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الرئيس السيسى ألبطال االختيار والعائدون: اللى عملتوه وسجلتوه واهلل دى الحقيقة

وزارة الصحة تربط أقسام الطوارئ فى 
مستشفيات الجمهورية بالخط الساخن 137

التعليم العالي تعلن نجاح إنتاج وتوزيع أجهزة 
تنفس صناعي بتكنولوجيا مصرية %100

الخط  والسكان  الصحة  وزارة  أكدت 
وزارة  أطلقته  والــذي   ،137 الساخن 
املركزة  العناية  أرسة  لتوفري  الصحة 
يقدم  الطارئة  والخدمات  والحضانات 

كافة خدماته باملجان.
عبدالغفار  حسام  الدكتور  ــح  وأوض
الصحة  لـــوزارة  الرسمي  املتحدث 
الطوارئ  أقسام  ربــط  إىل  والسكان 
املحافظات  بجميع  املستشفيات  يف 
إليكرتونًيا بغرفة التحكم املركزية لـ 137 
والتابعة لإلدارة املركزية للرعاية الحرجة 
املعلومات،  لتوفري  وذلــك  والعاجلة، 

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم 
مقدًما  تقريًرا  العلمي،  والبحث  العايل 
أكادميية  رئيس  صقر  محمود  د.  من 
حول  والتكنولوجيا،  العلمي  البحث 
التنفس  أجهزة  إنتاج  دعم  مــروع 
الصناعي محلية الصنع الذى تقوم به 
 BioVENT A اسم  تحت  األكادميية 

.series
نتاج  هو  املروع  بأن  التقرير،  وأفاد 
العايل  التعليم  وزارة  بني  مثمر  تعاون 
املجلس  خالل  من  العلمي  والبحث 
األعىل للمستشفيات الجامعية كريك 
رئييس يف التجارب الرسيرية، وأكادميية 

قولنا التاريخ مش نسيبه لحد.. والله 
والله والله احنا كنا حريصني عىل أال 
يحصل تصادم – ىف إشارة إىل ثورة 30 

يونيو”. 
عملتوه  السيىس،”الىل  الرئيس  وتابع 
دي  والله  للناس  وطلعتوه  وسجلتوه 

الحقيقة.. الحقيقة”.

 وأضاف الرئيس عبد الفتاح السييس، 
أبناء  احتفالية  ىف  كلمته  ــالل  خ
“الىل  املبارك،  الفطر  بعيد  الشهداء 
لصالح  منه  كبري  جزء  كان  عملتوه 
األبطال والشهداء الىل ضحوا علشان 
أقولكم  عــاوز  تعيش..  مرص  خاطر 
عىل حاجة تاين.. ليكم ولكل الناس.. 

الفتاح  عبد  الرئيس  شــارك 
الشهداء  وأبناء  أسر  السيسى 
أبطال  من  العمليات  ومصابى 
والشرطة  املسلحة  ــوات  ــق ال
املبارك،  الفطر  عيد  احتفالية 
املنارة عقب  بمركز  أقيمت  التى 

أداء صالة العيد.
على  السيسى  الرئيس  وحرص 
لدى  األطفال  من  عدد  مصافحة 
والحديث  املنارة  مركز  وصوله 
معهم أثناء سريهم إىل جواره.. 
فى  بالتواجد  سعادته  وأكـــد 
االحتفالية، مهنئا املصريني بعيد 

الفطر املبارك.
“أهال  السيسي:  الرئيس  وقال 
سعداء  وسهال..  أهال  وسهال.. 
عليكم..  سعيد  عيد  بيكم.. 
اهال  طيبني..  وأنتم  سنة  كل 
وسهال.. متشرفني بيكم.. واهلل 

شاغرة  أرسة  عن  البحث  ملدة  اختصارا 
ميكنة  تم  كام  مضيًفا  باملستشفيات، 
بجميع  األزمات  أدوية  مخازن  أرصدة 
املحافظات لتيسري الحصول عليها ورسعة 

متابعة توافر األرصدة باملستشفيات.
البيانات  قواعد  تحديث  إىل  ــار  وأش
البرية  والقوى  بالتجهيزات  الخاصة 
املستشفيات  لرتتيب  األداء  ومــؤرشات 
حسب  للتجهيزات،  احتياًجا  ــر  األك
للتعداد  وطبقا  محافظات  كل  احتياج 
السكاين ومعدالت اإلشغال الفعيل بكل 

مستشفى.

السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس  حرص 
عىل توجيه التحية إىل أبطال مسلسل 
مسلسل  ــال  ــط وأب  ،3 ــار  ــي “االخــت
هتمشوا..  “مش  قائآل:  “العائدون”، 
إحنا  إن  العيد  يوم  ىف  أن  وفرصة 
طبينب..  وانتم  سنة  كل  نقولكم  اوال 

ونشكركم”. 

متشرفني بيكم.. كل سنة وأنتم 
كلنا وعلى  طيبني.. سعيد علينا 

كل املصريني”.
احتفالية  فعاليات  وشــهــدت 
الشهداء،  أبناء  مع  الفطر  عيد 
الفتاح  عبد  الرئيس  وبحضور 
السيسي، عرض فقرة فنية عن 
بمشاركة  العيد”،  “ليلة  أغنية 

مجموعة من الفنانني.
راشــد  مــشــارى  الشيخ  وقــدم 
عددا من األناشيد التى خص بها 
مصر وتاريخها اإلسالمي، معربا 
ملشاركة  بدعوته  سعادته  عن 
عيد  فــرحــة  املــصــرى  الشعب 
فقرته  ختم  ثم  املبارك،  الفطر 

بالدعاء ملصر.
“شكرا  راشد:  مشارى  وأضاف 
الفتاح  عبد  الــرئــيــس  فخامة 
واحد  نفسى  بعترب  السيس.. 

الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الفطر مع أبناء وأسر الشهداء ويكرمهم

مبارك  عيدكم  وفيكم..  منكم 
وكل عام وأنتم بخري.. هذا البلد 
له فضل عظيم عليا وعلى الدنيا 

كلها”.

وقدم مجموعة من أبناء الشهداء 
للرئيس  تـــذكـــاريـــة  هــديــة 
صــورة  عــن  ــارة  عــب السيسى 
بأنفسهم،  مصر صنعوها  لعلم 

السيسى على  الرئيس  وحرص 
التقاط صورة تذكارية معهم.

احتفالية  فعاليات  وشــهــدت 
الفطر  بعيد  الــشــهــداء  أبــنــاء 

كداعم  والتكنولوجيا  العلمى  البحث 
العربية  والهيئة  للمروع،  رئيىس 
ورشكة  تصنيعى،  كريك  للتصنيع 
وهي  الطبية،  لألجهزة  بايوبيزنس 
الناشئة  التكنولوجية  الركات  إحدى 
املتخصصة يف تصميم وتصنيع األجهزة 
التي  والوحيدة  اإللكرتونية،  الطبية 
تعمل يف هذا املجال يف الرق األوسط 

وإفريقيا.
الفنية  املراحل  أن  إىل  التقرير،  وأشار 
بتوقيع  ــدأت  بـ ــروع  ــ امل ــاز  ــج إلن
للتصنيع  العربية  الهيئة  بروتوكول بني 
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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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اململكة العربية السعودية

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

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

الوكيل اإلعالين
مجهورية مصر العربية

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

النواب  مجلس  رئيس  نائب  أكد 
الصفدي،  أحمد  النائب  األردين 
عمق العالقات األردنية السعودية 
، والحرص املستمر عىل تطويرها. 
أن  األردنية  األنباء  وكالة  وذكرت 
الصفدي  لقاء  خالل  جاء  ذلك 
السفري  مع  األربعاء  اليوم 
السعودي لدى اململكة نايف بن 

بندر السديري.
مجلس  رئيس  نائب  وأوضح 
النواب األردىن أن ما يجمع األردن 

الصفدى: ما يجمع األردن والسعودية من 
مصالح مشرتكة يدفعنا لتعزيز التعاون

بدء الصمت االنتخابى قبل تصويت املغرتبني فى االنتخابات النيابية اللبنانية

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يؤكد 
التزامه بالهدنة األممية يف البالد

الرئايس  القيادة  مجلس  عضو  أكد 
اليمني اللواء الركن فرج البحسني، 
أن املجلس حريص عىل الجنوح إىل 
من  الحرب،  وإنهاء  السالم  إحالل 
يف  األممية  بالهدنة  التزامه  خالل 

البالد.
ونقلت وكالة األنباء اليمنية “سبأ” 
ترؤسه  خالل  قوله،  البحسني  عن 
اجتامعا للمكتب التنفيذي مبديرية 
الشحر مبحافظة حرضموت يف رشق 
املجلس  جهود  “رغم  إنه  اليمن، 
الحويث يف  إال أن مؤرشات ميليشيا 
استمرار ومواصلة خروقاتها للهدنة 
لكافة  ورفضها  تعنتها  مدى  تؤكد 

مبادرات السالم”.
وشدد البحسني عىل “أهمية توحيد 

بأصواتهم  باإلدالء  االنتخابية  العملية 
يوم 12 مايو الجاري.

وتنص املادة 78 من قانون االنتخاب 
االنتخايب  الصمت  أن  عىل  اللبناين 
السابق عىل  الليل  يبدأ من منتصف 
يوم التصويت وحتى إغالق صناديق 

االقرتاع.
عىل  اإلرشاف  هيئة  وحّددت 
االنتخايب  الصمت  فرتة  االنتخابات 
لالنتخابات  به  التقيد  الواجب 
لتبدأ  الجمعة  غد  بعد  تجري  الت 
اليوم  ليل  منتصف  من  إعتبارا  من 
األربعاء (الحادية عرش مساء بتوقيت 
صناديق  إقفال  وحتى  القاهرة) 

االقرتاع.
وتبدأ فرتة الصمت االنتخايب للمرحلة 
الثانية لتصويت املغرتبني اعتبارا من 
منتصف ليل بعد غد الجمعة وحتى 

إقفال صناديق االقرتاع.
وسائل  جميع  عىل  القانون  ويحظر 
اإلعالم املحلية بث إي إعالن أو دعاية 
ما  باستثناء  مبارش،  إنتخايب  نداء  أو 
صورة  أو  صوت  من  تفاديه  يصعب 
نقل  عىل  اإلعالمية  التغطية  لدى 

وقائع العملية االنتخابية.

ومصالح  قضايا  من  والسعودية 
راسخة  أخوية  وعالقات  مشرتكة 
التعاون  تعزيز  إىل  يدفعنا   ،
املشرتك يف املجاالت كافة، وإدامة 
والتشاور خدمًة ملصالح  التنسيق 
أمتينا  وقضايا  الشقيقني  الشعبني 

العربية واإلسالمية.
السديري  السفري  أكد  جهته،  من 
خالل اللقاء الذي جرى يف السفارة 
البلدين  عالقات  متيز  السعودية، 
تتجذر  التي  والراسخة  التاريخية 

البلدين  خدمة  يف  يوم  بعد  يوما 
موضًحا   .. الشقيقني  والشعبني 
بقيادة خادم  البلدين  أن مواقف 
سلامن  امللك  الرشيفني  الحرمني 
بن عبد العزيز آل سعود والعاهل 
الثاين  عبدالله  امللك  األردين 
مصالح  دعم  نحو  دوما  تذهب 
الفتا  واإلسالمية”،  العربية  أمتينا 
التنسيق  مستوى  إىل  النظر 
القيادتني يف  بني  الدائم  والتشاور 

شتى املجاالت.

والخالفات،  الفرقة  ونبذ  الصف 
العليا  الوطنية  املصلحة  وتقديم 
سبيل  يف  الخاصة،  املصالح  عىل 
واملبادئ  الثوابت  عىل  الحفاظ 

الوطنية”.
خالل  اليمني  املسؤول  وأشار 
شخصيات  حرضته  الذي  االجتامع 
إىل  املديرية،  وأعيان  اجتامعية 
القيادة  مجلس  وأعضاء  رئيس  أن 
واجتهاد،  بجد  يعملون  الرئايس، 
وآمال  تطلعات  لتحقيق  سعيا 
الشعب اليمني، وتحقيق االستقرار 
مستوى  وتحسني  االقتصادي 
ويف  لهم،  املقدمة  الخدمات 
واملياه  الكهرباء  ملفات  مقدمتها 

والصحة والتعليم.

بدأت يف الثانية عرش من منتصف ليل 
مساء  عرش  (الحادية  األربعاء  اليوم 
الصمت  مرحلة  القاهرة)  بتوقيت 
األوىل  املرحلة  بدء  قبل  االنتخايب 
االنتخابات  يف  املغرتبني  لتصويت 
النيابية اللبنانية يف 10 دول بعد غد 
مجلس  يف  ممثليهم  الختيار  الجمعة 
قوائم   103 بني  من  املقبل  النواب 
عىل  كربى  دائرة   15 يف  انتخابية 

مستوى لبنان.
غد  بعد  النيابية  االنتخابات  وتجري 
الجمعة  يوم  تعتمد  التي  الدول  يف 
مرص  وهي  األسبوع  نهاية  عطلة 
وسوريا  والكويت  وقطر  والسعودية 
والعراق  واألردن  والبحرين  وعامن 
انتخابات  تجري  فيام  وإيران، 
الدول  يف  املقبل  األحد  يوم  املغرتبني 
نهاية  عطلة  اليوم  هذا  تعتمد  التي 
األسبوع وأبرزها فرنسا وأمريكا وكندا 
والربازيل  واسرتاليا  وكندا  واإلمارات 
والدول  األورويب  االتحاد  ودول 

األفريقية.
السعودية  يف  اللبنانية  الجالية  وتعد 
التسجيل  عدد  حيث  من  األكرب  هي 
يف االنتخابات املقبلة، إذ تم تسجيل 

واملسيحيني مبختلف طوائفهم.
يف  الصادر  اللبناين  القانون  ويحدد 
انتخاب  آلية   2017 عام  يونيو  شهر 
نص  حيث  النواب،  مجلس  أعضاء 
 15 إىل  لبنان  تقسيم  عىل  القانون 
من  عدد  بها  كربى،  انتخابية  دائرة 
الدوائر الصغرى عىل أن يخصص لكل 
املقاعد  من  معني  عدد  كربى  دائرة 
وفقا لنظام طائفي يتفق مع الرتكيبة 
تم  حيث  منطقة،  لكل  السكانية 
للمسلمني  رئيسية  تحديد 4 طوائف 
والدروز  والشيعة  السنة  وهي 
والعلوين، فيام تم تحديد 7 طوائف 
املارونية  وهي  للمسيحيني  رئيسية 
والروم الكاثوليك والروم األورثوذكس 
واالنجليني واألرمن الكاثوليك واألرمن 
املسيحية. كام  واألقليات  األوثوذكس 
دائرة  املقاعد يف كل  توزيع عدد  تم 
مبا يضمن أن يكون التمثيل مناصفة 
الطوائف  نواب  عدد  إجاميل  بني 
املسلمة وإجاميل عدد نواب الطوائف 

املسيحية.
يف  االنتخابات  تجري  أن  املقرر  ومن 
الداخل يوم 15 مايو الجاري، عىل أن 
يقوم املسئولون املدنيون عن تنظيم 

أكرث من 13 ألف لبناين للمشاركة يف 
االنتخابات املقبلة.

والبلديات  الداخلية  وزارة  وكانت 
 225 أحقية  أعلنت  قد  اللبنانية 
يف  التصويت  يف  مغرتبا   114 و  ألفا 
الدبلوماسية  بالبعثات  االنتخابات 
التي سجلوا فيها مبختلف دول العامل، 
واستبعاد  الجداول  تنقية  بعد  وذلك 
غري املستوفني لرشوط التصويت من 

بني أكرث من 245 ألف مغرتب سجلوا 
أعىل  وهي  االنتخابات  يف  للمشاركة 
نسبة لتسجيل اللبنانيني يف الخارج يف 

تاريخ االنتخابات النيابية.
تجري  التي  االنتخابات  يف  ويتنافس 
حوايل  فقط  النسبية  القامئة  بنظام 
718 مرشحا ضمن 103 قوائم انتخابية 
يف 15 دائرة كربى عىل مستوى لبنان 
عىل 128 مقعدا مناصفة بني املسلمني 
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وحاول تفهم
محمود صالح قطامش 
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
 سالح جديد يف معركة الوعي..

االخوان  منهجية  والزالــت  كانت 
يف تزييف تاريخ وانجازات الدوله 
ــيل مدي  املــرصيــه املــعــارصه وع
منذ  عاما  سبعني  من  مايقرب 
االن  ايل  ومابعدها   ٥٢ ثوره  قيام 
انجاز  كل  تصوير  عيل  معتمده 
وبطالن  صحته  يف  مطعونا  وكأنه 
تفصيالته وتحويل ذلك االنجاز ايل 
السد  يصورون  كيف  انظر  نقيصة 
العايل والصناعات الثقيله ومجانية 
التعليم واالصالح الزراعي والقضاء 
عيل االحتالل ومحاوالت الدوله يف 
ذلك الوقت للقضاء عيل الفقر  بل 
قريبا كيف كانوا يصورون توسعة 
ساخر  وباسلوب  السويس  قناة 
املدن  فال  ــه((    ــرع ))ت انها  عيل 
الجديده تعجبهم وال شبكة الطرق 
تروق لهم وال الجامعات وال ذلك 
عيل  القضاء  يف  والنجاح  االستقرار 
صحه  مليون  ومــروع  ــاب  االره
وحياة كرميه وتكافل وكرامه وايضا 
من  مايقرب  حياة  تغيري  يف  البدء 
تعمري  عرب  املرصيني  من  ٦0٪ 
وغريها  وغريها  وتابع  قريه   ٤٥00
بل ذهبوا ابعد بان صوروا اي انجاز 
اخفاق  انه  عيل  املرصيه  للدوله 
مزوره  وهميه  قصصا  واخرتعوا 
واختطاف  الشباب  الستغفال 
التاريخ  وتزوير   القادمه  االجيال 
…… كان لزاما عيل الدوله املرصيه 
والوثائق  االفــالم  هذه  تظهر  ان 
وقياداتهم  لالخوان  التسجيلية 
حتي نعرفهم عيل حقيقتهم وندرك 
ابنائها  الدوله  لتعيد  التآمر  حجم 
قادتها  والتي  االختطاف  رحله  من 
االعالميه  القنوات  وبعض  الجزيره 
االخري التي احتضنتها تركيا طوال 
ينجحوا  ان  قبل  السابقه  السنوات 
كنا  معارص  امه  تاريخ  تزييف  يف 
شهودا عليه والزالت رموزه حارضه 
استغفال  وقبل  ايضا  االن  حتي 
اجيال قادمه لتبدأ  الدراما املرصيه 
)) مسلسل االختيار (( رحلة تحرير 
الذي  التزييف  من  املرصي  العقل 
املعادي  االعــالم  من  عليه  دس 
صحيحه  ايل  اسالمنا  فيه  وتعيد 
سيايس  ميل  او  هوي  عن  بعيدا 
… البالد  عيل  السيطره  هدفه 
هذه النوعيه من الدراما املشتملة 
عليهم  تشهد  وثائقيه  افالم  عيل 
افواههم  ومن  والصورة  بالصوت 
وبالسنة قادتهم تستند بوعي عيل 
بانها سالح  التاريخ والشك  حقائق 
جديد يف معركه االستنارة الستعاده 
خطفه  تــم  الــشــبــاب  مــن  جيل 
من  يعود  حتي  وعيه  وتزييف 
رحلة االستغفال التي مارسها عليه 
االخوان طوال السنوات التي تلت 
الثوره وحتي االن ونحن نعتقد انه 
بدليل  اثــاره  واظهر  فعله  احدث 
الخاليا  تصيب  التي  الهلع  حالة 
نر  بعد  االخوانية  االلكرتونيه 
املسلسل. حلقات  من  حلقه   كل 

محافظ شمال سيناء يؤدي صالة العيد يف مسجد النصر ويستقبل املهنئني بالعيد

كشف الدكتور رضا حجازى، نائب 
لشئون  والتعليم  الرتبية  وزيــر 
الثانوية  طالب  أن  عن  املعلمني، 
امتحان  ــؤدون  ي ســوف  العامة 
للمجموع  املضافة  غري  ــواد  امل
وفق نظام البابل شيت وليس ىف 
موضحا  تقليدية،  امتحان  كراسة 
سوف  االمتحانات  أداء  بعد  أنه 
يتم تجميعها وتصحيحها إلكرتونيا 
األساسية،  الدراسية  ــواد  امل مع 

املواد  ىف  االمتحانات  تبدأ  حيث 
يونيو   20 للمجموع  املضافة  غري 
املقبل ىف الرتبية الوطنية والدينية 
و21 يونيو ىف االقتصاد واإلحصاء.

بالنسبة  االمتحانات  وتنطلق 
يوم  األساسية  الدراسية  للمواد 
26 يونيو املقبل بدال من 11 من 
 21 حتى  وتستمر  الشهر  نفس 
يوليو 2022، حيث يؤدى الطالب 
يوم األحد 26 يونيو امتحان اللغة 

التعليم: طالب الثانوية العامة يؤدون امتحان 
املواد غري املضافة بنظام البابل شيت

محمد  دكتور  اللواء  أدي 
محافظ  شوشة  الفضيل  عبد 
يرافقه   ) سيناء  شامل 
رئيس  منري  محمد  املستشار 
محكمة شامل سيناء ، اللواء 
مركز  رئيس  عفش  أسامه 
ومدينة العريش ، وعدد من 

صالة   ( والشعبية  التنفيذية  القيادات 
النرص  مسجد  يف  املبارك  الفطر  عيد 

بالعريش .
املحافظة  أبناء  من  اآلالف  أدي  كام 

املساجد  يف  العيد  صالة 
مديرية  خصصتها  التي 
وذلك   ، للصالة  األوقاف 
التنفيذية  القيادات  بحضور 
والسياسية والشعبية ورؤساء 
ورؤساء  املدن  مجالس 
الوحدات املحلية وعدد كبري 
من رجال الدين اإلسالمي من األوقاف 

واألزهر الرشيف 
املحافظ  التقي  الصالة  وعقب 
باملواطنني وهنأهم بعيد الفطر املبارك 

اللغة  يونيو   28 والثالثاء  العربية 
يوليو   3 واألحد  الثانية  األجنبية 
الكيمياء  مــواد  اختبار   ،2022
والجغرافيا  العلمية  للشعبة 
يوليو   5 والثالثاء  األدبية  للشعبة 
يوليو   7 والخميس  الديناميكا 
ويحصل  األوىل  األجنبية  اللغة 
عيد  مبناسبة  إجازة  عىل  الطالب 
يوليو   12 حتى   9 من  األضحى 
2022، ويتم استئناف االختبارات 

مبادىت  يوليو   14 الخميس  يوم 
 17 ــد  واألح والتاريخ  الفيزياء 
امتحان  الطالب  ــؤدى  ي يوليو 
البيئية  والعلوم  الجيولوجيا  مواد 
والتفاضل والتكامل وعلم النفس 

الطالب  ــؤدى  ي كام  واالجــتــامع، 
الجرب  امتحان  يوليو   19 ــوم  ي
يوليو  و21  الفراغية  والهندسة 
التطبيقية”  والرياضيات  األحياء 

االستاتيكا” والفلسفة واملنطق

حسين الطنجير
أجهزة  عمل  استمرار  عيل  مؤكدا   ..
العيد  أيام  طوال  والخدمات  املرافق 
الخدمية  املرافق  عىل  الرتكيز  مع   ..
الكهرباء  مثل  الحيوية  واألجهزة 
املياه  ومرافق  والصحة  والتموين 
والرصف الصحى واملرور. وقامت بعض 
األطفال  عىل  الحلوى  بتوزيع  الجهات 
لنرش البهجة والفرح بينهم. ومن جانبه 
الغندور سكرتري  أسامه  العميد  أشار   ..
عام املحافظة اىل تشكيل غرفة عمليات 
برئاسته  املحافظة  عام  بديوان  مركزية 

والرسور عىل األيتام والفقراء واملساكني 
اإلرساف  عن  والبعد  عليهم  والتوسعة 
والتبذير وبخاصة ىف الطعام والرشاب .

اقيمت  العيد  أن صالة  وأضاف جمعة 
مستوى  عىل  مسجدا   600 عدد  ىف 
اجراءات  املحافظة وسط  ومدن  مراكز 
فريوس  ملجابهة  مشددة  احرتازية 

كورونا املستجد .
ومن جانب آخر .. أكد الدكتور محمد 
شامل  محافظ  شوشة  الفضيل  عبد 
سيناء عىل اهتامم السيد الرئيس بأبناء 

سيناء ، وخاصة شامل سيناء .
مئات  توافد  أثناء   ) املحافظ  وأعلن 
التنفيذية  املشايخ والعواقل والقيادات 
املواطنني  وآالف  والشعبية  والسياسية 
بشامل سيناء عىل ديوان عام املحافظة 
السيد  أن   ( بالعيد  للتهنئة  بالعريش 
كبريا  اهتامما  سيناء  أبناء  يوىل  الرئيس 
.. حيث أصدر توجيهاته لكافة الجهات 
مطالب  بتلبية  املعنية  واألجهزة 
مسرية  ودعم  سيناء  أهاىل  واحتياجات 

التنمية بها .
وكان املحافظ قد استقبل اليوم املشايخ 
املحافظة  وأهاىل  والقيادات  والعواقل 
الشكر  قدموا  حيث   .. بالعيد  للتهنئة 
الرئيس  للسيد  والتهنئة  والتحية 
املحافظ  هنأهم  وقد   ، بهم  الهتاممه 
بالعيد .. متمنيا دوام التقدم واالستقرار 

واستمرار مسرية التنمية باملحافظة .
املحافظ  استقبل   .. أخرى  جهة  ومن 
نائب  غربيال  األنبا  برئاسة  كنىس  وفد 
أسقف سيناء الشاملية لتهنئة املحافظ 

وجميع املسلمني بعيد الفطر املبارك .

املدن  مبجالس  فرعية  عمليات  وغرف 
بغرفة  وربطها  املجلس  رئيس  برئاسة 
األجهزة  وباقي  املحافظة  عمليات 
واملرافق لتلقى شكاوى املواطنني خالل 
 . حلها  عىل رسعة  والعمل  العيد  فرتة 
ابراهيم  الدكتور  أكد   .. جهته  ومن 
مديرية  عام  مدير  ابراهيم  جمعة 
العيد  خطبة  أن  سيناء  شامل  أوقاف 
سنن  تناولت  املساجد  مختلف  ىف 
والرتاحم  التزاور  وأهمية  وآدابه  العيد 
الفرحة  إدخال  وكيفية  املسلمني  بني 
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بالصور … تزاحم املواطنني اثناء صالة العيد مبسجد النرص بالعريش وافرتشو االسفلت واعىل سيارات النقل وبني السيارات بسبب قلة عدد ساحات الصالة

شيخ األزهر: الخوارج واملعتزلة ال يتم 
تكفريهم.. وتارك الصوم أو الزكاة ليس بكافر

فاإلميان  كافر،  فأنت  منها  واحد 
ليس ضد الصالة أو الصوم أو القتل 
أو رشب الخمر فاإلميان ليس معنى 
تارك  أو  الصوم  فتارك  عمل،  ضد 
ليس  القتل  أو  بكافر  ليس  الزكاة 

بكفر ولكن ذنب عظيم.
وأضاف اإلمام األكرب الدكتور أحمد 
مرتكب  الخوارج  عند   : الطيب، 
حالل  دمه  وبالتايل  كافر  الكبرية 
وهذه كارثة كبرية حدثت يف املاىض 
كان  لو  فالعاىص   ، اآلن  ومستمرة 
عاىص بالكبائر فهو كافر أي أن 90 
الناس حكموا عليهم بالكفر  % من 
وإذا كان العاىص بالصغائر يقولون 
أىب  بن  عىل  وسيدنا  الجنة،  يدخل 

طالب رفض تكفري الخوارج.
أحمد  الدكتور  األكرب  اإلمام  وتابع 
حيث  مشكلة  املعتزل  الطيب،: 
يقولون إن مرتكب املعصية الكبرية 
ال استطيع أن أقول عليه مؤمن ألن 
الكبائر  فعل  مع  يجتمع  ال  اإلميان 
أو أقول عليه كافر  بل اسمه فاسق 
حيث يعذب بني منزلة بني منزلتني 
ليسوا  والسلفية  واإلميان،  الكافر 
منهم  فئة  فهناك  سيئني  جميعهم 

متشددة منذ املاىض وحتى اآلن.

للصالة يف الشوارع املحيطة للمسجد 
من جميع االتجاهات واعىل سيارات 
نظرًا  وذلك  السيارات  وبني  النقل 

املسجد  داخل  أماكن  تواجد  لعدم 
وخارجه، يف مشهد ألول مره تشهده 

مدينة العريش منذ سنوات.
محافظة  أهايل  من  اآلالف  وكان  و 
اليوم صالة عيد  شامل سيناء قد ادو 
الفطر املبارك يف 600 مسجد خصصته 
إلقامة  سيناء  شامل  أوقاف  مديرية 
لصعوبة  نظرا  الساحات  دون  الصالة 
األمر  االحرتازية  اإلجراءات  تطبيق 
عدم  بسبب  املواطنني  خالفه  الذي 

وجود أماكن للصالة.
وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل 
يرافقه  سيناء،  محافظ شامل  شوشة، 
محكمة  رئيس  منري  محمد  املستشار 
عفش  أسامة  واللواء  سيناء  شامل 

العريش- د. هويداالشريف

معلومات الوزراء: االقتصاد املصرى حقق فائضا 
أوليا العام املاىل 2020/2021

الوزراء  مجلس  معلومات  مركز  نرش 
 ، املرصى  االقتصاد  عن  انقوجراف 
أثبت  املرصي  االقتصاد  أن   موضحا 
قدرته عىل مواجهة التحديات، مبرونة 
تحقيق  يف  نجح  حيث  لها؛  مثيل  ال 
فائض أويل من الناتج املحىل اإلجاميل 

 2020/2021 املايل  العام  خالل 
بنسبة%1.46. 

عىل  اإلنفاق  حجم  شهد  وقد   
 30 بنسبة  زيادة  العامة  االستثامرات 
%، ُمسجلة 249.4  مليار جنيه. وكذلك 
أجور  عىل  اإلنفاق  حجم  يف  زيادة 

 ،%10.4 بنسبة  العاملني  وتعويضات 
عىل  اإلنفاق  حجم  يف  زيادة  و%9.3 
قطاع التعليم، و3.2 % زيادة يف حجم 
التموينية،  السلع  دعم  عىل  اإلنفاق 
عىل  اإلنفاق  حجم  يف  زيادة   %  22.8

قطاع الصحة.

وعدد  العريش  ومدينة  مركز  رئيس 
والشعبية  التنفيذية  القيادات  من 
يف  املبارك  الفطر  عيد  صالة  ادو  قد 
مسجد النرص بالعريش واعقب ذلك 
الصور  بالتقاط  املحافظ  الوزير  قيام 

ىف  واهاليهم  االطفال  مع  التذكارية 
التى  والسعادة  الفرحة  من  مشهد 

ارتسمت عىل وجوه االطفال.

أحمد  الدكتور  األكرب  اإلمام  فضيلة 
إن  الرشيف،  األزهر  شيخ  الطيب، 
تكفريهم  يتم  ال  واملعتزلة  الخوارج 
يصادر  ألنه  مذهبهم  نرفض  ولكن 
هذا  معنى  ويفرغ  العفو  معنى 
ومعناه  فحواه  من  الكريم  االسم 

ومضمونه. 
 وأضاف اإلمام األكرب الدكتور أحمد 
الطيب، خالل برنامج اإلمام الطيب، 
املذاع عىل قناة الحياة، أن الخوارج 
معروفني فهم حركة سياسة ارتدت 
مدرسة  ليست  فهى  الدين  ثوت 
وكانت  سياسية  مدرسية  بل  دينية 
ترى أن الخالفة ال تكون يف قريش.

أحمد  الدكتور  األكرب  اإلمام  وتابع 
الخوارج  عند  الذنوب  أن  الطيب، 

وهذه  كفر  الكبرية  ارتكاب  الكبائر 
ليس  الكفر  ألن  األوىل  الكارثة  هي 
خمرة  رشب  لو  فليس   ، عمل  ضد 
أقول  استطيع  ال  زنا  أو  كافر  أقول 
فالكفر  كافر،  أقول  ال  والقتل  كافر 
الله والرسول  انكر  ضد اإلميان فإذا 
املالئكة  أنكر  أو  القرآن  كذب  أو 
ثبوتا  ثبوته  يكو  أن  والبد  كفر  هو 
مختلف  مسائل  هناك  ألن  رضوريا 
فيها فمن ينكر ما هو مختلف عليه 

ليس كافر .
أحمد  الدكتور  األكرب  اإلمام  وقال 
الطيب، إن اإلميان حدده النبى بأن 
واليوم  ورسل  ومالئكته  بالله  تؤمن 
أنكرت  فإذا  والقدر  والقضاء  األخر 

لصالة  الساحات  فتح  عدم  بسبب 
العريش  مبدينة  املبارك  الفطر  عيد 
والوقائية  االحرتازية  للتدابري  نظرا 
شهد مسجد النرص وساحاتة والطريق 

مبدينة  االتجاهني  ىف  اليه  املؤدى 
لتوافد  نظرأ  شديًدا  تزاحام  العريش 

املواطنني عليه .
االهاىل  لجا  املواطنني  تزاحم  وبسبب 
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اإلمنايئ  التعاون  محفظة  تسجل 
االستثامر  وبنك  مرص  بني  الجارية 
األورويب نحو 3.5 مليار يورو بنهاية 
من  العديد  لتمويل   ،2021 عام 
املرشوعات التنموية يف قطاع النقل 
والطاقة  الصحي  والرصف  واملياه 
الصغرية  واملرشوعات  والبيئة 

واملتوسطة والطريان املدين.
ومتثل املرشوعات الطموحة املنفذة 
يف مرص بالرشاكة مع بنك االستثامر 
يف  للتطبيق  بناًءا  منوذًجا  األورويب، 
قارة أفريقيا من خالل آلية التعاون 
بنك  وقام  الجنوب،  بلدان  بني 
االستثامر األورويب خالل العام املايض 
للفرتة  املناخ  متويل  خارطة  بإطالق 

مرص  بني  االقتصادية  العالقات  تطورت 
مدار  عىل  األمريكية  املتحدة  والواليات 
السطور  سياق  ويف  املاضية،  السنوات 
املعلومات عن حجم  أبرز  نقدم  التالية 
وكذلك  مرص  يف  األمريكية  االستثامرات 
السلع  وأهم  التجاري  التبادل  حجم 

املصدرة واملستوردة.
نحو  األمريكية  االستثامرات  تبلغ   –  1
القطاعات  مختلف  ىف  دوالر  مليار   23

ىف مرص.
2 – بلغ حجم التبادل التجاري بني مرص 

فى 9 معلومات.. تعرف على أهم أرقام 
العالقات االقتصادية بني مصر وأمريكا

مشروعات بـ3.5 مليار يورو.. أعرف حجم 
التعاون بني مصر وبنك االستثمار األوروبى

يسعى  والتي   ،2025-2021 من 
للعمل  متويالته  لزيادة  خاللها  من 
األخرض  التحول  ودعم  املناخي 
وخفض االنبعاثات الضارة يف االتحاد 

األورويب والدول التي يتعاون معها.
وسبق ودعت وزيرة التعاون الدويل، 
بنك  رئيس  املشاط،  رانيا  الدكتورة 
للمشاركة  األورويب،  االستثامر 
الدويل  للتعاون  مرص  منتدى  يف 
الثانية،  نسخته  اإلمنايئ يف  والتمويل 
لتبادل وجهات النظر واملناقشات مع 
الحكومات،  وممثيل  التنمية  رشكاء 
املستدامة،  التنمية  جهود  حول 
الرشاكة  حول  أيًضا  وتحدثت 
اإلعالمية التي دشنتها وزارة التعاون 

مليار   9.1 األمريكية  املتحدة  والواليات 
دوالر خالل 2021.

3 – بلغت قيمة صادرات مرص ألمريكا 
3.4 مليار دوالر خالل العام املايض.

 5.7 ملرص  أمريكا  صادرات  بلغت   –  4
مليار دوالر.

مرص  من  املصدرة  السلع  أهم   –  5
الجاهزة  واملالبس  الغذائية،  السلع 
والصلب،  والحديد  واملنسوجات، 

واملنتجات البرتولية.
التبادل  قيمة  دوالر  مليار   65.8  –  6
التجاري بني مرص وأمريكا يف 10 سنوات 

الدويل مع شبكة يس إن إن للرتويج 
لقصص مرص التنموية.

لقاء  خالل  “املشاط”،  واستعرضت 
إطار  البنك،  قيادات  مع  سابق 
اإلمنايئ  والتمويل  الدويل  التعاون 
وجهود  العربية،  مرص  لجمهورية 
اإلمنايئ  التمويل  محفظة  مطابقة 
التي تقدر بنحو 26 مليار دوالر مع 
األهداف األممية للتنمية املستدامة، 
لتعزيز  الحكومة  جهود  وتناولت 
السنوات  مدار  عىل  الغذايئ  األمن 
يف  التوسع  خالل  من  املاضية 
القمح  تخزين  صوامع  مرشوعات 
مع  منفذة  مرشوعات  بينها  ومن 

رشكاء التنمية.

حتى 2020.
7 – بلغت الصادرات 15.8 مليار دوالر، 
الفرتة  خالل  دوالر  مليار   50 والواردات 

من عام 2010 حتى عام 2019.
بيانات جهاز اإلحصاء فإن  8 – بحسب 
(حبوب  هي  املرصية  الواردات  أهم 
وآالت  ومراجل  وأعالف،  طبية  ونباتات 
ومصنوعاتها  ولدائن  آلية،  وأجهزة 

ولحوم.
9 – بلغت قيمة االستثامرات األمريكية 
مليار   16.9 سنوات   10 خالل  مرص  يف 

دوالر.

جهاز اإلحصاء: 10 مليارات جنيه عائدات هيئة قناة السويس فى مارس املاضى
السويس  قناة  هيئة  عائدات  واصلت 
مستوياتها املرتفعة خالل الفرتة األخرية، 
ارتفعت  حيث  حكومية،  لبيانات  وفقا 
مليارات   10 إىل  لتصل  الهيئة  عائدات 
بينام  املايض،  مارس  شهر  خالل  جنيه 
مارس  شهر  يف  جنيه  مليار   6.9 كانت 
 3.1 نحو  بلغت  بزيادة   ،2021 عام 

مليار جنيه.
ارتفاع عائدات هيئة قناة السويس
ارتفاع عائدات هيئة قناة السويس

ورصدت بيانات الجهاز املركزي للتعبئة 
“اليوم  حصل  التي  واإلحصاء،  العامة 
السابع” عىل نسخة منها، تطور عائدات 
هيئة قناة السويس يف الفرتة من مارس 
2021 ومارس 2022، والتي بدأت بـ6.9 

مليار مارس 2021، يليها 8.7 مليار جنيه 
مايو  جنيه  مليار   8.3 ثم   ،2021 ابريل 
يونيو  يف  جنيه  مليار   7.8 ثم  املايض، 

املايض.
عائدات هيئة  بلغت  املايض،  يوليو  ويف 
قناة السويس نحو 8.3 مليار جنيه، و8.8 
املايض،  أغسطس  شهر  يف  جنيه  مليار 
ونفس املستوى يف سبتمرب املايض، و8.7 
مليار جنيه يف أكتوبر املايض، و9 مليار 
يف نوفمرب املايض، و8.7 يف شهر ديسمرب 
يناير  يف  العائدات  وسجلت  املايض، 
مليار   8.6 ثم  جنيه،  مليار   8.5 املايض 
بـ10  وانتهاء  املايض،  فرباير  يف  جنيه 

مليار جنيه يف مارس املايض.
العام  السويس  قناة  هيئة  وسجلت 

من  تحدث  مل  قياسية  أرقاما  املايض 
التي  السفن  أعداد  بلغت  حيث  قبل، 
و6  سفينة،   20646 القناة  من  عربت 
عائد،  دوالر  مليون  و330  مليارات 
علام بأن هناك زيادة كبرية يف معدالت 
عبور السفن مقارنة بالسنوات املاضية، 
بنسبة  السفن  عبور  معدالت  فزادت 
وحامالت   ،%12 والحاويات   ،%29
يف  ارتفاع  وهناك   ،%22 السيارات 
السبب  العاملية وهو  التجارة  متطلبات 
وراء زيادة رسوم العبور، وهى زيادات 
طفيفة من خالل منشور مالحى، ميكن 

أن يتغري وفقا للظروف.
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مقال رأى جمال جورج

تتمه ص   1
عبد  الرئيس  بحضور  املبارك، 
فقرة  عــرض  السيسى  الفتاح 
الفطر،  بعيد  االحتفال  عن  فنية 
وحــرص  الشهداء  وتضحيات 
بهم،  االحــتــفــاء  على  ــة  ــدول ال
وحضورهم لإلفطار مع الرئيس 
أول  فى  السيسى  الفتاح  عبد 

أيام عيد الفطر.
الفتاح  عبد  الرئيس  شــارك 
أسر  تكريم  فــى  السيسي، 
ــداء الــجــيــش والــشــرطــة  ــه ش

ضمن  وذلك  الطبية،  واألطقم 
فعاليات احتفالية عيد الفطر مع 
قائمة  وتضمنت  الشهداء،  أبناء 
املكرمني:  الجيش  أسماء شهداء 
الشهيد عميد أركان حرب خالد 
أحمد عالء الدين علي، والشهيد 
عميد أركان حرب محمد محمود 
والشهيد  املتجلي،  عبد  محمد 
زاهى  أحمد  إســالم  أول  رقيب 
عبد  الرئيس  كرم  وكما  أحمد، 
الفتاح السيسى شهداء الشرطة 

الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الفطر 
مع أبناء وأسر الشهداء ويكرمهم

وهم :الشهيد عقيد شرطة أحمد 
والشهيد  نصار،  أحمد  جابر 
عادل  عبدالرحمن  شرطة  مقدم 
والشهيد  عبده،  عبدالرحمن 
على  محمد  أول  شرطة  مساعد 
جندى  والشهيد  علي،  صابر 
عبدالرحمن محمد عبدالحكم، ثم 
شهداء  السيسى  الرئيس  كرم 
الشهيد  ومنهم  الطبية  األطقم 
فنى تمريض فوزية فوزى أحمد 

إسماعيل.

التعليم العالي تعلن نجاح إنتاج وتوزيع أجهزة 
تنفس صناعي بتكنولوجيا مصرية %100

اليوتيوبرز.. شياطني ومالئكة

ورشكة بايوبيزنس إليجاد حلول مبتكرة 
حل  وإيجاد  كورونا،  جائحة  ملواجهة 
أجهزة  نقص  ملشكلة  خــاص  بشكل 
أكادميية  وأطلقت  الصناعي،  التنفس 
برنامج  والتكنولوجيا  العلمى  البحث 
“طبق فكرتك” ىف أبريل ٢0٢0، ومتت 
بايوبيزنس  رشكة  مقرتح  عىل  املوافقة 
لتصميم جهاز التدفق العايل لألكسجني 
كأول فئة من أجهزة التنفس الصناعي، 
لجهاز  األويل  النموذج  ــالق  إط ثم 
والحصول  لألكسجني،  العايل  التدفق 
عىل موافقة الخدمات الطبية بالقوات 
معايرة  معمل  وموافقة  املسلحة، 
األجهزة الطبية بكلية الهندسة جامعة 
القاهرة، يليها إجراء التجارب الرسيرية 
تحت  القاهرة  جامعة  مستشفيات  يف 
للمستشفيات  األعىل  املجلس  إرشاف 
املوافقة  عىل  والحصول  الجامعية، 
املرصية  الــدواء  هيئة  من  املروطة 
النوع  لهذا  نوعها  من  موافقة  كأول 
الدواء  هيئة  عن  تصدر  األجهزة  من 
املرصية، ثم تم إطالق النموذج الثاىن 
العينة  تحويل  عملية  لبدء  للجهاز 
لالستخدام،  قابل  منتج  إىل  األوىل 
جاهز،  صناعي  منــوذج  أول  وإنتاج 
الالزمة  االختبارات  إجــراء  تم  حيث 
اإلنتاج  تنفيذ  مراحل  لتبدأ  لتقييمه، 
أول  تسليم  عن  اإلعالن  ليتم  الفعيل 
٥0 جهاز لهيئة الراء املوحد لتوزيعها 
شهر  ىف  الجامعية  املستشفيات  عىل 

أبريل املايض.
املروع  خطة  أن  التقرير،  وأضــاف 
استهدفت تصميم جهاز تنفس صناعي 
كافة  ىف  للعمل  يصلح  النقل  سهل 
أو  ميدانية  البيئات سواء مستشفيات 
وكذلك  مركزة،  رعاية  أو  عادية  غرف 
ويدعم  باملنزل،  استخدامه  ميكن 
باألكسجني  العالج  من  كل  الجهاز 
الالخرتاقي،  والعالج االخرتاقي والعالج 
للجهاز،  الداخلية  املكونات  وبنفس 
الجهاز  إنتاج  عملية  تتدرج  أن  عىل 
أجهزة  مــن  بــدايــة  مــرحــيل  بشكل 

متنوعة  صحفية  مــدارس  ىف  تعلمنا 
أن  الجاللة  صاحبة  عبق  منها  يفوح 
ىف  أصيل  ركن  الطرح  ىف  املوضوعية 
أو  القراء  صنع سالسل املصداقية مع 
املشاهدين بالقياس أيضا عىل وسائل 
جيل  وضع  أن  فمنذ   ، املرئية  اإلعالم 
ملدرسة  األســاس  حجر  العاملقة  من 
عقول  أفاق جديدة ىف  وفتح  اإلبداع 
التقلبات  من  مراحل  تلتها  املتابعني 
اإلعالمى  املجال  ىف  وهبوطا  صعودا 
املرىئ واملسموع حتى وصلنا اىل عرص 
التى باتت هى  العنكبوتية  الشبكات 
من  األعظم  للسواد  املظلل  السحاب 

أصحاب الفكر والقلم .
ولــون  جديد  عهد  ــد  ول هنا  ومــن 
تخطى  املتلفز  اإلعــالم  من  مختلف 
املــرصى  والتلفزيون  الفضائيات 
حقيقة  ىف  أيضا  شملهم  بل  واإلذاعة 
مشاهداته  تخطت  حيث   ، ــر  األم
املحىل  املستوى  عىل  واملاليني  االالف 
والدوىل ..عن موقع اليوتيوب العاملى 
نتحدث ولعل حديثنا سيكون مختلفا 
وتسليط  العمق  حيث  من  طرحه  ىف 
املجهر عىل الجوانب الخفية والكروت 
الغري مآلوفة لهذه اللعبه كام يحلو ىل 
األمريىك  املنهج  تسميتها من منطلق 
املختلفة  الحوارية  شو  التوك  ملدارس 

التدفق العايل باألكسجني ثم االخرتاقي 
بالجودة  ــامم  واالهــت والــالخــرتاقــي، 

واألناقة يف التصميم.
 BioVENT A series ويتميز الجهاز
يعمل  التحمل  شديد  بــالور  بوجود 
حتى ٤0 ألف ساعة تشغيل، ويحتوى 
أو رذاذة لالستخدام ىف  نيبواليزر  عىل 
العالج  أثناء  لالستنشاق  رذاذ  شكل 
بالجهاز، ويعمل بتقنية التدفق العايل 
وأيًضا التوصيل برسعة عالية، ومياثل ىف 
ذلك التكنولوجيا املستخدمة ىف أجهزة 
أوضاع  يدعم  كام  األمريكية،  فابوثريم 
ألجهزة  املامثلة  الالخرتاقي  التنفس 
فيليبس  رشكــة  تنتجها  التي   V٦0
التنفس  أوضــاع  ويدعم  الهولندية، 
جهاز  لتكنولوجيا  املامثلة  االخرتاقي 
PB٥٦0 الذى تنتجه رشكة ميدترونيك 

األمريكية.
يتيح  الجهاز  أن  التقرير،  ــاف  وأض
أو   fio٢ ىف  التلقايئ  التحكم  إمكانية 
اليدوي، ويتم دعمه ببطارية  التحكم 
تعمل حتى ٦ ساعات، ومزود مبرطب 
خارجي وفلرت تنفس بكتريي، إىل جانب 
صاممات  وتركيب  فك  سهولة  مزايا 
منع  ىف  تفيد  والتى  والزفري  الشهيق 

العدوى وسهولة التعقيم.
ونوه التقرير، عن الجدوى االقتصادية 
من  املروع،  هذا  ميثلها  التى  العالية 
التى  الصناعي  التنفس  أجهزة  توفري 
اآلثار  وتجنب  محلًيا،  إنتاجها  يتم 
عىل  العاملية  األسعار  لزيادة  السلبية 
املقدمة  الطبية  الخدمات  مستوى 
األزمات  مع  خاصة  املرصي،  للمريض 
كورونا،  كجائحة  العامل  يواجهها  التى 
كام يعد إنتاج هذا النوع من األجهزة 
حيث  من  ملرص  ذهبية  فرصة  محلًيا 
تحقيق االكتفاء الذايت وتقليل الفاتورة 
للعديد  التصدير  وإمكانية  االستريادية 
أجهزة  نقًصا ىف  تعاىن  التى  الدول  من 
التنفس الصناعي كدول إفريقيا وآسيا 
مرص  أن  صقر،  د.  الوسطى.وأوضح 
األوســط  ــرق  ال ىف  ــة  دول أول  هى 

الربامج  تلك  تعترب  والتى 
أصول  لها  لعب  مبثابة 
تؤمن  أن  أما  وأساسيات 
بها برمتها أو تكفر بها ىف 

مجملها ..
من  اليوتيوب  وتــحــول 
مجرد موقع اىل عامل كامل 
لدساتري  ومرجعا  متكامل 
ــقــافــات  ــث ــوم وال ــل ــع ال
يدفعنا  والــذى  املختلفة 
بعض  وتفنيد  لـــرح 
أستفاد  والتى  أيجابياته 
أجيال  منها  ويستفيد 
ميكن  ال  حالية  متعاقبة 
فيها  الشك  أو  الطعن 
ملموس  ــع  ــ واق ــا  ــه ألن
حقيقى ال ميكننا تجاهله 
بشكل من األشكال ، فرنى 
حرصى  وبشكل  عليه 
األغاىن  معظم  بل  غالبية 
طرحها  قبل  الجديدة 
إنتهاء  بعد  مدمجة  أسطوانات  عىل 
مرحلة رشائط املاسيت والتى نحتفظ 
به ىف بيوتنا من باب الرتاث والظيكور 
الذى يعيد اذهاننا اىل طفولتنا و أيام 
الجميل  الزمن  وحتى  الجميل  الزمن 
اليه ونعيد مشاهدته  أصبحنا نستمع 
ىف  اإلحرتافية  فائق  املوقع  هذا  عىل 
واملقتطفات  للنوادر  وتجميعه  طرحه 
)أقبل  سامع  تستطيع  ولذا  النفيسة 
كلثوم  (ألمو  وليلة  ليلة  والف  الليل 
ومحمد  العندليب  البومات  جميع  و 
تتهافت  كام  أسمهان  وحتى  فــوزى 
قنوات اليوتيوب أو الساحر كام يحلو 
الهضبة  أغــاىن  لتحميل  تسميته  ىل 
عمرو دياب و محمد حامقى و اليسا 
شجن  أطرب  الذى  الجسمى  وحسني 
الوطنيه  أغانيه  بالعديد من  املرصيني 
ال  أو  يعلم  ملن  عليكم  يخفي  وال 
أن  النادرة  األوقــات  ذوى  من  يعلم 
املهرجانات أيضا وجدت مناخا خصبا 
ىف هذه الرتبة وراحت متفجرات أوكا 
تتصدر  بيكا  و  شاكوش  و  وأورتيجا 
نسب املشاهدات مبجرد نزولها لسوق 
نقابة  مع  خالفاتهم  حتى  املوسيقى 
بعضهم  مع  وخالفاتهم  املوسيقيني 
أمامك  معروضه  تفاصيلها  تجد 
السيطرة  ميكن  وال  تنتهى  ال  بانوراما 
عملية  بأن  نعرتف  ولعلنا    .. عليها 
أو  للرقابة  املحتوى  ذلــك  إخضاع 

تنفس صناعي  أجهزة  تنتج  وإفريقيا 
بتكنولوجيا مرصية 100٪، وأن املنتج 
النهاىئ أصبح موجوًدا بالفعل ومتاح 
ويخدم  املستشفيات  ىف  لالستخدام 
العمل  إىل  مشريًا  بكفاءة،  املــرىض 
إنتاج  تطوير  ىف  قدًما  املــى  عىل 
التنفس  أجهزة  فئات  ليغطى  الجهاز 
أنواع هى:  الصناعي والتى تشمل 3 
لألكسجني،  العايل  التدفق  جهاز 
وجهاز  الالخرتاقي،  التنفس  وجهاز 
التنفس االخرتاقي، بعد الحصول عىل 
بالجهد  منوًها  املطلوبة،  املوافقات 
الذى بذلته األكادميية لتنفيذ املراحل 
عىل  للحصول  واملعقدة  الطويلة 
موافقات هذا النوع من األجهزة من 
التواصل مع األجهزة املسؤولة  خالل 
من وزارة الصحة والخدمات الطبية يف 
القوات املسلحة والعديد من الخرباء، 
بتخصصات  مهندسني  مع  والتعاون 
اخرتاع  براءة  الجهاز  وميثل  مختلفة، 
مرصية وجارى العمل عىل تسجيلها. 
ورصح د. عادل عبدالغفار املستشار 
اإلعالمي واملتحدث الرسمي للوزارة، 
أن هذا املروع نتاج جهود متميزة 
بجهات  البحثية  املخرجات  ربط  يف 
الصناعة، من خالل عقد الربوتوكوالت 
األبحاث  لتحويل  التعاون  واتفاقات 
ملنتجات،  للتطبيق  القابلة  العلمية 
والتعاون يف إنتاجها وتوزيعها وتوفري 
الصناعة  ملستلزمات  محلية  بدائل 
تنفذ  الوزارة  أن  إىل  مشريًا  القومية، 
عىل  تقوم  علمية  سياسة  حالًيا 
لخدمة  العلمي  البحث  توظيف 
احتياجاته  وتلبية  املرصي،  املجتمع 
الدور  خالل  من  املجاالت،  كافة  يف 
البحثية  واملعاهد  للمراكز  البحثي 
يف  تعمل  أنها  مؤكًدا  والجامعات، 
كافة  مــع  وُمستمر  ــم  دائ تــعــاون 
مشيًدا  الدولة،  يف  التنمية  قطاعات 
إنتاج  ىف  املتمثلة  املــروع  بنتائج 
مرصية  الصناعي  التنفس  تكنولوجيا 

بالكامل.

السيطرة يشء من أصعب األمور من 
قبل الجهات الرقابية املختلفة ولكنها 
تخضع للرقابة الفعلية من قبل إدارة 
جديدة  رشوطا  فرضت  والتى  املوقع 
اليوتيوبرز  عليهم  يطلق  ملن  مكبلة 
ممن إتخذوا األمر منهجا و عمال لهم 
يدر عليهم دخال وهو ما دفع الجهات 
ملن  عليهم  لفرض رضائب  املتخصصة 
 ، عالية  مشاهدة  نسب  يتخطون 
املثال  سبيل  اليوتيوب عىل  أن  حيث 
برنامج  تقديم  بداياته  ىف  يتيح  كان 
دون أظهار وجه املقدم وهو الذى تم 
بجانب  حاسمه  بروط  حاليا  منعه 
مقدمى  مهنة  بأثبات  خاصة  بنود 
الرسمية  وهويتهم  الــربامــج  تلك 
وعدم اإلقرتاب من مقدسات وعقائد 
التحريض  اىل  يدعو  بشكل  األخرين 
الذى  املحمود  األمــر  وهو  والعنف 
من  املحتويات  تلك  فلرتة  عىل  عمل 
خطب الكراهية و التجرب بشكل كبري . 
وال يخفى عليكم قوال بأننى احد أبرز 
معجبني سلسلة برامج الدكتور الراحل 
تحت  كانت  والتى  محمود  مصطفى 
سالسل  وهى  واإلميــان  العلم  عنوان 
مجاالت  جميع  ىف  مفيدة  ثقافية 
ثقافية  برامج  أتابع  أننى  كام  الحياة 
هذا  عىل  واحدة  زر  بضغطة  عديدة 
ووضعه  العامل  صغر  ــذى  ال املوقع 
وقت  أى  ىف  الجميع  ايادى  بني  مرئيا 
الفراغ  وقت  يستهوينى  ..كام  ومكان 
تربز  االى  املأكوالت  برامج  متابعة 
تلك  ىف  نجاحاتهم  و  املرصيني  جهود 
النوعية من املروعات عىل مستوى 
األكيل  مثل  الجمهورية  محافظات 

وعباسيات وأكلة عدنان .
اىل  امثة  أصابع  متتد  اخر  نحو  وعىل 
هذه الساحة الرقمية مفتوحة املجال 
املكسب  هواة  من  البعض  فيها  لرنى 
للجامهري  ــوهــم  ال وبــيــع  ــع  الــرسي
و  مرخصة  غــري  ــة  ألدويـ ــروجــون  ي
نرى  كام  طبيا  مؤهلة  غري  منتجات 
الفنجان  قراء  من  متنوعة  قطاعات 
بأوراق  ينجمون  الذين  الدجالني  و 

التاروت ويدعون معرفة الغيب ..
الدقة  غاية  ىف  منظومة  أمــام  نحن 
بعضها نافع وكثريها ضار اذا مل يخضع 
ذاتية  للرقابة والتى ىف رأى أن تكون 
قبل أى يشء أخر .. وهو ما يجعلنا أن 
لكل  التحليالت  ونرتك  تساؤل  نطرح 
يراه حسب ما يشاء وهو )اليوتيوبرز 

( ىف مرص مالئكة أم شياطني؟؟

تتمه ص  1
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كيميايئ   مركـب   Solanine السوالنني   
سام، كام أنه أحد املواد األيضة الثانوية 
أخذ  ولقد  النباتات،  بعض  تنتجها  التي 
اسمه الالتيني من الفصيلة الباذنجانية، 
التي  النباتات  من  الكثري  ويوجـد 
البطاطس،  مثل  الفصيلة  هذه  تتبع 
الديب  وعنب  والباذنجان،  والطامطم، 
مثارها  أو  أوراقها  يف  املادة  هذه  تنتج 
مصدر  تناولها  يعترب  (التي  درناتها  أو 
وذلك  لإلنسان)،  العدوي  نقل  وطريق 
قد  التي  والحرشات  الفطريات  ملقاومة 
من  نفسها  عن  وللدفاع  عليها،  تتطفل 
الحيوانات التي قد تتناولها، فالحيوانات 
قد  التي  النباتات  تتناول  ال  بالفطرة 
مثالً  فالبطاطس  التسمم.  لها  تسبب 
أو  درناتها  أو  جذعها  يتعرض  عندما 

تحفز  فإنها  الشمس،  ألشعة  أوراقها 
من  وغريه  للسوالنني  الحيوي  التخليق 
حتى  دفاعية  كآلية  الجليكوالقلويدس 
الجمعية  أوضــحــت  ولقد  تــؤكــل.  ال 
بتسمم  اإلصابة  أن  للتغذية  األملانية 
نادر  أمر  السوالنني  مركب  عن  ناتج 
إعداد  عند  ينبغي  ذلك  ومع  الحدوث، 
الخرضاء  األجــزاء  إزالة  البطاطس  مثار 
أعراض  تلخيص  وميكن  متاما.  والرباعم 
الحضانة  فرتة  التايل:  السوالنني  سمية 
واإلسهال،  والغثيان،  ساعات،   6-1 من 
وحرقة  املعدة،  وتشنج  واالستفراغ، 
الحنجرة، والصداع، والدوخة، والهلوسة، 
والحمى،  والشلل،  اإلحساس،  وفقدان 
وانخفاض  البؤبؤ،  وتوسع  والــريقــان، 
من  الكبرية  الكميات  أن  كام  الحرارة. 
إيل  تــؤدي  أن  ميكن  السوالنني  ســم 
املوت. ولقد ذكرت إحدى الدراسات أن 
الجرعات من 2 إىل 5 ملجرام/كيلوجرام 
تسبب  أن  ميكن  الجسم  وزن  مــن 
أعراضا سمية، أما الجرعات بني 3 إىل 6 
ملجرام/كيلوجرام من وزن الجسم ميكن 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

اإلنسان  يتجنب  وليك  قاتلة.  تكون  أن 
البطاطس)،  (من  بالسوالنني  التسمم 
فام عليه إال عدم رشاء واستهالك حبات 
البطاطس التي تظهر عىل قرشتها اللون 
اللون  هذا  درجة  كانت  مهام  األخرض 
تتخلص من  البطاطس  أن  بسيطة، كام 
30 - 80% من السوالنني عند تقشريها، 
ويؤدي قليها عىل درجات حرارة عالية 
(فوق 170°م)  إيل إبطال مفعول سمية 
حبات  اختيار  أن  إال  السوالنني،  مادة 
قرشتها  عىل  يظهر  ال  التي  البطاطس 
يبقى أهم وأول خطوة  لون أخرض  أي 
أوضحت  ولقد  السم.  هذا  من  للوقاية 
تخزين  أن  للتغذية،  األملانية  الجمعية 
مثار البطاطس يف مكان بارد ومظلم من 
والجراثيم،  البكترييا  انتشار  منع  شأنه 
هذه  يف  السوالنني  مادة  نسبة  وتقليل 
من  نفسه  اإلنسان  يقي  وحتي  الثامر. 
أكل  تجنب  عليه  يجب  التسمم  هذا 
عىل  تحتوي  التي  واألطعمة  النباتات 
عليه  فيجب  أصيب  إذا  أما  السوالنني، 

أن يلجأ إيل الطبيب لعالجه.

فى العيد.. خليك فى الرتمس هيحافظ 
على صحة جهازك الهضمى

ما هو شاى الربدقوش؟ تعرف على طريقة إعداده 
وفوائد الصحية

الشاى  من  كوب  تناول  يكون  أن  ميكن 
وكل ىشء،  أفضل حل ألى ىشء  الساخن 
األعصاب،  إرخــاء  إىل  الــروح  إشباع  من 
أنحاء  جميع  ىف  الشاى  عشاق  ويرتقى 
األعشاب  بإضافة  أبعد  هو  ما  إىل  العامل 
ألنها  ليست  الشاى  إىل  والتوابل  والزهور 
غنية  ألنها  بل  فحسب،  وعطرية  لذيذة 
أحد  ولعل  الغذائية،  بالعنارص  أيًضا 
الربدقوش،  شاى  هو  الشاى  هذا  أنــواع 
طعمه  بسبب  شعبية  اكتسب  ــذي  ال
الصحية  وفوائده  ونكهته  اللطيف  الحلو 
موقع  تقرير  ذكره  ملا  وفًقا  شهرة،  األقل 

.”Healthline“
6 ما هو الربدقوش؟

يتكون شاي الربدقوش من عشب عطري 

ينحدر  والــذي  الربدقوش،  باسم  يعرف 
الشاي يف  النعناع، ويُزرع هذا  عائلة  من 
أفريقيا  وشامل  املتوسط    األبيض  البحر 
ما  وغالبًا  السنني،  آالف  منذ  آسيا  وغرب 
الشاي  نكهة وطعم هذا  بني  الخلط  يتم 
الزعرت، ومع ذلك، فإن  اللطيف وأعشاب 
معتدل  الربدقوش  عشب  ورائحة  طعم 
بعض اليشء، مام مينح هذا الشاي طعاًم 

مهدئًا ونكهة لذيذة.
ما هى فوائد شاى الربدقوش؟

 ،Cو  A بفيتامينات غني  الربدقوش  شاي 
وبرصف النظر عن ذلك، فقد تم استخدام 
هذا الشاي الغني مبضادات األكسدة عىل 
لتحسني  عالجي  كمرشوب  العصور  مر 
التمثيل  عملية  وترسيع  الهضم،  عملية 

ــدورة  ال تقلصات  وتخفيف  ــغــذايئ،  ال
الشهرية.

كيفية صنع شاي الربدقوش يف املنزل؟
املكونات:

كوب من املاء
4/1 ملعقة صغرية من الربدقوش

1 ملعقة صغرية من العسل حسب الرغبة
1 رشة جوزة الطيب

نأخذ مقالة ونضيف املاء، مبجرد أن يصبح 
أوراق  نضيف  كافية  بدرجة  ساخًنا  املاء 
ميتص  املرشوب  دع  املجففة،  الربدقوش 

النكهة واملواد املغذية من األعشاب.
إليه  ويُضاف  الساخن  الشاى  يُصّفى 
النكهة  لتعزيز  الطيب  جوزة  من  القليل 

وإضافة العسل حسب الرغبة.

الفطر  بعيد  ترتبط  التى  األكالت  تعد 
ال  التى  األساسية  التقاليد  من  املبارك 
ومن  املرصية،  األرس  عنها  تستغنى 
الكحك  تناول  الشائعة  التقاليد  هذه 
الفسيخ  مثل  اململحة  واألطعمة 
وأشهرها  املسليات  بجانب  والرنجة 
الشام،  وحمص  والسوداىن  الرتمس 
من  عالية  نسبة  عىل  يحتوى  فالرتمس 
التى  األكسدة  ومضادات  ىس  فيتامني 
تدعم جهاز املناعة، وفقا ملا نرشه موقع 

.Healthline

فوائد تناول الرتمس ىف العيد:
1.يحتوى الرتمس عىل نسبة عالية من 
التى  الغذائية  والعنارص  الفيتامينات 
والجراثيم  الفريوسات  طرد  عىل  تعمل 
األمراض  من  والوقاية  الجسم  من 

والعدوى.
2.يعترب الرتمس من أبرز أنواع األطعمة 
الجهاز  صحة  تعزيز  عىل  تعمل  التى 
الزهامير  أمراض  من  والوقاية  العصبى 

والخرف.
3.يحتوى الرتمس عىل نسبة عالية من 

التى  الغذائية  والعنارص  الفيتامينات 
واملفاصل  العضالت  تقوية  عىل  تعمل 

وحاميتها من الكرس وااللتهابات.
4.يحتوى الرتمس عىل نسبة عالية من 
تقوية  عىل  تعمل  التى  الفيتامينات 
القلب واألوعية الدموية ووقايتهم من 

الجلطات واملشاكل التى يتعرض لها.
5 .له دور فعال ىف تعزيز صحة الجسم 
الرسطانية  األمراض  من  وحاميته 
العديد  عىل  الحتوائه  وذلك  املختلفة، 

من الخصائص والفيتامينات واملواد
املضادة لألكسدة.

الهضمى  الجهاز  صحة  عىل  6.يحافظ 
التى  وااللتهابات  االضطرابات  ويعالج 

تتعرض لها.
التى  الخصائص  بعض  عىل  7.يحتوى 
وحرق  الوزن  إنقاص  عىل  تساعد 

الدهون.
8.تستخدم مياه الرتمس لعالج مشاكل 
الشعر والتخلص من القرشة والتهابات 

فروة الرأس.
الرتمس  ماسك  استخدام  9.ميكن 
البرشة  مشاكل  لعالج  املطحون 

والتخلص من الحبوب والبقع الداكنة.
 Tumblr  لينكدإن تويرت  فيسبوك 
 VKontakte  Reddit  بينترييست

مشاركة عرب الربيد طباعة

أعراض تسمم اإلنسان بمركب السوالنني

مبقدمات  مصابًا  تكون  أن  ميكن 
ذلك،  تعرف  ال  قد  لكنك  السكرى، 
كل  من  واحد  من  أكرث  يعاىن  حيث 
ثالثة بالغني من مقدمات السكرى ىف 
الواليات املتحدة، وىف سلسلة اطمن 
عالمات  عىل  نتعرف  نفسك  عىل 
السكرى،  مقدمات  من  التحذير 

.bonsecours بحسب موقع
عــادًة  السكرى  مقدمات  تحدث 
عالمات  أو  أعــراض  أى  ظهور  دون 
تحذيرية، ومع ذلك من املفيد معرفة 
السكرى  مقدمات  لديك  كان  إذا  ما 
إيقافه ىف مساراته  تتمكن من  حتى 
هذا يعنى أنه ميكنك تجنب اإلصابة 
وهو   ،  2 النوع  من  السكرى  مبرض 
مشاكل  يسبب  خطورة  أكرث  مرض 

صحية خطرية أخرى.
ما هى مقدمات السكرى؟

ارتفاع  السكرى  مقدمات  تتضمن 
ولكن  ــدم،  ال ىف  السكر  مستويات 
مرض  معايري  لتلبية  يكفى  مبا  ليس 

السكرى.
لجلوكوز  آخر  اسم  وهو  الدم،  سكر 
الدم، من املهم السيطرة عليه طوال 
حياتك، سكر الدم هو السكر الرئيىس 
املوجود ىف الدم يأىت من الطعام الذى 
نتناوله، وهو املصدر الرئيىس للطاقة 
يوم  كل  جسمك  يستخدمها  التى 
ينقل دمك السكر إىل خاليا جسمك.

عىل الرغم من أن مقدمات السكري 
ليست مرض السكري الكامل، إال أن 
وجود الكثري من السكر ىف الدم ميكن 
أن يؤدى إىل تلف أعضائك – خاصة 
الكىل قد يتسبب يف وجود الكثري من 
الربوتني يف البول ، مام يجهد كليتيك.

عوامل الخطر ملرض السكري

تختفي  أن  ميكن  األحيان،  بعض  يف 
أعراض مقدمات السكري إذا اعتنيت 
ميكن  لكنها  أفضل،  بشكل  بصحتك 
أن تعود إذا عدت إىل منط حياة غري 

صحي.
ــة  دراي عــىل  تكون  أن  املهم  مــن 
كان  إذا  خاصة  السكري،  مبقدمات 
أيًضا  أنت  عاًما   45 عن  يزيد  عمرك 
مبقدمات  اإلصــابــة  لخطر  معرض 
أي من  من  تعاين  كنت  إذا  السكري 

هذه املشكالت الطبية:
أمراض القلب واألوعية الدموية

مرض السكري يف عائلتك
سكري الحمل أثناء الحمل

ضغط دم مرتفع
الدهون العالية

زيادة الوزن

اطمن على نفسك واعرف العالمات 
التحذيرية من مقدمات السكرى
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السنة الخامسة بعد البعثة النبوية 
بثالث  واملعراج  اإلرساء  حادثة  بعد 
سنوات، أو يف السنة الخامسة قبل 
البعثة النبوية يف مكة، والنبي له من 
العمر خمسة وثالثني عاًما (حسب 

روايات أهل السنة والجامعة).
ضمن  من  الــزهــراء  فاطمة  تعد 
عرفن  ــاليت  ال العربيات  النساء 
ابن  أن  حتى  والفصاحة  بالبالغة 
أورد  هجرية   280 املتوىف  طيفور 
خطبها يف كتابه بالغات النساء ناقاًل 
بن  عيل  بن  زيد  الحسني  أيب  عن 
الحسني قوله: رأيت مشايخ آل أيب 
طالب يروونه عن آبائهم ويعلمونه 

أبناءهم.
عن  الزهراء  فاطمة  السيدة  روت 
الحسني،  ابنها  عنها  وروى  أبيها، 
بن  ــس  وأن سلمة،  وأم  وعائشة، 
الكتب  مالك، وغريهم، وروايتها يف 
يحبها  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  كان  الستة، وقد 
ومناقبها  إليها،  ويــرس  ويكرمها 
خرية  دينة  صابرة  وكانت  غزيرة، 

صينة قانعة شاكرة لله.
عليه  الله  صىل  النبى  عليها  أطلق 
منها  يرى  كان  ملا  أبيها”  “أم  وسلم 
من االهتامم والحنان والخوف عليه 

(ص).
أن  بلغه  ملا  النبي  لها  غضب  وقد 
من  سائغا  رآه  مبا  هم  الحسن  أبا 
خطبة بنت أيب جهل، فقال: “والله 
وبنت  الله  نبي  بنت  تجتمع  ال 
عدو الله، وإمنا فاطمة بضعة مني، 
يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها” 
فام  لها،  رعاية  الخطبة  عىل  فرتك 
تزوج عليها وال ترسي، فلام توفيت 

تزوج وترسي، ريض الله عنهام.
توفيت السيدة فاطمة الزهراء بعد 
نحوها،  أو  أشهر،  بخمسة  النبي 
وعرشين  خمسا  أو  أربعا  وعاشت 
عاشت  إنها  قيل:  ما  وأكــرث  سنة، 

تسعا وعرشين سنة، واالول أصح.
زينب  السيدة  من  أصغر  وكانت 
ومن  الربيع،  بن  العاص  أيب  زوجة 
بن  عثامن  ــة  زوج رقية  السيدة 
إال  النبي  نسب  انقطع  وقد  عفان، 
من ِقبل السيدة فاطمة، ألن إمامة 
بنت زينب، التي كان النبي يحملها 
أيب  ابن  بعيل  تزوجت  صالته،  يف 
بن  باملغرية  بعده  من  ثم  طالب، 
املطلب  عبد  بن  الحارث  بن  نوفل 
أوالد.  منه  فجاءها  الهاشمي، 

وانقرض عقب زينب.

العديد من  التاريخ، قصص  ورد ىف 
النساء الالىت تم ذكرهن دون اإلشارة 
الكريم،  القرآن  ىف  أسامئهن  إىل 
املخلدات،  العاملني  نساء  من  وهن 
ومن بني سيدات العاملني املخلدات 
يف التاريخ اإلسالمي ومنهم السيدة 

فاطمة الزهراء.
صحيحة  أحاديث  القرطبي  وذكر 
أربع:  العاملني  نساء  “خري  منها: 
بنت  وآسية  عمران  بنت  مريم 
وخديجة  فرعون،  ــرأة  ام مزاحم 
بنت ُخويلد، وفاطمة بنت محمد”، 
والسالم  الصالة  عليه  النبي  وذكر 
أخالق  كامل  الرشيف  الحديث  يف 
كثري من الرجال عرب مراحل التاريخ 
أخالق  اكتملت  بينام  املختلفة، 
قدواٍت  كن  الالىت  النساء  من  أربعٍ 
ومن  زمانهن  يف  للنساء  صالحات 

بعدهن.
الــرســول  بنت  ــراء  ــزه ال فاطمة 
من  وسلم  عليه  الله  صىل  محمد 
خديجة  املؤمنني  أم  زوجاته  أول 
الحسن  السبطني  وأم  خويلد،  بنت 
عم  ــن  واب زوجــهــا  مــن  والحسني 
ولدت  طالب.  أيب  بن  عيل  أبيها 
اآلخرة يف  الجمعة 20 جامدى  يوم 

نساء العاملني.. “فاطمة الزهراء” أم أبيها

عبد  إيناس  الدكتورة  الفنانة  تابعت 
الدايم وزيرة الثقافة انطالق مرشوع 
“سينام الشعب” الذى تنفذه الهيئة 
برئاسة  الثقافة،  لقصور  العامة 
عليه  املخرج هشام عطوة، ويرشف 
عام  مدير  املنعم  عبد  تامر  الفنان 
تواكب  والذى  السينامئية،  الثقافة 
املبارك  الفطر  عيد  ــام  أي أول  مع 
هى  محافظات   5 استقبلت  حيث 
االعظم)،  البحر  (مكتبة  الجيزة 
األنفوىش)،  ثقافة  (قرص  اإلسكندرية 
واملنوفية  قنا)  ثقافة  (قــرص  قنا 
الكوم وسينام  الشعب شبني  (سينام 
التسجيىل  الفيلم  السادات)  الشعب 
القصري “التجىل” من إخراج عبدالله 
للثقافة  العامة  اإلدارة  وإنتاج  مرىس 
فيلم  قبل  عرضه  وتم  السينامئية، 

“واحد تاىن” للنجم أحمد حلمى.
عبد  إيناس  الدكتورة  الفنانة  وقالت 
تم  التى  العرض  دور  إن  الدايم، 

سينام  مرشوع  النطالق  تخصيصها 
جامهرييا  إقباال  شهدت  الشعب 
ضخام من مختلف الرشائح العمرية 
أسعار  أن  مؤكدة  واالجتامعية، 
باعتباره  رمزية  الــعــروض  تذاكر 
العدالة  مبدأ  تحقيق  خطوات  أحد 
التنوير  نرش  عىل  وحرصا  الثقافية، 

ومجابهة الفكر املتطرف.
أن  الدايم  عبد  إيناس  وأضافت 
األفالم  من  مجموعة  يضم  املرشوع 
واملعرفية  والتوعوية  الوثائقية 
األعامل  عىل  الضوء  إللقاء  ويهدف 
الثقافة،  وزارة  تنتجها  التى  املتميزة 
املتميزة  املستقلة  األعامل  وكذلك 
دعم  إىل  إضافة  رقابياً  واملــجــازة 
عرض  خــالل  من  السينام  صناعة 
الفن  مواجهة  ىف  املبدعني  أعــامل 

التجارى البحت.
إن  عطوة  هشام  املــخــرج  وقــال 
املرشوع سينطلق ىف مرحلته الثانية 

دور  خمسة  بعدد  أسبوعني  بعد 
الشيخ، رشم  عرض إضافية هى كفر 
ــوادى  وال سيوة،  ــوق،  دس الشيخ، 
الجديد ليصل عدد سينامت الشعب 
إىل 10 سينامت بعدها تبدأ املرحلة 
الثالثة التى تضم خمسة دور عرض 
آخرين وتبدأ مع حلول عيد األضحى 

املبارك.
عبد  تامر  الفنان  قــال  جانبه  من 
العام عىل املرشوع،  املنعم، املرشف 
يعكس  الــجــامهــريى  ــال  ــب اإلق إن 
فنية  مواد  عىل  الحصول  ىف  الرغبة 
جادة، مشريا إىل أن سعر التذكرة ىف 
املرشوع ال يتجاوز 40 جنيها، وذلك 
الثقاىف  املنتج  توصيل  عىل  حرصا 

الهادف ألكرب عدد من املواطنني.
الوثائقى  الفيلم  أن  بالذكر  جدير 
الرتويج  فكرة  يتناول  التجىل  القصري 
السياحى ملنطقة سانت كاترين التى 

تضم مناطق مقدسة مختلفة.

وزيرة الثقافة تتابع انطالق مشروع سينما 
الشعب: خطوة لتحقيق العدالة الثقافية

شارع يحمل اسمه.. ابن طفيل صاحب إسهامات فى مجال الطب والفلك وقدم ابن رشد
غرناطة، ثم ىف ديوان األمري “أىب سعيد 
بن عبد املؤمن” حاكم طنجة، ثم أصبح 
“أىب  املوحدى  للسلطان  وطبيبًا  وزيرًا 
يعقوب يوسف بن املأمون”، الذى توىل 
558هـ،  عام  أبيه  وفاة  بعد  الخالفة 
ذلك الخليفة املوحدى الذى كان يجمع 
واالهتامم  الدين  بعلوم  املعرفة  بني 

بالفلسفة وعلومها.
وكان يحيط نفسه بحاشية من العلامء 
بجمع  يهتم  وكان  والفالسفة،  والفقهاء 
كان  وألنــه  أنواعها،  مبختلف  الكتب 
يجمع كتب الفلسفة لبحثها ودراستها، 
يعمل  أن  طفيل  ابن  من  طلب  فقد 
ابن  ولكن  أرسطو،  كتب  تلخيص  عىل 
طفيل، لسبب أو آلخر، انتدب صديقه 
فيلسوف قرطبة، ابن رشد، لهذه املهمة.
ويقال إن ابن طفيل كان له تأثري كبري 
عىل الخليفة، وقد استغل ذلك ىف جلب 
بصفة  منهم  ونذكر  البالط،  إىل  العلامء 
رشد  ابن  والطبيب  الفيلسوف  خاصة 
الذى قدمه ابن طفيل عندما تقدم به 
كتب  برشح  ليقوم  السلطان  إىل  السن 
أرسطو وليخلفه ىف عمله كطبيب، وقد 
ظل ابن طفيل ىف بالط السلطان حتى 

وفاته.
وفاته

عام  ىف  مبــراكــش  طفيل  ابــن  تــوىف 
581هـ/1185م، وقد مىش السلطان ىف 
الحظوة  مدى  عىل  يدل  وهذا  جنازته، 

التى كان يتمتع بها ابن طفيل لديه.
بعض إسهاماته العلمية

ىف مجال الطب:
يذكر بعض املؤرخني أن ابن طفيل ألف 
ذُكر  كام  مجلدين،  من  كتابًا  الطب  ىف 
رشد  وابــن  الطفيل  ابن  بني  كان  أنه 
الدواء”  “رسم  ىف  ومباحث  مراجعات 
“الكليات”،  كتابه  ىف  رشد  ابن  جمعها 
كام كانت البن طفيل أرجوزة ىف الطب 

تتألف من 7700 بيت.
ىف الفلك

آراء  له  كانت  طفيل  ابــن  إن  يقال 
تركيب  ىف  ونظريات  الفلك  ىف  مبتكرة 
ويقول  وحركاتها،  الساموية  األجــرام 
ىف  جوتيه”  “ليون  الفرنىس  الباحث 
الرغم  “عــىل  طفيل:  ابــن  عن  كتابه 
عن  مكتوب  يشء  أى  وجود  عدم  من 
الفلك، باستثناء بعض الفقرات القصرية 
نعرف  فإننا  يقظان،  ابن  كتاب حى  ىف 
أن ابن طفيل مل يكن راضيًا عن النظام 
الفلىك الذى وضعه “بطليموس”، وأنه 

فكر ىف نظام جديد”.
كتبه  مبا  ذلك  عىل  الكاتب  واستشهد 
و”البطروجي”،  رشــد  ــن  اب مــن  كــل 
“اآلثار  لِـ  األوسط  فابن رشد ىف رشحه 
ــدوره  ب انتقد  ألرســطــو،  العلوية” 
فرضيات بطليموس عن تكوين األفالك 
وحركاتها، وقال إن ابن طفيل يتوفر ىف 
ميكن  رائعة  نظريات  عىل  املجال  هذا 
االستفادة منها كثريًا، كام أن البطروجى 
الفلك،  عن  الشهري  كتابه  مقدمة  ىف 
فلكيًا  نظاًما  أوجد  طفيل  ابن  أن  ذكر 
ومبادئ لحركاته، غري تلك املبادئ التى 

وضعها بطليموس.
تكون  أن  احتامل  عن  ليون  وتساءل 
فرضيات ابن طفيل تشتمل عىل بعض 
الفلىك  اإلصــالح  من  األســاس  العنارص 
“كوبرنيك”  به  جــاء  ــذى  ال العظيم 

و”جالييل” بعد أربعة قرون.
مؤلفاته

جرت  التى  ومباحث”  “مراجعات 
“رسم  ىف  رشد  وابن  طفيل”  “ابن  بني 
كتابه  ىف  رشد  ابن  جمعها  الـــدواء”، 
الطب”،  ىف  ــوزة  و”أرجـ “الكليات”، 
الفلسفة،  ىف  النفس”  ىف  ــة  و”رســال
وحى بن يقظان”، وهى قصة فلسفية 
عرًضا  الفلسفية  أفكاره  فيها  عرض 
قصصيًا، محاوالً التوفيق فيها بني الدين 
القصة  هذه  عرفت  وقد  والفلسفة، 
عرش،  السابع  القرن  منذ  الغرب  ىف 
وترجمت إىل عدة لغات، منها الالتينية، 
والفرنسية،  واإلنجليزية،  والعربية، 

واألملانية، والهولندية.
الفلسفية،  القصة  هذه  ىف  يبدو  وكام 
ىف  النهضة  عرص  ظهورها  سبق  التى 
وجاليليو  كوبرنيق  وعصور  أوروبــا، 
من  وغــريهــم  وأينشتاين،  ونيوتن 
يتضح مسعى  الحديث،  الفلك  أقطاب 
اإلميانية  الدالئل  إظهار  ىف  طفيل  ابن 
الخلق  منظومة  ىف  معاً  والتأملية 

والكون.
 Tumblr  لينكدإن تويرت  فيسبوك 

VKontakte  Reddit  بينترييست

القومى  الجهاز  دور  مــن  انطالقًا 
للتنسيق الحضارى ىف العمل عىل إحياء 
للمجتمع  والتاريخية  القومية  الذاكرة 
املرصى، انطلقت فكرة مرشوع “حكاية 
التعريف  إىل  يهدف  ــذى  ال شــارع”، 
أطلقت  التى  املهمة  بالشخصيات 
أسامؤها عىل بعض الشوارع، وذلك من 
خالل وضع الفتات باسم وتاريخ األعالم 
الذين أطلقت أسامؤهم عىل الشوارع، 
والذين يشكلون قيمة تاريخية وقومية 
الشعب  فئات  ملختلف  ومجتمعية 
املرصى، ولهذا نستعرض يوميًا شخصية 
من الشخصيات التى لهم شوارع تحمل 

حكاية  ىف  جاء  ما  حسب  أسامءهم، 
واليوم  الحضارى،  للتنسيق  ــارع  ش
نستعرض شخصية “ابن طفيل” والذى 

لها شارع يحمل اسمه ىف اإلسكندرية.
وقاض،  ومفكر،  فيلسوف،  طفيل  ابن 
أندليس،  عرىب  وشاعر  وطبيب،  وفلىك، 
الذى  اشتهر بكتابه “حى بن يقظان”، 
حاول فيه التوفيق الفلسفى بني املعرفة 
العقلية واملعرفة الدينية، وله إسهامات 

كثرية ىف الفلك والطب والشعر.
مولده ونشأته

هو “أبو بكر محمد بن عبد امللك بن 
األندلىس”،  القيىس  طفيل  بن  محمد 

ولد ىف مدينة “وادى آش” بالقرب من 
عام  ىف  باألندلس،  “غرناطة”  مدينة 

1100م، عىل وجه التقريب.
أعظم  يد  عىل  والطب  الفلسفة  درس 
فالسفة األندلس وأطبائها، وكان صديًقا 
العلامء  من  عاملًا  ويعترب  رشد”،  “البن 
اإلسالمية،  الحضارة  عرص  ىف  اللواحق 
وشاملة  جيدة  معرفة  لــه  وكــانــت 
الطب،  ىف  خاصة  العلوم،  مبختلف 

والفلسفة، والفلك.
مناصبه

مناصب،  عدة  طفيل  ابن  شغل  لقد 
واىل  ديوان  ىف  كاتبًا  البداية  ىف  فعمل 
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واقعيا،  آليا  طفال  يابانيون  علامء  طور 
األسنان  أطباء  عىل  يسهل  أن  يأملون 
وفقا  األعــصــاب،  مــرىض  مع  التعامل 

. RT لتقرير
Pedia_ املسمى  للروبوت،  وميكن 

وعينيه  وساقيه  ذراعيه  تحريك   ،Roid
لتقليد العديد من املشاعر البرشية، مبا 

يف ذلك القلق والخوف واملقاومة.
 153000 نحو   Pedia_Roid ويكلف 
كاواكوبو،  يوي  وقال  إسرتليني.  جنيه 
التي   ،tmsuk لرشكة  التنفيذي  الرئيس 
 Pedia_Roid إن الروبوت،  وراء  تقف 
بل  فحسب،  ــراض  األع عليه  تظهر  ال 
يجرب  ما  غضب،  نوبة  إىل  أيضا  تؤدي 
أثناء  جامحهم  كبح  عــىل  الــطــالب 

محاولتهم عالج الطفل.
ىف  يجعله  ما  رطال،   50 الروبوت  ويزن 

نفس حجم طفل يبلغ من العمر خمس 
رأسه  تحريك  وميكنه  سنوات،  ست  أو 
وبؤبؤ  وعينيه  وجفنيه  ولسانه  وفمه 
وحتى  وصدره  ورجليه  وذراعيه  عينيه 

النبض.
واإلغالق  الفتح  فمه  حركات  وتشمل 

والعطس والسعال وحتى القىء.
عىل  موقعها  عىل   tmsuk وتوضح 
مبيزة  الروبوت  هذا  “يتميز  اإلنرتنت: 
التعرف عىل الصوت، وميكنه فتح فمه 
اتجاه  وتغيري  الطبيب،  لتعليامت  وفقا 
الحركات  مثل  إجراءات  وتنفيذ  وجهه، 

غري املتوقعة والسعال”.
اإلجــراءات  إنتاج  إعــادة  أيضا  وميكنه 
املعقدة بشكل واقعى، مثل إغالق الفك 

وردود الفعل القىء.
ــواء  ــت ــات الــجــســم ال ــرك وتــشــمــل ح

كيف تستخدم زر التعديل الجديد فى تويتـر؟

وتشنجات ورفرفة ىف الذراعني والساقني، 
باإلضافة إىل إجهاد الجسم بالكامل.

والرأس،  الوجه  بوظائف  يتعلق  وفيام 
الوجه  لون  يتغري يف  أن  للروبوت  ميكن 
الخدود أو  املثال إىل أحمر  (عىل سبيل 
الخلف  إىل  عينيه  ويدحرج  الشحوب)، 
ميتلك  نفسه،  الوقت  ويف  ــه.  رأس يف 
يجمع  أن  وميكن  نبضا،  أيضا  الروبوت 
دما مزيفا عن طريق الوريد من مؤخرة 

يده.
وقال كاواكوبو: “جمعنا خرباتنا يف مجال 
يصاب  برشى  جسم  البتكار  الروبوتات 
أو يعرض تغريات جذرية  باملرض  فجأة 
املتدربون  يتمكن  حتى  ــراض،  األع يف 
متوترة  لحظات  تجربة  من  الطبيون 
وتعلم كيفية إنقاذ األرواح تحت ضغط 

هائل.

وكالة  رئيس  نيلسون،  بيل  أعلن 
أن  ــا”،  ــاس “ن األمريكية  الفضاء 
مع  التعاون  باستمرار  تأمل  الوكالة 
الدولية  الفضائية  املحطة  يف  روسيا 
يف  نيلسون  وأشار   ،2030 عام  حتى 
جلسة استامع يف الكونجرس، إىل أن 
روسيا  أن  تعتقد  املتحدة  الواليات 
الفضاء  محطة  يف  العمل  ستواصل 
“املستقبل  يف  األقــل  عىل  الدولية 
التعاون  باستمرار  وتأمل  القريب”، 

يف الربنامج حتى عام 2030.
قال:   ،”RT“ موقع  ذكره  ملا  ووفقا 
لالعتقاد  األدلة  يكفي من  ما  “لدينا 
العمل  يواصلون  سوف  الروس  بأن 
املستقبل  يف  الفضائية  املحطة  يف 

القريب. وبالطبع نأمل بأن يستمروا 
يف التعاون معنا حتى عام 2030”.

وتــعــلــيــًقــا عــىل طــلــب أعــضــاء 
إعالمية  تقارير  بشأن  الكونجرس 
من  لالنسحاب  روسيا  خطط  عن 
أكد  الدولية،  الفضاء  برنامج محطة 
استنتاجاته  يبني  أنه  عىل  نيلسون، 
املهنية”  “العالقات  ــاس  أس عىل 
القامئة بني العاملني يف مجال الفضاء 
“العناوين  هذه  وأن  البلدين،  يف 

الرئيسية خاطئة”.
وأكد: “ال أرى أي يشء ميكنه التأثري 
يف العالقات بني رواد الفضاء، أو من 
شأنه أن يؤثر يف العالقات املهنية”. 
مشريا إىل أنه بغض النظر عن الوضع 

مهنية  بعالقات  نحتفظ  أوكرانيا،  يف 
متبادلة سواء يف املدار أو يف تدريب 
من  املتخصصني  وبني  الفضاء،  رواد 

وكالة ناسا و”روس كوسموس”.
ويذكر، أن دميرتي روجوزين، مدير 
عام مؤسسة “روس كوسموس” أعلن 
يف وقت سابق، أن املؤسسة اتخذت 
يف  مشاركتها  مستقبل  بشأن  قرارها 
الدولية،  الفضائية  املحطة  برنامج 
انتهاء  تــاريــخ  يكشف  مل  ولكنه 
ولكنه  الربنامج،  يف  روسيا  مشاركة 
أعلن بأن بالده ستعلن للرشكاء عن 
الربنامج  هذا  من  انسحابها  موعد 

قبل سنة من موعده.

بعد ما يقرب من عام من التكهنات 
واإلشاعات، فضال عن شكاوى ال تعد 
وال تحىص من املستخدمني املرتبكني 
الذي  تويرت  عىل  التعديل  زر  أصبح 
حقيقة  طويلة  فرتة  منذ  عنه  يحىك 

جني  مــؤخــراً  ــدت  أك فقد  واقــعــة، 
املتخصصة  املدونة  وونــج  مانشون 
امليزة  تلك  وجــود  التكنولوجيا،  يف 
مصور  مبقطع  مرفقة  تغريدة  يف 

توضيحي عرب حسابها يف “تويرت”.

أوضحت  العربية،  ذكرته  ملا  ووفقا 
التغريدة،  لتحرير  الحايل  اإلصدار  أن 
سيعمل  بعد،  طرحه  يتم  مل  والذي 
(الصور  الوسائط  تحميل  إعادة  عىل 
وما   GIF وملفات  الفيديو  ومقاطع 

“روبوت نابض بالحياة” يمكنه التحرك فى كرسى 
طبيب األسنان مثل مريض حقيقى ناسا تأمل فى التعاون مع روسيا باملحطة 

إىل ذلك) بدالً من إعادة استخدامها.
أنه  فكشفت  ما  منشور  لتعديل  أما 
بساطة  بكل  للمستخدمني  ميكن 
املنسدلة  القامئة  ــوق  ف الضغط 
وعندها سيتمكنون  املشاركة،  بجوار 
بعض  إزالة  أو  التغريدة  حذف  من 
للفيديو  وفقاً  املطبعية،  األخطاء 

الخاص بها.
أال  األفضل  من  أنه  أكدت  ذلك  مع 
لتعديل  طويالً  املستخدمون  ينتظر 
نص ما، ألن أمامهم 30 دقيقة فقط 
بعد النرش لفعل ذلك، حسبام ذكرت 

صحيفة “إندبندنت”.
التحرير  مــيــزة  أن  أيــضــاً  ويــبــدو 
حيث  من  الصحفية  باملعايري  تلتزم 
التواصل  منصات  عكس  عىل  أنها، 
بالضبط  تكشف  األخرى،  االجتامعي 

كيف تم تغيري التغريدة.

كذلك سيظهر بعد تعديل التغريدة، 
الزمني  الطابع  بجوار  التحديث 
الخطأ  من  كل  إظهار  إىل  باإلضافة 

األصيل والتصحيح.
التكرار  الوقت نفسه، سيتضمن  ويف 
ينبه  ــاراً  إشــع للتغريدة  القديم 
نسخة  “وجـــود  إىل  املستخدمني 
مبعنى  التغريدة”،  هذه  من  جديدة 
ملفهوم  وداعاً  تقول  أن  ميكنك  آخر، 
عرب  املحرجة  ــزالت  ال عىل  التسرت 

اإلنرتنت.
يشار إىل أنه من املرجح أن تستخدم 
وقت  يف  مرة  ألول  الجديدة  امليزة 

الحق من هذا العام.
يف  ستكون  أنها  من  الرغم  وعــىل 
 Twitter البداية متاحة فقط ملشرتيك
استحواذ  مع  ذلك  يتغري  فقد   ،Blue
يف  وإعالنه  تويرت  عىل  ماسك  إيلون 

وقت سابق إجراء تغيريات يف املنصة.
وكانت رشكة تويرت أكدت أنها تعمل 
عىل إضافة هذه امليزة، وذلك بعد أن 
من خالل  الرشكة  عىل  ماسك  ضغط 
حسابه  عرب  للرأي  استطالع  إطالقه 
مليون   80 من  أكــرث  يتابعه  ــذي  ال
يريدون  كانوا  إن  ملعرفة  مستخدم 
التغريدة  محتوى  لتعديل  زر  إضافة 

بعد نرشها.
جني  الشابة  املدونة  بالذكر  جدير 
مانشون وونج ترصد خصائص جديدة 
ال تزال قيد التجربة تخص تطبيقات 
وانستجرام.  فيسبوك  مثل  شهرية 
عرب  الصلة  ذات  التصميامت  وتنرش 
حسابها عىل موقع تويرت، الذي يتابعه 
بعامل  املهتمني  من  العديد  كثب  عن 

التكنولوجيا.

منط حياة مستقر
مقدمات  مــن  التحذير  عــالمــات 

السكرى
ما  معرفة  صعوبة  من  الرغم  عىل 
السكرى،  مبقدمات  مصابًا  كنت  إذا 
ميكنك البحث عن العالمات الدقيقة.

األعراض،  هذه  أحد  لديك  كان  إذا 
مبقدمات  مصاب  أنك  يعنى  ال  فهذا 

السكرى.
رؤية ضبابية

برودة اليدين والقدمني
فم جاف

العطش الشديد
كرثة التبول

زيادة التهابات املسالك البولية
زيادة التهيج والعصبية أو القلق

حكة يف الجلد
أو  الوخز  مثل  غريبة،  أحاسيس 

التنميل أو األمل أو الحرق يف أطرافك
عدوى متكررة

، مخملية عىل  داكنة   ، بقع سميكة 
اإلبطني  من  بالقرب  (خاصة  جلدك 

والرقبة واملرفقني)
فقدان الوزن غري املربر

تعب غري عادى
الجروح التى ال تلتئم برسعة

ميكن أن يخربك اختبار الدم إذا كنت 
مصابًا مبقدمات السكرى.

وهي  مختلفة  ــواع  أن عــدة  هناك 
داء  تشخص  التي  االختبارات  نفس 

السكري من النوع 2.
تحدث مع طبيبك ملعرفة ما إذا كانوا 
أنك بحاجة إىل أحد هذه  يعتقدون 

االختبارات.
منع مقدمات السكري

إذا تم تشخيصك مبقدمات السكرى 

إجراءات لحامية  إشارة التخاذ  فهذه 
األشخاص  معظم  يصاب  صحتك، 
بداء  السكري  مبقدمات  املصابني 
 10 غضون  يف   2 النوع  من  السكري 
أن  يجب  أنه  يعني  وهذا  سنوات، 

يكون لديك وقت ملنع حدوث ذلك.
األمر  يستغرق  ــرى  أخ ناحية  من 
مقدمات  لعكس  سنوات  ثالث  نحو 
السكرى، ولعكس تشخيص مقدمات 

السكري ، اتبع الخطوات التالية:
تناول نظاًما غذائيًا نظيًفا وصحيًا.

رشب املزيد من املاء.
وزن  من   %  7 إىل   %  5 من  تخلص 

جسمك.
توقف عن التدخني.

ملدة  الرياضة  مــامرســة  أو  املــيش 
يف  أيام  خمسة  اليوم  يف  دقيقة   30

األسبوع.

اطمن على نفسك واعرف العالمات 
التحذيرية من مقدمات السكرى

تتمه ص  7
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ما الذى ينتظر اليوتيوبر أحمد حسن أمام 
املحكمة االقتصادية بعد إجازة العيد؟

ما الذى ينتظر اليوتيوبر أحمد حسن أمام 
املحكمة االقتصادية بعد إجازة العيد؟

خيط الجريمة.. قصة جزار قتل زميله 
بساطور بسبب املنافسة على سعر كيلو 

جنح  محكمة  تــحــديــد  بــعــد 
 10 جلسة  االقتصادية،  مستأنف 
مايو املقبل، لالستئناف عىل حكم 
تغريم اليوتيوبر أحمد حسن، 20 
بفتاة  التحرش  بتهمة  ألف جنيه، 
عرب املحادثات اإللكرتونية، “اليوم 
التالية  النقاط  يوضح يف  السابع” 
أحمد  اليوتيوبر  يواجهه  الذي  ما 

حسن أمام القضاء.
محمد،  خالد  املحامي  يقول 
أمام  حسن  أحمد  اليوتيوبر  إن 
مبحكمة  فقط  سيناريوهات   3
تأييد  أولها  ويكون  االستئناف، 
 20 مببلغ  عليه  املوقعة  الغرامة 
ألف جنيه، أو تقليل هذه الغرامة 
وفقاً ملا تراه املحكمة، أو القضاء 
بإلغاء الغرامة بشكل كامل وبراءة 

املتهم منا أسند إليه من تهم.
وكانت املحكمة االقتصادية قضت 
األسبوع املايض، بتغريم اليوتيوبر 
ألف   20 مبلغ  حسن  أحــمــد 
بفتاة  بالتحرش  التهامه  جنيه، 
قبل  اإللكرتونية،  املحادثات  عرب 
الغرامة  حسن  أحمد  يسدد  أن 

باستئناف  والتقدم  عليه،  املوقعة 
أمام املحكمة املختصة.

بخصوص  التحريات  وأثبتت 
الــواقــعــة تـــورط أحــمــد حسن 
خالل  مــن  بـــ»ســام«  بالتحرش 
بعد ساعات  آب،  بواتس  محادثة 
لفتاة  حاجته  عــن  إعــالنــه  مــن 
لتقديم دور البطولة لفيلم قصري، 
بعد كدة تحرش بها وعرض عليها 
الفيال  داخــل  محرم  لقاء  إقامة 
الخاصة به مبدينة أكتوبر، باإلضافة 
صور  عــىل  الحصول  طلبه  إىل 
التحريات  وقالت  منها،  خاصة 
متت باستخدام التقنيات الحديثة 
اليوتيوبر  حقه  يف  املشكو  إن 
أحمد حسن هو مستخدم رشيحة 
واقعة  بها  ارتكبت  التي  الهاتف 
التحرش بـ »سام« وتحريضها عىل 

ارتكاب الفسق.
بتتبع  أنه  إىل  التحريات  وأشارت 
البالغ،  يف  املقدم  الهاتف  رقــم 
حسن  أحمد  املتهم  أن  وضحت 
مقيم مبنطقة البساتني، وهو مالك 
يف  استخدامها  تم  التي  الرشيحة 

النصب بالصداقات العشوائية.. احذر جرائم 
ترتكب بطلب صداقة على السوشيال ميديا

شهدت منطقة الزيتون جرمية قتل بشعة، 
بسبب  زميله  قتل  عىل  جزار  اقدم  حيث 
اللحمة  كيلو  سعر  بخفض  األخــري  قيام 

وجذب الزبائن للمحل ملكه.
بتلقى ضباط مباحث قسم  كانت  البداية 
يفيد  األهــاىل  من  بالغا  الزيتون،  رشطة 
بنشوب مشاجرة بني جزارين، بسبب وضع 
لجذب  االستهالك  سعر  من  أقل  تسعريه 
أكرب عدد من الزبائن، حيث تشاجر املتهم 
مع املجنى عليه وشقيقه، واعتدى عليهام 

بالتعاون مع آخرين بسالح أبيض، ما أدى 
إىل مرصع أحدهام وإصابة شقيقه.

السالح  وبحوزتهم  املتهمني  ضبط  تم 
كافة  اتخاذ  وتم  الواقعة،  يف  املستخدم 
الجناة،  حيال  الالزمة  القانونية  اإلجراءات 
وتم تحرير املحرض الالزم بالواقعة، كام تم 
مبارشة  تولت  التى  العامة،  النيابة  إخطار 
التحقيق، والتى أمرت بحبس املتهمني عىل 

ذمة التحقيق.
كانت نيابة الزيتون، أمرت بإحالة املتهمني 

مشاجرة  ىف  شقيقه  وإصابة  جــزار  بقتل 
نشبت بينهام، بسبب خالفات عىل تسعرية 
ملحكمة  خاصتهم،  باملحل  اللحوم  عرض 

الجنايات.
مبعاقبة  القاهرة  جنايات  محكمة  وقضت 
سنة   15 املشدد  بالسجن  املتهم  الجزار 
يف  جزارة  محل  صاحب  زميله  قتل  بتهمة 
منطقة الزيتون، بسبب املنافسة عىل سعر 

“كيلو اللحمة”.

الحديثة  الوسيلة  بوك”..  “الفيس 
التي اتخذها كثري من الخارجني عن 
االحتيال  جرائم  الرتكاب  القانون 
فأصبح  املواطنني،  عيل  والنصب 
طريقة  االجتامعي  التواصل  موقع 
عيل  واالستيالء  املواطنني  الستغالل 

أموالهم عرب اإلنرتنت.
من  الداخلية  وزارة  وحذرت 
ترسل  التي  الوهمية  الصفحات 
طلبات صداقة عشوائية عرب “فيس 
املواطنني  مع  ويتواصلون  بوك”، 
ولديهم  أعامل  رجال  أنهم  زاعمني 
أموااًل يريدون استثامرها يف مرص أو 
املتعددة،  النصب  من طرق  خالفه 
القانون  عن  الخارجون  فيستغل 
الواسع  اإللكرتوين  الفضاء  هذا 
عدم  مستغلني  جرامئهم،  ملامرسة 
بأمور  للبعض  الكافية  املعرفة 

السوشيال ميديا.
الجهات  ألقت  السياق،  هذا  ويف 
األمنية املختصة، القبض عىل سيدة 
بالنصب  التهامها  الجنسية  أجنبية 

عىل املواطنني .
وتحريات  معلومات  أكدت  فقد 
جرائم  ملكافحة  العامة  اإلدارة 
مكافحة  بقطاع  العامة  األموال 
والجرمية  العامة  األموال  جرائم 
املنظمة قيام سيدة “تحمل جنسية 
إحدى الدول”، مقيمة بدائرة قسم 
بالقاهرة  أول  نرص  مدينة  رشطة 
إجرامياً تخصص ىف  مبامرسة نشاطاً 

النصب واالحتيال عىل املواطنني.
املتهمة  أن  التحريات،  من  وتبني 
 ، أموالهم  عىل  باالستيالء  متهمة 
بإنشاء  قيامها  طريق  عن  وذلك 
باسم  احتيالية  إلكرتونية  صفحات 
العديد  عىل  السيدات  إحدى 
االجتامعي  التواصل  مواقع  من 
ىف  الصفحات  تلك  واستخدام 
عمليات احتيالية ممنهجة ، بإرسال 
والتعارف  عشوائية  صداقة  طلبات 
تلك  مرتادى  من  املواطنني  عىل 
املواقع وإيهامهم بأنها متلك ثروات 
إرسالها  ىف  ترغب  طائلة  مالية 
استثامرها  بقصد  عليهم  للمجنى 
نظري  مختلفة  أعامل  ىف  بالبالد 

حصولهم عىل عمولة مالية .
ضحاياها  إقناع  من  تتمكن  وحتى 
فيديو  مقاطع  بإرسال  تقوم 
“مفربكة” لخزائن حديدية بداخلها 
األجنبية  العمالت  من  كبري  كميات 
ومستندات مزورة منسوبة إلحدى 
رشكات الشحن التى تتوىل نقل تلك 

األموال إىل البالد .
وعقب ذلك تقوم باإلتصال باملجنى 
منتحلة صفة مندوب رشكة  عليهم 
أن  مدعيًة   ، إليها  املشار  الشحن 
وصل  استثامره  املراد  املاىل  املبلغ 
للبالد داخل حقائب مغلقة مؤمنة 
مالية  مبالغ  إيداع  منهم  وتطلب   ،
شحن   – جمرىك  “تخليص  كرسوم 
– رسوم إدارية” ىف أحد الحسابات 

البنكية التى تم فتحها خصيصاً لهذا 
الغرض.

أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة 
أول  نرص  مدينة  رشطة  قسم 
مالية  مبالغ  وبحوزتها   ، بالقاهرة 
اإلجرامى  نشاطها  متحصالت  من 
– هاتف محمول بفحصه فنياً تبني 
أنه محمل بالعديد من الدالئل التى 

تؤكد نشاطها اإلجرامى .
كام أمكن االستدالل عىل عدد (3) 
وبإستدعاء   ، عليهم  املجنى  من 
املتهمة  قيام  قرر  وسؤاله  أحدهم 
واالستيالء  عليه  واالحتيال  بالنصب 
ىف  ورشوعها  ماىل  مبلغ  عىل  منه 
آخر  ماىل  مبلغ  عىل  منه  اإلستيالء 

بذات األسلوب اإلجرامي .
نشاطها  مبامرسة  واعرتفت 
املبالغ  بتحويل  وقيامها  اإلجرامى، 
اإلجرامى  نشاطها  حصيلة  املالية 
إىل حسابات بنكية خارج البالد، تم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية.
أعد قطاع العالقات العامة واإلعالم 
فيديو يرصد جهود الوزارة يف ضبط 
مرصيني  من  عصابية  تشكيالت   3
عىل  فيالنصب  تخصصوا  وأجانب 
وسائل  مستخدمي  من  املواطنني 
صفحات  عرب  االجتامعي  التواصل 
أنشأوها  مزيفة  احتيالية  إلكرتونية 
صداقة  طلبات  خاللها  من  وأرسلوا 

بطريقة عشوائية.

واتس  وبفحص  التحرش،  واقعة 
تبني  عليها،  باملجني  الخاص  آب 
وبني  بينها  مــحــادثــات  وجـــود 
الذي  املحمول  الرقم  صاحب 
بعد  حسن،  أحمد  يستخدمه 
إىل  العامة  النيابة  استمعت  كدة 
محمد،  سام  عليها  املجني  أقوال 
أحمد  اليوتيوبر  إن  قالت  والتي 
وقالت  لفظيا،  بها  تحرش  حسن 
عليها  املجني  التحقيقات  نص  يف 
وقعن  أخريات  فتيات  هناك  إن 
ضحية املتهم، وهن عىل استعداد 
الاليت  الوقائع  يف  بأقوالهن  لإلدالء 

تعرضن لها.
ىف نفس سياق قال محامي املجني 
العامة استمعت  النيابة  إن  عليها 
انتظار  ىف  ــام”،  “سـ ــوال  أقـ إىل 
ما  يف  حسن  أحمد  أقــوال  سامع 
مؤكدا  اتهامات،  من  إليه  نسب 
البالغ  قدمت  عليها  املجني  أن 
أمن  اإلنرتنت مبديرية  يف مباحث 
نيابة  إىل  إحالتها  متت  القاهرة، 

البساتني طبقا ملحل إقامة املتهم
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موعد ومكان   نهائي دورى أبطال أوروبا بني ليفربول وريال مدريد
دورى  نهايئ  ومكان    موعد 
ليفربول  بني  أوروبا  أبطال 

وريال مدريد
النهائية  املباراة  طرفا  تحدد 
أوروبا  أبطال  لدورى 
 2021 الحاىل  للموسم 
ليفربول  بني   ،2022  –
ضمن  املحرتف  اإلنجليزي 
املرصى  النجم  صفوفه 
ريال  مع  صالح،  محمد 
بعد  اإلسباين،  مدريد 
تأهلهم عىل حساب فريقى 

فياريال ومانشسرت سيتي عىل التواىل.
موعد نهايئ دورى أبطال أوروبا

وتقام املباراة النهائية لبطولة دورى أبطال 
أوروبا عىل ملعب “دو فرانس” ىف العاصمة 
التاسعة  الساعة  متام  يف  باريس،  الفرنسية 

مساء السبت 28 مايو بتوقيت القاهرة.
ليفربول يقىص فياريال

داره  عقر  ىف  فياريال  عىل  ليفربول  وفاز 

بنتيجة 3-2 ىف إياب نصف النهاىئ، بعدما 
ملعبه  ىف   0-2 بنتيجة  ذهابا  عليه  فاز 
أبطال  دورى  نهاىئ  إىل  ليتأهل  أنفيلد، 

أوروبا للمرة العارشة ىف تاريخه.
ريال مدريد يطيح مبانشسرت سيتي

مانشسرت  تخطى  ىف  مدريد  ريال  نجح 
سيتي من نصف النهايئ، بنتيجة 6 – 5 ىف 
مجموع مباراىت الذهاب واإلياب، فبعد أن 
عاد ىف   ،3  –  4 بنتيجة  ذهابا  امللىك  خرس 
لقاء اإلياب ليحقق رميونتادا جديدة بالفوز 
بنتيجة 3 – 1، بعد امتداد املباراة لألشواط 

اإلضافية.
ىف  النهائية  املباراة  مدريد  ريال  ويخوض 
تاريخه،  ىف   17 رقم  للمرة  األبطال  دورى 
كأكرث األندية وصوال لنهايئ البطولة األعرق 

عىل مستوى األندية ىف أوروبا.
ىف  القيايس  الرقم  مدريد  ريال  وميتلك 
برصيد  أوروبا  أبطال  بلقب دورى  التتويج 

13 لقبا، بينام ميتلك ليفربول 6 ألقاب.

سوسيداد يقلد فكرة برياميدز يف إعالن
قام  املرصية،  األندية  عىل  غريبة  سابقة  يف 
حساب نادي ريال سوسيداد اإلسباين بتقليد 
تجديد  عن  اإلعالن  يف  برياميدز  نادي  فكرة 
عقد العبه ديفيد سيلفا، وهي نفس الفكرة 
الخاصة بالنادي والتي أعلن فيها عن التعاقد 

مع النجم أحمد فتحي.
برياميدز ضم  نادي  أعلن   2020 نوفمرب  ويف 
فكرة  خــالل  من  مبتكرة  بطريقة  فتحي 
التي  الفكرة  وهي  اللعب  وأوراق  الجوكر 
أحد  تقديم  حينها يف  الجميع  إعجاب  نالت 

أهم الالعبني يف تاريخ كرة القدم املرصية.
ولكن ريال سوسيداد استوىل عىل الفكرة يف 
أبريل الجاري عند إعالن تجديد تعاقد العبه 
عرب  املنظور  بنفس  وقدمها  سيلفا  ديفيد 

مواقع التواصل االجتامعي الخاصة به.ىح ة

مرص تنظم فاعليات البطولة االفريقية 
الثامنة للرماية عيل األطباق املروحية 
املؤهلة  البطولة  وهي  املفتوحة 
لبطوالت كأس العامل للرماية يف االتحاد 
ورامية  رامي   250 مبشاركة  الدويل 
وناشئني من 9 دول من مختلف دول 
تبدأ  أيام   4 البطولة  وتستمر  العامل، 

من 12 حتي 15 مايو 2022.
البطوالت  ضمن  املنافسة  هذه  وتأيت 
العامل  بطولة  لنهائيات  التأهيلية 
للرماية علامً بأن مرص قامت بتنظيم 
السنوات  يف  أفريقية  بطوالت   7
بطولتى  تنظيم  اىل  باإلضافة  املاضية 
عامل وكان أخرها السنة املاضية 2021، 
بها جميع  وأشاد  العامل  أبهرت  والتي 

الرماة املشاركني.
اإلفريقية  البطولة  منافسات  وتقام 
الصيد  لنادى  الدولية  املالعب  عىل 
بالسادس من أكتوبر، والتي اعتمدتها 
اللجنة الفنية باالتحاد الدوىل للرماية 
املالعب  وتستضيف   ،2010 عام  منذ 
الفئات  ملختلف  املنافسات  كافة 
قدامي  وهى  البطولة  يف  املشاركة 

ترددت انباء قوية حول إنهاء  أمري 
بالنادي  التعاقدات  مدير  توفيق 
حسم  من  رسمي  بشكل  األهيل 
صفقة  يف  الزمالك  مع  الرصاع 
أحمد عاطف مهاجم فريق وادي 
فريق  صفوف  إىل  املعار  دجلة 

فيوترش إف يس.
وأكدت مصادر يف النادي األهيل، 
نجاح أمري توفيق مدير التعاقدات 
توقيع  عىل  الحصول  مهمة  يف 
إف  فيوترش  من  عاطف  أحمد 
يس، وذلك متهيدا لحسم الصفقة 

يف نهاية املوسم الحايل.

مصر تنظم البطولة االفريقية الثامنة للرماية 
علي األطباق املروحية املفتوحة

األهلي ينهي صفقة من العيار الثقيل.. تعرف علي التفاصيل 

السيدات،  الرجال_  الرواد_  الرواد_ 
الناشئني والناشئات.

ويتنافس يف هذه البطولة فريق أوروبا 
األول للرماية والفريق القومى اإليطاىل 
والفريق األنجليزى، إىل جانب مشاركة 

أبطال البالد العربية و أبطال أفريقيا.
الفريق  من مرص  البطولة  يف  ويشارك 
عاملية  مراكز  الذى حصل عىل  املتميز 
يضم  والذي  السابقة،  البطوالت  خالل 
من  الدوليني  الرماه  أمهر  من  نخبة 
وأبرزها  الجمهورية،  نوادى  مختلف 
الصيد  ونادي  بالدقى  الصيد  نادى 
ونادي  الشمس  ونادي  باإلسكندرية 

املعادى ونادي صيد وادي النطرون.
أرشف  الدكتور  أكد  الصدد  هذا  ويف 
أن  والرياضة،  الشباب  وزير  صبحي 
استضافة  الفارق يف  باتت تصنع  مرص 
الدولية  والبطوالت  األحداث  مختلف 
بفضل ما تتمتع به من مقومات وبنية 
املعايري  وفق  ُمقامة  رياضية  تحتية 
الدولية، موضحا أن فخامة الرئيس عبد 
أكد  الجمهورية  السييس رئيس  الفتاح 
املنشآت  وتطوير  بناء  يف  التوسع  عىل 

قيمة  متثل  أصبحت  التي  الرياضية 
مضافة يف دعم االقتصاد الوطني.

املرصي  االتحاد  دور  صبحي  ومثن 
يف  حازم حسني  اللواء  برئاسة  للرماية 
قاعدة  وتوسيع  الرماية  لعبة  تطوير 
الوزارة  كل  ان  ايل  الفتا  مامرستها، 
بطولة  إلنجاح  املناسب  الدعم  ستوفر 

إفريقيا للرماية.
حسنى  حازم  اللواء  وجه  جانبه،  من 
واملرصي  األفريقي  االتحادين  رئيس 
صبحي  أرشف  للدكتور  الشكر  للرماية 
الدعم  عىل  والرياضة  الشباب  وزير 
إنجاح  أجل  من  لالتحاد  املتواصل 
ان  إيل  مشريا  اليوم  وقادر  البطولة، 
لهذه البطولة وضع خاص ملرص ملا متثله 
من أهمية رياضية عاملية وأفريقية ىف 
تنظيم  أن  إىل  مشريا  الرماية”،  مجال 
للرياضة  كبري  رشف  البطولة  هذه 
لكافة  قوية  إيجابية  ورسالة  املرصية 
أن  بعد  العامل  يف  الرياضية  املؤسسات 
كله  العامل  احرتام  عىل  مرص  حصلت 

بتظيم بطولة العامل السنة املاضية”.

عىل اختيار حسني عبد ربة مديرا للكرة 
وتم قبول استقالة حمد إبراهيم وجهازه 
األخرية  الخسارة  بعد  وذلك   ، املعاون 
نظيف  بهدف  الجيش  طالئع  أمام 
وهناك اتجاه قوي لعودة سعفان الصغري 

كمدرب لحراس املرمى .
عقدوا  قد  اإلسامعييل  مجلس  وكان 
اجتامًعا قرروا خالله قبول  إستقالة حمد 
إبراهيم  وجهازة املعاون مع االبقاء عىل 
حمزة  وتعيني  والطبي  اإلدارى  الجهاز 

الجمل بدال منه .
وأضاف” الكومي ” يف ترصيحات خاصة 
ان الجميع مطالب مبساندة  الدراويش 
تاريخة،  من  الحرجة  الفرتة  تلك  ىف 
بجانب  بالوقوف  الجميع  واطالب 
املقبلة  الهامة  املباريات  خالل  الفريق 
اسامعيالوي  فني  جهاز  اختيارنا  وأننا 
خالص  من أجل أهمية املرحلة ليكون 
من  وتحفيزهم  لالعبني  معنوي  دافع 

أجل تحقيق الفوز يف املباريات املقبلة

الكومي.. عودة حمص وقناوي  للجهاز الفني لإلسماعيلي و 
اطالب الجماهري باملساندة  اإليجابية 

الكومي.. عودة حمص وقناوي  للجهاز 
الجامهري  اطالب  و  لإلسامعييل  الفني 

باملساندة  اإليجابية
رئيس  الكومي  يحي  املهندس  أكد  

تم  انه  اإلسامعيىل  نادى  إدارة  مجلس 
تشكيل الجهاز الفني للدراويش بقيادة 
مدرب  حمص  ومحمد  الجمل  حمزة 
االستقرار  تم  كام  قناوي   وأحمد  عام 

6دول تشارك ببطولة كأس العرب للدراجات 
بالقاهرة .. االحد املقبل

تابع ص 12

6 دول تشارك ببطولة كأس العرب 
للدراجات بالقاهرة .. االحد املقبل

عاطف عبد العزيز
منافسات  املقبل  األحد  تنطلق 
لدراجات  العرب  كأس  بطولة 
خالل  تقام  والتي   1 رقم  املضامر 
مايو   11 وحتى   9 من  الفرتة 
العريب  االتحاد  وينظمها  الجاري، 
فيصل  الشيخ  برئاسة  للدراجات 
بن حميد القاسمي، وتحت رعاية 
فخامة الرئيس عبد الفتاح السييس.
العرب  كأس  منافسات  وتقام 
األوىل لدراجات املضامر مبشاركة 6 

والجزائر  واإلمارات  دول هي مرص 
وليبيا وسوريا والسودان وفلسطني، 
وتقام سباقات البطولة عىل املضامر 

يعد  والذي  القاهرة،  باستاد  الدويل 
مبنطقة  للدراجات  مضامر  أكرب 
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الخاميس الحديث عيل رونقها حتي 
اعتاده  ال تصبح مختلفة كثرية عام 

متابعيها.
رئيس  العريان  رشيف  ورصح 
رئيس  ونائب  املرصي  االتحاد 

االتحاد الدويل أنه
التنفيذي  املكتب  اجتامع  خالل 
ويارس  هو  حرضه  الذي  لالتحاد 
حفني رئيس لجنة الالعبني باالتحاد 
الضاحية  اخرتاق  اختيار  تم  الدويل، 
دون  عليها  واالستقرار  باملوانع 
ولكنه  شكله  او  املانع  نوع  تحديد 
من  فقط  نوعني  عيل  االستقرار  تم 
60 نوع سيتم تجربتهم خالل الفرتة 
املقبلة لالستقرار عيل الشكل النهايئ 
لعبة  داخل  الخامسة  للرياضة 

الخاميس الحديث.

عىل  مساًء،  التاسعة  متام  ىف  الجاري، 
ملعب السالم.

بعثة وفاق سطيف قد وصلت  وكانت 
القاهرة ، استعداداً ملواجهة األهيل.

ونستعرض مبارايات األهيل خالل شهر 
مايو الجاري

األهيل –  وفاق سطيف، 7 مايو (دوري 
أبطال إفريقيا)

مايو   14 األهيل،   – سطيف   وفاق 
(دوري أبطال إفريقيا)

مايو   18 األهيل،   – األهيل  البنك 
(الدوري املرصي)

مايو    25 كومباين،  إيسرتن   – األهيل 
(الدوري املرصي)

مايو   29 األهيل   – العرب  املقاولون 
(الدوري املرصي)

موعد مباراة االهلى مع وفاق سطيف الجزائري بنصف النهائي االفريقي 

الخماسي الحديث يعلن اخرتاق الضاحية باملوانع بديال للفروسية يف نوفمرب 
اخرتاق  يعلن  الحديث  الخاميس 
يف  للفروسية  بديال  باملوانع  الضاحية 

نوفمرب
للخاميس  الدويل  االتحاد  توصل 
الحديث برئاسة كالوس شورمان اخريا 
التي ستحل بديال لرياضة  اللعبة  ايل 
يف  الخامسة  اللعبة  لتكون  الفروسية 
بأوملبياد  الحديث  الخاميس  رياضة 

لوس آنجلوس 2028.
للخاميس  الدويل  االتحاد  وقرر 
باخرتاق  الفروسية  استبدال  الحديث 
نفس  تحمل  كونها  باملوانع  الضاحية 
احصنة  بدون  ولكن  الفروسية  فكرة 
ليقوم الرياضيني بالعدو والقفز فوق 
رياضة  لتحافظ  بنفسهم  املوانع 

للخاميس  الدويل  االتحاد  واستقر 
رياضة  اختبار  بدء  عيل  الحديث 
نهايئ  بعد  باملوانع  الضاحية  اخرتاق 
كأس العامل للخاميس 2022 يف أنقرة 
القادم  والتي ستقام يف اواخر يونيو 
النهايئ  الشكل  اعتامد  يتم  ان  عيل 
القادمة  العمومية  الجمعية  يف  لها 
جواتيامال  يف  ستقام  والتي  لالتحاد 

نوفمرب 2022 القادم.
للخاميس  الدويل  االتحاد  وكان 
املايض  نوفمرب  يف  أعلن  الحديث 
منافسات  من  الفروسية  استبعاد 
لوس  أوملبياد  يف  الخمسة  األلعاب 
أنجلوس 2028، بهدف زيادة شعبية 
رياضة  وجعلها  الحديث  الخاميس 

مواكبة للتطور .

موعد مباراة االهىل مع وفاق سطيف 
الجزائري بنصف النهايئ االفريقي

القدم  لكرة  األول  الفريق  يستأنف 
اإلفريقي  مشواره  األهيل،  بنادي 

سطيف  وفاق  أمام  صعبة  مبواجهة 
بطولة  نهايئ  نصف  بذهاب  الجزائري، 

دوري أبطال إفريقيا.
املباراة تقام يوم السبت املوافق 7 مايو 

سعيد عبد الغنى :هدفنا االرتقاء بعناصر لعبة كرة اليد 
واالستعداد لبطولة إفريقيا مصر 2022

كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر

مناقشة  وكذلك  املحلية،  املسابقات 
األمم  كأس  لبطولة  مرص  استضافة  ملف 
يوليو  يف  إقامتها  املقرر   2022 األفريقية 
تنظيم  هو  الهدف  سيكون  حيث  املقبل، 
عىل  مرص  باسم  تليق  ناجحة  بطولة 
الجدول  وضع  التنظيمي،وكذلك  املستوى 
ملرشوع  النهائية  للمراجعة  الزمني 
املرصي  لالتحاد  األسايس  النظام  الئحة 
عرضها  ثم  الدويل  االتحاد  من  واعتامدها 
غري  اجتامع  يف  العمومية  الجمعية  عىل 
عادي واعتامهدها ثم نرشها يف الجريدة 

الرسمية وإجراء انتخابات مجلس اإلدارة،
برئاسة  اليد  لكرة  الدوىل  االتحاد  وكان 
الدكتور حسن مصطفى قد أعلن تشكيل 
اللجنة املكلفة بادارة االتحاد املرصى لكرة 
رئيسا  االمني  محمد  الدكتور   : من  اليد 

لالتحاد املرصى لكرة اليد،
للصندوق  امينا  صالح  عمرو  الكابنت 

باالتحاد املرصى لكرة اليد،
الكابنت كرام كردى ” عضوا “،

املهندس عاصم السعدىن ” عضوا “، الكابنت 
يارس الرمىل ” عضوا “،

الدكتور   ،“ ” عضوا  العدل  الدكتور عمرو 
عادل ابراهيم ” عضوا “،

الكابنت سعيد عبد الغنى ” عضوا “،
املهندس احمد مصطفى ” عضوا “

عضو  الغنى،  عبد  سعيد  الكابنت  أعرب 
اليد  لكرة  املرصي  االتحاد  إدارة  مجلس 
اللجنه  ضمن  بأختيارة  سعادتة  الجديد 
املعينة بقرار من االتحاد الدويل لكرة اليد 
لحني  املقبلة  الفرتة  خالل  اللعبة  إلدارة 

إجراء االنتخابات املقبلة.

بغريباً  لست  انا  الغني”  “عبد  وأضاف 
العديد  عىل  حاصل  وانا  اليد  كرة  عن 
اليد  عامل  يف  التدريبية  الدورات  من 
مبحافظة  اليد  كرة  ملنطقة  ترأيس  بجانب 
عىل  حاصل  إنني  بجانب  اإلسامعيلية 
وعملت  الرياضية  الرتبية  بكالوريوس 
أو  مرص  داخل  سواء  الريايض  املجال  يف 

خارجها.
وأشار عضو مجلس إدارة االتحاد املرصي 
يتم  ان  كبري  رشف  أن  إىل  اليد،  لكرة 
إلدارة  املؤقته  اللجنه  ضمن  اختياري 
واود  املقبلة،  الفرتة  خالل  اللعبة  شئون 
توجيه الشكر ايل الدكتور حسن مصطفى 
رئيس االتحاد الدويل لكرة اليد، والدكتور 
محمد االمني عيل الثقة يف اختياري ضمن 
اللجنه، وسوف نبذل قصاري جهدنا من 
اليوم  اجتامع  وأن  باللعبة،  االرتقاء  أجل 
امللفات  العديد من  نناقش  األحد سوف 
املدى  الهامه واهمها وضع خطة طويلة 
اليد  لكرة  اإلنجازات  من  املزيد  لتحقيق 
املنتخبات وكذلك  املرصية، عىل مستوى 

يف  أوملبيا  مسرت  بطل  رامي”  “بيج 
بطل  سيحرض  كام  األجسام،  كامل 
“كريس  الكالسيك  يف  أوملبيا  مسرت 
بتتويج  وسيقومان  بوماستيد” 

الفائزين باملراكز األوىل.
الكالسيك  بطل  أن  اإلشارة  يجدر 
مؤخراً  تأهل  الحلواين  أحمد  فيزيك 
يحققه  مل  ما  وحقق  أوملبيا،  مسرت 
غريه من املرصيني والعرب يف دخول 
عامل االحرتاف يف فئة الكالسيك فيزيل 
وكانت  العاملية،  سلم  إىل  والوصول 
بأسبانيا  العامل  بطولة  يف  انطالقته 
وفضية  الثاين  املركز  عىل  وحصل 
إىل  اتجه  التايل  العام  ويف  العامل، 
مرصي  أول  وكان  فيزيل  الكالسيك 
يف  شارك  الفئة،  تلك  يف  يشارك 
وحصل  بالهند  كالسيك  شريو  بطولة 
أوملبيا  مسرت  ثم  الثالث،  املركز  عىل 
املركز  عىل  وحصل  للهواة  اسبانيا 
أسبانيا  مان  بيج  وبطولة  األول، 
ثم  أيضا،  األول  املركز  عىل  وحصل 
مسرت أوملبيا ونص للهواة حصل عىل 
املركز التاين ثم البطولة التي أدخلتة 
عامل االحرتاف الرسمي بطولة الكوي 
االول  املركز  عيل  وحصل  كالسيك 
برو،  كوست  “اتالنتيك  بطولة  يف 
أوملبيا  مسرت  لبطولة  املؤهلة  وكانت 
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 
الحلواين ” سوف يشارك يف الكالسيك 

فيزيك وزن 95كيلو.

بحضور بيج رامي “الصقر األسود” أحمد الحلواني 
يستعد للمشاركة يف بطولة بيتسربج برو األمريكية

أنهى بطل العامل يف الكالسيك فيزيك 
“الصقر  ب  امللقب  الحلواين  أحمد 
يف  للمشاركة  استعداداته  األسود”، 
ستقام  التي   ، برو  بيتسربج  بطولة 
والتي  األمريكية،  بنسلفانيا  بوالية 
للمحرتفني  البطوالت  أكرب  ثاين  تعترب 
بأمريكا،  كالسيك  أرنولد  بطولة  بعد 
ومن املنتظر انطالق البطولة الدولية 
بفاعليات  املقبل  الخميس  للمحرتفني 
التايل  اليوم  يف  ويعقبها  امليزان، 
الكالسيك  يف  الرسمية  املنافسات 

فيزيك يف وزن 95 كيلو.
ومن جانبه أكد بطل العامل الكالسيك 

فيزيك ، أحمد الحلواين، إنني بالفعل 
بيتسربج  لبطولة  استعدادايت  أنهيت 
بنسلفانيا  بوالية  املقامة   ، برو 
للمشاركة،  وجاهز  األمريكية، 
األول  املركز  تحقيق  تركيزي  وكل 
البطولة  يف  مشاركتي  وتعويض 
السابقة التي أقيمت املوسم املايض 
وحصلت فيها عىل مركز متأخر لهذه 
البطولة استعدت لها جيداً لتعويض 
وبدنيا  فنيا  جاهز  وأكون  الخسارة، 

للبطولة األقوى مسرت أوملبيا .
وأوضح بطل العامل الكالسيك فيزيك 
املرصي  البطولة  رشف  ضيف  أن   ،

الرشق األوسط.
يف  سباقات  البطولة  وتضم 
منافسات الرجال والشباب واإلناث 
والشابات، ويقام 7 سباقات يف كل 
مدار  عىل  الفئات  تلك  من  فئة 
مدة البطولة، وتقام السباقات عىل 
فرتتني صباحا ومساءا. وأكد الدكتور 
االتحادين  رئيس  عزام  وجيه 
للدراجات  واألفريقي  املرصي 
الدويل  االتحادين  رئيس  ونائب 
والعريب أن استضافة مرص للنسخة 

العرب يعد  األويل من بطولة كأس 
التي  الكربى  للبطوالت  امتدادا 
األخرية،  الفرتة  يف  مرص  استضافتها 
قدرة  يف  املطلقة  الثقة  يؤكد  مبا 
مرص عىل تنظيم األحداث الرياضية 
واألمان.  األمن  بلد  كونها  العاملية 
وأشاد الدكتور وجية عزام بالجهود 
العريب  االتحاد  يبذلها  الذي  الكبرية 
للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن 
حميد إلقامة نسخة أوىل قوية من 
بطولة كأس العرب، وأثنى عزام عىل 

الدعم الذي تقدمه الدولة املرصية 
السييس  الرئيس  بقيادة  وأجهزتها 
والرياضة  الشباب  وزارة  ومبتابعة 
صبحي،  أرشف  الدكتور  بقيادة 
وخروجها  البطولة  نجاح  لتعزيز 
 ، مرص  مبكانة  يليق  الذي  بالشكل 
انشاء  الدولة عيل  خاصة يف حرص 
للمواصفات  طبقا  دويل  مضامر 
جاذب  يعترب  مرص  يف  العاملية 
كبري  ونجاح  الدولية  للبطوالت 

للرياضة املرصية.
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