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الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع األمريكى.. ويؤكد حرص مصر على تدعيم الشراكة االسرتاتيجية مع الواليات املتحدة
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الرئيس السيسى يتابع تطوير املوانئ البحرية ويوجه بتعظيم االستفادة من موقع مصر

عن  يعرب  األمريكى  الدفاع  وزير 
املصرية  للقيادة  عاليًا  بالده  تثمني 
الشرق  فــى  ملصر  املهم  والـــدور 
رشيدة  استقرار  كقوة  ــط  األوس

ومسئولة
الفتاح  عــبــد  الــرئــيــس  استقبل 
أوستن”  “لويد  اليوم  السيسى 
املتحدة  الـــواليـــات  دفـــاع  وزيـــر 
ــق له،  ــراف ــد امل ــوف األمــريــكــيــة وال
زكى  محمد  أول  الفريق  بحضور 
الحربى،  واإلنتاج  الدفاع  وزيــر 
القائم  روبنشتاين”  و”دانــيــال 
بأعمال سفري الواليات املتحدة 

األمريكية بالقاهرة.
وصرح املستشار أحمد فهمى 
باسم  الرسمى  املتحدث 
بأن  الجمهورية  رئــاســة 

الرئيس السيسى ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل زهور على النصب التذكارى

الهندسية، والعميد بحري عادل بحريي 
للقوات  الهندسية  الشعبة  رئيس 
سعدة  أبو  حسن  والدكتور  البحرية، 
والدكتور  البحرية،  األعامل  استشاري 
شاكر  مجموعة  رئيس  شاكر  إسامعيل 
االستشارية، واملهندس معتصم الغرابيل 
الغرابيل،  ــات  رشك مجموعة  رئيس 
رئيس  العظيم  عبد  أحمد  واملهندس 
الهندسة،  دار  مكتب  إدارة  مجلس 
قسم  رئيس  القايض  حسام  واملهندس 

تخطيط مكتب دار الهندسة.
ورصح املستشار أحمد فهمي املتحدث 

أن  الجمهورية  رئاسة  باسم  الرسمي 
عىل  االجــتــامع  خــال  اطلع  الرئيس 
موقف األعامل الجارية لتشييد وتطوير 
عدد من املوانئ البحرية، خاصًة موانئ 
وجرجوب،  قري  وأبو  واألدبية  العريش 
الهندسية  التقنيات  ــدث  ألح وفقاً 
حواجز  يشمل  مبا  والبيئية،  واإلنشائية 
الحاويات،  تداول  ومحطات  األمــواج، 
واألرصفة، واملحطات متعددة األغراض، 
والسياحية  اللوجستية  واملناطق 
العاملية، وذلك يف إطار املرشوع القومي 

السيىس،  الفتاح  عبد  الرئيس  أناب 
األعىل  القائد  الجمهورية  رئيس 
الفريق أول محمد  للقوات املسلحة، 
املسلحة  للقوات  العام  القائد  زىك 
لوضع  الحرىب  واإلنتاج  الدفاع  وزير 
النصب  عــىل  ــزهــور  ال مــن  إكليل 
املسلحة  القوات  لشهداء  التذكارى 
مبدينة نرص، وذلك ىف إطار إحتفاالت 
الشهيد  بيوم  املسلحة  والقوات  مرص 
والذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق 
أركان  رئيس  رياض  املنعم  عبد  أول 
ىف  األسبق  املسلحة  القوات  حرب 

التاسع من مارس عام 1969.
املسلحة  للقوات  العام  القائد  وقام 
رئيس  عسكر  أسامة  الفريق  يرافقه 
وقادة  املسلحة،  القوات  حرب  أركان 
من  باقة  بوضع  الرئيسية  ــرع  األف
الزهور عىل النصب التذكارى للجندى 

الفتاح  عبد  الرئيس  عقد 
اليوم  اجتامعاً  السييس 
مع الفريق أرشف عطوة 
البحرية،  القوات  قائد 
سيد  أمـــري  والـــلـــواء 
رئيس  مستشار  أحمد 
للتخطيط  الجمهورية 
أحمد  واللواء  العمراين، 
الهيئة  رئــيــس  ــزازي  ــع ال
واللواء  املسلحة،  للقوات  الهندسية 
فكري  محمد  ــرب  ح ــان  أركـ بحري 
للشئون  البحرية  القوات  قائد  مساعد 

املوسيقات  عزفت  كام   ، املجهول 
توجه  ثم  الشهيد،  سام  العسكرية 
لقراءة الفاتحة عىل قرب الزعيم الراحل 
محمد أنور السادات، وىف نهاية مراسم 
اإلحتفال قام بتحية عدد من كبار قادة 

القوات املسلحة .
العام  القائد  أناب  متصل  سياق  وىف 

الجيوش  قـــادة  املسلحة  للقوات 
امليدانية واملناطق العسكرية ىف وضع 
التذكارى  النصب  عىل  الزهور  أكاليل 
املناسبة  بهذه  املجهول  للجندى 
السادة  املــراســم  ــال  خ رافقهم   ،

املحافظني ومديرى األمن.

الرئيس أكد خالل اللقاء حرص مصر 
االسرتاتيجية  الشراكة  تدعيم  على 
عن  فضاًل  املتحدة،  الــواليــات  مع 
القائم  والتنسيق  التعاون  تكثيف 
املجاالت  مختلف  فى  البلدين  بني 
فى  واألمــنــى،  العسكرى  والسيما 
جهود  لــدعــم  ــك  ذل أهمية  ــوء  ض
استعادة األمن واالستقرار وترسيخ 
السالم فى منطقة الشرق األوسط.
الــدفــاع  وزيـــر  أعـــرب  جانبه؛  مــن 
عاليًا  بــالده  تثمني  عن  األمريكى 
ملصر  املهم  والدور  املصرية  للقيادة 
استقرار  األوسط كقوة  الشرق  فى 
حرص  مؤكدًا  ومسئولة،  رشيدة 
مواصلة  على  املتحدة  ــات  ــوالي ال
والشراكة  التعاون  وتطوير  دفــع 
فى  خاصة  مصر،  مع  االسرتاتيجية 

رئاسة الحرمني توفر أكثر من 9 آالف عربة للمعتمرين وقاصدى بيت اهلل الحرام

وزير الدفاع األمريكى: سعدت بزيارة الرئيس السيسي وشراكتنا مع مصر قوية

الحكومة توافق على 5 قرارات خالل اجتماعها األسبوعى اليوم..اعرفها
البورصة: تنفيذ صفقة على شركة االمتيازات الغذائية بقيمة 15.3 مليون جنيه

لو حصل معاك مواقف مشابهة.. احذر أنت ضحية النصب اإللكرتونى
إحالة 4 أشخاص للمحاكمة التهامهم بسرقة 30 ألف كتاب من دار نشر فى العجوزة
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رئيس الوزراء: حزمة الحماية االجتماعية الجديدة تكلف الدولة 190 
مليار جنيه.. وإنهاء إجراءات تفعيل مبادرة دعم القطاعات اإلنتاجية
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لشـؤون  العامـة  الرئاسـة  وفـرت 
النبـوي،  واملسـجد  الحـرام  املسـجد 
عربـات كهربائيـة عىل مدار السـاعة 
كبـار  مـن  والحجـاج  للمعتمريـن 
اإلعاقـة،  ذوي  واألشـخاص  السـن 
وهـو ما يسـهم يف أداء نسـكهم بكل 

وسـهولة. يـر 

السـعودية،  األنبـاء  وكالـة  وحسـب 
التـي  الكهربائيـة  العربـات  تبلـغ 
الحـرام  اللـه  بيـت  قاصـدي  تخـدم 
أكـر مـن 9 آالف عربـة، حيث ميكن 
حجزهـا مسـبقاً عـرب تطبيـق تنقـل، 
ضيـوف  خدمـة  إىل  يهـدف  والـذي 
التقنيـة،  الطـرق  بأحـدث  الرحمـن 

رئاسة الحرمني توفر أكرث من 9 آالف عربة 
للمعتمرين وقاصدى بيت الله الحرام

اخـراق  عـن  اللبنـاىن  الجيـش  أعلـن 
 (Drone) بعـد  عـن  مسـرية  طائـرة 
لألجـواء  اإلرسائيـيل  للجيـش  تابعـة 
اللبنانيـة ملسـافة 300 مـر وملـدة 20 
اخـراق  إىل  باإلضافـة  وذلـك  دقيقـة، 
زورق حـريب إرسائيـيل للمياه اإلقليمية 
اللبنانيـة الجنوبيـة ملسـافة 370 مـرا 

دقيقـة. و40  سـاعة  وملـدة 
جـاء ذلـك ىف بيانـني للجيـش اللبنـاين 
الثاثـاء، حيـث أكـد أنـه بتاريـخ اليوم 
و55  السـابعة  السـاعة  يف  وتحديـدا 
دقيقـة الثاثـاء خرقـت طائـرة مسـرّية 
تابعـة إلرسائيـل   (Drone) بعـد عـن 

اسـتقبل األمـني العـام لجامعـة الـدول 
اليـوم  الغيـط  أبـو  أحمـد  العربيـة 
الثاثـاء ارارات مريزويان وزير خارجية 
جمهوريـة أرمينيـا، الـذي يقـوم حاليـا 
بزيـارة للقاهـرة، وذلـك إللقـاء كلمـة 
أمـام الـوزراء العـرب، خـال الجلسـة 
االفتتاحيـة ملجلـس الجامعـة العربيـة 
دورتـه  يف  الـوزاري  املسـتوى  عـىل 
سـيعقد  والـذي   (159) رقـم  العاديـة 
غـداً األربعـاء 8 سـبتمرب الجـاري مبقـر 

العامـة. األمانـة 
املتحـدث  رشـدي  جـامل  ورصح 

الجيش اللبناىن: خرق إرسائيىل 
لألجواء اللبنانية بطائرة مسرية 
وللمياه اإلقليمية بزورق حرىب

انا لله وانا اليه راجعون

أبـو  أن  العـام  األمـني  باسـم  الرسـمي 
الخارجيـة  وزيـر  مـع  ناقـش  الغيـط 
بالتعـاون  االرتقـاء  سـبل  األرمينـي 
الثنـايئ بـني الجانبـني يف العديـد مـن 
املجـاالت، واكـد ابوالغيـط عـىل متانة 
العاقـات التاريخية بـني ارمينيا والعامل 
رئيسـياً يف  العربيـة باعتبارهـا رشيـكاً 
منطقـة القوقـاز، كام عرب عـن ثقته يف 
أن أرمينيـا سـتواصل دورهـا التقليـدي 
يف  واالسـتقرار  واالمـن  للسـلم  دعـامً 
املنطقـة العربيـة، مشـيدا مبواقفهـا يف 

الفلسـطينية. القضيـة  دعـم 

وزيـر  أن  الرسـمي  املتحـدث  وأوضـح 
تثمـني  عـىل  بـدوره  حـرص  الخارجيـة 
عاقـات بـاده بالـدول العربيـة، مؤكداً 
الجامعيـة  الجهـود  بـذل  رضورة  عـىل 
لارتقـاء  القادمـة  املرحلـة  خـال 
بالعاقـات عـىل كافـة األصعـدة، معربا 
عـن حـرص بـاده عـىل توسـيع رقعـة 
العـريب  العـامل  مـع  السـيايس  التعـاون 
كـام  العربيـة،  الجامعـة  مظلـة  تحـت 
اطلـع الوزيـر االرمينـي السـيد االمـني 
العـام عىل رؤيـة باده بشـأن تداعيات 

اوكرانيـا. يف  الحـرب 

أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية أرمينيا سبل تطوير التعاون

األجـواء اللبنانيـة، فـوق بلدة عباسـية 
لبنـان)  جنـويب  (الحدوديـة  الغجـر 
 20 وملـدة  مـر   300 حـواىل  ملسـافة 
دقيقـة، ثـم غـادرت األجـواء اللبنانية.
وأشـار البيـان إىل أنـه بتاريـخ الثاثـاء 
أقـدم زورق حـريب تابـع إلرسائيل عىل 
خـرق امليـاه اإلقليمية اللبنانيـة مقابل 
رأس الناقـورة (جنـويب لبنان)، ملسـافة 
و40  سـاعة  وملـدة  مـراً   370 حـواىل 
أن  اللبنـاين  الجيـش  وأوضـح  دقيقـة. 
الخرقـني تجـرى متابعتهـام بالتنسـيق 
مـع قـوات األمـم املتحـدة املوقتـة ىف 

لبنـان (اليونيفيـل).

عمليـة  سـهولة  حيـث  مـن  وذلـك 
املسـبق  والحجـز  التذاكـر  رشاء 
الكهربائيـة،  العربـات  لخدمـة 
وتقليـل التزاحـم عنـد نقـاط البيـع 
اللـه  والتسـليم بـني قاصـدي بيـت 

املعتمريـن. مـن 

تتمه ص  1
التموينية والخبز، أو للمواد البرولية، 
ونتيجة  العام  هذا  ىف  أنه  إىل  مشريا 
هناك  سيكون  الكبرية  لارتفاعات 
التموينية والخبز  للسلع  عبء إضاىف 
تتحملها  جنيه  مليار   54 إىل  يصل 
هناك  سيكون  كام  املرصية،  الدولة 
عبء إضاىف للمواد البرولية، وتحديدا 
ما  إىل  سيصل  والبوتاجاز  السوالر 
يقرب من 45 مليار جنيه؛ أى إجامىل 
نحو 100 مليار جنيه، تتحملها الدولة 

املرصية عن املواطن.
مدبويل:  مصطفى  الدكتور  ــال  وق
إطار  ىف  تــأىت  ــراءات  اإلجـ هــذه  كل 
الحامية  ملف  عىل  الشديد  الحرص 
االجتامعية، ومساندة املواطن املرصى 
ىف هذه الظروف الصعبة، وذلك وفقا 
هذا  ىف  الرئيس  السيد  لتوجيهات 

الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء أن األمر ال يعنى 
مجرد حزمة بقيمة 190 مليار جنيه، 
هذا  هو  بذكره  الجدير  األمــر  لكن 
العبء اإلضايف؛ حيث تم إضافة مبالغ 
إضافية ملا كان مخططا له؛ فمثا فيام 
الخبز   ) التموينية  السلع  يخص دعم 
تحديدا) كان املخصص له من الدعم 
مليار   54 إليها  سنضيف  مليارا،   97
جنيه أخرى، مؤكدا أن الدولة تسعى 
املواطن  تساند  ألن  اإلمكان  بقدر 
املرصى ىف مثل هذه الظروف الصعبة، 
حجم  جيدا  تدرك  الحكومة  أن  كام 
نبض  وتتابع  الظروف  وهذه  األزمة 

ما  أيضا حجم  املرصى وتدرك  الشارع 
يتحمله املواطن من أعباء، لكنها بقدر 
عىل  تعمل  لديها  املتاحة  اإلمكانات 
املرحلة  هذه  ىف  األزمــة  حدة  تقليل 
الدقيقة التى نأمل أن تنتهى ىف أرسع 

وقت ممكن.
الدكتور  تــطــرق  حــديــثــه،  وخـــال 
مصطفى مدبوىل إىل ما تقدمه الدولة 
والزراعة،  الصناعة  لقطاعى  دعم  من 
تم  التى  باملبادرة  يتعلق  ما  وخاصة 
إعانها بشأن تحديد سعر فائدة %11 
أنه  إىل  مشريا  القطاعني،  لهذين  فقط 
اإلجــراءات  جميع  إنهاء  بالفعل  تم 
أن  كام  املبادرة،  لتفعيل هذه  الازمة 
تفعيل  بدء  أمس  أعلن  املركزى  البنك 
أن  إىل  مشريا  املهمة،  املبادرة  هذه 
هدفه  ــراءات  إجـ من  ــره  ذك ما  كل 
املرصية  الدولة  به  تقوم  ملا  التنويه 
من دعم ملختلف القطاعات اإلنتاجية، 
الحامية  ملف  وتفعيل  تعظيم  وكذا 
االجتامعية، مؤكدا أن املوازنة الجديدة 
2023-2024 ستنحاز بشكل كبري لهذا 
امللف املهم وهو الحامية االجتامعية، 
حيث سيتم توجيه أغلب مخصصاتها 
فقد  ولذا  االجتامعية؛  الحامية  لبنود 
التى  الحزم  بإقرار  اإلرساع  إىل  سعينا 

أعلنها الرئيس.
الحديث  إىل  الوزراء  رئيس  انتقل  ثم 
املستثمرين  من  عــدد  تواجد  عن 
العاملة  االستثامر  رشكــات  وممثىل 
اإلجراءات  الستعراض  اليوم؛  مرص  ىف 

سبيل  ىف  الحكومة  تتخذها  التى 
إطار  ىف  املستثمرين،  مشكات  حل 
اتباع  عىل  للدولة  الشديد  الحرص 
هذا النهج، معربا عن سعادته بتواجد 
اللقاء، مشريا إىل  املستثمرين ىف هذا 
وحدة  بتأسيس  صدر  الــذى  القرار 
وتحت  املستثمرين  مشكات  لحل 
إرشاف رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة 
املهندسة راندة املنشاوى، مساعد أول 
رئيس مجلس الوزراء، وعضوية هيئة 
وجميع  ــوزراء،  ال مجلس  مستشارى 
بالدولة؛  والرقابية  السيادية  الجهات 
وذلك من أجل اتخاذ قرارات رسيعة 
االستثامر  مشكات  لحل  وحاسمة 
إىل  باإلضافة  مرص،  ىف  واملستثمرين 

اآلليات األخرى املتاحة لها.
الوزراء  رئيس  أشار  الصدد،  هذا  وىف 
إىل إعان الحكومة عن هذه الوحدة، 
لتقديم  املستثمرين  وتشجيع 
مشكاتهم إليها، كام تم إطاق بوابة 
ىف  الراغبني  عىل  للتيسري  إلكرونية 
موضًحا  مشكاتهم،  لحل  التقديم 
أنه منذ بداية عمل الوحدة ـ وحتى 
اآلن ـ تلقت 1615 شكوى، تم البت 
يعادل  ما  أى  منها  شكوى   1260 ىف 
الــواردة  الشكاوى  عــدد  من   %80
بشأن  نهائية  قــرارات  باتخاذ  إليها، 
الشكاوى  هذه  أسباب  ــة  وإزال حل 
تلك  بني  من  أن  موضًحا  واملشكات، 
لصالح  قــرار   1000 صدر  القرارات 

املستثمر.

رحمـة  ايل  انتقـل  وااليس  الحـزن  بعظيـم 
اللـه تعـايل االسـتاذ / سـليامن زامـل االخ 
واالسـتاذ  زامـل  عـادل  للحـاج  الشـقيق 
فـوزي زامـل واللواء مصطفـي زامل وبهذه 
املناسـبه االليمـه يتقدم العاملـون يف مرص 
محمـود  االداره  مجلـس  ورئيـس  تاتـني 
الرسة  العـزاء  بخالـص  قطامـش  صـاح 
الفقيـد رحمـة اللـه عليـه واسـكنه فسـيح 
جناتـه وخالـص التعـازي ملعـايل االسـتاذ / 
فـوزي زامـل للفقيـد الرحمـة ولكـم مـن 

بعـده الصـرب والسـلوان .
انا لله وانا اليه راجعون
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كلمةالعدد

السياسية  القيادة  توجيهات  ضوء  يف 
وتقليل  الــغــذايئ  ــن  األم تحقيق  نحو 
فجوة االسترياد، تضع الحكومة مستهدفا 
االنسان  لحقوق  الوطنية  االسراتيجية 
التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السييس، 
املايل  العام  خال  أولوياتها  مقدمه  يف 
يف  يــأيت  والتي   ،2023/2022 الجديد 
صميمها ما يتعلق بالحق يف الغذاء، من 
خال استثامرات فعلية، لتنفيذ عدد من 

املرشوعات واملبادرات الهامة.
االسراتيجية  مستهدفات  أهم  وتتضمن 
تسعى  التي  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
لتحقيقها خطة عام 23/22، تحقيقا لألمن 
لتحقيق  املامئة  الخطط  تبني  الغذايئ، 
أهداف منو اإلنتاج الزراعي املحيل، وتوفري 
الزراعية،  الرفعة  لزيادة  الازمة  املياه 
العلمي  والبحث  االبتكارات  وتنمية 
مجال  يف  الحديثة  والتكنولوجيا  الزراعي 
التصنيع  مرشوعات  يف  والتوسع  الزراعة 
بأفضل  املزارعني  وعي  وزيادة  الزراعي، 
املامرسات الزراعية، خفض التعديات عىل 
األرايض الزراعية، وإعادة تأهيل املتدهور 
اليد  وضع  أرايض  تقنني  وتعزيز  منها، 

تنفيذا للقانون.
العمل عيل تنمية  يأيت ذلك باالضافة إيل 
والسمكية،  والداجنة  الحيوانية  الروة 
السلع  مــن  االحتياطي  توفري  تعزيز 
االسراتيجية، تحديث الترشيعات واللوائح 
منتجات  وجودة  سامة  لضامن  املنظمة 
املحيل واملستورد، وتطوير معايري  الغذاء 
الجودة واملواصفات القياسية للعديد من 
قدرات  وتعزيز  الزراعية،  املنتجات  سلع 
الغذاء،  لسامة  القومية  الهيئة  ودور 
ومكافحة  األســواق  عىل  الرقابة  تعزيز 

املامرسات االحتكارية.
الحكومة  تستهدف  السياق،  هذا  ويف 
العام  خطة  يف  عامة  استثامرات  توجيه 
املايل الجاري تصل إىل (56.6) مليار جنيه، 
صحي  غذاء  يف  مواطن  كل  حق  لكفالة 
وكايف، يف قطاعات الزراعة والري والصيد 
 (%25.8) منو  مبعدل  والتجزئة،  والجملة 
السابق، وذلك  املايل  العام  مقارنة بخطة 
املرشوعات  من  العديد  وتنفيذ  لتحقيق 

والربامج واملبادرات التنموية.
أهم  عيل  التقرير  هذا  يف  الضوء  ونلقي 
املرشوعات التنموية سعيا لتحقيق األمن 
التنمية  بخطة  ورد  ما  ضوء  يف  الغذايئ 
الجاري  للعام  واالجتامعية  االقتصادية 
الدكتورة  التخطيط  وزيرة  من  واملقدمة 
الربملان  عليها  ووافــق  السعيد  هالة 
بغرفتيه ( النواب، الشيو) عيل النحو االيت:

الرقعة  لزيادة  الازمة  املياه  توفري   -1
الزراعية:

تستهدف الخطة مواصلة الجهود املبذولة 
الوطنية  االسراتيجية  هدف  لتحقيق 
املامئة  الخطط  تبني  اإلنسان  لحقوق 
الزراعي  اإلنتاج  منو  ــداف  أه لتحقيق 
لزيادة  الازمة  املياه  وتوفري  املحيل. 
توجيه  من خال  وذلك  الزراعية،  الرقعة 
استثامرات تبلغ (11) مليار جنية موزعة 

عىل عدد من املرشوعات، منها:
توشيك  ــرشوع  م وتطوير  استكامل   –
بهدف  جنيه  مليار   (4.4) باعتامدات 
املائية  املوارد  املاىئ وتنمية  تحقيق األمن 
 -540 نحو  زمام  لخدمة  توشيك  مبرشوع 
التشغيل  والحفاظ عىل  فدان،  ألف   620

األمثل للسد العايل ومفيض توشيك.
لتأهيل  القومي  ــرشوع  امل استكامل   –
وتبطني الرع باعتامدات 24.7 مليار جنيه 
بهدف تنميه والحفاظ عىل املوارد املائية.
الخطة  تطوير  مـــرشوع  استكامل   –
املتكاملة للموارد املائية باعتامدات (63) 
منظومة  كفاءة  رفع  بهدف  جنيه  مليون 

إدارة املياه.
2- استكامل البنية القومية لتنمية شامل 
سيناء شامل ، وذلك من خال تنفيذ عدد 

من املرشوعات، يُذكر منها اآليت :
املنتجة من محطة معالجة  املياه  نقل   –
األرايض  إىل  البقر  بحر  مــرصف  مياه 
سيناء  ووسط  بشامل  زراعتها  املخطط 
وبورسعيد باعتامدات (4.6 ) مليار جنيه، 
املطلوبة  املياه  كميات  توصيل  بهدف 

الستصاح واستزراع (330) ألف فدان.
العامة  الــري  شبكة  إنشاء  استكامل   –
للأمخذ من 1 إىل 25 زمام 144.995 ألف 
 (600) باعتامدات  سيناء  شامل  فــدان 
لقطع  املياه  توصيل  بهدف  جنيه  مليون 
األرايض لزراعتها وزيادة اإلنتاج الزراعي .

– استكامل توريد وتركيب وتنفيذ األعامل 
املدنية واإللكروميكانيكية الازمة إلنشاء 
املواسري  وشبكة  الضخ  طلمبات  محطة 
 14505) ــام  زم  (16) رقــم  مأخذ  لــري 
 (174.5) باعتامدات  سيناء  بشامل  فدان 
مليون جنيه توفري املياه الازمة لري زمام 

مساحته نحو 14.505لف فدان.
تل  طلمبات  محطة  تطوير  استكامل   –
وإنشاء  جلبانة  مرصف  وتأهيل  الحري 
القنطرة  بجنوب  املغطى  الرصف  شبكة 
الطوارئ بالجر األمين  مببني دات مركز 
باعتامدات  سيناء  بشامل  بالوظة  ملرصف 
كفاءة  رفع  بهدف  جنيه  مليون   (160)

البنية القومية للري.

الدولة ترفع شعار “األمن الغذائى أوال” تنفيذا السرتاتيجية حقوق اإلنسان.. 
56.6 مليار جنيه لكفالة حق املواطن فى طعام صحى بمعدل نمو %25.8

 ..وكأن العالم يعاقب اوروبا..
وافريقيا  اسيا  يف  متفرقه  حوادث  يف 
وامريكا الالتينيه ويف ردات فعل من 
اوروبا  تجاه  والساسه  الدول  بعض 
قضايا  من  مواقفها  جراء  من  وذلك 
الذي  الدور  الثالث وعيل  العامل  دول 
تنتهجه اوروبا يف التعامل مع  القضايا 
بطريقه  الثالث  للعامل  االنسانيه 
يف  وانتقاديه  انتقائيه  امالئيه  فوقيه 
التي  القضايا  وباالخص  الوقت  ذات 
الوطنيه   السياده  بــاب  من  تدخل 
الحرب  يف  تلعبه  الذي  الدور  وعيل 
تنتهج  ال  حيث  الروسيه  االوكرانيه 
بل  املشكله  حل  عيل  يساعد  منهجا 
اتباع سياسة تأجيج تطيل امد الحرب 
االقتصاديه  ــاره  اث من  الرغم  عيل 
وبشكل  العامل  دول  كل  عيل  البالغه 
كبري عيل دول العامل الثالث ………. 
وجه  وعيل  تنتفض  افريقيا  هاهي 
الفرانكفونيه …….  الدول  الخصوص 
اي تلك التي كانت خاضعه لالستعامر 
الفرنيس …..وبعد االستعامر وسنوات 
ملواردها  عادل  الغري  االستغالل  من 
كلها تهب لطرد فرنسا حيث خرجت 
و  مايل  و  الكونغو  من  تقريبا  فرنسا 
 ..… الوسطي  افريقيا  و  بوركينافاسو 
املؤمتر  ذلــك  ذلــك  عيل  ادل  وليس 
الصحفي الذي تم فيه مواجهة الرئيس 
االسئله  من  بسيل  ماكرون  الفرنيس 
املحرجه والحديث الخشن من الرئيس 
الصحفي  املؤمتر  ذلك  يف  الكونغويل 
…. والحديث ايضا بني السفري االملاين 
فيه  تم  ــذي  وال الناميبي  والرئيس 
تحدث  عندما  االملاين  السفري  احراج 
حيث  ناميبيا  يف  الصيني  الوجود  عن 
مثل  يف  الخوض  بعدم  الرئيس  ابلغه 
اوروبا  اليعني  امر  النه  القضايا  هذه 
الوطنيه  السياده  اعــامل  من  وهــو 
ووفق  الالئق  التعامل  يف  اياه  مطالبا 
يف  االفــارقــه  املواطنني  مع  ــراف  االع
بالدهم وعيل نفس القدر من املعامله 
افريقيا  يف  بها  يحظون  التي  الجيده 
حرضت  ايضا  الهند  ويف   ..… عموما 
وزيرة الخارجيه االملانيه لحضور احد 
املؤمترات بالهند ومل تجد يف استقبالها 
االملانيه  السفاره  موظفني  سوي  احد 
الربوتوكوالت  موظفي  من  وبعض 
ولكن  الدبلومايس  العرف  عيل خالف 
النظر  ولفت  توجيه  من  يشبه  مبا 
تلك   ……… الرضا  عدم  حالة  ايل 
الحوادث وغريها الكثري رمبا تعرب عن 
للتبعيه  العامل   دول  من  رضا  عدم 
السافر  والتدخل  المريكا  االوروبيه 
باالنتقاد وتوجيه اللوم يف قضايا تعترب 
ورمبا  العامل  دول  كل  يف  داخليا  شأنا 
وبشكل واضح لعدم تبني اوروبا وكام 
اسلفت حلوال قد تعجل بحل الرصاع 
املدمره  اثاره  من  والحد  اوكرانيا  يف 
يف  اقتصادها  دول  اقتصاديات  عيل 
من  يتعايف  مل  يزال  وال  النمو  مراحل 
االقتصاد  عيل  واثارها  كورونا  افعال 
مزيد  ليلقي  بالبالد  التجاري  والنمو 
املحروقات  االسعار  يف  زياده يف  من 
وبعض  والقمح  والزيوت  والوقود 
هذه  بفعل   وخالفه  الغذائيه  املواد 
الحرب التي جعلت الجميع يعاين من 
العامل  بقيه دول  او  اوروبا  توابعها يف 

.محمود صالح قطامش
مرص تالتني

qatamesh@misrtalateen.com

وزير الدفاع األمريكى: سعدت بزيارة 
الرئيس السيسي وشراكتنا مع مصر قوية

سامح شكرى يدعو الدول العربية لدعم 
موقف مصر فى قضية سد النهضة

أعرب وزير الدفاع األمرييك لويد أوسنت، 
عرب حسابه الرسمي عىل “توير”، اليوم 
الرئيس  بزيارة  سعادته  عن  األربعاء، 
الدفاع  ووزير  السييس  الفتاح  عبد 
املرصي، مؤكدا أن الرشاكة بني الواليات 
اهتامم  وتعكس  قوية  ومرص  املتحدة 
واالستقرار  لألمن  املشرك  البلدين 

إقليميا.
تدوينة وزير الدفاع األمرييك

وكان وزير الدفاع األمرييك لويد أوسنت 
قال ىف تدوينة سابقة اليوم، إن الرشاكة 

شكرى  سامح  الخارجية  وزير  اعترب 
اإلثيوبية  األحادية  املامرسات  أن 
النهضة،  سد  ببناء  يتعلق  فيام 
القومي، موضحا  تهديدا ألمن مرص 
الدويل. للقانون  انتهاكا  متثل   أنها 

مجلس  أمام  كلمته  خال  ودعا، 
مستوى  عىل  العربية  الجامعة 
العربية  الدول  الخارجية،  وزراء 
للموقف  داعم  بدور  القيام  إىل 
خاصة  القضية،  هذه  ىف  املرصى 
جفافا. الدول  أكر  أحد  تعد   وأنها 

العمل  وقال إن مرص ستحرص عىل 
األعضاء  الدول  كل  مع  بيد  يدا 
العامة  واألمانة  العربية  بالجامعة 
عىل  الجامعي  العمل  ليبقى 

– استكامل إنشاء قريتي الشهيد حسني 
وإنشاء  البيومي  وحــمــدي  سليامن 
الخزانات األرضية اإلسامعيلية باعتامدات 
استيعاب  بهدف  جنيه  مليون   (40)
حوايل 3 مايني نسمة وخلق مجتمعات 
الطاقات  واستغال  جديدة  عمرانية 
برشى  غطاء  وعمل  التنمية  يف  البرشية 

بشبه جزيرة سيناء.
بأفضل  املــزارعــني  وعــي  زيـــادة   -3
التنمية  وتحقيق  الزراعية  املامرسات 

الزراعية:
هــدف  تحقيق  الــخــطــة  تستهدف 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  االسراتيجية 
“زيادة وعي املزارعني بأفضل املامرسات 
التنمية  تحقيق  تستهدف  كام  الزراعية 
املحاصيل  من  اإلنتاج  وزيادة  الزراعية، 
تبلغ  اســتــثــامرات  توجيه  ــال  خ مــن 
 (22) تنفيذ  جنيه  مليون   (695.4)
مرشوعا لتطوير منظومة االرشاد الزراعي 

أبرزها :
– مرشوع استكامل االستثامرات الزراعية 
املعيشة  مستوي  ورفــع  املستدامة 
مبا  جنيه،  مليون   390.1 باستثامرات 
ــادة  وزي الفقر  من  الحد  يف  يساهم 
اإلناث  من  الريف  لفقراء  الغذايئ  األمن 

والذكور.
يف  املوامئة  تعزيز  استكامل  مرشوع   –
 ،(PRIDE) الصحراوية مبطروح  البيئات 
األمطار،  مياه  وتخزين  حصاد  بهدف 
الفقر  من  والحد  الــرشب  مياه  لتوفري 
وتعزيز األمن الغذايئ، وبناء قدرات األرس 
 (174) تبلغ  باعتامدات  الفقرية  الريفية 

مليون جنيه.
وتحديث  تطوير  استكامل  مــرشوع   –
البحري،  السميك  االســتــزراع  أساليب 
بهدف  جنيه  مليون   33 تقديرية  بقيمة 
مفرح   – اللوط  األسامك  (مفرح  إنشاء 
 2 عدد  وإنشاء  األحمر)،  البحر  األسامك 
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4- االهتامم بالبحث العلمي الزراعي:

هــدف  تحقيق  الــخــطــة  تستهدف 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  االسراتيجية 
مجال  يف  والتطوير  البحث  قدرات  رفع 
مخرجات  بتطبيق  واالهتامم  الزراعة 
تحقيق  ــهــدف  ب الــعــلــمــي،  الــبــحــث 
الغذايئ من السلع  معدالت عالية لألمن 
خال  من  الذايت  واالكتفاء  االسراتيجية 
 (555) بنحو  تقدر  استثامرات  توجيه 
مليون جنيه لتنفيذ عدد من املرشوعات 

واملبادرات، منها:
إنتاجية  تحسني  استكامل  مــرشوع   –
السكرية،  واملحاصيل  السكر  قصب 

باعتامدات قدرها 252 مليون جنيه
– مرشوع استكامل تطوير معهد بحوث 
بالقاهرة،  البيطرية  واللقاحات  األمصال 
اللقاحات  وتحديث  تطوير  بهدف 
واملواد  والطفيلية  والبكتريية  الفريوسية 
معدالت  لزيادة  واألمصال  املشخصة 
املستويات  إىل  بها  االرتقاء  مع  إنتاجها 

العاملي، باعتامدات 37 مليون جنيه.
5- توسيع الرقعة الزراعية :

هــدف  تحقيق  الــخــطــة  تستهدف 

هي  مرص  مع  األمريكية  الدفاعية 
“ركيزة أساسية” اللتزام واشنطن تجاه 

الرشق األوسط.
السيىس  الفتاح  عبد  الرئيس  واستقبل 
دفاع  وزير  أوسنت”  “لويد  اليوم 
والوفد  األمريكية  املتحدة  الواليات 
املرافق له، بحضور الفريق أول محمد 
الحرىب،  واإلنتاج  الدفاع  وزير  زىك 
بأعامل  القائم  روبنشتاين”  و”دانيال 
األمريكية  املتحدة  الواليات  سفري 

بالقاهرة.

والتحديات  التهديدات  مستوى 
القدرات  حشد  خال  من 
تحويل  شأنها  من  التي  العربية 
عامليا. رائدة  العربية   املواقف 

صياغة  رضورة  هناك  أن  واعترب 
عىل  للحفاظ  جامعي  عريب  عمل 
األمن بالدول العربية من خال منع 
التدخل ىف الشؤون الداخلية للدول 
األزمات. تفاقم  ومنع   العربية، 

وتسلم وزير الخارجية سامح شكرى 
العربية  الجامعة  مجلس  رئاسة 
الخارجية،  وزراء  مستوى  عىل 
الدول  لجامعة  العامة  األمانة  مبقر 
 159 الدورة  افتتاح  معلنا  العربية، 

من أعامل املجلس.

مبقر  ــوزراء  ال مجلس  اجتامع  عقب 
ــة  اإلداريـ العاصمة  ىف  الحكومة 
الدكتور  عقد  ــوم،  ــي ال الــجــديــدة، 
مجلس  رئيس  مــدبــوىل،  مصطفى 
عدد  بحضور  مؤمترًا صحفيًا،  الوزراء، 
من املستثمرين وممثىل مجموعة من 
الرشكات االستثامرية العاملة ىف مرص.
الدكتور  أعرب  حديثه،  مستهل  وىف 
بعقد  ترحيبه  عن  مدبوىل  مصطفى 
عدد  بحضور  الصحفى  املؤمتر  هذا 

االستثامر،  رشكات  كربى  ممثىل  من 
عىل  لحرصهم  إليهم  الشكر  موجها 
استعراض  أجل  من  اليوم؛  التواجد 
اتخذتها  التى  واإلجراءات  الخطوات 
املاضية  الفرة  خال  املرصية  الدولة 
وتعزيز  املستثمرين  مشكات  لحل 
توضيح  ــذا  وكـ ــامر،  ــث ــت االس بيئة 
الدولة خال  التى تتخذها  الخطوات 
الفرة الحالية ىف سبيل دفع وتشجيع 

االستثامر ىف مرص.

رئيس الوزراء: حزمة الحماية االجتماعية الجديدة تكلف الدولة 190 مليار جنيه.. وإنهاء إجراءات تفعيل مبادرة دعم القطاعات اإلنتاجية
وقبل الحديث عن تلك اإلجراءات، رسد 
من  عدًدا  مدبوىل  مصطفى  الدكتور 
مجلس  اتخذها  التى  املهمة  القرارات 
ىف  مشريا  اليوم،  اجتامعه  ىف  الــوزراء 
من  األكرب  الجانب  أن  إىل  اإلطار  هذا 
ُمخصًصا  كان  اليوم  املجلس  اجتامع 
والقرارات  القوانني  مرشوعات  لعرض 
الحامية  تفعيل حزمة  التى من شأنها 
عبد  الرئيس  أطلقها  التى  االجتامعية 
الفتاح السيىس، األسبوع املنقىض، أثناء 
من  عدد  لتفقد  املنيا  ملحافظة  زيارته 

املرشوعات التنموية باملحافظة.
عىل  بناًء  أنه  الــوزراء  رئيس  وأضاف 
قرارات السيد رئيس الجمهورية، ناقش 
مجلس الوزراء بالتفصيل اليوم جميع 
القوانني التى سيتم من خالها تفعيل 
تلك الحزمة الكبرية فيام يخص تعديل 
لتبدأ  والــعــاوات،  املرتبات  ــادة  وزي
املقبل، عىل أن  أبريل  اعتبارا من أول 
تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه 
بالجهاز  العاملني  من  موظف  لكل 

رفع  إىل  باإلضافة  للدولة،  ــة  اإلداري
السادسة  للدرجة  لألجور  األدىن  الحد 
جنيه  و5000  جنيه،   3500 لتصبح 
الحد  رفع  تم  كام  الخامسة،  للدرجة 
والدكتوراة،  املاجستري  لحامىل  األدىن 
وزيادة املعاشات بنسبة 15%، وزيادة 
القيمة املالية لربنامج “تكافل وكرامة” 

بنسبة %25.
هذه  أن  إىل  الــوزراء  رئيس  ولفت 
الحزمة تكلف الدولة 150 مليار جنيه 
من  ستبدأ  التى  املالية  السنة  خال 
تفعيل  سيتم  ألنه  نظرًا  لكن  يوليو، 
املُقبل،  أبريل  أول  من  بدًءا  الحزمة 
إضافية  أشهر   3 مبالغ  إضافة  فستتم 
والتى تصل إىل نحو 40 مليارا، ليكون 
بذلك إجامىل تلك الحزمة 190 مليار 
االنحياز  بهدف  الدولة  تضعها  جنيه، 
دخول  ــادة  زي وضــامن  املواطن  إىل 
وكذا  املعاشات،  وأصحاب  املواطنني 

زيادة معاش “تكافل وكرامة”.
مدبوىل  مصطفى  الدكتور  وعــرض 

لحزمة  السنوية  التكلفة  تفاصيل 
الحامية االجتامعية البالغة 150 مليار 
مليار   95 أن  إىل  أشار  حيث  جنيه؛ 
ُمخصص  املبلغ  ــامىل  إج من  جنيه 
وقيمة  لألجور  األدىن  الحد  لزيادة 
معاش “تكافل وكرامة”، والـ55 مليار 
جنيه املتبقية ستكون ُمخصصة لزيادة 

املعاشات.
نقطة  عند  ــوزراء  ال رئيس  وتوقف   
أشار إىل  الصدد، حيث  مهمة ىف هذا 
أن الدولة املرصية تتحمل، منذ بداية 
تزال  ال  التى  العاملية  األزمــة  انــدالع 
مستمرة، جزًءا كبريًا من العبء الناتج 
عن ارتفاع أسعار السلع واملواد الخام 
والسلع  القمح  وخاصة  األساسية، 
التموينية، واملواد البرولية التى ما زلنا 
والسيّام  منها،  جًدا  كبريًا  جزًءا  ندعم 

السوالر وأنابيب البوتاجاز.
نّوه  النقطة،  هذه  لتوضيح  واستمرارا 
أرقاما  هناك  أن  إىل  ــوزراء  ال رئيس 
محددة ىف املوازنة، سواء لدعم السلع 

 حاول تفهم 
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اجتامعه  خال  الــوزراء  مجلس  وافق 
اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبوىل، 

عىل عدة قرارات، وهي:
مرشوع  عىل  ــوزراء  الـ مجلس  ــق  واف
عىل  باملوافقة  الجمهورية  رئيس  قرار 
وانضامم  البحرى 2006  العمل  اتفاقية 
زيادة  ىف  االيجابية  آلثارها  إليها،  مرص 
اإليرادات املبارشة وغري املبارشة للدولة، 
البحرية  العاملة  تسويق  بينها  ومن 

املرصية محليًا ودوليًا.
بوضع  الدولية  العمل  منظمة  وقامت 
واجبات  ترسيخ  بهدف  االتفاقية  هذه 
والتزامات تتعلق بتوفري ظروف العمل 
السفن،  ظهر  عىل  للعاملني  املامئة 
سامة  بشأن  الدولية  املعايري  ومراعاة 
واشراطات  البحرى،  واألمــن  السفن 
حيث  وتدريبهم،  الــبــحــارة  كــفــاءة 
تعمل  التى  السفن  جميع  عىل  تنطبق 
السفن  بخاف  التجارية،  األنشطة  ىف 
العاملة ىف الصيد، أو املبنية بناء تقليديًا، 
الحربية  السفن  أو  الحربية  السفن  أو 
حيز  االتفاقية  دخلت  وقد  املساعدة، 
عدد  وبلغ   ،2013 عام  دوليًا  النفاذ 

الحكومة توافق على 5 قرارات خالل اجتماعها 
األسبوعى اليوم.. اعرفها

الدول املنضمة لها 97 دولة، متثل %91 
من األسطول البحرى التجارى العاملي.

ووافق مجلس الوزراء عىل مرشوع قرار 
رئيس الجمهورية باملوافقة عىل اتفاقية 
للمساعدات  الدولية  املنظمة  إنشاء 
باريس  ىف  املوقعة  البحرية،  املاحية 
تعُد  والتى   ،2022 يناير   26 بتاريخ 
طابع  ذات  دولية  حكومية  منظمة 

استشارى وفني.
سامة  تعزيز  إىل  املنظمة  وتهدف 
وكفاءة حركة السفن من خال تحسني 
املساعدات املاحية البحرية ومواءمتها 
املجتمع  صالح  ىف  يصب  مبا  العامل  ىف 
إىل  البحرية،  البيئة  وحامية  البحرى 
التعاون  من  االستفادة  تعزيز  جانب 
الفنى وبناء القدرات ىف جميع املسائل 
الخربات  ونقل  بتطوير  املتعلقة 
فيام  والتكنولوجية  العلمية  واملعارف 
البحرية،  املاحية  باملساعدات  يتصل 
اعتامد  وتسهيل  تشجيع  إىل  باإلضافة 
يتعلق  فيام  املُمكنة  املعايري  أعــىل 
عىل  البحرية  املاحية  باملُساعدات 

حالة من التوافق هيمنت عىل اجتامع 
العربية، عىل مستوى  الجامعة  مجلس 
ـــ159،  ال ــه  دورت ىف  الخارجية،  وزراء 
تناول  حيث  مــرص،  ترأسها  والــذى 
الهامة،  الدولية  القضايا  من  العديد 
وعىل رأسها القضية الفلسطينية، ودعم 
كا من سوريا وتركيا بعد كارثة الزلزال 
املاىض،  الشهر  رضبهام  الــذى  املدمر 
االقتصادية  األوضاع  احتواء  ناهيك عن 
األزمــة  ــراء  ج الــعــامل،  يشهدها  التى 
إىل  باإلضافة  كورونا،  ووباء  األوكرانية، 

األوضاع ىف اليمن وليبيا وغريها.
رئاسة  مرص  بتسلم  االجــتــامع  ــدأ  وب

الوزير  اعتىل  حيث  الجديدة،  الدورة 
سامح شكرى املنصة، معلنا انطاقها.

سامح  الخارجية  وزير  أكد  جانبه،  من 
الجهود  تضافر  البد من  أنه  أن  شكرى 
العربية ملواجهة التحديات التى تواجه 

املنطقة كأمن الطاقة واألمن الغذايئ.
عىل  صحفى  مؤمتر  خــال  وأضـــاف، 
هامش اجتامع مجلس الجامعة العربية 
عىل مستوى وزراء الخارجية، أن الدورة 
النظر  ووجهات  للرؤى  توافق  شهدت 
مؤكدا عىل مركزية القضية الفلسطينية 
للشعب  ــة  ــرشوعـ املـ والــحــقــوق 
التعازى  بخالص  وتقدم  الفلسطينى 

لضحايا مخيم جنني.
األوضاع العاملية رمبا نالت قسطا كبريا 
االجتامع،  خال  الحضور،  اهتامم  من 
والذى شهد زخام كبريا، ىف ظل تدهور 
األزمــات  جــراء  االقتصادية،  ــاع  األوض
املتواترة، وعىل رأسها األزمة األوكرانية، 
املناخى،  الــتــغــريات  إىل  بــاإلضــافــة 
مل  الذى  الوقت  ىف  الكبرية،  وتداعياتها 
يتعاىف فيه العامل من جراء أزمة كورونا.

سامح شكرى
الــدول  لجامعة  العام  ــني  األم ــال  وق
اجتامع  إن  الغيط،  أبو  أحمد  العربية 
مستوى  عىل  العربية  الجامعة  مجلس 
وزراء الخارجية ينعقد ىف أجواٍء عاملية 
قبيل  مــن  ليس  متوترة  وإقليمية 
العامل  بأن  القول  التهويل  أو  املبالغة 
أربعة  منذ  يجربها  مل  أوضاًعا  يعيش 
طويلة  سنوات  منذ  مرة  فألول  عقود، 
النووية  الحرب  عن  الحديث  يعود 
مرة  وألول  الحدوث  وارد  كاحتامٍل 
القوى  بني  املنافسة  نرى  سنوات  منذ 
الكربى، وقد انتقلت إىل مرحلة الرصاع 
تبعات  من  ذلك  عليه  ينطوى  ما  بكل 
يعانيها العامل بأرسه وليس فقط أطراف 

املنافسة أو الرصاع.

مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ159 ملجلس الجامعة 
العربية على مستوى وزراء الخارجية

وزير  عبدالغفار  خالد  الدكتور  أصدر 
لجنة  بتشكيل  قرارا  والسكان،  الصحة 
برئاسته، لدراسة تحسني أحوال األطباء، 
رئيس  لدولة  توصياتها  ترفع  أن  عىل 
مجلس الوزراء، خال 3 أشهر من تاريخ 

تشكيلها.

وزير الصحة يصدر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة 
تحسني أحوال األطباء ورفع توصياتها للحكومة

تصور  إليها، وضع  املشار  اللجنة  تتوىل 
األطباء،  عمل  تواجه  التي  للمعوقات 
املمكنة  للحلول  تــصــورا  تضع  كــام 

واملناسبة ملواجهة ذلك.
وتضم اللجنة يف تشكيلها، الدكتور حاتم 
األسبق،  والسكان  الصحة  وزير  الجبيل 

التعليم  وزيــر  خالد  حسني  والدكتور 
العايل األسبق ورئيس لجنة القطاع الطبي 
والدكتور  للجامعات،  األعىل  باملجلس 
أرشف حاتم وزير الصحة األسبق ورئيس 
وأحد  النواب،  مبجلس  الصحة  لجنة 
النواب،  مبجلس  الصحة  لجنة  أعضاء 
والدكتور محمد لطيف املدير التنفيذي 
والدكتور  املــرصي،  الصحي  للمجلس 
حسني خريي نقيب األطباء، وأحد أعضاء 
مجلس  يرشحه  األطباء  نقابة  مجلس 
لوزير  القانوين  واملستشار  النقابة، 
الصحة، وممثل عن وزارة العدل، وممثل 
عن وزارة املالية، ورئيس قطاع التدريب 
بوزارة الصحة، واملتحدث الرسمي لوزارة 
اللجنة،  باسم  متحدثا  والسكان،  الصحة 
يرشحهم  األطــبــاء  شباب  من  وإثنني 

مجلس النقابة.

احتفالية اوقاف شمال سيناء بالنصف من شعبان

لجنة وزارية عربية برئاسة مصر تناقش التدخالت 
الرتكية يف الشئون الداخلية العربية

من  النصف  ذكرى  احتفالية  وبــدأت 
ثم  الحكيم  الذكر  من  بآيات  شعبان 
مدير  مــرزوق  محمود  للشيخ  كلمة 
تحدث  سيناء  شامل  أوقــاف  مديرية 
خالها عن فضل تلك الليلة وما حدث 

جامعة  ملجلس   159 ــدورة  ال أعــامل 
وزراء  املستوى  عىل  العربية  ــدول  ال

الخارجية.
وانعقدت اللجنة برئاسة مرص وعضوية 
اإلمارات والبحرين والسعودية والعراق 

واألمني العام للجامعة العربية.

فيها من تحويل قبلة املسلمني إىل اتجاه 
املستفادة  والــدروس  املرشفة  الكعبة 
من  اإلكثار  ورضورة  الذكرى  تلك  من 
ترفع  الذى  شعبان  شهر  يف  العبادات 

فيه األعامل إىل الله عز وجل.
يف  العريف  مصباح  الشيخ  اكد  كام 
كلمته التي القاها عيل اهمية املسجد 

االقيص ومكانته يف قلوب املسلمني

غري  الركية  التدخات  اللجنة  وتناقش 
العربية،  الدول  من  عدد  يف  الرشعية 
أعاملها  بنتائج  تقريرًا  اللجنة  وسرفع 
املدرج  بالبند  الخاص  القرار  ومرشوع 
عىل مــرشوع جــدول األعــامل إلقــراره 
ــدورة  ال عن  صــادر  كقرار  واعــتــامده 
عىل  العربية  الجامعة  ملجلس  الـ159 
مستوى وزراء الخارجية العرب يف وقت 

الحق اليوم.

سيناء  شامل  أوقاف  مديرية  احتفلت 
بذكرى ليلة النصف من شعبان مبسجد 
العريش بحضور محمود  النرص مبدينة 
شامل  أوقــاف  مديرية  مدير  مــرزوق 

سيناء وقيادات املديرية.

عقدت اللجنة العربية الوزارية املعنية 
الشئون  يف  الركية  التدخات  مبتابعة 
اليوم  العربية اجتامعا  الداخلية للدول 
لجامعة  العامة  األمانة  مبقر  األربعاء 
الخارجية  وزير  برئاسة  العربية  الدول 
هامش  عىل  ،واملنعقدة  شكري  سامح 

املعلومات  تبادل  واتاحة  واسع،  نطاق 
بشأن املسائل التى تنظر فيها املنظمة.

ووافق مجلس الوزراء عىل مرشوع قرار 
مساحة  بتخصيص  الجمهورية  رئيس 
اململوكة  األراىض  من  أفدنة،   10 نحو 
محافظة  ناحية  للدولة،  خاصة  ملكية 
الستخدامها  املحافظة،  لصالح  املنيا، 
مخلفات  مع  للتعامل  كسارة  إقامة  ىف 

البناء.
مرشوع  عىل  ــوزراء  ال مجلس  ووافــق 
الجمهورية بشأن تخصيص  قرار رئيس 
األراىض  مــن  فــدانــني،  نحو  مساحة 
ناحية  للدولة،  خاصة  ملكية  اململوكة 
سويف،  بنى  مبحافظة  راىض،  أبو  كوم 
إقامة  لصالح املحافظة، الستخدامها ىف 

مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية.
القيادة  توجيهات  إطار  ىف  ذلك  يأىت 
التعليمية  بالناحية  بالنهوض  السياسية 
وإقامة  وأنواعها  مراحلها  مبختلف 
الكثافات  ملواجهة  الازمة  ــدارس  امل
أهمية  من  ذلك  ميثله  وما  الطابية، 

كبرية لخطط التنمية بوجه عام.
الطلب  عىل  ــوزراء  ال مجلس  ووافــق 

بشأن  البيئة  وزارة  قبل  من  املقدم 
إصدار كتاب دورى للوزراء واملحافظني 
البيانات  الستكامل  املعنية؛  والجهات 
البيئى  التأثري  تقييم  بدراسات  الخاصة 
املختصة،  اإلدارية  الجهات  من  الواردة 
للعمل عىل رسعة إبداء الرأى البيئى ىف 
هذه الدراسات من قبل اللجنة املشكلة 
ىف  لإلرساع  وكذا  البيئة،  شئون  بجهاز 
للمرشوعات،  البيئية  املوافقات  إصدار 

وتسهيل اإلجراءات أمام االستثامر.
دراسات  بحرص  اللجنة  تلك  وتختص 
استيفاء  املطلوب  البيئى  التأثري  تقييم 
جهة  بكل  والخاصة  بشأنها  بيانات 
البيئى  ــرأى  ال ــداء  إب وكذلك  إداريــة، 
أسبوع  املرشوعات خال  بتلك  الخاص 
املطلوبة،  البيانات  استيفاء  تاريخ  من 
املختصة  ــة  اإلداري الجهات  قيام  مع 
البيانات  استكامل  طلب  بــرعــة 

وكذلك  املستثمرين،  من  املطلوبة 
بشأن  والتوصيات  باملقرحات  العرض 
دراسات تقييم التأثري البيئى التى مل يتم 
والعرض  بها،  الخاصة  البيانات  استيفاء 
متضمنة  أعاملها  بنتائج  شهرى  بتقرير 
استكامل  تم  التى  املرشوعات  عدد 
تستكمل  مل  التى  واملرشوعات  بياناتها 

البيانات الخاصة بها.

القاهره هناء السيد

كتب: فيصل أبو هاشم

يمثل  الذى  الدفاعى،  التعاون  شق 
بني  للعالقات  األساسية  الركيزة 

الدولتني.
أن  إىل  الرسمى  املتحدث  وأشــار 
من  عدد  حول  التباحث  شهد  اللقاء 
حيث  والدولية؛  اإلقليمية  القضايا 

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع األمريكى.. ويؤكد حرص مصر 
على تدعيم الشراكة االسرتاتيجية مع الواليات املتحدة

اإلطــار  ــك  ذل فــى  الرئيس  حــرص 
الجهود  تكثيف  أهمية  تأكيد  على 
الدولية لتحقيق التهدئة فى األراضى 
ــراءات  اإلجـ ــف  ووق الفلسطينية، 
حل  أن  مؤكدًا  والتصعيد،  األحادية 
الشرعية  ملرجعيات  وفًقا  الدولتني، 
الطريق  يعد  الصلة،  ذات  الدولية 

نحو تحقيق السالم العادل والشامل 
كما  املنطقة.  شعوب  جميع  لصالح 
تطرق اللقاء إىل جهود تعزيز السلم 
واالستقرار على املستوى الدوىل، فى 
ضوء األزمات العاملية املتالحقة، التى 
تلقى بظالل سلبية على مختلف دول 

العالم.

تتمه ص  1
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العدد اإلسبوعي رقم 1302

الرئيس السيسى يتابع تطوير املوانئ البحرية ويوجه 
بتعظيم االستفادة من موقع مصر

االستاذ والزميل عاطف عبدالعزيز يف ذمة اهلل

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

شعبة  رئيس  السيد  سامح  ــال  ق
الدواجن، إن أسعار الدواجن تسجل 
أرض  تسليم  جنيها   71 مستوى 
املزرعة ويصل املستهلكني بني 80 و 

85 جنيها حسب املنطقة السكنية.
وأعلن ىف ترصيحات خاصة أن أسعار 
البيض االبيض ىف املزرعة هبط دون 
 95 الكرتونة  لتسجل  جنيه  مائة 
البيض  معروض  ــادة  زي مع  جنيها 
جزئيا ىف حني بلغ سعر كرتونة البيض 
البلدى  والبيض  جنيها   98 األحمر 
ىف  املزرعة  أرض  تسليم  جنيها   106
جنيها   15 إىل   10 إضافة  يتم  حني 

تسليم املستهلكني.
البورصة  تفعيل  رضورة  عىل  وشدد 
أول  القليوبية  الدواجن يف  الرئيسيه 
ضبط  يف  يسهم  أن  ميكن  مقرح 
إيل  ذلــك  سيؤدي  حيث   ، السوق 
تحديد السعر العادل للكيلو بناًء عىل 
العرض  وبحسب  الفعلية  التكلفة 
األسعار  لتكون  السوق  يف  والطلب 

مناسبة للمنتجني واملستهلكني
الدواجن  لشعبة  بيان  يف  وأضــاف 

الروسية  الحرب  تداعيات  فرضت 
أكرب  من  وهي  مرص  عىل  األوكرانية 
عن  للبحث  عامليا  القمح  مستوردي 
البدائل متاحة لتأمني احتياجات السوق 
املحلية من الحبوب، وخصة مع ارتفاع 
الغذائية  السلع  طال  الــذي  األسعار 

بسبب الحرب.
من  املرصية  الــواردات  استمرار  ورغم 
الجهاز  بيانات  الروسية إال أن  الحبوب 
املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تظهر 
لتأمني  الفرنسية  السوق  إىل  التوجه 
قفزت  حيث  املحلية،  االحتياجات 

شعبة الدواجن تكشف تطورات أسعار البيض 
والفراخ فى األسواق

196 مليون دوالر واردات مصر من الحبوب 
الفرنسية فى شهر واحد فقط

قانون  تفعيل  أن  األربعاء،  اليوم 
70 لسنة 2009 بحظر ذبح وتداول 
الدواجن حية، بهدف تقليل حلقات 
التي  الوسيطة  والحلقات  التداول 
السعر عىل املستهلكني، حيث  ترفع 
يسهم القانون حال تطبيقه ىف توفري 
ذات  مبواصفات  للمستهلك  منتج 
األمراض  من  وخالية  عالية  جودة 
وصحية، خاصة أن أغلب دول العامل 
وآخرها األرجنتني متنع التداول الحي 
انفلونزا  انتشار  من  الحد  أجل  من 

الطيور.
تطبيق  أن  السيد،  سامح  ــد  وأك
قانون حظر التداول الحي يؤدي إيل 
ويساهم  التداول  حلقات  انخفاض 
األمراض، حيث  انتشار  الحد من  يف 
أن الدواجن الحية عند ذبحها يوجد 
بها ما يسمى العد البكتريي وال يتم 
وجميع  بالتربيد  إال  عليه  القضاء 
طبقت  العربية  والدول  العامل  دول 
الدواجن  تــداول  تحظر  ترشيعات 

حية.
وأشار إيل أن املقرح الثالث هو ربط 

الواردات املرصية من الحبوب الفرنسية 
بشكل ملحوظ يف شهر نوفمرب املاىض، 
وبلغت القيمة اإلجاملية للواردات منها 
يف  دوالر  ألف  و54  مليون   196 نحو 

هذا الشهر فقط.
وأوضحت البيانات أن واردات الحبوب 
ساهمت  التي  السلع  أهم  أحد  كانت 
فرنسا  من  مرص  واردات  ارتفاع  يف 
قيمتها  بلغت  والتي  الفرة،  تلك  خال 
اإلجاملية نحو 275 مليون و143 ألف 
مقابل  املايض،  نوفمرب  شهر  يف  دوالر، 
158 مليون و939 ألف دوالر يف نفس 

وتحديد  باملزارع  الدواجن  مجازر 
الدواجن  نقل  سيارات  سري  خط 
بحيث  البيطري  الطب  من  بخطاب 
إيل  املزرعة  من  السري  خط  يكون 
بهدف  وذلك  إليه،  املتجهة  املجزر 
تقليل عدد الوسطاء للحد من زيادة 
السعر عىل املستهلكني ، ألن الفجوة 
بني املزرعة وبني بيع الدواجن الحية 
 25 إيل   20 بني  تــراوح  للمستهلك 

جنيها
أن  الــدواجــن،  شعبة  رئيس  وتابع 
لكيلو  الفعلية  اإلنتاجية  التكلفة 
هذه  جنيها   60 يتجاوز  ال  الدواجن 
الفرة ورغم ذلك تباع من املزرعه ب 
70 جنيها ، مشريا إيل أن تاجر النقل 
الدواجن  بيع  ملحات  املزرعة  من 
يضيف 4 جنيهات للكيلو ومحل بيع 
الطيور الحية يضع هامش ربح من 
يجعل  الذي  األمر  جنيها   10 إيل   8
محمل  الدواجن  من  الكيلو  سعر 
خال  من  تفاديها  ميكن  بتكاليف 

حظر التداول الحى.

نحو  بلغت  بزيادة   ،2021 عام  الشهر 
116 مليون و204 ألف دوالر.

الحبوب  من  مرص  واردات  وكانت 
مرص  واردات  قامئة  تصدرت  الروسية 
املايض،  نوفمرب  شهر  خال  روسيا  من 
الحبوب  واردات  قيمة  بلغت  حيث 
من روسيا نحو 334 مليون و318 ألف 
مليون   194 نحو  كانت  بينام  دوالر، 
عام  نوفمرب  دوالر يف شهر  ألف  و390 
مليون  نحو 139  بلغت  بزيادة   ،2021

و928 ألف دوالر.

للبورصة  اليومي  التقرير  كشف 
رشكة  عىل  صفقة  تنفيذ  عن  املرصية، 
بحجم  املتكاملة  الغذائية  االمتيازات 
 15.3 بقيمة  سهم  ألف   356.3 تداول 
مليون جنيه خال جلسة تداول اليوم 
(سوق  املقصورة  خارج  بسوق  الثاثاء 
تنفيذ صفقة عىل  تم  كام  الصفقات)، 
الثقيلة  للصناعات  رياينس  رشكة 
 6 بقيمة  سهم   4687 تداول  بحجم 

مايني جنيه.
حجم  بلغ  اليومي،  التقرير  وبحسب 
التداول بسوق خارج املقصورة (سوق 
بقيمة  سهم  مليون   1.2 الصفقات) 

25.1 مليون جنيه.
تعامات  املرصية،  البورصة  وكانت 
جلسة اليوم الثاثاء، منتصف جلسات 

للمؤرشات  جامعي  براجع  األسبوع، 
العرب  املتعاملني  مبيعات  بضغوط 
مرتفعة،  تداوالت  وسط  واألجانب، 
مليار   20 السوقي  املال  رأس  وخر 
 1.062 مستوى  عند  ليغلق  جنيه 

تريليون جنيه.
األسهم  عىل  التداول  حجم  وبلغ 
 1.9 بقيمة  مالية  ورقة  مليون   456
ألف   7070 تنفيذ  عرب  جنيه،  مليار 
وسجلت  رشكة،   197 لعدد  عملية 
تعامات املرصيني 78.68% من إجاميل 
التعامات، بينام استحوذ األجانب عىل 
 ،%9.75 عىل  والعرب   ،%11.57 نسبة 
 %34.98 عىل  املؤسسات  واستحوذت 
من املعامات يف البورصة، وكانت باقي 
بنسبة  األفراد  نصيب  من  املعامات 

.%65.01
املؤسسات  تعامات  صايف  ومالت 
 64.1 بقيمة  للبيع  األجنبية  العربية 
جنيه،  مليون   304.6 جنيه،  مليون 
عىل التوايل، فيام مالت صايف تعامات 
واألجانب  والعرب  املرصيني  األفراد 
بقيمة  للرشاء  املرصية  واملؤسسات 
61.7 مليون جنيه، 13.5 مليون جنيه، 
ألف جنيه، 293.5 مليون جنيه،   24.5

عىل التوايل.
تراجع مؤرش “إيجي إكس 30” بنسبة 
 16432 مستوى  عند  ليغلق   %2.21
نقطة، وهبط مؤرش “إيجي إكس 50” 
مستوى  عند  ليغلق   %2.04 بنسبة 
“إيجي  مؤرش  وانخفض  نقطة،   2853
 %2.2 بنسبة  األوزان”  محدد   30 إكس 

البورصة: تنفيذ صفقة على شركة االمتيازات 
الغذائية بقيمة 15.3 مليون جنيه

نقطة،   19469 مستوى  عند  ليغلق 
للعائد   30 إكس  “إيجي  مؤرش  ونزل 
عند  ليغلق   %2.19 بنسبة  الكيل” 

مستوى 6767 نقطة.
الصغرية  الرشكات  مؤرش  تراجع  كام 

متساوي   70 إكس  “إيجي  واملتوسطة 
عند  ليغلق   %1.86 بنسبة  األوزان” 
مؤرش  وهبط  نقطة،   3010 مستوى 
األوزان”  متساوي   100 إكس  “إيجي 
بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 4447 

نقطة، ونزل مؤرش متيز بنسبة %0.55 
ليغلق عند مستوى 3522 نقطة، فيام 
بنسبة  الخزانة  سندات  مؤرش  ارتفع 
 1252 مستوى  عند  ليغلق   %0.05

نقطة.

تتمه ص  1

مستوى  عىل  البحرية  املوانئ  لتطوير 
الجمهورية.

وذكر املتحدث الرسمي أن الرئيس وجه 
خال االجتامع بتكثيف الجهود لتعظيم 
الفريد  الجغرايف  املوقع  من  االستفادة 
تتمتع  التي  التفضيلية  واملزايا  ملرص، 
ومرور عىل خطوط  التقاء  كنقطة  بها، 
وتحويل  العاملية،  البحرية  املواصات 
والعمل  الشاق  الجهد  خال  من  ذلك 
والقطاع  الدولة  جانب  من  الــدؤوب 
يف  مضافة،  اقتصادية  قيمة  إىل  الخاص 
يف  الوطنية  القدرة  بناء  عملية  إطار 

جميع املجاالت.

انا لله وانا اليه راجعون
تعايل  الله  رحمه  ايل  انتقل 
العزيز  عبد  عاطف   / االستاذ 
الصحفي باالسبوع وموقع مرص 
االليمه  املناسبه  وبهذه  تاتني 
تاتني  مرص  يف  العاملني  يتقدم 
رحمة  لــارسه  العزاء  بخالص 
الله عليه واسكنه فسيح جناته 
واصدقاءه  وذويه  اهله  والهم 

الصرب والسلوان .
وانا لله وانا اليه راجعون
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لهلوب  سامي  محمد  املهندس  اشــاد 
وعضو  املركزي  الفني  املكتب  عضو 
الهيئة العليا مبجلس القبائل والعائات 
املرصية ، بإجراءات الحامية االجتامعية 
التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السييس 
مرشوعات  افتتاح  أثناء  باملنيا  اليوم 
األدىن  الحد  برفع  الخاصة  كرمية  حياة 

لألجور وزيادة املعاشات.
مبجلس  العليا  الهيئة  عضو  آكــد  و 
أن  عىل   ، املرصية  والعائات  القبائل 
الرئيس  قيادة  تحت  املرصية  الدولة 

كتب / محمد سامي لهلوب
… العظيمة  الشهيدة  هذه  الله  رحم 
بطلة من مرص اسمها مها إبراهيم سامل.
أبوقريع.. سامة  سامل  إبراهيم  “مها 

دقيقة  قفوا  جيداً،  االسم  هذا  تذكروا 
حداداً عىل حروفه، اقرأوا الفاتحة عىل 
الجنة.. مثواها  يجعل  الطيبة،  روحها 

ىف  تخش  مل  عاما)   32) بدوية  سيدة 
فداًء،  بحياتها  تَِضّن  ومل  إرهاباً،  وطنها 
منزلها  قلب  من  »الديابة«  اختطفوها 
أطفالها  أمام  األمري«،  »طويل  قرية  ىف 
الخمسة، قتلوها برصاصة ىف الرأس بعد 
أمام  بجثتها  وألقوا  تعذيباً،  أن عذبوها 

الباب.
باحثاً  باكياً  (عامان)،  صغريها  يزحف 
صدر  ىف  جف  الــذى  الرضاع  لنب  عن 
بالخيانة،  اتهموها  الخونة  الشهيدة، 
نفذ املجرمون فيها إعداماً علنياً إلرهاب 
عن  يذود  جيشه  وراء  يقف  من  كل 

الحياض.
الوطنيات  من  كانت  »مها«  الشهيدة 
الاىت كن يعملن ضد جامعات اإلرهاب 
وأخواتها  هى  واستطاعت  رفــح،  ىف 
إسقاط عدد من الخايا اإلرهابية التى 
كانت تعيث فساداً وإفساداً ىف املنطقة 

الحدودية التى تتشح بالسواد.
عىل  مَتُّن  مل  مثناً،  حياتها  دفعت  »مها« 

تحرص عىل مساندة املواطنني ودعمهم 
بشتى الطرق.

عىل  تسري  مرص  أن  واوضح»لهلوب«، 
ما  يقدر  والرئيس  الصحيح  الطريق 
يتحمله املرصيني من أجل رفعة الوطن.
، أن  وأضاف م / محمد سامي لهلوب 
مير  ما  ويتفهم  واعيا  املرصي  الشعب 
دولته  ويساند  أزمــات  من  العامل  به 
املرحلة  هــذه  يف  الحكيمة  وقيادته 
مرشوعات  أن  إىل  مشرية  الصعبة، 
حياة كرمية وقرارات الدعم االجتامعي 

الوطن بنضالها، ومل تقبض مثن صنيعها، 
معركة  يحارب  وحده  جيشها  ترك  ومل 
بدمائها  تعيد  وكأنها  سيناء،  تحرير 
الطاهرة قصصاً لبطوالت رجال منظمة 
أكتوبر  حــرب  ــان  إب العربية  سيناء 

املجيدة.
تشاء األقدار أن تستشهد »مها« ىف أعياد 
مخضباً  التحرير  يأىت  دومــاً  التحرير، 
رجل  بألف  سيدة  الطاهرة،  بالدماء 
مام تعدون، شاهدت مقتل زوجها عىل 
الناس،  الكفر، مل تعتزل  أيدى عصابات 
ومل تخش، ومل تجنب، ومل تخف، أرهبها 
باختطاف  السوداء  الرايات  أصحاب 
حتى  وعذبوه  سنة)،   11) الكبري  ابنها 
كاد يلفظ أنفاسه، وذهبت تلتقطه من 

املقابر بيطلع ىف الروح.

تدل  العامل  بها  مير  التي  الظروف  رغم 
مواطنيه  بدعم  الرئيس  إرصار  عىل 
أب  قائلة:»السييس  ومساندتهم، 
أوىل  يف  املواطن  ويضع  املرصيني  لكل 

اهتامماته«.
الرئيس  أعــلــن  أن،  بالذكر  جــديــر 
ألصحابها  املُنرصفة  املعاشات  زيــادة 
بنسبة  لتكون  عنهم  واملستفيدين 
 ،2023 إبريل  أول  من  اعتباراً   %15
وزيادة الحد األدىن لألجور والعديد من 

إجراءات الحامية االجتامعية.

وابنها  شهيد،  وزوجها  شهيدة،  »مها«، 
يضمره  مــا  تعلم  كانت  مخطوف، 
كالقطة  الصغار،  وألوالدها  لها  هؤالء 
جدران،  سبعة  بأوالدها  عربت  الرشسة 
الغربان، استشهدت،  قبل أن يتخطفها 
رصخة  اإلرهابيني،  عىل  لعنة  ودماؤها 
الرجال،  من  الغافل  أيقظت  مدوية 
القبائل  كرت  ومثاالً،  منوذجاً  صارت 
العرض،  عن  تدافع  وخرجت  الطوق 
وتهدد بالويل والثبور وإسكان املجرمني 

القبور.
ثورية  ليست  عادية  مرصية  الشهيدة 
فيسبوكية، وال ناشطة حزبية، مل تلعن 
الحكومة، ومل تتمسخر عىل الجيش، ومل 
تتنطع عىل أكتاف الرشطة، ومل تغرد، مل 
فيسبوىك،  ترتكن مختفية خلف حائط 

مجلس القبائل والعائالت املصرية : زيادة األجور 
واملعاشات تؤكد حرص الدولة على مساندة املواطن

أبطال سيناء لم يكونوا رجااًل فقط .. تذكروا هذا األسم 
الشهيدة العظيمة مها ابراهيم سالم سالمة أبو قريع

الصيام بني املاضي والحاضر
وعند  السابقة،  األمــم  عند  مرشوعاً 
أهل الكتاب ممن عاشوا ىف زمن النبى 
ذلك  ذكر  وقد  والسام  الصاة  عليه 
عليه  محمد  أمة  أن  إال  الله،  كتاب  ىف 
الصاة والسام خصصت بفرض الصيام 
مل  أنه  حيث  تحديداً.  رمضان  شهر  ىف 
فالتقت  ذلك،  قبل  ألحد  محدداً  يكن 
أصل  ىف  السابقة  األمم  مع  األمة  هذه 
فرض الصوم، واختلفت ىف تحديد وقت 
شهر  هو  والــذى  واحد  بشهر  الصيام 
رمضان املبارك، وكان فرض هذا الشهر 
للهجرة،  الثانية  السنة  من  شعبان  ىف 
األوىل  للمرة  رمضان  كتب صيام  حيث 
صام  الصيام  أراد  من  أى  تخيرياً،  وكان 
كل  عن  أطعم  أى  افتدى،  شاء  ومن 
يوم أفطره مسكيناً، ثم بعد ذلك كتب 
الصيام عيناً، أى أنه البد لإلنسان من أن 
يصوم، فكان ذلك عىل مرحلتني، األوىل 

التخيري، والثانية التعيني.
من أول من صام من البرش: ذهب بعض 
العلامء إىل القول بأن أول من صام هو 

آدم عليه السام وقالوا بذلك استناداً إىل 
امتناع آدم عن األكل من الشجرة التى 
نهاه الله تعاىل عنها. كام امتنعت حواء 
معه عن األكل من الشجرة امتثاالً ألمر 
وحواء  آدم  امتناع  العلامء  فاعترب  الله، 
صياماً،  الشجرة  هذه  من  األكــل  عن 
استمر آدم وحواء ىف صيامهم هذا عن 
مثار تلك الشجرة حتى أغواهام إبليس. 
التاريخ  أهل  أن  القرطبى  ذكر  بينام 
نوح  النبى  هو  من صام  أول  أن  قالوا: 
خرج  بعدما  صام  حيث  السام،  عليه 
من السفينة. من هنا نخلص أن الصيام 
بدأ وكتبه الله عىل جميع البرش وعىل 
وهذا  البرش،  خلق  منذ  األمم  جميع 
يؤكد أن الصيام بدأ من عهد آدم عليه 
كتبه  وتعاىل  سبحانه  الله  ألن  السام 
إىل  استناداً  وذلك  األمــم،  جميع  عىل 
كتب  آمنوا  الذين  أيها  (يا  تعاىل:  قوله 
الذين  عىل  كتب  كام  الصيام  عليكم 
من قبلكم لعلكم تتقون). وداللة اآلية 
الكرمية وقول العلامء السابق أن الصيام 

عرفوا الصيام ولكن كاً بطريقة مختلفة 
ىف  واإلبحار  الخوض  وقبل  اآلخر  عن 
بركة وإجال صيام أمة محمد وإختيار 
اجل  من  لعبادة  كمرح  رمضان  شهر 
العبادات ألن الله عز وجل تكفل وحده 
الشعرية وعظمها.  أقام هذه  من  بإثابة 
نتوقف قلياً عند بعض املعاىن ورشحها 
بها  وما مر من طقوس وشعائر أخذت 

األمم السابقة اجتهاداً وتقرباً لأللهة.
تعريف الصيام: الصيام ىف اللغة العربية 
من الفعل الثاىث “صام” أى منع نفسه 
عن فعل أمر ما وهو اإلمساك عن الشئ 
والكف عنه، ومنه قوله تعاىل “أىن نذرت 

للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم أنسياً).
هو  رشعــاً  الصيام  الصيام:  مفهوم 
اإلمساك عن شهوات البطن والفرج، وما 
لله  طاعة  للهوى،  خافاً  مقامهام  يحل 
غروب  إىل  الفجر  طلوع  من  وجل،  عز 
أو  الفجر  قبل  النية  عقد  مع  الشمس، 
معه إن أمكن ىف أيام عدا أيام األعياد، 
الصيام  وكان  والنفاس.  الحيض  وزمن 

مبعنى  األزل  قديم  منذ  الصيام  عرف 
منذ  ونعظمه  نجله  الذي  غري  ومفهوم 
أن فرض علينا كمسلمني وأصبح ركناً من 
أركان اإلسام الذي بعث به نبي اإلسام 
محمد صل الله عليه وسلم. فاألقدمون 
من لدن آدم عليه السام مروراً بأنبياء 
الزمان  مر  عىل  املتعاقبة  واألمم  الله 

عليه  نوح  عرص  قبل  قدمياً  فرض  قد 
السام ومل يختص بالفرضية إال ىف عهد 
رسول الله محمد عليه الصام والسام.

من  عظيم  فرض  وهو  الصيام:  حكم 
سبحانه  الله  رشعها  التى  الــفــروض 
أركان  أحد  وهو  األمــة،  لهذه  وتعاىل 
اإلسام، وهو من العبادات التى تهدف 
ذلك  وىف  ورياضتها،  النفس  تزكية  إىل 
وابتدئت  والفرد،  املجتمع  حال  صاح 
اآليه الكرمية بالنداء ملا فيه من إظهار 
من  األسلوب  هذا  سيتبع  مبا  للعناية 
ىف  الصيام  فرضية  وهو  إال  مهم،  كام 
رمضان خاصة وباقى أيام السنة عامة، 
للمؤمنني،  ملزم  أمر  “كتب”  كلمة  وىف 
بل ويأىت هنا ركناً من أركان اإلسام. عن 
الصاة  عليه  الله  قال رسول  ابن عمر، 
والسام: (بنى اإلسام عىل خمس، عىل 
وإقام  دونه،  مبا  ويكفر  الله  يعبد  أن 
البيت،  وحج  الزكاة،  وإيتاء  الصاة 

وصوم رمضان).
الشهور  أعظم  من  رمضان  شهر  يعترب 

آيات  شأنه  ىف  ونزلت  ومقداراً  منزلة 
وقبل  رشيفة  أحاديث  بحقه  وتليت 
الشهر  الحديث عن هذا  اإلسرسال ىف 
معنى  عن  نتوقف  أن  يجب  العظيم 
فيذكر  العربية،  اللغة  ىف  رمضان  كلمة 
علامء اللغة أن لفظ “رمضان” عىل وزن 
فعان ممنوعة من الرصف أى ال تنون 
بكر  “رمض”  مصدر  األصل  ىف  وهى 
امليم أو أنه من “الرمض” بتسكني امليم 
وهو مطر يأىت قبل الخريف يطهر وجه 
األرض عن الغبار، والظاهر أن الداللتني 
اللغويتني دالتان عىل حقيقة هذا الشهر 
فهو شهر املغفرة ومحو الذنوب كام أن 
الشديد.  الحر  عليه  يغلب  الشهر  هذا 
وذكر ايضاً أنه سمى بذلك ألن الذنوب 
وقيل  باملغفرة  تحرق  أي  فيه،  ترمض 
شدته،  أى  الحر،  رمض  أيام  لوقوعه 
الشهور عن  نقلت أسامء  ملا  أنه  وقيل 
اىل  باألزمنة  سموها  القدمية  اللغة 
رمض  أيام  رمضان  فوافق  فيها،  هى 

افـراح الـنـيـلافـراح الـنـيـل
ليله  الــف  ليالي  مــن  ليله  فــي 
بفندق  رويـــال  قاعة  وفــي  وليله 
االهــل  حضور  وفــي  روز  ماونتن 
العروسين  ــاء  ــدق واص ــارب  ــ واالق
بخطوبة  القاهره  مجتمع  احتفل 
الدكتور  نجل  /محمد  المهندس 
االستاذ  كريمه  و  العبد  احمد   /
عسل  محمود   / الفاضل  والمربي 

المهندسه / لمياء
السعيده  الــمــنــاســبــه  ــذه  ــه وب
الدين  صــاح  المهندس  يتقدم 
العام  المدير  قطامش  محمود 
التهاني  بعظيم  تاتين  لمصر 
ــه وصــديــقــه  ــي ــتــبــريــكــات الخ وال
متمنيا  العبد  احمد  المهندس 
والهناء  السعاده  للعروسين 
دياركم  ودامت  مبروك  الف  والف 

عامره باالفراح

بقلم د. عماد عبد الرؤوف الرطيل
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العدد اإلسبوعي رقم 1302

من  واحــــداً  الهندي  التمر  يعّد 
أهّم أنواع العائلة البقوليّة، وأشجاره 
أن  ويعتقد  الخرضة،  دامئة  معمرة 
االستوائية،  إفريقيا  األصيل  موطنه 
وينترش زراعته يف كّل من السودان، 
الكاريبي،  وجزر  ومرص،  والهند، 
مبذاقه  وميتاز  والنيجر،  والسنغال، 
الشهي جـــــّداً، وخصائصه الغذائيّة 
عىل  يحتوي  كونه  القيمة؛  العالية 
املعدنية،  األماح  من  عالية  نسبة 
والفيتامينات، والربوتني، والدهنيات، 
الليمون،  وحامض  السكرية،  واملواد 
وغريها من املركّبات املهّمة للّصحة، 
الذي جعل منه أحد األغذية الرئيسيّة 
التي يعتمد عليها اإلنسان. ويف هذا 
املقال سنتحدث عن فوائده الصحية 
فالتمر  والطبية والعاجية، وأرضاره. 
العديد  عاج  يف  يستخدم  الهندي 
مشاكل  عاج  ومنها  األمراض،  من 
املعوية. كام  الديدان  األمعاء، وطرد 
يستخدم منقوع التمر الهندي كمربد 
وكعاج  الوقت،  نفس  يف  ومنعش 
لطيف)  (كملنّي  اإلمساك  لحاالت 
والكسل.  املعوية  واالضطرابات 
عىل  الهندي  التمر  الحتواء  ونظراً 
واألماح  األحامض  من  العديد 
التمر  منقوع  يستخدم  املعدنية 

تخليص  يف  نافع  كرشاب  الهندي 
وطرد  الزائدة،  حموضته  من  الدم 
ما يحتويه من سموم. كام يستخدم 
التمر الهندي كمنعش ومربد ومطهر 
للجسم من الجراثيم؛ نظراً الحتوائه 
الطبيعية.  الحيوية  املضادات  عىل 
الدم،  ضغط  معّدل  يضبط  أنه  كام 
ويقي من ارتفاعه؛ كونه يحتوي عىل 
البوتاسيوم،  عنرص  من  عالية  نسبة 
ويعالج  الكبد،  مشكات  ويعالج 
مشاكل العصارة الصفراويّة، ويحافظ 
مشكاته  ومينع  القلب،  صّحة  عىل 
الشائعة، مبا يف ذلك انسداد الرشايني 
وتصلّبها، ومشاكل الجلطات وغريها؛ 
والفيتامينات  املعادن  عىل  الحتوائه 
يف  الضار  الكولسرول  تقلّل  التي 
الجسم، ويعالج املاريا. ولقد أثبتت 
الهندي  التمر  أن  العملية  الدراسات 
عىل  قادرة  مضادات  عىل  يحتوي 
الساالت  من  الكثري  عىل  القضاء 
فوائده  إىل  باإلضافة  هذا  البكتريية، 
كملنّي غري عنيف، ومضاد لحموضة 
للحرارة  وخافض  وملطف  املعدة، 
والحميات الناشئة عن بعض أمراض 
مثاليّاً  عاجاً  يعترب  كام  البطن. 
تصيب  التي  االلتهابات  ملشاكل 
من  والحد  الريقان،  وعاج  الحنجرة، 
الجلد،  عىل  األصفر  اللون  ظهور 

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

 الفوائد الصحية والطبية والعالجية لنبات النعناع
أن  كام  الدمويّة.  الدورة  وتنشيط 
ونشاطاً  قّوة  الجسم  مينح  تناوله 
نسبة  عىل  يحتوي  كونه  كبريين؛ 
ويعالج  (ج)،  فيتامني  من  عالية 
التي  املشاكل  من  وغريها  البواسري، 
الجسم.  يف  الهضمي  الجهاز  تصيب 
كام يساهم تناوله يف محاربة مرض 
مضاّدات  عىل  الحتوائه  الرطان؛ 
السيلوليت.  ويعالج  األكسدة، 
فإنه  الفوائد  هذه  كل  من  وبالرغم 
يوىص بتناول التمر الهندي بكّمياٍت 
معتّدلة؛ وذلك تجنباً ألية مضاعفات 
خطرية، مثل مشاكل السمنة؛ وذلك 
من  عالية  نسبة  عىل  يحتوي  ألنه 
يؤثّر  أنه  كام  الحراريّة،  السعرات 
حيث  السّكري،  مرىض  عىل  سلباً 
ويعترب  له،  املرافقة  األعراض  يزيد 
الحوامل  النساء  صحة  عىل  خطر 
خصائص  عىل  الحتوائه  والرضع؛ 
مرضة لألجنة، وحديثي الوالدة عند 
تناوله  أن  كام  تناوله.  يف  اإلفراط 
بإفراط يسبب تخر الدم يف حال تّم 
األدوية،  من  معينة  أنواع  مع  رشبه 
لألوعية  عديدة  أمراض  ويسبب 
معدل  ويرفع  والرشايني،  الدموية، 
فيام  الجسم  يف  الحرارية  السعرات 
لو تّم تناوله بكرة، األمر الذي يؤدي 

إىل اإلصابة بزيادة الوزن.

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

كل ما تحتاج معرفته عن قرحة الفم أسبابها 
وأعراضها وطرق عالجها

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر ملدة 30 يومًا؟

ــوم  ــدروس أدهــان ــي ــال الــدكــتــور ت ق
الصحة  منظمة  عام  مدير  جربيسيوس، 
العاملية، إنه خال األيام القليلة املاضية 
كورونا،  جائحة  بأصول  االهتامم  تجدد 
كام قلنا من قبل، مشددا إذا كان لدى 
الوباء،  أصول  حول  معلومات  بلد  أى 
فمن الرضورى مشاركة هذه املعلومات 
واملجتمع  العاملية  الصحة  منظمة  مع 
العلمى الدوىل ليس لتوجيه اللوم لكن 
بدأت  كيف  ومعرفة  فهمنا  لتعزيز 
الجائحة، حتى نتمكن من منع األوبئة 

ىف املستقبل واالستعداد واالستجابة لها.
أن  جًدا  واضًحا  أكون  أن  أود  وأضاف 
منظمة الصحة العاملية مل تتخل عن أى 
كورونا،  جائحة  أصول  لتحديد  خطط 
األخرية  اإلعامية  التقارير  عكس  عىل 
ىف  أنه  موضحا  السياسيني،  وتعليقات 
الصحة  منظمة  أنشأت   ،2021 عام 
العلمية  االستشارية  املجموعة  العاملية 
ألصول مسببات األمراض املستحدثة، أو 

.SAGO ساجو
حددت  ــاىض  امل العام  تقريرها  وىف 

ساجوSAGO الدراسات الرئيسية التى 
يجب إجراؤها ىف الصني وأماكن أخرى 
الفرضيات  عىل  القضاء  أو  للتحقق 

املختلفة ألصل جائحة كورونا.
العاملية،  الصحة  منظمة  تواصل  وقال 
ىف  بالشفافية  التحىل  إىل  الصني  دعوة 
التحقيقات  ــراء  وإج البيانات  تبادل 
الغرض  ولهذا  النتائج،  وتبادل  الازمة 
كتبت إىل قادة صينيني رفيعى املستوى 
متعددة،  مناسبات  وتحدثت معهم ىف 
ذلك  حتى  قليلة،  أسابيع  قبل  حتى 
املتعلقة  الفرضيات  الحني، تظل جميع 

بأصل الفريوس مطروحة عىل الطاولة.
التسييس  أدى  نفسه  الــوقــت  وىف 
املستمر ألبحاث األصول إىل تحويل ما 
يجب أن يكون عملية علمية بحتة إىل 
كرة قدم جيوسياسية، ما يجعل مهمة 
وهذا  صعوبة،  أكر  األصــول  تحديد 

يجعل العامل أقل أمانًا.
كورونا  وبــاء  أصــول  فهم  يظل  وأكــد 
الازمة  التدابري  إلعان  علمية،  رضورة 
ورضورة  املستقبل،  ىف  األوبئة  ملنع 
األشخاص  مايني  أجل  من  أخاقية، 
وعائاتهم الذين فقدوا حياتهم بسبب 
ىف  يستمرون  الذين  وأولئك  كورونا، 

العيش مع حالة ما بعد كورونا.

الصحة العاملية: تجدد االهتمام بمعرفة أصول 
كورونا لتحديد سبب بدء الجائحة

تقرحات  عبارة  هي  الفم  تقرحات 
الداخيل  والسطح  اللسان  عىل  مؤملة 
أن  ميكن   ، الخدين  وداخــل  للشفتني 
القرحة بسبب األمراض ونقص  تحدث 
املحلية،  واملحفزات  واإلجهاد  التغذية 
والتحدث،  األكل  يف  صعوبة  وتسبب 
غالبًا ما تُشفى تقرحات الفم من تلقاء 
نفسها ؛ ومع ذلك ، فإن القرح املستمرة 
إىل  تحتاج  قد  والكبرية  واملتكررة 
وأعراضها  أسبابها  وإليك   ، طبية  عناية 
 ” موقع  ملا نرشه  وفقا  وطرق عاجها، 

.”healthnews
ما الذي يسبب تقرحات يف الفم؟

ناتجة  الفم  يف  القرحة  تكون  ما  غالبًا 
بطانة  تهيج  موضعية  محفزات  عن 

الفم. وتشمل هذه:
لدغات عرضية:

حواف األسنان الحادة ميكن أن تسبب 
لك العض أثناء املضغ أو التحدث.

الصدمة أو اإلصابة:
أطقم األسنان غري املناسبة، أو سلك من 
عالية  نقطة  أو  األسنان،  تقويم  دعامة 
الفم  يف حشوة األسنان ميكن أن تهيج 

وتسبب القرحة.
الفرشاة ومكونات معجون األسنان :

رئييس  (بشكل  املكونات  لبعض  ميكن 
تهيج  أن  الصوديوم)  لوريل  كربيتات 

األنسجة الرخوة يف الفم.
طعام :

شديدة  األطعمة  تكون  أن  ميكن 
السخونة أو الحمضية أو الحارة مصدًرا 
للتهيج املستمر، ترتبط قرح الفم أيًضا 
ــراض  واألم واإلجهاد  التغذية  بنقص 

الجهازية ، مثل:
فقر الدم:

املنخفضة  املستويات  تسبب  أن  ميكن 
من الحديد وفيتامني ب 12 أو حمض 

السكر عدو لكل من يحاول إنقاص 
شييء؟  كل  هذا  هل  لكن  الــوزن، 
أن  للسكر  ميكن  حقيقيًا،  ليس 
يسبب مشاكل لحياتك اليومية أكر 

مام كنت تعتقد.
من التشجيع عىل ارتفاع ضغط الدم 
وأمراض  والسكري  الوزن  زيادة  إىل 
يكون  أن  ميكن   ، الدهنية  الكبد 
جانبية  آثار  يوميًا  السكر  الستهاك 
إذن ما  العامة،  خطرية عىل صحتك 

هو العاج؟ قلل من تناول السكر!
نعم ، ميكن أن يكون لخفض السكر 
صحتك.  عىل  الحلوة  اآلثــار  بعض 
السكريات  عن  االستغناء  يبدو  قد 
املضافة، حتى ملدة شهر واحد فقط 
، صعبًا يف البداية ، لكن الفوائد التي 
العناء.  تستحق  تجلبها  أن  ميكن 
اإلصابة مبرض  مخاطر  انخفاض  من 
بشكل  األمعاء  صحة  إىل  السكري 
ذلك،  إىل  وما  القلق  وتقليل  أفضل 
لفهم ما قد يحدث لجسمك عندما 

الفوليك تقرحات الفم.
التوتر الشديد والقلق:

القاعية  القرحة  من  نــوع  ربــط  تم 
بزيادة  اإلناث،  بني  الشائعة  املتكررة، 
التغريات يف   : التوتر والقلق  مستويات 
مستويات الهرمون هي عامل آخر وراء 

انتكاس تقرحات الفم.
أمراض جهازية:

ميكن أن يظهر الحزاز املسطح الفموي 
رشيطي  أبيض  منط  إىل  تتطور  (حالة 
االضطرابات  ومرض   ، الخدين)  داخل 
التي  (الحاالت  كرون  ومرض  الهضمية 
وفريوس   ، الهضمي)  الجهاز  عىل  تؤثر 
نقص املناعة البرشية أو الذئبة (تتميز 
ومتغرية)  ضعيفة  مناعية  باستجابة 

قرحة املعدة.
علم الوراثة:

متوارثة  الفم  تقرحات  تكون  أن  ميكن 
يف العائات. تظهر األبحاث أن 40% من 
لديهم  الفم  بقرحة  املصابني  األشخاص 

تاريخ إيجايب يف العائلة.
إصابات فريوسية:

جدري املاء وأمراض اليد والقدم والفم 
تسبب  أن  ميكن  فريوسية  عدوى  هي 
الهربس  الفم. يسبب فريوس  تقرحات 
تقرحات  عن  تختلف  بــرد  تقرحات 
املناطق  عىل  الربد  قروح  تؤثر  الفم، 
الشفاه)  زوايا  (عادة  بالشفاه  املحيطة 
وميكن أن تتبع نوبة أولية من الحمى 
والضعف والوخز حول املناطق املصابة.

ما هي أعراض تقرحات الفم؟
عادة ما تكون تقرحات الفم غري ضارة 
إزعاج  مصدر  تكون  أن  ميكن  لكنها   ،
مستمر وعدم ارتياح، تظهر هذه القرح 
املخاطي  والغشاء  والشفتني  اللسان  يف 
للخد، قرح الفم مؤملة، ميكن أن يختلف 
األمل من خفيف إىل شديد ، اعتامًدا عىل 

ال تضيف السكر إىل نظامك الغذايئ 
 ” ملوقع  وفقا  أيــام  عاًما   30 ملدة 

”thehealthsite
السكر  تأكل  ال  عندما  يحدث  ماذا 

ملدة شهر؟
املزمن، مبجموعة  االلتهاب  تم ربط 
واسعة من األمراض، مبا يف ذلك مرض 
واألوعية  القلب  وأمراض  السكري 
الدموية والزهامير والتهاب املفاصل، 
وميوت ثاثة من كل خمسة أشخاص 
هذه  بسبب  العامل  أنحاء  جميع  يف 
عوامل  بني  من  االلتهابية،  األمراض 
قد   ، األخرى  الشائعة  الحياة  منط 
والتدخني  الرشب  يف  اإلفراط  يؤدي 
زيادة  إىل  املزمن  والتوتر  والسمنة 

فرص اإلصابة بااللتهابات.
تقليل مخاطر اإلصابة بالرطان

عامل خطر  السكر  تناول  يكون  قد 
مع  الرطان،  أنواع  بعض  تطور  يف 
الركيز عىل رسطان الثدي، قد يقلل 
خطر  من  أيًضا  السكر  عن  اإلقاع 

شدة القرحة، غالبًا ما يتفاقم األمل أثناء 
قرح  واملضغ،  والتحدث  الطعام  تناول 
الفم لها مظهر منوذجي، لونها أبيض يف 
املركز وُمحاط بحدود حمراء وملتهبة، 
والشكل  الحجم  يف  تختلف  أن  ميكن 

والعدد.
ما هي أنواع قرح الفم؟

طفيفة  الفم  تقرحات  تكون  أن  ميكن 
اعتامًدا   ، الشكل  أو هربسية  كبرية  أو 
وشدتها،  وعددها  الحالة  حجم  عىل 
تكون قرح الفم الصغرى صغرية ويبلغ 
قياسها أقل من 5 مم، تلتئم هذه عادة 
ندبة  ترك  وال  يوًما   14-10 غضون  يف 
أكر  الرئيسية  الفم  قرح  تكون  خلفها، 
أكر،  أو  ملم   10 حوايل  وتبلغ  وضوًحا 
قد يستغرق ذلك بعض الوقت للشفاء 
الهربيس  قــروح  تظهر  ندبات،  وتــرك 
التي  ــربد  ال لقروح  مشابهة  الشكل 
غري  ولكنها  الهربس  فــريوس  يسببها 
مرتبطة، تحدث عىل شكل مجموعات 
عىل  الحمراء  النتوءات  من  صغرية 

اللسان والشفاء الذايت.
كيفية عاج قرحة الفم

غضون  يف  الفم  تقرحات  تلتئم  عادة، 
10-14 يوًما بدون عاج، إذا كنت تعاين 
من تقرحات الفم ، فإليك بعض نصائح 

الرعاية الذاتية التي قد تنجح:
تجنب املثريات، سواء كان ذلك طعاًما 
حاًرا أو معجون أسنان يسبب تهيًجا أو 

فرشاة خشنة
استخدم مرهم موضعي مخدر / مطهر 
أن يرشدك إىل  األسنان  ، ميكن لطبيب 

ما يناسبك.
فقد   ، أسنان  طبيب  زيارة  قررت  إذا 
يصف لك غسول فم مضاد للميكروبات 
مايئ  غسول   %0.2 (كلورهيكسيدين 

للفم) ومسكنات لألمل.

اإلصابة ببعض أنواع الرطان.
زيادة الطاقة

يف حني أن السكر هو مصدر للطاقة، 
فإن نوع املصدر هو أهم يشء هو 
املوجود يف  مثل   ، املكرر  السكر  أن 
والبسكويت   ، املصنعة  األطعمة 
 ، والكعك   ، البطاطس  ورقائق   ،
بالخمول  تشعر  يجعلك  أن  ميكن 
والخمول. لذلك ، إذا كنت ستجرب 
تطهري السكر ملدة شهر كامل ، فمن 
املحتمل أنك ستشعر بزيادة طبيعية 

يف مستويات الطاقة لديك.
صحة األمعاء بشكل أفضل

إذا كنت تعاين من االنتفاخ والجهاز 
به،  التنبؤ  ميكن  ال  الذي  الهضمي 
فقد ترغب يف منح نفسك اسراحة 
من السكر. كام اتضح ، فإن االستغناء 
عن السكر ملدة شهر قد يكون مفيًدا 
إحدى  الهضمي.  الجهاز  لصحة 
الطرق للقيام بذلك هي مساعدتك 
لبكترييا  أفضل  توازن  تحقيق  عىل 
أن  ميكن  هذا   . “الجيدة”  األمعاء 
يؤدي إىل الكثري من البكترييا السيئة 
 ، الجيد  النوع  من  يكفي  ما  وليس 
وميكن أن يسبب مشاكل يف الجهاز 
اإلسهال  أو  الغازات  مثل  الهضمي 

املنتفخ أو حتى اإلمساك.
صحة أسنان أفضل

نعم ، ميكن أن يساعد تقليل تناول 
السكر يف الحفاظ عىل صحة أسنانك 
أيًضا. لذلك ، من أجل صحة أسنان 
السكر  تناول  عن  توقف   ، جيدة 

بشكل يومي.
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وزيرة الثقافة تشهد حفل توزيع جوائز فاروق حسنى وتتفقد معرض األعمال الفائزة

األعلى للثقافة ينظم ندوة اإلعالم وصناعة املحرر االقتصادى.. األحد دار الكتب تناقش صورة ودور املرأة يف الرتاث بيومها 
العاملى.. اعرف املوعد

وىف 29 يوليو من عام 1870م، تم وضع 
قانون دار الكتب املرصية األول والئحة 
الكتب،  دار  قامت  ومبقتضاه  نظامها، 
صفحات  من  جديدة  صفحة  وبدأت 

تاريخ مرص الفكرى.
القوانني  أول  القانون  هــذا  ويعترب 
بدار  العمل  نظمت  التى  واللوائح 
القانون  بنود  بعض  ونصت  الكتب، 
عىل شدة مراقبة املرددين عىل املكتبة 
وماحظتهم أثناء خروجهم منها؛ حتى 
متعلقات  من  شيئا  معهم  يأخذوا  ال 
رشوط  عىل  القانون  نص  كام  املكتبة. 
وطرق  الكتبخانة  بخدمات  االنتفاع 
عىل  يدل  مام  املكتبة  عىل  املحافظة 
حفظ  وكيفية  املكتبية،  الخدمة  تقدم 
من  ووقايتها  وصيانتها،  مقتنياتها، 
للمرددين،  وتيسريها  وتداولها  التلف، 
ىف  للنظر  مجلس  عقد  شمل  وكذلك 

شئون الكتبخانة.

القومية،  والوثائق  الكتب  دار  تقيم 
ندوة  طلعت،  أسامة  الدكتور  برئاسة 
يف  وذلك  الــراث”،  يف  “املــرأة  بعنوان 
باليوم  الثقافة  وزارة  احتفاالت  إطار 
مارس   8 األربعاء  يوم  للمرأة،  العاملي 
عرش  الثانية  الساعة  متام  ىف  الحاىل، 

ظهرًا، بقاعة عىل مبارك.
التى ينظمها مركز تحقيق  الندوة  تأىت 
للمراكز  املركزية  لإلدارة  التابع  الراث 
العلمية برئاسة الدكتور أرشف قادوس، 
خرض  مظلوم  مها  الدكتورة  مبشاركة 
مدير عام مركز تحقيق الراث وتطرح 
الــراث  يف  ــرأة  امل  ” عنوانها  ــة  دراس
عرب  املــرأة  صــورة  والعريب:  اإلسامي 
والدكتورة  مختارة)،  مناذج  العصور( 
نورا عبد العظيم الباحثة مبركز تحقيق 
دور  عنوانها:  بدراسة  وتشارك  الراث 
العرص  يف  واإلدارة  الحكم  يف  ــرأة  امل
الباحثة  الرشيف  ومــروة  الفاطمي، 

بدراسة  وتشارك  الراث  تحقيق  مبركز 
عنوانها: محققات ساهمن يف التعريف 
سكينة  الرحمن،  عبد  (عائشة  بالراث 

الشهايب، وداد القايض: مناذج مختارة).
ىف  الكتب  دار  تأسيس  بداية  كانت 
عىل  اقــراح  عىل  وبناًء  1870م،  عام 
املعارف  ديـــوان  ناظر  مــبــارك  باشا 
األمر  إسامعيل  الخديوى  أصدر  آنذاك، 
بالقاهرة  للكتب  دار  بتأسيس  العاىل 
لتقوم  املرصية”،  الخديوية  “الكتبخانة 
النفيسة  والكتب  املخطوطات  بجمع 
واألمراء  الساطني  أوقفها  قد  كان  التى 
واألرضحــة  املساجد  عــىل  والــعــلــامء 
واملدارس ليكون ذلك نواة ملكتبة عامة 
عىل منط دور الكتب الوطنية ىف أوروبا، 
الخديوية  خانة  الكتب  تأسيس  وتم 
بــراى  األرىض  الطابق  ىف  املــرصيــة 
األمري مصطفى فاضل، شقيق الخديوى 

إسامعيل، بدرب الجامميز.

وزيرة  الكياىن،  نيفني  الدكتورة  وصلت 
ىف  للفنون،  الجزيرة  مركز  ملقر  الثقافة 

لجنة   – للثقافة  األعىل  املجلس  ينظم 
اإلعام، ندوة “اإلعام.. وصناعة املحرر 
مارس   12 ــد  األح يــوم  االقــتــصــادي”، 
الخامسة مساًء،  الساعة  2023، ىف متام 

بقاعة الفنون باملجلس األعىل للثقافة.
يدير الندوة الدكتور أرشف مفيد صحفي 
وعضو اللجنة، يشارك بها الدكتور جودة 
األسبق،  التضامن  وزيــر  الخالق  عبد 
والدكتور حسن يوسف عىل عميد كلية 
االقتصاد  وأستاذ  النيل  بجامعة  اإلدارة 
مجلس  ورئيس  ستيت  أوهايو  بجامعة 
االقتصادية،  البحوث  منتدى  امناء 
النوعي  االتحاد  ممثلة  الديب  وسعاد 
مدير  معتمد  وعاء  املستهلك،  لحامية 

جوائز  توزيع  حفل  لحضور  الزمالك، 
مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون 

تحرير الجمهورية ومحررها االقتصادى.
عن  للثقافة،  األعــىل  املجلس  أعلن  و 
املرصيني  للمبدعني  تفرغ  منح  تفاصيل 
واآلداب  الفنون  ىف   2024/2023 لعام 
ومن  واالنسانية،  االجتامعية  والعلوم 
مارس   9 حتى  الطلبات  تلقي  املقرر 
الحايل عىل أن تقدم األعامل إىل اإلدارة 

العامة ملنح التفرغ بالدقي.
املجلس  مينحها  التي  التفرغ  منح  وتعد 
محدود  لعدد  سنويًا  للثقافة  األعــىل 
والعلوم  واآلداب  الفنون  مجاالت  يف 
الروافد  من  هاما  ــدا  راف االجتامعية، 
واملثقفني  للكتاب  تهيئ  التي  الثقافية 
للتفرغ  ــايل  ــث امل ــاخ  ــن امل ــدعــني  واملــب

يف دورتها الرابعة لعام 2023، وتفقدت 
حسنى  فــاروق  الفنان  مع  الــوزيــرة 

إلبداعاتهم.
رشائح   3 إىل  التفرغ  منح  وتنقسم 
مختلفة، األوىل والثانية والثالثة، وتكون 
عن  مختلفة  مالية  قيمة  رشيحة  لكل 
بشكل  الفائز  عليها  يحصل  ــرى  األخ
شهري، حتى ينتهي من املرشوع املتقدم 

به.
ملنح  التقدم  العامة  رشوط  بني  ومن 
يف  بأعامله  وبيان  ذاتية  سرية  التفرغ، 
يتضمن  محدد  تصور  إبداعه،  مجال 
الذي  تفرغه  ملــرشوع  تفصيلية  خطة 
يشرط فيه أال يكون مقدًما لنيل درجة 
ومل  جوائز  أو  أخرى  منحة  أو  علمية 

يسبق نرشه.

ىف  الفائزين  للشباب  الجامعى  املعرض 
بحضور  وذلك  الرابعة،  الــدورة  جوائز 
مجلس أمناء الجائزة، وعدد من قيادات 

وزارة الثقافة.
جوائز  حسنى  فــاروق  مؤسسة  ومتنح 
النحت   – (التصوير  أفــرع  ىف  الفنون 
 – التشكييل  الفني  -النقد  العامرة   –
افتتاح  ويتم  الفوتوغرايف)  التصوير 
املعرض الجامعي للشباب مبركز الجزيرة 

للفنون.
الدورة  لهذه  تقدم  أنه  بالذكر  جدير 
تشكيليًا  وناقًدا  ومعامريًا  فنانًا   1056
بـ1850 عماً فنياً ومعامرياً وبحثاً نقدياً 
“الرسم”  (التصوير  أفــرع  خمسة  يف 
 – التشكييل  الفني  النقد   – النحت   –
العامرة – التصوير الفوتوغرايف)، وتوجه 
حسني  فــاروق  مؤسسة  أمناء  مجلس 

الطيبة  باألمنيات  والفنون  للثقافة 
والتوفيق لجميع املتسابقني.

من  التحكيم  لجان  جميع  وانتهت 
الفنية  األعامل  عىل  والتصويت  االطاع 
النقدية  واألبحاث  املعامرية  واملشاريع 
واملرشحة  الجامعي  للمعرض  املؤهلة 
وتقدم  الرابعة،  الدورة  الفنون  لجوائز 
لهذة الدورة 1850 عماً فنيًا ومعامريًا 
ومعامرياً  فناناً   1056 من  نقديًا  وبحثًا 
من جميع محافظات مرص  فنياً  وناقداً 
مليون  نصف  ايل  الجوائز  قيمة  وتصل 

جنيه مرصى.
ألف   100 الرسم،  جائزة  قيمة  وتبلغ 
ألف   50 األوىل  (الجائزة  مرصى  جنيه 
الثانية  الجائزة   – التكريم  ودرع  جنيه 
 20 الثالثة  الجائزة   – جنيه  ألف   30
ألف جنيه”)، وتبلغ قيمة جائزة العامرة 

االوىل  (الجائزة  ألف جنيه مرصي   100
50 ألف جنيه ودرع التكريم – الجائزة 
الثالثة  الثانية 30 ألف جنيه – الجائزة 
جائزة  قيمة  تبلغ  و  جنيه)،  ألف   20
 ” ــرصي  م جنيه  ــف  أل  100 النحت 
ودرع  جنيه  ألف   50 األوىل  (الجائزة 
التكريم – الجائزة الثانية 30 ألف جنيه 
– الجائزة الثالثة 20 ألف جنيه”)، وتبلغ 
 60 التشكييل  الفني  النقد  جائزة  قيمة 
 30 األوىل  (الجائزة  مرصي  جنيه  ألف 
الجائزة   – التكريم  ودرع  جنيه  الف 
الثالثة  الثانية 20 ألف جنيه – الجائزة 
جائزة  قيمة  تبلغ  جنيه”)،  آالف   10
جنيه  ألف   100 الفوتوغرايف  التصوير 
مرصي” (الجائزة االوىل 50 ألف جنيه ” 
ودرع التكريم – الجائزة الثانية 30 ألف 
جنيه – الجائزة الثالثة 20 ألف جنيه”).

الخبري  قطامش  ــارص  ن ــواء  ــل ال ــال  ق
أكد  السييس  الرئيس  إن  االسراتيجى 
أن الدولة ماضية يف مسرية التنمية با 
توقف يف جميع محافظات مرص، ودعم 
ما  توفري  أجل  من  االستثامرية  الفرص 
سنويا،  عمل  فرصة  مليون  عن  يقل  ال 
السكانية،  الزيادة  حجم  الستيعاب 
حريصة  كانت  الدولة  أن  إىل  مشريا 
خال  من  العمراين  التوسع  عىل  دامئا 
استغال الظهري الصحراوي للمحافظات 
عمرانية  مجتمعات  إىل  وتحويلها 
املرصي،  الشعب  املايني من  تستوعب 
الطرق  شبكات  تحسني  إىل  باإلضافة 

والكباري من أجل تشجيع االستثامر.
هذه  صـــدور  توقيت  أّن  وأضـــاف 
ارتفاع  بسبب  للغاية،  مهم  القرارات 
معدالت التضخم ألسباب تتعلق باألزمة 
تطلب  الذي  األمر  األوكرانية،  الروسية 
تدخل  التي  القرارات  من  حزمة  إقرار 

ضمن حزم الحامية االجتامعية.
دخول  تحسني  الحزمة  تلك  وتتضمن 
للدولة  اإلداري  بالجهاز  العاملني 
أدىن  بحد  الخاصة  الكادرات  وأصحاب 
أول  من  اعتباراً  شهرياً،  جنيه   1000

إبريل 2023.
الحد  ــادة  زي تصبح  أن  املنتظر  ومن 
وذلك  بالدولة  للعاملني  لألجور  األدىن 

عىل النحو التايل:

اين تقع امطيلع؟
كيفية  عن  جوجل  خرائط  يف  بحثت 

الذهاب إىل “قرية إمطيلع”
فأجابني جوجل بسؤال آخر

“أين تقع إمطيلع اصًا؟!”
كتب االستاذ / عيل مصطفي

لقطع  بالسيارة  ساعتني  األمر  استغرق 
قرابة الخمسني كيلو مر يف طريق جبيل 

رشق مدينة نخل يف وسط سيناء
“امطيلع”  إىل  رحلتك  يف  تراه  يشء  ال 
نهاية  ال  ممهد  غري  طريق جبيل  سوى 

له.
مل يراودين سوى سؤال واحد, كيف يبدو 
هذه  يف  يعيشون  الذين  الناس  شكل 

القرية النائية.
التياهة يسكنون يف  مزارعني من قبيلة 

قرية بعيدة أسفل الجبل.
“ملاذا  قليا,  تغري سؤايل  بعدما وصلت 

يعيشون يف مكان بعيد كهذا؟”
 يعتمد أهايل قرية إمطيلع عىل تخزين 
صالح  كــامء  إلستخدامه  املطر  مــاء 

– بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها 
لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

وما  النوعية  الثالثة  للدرجة  بالنسبة   –
جنيه   5000 بقيمة  لتكون  يعادلها 

شهرياً.
أهمية  أوضــح  الرئيس  أن  وأكــمــل 
التى  االقتصادي  ــاح  اإلص إجـــراءات 
حيث  ســنــوات،  منذ  الــدولــة  بدأتها 
جعلت االقتصاد املرصي أكر مرونة يف 
التعامل مع األزمات االقتصادية العاملية 
إىل  ووصوال  كورونا  جائحة  من  بداية 
وتداعياتها  األوكرانية  الروسية  الحرب 

للرشب طوال العام وماء البرئ للزراعة.
الكهرباء  لتوفري  الديزل  ويستخدمون 
يل  بالنسبة  األصعب  لكن  ملنازلهم، 
الصعود  هو  املدينة،  من  جاء  كرجل 
شبكات  عىل  للحصول  عايل  مكان  اىل 

املحمول!
رمبا يتسائل أهل املدن دامئا

الحياة  تلك  الجبل  أهل  يتحمل  “ملاذا 

عىل اضطراب ساسل اإلمداد يف العامل،
يعلم  السييس  »الــرئــيــس  ــاف  وأضـ
العاملية  التحديات  حجم  العلم  متام 
القرارات  بهذه  ويتدخل  الجسيمة، 
لحامية الطبقات األوىل بالرعاية، وعىل 
املعاشات«،  أصحاب  طبقة  رأسهم 
مشريا إىل أّن هذه الحزمة من القرارات 
ستدعم مستويات املعيشة بشكل كبري، 
بالتزامن مع الدور الذي متارسه الدولة 
سلعا  تضم  التي  املعارض  إقامة  من 
اإليجايب  التوازن  وتحقيق  مخفضة، 

املطلوب لدعم محدودي الدخل.

التي تبدو لهم قاسية؟”
القرية “هذه  ابناء  يقول “عودة” أحد 
ارض أجدادنا، ال ميكن أن نركها ملجرد 

أنها تبدو لكم قاسية”..
رمبا تبدو لنا كحياة قاسية..

لكنها بالنسبة لهم حياة.
إمطيلع، وسط سيناء، مرص

فرباير 2023

ناصر قطامش :- اجراءات الحمايه تساهم يف دعم مسريه التنميه

ايــن تــقــع امــطــيــلــع؟
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برينستون  جامعة  من  دراسة  كشفت 
عن  املتحدة  بالواليات  نيوجرييس  يف 
االستغناء  لخطر  عرضة  أكر  مهنة   20
ويحتل  االصطناعي،  الذكاء  بفضل  عنها 
األوىل،  املرتبة  االتصال  مراكز  مشغلني 
جميًعا  هــم  التاليني  الثامنية  لكن 
مدرسون من تخصصات مختلفة، مبا يف 
ذلك اللغات والتاريخ والقانون والدين.

ميل”  “ديىل  صحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا 
االصطناعي  الذكاء  تأثري  فإن  الريطانية، 
بعض  ففي  األوجه،  متعدد  العمل  عىل 
الروبوت  عمل  يكون  قد  الــحــاالت، 
به  يقوم  كان  الذي  العمل  عن  بدياً 
قد  أخــرى،  حــاالت  ويف  سابًقا،  البرش 
به  قام  الــذي  العمل  الروبوت  يكمل 
كيفية  عىل  البارزة  األمثلة  ومن  البرش، 
استمرار تقدم قدرات الذكاء االصطناعي 
التحسينات األخرية يف منذجة لغة الذكاء 

االصطناعي.

النصب  مــحــاوالت  لتجنب  ميكنك 
عرب  باالحتيال  يسمى  ما  أو  االلكروىن 
أن  املتسللني،  جانب  من  اإلنــرنــت 
لاحتيال  الشائعة  األمثلة  عىل  تتعرف 
تعد  حيث  والتكتيكات،  اإلنرنت  عرب 
املستندة  االحتيايل  التصيد  عمليات 
أكرطرق  بني  من  اإللكروين  الربيد  إىل 
االحتيال عرب اإلنرنت انتشاًرا، والتي ال 
ملستخدمي  تهديًدا خطريًا  تشكل  تزال 

اإلنرنت والرشكات.
 ،”fortinet“ موقع  ذكــره  ملا  ووفقا 
غالبًا ما يعرب مهاجمو التصيد االحتيايل 
إىل  الحاجة  عن  اإللكروين  الربيد  عرب 
ويتضمن  ضحاياهم،  من  االستعجال 
ذلك إخبارهم بأن حسابهم عرب اإلنرنت 
للخطر،  معرضة  االئتامنية  بطاقتهم  أو 
وأنهم بحاجة إىل تسجيل الدخول عىل 

الفور لتصحيح املشكلة.
عرب  االحتيايل  التصيد  عمليات  تظهر 
اإلنرنت  مجرمي  أن  اإللكروين  الربيد 
ضحيتهم  يعرفه  كشخص  يتنكرون 
ويهدف  طيبة،  سمعة  ذا  يعتربونه  أو 

الذي  اللغة  مصمم   ،ChatGPT حظي 
أواخــر  يف   OpenAI رشكــة  أصــدرتــه 
االهتامم  من  كبري  بقدر   ،2022 عام 
املنشورة  لدراستهم  وبالنسبة  والجدل، 
ببناء  أوالً  الباحثون  أجرى   ،arXiv عىل 
أمتتة  إمكانية  مدى  تقيس  خوارزمية 

800 مهنة بواسطة الذكاء االصطناعي.
فعلوا ذلك من خال ربط 10 تطبيقات 
مثل  االصطناعي،  بالذكاء  مدعومة 
الصور،  وتوليد  اللغة  ومنذجة  الرجمة 
بـ 52 من القدرات البرشية، مثل الفهم 

الشفهي وثبات اليد.
وكانت العديد من هذه الوظائف التي 
متكن الذكاء االصطناعى منها هي أدوار 
ذات رواتب عالية وتتطلب مستوى عاٍل 
من التعليم، مبا يف ذلك ومحليل امليزانية 

واملحاسبني والقضاة.
الدراسة  باحثو  عــدل  عندما  ولكن 
الخوارزمية لتأخذ يف االعتبار التطورات 

شهدناها  التي  اللغة  منذجة  يف  املهمة 
خال األشهر القليلة املاضية، فقد قدمت 
املعرضة  الوظائف  من  مختلفة  قامئة 
يف  العاملني  تصنيف  تم  حيث  للخطر، 
عرضة  األكر  أنهم  عىل  االتصال  مركز 
مفاجئًا  يكون  ال  قد  ما  وهو  للخطر، 
تستخدم  الــرشكــات  من  العديد  ألن 
حاليًا روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء 

االصطناعي لهذا املنصب.
مهنة   20 أصل  من   14 كان  ذلك،  ومع 
تخصصات  يف  العايل  للتعليم  مدرسني 
التاريخ والجغرافيا  مختلفة، مبا يف ذلك 
واللغة  االجــتــامع  ــم  وعــل والــديــن 

اإلنجليزية.
مجال  يف  املهن  أن  الفريق  وياحظ 
نسبيًا  تتأثر  أن  املرجح  من  التعليم 
اللغة أكر من املهن  بالتقدم يف منذجة 

األخرى.

عىل  األشخاص  تشجيع  إىل  الهجوم 
موقع  إىل  يؤدي  ارتباط  فوق  الضغط 
ليبدو  مصمم  مخادع  أو  ضار  ويب 
مرفق  فتح  أو  رشعــي،  ويب  كموقع 

يحتوي عىل محتوى ضار.
 Security مــن  ــاءات  اإلحــص تشري 
 %22 تضمنت  أنــه  إىل   Boulevard
هجوم  البيانات  خروقات  جميع  من 
تصيد، و95% من جميع الهجامت التي 
استهدفت شبكات األعامل كانت نتيجة 
عىل  وعــاوة  أيضا،  االحتيايل  التصيد 
املستخدمني  من   %97 يتمكن  مل  ذلك، 
إلكروين  بريد  رسائل  اكتشاف  من 

مخادعة معقدة.
موقع  مليون   1.5 إنــشــاء  تــم  كــام 
 %78 ويتفهم  شهر،  كل  جديد  تصيد 
االرتباطات  مخاطر  املستخدمني  من 
اإللكروين  الربيد  رسائل  يف  التشعبية 

ولكن يضغطون عليها عىل أي حال.
االحتيايل  التصيد  عمليات  وتتطور 
املستندة إىل الربيد اإللكروين باستمرار 
إىل  البسيطة  الهجامت  من  ــراوح  وت

رسائل املعايدة وطلبات املواعدة.. أحدث أساليب هجمات االنرتنت

هل سيأخذ الروبوت وظيفتك.. اعرف الوظائف 
صاحبة أعلى مخاطر

لو حصل معاك مواقف مشابهة.. احذر أنت 
ضحية النصب اإللكرتونى

االلكرونية  الهجامت  تستهدف 
عرب  الخدمات  خال  من  الضحايا 
أنشطة  عىل  تشمل  حيث  اإلنرنت، 
الدوالرات كل  احتيالية تقدر مبايني 
مع  الزيادة  يف  األرقام  وتستمر  عام، 
توسع استخدام اإلنرنت، وهنا نرصد 

لك أحدث أساليب هجامت االنرنت 
ملا  وفقا  فيها،  الوقوع  تتجنب  حتى 

.”fortinet“ ذكره موقع
بطاقات املعايدة

اإلنرنت  هجامت  من  العديد  تركز 
لخداع  الشعبية  األحـــداث  عــىل 

بها  يحتفلون  الــذيــن  األشــخــاص 
يتضمن ذلك أعياد املياد الشخصية 
املياد  الفطر واألضحى، وعيد  وعيد 
متييزها  يتم  والتي  الفصح،  وعيد 
مع  املعايدة  بطاقات  مبشاركة  عادًة 
الربيد  عرب  العائلة  وأفراد  األصدقاء 

التي  واملعقدة  الخداعية  التهديدات 
تستهدف أفراًدا معينني.

موقع  خرق  عىل  أوالً  املخرق  يعمل 
ويب  موقع  إنشاء  أو  رشعــي  ويــب 
بعناوين  قامئة  يحصل عىل  ثم  مزيف، 
وتوزيع  الستهداف  اإللكروين  الربيد 
خداع  إىل  تهدف  إلكروين  بريد  رسالة 
األشخاص للضغط فوق ارتباط إىل هذا 

املوقع.
عندما يضغط الضحية عىل الرابط، يتم 
والذي  املخادع،  الويب  موقع  إىل  نقله 
سيطلب إما اسم مستخدم وكلمة مرور 
ضارة  برامج  بتنزيل  تلقائيًا  يقوم  أو 
البيانات  يــرق  مام  أجهزتهم،  عىل 

ومعلومات اعتامد تسجيل الدخول.
ميكن للمخرق استخدام هذه البيانات 
عرب  املستخدم  حسابات  إىل  للوصول 
البيانات  من  املزيد  رسقة  أو  اإلنرنت، 
مثل تفاصيل بطاقة االئتامن، أو الوصول 
إىل شبكات الرشكة املرتبطة بالجهاز، أو 

ارتكاب احتيال أوسع للهوية.

هذا  املتسللون  فيستغل  اإللكروين، 
عادًة عن طريق تثبيت برامج ضارة 

يف بريد إلكروين
املواعدة عرب اإلنرنت

يستهدف مثال منوذجي آخر لاحتيال 
عرب اإلنرنت عدًدا كبريًا من تطبيقات 
ومواقع املواعدة عرب اإلنرنت، حيث 
يركز املتسللون عىل هذه التطبيقات 
ــوال  األم إلرســال  الضحايا  لجذب 
مع  الشخصية  البيانات  ومشاركة 

اهتاممات حب جديدة.
ينشأ املحتالون عادًة ملفات تعريف 
املستخدمني،  مع  للتفاعل  مزيفة 
وتطوير عاقة، وبناء ثقتهم ببطء، ثم 
املساعدة  زائفة، وطلب  قصة  إنشاء 

املالية من املستخدم.
بطاقة االئتامن

االئتامن  بطاقة  يف  االحتيال  يحدث 
عن  املتسللون  يحصل  عندما  عادًة 
بطاقة  تفاصيل  االحتيال عىل  طريق 

يف  لألشخاص  الخصم  أو  االئتامن 
إجــراء  أو  ــوال  األم لرقة  محاولة 

عمليات رشاء.
عرب  املحتالون  يستخدم  ما  وغالبًا 
اإلنرنت بطاقات ائتامن أو صفقات 
لدرجة  جًدا  جيدة  مرصفية  قروض 
الضحايا،  لجذب  تصديقها  يصعب 
فعىل سبيل املثال، قد تتلقى الضحية 
رسالة من مرصفها تخربها أنها مؤهلة 
للحصول عىل صفقة قرض خاصة أو 

تم توفري مبلغ كبري من املال لها.
الناس  الحيل يف خداع  تستمر هذه 
بأن  املنترش  الوعي  من  الرغم  عىل 
جــًدا  جيدة  الــعــروض  هــذه  مثل 
ما،  لسبب  تصديقها  يصعب  لدرجة 

بالتأكيد يعود لاحتيال.
األمري النيجريي

الكاسييك  االحتيال  أسلوب  هناك 
عىل اإلنرنت، وهو نهج احتيال األمري 
النيجريي شائًعا ومزدهرًا عىل الرغم 

من الوعي الواسع النطاق.
فرضية  االحتيال  عملية  تستخدم 
يريد  فرد  أو  ثرية  نيجريية  عائلة 
املساعدة  مقابل  ثــروتــه  تقاسم 
يستخدم  مرياثه،  إىل  الوصول  يف 
رسائل  ــال  إلرس التصيد  تكتيكات 
خلفية  تحدد  التي  اإللكروين  الربيد 
عاطفية ، ثم تجذب الضحايا إىل وعد 

مبكافأة مالية كبرية.
بطلب  عادًة  االحتيال  عملية  تبدأ 
رسوم رمزية للمساعدة يف العمليات 
وعد  مع  الورقية  واألعامل  القانونية 

مببلغ كبري من املال يف املستقبل.
رســوًمــا  حــتــامً  املحتال  سيطلب 
من  املــزيــد  لتغطية  شــمــوالً  ــر  أك
املعامات  وتكاليف  اإلدارية  املهام 
مظهر  ذات  تأكيد  بوثائق  املدعومة 
العائد  ــإن  ف  ، ــك  ذل ومــع  ــي،  رشع

املوعود عىل االستثامر ال يصل أبًدا.


www.misrtalateen.com
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عقوبات رادعة لوقائع النصب اإللكرتونى.. تعرف عليها

الصحة: وفاة 4 مواطنني وإصابة 23 آخرين فى 
حادث قطار قليوب

والسكان،  الصحة  وزارة  أعلنت 
قطار  لحادث  النهايئ  الحرص 
أمس  مساء  وقع  الذي  قليوب، 
الحادث  أسفر  حيث  الثاثاء، 
 23 وإصابة  مواطنني،   4 وفاة  عن 

آخرين.
نقل  تم  أنه  الوزارة،  وأوضحت 
قليوب  مستشفى  إىل  مصابا   18

التخصيص، و3 مصابني إىل القناطر 
تحويل  تم  فيام  املركزي،  الخريية 
نارص  إىل مستشفى معهد  حالتني 
 11 خروج  إىل  منوهة  بالقاهرة، 
مصابا بعد تلقيهم الخدمة الطبية، 
وباقي  الصحية،  حالتهم  واستقرار 
الطبية  الرعاية  يتلقون  املصابني 

الازمة.

الدفع  أعلنت  قد  الوزارة  كانت 
اإلباغ  فور  إسعاف،  سيارة  بـ20 
نقل  تم  حيث  الحادث،  عن 
الواقعة  املستشفيات  إىل  املصابني 
 3 وإسعاف  الحادث،  محيط  يف 
دون  الحادث  موقع  يف  مصابني 

الحاجة إىل دخول املستشفيات.

احتيالية  طرق  استعمل  أو  عليه، 
مزورة  واقعة  بوجود  املواطنني  إليهام 
باألمل  إيهامهم  أو  كاذب  مرشوع  أو 
يعاقب  وهمية،  أرباح  عىل  بالحصول 

بالحبس.
دون  النصب  يف  املتهم  رشوع  وحال 
بالحبس  يُعاقب  الجرمية،  استكامل 
انقضاء مدة  تزيد سنة، وبعد  مدة ال 
ال  مدة  املاحظة  تحت  يظل  سجنه، 

تقل عن سنة وال تزيد عن سنتني.
الداخلية  وزارة  أجهزة  ونجحت 
وزير  توفيق  محمود  اللواء  بإرشاف 
الداخلية ىف ضبط القامئني عىل شبكة 
تقوم  أجنبية  يتزعمها عنارص  إجرامية 
بالنصب عىل املواطنني واالستياء عىل 
أموالهم بزعم استثامرها لهم من خال 

تطبيق إلكروين عرب شبكة اإلنرنت.
جاء ذلك يف إطار جهود أجهزة وزارة 
تبلغ  ما  مابسات  لكشف  الداخلية 
بترضرهم من  املواطنني  من عدد من 
 Hogg) تطبيق  إدارة  عىل  القامئني 

لقيامهم  اإلنرنت  شبكة  عىل   (Pool
واالستياء  عليهم  واالحتيال  بالنصب 
إيهامهم  طريق  عن  أموالهم  عىل 
باستثامر أموالهم لتحقيق أرباح يومية 
باستخدام التطبيق املشار إليه إال أنهم 
االستياء  عقب  التطبيق  بغلق  فوجئوا 
إجامليها حواىل  بلغ  التى  أموالهم  عىل 

(19 مليون جنيه).
متكنت األجهزة األمنية من خال إجراء 
والتعامل  املعلومات  وجمع  التحريات 
تلك  عنارص  ورصد  تحديد  من  الفني 
إدارة  عىل  القامئني  اإلجرامية  الشبكة 
 29) أنهم  وتبني  إليه  املشار  التطبيق 
جنسية  يحملون  منهم   13“ شخصا 
واتخاذهم  األجنبية”)  الدول  إحدى 
من عدد (2) فيا سكنية بالقاهرة مقراً 

ملزاولة نشاطهم غري املرشوع.
وعقب تقنني اإلجراءات تم استهدافهم 
وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (95 هاتف 
محمول  هاتف  3367 خط   – محمول 
جامعية  رسائل  مودم  أجهزة   9  –

إحالة 4 أشخاص للمحاكمة التهامهم بسرقة 30 
ألف كتاب من دار نشر فى العجوزة

بالجيزة  العامة  النيابة  أحالت 
الجنائية  للمحاكمة  أشخاص   4
التهامهم برقة 30 ألف كتاب بدار 

نرش ىف العجوزة.
وقت  يف  العامة  النيابة  وقررت 
سابق حبس املتهمني، وكلفت رجال 
التحريات  برعة  الجنائية  املباحث 
وقائع  وجود  وبيان  الواقعة  حول 

أخرى مامثلة من عدمه.
تحقيقات  يف  املتهمني  أحد  واعرف 
من  كتاب  ألف   30 برقة  النيابة 
مخزن دار نرش بالعجوزة، وأقر بانه 
استغل فرة عمله باملخزن، واستعان 
عىل  واستوليا  خردة  مخزن  مبالك 
كمية من الكتب، وباعاها لشخصني 

ضبطهام،  وتم  هويتهام  عن  أرشدا 
اشريا  اللذين  الشخصني  أن  وذكرا 
وقال  مروقة،  أنها  يعلامن  الكتب 
الكتب  قيمة  أنفقا  إنهام  املتهامن 

املروقة.
الداخلية  وزارة  أجهزة  وكشفت 
رشطة  قسم  تلقاه  باغ  مابسات 
الجيزة  أمن  مبديرية  العجوزة 
املسئولة  السيدات  إحدى  من 
لدور  الرشكات  إحدى  إدارة  عن 
مجموعة  رسقة  باكتشافها  النرش” 
ألف   30) حواىل  بلغت  الكتب  من 
من  متنوعة  مجاالت  ىف  كتاب) 
داخل املخزن الخاص بالرشكة الكائن 

بدائرة القسم.

املعلومات  وجمع  التحريات  بإجراء 
الواقعة  مرتكبى  تحديد  أمكن 
باملخزن  سابق  عامل  أنهام  وتبني 
بدائرة  مقيامن  خردة  مخزن  ومالك 
اإلجراءات  تقنني  وعقب  القسم، 
ضبطهام،  وأمكن  استهدافهام  تم 
بارتكابهام  اعرفا  ومبواجهتهام 
الواقعة عىل فرات وأضافا بترصفهام 
سيئي  عمائهام  لدى  للمروقات 
مبحافظة  مقيامن   – (شخصان  النية 
ومبواجهتهام  ضبطهام  تم  الجيزة) 
أيدا أقوال املتهامن املضبوطان، وتم 
وتم  املروقات،  ضبط  بإرشادهام 
القانونية، وبارشت  اإلجراءات  اتخاذ 

النيابة املختصة التحقيق.

شاشة   39  – إىل  حاسب  7جهاز   –
 – سيارات   3  – ومشتماتها  كمبيوتر 
وأجنبية  محلية  عمات  مالية  مبالغ 
“بلغت حواىل 600 ألف جنيه” – عدد 
بالخارج)،  لبنوك  ائتامين  كارت   41
تشكيل  بتكوينهم  اعرفوا  ومبواجهتهم 
تحقيق  راغبى  استهدف  عصايب 
شبكة  عرب  الريعة  املالية  املكاسب 
عن  أموالهم  واستيائهم عىل  اإلنرنت 
اإللكرونية  املحافظ  من  عدد  طريق 
يتم  والتى  محفظة)   88 عددها  (بلغ 
من  العديد  عىل  ذلك  عقب  توزيعها 
(بلغ  األخرى  اإللكرونية  املحافظ 
للرصد  تجنباً  محفظة)   9965 عددها 
بإغاق  قاموا  أنهم  أقروا  كام   ، األمنى 
االستياء  من  متكنهم  بعد  التطبيق 
بصدد  كانوا  وأنهم  األموال،  تلك  عىل 
تحت  آخر  إلكروين  تطبيق  إطاق 
ىف  الغرض  لذات   (RIOT) مسمى 
إطار استكامل نشاطهم اإلجرامي، فتم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية.

تتمه ص 12

عدد  استحداث  املاضية  الفرة  شهدت 
أبرزها  ومن   ، اإللكرونية  الجرائم  من 
جرائم النصب اإللكروىن، والتى تعتمد 
عىل اغراء الضحايا العائد املادي الكبري 
ويفاجى  الضحايا،  من  قدر  أكرب  لجمع 
وغلق  املجرمني  باختفاء هوالء  الجميع 

تلك الحسابات الوهمية.
السطور  يف  السابع  اليوم  يستعرض 

النصب  جرائم  عقوبة  التالية 
إن  حيث   ، للقانون  اإللكروىن،وفقاً 
عىل  القامئني  تواجه  التى  العقوبة 
جرائم النصب اإللكروىن الحبس مدة 
تقل  ال  وبغرامة  أشهر   3 عن  تقل  ال 
عن 10 آالف جنيه وال تجاوز 50 ألف 
جنيه، أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل 
عن طريق  وجه حق  دون  انتفع  من 

خدمات االتصاالت.
قانون  يف   336 للامدة  وفقاً  أنه 
كل  معاقبة  التي نصت عىل  العقوبات 
االتصال،  وسائل  باستخدام  قام  من 
بغرض النصب عىل اآلخرين، أو كل من 
حصل عىل نقود أو سندات دين أو متاع 
االستياء  طريق  عن  عروض  أو  منقول 
املجني  من  يشء  لسلب  باالحتيال 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  االسراتيجية 
يكفل  مبا  الزراعية”  الرقعة  “زيــادة 
التصنيع  مرشوعات  وزيادة  الناتج  منو 
توجيه  ــال  مــن خ وذلـــك  ــي،  ــزراع ال
جنيه،  مليون   (525.3) تبلغ  استثامرات 
األساسية  البنية  الستكامل  موجهة 
لألرايض الزراعية، باإلضافة إىل توجيه 44 
مليون جنيه ملرشوع األرايض املستصلحة 

لشباب الخريجني.
املقدمة  التموينية  الخدمة  تطوير   -6

للمواطن :
هــدف  تحقيق  الــخــطــة  تستهدف 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  االسراتيجية 
وافتتاح  األســواق،  عىل  الرقابة  “إحكام 
عدد كبري من مراكز الخدمات التموينية 
للتكنولوجيا  وفقا  تعمل  التي  املتطورة، 
خال  من  وذلك  واملتطورة”،  الحديثة 
لدعم  جنيه  مليون   67 حــوايل  توجيه 
وتطوير األجهزة الرقابية مبيني ديوان عام 
باملحافظات،  واملديريات  التموين  وزارة 
تقديم  وتحسني  الكفاءة  رفع  بهدف 

الخدمة للمواطن.
الريف  لتطوير  القومي  ــرشوع  امل  -7

املرصي “حياة كرمية 22/2023 :

تسهم مبادرة “حياة” “كرمية” يف تحقيق 
لحقوق  الوطنية  االسراتيجية  هدف 
اإلنسان الخطط املامئة لتحقيق أهداف 
منو اإلنتاج الزراعي املحيل، وتوفري املياه 
وتنمية  لزراعية  الرقعه  لزيادة  الازمة 
الزراعي  العلمي  والبحث  االبتكارات 
الزراعة،  مجال  الحديثة يف  والتكنولوجيا 
والتوسع يف مرشوعات التصنيع الزراعي، 
وزيادة وعي املزارعني بأفضل املامرسات 

الزراعية “.
توجيه  الجاري  العام  خطة  تستهدف  و 
وتبطني  تأهيل  بهدف  مليار   14.1
طوىل)،  مر  (3213كيلو  الرع  وتدبيش 
للخدمات  مركزا   324 وتطوير  وإنشاء 
الزمامات  مساحة  تبلغ  فيام  الزراعية، 
املغطاة بالري الحديث املستهدفة، حوايل 

83 ألف فدان.
األوىل  املرحلة  مرشوعات  ــرز  أب ومــن 
ضمن  الغذاء،  يف  الحق  ضامن  إطار  يف 

مبادرة حياة كرمية اآليت:
املغطاة  الزمامات  مرشوع  استكامل   –
بالري الحديث بحوايل مليار جنيه. عملية 
 420 بتكلفة  حامدي  بنجع  ترع  تأهيل 

مليون جنيه.
ضامن  الخطة  تستهدف  ذلك  عن  فضاً 
من  العديد  خال  من  الغذاء  يف  الحق 

املرشوعات واملبادرات، يُذكر منها
– استكامل إنشاء محطة معالجة الحامم 
وإضافة  الستصاح  املياه  نقل  ومسار 
محور  وجنوب  بشامل  جديدة  أرايض 
الضبعة والتي تهدف لزراعة (362) ألف 

فدان باعتامدات (400) مليون جنيه.
جودة  عىل  الرقابة  استكامل  مرشوع   –
املنتجات  من  والـــواردات  الــصــادرات 

الزراعية باعتامدات
-85 مليون جنيه بهدف زيادة الصادرات 
معتمدة  شــهــادات  وإصـــدار  املرصية 
بعض  ومراقبة  تصديرها  قبل  بالتحاليل 
الواردات من الحاصات الزراعية، حفاظا 

عىل صحة املواطن.
الزراعية  امليكنة  وتحديث  استكامل   –
من  جنيه،  مليون   (65.7) باعتامدات 
منظومة  ميكنة  استكامل  مرشوع  خال 
بيانات  قاعدة  وبناء  الزراعية  الحيازة 
الجمهورية،  مستوى  عىل  الحائزين 
ومرشوع استكامل بحوث تطوير امليكنة 
تحسني  استكامل  ــرشوع  وم الزراعية 

النظام املستدام للميكنة الزراعية.
ملكافحة  الوطني  الربنامج  استكامل   –

التصحر باعتامدات (13) مليون جنيه

الدولة ترفع شعار “األمن الغذائى أوال” تنفيذا السرتاتيجية حقوق اإلنسان.. 
56.6 مليار جنيه لكفالة حق املواطن فى طعام صحى بمعدل نمو %25.8

ولكن التسلل تسبب بعدم احتسابه، ومن 
هنا تغري كل يشء.
رصاصة ثم رشاش

كودي  سجله  الــذي   43 الدقيقة  هدف 
جاكبو بعد متريرة من روبرتسون ومراوغة 
للفرنيس رافاييل فاران، أنهى الشوط األول 
ملهزلة  الطريق  وفتح   ،0-1 الريدز  بتقدم 
الشياطني  دفاعات  يف  ــان  األرك متكاملة 

الحمر مع انطاق الشوط الثاين.
الثاين من داروين  بالهدف  اإلعصار استمر 
الدقيقة  يف  إليوت  هاريف  من  متريرة  بعد 
جاكبو  إىل  صاح  من  رائعة  ملسة  ثم   ،47
 50 الدقيقة  يف  أروع  بلمسة  سجل  الذي 

لتصبح النتيجة 0-3.
مانشسر  مــدرب  هاج  تني  إريــك  تحرك 
فيجورست  وفاوت  فريد  وسحب  يونايتد 
مكتوميناي  ســكــوت  بالثنايئ  ــع  ودفـ

وأليخاندرو جارناتشو يف الدقيقة 60، ولكن 
األوان قد فات..

صاح عادل رقم رويب فاولر وبات الهداف 
يف  الــرابــع  بالهدف  مناصفة  التاريخي 
الدقيقة 66، وحني حاول راشفورد تقليص 
يف  بالقائم  تسديدته  ارتطمت  الفارق، 

الدقيقة 73.
رأس  مبؤخرة   76 الدقيقة  يف  أىت  الخامس 
جوردان  من  عرضية  بعد  نونيز،  داروين 
بالثنايئ  هــاج  تــني  ليدفع  هــنــدرســون، 
من  بدال  سابيتزر  ومارسيل  ماالسيا  ترييل 

ليساندرو مارتينيز وكاسيمريو.
تبديات تني هاج رد عليها يورجن كلوب 
دفعة  تبديات  بأربعة  ليفربول  مدرب 
واحدة، بنزول ديوجو جوتا وجيمس ميلرن 
وستيفان بايسيتيتش وروبرتو فريمينو بدال 
هندرسون  وجــوردان  نونيز  دارويــن  من 

وفابينيو وكودي جاكبو.
ويف الدقيقة 83 انفرد صاح بلقب الهداف 
بهدفه  احتفاال  قميصه  ليخلع  التاريخي، 
املمتاز،  اإلنجليزي  الــدوري  يف   129 رقم 
ورقم 12 يف شباك مانشسر يونايتد، ورقم 

6 يف املباراة.
ماركوس  من  بــدال  إيانجا  أنتوين  حل 
جونز  وكرتيس   ،86 الدقيقة  يف  راشفورد 

بدال من هاريف إليوت عىل الجانب اآلخر.
يف  السابع  الهدف  صــاح  صنع  وأخــريا 
الدقيقة 88، والذي سجله الربازييل روبرتو 

فريمينو.
الفوز رفع رصيد ليفربول إىل 42 نقطة من 
25 مباراة يف املركز الخامس، بفارق 3 نقاط 

عن توتنام الرابع الذي لعب مباراة أكر.
أما يونايتد، فتجمد رصيده عند 49 نقطة 

كارثة لم تحدث منذ 115 عاما.. صالح التاريخي يقود ليفربول 
إلذالل يونايتد بالسبعة
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قرعة البطولة العربية – الزمالك ضد النصر بقيادة 
رونالدو.. والجيش يواجه أهلي طرابلس

بشكل  املجموعات  دور  يقام  بينام 
مجمع يف السعودية بداية من يوم 20 

يوليو املقبل.
وجاءت قرعة الدور األول كاآليت:

الجيش املليك املغريب × االتحاد الليبي
الربج اللبناين × الوحدة اإلمارايت

املريخ السوداين × ترشين السوري
الجوية  القوة   × السعودي  الشباب 

العراقي
الهال السوداين × املنامة البحريني
الصفاقيس التونيس × قطر القطري

طائع الجيش × أهيل طرابلس الليبي
الخليل  شباب   × العامين  النهضة 

الفلسطيني
املنستريي  االتحاد   × العامين  فحامن 

التونيس
املحرق البحريني × السيب العامين

األردن  شباب   × املوريتاين  نواذيبو 
األردين

كريستيانو رونالدو – النرص ضد الوحدة 
بالدوري السعودي

أسفرت قرعة البطولة العربية عن وقوع 
دور  يف  السعودي  النرص  مع  الزمالك 

املجموعات.
الثالثة  املجموعة  يف  الزمالك  ويقع 
السعودي،  النرص  بجانب  للبطولة 
األول  الدور  من  املتأهلني  وفريقني من 

والثاين.
بينام جاءت قرعة فريق طائع الجيش 

ضد أهيل طرابلس الليبي.
يلعب  املواجهة  هذه  من  والفائز 
الخليل  وشباب  العامين  النهضة  ضد 

الفلسطيني.
ويلعب الفريق صاحب االسم األول لقاء 
الذهاب يف ملعبه، بينام لقاء اإلياب يف 

ملعب الفريق الثاين.
الذهاب  بنظام  األول  الدور  ويقام 

واإلياب وكذلك الدور الثاين.

اإلسماعيلي: النادي مخرتق.. وبعض الجهات تعمل ضدنا
يرى أسامة خليل املتحدث الرسمي 
لإلسامعييل أن هناك بعض الجهات 

التي تعمل ضد النادي األصفر.
وقال أسامة خليل عرب قناة أون تايم 
تعمل  الجهات  “بعض   :2 سبورتس 
ضد اإلسامعييل وتحاول الوقيعة بني 

الاعبني واإلدارة”.
وأضاف “بعض من يعترب نفسه من 
مراكز القوى سواء داخل اإلسامعييل 

أو خارجها يحاول ابتزاز النادي”.
اإلسامعييل مخرق  “النادي  وواصل 

يف الوقت الحايل”.
وأشار “اإلسامعييل به أموال ولكنها 
أهدرت وإبراهيم عثامن عندما ترك 
بها  الخزينة  كانت  النادي  رئاسة 
واللجنة  جنيه،  مليون   50 من  أكر 
التي جاءت من بعده أهدرت هذه 

دون  العبني  مع  التعاقد  يف  األموال 
املستوى”.

أعلنتها  التي  “العقوبات  وأردف 
اإلدارة تجاه الاعبني لن يتم الراجع 

عنها”.
اإلسامعييل  “النادي  ترصيحاته  وأتم 
عقود  يف  حرف  كل  بتنفيذ  ملتزم 
الاعبني وسداد مستحقاتهم املالية”.

العبي  من  مجموعة  وكانت 
الحضور  عن  امتنعت  اإلسامعييل 
األحد،  أمس  الفريق  لتدريبات 
اعراضا عىل عدم رصف املستحقات 

املالية الخاصة بهم.
بعدها  اإلسامعييل  نادي  وأصدر 
من   %10 نسبة  فيه خصم  قرر  بيانا 
امتنعوا  الذين  الاعبني  جميع  عقود 
وإحالتهم  التدريبات  حضور  عن 

للتحقيق باإلضافة لتصعيد عددا من 
العبي فريق الشباب.

ثم أصدر 28 العبا يف اإلسامعييل بيانا 
مشركا للرد عىل أخبار امتناعهم عن 
ملباراة  استعدادا  الفريق  تدريبات 
الجولة  منافسات  ضمن  فاركو 
عىل  مؤكدين  والعرشين  الحادية 

املشاركة يف اللقاء بشكل طبيعي.
السابع  املركز  اإلسامعييل  ويحتل 
نقطة   15 برصيد  األخري  وقبل  عرش 

من 19 مباراة خاضهم الفريق.
بكر  أبو  برئاسة  مؤقتة  لجنة  وتتوىل 
الحديدي إدارة النادي اإلسامعييل يف 
الوقت الحايل، خلفا للرئيس السابق 
يحيى الكومي الذي تقدم باستقالته 

رفقة كامل مجلسه.

الساورة  شبيبة   × الكويتي  الكويت 
الجزائري

ويلتقي الفائز من كل مباراة مع الفائز 
النهاية  ويف  تليها  التي  املباراة  من 

يذهب املتأهل إىل دور املجموعات.
أما قرعة دور املجموعات جاءت كاآليت:

املجموعة األوىل
الرجي التونيس

االتحاد السعودي
(الهال السوداين – املنامة البحريني – 

الصفاقيس التونيس – قطر القطري)
الرشطة العراقي
املجموعة التانية

السد القطري
الوداد املغريب

الهال السعودي
طرابلس  أهيل   – الجيش  (طائع 
الخليل  شباب   – العامين  النهضة   –

الفلسطيني)

 االمارات تكرم الدكتور عادل فهيم يف ختام 
بطولة عجمان الدوليه لكمال األجسام

االتحاد املصري للدارتس يستعرض خارطة 
بطوالته يف األقصر

اختتمت اليوم الثاثاء بطولة عجامن 
كامل  يف  واملحرفني  للهواه  الدوليه 
والتي  والفيزيك  والكاسيك  األجسام 
بحضور  عجامن  مدينة  تحتضنها 
رئيس  سانتونجا  رفائيل  الدكتور 
األجسام  لكامل  الدويل  االتحاد 
عادل  والدكتور  البدنيه  واللياقه 
الدويل،  االتحاد  رئيس  نائب  فهيم، 
والعريب،  املرصي،  االتحاد  ورئيس 
واللياقه  األجسام  لكامل  واإلفريقي 
يف  الرئييس  الرشف  ضيف   ، البدنيه 
حمد  بن  عبدالله  والشيخ  البطوله 
لبناء  االمارات  اتحاد  رئيس  الرشقي 

االجسام واللياقه البدنيه.
ومن جانبه رحب الشيخ عبدالله بن 

حمد الرشقي و
خليل  طارق  املحرف  الدويل  الحكم 

بطوالت  انطاق  من  أيام   10 قبل 
مدينة  تستضيفها  التي  الدارتس 
 20 إىل   18 من  الفرة  خال  األقرص 
االتحاد  عقد  الجاري  مارس  شهر  من 
املرصي للدارتس مؤمترا صحفيا عامليا 
مرصيا  إعاميا   250 من  أكر  بحضور 
الدويل  للنادي  واملنتسبني  وعربيا 
لإلعام الريايض وميثلون جميع وسائل 
واملرئية  واملسموعة  املقروءة  اإلعام 
يف الباخرة النيلية آتون وحظي املؤمتر 
الشخصيات  من  العديد  بحضور 
جامل  الكابنت  بينهم  ومن  الرياضية 
مرص  منتخب  كابنت  الحميد  عبد 
إدارة  مجلس  وعضو  الزمالك  ونادي 
النادي حاليا وعبد الله إبراهيم رئيس 
الريايض  لإلعام  اإلمارايت  االتحاد 
وأعضاء مجلس إدارة االتحاد املرصي 
عمر  عادل  املهندس   : للدارتس وهم 
جوهر  ونادر  يوسف  جامل  واللواء 
العزيز  عبد  وهبة  عفيفي  وجميل 
وقدمت املؤمتر اإلعامية نرمني سامي 
وقال الدكتور يحيى عبد القادر رئيس 
واألفريقي  والعريب  املرصي  االتحاد 
التي  االتحاد  بطوالت  أن  للدارتس 
من  الفرة  خال  األقرص  يف  ستنطلق 

منظم بطولة عجامن الدوليه لكامل 
والفيزيك  والكاسيك  األجسام 
االمارات  بضيف  واملحرفني  للهواه 
الدكتور عادل فهيم ، يف بلده الثاين 
تكريم  هناك  وبالطبع  االمارات، 
املتميز  لعطائة  نظراً  له  خاص 
كامل  انتشار  يف  ومساهمته  للعبة 
األجسام عيل كافة املستويات سواء 
الدويل،  او  القاري  املستوى  عىل 
االمارات  ضيوف  بكل  نرحب  كام 

العربيه املتحده الكرام.
تكريم  تم  كربى  احتفاليه  وخال 
درع  واهدائه  فهيم،  عادل  الدكتور 
لجهوده  تقديرآ  وذلك   ، البطوله 
ومساهمته  باللعبة  االرتقاء  يف 
االتحادات  إنجاح  يف  اإليجابية 
القارية باملنطقة العربية واآلسيوية 

الجاري  مارس  شهر  من   20 إىل   18
الثانية  الدولية  مرص  بطولة  هي 
األوىل  العربية  والبطولة  للدارتس 
والبطولة األفريقية األوىل و ستشهد 
عربية  دولة   28 نحو  مشاركة 
 200 من  وأكر  وأوربية  وأفريقية 

العب والعبة.
جميع  أنهى  االتحاد  أن  وأضاف 
الثاث  البطوالت  تنظيم  ترتيبات 
الشباب  وزارة  مع  بالتنسيق 
والرياضة ومحافظة األقرص من خال 
التي  للبطولة  العليا  اللجنة  تشكيل 
املختصة يف  ضمت ممثلني لإلدارات 
الوزارة وأعضاء مجلس إدارة االتحاد 
أرشف  الدكتور  توجيهات  عىل  بناءا 

صبحي وزير الشباب والرياضة.
أرشف  الدكتور  نشكر  قائا  وأضاف 
والرياضة  الشباب  وزير  صبحي 
تقديم  عىل  دامئا  يحرص  الذي 
الدعم لاتحاد يك يتمكن من تنظيم 
البطوالت  يف  واملشاركة  البطوالت 
رياضة  جعل  ما  وهو  الدولية 
الدارتس يف مرص تحتل مرتبة الئقة 

عربيا وأفريقيا ودوليا .
القادر  عبد  يحيى  الدكتور  أوضح  و 

والدوليه
عادل  الدكتور  أعرب  وقد  هذا 
لكامل  االتحاد املرصى  رئيس  فهيم، 
العرىب،  االتحاديني  األجسام، ورئيس 
لرئيس  األول  والنائب  واإلفريقى، 
االتحاد الدوىل، عن سعادته بتواجده 
يف بلده الثاين االمارات وبهذا التكريم 
العزيز عىل قلبي ، وامثن دور الحكم 
مدير  خليل  طارق  املحرف  الدويل 
ومنظم البطوله والدور الكبري الذي 
يلعبه اتحاد كامل األجسام االمارايت 
حمد  بن  عبدالله  الشيخ  برئاسة 
ودعمه  دوره  عيل  واثني  الرشقي 
العربيه  االمارات  يف  البطوالت  لكل 
املتحده و االرتقاء باللعبة، وتخريج 
يف  بادهم  ميثلون  دوليني  ابطال 

البطوالت العامليه املقبلة.

سيعقد  للدارتس  العريب  االتحاد  أن 
االجتامع  ـ  البطوالت  هامش  عىل  ـ 
بحضور  العمومية  للجمعية  الثاين 
عدد  ملناقشة  عربية  دولة  نحو12 
تتعلق  التي  املهمة  املوضوعات  من 
بإسراتجية االتحاد وأجندة البطوالت 
يف  ترغب  التي  الدول  وطلبات 

االنضامم لاتحاد .
للدارتس  األفريقي  االتحاد  أن  كام 
سيعقد أيضا االجتامع الثاين للجمعية 
دولة   16 نحو  مبشاركة  العمومية 
يف  اللعبة  مستقبل  ملناقشة  إفريقية 

القارة .
الثانية  الدولية  وأكد أن بطولة مرص 
االتحاد  أجندة  عىل  إدراجها  تم 
لتقام  دائم  بشكل  للدارتس  الدويل 
كل  من  مارس  شهر  خال  مرص  يف 
من  األوىل  النسخة  نجاح  بعد  عام 
مبدينة  مرص  نظمتها  التي  البطولة 
مرىس علم سنة 2019 والتي حصلت 
عىل التصنيف الفيض من قبل االتحاد 

الدويل للدارتس.
السيام وأن البطولة العربية والبطولة 
رسميا  مرص  تستضيفهام  األفريقية 
ألول مرة وفقا ملعايري االتحاد الدويل 
والتصنيف  التنظيم  يف  للدارتس 

لاعبني املشاركني.
وقدم عبد القادر الشكر إىل املستشار 
الذي  األقرص  محافظ  ألهم  مصطفى 
نجاح  أجل  من  الجهود  كافة  قدم 
بطوالت الدارتس عىل أرض املحافظة.

أبو  جودة  رحب  أخرى  ناحية  ومن 
االتحادين  إدارة  مجلس  عضو  النور 
والقائم  للدارتس  والعريب  املرصي 
املؤمتر  بضيوف  العام  األمني  بأعامل 
من الدول العربية الشقيقة وقال أن 
االتحاد املرصي للدارتس ولد عىل يد 
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اتحاد الكرة يعلن الربتغالي فيتور برييرا رئيسا للجنة الحكام

غزل املحلة يخاطب ميتيالند للحصول على قيمة رعاية إمام عاشور

ميسي: احتجت إىل التكيف يف موسمي األول مع 
باريس.. وأريد تحقيق الكثري برفقة مبابي

منتخب الدراجات يحصد 6 ميداليات يف اليوم 
الثاني لبطولة إفريقيا بالقاهرة

كارثة لم تحدث منذ 115 عاما.. صالح التاريخي يقود ليفربول 
إلذالل يونايتد بالسبعة

أمام  ليفربول  مع  صــاح  محمد  هــدف 
مانشسر يونايتد

ليفربول..  لصاحبه  أنفيلد  يف  عظيمة  ليلة 
الغريم  ذاكرة  من  متحى  لن  كارثية  وليلة 

مانشسر يونايتد.
بسبعة  الحمر  الشياطني  يرضب  ليفربول 
أهداف دون رد. ليفربول يسجل 7 أهداف 
يف شباك مانشسر يونايتد مبسابقة رسمية 
حتى   .1908 مارس   25 منذ  األوىل  للمرة 
الثانية مل تكن قد  إليزابيث  الراحلة  امللكة 

ولدت بعد يف ذلك الوقت.
وهذه أكرب هزمية للشياطني الحمر عموما 
بنفس  ولفرهامبتون  أمام  الخسارة  منذ 
النتيجة يف 26 ديسمرب 1931، أي منذ قرابة 

92 عاما.

تعيني  املرصي  الكرة  اتحاد  أعلن 
للجنة  رئيسا  برييرا  فيتور  الربتغايل 
الرئيسية خلفا لإلنجليزي مارك  الحكام 

كاتنربج.
عىل  الحكام  أبرز  أحد  برييرا  وكان 
الشارة  تقلد  حيث  األوروبية،  الساحة 

املحلة  غزل  إدارة  مجلس  أرسل 
رسميا  خطابا  خليل  أسامة  برئاسة 
إمام  الدمناريك بشأن  لنادي ميتياند 

عاشور.
ويرغب نادي غزل املحلة يف تحصيل 
العبه  عاشور  إمام  رعاية  من  نسبة 

السابق.
النادي  أن  بيانه  يف  املحلة  وكشف 

باريس  العب  مييس  ليونيل  شدد 
سان جريمان عىل أنه قد وجد بعض 
أجواء  عىل  التكيف  يف  الصعوبة 
الفريق واملدينة خال موسمه األول 

ولكنه يشعر بأإلضل حال حاليا.
املوقع  مع  حوارا  مييس  وأجرى 
جريمان  سان  لباريس  الرسمي 
األرجنتني  تتويج  عن  خاله  تحدث 
بايرن  ومواجهة   2022 العامل  بكأس 

ميونيخ املنتظرة.
يشء  “كل  حواره:  يف  مييس  وقال 
رائعا  كان  العامل  كأس  بعد  اختربته 
ومن الصعب رشحه ألنه حلم حياة 
قادرين  وكنا  حقيقة  أصبح  طويلة 
األرجنتيني  الشعب  مشاركة  عىل 
أن  نتوقع  وكنا  املشاعر  تلك  يف 
ولكن  مجنونة  االحتفاالت  تكون 
ليس بقدر الجنون الذي وجدناه يف 
سنظل  لحظة  كانت  لقد  الحقيقة، 

نتذكرها حتى نهاية أعامرنا”.
كانت  النهائية  “املباراة  وواصل 
مذهلة ومجنونة، مبايب سجل ثاثة 
مل  النهاية  ويف  رائع  بشكل  أهداف 
يكن البطل هذا يشء يدعو للجنون 
سابقا  بالفعل  بالبطولة  توج  ولكنه 
بطل  تكون  أن  شعور  يعرف  وهو 
رائعا  النهايئ  كان  نعم  لذلك  العامل 
من  واآلن  القدم  كرة  لعامل  بالنسبة 
فريق  يف  معه  ألعب  أن  اللطيف 
واحد وأمتنى أن نحقق أشياء رائعة 

معا هنا يف باريس”.
توج  قد  األرجنتني  منتخب  وكان 
بكأس العامل للمرة الثالثة يف تاريخه 
عىل حساب فرنسا يف شهر ديسمرب 

يف  متنوعة  ميداليات   6 مرص  منتخب  حقق 
اليوم الثاين من بطولة إفريقيا لدراجات املضامر 
باستاد  الدويل  الدراجات  مبضامر  واملقامة 
مارس   9 وحتى   5 من  الفرة  خال  القاهرة 
رعاية  تحت  وذلك  دول،   8 مبشاركة  الجاري 

الدكتور أرشف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وحصد العبو منتخب مرص ميدالية ذهبية، و3 
بورنزيتني، وجاءت  ميداليات فضية، وميداليتني 

نتائج سباقات اليوم الثاىن للبطولة كالتايل:
فازت  السيدات  نخبة  لفئة  اإلقصاء  سباق  يف 
األول  باملركز  زايد  إبتسام  املرصية  البطلة 
إفريقية  الجنوب  وتوجت  الذهبية،  وامليدالية 
وحصدت  الفضية،  بامليدالية  نيكريك  فإن  دانيا 

مواطنتها إينيس ديبيري امليدالية الربونزية.
العب  فاز  الناشئني  لفئة  الكريين  سباق  ويف 
الربونزية،  بامليدالية  القايض  سيد  منتخب مرص 
سبتمرب  جوردان  إفريقي  الجنوب  وحصد 
امليدالية الذهبية، وتوج مواطنه جوزيف وينتزل 

بامليدالية الفضية.
ويف سباق الكريين لفئة نخبة الرجال فاز منتخب 
والفضية،  الذهبية  امليداليتني  إفريقيا  جنوب 

وتوج منتخب الجزائر بامليدالية الربونزية.
الرجال  نخبة  لفئة  الفرقية  املطاردة  سباق  ويف 
وامليدالية  الثاين  باملركز  مرص  منتخب  فاز 
السباق  هذا  يف  مرص  منتخب  ومثل  الفضية، 
بكر،  ومحمود  الحسني،  أبو  يوسف  الرباعي 

وأحمد سعد، وعاصم خليل.
األول  باملركز  إفريقيا  جنوب  منتخب  وفاز 
منتخب  وحصد  للسباق،  الذهبية  وامليدالية 

 ”2002-1992“ سنوات  لعرش  الدولية 
العامل  كأس  بطوالت  حكام  بني  وكان 
يف  و2002  فرنسا  يف   1998 نسختي  يف 
األمم  وكأس  الجنوبية،  وكوريا  اليابان 

األوروبية 2000 يف هولندا وبلجيكا.
عىل  مباريات   104 برييرا  أدار  كام 

يستحق الحصول عىل 5% من قيمة 
انتقال إمام عاشور من نادي الزمالك 

إىل ميتياند.
إىل  انضم  قد  عاشور  إمام  وكان 
ميتياند الدمناريك يف سوق االنتقاالت 

الشتوية يف يناير املايض.
من  أنه  إىل  املحلة  غزل  بيان  وأشار 
األندية  عىل  النسبة  تقسيم  املقرر 

املايض.
احتجت  األول  املوسم  “يف  وتابع 
إىل القليل من الوقت ألتكيف مع 
ولكنني  مختلفة  ألسباب  باريس 
بطريقة  الحايل  املوسم  بدأت 
مختلفة وبالكثري من الرغبة وأشعر 
واملدينة  النادي  يف  أكر  بارتياحية 
وأنا استمتع باملوسم الحايل كثريا”.

وشدد “اعتقد أن حيايت كلها كانت 
والجهد  والعمل  للتفاين  مكرسة 
لقد  يوم،  كل  املزيد  يف  والرغبة 
قادرا  ناد جديد ألكون  إىل  وصلت 
الكبرية  األهداف  تحقيق  عىل 
بداية  يف  ألنفسنا  وضعناها  التي 

املوسم”.
أجل  من  نقاتل  “نحن  وأضاف 
وتطورنا  الدوري  بلقب  التتويج 
مارسيليا  ضد  األخرية  املباراة  يف 
بتحقيق  أقوى  يصبح  والفريق 
تقديم  سنحاول  واآلن  االنتصارات 
كل يشء من أجل قلب األمور ضد 
بايرن ميونيخ وتحقيق التأهل هذا 

هو هدف الجميع هنا”.

الجزائر امليدالية الربونزية.
ويف سباق اإلقصاء لفئة الناشئات فازت العبة 
منتخب مرص علياء درويش بامليدالية الفضية، 
وتوجت زميلتها سارة أنور بامليدالية الربونزية، 
فيام حصدت الجنوب إفريقية آنيا دوبليسيس 

امليدالية الذهبية.
فاز  الناشئني  لفئة  الفرقية  املطاردة  ويف سباق 
منتخب مرص باملركز الثاين وامليدالية الفضية، 
الرباعي  السباق  هذا  يف  مرص  منتخب  ومثل 
محمد عثامن وسيد القايض، وكريم نادر وعمر 
إفريقيا  جنوب  منتخب  فاز  فيام  السعيد، 

بامليدالية الذهبية للسباق.
ويف سباق املطاردة الفرقية لفئة الناشئات فاز 
منتخب جنوب إفريقيا باملركز األول وامليدالية 

يف  مباراة   24 بينها  الدويل،  املستوى 
العديد  وقاد  أوروبا،  أبطال  دوري 
املسابقات  يف  الكربى  املواجهات  من 
مباراة  أبرزها  املختلفة،  األوروبية 
بايرن  بني   2001 عام  األورويب  السوبر 
اإلنجليزي،  وليفربول  األملاين  ميونخ 
عام  األورويب  االتحاد  كأس  نهايئ 
2002 بني فيينورد الهولندي وبوروسيا 
دورمتوند األملاين ونهايئ كأس “إنرتوتو” 
الفرنيس  ورين  اإليطايل  يوفنتوس  بني 

عام 1999.
الحكم  توىل  اإلداري  الصعيد  وعىل 
 65 العمر  من  البالغ  السابق  الربتغايل 
عاما رئاسة لجنة الحكام يف العديد من 
أبرزها  والعاملية  األوروبية  االتحادات 
وروسيا،  التشيك  اليونان،  الربتغال، 
برابطة  الحكام  لجنة  رئاسة  توىل  كام 

الدوري الربتغايل املمتاز.

التي لعب لها إمام عاشور يف العرش 
سنوات املاضية بحسب النسبة التي 

لعب فيها الاعب بتلك الفرة.
املحلة،  غزل  إدارة  مجلس  وفوض 
لدى  الدويل  املحامي  عزام  نرص 
الدولية واالتحاد  الرياضية  املحكمة 
الدويل لكرة القدم ملتابعة الخطاب 

والحصول عىل نسبة غزل املحلة.
واستخرج غزل املحلة أوراق رسمية 
القدم  لكرة  الغربية  منطقة  من 
الناشئني  مرحلة  يف  الاعب  بتواجد 

ملدة عرش سنوات.
وانتقل إمام عاشور من غزل املحلة 

إىل الزمالك يف صيف 2019.
مع  مباريات  عاشور خمس  وخاض 
للنادي  انتقاله  منذ  ميتياند  فريق 

الدمناريك.
تسجيل  يف  عاشور  إمام  ونجح 

هدفني منذ انتقاله.

“نحن ذاهبون إىل ميونيخ وستكون 
املباراة  مثل  جدا  صعبة  املباراة 
ببعض  سيتحدد  يشء  وكل  األوىل 
وأن  خصوصا  البسيطة  التفاصيل 
تحقيق الفوز عىل ذلك امللعب يعد 
أمرا صعبا ولكن اعتقد أننا إذا فعلنا 
سنكون  بطريقة صحيحة  كل يشء 
نريد  األمور،  قلب  عىل  قادرين 
أبطال  دوري  يف  رحلتنا  نواصل  أن 

أوروبا وهذا ما سنحاول فعله”.
جريمان  سان  باريس  ويستعد 
ملواجهة بايرن ميونيخ يوم األربعاء 
من   16 الـ  دور  إياب  يف  املقبل 
ملعب  عىل  أوروبا  أبطال  دوري 

أليانز أرينا يف أملانيا.
كانت  فرنسا  يف  الذهاب  مباراة 
بايرن بهدف دون  بفوز  انتهت  قد 

مقابل.
سان  باريس  مع  مييس  وشارك 
جريمان خال املوسم الحايل يف 29 
تسجيل  من  خالهم  ومتكن  مباراة 

18 هدفا وصناعة 16.

بامليدالية  نيجرييا  منتخب  وفاز  الذهبية، 
الفضية للسباق.

العليا  اللجنة  رئيس  عزام  وجيه  الدكتور  وأكد 
املرصي  االتحادين  ورئيس  للبطولة  املنظمة 
االتحادين  رئيس  ونائب  للدراجات  واألفريقي 
قدموا  منتخب مرص  العبو  أن  والعريب  الدويل 
للبطولة،  الثاين  اليوم  يف  قوية  مستويات 
خال  من  املميزة  املستويات  تلك  وترجموا 

امليداليات التى توجوا بها.
التي  املنافسات  مستوى  عىل  عزام  وأثنى 
مشاركة  ظل  يف  عام  بشكل  البطولة  تشهدها 
قارة  مستوى  عىل  الدراجات  العبي  نخبة 
إفريقيا بالبطولة، وهو ما انعكس بشكل واضح 

عىل قوة كل سباقات البطولة حتى اآلن.

بريقه  استعاد  امللك املرصي محمد صاح 
يف هذه الليلة الكربى، إذ رفع رصيده إىل 
12 هدفا يف شباك يونايتد ليصبح الهداف 

التاريخي لدريب الشامل الغريب.
أخريا  انفرد  قد  ألنه  يشء،  كل  ليس  هذا 
يف  لليفربول  التاريخيني  الهدافني  بصدارة 
الدوري اإلنجليزي املمتاز، بوصوله للهدف 

رقم 129 متخطيا رويب فاولر.
لحظات ما قبل الكارثة

إذ  يشء،  بــأي  ينذر  يكن  مل  أول  شــوط 
ليتصدى  املنطقة  أنتوين عىل حدود  سدد 

أليسون يف الدقيقة التاسعة.
القائم يف  وحاول صاح بتسديدة جاورت 
الدقيقة 14، تاه داروين نونيز يف الدقيقة 

19 بكرة أخرى مرت بجوار القائم.

روبرتسون  أندرو  تلقى   22 الدقيقة  ويف 
التمريرة وراوغ ثم سدد ليبعدها ليساندرو 

مارتينيز برأسه.
وكاد برونو فرينانديز أن يسجل يف الدقيقة 
26 بعد عرضية من ديوجو دالوت، ورأسية 

جاورت القائم.
راشفورد  ماركوس  أهدر   27 الدقيقة  ويف 
بتسديدة  تابعها  بينية،  بعد  ذهبية  فرصة 

ضعيفة للغاية بني يدي أليسون.
 33 الدقيقة  يف  حرة  ركلة  برونو  وأرســل 
قابلها دالوت بالرأس ولكن أليسون أمسك 

بالكرة.
ويف الدقيقة 42 سجل يونايتد بالفعل عن 
حرة،  ركلة  من  برأسية  كاسيمريو  طريق 


