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الرئيس السيسى يوجه باإلسراع بخطوات تطبيق التحول الرقمى والشمول املاىل

الرئيس السيسي: تعمري سيناء الغالية بمثابة خط الدفاع األول عنها

الصحة: فرق التواصل املجتمعى قدمت التوعية 
لـ1.3 مليون مواطن بـ15 محافظة

رئيس الوزراء يوجه بتفعيل غرفة األزمات 
والطوارئ خالل فرتة اإلجازات بالعيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، 
الصحية  التوعية  تقديم 

ــن مــلــيــون  ألكــــر مـ
مواطن  ألــف  و300 
ـــ15 مــحــافــظــة،  ــ بـ
ــال فـــرق  ــ ــن خـ ــ م
املجتمعي  التواصل 

وبالتزامن  ــوزارة،  ــال ب
شم  عيد  احتفاالت  مع  

النسيم، وعيد القيامة املجيد.
 يأيت ذلك يف إطار حرص وزارة الصحة 

والسكان عىل نرش الوعي الصحي لدى 
الصحية  األساليب  باتباع  املواطنني 
ــزام بــاإلجــراءات االحــرازيــة  ــت واالل

والوقائية املضادة  لفريوس كورونا.
عبدالغفار  حسام  الدكتور  وأوضــح 
الصحة  ــوزارة  لـ الرسمي  املتحدث 
املجتمعي  التواصل  والسكان، أن فرق 
 – )الــرشقــيــة  مبحافظات  ــتــرشت  ان
شامل  ــوان-  أس -الدقهلية-  املنوفية 

مبناسبة  هنأهم  كام  املجيد،  القيامة 
داعيا  املبارك،  الفطر  عيد  حلول  قرب 
األعياد  هذه  يعيد  أن  وجل  عز  الله 
واالزدهار،  بالخري  الغالية  مرصنا  عىل 
باليمن  العظيم  املرصي  الشعب  وعىل 

والربكات.
وخال االجتامع، أكد الدكتور مصطفى 
مدبويل رضورة االستعداد الكامل خال 
غرفة  وتفعيل  املقبلة،  اإلجازات  فرة 
عىل  الحرص  مع  والطوارئ،  األزمــات 
بذل كل الجهود املمكنة من أجل توافر 

 ترأس الدكتور مصطفى مدبويل، رئيس 
اجتامع مجلس  اليوم،  الوزراء،  مجلس 
امللفات  من  عدد  ملناقشة  املحافظني؛ 
املهمة، بحضور الدكتور عيل املصيلحي، 
الداخلية،  والتجارة  التموين  وزيــر 
واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية 
الزراعة  وزير  القصري،  والسيد  املحلية، 

واستصاح األرايض.
االجتامع،  الـــوزراء  رئيس  واستهل   
مبناسبة  للمحافظني  التهنئة  بتوجيه 
الحالية،  الفرة  تشهدها  التي  األعياد 
وعيد  سيناء،  تحرير  ذكرى  يف  وتتمثل 

الرضيبية  اإلجــراءات  تحديث  جهود 
االلكرونية  والنظم  امليكنة  واستخدام 
مناخ  تحسني  يف  يساهم  مبا  املتطورة 
النشاط  وتشجيع  األعــامل  مامرسة 
تحصيل  ضامن  عن  فضاً  االقتصادي، 
بشكل  ومستحقاتها  الدولة  إيــرادات 
كامل ودقيق لصالح االقتصاد القومي 
من خال حرص االقتصاد غري الرسمي، 
وذلك اتساقاً مع تحقيق مبدأ الحوكمة 
وحسن إدارة موارد الدولة عىل النحو 

األمثل.

الرقمي يف جميع التعامات والخدمات 
املعامات غري  إىل  والتحول  الحكومية 
تطوير  خطوات  عن  فضاً  النقدية، 
وكذلك  الرضائب،  مصلحة  وميكنة 

ميكنة املنظومة الجمركية.
باإلرساع  الرئيس  اإلطار وجه  وىف هذا 
بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة 
والشمول  الرقمي  التحول  لتطبيق 
املايل  األداء  رفع  يف  يساهم  مبا  املايل، 
التيسري  وكذلك  عامة  بصفة  للدولة 
عىل املواطنني، وىف ذات السياق تعزيز 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة املصرية بدأت 
مرحلة جديدة لتعمري سيناء الغالية ليكون ذلك بمثابة خط 
الدفاع األول عنها، متابعا: “لعلكم تلمسون حجم املشروعات 
التي تنشر فوق ربوعها.. والتي تهدف إىل التنمية واالستفادة 

من خريات سيناء وتحقيق الرفاهية ألهاىل سيناء الحبيبة”.
ذكرى  بمناسبة  كلمته  خالل  السيسي،  الرئيس  وأضــاف 
تحرير سيناء: “االحتفال بعيد تحرير سيناء يأتي متزامنا مع 
املناسبات الدينية، حيث يتواكب مع مرور 50 عاما هجريا 
لعودة  الطريق  مهد  الذى  رمضان  من  العاشر  انتصار  على 

القطعة املباركة من أرض مصر”.

البحر   – الغربية   – سيناء 
األحــمــر- أســيــوط – 
القليوبية   – املنيا 
قنا   – سوهاج   –
 – اإلسكندرية   –
دمياط(  الفيوم- 
ــث قــدمــت  ــي ح
التوعية  ــرق  ــف ال
الحدائق  يف  الصحية 
الــعــامــة واملــتــنــزهــات 
ومراكز  الرئيسية  وامليادين 
املختلفة،  الرياضية   واألندية  الشباب 
العامة،  األســـواق  عــىل  ــرور  املـ مــع 
الــقــطــارات،  ومحطات  واملــقــاهــي، 
العبادة،  ودور  العامة،  واملواصات 
واملحال التجارية، وأماكن التجمعات. 

وأشار  »عبدالغفار« إىل توقيع الفحص 
ألف   950 ل  باملجان  والعاج  الطبي 
ضمن  وذلك  باملجان،  والعاج  مواطن 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السييس اليوم 
رئيس  مدبويل  مصطفى  الدكتور  مع 
والدكتور محمد معيط  الوزراء،  مجلس 
املالية، وأحمد كجوك نائب وزير  وزير 
والدكتور  املالية،  للسياسات  املالية 
املالية  وزيــر  نائب  عيش  أبو  إيهاب 

للخزانة العامة.
وأضاف السفري بسام راىض، املتحدث 
الجمهورية،  رئاسة  باسم  الرسمي 
متابعة  كذلك  تناول  االجتامع  أن 
للتحول  املالية  وزارة  جهود 
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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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األربعاء  اليوم  العامة  األمانة  تنظم 
أعامل  هامش  عىل  جانبياُ  اجتامعاً 
والتنمية  السكان  للجنة   55 الدورة 
املتحدة  األمم  صندوق  مع  بالتعاون 
االقتصادية  واللجنة  للسكان 
تقنية  عرب  آسيا،  لغريب  واالجتامعية 

االتصال املريئ.
السفرية  سعادة  االجتامع  يف  يشارك 
هيفاء ابو غزالة، األمني العام املساعد، 
االجتامعية؛  الشئون  قطاع  رئيس 
االقليمي  املدير  شبانة،  لؤي  والدكتور 
للسكان-  املتحدة  األمم  لصندوق 
والدكتورة  العربية؛  الدول  مكتب 
مجموعة  مديرة  العوىض،  مهريناز 
السكان والعدالة بني الجنسني والتنمية 
الشاملة باالسكوا؛ وذلك لبحث الرتابط 

الجامعة العربية تعقد اجتامعا حول السكان 
والتنمية الشاملة ىف املنطقة العربية

“العسومي”: مخرجات االجتماع الثالثي بني الرئيس السيسي والعاهل األردني وولي عهد أبو ظبي تجسد مركزية القضية الفلسطينية وتعزز من مسرية التضامن العربي

الكويت ترحب بقرار إجراء 
مناقشة فى الجمعية العامة عند 
استخدام الفيتو بمجلس األمن

جامعة الدول العربية:
اجتماعات مع مجلس األمن لوضع إطار التعاون

“الفريد  بالقرار  الكويت  رحبت دولة 
من نوعه” الذى أقرته الجمعية العامة 
لألمم املتحدة والذى ينص عىل إجراء 
خالل  العامة  الجمعية  ىف  مناقشة 
دامئة  الدول  إحدى  قيام  أيام من   10
باستخدام  األمن  مجلس  ىف  العضوية 
مرشوع  أي  ضد  (فيتو)  النقض  حق 

قرار، ملناقشة دوافع استخدامه.
باألعامل  القائم  كلمة  يف  هذا  جاء 
الدائم  الكويت  دولة  لوفد  باإلنابة 
لدى األمم املتحدة الوزير املفوض بدر 
العامة  الجمعية  اجتامع  أمام  املنيخ 
األنباء  وكالة  ونقلته  املتحدة  لألمم 

الكويتية (كونا) اليوم األربعاء.
وأكد أن دولة الكويت ترحب باعتامد 
دولة  أن  عىل  مشددا  القرار،  هذا 
الداعمة  الدول  من  كانت  الكويت 
وكانت  األساس  منذ  املبادرة  لهذه 
وتبنت  لها  املحورية  املجموعة  ضمن 
الجوهرية  باإلضافة  منها  إميانا  القرار 

عىل عمل الجمعية العامة.
هذا  بأن  قناعة  عىل  “إننا  وأضاف 
الجمعية  دور  من  سيعزز  القرار 
العامة، وسيساهم يف تعزيز الشفافية 
واملساءلة يف العالقة بني اثنني من أهم 

االنتهاكات  ووقف  القدس  يف  التهدئة 
مثمنا  االحتالل،  قوة  به  تقوم  التي 
الهاشمية  الوصاية  ذاته  الوقت  يف 
املقدسة  األماكن  عىل  التاريخية 
القدس  مدينة  واملسيحية يف  اإلسالمية 
املقدسات  هذه  حامية  يف  ودورها 
والحفاظ عىل هويتها العربية اإلسالمية 
الربملان  تقدير  عن  معرباً  واملسيحية، 
التي  املخلصة  للجهود  الكامل  العريب 
دعم  أجل  من  الثالث  الدول  تبذلها 
بني  والتنسيق  التشاور  آلية  وترسيخ 
الدول العربية تجاه كافة القضايا محل 
يخدم  نحو  عىل  املشرتك،  االهتامم 
ويحقق  العربية،  الشعوب  مصالح 
تطلعاتها يف األمن والتنمية واالستقرار.

بني قضايا السكان واإلدماج االقتصادي 
جائحة  وآثار  املستدامة،  والتنمية 
السكانية  الفئات  عىل  كوفيد-19 
املستفادة  والدروس  واملهمشة  الهشة 
ملناقشة  وايضاً  السياق،  هذا  يف 
املرتابطة  ولكن  املتاميزة  األولويات 
غالباً  التي  املختلفة  السكانية  للفئات 
والتهميش  الضعف  من  تعاين  ما 
واملهاجرين،  السن،  كبار  ذلك  يف  مبا 
ذوي  واألشخاص  والشباب،  والنساء، 
عىل  الضوء  لتسليط  واخرياً  اإلعاقة، 
الفئات السكانية  أفضل السبل إلدماج 
وتحقيق  التنمية  عملية  يف  املختلفة 
النمو االقتصادي الشامل لضامن إعادة 
وعدم  للجميع  أفضل  بشكل  البناء 

إهامل أحد.

ابو  هيفاء  السفرية  سعادة  ورصحت 
غزالة، أن إعادة البناء عىل نحو أفضل 
عىل  وقدرة  شمولياً  نهجاً  يستلزم 
االقتصادي  النمو  لتحفيز  الصمود، 
أصبح  عامٍل  ظل  يف  استدامته  ولضامن 
عن  تواترا  أكرث  فيه  الصدمات  وقوع 

ذي قبل.
تواجه  التي  التحديات  إىل  أشارت  كام 
تحولها  مراحل  يف  العربية  املنطقة 
دولنا  تتوفق  مل  إن  وأنه  الدميوغرايف 
النشيط  البرشي  مخزونها  تحويل  يف 
فإن  تنمية مستدامة  وعامل  إىل طاقة 
ستواصل  الدميوغرايف  التحول  عجلة 
املعاكس  االتجاه  يف  ولكن  دورانها 
وستغلق النافذة وستتحول الفرصة إىل 

عائق كبري.

الجمعية  وهام  املتحدة  األمم  أجهزة 
العامة ومجلس األمن”.

استخدام  ىف  التعسف  “أن  إىل  ولفت 
الخمس  الدول  بعض  قبل  من  الفيتو 
عديدة  حاالت  يف  العضوية  دامئة 
عملية  مصداقية  من  النيل  يف  ساهم 
اتخاذ القرار ىف مجلس األمن وقد أدى 
مجلس  عجز  إىل  الحاالت  بعض  يف 
مبسؤولياته  االضطالع  عن  األمن 
لدى شعوب  اإلحباط  من  حالة  وولد 
اتخاذه  لعدم  نتيجة  الدويل  املجتمع 
واألمن  السلم  لحفظ  الالزمة  التدابري 

الدوليني”.
وقال إنه “ومبناسبة قرب تزامن هذه 
لتعددية  الدويل  اليوم  مع  الجلسة 
أجل  من  والدبلوماسية  األطراف 
السالم فإين أجدد إميان دولة الكويت 
األطراف  متعدد  الدويل  بالنظام  التام 
الحفاظ  شأنه  من  ما  لكل  ودعمها 

عليه ومتاسكه وتقوية أسسه”.
واختتم حديثه قائال: “إن دولة الكويت 
ترى أن القرار الذى تم اعتامده اليوم 
تعددية  وتعزيز  الحفاظ  يف  يساهم 
إطار  يف  منظمتنا  وفاعلية  األطراف 

يتامىش مع ميثاق األمم املتحدة”.

رئيس  املساعد  العام  األمني  أعلن 
الدول  بجامعة  واالتصال  اإلعالم  قطاع 
العربية السفري أحمد رشيد خطايب، أنه 
األجهزة  بني  رفيعة  لقاءات  عقد  تقرر 
القيادية لكل من جامعة الدول العربية 
يف  مبا  األمن)  (مجلس  املتحدة  واألمم 
يوليو  بجنيف يف  املقرر  االجتامع  ذلك 
 – (البني  للتعاون  إطار  لوضع  املقبل 
مؤسسايت)، وعقد جلسة إحاطة سنوية 
للجامعة  العام  لألمني  األمن  مبجلس 
العربية وتكثيف املشاورات مع مبعويث 

األمم املتحدة .
وقال السفري خطايب، يف ترصيح له اليوم 
األربعاء، ” إن مجلس األمن أكد، خالل 
 2022 مارس   23 يف  املنعقدة  جلسته 
الصادر عنه،  الرئايس  البيان  ،من خالل 
عىل الدور الحيوي للمنظامت االقليمية 
ودون االقليمية يف احتواء ومنع نشوب 

دعا  ؛  الصدد  هذا  يف  خطايب”  وتابع 
قدرات  بناء  تعزيز  إىل  األمن  مجلس 
إخامد  مجال  يف  العربية  الجامعة 
السياسية،  األزمات  وإدارة   ، التوترات 
وصيانة السلم”، مرحبا بالتعاون الوثيق 
والتنسيق االسرتاتيجي القائم مع األمم 
كاإلنذار  متعددة  مجاالت  يف  املتحدة 
املبكر للنزاعات ، وبناء السالم عرب مد 
والتقنية  البرشية  باملوارد  املساعدة  يد 
والتطرف  اإلرهاب  ومكافحة  واملالية، 
املستدامة،  التنمية  ،وتحقيق  العنيف 
الغذايئ  واألمن   ، املناخية  والتغريات 
قضايا  عن  فضال   ، التصحر  ومواجهة 

املرأة والشباب.
العام  األمني  تأكيد  إىل  خطايب  وأشار 
لألمم املتحدة أن التعاون مع الجامعة 
لتعزيز  عنه  غنى  ال  رشط  العربية 
العاملي  الصعيد  عىل  األطراف  تعددية 

بن  عادل  السيد  املعايل  صاحب  مثن 
الربملان  رئيس  العسومي  عبدالرحمن 
الثاليث  االجتامع  مخرجات  العريب 
عبد  الرئيس  فخامة  بني  جمع  الذي 
مرص  جمهورية  رئيس  السييس  الفتاح 
العربية، والعاهل األردين امللك عبدالله 
الهاشمية  األردنية  اململكة  ملك  الثاين 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املسلحة بدولة اإلمارات 
قرص  يف  عقد  والذي  املتحدة،  العربية 
القاهرة،  املرصية  بالعاصمة  االتحادية 
يف  االستثنايئ  االجتامع  هذا  أن  مؤكداً 
أهميته وتوقيته، يُجسد مركزية القضية 
العرب  قضية  باعتبارها  الفلسطينية 
تعزز  محورية  ميثل خطوة  كام  األوىل، 

،مقدرا دورها الحاسم يف امليادين ذات 
لألمم  الكربى  األهداف  بخدمة  الصلة 

املتحدة .
الترصيحات  هذه  أن  خطايب  وأكد 
املشجعة عالمة تقدير واعرتاف بجدارة 
الجامعة العربية يف مامرسة صالحياتها 
اإلقليمية ، وانخراطها الفاعل يف النظام 
مربهنة   ، األطراف  املتعدد  األممي 
أطروحة  وتهافت  حيويتها  عن  بذلك 
والخطابات  الذاتية  االسقاطات  دعاة 
تبخيس  يحاولون  الذين  اليائسة 
مكاسب منظمة عتيدة اثبتت وبإرصار 
ال يلني إرادتها القوية لرتسيخ مقاربتها 
واالستقرار  واألمن  السلم  خدمة  يف 
بالغة  منطقة  يف  املشرتكة  والتنمية 
االنتقال  طور  يف  زالت  ما  الحساسية 

وعىل ايقاع اهتزازات عنيفة .

الفلسطينية  للقضية  الداعمة  العربية 
التي  املستمرة  لالنتهاكات  والرافضة 
يف  باالحتالل  القامئة  القوة  بها  تقوم 
املسجد األقىص املبارك ومدينة القدس 
املحتلة، مثمناً تأكيد القمة الثالثية عىل 
القضية  تجاه  العريب  املوقف  ثوابت 
الفلسطينية، ويف مقدمتها حق الشعب 
دولته  إقامة  يف  الثابت  الفلسطيني 
القدس،  مدينة  وعاصمتها  املستقلة 
وفق قرارات الرشعية الدولية، والحفاظ 
القائم  والقانوين  التاريخي  الوضع  عىل 
مدينة  باعتبارها  القدس  مدينة  يف 

واقعة تحت االحتالل.
الشكر  العريب  الربملان  رئيس  ووجه 
الثالث  الدول  قادة  إىل  والتقدير 
استعادة  أجل  من  الدؤوبة  لجهودهم 

العمل  ومسرية  العريب  التضامن  من 
العريب املشرتك.

وأكد “العسومي” أن هذا االجتامع الهام 
الجهود  إىل  مضافة  نوعية  قيمة  ميثل 

تبذلها  التي  بالجهود  منوها  النزاعات، 
العربية والدول األعضاء  الدول  جامعة 
الجامعية  املساعي  يف  لإلسهام  فيها 
الرامية إىل تسوية النزاعات يف املنطقة 

العربية بالوسائل السلمية ،ومؤكدا من 
البلدان  بسيادة  القوي  التزامها  جديد 
واستقاللها ووحدتها وسالمتها اإلقليمية 
ومبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه.
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وحاول تفهم
محمود صاح قطامش 
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
))االقـــــتـــــصـــــاد مــعــركــة 
ــر الــــــقــــــادمــــــه(( ــ ــصـ ــ  مـ

كيف السبيل ايل تحقيق رؤية الرئيس 
يتصدي  ــوي  ق اقتصاد  تأسيس  يف 
لازمات ويحقق معدالت منو مرتفعه 
تستطيع الدوله معه توفري فرص عمل 
القوي  تعظيم  يف  ويساهم  للشباب 
اسراتيجية  لتحقيق  للدوله  الشامله 
الواقع  وايضا  الجديده  الجمهوريه 
فعليه  السام  اراد  من  ــه  ان اثبت 
 امتاك القوه الازمه للمحافظة عليه.

مبكرا  السياسيه  القياده  انتبهت  وقد 
واملخاطر  االقتصاديه  الحاله  ايل 
فقامت  تصاحبها  التي  االجتامعيه 
برامج  باستحداث  الــوقــت  طــوال 
حاميه وانظمة ضامن للطبقات االكر 
التي  املعاناه  تخفيف  محاوال  فقراً 
التي  االقتصاديه  ــات  االزم تصاحب 
قد  الحاميه  ان  لنكتشف  بها  نتأثر 
املتوسطه  الطبقه  ايل  متتد  مل  تكون 
والتي قد تكون ايضا قد تأثرت بشكل 
ــات…. االزمـ هــذه  فعل  مــن   كبري  
تشكل  السكانيه  الزياده  ان  والشك 
الذي  بشكلها  التنميه  امام  كبري  عائق 
نتطلع اليه وتلك الزياده مل تغب عن 
وتشكل  ابدا  وخطبه  الرئيس  احاديث 
االن  وحتي  الحكومه  راس  يف  صداع 
االقتصاد  يف  املكافئ  املعدل  نحقق  مل 
املايض  مارس  ففي  السكانيه  للزياده 
القومي  )املــرشوع  الحكومه  اطلقت 
ــك  وذل املــرصيــه(  االرسه  لتنمية 
السكاين  النمو  قضية  مع  للتعامل 
رشيكا  يكون  بــان  املجتمع  وتدفع 
ترشيعات  تتضمن  جديده  وبآليات 
املستمره  التوعيه  خال  ومن  وحوافز 
بالشكل  ــر  االم هــذا  مخاطر  البــراز 
قوميه  قضيه  النها  معها  املتناسب 
بها. يتأثر  والجميع  الجميع   تخص 

ــل بــاقــتــصــادنــا  ــصـ ــي نـ ــ ــت ــ وح
ايل  الـــكـــفـــايـــه  ــاد  ــصـ ــتـ اقـ ــن  ــ  م
التصدير وتحويله من قطاع تقليدي ايل 
قطاع استثامري من اقتصاد غذايئ ايل 
ايل  الندره  اقتصاد  نقدي ومن  اقتصاد 
لخرباء  توصيف   هناك  الوفره  اقتصاد 
االقتصاد للحكومات الجيده وتعريفها 
بانها الحكومه التي ))تستطيع تقديم 
تخطي  يف  وتنجح  مبتكره  افــكــارا 
ما  وهذا  التكاليف((  باقل  االزمــات 
مدبويل  الدكتور  حكومة  ديدن   اظنه 
القرارات  كانت  ذلك   عيل   والدليل 
اصدرها   التي  والتكليفات  االقتصاديه 
والتي  الحكومه  ايل  السييس  الرئيس 
بشأن  بندا  عرش  ثاثه  من  كانت  
التعامل مع االزمه االقتصاديه العامليه 
القمح  ــي  ــزارع مل ــدعــم  ال وتــقــديــم 
الصناعات  توطني  وسبل  مــرص  يف 
العفو  لجنة  عمل  وتفعيل  الوطنيه 
حول  سيايس  حــوار  وادارة  الرئايس 
باالضافه  الوطني  العمل  اولــويــات 
طرح  يف  بالبدء  الحكومه  تكليف  ايل 
للدوله  مملوكه  رشكــات  من  حصص 
 والقوات املسلحه يف البورصه املرصيه.

مرص  معركة  االقتصاد  ان   يؤكد  منا 
القادمه بعد النجاح يف ملفات عديده 
بعد  ما  ازمات  وتجاوز  االعامر  اهمها 
عيل  والقضاء  الكورونا  وازمه  الثوره 

االرهاب وغريها.

التعليم: امتحانات الثانوية العامة بنظام 
أوبن بوك واألسئلة وفق التقييم الجديد

ملجلس  اإلعالمى  املركز  كشف 
تردد  ما  ضوء  ىف  إنه  ــوزراء  ال
العمل  وقف  بشأن  أنباء  من  
اإللكرتونية  امليالد  بشهادات 
املواطنني  ــزام  ــ وإل الــقــدميــة 
جديدة،  شهادات  باستخراج 
وزارة  مــع  ــز   ــرك امل ــواصــل  ت
تلك  نفت  والتي  الداخلية، 

برتاس  رائعة  رمضانية  سهرة  ىف 
األزهر  بحديقة  مرص  استوديو 
اميدج  ليونز  نادي  شارك   ، بارك 
محمود  عبري  اإلعالمية  برئاسة 
كبري مذيعات التليفزيون املرصي 
املنطقة  نظمته  الذى  الحفل  ىف 
وأعضاء  مرص   352 الليونزية 

صحة  ال  أنه  ُمؤكدًة  األنباء، 
امليالد  العمل بشهادات  لوقف 
ــزام  وإل القدمية  اإللكرتونية 
شهادات  باستخراج  املواطنني 

جديدة.
شهادات  كافة  أن  ــدت   وأك  
الخاصة  اإللكرتونية  امليالد 
باملواطنني، سارية دون تحديد 

نبيل  املستشار  اإلدارة  مجلس 
فؤاد  محمد  واملستشار  عباس 
الوفا  ابو  داليا  االعــامل  وسيده 
خوجه  خليل  االعـــامل  ــل  ورج
واملرشده  حسن  رأفت  والشاعر 
السياحيه مايف نور الدين وكوكبه 
برعايه   .. الــنــادي  اعضاء  من 

وحضور الحاكم ليون إجالل بهادر 
والدكتور  بدير  محمد  واملهندس 
عبد  حاتم  واملهندس  سامل  أحمد 
مجدي  السابق  والحاكم  الخالق 
مجلس  اعضاء  من  وكوكبه  عزب 
االندية  رؤســاء  والساده  االداره 

واعضاء أندية الليونز مبرص.

الحكومة تنفى وقف العمل بشهادات امليالد 
اإللكرتونية القديمة واإللزام باستخراج جديدة

نادي ليونز ايمدج برئاسة اإلعالمية عبري محمود كبري مذيعات 
التليفزيون املصري يشارك فى حفل املنطقة الليونزية 352 مصر

والتعليم  الرتبية  وزارة  أكدت 
والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات 
ستكون   ،2022 العامة  الثانوية 
وفق نظام التقييم الجديد هدفها 
وستخاطب  التعلم  نواتج  قياس 
وليس  والتطبيق  والتحليل  الفهم 

الحفظ.
 وأوضحت، أنه يجب عىل الطالب 
التحضري لهذه النوعية من األسئلة 
هذه  شكل  عيل  تدربوا  أنهم  كام 
املاضية،  السنوات  خالل  األسئلة 
االمتحانات  أن  عىل  مشددة 
ستعقد وفق نظام األوبن بوك من 
خالل تسليم الطالب ورقة مفاهيم 

داخل لجنة االمتحان.
بالنسبة  االمتحانات  وتنطلق 
يوم  األساسية  الدراسية  للمواد 
بدال من 11 من  املقبل  يونيو   26
 21 حتى  وتستمر  الشهر  نفس 
الطالب  يؤدى  يوليو 2022، حيث 

يوم األحد 26 يونيو امتحان اللغة 
اللغة  يونيو   28 والثالثاء  العربية 
يوليو   3 واألحد  الثانية  األجنبية 
الكيمياء  مواد  اختبار   ،2022
والجغرافيا  العلمية  للشعبة 
يوليو   5 والثالثاء  األدبية  للشعبة 
الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة 
الطالب  ويحصل  األوىل  األجنبية 
األضحى  عيد  مبناسبة  إجازة  عىل 
من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم 
استئناف االختبارات يوم الخميس 
والتاريخ  الفيزياء  مبادىت  يوليو   14
الطالب  يؤدى  يوليو   17 واألحد 
والعلوم  الجيولوجيا  مواد  امتحان 
وعلم  والتكامل  والتفاضل  البيئية 
يؤدى  كام  واالجتامع،  النفس 
الطالب يوم 19 يوليو امتحان الجرب 
يوليو  و21  الفراغية  والهندسة 
التطبيقية”  والرياضيات  األحياء 

االستاتيكا” والفلسفة واملنطق.

مجلس القبائل والعائالت املصريه يحل نزاع قبلي 
بني عائلتي من قبيله االحيوات دام لعده سنوات

استطاع الشيخ كامل مطر رئيس مجلس 
النزاع  حل  املرصيه  والعائالت  القبائل 
القبيل الكبري الذي دام لعده سنوات بني 
قبيله  من  عكفه  وابو  الربييص  عائلتي 

االحيوات
قياده  املسلحه  القوات  مع  بالتنسيق 
برئاسه  االرهاب  املكافحه  القناه  رشق 
القياده  مقر  ويف  بيومي  خالد  اللواء 
الجدي  منطقه   ، القناه  برشق  املوحده 

بوسط سيناء .
القبائل  مجلس  من  لجنه  تشكيل  تم 
والعائالت املرصيه يرتأسها الشيخ كامل 
والعائالت  القبائل  مجلس  رئيس  مطر 
املرصية وعدد 6 قضاة من رموز القضاء 
وسط  واملشهورين  املعروفني  العريف 

القبائل .
حل  عىل  الطرفني  بني  االتفاق  وبعد 
النزاع الذي دائم اكرث من ثالث سنوات 

بني عائلتي ابو عكفه والربييص .
خالد  اللواء  قبل  من  موعد  تحديد  تم 
بيومي قائد قوات رشق االرهاب ودعوه 

املنعقده  واللجنه  املتنازعني  الطرفني 
مبقر القياده املوحده ملكافحه االرهاب 
من  ابريل   14 بتاريخ  سيناء  بواسطه 

العام الحايل .
خالد  اللواء  السيد  امام  اللجنه  قامت 
بيومي قائد قوات رشق القناه ملكافحه 
القوات  قيادات  من  وبعض  االرهاب 
حرس  مخابرات  ومكتب  املسلحه 
الحدود وسط سيناء بعرض كل تفاصيل 
القضيه عن طريق رئيس اللجنه الشيخ 
كامل مطر الذي قام عىل مراهء ومسمع 
من الجميع الذين حرضوا هذا االجتامع 
الطرفني  بني   ” الحق  مطاليع   ” بعرض 
امام  حدا  عىل  طرف  كل  بسؤال  وقام 
مطاليع  عىل  موافق  انت  هل  الجميع 
موافقته  اقر  الطرفني  من  فكل   ، الحق 
عىل” مطالع الحق ” التي اقرتها اللجنه 
ومىض عىل محرض اللجنه والقرار الذي 
بنفسه  هذا  عىل  ايضا  وبصمه  اتخذته 
وامام الجميع وعىل راسهم طائر قوات 
اللواء  االرهاب  ملكافحه  القناه  رشق 

خالد بيومي .
ومن جانبه اعجب اللواء خالد بيومي 
اقيم وكرم كل من كبري  الذي  بالصلح 
عكفه  ابو  عيله  وكبري  الربييص  عائله 
للصلح  التذكاريه  الصور  التقاط  وتم 
هذه  حل  من  بعض  يف  ساهم  حيث 
املشكله مام انجز عىل اللجنه االنتهاء 

من تلك املشكله .
التي  الدور  اللواء خالد عىل  اثنى  كام 
وفض  املصالحات  لجنه  به  قامت 
والعائالت  القبائل  مبجلس  املنازعات 
وعىل  املشكله  تلك  حل  يف  املرصيه 
مجلس  به  يقوم  الذي  االدوار  جميع 

القبائل والعائالت املرصية .
واكد الشيخ كامل مطر رئيس مجلس 
دامئا  إنه  املرصيه  والعائالت  القبائل 
وابدا عىل استعداد تام لحل اي مشكله 
او نزاع وذلك الصالح ذات البني وهذا 
جزء بسيط من اهداف مجلس القبائل 
السلم  املرصيه حتي يسود  والعائالت 

املجتمعي ونزع العصبية القبلية.

لصالحيتها،  زمنية  فــرتة  أي 
اإلجــراءات  أن  عىل  ُمــشــددًة 
ــكــافــة املــصــالــح  املــتــبــعــة ب
الحكومية والتي تستلزم تقديم 
شهادة ميالد، مل تشهد أي تغيري 
األوراق  استيفاء  طريقة  يف 

املطلوبة بها.
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قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل 
يرافقه  سيناء،  شامل  محافظ  شوشة 
املحافظ  نائب  الخوىل  هشام  اللواء 
عام  الغندور سكرتري  أسامه  والعميد 
إبراهيم  ناجي  واملهندس  املحافظة، 
رئيس منطقة تعمري سيناء، واملهندس 
قطاع  رئيس  الفتاح  عبد  مصطفي 
املياه بشامل سيناء واملهندس عاطف 
بشامل  الزراعة  وزارة  وكيل  مطر 
وزارة  وكيل  رضوان  وحمزة  سيناء 
مدير  راشد  وكليب  والتعليم،  الرتبية 
واملهندسة  والرياضة  الشباب  عام 
عام  مدير  محمود  محمد  مايسة 
االدارة العامة للمياه الجوفية بشامل 
مركز  رئيس  سامل  ومحسن  سيناء 
بتسليم  الثالثاء  اليوم  نخل  ومدينة 
الجديدة  التنموية  التجمعات  عقود 
عيل  سيناء  بوسط  النثيلة  منطقة  ىف 
االحتفال  اطار  يف  وذلك  املنتفعني 
وعيد  للمحافظة  القومي  بالعيد 

تحرير سيناء.
التجمعات  طرح  عىل  املحافظ  وأكد 
أكتوبر  يف  املواطنني  عيل  التنمويه 
عددها  ان  عيل  مؤكدا  املايض، 
متكاملة  تنموية  تجمعات   10
طويل   ،2 النثيلة   ،1 وهي”النثيلة 
التمد”  الحيطان،  صدر   ، الحامض 
الجاد،   خشم  و”الخفجة،  نخل  مبركز 
 61 الكيلو  النوافعة،  الدفيدف، 

محافظ شامل سيناء يسلم عقود التجمعات التنموية 
الجديدة عيل املنتفعني بوسط سيناء

محافظ شامل سيناء يسلم عقود التجمعات التنموية 
الجديدة عيل املنتفعني بوسط سيناء

محافظ شمال سيناء يشهد الحفل الفني 
بذكري تحرير سيناء

القيادة السياسية.
وأشار املحافظ ايل أن القطاع الثقايف 
كبرية،  طفرة  يشهد  سيناء  بشامل 
القناة  إقليم  لرئيس  الشكر  موجها 
العاملني  وجميع  الثقاىف  وسيناء 

بقطاع الثقافة بشامل سيناء.
لفت املحافظ ايل ان الحفل يأيت يف 
بعيدها  املحافظة  احتفاالت  إطار 
لتحرير   40 والذكري  القومى 
من  عدد  افتتاح  ايل  مشريا  سيناء، 
مختلف  يف  التنموية  املرشوعات 
القطاعات خالل االحتفاالت بالعيد 
القومي عيل مدار االسبوع الجاري .

الفقرات  من  عدد  الحفل  تضمن 
الفنية واالستعراضات املتنوعة لفرق 
العريش للفنون الشعبية والسويس 
وبورسعيد  الشعبية  لالالت 
للموسيقا العربية، بجانب أوبريت 
فرقة  مبشاركة  ياسينا”  الطبل  “دق 
الشعبيه  للفنون  بورسعيد  اطفال 
الشعبيه  لالالت  السويس  وفرقة 
الشعبية،  للفنون  العريش  وفرقة 
الفنية  العروض  من  عدد  بجانب 
الشباب  مبديرية  الطالئع  لفريق 

والرياضة .
وعيل هامش الحفل افتتح املحافظ 
ومرافقوه معرص الفنون التشكيليه 
رسوم  ومعرض  سيناء  شامل  لفناين 

االطفال وذوي الهمم باملحافطة.

كتب هناء السيد

إنشائها  وتم  الحسنة،  مبركز  ببغداد” 
و57  مليار   4 نحو  بلغت  بتكلفة 

مليون جنيه.
تجمع  كل   أن  ايل  املحافظ  أشار 
التنموية  واألنشطة  املرافق  متكامل 
مجهزة”  زراعية  أراض  يضم  حيث 
5افدنة لكل منتفع “، منزل ، ديوان ، 
مسجد ، مدرسة تعليم أسايس ، ساحة 
 ، متنوعة  خدمية  مرافق   ، رياضية 
الفتا  إنتاجية،  ومرشوعات  وأنشطة 
االسبوع  منذ  بدأت  املحافظة  ان  ايل 
التجمعات  تلك  تسليم  يف  املايض 
احتفال  مع  بالتزامن  للمنتفعني 
وعيد  القومي  بعيدها  املحافظة 

تحرير سيناء.
العمل  رضورة  عيل  املحافظ  وشدد 
بجديه لزراعة األرض لتصبح خرضاء، 
السيد  توجيهات  ان  عيل  مؤكدا 
رئيس  السيىس  الفتاح  عبد  الرئيس 
الجمهورية، انه يف حالة زراعة األرض، 

سيتم منح املستفيد 5 أفدنة اخري.
شتالت  توزيع  ايل  املحافظ  أشار 
أشجار الزيتون باملجان عيل املنتفعني 
الخمسه  االفدنه  من  فدان  لزراعه 
من  سيارة  توفري  ايل  الفتا  بالزيتون، 
التجمع  له  التابع  املدينة  مجلس 

إلحضار متطلبات املواطنني.
لفت املحافظ ايل تعيني مجلس اتحاد 
عيل  مؤكدا  تجمع،  بكل  للشاغلني 

املدارس  يف  للعمل  موظفني  انتداب 
الخدمية  واألماكن  الشباب  ومراكز 

املتنوعة يف التجمعات التنموية.
بافتتاح  ومرافقوه  املحافظ  وقام 
وتوزيع عدد 25 منزل بدوي مبدينة 
نخل القدمية عيل املستحقني  مبدينة 

نخل القدمية.
رئيس  إبراهيم  ناجي  املهندس  وقال 
منطقة تعمري سيناء، أن تكلفة إقامة 
تلك املنازل بلغت 9.5 مليون جنيه، 
 120 مساحة  مقام  عىل  املنزل  وأن 
 40- للمنزل  مرت  مربًعا”80  مرتًا 
وصالة  غرفتني  ويضم  للحوش”  مرت 

ومضيفة ومطبخ وحامم.
بإفتتاح  ومرافقوه،  املحافظ  قام  كام 
بوسط  التمد  بقرية  البارد  ام  سد 

من  املنطقة  لحامية  سيناء،وذلك 
اخطار السيول القادمة من الجنوب.

هناك  ان  عيل  املحافظ  وأكد 
جنيه  مليون   120 بقيمة  استثامرات 
محافظة  يف  والري  املائية  للموارد 
للحامية  معظمها  سيناء،  شامل 
املياه  وتخزين  السيول  اخطار  من 
وإنشاء  الزراعة  يف  منها  لالستفادة 

املزارع السمكية.
محمد  مايسة  املهندسة،  وأشارت 
العامة  االدارة  عام  مدير  محمود، 
للمياه الجوفية بشامل سيناء، ايل ان 
سد ام البارد بقرية التمد، بطول 250 
مرت وارتفاع 7 أمتار وسعته التخزينية 
وتم  املياه،  مليون مرت مكعب من   3

انشاءه بتكلفة 18 مليون جنيه.

كتب فيصل ابو هاشم

العريش- د. هويداالشريف

األزهر الشريف وإذاعة القرآن الكريم يحتفالن 
بذكرى تحرير سيناء

وإذاعة  الرشيف  األزهر  الجامع  أقام 
احتفالية  االثنني  اليوم  الكريم  القرآن 
هامش  عىل  سيناء،  تحرير  بذكرى 
من  كوكبة  مبشاركة  الرتاويح،  صالة 
الرشيف،  باألزهر  العلامء  كبار 
وبحضور اآلالف من رواد الجامع من 
العزيزة  الذكرى  لتلك  إحياء  املصلني، 
عىل قلب كل مرصي، والتي تأيت هذا 
العام مواكبة أليام مباركة وهي العرش 

األواخر من رمضان.
الدكتور  قال  االحتفال،  بداية  ويف 
األسبق  العميد  العواري،  عبدالفتاح 
األزهر،  بجامعة  الدين  أصول  لكلية 
أرض  من  قطعة  سيناء  أرض  إن 
إلهية  تجليات  شهدت  الغالية،  مرص 
وتنزلت  ربانية،  أنوار  عليها  وأرشقت 
كلم  حيث  ساموية،  رساالت  عليها 
تكليام  موىس  وتعاىل  سبحانه  الله 
األرض  هذه  أن  كام  سيناء،  أرض  يف 
الخلق  أسعد  حبيبكم  زارها  املباركة 
سيدنا محمد “صىل الله عليه وسلم” 
أمني  جربيل  سيدنا  مع  فيها  وصىل 
ليلة  رحلته  يف  كان  أن  وقت  الوحي، 
سيناء  أن  مضيفا  واملعراج،  اإلرساء 
أن  قبل  بها  الله  أقسم  أرض  الحبيبة 
يقسم بالبلد الحرام حني قال ” والتني 

البلد  وهذا  سينني  وطور  والزيتون 
عظم  عىل  داللة  هذا  ويف  األمني”، 
وتعاىل،  تبارك  الله  عند  مرص  ومكانة 
وسيناء جزء  أرضه  الله يف  كنانة  فهي 
منها، فأقسم الله بها لقدرها ومكانتها 

عنده.
أرض  أن  العواري  الدكتور  وأوضح 
هذه  أبناءها  من  استحقت  قد  سيناء 
الزكية  الدماء  وتلك  الطيبة،  األرواح 
كل  تحرير  أجل  من  بها  ارتوت  التي 
شرب فيها، وأنه بتحرير تلك األرض من 
الوطن  إىل  وبعودتها  الغاصب  العدو 
املرصي  الشعب  استنشق  الكبري مرص 
رفرف  حني  والعزة  الكرامة  أريج 
وعادت  سيناء،  أرض  عىل  مرص  علم 
الله،  من  بتوفيق  عليها  السيادة  ملرص 
والدماء  الزكية  األرواح  تلك  وبفضل 
مشددا  عليها،  سالت  التي  الطاهرة 
تلك  سيناء  مكانة  هي  هذه  أن  عىل 
وعلينا  جميعا،  علينا  الغالية  البقعة 
أن نعلم أن العدو ال ينشغل عنا فهو 
دائم التخطيط إلضعاف شبابنا وشغله 
له  تتاح  وحتى  األساسية،  مهمته  عن 
الفرصة له مرة أخرى لالنقضاض عىل 

هذه األرض الطاهرة.
الدين  أصول  كلية  عميد  وأضاف 

األسبق أن األزهر الرشيف إذ يحتفل 
اليوم بهذه الذكرى الطيبة، فإنه يتقدم 
حكومة  مرص  إىل  التهنئة  بخالص 
القوات  لرجال  التحية  وشعبا، ويوجه 
املسلحة البواسل، الذين تعاهدوا مع 
مع  الوطن، وصدقوا  الله عىل حامية 
لقوله  مصداقا  بنرصه،  فأيدهم  الله 
تعاىل “ومن املؤمنني رجال صدقوا ما 
قىض  من  فمنهم  عليه،  الله  عاهدوا 
بدلوا  وما  ينتظره  من  ومنهم  نحبه 
الله لهم دامئا السداد  تبديال” فنسأل 

والعون.
لألزهر  اإلعالمي  املركز  ويقوم  هذا؛ 
الرشيف ببث صالة العشاء والرتاويح 
الجامع األزهر، عرب  يوميًّا مبارشة من 
مواقع  عىل  الرسمية  األزهر  صفحات 
ربط  أجل  من  االجتامعي،  التواصل 
املسلمني حول العامل بروحانيات هذا 
الجامع  خالل  من  الفضيل  الشهر 
األزهر ودروسه العلمية لكبار العلامء، 
كبريًا  توافدا  يوميا  الجامع  يشهد  كام 
مختلِف  ومن  مرص  من  للمصلني 
الجنسيات وخصوصا الطالب الدارسني 
باألزهر من أكرث من مئة دولة، وينظم 
إفطاًرا  يوميا  الطالب  لهؤالء  الجامع 

جامعيا أللف وخمسامئة طالب.

لفتت محمود، ايل قيام السد بحامية 
القادمة  السيول  اخطار  من  املنطقة 
تصب  ال  وحتي  سيناء،  جنوب  من 
االستفادة  معلنة  العريش،  وادي  يف 
واملزارع  الزراعة  يف  املياه  تلك  من 

السمكية.
بإفتتاح  ومرافقوه  املحافظ  وقام 
الصناعية  الفنية  الثانوية  املدرسة 
مساحة  عيل  اقيمت  والتي  بنخل، 
10 االف مرت مربع بتكلفة 17 مليون 
هام  جديدين  تخصصني  جنيه،وتضم 
لخدمة  املتجددة  والطاقة  الرخام 

املنطقة.
وزارة  وكيل  رضوان  حمزة  وقال 
ان  سيناء،  بشامل  والتعليم  الرتبية 
تعليمي،  فصل   12 تضم  املدرسة 

مختلفة  وورش  تعليمية  وقاعات 
وحجرات دراسية للمعامل واألنشطة 
سد  بهدف  انشاؤها  وتم   ، املتنوعة 
العجز الناتج عن عدم وجود مدرسة 

مستقلة للتخصصات الفنية.
أشار ايل ان قوة املدرسة 235 طالب 
وطالبة يف مختلف التخصصات الفنية 
والطاقة  والجرانيت  الرخام  وهي 
املتجددة واملركبات واملالبس الجاهزة 

واللحام وتشكيل املعادن.
بتفقد  ومرافقوه  املحافظ  وقام 
يف  الجديد  املوقف  أنشاء  مرشوع 
مدينة نخل والذي يقام عيل مساحة 
جنيه،  21مليون  بتكلفة  فدان   9.5
تنفيذ  من  االنتهاء  عيل  مشددا 
وطبقا  املحددة  الفرتة  خالل  األعامل 

للربنامج الزمني املقرر.

عبد  محمد  دكتور  اللواء  شهد 
شامل  محافظ  شوشة  الفضيل 

سيناء، الليلة، الحفل الفني الذي
نظمته مديريتي الشباب والرياضة 
ثقافة  قرص  مرسح  عيل  والثقافة 
العريش ، يف إطار احتفال محافظة 
القومى  بعيدها  سيناء  شامل 
وذكرى تحرير سيناء، وذلك بحضور 
اللواء هشام الخوىل نائب املحافظ، 
القناة  إقليم  رئيس  نبيل،  محمد 
أمني  خلف  شعيب  الثقاىف،  وسيناء 
الثقاىف  وسيناء  القناة  اقليم  عام 
الشباب  عام  مدير  راشد  كليب   ،
رئيس  املرشحاين،  ارشف  والرياضة، 
فرع ثقافة شامل سيناء، والقيادات 
وأعضاء  والشعبية  التنفيذية 

املجموعة الربملانية باملحافظة.
جميع  أن  عيل  املحافظ  أكد 
تهتم  الدولة  وأجهزة  مؤسسات 
من  لها  ملا  سيناء  وتعمري  بتنمية 
أهميه كبرية، وذلك طبًقا لتوجيهات 
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رئيس  عمران  محمد  الدكتور  أصدر 
قراًرا  املالية،  للرقابة  العامة  الهيئة 
عىل  املنفذة  العمليات  بعض  بإلغاء 
السياحة-رواد  رواد  رشكة  سهم 
جلسة  خالل  املرصية،  بالبورصة 

تداول اليوم األربعاء.
ورصدت الهيئة العامة للرقابة املالية، 
املرصية،  بالبورصة  تالعب  حالة   71
بكافة الصور خالل عام 2021، تتمثل 
أخبار  صحيحة،  غري  افصاحات  ىف 
جوهرية غري مفصح عنها، تعامل بناًء 
عىل معلومات داخلية، استباق أوامر 
االستحواذ،  قواعد  مخالفة  عمالء، 
باإلضافة  السعري،  التأثري  مخالفات 
إىل دراسة 134 شكوى متنوعة والرد 

املرشوعات  مستثمري  اتحاد  أكد 
ترصيحات  أن  والصغرية  املتوسطة 
بتشجيع  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس 
والعمل  واألجنبي  الخاص  االستثامر 
طأمنة  رسالة  مبثابة  الصناعة  دعم  عىل 

للمستثمرين .
وقال االتحاد ىف بيان له عقب مشاركته 
الرئيس  إن  املرصية،  األرسة  افطار  ىف 
الصغرية  للصناعات  املساندة  دائم 
الترشيعات  خالل  من  سواء  واملتوسطة 
وتوفري  التمويل،  وحوافز  والقوانني 
التصنيع  ومرافق  الصناعية  املجمعات 
عىل  الحالية  الدولة  جهود  كل  مسخرا 
و  والتصنيع  االستثامر  متطلبات  توفري 
فوائض كهرباء والبنية األساسية والطرق 

وغريها .
االتحاد  رئيس  السقطى  عالء  وقال 
املرصيني  من  املستثمرين  جميع  أن 
غري  وفرص  حوافز  لديهم  واالجانب 
السوق  داخل  واالنتاج  للعمل  مسبوقة 

اتحاد مستثمرى املشروعات: تصريحات 
الرئيس السيسى رسالة طمأنة للمستثمرين

رئيس الرقابة املالية يلغى عمليات منفذة على 
سهم “رواد السياحة” بالبورصة

عليها، مضيفة كام تم إيقاف استفادة 
ىف  وذلك  مخالفني،  لعمالء  كوداً   43
تم  التى  الوقائية  اإلجراءات  إطار 

اتخاذها للتصدى للتالعبات.
يذكر أن قيمة األوراق املالية املصدرة 
عن  يزيد  ما  بلغت  األويل،  بالسوق 
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إصدارات  االعتبار  ىف  األخذ  ومع 
وإصدارات  االسمية  القيمة  تعديل 
القيمة  وصلت  املال،  رأس  تخفيض 
جنيه  مليار   280 عن  يزيد  ما  إىل 
ىف  جنيه  مليار   194 بحواىل  مقارنًة 

العام املاىض، بزيادة قدرها %45.
لألسهم  السوقى  املال  رأس  وبلغ 
املقيدة بالسوق الرئيىس 765.5 مليار 

املحىل ولديهم ثقة كبرية ىف أن االقتصاد 
عىل  قادر  الحاىل  الوقت  ىف  املرصى 
الحرب  أزمة  تداعيات  من  الخروج 
جهود  من  بدعم  األوكرانية  الروسية 
متت  التى  الداخلية  االقتصادي  اإلصالح 
خالل السنوات الست املاضية، مؤكدا أن 
الخاص املرصى واألجنبي مدرك  القطاع 
مرص،  يف  االستثامر  وفرص  ملزايا  متاما 
كافة  بدعم  استغاللها  عىل  وسيعمل 

مؤسسات الدولة.
وأضاف السقطى أن الدولة عملت عىل 
ومراكز  قرى  يف  التحتية  البنية  تطوير 
حياة كرمية وهو ما سيتيح فرصا هائلة 
لالستثامر يف األنشطة الصناعية املناسبة 

لطبيعة القرى
التنمية ىف  واملراكز مام يضمن استدامة 
تلك املناطق والخروج بأهلها من دائرة 
من  الشباب  هجرة  عىل  والقضاء  الفقر 
القرية اىل املدينة للبحث عن فرص عمل 

مالمئة .

مقابل   2021 عام  نهاية  ىف  جنيه 
651 مليار جنيه ىف نهاية عام 2020 
إجامىل  وبلغ   ،%17.6 زيادة  بنسبة 
جنيه  مليار   1007.1 التداول  قيمة 
بـ689.6  مقارنًة   2021 عام  خالل 
مليار جنيه خالل عام 2020 مبعدل 
قيمة  وحققت   ،%46 بلغ  زيادة 
جنيه  مليار   463.6 األسهم  تداول 
خالل عام 2021 مقابل 311.6 مليار 
ارتفاع  مبعدل   2020 عام  ىف  جنيه 
تداول  قيمة  بلغت  بينام   ،%49 بلغ 
خالل  جنيه  مليار   543.5 السندات 
جنيه  مليار   378 نقابل   2021 عام 
بلغ  ارتفاع  مبعدل  السابق  العام  ىف 

حواىل %44.

األرسة  افطار  أن  السقطى   وأضاف 
كافة  بحضور  أقيم  الذى  املرصية 
العامة  والشخصيات  القيادات  ممثىل 
والسياسية وعدد من املواطنني كان خري 
السياسية عىل  القيادة  دليل عىل حرص 
جميع  وممثىل  املواطنني  من  االقرتاب 

فئات املجتمع واالستامع اليهم .
الرئيس  اهتامم  مدى  إىل  االتحاد  وأشار 
الصغرية  الصناعات  بقطاع  السييس 
واملتوسطة وحرصه عىل التواصل املبارش 
مع املستثمرين ، وهو االمر الذى يضاف 
اىل مجهوداته الكبرية لدعم هذا القطاع 
الهام الذى ميثل 98 %من االقتصاد املحىل 
من  مسبوق  غري  باهتامم  حظى  والذى 
التمويل،  وحوافز  والقوانني  الترشيعات 
ومرافق  الصناعية  املجمعات  وتوفري 
التصنيع بعد أن أعطى توجيهات مبارشة 
بتسخري كل جهود الدولة الحالية لتوفري 
متطلبات االستثامر والتصنيع من كهرباء 

وبنية أساسية وطرق وغريها .

لتشكيل  األسايس  العامل  هي  أوكرانيا 
تؤدي  حيث  اإلقليمي؛  االقتصاد  آفاق 
العاملية  املعاكسة  العوامل  تفاقم  إىل 
الناجمة عن عودة االقتصادات املتقدمة 
إىل سياساتها النقدية العادية بأرسع من 
املتوقع، يف الوقت الذي يشهد االقتصاد 

الصيني تباطًؤ.
وأوضح أن اآلفاق االقتصادية يف املنطقة 
اليقني  بها درجة كبرية من عدم  تُحيط 

تُهيمن عليها مخاطر التطورات السلبية 
بينها، استطالة  القضايا ومن  لعدد من 
املزيد  وفرض  أوكرانيا  يف  الحرب  أمد 
وتشديد  روسيا،  عىل  العقوبات  من 
من  أكرب  بدرجة  العاملية  املالية  أوضاع 
املتوقع، والتضخم املزمن الذي يتسبب 

يف انفالت ركيزة التوقعات التضخمية.
وشدد التقرير عىل رضورة أن تستهدف 
من  عدد  للنفط  املستوردة  الدول 

السياسات أولهام السيطرة عىل التضخم، 
والتخفيف من تأثري ارتفاع أسعار السلع 
للخطر،  املعرضة  الفئات  عىل  األولية 
ومعايرة سياسة املالية العامة عىل نحو 
تحمل  عىل  القدرة  استدامة  يضمن 
سياسات  بني  الدقيق  والتنسيق  الدين، 
النقدية  والسياسات  العامة  املالية 
وسياسات القطاع املايل، وحشد التعاون 

الدويل ملن أزمات الغذاء.

صندوق النقد: النمو فى الشرق األوسط وشمال إفريقيا يرتفع لـ 5%صندوق النقد: النمو فى الشرق األوسط وشمال إفريقيا يرتفع لـ %5
اليوم  الدوىل،  النقد  صندوق  توقع 
منطقة  ىف  التعاىف  يُصبح  أن   ، األربعاء 
غري  إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق 
بني  امللحوظ  للتفاوت  نظرًا  متوازن 
ارتفاع منو الدول املصدرة للنفط بنسبة 
الصاعدة  لألسواق   %4.4 مقابل   %5.4
للدول  الدخل و%1.1  والدول متوسطة 

منخفضة الدخل .
آفاق  تقرير  يف  الصندوق،  وأوضح 
الصادر  أبريل  لعدد  اإلقليمي  االقتصاد 
اليوم، أن التفاوت امللحوظ يف معدالت 
الضغوط  إىل  يرجع  املنطقة  يف  النمو 
الغذاء  أسعار  ارتفاع  عن  الناجمة 

والطاقة وتراجع أسعار الرصف.
إجاميل  منو  تراجع  الصندوق  وتوقع 
منطقة  يف  الحقيقي  املحيل  الناتج 
إىل  إفريقيا  وشامل  االوسط  الرشق 
5% يف عام 2022 (بتحسن قدره %0.9 
 %5.8 مقابل  أكتوبر)  بتوقعات  مقارنة 
يف عام 2020، فيام توقع تسجيل العامل 
العريب 5.4% يف عام 2022 مقابل %6.1 
دول  يف  االقتصاد  ومنو   ،2021 عام  يف 
 %6.4 بنسبة  الخليجي  التعاون  مجلس 
يف عام 2022 مقابل 2.7% يف عام 2021.

إجاميل  لنمو  توقعاته  الصندوق  ورفع 
إىل   2021 لعام  الحقيقي  املحيل  الناتج 
5.8% يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
القوقاز  منطقة  يف  و%5.6  إفريقيا 
معدالت  ارتفعت  فيام  الوسطى،  وآسيا 
يف   %14.8 إىل   2021 عام  يف  التضخم 
مقابل  إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق 
9.2% يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.

التعاون  مجلس  دول  وباستثناء 
املواد  أسعار  زيادة  كانت  الخليجى، 
الغذائية هي الدافع الرئييس وراء ارتفاع 
ساهمت  (حيث  التضخم  معدالت 
يف  التضخم  ارتفاع  من   ^60 بحوايل 
منطقة الرشق االوسط وشامل إفريقيا).

فريوس  ضد  بالتطعيم  يتعلق  وفيام 
التقرير أن نصف دول  كوفيد-19، ذكر 
إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة 
يف  فشلوا  قد  الوسطى  وآسيا  والقوقاز 
تحقيق معدل التعطيم املستهدف %40 

بنهاية عام 2021.
وفرضت الحرب يف أوكرانيا آثاًرا ملموسة 
عىل املنطقة، وكانت دول القوقاز وآسيا 
اآلثار  لتلك  عرضة  األكرث  هي  الوسطى 
بسبب روابطها التجارية واملالية الوثيقة 

التحويالت  عىل  واالعتامد  روسيا  مع 
الرصف،  أسعار  وتداعيات  والسياحة 
فيام تعاين دول الرشق األوسط وشامل 
ارتفاع  من  للنفط  املستوردة  إفريقيا 
األوضاع  وتشديد  األولية  السلع  أسعار 
معدالت  زيادة  يف  تسبب  ما  املالية 
الحسابات  أوضاع  وتدهور  التضخم 

الخارجية واملالية.
وتُعد الدول املصدرة للنفط والغاز، وال 
سيام يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
إفريقيا هي املستفيد الوحيد من ارتفاع 
أسعار الطاقة الذي يُعوضها، بل يتجاوز، 
وتراجع  املالية  األوضاع  تشديد  تأثري 

إيرادات السياحة.
ارتفاع  يتسبب  أن  الصندوق  وتوقع 
زيادة  يف  مبفرده  القمح  أسعار 
دول  يف  الخارجي  التمويل  احتياجات 
الرشق األوسط وآسيا الوسطى مبا يصل 
عام  يف  أمرييك  دوالر  مليارات   10 إىل 
يُشكل  أن  املتوقع  من  حيث  2022؛ 
روسيا  من  القادمة  اإلمدادات  عجز 
وأوكرانيا تهديدا لألمن الغذايئ، وخاصة 

يف الدول منخفضة الدخل.
يف  الحرب  تُصبح  أن  التقرير  ورجح 

تتمه ص   1

أطلقها  التي  العامة  الصحة  مبادرات 
 100( شعار  تحت  الجمهورية،  رئيس 
مليون صحة(، والتي تضمنت )مبادرة 
والسمنة  األنيميا  عن  املبكر  الكشف 
املرأة،  صحة  دعم  ومبادرة  والتقزم، 
والجنني،  األم  بصحة  العناية  ومبادرة 
مبادرة االكتشاف املبكر وعاج فقدان 
عاج  مبادرة  الوالدة،  لحديثي  السمع 
عن  املبكر  والكشف  املزمنة  األمراض 
الفم  صحة  ومبادرة  الكلوي،  االعتال 

واألسنان(. 
تحث  الفرق  أن  »عبدالغفار«،  وأكد   
الصحية  األساليب  اتباع  املواطنني عىل 
للوقاية من أي أمراض معدية، وكذلك 
تعريفهم مببادرات 100 مليون صحة، 
والسكان،  الصحة  وزارة  تقدمها  التي 
منها،  واالستفادة  املشاركة  ورضورة 
باإلضافة إىل توعية املواطنني بالتغذية 
سوء  ــراض  أم من  للوقاية  السليمة 

التغذية. 

وأضاف »عبدالغفار« أن وزارة الصحة 
حمات  يف  التوسع  تواصل  والسكان 
حلقة  مبثابة  لتكون  الصحية؛  التوعية 
تــواصــل مــع املــواطــنــني، إلمــدادهــم 
عىل  والـــرد  الصحيحة  باملعلومات 
استفساراتهم بشكل لحظي عىل أرض 
الواقع، مبا يساهم يف تحقيق رؤية مرص 
الخدمات  توحيد  طريق  عن   ،2030
البعض  ببعضها  وربطها  الصحية 
املرشوعات  من  االستفادة  وتفعيل 

الصحة: فرق التواصل املجتمعى قدمت التوعية لـ1.3 مليون 
مواطن بـ15 محافظة
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الـمـحـارب والـمـفـاوض
والعرشين  الخامس  يوم  لنا  يحمل 
من ابريل 1979 منذ ثالثه واربعون 
ان  يجب  وايــام  عطره  ذكري  عاماً 
ليسجل  التاريخ  عندها  يتوقف 
ولتكن  نــور  من  بحروف  احداثها 
اجمل  .من  القادمه  لالجيال  نرباساً 
اوقاتها  يف  تأيت  اللتي  تلك  املواقف 

واعظم توقيت يف الحياة.
ــل عـــبـــارات  كـ
الــثــنــاء واملــدح 
قيمتها  تفقد 
يف  تــكــن  مل  إن 
توقيتها الصحيح. 
نبدأ  هنا  ــن  وم
قصه  انها  القصه 
البطل  املجاهد 
قطامش  /جمعه 
حـــمـــدان احــد 
ــرب  ابـــطـــال ح
عندما  اكتوبر 
قدم دوراً بطولياً 
من  رائعاً  وعمالً 
ــن  ــوط ــل ال ــ اج

وهذا واجبه عندما كان يقود (خلية 
الالسليك) عرفت بهذا االسم يف زمنها 
خطوط  خلف  تعمل  كانت  واللتي 
املعلومات  تنقل  كانت  العدو حيث 
العدو  تحركات  عن  االستخباراتيه 

القياده  ايل  سيناء  يف  ــيــيل  االرسائ
القاهره  يف  املسلحه  للقوات  العامه 
وبعد القبض عليه ُحكم هو وزمالئه 
بخمس عرش عاماً وبعد عمليه تبادل 
وقوات  املسلحة  القوات  بني  ارسي 
 -1 عن  االفــراج  مبوجبها  تم  العدو 

املجاهد/جمعه قطامش حمدان
جمعه  2-املجاهد/عبدالرحمن 

الرطيل
3-املـــجـــاهـــد/
احــمــد كــامــل 

عبدالوهاب
ــم الــثــالثــه  وهـ
من  العسكريني 
هذه الخليه وتم 
االفراج ايضا عن 
/صالح  املجاهد 
ــوده  عــــامر جـ
وهو املدين الذي 
وذلك  عنه  افرج 
البطويل  ــدوره  ل
العسكريني  مع 
ــه  ــ ــالثـ ــ ــثـ ــ الـ
املجاهد  بلقب  كُرموا  وجميعهم 
ونوط االمتياز من الطبقه االويل من 
رشط  وكان  السادات  انور  الزعيم/ 
االفراج عنهم جميعا هو عدم العوده 

ايل سيناء اثناء احتالل ارسائيل لها.

توقيع  وبعد  التحدي  يكمن  وهنا 
والكيان  مرص  بني  السالم  اتفاقيه 
عودة  عيل  نصت  اللتي  الصهيوين 

سيناء كامله ايل الوطن االم (مرص).
التكريم بأختيار  وهنا جاءت لحظه 
من القياده العامه للقوات املسلحه 
السادات  انــور  الراحل/  والرئيس 
جمعه  املجاهد/  البطل  يكون  بأن 
الوفد  أعضاء  من  حمدان  قطامش 
العريش  مدينه  بأستالم  له  املنوط 
عز  الوطن  ابناء  من  معه  ــان  وك
الدين الشوربجي اطال الله يف عمره 
/ حرب  اركــان  اللواء  قيادة  تحت 
صفي الدين ابو شناف رئيس هيئة 

االتصال املرصيه.
العريش  مدينة  الوالد  دخل  وفعال 

قبل  فيها  االحــتــالل  ــود  وج اثــنــاء 
 25 يف  كامل  بشهر  ملرص  تسليمها 
ابريل 1979 بزيه العسكري ومفاوضاً 
القوات  من  رساله  هــذه  وكانت 

القوات  سجالت  بها  متتلئ  اللتي 
ايل  القصص  هذه  وتحتاج  املسلحه 
يعرف  حتي  عليها  الضوء  تسليط 
أجداده  كيف ضحي  الحارض  الجيل 
الوطن  هذا  تراب  اجل  من  وابائه 
اللذين ضحوا يف  االبطال  لكل  شكرا 
سبيل هذا الوطن شكراً مرص قيادته 
السياسيه  القياده  يف  ممثله  وشعباً 
السييس  عبدالفتاح  الرئيس  بقياده 
مليون  والف  العظيم  لشعبنا  شكراً 
تحيه ملرص يف ظل أعياد عوده سيناء 
ايل الوطن او عوده الوطن ايل سيناء

مع تحيايت للجميع /عالء قطامش

املسلحه عموما بأن مرص ال 
تنيس فضل رجالها او رساله 
االحتالل  قــوات  ايل  اخــري 

قرارتكم  تتحدي  مرص  ان  افادها 
بعدم دخول املجاهد جمعه 
سيناء  ايل  حمدان  قطامش 
اثناء وجودكم ودخل مدينة 
عيل  واقــفــاً  فعال  العريش 
بزيه  عزيزاً  شامخاً  قدميه 
العسكري بعد ان كان يعمل 
هكذا  العدو  خطوط  خلف 

مرص تقدر رجالها.
انها  الفضل  تنيس  ال  ومرص 
القوات  ابناء  قصه بطل من 
وهــذه  املــرصيــه  املسلحة 
القصص  ــوف  أل مــن  قصه 

انتصار جديد لفريق مصر تالتني الرياضي يف الدوره 
املقامه يف مركز عاطف السادات 

يف حضور جامهريي كبري وتشجيع 
بعض  حضور  االمس  شهد  مثايل 
الرياضيه  والرموز  القامات  من 
سامل  احمد  الكابنت  اشاد  وقد 
امللقب بابو الكباتن بالدور الذي 
تقوم به مرص تالتني من رعايتها 
الهامه  الرياضيه  لبعض االحداث 
تالتني  مرص  فريق  ان  واضاف 
تؤهله  كبريه  مبواهب  يتمتع 
املستوي  عيل  االكرب  للمشاركات 
االقليمي والقومي …. شكرا البو 
هذه  عيل  سامل  احمد  الكباتن 
مبارة  وكانت   .…… االشاده 
فريق مرص  التي جمعت  االمس 
الفنية  القيادة  تحت   ) تالتني 
والكابنت  الطنجري  حسني  للكابنت 

عيد الكاشف )

عدنان  املرحوم  اوالد  وفريق 
الجرجاوي ( تحت القيادة الفنية 

لعبدالله الجرجاوي)
مرص  فريق  بفور  انتهت  والتي 
املرحوم  اوالد  فريق  عيل  تالتني 
عدنان الجرجاوي بهدفني مقابل 

هدف لصالح االول
واحرز االهداف

جمعة  محمد  احمد  الالعب   _
يف  تالتني  مرص  فريق  لصالح 
الدقيقة الثامنة من الشوط الثاين
_ثم تعادل الالعب طارق حكيم 
املرحوم  اوالد  فريق  لصالح 
الدقيقة  يف  الجرجاوي  عدنان 

الثالثة عرش من الشوط الثاين
اسامة  اسالم  البديل  يأيت  ثم   _
من  بدل  املحتسب  الوقت  يف 

التقدم  هدف  ليحرز  الضائع 
لصالح جريدة مرص تالتني

صافرة  الحكم  اطلق  بعدها  ثم 
فريق  بتقدم  املباراة  نهاية 
بهدفني  تالتني  مرص  جريدة 
اوالد  فريق  عيل  هدف  مقابل 
 .… الجرجاوي  عدنان  املرحوم 
استكامال  املشاركه  هذه  وتايت 
تالتني يف  االجتامعي ملرص  للدور 
رعايتها االنشطه الرياضيه وبعض 
قام  الفور  وعيل   .… املناسبات 
محمود  االداره  مجلس  رئيس 
صالح قطامش باالتصال باالستاذ 
والفريق  لتهنئته  الطنجري  حسني 
يؤهل  الذي  الفوز  هذا  عيل 
التاليه …. شكرا  لالدوار  الفريق 
الفني  والجهاز  الفريق  العبي 
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الفصيلة  إىل  ــجــان  ــاذن ــب ال ينتمي 
عدة  عىل  تحتوي  والتي  الباذنجانية، 
الطامطم،  منها:  الخرضوات  من  أنواع 
الباذنجان  ويعد  والفلفل.  والبطاطا، 
مثل  املركبات  من  لعدد  جيًدا  مصدًرا 
واأللياف  والبوتاسيوم  الفوليك  حمض 
يجعله  املركبات  هذه  ووجود  وغريها، 
ذلك  ومع  اإلنسان،   لصحة  جًدا  مفيد 
للباذنجان  الزائد  االسـتهالك  يــؤدي 
ميكن  والتي  األرضار،  بعض  ظهور  إىل 
إزالة  التايل:  من  أبرزها  عىل  التعرف 
وذلــك  الــخــاليــا،  مــن  الحديد  عنرص 
الحتوائه عىل مادة الناسونني التي تقوم 
من  وإزالته  الحديد  بعنرص  باالرتباط 
الخاليا، وعملية إزالة الحديد من الخاليا 
رضورية لألشخاص املصابني بزيادة نسبة 

لألشخاص  ينصح  ال  وبالتايل  الحديد، 
باستهالك  الحديد  بنقص  املصابني 
الناسونني.  عىل  تحتوي  التي  األطعمة 
السوالنني،  مادة  الباذنجان عىل  يحتوي 
يف  ودورهـــا  سامة،  ــادة  م تعد  وهــي 
الباذنجان  حامية  يف  يكمن  الباذنجان 
الخارجية.  العوامل  من  النمو  أثناء 
يتمثل  الباذنجان  أرضار  أحد  أن  كام 
التي  الباذنجان  أوراق  أو  الثامر  بتناول 
السوالنني،  مبادة  التسمم  إىل  تؤدي  قد 
مرضية،  أعــراض  ظهور  إىل  يؤدي  مام 
متثلت يف االيت: حرقة يف الحلق، والقيء 
والغثيان، وعدم انتظام رضبات القلب، 
وقد يؤدي التسمم بالسوالنني إىل الوفاة 
تناول  أرضار  ومن  األحيان.  بعض  يف 
الباذنجان للبعض أنه قد يحفز اإلصابة 
نقل  بروتني  يعد  حيث  بالحساسية، 
الباذنجان املسؤول  الدهون املوجود يف 
الباذنجان.  حساسية  عــن  األســـايس 
يف  الباذنجان  حساسية  أعراض  وتتمثل 
وصعوبة  والتورم،  القشعريرة،  التايل: 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

التنفس، والطفح الجلدي، والكحة. كام 
تكون  يف  يساهم  الباذنجان  تناول  أن 
الباذنجان  يحتوي  حيث  الكىل،  حىص 
تعمل  التي  األوكــســاالت  ــادة  م عىل 
بعض  لدى  الكىل  حىص  تكوين  عىل 
عالية  قابلية  لديهم  الذين  األشخاص 
أن  كام  األوكــســاالت.  مــادة  المتصاص 
تناوله يؤدي إيل زيادة عوامل االلتهاب 
يف جسم اإلنسان، وذلك الحتوائه مادة 
السوالنني التي تعمل عىل زيادة أعراض 
األشخاص  لدى  املفاصل  التهاب  مرض 
االرساف  عدم  يفضل  كام  به.  املصابني 
الباذنجان املقيل ألنه يتسبب  تناول  يف 
الدهون  من  كبرية  كميات  ترسيب  يف 
وبالتايل  ــســان  االن بجسم  املشبعة 
بالسمنة  االصابة  يف  رئيسياً  سبباً  يكون 
الكوليسرتول،  نسبة  وارتفاع  املفرطة، 
النوم  تناوله قبل  الكبد .وعدم  ودهون 
الشعور  يزيد من  الصيام، ألنه  أثناء  أو 
عدم  يفضل  .كــام  والعطش  بالجوع 
إزالة قرشته لوجود نسب كبرية بها من 

العنارص الغذائية.

6 أسباب لتناول األناناس.. تقوية املناعة 
وتحسني الهضم األبرز األناناس

6 أسباب لتناول األناناس.. تقوية املناعة 
ما تريد معرفته عن ظهور وتحسني الهضم األبرز األناناس

التهاب الكبد الغامض 
العاملي وأسبابه؟

ما تريد معرفته عن ظهور 
التهاب الكبد الغامض 

العاملي وأسبابه؟

العاملي  الكبد  التهاب  العلامء  حري  لقد 
و17  واحد  شخص  وفاة  يف  تسبب  الذي 
حالة  رصــد  تم  فقد  كبد،  زرع  عملية 
األقل  لدى 169 طفالً عىل  الكبد  التهاب 
ترتاوح أعامرهم بني شهر واحد و16 عاًما.
الكبد  التهاب  تفيش  عن  نعرف  مــاذا 

العاملي؟
أي  عن  ناجمة  الحاالت  من  أي  تكن  مل 
للفريوس  النمطية  الخمس  السالالت  من 

.E و D و C و B و A التهاب الكبد –
ما هو التهاب الكبد؟

التهاب الكبد هو التهاب يف الكبد يحدث 
تلف  أو  فريوسية  عــدوى  بسبب  عــادة 

الكبد من رشب الكحول.
الكبد  التهاب  أعراض  تظهر  ال  ما  غالبًا 
الداكن،  البول  تشمل  أن  ميكن  ولكن   –
الجلد،  وحكة  الباهت،  الرمادي  والرباز 

واصفرار العينني والجلد.
أيًضا  املصابون  األشخاص  يعاين  أن  ميكن 
من آالم يف العضالت واملفاصل، وارتفاع يف 
الحرارة، والشعور واملرض والتعب  درجة 

بشكل غري عادي طوال الوقت.
طريق  عن  الكبد  التهاب  ينترش  عندما 
تناول  بسبب  يحدث  ما  فعادة  فريوس، 
طعام ورشاب ملوث برباز شخص مصاب 

أو الدم إىل الدم أو االتصال الجنيس.
كم عدد البلدان التي تم تسجيل الحاالت 

فيها؟
حتى  دولــة   12 يف  ظهر  الكبد  التهاب 
وإسبانيا،  املتحدة،  اململكة  وهم:  االن 

ايرلندا، وهولندا،  وإرسائيل، والدمنارك، و 
 ، ورومانيا   ، والرنويج   ، فرنسا  وإيطاليا، 

وبلجيكا.
هل نعرف ما وراء تفيش املرض؟

تكون  قد  الــحــاالت  إن  الــخــرباء  يقول 
شائع  بشكل  مرتبط  بفريوس  مرتبطة 
البحث  من  املزيد  لكن  ــربد،  ال بنزالت 
مستمر، هذا، باإلضافة إىل عدوى كورونا، 

ميكن أن يتسبب يف االرتفاع يف الحاالت.
قالت منظمة الصحة العاملية: “بينام تعد 
الفريوسات الغدية فرضية محتملة، إال أن 
التحقيقات جارية بشأن العامل املسبب”

الفريوس يف  اكتشاف  تم  أنه  إىل  وأشارت 
74 حالة عىل األقل، ثبتت إصابة 20 من 

األطفال عىل األقل بفريوس كورونا.
ضعف املناعة..

املكلفون  الربيطانيون  الخرباء  يعتقد 
الحلقة  أن  األمراض  موجة  يف  بالتحقيق 
الالنهائية من عمليات اإلغالق رمبا لعبت 
قد  القيود  تكون  قد   ، مساهاًم  دوًرا 
أضعفت مناعة األطفال، مام جعلهم أكرث 

عرضة لخطر اإلصابة بالفريوس الغدي.
دوريـــــة يف  الـــفـــريـــق  ــب  ــ ــت ــ وك

Eurosurveillance ، بقيادة عامل األوبئة 
التابع للصحة العامة يف اسكتلندا، الدكتور 
األطفال  من  املزيد  إن  مــارش،  كيمربيل 
ميكن أن يكون مناعتهم ضعيفة للفريوس 

بسبب القيود.
أضافوا، تتمحور الفرضيات الرئيسية حول 
الفريوس الغدي، إما متغري جديد مبتالزمة 

أو متغري منترش بشكل  إكلينيكية مميزة 
األطفال  عىل  أكرب  بشكل  يؤثر  روتيني 
الصغار الذين يعانون من ضعف املناعة، 
قد يكون السيناريو األخري نتيجة االختالط 

االجتامعي املحدود أثناء الجائحة.
طفرة الفريوس الغدي..

إنه رمبا يكون فريوًسا  قال علامء آخرون 
قد اكتسب “طفرات غري عادية”.

يف  الفريوسات  علم  يف  اختصايص  أوضح 
إمربيال كوليدج لندن لصحيفة التلجراف 
أن  للغاية”  والنادر  املعتاد  غري  “من  إنه 
الحاد،  الكبد  التهاب  من  األطفال  يعاين 
خاصة إىل الحد الذي يتطلب عملية زرع 

كبد.
وقال الخبري الذي طلب عدم ذكر اسمه: 
إنه  مضيفا،  استثنايئ،  الحاالت  “عــدد 
يجعل الناس يعتقدون أن هناك شيئًا غري 
أو  متحور  فريوس  مثل   – يحدث  عادي 

سبب آخر.
كورونا..نظريات  لفريوس  جديد  متغري 

أخرى ..
والسالمة  الصحة  خدمات  هيئة  الحظت 
 (UKHSA) املتحدة  اململكة  يف  املهنية 
أن كورونا باإلضافة إىل العدوى واملسببات 
التحقيق  قيد  تــزال  ال  األخــرى  البيئية 

كأسباب محتملة لألمراض.
واستبعدت الوكالة أن يكون لقاح كورونا 
أي  تطعيم  يتم  مل  حيث  محتمال،  سببا 
من الحاالت الربيطانية حتى اآلن بسبب 

سنهم

“األناناس”  االستوائية  الفاكهة  تتميز 
وغنية  الدهون  منخفضة  بأنها 
جًدا  وغنية  واملعادن  بالفيتامينات 
األكسدة،  ومضادات  واملاء  باأللياف 
الكربوهيدرات  عىل  تحتوى  كام 
هذه  وتتناسب  الطبيعية،  والسكريات 
وجبة،  كل  مع  االستوائية  الفاكهة 
ىف  فطارك  مائدة  عىل  إضافتها  وميكن 
طازجة  تؤكل  أن  ميكن  حيث  رمضان، 
ىف  األناناس  تضمني  ويعد  مجمدة،  أو 
لتعزيز  رائعة  طريقة  الغذاىئ  نظامك 
 ” موقع  نرشه  ملا  وفقا  العامة،  الصحة 

.”eatthis
1  – يساعد عىل الهضم:

قدرتها  هى  األناناس  فوائد  أشهر  من 
عىل تعزيز الهضم، يحتوى األناناس عىل 
األلياف  تعمل  بروميلني،  يسمى  إنزيم 
مًعا  األناناس  يف  املوجودة  والربوميلني 
األلياف  الهضمي،  الجهاز  لتعزيز صحة 
تساعد عىل تحريك األشياء ، يف حني أن 
الربوميلني ميكن أن يساعد يف تقليل أي 

التهاب داخل بطانة املعدة.

2 – يساعد يف عالج التهاب املفاصل:
 ، فقط  االلتهاب  الربوميلني  يقلل  ال 
بالربوميلني  الغنية  األطعمة  تناول  فإن 
بحاالت  املرتبط  األمل  من  يقلل  قد 
التهاب  مثل  املزمنة  االلتهاب 
دراسة  يف  الروماتويدي،  املفاصل 
 Clinical مجلة  يف   2004 عام  نرشت 
الذين  املرىض  أفاد   ،  Rheumatology
الفم  طريق  عن  مكماًل  يتناولون 
التهاب  من  أقل  بأمل  الربوميلني  مع 
مقارنة  أسابيع،  ستة  بعد  املفاصل 
مبجموعة تتناول مضادات االلتهاب غري 

الستريوئيدية لتسكني اآلالم.
3 – يعزز مستويات السريوتونني:

تناول األناناس بانتظام ميكن أن يجعل 
بالراحة،  يشعران  وعقلك  جسمك 
األمينى  بالحمض  غنى  فاألناناس 
الحمض  هذا  يستخدم  الرتبتوفان، 
الناقالت  أهم  أحد  صنع  يف  األميني 

العصبية املعززة للمزاج السريوتونني.
خاصة  السريوتونني  مستويات  تلعب 
يف  دوًرا  جًدا  منخفضة  تكون  عندما 

العديد من اضطرابات الصحة العقلية ، 
مبا يف ذلك االكتئاب والقلق.

4 – يحسن صحة العظام واملفاصل:
يحتوى األناناس الخام عىل جرعة كبرية 
من املنجنيز، وقد يساعد هذا املعدن ىف 
منع فقدان العظام لدى مرىض هشاشة 
يقلل  قد  ذلك  إىل  باإلضافة  العظام، 
هشاشة  مرىض  لدى  األمل  من  املنجنيز 
العظام عند دمجه مع مكمالت أخرى.

 2000 عام  أجريت  دراسة  وأظهرت 
 Osteoarthritis and ىف  ونرشت 
لدى  األعراض  ىف  تحسًنا   Cartilage
من  مزيًجا  يتلقون  الذين  املرىض 
واملنجنيز  والكوندرويتني  الجلوكوزامني 
ويف  الوهمي،  الدواء  مجموعة  مقابل 
حوليات  دراسة  وجدت  آخر  مكان 
أكادميية الطب من عام 2008 صلة بني 
املنجنيز وفقدان عظم العمود الفقري 
املصابات  اليأس  سن  يف  النساء  لدى 

بهشاشة العظام.
5  – يقوي جهاز املناعة:

عىل  بالحصول  األمر  يتعلق  عندما 
يس،  فيتامني  من  اليومية  احتياجاتك 
املقطوع  األناناس  من  واحد  كوب 
فيتامني  يحسن  وال  احتياجاتك،  يحقق 
فحسب  املناعي  الجهاز  وظائف  ج 
جسمك  يساعد  أن  أيًضا  ميكنه  بل 
الربوتني  وهو  الكوالجني،  تكوين  عىل 
برشتك  ومرونة  صحة  عن  املسئول 

ومفاصلك وعضالتك.
6  – مليئة مبضادات األكسدة:

عالية  كميات  عىل  األناناس  يحتوى 
باسم  املعروفة  األكسدة  مضادات  من 
املركبات  هذه  ترتبط  الفالفونويد، 
الحاالت  من  العديد  تأثري  بتقليل 
من  بالعمر،  واملتعلقة  املزمنة  الصحية 

الربو إىل أمراض القلب.

أضرار االسراف يف تناول الباذنجان

ادهانوم  تــيــدروس  الدكتور  كشف 
الصحة  منظمة  عام  مدير  جربيسيوس 
العاملى،  الصعيد  عىل  أنه  العاملية، 
والوفيات  عنها  املبلغ  الحاالت  تستمر 
للغاية  أمر مشجع  االنخفاض، وهو  ىف 
املايض  األسبوع  يف  أنه  موضحا  وجيد، 
 15 عن  قليالً  يزيد  ما  عن  اإلبالغ  تم 
الصحة  منظمة  إىل  وفــاة  حالة  ألف 
العاملية، وهو أدىن إجاميل أسبوعي منذ 

مارس 2020، لكن علينا الحذر.
من  العديد  لتقليل  نظرًا  أنه  وأضاف 
البلدان لالختبار، تتلقى منظمة الصحة 
االنتقال  عن  أقل  معلومات  العاملية 
والتسلسل، وهذا يجعل أمناط االنتقال 
لن  الفريوس  لكن هذا  والتطور خفية، 
عن  تتوقف  الدول  أن  ملجرد  يختفي 

البحث عنه.

يزال  وال  ينترش،  ــزال  ي ال  أنــه  ــد  وأك
ال  أنه  إىل  مشريا  قاتالً،  يزال  وال  يتغري، 
يزال تهديد املتغري الجديد الخطري من 
الرغم  عىل  للغاية،  حقيقيًا  أوميكرون 
نفهم  زلنا ال  ما  الوفيات،  انخفاض  من 
لدى  للعدوى  املدى  طويلة  العواقب 

الناجني.
وأضاف أنه عندما يتعلق األمر بفريوس 
حيث  نعمة،  ليس  الجهل  فإن  قاتل، 
دعوة  العاملية  الصحة  منظمة  تواصل 
جميع البلدان إىل الحفاظ عىل املراقبة.

بزيارة  ترشفت  املــايض،  األسبوع  ويف 
رئيس  مع  الوباء  تأثري  ومناقشة  نيبال 
والرئيس  ديوبا  بهادور  شري  ــوزراء  ال
كيف  رأيت  لقد  موضحا  بهاندارين، 
أنشأت نيبال، بدعم من منظمة الصحة 
مختربها  يف  الجينوم  تسلسل  العاملية، 

الوطني للصحة العامة، والذي سيكون 
املحتملة  املتغريات  لتحديد  مفتاًحا 
مسببات  عن  فضالً  كورونا،  لفريوس 
ترشفت  كــام  املستقبلية،  ــراض  األمـ
ضد  تطعيم  حملة  أول  مبشاهدة 

التيفود يف نيبال.
الرعاية  أن  عىل  نيبال  دستور  ينص 
أسايس  حق  هي  األساسية  الصحية 
هذا  لرؤية  امتيازًا  وكان  مواطن،  لكل 
الحق يف العمل، مقابلة األطفال الذين 
والعاملني  وعائالتهم  تطعيمهم  تم 
أيًضا  تقديري  مع  الرائعني،  الصحيني 

ملؤسسة جاىفGavi  ورشكائها.
أسبوع  هو  األسبوع  هذا  إن  وأضاف، 
العاملي، وهى فرصة لتسليط  التحصني 
للقاحات،  املذهلة  القوة  عىل  الضوء 
ولكن  األرواح،  إلنــقــاذ  فقط  ليس 

الصحة العاملية تحذر من خطورة متغري 
أوميكرون رغم انخفاض الوفيات

الصحة العاملية تحذر من خطورة متغري 
أوميكرون رغم انخفاض الوفيات
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وينتهي الناس إىل قولهام، ويقسامن 
املواريث من الدور والنخل واألموال 

بني أهلها، ويكتبان الوثائق للناس.
الزناد،  أيب  الرحمن  عبد  عنه  وقال 
عن أبيه أنه كان من الفقهاء السبعة 
الذين يسألون باملدينة، وينتهى إىل 
قولهم، وهؤالء الفقهاء السبعة هم، 
سعيد بن املسيب، وأبو بكر بن عبد 
وعبيد  والقاسم،  وعروة،  الرحمن، 
الله بن عبد الله، وخارجة بن زيد، 
وسليامن بن يسار. تلقى خارجة بن 
زيد العلم عىل أيدي جمع كبري من 
وتلقى  عنهم،  الله  ريض  الصحابة 
التابعني  من  كبري  جمع  عنه  العلم 
واملحدثني، وقد أدرك رىض الله عنه 
الله  رىض  عفان  بن  عثامن  خالفه 

عنه وقد كان ابوه زيد بن ثابت من 
كبار الصحابة

جمع  عن  روي  عليهم  الله  رضوان 
كبري من الصحابة حديث رسول الله 
صيل الله عليه وسلم وروي املحدثني 
الناس تقصد  والتابعني عنه، وكانت 
خارجة بن زيد ليسألوه ويستفتونه 
يتعرضون  التي  املعارصة  القضايا  يف 
لها، ومنها قضايا املواريث املستجدة 
والتي كان بارعا بها وقد كان يقسم 
الله  رىض  ومات  بينهم.  املواريث 
يف  الهجرة  من  مائة  سنة  يف  عنه 
خالفة عمر بن عبد العزيز ريض الله 
عنه بـ املدينة، وصىل عليه أبو بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم، وقيل: 

تويف سنة تسع وتسعني.

يعد اإلمام خارجة بن زيد بن ثابت، 
وهو  املسلمني،  فقهاء  أشهر  أحد 
تابعي أدرك خالفة عثامن بن عفان 
أكابر  من  ثابت  بن  زيد  أبوه  وكان 
ث عن جمع كبري من  الصحابة، حدَّ
الصحابة وعنه جمع كبري من صغار 
التابعني واملحدثني، وكان أحد فقهاء 

املدينة السبعة.
ثابت  بن  زيــد  بن  خارجه  اسمه 
األنصارى النجارى، أبو زيد املدين من 
إسامعيل،  هم  وإخوته  النجار،  بني 
وجده  وسعد،  ويحيى،  وسليامن، 
ألمه هو سعد بن الربيع األنصاري، 
سعد  أم  وأمه  السادة  النقباء  أحد 
وقد  النقيب،  الربيع  بن  بنت سعد 
جليل  تابعيًا  زيد  بن  خارجة  كان 
السبعة،  املدينة  فقهاء  وأحد  القدر 
أدرك  إنه  البخاري  عنه  قال  وقد 
ريض  عفان  بن  عثامن  سيدنا  زمان 
بن  زيد  بن  خارجة  كان  عنه.  الله 
فقهاء  من  عنه-  الله  -ريض  ثابت 
كثري  املنورة وعقالئهم وكان  املدينة 
يفتي  عنه  الله  رىض  وكان  التعبد، 
ويحل  زمانه  يف  املدينة  يف  الناس 
بينهم  ويقسم  النزاعات،  بينهم 
النخل واألموال، فقال  املواريث من 
كان  الله:  عبد  بن  مصعب  عنه 
عبد  بن  وطلحة  زيــد،  بن  خارجة 
الله بن عوف يف زمانهام يستفتيان 

علم الرجال.. “خارجة بن زيد” فقيه املدينة 
وأحد الفقهاء السبعة

املرصية  الهيئة  عن  حديثا  صــدر 
هيثم  د.  برئاسة  للكتاب  العامة 
“أدبيات  بعنوان  كتاب  عيل،  الحاج 
الشكل  الصوفية.. دراسة يف  الكرامة 
أبو  محمد  د.  تأليف  واملضمون” 
البحث  هذا  يهدف  بدران،  الفضل 
إىل دراسة الكرامات الصوفية املدونة 
تتوصل  قد  نقدية  دراسة  واملنطوقة 

إىل وضع أساس نظرية الكرامات.
متهيد  إىل  الــدراســة  هــذه  تنقسم 
األول  الفصل  يتناول  فصول،  ومثانية 
منها أهم مصادر الكرامات وموقف 
منها،  اإلسالمية  والفرق  املذاهب 

نظرية  حول  يدور  الثاين  والفصل 
ويتحدث  الكرامة  يف  االستبدال 
بنوعيه  للكرامة  األديب  الشكل  عن 

البسيط واملعقد.
أما الفصل الثالث فيتناول شخصيات 
أو  املؤلف  إىل  مقسم  وهو  الكرامة 
(املــدد)  الكرامة  ومحقق  ــراوي  ال
الفصل  ويخصص  الكرامة،  وشهود 
الرابع للحديث عن وظائف الكرامة.

الــخــامــس يــحــدد صور  والــفــصــل 
الكرامات التي تندرج تحت عرشين 
بينها،  فيام  تتداخل  قد  وظيفة 
الهواء، امليش عىل  الطريان يف  ومنها 

الناس وقت  إنقاذ  املاء، طي األرض، 
تحقيق  باملستقبل،  التنبؤ  الحاجة، 
واملنكرين،  للمريدين  األمنيات 
وغريها من صور الكرامات مع وضع 
مثال لكل منها. وأما الفصل السادس 
يف  والتصوير  والرؤيا  الزمن  فيتناول 
السابع  الفصل  ويخصص  الكرامات. 
لنقد إبداع العامل املثايل يف الكرامات 
الكرامات  يف  الشعر  وظف  وكيف 
األولياء  مدينة  املصوفة  بنى  وكيف 
يتناول  الثامن  الفصل  إبداعا، وأخريا 
األدب  يف  الكرامات  توظيف  ظاهرة 

العريب نقديا.

“أدبيات الكرامة الصوفية” كتاب جديد لـ 
محمد أبو الفضل بدران عن هيئة الكتاب

حكاية شارع .. تقى الدين املقريزى مؤرخ أحب العلم وأهتم بالجانب االجتماعى
وتدريسه  الكريم  القرآن  وتحفيظه 
بدت  فلام  الحنفي،  املذهب  أصول 
عليه عالمة النجابة والذكاء أرسله إىل 
كبار شيوخ عرصه فأخذ عنهم العلوم 
املختلفة، كـ “الفقه والحديث واللغة 
والقراءات والنحو واألدب والتاريخ”، 
ومن شيوخه الذين أخذ منهم: الشيخ 
اإلسالم  وشيخ  اآلمدي،  الدين  برهان 
رساج الدين البلقيني، والحافظ زين 
الهيثمي،  العراقي، وابن حجر  الدين 
وابن دقامق، والنجم بن رزين، وابن 

أىب الشيخة.
عنهم  ــذ  أخ مــن  أشهر  مــن  وكــان 
املقريزى عالمة عرصه “عبد الرحمن 
بن خلدون” الذى توىف 1405م، وقد 
خلدون،  ابن  ــآراء  ب املقريزى  تأثر 
ذلك  وكــرر  أســتــاذه،  بأنه  ووصفه 
املقريزية”  “الخطط  كتابيه  ىف  كثريًا 
التأثري  هــذا  ويتضح  و”السلوك”، 
فيها  تعلو  التى  مؤرخنا  كتابات  ىف 
كام  واالجتامعية،  االقتصادية  النغمة 
الناقدة  التحليلية  الرؤية  فيها  تتجىل 

لألحداث التاريخية.
أصبح املقريزى علاًم من أعالم عرصه 
والعلوم  الفنون  من  جمع  أن  بعد 
كل  من  العلم  طلبة  فقصده  الكثري، 
األنحاء، وتتلمذ عىل يديه الكثري من 
“ابن  منهم  واملؤرخني،  العلامء  كبار 

تغرى بردى و”الحافظ السخاوى”.

الوظائف  من  الكثري  املقريزى  توىل 
الوظائف  مــن  العديد  تقلد  إذ 
عمرو  بجامع  والخطابة  الديوانية، 
واإلمامة  حسن،  النارص  ومبدرسة 
بجامع الحاكم، إال أن النقلة النوعية 
املهمة ىف حياته متثلت بتوليه وظيفة 
برقوق  السلطان  عينه  إذ  املحتسب، 
ىف  البحرى  والوجه  للقاهرة  محتسبًا 
العمل  وهذا  1398م،  801هـ/  سنة 
ذلك  ىف  املهمة  ــامل  األع من  كــان 
عىل  اطلع  خاللها  من  والتى  الوقت 
أحوال مرص االقتصادية واالجتامعية 
كتبه  ىف  سطرها  والتى  والسياسية 
مثل األسعار، والرضائب، واإلجراءات 
الرسمية املتخذة بشان تلك القضايا.

بصحبة  دمــشــق  إىل  ســافــر  ــد  وق
برقوق،  بن  فرج  النارص  السلطان 
كانت  فــرتة  ىف  عليها  يــرتدد  وأخــذ 
السياسية، حتى عام  بالفوىض  مليئة 
نظر  بها  وتوىل  1412م)،  (815ه/ 
وتدريس  النوري،  البيامرستان  وقف 
واملدرسة  األرشفية،  الحديث  دار 
فرج  النارص  عليه  وعرض  اإلقبالية، 
أثناء وجوده بالشام قضاء الشافعية، 

لكنه رفض.
بعد  القاهرة  إىل  املقريزى  عاد  ثم 
وآثر  عرشسنوات،  دمشق  ىف  مكوثه 
اشتهر  حتى  والدرس  للعلم  التفرغ 
سئم  أن  بعد  صيته،  وذاع  ــره  ذك

الوظائف الحكومية، ولكن بعد ذلك 
الحج  لغرض  مكة  إىل  القاهرة  ترك 
سنة 834هـــ/1431م، ومكث هناك 
يدرس  فيها  ظل  ســنــوات،  خمس 
ويصنف الكتب، ثم عاد إىل القاهرة 
ىف  وسكن  1435م،  839هـــ/  سنة 
حارته، وهى حارة برجوان التى نشأ 
ندوة  داره  وأضحت  فيها،  وترعرع 
والعلامء،  الطالب  ومقصد  للعلم 

وقىض فيها بقية حياته.
بشخصية  يتمتع  املقريزى  ــان  ك
مرموقة بني سائر املؤرخني اإلسالميني 
الرواية  ىف  دقته  من حيث  املرصيني 
الــدءوب  وعمله  الواسع  ونشاطه 
ــه  ودراســات أبحاثه  دائـــرة  وسعة 
واهتاممه الفائق بالجانب االجتامعى 

واإلحصائيات السكانية التاريخية.
مرص  تاريخ  مؤلفاته  شملت  وقد 
الفتح  منذ  والحضارى  السياىس 
املامليك  دولــة  عرص  إىل  اإلسالمى 
وذلك  الربجية،  واملامليك  البحرية 
“البيان  وهــي:  عــدة،  مؤلفات  ىف 
ــأرض مــرص من  واإلعــــراب عــام بـ
من  األسفاط  جواهر  عقد  األعراب، 
أخبار مدينة الفسطاط، اتعاظ الحنفا 
بإخبار األمئة الفاطميني الخلفا، كتاب 
السلوك ملعرفة دول امللوك، املواعظ 
ــار  واآلث الخطط  بذكر  واالعــتــبــار 

ويعرف بالخطط املقريزية”.

القومى  الجهاز  دور  من  انطالقًا 
عىل  العمل  ىف  الحضارى  للتنسيق 
والتاريخية  القومية  الذاكرة  إحياء 
فكرة  انطلقت  املــرصى،  للمجتمع 
مرشوع “حكاية شارع”، الذى يهدف 
املهمة  بالشخصيات  التعريف  إىل 
بعض  عىل  أسامؤها  أطلقت  التى 
ــك من خــالل وضع  الــشــوارع، وذل
الذين  األعالم  وتاريخ  باسم  الفتات 
الــشــوارع،  عىل  أسامئهم  أطلقت 
تاريخية  قيمة  يشكلون  والــذيــن 
فئات  ملختلف  ومجتمعية  وقومية 

نستعرض  ولهذا  املــرصى،  الشعب 
يوميًا شخصية من الشخصيات التى 
لهم شوارع تحمل أسامئهم، حسب 
للتنسيق  شــارع  حكاية  ىف  جاء  ما 
الحضارى، واليوم نستعرض شخصية 
والذى  املقريزى،  الدين  تقى  املؤرخ 

له شارع يحمل اسمه بالقاهرة.
عبد  بن  عىل  بن  أحمد  الدين  تقى 
بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  القادر 
باملقريزي،  جــده  اشتهر  محمد، 
وقد  املقريزي،  بابن  والده  واشتهر 
حارة  إىل  نسبة  باملقريزى  لقب 

“املقارزة” مبدينة بعلبك، وقد نزحت 
طلبًا  مرص  إىل  بعلبك  من  ــه  أرست
القضاء  والده  وتوىل  الكرمية،  للحياة 

مبرص.
برجوان  حارة  ىف  املقريزى  ولد  وقد 
1364م”،  764هـــ/  “عام  بالقاهرة 
حسنة،  دينية  علمية  نشأة  ونشأ 
سنواته  منذ  املقريزى  أظهر  وقد 
وكانت  العلم،  نحو  شغًفا  األوىل 
فقد  ذلــك،  ىف  األثــر  عظيم  ألرستــه 
ابن  وهو  ألمه  جده  تعليمه  كفل 
بتعليمه  قام  الذى  الحنفي،  الصائغ 
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كبري  فاالنس،  باتريك  السري  حذر 
اململكة  يف  العلميني  املستشارين 
املتحدة، من أن رشاء سيارة كهربائية 
للغالبية  بالنسبة  متاًما  مستحيل 
حيث  الربيطانيني،  من  العظمى 
وضع سلسلة من الخطوات ملعالجة 
ظاهرة االحتباس الحراري، وقال إنه 
من غري العدل أن نتوقع من معظم 
مركبة  أجل  من  يوفروا  أن  السكان 
ال  أنه  عىل  شدد  لكنه  خرضة،  أكرث 
فرق  إحــداث  األفــراد  بإمكان  يزال 
وذلك  املناخ،  تغري  مكافحة  يف  كبري 

بحلول رخيصة.
ووفقا ملا ذكرته صحيفة “ديىل ميل” 
أقل  كميات  تناول  فإن  الربيطانية، 
إىل  الدراجات  وركوب  اللحوم،  من 
مجرد  كانت  أقل  والطريان  العمل، 
بعض األمثلة التي استشهد بها السري 
عىل  أنه  يضيف  أن  قبل  باتريك، 

إال  تافهة،  تبدو  قد  أنها  من  الرغم 
أنحاء  جميع  يف  تتجمع  عندما  أنها 

املجتمع تحدث فرقًا كبريًا.
أخرب لجنة البيئة والتغري املناخي يف 
مجلس اللوردات أنه هو نفسه كان 
حدد  حيث  الثالثة،  باألمور  يقوم 
التغيريات السلوكية الالزمة لتحقيق 
املتحدة  اململكة  حكومة  هــدف 
املناخي املتمثل يف الوصول إىل صايف 

الصفر بحلول عام 2050.
الجيد جًدا  باتريك: “من  السري  قال 
كهربائية،  سيارة  رشاء  عن  التحدث 
بالنسبة  متاًما  مستحيل  هذا  لكن 

للغالبية العظمى من السكان”.
الحراري  االحتباس  مكافحة  وقارن 
بجائحة كوفيد، مشدًدا عىل أنه مهام 
كانت األهداف املناخية التي تطلب 
الحكومة من األفراد تلبيتها، فيجب 

انخفاض صايف أرباح الشركة األم لجوجل بأكثر من مليار دوالر

أن تكون منصفة عرب املجتمع.
إن  باتريك  السري  قال  ذلــك،  ومع 
انخفاض تكلفة السيارات الكهربائية 
للشحن  التحتية  البنية  وتحسني 

يعني أن امللكية آخذة يف االرتفاع.
يف  اللحوم  استهالك  إن  أيًضا  وقــال 
قد  املتحدة  اململكة  أنحاء  جميع 
العقد  مدار  17% عىل  بنسبة  انخفض 
الناس  أن  عىل  دليل  وهــو  ــايض،  امل
حياتهم  منط  يف  تغيريات  سيجريون 
إعطاؤهم  تم  إذا  الكوكب  لصالح 
رسائل واضحة حول ما يجب القيام به.

بدأت رشكة “أبل” األمريكية ىف تنفيذ 
التطبيقات  ضد  صارمة  إجــراءات 
تتلقى  تعد  مل  التى  متجرها،  داخل 
تحديثات من جانب مطوريها، وفقا 

لتقرير البيان اإلماراتيه .
إىل  ــرتوين  ــك إل بــريــد  ــة  ــال رس ويف 
“إشعار  عنوان  وتحمل  املطورين، 
“أبــل”  تحذر  التطبيق”،  تحسني 
من  التطبيقات  ستحذف  أنها  من 
متجرها، والتي مل يتم “تحديثها منذ 

فرتة زمنية طويلة”.
وأضافت أنها متنح املطورين 30 يوما 
فقط لتحديثها، يك يضمنون استمرار 

بقائها عل متجر التطبيقات.
التطبيقات  أن  يعني  ال  هذا  لكن 

أجهزة  من  ستختفي  املحدثة  غري 
بتحميلها  قاموا  الذين  املستخدمني، 
“ذا  ملوقع  وفقا  سابق،  وقــت  يف 

فريج”.
برفض  ــل”  ــ “أب ــراء  ــ إج ــل  ــوب وق
إذ يجادل منتقدو هذه  واستهجان، 
الهواتف  تطبيقات  أن  السياسة 
الذكية يجب أن تظل متاحة، بغض 
النظر عن عمرها، متاما مثل ألعاب 
قابلة  تظل  التي  القدمية،  الفيديو 

للتشغيل عىل وحدات التحكم.
بينام يرى آخرون إن سياسة “أبل” 
عىل  رضوري  غري  بشكل  صارمة 
ال  الرشكة  أن  ويّدعون  املطورين، 
ىف  يدخل  الذى  العمل  متاما  تحرتم 

األلعاب املستقلة.
من  سابق  وقت  يف  أنه،  إىل  يشار 
الشهر الجارى، واتخذ متجر “جوجل 
بالى” خطوة مامثلة وهي أنه سيبدأ 
التى  التطبيقات  الحد من ظهور  ىف 
“ال تستهدف مستوى واجهة برمجة 
من  عامني  غضون  يف  التطبيقات 
أحدث إصدار رئيىس من أندرويد”.

ولفتت إىل أنه أمام املطورين فرصة 
 ،2022 نوفمرب  مــن  األول  حتى 
امتالكهم  مع  تطبيقاتهم  لتحديث 
متديد  عىل  للحصول  التقدم  خيار 
من  يتمكنوا  مل  إذا  أشهر،   6 ملدة 

تنفيذ التزامهم يف املوعد النهاىئ.

الرقم  حطم  الــذي   2021 عام  بعد 
بإيرادات سنوية قدرها 257  القيايس 
مليار دوالر – وهي املرة األوىل التي 
ملدة  دوالر  مليار   200 فيها  تجاوزت 
لرشكة  األم  الرشكة  أبلغت   – عــام 
 2022 ــام  ع ــدأت  ب أنها   Google
زادت  التي  األول  الربع  بــإيــرادات 
بنسبة 23% عن نفس الفرتة من العام 

املايض، حيث بلغت 68 مليار دوالر.
املرصوفات  ارتــفــاع  مع  ذلــك  ومــع 
صايف  انخفض   ،  2021 بعام  مقارنة 
دوالر  مليار   16.4 إىل  فعليًا  أرباحها 
دوالر  مليار   17.9 بـ  مقارنة  أمرييك 

نقل  حسبام  املايض،  العام  يف  أمرييك 
موقع ذا فريج.

والتطوير  البحث  تكاليف  ارتفعت 
للربع بأكرث من 1 مليار دوالر أمرييك 
 2021 عام  من  األول  بالربع  مقارنة 
مليار   7.485 من  ارتفعت  حيث   ،
دوالر  مليار   9.1 إىل  أمرييك  دوالر 
أمرييك، كام الحظت صحيفة نيويورك 
املايض  العام  الرشكة يف  تاميز، حققت 
يف  دوالر  مليار   4.8 قدرها  مكاسب 
األول  الربع  األسهم، ويف  حيازاتها من 
 1.07 خسارة  سجلت   2022 عام  من 

مليار دوالر.

 Google يف  البحث  أعامل  وجلبت 
عن  كبرية  بزيادة  دوالر،  مليار   39
نتائج الربع األول من عام 2021 التي 
بلغت 31 مليار دوالر. متكنت األعامل 
اإلعالنية اإلجاملية، مبا يف ذلك البحث 
اإلعالنية  وشبكاتها   YouTube و 
دوالر  مليار   54 جذب  من  املختلفة، 

يف الربع األول وحده.
ــدات إعــالنــات  ــائ كــام ارتــفــعــت ع
 6.86 إىل  لتصل   ، أيًضا   YouTube
أبطأ  منًوا  أظهرت  لكنها  دوالر،  مليار 
مام كانت عليه خالل العامني املاضيني 

خالل الوباء.

تناول كميات أقل من اللحوم 
وركوب الدراجات للعمل.. 
حلول تغري املناخ الرخيصة

أبل تحذف التطبيقات غري املحدّثة من متجرها

لكنه   %30 بنحو  منا  املايض  العام  يف 
العام  هذا  فقط   %20 بنسبة  ارتفع 
توك،  تيك  من  املنافسة  استمرار  مع 
من   YouTube مــوقــع  استجاب 
القصرية  للربامج  دعمه  توسيع  خالل 
النمو مل  للمبدعني واملشاهدين، لكن 
املحللني،  توقعات  مستوى  إىل  يرق 
7 يف  بنحو  أسهمه  أسعار  وانخفضت 

املائة يف فرتة التداول بعد اإلغالق.
سوندار  قــال  مصاحب،  بيان  ويف 
لرشكة  التنفيذي  الرئيس  بيتشاي، 
“شهد   ،  Alphabet Google ورشكة 
البحث  يف  قويًا  ــًوا  من األول  الربع 
والسحابة، عىل وجه الخصوص، والتي 
الوقت  يف  والرشكات  األفراد  تساعد 
الرقمي.  التحول  استمرار  عىل  نفسه 
منتجات  يف  االســتــثــامر  سنواصل 
الفرص  وخلق   ، رائعة  وخــدمــات 
حول  املحلية  واملجتمعات  للرشكاء 

العامل “.
دعا  املستثمرين،  مــع  مكاملة  يف 
يوتيوب  يف  االســتــثــامرات  بيتشاي 
املشاهدات  وصلت  حيث   ، شورتس 
مرات  أربع  مليارات،   30 إىل  اليومية 
الرشكة  وأن  املايض،  العام  من  أعىل 
تركز عىل بناء تجربة رائعة أوالً. لقد 
طرح عىل وجه التحديد خططًا إلعادة 

التي   YouTube تجربة  تصميم 
ستمنح املشاهدين املزيد من التحكم 
والقدرة عىل التعليق أثناء املشاهدة 
الدعم  وزيادة  متصل  تلفزيون  عىل 

للشورتات.
قدم  العام،  هذا  من  سابق  وقت  يف 
املنتجات  مسؤويل  كبري  موهان،  نيل 
التفاصيل  من  مزيًدا   ،  YouTube يف 
حول التغيريات القادمة، باإلضافة إىل 
ترقيات تجربة التحرير، وطرق إضافية 
للمبدعني لكسب املال من الشورتات، 
ذي  واملحتوى   ،  Super Chats مع 
النهاية  ويف  التجارية،  العالمات 
االستامع  التسوق من شورت، ميكنك 
أثناء  الخطط  عن  يتحدث  وهو  إليه 
مع   The Vergecast عىل  ظهوره 

.Catie Keck و Nilay Patel
بورات  روث  املالية  املديرة  وقالت 
معاكسة”  “رياًحا  تتوقع  الرشكة  إن 
للنمو مع زيادة الوقت الذي يقضيه 
زيادة  قبل   ، شورت   YouTube يف 
تسييل األموال عىل املنصة. مل نسمع 
 ،”TikTok“ كلمة  يقول  شخص  أي 
تلوح يف  أنها كانت  الواضح  لكن من 

أفق املحادثة.
وإذا سبق لك أن نظرت إىل الطريقة 
األرباح  عن  د  جوجل  بها  تُبلغ  التي 

، فأنت تعلم أنه من املستحيل عادًة 
منتجات  أداء  جــودة  مــدى  معرفة 
 Nest و   Pixel هاتف  مثل  األجهزة 
 .Android و   Chromecast و 
وكروم  أندرويد  من  كل  تجميع  يتم 
عىل  جوجل  أجهزة  مبادرات  وجميع 
أنها “Google other” باعتبارها فئة 
الشاملة،  جوجل  خدمات  من  فرعية 
البحث  نتائج  أيًضا  تفصل  والتي 
 Google“ فئة  وحققت  ويوتيوب، 
بزيادة   ، دوالر  مليار   6.8  ”other
العام  عن  دوالر  مليون   400 قدرها 

املايض.
 Google عــائــدات  أيًضا  ارتفعت 
 Media للتو  أطلقت  التي   ،  Cloud
الفقري  العمود  أســاس  عىل   CDN
فيديو  مقاطع  يحمل  الــذي  نفسه 
YouTube ، لتصل إىل 5.8 مليار دوالر 
العام  يف  دوالر  مليارات   4 بـ  مقارنة 

املايض.
من  ــرى”  األخـ “الــرهــانــات  تتألف 
من  تتألف  والــتــي   ،  Alphabet
رشكة  مثل  التجريبية  مشاريعها 
ورشكة   ، الذاتية  للقيادة   Waymo
 ، Google Fiber و ، Verily الصحة
أرباح قدرها 440 مليون  من تحقيق 

مختلف الخدمات املقدمة للمواطنني.
الوزراء  رئيس  وجه  اإلطار،  هذا  ويف   
واألجهزة  ــوزارات  الـ لجميع  الشكر 

والجهات املعنية، التي أسهمت بجهود 
املعظم  رمضان  شهر  خال  واضحة 
بأسعار مناسبة  املختلفة  السلع  لتوفري 

املختلفة،  والشوادر  املنافذ  خال  من 
حتى  استمرارها  عىل  بالعمل  موجها 
حيث  املبارك،  األضحى  عيد  موعد 
موجة  ــدة  ح تخفيف  يف  أسهمت 
عقب  حدثت  التي  العاملية  األسعار 

اندالع األزمة الروسية األوكرانية.
خال  مــدبــويل،  الدكتور  شــدد  كام   
كل  تحقيق  أهمية  عىل  االجــتــامع، 
توريد  مــن  ملستهدفاتها  محافظة 
موجها  العام،  لهذا  القمح  محصول 
باملتابعة  املحافظني  قيام  ــرضورة  ب
وإجراءات  خطوات  لجميع  املستمرة 
مع  بالتنسيق  والــتــوريــد،  الحصاد 
الوزارات والجهات املعنية، والتأكد من 

رصف مستحقات املزارعني أوالً بأول.

رئيس الوزراء يوجه بتفعيل غرفة األزمات 
والطوارئ خالل فرتة اإلجازات بالعيد

تتمه ص  7
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حبس عصابة سرقة “هواتف املحمول” 
باستخدام توك توك فى عني شمس 4 أيام

شامل  جنايات  محكمة  قضت 
العباسية،  يف  املنعقدة  القاهرة 
ــة  وزوج منزل  لربة  ــدام  ــاإلع ب
بقتل  املتهمتان  الثانية  زوجها 
بانقضاء  وقضت  الثالثة،  أطفالها 
الثاىن  للمتهم  الجنائية  الدعوى 
القضية  ىف  محبسه  داخل  لوفاته 

املعروفة مبذبحة املرج.
القاهرة  جنايات  محكمة  وكانت 
حددت  العباسية،  ىف  املنعقدة 
للنطق  أبريل،   27 اليوم  جلسة 
وزوجها  منزل  ربة  عىل  بالحكم 

القضية  ىف  الثانية  ــه  ــت وزوج
بـ”مذبحة  إعالميا  املــعــروفــة 
فضيلة  إىل  إحالتهم  بعد  املرج”، 
الــرأى  ألخــذ  الجمهورية  مفتى 
الرشعى فيهم، ملا نسب إليهم من 
تهم قتل 3 أطفال عىل يد والدتهم 
بتحريض من قبل ظوجها وزوجته 

الثانية.
بدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقى 
ضباط مباحث قسم رشطة املرج، 
بالًغا من سيدة مالكة العقار الذى 
بإجبار  يفيد  الجرمية،  به  وقعت 

الداخلية: ضبط 109 أطنان أغذية احتكرها 
التجار لبيعها بأزيد من السعر الرسمى

نيابة عني شمس، بحبس 3 عاطلني  أمرت 
رسقة  بتهمة  التحقيق،  ذمة  عىل  أيام   4
بأسلوب  املواطنني  من  املحمول  هواتف 

“الخطف”.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث 
أمن  مبديرية  شمس  عني  رشطــة  قسم 
منهم  “الثنني  أشخاص   3) قيام  القاهرة 
تشكيالً  بتكوين  جنائية”)  معلومات 
ىف  اإلجــرامــى  نشاطه  تخصص  عصابياً 

ارتكاب حوادث رسقات الهواتف املحمولة 
دراجة  باستخدام  “الخطف”  بأسلوب 

نارية.
األكمنة  وبإعداد  اإلجــراءات  تقنني  عقب 
الالزمة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال 
استقاللهم مركبة “توك توك” ملك وقيادة 
ارتكاب  ىف  واملستخدمة  املتهمني  أحــد 
وبحوزتهم  الرسقة  حــوادث  من  العديد 

مبلغ ماىل من متحصالت وقائع الرسقات.

 (8) عدد  بارتكاب  اعرتفوا  ومبواجهتهم 
بذات  محمولة  هواتف  رسقــة  ــوادث  ح
كافة  ضبط  بإرشادهم  وتــم  األســلــوب، 
لدى  عليها  املستوىل  املحمولة  الهواتف 
قسم  بدائرة  مقيم  النية،  سيئ  (عميلهم 
عليهم  املجنى  وباستدعاء  املرج)،  رشطة 
واتهموهم  املضبوطات  عــىل  تعرفوا 
القانونية  اإلجــراءات  اتخاذ  فتم  بالرسقة، 

وحبس املتهمني

حمالتها  الداخلية  وزارة  واصلت 
السلع  أسعار  ملتابعة  اليومية 
حجب  قضايا  وضبط  اإلسرتاتيجية 
من  أزيد  بأسعار  والبيع  السلع 
خالل  ومتكنت  الرسمى،  السعر 
قضايا   (309) ساعة، من ضبط   24
متوينية مبضبوطات أكرث من (391) 

طن مواد غذائية.
حجب  مجال  ىف  الجهود  وأسفرت 

أكرث  ضبط  تم  اإلسرتاتيجية  السلع 
غذائية،  سلع  أطنان   (109) من 
عن  اإلعالن  عدم  مجال  وىف 
من  بأزيد  البيع  بقصد  األسعار 
الغذائية تم  الرسمى للسلع  السعر 
ضبط قرابة (253) طنا، وىف مجال 
املدعومة  السلع  عىل  االستيالء 
سلعة  طن   (12) قرابة  ضبط  تم 

مدعمة.

البيع  مجال  يف  الجهود  ومتكنت 
بأزيد من السعر الرسمى و حجب 
طن   (18) ضبط  من  البناء  مواد 
املخابز  قضايا  مجال  وىف   ، أسمنت 
بينها  من  قضية   (385) ضبط  تم 
الوزن”  ناقص  “خبز  قضية   (139)
مطابق  غري  “خبز  قضايا  و(107) 

للمواصفات”.

أطفالها  قتل  عىل  زوجته  زوج 
رجــال  انتقال  وعقب  الثالثة، 
تم  الحادث،  مكان  إىل  الرشطة 

التأكد من صحة البالغ.
وزوجــتــه،  املتهم  ضبط  ــرى  ج
القانونية  اإلجراءات  كافة  واتخاذ 
املحرض  تحرير  ــم  وت ــة،  ــالزم ال
إخطار  تم  كام  بالواقعة،  الــالزم 
النيابة العامة، التى تولت مبارشة 
بإحالة  أمــرت  والتى  التحقيق، 
الجناة إىل محكمة الجنايات عقب 

انتهاء التحقيقات.

لتقديم  العام،  هذا  موضوع  بكلامت 
لكن  للجميع”،  طويلة  “حياة  فرصة 
الوباء  تسبب  العامل،  أنحاء  جميع  يف 
التحصني  لربامج  يف اضطرابات شديدة 
ماليني  حياة  عــرض  مام  الروتينية، 
أمام  الباب  وفتح  للخطر،  األطفال 
الحصبة  ملرض  جديدة  تفيش  حاالت 

وشلل األطفال.
منظمة  أولويات  إحدى  تتمثل  وقال 
الصحة العاملية يف دعم البلدان إلجراء 
أكرب  لحامية  بالركب  اللحاق  حمالت 
أرسع  يف  األطفال،  من  ممكن  عدد 
مؤسسة  مع  بالرشاكة  ممكن  وقت 
األسبوع  يف  أنه  مضيفا   ،Gavi جايف 
الهند،  بزيارة  أيًضا  ترشفت  املــايض، 
ناريندرا  الوزراء  برئيس  التقيت  حيث 
العاملي  املركز  أيًضا  وافتتحت  مودي، 
للطب التقليدي التابع ملنظمة الصحة 
مام  مودي،  الوزراء  رئيس  مع  العاملية 
سيساعد عىل تسخري قوة العلم لتقوية 
قاعدة األدلة الخاصة بالطب التقليدي.
والهند  نيبال  من  كل  تقرتب  وأوضح 
ضد  سكانها  من   %70 تطعيم  من 
كام  العام،  منتصف  بحلول  كورونا 
الفئات  التعزيزات إىل  بتقديم  تقومان 
األكرث ضعفاً، مضيفا، هذا هو مستوى 

يف  رؤيته  إىل  نحتاج  الــذي  التطعيم 
جميع البلدان.

من   %60 من  يقرب  ما  اآلن  أكمل 
ولكن  أولية،  تلقيح  دورة  العامل  سكان 
11% فقط من سكان البلدان منخفضة 
الفجوة  هــذه  سد  ــزال  ي ال  الــدخــل، 
حالة  باعتباره  الوباء  إلنهاء  ــا  رضوريً

طوارئ صحية عاملية.
يوم  العاملية  الصحة  منظمة  وأوصت 
الفريوسات  مضادات  بتوليفة  الجمعة 
 ،  ritonavir و   nirmatrelvir
باكسلوفيد  باسم  أيًضا  واملعروفة 
Paxlovid ، للمرىض الذين يعانون من 
املعتدل واملعرضني  أو  الخفيف  كورونا 
يساعد  املستشفى،  دخــول  لخطر 
املستشفى  دخول  منع  يف  العالج  هذا 
ويسهل إدارته، ومع ذلك، هناك العديد 

من التحديات التي تحد من تأثريها.
إنه غري متوفر إىل حد كبري يف الغالبية 
املنخفضة  الــبــلــدان  مــن  العظمى 
اختباًرا  ويتطلب  الدخل،  واملتوسطة 
اإلعطاء، يف غضون  قبل  ودقيًقا  رسيًعا 

5 أيام من ظهور األعراض.
املستمرة  العاملية  الفجوات  تربز  وقال، 
واللقاحات  االختبارات  إىل  الوصول  يف 
 ACT مرسع  بقاء  سبب  والعالجات 

من  كــورونــا  أدوات  توفري  لترسيع 
أمــرًا  التشخيص  وأدوات  العالجات 
لفريوس  العاملية  لالستجابة  حاساًم 
كورونا. وأكد، لقد تفاوضنا عىل صفقات 
غري مسبوقة مع أكرب موردي األكسجني 
من  أكرث  إىل  الوصول  لزيادة  العامل  يف 
120 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، 
مضيفا، نحن ندرك أننا نعيش يف عامل به 
ومتطلبات  ومتداخلة  متعددة  أزمات 
للحكومات  ميكن  للتمويل،  متعددة 
التي  لألدوات  املال  الكثري من  تجد  أن 
تقيض عىل األرواح، ندعو جميع البلدان 
تنقذ  التي  األدوات  يف  االستثامر  إىل 
األرواح. وقال تيدروس، يسعدين أنه يف 
الواليات  رئيس  سيعقد  املقبل،  الشهر 
حول  عاملية  قمة  بايدن  جو  املتحدة 
عىل  للحفاظ  العامل،  قادة  مع  كورونا 
يستحقه  الذي  املستوى  رفيع  االهتامم 
هذا الوباء املستمر، سيتطلب األمر من 
جميع البلدان، بغض النظر عن مستوى 
ميكن  التي  بالخطوات  االلتزام  الدخل، 
عدم  وإنــهــاء  للوباء،  حــًدا  تضع  أن 
املساواة، وإنقاذ األرواح، ومنع املعاناة، 
إىل  االقتصادات  إعادة  يف  واملساعدة 

املسار الصحيح.

الصحة العاملية تحذر من خطورة متغري 
أوميكرون رغم انخفاض الوفيات

غري  للدراسة  أمريكا  السفر  إن 
لك  كل  وارجع  حيايت،  مجري 
التي  و  خطيبتي  ايل  النجاحات 
كانت مؤمنة مبوهبتي وساندتني يف 
أن  بعد  الجامعيه  دراستي  استكامل 
الدورات  من  العديد  عىل  حصلت 
لاللتحاق  املؤهلة  والكورسات 
 university of“ بالجامعه األمريكية
Albany Newyork ” تخصص ادارة 
االعامل”، وقد تكيفت عىل األوضاع 
البحث  أمريكا وكافحت من  هنا يف 
عن عمل بجانب التدريب واملشاركة 
لله  والحمد  املختلفة،  البطوالت  يف 
الصقر  ب”  ولقبوين  الجميع  بأشادة 
عرش  عىل  تربعت  أن  “بعد  األسود 

البطوالت املختلفه.
أن  الحلواين  أحمد  البطل  وشدد 

وال  يوم  بعد  يوماً  زدات  عزميتي 
الفرته  تركيزي  الخلف وكل  إىل  انظر 
وإجهاد  بجد  التدريبات  يف  املقبله 
وإرصار يف الحصول عىل لقب مسرت 
الكالسيك  فئة  يف  للمحرتفني  أوملبيا 
فيزيك واحرم نفيس من كل شئ من 
أجل الوصول الهدف املنشود وامتنى 
ظهري  يف  املرصي  اإلعالم  يقف  ان 
واعاهدكم يف مواصلة مشوار التحدي 
وافريقيا  وعريب  مرص  أول  وأكون 
يحصل عىل لقب البطولة األكرث شهره 
أهدية  وسوف  األجسام،  كامل  يف 
الفتاح  عبد  املرصي  للرئيس  بالطبع 
السيىس، والقيادات الرياضية يف مرص 
الدكتور  النشط  الوزير  رأسها  عىل 
ايضاً  أهديها  وسوف  صبحي،  أرشف 
العظيم،  املرصي  الشعب  ايل  بالطبع 

مبناسبة  للجميع  بالتهنئة  واتقدم 
اقرتاب حلول عيد الفطر املبارك .

:سوف  قال  ترصيحاته  نهايه  ويف 
أكون اكرث الناس سعاده يف رفع علم 
مرص خفاقاً يف البطولة املقبلة مسرت 
ان  واحلم   ،2022 للمحرتفني  أوملبيا 
تكون انطالقة جديدة يف حصد لقب 
الصديق  حققها  والتي  أوملبيا  مسرت 
بيج   ” العاملي  االبطال  بطل  املحرتم 
يحصل  العب  ثاين  أكون  وأن  رامي” 
عىل لقب مسرت أوملبيا مع الفارق ان 
كامل  فئة  يف  يلعب  السبيعي  رامي 
األجسام الوزن املفتوح اما انا سوف 
وزن  فيزيك  الكالسيك  فئة  يف  العب 
يف  بالتوفيق  يل  دعواتكم   ، كيلو   95

أهم خطوة رياضية يف حيايت.

تتمه ص  7

تتمه ص  12

تتمه ص  11
“الصقر األسود ” أحمد الحلواني :احلم بالتتويج 
ببطولة مسرت أوملبيا للمحرتفني يف كمال األجسام
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رد،  دون  بهدفني  الكونغويل  مازميبي 
فيام تعادل ذهابًا بدون أهداف

البورسعيدي  املرصي  فريق  ودع 
الكونفيدرالية  كأس  بطولة  منافسات 
األفريقية من الدور ربع النهايئ عىل يد 

فريق نهضة بركان املغريب.
وكان النرس األخرض قد حقق الفوز عىل 
ملعبه ذهابًا بهدفني مقابل هدف، فيام 
انترص الفريق املغريب إيابًا بهدف دون 
التسجيل  أفضلية  بفضل  ليصعد  رد، 

خارج الديار.
وجاء هدف نهضة بركان واللقاء الوحيد 
يف  الفحيل  يوسف  الالعب  طريق  عن 

الدقيقة السابعة من ركلة جزاء.
وحاول املدرب التونيس معني الشعباين 
من  بعدد  الثاين  الشوط  يف  التدخل 
اوموتو  أوسنت  مقدمتها  يف  التغيريات 
ولكن  التأهل  بطاقة  خطف  أجل  من 
الدفاعي  التامسك  دون جدوى بسبب 

ألصحاب األرض.

هو  خرج  قد  برياميدز  فريق  وكان 
األخر من نفس الدور بعدما خرس من 

يوم حزين لألندية املصرية يف كأس الكونفدرالية اإلفريقية

تطورات أزمة تجديد عقد »مو”مع نادي ليفربول.. تعرف على  األندية املرشحة 
عقد  تجديد  أزمة  تطورات 
ليفربول..  نادي  »مو”مع 

تعرف عىل  األندية املرشحة
محمد  املرصي  الدويل  بات 
أهم  من  واحدا  صالح 
ستكون  التي  األسامء 
سوق  يف  مطروحة 
االنتقاالت الصيفية املقبلة 
كأحد أبرز الصفقات التي 
كبار  بني  الرصاع  ستشعل 

األندية األوروبية.
نادي  مسؤولو  يتوصل  ومل 
ليفربول حتى اآلن إىل اتفاق مع مهاجم 
منتخب مرص لتمديد عقده مع النادي يف 
ظل الخالف بني الطرفني حول قيمة العقد 
يتم  مل  التي  األخرى  األمور  وبعض  ومدته 

الكشف عنها لوسائل اإلعالم.
وكان محمد صالح قد خرج يف ترصيحات 
عدم  عىل  فيها  علق  املاضية  األيام  خالل 
تجديد عقده حتى اآلن مع نادي ليفربول 

مؤكدا أن األمر ال يتعلق باألموال فقط.
ليفربول  مع  بعقد  صالح  محمد  ويرتبط 
يتم  مل  اآلن  وحتى   2023 يونيو  يف  ينتهي 

العقد  تجديد  بشأن  اتفاق  إىل  التوصل 
من  عدد  اهتامم  عن  تتحدث  أنباء  وسط 
األندية العاملية الكبرية بالتعاقد مع هّداف 

»الريدز« املتميز.
ووفقا ملا تداولته الصحف العاملية وتقارير 
يف األسابيع األخرية فإن هناك حتى اآلن 4 
مع  التعاقد  يف  ترغب  كبرية  عاملية  أندية 
محمد صالح حال رحيله عن ليفربول وهى 
التقليدي  وغرميه  اإلسباين  مدريد  ريال 
سان  وباريس  برشلونة  الكتالوين  وجاره 

جريمان الفرنيس ويوفنتوس اإليطايل.
مران  يف  صالح  محمد  وجدية  أبتسامة 

ليفربول – صورة أرشيفية
عىل  صالح  محمد  يفضل  برشلونة 

ليفاندوفسيك
أن  عن  املاضية  الساعات  وكشفت 
جديد  من  صالح  محمد  وضع  برشلونة 
الصيفي  املريكاتو  يف  اهتامماته  صدر  عىل 
روبرت  البولندي  عىل  إياه  مفضاًل  املقبل 

ليفاندوفسيك مهاجم فريق بايرن ميونخ.
وكان تشايف هرينانديز املدير الفني لفريق 
تدريب  توليه  عقب  كشف  قد  برشلونة 
الالعبني  البارسا أن محمد صالح أحد أهم 

الذين يرغب يف الحصول عىل توقيعهم يف 
الحرضي،  عصام  قال  فيام  املقبلة.  الفرتة 
أنه  مرص  منتخب  مرمى  حراس  مدرب 
إىل  رحيله  حال  صالح  محمد  تألق  يتوقع 
الحصول  باب  ذلك  له  يفتح  وقد  برشلونة 
الذي  الكبري  الحلم  الذهبية  الكرة  عىل 

يطارده الفرعون املرصي.
أما ثاين األندية املهتمة بالحصول عىل توقيع 
محمد صالح فهو ريال مدريد اإلسباين الذي 
يضع الالعب كخيار مهم لتدعيم الهجوم يف 
النادي  فشل  حل  يف  خاصة  الجناح  مركز 
املليك يف حسم صفقة الفرنيس كيليان مبايب 
مهاجم فريق باريس سان جريمان الفرنيس.
باريس سان جريمان يبحث عن جامهريية 

عاملية عرب ضم محمد صالح
بدوره  الفرنيس  باريس سان جريمان  ويربز 
عىل  بالحصول  املهتمة  األندية  كثالث 
القطري  رغبة  ظل  يف  محمد صالح  توقيع 
نارص الخليفي رئيس النادي يف ضم النجم 
الجامهريية  من  املزيد  إلضافة  املرصي 
العاملية للنادي. ويضع مسؤولو باريس سان 
جريمان محمد صالح كخيار اسرتاتيجي مهم 
محتمل  كخليفة  الفريق  هجوم  لتدعيم 

للحصول  الالعب  يسعى  ما  وهو  أسبوعياً 
عليه حالياً مع ليفربول.

بترصيحات  صالح  محمد  أدىل  جهته  من 
مؤخراً قال فيها إنه ال يعلم إذا كان سيبقى 
ال،  أم  طويلة  سنوات  لعدة  ليفربول  مع 
وقال صالح: »يتبقى يل عام واحد يف عقدي 
تعرف  الجامهري  أن  وأعتقد  ليفربول  مع 
ما أريد أنا لست قلًقا، ال أدع نفيس أقلق 
بشأن أي يشء فاملوسم مل ينته بعد، وأمتنى 
هو  هذا  ممكنة،  صورة  بأفضل  ينتهي  أن 

أهم يشء«.
أبقى يف  »أتوقع أن  وأضاف محمد صالح: 
ليفربول، ولن أرحل عن الفريق يف املوسم 
مضيفا  املفاوضات«،  تنجح  مل  إذا  املقبل 
بلهجة مازحة »لكن إذا أرادت إدارة النادي 

رحييل، فهذا أمر مختلف«.
يكون  لىك  حالياً  صالح  محمد  ويخطط 
رغم  ليفربول  لنادي  التاريخي  الهّداف 
اعرتافه أن ذلك حلم صعب املنال يف ظل 
الهداف  وبني  بينه  هدفا   291 الـ  فارق 
سجل  الذي  راش  آيان  للنادي  التاريخي 
 155 مقابل  هدفاً   346 ليفربول  لفريق 

هدفاً سجلها صالح مع الريدز.

للفرنيس كيليان مبايب املرشح بقوة للرحيل 
ريال  إىل  واالنضامم  الجاري  املوسم  نهاية 

مدريد اإلسباين.
يوفنتوس يغري محمد صالح بضعف راتبه 

مع »الريدز«
سان  باريس  أن  فرنسية  تقارير  وكشفت 
خرافيا  راتباً  صالح  ملحمد  سيقدم  جريمان 
ناٍد آخر  له أي  ال ميكن رفضه ولن يقدمه 

يرغب يف الحصول عىل توقيعه.
العمالق  دخول  املاضية  األيام  وشهدت 
استعادة  إىل  الساعي  يوفنتوس  اإليطايل 
وعىل  الكالتشيو  يف  جديد  من  أمجاده 
الصعيد األورويب عىل خطى األندية الراغبة 

يف الحصول عىل توقيع محمد صالح.
ويراهن يوفنتوس عىل محمد صالح كنجم 
كبري يعيد الربيق للنادي من جديد خاصة 
يف  ليفربول  لالعب  الكبرية  القيمة  ظل  يف 
يف  صنعه  الذي  الكبري  والتاريخ  إيطاليا 
ليفربول  إىل  رحيله  قبل  اإليطايل  الدوري 

رفقة فريقي روما وفيورنتينا اإليطاليني.
يغري  يوفنتوس  إن  إيطالية  تقارير  وقالت 
محمد صالح بضعف راتبه الحايل مع فريق 
ليفربول حيث سيمنحه 400 ألف إسرتليني 

الزمالك يتفاوض مع بديل “بن شرقي”
الزمالك يتفاوض مع بديل “بن رشقي”

الوسط  العب  الهوىن،  حمدو  الليبى  اقرتب 
املهاجم بالفريق الكروى األول بنادى الرتجى 
الفريق  صفوف  إىل  االنضامم  من  التونىس، 
الكروى األول بنادى الزمالك، املوسم املقبل، 
برئاسة  اإلدارة  مجلس  محاوالت  إطــار  يف 
مرتىض منصور، لتدعيم صفوف األبيض بعد 
النادى من عقد صفقات  إيقاف  انتهاء فرتة 

جديدة حتى نهاية املوسم الجارى.
الرتجى  نادى  داخل  مسؤول  ملصدر  ووفًقا 
بات  الهوىن  فإن  اسمه-  التونىس -رفض ذكر 
بعدما  األبيض  للنادى  االنضامم  من  قريبًا 
توصل الالعب إىل اتفاق مبدىئ مع مسؤوىل 
القلعة البيضاء، وشدد املصدر عىل أن هناك 
اتفاقا مبدئيا مع الالعب عىل تسهيل رحيله 
املالية يف  املغاالة  التونىس وعدم  النادى  عن 

انتقاله ألى ناد آخر.
من  عرًضا  تلقى  الهوىن  أن  املصدر  وأوضح 
نادى برياميدز يف الفرتة األخرية، لكنه يفضل 
شعبية  ميتلك  باعتباره  الزمالك  إىل  االنضامم 

كبرية يف إفريقيا والوطن العرىب. كان الربتغاىل 
جسوالدو فرييرا، املدير الفنى، رحب بانضامم 
من  العديد  شاهد  بعدما  الليبى  الالعب 

تأكد رحيل  فريقه، يف ظل  له مع  املباريات 
العب  ــى،  رشق بن  أرشف  املغرىب  الالعب 

الوسط املهاجم، إىل الدورى السعودى.

للمنتخب  السابق  العام  املدرب  يرى  ال 
عدم  يف  أزمة  أي  السيد،  ضياء  الوطني، 
عمله بالنادي األهيل خالل الفرتة املاضية.

بإذاعة  ضيًفا  حلوله  خالل  السيد،  ورّد 
عىل  الثالثاء،  اليوم  والرياضة،  الشباب 
ضاحًكا:”كنت  باألهيل  تواجده  عدم 
يُضيف:”األهيل  أن  قبل  الرتاك”،  يف  أمس 
أنا  وال مني)؟،  (مني  بابنائه سيختار  ميلء 
أي  يف  األهيل  النادي  أمر  وتحت  موجود 
مكان أخدمه به”، قبل أن يوجه له ُمقدم 
استفادة  عدم  سبب  عن  سؤاالً  الربنامج 
األهيل من خرباته بقوله:”هل توجه يل أنا 

السؤال، أنا لست صاحب القرار”.
وعاد ُمقدم الربنامج ليوجه له سؤاالً حول 
سبب عدم تواجده باألهيل يف ظل عالقته 
محمود  إدارته  مجلس  برئيس  الجيدة 
السابق  العام  املدرب  لريد  الخطيب، 
جًدا  عادية  به  قائالً:”عالقتي  للمنتخب 
ورئيس  الكرة  يف  وكابتني  جًدا  وجيدة 
واليوجد  وأقدره  واحرتمه  األهيل  النادي 
النادي  أن  من  ومتأكد  توتر،  أي  هناك 
األهيل لو رأى أنه سيستفاد مني بيشء أنا 
نتحايل عىل  النادي األهيل وال  أمر  تحت 
بعض، وأنا تحت أمر النادي األهيل يف أي 
وقت، فأنا 50 عاًما داخل النادي األهيل، 
والنادي األهيل رقم 1 وال احتاج املزايدة”.

رأيه  عن  له  ُوجه  سؤال  عىل  السيد  ورّد 
بالنادي  أفريقي  الجنوب  الفني  املدير  يف 
له  ما  قائالً:”له  موسيامين  بيتسو  األهيل، 
ويحقق  بالبطوالت  يفوز  عليه؛  ما  وعليه 
هناك  أحيانًا  أرقاًما،  وسيحقق  أرقاًما 
مباريات كثرية غري جيدة ولكن انقده بهذا 
القدر ألنه يف الكم ناجًحا، تعلية “براند” 
األهيل ليست فقط باللعب بصورة جيدة 
ولكن بالبطولة ذاتها وهو أثبت أنه حصل 
هناك  بالصدفة،  ليست  بطوالت  كم  عىل 
مباريات ال أكون راضيًا عنها كلعب وأداء 
التغيري  أو  التغيري  عدم  عىل  انتقد  ولكن 
مختلفة،  املسؤول  حسبة  ولكن  املتأخر 

جدول  عن  تعلن  األندية  رابطة 
 18 الجولة  من  الدوري  مباريات 

حتي 23
املرصية،  األندية  رابطة  أعلنت 
عن جدول بطولة الدوري املرصي 
املمتاز ملوسم 2021 – 2022، من 
الجولة الثامنة عرش حتى الجولة 
البطولة  من  والعرشين  الثالثة 

وجاء كالتايل:

ضياء السيد يتحدث عن.. العمل باألهلي.. 
رأيه بموسيماني.. ومدرب أجنبي أم إيهاب جالل للمنتخب

رابطة األندية تعلن عن جدول مباريات الدوري من الجولة 18 حتي 23

والتعاقد مع مدرب للفرق الكبرية ليس أمر 
ومبوسيامين  بفايلر  مخاطرة  عملت  سهلة، 
مبخاطرة  قمت  ولكنك  ممتازًا  كان  وفايلر 
ولكن ليس طول الوقت، فايلر سابق ولكن 
هذا الرجل عمل أكرث من فايلر وحقق أكرث 

منه”.
وتابع:”ولكن ال تزن عىل محمود الخطيب 
للكابنت  مساحة  اعطوا  التخطيط،  ولجنة 
يفكر، هناك أداء ممتع ومتعة الفوز ولكن 
طيلة  هذا  وال  الوقت  طيلة  هذا  ليس 
الوقت والبد من تقوية العنارص له فهو مل 
رّد عن سبب عدم  فيام  يختارها جميًعا”، 
دوري  يف  األهيل  مع  ميكيسوين  مشارطة 
أبطال أفريقيا بقوله:”ال يلعب يف الدوري.. 
وهذا ألن اختياره ليس صحيًحا، منذ فالفيو 
ربنا كرمنا بعيل معلول وديانج ولكن لدينا 
اثنني إعارة بواليا وبادجي، ومقتنع ببرييس 
نواقص،  لديه  ولكن  جيًدا  العبًا  وأراه  تاو 
كجناح،  وأخرى  كمهاجم  به  تدفع  ومرة 
الكاملة  للجاهزية  يصل  أن  البد  ولكنه 
حركاته  ألن  الجناح؛  له  األفضل  واملركز 
يختم  أن  قبل  للملعب”،  للدخول  رائعة 
رأيه بخصوص مدرب األهيل بقوله:”أعيب 

هو  ملاذا  أعلم  وال  واحد  يشء  يف  عليه 
ولكن  للجميع  احرتامي  مع  عليه،  مصمم 
هو يشء للمصلحة ولكن طاقم العمل معه 
قليل العدد والبد أن يكون به عنارص أكرث 
األهيل  النادي  بحجم  فريق  فهو  ذلك  من 

وهو أمر سرييحه هو أيًضا”.
لتدريب  عودته  عن  السيد  ضياء  ورّد 
سرياميكا كليوباترا مرة أخرى بقوله:”لديهم 
ال  الجواب  استطع  ال  ولكن  غًدا،  مباراة 
وجه  ثم  غًدا”،  التوفيق  لهم  وأمتنى  أعلم، 
له مقدم الربنامج سؤاالً عن رأيه يف املدرب 
للمنتخب  األنسب  الوطني  أو  األجنبي 
لريد:”مدرب أجنبي، ألنه أكرث حامية للناس 

املوجودة وخربات”.
للمنتخب  السابق  العام  املدرب  وأتم 
اختيار  عىل  بالتعليق  ترصيحاته  الوطني، 
إيهاب جالل لتدريب املنتخب بقوله:”نعم 
اختيار موفق جًدا ونتمنى له التوفيق ولكن 
البد  ولكن  األجنبي  املدرب  أمتنى  كنت 
ولجهاز  له  التوفيق  وكل  جيًدا  دعمه  من 
الربنامج عن  الفني”، قبل أن يسأله مقدم 
وإبراهيم حسن  التوأم حسام  قيادة  فرص 

للمنتخب بقوله”وملا ال”.

الصحية  الحالة  عىل  لالطمئنان  الجيزة؛ 
قبل  من  العتداء  تعرضه  بعد  للحكم 
عقب  العرب  وراق  شباب  مركز  فريق 
ضمن  أقيمت  التي  املباراة  انتهاء 
الثامنية من دورى مراكز  مباريات دور 
الشباب لكرة القدم الذى تنفذه الوزارة.

عدة  والرياضة  الشباب  وزارة  وأصدرت 
وراق  شباب  مركز  فريق  تجاه  قرارات 
العرب ملا بدر منهم من اعرتاضات، وتعٍد 
عىل حكم املباراة، شملت “شطب فريق 
يف  املشاركة  من  وحرمانه  العرب  وراق 
دورى مراكز الشباب ملدة عامني مقبلني، 
بالنقاط  خاصة  مزايا  أية  رصف  عدم 
من  الحالية  بالنسخة  عليها  التي حصل 
 20 قدرها  مالية  غرامة  توقيع  الدورة، 
املتسببني  إحالة  املركز،  عىل  جنيه  ألف 
العامة وفقا لنص  النيابة  الواقعة إىل  يف 
الشبابية  الهيئات  قانون  من   45 املادة 

218 لسنة 2017م”.

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

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

قرارات صارمة

وزير  صبحى  أرشف  الدكتور  أجرى 
مع  هاتفياً  اتصاالً  والرياضة  الشباب 
شباب  مركز  فريقى  مباراة  حكم 
مبحافظة  العرب  ووراق  الفهميني 
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التطوير متوفرة للعمل عىل االرتقاء ورفع 
مختلف  ىف  الشباب  مراكز  وتطوير  كفاءة 
إنشاء  يتم  األخرية  الفرتة  وىف  املحافظات، 
ضمن  الشباب  مركز   1051 وتطوير 
باإلضافة  كرمية”،  “حياة  الرئاسية  املبادرة 
القدم  كرة  مالعب  تطوير  مرشوع  إىل 
الشباب  مبراكز  االستثامرية  واملرشوعات 
توجه  إىل  الفتاً  الخاص،  القطاع  مبشاركة 
إىل  الشباب  مراكز  تحويل  نحو  الوزارة 

مراكز خدمة مجتمعية.
من جانبه، تحدث مدير عام توتال انريجز 
عن  سرتوش  توماس  ايجبيت  للتسويق 

عىل  األجسام  لكامل  الدولية  البطولة 
أرض اإلسكندرية، وتقديم الدعم الكامل 
العامل.  أمام  مرشف  بشكل  إلخراجها 
وقدم الشكر إىل اإلتحاد املرصي والعريب 
لكامل األجسام لحرصه عىل إقامة تلك 
العيد  احتفاالت  مع  بالتزامن  البطولة 

القومي القادم ملحافظة اإلسكندرية.
دامئا  اإلسكندرية  أن  الرشيف  وأكد 
األحداث  واستضافة  استقبال  يف  سباقة 
تحرص  أنها  كام  العاملية.  الرياضية 
والفعاليات  األحداث  تلك  إخراج  عىل 
بالشكل الالئق الذي يليق بها كعروس 

للبحر األبيض املتوسط.
فهيم  عادل  الدكتور  قدم  جانبه  من 
عىل  اإلسكندرية  محافظ  إىل  الشكر 
دعمه املستمر لإلتحاد املرصي والعريب 
األنشطة  وجميع  األجسام،  لكامل 

والفاعليات الرياضية لها.
والعريب  املرصي  اإلتحاد  متثال  وأهداه 
هذا  عىل  له  تكرميًا  األجسام  لكامل 

الدور املؤثر.

اإلسكندرية تستضيف بطولة العالم مسرت يونيفرس 
لكمال األجسام

وزير الرياضة يشهد بروتوكول تعاون بني الوزارة 
وشركة توتال لرعاية دورى مراكز الشباب لكرة القدم

ملراكز الشباب املشاركة بالدورى وفقاً لعدد 
النقاط التى يحصلون عليها.

اللجنة  إىل  والتقدير  الشكر  الوزير  قدم 
املركزية  باإلدارة  واملعنيني  للدورى  املنظمة 
وتنفيذ  الشبابية،  والهيئات  الشباب  ملراكز 
الشباب  مديريات  مع  بالتعاون  الدورى 
مشرياً  املحافظات،  مختلف  ىف  والرياضة 
ىف  الوزارة  تراعيه  الذى  الرتبوى  الشق  إىل 
منافسات الدورى واتخاذ اإلجراءات الواجبة، 

وتطبيق اللوائح تجاه أى خروج عن النص.
العب   17100 مشاركة  عن  الوزير  كشف 
ميثلون 570 فريق ملراكز الشباب ىف النسخة 
لكرة  الشباب  مراكز  دورى  من  الحالية 
انتقلوا  العب   108 هناك  أن  مشرياً  القدم، 
منافسات  خالل  من  الرياضية  األندية  إىل 
الدورى وهو ما يؤكد النجاح ىف مستهدفات 
توتال  رشكة  مع  التعاون  إىل  الفتاً  الدورى، 
عىل  الحرص  من  انطالقاً  الدورى  رعاية  ىف 
التعاون مع كربى املؤسسات لرعاية مختلف 

األحداث واملرشوعات الشبابية والرياضية.
أسس  كل  أن  الدكتور أرشف صبحى  أوضح 

رعاية توتال لبطولة األمم اإلفريقية 2019، 
الرياضية  البطوالت  رعاية  نحو  وسعيها 
الكربى، مشرياً إىل دور دوري مراكز الشباب 
الحلم  وتحقيق  املواهب  اكتشاف  يف 
مثل  موهوبني  وتخريج  للشباب  املرشوع 
الشباب  وزارة  جهود  مثمناً   ، محمد صالح 
من  الشباب  هؤالء  تجميع  ىف  والرياضة 

مختلف املحافظات.
وزارة  جهة  من  الربوتوكول  بتوقيع  قام 
الفار  اسامعيل  اللواء  والرياضة  الشباب 
املدير التنفيذى للوزارة، ومن جانب رشكة 
للتسويق  انريجز  توتال  عام  مدير  توتال، 

ايجبيت توماس رشاوس.

الرشيف محافظ  اللواء محمد  استقبل 
االسكندريه مبكتبه، وفد االتحاد املرصي 
عادل  الدكتور  يرتئسه  االجسام  لكامل 
والعريب  املرصي  اإلتحاد  رئيس  فهيم 
اإلتحاد  رئيس  أول  ونائب  واإلفريقي 
دكتور  ويرافقه  االجسام  لكامل  الدويل 
حسن  صالح  وكابنت  درويش  محمود 
املرصي  االتحاد  ادارة  مجلس  اعضاء 
عبداللطيف  واملهندس  االجسام  لكامل 
كامل رئيس منطقة االسكندريه و نائبة 

محمود  كابنت  و  جوهر  محمد  كابنت 
و  املنطقه  ادارة  مجلس  عضو  عىل 
توفيق  حسام  كابنت  الدوىل  الحكم 
إقامة  استعدادات  ملناقشة  وذلك   ،
الدولية  يونيفرس  مسرت  العامل  بطولة 
والفيزيك  والكالسيك  األجسام  لكامل 
خالل الفرتة القادمة بالتزامن مع العيد 
اإلسكندرية  ملحافظة  ال70  القومي 

لعام 2022.
بإقامة  املحافظ  رحب  جانبه  ومن 

اتحاد الكرة يكرم أسماء اإلعالميني والنقاد الرياضيني الراحلني .

األهلي يخطط  لحضور  20 ألف مشجع ملباراة وفاق سطيف

كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر

ألف   20 لحضور   يخطط   األهيل 
مشجع ملباراة وفاق سطيف

األهيل،  النادي  مسؤولو  يواصل  
املوافقات  عىل  للحصول  اتصاالتهم 
األمنية لحضور السعة الكاملة الستاد 
»األهيل و السالم«، يف مواجهة وفاق 
نصف  ذهاب  يف  الجزائري  سطيف 

نهايئ دوري أبطال إفريقيا.
يف  األهيل  النادي  إدارة  وترغب 
حضور 20 ألف مجشع مثلام حدث 
يف مباراة الفريق األخرية أمام الرجاء 

املغريب يف دور ربع النهايئ.
عىل  األهيل  يحصل  أن  املقرر  ومن 
يف  يبدأ  ثم  أوال،  األمنية  املوافقات 
»كاف«،  األفريقي  االتحاد  مخاطبة 
العدد  حضور  عىل  للموافقة 

الجامهريي املحدد.
األهيل،  النادي  إدارة  وتخصص 
»ميني«  األوىل  الدرجة  مدرجات 

سطيف  وفاق  نادي  لجامهري 
يوم  لها  املقرر  املباراة  الجزائري، يف 

7 مايو املقبل.

اإلعالميني  أسامء  عالم  جامل  األستاذ 
عاملنا  رحلوا عن  الذين  الرياضيني  والنقاد 
األستاذ  وهم   ، وذويهم  أرسهم  بحضور 
ابراهيم حجازي واألستاذ عبد الفضيل طه 
محمد  واألستاذ  مجاهد  عزمي  والكابنت 
واألستاذ  مجاهد  محمد  واألستاذ  صيام 
عمر  إمام  سيد  واألستاذ  مكاوي  جامل 
خالد  واألستاذ  العرشي  خالد  واألستاذ 
واألستاذ  إسامعيل  عالء  واألستاذ  توحيد 
سامي  عمرو  واألستاذ  رياض  محمود 
عيل  ذلك  جاء  السباعي.  محمد  واألستاذ 
أقامه  الذي  السنوي  هامش حفل اإلفطار 
كبار  بحضور  القدم  لكرة  املرصي  االتحاد 

االعالميني والنقاد الرياضيني .
اتحاد الكرة يكرم أسامء اإلعالميني والنقاد 

الرياضيني الراحلني .
مجلس  كرم   ، العطرة  لذكراهم  تخليدا 
إدارة االتحاد املرصي لكرة القدم برئاسة 

تعاون  بروتوكول  توقيع  مراسم  والرياضة 
لرعاية  انرجيز”  “توتال  الوزراة ورشكة  بني 
الذى  القدم  لكرة  الشباب  مراكز  دورى 
الشباب  ملراكز  املركزية  اإلدارة  تنفذه 
والهيئات الشبابية، وذلك بحضور مدير عام 
توماس  ايجبيت  للتسويق  انريجز  توتال 

سرتوش، وعدد من قيادات الوزارة.
صبحى  أرشف  الدكتور  قال  كلمته،  ىف 
:”مرشوع دورى مراكز الشباب لكرة القدم 
ملراكز  التطويرية  املرشوعات  من  يعد 
شباب مرص ، ومن مستهدفاته العمل عىل 
القدم،  كرة  ىف  واملوهبة  واالنتقاء  تطوير 
خالل  من  الشباب  فراغ  أوقات  وشغل 
مامرسة الرياضة، بجانب الدعم االقتصادى 
الوزارة  تقدمها  التى  الجوائز  خالل  من 

بني  تعاون  بروتوكول  يشهد  الرياضة  وزير 
مراكز  دورى  لرعاية  توتال  ورشكة  الوزارة 

الشباب لكرة القدم
الشباب  وزير  أرشف صبحى  الدكتور  شهد 

مع  رحلتي  كانت  الحلواين،  أحمد 
الرياضة يف العاب كرة القدم، الكونغ 
مسار  بتحويل  القدر  ولعب  فو، 
حيايت بدخول عامل كامل األجسام عن 
طريق املدرب بيشوي وحصلت عىل 
العديد من البطوالت املحليه وكانت 
العامل  بطولة  يف  الحقيقية  االنطالقة 
باسبانيا عام 2017 وشاركت مبجهود 
املركز  عىل  وحصلت  مني  فردى 
الثاىًن وفضية العامل ، ويف العام التايل 
وكنت  فيزيك  الكالسيك  إىل  اتجهت 
الفئة،  تلك  يف  يشارك  مرصي  اول 
شارك يف بطولة شريو كالسيك بالهند 
العب   160 املشاركني  عدد  كان  و 
وحصلت عىل املركز الثالث، ثم مسرت 
عيل  حصلت  للهواه  اسبانيا  اوملبيا 
املركز األول، وبطولة بيج مان اسبانيا 
و حصلت عيل املركز األول ايضاً، ثم 
مسرت اوملبيا ونس للهواه حصل عيل 
املركز التاين ثم البطولة التي أدخلتني 
عامل االحرتاف الرسمي بطولة الكوي 
االول  املركز  عيل  وحصلت  كالسيك 

وبطاقة االحرتاف .
اتالنتيك   ” األسود  الصقر  وأضاف” 
التي  البطولة  هي  برو،  كوست 
كانت  االول  باملركز  عليها  حصلت 
أوملبيا  مسرت  لبطولة  املؤهلة 
للمحرتفني لعام 2022 املقبلة واملقرر 
إقامتها يف شهر ديسمرب القادم، والتي 
االبطال  بطل  فيها  يشارك  سوف 
فئة  يف  رامي”  “بيج  األجسام  لكامل 
بينام  املفتوح  الوزن  األجسام  كامل 
انا سوف أشارك يف الكالسيك فيزيك 

وزن 95كيلو.
األجسام،  لكامل  العامل  بطل  وأوضح 

“الصقر األسود ” أحمد الحلواني :احلم بالتتويج 
ببطولة مسرت أوملبيا للمحرتفني يف كمال األجسام

األغنية  لألخر”  كمل  “يامعافر 
يف  شريين  الفنانة  بها  شدت  التي 
عىل  بالفعل  ينطبق   ، رمضان  شهر 
األجسام  لكامل  املرصي  البطل 
الصخر  يف  ينح  الذي  الحلواين،  أحمد 
بالوصول  حلمه  تحقيق  أجل  من 
أمريكا  ايل  سافر  وقد  العاملية،  ايل 
نجح  و  الجامعية،  دراستة  الستكامل 
يف خطف األبصار من ريايض ” اوالد 
كامل  املحببة  لعبته  يف  سام”  العم 
دراستة  يف  النجاح  بجانب  األجسام 
وصعد   ، الخاص  وعمله  الجامعية 
برسعة الصاروخ بعد حصاده العديد 
املتحدة  الواليات  يف  البطوالت  من 

مؤخراً  ليتأهل  وخارجها،  األمريكية 
مسرت  للمحرتفني  بطولة  أكرب  ايل 
أوملبيا، وحقق مامل يحققه غريه من 
عامل  دخول  يف  والعرب  املرصيني 
فيزيك  الكالسيك  فئة  يف  االحرتاف 

والوصول ايل سلم العاملية.
أحمد   ” األسود  الصقر  ماحكاية” 
الحلواين إبن مدينة الثغر االسكندرية 
مع عامل كامل األجسام وكيف وصل 
السفر  وكواليس  وأرسار  العاملية  إىل 

إىل بالد العم سام.. ؟
السطور  خالل  عليه  مانتعرف  هذا 

املقبلة.
يف البداية يقول بطل كامل األجسام 


