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سفري فرنسا بالقاهرة: العالقات بني الرئيسني السيسي وماكرون “متميزة”

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات التعاون بالرى مع دول حوض النيل

الصحة تصدر بيانا حول وجود إصابات بااللتهاب 
الكبدى عند األطفال غري معروف السبب

الصحة تصدر بيانا حول وجود إصابات بااللتهاب 
الكبدى عند األطفال غري معروف السبب

رئيس الوزراء: الدولة تتحرك على مختلف 
املحاور ملواجهة تداعيات األزمة العاملية

رئيس الوزراء: الدولة تتحرك على مختلف 
املحاور ملواجهة تداعيات األزمة العاملية

أصدرت وزارة الصحة والسكان 
لحاالت  جديد  تعريف 

بااللتهاب  اإلصــابــة 
األطفال  عند  الكبدى 
بعد ظهور إصابات يف 
العامل  دول  من  عدد 
السبب،  معروفة  غري 

منظمة  لبيانات  وفقا 
الصحة العاملية.

 وقالت وزارة الصحة والسكان 
املصابة  الحاالت  إن  لها  منشور  يف 

إنزميات  يف  ارتفاع  من  تعاىن  باملرض 
الكبد بشكل ملحوظ، مع ظهور بعض 
األعراض مثل الصفراء والقي واالسهال 
االصابة  استبعاد  وتم  البطن  ىف  واآلم 

.A-B-C -E بفريوسات
أى  املــؤكــدة:  الحالة  تعريف  وجــاء 
أو  سنوات   10 العمر  من  يبلغ  طفل 
أقل يعاىن من التهاب كبدى حاد، ومل 
الكبد  اى من فريوسات  تشخيص  يتم 

الهائلة  التكلفة  رغم  املواطنني،  عىل 
التي تتحملها الدولة.

تكليف  تم  أنه  الوزراء  رئيس  وأعلن 
من  متخصصة  اقتصادية  مجموعة 
خطة  وضــع  عىل  للعمل  الـــوزراء، 
هذه  ــار  آث مــن  ــخــروج  وال للتعايف 
من  حــزمــة  عــر  العاملية،  ــة  األزمـ
لالستثامرات  املحفزة  اإلجـــراءات 
لتوجيهات  األجنبية، واملحلية، تنفيذاً 
رئيس  السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس 
هذه  يف  قدماً  بامليض  الجمهورية، 

امللفات.

رئيس  مدبويل،  الدكتور مصطفى  أكد 
اجتامع  مستهل  يف  ــوزراء،  ال مجلس 
الدولة  أن  برئاسته،  اليوم  الحكومة 
ملواجهة  املحاور  مختلف  تتحرك عىل 
الراهنة،  العاملية  األزمــة  تداعيات 
حيث تقوم بالعمل عىل توافر مختلف 

السلع يف األسواق، وبأسعار مناسبة.
الذي  التحريك  عند  حرصت  كام   
البرتولية،  ــواد  امل أسعار  عىل  طــرأ 
للجزء  الدولة  امتصاص  مراعاة  عىل 
العاملية،  ارتفاعات األسعار  األكر من 
وتحميل املواطن الجانب األقل، وذلك 
يف إطار جهود الدولة لتخفيف األعباء 

ىف  التعاون  بخالف  والثقافية 
قطاع التعليم الذى يشكل عنرصا 

أساسيا يف العالقات.
تعليمية  شبكة  وجود  إىل  وأشار 
فرنسية قوية يف مرص منذ سنوات 
عىل  فرنسا  وتعمل  طــويــلــة، 
األمر  وهذا  وتعزيزها،  توسيعها 
السلطات  رغبة  عىل  بناء  يأىت 
جيد  تعليم  توفري  يف  املرصية 

ومتنوع.

ضوء  يف  ــوزاري  ال املستوى  عىل 
تبادل الزيارات يف كافة املجاالت 
حيث زار وزير االقتصاد الفرنيس 

برونو لومري القاهرة مؤخرا. 

وقال السفري الفرنىس بالقاهرة – 
لوكالة أنباء الرشق األوسط – إن 
التوقيع عىل هذا العقد يندرج يف 
املتميزة  الثنائية  العالقات  إطار 
جميع  ىف  ومــرص  فرنسا  ــني  ب
واالقتصادية  السياسية  املجاالت 

الفتاح  عبد  الرئيس  اجتمع 
الدكتور  مع  اليوم  السيسى 
رئيس  مــدبــوىل  مصطفى 
والدكتور  الوزراء،  مجلس 
وزير  العاطى  عبد  محمد 

املوارد املائية والري.
جهود  ــرض  ع تــم  كما 
ــع الـــدول  ــعــاون م ــت ال
الشقيقة  األفريقية 
ــال الـــرى،  ــج فـــى م
حوض  دول  السيما 
الـــنـــيـــل، حــيــث 
على  تحرص مصر 
الثنائى  املستوى 
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A to E مع وجود ارتفاع 
محددة  إنزميات  يف 
من  أعــىل  للكبد 
500 وحدة دولية 
األول  من  بداية 

من يناير 2022.
للحالة  وبالنسبة 
املحتملة: أى طفل 
بعمر من 11 إيل 16 
التهاب  من  يعاىن  عاما 
تشخيصها  يتم  مل  حاد  كبدى 
بأى فريوسات الكبد A to E مع وجود 
للكبد أعىل  إنزميات محددة  ارتفاع يف 
من 500 وحدة دولية بداية من األول 

من يناير 2022  
: أى حالة يتم  املرتبطة وبائيا  الحالة   
حاد،  كبدى  التهاب  كحالة  تشخيصها 
فريوسات  من  بأى  تشخيصها  يتم  ومل 
ارتباط  ولديه  أى عمر   A to E الكبد

وباىئ مع الحاالت املؤكدة.

جاء ذلك يف ترصيحات عىل هامش 
مبقر  األربــعــاء  اليوم  عقد  توقيع 
سفارة فرنسا إلنشاء مدرسة فرنسية 
هوجو”  “ڤيكتور  جديدة  دولية 
آرتيجو  رشكة  بني  املستقبل  مبدينة 
باسل  وميثلها  التعليمية  للخدمات 
واللجنة  اإلدارة  مجلس  رئيس  آرتيجو 
لو  چريوم  وميثلها  الفرنسية  العلامنية 
اللجنة  عن  املسؤول  بصفته  بــارس 

مبرص.
وأشاد السفري الفرنيس بالتعاون 

الفنى لها  الدعم  على توفري 
من  خاصًة  الصدد،  هذا  فى 
خالل حفر آبار املياه الجوفية، 
املائية،  املــجــارى  وتطوير 
املتخصصة  املراكز  وتجهيز 
وتأهيل  باألمطار،  للتنبؤ 
املوانئ، وتدريب العديد من 
الكوادر الفنية املحلية. كما تم 
استعراض  اإلطــار  ذات  فى 
صعيد  على  املحرز  التقدم 
بحرية  ربط  مشروع  تنفيذ 
املتوسط،  بالبحر  فيكتوريا 
ــى الــحــســبــان ما  ــا ف وضــعً
املــشــروع  هـــذا  سيحققه 
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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 جملس اإلدارة:ـ
حممود صالح قطامش 

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

السعودية،  العربية  اململكة  أعلنت 
إجازة  تقديم  عن  األربعاء،  اليوم 
املدارس  لطالب  البالد  يف  الفطر  عيد 
والجامعات، لتبدأ من يوم 21 رمضان 
الشهر ذاته  الجاري بدال من 25 من 

كام كان مقررا سابقا.
إن  السعودية،  األنباء  وكالة  وقالت 
وجه  عبدالعزيز  بن  سلامن  “امللك 

امللك سلامن يوجه بتمديد إجازة عيد 
الفطر ىف السعودية إىل 15 يوما

لليوم الرابع.. الرشطة اإلرسائيلية واملستوطنون يقتحمون املسجد األقىص

مجلس القيادة الرئاسى اليمنى 
يؤدى اليمني الدستورية أمام 

الربملان فى عدن
القيادة  مجلس  وأعضاء  رئيس  أدى 
الدستورية  اليمني  اليمني  الرئايس 
الربملان يف عدن،  أمام  الثالثاء،  اليوم 
وذلك متهيداً ملنح الثقة للحكومة، يف 
خطوة من شأنها تعزيز عملية نقل 
“العربية”  موقع  بحسب  السلطة، 

اإلخبارى.
النواب  مجلس  أوضح  جانبه،  ومن 
ومعه  رئيسه  عودة  أن  اليمني، 
األعضاء إىل عدن، يأيت “يف إطار التئام 
بالعاصمة  الدولة  مؤسسات  كافة 
املؤقتة؛ حيث سيعقد الربملان دورته 

املسجد  املستوطنون  واقتحم 
املغاربة،  باب  جهة  من  األقىص 
ونفذوا  مجموعات  شكل  عىل 
طقوسا  وأدوا  استفزازية،  جوالت 
تلمودية يف ساحاته، تحت حامية 

مشددة من الرشطة اإلرسائيلية.
عىل  التضييق  الرشطة  وتواصل 
الحواجز  ونصبت  الفلسطينيني، 
وعند  القدمية  القدس  داخل 
أبواب  إىل  املؤدية  الطرقات 
من  الكثري  ومنعت  األقىص، 
من  الشباب  خاصة  املواطنني، 
الدخول لألقىص ألداء صالة الفجر.

بتعديل بداية اإلجازة لجميع الطالب 
نهاية  من  ابتداًء  لتكون  والطالبات 
9/ 1443هـ  الخميس 20/  يوم  دوام 
املوافق 21/  القرى  أم  تقويم  حسب 

.”2022 /4
خادم  “توجيه  أن  الوكالة  وأضافت 
الحرمني الرشيفني يأيت حرصاً منه عىل 
الطالب  وبناته  أبنائه  عىل  التيسري 

ويل  عرضه  ما  عىل  وبناًء  والطالبات، 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء”.

وكان من املقرر أن تبدأ إجازة العيد 
من يوم 25 رمضان الذي يصادف 26 
أبريل الجاري، فيام بقي موعد انتهاء 
والذي  املقبل،  شوال   6 يوم  اإلجازة 

يصادف 7 مايو املقبل.

الثاين،  االنعقاد  دور  من  األوىل 
وتشكيل  القضايا  مختلف  ملناقشة 

أجهزته ولجانه”.
أن مجلس  بيان  أضاف يف  ذلك،  إىل 
وسيتم  اليمني،  سيؤدي  القيادة 
االستامع إىل بيان الحكومة ومناقشته 
املجلس  سيقف  كام  الثقة،  ومنحها 
القضايا  من  جملة  أمام  جلساته  يف 
عىل  العامة  باألوضاع  املتعلقة 
الساحة الوطنية، واالطالع عليها عن 

كثب وتفقد أحوال املواطنني.

الرشطة  قوات  اقتحمت 
األربعاء،  اليوم  اإلرسائيلية، 
متهيدا  األقىص،  املسجد  ساحات 
القتحامات املستوطنني الجامعية.

وحسب وكالة األنباء الفلسطينية، 
انترشت الرشطة يف ساحات الحرم 
املصلني  بإبعاد  ورشعت  القديس، 
اقتحامات  مسار  عن  واملعتكفني 
كام  الحرم،  لساحات  املستوطنني 
مصليات  يف  املصلني  حارصت 
األقىص بعد إغالقها، ومنعتهم من 
التواجد يف منطقتي املصىل القبيل 

وقبة الصخرة.
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وحاول تفهم 

مصر تالتين
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
اســـســـوا بــنــك لــلــفــقــراء 
)) ــني  ــ ــرام ــ ج بـــنـــك   (( 

عيل  املــرصي  الشعب  ــورة  ث فقبل 
فئات  هناك  كانت  االخــوان  حكم 
من املجتمع املرصي مختطفه بفعل 
الذي كانت تقوم به  الخريي  العمل 
الجامعه  والذي كان هدفه السيطره 
ــودا  ــحــواذ عــيل الــنــاس وق واالســت
ومل  واالنتخابية  السياسيه  ملعاركهم 
وبعد   ..… والوطن  لله  يوما  تكن 
واستالم  سته  تالتني  يف  الثوره  قيام 
البالد  قيادة   واعيه  وطنيه  قياده 
العمل  جمعيات  الدوله  اطلقت 
الخريي ليك تجد حال للمشكله  التي 
ابتدعها  التنظيم االخواين للناس  عر 
الغرض   ) والسكر  الزيت  )منظومه 
منها  تسميم افكار الناس واختطاف 
معاركهم  يف  الستخدامهم  ارواحهم 
الدين  يكن  مل  والــذي  االنتخابيه  
 ( فكانت   ..… اهدافها  من  هدفا 
تحيا مرص (اضافه ايل  ) مرص الخري ( 
و )االورمان (. وغريها لتايت املبادرات 
وتكافل  كرميه  حياه  يف  الرئاسيه 
وغريها  صحه  مليون  وميت  وكرامه 
وغريها لكن يف الحقيقه تدرك الدوله 
ان ذلك ال يكفي بعد تحرير االقتصاد 
يف  لتعمل  السوق  آليات  واطــالق 
اقتصاد  وليس  الندره  اقتصاد  وجود 
والتخزين  االحتكار  ظل  ويف  الوفره 
ولذلك  االليات  تلك  تعطل   والتي 
ايل  بالحاجه  دوما  الدوله  تستشعر 
عليه  وبناء  املــبــادرات  من  مزيد 
كانت املبادره االخريه  الجديده التي 
الرئيس السييس والتي اهتم  اطلقها 
بالغارمني والغارمات وهي فئه  فيها 
خارج حسابات  الوقت  كانت طوال 
عيل  يقيض  بشكل  الخريي  العمل 
فإن  ………لذلك  الظاهره  هذه 
مبادرة  ) مرص بال غارمني ( بالتعاون 
مع جمعيات العمل الخريي والدوله 
الحتواء  منظم  عمل  باطالق  وذلك 
اثار  من  تخلفه  وما  الظاهره  هذه 
واقــرتاح  ووضــع  خطريه  اجتامعيه 
عر  الدوله  تتوالها  املناسبه  الحلول 
لالقراض  جديده  اليات  استحداث 
امام  انفسنا  نجد  رمبا  و  امليرس …. 
يف  يونس  محمد  تجربه  استنساخ 
او)  الفقراء  بنك  واطالق  بنجالديش 
بنك جرامني(  حيث كانت بنجالديش 
الفقر  من  تعاين  الوقت  ذلــك  يف 
يونس  محمد  واكتشف  والــجــوع 
االقتصاديه  النظريات  بني  الفرق 
التي يعلمها لطالبه يف الجامعه وبني 
الناس فذهب  املعاش ملاليني  الواقع 
يريدون  ما  عن  يسالهم  للفقراء 
قدم  الذي   )) جرامني  بنك   (( فكان 
بعدها  وفاز  الناس   ملاليني  االئتامن 
محمد يونس بجائزه نوبل ……… 
عن  البحث  رحله  يف  ونحن  رمبــا 
للغارمني  مشابهه  لظواهر  حلول 
والغارمات  علينا دراسه تلك التجربه  
) بنك للفقراء(  او ) بنك جرامني ( 
ومتصريها  وتقدميها للشعب املرصي 
البعيد  امليرس  لالقراض  ذلك  بعد 
ودراسات  البنكيه  التعقيدات  عن 
ــدوي وتــقــديــم الــضــامنــات . ــج  ال

وحاول تفهم 

تنظمها  التي  التثقيفية  املحارضات 
وتوعية  لتوعيتهم  لألطفال  املستشفى 
التعامل  وكيفية  السكر  مبرض  آبائهم 
النفسية  الحالة  تحسني  وكيفية  معه، 
لألطفال خالل مرحلة محاربتهم لذلك 
رحلة  خالل  معنويا  ودعمهم  املرض، 

العالج.
املرصية  والعائالت  القبائل  وفد  وأشاد 
من  يبذلوه  ملا  الطبي  الطاقم  بدور 
االطفال  رعاية  يف  خاصة  جهود، 
داخل  املرض  مع  للتعامل  وتوعيتهم 

مجلس القبائل والعائالت املصرية يف زيارة ملستشفى ابو الريش

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

مرشوع  عىل  الوزراء  مجلس  وافق 
قانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون 
الصادر  ــوال  األمـ غسل  مكافحة 
 ،2002 لسنة   80 رقــم  بالقانون 
ينشأ  أن  عىل  التعديالت  ونصت 
وحــدة  املــرصي  املــركــزي  بالبنك 
ملكافحة  طابع خاص  ذات  مستقلة 
ــاب،  اإلره ومتويل  األمــوال  غسل 
وتتوىل  املعنية،  الجهات  فيها  مُتثل 
عليها  املنصوص  االختصاصات 
للوحدة  ويكون  القانون،  هذا  يف 
الخربات  أحد  يرأسه  أمناء  مجلس 
خربته  مدة  تقل  ال  الذي  القضائية 
محكمة  يف  عاما  عرش  خمسة  عن 
النقض أو إحدى محاكم االستئناف، 

ويعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة 
مائة  مبلغ  عن  تقل  ال  بغرامة  أو 
ألف جنيه و ال تجاوز مبلغ ثالمثائة 
أحكام  يخالف  من  كل  جنيه  ألف 
املادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

من  كال  عضويته  ىف  يضم  أن  عىل 
ونائب  ميثله،  من  أو  العام  النائب 
محافظ البنك املركزي، ونائب رئيس 
الهيئة العامة للرقابة املالية، ورئيس 
الــوزراء،  مجلس  مستشاري  هيئة 
وخبري  مرص،  بنوك  التحاد  وممثل 
يختاره  االقتصادية،  الشئون  يف 
االقتصادية،  بالشئون  املعني  الوزير 
مكافحة  لوحدة  التنفيذي  واملدير 
بالوحدة  ويُلحق  األمــوال،  غسل 
اعضاء  من  الخرباء  من  كاٍف  عدد 
يف  واملتخصصني  القضائية  السلطة 
أحكام  بتطبيق  املتعلقة  املجاالت 
يلزم من  وتزود مبن   ، القانون  هذا 

العاملني املؤهلني واملدربني.

قرارا  الجمهورية  رئيس  ويصدر   
وبنظام  األمناء،  مجلس  بتشكيل 
العمل  وبنظام  ــوحــدة،  ال إدارة 
التقيد  دون  وذلك  فيها،  والعاملني 
يف  بها  املعمول  والقواعد  بالنظم 
وقطاع  العام  والقطاع  الحكومة 

األعامل العام.
املؤسسات  التعديالت  وألــزمــت 
واألعــامل  املهن  وأصحاب  املالية 
أو  طبيعي  شخص  وأى  املالية،  غري 
التى  اآلليات  بتنفيذ  آخر،  اعتبارى 
لالتفاقيات  تنفيذا  الوحدة  تصدرها 
ذات  الدولية  واملواثيق  واملعاهدات 
ومتويل  اإلرهــاب  بتمويل  الصلة 
انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعامال 

لحكم املادة (21) من هذا القانون.
يشرتط  ال  أنه  التعديالت  وأضافت 
الجرمية  ىف  باإلدانة  حكم  صــدور 
األصلية، إلثبات املصدر غري املرشوع 

ملتحصالت الجرمية.

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك املركزى 
لجرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك املركزى 
لجرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب

شوقى،  طارق  الدكتور  كشف 
والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزير 
غري  املواد  امتحان  أن  الفنى، 
بالثانوية  للمجموع  املضافة 
داخل  تعقد  2022، سوف  العامة 
االمتحانات  انطالق  قبل  املدارس 
حسب  بيومني  األساسية  املواد  ىف 
مؤمنة  بلجان  االمتحانات  جدول 
أن  موضحة  الهوية،  مواد  وأيضا 
االمتحانات ىف املواد األساسية تبدأ 
26 يونيو بدال من 11 يونيو 2022 

لتنتهى يوم 21 يوليو.

الرعاية  مشقة  وتحملهم   ، املستشفى 
وجهود  يقظ  ضمري  تحت  الطبية 

نشيطه
الريش  ابو  مستشفى  زيارة  ان  يذكر 
تأيت ضمن خطة وضعها مجلس القبائل 
رئيس  وتوجيهات  املرصية  والعائالت 
املجلس الشيخ كامل مطر لزيارة ودعم 
املستشفيات  من  ممكن  عدد  اكرب 
املؤسسات  جميع  املجلس  ويدعوا 
بجنب  جنبا  للتعاون  االجتامعية 

للنهوض ملستوى افضل.

والتعليم  الرتبية  وزير  وأضاف   
بحضور  الصحفى،  املؤمتر  خالل 
الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير 
أحمد  والدكتور  املعلمني  لشئون 
ضاهر، أنه لضامن تكافؤ الفرص ال 
يدخل الطالب بالكتاب أو التابلت.
األول  الصفني  امتحانات  ويؤدى 
والثاىن والثالث الثانوى العام قرابة 
وتعتمد  وطالبة،  طالب  مليون   2
االختبارات عىل األسئلة وفق نظام 
يستهدف  الذى  الجديد  التقييم 
قياس نواتج التعلم، حيث طبقت 

التقييم  والتعليم  الرتبية  وزارة 
منذ  العام  الثانوى  ىف  الجديد 
من  دفعة  تخريج  وتم   ،2018
طالب الثانوية العامة العام املاىض 
تم تقييمها وفق امتحانات تقيس 
وقتها  االختبارات  عقد  وتم  الفهم 
شيت،  البابل  نظام  وفق  ورقيا 
العام  هذا  الوزارة  وتستهدف 
األول  الصفني  ىف  الطالب  تقييم 
خالل  من  العام  الثانوى  والثاىن 
وفق  املدارس  ىف  تعقد  اختبارات 

أسئلة تقيس نواتج التعلم.

زار مجلس القبائل والعائالت املرصية 
أبو  مستشفى  االثنني  اليوم  صباح 
بالقاهرة  لألطفال  الياباىن  الريش 
إدارة  قبل  من  حافل  استقبال  وسط 
عام  مدير  املستشفى،الدكتورة 
املستشفى، ولفيف من أعضاء الطاقم 
األطفال  رعاية  عن  واملسئولني  الطبي 

من الفرق التمريضية

والعائالت  القبائل  مجلس  وقدم 
املرصية تربًعا ماليًا للمستشفى لدعمه 
باملجان،  مرص  أطفال  عالج  مشوار  يف 
األبطال  باألطفال  سعادته  مبديا 
عىل  وقدرتهم  باملستشفى،  املقيمني 
شجاعة  بكل  املرض  ومواجهة  الصمود 

وابتسامة.
املجلس خالل جولته مقر  وتفقد وفد 
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كتب : ماهر بدر
الهجان  الحميد  عبد  اللواء  اجتمع 
محافظ القليوبيه مع مسئويل مبادرة 
باملحافظة بحضور ممثل  حياه كرمية 
واللواء هشام خشبة  االدارية  الرقابة 
العريف  خالد  واألستاذ  العام  السكرتري 
رئيس مدينة شبني القناطر واملهندسة 
التعليمية  االبنية  مدير  شندي  هالة 
رئيس  العزيز  عبد  خالد  واملهندس 
والرصف  للمياه  التنفيذي  الجهاز 
ملناقشة  الهندسة  ودار  الصحي 
منها  اإلنتهاء  تم  التي  املرشوعات 
وتسليمها يف قطاعي األبنية التعليمية 
الصحي  والرصف  الرشب  ومياه 
مستجدات  مناقشة  ايل  باالضافة 
للمرشوعات  التنفيذي  املوقف 

محافظ القليوبية يناقش بعض املرشوعات 
التي تم االنتهاء منها ومستجدات املوقف 

التنفيذي ملرشوعات “حياة كرمية”

محافظ القليوبية يناقش بعض املرشوعات 
التي تم االنتهاء منها ومستجدات املوقف 

التنفيذي ملرشوعات “حياة كرمية”

افتتاح ووضع حجر األساس لثماني 
مشروعات بشمال سيناء

العاطي الوهاب بالعريش، واملعهد 
العبد،  ببرئ  سلامنة  بقرية  االزهري 
الحرفية  الصناعات  مجمع  افتتاح 
نخل  مدرسة  افتتاح  بالعريش، 
بوسط  البارد  افتتاح سد  الصناعية، 

سيناء.
حجر  وضع  ايل  املحافظ  أشار 
األساس ملجمع الصفا اإلسالمي ببرئ 
العبد، وضع حجر األساس للمدرسة 
حجر  وضع  العبد،  ببرئ  الفكرية 

األساس إلسكان الريسة الجديد.
بعيدها  املحافظة  احتفال  وخالل 
بحضور  املحافظ  يقوم  القومي 
باملدينة  الجامعي  االفطار  حفل 
ختام  حضور  بالعريش،  الشبابية 
تنفذها  التي  الرمضانية  الدورة 
بالصالة  والرياضة  الشباب  مديرية 

املغطاة بالعريش.
كام يقوم املحافظ بتوزيع عقود 25 
القدمية،  نخل  مبدينة  بدوي  منزل 
الشياحة  بتجمع  اخري  منزل  و25 
عقود  توزيع  بجانب  بنخل، 
ىف  الجديدة  التنموية  التجمعات 

وسط سيناء.
يوم  من  اعتبارا  االفتتاحات  تبدأ 
الجمعة املقبل وحتي يوم الخميس 

بعد املقبل.

باملرحلة  تنفيذها  واملقرر  الجاري 
لتطوير  القومي  للمرشوع  االويل 
 9 عدد  ىف  كرمية)  (حياة  القرى 
وحدات محلية وعدد 36 قرية وعدد 

148 عزبة.
املحافظ  ناقش  االجتامع  وخالل 
 3 وعدد  مدرسة   12 عدد  تسليم 
وجه  حيث  صحي  رصف  مرشوعات 
طبقا  املرشوعات  باستالم  املحافظ 
أن  إىل  مشريا  القياسية  للمواصفات 
الريف  لتطوير  القومي  املرشوع 
لكل  شامل  تطوير  يستهدف  املرصي 
بالقرى  والخدمات  املرافق  قطاعات 
الخدمات  مبستوى  لالرتقاء  املدرجة 
املقدمة للمواطنني وإقامة مرشوعات 

خدمية وتنموية ألهالينا يف القري
استعراض  أيضا  تم  اللقاء  وخالل 
بشكل  للقطاعات  التنفيذي  املوقف 
الفرتة  خالل  تنفيذه  وماتم  تفصييل 
تنفيذها  املقرر  واألعامل  املاضية 
هذا  يف  تذليلها  الواجب  واملعوقات 
تسليم  جاري  انه  اىل  الشأن،مشريا 
القطاعات  كافة  ىف  املرشوعات  باقي 
ملعدات  وفقا  املقبله  الفرتة  خالل 

التنفيذ.
تعمل  املحافظة  أن  الهجان  وأكد 
الجهات  كافة  مع  الساعة  مدار  عىل 

املرشوعات مبعدالت  لتنفيذ  املشاركة 
الوسائل  أحدث  وإستخدام  رسيعة 
واملعدات لتحقيق الهدف املنشود من 
عىل  تطرأ  مشكلة  أي  وحل  املبادرة 

كتب فيصل ابو هاشم

شيخ األزهر: التضييق على غري املسلمني فى 
مأكلهم ومشربهم بنهار رمضان “سخف”

وزير الخارجية يتوجه إىل األردن للمشاركة 
باجتماع طارئ لبحث التطورات بفلسطني

اإلمام  لفضيلة  مطولة  ترصيحات  ىف 
شيخ  الطيب  أحمد  الدكتور  األكرب 
تهنئته  مع  بالتزامن  الرشيف  األزهر 
بعيد  واملسيحيني  توارضوس  للبابا 
القيامة، تنرشها جريدة صوت األزهر 
اإلمام  أكد  غداً،  الصادر  عددها  ىف 

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، 
األردنية  العاصمة  إىل  الخميس، 
ن، وذلك للُمشاركة يف “االجتامع  عامَّ

الطيب أن التضييق عىل غري املسلمني 
رمضان  بنهار  ومرشبهم  مأكلهم  ىف 
وال  يليق  ال  »سخف«  الصيام  بدعوى 

ميت لإلسالم من قريب أو بعيد.
عن  األزهر  شيخ  فضيلة  وتساءل   
زميله  رؤية  يطيق  ال  الذى  املسلم 

العربية  الوزارية  للجنة  الطارئ 
ملواجهة  الدويل  بالتحرك  املُكلفة 
السياسات واإلجراءات اإلرسائيلية غري 

يرشب  أو  يأكل  العمل  ىف  املسيحى 
ىف  مسيحيني  مواطنني  مشاهدة  أو 
نهار رمضان، كيف يطيق  املطاعم ىف 
إفطار أطفاله الصغار غري املكلفني ىف 
نهار رمضان؟ أم أنه يُضيق عىل أطفاله 

أيضاً ومينع عنهم الطعام والرشاب؟ 

القانونية يف مدينة القدس املُحتلة”.
ح السفري أحمد حافظ املُتحدث  ورصَّ
الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه من 
الطارئ  االجتامع  يبحث  أن  املقرر 
الساحة  عىل  األخرية  التطورات 
الفلسطينية، وسبل تخفيض التصعيد 
الحايل يف القدس ويف باحات املسجد 
تلك  عن  نتج  وما  املُبارك،  األقىص 
ومواجهات  تداعيات  من  التطورات 
بني الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل، 
رضورة  حول  التباحث  عن  فضاًل 
وقف كافة املاُمرسات التي تستهدف 
واملسيحية  اإلسالمية  العربية  الهوية 

ملدينة القدس.

ألهمية  نظراً  الفور  عىل  الواقع  أرض 
عمالق  قومي  كمرشوع  املبادرة 
الحياة  جودة  تحسني  إىل  يهدف 
حياة  يف  جوهري  تغيري  وإحداث 

املجتمعية  الفئات  معيشة  ومستوى 
األكرث إحتياجاً وتوفري عيشة كرمية يف 
ضوء التنمية الشاملة والبناء املستمر 

الذي تشهده الدولة.

عبد  محمد  دكتور  اللواء  يقوم 
شامل  محافظ  شوشة  الفضيل 
سيناء، بإفتتاح ووضع حجر األساس 
مدن  مبختلف  مرشوعات   8 لعدد 
العيد  مبناسبة  وذلك  املحافظة، 

القومي للمحافظة.
افتتاح  مسجد  املحافظ عىل  وأكد 

من  االستفادة  تعظيم  من 
ــادة  ــة الــنــهــريــة وزيـ ــالح امل
الدول  بني  التجارى  التبادل 

األفريقية.
بتعزيز  ــرئــيــس  ال ووجـــه 

الجهود فى تنفيذ مشروعات 
ــرى  ــى مــجــال ال الــتــعــاون ف
بما  النيل،  حــوض  دول  مع 
التكامل  تحقيق  على  يساعد 
فى  أخًذا  بينها،  االقتصادى 

والفرص  اإلمكانات  االعتبار 
ــدول  ــددة الــكــامــنــة ل ــع ــت امل
آفاق  تفتح  والتى  الحوض، 
وتطوير  والــبــنــاء  الــتــعــاون 

العالقات املشرتكة بينهم.

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تنفيذ 
مشروعات التعاون بالرى مع دول حوض النيل



5أخـبــار إقتصاد - مرشوعات  إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  20  رمضان -  1443 هـ  - 21  ابريل  2022م

العدد اإلسبوعي رقم 1256

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

قررت إدارة البورصة املرصية، أن 
يكون يوم األحد املوافق 24 أبريل 
بالبورصة  رسمية  أجازة   2022
القيامة  عيد  مبناسبة  املرصية 

تناولت بيانات الجهاز املركزي للتعبئة 
الصادرات  تطور  واإلحصاء،  العامة 
خالل  وإسبانيا  مرص  بني  والواردات 
ارتفاع  رصدت  والتي   ،2021 عام 
بنسبة  إسبانيا  إىل  املرصية  الصادرات 

.%133.6
العالقات  مؤرشات  أهم  وجاءت 
وفقا  اإلسبانية  املرصية  االقتصادية 
الصادرات  قيمة  سجلت   – ييل:  ملا 
املرصية إلسبانيا 1.9 مليار دوالر عام 
2021، مقابل 818.1 مليون دوالر عام 

كيف ارتفعت صادرات مصر إلسبانيا عام 
2021 بـ1.1 مليار دوالر

البورصة املصرية إجازة رسمية يومى األحد 
واالثنني بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

االثنني  يوم  يكون  وأن  املجيد، 
إجازة   2022 ابريل   25 املوافق 
رسمية بالبورصة املرصية مبناسبة 
تحرير  وعيد  النسيم  شم  عيد 

2020 بزيادة بلغت 1.1 مليار دوالر.
– بلغت واردات مرص من اسبانيا 1.7 
 1.5 مقابل   ،2021 عام  دوالر  مليار 
مليار دوالر عام 2020 بزيادة 117.1 

مليون دوالر، وبنسبة ارتفاع %7.6.
بني  التجاري  التبادل  قيمة  ارتفع   –
دوالر  مليار   3.6 إىل  واسبانيا  مرص 
دوالر  مليار   2.4 مقابل   ،2021 عام 
دوالر،  مليار   1.2 بزيادة   ،2020 عام 

وبنسبة ارتفاع %51.2.
– سجلت قيمة االستثامرات االسبانية 

سيناء، ويستأنف العمل بالبورصة 
 26 املوافق  الثالثاء  يوم  املرصية 

ابريل 2022.

بالربع  دوالر  مليون   51.1 مرص  يف 
 2022  /2021 املايل  العام  من  األول 
نفس  يف  دوالر  مليون   24.3 مقابل 
 ،2021/  2020 املايل  العام  من  الفرتة 
وبنسبة  دوالر،  مليون   26.8 بزيادة 

ارتفاع %110.3.
املرصيني  تحويالت  قيمة  بلغت   –
دوالر  مليون   13.9 بإسبانيا  العاملني 
 16.4 مقابل   2020/2019 املايل  العام 
العام املايل 2019/2018  مليون دوالر 

بنسبة انخفاض %15.2.

دوالر، وشكوالتة بقيمة 6.5 مليون 
مليون   6 بنحو  مصنع  وتبغ  دوالر، 

دوالر.
بقيمة  ومرجرين  نباتية  ودهون 

ومحرضات  دوالر،  مليون   4.5
ثم  دوالر،  مليون   4 بقيمة  خرض 
دوالر،  مليون   4 بقيمة  خامئر 
دوالر،  مليون   3.6 بنحو  وعصائر 

مليون   3 بقيمة  طامطم  وصلصة 
بنحو  مصنع  بن  وصادرات  دوالر، 
وألبان ومنتجاتها  2.8 مليون دوالر، 

بقيمة 1.5 مليون دوالر.

التمثيل التجارى: مصر استوردت شاى من األردن بـ9 ماليني دوالر خالل 2021
التجاري  التمثيل  مكتب  كشف 
مرص  أن  عامن  األردنية  بالعاصمة 
 9 بنحو  األردن  استوردت شاي من 
املايض. العام  خالل  دوالر  مليون 

عبود،  منى  املفوض  الوزير  وقالت 
التجاري  التمثيل  مكتب  رئيس 
منتجة  ليست  األردن  إن  بعامن، 
للشاي لكنها تستورد كميات ضخمة 
احتياجاتها  لتوفري  وتعبئة  منه 

وتصديره للدول املحلية.
ندوة  خالل  »عبود«  وأشارت 
عقدها املجلس التصدير للصناعات 
االستعدادت  عن  لإلعالن  الغذائية 
الخاصة إلرسال بعثة تجارية لألردن 
أن  إيل  مشرية   ،2022 مايو  نهاية 
األسواق  أهم  من  األردين  السوق 
الصناعات  صادرات  أمام  الواعدة 
السوق  هذه  أن  خاصة  الغذائية 
الصناعات  استرياد  عىل  يعتمد 
فرص  يوجد  كام  املتنوعة،  الغذائية 

جيدة لزيادة صادرات مواد التعبئة 
والتغليف من مرص.

الشحن  تكلفة  ارتفاع  أن  أضافت 
التجارة  اتفاقية  وإلغاء  الدويل 
صالح  يف  كانت  وتركيا  األردن  بني 
والتي  املرصي  الغذائية  الصناعات 
ارتفاع  يف  واضح  بشكل  ظهرت 

معدالت النمو بهذه الدول.
األسواق  أهم  خامس  األردن  وتعد 
الغذائية  للصناعات  املستوردة 
بقيمة  املايض  العام  خالل  املرصية 
محققة  دوالر،  مليون   188 بلغت 
بصادرات  مقارنة   %11 منو  نسبة 

.2020
صادرات  إن  الضوي،  متيم  وقال 
»عامن«  إىل  الغذائية  الصناعات 
صادرات  إجاميل  من   %4.6 متثل 
الغذائية خالل  الصناعات  من  مرص 
 4.1 إىل  وصلت  التي  املايض  العام 
مليار دوالر، مضيفاً أن عدد رشكات 

الصناعات الغذائية املرصية املصدرة 
إىل األردن خالل العام املايض وصلت 
إىل 355 رشكة، منها 40 رشكة تزيد 

صادراتها عن مليون دوالر.
أشار إىل أن الزيوت تأيت يف مقدمة 
صادرات الصناعات الغذائية املرصي 
إىل األردن يف 2021 بنحو 32 مليون 
 30 بقيمة  األجبان  تلتها  دوالر، 
الحبوب  ومحرضات  دوالر،  مليون 
والبسكوت بقيمة 12 مليون دوالر.

أعالف  صدرت  مرص  أن  أوضح 
دوالر،  مليون   11 بقيمة  حيوانية 
دوالر،  مليون   9 بقيمة  وزيتون 
بقيمة 8  وبطاطس مصنعة شيبيس 
مجمدة  ووبطاطس  دوالر،  مليون 

بقيمة 8 مليون دوالر.
غذائية  محرضات  صادرات  وبلغت 
دوالر،  مليون   7 بنحو  األردن  إىل 
مليون   7 بقيمة  ومرق  وحساء 
دوالر، وخضار مجمد بنحو 7 مليون 

الدكتور  أعلن  الــصــدد،  هــذا  ويف   
مصطفى مدبويل، أنه من املقرر عقد 
مؤمتر صحفي عقب إجازة عيد الفطر، 
إلعالن تفاصيل “وثيقة سياسة ملكية 
الدولة”، كاسرتاتيجية قومية تستهدف 
توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، 
الفتاً إىل أن الفرتة الحالية تشهد تلقي 
بشأن  املختلفة  الــوزارات  مالحظات 

هذه اإلسرتاتيجية.
سياسة  “وثيقة  أن  مدبويل  وأكــد   
رئيسية  خطوة  تعُد  الدولة”  ملكية 
القطاع  مشاركة  فرص  زيادة  إطار  يف 

الخاص يف االقتصاد، حيث متثل رسالة 
وعنرص  املحىل،  للمستثمر  اطمئنان 
جذب لالستثامر األجنبي، كام تسهم 
الدولية،  املؤسسات  ثقة  تعزيز  يف 
تستهدف  متكاملة  خطة  يجعلها  مبا 
تواجد  وتنظيم  الخاص  القطاع  متكني 
وذلك  االقتصادي،  النشاط  يف  الدولة 
التي  الحكومية  لإلصالحات  استكامألً 

تتبناها الدولة املرصية.
يكون  بأن  ــوزراء  ال رئيس  وجه  كام 
ــوزراء  ال من  مستمر  تواصل  هناك 
وسائل  وكذا  الرملان،  مع  واملسئولني 

التحديات  لرشح  املختلفة،  اإلعــالم 
التي يتم مواجهتها حالياً، عقب أزمتني 
ولسنا  العامل،  منهام  يعاين  عامليتني 
كورونا،  جائحة  ســواء  فيهام،  سبباً 
حيث  األوكرانية،  الروسية  األزمة  أو 
االستثنائية،  شديدة  ظروفاً  فرضتا 
مختلف  يف  مسبوقة  غري  وارتفاعات 
أسعار السلع األساسية، وكذا اضطراب 
وضبابية املشهد بوجه عام، مؤكداً أن 
الدولة تبذل جهوداً مضنية لتخفيف 
عىل  املتتالية  األزمــات  هــذه  حــدة 

املواطن املرصي.

رئيس الوزراء: الدولة تتحرك على مختلف املحاور ملواجهة 
تداعيات األزمة العاملية تتمه ص   1
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مشاركه جديده لفريق مصر تالتني الرياضي يف دورة الشهيد 
على عبد العاطي يعقوب املقامة فى مركز شباب عاطف السادات

تقوم  الذي  املجتمعي  للدور  استمرارا 
قواتنا  ان حصدت  بعد  تالتني  به مرص 
نتيجة  املــرصيــه  والــرشطــه  املسلحة 
جميع  عــيل  وامـــان  ــن  ام تضحياتها 
املشاركة  وبعد  بالعريش  املواطنني 
الناجحه لفريق مرص تالتني لكره القدم 

العرجاين تحت  الشهيد وسيم  يف دوره 
رعاية املهندس ابراهيم العرجاين انضم 
دوره  ايل  الريايض  تالتني  مرص  فريق 
يف  املقامه  العاطي  عبد  عيل  الشهيد 
بعد  الــســادات  عاطف  شباب  مركز 
كره  يف  ممتازه  بعنارص  الفريق  تدعيم 

القدم
و يف أوىل مباريات اليوم

تالتني  مرص  جريدة  فريق  فوز 
املرصيةلالتصاالت  فريق  عىل 

بهدف مقابل ال ڜئ
الجهاز الفني للفريق

مدير فني/عيد الكاشف
مدرب حراس /محمد الونش

مرشف عام /حسني عىل الطنجري
اسامء الالعبني
كريم الطنجري
محمد املالح

الدمر
اسالم اسامه

يوسف جامل صاحب هدف الفوز
محمد احمد الطنجري
احمد محمد قطامش

الحارس / محمد الزملوط
ويتبقي لفريق جريدة مرص تالتني

مبارتني يف دوري املجموعات
كل التوفيق لفريق جريدة مرص تالتني يف القادم

تحت رعاية رئيس مجلس االداره الدكتور / محمود صالح 
الذي  الغايل  الفوز  بهذا  الفريق  بتهنئة  قام  الذي  قطامش 

يعزز صعوده لالدوار القادمه ……

وأكد السفري أن التعليم يعد أمرا 
أساسيا وأولوية بالنسبة لفرنسا، 
كام هو الحال بالنسبة للسلطات 
التعداد  مــع  السيام  املــرصيــة 
الكبري لألجيال الصغرية ىف مرص.

حرض مراسم التوقيع سفري فرنسا 
بالقاهرة مارك باريتي واملهندس 
مجلس  رئيس  ناصف  عصام 
للتنمية  املستقبل  رشكة  إدارة 
فاطمة  والدكتورة  العمرانية 

محسن مدير عام الرشكة. 
املدرسة  افتتاح  يتم  ــوف  وس
مرحلتي  ستضم  التي  الجديدة 
ــدايئ يف  ــت ــال واب ريـــاض األطــف
مساحة  عــىل   202٣ سبتمر 
وتقع  مربع  مرت  ألف  عرشين 
“مستقبل  املستقبل  مدينة  يف 

سيتي” يف القاهرة الجديدة. 
عىل  ترصيحات  يف  ــك  ذل جــاء 
هامش توقيع عقد اليوم األربعاء 
مبقر سفارة فرنسا إلنشاء مدرسة 
“ڤيكتور  جديدة  دولية  فرنسية 
املستقبل  مبــديــنــة  ــو”  ــوج ه

للخدمات  آرتيجو  ــة  رشك بــني 
آرتيجو  باسل  وميثلها  التعليمية 
واللجنة  اإلدارة  مجلس  رئيس 
وميثلها  الفرنسية  العلامنية 
چريوم لو بارس بصفته املسؤول 

عن اللجنة مبرص.
بالتعاون  الفرنيس  السفري  وأشاد 
ضوء  يف  ــوزاري  ال املستوى  عىل 
تبادل الزيارات يف كافة املجاالت 
حيث زار وزير االقتصاد الفرنيس 

برونو لومري القاهرة مؤخرا. 
وقال السفري الفرنىس بالقاهرة – 
لوكالة أنباء الرشق األوسط – إن 
التوقيع عىل هذا العقد يندرج يف 
املتميزة  الثنائية  العالقات  إطار 
جميع  ىف  ــرص  وم فرنسا  ــني  ب
واالقتصادية  السياسية  املجاالت 
ىف  التعاون  بخالف  والثقافية 
قطاع التعليم الذى يشكل عنرصا 

أساسيا يف العالقات.
تعليمية  إىل وجود شبكة  وأشار 
منذ  مــرص  يف  قــويــة  فرنسية 
فرنسا  وتعمل  طويلة،  سنوات 

وهذا  وتعزيزها،  توسيعها  عىل 
ــىل رغبة  ــنــاء ع ب يـــأىت  ــر  األمـ
توفري  يف  املــرصيــة  السلطات 

تعليم جيد ومتنوع.
وأكد السفري أن التعليم يعد أمرا 
أساسيا وأولوية بالنسبة لفرنسا، 
كام هو الحال بالنسبة للسلطات 
التعداد  مــع  السيام  املــرصيــة 
الكبري لألجيال الصغرية ىف مرص.

حرض مراسم التوقيع سفري فرنسا 
بالقاهرة مارك باريتي واملهندس 
مجلس  رئيس  ناصف  عصام 
للتنمية  املستقبل  رشكة  إدارة 
فاطمة  والدكتورة  العمرانية 

محسن مدير عام الرشكة. 
املدرسة  افتتاح  يتم  ــوف  وس
مرحلتي  ستضم  التي  الجديدة 
ــدايئ يف  ــت ــال واب ريـــاض األطــف
مساحة  عــىل   202٣ سبتمر 
وتقع  مربع  مرت  ألف  عرشين 
“مستقبل  املستقبل  مدينة  يف 

سيتي” يف القاهرة الجديدة. 

سفري فرنسا بالقاهرة: العالقات بني الرئيسني 
السيسي وماكرون “متميزة” تابع ص  10
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خشبية  شجرية  عن  عبارة  نبات 
أقل  ارتفاعها  يبلغ  الخرضة  دامئـة 
ويصل  املناطق،  بعض  متـر   3 من 

ارتفاعها إىل 10 أمتــــار يف مناطق 
العائلة  ــراد  أف أحــد  وهــو  ــري،  أخ
 2,2 مع  متناوبة  األوراق  البقولية. 
إىل 4 أمتار، واألزهار أرجوانية ذات 
عن  عبارة  والثمرة  قوية,  رائحة 
خشبي،  صلب،  كبري،  بقويل  جراب 
إىل  ــدة  واح ــذرة  ب من  به  مفصل 
زاهية،  حمراء  والبذور  بذور،  مثاين 
 0,2 حوايل  وطولها  السطح  صلبة 
كيوينوليزدين  ماديت  وتعترب  مرت. 
ستيسني   ،Quinolizidina
أما  التسمم،  سبب   Cystisine
النيكوتن،  فتشبه  التوكسني  خواص 
يف  هبوط  يعقبه  شم  منبه  وهو 
املطحونة  البذور  وتعد  التنفس. 
أو املمضوغة أكرث سمية من أوراق 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

سمية  أكرث  وهي  الناضجة،  الشجر 
أما  الصغرية.  الشجر  أوراق  من 
أعراضه فتتلخص يف أن فرتة حضانته 
ساعة تقريباً، زيادة يف فرز اللعاب، 
هيجان،  هذيان،  إسهال،  غثيان، 
اضطرب  ضعف،  التنفس،  يف  شلل 
يف  واضطراب  وضوح  عدم  شديد، 
الرؤية. وبالنسبة ملصدر وطرق نقل 
أكل حبوب  فهي  لإلنسان  العدوى 
الغذاء  مع  املسكال  وقرشة حبوب 
امللوث بها أو التغذية عىل األغذية 
وبالنسبة  املسكال.  بحبوب  امللوثة 
لطرق الوقاية والعالج فهي تجنب 
أكل النباتات املذكورة أعاله، ومنع 
األماكن  يف  واألغنام  األبقار  رعى 

املوجود فيها هذه النباتات.

عادات يجب تجنبها للوقاية
من السرطان

عادات يجب تجنبها للوقاية
من السرطان

سحورك صحى.. اعرف فوائد الفول 
اإلسكندرانى

سحورك صحى.. اعرف فوائد الفول 
اإلسكندرانى

األطعمة  أهم  من  اإلسكندراىن  الفول 
تناولها  ميكنك  التي  الشهرية،  املرصية 
باملكونات  غني  وهــو  السحور،  يف 
والطامطم  الــثــوم  مــثــل:  الصحية 
والفلفل، يف هذا التقرير نتعرف عىل 
وجبة  عىل  اإلسكندراين  الفول  فوائد 

.”webmd“ السحور، بحسب موقع
فوائد الفول اإلسكندراىن

لأللياف  ممتازًا  مصدًرا  الفول  يعترب 
ويوفر الربوتني والحديد.

البقوليات  من  العديد  مثل  الفول، 
األخرى، ميلء بالعنارص الغذائية التي 
تعزز صحتك، ميكن أن تساعد العنارص 
الغذائية املوجودة يف الفول يف إنقاص 
الوزن، وتساعد يف منع بعض األمراض، 

وتعزز النمو الصحي.
الفول  من  واحــد  كــوب  الربوتني   –
من  يقرب  ما  عىل  يحتوي  املطبوخ 
الربوتني  من  اليومية  احتياجاتك  ثلث 
العنارص  أهــم  أحــد  الــربوتــني  يعد 
ميكن  الغذايئ،  نظامك  يف  الغذائية 
الغنية  األطعمة  تناول  يساعدك  أن 
لفرتة  بالشبع  الشعور  عىل  بالربوتني 
أطول. ويساعد الربوتني أيًضا عىل منو 

عضالتك والحفاظ عليها.
من  واحــد  كوب  الفوليك  حمض   –
نصف  مــن  يقرب  مــا  يلبي  الــفــول 

حمض  مــن  اليومية  احتياجاتك 
الفوليك هو نوع من  الفوليك حمض 
الفيتامينات التي تساعد جسمك عىل 
تكوين الحمض النووي وتكوين خاليا 

جديدة.
خاص  بشكل  مهم  الفوليك  حمض 
كمية  عىل  الحصول  الحوامل.  للنساء 
أن  ميكن  الفوليك  حمض  من  كافية 
الخلقية  العيوب  مخاطر  من  يقلل 
السنسنة  مثل  بالدماغ  املرتبطة 

املشقوقة وانعدام الدماغ.
باملنجنيز  غني  الفول  -املنجنيز. 
للحفاظ  املنجنيز  جسمك  يستخدم 
يساعد  قد  وقوتها،  العظام  بنية  عىل 
تناول ما يكفي من املنجنيز يف نظامك 
الغذايئ يف الوقاية من هشاشة العظام 
واحد  كوب  األخرى  العظام  ومشاكل 
ثلث  حوايل  عىل  يحتوي  الفول  من 

احتياجاتك اليومية من املنجنيز.
عىل  جسمك  أيًضا  املنجنيز  يساعد 
غذايئ  عنرص  وهو   ، الجلوكوز  هضم 
رئييس يوفر الطاقة يعاين جسمك من 
وتحويله  الجلوكوز  هضم  يف  صعوبة 
يستطيع هضمه عىل  ال  أو  طاقة  إىل 
اإلطالق إذا كنت مصابًا بداء السكري 
قد يؤدي تناول ما يكفي من املنجنيز 
فرص  تقليل  إىل  الغذايئ  نظامك  يف 

اإلصابة مبرض السكري.
من  األلياف  باأللياف.  غني  الفول 
عىل  تساعد  التي  الغذائية  العنارص 
مستويات  عىل  والحفاظ   ، الهضم 
تراكم  ومنع   ، الصحية  الجلوكوز 

الكوليسرتول.
للحديد.  جيد  مصدر  الفول  الحديد. 
جسمك  يستخدمه  عنرص  الحديد 
األكسجني  من  الطاقة  عىل  للحصول 

عندما تتنفس.
ميكن أن يؤدي عدم الحصول عىل ما 
الغذايئ  يكفي من الحديد يف نظامك 
فقر  يحدث  الدم.  بفقر  اإلصابة  إىل 
عىل  جسمك  يحصل  ال  عندما  الدم 
أن  ميكن  األكسجني.  من  كافية  كمية 
وضعف  الشديد  التعب  إىل  يــؤدي 
أن  ميكن  املعدة.  يف  ومشاكل  املناعة 
الوصول  يف  الفول  تناول  يساعدك 
من  بها  املوىص  اليومية  الكمية  إىل 

الحديد.
الفول  طبق  إىل  الطامطم  وإضافة 
طبق  عــىل  غذائية  قيمة  يضفى 
عىل  تحتوى  فالطامطم  ــول،  ــف ال
من  تحمي  التي  األكسدة  مضادات 
تضبط  وكذلك  بــاألمــراض  اإلصــابــة 
مستوى السكر يف الدم وتحتوى عىل 

الفيتامينات واملعادن املختلفة.

هل تعلم أن عاداتك اليومية ميكن أن 
تؤدي إىل اإلصابة بالرسطان؟ يف األساس 
عندما  الجسم  يف  الرسطان  يتطور   ،
تتوقف آلية التحكم عن العمل بشكل 

صحيح.
يف هذه الحالة، ال متوت خالياك بل تبدأ 
السيطرة،  نطاق  خارج  قليالً  النمو  يف 
تكوين خاليا  يتسبب هذا يف  أن  ميكن 
غري طبيعية وتسمى هذه الكتلة بالورم، 
من  العديد  هناك  يكون  أن  ميكن  و 
الذي  املرض  هذا  وراء  الخطر  عوامل 

يهدد الحياة.
فإن   ”OnlyMyHealth  ” ملوقع  وفقا 
أشياء بسيطة مثل كيفية تحضري رشائح 
تضع  حيث  إىل  بك  الخاصة  اللحم 
من  العديد  هناك  النوم،  عند  هاتفك 
التي  بالرسطان  اإلصابة  خطر  عوامل 

رمبا مل تكن عىل دراية بها.
األشياء اليومية التي تسبب الرسطان

ميكن أن يسبب التدخني الرسطان وهو 
أحد عوامل الخطر الرئيسية. ومع ذلك 
اليومية  األشياء  من  العديد  هناك   ،
أيًضا من  تزيد  أن  التي ميكن  الصادمة 

خطر اإلصابة بالحالة املزمنة:

1. السمنة
ميكن أن تسبب زيادة الوزن أو السمنة 
يف  مبا   ، الصحية  املشاكل  من  العديد 
الغالب  يف  الرسطان،  مثل  مرض  ذلك 
ارتفاع ضغط  من  أيًضا  البدناء  يعاين   ،
زيادة  تعد  أيًضا.  القلب  وأمراض  الدم 
الوزن أحد عوامل الخطر الرئيسية بعد 
التدخني. يف الواقع ، ميثل حوايل 8 % من 

جميع الرسطانات يف عام 2014.
2. األجهزة اإللكرتونية

استخدام املوبايل له العديد من اآلثار 
السيئة، مبا يف ذلك الرسطان. قد تكون 
العادة اليومية املتمثلة يف إبقاء هاتفك 
للغاية  ضارة  والنوم  الوسادة  بجانب 
جميع  تؤدي  أن  ميكن  لك،  بالنسبة 
األورام  تطوير  إىل  اإللكرتونية  األجهزة 
املهم  من  الرسطانية،  وغري  الرسطانية 
بك  الخاصة  املحمولة  الهواتف  إبقاء 

بعيًدا أثناء عدم استخدامها.
3. اإلجهاد

غري  بشكل  ولكن  مبارش،  بشكل  ليس 
خطر  عامل  اإلجهاد  يعد  أيًضا،  مبارش 
ارتفاع  مثل  الصحية  للمشاكل  رئييس 
الدم  وضغط  الدم  يف  السكر  نسبة 

الوطني  للمعهد  وفًقا  القلب،  وأمراض 
للرسطان، فإن استجابة جسمك للتوتر 
تكون  أن  ميكن  والتي  مختلفة،  بطرق 
سببًا للرسطان ، خاصًة إذا تُركت دون 
عالج. من املؤكد أن هناك صلة مبارشة 
، حيث  والرسطان  النفيس  اإلجهاد  بني 
ميكن أن تؤدي التوترات الشديدة أيًضا 
يف  واإلفراط  التدخني  مثل  عادات  إىل 

تناول الطعام والكحول.
4. التبغ

األمريكية  الرسطان  لجمعية  وفًقا 
املتوقع  العمر  متوسط    فإن   ،  (ACS)
بغري  مقارنة  جًدا  قصري  للمدخنني 
املدخنني، من املهم اإلقالع عن التدخني 
اإلصابة  مخاطر  لتقليل  منه  الحد  أو 
تدخني  عن  أقلعت  إذا  بالرسطان، 
فسيقلل  األربعني،  سن  قبل  السجائر 
التدخني  بسبب  الوفاة  خطر  من  ذلك 

بنسبة عالية.
5. الكحول

خطر  من  الكحول  يزيد  أن  ميكن 
الرسطانات.  من  أنواع  بعدة  اإلصابة 
واملريء  والحلق  الفم  مثل  الرسطانات 
أكرب  هناك خطر  أيًضا،  والثدي  والكبد 
بتدخني  مصحوبًا  الكحول  كان  إذا 
السجائر. وفًقا لدراسة قدمية ، وجد أن 
الكحول يرتبط ارتباطًا مبارًشا بتشخيص 

رسطان الثدي.
6. كرثة الجلوس

ارتباطًا  يرتبط  ال  الجلوس  يف  اإلفراط 
أن  ميكن  ولكن  بالرسطان،  مبارًشا 
أحد  وهو   ، الوزن  زيادة  إىل  يؤدي 
عوامل الخطر الرئيسية للرسطان. ميكن 
تزيد  أن  الخاملة  الحياة  منط  لعادات 
من خطر إصابة الفرد برسطان القولون 
الرئة  ورسطان  الرحم  بطانة  ورسطان 

أيًضا

تسمم حبوب نبات املسكال، أسبابه, أعراضه،
ومصدر وطرق نقل العدوى لإلنسان

السكري  مبرض  اإلصابة  وراء  السبب 
هو عدم قدرة جسمك عىل االستجابة 
لألنسولني، ولكن هناك  بشكل طبيعي 
عوامل محددة جًدا يف منط الحياة تزيد 
من  السكري  مبرض  اإلصابة  خطر  من 
النوع 2، وىف السطور القادمة سنوضح 
السكري،  ملرض  أسباب  خمسة  أهم 

.”eatthis“ وفقا ملا نرشه موقع
1 – زيادة الوزن:

ارتباطًا  السمنة  أو  الوزن  زيادة  ترتبط 
 ،  2 النوع  من  السكري  مبرض  وثيًقا 
ومن هنا جاء املصطلح الطبي الجديد 
الغدد  اختصايص  يقول  “السكري”، 
الغدد  طبيب   ، وادادار  جاي  الصامء 
الصامء: “السكري مرض له قدرة هائلة 
عىل التسبب يف آثار ضارة عىل الجسم 
السكري  مرض  الطويل،  املــدى  عىل 
إذا مل  هو مرض صامت يرض بجسمك 
الدكتور  يوضح   ، عليه  السيطرة  يتم 
تجعل  أن  ميكن  السمنة  أن  وادادار 
ملحوظ،  بشكل  أسوأ  السكري  مرض 
وذلك بفضل الدهون الزائدة يف الكبد 

التي ال ترتك مساحة لتخزين الجلوكوز، 
ينتج البنكرياس املزيد من األنسولني يف 
الجلوكوز  إخراج  مهمة  إلنجاز  محاولة 
املقاومة  دفع  يحاول  إنه  ــدم،  ال من 
الناتجة عن الدهون، يصبح البنكرياس 
يف  يبدأ  لذلك  ونتيجة   ، مرهًقا  لديك 

إنتاج كميات أقل األنسولني.
2 – الجلوس لفرتات طويلة:

ميكن أن يؤدي الجلوس لفرتات طويلة 
يف اليوم حتى إذا كنت متارس الرياضة 
أظهرت  السكري،  مبرض  اإلصابة  إىل 
املجلة  يف  املنشورة  الدراسات  إحدى 
النساء  أن  الوقايئ  للطب  األمريكية 
تطوير  لخطر  خاص  بشكل  معرضات 
الجلوس  نتيجة  األنسولني  مقاومة 

لفرتات طويلة.
3 – ال متارين بدنية:

أكرث  هي  السكري  مرض  من  الوقاية 
اليوم  طوال  الجلوس  عدم  مجرد  من 
املساعدة  يف  للغاية  مهمة  فالتامرين   ،
الدم،  يف  السكر  نسبة  يف  التحكم  عىل 
من  مهم  جــزء  هو  البدين  فالنشاط 

الصيانة اليومية ملستويات الجلوكوز.
4 -مرحلة ما قبل االصابة بالسكري:

يكون  حالة  هي  السكري  مقدمات 
املعدل  من  أعىل  الدم  يف  السكر  فيها 
الطبيعي، وإذا مل يتم عالجه ، ميكن أن 
من  السكري  مبرض  اإلصابة  إىل  يؤدي 
النوع 2 ، ولكن يجب أن تبدأ يف إجراء 
الغذايئ  نظامك  يف  حقيقية  تغيريات 
السكر  نسبة  ارتفاع  ملنع  حياتك  ومنط 

يف الدم والتحول إىل النوع الثاين.
5 -تناول الكثري من الكربوهيدرات

تقليل  أن  عىل  متزايدة  أدلــة  هناك 
من  يقلل  أن  ميكن  الكربوهيدرات 
حتى   ، السكري  مبرض  اإلصابة  خطر 
هناك  ليس  الــوزن،  فقدان  يتم  مل  لو 
يعانون  الذين  األشخاص  أن  يف  شك 
ومرض  الغذايئ  التمثيل  متالزمة  من 
النوع 2 يترصفون بشكل  السكري من 
منخفضة  الغذائية  األنظمة  يف  أفضل 
ما  ــادة  ع لكنهم   ، الكربوهيدرات 
السائدة  األفكار  وأحد  الوزن  يفقدون 
هو أن فقدان الوزن يقود التحسينات.

5 أسباب تؤدى 
إلصابتك بمرض 

السكر.. منها 
زيادة الوزن

5 أسباب تؤدى 
إلصابتك بمرض 

السكر.. منها 
زيادة الوزن
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بالسامح  مليك  أمــر  صــدر  فقط، 
مكتبه  ومدير  حمزة  أحمد  للباشا 
بالدخول إىل مقصورة قرب النبي صىل 

الله عليه وسلم، وعىل مدى 3 أيام 
كاملة ظل الباشا أحمد حمزة يتعبد 

داخل املسجد النبوي.

للتنسيق  القومى  الجهاز  أدرج 
الحضارى، الوزير أحمد باشا حمزة، 
ضمن مرشوع عاش هنا، حيث وضع 
الجهاز الفتة تحمل اسمه وعنوانه بـ 
24 شارع رسايا الجزيرة بالزمالك – 

القاهرة.
يف  حمزة،  باشا  أحمد  الوزير  ولد 
القناطر  شبني  مركز  طحانوب  قرية 
القليوبية، كانت دراسته الثانوية يف 
القاهرة ثم التحق بالجامعة لدراسة 
بفكرة  وعاد  ؛  إنجلرتا  يف  الهندسة 
وافتتح  العطرية  الــزيــوت  انتاج 
مرشوعه الخاص وكان مرىب للخيول، 

وكان وفديا.
يف  التموين  ــر  وزي منصب  ــوىل  وت
بعد  الخامسة  باشا  النحاس  وزارة 
وظل  1942م،  عام  تشكيلها  تعديل 
النحاس  وزارة  يف  املنصب  نفس  يف 
منصب  تــويل  ثم  السادسة  باشا 
وزير الزراعة يف وزارة النحاس باشا 

السابعة يوم 12 يناير عام 1950م.
38931337639408_278381417

n_301346277862394057_2
حيث  اإلســالم”،  “لواء  مجلة  أصدر 
منربًا  تكون  أن  واجبه  من  أن  شعر 

للعرب عامة وللمسلمني خاصة
الوفدي  الوزير  أدى  العام 1951  يف 
مناسك  مكتبه  مــديــر  بصحبة 
املنورة  املدينة  أمري  فأحسن  الحج، 
أن  “الباشا”  وطلب  استقبالهام، 
أمري  فاعتذر  الرسول  قرب  إىل  يدخل 
إىل  يحتاج  املنورة ألن طلبه  املدينة 
ساعة   24 وبعد  مليك،  أمر  صدور 

التنسيق الحضارى يدرج اسم الوزير أحمد 
باشا حمزة ضمن مشروع عاش هنا

العديد  قصص  التاريخ،  ىف  ورد 
دون  ذكرهن  تم  الالىت  النساء  من 
من  وهــن  أسامئهن،  إىل  ــارة  اإلش
ومن  املخلدات،  العاملني  نساء 
يف  املخلدات  العاملني  سيدات  بني 
التاريخ الدينى السيدة قطورة بنت 

يقطن، زوجة النبى إبراهيم.
وهى  يقظان،  بنت  قطورة  اسمها 
عرباىن  اسمها  أصل  كنعانية،  امرأة 
“العطر”  ويعنى  “كتوراه”  ويلفظ 
االسم  تعريب  تم  “البخور”  أو 
بعدة أشكال، وهى امرأة كنعانية، 
أّن  إىل  الروايات  من  تشريالعديد 
قد  السالم  عليه  إبراهيم  النبى 
تزّوج منها بعد وفاة السيدة سارة 
بامرأتني، األوىل اسمها قطورة بنت 

يقظان.
التوراة تعترب قطورة زوجة إبراهيم 
يف  أما   ،(25:1) التكوين  سفر  يف 
محظيته  فتعتربها  العدد  سفر 
الفالسفة  بعض   .(1:32 (العدد 
الــيــهــود يــعــتــربون قــطــورة هي 
نفسها هاجر، التي أنجبت له ابنه 
إسامعيل، وأنه اتخذها زوجته بعد 
اسمها  استبدلت  وأنها  سارة.  وفاة 
عبق  تعني  والتي  “قطورة”،  إىل 
خالل  توبتها  عىل  كداللة  البخور، 
الطربي،  تاريخ  يف  أمــا  هجرها، 
من  يقطن  بنت  قطورة  فسامها 
أنها  الحقا  ذكــر  ثم  الكنعانيني 
العرب  مقطورمن  بنت  قنطورا 

العاربة.

أهمية قطورة أن املؤرخني يعتربون 
العربية  القبائل  مؤسىس  أوالدهــا 
وجنوب  رشق  ىف  عــاشــت  الــتــى 
أكرث  تتفقت  حيث  فلسطني، 
ستة  أنجبت  قطورة  أن  املراجع 
هاكوهني  وذكــر  إلبراهيم،  أبناء 
وأصبحوا  رشقا  هاجروا  أبنائها  أن 
والبوذية  الهندوسية  الديانات  آباء 
أبناء  أن  البعض  ويعترب  والشنتو. 
القبائل  أجداد  هم  الستة  قطورة 
جنوب  استوطنت  التي  العربية 
أن  الطربي  وذكــر  كنعان.  ورشق 
امليدانيني الذين عاشو عىل الحدود 
الشام  وبالد  العربية  الجزيرة  بني 

هم من ساللة مديان ابن قطورة.

نساء العاملني .. “قطورة” زوجة النبى 
إبراهيم وجدة الكنعانيني األوىل

متحف التحنيط باألقصر .. يسرد حكايات عن املوت فى معتقد املصرى القديم
أهمية  ىف  القديم  املــرصى  اعتقد 
الوفاة  بعد  الجسد  عىل  الحفاظ 
اآلخــر،  العامل  ىف  الخلود  لضامن 
أساسيًا  عنرًصا  التحنيط  كان  لذا 
للمرصيني  الجنائزية  املامرسات  ىف 
رمزيًا  عليه  يرشف  وكان  القدماء، 

املعبود أنوبيس.
العديد  التحنيط  عملية  تتضمن 
كانت  التى  املعقدة  الخطوات  من 
وتكون  يوًما،   70 حــواىل  تستغرق 
مصحوبة بإقامة العديد من الطقوس 
أعضاء  تزال  حيث  التعاويذ،  وقراءة 
من خالل شق صغري  بعناية  املتوىف 
تعرف  أوان  ىف  وتحفظ  جسده  ىف 
يجفف  ثم  الكانوبية،  األواىن  باسم 
النطرون،  ملح  باستخدام  الجسم 
الكتان،  من  بلفائف  يلف  وأخــريًا 

داخل  السحرية  التامئم  توضع  كام 
من  مختلفة  أجزاء  حول  اللفافات 
النهاية  املومياء لحامية الجسد، وىف 
تحمل أرسة املتوىف مومياءه لوضعها 

ىف تابوت لدفنه.
التحنيط  متحف  يوفر  هــذا  وىف 
من  بأكملها  بالعملية  شاماًل  تعريًفا 
خالل رشح األهمية الدينية للتحنيط 
حسب  ــه،  ب املرتبطة  والطقوس 
واآلثــار،  السياحة  وزارة  ذكرت  ما 
األدوات  مــن  العديد  ــرض  ع مــع 
املتحف  يعرض  كام  املستخدمة، 
الكانوبية،  األواىن  من  مجموعة 
وتوابيت  محنطة،  ومــومــيــاوات 
مزينة بشكل متقن، ومتائم، ومتاثيل 

املعبودات.
 ويقع متحف التحنيط عىل كورنيش 

وقد  ــرص،  األق معبد  شــامل  النيل 
افتتح خالل عام 1997م، وهو أحد 
أهم املتاحف النوعية املتخصصة ىف 
املوضوعات  من  عدداً  ويربز  مرص، 
ىف  ــوت  واملـ بالتحنيط  املتعلقة 
مواد  مثل  القديم  املرصى  معتقد 
ىف  املستخدمة  واألدوات  التحنيط 
تلك العملية، وأواىن حفظ األحشاء، 
باإلضافة  والجبانة،  التحنيط  وآلهة 
متائم  مــن  مجموعات  عــرض  إىل 
من  متنوعة  ومجموعة  الحامية، 
الجنائزية.  واللوحات  التوابيت، 
من  ــدداً  ع أيضاً  املتحف  ويعرض 
من  ومجموعة  البرشية  املومياوات 
مومياوات الحيوانات مثل التامسيح، 

والقطط، واألسامك .
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موجود  الداكن  الوضع  “ثيم”  أصبح 
كل  يدعم  حيث  مكان،  كل  يف  اآلن 
املظلم،  املظهر  تقريبًا  تطبيق رئييس 
إن  حيث  آب،  ــس  وات ذلــك  يف  مبا 
نظام األلوان الداكن ليس سهاًل عىل 
العيون فحسب، بل يربز أيًضا النص 
الرغم  وعىل  قراءته،  يسهل  الــذي 
لـ  اململوك  األســايس  النظام  أن  من 
موضوع  تلقائيًا  يختار   Facebook
النظام  إعدادات  عىل  بناًء  التطبيق 
دردشة  سمة  اختيار  أيًضا  ميكنك   ،
عىل  لتفضيالتك  وفًقا  آب  ــس  وات
بنظام  تعمل  التي  الذكية  الهواتف 

أندرويد.
1. افتح تطبيق واتس آب عىل هاتف 

أندرويد الذيك الخاص بك.
النقاط  أيقونة ثالثية  2. اضغط عىل 

يف الزاوية اليمنى العليا.
3. من القامئة اضغط عىل اإلعدادات.

4. اضغط عىل الدردشات.
فوق  انقر   ، العرض  قسم  ضمن   .5

املوضوع.
تفضله  الــذي  املــوضــوع  ــرت  اخ  .6

واضغط عىل موافق.
تقريبًا يف  وتتشابه تجربة واتس آب 
جميع الهواتف الذكية ، ومع ذلك ، 
هناك عدد قليل من امليزات املتوفرة 
الذكية  الهواتف  ملستخدمي  فقط 
وتعد  أندرويد،  بنظام  تعمل  التي 
القدرة عىل تغيري سمة دردشة واتس 

تطوير تطبيق يمكنه اكتشاف ما إذا كنت مصابًا بكورونا بدقة تصل إىل ٪92

آب إحدى هذه امليزات املتوفرة فقط 
بنظام  تعمل  التي  الذكية  للهواتف 

أندرويد.
وأعلنت منصة املراسلة الفورية مؤخرًا 
الجديدة  امليزات  من  مجموعة  عن 
و   Apple iOS و  أندرويد  ألجهزة 
Windows ومستخدمي الويب، وتم 
بواسطة  امليزات  هذه  رصد  بالفعل 
الذي  الويب  ، موقع   WABetaInfo
القادمة يف  والتغيريات  امليزات  يتتبع 
هذه  معظم  أن  حني  يف  آب،  واتس 
للمستخدمني  بالفعل  متاحة  امليزات 
 beta املسجلني يف برنامج واتس آب
، فقد تم رصد مراجع لبعض امليزات 

يف تحديثات بيتا.

العمالقة  آبـــل  رشكـــة  أن  ــشــاع  ي
 iPhone للتكنولوجيا ستطلق سلسلة
العام،  هذا  من  الحق  وقت  يف   14
حيث تم الرتويج للسلسلة لتشمل 4 
 14 iPhone 14 و iPhone طرز وهي
 iPhone و Max 14 iPhone و Pro

.Pro Max 14
القادمة   iPhone سلسلة  وستشمل 
العديد من التحسينات مثل التصميم 
فائقة  وكامريا   Pro لطراز  األحــدث 
ذلك  عىل  وعــالوة  واملزيد،  الجودة 
األويل  السعر  يكون  أن  يُفرتض   ،
لسعر  مشابًها   14  iPhone لسلسلة 

.13 iPhone

كم سعر iPhone 14؟
 14  iPhone يتوفر  أن  املتوقع  من 

القادم بسعر يبدأ من 1000 دوالر.
ما هي تكلفة pro 14 iPhone؟

 Apple تكلفة  تبلغ  أن  املتوقع  من 
Pro 14 iPhone حوايل 1500 دوالر.

ما هو متوقع من iPhone 14؟
 14  Apple iPhone طراز  أن  يشاع 
رشائح  مجموعة  من  مدعوم   Pro
يصل  ما  مع  التالية   Bionic  A16
الوصول  ذاكرة  4 جيجابايت من  إىل 
تشغيل  سيتم   ، ذلك  ومع  العشوايئ، 
سلسلة  مــن  الــعــاديــة  الــطــرازات 
 Bionic  A15 بواسطة   14  iPhone

أحدث  يف  حاليًا  املــوجــود   ،  SoC
.13 iPhone 3 وسلسلة iPhone SE

هل يدعم iPhone 14 شبكة 5G؟
 iPhone سلسلة  ستدعم   ، نعم 
أكرب  لرسعة   5G شبكة  القادمة   14

واتصال أفضل.
 iPhone كامريا  مواصفات  هي  ما 

14؟
قد   ، والشائعات  للترسيبات  وفًقا 
 iPhone مــن   Pro ــرز  ط تحصل 
 48 بدقة  مطورة  كامريا  عىل   14
الطرز  ستحتوي  بينام  ميجابكسل. 
الكامريا  مستشعرات  عىل  األخــرى 

املعتادة بدقة 12 ميجابكسل.

الذكية  للهواتف  تطبيًقا  العلامء  طور 
مصابًا  كنت  إذا  ما  اكتشاف  ميكنه 
التطبيق  ويستخدم   ،19-Covid بـ 
لتحليل  التعلم اآليل   ResApp املسمى
تبني  االختبار،  وأثناء  السعال،  أصوات 
بشكل  املــرض  يكتشف  التطبيق  أن 
املصابني  صحيح يف 92% من األشخاص 

بالعدوى.
ميل”  “ديىل  صحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا 
كاثرين  الربوفيسور  قالت  الربيطانية، 
 :ResApp تطبيق  يف  عضوة  بينيت، 
العاملي  الوباء  لهذا  الهائل  الحجم  “إن 
متوطن  مرض  إىل  املحتمل  والتطور 
يعني أننا بحاجة إىل املزيد من أدوات 

ميكن  التي  للتطوير  القابلة  التشخيص 
الحايل  املفرط  اعتامدنا  بني  توازن  أن 
عىل اختبارات املستضدات الرسيعة والـ 

. ”PCR“
الرسيع  االستبعاد  خــالل  من  ميكن 
اختبار  سيقلل  ــا،  ــورون ك ــفــريوس  ل
بشكل   ResApp من   19-COVID
املستضدات  اختبارات  عدد  من  كبري 
الرسيعة و PCR املطلوبة، مع الحفاظ 
عىل مراقبة املرض الالزمة إلدارة التأثري 

.19-Covid املستمر لـ
اآليل  التعلم   ResApp يستخدم 
يف  الرئيسية  التوقيعات  الكتشاف 
مريًضا يف  املطور 741  السعال، وسجل 

ذلك  يف  مبا  والهند،  املتحدة  الواليات 
.19-Covid 446 مريًضا مصابًا بـ

الرأي  استطالعات  املشاركون  أكمل 
منها،  يعانون  كانوا  أعــراض  أي  حول 
مثبت  ذيك  هاتف  يف  بالسعال  وقاموا 

عليه التطبيق.
كان  التطبيق  أن  النتائج  وكشفت 
بشكل   19-Covid اكتشاف قادًرا عىل 
املصابني  األشخاص  صحيح يف 92% من 
بالعدوى، ويقول املطورون إن التطبيق 
التي  اإلعدادات  يف  مبدئيًا  سيُستخدم 
بشكل   19-Covid اختبار  تتطلب 
والرياضة  السفر  يشمل  وهذا  متكرر، 

والرتفيه وإعدادات الرعاية الصحية.

خطوات.. كيفية تغيري “ثيم” واتس آب على 
هاتفك الذكي الذى يعمل بنظام أندرويد

كل ما تحتاج معرفته عن أيفون 14 ..”
السعر – املوصفات -موعد اإلطالق”
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ربة منزل تكشف كواليس قتل مقاول لزوجتيه 
بكرداسة: ضربهم بالرصاص يف الرأس

ربة منزل تكشف كواليس قتل مقاول لزوجتيه 
بكرداسة: ضربهم بالرصاص يف الرأس

موظف يقتل شقيقيه ويصيب آخر بإطالق النار 
عليهم بسبب خالفات على املرياث يف الوراق

مبديرية  املباحث  رجــال  استمع 
أمن الجيزة، ألقوال ربة منزل، وراء 
عىل  زوجتني  قتل  جرمية  اكتشاف 
كرداسة،  يف  املقاول  زوجهام،  يد 
حيث ذكرت ربة املنزل أنها ترتبط 
وتصادف  باملتهم،  قرابة  بعالقة 
مشاهدتها له خالل توجهه لركوب 

السيارة، ومالبسه ملطخة يالدماء.
لسمعها  تناهى  انــرصافــه  ــور  وف
داخل  من  صادرة  استغاثة  صوت 
الستكشاف  فتوجهت  مسكنه، 
بإحدى  وفوجئت  الصوت،  مصدر 
يف  غارقة  الحياة،  مفارقة  زوجتيه 

الدماء، بينام زوجته الثانية، مصابة 
وعىل قيد الحياة، فتم نقلها بواسطة 
إال  املستشفى،  إىل  إسعاف  سيارة 

أنها فارقت الحياة اثناء نقلها.
وكشفت مناظرة الجثتني، أن املتهم 
ناري  من سالح  عليهام  النار  أطلق 
بالرأس،  زوجتيه  وأصاب  طبنجة، 
دماء  من  عينة  عىل  التحفظ  وتم 
محرض  وتــحــرر  عليهام،  املجني 
األكمنة  إعــداد  وجــاري  بالواقعة، 

لضبط املتهم.
بالغا  كرداسة  رشطة  مركز  تلقى 
داخــل  منزل  ربتي  مقتل  يفيد 

شاب يكشف كواليس تشويه وجهه بسالح 
أبيض على يد عاطل فى الجيزة

شاب يكشف كواليس تشويه وجهه بسالح 
أبيض على يد عاطل فى الجيزة

بإطالق  شقيقيه،  حياة  موظف  أنهى 
النار عليهام، مبنطقة الوراق يف الجيزة 
رجال  تحريات  وأشارت  آخر،  وأصاب 
املباحث األولية إىل أن خالفات متعلقة 
وتم  الجرمية،  أرتكاب  وراء  باملرياث، 
الالزمة  القانونية  اإلجــراءات  اتخاذ 
تجاهه، وحرر محرض بالواقعة، وتولت 

النيابة املختصة التحقيق.
تلقت غرفة النجدة مبديرية أمن الجيزة 
النار  األشخاص  أحد  إطالق  يفيد  بالغا 
انتقل  الـــوراق،  مبنطقة  شقة  داخــل 
رجال املباحث إىل محل الواقعة إلجراء 
موظف  أن  وتبني  والتحريات،  املعاينة 
أسفر  مام  شقيقيه  عىل  النار  أطلق 

الثالث،  شقيقه  وأصاب  مرصعهام،  عن 
بسبب خالفات متعلقة باملرياث.

شهود  من  عدد  ــوال  ألق االستامع  تم 
القانونية  ــراءات  اإلج واتخاذ  العيان، 
الالزمة تجاه املتهم، والسالح املستخدم 
بالواقعة،  محرض  وتحرر  الجرمية،  يف 

وأخطرت النيابة املختصة للتحقيق.

استمع رجال املباحث مبديرية أمن 
الجيزة، ألقوال شاب تعرض العتداء 
مام  عاطل،  يد  عىل  أبيض  بسالح 
قطعي  بجرح  إصابته  عن  أسفر 
اتهاما  عليه  املجني  ووجه  بالوجه، 
بسبب  الجرمية،  بارتكاب  للجاين 
خالفات سابقة بينهام، باإلضافة إىل 

خالفات متعلقة باملرياث.
وذكر املجني عليه أنه خالل جلوسه 
حرض  باملنيب،  عمله  محل  أمام 
عليه  واعتدى  خلفه،  من  املتهم 
كبري  قطعي  بجرح  فأصابه  مبطواة، 
بالوجه، وخالل محاولته الدفاع عن 
جروح  بعدة  املتهم  أصابه  نفسه، 

أخرى بجسده.
عىل  املباحث  رجال  وتحفظ 
رصدت  التي  املراقبة  كامريات 
ألقوال  االستامع  تم  كام  الواقعة، 
وحصل  العيان،  شهود  من  عدد 
الطبي  التقرير  عىل  السابع  اليوم 
الذي تضمن اإلصابات التي لحقت 

باملجني عليه.
بالغا  الجيزة  أمن  مديرية  تلقت 
قطعي  بجرح  شاب  إصابة  يفيد 
بالوجه، نتيجة االعتداء عليه بسالح 
أن  تبني  التحريات  بإجراء  أبيض، 
أمام  جلوسه  خالل  عليه  املجني 
املنيب، فوجئ  محل عمله مبنطقة 

أبيض،  بسالح  عليه  يعتدي  باملتهم 
بوجهه،  كبري  قطعي  بجرح  فأصابه 
كامريات  املباحث  رجال  وفحص 
وتم  الحادث،  رصدت  التي  املراقبة 
شهود  من  عدد  ألقوال  االستامع 

العيان.
وكشفت تحريات رجال املباحث أن 
باملجني  قرابة  بعالقة  يرتبط  املتهم 
عليه، وأن خالفات متعلقة باملرياث 
الجرمية،  املتهم  ارتكاب  وراء 
تشاجرهام  سابقة  إىل  باإلضافة 
وتحرر  املتهم،  ضبط  وتم  سابقا، 
النيابة  وبارشت  بالواقعة،  محرض 

املختصة التحقيق

املباحث  رجــال  انتقل  مسكنهام، 
العقيد  بإرشاف  الواقعة  محل  إىل 
مباحث  مفتش  الكريم  عبد  عىل 
خالل  من  وتبني  أكتوبر،  قطاع 
املعاينة والتحريات أن مقاول اطلق 
تقيامن  اللتان  زوجتيه  عىل  النار 
هاربا،  وفر  املسكن،  بــذات  معه 
الجرمية  قريباته  إحدى  واكتشتفت 

وابلغت رجال املباحث.
إجــراء  املباحث  ــال  رج ويكثف 
لضبط  االكمنة  وإعداد  التحريات 
ــالزم،  ال املحرض  وتــحــرر  املتهم، 
وأخطرت النيابة املختصة للتحقيق.
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العدد اإلسبوعي رقم 1256

الغندور صانع الفتن يتصدر تويرت
قامئة  الفنت  صانع  الغندور  هشتاج  تصدر 
األكرث تداوال عىل منصة التواصل اإلجتامعي 
الغندور  خالد  به  يقوم  مبا  تويرت  تنديدا 
عىل  الرسمي  حسابه  عرب  تدوينات  من 
جامهري  تحريض  تهدف  إىل  »الفيسبوك«، 
الرجاء املغريب ضد فريق األهيل قبل املباراة 
 ” الشقيقني  التي  تجمع  واملرتقبة  املهمة 
األهيل والرجاء” يوم الجمعة املقبل يف إياب 

ربع نهايئ دوري أبطال  إفريقيا. 
وطالب املغردون من املجلس األعيل لتنظيم 
بالتدخل واتخاذ قرارات ضد مثريي  اإلعالم 
أن  إىل  البعض  الجامهري، وذهب   الفنت بني 
الغندور كان رشيكا يف الكثري من األحداث 
بني  وإشتعالها  الفنت  إثارة  يف  التي  تسببت 
وتسبب  املاضية  الفرتة  خالل  الجامهري 
الريايض  الوسط  يف  من  اإلحتقان  حالة  يف 

بشكل عام. 
دورا  له  كان  الغندور  أن  املغردون  وأكد 
يف  الفتنة  نار  إشعال  يف  الخطورة  غاية  يف 
معظم  األحداث الرياضية وتحريض جامهري 
وهو  األهيل  ضد  الشقيقة  العربية  األندية 
ما حدث مع  جامهري الرتجي عام 2018 ثم 

جامهري الهالل السوداين عام 2020، وهو ما 
كاد أن ينذر  بكارثة عىل الرياضية. 

بني  تجمع  الرياضة  أن  املــغــردون  ــرى  وي
املنطلق  هذا  من  وأنه  تفرق  وال  الشعوب 
عىل  الغندور  خالد  يتم  معاقبة  أن  يجب 
ترصفاته غري املسئولة والتي تسببت يف تأجيج 
مشاعر الغضب  والكراهية يف الوسط الريايض 

بشكل عام. 
وكانت إدارة النادي األهيل قد قررت تقديم 
شكوى صباح غٍد إىل املجلس األعىل لتنظيم 
 اإلعالم ضد اإلعالمي خالد الغندور، وما يقوم 
عىل  الرسمي  حسابه  عرب  تدوينات  من  به 
إىل  تهدف  حقيقية،  غري  كلها    »الفيسبوك«، 
فريق  ضد  املغريب  الرجاء  جامهري  تحريض 

 األهيل، الذي سوف يتوجه إىل املغرب صباح 
الثامنية  دور  يف  العودة  مباراة  لخوض  غٍد 
املقبل  الجمعة  لها  األبطال، واملحدد   لدوري 

مبركب محمد الخامس. 
ويطالب األهيل يف شكواه باتخاذ الالزم قانونًا 
بني  الفتنة  إلثارة  يفعله  وما  الغندور  حيال 
 الجامهري املرصية واملغربية وخلق أجواء غري 
املرة  ليست  أنها  خاصة  املباراة.  حول  طيبة 
عند  الترصفات  بهذه  بها  يقوم  التي   األوىل 
العربية،  الفرق  بعض  مع  األهيل  مواجهات 
مع  األهــيل  مالقاة  عند  حــدث  ذلــك  فقد 
التونيس يف نهايئ دوري األبطال عام  الرتجي 
2018، وكذلك عند  لقاء األهيل شقيقه الهالل 

السوداين يف دور املجموعات 2020. 

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

متخطيًا فريجيل فان دايك الذي يحصل عىل 
280 الف جنيه اسرتليني اسبوعيًا

كارثه يف دورى مراكز الشباب.. االعتداء 
شباب  مركز  فريقى  مباراة  حكم  عىل 
الفهميني ووراق العرب والوزارة تصدر 

قرارات صارمة
وزير  صبحى  أرشف  الدكتور  أجرى 
مع  هاتفياً  اتصاالً  والرياضة  الشباب 
شباب  مركز  فريقى  مباراة  حكم 
مبحافظة  العرب  ووراق  الفهميني 
الحالة الصحية  الجيزة؛ لالطمئنان عىل 
قبل  من  العتداء  تعرضه  بعد  للحكم 
عقب  العرب  وراق  شباب  مركز  فريق 
ضمن  أقيمت  التي  املباراة  انتهاء 
دورى  من  الثامنية  دور  مباريات 
الذى  القدم  لكرة  الشباب  مراكز 
تنفذه الوزارة. وأصدرت وزارة الشباب 
والرياضة عدة قرارات تجاه فريق مركز 
من  منهم  بدر  ملا  العرب  وراق  شباب 
املباراة،  حكم  عىل  وتعٍد  اعرتاضات، 

حصل  نوعها،  من  األوىل  هي  سابقة  يف 
االتحاد املرصي للخاميس الحديث برئاسة 
رئيس  نائب  العريان  رشيف  املهندس 
 Underwater االتحاد الدويل، عل جهاز
من  األول  املائية)،  (املشاية   treadmill
نوعه يف الرشق األوسط، ليتم ضم الجهاز 
إىل األدوات التدريبية لالتحاد حيث بدأ 
ليصبح  بالفعل،  استخدامه  يف  الالعبون 
مرصي  اتحاد  أول  الحديث  الخاميس 
الحديث  الجهاز  هذا  باستعامل  يقوم 
الحربية  الكلية  يف  استخدامه  يتم  الذي 

فقط.
للخاميس  املرصي  االتحاد  واستطاع 

مع  صالح  محمد  عقد  تجديد  اقرتاب 
ليفربول

اعتزامهم  ليفربول  نادي  مسئويل  أعلن 
صالح  محمد  املرصي  الدويل  عقد  تجديد 
التفاق  الوصول  بعد  القادمة،  الفرتة  يف 
البنود  حول  عباس  رامي  اعامله  وكيل  مع 

التعاقدية واملالية.
كان  صالح  أن  بريطانية  صحف  وأكدت 
متعنتًا بشأن البنود املالية وطلب الحصول 
عىل نصف مليون جنيه اسرتليني اسبوعيًا، 
لكن مع مرور الوقت تنازل صالح عن هذا 

املبلغ وقرر تخفيضه.
يونيو 2023  وينتهي عقد محمد صالح يف 
ألي  التوقيع  القادم  يناير  يف  له  ويحق 
ليفربول  نادي  إلدارة  الرجوع  دون  ناد 

اإلنجليزي.
وأضافت صحيفة “مريور” أن صالح توصل 
والحصول  راتبه  لتخفيض  بالفعل  التفاق 

اسبوعيًا،  اسرتليني  جنيه  الف   320 عىل 
ليفربول  فريق  يف  األعىل  سيكون  وبذلك 

أكد املهندس محمد طارق سعيد حسانني، 
عيل  الرتسانة،  نادي  إدارة  مجلس  عضو 
بعض ملحات من تاريخ النادي، خالل حفل 
افتتاح ملعب كرة السلة بعد تطويره يوم 
نادي  الرتسانة  أن  وأوضح  املايض.  األحد 
 100 قبل  تأسيسه  وتم  عام  املائة  تخطى 
عام وتحديدا يف العام 1921، وحصل عىل 
الهداف  ميلك  كام  األلقاب،  من  العديد 
الكابنت  وهو  املرصي  للدوري  التاريخي 
النادي ميثل  أن  إىل  الشاذيل، مشريا  حسن 
ألف شخصا وهم   40 يزيد عن  ملا  وجهة 

كارثه يف دورى مراكز الشباب.. االعتداء على حكم مباراة فريقى 
مركز شباب الفهميني ووراق العرب والوزارة تصدر قرارات صارمة

الخماسي الحديث أول اتحاد مصري يحصل على جهاز 
Underwater treadmill األول من نوعه يف الشرق األوسط

محمد طارق: مجلس الرتسانة يسعى الي وجود 
نهضة يف املنشأت الرياضية الفرتة املقبلة

إدارة  مجلس  عضو  ولفت  النادي.  أعضاء 
الرتسانة، إىل أن مجلس إدارة النادي ميلك 
من  الحايل،  الوقت  يف  عليها  يعمل  خطة 
أجل تطوير كافة املباين االجتامعية، وكذلك 
الدولة  خطة  مع  يتامىش  ليك  الرياضية، 
املرصية والرئيس عبد الفتاح السييس، من 
بالشباب وتوفري مساحات  حيث االهتامم 
افتتاح  لهم. جاء ذلك خالل  آمنة  رياضية 
صبحي،  أرشف  الدكتور  الشباب  وزير 
بنادي  األحد  أمس  السلة  كرة  ملعب 
الرابطة  من  مبنحة  تطويره  بعد  الرتسانة، 

بحضور   BAL السلة  لكرة  اإلفريقية 
االتحاد  رئيس  أبوفريخة،  مجدي  الدكتور 
االتحاد  وأعضاء  السلة،  لكرة  املرصي 
محمد  واملهندس  السلة،  لكرة  املرصي 
نادي  إدارة  مجلس  عضو  سعيد  طارق 
الرتسانة، والكابنت محمد أمين عضو مجلس 
رئيس  فال  جالو  وأمادو  الرتسانة  إدارة 
وفيكتور  السلة،  لكرة  اإلفريقية  الرابطة 
ويليامز، الرئيس التنفيذي للرابطة الوطنية 
نائب  تاتوم  ومارك  بأفريقيا،  السلة  لكرة 

رئيس االتحاد األمرييك لكرة السلة

اقرتاب تجديد عقد محمد صالح مع ليفربول 

العرب  وراق  فريق  “شطب  شملت 
مراكز  املشاركة يف دورى  وحرمانه من 
الشباب ملدة عامني مقبلني، عدم رصف 
حصل  التي  بالنقاط  خاصة  مزايا  أية 
الدورة،  من  الحالية  بالنسخة  عليها 

الحديث، الحصول عىل هذا الجهاز بدعم 
من رشكة الشبه املرصية برئاسة األستاذ 
محمد عادل حسني راعي االتحاد، ودعم 
صاحبة   Aqua Sports رشكة  من  آخر 
مرص  يف  الجهاز  هذا  وتصنيع  ابتكار 

برئاسة األستاذ مصطفى السيد.
يف  نوعه  من  األول  الجهاز  هذا  ويعترب 
كفاءة  رفع  إىل  ويهدف  األوسط  الرشق 
البدنية  اللياقة  مستوى  عىل  الالعبني 
كام  التحمل،  ومعدل  العضلية  والكتلة 

توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه 
الواقعة  املتسببني يف  إحالة  املركز،  عىل 
املادة 45  لنص  العامة وفقا  النيابة  إىل 
من قانون الهيئات الشبابية 218 لسنة 

2017م”.

إلعادة  اآلمن  التدريب  يف  يستخدم 
التأهيل بعد اإلصابات.

أن  العريان  رشيف  املهندس  رصح  وقد 
خطة  ضمن  تأيت  الجهاز  بهذا  االستعانة 
األسلوب  عىل  دامئًا  تعتمد  التي  االتحاد 
العلمي واللجوء للطرق الحديثة من أجل 
مستوياتهم  ورفع  الالعبني  أداء  تطوير 
مجال  يف  العلمي  التقدم  مع  متاشيًا 

الرياضة العاملية.
العام  استعنا  ”لقد  العريان:  وأضاف 

بتصفيات  مرص  منتخب  مباريات  مواعيد 
كأس أمم إفريقيا 2023

األمم  كأس  تصفيات  قرعة  أسفرت 
اإلفريقية 2023 عن وقوع منتخبنا الوطني 
والتي  الرابعة  املجموعة  يف  القدم  لكرة 

تضم منتخبات غينيا – ماالوي – إثيوبيا
وأعلن كاف إنه من املقرر إقامة الجولتني 

مواعيد مباريات منتخب مصر بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

األويل والثانية يف الفرتة من 30 مايو حتي 
والجولتني   ، الحايل  العام  من  يونيو   14
الثالثة والرابعة تقرر إقامتهام يف الفرتة من 
أخر  تقام  أن  عيل   ، سبتمرب   27 حتي   19
 28 حتي  مارس   20 من  الفرتة  يف  جولتني 

من نفس الشهر من العام املقبل 2023 .
كأس  تصفيات  قرعة  مراسم  وأقيمت 

املجموعات   األفريقية 2023 مراحل  األمم 
شبكة  ستوديوهات  يف  املايض  الثالثاء  
يف  جوهانسربج  مبدينة  سبورت«  »سوبر 

جنوب أفريقيا.
السمراء  القارة  داخل  منتخبا   48 وتواجد 
قرعة  يف  املرصي  املنتخب  رأسها  وعىل 
أمم  كأس  بطولة  إىل  املؤهلة  التصفيات 

أفريقيا 2023 حيث يشارك يف الدور الثاين 
 48 املجموعات)  (دور  التصفيات  من 
مجموعة،   12 عىل  توزيعها  ويتم  منتخبًا، 
منتخبات،   4 مجموعة  كل  تضم  أن  عىل 
ويتأهل منها صاحبا املركزين األول والثاين 
 24 مبشاركة  ستقام  التي  البطولة،  إىل 

منتخبًا للمرة الثالثة عىل التوايل.
وجاءت املجموعات كالتايل:

 – سرياليون   – نيجرييا  األويل:  املجموعة 
غينيا بيساو – ساو تاومي وبرينسيبي

الرأس   – فاسو  بوركينا  الثانية:  املجموعة 
األخرض – توجو- إي سواتيني

 – كينيا   – الكامريون  الثالثة:  املجموعة 
نامبيا – بروندي

املجموعة الرابعة: مرص – غينيا – ماالوي 
– إثيوبيا

 – مدغشقر   – غانا  الخامسة:  املجموعة 
أنجوال – إفريقيا الوسطي

 – أوغندا   – الجزائر  السادسة:  املجموعة   
النيجر- تنزانيا

القدم عىل مستوى العامل ، يف القرعة عىل 
الرغم من الحظر املؤقت. ومع ذلك ، إذا مل 
يتم رفع اإليقاف قبل أسبوعني من الجولة 
كال  اعتبار  فسيتم   ، التصفيات  من  األوىل 
االتحادين خارسين ويتم استبعادهام من 

املنافسة.
ثالثة  من  مجموعاتهم  تألفت   ، وبالتايل 
فرق مع تأهل الفريق األول والوصيف من 

تلك املجموعات إىل البطولة النهائية.
من  كل  يتم وضع  مل   ، القرار  لهذا  نتيجة 
كينيا وزميبابوي يف نفس املجموعة لتجنب 
وجود مجموعة واحدة مع فريقني فقط يف 
حالة عدم رفع اإليقاف عن كال االتحادين.

املقبلة  النسخة  ديفوار  كوت  وتستضيف 
من  الفرتة  خالل  أفريقيا  أمم  كأس  من 

يونيو 2023 إىل يوليو من نفس العام.
األمم  كأس  من  األخرية  النسخة  وكانت 
خالل  الكامريون  استضافتها  األفريقية 
بها  وفاز  فرباير،   6 إىل  يناير   9 من  الفرتة 

منتخب السنغال.

 – الكونغو   – مايل  السابعة:  املجموعة 
جامبيا – جنوب السودان

املجموعة الثامنة: كوت ديفوار – زامبيا – 
جزر القمر – ليسوتو

الكونغو  جمهورية  التاسعة:  املجموعة 
 – موريتانيا   – الجابون   – الدميقراطية 

السودان
غينيا   – تونس   : العارشة  املجموعة 

االستوائية – ليبيا – بتسوانا
املجموعة الحادية عرش: املغرب – جنوب 

إفريقيا – زميبابوي – ليبرييا
املجموعة الثانية عرش: السنغال – بنني – 

موزمبيق – روندا
أيًضا  املستضيف”   ” ديفوار  كوت  وشارك 
الرغم من أنهم قد ضمنوا  القرعة عىل  يف 
أن  يعني  مام  البطولة  يف  مكانًا  بالفعل 
فريًقا واحًدا فقط من مجموعتهم سيتأهل 

للمنافسة.
اللتني   ، وزميبابوي  كينيا  إدراج  تم  كام 
كرة  أنشطة  جميع  من  الفيفا  أوقفتهام 

املايض بجهاز ال Cryotherapy (العالج 
طريق  عن  التأهيل  إلعادة  بالتجميد) 
عىل  حصلنا  واآلن  النرتوجني،  تجميد 
 Underwater treadmill ال  جهاز 
مختلفة  عضالت  عىل  يعمل  الذي 
الالعبني  تأهيل  إعادة  يف  ايًضا  ويساعد 
للرشكة  بالشكر  ونتوجه  اإلصابة،  بعد 
من  ولكل  الراعية  وللرشكة  املصنعة 
الخاميس  منظومة  تطوير  يف  يساهم 

الحديث يف مرص“.
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اسامء الالعبني
كريم الطنجري
محمد املالح

الدمر
اسالم اسامه

يوسف جامل صاحب هدف الفوز
محمد احمد الطنجري
احمد محمد قطامش

الحارس / محمد الزملوط

العبينا  منح  عىل  اإلمارايت  الخاص 
مختلف الفرص للمشاركة يف املنافسات 
والعاملية  املحلية  الرياضية  واملحافل 
يف  الدمج  ثقافة  نرش  إىل  باإلضافة 
أوساط الشباب وصغار السن عىل وجه 
مدارس  برنامج  خالل  من  الخصوص 
األبطال املوحدة وعدة برامج ومبادرات 
بإشادة  سعداء  ونحن  مجتمعية. 
واإلقليمي  الدويل  الخاص  األوملبياد 
بتعدد الفرص والربامج املقدمة لالعبينا 
نتقدم  هنا  ومن   ، اإلمارات  دولة  يف 
داعمة  مؤسسة  لكل  واالمتنان  بالشكر 
ومدرسة ونادي وفرد أرسة ومدرب فهم 

أساس هذا النجاح”
عبد  امين  املهندس  عرب  جانبه  من 
بتلك  البالغة  سعادته  عن  الوهاب 
الزيارة التفقدية والتي ملس من خاللها 
العاملية  االلعاب  إلرث  رائع  استثامر 
أبوظبي 2019 ، وهو ما جعله يوقن بأن 
رهانه عىل أبو ظبى وقدرتها عىل انجاح 
الزالت  والتي  العاملية  االلعاب  تنظيم 
مثار  تجنى  سنوات  ثالث  مرور  رغم 
هذا النجاح ، ومل يكن من فراغ ، واهم 
القبض  هو  الزيارة  خالل  ملسه  يشء 
تنظيم  من  تحقق  الذى  النجاح  عىل 
تلك االلعاب ، والنزول به ألرض الواقع 
وجذب داعمني جدد ألنشطة االوملبياد 
الرؤى  من  الكثري  وتعميق   ، الخاص 
قبول  من  الخاص  باألوملبياد  الخاصة 
وتقبلهم  املجتمع  يف  ودمجهم  االخر 
عنارص  اىل  مهمل  كم  من  وتحويلهم   ،
ايجابية وفعاله ، واهم يشء ميكن قوله 
بدولة  الخاص  االوملبياد  نشاط  بأن   ،
االمارات مل يعد نشاط موسميا ، بل هو 
العام  مدار  عيل  ومستمر  دائم  نشاط 
كله ، و مبنى عىل خطط واسرتاتيجيات 
طويلة االمد ، وهو أمر يدعو االوملبياد 
تم  ما  بأن  والشعور  للفرح  الخاص 
زراعتها يف ارض االمارات يتم االن جنى 
مثاره ، بعد أن ازدهر وحقق كل العديد 
شديد  وأنه   ، املرجوة  االهداف  من 
أبوظبي  العاملية  االلعاب  منذ  الحرص 
ارض  عىل  يتم  ما  متابعه  عىل   2019
الواقع بدولة االمارات ، ويشعر بسعادة 
أنشطة  اقامة  اليه من  بالغة مام يضل 
وفعاليات مستمرة تؤهل االمارات الن 
ألنشطة  وجذب  اشعاع  منطقة  تكون 
االوملبياد الخاص ليس يف منطقة الرشق 
العامل  يف  بل  افريقيا  وشامل  االوسط 
نشاط  به  يحظى  ما  لذلك  يؤهلها   ،
من  كبري  دعم  من  الخاص  االوملبياد 
الكوادر  ووجود   ، االمارات  دولة  قادة 
املؤهلة واملدربة لنجاح اقامة االحداث 
الذى يجعلنا نشعر  االمر   ، والفعاليات 
الصحيح  الطريق  يف  رسنا  وأننا  بالفخر 
امريكا،  خارج  العاملية  االلعاب  بخروج 
نؤكد   2019 أبوظبي  العاب  هي  وها 

ذلك.

رئيس األوملبياد الخاص الدولي والرئيس 
اإلقليمي يختتمان زيارتها لإلمارات

فريق مصر تالتني الرياضي يتعادل إيجابيا مع فريق هابي فاميلي 
يف دوره الشهيد علي عبد العاطي بمركز شباب عاطف السادات

يف املشاركه الجديده لفريق مرص تالتني 
الريايض وبعد االداء الرجويل للفريق يف 
عيل  بفوزه  تكللت  والتي  االويل  مبارته 
خاض   .  /  1 لالتصاالت  املرصيه  فريق 
الفريق باالمس املباراه الثانيه مع فريق 
هدفني  الفريق  أحرز  وقد  فامييل  هايب 
لتنتهي املباراه بالتعادل 2 / 2 وقد أحرز 
الهدف األول لفريق مرص تالتني محمد 
أحمد الطنجري اسست من االعب الدمر 
السادسه  الدقيقة  يف  امللعب  من وسط 
العارشه  الدقيقه  ويف  الثاين  الشوط  من 

من نفس الشوط
اسيست من رضبه حره مبارش عيل خط 
محمد  الثاين  الهدف  منها  أحرز  السته 
الفني  الجهاز  ويتكون  الطنجري  أحمد 

للفريق من :-
مدير فني/عيد الكاشف

مدرب حراس /محمد الونش
مرشف عام /حسني عىل الطنجري

ويتبقي لفريق جريدة مرص تالتني
املجموعات  دوري  يف  واحده  مباراه 

للتاهل ايل الدور الثاين
كل التوفيق لفريق جريدة مرص تالتني 
مجلس  رئيس  رعاية  تحت  القادم  يف 
االداره الدكتور / محمود صالح قطامش 
النتيجه  بهذا  الفريق  بتهنئة  قام  الذي 

الرائعه .
مرص تالتني

رئيس األوملبياد الخاص الدويل والرئيس 
اإلقليمي يختتامن زيارتها لإلمارات

رئيس  رشايفر  تيموىث  الدكتور  أشاد 
االوملبياد الخاص الدويل ىف ختام زيارته 
به  قامت  مبا  الدويل  الخاص  لألوملبياد 
مختلفة  أنشطة  من  املنطقة  برامج 
امتداد  وعىل   ، كورونا  جائحة  رغم 
العامني املاضيني ، وأن املكتب الرئييس 
مختلف  به  قامت  ما  كثب  وعن  تابع 
الجائحة  عامي  خالل  املنطقة  برامج 
املنطقة أستطاع  أنشطة، وان دول  من 
تلك  من  يتناسب  مبا  أنشطتها  تطويع 
االوملبياد  نشاط  يغيب  ومل   ، الجائحة 
مستغلني  بقوة  عاد  بل  طويال  الخاص 
تنفيذ  مواصلة  يف  الزووم  تقتنيه 
الدويل  االوملبياد  أعترب  وقد   ، خططهم 
يف  تطويرها  ميكن  جديدة  اضافة  ذلك 

املستقبل القريب والبعيد .
وكانت مختلف برامج االوملبياد الخاص 
السعودية   ، البحرين  يف كل من مرص، 
 ، االردن   ، فلسطني  ، عامن،  الكويت   ،
لبنان ، العراق ، ايران ، ليبيا ، تونس ، 
السودان ، الجزائر ، املغرب ، موريتانيا 
قد شهدت اقامة 135 حدثا من احداث 
االوملبياد الخاص شارك بهام اكرث من 30 
الف العب والعبه ومشارك عىل امتداد 

عامي 2020و2021 . .
رشايفر  تيمويث  الدكتور  من  كل  وكان 
الرئيس  الوهاب  عبد  أمين  واملهندس 
الدويل  الخاص  لألوملبياد  اإلقليمي 
افريقيا  األوسط وشامل  الرشق  ملنطقة 
اإلمارات  لدولة  زيارتهام  اختتام  قد 
الزيارة  يف  ورافقهام   ، املتحدة  العربية 
الوطني  املدير  الهاشمي  طالل 
قاما  ، حيث  اإلمارايت  الخاص  لألوملبياد 
الربامج  من  عدد  عىل  باالطالع  خاللها 
األوملبياد  ينظمها  التي  واملبادرات 
مع  بالتزامن  وذلك  اإلمارايت  الخاص 
وتنظيم  إقامة  ثالثة سنوات عىل  مرور 
 – الخاص  لألوملبياد  العاملية  األلعاب 
عىل  منهام  كل  وأثنى   2019 أبوظبي 
األوملبياد  وجهود  الحكومية  الجهود 
أصحاب  ملنح  املبذولة  اإلمارايت  الخاص 
الهمم من ذوي اإلعاقة الذهنية الفرصة 

طموحاتهم  وتحقيق  مواهبهم  إلظهار 
املجتمع  يف  فعال  بشكل  ودمجهم 
اإلمارايت مام يجسد أفضل صورة إلرث 

األلعاب العاملية.
من التمكني إىل التفعيل

اإلمارات  أن  إىل  الدكتور رشايفر  وأشار 
األلعاب  تنظيم  يف  الكبري  نجاحها  بعد 
أبوظبي  الخاص  لألوملبياد  العاملية 
هذا  عىل  البناء  استطاعت   ،2019
اإلمارات  دولة  متكنت  وقال:  اإلرث، 
املتحقق  نجاحها  من  االنطالق  من 
جديدة  أفاق  إىل   2019 دورة  يف 
دعم  عرب  الهمم،  أصحاب  متكني  من 
مبادراتها  وتنويع  املوحدة،  الرياضات 
والعناية  والدولية،  واإلقليمية  املحلية 
ألصحاب  والثقافية  الفنية  باملشاركات 
واملسابقات،  املعارض  بإعداد  الهمم 
يك  املؤسسات،  مختلف  مع  والتعاون 
واالهتامم  بالعناية  الفئة  هذه  تحظى 
إن  القول  الذي تستحقه، بحيث ميكن 
مجرد  من  رؤيتها  يف  انتقلت  اإلمارات 
إىل  املجتمع  يف  الهمم  أصحاب  دمج 
املسؤولية  ليتحملوا  دورهم  تفعيل 
يف  ويساهموا  املجتمع،  أفراد  كباقي 
حالة الحراك التنموي الكبري يف بلدهم.

وقالت معايل شام بنت سهيل بن فارس 
املزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، 
األوملبياد  أمناء مؤسسة  رئيسة مجلس 
باستقبال  سعدنا  اإلمارايت:  الخاص 
الدكتور تيمويث رشايفري رئيس األوملبياد 
عبد  أمين  واملهندس  الدويل  الخاص 
الوهاب الرئيس اإلقليمي ملنطقة الرشق 
األوملبياد  يف  افريقيا  وشامل  االوسط 
األلعاب  إرث  عىل  واطالعهام  الخاص، 
األوملبياد  برامج  ومنجزات  العاملية 
الخاص اإلمارايت بعد مرور ثالثة سنوات 
أبوظبي  العاملية  األلعاب  تنظيم  عىل 
، و نؤكد عىل أهمية عملنا مع   2019
لتحقيق  اإلمارايت  املجتمع  يف  رشكائنا 
الشامل  املجتمعي  الدمج  أهداف 
لألشخاص من ذوي التحديات الذهنية 
فخورون  ونحن   ، املختلفة  والقدرات 
جداً مبا حققناه يف هذه املدة القصرية.

وأضافت املزروعي: نحرص يف األوملبياد 

اتحاد الكرة: فيفا لم يحدد موعد حسم الشكوي ضد السنغال.

املصريني ينتظرون قرارات الفيفا يف إعادة  
مباراة مصر والسنغال

كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر

يف  الفيفا  قرارات  ينتظرون  املرصيني 
إعادة  مباراة مرص والسنغال

تحسم لجنة االنضباط والقيم التابعة 
فيفا   “ القدم  لكرة  الدويل  لالتحاد 
مرص  مباراة  إعادة  موقف  غدا   ”
والسنغال يف الجولة الحاسمة للتأهل 

إىل كأس العامل 2022.
موعدا  أبريل   21 الفيفا  وحدد 
لحسم موقفه من إعادة مباراة مرص 
الجولة األخرية املؤهلة  والسنغال يف 

إىل كأس العامل املقبل .
بشكوى  تقدم  الكرة  اتحاد  وكان 
إعادة  وطالب  الفيفا  إىل  رسمية 
نظرا  السنغال  أمام  املنتخب  مباراة 
املباراة  شهدتها  التي  لألحداث 

يف  املرصية  البعثة  عىل  والتطاول 
داكار . وتعرض منتخب مرص داخل 
أثرت  ملضايقات  وخارجه  امللعب 
مام  بالكامل،  والبعثة  الالعبني  عىل 

ترتب عليه مزيد من الخوف والقلق 
لدى الالعبني الذين تأكدوا من عدم 
املباراة  ملعب  خروجهم ساملني من 

إذا فازوا باللقاء.

للجنة  كامل  وملف  بشكوى  تقدم 
االنضباط بالفيفا، تضمنا توثيقا لألحداث 
البعثة  لها  تعرضت  التي  املؤسفة 
عن  للدفاع  والصور،  بالفيديو  املرصية 
التأهل  يف  وفرصه  منتخب مرص  حقوق 
للمونديال، اال أن الفيفا ولجنة االنضباط 
التابعة له مل يخطرا اتحاد الكرة املرصي 
يف  النهايئ  القرار  إلصدار  رسمي  مبوعد 
الشكوي املرصية، وال صحة ملا يرتدد عن 
صدور قرار رسمي من لجنة االنضباط يف 
هذا الشأن غدا الخميس. تابع املصدر أن 
اتحاد الكرة املرصي يتابع موقف امللف 
وباهتامم  كثب  عن  الفيفا  لدي  املرصي 
شديد، اال انه مل يرد ملجلس إدارة اتحاد 
الكرة أي معلومات تشري إىل صدور قرار 
لصالح مرص بإعادة املباراة كام يرتدد يف 
الساعات  خالل  اإلعالم  وسائل  مختلف 
لجنة  رفض  حالة  يف  وانه   ، األخرية 
ملف  فهناك  املباراة  إعادة  االنضباط 

سيتم تقدميه للمحكمة الرياضية .

اتحاد الكرة: فيفا مل يحدد موعد حسم 
الشكوي ضد السنغال.

املرصي  باالتحاد  مسئول  مصدر  كشف 
أي  يتلق  مل  املجلس  أن   ، القدم  لكرة 
لكرة  الدويل  االتحاد  من  رسمي  اخطار 
التابعة  القدم “فيفا” أو لجنة االنضباط 
له، بوجود جلسة غدا لحسم قرار اللجنة 
يف شكوي االتحاد املرصي لكرة القدم ضد 

نظريه السنغاىل العادة مباراة املنتخبني 
العامل  لكأس  املؤهلة  التصفيات  يف 
املؤسفة  األحداث  خلفية  عىل   ،2022
التي تعرض لها العبو املنتخب الوطني 
املشجعني  وكذلك  الفنى  والجهاز 
وأثناء  قبل  داكار  بالعاصمة  املرصيني 

وبعد املباراة.
املرصي  الكرة  اتحاد  أن  املصدر  أضاف 


