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أول  الــفــريــق  الــتــقــى 
الــقــائــد  زىك  مــحــمــد 
املسلحة  للقوات  العام 
واإلنتاج  الدفاع  وزير 
ــرىب، بــعــدد من  ــح ال
مقاتىل قوات املظالت، 
اللقاءات  إطار  وذلك ىف 
بها  تقوم  التى  الــدوريــة 
املسلحة  للقوات  العامة  القيادة 
مختلف  تجاه  املفاهيم  لتوحيد 

القضايا واملوضوعات.
بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب 
قوات  قائد  ماىض  إبراهيم  عاطف 
الدعم  عىل  خاللها  أكــد  املظالت 
املستمر الذى تقدمه القيادة العامة 
املظالت،  لرجال  املسلحة  للقوات 
سيظلون  املظالت  رجال  أن  مؤكداً 
اليقظة  ــات  درجـ ــىل  أع ىف  ــاً  دامئـ
التى  املهام  كافة  لتنفيذ  والجاهزية 

توكل إليهم.

وزير الدفاع: القوات املسلحة حصن منيع فى مواجهة كافة التحديات املصرى

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة 
العمل بمختلف مشروعات 

اإلسكان على مستوى الجمهورية

املسلحة  للقوات  العام  القائد  ونقل 
وتقدير  تحيات  الــلــقــاء  خــالل 
رئيس  السيىس  الفتاح  عبد  الرئيس 
للقوات  األعىل  القائد  الجمهورية 
وهنأهم  املظالت  لرجال  املسلحة 
بحلول شهر رمضان املعظم، مشيداً 
من  املــظــالت  رجـــال  يقدمه  مبــا 
تضحيات وتنفيذهم ملهامهم بكفاءة 

واقتدار.

عبد  الرئيس  وجه 
السيىس،  الفتاح 
يف  العمل  مبواصلة 
مختلف مرشوعات 
عىل  اإلسكان  وزارة 
الجمهورية  مستوى 
وفق  منها  واالنتهاء 
الـــجـــداول الــزمــنــيــة 
تطوير  مع  املــحــددة، 
برامج التسويق وحزم 
الخاصة  التمويل 
لوحدات  با

الحكومة تنفى إطالق تطبيقات إلكرتونية 
على املحمول ملنح املواطنني قروضا مالية

ملجلس  اإلعالمى  املركز  كشف 
تردد  ما  ضوء  ىف  أنه  الوزراء، 
وزارة  إطالق  بشأن  أنباء  من 
إلكرتونية  تطبيقات  االتصاالت 
ملنح  املحمول  الهاتف  عىل 
تواصل  مالية،  قروضا  املواطنني 
االتصاالت  وزارة  مع  املركز 
والتي  املعلومات،  وتكنولوجيا 

نفت تلك األنباء.
إلطالق  صحة  ال  أنه  وأكدت 

محمد  أول  الفريق  استعرض  كام 
باملنطقة  األوضـــاع  تــطــورات  زىك 
وانعكاساتها ىف شتى املجاالت، مشرياً 
حققت  املسلحة  الــقــوات  أن  إىل 
طفرة غري مسبوقة ىف تطوير أساليب 
دامئاً  ستظل  و  القتاىل،  التدريب 
راسخة  إميانية  عقيدة  وفق  تعمل 
تُعىل مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، 
هى  املسلحة  القوات  أن  مضيفاً 

املزيد  إتاحة  بهدف  السكنية، 
منها لكافة الرشائح من املواطنني. 
الرئيس  اجتامع  خالل  ذلك  جاء 
مع  اليوم  السييس  الفتاح  عبد 
رئيس  مدبويل  مصطفى  الدكتور 
عاصم  والدكتور  الوزراء،  مجلس 
واملرافق  اإلسكان  وزير  الجزار 
ورصح  العمرانية.  واملجتمعات 
املتحدث  راىض،  بسام  السفري 
الجمهورية  رئاسة  باسم  الرسمي 
“استعراض  تناول  االجتامع  بأن 
للمرشوعات  التنفيذي  املوقف 

القومية لوزارة اإلسكان”.

إلكرتونية  تطبيقات  أي  الوزارة 
ملنح  املحمول  الهاتف  عىل 
املواطنني قروض مالية، وأن كافة 
املتداولة  اإللكرتونية  التطبيقات 
تابعة  وغري  وهمية،  الشأن  بهذا 
ُمحذرًة  اإلطالق،  عىل  للوزارة 
تلك  مع  التعامل  من  املواطنني 
اتخاذ  سيتم  وأنه  التطبيقات، 
حيال  القانونية  اإلجراءات  كافة 

مروجي تلك التطبيقات.

الرئيس السيسي يتابع موقف تنفيذ املشروعات القومية بالصحة والتعليم العاىل.. ويوجه بتطوير معهد ناصر ليصبح 
مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة..  ويعلن إنشاء األكاديمية املصرية لعلوم الرياضيات على غرار األعرق عامليا

عىل  يحافظ  الــذى  املنيع  الحصن 
الدولة املرصية ومتاسكها ىف مواجهة 

كافة التحديات داخلياً وخارجياً.
مع  حـــواراً  الــعــام  القائد  وأدار 
خالله  تناول  املظالت  قوات  مقاتىل 
الساحات  عىل  املطروحة  التحديات 

كام  والدولية،  واإلقليمية  املحلية 
واستفساراتهم  أراءهم  إىل  استمع 
مبا  مشيداً  القضايا،  مختلف  حول 
تام  وإدراك  واعــى  فهم  من  ملسه 

ملختلف القضايا واملوضوعات.
القوات  قادة  من  عدد  اللقاء  حرض 

وزير التعليم العاىل يستعرض أهم 
الربيطانية  امللكية  الكلية  أنشطة 
فى  بجالسجو  والجراحني  لألطباء 
الفتاح  عبد  الرئيس  اجتمع  مصر. 
السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى 
الـــوزراء،  مجلس  رئيس  مدبوىل 
وزير  الغفار  عبد  خالد  والدكتور 
التعليم العاىل والبحث العلمى والقائم 
والسكان،  الصحة  ــر  وزي بأعمال 
تاج  عوض  محمد  والدكتور 
رئيس  مستشار  الدين 
لشئون  الــجــمــهــوريــة 
الصحة والوقاية. وصرح 
راضى،  بسام  السفري 
ــدث الــرســمــى  ــح ــت امل

الجمهورية،  رئاسة  باسم 
“متابعة  تناول  االجتماع  بأن 

ــف الــتــنــفــيــذى ألهــم  ــوق امل
فى  القومية  املــشــروعــات 

الصحة،  قطاعى 
العاىل  والتعليم 
العلمي”.  والبحث 
ووجــــه الــرئــيــس 
الشامل  بالتطوير 
ملــعــهــد نـــاصـــر، 
ــزًا  ــرك م ليصبح 
بــحــثــيًــا ومــديــنــًة 
متكاملًة،  طــبــيــًة 
ــادة  فــضــاًل عــن زي
الطاقة االستيعابية 
لــلــمــعــهــد، ورفـــع 
كــــفــــاءة بــنــيــتــه 
االستدامة  وتحقيق  التحتية، 
التى  الطبية  الخدمات  فى 

يقدمها.
الرئيس عبد الفتاح السيسى
بإنشاء  أيضًا  الرئيس  ووجه 
لعلوم  املصرية  األكاديمية 
الرياضيات، وذلك على غرار 
الرياضيات  أكاديميات  أعرق 
وذلك  العالم،  مستوى  على 
فى  النوابغ  احتضان  بهدف 
وتوفري  الدقيق  املجال  هذا 
بما  لــهــم،  العلمى  الــدعــم 
يساهم فى الربط األكاديمى 
ــات  ــاضــي ــري بـــني عــلــوم ال
البازغة،  والتكنولوجيات 
الربمجيات  صناعة  وتطوير 
واألمن السيربانى فى مصر.
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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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رئيس التحرير:ـ 
عاطف عبد العزيز

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

السعودي،  الوزراء  مجلس  أشاد 
إىل  املتحدة  األمم  مبعوث  بجهود 
للتوصل  جروندبرج،  هانس  اليمن 
إىل الهدنة بني أطراف الرصاع، ووقف 

شامل للعمليات العسكرية.
السعودي،  الوزراء  مجلس  وأعرب 
خادم  ترأسها  التي  الجلسة  يف 
بن  سلامن  امللك  الرشيفني  الحرمني 
تلك  إسهام  يف  أمله  عن  عبدالعزيز، 

السعودية تشيد بجهود املبعوث األممى 
لليمن ىف التوصل لهدنة بني أطراف النزاع

املسؤول األممى ىف اليمن: 23.4 مليون مينى بحاجة 
إىل مساعدة إنسانية

باألسماء.. إرادة ملكية أردنية 
بتعيني مجلس مفوضى الهيئة 

املستقلة لالنتخاب
األردنية،  امللكية  اإلرادة  أصدرت 
مبقتىض املادة (6) من قانون الهيئة 
لسنة   (11) رقم  لالنتخاب  املستقلة 
2012، بتعيني مجلس مفويض الهيئة 
الذوات  من  لالنتخاب  املستقلة 
تاريخ  من  اعتبارا  أسامؤهم،  التالية 

2022:1/4/5
موىس  حابس  موىس  املهندس 

املعايطة، رئيسا.
سويلم  بشري  عبري  الدكتورة  عطوفة 

الدبابنة، عضوا.
أحمد  عامر  السيد  عطوفة 

عبدالرحيم الحسيني، عضوا.
عوده  فواز  جهاد  السيد  عطوفة 

اليمن  مساعدة  لعملية  دعمهم 
والوفاء  التعهدات  رصف  ورسعة 
يف  بها  التعهد  تم  التي  بااللتزامات 
الفتا  لليمن  األخري  التعهدات  مؤمتر 
اىل يف مؤمتر التعهدات الذي ُعقد يف 
مارس املايض ، طلبت وكاالت اإلغاثة 
4.27 مليار دوالر ملساعدة حوايل 17 

مليون شخص محتاج.
وقال: “سيساعد هذا الدعم العاملني 
عىل  اليمن  يف  اإلنساين  املجال  يف 
سالم  بفوائد  املحتاجني  تزويد 
توسيع  عىل  نعمل  حيث  ملموسة، 
نطاق وصولنا إىل املناطق التي كان 

يتعذر الوصول إليها سابقا.”
وقال املسؤول االممي “أّدى الرصاع 
سبع  من  ألكرث  اليمن  يف  املسلح 
مام  توصف،  ال  معاناة  إىل  سنوات 
جعل اليمن واحدا من أكرب األزمات 
يف  اإلغاثة  وعمليات  اإلنسانية 

العامل”.

الجهود يف التوصل إىل تسوية سياسية 
عرب مشاورات الرياض برعاية مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
الدفاع  وزير  نائب  أكد  قد  وكان 
السعودى األمري خالد بن سلامن بن 
بقيادة  التحالف  حرص  عبدالعزيز 
اململكة العربية السعودية عىل إحالل 

األمن والسالم واالستقرار ىف اليمن.
أن  سلامن،  بن  خالد  األمري  وأوضح 

املبعوث  بإعالن  ترحب  اململكة 
املتحدة  لألمم  العام  لألمني  الخاص 
العمليات  لوقف  بهدنة  البدء  لليمن 
اليمني  بالداخل  كافة  العسكرية 
وعىل الحدود (السعودية – اليمنية) 
السعودية  املبادرة  مع  تتامىش  التي 
األزمة  إلنهاء  مارس 2021  املعلنة يف 
سيايس  حلٍّ  إىل  والوصول  اليمنية، 

شامل.

املومني، عضوا.
عفاش  سامي  رائد  الدكتور  عطوفة 

العدوان، عضوا.
صدرت  األرنية،  األنباء  وكالة  ووفق 
قبول  عىل  باملوافقة  امللكية  اإلرادة 
موىس  حابس  موىس  املهندس 
السياسية  الشؤون  وزير  املعايطة، 
من  اعتبارا  منصبه،  من  والربملانية، 

تاريخ 2022/4/5.
باملوافقة  امللكية  اإلرادة  وصدرت 
حسني  محمود  توفيق  تكليف  عىل 
كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير 
اإلدارة املحلية، بإدارة وزارة الشؤون 
السياسية والربملانية اعتبارا من تاريخ

املقيم  املنسق  ديفيد جريسيل،  قال 
لألمم  اإلنسانية  الشؤون  ومنسق 
املتحدة يف اليمن أن التقديرات تشري 
شخص  مليون   23.4 حوايل  أن  إىل 
إنسانية يف عام  بحاجة إىل مساعدة 

.2022
اليمن  يف  االممي  املسؤول  وأضاف 
والتي  اليمن  يف  بالهدنة  “نرحب 
جميع  ونحث  إليها  الحاجة  تشتد 
واحرتامها،  بها  االلتزام  األطراف عىل 
الالزمة  التدابري  اتخاذ جميع  وكذلك 

لضامن تنفيذها بنجاح.”
األطراف  بالتزام  جريسيل  ورحب 
عرب  الوقود  سفن  مبرور  بالسامح 
موانئ الحديدة. وقال: “هذه املوانئ 
للوقود  مهمة  عبور  نقاط  هي 
والغذاء والسلع األساسية األخرى إىل 

اليمن.”
الرحالت  بعض  استئناف  أن  وأكد 
صنعاء  مطار  من  التجارية  الجوية 
أنباء  مبثابة  سيكون  وإليه  الدويل 

سارّة لكثري من اليمنيني “مبا يف ذلك 
فرصة  ينتظرون  كانوا  الذين  أولئك 
أو  الطبي  العالج  عىل  للحصول 
التي  والعائالت  الخارج  يف  التعليم 
تأمل يف مل شملها خالل شهر  كانت 

رمضان.”
يسّهل  أن  ذلك  شأن  “من  وقال: 
ويعزز  والتجارية  املدنية  التحركات 
مام  اإلنسانية،  املساعدات  وصول 
الوصول  من  املعونة  وكاالت  ميّكن 

إىل املحتاجني يف املناطق التي شّكل 
األمن  وانعدام  املسلح  النزاع  فيها 
تحديات كبرية أمام إيصال املساعدة 

اإلنسانية.”
زيادة  عىل  املانحني  جريسيل  حّث 
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وحاول تفهم 

مصر تالتين
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
الرتكي  العداء  مسلسل 
ــرب. ــع ــل ــل ل ــويـ ــطـ  الـ

العداء  من  جديده  وجبه  يف 
العربيه  الــدول  تجاه  ــريك  ال
واالسالميه هاهو الرئيس الريك 
عــداء  حملة  يشن  اردوغـــان 
وايل  تونس  ايل  موجهه  وانتقاد 
يف  سعيد  بن  التونيس  الرئيس 
محاوله منه النقاذ اخر حليف 
حركه  العربيه  باملنطقه  له 
تثبت  وااليام  التونسيه  النهضه 
يتعظ  مل  الــريك  الرئيس  ان 
اململكه  ضد  حملته  فشل  بعد 
دوله  وضد  السعوديه  العربيه 
مرص  وضد  العربيه  ــارات  االم
ايل  هذه  حمالته  كل  لتنتهي 
فشل ذريع وتبدا حملة العالقات 
العامه يف خطب ود تلك الدول 
ساعيا  االعالميه  بالترصيحات 
ايل اعادة العالقات التي توترت 
للدوله  انتقاده  ان  والشك   .…
التونسيه سيفشل ايضا يف نهايه 
املطاف وهو لن يستطيع انقاذ 
الذي  الغنويش  راشــد  حليفه 
عليه  يحسد  ال  وضعا  يعيش 
بالتامر  له  االتهام  توجيه  بعد 
يدرك  التونسيه ومل  الدوله  ضد 
ايضا  االنتقاد  هــذا  ان  ايضا 
يصب يف صالح الرئيس التونيس 
عيل  املرددين  سيدفع  حيث 
ايل  باالنحياز  التونسيه  الساحه 
نفس  ويف  سعيد  بن  قــرارات 
الوقت البد من النظر ايل حجم 
التي  االنــتــقــادات  هــذه  تاثري 
محاوله  كونها  عن  تعدو  ال 
الربيق  واســتــعــادة  الســـرداد 
املفقود امام حلفائه من احزاب 
محاوالته  بعد  السيايس  االسالم 
الدوله  ود  لخطب  املستمره 
ايل  الدائم  وانحيازه  املرصيه 
ارسائيل لكن من الجدير بالذكر 
تجاره  اتفاقيه  لديها  تركيا  ان 
حره مع تونس  ويدرك التوانسه  
االتفاقيه سلبا  تاثري هذه  حجم 
عيل الصناعه الوطنيه التونسيه 
ــردود  ــ ــن ال ــم م ــرغ ــيل ال وعـ
اردوغان  حملة  عيل  التونسيه 
تدرك  تونس  ان  اال  العدائيه 
ايضا حجم الخطر الذي تشكله 
تركيا بوجودها يف الغرب الليبي 
 بعد تحالفها السابق  مع الرساج 
وهي قد ال تصعد الخالف اكرث 
التدخل  بلجم  فقط  مكتفيه 
الشئون  يف  الــســافــر  ــريك  الـ
الداخليه التونسيه واالمر مرشح 
 ملزيد من التوتر بني البلدين …

املصيلحى  عىل  الدكتور  ووجه 
الداخلية  والتجارة  التموين  وزير 
السلع  ضخ  معدالت  باستمرارزيادة 
االستهالكية  املجمعات  مبنافذ  الغذائية 
ومعارض “أهال رمضان “بكميات تفوق 
جميع  أن  مؤكدا  املواطنني،  احتياجات 
حيث  كبرية،  وبكميات  متوفرة  السلع 
يوجد احتياطي اسرتاتيجي آمن من كل 

السلع الغذائية يكفى لعدة أشهر .
برئاسة  للسكر  الدلتا  رشكة  وتستمر 
الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب للرشكة، إحدى 
رشكات وزارة التموين والتجارة الداخلية 
يف  السكر  من  كبرية  كميات  طرح  يف 
العديد من فروع معرض “أهال رمضان 
” ، حيث يتم طرح كيلو السكر األبيض 
جنيه،   10.5 بسعر  “الكريستال”  املعبأ 
جنيه   14.5 بسعر  املكعبات  والسكر 
األسواق  ىف  سعره  أن  رغم  للكيلو، 

وزير التموين يوجه بضخ كميات من السلع الغذائية مبنافذ املجمعات االستهالكية ومعارض أهال رمضان

وزير الخارجية يشارك فى جلسة مشاورات مع نظريه األوكرانى فى وارسووزير الخارجية يشارك فى جلسة مشاورات مع نظريه األوكرانى فى وارسو

اعتامد  عىل  ــوزراء  ال مجلس  وافق 
املُشكلة إلمتام  التعاقد  لجنة  محرض 
وزارة  عام  ديــوان  تعاقد  إجــراءات 
تشغيل  تكنولوجيا  رشكة  مع  املالية 
املنشآت املالية (finance-e)؛ لتقديم 
الفني  والدعم  التشغيل  خدمات 
العاملني  مرتبات  ميكنة  ملنظومة 
بالجهات   ”Payroll Oracle“
عىل  االقتصادية  والهيئات  املوازنية 

مستوى الدولة.
اعتامد  عىل  الوزراء  مجلس  ووافق 
وزارة  أعدتها  التي  الدراسة  نتيجة 
محافظة  طــلــب  ــشــأن  ب املــالــيــة 
اإلسكندرية الترصف بالبيع يف قطعة 
تقريبا،  1000م  مساحتها  أرض 
عام  ــوان  دي مبنى  خلف  والكائنة 
لصالح  أبيس،  مبنطقة  املحافظة 

الجمعية التعاونية للبرتول.
اعتامد  عىل  الوزراء  مجلس  ووافق 
بشأن  املالية،  وزارة  دراســة  نتيجة 
طلب محافظة اإلسكندرية، الترصف 
مبساحة  أرض  قطعة  يف  بالبيع، 

قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل 
الخامس التفاقية منحة املساعدة بني 
والواليات  العربية  مرص  جمهورية 
يتعلق  فيام  األمريكية،  املتحدة 

بالتعليم األسايس – مرحلة ثانية.
ويهدف التعديل الخامس إىل إضافة 
ملبلغ  أمريىك  مليون دوالر  مبلغ 17 
املبلغ  ليُصبح  املــســاعــدة،  منحة 
األمريكية  الوكالة  ملساهمة  اإلجامىل 
و110  مليونا   124 الدولية  للتنمية 
أجل  من  وذلك  دوالرا،  و890  آالف 
برنامج  أنشطة  تنفيذ  ىف  االستمرار 
ثانية،  مرحلة   – األســايس  التعليم 

مبنى  خلف  كائنة  تقريباً،  م   510
نقابة  لصالح  املحافظة،  عام  ديوان 
مقر  إلنشاء  باإلسكندرية،  املحامني 

لها باملحافظة.
طلب  عىل  ــوزراء  ال مجلس  ووافــق 
تبعية  بنقل  والسكان،  الصحة  وزارة 
أمانة  من  الدويل،  األقرص  مستشفى 
املراكز الطبية املتخصصة، إىل الهيئة 
يف  وذلك  الصحية،  للرعاية  العامة 
التأمني  منظومة  استكامل  ــار  إط

الصحي الشامل باملحافظة.
تبعية  نقل  عىل  املجلس  وافق  كام 
عدد من املنشآت العالجية مبحافظة 
إىل  تبعيتها  لتؤول  سيناء،  جنوب 
الصحية،  للرعاية  العامة  الهيئة 
والتي بدأ العمل بها ضمن التشغيل 
الصحي  التأمني  ملنظومة  التجريبي 
 13 وعددها  باملحافظة،  الشامل 
 2 و  أولــيــة،  رعاية  ومركز  ــدة  وح

مستشفى.
وتتوىل الهيئة العامة للرعاية الصحية 
لتأهيل  الالزمة  اإلجـــراءات  اتخاذ 

األصـــول الــتــى تم 
لها،  تبعيتها  نقل 
ملعايري  وفقاً  وذلك 
واالعتامد  الجودة 
الهيئة  تقرها  التى 
لالعتامد  الــعــامــة 

والرقابة الصحية.
مجلس  ووافـــــق 
تعديل  عىل  الوزراء 

السابع  االجتامع  عن  الصادر  القرار 
ــار،  واآلث للسياحة  الــوزاريــة  للجنة 
يف  اإلقامة  ألسعار  األدىن  الحد  بشأن 
التطبيق  ليكون  الفندقية،  املنشآت 
اعتباراً  الجمهورية  محافظات  بكافة 
لتوصيات  من 1 نوفمرب 2022، وفقاً 

االجتامع الثامن للجنة الوزارية.
مرشوع  عىل  الوزراء  مجلس  ووافق 
قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل 
بني  املساعدة  منحة  التفاقية  الرابع 
والواليات  العربية  مرص  جمهورية 
يتعلق  فيام  األمريكية،  املتحدة 
بتحسني النتائج الصحية للمجموعات 

املستهدفة.
إضافة  إىل  الرابع  التعديل  ويهدف 
دوالر  ألف  و50  مليونا   18 مبلغ 
أمريىك ملبلغ منحة املساعدة، ليُصبح 
الوكالة  ملساهمة  اإلجــامىل  املبلغ 
األمريكية للتنمية الدولية 49 مليونا 
أجل  من  وذلك  دوالر،  ألف  و136 
مرشوع  أنشطة  تنفيذ  ىف  االستمرار 
تحسني النتائج الصحية للمجموعات 
املستهدفة، واملُتمثلة ىف دعم برنامج 
الدميوغراىف  واملسح  األرسة،  تنظيم 

والصحى ىف مرص 2018.
الوزراء عىل مرشوع  مجلس  ووافق 

10 قرارات جديدة وافق عليها مجلس 
الوزراء فى اجتماعها االسبوعي

10 قرارات جديدة وافق عليها مجلس 
الوزراء فى اجتماعها االسبوعي

جنيها،   26 و   23 بني  يرتاوح  اآلخرى 
داخل  كبرية  كميات  طرح  يتم  حيث 
يتم طرح  كام  باملعارض،  الرشكة  جناح 
كيلو   50 زنة  أجوله  يف  “سائب”  سكر 
سعر الكيلو 10.25 جنيه، وذلك تنفيذا 
لتوجيهات الدكتور عىل املصيلحى وزير 
بتخفيف  الداخلية  والتجارة  التموين 
العبء عىل املواطنني والتوسع يف منافذ 
مختلف  يف  رمضان”  “أهال  ومعارض 

املحافظات عىل مستوى الجمهورية .
املخزون  التجارة  وزارة  وأمنت 
الغذائية،  السلع  كافة  من  االسرتاتيجي 
حاجة  يكفى  القمح  أن  موضحة 
االستهالك املحىل ملدة 2.6 شهر، وذلك 
القمح،  حصاد  موسم  بدء  مع  يتزامن 
مام   ، الرسمية  للجهات  وتوريده 
سيعزز مخزون القمح حتى نهاية العام 
الجاري، فيام يكفى مخزون السكر مدة 
5.6 شهر، والزيت فيكفى املخزون منه 

شكري  سامح  الخارجية  وزير  شارك 
العربية  االتصال  رفقة وزراء مجموعة 
أبو  العربية أحمد  الجامعة  وأمني عام 
الغيط، الثالثاء، يف جلسة مشاورات مع 
وزير الخارجية األوكراين دميرتو كوليبا 
املتحدث  أكده  ما  بحسب  وارسو،  يف 
السفري  الخارجية  وزارة  باسم  الرسمي 

أحمد حافظ عرب “تويرت”.
الوزارية  االتصال  مجموعة  وعقدت 
أوكرانيا  يف  األزمة  حول  العربية 
أوكرانيا،  خارجية  وزير  مع  محادثات 
املبذولة  الجهود  عىل  ركزت  حيث 

للتوصل لحل سلمي لألزمة.
وبحسب بيان صادر عن جامعة الدول 
العربية، أكدت املجموعة خالل اللقاء 
وإنهاء  النار  اطالق  وقف  عيل رضورة 
الدويل  القانون  أساس  عىل  األزمة 
حسن  ومبادئ  املتحدة  األمم  وميثاق 

حاجة االستهالك املحىل ملدة 5.9 شهر، 
شهر،   7.8 والدواجن  شهر،   5.9 واألرز 
يف حني يكفى الرصيد من اللحوم الحية 

ملدة 16.6 شهر.
والتجارة  التموين  وزارة  وطرحت 
اللحوم  من  كبرية  كميات  الداخلية 
الربازيىل املجمدة بعد تخفيض أسعارها 
الربازييل  اللحمة  سعر  يتم  حيث   ،
املجمدة باملجمعات االستهالكية وطرح 
 85 من  بدال  جنيها   80 بسعر  الكيلو 
اللحوم  كيلو  طرح  يتم  كام  جنيها، 
بسعر  بالعظم  املجمد  األسرتايل  الضأن 
اللحوم  75 جنيها، وطرح كميات كبرية 
جنيها،   95 بسعر  الطازجة  السوداين 
الغذائية  السلع  كافة  طرح  بجانب 
بأسعار  والفاكهة  الخرضوات  ومنتجات 
كبرية من  مخفضة كذلك طرح كميات 
بأسعار  واملجمدة  الطازجة  األسامك 

مخفضة ترتاوح من 20 اىل %25 .

الجوار واحرتام سيادة الدول وسالمتها 
االقليمية.

من  القلق  عن  العريب  الوفد  وعرب 
االنسانية  وتبعاتها  األزمة  أمد  امتداد 

والسياسية واألمنية واالقتصادية.
وزير  مع  كذلك  العريب  الوفد  وبحث 
املبذولة  الجهود  األوكراين  الخارجية 
لحل  التفاق  والتوصل  النار  لوقف 

األزمة واستعادة السلم واألمن.
املفاوضات  ملسار  دعمه  الوفد  وأكد 
املبارشة بني الجانبني الرويس واألوكراين، 
بهدف  املسار  هذا  إلسناد  واستعداده 
التوصل إىل وقف العمليات العسكرية، 
لألزمة  مستدام  سيايس  لحل  متهيدا 
ميثاق  مع  تنسجم  التي  األسس  عىل 
أوكرانيا  سيادة  وتحفظ  املتحدة  األمم 
وسالمتها اإلقليمية واملصالح املرشوعة 

للطرفني.

بهذا  يضطلع  أنه  العريب  الوفد  وأكد 
العريب  العامل  عالقات  ضوء  يف  الجهد 
وحرصا  وأوكرانيا،  روسيا  مع  املتميزة 

عىل األمن والسالم.
خارجية  وزير  من  الوفد  استمع  وقد 

أوكرانيا ايل استعراض لنتائج املحادثات 
أوكراين-رويس  اتفاق  لتحقيق  الجارية 

واملوقف األوكراين خاللها.
أهمية  عىل  العرب  الوزراء  وأكد 
سالمة  عىل  للحفاظ  التنسيق  استمرار 

يف  حاليا  املوجودة  العربية  الجاليات 
يرغب  من  عبور  وتسهيل  أوكرانيا، 

منهم باملغادرة إىل الدول املجاورة.
وبحث الجانبان خالل االجتامع كذلك 
العامل  تربط  التي  الراسخة  العالقات 

العريب بأوكرانيا وشعبها الصديق.
وكان الوفد العريب الذي رأسه يف زيارة 
وزير  العاممرة  رمطان  السيد  بولندا 
بوزير  اجتمع  قد   ، الجزائر  خارجية 
إىل  وصوله  فور  البولندي  الخارجية 
وارسو، حيث شكره الوفد عىل تسهيل 
بالده،  يف  االوكراين  الوزير  لقاء  مهمته 
البولندية  االجراءات  عيل  وكذلك 
الذين  العرب  املواطنني  عبور  لتسهيل 
كام  بولندا.  عرب  أوكرانيا  يغادرون 
بحث الوفد مع الوزير البولندي جهود 
وانعكاساتها،  االوكرانية  األزمة  حل 

والعالقات العربية البولندية

والتجارة  التموين  وزارة  تحرص 
عىل  الدكتور  الوزير  بقيادة  الداخلية 
السلع  كافة  توفري  عىل  املصيلحى، 
الغذائية مبعارض أهال رمضان املنترشة 
الجمهورية  محافظات  مستوى  عىل 
طوال  املعارض  عمل  استمرار  مع   ،
استمرار  عن  فضال  الكريم،  الشهر 

كربى  فروع  داخل  أجنحة  تخصيص 
التجارية املنترشة يف مختلف  السالسل 
“أهال  ملعارض  كمنافذ  املحافظات 
الفروع  عدد  يصل  حيث   ،  ” رمضان 
بكربى  منفذا   1963 من  يقرب  ما  إىل 
طرح  يتم  حيث  التجارية،  السالسل 

السلع بأسعار مخفضة تصل لـ %25 .
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مواليد  من  الزمييل  سليامن  حمدي 
مدينة العريش بتاريخ 31/ 5/ 1964م 
مامرسة  بدأ  السواركه  قبيلة  من 
من  القدم  كرة  مالعب  ىف  هوايتة 

خالل فريق املدرسة.
معلمى  “شجعني  “الزميىل  يقول 
استاذى  وهو  طرباى  كامل  االستاذ 
ومعلمى باملدرسة ابان فرتة االحتالل 
لسيناء وكان من فلسطني من االبتداىئ 
حتي الصف الثالث االعدادي باملدرسة 
عىل مامرسة رياضة كرة القدم حيث 
كان يراىن سوف اكون العب موهوب 
اكتشفو  الثانوي  االول  الصف  وىف 
الله  رحمة  عابد  عيل  كابنت  موهبتي 
املالح وبدأت ىف  والكابنت كامل  عليه 
فريق  تحت  كابنت  العب  سن صغرية 
قام  ثم  سيناء  نجمه  بنادي  20سنه 
العريب عاشور  كابنت  بالنادي  بتدريبنا 
مبوهبتي  واعرتف  دمياط  العبي  من 
ثم  العامه  الثانويه  حتي  وشجعني 
البغدادي  عبده  كابنت  بتدريبى  قام 
االن  وهو  سعيد  بور  جامرك  العب 
بور  ملحافظة  كروي  مستشار  يعمل 
سعيد حتي وصلنا عام 1990 للصعود 
للدرحه االويل ” ب “ولكن حال ذلك 
لوقوف الدوري بسبب احداث حرب 

مدن القناه وفزنا مركز ثان
لربنامج  مسابقة  ىف  وشاركت 

(IEARN)
لبنان  يف  مرص  لتمثيل  ترشيحي  وتم 
ولدى  هناك  تكرميى  وتم  ببريوت 
مجموعة من الصور التى تشهد عىل 
الصحف  ومانرشتة  الكروى  تاريخى 
عنى خالل مشوارى الكروى واصابتى 
الشباب  عز  ىف  املالعب  واعتزاىل 
العالج  عن  اليد  ذات  قلة  بسبب 
واجراء العملية كابنت حمدى الزميىل 
مامرسة  عىل  الشباب  يشجع  مازال 
الرياضية  وااللعاب  الكرة  لعب 

املختلفة التى يهواها الشباب
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الصحة: انخفاض أعداد إصابات كورونا 
54% والوفيات 45% األسبوع املاضى

وزارة السياحة واآلثار تطلق مسابقة فوازير سياحية 
على مواقع التواصل االجتماعي املختلفة

وزير  الغفار  عبد  خالد  الدكتور  وجه 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
والقائم بأعامل وزير الصحة والسكان، 
للفرق  مجزية  مادية  بتخصيص حوافز 
ضد  التطعيم  منظومة  يف  العاملة 
فريوس كورونا باملحافظات التي تحقق 
خالل  املواطنني  تطعيم  يف  عالية  نسبًا 
لألعداد  وفًقا  الكريم،  رمضان  شهر 

املستهدفة بكل محافظة.
االجتامع  خالل  ذلك  جاء 

عقده  الذي  األسبوعي 
الثالثاء،  مساء  الوزير، 

العمل  لسري  ملتابعة 
بخطة الوزارة للتصدي 
فريوس  لجائحة 
ومتابعة  كورونا، 
الوضع  مستجدات 
باملحافظات،  الوبايئ 
حفاظًا عىل مكتسبات 

التصدي  يف  الدولة 
للجائحة.

حسام  الدكتور  وأشار 
الرسمي  املتحدث  عبدالغفار، 

أن  إىل  والسكان،  الصحة  لوزارة 
لفريوس  الوبايئ  الوضع  تابع  الوزير 
كورونا يف جميع محافظات الجمهورية 
انخفاض  مؤكًدا  املايض،  األسبوع  خالل 
أعداد اإلصابات بنسبة 54%، وانخفاض 
باإلضافة   ،%45 بنسبة  الوفيات  أعداد 
إىل انخفاض نسب الحاالت املشتبه يف 

إصاباتها بالفريوس.
راجع  الوزير  أن  »عبدالغفار«  وأضاف 
مستشفيات  بجميع  اإلشغال  نسب 
الوزارة من األرسة الداخلية أو الرعايات 
املركزة، وكذلك أجهزة التنفس الصناعي 

لجميع املرىض املتواجدين باملستشفيات 
الذين  أو  بالفريوس  املصابني  سواء 
يعانون من أمراض أخرى، حيث بلغت 
 ،%29 الداخلية  باألرسة  اإلشغال  نسب 
كام بلغت نسب إشغال العناية املركزة 
إشغال  نسب   %24 إىل  باإلضافة   ،%49

أجهزة 

التنفس 
الصناعي.

مع  بالتزامن  أنه  »عبدالغفار«  وكشف 
انخفاض نسب اإلصابات بالفريوس، تم 
املخصصة  املستشفيات  أعداد  تقليل 
للعزل الكامل، إىل 4 مستشفيات فقط، 
العديسات،  قها،  (العجوزة،  تشمل 
أعداد  تقليل  إىل  باإلضافة  النجيلة)، 
 16 لـ  الجزيئ  العزل  مستشفيات 
آل  زايد  (الشيخ  تشمل  مستشفى 

بشهر  الخاصة  سيام  وال  املتنوعة 
رمضان.

كامل  ملياء  األستاذة  وأوضحت 
واألثار  السياحة  وزير  مساعد 
تتضمن  املسابقة  هذه  أن  للرتويج 
الشهر  مدار  عىل  فزورة   15 طرح 
يوم،  بعد  يوم  مبعدل  الكريم، 

نرص،  مدينة  صحي  تأمني  نهيان، 
املطرية التعليمي، الهرم، متي األمديد، 
تأمني صحي الفيوم، العجمي، الباجور، 
سوهاج،  صحي  تأمني  العام،  الخارجة 
نارص املركزي، كفر الزيات، كفر الدوار، 

ملوي، أسوان، بلطيم).
الوزير  أن  إىل  »عبدالغفار«  ولفت 
األدوية  توفري  منظومة  تابع 
واألكسجني  الطبية،  واملستلزمات 
مشدًدا  باملستشفيات،  الطبي 
السالمة  إجراءات  متابعة  عىل 
داخل جميع  باملصاعد  املهنية 
ومراجعة  الطبية،  املنشآت 
دوريًا  الصيانة  عقود 
مؤكًدا  حوادث،  أي  ملنع 
اتخاذ  يف  التهاون  عدم 
مع  الالزمة  اإلجراءات 
املستشفيات  عىل  القامئني 
التي تتكرر بها أي حوادث 
املهنية،  بالسالمة  متعلقة 
مبراجعة  الوزير  وجه  كام 
أجهزة  لجميع  الصيانة  أعامل 

التنفس الصناعي باملستشفيات.
وأكد »عبدالغفار« أن الوزير تابع سري 
باللقاحات  التطعيم  مبنظومة  العمل 
املضادة لفريوس كورونا، ونسب تلقي 
الثانية،  (األوىل،  اللقاحات  جرعات 
املعدل  أن  إىل  مشريًا  التنشيطية)، 
شهر  بداية  منذ  للتطعيامت  اليومي 
ألف  يرتاوح بني 100 إىل 150  رمضان 
سري  الوزير  تابع  كام  يوميًا،  جرعة 
العمل بحملة »طرق األبواب« مشدًدا 
الجرعة  تغطية  يف  االستمرار  عىل 

الثانية.

التواصل  موقع  عىل  نرشها  ويتم 
الخاص  الفيسبوك  االجتامعي 
 Experience والهيئة  بالوزارة 

.Egypt
وستتناول املسابقة طرح أسئلة عن 
عادات رمضان، وطبيعة هذا الشهر 
الكريم يف مرص، واألماكن املعروف 
الحفاظ  إطار  يف  وذلك  الشهر،  بها 
القدمية  الرمضانية  العادات  عىل 
الذي  املتميز  الرمضاين  الجو  وإبراز 
خالل  املرصي  املقصد  به  يتمتع 
هذا الشهر الفضيل مام يعمل عىل 
جذب السائحني لقضاء شهر رمضان 

يف مرص.
رحلة  عن  عبارة  الجائزة  وستكون 
أسبوع  ملدة  مرص  داخل  سياحية 
املدن  ألحد  الصيف  أشهر  خالل 
وسهل  الغردقة  منها  السياحية 
حشيش، وذلك لعدد ثالث فائزين 
وجميع  باملسابقة  شاركوا  ممن 
إجاباتهم تكون صحيحة عىل مدار 

الشهر.

كتب هناء السيد

خليفة  يوسف  كابنت  دمياط  غزل 
كانت  جميعها  نوح  حمدي  وكابنت 
للدوري  لالستعداد  ودية  مباريات 
ولكن كابنت عوض الحاريت انهي عقدي 

بالنادي.
كابنت محمد الزميىل متزوج من قبيلة 
لغه  خبري  معلم  وتعمل  السواركه 

عربية
ولدية اربعة بنات :

اطفال  رياض  معلم  فاطمه  االوىل 
ومخطوبه

تجارة  بكالوريوس  مريم  والثانيه 
متزوجه من مهندس

والثالثة روان طالبة بكلية طب برشي 
باالسامعيلية  السويس  قناة  بجامعة 

بالسنة الثالثه
بالصف  طالبة  سلمى  العنقود  واخر 

الثاين الثانوي.
اعتزلت الكرة وعمري 26 عاما بسبب 
االصابة التى حالت بينى وبني املالعب
اكمل  ان  املادية حالت بني  والظروف 
بشهاديت  وعملت  الكروي  مشواري 
حاليا  اعمل  حيث  رياضيات  معلم 
كبري رياضيات وقمت بتدريب ناشئني 
نادي النجمه انا وصديقي كابنت ارشف 
دوري  مبسابقة  للفوز  ووصلنا  الهندى 

الكويت والعراق
عاشور  العريب  كابنت  رشحني  ثم 
نزل  النه  دمياط  غزل  بنادي  للعب 
من الدوري املمتاز ايل دوري الدرجه 
الكابنت  يدربنى  وكان  “ب”  االوىل 
للعب  اختياري  وتم  الرشبيني  ميمي 
االعداد  فرتة  وخالل  الفريق  ضمن 
الغزل  نادي  ليدرب  املدرب  تغري  تم 
مدرب  الحاريت  عوض  كابنت  بدمياط 

نادي املريخ .

واضاف “الزميىل” متاثرا وقال لالسف 
تم استبعادي وده كان راي املدرب.

وعدت للعب بنادي نجمة سيناء ويف 
نادي  مع  مباراة  كانت  الفرتة  هذه 
فرانكفورت االملاين وتم عمل منتخب 
الالعبني  ضمن  من  وكنت  لالعبني 
/ صفر   1 الفوز  لنا  كان  لله  والحمد 
كنت صاحب الهدف وشعرت بالفخر 
والحامس ولعبت بعدها بالجيش ثم 
كابنت  يدربنا  وكان  االشارة  مبنتخب 

املقدم مجدي رسور مدرب عام.
الرباط  ىف  بقطع  بعدها  اصيبت 
انني  حيث  اليرسى  بركبتي  الصليبى 

اشول العب بقدمي اليرسى.
ومل يكن لدى االمكانيات لعمل عملية 
ونصحني  ذاك  انا  الصليبى  الرباط 
الدكتور  االسامعييل  النادي  طبيب 
اليزيد بعدم إجراء  ابو  ابراهيم  كابنت 

العملية.
واضاف قاال لعبت بعد ذلك مع العبي 

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، 
واآلثار  السياحة  وزارة  أطلقت 
العامة  املرصية  الهيئة  يف  ممثلة 
للتنشيط السياحي، مسابقة فوازير 
سياحية رقمية عىل مواقع التواصل 
االجتامعي الخاصة بالوزارة والهيئة 
السياحي  للتنشيط  العامة  املرصية 
وذلك   ،  Experience Egypt
املرصي  السياحي  للمقصد  للرتويج 
واألثري  السياحي  الوعي  وزيادة 
ببعض  وتزويدهم  الجمهور  لدى 
واألثرية  السياحية  املعلومات 

كتب فيصل ابو هاشم

درع املحافظة للطالبة الفائزة باملركز األول علي مستوي 
الوطن العربي يف التحدث باللغة العربية الفصحى

أستقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل 
الطالبة  سيناء،  شامل  محافظ  شوشة 
باملركز  الفائزة  توفيق،  العال  أبو  أماىن 
يف  العريب  الوطن  مستوي  عيل  األول 
الفصحى  العربية  باللغة  التحدث 
والقاء الشعر والخطابة وتعميق دراسة 
رضوان  حمزة  بحضور  النحو،وذلك 
وكيل وزارة الرتبية والتعليم باملحافظة، 
مني ابو املعاطي، مدير إدارة العريش 
رئيس  الكاشف  محمود  التعليمية، 

مجلس االمناء.
وأكد املحافظ عيل أهمية اللغة العربية 
االسالمي  بالدين  الوثيق  الرتباطها 
تعطي  انها  حيث  الكريم،  والقرآن 
وتربز  خاصة،  هوية  العربية  للدول 

مكانتها بني الشعوب.
مدارس  مبشاركة  املحافظ،  ووجه 
املسابقات  مختلف  يف  املحافظة 
أن  حيث  الجمهورية  مستوي  عيل 
املحافظة تحصد دوما مراكز متقدمة يف 

املسابقات التي تشرتك فيها .
درع  الطالبة  املحافظ،  واهدي 
املحافظة، ومكافأة مالية لحصولها عيل 
الطالبة  املركز األول ، مؤكدا عيل دعم 
يف املسابقات التي تشرتك فيها من أجل 

الحصول عيل املراكز االويل.

 11 مبشاركة  الفصحى  العربية  باللغة 
دولة عربيه، يف التصفيات التي عقدت 
الدول  جامعه  يف  املايض  االسبوع 

العربية بالقاهرة.
عبد  فؤاد  احمد  من،  كال  اللقاء  حرض 
بإدارة  العربية  اللغة  اول  موجه  الله، 
العريش التعليميه، احمد الوزير مدير 
عبد  محمد  باالدارة،  الثانوي  التعليم 
أىب  بنت  الرحمن، مدير مدرسة أسامء 

بكر الثانوية بنات.

الشكر  الطالبة  وجهت  يدورها 
لها،  ودعمه  رعايته  عيل  للمحافظ 
األول  املركز  عيل  حصولها  عيل  مؤكدة 
عيل مستوي الوطن العريب يف التحدث 

العريش- د. هويداالشريف
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للتعبئة  املركزي  الجهاز  بيانات  سجلت 
هيئة  عائدات  ارتفاع  واإلحصاء،  العامة 
املايض،  فرباير  شهر  يف  السويس  قناة 
 8.6 نحو  اإليرادات  قيمة  بلغت  حيث 
مليار جنيه، مقارنة لنحو 7.4 مليار جنيه 
يف شهر فرباير عام 2020، بزيادة بلغت 

نحو 1.2 مليار.
أعداد  إن  اإلحصاء،  بيانات جهاز  وقالت 
شهدت  السويس  بقناة  العابرة  السفن 
ارتفاعا ملحوظا خالل نفس الفرتة، حيث 
يف  سفينة   1713 نحو  السفن  عدد  بلغ 
يف  سفينة   1152 مقابل  املايض،  فرباير 

بعد مرور أسبوعني عىل إطالقها، شهدت 
 Follow اإللكرتونية  الرتويجية  الحملة 
the Sun التي أطلقتها وزارة السياحة 
واآلثار ممثلة يف الهيئة املرصية العامة 
مارس   16 يوم  السياحي،  للتنشيط 
إيجابية  ونتائج  ملحوظاً  املايض، نجاحاً 
يف  االجتامعي  التواصل  منصات  عىل 
املستهدفة  الرئيسية  األسواق  من  عدد 
للرتويج  بها  الحملة  إطالق  تم  والتي 
للمقصد السياحي املرصي ملوسم صيف 
2022 ودفع مزيد من الحركة السياحية 
املتحدة،  اململكة  وهي  منها،  الوافدة 
والواليات  وفرنسا،  وإيطاليا،  وأملانيا، 

املتحدة األمريكية.
وتم إطالق هذه الحملة إلكرتونياً عيل 
األكرث  االجتامعي  التواصل  منصات 
وهي  األسواق  هذه  يف  استخداماً 
 Youtube, Facebook, Tiktok

.,Snapchat, Adcolony
القايض  عمرو  أوضح  جانبه،  ومن 
الرئيس التنفيذي للهيئة املرصية العامة 
نجحت  الحملة  أن  السياحي  للتنشيط 
مليون   26 من  أكرث  إىل  الوصول  يف 

Follow the Sun حملة سياحية تصل لـ26 
إيرادات قناة السويس ترتفع لـ8.6 مليار جنيه مليون مستخدم وتحقق 22 مليون مشاهدة

فى فرباير املاضى
بلغت  بزيادة   ،2020 عام  الشهر  نفس 
ناقالت  لعدد  بالنسبة  أما  سفينة،   561
 365 نحو  بلغت  فقد  العابرة  البرتول 
املايض، مقابل 380  ناقلة يف شهر فرباير 

ناقلة يف نفس الشهر عام 2020.
هيئة  رئيس  ربيع  أسامة  الفريق  وقدر 
اإلجاملية  الحصيلة  السويس،  قناة 
يناير  شهر  من  بدءا  املحققة  لإليرادات 
ديسمرب  شهر  من  األول  النصف  وحتى 
املايض بنحو 6 مليارات دوالر، وهو رقم 

مل تسجله قناة السويس من قبل.
قناة  إيرادات  بلوغ  ربيع،  أسامة  وتوقع 

مستخدم يف األسواق السياحية التي تم 
من  أكرث  وحققت  بها،  الحملة  إطالق 
22 مليون مشاهدة عىل موقع التواصل 
االجتامعي اليوتيوب YouTube يف تلك 

األسواق.
وأضاف أن هذه الحملة جاءت يف ضوء 
للرتويج  اإلعالمية  االسرتاتيجية  تنفيذ 
إبراز  إىل  تهدف  والتي  ملرص  السياحي 
ومقوماته  املرصي  السياحي  املقصد 
واملتنوعة  املتميزة  واألثرية  السياحية 
بالحياة،  النابضة  الشابة  وهويته 
وكوجهة سياحية جاذبة يرغب الزائر يف 
البقاء بها مدة طويلة مع تكرار الزيارة 

كل عام.
وزير  مساعد  كامل  ملياء  وأشارت 
هذه  أن  إىل  للرتويج  واآلثار  السياحة 
الحملة ساهمت أيضاً يف زيادة معدالت 
إىل مرص  السفر  عن  اإللكرتوين  البحث 
هذه  يف  جوجل،  البحث  محرك  عرب 
بالعام  مقارنة   %102 بنسبة  األسواق 
يف  البحث  معدل  وصل  حيث  املايض، 
أملانيا اىل 187%، ويف فرنسا ألكرث من ال 
اىل  وصل  املتحدة  اململكة  ويف   ،%125

دوالر  مليارات   7 مستوى  السويس 
تحققت  مليار   6.3 مقابل   2022 نهاية 
يف 2021، كام تعمل قناة السويس عىل 
ألكرث  العاملية  التجارة  من  زيادة حصتها 
يف  تحقيقها  جرى   %10 مقابل   %12 من 

.2021
خطة  السويس  قناة  هيئة  وتتبنى 
طموحة لتوسيع وتعميق املجرى املالحي 
يف  أو  الصغرية  املرّة  البحريات  يف  سواء 
تحديث  جانب  إىل  منها،  الجنويب  الجزء 
الخاصة بها، وذلك باستثامرات  املعدات 

أكرث من ملياري جنيه.

106%، وىف ايطاليا %240.
عام  مدير  مصطفي  سوزان  وأوضحت 
أن  بالهيئة  السياحي  الرتويج  إدارة 
السائحني  يدعو  الحملة  هذه  شعار 
ملتابعة الطقس باستمرار مام سيجعلهم 
مميز  سياحي  كمقصد  مرص  يختارون 
بها واالستمتاع بجوها  إجازاتهم  لقضاء 

الدافئ طوال العام والشمس املرشقة.
وتعترب هذه الحملة استكامالً للحمالت 
أطلقتها  التي  اإللكرتونية  الرتويجية 
عنوان  تحت  العام  هذا  أوائل  الوزارة 
(الكريسامس   Sunny Christmas
(يناير   Sunny Januaryو املرشق)، 
املرشق)، والتي كانت قد حققت أيضاً 
التواصل  مواقع  عىل  ملحوظاً  نجاحاً 
االجتامعي املختلفة يف مرص وعدد من 
الحملة، حيث  بها  أُطلقت  التي  الدول 
مليون   107 لعدد  الوصول  يف  نجحت 
رفع  يف  نجاحها  جانب  إىل  مستخدم، 
مرص  عن  اإللكرتوين  البحث  معدالت 
بهذه  العاملي  البحث  محركات  عىل 
األسواق املستهدفة بنسبة 95% مقارنة 

بالعام املايض.

السوق  الحتياج  طبقاً  منها  املحلية 
املحيل وقدرة الصناعة الوطنية عىل 

توفريها.
عبد  محمد  املهندس  وتحدث 
تقدمها  التي  الخدمات  عن  الكريم 
خالل  من  والصناعة  التجارة  وزارة 
بهدف  عىل  الصناعة  تحديث  مركز 

للرشكات  التنافسية  القدرات  رفع 
تلك  وتتضمن  املرصية  الصناعية 
التدريب  مكون  برامج  الخدمات 
الصناعي، برنامج التنمية املستدامة، 
والدعم  الرقمي  التحول  برنامج 
القدرة  زيادة  برنامج  التكنولوجي، 
الجودة  عالمة  برنامج  التنافسية، 

مرص،  يف  صنع  فخر  بكل  املرصية 
وتيسري  املالية  الخدمات  برنامج 
الحصول عىل متويل، برنامج االبتكار 
القومي  الربنامج  االعامل،  وريادة 
برنامج  املحيل،  التصنيع  لتعميق 
تحسني  وبرنامج  األخرض  االقتصاد 

اإلنتاجية.

تحديث الصناعة: 942 مليار جنيه قيمة الناتج الصناعى يف مصر
تحديث  ملركز  التنفيذي  املدير  اكد 
عبد  محمد  املهندس  الصناعة 
الكريم إن القطاع الصناعي املرصي 
السنوات  خالل  كبرية  طفرة  شهد 
املاضية، حيث حقق الناتج الصناعي 
 %163.8 بلغ  منواً  الجارية  باألسعار 
 2014/2013 من  الفرتة  خالل 
قيمة  لتصل   2020/2019 وحتى 
الناتج الصناعي إىل 942 مليار جنيه 
يف  جنيه  مليار   357 بحوايل  مقارنة 
السنة املالية 2014/2013. كام شهد 
القطاع طفرة يف حجم االستثامرات 
املنفذة بقطاع الصناعات التحويلية 
 6.1 من  مرات  سبعة  لتتضاعف 
مليار جنيه عام 2014/2013 لتصل 
إىل 49 مليار جنيه عام 2020/2019.

الجهود  تلك  أن  الكريم  عبد  وأكد 
مل تكن وليد اللحظة بل نتاج لعمل 
ممثلة  املرصية  للحكومة  دائم 
وكافة  والصناعة  التجارة  وزارة  يف 
الوزارات والجهات الحكومية املعنية 
والعام،  الخاص  الصناعي  واملجتمع 
رؤية  هي  االنطالق  نقطة  وكانت 

مرص 2030.
املهندس  مشاركة  خالل  ذلك  جاء 
نيابة عن وزيرة  الكريم  محمد عبد 
يف  جامع  نيفني  والصناعة  التجارة 
اإلسالمية  للغرفة  االفرتاضية  الندوة 
ايام  منذ  فعالياتها  اختتمت  والتى 
“دولة  عنوان  تحت  وذلك   ، قليلة 
بالرشاكة   ،“ مرص  املجهر-  تحت 
التجارية  للغرف  العام  االتحاد  مع 

املرصية.
االستثامرات  جذب  مستوى  وعىل 
الصناعي،  للقطاع  واألجنبية  املحلية 
التجارة  وزارة  أن  الكريم  عبد  أكد 
هيئاتها  خالل  من  تعمل  والصناعة 
املختلفة عىل تعزيز التصنيع املحيل 
وسياسات  برامج  عدة  خالل  من 
تنشيطية وتحفيزية تهدف إيل زيادة 
تنافسية املنتج املحيل وزيادة فرصه 
الربامج،  تلك  وتشمل  التصديرية، 
برنامج  منظومة  كفاءة  رفع  أوال 
خالل  من  وذلك  الصادرات  تنمية 
املستفيدة  املنتجات  قاعدة  توسيع 
مع  الصادرات  تنمية  برامج  من 

الصناعية  القطاعات  عىل  الرتكيز 
املرتفعة،  املضافة  القيمة  ذات 
وكذلك الرتكيز عىل أسواق تصديرية 
املحلية  للرشكات  والرتويج  جديدة، 
الرشكات  مساعدة  خالل  من 
ودعم  الدولية  املعارض  يف  لالشرتاك 
اندماجها يف سلسلة القيمة العاملية.

إىل  للمركز  التنفيذي  املدير  وأشار 
مجمع   11 تطوير  مؤخراً  تم  أنه 
الكبرية  املصانع  بني  تكاميل  صناعي 
من  الصغرية  واملصانع  ناحية  من 
تشجيع  واملساهمة يف  أخرى  ناحية 
نحو  واألجنبية  املحلية  االستثامرات 
دور  وزيادة  التكميلية،  الصناعات 
السامح  خالل  من  الصناعي  املطور 
لرتفيق  صناعي  مطور   12 لعدد 
الصناعية،  األرايض  وبيع  وتجهيز 
الصناعي  التشبيك  عمليات  وإمتام 
املحليني  واملستوردين  املوردين  بني 
الصناعة  عىل  االعتامد  لتشجيع 
اإلنتاج،  مستلزمات  لتوفري  املحلية 
تشمل  مبدئية  قامئة  إعداد  وأخريا 
(131) منتج مستهدف توفري البدائل 
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وقفت امام لوحتك الراقيه وقد اخذت بروعتها فهي لوحه جميله معربه 
وقد اخترصت الواقع كله يف تداخالت الوان توحي باالضطراب والفوىض 
التي متر بها االرض … لوحه بريشه فنان مبدع يتشابك مع الواقع املعاش 
يرصده ويعيشه كانه محلل اسرتاتيجي ويعكسه بريشه وكاين اراها مبضعا 
يف يد طبيب ماهر يشري ايل الدرن واالورام التي علقت بالجسم االنساين 
من فعل الجسم االنساين وتفكريه واطامعه يف السيطره والهيمنه واالنانيه 

والعنرصيه التي ادت ايل تلك الفويض العارمه .
رموزها  لفك  املقاالت  عرشات  ايل  تحتاج  التي  الرشيقه  لريشتك  تحيه 
وطالسم واقعنا املجنون املتشابك برشاقه لوانك وريشتك الراقيه الواعيه . 
واضيف عيل ما سبق بانها لوحه عبقريه تعكس بالوانها واقعنا وال اكون 
مبالغا ان قلت انها تسترشف املستقبل غلب عليها اللون االسود وااللوان 
القامته قد يكون بؤس حالنا مغلفا بنظره تشاؤميه فرضها الواقع املعاش 

د. محمود صالح قطامش

…. لوحه خلت الوانها اال قليل من الوان النامء االخرض والوان السالم اال 
القليل اللون االبيض الذي تخيل هذه املره يف لوحتك عن كونه لون السالم 
زاويه  اي  من  كاملوناليزا  لوحه   ..… والحرائق  القنابل  دخان  ايل  ليشري 

نظرت اوحت اليك باحساس مختلف
ابدعت يا باشمهندس واظنها تاج اعاملك ودره ابداعك …. مزجت فيها 
خلجات النفس البرشيه الخائفه من ما يحدث وانعكاسه عليها …….. 
كل  به  يتاثر  بالحرب  بالكوكب  ما  مكان  يف  مايحدث  بان  اوحت  لوحه 
من بالكره االرضيه عرب تداخل االلوان باللوحه وامتزاجها … لوحه تيش 
املستقبل  تقرا  ايضا  بل  وثقافته  للواقع  عاكسا  ليس  الفن  بان  للمجتمع 

وكانها تنظر يف بلوره سحريه وكانها زرقاء الياممه تبرص وتري من بعيد
تحيه واحرتام……..

االخ والصديق الفنان واملبدع
مهندس / محسن رسي

تحيه طيبه ….

قراءه نقديه للوحه الفنان محسن سري املشارك بها يف كايرو ارت الدولي الفن التشكيلي

املرصى  التعلُم  برنامج  ىف  واملُتمثلة 
العلوم  مدارس  ومرشوع  األمريىك، 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، 
والتعلُم  للكبار  األمية  محو  وبرامج 
الوزراء  مجلس  ووافق  املجتمعى. 
الجمهورية  رئيس  قرار  عىل مرشوع 
التفاقية  السادس  التعديل  بشأن 
بني جمهورية مرص  املساعدة  منحة 
العربية والواليات املتحدة األمريكية، 
املــرصى  بــالــتــعــاون  يتعلق  فيام 

األمريىك للعلوم والتكنولوجيا.
إىل  ــســادس  ال التعديل  ويــهــدف 
أمريىك  دوالر  ماليني   4 مبلغ  إضافة 
ليُصبح  املــســاعــدة،  منحة  ملبلغ 
الوكالة  ملساهمة  اإلجــامىل  املبلغ 
األمريكية للتنمية الدولية 32 مليون 
ىف  االستمرار  أجل  من  وذلك  دوالر، 
للصندوق  الرئيسية  األنشطة  تنفيذ 
للعلوم  املشرتك  األمريىك  املــرصى 
تبادل  ىف  واملُتمثلة  والتكنولوجيا، 
لبحوث  واملنح  الشباب،  العلامء 
منح  ــذا  وك والتنمية،  التخطيط 

العلوم  ومنح  التعاونية،  البحوث 
املتكاملة. ووافق مجلس الوزراء عىل 
مرشوع قرار رئيس الجمهورية بشأن 
منحة  التفاقية  السادس  التعديل 
املساعدة بني جمهورية مرص العربية 
فيام  األمريكية،  املتحدة  والواليات 
يتعلق مببادرة التعليم العاىل املرصية 

األمريكية.
ويهدف التعديل السادس إىل إضافة 
أمريىك ملبلغ  مبلغ 31 مليون دوالر 
املبلغ  ليُصبح  املــســاعــدة،  منحة 
األمريكية  الوكالة  اإلجامىل ملساهمة 
و200  مليونا   287 الدولية  للتنمية 
ألف دوالر، وذلك من أجل االستمرار 
مبادرة  برنامج  أنشطة  تنفيذ  ىف 
األمريكية،  املرصية  العاىل  التعليم 
واملُتمثلة ىف الرشاكات بني مؤسسات 
واألمريكية،  املرصية  العاىل  التعليم 
واملنح الدراسية للكليات والجامعات 
برنامج  تنفيذ  جانب  إىل  األمريكية، 
ووافــق  القومى.  الدراسية  املنح 
قرار  مــرشوع  عىل  ــوزراء  ال مجلس 
التعديل  بشأن  الجمهورية  رئيس 

السادس التفاقية منحة املساعدة بني 
والواليات  العربية  مرص  جمهورية 
يتعلق  فيام  األمريكية،  املتحدة 
الريفية  للتنمية  الزراعية  باألعامل 
ويهدف  (أرىض).  الدخول  وزيــادة 
مبلغ  إضافة  إىل  السادس  التعديل 
أمريىك  دوالر  ألف  و500  ماليني   4
ملبلغ منحة املساعدة، ليُصبح املبلغ 
األمريكية  الوكالة  اإلجامىل ملساهمة 
للتنمية الدولية 77 مليونا و98 ألف 
االستمرار  أجل  من  وذلــك  دوالر، 
األعامل  مــرشوع  أنشطة  تنفيذ  ىف 
وزيادة  الريفية  للتنمية  الزراعية 
الدخول (أرىض)، واملُتمثلة ىف زيادة 
وتقوية  املزارعني،  صغار  إنتاجية 
الروابط بني صغار املزارعني وقنوات 
القيمة،  بسالسل  الخاصة  السوق 
بزيادة  الخاصة  األنشطة  جانب  إىل 
املحىل  اإلنتاج  ومبيعات  الصادرات 
واملصنعة،  البستانية  املحاصيل  من 
لسالسل  املواتية  البيئة  وتعزيز 
بتحسني  يتعلق  عام  فضالً  القيمة، 

حالة التغذية للنساء واألطفال.

10 قرارات جديدة وافق عليها مجلس 
الوزراء فى اجتماعها االسبوعي

تتمه ص  3
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يصاب اإلنسـان بالتسمم الغذايئ نتيجة 
أو  بالفريوسات  ملـوثة  ألغذية  تناوله 
البكترييا أو الفطريات أو امليكروبات أو 
الجراثيم، وذلك نتيجة تلوثها باملبيدات 
فسـاد  نتيجة  و  والسميات  الحرشية 
األطعمة أو تعليبها ومن أكرثها األساك، 
املطهية)،  (غــري  الطازجة  واألطعمة 
أعراض  وتظهر  والفواكه.  والخرضوات، 
تناوله  بعد  اإلنــســان  عــىل  التسمم 
األطعمة الفاسدة مبدة ساعتني أو مثاين 
ساعات، وقد تحدث اإلصابة يف الجهاز 
التسمم  ولعالج  املــركــزي.  العصبي 
الغذايئ ينصح بتناول األغذية الطبيعية 
التالية: خل التفاح الذي يتميز بطبيعته 
يف  يستخدم  أن  ميكن  ولذلك  القلوية، 
حيث  الغذايئ،  التسمم  أعراض  تقليل 

ويكون  واآلالم،  البكترييا  عىل  يقيض 
صغرية  ملعقة  إضافة  طريق  عن  ذلك 
الساخن ورشبه  املاء  من  كوب  منه يف 
بعد  أو  مجمدة  أغذية  أية  تناول  قبل 
وهو  النحل  عسل  بالتسمم،  اإلصابة 
تعالج  التي  األغذية  ــواع  أن أكــرث  من 
التسمم الغذايئ، حيث يساهم يف عالج 
فيها،  يتسبب  التي  واملضاعفات  آثاره 
ثالث  مــزج  طريق  عن  ذلــك  ويكون 
من  كوب  مع  النحل  عسل  من  مالعق 
يومياً،  مرات  أربع  الدافئ ورشبها  املاء 
املاء والسوائل الطبيعية التي تساهم يف 
سوائل  من  فقده  عام  الجسم  تعويض 
بكوب  املمتزج  الليمون  عصري  وأمالح، 
التخلص  يف  يساهم  ــذي  ال ــاء  امل من 
الجهاز  يف  توجد  التي  البكترييا  من 
من  ويهدئ  البطن،  ويطهر  الهضمي، 
الزنجبيل  تناول  يساهم  كام  التهاباتها. 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

يف عالج التسمم الغذايئ، فرشب كوب 
الغذائية  الوجبة  تناول  بعد  منه  واحد 
إيقاف  املشكوك يف سميتها يساهم يف 
عن  ذلك  ويكون  والغثيان،  الحرقة 
طريق إضافة ملعقة منه إىل كوب من 
تناول  وبساهم  النحل.  عسل  مع  املاء 
الناتجة  البطن  آالم  تهدئة  يف  الريحان 
أيضاً  يحتوي  الغذايئ، كام  التسمم  عن 
للميكروبات  مضادة  خصائص  عىل 
تساهم يف مكافحة الكائنات الدقيقة يف 
املعدة. ويقلل تناول النعناع التقلصات 
التي تصيب املعدة ويخفف من أعراض 
والقيء،  الغثيان،  مثل  الغذايئ  التسمم 
يعالج  القرفة  تناول  أن  كام  والــدوار،  
بكترييا  عن  الناتج  الغذايئ  التسمم 
العصيات يف القولون، ويكون ذلك عن 
بعد  منها  صغرية  ملعقة  تناول  طريق 

مزجها بعسل النحل.

متى يجب إجراء اختبار مراقبة 
درجة الحموضة يف املرىء؟

خبرية تغذية: الطماطم والربوكلى واملكسرات 
أهم األطعمة للوقاية من خطر السرطان

أسباب اإلصابة بالصداع يف الصيام 
وطرق الوقاية

عندما  عــادة  الصيام”  “صــداع  يحدث 
لكن  ساعة،   16 من  أكرث  الناس  يأكل  ال 
عندما تبدأ يف تناول الطعام مرة أخرى، 
سوف يختفي الصداع، عادة ما يكون أمل 
صداع الصيام خفيًفا إىل متوسط   الشدة 
تنبض، يف هذا  وال  الجبني  تقع يف  وهي 
االصابة  اسباب  عىل  نتعرف  التقرير 
منه،  تتخلص  وازاي  الصيام  يف  بالصداع 

.”verywellhealth ” بحسب موقع
تناول  دون  بقائك  مــدة  طالت  كلام 
صداع  حدوث  احتاملية  زادت  الطعام، 
أيًضا  األبــحــاث  تدعم  حيث  الصيام، 
الذين  األشخاص  بأن  تفيد  التي  النتيجة 
عرضة  أكرث  هم  بالصداع  عادًة  يصابون 
لإلصابة بصداع الصيام من أولئك الذين 

ال يعانون منه.
أسباب الصداع اثناء الصيام

ال يزال السبب الدقيق لإلصابة بالصداع 
بعض  هناك  معروف  غري  الصيام  أثناء 

النظريات حول سبب حدوث ذلك.
نقص سكر الدم

أحد األسباب املحتملة للصداع هو نقص 
السكر يف الدم، بالنسبة لبعض األشخاص 
قد  معينة،  جينية  تركيبة  لديهم  الذين 
السكر  نسبة  يف  الطفيفة  التغريات  تؤثر 
الدماغ  يف  األمل  مستقبالت  عىل  الدم  يف 

وهذا يؤدي إىل صداع الصيام.
الجسم  تخزين  شكل  هو  الجليكوجني 

للجلوكوز، يف األشخاص األصحاء ، تكون 
كافية  الكبد  يف  الجليكوجني  مستويات 
الدم  يف  السكر  مستويات  عىل  للحفاظ 

الطبيعية ملدة 24 ساعة.
قد يحدث صداع الصيام حتى لو كانت 

مستويات السكر يف الدم طبيعية.
ال يسبب انخفاض نسبة السكر يف الدم 
املرتبط باستخدام األنسولني صداًعا لدى 

األشخاص املصابني بالصداع النصفي.
انسحاب الكافيني

يف  بالصداع  الكافيني  انسحاب  ربط  تم 
الصيام، وعادة ما يحدث صداع انسحاب 
آخر  من  ساعة   18 حوايل  بعد  الكافيني 
تناول للكافيني هذا مشابه للنمط الذي 
إىل  باإلضافة  الصيام.  صداع  يف  نالحظه 

، فإن الصداع املرتبط بالكافيني له  ذلك 
وصداع  التوتر  لصداع  مشابهة  أعراض 

الصيام.
الجفاف أو اإلجهاد

الصيام  لصداع  أخرى  أسباب  اقرتاح  تم 
بعض  يف  والتوتر  الجفاف  وتشمل  أيًضا 
يجعل  ما  هو  التوتر  يكون   ، األحيان 

الناس ال يأكلون يف املقام األول.
الوقاية من الصداع أثناء الصيام

الكافيني  استخدام  من  الحد  يساعد  قد 
قبل الصيام ورشب كميات كافية من املاء 
ىف الفرتة بني اإلفطار والسحور، أو ميكنك 
من  الوقاية  حول  الطبيب  مع  التحدث 
الصداع باألدوية، مثل مضادات االلتهاب 

غري الستريويدية طويلة املفعول.

بوست،  نيويورك  صحيفة  كشفت 
أجسامنا  بتزويد  ينصحون  الخرباء  إن 
أجل  من  األساسية  بالعنارصالغذائية 
طريق  عن  وسعادة،  صحة  أكرث  حياة 

اتباع نظام غذايئ صحي.
صحية  بحياة  األمر  يتعلق  وعندما 
والوقاية  األمراض  تجنب  فإن  مديدة، 
ملاليني  األولويات  أهم  أحد  يعد  منها 
الرسطان  أمراض  منها  وخاصة  الناس، 

املهددة للحياة.
 ،  Fox News مع  حديثة  مقابلة  ويف 
خبرية  جونز  سميث  سوزان  شاركت 
بعض  كاليفورنيا،  يف  والصحة  التغذية 
يجب  التي  األطعمة  حول  املؤرشات 
للحصول  الغذائية  وجباتنا  إىل  إضافتها 
اإلصابة  لتجنب  فرصة  أعىل  عىل 

بالرسطان.
الغذائية  الخيارات  بعض  ييل  ما  ويف 

للوقاية من الرسطان:

الربوكىل والفجل..
ميكن أن يوفرالفجل تغذية ممتازة، كام 
إن الربوكيل من الخرضوات التى تعمل 
وعالجه،  الرسطان  من  الوقاية  عىل 
يوميا،  الربوكيل  بتناول  جونز،  وتنصح 
فرص  من  هذا  يقلل  أن  ميكن  حيث 

اإلصابة بالرسطان بنسبة %50.
الخرضوات..

السبانخ  مثل  الخرضوات،  أنواع  جميع 
األخرض،  والكرنب  والربوكيل  واللفت 
اإلضافية  الحامية  من  القليل  ستمنحنا 

ضد الرسطان.
وبائية  دراسة  أن  جونز  وأوضحت 
حديثة، تتألف من 206 دراسات أخرى 
عىل البرش، كشفت أن معظم األطعمة 
القلب  وصحة  الرسطان  من  الوقائية 

والوقاية من السمنة هي الخضار.
الطامطم..

من  أفضل  غذائية  مادة  توجد  ال 

حيث  من  لتناولها  للرجال  الطامطم 
وتعد  الربوستاتا،  رسطان  من  الوقاية 
حيث  األفضل،  الخيار  الكرز  طامطم 
ىف  الغذائية  القيمة  من  الكثري  توجد 
الليكوبني  يف  تكمن  وفوائدها  القرشة، 
اللون  يعطيها  والذي  الطامطم،  يف 

األحمر.
الشاي األخرض..

الصباحي  القهوة  فنجان  تغيري  ميكن 
فوائد  عىل  للحصول  األخرض  بالشاي 
جونز  توضح  حيث  إضافية،  صحية 
فقط  يساعد  ال  قد  األخرض  الشاي  أن 
أيضا  له  بل  الرسطان،  من  الوقاية  يف 
خصائص مضادة للفريوسات والبكترييا، 
وتعزيز  الوزن  لفقدان  رائع  أنه  كام 

املناعة.
املكرسات والبذور..

للربوتني  كبريا  مصدرا  اللوز  يعد 
جونز  وتقرتح   ،E وفيتامني  واأللياف 
نقع اللوز يف وعاء من املاء طوال الليل 
ثم  الحيوي،  توافره  وتعزيز  لتنعيمه 
وضع بعض اللوزاملنقوع يف الخالط مع 
لتحضريعصري  املاء  من  أكواب  أربعة 
الكتان  بذور  توفر  كام  منزليا،  اللوز 
الغذائية  العنارص  من  كبريا  عددا 
للمساعدة يف الوقاية من الرسطان، مثل 
 ،E أحامض أوميجا 3 الدهنية وفيتامني
وجبة  من  كبرية  لبضعة مالعق  وميكن 
بذور الكتان يوميا تعزيز توهج البرشة 
املناعة  جهاز  وتقوية  الطاقة  وزيادة 
وتقليل االلتهاب واملساعدة يف الهضم.

كيفية إصابة اإلنسان بالتسمم الغذائي

املرىء  يف  الحموضة  درجة  قياس  يعد 
من  القلوية)  أو  الحموضة  (مقياس 
ارتجاع  لقياس  الهامة  الفحوصات 
الذي  املريء  إىل  املعدة  من  الحمض 
يحدث يف مرض الجزر املعدي املريئي 
“اطمن  سلسلة  ىف  املــرئ،  ارتجاع  أو 
أهمية  عــىل  نتعرف  نفسك”  عــىل 
اختبار مراقبة درجة الحموضة يف املرئ 
 ” موقع  بحسب  إجراؤه،  يجب  ومتى 

.”medicinenet
متى يتم استخدام اختبار مراقبة درجة 

الحموضة يف املريء؟
الحموضة  درجــة  مراقبة  تُستخدم 
املــريء،  ارتجاع  لتشخيص  املــريء  يف 
لتحديد فعالية األدوية التي تُعطى ملنع 
كانت  إذا  ما  الحمض، ولتحديد  ارتداد 
نوبات االرتجاع الحميض تسبب نوبات 

من أمل الصدر.
درجة  مراقبة  استخدام  أيًضا  ميكن 
إذا  ما  لتحديد  املــريء  يف  الحموضة 
(أسفل  البلعوم  إىل  يصل  الحمض  كان 
الحلق) ومن املحتمل أن يكون مسئوالً 
عن أعراض مثل السعال وبحة الصوت 

والتهاب الحلق.
كيف يتم إجراء مراقبة درجة الحموضة 

يف املريء؟
الحموضة  درجــة  مراقبة  إجــراء  يتم 
قسطرة  مترير  طريق  عن  املــريء  يف 
بالستيكية رفيعة من خالل فتحة أنف 
واحدة ، أسفل الجزء الخلفي من الحلق 

، ثم إىل املريء حيث يبتلع املريض.
مستشعر  القسطرة عىل  يحتوي طرف 
يستشعر الحمض يتم وضع املستشعر 
العضلة  فوق  يكون  بحيث  املريء  يف 
العارصة للمريء السفلية، وهي منطقة 
عند  تقع  املريء  عضلة  من  متخصصة 
الحمض  ومتنع  واملعدة  املريء  تقاطع 

من االرتداد إىل املريء.
يف هذا املوضع ، يسجل املستشعر كل 
القسطرة  توصيل  يتم  للحمض.  ارتداد 
البارزة من األنف بجهاز تسجيل يسجل 

كل ارتداد للحمض.
مع  املــنــزل  إىل  املــريــض  إرســـال  يتم 
القسطرة واملسجل يف مكانه ويعود يف 

اليوم التايل إلزالتهام.
فيها  يكون  التي  ساعة   24 الـ  خالل 
املريض  ميارس   ، مكانها  يف  القسطرة 
والنوم  األكل  مثل   ، املعتادة  أنشطته 
الطعام  وجبات  تسجيل  يتم  والعمل. 
وفـــرتات الــنــوم واألعـــراض مــن قبل 

املريض يف مفكرة.

توصيل  يتم   ، القسطرة  ــة  إزال بعد 
ميكن  بحيث  كمبيوتر  بجهاز  املُسجل 
إىل  جمعها  تم  التي  البيانات  تنزيل 
ووضعها  تحليلها  يتم  حيث  الكمبيوتر 

يف شكل رسومي.
أحدث جهاز تم تطويره ملراقبة درجة 
كبسولة  يستخدم  املريء  يف  الحموضة 
تعرف أيًضا باسم كبسولة برافو تحتوي 
الستشعار  مسبار  عــىل  الكبسولة 

الحمض وبطارية وجهاز إرسال.
يراقب املسبار الحمض يف املريء وينقل 
يرتديه  تسجيل  جهاز  إىل  املعلومات 
املريض عىل حزام يتم إدخال الكبسولة 
إىل املريء عن طريق قسطرة من خالل 
ببطانة  توصيلها  ويتم  الفم  أو  األنف 
املريء مبشبك. ثم يتم فصل القسطرة 
ال   ، وبالتايل  وإزالتها  الكبسولة  عن 
تنقل  األنف.  من  بارزة  قسطرة  يوجد 
أيام  ثالثة  أو  يومني  ملدة  الكبسولة 
إىل  خمسة  بعد  البطارية.  متوت  ثم   ،
من  الكبسولة  تسقط   ، ــام  أي سبعة 
بطانة املريء ويتم متريرها يف الرباز ألن 

الكبسولة غري قابلة إلعادة االستخدام.
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الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  وافقت 
النسخة  إطــالق  عىل  الثقافة،  وزيــرة 
هاللك”  “هل  برنامج  من  السادسة 
شئون  قطاع  ينظمه  الذى  العام،  هذا 
خالد  املخرج  برئاسة  الثقاىف  اإلنتاج 

1249 نزل جنود وفرسان الحملة عىل بر 
دمياط، كانت القوات الصليبية تضم نحو 
للويس  ورضبت  وفارس،  مقاتل   50,000
وتراجع  الشط،  عىل  كبرية  حمراء  خيمة 

املسلمون، وسقطت دمياط.
ىف 20 نوفمرب 1249م، بعد نحو ستة أشهر 
من  الصليبيون  خرج  دمياط،  احتالل  من 
النيل،  توازيهم ىف  دمياط ومعهم سفنهم 
وبعد بضعة معارك مع املسلمني وصلوا ىف 

21 ديسمرب إىل املنصورة.
ىف تلك األثناء توىف السلطان الصالح أيوب 
ىف 15 شعبان 647 هـ/23 نوفمرب 1249م، 
فأصبحت مرص بال سلطان، فأخفت أرملته 
مقدم  وأرسلت  وفاته  خرب  الــدر  شجر 

املامليك البحرية فارس الدين أقطاى.
من  ومتكنوا  األمور  بزمام  املامليك  أمسك 
املنسحبة، ووافقت شجرة  القوات  تنظيم 
الدر – الحاكم الفعىل للبالد – وبعد وصل 
السلطان الجديد توران شاه إىل املنصورة 
ىف 28 فرباير 1250 لقيادة الجيش، تنفست 
شجر الدر الصعداء بعد أن تحملت عبء 

الدفاع عن البالد، وأعلنت رسمياً نبأ وفاة 
قيادة  واستطاع  أيــوب،  الصالح  زوجها 

الجيوش إلحاق الهزمية بالصليبني.
الله”  عبد  “منية  ىف  التاسع  لويس  أرس 
أن  بعد  اآلن)،  الله  عبد  الخوىل  (ميت 
لقامن،  بن  دار  ىف  مغلالً  وأودع  استسلم 
للمرصيني،  دمياط  تسليم  مقابل  وغادر 
والتعهد بعدم العودة إىل مرص مرة أخرى، 
ألف  قدرها 400  دية  إىل دفعه  باإلضافة 
ألحقها  التى  األرضار  عن  تعويضاً  دينار 
الصليبية  الحملة  كلفة  ــدرت  ق مبــرص. 
لرية   1300,000 عىل  يزيد  مبا  السابعة 
ىف  مسكوكة  فرنسية  عملة  “وهى  تورية 
مدينة تور، ومات ىف حملة لويس التاسع 
الجنود  من  ألفا   30 إىل  آالف   10 بني  ما 

الصليبيني.
خرجت الحملة الفرنسية من مرص نهائيا 
قد  تكون  وبذلك  ميالدية،   1254 سنة  ىف 
وخرجت  مرص،  بر  ىف  سنوات   5 قضت 

معلنة فشلها.

الحملة  خروج  ذكرى  اليوم  متر 
تلك  مرص،  من  السابعة  الصليبة 
من  نكراء  هزمية  تلقت  التى 
الجيش املرصى، وكان نتيجتها أن 
يستهان  ال  كقوة  املامليك  ظهر 
الحملة  قضتها  سنة  فكم  بها، 

الصليبة ىف مرص؟
 1248 عام  من  أغسطس   25 ىف 
بقيادة  فرنسية  حملة  خرجت 
فرنسا  من  التاسع  لويس  امللك 
باتجاه الرشق. أبحر لويس التاسع 
بصحبته  إيجو-مورت،  مرفأ  من 
زوجته “مرجريت دو بروفنس”، 
وأخويه شارل أنجو و”روبرت دى 
ممن  أقاربه  من  ونبالء  ــوا”،  أرت

كان  سابقة.  صليبية  حمالت  ىف  شاركوا 
األسطول الصليبى ضخام ويتكون من نحو 
1800 سفينة محملة بنحو 80 ألف مقاتل 

بعتادهم وسالحهم وخيولهم.
ىف مايو عام 1249 أبحر لويس نحو مرص 
“لو مونتجوى”،  امللكية  عىل منت سفينته 
ليامسول  ميناء  من  الحملة  سفن  وتبعته 
جنحت  الرياح  شدة  وبسبب  القربىص، 
إىل عكا وسواحل الشام نحو 700 سفينة 
تحمل حواىل 2100 فارس صليبى، فتوقف 
حيث  اليونانية  املورة  جزيرة  ىف  لويس 
بورجوندى”،  دو  “هيو  قريبه  إليه  انضم 

ثم أبحرت السفن إىل مرص.
دمياط  ثغر  إىل  الصليبيني  سفن  وصلت 
الصالح  السلطان  وأرسل لويس رسالة إىل 
عليه  فرد  باالستسالم  فيها  يطالبه  أيوب 
مغبة  من  فيها  يحذره  برسالة  الصالح 
مهاجمته ملرص وينبئه بأن بغيه سيرصعه، 
وىف فجر السبت 22 صفر 647 هـ/5 يونيو 

مصر تهزم الصليبيني .. كم سنة قضتها الحملة 
الصليبية فى مصر

سجل املسترشق والرحالة اإلنجليزى 
املرصيني  عادات  لني  إدوارد  وليم 
ــادات  ع كــتــاب  يف  وتقاليدهم 
املرصيني املحدثني وتقاليدهم وهو 
الذى كان قد زار القاهرة مرتني مرة 
التاسع  القرن  من  العرشينيات  ىف 
عرش وأخرى عام 1833 وهى التى 
رأس  عىل  وكان  رآه  ما  فيها  سجل 
ما لفت نظره طقوس شهر رمضان 
كتابه:”ومييض  ىف  عنها  قال  التى 
تلك  من  كبريا  شطرا  املــرصيــون 
الليلة يأكلون ويرشبون ويدخنون، 
إذا  وجوههم  البهجة عىل  وترتسم 
ما أعلن أن الصيام يف اليوم التايل”.

تكاد  رمضان  نهار  “ويف  ويضيف: 
من  تخلو  والــطــرقــات  ــشــوارع  ال
أبوابها  املحال  وتغلق  روادهـــا، 

صيامهم  طوال  املسلمون  ويكون 
يتحولون  ثم  املزاج،  نكديي  نهارا 
أشخاص  إىل  اإلفــطــار  بعد  ليال 
غري  بشكل  ومحبني  ــن  ــ ودودي
رمضان  يف  الشائع  ومن  عادي… 
يتلون  متاجرهم  يف  التجار  رؤية 
يؤدون  أو  الكريم،  القرآن  آيات 
عىل  الخبز  يوزعون  أو  الصلوات، 

الفقراء”.
اإلفطار  موائد  لني  وصــف  وقــد 
صيامهم  كرس  يف  املرصيني  وعادة 
من  بــكــأس  املــغــرب  أذان  بعد 
املغرب،  صالة  أداء  قبل  الخشاف، 
وبعد ذلك يتناولون الفطور الدسم 
أطايب  مــن  وغــريه  اللحم  مــن 
العشاء  صالة  يؤدون  ثم  الطعام، 

وبعدها صالة الرتاويح.

املحتسب  “ينطلق  أيضا:  ويقول 
املختلفة:  التجارات  بعض  وشيوخ 
والجزارون،  والطحانون،  الخبازون، 
ــون  ــات ــزي ــحــم، وال ــل ــو ال ــع ــائ وب
أعضاء  من  ولفيف  والخرضجيون، 
املزيكاتيني،  وفرق  التجارات،  هذه 
الجنود يف هذه  ويرأسهم  والفقراء 
القلعة  من  يبدأ  موكب  يف  الليلة 
القايض،  محكمة  عند  وينتهي 
الذين  وهناك ينتظرون عودة أحد 
شهادة  أو  الرؤية،  لتحري  ذهبوا 
هــالال،  القمر  رأى  ــر  آخ مسلم 
وهم  الشوارع  يف  الناس  ويحتشد 
بركة،  املوكب:  مرور  عند  يهتفون 
رسول  يا  عليك  الله  بارك  بركة.. 

الله”.

رمضان فى كتب الرحالة األجانب.. ماذا قال 
وليم إدوارد لني عن طقوس املصريني؟

اإلنتاج الثقافى يطلق النسخة السادسة لربنامج “هل هاللك” مجانًا للجمهور
 10 االثنني  يوم  مساء  من  والنصف 
عىل  أبريل،  من   11 املوافق  رمضان 
للفنون،  الهناجر  مركز  ساحة  مرسح 
رمضان   24 حتى  الربنامج  ويستمر 

املوافق 25 أبريل الجارى .
أوىل  هاللك”  “هــل  برنامج  يستهل 
العارش  نرص  بذكرى  باالحتفال  لياليه 
من رمضان، ويكرم فيه عدد من أبطال 
املسلحة،  القوات  من  أكتوبر  نرص 
وكوكبة من الفنانني واملبدعني، بحضور 
وزيرة  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة 
أيضا  اليوم  فعاليات  وتتضمن  الثقافة، 
افتتاح معرض وثائقى بعنوان ” مساجد 
القاهرة التاريخية” بالتعاون مع الهيئة 
القومية  والوثائق  الكتب  لدار  العامة 
موىس،  محمد  نيفني  الدكتورة  برئاسة 
ضمن فعاليات وزارة الثقافة لالحتفال 
اإلسالمية،  الثقافة  عاصمة  بالقاهرة 
الهناجر  مبركز  املعارض  قاعة  ىف  وذلك 
غنائية  بفقرات  اليوم  ويختتم  للفنون، 
بجامعة  الرشق”  “روح  كورال  يقدمها 

ملبدأ  تحقيقا  للجمهور،  مجانا  جالل، 
الفرصة ألكرب  الثقافية، وإتاحة  العدالة 
لالستمتاع  الجمهور  من  ممكن  عدد 
بالفقرات الثقافية والفنية التى يقدمها 
القطاع خالل الربنامج، وذلك ىف الثامنة 

عني شمس .
الثاىن لـ”هل هاللك”  اليوم  وبداية من 
الفنى  البيت  يشارك  نهايته،  وحتى 
إسامعيل  املخرج  برئاسة  للمرسح 
جاهني  صالح  الشاعر  برائعة  مختار، 
واملوسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس 
يوميا  الكبرية”،  “الليلة  أوبريت  الشهري 
ىف الثامنة والنصف مساء، واهتامما من 
يقدم  قدراته،  وتنمية  بالطفل  القطاع 
القطاع طوال برنامج هل هاللك ورش 
فنية بركن الطفل تحت إرشاف الفنانة 
ورشة  القطاع  يدشن  كام  كحيل،  سها 
“مساجد  بعنوان  الفوتوغراىف  للتصوير 
تحت  رمضان   12 من  بدًءا  القاهرة” 

إرشاف الفنان سيد عبد القادر .
الشعبية  للفنون  الفنى  البيت  ويشارك 
عادل  املخرج  برئاسة  واالستعراضية 
فقرات  من  متنوعة  مبجموعة  عبده، 
“السريك  يقدم  حيث  الفنية،  فرقه 
 13 ــام  أي املشوقة  فقراته  القومى” 
فرقة  وتقدم  رمضان،  و22  و20  و16 

استعراضات  رائــد  ــع  روائ “رضــــا” 
املبدع محمود رضا عىل  الشعبى  الفن 
أنغام املوسيقار عىل إسامعيل أيام 13 
يعيش جمهور “هل  و20 رمضان، كام 
هاللك” مع الرتاث الفنى الستعراضات 
الفرقة القومية للفنون الشعبية أيام 16 
و22 رمضان، إىل جانب مشاركة متميزة 

من نجوم فرقة أنغام الشباب .
فرتته،  مدار  عىل  الربنامج  يتضمن  كام 
يقدمها  الدينية  الفقرات  من  العديد 
 11 ــوم  ي الفشنى”  ــل  “وائـ املنشد 
التهامى”  “محمود  واملنشد  رمضان، 
يوم  “الحرضة”  يوم 15 رمضان، وفرقة 
غنائية  فقرات  جانب  إىل  رمضان،   18
“األنامل  فرقة  تقدمها  وموسيقية 
رمضان،   12 يوم  ببورسعيد  الصغرية” 
الست” يوم 14 رمضان،  وفرقة “طبلة 
والغناء  للموسيقى  “الحرملك”  وفرقة 
يوم 19 رمضان، وتقدم فرقة “مؤسسة 
االحتياجات  ــذوى  ل الحفنى  رتيبة 
الفنية  الفقرات  من  باقة  الخاصة” 

ويستمتع  رمضان،   17 يوم  املتنوعة 
شعرية  بأمسية  هاللك  هل  جمهور 
يقدمها الشاعر “محمد أحمد بهجت” 
الفنانة  تشدو  كام  رمضان،   21 يوم 
رمضان   23 يوم  عىل”  محمد  “فاطمة 

بأشهر أغاىن زمن الفن الجميل.
يشارك  سيناء،  تحرير  بعيد  واحتفاال 
واملوسيقى  للمرسح  القومى  املركز 
يارس  الفنان  برئاسة  الشعبية  والفنون 
املوسيقية  فرقته  خالل  من  صــادق، 
بحفل  غنيم،  تامر  املايسرتو  بقيادة 
عقب  هاللك”  “هــل  برنامج  ختام 
تقديم عرض العرائس “الليلة الكبرية”، 
حيث يشدو فيه مجموعة من الفائزين 
ىف مسابقة األغنية الوطنية للشباب “أنا 
 ” وهم  املاضية  دوراتها  عرب  املرصى” 
الله،  أمرية رضا، مؤمن خليل، آية عبد 
مبجموعة  نظمى”  وماريا  شطا،  محمد 
املوسيقية  الفرقة  مبصاحبة  األغاىن  من 

للمركز
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ميزة  عىل  تعمل  جوجل  إن  يقال 
مستخدمي  عىل  الحفاظ  يف  ستساعد 
بنظام  تعمل  التي  الذكية  الهواتف 
التطبيقات  من  مأمن  يف  أنــدرويــد 
صادر  لتقرير  ووفًقا  املستخدمة،  غري 
سيؤدي   ،Chrome Unboxed عن 
تحديث جوجل Play Protect القادم 
للتطبيقات  املمنوح  اإلذن  إزالة  إىل 
التي مل يتم استخدامها لبعض الوقت.

أندرويد  لنظام  بالفعل  متاحة  امليزة 
مع  ولكن  األحــدث  ــدارات  واإلص  11
 ،  Play Protect جوجل  تحديث 
للهواتف  أيًضا  متاحة  امليزة  ستكون 
بنظام  تعمل  التي  القدمية  الذكية 

أندرويد.

ما هي أذونات التطبيق؟
تطلب   ، معينة  ــف  ــائ وظ ألداء 
إىل  لــلــوصــول  ــك  إذنـ التطبيقات 
معظم  ويف  الحساسة،  التفاصيل 
األذونـــات  هــذه  ترتبط   ، األحــيــان 
والكامريا  االتصال  وجهات  بالبلوتوث 
ألن  ونظرًا  واملــوقــع،  وامليكروفون 
بشكل  تعمل  أن  ميكن  ال  التطبيقات 
صحيح دون الحصول عىل إذن ، مينح 
املعلومات  إىل  الوصول  حق  معظمها 
امليزات  إىل  الوصول  ملجرد  الحساسة 

املوجودة يف التطبيق.
من  قليل  عــدد  استخدام  يتم  وال 
التطبيقات يف كثري من األحيان ولكن 
ال يزال بإمكانهم النقر فوق التفاصيل 

تويرت لن يسمح للحسابات التابعة للحكومة بتغريد صور أسرى الحرب فى أوكرانيا

منحتهم  ألنك  بك  الخاصة  الحساسة 
حاليًا  جوجل  لــك  وتسمح  اإلذن، 
بتغيري إذن بعض التطبيقات من خالل 
التطبيقات  اإلعــدادات<  إىل  االنتقال 

واإلشعارات.
ووفًقا لتقرير صادر عن Statista ، يتم 
التطبيقات  من   %25 حوايل  استخدام 
املستخدمني  بواسطة  تنزيلها  تم  التي 
أن  يعني  وهــذا  فقط،  ــدة  واح مــرة 
عىل  التطبيقات  من  العديد  هناك 
معظم هواتفنا الذكية التي قد تتمكن 
الحساسة  معلوماتنا  إىل  الوصول  من 
عىل  أمنيًا  خطرًا  تشكل  أن  وميكن 

املدى الطويل.
 ، Play Protect ومع تحديث جوجل
قد مينع عمالق التكنولوجيا التطبيقات 

غري املستخدمة من معلوماتك.
Play Protect ما هو جوجل

يعرفون،  ال  الذين  ألولئك  بالنسبة 
ميزة  Play Protect هي  فإن جوجل 
من  تحميهم  أنــدرويــد  أجهزة  عىل 

التطبيقات والربامج الضارة.
عىل  أمـــان  فحص  ــراء  ــإج ب ــقــوم  وي
التطبيقات من متجر جوجل Play قبل 
تنزيلها، كام يحذرك أيًضا من اكتشاف 
ضارة،  تكون  أن  يُحتمل  تطبيقات  أي 
ويزيل التطبيقات الضارة املعروفة من 
افرتاضيًا،  التشغيل  قيد  امليزة  جهازك، 
ولكن ميكنك إيقاف تشغيلها. من أجل 
دامئًا  باالحتفاظ  الرشكة  تويص  األمان، 

.Play Protect بخدمة جوجل

عمليات  خــرق  من  السلطات  تنته  مل 
األسبوع،  هــذا  املظلم  الويب  جرائم 
األملانية  الفيدرالية  الرشطة  واستولت 
سلطات  مع   (Bundeskriminalamt)
إنفاذ القانون األمريكية عىل سوق هيدرا، 
الذي وصف بأنه أكرب سوق ويب مظلم 
لتقرير  وفقا  خدمة،  وأطــول  العامل  يف 

.engadged
وبحسب ما ورد، فقد شكلت حوايل %80 
الرقمية  العمالت  معامالت  جميع  من 
واستحوذت  املظلمة  بالويب  املرتبطة 
عىل حواىل 5.2 مليار دوالر من العمالت 
ما  لديها  وكان   ،2015 عام  منذ  املشفرة 
يقرب من 17 مليون حساب مستخدم و 

19000 بائع.
الخوادم  عىل  االستيالء  عملية  وتضمنت 
 25 بحوايل  املشفرة  العمالت  ومحافظ 

مليون دوالر من عمالت البيتكوين.
واتهمت وزارة العدل األمريكية يف وقت 
بافلوف  دميرتي  روسيا  يف  املقيم  واحد 
بتوزيع املخدرات وغسيل األموال بسبب 

.Hydra تشغيله لخوادم
األشخاص  أساىس  بشكل   Hydra وخدم 
أمل  عىل  بالروسية  الناطقة  البلدان  يف 
مبا  املمنوعات،  يف  التعامل  أو  رشاء 
القرصنة  وخدمات  املخدرات  ذلك  يف 

والبيانات املرسوقة.
وشاركت أيًضا يف عمليات غسيل األموال 
العمالت  و”خــلــط”  سابًقا  املــذكــورة 
تتبع  الصعب  من  جعلت  التي  الرقمية 

استخدام العمالت الرقمية.
هيدرا  كذلك  الخزانة  وزارة  وعاقبت 
تشفري  بــورصــة  ــي  وجــارانــتــكــس، وه
من  أكرث  إضافتهام  خالل  من  روسية، 

“الرعايا  قامئة  إىل  تشفري  عنوان   100
قال  بيان  ويف  خــاص،  بشكل  املعينني 
يف  يحقق  إنه   Bundeskriminalamt
منذ  املتحدة  الواليات  مبساعدة  هيدرا 

أغسطس من العام املايض.
تغلق  التي  األوىل  املــرة  ليست  وهــذه 
املظلمة  الويب  أسواق  السلطات  فيها 
تسجيل  أدوات  أغلقوا  لقد  الرئيسية، 
 AlphaBay األرقام القياسية السابقة مثل

. DarkMarket ومؤخرًا Silk Road و
ولن نعتمد عىل النوبة التى متنع متاجر 
مكان  أخذ  من  األخرى  املظلمة  الويب 
تعطيل  إىل  ذلك  يؤدى  قد  إذن  هيدرا، 
يكون  وقد  الوقت  من  لفرتة  العمليات 
بأنه حتى األسواق السوداء  مبثابة تذكري 
سابق  دون  طيها  ميكن  األكرب  الرقمية 

إنذار.

والحسابات التابعة للحكومة.
صور  سيحذف  أنه  إىل  تويرت  وأشــار 
أي  يشاركها  التي  الــحــرب  أرسى 
اإلهانات  “بقصد ميسء، مثل  شخص 
السخرية،  أو  لالنتقام  الدعوات  أو 
الحرب،  أرسى  مبعاناة  واالستمتاع 
قواعد  ينتهك  آخر  سلوك  أى  عن  أو 
يتخذ  ذلك،  إىل  باإلضافة   ،Twitter
من  للحد  جديدة  خطوات  تويرت 
الروسية  الحكومة  حسابات  وصول 

عىل منصته.
وقال روث إنه مبوجب سياسة جديدة 

، لن تقوم الرشكة بعد اآلن “بتضخيم 
الحكومية  بالحسابات  التوصية  أو 
تحد  التي  ــدول  ال إىل  تنتمي  التي 
املجانية  املعلومات  إىل  الوصول  من 
الدول،  بني  مسلح  نزاع  يف  وتنخرط 
من  كبري  بشكل  يقلل  اإلجــراء  وهذا 
 Twitter عىل  األشخاص  رؤية  فرصة 
للتغريدات من هذه الحسابات ما مل 
يتابعوها.” ومل يتضح بعد ما إذا كان 
تويرت يخطط لفرض هذه السياسة ىف 
سياقات أخرى غري الحرب ىف أوكرانيا 

أو كيف يخطط لها.
الرشكة  تركت  املدونات،  إحدى  وىف 
تطبيق  إمكانية  أمام  مفتوًحا  الباب 
نطاق  “خــارج  مواقف  عىل  القواعد 
مل  لكنها  ــدول”  ال بني  املسلح  النزاع 

تقدم مزيًدا من التفاصيل.
الدول  “محاوالت  أن  الرشكة  وكتبت 
لتقييد أو منع الوصول إىل املعلومات 

املجانية داخل حدودها ضارة بشكل 
تويرت  إميــان  مــع  وتــتــعــارض  فريد 

مبحادثات عامة صحية ومفتوحة.
املحادثات  مبعالجة  ملتزمون  ونحن 
أكرث  بشكل  العاملية  النزاعات  حول 
كان  إذا  ما  تقييم  وسنواصل  إنصافًا، 
ميكن تطبيق هذه السياسة ىف سياقات 
املسلح  النزاع  نطاق  خــارج  أخــرى، 
أحدث  هى  والتغيريات  الدول.”  بني 
طريقة أجرب بها الغزو الروىس ألوكرانيا 
تعديل  قواعد  تكييف  عىل  تويرت 
املعلومات  لقمع  محاولة  ىف  املحتوى 

املضللة املدعومة من روسيا.
خطوات  بالفعل  الرشكة  واتخذت 
ــالم  اإلع وســائــل  ظــهــور  مــن  للحد 
الحكومية الروسية وأوقفت اإلعالنات 
والتوصيات يف كل من روسيا وأوكرانيا، 
كام أن روسيا من جانبها منعت تويرت 

منذ 4 مارس.

كيف تخطط جوجل للحفاظ على أمان 
هواتفك الذكية القديمة بنظام أندرويد؟

أملانيا تستحوذ على أكرب وأطول سوق للويب 
املظلم فى العالم.. اعرف التفاصيل

يعمل موقع Twitter مرة أخرى عىل 
تشديد قواعده ملعالجة كيفية تعامل 
منصته مع الحرب يف أوكرانيا، وقالت 
للحسابات  تسمح  لن  إنها  الرشكة 
التابعة  أو  الحكومية  الرسمية 
للحكومة بالتغريد بصور أرسى الحرب 
وفقا  أوكرانيا،  يف  الحرب  سياق  يف 

.engadged لتقرير
وسترسى السياسة عىل الصور املنشورة 
أو  أبريل  من  الخامس  يف  أمس  سواء 
بعده”، وفًقا لتحديث ىف قواعد تويرت.
وقال يوئيل روث، رئيس سالمة املوقع 

الحكومية  الحسابات  إن  تويرت،  يف 
التي تشارك مثل هذه الصور ستكون 
“بدًءا  روث:  وقال  لحذفها،  مطلوبة 
التغريدات  إزالة  سنطلب  اليوم،  من 
حسابات  أو  الحكومة  نرشتها  التى 
والتى  للدولة  التابعة  اإلعالم  وسائل 
تصور  التى  اإلعــالم  وسائل  تشارك 
ىف  الحرب  سياق  ىف  الحرب  أرسى 

أوكرانيا”.
مع  يتامىش  مبا  ذلــك  نفعل  وإننا 
وبالتشاور  الدوىل،  اإلنساىن  القانون 
اإلنسان  حقوق  مجموعات  مــع 

الدولية، لحامية التقارير األساسية عن 
االستثناءات  بعض  وتنطبق  الحرب، 
تكون  عندما  التوجيه  هذا  مبوجب 
هناك مصلحة عامة مقنعة أو محتوى 

ألرسى الحرب يستحق النرش “.
املدونات  إحدى  ىف  الرشكة  وأضافت 
فيها  توجد  التى  الــحــاالت  ىف  أنــه 
لحساب  قــاهــرة”  عامة  “مصلحة 
الحرب،  حكومى ملشاركة صور أرسى 
إىل  بينية  تحذيرات  سيضيف  فإنه 
الصور، بينام تنطبق القواعد الجديدة 
الحكومية  الرسمية  الحسابات  عىل 
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“من املتهم؟”.. قصة أغرب واقعة 
سرقة من متحف بوسط القاهرة

ضبط املتهمني بإلقاء أكياس مياه على 
السيارات فى بورسعيد

ضبط املتهمني بإلقاء أكياس مياه على 
السيارات فى بورسعيد

سلسلة  يف  السابع  اليوم  يستعرض 
“من املتهم؟”، أبرز القضايا التي مل 
للجاين  التحقيق  جهات  فيها  تصل 
جنائية  القضايا  هذه  كانت  سواًء 

أول قضايا رسقة.
من  الخشخاش”  لوحة  ــة  “رسق
متحف “محمد محمود خليل” يف 

وسط القاهرة.
يف  الــصــدمــة  مبثابة  الــخــرب  ــان  ك
اللوحة  والعاملية،  الفنية  األوساط 
مببلغ  الفنية  قيمتها  قــدرت  الىل 
من  عدد  وذكر  دوالر..  مليون   55
اللوحة  الفنانني أن فان جوخ رسم 
قبل وفاته بثالث سنوات فقط عام 
عام  باالنتحار  يقوم  أن  قبل   1887

.1890
ــة “لوحة  اإلعـــالن عــن رسق ــور  ف
السلطات  أعلنت  الخشخاش” 
املرصية حالة الطوارئ ىف املطارات 
واملوانئ املرصية، وتم توقيف أكرث 
أنذاك  فنية  أعــامل  يحمل  سائح 
قبل  مــن  ــامل  األعـ تلك  لفحص 
اإلجراءات  من  وبالرغم  املسئولني، 
الحاسمة والتفتيش الصارم مل تظهر 

اللوحة املختفية.

من  كــثــريًا  الــرسقــة حمل  ــادث  ح
غريبًا  كونه  االستفهام  عالمات 
ينتزع  أن  استطاع  فاللص  ومثريًا، 
بواسطة  إطارها  من  الفنية  اللوحة 
“موس” خالل ذروة العمل اليومى 
تام  غياب  وســط  املتحف  داخــل 
ألجهزة  وتعطيل  الرقابية  لألجهزة 
األغرب  املراقبة،  وكامريات  اإلنذار 
يستطيع  لن  اللوحة  أن  القصة  ىف 
صاحبها بيعها كونها مسجلة ضمن 
مستوى  عىل  املهمة”  “املرسوقات 

العامل.

السجن املشدد 6 سنوات ملتهم برتويج املواد 
املخدرة فى الهرم

تداول  مالبسات  األمن  أجهزة  كشفت 
مقطع فيديو عىل “فيس بوك” تضمن 
أكياس  بإلقاء  األشخاص  بعض  قيام 
السيارات  قائدى  عىل  باملياه  ممتلئة 
الداخلية  وزارة  أجهزة  جهود  إطار  ىف 

لكشف مالبسات تداول مقطع فيديو.

“فيس  االجتامعى  التواصل  موقع  عىل 
األشخاص  بعض  قيام  تضمن  ــوك”  ب
عىل  باملياه  ممتلئة  أكياس  بإلقاء 
قائدى السيارات بحى الزهور مبحافظة 
التحريات  توصلت  بالفحص  بورسعيد. 
 5 (عدد  الواقعة  ارتكاب  وراء  أن  إىل 

رشطة  قسم  بدائرة  مقيمون  أشخاص- 
الزهور ببورسعيد).

استهدافهم  تم  اإلجراءات  تقنني  عقب 
اعرتفوا  ومبواجهتهم  ضبطهم،  وأمكن 
فتم  ــزاح،  امل بقصد  الواقعة  بارتكاب 

اتخاذ اإلجراءات القانونية.

القاهرة،  جنايات  محكمة  عاقبت 
برئاسة  الخامس،  بالتجمع  املنعقدة 
املستشار سيد التوين، متهم باالتجار 
بالسجن  بالهرم،  املخدرة  املواد  يف 
املشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف 

جنيه.
املستشار  برئاسة  الحكم  صدر 
العال،  عبد  توين  العزيز  عبد  سيد 
أحمد  عيل  املستشارين  وعضوية 
محمد  أحمد  ومحمد  صقر  عيل 
وامانة  رفعت.  وبولس  نرص  حسن 

رس ممدوح غريب.
وكشف امر إحالة املتهم إىل محكمة 
االتجار  بقصد  أحرز  بأنه  الجنايات 
لجوهر الحشيش والرتمادول املخدر 
مسدس  ترخيص  بغري  أحرز  كام   ،
األحوال  غري  يف  صوت  محدث 

املرصح بها قانوناً.
التحريات  مجري  شهادة  وكشفت 
رشطة  عقيد  شهد  حيث  بالقضية 
ملكافحة  العامة  باإلدارة  ومفتش 
املخدرات، بأنه وردت إليه معلومات 

من أحد مصادره الرسية وابلغه قيام 
املتهم باالتجار يف املواد املخدرة فقام 
فيام  التعارف  بإجراء  الرسي  املصدر 
الشاهد  وبرفقة  إليه  وانتقل  بينهم 
الثاين، وقام بإجراء عملية بيع ورشاء 
ومبواجهته  املضبوطات  فأبرص  معه 
والتفتيش،  الضبط  عنه  أسفر  عام 
أقر بإحرازه للمواد واألقراص املخدرة 
الصوت  واملسدس  االتجار  بقصد 
بقصد استعراض قوته أثناء بيع املواد 

املخدرة.

لوحة  اختفاء  عىل  مرت  عاما   11
“زهرة الخشخاش، ومل يتم الكشف 
رغم  هذا،  يومنا  حتى  الجناة  عن 
يناير  يف  االتهامات  عرشات  توجيه 
املتحف  عن  املسئولني  إىل   2011
وعدد من القيادات يف قطاع الفنون 
الفنون  وقطاع  الثقافة،  ووزارة 
رواية  من  أكرث  ووجود  التشكيلية، 
عامة  شخصيات  وتعلق  للحادث 
القصة  أن  إال  بالواقعة،  ــذاك  أن
وقتنا  حتى  تكشف  مل  الحقيقية 

هذا.
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كريوش: انفي ماتردد الفرتة املاضية ولم 
أطلب شيئا من اتحاد الكرة

دورة رمضانيه لقطاع الناشئني بالنادي األهلي

ومل  املاضية  الفرتة  ماتردد  انفي  كريوش: 
أطلب شيئا من اتحاد الكرة

نفى كارلوس كريوش مدرب مرص أن يكون 
املرصي  االتحاد  من  األمــور  بعض  طلب 
لكرة القدم ليستمر عىل رأس الجهاز الفني 

للفراعنة.
وكتب الربتغايل يف تويرت “بعد انتشار أخبار 
أي  أطلب  مل  األخرية،  الفرتة  يف  وتعليقات 
أو  الفني  الجهاز  يخص  ناحيتي  من  يشء 

املنتخب”.
الكرة،  اتحاد  مع  اتفقت  “مثلام  وأضاف 
ال توجد مناقشات أو قرارات حتى يصدر 

حكم فيفا يف شكوى مباراة السنغال”.
وأتم “أدين األخبار غري الصحيحة املتعلقة 
وجمهور  العام  الرأي  عىل  تؤثر  والتي  يب 

منتخب مرص. شكرا لدعمكم”.
بعد  السنغال  ضد  شكوى  مرص  وقدمت 
النهائية  املرحلة  يف  اإلياب  مباراة  أحداث 
العامل  املؤهلة لكأس  إفريقيا  من تصفيات 

.2022
وتعرض العبو مرص ملقذوفات من جمهور 
بركالت  األخرية  حسمته  لقاء  يف  السنغال 

الرتجيح.
إجازة  يف  كريوش  أن  الكرة  اتحاد  وأوضح 
حاليا لحني يصدر قرار فيفا يف شكوى مرص.

مييلون  أنهم  االتحاد  يف  مسؤولون  ورصح 

وتحت  باألهيل  الشباب  لجنة  أعلنت 
وبالتعاون  للجان  العلیا  اللجنة  إرشاف 
مع اإلدارة التنفیذیة بالنادي، تعلن عن 

الستمرار كريوش مع مرص لكن مل يتخذ قرار 
رسمي حتى اللحظة.

كأس  لنهايئ  مرص  مبنتخب  كريوش  ووصل 

الرمضانیة  ــدورة  ال إقامة 
 ،2022 لعام  القدم  لكرة 
الــتــي تــبــدأ یــوم األحــد 
يف   2022-4-10 املوافق 
 كافة األفرع، عىل أن تكون 
املشاركة  السنیة  املراحل 

كالتايل: 
– مواليد 2007 – 2010. 
– موالید 2002 – 2006.
– موالید 1992-  2001.

– موالید 1991 فیام فوق.
واالستفسار  االشرتاك  ويتم 
عن كافة التفاصيل مبكتب 
بالفروع،  العامة  العالقات 
التسجيل  ــزم  ــل ــت ــس وي
كارنیه  من  تقديم  صورة 
العضوية لكل العب، عىل أن یكون یوم 
املوافق 8-4-2022 آخر موعد  الجمعة 

 للتسجیل. 

من  النهائية  واملرحلة   2021 إفريقيا 
يف  املهمة  تسلمه  منذ  املونديال  تصفيات 

سبتمرب املايض.

االشرتاك:
 500 فریق  كل  مشاركة  جدیة  رسوم 
 ،2002 وحتى  ملوالید  2010  جنیه 
أكرب،  فیام   2001 ملوالید  جنیه  و1000 
عىل أن يكتفى يف كل فرع بأول   8 فرق 

متقدمة يف كل مرحلة عمریة. 
الجوائز: 

األول  باملركز  الفائز  للفریق  كأس   - 
ومیدالیات ذھبیة.

الثاىن  املركز  صاحب  للفریق  كأس   - 
ومیدالیات فضیة.

الثالث  املركز  صاحب  للفریق  كأس   - 
ومیدالیات برونزیة.

 - كأس أحسن العب.
 - كأس أحسن حارس مرمى.

– كأس ھداف البطولة.
بحد  فریق  لكل   10 الالعبین  عدد   - 
أي  تغییر  أو  إضافة  یجوز  وال  أقىص، 

العب بعد التسجیل.

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

جاهدا عىل تحقيق ميدالية بها، ستكون يف 
بلدي وأمتنى تحقيق الذهبية واهدائها لكل 

الشعب الفرنيس”.
كأس  يف  الذهبية  بامليدالية  املتوج  وأتم 
العامل للخاميس الحديث “يف رأيي الشخيص 
أفضل  هي  القاهرة  وتحديدا  مرص  تبقى 
العامل  بطوالت  لتنظيم  بالعامل  مكان 
الحديث، وأنا سعيد لعوديت مرة  للخاميس 
القادم  يوليو  خالل  قريبا  للقاهرة  ثانية 
وأفضل  للكبار  العامل  بطولة  يف  للمشاركة 
املكان  هذا  نفس  يف  البطولة  تقام  أن 
تحقيق  وأمتنى  األمريكية،  بالجامعة  الرائع 

الذهبية مرة أخرى هنا”.
التنفيذي لالتحاد  بالذكر أن املكتب  جدير 
باإلجامع  صوت  الحديث  للخاميس  الدويل 
عىل تنظيم مرص لبطولة العامل للكبار 2022 

واملقررة يف يوليو القادم.

العامل  كأس  مجموعات   عيل  تعرف 
2022

القدم،  لكرة  العامل  كأس  قرعة  أسفرت 
العام  نهاية  قطر  تستضيفها  والتي 
السنغال  منتخب  وقوع  عن  الجاري، 

ضمن املجموعة األوىل.
كأس  يف  األوىل  املجموعة  وتضم 
ومنتخب  قطر،  منتخب   ،2022 العامل 
ومنتخب  هولندا،  ومنتخب  السنغال، 

اإلكوادور.
وكان منتخب مرص قد فشل يف التأهل 
إىل بطولة كأس العامل 2022، وذلك بعد 
بركالت  السنغال  منتخب  أمام  الهزمية 

الرتجيح بنتيجة 1-3.
عىل  مرص  منتخب  فاز  قد  وكان 
يف  نظيف  بهدف  السنغال  منتخب 
مباراة الذهاب بالقاهرة، لكن منتخبنا 
الوطني خرس بنفس النتيجة يف داكار، 
بعد  الرتجيح  لركالت  االحتكام  ليتم 
ابتسمت  والتي  اإلضافية،  األشواط 

ألسود التريانجا.
 2022 العامل  كأس  مجموعات  وجاءت 

يف قطر كالتايل:

املتوج  بات”  “كريستوفر  الفرنيس  أشاد 
بامليدالية الذهبية يف كأس العامل للخاميس 
خالل  بالقاهرة  اقيمت  والتي  الحديث 
الحايل  مارس   27 وحتى   22 من  الفرتة 
بالتجمع  األمريكية  الجامعة  مالعب  عىل 
باألكرث  وصفه  والذي  بالتنظيم  الخامس، 

من رائع.
الحصول  من  عاما   31 ال  صاحب  ومتكن 
الحصول عىل 1487  املركز األول بعد  عىل 
صاحب  بوم”  “كسابا  املجري  قبل  نقطة 
امليدالية الفضية برصيد 1481 نقطة، بينام 
املجري  الالعب  الربونزية  امليدالية  حصد 

“بالزاس سيزب” محققا 1477 نقطة.
وأعرب “بات” يف ترصيحات صحفية عقب 
سعادته  عن  الذهبية  بامليدالية  تتويجه 
بهذا اإلنجاز، قائال “يف البداية أود أن أشكر 
يوم  الرائع،  التنظيم  الجميع هنا عىل هذا 
هي  القاهرة  يل،  بالنسبة  بالتأكيد  سعيد 
التي  الثانية  املرة  إنها  الحظ، حيث  مدينة 

الذهبية هنا، ومتكنت  بامليدالية  فيها  أفوز 
من تحقيق ذلك يف 2018 وأمتنى أن تقام 

جميع البطوالت بها”.
هنا  “األجواء  بات”  “كريستوفر  وأردف 
األمريكية،  الجامعة  داخل  رائعة  كانت 
جميع األماكن املخصصة إلقامة املسابقات 
الفروسية  أو  السالح  أو  السباحة  سواء 
وساعدت  ممتازة  والرماية،  العدو  ومكان 
ما  أفضل  تقديم  عىل  املشاركني  جميع 

لديهم من مستوى خالل البطولة”.
بداية  خالل  الشئ  بعض  “تأخرت  وأضاف 
يف  العودة  من  متكنت  لكني  املسابقة 
السالح  يف  جيدة  نقاط  حصدت  النهاية، 
العدو  مسابقة  ويف  والفروسية،  والرماية 
وخاصة األمتار األخرية ومتكنت من الحفاظ 
بامليدالية  ألفوز  حققته  الذي  الفارق  عىل 

الذهبية”.
وحول إقامة دورة األلعاب األوملبية القادمة 
سأعمل  “بالتأكيد  أجاب   ،2024 باريس  يف 

موعد نهايئ دوري كرة الطائرة للرجال
اليوم  الطائرة،  أعلن االتحاد املرصي لكرة 
النهايئ من  الثالثاء، مواعيد مباريات دور 

بطولة الدوري موسم 2022/2021.
إعالن

وكان الزمالك قد صعد للدور النهايئ بعد 

تعرف علي مجموعات  كأس العالم 2022

موعد نهائي دوري كرة الطائرة للرجال 
فوزه أمام نظريه األهيل بنتيجة (3-2)، فيام 
صعد االتحاد بعد فوزه بنتيجة (2-0) أمام 
النهايئ؛  نصف  بدور  الجيش  طالئع  نظريه 
مسابقة  من  الحالية  النسخة  تُقام  حيث 
3”.األخبار   BEST OF“ بنظام  الدوري 

املتعلقة

واالتحاد  الزمالك  مباراة  مواعيد  وجاءت   
يف نهايئ دوري كرة الطائرة كالتايل: السبت 
 18 االثنني  أبريل،   17 األحد  أبريل،   16
أي  مبباراتني  الفوز  يكفي  حيث  أبريل؛ 
فريق للتتويج باللقب وحال فوز كل فريق 

مبباراة يلجآن للمباراة الفاصلة

صاحب ذهبية كأس العالم للخماسي الحديث: القاهرة 
مدينة الحظ لي وتنظيم البطوالت يف مصر ال مثيل له

مجموعات كأس العامل 2022
هولندا،  قطر،  األوىل:  املجموعة 

السنغال، اإلكوادور.
أمريكا،  إنجلرتا،  الثانية:  املجموعة 

إيران، منتخب اسكتلندا أو أوكرانيا.
املكسيك،  األرجنتني،  الثالثة:  املجموعة 

بولندا، السعودية.
الدمنارك،  فرنسا،  الرابعة:  املجموعة 

تونس، الفائز يف امللحق.

أملانيا،  إسبانيا،  الخامسة:  املجموعة 
اليابان، الفائز يف امللحق.

كرواتيا،  بلجيكا،  السادسة:  املجموعة 
املغرب، كندا.

سويرسا،  الربازيل،  السابعة:  املجموعة 
رصبيا، الكامريون.

الثامنة: الربتغال، أوروجواي،  املجموعة 
كوريا الجنوبية، غانا.
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مواجهات مصريية لألندية املصرية بدوري االبطال والكونفيدرالية

مكافأة خاصة لالعبى سلة الزمالك يف حالة الحصول على بطولة إفريقيا
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كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر

 3) ميداليات   8 برصيد  للميداليات 
ذهبية و2 فضية و3 برونزية).

الرابع  املركز  يف  مرص  منتخب  وجاء 
للميداليات  العام  النهايئ  الرتتيب  يف 
ميدالية  بواقع  ميداليات   7 برصيد 
فضية  ميداليات  و4  واحدة  ذهبية 

وميداليتني برونزيتني.
املركز  موريشيوس  منتخب  واحتل 
برصيد  العام  الرتتيب  يف  الخامس 
ذهبية  (ميدالية  بواقع  ميداليات   4
وبرونزية  فضيتني  وميداليتني  واحدة 
واحدة)، وجاء منتخب رواندا يف املركز 
بواقع  ميداليات   3 برصيد  السادس 
(ذهبية واحدة، وميداليتني برونزيتني).
السابع  املركز  املغرب  منتخب  واحتل 
برصيد ميداليتني فضيتني، وجاء منتخبا 
بوركينا فاسو وكوت ديفوار يف املركزين 
الثامن والتاسع عىل الرتتيب ويف رصيد 

كل منهام ميدالية واحدة برونزية.
رئيس  عزام  وجيه  الدكتور  ووجه 

التابعة لإلتحاد الدويل ITTF كمثيالتها 
من منافسات الالعبني األسوياء.

األفريقي  اإلتحاد  أن  الصالحي  وأكد 
لتنس الطاولة يدرس حاليا إقامة البطولة 
 50+ بالتصنيف  مبرص  القادمة  القارية 
بعد النجاح الكبري الذى حققه اإلتحاد 
بطولة  إقامة  ىف  الطاولة  لتنس  املرصي 
لالعبني  الدولية  ومرص  العربية  األندية 

الباراملبى.
عاشور  معتز  أكد  آخر  جانب  عىل 
الطاولة،  لتنس  املرصي  اإلتحاد  رئيس 
عىل  للوقوف  جاءت  البطولة  أن 
العاملية،  بالبطوالت  العبينا  جاهزية 
كأس  منافسات  لخوض  وإستعدادهم 
مرص  وترشيف  لتمثيل  القادمة  العامل 
إيل  مشريا  الكربى  العاملية  باملحافل 
اية  لتذليل  املتواصل  اإلتحاد  دعم  أن 

عقبات أمام أبطالنا من ذوى الهمم.

ختام ناجح لبطولة مصر الدولية الباراملبية: تأهل 
العبو منتخب مصر لنهائيات كأس العالم

رئيس  منصور  مرتىض  املستشار  حرص 
عىل  الزمالك  نادي  إدارة  مجلس 
السلة  لكرة  األول  بالفريق  االجتامع 
يف  املشاركة  قبل  البيضاء  بالقلعة 
بطولة  من  الثانية  املجموعة  منافسات 
يف  القاهرة  تستضيفها  والتي  إفريقيا 
الحايل  أبريل   19 وحتى   9 من  الفرتة 
عىل صالة حسن مصطفى بالسادس من 

أكتوبر.
لالعبني  منصور  مرتىض  املستشار  وأكد 
أفريقيا  الفريق يشارك بصفته بطل  أن 
الالعبني  يخوض  ان  يجب  وبالتايل 

املباريات بقوة للدفاع عن اللقب.
أن  منصور  مرتىض  املستشار  أضاف 
الفريق يتمتع بوجود 4 العبني محرتفني 
ولكن  عال  مستوى  عىل  فني  ومدير 
العبونا املرصيني ليسوا أقل من املحرتفني 
مؤكداً ثقته الكاملة يف كل افراد الفريق.
ووعد املستشار مرتىض منصور الالعبني 

اريرتيا تفوز ببطولة إفريقيا للدراجات  والبعثات املشاركة تغادر القاهرة
تنظيم  مبستوى  للدراجات  إفريقيا 
يف  مرص  متيز  عىل  أكد  والذي  البطولة 
الرياضية  األحداث  وتنظيم  استضافة 
الدولية الكربى، كام أثنى رؤساء البعثات 
عىل  بالبطولة  شاركت  التي  والوفود 
املستوى الفني واملنافسات القوية التي 
التطور  عكس  والذي  البطولة  شهدتها 
الدراجات  رياضة  شهدته  الذي  الكبري 
الفرتة  يف  إفريقيا  قارة  مستوى  عىل 

األخرية.
مليداليات  العام  النهايئ  الرتتيب  وجاء 
قد  الطريق  لدراجات  إفريقيا  بطولة 
أسفر عن تصدر منتخب إريرتيا الرتتيب 
ميدالية   15 برصيد  للميداليات  العام 
بواقع 7 ميداليات ذهبية و7 وميداليات 

فضية وميدالية واحدة برونزية.
فيام جاء منتخب الجزائر يف املركز الثاين 
برصيد 9 ميداليات (4 ذهبية و2 فضية 
جنوب  منتخب  واحتل  برونزية)،  و3 
العام  الرتتيب  يف  الثالث  املركز  إفريقيا 

ضخمة  مالية  مبكافآت  الفني  والجهاز 
القارية  بالبطولة  والفوز  التتويج  حال 
مؤكداً  التوايل،  عىل  الثاين  للموسم 
املكافأة  أضعاف   3 سيضاعفها  أنه 
وطالب  أي العب.  يتخيلها  ميكن  التي 
الالعبني  منصور  مرتىض  املستشار 

ورئيس  للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة 
االتحادين املرصي واإلفريقي للدراجات 
ونائب رئيس االتحادين الدويل والعريب 
عىل  وقيادتها  املرصية  للدولة  الشكر 
إلنجاح  قدمته  الذي  الكبري  الدعم 
تنظيم البطولة وخروجها بالشكل الذي 

يليق بإسم ومكانة مرص.
الكبرية  واملؤازرة  بالدعم  عزام  وأشاد 
محافظ  فودة  خالد  اللواء  قدمها  التي 
جنوب سيناء طوال فرتة إقامة البطولة 
وتوجيهه الدائم لكافة أجهزة املحافظة 
التنظيمية  االحتياجات  كل  بتوفري 
اللجنة  أمام  العقبات  كل  وتذليل 
بالشكل  البطولة  إلخراج  املنظمة 

الناجح املرشف امام دول افريقيا.
التي  الكبرية  املشاركة  أن  عزام  وأكد 
الدول يف  لثقة  البطولة جاءت  شهدتها 
مرص وتأكيًدا لريادتها ومتيزها يف تنظيم 
كافة  ثقة  وعكس  الرياضية  البطوالت 
الدول يف مرص كونها بلد األمن واألمان.

أختتمت منافسات بطولة مرص الدولية 
“الباراملبية” لتنس الطاولة والتى أقيمت 
بالصالة املغطاة بالقرية األوملبية لهيئة 
مبشاركة  باإلسامعيلية،  السويس  قناة 
120 العب والعبه ميثلون 15 دولة من 

مختلف دول العامل.
جاءت  امليداليات  توزيع  حفل  وخالل 
الدول  ترتيب  ىف  األول  باملركز  فرنسا 
بالفردى  والسيدات  الرجال  مبنافسات 
ذهبية  ميداليات   7 برصيد  والفرق 
وفضيتني و4 ميداليات برونزية، وجاءت 
ميداليات   4 برصيد  الهند  الثاين  باملركز 
بينام  برونزية،  ميداليات  و3  ذهبية 
برصيد  الثالث  املركز  ىف  مرص  جاءت 
ميداليتان ذهبيتان و6 ميداليات فضية 

و18 ميدالية برونزية.
وبلجيكا  واملجر  العراق  دول  وحلت 
باملراكز الرابع والخامس والسادس عىل 

التوايل، وجاءت دول رومانيا وبريطانيا 
والثامن  السابع  بالرتتيب  وسلوفاكيا 

والتاسع.
مدير  الصالحي  خالد  املهندس  ورصح 
تعد من  العام  نسخة هذا  أن  البطولة 
بها عدد  التى شارك  النسخ  وأكرب  أهم 
سعي  حيث  والدول  الالعبني  من  كبري 
للتأهل  النقاط  حصد  عىل  الالعبون 
لكأس العامل التى ستقام بأسبانيا مطلع 

ديسمرب القادم.
فرصة  كانت  البطولة  أن  وأضاف 
عظيمة ملضاعفة الالعبني لنقاطهم بعد 
وهو   40+ التصنيف  تحت  إدراجها 
البطوالت  ىف  املرتفعة  التصنيفات  من 

العاملية.
مرة  وألول  شهدت  البطولة  أن  وأشار 
يتم  وهو  املختلط  الزوجي  منافسات 
تطبيقة ألول مرة عىل مستوى البطوالت 

يف  الله  لتوفيق  النتيجة  وترك  بالرتكيز 
النهاية لتحقيق اللقب القاري.

وكان سلة الزمالك قد ضمن املشاركة يف 
بطولة األندية اإلفريقية، أبطال الدوري 
الفوز  بعد  التوايل،  عىل  الثاين  للموسم 

بلقب دوري السوبر.

أبطال  دوري  نهايئ  ربع  قرعة  أسفرت 
األهيل  النادي  مواجهة  عن  إفريقيا، 
أسفرت  بينام  املغريب  الرجاء  لنظريه 
عن  الكونفدرالية  نهايئ  ربع  قرعة 
مازميبي  لنظريه  برياميدز  مواجهة 

دوري  نهايئ  ربع  قرعة  نتائج  وجاءت 
أبطال إفريقيا كاملة كالتايل:

صن داونز × برتو أتلتيكو
الرتجي × وفاق سطيف

الرجاء × األهيل
الوداد × شباب بلوزداد

وجاءت قرعة الدور ربع النهايئ ببطولة 
الكونفدرالية كاملة كالتايل:

الجنوب  أورالندو  يواجه  التنزاين  سيبام 
اإلفريقي

طرابلس  أهيل  يواجه  الليبي  االتحاد 
الليبي

برياميدز و مازميبي
املرصي ونهضة بركان املغريب

اريرتيا تفوز ببطولة إفريقيا للدراجات  
والبعثات املشاركة تغادر القاهرة

املشاركة  املنتخبات  بعثات  غادرت 

الطريق  لدراجات  إفريقيا  بطولة  يف 
القاهرة مساء أمس، وذلك بعد انتهاء 
استضافتها  التي  البطولة  منافسات 

مبشاركة   ، مؤخرا  الشيخ  رشم  مدينة 
30 دولة.

بطولة  يف  املشاركة  البعثات  وأشادت 

واملرصي يلتقي بنهضة بركان املغريب.
وأقيمت قرعة ربع نهايئ دوري أبطال 
االتحاد  مبقر  والكونفدرالية،  إفريقيا 
مبدينة  »كاف«،  القدم  لكرة  اإلفريقي 

السادس من أكتوبر يف مرص.


