيحاته  الرياضة 
ال  أم  للرف  مخال  الحكم  كان  إذا 
وبناء عىل ذلك يتم املوافقة أو رفض 
وزارة  يخص  ال  هنا  واألمر  ترشيحه، 
يخص  إداري  أمر  ولكن  الرياضة 

املحكمة”.
ماذا حدث؟

نادي  رئيس  منصور  مرتىض  أعلن 
عىل  املقدم  الطعن  رفض  الزمالك 

قرار حبسه وتأييد الحكم السابق.
حسابه  عرب  منصور  مرتىض  وكتب 
جلسة  بعد  بيانا  فيسبوك  عىل 
اليوم  صباح  عقدت  التي  املحكمة 
املقدم  الطعن  برفض  وانتهت 
وتأييد حبسه لسب وقذف محمود 

الخطيب رئيس النادي األهي.
النادي  رئيس  “أخريا  مرتىض:  وكتب 
الزمالك  نادي  رئيس  يسجن  األهي 
رفض  الرياضة،  تاريخ  يف  مرة  ألول 
قايض  قرار  انتظار  يف  لكن  الطعن 

السامء الله سبحانه وتعاىل”.
ال  األسود  عي  تقلقوا  “ال  وتابع 

2- ليونيل مييس
3- كيليان مبايب

-أفضل مدرب يف العامل
1-بيب جوارديوال
2- كارلو أنشيلويت

3- ليونيل سكالوين
-أفضل حارس يف العامل

1-إديرسون
2- أليسون بيكر

3-إمييليانو مارتينيز

من  تخاف  ال  وأيضا  املوت  تخىش 
يف  اسقاطي  كانت  الخطة  السجن، 
عزيل  وقبلها  بالتزوير  االنتخابات 
من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها 
الخطوة  وكانت  اإلدارة  مجلس  حل 
الرابعة سجني، هذه الخطوة تأخرت 

بعض اليشء”.
شعب  يا  وصدقتم  “عرفتم  واستمر 
كان  أنني  الزمالك  ويا جامهري  مرص 
املشهد  من  متاما  أختفي  أن  يجب 
بأي  واإلعالمي  والريايض  السيايس 
وأحبها  مثن ومع ذلك مرص وطني 

وخلفها”.
وأضاف “ويا جامهري الزمالك سواء 
كنتم اتفقتم معي أو اختلفتم قفوا 
شاء  وإن  وادعموه  فريقكم  خلف 

الله سينترص”.
وأتم “ويا أعضاء الجمعية العمومية 
املحرتمني سأفتقدكم وخاصة األطفال 
أحبايب أشكر الجميع وأحمد الله عىل 

هذا االبتالء”.
طعنا  قدم  قد  منصور  مرتىض  وكان 
حكمني  عىل  النقض  محكمة  أمام 
أحدهام  ضده،  صدرا  قضائيني 
يستوجب النفاذ منذ تاريخه مبعاقبته 
بالحبس شهرًا والحكم اآلخر مبعاقبته 
يف  التنفيذ  إيقاف  مع  سنة  بالحبس 
سب وقذف محمود الخطيب رئيس 

األهي.
نادي  رئاسة  منصور  مرتىض  وتوىل 
الزمالك للمرة األوىل عام 2005 وتم 
حل مجلس اإلدارة بالكامل، قبل أن 
يعود لرئاسة الزمالك مرة جديدة عام 

.2014
منصور  مرتىض  إدارة  مجلس  وأتم 
النادي  رئاسة  وتوىل  الرئاسية  مدته 
ملدة جديدة يف 2018 ولكن املجلس 
املالية  املخالفات  بسبب  حله  تم 
ولكنه عاد بحكم محكمة عام 2020 

قبل نهاية مدته.
ويتوىل مرتىض منصور رئاسة الزمالك 
 2022 عام  منذ  الحالية  فرتته  يف 

وحتى اآلن.
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إبراهيموفيتش: ال أريد االستمرار بناء على ما فعلته يف املاضي.. 
وما قدمته لتجديد لياو

أحمد مرتضى: ال توجد مشاكل يف الزمالك 
وأطمئن الجميع.. وموعد عودة رئيس النادي

أمم إفريقيا للشباب – بنني إىل ربع النهائي رغم 
الخسارة.. تعرف على املتأهلني

حسنى .. مصر جاهزة الستضافة البطولة األفريقية التاسعة 
لألطباق املروحية ..بعد نجاح تنظيم كأس العالم للرماية

األفريقي  االتحاد  رئيس  حسنى  حازم  أكد 
االتحاد  أروقــة  أن  عىل  للرماية  واملــرصى 
املرصى عبارة عن خلية نحل ال تهدأ نظرا 
والعرىب ىف  واألفريقى  الدوىل  االتحاد  لثقة 
البطوالت  كربى  استضافة  عىل  مرص  قدرة 
من  والعربية  واألفريقية  العاملية  الدولية 
خالل  من  املرصية  الــدولــة  دعــم  خــالل 
الشباب  ــر  وزي صبحى  أرشف  الدكتور 
اللجنة  رئيس  حطب  وهشام  والرياضة 

األوملبية املرصية.
أنه يكثف حالياً مسؤلو االتحاد  إىل  مشرياً 
ثالث  الستضافة  استعدادهم  ــرصي  امل
رئيس  كــأس   ) هى  مجمعة  مسابقات 
بطولة  و   – الكربى  والجائزة   – االتحاد 
من  الفرتة  خالل  وذلك   ( التاسعة  أفريقيا 

يرفض زالتان إبراهيموفيتش نجم ميالن 
الفريق  استمراره مع  السويد  ومنتخب 
السنوات  يف  قدمه  ما  عىل  بناء  فقط 

املاضية.
يف  رغبته  إال  إبراهيموفيتش  وأشار 
املشاركة  أجل  من  زمالئه  مع  التحدي 
األفضل  سيكون  وإال  منتظمة  بصورة 

البقاء يف املنزل.
ما  عن  أيضا  إبراهيموفيتش  وكشف 
يف  ميالن  مساعدة  أجل  من  قدمه 

تجديد عقد زميله رافائيل لياو.
زالتان  السويدي  السلطان  وشارك 
 74 الدقيقة  يف  بديال  إبراهيموفيتش 
من  بدال  كيتيالري،  دي  شارل  رفقة 
خالل  دياز  وبراهيم  جريو  أوليفييه 

مواجهة ميالن أمام أتاالنتا.
مايو   22 منذ  األوىل  هي  إبرا  مشاركة 
2022، تحديدا املباراة األخرية يف املوسم 

مع ميالن أمام ساسولو.
 :DAZN وقال إبراهيموفيتش عرب قناة
أشكرهم  الجامهري،  إىل  كثريا  “اشتقت 

نفى أحمد مرتىض عضو مجلس إدارة 
داخل  مشاكل  وجود  الزمالك  نادي 

املجلس عقب رحيل مرتىض منصور.
انتظار عودة  وأشار أحمد مرتىض إىل 
منصبه من جديد  إىل  منصور  مرتىض 
عقب 26 يوما كرئيس لنادي الزمالك.

وكان قد تم تأكيد حكم حبس مرتىض 
شهر  ملدة  الزمالك  رئيس  منصور 
محمود  وقذف  سب  قضية  بسبب 

الخطيب رئيس النادي األهي.
املحور:  قناة  عرب  مرتىض  أحمد  وقال 
بكل  قائم  الزمالك  إدارة  “مجلس 

تشكيله كوحدة واحدة”.
هناك  يكون  أن  “طبيعي  وأضاف 
أول  بعد  األمر  يف  وتباحث  تناقش 
عن  منصور  مرتىض  ابتعاد  من  يومني 

قيادة املجلس”.
مشاكل،  أي  لدينا  توجد  “ال  وتابع 
وسيتم  طبيعية  بصورة  يسري  والنادي 

رصف الرواتب يف مواعيدها”.
التوقيت  “ذلك  مرتىض  أحمد  وشدد 
الحقيقي  الزملكاوي  فيه  يظهر  الذي 
املؤيدين  أو  املعارضني  من  سواء 
ملرتىض منصور، الكل يجب أن يتكاتف 

من أجل مصلحة النادي”.
وكشف عضو إدارة الزمالك “متبقي 26 
كرئيس  منصور  مرتىض  ويتواجد  يوما 
أن  وأمتنى  أخرى  مرة  الزمالك  لنادي 

يبتعد الناس عن الشائعات”.
ترصيحاته  مرتىض  أحمد  واختتم 
واألعضاء  الزمالك  جامهري  “أطمنئ 
الدولة  من  جزء  النادي  كون  والدولة 

أن األمور ستسري بصورة طبيعية”.
ماذا حدث؟

نادي  رئيس  منصور  مرتىض  أعلن 
الزمالك رفض الطعن املقدم عىل قرار 

حبسه وتأييد الحكم السابق.
وكتب مرتىض منصور عرب حسابه عىل 

نهايئ  ربع  إىل  بنني  منتخب  تأهل 
رغم  للشباب  إفريقيا  أمم  كأس 
خسارته عىل يد جامبيا بهدف دون 

رد.
جاء ذلك حيث احتل املركز الثالث 
 9) جامبيا  وراء  نقطتني،  برصيد 

نقاط) وتونس (4 نقاط).
فيام غادر منتخب زامبيا املجموعة 

باملركز الرابع بنقطة واحدة.
من  املكونة  البطولة  نظام  وينص 
أصحاب  تأهل  عىل  مجموعات،   3
املركزين األول والثاين، وأفضل اثنني 

بني أصحاب املركز الثالث.
جنوب  منتخب  تأهل  النظام  بهذا 
الثانية  املجموعة  ثالث  السودان 
ثالث  وبنني  نقاط،   4 برصيد 

املجموعة الثالثة برصيد نقطتني.
ثالث  مرص  منتخب  وخرج 

لالستمرار،  والحافز  القوة  منحي  عىل 
فبدون دعم يكون األمر صعبا”.

إذا  جيدة،  بحالة  أنني  “أشعر  وأضاف 
نظرنا إىل الخلف، مل أشعر بهذا منذ عام 
لفعل  بالحرية  شعرت  واليوم  وشهرين 

ما أحبه وهو كرة القدم”.
عملية  أجرى  قد  إبراهيموفيتش  وكان 
جراحية يف ركبته تسببت يف غيابه عدة 

أشهر عن املالعب.
“إذا  أجاب  إصابته  تفاصيل  وعن 
سأبقى  كاملة،  القصة  لرسد  اضطررت 
جدا  كثريا  عانيت  ساعات،  ملدة  هنا 
من  األخرية  أشهر  الستة  األشهر  خالل 
مساعدة  أحاول  وكنت  املايض،  املوسم 

الفريق بكل الطرق”.
اللعب  استطع  مل  عندما  “حتى  وتابع 
ستة  قبل  الجراحة  إجراء  بإمكاين  كان 
ذلك  أن  القول  ميكنني  لكن  أشهر، 
الفوز  املوسم هو الذي كان ميكننا فيه 

باللقب”.
وكشف إبراهيموفيتش “وعدت املدرب 

املحكمة  جلسة  بعد  بيانا  فيسبوك 
وانتهت  اليوم  صباح  عقدت  التي 
حبسه  وتأييد  املقدم  الطعن  برفض 
لسب وقذف محمود الخطيب رئيس 

النادي األهي.
النادي  رئيس  “أخريا  مرتىض:  وكتب 
الزمالك  نادي  رئيس  يسجن  األهي 
رفض  الرياضة،  تاريخ  يف  مرة  ألول 
قايض  قرار  انتظار  يف  لكن  الطعن 

السامء الله سبحانه وتعاىل”.
ال  األسود  عي  تقلقوا  “ال  وتابع 
من  تخاف  ال  وأيضا  املوت  تخىش 
يف  اسقاطي  كانت  الخطة  السجن، 
عزيل  وقبلها  بالتزوير  االنتخابات 
من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها 
الخطوة  وكانت  اإلدارة  مجلس  حل 
الرابعة سجني، هذه الخطوة تأخرت 

بعض اليشء”.
شعب  يا  وصدقتم  “عرفتم  واستمر 
كان  أنني  الزمالك  ويا جامهري  مرص 
املشهد  من  متاما  أختفي  أن  يجب 
بأي  واإلعالمي  والريايض  السيايس 
وأحبها  وطني  مرص  ذلك  ومع  مثن 

وخلفها”.
سواء  الزمالك  جامهري  “ويا  وأضاف 
قفوا  اختلفتم  أو  اتفقتم معي  كنتم 
شاء  وإن  وادعموه  فريقكم  خلف 

نقطة  برصيد  األوىل  املجموعة 
وحيدة.

ونيجرييا  السنغال  يتأهل  بذك 
والكونغو  األوىل،  املجموعة  عن 
عن  السودان  وجنوب  وأوغندا 
املجموعة الثانية، وجامبيا وتونس 

بتأجيل الجراحة ألنني أردت أن أكون 
ومساعدتهم،  الفريق  أجل  من  هناك 
عانيت  الذي  القدر  هذا  من  أعان  مل 
أجل حصد  من  املايض  املوسم  يف  منه 

اللقب”.
فيه  كانت  أيضا  العام  “ذلك  وأوضح 
األمر  لذلك  رايوال،  مينو  فقد  مأساة 
الكثري  أيضا شهد  الذهنية  الناحية  من 
أن  الحظ  لحسن  ولكن  املعاناة،  من 
لدي أشخاص من حويل يساعدونني يف 

منحي القوة لالستمرار”.
أمام  التاريخ  إبراهيموفيتش  وصنع 
تاريخ  يف  العب  أكرب  بات  إذ  أتاالنتا 
الدوري  يف  مباراة  بأي  يشارك  ميالن 

اإليطايل.
“إذا  إبراهيموفيتش  قال  ذلك  وعن 
بأنني  فأشعر  لنفيس،  أهدافا  أضع  مل 
أنتمي إىل املايض، وأنا أريد أن أتحدى 
وإال  الوقت  للعب  الفريق  يف  زماليئ 

فلن أكون هنا”.
وشدد “ال أريد أن أكون هنا ملا فعلته 
قبل عام أو خمسة أو عرة، ولكن من 
أجل ما أفعله اآلن، إذا مل أحقق نتائج 

وإضافة سأبقى يف املنزل”.
رافائيل  إقناع  إمكانية  عن  وبسؤاله 
أجاب  ميالن  مع  بالتجديد  لياو 
إبراهيموفيتش “خفضت راتبي ألمنحه 

املزيد من املال”.
إمكانية  عن  باالستفسار  وختاما 
أجل  من  راتبه  من  املزيد  تخفيض 
إبراهيموفيتش  اختتم  لياو  تجديد 
ترصيحاته “أنا ألعب مجانا عمليا، إذا 
كنت تريد منزيل ميكنني منحك ذلك”.

الله سينترص”.
العمومية  الجمعية  وأتم “ويا أعضاء 
املحرتمني سأفتقدكم وخاصة األطفال 
أحبايب أشكر الجميع وأحمد الله عىل 

هذا االبتالء”.
طعنا  قدم  قد  منصور  مرتىض  وكان 
حكمني  عىل  النقض  محكمة  أمام 
أحدهام  ضده،  صدرا  قضائيني 
يستوجب النفاذ منذ تاريخه مبعاقبته 
بالحبس شهرًا والحكم اآلخر مبعاقبته 
يف  التنفيذ  إيقاف  مع  سنة  بالحبس 
سب وقذف محمود الخطيب رئيس 

األهي.
نادي  رئاسة  منصور  مرتىض  وتوىل 
األوىل عام 2005 وتم  للمرة  الزمالك 
أن  بالكامل، قبل  اإلدارة  حل مجلس 
يعود لرئاسة الزمالك مرة جديدة عام 

.2014
منصور  مرتىض  إدارة  مجلس  وأتم 
النادي  رئاسة  وتوىل  الرئاسية  مدته 
ملدة جديدة يف 2018 ولكن املجلس 
املالية  املخالفات  بسبب  حله  تم 
ولكنه عاد بحكم محكمة عام 2020 

قبل نهاية مدته.
ويتوىل مرتىض منصور رئاسة الزمالك 
يف فرتته الحالية منذ عام 2022 وحتى 

اآلن.

وبنني عن املجموعة الثالثة.
مباريات ربع النهايئ:

السنغال × بنني
الكونغو × تونس
أوغندا × نيجرييا

جامبيا × جنوب السودان

2مارس وحتى 5من نفس الشهر.
األول  اليوم  ىف  يقام  أن  املقرر  من  حيث 
اليوم  الرئيس، وىف  2 مارس مسابقة كأس 
الثاين 3 مارس مسابقة الجائز الكربي، وىف 
تقام  مارس   5  ،4 والخامس  الرابع  اليوم 
منافسات بطولة أفريقيا التاسعة لألطباق 

املروحية.
 250 من  أكرث  مشاركة  عىل  حسنى  وأكد 
من  الكربى  البطولت  تلك  ىف  ورامية  رام 
السعودية،  ايطاليا،  انجلرتا،   ) 8 دول هى 
البلد  مرص  لبنان،  سوريا،  ليبيا،  االمارات، 

املضيف ).
ولقد عرب حازم حسنى عن سعادته بنجاح 
البطولة  منافسات  استضافة  ىف  مرص 
العربية وأيضا بطولة كأس العامل ( بندقية 

كافة  إشادة  وذلك من خالل   ( – مسدس 
بينهم  من  كان  والــذى  املشاركة  الوفود 
االتحاد  رئيس  رويس  لوسيانو  اإليطايل 
عام  سكرتري  جريل  وويىل  للرماية  الدوىل 
عىل  حرصا  الذى  للرماية  الدوىل  االتحاد 

التواجد وافتتاح البطولة.
مدى  عــن  الـــدوىل  الثنايئ  أعــربــا  ولقد 
جانب  اىل  االستقبال  بحفاوة  سعادتهم 
البطوالت  إسناد  ىف  لديهم  الكبرية  الثقة 
من  ملرص  للرماية  الدويل  االتحاد  قبل  من 
كافة  استضافة  يف  الضخمة  قدراتها  خالل 
عىل  والتأكيد  الدولية  الرياضية  الفاعليات 
الذي  الدويل  االتحاد  لدى  الطيبة  سمعتها 
عىل  البطوالت  أكرب  استضافة  لها  يسند 

مستوى العامل بكل ثقة.


