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الرئيس السيسي: توافر الغاز الطبيعى ساهم فى إنشاء مجمع األسمدة األزوتية.. نسابق الزمن لزراعة 3.5 مليون فدان
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من أهل سيناء للرئيس السيسي: شكرا.. مواطنون يبعثون رسائل األمن والسالم من أرض الفريوز بعد إطالق الداخلية قوافل ضخمة

الرئيس السيسي: “اللى بيتعمل 
من  كبري  فضل  مشروعات  من 

ربنا ويحتاج أمواال طائلة”
مشروع  السيسي:  الرئيس 
به  ــة  ــي األزوت األســمــدة  مجمع 

محطة معالجة مياه خاصة
تكلفة  الــســيــســي:  الــرئــيــس 
الثالثية  املعالجة  مشروعات 
كبرية  وسيناء  الجديدة  بالدلتا 

جدا
ــس عــبــد الــفــتــاح  ــي ــرئ أكـــد ال
التي  املشروعات  أن  السيسي، 
تنفذها الدولة تحتاج إىل تغطية 
“محتاجني  قائال:  كبرية،  إعالمية 
ده  حقيقية..  إعالمية  تغطية 
من  دكتور مصطفي..  يا  شغلنا 

“قوى النواب” توافق على زيادة أجور العاملني بالدولة بحد أدنى 1000 
جنيه.. وزيادة املعاشات بنسبة 15%.. والصرف أول أبريل

عبد  الرئيس  رعاية  تحت  واحد،  كلنا 
أغذية  توفر  التي  السييس  الفتاح 

مخفضة ألهايل سيناء.
وأطلقت وزارة الداخلية قافلة خدمية 
وإنسانية لدعم أهالينا وذلك مبناطق 
“العريش – الشيخ زويد – برئ العبد” 
إقامة  تم  سيناء،  شــال  مبحافظة 
مبدينة  كبرية  مساحة  عىل  معرض 
يتم  سيناء،  شال  مبحافظة  العريش 
خالله طرح عدد من السلع الغذائية 
املعمرة  والسلع  الغذائية  ــري  وغ
عالية  بجودة  واملفروشات،  والسجاد 

عن  مخفضة  وبــأســعــار 
مثيالتها باألسواق.

ــة  ــي ــل ــداخ ــت ال ــعـ ودفـ
محملة مبختلف  بسيارات 
بأسعار  الغذائية  السلع 
مثيالتها  ــن  ع مخفضة 

سيارات  ــذا  وك ــاألســواق،  ب
ُمجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم 

التى  الرشطية  الخدمات  كافة 
تقدمها قطاعات الوزارة.

التابعة  ــان”  “أم منظومة  وواصلت 

العاملة مبجلس  القوى  وافقت لجنة 
عبد  عادل  النائب  برئاسة  النواب 
قانون  مرشوع  عىل  عياد،  الفضيل 
موعد  بتعجيل  الحكومة  من  مقدم 
للعاملني  الدورية  العالوة  استحقاق 
الخدمة  بقانون  املخاطبني  بالدولة 
لغري  خاصة  عــالوة  ومنح  املدنية، 
املدنية،  الخدمة  بقانون  املخاطبني 
للعاملني  ــاىف  اإلض الحافز  وزيــادة 
بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملني 
برشكات القطاع العام وقطاع األعال 
وتعديل  املعاشات،  وزيــادة  العام، 
بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 
الطب،  مهنة  مزاولة  بشأن   1954
تنظيم  قانون  أحكام  بعض  وتعديل 
للعاملني  الطبية  املهن  أعضاء  شئون 
الصحة  لــوزارة  التابعة  بالجهات 
بقوانني  املخاطبني  غري  من  والسكان 

حرص  واملحبة،  والسالم  األمن  رسائل 
أرض  من  توجيهها،  عىل  سيناء  أهايل 
عبد  الرئيس  أعطى  بعدما  الفريوز، 
الفتاح السييس، إشارة البدء يف التنمية 
ارتسمت  البسمة  سيناء، حيث  بأرض 

عىل وجوه األهايل.
للرئيس  سيناء  شعب  من  “شكرا 
تحدث  هكذا  السييس”،  الفتاح  عبد 
األهايل، بعدما حركت وزارة الداخلية 
من  بأطنان  محملة  الخري  قوافل 
يف  السويس  قناة  عــابــرة  األغــذيــة 
مبادرة  ضمن  الفريوز،  ألرض  طريقها 

أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 
14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام 
القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل 
الصادر  التعليم  قانون  أحكام  بعض 
 1961 لسنة   103  139 رقم  بالقانون 
والهيئات  األزهر  تنظيم  إعادة  بشأن 
أول  من  اعتبارا  ذلك  يشملها،  التى 

اللجنة  تعد  أن  عىل   ،2023 أبريل 
للعرض  القانون  مرشوع  عن  تقريرا 

عىل املجلس ىف الجلسات القادمة.
زيــادة  القانون،  مــرشوع  ويتضمن 
وتعجيل  األجــور  وتحسني  املرتبات 
والحافز  العالوات  استحقاق  موعد 

ده..  الكالم  تشوف  الناس  حق 
مشروعات  مــن  بيتعمل  اللى 
ربنا..  من  كبري  فضل  زراعية 
هائلة..  مالية  أرقــام  واهلل  واهلل 
لتنفيذ  يــبــذل  عمل  جهد  ثــم 
يفرح  وجهد  املشروعات..  هذه 

متحركني..  انــنــا  الـــنـــاس.. 
مليون   2 لـ  أوصــل  علشان 
حاجة  يف  بنتكلم  فـــدان.. 
تانية خالص غري كالم وزير 

الزراعة.
وأضاف الرئيس السيسي، 
خالل افتتاح مجمع مصانع 
بالعني  األزوتية  األسمدة 
نوري  “عاوزين  السخنة: 

“الوزراء السعودي” يعرب عن أمله يف مواصلة الحوار البناء مع إيران  
رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عقدى التزام ملشروعى تطوير ميناءى السخنة والدخيلة.. 

مدبوىل: توجيهات رئاسية بتكثيف الجهود لتعظيم االستفادة من املوقع الفريد ملصر
“الخارجية” تحتفى بذكرى يوم الدبلوماسية املصرية.. “شكرى”: أعضاء السلك 

الدبلوماسي جنود الوطن املرابطون خارج الحدود
وزير الصناعة: 30% زيادة يف حجم التبادل التجاري بني مصر والسويد 2022
تعملها إزاي.. طريقة استخدام ميزة “اكتشاف املسار التلقائي” على ساعة أبل الذكية

سرقة فيال محمد صالح.. النيابة تستمع للشهود.. اعرف مصري الحرامى
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Sea Freight

As a FIATA Member, Freight Forwarder,
NVOCC and Cargo Consolidator,
we handle all type of consignments
whether FCL, LCL, Conventional
and Chartered Vessels.

800-12-8888-1
qatamesh@alzafercargo.com

www.alzafercargo.com

١١ ش األديب علي ادهم، مساكن الشيراتون
هاتف:  ٠١٠٠٠٦٣٩٠٠٠ جوال: ٢٠١٠٠١٦٧٠٩٧٨+
qatamesh@gmail.com :البريد اإللكتروني

Fb.com/Qatameshclinic
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اململكة العربية السعودية

Jeddah - 23212 - 7539 K.S.A. Mushrefah Dist. 
14 Ain Khalifa St. -  Tel.: 012 663 2770

Fax : 012 - 663 2771 Mobile: 053 230 5963
C.R. 4030303207  Lic. No. 55815

الوكيل اإلعالين
مجهورية مصر العربية

(+202) 01022441900  (+202) 01283617779
e-mail: cd_room2004@yahoo.com

أكـد األمـني العـام لـوزارة الخارجيـة 
اإلرادة  بـالين،  عـار  الجزائريـة 
بـالده  سـلطات  لـدى  السياسـية 
وكالـة  مـع  وثيـق  تعـاون  إلطـالق 
القضـايئ  للتعـاون  األورويب  االتحـاد 
يف املجـال الجنـايئ بهدف االسـتفادة 
وتجاربهـا  الواسـعة  خرباتهـا  مـن 
املميـزة يف مجـال تجميـد ومصـادرة 
واسـرداد األمـوال واألصـول املحولـة 
رشعيـة،  غـري  بطـرق  الخـارج  إىل 
فضـال عـن تعزيـز عالقـات التعـاون 
الجزائـر  يف  القضائيـة  الجهـات  بـني 
االتحـاد  يف  األعضـاء  والبلـدان 

األورويب.

اتفق عادل بن عبدالرحمن العسـومي 
رئيـس الربملان العريب مع معايل السـيد 
جوزيـف نتاكريوتيانـا رئيـس املجلس 
الترشيعـي لتجمـع رشق أفريقيـا عـىل 
إىل  تهـدف  مشـركة  عمـل  برامـج 

بـالين  اسـتقبال  خـالل  ذلـك  جـاء 
الجزائريـة  الخارجيـة  مبقـر  الثالثـاء 
وكالـة  رئيـس  العاصمـة،  بالجزائـر 
االتحـاد األورويب للتعـاون القضايئ يف 
املجـال الجنـايئ، الديسـالف همـران.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، 
يف بيـان، أن هذا اللقاء يأيت يف سـياق 
اإلثنـني  أجراهـا  التـي  املحادثـات 
الرئيـس الجزائـري عبداملجيـد تبـون 
مع املمثل السـامي لالتحـاد األورويب 
والسياسـة  الخارجيـة  للشـؤون 
املفوضيـة  رئيـس  نائـب  األمنيـة، 

بوريـل. جوزيـب  األروربيـة، 
إىل  بـالين،  أشـار  البيـان،  وبحسـب 

األفريقيـة،  العربيـة  العالقـات  تعزيـز 
خاصـة عـىل املسـتوى الربملـاين، فضـالً 
عـن تبـادل الخربات، والتنسـيق بشـأن 
املشـرك،  االهتـام  محـل  القضايـا 
يف  القضايـا  لهـذه  املتبـادل  والدعـم 

مباحثات جزائرية – أوروبية حول التعاون السرتداد 
األموال املهربة بصورة غري شرعية

قـال األمـني العـام لجامعـة الـدول العربية 
أحمـد أبـو الغيط إن الوضـع االجتاعي يف 
لبنـان بالغ الصعوبة، مشـددا عـىل الحاجة 
ماسـة لوجود رئيس جديـد للبنان يف أرسع 

وقت.
الغيـط – يف ترصيـح ملديـر  أبـو  وأضـاف 
مكتـب وكالـة أنبـاء الرشق األوسـط بلبنان 
– إنـه وصـل إىل لبنـان أمـس وكان سـعر 
رصف اللـرية اللبنانيـة يناهـز الــ 90 ألفـا 
للـدوالر الواحـد، بينـا قفـز سـعر الرصف 
صبـاح اليـوم إىل 100 ألـف لـرية للـدوالر، 
الوضـع  إليـه  آل  ملـا  أسـفه  عـن  معربـا 

الحـايل.
وعـن لقائيـه اليـوم برئيس مجلـس النواب 
اللبنـاين نبيه بري ورئيـس حكومة ترصيف 
األعـال اللبنانيـة نجيـب ميقـايت، أكـد أبو 
الغيـط رضورة انتخاب رئيـس جديد للبالد 
كمدخـل لبـدء عمليـة اإلصـالح االقتصادي 

والخـروج من األزمـات الراهنة.
الجلسـة  يف  شـارك  قـد  الغيـط  أبـو  وكان 
للتنميـة  العـريب  للمنتـدى  االفتتاحيـة 
حيـث  اليـوم،   2023 لعـام  املسـتدامة 
الـدول  جامعـة  التـزام  كلمتـه  يف  جـدد 

أعـرب مجلـس الـوزراء السـعودي عن 
مـع  البنـاء  الحـوار  مواصلـة  يف  أملـه 
إيـران وفقـا للمرتكـزات واألسـس التي 
تضمنهـا االتفـاق بني البلدين اسـتجابة 
جـني  “يش  الصينـي  الرئيـس  ملبـادرة 
بينـج”، مبـا يعـود بالخـري والنفـع عـىل 
البلديـن واملنطقـة بشـكل عـام ويعزز 

السـلم واألمـن اإلقليمـي والـدويل.
السـعودي  اإلعـالم  وزيـر  وأوضـح 
يف   – الـدورسي  يوسـف  بـن  سـلان 
بيـان أوردتـه وكالـة أنبـاء السـعودية 
(واس) – أن ذلـك جـاء خـالل جلسـة 
املجلـس اليـوم /الثالثـاء/ يف قرص عرقة 
الحرمـني  خـادم  برئاسـة  بالريـاض، 
الرشيفني امللك سـلان بـن عبدالعزيز 
املجلـس  تطـرق  حيـث  سـعود،  آل 
يف  وإيـران  اململكـة  بـني  االتفـاق  إىل 
بكـني ومـا تضمنـه مـن املوافقـة عـىل 
اسـتئناف العالقـات الدبلوماسـية بـني 
البلديـن والتأكيـد عـىل مبـادئ احرام 
يف  التدخـل  وعـدم  الـدول  سـيادة 
ومقاصـد  مببـادئ  وااللتـزام  شـؤونها، 
ومنظمـة  املتحـدة  األمـم  ميثـاق 
التعاون اإلسـالمي واملواثيـق واألعراف 

أبو الغيط: الوضع االجتماعي بلبنان بالغ 
الصعوبة وهناك حاجة لوجود رئيس

رئيس الربملان العربي ورئيس املجلس التشريعي لتجمع شرق أفريقيا يتفقان على برامج عمل مشرتكة لتعزيز العالقات العربية األفريقية

أيضـا مجمل أعال السياسـة الخارجية 
النابعـة مـن الـدور املحـوري للمملكـة 
والحـرص  الـدويل،  املسـتوى  عـىل 
الدائـم عـىل تعزيـز األمـن واالسـتقرار 
يف املنطقـة والعـامل، وتفضيـل الحلـول 
السياسـية والحـوار، كـا جـّدد مجلس 
اململكـة  موقـف  السـعودي  الـوزراء 
الداعم للمسـاعي الدوليـة كافة إليجاد 
حل سـيايس لألزمـة الروسـية األوكرانية 
وتسـهيل الحـوار بـني الطرفـني، ولـكل 
مـا من شـأنه تخفيـف التوتـر واملعاناة 
التـي طالـت الجميـع بسـبب تداعيات 
الناميـة  الـدول  عـىل  خاصـة  األزمـة 
واألقـل منـوا. ونـّوه املجلـس مبـا أكدته 
اململكـة يف مؤمتـر األمم املتحـدة الذي 
بالعمـل  التزامهـا  مـن  قطـر  يف  ُعقـد 
البلـدان  لدعـم  الـدويل  املجتمـع  مـع 
تجـاوز  عـىل  ومسـاعدتها  منـوا  األقـل 
نحـو  ودفعهـا  وتحدياتهـا  ظروفهـا 
التقـدم والناء، وكذلـك مواصلة الدور 
الريـادي يف جميـع املجـاالت اإلمنائيـة 
والـدويل  اإلقليمـي  املسـتويني  عـىل 
املسـتدامة  التنميـة  أجنـدة  بتحقيـق 

.2030

“الوزراء السعودي” يعرب عن أمله يف مواصلة الحوار البناء مع إيران

الجهـود دون  مـن  املزيـد  ببـذل  العربيـة 
كلـل لتحقيـق إنجـازات جديدة من شـأنها 
العـرب. لـكل  املنشـودة  التنميـة  تحقيـق 

الـدول  لجامعـة  العـام  األمـني  وقـال 
العربيـة أحمـد أبـو الغيـط إن الركيز عىل 
األزمـة الروسـية األوكرانيـة عـىل خطورتهـا 
هنـاك  أن  يخفـي  أن  يجـب  ال  وأهميتهـا 
أزمـات أخـرى تنتظـر حلـوالً وبعضهـا منذ 
عقـود مثـل ازديـاد انتشـار الفقـر والجوع 
إىل  مشـريا  واألمهـات،  األطفـال  ووفيـات 
أن العـامل مل يتعـاف بعـد مـن آثـار أزمـة 
كوفيـد19 كـا ال تـزال أعـداد النازحـني يف 
ارتفـاع مسـتمر كـا تعاظم مخاطـر التغري 

املناخـي عـىل نحـو مقلـق.
مـن  عـدداً  تواجـه  املنطقـة  أن  واعتـرب 
التـي  واملعقـدة  املتداخلـة  املشـكالت 
أصبحـت واقعـا مسـتداما يجـب التعامـل 
خططـاً  حلهـا  ويقتـي  باسـتمرار،  معـه 
إىل  للوصـول  التجزئـة  تقبـل  ال  شـاملة 
أن  موضحـا  مسـتدامة،  اسـراتيجيات 
املنطقـة تحتاج إىل بناء قدرات مؤسسـاتها 
الوطنيـة واإلقليميـة لجعلهـا أكـر مرونـة 

التنبـؤ. عـىل  وقـدرة 

الجزائـري حـول  الرئيـس  التزامـات 
األمـوال  الفسـاد وغسـيل  مكافحـة 
إىل  املهربـة  األصـول  واسـرداد 

رشعيـة. غـري  بطريقـة  الخـارج 
الديسـالف  أعـرب  جانبـه،  مـن 
هيئتـه  اسـتعداد  عـن  همـران 
أشـكال  كافـة  بتقديـم  والتزامهـا 
الدعم واملسـاعدة التقنية الرضورية 
يف  الجزائريـة  القضائيـة  للجهـات 
مجـال التحريـات وتسـهيل التواصل 
مـع نظرياتهـا األوروبيـة يف معالجـة 
باسـرداد  الصلـة  ذات  امللفـات 
مـن  املنهوبـة  واألصـول  األمـوال 

الجزائـر.

املحافـل اإلقليمية والدوليـة املختلفة.
رئيـس  اسـتقبال  خـالل  ذلـك  جـاء 
املجلـس  لرئيـس  العـريب  الربملـان 
يف  أفريقيـا  رشق  لتجمـع  الترشيعـي 
وذلـك  املنامـة،  البحرينيـة  العاصمـة 
عـىل هامـش مشـاركة كال الجانبني يف 
الـدويل  الربملـاين  االتحـاد  اجتاعـات 
املنعقـدة يف مملكـة البحريـن خـالل 
الفـرة مـن 11 إىل 15 مـارس 2023.
ويف إطـار املباحثـات التي جرت خالل 
الـدول  أن  “العسـومي”  أكـد  اللقـاء، 
األفريقيـة متثـل العمـق االسـراتيجي 
عـىل  العربيـة، مشـدداً  للـدول  األول 
جهـداً  يألـوا  ال  العـريب  الربملـان  أن 
العالقـات  هـذه  تعزيـز  سـبيل  يف 
مـن  وذلـك  املسـتويات،  كافـة  عـىل 
خـالل رشاكاتـه املتناميـة مـع الربملـان 

الدوليـة.
وأطلـع املجلـس عـىل فحـوى اسـتقبال 
رئيـس مجلـس  السـعودي  العهـد  ويل 
الـوزراء األمـري محمـد بـن سـلان بـن 
عبـد العزيـز آل سـعود، لرئيـس وزراء 

بولنـدا ومـا جرى خالله من اسـتعراض 
العالقـات وسـبل تعزيز آفـاق التعاون 
الثنـايئ يف مختلـف املجـاالت، وكذلـك 
اجتاعـه مـع رئيـس مجلـس القيـادة 
عـىل  والتأكيـد  اليمنـي،  الرئـايس 

للمجلـس  اململكـة  دعـم  اسـتمرار 
والحكومـة اليمنيـة وشـعبها الشـقيق، 
لحـل  التوصـل  إىل  الراميـة  وللجهـود 
سـيايس شـامل برعايـة األمـم املتحدة.

وأشـار الـدورسي إىل أن املجلـس تناول 

األفريقـي، وكذلـك مـن خـالل حرصـه 
مـع  قويـة  عالقـات  تأسـيس  عـىل 
رشق  لتجمـع  الترشيعـي  املجلـس 
أفريقيـا، وغريهـا مـن الكيانـات التي 
العربيـة  العالقـات  مأسسـة  تخـدم 
الشـعبني  مصالـح  األفريقيـة وخدمـة 

واألفريقـي. العـريب 
ومـن جانبه، أكـد السـيد نتاكريوتيانا 

اللقـاء  هـذا  طلـب  عـىل  حـرص  أنـه 
انطالقـاً مـن رغبتـه القويـة يف تدشـني 
املجلـس  بـني  مؤسسـية  عالقـات 
أفريقيـا  رشق  لتجمـع  الترشيعـي 
والربملـان العـريب الـذي ميثـل الشـعب 
العـريب، مضيفاً أن الـدول العربية هي 
األفريقيـة،  للـدول  األسـايس  الرشيـك 
خاصـة أنهـا تتعامل معهـا بنزاهة، ويف 
إطـار مـن الرشاكـة الحقيقيـة والرغبة 
بعيـداً  املتبادلـة،  املنفعـة  تحقيـق  يف 
التدخـالت  أو  الوصايـة  فـرض  عـن 
الخارجيـة يف الشـئون الداخلية للدول.
واتفـق الجانبـان عىل عقـد اجتاعات 
تنسـيقة خالل الفـرة القادمـة، لتبادل 
وجهـات النظـر بشـأن تفاصيـل برامج 
املنظمتـني  بـني  املشـركة  التعـاون 

القاهره هناء السيد
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كشف املهندس عبد املنعم خليل ، 
رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة 
التموين ، أن املخزون االسراتيجي 
الغذائية  السلع  مــن  مــرص  يف 
اىل  مشريا  أشهر؛  الـ6  فرة  يتجاوز 
السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  أن 
رمضان  أهال  معارض  بزيادة  وجه 
الجمهورية  محافظات  جميع  يف 
بأسعار  املختلفة  السلع  توفري  مع 
تتجاوز  بنسبة  للمواطنني  مخفضة 

الـ%30.
مع  لقائة  خالل   ، خليل  وأضــاف 
االعالمية إنجي أنور، بربنامج “مرص 
 ”etc  ” قناة  عىل  املذاع  جديدة” 
معارض  عدد  أن  االربعاء،  اليوم 
معرضا   465 تجاوز  رمضان  أهال 
الجمهورية  مستوى  عىل  وشــادر 
فضال عن وجود أكر من 92 سيارة 
محافظات  بجميع  منترشة  متنقلة 
عىل  يساعد  والــذي  الجمهورية، 

التموين: مخزون مصر من السلع الغذائية يتجاوز 
فرتة الـ6 أشهر

....نحو اعالم املعرفه ....
حتي  التلفزيونيه  املحاوالت  تنجح  مل 
نحو  الشبابيه  الهجره  ايقاف  يف  االن 
مواقع التواصل االجتامعي بل اندفعت 
خلفه لتتبني نفس القضايا عيل صفحات 
من  فزادت  للنقاش  وتطرحها  التواصل 
االعالم  لجأ  واخريا  املواقع  تلك  شعبية 
بعض  باعادة  جديده  طريقه  ايل  املريئ 
والتي سبق حذفها من  القدميه  الربامج 
ومل  التأثري  لفقدانها  االعالميه  الخريطه 
اعترب  للناس حيث  يروق  يعد محتواها 
التطوير  عيل  قدره  وعدم  افالس  ذلك 
من  برنامج  يفلح  ولن  الجديد  وتقديم 
الحارض محاوال  الحديث عن  املايض يف 
كل  مــع  لالفضل  تغيريه  او  اصــالحــه 
لجهدهم  واحرتامي  للمقدمني  تقديري 
..… التأثري  ــداث  احـ يف   ورغبتهم 

ماذا يريد الناس من اعالمهم ؟ باالجابه 
لشكل  معا  نصل  قد  السؤال  هذا  عيل 
 .…… الشعب  من  املطلوب   االعــالم 
رغباتهم  يلبي  اعالم  يف  ترغب  الناس 
صوتهم  توصيل  عيل  وقادر  وطموحهم 
ايل دوائر صنع القرار اعالم يستطيع ان 
ينقل من الناس وعنهم كام ينقل اليهم 
اعالم يتحدث عن االنجازات وال يغطي 
بني  التوازن  يقدم  اعالم  السلبيات  عيل 
اعالم  الناس  وصــوت  الحكومه  صوت 
 ينتشل الناس من حالة اليأس واالحباط .

نعم  املعرفه  اعالم  يف  نراه  كام  والحل 
اكرر اعالم املعرفه وحده الذي يستطيع 
ارتفاع  امــام  الشارع  رضا  يكسب  ان 
منسوب السخط بسبب قلة املعلومات 
االهتامم  صميم  من  هي  قضايا  حول 
ينفع  ال  والـــذي  للمواطنني  اليومي 
يحول  الذي  املعلومايت  الشح  هذا  معه 
معلومه  اليقدم  متفرج  ايل  االعالمي 
اساس  عيل  خطأ  انتقاد  يستطيع  وال 
بالتغطيه  االمر مقصود  موضوعي وكأن 
الرد  عيل  املقدره  وعدم  انجاز  كل  عيل 
اقالم  اي  او تشكيك من  انتقاد  اي  عيل 
. املرصيه  الدوله  ضد  خبيثه  قنوات   او 

التعامل  يف  القناعات  تغيري  من  البد 
ونرش  التوعيه  يف  الهميته  االعــالم  مع 
الحقائق او عيل اقل تقدير القدره عيل 
وبشكل  تطالنا  التي  الشائعات  نفي 
تقديم  ان  والشــك   . وممنهج  يومي 
افضل  يشكل حصانه  مسبقا  املعلومات 
من محاوالت الرد عيل الشائعات والتي 
تأخذ من الجهد الكثري وتحدث اثارا اقل 
مام تحدثه االشاعه يف حد ذاتها .وال شك 
ايضا ان تغيري نظرة املسئول عن االعالم 
والذي يعتربه يجلب له املتاعب واالرضار 
الوزير  يكون  بــان  يدفع  الــذي  االمــر 
ترصيحاته  افعال  ردود  يحسب  سيايس 
الصحفي  العمل  ان  ويعترب  كانت  مهام 
ليس تطفال ولكنه حق الشارع يف املعرفه 
وحق الحكومه يف اظهار االنجاز  للقضاء 
الشائعات.  عيل حاله االحباط ومحاربة 

اسايس  بشكل  مرتبطه  االعالم  ان حرية 
املعلومه  عيل  الحصول  يف  حريته  يف 
اعالم  يكون  ليك  وتوجيهه  به  واالتجاه 
مبسافات  تسبق  الحريه  وتلك  معرفه  
تجهز  النــهــا  والتعبري  ــراي  الـ حــريــة 
باملعلومه  متسلحني  للتحدث  الناس 
الحديث  مــن  متكنه  حتي  واملعرفه 
ورقــي  رفعة  يخدم  ومبــا  مبوضوعيه 
الحصانه  من  لديه  يجعل  وما  الوطن 
التي  الشائعات  عيل  الرد  من  متكنه  ما 
يومي   بشكل  انجازاته  ومن  منه  تنال 
تقدير. اقــل  عيل  بها  التاثر  عــدم   او 

ولكم تحيايت .
محمود صالح قطامش 

مرص تالتني
qatamesh@misrtalateen.com

النقل: 1.6 مليار دوالر استثمارات أجنبية 
مباشرة بتطوير ميناءى السخنة والدخيلة

وزير  الوزير،  كامل  املهندس  قال 
االستثارات  حجم  أن  النقل، 
تطوير  املبارشة ىف مرشوع  األجنبية 
ميناىئ السخنة والدخيلة تقدر بـ1.6 

مليار دوالر.
مبجلس  صحفي  مؤمتر  يف  وأوضح 
السخنة  ميناىئ  تطوير  أن  الوزراء، 
مركز  إىل  مرص  سيحول  والدخيلة 
واللوجستيات،  العاملية  للتجارة 

املحافظات  ألكر  القوافل  وصول 
واملناطق احتياجا.

وتابع :” السالسل التجارية الكبرية 
املبادرات  مع  واشركت  تعاونت 
الغذائية  السلع  لتوفري  الرئاسية 
بأسعار مخفضة وسينطلق املعرض 
الرئييس يف مدينة نرص تحت رعاية 
هذا  أن  حيث  السييس،  الرئيس 
مارس   21 حتى  مستمر  املعرض 
رشكة   400 من  أكر  مع  بالتعاون 
وبسعر  مخفضة  بأسعار  عارضة 

التكلفة”.
من  ألكر  ضخا  هناك   ”: وأكمل 
25 ألف طن من األرز يف اكر من 
جميع  يف  استهاليك  مجمع   1300
أهال  منافذ  يف  الجمهورية  أنحاء 
رمضان” مشريا إىل أن شهر رمضان 
كبري  باستقرار  سيتسم  العام  هذا 
الغذائية خاصة  للسلع  األسعار  يف 
وأن مخزون مرص من القمح يكفي 

حتى قدوم املوسم القادم.

موضحا أن التعاقد الخاص مبرشوع 
وإدارة  الفوقية  البنية  إنشاء 
وتشغيل واستغالل وصيانة وإعادة 
برصيف  الحاويات  محطة  تسليم 
تنفيذ  إطار  يف  بالدخيلة،   100
ميناء  تطوير  لخطة  النقل  وزارة 
الهدف  لتحقيق  الكبري  اإلسكندرية 
عاملياً  مركزا  مرص  بجعل  األكرب 

للتجارة واللوجيستيات.

جديد  محور  املــرشوع  النقل:  وزير 
يربط البحرين األحمر واملتوسط وهو 
التجارة  لخدمة  لوجيستي  ممر  أكرب 

العاملية بني الرشق والغرب
توقيع العقدين مع أكرب تحالف عاملي 
الخطوط  وتشغيل  إدارة  مجال  يف 
الدولية  الحاويات  ومحطات  املالحية 
باستثارات تصل إىل 1.6 مليار دوالر 

وطاقة تداول أكر من 5 ماليني حاوية 
مكافئة سنوياً يعد مؤرشا قويا يعكس 

الثقة ىف االقتصاد املرص
مدبويل،  مصطفى  الدكتور  شهد 
مراسم  اليوم،  الوزراء،  مجلس  رئيس 
توقيع عقدي التزام ملرشوعْي (إنشاء 
وتشغيل  وإدارة  الفوقية  البنية 
تسليم  ــادة  وإع وصيانة  واستغالل 

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عقدى التزام ملشروعى تطوير ميناءى السخنة والدخيلة.. مدبوىل: توجيهات رئاسية بتكثيف 
الجهود لتعظيم االستفادة من املوقع الفريد ملصر

السخنة)،  مبيناء  للحاويات  محطة 
وإدارة  الفوقية  البنية  ــاء  ــش و(إن
وإعادة  وصيانة  واستغالل  وتشغيل 
تسليم محطة الحاويات برصيف 100 
مهندس  الفريق  بحضور  بالدخيلة)، 
كامل الوزير، وزير النقل، و إريك إيب، 

رئيس رشكة “هاتشسون” العاملية.
املــرشوع  تنفيذ  التعاقد  ويتضمن 
األول مبيناء السخنة بني الهيئة العامة 
السويس  لقناة  االقتصادية  للمنطقة 
 COSCO (هاتشسون  وتحالف 
املرشوع  تنفيذ  يتم  بينا   ،(-CMA
الهيئة  بــني  الدخيلة  مبيناء  الــثــاين 
وتحالف  اإلسكندرية  مليناء  العامة 

.(MSC -هاتشسون)
وليد  األول  ــرشوع  املـ عقد  ووقـــع 
العامة  الهيئة  رئيس  الدين،  جال 
السويس،  لقناة  االقتصادية  للمنطقة 
العضو  شينج”،  “كليمنس  من  وكل 

أوروبا”،  “هاتشسون  ملوانئ  املنتدب 
رئيس  نائب  مــارتــنــز”،  ــوران  “لـ و 
فينجني”،  “زاوو  و  “CMA”القابضة، 

العضو املنتدب لـ “كوسكو”.
بينا وقع عقد املرشوع الثاين كل من 
اللواء بحرينهاد شاهني، رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة مليناء اإلسكندرية، 
العضو  شينج”،  “كليمنس  من  وكل 
أوروبا”،  “هاتشسون  ملوانئ  املنتدب 

. MSC””و “رومان سيمون
رئيس  أكــد  التوقيع،  هامش  وعــىل 
الكبرية  األهمية  الـــوزراء  مجلس 
املوانئ  لتطوير  الدولة  توليها  التي 
السيد  توجيهات  إىل  مشريا  املرصية، 
رئيس  السييس،  عبدالفتاح  الرئيس 
الجمهورية، بتكثيف الجهود لتعظيم 
االستفادة من املوقع الجغرايف الفريد 
تتمتع  التي  التفضيلية  واملزايا  ملرص، 
بها، كنقطة التقاء ومرور عىل خطوط 

وتحويل  العاملية،  البحرية  املواصالت 
ذلك من خالل الجهد الشاق والعمل 
قيمة  إىل  الدولة  جانب  من  الدؤوب 
اقتصادية مضافة، بالتعاون مع القطاع 
بناء  عملية  إطار  يف  وذلك  الخاص، 

القدرة الوطنية يف مختلف املجاالت.
توقيع عقدي  بأن  النقل  وزير  ورصح 
ــأيت يف إطــار  ــني، ي ــرشوع هــذيــن امل
الجمهورية  رئيس  السيد  توجيهات 
السخنة  محور  إنشاء  مرشوع  بتنفيذ 
املتكامل  اللوجيستي  الدخيلة   /
للحاويات للربط بني البحرين األحمر 
تحالف  مــع  بالتعاون  واملــتــوســط 
 COSCO – CMA- (هاتشيسون- 
ممر  ــرب  أك يعترب  ــذي  والـ  ،(MSC
العاملية  التجارة  لخدمة  لوجيستي 
يزيد  ما  ويوفر  والغرب،  الرشق  بني 
وغري  مبارشة  عمل  فرصة   2000 عىل 

مبارشة.

 حاول تفهم 

تتمه ص  1
فيه  للناس يف مصر..  ده  الكالم 
نحاول  جدا..  كبرية  وتكلفة  جهد 
نقلل من فجوة الغذاء.. لكن يظل 

النمو السكاني تحدي كبري”.
وتابع الرئيس السيسي: “بنتكلم 
خالل  من  فدان  مليون   2.5 عن 
الزراعي..  الصرف  معالجة  إعادة 
ثالثية  معالجة  محطات  وبنعمل 
بتكلفة كبرية.. وارجو ان النقطة 
دي تكون يف التغطية اإلعالمية.. 

الرئيس السيسي: توافر الغاز الطبيعى ساهم فى إنشاء مجمع األسمدة األزوتية.. نسابق الزمن لزراعة 3.5 مليون فدان
بتتكلم  لقيت ناس متطوعة  وانا 
ولقيت  دي..  املــشــروعــات  عــن 
وناس  اليوتيوب  على  حاجات 
جهد  ده  دي..  من  مراحل  منزلة 
مشكور.. بس بقول لينا ولإلعالم 
التغطية  من  املزيد  إىل  نحتاج 

اإلعالمية”.
ــيــس عــبــد الــفــتــاح  ــرئ ــد ال ــ وأك
مجمع  مــشــروع  أن  السيسي، 
لــه محطة  ــة  ــي األزوت ــدة  األســم
موضحًا:  خاصة،  مياه  معالجة 

كمياتها  تستخدم  التي  “املــيــاه 
كبرية هنا.. وعملنا محطة معالجة 
 50 حوالي  بتوفر  لها،  خاصة 
ألف مرت يوميا، بتيجي من البحر 
مدها  تم  مواسري  عرب  األحمر 
من املحطة حتى هنا، ويتم إعادة 
الصناعي  الصرف  ملياه  تدوير 
واستخدامها مرة ثانية أو للحفاظ 

على البيئة”.
“كنا  السيسي:  الرئيس  وأضاف 
زي  مشروع  يف  بنشوف  دايما 

البيئة  البيئة..  اشرتاطات  كده 
التأكيد  وتم  خاصة..  فقرة  لها 
على مراجعة االشرتاطات البيئية 

يف تنفيذ هذا املشروع”.
الفتاح  عــبــد  ــرئــيــس  ال وقـــال 
اتفقت  الحكومة  أن  السيسي، 
لبعض  إعالن أسعار ضمان  على 
“احنا  قائال:  الزراعية،  املحاصيل 
نعمل  إن  على  اتفقنا  كحكومة 
سلع،   4 لـ  ضمان  أسعار  إعالن 
الصويا  والفول  ــذرة  وال القمح 
بطمن  ولذلك  الشمس،  وعباد 
الحد  يعني  والضمان  الــنــاس، 
السعر  ــو  ل ــع..  ــدف ــل ل ــى  ــ األدن
أكــثــر..  هندفع  أكــثــر  الــعــاملــي 
رقــم..  على  تعاقدنا  القمح  لو 
زاد  طــب  األدنــــى..  الــحــد  ده 
وقت  بالسعر  هنشرتي  القمح 
دي  النقطة  على  بأكد  الحصاد.. 
لكل القمح والذرة والفول الصويا 

وعباد الشمس”.
ــول لــلــفــالحــني  ــقـ وشـــــدد: “بـ
معاكم  اللى  األرض  واملزارعني.. 
غــالــيــة جـــدا جـــدا جـــدا جـــدا.. 
التعدي  ــدل  ب منها  استفيدوا 
عنده مشكلة  كله  العالم  عليها.. 
والطلب  الــزراعــي  اإلنــتــاج  يف 
السكاني،  النمو  علشان  بيزيد 

ونخدم  بالنا  نخلي  أن  أرجـــو 
الفرتة  خري  تجيب  علشان  عليها 

الجاية”.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
أن مصنع األسمدة األزوتية يدعم 
زراعة 3.5 مالين فدان، موضحًا: 
 3.5 ــة  زراع يدعم  ده  “املصنع 
مليون فدان.. دول بالكتري نصف 
العام املقبل أو آخره إن شاء اهلل”.

السيسي:  الــرئــيــس  ــاف  ــ وأض
الرقم  علشان  كبري  جهد  “بنبذل 
فدان..  مليون   3.5 يتحقق..  ده 
اتعودوا معايا عليها.. إن شاء اهلل 
معاكم  وأمني  أكون صادق  بحاول 
يف كل كملة، مش نوعد وخالص، 
هنقدر  اللى  بنوعد  بنوعد  ملا 

ننفذه”.
كلمته:  ــى  ف الــرئــيــس  ــع  ــاب وت
“التغطية اإلعالمية للمشروعات 
دي هتدي للناس إحساس كبري 
ظل  يف  خاصة  بيحصل،  باللى 
يف  بنتكلم  السكانية،  الزيادة 
زيادة  مواطن  مليون   25-20
آخر 10 سنني..  سكانية خالل 
إنتاج يقلل حجم  لو مش عندنا 
فاتورة  هتبقى  برة  من  الطلب 

االسترياد هائلة وضخمة”.
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املرصية،  الخارجية  وزارة  احتفلت 
الدبلوماسية  بيوم  الثالثاء،  مساء 
الخارجية  وزير  بحضور  املرصية، 
وزراء  من  وعــدد  شكري،  سامح 
الخارجية السابقني، وبعض مساعدي 
الوزير وشباب الدبلوماسيني، وذلك 
وسط  يف  الدبلومايس  النادي  مبقر 

العاصمة.
افتتح وزير الخارجية سامح شكري 
خاللها  تطرق  له  بكلمة  االحتفالية 
وزارة  تبذلها  التي  الجهود  إىل 
املصالح  عــن  للدفاع  الخارجية 
املرصي،  القومي  واألمــن  املرصية 
الدبلوماسية  البعثات  لدور  مشريا 
عن  والدفاع  الــذود  يف  الخارج  يف 

“الخارجية” تحتفى بذكرى يوم الدبلوماسية املصرية.. “شكرى”: 
أعضاء السلك الدبلوماسي جنود الوطن املرابطون خارج الحدود

املصالح املرصية.
إىل ذلك، أكد وزير الخارجية سامح 
شكري أن الدولة املرصية تعمل عىل 
الوسائل  وإيجاد  الرصاعات  تهدئة 
لتجنب  والدبلوماسية  السياسية 
اآلثار املدمرة لنشوبها، والعمل عىل 
وتحسني  املرصية  املصالح  حاية 
مرص من أي تداعيات مرتبطة بهذه 

الرصاعات.
وأشار وزير الخارجية يف ترصيحات 
صحفية إىل أن مرص ترتبط برشاكات 
عالقتها  يف  بالتوازن  تتميز  عديدة 
الدولية، ما يؤهلها ألن تكون دامئا 
يف  رؤى  وصياغة  للحكمة  صوتا 
مؤكدا  القضايا،  مع  التعامل  كيفية 

عبد  خالد  الدكتور  الصحة  وزير  أكد 
الغفار أن موافقة وزراء الصحة العرب 
مقرح  عىل  املبدأ  حيث  من  بإجاع 
للدواء  العربية  الوكالة  بإنشاء  مرص 
استجابة  يأىت  مقرها،  واحتضان  “وعد” 
لرؤية مرص السديدة حول أهمية وجود 
هيئة عربية تعمل عىل تنسيق وتكامل 
الدواىئ  بالتصنيع  الخاصة  املقدرات 

العرىب .
هامش  عــىل  الــغــفــار،  عبد  وأوضـــح 
التنفيذي  املكتب  اجتاع  حضوره 
ملجلس وزراء الصحة العرب ، أن مرص 
العربية  الدول  بعض  غرار  عىل  متتلك 
خربات كبرية وقدرات معتربة يف مجال 
أهمية  إىل  مشريًا  الـــدوايئ،  التصنيع 
تحقيق التكامل العريب يف هذه الصناعة 

لتقليل استرياد الدواء من الخارج.
للدواء  العربية  الوكالة  أن  وأضــاف 
البحوث  مــجــال  وتنشط  ستدفع 
يكون  حتى  الدواء  مجال  يف  والتطوير 
للدول العربية، كا كان سابقا، دورا يف 
مرص  متتلكه  ملا  الدوائية  االكتشافات 
ومعاهد  مراكز  من  العربية  والبلدان 

بحثية وإمكانات برشية متخصصة.
املكتب  رئيس  الصحة  ــر  وزي ــار  وأش
العرب  الصحة  وزراء  التنفيذي ملجلس 
إىل أن هذه الوكالة ستكون غطاء يضم 
مجال  يف  الخاصة  األنشطة  من  الكثري 

الصحة يف الدول العربية .
بإنشاء  مبادرة مرص  إن  قائال  واستطرد 
الوكالة العربية للدواء جاء إدراكا منها 
يتحقق  لن  املشرك  العريب  العمل  بأن 

البناءة  لألفكار  حقيقية  برجمة  سوى 
عىل  منها  وحرصا  الواقع،  أرض  عىل 
والتعاون  لالستفادة  عريب  كيان  إنشاء 
الدواء  هيئات  مع  والتكامل  والتنسيق 
بتنسيق  صــادقــة  ورغــبــة  العاملية، 
لالستفادة  الالزمة  اإلجراءات  وتسهيل 
البلدان  يف  التصنيعية  القدرات  من 
نهايته  يف  سيحقق  ما  وهو  العربية، 
العربية  الدول  لكل  دوائية  استدامة 
لألدوية  أسواق جديدة  فتح  من خالل 
الدول  داخل  تصنع  التي  واملستلزمات 
عىل  بظالله  سيلقى  ما  وهو  العربية، 
يف  ويحقق  العربية  اإلقتصادات  دعم 

مجمله منوا اقتصاديا منشودا.
مير  العامل  أن  الصحة  وزيــر  ــاف  وأض
السنوات  منذ  عديدة  صحية  بأزمات 
تجارب  مشاركة  أهمية  مثمنا  املاضية، 
يف  خاصة  الناجحة  العربية  ــدول  ال
مجال مواجهة جائحة كورونا عىل غرار 
الدول  تستفيد  حتى  املرصية  التجربة 

األخرى منها العربية.
املكتب  رئيس  الصحة  ــر  وزي ــوه  ون
العرب  الصحة  التنفيذي ملجلس وزراء 
خالل  باستفاضة،  مناقشة  تم  أنه  إىل 
أعال دورة ال58 ملجلس وزراء الصحة 
أمس،  أعالها  اختتمت  التي  العرب، 
الصحية  املساعدات  تعزيز  آليات 
عام  بشكل  بأزمات  متر  التي  العربية 
والسعي  وجيبويت،  ولبنان  سوريا  سواء 
الدول  بني  والتكامل  التنسيق  لتحقيق 

العربية يف القطاع الصحي .

وزير الصحة عن إنشاء الوكالة العربية للدواء “وعد”: 
مصر تمتلك قدرات معتربة فى تصنيع الدواء

أكرب  كتف  يف  كتف  احتفالية  تعد 
حدث، وأضخم مبادرة حاية اجتاعية 
التنموي  األهــي  العمل  تــاريــخ  يف 
الجمعة  يوم  القاهرة  باستاد  املرصي 
عبد  الرئيس  برعاية   2023 مارس   17
الفتاح السييس، مبشاركة نحو 50 ألف 
تعبئة  تستهدف  مبادرة  متطوع، وهي 
وتوزيع أكر من 4 ماليني صندوق من 
املواد الغذائية بكافة ربوع الجمهورية 

كتف يف كتف أكرب حدث وأضخم مبادرة حماية 
اجتماعية

الفئات  عىل  الــجــاري  الشهر  خــالل 
احتياجا  األكر  واألرس  بالرعاية  األوىل 
االقتصادية  األزمات  آثار  للتخفيف من 
املتالحقة عامليًا، والتي خلفت موجات 

من التضخم وارتفاع األسعار.
وكشفت ورقة بحثية صادرة عن املركز 
فلسفة  ــات  ــدراس وال للفكر  ــرصي  امل
توقيت إعالن مبادرة “كتف يف كتف”، 
الحاية  مبادرات  إنجازات  واستدامة 

األعباء  تخفيف  يف  ودورها  االجتاعية 
األوىل  والفئات  الدخل  محدودي  عن 

بالرعاية.
األوىل  الفئات  لدعم  والتضامن  التكامل 

بالرعاية
كتف”  يف  “كتف  مبادرة  أن  ــدت  وأك
للتحالف  الكربى  املبادرات  إحدى  هي 
الذي  التنموي  األهي  للعمل  الوطني 
مبشاركة   2022 مارس  شهر  يف  انطلق 
العمل  مؤسسات  من  العديد  وعضوية 
ويضم  ــرص،  م يف  والتنموي  األهـــي 
التحالف أكر من 30 جمعية ومؤسسة 
ويف  وتنمويًا،  خدميًا  وكيانا  أهلية 
واالتحاد  كرمية  حياة  مؤسسة  مقدمتها 
األهلية،  واملؤسسات  للجمعيات  العام 
مختلف  يف  الجمعيات  هذه  وتعمل 
مجاالت التنمية عىل تنوعها من خدمية 
وعمرانية،  وتعليمية،  وتوعوية  وصحية 

وغريها.

شيخ األزهر يدعو الغرب لدراسة اإلسالم دراسة 
منصفة واكتشاف ما فيه من تعاليم حكيمة

تعاليم  من  فيه  ما  واكتشاف  قرب، 
اإلنسان،  وترشيعات حكيمة كرمت 
وجرمت  املــرأة،  حقوق  وَحِفظَت 

لقيم  ورسخت  والعنرصية،  التطرف 
املشرك  والتعايش  املتبادل  االحرام 

بني جميع البرش.
جاء ذلك خالل تدوينة لفضيلته عىل 
صفحتيه الرسميتني مبوقعي التواصل 
االجتاعي؛ فيسبوك وتوير، باللغتني 
“يف  فيها:  جاء  واإلنجليزية،  العربية 
اليوم العاملي ملكافحة اإلسالموفوبيا؛ 
دراسة  اإلسالم  لدراسة  الغرب  أدعو 
قرٍب؛  عن  عليه  والتعرف  منصفة، 
الرشيعة  هــذه  يف  مــا  ليكتشفوا 
وترشيعات  تعاليم  من  السمحة 
حقوق  وَحِفظَت  اإلنسان،  كرمت 
املرأة، وجرمت التطرف والعنرصية، 
املتبادل  االحــرام  لقيم  ورسخت 
والتعايش املشرك بني جميع البرش”.

الطيب،  أحمد  الدكتور  فضيلة  دعا 
الغرب  ــف،  ــرشي ال ــر  األزهـ شيخ 
عن  عليه  والتعرف  اإلسالم  لدراسة 

أن الدولة املرصية تتعاطى مع كافة 
التحديات التي تواجهها، ويكون لها 
تلعبه  الذي  الدور  تأثريات يف إطار 
إطار  يف  خاصة  املرصية،  البعثات 
وتوحيد  املواقف  لتوثيق  املتعدد 
عىل  والعمل  األزمات  لحل  الرؤى 
ودبلوماسية  سلمية  وسائل  إيجاد 

تخفف من حدة التوتر.
الوزير شكري عىل أن أعضاء  وأكد 
نساًء  املرصي  الدبلومايس  السلك 
والفخر  باالعتزاز  يشعرون  ورجاالً، 
الوطني،  بدورهم  يضطلعون  وهم 
الوطن  بجنود  ــاهــم  إي ــا  واصــف
وعيون  الحدود  خارج  املرابطون 
العامل،  أنحاء  كل  يف  الساهرة  مرص 

مدار  عىل  يعملون  أنهم  إىل  الفتا 
والدفاع  مقدراتها  لحاية  الساعة 
عن مصالحها، يتابعون بعني فاحصة 

التي  واملوضوعات  القضايا  كل 
متس أمن مرص القومي، ويتحركون 
ورشح  املرصية  املــواقــف  لعرض 

من  جهد  كل  ويبذلون  أبعادها، 
أجل رعاية أبناء مرص املغربني.

تتمه ص  1
الغذائية  السلع  توفري  للداخلية 
من  عدد  خالل  من  مخفضة  بأسعار 
للمساهمًة  واملتحركة  الثابتة  املنافذ 
أهلينا  كاهل  عن  األعباء  تخفيف  ىف 
املبادرة  تلك  والقت  سيناء،  بشال 
مبحافظة  أهالينا  واستحسان  قبول 
شال سيناء ملا لها من مردود إيجايب 
كاهلهم  عــن  ــاء  ــب األع تخفيف  ىف 
للخدمات  تلقيهم  ىف  عليهم  والتيسري 

بصورة مميزة.
ارتسمت  والبسمة  الفرحة  من  حالة 
سيناء،  شال  يف  الطالب  وجوه  عىل 
ــرشطــة لهم  ــال ال لــدى زيـــارة رجـ
جنة  الطالبة  قالت  حيث  باملدارس، 
عمرو  الشهيد  مدرسة  من  محمود 
الرسمية للغات:” زمان ما  أبو هندية 
نار،  فيه رضب  وكان  أمان  فيه  كانش 
كل  يف  باألمان  نشعر  أصبحنا  واآلن 

مكان”، فيا قالت أخرى: “بابا وماما 
ألن  لوحدي  املدرسة  أروح  بيسبوين 
فيه أمان يف العريش”، وقال طالب:” 

أنا بأحب الضباط جدا”.
من  قدميا  نعاين  ُمدرسة:”كنا  وقالت 
املدارس  واآلن  الطالب،  حضور  عدم 
تكتظ بالطالب، فالجميع يحرص عىل 
التي  ــان  األم حالة  ظل  يف  الحضور 
أخرى:”نحيك  قالت  فيا  نعيشها”، 
وقصصهم  الــشــهــداء  عــن  للطالب 

وبطوالتهم”.
ووزع ضباط الرشطة هدايا عىل طالب 
املدارس بشال سيناء، فضال عن زيارة 
الطالب  قال  حيث  العريش،  جامعة 
نخرج  نستطيع  أفضل،  اآلن  :”الحياة 
أي  يف  والخروج  للكافيهات  ونذهب 

وقت”.
ووفرت وزارة الداخلية وحدات مرور 

للتخفيف  سيناء  ألهــايل  إلكرونية 
األوراق  استخراج  وسهولة  عنهم، 
ويرس،  بسهولة  والرخص  واملستندات 
وحرصت عىل توجيه عدد من سيارات 
األحوال املدنية املتنقلة لشال سيناء 
الثبوتية  األوراق  كافة  الستخراج 
وذلك  تواجدهم،  بأماكن  للمواطنني 

لتخفيف األعباء عن كاهلهم.
شال  مبحافظة  السيدات  وقدمت 
الفتاح  عبد  للرئيس  الشكر  سيناء 
بأسعار  لهم  األغذية  لتوفري  السييس 
مخفضة، ضمن مبادرة كلنا واحد، بعد 
إقامة معرضا ضخم عىل مساحة أرض 

كبرية ألول مرة يف شال سيناء.
الرئيس،  “أشــكــر  ســيــدة:  وقــالــت 
بكثري، ال خوف  أفضل  اآلن  والعريش 
“جيش  ــدة  واح يد  وكلنا  قلق،  وال 
ورشطة وشعب”، وقالت أخرى: “ربنا 

يبارك لك األسعار كويسة”.

من أهل سيناء للرئيس السيسي: شكرا.. مواطنون يبعثون رسائل 
األمن والسالم من أرض الفريوز بعد إطالق الداخلية قوافل ضخمة
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املركزي  الجهاز  بيانات  أظهرت 
للتعبئة العامة واإلحصاء، قامئة أهم 
السلع التى صدرتها مرص بنهاية شهر 
ديسمرب املايض، حيـث بلغـت 4.18 
ديسمرب  شهر  خـالل  دوالر  مليـار 
دوالر  مليار   4.29 مقابل   ،2022
السابـق  العام  من  الشهر  لنفس 

بانخفاض نسبته %2.7.
صادرات  ىف  الطفيف  الراجع  ورغم 
هناك  أن  إال  املاىض،  ديسمرب  شهر 
ارتفاعا  شهدت  السلع  ببعض  قامئة 

بجهاز  إفريقيا  إدارة  مدير  كشف 
عي  مفوض  الوزير  التجاري  التمثيل 
الباشا، عن أن قيمة صادرات مرص إىل 
أفريقيا خالل العام املايض وصلت لنحو 
مليارات   5 مقابل  يف  دوالر  مليار   5,2

دوالر خالل 2021.
يف  “الفوز  جلسة  يف   – الباشا  وقــال 
األسواق  دخول  اسراتيجيات  إفريقيا.. 
“إكسبورت  مؤمتر  خالل  اإلفريقية”، 
سارت” – إن قيمة الزيادة ال تتعدى 
200 مليون دوالر ال تتوازى مع حجم 
الركيز الذي بدأت توليه الدولة للقارة 
الثالثة  أو  العامني  مدار  عىل  األفريقية 
املاضية. وأشار إىل أهمية بذل املزيد من 
سواء  وذلك  الثار  لنجني  املجهودات 

الغاز الطبيعى املسال يقود قائمة أهم صادرات 
مصر ديسمرب املاضى بمليار و226 مليون دوالر

التمثيل التجارى: ارتفاع صادرات مصر ألفريقيا إىل 
5.2 مليار دوالر 2022

ملحوظا خالل هذا الشهر، وجاء عىل 
رأسها الغاز الطبيعي واملسال والذى 
و226  مليار  نحو  صادرته  سجلت 
املــاىض،  ديسمرب  ىف  دوالر  مليون 
ألف دوالر  مليون و40  مقابل 860 
بزيادة   ،2021 عام  الشهر  نفس  ىف 
بلغت 406 مليون و440 ألف دوالر، 

وبنسبة زيادة بلغت نحو %47.3.
وتضمنت القامئة أيضا صادرات مرص 
بلغت  والتي  الطازجة  الفواكه  من 
ألف  و814  مليون   217 قيمتها 

القطاع  أو  الحكومية  الجهات  قبل  من 
إشكالية يف  أن هناك  إىل  الفتا  الخاص، 
اإلفريقية  للقارة  مرص  صادرات  توزيع 
خاصة وأن حوايل 69% منها لدول شال 
إفريقيا باإلضافة إىل السودان، بينا الـ 
30% لدول جنوب الصحراء. وأكد الباشا 
العمل  يجب  كبري  تحد  ميثل  ذلك  أن 
بأن  منوها  املعوقات،  كافة  حل  عىل 
الخاص  والقطاع  الدولة  أجهزة  كافة 
تهتم بإفريقيا خالل الـ 3 أو 4 سنوات 
أرقام  ضعف  من  الرغم  عىل  املاضية، 
أن  نحتاج  أننا  مؤكدا  املحققة،  الزيادة 
يكون  وأن  أكر  منظمة  الجهود  تكون 
الجهات  كل  بني  أكــرب  تعاون  هناك 

والجمعيات.

دوالر يف ديسمرب املايض، مقابل 173 
نفس  يف  دوالر  ألف  و286  مليون 
الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 
44 مليون و528 ألف دوالر، وبنسبة 

زيادة بلغت %25.7.
التجاري  امليزان  يف  العجز  وسجل 
تراجع كبري يف ديسمرب املاىض، حيث 
بلغت قيمته 1.93 مليار دوالر، بينا 
كانت نحو 4.20 مليار دوالر لنفس 
بنسبة  السابق  العام  من  الشهر 

انخفاض بلغت نحو %54.

أن  إىل  لفت  الحكومية،  الجهود  وعن 
إعــداد  عىل  حاليا  تعكف  الحكومة 
اسراتيجية تنمية الصناعة والتي تشرك 
الهدف  إن  حيث  الجهات،  كافة  بها 
وحل  املرصي  املنتج  تنافسية  رفع  هو 
خفض  يف  تتسبب  التي  املعوقات  كل 
تنافسيته. وأكد الباشا أنه تم منذ عام 
الصادرات  تنمية  اسراتيجية  إطالق 
يشارك  االسراتيجية  فإن هذه  إلفريقيا 
وتتضمن  الدولة،  قطاعات  أغلب  بها 
وضع حلول ملشاكل ومعوقات واضحة 
فيا  خاصة  تنفيذها،  عىل  العمل  يتم 
يتعلق بالنقل الجوي والشحن البحري، 
حصيلة  ــداد  س ضــان  إىل  باإلضافة 

الصادرات.

أن  والتجارة  الصناعة  وزارة  أعلنت 
حجم التجارة البينية بني مرص والسويد 
حقق زيادات مستمرة خالل السنوات 
 1.12 حوايل  إىل  ليصل  املاضية  الست 
محققاً   2022 عام  خالل  دوالر  مليار 
زيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2021، 
السويدية  االستثارات  حجم  بلغ  كا 
دوالر  مليون   145 حوايل  مرص  يف 
حتى نهاية أبريل 2022، يف عدد 222 

مرشوعاً تغطي مختلف القطاعات.
وزير  سمري  أحمد  املهندس  وقام 
العاصمة  إىل  بزيارة  والصناعة  التجارة 
يومي  خالل  استوكهومل  السويدية 
خاللها  عقد  الجاري،  مارس  و14   13
فورسل،  جوهان  مع  ثنائية  مباحثات 
والتعاون  الخارجية  التجارة  وزير 
تناولت  السويدي  الدولية  والتنمية 
تعزيز أطر التعاون املشرك بني البلدين 
يف مجاالت التجارة، والصناعة، وجذب 
مرص،  إىل  السويدية  االستثارات 
مرصي  أعال  منتدى  تدشني  تم  كا 
كخطوة  الزيارة  هامش  عىل  سويدي 
االقتصادي  للتعاون  ومنصة  أوىل 
املرحلة  خالل  البلدين  بني  املشرك 
املقبلة، وقد رافق الوزير خالل الزيارة 
بالسويد  مرص  سفري  عادل،  أحمد 
الواثق  يحيى  تجاري  مفوض  والوزير 

بالله، رئيس التمثيل التجاري.
األعال  منتدى  فعاليات  وناقشت 
وأطر  موضوعات  من  عدداً  املشرك 

يف  البلدين  بني  املستقبي  التعاون 
واالستثار  والصناعة  التجارة  مجاالت 
الصغرية  للمرشوعات  القدرات  وبناء 
يف  ملرص  السويد  ودعم  واملتوسطة 
األورويب،  االتحاد  ملجلس  رئاستها  اطار 
مرص  حرص  عن  الوزير  أعرب  حيث 
عىل العمل عن كثب مع دولة السويد 
وأمن  الغذايئ  األمن  عىل  الحفاظ  يف 
الهامة  امللفات  هذه  وإدراج  الطاقة، 
عىل رأس أولويات جدول أعال مجلس 
السويد  رئاسة  خالل  األورويب  االتحاد 

للمجلس.
السويدية  بالرشكات  سمري  ورحب 
املرصي  السوق  يف  املستثمرة  الرائدة 
تنمية  يف  إيجايب  بشكل  تساهم  التي 
من  مستفيدة  املرصي  االقتصاد 
التفضيلية  التجارية  االتفاقيات  شبكة 
من  كبري  وعدد  مرص  بني  املوقعة 
اإلقليمية  االقتصادية  والتكتالت  الدول 
والدولية والتي تضم أكر من 1.5 مليار 

مستهلك.
السويدية  الرشكات  الوزير  ودعا 
الحالية  االستثار  فرص  الستكشاف 
والطاقة  الصناعة  مجاالت  يف  مرص  يف 
األخرض،  والهيدروجني  املتجددة، 
واملعدات  واآلالت  الصحية  والرعاية 
القطاعات،  من  وغريها  الكهربائية 
لقناة  االقتصادية  املنطقة  أن  إىل  الفتاً 
استثارية  وجهة  متثل  السويس 
صناعية  مناطق   4 تضم  حيث  واعدة 

للمستثمرين  جاذبة  حوافز  توفر 
القطاعات  من  العديد  يف  األجانب 
الوقود األخرض  االستثارية مبا يف ذلك 
الشمسية  والطاقة  الرياح  وتوربينات 
والبروكياويات،  الكهروضوئية، 
الكهربائية  والبطاريات  والسيارات 
البناء،  ومواد  السيارات،  وإطارات 
واألعال  واملنسوجات  واألدوية، 

التجارية والزراعية.
أهمية  تويل  مرص  أن  سمري  وأوضح 
خاصة للمرشوعات الصغرية واملتوسطة 
قوية  صناعية  قاعدة  بناء  أجل  من 
الخارجية  األسواق  دخول  تسهل 
الدولة  هدف  تحقيق  يف  وتساعد 
مليار   100 اىل  الوصول  يف  املتمثل 
الجانب  داعياً  سنويا،  صادرات  دوالر 
السويدي لتقديم دعم أقوى للرشكات 
الناشئة من املرشوعات متناهية الصغر 
واعتبار  مرص  يف  واملتوسطة  والصغرية 
التعاون  أجندة  يف  أولوية  األمر  هذا 
اهمية  عىل  التأكيد  مع  الجانبني،  بني 
نقل  مجاالت  يف  البلدين  بني  التعاون 

املعرفة الصناعية والتدريب املهني.
مجلس  أعلنه  ما  إىل  الوزير  وأشار 
عن  املايض  الشهر  املرصي  الوزراء 
إدراج 32 رشكة مرصية مملوكة للدولة 
تضم  والتي  املجاالت  مختلف  يف 
والتأمني  والطاقة  والفنادق  السياحة 
البورصة  يف  والبنوك  والبروكياويات 
املرصية وأنه سيتم طرحها ملستثمرين 

وزير الصناعة: %30 زيادة يف حجم التبادل التجاري 
بني مصر والسويد 2022

اسراتيجيني بداية من الربع األول من 
العام الحايل وحتى الربع األول من عام 

2024 وفًقا لوثيقة ملكية الدولة.
األخرية  الدورة  نجاح  إىل  سمري  ولفت 
والعرشين  السابع  األطراف  ملؤمتر 
الشيخ  رشم  يف  عقد  الذي   COP27
االعراف  يف  املايض  نوفمرب  خالل 
بأهمية الجهود العاملية يف معالجة آثار 
تغري املناخ واالستفادة من الدور الهام 
داعياً  الصدد،  هذا  يف  الخاص  للقطاع 
استثاراتها  لزيادة  السويدية  الرشكات 
الطاقة  يف مرص ال سيا يف مرشوعات 
والهيدروجني  واملتجددة  الخرضاء 

األخرض ومرشوعات النقل املستدام.
وقد وقع الوزيران بيان ختامي يهدف 
تنمية  شأنها  من  إجراءات  التخاذ 
املشرك  االقتصادي  التعاون  عالقات 
وتعزيز أوارص الصلة بني دوائر األعال 

التجاري  النمو  لدعم  البلدين  كال  ىف 
واالستثاري وتضمن البيان التزام مرص 
والسويد مبسعى التحول نحو االقتصاد 
القطاع  فيه  يساهم  الذى  األخرض 
منحت  حيث  رئيىس،  بشكل  الخاص 
األطراف  مؤمتر  لقمة  مرص  استضافة 
رشم  يف   COP27 والعرشين  السابع 
األعال  لدوائر  متميزة  فرصة  الشيخ 
الحلول  كيفية مساهمة  لعرض  املعنية 
التي يقدمها القطاع الخاص يف تحقيق 

النمو االقتصادى األخرض
أنه تم خالل  الختامي  البيان  أشار  كا 
منتدى األعال بحث واستكشاف فرص 
بهدف  واالستثارات  التجارة  زيادة 
مجاالت  ىف  املستدامة  التنمية  تحقيق 
الطاقة، والنقل وعلوم الحياة، والتأكيد 
االقتصادية  العالقات  أهمية  عىل 
تقوية  وأهمية  واالستثارية  والتجارية 

وتعزيز  البلدين  بني  املشرك  التعاون 
التحديات  مواجهة  عىل  قدرتها 
وكذا  الحالية،  العاملية  االقتصادية 
بالعمل  البلدين  التزام  عن  اإلعراب 
التجارى  التبادل  حجم  لتنمية  معاً 
عىل  أيضاً  والتأكيد  أرحب  آفاق  اىل 
أهمية التعاون لتحقيق أقىص استفادة 
ممكنة من اتفاق املشاركة املرصية – 

األوروبية.
اتفاق  الختامي  البيان  تضمن  كا 
أعال  منتدى  إقامة  عىل  الجانبني 
املقبلة  املرحلة  خالل  سويدى  مرصي 
تستهدف  منصة  ليشكل  مرص  ىف 
الثنائية مع  العالقات  وتعميق  توسيع 
التجارى  بالتعاون  االهتام  تكثيف 
والتطلع اىل تطوير املنتدى مع الوقت 
ملواكبة احتياجات كال البلدين ودوائر 

األعال بها.

املعاشات،  وزيادة  بالدولة،  للعاملني 
املقبل،  أبريل  أول  من  اعتبارا  لتبدأ 
بقيمة  الحزمة  تلك  تكون  أن  عىل 
موظف  لكل  أدىن  بحد  جنيه   1000
من العاملني بالجهاز اإلدارية للدولة، 
السياسية  القيادة  لتوجيهات  تفعيال 
لتخفيف األعباء عن كاهل املواطنني.

القوى  لجنة  وجهت  جانبها،  من 
الشكر  ــواب،  ــن ال مبجلس  العاملة 
والتحية للقيادة السياسية عىل حزمة 

التى  االجتاعية  الحاية  ــرارات  ق
عن  األعباء  لتخفيف  الدولة  قررتها 

املواطنني.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس 
اللجنة: “باسمى وباسم جميع الزمالء 
مبجلس  العاملة  القوى  لجنة  أعضاء 
النواب، أوجه الشكر والتقدير للرئيس 
عبد الفتاح السيىس رئيس الجمهورية، 
عىل حزمة قرارات الحاية االجتاعية 
الحكومة ىف  بها  التى وجه  التاريخية 

أقل من عام لتحسني دخول العاملني 
وأصحاب  للدولة،  اإلدارى  بالجهاز 
بالقطاع  والعاملني  الخاصة  الكوادر 
العام وأصحاب  األعال  العام وقطاع 
برامج  من  واملستفيدين  املعاشات 
تكافل وكرامة، اعتبارا من أول أبريل 
املواطن  تخدم  قرارات  وكلها   ،2023
ىف  وتساعد  كبرية  بصورة  ــرصى  امل

تحسني األحوال املعيشية لهم”.

“قوى النواب” توافق على زيادة أجور العاملني بالدولة بحد أدنى 1000 
جنيه.. وزيادة املعاشات بنسبة 15%.. والصرف أول أبريل
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قال املهندس محمد سامي لهلوب عضو 
الهيئة العليا مبجلس القبائل والعائالت 
املرصية ، إن تنفيذ الدولة لخطة تنمية 
جديد”  عبور   ” مبثابة  سيناء  وإعــار 
الجديدة،  الجمهورية  ظل  ىف  لسيناء 
مبكانة  تحظى  الفريوز  أرض  أن  مؤكدا 
كبرية ىف قلوب املرصيني، فرابها املقدس 
ارتوى بدماء الشهداء عىل مدار التاريخ، 
كوكب  عىل  الوحيد  املكان  أنها  كا 
األرض الذى شهد التجىل األعظم، وعىل 
ىف  السالم  عليه  موىس  الله  كلم  أرضها 

الوادى املقدس طوى.
العائالت  و  القبائل  وأكد عضو مجلس 
املرصية ، أن تفقد الرئيس عبد الفتاح 
السيىس الصطفاف املعدات املشاركة ىف 
الشاملة  والتنمية  البناء  ملحمة  تنفيذ 
لسيناء ، رسالة قوية بأن مرص نجحت 

بانها  السعودية قدرتها  املراة  اثبتت 
االقتصاد  عجلة  دفــع  عىل  ــادرة  ق
االخــرى  الضفة  اىل  بــه  ــحــار  واالب
للمساهمة  املجال  لها  فسح  حينا 
يف دفع عجلة االقتصاد وقادرة عىل 
االدارة  عامل  يف  عرصية  طرق  ابتكار 
املغلقة  الطرق  وفتحت  الحديثة 
امام  العربة  فيها  وضــع  تم  التي 
تلك  يف  مضت  أزمنة  يف  الحصان 
من  يتطور  العامل  نشاهد  كنا  الفرة 
حولنا يف شتى املجاالت وكانت املرأة 
بلدان  يف  النجاحات  تلك  يف  رشيكة 
العامل الصناعي.. اليوم اىت دور املراة 
يف  تفوقها  ثبتت  التي  السعودية 
ادراة املشهد االقتصاد بكل احرافية.

شخصية  ــاول  ــن ات املــقــال  ــذا  ه يف 

وتطهري  اإلرهـــاب،  عــىل  القضاء  ىف 
لوال  وأنه  اإلرهابيني،  من  سيناء  أرض 
القوات  أبطال  قدمها  التى  التضحيات 
هذه  إىل  وصلنا  ملا  والرشطة،  املسلحة 
املرحلة من األمن واالستقرار، لتبدأ من 

جديد معركة البناء والتعمري.
لهلوب  املهندس محمد سامي  وأضاف 
، أن الدولة املرصية تعتمد عىل سواعد 
أبناءها ىف تنفيذ ملحمة البناء والتنمية 
بسيناء، وربطها بالوادى والدلتا والعامل، 
وازدواج  واألنفاق،  املحاور  خالل  من 
املمر املالحى لقناة السويس الذى يعد 
مستوى  عىل  التنمية  أهم رشايني  أحد 
واملوانئ  املــطــارات  وتطوير  العامل، 
مناطق  وإقامة  والبحرية،  البحرية 
تحتية  بنية  ومــرشوعــات  صناعية، 
وتجمعات عمرانية قادرة عىل استيعاب 

اثبتت نجاحها يف ايجاد حلول سهلة 
التي  العقبات  كل  لحل  وعرصية 
تقف عائقا يف طريق العميل بطرق 
يف  الحديث  العرص  تواكب  عرصية 
مجال املال واالعال وهي االستاذة 
خدمة  مديرة  حريري  عىل  رميــان 
مبيناء  الــحــرة  باملنطقة  العمالء 
عىل  عملت  طموحة  امــراة  جــدة.. 
التعامل  فنون  تتقن  ذاتها  تطوير 
يعجبها  مل  رقي..  بكل  الجمهور  مع 
اىل  فنزلت  املكاتب  بريوقراطية 
ميدان العمل .. تقي معظم يومها 
ومستودعات  الحاويات  ساحات  يف 
سري  عىل  بنفسها  للوقوف  التخزين 
العمل وتذليل الصعاب التي تواجه 
الجمركيني  واملخلصني  املستثمرين 

من  املزيد  وجذب  السكانية  الزيادة 
من  الغالية  البقعة  لتلك  االستثارات 
جميع  سيناء  متتلك  حيث  مرص،  أرض 
لدعم  والبرشية  الطبيعية  املقومات 
االقتصاد الوطنى ورفع معدالت النمو.

رأس  عىل  سيناء،  تنمية  أن  وأوضــح 
السيىس،  الفتاح  عبد  الرئيس  أولويات 
مع  بها  التنموية  املرشوعات  وتتناغم 
جهود الدولة لتنمية جميع ربوع مرص، 
الشاملة  التنمية  تحقيق  أن  إىل  مشريا 
للحفاظ  الوحيد  السبيل  تعد  سيناء  ىف 
عىل األمن القومى، وإحباط املؤامرات 
الوطن،  واستقرار  أمن  تستهدف  التى 
ومخططات  ــاب،  اإلره عىل  والقضاء 
األكاذيب  ومواجهة  الوعى،  تزييف 

والشائعات.

الفرق  ملسنا  حيث  النقل  ورشكات 
وانسيابية  ــراءات  االج يف  الحاصل 
االنتاجية  يف  وترسيع  العمل  يف 
العوملة  عرص  يف  املطلب  هو  وهذا 

واالقتصاد الحر .

عضو مؤسسة مجلس القبائل والعائالت: ملحمة البناء 
والتنمية بسيناء عبور جديد فى عهد السيسي

امــراة عــصــريـــة

رمـضـان كـريـــم
سـبحانه وهـو الوحيـد الذى يجـزى به.
وثالثهـا أن ىف كل ليلـة مـن لياليه عتقاء 
مـن النـار ولكل عبـد دعوة مسـتجابة، 
وهـو الشـهر الذى أختصه الله سـبحانه 
وتعـاىل بإنـزال كتبـه عـىل رسـله حيـث 
ليلـة،  أول  إبراهيـم ىف  كانـت صحـف 
منـه،  السـادس  ىف  نزلـت  والتـوراة 
واإلنجيـل ىف الثالـث عـرش، والزبـور ىف 
ليلـة  ىف  القـرآن  وأنـزل  عـرش،  الثامـن 
القـدر ىف العـرش اآلواخـر مـن رمضـان. 
العمـرة  أن  أيضـاً  النفحـات  تلـك  مـن 
الرسـول  مـع  حجـة  تعـادل  خاللـه 
الكريـم، كا تعهد الله سـبحانه وتعاىل 
للمؤمـن الـذى يصـوم إميانـاُ واحتسـاباً 
يغفـر لـه ما تقـدم من ذنبـه وغري ذلك 
والقطـوف  العظيمـة  التجليـات  مـن 
الدانيـة التـى أختصـت بهـا أمـة خـري 

األنـام محمـد عليـه الصـالة والسـالم.
عليـه  حـض  مـا  أيضـاَ  كرمـه  ومـن 
الرسـول الكريـم مـن وجـوب السـحور 
قليـل  كان  لـو  حتـى  بركـة  فيـه  ألن 
التمـرات،  مـن  عـدد  أو  مـاء  كجرعـة 
كـا قـال رسـول اللـه صـل اللـه عليـه 
وسـلم ووصـف السـحور بانـه “بركـة” 
ألنـه يجمـع كل خصـال الخـري ويسـهل 
الوصـول والحصـول عـىل النعـم. ونـأىت 
إىل غايـة الكـرم ودرة الهبـات الربانيـة 
بأنـه فيـه ليلة مـن آجل وأعظـم اللياىل 
اللـه  اللـه صـل  قـال ىف شـأنها رسـول 
خـري  هـى  ليلـة  “وفيـه  وسـلم  عليـه 
مـن ألـف شـهر مـن حـرم خريهـا فقـد 
حـرم” وأن مـن قـام ليلـة القـدر إميانـاً 
وإحتسـاباً غفـر لـه مـا تقدم مـن ذنبه. 
وقـد أخفـى تحديـد يومهـا يقينـاً وإن 
قـد أشـري إىل أنهـا إحـدى ليـاىل الوتـر 

ىف العـرش األخـرية ىف رمضـان، وإن كان 
مالمـح  أعطانـا  قـد  الكريـم  الرسـول 
الليلـة  هـذه  عليـه  تكـون  وصفـات 
املباركـة بأنـه قـال “ليلـة القـدر ليلـة 
سـمحة طلقـة ال حارة وال بـاردة تصبح 
حمـراء”. ضعيفـة  صبيحتهـا  الشـمس 

ومل تقتـرص فضائـل شـهر رمضـان عـىل 
والسـجايا  الرائعـة  الروحانيـات  تلـك 
الحميـدة ولكنـه كان أيضاً شـهر اً حوى 
أهـم الفتوحـات، وعظيـم األنتصـارات 
ودقـت  الكفـر  دعائـم  قوضـت  التـى 
تلـك  ىف  إمرباطورتـني  أكـرب  أعنـاق 
األزمـان وهـى الفرس والـروم، فمنها ما 
حـدث ىف حيـاة النبـى الكريـم، ومنهـا 
مـا توالـت ىف عهـد الخلفـاء الراشـدين، 
ذلـك  بعـد  تعاقبـت  التـى  الـدول  ثـم 
ويحظـى تاريخنـا اإلسـالمى بالكثري من 

هـذه األحـداث أذكـر منهـا.
الرسـول  عـىل  والقـرآن  الوحـى  نـزول 
صـل اللـه عليـه وسـلم وبـدء الدعـوة 
عـم  طالـب  أىب  ووفـاة  اإلسـالمية، 
الرسـول عليـه الصـالة والسـالم وذلـك 
صـل  بعثتـه  مـن  العـارشة  السـنة  ىف 
اللـه عليـه وسـلم، ووفـاة أم املؤمنـني 
خديجـة وذلـك أيضـاً ىف السـنة العارشة 
مـن املبعـث وقبـل الهجرة بنحـو ثالث 

سـنني وهـو مـا سـمى بعـام الحـزن.
رمضـان  شـهر  مـن  عـرش  السـابع  وىف 
وقعـت  للهجـرة  الثانيـة  السـنة  مـن 
غـزوة بـدر الكـربى والتـى أطلـق عليها 
القـرآن الكريـم أسـم “يـوم الفرقـان”، 
وهـى أوىل املعـارك املهمـة ىف التاريـخ 
املسـلمني  كان عـدد  اإلسـالمى، حيـث 
فيهـا ثالمثائـة وثالثـة عرش رجـالً، وعدد 

تسـعائة وخمسـني رجـالً. املرشكـني 

إن عددتهـا فإنهـا تحتـاج إىل صفحـات 
وصفحـات ال نسـتطيع ذكرهـا ىف هـذا 
املقـام، لـذا سـوف أقتطـف منهـا بعض 
األزهـار التـى تزين بسـتان هذا الشـهر 
الكريـم والتـى تبـدأ مـن أول ليلـة مـن 
لياليـه حيـث تصفـد الشـياطني والجـان 
أبـواب  وتفتـح  النـار  أبـواب  وتغلـق 
الجنـان، وثـاىن هـذه القطـوف أن اللـه 
سـبحانه وتعـاىل خـص الصيـام بأنـه لـه 

مل يحظ شـهر من الشـهور العربية مبثل 
مـا حظـى بـه شـهر رمضـان وأول مـا 
يطالعنـا مـن آيـات التبجيـل والتعظيـم 
أنـه الوحيد الـذى اسـتأثر بلفظة كريم. 
فـا أن يهـل الشـهر علينـا اال ان تكـون 
عبـارات التهنئـة بني عامة النـاس وأولها 
تكـون “رمضان كريـم” وذلك ملا يحمله 
إلينـا هـذا الشـهر مـن عظيـم الفضـل 
والتـى  العطايـا  وكـرة  الجـود  وواسـع 

ومـن األحـداث التـى وقعت ىف السـنة 
وكان  مكـة،  فتـح  للهجـرة  الثامنـة 
خـروج النبـى صـل اللـه عليـه وسـلم 
مـن رمضـان.  العـارش  املدينـة ىف  مـن 
وىف اليـوم الثـاىن مـن رمضان عـام 114 
هجريـة حدثـت معركة بالط الشـهداء 
الشـهرية، وقـد اشـتعلت هـذه املعركـة 
عبدالرحمـن  بقيـادة  املسـلمني  بـني 
الغافقـى والفرنجة بقيادة شـارل مارتل 
وذلـك مبنطقـة بواتييه الفرنسـية، وكان 
املـد  أوقفـت  أنهـا  نتائجهـا  مـن أهـم 

أوروبـا. إىل كل  اإلسـالمى 
وىف 15 رمضـان 138 هجريـة املوافـق 
الرحمـن  عبـد  عـرب   756 فربايـر   20
الداخـل املعـروف بصقـر قريـش البحر 
إسـالمية  دولـة  ليؤسـس  األندلـس  إىل 
قويـة وهى الدولـة األموية ىف األندلس. 
وىف السـادس مـن شـهر رمضـان سـنة 
223 هجريـة جهـز الخليفـى العبـاىس 
املعتصـم جيشـاً لحـرب الروم اسـتجابة 
النسـاء  إلحـدى  الشـهرية  للرصخـة 
حيـث  معتصـاه”،  “وااا  املسـلات 
حـارص عمورية إىل أن سـقطت ودخلها 
املسـلمون ىف السـابع عـرش مـن شـهر 

رمضـان.
وىف 26 مـن شـهر رمضـان املبـارك 584 
هجرية املوافق للسـابع عرش من شـهر 
نوفمـرب للعـام امليـالدى 1188، كانـت 
موقعـة حطني بقيادة السـلطان النارص 
هنـاك  أن  إال  األيـوىب،  الديـن  صـالح 
حـول  املؤرخـون  بعـض  بـني  أختـالف 
غالبيـة  تاريـخ موقعـة حطـني ويذكـر 
املؤرخـني أنهـا وقعـت يوم السـبت 25 
 4 املوافـق  هجريـة   583 الثـاىن  ربيـع 
يوليـو 1187بتـالل حطـني بالقـرب من 

طربيـة وأعتقـد أنـه التاريـخ األقرب إىل 
الحقيقـة.

خـرج  هجريـة   658 رمضـان   25 وىف 
سـلطان مـرص سـيف الديـن قطـز مـن 
املرصيـة  الجيـوش  رأس  عـىل  مـرص 
وذلـك ملالقـاة جيـش املغـول الرهيـب 
ىف معركـة عـني جالـوت وأنتـرص فيهـا 
وأدت  سـاحقاً  إنتصـاراً  املسـلمون 
ىف  املغـول  نفـوذ  إلنحسـار  املعركـة 
نهائيـاً  منهـا  وخروجهـم  الشـام  بـالد 
وإيقـاف املـد املغـوىل. وىف الرابـع مـن 
شـهر رمضان عـام 666 للهجـرة (1268 
بقيـادة  املسـلمون  نجـح  ميـالدى) 
مدينـة  اسـرداد  ىف  بيـربس  الظاهـر 
أن  بعـد  الصليبـني  يـد  مـن  إنطاكيـة 
عامـاً.  170 أيديهـم  ىف  أسـرية  ظلـت 

زماننـا  ىف  انتصاراتنـا  أعظـم  ولعـل 
العـارش  حـرب  ىف  كان  مـا  املعـارص 
مـن رمضـان املبـارك املوافـق السـادس 
مـن أكتوبـر عـام 1973 حيـث شـنت 
عـىل  الحـرب  وسـوريا  مـرص  مـن  كل 
قنـاة  املـرصى  الجيـش  إرسائيـل وعـرب 

بارليـف. خـط  محطـاً  السـويس 
التـي  والهبـات  السـجايا  بعـض  هـذه 
املعظـم  رمضـان  شـهر  بهـا  حظـى 
والكريـم وهـو فرصـة متاحـة للجميـع 
سـلف  مـا  وإدراك  النفـس  ملراجعـة 
اللـه  حـدود  يف  وتفريـط  تقصـري  مـن 
والهدايـة  الحـق  طريـق  إىل  والعـودة 
وأن يكـون صومنـا خالصـاً لوجـه اللـه 
تعـاىل حتـى نسـتطيع أن نفـوز الفـوز 
الريـان  بـاب  مـن  وندخـل  العظيـم 
الـذى خصـه املـوىل عـز وجـل لعبـاده 

الصامئـني.

بقلم د. عماد عبد الرؤوف الرطيل
دكتوراه اآلثار اإلسالمية

كلية اآلثار جامعة القاهرة

عايض السراجي



7الصحة واملجتمع إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  24  شعبان  -  1444 هـ  -  16  مارس   2023م

العدد اإلسبوعي رقم 1303

العديد  عىل  الكركديه  يحتوي 
أ،  فيتامني  مثل  الفيتامينات  من 

وفيتامني ج، والعنارص
املغنيسيوم،  مثـــــل  الغذائية   
وغريها،  والكالسيوم  والبوتاسيوم، 

وبالتايل يعترب رشبه 
اإلنسان،  لجسم  مفيـد  كشاهي 
ملطًفا،  مرشوبًا  يعـّد  أنه  حيث 

مرطبًا ومنعًشا، ومنشطاً 
ومليناً،  للبول،  ومدراً  للهضم، 
ارتفاع  خفض  عىل  ومساعداً 
نزالت  عالج  يف  ومساعد  ضغط، 
الحرارة،  وارتفاع  والكحة،  الربد، 
اإلسقربوط  ملرض  مضاد  وهو 
(مرض نقص فيتامني ج)، ومفيد يف 
إبادة  عالج الحمى، ويساعد عىل 
لحاالت  ومفيد  السّل،  ميكروب 
لتقلصات  ومهّدئ  الرئوي،  السّل 
كا  األمعاء.  املعدة،  الرحم، 
مضادات  عىل  الكركديه  يحتوي 

الجسم  أكسدة قوية جدا تساعد 
الحرة وتقوية  الجذور  يف محاربة 
من  العديد  من  والوقاية  املناعة، 
االلتهابات واملشاكل مثل التهابات 
والرسطانات  والعظام  املفاصل 
وأمراض القلب والزهامير والعديد 
له  أن  كا  األخرى.  األمراض  من 
دور يف محاربة عالمات الشيخوخة 
والتجاعيد الحتوائه عىل معدالت 
عالية من البوليفينول، وهو مضاد 
أكسدة قوي يساعد بشكل خاص 
املعدة.  رسطان  من  الوقاية  عىل 
العلمية  الدراسات  أثبتت  وقد 
خفض  يف  دور  للكركديه  أن 
نسبة الكولسرول السيئ يف الدم 
وزيادة  السكري،  مرىض  لدى 
باملقابل،  الحميد  الكولسرول 
صحة  عىل  املحافظة  وبالتايل 
كا  وتعزيزها.  والرشايني  القلب 
أنه ينقي الدم، ويزيد من الخاليا 

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

الفوائد الصحية والطبية والعالجية لنبات الكركديه
البيضاء.  الدم  وكرات  الليمفاوية، 
من  للعديد  مصدر  أيضا  وهو 
املاليك،  (مثل  العضوية  األحاض 
الطرطريك، السريك وجليكوسيد 
املواد  وبعض  الهيبسني)،  كلوريد 
رضبات  يقوي  وكذلك  املخاطية. 
دوران  يف رسعة  ويساعد  القلب، 
ويحتوي  الجسم.  داخل  الدم 
الكركديه كذلك عىل مواد مطهرة 
يجعله  ما  امليكروبات،  تقتل 
عدوى  الحميات،  عالج  يف  مفيدا 
الكولريا،  أوبئة  امليكروبات، 
إىل  باإلضافة  البكرية،  السالالت 
بعض الطفيليات. كا أنه يحسن 
املزاج، وبالتايل يقي من االكتئاب، 
ويساعد عىل النوم بشكل أفضل، 
عىل  عالوة  األرق.  يقلل  وبالتايل 
أيًضا  يدخل  الكركديه  فإن  ذلك، 
مستحرضات  بعض  صناعة  يف 

التجميل.
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6 فوائد صحية لتناول الذرة.. أبرزها عالج 
النحافة وفقر الدم

6 نصائح للتخلص من الكسل واالستيقاظ بنشاط كل صباح

جًدا  مهمة  الدموية  الــدورة  تعترب 
من  العديد  عىل  وتؤثر  لصحتنا 
جوانب ما نشعر به، غالبًا ما ننىس 
املزدحمة،  حياتنا  خضم  يف  ذلــك 
الـــدورة  ضعف  عــالمــات  ــيــك  وإل
ملا  وفقا  تحسينها  وطرق  الدموية 

.”onegreenplanet ” نرشه موقع
الدورة  ضعف  عىل  العالمات  بعض 

الدموية:
ما  (غالبًا  والقدمني  اليدين  برودة 
أو  األزرق  باللون  استيعابها  يتم 
ــدورة  ال ضعف  بسبب  ــواين  األرجـ
(بسبب  الهضم  وبطء   ، الدموية) 
كيفية تحويل الدم بعيًدا عن املعدة 
ألسباب مختلفة) ، وانخفاض الطاقة 
يعتمد  لدينا  الغذايئ  التمثيل  (ألن 
 ، الصحية)  الدموية  ــدورة  ال عىل 
والعضالت الركود (ألن الدم ال يتدفق 
خاليا  خالل  من  األمثل  النحو  عىل 
بسبب  الصداع  وحتى   ، العضالت) 
ضعف تدفق الدم. واألسوأ من ذلك 
كله ، أن مشاكل القلب تحدث غالبًا 
مثل  الدموية  الدورة  بسبب ضعف 
أمراض الرشايني والسكري ، ال ميكن 
األمثل  النحو  تعمل عىل  أن  لقلوبنا 
ألن  الصحية  الدموية  الدورة  بدون 
كبري  بشكل  تتأثر  الرشايني  صحة 

بدورة الدم يف الجسم.
نصائح لتحسني الدورة الدموية:

1. تناول نظام غذايئ صحي
والفيتامينات  باملياه  غنية  األطعمة 
الجسم  تطهر  ال  التي  واملــعــادن 
العنارص  أيًضا  توفر  بل  فحسب، 
قلوية  عىل  تحافظ  التي  الغذائية 
أيًضا  األطعمة  هذه  تحارب  الدم، 
االستفادة  يف  وستساعد   ، الرسطان 
جوانب صحتك  من  جانب  كل  من 
من  نوع  تضمني  حاول  الجسدية، 
الطازج يف كل وجبة تشمل  الطعام 
للدم:  الرائعة  الــخــيــارات  بعض 
األخرى  التوت  وأنواع  الربي  التوت 
الجذرية  والخرضاوات  والحمضيات 
والــكــرفــس والــخــيــار واألعــشــاب 

والخرضاوات الخرضاء.
2. تقليل األطعمة االلتهابية

األطعمة االلتهابية هي أسوأ كابوس 
ال  أننا  من  الرغم  عىل  ــك،  دم يف 
نستطيع تناول الطعام بشكل مثايل 
العديد  تختلف   ، الوقت  ــوال  ط
 / الحمي  توازنها  يف  األطعمة  من 
القلوي ، ولكن بالنسبة للجزء األكرب ، 
فإن النظام الغذايئ النبايت هو أسهل 
يساعد  االلتهاب،  لتقليل  طريقة 
هذا يف تحسني الدورة الدموية عن 

يف  االلتهابية  العوامل  تقليل  طريق 
تدفق  تؤثر عىل  والتي  الدم  مجرى 

الدم الصحي إىل القلب.
3. تضمني الدهون الصحية

تساعد الدهون الصحية مثل الكتان 
والشيا واألفوكادو ، عىل سبيل املثال 
، عىل زيادة تدفق الدم عن طريق 
تقليل االلتهاب وتزليق الرشايني، من 
الغذايئ  نظامك  يف  العمل  السهل 
وفقط القليل من كل منها عىل مدار 

اليوم سيفي بالغرض.
4. النشاط البدىن

يــوم،  كــل  تتحرك  ــك  أن مــن  تأكد 
تساعد الحركة يف الحفاظ عىل ضخ 
الدم والعمل بالطريقة التي يريدها 
يف  ذلك  يساعد  أن  ميكن  جسمك، 
تساعد  قلبك،  صحة  عىل  الحفاظ 
الليمفاوي  التدفق  يف  أيًضا  الحركة 

املهم لتدفق الدم الصحي .
5. نظام غذاىئ خاىل من اللحوم

من  الخايل  الــغــذايئ  النظام  يعد 
لتقليل  الطرق  أفضل  أحد  اللحوم 
خطر اإلصابة بأمراض مزمنة ، اللحوم 
انسداد  إىل  وتــؤدي  للدم  حمضية 

الرشايني والسكري والرسطان .
6.تقليل التوتر واإلجهاد

مهًا  أمــرًا  اإلجــهــاد  إدارة  تعترب 
ألن  الصحي  الدموية  الدورة  لنظام 
يف  اختالاًل  يسبب  أن  ميكن  اإلجهاد 
الهرمونات ، ويجعل الجسم حمضيًا 
، وميكن أن يرض قلبك نتيجة لذلك. 
الهضمي  الجهاز  ومشاكل  الصداع 
مثل  خطورة  األكر  املشاكل  وحتى 
جميعها  تحدث  القلبية  النوبات 
اليوجا  تعمل  املزمن،  اإلجهاد  من 
إىل  جنبًا   ، الدم  تدفق  تحسني  عىل 
جنب مع امليش ، واالرتداد ، وغريها 
من التارين السهلة عىل مفاصلك. 
يف  البسيطة  األنشطة  هذه  تساعد 
التي  الطريقة  بسبب  التوتر  تقليل 
تؤثر بها عىل الجهاز العصبي املركزي 

وخفض الكورتيزول يف الجسم

6 نصائح تساعدك على تنشيط الدورة 
الدموية يف الجسم والحفاظ على صحة القلب

الخرضاوات  من  عــادة  ــذرة  ال تعترب 
ولكنها يف الواقع حبوب غنية باأللياف 
ومضادات  واملــعــادن  والفيتامينات 
ذات  الذرة  من  الرغم  عىل  األكسدة، 
جميع  يف  جًدا  شائعة  األصفر  اللون 
بذور  حبات  تحتوي  الــعــامل،  أنحاء 
الغذائية  العنارص  غالبية  عىل  الذرة 
قد  استهالكًا،  ــر  األك األجـــزاء  وهــي 
من  عالية  نسبة  عىل  ــذرة  ال تحتوي 
العديد  هناك  ولكن  السكر(السكروز) 
الحبوب  لهذه  األخرى  الخصائص  من 
التي يجب عدم إغفالها، وفقا ملا نرشه 

.”food.ndtv ” موقع
الفوائد الصحية للذرة

1. يقلل من خطر اإلصابة بفقر الدم
وحمض   12 ب  بفيتامني  غنية  الذرة 
يف  يساعد  الــذي  والحديد  الفوليك 
الجسم،  يف  الحمراء  الدم  خاليا  إنتاج 
يساعد يف الحد من خطر اإلصابة بفقر 
من  يكفي  ما  توفري  خالل  من   ، الدم 
خاليا  إلنتاج  الالزمة  الغذائية  العنارص 
الدم الحمراء الطازجة، وفًقا ألخصائيي 
التغذية ، يحتوي كوب واحد من الذرة 
 27 و   ، حراريًا  سعرًا   125 عىل  النيئة 
، و 4 جرام  الكربوهيدرات  جراًما من 
من الربوتني ، و 9 جرام من السكر ، و 
2 جرام من الدهون ، و 75 ملليجرام 

من الحديد.
2. محسن الطاقة

باإلرهاق  الناس  من  الكثري  يشعر 
األمر  وينتهى  الصباح،  يف  والتعب 
القهوة الستعادة  من  فنجان  برشب 
هذه  كانت  فإذا  والركيز،  النشاط 
بحاجة  فأنت  الصباحية،  طقوسك 
إىل إجراء بعض التعديالت الستعادة 
وهناك  العالية،  والطاقة  النشاط 
الكسل  عىل  للتغلب  عديدة  طرق 
واالستيقاظ مفعًا بالطاقة والنشاط 
التالية،  السطور  ىف  عليها  نتعرف 

.”health ” بحسب موقع
الكسل  مــن  للتخلص  نصائح   6

واالستيقاظ بنشاط كل صباح
1. وضع جدول نوم جيد

واتباع  جيد  نوم  جدول  تطوير  إن 
مارسة صحية للنوم سوف يأخذك 
ناجحة  حياة  بناء  يف  طويالً  شوطًا 
محاولة  دامئًا  عليك  يجب  وصحية. 

الذرة  بتضمني  فقم   ، رياضيًا  إذا كنت 
عىل  الذرة  تحتوي  كثريًا،  وجباتك  يف 
يتم  التي  املعقدة  الكربوهيدرات 
بدورها  والتي   ، أبطأ  بوترية  هضمها 
الوقت،  من  أطول  لفرة  الطاقة  توفر 
حوايل  ــذرة  ال من  واحــد  كــوب  ينتج 
التي  الكربوهيدرات  من  جراًما   29
البدنيةولكنه  الطاقة  فقط  توفر  ال 
يضمن حسن سري عمل الدماغ والجهاز 

العصبي.
3. عالج للنحافة

ميكن أن يكون إضافة صحية لوجباتك 
بضعة  اكتساب  يف  ترغب  كنت  إذا 
غري  الدهون  تناول  إن  كيلوجراماتن 
لن  السيئة  والدهون  فيها  املرغوب 
يؤدي إال إىل مشاكل صحية أخرى عىل 
تحصل  ال   ، الذرة  مع  الطويل،  املدى 
 ، صحية  حرارية  سعرات  عىل  فقط 
من  مجموعة  عىل  أيًضا  تحصل  بل 

الفيتامينات واأللياف عالية الجودة .
4. خفض نسبة السكر يف الدم ومستوى 

الكوليسرول
يزيد  الـــذرة  ــت  وزي الحلوة  الـــذرة 
امتصاص  من  يقلل  الــدم،  تدفق  من 
ما   ، األنسولني  وينظم  الكوليسرول 
السكر  ملرىض  ممتازًا  خياًرا  يجعله 
غنية  إنها  الكوليسرول،  ومــرىض 
رائع  مصدر  وهي   ، بالكربوهيدرات 
للطاقة، تحتوي الذرة عىل نسبة عالية 

واستيقاظ  نوم  دورة  عىل  الحفاظ 
تستيقظ  حتى  ما  حد  إىل  منتظمة 

وأنت تشعر بالصحة واالنتعاش.
2. قل ال للشاشات يف وقت النوم

حتى  الشاشات  استخدام  تجنب 
بدالً  الليل.  من  جًدا  متأخر  وقت 
من  تتمكن  حتى  ــرأ  اق ــك،  ذل من 
عىل  والحصول  والراحة  االسرخاء 
األزرق  الضوء  يبقينا  جيد  ــوم  ن
مستيقظني  األجهزة  من  املنبعث 
من  أيًضا  ويقلل  متأخر  وقت  حتى 

إفراز امليالتونني، هرمون النوم.
3. قم بعمل قامئة مهام لليوم القادم
رتب األشياء التي تتطلع إليها خالل 
اليوم، من شأن إعداد قامئة باألشياء 
يجعلك  أن  بها  القيام  يجب  التي 
التايل،  تشعر بالقوة والتحفيز لليوم 
حالة  يف  النوم  إىل  متيل  ــوف  وس

غنية  فهي   ، الغذائية  العنارص  من 
 5 ب  وفيتامني   1 ب  بفيتامني  جــًدا 
مكافحة  يف  يساعد  ما   ، ج  وفيتامني 
جديدة،تساعد  خاليا  وتوليد  األمراض 
خفض  يف  أيًضا  باأللياف  الغنية  الذرة 
مستويات الكوليسرول يف الجسم عن 
طريق تقليل مستويات السكر يف الدم 

لدى مرىض السكر أيًضا.
5. مفيدة أثناء الحمل

الحمل  أثناء  الفوائد  من  عــدد  لها 
غنية  ــذرة  ال والطفل،  األم  من  لكل 
عىل  وتحتوي   ، الفوليك  بحمض 
مخاطر  من  يقلل  الــذي  زياكسانثني 
تحمي  أن  ، ميكن  الخلقية  التشوهات 
واملشاكل  العضي  الضمور  من  الطفل 
الفسيولوجية، نظرًا الحتوائه عىل نسبة 
عالية من األلياف ، فإنه يهدئ اإلمساك 
، وهو مصدر قلق شائع جًدا لألمهات 

الحوامل.
6. الحفاظ عىل برشة صحية

تحتوي الذرة عىل فيتامني C والليكوبني 
من  تزيد  التي  األكسدة)  (مضادات 
الحرة  الجذور  ومتنع  الكوالجني  إنتاج 
البنفسجية  فوق  األشعة  عن  الناتجة 
 ، تناولها  جانب  إىل  الجلد،  إتالف  من 
زيت  مثل  منتجاتها  استخدام  ميكن 
الجلد  عىل  مبارشة  الذرة  ونشا  الذرة 
العديد  يف  كعنرص  تستخدم  ما  وغالبًا 

من مستحرضات التجميل.

لديك  أن  العلم  مع  جيدة  مزاجية 
خطة منظمة لليوم التايل.

4. ابدأ يومك مبالحظة هادئة
أمر  صحي  صباحي  روتني  اتباع  إن 
يضبط  بحيث  للتفاوض  قابل  غري 
ميكنك  اليوم.  طوال  املزاجية  الحالة 
، حتى ملدة  التأمل   / اليوجا  تجربة 
يف  التفكري  ميكنك  أو   ، دقيقة   15
الصباح  يف  بدنية  لياقة  نظام  اتباع 
بهذا  الــتــزم  تنشيطك  شأنه  مــن 
عىل  النتائج  أفضل  لرؤية  الروتني 

املدى الطويل.
5. قم باملهام التي تبدو مملة أوالً

حاول حل التحديات التي قد تتصور 
أنها قادمة مسبًقا إن وضع خطة ما 
أمر مفيد عندما تحل املهام الشاقة 
بك  سينتهي   ، الصباح  يف  يشء  أول 

األمر بالشعور بالدافع والتمكني.
6. ال تضغط عىل غفوة املنبه

مبحاولة  ــر  األمـ يتعلق  عــنــدمــا 
االستيقاظ وأنت مفعم بالطاقة. إذا 
من  ساعة  نصف  آخر  تقي  كنت 
نومك يف “نوم مجزأ” ميكن أن يكون 
له عواقب وخيمة عىل قدرتك عىل 

العمل خالل اليوم.
 90 ملدة  النوم  دورة  اخراق  جرب 
قبل  املنبه  طريق ضبط  عن  دقيقة 
االستيقاظ  وقــت  من  دقيقة   90

والتنبيه عندما تريد االستيقاظ.
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مصري يفوز بجائزة الفن التشيكلى..إعالن الفائزين بجائزة فلسطني الثقافية 2022

ندوة “دور التعليم يف تمكني املرأة” باألعلى للثقافة.. 21 مارس
دار الكتب والوثائق تقيم امللتقى الشهري ملبدعي 

أدب الطفل
عام  ويف  أوربــا.  يف  الوطنية  الكتب 
1904م انتقلت املكتبة إىل مبنى أنشئ 

لها يف ميدان باب الخلق.
إىل  املكتبة  انتقلت  1971م  عام  ويف 
املبنى الحايل عىل كورنيش النيل برملة 
بوالق، والذي صمم ليكون صالًحا ألداء 
وليتمكن  الحديثة  املكتبية  الخدمات 
مخازن  توفري  من  الضخمة  مبساحاته 
والربديات  املخطوطات  لحفظ  مناسبة 
وامليكروفيلم،  والدوريات  واملطبوعات 
العدد  تستوعب  قاعات  إىل  باإلضافة 
ــدار  ال عــىل  ــن  ــرددي امل مــن  الضخم 
املتخصصة  للمراكز  أماكن  وتخصيص 
وظيفته  ليؤدى  اإلداريـــة  واملكاتب 
كمكتبة وطنية تقدم خدماتها للباحثني 

والقراء يف شتى املجاالت.

الكتب  ــدار  ل العامة  الهيئة  تقيم 
الدكتور  برئاسة  القومية،  والوثائق 
أسامة طلعت، امللتقى الشهري السابع 
الطفل،  أدب  ونقاد  ملبدعي  واألربعني 
وذلك اليوم األربعاء 15 مارس، يف متام 
الساعة الثانية ظهرًا مبقر املركز مبيدان 

املاليك، القاهرة.
وبحوث  توثيق  مركز  امللتقى  ينظم 
للمراكز  املركزية  باإلدارة  الطفل  أدب 
العلمية برئاسة أرشف قادوس ويتناول 
ألحمد  “كــشــفــنــاه”  مرسحية  نــص 
الكاتب واملخرج  الباقي  إساعيل عبد 

املرسحي.
يتحدث يف امللتقى الكاتب محمد عبد 
القومي  املركز  رئيس  ناصف  الحافظ 
عام  مدير  ثاقب  مها  الطفل،  لثقافة 

باملركز  األسبق  والــدراســات  البحوث 
إميان  الدكتورة  الطفل،  لثقافة  القومي 
مركز  عام  ومدير  أطفال  كاتبة  سند 
تنمية الكتاب، ويديره: جال الفيشاوي 

الناقد املرسحي.
مكتبة  أول  املرصية  الكتب  دار  تعد 
وطنية يف العامل العريب؛ ففي عام 1870م 
وبناًء عىل اقراح عىل باشا مبارك ناظر 
الخديو  أصدر  وقتئذ-  املعارف-  ديوان 
دار  بتأسيس  العايل  األمــر  إساعيل 
الخديوية  “الكتبخانة  بالقاهرة  للكتب 
املخطوطات  بجمع  لتقوم  املرصية” 
أوقفها  قد  كان  التي  النفيسة  والكتب 
عىل  والــعــلــاء  ــراء  ــ واألم السالطني 
ليكون  ــدارس  وامل واألرضحــة  املساجد 
دور  منط  عىل  عامة  ملكتبة  نواة  ذلك 

أعلن مجلس أمناء “مؤسسة فلسطني 
الدولية”، مساء أمس، أساء الفائزين 
دورتها  يف  الثقافة  فلسطني  بجوائز 
خالل  وذلك   ،2022 لعام  التاسعة 
حمل  الذي  الحاشد  السنوي  الحفل 

عنوان: “ليلة لفلسطني – 17”.

 – للثقافة  األعــىل  املجلس  يستضيف 
التعليم  “دور  نــدوة  الشباب،  لجنة 
والتمييز  الحرمان  ضد  املرأة  متكني  يف 
الساعة  ــام  مت يف  وذلـــك  والــعــنــف”، 
املوافق 21  الثالثاء  يوم  السادسة مساًء 
باملجلس  املؤمترات  بقاعة   2023 مارس 
ضمن  الفاعلية  وتأيت  للثقافة،  األعىل 
األعىل  املجلس  ينظمها  التي  الفاعليات 
للثقافة لالحتفال باليوم العاملي للمرأة.

وتأىت الندوة تحت رعاية الدكتورة نيفني 
الكيالىن- وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام 
األعىل  للمجلس  العام  األمني  عزمي- 
 – الحديدي  منى  والدكتورة  للثقافة؛ 
األعىل  باملجلس  الشباب  لجنة  مقررة 

للثقافة.

الست،  الجوائز  فروع  تسمية  وتم 
الحقول  يف  الــرواد  باسم  العام  هذا 
“جائزة  العام:  لهذا  هي  املختلفة، 
بدران”،  جال  التشكيي  الفن  رائد 
و”جائزة غسان كنفاين لألدب” وهي 
لهذا العام يف “القصة القصرية – دورة 

الحديدى،  منى  الدكتورة  الندوة  تدير 
استاذ علم اإلجتاع بكلية اآلداب جامعة 
ويشارك  الشباب،  لجنة  مقررة  حلوان، 
أستاذ   – مغيث  ــور  أن الدكتور  بها: 
حلوان،  جامعة  اآلداب  بكلية  الفلسفة 
إيهاب  والكاتب  الرجمة،  لجنة  مقرر 
املالح، والدكتورة سامية قدري أستاذ علم 
البنات،  بكلية  واألنربولوجيا  اإلجتاع 
جامعة عني شمس، والكاتبة مني رجب 
والروايئ،  القصيص  الرسد  لجنة  – عضوة 
مجلس  عضو   – خلف  نجوى  والنائبة 

النواب لشئون اإلعاقة.
األعىل  املجلس  ينظم  بالذكر،  جدير 
والروايئ  القصىص  الرسد  لجنة  للثقافة، 
وذلك  “تواصل”،  بعنوان  ثقافية  أمسية 

العي  ناجي  و”جائزة  عزام”،  سمرية 
طوقان  فدى  و”جائزة  للكاريكاتري”، 
فدوى  العام:  هذا  وشاعر   – للشعر 
يف  سعيد  إدوارد  و”جائزة  طوقان”، 
الفكر التنويري العريب املعارص ونقد 
وليد  و”جائزة  االسترشاقي”،  الفكر 

متام  ىف   2023 مارس   15 األربعاء  يوم 
وتتضمن  مــســاء،  الخامسة  الساعة 
“إبداع  شاهني  حنان  مشاركة،  األمسية 
الحميد  عبد  ومحمد  شاعرة،  شعري” 
وإيناس  “شاعر،  شعرى  “إبداع  معوض 
وفاء   ، قصيص”كاتبة  ــداع  إب الهندى 

السعيد “ابداع قصىص “كاتبة.
القصرية  (القصة  بعنوان  والرؤية فكرية 
الكاتبات:  يقدمها  التفاعلية)،  والكتابة 
والدكتورة  حسني،  ومريم  يارس،  شياء 
مي التلمساىن، ونورا ناجى، ونور حلوم، 
وتدير األمسية الدكتورة عزة بدر (كاتبة 
وصحفية مبجلة صباح الخري مؤسسة روز 
القصىص  الرسد  لجنة  وعضوة  اليوسف 

والرواىئ باملجلس األعىل للثقافة.

الخطيب للتصوير الفوتوغرايف”.
و  املتعددة  التحكيم  لجان  وقضت 
 (7) مجموعه  ما  بفوز  املتخصصة، 
متفاوتة).  بدرجات  (ولو  متسابقني 
 (5) عىل  الفائزون  هؤالء  توزع  وقد 
املغرب،  مرص،  هي:  عربية  بلدان 
ان  علا  والعراق،  فلسطني،  سورية، 
املشاركات  املشاركني/  عدد  مجموع 
 (194) بلغ:  قد  الست  الجوائز  يف 
مشاركا/ مشاركة، وتوزعوا عىل (14) 
بلدا عربيا هي: األردن، مرص، سورية، 
العراق،  السودان،  اليمن،  املغرب، 
السعودية، تونس، فلسطني، اإلمارات 
البحرين،  الجزائر،  املتحدة،  العربية 

ولبنان.
النحو  عىل  الفائزين  أساء  وجاءت 
للشعر  طوقان  فدوى  “جائزة  التايل: 
– وشاعر هذا العام: فدوى طوقان”، 
وفازت يف املرتبة األوىل نور املوصي 
“رمبا  مجموعتها:  عن  سورية  من 
وليد  “جائزة  ثيايب”.  من  يوما  أخرج 

الفوتوغرايف”،  التصوير  يف  الخطيب 
باالجاع،  “اللجنة”،  قــررت  حيث 

قسمة “الجائزة” عىل النحو التايل:
األول: سجاد الزيدي (العراق)، الثاين: 
أحمد سمري بدوان (فلسطني)، الثالث: 
(الــعــراق)،  السامرايئ  زهــري  أوس 
الثالث (مكرر): رحيم هاشم عبدالله 
العي  ناجي  “جــائــزة  ــراق).  ــع (ال
األوىل  املرتبة  يف  وفاز  للكاريكاتري” 
“جائزة  املغرب.  من  ساسة  محمد 
جال بدران يف الفن التشكيي” وقد 
أسفرت نتائج التحكيم، وبعد جهود 
متتابعة يف إفراز قوائم قصرية واحدة 
فوز  عن  وبــاإلجــاع،  ــرى،  األخ تلو 
فيا  مرص.  من  تهامي  أمني  محمد 
تم حجب جائزيت: “إدوارد سعيد يف 
الفكر التنويري العريب املعارص ونقد 
كنفاين  و”غسان  اإلسترشاقي”  الفكر 
العام يف “القصة  لهذا  لألدب” وهي 
لهذه  عزام”  – دورة سمرية  القصرية 
املشاركات  مستوى  لتواضع  الدورة 

للمعايري  ارتقاءها  وعدم  املقدمة، 
املطلوبة.

خالل  الرحمن  عبد  الدكتور  وقدم 
لكل  تكرميا  املؤسسة  درع  الحفل 
املستشفيات  جمعية  رئيس  مــن: 
فوزي  الدكتور  األردن  يف  الخاصة 
الحموري باعتباره “رجل اإلنجاز لعام 
2023، والدكتور وائل فطاير بوصفه 
املؤسسة- من  –لربامج  األول  املتربع 
إىل  باإلضافة  األردن،  يف  األطباء  بني 
“فنان العام 2023” الفنان التشكيي 
تكريم  تم  فيا  صادق،  محمود  د. 
لهذا  وهــو  فلسطني”  من  “ضيف 
خوري  باسم  الدكتور  معايل  العام 
الفلسطيني  الوطني  اإلقتصاد  وزير 
الحفل  محيي  إىل  باإلضافة  األسبق، 
من  ــدي  األس متيم  الشاعر  الفنان 
وصالت  يف  ــدع  أب ــذي  ال فلسطني، 
أثارت  غنائية وطنية وطربية  زجلية 

حاسة الجمهور واستمتاعه.

تتمه ص    1
وآليـات تنفيذهـا عـىل أرض الواقـع.

جديـر بالذكـر أن املجلـس الترشيعـي 
املعـروف  أفريقيـا  رشق  لتجمـع 
اختصـاراً ب ” EALA ” هـو الـذراع 

الربملـاين لتجمـع رشق أفريقيـا الـذي 
يضم سـبع دول هي: تنزانيا، وأوغندا، 
وكينيـا، وروانـدا، وبورونـدي، وجنوب 
هـذا  ويختـص  والكونغـو.  السـودان، 
عـىل  واملوافقـة  باملناقشـة  الجهـاز 

ميزانيـة تجمـع رشق أفريقيـا، والنظـر 
أنشـطة  عـن  السـنوية  التقاريـر  يف 
التجمـع، وأيـة تقاريـر أخـرى يحيلهـا 
الترشيعـي  املجلـس  ويضـم  إليـه. 
لجـان،  سـت  أفريقيـا  رشق  لتجمـع 
هـي: لجنة الحسـابات، لجنة الشـؤون 
القانونيـة والقواعـد واالمتيازات، لجنة 
االتصـاالت والتجارة واالسـتثار، لجنة 
الزراعـة والسـياحة واملـوارد الطبيعية، 
وحـل  اإلقليميـة  الشـؤون  لجنـة 

العامـة الشـؤون  لجنـة  النزاعـات، 
الربملـان  وفـد  مـن  اللقـاء  حـرض 
العـريب معـايل النائـب عـي بـن نـارص 
العـريب،  الربملـان  عضـو  املحروقـي 
الخليـي عضـو  منـى  النائبـة  ومعـايل 

العـريب. الربملـان 

رئيس الربملان العربي ورئيس املجلس التشريعي لتجمع شرق أفريقيا 
يتفقان على برامج عمل مشرتكة لتعزيز العالقات العربية األفريقية
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عىل  طويلة  رسائل  الكثريون  يتلقى 
يف  املتلقي  يرغب  وقد  “واتساب” 
بأنه  مرسلها  إخطار  دون  قراءتها 
غري  دردشة  لتجنب  الرسالة،  استلم 

مرغوبة يف وقت غري مناسب.
وميكن ملستخدمي “أندرويد” فقط 
هذه  قــراءة  تتيح  بحيل  االستعانة 
الرسائل بشكل “رسي”، وفقا لتقرير 

العربية نت.
بالطبع،  “آيفون”،  مستخدمو  أما 
إيــصــاالت  تعطيل  ميكنهم  فقد 
القراءة يف “واتساب” نفسه، ملنع أي 

أوهايو  يف  الشيوخ  مجلس  أقــر 
ساعات  عدد  ميدد  قانون  مرشوع 
طالب  بني  العام  خــالل  العمل 

املدارس الثانوية.
ويعمل الطالب يف أوهايو حالياً يف 
الدرايس  اليوم  انتهاء  بعد  وظائف 
وحتى  ــســاًء،  م السابعة  حتى 
التاسعة مساًء خالل الصيف، وفقا 

لتقرير البيان االماراتيه .
لكن الترشيع املقرح والذي ال يزال 
موافقة  عىل  الحصول  إىل  بحاجة 
مجلس النواب يقرح عمل الطالب 
العام،  طوال  مساًء  التاسعة  حتى 

وفقاً ملا نقلته بيزنس إنسايدر.
املرتقب  الــقــانــون  ويستهدف 

شخص من رؤية العالمتني الصغريتني 
باللون األزرق.

ممنوع  أنك  أيضا  يعني  هذا  ولكن 
فيه  قــرأ  ــذي  ال الوقت  ــة  رؤي من 

اآلخرون رسائلك.
وعىل املستخدم أن يضغط باستمرار 

عىل الصفحة الرئيسية عىل هاتفه.
الضغط  إىل  سيحتاج  ــك،  ذل بعد 
الشاشة  وستعرض  “األدوات”  فوق 
املحددة  األدوات  جميع  الرئيسية 

املتاحة.
ويف هذه املرحلة، يحتاج إىل البحث 

إىل  وسحبها  “واتساب”  أداة  عن 
فوق  والضفط  الرئيسية  الشاشة 
إىل  بنجاح  األداة  نقل  عند  “تــم” 
أيضا  وميكنه  الرئيسية.  الصفحة 
ما  الشاشة،  ملء  وضع  يف  جعلها 

يسهل قراءة الرسالة.
بالتمرير  يقوم  ذلك،  اكتال  وبعد 
الرسائل  جميع  ــراءة  ــق ل ألســفــل 

(ستكون أحدثها يف األعىل).
نفسها  الرسالة  عىل  ضعط  إذا  أما 
بال  املفيدة  الحيلة  هذه  فستكون 

استفادة.

املسموح  الوقت  تقليص  صدوره 
فيه للمراهقني باستخدام تطبيقات 
التواصل االجتاعي مثل تيك توك.
يف  االستخبارات  لجنة  رئيس  وكان 
من  وورنر،  مارك  الشيوخ  مجلس 
والية فرجينيا تقدم مبرشوع قانون 
الجاري  الشهر  الحزبني مطلع  من 
التكنولوجيا  لحظر  نهجاً  يحدد 
مشاركة  تطبيق  مثل  األجنبية، 

الفيديو الشهري تيك توك.
يقضيه  الذي  الوقت  مقدار  ويعد 
املراهقون عىل تطبيقات مثل تيك 
توك و إنستغرام عىل رأس أولويات 
سنوات،  منذ  أمريكا  يف  املرشعني 
من  املزيد  نرش  مع  خاص  بشكل 

تعملها إزاي.. طريقة استخدام ميزة “اكتشاف املسار التلقائي” على ساعة أبل الذكية

حيلة مفيدة”.. واتساب يتيح قراءة الرسائل دون 
فتح التطبيق

فى أمريكا..مشروع قانون لزيادة ساعات 
العمل بني املراهقني إللهائهم عن تيك توك

 watchOS تحديث  أبل  طرحت 
مع  املتوافقة  للساعات   9.2
ألجهزة   16.2  iOS تحديث 

يوفر  حيث   ،iPad و   iPhone
قيد  ميزتني   9.2  watchOS
التشغيل لتطبيق Workout عىل 

أبل Watch Series 4 والطرازات 
ــزوًدا مبيزات  ــدث، ويــأيت م األح
عن  التلقايئ  الكشف  تشغيل 

التأثري  حول  منشورات  الطالب 
السلبي لها عىل الصحة العقلية

وكالة  أن  بالذكر،  الجدير  من 
ــرت أن  ــ ــاء ذك ــب ــألن ــومــربج ل ــل ب
أصبحت  الغربية  الحكومات 
األمنية  الخطورة  بشأن  قلقا  أكر 
املحتملة لتطبيق تيك توك، يف ظل 
بايت  األم  الرشكة  بشأن  املخاوف 

دانس الصينية.
وكان الكونجرس األمرييك قد حظر 
الحكومية  األجهزة  من  التطبيق 
املفوضية  أمرت  املايض، كا  العام 
من  بإلغائه  موظيفها  األوروبية 
أجهزتهم بحلول 15 مارس الجاري.

املسار وتوجيه السباق.
و  أبل  خرائط  األول  ويستخدم 
الدقيق  املسار  لتحديد   GPS
 ، عليه  تعمل  الــذي  للمسار 
التنافس  من  األخري  ميّكنك  بينا 
هذا  عىل  السابقة  سجالتك  مع 
تم   ، اآلن  من  واعتباًرا  الطريق، 
أسراليا  يف  امليزات  هذه  طرح 
واململكة  وإيطاليا  وأملانيا  وكندا 

املتحدة والواليات املتحدة.
الكشف التلقايئ عن املسار: إليك 

كيفية عمله
الكشف  مــيــزة  ألحـــدث  ميكن 
أبل  عــىل  املــســار  عــن  التلقايئ 
إذا كنت  Watch أن تكتشف ما 
خارجي  مسار  أي  عىل  تعمل 
بطول 400 مر، ويف بداية جلسة 

الجري يف الهواء الطلق ، سيُطلب 
مسارهم،  اختيار  املتسابقني  من 
إىل  الركض  إىل  بحاجة  وإذا كنت 
مطالبتك  فستتم   ، نفسه  املسار 
أيًضا  وميكنك  التمرين،  أثناء 
الــدورة  تنبيهات  عىل  الحصول 
إليك  املسار،  عىل  التمرين  أثناء 
“التعقب”  مترين  بــدء  كيفية 
عىل أبل Watch واستخدام ميزة 

اكتشاف املسار:
كيفية بدء مترين املسار عىل أبل 

Watch
– عىل أبل Watch ، افتح تطبيق 

.Workout
يف  التشغيل  خيار  عىل  اضغط   –

الهواء الطلق.
تحديد  منك  سيُطلب   ، اآلن   –

 Watch أبل  اكتشفت  إذا  ممر 
أنك تعمل عىل مسار.

املسار  خيار  حدد   ، ذلك  بعد   –
أو  الجمع  عالمة  زر  باستخدام 

الطرح.
– اضغط عىل زر التأكيد.

– إذا كانت هذه هي املرة األوىل 
التي تؤدي فيها متريًنا عىل املسار 
بعد  التأكيد  زر  عىل  فاضغط   ،
 / (األميال  القياس  وحدة  تحديد 

األمتار).
إذا   Watch ــل  أب ستخربك   –

انحرفت عن املسار أثناء الجري.
– كيفية تشغيل تنبيهات الدورة 

Watch عىل أبل

0106 6687105
Hotline  www. 1997 .tel

/ModernHouseEgypt
/modernhouse_kitchens
/modernhouse_egypt.com
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سرقة فيال محمد صالح.. النيابة تستمع للشهود.. 
اعرف مصري الحرامى

العقوبات املقررة لجرائم تعذيب الحيوانات 
وفقا للقانون.. بعد واقعة تعذيب كلب بالكرباج

النيابة  من  قرار  صدور  عقب 
املتهم  بحبس  بالجيزة،  العامة 
والتعدى  بكرباج،  كلب  بتعذيب 
عىل سيدة ىف العمرانية 4 أيام عىل 
النيابة  وطلبت  التحقيقات،  ذمة 
الواقعة،  حول  املباحث  تحريات 
ماثلة  أخرى  وقائع  وجود  وبيان 
من عدمه، يستعرض اليوم السابع 
ىف السطور التالية العقوبة املقررة 
وفقا  الحيوانات  تعذيب  لجرائم 

للقانون.
عىل  التعدى  القانون  اعترب 
جرمية  تعذيبها،  أو  الحيوانات 
قانون  حدد  حيث  عليها،  يعاقب 
 ،355 رقم  املادة  ىف  العقوبات 
العقوبة بالحبس مدة ال تزيد عن 
ال  مالية  وغرامة  الشغل  مع  سنة 
تزيد عىل 200 جنيه، عىل كل من 
الجر  دواب  من  حيوانا  عمدا  قتل 
نوع  أى  أو  الركوب  أو  الحمل  أو 

يقوم  من  وكل  املوايش،  أنواع  من 
بسم حيوان من الحيوانات املشار 
أو األساك املوجودة يف نهر  إليها 

أو ترعة أو حوض.
ذات  من   356 رقم  املادة  وتنص 
ارتكبت  إذا  أنه  عىل،  القانون 
الجرائم املنصوص عليها ليال تكون 
العقوبة األشغال الشاقة أو السجن 
من ثالث إىل سبع سنوات، ونصت 
عىل  القانون،  من   357 املادة 
عقوبة التزيد عن الحبس 6 أشهر 
عىل  تزيد  ال  وغرامة  الشغل  مع 
200 جنيه لكل من قتل عمدا أو 
أو أرض  املستأنسة  الحيوانات  سم 
يف  املذكورة  غري  كبريا،  رضرا  بها 

املادة 355 أو أرض به رضرا كبريا.
كا ينص القانون عىل وضع الجناة 
حق  يف  الجرائم  هذه  مرتكبي 
مالحظة  تحت  األليفة،  الحيوانات 
عن  تقل  ال  مدة  األمنية  األجهزة 

عام أو ال تزيد عن عامني.
ما  مالبسات  الداخلية،  كشفت 
العمرانية  رشطة  لقسم  تبلغ 
(سيدتني  من  الجيزة  أمن  مبديرية 
إحداها  بالقاهرة”،  مقيمتني   –
مصابة بكدمات متفرقة بالجسم”)، 
األشخاص  (أحد  من  بترضرها 
لقيامه  القسم)،  بدائرة  مقيم   –
بتعذيب كلب مستخدماً “كرباج”، 
إلنقاذ  بالتدخل  إحداها  وقيام 
الكلب، إال أن املشكو ىف حقه قام 
وكذلك  بالرضب،  عليها  بالتعدى 

إحداث تلفيات بالسيارة خاصتها.
ملحل  االنتقال  تم  الفور،  عىل 
وقد  صحته  تبني  وبالفحص  البالغ 
ومبواجهته  املذكور..  ضبط  تم 
النحو  عىل  الواقعة  بارتكاب  أقر 
اإلجراءات  اتخاذ  تم  إليه،  املُشار 

القانونية..

الجديدة،  القاهرة  نيابة  تواصل 
فيال  رسقة  واقعة  يف  التحقيق 
بالتجمع  صالح  محمد  الالعب 
من  لعدد  للنيابة  وتستمع  األول، 
لكن  الالعب،  وجريان  الشهود 
اللص  مصري  عن  يتساءل  البعض 
السابع  واليوم  عليه،  القبض  حال 

يوضح يف النقاط التالية:
إن  محمد،  عادل  املحامي  يقول 
العقوبات،  قانون  من   318 املادة 
واقعة  يرتكب  ملن  عقوبة  وضعت 
سنتني،  تتجاوز  ال  مبدة  الرسقة، 
التي مل تقرن  الرسقات  وذلك عىل 
املشددة،  الظروف  من  بظرف 

 3 الشغل  مع  بالحبس  يعاقب  كا 
يتوافر  التي  الرسقات  عىل  سنوات 
املشددة  الظروف  من  ظرف  فيها 
املنصوص عليه ىف املادة 317، ويجوز 
العقوبة  تشديد  العودة  حالة  ىف 
الرشطة  مراقبة  تحت  املتهم  بوضع 
سنتني عىل  أو  األقل  سنة عىل  مدة 
نصت  تكميلية  عقوبة  وهى  األكر، 
والحكم  املادة 320 عقوبات،  عليها 
بالحبس ىف جرائم الرسقة أو الرشوع 
فيها يكون مشموال بالنفاذ فورا ولو 

مع حصول استئنافه
بعض  بحضور  أمرت  النيابة  وكانت 
الشهود وجريان الالعب لالستاع إىل 

فوات اآلوان.. نهاية الزوجني “وائل” و”رشا” خلف 
القضبان

تقدم “وائل”، لخطوبة  منذ سنوات 
“رشا”، وعاشا االثنني معا فرة خطوبة 
غمرته  زفاف  بحفل  انتهت  سعيدة 
فالزوجني  وأهلها،  العروسني  فرحة 
سيبدآن يف رسم مستقبلها السعيد.

عاش الزوجني حياة بسيطة، قبل أن 
الزوج تغري مسار حياته ومترد  يقرر 
الراء  عن  البحث  وقرر  نصيبه  عىل 
الحرام، استمع الزوج ألصدقاء السوء 
املخدرات  يف  االتجار  أن  واعتقد 
ستساعده يف تحقيق أحالمه الواهية.
بعمله  زوجته  يخرب  أن  الزوج  قرر 
أن  بعد  الكيف،  تجارة  يف  الجديد 
ستعود  التي  املكاسب  بكم  أقنعها 

وأن  املمنوعات،  تجارة  من  عليها 
لها  وسيحقق  لها  ستضحك  الدنيا 
الزوجة  تكن  مل  ستتمناه،  من  كل 
هي السند الناصحة واملعني لزوجها 
بل شجعته عىل سلك طريق الحرام.
الزوج والزوجة اتخذا من مسكنها 
مبركز ههيا وكرا لتجارتها املسمومة، 
مدمني  من  زبائن  لها  أصبح 
الكيف، اعتقد املتهمني أن جرمتها 
مكتملة األركان ولكن خاب ظنها، 
أكدت  والتحريات  األمنية  فاألجهزة 

نشاطها املشبوه.
حصل الزوجني عىل كمية من مخدر 
وبلغ عددها  كيلو   8 البانجو وزنت 

بتوزيعها  قيامها  وأثناء  لفافة،   25
عىل عمالئها سقطا يف قبضة األمن، 
ناري  سالح  بحوزتها  تضبط  كا 
“بندقية خرطوش” ومسدس صوت، 

كنوع من الدفاع عن تجارتها.
ولكل  املحال،  من  الحال  ودوام 
الزوجني  سقط  نهاية  إجرامي  فعل 
بجرمية متكاملة األركان، وحكم عي 
الزوج حكا بالسجن املؤبد، وحكم 
املشدد  بالسجن  الزوجة حكا  عىل 
عش  من  حياتها  لتتحول  سنة   15
الزوجية لخلف القضبان لقضاء مدة 

العقوبة.

أمرت  كا  الواقعة،  حول  شهادتهم 
للقبض  املباحث  تحريات  بتكثيف 

عىل املتهم بالرسقة.
بالغا  تلقت  األمن،  أجهزة  وكانت 
من نجل خال الالعب محمد صالح، 
نادي  العب  فيال  بتعرض  يفيد 
صالح  محمد  اإلنجليزي  ليفربول 
رجال  انتقل  الفور  وعىل  للرسقة، 
املباحث إىل املكان للمعاينة، حيث 
يكثف رجال املباحث من جهودهم 
لكشف مالبسات رسقة فيال الالعب 

وكشف مالبسات الواقعة بالكامل.
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هل ضمن األهلي والوداد املشاركة؟ ذا أثليتك 
تكشف جديد نسخة 2025 من مونديال األندية

نسخة 2025 من قارة إفريقيا؟
وريال  تشيليس  حسم  آلية  بنفس 
مدريد تأهلها، إذا تم تطبيق ذلك يف 
يحسم  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد 

فريقا األهي والوداد تأهلها أيضا.
نسخة  لقب  حصد  قد  األهي  أن  إذ 
نسخة  لقب  الوداد  حقق  كا   2021

.2022
ولكن مل يكشف االتحاد اإلفريقي لكرة 
األربعة  أنديته  اختيار  آلية  عن  القدم 
كأس  من   2025 نسخة  يف  للمشاركة 

العامل.
الدويل  االتحاد  وأعلن  سبق  قد  وكان 
األندية  عدد  عن  “فيفا”  القدم  لكرة 

املشاركة من كل قارة.
وأشار تقرير ذا أثليتك إىل أن نسختي 
لألندية  العامل  2023 و2024 من كأس 
سبعة  مبشاركة  املعتاد  بشكلها  ستقام 

مدريد  وريال  تشيليس  فريقا  حسم 
تواجدها يف نسخة كأس العامل لألندية 
مبشاركة  موسعة  ستكون  والتي   2025

32 ناديا ألول مرة.
ناديا   32 مبشاركة   2025 نسخة  وتقام 
قد  فيفا  وكان  القارات،  مختلف  من 
كل  من  األندية  عدد  قبل  من  كشف 

قارة.
أثليتك  ذا  صحيفة  تقرير  وكشف 
التواجد  مدريد  وريال  تشيليس  ضان 
بصفتها   2025 مونديال  نسخة  يف 
عامي 2021  أوروبا  أبطال  دوري  بطال 

و2022.
أبطال  رباعي  أن  إىل  التقرير  وأشار 
تأكد   2024 وحتى   2021 من  أوروبا 
لألندية  العامل  كأس  يف  مشاركتهم 

بشكلها املوسع.
فهل ضمن األهي والوداد املشاركة يف 

قرعة كأس الرابطة املصرية – األهلي يواجه املصري.. 
والزمالك ضد البنك األهلي

الـ 16 من كأس  أسفرت قرعة دور 
األندية املرصية عن مواجهة  رابطة 
واملرصي،  األهي  تجمع  قوية 

والزمالك ضد البنك األهي.
كأس  من  الـ16  دور  يف  ويشارك 
أندية  كل  املرصية  األندية  رابطة 
الداخلية  عدا  ما  املرصي  الدوري 
الدور  يف  خسارتها  بعد  وأسوان 

التمهيدي.
عن  الحالية  البطولة  نظام  وتغري 
النسخة األوىل، إذ تقام بنظام خروج 

املغلوب.
لجنة  رئيس  حسني  عامر  وقال 
القرعة:  إقامة  قبل  املسابقات 
والـ   16 الـ  دور  مباريات  “ستقام 
التوقف  يف  الرابطة  كأس  من   8
مارس يف ظل  بشهر  الجاري  الدويل 
بعد  واملنتخبات،  األندية  ارتباطات 
النهايئ  نصف  مباريات  ستقام  ذلك 

والنهايئ يف شهر يونيو املقبل”.
قامئة  من  خرج  العب  “أي  وأضاف 
كأس  يف  املشاركة  له  يحق  املنتخب 

الرابطة بشكل مبارش”.
وأردف “تأجلت مباريات الجولة 22 
من الدوري بسبب ارتباطات األندية 
عىل  الفرق  ولحصول  واملنتخبات 

بعض من الراحة”.
كأس  من   16 الـ  دور  قرعة  وجاءت 

الرابطة:
األهي × املرصي

غزل املحلة × اإلساعيي
املقاولون العرب × حرس الحدود

فيوترش × طالئع الجيش
الزمالك × البنك األهي

سرياميكا كليوباترا × سموحة
االتحاد × فاركو
برياميدز × إنبي

ويف ربع النهايئ سيلتقي كل من:

الفائز  األهي واملرصي ×  الفائز من 
من غزل املحلة واإلساعيي

وحرس  العرب  املقاولون  من  الفائز 
الحدود × الفائز من فيوترش وطالئع 

الجيش
األهي  والبنك  الزمالك  من  الفائز 
كليوباترا  سرياميكا  من  الفائز   ×

وسموحة
الفائز   × وفاركو  االتحاد  من  الفائز 

من برياميدز وإنبي
القرعة  بنهاية  حسني  عامر  وأوضح 
غدا  الجدول  إعالن  “سيتم  قائال: 
الرشوط  كافة  ونرش  األربعاء، 
التنظيمية يف خطاب مرسل لألندية”.

كأس  لقب  فيوترش  فريق  ويحمل 
املوسم  من  املرصية  األندية  رابطة 
املحلة  غزل  عىل  فاز  بعدما  املايض 

يف النهايئ.

فرق.
بينا تنطلق النسخة املوسعة يف 2025 
النسخة  أن  أي  سنوات  أربع  كل  ثم 

التالية لها يف 2029.
العامل  كأس  إقامة  عن  التقرير  وكشف 
مبشاركة  الطبيعي  بشكلها  لألندية 
أي  سنوات  األربع  خالل  أندية  سبعة 
أعوام 2026 و2027 و2028 ولكن مع 

تغيري اسمها.
وجاء تقسيم 32 ناديا مشاركا من كأس 

العامل لألندية 2025 كاآليت:
– 12 من أوروبا

– 6 من أمريكا الجنوبية
– 4 من أمريكا الشالية

– 4 من آسيا
– 4 من إفريقيا

– 1 من أوقيانوسيا
– 1 من الدولة املستضيفة

كأس ملك السعودية – الهالل يثأر من الفتح 
بثالثية.. ويضرب موعدا مع اتحاد جدة

حجز الهالل مقعدا يف نصف نهايئ 
كأس ملك السعودية عقب الفوز 

عىل الفتح.
بنتيجة  الفتح  عىل  الهالل  وفاز 

3-1 ضمن ربع نهايئ املسابقة.
وميشيل  كنو  محمد  وسجل 
ديلجادو وأوديون إيغالو أهداف 
الهالل، فيا أحرز فراس الربيكان 

هدف الفتح الوحيد.
البطاقة  املباراة  حكم  وأشهر 
الحمراء يف وجه عي البليهي عند 

الدقيقة 67.
أمام  هزميته  من  الهالل  وثأر 

الفتح ببطولة الدوري السعودي 
يف  جدة  اتحاد  ملواجهة  وتأهل 

نصف نهايئ كأس امللك.
التأهل  ضمن  قد  االتحاد  وكان 
لنصف نهايئ البطولة عقب الفوز 
الرجيح يف  بركالت  الفيحاء  عىل 

ربع النهايئ.
صفوفه  بني  جدة  اتحاد  ويضم 
أحمد  املرصي  الدويل  الثنايئ 

حجازي وطارق حامد.
وسيغيب طارق حامد عن مباراة 
االتحاد والهالل لراكم البطاقات 

الصفراء.

عن  البليهي  عي  سيغيب  فيا 
بعد  واالتحاد  الهالل  مباراة 
حصوله عىل بطاقة حمراء خالل 

مواجهة الفتح.
لقب  خرس  قد  الهالل  وكان 
امللك  كأس  من  املاضية  النسخة 
يد  عىل  النهايئ  يف  السخارة  بعد 

الفيحاء بركالت الرجيح.
النسخة  االتحاد  غادر  بينا 
املاضية بعد الخسارة من الفيحاء 
أيضا بهدف دون رد ضمن نصف 

نهايئ املسابقة.
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فيفا يكشف موعد التوقفات الدولية حتى 
2030.. ومدة الراحة قبل كأس العالم 2026

األصغر وثالث العظماء.. أرقام تاريخية حققها هاالند 
بعد خماسيته ضد اليبزيج

خمسة أهداف، نعم خمسة أهداف 
مهاجم  هــاالنــد  إرلينج  سجلها 
مانشسر سيتي يف شباك اليبزيج يف 

دوري أبطال أوروبا.
اليبزيج  منافسه  سيتي  ويستضيف 
يف  الثالثاء  اليوم  االتحاد  ملعب  يف 
أبطال  دوري  من  الـ16  دور  إياب 

أوروبا.
خمسة  تسجيل  يف  هاالند  ونجح 
بيب  يقرر  قبألن  املباراة  أهداف يف 
للفريق  الفني  املدير  جــوارديــوال 
جوليان  مكانه  وأرشك  استبداله 

القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  كشف 
“فيفا” عن موعد التوقفات الدولية 
املقبلة خالل الفرة من 2025 وحتى 

.2030
إقامة نهايئ كأس  كا أشار فيفا إىل 
العامل 2026 يوم 19 يوليو من نفس 

العام.
وأوضح فيفا موعد التوقفات الدولية 

كاآليت:
أيام  تسعة  ملدة  مارس:  توقف   –

(مباراتان)

أيام  تسعة  ملدة  يونيو:  توقف   –
املباريات  ذلك  يف  مبا  (مباراتان، 
الودية استعدادا للبطوالت النهائية 

عند الحاجة)
وأوائل  سبتمرب  أواخر  توقف   –
أكتوبر: نافذة ألربع مباريات خالل 

16 يوما.
– توقف نوفمرب: نافذة ملدة تسعة 

أيام (مباراتان)
 25 يوم  إلزامية  دولية  فرة  وتبدأ 
مباراة  آخر  لتكون   ،2026 مايو 

الشهر  من   24 يف  لألندية  رسمية 
كأس  منافسات  انطالق  قبل  نفسه 

العامل للمنتخبات.
نهايئ  عىل  إعفاءات  فيفا  وأجاز 
مسابقات األندية القارية باحتالية 
مايو   30 يوم  حتى  النهايئ  إقامة 

2026 ولكن برشط موافقة فيفا.
أيام  عدد  إجايل  يكون  وبذلك 
 2026 العامل  كأس  قبل  الراحة 
مطابقا ملا حدث يف مونديال 2010 

و2014 و2018.

ألفاريز.
األهــداف  بتلك  هــاالنــد  وحقق 

الخمسة عدة أرقام استثنائية.
ثالث  الرنويجي  املهاجم  أصبح 
يف  أهــداف  خمسة  يسجل  العب 
مباراة واحدة يف دوري أبطال أوروبا 
بعد ليونيل مييس مع برشلونة ضد 

باير ليفركوزن يف 2012.
هذا باإلضافة للربازيي لويز أدريانو 
بايت  ضد  دونتسيك  شاختار  مع 

بوريسوف يف عام 2014.
أصغر العب يسجل  وأصبح هاالند 

ابطال  دوري  يف  أكر  أو  هدفا   30
أوروبا بعمر الـ22 عاما و236 يوما.

هو  أصبح  الهاتريك  ذلك  أن  كا 
خالل  الرنويجي  للمهاجم  الخامس 
بثالثة  أكــر  وهــو  الجاري  املوسم 
هاتريك عىل األقل من أي العب آخر 
خالل  الكربى  دوريــات  الخمس  يف 

املوسم الجاري.
وأصبح هاالند أول العب من فريق 
خمس  الهاتريك  يسجل  إنجليزي 
مرات يف موسم واحد منذ هاري كني 

مع توتنام يف موسم 2017-2016.

بحثا عن إنجاز تاريخي.. عبد الحميد بسيوني 
يقود األخضر لنهائي كأس ليبيا

نادي  بسيوين  الحميد  عبد  قاد 
األخرض إىل نهايئ كأس ليبيا عقب 

الفوز عىل أهي بنغازي.
بنغازي  أهي  عىل  األخرض  وفاز 
التعادل  عقب  الرجيح  بركالت 

اإليجايب بهدف لكل فريق.
بهدف  بنغازي  أهي  وتقدم 

الجبايل  شهاب  التونيس  سجله 
الشوط  من  األخرية  الدقيقة  يف 

األول.
هدف  املساليت  سامل  وأدرك 
مستغال  األخرض  لنادي  التعادل 
الدقيقة  يف  الورفي  أنس  متريرة 

.68

ولجأ الفريقني إىل ركالت الرجيح 
لينجح  الفائز،  هوية  لتحديد 
بنتيجة  الفوز  تحقيق  يف  األخرض 

.4-5
(العب  بابل  أري  وسجل 
وسامل  السابق)  اإلساعيي 
وأكرم  عباس  وحسن  املساليت 
سليان  بن  وصهيب  الزوي 

لألخرض.
وعي  كرواع  أحمد  أحرز  فيا 
ألهي  منصوري  وزكريا  يوسف 

بنغازي وأضاع كادميا كبانجو.
كأس  نهايئ  إىل  األخرض  وتأهل 

ليبيا للمرة الرابعة يف تاريخه.
قيادة  عن  بسيوين  ويبحث 
األخرض لتحقيق اللقب التاريخي 
خرس  بعدما  ليبيا  كأس  يف  األول 

النهائيات السابقة.


