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توفري أرصدة اسرتاتيجية من السلع الغذائية األساسية خط أحمر.. الرئيس السيسي يوجه بتسعري رغيف الخبز غري املدعم
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم 
مدبولي  مصطفى  الدكتور  مع  الثالثاء، 
أول  والفريق  الــوزراء،  مجلس  رئيس 
محمد زكي وزير الدفاع واإلنتاج الحربي، 
التموين  وزير  املصيلحي  والدكتور علي 
والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق 
كامل  عباس  والــلــواء  الداخلية،  ــر  وزي
السفري  العامة. وصرح  املخابرات  رئيس 
باسم  الرسمي  املتحدث  راضــى،  بسام 
رئاسة الجمهورية، بأن االجتماع 
ــة  ــع ــاب ــت ــاول “م ــ ــن ــ ت
تــوفــري األرصـــدة 
تيجية  ا سرت ال ا
من كافة السلع 
ــة  ــيـ ــذائـ ــغـ الـ
ــة،  األســاســي
مع  ــًة  ــاصـ خـ
حلول  قــرب 
تابع ص  6شــــــهــــــر 

األكــر  اإلمـــام  فضيلة  استقبل 
شيخ  الطيب،  أحمد  الدكتور 
األربعاء،  اليوم  الرشيف،  األزهر 
العام  ــن  األم باركيندو،  محمد 
للبرتول  املــصــدرة  الــدول  ملنظمة 
“أوبك” والوفد املرافق له مبقر مشيخة 

شيخ األزهر يستقبل أمني عام “األوبك”.. ويؤكد: العالقة بني البشر أساسها التعاون

التعليم تؤكد استمرار الدراسة فى رمضان..
واملديريات تنظم حضور الطالب وفق الفرتات الدراسية

األزهر الرشيف.
وقال فضيلة اإلمام األكر: “اإلسالم دين الرحمة 
“وما  تعاىل  لقوله  مصداقًا  املخلوقات  لكل 
“العاملن”  فقال  للعاملن”،  رحمة  إال  أرسلناك 
بالجمع، وليس عاملًا واحًدا؛ وهو معنى يغيب 

أكدت وزارة الرتبية والتعليم 
انتظام  الفنى،  والتعليم 
الفصل  نهاية  حتى  الدراسة 
توقف،  دون  الثاىن  الدراىس 
حضور  أن  عــى  مــشــددة 
رمضان  شهر  ىف  الــطــالب 
أو  توقف  دون  مستمر 
أن  إىل  الفــتــة  انــقــطــاع، 
الثاىن  ــرتم  ــال ب ــة  ــدراس ال
مستمرة حتى مايو املقبل 

رمضان املعظم”.
ــن يف  ــوي ــم ــت وعــــرض وزيــــر ال
ــخــزون  ــار مــوقــف امل ــ ــذا اإلط هـ
السلع  لــكــافــة  ــجــي  ــي االســرتات
للدولة،  األســاســيــة  الــغــذائــيــة 
مؤكدًا توافرها بالكميات املناسبة 
للمواطنني. ووجه الرئيس بالعمل 
تلك  توفري  مصادر  تنويع  على 
زيــادة  نحو  السعي  مع  السلع، 
تقل  ال  مستقبلية  لفرتة  مخزونها 
الرئيس  اطلع  كما  أشهر.   6 عن 
الفرتة  خالل  الحكومة  جهود  على 
األسعار،  ومراقبة  لضبط  املاضية 
الرئيس  وجه  ــار؛  اإلط هذا  وفى 
بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز 
الحر غري املدعم و كذلك تسعريه، 
على أن تقوم وزارة التموين بتوفري 
لضبط  للمخابز  ــالزم  ال الدقيق 

انطالق مبادرة كلنا واحد لتوفري السلع بأسعار مخفضة تحت رعاية 
الرئيس السيسى الثالثاء،  يوم  انطلقت، 

واحد”  “كلنا  مبادرة 
عبد  الرئيس  رعاية  تحت 
لتوفري  السييس،  الفتاح 
للمواطنن،  مخفضة  سلع 
للتصدي  الجهود  إطار  يف 
التجار  بعض  ملحاوالت 
عى  والحرص  باالحتكار، 
توفري سلع للمواطنن بأسعار 
اقرتاب  مخفضة، ال سيام مع 
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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

جدد مجلس الوزراء السعودى التأكيد 
والتخريبية،  اإلرهابية  األعامل  أن  عى 
املنشآت  ضد  ارتكابها  تكرر  التي 
املدنية، ال تستهدف  الحيوية واألعيان 
واستقرار  أمن  بل  وحدها،  اململكة 
إمدادات الطاقة بشكل أوسع، والتأثري 
سلباً عى االقتصاد العاملي. وفق واس.

الدول  عنه  عرت  ما  املجلس  وقدر 
اإلقليمية  والهيئات  واملنظامت 
والدولية، من تنديد واستنكار لالعتداء 
تكرير  مصفاة  استهدف  الذي  الجبان 

مجلس الوزراء السعودى:
اإلرهاب يستهدف أمن إمدادات الطاقة عاملياً

أبو الغيط: اإلضطرابات باملنطقة العربية أثرت عىل جهود 
التنمية و”كورونا” زادت األمور تعقيدا

ملك األردن: ملتزمون بإيجاد حل 
سلمى لقضايا املنطقة وخاصة 

القضية الفلسطينية
الثاين،  عبدالله  األردن  ملك  قال 
بإيجاد  ملتزم  األردن  إن  الثالثاء، 
العربية  املنطقة  لقضايا  حل سلمي 

وخاصة القضية الفلسطينية.
خالل  األردن،  ملك  وأضاف 
مع  مشرتكة  صحفية  ترصيحات 
يف  شولتس  أوالف  األملاين  املستشار 
برلن، أن األردن يقّدر الدعم السخي 
مواجهة  يف  أملانيا  قبل  من  الدائم 

يف  تضم  والتي  الطعام  بنوك  شبكة 
أجل  من  عربية  دولة   19 عضويتها 
يف  الجوع  عى  القضاء  جهود  تعزيز 

املنطقة العربية.
جامعة  جهود  الغيط  أبو  واستعرض 
أهداف  تحقيق  يف  العربية  الدول 
أن  موضحا  املستدامة،  التنمية 
تقرير  مؤخرا  أطلقت  الجامعة 
مرص  يف  املستدامة  التنمية  متويل 
بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية 
تقرير  أول  أنه  مؤكدا  االقتصادية، 
التمويل  موضوع  يتناول  وطني 
املستدام وذلك ضمن أعامل األسبوع 
العريب للتنمية املستدامة، متطلعا إىل 
العربية إلعداد  الدول  باقي  مساعدة 

تقاريرها الوطنية.
الشبكة  أطلقت  الجامعة  إن  وقال 
العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل 
التنمية املستدامة وهي منصة رقمية 
توفر قواعد بيانات للخراء والباحثن.

العربية  للجامعة  العام  األمن  وعر 
عن تطلعه لتنفيذ األنشطة واملشاريع 
الفرتة  خالل  اإلسكوا  مع  املشرتكة 
املناخ  “أسبوع  فعالية  ومنها  املقبلة 
الشهر  نهاية  إقامته  املقرر   ”2022

الجاري يف أكسبو ديب.

لإلجراءات  وتأييٍد  بالرياض،  البرتول 
التي تتخذها اململكة لحامية مقدراتها 
الطاقة  أمن  يحفظ  ومبا  ومكتسباتها، 
خادم  ترأس  خالل  ذلك  جاء  العاملي.، 
بن  سلامن  امللك  الرشيفن  الحرمن 
عبدالعزيز اليوم جلسة مجلس الوزراء.

اليوم،  جلسته  ىف  املجلس  وتناول 
يف  مسؤولن  بن  املحادثات  مجمل 
الدول،  من  بعدٍد  ونظرائهم  اململكة 
التعاون والعمل  الرامية لتعزيز أوارص 
املشرتك يف شتى األصعدة، ومنها نتائج 

الكينية،  السعودية  اللجنة  اجتامعات 
السعودي  االستثامر  منتدى  وأعامل 
االستثامرية  اإلمكانات  حول  اليوناين 

والفرص املتاحة يف البلدين.
املباحثات  فحوى  عى  املجلس  واطلع 
الرئيس  مع  سلامن  امللك  أجراها  التى 
زيارته  خالل  السييس  عبدالفتاح 
من  عليه  اشتملت  وما  للمملكة، 
استعراض العالقات التاريخية الراسخة، 
املجاالت  يف  وتنميتها  تطويرها  وسبل 

كافة.

التحديات.
فرص  “لدينا  األردن:  ملك  وأضاف 
كبرية لتوسيع التعاون خاصة ىف املياه 
نعمل  أن  ونود  والرشاكة،  والطاقة 
املناخى  التغيري  مواجهة  أجل  من 

وأيضا حلول ومشاريع أخرى”.
أملانيا  أن  األردن: “نؤمن  وقال ملك 
الالجئن  موضوع  ىف  حيوى  رشيك 

واملجتمعات املضيفة”.

الدول  لجامعة  العام  األمن  قال 
اإلقليم  إن  الغيط  أبو  أحمد  العربية 
عام  منذ  كرى  لهزة  تعرض  العريب 
من  بعدد  إرضابات  إىل  أدت   2011
الدول.. معترا أن اآلثار الوخيمة لهذه 
االضطرابات كانت واضحة عى جهود 
التنمية املستدامة يف املنطقة العربية.
الدول  لجامعة  العام  األمن  ونبه 
الجلسة  خالل  كلمته  يف  العربية 
للتنمية  العريب  للمنتدى  االفتتاحية 
اللجنة  تنظمه  الذي  املستدامة 
آسيا  لغرب  واالجتامعية  االقتصادية 

عنوان  تحت  بريوت  يف  (إسكوا) 
الثالثاء  اليوم  واملنعة”  “التعايف 
ويستمر ثالثة أيام- إىل أن اإلضطرابات 
التنمية، وأن جائحة  أثرت سلبيا عى 
اآلثار  زادت هذه  كورونا(كوفيد-19) 

حدة وتعقيدا.
العامل  قادة  أن  الغيط:  أبو  وأضاف 
أجندة  بتنفيذ   2015 عام  يف  التزموا 
التنمية املستدامة لعام 2030.. مشريا 
الوقت  يف  اليوم  يأيت  املنتدى  أن  إىل 
املناسب للوقوف بتأمل لتقييم التقدم 
املحرز يف تحقيق األهداف والنظر يف 

العقبات.
انخرطت  العربية  الدول  أن  وأكد 
بجدية يف تنفيذ هذه األجندة وبذلت 
من  بالرغم  لتنفيذها  ملموسا  جهدا 
خالل  ببعضها  حلت  التي  األزمات 
العقد املايض.. مشددا عى أنها أزمات 
القوى  تنافس  بسبب  أمدها  طال 
لتحقيق  الجوار  دول  وتكالب  الكرى 

مغانم عى حساب الحقوق العربية.
الدول  لجامعة  العام  األمن  وقال 
الجوع  الغيط” إن  أبو  العربية أحمد 
الفقر، وأكرث مساسا  أشد مظاهر  هو 

استقرار  يهدد  اإلنسانية، مبا  بالكرامة 
املجتمعات، مشددا عى أن املعطيات 
بأن  للشك  مجاال  يدع  ال  مبا  تفيد 
يف  تسببت  قد  الضاغطة  األوضاع 
التنمية  مؤرشات  من  العديد  تدهور 
الغذايئ  األمن  مجال  يف  وخصوصا 
بسبب الجائحة وتصاعد حدة مظاهر 

التغري املناخي”.
وعر أبو الغيط، عن قلقه من مخاطر 
وخصوصا  األوكرانية  الروسية  األزمة 
من  العربية  املنطقة  عى  تأثريها 
والسلع  الحبوب  أسعار  ارتفاع  حيث 
وتأثري ذلك عى األمن الغذايئ العريب، 
مشريا إىل أن مجلس الجامعة العربية 
نهاية  املنعقد  الوزاري  املستوى  عى 
األسبوع املايض، أصدر قرارا بناء عى 
بإعداد  الكويت  دولة  من  مقرتح 
وتكاملية  شاملة  اسرتاتيجية  دراسة 
متهيدا  العريب،  الغذايئ  األمن  حول 
املقبلة  العربية  القمة  إىل  لرفعها 
ملفات  ضمن  أوعرضها  الجزائر  يف 
االقتصادية  الخامسة  التنموية  القمة 
واالجتامعية التي ستحتضنها موريتانيا 

مطلع العام املقبل.
للجامعة  العامة  األمانة  أن  وأشار إىل 
مع  تعاون  مذكرة  وقعت  العربية 
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وحاول تفهم 
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
ــاد  ــ ــص ــ ــت ــ ــري االق ــ ــ ــواب ــ ــ خ
االسرتاتيجيا  و   والــتــدبــري 
يرضب  الغالء  الغالء  الغالء   .………
اال  طبقه  يرتك  ومل  العامل  يف  شئ  كل 
وقد مسها ولكن عيل قدر تحملها ولن 
منها  وينال  اال  خدمه  او  سلعه  يرتك 
فقد كشفت الحرب الروسيه االوكرانيه 
بان العامل كله يتأثر وعيل نفس طريقه 
االواين املستطرقة وكأننا نقيم يف غرفه 
باالخري  وتتأثر  تؤثر  دوله  كل  واحده 
االسعار  نار  رحي  بني  فاصبحنا   .…
االقتصاد  خوابري  وعنجهية  وسالطة 
عيل  االسرتاتيجيات  ومنظري  والتدبري 
شاشات التليفزيون ومحطاته املختلفه 
وتجاوز  االصالح  روشتات  لنا  يقدمون 
االزمه بطريقه تثري االشمئزاز والغضب 
ما  عن  املسئولني  وكأننا  يلوموننا 
السلوك  بتغيري  ويطالبوننا  لنا  يحدث 
االسعار  مشكله  حل  وان  االستهاليك 
العامليه يف يدنا نحن ويف سلوكنا نحن 
الجشعني  بالتجار  االمساك  يف  وليس 
الزياده  يف  منطق  كل  يتجاوزون  الذي 
قوت  يف  العبث  عيل  هؤالء  ومحاسبه 
باالحتكار  الناس  من  االعظم  السواد 
الربح  تعظيم  يف  واملبالغه  والتخزين 
فبدال  العاملي  الظرف  لهذا  استغالال 
الحكوميه  الرقابه  بتفعيل  املطالبه  من 
املغالني  جشع  وضبط  ــواق  االس عيل 
بايقاف  ايضا  واملطالبه  التجار  من 
والوقود  الطاقه  اسعار  يف  زيادات  اي 
والكهرباء وتبني خطاب اعالمي جديد 
االمر  وحقيقة  بطبيعة  الناس  يبرص 
من  يطلب  وال  للحكومه  نفاق  دون 
املوجه  هذه  مواجهة  وحدهم  الناس 
ينقطونا   (( وان  الطاحن  الغالء  من 
مناسبا  ليس  فالوقت   )) بسكاتهم 
منا  والطلب  علينا  والوصاية  إلنتقادنا 
تغيري سلوكنا ومنط حياتنا ومعيشتنا بل 
كله  العامل  تجارب  عيل  االطالع  عليهم 
االزمه وخدمة  معالجة هذه  كيفية  يف 
مناذج  بعض  وعرض  بتقديم  الحكومه 
والتي  الناجحه  والتجارب  الحلول 
والتي  االجتامعيه  تركيبتنا  تتناسب مع 
اثار هذا  للحد من  الدول  تبنتها بعض 
املختلفه  املجتمع  فئات  عيل  الغالء 
والعبث  عقولنا  تسفيه  عن  والبعد 
من  هنا  والبد  عليها  واللعب  باحالمنا 
الحر  االقتصاد  فلسفة  ان  ايل  االشــاره 
تصطدم  املنافسه  حرية  عيل  والقامئه 
والتعامل  به  االعرتاف  من  البد  بواقع 
نظرية  يهدم  الذي  االحتكار  معه وهو 
االقتصاد الحر … فاقتصادنا هو اقتصاد 
الندره وليس الوفره حيث تتعطل اليات 
السوق يف تصحيح نفسه  ورمبا قد آن 
بتبني  الحكومه  من  للطلب  الوقت 
فيه  تستعيد  رشيده  اقتصاديه  سياسه 
والشك  الناس  تجاه  االجتامعي  دورها 
التعليامت الرصيحه والتي اصدرها  ان 
الرئيس السييس للقوات املسلحه طالبا 
وذلك  االسعار  لضبط  التدخل  رسعه 
بتوفري كافه السلع الرضوريه وتوزيعها 
مشكور  امــر  ذلــك  الدوله  منافذ  يف 
عن  املعاناه  تخفيف  خانة  يف  ويصب 
يف  واضح  وبشكل  ايضا  ويسهم  الناس 
التجار  جشع  لجم  ويف  االسعار  ضبط 
ورمبا قد نضطر ايل الطلب من سيادته 
الزفه  كــذابــني  جوقة  اســكــات  ايضا 
وابعادهم  االقتصاد  خوابري  وعصابة  
عن الشاشات رحمة باعصابنا وعقولنا .
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شكري،  سامح  السفري  التقى 
الخميس،  اليوم  الخارجية،  وزير 
والبيئة  االستدامة  وزيرة  مع 
عى  فو،  جريس  السنغافورية 

هامش زيارته الحالية للبالد.
الجانبان  تبادل  اللقاء،  وخالل 
من  عدد  بشأن  الرؤى  مختلف 
املناخ  بتغري  املتعلقة  املوضوعات 
والتي متثل أولوية للبلدين، بجانب 
التعاون  تعزيز  ُسبُل  يف  النظر 
وسنغافورة  مرص  بن  والتنسيق 
هذا  يف  القادمة  الفرتة  خالل 

الصدد.
وزير  شكري،  سامح  التقى  كام 

»شكري« يناقش أزمة تغري املناخ مع وزيرة البيئة يف سنغافورة

الخطة  خــالل  الحكومة  تستهدف 
العمل   2023/22 لعام  االستثامرية 
املحلية،  الصناعات  ودعم  توطن  عى 
املكون  وتعميق  اإلنتاجية  وزيــادة 
املحيل وتحفيز التصدير، سعيا لتعظيم 
وتشجيع  االستثامر  مناخ  تهيئة  جهود 
بجانب  العقبات.  وتذليل  املستثمرين 
وتقليل  االحتياجات  “سد  عى  العمل 
القطاع  ومساندة  الـــواردات،  فاتورة 
شأنها  من  صناعات  لتوطن  الصناعي 
منتجات  وإيجاد  العمل  فرص  زيادة 
دعم  وكذلك  مرص،  يف  تنتج  تكن  مل 

الصادرات املرصية”.
يف  التوسع  “التوجه  ــك  ذل ويــدعــم 
واألنشطة  ــخــراء  ال ــامرات  ــث االســت
باملرشوعات  واالهــتــامم  اإلنتاجية، 
والصناعات  واملتوسطة،  الصغرية 
التحويلية، والتوسع ىف استخدام مصادر 

الطاقة النظيفة املستدامة”.
منو  نسبة  تحقيق  مرص  وتستهدف 
مع  الــجــديــدة،  ــة  ــوازن امل يف   %  5.7
العجز الكيل إىل أقل من 90 %  خفض 
املقبل  املايل  للعام  االستثامرية  وتراعى 
الدستورية،  االستحقاقات   2023/22

يف  الدولية  التنافسية  وتعزيز  املعريف، 
شتى املجاالت

يف  التعليم  بدور  الدولة  اهتامم  وبرز 
ودعم  املجتمع  لبناء  التنموية  خططها 
قامئة  عى  ووضعه  االقتصادية،  قدراته 
وتنفيذ  املوارد،  أولوياتها عند تخصيص 
الدولة  من  إميانًا  واملرشوعات،  الرامج 
اإلنــســان،  بناء  يف  التعليم  بأهمية 
وعلميًّا  ثقافيًّا  باملجتمع  واالرتــقــاء 
املتتابعة  التنمية  خطط  تويل  وسلوكيًّا، 

وتنشيط  األخر  التعايف  عى  وتعمل 
القطاعات التي تدعم االقتصاد األخر 
خراء  خطة  تكون  أن  نسعي  بل 
تراعي األبعاد البيئية، كام تدعم الخطة 
الهيكلية؛  لإلصالحات  الوطني  الرنامج 
يف  تساهم  التي  الإلصالحات  وهــي 
ورفع  املرصي  االقتصاد  مرونة  زيادة 
الصدمات  امــتــصــاص  عــى  ــه  ــدرت ق
الخارجية والداخلية وتحويل مساره إىل 
تنافسية؛  مبزايا  يتمتع  إنتاجي  اقتصاد 
تحقيق  االقتصاد عى  قدرة  يدعم  مام 

النمو املتوازن واملستدام.
يف  خاصة  أهمية  النقل  قطاع  ويحتل 
نطاق املرشوعات القومية التي تتبناها 
األساسية  البنية  ركائز  لتدعيم  الدولة 
النقل  شبكات  تعد  حيث  البالد،  يف 
تبنى  والتي  االقتصادية،  الحياة  رشاين 
التنمية  وبرامج  خطط  أساسها  عى 
خالل  فمن  واالجتامعية،  االقتصادية 
مراكز  بن  الربط  يتم  الشبكات  هذه 

اإلنتاج وأسواق االستهالك.
جوهرية  أهمية  النقل  قطاع  ويحتل 
تحظى  ملا  نظرًا  الوطني  االقتصاد  يف 
متميز  جغرايف  موقع  من  مرص  به 

الدولية،  النقل  ــرق  ط منتصف  يف 
الرئيسة يف أوروبا  والقرب من األسواق 
يجعله  مام  األوسط  والرشق  وأفريقيا 
النقل  خدمات  يف  عامليًا  ومحوًرا  مركزًا 
مع  سيام  وال  واللوجستيات  والتخزين 
متعدد  النقل  لنظام  الواسع  االنتشار 
ــورات  وف من  يحققه  ومــا  الوسائط، 
املستوى  ــى  وع مهمة،  اقتصادية 
القومي تتسم استثامرات النقل بالتنوع 
وامتداداتها  خدماتها  بن  والتكامل 
لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط 

بن تجمعاتها السكانية والعمرانية.
السابقة  الفرتة  خالل  مرص  واستطاعت 
من تحقيق طفرة كبرية يف مجال البنية 
قطاع  خدمات  يف  وخاصة  األساسية 
يف  مرص  تصنيف  تحسن  كام  النقل، 
التنافسية  لتصنيف  الطرق، وفقا  مجال 

الدولية يف مجال جودة الطرق .
الكلية  الســتــثــامرات  حجم  وبلغت 
 2022/21 عــام  بخطة  النقل  لقطاع 
حواىل 244,7 مليار جنيه، محققا طفرة 

استثامرية بنسبة منو %104
والتنمية  التخطيط  وزاره  وأكــدت 
الخطة  أن  لها  تقرير  ىف  االقتصادية 

املاىل  للعام  النقل  لوزارة  االستثامرية 
2023/2022 يتم فيها مراعاة األولويات 
املرشوعات  من  واالنتهاء  واستكامل 
كافة  تقديم  مع  تنفيذها،  الجارى 
الخطة  تدعم  التى  املمكنة  اإلمكانات 

االستثامرية للوزارة.
اهتاممات  رأس  عى  التعليم  ويــأىت 
االقتصادية  الهميته  نظرا  الــدولــة 
املدخل  ميثل  ــه  أن حيث  للتعليم، 
الرئيس لتنمية املوارد البرشية، وتطوير 
املجتمعات، ملواكبة مستجدات العرص، 
االقتصاد  إىل  االنتقال  ومتطلبات 

التعليم والصحة واالتصاالت على رأس أولويات الدولة املصرية فى الخطة 
االستثمارية العام املاىل 2023/22..

عمل  غداء  خالل  الخارجية، 
التنمية  وزير  رشفه،  عى  أقيم 
السنغافوري  واألرسة  االجتامعية 

“مساجوس ذولكيفيل”.
جهود  استعراض  اللقاء  تناول 
التنمية  مجال  يف  املرصية  الدولة 

التعاون  سبل  وبحث  االجتامعية، 
يف املجاالت الثقافية والدينية

واستقبل رئيس الوزراء السنغافوري 
الخارجية  وزير  لونج”  هسن  “يل 
مارس   17 اليوم  شكري،  سامح 
الجاري، حيث سلمه الوزير شكري 
الفتاح  عبد  الرئيس  من  رسالة 
حول  الجمهورية،  رئيس  السييس، 
العالقات الثنائية والتعاون املشرتك 
قدماً  الدفع  وسبل  البلديّن  بن 
فضالً  املختلفة،  األصعدة  عى  بها 
عن تناول الجهود الجارية لإلعداد 
اتفاقية  أطراف  ملؤمتر   27 للدورة 
األمم املتحدة اإلطارية لتغري املُناخ 

مرص  تستضيفها  والتي   ،COP27
يف شهر نوفمر املقبل.

حافظ،  أحمد  السفري  ورصح 
وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث 
تناول مجمل  اللقاء  أن  الخارجية، 
مرص  بن  الثنائية  العالقات 
الوزير  أعرب  حيث  وسنغافورة، 
مبواصلة  اهتامم مرص  عن  شكري 
التعاون  عالقات  وتطوير  تعميق 
املجاالت،  شتى  يف  البلدين  بن 
الفرتة  خالل  تطويرها  وسبل 
تطلعات  مع  يتناسب  مبا  القادمة 
الشعبن الصديقن وحجم املصالح 

املشرتكة بن البلدين.

انطالق مبادرة كلنا واحد لتوفري السلع بأسعار مخفضة تحت رعاية الرئيس السيسى

شهر رمضان الكريم.
يومها  يف  والشوادر،  املنافذ  وشهدت 
األول، إقباال كبريا من املواطنن، الذين 
املستلزمات  التوافد لرشاء  حرصوا عى 
فيها  التخفيض  نسب  وصلت  بأسعار، 
كافة  بالشوادر  تتوفر  حيث   ،% لـ60 
املستلزمات، ال سيام السلع االسرتاتيجية 
املواطنن، مثل  التي يحتاجها  األساسية 
والسمنة  واملكرونة  واألرز  “اللحوم 

وغريها من السلع األخرى”.
السالسل  أصحاب  من  عدد  وأكد 

تحريك  التجار  بعض  ومحاولة  رمضان 
لقلوبنا،  يتسلل  الخوف  كان  األسعار، 
الخوف،  بددت  املبادرة  هذه  لكن 
املستلزمات  كافة  وأصبحنا نحصل عى 
متناول  ويف  ويرس،  بسهولة  واألغذية 

األيدي”.
عى  املنازل  ربات  من  عدد  وحرصت 
هذه  عى  للقامئن  الشكر  تقديم 
قالت  حيث  اإلنسانية،  املبادرات 
الفتاح  عبد  الرئيس  سيدات:”نشكر 
باملواطن،  دوًما  املشغول  السييس، 
والحريص باستمرار عى راحتنا، “شكرًا 
يا ريس”، وقدمن الشكر لوزارة الداخلية 
وعى رأسها اللواء محمود توفيق، التي 
رجال  وحرص  املبادرة،  هذه  ترعى 
الشوادر  مبحيط  التواجد  عى  الرشطة 
ومساعدة  االستمرارية  لضامن  واملنافذ 
متطلباتهم  عى  الحصول  يف  املواطنن 

بسهولة ويرس.
اسرتاتيجية  لثوابت  استمرارا  ذلك  جاء 
الدور  تكريس  ىف  الداخلية  وزارة 
من  األمنى  العمل  ملنظومة  املجتمعى 
عن  العبء  رفع  ىف  املساهمة  خالل 
مع  بالتنسيق  وذلك  املواطنن،  كاهل 
وأصحاب  واملوردين  الرشكات  كرى 
السالسل التجارية الكرى لتوفري السلع 
مثيالتها  عن  مخفضة  بأسعار  املختلفة 
توافرها  يضمن  الذى  األمر  باألسواق، 
بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة 
الحصول  وتكفل  املواطنن،  احتياجات 

عليها دون حدوث تكدسات، مبا يكفل 
اإلجراءات  ضوء  ىف  املواطنن  سالمة 
فريوس  انتشار  من  للوقاية  املتبعة 

“كورونا” والحد من تداعياته.
كافة  الداخلية  وزارة  واتخذت 
الـ  املرحلة  فعاليات  إلطالق  اإلجراءات 
22 من مبادرة كلنا واحد ملدة 30 يوماً 
بالتنسيق  شهر،  ملدة  الغد  من  اعتباراً 
مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات 
لتوفري  الجمهورية،  مستوى  عى  األمن 
“سلع  من  األرسة  مستلزمات  كافة 
عالية  بجودة  غذائية”  وغري  غذائية 
وأسعار مخفضة عن مثيالتها باألسواق، 
التجارية  السالسل  فروع  من  بعدد 
الكرى بإجاميل 993 فرعا عى مستوى 
الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع اإلدارة 
والتجارة  التموين  لرشطة  العامة 
الرشكات  أصحاب  من  واملوردين 
املجاالت  تلك  ىف  املتخصصة  التجارية 
تتوافر  أن  عى  املبادرة  ىف  للمشاركة 
مخفضة  وأسعار  عالية  بجودة  السلع 
ترتاوح  بنسبة  باألسواق  م1ثيالتها  عن 
باملنافذ  وذلك   ،%60 إىل   %25 بن 
مع  التنسيق  إىل  باإلضافة  والرسادقات، 
والكيانات  السالسل  من  عدد  مسئوىل 
“رسادق  إلنشاء  واملوردين  التجارية 
نرص  مدينة  رشطة  قسم  بدائرة  رئيىس 
بالقاهرة”، و 11 رسادقا فرعيا، بامليادين 

املبادرة، حرصهم  املشاركة يف  التجارية 
العون  يد  وتقديم  املشاركة  عى 
الوطني  الشعور  إطار  يف  للمواطنن، 
ومساعدة الغري، ومحاولة منهم ملنع أي 
أن هذه  احتكارية، مؤكدين  مامرسات 
السلع متتاز بالجودة وانخفاض األسعار، 
الـ24  مدار  عى  الكميات،  كل  وتوفر 
العروض ممتدة ملدة  ساعة، وأن هذه 
عن  والتخفيف  املواطنن  لخدمة  شهر 

كاهلهم.
عى جانب آخر تحدث املواطنون عن 
ـ  محمد  “أسامء  قالت  حيث  املبادرة، 

ربة منزل”: سمعنا عن املبادرة من خالل 
وسائل اإلعالم، وحرصنا عى التواجد يف 
أول يوم، واكتشفنا أن األسعار منخفضة 
بعض  لرشاء  املخصص  فاملبلغ  للغاية، 
هنا،  فقط  نصفه  حوايل  أنفق  السلع، 
أشرتي  وأستطيع  األسعار،  انخفاض  مع 

سلع أخرى زيادة.
“فاطمة  تدعى  أخرى  سيدة  التقطت 
أحمد” أطراف الحديث، قائلة لـ”اليوم 
ال  هنا،  موجود  يشء  “كل  السابع”: 
ينقصنا أي يشء، فجميع السلع متوفرة 
شهر  اقرتاب  ومع  معقولة،  وبأسعار 
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عقد اللواء عبد الحميد الهجان/محافظ 
ملناقشة  تنسيقياً  إجتامعاً  القليوبية 
رمضان[  ]أهال  معارض  تنفيذ  آليات 
كافة  وإلتاحة  األسعار  ارتفاع  ملواجهة 
بأسعار  واألساسية  الغذائيه  السلع 
مخفضه وُمالمئه للمواطنن لرفع العبء 
عنهم، وذلك لإلتفاق عى إقامة منافذ 
الغذائية  واملواد  السلع  لبيع  وشوادر 
مبختلف  السوق  عن  مخفضة  بأسعار 
بحضور  وذلك  املحافظة،  ومدن  مراكز 
الفيومي رئيس  كالً من الدكتور/محمد 
العقيد  و  بالقليوبية  التجارية  الغرفه 
مباحث  مدير  العليم  عبد  أحمد 
وكيل  الحليم  عبد  عريب  و  التموين 
وزارة التموين بالقليوبية الدكتورة أمل 
البيطري  الطب  وزارة  وكيل  العسييل 
الفرماوي  وليد  والدكتور  بالقليوبية 
الرياضة  لقطاع  الشباب  مديرية  وكيل 
واإلدارية  املالية  الشئون  ومديري 
املبادرات  ومكتب  الفني  واملكتب 

الشبابية.

حيال املخالفن.
محافظ  أوضح  اإلجتامع  نهاية  ويف 
لرؤساء  تعليامته  أصدر  أنه  القليوبية 
اإلنتهاء  واألحياء برسعة  واملدن  املراكز 
من تجهيز معارض أهالً رمضان وتوفري 
تجار  لكبار  الالزمة  واملنافذ  األرايض 
التجارية  السالسل  وأصحاب  الجملة 
منتجاتهم  لعرض  وذلك  الكرى، 
األسعار  لقامئة  طبقاً  مخفضة  بأسعار 
مديرية  ستحددها  التي  اإلسرتشادية 
التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية .

محافظ القليوبية : إقامة منافذ وشوادر لبيع السلع واملواد الغذائية بأسعار 
مخفضة بالتنسيق مع الغرفة التجارية

الجمعة... انطالق مؤتمر الرابطة املغربية املصرية 
الثاني بالقاهرة

إقرار حافز إضافى بقيمة 65 جنيها لكل أردب 
على أسعار توريد القمح املحلى

أعلنت الدكتورة ملياء عبدالله، رئيسة 
للصداقة  املرصية  املغربية  الرابطة 
عقد  سيتم  أنه  العامل،  شعوب  بن 
امللتقي الثاين للرابطة املغربية تحت 
االقتصادي  التكامل  نحو   ” عنوان 
 18 يف  العريب”،  واالستثامر  للتنمية 

مارس القادم 2022
عبدالله،  ملياء  الدكتورة  وأضافت 
مبشاركة،  امللتقي  هذا  عقد  يتم  أن 
والوكالة االمريكية، والرشكة املرصية 
للتطوير  العريب  واإلتحاد  االمريكية، 

والتنمية،

أننا  عبدالله،  ملياء  الدكتورة  وأكدت 
وفق  نعمل  الرابطة  داخل  جمعيا 
األسايس  الهدف  متكاملة  منظومة 
الوطن  خدمة  منها  والرئييس 

رصف  عى  الوزراء  مجلس  وافق 
والنقل،  للتوريد  استثنايئ  حافز 
بقيمة 65 جنيها، ليضاف إىل أسعار 
وبذلك  سلفاً،  املحددة  التوريد 
تصبح إجاميل أسعار التوريد، شاملة 

الحافز االستثنايئ:

واملواطنن وفتح افاق التعاون العريب 
الدويل يف مجال االستثامر واالقتصاد 
تعيش  مرص  أن  وخاصة  والتجارة، 
املشاريع  حيث  من  عصورها  أبهى 
لإلستثامر  املتميزة  والفرص  القوية 
لفخامة  ناجحة  فيها يف ظل سياسة 
الذي  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس 
املستثمرين  لكل  قبلة  مرص  جعل 
امللتقى  أجمع. كام يحر  العامل  يف 
عدة  من  األعامل  رجال  من  عددا 
من  ومجموعة  ودولية  عربية  دول 
أهل املجتمع املدين والفن واالعالم .

865 جنيها لإلردب زنة 150 كجم، 
بدرجة نظافة 22.5 قرياط.

875 جنيها لإلردب زنة 150 كجم، 
بدرجة نظافة 23 قرياط.

885 جنيها لإلردب زنة 150 كجم، 
بدرجة نظافة 23.5 قرياط.

كتب هناء السيد

كاهل  عن  واملعاناة  العبء  ولتخفيف 
املواطن البسيط .

وخالل اإلجتامع تم اإلتفاق عى تحديد 
عدد من األماكن تصلح كمنافذ باإلضافة 
ستقدم  والتي  رمضان  أهالً  معارض  إىل 
الغذائية بأسعار مخفضة  السلع واملواد 

للمواطنن.
أشاد املحافظ بتعاون كبار تجار الجملة 
مع املحافظة وحسهم الوطني والوقوف 
ومحدودي  البسيط  املواطن  بجانب 
املامرسات  لكافة  والتصدي  الدخل 
اإلحتكارية من حجب ومنع السلع من 
قامت  املحافظة  أن  مؤكداً   ، األسواق 
إرتفاع  لظاهرة  للتصدي  خطة  بوضع 
بتشكيل  املواطنن  واستغالل  األسعار 
فرق عمل ملتابعة حركة األسواق والتأكد 
الغذائية  واملواد  السلع  توافر  من 
مناسبة  بأسعار  للمواطنن  وتقدميها 
بالتنسيق  التموينية  الحمالت  وتكثيف 
الرقابة  مع الجهات ذات الصلة إلحكام 
عى األسواق واتخاذ اإلجراءات القانونية 

القليوبية : محمد فايز

أكد املحافظ أن املحافظة عى إستعداد 
الجملة  تجار  كبار  مع  للتعامل  تام 
والهاير  التجارية  السالسل  وأًصحاب 

جديدة  تسويقيه  منافذ  لفتح  ماركت 
عى  املحافظة  ومدن  مراكز  مبختلف 
أن تزود بكافة اإلحتياجات من السلع 

ومنتجات  واللحوم  الغذائية  واملواد 
للمواطنن  مخفضة  بأسعار  األلبان 
السلع  بعض  أسعار  الرتفاع  تصدياً 

عبد  الرئيس  لتوجيهات  تنفيذا 
الجمهورية،  رئيس  السييس،  الفتاح 
عى  وتشجيعهم  املزارعن  بدعم 
القمح  من  املوردة  الكميات  زيادة 
خالل  من   ،2022 ملوسم  املحيل 

حافز إضايف.

تتمه ص   1
السعر، مع قيام مباحث ومفتشي 

التموين بالتأكد من التنفيذ.
تحديد  بسرعة  الرئيس  وجه  كما 
لسعر  اإلضـــايف  الــتــوريــد  حافز 
للموسم  املحلي  القمح  أردب 
يف  عنه  واإلعالن  الحالي  الزراعي 

أقرب وقت.
يف  أنه  الرسمي  املتحدث  وأضاف 
احتياجًا  األكثر  الفئات  دعم  إطار 
ــول شهر  ــل ــرب ح قـ بــمــنــاســبــة 
رمضان املعظم، فقد وجه الرئيس 
الجهات  كــافــة  بــني  بالتنسيق 
املسلحة  القوات  خاصًة  املعنية، 

توفري أرصدة اسرتاتيجية من السلع الغذائية األساسية خط أحمر.. 
الرئيس السيسي يوجه بتسعري رغيف الخبز غري املدعم

اإلعدادية  والشهادة  النقل  لصفوف 
نهاية  اختبارات  انطالق  موعد  حتى 
العام الدراىس املقرر لها 7 مايو 2022.

التعليم تؤكد استمرار الدراسة فى رمضان..
واملديريات تنظم حضور الطالب وفق الفرتات الدراسية

الفتاح  عبد  الرئيس  ــرى  أج
األربعاء،  اليوم  مساء  السييس 
األمري  سمو  مع  هاتفياً  اتصاالً 
عبد  بــن  سلامن  بــن  محمد 
اململكة  عهد  وىل  الــعــزيــز، 

العربية السعودية.
راىض،  بسام  السفري  ورصح 
باسم رئاسة  الرسمي  املتحدث 
الجمهورية، بأن الرئيس اطمنئ 
خالل االتصال عى صحة أخيه 
امللك  الرشيفن  الحرمن  خادم 

آل  العزيز  عبد  بن  سلامن 
الصحة  دوام  له  متمنياً  سعود 

والعافية.
من جانبه؛ أعرب األمري محمد 
التقدير  بن سلامن عن خالص 
الصادقة،  الرئيس  لتمنيات 
إىل ما يعكسه ذلك من  مشرياً 
العالقات  وخصوصية  عمق 
يجمع  وما  السعودية  املرصية 
بن الشعبن من روابط راسخة 

وممتدة.

الرئيس السيسى يجرى اتصاال بوىل العهد 
السعودى لالطمئنان على صحة امللك سلمان

رفع  يتم  لن  أنه  الــوزارة،  وأوضحت 
بل  واملعلمن،  الطالب  بن  الغياب 
الغياب  ــام  أي احتساب  يتم  ســوف 
الغياب  نسب  يتجاوز  ومن  الفعلية 

كافة  اتخاذ  يتم  سوف  قانونا  املقررة 
تشمل  والتى  القانونية  ــراءات  اإلجـ
عدم  حالة  وىف  للطالب  إنذار  توجيه 
مع  املدرسة  من  فصله  يتم  االستجابة  “تحيا  وصندوق  التموين  ووزارة 

الغذائية  السلع  لتوفري  مصر”، 
منخفضة األسعار، وكذلك توزيع 

كراتني رمضان للمواد التموينية.
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كرمية  حياة  الرئاسية  املبادرة  تواصل 
الخدمية  املرشوعات  من  العديد  تنفيذ 
محافظات  ومراكز  قرى  مبختلف 
تصل  إجاملية  بتكاليف  الجمهورية 
 60 نحو  لخدمة  جنيه  مليار   900 لنحو 
ىف  املبادرة  دور  وحول  مواطن.  مليون 
املرشوعات الجديدة، كشف اللواء أحمد 
القنطرة  ومدينة  مركز  رئيس  شعيب، 
لـ”اليوم  اإلسامعيلية،  مبحافظة  غرب 
السابع” إن املبادرة التى دشنها الرئيس 
قرى   7 تخدم  السيىس،  الفتاح  عبد 
لها  تابعا   260 وحواىل  واملدينة  باملركز 
جنيه  مليارات   8 لنحو  تصل  بتكاليف 

قابلة للزيادة.

العامة  للتعبئة  املركزي  الجهاز  قال 
واإلحصاء، إن الصادرات املرصية ارتفعت 
 4.32 وسجلت  املايض  ديسمر  شهر  يف 
مليار دوالر، بينام كانت 2.97 مليار دوالر 
يف شهر ديسمر عام 2020، بزيادة بلغت 
وبنسبة  دوالر،  مليار   1.35 نحو  قيمتها 

تعرف على قائمة السلع املساهمة فى زيادة 
صادرات مصر خالل ديسمرب املاضى

حياة كريمة تنفذ مشروعات مرافق وخدمات بـ8 
مليارات جنيه بمركز القنطرة غرب

وأضاف شعيب، إن دخول مبادرة حياة 
مركز  ألبناء  الحلم  مبثابة  كان  كرمية 
 190 نحو  تخدم  حيث  غرب،  القنطرة 
مشيدا  القرى،  مختلف  ىف  مواطن  ألف 
بشارة  فهمى  رشيف  اللواء  بجهود 
مواطني  خدمة  ىف  اإلسامعيلية،  محافظ 
االحتياجات  كافة  وتلبية  املحافظة 

األساسية لهم.
مرشوعات  تنفذ  املبادرة  أن  وأوضح 
ومراكز  خدمية  ومباين  متنوعة،  مرافق 
بجانب  صحية،  ووحدات  شباب 
واملياه  والكهرباء  الطرق  مرشوعات 
املرشوعات  وكافة  الصحى،  والرصف 
محرومة  القرى  كانت  والتى  الخدمية 

زيادة بلغت %45.3.
الخارجية  التجارة  نرشة  بيانات  وتشري 
الصادرة عن الجهاز، إىل أن هناك مجموعة 
صادرات  ارتفاع  يف  ساهمت  السلع  من 
املستوى،  لهذا  الفرتة  تلك  خالل  مرص 
بنسبة  الجاهزة  املالبس  وأهمها صادرات 

إنه  شعيب،  أحمد  اللواء  وأضاف  منها. 
للمجاورة  رفع  محطة  تدشن  سيجرى 
السابعة باملدينة؛ لحل مشكالت الرصف 
مرشوعات  رجاء  تم  أنه  إىل  الفتا  متاما، 
االنتهاء  لحن  باملجاورة،  الطرق  رصف 
من مرشوعات الرصف، فيام يتم رصف 
باملدينة  السويس  الرئيسية  املحاور 
تلك  وتوسعة  واملعاهدة  والجيش 
املحاور، متهيدا للبدء ىف تجميل امليادين 
كبديل  سوق  إلنشاء  التخطيط  مع 
لإلشغاالت وسوق للخراوات واألسامك، 
القضاء متاما عى اإلشغاالت  بحيث يتم 
مع الحفاظ عى املواطنن، وتوفري بديل 

مناسب لهم.

بأشكالها  اللدائن  وصادرات   ،%33 بلغت 
وصادرات   ،%28.4 بلغت  بنسبة  األولية 
أو  حديد  من  بالدرفة  مسطحة  منتجات 
وصادرات   ،%22.1 بلغت  بنسبة  صلب 
متنوعة  غذائية  ومحرات  العجائن 

بنسبة %18.6

وزارة  خالل  من  الحكومة  تواصل 
خطة  تنفيذ  العام،  األعامل  قطاع 
وتحديث  وهيكلة  لتطوير  شاملة 
واملالبس  والنسيج  الغزل  رشكات 
والقطن، بتكلفة نحو 21 مليار جنيه، 
الطاقات  ومضاعفة  بها  لالرتقاء 
مع  الصادرات  وزيادة  اإلنتاجية، 
للربحية..  والتحول  الخسائر  تجنب 
املستجدات من  تعرف عى أحدث 

خالل 10 نقاط:
الغزل  رشكات  دمج  االنتهاء   -1

والنسيج الـ23 يف 8 رشكات.
رشكات   9 دمج  من  االنتهاء   -2
رشكة  يف  األقطان  وحليج  لتجارة 

واحدة.

املنتدبن،  األعضاء  تقييم  إعادة   -3
وإعداد هياكل تنظيمية أكرث كفاءة.
العمل  نظم  وتوحيد  ميكنة   -4
لتخطيط   ERP برنامج  باستخدام 

موارد الرشكات.
البنية  وتحديث  تطوير  جار   -5
جديدة  مصانع  بإنشاء  التحتية 
القامئة  املباين  كفاءة  ورفع  وتأهيل 

بـ21 مليار جنيه .
بأخرى  املحالج  تحديث  جار   –  6
جودة  ذات  أقطان  إلنتاج  حديثة 
من  متاما  خالية  عالية  ونظافة 

الشوائب.
7- التوسع يف تجربة زراعة األقطان 
النجاح  تحقيقها  بعد  التيلة  قصري 

قناطري   10 بإنتاجية  املايض  العام 
للفدان الواحد.

منتجات  وتسويق  بيع  عمليات   -8
رشكة  مسئولية  التابعة  الرشكات 
ECH التي تم تأسيسها العام املايض 
تجارية  عالمة  تحت  الغرض  لهذا 

.”nit“ موحدة
املحيل  للبيع  فروع  فتح  جار   -9
املراكز  كرى  يف  املنتجات  وعرض 
يف  التوسع  إىل  باإلضافة  التجارية 

أسواق خارجية جديدة.
الطاقات  زيادة  املستهدف  من   -10
والنسيج  الغزل  من  اإلنتاجية 
أضعاف   5 إىل   4 نحو  إىل  واملالبس 

الطاقات املنتجة حاليًا.

10 معلومات حول خطة تحديث وتطوير شركات الغزل والنسيج واملالبس والقطن10 معلومات حول خطة تحديث وتطوير شركات الغزل والنسيج واملالبس والقطن

 اسال مستشارك القانوين

االب  ميراث  تقسيم  يتم  كيف 
على ولد و خمس بنات و أمهم؟

األب  ميراث  تقسيم  يتم  كيف  و 
على ولد و اخته و امهم؟ ما هي 

النسبة الشرعية
وهل يرث االعمام؟

عن سؤال القاري الكريم
اب توفي وترك ولد وخمسه بنات 
وامهم ماهو ميراث كل منهم ؟

وأب توفي وترك ولد وبنت وزوجه 
ماهو ميراث كل منهم وهل يرث 

العم اي شقيق االب ؟
نقول وباهلل التوفيق والسداد

الرد علي السؤال األول
وباقي  فرضا  التركه  ثمن  للزوجه 
البنات  واخوته  للولد  التركه 
للذكر مثل حظ االثنتين اي للولد 

مستشارك القانوني
حسين قطامش / المحامي

مستشارك القانوني: كيف يتم تقسيم مرياث االب على 
ولد و خمس بنات و أمهم؟ و كيف يتم تقسيم مرياث 
األب على ولد و اخته و أمهم؟ ما هي النسبة الشرعية

لكل  والبنات  التركه  من  سهمان 
واحده سهم

والرد علي السؤال الثاني
وباقي  فرضا  التركه  ثمن  الزوجه 
التركه للولد والبنت تعصيبا للذكر 

في  ميراث  وال  االثنتين  حظ  مثل 
هذه التركه للعم شقيق االب

هذا واهلل ولى التوفيق
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الفضيل  عبد  محمد  الدكتور  تــرأس 
اليوم   ) سيناء  شامل  محافظ  شوشة 
الستالم  املشكلة  اللجنة  اجتامع   (
 ، سيناء  وسط  يف  التنموية  التجمعات 
املستحقن خالل  توزيعها عى  واملقرر 
احتفاالت املحافظة بذكرى اعياد تحرير 
الخامس  يف  القومى  وعيدها  سيناء 

والعرشين من شهر أبريل املقبل .
الخوىل  هشام  اللواء  االجتامع  حر 
نائب املحافظ والعميد أسامة الغندور 
ومسئوىل  املحافظة  ــام  ع سكرتري 
االسكان  مــن  املختلفة  املــديــريــات 
واملياه  والزراعة  والكهرباء  والطرق 
والرياضة  والشباب  الصحى  والرصف 
والصحة  والتعليم  والرتبية  واألوقــاف 

محافظ شمال سيناء يرتأس لجنة تسلم التجمعات التنموية

مبناسبة  املقبل  أبريل   25 يف  توزيعها 
 .. للمحافظة  القومى  العيد  احتفاالت 
مشريا اىل أنها نواة ألهايل سيناء .. حيث 
يجرى اختيار أماكن أخرى إلقامة عدد 
آخر من التجمعات يف كل من العريش 

والشيخ زويد ورفح .
تجمعا   13 إقامة  سبق  أنه  إىل  وأشار 

عن  سيناء  وسط  يف  املتكاملة  للتنمية 
 75 بتكلفة  سيناء  تعمري  جهاز  طريق 
مليون جنيها .. عالوة عى قرار السيد 
للصناعات  منطقة  بإنشاء  الرئيس 
الثقيلة يف وسط سيناء عى مساحة 78 
منطقة  العريش  يف  ولدينا  فدانا  ألف 
حرفية تضم 47 ورشة جاهزة باملعدات 

طرح  عن  ــالن  االع سبق  أنــه  ويذكر 
شامل  مبحافظتى  التنموية  التجمعات 
املاىض  أكتوبر  خالل  سيناء  وجنوب 
باجامىل عدد 17 تجمعا تنمويا ” سكنى 
/ زراعى ” .. إذ تم التقديم اليكرتونيًا ، 
أوىل  كمرحلة  الكرتونيا  التوزيع  وسيتم 

يف 25 أبريل املقبل .
العريش- د. هويداالشريف

الشباب  توزيعها عى  واألجهزة وسيتم 
يف 25 ابريل املقبل .

هذا .. ويعد كل تجمع متكامل املرافق 
واألنشطة التنموية .. حيث يضم أراض 
زراعية مجهزة ، منزل ، ديوان ، مسجد 
، مدرسة تعليم أسايس ، ساحة رياضية ، 
مجمع محالت ، مرافق خدمية متنوعة 

، وأنشطة ومرشوعات إنتاجية .

وغريها من الجهات املعنية .
وأكد املحافظ أنه تم إنشاء 17 تجمعا يف 
سيناء بتكلفة مليار و595 مليون جنيًها 
لخدمة 550 أرسة .. منها 10 تجمعات 
يف وسط سيناء و7 تجمعات يف جنوب 
عى  أرسة  كل  تحصل  حيث   .. سيناء 
منزل و 5 فدادين للزراعة ، وأنه سيتم 

فاإلسالم  املسلمن،  من  الكثري  عن 
وعامل  الحيوان  لعامل  الرحمة  دين 
ولجميع  اإلنــســان  ــامل  وع النبات 
املخلوقات، مؤكدا أن القرآن الكريم 
حقيقة  قرر  قد  نفسه  الوقت  يف 
يشء؛  كل  يف  الناس  بن  االختالف 
واللغة،  والنوع  والدين  اللون  يف 
اإلنسان  بن  العالقة  أن  قرر  كام 
وتعارف  تعاون  عالقة  واإلنسان 

وليست عالقة خالف ورصاع.
األزهـــر  أن  فضيلته؛  ــح  ــ وأوض
بأهمية  تامة  دراية  عى  الرشيف 

تحقيق  يف  املهم  ودوره  البرتول 
لذا  للشعوب؛  ــار  واالزده التقدم 
أن  يف  سباقة  األزهر  جامعة  كانت 
البرتول  لدراسة  قسم  أول  يكون 
جامعة  يف  املرصية  بالجامعات 
األزهر  رسالة  أن  مؤكًدا  ــر،  األزه
يستقبل  حيث  عاملية،  الرشيف 
من  طالب  ألف   40 عى  يزيد  ما 
يف  يدرسون  العامل،  دول حول   108
مختلف العلوم والتخصصات، ومنها 
الكليات العلمية كالطب والهندسة 
كانت  أن  بعد  وغريها،  والعلوم 
الرشعية  العلوم  كليات  قارصة عى 

فقط.
باركيندو،  أعرب محمد  من جانبه، 
األمن العام ملنظمة الدول املصدرة 
للبرتول “أوبك”، عن تقديره الكبري 
إماًما  بصفته  األكر  اإلمام  لفضيلة 
لإلنسانية، مؤكدا أن للقاهرة مكانة 
كانت  حيث  املنظمة  لدى  خاصة 
الجتامعات  األوىل  الحاضنة  هي 
خمسينيات  يف  املنظمة  تأسيس 
القرن املايض، مشريًا إىل أن التعليم 
يف  واالزدهـــار  التقدم  مفتاح  هو 
من  التي  األداة  وهو  أجمع،  العامل 
االستغالل  تحقيق  ميكن  خاللها 
النهضة  وتحقيق  للرثوات  األمثل 

واالزدهار لإلنسانية جمعاء.
فضيلة  أهــدى  اللقاء،  ختام  ويف 
أمــن عــام منظمة  ــر  األك اإلمـــام 
األوبك، نسخة خاصة من مصحف 
األمن  أهدى  كام  الرشيف،  األزهر 
األزهر  لشيخ  أوبك  ملنظمة  العام 
كتابا يحيك قصة املنظمة من بداية 
يف  لتأسيسها  تحضريي  اجتامع  أول 

القاهرة وحتى اليوم

شيخ األزهر يستقبل أمني عام “األوبك”..
ويؤكد: العالقة بني البشر أساسها التعاون

من  املرصية،  الشخصية  ببناء  اهتامًما 
التعليمية،  باملنظومة  االرتقاء  خالل 
وتحسن جودة النظام التعليمي، ورفع 

كفاءة، وجدارة، وتنافسية مخرجاته.
القادم  ــايل  امل الــعــام  خطة  وتــراعــي 
الدستورية  االستحقاقات   2023/22
مجاالت  أهم  يعد  التعليم  أن  ،حيث 
الرئييس  واملدخل  البرش  يف  االستثامر 
وتطوير  البرشية  املـــوارد  لتنمية 
العرص  مستجدات  ملواكبة  املجتمعات 
ومتطلبات االنتقال إىل االقتصاد املعريف 
مختلف  يف  الدولية  التنافسية  وتعزيز 

مناحي الحياة
عى  التنموية  الــدولــة  خطة  وتركز 
املجتمع  بناء  يف  التعليم  دور  ــراز  إب
االقتصادية، وتضعه عى  قدراته  ودعم 
املوارد  تخصيص  عند  أولوياتها  قامئة 
واملرشوعات،  الرامج  خيارات  وتقرير 
يف  التعليم  بأهمية  إميانًا  أنه  متابعه 
بناء اإلنسان، واالرتقاء باملجتمع ثقافيًا 

التنمية  خطط  فإن  وسلوكيًا،  وعلميًا 
ببناء  بالًغا  اهتامًما  تــويل  املتتابعة 
االرتقاء  خالل  من  املرصية  الشخصية 
جودة  وتحسن  التعليمية،  باملنظومة 
وجدارة  كفاءة  ورفع  التعليمي  النظام 

وتنافسية مخرجاته
القادم  ــايل  امل العام  خطة  وتعطى 
،نظرا  التعليم  بقطاعات  كبريًا  اهتامًما 
الذي  الرئييس  بالدور  الدولة  الميــان 
النمو  عجلة  ترسيع  يف  القطاع  يلعبه 
وسائل  من  يهيئه  مبا  وذلك  املستدام 
معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة 
واالستثامر يف قطاع االتصاالت يتفق مع 
لإلصالحات  الوطني  الرنامج  أهداف 
الهيكلية الذي أطلقته الحكومة املرصية 
قيمة  تعظيم  ويستهدف  املايض  أبريل 
مشرية  الحقيقي،  االقتصاد  قطاعات 
إىل أن قطاع االتصاالت شهد منًوا كبريًا 

خالل فرتة الجائحة يف مرص والعامل.
والرى  املائية  املــوارد  قطاع  يأىت  كام 
العام  خطة  ىف  الدولة  اولويات  ضمن 

ادركـــت مرص  حيث  ــقــادم  ال املــاىل 
أدركت منذ فرتة طويلة حتمية اإلدارة 
يف  لذلك رشعت  املياه  ملوارد  السليمة 
تنفيذ أجندة طموحة لإلدارة املتكاملة 
الهدف  لتحقيق  املائية  لــلــمــوارد 
السادس من أهداف التنمية املستدامة 
املتعلقة  األخرى  والغايات  واألهداف 
املياه  استخدام  كفاءة  وتعزيز  باملياه، 
التدوير وإعادة استعامل، كام  وإعادة 
تقوم مرص بتنفيذ إدارة متكاملة ملوارد 

املياه عى جميع املستويات
املوارد  كافة  بتوفري  الحكومة  وتهتم 
ومرشوعاتها  ــري  ال لـــوزارة  الــالزمــة 
الزراعية  املرشوعات  لدعم  التنموية 
والفالح املرصي وكذلك املستثمرين يف 
القطاع الزراعي فضال عن حرص الدولة 
التي  املرشوعات  تنفيذ  عى  املرصية 
تضمن تحقيق أعى درجات االستفادة 
وفق  واستخداماتها  املائية  املوارد  من 

أحداث النظم العاملية.

التعليم والصحة واالتصاالت على رأس أولويات الدولة 
املصرية فى الخطة االستثمارية العام املاىل 2023/22..

بعض  مقار  أمام  الرئيسية  والشوارع 
لعرض   ، التجارية  والكيانات  السالسل 
الغذائية   ) السلع  من  منتجاتهم  وبيع 
مستلزمات  وبعض  غذائية)  والغري   –
الصنع،  محلية  خاصًة  املرصى  البيت 
وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيالتها 

ما  ترتاوح  تخفيض  وبنسب  باألسواق 
بن 25% إىل %60.

بإطالق  بادرت  وإمنا  بذلك،  تكتف  ومل 
السلع  لبيع  ُمجمعة  سيارات  قوافل 
من  أقل  مخفضة  بأسعار  الغذائية 
تخفيض  وبنسب  باألسواق  مثيالتها 

ترتاوح ما بن 25% إىل 60% وذلك خالل 
بالسلع  الدفع بعدد 25 سيارة ُمحملة 
محافظات  بنطاق  املختلفة  الغذائية 
القليوبية”   – الجيزة   – “القاهرة 
باملناطق األكرث احتياجاً، والتى ال تتوافر 

بها أفرع للسالسل التجارية.

تتمه ص   3
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أيضا  يسمى  ب«8«  فــيــتــامــن 
قابل  فيتامن  وهــو  إينوزيتول، 
ــلــذوبــان يف املـــاء، ويــســاعــد يف  ل
والشعر.  األظافر  الحفاظ عى صحة 
الجامل.  فيتامن  عليه  يطلق  كام 
أساسيا  دورا  فيتامن  هذا  ويلعب 
الروتينات،  من  الطاقة  إنتاج  يف 
من  والــدهــون  والكربوهيدرات، 
األحامض  تخليق  يف  وكذلك  الطعام، 
الدهنية، واألحامض األمينية. وبشكل 
خاص، يشارك يف تجديد خاليا الجلد، 
والشعر، واألظافر، وميكن أن يشارك 
أيضا يف االستجابة املناعية. وتختلف 
احتياجات جسم اإلنسان من فيتامن 
يتميز  كام  العمر.  باختالف  ب«8« 
األطعمة  جميع  يف  موجود  بأنه 
عى  متفاوتة  بنسب  ولكن  تقريبا، 
نطاق واسع، وتقوم األعضاء وخاصة 
ب«8«  ولفيتامن  برتكيزه.  الكبد، 
الفوائد، فهو يعزز عمل  العديد من 
األنسولن يف الجسم، ولذا فهو يتحكم 

يف كمية السكر بالدم، كام يؤثر عى 
طريقة عمل الرسل الكيميائية للمخ، 
أن  الــدراســات  من  العديد  وتشري 
فيتامن ب«8« ميكن استخدام كعالج 
مساعد للعديد من الحاالت املرضية، 
طريق  عن  املزاج  يف  التحكم  مثل: 
السعادة،  هرمونات  إلنتاج  تحفيزه 
مستويات  انخفاض  يفرس  ]وهــذا 
الذين  األشخاص  عند  الفيتامن  هذا 
واألرق[،  القلق  اضطرابات  يعانون 
والتي  الهلع،  اضطراب  وتخفيف 
تشمل ]رسعة رضبات القلب، وضيق 
والتعرق، والوخز  التنفس، والدوخة، 
اليدين[،  يف  بالخدر  اإلحساس  أو 
وتحسن  االكتئاب،  أعراض  وتحسن 
األعراض عند مرىض االضطراب ثنايئ 
القطب، وقد يحسن أعراض متالزمة 
يف  تساعد  ــد  وق املبايض،  تكيس 
الثالثية يف  تقليل مستويات الدهون 
السيدات  عند  اإلباضة  ويعزز  الدم، 
الخصوبة  مشكالت  يعانن  ــاليت  ال
املبايض،  تكيس  متالزمة  بسبب 
نقص  ويظل  ــدم.  ال ضغط  وخفض 
متثيله  ألن  ــادرا،  ن ب«8«  فيتامن 
الطعام،  يف  واســع  نطاق  عى  يتم 
بكترييا  بواسطة  جزئيا  إنتاجه  ويتم 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

معينة موجودة يف الجراثيم املعوية. 
التايل:  من  نقصه  مالحظة  وميكن 
الشباب،  وحب  الهشة،  كاألظافر 
والبرشة أو الشعر الدهني، والتهاب 
وتساقط  املبيضات،  وداء  الجلد، 
نقص  ربــط  ميكن  وميكن  الشعر. 
التغذية  فيتامن ب«8« بحالة نقص 
أو  الحرارية  السعرات  كانخفاض 
التقييد،  شديد  غــذايئ  نظام  اتباع 
أو  ذلك،  إىل  وما  الشهية،  وفقدان 
أو  املزمن،  األمعاء  التهاب  مــرض 
الفشل الكلوي، أو حتى وجود خلل 
آمًنا  ب«8«  فيتامن  ويعتر  ورايث. 
بشكل عام عند البالغن، ومتيل اآلثار 
اإلفراط  عند  وجدت  إن  الجانبية، 
خفيفة  تكون  أن  إىل  تناوله،  يف 
املعدة  وآالم  الغثيان  تشمل  وقد 
ومن  والـــدوار.  والــصــداع  والتعب 
بفيتامن  الطبيعية  األطعمة  أغنى 
ب«8« كبد الدواجن، وخمرية البرية، 
واللوز، وخبز القمح الكامل، والجوز، 
والفول، واألرز البني، والذرة، وبذور 
الــســوداء  والفاصوليا  السمسم، 
املطبوخة، والبيض املسلوق، والفطر، 
والشامم،  الكامل،  القمح  ودقيق 

والحمضيات.

احذر من الجلطات ..5 عالمات تخربك 
بضرورة فحص ساقيك

احذر من الجلطات ..5 عالمات تخربك 
بضرورة فحص ساقيك

خبيـرة تغذية تنصح بتناول الزنك 
واملاغنسيوم عند اإلصابة بعدوى فريوسية

الصداع يف الليل قد يكون مؤشرًا على 
ارتفاع السكر يف الدم

أكد الخراء واألطباء أن الصداع يف الليل 
عى  مبكرة  تحذير  عالمة  يكون  قد 
مرتفعة  الدم  يف  السكر  مستويات  أن 
للغاية، ونظرًا الرتفاع مستويات السكر 
يف الدم أثناء نومك، فقد تكون األعراض 
أكرث وضوًحا يف هذا الوقت، بحسب ما 

نرش موقع “داييل إكسريس”.
لديك  الدم  يف  السكر  مستوى  كان  إذا 
من  تعاين  فقد  الليل،  يف  مرتفًعا 
أعراض ارتفاع السكر يف الدم و”ارتفاع 
مبستوى  تحديده  يتم  ال   ،“ الجلوكوز 
من  العديد  يهدف  معن.بينام  جلوكوز 
مستويات  عى  الحفاظ  إىل  األشخاص 
 / مجم   180 من  أقل  الدم  يف  السكر 
بعض  يهدف   ، النهار  خالل  ديسيلرت 
األشخاص إىل النطاق األدىن من 120 أو 
عندما  الليل،  يف  ديسيلرت   / مجم   140

ال يأكلون.
يف الليل ، تشمل أعراض ارتفاع السكر يف 
الدم قلة النوم ، واالستيقاظ كثريًا للتبول 
أو لرشب املاء، والصداع، وجفاف الفم 

، والغثيان.”

يف  السكر  مستويات  ترتفع  قد  بينام 
أن  بالذكر  الجدير  فمن   ، ليالً  الــدم 
يكفي  مبا  كبرية  تكون  ما  نادراً  الزيادة 

إللحاق الرر بالجسم.
أعراض أخرى الرتفاع السكر يف الدم

يُعد الجلوكوز الزائد من املشاكل املثرية 
األعصاب،  بتلف  ارتباطه  للقلق بسبب 
ولكنه قد يتسبب أيًضا يف جعل الغدد 
العرقية تعمل بشكل صحيح وقد يؤدي 
التعرق  أو  الكايف،  التعرق غري  إىل  ذلك 
املفرط، اعتامًدا عى كيفية تلف الغدد.

العمل،  عن  األعصاب  تتوقف  عندما 
باعتالل  يصابوا  أن  أيًضا  لألفراد  ميكن 
إىل  يؤدي  قد  مام   ، السكري  األعصاب 

البرت يف الحاالت الشديدة.
أو  ــر  واإلب الدبابيس  تشري  أن  ميكن 
اليدين  يف  املستمر  بالوخز  اإلحساس 
السكر  مستويات  ارتفاع  إىل  والقدمن 

يف الدم.
السكر  مستويات  ارتفاع  تنظيم  كيفية 

يف الدم
يف  للتحكم  مهم  املاء  من  املزيد  رشب 

الجلوكوز ألنه يسمح للجسم بالتخلص 
من أي سكر زائد.

يجب أيًضا إدارة تناول الكربوهيدرات 
بكفاءة، حيث يقسم الجسم املغذيات 

إىل سكر.
الرعاية  رئيس  بــاورز،  ماجي  قالت 
الصحية والتعليم يف الجمعية األمريكية 
عندما  هو  السكري  “مرض  للسكري: 
أو  الــدم  يف  السكر  مستويات  تكون 
واألطعمة  املعتاد  من  أعى  الجلوكوز 
مثل  الكربوهيدرات  عى  تحتوي  التي 
واملعكرونة  واألرز  والحبوب  الخبز 
والفواكه والحليب والحلويات هي التي 

ميكن أن تسبب هذا االرتفاع.”
الكربوهيدرات  تجنب  يجب  لذلك 
عى  الرتكيز  يجب  بينام   ، البسيطة 
الغنية  املــعــقــدة  الــكــربــوهــيــدرات 

باأللياف.
أيًضا  الرياضية  التامرين  ميكن أن توفر 
يف  يساعد  مام  األمــد،  طويلة  تأثريات 
يف  الدم  يف  السكر  نسبة  عى  الحفاظ 

النطاق ملدة تصل إىل 48 ساعة.

مويسينكو،  رميا  الدكتورة  كشفت 
خبرية التغذية الروسية، عن األدوية 
من  خوف  دون  تناولها  ميكن  التي 
او  خطرية،  عواقب  لها  يكون  أن 
مع  مقابلة  يف  مضاعفات.وأشارت 
لتعويض  أنه  إىل  “سبوتنيك”،  راديو 
نقص هذه املادة أو تلك يف الجسم، 
الدواء  الطبيب  يحدده  أن  يجب 

وليس الصيدالين.
بعدوى  اإلصابة  “عند  وأوضحت: 
تناول  املريض  عى  يجب  فريوسية 
الزنك  ألن  واملاغنيسيوم.  الزنك 

واملاغنيسيوم  للفريوسات،  مضاد 
ويخفف  جيدا،  نوما  للمريض  يوفر 
استعادة  عى  ويساعد  اإلجهاد 
الطاقة، أي يجب أن تكون متوافرة 

عند اإلصابة بالعدوى الفريوسية”.

و أشارت، إىل أنه حتى أكرث األدوية 
أن  ميكن   С فيتامن  مثل  “أمانا” 
جانبية،  وأعراض  موانع  لها  تكون 
دواء،  أي  بتناول  البدء  قبل  لذلك 
أو  الطبيب  استشارة  األفضل  من 
املرفقة  التعليامت  قراءة  األقل  عى 

كام  باهتامم،  بالدواء 
يجب تحديد جرعة الدواء 
للحصول  صحيحة  بصورة 

عى أكر فائدة منه”.
تحدثنا  “إذا  وأضافت، 
الفيتامينات والعنارص  عن 
الناحية  فمن  املعدنية، 
نختار  أن  يجب  املثالية 
محددة  بطريقة  األدوية 
“أي التي يحتاجها الجسم 
ميكن  فقط  حينها  فعال”، 
تعويض النقص الذي يعاين 
ميكن  وهذا  الجسم،  منه 
أخصايئ  طبيب  مبساعدة 

أو خبري تغذية”.
ما  لسبب  الشخص  قرر  إذا  وقالت، 
لتحسن  طبية  مستحرات  رشاء 
الطبيب،  استشارة  دون  من  صحته 
آمنة،  “مجموعة”  اختيار  فعليه 
دعم  افرتاضيا  “ميكن  موضحة، 
والعنارص  بالفيتامينات  الجسم 
احتامل  تقليل  أجل  من  املعدنية 
يعلمون  واألطباء  باألمراض  اإلصابة 
أو  الكركمن  وصفوا  إذا  جيدا، 
فيتامن C للشخص، فلن يلحقا أي 

رضر بصحته”.

فيتامني »ب8« فوائده، وأضرار نقصه 
وزيادته، ومصادره الطبيعية

ميكن ألرجلنا أن تحذرنا من مشكالت 
صحية أكر قد ال نكون عى دراية بها، 
مثل أمراض القلب واألوعية الدموية، 
عالمات  عن  الصحة  خــراء  وكشف 
وما  أرجلنا  عى  لها  ننتبه  أن  يجب 
نرشه  ملا  وفقا  إليه،  تشري  أن  ميكن 

.”eatthis ” موقع
1 – التخرث الوريدي العميق:

أو   (DVT) العميق  الوريدي  التخرث 
العميقة  األوردة  يف  الجلطة  تشكل 
عى  شائع  بشكل  يؤثر  جسمك  يف 
األطراف السفلية، وهو اضطراب شائع 
الذين  األشخاص  لدى  يظهر  ما  غالبًا 
املتحرك  بالكريس  مقيدين  كانوا  إذا 
الدم،  تجلط  مشاكل  من  يعانون  أو 
وعادة ما تتأثر العالمات واألعراض يف 
تورم  تشمل  أن  وميكن  واحدة،  ساق 
بأكملها  الساق  أو  الكاحل  أو  القدم 
األمل  أو  التشنج  يحدث  أن  ميكن   ،
أيًضا يف الغالب يف ربلة الساق، ميكن 
عند  دافئة  املصابة  املنطقة  تكون  أن 
محمرًا  جلدها  يكون  ما  وغالبًا  ملسها 

فوق املنطقة املصابة.
2 – جلطات األوردة العميقة:

األعراض الشائعة هي األمل ، والشعور 
والتورم   ، الجلد  لون  وتغري   ، بالدفء 

يف  عادة  تظهر  (ال  املصابة  الساق  يف 
تجلط  يكون  أن  يجب  الساقن)،  كال 
ألن  للقلق  مثريًا  العميقة  األوردة 
الجلطات ميكن أن تنفصل عن األوعية 
الدموية يف الساقن والسفر إىل الرئتن 
الرئوي  االنسداد  الرئوي)،  (االنسداد 
هو أحد املضاعفات التي تهدد الحياة 
من اإلصابة بجلطات األوردة العميقة.

3 – متالزمة احتقان الحوض:
املشاكل غري الشائعة تشمل التورم أو 
األمل يف الحوض الذي قد يكون بسبب 
الحوض، ومشاكل يف  احتقان  متالزمة 
وكيسات   ، الهيكيل  العضيل  الجهاز 
ومتالزمة   ، الحوض  منطقة  يف  كبرية 
أو  املثانة  وأورام  العصبي،  القولون 
أمراض  ومشاكل  والخراجات،  الرحم 
الدم  تدفق  انسداد  يؤدي  قد  النساء، 
تراكم  بسبب  وأمل  الساق  تــورم  إىل 
فحص  يجب  كام   ، األنسجة  سوائل 
الساقن يف مثل هذه الحاالت التي قد 
تظهر فيها عالمات مميزة ألمل الحوض 
عرقلة  (بسبب  الساقن  يف  التورم  أو 

تدفق الدم). ”
4 – العرج:

عبارة عن أمل يف الفخذ أو ربلة الساق 
أو األرداف يحدث أثناء امليش، وميكن 

أحد  يكون  وقــد  تعرج  يجعلك  أن 
أعراض مرض الرشيان املحيط، يحدث 
أو  الضيقة  الرشاين  تقلل  عندما  هذا 
الدم إىل ساقيك  املسدودة من تدفق 
، يحدث أمل العرج عند امليش ملسافة 
يرتبط  الراحة،  عند  ويختفي  معينة 
من  أيًضا  تزيد  صحية  بحاالت  العرج 
سكتة  أو  قلبية  بنوبة  اإلصابة  خطر 
ورمبا  فحصك  يجب  لذلك  دماغية. 
عالجك من أمراض الرشاين يف حاالت 

أخرى أجزاء من الجسم.
5 – أمل أو تورم:

أن  يجب  التي  األمــراض  من  العديد 
تستدعي فحص الساق تنشأ يف الواقع 
يف الساقن أو حولها (مثل االلتهابات ، 
واإلصابة ، واألورام ، واعتالل األعصاب 
والعديد  الدموية)  األوعية  وأمراض   ،
من هذه األمراض يصاحبها أمل شديد 
هناك   ، األحيان  من  كثري  يف  وتــورم 
األشعة  أو   ، الدم  اختبارات  يرر  ما 
أو   ، املقطعية  األشعة  أو   ، السينية 
لتأكيد  األخــرى  التشخيص  تقنيات 
مجموعة  إىل  بالنظر  التشخيص 
متنوعة من مشاكل األطراف السفلية 
التي تستدعي يف البداية فحص الساق
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الدايم،  عبد  إيناس  الدكتورة  شهدت 
الذى  املشهد  معرض  الثقافة،  وزيرة 
الفنون  مجمع  ىف  أمس،  افتتاحه  تم 
رافقها  بالزمالك،  فهمى  عائشة  قرص 
الفنان خالد رسور رئيس قطاع الفنون 
التشكيلية، والفنان إيهاب اللبان رئيس 
من  عــدد  وبحضور  الفنون،  مجمع 

الفنانن التشكيلين والنحاتن.
قطاع  رئيس  الفنان خالد رسور،  وقال 
يضم  املعرض  إن  التشكيلية،  الفنون 
تسعن عمالً من مختلف أنواع الفنون 
والفنون  والجرافيك  والخزف  “النحت 

عى  السالم،  عليه  يوسف  سيدنا  بوجود 
خزائن األرض وتوليه املسئولية، عن توفري 
ـ كام قال الدكتور  الغذاء واملؤن والحبوبـ 
ــ  األزهر  بجامعة  األستاذ  إبراهيم  عى 
اقرتح عى عزيز مرص وقتها، وخاصة بعد 
مجاعة  بسنوات  سيمر  البلد  أن  رؤيته 
سنوات،   7 ملدة  يستمر  وسوف  وقحط، 
القمح بكثافة وىف مساحات  طلب زراعة 
كبرية، أكرث من التى كان يتم زراعتها كل 
املحصول  من  جــزء  تخصيص  مع  عــام، 
يتم  بينام  والشهرى،  اليومى  لالستهالك 
وتركه  املحصول  من  آخر  جزء  تجنيب 
للتخزين  جديدة  كطريقة  سنابله  ىف 
وحفظ القمح من التلف وعدم التسوس، 
وبالفعل متت هذه الطريقة، وظل القمح 
لحواىل 15 عاماً سليامً من التلف والرر 

وعدم التسوس.
كتابه  يف  إياس  ابن  املرصي  املؤرخ  وذكر 
مدينة  بنى  يوسف  أن  الزهور  بدائع 
الفيوم، وقيل إنها بنيت بالوحي إليه عى 
يسرية،  مدة  يف  عمرّها  ثم  جريل،  لسان 
امللك  إليها  ونظر  ركب  بناؤها،  تم  فلام 
كان  هذا  ليوسف  فقال  يتعجب،  وصار 

يعمل يف ألف يوم فسميت بذلك الفيوم، 
إن املرصين عرفوا  أن  البعض  يرى  ولكن 
تخزين الحبوب قبل مجيء سيدنا يوسف 
إىل مرص بزمن طويل، إذ عرث عى وثائق 
أن  تذكر  عرشة  الحادية  األرسة  عرص  من 
املرصين  وأن  مرص،  يف  حدثت  مجاعة 
لتخزين  مطامري  فبنوا  لذلك  احتاطوا 
الحبوب يف مدينة الفيوم، بلغ عددها 165 
الخامسة  األلف  إىل  تاريخها  يعود  مخزناً 

قبل امليالد.
متقدم  يف  يقال  كــان  اليعقويب:  ــال  وق
األيام: مرص والفيوم؛ لجاللة الفيوم وكرثة 
عامرتها، وبها القمح املوصوف، وبها يُعمل 
الخيش، وحىك املسعودي أن معنى الفيوم 
وهي  الفيوم،  القضاعي:  قال  يوم.  ألف 
السالم —  عليه  يوسف —  دبرها  مدينة 
بالوحي، وكانت ثالمثئة وستن ضيعة مَترِي 
كلُّ ضيعة منها مرص يوًما واحًدا، فكانت 
اثنتي  السنة، وكانت تروى من  متري مرص 
عرشة ذراًعا، وال يستبحر ما زاد عى ذلك، 
اتخذ   — السالم  عليه   — يوسف  فإن 
املاء  لهم دخول  ليدوم  لهم مجرى ورتبه 
به  وبنى  املنضدة،  بالحجارة  وقوَّمه  فيه، 

الالهون.
ماء  فيه  يخزن  الفيوم  رضوان:  ابن  وقال 
النيل، ويزرع عليه مرات يف السنة، حتى 
إنك ترى هذا املاء إذا خال يغري لون النيل 
الحالة يف  ما تحدث هذه  وأكرث  وطعمه، 
سفط  القيظ  أيام  يف  تكون  التي  البحرية 
وهذه  الفيوم،  ييل  ما  إىل  وصاعًدا  ونهيا، 
حالة تزيد يف رداءة أهل املدينة — يعني 
مرص — وال سيام إذا هبت ريح الجنوب، 
عى  مرص  مدينة  جنوب  يف  الفيوم  فإن 

مسافة بعيدة من أرضها.

معهد  مدير  رضا  محمد  الدكتور  نفى 
الزراعة  لوزارة  التابع  الحقلية  املحاصيل 
واستصالح األرايض املرصية نبأ العثور عى 
ضمن  أو  أثرية،  مقابر  يف  فرعوين  قمح 
محتويات أثرية تم اكتشافها مؤخراً، مشرياً 
إىل أن األمر ال يعدو كونه رساباً وأن السري 
يشء  يف  يفيد  لن  الشائعات  تلك  خلف 
وإضاعة للوقت، فمن غري املنطقي علمياً 
بحالته  حتى  أو  بجنينه  القمح  احتفاظ 
بالك  فام  السنن،  عرشات  إىل  تصل  ملدة 

بـ4 آالف عام.
يوسف  النبي  أن  يروا  املؤرخن  وبعض 
عاش يف الفيوم، ألنه عاش يف مرص يف عرص 
من  حالة  يف  كانت  التي  الوسطى  الدولة 
الفيوم  كانت  الوقت  ذلك  ويف  االزدهار، 
مليئة بخريات األرض وبها كثري من مخازن 
الغالل، ولكنها اجتهادات غري موثقة، علامً 
أن فرضية أن النبي يوسف كان يعيش يف 
شعبية  مرويات  مع  تتفق  الفيوم  مدينة 
أوردها كثري من الرحالة واملؤرخن العرب 
باملوروث  تأثروا  بعدما  السياق،  هذا  يف 
ربطت  التى  بالحكايات  املتخم  الشعبي 

بن املدينة ويوسف.

هل تم العثور على قمح فرعونى بالفيوم يرتبط 
بـ صوامع يوسف؟..معهد املحاصيل يرد

هل تم العثور على قمح فرعونى بالفيوم يرتبط 
بـ صوامع يوسف؟..معهد املحاصيل يرد

كام  الخشب”،  عى  والحفر  الطباعية 
فن  نوعية  من  فنية  أعــامالً  تضمن 
ومنها  املجسامت  عن  فضال  التحريك 
أعامل خالد حافظ يف مجال التحريك 
وأعامل شادى النشوقايت مبجسم قوس 
أبرز  من  أن  “رسور”  وأوضــح  قــزح. 
املعرض  يف  املشاركة  الفنية  األعــامل 
وعادل  بهجورى  من جورج  ملا  أعامل 
املحسن  عبد  الوهاب  وعبد  ثــروت 
الكريم  عبد  وأحمد  أبوزيد  وعــامد 
أعــامل  عــن  فضال  ريـــاض  وعقيلة 
عبد  وأحمد  هالل  معاوية  النحاتن 
الفتاح وغريهم. من جانبه قال الفنان 
الفنون  مجمع  مدير  اللبان،  إيهاب 
املشهد  معرض  إن  املعرض،  ومعد 

املعارض  أهم  أحد  األوىل  نسخته  ىف 
املستحدثة مبجمع الفنون كونه يسعى 
لتقديم الحراك الفنى الحاىل بإتجاهاته 
التى  العديدة  ومكوناته  املختلفة 
املعارص  املــرصى  الفن  مالمح  تحدد 
اإلتجاهات  مختلف  ىف  الرثى  بتنوعة 

فنياً وتقنياً ومفاهيميا.
ىف  نسعى  أننا  اللبان  إيهاب  وأوضح 
املعرض  هذا  من  املتتالية  النسخ  تلك 
إىل رصد كافة التجارب الفاعلة واملؤثرة 
الفنية  الحركة  وتكوين  شكل  ىف 
فناىن  يقدمها  والتى  سنوياً  املرصية 
واتجاهاتهم  أعامرهم  مبختلف  مرص 
ملتابعة  ــادة  ج محاولة  ىف  الفنية، 
سنوياً  املختلفة  التجارب  تلك  وتوثيق 

العامة  املــرصيــة  الهيئة  تستعد 
فيصل  مــعــرض  إلقــامــة  للكتاب، 
بأرض  للكتاب  العارش  الرمضاىن 
أن  املقرر  من  بفيصل، حيث  الهيئة 
يشارك فيه عددا كبريا من دور النرش 
الثقافة  وزارة  قطاعات  ضمنها  من 
وعدد من دور النرش الخاصة وسور 
األزبكية، ويقام عى هامش املعرض 
عروض فنية عى املرسح باإلضافة إىل 
إقامة ورش الرسم والتلوين لألطفال.

إدارة  مدير  بيومى،  إســالم  ــال  وق
العامة  املرصية  بالهيئة  املعارض 
باب  فتحت  الهيئة  إن  للكتاب، 
يف  لالشرتاك  النارشين  أمام  التقدم 
معرض فيصل الرمضاىن، ومن املقرر 
شهر  بداية  قبل  حتى  يستمر  أن 
رمضان، مشريا إىل أن املعرض سوف 
 21 إىل   11 من  الفرتة  خالل  يقام 

رمضان.
ترصيحات  يف  “بيومى”  وأضــاف 
الهيئة  أن  السابع”،  لـ”اليوم  خاصة 
دور  ــام  أم خاصة  أسعار  وضعت 
للنارشين  الــوزارة  من  دعام  النارش 
النرش  صناعة  تأثر  ظل  يف  خاصة 
أن  موضحا  كورونا،  جائحة  بسبب 
رئيس  عى،  الحاج  هيثم  الدكتور 
الهيئة املرصية للكتاب، قرر أن يكون 
 9 بسعر  ـــ5ْ*25  ال “الرجولة  سعر 
آالف جنيه، مشريا إىل استمرار تجربة 
بحيث  كتابك”  “ثقافتك  مبادرة 
املخفضة  للكتاب  املعرض  يخصيص 

مثل العام املاىض.
بهيئة  املعارض  إدارة  مدير  وتابع 
أعلنتها  حينام  املبادرة  أن  الكتاب، 
وزيرة  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة 
من  التاسعة  الدورة  خالل  الثقافة، 
كبريًا،  ناجًحا  القت  فيصل،  معرض 
وهو ما جعل الوزارة تدعم املبادرة، 
منها  دعام  وجودها  عيل  وتحافظ 

للقراءة.
خصصت  الكتاب  هيئة  أن  يذكر 
فيصل  معرض  املاىض،  العام  خالل 
املوجودة  للكتب  للكتاب،  الرمضاىن 
وقطاعات  النارشين  مــخــازن  يف 
تجري  مل  والتي  (ستوك)،  ــوزارة  ال
نارش  أي  أن  مبعنى  طباعتها،  إعادة 
هذا  سيكون  قدمية  كتب  لديه 
حددت  وقد  لها،  مخصصا  املعرض 
املاىض،  العام  خالل  الكتاب  هيئة 
عليه يف حدود  متفق  لألسعار  أعى 

من  عدد  بجانب  للكتاب  جنيها   20
الفعاليات التى تنظمها قطاع اإلنتاج 
من  وعدد  الهناجر  بساحة  الثقاىف 

املواقع األخرى.
تلك  من  واحدة  كتاب”  و”ثقافتك 
املبادرات الهامة التى أطلقتها وزارة 
املرصية  الهيئة  ىف  ممثلة  الثقافة، 
تم  التى  واملبادرة  للكتاب،  العامة 
الـ 52 ملعرض  الدورة  إطالقها خالل 
من  العناوين  مئات  تضم  الكتاب، 
دور النرش، وقطاعات الوزارة، بواقع 
11 نارشاً، والتى ال يتجاوز فيها سعر 
لحث  ــك  وذل جنيهاً؛   20 الكتاب 
اقتناء  عى  املعرض  ورواد  املواطنن 
القراءة،  عى  وتشجيعهم  الكتب 
كام تتضمن املبادرة تنظيم عدد من 
األنشطة االفرتاضية من خالل املنصة 

اإللكرتونية الخاصة باملعرض.

استمرار مبادرة الكتاب املخفض.. تعرف على 
تفاصيل معرض فيصل للكتاب فى رمضان

وزيرة الثقافة تشهد معرض “املشهد” بمجمع الفنون
وعرضها جنباً إىل جنب ىف سياق فنى 
املشهد  تطورات  ويحدد  يرسم  واحد 
ذلك  يصبح  أخر ىك  إىل  آن  الفنى من 
عى  وشاهداً  سنوياً  مرجعاً  املعرض 
برثائه  املرصى  الفن  ونقالت  تطورات 
بذلك  مساعداً  الدامئة  وريادته  الكبري 
وجمهور  والباحثن  الدارسن  املفهوم 
الفن املرصى ىف متابعة كافة التجارب 
بشكل  املرصين  الفنانن  يقدمها  التى 
لهذا  وفــقــاً  ــه  أن إىل  مــشــريًا  دورى، 
رافداً  املعرض  هذا  يكون  قد  املفهوم 
املعارصين  مرص  لفناىن  وهاماً  جديداً 
الذى يصنع  الفعى  املكون  بإعتبارهم 
املرصى  الفنى  املشهد  ذلك  ويشكل 

بكل عنارصه ومتغرياته.
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مراقبة،  رشكة  من  بيانات  أظهرت 
الوصول  منعت  روسيا  ألن  نظرًا  أنه 
االجتامعية  الوسائط  منصات  إىل 
الرئيسية لرشكة “ميتا” ، مثل فيسبوك 
من  الطلب  ارتفع  فقد  وإنستجرام، 
أدوات  عى  اإلنــرتنــت  مستخدمي 

لتجاوز القيود.
إنستجرام  إىل  الــوصــول  قطع  وتــم 
رًدا  االثنن  يوم  من  اعتباًرا  روسيا  يف 
املايض  األســبــوع   Meta ــرار  ق عى 

التواصل  وسائل  بالسامح ملستخدمي 
رسائل  بنرش  أوكرانيا  يف  االجتامعي 

مثل “املوت للغزاة الروس”.
ما  بسبب  فيسبوك  حظر  بالفعل  تم 
الوصول  إنه قيود عى  قالت موسكو 
هناك  الروسية  ــالم  اإلع وسائل  إىل 
 IndianExpress موقع  نقل  حسبام 

نقال عن رويرتز.
ارتفع  اسنتجرام،  حظر  عشية  يف 
الخاصة  الشبكات  عــى  الطلب 

مسبار املريخ اإلماراتى يلتقط عاصفة ترابية ضخمة يبلغ عرضها 2500 مياًلمسبار املريخ اإلماراتى يلتقط عاصفة ترابية ضخمة يبلغ عرضها 2500 مياًل

تقوم  الــتــي   (VPN) ــة  ــرتاضــي االف
وجود  مكان  وإخفاء  البيانات  بتشفري 
من  أعى   %2.088 بنسبة  املستخدم 
منتصف  يف  اليومي  الطلب  متوسط   
من  بيانات  أظهرت  حسبام   ، فراير 

.Top10VPN رشكة املراقبة
غربية  عقوبات  روسيا  استهدفت 
يف  أفعالها  بسبب  مسبوقة  غــري 
تدفق  عى  للسيطرة  وتكافح  أوكرانيا 
التواصل  رشكات  وتخنق  املعلومات، 

13 وهي   iOS ميزة يف أبل  أضافت 
مبارشة  صورة  أي  قلب  عى  القدرة 
من تطبيق الصور بأيفون الخاص بك، 
ويعد هذا أمرًا جيدا إذا كنت بحاجة 
إىل صورة معكوسة، عى سبيل املثال، 
إذا كنت تحاول قراءة بعض النصوص 
خطوات  لك  نقدم  وهنا  العكسية، 
بنظام  هاتفك  كان  إذا  بذلك  القيام 
ذكره  ملا  وفقا  أحــدث،  أو   13  iOS

:”business insider“ موقع
1. افتح تطبيق الصور.

تريد  التي  الصورة  عن  ابحث   .2
قلبها، واضغط عليها لتكبريها.

من  األميــن  العلوي  الــجــزء  يف   .3
الشاشة، اضغط فوق تحرير.

وستظهر  الصورة،  تصغري  سيتم   .4
خــيــارات  مــن  متنوعة  مجموعة 
التي  األيقونة  عى  اضغط  التحرير، 

تبدو كمربع به أسهم تحيط به.
خيارات  عرض  إىل  ذلك  سيؤدي   .5
يف  األيقونة  عى  اضغط  جديدة، 
أعى اليسار، والتي تبدو وكأنها هرم 
الضغط  مبجرد  نصفن،  إىل  مقسم 

عليها، ستقلب صورتك.
6. اضغط فوق تم يف أسفل اليمن أو 
أعى اليمن يف الوضع األفقي، وبهذه 
الطريقة، لديك اآلن صورة معكوسة.

اإلمارات  دولة  أرسلته  مسبار  التقط 
املريخ  لدراسة كوكب  املتحدة  العربية 
وتتالىش  تتطور  ترابية  لعاصفة  صوًرا 
يُعرف  والــذى  األحمر،  الكوكب  عى 
باسم مسبار األمل، وهو يوفر تفاصيل 
الجوي  الــغــالف  وتــنــوع  هيكل  عــن 
الكامريات  من  عدد  باستخدام  للمريخ 

واألدوات العلمية املوجودة عى متنه.
ميل”  “ديى  صحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا 
أن  من  الرغم  عى  فإنه  الريطانية، 
من  كثريًا  أرق  للمريخ  الجوي  الغالف 
لتكوين  كافيًا  يزال  ال  أنه  إال  األرض، 
من  جافة  بقع  الرياح  وتلتقط  رياح، 
يخلق  مام  الدقيقة،  الغبار  جزيئات 
عاصفة ترابية شديدة مبا يكفي لتغطية 

الكوكب بأكمله يف ضباب ألسابيع.
بيانات  “األمل”  اإلمارات  مسبار  قدم 
هذه  تطور  كيفية  حول  مسبوقة  غري 
الوقت،  مبــرور  وتطورها  العواصف 

طيف  ومقياس  الكامريا  باستخدام 
الحالة  لتوصيف  الحمراء  تحت  األشعة 
الحرارية لسطح الكوكب األحمر وغالفه 

الجوي السفيل.
مشاهدة  عى  قادرين  العلامء  كانوا 
عر  منترشة  تتطور،  ــدة  واح عاصفة 
2500 ميل، وإخفاء املالمح مبا يف ذلك 
الجبال والحفر، ثم تالشت حتى ال يشء 

يف غضون أسبوعن.
من  النوع  هذا  إىل  الوصول  يساعد  قد 
عى  يعيشون  الذين  البرش  البيانات 
ما  معرفة  يف  ما  يوًما  األحمر  الكوكب 
إذا كان من اآلمن الخروج من املنزل أو 

تغطية األلواح الشمسية.
من  الكواكب  لعلامء  ــل  األم وسمح 
التوزيع  تفاصيل  بتقديم  العربية  األمة 
والسحب  املاء  وبخار  للغبار  الجغرايف 

الجليدية لثاين أكسيد الكربون.
 Hope عى EXI ويجمع نظام الكامريا

الصور بثالثة أطوال موجية مرئية واثنن 
البنفسجية،  فوق  املوجية  األطوال  من 
مام يوفر عرًضا متعدد األطياف للطقس 

عر األقامر الصناعية للمريخ.
حول  املدار  األمل  مسبار  دخل  وكان 
وبدأ   ،2021 فراير  يف  األحمر  الكوكب 
والتقاط  العلمية،  للمالحظات  التحضري 
وكالة  وأكدت  الكوكب،  لسطح  صور 
الفضاء اإلماراتية أن املسبار، من خالل 
أدوات EXI و EMIRS، بدأ يف مراقبة 
العواصف الرتابية اإلقليمية يف ديسمر 

من العام املايض.
القليلة  األشهر  ــدار  م عى  أنــه  كام 
العواصف  هــذه  تــطــورت  املاضية، 
لتغطي  وتوسعت  الصغرية،  اإلقليمية 
 EMIRS عدة آالف من األميال، ويعد
باألشعة  يعمل  ــراري  ح مطياف  هو 
تحت الحمراء، مصمم لتوصيف الغالف 

الجوي السفيل للمريخ.

تقرير: زيادة الطلب على الشبكات االفرتاضية 
لتخطى حجب فيسبوك فى روسيا

تقرير: زيادة الطلب على الشبكات االفرتاضية 
لتخطى حجب فيسبوك فى روسيا

تعملها إزاى؟.. كيفية الحصول على صورة 
معكوسة على أيفون

تعملها إزاى؟.. كيفية الحصول على صورة 
معكوسة على أيفون
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النيابة تستجوب 6 متهمني بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

اعرف مصري شاب حاول ابتزاز فتاة بمنشأة 
ناصر عرب تطبيق واتس آب

مع  التحقيق  العامة،  النيابة  تبارش 
عصايب  تشكيل  بتكوين  متهمن   6
مليون   50 قرابة  بغسل  قام  منظم 
مرشوعة  غري  أعامل  حصيلة  جنيه 
وعــدة  مــرشوعــة  أنشطة  خلف 
الحصول  مصادر  الخفاء  مجاالت 

عليها.
مبحر  املتهمن،  النيابة  وتواجه 
أعدتها  التى  األمنية  التحريات 
الداخلية،  بوزارة  املختصة  الجهات 
استخدموا  املتهمن  أن  وكشفت 
مجال  ىف  اإلجــرامــيــة  أنشطتهم 
لتحقيق  املخدرة،  باملواد  االتجار 
األموال،  املرشوع وغسل  غري  الربح 
املخدرة  باملواد  االتجار  ىف  واشرتكوا 
وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبرية 
تلك  لغسل  ولجأوا  ذلك،  جراء  من 

اإلجرامية  أنشطتهم  األموال حصيلة 
املشار إليها.

املتهمن  أن  التحريات  وأضافت 
إلخفاء  أساليب  عــدة  استخدموا 
بينها  من  املرشوعة  غري  أنشطتهم 
 – عقارات   – زراعية  أرايض  رشاء 
سيارات – رشكات – مكاتب سيارات 
– مطاعم وكافرتيات، وأجروا العديد 
وبشيكات  النقدية  اإليداعات  من 
دون  متكررة،  وبصفة  كبرية  مببالغ 
أىٍّ  أو طبيعة نشاط  العالقة  وضوح 
املمتلكات  تلك  قدرت  منهم، حيث 

بحوايل 50 مليون جنية
ملكافحة  العامة  اإلدارة  ومتكنت 
املخدرات بقطاع مكافحة املخدرات 
املرخصة  غري  والذخائر  واألسلحة 
ــن  (األم قطاعى  مــع  بالتنسيق 

إتخاذ  من  العام)  واألمــن  الوطنى 
(عدد  حيال  القانونية  ــراءات  اإلج
باإلتجار  لقيامهم   ( أشخاص   6
عى  وترويجها  املخدرة  املــواد  ىف 
ملبالغ  وجمعهم  وتربحهم  عمالئهم 
تلك  غسل  ومحاولتهم  كبرية  مالية 
غري  تجارتهم  من  املتحصلة  األموال 
املرشوعة عن طريق إجراء عمليات 
سحب وإيداع لتلك املبالغ مبختلف 
األنشطة  بتأسيس  وقيامهم  البنوك 
والعقارات  األراىض  ورشاء  التجارية 
مصدر  إخفاء  بقصد  والسيارات، 
بالصبغة  وإصباغها  ــوال  األم تلك 
ناتجة  وكأنها  وإظهارها  الشعرية، 
قدرت  كيانات مرشوعة، حيث  عن 
مليون   50  ) مببلغ  املمتلكات  تلك 

جنيه تقريباً).

رجل يطلب منع سفر ابنه: مطلقتى تستغلنى به 
للحصول على نفقات تتجاوز 70 ألف جنيه

أمن  مبديرية  األمنية  األجهزة  نجحت 
يف  لتورطه  شاب  ضبط  ىف  القاهرة؛ 
نارص  منشأة  قسم  بدائرة  فتاة  ابتزاز 
شخصية  صورا  تحوى  رسائل  وإرسال 
املواطنن  أحد  من  تبلغ  حيث  لها، 
تطبيق  ُمستخدم  قيام  من  بترره 
بإرسال   ” آب  “واتــس  املحادثات 
رسائل لكرميته تحوى صورا خاصة لها 
ابتزازها  تتضمن  بعبارات  مصحوبة 
بنرش  بسمعتها  التشهري  عدم  مقابل 

تلك الصور.
الحديثة  األمنية  التقنيات  وباستخدام 
توصلت  البحث  جهود  وتكثيف 
التحريات إىل أن ُمرتكب الواقعة أحد 
قسم رشطة  بدائرة  مقيم   ، األشخاص 

منشأة نارص مبحافظة القاهرة.
بالتنسيق  ــراءات  اإلجـ تقنن  عقب 
أمن  ومديرية  العام  األمن  قطاع  مع 

ضبطه  وأمكن  استهدافه  تم  القاهرة 
محمول  هاتف  عى  بحوزته  وُعرث   ،
عى  ودالئل  أثار  وجود  تبن  بفحصه 
أقر  ومبواجهته  الواقعة،  تلك  ارتكابه 
املشار  النحو  عى  الواقعة  بارتكابه 

إليه وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية.
العقوبة  نرصد  التالية،  السطور  وىف 

التى ينتظرها املتهم:
نص قانون العقوبات املرصى ىف املادة 
327 عى”أن كل من هدد غريه كتابة 
املال  أو  النفس  ضد  جرمية  بارتكاب 
األشغال  أو  بالقتل  عليها  معاقب 
بإفشاء  أو  املؤقتة  أو  املؤبدة  الشاقة 
الرشف  تخدش  أمور  نسبة  أو  أمور 
يعاقب بالسجن، وتنخفض إىل الحبس 
بطلب  مصحوبا  التهديد  يكن  مل  إذا 

مادى”.
بجرمية  آلخر  شخص  تهديد  أن  كام 

ضد النفس تصل عقوبتها إىل السجن، 
مدة ال تتجاوز 3 سنوات، إذا مل يكن 
التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا 
تصل  فقد  مال  بطلب  مصحوبا  كان 

العقوبة للحبس 7سنوات.
تقنية  جرائم  مكافحة  قانون  ونص 
املعلومات ىف املادة 25 عى أن يعاقب 
أشهر،  تقل عن ستة  ال  مدة  بالحبس 
وبغرامة ال تقل عن خمسن ألف جنيه 
وال تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى 
هاتن العقوبتن، كل من اعتدى عى 
ىف  األرسية  القيم  أو  املبادئ  من  أى 
حرمة  انتهك  أو  ــرصى،  امل املجتمع 
الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد 
من الرسائل اإللكرتونية لشخص معن 
دون موافقته، أو منح بيانات شخصية 
لرتويج  إلكرتوىن  موقع  أو  نظام  إىل 

السلع أو الخدمات دون موافقته.

ضد  السفر  من  منع  دعوي  أب  أقام 
الجديدة،  مرص  محكمة  أمام  نجله، 
طالب فيها بإلزام مطلقته بعدم السفر 
مستندات  تقدميه  بعد  وذلك  بنجله- 
مرص  خارج  بالعيش  بتهديده  تفيد 
بعد خطبتها-، وحرمانه  الصغري  برفقة 
 6 عن  يزيد  ما  منذ  طفله  رؤية  من 
رغم  بينهام،  الطالق  وقوع  منذ  شهور 
حصولها عى نفقات تزيد عن 70 ألف 
جنيه شهرياً، ليؤكد: “طليقتي تستخدم 
نفقات  عيل  للحصول  البتزازي  نجيل 
للزواج  تخطيطها  ورغم  فيها،  مبالغ 
من  متكيني  ترفض  خطبتها  وعقدها 

رعايته”.
العمر 11  وأشار األب لطفل يبلغ من 
بدعواه وهو يشكو من ترصفات  عاما 
حق  استخدام  وتعمدها  مطلقته 

متكينه  يف  وتعسفها  إليذائه  الحضانة 
خلعتني  “زوجتي  الصغري:  رؤية  من 
كافة  عى  حصلت  ذلك  من  وبالرغم 
بعقد  املسجلة  الرشعية  حقوقها 
ابني  واستخدامها  تحايلها  بعد  الزواج 
ما  وأمنحها  لرغبتها  ألخضع  البتزازي، 
ونفقات  مالية  مبالغ  من  عليه  اشرتط 
ذلك  من  وبالرغم  صداق،  ومؤخر 
نريب  أن  ورفض  مالحقتي  واصلت 
عن  وامتنعت  مشرتك،  بشكل  الطفل 
تنفيذ حكم الرؤية، مام تسبب بتدهور 
الشديد  لتعلقه  النفسية  الطفل  حالة 

يب، وسوء مستوي تحصيله الدرايس”.
السابقة  “زوجتي  بدعواه:  األب  وأكد 
حتي  املنقوالت،  عى  استولت 
كانت  التي  الخاصة  والديت  متعلقايت 
منزل  وكذلك  يل  ردها  رفضت  مبنزىل 

الزوجية بحكم حضانتها للطفل، ورغم 
تخطيطها للزواج رفضت مغادرة املنزل 
عى  عقابا  به،  ستتزوج  أنها  ورصحت 
والخضوع  النفقة  مبالغ  زيادة  رفيض 
لعنفها، وتوعدها يل باملالحقة وتعريض 

حيايت والطفل للخطر”.
يذكر أن قانون األحوال الشخصية، نص 
مل  إذا  أبيه  عى  الصغري  نفقة  أن  عى 
يكن له ماال، وتستمر نفقة الصغار عى 
تكسب  أو  البنت  تتزوج  أن  إىل  أبيهم 
ما يكفى لنفقتها، وإىل أن يتم االبن 15 
عاما من عمره قادرا عى الكسب، فإن 
أمتها عاجزا عن الكسب آلفة بدنية أو 
املالئم  العلم  طلب  بسبب  أو  عقلية 
عدم  بسبب  أو  والستعداده  ألمثاله 
تيرس هذا الكسب استمرت نفقته عى 

أبيه
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العدد اإلسبوعي رقم 1251

رسائل رئيس نادي الزمالك للجماهري والالعبني 

املدير الفني للمنتخب املصري يطالب 
مشجعي املنتخب برفع علم باملنازل

ناي  رئــيــس  منصور،  مــرتــى  ــه  وج
القلعة  جامهري  إىل  رسالة  الزمالك، 
التي  السلبية  النتائج  بعد  البيضاء، 
يف  القدم،  لكرة  األول  الفريق  حققها 
أمام  الخسارة  وآخرها  املاضية،  الفرتة 
الوداد املغريب، بهدف نظيف، والخروج 
من  أفريقيا  أبطال  دوري  بطولة  من 

حرص الرتغايل كارلوس كريوش، املدير 
توجيه  عى  مرص،  منتخب  لـ  الفني 

يف  منصور،  مرتى  الـ16.وقال  دوري 
لجمهور  »أقول  تليفزيونية:  ترصيحات 
وال  اتــحــدوا  العظيم  الزمالك  ــادي  ن
االنقسام  يكفي  شائعات،  ألي  تلتفتوا 

املتواجد يف الفريق يف الفريق حاليًا«.
وأضاف: »أحالم جمهور نادي الزمالك، 
الفريق بصفقات  أوامر، حيث سندعم 

وجامهري  العبي  إىل  تحفيزية  رسالة 
الفراعنة قبل مواجهة السنغال.

املقبل،  الصيفي  املريكاتو  خالل  قوية، 
ونصنع فريًقا جديًدا، يكون قادًرا عى 
الفوز بالبطوالت، مثلام فعلنا من قبل«.

وأوضح: »سيتم فتح القيد للزمالك يوم 
29 يونيو املقبل، وسنتعاقد مع أفضل 
الالعبن، حيث بدأ أمري وأحمد مرتى 
العمل  يف  يوسف،  وإسامعيل  منصور 

عى ملف الصفقات من اآلن«.
نادي  رئيس  منصور،  مرتى  ــان  وك
الزمالك، أعلن عن عدم تجديد التعاقد 
أوناجم  ومحمد  رشقي  بن  أرشف  مع 
وعمر  أبوجبل  ومحمد  حامد  وطارق 
السعيد، كام قرر عرض التونيس سيف 
عقب  وذلك  للبيع،  الجزيري  الدين 
الــوداد  أمــام  األبيض  الفريق  خسارة 
املغريب، بهدف نظيف، يف بطولة دوري 

أبطال أفريقيا.
يُذكر أن فريق الزمالك يستعد لخوض 
مباراة برتو أتلتيكو األنجويل، املقرر لها 
الجولة  مباريات  املقبل، ضمن  السبت 
لبطولة  املجموعات  الخامسة من دور 

دوري أبطال أفريقيا.

حسابه  عر  ــريوش  ك كــارلــوس  ــال  وق
الشخيص يف موقع التواصل اإلجتامعي 
أيام  خمسة  يتبقى  شباب،  “يا  تويرت: 

(عى بداية املعسكر)”.
وأضاف “تحديد األولويات واألحالم، ال 
يشء مستحيل. ال تشك أبدا يف أن فريقا 
واملوهوبن  الشجعان  باألشخاص  مليئا 

امللتزمن ميكنه تغيري املستقبل”.
لدعم  متحدون  اآلن  “جميعنا  وتابع 
منتخب مرص، علم مرصي واحد يف كل 
الوطني  املنتخب  قميص  منزل،  نافذة 
يف قلب كل مشجع. مائة مليون مشجع 
معا ومتحدون يف نبضة قلب واحدة”.

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

املجموعات  دور  نتائج  أن  خاصة 
ال تعتر املقياس الوحيد يف التقييم، 
مبارايت  يف  الفوز  عن  بديل  وال 
ننظر  لن  وبالتأكيد  والهالل،  املريخ 
للخلف وأمتنى أن نلعب أمام أعداد 
أكر من الجامهري مثل فرق تونس 

واملغرب«.
وعر موسيامين عن استيائه الشديد 
دخول  سبقت  التي  األحداث  من 
مؤكًدا  امللعب،  إىل  األهيل  بعثة 
وهدفها  مسئولة  غري  ترصفات  أنها 
إىل  بنفسه  اضطر  وأنه  معروف، 
الحواجز  إلزالة  الحافلة  من  النزول 

من أجل السامح بدخول الفريق

املجلس  عضو  ريدة،  أبو  هاين  ينوب 
القدم  لكرة  الدويل  لالتحاد  األعى 
“فيفا”، وعضو املكتب التنفيذي لالتحاد 
االفريقي “كاف”، عن السويرسي جياين 
لكرة  الدويل  االتحاد  رئيس  إنفانتينو، 
االتحاد  انتخابات  يف  “فيفا”،  القدم 

األملاين لكرة القدم.
عى  اإلرشاف  يف  ريدة  أبو  ويشارك 
لها  املقرر  األملاين،  االتحاد  انتخابات 
جديد  إدارة  مجلس  النتخاب  اليوم، 
املرحلة  خالل  األمور  مقاليد  يتوىل 

املقبلة.
بون  مدينة  يف  اليوم  االنتخابات  وتقام 
الرئاسة  مقعد  عى  وينافس  األملانية، 
كمرشح  نيوندورف  بريند  من  كل 
واالتحادات  الواليات  اتحادات  عن 
اإلقليمية، وبيرت بيرتز ، وهو واحد من 
بعد  األملاين  لالتحاد  مؤقتن  رئيسن 
استقالة فريتز كيلر يف مايو املايض بعد 

مقارنة زميل له بقاض نازي.

يرأس جامل عالم رئيس اتحاد الكرة، بعثة منتخب 
مرص خالل مباراة السنغال يف لقاء اإلياب بالتصفيات 
املباراة  يف   2022 العامل  لكأس  املؤهلة  األفريقية 

املقرر لها 29 مارس الجاري.
إىل  الوطني  املنتخب  بعثة  تغادر  أن  املقرر  ومن 
طائرة  منت  عى  الجاري  مارس   26 يوم  السنغال 

خاصة.
ويلعب منتخب مرص املرحلة النهائية من التصفيات 

املرهلة إىل كأس العامل 2022 أمام السنغال.

وال  للخلف  ننظر  لن  موسيامين: 
أمام  الفوز  سوي   لألهى  بديل 

املريخ
الفني  املدير  بيتسو موسيامين،  أكد 
بالنادي  القدم  لكرة  األول  للفريق 
يغلق  سوف  الفريق  إن  األهيل، 
الجنوب  داونز  صن  مباراة  صفحة 
إفريقيا،  أبطال  دوري  يف  إفريقي 
للرتكيز يف املباريات املقبلة من أجل 
املنافسة  عى  العمل  يف  االستمرار 

لتحقيق أهداف الفريق.
وأوضح أنه »توقع صعوبة املواجهة 
نهايئ  قبل  مباراة  مبثابة  تعتر  التي 
أو نهايئ لدوري أبطال إفريقيا، ألن 
دخل  واألهيل  قوي  فريق  املنافس 

ولكن  جيد  بشكل  األول  الشوط 
يف  ينجح  ومل  الفريق هدفًا  استقبل 
الحت  التي  الفرص  رغم  التسجيل 

أمامه خالل شوطي املباراة«.
حكم  تقنية  غياب  أن  إىل  وأشار 
الجدل،  يثري  املباريات  عن  الفيديو 
خالل  اللقطات  من  العديد  فهناك 
إىل  بحاجة  كانت  اليوم  مباراة 
لن  الفني  الجهاز  ولكن  الحسم، 

يتوقف كثريًا عند هذه النقطة.
الفريق  قدر  »هذا  قائاًل:  وأضاف 
إفريقيا  يف  ناٍد  يوجد  وال  الكبري 
املباريات  من  العدد  هذا  يخوض 
أي  لترير  األعذار  نسوق  ال  ولكننا 
العمل  يف  نستمر  وسوف  نتيجة، 

لبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  كشفت 
كأس العامل للجمباز القاهرة 2022 ضمن 
ألوملبياد  املؤهلة  العامل  بطوالت  سلسلة 
باريس 2024، عن حضور الجامهري خالل 
إقامة حفل فني يف  إىل  باالضافة  البطولة 

االفتتاح واغنية خاصة للبطولة
وتستضيف مرص مبجمع الصاالت املغطاة 
بطولة  منافسات  الدويل  القاهرة  باستاد 
كأس العامل للجمباز الفني رجال وسيدات 
2022، والتي تقام يف الفرتة من 17 حتى 

21 مارس.
للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  وتحرص 
رئيس  أمن  إيهاب  الدكتور  برئاسة 
وعضو  واإلفريقي  املرصي  االتحادين 
عى  الدويل  لالتحاد  التنفيذي  املكتب 
متابعة جميع التجهيزات الخاصة بالبطولة

كل  من  االنتهاء  عن   ، امن  إيهاب  وآكد 
التجهيزات الخاصة ببطولة العامل للجمباز 
عى  الجاري  مارس   17 ستنطلق  والتي 

أبو ريدة ينوب عن إنفانتينو يف انتخابات 
االتحاد األملاني لكرة القدم

جمال عالم رئيسًا لبعثة 
منتخب مصر يف السنغال

مفاجآت فى حفل االفتتاح لبطولة ألعالم للجمباز القاهرة 2022
القاهرة  بإستاد   1 رقم  املغطاة  الصالة 

الدويل.
لحفل  نهائية  بروفة  عمل  إىل  امن  وأشار 
لالطمئنان   ، املقبل  األربعاء  مساء  االفتتاح 

عيل كل التفاصيل.
وأعضاء  املنظمة  اللجنة  أن  امن  واضاف 
للغاية  كبري  مجهود  بذلوا  اإلدارة،  مجلس 
من أجل الخروج بهذا الحدث الهام بالشكل 
واالتحاد  مرص  بإسم  يليق  الذي  املرشف 

املرصي للجمباز
صحفيا  مؤمترًا  الجمباز  اتحاد  ويعقد 
الفنادق  بأحد  مارس   16 املقبل،  األربعاء 
كأس  بطولة  تفاصيل  عن  لإلعالن  بالقاهرة 
العامل للجمباز القاهرة 2022 ضمن سلسلة 
باريس  ألوملبياد  املؤهلة  العامل  بطوالت 

.2024
وزير  صبحي  أرشف  الدكتور  املؤمتر  يشهد 
عضو  سايش  دوناتيال  و  والرياضة  الشباب 
وارتور  الدويل  باالتحاد  التنفيذي  املكتب 

باالتحاد  التنفيذي  املكتب  ميكيفيك عضو 
االتحاد  ادارة  مجلس  واعضاء  الدويل 

املرصي للجمباز.
ومن املنتظر أن يستضيف مجمع الصاالت 
منافسات  الدويل،  القاهرة  باستاد  املغطاة 
رجال  الفني  للجمباز  العامل  كأس  بطولة 
الفرتة  يف  تقام  والتي   ،2022 وسيدات 
مبشاركة  الجاري  مارس   21 حتى   17 من 
رأسهم  دولة عى  ميثلون 35  281 مشارك 
حاليا  بها  متر  التي  الظروف  رغم  أوكرانيا 
املضيف  البلد  مرص  كاآليت  الدول  وجاءت 
وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأسرتاليا والنمسا 
وإيرلندا  ونيوزيالندا  والتشيك  وأذربيجان 
واليونان  وفنلندا  وقرص  وكرواتيا  وكندا 
وإيطاليا  وأيسلندا  واملجر  كونج  وهونج 
وماليزيا  وليتوانيا  وكازاخستان  واألردن 
وجنوب  وبولندا  والرنويج  واملغرب 
أفريقيا وسلوفينيا وتركيا وأوكرانيا وأمريكا 

وأوزبكستان والهند وقطر.

موسيماني: لن ننظر للخلف وال بديل 
لألهلى سوي  الفوز أمام املريخ
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وزير الرياضة يشهد مراسم توقيع عقد تسويق 
جائزة The First االثنني املقبل

الشناوي يعود للمالعب بعد غياب 252 يوما

وزير الشباب والرياضة سعداء باستضافة مصر بطولة العالم للجمباز

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

كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر

التقى الدكتور أرشف صبحي، وزير الشباب 
ادارة  مبجلس  الثالثاء،  اليوم  والرياضة، 
االتحاد املرصي لالسكواش برئاسة املهندس 
االستعدادات  الستعراض  خليفة،  عاصم 
الدولية  البطوالت  يف  باملشاركات  الخاصة 
التدريبية  والرامج  والخطط  املقبلة، 
املخصصة لالعبي مرص خالل الفرتة املقبلة.

وطالب وزير الشباب والرياضة من رئيس 

راعي الدوري االسباين يقتحم السوق املرصي
اإلسبانية،   CA Sports مؤسسة  أعلنت 
الخاصة بالتسويق الريايض افتتاح مكتبها يف 
عملياتها  لتوسيع  القاهرة  املرصية  العاصمة 
مرص  يف  الريايض  التسويق  سوق  واقتحام 

والرشق األسط وشامل إفريقيا.
وأكدت املؤسسة يف بيان لها أن تلك الخطوة 
بعد  عامليا،  أعاملها  مجاالت  لتوسيع  تأيت 
مع  عملها  يف  كبرية  نجاحات  حققت  أن 
يف  الكرة  وأندية  ومؤسسات  منظامت  أكر 
 La العامل، وعى رأسها إدارة الدوري اإلسباين
إنرت  مدريد،  أتليتكو  برشلونة،  وأندية   Liga

باإلضافة إىل العديد من الرشكات الكرى.
الكرى  املوالت  إحدى  املؤسسة  واختارت 
الرشق  يف  الرشكة  مقر  إلقامة  القاهرة،  يف 
العمليات  كافة  منه  تدار  أن  عى  األوسط، 

التجارية والتسويقية يف شامل إفريقيا.
الرشق  إدارة  مدير  جرانة  أمري  وسيرشف 
األوسط يف CA sports العاملية عى تأسيس 

االتحاد املرصي لالسكواش العمل عى نرش 
اللعبة بشكل أكر، وتوسيع قاعدة املامرسن 
االسكواش  مالعب  انتشار  مع  السيام  لها، 
ىف  والرياضية  الشبابية  املنشآت  داخل 
جميع محافظات الجمهورية، الفتاً إىل رؤية 
الرياضية  املامرسة  ثقافة  نرش  نحو  الوزارة 

داخل املجتمع.
القومى  املرشوع  تنفيذ  ايل  أشار “صبحي” 

املكسيك، موناكو، والقاهرة.
العاملي  التوسع  بفضل هذا  أنه  أجرام  ويرى 
خدماتها  تقديم   CA Sports تستطيع 
وبعدة  يوميا،  ساعة   24 قرب  عن  لعمالئها 
جذب  ذلك  رأس  وعى  مختلفة،  لغات 
 10 من  أكرث  من  إدارية  وخرات  استثامرات 
الصن،  تركيا،  اليابان،  مثل  العامل  حول  بالد 

املرصي  االتحاد  مع  بالتنسيق  لالسكواش 
ودعمها  املواهب  الكتشاف  لالسكواش، 
ىف  مرص  صدارة  عى  الحفاظ  إطار  ىف 

االسكواش عى مستوى العامل.
مجلس  الدكتور أرشف صبحي جهود  مثن 
ودعمه  لالسكواش،  املرصي  االتحاد  إدارة 
تقديم  عى  وتحفيزهم  مرص  لالعبي 
البطوالت،  لهم ىف مختلف  أفضل مستوى 
إىل  مشريًا  املبهرة،  اإلنجازات  وتحقيق 
واالتحاد  الوزارة  بن  املتواصل  التنسيق 
عى  الحفاظ  ضوء  ىف  لالسكواش  املرصي 
للتصنيف  وتصدرهم  مرص،  العبي  تألق 
العاملى للعبة الذى يصدره االتحاد الدوىل 
من  العبن  عى  متفوقن  لالسكواش 

مختلف دول العامل.
خليفه  عاصم  املهندس  أشاد  جانبه،  ومن 
الشباب  وزارة  من  الكامل  الدعم  ايل 
صبحي،  أرشف  الدكتور  برئاسة  والرياضة 
وحرصه عيل نرش لعبة االسكواش وتوسيع 
قاعدة املامرسة، مشرياً إيل ان االتحاد لديه 
4 مناطق للعبة داخل املحافظات ويسعي 

ايل إنشاء 4 مناطق أخري.

وزير الرياضة يلتقي مجلس ادارة االتحاد 
املصري لالسكواش

محيلبة يتوج بذهبية اإلسكيت يف بطولة كأس العالم بقربص

وزير  صبحي  أرشف  الدكتور  يشهد 
عقد  توقيع  مؤمتر  والرياضة  الشباب 
املقرر   The First جائزة  تسويق 
إقامته يوم األنن املقبل مببني جريدة 
األهرام  وكالة  مع  بالتعاون  األهرام 

لإلعالن.
الكاتب  التوقيع  مراسم  يحر 
رئيس  سالمة  املحسن  عبد  الصحفى 
مجلس إدارة مؤسسة األهرام، ولفيف 
ووسائل  والرياضين،  املسئولن،  من 

اإلعالم املختلفة.
الختيار  ؛   The First جائزة  تُقام 
املستوي  عيل  عريب  العب  أفضل 
عريب  العب  أفضل  واختيار  الدويل، 
الوطن  داخل  املحيل  املستوي  عيل 

عاد أحمد الشناوي حارس مرمى 
فريق نادي برياميدز للمشاركة يف 
املباريات بعد غياب طويل استمر 
اإلصابة  بسبب  يوما   252 لقرابة 

بقطع يف الرباط الصليبي.
بقطع  لإلصابة  الشناوي  وتعرض 
مباراة  خالل  الصليبي  الرباط  يف 
برياميدز وانبي يف الدوري النسخة 
العام  من  يوليو   6 يوم  املاضية 
أملانيا  ليجري جراحة يف  املنقيض، 
العالجي  برنامجه  يف  واستمر 
حتى  الحن  ذلك  منذ  والتأهييل 
غياب  بعد  مجددا  ليشارك  عاد 

طويل.
الشوط  يف  بديال  الشناوي  وحل 
ومرص  برياميدز  مباراة  من  الثاين 
ملعب  عى  الودية  املقاصة 
أخرى  مرة  ليعود  الجوي،  الدفاع 
للمالعب بعد غياب طويل استمر 
تلك  بسبب  يوما   252 قرابة 

اإلصابة القوية.

تتطور  واللعبة  الجمباز،  ملونديال  مرص  باستضافة  سعداء  الرياضة  وزير 
بشكل رسيع

أعرب الدكتور أرشف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة 
مرص لبطولة كأس العامل للجمباز الفني للرجال والسيدات، واملؤهل لدورة 

االلعاب االوملبية باريس 2024.
وأضاف صبحي، أن الجمباز املرصي يشهد طفرة كبرية وتطور كبري خالل 
القارية  البطوالت  تنظيم  أو  النتائج  صعيد  عى  سواء  املاضية  الفرتة 

والدولية.
وأشاد وزير الرياضة بقيادات االتحاد املرصي للعبة برئاسة الدكتور إيهاب 

خالل  الكبري  ومجهودهم  أمن 
يف  تجسد  ما  وهو  األخرية  الفرتة 
البطوالت  لكرى  مرص  استضافة 

العاملية.
املؤمتر  خالل  ترصيحاته  واختتم 
عن  باالعالن  الخاص  الصحفي 
لبطولة  مرص  استضافة  تفاصيل 
كأس العامل للجمباز الفني للرجال 
تستضيفها  والتي  والسيدات 
الصالة الرئيسية باستاد القاهرة يف 

الفرتة من 17 وحتى 20 مارس الجاري، أن الدولة املرصية جاهزة الستضافة 
للمنشآت  التحتية  البنية  الكرى بعدما أصبحت  الرياضية  كافة األحداث 
االتحادات  كافة  ومعايري  ملتطلبات  وفقا  األمثل  املستوى  عى  الرياضية 
الدولية. ويعقد اتحاد الجمباز مؤمترًا صحفيا حاليا بأحد الفنادق بالقاهرة 
ضمن   2022 القاهرة  للجمباز  العامل  كأس  بطولة  تفاصيل  عن  لإلعالن 
سلسلة بطوالت العامل املؤهلة ألوملبياد باريس 2024 مبشاركة 281 مشارك 
حاليا  بها  متر  التي  الظروف  رغم  أوكرانيا  رأسهم  عى  دولة   35 ميثلون 

راعي الدوري االسباني يقتحم السوق املصري

املنتخب  العب  محيلبة  عزمى  حصل 
الذهبية  امليدالية  عى  للرماية  الوطنى 
كأس  بطولة  يف  اإلسكيت  منافسات  ىف 

العامل بقرص .

مقر القاهرة من إسبانيا بينام يرتأس محمد 
بكري إدارة العمليات من مكتب القاهرة.

وقال اإلسباين سينتو أجرام املؤسس واملدير 
التنفيذي لـCA، تعليقا عى اقتحام السوق 
هدفا  دامئا  كان  األوسط  “الرشق  املرصي: 

جذابا لرشكتنا”.
سوق  كل  مخاطبة  أهمية  “ندرك  وتابع 
املناسب،  التوقيت  ويف  املناسبة  بالطريقة 
املتاحة  الفرص  مع  نتعامل  كيف  ونعرف 
يف  الثقافة  يناسب  الذي  بالشكل  للعمل 
املنطقة مع تطوير وتوسيع فرص االستثامر 
مبا يناسب حجمها، ولذلك نعتز بتعاوننا مع 
الرشق  عمليات  مدير   – جرانة  أمري  السيد 
األوسط – مبا لديه من خرة واسعة وعالقات 
محرتفة مع رشكاءه يف املنطقة لتأسيس فرع 
التسويق  واقتحام سوق  القاهرة  الرشكة يف 
الريايض يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا”.

خطة  أن  بيانها  يف   CA Sports وأوضحت 
أكر  اسرتاتيجة  من  جزءا  تأيت  التوسع 

أوسع  خدمات  تقديم  أجل  من  للمؤسسة 
ال  املثال  سبيل  ومنها عى  لعمالءها،  وأميز 
الحرص توسيع مجاالت االستثامر الريايض يف 
قطاعات البنوك، التأمن، السيارات، األطعمة 
والعمالت  األلعاب  األزياء،  واملرشوبات، 
يف  مبارش  تطور  الرشكة  وتحقق  املوازية، 
أحدث  عى  معتمدة  القطاعات  هذه  كافة 
وتأسست  العامل.  يف  التكنولوجية  الوسائل 
CA Sports يف برشلونة، عام 2017 بواسطة 
التنفيذي  واملدير  املؤسس  أجرام  سينتو 
التجارية  العالمات  أكر  مع  لتعمل  للرشكة، 
الرياضة،  مجال  يف  تستثمر  التي  العامل  يف 
الفعاليات، تطوير الرياضين تجاريا، وتقديم 
صناعة  أطراف  لكل  اسرتاتيجية  خدمات 
الرياضة، ويف الوقت الذي عاىن فيه العامل من 
األعامل  من  العديد  وأنهى   19 كوفيد  وباء 
نجحت الرشكة يف تحقيق نجاحات والتوسع 
خطوة بعد خطوة عامليا، ومن مكتب واحد 
يف  العامل  حول  مكاتب   4 إىل  برشلونة  يف 

جائزة  الفائز  الالعب  ومنح  العريب، 
متثال الفرعون الذهبي وهدية مالية.

ومن املزمع، اإلعالن عن الفائز بجائزة 
The First ىف حفل كبري يُقام ىف أول 

يوليو املقبل مبنطقة سفح األهرامات، 
الشباب  وزارة  رعاية  تحت  وذلك 
العربية،  الدول  وجامعة  والرياضة، 

واالتحاد العريب لكرة القدم.

وألبانيا  املضيف  البلد  مرص  كاآليت  الدول  وجاءت 
وأذربيجان  والنمسا  وأسرتاليا  وأرمينيا  والجزائر 
والتشيك ونيوزيالندا وإيرلندا وكندا وكرواتيا وقرص 
وأيسلندا  واملجر  كونج  وهونج  واليونان  وفنلندا 
وماليزيا  وليتوانيا  وكازاخستان  واألردن  وإيطاليا 
واملغرب والرنويج وبولندا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا 
وتركيا وأوكرانيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر. وتزينت الصالة املغطاة 
رقم 1 باستاد القاهرة الدويل إستعدادا لحفل االفتتاح غدا. وتشهد البطولة 
كورونا  فريوس  من  املشاركة  الوفود  لحامية  صارمة،  احرتازية  إجراءات 
وزارة  من  الوقائية  بالتعليامت  االلتزام  رضورة  مع   ،19 كوفيد  املستجد 
الصحة. وحرصت اللجنة العليا املنظمة للبطولة برئاسة الدكتور إيهاب أمن 
رئيس االتحادين املرصي واإلفريقي وعضو املكتب التنفيذي لالتحاد الدويل 

عى متابعة جميع التجهيزات الخاصة بالبطولة

أفضل  تحقيق  لضامن  اإلكوادور،  الرازيل، 
الخدمات والنتائج لعمالءها يف أي وقت.

بعض  مع  ناجحة  رشاكات   CA ومتلك 
أكر  مثل  العمالقة  التجارية  العالمات 
السيارات،  عامل  يف  التجارية  العالمات 
املؤسسات  أكر  مع  العمل  إىل  باإلضافة 
أتليتكو  برشلونة،  ليجا،  ال  مثل  الرياضية 

بيتيس،  ريال  إنرت،  يوفنتوس،  مدريد، 
مع  الرشكة  تعمل  كام  دور.  والبالون 
تشايف  مثل  الرياضين  السفراء  من  العديد 
هرينانديز، رونالدينيو، كارليس بويول، راؤول 
جونزاليس، كالرنس سيدورف، إيكر كاسياس 

واملزيد.

رئيس  حسنى  حازم  اللواء  اشاد  ولقد 
ونائب  واألفريقى  املرصى  االتحادين 
االنجاز  بهذا  العرىب  االتحاد  رئيس 
املعنوى  الحافز  نتاج  بانه  وصفه  الذى 

الذى يحظى بها اتحاد الرماية املرصى 
دعم  خالل  من  السياسية  القيادة  من 
الشباب  وزير  صبحى  ارشف  الدكتور 

والرياضة
الجدير بالذكر أن الرامي عزمى محيلبة 
بامليدالية  املاىض  أكتوبر  يف  توج  قد 
الرونزية ببطولة كأس الرئيس بقرص، 
طوكيو  أوملبياد  ىف  محيلبة  وشارك 
الوصول  يتمكن من  لكنه مل  و  األخرية 

للنهائيات.
للرماية  العامل  كأس  بطولة  ويف  وكان 
منافسات  ىف  بإيطاليا  املاىض  العام 
التفوق  بذهبيةبعد  توج  قد  اإلسكيت 
النهائيات  ىف  هانكوك  األمريىك  عى 

محققا العالمة الكاملة.


