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السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  اجتمع 
مدبولي  مصطفى  الدكتور  مع  اليوم 
كامل  والفريق  الوزراء،  رئيس مجلس 

رئيس الوزراء: هذا التوقيت يتطلب ضرورة 
التوصل إىل سعر عادل للحديد واألسمنت

مدبويل،  مصطفى  الدكتور  عقد 
اجتامعاً  ــوزراء،  الـ مجلس  رئيس 
ُمصّنعي  كبار  من  بعدد  موسعاً 
واألسمنت،  والــصــلــب،  الحديد 
الجزار،  عاصم  الدكتور  بحضور 
وزير االسكان واملرافق واملجتمعات 
وزيرة  جامع،  ونيفني  العمرانية، 
محمد  واللواء  والصناعة،  التجارة 
الزالط، رئيس الهيئة العامة للتنمية 
محمود،  معتز  والدكتور  الصناعية، 
مبجلس  الصناعة  لجنة  رئــيــس 
رشكة  إدارة  مجلس  رئيس  النواب، 
األلفي،  عامد  واللواء  قنا،  أسمنت 
املعدنية،  الصناعات  غرفة  رئيس 
رئيس  ممتاز،  محمود  والدكتور 

الصحة: 5 ماليني و712 ألف زيارة لوحدات تنظيم 
األرسة بالجمهورية للحصول عىل وسيلة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 
اإلنجابية  الصحة  خدمات 

األرسة  تنظيم  ووسائل 
 847 لــ  باملجان 

و955  ألف 
خالل  منتفعة 
من  األول  الربع 
من  الحاىل  العام 
العيادات  خالل 

املتنقلة والحمالت 
الخدمية،  والقوافل 

وذلك يف إطار االهتامم 
األرسة  وتنمية  بصحة 
وتحقيق رؤية مرص 2030.

عبدالغفار  حسام  الدكتور  وأوضح   
الصحة  لوزارة  الرسمي  املتحدث 
 348 نفذت  الوزارة  أن  والسكان، 
قافلة صحة إنجابية وخدمية باملناطق 
مستوى  عىل  بالرعاية  واألوىل  النائية 
بعدة  القيام  بجانب  الجمهورية، 
خدمات  لتقديم  تنشيطية  حمالت 
باملجان،  األرسة  تنظيم  ووسائل 
ودمياط،  االسكندرية،  مبحافظات 
والفيوم،  والقليوبية،  والدقهلية، 
وأسيوط،  ومطروح،  سويف،  وبنى 
والبحرية،  والغربية،  والقاهرة،  وقنا، 
والكفرالشيخ،  واملنوفية،  وبورسعيد، 
الجديد،  والوادي  واسوان،  والجيزة، 

ومنع  املنافسة  حــاميــة  جــهــاز 
املامرسات االحتكارية.

هذا  أن  ــوزراء  ــ ال رئــيــس  وأكـــد   
صناعتي  رجال  كبار  مع  االجتامع 
الحديد والصلب، واألسمنت، يهدف 
الصناعة، مشريا  أوضاع  مناقشة  إىل 
اجتامعات  عدة  عقد  سبق  أنه  إىل 
األسعار  انخفضت  عندما  أخــرى 
اجتامع  أن  إال  ملحوظة،  بصورة 
أسعار  ارتفاع  مع  يتزامن  اليوم 
يؤثر  مبا  كبرية،  بصورة  البناء  مواد 
التشييد والبناء  بالسلب عىل قطاع 
بوجه عام، الفتا إىل اهتامم الحكومة 
املهم  القطاع  هذا  باستمرار  البالغ 

واالسامعلية،  والرشقية،  والسويس، 
والبحر االحمر.

“عبدالغفار”  وأضاف 
تقدم  الوزارة  أن 
الفني  الدعم 
للعيادات التابعة 

للجمعيات 
عن  األهلية 
تدريب  طريق 
بها  العمل  فرق 
عىل تقديم خدمات 
بجودة  األرسة  تنظيم 
إمدادهم  يتم  كام  عالية، 
دوري،  بشكل  األرسة  تنظيم  بوسائل 
تم  أنه  إىل  الفتًا  الحتياجاتهم،  وطبًقا 
الفرتة  خالل  أهلية  عيادات   5 فتح 
نفسها، مبحافظات القاهرة، والغربية، 
واملنيا، باإلضافة إىل عيادتني مبحافظة 
عيادات  إجاميل  ليصل  األحمر؛  البحر 
الجمعيات األهلية املُدعمة التي تقدم 
خدمات تنظيم األرسة إىل 484 عيادة، 
للجمعيات  تابعة  عيادة   419 بواقع 
األهلية، و65 عيادة تابعة ملرشوع “2 

كفاية”.
فتح  تم  أنه  “عبدالغفار”  وتابع 
خدمات  لتقديم  أخرى  3عيادات 
زايد  مبستشفى  األرسة  تنظيم 

 السيسي يهنئ الشعب املصرى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  هنأ 
انتصارات  بذكرى  املصرى  الشعب 
العاشر من رمضان، وقال عرب الحساب 
مثل  يف  :«نستقبل  بتويرت  الرسمى 
هذا اليوم من كل عام يف شهر رمضان 
من  العاشر  انتصارات  ذكرى  املبارك 
رمضان لتذكرنا بأسمى معاني الفداء 
والتضحية والوطنية، ولتكون دستورًا 
ومنهجا يف بذل كل ما هو غال أو نفيس 

من أجل رفعة ورقي ورخاء الوطن

الوزير، وزير النقل.
وصرح السفري بسام راضى، املتحدث 
الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن 

الرئيس تابع تطوير خطط الربط النهري بني مصر 
والسودان عرب الخط املالحي بني مينائي السد العالي 
مع  التنسيق  يف  باالستمرار  موجهًا  حلفا،  ووادي 

السودان لتطوير هيئة وادي النيل للمالحة النهرية.

الرئيس السيسى يتابع تطوير خطط الربط النهري بني مصر والسودان
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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 
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اململكة العربية السعودية

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

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

الوكيل اإلعالين
مجهورية مصر العربية

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

املسجد  لشئون  العام  الرئيس  دشن 
الشيخ  النبوى  واملسجد  الحرام 
عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  الدكتور 
الحرمني  من  معامل  كتاب  السديس، 
وهن  الخمس  باللغات  تُرجم  الذى 
واألوردية،  والفرنسية،  (اإلنجليزية، 

واملالوية، والفارسية).

رئيس شئون الحرمني يدشن كتاب “معامل 
من الحرمني” بخمس لغات عاملية

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات االحتالل ىف نابلس

السعودية تقدم مساعدات 
عاجلة بقيمة 10 ماليني دوالر 

لالجئني األوكرانيني
السعودية،  العربية  اململكة  أعلنت 
بقيمة 10  تقديم مساعدات عاجلة 
ماليني دوالر لالجئني من أوكرانيا إىل 

الدول املجاورة وخاصة بولندا.
ووجه خادم الحرمني الرشيفني امللك 
سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلامن 
(اإلخبارية)  قناة  أفادت  حسبام 
مركز  األربعاء،  اليوم  السعودية، 
واألعامل  لإلغاثة  سلامن  امللك 
طبية  مساعدات  بتقديم  اإلنسانية 
ماليني   10 بقيمة  عاجلة  وإيوائية 

أحدهم  الحي،  بالرصاص  أصيبوا 
خطرية  وحالته  الصدر  يف  برصاصة 
االحتالل  قوات  مواجهات مع  خالل 

يف بيتا، جنوب نابلس.
وأضاف، أن مواطنا أصيب بالرصاص 
بالعني،  باملطاط  املغلف  املعدين 

وآخر بحجر يف رأسه.
فتشت  قد  االحتالل  قوات  وكانت 
الرشقية  واللنب  بيتا  يف  منازل  عدة 
وعوريف، واعتقلت خمسة مواطنني 
دويكات،  جامل  وهم:  بيتا،  من 
طايل  أيرس  دياب،  نعيم  واسالم 
برهم،  الرحمن  عبد  ورائد  جاغوب، 
ونضال  حاميل،  اسامعيل  وايهاب 

يوسف جميل شحادة من عوريف.
قوات  اعتقلت  الرشقية،  اللنب  ومن 
وعمرو  بدر  الشقيقني  االحتالل 
الشاب  واحتجزت  محمود رضاغمة، 
أحمد سمري رضاغمة، بعد أن اعتدت 

عليه بالرضب املربح.

السعودية  االنباء  لوكالة  ووفقا 
معلومات  الكتاب  تناول  “واس”، 
األسود  والحجر  املرشفة  الكعبة  عن 
والركن اليامين، وقفل ومفتاح الكعبة 
ومقام  والحطيم  وامليزاب  وكسوتها 
والشاذروان  السالم  عليه  إبراهيم 
وبرئ  املطاف  وصحن  واملروة  والصفا 

زمزم وأبواب املسجد الحرام ومراحل 
املسجد  وعامرة  توسعة  وأعامل 

الحرام.
حرص  الحرمني،  شئون  رئيس  وأكد 
الحرمني  رسالة  إيصال  عىل  الرئاسة 

بجميع اللغات لضيوف الرحمن

دوالر لالجئني من أوكرانيا إىل الدول 
وذلك  بولندا،  وباألخص  املجاورة 
البولندية  الحكومة  مع  بالتنسيق 

ومنظامت األمم املتحدة.
بالديوان  املستشار  قال  جهته  من 
املليك السعودي، املرشف العام عىل 
الدكتور  لإلغاثة  سلامن  امللك  مركز 
عبدالله الربيعة، إن التوجيه الكريم 
يأيت امتدادا لجهود اململكة اإلنسانية 
املترضرين  جانب  إىل  الوقوف  يف 

واملحتاجني للتخفيف من معاناتهم

حسن  محمد  الشاب  استشهد 
قرية  من  عاماً”   34“ محمد عساف 
 17 وأصيب  قلقيلية،  ىف  القف  كفر 
آخرون بجروح مختلفة، بينهم حالة 
حرجة، خالل اقتحام قوات االحتالل 
اإلرسائييل مدينة نابلس وبلدات بيتا 

وعوريف واللنب الرشقية.
الفلسطينية  األنباء  لوكالة  ووفقا 
اليوم   ، الصحة  وزارة  أعلنت  “وفا”، 
الشاب  استشهاد  عن  األربعاء، 
مقاومة  هيئة  محامي  وهو  عساف 
الضفة  واالستيطان يف شامل  الجدار 
يف  برصاصة  إصابته  بعد  الغربية، 
الصدر أطلقتها عليه قوات االحتالل 
اإلرسائييل، خالل العدوان عىل مدينة 

نابلس صباح اليوم.
والطوارئ  االسعاف  مدير  وأفاد 
أحمد  نابلس  يف  األحمر  الهالل  يف 
جربيل لـ”وفا”، بأن خمسة مواطنني 
وخمسة  الحي،  بالرصاص  أصيبوا 
جراء  بحروق  ومواطن  بـ”املطاط”، 

إصابته بقنبلة غاز، إضافة إىل إصابة 
شاب برضوض بعد أن دعسته دورية 
بحاالت  آخرين  ومثانية  احتاللية، 
املواجهات مع قوات  اختناق، خالل 
قرب  محيط  يف  اإلرسائييل  االحتالل 

يوسف.
اقتحمت  االحتالل  قوات  وكانت 
بلدات بيتا واللنب الرشقية وعوريف 
املنطقة  إىل  إضافة  نابلس،  جنوب 
لحامية  نابلس  مدينة  من  الرشقية 

يوسف،  لقرب  املقتحمني  املستوطنني 
الرصاص  اقتحاماتها  خالل  وأطلقت 
باتجاه  والصوت  الغاز  وقنابل 
املواطنني ممن حاولوا التصدي لهم.

مواطنني  ستة  أن  إىل  جربيل  وأشار 
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
 سالح جديد يف معركة الوعي …..

االخــوان  منهجية  ــت  والزال كانت 
الدوله  وانجازات  تاريخ  تزييف  يف 
ــارصه وعــي مدي  ــع امل ــه  املــري
منذ  عــامــا  سبعني  مــن  مايقرب 
االن  ايل  ومابعدها   ٥٢ ثوره  قيام 
انجاز  كل  تصوير  عي  معتمده 
وبطالن  صحته  يف  مطعونا  وكأنه 
ايل  االنجاز  ذلك  وتحويل  تفصيالته 
السد  يصورون  كيف  انظر  نقيصة 
ومجانية  الثقيله  والصناعات  العايل 
والقضاء  الزراعي  واالصالح  التعليم 
يف  الدوله  ومحاوالت  االحتالل  عي 
الفقر  بل  الوقت للقضاء عي  ذلك 
توسعة  يصورون  كانوا  كيف  قريبا 
السويس وباسلوب ساخر عي  قناة 
الجديده  املدن  فال  ))ترعه((    انها 
تعجبهم وال شبكة الطرق تروق لهم 
االستقرار  ذلك  وال  الجامعات  وال 
االرهــاب  عي  القضاء  يف  والنجاح 
كرميه  وحياة  مليون صحه  ومرشوع 
وتكافل وكرامه وايضا البدء يف تغيري 
حياة مايقرب من ٦٠٪ من املريني 
عرب تعمري ٤٥٠٠ قريه وتابع وغريها 
وغريها بل ذهبوا ابعد بان صوروا اي 
انجاز للدوله املريه عي انه اخفاق 
مــزوره  وهميه  قصصا  واخــرعــوا 
الستغفال الشباب واختطاف االجيال 
القادمه وتزوير  التاريخ …… كان 
تظهر  ان  املريه  الدوله  عي  لزاما 
التسجيلية  والوثائق  االفــالم  هذه 
لالخوان وقياداتهم حتي نعرفهم عي 
حقيقتهم وندرك حجم التآمر لتعيد 
االختطاف  رحله  من  ابنائها  الدوله 
والتي قادتها الجزيره وبعض القنوات 
احتضنتها  التي  االخــري  االعالميه 
قبل  السابقه  السنوات  طوال  تركيا 
امه  تاريخ  تزييف  يف  ينجحوا  ان 
والزالــت  عليه  شهودا  كنا  معارص 
ايضا وقبل  رموزه حارضه حتي االن 
استغفال اجيال قادمه لتبدأ  الدراما 
املريه )) مسلسل االختيار (( رحلة 
التزييف  من  املري  العقل  تحرير 
املعادي  االعالم  عليه من  الذي دس 
صحيحه  ايل  اسالمنا  فيه  وتعيد 
سيايس  ميل  او  هــوي  عن  بعيدا 
…هذه  البالد  عي  السيطره  هدفه 
عي  املشتملة  الدراما  من  النوعيه 
افالم وثائقيه تشهد عليهم بالصوت 
وبالسنة  افواههم  ومن  والصورة 
حقائق  عي  بوعي  تستند  قادتهم 
التاريخ والشك بانها سالح جديد يف 
من  جيل  االستنارة الستعاده  معركه 
وعيه  وتزييف  خطفه  تم  الشباب 
حتي يعود من رحلة االستغفال التي 
مارسها عليه االخوان طوال السنوات 
ونحن  االن  وحتي  الثوره  تلت  التي 
اثاره  انه احدث فعله واظهر  نعتقد 
بدليل حالة الهلع التي تصيب الخاليا 
كل  نرش  بعد  االخوانية  االلكرونيه 

حلقه من حلقات املسلسل .

وباملركز  الجيزة،  مبحافظة  التخصىص 
والبحوث  للدراسات  االسالمى  الدوىل 
وعيادة  الرشقية،  مبحافظة  السكانية 
التأمني الصحى مبحافظة الغربية (فرع 

خالد بن الوليد بطنطا).
ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس 
األرسة،  وتنظيم  السكان  قطاع  رئيس 
فرًدا  و591  7آالف  تدريب  تم  أنه 
املشورة  دليل  عىل  الطبية  الفرق  من 
بعد  األرسة  تنظيم  وسائل  وخدمات 
املستشفيات،  ىف  واإلجهاض  الوالدة 
عىل  املمرضات  تدريب  تم  كام 
قياس  من  اإلكلينيكية  املهارات  تنمية 
الضغط، والحقن األمن لوسائل تنظيم 
العدوي  انتشار  منع  وطرق  األرسة، 
تم  أنه  إىل  الفتًا  وآمنة،  صحية  لبيئة 
مسئوىل  لتدريب  عمل  ورش  عقد 
التواصل  مهارات  منهج  عىل  اإلعالم 
السلوك مبحافظات  االجتامعى وتغيري 
والغربية  سعيد  وبور  دمياط 
والقليوبية واملنوفية والرشقية، بجانب 
من  وصيدىل  طبيب   344 تدريب 
املشورة  تقديم  عىل  الخاص  القطاع 
مبحافظات  األرسة  تنظيم  وخدمات 

الصحة: 5 ماليني و712 ألف زيارة لوحدات تنظيم األرسة بالجمهورية للحصول عىل وسيلة

التعليم: عقد امتحان ملن يقدم فى مسابقة 30 ألف معلم وتتوافر فيهم الشروط

مرشوع  عىل  الــوزراء  مجلس  وافق 
قانون بشأن حظر زواج األطفال.

مع  اتساقاً  القانون  مــرشوع  يأىت   
يسهم  ومبا  الدستور،  مواد  نصوص 
السلبية،  الظاهرة  الحد من هذه  ىف 
ىف  جرمية  األطفال  زواج  يُعد  حيث 
حقهم، فضالً عن تأثريها السلبي عىل 
اكتامل  لعدم  نظراً  وذلك  املجتمع، 
لتحمل  املناسب  الصحى  منوهم 
أم  ذكراً  كان  سواء  الــزواج-  تبعات 
العمرية،  املرحلة  هذه  ىف  أنثى- 
وباعتبارهم غري مؤهلني من النواحى 
والعقلية،  والثقافية،  النفسية، 
مسئولية  يتحملوا  لىك  والجسدية، 
تكوين أرسة، وتربية أطفال، كام أن 
ذلك يُعد اعتداًء صارخاً عىل مرحلة 
املــرشع  ــع  دف مــا  وهــو  الطفولة، 

عىل  تزيد  ال  و  جنيه،  ألف  عرشين 
كل  والــعــزل،  جنيه،  ألــف  خمسني 
مأذون أو موثق منتدب خالف نص 
املادة (2) من هذا القانون، الخاصة 
العرىف  الزواج  باإلخطار عن واقعات 

الذى يكون أحد طرفيه طفالً.

للتدخل ملنع هذه املامرسات الضارة 
عىل املجتمع.

ال  أنه  عىل  القانون،  مرشوع  ونص 
مل  ملن  الــزواج  عقد  توثيق  يجوز 
وال  ميالدية،  سنة  عرشة  مثاىن  يبلغ 
املذكور،  العقد  عىل  التصادق  يجوز 
يقدموا  أن  الشأن  لذوى  اجاز  كام 
طلباً عىل عريضة إىل رئيس محكمة 
الوقتية  لألمور  األرسة، بصفته قاضياً 
لإلذن بتوثيق عقد زواج من مل تبلغ 
مثاين عرشة سنة ىف الجرائم املنصوص 
عليها ىف املواد أرقام (267)، و(268)، 
بعد  العقوبات،  قانون  من  و(269) 

صدور حكم نهاىئ باإلدانة.
وأوجـــب مـــرشوع الــقــانــون عىل 
إخطار  املنتدب  املوثق  أو  املــأذون 
دائرتها  ىف  الواقع   – العامة  النيابة 

مقر عمله – بواقعات الزواج العرىف 
الذى يكون أحد طرفيه طفالً مل يبلغ 
مثاىن عرشة سنة وقت الزواج، والتى 
تقدم للأمذون بغرض التصادق عليها، 
الزواج  عقد  صورة  باإلخطار  مرفقاً 

العرىف، وبيانات أطرافه، وشهوده.
عن  تقل  ال  مدة  بالحبس  ويعاقب 
خمسني  عن  تقل  ال  وغرامة  سنة، 
ألف جنيه، وال تزيد عىل مائتى ألف 
جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو 
عرشة  مثاين  منهام  أى  يبلغ  مل  أنثى، 
املحكمة  وتقىض  الزواج،  وقت  سنة، 
عىل املحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو 
بالعزل،  الطفل  عىل  وصياً  أو  موثقاً 

وإذا كان ولياً عليه بسبب الوالية.
هذه  عىل  حرض  من  كل  ويعاقب 
الجرمية بذات العقوبة، ولو مل يرتتب 

الطفل  يُعد  وال  أثر،  التحريض  عىل 
مدنية  أو  جنائية  مسئولية  مسئوالً 
تنقىض  وال  الــجــرميــة،  ــذه  ه عــن 
هذه  عن  الناشئة  الجنائية  الدعوى 

الجرمية، مبىض املدة.
تقل  ال  مدة  بالحبس  يعاقب  كام 
تقل عن  أشهر، وغرامة ال  عن ستة 

الحكومة: الحبس والغرامة لكل من تزوج أو 
زوج أطفاال أقل من 18 عاما

الحكومة: الحبس والغرامة لكل من تزوج أو 
زوج أطفاال أقل من 18 عاما

سويف،  وبني  والقاهرة،  الجيزة، 
وقنا،  وسوهاج،  وأسيوط،  واملنيا، 

وأسوان.
الزيارات  إجاميل  أن  “عباس”  وأضاف 
للحصول عىل  األرسة  تنظيم  لوحدات 
بلغ  األرسة،  تنظيم  ووسائل  خدمات 
5 ماليني و712 ألفا و428 زيارة، من 
منتفعة  و970  ألف   621 ضمنهم 
جديدة، الفتًا إىل رصف 7 ماليني و160 

ألفا و847 وسيلة متنوعة.
 وقال “عباس” إنه تم تنفيذ 4 ماليني 
و429 ألفا و289 زيارة منزلية من خالل 
الرائدات الريفيات بجميع محافظات 
خاللهن  من  تم  حيث  الجمهورية، 
تقديم 258 ألف و619 ندوة تثقيفية 
تنظيم  ووسائل  بخدمات  للتوعية 
الصحية  للخدمات  والرتويج  األرسة 
مع  للمجتمع،  الصحي  الوعي  ورفع 
الوقاية من فريوس  بإجراءات  االلتزام 
 2 تحويل  إىل  الفتًا  املستجد،  كورونا 
مليون و337 ألفا و287 منتفعة ملنافذ 
أنه  “عباس”  ولفت  الخدمة.   تقديم 
بنوادي  ندوة  ألفا و140  تم عقد 74 
املرأة لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها 

الرتبية  بوزارة  مسئولة  مصادر  قالت 
من  كل  إن  الفنى،  والتعليم  والتعليم 
معلم  ألف   30 مسابقة  عىل  يتقدم 
التى سيتم فتح باب التقدم لها قريبا، 
من  كل  يخوضه  امتحان  عقد  سيتم 
أن  موضحة  الرشوط،  فيهم  تتوافر 
االختيار،  مراحل  أول  االمتحان  اجتياز 
ورشوط  ضوابط  عدة  توجد  حيث 
للمفاضلة، أولها اجتياز االمتحان الذى 
يعقد يف التخصصات وأيضا يضم أسئلة 
مهارات  لقياس  بالتكنولوجيا  تتعلق 
الحاصل  التقدير  إىل  إضافة  الخريج، 
عليه املتقدم، كام سيتم تحديد أولوية 

عىل  يساعد  مام  الخربات؛  من  املزيد 
تدريب  تم  حيث  اقتصاديا،  متكينها 
51 ألف و43 سيدة عىل بعض الحرف 
ومصنوعات  اليدوية  املشغوالت  مثل 
والرتيكو  الخياطة  وأعامل  الجلود 
بعد  بإنتاجها  املنتفعات  تقوم  التي 
مسئوالت  خالل  من  تدريبهن 
 1927 إقامة  إىل  مشريًا  املرأة،  نوادي 
املرأة  نوادى  منتجات  لعرض  معرض 
للتسويق  والحمالت  القوافل  أثناء 
االقتصادى ملنتجات املنتفعات، وذلك 
املرأة ورفع  تنمية  بأهمية دعم  إمياناً 
املرصية  لألرس  االقتصادي  املستوى 
القرار  اتخاذ  عىل  املرأة  قدرة  ورفع 
أهداف  وضمن  اإلنجاب،  قرار  خاصًة 
وأكد  السكانية.   الخصائص  تحسني 
“عباس” استمرار تفعيل خدمة الخط 
خدمات  ملشورة  املجاين  الساخن 
تنظيم األرسة والصحة اإلنجابية (إحنا 
 08008880800 الرقم  عىل  معايك) 
للرد عىل استفسارات السيدات بشأن 
تنظيم األرسة، والرد  وسائل وخدمات 
السيدات  وتوجيه  الشائعات  عىل 

ألماكن تقديم الخدمة. 

التعاقد فيام يتعلق بالسن.
التعيني  أن  إىل  املصادر  وأشارت   
سيكون مع بداية العام الدراىس املقبل 
سيتم  أنه  إىل  مشرية   ،2022،2023

التعيني عىل الحد األدىن لألجور.
مراحل  كل  أن  املصادر:  وتابعت 
إلكرتوىن  بشكل  تتم  سوف  املسابقة 
خاصة  برشى  عنرص  أى  تدخل  دون 
االمتحانات واملفاضلة إضافة إىل مرحلة 
التقديم األساسية، مضيفة أنه ال يوجد 
من  سواء  تتقدم  فئة  ألى  مفاضلة  أى 
التطوع  أو  بالحصة  العمل  لهم  سبق 
بل الجميع يحصلون عىل نفس الفرصة 

سواء يف املفاضلة أو التعيني، قائلة: لن 
محسوبية  أو  وساطة  أى  هناك  تكون 
أو تدخل من أحد الختيار خريج عىل 
حساب آخر. وشددت املصادر عىل أن 
يتمتعون  معلمني  إىل  تحتاج  الوزارة 
النفس  ىف  وثقة  ومهنية  كبرية  بقدرة 
يحدث  الذى  الكبري  التطوير  تناسب 
عىل  القدرة  وأيضا  املرصى  التعليم  ىف 
الحديثة  التدريس  طرق  مع  التعامل 
والتكنولوجيا التى تم إدخالها ىف نظام 
املعلم  يكون  أن  يجب  كام  التعليم، 
الذى  الرسيع  التطور  ىف  الرغبة  لديه 

يحدث بشكل متواصل ىف التعليم.
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أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل 
عىل  سيناء  شامل  محافظ  شوشة 
االهتامم باملنقولني من مركزى ومدن 
وقرى الشيخ زويد ورفح واملقيمني يف 

محافظة االسامعيلية .
مع  اجتامعه  يف   ) املحافظ  أعلن 
ورفح  زويد  الشيخ  مدينتى  رئيىس 
للسكان  القومى  املجلس   : ومسئوىل 
الصحى  والتأمني  والصحة  والتموين 
واالسكان واألحوال املدنية ) أنه سيتم 
توفري احتياجات املنقولني يف مختلف 
القطاعات ، وأصدر توجيهاته بدراسة 
والعمل عىل حل  أحوالهم ومطالبهم 
مشاكلهم وما يواجههم من متطلبات 
وجه  حيث   .. الجهات  مختلف  من 
الصحة بتوفري الرعاية الصحية الالزمة 
التأمني  خالل  من  املنقولني  لجميع 
الصحى وتقديم خدمة عالجية للطفل 

جنيها   325 مبلغ  املحافظة  تتحمل 
لكل وحدة سكنية شهريا .

أعداد  عودة  بدء  أنه  يذكر  ومام 
القرى  أبناء  من  املنقولني  من  كبرية 
اقاماتهم  أماكن  اىل  والتجمعات 
اىل  تصل  مدة  بعد  وذلك   ، السابقة 
وهجرتها  تركها  من  سنوات   7 نحو 
االرهاب  عىل  القضاء  حرب  بسبب 

مبحافظة شامل سيناء .

خالل اجتامع الوزير املحافظ .. دراسة أحوال اهاىل شامل سيناء املنقولني من مراكز 
ومدن وقرى مدينتى الشيخ زويد ورفح باالسامعيلية .

خالل اجتامع الوزير املحافظ .. دراسة أحوال اهاىل شامل سيناء املنقولني من مراكز 
ومدن وقرى مدينتى الشيخ زويد ورفح باالسامعيلية .

شيخ األزهر يهنئ الرئيس والشعب والقوات 
املسلحة بذكرى العاشر من رمضان

الذكرى  مبناسبة  املرصي،  الشعب 
الـ49 النتصارات العارش من رمضان.
 وأكد فضيلة اإلمام األكرب أن ملحمة 
العارش من رمضان؛ ستظل محفورة 
يف ذاكرة املرصيني وقلوبهم، ووسام 
البواسل،  جنودنا  جبني  عىل  رشف 
بالعزة  حافال  تاريخا  سطروا  الذين 
والكرامة،  ورضبوا املثل يف التضحية 

أجل  من  الدم  وبذل 
هذا  تراب  استعادة 
التفريط  دون  الوطن 
مرصنا  من  واحد  شرب  يف 

الحبيبة.
 ودعا شيخ األزهر جموع 
معاين  الستلهام  املرصيني 
الوطن  وحب  التضحية 
من  العارش  ذكرى  من 
رمضان، واالقتداء بجنودنا 
قاموا  الذين  البواسل 
أثناء  عظيمة  مبلحمة 
صيامهم، مبا يؤكد أن شهر 
الجهد  وبذل  للعمل  دعوة  رمضان 
الوطن  بناء  يف  الفاعلة  واملشاركة 
-عز  املوىل  سائاًل  ورفعته،  ونهضته 
وجل- أن يُعيد هذه املناسبة الطيبة 
عىل مرصنا الغالية مبزيد من األمن 
يحفظ  وأن  واالستقرار،  واألمان 
مرص واألمة العربية واإلسالمية من 

كل مكروه وسوء.

بالتنسيق  املدنية  األحوال  خدمات 
بني املجلس القومى للسكان واألحوال 

املدنية .
التموين  مسئوىل  املحافظ  ووجه 
الحصص  جميع  رصف  كيفية  بدراسة 
نقلوا  الذين  للمنقولني  التموينية 
 ، االسامعيلية  اىل  التموينية  بطاقاتهم 
وذلك أسوة مبا يتبع داخل املحافظة .

وجهاز  االسكان  مسئوىل  وجه  كام 
التعمري بدراسة توفري وحدات سكنية 
واقرتح   ، القامتهم  للمنقولني  جديدة 
اقامة عدد 5 عامرات جديدة بالعريش 
تضم عدد 100 وحدة بنظام االستضافة 
.. حيث سبق توزيع نحو 1200 وحدة 
بالعبور  مامثل  وعدد  بالسبيل  سكنية 
ورفح  زويد  الشيخ  من  املنقولني  عىل 
مبلغ  سداد  نظري  االستضافة  بنظام 
100 جنيه شهريا نظري الصيانة .. بينام 

التعليم  مراحل  وطوال  والدته  منذ 
يف  والعاملني  وللموظفني  املختلفة 

واملرأة  والخاص  العام  القطاعني 
املدنية  األحوال  قيام  وكذا   ، املعيلة 

الرقم  بطاقات  اصدار  باستكامل 
بباقى  ومتتعهم  للمنقولني  القومى 

أحمد  األكرب  اإلمام  فضيلة  تقدم 
الرشيف،  األزهر  شيخ  الطيب، 
بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السييس، 
األعىل  القائد  الجمهورية،  رئيس 
أول  والفريق  املسلحة،  للقوات 
واإلنتاج  الدفاع  وزير  زيك،  محمد 
املسلحة املرصية؛  الحريب، والقوات 
وجموع  وجنودا،  وضباطا  قيادة، 

كتب فيصل ابو هاشم

وفد من الكنيسة يقدم التهنئة برمضان اىل املحافظ
عبد  محمد  دكتور  اللواء  استقبل 
الفضيل شوشة محافظ شامل سيناء 
شامل  مطرانية  وفد  مكتبه،،  ىف 
أسقف  قزمان  األنبا  برئاسة  سيناء 
سيناء الشاملية وعدد من القساوسة 
قدم  املسيحى، حيث  الدين  ورجال 
وأبناء  قيادات  وباسم  باسمه  الوفد 
سيناء  شامل  محافظ  اىل  الكنيسة 
مبناسبة  املحافظة  وأهاىل  وقيادات 

شهر رمضان املبارك .
سيناء  أسقف  قزمان،  األنبا  وأكد 
عالقات  استمرار  عىل  الشاملية، 
املرصى  الشعب  بني  واملحبة  الود 
أن  اىل  مشريا  ومسلميه،  مبسيحييه 
واملسيحى  االسالمى  الدين  من  كل 
الدينية  املناسبات  يحتفالن 

العدو  مواجهة  ىف  املرصى  الشعب 
املشرتك ولتحقيق التنمية املستدامة 
عىل أرض سيناء تحت قيادة فخامة 
رئيس  السيىس  الفتاح  عبد  الرئيس 

الجمهورية.

كافة  ىف  البعص  بعضهم  ويشاركان 
املناسبات .

رمضان  شهر  أهمية  عىل  أكد  كام 
مسلمني  من  املرصى  الشعب  لدى 
ومسيحيني عىل السواء .. حيث شهد 
العبور العظيم ىف العارش من رمضان 
املسيحيني الخوانهم  1973 مبشاركة 
املسلمني ىف رفع علم مرص عاليا عىل 

أرض سيناء .
ومن جانبه أكد املحافظ عىل تواصل 
الشعب املرصى مبسلميه ومسيحييه 
فرق  ال  وأنه   ، املناسبات  كافة  ىف 
يسود  أن  أمله  عن  معربا  بينهام، 
والسالم  الخري  كل  وسيناء  مرص 
الدينية  املناسبات  هذه  مثل  ىف 
واألعياد. وأشار اىل حشد كافة فئات 

العريش- د. هويداالشريف

الشيخ كامل مطر : ال أمل فيمن لم يفهم رسالة 
تسجيالت »االختيار 3«.. خالصة الكالم

الخارجية املصرية تؤكد رفضها أى تحريض 
لتكثيف اقتحامات املسجد األقصى

قال الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس 
إن   ، املرصية  والعائالت  القبائل 
التجسيد  يتحملون  ال  مرص«  »أعداء 
عبدالفتاح  الرئيس  لشخصية  الحي 
 ،»3 »االختيار  مسلسل  يف  السييس 
الذين  البارعني  املمثلني  بأداء  مشيًدا 

شاركوا يف املسلسل.
وأضاف مطر ، أن »أعداء الوطن يرون 
للمرة األوىل مسلساًل وثائقيًا بالحقائق 
املواطنون  عاشها  التي  الدامغة، 
ورأوها«، متابًعا: »ال يستطيع أحد أن 
املسلسل  وزود  تحدث،  مل  إنها  يقول 
تستمتع  حتى  حقيقية  بتسجيالت 
املخدوعني  والناس  وصورة،  صوت 

املُتحدث  حافظ  أحمد  السفري  أعرب 
اليوم  الخارجية،  وزارة  باسم  الرسمي 
تشهده  ملا  اإلدانة  بالغ  عن  األربعاء، 

والقطيع التائه يفوق لنفسه«.
رسائل  يفهم  ال  »الذي  أن  إىل  وأشار 
أمل  فال  االختيار  مسلسل  تسجيالت 
باله  مياخدش  »اليل  معقبًا:  فيه«، 
وداللتها   ،(3 (االختيار  تسجيالت  من 
الرسالة  فاهم  ويبقى  الحقيقية 
يبقى  مفاقش،  ولسة  بها  الخاصة 
وخسارة  فائدة  ال  ربنا،  عليه  يعوض 
تتكلم معاه، مات الكالم كام يقولون«، 

بحسب تعبريه.
ودعا رئيس مجلس القبائل والعائالت 
بدوام  السييس  الرئيس  إىل   ، املرصية 
الرئيس  أن  مؤكًدا  والعمر،  الصحة 
منذ  املرشوعات،  من  العديد  افتتح 

األراىض الفلسطينية خالل األيام األخرية 
وتوسيع  متصاعدة  عنف  وترية  من 
ىف  اإلرسائيلية  القوات  عمليات  لنطاق 

مرشوًعا  يرتك  ومل  البالد،  حكم  توليه 
إال وافتتحه لخدمة الوطن.

إال  مرشوعات  توجد  »ال  وتابع: 
وأنشأها وافتتحها الرئيس الحمد لله، 
هذا الكالم للكل القايص والداين، ورغم 
مستشفى  أو  مدرسة  تجد  ال  ذلك 
السييس، هل شفتم  باسم عبدالفتاح 
كوبري باسمه؟ أو محاولة التخليد له 

بتامثيل يف امليادين وخالفه؟«.
مجلس القبائل والعائالت املرصية

وطن واحد
بيت واحد

عيلة واحدة

الفلسطينية،  والقرى  املدن  من  عدد 
وما صاحبها من استخدام ُمفرط للقوة 
ضد الفلسطينيني، مام أسفر عن سقوط 

ضحايا وجرحى واعتقال العرشات.
  وأكد املُتحدث باسم وزارة الخارجية 
ىف بيان صحفى عىل رفض أي تحريض، 
اقتحامات  تكثيف  دعوات  ذلك  يف  مبا 
شهر  خالل  املُبارك  األقىص  املسجد 
رضورة  عىل  مؤكًدا  املُعظم،  رمضان 
املتسارعة  التطورات  هذه  احتواء 
من  مبزيد  تُنبئ  والتي  والخطرية، 
الذي  التوتر  ملُناخ  وتُكرس  االحتقان 
التصعيد  تنامي  إىل  سوى  يفيض  لن 

والعنف املُتبادل.



5أخـبــار إقتصاد - مرشوعات  إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  13  رمضان -  1443 هـ  - 14  ابريل  2022م

العدد اإلسبوعي رقم 1255

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

وزير  معيط  محمد  الدكتور  استعرض 
رجال  من  املبذولة  الجهود  املالية، 
وتيسري  العقبات  لتذليل  الجامرك 
مجتمع  أمام  الجمركية  اإلجراءات 
األعامل؛ مبا يُسهم ىف تحسني أداء العمل 
زمن  وتقليص  الجمركية،  باإلدارات 
اإلفراج الجمرىك، عىل النحو الذي يساعد 
املحلية،  السوق  احتياجات  تلبية  يف 

واستقرار األسعار.
وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى 
رئيس مصلحة الجامرك، أشار فيه إىل أن 
اإلدارة املركزية لجامرك السويس، قامت 
و331  ألًفا   13 مشمول  عن  باإلفراج 
املاىض،  مارس  خالل  جمركية  شهادة 
للسلع االسرتاتيجية، ومستلزمات اإلنتاج، 

العامة  للتعبئة  املركزي  الجهاز  أصدر 
النشــرة   االربعاء  اليــوم  واإلحصاء 
الخارجية  التجـارة  لبيانات  الشهريــة 
يناير 2022 وقد بـلغت قيـمة العجـز 
ىف امليـزان التجـارى  2.44 مليــار دوالر 
يناير 2022 مقابل 3.60   خـــالل شهر 
العام  مـن  الشهر  لنفـس  دوالر  مليـار 
السابـق بنسبــة إنخفاض  قدره  32.3 

.٪
قيمـة  ارتفعت  املؤرشات  أهم  ومن 
حيـث   ٪34.5 بنسبـة   الصــادرات 
خـالل  دوالر  مليــار    3.99 بلغـت 
  2.97 مقابل        2022 يناير   شهــر 
العام  من  الشهر  لنفس  دوالر  مليار 
إرتفاع  إىل  ذلك  ويرجع  السابق، 

32.3 % انخفاض قيمة العجز فى امليزان 
التجارى شهر يناير 2022

تحصيل 4.6 مليار جنيه ضرائب ورسوما 
بجمارك السويس فى مارس املاضي

»الخيوط،  ومنها:  العامة،  والبضائع 
الكهربائية،  واألجهزة  واملنسوجات، 
واملصنوعات  االستقبال،  وأجهزة 
البرتولية،  واملنتجات  البالستيكية، 

والسيارات وقطع الغيار، وغريها«.
والرسوم  الرضائب  أن  التقرير،  وأضاف 
الوارد  شهادات  عن  املُحصلة  الجمركية 
و250  ملياًرا  بلغت  السويس  بجامرك 
بلغت  بينام  جنيه،  ألف  و726  مليونًا 
و910  مليار   2 املضافة  القيمة  رضائب 
ماليني و558 ألف جنيه، وبلغت الرسوم 
األخرى املحصلة عن تلك الشهادات نحو 

389 مليونًا و469 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن اإلدارة العامة للصادر 
مارس  خالل  قامت  السويس،  بجامرك 

وأهمها:  السـلع  بعض  صادرات  قيمة 
 ،٪107.0 بنسبـة   البرتول  (منتجات 
مالبس   ،٪  66.5 بنسبة  الخام   البرتول 
جاهزة بنسبة 46.8 ٪، لدائن باشكالها 

االولية بنسبــة ٪76.3).
انخفضت  قيمة صـادرات بعض  بينام 
السلع خــالل شهر يناير 2022  مقابل 
مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق 
وأهمهـا (اسمده بنسبة 32.6 ٪، برتقال 
طازج بنسبة  13.6 ٪، اثاث بنسبة  8.5 
٪، بالط واداوت صحية خزفية  بنسبة  

.(٪ 14.3
بنسبة   الواردات  قيمة  وانخفضت  
دوالر  مليار   6.43 بلغت  حيث    ٪2.2
خـالل شهر يناير  2022  مقابـــل 6.57 

و601  آالف   3 مشمول  بتصدير  املاىض 
بيان جمرىك تحت نظم التصدير املختلفة، 
مليونًا  و295  مليارات   9 بلغت  بقيمة 
من  متعددة  ألف جنيه، ألصناف  و719 
»الرمال  منها:  العامة،  والبضائع  السلع 
ومستحرضات  والعصائر،  الطبيعية، 
التجميل، وعلف الدواجن«، تم تحصيل 
رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية 

املصدرة مببلغ 7 ماليني جنيه.
الرضائب  إجاميل  أن  إىل  التقرير  وأشار 
والرسوم  والرضائب  الجمركية  والرسوم 
األخرى املحصلة بجامرك السويس خالل 
و614  مليارات   4 حوايل  املاىض  مارس 

مليونًا و713 ألف جنيه.

مليار  دوالر   لنفس الشهر من  العام 
السابق.

ويرجع ذلك إىل انخفاض  قيمة واردات  
الخام  (البرتول  وأهمهـا  السلــع  بعض 
بنسبة  0.6 ٪، فول صويا بنسبة 16.4 
ذرة    ،  ٪   42.6 بنسبة   القمح    ،٪
بنسبة  37.1 ٪)، بينام ارتفعت  قيمة 
يناير  شهر  خالل  السلع  بعض  واردات 
الشهر  لنفس  مثيلتها  مقابـل   2022
السابــق وأهمها: (منتجات  العـام  من 
البرتول  بنسبة  27.0٪، مواد اولية من 
حديد او صلب  بنسبـة 49.4 ٪، ادوية 
 ،٪  49.4 بنسبة  صيدلة  ومحرضات 

لدائن بأشكالها االولية بنسبة ٪34.2).

الخزينة 2.52٪ من أسهم رأس املال، 
والثانية 51.041 ألف سهم، والثالثة 
100 ألف سهم، وبذلك تصل إجاميل 
أسهم  من  الرشكة  بحوزة  ما  نسبة 
الخزينة 1.55٪ من أسهم رأس املال.

ألف   285 الرابعة  الرشكة  واشرتت 
سهم، وبذلك تصل إجاميل نسبة ما 
الخزينة  أسهم  من  الرشكة  بحوزة 
املال،  رأس  أسهم  من   ٪0.4771
والخامسة 244.8 ألف سهم، وبذلك 

الخزينة  أسهم  نسبة  إجاميل  تصل 
 238.5 السادسة  واشرتت   ،٪2.46
إجاميل  تصل  وبذلك  سهم،  ألف 
نسبة أسهم الخزينة 1.37٪، واشرتت 
السابعة 20 ألف سهم وبذلك تصل 
الرشكة من  إجاميل نسبة ما بحوزة 
أسهم الخزينة 0.00221٪ من أسهم 
 415.4 الثامنة  واشرتت  املال،  رأس 

ألف سهم.
رشكة  أعلنت  منفصل  سياق  يف 

موافقة  الجاهزة،  للمالبس  دايس 
باإلجامع  الرشكة  إدارة  مجلس 
سوليد  مكتب  وتعيني  تكليف  عىل 
األوراق  عن  لالستشارات  كابيتال 
بدياًل  مايل مستقاًل  املالية كمستشار 
االقتصادية  املجموعة  مكتب  عن 
إلعداد  وذلك  املالية،  لالستشارات 
العادلة  القيمة  وتقرير  دراسة 
ألسهم رأسامل الرشكة مبراعاة معايري 

التقييم املايل للمنشآت.

البورصة املصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعامالت مدفوعة بمشرتيات محلية وعربيةالبورصة املصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعامالت مدفوعة بمشرتيات محلية وعربية
املرصية،  البورصة  مؤرشات  واصلت 
جلسة  تعامالت  مبنتصف  ارتفاعها 
بعمليات  مدفوعة  األربعاء،  اليوم 
املرصيني  املتعاملني  من  رشاء 
تعامالت  مالت  فيام  والعرب، 

األجانب للبيع.
 ”30 إكس  “إيجي  مؤرش  ارتفع 
مستوى  إىل  ليصل   ٪0.23 بنسبة 
10924 نقطة، وصعد مؤرش “إيجي 
إىل  ليصل   ٪0.39 بنسبة   ”50 إكس 
مؤرش  وقفز  نقطة،   1871 مستوى 
األوزان”  محدد   30 إكس  “إيجي 
مستوى  إىل  ليصل   ٪0.35 بنسبة 
“إيجي  مؤرش  وزاد  نقطة،   13415
إكس 30 للعائد الكيل” بنسبة ٪0.3 

ليصل إىل مستوى 4368 نقطة.
كام ارتفع مؤرش الرشكات املتوسطة 
والصغرية “إيجي إكس 70 متساوي 
إىل  ليصل   ٪0.67 بنسبة  األوزان” 
مستوى 1821 نقطة، وصعد مؤرش 
“إيجي إكس 100 متساوي األوزان”، 
مستوى  إىل  ليصل   ٪0.59 بنسبة 
2780 نقطة، وزاد مؤرش متيز بنسبة 
 4070 مستوى  إىل  ليصل   ٪1.08

نقطة.
يف سياق متصل أعلنت إدارة البورصة 

املرصية، إيقاف التداول عىل 3 أسهم 
ملدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ٪5 
صعوداً أو هبوطاً خالل جلسة تداول 
املرشوعات  وهم؛  األربعاء،  اليوم 
درميز  شارم  والهندسية،  الصناعية 

لالستثامر السياحي، أم يب للهندسة.
تعامالت  تباينت  ذاته  السياق  يف 
الرئيسيني  واملساهمني  الداخليني 
خالل  بهم  املرتبطة  واملجموعات 
إذ  الثالثاء،  أمس  تداول  جلسة 
رواد  رشكات  إدارة  مجلس  باع 
العاملية  الوادي  السياحة-رواد، 
لالستثامر والتنمية، أبو قري لألسمدة 
إلنتاج  مرص  الكياموية،  والصناعات 
اإلسكندرية  األسمدة-موبكو، 
فوري  والبضائع،  الحاويات  لتداول 
واملدفوعات  البنوك  لتكنولوجيا 
فوري  اكتتاب  حق  اإللكرتونية، 
واملدفوعات  البنوك  لتكنولوجيا 
اإللكرتونية-2، 71.6 ألف سهم، 182 
ألف سهم، 271.6 مليون سهم، 45.8 
سهم،  مليون   476.7 سهم،  مليون 
مليون   201.6 سهم،  مليون   215.1

سهم، عىل التوايل.
رشكات  إدارة  مجلس  اشرتى  فيام 
بايونريز بروبرتيز للتنمية العمرانية، 

مطاحن وسط وغرب الدلتا، الزيوت 
جدوى  ومنتجاتها،  املستخلصة 
كابيتال  أي  يس  الصناعية،  للتنمية 
 177 املالية،  لالستثامرات  القابضة 
ألف سهم، 19 سهم، 141 ألف سهم، 
ألف سهم،  ألف سهم، 255   274.9
االثابة  نظام  واشرتى  التوايل،  عىل 
املرصي  بالبنك  للعاملني  والتحفيز 
الخليجي 3763 سهم، واشرتت إدارة 
رشكة حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا 
اإللكرتونية-2،  واملدفوعات  البنوك 

عدد 500 ألف سهم.
املتحدة  وهم  رشكات   8 أعلنت 
مجموعة  والتعمري،  لإلسكان 
الكابالت  كليوباترا،  مستشفيات 
يونيفرسال  املرصية،  الكهربائية 
والتغليف  التعبئة  مواد  لصناعة 
العامة  الصعيد  والورق-يونيباك، 
العقاري،  واالستثامر  للمقاوالت 
الجيزة العامة للمقاوالت واالستثامر 
العقاري، القاهرة لإلسكان والتعمري، 
ماكرو جروب للمستحرضات الطبية 
جلسة  خالل  خزينة  أسهم  رشاء 
األوىل  الثالثاء، واشرتت  أمس  تداول 
123 ألف سهم وبذلك تصل إجاميل 
أسهم  من  الرشكة  بحوزة  ما  نسبة 
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رئيس الوزراء: هذا التوقيت يتطلب ضرورة التوصل إىل سعر عادل للحديد واألسمنت

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

في مثل هذا اليوم من كل عام في شهر رمضان المبارك 
ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لتذكرنا بأسمى معاني 
الباسل  جيشنا  فيه  قدم  والوطنية،  والتضحية  الفداء 
المصريون  فيه  عاهد  مصريا  نهجا  لترسم  التضحيات 
في  ومنهجهم  دستورهم  هو  ذلك  يكون  ان  جميعا 
بذل كل ما هو غال أو نفيس من أجل رفعة ورقي ورخاء 
المناسبه تتقدم مصر تالتين والعاملين  الوطن. وبهذه 
قطامش  صالح  محمود  االداره  مجلس  ورئيس  بها 
بآسمي ايات التقدير والتحيه لفخامة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي ولكل الشعب المصري داعيين المولي عز وجل 
ان يحفظ مصرنا وقيادتها واهلها حتي تبقي دوما قادره 
علي تخطي الصعاب وتظل سندا لكل االمه العربيه …. 

وكل عام ومصر والمصريين بكل الخير……..

تتمه ص  1صباح االنتصارات يامصر 

أول  سيناء  شامل  محافظة  شهدت 
تجربة من نوعها، ملشاركة رجال أعامل 
الدولة ىف إعامر وإعادة  شباب جهود 
“أبو  بتجمع  سكنية  مناطق  تأهيل 
يوسف”، أحد تجمعات الغراء التابعة 

ملركز الشيخ زويد بشامل سيناء.
السكنى،  للتجمع  التطوير  أعــامل 
شملت 19 منزال ومسجد وبيت ضيافة، 
األعامل  رجــال  “اتحاد  تنفيذه  توىل 
الشباب بشامل سيناء”، وافتتحه رسميا 
محافظ  شوشة  الفضيل  عبد  اللواء 
شامل سيناء بعد استكامل التجهيزات، 
بجانب  بيت  بكل  املجلس  وتأثيث 
من  الخدمية  املديريات  به  قامت  ما 
توصيل خط جهد عاىل وتوفري محول 
كهرباء وشبكات إنارة داخلية للمكان.

قال الدكتور كريم صالح، ممثل اتحاد 
شباب رجال أعامل شامل سيناء، الذين 
به  ماقاموا  إن  التطوير،  أعامل  نفذوا 
رسالة محبة ألهل سيناء ومن أجل أن 
يتكرر هذا النموذج بكل قرية وتجمع 
واجب  يعتربونه  وأنهم  سيناء،  ىف 

عليهم.
أعامل  كرجال  أنهم  ــالم”  “س ــد  وأك
شباب يقدمون منوذجا للبناء والتعمري 
موجها  الجمهورية،  رئيس  خطى  عىل 

يتابع  كام  الخدمات،  وصــول  يتابع 
جهود  زويــد  الشيخ  مدينة  مجلس 
املياه  وتوصيل  وإنارتها  الطرق  فتح 
كل  ومساعدة  وتسهيل  للبيوت  يوميا 
رجال  أن  إىل  الفتا  خدمة،  يقدم  من 
كان  بدورهم  الكهرباء  رشكة  وأبطال 
والشباب  املكان،  عمران  ىف  األثر  لهم 
إلسعاد  قــوافــل  بتنفيذ  والــريــاضــة 

تأهيل 19 منزال وديوانا بتجمع أبويوسف بالشيخ زويد ضمن حياة كريمة.. منفذو املشروع: الدولة ساعدت إلتمام التطوير فى أسرع وقت وبأعلى كفاءة
ماتم  منوذج  يتكرر  أن  للجميع  مهم 
تجمعات  بكل  يوسف  ابو  تجمع  ىف 

املناطق املجاورة.
رئيس  جهامة،  عبدالله  الشيخ  وقال 
الدولة  إن  سيناء،  مجاهدى  جمعية 
عىل  وبقوة  التعمري  بصامت  تضع 
أرض سيناء من خالل مرشوعات قوية 
الدور عىل أهل سيناء  تتواصل، وجاء 
املتمثل  النموذج  ليشاركوا، وكان هذا 
وقدموا  بإخالص  عملوا  شباب  ىف 
منوذج ملرشوع حياة كرمية عىل أرض 

سيناء لخدمة أهاىل يستحقون.
سيناء،  شباب  من  عروج،  إسالم  وقال 
إن ما قام به اتحاد شباب رجال أعامل 
شامل سيناء يجب أن يحتذى به من 
كل مواطن قادر وكل رشكة وكل رجل 

أعامل ىف سيناء.
شباب  من  الكوكبة  تلك  أن  وأضاف، 
رضبت  سيناء  شــامل  ــامل  أع ــال  رج
مثال ىف الوفاء ملجتمعها بتبنيها إعادة 
تأهيل وترميم منازل تجمع أبويوسف 
الشيخ  ملدينة  التابعة  الغراء  بقرية 
الخريى  العمل  أن  إىل  الفتا  ــد،  زوي
شباب  من  يخرج  عندما  واإلنساىن 
يجعلنا  ومواطنيه  وطنه  هموم  عاش 
والذين  الشباب  بهؤالء  بالفخر  نشعر 

تطهري  عىل  املسلحة  للقوات  التحية 
التنمية  وعــىل  اإلرهــاب  من  سيناء 
مشريا  املحافظة،  أرض  عىل  والتعمري 
تطوير  استطاعوا  ما  لوالهم  أنه  إىل 
أبو   – يوسف  “أبــو  تجمع  وافتتاح 
عيطة” مبركز الشيخ زويد، معربا عن 
الشكر واإلحرتام والتقدير عىل دعمهم 
ومساعدتهم القوية لهم إلمتام التطوير 

ىف أرسع وقت وبأعىل كفاءة.
عيطة،  أبو  يوسف  عبدالرحمن  وقال 
تطويره،  تم  الذى  التجمع  أهاىل  من 
إنهم قبل نحو شهرين عادوا لبيوتهم، 
وكانت البيوت ىف هذا املكان خربة ال 
تصلح للسكن بعد أن سكنها اإلرهاب، 

وبيوت مهدمة .
وأشار إىل أن الشباب أبناء شامل سيناء 
األعامل  رجــال  اتحاد  من  املخلصني 
وانطلقت  املسئولية،  قدر  عىل  كانوا 
بيت  من  بداية  املكان  تعمر  أياديهم 
الله ثم الديوان ثم الوصول لكل بيت 
ورفع كفائته وتجميله وتجهيزه ليعود 
اقتالعهم  ــاب  اإلره حــاول  من  إليه 
معززين  لبيوتهم  يعودوا  املكان،  من 
مكرمني ىف بيوت فيها يبدأون حياتهم 

حياة كرمية.
سيناء  شــامل  محافظ  أن  وأوضـــح 

الشباب، وملديرية التضامن دور ممثال 
التى  لها  التابعة  الجمعيات  ببعض 
للمواطنني،  عاجلة  خدمات  قدمت 
يعتزم  ملرشوعات  قادمة  وخطوات 
والرتبية  سيناء  تعمري  جهاز  تنفيذها 
قام  كام  الرشيف،  واألزهــر  والتعليم 
املكان  ىف  برئ  بحفر  الخري  فاعىل  أحد 
والناس، ومطلب  األرض  لريوى عطش 

ال ينتظرون منا الشكر، لكن من واجبنا 
تفاعلهم  عىل  ونشكرهم  نحييهم  أن 
أن  أمله  عن  معربا  مجتمعهم،  مع 
به  يحتذى  مثاال  الراقى  فعلهم  يكون 

من غريهم.
وأعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل 
أنه  سيناء،  شــامل  محافظ  شوشة 
أبو  بتجمع  منزال   19 كفاءة  رفع  تم 
لقرية  التابعة  الغراء  مبنطقة  يوسف 
مبادرة  ضمن  زويد،  بالشيخ  الشالق 
القرى املرصية “حياة  لتطوير  الرئيس 
كرمية”، الفتا إىل أنه من خالل املبادرة 
تم إعادة تجميل التجمع، ورفع كفاءة 

وإحالل مسجد التجمع.
وقال إنه تم توصيل خط كهرباء جهد 
وشبكة  مبحول  التجمع  ودعم  عايل، 
إنارة داخلية، و توفري كشافات إلنارة 

التجمع.
للمنفذين،  التحية  املحافظ  ووجــه 
مديريات  مختلف  أن  عىل  مؤكًدا 
املتنوعة  الخدمات  تقدم  الخدمات 
التحية  املحافظ  وجه  كام  للعائدين، 
للقوات املسلحة عىل الجهود املبذولة 
األمــور  واستقرار  ــاىل  األه ــودة  ع ىف 
بالشيخ زويد، كام وجه التحية للرشطة 

املدنية، ولشباب رجال أعامل سيناء.

مونديال رمضان السيناوى 2022 دورة الشهيد / وسيم العرجاني برعاية املهندس/ابراهيم العرجاني
به  تقوم  الذي  االجتامعي  للدور  استكامال 
مرص تالتني قام املوقع برعايه فريق يلعب 
رعايه  تحت  الرمضانيه  الدوره  يف  باسمه 
رجل االعامل السيناوي / ابراهيم العرجاين 

دوره الشهيد / وسيم العرجاين

حصد  حيث  مشاركاته  الفريق  ويواصل 
الفريق ثالث نقاط من مشاركتني ويتطلع 
للتأهل للدور الثاين يف حاله فوزه يف املباراه 
القادمه ويقدم الشكر رئيس مجلس االداره 
الفريق  العضاء  قطامش  صالح  محمود 

والجهاز الفني ويتمني لهم التوفيق 
يف املباراه القادمه وهم الساده /

اسم الفريق
1-محمد نبيل حارس

2-عبدالله وليد

3-احمد العويض
4-عمر مصطفى

5-اسامة مصطفى
6-احمد مسلم
7-محمد موزا

8-محمود نبيل
ــاز الــفــنــى  ــه ــج ال

واإلداري
حسني الطنجري

عيد الكاشف

محمد أسامة
محمد الونش

ــدي  األي ماليني  بــه  يعمل  الــذي 
العاملة الوطنية، وكان يساهم بقوة 
يف ارتفاع معدالت النمو خالل الفرتة 
عدم  عىل  حرص  وهناك  السابقة، 

تباطؤ النمو.
واستمع رئيس الوزراء إىل مداخالت 
ُمصّنعي  كــبــار  مــن  الــحــارضيــن 
الذين  واألسمنت،  والصلب  الحديد 
الدولة عىل  تقديرهم لحرص  أكدوا 
التنسيق والتعاون من أجل النهوض 
وتخفيف  الوطنية،  بالصناعة 
تفرضها  التي  الضغوط  من  الكثري 
لها  يتعرض  التي  الراهنة  الظروف 
من  أقوى  هي  والتي  أجمع،  العامل 
الدولة  مساندة  أكدوا  كام  الجميع، 
مع  للتعامل  الحالية  جهودها  يف 
والحفاظ  الحالية،  العاملية  األزمة 
ُمشريين  االقتصادي،  النمو  عىل 
التي  الوطنية  الصناعة  دعم  أن  إىل 
أمر  املحلية  املضافة  القيمة  تحقق 

مهم جداً.
إىل  والصلب،  الحديد  ُصّناع  وأشار   
أن هذه الصناعة متر بدورات، وقد 
هي  التسليح  حديد  سلعة  تكون 
كام  سعرها  ينخفض  التي  الوحيدة 
سابقاً،  حدث  وهذا  أحياناً،  يرتفع 

بصورة  األسعار  انخفضت  عندما 
الستة  األشهر  أن  وأكدوا  ملحوظة، 
ــربرة يف  ُم ــادة  األخــرية، شهدت زي
األسعار، نظراً لزيادة أسعار مدخالت 
الزيادات  تفاصيل  شارحني  اإلنتاج، 
مدخالت  أسعار  يف  حدثت  التي 
باألسعار  اإلنتاج، كام عقدوا مقارنة 

هنا وبعدة دول منتجة للحديد.
من جانبهم رشح ُمصّنعو األسمنت 
والتحديات  األسعار  ارتفاع  أسباب 
ظل  يف  خاصة  يواجهونها،  التي 

ارتفاع أسعار الطاقة.
وأوضح وزير اإلسكان خالل االجتامع 
أن ارتفاع أسعار الحديد واألسمنت 
استكامل  عىل  بالفعل  آثاراً  يفرض 
املرشوعات التي يتم تنفيذها حالياً، 
كام يؤثر عىل قطاع التشييد والبناء 
ككل، مشرياً إىل أن هذه االرتفاعات 
الكبرية يف األسعار، ليست يف مصلحة 
الدولة وال يف مصلحة املصنعني، وال 
يحرك  الذي  والبناء  التشييد  قطاع 

عجلة االقتصاد.
مبجلس  الصناعة  لجنة  رئيس  وقال 
النواب خالل االجتامع إن الحكومة 
إلنقاذ  سابقاً  كبري  مبجهود  قامت 
عدة  عقد  وتم  األسمنت،  صناعة 

يف  مشكلة  هناك  وكان  اجتامعات، 
الطلب،  من  أكرث  كان  العرض  أن 
كثرياً  تدخلت  الحكومة  أن  مؤكدا 
رغم  وأنــه  الصناعة،  هذه  إلنقاذ 
ولكن  متغريات،  هناك  أن  إدراكنا 
وقد  ما،  نوعاً  فيها  مبالغ  األسعار 
بعض  من  مبالغات  هناك  يكون 
من  أكرث  يكسبون  الذين  التجار، 
الصناع، ُمقرتحا  أن يتم عقد اجتامع 
تفصيالً  فيه  يتم  املصنعني،  مع 
الربح  وهامش  التكلفة،  حساب 
منر  أن  معا  نستطيع  حتى  العادل، 
نقف  أن  وواجبنا  األزمة،  هذه  من 
وحتى  األزمة،  هذه  يف  الدولة  مع 

يستمر عمل املصانع واملرشوعات.
أن  واألسمنت  الحديد  ُصناع  وأكد 
يف  انخفاضاً  شهدت  األخرية  األيام 
يف  مشكلة  تحدث  ومامل  األسعار، 
توافر الخامات ومستلزمات اإلنتاج، 

سيكون هناك استقرار يف األسعار.
الدكتور  أكد  االجتامع  ختام  ويف 
التوقيت  هذا  أن  مدبويل  مصطفى 
سعر  إىل  التوصل  رضورة  يتطلب 
حتى  واألسمنت،  للحديد  عــادل 
تتأثر  وال  املطلوب،  التوازن  يحدث 
تنفيذها،  يتم  التي  املــرشوعــات 

وحتى أيضا ال يتأثر هذان القطاعان 
ندرك  فنحن  الصناعة،  يف  املهامن 
جميعاً أن هناك أزمة عاملية، ولكن 

يجب أن نتحملها معاً.
جهاز  رئيس  الــوزراء  رئيس  ووجه 
املامرسات  ومنع  املنافسة  حامية 
متكاملة  دراسة  بإعداد  االحتكارية 
ــد واألســمــنــت،  ــحــدي ــار ال ــع ألس
مؤخرا،  حدثت  التي  والــزيــادات 
التوازن  إحــداث  عىل  نعمل  حتى 
القطاعني،  هذين  يف  املطلوب 
مشرياً إىل أننا ال ميكن يف ظل آليات 
السوق الحرة فرض تسعرية جربية، 
ولكن  مبارشة،  بصورة  والتدخل 
هناك آليات سنعمل عليها إلحداث 

التوازن املطلوب.
مصطفى  ــور  ــت ــدك ال وأضــــاف   
دراسة جهاز  انتظار  يف  أنه  مدبويل 
املامرسات  ومنع  املنافسة  حامية 
التي  واالجتامعات  االحتكارية، 
بهدف  الُصّناع،  مع  عقدها  سيتم 
تحقق  عادلة  أسعار  إىل  الوصول 
مصلحة الجميع، وتسهم يف استمرار 
املهمة  الصناعات  ــذه  ه عمل 

بكفاءة.



7الصحة واملجتمع إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  13  رمضان -  1443 هـ  - 14  ابريل  2022م

العدد اإلسبوعي رقم 1255

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

املشكالت  ــد  أح الــغـــــذايئ  التسمم 
تلوث  بسبب  اإلنــســان  تواجه  التي 
تهديد  درجة  إىل  وصلت  ولقد  البيئة، 
البكترييا  إفــراز  بسبب  وذلك  حياته، 
إىل  تدخل  سـامة،  مـواد  والفريوسات 
امللوثة،  األطعمة  مع  اإلنسان  جسم 
البكترييا  انتقال  بسبب  تلوثت  والتي 
الطائرة  الحرشات  طريق  عن  إليها 
ويحدث  ــذبــاب.  وال البعوض  مثــل 
التسمم الغذايئ عندما يستهلك اإلنسان 
الطفيليات  أو  بالبكترييا  ملوثًا  طعاًما 
كام  الضارة.  السموم  أو  الفريوسات  أو 
املنقولة  ــراض  األم باسم  أيًضا  يُعرف 
يتسبب  أن  وميكن  الغذاء،  طريق  عن 
من  مجموعة  حدوث  يف  التسمم  هذا 
األعراض، والتي غالبًا ما تكون تقلصات 

والغثيان،  والقيء،  واإلسهال،  املعدة، 
شديد  وارن\تــفــاع  الشهية،  وفقدان 
يف  ورعشة  الجسم،  حــرارة  درجــة  يف 
لإلصابة  عرضة  األكرث  واألفراد  الجسم. 
وصغار  النساء،  من  الحوامل  هم  به 
السن،  وكــبــار  ــال،  ــف األط مــن  السن 
األمراض  من  يعانون  الذين  ــراد  واألف
درجة  يف  األطعمة  وتختلف  املزمنة. 
تم  إذا  الغذايئ، خاصًة  للتسمم  تسببها 
بشكل  طهيها  أو  تحضريها  أو  تخزينها 
الغذايئ  التسمم  أسباب  صحيح.  غري 
عدم العناية بالنظافة الشخصية، وعدم 
األكل.  قبل  اليدين  بغسل  االهتامم 
طويلة.  لفرتة  الثالجة  خارج  األكل  ترك 
جيًدا.  تغليفه  أو  األكل  تغطية  عدم 
بالشكل  الطعام  تربيد  أو  تسخني  عدم 
الطعام  السليم  الطعام  خلط  السليم، 
امللوث، رشب مياه ملوثة، تناول أطعمة 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

أطعمة  تناول  املصدر،  معلومة  غري 
منتهية الصالحية، طهي الطعام بأدوات 
دون  والخرضوات  الفاكهة  أكل  ملوثة، 
البكترييا  انتقال  الجاري،  باملاء  غسلها 
بسبب  األطعمة  إىل  والــفــريوســات 
الحرشات. ومن األطعمة التي ميكن أن 
تناولها  تم  إذا  الغذايئ  التسمم  تسبب 
بأنواعها  اللحوم  سليمة  غري  بطريقة 
الفاصولياء  (مثل  الخضار  املختلفة، 
والــخــرضوات  البطاطس)  الحمراء، 
األرز،  ــحــار،  وامل األســـامك  الــورقــيــة، 
النيء،  البيض  املبسرت،  غري  الحليب 
والتفاح  والتوت  البطيخ  (مثل  الفواكه 
يجب  املخاطر  ولتقليل  املر).  اللوز  و 
طهى  جيدا،  والطعام  اليدين  غسل 
بالطرق  الطعام  حفظ  جيداً،  الطعام 
السليمة يف الثالجة، قم ببسرتة الطعام 

الذي يحتاج إليها. 

5 أطعمة مفيدة لصحتك فى رمضان ..
شوربة العظام أبرزها

فوائد عصري القصب.. يزودك 
بالطاقة ويساعد على الهضم

فوائد عصري القصب.. يزودك 
بالطاقة ويساعد على الهضم

ميكن أن يتسبب الطقس الرطب شديد 
الحرارة يف حدوث مشكالت صحية، مثل 
اإلرهاق الحراري ورضبة الشمس، لذلك  
من املهم جًدا أن تبقى رطبًا خالل أيام 
من  كوب  تناول  يكون  وقد  الصيف، 
عصري قصب السكر يوميًا مفيدا للتغلب 

عىل ذلك.
الصيف  هذا  السكر  قصب  عصري  فوائد 

:”healthsite ” وفقا ملوقع
يساعد عىل زيادة الطاقة

األخرى  واإللكرتوليتات  الجلوكوز  مينحك 
دفعة  السكر  قصب  عصري  يف  املوجودة 
فورية للطاقة، ميكن أن يساعد كوب من 
عصري قصب السكر أيًضا يف تربيد درجة 

حرارة جسمك خالل فصول الصيف.
جيد للبرشة

مبضادات  مــيلء  السكر  قصب  عصري 
وغريها  والحديد  واملغنيسيوم  األكسدة 
لبرشتك.  الرضورية  اإللكرتوليتات  من 
ميكن أن يساعد يف تعزيز املناعة وزيادة 
يف  يساعد  مام   ، الجسم  يف  الدم  تدفق 
وتقليل  برشتك  صحة  عــىل  الحفاظ 

عالمات الشيخوخة.
مدر للبول يف الطبيعة

يحتوي قصب السكر عىل خصائص مدرة 
للبول. هذا يعني أنه ميكن أن يساعد يف 
إزالة امللح واملاء الزائد من جسمك ، عن 
يفيد  قد  الكىل،  وظائف  تحسني  طريق 
رشب قصب السكر أيًضا األشخاص الذين 

يعانون من التهابات املسالك البولية.
يحارب الرسطان

مركبات  أن  إىل  تشري  ــات  دراس هناك 

قصب  عصري  يف  املــوجــودة  الفالفون 
إنتاج  وقف  يف  فعالة  تكون  قد  السكر 
سلطت  وانتشارها.  الرسطانية  الخاليا 
يف   PLOS One يف  نُـــرشت  ــة  دراسـ
املضاد  التأثري  عىل  الضوء   2021 مارس 
للرسطان ملستخلص قصب السكر الغني 
، وهو مستخلص   (PRSE) بالبوليفينول

طبيعي من قصب السكر.
تساعد عىل الهضم

ميلء  السكر  قصب  عصري  ألن  نظرًا 
تحسني  عىل  يساعد  فإنه   ، بالبوتاسيوم 
األس  مستويات  ويوازن  الهضم  عملية 
باإلضافة  الجسم.  يف  الهيدروجيني 
كعامل  البوتاسيوم  يعمل   ، ذلك  إىل 
من  معدتك  يحمي  للميكروبات  مضاد 

االلتهابات

الصحي  األكل  يقترص  أن  يجب  ال 
ميكن  فقط،  رمضان  ىف  بالرضورة 
الصحية  األطعمة  يتناول  أن  للشخص 
املحتوية عىل املواد املفيدة طوال العام.

اهمية شوربة العظام
 Times Now موقع  ذكره  ملا  ووفقا 
News  للصيام فوائد كثرية حيث يصوم 
وهو  العامل،  انحاء  جميع  يف  املسلمني 
من  والتخلص  الوزن  لخفض  وسيلة 

سموم الجسم.
تناولها خالل  التي ميكن  األطعمة  أهم 

الصيام هي:
1.التوت والفراولة والعنب..

بالفالفونويد  الغنية  األطعمة  هذه   
شعبية،  األكرث  الفواكه  بني  من  هي 

نظرًا لكون التوت صغري الحجم ومليئًا 
بالنكهة، ميكن أن يكون مبثابة خيارات 
ممتازة للوجبات الخفيفة، يعترب التوت 
األكسدة وميكن  أيًضا مصدًرا ملضادات 
أنواع  بعض  البرشة.  صحة  يساعد  أن 
التوت التي ميكنك إضافتها إىل نظامك 

الغذايئ هي الفراولة، والعنب.
الكرنب  مثل  الصليبية  2.الخرضوات 

والقرنبيط..
غالبًا ما يؤدي الصيام إىل اإلمساك، وهو 
الهضمي  الجهاز  مشكالت  أكرث  أحد 
إزعاًجا، لكن تناول الخرضوات الصليبية 
يف  يساعد  أن  ميكن  باأللياف  الغنية 
مع  الهضمي  الجهاز  صحة  تعزيز 
الخرضوات  بعض  العامة،  الصحة  دعم 

الصليبية التي ميكنك إضافتها 
هي  الغذايئ  نظامك  إىل 
الكرنب والقرنبيط والربوكيل.

3.املكرسات..
لتنظيم  مهمة  الدهون   
املهمة،  الجسم  وظائف 
للدهون  مصدر  املكرسات 
تناولها  ويجب  الصحية، 
أصناف  بعض  منتظم،  بشكل 
ميكنك  التي  املكرسات 
الغذايئ  نظامك  إىل  إضافتها 
والفول  والجوز  اللوز  هي 

السوداين وما إىل ذلك.
فوائد الشوربة
فوائد الشوربة

4.شوربة العظام..
ساعات  قضاء  محاولة  عند   
طويلة مع عدم تناول الطعام أو تناول 
يف  البدء  إىل  الجسم  مييل  منه،  القليل 
فقدان الطاقة، ال ميكن أن تساعد هذه 
املاء  متطلبات  تلبية  يف  فقط  السوائل 
تساعد  أن  ميكن  ولكنها  بك،  الخاصة 
بالعنارص  جسمك  تزويد  يف  أيًضا 

الغذائية األساسية.
5.املأكوالت البحرية..

من  الجسم  متطلبات  عن  للتعويض   
البحرية  املأكوالت  تضاف  الربوتني، 
أنها  كام  الغذايئ،  النظام  إىل  شعبياً 
مصدر غني للدهون الصحية وميكن أن 
يكون الستهالكها باعتدال فوائد صحية 

متعددة

بعض األطعمة تسبب لإلنسان تسمم غذائي

 (IBS) العصبي  القولون  متالزمة 
حالة  وهي  الغليظة  األمعاء  عىل  تؤثر 
األشخاص،  من  الكثري  تصيب  منترشة 
الشائعة  الــعــالمــات  بعض  تشمل 
ملتالزمة القولون العصبي التشنج وآالم 
واإلسهال  والغازات  واالنتفاخ  البطن 
من  وواحــدة  كليهام،  أو  اإلمساك  أو 
يواجهها  التي  صعوبة  املشاكل  أكرث 
العصبي  القولون  شخص مصاب مبرض 
هي تحديد نوع األطعمة التي تسبب 
من  العديد  هناك  أن  يبدو  األعــراض، 
تساعد  التي  الغذايئ  النظام  خيارات 
يف عالج القولون العصبي ،إحدى هذه 
الخطط هي اتباع نظام غذايئ منخفض 
 ” موقع  نــرشه  ملا  وفقا  الفودماب، 

.”thehealthsite
منخفض  ــذايئ  ــغ ال الــنــظــام  هــو  مــا 

الفودماب؟
الكربوهيدرات  من  نوع  فودماب هي 
تسبب  األمــعــاء،  يف  هضمها  يصعب 
وعدم  االنتفاخ  الكربوهيدرات  هذه 
الراحة واإلسهال بسحب املزيد من املاء 
األطعمة  هذه  ألن  نظرًا  األمعاء،  إىل 

األمعاء  بكترييا  فإن  للهضم،  قابلة  غري 
تسبب  الغازات،  إىل  وتؤدي  تخمرها 
أعراًضا مثل االنتفاخ وآالم املعدة وتغيري 

حركات األمعاء واإلسهال واإلمساك.
يف  موناش  جامعة  من  باحثون  كان 
أن  أثبت  من  أول  بأسرتاليا  ملبورن 
الفودماب  منخفض  غذايئ  نظام  اتباع 
القولون  أعـــراض  يحسن  أن  ميكن 
إىل  فودماب  أطعمة  تنقسم  العصبي، 
عالية  الغذايئ”  النظام  خطة  يف  فئتني 
عىل  يجب   ، للدراسة  ومنخفضة”وفًقا 
متالزمة  من  يعانون  الذين  األشخاص 
القولون العصبي تجنب األطعمة عالية 
منخفضة  األطعمة  واعتامد  الفودماب 

الفودماب كمواد أساسية يومية.
وتجنبها  تناولها  يجب  التي  األطعمة 

عند اتباع نظام غذايئ فودماب
لقد وجدت الدراسات األولية أن اتباع 
نظام غذايئ منخفض FODMAP هو 
تساعد  التي  اإلقصاء  حمية  من  نوع 
التهاب األمعاء، ولكن  يف أعراض مرض 
يجب عىل املرء أيًضا أن يفهم أنه ليست 
كل الكربوهيدرات عبارة عن فودماب، 

من  الصحيح  النوع  تعرف  أن  يجب 
األطعمة التي يجب تضمينها وتجنبها:

األطعمة التي يجب تضمينها
بدائل  أو  الالكتوز  من  الخايل  الحليب 

أخرى
لحمة
بيض

والعنب  والتوت  الربتقال  مثل  الفواكه 
والفراولة

أرز أو كينوا
وقرع  الخرضاء  الفاصوليا  مثل  الخضار 

العسل والكوسا والباذنجان
االطعمة التي يجب تجنبها

البقوليات
الفواكه مثل الخوخ والبطيخ والكمرثى 

واملانجو والتفاح والخوخ
الالكتوز

رشاب الذرة عايل الفركتوز
الحبوب  أو  القمح  من  املصنوع  الخبز 

أو املكرونة
الخرضاوات مثل ، الهليون ، الربوكيل ، 

البصل ، براعم بروكسل ، إلخ.

لو بتعاني من القولون العصبى.. كل ما 
تريد معرفته عن النظام الغذائي الصحي
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القومى  الجهاز  دور  مــن  انــطــالقــاً 
للتنسيق الحضارى ىف العمل عىل إحياء 
للمجتمع  والتاريخية  القومية  الذاكرة 
املرصى، انطلقت فكرة مرشوع “حكاية 
التعريف  إىل  يهدف  ــذى  ال شــارع“، 
أطلقت  التى  الهامة  بالشخصيات 
أسامؤها عىل بعض الشوارع، وذلك من 
خالل وضع الفتات باسم وتاريخ األعالم 
الشوارع،  عىل  أسامئهم  أطلقت  الذين 
والذين يشكلون قيمة تاريخية وقومية 
الشعب  فئات  ملختلف  ومجتمعية 
املرصى، ولهذا نستعرض يوميًا شخصية 
من الشخصيات التى لهم شوارع تحمل 
حكاية  ىف  جــاء  ما  حسب  أسامئهم، 
واليوم  الحضارى،  للتنسيق  ــارع  ش
نستعرض شخصية ” جهاركس الخليىل” 

يضمها للقرص، “كان مزاجه يف الجميالت، 
أجمل  وكانت  فيها،  فنت  سارة  شاف  وملا 

سيدة بعد السيدة حواء”.
هذا الجامل هو ما دفع سيدنا إبراهيم إىل 
حبها بشكل كبري ليس له مثيل، ومل تكن 
كان  بل  إنجابها،  عدم  مع  مشكلة  لديه 

يكفيه أن يحبها ويعيش معها.
العمر ومل  أرذل  إىل  السيدة سارة  وصلت 
تنجب، وظلت عاقرا لسنني طويلة، مل يعبأ 
حتى  لذلك،  السالم  عليه  إبراهيم  سيدنا 
السالم-  عليه   – إبراهيم  املالئكة  أخربت 
ألنهم عصوا  لوط؛  قوم  إىل  ذاهبون  أنهم 

نبى الله لوطًا، ومل يتبعوه.
-عليه  إبراهيم  املالئكة  ترتك  أن  وقبل 
السالم- برشوه بأن زوجته سارة سوف تلد 

ولًدا اسمه إسحاق، وأن هذا الولد سيكرب 
ويتزوج، ويولد له ولد يسميه يعقوب.

تستطع  مل  كالمهم،  ســارة  سمعت  وملا 
ت  فعربَّ املفاجأة،  هــول  عىل  تصرب  أن 
النساء؛  تعرب  كام  ودهشتها  فرحتها،  عن 
وقالت:  سمعت،  مام  تعجبًا  فرصخت 
َوَهـَذا  َعُجوٌز  َوأَنَاْ  أَأَلُِد  َويْلَتَى  يَا  (قَالَْت 
قَالُواْ  َعِجيٌب.  ٌء  لََشْ َهـَذا  إِنَّ  َشيًْخا  بَْعىِل 
أَتَْعَجِبنَي ِمْن أَْمِر اللِّه رَْحَمُت اللِّه َوبَرَكَاتُُه 
ِجيٌد)  مَّ َحِميٌد  إِنَُّه  الْبَيِْت  أَْهَل  َعلَيُْكْم 

]هود: 73-72[ .
السالم  عليه   – بإسحاق  سارة  وحملت 
فيه؛  لها ولزوجها  اللَّه  فبارك  – ووضعته، 

ومن إسحاق انحدر نسل بنى إرسائيل.

قصص  الكريم،  القرآن  يف  ورد 
تم  اللواىت  النساء  من  العديد 
ذكرهن دون اإلشارة إىل أسامئهم، 
وهن من نساء العاملني املخلدات، 
العاملني  ــدات  ــي س ــني  ب ــن  ومـ
الدينى  التاريخ  يف  املخلدات 
األنبياء  أبو  زوجة  سارة  السيدة 

النبى إبراهيم.
زوجة  هي  ــاران  ه بنت  ــارة  س
أم  وهى  األوىل،  إبراهيم  النبي 
يعقوب  النبي  أبو  إسحاق  النبي 
أنبياء  نسله  من  ينحدر  الــذي 
عند  مبجلة  وهي  إرسائيل،  بني 
واملسيحيني.  واليهود  املسلمني 
أىت ذكرها بالتوراة عىل أن أسمها 

بعد وعد  إىل “سارة”  تحول  ثم  “ساراى” 
عجوز  كانت  بعدما  بولد  لها  الله  قطعه 
من  القرآن  يف  الحادثة  ذكرت  كام  عاقر، 

دون تسميتها.
إبراهيم  زوجة  اسم  كان  التوراة،  بحسب 
عجوزا  أصبحت  وعندما  “ساراي”  تدعى 
فتغري  بولد  الله  وعدها  أوالد  دون  من 
بذرية،  للوعد  كداللة  “سارة”  إىل  اسمها 
السيدة  أو  ــرية  األم معناه  العربية  ويف 
النبيلة، ويف اللغة العربية فيعني “البهجة 

والرسور”.
قال عيل جمعة إن سارة كانت بني أجمل 
أن  دفع من أرسها  ما  األرض، وهو  نساء 

نساء العاملني.. “سارة” زوجة أبو األنبياء التى 
بشرتها املالئكة بإسحاق

واإلعالمية  الكبرية  الكاتبة  قالت 
سامح أبو بكر عزت، أرى ىف الوقت 
الحاىل أن هناك منافس كبري للكتاب 
اإللكرتوىن  الكتاب  وهو  الورقى 
الذى  التكنولوجى  التطور  ظل  ىف 
الورقى  الكتاب  ولكن  فيه،  نعيش 
عودنا  وإذا  حضور،  له  سيظل 
القصص  لهم  نشرتى  أننا  ــا  أوالدن
ىف  مرتبط  الورقى  الكتاب  سيظل 

أذهانهم بالذكريات.
بكر  أبو  سامح  الكاتبة  وأضافت 
“اليوم  مع  حوارها  خالل  عــزت، 
والذى سيتم نرشه الحًقا،  السابع” 
دامئا أقول أن الشخص من املمكن 
أو  اثنني  أو  صديق  له  يكون  أن 
أن  املمكن  من  هل  ولكن  ثالثة 
موجودين  صديق   100 له  يكون 
معه ىف املنزل؟!، واإلجابة عادة أنه 
هو  الكتاب  ولكن  املستحيل،  من 
الذى يحىك لك وال يحىك  الصديق 
يكون  تحتاجه  وقت  أى  وىف  عنك 
موجود بجانبك،  ودامئا أحرص أن 
يكون ورقى حتى أمتكن من اللجوء 

يدى،  متناول  ىف  وقت  أى  ىف  إليه 
ولكن القراءة عىل الوسائل الحديثة 
ولكن  الكتاب  يختفي  زر  بضغطه 
ويعيش  يختفى،  ال  أبــًدا  الورقى 

مئات السنني.
وأضافت الكاتبة الكبرية سامح أبو 
تطبيقات  اآلن  يوجد  عزت،  بكر 
الكتب  عليها  محمل  ــرية  ــث ك
األطفال  من  والكثري  املسموعة 
اإلنرتنت،  عرب  الــقــراءة  يفضلون 
واملهم ىف األمر هو أن يقرأ األطفال، 
الكتاب  أفضل  يل  بالنسبة  ولكن 
الورقى ملا يحمله من خصوصية ال 
تقارن بأى وسيلة أخرى، ولكن إذا 
كان النشء يقرأ من خالل اإلنرتنت 
فاألمر ليس سيئ، ومع الوقت من 
املمكن أن يكون الكتاب الورقي له 
أن  املهم  ولكن  حياتهم،  ىف  وجود 

ميارسوا عادة القراءة.
الفتاح  عبد  الرئيس  وجــه  وقــد 
السيىس، بحشد الطاقات اإلبداعية 
ىف مجال نشأة األطفال من مفكرين 
اسرتاتيجية  لبلورة  وفنانني  وعلامء 

شخصية  لبناء  متكاملة  وطنية 
وقدرات األطفال من املهد.

الرئيس  استقبال  خالل  ذلك  جاء 
عبد الفتاح السيىس مؤخرا الكاتبة 
سامح أبو بكر عزت، املتخصصة ىف 
بحضور  وذلك  الطفل،  أدب  مجال 
وزيرة  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة 

الثقافة.
راىض،  ــســام  ب الــســفــري  ورصح 
رئاسة  باسم  الرسمى  املتحدث 
أبو  الكاتبة سامح  بأن  الجمهورية، 
بكر عزت أعربت عن ترشفها بلقاء 
الرئيس، مؤكدًة أن النجاح والتقدير 
من  عزز  قد  كتاباتها  القته  الذى 
جهودها  تكثيف  عــىل  حرصها 
خالل الفرتة املقبلة ىف مجال األدب 
هذا  ىف  مشريًة  لألطفال،  الوطنى 
األخري  األدىب  إىل مرشوعها  السياق 
تحت عنوان “حياة وكرمية”، وهى 
القصة املستوحاة من مبادرة “حياة 
إنجازات  تعرض  والتى  كرمية”، 
مبسط  بشكل  املبادرة  وأهــداف 

وجاذب لألطفال.

سماح أبو بكر عزت:الكتاب اإللكرتونى يختفى 
بضغطة زر لكن الورقى يظل صديقك الويف

حكاية شارع .. خان الخليلى بنى على مقابر الفاطميني وكانت نهايته مأساوية
املحالت،  منه  الوسطى  الطبقة  تُضم 
املخازن  فتحتِضن  العليا  الطبقات  أما 

واملساكن.
قصة بناء الخان

الخليىل  جهاركس  األمري  أراد  عندما 
فيه  كبريًا، متارس  لنفسه خانًا  يبنى  أن 
عن  بحثه  وبعد  التجارة،  أنواع  شتى 
الخان  يشيد  أن  رأى  مناسب،  موضع 
عىل موضع قريب من مسجد سلطانه 
ميدان  من  بالقرب  برقوق”  “الظاهر 
“بني القرصين” بشارع املعز، ومل يكن 
قراره،  عن  الخليىل  ليعيق  يشء  هناك 
كانت  اختارها  التى  األرض  أن  سوى 
وهو  الفاطميني،  الخلفاء  رفات  تحوى 
ىف  للبدء  قبورهم  نبش  يستدعى  ما 
السهل  من  يكن  مل  قرار  وهو  البناء، 

اتخاذه دون مسوغ رشعي.
الشيخ  يدعى  صديق  للخليىل،  وكان 
وهو  القليجي”،  محمد  الدين  “شمس 
وتوىل  باإلفتاء،  يعمل  حنفى  شيخ 
فتوجه  لفرتة،  بالقاهرة  القضاة  نيابة 
إليه جهاركس وسأله الرأى الرشعى ىف 
نبش القبور التى تعيق إنشاء مرشوعه 
االقتصادى، فام كان من القليجى إال أن 
من  بها  ما  وإلقاء  إزالتها  بجواز  أفتاه 

رفات ألن الفاطميني”كفاًرا رفضة”.
تربة  بنبش  جهاركس  ــري  األم فقام 
عرشات  ــاة  رف واستخراج  الزعفران 
الرجال والنساء، وقام العامل بوضعهم 
عىل ظهر الحمري، وألقى بها ىف “كيامن 
موضعه  ضخم  قاممة  مقلب  الربقية”، 

والذى له شارع يحمل اسمه ىف القاهرة 
التاريخية تحت اسم “خان الخليىل”.

الخليىل  الذى يشغله خان  املكان  يقع 
الحسني  وجــامــع  مشهد  بــني  حاليًا 
وشــارع  ميدان  وبــني  املعز،  ــارع  وش
العصور  ــار  آث ــرز  وأب ــر  األزه الجامع 
موضعه  وكان  واململوكية،  الفاطمية 
بالخليفة  الخاص  الرشقى  القرص  تربة 
قبور  فيها  التى  الفاطمى،  بالله  املعز 
“تربة  بـ  املعروفة  الفاطميني  الخلفاء 
“جهاركس  األمري  قام  وقد  الزعفران”. 
وبنى  املقابر،  هذه  بتدمري  الخلييل” 
الذى  1382م،  ىف  الخان  هذا  مكانها 

مازال يعرف باسمه حتى اآلن.
والخان عبارة عن مبنى عىل شكل مربع 
كبري، ويحيط بفناء يشبه الوكالة، فيام 

ال  نهاية  ىف  األزهر،  حديقة  هو  الحاىل 
لدولة  حكاًما  ما  يوًما  كانوا  مبن  تليق 
وأجزاء  مرص  تشمل  األطــراف  مرتامية 

من الشام وشامل أفريقيا.
يولية  ىف  الغورى  السلطان  قام  وقد 
وأنشأ  الخليىل  خــان  بهدم  1511م، 
وربوًعا  وحوانيت  حواصل  مكانه 
ووكاالت للتجار يتوصل إليها من ثالث 
الحواصل  هذه  هدمت  وقد  بوابات، 
والحوانيت وأعيد بناء الخان بعد ذلك.

الزمن،  بعوامل  الخليىل  خان  يتأثر  ومل 
فيحرض  والفنانني،  لألدباء  ملهاًم  وظل 
مثلام  ــداع،  اإلبـ عىل  دامئًــا  أخيلتهم 
(خان  روايته  محفوظ”  “نجيب  كتب 
الخلييل) من وحى أجواء الحى القديم، 
واصًفا إياه “ستِجد ىف الشارع الطويل، 
بينها  تِصل  القوائم  ُمربعة  ــامرات  ِع
األصىل،  الشارع  تقاطع  جانبية  ممرات 
والشارع  املــمــرات  جوانب  وتــزُحــم 
فُدكان  الُدكان)،  (أى  بالحوانيت  نفسه 
ورابع  للشاى،  وآخر  وخطاط  للساعاىت 
وهكذا.  للتُحف  وخامس  للسجاد 
يزيد  ال  مقاهى  وهناك  ُهنا  يقع  بينام 
حجم الواحدة منها عن حجم الحانوت 
الصنَّاع  جلَس  وقّد  الصغري،  (الُدكان) 
ىف  فنونهم  عىل  يكبون  الدكاكني  أمام 

صرب”.
األمري جهاركس الخليىل

عهد  ىف  اململوكية  الدولة  ــراء  أم من 
إليه،  ومقربا  برقوق،  الظاهر  السلطان 
ويحمل لقب “أمري أخور”، وينسب إىل 

املرشف  كان  بفلسطني،  الخليل  مدينة 
عىل اإلسطبالت والربيد.

جهاركس  األمري  أن  “املقريزي”  ويذكر 
الصدقة  كثري  دنياه  بأمر  خبريًا  “كان 
ووقف هذا الخان وغريه عىل عمل خبز 
يفرق مبكة عىل كل فقري منه ىف اليوم 
ملا  ثم  سنني  مدة  ذلك  فعمل  رغيفان، 
عظمت األسعار مبرص وتغريت نقودها 
من سنة ست ومثامنائة صار يحمل إىل 

مكة مال ويفرق بها عىل الفقراء”.
نهاية األمري جهاركس

األمــري  نهاية  كــانــت 
ــرية  جـــهـــاركـــس مــث
التوقف،  وتستدعى 
اعتربها  نهاية  وهــى 
أفضل  ــزي”  ــري ــق “امل
مــا فعله  ــزاء عــىل  ج
املوىت  لقبور  من نبش 

واالستهانة بها.
السلطان  ــره  أم فقد 
جيش  برتأس  برقوق، 
مملوك،   500 ضــم 
ــه بــهــم إىل  ــوج ــت وال
دمشق ملواجهة بعض 
خرجوا  الذين  األمراء 
ــىل الــســلــطــان، ىف  ع
الــنــارصي”  “معركة 
أن  إال  1389م،  عــام 
جنود السلطان هزموا 
بعض  خيانة  بسبب 
وفرار  للخليىل  القواد 

الباقني.
هذه  ىف  جهاركس  ــري  األم قتل  وقــد 
“وقتل  املقريزى  ذكر  وقد  املعركة، 
عرش  حــادى  االثنني  يــوم  ىف  الخليىل 
وتسعني  إحدى  سنة  اآلخر  ربيع  شهر 
عاريًا  األرض  عىل  وتــرك  وسبعامئة، 
وكان  انتفخ  وقد  مكشوفة،  وسوءته 
طوياًل عريًضا إىل أن متزق وبىل عقوبة 
الله تعاىل مبا هتك من رمم األمئة  من 

وأبنائهم”.
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اليابانية  “سوىن”  مجموعة  أعلنت 
لرشكة  األم  واملجموعة  العمالقة 
استثامر  عن  الدمناركية  “ليغو” 
مليارى دوالر يف رشكة “إبيك غيمز”، 
تعترب  التي  “فورتنايت”  لعبة  نارشة 
الفيديو،  ألعاب  مجال  يف  ظاهرة 
تطوير  جهود  متويل  إىل  سعياً 

ميتافريس، وفقا للبيان اإلماراتية.
“إىل  دوالر  مليارى  ضخ  ويهدف 

تعزيز هدف الرشكة املتمثل ىف بناء 
املستمر”،  منوها  ودعم  ميتافريس 
و”سوىن”  “ليغو”  أوضحت  ما  عىل 
القابضة  الرشكة   (Kirkbi) وكريكبى 

للعبة “ليغو” األوىل يف العامل.
وهي  “سوىن”،  من  كل  واستثمرت 
جيمز”،  “إبيك  يف  مساهم  أصــالً 
مليار  الجديد،  املساهم  وكريكبي 
املجموعات  افادت  ما  عىل  دوالر، 

توقعات بإطالق هاتف 6a Pixel من Google فى شهر مايو.. التفاصيل

الثالث ىف بيان مشرتك.
وأضافت أنها “تقّدر كثرياً املصممني 
إنشاء  وتريد  السواء،  عىل  والالعبني 
خالل  من  جديد  اجتامعي  ترفيه 
العاملني  بــني  العالقة  استكشاف 
هذا  ويــرفــع  ــادي”،  ــ وامل الرقمي 
إىل  غيمز”  “إبيك  قيمة  االستثامر 

31.5 مليار دوالر.

استخدم الناس وسائل التواصل االجتامعى 
وتأمل   ، لسنوات  ــارى  إخــب كمصدر 
استفادة  أقىص  تحقيق  يف   Snapchat
 .Axios لتقارير  وفًقا  الواقع،  هذا  من 
وأطلقت Snapchat ميزة اختبار القصص 
الوسائط  ملنافذ  تتيح  التي  الديناميكية 
مشاركة املقاالت اإلخبارية تلقائيًا كقصص 
عىل منصة Discover من خالل موجزات 
RSS الحالية، وال يحتاجون إىل متخصص 
لوضعه  للتطبيق،  مناسب  إصدار  إلنشاء 

األحداث  مواكبة  وميكن  أخرى،  بطريقة 
الشعبية)  الصحف  (أو  العاجلة  العاملية 
بك.  الخاص  املحتوى  تنرش  ال  عندما 
من  مجموعة  األصليون  الرشكاء  ويشمل 
املنشورات الرئيسية من الواليات املتحدة 
يف  مبا  والهند،  وفرنسا  املتحدة  واململكة 
 The و   The Washington Post ذلك 
 Vogue و Le Figaro و Independent
India،  وال يدعم التنسيق الفيديو، لكن 
قد  إنه  قال   Axios االختبار  يف  املشارك 

يكون كذلك يف املستقبل.
ليس  هــذا  أكسيوس،  ملصادر  ووفــًقــا 
Snapchat، ومع  لـ  مبارش  أموال  مصدر 
ذلك هذا ليس بيت القصيد، ومينح هذا 
األخبار  ملشاركة  أقوى  حافزًا  النارشين 
عىل Snapchat من خالل تقليل املتاعب. 
ملتصًقا  يبقيك  قد  أنه  ذلك،  من  واألهم 
عرضة  أقل  تكون  فقد   –  Snapchat بـ 
لالنتقال إىل Instagram أو TikTok إذا 
.Snap وصلت األخبار عاجالً عىل خدمة

معقولة لهواتف 5G يف السوق.
ومن املقرتح أن تقوم Google بإصدار 
6a ىف مؤمتر مطورى I / O هذا العام 
وتتطلب  مايو،   11 ىف  يبدأ  والذى   ،
الفيدرالية  االتصاالت  لجنة  قواعد 
(FCC)أنواع معينة من املعدات ليتم 
قبل طرحها  عليها  واملوافقة  اختبارها 

يف السوق األمريكية.
ونظرًا ألن Google قدمت مستندات 
تفويض املعدات الخاصة بها لـ 5a يف 
يوليو 2021 (قبل شهر من إصدارها)، 
.6a ميكننا أن نتوقع توقيتًا مشابًها مع

 ،5a عكس  (عىل  الجديد  والهاتف 
الواليات  يف  فقط  متاًحا  كان  الــذي 

أيًضا  املحتمل  من  واليابان)  املتحدة 
متعددة،  بلدان  يف  طرحه  يتم  أن 
تستخدم  املختلفة  البلدان  ألن  ونظرًا 
فعادة  مختلفة،  شبكات  نطاقات 
الذكية  الهواتف  صانعو  يرسل  ما 
مثل  يف  متعددة  لطرازات  املستندات 

هذه الحاالت.
عىل  ليسوا  الذين  ألولئك  وبالنسبة 
إطالق  تم   ،5a  Pixel بـهاتف  دراية 
ىف  بهدوء  دوالًرا   449 بقيمة  الهاتف 
ثم  الــوبــاء،  بسبب   2021 أغسطس 
ىف   6 بكسل  ملف   Google أصدرت 
والذي  العام،  ذلك  من  الحق  وقت 
لتحسينات  مراجعتنا  يف  به  أشادنا 

والكامريا  الذكية  االصطناعي  الذكاء 
املمتازة.

عىل   6a يحتوي  أن  املحتمل  ومــن 
بفضل  وذلــك   ،  AI مــيــزات  نفس 
Googleرشيحة  من  الجديد   Tensor
املحمول. وفًقا للعروض التي شاهدها 

. 9to5Google
وسيحتوي 6a عىل نفس الكامريا مثل 
5a، وإذا كنت تتطلع إىل أوضاع تصوير 
أكرث تقدًما، فإن هذا يستحق أن يؤخذ 
يف االعتبار، ولكن إذا كنت تبحث عن 
الذكاء  يدعم  رسيع   5G ذيك  هاتف 
االصطناعي يف حزمة ميسورة التكلفة، 
فإن 6a Pixel القادم يبدو خياًرا قويًا.

“سونى” و”ليغو” تستثمران 2 مليار دوالر 
فى الشركة الناشرة للعبة “فورتنايت”

سناب شات يتيح للمنافذ اإلخبارية مشاركة 
املقاالت كقصص تلقائيًا

طــراز  ــالق  إط يتم  أن  املــرجــح  مــن 
 Pixel هواتف  من  الجديد   Google
املحدودة يف  امليزانية  ذات   A-series
مايو، وفًقا لقوائم FCC التي رصدتها 
 MySmartPrice سعر  مــرة  ألول 

.engadged ونقلها تقرير
التي  املــيــزات  املوصوفة  والوثائق 
 Pixel سرناها عىل األرجح يف هواتف
و   6a  Pixel ذلك  يف  مبا   ، املستقبلية 
سيدعم   ،Pro  7  Pixel و   7  Pixel
طرازات  من  األقل  عىل  واحد  طراز 
أيًضا  (املعروف   5G  6a mmWave
يجعله  مام  النطاق)،  عايل   5G باسم 
عىل األرجح أحد أكرث الخيارات بأسعار 
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تشريح جثة ربة منزل قتلت على يد زوجها 
حرقا بمنشأة القناطر.. وتجديد حبس املتهم

حبس شاب قتل ابن خاله بعدما تدخل 
لفض مشاجرة بينه وبني شقيقه بأكتوبر

أمرت النيابة العامة بشامل الجيزة 
لقت  منزل  ــة  رب جثة  بترشيح 
نتيجة  بإصابتها  متأثرة  مرصعها 
بإحدى  بها،  النار  زوجها  إشعال 
الجيزة،  يف  القناطر  منشأة  قرى 
الترشيحية  الصفة  تقرير  وطلبت 
ظروف  عىل  للوقوف  بها؛  الخاص 

ومالبسات وفاته.
مبحكمة  املعارضات  قاىض  وجدد 
شامل الجيزة حبس املتهم 15 يوًما 

عىل ذمة التحقيقات.
زوجته  بقتل  املتهم  واعـــرتف 
خالفات  بسبب  الجرمية،  بارتكابه 
أحرض  أنه  وذكــر  بينهام،  زوجية 
كمية من البنزين، وتوجه إىل مكان 
وسكب  بالقرية،  الخرضوات  بيعها 

عليها البنزين وأشعل النار.

واستمع رجال املباحث ألقوال والد 
الضحية، الذي أكد أن خالفات كانت 
املتهم،  وزوجها  ابنته  بني  تجمع 
نقلها  وتم  بها،  النار  أشعل  وأنــه 
إلسعافها،  املطرية،  مستشفى  إىل 
الدرجة  من  بحروق  أصيبت  حيث 
الثالثة، بنسبة 45٪،  وفارقت الحياة 
بها،  لحقت  التي  باإلصابات  متأثرة 
بالدورة  بهبوط حاد  إصابتها  عقب 

الدموية.
جثة  نقل  العامة  النيابة  وقــررت 
زينهم،  مــرشحــة  إىل  الضحية 
بدفنها،  للترصيح  لترشيحها، متهيدا 
القانونية  اإلجـــراءات  اتخاذ  وتم 

الالزمة تجاه املتهم.
القناطر  منشأة  رشطة  مركز  تلقى 
األشخاص  أحد  إشعال  يفيد  بالغا 

القبض على املتهم بضرب طفل بسبب لهو 
األطفال فى الشرقية كالبشات

 6 مبدينة  الــعــامــة  النيابة  ــرت  أمـ
ذمة  عىل  أيام   4 شاب  بحبس  أكتوبر 
خالته،  ابن  بقتل  التهامه  التحقيقات؛ 
بعدما اعتدى عليه بسالح أبيض، نتيجة 
تدخل األخري لفض مشاجرة نشبت بني 

املتهم وشقيقه مبدينة 6 أكتوبر.
يفيد  بالغا  الجيزة  أمن  مديرية  تلقت   

مقتل شاب يحمل جنسية دولة عربية، 
أبيض،  بسالح  عليه  االعتداء  نتيجة 
مبدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال املباحث 
الضحية  أن  وتبني  الواقعة،  محل  إىل 
نشبت  مشاجرة  فض  محاولته  خالل 
بسبب  خالته،  أبناء  من  شقيقني  بني 
أحدهام  عليه  اعتدى  بينهام،  خالفات 

بسالح أبيض، مام أسفر عن مقتله.
رئيس  كــامل  مصطفى  املقدم  متكن 
من  أكتوبر  ثان  رشطة  قسم  مباحث 
سالح  وضبط  املتهمني،  عىل  القبض 
بالواقعة،  محرض  وتحرر  الجرمية، 

وتولت النيابة املختصة التحقيق.

بالرشقية،  األمنية  األجهزة  متكنت 
بالتعدى  املتهم  عىل  القبض  من 
سنة   11 عمره  طفل  عىل  بالرضب 
وإصابته بإصابات مربحة بسبب لهو 
األطفال، وتم إحالته للنيابة العامة.

مدير  واىل،  محمد  اللواء  تلقى 

مأمور   من  إخطارا  الرشقية،  أمن 
بورود  يفيد  بلبيس،  رشطة   مركز 
السوق  مشتول  مستشفى  إشارة 
بوصول طفل عمره 11 عاما مصابا 
بسحجات وإصابات متفرقة بأنحاء 

الجسد.

وتبني قيام والد طفل جاره بالتعدى 
الشارع  ىف  املربح  بالرضب  عليه 
بسبب لهو األطفال، ومتكنت وحدة 
مباحث مشتول السوق من القبض 

عىل املتهم وإحالته للنيابة العامة.

لدائرة  تابعة  بقرية  بزوجته  النار 
إىل  املباحث  رجــال  انتقل  املركز، 
خالل  من  وتبني  الواقعة،  محل 
التحريات التي ارشف عليها العقيد 
مباحث  مفتش  الكريم  عبد  عيل 
قطاع أكتوبر، أن عامل سكب كمية 
من البنزين عىل زوجته خالل بيعها 
وتم  القرية،  بسوق  الــخــرضوات 
نقلها إىل املستشفى، إإل أنها فارقت 

الحياة.
املقدم  للمتهم، متكن  بإعداد كمني 
إكرامي البطران رئيس مباحث مركز 
ضبط  من  القناطر  منشأة  رشطة 
بارتكاب  اعرتف  ومبواجهته  املتهم، 
زوجية  خالفات  بسبب  الجرمية، 
بالواقعة،  محرض  فتحرر  بينهام، 

وتولت النيابة التحقيق.
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مدرب منتخب مصر الجديد..
إيهاب جالل القائد   رقم 41

مدرب منتخب مرص الجديد.. إيهاب جالل 
القائد   رقم 41

تعيني  القدم  لكرة  املرصي  االتحاد  أعلن 
إيهاب جالل مديرا فنيا ملنتخب مرص خالل 
الفرتة املقبلة خلفا للربتغايل كارلوس كريوش.

وكان االتحاد املرصي لكرة القدم قد أعلن، 
تدريب  عن  كريوش  رحيل  املــايض،  األحد 
إىل  التأهل  يف  الفشل  بعد  مرص،  منتخب 
والحصول عىل  العامل 2022،  كأس  نهائيات 

املركز الثاين يف بطولة كأس أمم أفريقيا.
قرر  كريوش،  رحيل  من  فقط  يومني  وبعد 
تعيني  الثالثاء،  القدم،  لكرة  االتحاد املرصي 
إيهاب جالل مديرا فنيا ملنتخب مرص خالل 

الفرتة املقبلة.
بيان  يف  القدم  لكرة  املرصي  االتحاد  وقال 
االجتامعي  التواصل  مبواقع  حساباته  عرب 
الجديد  املدرب  سيكون  جالل  إيهاب  إن 
تفاصيل  عن  الكشف  دون  للمنتخب، 

التعاقد.
املرصي  االتحاد  أعلن  أخــرى،  ناحية  من 
لكرة القدم توجيه الشكر إىل الربتغايل نيلو 

فينجادا املدير الفني التحاد الكرة املرصي.
املدير  هو  جالل  إيهاب  سيكون  وبذلك 
الفني رقم 41 الذي يقود منتخب مرص عرب 
املدربني  بني  من   17 رقم  وكذلك  التاريخ، 

املرصيني الذي تولوا قيادة “الفراعنة”.
فني  كمدير  منصبه  جالل  إيهاب  وسيرتك 
بداية  منذ  تــواله  والــذي  برياميدز،  لفريق 
الفريق  قيادة  يف  نجح  الحايل، حيث  املوسم 
والزمالك عىل صدارة جدول  ملنافسة األهيل 
نهايئ  لربع  والتأهل  املرصي،  الدوري  ترتيب 

الكونفدرالية األفريقية.
املستوى  عىل  مميزة  مسرية  جالل  وميتلك 
مع  األدىن  الدرجات  من  بدأها  التدريبي، 
أن  قبل  الشيخ،  وكفر  اإلسامعيلية  كهربا 
املقاصة  مــرص  مــع  ــرب  األك إنــجــازه  يحقق 

بالحصول عىل املركز الثاين يف الدوري املرصي 
2017، والتأهل لدوري أبطال أفريقيا.

إيهاب  تاريخ  يف  األبــرز  املحطة  وكانت 
مل  ولكنه  املرصي،  الزمالك  فريق  مع  جالل 
يرحل  أن  قبل  شهور،   3 سوى  معه  ميكث 
بطولة  وداع  ومنها  السلبية،  النتائج  بسبب 
أمام  الـ32  دور  يف  األفريقية  الكونفدرالية 
تدريب  تــوىل  كام  اإلثــيــويب  ديتشا  واليتا 
يف  معه  ونجح  املــايض  املوسم  االسامعييل 
مهدد  كان  أن  بعد  املمتاز  بالدوري  بقائة 

بالهبوط.

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

الكبري الذي يحظي  النادي اإلسامعييل  أسم 
معظم  تغطي  غفرية  جامهريية  بقاعدة 
كبرية  أعداد  ويسانده  العريب  الوطن  أنحاء 

من املعجبني واملحبني.
املبادرة  يف  اإلسامعييل  مسئولو  ويتطلع 
التي تعد األوىل من نوعها للعمل عيل دعم 
النادي بفكر إستثامري وتنويع مصادر دخله 
مستمر  بشكل  خزينة  إنعاش  يف  يسهم  مبا 
وذلك عيل غرار األندية الجامهريية الكربي.

الكرة برئاسة  وجه مجلس إدارة اتحاد 
األستاذ جامل عالم، الشكر ملجلس إدارة 
نادي برياميدز، وللمهندس ممدوح عيد 
الرئيس التنفيذي للنادي بعد موافقتهم 
الفورية عىل طلب االتحاد املرصي لكرة 
الكابنت  خدمات  عىل  الحصول  القدم 
إيهاب جالل املدير الفني لبرياميدز قبل 
منصب  ليتوىل  ناديه،  مع  عقده  نهاية 
األول  الوطني  للمنتخب  الفني  املدير 
للربتغايل  خلفا  املقبلة،  الفرتة  خالل 

كارلوس كريوش.
يف  الكرة  اتحاد  إدارة  مجلس  وقرر 
تكليف  اليوم،  ظهر  املمتد  اجتامعه 
املدير  مبنصب  جالل  إيهاب  الكابنت 
بجانب  األول،  مرص  ملنتخب  الفني 
فينجادا  نيلو  للربتغايل  الشكر  توجيه 

من منصب املدير الفني التحاد الكرة.
بخالص  يتوجه  أنه  الكرة  اتحاد  أوضح 
وقوفهم  بعد  برياميدز  ملسئويل  الشكر 
وموافقتهم  املرصية  الكرة  بجانب 
التأخر  وعدم  الفني  املدير  رحيل  عىل 
وتقديم  مرص،  منتخب  طلب  تلبية  يف 
مصلحة املنتخب الوطني عىل مصلحة 
نادي برياميدز يف ظل صعوبة التوقيت 
الحايل، وارتباط الفريق مبباريات هامة 

برئاسة  اإلسامعييل  إدارة  مجلس  انتهى 
ملف  إعداد  من  الكومي،  يحيي  املهندس 
شامل يقوم عيل رعاية فرق قطاع الناشئني 
واألنشطة الرياضية، وذلك ملواكبة التطورات 
إستثامري  برنامج  الرياضة ضمن  يف صناعة 
تنموي ينتهجه مسئويل النادي للمرة األويل 
املالية  املوارد  تنمية  ويستهدف  تاريخه،  يف 
عيل  جليا  ويعمل  أفضل  بشكل  وتوظيفها 

تعاظم اإليرادات املالية لديه.
امللف  هذا  طرح  يتم  أن  املقرر  ومن  هذا 
التخطيط  إدارة  مع  بالتنسيق  تم  الذي 
اإلستثامري  املؤمتر  خالل  بالنادي  والتطوير 
أبريل  شهر  ينطلق خالل  الذي  والتسويقي 
رشيف  اللواء  السيد  رعاية  تحت  الجاري 
ويشمل  اإلسامعيلية  محافظ  بشارة  فهمي 
الذي  الناشئني  لقطاع  الرعاية  حقوق  طرح 
يضم 6 فرق مشاركة بدوري الجمهورية و5 
الرباعم، إضافة  فرق آخرى تشارك ىف قطاع 
لعددا من األبطال وىف مجموعة من األلعاب 
منها ألعاب القوى والسباحة وتنس الطاولة 
يف  نجحوا  الذين  من  وغريهم  واملصارعة 
تحقيق أرقام وميداليات مميزة عيل الصعيد 
األول  الفريق  جانب  إيل  والقاري،  املحيل 
لكرة اليد الذي باتت تفصله خطوة واحدة 
تأهله  بعد  املحرتفني  لدوري  الصعود  عن 

للتصفيات الختامية والتي تقام منتصف هذا 
الشهر عيل مالعب محايدة مبدينة بورسعيد.
يأىت هذا امللف بهدف إجراء رعاية منفصلة 
من قبل السادة املستثمرين ورجال األعامل 
واملؤسسات  والرشكات  والعرب  املرصيني 
ميثل  مميز  إعالين  شكل  إصدار  خالل  من 
وواسع  كبري  بشكل  وانتشار  جذب  عنرص 
الالعبني  انتقال  ووسائل  الفرق  قمصان  عرب 
يحملون  والذين  الرسمية  املسابقات  خالل 

يف  للمنافسة  :نسعي  برياميدز  مدرب 
كافة البطوالت

العام  املدرب  الله،  فتح  محمود  أكد 
إىل  ننظر  برياميدز،أننا  نادي  لفريق 
نتائج  إىل  ننظر  وال  فقط  أنفسنا 
ألن  للمكسب  دامئا  ونلعب  املنافسني 
مهمة  ليست  األخرى  الفرق  نتائج 

اتحاد الكرة يشكر برياميدز بعد الحصول على خدمات إيهاب جالل

مدرب برياميدز :نسعي للمنافسة يف كافة البطوالت
بالنسبة لنا حال عدم قدرتنا عىل الفوز”.

جميع  عىل  للمنافسة  “سنلعب  وأتم: 
املسابقات التي نشارك بها ونخوض كل 
نتائج  تحقيق  مباراة عىل حده وهدفنا 

إيجابية خالل املباريات املقبلة”.
املحلة  غزل  عىل  فريقه  فوز  عن   
 ، جمعتهام  التي  املباراة  يف  بهدف، 

ضمن فعاليات الجولة 13 من مسابقة 
الدوري املمتاز.

صعبة  كانت  املباراة  الله:”  فتح  وقال 
وجهاز  املحلة  مثل  محرتم  فريق  أمام 
فني مميز بقيادة عبد الحميد بسيوين، 
عقب  جاءت  أنها  املباراة  وصعوبة 
خسارة الزمالك وقبل مباراة مازميبي”.

اإلسماعيلي يطرح رعاية فرق قطاع الناشئني واألنشطة الرياضية

كأس  لبطولة  النهايئ  ربع  الدور  يف 
عىل  املنافسة  وكذلك  الكونفدرالية، 

لقب الدوري املرصي وكأس مرص.
أشار إىل أنه مبجرد التواصل مع مسئويل 
إيهاب  برياميدز للحصول عىل خدمات 
جالل مل يتأخر النادي ووافق عىل الفور 
مع  جالل  عقد  رسيان  من  الرغم  عىل 
الحايل،  للظرف  تقديرا  وذلك  برياميدز، 
ودعام للكرة املرصية يف املرحلة املقبلة 

الهامة،
الدعم  عىل  املرصي  االتحاد  وأثنى 
برياميدز  نادي  جانب  من  يلقاه  الذي 
التي  والبطوالت  املباريات  باستضافة 

استضافة  وكذلك  االتحاد،  ينظمها 
تدريبات املنتخب الوطني األول، مشيدا 
مسئولو  يبذلها  التي  الكبرية  بالجهود 
والوصول  ناديهم  لتطوير  برياميدز 
الكرة  بتمثيل  لهم  سمح  كبري  ملستوى 
املنافسات  املرصية عىل أفضل وجه يف 
يف  رئيسيا  منافسا  وأصبح  األفريقية، 
وقوة  زخام  ليضيف  املحلية،  البطوالت 
للكرة املرصية، ويصبح أحد أهم مصادر 
بالنجوم،  الوطنية  املنتخبات  تغذية 
تجربتهم  التوفيق يف  لهم دوام  متمنني 
االستثامرية ملا فيه صالح الكرة املرصية.

تعزيز  عىل  نحرص  صبحى:  د.أرشف 
القبائل  مجلس  مع  والتكامل  التعاون 
توعية  صعيد  عىل  املرصية  والعائالت 

وتدريب وتعليم شباب القبائل
وزير  صبحى  أرشف  الدكتور  شهد 
االثنني،  ،الــيــوم  والرياضة  الشباب 
ومجلس  الوزارة  بني  تعاون  بروتوكول 
بهدف  املرصية  والعائالت  القبائل 
تعزيز التعاون بني الطرفني خالل الفرتة 

املقبلة.
قام بتوقيع الربوتوكول من جانب وزارة 
الشباب والرياضة اللواء اسامعيل الفار 
مجلس  جانب  ومن  التنفيذى،  املدير 

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول 
تعاون مع مجلس القبائل والعائالت املصرية 

مطر  كامل  املرصية  والعائالت  القبائل 
سامل رئيس املجلس، وذلك بحضور عدد 
مجلس  ومسئوىل  الوزارة،  قيادات  من 

القبائل.
مــرشوع  تنفيذ  الــربوتــوكــول  يقتىض 
القبائل  مجلس  لشباب  تدريبي 
عدة  عىل  يرتكز  املرصية  والعائالت 
األعامل”  ريادة  “محور  أولها  محاور 
وتشجيعهم  الشباب  مهارات  لتطوير 
الصغرية  املرشوعات  عىل  اإلقبال  عىل 
عىل  الربنامج  ويحتوى  واملتوسطة، 
األعامل،  ريادة  مبادىء  عىل  التدريب 
والتنمية املستدامة، ومهارات التواصل، 

والتحول الرقمى.
الربنامج  من  الثاىن  املحور  يتمثل  فيام 
مجلس  شباب  مشاركة  ىف  التدريبي 
لتأهيل  القومى  املــرشوع  ىف  القبائل 
واملــشــاركــة  للمحليات  الــشــبــاب 
إىل  يهدف  الثالث  واملحور  السياسية، 
مشاركة  خالل  من  الشبابية  التوعية 
واملؤمترات  الندوات  ىف  القبائل  شباب 

الثقافية التى تنظمها الوزارة.
قال وزير الشباب والرياضة :” مجلس 
داخل  كبري  وطنى  دور  له  القبائل 
بني  كبري  تالحم  هناك  وكان  املجتمع، 
الوزارة واملجلس الفرتة املاضية، ونفكر 

مع  التعاون  تعزيز  ىف  مستمر  بشكل 
أنشطة  تنفيذ  عىل  والعمل  املجلس، 
القبائل  مجلس  لشباب  ــج  ــرام وب
التكامل  وتحقيق  املرصية،  والعائالت 
التوعية  صعيد  عــىل  املجلس  مــع 

والتدريب والتعليم لشباب القبائل”.
أضاف الدكتور أرشف صبحى أن برامج 
ستتاح  ــوزارة  ــال ب املركزية  اإلدارات 

أهمية  إىل  مشرياً  املرصية،  والعائالت 
من  للشباب  املجتمعي  الوعى  بناء 
جميع  بني  والتعاون  التكاتف  خالل 
هذه  تنفيذ  أجل  من  املعنية  الجهات 
القيم  إعــادة  عىل  والعمل  السياسة 
املجتمع  داخــل  والتقاليد  ــالق  واالخ

املرصى.

والعائالت  القبائل  مجلس  لشباب 
والــوالء  بالقدوة  واملتعلقة  املرصية، 
والتعليم  السياسية  والثقافة  واالنتامء 
واالبتكار والحرف اليدوية، وغريها من 

املجاالت.
من جانبه، أعرب الشيخ كامل مطر عن 
والرياضة  الشباب  وزير  لدور  اعتزازه 
القبائل  مجلس  لشباب  دوماً  الداعم 
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فضيحة الزمالك تنتهي بتقديم نائب رئيس مجلس إدارة النادي االستقالة

الزمالك يحصل على توقيع  الالعب مهند 

جاالتا سراي  يعرض مصطفى محمد للبيع 

w w w . m i s r t a l a t e e n . c o m
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املبادرة يف مرص  تطبيق  وبدء  املرصي 
كأول دولة ىف شامل افريقيا .

عيل  أشتمل  قد  املبادرة  يوم  وكان 
باالجتامع  بدأت  الفعاليات  من  عددا 
الفني مع املدربني املشاركني من اليوم 
والوحدات  التدريبات  عيل  لتعريفهم 
الرئيسية لليوم لتوجيه الالعبني بالشكل 
املناسب لهم ، و تلها فرتة أحامء لجميع 
العبي كرة السلة من االوملبياد الخاص 
الرئييس  الجزء  اشتمل  كام  املرصي 

اليابان vs إسبانيا
الفائز من نيوزلندا وكوستاريكا vs أملانيا

كرواتيا vs بلجيكا
كندا vs املغرب

2 ديسمرب 2022
الكامريون vs الربازيل

رصبيا vs سويرسا
كوريا الجنوبية vs الربتغال

غانا vs أوروجواي
منها  تأهلت  أفريقيا  قارة  أن  يذكر 
وغانا  والكامريون  السنغال  منتخبات 

وتونس واملغرب.
إيران  منتخبات  فنجد  آسيا  يف  أما 
واليابان وكوريا الجنوبية وقطر (بصفتها 
والسعودية. وستلتقي  املنظمة)  الدولة 
يف  امللحق  يف  أسرتاليا  مع  اإلمارات 
يونيو/حزيران، وسيتقابل الفائز مع بريو 

عىل مقعد آخر يف قطر.
عدد  بات  األوروبية،  القارة  ويف 
البطاقة  بانتظار  املنتخبات املتأهلة 12 
ويلز  نصيب  من  ستكون  التي  األخرية 
أو الفائز بني أوكرانيا وإسكتلندا الذين 
بسبب  يونيو  إىل  مواجهتهام  تأجلت 

تعرض األوىل لهجوم عسكري رويس.
املنتخبات  من  العجوز  القارة  ويف 
بلجيكا  من  كل  قطر  ملونديال  املتأهلة 
وفرنسا  وبريطانيا  والدمنارك  وكرواتيا 
والربتغال  وبولندا  وهولندا  وأملانيا 

ورصبيا وإسبانيا وسويرسا.
أما يف منطقة أمريكا الشاملية والوسطى 
والكاريبي (الكونكاكاف) لدينا كل من 
والواليات  واملكسيك  كندا  منتخبات 
مع  كوستاريكا  وستلتقي  املتحدة. 
نيوزيلندا يف امللحق عىل مكان يف قطر.

نيوزيلندا  فازت  األوقيانوس  ويف 
بالبطولة التأهيلية عن املنطقة لتدخل 

امللحق العاملي.
منتخبات  الجنوبية حجزت  أمريكا  ويف 
واإلكوادور  والربازيل  األرجنتني 
وأوروجواي بطاقة العبور، واحتلت بريو 
اإلمارات  مع  وستلعب  الخامس  املركز 

أو أسرتاليا عىل مكان يف قطر.

جدول مواعيد مباريات كأس 
العالم قطر  2022

محمد  مصطفى  يعرض  رساي   جاالتا 
للبيع

نادي  أن  تركية  صحفية  تقارير  أكدت 
لبيع نجومه، من  يلجأ  جاالتا رساي قد 
أجل حل أزمته االقتصادية التي مير بها، 
مشرية إىل أن أبرز هؤالء النجوم املرصي 

مصطفى محمد مهاجم منتخب مرص.
الرتكية،  ماك”  “فوت  شبكة  وبحسب 
مالية  أزمة  من  يعاين  جاالتا رساي  فإن 
كبرية، دفعت مسؤولو النادي للتفكري يف 
عرض نجوم الفريق للبيع خالل املريكاتو 
عىل  التغلب  أجل  من  املقبل  الصيفي 

هذه األزمة.
اهتامم  عىل  الضوء  الشبكة  وسلطت 
مصطفى  بضم  السعودي  النرص  نادي 
يحصل  يورو  ماليني   8 مقابل  محمد 
الذي  الوقت  يف  رساي،  جاالتا  عليهم 
يتمسك فيه النادي الرتيك بالحصول عىل 
10 ماليني يورو من أجل االستغناء عن 

نجاح مبادرة دوري كرة السلة االمريكي لألوملبياد 
الخاص بشمال افريقيا بحضور سفري االوملبياد

السلة  كرة  دوري  ملبادرة  كبري  نجاح 
بشامل  الخاص  لألوملبياد  االمرييك 
الخاص  االوملبياد  سفري  بحضور  افريقيا 

الدويل
السلة  كرة  دوري  مبادرة  حققت 
خصصت  التي  للمحرتفني  االمرييك 
افريقيا  بشامل  الخاص  لألوملبياد 
صالة  شهدتها  والتي  مبرص  واقيمت 
دكتور حسن مصطفي الدولية بالسادس 
العاملي  السلة  نجم  بحضور  أكتوبر  من 
االوملبياد  ومن  موتومبو  ديكيمبي 
الدين  محى  عامد  د.  الدويل  الخاص 
الوطني  املدير  التهامي  باسم  والدكتور 
 ، كبريا  نجاحا  املرصي  الخاص  لألوملبياد 
من خالل اشادة نجم كرة السلة العاملية 
ديكيمبي موتومبو وهو سفري االوملبياد 
الخاص الدويل الذى املح اىل الدور الكبري 
التي يقوم به دوري كرة السلة االمرييك 
السلة  كرة  مامرسة  ونرش  تعظيم  يف 
فخره  عن  معربا   ، والشباب  النشء  بني 
الخاص  االوملبياد  العبي  وسط  بتواجده 

مهاجم منتخب مرص.
مصطفى  أن  الرتكية  الشبكة  وأكدت 
محمد يعد هدفاً ألكرث من نادي خالل 
فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة بخالف 
الثاليث  أبرزهم  السعودي،  النرص  نادي 
وكذلك  وليل،  وليون  مارسيليا  الفرنيس 
الالعب  يأمل يف ضم  كان  الذي  بوردو 

التدريبات  محطات  بعض  تطبيق  عيل 
وتثقيف  لتعليم  املتنوعة  الرياضية 
السلة  لكرة  االساسية  املهارات  بعض 
مثل التصويب والتمرير والجري بالكرة 
والحركة  الكرة  بدون  الدفاع  ومهارات 

بدون الكرة .
وأختتم فعاليات اليوم ببعض املسابقات 
الرتفيهية الجامعية املشجعة للمشاركني 
والتقاط  والسعادة  املرح  من  جو  يف 

الصور التذكارية املتنوعة .

العامل  كأس  مباريات  مواعيد  جدول 
قطر  2022

كأس  بطولة  يف  االفتتاح  مباراة  تقام 
 2022 نوفمرب   21 يوم  قطر  يف  العامل 
 18 يوم  النهائية  املباراة  تكون  أن  عىل 

ديسمرب 2022.
واملغرب  تونس  منتخبات  وتأهلت 
والسنغال والكامريون وغانا إىل نهائيات 

بطولة كأس العامل يف قطر 2022.
كأس  مباريات  مواعيد  جدول  وجاء 

العامل بقطر عىل النحو التايل:
21 نوفمرب:

قطر vs اإلكوادور
السنغال vs هولندا

إنجلرتا vs إيران
الفائز من امللحق األورويب: أمريكا

22 نوفمرب:
األرجنتني vs السعودية

املكسيك vs بولندا
فرنسا vs الفائز من امللحق

الدمنارك vs تونس
23 نوفمرب:

نيوزلندا  من  الفائز   vs إسبانيا 
وكوستاريكا

املانيا vs اليابان
بلجيكا vs كندا

املغرب vs كرواتيا
23 نوفمرب:

الربازيل vs رصبيا
سويرسا vs الكامريون

الربتغال vs غانا
أوروجواي vs كوريا الجنوبية

24 نوفمرب:
قطر vs السنغال

هولندا vs اإلكوادور
إنجلرتا vs أمريكا

الفائز من امللحق األورويب vs إيران
26 نوفمرب:

االرجنتني vs املكسيك
بولندا vs السعودية

فرنسا vs الدمنارك
تونس vs الفائز من ملحق آسيا أمريكا 

الجنوبية
27 نوفمرب:

اسبانيا vs املانيا
نيوزلندا  من  الفائز   vs اليابان 

وكوستاريكا
بلجيكا vs املغرب

كرواتيا vs كندا
28 نوفمرب:

الربازيل vs سويرسا
الكامريون vs رصبيا

الربتغال vs أوروجواي
كوريا الجنوبية vs غانا

29 نوفمرب:
هولندا vs قطر

اإلكوادور vs السنغال
الفائز من امللحق األورويب vs إنجلرتا

إيران vs أمريكا
30 نوفمرب:

بولندا vs األرجنتني
السعودية vs املكسيك

تونس vs فرنسا
الفائز من ملحق آسيا أمريكا الجنوبية 

vs الدمنارك
1 ديسمرب 2022

املاضية  الشتوية  االنتقاالت  فرتة  خالل 
ولكن الصفقة مل تتم.

جاالتا  مع  محمد  مصطفى  وخاض 
مبختلف  مباراة   36 املوسم  هذا  رساي 
أهداف   7 خاللها  سجل  املسابقات، 

وصنع 5 أهداف أخرى.

فضيحة الزمالك تنتهي بتقديم
النادي  إدارة  مجلس  رئيس  نائب 

االستقالة
رئيس  نائب  هدهود  مصطفى  تقدم 
باستقالته  الزمالك  نادى  إدارة  مجلس 
من منصبه خالل الجلسة الطارئة التي 

عقدها مجلس اإلدارة .
مجلس  رئيس  منصور،  مرتىض  وكان 
املجلس  دعا  قد  الزمالك،  نادى  إدارة 
املايض  االسبوع  طارئة  جلسة  لعقد 
الساعة 4 عرًصا التخاذ قرار عاجل بشأن 
الدكتور مصطفى هدهود،  من  بدر  ما 
نائب رئيس النادى، أثناء مراسم توزيع 
الزمالك  مباراة  انتهاء  عقب  امليداليات 
كأس  بطولة  نهايئ  يف  سبورتنج  وفريق 

مرص يف كرة اليد.

الزمالك يحصل عىل توقيع  الالعب مهند الشني
أكدت تقارير صحفيه أن املرشف العام عىل الكرة ىف النادي، أمري مرتيض 
منصور، متكن من الحصول عىل توقيع مهند الشني العب خط وسط فريق 

طالئع الجيش.
وجاء ذلك عقب أن عقد جلسة مع نجم الجيش وتم االتفاق خاللها عىل 

كافة التفاصيل املادية، ويسعى مسؤلو الزمالك لتدعيم الفريق.
خصوصاً وأن اداره الزمالك ترغب ىف إضافات بخط الوسط تعويضاً لرحيل 
نهاية  األبيض  عن  املحتمل  حامد  طارق  ورحيل  سايس  فرجاين  التونيس 

املوسم الجارى.
الصفقات  من  العديد  إبرام  أجل  من  االبيض  الفارس  مسؤلو  ويسعي 

القوية خالل فرتة االنتقاالت الصيفية القادمه.
لتكوين فريق قوي قادر عىل املنافسة والتتويج بالبطوالت تحت قيادة 

املدير الفنى الربتغاىل جيسف  فرييرا.


