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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم األربعاء، اتصااًل 
هاتفيًا من الرئيس األوكراني “فلوديمري زيلينسكي”.

رئاسة  باسم  الرسمي  املتحدث  راضى،  بسام  السفري  وصرح   
األزمة  مستجدات  بشأن  التباحث  تناول  االتصال  بأن  الجمهورية 
األوكرانية، حيث استعرض الرئيس األوكراني آخر التطورات يف 
هذا اإلطار، خاصة ما يتعلق بمسار املفاوضات. وأكد الرئيس من 
جانبه أهمية تناول كافة السبل املؤدية إىل التهدئة والتوصل إىل حل 
سلمي للنزاع، فضاًل عن اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل 

تحقيق ذلك، سواء على املستو الثنائي أو اإلقليمي أو الدولي.

تابع ص  6

السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  استقبل  
الرحمن  عبد  بن  محمد  الشيخ  اليوم 
آل ثاين، وزير خارجية دولة قطر، وذلك 
بحضور  سامح شكري وزير الخارجية، 
املخابرات  رئيس  كامل  عباس  واللواء 
أحمد  بــن  عــي  جانب  إىل  العامة، 
وعبد  القطري،  املالية  وزير  الكوري 
الدولة  أمن  جهاز  رئيس  الخليفي  الله 
آل  مبارك  بن  سامل  والسفري  القطري، 

شايف، سفري دولة قطر بالقاهرة.
املتحدث  راىض،  بسام  السفري  ورصح   

الرئيس السيسى يؤكد لوزير خارجية قطر ارتباط أمن الخليج باألمن القومى املصرى

الرئيس السيسى يستقبل “املنفى” ويؤكد دعم 
مصـر لتحقيق املصلحة العليا لليبيا الشقيقة

بأن  الجمهورية،   رئاسة  باسم  الرسمي 
الخارجية  وزير  بزيارة  رحب  الرئيس 
القطري إىل القاهرة، طالباً  نقل تحياته 
ألخيه الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري 
امللموس يف  التقدم  قطر، ومثمناً  دولة 
القطرية،  ـ  املرصية  العالقات  مسار 
أهــداف  يخدم  أن  شأنه  من  ــذي  وال
ويعزز  والشعبني،  الدولتني  ومصالح 
واستقرار  أمــن  عىل  الحفاظ  جهود 

املنطقة العربية.
بن  محمد  الشيخ  أعرب  جانبه؛  من   

استقبل الرئيس عبد الفتاح السييس 
اليوم بقرص االتحادية محمد املنفي، 
الليبي،  الــرئــايس  املجلس  رئيس 
وزير  شكري  سامح  بحضور  وذلك 
الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس 
السفري  وكذلك  العامة،  املخابرات 
ليبيا  مندوب  إدريس،  املطلب  عبد 

الدائم لدى جامعة الدول العربية.
راىض،  ــســام  ب الــســفــري  ورصح   
املتحدث باسم رئاسة الجمهورية.”،  
رئيس  بزيارة  رحب  الرئيس  بأن 
املجلس الرئايس الليبي إىل القاهرة، 

وزارة الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنني 
حول لقاحات كورونا قبل رمضان

والسكان  الصحة  وزارة  وجهت 
املواطنني، برضورة الحصول عي 
األويل  بجرعاته  كورونا  لقاح 
قبل  التنشيطية  والثالثة  والثانية 

دخول شهر رمضان.
الصحة والسكان:   وقالت وزارة 
أمان..  يف  رمضان  بشهر  احتفل 
فريوس  لقاح  تلقي  عي  احرص 
التنشيطية  والجرعة  كورونا 
لتقوى مناعتك وتقلل من فرص 

إصابتك بالعدوى.
املواطنني  الوزارة،  وتناشد 

بلقاء  ثاين عن ترشفه  آل  الرحمن  عبد 
األمري  تحيات  للرئيس  ناقالً   الرئيس، 
عىل  وحرصه  ثاين،  آل  حمد  بن  متيم 
بني  الوثيقة  األخوية  العالقات  توطيد 
واالستقرار  األمــن  يعزز  مبا  البلدين 
الرئيس  لجهود  تقديره  وكذا  للمنطقة، 
والحفاظ  املشرتك  العريب  العمل  لدفع 
املستوى  عــىل  ــن  واألمـ السلم  عــىل 
اإلقليمي خالل املرحلة الدقيقة الحالية 

التي تتعاظم فيها التحديات.
اللقاء  أن  الرسمي  املتحدث  وأوضــح 

من  ما  لكل  مصـر  دعــم  مــؤكــداً 
لليبيا  العليا  املصلحة  تحقيق  شأنه 
وحــدة  عــىل  والحفاظ  الشقيقة 
الحرة  اإلرادة  وتفعيل  أراضيها 
للشعب الليبي، وذلك يف إطار املبدأ 
الضطالع  الداعم  الثابت  املــرصي 
مؤسسات الدولة الليبية مبسئولياتها 
االنتخابات  ودورها وصوالً إىل عقد 
وإنهاء  ليبيا،  يف  والربملانية  الرئاسية 
املرحلة االنتقالية، ومبا يتيح للشعب 
الليبي الشقيق املجال لتقرير مصريه 

واختيار قياداته وممثليه.

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

الرئيس السيسى يتلقى اتصاال هاتفيا من زيلينسكى لبحث آخر التطورات فى أوكرانيا

تناول سبل تعزيز العالقات الثنائية عىل 
استعراض  تم  كام  األصعدة،  مختلف 
اإلقليمية  األوضـــاع  ــطــورات  ت ــر  آخ
والقضايا ذات االهتامم املشرتك، حيث 
ارتباط  الخصوص  هذا  يف  الرئيس  أكد 
املرصي،  القومي  باألمن  الخليج  أمن 
مشيداً بالدور املهم الذي تقوم به دولة 

قطر يف مواجهة التحديات التي تواجه 
األمة العربية، بينام مثن وزير الخارجية 
باملنطقة  املحوري  مرص  دور  القطري 
باعتبارها ركيزة أساسية ألمن واستقرار 
مرص  بحرص  مشيداً  العريب،  الوطن 
عىل تعزيز التضامن بني الدول العربية 

والدفع قدماً بالعمل العريب املشرتك.
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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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االشراف الصحفي:ـ 
دكتوره سهام جربيل
 البث االلكتروين:ـ 
 حممد مجال شرع

ترخيص اهليئة الوطنية 
لإلعالم رقم 0004
فرباير عام 2021

اململكة العربية السعودية

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

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

الوكيل اإلعالين
مجهورية مصر العربية

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

أن  اليوم  التونسية  األنباء  وكالة  قالت 
أعلن  سعيد  قيس  التونىس  الرئيس 
اجتامع  ذلك خالل  وجاء  الربملان،  حل 
القومى  األمن  مجلس  مع  الرئيس 
والذى أعلن فيه “حل املجلس النياىب، 
مؤسساتها”  وعىل  الدولة  عىل  حفاظا 

بناء عىل املادة 72 من الدستور.
من  طلب  إنه  التونىس  الرئيس  وقال 
العامة  النيابة  تكليف  العدل  وزيرة 
أمن  عىل  التآمر  إزاء  بدورها  بالقيام 
الدولة  مؤسسات  أن  مؤكدا  الدولة، 
من  الدولة  سيحمي  والشعب  قامئة 
أن  سعيد  وأضاف  عليها،  املتآمرين 
الواجب الوطني يتطلب حامية الوطن 
الدستور،  أحكام  عىل  بناء  والشعب 

وكالة األنباء التونسية:
الرئيس قيس سعيد يعلن حل الربملان

رئيس شؤون األرسى الفلسطينيني: الجامعة العربية 
حريصة عىل دعم املعتقلني بسجون االحتالل

رئيس شؤون األرسى الفلسطينيني: الجامعة العربية 
حريصة عىل دعم املعتقلني بسجون االحتالل

الربهان: ننظر إىل قضية سد النهضة 
بتفاؤل ونرجو الوصول إىل اتفاق قريبًا

الربهان  عبدالفتاح  أول  الفريق  قال 
إن  السوداين  السيادة  مجلس  رئيس 
إطالع  إىل  تهدف  مرص  إىل  زيارتنا 
األوضاع  بتطورات  املرصية  القيادة 
بني  املشرتكة  والعالقات  السودان  يف 
البلدين ، موضحا أن القوات املسلحة 
السودانية لديها استعداد للتعاون مع 
القوى الوطنية التي ليس لها توجهات 

إلقصاء اآلخرين .
السيادة  مجلس  رئيس  وأضاف 
صحفى،  مؤمتر  خالل  السوداين، 
االنتقالية  الفرتة  تدار  أن  يجب  أنه 
خيار  لنا  وليس  الجميع  بني  بالرشاكة 
االنتخابات،  إجراء  أو  التوافق  سوى 
الصف  توحيد  إىل  سعينا   : متابعا 
الرشعية  من  جئنا  وكلنا  الوطني 
إلنهاء  التعاون  جميعا  وعلينا  الثورية 

يف عدة دول عربية، ناهيك الحضور 
الدبلومايس.

عن  الفلسطيني  املسؤول  وأعرب 
املتواترة  األحداث  إثر  الكبري  قلقه 
يف  االحتالل  سجون  تشهدها  التي 
املرحلة الراهنة، موضحا أن سلطات 
اجراءات  التخاذ  تسعى  االحتالل 
معاناة  وعن  األرسى.  بحق  انتقامية 
االحتالل  إن  بكر  أبو  قال  األرسى، 
يحتجز ما يقارب 4400 أسرياً وأسريًة، 
بينهم 600 مريضاً، 200 منهم بحاجة 
عاجلة،  وعالجية  طبية  تدخالت  إىل 
14 منهم يعانون من مرض الرسطان 
ومبتوري  املقعدين  من  والعرشات 
األطراف واملصابني باألمراض املزمنة، 
مدى  بالسجن  محكومني  و547 
قرارات  بفعل  معتقالً  و500  الحياة، 
اإلعتقال اإلداري، و160 طفالً قارصاً.

دولتنا  نحمى  أن  بد  ال  أنه  إىل  مشريا 
من االنقسام، وأكد الرئيس التونىس أن 
هذيان  و  هراء  هو  اليوم  يفعلونه  ما 
عىل  والتآمر  الجرمية  مرتبة  اىل  يرتقي 

أمن الدولة.
السلطة ستتحمل  أن  إىل  وأشار سعيد 
من  الوطن  إلنقاذ  كاملة  املسؤولية 
من  عليه  يتآمرون  الذين  أعدائه 
الجلسة  واصفا  الخارج،  و  الداخل 
انقالب  مبحاولة  اليوم  الربملانية  العامة 

فاشلة.
قيس  التونيس  الرئيس  أكد  يذكرأن، 
بسيادة  تتمتع  بالده  أن  أمس  سعيّد 
خارجية وداخلية، مشريا إىل أن القوات 
األمنية واملؤسسات الوطنية ستصد من 

“االقتتال  إىل  تونس  يوصل  أن  يحاول 
الداخي”.

وقال سعيّد خالل اجتامع مجلس األمن 
تتهاوى  كانت  “الدولة  إن  القومي 
كانت  النواب  مجلس  حل  ومطالب 
يف كل مكان، لذلك تم اتخاذ إجراءات 

استثنائية يوم 25 يوليو”.
يف  الدولة  سيادة  لها  “تونس  وأضاف: 
الخارج وسيادة يف الشعب يف الداخل، 
يصل  أن  أو  بها  يعبث  أن  يريد  ومن 
قوات  فهناك  الداخي  االقتتال  إىل 

ومؤسسات ستصّده عن مآربه”.
أن  مؤكدا  الدولة،  وحدة  عىل  وشدد 
“املساس بهذه الوحدة هو مس بأمن 

البالد وشعبها”.

املرحلة االنتقالية. وتابع رئيس مجلس 
ملراجعة  سعينا  السوداين:  السيادة 
لكن  الدميقراطي  االنتقال  خطوات 
وظنت  تستجب  مل  القوى  بعض 
عىل  السلطة  تريد  املسلحة  القوات 
إىل  ننظر  مستطردا:  الحقيقة،  عكس 
ونرجو  بتفاؤل  النهضة  سد  قضية 
الثالث  الدول  بني  اتفاق  إىل  الوصول 

قريبًا.
وقال رئيس مجلس السيادة السوداين: 
بني  بالتنسيق  السودان  يف  ملتزمون 
الجوار،  دول  وكل  املتشاطئة  الدول 
متابعا: لدينا طرح وحيد هو أن تسليم 
بالتوافق  مرتبطا  سيكون  السلطة 
كل  وندعم  السياسية،  القوى  بني 
والحوار  ليبيا  يف  التوافقية  اإلجراءات 
الوطني مطلوب لحل األزمة بالرتايض.

األرسى  شؤون  هيئة  رئيس  قال 
الفلسطينيني، اللواء قدرى أبو بكر أن 
كبرية  جهودا  تبذل  العربية  الجامعة 
يرتكبها  التى  االنتهاكات  مواجهة  ىف 
إنها  حيث  اإلرسائيىل،  االحتالل 
بالقضية  االهتامم  عاتقها  عىل  تضع 
الفلسطينية باعتبارها املحور الرئييس 

للقضايا العربية وأولويتها القصوى.
عىل  ترصيحات  يف  بكر،  أبو  وأضاف 
األرسى  حقوق  “دعم  ندوة  هامش 
والتنكيل  االنتهاكات  مواجهة  يف 
العامة  األمانة  مبقر  اإلرسائيي” 
لجامعة الدول العربية اليوم األربعاء، 
الجامعة  تعقدها  التي  الندوة  أن 
العربية اليوم دليال وامتدادا الهتامم 
الغيط،  أبو  أحمد  العام  األمني 
دعم  عىل  الكبري  لحرصه  وانعكاسا 
القضية الفلسطينية ويف القلب منها 

مسألة األرسى.
الدعم  حشد  رضورة  عىل  وشدد 
العريب بشكل عام من أجل مواجهة 

بحق  اإلرسائيلية  االنتهاكات 
املعتقالت،  داخل  الفلسطينيني 
تشهده  الذى  الحضور  أن  موضحا 

هو  األرسى،  لدعم  املخصصة  الندوة 
نخب  وجود  ظل  يف  نوعي،  حضور 
السابقني  واملسؤولني  املفكرين  من 
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وحاول تفهم 
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
؟ الحكم  يف  الحق  له   من 

اجمعوا  والباحثني   املفكرين  كل 
عيل ان التاريخ يكتبه املنترص دوما  
الحكم  احــادي  سيخرج  وبالتايل 
وسيكون غالبا يف صف االقوي ومن 
الحقيقه  هذه  ولكن  فقط  كتبه 
هو  االهميه  غايه  يف  امر  اغفلت 
وموقعه  التاريخ  يقرآ  من  حكم 
تأثره  ومدي  مع مصلحته   ومتاسه 
الشعب  يري  فكيف   ..…… به 
يراه  اال  ؟  بوتني  الرئيس  الــرويس 
ومعيد  القيارصة  المجاد  معيدا 
السوفيتي  االتحاد  وعظمة  تاريخ 
يــراه  ــر كيف  االخ الــوجــه  ــيل  وع
الرئيس االمرييك بايدن ؟ بعد تعدد 
الصفات التي اطلقها عليه ديكتاتور 
ففي  ؟  نحن  نقرأه  وكيف  وقاتل 
مقال لالستاذ اسامه غريب تحدث 
عن هذا االمر حيث ذكر ان االمر— 
عيل  ايضا  يتوقف   — الحكم  اي 
املعسكر  وعيل  الشخيص  صالحك 
 ..… لتحكم  فيه  تقف  الـــذي 
فالتاريخ الذي بني ايدينا ال يحتوي 
عيل الوقائع والحقائق مجرده فقط 
نظر  يتضمن رؤي ووجهات  ولكنه 
من كتبوا التاريخ فهل تري ايران او 
دوله الفرس انذاك خالد بن الوليد 
يري  وكيف  ؟  املسلمون  يراه  كام 
وهل  ؟  الدين  صالح  الصليبيون 
نظر  وجهة  كام  فيه  نظرهم  وجهة 
االقيص  لتحرير  التواقون  املسلمون 
يري  ……وكيف  ؟  الحني  ذلك  يف 
الشعب الكويب او االرجنتيني تيش 
جيفارا ؟ وهل يري املغول هوالكو 
الدوله  ابــان  املسلمون  يــراه  كام 
املسلمون  يري  وكيف  ؟  العباسيه 
يف  سانتو  فريناندو  هزمهم  وقــد 
اسبانيا ؟ حيث اطلق عليه االسبان 
يف  التامثيل  له  وصنعوا  القديس 
حني نشعر تجاهه بالحقد والغضب 
ازال  عندما  واالبرياء  االرسي  لقتله 
غرناطه  بسقوط  االسالميه  الدوله 
اوجه  حامل  التاريخ  ………فهل 
الحقيقه  ؟    الـــرؤي  متعدد  او 
الحكم  ان  ــردة  ــج وامل الــوحــيــده 
تأثرك  مــدي  عيل  مبنياً  سيكون 
الرضر  ومدي  الشخيص  وصالحك 
املجرد  فالتاريخ  عليك  وقع  الذي 
الهوي ال وجود له حتي  املنزه عن 
من  كثري  ايل  سنحتاج  وبالتايل  االن 
محاكمه  وسننتظر  لنعرف  الوقت 
الرئيس  حقيقه  ــري  ل الــتــاريــخ 
فعله  فيام  بوتني  فالدميري  الــرويس 
بغزو اوكرانيا هل هو اخر القيارصة 
السوفييتي   االتحاد  امجاد  ومعيد 
او كام  ؟  الرويس  الشعب  يراه  كام 
قاتل  بايدن  االمرييك  الرئيس  يراه 
وديكتاتور  او كام نراه نحن فاضح 
التي تتبناها  االذدواجيه يف املعايري 
امريكا و اوروبا او قاهر امرباطورية 
الكذب كام يطلق هو عيل نفسه … 
القارئ؟.  عزيزي  انت  تراه   وكيف 

رئيس  مدبويل،  مصطفى  الدكتور  شهد 
التوقيع  مراسم  اليوم،  الوزراء،  مجلس 
جمهورية  حكومة  بني  اتفاقية  عىل 
مرص العربية وحكومة اململكة العربية 
“صندوق  استثامر  بشأن  السعودية، 
يف  السعودي”  العامة  االستثامرات 

جمهورية مرص العربية.
الحكومة  عن  نيابًة  بالتوقيع  وقام   
السعيد،  هالة  الدكتورة  املرصية، 
االقتصادية،  والتنمية  التخطيط  وزيرة 
مرص  صندوق  إدارة  مجلس  رئيس 
السيادي، وعن حكومة اململكة العربية 
سعيد،  بن  عصام  الدكتور  السعودية، 

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية “صندوق االستثامرات العامة السعودى” ىف مرص

التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة 
من موضوعات املنهج وتقيس الفهم

التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة 
من موضوعات املنهج وتقيس الفهم

وافق مجلس الوزراء عىل مرشوع قانون 
بعد  املسنني،  حقوق  قانون  بإصدار 
والجهات  الوزارات  مالحظات  استيفاء 
ذات الصلة، بحيث ينظم كافة الحقوق 
بالرعاية،  األوىل  الفئة  بهذه  الخاصة 
حقوقها  بضامن  الدولة  تلتزم  والتي 

وتوفري متطلباتها عىل الوجه األمثل.
صورته  يف  القانون  مــرشوع  وتضمن   
األوىل  ــســن  “امل تعريف  النهائية 
قادر  غري  مسن  كل  بأنه  بالرعاية”، 
أحد  مبعرفة  أو  لنفسه  يؤمن  أن  عىل 
احتياجات  لسد  يكفيه  ما  أرسته،  من 
الحياة اليومية من مأكل ومرشب وملجأ 
وملبس، نتيجة لقصور يف قدراته املالية 

بواجبات الرعاية او استغل املسن، فإذا 
ترتب عىل أي مام سبق جرح أو إيذاء 
الحبس  العقوبة  تكون  املسن،  شخص 
أو  نشأ عنه عاهة  وإذا  الغرامة،  وليس 
وفاة املسن، تكون العقوبة الحبس مدة 
 5 تزيد عىل  وال  سنوات   3 عن  تقل  ال 

سنوات.

مع  النفسية،  أو  العقلية  أو  البدنية  أو 
املسن”  “بطاقة  استصدار  عىل  التأكيد 
كمستند  املختصة،  الوزارة  جانب  من 
الخدمات  عىل  الحصول  لتيسري  رسمي 
القانون  هذا  مبوجب  لهم  املستحقة 
والقوانني األخرى، وذلك يف ضوء توجه 

الدولة نحو الرقمنة.             
التأكيد  القانون  مــرشوع  تضمن  كام 
وتأمني  سبب،  ألي  التمييز  عدم  عىل 
بجميع  التمتع  يف  الفعلية  املساواة 
يف  األساسية  وحرياته  اإلنسان  حقوق 
العقبات  جميع  وإزالة  امليادين،  كافة 
متتعهم  دون  تحول  التي  واملعوقات 
تلتزم  أن  عىل  ونص  الحقوق،  بهذه 

الجهات  مع  بالتنسيق  املختصة  الوزارة 
ذات الصلة بتوفري خدمة توصيل املعاش 
املستحقة  املساعدة  أو  باملسن  الخاص 
ال  رســم  مقابل  السكن،  محل  إىل  له 
يتجاوز 1% من ذلك املعاش أو املساعدة 

وبحد أقىص مائة جنيه يتحمله املسن.
إضافة  كذلك  القانون  مرشوع  وتضمن 
مادة تنص عىل أن يعاقب بالحبس مدة 
ال تتجاوز سنة، وبغرامة ال تقل عن ألف 
جنيه، وال تزيد عىل 10 آالف جنيه، أو 
شخص  كل  العقوبتني،  هاتني  بإحدى 
أهمل يف  املسن،  برعاية شخص  مكلف 
ما  اتخاذ  يف  أو  نحوه،  بواجباته  القيام 
تحصل  أو  الواجبات،  بهذه  للقيام  يلزم 

املقررة  املالية  املساعدة  عىل  لنفسه 
للمسن. 

أن  عىل  أيضاً  القانون  مــرشوع  ونص 
تتجاوز  ال  مدة  الحبس  العقوبة  تكون 
ألفي  عن  تقل  ال  وبغرامة  سنتني، 
جنيه، وال تزيد عىل 20 ألف جنيه، أو 
مكلف  كل  العقوبتني،  هاتني  بإحدى 
القيام  عن  عمداً  امتنع  املسن،  برعاية 

الحكومة تصدر قانون حقوق املسنني..
والحبس والغرامة ملن يهمل مسن مكلف برعايته

الدولة  وزير  الوزراء،  مجلس  عضو 
لشؤون مجلس الشورى.

يأيت التوقيع عىل هذه االتفاقية تكليالً 
البلدين  بني  ُعقدت  التي  لالجتامعات 
اإلجراءات  بإنهاء  للتعجيل  الشقيقني 
خالل  من  مرص  يف  باالستثامر  املتصلة 
صندوق االستثامرات العامة السعودي، 
البلدين يف تقوية  وذلك يف إطار رغبة 
بينهام،  االقتصادية  والعالقات  األوارص 
البلدين  قياديت  توجيهات  إىل  استناداً 
تهيئة  أجل  من  الصدد،  هذا  يف 
من  ملزيد  أكرب  وفرص  مواتية  ظروف 

االستثامرات يف مرص.

الرتبية  بوزارة  مسئولة  مصادر  أكدت 
أسئلة  أن  الفني  والتعليم  والتعليم 
 2022 العامة  الثانوية  امتحانات 
وتقيس  الدراىس،  املنهج  من  ستكون 
عىل  مشددة  التعلم،  ونواتج  الفهم 
األسئلة  تكون  أن  بالرضورة  ليس  أنه 
املقررات  من  ولكن  الكتاب  من  نصا 
املادة  حسب  واملنهج  الدراسية 

الدراسية.
 وكانت وزارة الرتبية والتعليم والتعليم 
امتحانات  مواعيد  أعلنت  الفنى 
العامة،  الثانوية  لطالب  األول  الدور 
تنطلق 11  أنها  2021،2022، موضحة 
السبت  الثاىن  الدور  وىف   ،2022 يونيو 

املوافق 13 أغسطس 2022.
للطالب  يسمح  أنه  الوزارة  وأوضحت 
بأداء امتحان الثانوية العامة 4 سنوات، 
الراسب  للطالب  يحق  ال  أنه  موضحة 
دخول االمتحان سوى يف املواد الراسب 

تشجيع  إىل  املوقعة  االتفاقية  وتهدف 
العامة  االستثامرات  “صندوق  ودعم 
مرص،  يف  لالستثامر  السعودي” 
املستهدفات  تحقيق  يف  ومساهمته 
االستثامرات  جذب  يف  املرصية 
استخدام  ودعم  األجنبية،  بالعمالت 
التقنيات  وتوطني  الوطنية،  العاملة 
ونقل  املرصي،  االقتصاد  يف  الحديثة 
الخربات املرتبطة باستثامرات الصندوق 
يف مرص، وذلك مبا يعزز التبادل التجاري 
بني مرص والسعودية، ويسهم يف توسيع 
أنشطة البلدين، واستثامراتهام يف الدول 
األخرى عىل املستوى اإلقليمي والدويل. 

لطالب  يسمح  أنه  كام  فقط،  فيها 
أتم  الذي  الثانوي  الثالث  الصف 
دراسة املواد املقررة بالشعبتني األدبية 
الدرجات  للطالب  ويحسب  والعلمية، 
الفعلية التي يحصل عليها يف امتحانات 

الثانوية العامة الدور األول.
الراسب  الطالب  أن  الوزارة  وأكدت 
بأداء  له  يسمح  ال  مادتني  من  أكرث  يف 
تلك املواد يف الدور الثاين وعليه التقدم 
إذا مل  التايل  العام  باستامرة جديدة يف 
الرسوب وتحسب  يستنفد عدد مرات 
له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها 
ىف هذه املواد، أما الطالب الذى يرسب 
الدخول  له  يتاح  األكرث  يف مادتني عىل 
المتحانات الدور الثاين بنصف الدرجة 
الفعلية التي يحصل عليها ىف تلك املواد 
التي  الكاملة  بالدرجات  االحتفاظ  مع 
التي اجتازها يف  املواد  حصل عليها يف 

امتحانات الدور األول.
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وزير  شكري  سامح  السفري  قال 
املرصية  الدولة  إن  الخارجية 
األحداث  بعد  عافيتها  استعادت 
الكربى التي مرت بها، مضيفا: “مرص 
سواء  فعال  دورا  لها  أصبحت  اآلن 

عىل املستوى الدويل أو اإلقليمي”.
استضافته  خالل  “شكرى”  وأضاف 
الخارجية  العالقات  لجنة  قبل  من 
مبجلس النواب مساء اليوم األربعاء:” 
املحافظة  أجل  من  تعمل  مرص 
كل  ىف  وتعمل  الريادي  دورها  عىل 
املرصى،  املواطن  لخدمة  املجاالت 
وتأمني استمرار استفراره ورفاهيته”.
ال  الخارجية  كوزارة  “نحن  وتابع: 
الشأن  عن  مبعزل  نكون  أن  ميكن 
الداخي املتعلق مبا قررته الحكومة 

بشأن ترشيد اإلنفاق”.
وزير  شكري  سامح  السفري  قال 
املرصية  الدولة  إن  الخارجية 

الداخي املتعلق مبا قررته الحكومة 
بشأن ترشيد اإلنفاق”.

وزير  شكري  سامح  السفري  قال 
املرصية  الدولة  إن  الخارجية 
األحداث  بعد  عافيتها  استعادت 
الكربى التي مرت بها، مضيفا: “مرص 
سواء  فعال  دورا  لها  أصبحت  اآلن 

عىل املستوى الدويل أو اإلقليمي”.
استضافته  خالل  “شكرى”  وأضاف 
الخارجية  العالقات  لجنة  قبل  من 
مبجلس النواب مساء اليوم األربعاء:” 
املحافظة  أجل  من  تعمل  مرص 
كل  ىف  وتعمل  الريادي  دورها  عىل 
املرصى،  املواطن  لخدمة  املجاالت 
وتأمني استمرار استفراره ورفاهيته”.
ال  الخارجية  كوزارة  “نحن  وتابع: 
الشأن  عن  مبعزل  نكون  أن  ميكن 
الداخي املتعلق مبا قررته الحكومة 

بشأن ترشيد اإلنفاق”.

سامح شكرى لـ”النواب”: مرص استعادت عافيتها.. واآلن فاعلة إقليميا ودولياسامح شكرى لـ”النواب”: مرص استعادت عافيتها.. واآلن فاعلة إقليميا ودوليا

جامعة العريش تُطلق مبادرة : ”
الجامعة معاك .. يف حب مصر

وزارة السياحة واآلثار تقيم أمسية عشاء على هامش استضافة 
مصر لالجتماع ال ٤8 للجنة اإلقليمية للشرق األوسط التابعة 

ملنظمة السياحة العاملية بقصر األمري محمد علي باملنيل

املنعم  عبد  حسن  الدكتور  افتتح 
العريش  جامعة  رئيس  الدمرداش 
سليامن  املهندس  يرافقه   ( اليوم   )
تنمية  جهاز  عىل  املرشف  العامرى 
والصغرية  املتوسطة  املرشوعات 
املهندس   ، بسيناء  الصغر  ومتناهية 
عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة ، أماىن 
 ، باملحافظة  التموين  عام  مدير  رسالن 
واحسان داود غاىل مقرر فرع املجلس 
مبادرة   .. باملحافظة  للمرأة  القومى 
 ، .. يف حب مرص”  الجامعة معاك   ”  :
وذلك من خالل معارض انتاج الجامعة 
وامرأة سيناوية منتجة ، ومعرض للسلع 
يقام  رمضان  شهر  طوال  االستهالكية 

بالجامعة .
أن  اىل  الجامعة  رئيس  الدكتور  وأكد 
حب  يف   .. معاك  الجامعة   ”  : مبادرة 
مرص ” هى أوىل املبادرات التى تنفذها 
رفع  إىل  املبادرة  وتهدف   ، الجامعة 
 .. السيناوى  املواطن  األعباء عن كاهل 
شهر  طوال  مستمرة  املبادرة  أن  حيث 
رمضان ، وسيتم من خالل املبادرة عمل 
الجامعة  كليات  منتجات  يضم  معرض 
العلوم  كلية  منتجات  مثل  املختلفة 
والفاكهة  الخرض  من  البيئية  الزراعية 
والبيض  األسامك  من  الحيواىن  واإلنتاج 
والسامن واألرانب ، وسوف يتم عرضها 

بسعر التكلفة وبجودة عالية.
وأضاف أن املعرض يضم منتجات كلية 
من  فيه  تشارك  التى  املنزىل  االقتصاد 
خالل منتجاتها من املالبس واملنسوجات 
ومشغوالت  األطفال  مستلزمات  مثل 
الهاند ميد لديكورات املنزل ومشغوالت 
الهاند  ومشغوالت  الجلدية  الصناعات 
املالبس  من  الجلدية  للصناعات  ميد 

الهاند  ومشغوالت  املالبس  ومكمالت 
املالبس  ومكمالت  الكروشيه  من  ميد 
سويت  خروج  ومالبس  اإلكسسوارات 
للنساء  منزلية  ومالبس  حرميى  رشت 
إىل  باإلضافة   .. للديكور  وخداديات 
 .. األطعمة  وعلوم  التغذية  منتجات 
الكعك  أو  واملخبوزات  الحلويات  سواء 
والبسكويت الخاص بعيد الفطر املبارك 
، ويتم عرضها بأسعار التكلفة يف السوق 
والتنموى  املجتمعى  للدور  تنفيًذا 

لجامعة العريش .
تنفيًذا  تأىت  املبادرة  أن  اىل  وأشار 
متمثلة  السياسية  القيادة  لتوجهات 
السيىس  الفتاح  عبد  الرئيس  السيد  يف 
رئيس الجمهورية .. يف هذه الفرتة التى 
تتطلب تعاون وتكاتف جميع املرصيني 
، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار 
 ، العلمى  والبحث  العاىل  التعليم  وزير 
التنفيذى  املدير  جامع  نيفني  الدكتورة 
لجهاز تنمية املرشوعات بوزارة التجارة 
عبد  محمد  والدكتور   ، والصناعة 
سيناء  شامل  محافظ  شوشة  الفضيل 
عبد  حسن  الدكتور  إرشاف  وتحت   ،
املنعم الدمرداش رئيس الجامعة .. وىف 
ودعاًم   ، العريش  جامعة  خطة  ضوء 
املرصية  باألرس  لالهتامم  الدولة  لخطة 
 ”  : مبادرة  العريش  جامعة  تُطلق 
الجامعة معاك .. يف حب مرص ” طوال 

شهر رمضان .
املبادرة  هذه  تأىت   .. آخر  جانب  وعىل 
تأكيد  ظل  يف  الجامعة  خطة  ضمن 
الدمرداش  املنعم  عبد  حسن  الدكتور 
التواصل  أهمية  عىل  الجامعة  رئيس 
املناطق  وبني  الجامعة  بني  املستمر 
الربامج  تنفيذ  خالل  من  املحيطة 

العام ملنظمة  األمني  بولوليكاشفيي 
الوزراء  والسادة  العاملية،  السياحة 
هذا  يف  املشاركة  الوفود  ورؤساء 

االجتامع.
كام شارك يف الحضور الطيار عمرو 
إدارة  مجلس  رئيس  العينني  أبو 
الطريان،  ملرص  القابضة  الرشكة 
رئيس  الوصيف  أحمد  واألستاذ 

عىل  تعمل  والتى   ، املتنوعة  التنموية 
تحسني نوعية الحياة بهذه املناطق .

كام أشار رئيس الجامعة إىل أن املبادرة 
أنها  كام   .. احتياًجا  األكرث  األرس  لدعم 
تأىت لدعم جهود الدولة وما تبذله من 
تتطلب  التى  الفرتة  هذه  يف  مبادرات 

تعاون وتكاتف جميع املرصيني .
وأكد رئيس الجامعة عىل أن ذلك يأىت 
تأكيًدا عىل الدور الحيوى بني الجامعة 
عىل  املواطنني  من  املجتمع  ورشكاء 
مستوى شامل سيناء .. مشريا اىل أنه يف 
اطار التعاون بني الجامعة وجهاز تنمية 
املرشوعات  تنفيذ  يتم  املرشوعات 
اىل  وتحويلها  الطالب  من  املقدمة 

مرشوعات انتاجية .
سليامن  املهندس  أعلن   .. جهته  ومن 
تنمية  جهاز  عىل  املرشف  العامرى 
والصغرية  املتوسطة  املرشوعات 
املعرض  أن  بسيناء  الصغر  ومتناهية 
الجامعة  منتجات  جانب  اىل  يضم 
والطالب منتجات األرس املنتجة ومراكز 
العاملة  والقوى  بالزراعة  التدريب 
والتضامن االجتامعى ومؤسسة الشجرة 
، وهى مشاركة مميزة تتم عىل مستوى 
السيد  لتوجيهات  وفقا  الجمهورية 
الرئيس .. حيث تسهم ىف التنافس بني 

املنتجات لصالح املواطنني .
عمداء  من  كل  أيضا  االفتتاح  حرض 
 .. الجامعة  وأساتذة  الكليات  ووكالء 
الزراعة  قيادات  من  عدد  جانب  اىل 
والتموين والشباب والرياضة والتضامن 

االجتامعى .

السياحية،  للغرف  املرصي  االتحاد 
الغرف  وممثي  رؤساء  وبعض 
والنائبة  املختلفة،  السياحية 
السياحة  لجنة  رئيس  عي  نورا 
والنائب  النواب،  مبجلس  والطريان 
الثقافة  لجنة  رئيس  محمود مسلم 
مبجلس  واإلعالم  واآلثار  والسياحة 
الشيوخ، باإلضافة إىل قيادات وزارة 
السياحة واآلثار، وعدد من قيادات 

وزاريت الخارجية والطريان املدين.
العناين  خالد  الدكتور  واستهل 
بالضيوف،  بالرتحيب  األمسية 

متمنياً لهم أمسية سعيدة ورائعة.
السيد  أشار  ترحيبة،  كلمة  ويف 
سعادته  إىل  بولوليكاشفيي  زوراب 
التاريخي  املكان  هذا  يف  بتواجده 
من  أكرث  ملرص  وبزيارته  بالقاهرة 
الوزير  للسيد  الشكر  مقدماً  مرة، 

عىل هذه الدعوة الكرمية.
الدكتور  اصطحب  األمسية،  وخالل 
العام  األمني  وزيري  مصطفى 
السادة  لآلثار  األعىل  للمجلس 
القرص  داخل  جولة  يف  الحضور 
وقاعاته  القرص  عىل  خاللها  تعرفوا 

املختلفة.

كتب هناء السيد

ال  الخارجية  كوزارة  “نحن  وتابع: 
الشأن  عن  مبعزل  نكون  أن  ميكن 
الحكومة  قررته  مبا  املتعلق  الداخي 

بشأن ترشيد اإلنفاق”.
وزير  شكري  سامح  السفري  قال 
املرصية  الدولة  إن  الخارجية 
األحداث  بعد  عافيتها  استعادت 
الكربى التي مرت بها، مضيفا: “مرص 
سواء  فعال  دورا  لها  أصبحت  اآلن 

عىل املستوى الدويل أو اإلقليمي”.
استضافته  خالل  “شكرى”  وأضاف 
الخارجية  العالقات  لجنة  قبل  من 
مبجلس النواب مساء اليوم األربعاء:” 
املحافظة  أجل  من  تعمل  مرص 
كل  ىف  وتعمل  الريادي  دورها  عىل 
املرصى،  املواطن  لخدمة  املجاالت 
وتأمني استمرار استفراره ورفاهيته”.

ال  الخارجية  كوزارة  “نحن  وتابع: 
الشأن  عن  مبعزل  نكون  أن  ميكن 

األحداث  بعد  عافيتها  استعادت 
الكربى التي مرت بها، مضيفا: “مرص 
سواء  فعال  دورا  لها  أصبحت  اآلن 

عىل املستوى الدويل أو اإلقليمي”.

استضافته  خالل  “شكرى”  وأضاف 
الخارجية  العالقات  لجنة  قبل  من 
اليوم  مساء  النواب  مبجلس 
أجل  من  تعمل  مرص  األربعاء:” 

املحافظة عىل دورها الريادي وتعمل 
املواطن  لخدمة  املجاالت  كل  ىف 
استفراره  استمرار  وتأمني  املرصى، 

ورفاهيته”.

الهارب  موسيقى  أنغام  عىل 
السياحة  وزارة  أقامت  الساحرة، 
عشاء  أُمسية  اليوم،  مساء  واآلثار، 
باملنيل،  عي  محمد  األمري  بقرص 
األول  اليوم  ختام  هامش  عىل 
اإلقليمية  للجنة   4٨ ال  لالجتامع 
ملنظمة  التابعة  األوسط  للرشق 
ترتأسها  والتي  العاملية  السياحة 
وزارة  يف  ممثلة  مرص  وتستضيفها 
اجتامعاتها  وتعقد  واآلثار  السياحة 
مارس   2٩ و   2٨ يومي  مدار  عىل 

الجاري مبدينة القاهرة.
الدكتور  األمسية  هذه  حرض 
السياحة  وزير  العناين  خالد 
وزير  منار  محمد  والطيار  واآلثار، 
زوراب  والسيد  املدين،  الطريان 

كتب فيصل ابو هاشم

تعرف على الخطة الدعوية للجامع 
األزهر الشريف خالل شهر رمضان

حصل “اليوم السابع” عىل خطة الجامع 
املبارك،  رمضان  لشهر  الرشيف  األزهر 
عقب اعتامد فضيلة اإلمام األكرب شيخ 
لشهر  الدعوية  الخطة  الرشيف  األزهر 

رمضان بالجامع األزهر.
 وتضمنت الخطة دروسا دعوية وذلك 

عىل النحو اآلىت:
لوعاظ  دروس  الظهر..  صالة  عقب   –

مجمع البحوث اإلسالمية.
ألعضاء  دروس  العرص..  صالة  عقب   –
مركز  وأعضاء  الرئيسية  الفتوى  لجنة 

األزهر العاملي للفتوى اإللكرتونية.
ظهراً  بالسيدات  خاصة  دروس   –
وأعضاء  األزهر  واعظات  بها  ويحارض 
مركز األزهر العاملي للفتوى اإللكرتونية. 
العلامء  كبار  هيئة  أعضاء  يعقد   –

دروسا اثناء صالة الرتاويح.
– إقامة شعائر الصلوات الخمس وصالة 
العرش  بالقراءات  والتهجد  الرتاويح 
ومسجد  الرشيف  األزهر  بالجامع 

مدينة البعوث اإلسالمية.
العشاء  صالة  شعائر  وبث  تسجيل   –
األزهر  الجامع  من  والتهجد  والرتاويح 

ومسجد مدينة البعوث اإلسالمية.

السابع من رمضان.
من  العارش  يوم  بنرص  االحتفال   –

رمضان.
– االحتفال بيوم نرص بدر.

– االحتفال بفتح مكة.
– االحتفال بليلة القدر.

– تنظيم وإقامة املقارئ اإللكرتونية.
والعلمية  الحديثية  املجالس  تنظيم   –
مجالس  األزهر  الجامع  يعقد  حيث 

حديثية وعلمية.
باملناسبات  األزهر  الجامع  ويحتفل 

التالية:
– االحتفال بافتتاح الجامع األزهر يوم 
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للتعبئة  املركزي  الجهاز  بيانات  أظهرت 
الصادرات  ارتفاع قيمة  العامة واإلحصاء 
املرصية للسودان مسجلة ٨26,٨ مليون 
 4٩٨,٩ مقابل   2021 عام  خالل  دوالر 
بنسبة   2020 عام  خالل  دوالر  مليون 
قيمة  وبلغت   ،%65,7 قدرها  ارتفاع 
 336,7 السودان  من  املرصية  الواردات 
مقابل   2021 عام  خالل  دوالر  مليون 
 2020 عام  خالل  دوالر  مليون   212,5

بنسبة ارتفاع قدرها 5,%5٨.

الدوالر  سعر  هو  الجمريك  الدوالر 
الذي يتم تحديده من خالل الحكومة 
بشكل دوري، وذلك ليساعد يف التحكم 
السلع  لكل  الجمركية  الرسوم  وتوحيد 
التقلبات  وتجنب  الخارج،  من  اآلتية 

املالية للدوالر.
وبني  الجمريك  الدوالر  بني  الفرق  ما 
والبنوك  املركزي  البنك  يف  الدوالر 

األخرى؟
الدوالر  نفس  هو  الجمريك  الدوالر 
يتم  ولكن  األخري،  البنوك  يف  املوجود 
تثبيت سعر واحد للدوالر الجمريك عىل 
عكس الدوالر يف البنك املركزي والبنوك 

اإلحصاء: %65.7 ارتفاعا فى قيمة الصادرات كل ما تريد معرفته عن الدوالر الجمركى
املصرية للسودان خالل عام 2021

التبادل  قيمة  ارتفاع  إىل  اإلحصاء  وأشار 
إىل  لتصل  والسودان  مرص  بني  التجاري 
1,2 مليار دوالر خالل عام 2021 مقابل 
 2020 عام  خالل  دوالر  مليون   711,4

بنسبة ارتفاع قدرها %63,5.
يف  السودانية  االستثامرات  قيمة  وبلغت 
مرص 10,2 مليون دوالر خالل العام املايل 
دوالر  مليون   2,2 مقابل   2020/201٩
بنسبة   201٩/  201٨ املايل  العام  خالل 

ارتفاع قدرها %370.

متغري  الرصف  سعر  فيكون  االخرى 
بشكل يومي.

حساب  يف  الجمريك  الدوالر  ويستخدم 
من  استريادها  يتم  التي  األشياء  قيمة 
الجمركية  املوانئ  يف  املوجودة  الخارج 
البنك  يف  الدوالر  عن  أما   ، للدولة 
املركزي يتم التعامل به يف كل التعامالت 

اليومية ويتغري سعره يومياً حسب.
تاثري سعر الدوالر الجمرىك عىل السلع ؟

يؤثر  الجمريك  الدوالر  سعر  تحديد 
التي  السلع  معظم  عىل  كبري  بشكل 
زاد  فكلام  الخارج  من  استريادها  يتم 
السلع  سعر  زاد  الجمريك  الدوالر  سعر 

املرصيني  تحويالت  قيمة  وسجلت 
العاملني بالسودان 17 مليون دوالر خالل 
 32,4 مقابل   2020  /  201٩ املايل  العام 
 /  201٨ املايل  العام  خالل  دوالر  مليون 
 ،%47,5 قدرها  انخفاض  بنسبة   201٩
السودانيني  تحويالت  قيمة  بلغت  بينام 
العاملني يف مرص ٨7٨ ألف دوالر خالل 
 3٨7 مقابل   2020  /  201٩ املايل  العام 
 /  201٨ املايل  العام  خالل  دوالر  ألف 

201٩ بنسبة ارتفاع قدرها ٩,%126.

املحلية  السلع  ولكن   ، املستوردة 
بتغري  تتأثر  ال  الدولة  بداخل  املصنوعة 
قبل  من  املحدد  الجمريك  الدوالر  سعر 
بدعم  الدولة  قامت  وقد  املالية.  وزارة 
اآلثار  لتخفيف  اإلنتاجية،  القطاعات 
األوكرانية،  الروسية  لألزمة  السلبية 
للدوالر  كقيمة  جنيهاً   16 تحديد  وتم 
ومستلزمات  األساسية  للسلع  الجمرىك 
مع   ،2022 أبريل  نهاية  حتى  اإلنتاج 
يف  تتعرث  قد  التي  الرشكات  إعفاء 
الحكومية  للمرشوعات  مهامتها  توريد 
من  عليها،  املتفق  التوريد  مواعيد  يف 

غرامات التأخري ملدة شهرين.

الوزير عن تطلعه الستمرار  وأعرب 
دعم صندوق النقد الدوىل لالقتصاد 
االقتصادية  األزمة  لعبور  املرصي 
عن  الناتجة  عن  الشديدة  العاملية 
منذ  مسبوق  غري  تضخم  معدالت 
أسعار  عي  تنعكس  عاًما  أربعني 
األساسية وتوافرها وتداعيات  املواد 
األزمة الروسية األوكرانية التي تهدد 
يف  الغذاء  إمداد  سالسل  استقرار 

العامل.
الربنامج  أن  عىل  الجانبان  اتفق 
حوله  التشاور  يتم  الذى  الجديد 
سيكون  الدوىل،  النقد  صندوق  مع 
لدعم اإلصالحات الهيكلية املساندة 
لالقتصاد املرصي دون أي أعباء عي 

املواطنني.
جورجييفا،  كريستالينا  أكدت 
الدويل،  النقد  صندوق  عام  مدير 
ملرص  داعاًم  سيظل  الصندوق  أن 
اإلصالح  نجاح  قصة  الستكامل 
أن  موضحة  املرصي،  االقتصادي 
فريق الصندوق يتواصل مع الفريق 
الربنامج  حول  للتنسيق  املرصي 

دعم  يستهدف  الذى  الجديد ملرص 
لالقتصاد  الهيكلية  اإلصالحات 

املرصى.
النقد  صندوق  مديرة  وأشادت 
الرسيع  املرصى  بالتحرك  الدويل 
أسعار  ارتفاع  تبعات  مع  للتعامل 
والبرتول  األساسية  واملواد  الغذاء 
الروسية  واألزمة  النقل  وتكاليف 
بالسلب عي  أثرت  التي  األوكرانية 
العديد  البرش يف  املاليني من  مئات 
حزمة  نة  ُمثمِّ العامل،  دول  من 
اتخذتها  التي  االجتامعية  الحامية 
تداعيات  لتخفيف  مؤخرًا  مرص 
التضخمية  واآلثار  األزمة  هذه 
املتوسطة  الطبقة  عن  العاملية، 
وأكدت  ترضًرا..  األكرث  والفئات 
قدرة االقتصاد املرصي عي التعامل 
العاملية  األزمة  هذه  تداعيات  مع 

والتعايف منها.
الحكومة  التزام  إىل  الوزير،  أشار 
االنضباط  تحقيق  جهود  مبواصلة 
األداء  مؤرشات  واستدامة  املاىل، 
االقتصادى، واستقرار وتحسن املالية 

مستويات  عىل  والحفاظ  العامة، 
من  املزيد  وخلق  اإليجايب،  النمو 
عي  والسيطرة  العمل،  فرص 
التضخم، الفتًا إىل أنه تم إقرار حزمة 
االجتامعية  للحامية  جديدة  مالية 
للتعامل  جنيه  مليار   130 بقيمة 
االقتصادية  التحديات  تداعيات  مع 
اآلثار  وتخفيف  الراهنة،  العاملية 
تم  املواطنني، حيث  التضخمية عىل 
 450 لضم  جنيه  مليار   2.7 تدبري 
ألف أرسة جديدة للمستفيدين من 
 1٩0 وتخصيص  وكرامة«،  »تكافل 
للتأمني  القومية  للهيئة  جنيه  مليار 
السنوية  الزيادة  لرصف  االجتامعى 
ىف قيمة املعاشات بنسبة 13% بحد 
أدىن 120 جنيًها بدًءا من أول أبريل 
املقبل، وزيادة حد اإلعفاء الرضيبي 
ألف   30 إىل   24 من   %25 بنسبة 
الدورية  العالوات  وزيادة  جنيه، 
والحافز  بالدولة  للعاملني  والخاصة 
اإلضايف الشهرى وتبكري رصفها اعتباًرا 

من شهر أبريل املقبل.

صندوق النقد الدوىل: االقتصاد املصرى قادر على التعامل مع تداعيات األزمة العامليةصندوق النقد الدوىل: االقتصاد املصرى قادر على التعامل مع تداعيات األزمة العاملية

وزير  معيط،  محمد  الدكتور  عقد 
كريستالينا  مع  ثنائيًا  لقاًء  املالية، 
جورجييفا، مدير عام صندوق النقد 
ىف  مشاركته  هامش  عىل  الدويل، 
لعام  للحكومات  العاملية  القمة 
تحيات  إليها  ونقل  بدىب،   2022

السيىس،  عبدالفتاح  الرئيس 
رئيس  مدبويل  مصطفى  والدكتور 
لتعرب عن تطلعها  الوزراء؛  مجلس 
السييس،  الرئيس  ولقاء  لزيارة مرص 
فرصة  أقرب  يف  الوزراء  ورئيس 

ممكنة خالل الفرتة املقبلة.

التعاون  أوجه  الجانبان  ناقش 
املقبلة؛  الفرتة  خالل  املشرتك 
اإلصالح  برنامج  لنجاح  استكامالً 
االقتصاد  منح  الذى  االقتصادى 
المتصاص  الكافية  املرونة  املرصى 
والخارجية..  الداخلية  الصدمات 
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وزارة الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنني 
حول لقاحات كورونا قبل رمضان

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

ملوك الفراعنة يتحدثون عن مظاهر  تطور 
” الجمهورية الجديدة ” يف رواية ” موكب 

الحضارة  ” للصحفي محمد زيان 

ملوك الفراعنة يتحدثون عن مظاهر  تطور 
” الجمهورية الجديدة ” يف رواية ” موكب 

الحضارة  ” للصحفي محمد زيان 

وعىل  للمواطنني  العامة  الصحة 
التصدي  يف  الدولة  مكتسبات 

للجائحة.
والسكان  الصحة  وزارة  وتواصل 
بجميع  استعداداتها  رفع 
ومتابعة  الجمهورية،  محافظات 
فريوس  بشأن  بأول  أوالً  املوقف 
كافة  واتخاذ  املستجد”،  “كورونا 
ضد  الالزمة  الوقائية  اإلجراءات 
معدية،  أمراض  أو  فريوسات  أي 
بتخصيص  الوزارة  قامت  كام 
التواصل  وسائل  من  عدد 
املواطنني  استفسارات  لتلقي 
املستجد  كورونا  فريوس  بشأن 
الخط  منها  املعدية،  واألمراض 
الساخن “105”، و”15335 ورقم 
 ،”01553105105“ الواتساب 
“صحة  تطبيق  إىل  باإلضافة 

مرص” املتاح عىل الهواتف 

ملوك الفراعنة يتحدثون عن مظاهر  
يف   ” الجديدة  الجمهورية   ” تطور 
رواية ” موكب الحضارة  ” للصحفي 

محمد زيان
محمد  الصحفي  للكاتب  صــدر 
رواية   ، اليوم  أخبار  مبؤسسة  زيان 
الحضارة  موكب   ” بعنوان  جديدة 
” ، عن دار املثقف للنرش والتوزيع  
مقدمة وسبعة فصول  ، مكونة من 
قاعة  يف  أحداثها  وتقع   ، وخامتة  
املومياوات امللكية باملتحف القومي 
للحضارة يف نص تخيي لحوار  يدور 
بني ملوك مرص املشاركني يف موكب 
فيهم  دبت  امللكية حني  املومياوات 
الحياة  إىل  وعــادوا  لدقائق  الــروح 
عن  شهاداتهم  ويسجلوا  ليشاهدوا 
منذ  ودورهــا  األمم  بني  مرص  وضع 
تحديات  من  واجهته  وما   ، القديم 
، وكيف  ومحاوالت طمث حضارتها 
دولة   ، وعربت  وانترصت  تجاوزته 
صائنة   ، للحضارة  حافظة   ، قوية 
تخطو   ، ومنجزاتهم  الفراعني  ملجد 
وثابتة  قوية  بأقدام  املستقبل  نحو 

لبناء منجزاتها يف العرص الحديث .
رحلة  ــداث   أحـ ــة  ــرواي ال تتناول 
املتحف  من  امللكية  املومياوات 
املتحف  إىل  بالتحرير  املـــرصي 
خالل  بالفسطاط  للحضارة  القومي 
الزمنية  املــدة  هي  دقيقة  أربعني 
كيلومرتات   7 قطع  الذي  للموكب 
،. سار فراعني مرص عىل الطرق ويف 
وقدموا   ، الحديثة  مرص   شــوارع 
وسمعوه  رأوه  ما  عىل  شهاداتهم 
الرحلة من أحوال مرص  خالل هذه 
وسط   ، الجديدة  جمهوريتها  يف 
وفنت  املنطقة  بها  تخرج  تحديات 
من  اخرتاقها  ومحاوالت  وحــروب 
الفرتة  لهذه  وتجاوزها   ، الحدود 

وعودتها مرة اخرى .
موكب  ــن  م الــكــاتــب  اســتــوحــى 
يدور  حــواراً  امللكية  املومياوات 
يف  املشاركني  وامللكات  امللوك  بني 
الحديثة  ملرص  رؤيتهم  عن  الرحلة 
التي  الــجــديــدة  والجمهورية   ،
قامت  بعد أن قضت عىل الفوىض 
بناء عمراين  ، ورشعت يف  واالرهاب 
حديث ومتقدم ، ارتفع فوق سطح 
، بعد حرق وهدم وتخريب  األرض 
املرصية  الــدولــة  منه  استفاقت 
وعادت إىل مكانتها يف الفن والثقافة 
وحفظها  االثــار  ورعاية   ، ــداع  واالب
يظل  ليك  للعامل  وتقدميها  وكشفها 
شعاع الحضارة املرصية يسطع فوق 
رؤوس العاملني ما طلعت شمس عىل 

األرض .

شوارع  يف  الفراعنة  يتجول  وبينام 
القاهرة إذ تقدم لهم األرسة املرصية 
املطلة  البلكونة  رشفة  من  التحية 
السكر  حارة  النيل يف  كورنيش  عىل 
القدمية  مرص  مبنطقة  والليمون 
األول  الفصل  يف  جاء  ما  حسب   –
االعــالم  االطفال  يرفع   – للرواية 
واطلق   ، للموكب  بها  ويلوحون 
رؤوس  فوق  الزغاريد  املنزل  ربة 
العربات  فوق  املحمولني  الفراعني 
لهذا  خصيصاً  املصممة  الخشبية 
دخلت  املوكب  مر  وحني   ، املوكب 
األرسة ملتابعة الحفل ، وبعده قرروا 
 ، للحضارة  القومي  املتحف  زيارة 
وهنا كانت قاعة املومياوات امللكية 
فصولها  مجمل  يف  الرواية  مرسح 

التالية .
الفصل  ــالل  خ  – ــوار  ــح ال يـــدور 
ال22  بــني  ــة –  ــرواي ال مــن  الــثــاين 
موكب  يف  املشاركني  وملكة  ملكاً 
مرص  ــول  ح امللكية  املــومــيــاوات 
سمعوه  وما   ، أضحت  وكيف  اآلن 
رضبت  التي  للفوىض  تعرضها  من 
انترصت  وكيف   ، وداخلها  حدودها 
وأنهت  املعبد  كهنة  وهزمت  عليها 
الديني  والخداع  الزيف  أسطورة 
الذي دامئاً كانوا يتسرتون عليه مثلام 
قىض أمنحتب الرابع عىل كهنة معبد 
آمون وجعل التوحيد منهج املرصيني 
بينهم  الحوار  يف  الفراعنة  ويتكلم   ،
عن االعتقاد يف الجمهورية الجديدة 
العبادة  دور  ــع  ووض والشعائر 
وكيف   ، اآلخر  واحرتام   ، واملواطنة 
لكل  راعية  زالــت  وال  مرص  كانت 
 ، الشعائر  لكل  حافظة   ، ــان  األدي

صامئة لحرياتها ودورها وإقامتها .
عن  الضوء  املوكب  فراعنة  يلقي 
 ، والصحة  والشباب  ــرأة  امل وضــع 
طوال  استمرت  التي  حواراتهم  يف 
اآلن  مرص  أوضــاع  ملعرفة  الرواية 
العامل  خارطة  عىل  تقف  ــن  وأي  ،
فرتة  عــبــور  يف  نجحت  وكــيــف   ،
والعمران  البناء  إىل  رسيعاً  الفوىض 
والتقدم يف شتى املجاالت واستعادة 
جديدة  مدن  ببناء  وعافيتها  نفسها 
ودخول   ، صناعية  مدن  و  عمالقة 
بشق  االقــتــصــادي  التقدم  عــرص 
واملنطقة  الجديدة  السويس  قناة 
، وغريها  السويس  االقتصادية لقناة 
من مدن الرخام والجلود واألسمدة ، 

وشبكات الكهرباء .
مرص  ملوك  من  ملك  كل  يسجل  
املومياوات  موكب  شاركوا يف  الذين 
إىل   ” تاعا  رع  سقنن   ” من  امللكية 
رمسيس التاسع ،  شهادته املستقلة 
يف   – يف مرص   شاهدوه  ما  عىل    ،
وعمران  تطور  -من  الثالث  الفصل 
التنمية  وبنيان قد ارتفع وجهود يف 
الحروب  من  للمرصيني  وصيانة   ،
 ، املنطقة  يف  السالم  ونرش   ، والفنت 
والدعوة له منهجاً ملرص منذ القديم 
عن  تنازل  دون  قوتها  لها  يحفظ 
حقوقها ، وحفظ ثرواتها ، ومواجهة 
يف  التكفري  وجــامعــات  ــاب  اإلرهـ
وعالقاتها   ، االرهــاب  مع  معركتها 
تتموضع  عادت  وكيف  الخارجية 
مرة آخرى يف قوة إىل املجد ، وكيف 
وقت  يف  اقتصادها  منظومة  أدارت 
ميوج فيه العامل بالتقلبات ، مقارنني 
اآلن  شاهزةذوه  وما  عصورهم  بني 

من تطور يف مرص الحديثة ، ويف هذا 
الفصل يقدم الكاتب توثيقاً تاريخياً 
لكل ملك وملكة شاركوا يف املوكب .

واحدة  بكلمة  ،حوار  الرابع  الفصل 
نفرتاري  أحمس  امللكة  بني  يــدور 
عن  تاعا  رع  سقنن  امللك  ووالدها 
ويدخل   ، والحديثة  القدمية  مرص 
 ، األول  أمنحتب  املــلــك  ابــنــهــا 
وصلت  ما  عن  الحديث  ليشاركهام 
الجديدة  الجمهورية  يف  مرص  اليه 
لألمن  وتحقيق  وتقدم  تطور  من 

واالستقرار .
الخامس  الفصل  يف  املؤلف  ويقدم 
امللكة  بني  يــدور  بكلمتني  حــوار   ،
 ، الثالث  أمنحتب  امللك  وزوجها  يت 
اخناتون   ” الرابع  أمنحتب  وابنهام 
كهنة  عــىل  مــرص  انتصار  حــول   ”
التكفريية  الجامعات  وهزمية  املعبد 
آثارها  وحفظ   ، الظالمية  والتيارات 
إىل هذا اليوم ، ثم يدخل عىل األرسة 
اآلثار  عام  مدير  ماسبريو  جاستون 
املرصية 1٨٩٨ م ، ليسجل شاهدته 
عىل جهود الدولة املرصية يف حامية 
اآلثار ، واقع أحداث هذا الفصل ليالً 
يف قاعة املومياوات امللكية باملتحف 

القومي للحضارة .
عن  عبارة  السادس  الفصل  ويــأيت 
حوار بثالث كلامت ، مكانه يف قاعة 
ليلة  وزمانه   ، امللكية  املومياوات 
 ، دافئة يف شهر أبريل عام 2021 م 
زوجها  وابن  حتشبسوت  امللكة  بني 
يشاركهام   ، الثالث  تحتمس  امللك 
امللك  ابن  الثاين  أمنحتب  امللك  فيه 
مرييت   ” وامللكة   الثالث  تحتمس 
امللكة  ابــنــة   ” حتشبسوت  رع 

حول  الحوار  ويدور   ،“ حتشبسوت 
حفظ اآلثار ونداء السالم بني األمم 
الذي توجهه مرص من خالل املوكب 
حتى  املرصية  الدولة  وتطورات   ،
الجمهورية  وعــرص   ، هــذا  يومنا 
الجديدة ووقوفها ضد لصوص اآلثار 
األرسة  عىل  ويدخل   ، ومحاكمتهم 
فيكتور لوريه عامل املرصيات ومدير 
م  االسبق 1٨٩٨  املرصية  االثار  عام 
حامية  مرص  أن  شهادته  ليسجل   ،
منذ   ، للحضارة  وحافظة   ، ــار  اآلث

القديم وحتى االن .
 ” امللك  يقول  الفصل  هــذا  ويف 
رمسيس الثاين ”  إن  الجيش القوي 
وبناء   ، والحضارة  البناء  حامي  هو 
عاصمة جديدة مبرص هو دليل قوة 
وتوسع وانتشار يف العمران والنشاط 
وتتمدد  تقوم  حيث   ، األرض  عىل 

مرص  يف الجمهورية الجديدة .
املحاكمة  تنعقد  السابع  الفصل  يف 
يف   – االثار  لصوص  محاكمة   ،    –
حاكم  بارس  بحضور  القدمية  مرص 
املحكمة  عضو  الــرشقــيــة  طيبة 
الذي  خعمواست  والوزير   ، العليا 
واألعضاء   ، املطلقة  العدالة  ميثل 
ونفر   ، امللك  ساقي   ” نسيآمون   ”
كارع مرب آمون ، وأمنحتب الكاهن ، 
وممثال الجيش والبحرية ، والكاهن 
 ، العظام  واألرشاف   ، آلمون  الثاين 
ومراقبي الجبانة ، وهي الهيئة التي 
كانت تنعقد ملحاكمة لصوص اآلثار 
عدد  وبحضور   ، القدمية  مرص  يف 
من امللوك وامللكات الذين تعرضت 
يف  ويشاركهم   ، للرسقة  مقابرهم 
املرصية  االثار  عام  مدير  املحكمة 
 ، لوريه  وفيكتور  ماسبريو  جاستون 
اللذان يرشحان جنود مرص الحديثة 
 ، الفراعنة  ــار  آث عىل  الحفاظ  يف 
املحكمة  هيئة  تستعرض  أن  وبعد 
جهود حامية اآلثار يف مرص القدمية 
عام  مدير  يستعرض  أن  وبعد   ،
الحديث  العرص  يف  املرصية  اآلثار 
من  آثارها   حامية  يف  مرص  جهود 
املعتدين  ومالحقة  وصيانة  حفظ 
لصوص  ومحاكمة   ، اآلثـــار  عــىل 
املهربة  القطع  اآلنواستعادة  اآلثار 
املحكمة  هيئة  تطالب   ، للخارج  
بتشديد عقوبة رسقة اآلثار املرصية 
حتى تظل شمس الحضارة املرصية 

تسطع  فوق كل األمم أجمعني .
 ” الطفلة   تروي  الرواية  نهاية  ويف 
مع  ذهبت  حني  قصتها    ” فريدة 
األرسة إىل املتحف القومي للحضارة 
مبدينة الفسطاط ، وملا تركتها األرسة 
وأخذتها   ، باملتحف  جولتها  خالل 

سنة من النوم بجوار تابوت مومياء 
رأت  وقد   ،  ” حتشبسوت   ” امللكة 
، رسدتها  متتالية  دار يف مشاهد  ما 
عىل  تقف  أنها  لو  كام  األرسة  عىل 
خشبة املرسح تؤدي أدوار كل ملك 
شهاداتهم  يسجلون  وهم  وملكة 
العامل  خاطبت  التي  مرص  بحق 
وحضارة  وانسانية  ســالم  برسالة 
يف  امللكية  املومياوات  موكب  يف 
وأبدعت   ، الجديدة  الجمهورية 
الطفلة حني رسمت مالمح كل ملك 
وملكة وتقاسيم وجوههم ، ومالمح 
طلعتهم وبنيانهم ، وقوة أجسامهم ، 
ولون شعرهم وما يرتدوه من تيجان 
وحكم  والسالم  الحرب  عن  تعرب 
البحري  الوجهني  أو  الواحد  االقليم 
والقبي من حدشت وخربش ومنس 

فرعوين .
اللذان   ، لوريه  وفيكتور  ماسبريو   
يف  الحديثة  مرص  جنود  يرشحان 
وبعد   ، الفراعنة  آثار  عىل  الحفاظ 
جهود  املحكمة  هيئة  تستعرض  أن 
 ، القدمية  مرص  يف  اآلثــار  حامية 
وبعد أن يستعرض مدير عام اآلثار 
جهود  الحديث  العرص  يف  املرصية 
حفظ  من  آثارها   حامية  يف  مرص 
عىل  املعتدين  ومالحقة  وصيانة 
اآلثــار  لصوص  ومحاكمة   ، ــار  اآلث
اآلنواستعادة القطع املهربة للخارج  
بتشديد  املحكمة  هيئة  تطالب   ،
حتى  املرصية  اآلثــار  رسقة  عقوبة 
تظل شمس الحضارة املرصية تسطع  
. ويف نهاية  فوق كل األمم أجمعني 
  ” فريدة   ” الطفلة   تروي  الرواية 
إىل  األرسة  مع  ذهبت  حني  قصتها 
مبدينة  للحضارة  القومي  املتحف 
الفسطاط ، وملا تركتها األرسة خالل 
جولتها باملتحف ، وأخذتها سنة من 
النوم بجوار تابوت مومياء امللكة ” 
حتشبسوت ” ، وقد رأت ما دار يف 
مشاهد متتالية ، رسدتها عىل األرسة 
كام لو أنها تقف عىل خشبة املرسح 
وهم  وملكة  ملك  كل  أدوار  تؤدي 
يسجلون شهاداتهم بحق مرص التي 
خاطبت العامل برسالة سالم وانسانية 
املومياوات  موكب  يف  وحــضــارة 
 ، الجديدة  الجمهورية  يف  امللكية 
وأبدعت الطفلة حني رسمت مالمح 
كل ملك وملكة وتقاسيم وجوههم 
وقوة   ، وبنيانهم  ومالمح طلعتهم   ،
أجسامهم ، ولون شعرهم وما يرتدوه 
من تيجان تعرب عن الحرب والسالم 
الوجهني  أو  الواحد  االقليم  وحكم 
البحري والقبي من حدشت وخربش 

ومنس فرعوين .

تتمه ص   1
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أيضاً  يعرف  والــذي  ب«12«،  فيتامني 
الفيتامينات  أحد  هو  كوباالمني،  باسم 
أحد  أنه  كام  اإلنسان،  لجسم  األساسية 
وميكنه  املـاء،  يف  الذائبة  الفيتامينات 
ويتم طرح  الـدم،  ينتقل عرب مجرى  أن 
ويعترب  البول.  خالل  من  منه  فائض  أي 
فيتامني ب«12« من أهـــتم الفيتامينات 
التي يحتاجها الجسم لديه دور أسايس يف 
األداء الطبيعي للدماغ والجهاز العصبي 
خاليا  ونضوج  امليالني  تكوين  خالل  من 
عملية  يف  أيضاً  ويشارك  الحمراء  الدم 
البرشي.  الجسم  يف  خلية  لكل  التمثيل 
الفوائد،  من  العديد  ب«12«  ولفيتامني 
واملساعدة  بالطاقة،  الجسم  إمداد  مثل 
الخاليا  ومنو  القلب،  صحة  تعزيز  يف 
عىل  الحفاظ  وبالتايل  أفضل،  بصورة 
كام  واألظافر.  والشعر،  الجلد،  صحة 
يف  هاًما  دوًرا  ب«12«  فيتامني  يلعب 
الوقاية من بعض الحاالت املرضية، مثل 
وأمراض  العظام،  وهشاشة  الدم،  فقر 
الذاكرة،  عىل  الحفاظ  عن  فضاًل  العني، 
فيتامني  نقص  ويؤدي  املناعة.  وتقوية 
ب«12« إىل فقر الدم، والشعور بالتعب، 

وانخفاض عدد خاليا الدم الحمراء، وأمل 
التنفس،  يف  وضيق  وقــرح،  اللسان،  يف 
ُمبكر  وشيب  الشعر،  وتساقط  ويرقان، 
وآالم  امليالنني،  مادة  النعدام  الشعر  يف 
ضغط  وانخفاض  املفاصل،  يف  شديدة 
(مبا  عصبية  وأعــراض  والخمول،  الــدم، 
مثل،  الطبيعية  غري  األحاسيس  ذلك  يف 
وبــرودة  والتنميل  ــر،  واإلب الدبابيس 
يشمل  وقــد  األذن).  وطنني  ــراف  األط
وظائف  انخفاض  أعراض  الحاد  النقص 
القلب، باإلضافة إىل أعراض عصبية أكرث 
الفعل،  ردود  ضعف  ذلك  يف  (مبا  حدة 
ومشاكل  العضالت،  وظيفة  وضعف 
حاسة  وانخفاض  والتهيج،  الــذاكــرة، 
الوعي،  مستوى  وانخفاض  الــتــذوق، 
واالكتئاب، والقلق. وقد يحدث انخفاضاً 
تشمل  كام  الُعقم.  مسبباً  الخصوبة  يف 
املتدين،  النمو  األطــفــال  يف  األعـــراض 
وانخفاض التطور، وصعوبات يف الحركة. 
وبالرغم من الفوائد املتعددة التي تعود 
فيتامني  عىل  حصوله  حال  الجسم  عىل 
ب«12«، إال أن اإلفراط يف تناوله، وزيادة 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

يفوق  بشكل  الجسم  يف  مستوياته 
اإلصابة  يف  يتسبب  به  املــويص  الحد 
تتمثل  املرضية، والتي  ببعض املشكالت 
اضطرابات  التايل:  الجسم،  يف  أعراضها 
أو  الهضم  عرش  (مثل،  الهضمي  الجهاز 
اإلمساك، أو اإلسهال، فضاًل عن احتاملية 
الجلدي  والطفح  الــبــول)،  لــون  تغري 
والبثور)،  والحكة،  الشباب،  (مثل، حب 
واإلرهاق،  والتعب  النوم،  واضطرابات 
الشهية،  وفقدان  األطـــراف،  وتنميل 
بصحة  واإلرضار  الــدم،  ضغط  وارتفاع 
وضوح  وعدم  الجسم،  وضعف  الكبد، 
وضعف  ــراف،  األطـ وتنميل  الــرؤيــة، 
فيتامني  عىل  الحصول  وميكنك  الرتكيز. 
عىل  تحتوي  التي  األطعمة  يف  ب«12« 
اللحوم، والتي تقدم بشكل طبيعي عن 
طريق الطهي التقليدي وليس من خالل 
الوجبات املخزنة أو املعلبة والجاهزة أو 
املبارشة. كام تشمل  الحبوب  من خالل 
األلبان  كمنتجات  الحيوانية  املصادر 

والبيض واألسامك واللحوم والدواجن.

علماء يطورون مضادات حيوية 
اصطناعية تعالج الجراثيم

علماء يطورون مضادات حيوية 
اصطناعية تعالج الجراثيم

4 عصائر تناولها يقلل من اإلصابة 
إزاي تستغل رمضان يف التخلص من بالتهابات يف الجسم

الوزن الزائد.. 4 نصائح هتساعدك
إزاي تستغل رمضان يف التخلص من 
الوزن الزائد.. 4 نصائح هتساعدك

ونبدأ  رمضان،  شهر  ويــأيت  قليلة  أيــام 
الذين  األشخاص  عي  ويجب  الصيام، 
يعانون من زيادة الوزن استغالل الشهر 
الزائد،  الــوزن  من  التخلص  يف  الكريم 
وذلك يتم من خالل اتباع بعض النصائح 
يف  تساعدهم  التي  والغذائية  الصحية 
ومشدود،  رشيق  جسم  عي  الحصول 
 ”eatthis“ موقع  النصائح  هذه  ويقدم 

.”healthline”و
-أخذ القسط الكايف من النوم:

الطبية،  الدراسات  من  العديد  أوضحت 
ساعات   ٨ عن  تقل  ال  ملدة  النوم  أن 
تخفض نسبة الدهون بالجسم، ولذا نجد 
أن األشخاص الذين ينامون فرتات زمنية 
قليلة أي أقل من 6 ساعات يزداد لديهم 
عليك  ولذا  البطن،  حول  الدهون  تراكم 

أخذ القسط الصحي من النوم.
-أكرث من تناول األلياف:

لتناول  يسعون  ال  األشــخــاص  بعض 
السكريات،  تناول  من  ويكرثون  األلياف 
وهذا األمر يعد من أسباب زيادة الوزن، 
وارتفاع نسبة السكر بالجسم ثم ينخفض 
زيادة  يف  يتسبب  األمــر  وهــذا  رسيعا، 

حالة  يف  ولكن  الطعام،  بتناول  الرغبة 
اليومي  لنظام  الغذائية  األلياف  إضافة 
فأنت تشعر بالشبع لفرتات طويلة، ولذا 
تناول  عليك  ولذا  الزائد،  الــوزن  تفقد 
الفواكه  و  الخرضاء،  السلطة  من  طبق 

الغنية باأللياف.
-تناول البيض:

من  عالية  نسبة  عي  البيض  يحتوي 
الربوتني، ويجعلك تشعر بالشبع لفرتات 
الدهون  حرق  من  يزيد  ولذا  طويلة، 

الزائد،  الــوزن  من  والتخلص  بالجسم 
السحور،  وجبة  يف  تناوله  فيمكنك 

للشعور بالشبع خالل ساعات الصيام.
-أكرث من تناول املاء: ميكنك تناول كوب 
من املاء قبل تناولك للوجبات الغذائية، 
فهي حيلة جيدة لتقليل كميات الطعام 
التي تتناولها، وتساعدك يف التخلص من 
شعورك  من  تزيد  وأيضا  الزائد،  الوزن 

بالشبع لفرتات طويلة.

اإلصابة بالتهابات ىف الجسم تعد من 
السعى  يجب  التى  الخطرية،  األمور 
التخلص  وأيضا  بها،  اإلصابة  لتجنب 
الطعام  فتناول  رسيع،  بشكل  منها 
اإلرشادات  بعض  واتباع  الصحي، 
تعد من الحيل الجيدة التى تساهم 
ىف تقليل فرص اإلصابة وأيضا العالج.
موقع  عرب  املنشور  للتقرير  ووفقا 
أفضل  عىل  سنتعرف   ،“  eatthis“
التى  الغذائية  واألطعمة  العصائر 
ىف  بالتهابات  اإلصابة  من  تقلل 

الجسم، ومنها:
-عصري األناناس:

 ” مادة  عىل  األناناس  يحتوى 

ملحوظ  دور  لها  التى   ، الربوميلني” 
باألمل  الشعور  فرص  تقليل  ىف 
الجسم  ىف  لاللتهابات  والتعرض 
واضطرابات  املفاصل،  كالتهاب 
القلب، ومشاكل ىف األوعية الدموية، 
من  أيضا  تقلل  املادة  هذه  أن  كام 

فرص اإلصابة بالرسطان.
– البقدونس:

من  عالية  نسبة  عىل  يحتوى 
األكسدة،  ومضادات  ألفيتامينات، 
هذه  وجميع   ،“ وىس  “أ  وفيتامني 
تقلل  أنها  علميا  ثبت  العنارص 
ىف  بالتهابات  اإلصابة  فرص  من 
لعنرص  البقدونس  فإحتواء  الجسم، 

الكارنسول الذى يساهم باستهداف 
الهرمونات  ومستقبالت  الربوتينات 
فتناوله  ولذا  بااللتهابات،  املرتبطة 

يقلل من اإلصابة.
-الكركم:

الكركم كعشب طبى منذ  استخدام 
الدراسات  وأشارت  السنني،  آالف 
مادة  عىل  يحتوى  أنه  إىل  الحديثة 
التى  لألكسدة،  املضاد  الكركمني 
اإلصابة  فرص  تقليل  ىف  تساهم 
وخاصة  األمراض،  من  بالعديد 
أمراض املعدة واألمعاء، ولذا فتناوله 
التهابات  بأى  اإلصابة  من  يقلل 

مرتبطة به.
-العصائر الحمضية:

الفواكه  من  املصنوعة  العصائر 
والليمون  الربتقال  مثل  الحمضية 
عىل  تحتوى  فروت،  والجريب 
الفوليك،  وحمض  يس،  فيتامني 
كبري  بشكل  تساهم  العنارص  فهذه 
بالتهابات  اإلصابة  فرص  تقليل  ىف 
األبحاث  أظهرت  حيث  الجسم،  ىف 
مضاد  والليمون  الربتقال  عصري  أن 
والفطريات  والفريوسات  للبكترييا 

ومضاد لاللتهابات

فيتامني ب«12« فوائده، وأضرار نقصه 
وزيادته، ومصادره الطبيعية

نرشت جريدة ” medicalxpress”، ما 
بإطالق  ليفربول  بجامعة  العلامء  قام 
من  جديدة  لفئة  الطبية  اإلمكانات 
القادرة عىل  القوية  الحيوية  املضادات 
قتل “الجراثيم الخارقة”، بعد أن قضت 

.MRSA عىل جرثومة
علامء  بها  قام  جديدة  دراسة  فخالل 
جامعة  مــع  ــاالشــرتاك  ب بريطانيون 
جديد  حيوي  مضاد  حول  لينكولن، 
يف  األشخاص  ماليني  ينقذ  أن  ميكن 
الجراثيم  مــن  الــعــامل  أنــحــاء  جميع 
نسخ  فطورالباحثون  لألدوية،  املقاومة 
وهو  تيكسوباكتني  جزيء  من  جديدة 
نوع من أنواع املضادات الحيوية، وأدى 
التعرض  دون  بنجاح  البكترييا  قتل  إىل 
ألي تلف يف أنسجة الثدييات التي تم 

اختبارها عليها، وهذا األمر يسهل عي 
العلامء تطبيق هذا األمرعي البرش.

القائم  سينج  إيشوار  الدكتور  قــال 
وتطوير  اكتشاف  يف  الخبري  بالدراسة، 
األدوية املضادة للميكروبات والكيمياء 
الطبية يف مركز ليفربول للتميز يف أبحاث 
األمراض املعدية (CEIDR)، إن الهدف 
األسايس لهذه الدراسة هو الحصول عىل 
من  للتطبيق  القابلة  األدوية  من  عدد 
املعيارية  الرتكيبية  تيكسوباكتني  منصة 
دفاع  كخط  استخدامها  ميكن  والتي 

أخري ضد الجراثيم الخارقة.
تيكسوباكتينات  أن  البحث  وأثبت 
مجموعة  تقتل  املبسطة  االصطناعية 
من  املــأخــوذة  البكترييا  من  واسعة 
املرىض، حيث تفشل املضادات الحيوية 

القضاء  أيًضا يف  نجحوا  لقد  و  الحالية، 
الــفــران  يف   MRSA جرثومة  عــىل 
اإلصابة  مواقع  يف  ترتاكم  أنها  ووجدوا 
بكميات  ساعة   24 إىل  تصل  ملــدة 
الجراثيم  لقتل  املطلوبة  تلك  من  أكرب 
املقاومة.ويشري هذا إىل أنه يف املستقبل، 
ميكن عالج املرىض بجرعة واحدة فقط 
البكتريية  للعدوى  تيكسوباكتني  من 
املقاومة التي تهدد الحياة، وتم العثور 
لتكون  االصطناعية  تيكسوباكتني  عىل 
قوية ومستقرة يف درجة حرارة الغرفة 
سلسلة  إىل  تحتاج  ال  وبالتايل  لسنوات 
وبالتايل  والتخزين،  للتوزيع  تربيد 
االلتهابات  معالجة  عىل  القدرة  لديها 
البكتريية املقاومة يف البيئات الرسيرية 

املختلفة عىل مستوى العامل.
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موىس بن ميمون، عرف عند العرب بأىب 
عمران عبيد الله، هو طبيب وفيلسوف 
ذكرى  اليوم  تحل  يهودى،  ــوىت  واله
 30 اليوم  هذا  مثل  ىف  ولد  إذ  ميالده، 
قرطبة  مبدينة  1135م،  عام  من  مارس 
البالط  طبيب  من  وكــان  باألندلس، 
الدين  صالح  النارص  عهد  ىف  السلطاىن 

األيوىب، وأحد املقربني منه.
ومكث موىس بن ميمون ىف مرص فرتة 
كبرية، وبالتحديد ىف مدينة اإلسكندرية، 
مارس الطب وبعدما حصل عىل شهرة 
عام  منذ  ابتداء  صار  املجال،  ذلك  ىف 
1200م الطبيب الشخىص لصالح الدين 

الخامس عرش امليالدي.
من  فقط  واحدة  متبكتو  كانت  الواقع  يف 
عدة مدن يف جنوب الصحراء الكربى التي 
جذبت العلامء وقدمت التعليم اإلسالمي، 
ما  أو  امليالدي  عرش  الخامس  القرن  يف 
حيث  لتمبكتو  الذهبي”  “العرص  يسمى 
أنحاء  جميع  يف  معروفني  علامؤها  كان 

شامل إفريقيا.
اللغة  تعلم  لكن  الفرتة  تلك  اضمحلت 
العربية انتعش مرة أخرى يف القرن التاسع 
عرش بغرب إفريقيا يف أعقاب العديد من 
امتدت  التي  اإلسالمية  اإلصالح  حركات 
إىل شامل  السنغال  نهر  ووادي  غينيا  من 
اليوم  األقدم  املخطوطات  وتعود  نيجرييا 
هذه  إىل  أسايس  بشكل  إفريقيا  غرب  يف 

الفرتة.
يف  متبكتو  يف  الدراسية  املنح  تراجع  مع 
القرن السابع عرش ظهر التعليم اإلسالمي 
يف  الغرب  إىل  الرحل  البدو  مراكز  يف 
مجموعة  أيًضا  وهناك  اليوم،  موريتانيا 

تستند  موريتانيا  يف  املخطوطات  من 
غريبة  خاصة  مكتبة   ٨0 محتويات  إىل 
تعطى فكرة جيدة عام تم العثور عليه يف 

مكتبات املخطوطات.
أما املوضوع األكرث أهمية يف املخطوطات 
العربية يف غرب أفريقيا فهو النبي محمد 
واملخطوطات  والتعبد  السرية  وكتب   ،
التي تتناول التصوف وتالوة القرآن خاصة 
أساليب التالوة ؛ واللغة العربية (املعجم 

والنحو والعروض والشعر الجاهي).
املعلمون  ترجم  ما  كثريًا  القرآن  ولرشح 
الطالب  لغة  إىل  الرئيسية  الكلامت 
العربية)  بالحروف  (مكتوبة  األفريقية 
حيث ُتظهر العديد من مخطوطات غرب 
إفريقيا التي استخدمت يف التدريس هذه 
املامرسة  هذه  السطور،  بني  اإلدخــاالت 
األساطري  لكتابة  سهلة  خطوة  كانت   ،
باللغة  األفريقي  الشعر  أو   ، الكالسيكية 

العربية.

العربية  املخطوطات  بيانات  قاعدة  توفر 
كتبا  ماىل  ىف  وبالتحديد  إفريقيا  غرب  يف 
 100 من  أكــرث  ضمن  مــوجــودة  كانت 
جميع  ثلث  أن  نجد  حيث  عامة  مكتبة 
معروفني  ملؤلفني  املوجودة  املخطوطات 
ربعهم  باحثًا،   204 كتبها  عنوانًا)،   314)
من غرب إفريقيا بينام تعود معظم هذه 
لكن  التاسع عرش  القرن  إىل  املخطوطات 

لها جذور تاريخية عميقة جًدا.
القصة  فإن   conservation ملوقع  ووفقا 
غرب  يف  املخطوطات  لثقافة  الكاملة 
إفريقيا ومراكز التعليم اإلسالمي ال تقترص 
عىل مخطوطات متبكتو املوجودة يف ماىل 
موريتانيا  يف  مخطوطات  أيضا  فهناك 

والنيجر ونيجرييا.
وقع أول اتصال بني شامل إفريقيا ومتبكتو 
إفريقيا  غرب  يف  الذهب  تجارة  بسبب 
الثقافة  أيًضا  التجارة  هذه  جلبت  حيث 
اإلسالمية عرب الصحراء الكربى وكانت أول 
إشارة إىل املخطوطات يف متبكتو يف القرن 

املخطوطات العربية فى غرب إفريقيا..كيف 
انتقلت الثقافة اإلسالمية عرب الصحراء؟

عرش  والثالث  عرش  الثاىن  القرنني  ىف 
سفراء بني عرب األندلس وبني الغربيني 
إىل  عربية  كثرية  كتب  من  ترجموا  مبا 
الغربيون  كان  التى  العربية  لغتهم 
الكتب  هذه  نفس  ونقلت  بها.  أعرف 
أكرثها  تراجم  ىف  الالتينية  اللغة  إىل 

مشوه جًدا”.
الــرازق،  عبد  مصطفى  الشيخ  وتابع 
الوثيقة  للصلة  بيان  القول  هذا  وىف 
بني فلسفة اليهود ىف القرون الوسطى، 
أن  وظاهرة  اإلسالمية،  الفلسفة  وبني 
اليهودية  الفلسفية  الحركة  هذه  درس 
الفلسفة  بتاريخ  ورجالها ألزم لإلحاطة 
اإلسالمية، وأبو عمران موىس بن ميمون 
عىل الخصوص أجد بالعناية ألنه أعظم 
شأنًا،  العصور  تلك  ىف  اليهود  فالسفة 
الفلسفة”:  “تاؤيخ  كتابه  ىف  يقول  كام 
الحكيمني  بـــدروس  تــخــرج  ــه  وألنـ

وابن  طفيل  ابن  الكبريين  األندلسيني 
كتبه  بعض  ىف  عرض  قد  هو  ثم  رشد. 
اإلسالميني.  للفالسفة  مذاهب  لنقد 
وقال الشيخ مصطفى عبد الرازق، إننى 
وإخوانه  ميمون  ابن  يجعلون  ممن 
من فالسفة اإلسالم، وقد قلت ىف كلمة 
ألقيتها ىف حفلة ابن ميمون بدار األوبرا 
ىف أول أبريل عام 1٩35م ما نصه : “أبو 
عمران موىس بن ميمون فيلسوف من 
املشتغلني ىف ظل  فإن  اإلسالم،  فالسفة 
ألوان  من  الخاص  اللون  بذلك  اإلسالم 
البحث النظرى مسلمني وغري مسلمني 
اإلســالم.  فالسفة  أزمــان  منذ  يسمون 
إسالمية  فلسفة  فلسفتهم  وتسمى 
مبعنى أنها نبتت ىف بالد اإلسالم وىف ظل 
مع  الخصائص  ببعض  ومتيزت  دولته، 
غري نظر إىل دين أصحابها وال جنسهم 

وال لغتهم.

برئاسة  الثقايف  اإلنتاج  قطاع  ينظم 
برنامجه  ــالل  ج خــالــد  املــخــرج 
ويتضمن  هاللك”  “هل  السنوى 
تشمل  متنوعة  فنية  فعالية   35
العارش من  بذكرى حرب  االحتفال 
رمضان، ويأىت ذلك ضمن احتفاالت 
رمضان  شهر  خالل  الثقافة  وزارة 

املبارك.
الليلة  عــرائــس  ــرض  ع يتم  كــام 
الفشني،  ــل  وائ املنشد  الكبرية، 

(بورسعيد)،  الصغرية  األنامل  فرقة 
من  فقرات  الست،  طبلة  فرقة 
للفنون  القومي، فرقة رضا  السريك 
التهامي،  محمود  الشيخ  الشعبية، 
فرقة مؤسسة رتيبة الحفني لذوي 
أنغام  فرقة  الخاصة،  االحتياجات 
غنائية  شعرية  أمسية  الشباب، 
فرقة  بهجت،  محمد  للشاعر 
الفنانة  الحرضة،  فرقة  الحرملك، 

فاطمة محمد عي.

أنا  مسابقة  لنجوم  عرض  يتم  كام 
املرصي مع الفرقة املوسيقية للمركز 
املايسرتو  بقيادة  للمرسح  القومي 
تامر غنيم، معرض وثائقي مبناسبة 
اإلسالمية  للثقافة  عاصمة  القاهرة 
لدار  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون 
بقاعة  القومية  والوثائق  الكتب 
للفنون،  الهناجر  مبركز  املعارض 
الفوتوغرايف  التصوير  ورشة  تدشني 

بعنوان مساجد القاهرة.

35 فعالية فنية ضمن برنامج اإلنتاج 
الثقافى فى رمضان

ماذا قال الشيخ مصطفى عبد الرازق عن موسى بن ميمون 
وعالقته بصالح الدين؟

أما عن عالقة بن ميمون بصالح الدين 
األيوىب ذكر الشيخ مصطفى عبد الرازق 
أن ىف بعض كالم املؤرخني ما يشعر بأن 
األيوىب  الدين  بصالح  ميمون  ابن  صلة 
مجرد  تكن  مل  الفاضل  القاىض  ووزيره 
الطب  ىف  ميمون  ابن  لقيمة  تقدير 
األيوىب  السلطان  كان  بل  والفلسفة 
الفيلسوف  للحرب  أيًضا  يعرفان  ووزيره 

مهارته وحذقه ىف شئون السياسة.
وتراجم ابن ميمون تشري إىل أن الفضل 
عىل  مرص  يهود  لكل  رئيًسا  جعله  ىف 
عــداوات  من  به  يحيط  كان  ما  رغم 
الدين  صالح  إىل  يرجع  إمنا  وأحقاد، 
ووزيره، وتشري إىل أن صالح الدين كان 
ينتفع مبا البن ميمون من لطف التدبري، 
ومن املكانة والقبول عند اليهود اليمن 
ىف تهدئة الثورات التى كانت تنزو بها 

تلك البالد.

األيوىب.
وقد حظى موىس بن ميمون باهتامم من 
قبل العلامء والباحثني عرب كل العصور، 
الشيخ  الجليل  العامل  بينهم  من  وكان 
الفلسفة  أستاذ  الرازق،  عبد  مصطفى 
اإلسالمية بالجامعة املرصية، والذى كام 
العنرصية  عدم  ىف  واضح  مثال  أعطى 
أنه كتب مقدمه  لدرجة  األخر،  وتقبل 
حياته   .. ميمون  بن  “مــوىس  كتاب 
للدكتور ارسائيل ولفنسون  ومصنفاته” 
العلوم.  بدار  السامية  اللغات  أستاذ 
الرازق  عبد  مصطفى  الشيخ  ويقول 
معظم  لليهود  ميمون،  بن  موىس  ىف 

الفضل ىف تعريف املسيحيني بالفلسفة 
اإلسالمية ىف القرون الوسطى، وىف ذلك 
عام  الراحل  تنامم  تيوفيل  يقول جيوم 
تاريخ  ىف  “املخترص  كتابه  ىف  1٨1٩م 
مذاهب  حمل  من  “أهم  الفلسفة”: 
هم  املسيحيني  إىل  الفلسفية  العرب 
اليهود نقلوها من بالد األندلس حيث 
كانت الهمم منرصفة بقوة إىل مدرسة 
العلوم. عىل أن اليهود أنفسهم ساهموا 
بقسط ظاهر ىف عامل العلم ونشأ فيهم 
الفلسفية،  غري واحد من ذوى العقول 
منهم الحرب موىس بن ميمون، الذى ولد 
بقرطبة وتخرج بدورس ابن طفيل وابن 
رشد، ودرس بنفسه كتب أرسطو ومن 
أجل ذلك كان طنيًنا لدى املتعصبني من 
أهل ملته وقد تعقبوه بحقدهم حتى 
أدركه املوت عام 1205. وأوضح الشيخ 
اليهود  كــان  الـــرازق،  عبد  مصطفى 
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هواتف  عىل   Find My تطبيق  يعد 
عىل  للعثور  حل  أفضل  هو  آيفون 
املرسوق  أو  الضائع  آيفون  هاتف 
يف  األصدقاء  مساعدة  يتيح  أنه  كام 
بني  يجمع  حيث  هواتفهم،  العثور 
 Find و   Find My iPhone ميزيت 
My Friends التي أصدرتها رشكة آبل 
مؤخرا حسبام نقلت البيان اإلماراتية.

فإن   iPhone Life موقع  وبحسب 
ميكن  التي  الخطوات  من  عدد  هناك 
اآليفون  هاتفك  عىل  للعثور  اتباعها 
العثورعىل هاتف  املفقود كام ميكنك 

آيفون لشخص آخر.
 Find My Network بتمكني  قم 
عىل  “العثور  متكني  إىل  وستحتاج 
حيث  متكينها،  خالل  من  شبكتي”، 
غري  يف  جهازك  موقع  تحديد  ميكنك 

حتى  ساعة   24 إىل  تصل  ملدة  مكانه 
إذا تم إيقاف تشغيله.

بتمكني  بالفعل  قمت  قد  كنت  إذا 
هاتف  جهاز  عىل   Find My تطبيق 
الخاص بك، حيث من املمكن  آيفون 
شبكتي”  عىل  “العثور  متكني  يتم  أن 

.15 iOS افرتاضيًا بعد الرتقية إىل
إذا كان لديك هاتف آيفون يف متناول 
 Find متكني  من  التأكد  وتريد  اليد 
My Network، فافتح اإلعدادات عىل 
معرف  عىل  واضغط  آيفون،  هاتف 

Apple الخاص بك يف الجزء العلوي.
 Find“ ثم انقر عىل ”Find My“ حدد
My iPhone”، وسرتى بعد ذلك خيار 

متكني “العثور عىل شبكتي”.
ستالحظ أيًضا تبديل إرسال آخر موقع 
لتمكينها،  مفيدة  أخرى  ميزة  وهي 

دول ومدن قد تختفى بسبب ارتفاع منسوب 
مياه البحر.. جزر املالديف األبرز

دول ومدن قد تختفى بسبب ارتفاع منسوب 
مياه البحر.. جزر املالديف األبرز

ــال  إرس إىل  ــذا  ه ــؤدي  وســي
لجهازك  معروف  موقع  آخر 
البطارية  كانت  إذا  آبل  إىل 

منخفضة.
“العثور  خيار  متكني  ومبجرد 
رسالة  سرتى  شبكتي”،  عىل 
تقوم  التي  التالية  املــرة  يف 
جهازك.  تشغيل  بإيقاف  فيها 
ال  أنه  ببساطة  هذا  يذكرك 
يزال من املمكن تحديد موقع 
إيقاف  تم  إذا  حتى  جهازك 

تشغيله.
هاتف  عىل  العثور  كيفية 

آيفون مفقود غري هاتفك
عىل   Find My تطبيق  افتح 

هاتف آيفون.
حدد أنا من الخيارات املوجودة أسفل 

الشاشة.
اضغط عىل مساعدة صديق يف األسفل، 

.icloud. com وسيؤدي هذا إىل فتح
الدخول  تسجيل  صديقك  من  اطلب 
 Apple باستخدام معرف iCloud إىل

الخاص به لرؤية أجهزته.
وإذا  عنه،  تبحث  الذي  الجهاز  حدد 
بدا أن الجهاز املفقود قريب، فيمكنك 
الصوت ملساعدتك  تشغيل  فوق  النقر 

يف تحديد موقعه.
بعيًدا،  املفقود  آيفون  هاتف  كان  إذا 
 Lost Mode ــوق  ف النقر  ميكنك 
للمساعدة يف حامية البيانات املوجودة 
الطاقة  وضع  وتشغيل  الهاتف  عىل 
من  مزيًدا  ملنحك  تلقائيًا  املنخفضة 

الوقت للبحث.

نوعا  بأن  دراسة جديدة  أفاد علامء يف 
يسمى  البنفسجى  فــوق  الضوء  من 
كبري  بشكل  يغري  أن  ميكن   Far-UVC
الطريقة التي نكافح بها انتقال مسببات 
البيئات  ىف  جــوا  املحمولة  األمـــراض 

. RT الداخلية، وفقا لتقرير
التقنية  هــذه  إن  الباحثون  ويقول 
انتشار  من  للحد  جديدة  طريقة  متثل 
التحكم  بإجراءات  مقارنة  “كوفيد-1٩، 
الحالية التي تنطوي عىل تغيريات كبرية 
يف سلوك الناس – مثل االلتزام بعمليات 
ارتداء  أو  الجسدي  التباعد  أو  اإلغالق 

األقنعة أو التطعيم .
ويقول العلامء إنه عىل عكس تحديات 
هذه اإلجراءات الفعالة التى ال تحظى 
فإن  بشعبية،  األحــيــان  من  كثري  يف 
البيئات  يف   Far-UVC إضاءة  تثبيت 
الداخلية ميكن أن يكون بنفس سهولة 
تغيري املصباح الكهربايئ، كام أن فعالية 
اإلشعاع املضاد للميكروبات يف الجهاز ال 
يقل إثارة لإلعجاب. ويقول عامل الفيزياء 
الحيوية ديفيد بريرن، من املركز الطبي 
فوق  األشعة  “تقلل  كولومبيا:  بجامعة 

البنفسجية البعيدة املدى برسعة كمية 
الداخي  الهواء  يف  النشطة  امليكروبات 
إىل ما يقرب من الصفر، ما يجعل الهواء 
الهواء  آمنا بشكل أسايس مثل  الداخي 

الخارجي”.
ويف حني أن الخصائص املبيدة للجراثيم 
 (C (UVC البنفسجية  فوق  لألشعة 
اإلشعاع  قدرة  فإن  عقود،  منذ  معروفة 
عىل التسبب يف حروق الشمس ورسطان 
الجلد وإلحاق الرضر بأعني الناس أدت 
استخدامه،  عىل  صارمة  ضوابط  إىل 
البنفسجية يف  فوق  األشعة  اقتصار  مع 

الغالب عىل تعقيم املعدات الطبية.
ــة األخـــرية، تشري  ــك، يف اآلون ومــع ذل
بواعث  عىل  أجريت  التي  األبحاث 
ذات  الطويلة  البنفسجية  فوق  األشعة 
أيضا  (املعروفة  األقرص  املوجي  الطول 
أو  كلوريد  كريبتون  مصابيح  باسم 
أن هذه  إىل   (KrCl اإلكسيمر  مصابيح 
األشعة  طيف  من  الفرعية  املجموعة 
مخاطر  تشكل  ال  البنفسجية  فــوق 
الجلد  خاليا  أو  الفران  سالمة  عىل 
لقتل  بالقدرة  االحتفاظ  مع  البرشية، 

ومع  جوا.  املحمولة  األمراض  مسببات 
إىل  الحايل  البحث  اقترص  فقد  ذلك، 
يف   Far-UVC اختبار  عىل  كبري  حد 
إذا  ما  وملعرفة  الحجم.  صغري  معمل 
كانت هذه التقنية فعالة بنفس القدر 
العلامء  قام  الحجم،  عادية  غرفة  يف 
 Far-UVC مصابيح  خمسة  برتكيب 
بقياس  مضبوطة  حيوي  هباء  غرفة  يف 
تيارا من بكترييا  أمتار، وضخوا   3 ×  4
Staphylococcus aureus البخاخة يف 
املجهرية  األحياء  عاملة  وتقول  الغرفة. 
ليدز  جامعة  من  فليترش،  لويز  البيئية 
يف اململكة املتحدة: “املرفق عبارة عن 
غرفة  بحجم  اإلغــالق  محكمة  غرفة 
ميكن  حيث  واحد  لشخص  مستشفى 
املبنى  تهوية  من  مختلفة  أنواع  تنفيذ 
املحتملة  الفعالية  الختبار  واألجهزة 
وضع  يف   Far-UVC مثل  ملقاربات 

واسع النطاق”.
Far- مصابيح  قللت  للفريق،  ووفقا 
حمل  من   %٩٨.4 إىل  يصل  ما   UVC
دقائق،  غضون  يف  املمرضة  العوامل 
بنسبة  محيط  مستوى  عىل  وحافظت 
اللجنة  مع  يتامىش  مستوى  عند   %٩2
الدولية للحامية من اإلشعاع غري املؤين 

(ICNIRP) ) القواعد االرشادية.
غرفة  يف  التهوية  مستوى  وضبط 
عند  عادية  غرفة  مثل  ليكون  االختبار 
يف   (eACH) مكافئة  هــواء  تغريات 
الساعة، لكن إشعاع Far-UVC يعادل 
يقول  ما  وهو  الهواء،  يف  تغريا   1٨4
الفريق إنه يفوق أي نهج آخر لتطهري 

املساحات الداخلية املشغولة.

املحيط  يف  جزيرة  عىل  يعيش  من 
مستوى  ارتفاع  من  بشدة  الهادئ 
سطح البحر. ويعيش حوايل 3 ماليني 
عىل  الهادئ  املحيط  جزر  سكان  من 
بعد 6.2 ميل (10 كم) من الساحل، 
االنتقال  إىل  يحتاجون  قد  وبالتايل، 
قبل نهاية القرن، وفقا لشبكة العلوم 
ربحية  غري  منظمة  وهي  والتنمية، 

تركز عىل تسهيل التعلم العلمي.
البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  وأدى 
عن  يقل  ال  ما  اختفاء  إىل  بالفعل 
كانت  نباتية”  مرجانية  “جزر  خمس 
سليامن،  جزر  من  جزءا  السابق  يف 
مع “ست جزر أخرى تعاين من ركود 
ساحي شديد”، وفقا لدراسة أجريت 
 Environmental عام 2016 يف مجلة

.Research Letters
ومتيل جزر املحيط الهادئ هذه، عىل 
إىل  للخطر  معرضة  كونها  من  الرغم 
سكانها  عدد  يكون  أن  إىل  كبري،  حد 
قليال نسبيا. إذن ما هي الدول األكرب 

التي قد تكون األكرث ترضرا؟.
البلد الذي من املحتمل أن يتأثر فيه 
سطح  مستوى  بتغري  الناس  معظم 
 43 يعيش  حيث  الصني،  هو  البحر 
غري  ساحلية  مواقع  يف  مليون شخص 
األخرى  البلدان  وتشمل  مستقرة. 
رئيسية  قضايا  ملواجهة  املعرضة 
تتعلق بارتفاع مستويات سطح البحر 
بنغالديش، حيث سيتعرض 32 مليون 
 ،2100 عام  بحلول  للخطر  شخص 
وفقا ملرشوع  مليونا،   27 مع  والهند، 
االتحاد  من  املمول   Life Adaptate

األورويب.
لذلك، يف حني أن العديد من البلدان 
لرؤية  تستعد  العامل  أنحاء  جميع  يف 
البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  عواقب 
القرن  نهاية  بحلول  مبارش  بشكل 
من  يبدو  عديدة،  ماليني  وسيتأثر 
دولة،  أي  تختفي  أن  املحتمل  غري 
حتى تلك ذات االرتفاعات املنخفضة 

للغاية.
املدن الساحلية

إندونيسيا،  عاصمة  جاكرتا،  تعد 
واحدة من أوضح األمثلة عىل ارتفاع 

يسبب  ــذي  ال البحر  مياه  منسوب 
صعوبات كبرية يف العامل الحقيقي.

حوايل  يقطنها  التي  جاكرتا،  وتلقت 
10 ماليني نسمة، لقب “أرسع مدينة 
غارقة يف العامل” من قبل هيئة اإلذاعة 
مبقدار  وتغرق   .(BBC) الربيطانية 
كل  إىل 10 سم)   5) بوصات   4 إىل   2
للمياه  املفرط  “الــرصف  بسبب  عام 
 ،Earth.org ملوقع  وفقا  الجوفية”، 
وهي منظمة بيئية غري ربحية مقرها 

يف هونغ كونغ.
سطح  مستوى  ارتفاع  يقرتن  وعندما 
وفقا  لكارثة.  وصفة  فهذه  البحر، 
ميكن  العاملي،  االقتصادي  للمنتدى 
تحت  كبري من جاكرتا  يكون جزء  أن 
الواقع،  ويف   .2050 عام  بحلول  املاء 
بحيث  للغاية  مــروع  جاكرتا  وضــع 
إندونيسيا  كعاصمة  استبدالها  يتم 
بناؤها  سيتم  مدينة  وهي  بنوسانتارا، 
لبورنيو،  الرشقي  الساحل  عىل  قريبا 
من  كم)   2000) ميل   1200 حــوايل 

جاكرتا.
الوحيدة  املدينة  ليست  جاكرتا  لكن 
ووفقا  الــغــامــض.  املستقبل  ذات 
بحلول  العاملي،  االقتصادي  للمنتدى 
(عدد  بنغالديش  دكــا،   ،2100 عــام 
سكانها 22.4 مليون)؛ الغوس، نيجرييا 
(عدد السكان 15.3 مليون)؛ وبانكوك، 
أن  ميكن  نسمة)،  ماليني   ٩) تايالند 
تغرق بالكامل أو أن مساحات شاسعة 
من األرض مغمورة باملياه وغري صالحة 

لالستعامل.
ارتفاع  يؤثر  أن  أيضا  املحتمل  ومن 
كبري  بشكل  البحر  سطح  مستويات 
إىل  واستنادا  املتحدة.  الواليات  عىل 
العديد  تواجه  قد  األخرية،  التوقعات 
األمريكية مشكالت خطرية  املدن  من 
بحلول عام 2050، حيث من املحتمل 
من  شاسعة  مساحات  تصبح  أن 

األرايض غري صالحة للعيش.
من  العديد  “يف   ،NOAA لـ  ووفقا 
الواليات  ساحل  طول  عىل  املواقع 
املتحدة، أصبح فيضان املد العايل اآلن 
تواترا  أكرث   %٩00 من  أكرث  إىل   %300
مام كان عليه قبل 50 عاما”، ما يشري 

هي  البحر  سطح  مستويات  أن  إىل 
سبب وجيه للقلق

األكرث  هي  نيويورك  مدينة  أن  كام 
أجرته  لبحث  وفقا  للخطر،  عرضة 
مؤسسة املناخ املركزي. ويذكر التقرير 
ما  سيعيش   ،2050 عام  بحلول  أنه 
 (426000) مليون  نصف  من  يقرب 
نــيــويــورك عــىل “أرض  مــن ســكــان 
نيويورك  تعرض  وشوهد  مهددة”. 
 ،2012 عام  يف  بوضوح  للفيضانات 
بإعصار  بشدة  املدينة  تأثرت  عندما 
 43 عن  يقل  ال  ما  ــويف  وت ســانــدي. 
العاصفة  نتيجة  املدينة  يف  شخصا 
مليون  ربع  حوايل  ودمرت  الشديدة، 
سيارة، وكان هناك ما ال يقل عن 32 
والخسائر”  “األرضار  من  دوالر  مليار 

آنذاك.
للتأثر  القابلية  حيث  من  ذلك،  ومع 
أن  املؤكد  من  يبدو  بالفيضانات، 
تــرضرا.  ــرث  األك هي  فلوريدا  ــة  والي
 36 فإن  املركزي،  املناخ  لبحوث  وفقا 
مدينة من أصل 50 مدينة يف الواليات 
للفيضانات  عرضة  األكــرث  املتحدة 

الساحلية تقع يف والية صن شاين.
إذن، ما الذي ميكن عمله؟ هل هذه 
املدن والبلدان محكوم عليها بالفشل، 

أم ميكن إنقاذها؟.
تستثمر  التي  البلدان  تتمكن  قد 
من  هولندا،  مثل  التحتية،  البنية  يف 
لكن  الفيضانات.  آثار  بعض  تجنب 
بعض االستثامرات، مثل تلك املقرتحة 
كل  يف  تطبيقها  ميكن  ال  فلوريدا،  يف 
استعادة  املثال،  سبيل  عىل  مكان. 
اقرتحت  كــام  املــانــغــروف،  غــابــات 
منظمة الحفاظ عىل الطبيعة، وتوسيع 
الشعاب املرجانية، قابلة للحياة فقط 

يف مناطق مناخية معينة.
ميامي  مقاطعة  املسؤولون يف  وأعلن 
ــد بــواليــة فــلــوريــدا مــؤخــرا عن  دي
ستشمل  التي  التخفيف  اسرتاتيجية 
باإلضافة  والــطــرق”،  املنازل  ــع  “رف
تسمح  مفتوحة  مساحة  إنشاء  إىل 
اإلرضار  دون  الفيضانات  بحدوث 
لصحيفة  وفقا  التحتية،  بالبنية 

نيويورك تاميز.

كيف تعثر على هاتفك اآليفون 
الضائع أو املسروق؟

كيف تعثر على هاتفك اآليفون 
الضائع أو املسروق؟

الكشف عن نوع جديد من الضوء فوق 
البنفسجى يقتل مسببات األمراض املحمولة جوا

يف  آخذة  البحر  مستويات  أن  يبدو 
سنويا  ملم   1.4 من  برسعة،  االرتفاع 
العرشين إىل 3.6  القرن  خالل معظم 
ملم سنويا من 2006 إىل 2015، وفقا 
والغالف  للمحيطات  الوطنية  لإلدارة 
. RT وفقا لتقرير ،(NOAA) الجوى

أن مستويات سطح   NOAA وتتوقع
مبقدار  األرجــح  عىل  سرتتفع  البحر 
قدم واحد (0.3 مرت) فوق املستويات 
بحلول   2000 عام  يف  شوهدت  التي 
بداية القرن املقبل، بينام تقدر الهيئة 
الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ 
سرتتفع  أنها  املتحدة  لألمم  التابعة 
و63   40) بوصة   25 إىل   16 مبقدار 

سنتيمرتا) بحلول عام 2100.
ويف حالة ارتفاع مستويات سطح البحر 
يف  ذلك  يتسبب  فقد  الحد،  هذا  إىل 
العامل.  أنحاء  حدوث فوىض يف جميع 
شخص،  مليون   250 إىل  يصل  ومــا 
عرب جميع القارات، ميكن أن “يتأثروا 

 ،2100 عام  بحلول  مبارش”  بشكل 
يف   201٩ عام  أجريت  لدراسة  وفقا 
.Nature Communications مجلة
إذن، هل ستختفي أي من البلدان أو 
املدن أو الدول متاما يف حياتنا، وهل 
لتجنب  فعله  ميكن  يشء  أي  هناك 

كارثة؟.
يف  األســتــاذ  ماسيلينك،  جــريد  قــال 
بجامعة  الساحلية  الجيومورفولوجيا 
“إن  املتحدة:  اململكة  يف  بليموث 
يعتمد عىل  البلدان  أو  املدن  اختفاء 
إذا كنا كبرش نفعل شيئا ملواجهة  ما 
التهديد. معظم هولندا تحت مستوى 
سطح البحر بالفعل ولكنها ال تختفي، 
ألن الهولنديني يبنون ويحافظون عىل 

دفاعاتهم الساحلية”.
ما هي الدول األكرث ترضرا؟

البلدان  عىل  نظرة  نلقي  دعونا  أوال، 
ذات االرتفاعات املنخفضة.

 ،(UCS) وفقا التحاد العلامء املهتمني

فإن جزر املالديف، املكونة من 1200 
جزيرة مرجانية صغرية ويقطنها حوايل 
األكرث  الدولة  هي  شخص،   540000
مبتوسط    األرض،  وجه  عىل  تسطحا 
فقط.  مرت)   1) أقدام   3 يبلغ  ارتفاع 
ارتفاعا  املالديف  جزر  شهدت  وإذا 
 1.5 مبقدار  البحر  سطح  مستوى  يف 
قدم (45 سم) فقط، فستفقد حوايل 
77% من مساحة أراضيها بحلول عام 

.UCS 2100، وفقا التحاد
متوسط    ذات  أخــرى  ــة  دول وهناك 
 6 حــوايل   – للغاية  منخفض  ارتفاع 
(1.٨ مرت) فوق مستوى سطح  أقدام 
لهذه  ميكن  كرييبايت.  هي   – البحر 
قلب  يف  الواقعة  الصغرية  الجزيرة 
عدد  يبلغ  والتي  الــهــادئ،  املحيط 
سكانها ما يقرب من 120000 نسمة، 
ارتفع  إذا  أراضيها  ثلثي  تفقد  أن 

مستوى سطح البحر مبقدار 3 أقدام.
كل  يتأثر  أن  املرجح  من  الواقع،  ويف 
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العدد اإلسبوعي رقم 1253

إلقاء القبض على عاطل متهم بحرق 
مكتب محاٍم فى كفر الشيخ

رفض دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها 
بسبب بيع فيال فى أكتوبر

مبحافظة  األمنية  األجهزة  متكنت 
كفر الشيخ، من ضبط متهم أشعل 
مبدينة  محام  مكتب  يف  الــنــريان 
تحرر  بينهام،  لخالفات  بلطيم، 
العرض  وجــاري  بالواقعة،  محرض 

عىل النيابة العامة.
مدير  صــالح،  أرشف  الــلــواء  كــان 
أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاًرا من 
مأمور  الزعفراين،  هشام  العميد 
بتلقيه  يفيد  الربلس  رشطة  مركز 
 34 عرص،  مسعد  أسامة  من  بالًغا 
الربع  بقرية  ومقيم  محام  سنة، 
فيه  يتهم  بلطيم،  ملركز  التابعة 
عاطل،  سنة،   36 “س.م.م.م” 
بإشعال النريان يف مكتبه، مام أدى 

إىل احرتاق محتوياته.
انتقلت قوة من مركز رشطة الربلس، 
البالغ،  محل  الواقعة  مكان  إىل 
محتويات  احرتاق  تبني  وباملعاينة 
البالغ  صاحب  وبسؤال  باملكتب، 
أفاد بارتكاب املشكو يف حقه ذلك 

بسبب أمور تتعلق بالعمل، خاصة 
بأحد املوكلني.

لرجال  األولية  التحريات  وكشفت 
املشكو  اتهام  سبق  أنه  الرشطة، 
املحامي  عىل  بالتعدي  حقه  يف 
داخل مكتبه، وبرفقته ذويه لرفض 
إلغاء  طلب  عىل  التوقيع  املحامي 
توكيل خاص بأحد أقارب املتهم إال 

رفضت زواجه من ابنتها.. شاب يقتل سيدة 
بإحدى قرى مركز الفشن ببنى سويف

جنوب  مدين مبحكمة   5 الدائرة  قضت 
اليوم األربعاء، برفض الدعوى  القاهرة، 
ضد  توفيق  ــوان  رش آيــة  من  املقامة 
بيع  عقد  ببطالن  فيها  تطالب  والدها 
أكتوبر بقيمة  السادس من  فيال مبدينة 
هبة،  الثانية  البنته  جنيه،  ماليني   5
بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها، 

والزامها باملرصوفات.
وأقامت آية رشوان توفيق دعوى ثالثة 
توفيق،  ــوان  رش الفنان  والدها  ضد 
فيال  بيع  عقد  ببطالن  فيها  تطالب 
 5 بقيمة  أكتوبر  من  السادس  مبدينة 

ماليني جنيه، لشقيقتها اإلعالمية هبة.
أقامت  توفيق  رشــوان  آيــة  وكانت 

األوىل  والــدهــا؛  ضد  أخريني  دعويني 
منها  صادرين  توكيلني  بإلغاء  تطالب 
وإلزامها  برفضها  املحكمة  وقضت  له 
الثانية  أما  جنيه،  ألف   ٨٩3 مبلع  دفع 
طالبت ببطالن عقد قسمة “شاليهات” 
مورثة عن والدتها يف مدينة رأس سدر، 

مبحافظة جنوب سيناء، وتم رفضها.

ربة  من  التخلص  عىل  شاب  أقدم 
الفشن  مركز  قرى  بإحدى  منزل 
لرفضها  سويف،  بنى  مبحافظة 
تلقى  حيث  ابنتها،  من  زواجه 
اللواء طارق مشهور مدير أمن بنى 
عالء  العقيد  من  إخطارا  سويف، 
الفشن،  مركز  مأمور  عبدالدايم 
يفيد وصول ربة منزل إىل مستشفى 

الفشن املركزى جثة هامدة.
بقيادة  بحث  فريق  تشكيل  تم 
العميد عصام محمود رئيس مباحث 
الرائد  ويضم  سويف  بنى  جنوب 

رشيف جامل رئيس مباحث الفشن 
والنقباء عمرو حسونة ومسعد ذىك 
فارس  ورشيف  ابراهيم  وحسني 

وباسم ابراهيم معاونوا املباحث.
املجنى  قتل  جرمية  وراء  أن  وتبني 
عليها وتدعى نجية م 35 سنة ربة 
جارها  الفنت،  بقرية  تقيم  منزل، 
. م – 25 سنة،  شاب يدعى مرعى 
يرجع  الحادث  وقوع  سبب  وأن 
لخطبة  بالتقدم  املتهم  قيام  إىل 
رفضت  أنها  إال  عليها،  املجنى  ابنة 
بينهام  ونشبت  منه،  ابنتها  زواج 

تطورت  ما  رسعان  كالمية  مشادة 
املتهم  قيام  عنها  نتج  مشاجرة،  إىل 
املنزل  داخل  من  سكني  بإحضار 
طعنات  عدة  عليها  املجنى  وطعن 
وتلقى  دماءها،  ىف  غارقة  لتسقط 

مرصعها قبل وصولها املستشفى.
وأمام  املتهم،  عىل  القبض  إلقاء  تم 
بجرميته  اعرتف  املباحث  رجال 
وإحالته  بالواقعة  محرض  وحرر 
للنيابة لتأمر بحبسة 4 أيام عىل ذمة 

التحقيق.

قانوين،  إطار  يف  رسميًا  إعالنه  بعد 
وبعد  املتهم،  عىل  القبض  وألقي 
تدخل العقالء جرى التصالح بينهام، 
الواقعة،  بتلك  املتهم  سبيل  وأخي 
لسنة   6444 رقــم  املحرض  تحرر 
الربلس،  رشطة  مركز  جنح   ،2022
العامة  النيابة  عىل  العرض  وجار 

لتتوىل التحقيقات.
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العدد اإلسبوعي رقم 1253

وزير الرياضة يلتقى “جياني إنفانتينو” رئيس 
الفيفا على هامش قمة الحكومات بدبي

أبو ريدة يهنئ املنتخب 
السعودي بالتأهل ملونديال قطر

وزير   – صبحي  ارشف  الدكتور  التقى 
، السيد جياين إنفانتينو  الشباب والرياضة 
وسمو  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  رئيس 
اتحاد  رئيس  النعيمي-  ــد  راش الشيخ 
البلدية  القدم، رئيس دائرة  لكرة  اإلمارات 
مركز  رئيس  نائب  عجامن،  يف  والتخطيط 
الشباب العريب ، وذلك عىل هامش القمة 
العاملية للحكومات بديب باإلمارات العربية 

املتحدة .
وزير   – صبحي  ارشف  الدكتور  وتجول 
الشباب والرياضة ، والسيد جياين إنفانتينو 
رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم ، مبصاحبة 
سمو الشيخ راشد النعيمي- رئيس االتحاد 
البلدية  ورئيس  القدم  لكرة  ــارايت  اإلمـ
رئيس  ونائب  عجامن  بإمارة  والتخطيط 
مقر  عىل  لالطالع  العريب،  الشباب  مركز 
 ،  2022 للحكومات  العاملية  القمة  انعقاد 
والتي تنطلق برعاية صاحب السمو الشيخ 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
عاملياً،  نوعه  من  حكومي  تجمع  أكرب  يف 
قادة  مبشاركة  العامل  مستقبل  تسترشف 
ورؤساء حكومات وكبار املسؤولني الدوليني 

واملفكرين والخرباء.

األعىل  املجلس  عضو  ريدة،  أبو  هاين  هنأ 
القدم “فيفا”، وعضو  الدويل لكرة  لالتحاد 
املكتب التنفيذي لالتحاد اإلفريقي “كاف”، 

 100 من  أكرث  خالل  من  القمة  وتستعرض 
أبرز  وحوارية  وتفاعلية  رئيسية  جلسة 
واملستقبلية،  الحالية  العاملية  التحديات 
وتعزيز  الحكومي،  بــاألداء  االرتقاء  وسبل 
التغريات  استباق  عىل  الحكومات  قــدرة 
الحلول  وابتكار  لها  واالستعداد  املتسارعة 
حياة  تحسني  يف  توظيفها  تضمن  التي 
التطورات  آفاق  عىل  تركز  كام  املجتمعات، 
العلمية  القطاعات  مختلف  يف  املستقبلية 
وكيفية  واملجتمعية،  والطبية  والتكنولوجية 

وزير  تــريك  بن  العزيز  عبد  األمــري  سمو 
رئيس  املسحل،  ويارس  السعودي،  الرياضة 
بتأهل  القدم،  لكرة  السعودي  االتحاد 

صالح  يف  يصب  مبا  وتوجيهها  استثامرها 
املجتمعات، ويضمن بناء مستقبل مستدام 
العاملية  القمة  وتشهد  القادمة.  لألجيال 
للحكومات 2022 مشاركة واسعة ألكرث من 
يشارك  كام  دولة،   1٩0 من  4000 شخصية 
يف جلساتها ومنتدياتها نخبة من املتحدثني 
ورؤساء  الحكوميني  املسؤولني  أبرز  تضم 
رشكات  ورؤســاء  دولية  وهيئات  منظامت 
القطاع  من  بارزين  أعــامل  ورواد  عاملية 

الخاص يف العامل.

األخرض لنهائيات كأس العامل 2022 بقطر.
بتأهل  سعادته  عن  ــدة  ري أبــو  ــرب  وأع
واصفا  العاملي  املحفل  لفعاليات  األخرض 
ككل  العربية  للكرة  باإلنجاز  الخطوة  تلك 

ليس السعودية فقط.
يتمنى  أنه  صحفية  ترصيحات  يف  وأوضح 
املنتخبات  ولباقي  مرص  لبلده  التوفيق 
املؤهلة  التصفيات  يف  املشاركة  العربية 
للمونديال، متمنيا استكامل التفوق العريب 
للكرة  مميز  حضور  تسجيل  أجــل  من 

العربية يف املونديال القطري.
وتأهل املنتخب السعودي رسميا إىل كأس 
قبل  تاريخه،  يف  السادسة  للمرة  العامل 
مواجهته ضد الصني املقرر لها اليوم ضمن 
تصفيات  من  التاسعة  الجولة  منافسات 

آسيا املؤهلة للمونديال.
وضمن األخرض الحضور يف املحفل العاملي، 
بعد فوز اليابان اليوم عىل أسرتاليا بهدفني 
نقاط  ثالث  الساموراي  ليخطف  رد،  دون 
صدارة  يف  الياباين  املنتخب  جعلت  هامة، 
جدول ترتيب املجموعة برصيد 21 نقطة، 
وصافة  يف  السعودي  األخــرض  يأيت  بينام 
جدول ترتيب املجموعة برصيد 1٩ نقطة، 

قبل جولة من النهاية.

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

عبد  املستقبل  نادى  والعارش، حقق العب 
الرحيم عبد الوهاب املركز األول وإبراهيم 
وعمر  الثاين  املركز  القناطر  من  الفاوى 
عادل من العزمية عىل املركز الثالث وأحمد 
عبد اللطيف من نادى القناطر عىل املركز 

الثالث مكرر.
بسيوىن  عمرو  رصح  الفرق  جانب  وعىل 
املرصية  الفرق  أن  للبطولة  الفني  املدير 
حصدت 6 ميداليات ذهبية و5 ميداليات 
فضة و3 ميداليات برونز وحصلت الكويت 
عىل ميدالية فضية وميداليتان برونزىف حني 
ذهبية  ميدالية  عىل  األردين  الفريق  حصد 

واحدة.
وأشار أنه ىف منافسات التصنيف من الثاين 
أندية  حصد  السيدات  من  الرابع  وحتى 
املركز  األردين  والوطني  املرصى  املستقبل 
األول والعزمية من مرص املركز الثاىن ونادى 
ونادى  الثالث  املركز  الكويتي  الكويت 

الصفوة املركز الثالث مكرر.
العارش  وحتى  السابع  من  التصنيف  وىف 
املركز األول  الصفوة من مرص  نادى  حصد 
ونادى  الثاىن  املركز  مرص  من  والعزمية 
منافسات  وىف  الثالث،  املركز  سموحة 
والثالث حصد  الثاىن  التصنيف  الرجال من 
نادى املستقبل املركز األول ونادى الكويت 
الثاىن ونادى الحسن املركز  والحسن املركز 
األول  باملركز  املستقبل  نادى  وفاز  الثالث، 
والخامس  الرابع  التصنيف  ملنافسات 
باملركز  والسالم  الثاىن  باملركز  والقناطر 

الثالث والكويت الكويت باملركز الرابع.

يف   عملة  انتهاء  رسمياً  يعلن  كريوش 
قيادة منتخب مرص

الفني  املدير  كريوش  كارلوس  أعلن 
تدريب  عن  رحيله  مرص  ملنتخب 
كأس  إىل  يتأهل  مل  بعدما  الفراعنة 

العامل.
كأس  إىل  السنغال  منتخب  وتأهل 
عىل  بالتغلب  قطر  يف   2022 العامل 
نهاية  بعد  الرتجيح،  بركالت  مرص 
يف  بينهام  واإلياب  الذهاب  مبارايت 

تصفيات املونديال بالتعادل 1-1.
وقال كريوش يف املؤمتر الصحفي عقب 
املباراة: “حان الوقت ليك أترك قيادة 

منتخب مرص لشخص آخر”.
هو  حلمي  كان  “اليوم  وأضاف 
الوصول مبنتخب مرص للمرة الخامسة 
العامل، ولكن سيسيه هو  يل إىل كأس 

من تأهل مع السنغال”.
وأكمل “املباراة انتهت، خرسنا لألسف 
انتهى  يشء  كل  العامل،  لكأس  التأهل 

وال يوجد الكثري من األشياء ألقولها”.
وواصل “فقط بعض الكلامت الجميلة 
التي  املباراة  عىل  وأهنئهم  لالعبني 
لعبوها وأهنئ أيضا منتخب السنغال 
يجب  وال  كبرية  مباراة  لعب  بعدما 
أن ننىس أن السنغال ستمثل إفريقيا 
الظهور  لهم  ونتمنى  العامل  كأس  يف 

بشكل جيد”.
واستمر يف ترصيحاته “وصلنا لركالت 
السنغال  أن جامهري  وأعتقد  الرتجيح 

عانت بعض اليشء خالل املباراة”.

البطولة  منافسات  اليوم  مساء  أختتمت 
العربية لألندية “الباراملبية” لتنس الطاولة، 
من  الفرتة  ىف  باإلسامعيلية  أقيمت  والتى 
26 وملدة ثالثة أيام بالصالة املغطاة للقرية 
بحضور  السويس،  قناة  لهيئة  األوملبية 
لتنس  املرصي  اإلتحاد  رئيس  عاشور  معتز 
نائب  قريطم  سعيد  واملهندس  الطاولة، 
رئيس اإلتحاد العريب والدكتور نارص مندور 
عبد  وسامى  السويس  قناة  جامعة  رئيس 
والرياضة  الشباب  وزارة  وكيل  الحليم 

باإلسامعيلية.
أن  البطولة،  مدير  عامرة  عمرو  ورصح 
يتم خاللها تصنيف  “الباراملبية”  البطوالت 
عىل  يجري  تصنيفات،   10 ل  الالعبني 
أساسهم املنافسات سواء وقوف أو جلوس 
وفقا لقواعد اإلتحاد الدويل لتنس الطاولة، 
الفردي  منافسات  نتائج  جاءت  لذلك 
والثالث،  الثاين  التصنيف  ىف  السيدات 
من  محمد  غمرى  فوزية  الالعبه  حصول 
نادى املستقبل عىل املركز األول ومالك عىل 
من نادى الكويت عىل املركز الثاىن وزينب 

إبراهيم عىل املركز الثالث.
الرابع،  بالتصنيف  السيدات  منافسات  وىف 
نادى  من  العزام  فاطمة  الالعبه  حققت 
ومنى  األول  املركز  عىل  األردين  الوطني 
شعراوي نادى املستقبل املركز الثاين وعهد 
املركز  عىل  الكويت  نادى  من  الرشيدى 
الثالث وملياء شحاته من نادى العزمية عىل 

املركز الثالث مكرر.
وقال مدير البطولة: كام شهدت منافسات 

وحتى  السابع  التصنيف  من  السيدات 
الثالثة  باملراكز  القناطر  نادى  فوز  العارش 
األويل وهن الالعبات إنعام رضوان وسامح 
الالعبه  وحصلت  ذىك،  وداليا  العزيز  عبد 
عىل  العزمية  نادى  من  الرحيم  عبد  أمل 

املركز الثالث مكرر.
عامرة،  عمرو  أشار  الرجال  منافسات  وىف 
خالد  فاز  والثالث  الثاين  التصنيف  ىف  أنه 
عبد السالم باملركز األول من نادى الحسن 
وممدوح متام من نادى املستقبل عىل املركز 
الكويت  نادى  من  القاسم  ويعقوب  الثاين 
كان  مكرر  والثالث  الثالث  املركز  عىل 
نادى  من  صابر  أحمد  الالعب  نصيب  من 

املستقبل.
سامح  حقق  رجال  الرابع  التصنيف  وىف 
عيد املركز األول والعبا نادى السالم محمد 
الثاىن  املركزين  عىل  ذيك  وأحمد  رجب 
حقق  الخامس  التصنيف  وىف  والثالث، 
إيهاب حسن من نادى املستقبل عىل املركز 
األول وأمين كامل نادى القناطر املركز الثاين 
وحسان حفنى نادى القناطر املركز الثالث 
عبد  املستقبل  نادى  العب  الثالث  واملركز 

النارص معوض.
املركز  رجال  والثامن  السابع  التصنيف  وىف 
املستقبل  نادى  أحمد  محمد  سيد  األول 
ومحمد  العزمية  نادى  شعبان  وعامد 
نادى  الرحيم محمود العبا  الرشيدى وعبد 
والثالث  الثالث  املركزين  عىل  الكويت 

مكرر.
التاسع  بالتصنيف  الرجال  منافسات  وىف 

الكشف عن ارسع كرة  قدم يف العامل  يف 
كأس العامل بقطر 2022

يبدو أن العبي كرة القدم سيكونون عىل 
موعد مع خوض مغامرة جديدة يف كأس 
العامل 2022، عندما يالمسون أرسع كرة يف 

تاريخ البطولة.
دولة  يف   2022 العامل  كأس  بطولة  وتُقام 
يف  وديسمرب  نوفمرب  شهري  خالل  قطر 

نهاية العام الجاري.
عن  العاملية  “أديداس”  رشكة  وكشفت 
وهي   ،2022 العامل  لكأس  الرسمية  الكرة 
تُنتجها  التي  التوايل  عىل  الـ14  الكرة 

الرشكة للبطولة األكرب يف العامل.
وتتسم  “الرحلة”،  اسم  الرشكة  وتحمل 
من  أرسع  الهواء  يف  التنقل  عىل  بقدرتها 

كريوش يعلن رسميًا انتهاء عملة يف  
قيادة منتخب مصر 

الكشف عن اسرع كرة  قدم يف العالم  
يف كأس العالم بقطر 2022

أي كرة أخرى يف تاريخ البطولة.
بيانات  باستخدام  “الرحلة”  كرة  وُصّممت 
واختبارات صارمة يف معامل الرشكة وأنفاق 
واختربها  املالعب،  عشب  وعىل  الريح، 
بأعىل  وتتميز  القدم،  كرة  العبي  من  عدد 
مستويات الدقة واملوثوقية بفضل تصميمها 

الجديد وقوام سطحها.
واتساق  والدقة  الرسعة  الكرة  قلب  ويوفر 
لدقة  إضافة  الهواء،  يف  والثبات  الحركة 
جلد  من  السطح  يتكون  فيام  االرتداد، 
قطعة   20 من  ومكّون  محكم  اصطناعي 
دقتها  تحسني  يف  يساعد  جديد،  بتصميم 

واستقرارها أثناء الطريان.
من  مستوحاة  ألنها  بالرحلة  الكرة  ولّقبت 
ثقافة وعامرة وقوارب قطر، إضافة لعلمها 

والنابضة  القامتة  األلوان  ومتثل  الوطني، 
بالحياة عىل الخلفية اللؤلؤية البلد املضيف 

لكأس العامل، واالنتشار املستمر للعبة.
بداية  الكرة  عن  الرسمي  اإلعالن  وسيمثل 
مختلف  يف  مدن   10 إىل  “الرحلة”  رحلة 
وطوكيو،  ديب،  ذلك  يف  مبا  العامل،  مناطق 

ومكسيكو سيتي، ونيويورك.
التسويق  مدير  بايث،  فرانسوا  جان  وقال 
كرة  “إنها  القدم:  لكرة  الدويل  االتحاد  يف 
رسمية مذهلة ومستدامة وعالية الجودة، 
سيستمتع بها نجوم الكرة يف قطر عىل أكرب 
الالعبون  بها  عاملي، كام سيستمتع  مرسح 

يف كل مكان”.
وأضاف: “إن تنقل كرة الرحلة حول العامل 
كل  إىل  العامل  كأس  أجواء  سفر  سيمثل 
مميزة  فرصة  املشجعني  وستمنح  مكان، 
إثارته  تتزايد  الذي  الحدث  مع  للتفاعل 

يوما بعد يوم”.
لوفيلامن،  فرانسيسكا  قالت  جانبها،  من 
“أديداس”:  رشكة  يف  التصميم  مديرة 
الحركة،  ورسعة  اللعب  وترية  ارتفاع  “مع 
بالغ  أمرا  واستقرارها  الكرة  دقة  أصبحت 
األهمية، وسيسمح التصميم الجديد لهذه 
الكرة بقدرتها عىل االحتفاظ برسعتها أثناء 

تحركها يف الهواء”.
يف  ريايض  حدث  أكرب  أجل  “من  وأمتت: 
العامل، رشعنا يف جعل املستحيل ممكنا من 
كرة  وأدّق  ألرسع  الجذري  االبتكار  خالل 

كأس عامل حتى اآلن”.

مصر تحصد ٦ ميداليات ذهبيه بالبطولة 
العربية لألندية “البارملبية” لتنس الطاولة

أمسية  “كانت  تابع:  الربتغايل  املدرب 
ال  السنغال  ملنتخب  وأقول  رائعة 
ومرص  إفريقيا  متثلون  أنكم  تنسوا 
أيضا يف كأس العامل وأمتنى لكن حظا 

سعيدا”.
تلقينا  بأنفسكم  “شاهدتم  وأشار 
بدأنا  دقائق،   5 أول  يف  مبكرا  هدفا 
خطأ  وارتكبنا  الرتكيز  فاقدين  املباراة 
يف البداية ومع درجة حرارة عالية، ال 
نقول إن هذه أسباب للخسارة ولكنها 

عوامل ساهمت يف ذلك”.
وشدد “أيضا عامل الرتكيز الذي غاب 
الفرتات ما تسبب  الالعبني بعض  عن 

يف الهدف”.
وأوضح “منتخب مرص سيبدأ التحضري 
ملا هو قادم من بطوالت وأيضا مشوار 

التأهل لكأس العامل 2026”.

وبسؤاله عن خسارته مرتني أمام أليو 
سيسيه مدرب السنغال رد قائال: “ليس 
لدي أي اعرتاض أن اعرتف بذلك، كنت 
أريد أن ألتقي سيسيه مرة أخرى ليك 
أفوز عليه ولكن رمبا لو كنت عملت 
مثله ملدة 7 سنوات مع منتخب مرص 
مثلام استمر هو مع السنغال لحققت 

الفوز عليه”.
العامل  كأس  عن  “يتحدثون  وأردف 
 4 كل  تقام  جدا  خاصة  بطولة  ألنها 
ستفقد  كثريا  أقيمت  وإن  سنوات 

قيمتها”.
قدمنا  الليلة  “هذه  ترصيحاته  وأتم 
السباق  هو  هذا  ولكن  الحلول  كل 
دولة   230 من  أكرث  العامل،  كأس  نحو 
للمونديال  الوصول  أجل  من  تتنافس 

ويف النهاية األفضل يصل للبطولة”.
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األهلي يرد على عقوبة كهربا 

اتحاد التجديف يصدر بيانا هاما حول ما حدث يف انتخابات األتحاد العربي
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كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر

يتم  الذى  الالعبني  ملستويات  وفقا 
تحديدها عىل 11 مستوى.

مرص  بطولة  أن  الصالحى  وأكد 
لجميع  كبرية  أهمية  لها  الدولية 
املؤهلة  لكونها  املشاركة  الفرق 
القادمة بأسبانيا  العامل  لبطولة كأس 
يضعها  حيث  القادم،  ديسمرب  ىف 
الطاولة  لتنس  الدويل  اإلتحاد 
لذلك  الدولية،  أجندته  عىل   ITTF
كل العب عىل حصد  يسعى  سوف 
تصنيفه  لرفع  النقاط  من  عدد  أكرب 
من  اإلنتهاء  تم  أنه  الدويل.وأضاف 
تجهيزات الصالة املغطاة التى سيقام 
والتى  البطولة  منافسات  عليها 
بخالف صالة  طاولة   12 لعدد  تسع 
للفرق املشاركة بسعة 6  التدريبات 
طاوالت، مشريا إىل أن جميع اللجان 
التنفيذية تعمل عىل إنجاح البطولة 

الدويل  االتحاد  رئيس  شريمان  كالوس  من 
رشيف  املهندس  و  الحديث  للخاميس 
للخاميس  املرصي  االتحاد  رئيس  العريان 
عضو  مالشيف  وفيشيسالف  الحديث 

االتحاد الدويل ومسؤول التطوير
وانهي الثنايئ املرصي مهند شعبان وسلمي 
الوطني  املنتخب  العبا  عبداملقصود 
للخاميس الحديث املسابقة مبجموع نقاط 

135٩
ويقود منتخبنا الوطني للخاميس الحديث 
من 46 مدربا ملنتخبات  مكوناً  فنياً  جهازاً 
املدير  بقيادة  والشباب،  والناشئني  الكبار 

الفني رؤوف حسام.

سلمي أيمن : سعيدة بذهبية كأس 
العالم للزوجي وهديف اوملبياد باريس

أصدر األتحاد املرصي للتجديف بيان هام 
ما  حول  الهامة  النقاط  بعض  فيه  يوضح 
حدث يف انتخابات الرئاسة لالتحاد العريب 
بأستخدام  األشخاص  أحد  قيام  للعبة ومن 
قرار  عي  لاللتفاف  رشعية  الغري  الطرق 
ترشيح الدكتور عمرو النوري لهذا املنصب .

وجاء البيان كااليت :
برئاسة  للتجديف  املرصي  األتحاد  يؤكد 
الدكتور عمرو النوري ..وأنه استناداً أيل أنه  
التي متثل مرص يف االتحاد  الجهة الرشعية 

العريب للتجديف
واللوائح  للقانون  وفقاً  به  املنوط  أنه  كام 
لشغل  الرشوط  عليهم  تنطبق  من  ترشيح 
أن  يود  فأنه  العريب  االتحاد  يف  املناصب 

يوضح التايل :
املرصي  االتحاد  إدارة  مجلس  أن  أوالً:  
اللعبة  هذه  يف  الرائد  دوره  من  ألتزاما 
كل  حريص  العرب  اشقاءه  مع  ودعمها 
الحرص عىل عدم شق الصف العريب الذي 
..وأنه  خاصة  ملصالح  شقه  البعض  يحاول 
ملتزم بالقوانني واللوائح والعالقات األخوية 
رياضة  لخدمة  العرب  األشقاء  كل  مع 
نشاط  وكل   .. األصيلة  املرصية  التجديف 

عريب يف نطاقها .
عمرو  الدكتور  برئاسة  األتحاد  أن   ”: ثانياً 
من  عليه  األتفاق  يتم  مبا  ملتزم  النوري 
املظلة  العربية  أألوليمبية  اللجان  اتحاد 
اقراره  .. وما تم  العربية  الرشعية للرياضة 
من جانب السادة املوكلني بالتنسيق بشأن 
تسري عمل االتحاد العريب للتجديف بلجنة 
من بعض الشخصيات ملدة عام .. ويسخر 
هذه  عمل  لدعم  أمكانياته  كل  األتحاد 

اللجنة حال تشكيلها.
ثالثاً : يعرب األتحاد عن دهشته واستياءه 

غدا إفتتاح بطولة مصر الدولية “الباراملبية” بمشاركة 15 دولة
والعبة  العب  بالبطولة120  ويشارك 
وعربية  أوروبية  دولة   15 ميثلون 
وآسيوية بلجيكا، كوت ديفوار، التشيك، 
اليونان، املجر،  مرص، فرنسا، بريطانيا، 
كازاخستان،  األردن،  العراق،  الهند، 

الكويت، رومانيا، سلوفاكيا.
خالد  املهندس  رصح  جانبه  من 
الصالحى مدير بطولة مرص الدولية، أن 
تنس  قطاع  رئيس  برييز  بابلو  األسباين 
الطاولة الباراملبى باالتحاد الدويل لتنس 
نونو  فرانسيسكو  واإليطايل  الطاولة، 
مدير املسابقات، واليونانية تينا كوروتا 
بتفقد  قاموا  التحكيم  لجنة  رئيسة 
والتى  للبطولة  الصالة  إستعدادات 
والتنظيامت  اإلجراءات  كافة  تشمل 
وسوف  الباراملبية،  بالبطوالت  املتبعة 
إجتامع  -الثالثاء-  اليوم  مساء  تقام 
البطولة  قرعة  إلجراء  الفنية  اللجنة 

التي  املرصية  الرياضية  الكوادر  بعض  من 
مل يعد لها صلة بالرياضة املرصية وال متثل 
األتحاد  وال  للتجديف  املرصي  األتحاد 
تفرض  أن  عىل  ترص  والتي  للعبة  العريب 
عىل  وتتعدى  العريب  األتحاد  عىل  وصايتها 
صالحيات األتحاد املرصي املنتخب وتحاول 
العمومية  الجمعية  ارادة  عىل  األلتفاف 
يومي  القاهرة  يف  املنعقدة  العريب  لألتحاد 
بتشكيل  اقرت  والتي  الجاري  مارس  و6   5
األبقاء  مع  عام  ملدة  األتحاد  إلدارة  لجنة 
رئيسها  يكون  وأن  القاهرة  يف  مقرها  عىل 
الذي  القرار  وهو   .. املقر  دولة  مرص  من 
العربية  األتحادات  اتحاد  من  اتخاذه  تم 
وتم  حسني  عمرو  املستشار  وممثله 
السفياين  سعادة سعد  مع  بشأنه  التنسيق 
أألوليمبية  اللجان  التحاد  العام  األمني 

العربية.
للتجديف  املرصي  األتحاد  يهيب   : رابعاً 

وإعاشة ومواصالت ونظم  إقامة  من 
املعلومات.

عاشور  معتز  رصح  آخر  جانب  عىل 
الطاولة  لتنس  اإلتحاد املرصي  رئيس 
أنه  العليا،  التنفيذية  اللجنة  ورئيس 
العاملية  األحداث  من  الرغم  عىل 
استضافة  مرص  قرار  كان  الجارية 
العاملية  مكانتها  عىل  تأكيدا  البطولة 
والبطوالت  الفعاليات  إقامة  ىف 
بها  أشاد  والتى  العاملية،  الرياضية 
حسن  من  للعبه  الدويل  اإلتحاد 
كان  والتى  واالستقبال،  التنظيم 
من  األوىل  النسخة  تنظيم  آخرها 
“الباراملبية”  العربية  األندية  بطولة 
أمس  يوم  منافساتها  أختتمت  والتى 
بني  منافسات  وشهدت  -األثنني- 
واألردن  مرص  دول  ميثلون  نادى   13

والكويت.

العبة  عبداملقصود  أمين  سلمي  أعربت 
عن  الحديث  للخاميس  مرص  منتخب 
يف  الذهبية  امليدالية  بتحقيق  سعادتها 
كأس  ببطولة  املختلط  الزوجي  منافسات 
العامل للخاميس الحديث التي اقيمت عي 

مالعب الجامعة االمريكية .
عىل   : ترصيحاتها  يف  أمين  سلمي  وقالت 
النهايئ  لنصف  تأهلت  الفردي  املستوى 
ولكني مل اوفق يف التأهل إىل نهايئ البطولة 

يف منافسات الفردي.
املختلط  الزوجي  يف  شاركت   : وأكملت 
تحقيق  يف  ونجحت  شعبان  مهند  رفقة 
بهذا  للغاية  سعيدة  الذهبية،  امليدالية 
خالل  املزيد  لتحقيق  واسعى  التتويج 

النقاط وتحسني  البطوالت القادمة لحصد 
باريس  ألوملبياد  والتأهل  الدويل  تصنيفي 

2024 وتحقيق حلم امليدالية األوملبية.
للخاميس  مرص  منتخب  العبة  واختتمت 
الحديث : أفضل اللعب خارج مرص بسبب 
قلة الضغوط التي اتعرض لها عي عكس 
باستضافة  سعيدة  انا  بالطبع  ولكن  هنا 

الحدث العاملي عىل ارض وطني .
و  شعبان  مهند  املرصي  الثنايئ  وحقق 
سلمي أمين عبداملقصود امليدالية الذهبية 
العامل  كأس  ببطولة  املختلط  الزوجي  يف 
اليوم  أختتمت  التي  الحديث  للخاميس 
بالقاهرة  االمريكية  الجامعة  مالعب  عي 
الجديدة. وقام بتسليم جوائز البطولة كال 

رأسها  وعىل  والرياضة  الشباب  بوزارة 
السيد الوزير املحرتم معايل األستاذ الدكتور 
املكتب  رئيس  بصفته  صبحي  أرشف   /
الشباب والرياضة  التنفيذي ملجلس وزراء 
األعامل  إليقاف  توجيهاته  اصدار  العرب 
التي  الشخصيات  بعض  بها  تقوم  التي 
والتي  املرصية  بالرياضة  عالقتها  انتهت 
تحاول شق الصف الريايض العريب من أجل 
معاليه  وأن   .. انتخابية  شخصية  مصالح 
مرص  إيل  ينسب  بأن  يرىض  ال  املؤكد  من 
الشبابية  األنشطة  لكل  قوة  بكل  الداعمة 
الترصفات  هذه  مثل  العربية  الرياضة 
الفردية . ويبقى األتحاد املرصي للتجديف 
الوطني  دورة  من  انطالقاُ  العهد  عىل 
يوحد  ما  لكل  داعامً  الريادي  والريايض 
لخدمة  املشرتك  الريايض  العريب  العمل 
الشباب العريب تحت قيادة رئيسنا فخامة 

الرئيس عبد الفتاح السييس . 

النادي  إدارة  داخل  مصدر  كشف 
الخطيب،  محمود  برئاسة  األهي 
املوقعة  الغرامة  من  النادي  موقف 
العب  كهربا  عبداملنعم  محمود  عىل 
الرتيك  سبور  هاتاي  إىل  املعار  الفريق 

حتى نهاية املوسم الجاري.
قضايئ  حكم  عىل  الزمالك  وحصل 
بتغريم  كاس  الرياضية  املحكمة  من 
الالعب مليوين دوالر نتيجة رحيله إىل 
عىل  الحصول  دون  الربتغايل  الدوري 

إذن.
وأكد مصدر داخل إدارة النادي األهي 

يف ترصيحاتة أن النادي لن يكون طرف 
يف األزمة مع القلعة البيضاء.

الالعب  بني  ستكون  “األزمة  وتابع: 
هو  األهي  وموقف  السابق  وناديه 
بعدما  تام،  بشكل  قانوين  موقف 
املناسب  الوقت  يف  الالعب  مع  وقع 

واملحدد”.
الزمالك  مع  أزمته  “كهربا  واختتم: 
والغرامة  ذلك،  يف  دخل  لألهي  وليس 
الحمراء  القلعة  خزينة  من  تسدد  لن 
ولو حدث ذلك سيكون من مستحقات 

الالعب فيام بعد”.

بدأت مدينة اإلسامعيلية ىف إستقبال 
ببطولة مرص  املشاركة  الدول  بعثات 
الطاولة،  لتنس  “الباراملبية”  الدولية 

مارس   30 من  الفرتة  ىف  واملقامة 
املغطاة  بالصالة  أبريل   2 وحتى 
للقرية األوملبية لهيئة قناة السويس.

واستقبلت مقار إقامة الفرق بعثات 
دول فرنسا واملجر والتشيك والعراق 

والهند وبلجيكا وسلوفاكيا.


