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ــد الــفــتــاح  ــب ــس ع ــي ــرئ شــهــد ال
انتصار  والــســيــدة  الــســيــســي، 
ــس  ــي الــســيــســى قـــريـــنـــة رئ
املــرأة  تكريم  حفل  الجمهورية، 
املصرية واألم املثالية، وعند وصول 
الرئيس السيسى إىل مركز املنارة 
برفقة  التقط  الدولية  للمؤتمرات 
قرينته  السيسى  انتصار  السيدة 
فى  املشاركات  مع  جماعية  صورة 

حفل تكريم املرأة املصرية.
تكريم  حفل  فعاليات  وشهدت 
املرأة املصرية واألم املثالية، بحضور 
السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس 
قرينة  السيسى  انتصار  والسيدة 
فيلم  عــرض  الجمهورية،  رئيس 
تسجيلى بعنوان: “أرقام مشرقة”، 
الدولة  جهود  استعرض  والــذى 
باألرقام فى تمكني املرأة وحصولها 

تابع ص  6على كافة املناصب.

تابع ص  6

<< وىل عهد أبو ظبى يشيد 
بدور مصر املحوري والراسخ 
لألمن  أســاســيــة  كــركــيــزة 

واالستقرار فى املنطقة
السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  استقبل 
الشيخ  الشيخ،  رشم  مبدينة  اليوم 
عهد  ويل  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 

قمة األخوة والصداقة فى شرم الشيخ.. الرئيس السيسى يبحث مع الشيخ محمد بن زايد تعزيز التعاون بني مصر واإلمارات فى كافة املجاالت

وزير الخارجية يختتم جولته اآلسيوية 
بلقاءات مكثفة فى باكستان

أبو ظبي، نائب القائد األعىل للقوات 
املسلحة، حيث عقدا جلسة مباحثات 

موسعة بحضور وفدي البلدين.
املتحدث  راىض،  بسام  السفري  ورصح 
الجمهورية،  رئاسة  باسم  الرسمي 
عهد  ويل  بأخيه  رحب  الرئيس  بأن 
مؤكداً  الثاين مرص،  بلده  أبو ظبي يف 

اختتم وزير الخارجية سامح شكري، 
ولقاءاته  اجتامعاته  الثالثاء،  مساء 
الباكستانيني ىف ختام  مع املسؤولني 
جولته اآلسيوية التى شملت ماليزيا 

واندونيسيا وسنغافورة.
باكستان  جمهورية  رئيس  واستقبل 
علوى،  عــارف  الدكتور  اإلسالمية 
مساء الثالثاء، وزير الخارجية سامح 
الحالية  الزيارة  إطــار  يف  شكرى، 
حيث  باكستان،  إىل  بها  يقوم  التى 
رئيس  تحيات  شكرى  الوزير  نقل 
السييس إىل  الفتاح  الجمهورية عبد 
مثنياً  الباكستاين،  الجمهورية  رئيس 

الحكومة توافق على زيادة الحد األدنى لعالوات 
العاملني بالدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس

للعاملني  الخاصة  العالوة  زيادة   –
غري املخاطبني بقانون الخدمة املدنية 
بدال  األسايس  األجر  من   %15 لتصبح 

من %13
اإلضايف  للحافز  شهرية  زيادة  إقرار   –
املخاطبني  وغري  املخاطبني  للعاملني 
بفئات  املدنية  الخدمة  قانون  بأحكام 

مالية مقطوعة اعتبارا من أبريل
التبكري  تكلفة  جنيه  مليارات   8  –
والخاصة  الدورية  العالوات  برصف 
اعتبارا  قيمتها  ورفع  اإلضايف  والحافز 

من أبريل املقبل
يف ضوء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس 
عبدالفتاح السييس، رئيس الجمهورية، 

التاريخية  بالروابط  مرص  اعــتــزاز 
والشعبني  البلدين  بني  تجمع  التي 
الشقيقني، وحرص مرص عىل االستمرار 
يف تعزيز التعاون الثنايئ مع اإلمارات 
وترية  وتكثيف  املجاالت،  مختلف  يف 
كبار  بني  الثنائية  اللقاءات  انعقاد 

قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس 
املجلس القومى للمرأة، إنه فى كل 
عصرا  املصرية  املــرأة  تعيش  عام 
الحقوق  كافة  لها  يؤمن  ذهبيا 
مصرية  بإرادة  ونفخر  والحريات، 
“سالما  متابعة:  مستنرية،  واعية 
على من رأى جدار الوطن يريد أن 
لحظة،  يتأخر  ولم  فأقامه  ينقض 
سالما على من لم ينتظر أى شيء 
القناعة  كــانــت  خــطــوة  كــل  ــى  وف
واإليمان بأن أجرنا على اهلل، سالما 
فتواسى  أيامنا  فى  تمتد  يد  على 
السيد  فخامة  ــود،  ــج وت وتــجــر 
إنسانيتك..  رزقنا  لقد  الرئيس 

فكل التحية والتقدير”.
وأضافت خالل كلمتها فى احتفالية 
املثالية  واألم  املصرية  املرأة  تكريم 
الفتاح  عبد  الــرئــيــس  بحضور 
ــدة انــتــصــار  ــي ــس الــســيــســى وال

الثنائية  العالقات  شهدته  ما  عىل 
الفرتة  البلدين من حراك خالل  بني 
صادر  بيان  بحسب  وذلك  املاضية، 

عن وزارة الخارجية املرصية.
الرئيس  أعـــرب  ــه،  ــب جــان ومـــن 
قيام  إىل  تطلعه  عن  الباكستاىن 
باكستان  بزيارة  الجمهورية  رئيس 
الدفع  ملواصلة  املقبلة  الفرتة  خالل 
قُدماً بالعالقات الثنائية بني البلدين.

حــافــظ،  أحــمــد  الــســفــري  ورصح 
وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث 
مجمل  تناول  اللقاء  بأن  الخارجية،  
إطار  يف  الثنايئ  التعاون  ملفات 

من  حزمة  اتخاذ  برضورة  للحكومة 
آثار  لتخفيف  الفورية  اإلجراءات 
عىل  العاملية  االقتصادية  التداعيات 
املواطن املرصي، وافق مجلس الوزراء، 
الدكتور  برئاسة  اليوم  اجتامعه  خالل 
مصطفى مدبويل، عىل زيادة العالوات 
والتعجيل  بالدولة،  للعاملني  املقررة 
تنفيذها  ليكون  استحقاقها،  مبوعد 
اعتبارا من أول أبريل 2022، بدال من 

أول يوليو 2022.
وخالل االجتامع، وافق مجلس الوزراء 
مجلس  رئيس  قرار  مرشوع  عىل 
بتعجيل موعد  قانون  الوزراء مبرشوع 

الرئيس السيسى يشهد حفل تكريم املرأة املصرية.. مايا مرسى: الرئيس صهر األبواب الحديدية لتتوىل املرأة املناصب
“البنك فى جيبك”.. إطالق تطبيق “تحويشة” خالل احتفالية المرأة المصرية

السيسى قرينة رئيس الجمهورية: 
للتاريخ..  شهادة  اليوم  “كلمتى 
بعد  حقيقة،  أصبحت  فــاألحــالم 
72 عاما من املطالبات وألول مرة 
العامة،  النيابة  وكيالت  تاريخ  فى 
وقاضيات فى مجلس الدولة، شكرا 
السر  وكلمة  اإلجالء،  مصر  قضاة 
الداعمة  السياسية  اإلرادة  هى 
التى شجعت وعززت حصول املرأة 
على حقوقها الدستورية.. الرئيس 
الحديدية  األبواب  السيسى صهر 
كافة  لتتوىل  املصرية  ــرأة  امل أمــام 
املناصب فى مصر دون أى تمييز”.

للمرأة  القومى  “املجلس  وتابعت: 
يعمل وفق لجان وفروع فى برنامجى 
حياة كريمة وتنمية األسرة، ونجد 
أجهزة  قبل  من  والتنسيق  التكامل 
املراعى  القوى  للتخطيط  الحكومة 
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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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Fax : 012 - 663 2771 Mobile: 053 230 5963
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تابع ص  6

الشيخ  الكويتي  الخارجية  وزير  قال 
أحمد نارص الصباح، إن دولة الكويت 
خيارات  احرتام  أهمية  عىل  تؤكد 
حقوقه  لنيل  الفلسطيني  الشعب 
املرشوعة يف التوصل اىل تسوية شاملة 
ورضورة  اإلرسائييل  الفلسطيني  للنزاع 
نحو  بواجباته  الدويل  املجتمع  قيام 
الدفع بتنفيذ وتطبيق قرارات الرشعية 
الدولية املتمثلة بقرارات مجلس األمن 
 242 القرارات  سيام  ال  الصلة  ذات 

و2334.
ألقاهايف  التي  الكلمة  وأضاف – خالل 
األعضاء  الدول  خارجية  وزراء  اجتامع 
يف  اإلسالمي  التعاون  منظمة  يف 
أباد  إسالم  الباكستانية  العاصمة 

الكويت: عىل املجتمع الدوىل تنفيذ القرارات 
الدولية لتسوية النزاع الفلسطينى اإلرسائيىل

أمني عام رابطة العامل اإلسالمى يشهد اتفاقاً تاريخياً بني 
القيادات اإلسالمية يف األمريكتني

وزيرا خارجية السعودية والصني 
يبحثان سبل تعزيز العالقات الثنائية

السعودي  الخارجية  وزير  بحث 
األمري فيصل بن فرحان بن عبدالله، 
خارجية  وزير  الدولة  مستشار  مع 
الصني “وانغ يي”، عالقات الصداقة 
تعزيزها  وُسبل  البلدين  بني  املتينة 
يف جميع مجاالت التعاون والتنسيق 

املشرتك.
السعودية  أنباء  وكالة  وأوضحت 
هامش  عىل  ُعقد  اللقاء  أن  (واس) 
وزراء  ملجلس   48 الـ  الدورة  أعامل 
اإلسالمي  التعاون  منظمة  خارجية 
جمهورية  عاصمة  تستضيفها  التي 
آباد،  إسالم  اإلسالمية  باكستان 
مشرية إىل الجانبني تطرقا إىل العديد 

لبة  الصُّ القوَة  بأن  للجميع  مهاّمً  درساً 
بداية  يف  املكاسب  من  حققت  مهام 
ألنها  مؤقتاً؛  وهامً  تعيش  فإنها  أمرها، 
بها  طال  خارسٌة  مطافها  نهاية  يف 
وال  حكيامً  مجاَل  وال  قرُص،  أو  الزمن 
منهج  وهي  الناعمة،  للقوة  إال  مقبوالً 
إنسانية  ومكاسبها  ومنطقي،  ديني 

ومستدامة.
نت  تضمَّ هذا  أجل  “ومن  وأردف: 
التي أمضاها أكرث  وثيقة مكة املكرمة، 
من 1200 مفٍت وعامٍل، وأكرث من 4500 
الطوائف  جميع  من   ، إسالميٍّ مفكٍر 
قدموا  من  وهم  اإلسالمية  واملذاهب 
لقبلتهم الجامعة مبكة املكرمة من 139 
دولة، تضمنت التأكيد عىل تعزيز َدْور 
القوة الناعمة وترسيِخ ذلك يف ُوجدان 
اإلسالمي”،  الشباَب  وخاصة  املسلمني 
عىل  أكدت  الوثيقة  هذه  أن  موضحاً 
ورصاع  صدام  من  وحذرت  الِحوار 
الكراهية  خطاب  ومن  الحضارات، 
املواطنة  إىل  ودعت  والعنرصية، 
األطروحات  تجاوز  وإىل  الشاملة، 
واملبادرات النظرية إىل عمل فاعل جاد.
العيىس،  الدكتور  معايل  واستعرض 
االستثنايئ  واإلجامَع  والتنوَع  الحضوَر 
لوثيقة مكة املكرمة وما اشتملت عليه 
التي  واإلنسانية  اإلسالمية  القيم  من 

ترجمت الوعي اإلسالمي.
العامل  لرابطة  العام  األمني  واستطرد 
مكة  وثيقة  عن  حديثة  يف  اإلسالمي 
التاريخية  الوثيقة  هذه  أن  املكرمة، 
حذرت من االعتداء عىل ُدور العبادة، 
أمامه  ووقفت  إجرامياً،  عمالً  واعتربته 
من  كذلك  حذرت  كام  شديد،  بحزم 
ظرفيتها  نطاق  خارج  للفتاوى  الرتويج 
خاطئاً  عمالً  ذلك  باعتبار  املكانية، 
املجتمعات  تعايش  عىل  ومؤثراً 
فقهية  قاعدة  من  انطالقاً  الوطنية، 
عظيمة تنص عىل أن الفتاوى واألحكام 
الزمان  باختالف  تختلف  الرشعية 

الكويتية ” كونا”  األنباء  ونقلتها وكالة 
– أنه وقبل أكرث من 53 عاما تم إنشاء 
حريق  إثر  العتيدة  املنظمة  هذه 
األقىص دعام من األمة اإلسالمية لكفاح 
تحت  الرازخ  الفلسطيني  الشعب 
والغاشم  املستبد  اإلرسائييل  االحتالل 
يف  الفلسطيني  الشعب  حق  وسلبه 
إقامة دولته املستقلة عىل حدود الرابع 
القدس  وعاصمتها   1967 يونيو  من 

الرشقية.
عىل  الصباح  نارص  أحمد  الشيخ  وأكد 
وكالة  به  تقوم  الذي  املحوري  الدور 
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني 
الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونروا) 
من  تبذلها  التي  املقدرة  والجهود 

الفلسطينيني  لالجئني  أساسية  خدمات 
يف مناطق عملياتها الخمس؛ األمر الذي 
يتطلب منا جميعا توفري الدعم الكامل 
لها الستمرارها تخفيفا ملعاناة الشعب 

الفلسطيني الشقيق.
أن  إىل  الكويتي  الخارجية  وزير  وأشار 
مليلشيا  اإلرهابية  الهجامت  استمرار 
العربية  اململكة  أرايض  عىل  الحويث 
االمارات  ودولة  الشقيقة  السعودية 
انتهاكا  يعد  الشقيقة  املتحدة  العربية 
واالنساين  الدويل  للقانون  صارخا 
األمر  املنطقة؛  واستقرار  أمن  ويزعزع 
من  جادا ورسيعا  تحركا  يتطلب  الذي 
املجتمع الدويل لردع مثل هذه األعامل 
مرتكبيها،  ومحاسبة  املجرمة  اإلرهابية 
الكويت  دولة  وقوف  عىل  مؤكدا 
الثابت والتام إىل جانب األشقاء يف كل 
ما يتخذوه من إجراءات للحفاظ عىل 

أمنهام واستقرارهام.
سبع  من  أكرث  مرور  بعد  أنه  وأضاف 
دولة  فإن  اليمن  يف  لألزمة  سنوات 
الكويت تؤكد عىل دعمها لكافة الجهود 
املبذولة للتوصل اىل حل لألزمة اليمنية 
استنادا اىل املرجعيات الدولية مبا فيها 
قرار مجلس االمن 2216، مثمنا جهود 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  ومساعي 

ومبعوثه الخاص يف هذا اإلطار.

من القضايا اإلقليمية والدولية ذات 
مقدمتها  ويف  املشرتك،  االهتامم 
مبنطقة  واالستقرار  األمن  تعزيز 
الرشق األوسط، وجهود إرساء دعائم 
السالم التي يبذلها البلدين باملنطقة 

والعامل.
ويف لقاء آخر، التقى األمري فيصل بن 
خارجية  بوزير  عبدالله،  بن  فرحان 
مهر  الدين  رساج  طاجيكستان 
العالقات  استعرضا  حيث  الدين، 
مجاالت  يف  تعزيزها  وسبل  الثنائية 
باإلضافة  كافة،  املشرتك  التعاون 
عىل  املستجدات  آخر  مناقشة  إىل 

الساحتني اإلقليمية والدولية.

املسلمة  للمجتمعات  نوعيٍّ  تحوٍُّل  يف 
مّهدت  والجنوبية  الشاملية  بأمريكا 
اإلسالمي،  العامل  رابطة  ورعته  له 
العامل  لرابطة  العام  األمني  معايل  شهد 
اإلسالمي، رئيس هيئة علامء املسلمني، 
عبدالكريم  بن  محمد  الدكتور  الشيخ 
رموز  بني  تاريخياً  اتفاقاً  العيىس، 
عىل  األمريكتني  يف  اإلسالمية  القيادات 
مختلف  تجمع  مستقلة  هيئة  إنشاء 
التي  اإلسالمية  واملذاهب  الطوائف 
أمريكا  من  املسلمني  ماليني  يتبعها 
وكندا،  الجنوبية  وأمريكا  الشاملية 
تفعيالً وترجمًة ملضامني “وثيقة  وذلك 
تحول  نقطة  تُعترب  التي  املكرمة”  مكة 

يف الفكر اإلسالمي املعارص.
ألول  تتويجاً  االتفاق  هذا  ويأيت 
اإلسالمية  القيادات  يجمع  ملتقى 
معايل  أطلقه  والذي  األمريكتني،  من 
اإلسالمي  العامل  لرابطة  العام  األمني 
واشنطن،  األمريكية  العاصمة  من 
رفيعي  داعمني  رشكاء  واستقطب 
يف  ومستشارين  أعضاء  من  املستوى 
(الكونغرس)،  األمرييك  النواب  مجلس 
ونخبة من القيادات الدينية واملجتمعية 
الذين  اإلسالمية،  غري  والحكومية 
الذي  االستثنايئ  “الحدث  بـ  وصفوه 

يُعرب عن الوعي واملسؤولية والتنوير”.
عدٍد  عىل  امللتقى  عمل  ورش  وركّزت 
طليعتها  ويف  املهمة  املوضوعات  من 
من  لإلفادة  السبل  أفضل  استعراض 
“وثيقة مكة املكرمة” عىل أوسع نطاق 
يف األمريكتني؛ باعتبارها وثيقًة إسالميًة 
جامعًة صدرت عن مفتي وكبار علامء 
الطوائف  جميع  من  اإلسالمية  األمة 
سواء،  حدٍّ  عىل  اإلسالمية  واملذاهب 
روابطهم  لتعزيز  خري  بذرة  فكانت 
األخوية، إىل جانب تناول قضايا الشباب 
واملرأة، وبناء القدرات للقيادات الدينية 

والدبلوماسية الدينية.
مخرجات  عىل  بناء  املؤمترون،  وأقر 
من  أصدقاء  مشاركة  العمل،  ورش 
الدينية  القيادات  من  املسلمني  غري 
يف  والربملانية  والحكومية  واملجتمعية 
املستقلة،  الهيئة  هذه  يف  األمريكتني 
دويل  “منتدى  إنشاء:  عىل  اتفقوا  كام 
عنها،  يتفّرع  املكرمة”  مكة  لوثيقة 
حيال  التنسيق  الهيئة  هذه  وتتوىل 
األهداف واملوضوعات املشرتكة والسيام 
األمريكتني،  يف  أحداثها  مستجدات 
وبناء  والتعايش  اإلخاء  قيم  تعزيز  مع 
أتباع  بني  والتحالف  التفاهم  جسور 
األديان والثقافات يف األمريكتني لتحقيق 

املشرتكة،  واإلنسانية  الوطنية  املصالح 
الدولة  مفهوم  تعزيز  عىل  التأكيد  مع 
مفاهيم  والتنبيه عىل خطورة  الوطنية 
من  ذلك  غري  إىل  واإلقصاء  التصنيف 
“وثيقة مكة  إليها  التي دعت  املهامت 
برتحيب  أجلها  من  وحظيت  املكرمة”، 
توحيد  وبخاصة  كبري،  عاملي  وتقدير 
األخوة  أوارص  وتأكيد  املسلم،  الصف 
أن  واستيعاب  الجميع،  بني  واملحبة 
إلهية  سنة  والتعدد  والتنوع  االختالف 
جلَّ  الخالق  حكمة  بها  قضت  حتمية 
الهوية  بأن  الجميع  تفهُّم  وكذا  وعال، 
الهوية  مع  أبداً  تتعارض  ال  الدينية 

الوطنية .
من  لجنة  تشكيل  املؤمترون  قرر  كام 
فيها  يراعى  أعضاء  تسعة  إىل  سبعة 
التنّوع الالزم، تعمل عىل إعداد النظام 
إليهام  املشار  واملنتدى  للهيئة  األسايس 
عىل  كذلك  تعمل  كام  وحوكمتهام، 
تفعيل توصيات ورش عمل هذا امللتقى 
باعتبارها تحمل أفكاراً مستنرية يف غاية 

األهمية.
القيادات  مللتقى  االفتتاحية  كلمته  ويف 
اإلسالمية يف أمريكا الشاملية والجنوبية، 
أكد الشيخ الدكتور محمد العيىس، أنَّ 
األخوة اإلميانية رابطة عظمية، ال تنال 

من ثابتها الراسخ أيٌّ من الخالفات أياً 
كانت، وال يخرتقها أي ُمفْسٍد أو مغرض 
أياً كان، بل تتالىش أمامها كل التحديات، 
كافة،  مبعانيه  الصدَق  تعني  ألنها 
وُحسن الظن باآلخرين، كام تعني من 
جانب آخر بناَء ُجُسوِر الثقة املتبادلة، 
والتسامح   forgiveness والسامحة 
معاً  والعمل  الجميع،  مع   tolerance
إىل  املشرتكة، وصوالً  األهداف  لتحقيق 

سالم عاملنا ووئام مجتمعاته الوطنية.
الله  جعلها  الحياة  “هذه   : وقال 
إال  يريدها  ال  البعض  ولكنَّ  للجميع، 
أن  مؤكداً  فقط”،  وجامعته  لنفسه 
هذه  طبيعة  من  الناس  بني  الخالف 
واملعتاد  املألوف  وفق  ويجري  الحياة، 
من  منا  كل  لدى  يكن  ومهام  عنها 
بني  الخالف  فإن  بها  الله  يدين  قناعة 
الناس ال يعني حتمية الصدام والرصاع 
إال  ذلك  يُثمر  ومل  بينهم،  والكراهية 
ومواعظ  واملكابرة،  العنت  من  مزيداً 
التاريخ تشهد بذلك، ويف أكرث من نص 
هذا  يف  تدعو  اإلسالمية  الرشيعة  نجد 
كله للحكمة والحوار اإليجايب، بل تأمر 
البارز  العدو  مع  بالتعامل  املسلمني 
به  يتعامل  مبا  ال  أحسن  هي  بالتي 

العدو من إساءة”.
تقريب  عىل  نحرُِص  “نعم؛  وأضاف: 
قدر  الرأي  َوَوحدة  النظر،  وجهات 
فال  ذلك  مُيكن  مل  إذا  ولكن  اإلمكان، 
الصدام  حتمية  أرشنا  كام  هذا  يعني 
بهذه  يقول  ال  بل  والكراهية،  والرصاع 
وإال  منطق،  وال  دين  السلبية  النظرية 
إىل  عاملنا  يف  التنوع  أشكال  كلَّ  دعونا 
الجميع  يعيش  وأن  الدائم  الرصاع 
فرض  ثم  ومن  بالقوة  التغلب  حياة 
القناعات والتي ال ميكن لها أن تنفذ إىل 
القلوب إال بالقناعة الداخلية ولذا فشل 
االستعامر عرب تاريخية يف تغيري قناعات 

الشعوب بحمالته العسكرية”.
من  أنه  إىل  العيىس،  الدكتور  ولفت 
أعطى  أنه  لعرصنا،  اإليجايب  التََّحوُّل 
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وحاول تفهم 

مصر تالتين
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
انتبهوا ايها الساده !!!!!!!!

بعد ما اكتتب املرصيني يف شهادات 
مببلغ  اسبوع  وخالل  السويس  قناة 
٦٤ مليار جنيه وقد اعتربها البعض 
الحكم  يف  املواطنني  ثقة  عن  تعبري 
لفت  السييس  الرئيس  شخص  ويف 
املاضيه  ايام  الثالث  خالل  انتباهي 
عيل  املواطنني  من  التدافع  ذلــك 
الجديده  الشهادات  يف  االكتتاب 
ايل  تصل  لدرجه   ٪١٨ العائد  ذات 
من  البنوك  امام  تجلس  الناس  ان 
طويله  طوابري  ويف  صباحا  السادسه 
الفرصه  واقتناص  االكتتاب  يف  رغبه 
حصيلة  ان  التقارير  افادت  حيث 
ساعه   ٧٢ خالل  وصلت  االكتتاب 
مليار    ١٠٥ يتجاوز   ما  ايل  االويل 
جنيه )) مائه وخمسة مليار جنيه (( 
للبنك  الشهادات  بيع  وهي حصيلة 
كنا  وان   ..… مرص  وبنك  االهــيل 
نعرف الهدف االقتصادي من خلف 
هذه الشهادات من حيث امتصاص 
السيوله والقضاء عيل التضخم والحد 
من وزيادة  االسعار اال ان ذلك ميثل 
ظاهره يف ظل الشكوي والتذمر من 
عدم مقدرة الناس عيل التعايش مع 
والخدمات  للسلع  االسعار  ارتفاع 
ان  البــد  الظاهره  هــذه  ان  ــرر  اك
االقتصاديون  دراستها  عيل  يعكف 
الذي  االمر   ..… لوغاريتامتها  لفك 
يدل عيل ان هناك فائض نقدي لدي 
الناس سواء بالبنوك او تحت البالطه  
وتدل ايضا عيل وجود اقتصاد رسي 
عن  ناتج  الدوله  ظهر  خلف  مواز 
كاملخدرات  مرشوعه  غري  تجاره 
والرشاوي  والوساطات  والعموالت 
اخري  انشطه  هناك  تكون  وقــد 
.… والرقابه  للتسجيل  تخضع   ال 
تلك  ــة  دالل هو  االهــم  االمــر  لكن 
ــه اليــوجــد نشاط  ــام عــيل ان االرقـ
عائد  يحقق  تــجــاري  او  صناعي 
طبيعي صايف بدون صداع  او صدام 
الرخص  استخراج  يف  الــدولــه  مع 
واملوافقات والرتاخيص يصل ايل ٢٠٪  
وبناء عليه احتفظ الناس مبدخراتهم 
دون االستثامر يف مرشوعات تجاريه 
اهل  ندعوا  هنا  ومن  صناعيه  او 
االختصاص من االقتصاديني والساسه 
الظاهره النه رمبا تدل عيل  لدراسه 
طريقة  تعامل الحكومه مع اصحاب 
الرضائب  حيث  مــن  املــرشوعــات 
وصعوبة  ــه  وخــالف والــتــامــيــنــات 
صعوبة  او  الرتاخيص  استخراج 
اإلجراءات وتعقيداتها او اي اسباب 
االستثامر  عن  الناس  بعد  ايل  ادت 
اهميه  من  ذلك  يف  ملا   االعامل  يف 
فرص  ايجاد  يف  الــدولــه  ملساعده 
واثارها  البطاله  عيل  والقضاء  عمل 
االعتامد  من  والتقليل  االجتامعيه 
العمله  من  وفاتورته  االسترياد  عيل 
الصعبه نحن نعتقد ان االمر البد ان 
التي  االمور  من  لكثري  كاشفا  يكون 
طبيعي  اقتصاد  بناء  يف  تساعد  قد 
البطاله. عيل  ويقيض  الوفره   يحقق 

والسكان،  الصحة  وزارة  أعلنت 
اليوم، السبت، أن متوسط عدد 
االصابات اليومي بفريوس كورونا 
خالل  وذلك  إصابة،   788 بلغ 
إجراءات  ضمن  املايض  األسبوع 
والفحوصات  والتقيص  الرتصد 
الوزارة  تُجريها  التي  الالزمة 
الصحة  منظمة  إلرشادات  وفًقا 
متوسط  أن  إىل  الفتة  العاملية، 
حالة   12 بلغ  اليومي  الوفيات 

جديدة.
عبد  حسام  الدكتور  وأوضح 
الرسمي  املتحدث  الغفار 
أن  والسكان،  الصحة  لوزارة 

الصحة: متوسط اإلصابات اليومى بكورونا 788 حالة و12 وفاة

وزير  عبدالغفار،  خالد  الدكتور  افتتح 
التعليم العايل والبحث العلمي، والقائم 
أعامل  والسكان،  الصحة  وزير  بأعامل 
اجتامع املكتب التنفيذي ملجلس وزراء 
للمكتب  رئيساً  بصفته  العرب،  الصحة 
التنفيذي للمجلس، أمس األربعاء، مبقر 

األمانة العامة لجامعة الدول العربية.
حرض االجتامع السفرية الدكتورة هيفاء 
لجامعة  املساعد  العام  األمني  أبوغزالة، 
الشئون  قطاع  ورئيس  العربية،  الدول 
التنفيذي،  املكتب  وأعضاء  العربية، 
البنود  حول  والتشاور  للمناقشة  وذلك 
املكتب  أعــامل  جــدول  عىل  املُدرجة 
التنفيذى، متهيداً التخاذ قرارات بشأنها 
 56 الـ  العادية  ــدورة  ال أعــامل  خالل 
والتي  العرب،  الصحة  وزراء  ملجلس 

تعقد غًدا الخميس 24 مارس.
الشكر  بتقديم  االجتامع  الوزير  استهل 
عىل  التنفيذي،  املكتب  أعضاء  لكافة 
مجهوداتهم يف تنفيذ قرارات وتوصيات 
تضافر  استمرار  أهمية  مؤكداً  املجلس، 
كافة  يف  العربية  ــدول  ال بني  الجهود 
امللفات الصحية ذات االهتامم املشرتك 
للشعوب  الصحي  األمـــن  لتحقيق 

لجنة  تشكيل  عىل  املوافقة  عن  فضالً 
يف  للدواء  العربية  الهيئات  تضم  خرباء 
الوطن العريب، حرصاً عىل تحقيق األمن 

الدوايئ للمواطنني.
خالل  ناقش  الــوزيــر  أن  واستكمل 
املرصية،  الصحة  وزارة  االجتامع مقرتح 
للدواء  العربية  الوكالة  إنشاء  حول 
العربية،  الدول  بني  التعاون  لتحقيق 
وصوال إىل االكتفاء الذايت من األدوية يف 
العربية  الدول  بعض  امتالك  عدم  ظل 
لفت  حيث  التصنيع،  عــىل  الــقــدرة 
يف  التكامل  تحقيق  أهمية  إىل  الوزير 
العربية،  الدول  بني  الدوائية  الصناعات 
مؤكداً الحرص عىل ضامن سالمة وصول 
احتياجات  من  الكافية  اإلمـــدادات 

الدول.

العربية.
كام وجه الوزير الشكر للدولة التونسية 
الدورة  رئاسة  نجاحها يف  الشقيقة عىل 
السابقة الـ 54 من مجلس وزراء الصحة 
العرب، متنمياً التوفيق والسداد للدولة 
التي  القادمة  مهمتها  يف  الجزائرية 
بها  مير  فارقة  ظروفاً  تواكب  مازالت 
العامل العريب، كام وجه الشكر للسفرية 
الفعال  دورهــا  عىل  أبوغزالة  هيفاء 
مجلس  ألعامل  التنسيق  يف  والحيوي 
وزراء الصحة العرب، ومكتبه التنفيذي 
لتمكينه من القيام مبهامه ومسؤولياته.

عبدالغفار،  حسام  الدكتور  وأشــار 
الصحة  ــوزارة  لـ الرسمي  املتحدث 
إعداد  ناقش  الوزير  أن  إىل  والسكان، 
القرارات  تنفيذ  ملتابعة  وواضحة  آلية 
التي  املجلس  من  الصادرة  والتوصيات 
ــوزارات  ل وإرسالها  تنفيذها،  يتم  مل 
التي  املعوقات  ملعرفة  العربية  الدول 
التنفيذ وتقديم كافة سبل  حالت دون 
مناقشة  عن  فضالً  لحلها،  املساعدة 
حول  الجزائر  دولة  من  املُقدم  املقرتح 
إىل  الفتاً  للصحة،  عربية  منظمة  إنشاء 
طرحه ضمن جدول أعامل املجلس غداً.

ناقش  الوزير  أن  »عبدالغفار«  وأضاف 
عربية  اسرتاتيجية  إيــجــاد  مــرشوع 
واعتامد  تسجيل  ــراءات  إجـ لتوحيد 
الدول  بني  واستخدامها  التطعيامت 
األعضاء  الدول  عىل  وتعميمها  العربية، 
تحديد  تتضمن  والتي  بها،  لالسرتشاد 
الدول،  بني  املعتمدة  اللقاحات  أنواع 
التطعيم،  بشهادات  املتبادل  واالعرتاف 
املنخفضة  النسب  ذات  الــدول  ودعم 
مناقشة  عــن  فضالً  التطعيامت،  يف 
للحصول  العربية  االسرتاتيجية  مرشوع 
كورونا  لفريوس  املضادة  اللقاحات  عىل 
وتوحيد الجهود املبذولة لضامن التوفري 
الدول  عىل  للقاحات  العادل  والتوزيع 

العربية.
تقدم  الوزير  أن  »عبدالغفار«  وأوضح 
الــدول  تجارب  عــرض  بشأن  بــاقــرتاح 
املجاالت  كافة  يف  الناجحة  العربية 
التصدي  مجال  يف  خاصًة  الصحية، 
لجائحة فريوس كورونا، من خالل املوقع 
العربية،  ــدول  ال لجامعة  االلــكــرتوين 

لتحقيق االستفادة املتبادلة،
وضع  مناقشة  إىل  »عبدالغفار«  ولفت 
من  للوقاية  اسرتشادية  عربية  خطة 

إطار  يف  ــك  وذل ــخــدرات،  امل تعاطي 
املتحدة  ــم  األم مكتب  مع  التعاون 
والجرمية  باملخدرات  املعني  اإلقليمي 
عن  فضالً  وأفريقيا،  األوســط  للرشق 
العامة  األمانة  بني  التعاون  تعزيز 
ملجلس وزراء الداخلية، ووزراء الصحة 
انتشار  مواجهة  مجال  يف  الــعــرب 

املخدرات.
عىل  املوافقة  إىل  »عبدالغفار«  وأشار 
السعودية،  العربية  اململكة  دعــوة 
العربية  الهيئات  اجتامع  باستضافة 
عقده  واملقرر  والغذاء،  للدواء  العليا 
الجاري  العام  من  الثالث  الربع  خالل 
طلب  عىل  املوافقة  إىل  الفتاً   ،2022
باستضافة  العربية،  مرص  جمهورية 
مع  بالتنسيق   ،2023 لعام  االجتامع 
أهمية  مؤكداً  املرصية،  الــدواء  هيئة 
تفعيل دور اللجنة العليا للدواء العريب، 

خالد عبد الغفار: اسرتاتيجية عربية لتوحيد 
إجراءات تسجيل واعتماد التطعيمات

اليومي  املتعافني  عدد  متوسط 
 766 بلغ  كورونا  فريوس  من 
الرعاية  تلقيهم  بعد  متعافيًا، 

شفائهم  ومتام  الالزمة  الطبية 
الصحة  منظمة  إلرشادات  وفًقا 
عدد  إجاميل  ليصل  العاملية، 

كورونا  فريوس  من  املتعافني 
حتى اآلن 430198 متعافيًا.

وأكد أنه طبًقا لتوصيات منظمة 
 27 يف  الصادرة  العاملية  الصحة 
األعراض  زوال  فإن   ،2020 مايو 
املرضية ملدة 10 أيام من اإلصابة 
من  املريض  لتعايف  مؤرًشا  يعد 

فريوس كورونا.
عىل  الحاصلني  عدد  أن  يذكر 
لفريوس  املضادة  اللقاحات 
 551 و  مليونًا   31 بلغ  كورونا 
املحصنني  من   587 و  ألًفا 
اللقاح  بجرعتي  بالكامل 
الوزارة،  وتناشد  اآلن،  حتى 

املواطنني بالتسجيل عىل املوقع 
https:// للوزارة  اإللكرتوين 

egcovac.mohp.gov.eg/#/
لقاحات  لتلقي   registration
تساهم  والتي  كورونا،  فريوس 
يف حامية كافة أفراد األرسة من 
بفريوس  الشديدة  اإلصابات 
أن  مؤكدة  ومتحوراته،  كورونا 
جهًدا  تدخر  ال  املرصية  الدولة 
للمواطنني  اللقاحات  توفري  يف 
حرص  إطار  يف  وذلك  باملجان، 
العامة  الصحة  عىل  الوزارة 
مكتسبات  وعىل  للمواطنني 

الدولة يف التصدي للجائحة.
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دورية  بصورة  البلدين  من  املسئولني 
تجاه  واملتبادل  الحثيث  للتنسيق 
يشهدها  التي  املتالحقة  التطورات 

العامل واملنطقة.
بن  محمد  الشيخ  أعرب  جانبه؛  من 
لحفاوة  تقديره  خالص  عن  ــد  زاي
مبا  مشيداً  الرئيس،  من  االستقبال 
العالقات املرصية اإلماراتية  تتسم به 
ومؤكداً  ووثيقة،  صادقة  أخوة  من 
استمراراً  تأيت  الحالية ملرص  زيارته  أن 
واملتميزة  التاريخية  العالقات  ملسرية 
وشعباً  حكومًة  البلدين  تربط  التي 
ومستقبل  مصري  من  يجمعهام  وما 

الثنايئ  التعاون  ألوارص  ودعامً  واحد، 
عىل جميع األصعدة.

هذا  يف  ظبي  أبو  عهد  ويل  أشاد  كام 
والراسخ  املحوري  مرص  بدور  اإلطار 
يف  واالستقرار  لألمن  أساسية  كركيزة 
لتعزيز  املقدرة  وجهودها  املنطقة، 
جميع  عىل  املشرتك  العريب  العمل 
الكبري  التطور  مثمناً  املستويات، 
العالقات  شهدته  ــذي  ال والنوعي 
مختلف  يف  ــة  ــي ــارات اإلم ــة  املــرصي
واالقتصادية  السياسية  املــجــاالت 
الحرص  ومؤكداً  وغريها،  والتنموية 
من  مزيد  نحو  قدماً  للميض  املشرتك 

تعميق وتطوير تلك العالقات.
وذكر املتحدث الرسمي أن اللقاء شهد 

التعاون  وآفاق  أطر  حول  التباحث 
املشرتك بني مرص واإلمارات، حيث تم 
اإلعراب عن االرتياح ملستوى التعاون 
مع  الدولتني،  بني  القائم  والتنسيق 
لصالح  وتعزيزه  دعمه  أهمية  تأكيد 
خاصًة  الشقيقني،  والشعبني  البلدين 
يف املجاالت االقتصادية واالستثامرية، 
الفرص  لجميع  األمثل  باالستغالل 

املتاحة لتعزيز التكامل بينهام.
كام تناولت املباحثات عدداً من أبرز 
الساحتني  عىل  املطروحة  امللفات 
عكست  حيث  والدولية،  اإلقليمية 
املناقشات تفاهامً متبادالً بني الجانبني 

إزاء سبل التعامل مع تلك امللفات.
عىل  السياق  هذا  يف  التوافق  وتم 
املرصي  والتنسيق  التعاون  تعظيم 
العمل  منظومة  لتطوير  اإلمـــارايت 
العريب املشرتك، مبا يساعد عىل حامية 
األمن القومي العريب وتعزيز القدرات 
العربية عىل التصدي للتحديات التي 
املتزايدة  والتهديدات  املنطقة  تواجه 
لألمن اإلقليمي، حيث شدد الرئيس يف 
مبوقفها  مرص  التزام  عىل  اإلطار  هذا 
أية  ورفض  الخليج  أمن  تجاه  الثابت 
مامرسات تسعى إىل زعزعة استقراره.

قمة األخوة والصداقة فى شرم الشيخ..
الرئيس السيسى يبحث مع الشيخ محمد بن زايد تعزيز 

التعاون بني مصر واإلمارات فى كافة املجاالت



4أخـبــار محلية  إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  21  شعبان -  1443 هـ  - 24   مارس  2022م

العدد اإلسبوعي رقم 1252

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

بتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد 
الفضيل شوشه محافظ شامل سيناء 
الغندور  اسامة  العميد  وبرئاسة 
سيناء  شامل  محافظة  عام  سكرتري 
شوكه  طارق  الدكتور  رعاية  وتحت 
سيناء  بشامل  الصحه  وزارة  وكيل 
اقيم اليوم الثالثاء املوافق 22 مارس 
للمنتجات  معرض  تنفيذ   2022
انديه  ملشغوالت  والحرفيه  الرتاثيه 
باملحافظه  الصحة  مبديريه  املرأة 
مبدينة  للمرأة  انديه   6 مبشاركة 
برئ  مبدينة  املرأة  ونادي  العريش 
الشيخ  مبدينة  املرأة  ونادي  العبد 
حتي  ايام  ثالثة  مدي  عيل  زويد 
الخميس املوافق 24 مارس 2022 يف 
ايادي مرص  اطار تفعيل دور وحده 
والحرفيه  الرتاثيه  املنتجات  لتسويق 

الكرتونيا داخل املحافظة

وكذلك  املستشفيات  مدير  القتاح 
تنظيم  مدير  كامل  ايناس  دكتوره 
الدكتور  وكذلك  باملديريه  االرسه 
التامني  عام  مدير  عراده  سليامن 
مسئول  الشوربجي  وطارق  الصحي 
بشامل  املرشوعات  تنمية  جهاز 

سيناء

أيادي مرص شامل سيناء معرض مشغوالت أنديه املرأة بالوحدات الصحيه

شيخ األزهر يستقبل السفري الجزائرى 
بمقر املشيخة

التعليم: نسعى المتحانات إلكرتونية للثانوى 
خالية من الغش وبدون شبكات وتظلمات

استقبل فضيلة اإلمام األكرب، الدكتور 
أحمد الطيب، شيخ األزهر الرشيف، 
األزهر،  مشيخة  مبقر  اإلثنني  اليوم 
الجزائر  سفري  شبريه،  حميد  السفري 
لدى  الدائم  ومندوبها  بالقاهرة 

جامعة الدول العربية.
قال فضيلة اإلمام األكرب، إن العالقات 
وجمهورية  األزهر  تربط  التي 
تاريخيا  تتميز  عالقات  هي  الجزائر 
بعمقها ومتانتها يف املجالني العلمي 

ذلك من  أدل عىل  وليس  والدعوي، 
محمد  األسبق،  األكرب  اإلمام  تويل 
الخرض حسني، وهو جزائري األصل، 
مشيخة األزهر يف خمسينيات القرن 
مئات  تخرج  عن  فضال  املايض، 
جامعة  من  الجزائريني  املفكرين 
أبناء  من  العديد  واستقبال  األزهر 
جنبات  بني  للدراسة  الشقيق  البلد 
ومعاهده  األزهر  الجامع  أروقة 

وجامعته العريقة.

التجربة  هذه  من  استفادوا  الذين 
مسؤويل  لكل  الشكر  نقدم  وكذلك 
امليدان  يف  التكنولوجي  التطوير 
جهد  من  بذلوه  ما  عىل  والوزارة 

النجاح هذه التجربة الهامة جدا.
من  التجربة  هذه  حللنا  لقد  ثانيا: 
الجمهورية  حول  النواحي  جميع 
والقادم أفضل من هذا ألننا نسعى 

إىل:
ناجحة  إلكرتونية  امتحانات   –
الهدف.  صعوبة  رغم   %100 بنسبة 
عنرص  بدون  الكرتوين  تصحيح   –
بنظام  الكرتوين  امتحان   – برشي. 
الكتاب املفتوح. – امتحان الكرتوين 
بدون استخدام شبكات االنرتنت. – 
امتحان الكرتوين بدون غش الكرتوين 
لضامن العدالة بني الطالب وتحقيق 
والتخلص  وجودته  االمتحان  هيبة 
وقضايا  التظلامت  ظاهرة  من 

املحاكم.

الجزائري  السفري  أعرب  جانبه،  من 
الذي  للدور  البالغ  عن تقدير بالده 
يقوم به األزهر يف نرش صحيح الدين 
املتشددة  للجامعات  والتصدي 
متطرفة،  أفكار  من  تروجه  وما 
أ.د  األكرب  اإلمام  فضيلة  ولشخص 
أحمد الطيب، شيخ األزهر الرشيف، 
وجهوده التي تهدف إىل ترسيخ قيم 

التآخي والسالم والحوار بني العامل.

ثالثا: سوف نضيف الكتاب املدريس 
االمتحان  كمرجع من داخل منصة 

ولن نعتمد عىل ورقة مفاهيم.
العامة  الثانوية  امتحانات  رابعا: 
لجان  من  الله  باذن  تتم  سوف 
الحكومية  باملدارس  موجودة 

املجهزة فقط.
خامسا: نحن نعمل عىل تيسري أداء 
الخاصة”  “املدارس  من  االمتحان 
املدارس  نجاح  مستويات  بنفس 
االعتامد  رغم  املجهزة  الحكومية 
عىل الشبكات يف هذه الحالة ولكن 
امتحانات  أجل  من  ذلك  نفعل 
الثانوية  وليس  النقل  سنوات 
عىل  السيطرة  نحكم  ولىك  العامة 
تدرس  سادسا:  السيناريوهات.  كل 
مشابه  تدريب  تنفيذ  الوزارة 
للصفني الثاين والثالث الثانوي خالل 
نعلن  وسوف  املعظم  رمضان  شهر 

ذلك يف حال االستقرار عليه.

االشكال  من  العديد  عيل  اشتملت 
واالعامل  البدوي  التوب  وكذلك 
الرتاثيه كام اكدت عيل اهميه الدور 
التسويق  يف  املنصة  به  تقوم  الذي 
للمنتجات الرتاثيه والحرفيه الكرتونيا 
العبئ  تخفيف  عيل  املساهمة  ويف 
ملنتجاتهم  الرتويج  يف  املنتجني  عن 
عيل  والعمل  االندثار  من  وحامييتها 
السوق  متطلبات  لتواكب  تطويرها 
والغاء  الرتاثيه  بهويتها  االحتفاظ  مع 
املنتج  بني  التعامل  يف  الوسيط  فكرة 
واملستهلك مام يساهم يف تقليل سعر 

املنتج للمستهلك
باملجهود  الصحه  وزارة  وكيل  واشاد 
دعمه  مؤكدا  املعرض  يف  املبذول 
انديه  بها  تقوم  التي  املعارض  لكافة 

املرأه يف كافة االدارات
عبد  احمد  الدكتور  االفتتاح  حرض 

كام رصحت هبه عيل مسئول الوحده 
املعرض  ان  املحافظه  عام  بديوان 

املشغوالت  من  العديد  اشتمل عيل 
اليديويه التي متثل الرتاث السيناوي 

التي  الخرز  أشغال  من  والعديد 
التي  بشغلها  الوحدات  اعضاء  قام 

تحدث الدكتور طارق شوقى وزير 
الفنى،  والتعليم  والتعليم  الرتبية 
عن مالحظات تدريب الصف األول 
االمتحانات  منصة  عىل  الثانوي 
االلكرتونية والذي تم يف الفرتة من 

20-22 مارس 2022:
والتعليم  الرتبية  وزارة  تقدم  أوال: 
البنائنا  الشكر  الفني  والتعليم 
املجتهدين من طالب األول الثانوي 
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لالحتياجات املرأة إعماال ملنهج الحق 
فى التنمية، متابعة: “أطلق املجلس 
الزراعية  املخلفات  لتدوير  برامج 
األعمال،  ريــادة  على  والتدريب 
التسويقية  الــخــدمــات  وتعزيز 
وتأهيل  الرتاثية،  الحرف  وتطوير 
ــل اســتــخــدام  ــدي ــع الــفــتــيــات وت
الــيــوم  ونحتفل  التكنولوجيا، 
باملجان  مليون  البطاقة  باستخراج 
ونعمل  بالرعاية،  األوىل  للسيدات 
بالقضايا  التوعية  جلسات  على 
املعنية،  الجهات  مــع  السكنية 
األســرى،  اإلرشــاد  برامج  وننفذ 
ونواصل االستثمار فى الفتيات من 
الصحية  باملعارف  تزويدهن  خالل 

واالجتماعية واالقتصادية”.
تحويشة..  تطبيق  إىل  وتطرقت 
لإلقراض  مصر  داخل  تطبيق  أول 
التعاون  ثمرة  جاء  الذى  واالدخار.. 
مع البنك املركزى وهو بديل رقمى 
املصرية  للقرى  نوعية  نقلة  ويمثل 
واالدخار  املاىل  الشمول  إطار  فى 
“ألول  قائلة:  وواصلت  واإلقــراض، 
مرة وكيالت مصرفيات.. بنك بكل 
لبيت  بيت  من  يتنقل  الصالحيات 

الرئيس السيسى يشهد حفل تكريم املرأة املصرية.. مايا مرسى: الرئيس 
صهر األبواب الحديدية لتتوىل املرأة املناصب

لتوفري كل الخدمات البنكية”.
يعمل  املجلس  أن  إىل  ــارت  وأشـ
خالل  مــن  التوعية  تحقيق  على 
على  واالعــتــمــاد  األساليب  كافة 
التواصل  ومواقع  والــدرامــا  الفن 
التكنولوجيا  ووسائل  االجتماعى 
طرق  حمالت  بجانب  الحديثة، 
والكفور  القرى  كل  فى  األبـــواب 
شهد  أنــه  إىل  مشرية  والنجوع، 
وإدخال  قوانني  إقرار   2021 عام 
للمرأة  التمكني  لتحقيق  تشريعات 
وتمكني  عليها،  والحفاظ  املصرية 
قرارا  الوزراء  رئيس  وأصدر  املرأة 
لحماية  املجمعة  “الوحدة  بإنشاء 
العنف”،  أشكال  كافة  من  ــرأة  امل
إحالة  نظام  أول  واعتماد  وإطــالق 
كافة  مــن  املـــرأة  حماية  وطنية.. 

أشكال العنف.
ــرأة  امل إليه  وصلت  مــا  وتــابــعــت: 
املصرية مصدر فخر وحلقة مضيئة 
ونموذج  الجديدة..  الجمهورية  فى 
ومــحــرك فــى املــحــافــل الــدولــيــة، 
الوزارى  املؤتمر  مصر  واستضافت 
منظمة  أعضاء  لدول  للمرأة  الثامن 
وتسلمت  اإلســالمــى  ــعــاون  ــت ال
على  مصر  وتعمل  املؤتمر،  رئاسة 

مع  واالمتياز  الفكر  مركز  إطــالق 
حتى  املــرأة  لتمكني  املتحدة  األمم 
املنطقة..  فى  رائــدا  مركزا  يكون 
للتمكني  بيانا  مصر  وطــرحــت 
االقتصادى ملجلس حقوق االنسان 

فى جينيف”.
وقالت فى نهاية كلمتها: “الرئيس 
ــهـــدت ووفــيــت  ــى عـ ــس ــي ــس ال
وهذا  املـــرأة،  لحقوق  وانتصرت 
نهج الجمهورية الجديدة، جهورية 
ــرأة،  ــدر املـ ــق ــدة تــحــرتم وت جــدي
أصيل  وحق  واجب  املــرأة  وتمكني 
وارتبط اسم  اإلنسان،  من حقوق 
والشجاعة  بالقوة  املصرية  املــرأة 
هى  ــاء،  ــوف وال والصر  ــدام  واإلقـ

كتب فيصل ابو هاشم

كلمات  أتذكر  لوطنها،  العاشقة 
الرئيس السيسى لفتاة فى شرم 
جوه  تخفيش..  ما  “ال  الشيخ: 
بإذن  بلدنا  تخفيش..  ما  مصر 

اهلل حفظها”.
تكريم  حفل  فعاليات  وشهدت 
املثالية،  واألم  املصرية  املـــرأة 
الفتاح  عبد  الرئيس  بحضور 
انتصار  والسيدة  السيسي، 
ــة رئــيــس  ــن ــري ــى ق ــس ــي ــس ال
فيلم  ــرض  ــ ع ــة،  ــوري ــه ــم ــج ال
املصرية،  األم  دور  عن  تسجيلى 
املختلفة  املصرية  الدولة  وجهود 
نظرها  املصرية  املـــرأة  لدعم 
لدورها الكبري فى دعم املجتمع، 
ــا من  ــوذج ــم ــت ن ــرض ــع ــت واس
يعملن  التى  الريفيات  الرائدات 
وهى  املصرية،  املــرأة  دعم  على 
تعمل  ريفية  رائدة  مكة  الحاجة 
فى قريتها منذ عشرات السنني، 
املجلس  فى  تعيينها  جرى  حتى 
واستعرضت  للمرأة،  القومى 
عبد  الرئيس  مع  لقائها  كواليس 
عن  وسؤاله  السيسي،  الفتاح 
أهــاىل أســـوان، وكذلك  ــوال  أح

لقائها مع رئيس الوزراء
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لقناة  االقتصادية  املنطقة  أعلنت 
بورسعيد  غرب  ميناء  أن  السويس، 
والتي   ”SAROS_B“ السفينة  استقبل 
مرتا   111 طولها  ويبلغ  بنام  علم  ترفع 
 3019 لتفريغ  وذلك  أمتار   6 والغاطس 

طن حديد بامليناء.
وذكر بيان صادر عن املنطقة االقتصادية 
اليوم الثالثاء أن موانئ بورسعيد سجلت 

املاضية  القليلة  الساعات  خالل  شهدنا 
بالسوق  الذهب  سعر  ىف  كبرية  قفزات 
وقت   – االرتفاعات  لتتجاوز  املرصي، 
جنيها   180  – السطور  هذه  صياغة 
وىف  للغاية،  كبري  ارتفاع  وهو  للجرام، 
للذهب  العاملية  األسعار  تستقر  املقابل 
دوالر،   1930 إىل   1925 مستويات  عند 
االرتفاعات  الذهب  تجار  أرجع  حني  يف 
الكبرية يف األسعار إىل زيادة سعر الدوالر 
 15.74 مقابل  جنيها   18.50 ملستويات 
جنيها، إذ يؤكد أعضاء بشعبة الذهب أن 
الزيادات  هذه  سبب  هو  الدوالر  ارتفاع 

ىف األسعار.
األسعار  الذهب  تجار  إذن كيف يحسب 
عمليات  يف  يتحكم  ومن  يومي  بشكل 
الذهب يف  تجار  يرتبط  التسعري؟، وكيف 
موحد  بسعر  املختلفة  مرص  محافظات 
سعر  من  أكرث  يوجد  وهل  للذهب؟، 
يلتزم  وهل  الذهب؟،  تجار  بني  للدوالر 
اليومى  السعر  تحديد  يف  الذهب  تجار 
املعلن  الدوالر  بسعر  األصفر  للمعدن 
إىل ذهن  تتبادر  أسئلة كثرية  البنوك؟،  يف 
بعد  املاضية  الساعات  خالل  املستهلك 

االرتفاعات الضخمة ىف أسعار الذهب.
وقال الدكتور وصفى أمني رئيس الشعبة 
االتحاد  ىف  الذهبية  للمصوغات  العامة 
كل  إن  “سابقاً”،  التجارية  للغرف  العام 

من يتحكم فى تحديد أسعار الذهب 
بسوق الصاغة يوميًا؟

اقتصادية قناة السويس: تفريغ 3019 طن حديد 
وتداول 23 سفينة بموانئ بورسعيد

شهد  حيث  سفينة،   23 وخروج  دخول 
سفن   3 دخول  بورسعيد  رشق  ميناء 
عىل  ومتواجد  سفينة  وخروج  حاويات 
املنتظر دخول  ومن   .. 5 سفن  األرصفة 
5 سفن، بينام شهد ميناء غرب بورسعيد 
عىل  ومتواجد  حاويات  سفينتي  دخول 
املنتظر  ومن  حاويات  سفينتي  األرصفة 
دخول سفينتني .. كام سجل امليناء دخول 

يبيع  الذى  املكان  ىف  شاشة  لديه  تاجر 
فيه متصل باإلنرتنت ويعرف تغري السعر 
األسعار  وتتحدد  لحظى  بشكل  العاملى 
أن  إىل  مشريا  العاملية،  التغريات  وفق 
يتواصلون  املحافظات  ىف  الصغار  التجار 
بشكل يومى مع املصنعني ملعرفة أى تغري 
اضطراب  نتيجة  األيام  هذه  األسعار  ىف 

سعر الدوالر، وفق حديث سابق.
وأضاف وصفى أمني لـ”اليوم السابع”، أن 
عدد محال الذهب ىف القطر املرصى 30 
ألفا فقط، والغرفة التجارية واتحاد الغرف 
تحديد  إمكانية  أو  صالحية  لديهام  ليس 
السعر، مشريا إىل أن التحديد يكون وفق 
بني  اتصال  يتم  حيث  العاملى،  املتغري 
ثم  املحافظات ومن  كل  التجار ىف  أغلب 
يتحدد السعر كل يوم، مع مراعاة عوامل 
والدوالر  والطلب  العرض  مثل  أخرى 

وحجم املعروض يف األسواق.
العامة  للشعبة  السابق  الرئيس  وأوضح 
العام  االتحاد  ىف  الذهبية  للمصوغات 
للغرف التجارية، أن هناك بعض الفروقات 
ولكن  املحافظات،  بعض  ىف  السعر  بني 
بيع  عمليات  بدء  مع  التجار  تواصل  بعد 
الذهب مع كبار التجار ىف املراكز الكربى 
الفوارق  هذه  إذابة  يتم  املحافظات  ىف 
كل  ىف  جنيهات  لـ5  أبدا  تصل  ال  والتى 
جرام، فنجد السوق منضبط بسعر موحد 

سفينة  وخروج  عامة  بضائع  سفينة 
ومتواجد عىل األرصفة سفينة.

وأشار البيان إىل أنه يف هذا الصدد يجري 
املعنية  الجهات  بني  الدائم  التنسيق 
باملوانئ لتسهيل كافة اإلجراءات الخاصة 
بدخول وخروج السفن من وإىل املوانئ 

وعمليات التفريغ عىل األرصفة .

مع وصول الساعة إىل 2 ظهرا.
املعادن  نجيب سكرتري شعبة  نادى  وقال 
بالقاهرة  التجارية  الغرفة  ىف  النفيسة 
األسعار  ىف  متحكم  يوجد  ال  إنه  سابقا، 
بسوق الذهب ألنه يخضع لظاهرة العرض 
واملعروض  الطلب  زاد  فكلام  والطلب، 
قليل كلام ارتفع السعر، الفتا إىل أن التجار 
يحسبون السعر من خالل عملية حسابية 
الدوالر  سعر  ىف  العاملى  السعر  برضب 

بالسوق السوداء ويتم تحديد األسعار.
يوجد  ال  أنه  نجيب  نادى  وأضاف 
التجار  لدى  األسعار  ىف  واضحة  فروق 
فارق  لوجود  مجال  فال  املحافظات  ىف 
التغريات  يتابعون  التجار  يوم  وكل  كبري 
ملعرفة  املصنعني  ومع  العاملى  السعر  ىف 
األسعار، لكن قلة املعروض وزيادة الطلب 

تشغل السعر وترفعه بشكل جنوىن.

اليوم  مرص  يف  الذهب  أسعار  وكانت 
مستهل  يف  جنيها   50 ارتفاعا  سجلت 
التداوالت، عىل خلفية حركة مستمرة يف 
 21 عيار  الذهب  ليسجل  الدوالر،  سعر 
للجرام  جنيها   1075 الرئييس  العيار  وهو 

مقابل 1025 جنيها للجرام .

يسجل   18 عيار   ، اليوم  الذهب  أسعار 
 1075 يسجل   21 وعيار  جنيها،   921
جنيها   1228 يسجل   24 وعيار  جنيها، 

والجنيه الذهب 8600 جنيها.

وكشف هاين جيد رئيس شعبة الذهب يف 
اتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب يف 
مرص مرتبط بالبورصة العاملية، لكن هناك 
مرص  يف  األسعار  عىل  تؤثر  معايري  عدة 
السعر  يف  تطور  نشهد  مل  لو  حتى  حاليًا، 
العاملي، الفتاً إىل أن أهم هذه العوامل هو 
وعوامل  املرصية  باألسواق  الدوالر  سعر 
من  املعروض  وحجم  والطلب  العرض 

الذهب وكذلك حجم االسترياد.

(ضمن  إسعاف  سيارة  و1000 
كرمية)،  حياة  الرئاسية  املبادرة 
 52 لـ  الشامل  التطوير  عن  فضال 

مستشفى بشكل تام.
 94 إنشاء  أيضا  الخطة  وتشمل 
صحية  وحدة  و448  مستشفى 
الصحي  التأمني  منظومة  ضمن 
ومركزا  مستشفى  و148  الشامل، 
وتجهيز  وتطوير  متخصصا،  طبيا 
باملجمعات  الصحية  املنشآت 
“حياة  مبادرة  مبحافظات  الحرضية 
و104  مستشفى   15 بواقع  كرمية” 
إجراء  جانب  إىل  صحية،  وحدات 
تطوير شامل لـ 52 مستشفى ومركزا 
من  واالنتهاء  األرسة،  لتنمية  صحيا 
إنشاء وتطوير 29 مستشفى يرتاوح 
 ،%90 حاليا  إنجازها  نسبة  متوسط 

فضال عن 7 مستشفيات جامعية.
وبالنسبة لقطاع التعليم، فتستهدف 
الفصول،  كثافة  خفض  الخطة 
مخرجات  تنافسية  وتحسني 
خالل  من  الجامعي  قبل  التعليم 
و20  يابانية  مدارس   10 إقامة 
وفيام  تطبيقية،  تكنولوجية  مدرسة 
الجامعي،  التعليم  مرحلة  يخص 
أهلية،  جامعة   15 إنشاء  فسيتم 
فضال  تكنولوجية،  جامعات  و9 
عىل  اختبار  مركز   154 ميكنة  عن 

مستوى الجمهورية.
املوجهة  االستثامرات  سياق  ويف 
لقطاع التعليم، قالت الدكتورة هالة 
 52 حوايل  توجيه  تم  إنه  السعيد 
لهيئة  سنوات   9 خالل  جنيه  مليار 
بلغت  منو  بنسبة  التعليمية  األبنية 

.%817
وأضافت الوزيرة أن خطة العام املايل 
محطة   115 إنشاء  تتضمن  املقبل 
معالجة رصف صحي، من بينها 59 
 27 وإقامة  ثالثية،  معالجة  محطة 
 243 ودخول  مياه،  تحلية  محطة 

مرشوعات  من  الخدمة  مرشوعا 
الصحي، كام  والرصف  الرشب  مياه 
االحتياجات  تلبية  الخطة  تتضمن 
الصحي يف  الرصف  ملنظومة  امللحة 
ومرشوعات  اإلسكندرية،  محافظة 

إحالل وتجديد الشبكات.
وتابعت: تشمل الخطة االنتهاء من 
نحو  بأطوال  ترع  وتبطني  تأهيل 
الخطة  تشمل  وكذا  كم،  آالف   6
إنشاء 10 محاور عرضية عىل النيل، 
وإقامة 18 كوبري علوي، فيام يبلغ 
القومية  الطرق  مرشوعات  عدد 
 45 نحو  بالخطة  واالسرتاتيجية 

مرشوعا.
املايل  العام  خطة  وتتضمن 
من  االنتهاء  أيضا   2023/2022
كهربة  مجال  يف  كم   1000 تنفيذ 
إشارات السكك الحديدية، والتوسع 
جانب  إىل  أنفاق،  مرتو  شبكة  يف 
االنتهاء من 47 محطة من مرشوع 

القطار الرسيع.
السعيد  هالة  الدكتورة  وأضافت 
من  عددا  تتضمن  الخطة  أن 
الشباب  قطاع  يف  املرشوعات 
املرشوعات  هذه  وتضم  والرياضة 
إنشاء وتطوير 700 ملعب خاميس 
ومركز شباب، وكذا 7 مدن شبابية 
و8  املحافظات،  من  عدد  يف 
مستشفيات ووحدات طب ريايض، 

و4 مراكز تعليم مدين، وغريها.
الخطة  كام استعرضت مستهدفات 
للعام  واالجتامعية  االقتصادية 
بقطاع  يتعلق  فيام  املقبل  املايل 
إنشاء  يف  تتمثل  والتي  الثقافة، 
بيوت  و9  ثقافة  قرص   20 وتطوير 
قطاع  ويف  مسارح،  و4  ثقافة، 
إنشاء  الخطة  تشمل  االتصاالت 
لخدمات  موحدة  وطنية  شبكة 
الطوارئ والسالمة العامة املتطورة، 
وتطوير منظومة مصلحة الجوازات 

إىل  اإللكرتونية،  التأشرية  وإصدار 
وتحديث  تطوير  مرشوعات  جانب 
البنية املعلوماتية واملحتوى الرقمي، 
سيتم  التي  االستثامرات  عن  فضال 
استخدامات  كفاءة  لرفع  توجيهها 
للجهاز  الربط  وشبكات  االنرتنت 
عدد  جانب  إىل  للدولة،  اإلداري 
كبري من املرشوعات املهمة يف قطاع 

االتصاالت.
والتنمية  التخطيط  وزيرة  وتطرقت 
االقتصادية إىل أهم مرشوعات قطاع 
 ،2023/2022 خطة  يف  الكهرباء 
والتي تضمنت استكامل املرشوعات 
القومية  الشبكة  لدعم  االسرتاتيجية 
وتأمني التغذية الكهربائية ملرشوعات 
واالجتامعية،  االقتصادية  التنمية 
الخطوط  إلحالل  القومي  واملرشوع 
وأعامل  أرضية،  بكابالت  الهوائية 
مع  املتعارضة  املرافق  وتحويل  نقل 

املرشوع القومي لتطوير الطرق.
املبادرات  أهم  إىل  كذلك  وأشارت 
قطاع  يف  واملرشوعات  والربامج 
العام  خطة  يف  املحلية  التنمية 
يف  متثلت  والتي  املقبل  املايل 
املحلية،  الطرق  رصف  مرشوعات 
بصعيد  املحلية  التنمية  وبرنامج 
الخدمات  مجمعات  ومبادرة  مرص، 
إدارة  ومنظومة  املوحدة،  الحكومية 
ومرشوعات  الصلبة،  املخلفات 

املجازر اآللية.
السعيد  هالة  الدكتورة  وعرضت 
التجمعات  تطوير  مرشوعات 
“حياة  مبادرة  ضمن  الحرضية 
حرضيا،  تجمعا   75 بواقع  كرمية” 
أهداف  توطني  مرشوعات  وكذا 
القطاعات  يف  املستدامة  التنمية 
ذات األولوية وهي الصحة والتعليم 
تناولت  كام  املحرومة،  املناطق  يف 
الخرضاء  املرشوعات  أهم  الوزيرة 

وزيرة التخطيط تستعرض مالمح ومستهدفات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية 2023/2022وزيرة التخطيط تستعرض مالمح ومستهدفات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية 2023/2022

الوزراء  مجلس  اجتامع  خالل 
مصطفى  الدكتور  برئاسة  اليوم، 
هالة  الدكتورة  استعرضت  مدبويل، 
والتنمية  التخطيط  وزيرة  السعيد، 
واملستهدفات  املالمح  االقتصادية 
االقتصادية  التنمية  لخطة  الرئيسية 
املايل  للعام  واالجتامعية 

.2023/2022
أوضحت  العرض،  مستهل  ويف 
 – الروسية  األزمة  أن  الوزيرة 
شديدا  ارتباكا  أحدثت  األوكرانية 
يف األسواق العاملية وزادت مستوى 
بالسلب  انعكس  ما  وهو  املخاطر؛ 
ذلك  وظهر  العاملي،  االقتصاد  عىل 
التجارة   : بشكل خاص يف مؤرشات 

واالستثامر والتضخم.
التنمية  خطة  أن  إىل  وأشارت 
االقتصادية واالجتامعية للعام املايل 
املقبل ترتكز عىل عدد من املحاور 
“رؤية  يف  أهمها  يتمثل  األساسية 
الخطة  نتائج  وتقييم   ،2030 مرص 
متوسطة املدى لألعوام 2019/2018 
و 2022/2021، والربنامج الحكومي 

والتطورات  الهيكلية،  لإلصالحات 
االقتصادية الدولية واإلقليمية.

السعيد:”  هالة  الدكتورة  وأضافت 
جودة  تحسني  الخطة  تستهدف 
من  اإلنسان  وبناء  املواطنني  حياة 
خالل إتاحة وضامن جودة خدمات: 
الرشب  ومياه  والصحة،  التعليم، 
الرتكيز  خالل  من  الصحي،  والرصف 
الثالثية،  املعالجة  محطات  عىل 
مرشوعات  خاص  وبشكل  والنقل، 
املعلومات  الذيك، وتكنولوجيا  النقل 
مرشوع  عىل  الرتكيز  سيتم  حيث 

“مرص الرقمية”.
االهتامم  أيضا  الخطة  وتشمل 
والرياضية  الشبابية  بالخدمات 
الطاقة  ومرشوعات  والثقافية، 
عن  فضال  واملتجددة،  الجديدة 
من  االستفادة  تعظيم  خدمات 

املوارد املائية.
والتنمية  التخطيط  وزيرة  ولفتت 
أن  املخطط  من  أنه  إىل  االقتصادية 
الحقيقي  االقتصاد  منو  معدل  يبلغ 
5.5% خالل العام املايل 2023/2022، 

وهو معدل يقل عن النسبة املتوقعة 
قبل األزمة الروسية- األوكرانية.

ذلك،  خالل  الوزيرة،  واستعرضت 
التضخم  ملعدل  الخطة  توقعات 
خالل العام املايل املقبل، بعد تصاعد 
التأكيد عىل بذل جهود  األزمة، مع 
كبرية من أجل احتواء أي اتجاهات 

تضخمية.
السعيد  الدكتورة هالة  كام عرضت 
اإلجاميل  املحيل  الناتج  تقديرات 
املايل  العام  يف  الجارية  باألسعار 
املقبل، وكذا تطور معدل االستثامر، 
 %15.2 بنسبة  يزيد  بأن  واملتوقع 
مقارنة مبعدل 16.2% هي تقديرات 
السياق  هذا  ويف  األزمة،  قبل  ما 
 %78 العامة  االستثامرات  تشكل 
خطة  يف  االستثامرات  جملة  من 

.2023/2022
يتعلق  فيام  أنه  الوزيرة  وأوضحت 
التنمية  خطة  فإن  الصحة،  بقطاع 
االقتصادية واالجتامعية للعام املايل 
 36 وتطوير  إنشاء  تتضمن  املقبل 
رسير،   1500 وتوفري  مستشفى، 
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واملكان واألحوال واألشخاص والعادات 
والنيات.

أن  إىل  بلد  كل  علامء  معاليه،  ودعا 
وأال  بهم،  الخاصة  للفتاوى  يتصدوا 
ما  بلٍد  لكل  إذ  غريهم،  فتاوى  يأخذوا 
الرشيعة  تراعيها  ظروف  من  يخصه 

اإلسالمية.
عىل  التأكيد،  العيىس  الدكتور  وجدد 
اإلسالمية  املكونات  كلمة  اجتامع  أن 
وخرٌي  لها،  خرٌي  هو  اإلسالمية  وغري 
هذا  قبل  وهو  ألوطانها،  وخرٌي  لدينها، 
وبعده يف مقدمة األسباب املعينة عىل 
كـ  املغرضة  الكراهية  حمالت  تجاوز 
“اإلسالموفوبيا” وغريها، لكنه أيضاً أكّد 
يف هذا السياق، عىل أن اجتامَع الكلمة 
بني  الرأي  َوحدة  بالرضورة  يَعِني  ال 
املذاهب والطوائف اإلسالمية، أو َوحدة 
داخل  الرشعية  االجتهادات  يف  الرأي 
يعني  وإمنا  والطوائف،  املذاهب  تلك 
اتفاق الكلمة يف كل ما يتعلق بالصورة 
العامة للدين وهو ما ميكن أن نُعرب عنه 

أمني عام رابطة العامل اإلسالمى يشهد اتفاقاً تاريخياً بني القيادات اإلسالمية يف األمريكتني

والجواب؛ ألنها القبلة الجامعة ومهوى 
والسؤال  ومسلمة،  مسلم  كل  فؤاد 
التايل: ملاذا كان مؤمتر الوثيقة يف رمضان 
املبارك، والجواب ألنه شهر فضيل لدى 
نفحاته  يلتمس  مسلم  وكل  املسلمني 
جاءت  ملاذا  اآلخر:  والسؤال  وبركاته، 
واملذاهب  الطوائف  لكل  الدعوة 
األمة  إجامع  ألن  والجواب:  اإلسالمية؟ 
والسيام يف القضايا املعارصة املهمة التي 

تضمنتها مواد الوثيقة يتطلب َوحدة يف 
ضمريها  وحدة  من  منطلقاً  اجتهادها 
يف  ذلك  كل  اإلميانية  بتعبئته  الصادق 
رحاب اسمها الجامع، وشعارها الشامل 
اإلسالم،  وهو  اإلسالمي  التنوع  لكامل 
بعيداً عن أي اسم أو وصف آخر مل يزد 
القريب  وفرقة والتاريخ  نزاعاً  األمة إال 
والبعيد شاهد مبواعظه التي مل يستفد 
منها مع األسف من ضلت بهم السبل”.

املتحدة  الواليات  سفري  اعترب  فيام 
السابق للحرية الدينية الدولية، السيد 
قادة  كبار  من  وهو  سابرستون  ديفيد 
األوساط  يف  املؤثرين  الديني  الرأي 
محمد  الدكتور  “دعوة  أن  األمريكية 
أمنوذٌج  مًعا  للعمل  جميًعا  لنا  العيىس 
لخري  نصنعه  أن  يجب  الذي  للعامل 

اإلنسانية”.
عن  رشيف  طالب  اإلمام  وتحدث 
باإلنسانية  للنهوض  املركزية  الرسالة 
أكدت  املكرمة، يف حني  مكة  وثيقة  يف 
عبد  رحمة  الشهرية  والباحثة  املفكرة 
العليم أن املرأة تستطيع أن تقود يف كل 
مكة  “وثيقة  يف  وردت  التي  املجاالت 
لرابطة  القيادية  الربامج  ويف  املكرمة”، 
عرب  تتالت  وقد  هذا  اإلسالمي،  العامل 
شارك  املوسعة  النقاش  حلقات  يومني 
اإلسالمية  الشخصيات  من  عدد  فيها 
انتهت  مهمة  بتوصيات  والتي خرجت 
املقرتحة  الهيئة  مهام  يف  دراستها  إىل 

ومن ثم اإلفادة منها.

العامل  العام لرابطة  وختم معايل األمني 
كثرياً  “يرسين  بالقول:  كلمته  اإلسالمي 
أن أرى املجتمعات اإلسالمية يف أمريكا 
مجتمعني  الجنوبية  وأمريكا  الشاملية 
والتفاهم  األخوة  تجمعهم  اليوم،  هذا 
والتعاون بنامذجهم الوطنية الرائدة يف 
املستنري  إدراكهم  والوئام، مع  التعايش 
مع  تتعارض  ال  الدينية  هويتهم  أن 

هويتهم الوطنية بل تعززها”.
يف  املشاركني  كلامت  ذلك  بعد  تتالت 
الكونغرس  عضو  أكد  حيث  امللتقى، 
عىل  كارسون،  أندري  السيد:  األمرييك 
حول  املسلمني  حقوق  حامية  أهمية 
العامل، وأن العمل مستمر يف الكونغرس 

عىل ذلك.
محمد  اإلمام  فضيلة  من  كل  وتطرق 
باقر  محمد  السيد  وفضيلة  ماجد، 
مكة  “وثيقة  مضامني  إىل  الكشمريي، 
مؤكدين  العاملية،  اإلنسانية  املكرمة” 
األديان،  بني  للتعايش  رئيسة  أداة  أنها 

وتعميق الروابط املجتمعية.

باملشرتك اإلسالمي وهو كثري بحمد الله، 
بعيداً عن أي اختزال للدين العظيم يف 
مطامع أو ميول سياسية ضيقة؛ فالدين 
لتحقيق مطامع  يوظف  أن  أسمى من 
البعض  تأول  الدين مهام  باسم  دنيوية 
قبل  القريب  التاريخ  يف هذا، ومواعظ 
البعيد تشهد عىل هزمية وخسارة هذا 
التوجه بل وعىل تناحره فيام بينه، ونبه 
البعد عن  العيىس عىل أهمية  الدكتور 
النزاع والصدام داخل  إثارة  كل أسباب 
املكونات الدينية وتغليب منطق الوعي 
ومن ذلك لغة الحلم والصرب والسامحة 

والتسامح.
واستدرك معاليه بالقول: “ولعلنا نعود 
لوثيقة مكة املكرمة لنجيب عىل أسئلة 
مهمة بشأنها وهي: ملاذا هذه الوثيقة؟ 
األمة  ألن  ذلك  عىل  لإلجابة  ونقول 
وطوائفها  مذاهبها  مبختلف  اإلسالمية 
من  عدد  يف  واحدة  كلمة  إىل  بحاجة 
كان  وملاذا  امللحة.  املعارصة  القضايا 
املكرمة؟  مكة  يف  الوثيقة  هذه  مؤمتر 

من  الخامسة  املادة  أشارت  فيام 
استحقاق  “يُعجل  أنه  القرار  مرشوع 
للعاملني  املستحقة  الدورية  العالوة 
وشـركات  العام  القطاع  بشـركات 
األول  يف  لتصبح  العام،  األعامل  قطاع 
هذا  من  واعتبارا   ،2022 أبريل  من 
العاملني  الرشكات  هذه  متنح  التاريخ 
بها منحة ترصف شهرياً من موازناتها 
نسبة  بني  الفرق  تعادل  الخاصة 
املُقررة  الدورية  السـنوية  العالوة 
املقررة  الخاصـة  العالوة  ونسـبة  لهم 
املخاطبني  غري  من  بالدولة  للعاملني 
بأحكام قانون الخدمة املدنية الصادر 
بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ، وفقاً 
القانون  هذا  من  الثانية  املادة  لنص 
املنحة  هذه  وتُحسـب  أقصـى،  كحد 
تحسب  التي  القواعد  لذات  طبقاً 
العالوة  أساسها  عىل  الرشكات  هذه 
تُضم هذه  لهم، وال  الدورية  السنوية 
املنحة لألجر األسايس، وترصف كمبلغ 

مقطوع”.
وال يخل حكم الفقرة األوىل من هذه 
الدورية  العالوة  باستحقاق  املادة 
املنصوص  للعاملني  املقررة  السنوية 
والقرارات  اللوائح  وفق  بها  عليهم 
من  األول  موعدها  يف  لها  املنظمة 

يوليو 2023.
إجاميل  فيها  يقل  التي  األحوال  ويف 
بالرشكات  العامل  عليه  يحصل  ما 
هذه  من  األوىل  بالفقرة  إليها  املشار 
والعالوات  األسايس  األجر  من  املادة 

والبدالت بأنواعها واملناسبات، وغريها 
من البنود الثابتة وشبه الثابتة باألجر 
مسامها،  كان  أيا  للعامل،  الشامل 
تطبيق  بعد  شهريا  جنيه   2700 عن 
فيُزاد  األوىل،  بالفقرة  الواردة  الزيادة 
إجاميل  ليصل  بالفارق  العامل  دخل 
ملبلغ  شهريا  العامل  عليه  يحصل  ما 
2700 جنيه، ويضع الوزراء املختصون 
القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة.

مرشوع  من  السادسة  املادة  وأشارت 
أحكام  من  استثناء   ” أنه  إىل  القرار 
التأمينات  قانون  من   (35) املادة 
الصادر  واملعاشات  االجتامعية 
 ،2019 لسنة   (148) رقم  بالقانون 
التقاعد  قانون  من   (123  ) واملادة 
املسلحة،  للقوات  واملعاشات  والتأمني 
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، 
يُعجل استحقاق زيادة املعاشات لعام 
أبريل 2022،  ليصبح األول من   2022
 31 يف  املستحقة  للمعاشات  وذلك 
الواردة  القواعد  وبذات   ،2022 مارس 
باستحقاق  اإلخالل  دون  وذلك  بهام، 
الزيادات التي تتقرر اعتبارا من األول 
املقررة  املواعيد  يف   2023 يوليو  من 

باملادتني املشار إليهام”.
إليها  املشار  الزيادة  أحكام  وترسي 
املقررة  املعاشات  عىل  األوىل  بالفقرة 
التأمينات  قانون  ألحكام  وفقا 
إليه،  املشار  واملعاشات  االجتامعية 
من  الفرتة  خالل  تُستحق  التي 
وذلك   ،2022/6/30 حتى   2022/4/1

اعتبارا من تاريخ استحقاق املعاش.
االجتامعي  التأمني  صندوق  ويتحمل 
املنصوص عليه يف املادة (5) من قانون 
واملعاشات  االجتامعية  التأمينات 
عن  الناتج  املايل  العبء  إليه  املشار 
املعاشات  زيادات  رصف  تعجيل 

املقررة وفقا ألحكامه.
 ” أنه  السابعة  املادة  أوضحت  فيام 
املنصوص  العالوة  الجمع بني  ال يجوز 
والخامسة  الثانية  املادتني  يف  عليها 
من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر 
اعتبارا من أول أبريل 2022 يف املعاش 
املستحق للعامل عن نفسه وذلك وفقا 
لعدد من االعتبارات تتمثل يف أنه إذا 
كان سن العامل أقل من السن املقررة 
العالوة  استحق  الخدمة،  النتهاء 
العالوة أقل  الخاصة، فإذا كانت هذه 
املعاش  زيد  املعاش،  يف  الزيادة  من 
إذا كان  أنه  بينهام، كام  الفرق  مبقدار 
النتهاء  املقررة  السن  بلغ  قد  العامل 
املعاش،  يف  الزيادة  استحق  الخدمة، 
فإذا كانت الزيادة يف املعاش أقل من 
من  بينهام  الفرق  اسـتحق  العالوة، 

الجهة التي يعمل بها.
وزير  يُصدر  القرار،  ملرشوع  ووفقا 
أحكام  لتنفيذ  الالزمة  القرارات  املالية 
كل  الوزراء،  يصدر  كام  القانون،  هذا 
لتنفيذ  الالزمة  القرارات  يخصه،  فيام 
هذا  من  الخامسة  املادة  أحكام 

القانون.
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ومنح  الدورية،  العالوات  استحقاق 
بقانون  املخاطبني  لغري  خاصة  عالوة 
الحافز  وزيادة  املدنية،  الخدمة 
وبتقرير  بالدولة،  للعاملني  اإلضايف 
منحة خاصة للعاملني برشكات القطاع 
وزيادة  العام،  األعامل  وقطاع  العام 

املعاشات املدنية.
األوىل  مادته  يف  القرار  مرشوع  ونص 
املادة  حكم  من  استثناًء   ” أنه  عىل 
املدنية  الخدمة  قانون  من   (37)
بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل 
املستحقة  الدورية  العالوة  استحقاق 
هذا  بأحكام  املخاطبني  للموظفني 
أبريل  من  األول  ليصبح  القانون 
بنسبة  العالوة  هذه  وتكون   ،2022
الوظيفي لكل منهم يف  8% من األجر 
31 مارس 2022 بحد أدىن 100 جنيه 
من  جزءا  العالوة  هذه  وتعد  شهريا، 
األجر الوظيفي للموظف يف أول أبريل 
2022، وذلك دون اإلخالل باستحقاق 
العالوة الدورية السنوية املقررة طبقا 
يف  إليها  املشار   (37  ) املادة  لنص 

موعدها األول من يوليو 2023.
الثانية، نص مرشوع القرار  ويف مادته 
العالوة  استحقاق  يُعجل   ” أن  عىل 
بالدولة  للعاملني  املستحقة  الدورية 
قانون  بأحكام  املخاطبني  غري  من 
لتصبح  إليه،  املشار  املدنية  الخدمة 
واعتبارا   ،2022 أبريل  من  األول  يف 
العاملني  مُينح هؤالء  التاريخ  من هذا 

عالوة خاصة بنسبة ( 15%) من األجر 
األسايس لكل منهم يف 31 مارس 2022، 
أو يف تاريخ التعيني بالنسبة ملن يُعني 
 (100) أدىن  بحد  التاريخ  هذا  بعد 
جنيه شهريا، وتعد هذه العالوة جزءا 
من األجر األسايس للعامل، وتُضم إليه 

اعتبارا من 2022/4/1 “.
ووفًقا ملرشوع القرار، ال ترسي العالوة 
الخاصة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل 
العامة  الهيئات  عىل  املادة  هذه  من 
االقتصادية  العامة  والهيئات  الخدمية 
وغريها من األشخاص االعتبارية العامة 
السنوية  الدورية  العالوة  التي ترصف 
للعاملني بها بنسبة مئوية ال تقل عن 
كانت  وإذا  الوظيفي.  األجر  من   %8
عن  تقل  ال  بنسبة  مُتنح  العالوة  تلك 
هؤالء  فيُمنح  األسايس،  األجر  من   %8
العاملون اعتبارا من 2022/4/1 عالوة 
بني  الفرق  أساس  تُحسب عىل  خاصة 
الفقرة  يف  عليها  املنصوص  النسبة 
التي  والنسبة  املادة  هذه  من  األوىل 
الدورية  العالوة  أساسها  عىل  تُحسب 
الخاصة  العالوة  قيمة  وتضم  السنوية 

لألجر األسايس لكل منهم.
وال تخل أحكام الفقرتني األوىل والثانية 
العالوة  باستحقاق  املادة  هذه  من 
للعاملني  املقررة  السنوية  الدورية 
القوانني  وفق  بهام  عليهم  املنصوص 
املنظمة  الخاصة  والقرارات  واللوائح 
لها يف موعدها األول من يوليو 2023.

القرار  الثالثة، نص مرشوع  املادة  ويف 

عىل أنه ” اعتبارا من أول أبريل 2022، 
للموظفني  املقرر  اإلضايف  الحافز  يُزاد 
الخدمة  قانون  بأحكام  املخاطبني 
 (81) رقم  بالقانون  الصادر  املدنية 
لسنة 2016، والعاملني غري املخاطبني 
به شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع 
الرابعة  املالية  للدرجات  جنيها   175
فام دونها، و225 جنيها للدرجة املالية 
املالية  للدرجة  جنيها  و275  الثالثة، 
املالية  للدرجة  جنيها  و325  الثانية، 
األوىل، و350 جنيها لدرجة مدير عام 
العالية،  للدرجة  جنيها  و375  كبري،   /
ما  أو  املمتازة،  للدرجة  جنيه  و400 
هذا  من  ويستفيد  منها،  كل  يعادل 
أو  املوظفني  من  يُعني  من  الحافز 
العاملني بعد هذا التاريخ، ويعد هذا 
الحافز جزءا من األجر املكمل أو األجر 

املتغري لكل منهم بحسب األحوال”.
مرشوع  من  الرابعة  املادة  وأوضحت 
باملوظفني  “يُقصـد  أنه  القرار 
أحكام  تطبيق  يف  بالدولة  والعاملني 
املواد األوىل والثانية والثالثة من هذا 
القانون املوظفون والعاملون الدامئون 
وذوو  شـاملـة،  مبكـافـآت  واملؤقتون 
الثابت  والربط  العامة  املناصب 
الذين  العربية  مرص  جمهورية  داخل 
بـاملوازنـة  املـاليـة  اعتامداتهم  تدرج 
والـذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانني 
العاملون  وكذا  خـاصـة،  لوائح  أو 
والهيئات  الخدمية  العامة  بالهيئات 

العامة االقتصادية”.

تتمه ص  1

بني  واملتنامية  الصديقة  العالقات 
الوزير  أكد  حيث  وباكستان،  مرص 
عىل  الحفاظ  أهمية  عىل  شكري 
العالقات  شهدته  ــذي  ال الــزخــم 
املرحلة  خالل  الدولتنّي  بني  الثنائية 
تكثيف  مواصلة  عن  فضالً  املاضية، 
التشاور السيايس والتنسيق املستمر 
أو  الثنايئ  الصعيد  بينهام سواء عىل 
القضايا  حول  الدولية  املحافل  يف 

ذات االهتامم املشرتك.
أحمد  املستشار  رصح  ــك،  ذل إىل 
حافظ املتحدث الرسمى باسم وزارة 
للقاءاته  واستمراراً  أنه  الخارجية، 
الخارجية  وزير  التقى  باكستان،  يف 
ــوزراء  الـ برئيس  شــكــري،   سامح 
لتسليمه  خان،  عمران  الباكستاىن 
الفتاح  عبد  الرئيس  من  رسالة 

السييس.
تكون  ألن  تطلعه  عــن  ــرب  وأعـ
من  مزيد  إلعطاء  فرصة  الــزيــارة 
مرص  بني  الثنائية  للعالقات  الزخم 

وباكستان.

وزير الخارجية يختتم جولته اآلسيوية بلقاءات مكثفة فى باكستان
سامح  الخارجية  وزيــر  أكــد  فيام 
ــىل دفــع  ــرص ع شــكــري حـــرص م
مجاالت التعاون الثناىئ مع باكستان 
يحقق  مبــا  ــدة،  األصــع كافة  عــىل 
تطلعات الشعبنّي الصديقني، ويُعزز 
عىل  وباكستان  مــرص  ــدرة  ق مــن 

مواجهة التحديات املشرتكة.
عقده  الدى  اللقاء  خالل  ذلك  جاء 
وزير  مع  املــاىض،  ــد  األح شكري 
محمود  شاه  الباكستاين  الخارجية 
ــران  ــوزي ال بحث  حيث  قــريــي، 
مجمل العالقات الثنائية بني البلدين 
ذات  والدولية  اإلقليمية  والقضايا 

االهتامم املشرتك.
حافظ  ــد  أحــم الــســفــري  ورصح 
وزارة  باسم  الرسمى  املتحدث 
الخارجية، بأن الوزير شكري أشاد ىف 
اإليجابية  بالتطورات  اللقاء  مستهل 
بني  الثنائية  العالقات  شهدتها  التي 
 ،2021 عام  خالل  وباكستان  مرص 
وزيــر  قيام  يف  انعكس  مــا  وهــو 
الخارجية الباكستاين بزيارة مرص يف 

فرباير 2021، وعقد فعاليات الجولة 
السياسية  املشاورات  من  التاسعة 
مارس  يف  بالقاهرة  البلدين  بني 
زيارات  من  ذلك  تبع  وما   ،2021

متبادلة بني الجانبني.
أن  حافظ،  أحمد  السفري  ــر  وذك
إىل  تطلعهام  عن  أعربا  الوزيرين 
وتبادل  الوثيق  التواصل  استمرار 
املستويات  كافة  عىل  ــارات  ــزي ال
التشاور  أجل  من  وذلك  املختلفة، 
والتنسيق املستمر سواء عىل الصعيد 

الثناىئ أو ىف املحافل الدولية.
املتحدث  أوضح  أخرى،  ناحية  من 
الوزيرين  أن  الخارجية،  باسم 
من  عــدداً  اللقاء  خالل  استعرضا 
ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا 

االهتامم املشرتك.
التقدير  عن  شكري  الوزير  وأعرب 
للدورة  باكستان  استضافة  إزاء 
منظمة  خارجية  وزراء  ملجلس   48
عقدها  املقرر  اإلسالمي،  التعاون 
آباد  إسالم  الباكستانية  بالعاصمة 

يومى 22 و23 مارس الجاري، مؤكدا 
والتنسيق  التعاون  استمرار  عىل 
فيام  املنظمة  إطار  يف  البلدين  بني 
يتعلق بكافة القضايا ذات االهتامم 

املتبادل.
سامح  الخارجية   وزير  التقى  فيام 
شكرى، االثنني، رئيس أركان الجيش 
جاويد  قمر  الــجــرال  الباكستاىن 
الحالية  زيارته  خالل  وذلك  باجوا، 
إىل العاصمة الباكستانية إسالم آباد.

وقال السفري أحمد حافظ املتحدث 
 – الخارجية  وزارة  باسم  الرسمى 
موقع  عىل  حسابه  عرب  تدوينة  ىف 
إن   – “تويرت”  االجتامعي  التواصل 
العالقات  تعزيز  إطار  يأىت ىف  اللقاء 
بني مرص وباكستان، وتناول القضايا 

محل االهتامم املشرتك.
التقى  باكستان،  إىل  زيارته  خالل 
شكري،  سامح  الخارجية  ــر  وزي
ملؤمتر   27 للدورة  املُعني  الرئيس 
املتحدة  ــم  األم اتفاقية  أطـــراف 
اإلطارية لتغري املُناخ، االثنني املايض، 

يف العاصمة الباكستانية إسالم آباد، 
لتغري  الباكستانية  الدولة  ــرة  وزي
وذلك  وزير”،  جول  “زرتاج  املُناخ 
خالل آخر محطات جولته اآلسيوية 

الحالية.
حــافــظ،  أحــمــد  الــســفــري  ورصح 
وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث 
تبادال خالل  الجانبني  أن  الخارجية، 
حول  النظر  ووجهات  الرؤى  اللقاء 
الصلة  ذات  املوضوعات  من  عدد 
أولوية  متثل  والتي  املُناخ  بتغري 
تغري  مع  التكيُف  ومنها  للبلدين، 
وتوفري  السلبية،  وتداعياته  املُناخ 
فضالً  النامية،  للدول  املُناخ  متويل 
االنبعاثات،  خفض  جــهــود  عــن 
املحددة  إلسهاماتها  الدول  وتعزيز 

وطنياً.
ُسبُل  بحثا  الجانبني  أن  أضاف،  كام 
تعزيز التنسيق بني مرص وباكستان 
الفرتة  خالل  املُناخ  تغري  مجال  يف 
ترؤس  االعتبار  يف  أخــذاً  القادمة، 
 ،77 الـ  ملجموعة  حالياً  باكستان 

إطار  يف  النامية  للدول  تجمع  أكرب 
واستضافة  املتحدة،  األمم  منظومة 
 27 للدورة  املُقبلة  ورئاستها  مرص 
ملؤمتر أطراف اتفاقية األمم املتحدة 

.COP27 اإلطارية لتغري املُناخ
ىف سياق آخر، أعرب وزير الخارجية 
تقدير  خالص  عن  شكرى  سامح 
اإلسالمية  باكستان  لجمهورية  مرص 
مجلس  اجتامع  تنظيم  حسن  عىل 
وزراء خارجية دول منظمة التعاون 
بجهود  مشيدا  الــيــوم،  اإلســالمــى 
رئيسة  السعودية  العربية  اململكة 
القمة  ملؤمتر  عرش  الرابعة  الــدورة 

اإلسالمية.
الدورة  أمام  كلمته  ىف  وأكد شكرى 
دول  خارجية  وزراء  ملجلس   48
مرص  أن  اإلسالمي  التعاون  منظمة 
منظمة  لدعم  خاصة  أولوية  توىل 
أسهمت  أن  منذ  اإلسالمى،  التعاون 
باعتبارها   ،1969 عام  تأسيسها  ىف 
صوت األمة اإلسالمية، ومبا يرسخ من 
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يُعرف فيتامني ب«9« باسم الفوالت، 
التمثيل  عملية  يف  يساهم  وهــو 
الغذايئ للربوتني، ويُحّفز تكوين خاليا 
فيتــامني  ويلعــب  الحمراء.  الدم 
ب«9« دوراً ُمهاّمً يف تصنيـع الحمض 
النووي، والحمض النووي الرايبوزي، 
إىل  باإلضافة  الربوتني،  واسـتقالب 
الهوموسيستني؛  تحطيم  يف  أهميّته 
يرتك  أمينيّاً  حمضاً  يُعدُّ  ــذي  وال
وجوده  عند  الجسم  يف  ضارًة  آثاراً 
فيتامني  ويُساعد  كبرية،  بكميات 
الدم  أيضاً عىل تكوين خاليا  ب«9« 
الحمراء بشكٍل سليم، وتجدر اإلشارة 
خالل  األهمية  البالغ  دوره  إىل 
مرحلة  مثل  الرسيع؛  النمو  فرتات 
يؤّمن  فهو  الجنني،  وتطور  الحمل، 
الشويك،  والنخاع  للدماغ  صحياّ  منّواً 
وقد يساعد تناول كميات كافيٍة منه 

تقليل  عىل  الحامل  املرأة  ِقبَل  من 
بعيوب  مصاٍب  طفٍل  والدة  خطر 
تشقُّق  مثل:  العصبي؛  األنــبــوب 
 . الدماغ  انعدام  أو  الفقري  العمود 
كام يؤّدي عدم تناول كميات كافية 
من فيتامني ب«9« يف النظام الغذايئ 
يف  ُمستوياته  يف  نقص  حدوث  إىل 
والشعر  والضعف،  واإلعياء  الــّدم، 
أو عىل  الفم  يف  وتقرحات  الرمادي، 
يف  ومشاكل  اللسان،  وتورم  اللسان، 
النمو، والصداع، وصعوبة يف الرتكيز، 
الفيتامني  هــذا  نقص  يزيد  ــد  وق
لطفٍل  الحوامل  إنجاب  خطر  من 
ُمصاٍب بعيوٍب يف األنبوب العصبّي، 
أن  الحاالت  بعض  يف  املُحتمل  ومن 
أنواع  من  نــوٍع  حــدوث  إىل  يــؤدي 
الّضخم  الدم  بفقر  يُسّمى  الّدم  فقر 
يُقلّل  أن  مُيكن  ــذي  ال ــايت،  األرومـ
الجسم  أعضاء  إىل  األكسجني  وصول 
يُــؤدي  وقــد  املُختلفة،  واألنسجة 
خالل  الجنني  تطّور  يف  مشاكل  إىل 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

الحمل مبا يف ذلك تشوهات خطرية 
انخفاض  أو  الشويك  والحبل  املخ  يف 
الوزن عند الوالدة. ومن النادر جداً 
سميّة  ملُستوى  األشخاص  يصل  أن 
فيتامني ب«9« من املصادر الغذائيّة 
الغذائية  املصادر  وتعدد  الطبيعية. 
الطبيعية لفيتامني ب«9« نذكر منها 
الداكنة  الورقيّة  الخرضاوات  التايل: 
والسبانخ،  ــرض)،  األخـ (كاللفت 
والــربوكــيل،  والهليون،  والــخــس، 
الــســوداين،  والــفــول  والفاصوليا، 
وبذور زهرة عباد الشمس، وعصائر 
والكبد،  الكاملة،  والحبوب  الفواكه، 
وتُعدُّ  والبيض.  البحريّة،  واملأكوالت 
من  الفواكه، وعصائرها  أنواع  بعض 
ب«9«  لفيتامني  األخــرى  املصادر 
والبطيخ،  والشامم،  األفوكادو،  مثل؛ 
واملوز،  وعصريه،  فروت  والجريب 
والفراولة،  والبابايا،  العليق،  وتوت 
وعصري  الربتقال،  وعصري  والشمندر، 

األناناس املُعلّب.

وداعا لضعف العضالت.. 8 أطعمة 
غنية بحمض الفوليك يجب تناولها
وداعا لضعف العضالت.. 8 أطعمة 
غنية بحمض الفوليك يجب تناولها

خبيـرة تغذية تنصح بتناول الزنك 
واملاغنسيوم عند اإلصابة بعدوى فريوسية

خبيـرة تغذية تنصح بتناول الزنك 
واملاغنسيوم عند اإلصابة بعدوى فريوسية

االرتجاع الحمضي.. أبرز األعراض وكيف 
تعالجه بدون دواء

ارتجاع حمض املعدة هي حالة يندفع 
إطالقه  يتم  الذي  املعدة  حمض  فيها 
أعىل  إىل  الطعام  لهضم  بشكل طبيعي 
الحالة  هذه  تحدث  أن  وميكن  املريء، 
أثناء  أو  الوجبات  أثناء  وقت،  أي  يف 
النوم وميكن أن تسبب أعراًضا شديدة.

ارتجاع  يؤدي  قد  القصوى،  الحاالت  يف 
قبل  املريء، ولكن  الحمض إىل رسطان 
االستنتاجات،  هذه  مثل  إىل  الوصول 
من  الحذر  توخي  إىل  الشخص  يحتاج 
الوقاية  وأساليب  واألعــراض  األسباب 
من ارتداد الحمض والجواب ليس فقط 

األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية.
ما هي أسباب حمض املعدة؟

يف حني أن هناك عدًدا من أسباب ارتداد 
السبب  هي  الجينات  فإن  الحمض، 
الحجاب  بفتق  الوالدة  أن  إال  الشائع، 
الحاجز هي عامل خطر تم التقليل من 
شأنه وميكن أن يزيد الضغط يف البطن. 
تشمل األسباب األخرى الرتداد الحمض 

:”timesnownews ” وفقا ملوقع
الحمل

رفع األشياء الثقيلة بشكل متكرر

السعال املزمن
التدخني

جراحة شد البطن
(COPD) مرض االنسداد الرئوي املزمن

ما هي أعراض حمض املعدة؟
إىل  الحمض  ارتجاع  يــؤدي  أن  ميكن 

ظهور أعراض ضارة مثل:
السعال املزمن

حرقة من املعدة
صعوبة يف البلع – عرس البلع

التهاب الجيوب األنفية املزمن
التهابات األذن

كرثة االلتهاب الرئوي
التنقيط األنفي الخلفي

كيف متنع الحمض بدون دواء؟
متكرًرا  أمرًا  الحمض  ارتجاع  كان  إذا 
االعتامد  زيادة  من  فبدالً  لك،  بالنسبة 
عىل أدوية الحرقة التي ال تستلزم وصفة 
السبب  بتحديد  الخرباء  يويص  طبية، 

األسايس ثم اختيار العالج والوقاية.
ارتــداد  ملنع  استعداد  عىل  كنت  إذا 
تساعدك  فقد  طبيعي،  بشكل  الحمض 

التغيريات التالية يف منط الحياة:

تحفز  فهي   – الكافيني  تناول  من  قلل 
إنتاج حمض املعدة

قلل من تناولك للشوكوالتة
تجنب األكل والرشب بكرثة قبل النوم

فقدان الوزن
الحفاظ عىل مؤرش كتلة الجسم الصحي 

(BMI)
تتضمن النصائح األخرى التي ميكن أن 

تساعد يف منع ارتداد الحمض ما ييل:
عىل  يشتمل  صحيًا  غذائيًا  نظاًما  اتبع 

الكثري من الفاكهة والخرضاوات
املصنعة  األطعمة  تناول  من  الحد 
املواد  تــؤدي  أن  ميكن   – واملحفوظة 
واملواد  املضافة  والسكريات  الكيميائية 
الجهاز  يف  ضائقة  إىل حدوث  الحافظة 

الهضمي.
تجنب اإلفراط يف األكل

تدرب عىل التحكم يف الجزء
تدرب عىل األكل اليقظ

تجنب األكل املجهد
 Tumblr  لينكدإن تويرت  فيسبوك 

بينترييست

الجسم،  أعضاء  أهم  من  الكيل 
السموم  طرد  عن  واملسئولة 
عملية  طريق  عن  الجسم  من 
شهر  هو  مارس  شهر  ويعد  التبول، 
ولذا  الكيل،  بصحة  الخاصة  التوعية 
موقع  عرب  املنشور  التقرير  يقدم 
“webmed” أبرز األعراض التي تدل 

عيل وجود مشكلة يف الكيل، ومنها:
-حدوث تغري يف البول:

خالل  شديد  أمل  أو  رغاوي  ظهور 
تغري  ذلك  ويصاحب  التبول  عملية 
تعد  الداكن جميعها  إيل  البول  لون 

وجود  إيل  تشري  التي  األعراض  من 
مشكلة يف الكيل.
-الطفح الجلدي:

عندما يرتاكم السموم داخل الجسم، 
يزداد لديك فرص ظهور طفح جلدي 
أو جفاف يف الجلد، وهذا يعني أن 
من  للتخلص  نفسه  يساعد  جسمك 

السموم املرتاكمة داخله.
-تورم الجسم:

يف  التورم  يحدث  األحيان  أغلب  يف 
عالمة  يعد  وهذا  والقدمني،  اليدين 

عيل وجود مشكلة ما يف الكيل.

-قلة الرتكيز:
الجسم  يف  السموم  نسبة  زيادة 
لقلة  املؤدية  األسباب  أبرز  تعد من 
قلة  يف  تساهم  فالسموم  الرتكيز، 
وهذا  املخ،  إيل  األكسجني  تدفق 

يتسبب يف شعورك بضعف الرتكيز.
-أمل أسفل الظهر:

ولذا  الظهر،  أسفل  تقعان  الكليتني 
عند اإلصابة أو حدوث مشكلة فيها 
يصعب  بأمل  الشعور  فرص  يزداد 

تحمله.

فيتامني ب«9« فوائده، وأضرار نقصه 
وزيادته، ومصادره الطبيعية

حمض الفوليك هو الشكل االصطناعي 
رشاؤه  ميكن  والــذي   ،  9 ب  لفيتامني 
 9 ب  فيتامني  يُعرف  غــذايئ،  كمكمل 
باسم الفوالت، يوجد حمض الفوليك يف 
أنواع مختلفة من الفاكهة والخرضاوات 
تعاين  كنت  إذا  الداكنة،  األوراق  ذات 
فقد   ، الفوليك  حمض  يف  نقص  من 
العضالت  ضعف  مثل  أعراًضا  تواجه 
الــدم،  وفقر   ، ــربر  امل غري  والتعب   ،
لك  سنقدم  القادمة  السطور  وىف 
الفوليك  بحمض  كثافة  األطعمة  أكرث 
ملا  وفقا  الغذايئ،  نظامك  إىل  إلضافتها 

.”verywellhealth ” نرشه موقع
ما هي الفوائد الصحية للفوالت؟

الفوليك  حمض  مستويات  ترتبط 
الفوائد  ببعض  أجسامنا  يف  الكافية 
ما  الفوالت من مخاطر  يقلل  الصحية، 

ييل:
عيوب األنبوب العصبي (عيوب خلقية)
أو  بالشيخوخة  املرتبط  البرص  فقدان 

الضمور البقعي
(مثل  الرسطانات  من  معينة  ــواع  أن

رسطان املريء )
ارتفاع ضغط الدم

قامئة األطعمة الغنية بحمض الفوليك:
يف  الفوليك  حمض  عىل  العثور  ميكن 
الــخــرضاوات،  من  متنوعة  مجموعة 
الداكنة  الورقية  الخضار  وخــاصــة 
امتصاص  يسهل  وغريها،  والفواكه 

الفوليك  بحمض  املدعمة  األطعمة 
(حمض الفوليك) يف الجسم.

نبات الهليون:
أعىل  من  بعض  عىل  الهليون  يحتوي 
يحتوي  الفوليك،  حمض  مستويات 
من  عالية  نسبة  عىل  أيًضا  الهليون 
مثل  األكسدة  ومضادات   K فيتامني 
مضادة  خصائص  لــه  يس،  فيتامني 
الدماغ  منو  عىل  ويساعد  لاللتهابات 

وعمله.
البقوليات:

األطعمة  من  عائلة  هي  البقوليات 
والعدس،  والبازالء  الفول  تشمل  التي 
لحمض  ممتاز  مــصــدر  البقوليات 
الفوليك، البقوليات غنية أيًضا باأللياف 
كنت  إذا  رائــع  خيار  وهي  والربوتني 

تحاول تقليل استهالك اللحوم.
الخضار الورقية الداكنة:

مصدر  هي  الداكنة  الورقية  الخضار 
بعض  تتضمن  الفوليك،  لحمض  كبري 
الداكنة  األوراق  ذات  ــخــرضاوات  ال
السبانخ  مثل  الفوليك  بحمض  والغنية 

، براعم بروكسل .
لحم كبد البقر:

كبد البقر هو لحم عضوي من األبقار، 
يحتوي كبد البقر عىل 215 ميكروجراًما 
أونصات،   3 لكل  الفوليك  حمض  من 
كميات  عىل  أيًضا  البقر  كبد  يحتوي 
عالية من الحديد وفيتامني أ والنحاس.

بروكيل:
الربوكيل صليبي خرضوات تحتوي عىل 
الفوليك  حمض  من  ميكروجرام   52
أيًضا  الربوكيل  يعترب  كوب،  نصف  لكل 
يف  ويساعد  لأللياف  ممتازًا  مصدًرا 
نسبة  يف  والتحكم  االلتهاب  تقليل 

السكر يف الدم وغري ذلك الكثري.
موز:

املوز هو نوع من الفاكهة يحتوي عىل 
كمية ممتازة من حمض الفوليك، موزة 
 ، املثال  سبيل  عىل   ، الحجم  متوسطة 
ميكروجرام   23.6 حوايل  عىل  تحتوي 

من حمض الفوليك.
بيض:

يف  أسايس  غذاء  وهو   ، البيض  يحتوي 
اإلفطار ، عىل 22 ميكروجراًما من حمض 
الفوليك، يف حني أن البيض يحتوي عىل 
أنه  إال   ، الكوليسرتول  من  عالية  نسبة 
يحتوي عىل كمية من العنارص الغذائية 
للتسلل إىل بروتني  وهي طريقة رائعة 

إضايف.
الحمضيات:

أو  الربتقال  مثل  الحمضية  الفواكه 
للحصول  أخرى  طريقة  هي  الليمون 
من  بها  املوىص  اليومية  الكمية  عىل 
حمض الفوليك، تحتوي برتقالة واحدة 
 55 عىل   ، املثال  سبيل  عىل   ، كبرية 

ميكروجراًما من حمض الفوليك
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استشهاد  ذكرى  هو  مارس   23 اليوم 
املطلب،  عبد  بن  حمزة  الشهداء  سيد 
الغابة  “أسد  كتابه  ىف  األثري  ابن  وذكر 
يف معرفة الصحابة”، سرية سيدنا حمزة 

عىل النحو اآلىت:
هاشم  بن  املطلب  عبد  بن  حمزة  هو 
يعىل،  أبــو  قــيص،  بن  مناف  عبد  بن 
يعىل،   : بابنيه  كنى  أبو عامرة،   : وقيل 
: هالة بنت وهيب بن  . وأمه  وعامرة 
عبد مناف بن زهرة، وهي ابنة عم آمنة 
بنت وهب أم النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهو شقيق 
صفية بنت عبد املطلب أم الزبري، وهو 
عم رسول اللہ ملسو هيلع هللا ىلص وأخوه من الرضاعة 
لهب،  أيب  ــوالة  م ثويبة  أرضعتهام  ؛ 
وأرضعت أبو سلمة بن عبد األسد، وكان 
حمزة، ريض الله عنه وأرضاه، أسـن مـن 
رسـول اللہ ملسو هيلع هللا ىلص بسنتني، وقيل : بأربع 
سنني، واألول أصح . وهو سيد الشهداء، 
زيد  وبني  بينه  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  وآخى 

بن حارثة .
أسلم يف السنة الثانية من املبعث، وكان 
جعفر  أبو  به  أخربنا  ما  إسالمه  سبب 
يونس  إىل  بإسناده  أحمد  بن  عبيدالله 
بن بكري، عن محمد بن إسحاق قال : إن 
أبا جهل اعرتض رسول اللہ ملسو هيلع هللا ىلص فآذاه 
العيب  من  يكره  ما  منه  ونال  وشتمه، 

الرزاق جرنه
فعندما  ولهذا  الرزاق جرنه:  عبد  وأضاف 
أفكر  ما  غالبًا  ــة،  رواي كتابة  من  انتهي 
ومن  وكذا”  كذا  عن  أتحدث  مل  “لكنني 
وراءه  ما  شيئا  ترك  بأنه  الكاتب  يشعر 
أو  إليه بشكل ما  مل يتحدث عنه، فيعود 

بطريقة أخرى ىف رواية أخرى.
أما عن أفضل نصيحة ألى كاتب شاب أو 
طموح، فرأى عبد الرزاق جرنه أنه حينام 
عليه  ما  فكل  ما  فكرة  أمام  نفسه  يجد 
هو أن يقرأ عنها كثريا، ويفكر فيها طوال 
املالحظات  من  العديد  ويدون  الوقت، 
عنها، فهذه األفكار ال ينبغى عىل الكاتب 
تأتيه  أنها سوف  باعتبار  أن يتعامل معها 
ىف وقت الحق، أو يعتقد أنه سوف يكتب 
عنها ىف وقت الحق، فاألمر يستغرق كثريا 
للبدء ىف عملية الكتابة عن الفكرة نفسها.
نوبل  بجائزة  الفائز  جرنه  ــرزاق  ال عبد 

2021
نوبل  بجائزة  الفائز  جرنه  ــرزاق  ال عبد 

2021
لآلداب لعام  الفائز بجائزة نوبل  كام رأى 
2021، أنه ال يوجد أى طريقة للنجاح ىف 
الكتابة  سوى  اإلبداعية،  الكتابة  مشوار 
جرنة،  الرزاق  عبد  أن  إىل  يشار  اليومية. 
ولد ىف عام 1948 ىف تنزانيا، وقد ألف عرش 
ذلك  ىف  مبا  كبريا  استحسانا  نالت  روايات 
أعامل مثل الهجر وطريق الحاج، والجنة، 
والتى تم ترشيحها لجائزة مان بوكر لعام 
1994، كام أصدر باإلضافة إىل ذلك خمس 
مجموعات قصصية، ودراسات عن األدب.
عبدالرزاق  كان  مؤخرًا  تقاعده  وحتى 
ما  وآداب  اإلنجليزية  للغة  أستاًذا  جرنة 
للغة  كينت  كلية  ىف  الكولونيالية  بعد 
اإلنجليزية ، بعد أن حصل درجة الدكتوراه 

ىف عام 1982.

كثريا ما يتساءل الكتاب الشباب عن أفضل 
ىف  اتباعها  عليهم  يجب  التى  النصائح 
السياق،  األدىب، وىف هذا  بداية مشوارهم 
قدم الكاتب الربيطاىن التنزاىن األصل عبد 
لآلداب  نوبل  بجائزة  الفائز  الرزاق جرنه، 
لعام 2021، أفضل نصيحة من وجهة نظره 
للمبدعني الشباب لىك يتمكنوا من تحقيق 

أحالمهم ىف مسرية الكتابة اإلبداعية.
عرب  نوبل  مؤسسة  نرشته  حــوار  ففى 
موقعها، كشف الكاتب عبد الرزاق جرنه، 
أن األفكار التى يكتب عنها هى التى تقدم 
نفسها له، فأى كاتب دامئا ما تكون لديه 
مواصلة  ىف  أو  فهمها  ىف  يرغب  مخاوف 
الحديث عنها، أو أشياء تسبب له نوع من 

األمل تدفعه للتفكري فيها.
عبد  األصــل  التنزاىن  الربيطاىن  الكاتب 

الرزاق جرنه
عبد  األصــل  التنزاىن  الربيطاىن  الكاتب 

للمبدعني الشباب.. أفضل نصيحة من الفائز 
بجائزة نوبل لآلداب 2021

السبت  يوم  بها  فقتل  ــدا،  أُح وشهد 
من  قتل  ــان  وك ــوال،  ش من  النصف 
وثالثني  واحداً  يقتل  أن  قبل  املرشكني 
قال  الخزاعي،  سباع   : منهم  ؛  نفساً 
مقطعة  ابن  يا  إيل  هلم   : حمزة  له 
فقتله  ختانة،  أمــه  وكانت  البظور، 
حمزة  كان   : إسحاق  ابن  قال  فقال   .
أسد  أين   : قائل  بسيفني،  يومئذ  يقاتل 
عرث  إذ  كذلك  هو  فبينام   ! حمزة  هو 
فانكشف  ظهره،  عىل  منها  وقع  عرثة 
وحي   . فــزرقــه  بطنه،  عــن  الـــدرع 
بحربة  مطعم  بن  جبري  موىل  الحبي، 
وبجميع  املرشكون،  به  ومثل   . فقتله 
أبـي  بـن  حنـظـلـة  إال  املسلمني  قتىل 
عـامـر الـراهـب، فإن أباه كان املرشكني 
املرشكني  نساء  وجعل  ألجله،  فرتكوه 
أنف  يجدغن  وصواحباتها  هند   :
بطونهم،  ويبقرون  وآذانهم  املسلمني 
وبقرت هند بطن حمزة ريض الله عنه 
فلم  تلوكها  فجعلت  كبده،  فأخرجت 
 : ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فقال  ؛  فلفظتها  تسغها 
فلام  النار”.  متسها  مل  بطنها  دخل  “لو 
عليه،  وجده  اشتد  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  شهده 
بسبعني  ألمثلن  ظفرت  “لنئ   : وقــال 
منهم، فأنزل الله سبحانه : وإن عاقبتم 
فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولني صربتم 
صربك  وما  وأصري   ( للصربين  خري  لهو 
إال بالله ] النحل : 126 – ۱۲۷ [ وروى 
أبو هريرة قال : وقف رسول اللہ ملسو هيلع هللا ىلص 
علی حمزة، وقد مثل به، فلم ير منظراً 
“رحمك  فقال:  منه  لقلبه  أوجع  كان 
الله، أي عم، فلقد كنت وصوالً للرحم 

فعوال للخريات”.

وروى جابر قال: ملا رأى رسول اللہ ملسو هيلع هللا ىلص 
به  مثل  ما  رأى  فلام  بىك،  قتيال  حمزة 
شهق، وقال: “لوال أن تجد صفية لرتكته 
حتى يحرش من بطون الطري والسباع” 
 . أخته  وهي  الزبري  أم  هي  وصفية: 
وروى محمد بن عقيل، عن جابر قال 
بحمزة  فعل  ما  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ملا سمع   :
شهق، فلام رأى ما فعل به صعق. وملا 
عاد النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة سمع النوح 
حمزة  “لكن  قال:  األنصار،  قتىل  عىل 
فأمروا  األنصار  فسمع  له”.  بوايك  ال 
نساءهم أن يندبن حمزة قبل قتالهم، 
يزلن  فلم   : الواقدي  قال  ذلك،  ففعلن 
يبدأن اآلن . بالندب لحمزة حتى – ال 
وقيل  حمزة،  يريث  مـالـك  بـن  كعـب 
وحـق  عيـنـي  بكت   : رواحة  بن  هي 
وال  الـبـكـاء  ايغـنـي  بـكـاهـا  لـهـا 

الـعـويـل أسـد اإللـه غـداة.
شوال  من  للنصف  حمزة  مقتل  وكان 
سبعاً  عمره  ــان  وك ــالث،  ث سنة  مــن 
كان   : وقيل  قول  عىل  سنة،  وخمسني 
أسن  كان  إنه   : يقول  من  تسعاً  عمره 
من رسول اللہ ملسو هيلع هللا ىلص بسنتني، وخمسني 
عمره  كان   : وقيل  من  قول  سنة، عىل 
أربعاً يقول : كان أسـن مـن رسـول اللہ 
ملسو هيلع هللا ىلص بأربع سنني، وخمسني سنة، وهذا 
يقوله من جعل مقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص مبكة 
للنبي  فيكون  سنني،  عرش  الوحي  بعد 
ويكون  سنة،  وخمسون  اثنتان  ملسو هيلع هللا ىلص 
لحمزة أربع وخمسون سنة ؛ فإنهم ال 
النبي  من  أكرب  حمزة  أن  يف  يختلفون 

ملسو هيلع هللا ىلص .
أخربنا أبو جعفر عبيدالله بن أحمد بن 

العامة  املــرصيــة  الهيئة  أصـــدرت 
للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج 
الشعبية”  سلسلة”الثقافة  يف  عيل، 
كتاب “البداعة الفلسطينية” للكاتبة 
يضم  والكتاب  فخري.  نضال  شريين 
دراسة تلقي الضوء عىل أمناط الغناء 
ما  لسان  عىل  فلسطني  يف  الشعبي 
الجدات،  من  البداعات  من  تبقى 
والبداعة هي املرأة التي تبدع القول 
لألغنية  الكتاب  ويوثق  األعراس،  يف 

موضوعات  يف  الفلسطينية  الشعبية 
بدًءا  مراحله  بكل  العرس  منها  عدة 
عند  والفتيات  الفتيان  التقاء  من 
الكسوة،  الطلبة،  العني،  أو  املاء  برئ 
حامم  ــاردة،  ــف ال الحنة،  الخطبة، 
العروس،  طلعة  الزفة،  العريس، 
العروس الغريبة. هذه الدراسة قامت 
خالل  من  ميداين  بحث  شكل  عىل 
زيارات للمدن الفلسطينية مبساعدة 
البلديات واملجالس القروية واملراكز 

البداعات  مع  ولــقــاءات  النسوية 
قصص.  من  يرسدونه  ملا  وتسجيل 
لحم،  بيت  واملدن  القرى  تلك  ومن 
الرشايدة،  بيت ساحور، زعرتة، عرب 
مدينة  العبيدية،  الرشقية،  السواحرة 
جنني،  مالك،  كفر  الله،  رام  القدس، 
الغصون،  دير  طولكرم،  غسانة،  دير 
قلقيلية، وغريها من البلدات واملدن 
الفلسطينية  والقرى  واملحافظات 

العريقة التاريخية.

“البداعة الفلسطينية” كتاب يرصد أنماط 
الغناء الشعبى فى فلسطني عن هيئة الكتاب

ذكرى استشهاد حمزة بن عبد املطلب.. بكى النبى عليه وصلى عليه 72 صالة
يـونـس  عـن  بإسناده،  البغدادي  عيل 
بن بكري، عن ابن إسحاق قال : حدثني 
وقد  مقسم،  عن  أصحايب،  من  رجل 
أدركـه، عـن ابـن عـبـاس، قال : صلی 
رسول اللہ ملسو هيلع هللا ىلص عىل حمزة فكرب سبع 
صىل  إال  بقتيل  يؤت  مل  ثم  تكبريات، 
اثنتني  عليه  صىل  حتى  معه،  عليه 

وسبعني صالة .
وكان حمزة أول شهيد صىل عليه رسول 
محمد  بن  محمد  أخربنا   . ملسو هيلع هللا ىلص  الله 
ومسامر  الشاهد،  عيل  بن  رسايــا  بن 
واحد،  وغري  العويس،  بن  بكر  أيب  بن 
قالوا بإسنادهم إىل محمد بن إسامعيل 
بن  عبدالله  حدثنا  ــام،  اإلم الجعفي 
ابن  حدثني  الليث،  أخربنا  يوسف، 
شهاب، عن عبدالله بن كعب بن مالك، 
عن جابر بن عبدالله قال : “كان النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص يجمع بني الرجلني من قتىل أحد 
أخذاً  أكرث  “أيهم   : يقول  واحد،  قرب  يف 
قدمه  أحدهام  إىل  أشري  فإذا  للقرآن؟” 
يف اللحد، وقال : “أنا شهيد عىل هؤالء 
بـدفـنـهـم فـي  . وأمـر  القيامة «  يوم 
دمائهم، فلم يغسلوا، ودفن حمزة وابن 
أخته عبدالله بن جحش يف قرب واحد، 
تركت  إذا  فكان  مترة  يف  حمزة  وكفن 
بها  عىل رأسه بدت رجاله، وإذا غطى 
رأسه،  عىل  فجعلت  رأسه،  بدا  رجاله 

وجعل عىل رجليه يشء من اإلذخر”.
وروی یونس بن بكري، عن ابن إسحاق 
قد  املسلمني  مــن  ــاس  ن ــان  ك  : ــال  ق
ليدفنوهم  املدينة  إىل  قتالهم  احتملوا 
ذلك،  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  فنهى  بها، 

وقال: “ادفنوهم حيث رصعوا”.

لدينه والتضعيف له، فلم يكلمه رسول 
اللہ ملسو هيلع هللا ىلص، وموالة لعبدالله بن جدعان 
التيمي يف مسكن لها فوق الصفا تسمع 
ناد  إىل  فعمد  عنه،  انرصف  ثم  ذلك، 
معهم،  فجلس  الكعبة،  عند  لقريش 
ومل يلبث حمزة بن عبد املطلب ريض 
الله عنه أن أقبل متوشحاً قوسه راجعاً 
من قنص له، وكان صاحب قنص يرميه 
ويخرج له، وكان إذا رجع من مل يرجع 
إىل أهله حتى يطوف بالكعبة، وكان إذ 
فعل ذلك مل مير عىل ناد من قريش إال 
وقف وسلم وتحدث معهم، وكان أعز 
يومئذ  وكان  شكيمة،  وأشدها  قريش 
مرشكاً عىل دين قومه، فلام مر باملوالة، 
إىل  فرجع  ملسو هيلع هللا ىلص  اللہ  رسول  قام  وقد 
بيته، فقالت له : يا أبا عامرة، لو رأيت 
ما لقي ابن أخيك محمد من أيب الحكم 
آنفاً، قنصه وجده هاهنا فآذاه وشتمه 
وبلغ منه ما يكره، ثم انرصف عنه ومل 
يكلمه محمد . فاحتمل حمزة الغضب 
ملا أراد الله تعاىل به من كرامته، فخرج 
رسيعاً ال يقف عىل أحد، كام كان يصنع 
بالبيت، معداً أليب جهل  الطواف  يريد 
أن يقع به، فلام دخل املسجد نظر إليه 
جالساً يف القوم، فأقبل نحوه حتى إذا 
قام عىل رأسه رفع القوس، فرضبه بها 

رضبة شجه شجة منكرة، وقامت رجال 
إىل حمزة  بني مخزوم  قريش من  من 
يا  نراك  ما   : فقالوا  جهل،  أبا  لينرصوا 
حمزة إال قد صبأت، فقال حمزة : وما 
مينعني، وقد استبان يل منه ذلك ؟ أنا 
أشهد أنه رسول اللہ ملسو هيلع هللا ىلص . وأن الذي 
فامنعوين  أنزع،  ال  فوالله  الحق،  يقول 
إن كنتم صادقني ؛ قال أبو جهل : دعوا 
ابن  لقد سببت  والله  فإين  ؛  أبا عامرة 

أخيه سبا قبيحاً.
أسلم  فلام  إسالمه،  عىل  حمزة  وتم 
اللہ  رســول  أن  قريش  عرفت  حمزة 
ملسو هيلع هللا ىلص قد عز وامتنع، وأن حمزة سيمنعه 
فكفوا عن بعض ما كانوا يتناولون منه . 
ثم هاجر إىل املدينة، وشهد بدراً، وأبىل 
فيها بالء عظيامً مشهوراً ؛ قتل شيبة بن 
ورشك  مبارزة،  شمس  عبد  بن  ربيعة 
وعيل  اشرتك  ربيعة،  بن  عتبة  قتل  يف 
أيضاً  وقتل  قتله،  يف  عنهام  الله  ريض 
طـعـيـمـة بـن عـدي بـن نـوفـل بـن 
عدي.  بن  املطعم  أخا  مـنـاف،  عـبـد 
الـمـدائـنـي  الـحـسـن  أبو  قال  هو 
ملسو هيلع هللا ىلص  اللہ  رسول  عـقـده  لـواء  أول   :
لحمزة بن عبد املطلب ريض الله عنه، 
بعثه يف رسية إىل سيف البحر من أرض 
 : فقال  إسحاق،  ابن  وخالفه  جهينة، 
أول لواء عقده لعبيدة بن الحارث بن 
الحرب  يف  يعلم  حمزة  وكان  املطلب. 
بريشة نعامة . وقاتل يوم بدر بني يدي 
بعض  وقال  بسيفني،  ملسو هيلع هللا ىلص  اللہ  رسول 
أساري الكفار: من الرجل املعلم بريشة 
نعامة ؟ قاال : حمزة ريض الله عنه . قال 

: ذاك فعل بنا.
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الفعل”  أصدر واتس آب ميزة “ردود 
مختربي  لبعض  وذلـــك  للرسائل، 
آب  واتس  عىل  التجريبية  اإلصدارات 
لتقرير  ووفًقا  أندرويد،  لنظام  بيتا 
املوقع   –  WaBetaInfo عن  صادر 
واتس  ميزات  يتتبع  الذي  اإللكرتوين 
ميزة  تتوفر  والقادمة،  الجديدة  آب 
ردود الفعل عىل الرسائل يف واتس آب 

.2.22.8.3 Android لنظام beta
أفعال،  ردود   6 مع  يأيت  التحديث 
والحب  ــاب  ــج اإلع ــذه  ه وتشمل 
والضحك واملفاجأة والحزينة والشكر، 
واتس  رسائل  فعل  ردود  وتتشابه 
عىل  الرسائل  تفاعل  ميزة  مع  آب 

.Instagram و Facebook
هذه  عــىل  للمستخدمني  وميــكــن 
رسالة  عىل  الــرد  األساسية  األنظمة 
التعبريية،  الرموز  باستخدام  معينة 
وقد تم اإلبالغ عن ميزة ردود الفعل 

عىل رسائل واتس آب منذ سبعة أشهر 
يف أغسطس 2021.

ويف وقت سابق من هذا العام يف فرباير 
، ورد أن تطبيق املراسلة الفورية اخترب 
ذكرت  ثم  الويب،  ملستخدمي  امليزة 
WaBetaInfo أن واتس آب قد طرح 
املكتب  سطح  لعميل  جديًدا  تحديثًا 
الرسمية،  التجريبية  القناة  خالل  من 
مع مالحظة أن التحديث يصل بإصدار 

املنصة إىل 2.2207.0.
ونظرًا ألن امليزة ال تزال قيد التطوير، 
الجديدة،  امليزة  عن  الكثري  يُعرف  ال 
أي  واتس آب رسميًا عن  ومل يكشف 
اآلن،  حتى  امليزة  هذه  حول  تفاصيل 
ويف الوقت نفسه ، ورد أن واتس آب 
يعمل عىل ميزة تسمح للمستخدمني 
بإنشاء استطالعات الرأي يف الدردشات 

الجامعية.
قدم   ،  WaBetaInfo لتقرير  ووفًقا 

علماء فيزياء: داخل كوننا كون آخر يعود 
بالزمن إىل الوراء.. اعرف التفاصيل

تجريبيًا  تحديثًا  مؤخرًا  آب  واتــس 
 ، به  الخاص   iOS لتطبيق  جــديــًدا 
 ،22.6.0.70 إىل  اإلصدار  يصل  وبذلك 
و كشف التحديث التجريبي أن منصة 
تعمل   Meta لرشكة  اململوكة  املراسلة 
الرأي  استطالعات  ميزة  تطوير  عىل 

الجامعية.
واتس  مستخدمي  أن  التقرير  ويقول 
إنشاء  عىل  قــادريــن  سيكونون  آب 
الجامعية،  للمحادثات  استطالع 
وسيُطلب منهم بعد ذلك إدخال سؤال 
االستطالع وإرساله إىل مجموعة واتس 
السؤال  من  كل  تشفري  وسيتم  آب، 
ــات من طــرف إىل  املــطــروح واإلجــاب

طرف.
ويف الوقت الحايل ، تتوفر استطالعات 
املراسلة  تطبيقات  يف  الجامعية  الرأي 
و   Facebook Messenger مثل 

Telegram وغريها.

األمريكية  الفضاء  وكالة  أكــدت 
من   5000 من  أكرث  هناك  أن  ناسا 
الكواكب الخارجية، موجودة خارج 
نظامنا الشميس. وتم تشغيل عداد 
املسافات الكوكبي يف 21 مارس، مع 
كوكبًا   65 من  دفعة  أحدث  إضافة 
خارج املجموعة الشمسية -كواكب 
خارج عائلتنا الشمسية املبارشة- إىل 
الخارجية،  للكواكب  ناسا  أرشيف 
اكتشافات  ــف  ــي األرش ويسجل 
يف  تظهر  التي  الخارجية  الكواكب 
الستعراض  خاضعة  علمية  أوراق 
األقران، والتي تم تأكيدها باستخدام 
طرق كشف متعددة أو عن طريق 

تقنيات تحليلية.
 5000 من  أكرث  عىل  العثور  وتم 
عــوامل  تشمل  اآلن  حتى  كوكب 
األرض،  مثل  وصخرية  صــغــرية 
وعاملقة غازية أكرب بعدة مرات من 
كوكب املشرتى، و “كوكب املشرتي 
للغاية  قريبة  مــدارات  يف  الحار” 
“كواكب  وهناك  نجومهم،  حول 

فائقة”، وهي عوامل صخرية  أرضية 
“نبتون  و  عاملنا،  من  أكرب  محتملة 
صغرية”، وهي إصدارات أصغر من 

نبتون يف نظامنا.
قائدة  كريستيانسن،  وقالت جييس 
يف  أبحاث  وعاملة  األرشيف  علم 
معهد ناسا لعلوم الكواكب الخارجية 
للتكنولوجيا يف  كاليفورنيا  يف معهد 
“إنه ليس مجرد  بيان:  باسادينا، يف 
منهم  واحد  “كل  وأضافت:  رقم”، 
هو عامل جديد، وكوكب جديد متاًما. 
أشعر بالحامس تجاه الجميع ألننا ال 

نعرف شيئًا عنهم”.
وقال العلامء إن اكتشاف الكواكب 
بدأ يف عام 1992،  الذي  الخارجية، 
يفتح حقبة من االكتشاف ستتجاوز 
إىل  جديدة  كواكب  إضافة  مجرد 

القامئة.
العابر  الصناعي  القمر  ويواصل 
 ،(TESS) ملسح الكواكب الخارجية
 ،2018 عــام  يف  إطالقه  تم  ــذي  ال
الخارجية  الكواكب  اكتشافات 

الجديدة، ولكن رسعان ما ستلتقط 
القوية  التايل  الجيل  تلسكوبات 
بدًءا  الحساسية،  شديدة  وأدواتها 
من تلسكوب جيمس ويب الفضايئ 
الضوء  مؤخرًا،  إطالقه  تم  الــذي 
الخارجية،  الكواكب  ــواء  أج من 
لتحديد  املوجودة  الغازات  وقراءة 
الظروف  عىل  الــدالــة  العالمات 

الصالحة للسكن.
تلسكوب  ــالق  إط املتوقع  ومــن 
يف  الفضايئ  الروماين  جريس  نانيس 
اكتشافات  وسيحقق   ،2027 عام 
الخارجية  للكواكب  ــدة  جــدي
من  متنوعة  مجموعة  باستخدام 
إيسا  بعثة  سرتاقب  األساليب. 
 ARIEL ، (وكالة الفضاء األوروبية)
 ،2029 عــام  يف  ستطلق  التي   ،
الغالف الجوي للكواكب الخارجية، 
تكنولوجيا  من  قطعة  وستساعد 
 ،CASE تسمى  متنها،  عىل  ناسا 
والضباب  السحب  عىل  الرتكيز  يف 

الكواكب الخارجية.

عبثية  نظرية  الفيزياء  علامء  طرح 
أنها غري خيالية ألن هناك  إال  جديدة 
صوابها  عىل  واضحة  تجريبية  أدلــة 
يشبه  آخر  عامل  كوننا  داخل  وقالوا يف 
الوراء،  إىل  بالزمن  ويعود  عاملنا  متاما 

. RT وفقا لتقرير
ثم  كشيوخ،  أوال  فيه  الناس  ويظهر 
جنونا،  األمــر  هــذا  ويبدو  يــولــدون، 
ذلك  أن  يبدو  أخرى  ناحية  من  لكن 
نعجز عن  أننا  إال  ما،  بطريقة  يحدث 
إليه. وبيننا جدار ال ميكن  إلقاء نظرة 

اخرتاقه.
وقد نرشت جامعة كورنيل دراسة بهذا 
نرشها  ينتظرون  العلامء  وكان  الشأن 
كثرية  تُزيل مشاكل  ألنها  الصرب  بفارغ 

مطروحة أمامهم.
وال تحتاج النظرية الجديدة إىل وجود 
إىل طاقة  تحتاج  مادة مظلمة، كام ال 
واألهم  أخرى،  عديدة  وأبعاد  مظلمة 
من ذلك هو أن الدراسة تتناسب متاما 
مع الحقائق املعروفة، وميكن الحصول 
الختبارها،  أخرى  جديدة  حقائق  عىل 
الفيزياء  علامء  يقيّمه  الــذي  األمــر 

بشكل خاص.
الكبري  االنفجار  فعندما حدث  وبالتاىل 
ولد كوننا، وىف الوقت نفسه ولد توأم 
آخر وبدآ ىف التوسع، كام لو كانا ضمن 
بعضهام البعض، لكن أحدهام لألمام ىف 

الزمن وآخرهام للوراء.
وقال العلامء إن الكون متناظر بشكل 
باستثناء  متناظر  فيه  يشء  وكل  مثايل، 
اتجاه  يف  أي  قدما،  يسري  الذي  الزمن 
يف  هناك  أن  ذلك  ويعنى  فقط،  واحد 
للوراء.  يسري  متناظر  زمن  ما  مكان 
وكان علامء الفيزياء مل يتجرأ عىل مدى 
بذلك،  ــرتاف  االع أعــوام عىل  عــرشات 

وأخريا اتخذوا هذه الخطوة الحاسمة.
ميلء  العالَم  فإن  ذلك  إىل  باإلضافة 
أخــف  بصفتها  بــالــنــيــوتــريــنــوات، 
الجسيامت، وحتى عدمية الكتلة. وكلها 
تدور يف اتجاه اليمني. وال جسيَم يدور 
مستحيل،  يشء  وهــذا  اليسار.  نحو 
ما  مكان  يف  هناك  تكون  أن  بد  وال 
اليسار.  اتجاه  يف  تدور  نيوترينوات 
وصار اآلن من الواضح أين يحدث ذلك 

– يف كون آخر.

ولّد  قد  الكبري  االنفجار  كــان  وإذا 
مكتظا  يكون  أن  بد  فال  واحدا،  كونا 
شيئا  نرى  ال  لكننا  الجاذبية.  مبوجات 
من هذا القبيل. وقد بدأنا مؤخرا فقط 
وهي  الجاذبية،  موجات  مالحظة  يف 
الواضح  من  وصــار  للغاية.  ضعيفة 
الجاذبية اتخدت  اآلن أن كل موجات 

للفصل بني عامليْنا.
وقوة الجاذبية أخريا، ال تخضع للقواعد 
نظرية  وال  الكم  ميكانيكا  فال  العامة، 
حتى  “كبحها”  يف  نجحا  النسبية 
إن  الجديدة  النظرية  وتقول  النهاية. 
العامل  ذلك  تأثري  فقط  هي  الجاذبية 

اآلخر عىل عاملنا.
ومن املعتقد حتى اآلن أنه ليس لدينا 
املعاكس،  الوقت  يف  للدخول  طريقة 
هذه  مثل  املستقبل  يف  ستظهر  ورمبا 
تتنبأ  أن  املهم  من  لكن  الطريقة، 
الخصائص  ببعض  الجديدة  النظرية 
وإذا  النيوترينوات،  لالهتامم يف  املثرية 
تم تأكيد كل ذلك، فإن الزمن سيعود 

للوراء بالفعل.

واتس آب يتيح لبعض املستخدمني ميزة “ردود 
الفعل” على الرسائل

ناسا: يوجد أكثر من 5000 كوكب 
خارج نظامنا الشمسي
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العدد اإلسبوعي رقم 1252

وزير الخارجية يختتم جولته اآلسيوية 
بلقاءات مكثفة فى باكستان

اعرف مصري أشهر مزور للمستندات واملحررات الرسمية بعد ضبطه فى اإلسكندرية

تحريات لكشف غموض العثور على جثة 
سائق توك توك يف أبو النمرس

ضبط  يف  ــن  األم أجــهــزة  نجحت 
نشاطه  ملامرسته  األشخاص  أحد 
اإلجرامى ىف مجال تزوير املحررات 
إطار  ىف  باإلسكندرية،  الرسمية 
الداخلية  وزارة  أجــهــزة  جهود 
صورها،  بشتى  الجرمية  ملكافحة 
املحررات  تزوير  جرائم  السيام 
الرسمية وتقليد األختام الحكومية.

وتحريات  ملعومات  ــدت  وأكـ
جرائم  ملكافحة  العامة  اإلدارة 
مكافحة  بقطاع  العامة  ــوال  األم
والجرمية  العامة  ــوال  األم جرائم 
املنظمة قيام أحد األشخاص (مدير 
والدراسات  اإلدارية  للتنمية  مركز 
ترخيص”  “بـــدون  االسرتاتيجية 
الدخيلة  رشطة  قسم  بدائرة  مقيم 
نشاط  مبــامرســة  باإلسكندرية) 
إجرامى تخصص ىف تزوير واصطناع 
املنسوب  الرسمية  ــررات  ــح امل
الجهات  مــن  للعديد  صــدورهــا 
ذلك  عقب  وترويجها  الحكومية 
عليها  الحصول  راغبى  لعمالئه 
من  القانونية  املوانع  تحول  ممن 

القانونية  بالطرق  عليها  حصولهم 
مالية  مبالغ  عىل  حصوله  مقابل 
نظري ذلك، وقيامه باتخاذ مقر املركز 
الخاص به، كائن بدائرة قسم رشطة 
العطارين باإلسكندرية وكراً ملامرسة 

نشاطه اإلجرامى.
عقب تقنني اإلجراءات تم استهداف 
املتهم وأمكن ضبطه، وبتفتيش مقر 
(عدد  ضبط  تم  إليه  املشار  املركز 
بأسامء  مزورة  تدريبية  شهادة   71
أشخاص مختلفني منسوب صدورها 
لجهات مختلفة- خاتم كودى خاص 
متحصالت  من  ماىل  مبلغ  باملركز- 
نشاطه اإلجرامى املشار إليه- جهاز 
وطابعة  مبشتمالته  آىل  حاسب 
محمولة  هواتف   7 عدد   – ألوان 
تبني  “بفحصهم  مختلفة  ماركات 
إحتوائهم عىل أدلة تُشري إىل نشاطه 
اإلجرامى”) مبواجهة املتهم املذكور 
والضبط  التحريات  عنه  أسفرت  مبا 
النحو  عىل  اإلجرامى  بنشاطه  أقر 
اإلجراءات  اتخاذ  فتم  إليه،  املشار 

القانونية وحبس املتهم.

تزويرها يعاقب بالسجن املشدد أو 
بالسجن من ثالث سنني إىل عرش.

عىل  مكرر   214 املـــادة  ونصت 
جرائم التزوير ىف محررات الرشكات 
وجاء   ، النقابات  أو  الجمعيات  أو 
بالنص، كل تزوير أو استعامل يقع 
يف محرر إلحدى الرشكات املساهمة 
أو  التعاونية  الجمعيات  إحدى  أو 
لألوضاع  طبقاً  املنشأة  النقابات 
أو إحدى املؤسسات  املقررة قانوناً 
ذات  قانوناً  املعتربة  الجمعيات  أو 
نفع عام تكون عقوبته السجن مدة 

ال تزيد عىل خمس سنني.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد 
التزوير  وقع  إذا  سنني  عرش  عىل 
إلحدى  محرر  يف  االستعامل  أو 
املنصوص  الجمعيات  أو  الرشكات 
ألية  أو  السابقة  الفقرة  يف  عليها 
مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى 
الهيئات  أو إلحدى  للدولة  إذا كان 
صفة  بأية  مالها  يف  نصيب  العامة 

كانت.

السجن املشدد 15 سنة لثالثة شباب استدرجوا 
موظفا من السويس للدقهلية لسرقته

أمن  مبديرية  املباحث  رجــال  يكثف 
الجيزة إجراء التحريات لكشف غموض 
يف  توك  توك  سائق  جثة  عىل  العثور 
إحدى الرتع مبنطقة أبو النمرس، وبيان 
وحرر  عدمه،  من  جنائية  شبهة  وجود 
النيابة  وأخــطــرت  بالواقعة،  محرض 

املختصة للتحقيق.
أمن  مبديرية  النجدة  غرفة  تلقت 
الجيزة بالغا يفيد العثور عىل جثة أحد 
األشخاص بإحدى الرتع يف أبو النمرس، 
انتقل رجال املباحث إىل محل الواقعة، 
وتم العثور عىل جثة شاب يعمل سائق 

توك توك، مبلغ بتغيبه.
واتخاذ  املرشحة،  إىل  الجثة  نقل  تم 
وجاري  الالزمة،  القانونية  اإلجــراءات 
غموض  لكشف  التحريات  تكثيف 
الحادث، وحرر محرض بالواقعة، وتولت 

النيابة املختصة التحقيق.

املنصورة  جنايات  محكمة  قضت 
ميت  مبركز  وعاملني  سائق  مبعاقبة 
بالسجن  الدقهلية،  مبحافظة  غمر 
املشدد 15 سنة، وذلك بعد اتهامهم 
السالمة  إدارة  مدير  بخطف 
الرشكات  بأحد  املهنية  والصحة 
الهندسية بالسويس بطريق التحايل 
باستدراجه  قاموا  حيث  واإلكراه، 
مركز  إىل  السويس  محافظة  من 
ميت غمر، بعد أن تم التحايل عليه 
من قبل املتهمني باستدراجه لعمل 

مساج له .
املستشار  برئاسة  الحكم  صدر 
الدئرة،  رئيس   ، قاسم  مجدي 
وائل  املستشار  من  كال  وعضوية 
محي  واملستشار  راشد،  صفوت 
أحمد  رس  وأمانة  الكناين،  الدين 

جامل وشعبان شمس.
قرر  أن  بعد  الواقعة  وترجع 
املحامي  السعدين  عالء  املستشار 
 ، الدقهلية  جنوب  لنيابات  العام 
إحالة املتهمني إىل محكمة الجنايات 
، احمد ص ك ، 26 سنة سائق مقيم 
 ، غمر  ميت  مبركز  بشالوش  بقرية 
ومحمود ي م ، 22 سنة عامل مقيم 
قرية سنتامي ، وجودة ع ج 26 سنة 
مقيم ىف بشالوش مركز ميت غمر، 
 2021 سنة  مايو   28 يوم  ىف  ألنهم 
قاموا  غمر،  ميت  مركز  بدائرة   ،
بخطف املجني عليه فتوح ر ا ، 36 
والصحة  السالمة  إدارة  مدير  سنة 
الهندسية  الرشكات  بأحد  املهنية 
بطريقي  ذلك  وكان  بالسويس، 
التحايل واإلكراه بأن استدرج املتهم 

مقلدا  هاتفيا  معه  وتواصل  األول 
بصوت امراءة إىل محل الواقعة عىل 
إثر ادعاء بقيام املجني عليه بعمل 
املتهم  مع  فتقابل  له  مساح  جلسة 
توم  داخل  اصطحبه  والذي  الثاين 
توك إىل مكان بعيد عن أعني الرقباء 
والثالث  االول  املتهامن  واستوقفه 
مهددين  سالحني  وجه  ىف  وأشهر 
خايل  مكان  إىل  واصطحباه  به  إياه 
 ( موايش  حظرية   ) االدممني  من 
هواتف  ثالثة  ورسقة  واحتحزوه 
ايل  وحاسب  مالية  ومبالغ  محمول 
وسحب  كارد  فيزا  عىل  واالستيالء   ،
مبالغ مالية بعد إجباره عىل معرفة 
مبلغ 6000  ، وسحب  الرسي  الرقم 
صحة  التحريات  أكدت  قد   ، جنية 

الواقعة وارتكاب املتهمني الجرمية

العقوبة  نرصد  التالية  السطور  وىف 
التى ينتظرها املتهم :

 58 رقــم  العقوبات  قانون  نص 
السادس  الباب  ىف   1937 لسنة 
التزوير،  عرش منه والخاص بجرائم 
أو  األحكام  ىف  التزوير  عقوبة  عىل 
املحارض ، واختلفت العقوبة إذا ما 
وقعت الجرمية من موظف عام، أو 

إذا وقعت من غري موظف عام.
ونصت املادة 211 من القانون عىل، 

كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب 
يف  تزويراً  وظيفته  تأدية  أثناء  يف 
أحكام صادرة أو تقارير أو محارض 
أو  دفاتر  أو  سجالت  أو  وثائق  أو 
واألوراق  السندات  مــن  غريها 
بوضع  ذلــك  كــان  ســواء  األمريية 
إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيري 
املحررات أو األختام أو اإلمضاءات 
أسامء  بوضع  أو  بزيادة كلامت  أو 
مزورة  آخرين  أشخاص  صور  أو 

يعاقب بالسجن املشدد أو السجن.
ونصت املادة 212 عىل، كل شخص 
ليس من أرباب الوظائف العمومية 
ارتكب تزويراً مام هو مبني يف املادة 
السابقة يعاقب بالسجن املشدد أو 

بالسجن مدة أكرثها عرش سنني.
يعاقب  عىل،   213 املــادة  ونصت 
بالسجن  أو  املشدد  بالسجن  أيضا 
عمومية  مصلحة  يف  موظف  كل 
التزوير  بقصد  غري  محكمة  أو 
يف  أحوالها  أو  السندات  موضوع 
بوظيفته  املختص  تحريرها  حال 
أويل  إقرار  بتغيري  ذلك  كان  سواء 
ــان الــغــرض من  الــشــأن الــذي ك
بها  إدراجه  السندات  تلك  تحرير 
صورة  يف  مزورة  واقعة  بجعله  أو 
واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها 
أو بجعله واقعة غري معرتف بها يف 

صورة واقعة معرتف بها.
األوراق  هذه  استعامل  حال  وىف 
املزورة نصت املادة 214 عىل: من 
املذكورة  املزورة  األوراق  استعمل 
يف املواد الثالث السابقة وهو يعلم 

الدول  مساعدة  يف  الحيوي  دورها 
التحديات  مواجهة  عىل  اإلسالمية 
مؤكدا  املتزايدة،  والدولية  اإلقليمية 
الفعالة  باملشاركة  مــرص  الــتــزام 
املنظمة  مظلة  تحت  والــبــنــاءة 
والعربية  اإلسالمية  املصالح  لحامية 
واألفريقية، وذلك استناداً إىل اقتناع 
الذى  املحورى  بالدور  الراسخ  مرص 
تضطلع به املنظمة يف شتى املجاالت 
كصناع  الشباب  متكني  ذلك  يف  مبا 
التي  التحديات  ملواجهة  للمستقبل 
تعرقل تحقيق االستقرار والتنمية يف 
املرأة  دور  وكذلك  اإلسالمي،  عاملنا 
الحيوي حيث أن معادلة التنمية ال 
تكتمل دون تفعيل دورها وتزويدها 

باملهارات والدعم الالزمني.
تثمني  إىل  الخارجية  وزيــر  وأشــار 
إطالق  ىف  املشرتك  للنجاح  مرص 
لتنمية  اإلسالمية  املنظمة  عمل 
املرأة، التي تعتز القاهرة باستضافة 
األعضاء  الدول  باقي  داعيا  مقرها، 
لرسعة التصديق عىل النظام األسايس 

للمنظمة.
القضية  أن  الخارجية  وزير  وأوضح 
منظمة  إنشاء  مبعث  الفلسطينية 
التعاون اإلسالمي، مؤكدا أنه ال حل 
إنشاء  دون  الفلسطينية  للقضية 
عىل  املستقلة  الفلسطينية  الدولة 
الرابع من يونيو لعام 1967  حدود 
مشريا  الرشقية،  القدس  وعاصمتها 
إىل رفض مرص أية إجراءات أحادية 

تقوض حل الدولتني.
إىل  مرص  تطلع  عن  شكري  وأعرب 
التعاون اإلسالمى  أن تُسهم منظمة 
الدول  إرساء دعائم االستقرار يف  يف 
تشدد  مرص  أن  مؤكدا  اإلسالمية، 
عىل أهمية ايجاد حل وطني سلمي 
إجراء  ورضورة  الشقيقة،  ليبيا  يف 
والربملانية  الرئاسية  االنتخابات 
القوات  كافة  ــروج  وخ بالتزامن 
استثناء  بدون  واملرتزقة  األجنبية 
ويف مدى زمني محدد، وتجدد مرص 
دعمها لجهود لجنة 5+5 العسكرية 

املشرتكة.

حرص  إىل  الخارجية  وزيــر  وأشــار 
مرص عىل استقرار األوضاع السياسية 
الشقيق،  ــســودان  ــال ب واألمــنــيــة 
خالص  سوداين  توافق  إىل  والتوصل 
ودون  االنتقالية،  الفرتة  إدارة  نحو 
إمالءات خارجية، مؤكدا حرص مرص 
يف  السياسية  بالعملية  الدفع  عىل 
املتحدة  األمم  مظلة  تحت  سوريا 

وفقاً لقرار 2254.
مرص  أن  الخارجية  وزيــر  وأكــد 
عىل  الحفاظ  أهمية  عىل  تشدد 
العراق،  وسيادة  واستقرار  وحدة 
محاربة  يف  العراق  جهود  وتُثمن 
وقف  رضورة  عىل  وتؤكد  اإلرهاب، 
شئونه،  يف  الخارجية  التدخالت 
وتتطلع إىل إيجاد حل سيايس لألزمة 
املبادرة  ملرجعيات  وفقاً  اليمنية، 
الدولية  الرشعية  الخليجية وقرارات 
مؤكدا  الوطني،  الحوار  ومخرجات 
عىل إدانة مرص للهجامت اإلرهابية 
وتستهدف  اليمن  من  تنطلق  التي 
السعودية  العربية  اململكة  أمن 

واإلمارات العربية املتحدة.
بإجراء  الخارجية  ــر  وزي ــب  ورح
بالصومال،  الترشيعية  االنتخابات 
الصومالية  ــراف  األط كافة  وحث 
االنتخابية  االستحقاقات  تنفيذ  عىل 
سواء الرئاسية أو الترشيعية، مؤكدا 
التعاون  منظمة  لقرار  مرص  دعم 
االجتامع  عن  الــصــادر  اإلســالمــي 
الوضع  حول  االستثنايئ  الــوزاري 
تويل  كام  أفغانستان،  يف  اإلنساين 
أهمية قصوى لضامن عدم استخدام 
األرايض األفغانية كنقطة انطالق أو 

مالذ آمن ألية منظامت إرهابية.
ان  إىل  الخارجية  وزيــر  ولفت 
تواجه  طموحات شعوبنا املرشوعة 

ظاهرة  يتصدرها  جمة،  تحديات 
الديني  التطرف  وظاهرة  اإلرهاب، 
سبيالً  اإلرهـــاب  من  يتخذ  ــذي  ال
بأصول  لها  عالقة  ال  مآرب  لتحقيق 
توظيف  ومحاولة  الحنيف،  ديننا 
أهــداف  لتحقيق  الظاهرة  هــذه 
والتمويل  املــالذ  وتوفري  سياسية 

للعنارص املتطرفة.
تحدي  تواجه  املنظمة  أن  وأوضح 
اإلسالموفوبيا،  ظــاهــرة  تفاقم 
اإلسالم.  له  يتعرض  الذي  والتمييز 
الجمعية  باعتامد  ونرحب  هــذا، 
 15 ــوم  ي املتحدة  لألمم  العامة 
من  املقدم  القرار  الجاري  مــارس 
مكافحة  حول  اإلسالمية  املجموعة 

ينبغي  مــا  وهــو  اإلسالموفوبيا، 
مواصلة العمل املشرتك للبناء عليه.

معالجة  أن  الخارجية  وزير  وأكد 
التحديات الراهنة يتطلب منا النظر 
وإصالح  مراجعة  رضورة  ىف  بجدية 
العامة، وتطوير آليات  عمل األمانة 
عملها لتتواكب مع معطيات العرص 
الدول  كلمة  تتحد  وأن  الحديث، 
املصلحة  تحقيق  عــىل  األعــضــاء 
لتوظيف  محاولة  أي  ونبذ  املشرتكة 

املنظمة لتحقيق مصالح ضيقة.
املاىض  األحد  وصل  قد  شكرى  كان 
إىل باكستان املحطة الرابعة لجولته 
اآلسيوية التى شملت كال من ماليزيا 

وسنغافورة وإندونيسيا

تتمه ص   6
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العدد اإلسبوعي رقم 1252

اإلسماعيلية تستضيف النسخة األولي من بطولة 
األندية العربية “الباراملبية” لتنس الطاولة

ربيع  أسامة  الفريق  رعاية  تحت 
واإلتحاد  السويس،  قناة  هيئة  رئيس 
مبدينة  تنطلق  الطاولة،  لتنس  العريب 
بطولة  من  األويل  النسخة  اإلسامعيلية 
الفرتة  ىف  “الباراملبي”  العربية  األندية 
الجاري،  ــارس  م  28 وحتي   26 من 
 4 ميثلون  والعبه  العب   42 مبشاركة 

دول عربية.
رئيس  نائب  قريطم  سعيد  ورصح 
أن  الطاولة،  لتنس  العريب  اإلتحاد 
األويل  النسخة  الستضافة  مرص  اختيار 
من بطولة األندية “الباراملبية” جاء بناء 

عىل اختيار مرص لعام 2022 عام “ذوى 
دمجهم  ضــامن  عيل  تأكيًد  الهمم”، 
يشملها  وما  القومية  املبادرات  بجميع 

من فعاليات رياضية وفنية وثقافية.
وأضاف أنه من املنتظر مشاركة 4 دول 
عربية بالبطولة التي تستضيفها الصالة 
السويس  قناة  هيئة  بإستاد  املغطاة 
مرص،  دول  وهم  اإلسامعيلية،  مبدينة 
بعد  وذلك  والعراق  الكويت  األردن، 
اعتذار دولة املغرب الشقيق، مشريا إيل 
أن إجاميل عدد الفرق املنتظر مشاركتها 
 23 يوم  من  الوصول  ىف  ستبدأ  والتي 

مارس الجارى 13 نادى.
من جانبه أشاد املحاسب معتز عاشور 
الطاولة  لتنس  املرصي  اإلتحاد  رئيس 
النسخة  بإقامة  العريب  اإلتحاد  بقرار 
عيل  “الباراملبية”  البطولة  من  األويل 
لكافة  األويل  الحاضنة  مــرص  أرض 
األنشطة والفعاليات الرياضية العربية، 
مشريا إيل أن اإلتحاد املرصى أتخذ كافة 
إستعداداته بالتعاون مع وزارة الشباب 
ىف  البطولة  نجاح  لضامن  والرياضة 

نسختها األويل.
وأوضح أن 7 أندية من مرص ستشارك 
بالعبيها وهى أندية املستقبل وسموحة 
“اإلسامعيلية”  والعزمية  “اإلسكندرية” 
ونادى بنها والصفوة والقناطر الخريية 

ومؤسسة الحسن.
من  املرصيني  الالعبني  أن  عاشور  وأكد 
بحروف  أسامئهم  سطروا  الهمم  ذوى 
من ذهب ىف سجالت البطوالت العاملية 
حمتو،  “إبراهيم  أمثال  واألوليمبية 
وهناء  رضــا،  وإســالم  محمود،  فايزة 
بشري،  ومحمود  عيد،  وسامح  حامد، 
وكامل الرشيدى، وأمين كامل، وإبراهيم 
حمتو، وسيد محمد”، وهو ما نأمل به 
نجوم  ظهور  من  البطولة  تلك  خالل 
الطاولة  تنس  مالعب  ىف  تلمع  جدد 

محليا وعامليا.

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

حصلت عىل 12.299 درجة.
العامل  كأس  بطولة  أن  بالذكر  الجدير 
هي   ،2022 القاهرة  الفني  للجمباز 
العامل  بطوالت  سلسلة  من  واحدة 
 ،2024 باريس  ألوملبياد  املؤهلة 
الحالية مشاركة 281  النسخة  وشهدت 
مرص  هي:  دولة   34 ميثلون  مشارك 
البلد املضيف وألبانيا والجزائر وأرمينيا 
والتشيك  وأذربيجان  والنمسا  وأسرتاليا 
وكرواتيا  وكندا  وإيرلندا  ونيوزيالندا 
كونج  وهونج  واليونان  وفنلندا  وقربص 
واألردن  وإيطاليا  وأيسلندا  واملجر 
وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا واملغرب 
أفريقيا  وجنوب  وبولندا  والرويج 
وأوزبكستان  وأمريكا  وتركيا  وسلوفينيا 

والهند وقطر.

املدير  كريوش  كارلوس  الربتغايل  أعلن 
السبت،  اليوم  مرص،  ملنتخب  الفني 
قامئة الفراعنة ملواجهة منتخب السنغال 
التصفيات  من  النهائية  املرحلة  يف 

اإلفريقية املؤهلة لكأس العامل.
مباراة  لخوض  مرص  منتخب  ويستعد 
يوم  السنغال  منتخب  أمام  الذهاب 
الدويل،  القاهرة  إستاد  عيل  مارس   25
للعاصمة  الوطني  املنتخب  ينتقل  ثم 
العودة  لقاء  لخوض  داكار  السنغالية 

يوم 29 من مارس الجاري.
ملبارايت  مرص  منتخب  قامئة  وشهدت 
السنغال يف تصفيات كأس العامل عودة 
يارس  وأيًضا  “أفشة”  مجدي  محمد 
إىل  باإلضافة  األهيل،  العبا  إبراهيم 
جابر  وعمر  دونجا  عامد  نبيل  انضامم 

العبا برياميدز.
أحمد  من  كل  القامئة  عن  غاب  فيام 
ورمضان  جدة  اتحاد  مدافع  حجازي 
صبحي العب برياميدز لالصابة باالضافة 
ومحمد  إنبي  العب  دواد  مروان  إىل 

رشيف مهاجم األهيل ألسباب فنية.
| كارلوس كريوش يُعلن قامئة املنتخب 
املرحلة  يف  السنغال  ملبارايت  الوطني 

الفني  للجمباز  مرص  منتخب  حقق 
مراكز متقدمة يف منافسات بطولة كأس 
التي أقيمت عىل  الفني  العامل للجمباز 

ملعب الصالة املغطاة باستاد القاهرة.
العامل  كأس  بطولة  أن  بالذكر  الجدير 
هي   ،2022 القاهرة  الفني  للجمباز 
العامل  بطوالت  سلسلة  من  واحدة 
 ،2024 باريس  ألوملبياد  املؤهلة 
الحالية مشاركة 281  النسخة  وشهدت 

مشارك مثلوا 34 دولة.
أحمد  حقق  الرجال  مستوى  فعىل 
املراغي املركز الثامن يف منافسات جهاز 
 12.000 عىل  حصل  أن  بعد  العقلة، 

درجة من لجنة التحكيم.
مرص  منتخب  العب  العريب  عمر  بينام 
للجمباز عىل املركز الثامن يف منافسات 

البطولة،  بنفس  القفز  حصان  جهاز 
التحكيم  لجنة  من   13.066 نال  بعدنا 
السادس  املركز  أيضا  ، وحقق  بالبطولة 
األرضية  الحركات  جهاز  منافسات  يف 

مبجموع نقاط 13.566 نقطة.
زينة  حصلت  السيدات  مستوى  وعىل 
للجمباز،  مرص  منتخب  العبة  رشف 
جهاز  منافسات  يف  السابع  املركز  عىل 
عارضة التوازن ، ونجحت زينة رشف يف 
لجنة  الحصول عىل 11.266 درجة من 

التحكيم.
بينام حصلت جنا عبد السالم عىل املركز 
املتوازي،  جهاز  منافسات  يف  السادس 
وذلك بعد حصولها عىل 10.866 درجة.

الثامن  املركز  نانيس طامن  احتلت  كام 
يف منافسات جهاز حصان القفز، بعدما 

من  األول  اليوم  منافسات  أسفرت 
الطريق  لدراجات  إفريقيا  بطولة 
املقامة مبدينة رشم الشيخ يف الفرتة من 
الجاري مبشاركة  مارس   27 22 وحتى 
30 دولة، عن فوز منتخب مرص بثالث 

ميداليات برونزية.
باملركز  الناشئني  منتخب  فاز  حيث 
الثالث وامليدالية الربونزية، يف سباقات 
إريرتيا  منتخب  فاز  فيام   ، الناشئني 
باملركز األول وامليدالية الذهبية، وتوج 
منتخب الجزائر باملركز الثاين وامليدالية 

الفضية.
ويف سباق الناشئات فاز منتخب مرص 
الربونزية،  وامليدالية  الثالث  باملركز 
املركز  إريرتيا  منتخب  حصد  فيام 

كريوش يعلن قائمة منتخب مصر ملواجهة 
السنغال يف تصفيات كأس العالم

إريرتيا تتصدر الذهب ومصر تحصد 3 برونزيات 
يف اليوم األول لبطولة إفريقيا للدراجات

األول وامليدالية الذهبية، وتوج منتخب 
الفضية  وامليدالية  الثاين  باملركز  املغرب 

للسباق.
 23 تحت  السيدات  نخبة  سباق  ويف 
الثالث  باملركز  مرص  منتخب  فاز  سنة 
حصدت  فيام  الربونزية،  وامليدالية 
منتخب  وفاز  السباق،  ذهبية  إريرتيا 
وامليدالية  الثاين  باملركز  موريشيوس 

الفضية.
الرجال تحت 23 سنة  نخبة  ويف سباق 
باملركز  إريرتيا  منتخب  منتخب  فاز 
األول وامليدالية الذهبية، وتوج منتخب 
وامليدالية  الثاين  باملركز  إفريقيا  جنوب 
الفضية، وحصد منتخب الجزائر باملركز 

الثالث وامليدالية الربونزية.

رئيس  عزام  وجيه  الدكتور  وأكد 
ورئيس  للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة 
االتحادين املرصي واألفريقي للدراجات 
الدويل  االتحادين  رئيس  ونائب 
والعريب، أن اليوم األول لبطولة إفريقيا 
بني  قوية  منافسات  شهد  للدراجات 

جميع املنتخبات املشاركة.
حققها  التي  بالنتائج  عزام  وأشاد 
وحصده  األول  اليوم  يف  مرص  منتخب 
مع  رشسة  منافسة  بعد  ميداليات،   3
إريرتيا  منتخب  مثل  قوية  منتخبات 
جميعهم  العبني  عىل  يعتمد  الذي 
املنتخبات  بجانب  فرنسا،  يف  محرتفني 
إفريقيا  جنوب  مثل  املميزة  األخرى 

والجزائر واملغرب.

حصاد أبطال مصر يف كأس العالم 
للجمباز الفني القاهرة 2022

االفريقية  التصفيات  من  النهائية 
EFA pic.#  … العامل  لكأس  املؤهلة 

twitter.com/XTklYZPQb9
 ,19  EFA.eg (@EFA) March  —

2022
وجاءت القامئة كاملة كالتايل:

قامئة منتخب مرص ملبارايت السنغال يف 
تصفيات كأس العامل

حراسة املرمى: محمد الشناوي ومحمد 
أبو جبل ومحمد صبحي.

املنعم  عبد  محمد  الدفاع:  خط 

ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح 
وعمر جابر وأمين أرشف ومحمود عالء 

ويارس إبراهيم وعمر كامل.
وعمرو  فتحي  حمدي  الوسط:  خط 
وإمام  “دونجا”  عامد  ونبيل  السولية 
مجدي  ومحمد  النني  ومحمد  عاشور 
ومحمد  “زيزو”  سيد  وأحمد  “أفشة” 
حسن  ومحمود  مرموش  وعمر  صالح 

“تريزيجه”.
خط الهجوم: مروان حمدي ومصطفي 

محمد
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العدد اإلسبوعي رقم 1252

تعرف علي الجدول الزمني وجوائز بطولة ايرون مان كالسيك لكمال األجسام والفيزيك

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

والتي  عاًما   17 العمر  من  البالغة  الواعدة 
وصلت إىل نهائيات املتوازي املتخلف االرتفاع 
الدوحة  يف  العامل  كأس  يف  التوازن  عارضة  و 
 2020 طوكيو  أوملبي  ويتوىل  املايض.  العام 
عمر محمد (مرص) والنجم عىل زهران (مرص) 
قيادة جهود الفريق املرصي املكون من ستة 

رجال.
الثانية التي تقام  وجذبت بطولة كأس العامل 
املاضيني  العامني  خالل  املرصية  العاصمة  يف 
اهتامًما كبريًا من العبي الجمباز ىف العامل مبا 
كيتلني   2020 طوكيو  أوملبياد  ابطال  ذلك  يف 
روسكرانتز من جنوب أفريقيا، وهي أحد أبرز 
اللعبات يف املتوازي املختلف االرتفاع، ونجوم 
املتحدة)  (اململكة  باترونا  دانييال  العامل  كأس 
أرتور  (أوزباكستان)،  تشوسوفيتينا  أوكسانا   ،
(اململكة  كوفتون  إيليا  (أرمينيا)،  دافتيان 
واحدة  بذهبية  فازوا  وجميعهم  املتحدة)، 

املخصصة لالعبي مرص خالل الفرتة املقبلة.
من  والرياضة  الشباب  وزير  وطالب 
العمل  لالسكواش  املرصي  االتحاد  رئيس 
وتوسيع  أكرب،  بشكل  اللعبة  نرش  عىل 
انتشار  مع  السيام  لها،  املامرسني  قاعدة 
مالعب االسكواش داخل املنشآت الشبابية 
والرياضية ىف جميع محافظات الجمهورية، 
ثقافة  نرش  نحو  الوزارة  رؤية  إىل  الفتاً 

املامرسة الرياضية داخل املجتمع.
أشار “صبحي” ايل تنفيذ املرشوع القومى 
املرصي  االتحاد  مع  بالتنسيق  لالسكواش 
ودعمها  املواهب  الكتشاف  لالسكواش، 
ىف  مرص  صدارة  عىل  الحفاظ  إطار  ىف 

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

31 دولة تشارك ببطولة افريقيا للدراجات 
بشرم الشيخ.. واكتمال وصول الفرق غدا

أعلن الدكتور عادل فهيم رئيس االتحاد 
املرصي والعريب واالفريقي ونائب رئيس 
بدأ  أن  األجسام  لكامل  الدوىل  االتحاد 
الرياىض  الحدث  التنازيل النطالق  العد 
مان  ايرون  بطولة(  العام  هذا  االهم 
والكالسيك  االجسام  لكامل  كالسيك) 
اللجنه  وضعت  وقد   ، والفيزيك، 
وحددت  النهائية  اللمسات  املنظمه 
الجدول الزمني لكافة األوزان والفئات 
املشاركة يف بطولة ايرون مان كالسيك.

الثانية  العربية  البطولة  نتيجة  اسفرت 
املقامة  املاء  تحت  للتصوير  املفتوحة 
مارس   16 يوم  من  الشيخ  مبدينة رشم 
الشهر  نفس  من   20 وحتى  الجارى 
والرياضة  الشباب  وزير  رعاية  تحت 
النتائج  عن  صبحي  أرشف  الدكتور 

التالية :
MACRO مسابقات

األول محمد القطاونة من األردن
مرص  من  الدايم  عبد  محمد  والثاىن 

والثالث د/ حسام ناصف
مرص.

WIDE ANGLE مسابقات
فاز باملركز األول محمد القطاونة

ناصف  حسام  د/  الثاىن  واملركز  األردن 
من  الدين  برهان  والثالث  مرص  من 

ليبيا.

االتحاد الدوىل : بلد الحضارة تحدث طفره فى بطوالت الجمباز الحديث وتبهر العالم
نرش املوقع الرسمي لالتحاد الدويل للجمباز 
تقرير عن استضافة مرص بطولة كاس العامل 
يقام  والذي  وسيدات  رجال  الفني  للجمباز 
عىل الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدويل 

يف الفرتة من 17 وحتى 20 مارس الجاري.
وذكر املوقع الرسمي لالتحاد الدويل للجمباز 
خالل التقرير ان كاس العامل املقام حاليا ىف 
تغري  اكرب  القاهرة يحدث  املرصية  العاصمة 

ىف شكل الجمباز خالل عام 2022
القدميه  الحضاره  بلد  ان  التقرير  وأشار 
الجمباز  بطوالت  ىف  طفره  تحدث  القاهره 

الحديث وتبهر العامل
الحدث  القاهرة  تستضيف  التقرير  وتابع 
الثالث من بني أربعة أحداث يف سلسلة كأس 
أظهرت  والتي   ،2022 الفني  للجمباز  العامل 

مواهب الالعبني املرصيني للعامل
وأضاف التقرير إن مرص تخطط إىل ميدالية 

او   2024 باريس  اوملبياد  خالل  أوملبية 
وملساعدتهم   ،2028 أنجلوس  لوس  أوملبياد 
االتحاد  استعان  هدفهم،  تحقيق  عىل 
وسيسيل  إريك  الفرنسيني  باملدربني  املرصي 
املنتخبات  عن  كانا مسؤولني  اللذين  دمياي، 
الوطنية الفرنسية يف العقد األول من القرن 
الحادي والعرشين، مبا يف ذلك الفريق الذي 
األلعاب  دورة  يف  الحادي عرش  املركز  احتل 
األوملبية بلندن 2012، واالن املنتخب املرصي 

مسؤليتهم.
خطوة  القاهرة  يف  الجيدة  النتائج  ومتثل 
صغرية نحو هدفهم ومن بني املرصيني الذين 
زينة  األسبوع،  هذا  النهائيات  يف  يتنافسون 
 2020 طوكيو  أوملبياد  العبي  إحدى  رشف، 
التي  طامان،  نانيس  واملخرضمة  مرص،  من 
يف  القفز  منصة  عىل  الرابع  املركز  احتلت 
الشابة  محمود،  وجنى   ،2021 العامل  بطولة 

MARINE LIFE منافسات
القطاونة  محمد  األول  املركز  حصد 
فايد من مرص  أمري  والثاىن  األردن  من 

والثالث د/ حسام ناصف من مرص
 WIDE ANGLE WAITH

DIVER منافسات
الكويت  من  القالف  حسني  األول 

والثاىن أمري فايد من مرص
والثالث زيد النارص من دولة الكويت.

لالتحاد  العمومية  الجمعية  وأجريت 
رشم  مبدينة  واالنقاذ  للغوص  العرىب 
العربية  البطولة  هامش  عىل  الشيخ 
املفتوحة للتصوير تحت املاء واملقامة 
حاليا برشم الشيخ مبشاركة عدد 9 دول 
والكويت  واملغرب  مرص   : هي  عربية 
وفلسطني  والجزائر  واألردن  وليبيا 
والجزائر واإلمارات وفاز مبنصب رئيس 

هذا  اآلن  حتى  العامل  كأس  يف  األقل  عىل 
املوسم، وجميعهم موجودون يف القاهرة

الياباين موري واتانايب رئيس  أكد  من جانبه 
االتحاد الدويل للجمباز أنه فخور باستضافة 
الفني  للجمباز  العامل  كأس  لبطولة  مرص 

رجال وسيدات.
للجمباز  الدويل  االتحاد  رئيس  واضاف 
املستوى  عيل  خاصة  معزة  ملرص  يكن  أنه 
سعيد  أنه  إىل  مشريا  واإلنساين،  الشخيص 

للغاية بتواجده يف أرض الفراعنة.
وأشار إىل أن االتحاد املرصي للجمباز برئاسة 
مرص  وضع  يف  نجح  أمني  إيهاب  الدكتور 
الجمباز  يف  الكربي  الدول  مصاف  ضمن 

الفني خالل الفرتة املاضية.
كأس  بطولة  فاعليات  األحد  اليوم  وتختتم 
العامل للجمباز القاهرة 2022 ضمن سلسلة 
باريس  ألوملبياد  املؤهلة  العامل  بطوالت 

من  ودولية  جامعية  إشادة  وسط   .2024
للبطولة  الفني  باملستوي  املشاركة  الوفود 
ىف  مرص  بإسم  يليق  الذي  التنظيم  وحسن 
الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد 
الفتاح السييس. جدير بالذكر أن بطولة كأس 
هي   ،2022 القاهرة  الفني  للجمباز  العامل 
املؤهلة  العامل  بطوالت  سلسلة  من  واحدة 
النسخة  وتشهد   ،2024 باريس  ألوملبياد 
الحالية مشاركة 281 مشارك ميثلون 34 دولة 
والجزائر  وألبانيا  املضيف  البلد  مرص  هي: 
وأذربيجان  والنمسا  وأسرتاليا  وأرمينيا 
والتشيك ونيوزيالندا وإيرلندا وكندا وكرواتيا 
وقربص وفنلندا واليونان وهونج كونج واملجر 
وكازاخستان  واألردن  وإيطاليا  وأيسلندا 
وبولندا  والرويج  واملغرب  وماليزيا  وليتوانيا 
وأمريكا  وتركيا  وسلوفينيا  أفريقيا  وجنوب 

وأوزبكستان والهند وقطر.

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  والربامج  والخطط  املقبلة، 

للمرة  واالنقاذ  للغوص  العريب  االتحاد 
الثالثة عىل التوايل سامح الشاذيل رئيس 
وفاز  واالنقاذ  للغوص  املرصي  اإلتحاد 
عام  أمني  مبنصب  الفتاح  عبد  يرسي 
مساعد االتحاد العريب للغوص واالنقاذ.
فاز  قد  الشاذيل  بأن  بالذكر  جدير 
الدويل  االتحاد  إدارة  مجلس  بعضوية 
للغوص خالل شهر سبتمرب 2021 بأعىل 
الدويل  االتحاد  انتخابات  يف  األصوات 

للغوص مبدينة رشم الشيخ .
مدينة  تكون  أن  الشاذيل يف  نجح  وقد 
املاء  تحت  الغوص  قبلة  الشيخ  رشم 
املستوى  عىل  بالزعانف  والسباحة 

الدويل واملحيل.
 Tumblr  لينكدإن تويرت  فيسبوك 

VKontakte  Reddit  بينترييست

والكابنت  عديده  العوام  السابق  العامل 
والكابنت  القومي  املدرب  شارب  سعيد 
احمد السيد املدرب القومي . هذا ومن 
جانبه أوضح محمد محسن، مدير عام 
يف  البطولة  إقامة  تقرر  أنه   ، البطولة 
للقوات  الرياضة  بجهاز  املنازالت  صالة 
املسلحة بالقاهرة يف الفرته من 26 ايل 
اليوم  يكون  ان  عيل  املقبل،  مارس   28
عملية  بدء  مارس   26 املوافق  األول 
لكل  واالطوال  امليزان  واخذ  التسجيل 

العمليه  هذه  وتنطلق  البطوله  فئات 
من الساعه 10 صباحا حتي الساعه 6 
مساء. ويف اليوم الثاين 27 مارس، سوف 
صعود  وترتيب  البطوله  فعاليات  تبدأ 
كالتايل،  سيكون  املرسح  عيل  الفئات 
جونيور  فيزبك،  تني  فيزيك،  كالسيك 
يكون  ان  عيل  فيزيك  سينيور  فيزيك، 
بداية العروض من الساعه 10 صباحاً، 

وحضور الالعبني من الساعه 8 صباحاً.
البطوله  نهائيات  الثالث  اليوم  َويف 
املرسح  عيل  الفئات  صعود  وترتيب 
هذا اليوم كالتايل جونيور كامل اجسام، 
كامل  سينيور  اجسام،  كامل  ماسرتز 

اجسام
 10 الساعه  من  العرض  بداية  وتكون 
الساعه  من  الالعبني  حضور  و  صباحا، 

8 صباحاً.
قال  للبطولة  املالية  الجوائز  وعن 
االوائل  للثالثه  ستمنح  إنها   ” “شارب 
يف کل طول أو ميزان يف البطوله، وأن 
أكرث  يف  االشرتاك  العب  كل  حق  من 
من فئة بعد دفع نصف قيمة اشرتاك 
لالعبني  يحق  كام  االضافيه،  الفئة 
الرجال  بطولة  يف  االشرتاك  الناشئني 
يف  االشرتاك  الرجال  لالعبني  يحق  وال 
للحضور  وأنه مسموح  الناشئني  بطولة 

الجامهريي وبدون مقابل مادي.

املنسق  الرحمن شارب”  وأضاف “عبد 
مان  ايرون  بطولة  أن  للبطولة  العام 
لالتحاد  كامل  إرشاف  تحت  كالسيك 
بإرشاف  و  األجسام،  لكامل  املرصي 
الدكتور  من  مستمره  ومتابعة  كامل 
عادل فهيم، رئيس االتحاد واننا نعمل 
بكل جد النهاء واخراج الصوره النهائية 
البطوله  لجان  كل  مع  املنتظر  للعرض 
عيل راسها اللجنه الفنيه واملستشاريني 
الفنيني للبطوله كابنت يرسي السيد بطل 


