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القوات املسلحة توجه عددا من الضربات القاصمة 
للعناصر اإلرهابية بشمال سيناء

13 قرارا مهما باجتماع الحكومة االسبوعي..
الحبس وغرامة 5 آالف جنيه ملن يستخدم الغش أو التدليس 

فى الحصول على تمويل للمشروعات الصغرية واملتوسطة
انطالقاً من الثوابت الوطنية للقوات 
أمن  عــى  الحفاظ  ىف  املسلحة 
جهودها  إطار  وىف  البالد  واستقرار 
وإجراءات التنسيق بني قوات إنفاذ 
القانون خالل املدة من السابع من 

مايو الجارى وحتى اليوم.
مالحقة  تم  الشهداء  لدماء  وثــأرا 
العنارص  ــن  م عـــدد  ــارصة  ــح وم
املنعزلة  باملناطق  ــة  ــي اإلرهــاب
الحدودية  للمناطق  واملتاخمة 
يوم  الجوية  القوات  قامت  حيث 
السابع من مايو بتنفيذ رضبة جوية 

مرشوع  عى  الـــوزراء  مجلس  وافــق 
قانون باستمرار العمل بأحكام القانون 
بتعديل  الخاص   ،2016 لسنة   7 رقم 
قانون حاالت وإجراءات  أحكام  بعض 
الصادر  النقض،  محكمة  أمام  الطعن 
وذلك   ،1959 لسنة   57 رقم  بالقانون 
ملدة 3 سنوات اعتباراً من أول أكتوبر 

.2022
القانون  بأحكام  العمل  تجديد  ويأيت 
اإليجايب  األثر  إليه، من منطلق  املشار 
بأحكامه،  العمل  جراء  تحقق  الذي 
الطعون  يف  الفصل  رسعة  يف  واملتمثل 

تحيات  السيسى  للرئيس  ينقل 
الرئيس األمريكى بايدن

املصرى  الدور  سوليفان:  جيك   *
مهم فى الشرق األوسط باعتبارها 

دعامة رئيسية لألمن واالستقرار
مصر  بجهود  يشيد  سوليفان   *
فى مجال مكافحة اإلرهاب والفكر 

املتطرف

حرص  يؤكد  السيسى  الرئيس   *
مصر على تعزيز وتدعيم شراكتها 
االسرتاتيجية املمتدة مع الواليات 

املتحدة
* الرئيس السيسى: موقف مصر 
ثابت بشأن ضرورة تدعيم أركان 
وتقوية  بأزمات  تمر  التى  الــدول 

مؤسساتها الوطنية
* مستشار األمن القومى األمريكى 

مركزة أسفرت عن تدمري عدد  من 
البؤر اإلرهابية ، وتدمري عربتني دفع 
رباعى تستخدمها العنارص اإلرهابية 
اإلجرامية  مخططاتها  تنفيذ  ىف 
تكفريية،  عنارص   9 مقتل  عنها  نتج 
ىف  املسلحة    القوات  نجحت  كام 
العبوات  من  عدد  وتدمري  اكتشاف 
قواتنا،  الستهداف  املعدة  الناسفة 
من  عــرش  الــحــادى  الــيــوم  وفجر 
تنفيذ  الجوية  قواتنا  واصلت  مايو 
رضباتها املركزة  مام أسفر عن تدمري 

رسائل األمل للرئيس.. قانون أحوال شخصية جديد واألزمة االقتصادية تحت السيطرة
عبد  الرئيس  وجهها  واملستقبل  األمــل  تحمل  رسائل 
الفتاح السيسى حول قانون األحوال الشخصية واألوضاع 
االقتصادية للبالد الرئيس خالل مداخلة هاتفية مع برنامج 
بتناول  أشاد  اإلعالمية عزة مصطفى  التحرير” مع  “صالة 

قضية األحوال الشخصية
تواجه  التى  القضايا  أخطر  من  قضية  “تتناولون  وقــال: 
بآخر”  أو  بشكل  ومستقبله  تماسكه  على  وتؤثر  مجتمعنا 
وأوضح الرئيس أنه تم إعداد قانون أحوال شخصية متوازن 

يحقق العدالة للجميع خالل أيام
تتحدثون  مشاكل  عن  بتفاصيل  “سمعت  الرئيس:  وتابع 
عنها اليوم منذ 40 عاما وعلى كل من له صلة بامللف فى 

رقبته والدنا وبناتنا وفى رقبتنا شكل املجتمع”
وأكد الرئيس أنه من املمكن أن يتوجه الشباب نتيجة ذلك 
الزواج  عن  العزوف  ويتم  واألســرة  الــزواج  بفكرة  للكفر 

وتكوين األسر

ــالف قبل الـــزواج أفــضــل مــن االخــتــالف  ــت ــال: “االخ وقـ
بعده”وتابع: “أنا سأحاسب على هذا األمر أمام اهلل، ملاذا 
لم تحل وملاذا لم تتدخل؟ أنا مسئول أمام اهلل عن كل بيت 
بخروج  التوازن  تحقيق  تريد  “الدولة  وأضاف:  مصر”  فى 

قانون أحوال شخصية عادل”
ودعا الرئيس السيسي كل من هو معنى بقانون األحوال 
قانون  لصياغة  الحكومة  والربملان  األزهر  مثل  الشخصية 
متزن وقال: “نريد عقد زواج يحل مسألة الطالق” مؤكدا 

أن فكرة العقد ليس مخالفا للشرع
تتخذ  الرئيس:”الدولة  قال  االقتصادية  ــاع  األوض وعن 
مناسبة  بأسعار  واملنتجات  السلع  لتوفري  ــراءات  إجـ

للمواطنني”
السلع  وكافة  عليها  نسيطر  ولكن  أزمــة  “هناك  وقــال: 
متواجدة وبكثرة” وتابع: “حاليا نعيش معاناة ونعمل على 

تقليل آثارها”

من  الــصــادرة  األحــكــام  يف  بالنقض، 
وتخفيف  املستأنفة،  الجنح  محكمة 

العبء عن كاهل محكمة النقض.
عى مرشوع  ــوزراء  ال مجلس  ووافــق 
العمل  إيقاف  مدة  مد  بشأن  قانون 
لسنة   113 ــم  رق القانون  بأحكام 
ملدة  األطيان،  برضيبة  الخاص   1939
التايل  اليوم  من  تبدأ  ــرى،  أخ سنة 
الحالية  الوقف  مدة  انتهاء  لتاريخ 
 147 رقم  القانون  يف  عليها  املنصوص 
مد  فرتة  تدخل  أن  دون  لسنة 2020، 

الرئيس السيسى ملستشار األمن القومى األمريكى: حل قضية فلسطني وفق املرجعيات الدولية يفتح آفاقًا لبناء السالم
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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

الرويس سريجي  الخارجية  رصح وزير 
املوقف  تثمن  بالده  بأن  الفروف 
واصًفا  األوكرانية  األزمة  إزاء  العريب 

إياه “باملتزن واملوضوعي”.
جاء ذلك، خالل الترصيحات الصحفية، 
اليوم  استقباله،  عقب  بها،  أدىل  التي 
الجزائري  الرئيس  قبل  من  الثالثاء، 
الرئاسة،  بقرص  تبون،  املجيد  عبد 

بالجزائر العاصمة.
بزيارة  يقوم  الذي  الفروف،  وأعرب 
وفد  رأس  عىل  الجزائر  إىل  رسمية 
ملجموعة  شكره  عن  املستوى،  رفيع 
االتصال العربية، التي تضم أمني عام 
العربية ووزراء خارجية كل  الجامعة 
والعراق  واألردن  ومرص  الجزائر  من 
روسيا  بني  للوساطة  والسودان، 
سيايس  لحل  التوصل  بغية  وأوكرانيا 

وزير الخارجية الرويس: املوقف العريب 
إزاء األزمة األوكرانية “متزن” و”موضوعي”

تليفزيون فلسطني: أبو مازن يشارك فى تشييع جثمان الشهيدة شريين أبو عاقلة

البيت األبيض: األردن يعترب قوة حاسمة 
لالستقرار فى الشرق األوسط

أكد البيت األبيض أن األردن تعترب 
الرشق  ىف  لالستقرار  حاسمة  قوة 
األوسط ورشيكا وحليفا اسرتاتيجيا 

للواليات املتحدة.
اليوم عن  بيان صادر  جاء ذلك يف 
اإلفادة  خالله  تم  األبيض،  البيت 
بايدن  جو  األمرييك  الرئيس  بأن 
الثاين  الله  عبد  امللك  سيستقبل 
ملك األردن، وصاحب السمو املليك 
غد  بعد  الحسني  األمري  العهد  وىل 

الجمعة، ىف البيت األبيض.
األردين  العاهل  زيارة  وتعترب 
عهد  يف  الثانية  وهي  لواشنطن، 
الصداقة  بايدن، ومن شأنها تعزيز 
الواليات  بني  والثابتة  الوثيقة 

املتحدة واألردن.
ىف  أردنية،  أمريكية  قمة  وتعقد 
املقبل،  الجمعة  يوم  واشنطن 
الثاىن  عبدالله  األردن  ملك  تجمع 

عرشات  مع  مواجهات  الندالع  أدى 
املواطنني.

قوات  أن  محلية  مصادر  أوضحت 
االحتالل أطلقت الرصاص الحى تجاه 

الشبان والطواقم الصحفية.
اإلرسائييل  االحتالل  جنود  وأطلق 
أبو  شريين  الزميلة  عىل  الرصاص 
سرتة  ترتدى  كانت  أنها  رغم  عاقلة، 
غريهم  عن  متيزهم  التى  الصحافة 

أثناء التغطيات.
من  عاقلة  أبو  شريين  أن  إىل  يشار 
لقناة  امليدانيني  املراسلني  أوائل 
كانت  قرن  ربع  وطيلة  الجزيرة، 
الخطر  قلب  ىف  عاقلة  أبو  شريين 
لتغطية حروب وهجامت واعتداءات 

االحتالل اإلرسائييل عىل شعبنا.
ولدت شريين أبو عاقلة عام 1971 ىف 
مدينة القدس املحتلة، وهى حاصلة 
عىل درجة البكالوريوس يف الصحافة 
واإلعالم من جامعة الريموك باململكة 

األردنية الهاشمية.

لهذه األزمة.
تجاه  الرويس  باملوقف  يتعلق  وفيام 
اعترب  مايل،  يف  األوضاع  تطورات 
الفروف أنه ال فائدة من فرض املزيد 
باماكو،  عىل  الدولية  العقوبات  من 
ملساعدة  الجهود  تكثيف  إىل  داعيا 
السيايس؛  الحوار  عىل  األطراف  كافة 
واملصالحة  السلم  اتفاق  إىل  استنادا 
(اتفاقية   2015 مارس  يف  املوقع 
السياسية  والجامعات  مايل  بني  متت 
والعسكرية املالية، توسطت وأرشفت 
نتائج  وهي  الجزائرية  الحكومة  فيها 
بالجزائر  وقعت  طويلة  مفاوضات 

العاصمة يف 1 مارس 2015).
يف  الرويس  الغاز  إمدادات  وحول 
السوق العاملي، أوضح وزير الخارجية 
يف  بإنتاجها  تلتزم  بالده  أن  الرويس 

الدول  منظمة  مع  اجتامعاتها  إطار 
املصدرة للنفط “أوبك+”.

الفروف  انتقد  آخر،  سياق  ويف 
مسؤول  بها  أدىل  التي  الترصيحات 
األورويب  باالتحاد  الخارجية  السياسة 
إىل  دعوته  حول  بوريل  جوزيب 
املجمدة  الروسية  األصول  استخدام 
إىل  مشريا  أوكرانيا،  إعامر  إعادة  يف 
املوقف  يتبنى  األورويب  “االتحاد  أن 
قبل  من  عليه  املفروض  السيايس 
عىل  األمريكية”  املتحدة  الواليات 

حسب تعبريه.
واختتم وزير الخارجية الرويس كالمه 
جهدها  قصارى  تبذل  بالده  إن  قائال 
أحادي  عامل  بإقامة  السامح  لعدم 

القطب.

بايدن ىف  األمريىك جو  الرئيس  مع 
البيت األبيض.

 ) األردنية  األنباء  وكالة  وذكرت 
الرشاكة  ستتناول  القمة  أن  برتا) 
وسبل  البلدين،  بني  االسرتاتيجية 
املجاالت،  مختلف  يف  تعزيزها 
إضافة إىل آخر التطورات اإلقليمية 

والدولية.
للعاهل  لقاءات  القمة  وتسبق 
اإلدارة األمريكية  أركان  األردين مع 
لجان  وأعضاء  الكونجرس  وقيادات 
املخصصات  الخارجية،  العالقات 
مجلس  يف  العسكرية  والخدمات 
الشيوخ، إضافة إىل لجنتي الخدمات 
الخارجية،  والشؤون  العسكرية، 
وزارة  ملخصصات  الفرعية  واللجنة 
الخارجية  والعمليات  الخارجية 
مجلس  يف  الصلة  ذات  والربامج 

النواب.

الرسمى  التليفزيون  أعلن 
تشييع  عن  األربعاء،  الفلسطيني، 
عاقلة  أبو  شريين  الصحفية  الشهيدة 
صباحا  عرشة  الحادية  الساعة  غدا 
الله  من مقر املقاطعة يف مدينة رام 
محمود  الفلسطيني  الرئيس  بحضور 

بحق كل الصحفيني الفلسطينيني.
لإلذاعة  حديث  يف  بكر  أبو  وأضاف 
الرسمية الفلسطينية: “قوات االحتالل 
رسمي  بقرار  الجرمية  هذه  ارتكبت 
احتاليل كام ارتكبت كل جرامئها بقرار 
رسمي ضد الصحفيني الفلسطينيني”.

الـ55  الصحافية  هي  “شريين  وتابع: 
االحتالل  برصاص  تستشهد  التي 
وحتى   2000 العام  منذ  اإلرسائييل 

اليوم”.
ماضون  أننا  نؤكد  “نحن  وقال: 
الدولية  الجنايات  ملحكمة  بقضايانا 
أبريل  بشهر  الـ27  يف  قدمناها  التي 
العام  النائب  مكتب  يف  املايض 
وسيأيت  الدولية،  الجناية  باملحكمة 
فيه  يحاكم  الذي  القريب  اليوم 
االحتالل اإلرسائييل عىل جرامئه بحق 

الصحفيني الفلسطينيني”.
جيش  من  كبرية  قوات  وكانت 
جنني،  مدينة  اقتحمت  قد  االحتالل 
ما  شاب،  العتقال  منزال  وحارصت 

عباس أبو مازن.
الفلسطينيني،  شيع عرشات املواطنني 
الصحفية  جثامن  األربعاء، 
يف  عاقلة  أبو  شريين  الفلسطينية 
استشهادها  بعد  وذلك  جنني،  مخيم 
برصاص قناص إرسائيىل صباح اليوم، 

األربعاء.
الفلسطينيني  الصحفيني  نقيب  وقال 
الزميلة  اغتيال  إن  بكر،  أبو  نارص 
أبو  شريين  الفلسطينية  الصحفية 
ترتكبها  نكراء  بشعة  جرمية  عاقلة، 
قوات االحتالل اإلرسائييل وهي مجزرة 
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
الثقايف السيناوي   املنتدي 
املثقفه  النخبه  زالت  وال  كانت 
والتغيري  التطوير  محرك  هي 
املجتمعات  يف  والــتــحــديــث 
مجتمع  اي  ان   حيث  الحديثه 
ان  فاعله ال ميكن  نخبه  به  ليس 
املثقف  حيث  لالفضل  ينتقل 
املتفاعل مع قضايا وطنه له دور 
فانه  التغيري   احداث  يف  اسايس 
طبقه  تكوين  عيل  القادر  وحده 
بقضايا  املرتبطني  املثقفني  من 
دوما  يبحث  الذي  وهو  وطنهم 
تقف  التي  املعوقات  تجاوز  عن 
اكرث  افضل  اجتامعي  نظام  امام 
 .…… عقالنيه  واكــرث  انسانيه 
رحم  ومــن  العريش  يف  هناك 
خرج  االرهاب  مع  اهلها  معاناة 
استطاع  حيث  السيناوي  املنتدي 
بذكاء ان يلعب دورا تكامليا مع 
عرب  باملحافظه  التنفيذيه  االجهزه 
مجموعه من املثقفني السيناويني 
استطاع  املجتمع  اطياف  كل  من 
ان يجمعهم بحب االستاذ / سعيد 
العيسوي السيايس واملثقف االبرز 
اقول  السيناويه  الساحه  عيل 
ورغبتهم  االرض  حب  جمعهم 
كل  وتسخري  وضع  يف  الجامحه 
املجتمع  لخدمه  امكاناتهم 
ــادرات  ــب امل عـــرشات  فخرجت 
صالح  يف  تصب  التي  واللقاءات 
السمعه  ان  شك  وال  املواطنني 
الطيبه التي يتمتع بها كل اعضاء 
كبري  بشكل  ساهمت  قد  املنتدي 
التنفيذي  الجهاز  ثقه  اكتساب  يف 
قوه  اعطاهم  مــام  باملحافظه 
املثقف  صـــوره  لكرس  ــعــه  داف
عن  املنفصل  الجامد  النمطي 
جافه  لغه  ويتحدث  بالده  قضايا 
السيناوي  املنتدي  استطاع  لكن 
اوسع  رحــاب  ايل  حواراته  نقل 
يف  القرار  وصناع  املسئولني  مع 
ان   ……… السيناوي  املجتمع 
فعاليات املنتدي الثقايف السيناوي 
مع  بايجابيه  تلتقي  انها  الشك 
والتي  للحوار  الرئيس  ــوة  دع
المراضنا  حلول  عن  بحثا  نراها 
عن  بعيدا  والحياتية  االجتامعيه 
دوحه  فهو  السياسيه  املناكفة 
عرشات  تقدم  االفكار  من  رحبه 
الواقع  عن  سؤال  لكل  االجوبه 
ملزيد  ……ادعوهم  السيناوي 
ان  بعد  واالفكار  املبادرات  من 
الثقافه  وزاره  من  اعرتافا  انتزعوا 
املثقفني  مــن  مجموعه   ..…
الثورجية  من  عقولهم  ارس  فكوا 
ايل  املظلوميه   ودعاة  والحزبيه 
واالوسع  االرحب  الوطنيه   فناء 
الفكر  نــوادي  تشبه  تجربه  هي 
مستوي  عيل  االفــكــار  بنوك  او 
محافظات  كل  تعم  ليتها  العامل 

املحروسه.

هل تنتهى كورونا بعد تسجيل متوسط إصابة 8 حاالت بالفريوس يوميا؟.. 
“الصحة” تكشف عن تراجع معدل إشغال املستشفيات لــ70% والرعايات لــ%55

مدبويل،  مصطفى  الدكتور  عقد 
اجتامعاً،  الــوزراء،  مجلس  رئيس 
التنفيذي  املوقف  ملتابعة  اليوم؛ 
ألعامل املرحلة األوىل من املرشوع 
الريف  قــرى  لتطوير  القومي 
كرمية  حياة  ــادرة  ــب (م ــرصي  امل
وذلك  املــرصي)،  الريف  لتطوير 
بحضور املهندس طارق املال، وزير 
البرتول والرثوة املعدنية، والدكتورة 
التخطيط  وزيــرة  السعيد،  هالة 
والدكتور  االقتصادية،  والتنمية 
اإلسكان  ــر  وزي الــجــزار،  عاصم 
العمرانية،  واملجتمعات  واملرافق 
الوزير،  كامل  مهندس  والفريق 
الفار،  إيهاب  واللواء  النقل،  وزير 
للقوات  الهندسية  الهيئة  رئيس 
املسلحة، والدكتور سيد اسامعيل، 
نائب وزير اإلسكان لشئون البنية 
األساسية، واملهندس رأفت هندي، 
لشئون  االتــصــاالت  ــر  وزي نائب 
البنية التحتية، ومسئويل عدد من 

الوزارات والجهات املعنية.
االجتامع،  الوزراء  رئيس  واستهل 
بتجديد اإلشارة إىل األهمية الكبرية 
كرمية”  “حياة  الرئاسية  للمبادرة 

الحياة  جودة  مستوى  تحسني  يف 
للمواطنني  املقدمة  والخدمات 
مؤكداً  القطاعات،  مختلف  يف 
املبادرة  تتضمنه  ما  تنفيذ  أن 
أجندة  عىل  يأيت  مرشوعات  من 
أولويات عمل الحكومة، حيث إن 
تحسني  يف  ستسهم  املبادرة  تلك 
حياة نحو 60 مليون مواطن من 

سكان الريف املرصي.
الدكتور مصطفى مدبويل  وأوضح 
التحديات  من  الرغم  عىل  أنــه 
ما  وخاصة  حالياً،  نواجهها  التي 
الروسية  األزمة  بتداعيات  يتعلق 
أسعار  وارتــفــاع  األوكــرانــيــة،   –
فإن  البناء،  ومـــواد  الــخــامــات، 
إىل  أجهزتها  بكافة  تسعى  الدولة 
مرشوعات  تنفيذ  معدالت  دفع 
املستلزمات  وتــوفــري  ــادرة،  ــب امل
لجنة  أن  إىل  مشرياً  املطلوبة، 
تعويضات املقاولني ستتوىل عملها 
مستحقة  تعويضات  أي  لرصف 
لآلليات  طبقاً  وذلك  للمقاولني، 

املعتمدة.
وقال السفري نادر سعد، املتحدث 
مجلس  رئــاســة  باسم  الرسمي 

رئيس الوزراء يتابع املوقف التنفيذى ألعمال املرحلة األوىل من “حياة كريمة”

لكورونا  الوبايئ  الوضع  تقارير  كشفت 
الصادرة عن وزارة الصحة والسكان عن 
اإلصابات  عدد  يف  كبري  تراجع  وجود 
معدالت  ارتفاع  مع  بالتزامن  اليومية 
أيام   7 من  أقل  يف  الوباء  من  الشفاء 

بالنسبة للحاالت البسيطة واملتوسطة.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن وباء 
دول  جميع  يف  موجود  مازال  كورونا 
انتشار  ولكن  يختف  ومل  تقريبا  العامل 
توفري  يف  املتمثلة  املختلفة  التطعيامت 
الكفاءة  ذات  اللقاحات  من  أنواع   8
اإلصابات  تراجع  يف  تسبب  العالية 

شهد  ــامع  ــت االج إن  الـــــوزراء، 
استعراض الربنامج الزمني ألعامل 
املــرشوع  مــن  األوىل  املــرحــلــة 
الريف  قــرى  لتطوير  القومي 
وذلك  كــرميــة)،  (حياة  ــرصي  امل
الصحي  بــالــرصف  يتعلق  فيام 
الوصالت  وتنفيذ  الرشب،  ومياه 
املنزلية، وشبكات الغاز والكهرباء 
الطرق  ومرشوعات  واالتصاالت، 

تنفيذ  عــن  فضال  ــاري،  ــب ــك وال
املجمعات الحكومية.

باسم  الرسمي  املتحدث  وأوضح 
العرض  أن  الوزراء  مجلس  رئاسة 
تضمن اإلشارة إىل أنه تم االنتهاء 
مرشوع،  آالف   6 عىل  يزيد  مام 
فيام يجري العمل من أجل رسعة 

االنتهاء من باقي املرشوعات.
عرض  ــم  ت متصل،  ســيــاق  ويف 

التنفيذي ملرشوع  ملخص املوقف 
العاجلة  الخطة  كــرميــة،  حياة 
اإلشــارة  متت  حيث  قرية،  يف14 
من  أكرث  من  االنتهاء  تم  أنه  إىل 
90% من األعامل املستهدفة يف 6 
 %70 من  أكرث  من  واالنتهاء  قرى، 
واالنتهاء  قرى،   6 يف  األعامل  من 
األعامل يف  أقل من 70% من  من 

قريتني.

الجديدة باإلضافة إىل املساهمة الكبرية 
يف  املصابة  الحاالت  دخول  عدم  يف 
التعايف  عن  فضال  خطرة  مضاعفات 

الرسيع من املرض.
إىل  والسكان  الصحة  وزارة  وأشارت 
املستشفيات  يف  اإلشغال  نسب  تراجع 
نسب  تراجعت  كام   %  70 من  ألكرث 
الدخول للرعايات املركزة بنسبة تتعدى 
الـ55% مشرية إىل أن هناك توفري لكافة 
بتعايف  الخاصة  والعالجات  األدوية 

الحاالت.
الغفار  عبد  حسام  الدكتور  وأضاف 
والسكان  الصحة  باسم وزارة  املتحدث 
لليوم السابع أن متوسط عدد اإلصابات 
اليومي بفريوس كورونا بلغ 8 إصابات، 
ضمن  املايض  األسبوع  خالل  وذلك 
إجراءات الرتصد والتقيص والفحوصات 
وفًقا  الوزارة  تُجريها  التي  الالزمة 
إلرشادات منظمة الصحة العاملية، الفتة 

بالجرعة  كورونا  لقاح  عىل  الحاصلني 
مواطن  مليون   46 حوايل  بلغ  األويل 
بينام الذين حصلوا عىل الجرعتني األويل 
والثانية بلغ عددهم 35 مليون مواطن 
بينام الذين حصلوا عىل الجرعة الثالثة 
مليون   2.7 عددهم  بلغ  التنشيطية 

مواطن حتى اآلن.
ملكافحة  العلمية  اللجنة  رئيس  وناشد 
كورونا املواطنني بالتسجيل عىل املوقع 
لقاحات  لتلقي  للوزارة  اإللكرتوين 
يف  تساهم  والتي  كورونا،  فريوس 
حامية كافة أفراد األرسة من اإلصابات 
ومتحوراته،  كورونا  بفريوس  الشديدة 
تدخر  ال  املرصية  الدولة  أن  مؤكدة 
للمواطنني  اللقاحات  توفري  يف  جهًدا 
الوزارة  حرص  إطار  يف  وذلك  باملجان، 
وعىل  للمواطنني  العامة  الصحة  عىل 
مكتسبات الدولة يف التصدي للجائحة.

إىل أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 4 
حاالت جديدة.

الغفار  عبد  حسام  الدكتور  وأوضح 
الصحة  لوزارة  الرسمي  املتحدث 
املتعافني  عدد  متوسط  أن  والسكان، 
 20 بلغ  كورونا  فريوس  من  اليومي 
الطبية  الرعاية  تلقيهم  بعد  متعافيًا، 
إلرشادات  وفًقا  شفائهم  ومتام  الالزمة 
إجاميل  ليصل  العاملية،  الصحة  منظمة 
عدد املتعافني من فريوس كورونا حتى 

اآلن 445282 متعافيًا.
وأكد أنه طبًقا لتوصيات منظمة الصحة 
العاملية الصادرة يف 27 مايو 2020، فإن 
زوال األعراض املرضية ملدة 10 أيام من 
املريض من  لتعايف  اإلصابة يعد مؤرًشا 

فريوس كورونا.
ومن جانبه قال الدكتور حسام حسنى 
كورونا  ملكافحة  العلمية  اللجنة  رئيس 
عدد  إن  والسكان  الصحة  وزارة  يف 

عربة ومقتل 7 عنارص تكفريية.
القانون  إنفاذ  قــوات  متكنت  كام 
محاولة  إحباط  من  اليوم  صباح 
ــازات  ــك االرت ــد  أح عــى  للهجوم 
مام  معها  التعامل  وتــم  األمنية 
تكفريية  عنارص   7 مقتل  إىل  أدى 
البنادق  من  عدد  عى  والتحفظ 
اليدوية  والقنابل  والخزن  اآللية 
وقـــواذف  الالسلكية  ــزة  ــه واألج
الربكان، وقد تم التحفظ عى جثث 

التكفرييني  القتى 
إىل  تسليمهم  لحني 
التعرف  حال  ذويهم 

عليهم.
ونــتــيــجــة لــأعــامل 
البطولية لقوات إنفاذ 
رشف  ــال  ن القانون 
و4  ضابط  الشهادة 

جنود كام أصيب جنديني آخرين.
أنها  املسلحة  القوات  وتؤكد  هذا 
أبنائها  من  الشهداء  حق  ترتك  لن 
جهودها  استمرار  عى  وعزمها 
ــاب واقــتــالع  ــ ىف مــحــاربــة اإلره
تزداد  رجالها  عزمية  وأن  جــذوره 
وأن  يوم  بعد  يوماً  ورسوخاً  قوة 
من  البائسة  املحاوالت  تلك  مثل 
تزيد  لن  يعاونهم  ومن  الرش  قوى 
قواتنا إال إرصاراً عى تحقيق األمن 

واألمان لشعب مرص العظيم.

القوات املسلحة توجه عددا من الضربات 
القاصمة للعناصر اإلرهابية بشمال سيناء
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الرئاسة املرصية للدورة 27 ملؤمتر أطراف اتفاقية 
األمم املتحدة لتغري املناخ تطلق الشعار الرسمى

التعليم: 99.6 % من طالب أوىل ثانوى أدوا 
امتحان مادة اللغة العربية “إلكرتونيا”

نائب وزير الخارجية يشارك يف االجتماع 
الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش

الغري  للمدارس  الصباحية، وبالنسبة 
املدارس  عىل  طالبها  يلحق  مجهزة 
خالل  االمتحان  ويعقد  املجهزة 

الفرتة املسائية.
الخميس  يوم  أن  بالذكر  جدير 
املوافق 12 مايو 2022 يؤدى طالب 
ىف  االمتحان  الثانوى  الثاىن  الصف 
تستمر  والتى  العربية  اللغة  مادة 
 ،2022 مايو   26 الخميس  حتى 
األول  الصف  طالب  يؤدى  بينام 
الثانوى يوم السبت املوافق 14 مايو 
الكيمياء  مادىت  ىف  االمتحان   2022
املعلن  الجدول  حسب  والجغرافيا 

سابًقا.

للدورة  املرصية  الرئاسة  أعلنت 
األمم  اتفاقية  أطراف  ملؤمتر   27
املتحدة اإلطارية لتغري املناخ عن 
للمؤمتر،  الرسمي  الشعار  إطالق 
ىف  انعقاده  املقرر  من  والذي 
رشم  مبدينة  املقبل  نوفمرب 
الشعار  يسلط  حيث  الشيخ، 
الثقافية  الهوية  عىل  الضوء 
الفريدة ملرص والروافد اإلفريقية 
للحضارة املرصية القدمية؛ فيُرِبز 
أحد  بوصفها  الشمس  الشعار 
القارة  يف  الثقافية  الرموز  أهم 
بدورها  تحتضن  اإلفريقية وهي 
شمس آتون التي تسلط أشعتها 
بحسب  وذلك  جديد،  أفق  عىل 

بيان صادر عن وزارة الخارجية.
الحياة  مصدر  الشمس  وتعد 
الرموز  إحدى  األمل  وعالمة 
اإلفريقية،  الحضارة  يف  الراسخة 
بأشعتها  وغروبها  ويرمز رشوقها 
دورة  إىل  األفق  عىل  املمتدة 

بيان للقوات املسلحة: التحفظ على جثث 
القتلى التكفرييني لحني تسليمهم إىل ذويهم
بيان للقوات املسلحة: التحفظ على جثث 

القتلى التكفرييني لحني تسليمهم إىل ذويهم
تم  أنه  املسلحة  القوات  أعلنت 
التكفرييني  القتىل  التحفظ عىل جثث 
حال  ذويهم  إىل  تسليمهم  لحني 

التعرف عليهم.
بيان  ىف  املسلحة  القوات  وأكدت   
اليوم بأنه إنطالقاً من الثوابت الوطنية 
للقوات املسلحة ىف الحفاظ عىل أمن 
جهودها  إطار  وىف  البالد  واستقرار 
إنفاذ  قوات  بني  التنسيق  وإجراءات 
من  السابع  من  املدة  خالل  القانون 

مايو الجارى وحتى اليوم.
مالحقة  تم  الشهداء  لدماء  وثأراً 
ومحارصة عدد من العنارص اإلرهابية 
للمناطق  واملتاخمة  املنعزلة  باملناطق 
القوات  قامت  حيث  الحدودية 
بتنفيذ  مايو  السابع من  يوم   الجوية 
عن  أسفرت  مركزة  جوية  رضبة 

 ، اإلرهابية  البؤر  من  عدد   تدمري 
وتدمري عربتني دفع رباعى تستخدمها 
العنارص اإلرهابية ىف تنفيذ مخططاتها 
عنارص   9 مقتل  عنها  نتج  اإلجرامية 

تكفريية.
ىف  املسلحة  القوات  نجحت  كام 
العبوات  من  عدد  وتدمري  إكتشاف 
 ، قواتنا   إلستهداف  املعدة  الناسفة 
مايو  من  عرش  الحادى  اليوم  وفجر 
رضباتها  تنفيذ  الجوية  قواتنا  واصلت 
عربة  تدمري  عن  أسفر  مام  املركزة  

ومقتل 7 عنارص تكفريية.
كام متكنت قوات إنفاذ القانون صباح 
للهجوم  محاولة  إحباط  من  اليوم 
وتم  األمنية  اإلرتكازات  أحد  عىل 
 7 مقتل  إىل  أدى  مام  معها  التعامل 
عدد  عىل  والتحفظ  تكفريية  عنارص 

والقنابل  والخزن  اآللية  البنادق  من 
وقواذف  الالسلكية  واألجهزة  اليدوية 
التحفظ عىل جثث  تم  , وقد  الربكان 
إىل  تسليمهم  لحني  التكفرييني  القتىل 

ذويهم حال التعرف عليهم.
ونتيجة لألعامل البطولية لقوات إنفاذ 
القانون نال رشف الشهادة ضابط و4 

جنود كام أصيب جنديني أخرين.
لن  أنها  املسلحة  القوات  وتؤكد  هذا 
ترتك حق الشهداء من أبنائها وعزمها 
ىف  جهودها           إستمرار  عىل 
محاربة اإلرهاب وإقتالع جذوره وأن 
عزمية رجالها تزداد قوة ورسوخاً يوماً 
املحاوالت  تلك  مثل  وأن  يوم  بعد 
البائسة  من قوى الرش ومن يعاونهم 
لن تزيد قواتنا إال إرصاراً  عىل تحقيق 

األمن واألمان لشعب مرص العظيم.

عامل  يف  األمل  وتجُدد  الحياة 
أفضل. كام ترمز أشعتها للطاقة 
بينام  الحياة.  الستمرار  الالزمة 
بأشعتها  آتون  شمس  تُعربِّ 
عن  العطاء  بأيادي  املنتهية 
سبل  متنحنا  التى  الطبيعة  كرم 
العيش والرفاهية واالزدهار. وىف 
املنتصف، ميتد أفق جديد ليعرب 

عن األمل يف مستقبل أفضل.
تصميم  مجمل  ويوجه  هذا،   
الحفاظ  بأهمية  رسالة  الشعار 
الوقت  حان  إذ  كوكبنا،  عىل 
للعمل  الدويل  املجتمع  لتكاتف 
املناخ  تغري  ظاهرة  إزاء  البّناء 
البرشية  تهدد  أصبحت  التي 
ويف  مىض.  وقت  أي  من  أكرث 
هذا السياق، فإن الدورة املقبلة 
رئييس  بشكل  سرتكز  للمؤمتر 
املرتبطة  التعهدات  تنفيذ  عىل 
وتأىت  املناخ،  تغري  مبواجهة 

إفريقيا ىف قلب هذه الجهود.

والتعليم  الرتبية  وزارة  أعلنت 
ألف   568 متكن  الفني،  والتعليم 
األول  بالصف  طالب/طالبة  و31 
امتحان  أداء  من  اليوم،  الثانوي، 
موقع  عىل  العربية،  اللغة  مادة 
ىف  اإللكرتونية،  االختبارات  منصة 
الدراىس  الفصل  امتحانات  أيام  أول 
 2022/2021 الدراىس  للعام  الثاىن 
والتى تستمر حتى يوم األربعاء 25 

مايو 2022.
إن  اليوم،  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
اللغة  امتحان  أداء  بلغت  نسبة 
العربية (ىف الفرتة الصباحية) %99.6، 
 569 االمتحان  اليوم  حرض  حيث 

السفري  الخارجية  وزير  نائب  شارك 
الوزاري  حمدي سند لوزا يف االجتامع 
داعش،  لهزمية  الدويل  للتحالف 
األربعاء،  يف  مبراكش  ُعقد  والذي 
تنظيم  ميثلها  التي  التهديدات  وتناول 
يف  له  التابعة  والجامعات  داعش 
باإلضافة  وسوريا  والعراق  إفريقيا 
التعاون  تعزيز  وسبل  أفغانستان،  إىل 

الدويل ملُكافحة هذا التنظيم.
 من جانبه، تناول نائب وزير الخارجية 
اإلرهابية  التهديدات  تنامي  كلمته  يف 
يف إفريقيا، مؤكًدا عىل الحاجة إىل دعم 

ألف و955 طالب/طالبة، من إجامىل 
طالب/ و350  ألف   573 مستهدف 

الجمهورية،  مستوى  عىل  طالبة 
 3395 االمتحان  أداء  عن  وتغيب 

طالب/طالبة.
إجراء  سيتم  أنه  الوزارة  وأكدت 
مل  الذين  للطالب  بديل  امتحان 
يتمكنوا من أداء االمتحان اإللكرتوىن 
إرادتهم  عن  خارجة  ظروف  بسبب 
“عطل تقني”، ىف الفرتة من 30 مايو 
للجدول  وفًقا   ،2022 يونيو   1 إىل 

املعلن سابًقا.
وتعقد االمتحانات باملدارس الرسمية 
الفرتة  خالل  املجهزة  والخاصة 

اإلفريقية ملواجهة هذه  الدول  قدرات 
التهديدات، ونوه بافتتاح مركز الساحل 
بالقاهرة  اإلرهاب  ملكافحة  والصحراء 
يف نوفمرب 2021. كام أشار إىل اإلعداد 
منتدى  من  الثالثة  للنسخة  الجاري 
املستدامني،  والتنمية  للسالم  أسوان 
السلم  والتي سرتكز عىل جهود إحالل 
واألمن من ناحية، ودفع جهود التنمية 
ناحية  من  واالجتامعية  االقتصادية 
معالجة  رضورة  مع  يتسق  مبا  أخرى، 
خالل  من  وجذوره  اإلرهاب  مسببات 

مقاربة وقائية فعالة.

السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  استقبل 
األمن  مستشار  سوليفان،  جيك  اليوم 
األمريىك، وذلك بحضور سامح  القومى 
عباس  واللواء  الخارجية،  وزير  شكرى 
كامل رئيس املخابرات العامة، إىل جانب 
السفري  بأعامل  القائم  شامبني  نيكول 
ماكجورك  وبريت  بالقاهرة،  األمرييك 
األمن  مبجلس  األوســط  الرشق  منسق 
هاريس  وجوشوا  األمرييك،  القومي 
مبجلس  أفريقيا  شــامل  إدارة  رئيس 
القومى األمريىك، وأريانا برينجوت كبري 
مستشارى رئيس مجلس األمن القومي 

األمرييك.

املتحدث  راىض،  بسام  السفري  ورصح 
الجمهورية،  رئاسة  باسم  الرسمي 
األمريىك  القومي  األمن  مستشار  بأن 
جو  الرئيس  تحيات  الرئيس  إىل  نقل 
أهمية  عىل  تأكيداته  وكذلك  بايدن”، 
مع  األمرييك،  املرصي  التحالف  وقوة 
تطلع واشنطن لتطوير عالقات الرشاكة 
أرحب  آفــاق  إىل  ونقلها  القاهرة  مع 
إطار  يف  وذلــك  املقبلة،  الفرتة  خالل 
بني  واملمتدة  الوثيقة  التعاون  عالقات 
املرصى  الدور  ضوء  ىف  خاصًة  البلدين، 
الرشق  منطقة  الرئيس يف  بقيادة  املهم 
األوسط باعتبارها دعامة رئيسية لألمن 

املرحلة  هذه  يف  السيام  واالستقرار، 
دولية  ــات  أزم تشهد  التي  الدقيقة 

وإقليمية.
تحياته  نقل  الرئيس  طلب  جانبه؛  من 
مؤكداً  “بايدن”،  األمرييك  الرئيس  إىل 
حرص مرص عىل تعزيز وتدعيم رشاكتها 
الواليات  مع  املمتدة  االسرتاتيجية 
املتحدة، وكذا تكثيف التعاون والتنسيق 
األصعدة،  مختلف  عىل  البلدين  بني 
وذلك يف إطار املصالح املشرتكة للبلدين، 
ولدعم جهود استعادة األمن واالستقرار 
بالرشق األوسط يف ضوء ما يشهده من 

توتر واضطراب.

اللقاء  أن  الرسمى،  املتحدث  وأضاف 
القضية  تطورات  استعراض  إىل  تطرق 
عىل  الرئيس  شدد  حيث  الفلسطينية، 
وفق  الفلسطينية  القضية  حل  أن 
املرجعيات الدولية من شأنه أن يفرض 
لبناء  واسعة  آفاقاً  ويفتح  جديداً  واقعاً 
والتعاون  الثقة  جسور  ومد  السالم 
والبناء والتنمية يف سائر منطقة الرشق 
األمن  مستشار  أعرب  األوسط، يف حني 
البالغ  التقدير  عن  األمرييك  القومي 
لإلدارة األمريكية تجاه الجهود املرصية 
املنطقة،  يف  السالم  ــاء  إلرس املمتدة 
التهدئة  يف  األسايس  دورها  جانب  إىل 

واإلرسائييل  الفلسطيني  الجانبني  بني 
ومبادرات إعادة إعامر غزة.

مستجدات  إىل  كذلك  التطرق  تم  كام 
أكد  حيث  اإلقليمية،  القضايا  من  عدد 
الرئيس املوقف املرصي الثابت املستند 
التي  الدول  أركان  تدعيم  رضورة  إىل 
متر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، 
ويحافظ عىل  معاناة شعوبها  ينهى  مبا 
مقدراتها، وكذا يساعد عىل شغل الفراغ 
التمدد  اإلرهابية  للجامعات  أتاح  الذي 

واالنتشار.
سبل  مناقشة  السياق  ذات  يف  تم  كام 
مجال  يف  البلدين  بني  التعاون  تعزيز 

املتطرف،  والفكر  ــاب  اإلره مكافحة 
مرص  بجهود  “سوليفان”  أشاد  حيث 
الحثيثة عىل هذا الصعيد، وتم التوافق 
بشأن أهمية دفع التعاون بني الجانبني 
املقبلة  املرحلة  خالل  املجال  هذا  يف 
اإلرهاب من خطر  ميثله  ما  إىل  بالنظر 

رئييس عىل املستوى الدويل.
وتم أيضاً مناقشة مستجدات قضية سد 
النهضة، حيث أكد الرئيس عىل موقف 
إىل  التوصل  رضورة  من  الثابت  مرص 
اتفاق قانوين ملزم لعملية ملء وتشغيل 
املرصي  املايئ  األمن  يحفظ  مبا  السد، 
ويحقق املصالح املشرتكة للدول الثالث

الرئيس السيسى ملستشار األمن القومى األمريكى: حل قضية فلسطني وفق املرجعيات الدولية يفتح آفاقًا لبناء السالم
تتمه ص  1
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أثرت االزمة الروسيّة األوكرانيّة عىل 
توقّعات النمو القطاعيّة وتدفّقات 
ُمراجعة  متت  حيث  االستثامر، 
الـُمستهدف وَخفِضه  النمو  ُمعّدل 
إىل 6%، مع توقّع قدر من الرتاُجع 
يف عام 2023/22 إىل 5.7% يف ظل 
أن  قَبْل  الراهنة،  الدوليّة  األحداث 
لِيُسّجل  التصاُعدي  َمنحاه  يُعاوَد 
6.2% و6.5% يف العاميني التاليني لـ 

.2023/2022
التخطيط  لوزارة  تقرير  وأوضح 
تلك  أن  االقتصادية  والتنمية 
ُمرتفعة  تُعد  الـُمعّدالت 
يف  الـُمحّقق  بالـُمعّدل  ُمقارنًة 
 ،%3.3 والبالغ   2021/20 عام 
َعِديدٍة  أُخرى  ِبدوٍل  وبالـُمقارنة 
تدوُر ُمعّدالت ُنّوها حاليًا بني %3 

كشفت بيانات الجهاز املركزي للتعبئة 
العامة واإلحصاء، عن تطور الصادرات 
بنهاية  الزراعية،  السلع  من  املرصية 
بلغت  حيث   ،2021 املايض  العام 
نحو  لصادرات مرص  اإلجاملية  القيمة 
بنهاية  دوالر  مليون  و930  ملياري 
العام، بينام كانت ملياري و693 مليون 
دوالر بنهاية عام 2020، بزيادة بلغت 

237 مليون و74 ألف دوالر.
“اليوم  حصل  التي  البيانات  وقالت 
قامئة  إن  منها  نسخة  عىل  السابع” 
صادرات  من  كال  تضمنت  الصادرات 
الفاصوليا البيضاء وبلغت قيمتها 119 
عام  بنهاية  دوالر  ألف  و649  مليون 

التخطيط: 376.4 مليار جنيه استثمارات 
حكومية خالل 2023/2022

و%4 .
وأشار التقرير إىل أنه من الـُمقّدر 
أن يَِصَل الناتج الـمحيل اإلجاميل يف 
عام الخطة إىل نحو 9.26 تريليون 
بنسبة  الجاريِة،  باألسعار  جنيه 
السابق  العام  ناتِج  نو 16.3% عن 
جنيه،  تريليون   7.96 نحو  والبالغ 
باألسعار  الـمحيل  الناتج  يُقّدر  كام 
الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه يف 

عام الخطة 2023/22.
العامة،  االستثامرات  إطار  ويف 
أوضح التقرير أن الجهاز الحكومي 
 376.4 قدرُها  استثامرات  يخصه 
مليار   410.9 ُمقابل  جنيه،  مليار 
العامة،  االقتصاديِة  للهيئاِت  جنيه 
بنسبة 27% باإلضافة إىل استثامرات 
العام  األعامل  قطاع  رشكات 

ألف  و13  مليون   84 مقابل   ،2021
دوالر يف العام السابق له 2020، بزيادة 
بلغت 35 مليون و636 ألف دوالر، إىل 
الطازج  الليمون  الصادرات من  جانب 
ألف  و393  مليون   44 بلغت  بقيمة 
بنهاية 2021، مقابل 42 مليون  دوالر 
بزيادة   ،2020 عام  دوالر  ألف  و220 

بلغت نحو مليوين 173 ألف دوالر.
الوطنية  مرص  صادرات  وشهدت 
حيث  األخرية،  الفرتة  يف  كبريا  ارتفاعا 
للصادرات  اإلجاملية  القيمة  بلغت 
نحو 3 مليارات و988 مليون دوالر يف 
شهر يناير املايض، بينام كانت ملياري 
يناير عام  و965 مليون دوالر يف شهر 

واملُقّدرة بنحو 75.7 مليار جنيه.
الطفرة  تلك  أن  التقرير  واكد 
يف  أساَسها  االستثامرية 
الـمرشوعات القومية الـُمستهدف 
خالل  من  فيها  والتوّسع  إنشاُؤها 
االقتصاديّة  الهيئات  استثامرات 
مستوى  عىل  انه  متابعه  العامة، 
لالستثامرات  القطاعي  التوازن 
العامة، فقد راعْت الِخطة تحقيِق 
نحو  بتوجيه  ُمتوازٍن،  هيكٍل 
العامة  االستثامرات  من   %35.6
 %31.8 ونحو  السلعيّة،  للقطاعات 
من االستثامرات العامة للقطاعات 
اإلنتاجيّة،  بالِخْدمات  الـمعنيّة 
ُمقابل 32.6% لألنشطة االجتامعية 
من تعليم وصحٍة وخدمات شباب 

ورياضة وغريها

2021، بزيادة بلغت مليارا و22 مليون 
عىل  الوقود  صادرات  وكانت  دوالر، 
حيث  الشهر،  هذا  خالل  القامئة  رأس 
بلغت نحو مليار و245 مليون دوالر يف 
يناير املايض، مقابل 693 مليونا و153 
ألف دوالر يف نفس الشهر عام 2021، 
ألف  و494  مليونا   552 بلغت  بزيادة 
من  املرصية  الصادرات  يليها  دوالر، 
السلع تامة الصنع والتي بلغت قيمتها 
مليون  و582  مليار  نحو  اإلجاملية 
مليار  مقابل  املايض،  يناير  يف  دوالر 
و343 مليون دوالر يف نفس الشهر عام 
2021، بزيادة بلغت 238 مليونا و703 

آالف دوالر.

رانيا املشاط: االقتصاد املصرى أثبت صمودا ومرونة فى التعامل مع التحديات العاملية
وزيرة  املشاط،  رانيا  الدكتورة  قالت 
املرصية  االقتصاد  إن  الدويل،  التعاون 
عىل  املتتالية  العاملية  التحديات  رغم 
قدرته  أثبت  أنه  إال  املستويات  كافة 
مع  التعامل  يف  واملرونة  الصمود  عىل 
اإلصالحات  خالل  من  التحديات،  هذه 
املستمرة،  والهيكلية  االقتصادية 
االقتصاد  إىل  للتحول  املبذولة  والجهود 
البيئية  االستدامة  وتعزيز  األخرض 

وتحقيق التنمية املستدامة.
يف  االفتتاحية  كلمتها  خالل  ذلك  جاء 
التعاون  وزارة  نظمتها  التي  الجلسة 
اإلعامر  إلعادة  األورويب  والبنك  الدويل 
األعامل  منتدى  ضمن  والتنمية، 
األورويب  للبنك  السنوية  باالجتامعات 
التي   ،2022 والتنمية  اإلعامر  إلعادة 
حول  املغربية،  اململكة  يف  تعقد 
االقتصاد املرصي وآفاق  صمود ومرونة 
لالقتصاد  التحول  وخطط  االستثامر 

األخرض.
التي عقدت بشكل  الجلسة  وشارك يف 
مشرتك بني الحضور الفعيل واالفرتايض، 
املهندس محمد يحيى زيك رئيس الهيئة 
لقناة  االقتصادية  للمنطقة  العامة 
الرئيس  بيلوسكج  وتريجي  السويس، 
الرنويجية   Scatec لرشكة  التنفيذي 
رفيع  دويل  وحضور  املتجددة،  للطاقة 

من  املستوى 
القطاع  ممثيل 
العاملي  الخاص 

واملستثمرين 
التمويل  مؤسسات 
للرتويج  الدولية، 
االستثامرية  للفرص 
التحول  مجال  يف 
األخرض يف مرص من 
خالل تسليط الضوء 
املرشوعات  عىل 
بالفعل  املنفذة 
الدولة  وخطط 
وأدارت  للتوسع، 
د.هاييك  الجلسة 
املديرة  هارمجارت، 

اإلقليمية ملنطقة جنوب ورشق املتوسط 
بالبنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية.

أن  الدويل،  التعاون  وزيرة  وأوضحت 
كبريًا  تطوًرا  يشهد  املرصي  االقتصاد 
التنموية  القطاعات  من  العديد  يف 
اهتامًما  مرص  توىل  حيث  واإلصالحات، 
كبريًا بتنفيذ خطط التحول إىل االقتصاد 
التنموية  مرص  رؤية  لتنفيذ  األخرض، 
الوطنية  االسرتاتيجية  وكذلك   ،2030
اإلعالن  تم  التي  املناخية  للتغريات 
أن  موضحة   ،2050 لعام  مؤخرًا  عنها 

هذه الخطط تأيت يف وقت تستعد فيه 
املتحدة  األمم  مؤمتر  الستضافة  مرص 
السابعة  دورته  يف   2022 لعام  للمناخ 
جهودها  يف  قدًما  لتميض  والعرشين، 
عىل  املناخي  العمل  لدعم  الهادفة 
وتعزيز  واإلقليمي  الدويل  املستويني 
االهتامم الدويل بالتحول األخرض يف قارة 
الشاملة  التنمية  برامج  أفريقيا وتحفيز 

والخرضاء يف مرص.
االسرتاتيجية  أن  إىل  “املشاط”،  ولفتت 
ستكون  املناخية  للتغريات  الوطنية 
مرص  نهج  لتعزيز  الرئيسية  األداة  هي 

للتحول إىل االقتصاد األخرض عىل كافة 
العمل  تطوير  خالل  من  املستويات، 
املناخي عىل مستوى الجهات الحكومية 
يف  السيام  القطاعية  الجهود  ودفع 
املياه  مثل  األولوية  ذات  القطاعات 
وتعزيز  املائية  املوارد  إدارة  وتحسني 
املزارعني  وعي  ورفع  الذكية  الزراعة 
تنفيذ  وترية  وترسيع  املناخي،  بالعمل 
التغريات  مع  التكيف  مرشوعات 

املناخية والتخفيف من تداعياتها.
عن  الدويل،  التعاون  وزيرة  وتحدثت 
املائية  املوارد  إلدارة  الوطنية  الخطة 

التي   ،2037 لعام 
الحفاظ  تستهدف 
وترشيد  املوارد  عىل 
وإتاحة  االستهالك، 
للقطاع  أكرب  دور 
منظومة  يف  الخاص 
واملعالجة  املياه 
وكام  والتحلية، 
الجهود  إىل  أشارت 
يف  املبذولة  الوطنية 
الطاقة  إىل  التحول 
من  املتجددة 
االسرتاتيجية  خالل 
للطاقة  الوطنية 
وتعزيز  املستدامة، 
استخدام  كفاءة 
الضارة،  االنبعاثات  وتقليل  الطاقة، 
تنفيذها  تم  التي  التنموية  والقصص 
بنبان  مجمع  منها  الصدد  هذا  يف 
للطاقة الشمسية الذي أسهم يف تنفيذه 
الخاص  القطاع  رشكات  من  كبري  عدد 
وذلك  الدولية،  التمويل  ومؤسسات 
باإلضافة إىل بدء خطوات فعلية لوضع 
اسرتاتيجيات توليد الهيدروجني األخرض 

لتوليد الطاقة.
تعترب  الحكومة  أن  “املشاط”،  وشددت 
تنفيذ  يف  رئيسيًا  الخاص رشيًكا  القطاع 
خلق  عىل  وتعمل  االسرتاتيجيات،  تلك 

القطاع  مشاركة  تحفيز  عمل  بيئة 
الخاص يف تحقيق التنمية، مشرية أيًضا 
إىل الجهود املبذولة لتمويل املرشوعات 
مصادر  تنويع  خالل  من  التنموية 
السندات  إصدار  بينها  ومن  التمويل 
الرشق  منطقة  يف  دولة  كأول  الخرضاء 
 750 بقيمة   2020 عام  خالل  األوسط 

مليون دوالر.
عىل  الدويل،  التعاون  وزيرة  وأكدت 
والبنك  مرص  بني  الوطيدة  العالقة 
والتنمية  اإلعامر  إلعادة  األورويب 
القطرية  االسرتاتيجية  إطالق  تم  حيث 
املشرتكة لعام 2022-2027، مطلع العام 
الجاري، التي ترتكز عىل ثالثة أولويات 
الدولة  خطط  مع  تتوائم  أساسية 
األولوية  املستدامة،  التنمية  لتحقيق 
جهود  دعم  هي  لالسرتاتيجية  األوىل 
شامل  اقتصادي  نو  لتحقيق  الدولة 
ترسيع  الثانية  واألولوية  ومستدام، 
التحول نحو االقتصاد األخرض، واألولوية 
الثالثة تعزيز التنافسية وزيادة معدالت 
يف  الخاص  القطاع  دور  وتحفيز  النمو 
البنك  التنمية، موضحة أن الرشاكة مع 
تنموية  متويالت  عنها  نتج  األورويب 
بقيمة 8.6 مليار يورو يف أكرث من 145 
مرشوًعا منذ عام 2021، نحو 76% منها 

متويالت للقطاع الخاص.

جهاز اإلحصاء: صادرات مصر الزراعية ترتفع لـ 
مليارى و930 مليون دوالر بنهاية 2021

جهاز اإلحصاء: صادرات مصر الزراعية ترتفع لـ 
مليارى و930 مليون دوالر بنهاية 2021
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كتب/عبدالعزيز الغالى

انا هلل وانا اليه راجعون
ننعي  ــي  واالس الحزن  ببالغ 
الذي  برباش  مختار   / الحاج 
وافته املنية يف ليبيا / طرابلس 
بتاريخ 5/5 / 2022 وقد تم 
علي  والصاله  الجثمان  تشييع 
الشاطر  ابي  جامع  يف  الفقيد 
االخ  برباش  مختار  والــحــاج 
االكرب لالستاذ محمود برباش 
والسيد  االفريقيه  بالخطوط 

فــتــحــي بـــربـــاش واملـــرحـــوم 
رمضان برباش ووالد الدكتور 
والدكتور  بلندن  مختار  محمد 
مهند  والدكتور  مختار  حسام 
مختار  وحاتم  بالقاهره  مختار 
ومالك مختار وقريب ونسيب 

وحسيب العائالت الليبيه
مصر  يف  العاملون  ويتقدم 
مجلس  ــس  ــيـ ورئـ تـــالتـــني 
صالح  محمود  الدكتور  االداره 

وبالنيابة  واوالده  قطامش 
ــش يف  ــام ــط ــه ق ــل ــائ عـــن ع
والشرقيه  والقاهرة  سيناء 
وجموع  واملنصوره  وبورسعيد 
ربوع مصر واوالد سليمان يف 
مصر والوطن العربي يتقدمون 
يف  واملواساة  العزاء  بخالص 
ولكم  الرحمة  له  الفقيد  وفاة 

من بعده الصرب والسلوان .
وانا هلل وانا اليه راجعون

13 قرارا مهما باجتماع الحكومة االسبوعي.. الحبس وغرامة 5 آالف جنيه ملن يستخدم 
الغش أو التدليس فى الحصول على تمويل للمشروعات الصغرية واملتوسطة

الحركة الوطنية واملقاومة الشعبية بشبة 
جزيرة سيناءأبان النكسه وحرب67-

الوقف يف حساب مدة تقادم الرضيبة 
املستحقة.

العتبارات  تحقيقاً  الخطوة  وتأيت هذه 
عن  الرضيبية  األعباء  من  التخفيف 
املجال  يف  بالعمل  القامئني  كاهل 
زيادة  عى  لهم  وتشجيعاً  الزراعي، 

اإلنتاج الزراعي.
مرشوع  عى  ــوزراء  ال مجلس  ووافــق 
القانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون 
نشاط  بتنظيم   2014 لسنة   141 رقم 
والصغرية  املتوسطة  متويل املرشوعات 
ومتناهية الصغر، وقانون تنظيم نشاط 
بالقانون  الصادر  االستهاليك  التمويل 

رقم 18 لسنة 2020.
تعزيز  بهدف  التعديالت  وجــاءت 
متــويــل  ــشــاطــي  ن أداء  مـــعـــدالت 
والصغرية  املتوسطة  ــات  ــرشوع امل
ومتناهية الصغر، والتمويل االستهاليك، 
حتى  بهام،  الخاصة  األسواق  وتعميق 
يستطيعا الوصول إىل أكرب عدد ممكن 
من  باعتبارهام  املستفيدين،  مــن 
األنشطة املالية غري املرصفية الخاضعة 
للرقابة  العامة  الهيئة  ورقابة  إلرشاف 
املالية، واللذين حققا طفرات ملحوظة 

يف أدائهام مؤخراً.
تنظيم  قانون  تعديالت  وتضمنت 
املتوسطة  املرشوعات  متويل  نشاط 
حظر  الصغري،  ومتناهية  والصغرية 
أو  منح  يف  الوساطة  نشاط  مامرسة 
الكفالة  نشاط  أو  التمويل  تحصيل 
املتوسطة  املرشوعات  متويل  يف  بأجر 
بعد  إال  الصغر،  ومتناهية  والصغرية 
القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا 

الشهري  سليلة  املرحوم/سليم  كــان 
وأشهر  أمــهــر  بــســلــيــم)كــوداك(مــن 
يقوم  فكان  آنــذاك  املدينة  مصورى 
وبيوت  منازل  عى  مكوكية  بجوالت 
وحني  عليهم  يسلم  العريش  أهــاىل 
أن  يسألة  املــنــزل  لصاحب  يطمنئ 
مختفني  ضباط  أو  جنود  لدية  كان 
لتغيري  متهيدآ  بتصويرهم  ليقوم 

الغرض.
العقوبة بالحبس وبغرامة  كام فرضت 
ال تقل عن 5 آالف جنيه، وال تزيد عى 
ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتني 
العقوبتني، عى كل من استخدم الغش 
متويل  عى  الحصول  يف  التدليس  أو 
املرشوعات  متويل  جهات  إحدى  من 
الصغر  ومتناهية  والصغرية  املتوسطة 
تنفيذ  عن  االمتناع  أو  لها،  املرخص 
املقررة  املالية  التزاماته  بعض  أو  كل 

مبوجب عقد التمويل.
للرشكات  التعديالت  أجـــازت  كــام 
األهلية  واملؤسسات  والجمعيات 
التمويل  نشاط  مبزاولة  لها  املرخص 
الجرائم  هذه  يف  الصلح  إليه،  املشار 
املحكمة  أو  العامة  النيابة  أمام  سواء 
كل  معاقبة  عى  ونصت  املختصة. 
أو  الوساطة يف منح  من مارس نشاط 
الكفالة  نشاط  أو  التمويل  تحصيل 
املتوسطة  املرشوعات  متويل  يف  بأجر 
دون  الصغر،  ومتناهية  والصغرية 
لهذا  املعد  بالسجل  مقيداً  يكون  أن 
عن  تقل  ال  وبغرامة  بالحبس  الغرض، 
50 ألف جنيه، وال تزيد عى 500 ألف 

جنيه، أو بإحدى هاتني العقوبتني.
تعديالت  تضمنت  آخــر،  جانب  من 
التمويل  ــشــاط  ن تنظيم  ــون  ــان ق
بعدم جواز مامرسة  االستهاليك، حكامً 
نشاط الكفالة بأجر يف نشاط التمويل 
بالسجل  القيد  بعد  إال  االستهاليك، 
للرقابة  العامة  الهيئة  تعده  الــذي 
قواعد  وضع  بالهيئة  وأناطت  املالية، 
ورشوط وإجراءات القيد والشطب يف 

املدينة  أبناء  من  مجموعة  قــام  أن 
باألستيالء عى محتويات السجل املدىن 
موجودة  كانت  وجمعهاوالتى  آنذاك 
منزل  خلف  الشامىل  سيناء  بقسم 
القرماىن(قبل  املنعم  املحافظ)عبد 
من  للقصف  نتيجة  فية  النار  أشتعال 
املعدة  الهوية  بطاقات  وجمعوا  الجو 
فيها  مبا  األخــتــام  وكافة  لأستعامل 
خاتم النرس)خاتم الجمهورية(واألحبار 
املهمة  بهذة  قام  املهمة و  أتقان  لزوم 
مجموعة من أبناء سيناء وكان أشهرهم 
املرحوم/كامل الحارون يعاونة أخرين.

سليلة)سليم  املرحوم/سليم  فكان 
بتصوير  يــقــوم  ذكــرنــا  ــام  ــوداك(ك ك
ملعملة  ويذهب  الضابط  أو  الجندى 
سينا  نجمة  مطبعة  ــى  أع الكائن 
تربية  لكلية  واملــواجــهــة  الحالية 
ثم  ويطبعها  الصور  ليحمض  العريش 
بتعبئة  الحارون  املرحوم/كامل  يتوىل 
البيانات عى ورق البطاقة-الهوية-هذا 
وظيفتة “مهندس” وذاك” تاجر” وهذا 
“مدرس” لنفى الصفة العسكرية عنهم 
ترحيلهم  أثناء  الشكوك  اليثريوا  حتى 
ىف  لوقوعهم  وتفاديآ  القنال  لغرب 
األرسومن ثم يعودوا ساملني لوحداتهم 

وأرسهم.
وهناك مبستشفى العريش كان طياران 
طائرتهام  بهم  سقطت  قد  مرصيان 
من  مزرعة)جلبانة(بالقرب  ــوق  ف
الجروح  ببعض  وأصيبا  العريس  وادى 
فنزعوا  األهاىل  عليهم  وعرث  والكسور 
وأبدلوها  العسكرية  مالبسهم  عنهم 
مستشفى  وأدخلوهم  مدنية  مبالبس 
وكانت  للعالج  كمدنيني  العريش 
مديرة املستشفى آنذاك رتبة عسكرية 
الناس  )أيفون(يتدحث  تدعى)أيفا(أو 
عن حزمها ورصامتها وكان الخوف كل 
الخوف أن تتعرف بخلفيتها العسكرية 
برغم  املتخفني  الطياريني  هؤالء  عى 
مدنية  لبطاقات  وحيازتهم  تنكرهم 
الصيدىل/سمري  الدكتور  وكان  مــزورة 
واملسؤول  املوكل  هو  ــذاك  آن شاكر 
يتم عالجهام  عنهام حتى  التموية  عن 
وليآل  رسآ  لنقلهام  متهيدآ  وخروجهام 
ثم  الصحراء  ىف  الجامل  ظهور  فوق 
فوق املراكب الرشاعية عرب مياة بحرية 
الربدويل لتقلهام حتى مدينة بورسعيد.
األستاذ/ العملية  تلك  بطل  ــان  وك

أسامعيل خطاىب وللجديث بقية.

ذلك  مامرسة  وكيفية  السجل،  هذا 
النشاط.

كام فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة 
تزيد  وال  جنيه،  آالف   5 عن  تقل  ال 
أو  التمويل،  رصيد  ضعفي  عــى 
بإحدى هاتني العقوبتني، عى كل من 
لالمتناع  التدليس  أو  الغش  استخدم 
التزاماته  بعض  أو  كل  تنفيذ  عن 
التمويل  عقد  املقررة مبوجب  املالية 
التمويل  رشكــات  إحــدى  مع  املــربم 
التمويل  مقدمي  أو  االســتــهــاليك 
االستهاليك املرخص لهم وفقاً ألحكام 

هذا القانون.
وأجازت التعديالت لرشكات التمويل 
التمويل  ومــقــدمــي  ــهــاليك  االســت
هذا  مبزاولة  لهم  املرخص  االستهاليك 
النشاط، الصلح يف الجرائم سواء امام 
املختصة،  املحكمة  أو  العامة  النيابة 
من  كل  مبعاقبة  حكامً  فرضت  كام 
بأجر يف نشاط  الكفالة  مارس نشاط 
يكون  أن  دون  االستهاليك،  التمويل 
الغرض  لهذا  املعد  بالسجل  مقيداً 
بالحبس وبغرامة ال تقل عن 50 ألف 
جنيه، وال تزيد عى 500 ألف جنيه، 

أو بإحدى هاتني العقوبتني.
مرشوع  عى  الوزراء  مجلس  ووافق 
اتفاق  بشأن  الجمهورية  رئيس  قرار 
مرص  جمهورية  بني  املبسط  املنحة 
التعاون  وزارة  يف  ممثلة  العربية، 
للتنمية،  الفرنسية  والوكالة  الدويل، 
املناخ  نظم  تحويل  مــرشوع  حــول 
بتاريخ  القاهرة  يف  املوقع   ،)TFSC(

.2022/3/28

تتمه ص  1

ملدنية  هوياتهم)بطاقاتهم(العسكرية 
األحتالل  قوات  أرس  ىف  اليقعوا  حتى 
األرسائيى وكان يساعدة ىف ذلك أيضآ 
مخبئني  ىل  ذكر  كام  طة  املناضل/عمر 
بني  جيدآ  والكامريات  التصوير  أجهزة 
شكوك  اليثريوا  حتى  مالبسهم  طيات 

قوات األحتالل.
العملية  تلك  ىف  ســاعــدهــم  ــام   اسال مستشارك القانوينوم

لدي تجربة سيئة مع مستأجرة
انتهاء  بعد  بالعقار  سنة  ظلت 
القانون  ان  اساس  على  العقد 
يسمح بالتجديد التلقائي و اختفت 
و  ايجار  تدفع  وال  بتعزل  بتقول  و 
تتاجل  قعدت  قضية  نرفع  تركتنا 
المستعجل  من  وحولت  سنة 

للعادي بسبب كورونا
لغاية ما حنت علينا و مشيت من 

نفسها
طيب عندي سؤال

هل انا لو خليت المستأجر يمضي 
و  الشقة  بمغادرة  اقرار  ورقة  على 

انتهاء العقد وهو بيمضي العقد
ومكتوب في هذه الورقة

اقرار بمغادرة الشقة واخالئها من اي 
متعلقات للمستأجر
بتاريخ انتهاء العقد

الحق  للمستاجر  ليس  بانه  واقرار 
بمثابة  هذا  و  فيها  البقاء  في 
الحق  له  و  للعقار  للمالك  تسليم 
في دخول الشقة وليس للمستاجر 
اي حق باي مطالب بخصوص العقار

اقرار  يمضيها  تانية  ورقة  كمان 
الماء  و  الكهرباء  استهالك  بدفع 
تلفيات  اي  عن  المالك  بتعويض  و 

تنتج من استعماله للعقار
القسم  اروح  اني  يكفي  هذا  هل 

مستشارك القانوني
حسين قطامش / المحامي

مستشارك القانوني مصر تالتني 
وردنا هذا السؤال من احد القراء

سيدة  هي  و  لوالدتي  الشقة  هذه 
كبيرة السن تركها لها والدي رحمه 
و  نفقاتها  لتغطي  وتؤجرها  اهلل 
قلت لها فكرة تسجيل العقد في 
الشهر العقاري بالصيغة التنفيذية 
اال انها مستصعباه جدا فخطر لي 

هذا الحل
ما رايكم

ردا على القارئ الكريم
نقول وباهلل التوفيق

والمستأجر  المؤجر  للمتعاقدان 
النظام  اليخالف  بما  قانونا  الحق 
االيجار  عقد  يحتوي  ان  العام 
بها  يحافظ  بنود  و  شروط  علي 
سواء  حقوقهما  علي  المتعاقدين 
بعد  او  اإليجار  عقد  تنفيذ  أثناء 
بند  اضافه  لذلك  مثال  مدته  انتهاء 

بعد  الحق  للمؤجر   ( العقد  في 
العين  استالم  العقد  مده  انتهاء 
وان  الشواغل  من  خاليه  المؤجره 
ملكا  تصبح  بالعين  منقوالت  اي 
اللجؤ  او  إنذار  او  أعذار  بدون  للمؤجر 

للقضاء (
التوجهه  قانونا  الحق  وللمتعاقدان 
الي مكتب الشهر العقاري التابع له 
العين المؤجر وطلب وضع الصيغه 
التنفيذيه علي عقد اإليجار التي بها 
يحق للمؤجر إخالء العين فور انتهاء 
عليها  المتفق  اإليجار  عقد  مده 

بالعقد
واهلل ولى التوفيق

من  الشقة  افتح  او  تمكين  واعمل 
نفسي؟

مصر تالتني تنعي الحاج مختار برباش

تابع ص  10
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 Green األخــرض  الحريق  نبات 
مزهر  نبات  هــو   ،  Hellebore
الحوذان  عائلة  إيل  ينتمي  معمر 
وسط  وموطنه   ،Ranunculaceae
إيل رشق  ــا، ورشقــا  ــ أوروب وغــرب 
إيطاليا،  شامل  إىل  وجنوبا  النمسا، 
أجزاء  وجميـــع  إنجلرتا،  وجنوب 
هذا  سمية  وسبب  سامة.  النبات 

املــواد  عــىل  احتوائه  هــو  النبات 
 ،Steroidal استريويدال  التالية: 
وفرادريدين   ،Veratrum وفراتريم 
ــن  ــري ــريات وف  ،Veradridine
لخواص  بالنسبة  أما   ،Veratrine
التوكسني فأنه يسبب هياج للنخاع، 
القلب  عــضــالت  عــىل  يــؤثــر  ــام  ك
والتنفس ويعمل عىل خفض ضغط 
التي تظهر  الدم. وبالنسبة لألعراض 
التايل:  يف  فتتلخص  اإلنسان  عىل 
فرتة حضانة 1-6 ساعات، اإلحساس 
يف  زيــادة  والربو،  الفم  يف  بالحرق 
إفرازات، غثيان، قيء، آالم يف البطن، 

هذيان  إسهال، 
واضـــطـــراب يف 
هبوط  الرؤية، 
الــتــنــفــس،  يف 
ــرودة ورخــاوة  ب
التقليل  الجلد، 
مـــن مــقــاومــة 
هبوط  الرشايني، 
رضبات  يف  حاد 
الـــقـــلـــب مــع 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

الــدورة  يف  هبوط  انتظامها،  عدم 
انقباضات  الدموية، صداع، هلوسة، 
يف العضالت، وشلل. وبالنسبة ملصدر 
النبات،  بهذا  اإلنسان  تسمم  وطرق 
بجذور  امللوثة  األغذية  أكل  فهي 
التغذية  السامة.  النبات  ــذور  وب
بالخطأ،  السامة  النبات  بصيلة  عىل 
حيث أن لونها يشبه البصلة. وكذلك 
التغذية عىل عذاء مصنوع من دقيق 
نبات الحريق. أما عن طرق الوقاية 
هذه  أكل  تجنب  فيجب  والعالج 
النباتات، عالج األفراد املصابني تحت 

إرشاف الطبيب.

مشروبات تساعد فى تنظيف الرئة.. 
منها الزنجبيل

امنح عينيك راحة وابق نشيطا..
5 نصائح للوقاية من أضرار ألعاب الفيديو

ألعاب الفيديو رغم متعتها إال أنها ميكن 
أن تشكل رضرا لصحة الفرد ونط حياته، 
تلك  ومامرسة  إدمانها  حال  ىف  خاصة 

األلعاب ألوقات طويلة.
عادات اللعب الصحية

وفقا ملوقع ” healthsite” فيام ييل بعض 
مامرسة  خاللها  من  ميكنك  التي  الطرق 

هذه األلعاب دون رضر:
التخطيط لها:

وحاول  بك  الخاص  األلعاب  جدول  تتبع 
يساعدك  أن  ميكن  مسبًقا،  لها  التخطيط 
ألنشطة  تخطط  أنك  من  التأكد  يف  هذا 
لحياتك  الخاصة بك وفًقا  الفيديو  ألعاب 
ألعاب  حــول  لحياتك  تخطط  ال  وأنــك 

الفيديو.
ضع يف اعتبارك وضعيتك:

آثار ضارة  السيئ  للوضع  أن يكون  ميكن 
والتوازن،  والعضالت،  العظام  صحة  عىل 
والتنسيق، وما إىل ذلك من الجسم، لذلك، 
تأكد من الحفاظ عىل وضعية جيدة خالل 

خدعك يف اللعب.
ال تنس أن تتحرك:

من  أنه  حني  يف  رائعة،  الفيديو  ألعاب 
مترين  يف  تساعد  أن  ميكن  أنها  الصحيح 
الدماغ، يجب أال ننىس أن مترين الجسم 
له نفس األهمية، لذلك، تأكد من بقائك 

نشيطًا بدنيًا يف جميع األوقات.
امنح عينيك قسطًا من الراحة:

أن  ميكن  الشاشة  أمام  الطويل  الوقت 
جفاف  مثل  العني  صحة  مشاكل  يسبب 
بقاء  من  التأكد  املهم  من   ، لذلك  العني. 
ذلك  تحقيق  وميكن  رطبة  العيون  مقل 
إلرخــاء  ــة  راح ــرتات  ف أخــذ  طريق  عن 

العينني عىل فرتات منتظمة.
عندما تبدأ السمية توقف:

للغاية،  املواقف محبطة  قد تصبح بعض 
من  بفرتة  متــر  كنت  إذا   ، ــك  ذل ومــع 
فقد   ، الفيديو  ألعاب  بسبب  العدوانية 
تؤثر  لعبتك  أن  عىل  عالمة  ذلك  يكون 
تظهر  عندما  النفسية.  الصحة  عىل  سلبًا 
تبتعد  أنك  تأكد من  املواقف،  مثل هذه 

وامنح نفسك اسرتاحة.

التي  الخاطئة،  العادات  من  التدخني 
تدمر الرئة، وتعرض املدخن للوفاة لذا 
التقرير  يجب اإلقالع عنه، وخالل هذا 
املرشوبات  وأهم  أبرز  عىل  سنتعرف 
تنظيف  يف  كبري  بشكل  تساهم  التي 

للصحة  وجيدة  صحية  وجعلها  الرئة، 
 THE“ ملوقع  وفقا  وذلك  العامة، 

.”HEALTHSITE
املرشوبات  وأهم  أبرز  املوقع،  وقدم 

التي تساعد يف تنظيف الرئة، ومنها:

-الشاي األخرض:
مضادات  عيل  األخرض  الشاي  يحتوي 
األكسدة التي تساهم يف تقوية الجهاز 
املناعي بالجسم، ولذا فتناولك له يعد 
من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل 
الرئة،  وتنظيف  تطهري  يف  ملحوظ 
وحاميتها من اإلصابة بااللتهاب الرئوي.

-الزنجبيل:
التي  الرائعة  املرشوبات  من  يعد 
تساهم بشكل كبري يف القضاء عيل أي 
تطهريه  ةتعمل عيل  الجسم،  يف  تلوث 
تدفق  زيادة  عيل  ويعمل  وتنظيفه، 

الدم الغني باألكسجني.
-الكركم:

مادة  من  عالية  نسبة  عيل  يحتوي 
األكسدة،  مبضادات  الغنية  الكركمني 
ولذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة 
صحة  أكرث  وجعلها  الرئة،  تنظيف  يف 
من  الحامية  فرص  وتقليل  وحيوية، 

األمراض.

تسمم اإلنسان بسم نبات الحريق األخضر 

تعترب نظافة األسنان من أهم األجزاء 
االهتامم  عدم  اليومي،  روتينك  يف 
إىل  يؤدي  أن  ميكن  ولثتك  بأسنانك 
تسبب  ال  أخــرى،  صحية  مشاكل 
مشاكل األسنان مشاكل يف الفم فقط 
األسنان  تسوس  أمــراض  ذلك  يف  مبا 
واللثة، ولكن أيًضا يف أجزاء أخرى من 
الجسم مثل أمراض القلب والسكري 
هو  هذا  الدماغية،  السكتات  وحتى 
يوصون  األطباء  يجعل  الذي  السبب 
أسنانك،  بصحة  القصوى  بالعناية 
doctor.  ” موقع  نــرشه  ملا  وفقا 

.”ndtv
خمسة أخطاء قد ترتكبها يف األسنان:
عدم التنظيف بالفرشاة لفرتة كافية:

بالفرشاة  األســنــان  تنظيف  يعترب 
اليومي،  روتيننا  جًدا من  مهاًم  جزًءا 
وإذا مل ننحه الوقت الكايف، فسوف 
يتسبب ذلك يف مشاكل األسنان مثل 
التجاويف عىل املدى الطويل، يويص 
تنظيف  يكون  بأن  األسنان  أطباء 
أسنانك مرتني يوميًا ملدة دقيقتني يف 

كل مرة هو الوقت املثايل.
بشكل  أسنانك  فرشاة  استبدال  عدم 

متكرر:
تاريخ  مع  أيًضا  األسنان  فرش  تأيت 

انتهاء الصالحية ولكن قلة قليلة من 
الناس يعرفون ذلك، ميكن أن تحتوي 
الكثري  عىل  القدمية  األسنان  فرشاة 
لألسنان  رضًرا  وتسبب  البكترييا  من 
لفرشاة  استخدامك  زاد  كلام  والفم، 
مبرور  فعاليتها  قلت   ، قدمية  أسنان 
الوقت، يويص أطباء األسنان برضورة 
استبدال فرشاة األسنان بعد كل 4-3 

أشهر .
تنظيف األسنان بقوة:

بالقوة  بالفرشاة  التنظيف  يعترب 
األسنان  يتسبب يف مشاكل  أن  ميكن 
بشكل  يتم  مل  إذا  اللثة  نزيف  مثل 
املــقــدار  تطبيق  يعترب  صحيح، 
املفتاح  هو  الضغط  من  الصحيح 
يشمل  بالفرشاة،  املناسب  للتنظيف 
إزالة جميع  بالفرشاة  تنظيف  أفضل 
جزيئات الطعام والبالك من أسنانك، 
إمساك  فإن   ، األسنان  ألطباء  وفًقا 
فقط  أصابع  بثالثة  األسنان  فرشاة 
األسنان  لتنظيف  طريقة  أفضل  هو 
بالفرشاة. وإذا كان هناك حساسية ، 
فاستخدم فرشاة أسنان ذات شعريات 

ناعمة.
اللثة  وليس  فقط  األسنان  تفريش 

واللسان:

ال  عملية  هو  بالفرشاة  التنظيف 
تتطلب تنظيف أسنانك فحسب ، بل 
واللثة  اللسان  تنظيف  أيًضا  تتطلب 
يف  منترشة  والجراثيم  البكترييا  ألن   ،
يساعد  أن  ميكن  الفم،  يف  مكان  كل 
عىل  واللثة  اللسان  تنظيف  تجاهل 
عملية  وبدء  الفم  يف  الجراثيم  بقاء 
التحلل، عند تنظيف لسانك بالفرشاة 
باستخدام منظف اللسان أو بفرشاة 
بتدليكهم  قم   ، وللثة  فقط  األسنان 
ولطيفة  صغرية  دائــريــة  بحركات 

بفرشاة أسنانك.
تنظيف األسنان بالفرشاة يف األوقات 

الخاطئة:
األسنان  تنظيف  بأن  افرتاض  هناك 
أو  ــل  األك بعد  مــبــارشة  بالفرشاة 
الرشب ميكن أن يزيل جميع البكترييا 
خاطئ  افرتاض  هذا  ولكن  الفم  من 
متاًما، ميكن أن يؤدي تنظيف األسنان 
بالفرشاة مبارشة بعد تناول أو رشب 
يشء حميض إىل اإلرضار مبينا أسنانك، 
تنظيف  يتسبب  أن  ميكن  حيث 
إىل  الحمض  دفع  زيادة  يف  األسنان 
مينا األسنان، ينصح الطبيب باالنتظار 
قبل  ــل  األق عــىل  دقيقة   30 ــدة  مل

الفرشاة أو غسل فمك باملاء

5 أخطاء ترتكبها تضر بأسنانك ..
اعرف روتني العناية اليومى

5 أخطاء ترتكبها تضر بأسنانك ..
اعرف روتني العناية اليومى
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اإللكرتوين.
الرقمنة

ــذى  ال الــكــبــري  الــتــطــور  أن  ــام  ك
الرقمنة  ناحية  من  العامل  يشهده 
ملموًسا  واقًعا  أصبح  والتكنولوجيا 
تقوم عليه تغريات جذرية وثورات 
املختلفة  الحياة  مجاالت  ىف  تقنية 
بخاصة مجال اإلبداع، وهذا الكتاب 
وشمولية  ودقـــة  بعمق  يحيط 
والثقافة  األطفال  أدب  ىف  بالرقمنة 
الكتاب  بني  والعالقة  الحديثة، 

الورقى والكتاب اإللكرتوين.
عىل  الضوء  أيضا  الكتاب  ويسلط 
جملة من املوضوعات املهمة حول 
واألطفال،  التكنولوجية  الثقافة 

التعليمية  الوظائف  عىل  وقوفًا 
والثقافية  والرتفيهية  واالجتامعية 
 – ذلــك  وانعكاس  للتكنولوجيا 
إيجابًا وسلبًا – عىل شخصية الطفل 
ىف  واملدرسة  األرسة  ودور  وسامته، 
ىف  التكنولوجى  الحضور  مراقبة 

حياة األطفال تجنبًا ملخاطرة.
جاءت  السلسلة  أن  بالذكر  وجدير 
تحرير  ويرأس  الثالث،  إصدارها  ىف 
ناصف  محمد  الكاتب  السلسلة 
و  للشعب  املركزية  اإلدارة  رئس 
من  كل  ويديرها  الثقافية،  اللجان 
والدكتور  عاشور  نعيمة  الدكتورة 
عىل الشيخ و سكرتارية تحرير سها 

صفوت.

األعىل  املجلس  عن  حديثًا  صدر 
هشام  الدكتور  بأمانة  للثقافة، 
عزمى، ضمن سلسلة الكتاب األول 
للشعب  املركزية  لــإلدارة  التابعة 
الكاتب  برئاسة  الثقافية،  واللجان 
محمد عبد الحافظ ناصف، دراسة 
وأدب  “الرقمنة  بعنوان  جديدة 
حامد  بخيتة  للدكتورة  األطفال” 

إبراهيم.
بعمق ودقة  الدراسة  وتحيط هذه 
أدب  الرقمنة ىف  وشمولية موضوع 
التكنولوجية،  والثقافة  األطفال 
ظل  ىف  الورقى  الكتاب  ومستقبل 
الوسائط الثقافية الحديثة، والعالقة 
والكتاب  ــى  ــورق ال الكتاب  بــني 

صدور “الرقمنة وأدب األطفال” ضمن سلسلة 
الكتاب األول باملجلس األعلى للثقافة

املرصية  الهيئة  عن  حديثا  صــدر 
العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم 
الثقافة  سلسلة  ضمن  عيل،  الحاج 
بيربس  الظاهر  ــرية  “س الشعبية، 
تحرير  التونيس،  لبريم  الثاين”،  الجزء 
سيد مهدي عنبة، ومراجعة وتقديم 
الدكتور عبد الرحمن حجازي، حيث 
من  صفحة   468 ىف  الكتاب  جــاء 

القطع املتوسط.
تاريخية  شخصية  بيربس  الظاهر 
التاريخ  أبطال  من  وبطل  عظيمة، 
تتكرر  أن  الــنــادر  مــن  اإلســالمــي، 
فقد  اإلنساين،  التاريخ  ىف  بطوالته 
جمع بني الرباعة العسكرية، والدهاء 
وقد  اإلداريــة،  والحنكة  السيايس، 
حوله  ودارت  معارصوه،  به  انبهر 
له  فابتدع  األسطورية،  الحكايات 

عليه  يطلق  ما  الشعبي  الوجدان 
قراءة  وهي  الظاهرية”،  “السرية 
والعرص  البطل  هذا  لتاريخ  شعبية 
الناس  حرص  وقد  فيه،  عاش  الذي 
ال  التي  السرية  بهذه  التغني  عىل 
يعرف لها مؤلف – وما زالوا يحنون 

لسامعها.
سرية الظاهر بيربس

الكبري  الشاعر  أعاد   1960 عام  ويف 
بريم التونيس صياغة السرية الظاهرية 
مجموعة  وضمنها  عرصي،  بشكل 
ضمن  واألزجال  األشعار  من  هائلة 
السياق الدرامي لألحداث، وقدمتها 
اإلذاعة املرصية ىف حلقات مسلسلة 
هذه  تفريغ  تم  وقد  جزأين.  عىل 
إىل  تقسيمها  إعــادة  ثم  الحلقات، 
مرحلة  يعالج  كل جزء  أجزاء،  ثالثة 

الظاهر  البطل  حياة  من  معينة 
بيربس؛ حيث يأيت الجزء األول باسم 
“نشأة البطل”، والجزء الثاين “فارس 
واألخري  الثالث  الجزء  أما  الفرسان”، 

فهو بعنوان “بيربس السلطان”.
ويقول بريم التونيس ىف مذكراته عن 
“الظاهر  مسلسله  حلقات  إذاعــة 
ىف  الفضل  له  كان  بيربس”:”الذي 
حلقاتها،  واستكامل  إذاعتها،  إعادة 
هو الرئيس جامل عبد النارص الذي 
أن  وعىس  حلقاتها..  تنقطع  أال  أمر 
باستكامل  أقوم  األجل حتى  ميتد يب 
تنتهي  وبهذا  الرواية..  هذه  حلقات 
حيايت مكافحا كام بدات مكافحا، إذ 
عمل  بأي  بعدها  أقوم  أن  انتوي  ال 
إىل أن االقي ربا كرميا.. والحمد لله 

الذي وفقني إىل ما وفقني إليه”.

سلسلة الثقافة الشعبية بهيئة الكتاب تصدر 
الجزء الثانى من سرية الظاهر بيربس

هل كان مصطفى صادق الرافعى كثري املعارك األدبية؟
العقاد  مع  كانت  األدبية  معاركه 

وطه حسني.
الكتابة  من  الرافعى  موقف  وكان 
والشعر، ومن بعض األدباء، سببا ىف 
دخوله معارك كبرية واسعة مع عدد 
األدباء، منها معركته مع عميد  من 
حسني،  طه  الدكتور  العرىب  األدب 

وعدد كبري من األدباء.
ــع  روائـ ــن  “مـ ــاب  ــت ك فبحسب 
عند  بدأت  املعركة  فإن  الرافعى”، 
“تاريخ  الرافعى  كتاب  صــدور 
الدكتور  وانتقده  العربية”  آداب 
واشتدت   ،1912 عام  حسني  طه 
كتابه  الرافعى  أصدر  حني  املعركة 
أيًضا  وانتقده  ــزان”،  األح “رسائل 
الدكتور طه حسني بشدة قائال: “إن 
الكتاب  هذا  جمل  من  جملة  كل 
مؤملا  قويا  شعورا  نفىس  ىف  تبعث 
وهو  والدة  يلدها  الكاتب  بــأن 
تقاىس  ما  الوالدة  هذه  من  يقاىس 
عليه  فرد  الوضع”.  آالم  من  األم 
مثل  يكتب  بأن  يتحداه  الرافعى 
وعرشين  ستة  خالل  الرسائل  هذه 

املعركة  وطيس  حمى  وقد  شهرا 
عندما أصدر الدكتور طه كتابه “ىف 
الشعر الجاهىل” وهنا برز الرافعى 
لطه حسني مفندا حججه وشكوكه 
وكان  العرشين،  بلغت  مقاالت  ىف 
أخرج  أن  املعركة  تلك  نتائج  من 
اإلسالمية  كتبه  روائــع  حسني  طه 
الواعد  السرية،  هامش  “عىل  مثل 
ومدح  وغريها.  الشيخان”  الحق، 
الزعيم سعد زغلول كتاب “‘إعجاز 
القرآن” للرافعى، بقوله “تنزيل مع 
الذكر  نور  من  قبس  او  التنزيل، 
يأت  مل  املدح  هذا  لكن  الحكيم”، 
عباس  الكبري  ــب  األدي هــوى  عىل 
بأنه واضع  فاتهمه  العقاد،  محمود 
وكان هذا  الزعيم،  ال  اإلشادة  هذه 
االتهام رشارة ىف بدء املعركة بينهام، 
وقدر رد الرافعى عىل اتهامه مرجعا 

ذلك بسبب الغرية والحقد.
وبعدها حدثت أزمة النقد الشديد 
أمري  كتبه  الــذى  القومى  للنشيد 
كال  وكال  شوقى،  أحمد  الشعراء 
األديبني نقدا النشيد، فاتهم العقاد 

ثم  النقدية،  كتابته  الرافعى برسقة 
العقاد رأيه ىف كتاب “إعجاز  أبدى 
وكتب  الرافعى  فهب  ــقــرآن”،  ال
مقاالت الذعة ىف نقد العقاد نرشها 
كتابه  ىف  جمعها  ثم   1929 عــام 
“عىل السفود”. فيام يذهب البعض 
من  تبارزوا  والرافعى  العقاد  بأن 
لألديبة  منهم  كال  إخفاء حب  أجل 

الراحلة مى زيادة.
كان أحمد لطفى السيد يحمل عىل 
متصري  إىل  الدعوة  مسئولية  عاتقه 
املرصية  اللهجة  إحالل  أى  اللغة، 
وذلك  الفصحى،  العربية  محل 
بداية من عام 1913، وكان مذهبه 
الفصحى واسعة  اللغة  أنه رغم أن 
املعاىن  ىف  ومخصبة  القاموس  ىف 
واملسميات القدمية، فإنها ضيقة ىف 
املعاىن  ىف  مجدية  وغري  االستعامل، 
العلمية،  واالصطالحات  الجديدة 
وكان  الدعوة،  الرافعى هذه  وقاوم 
دفاعه يرتكز عىل أساس أن القضاء 
الحضارة  عىل  قضاء  اللغة  عىل 

والدين اإلسالمى.

متر اليوم الذكرى الـ 85 عىل رحيل 
صادق  مصطفى  واملفكر  األديــب 
مايو   10 ىف  رحل  الذى  الرافعى، 
حينها  ناهز  عمر  عن   ،1937 عام 
قرية  مواليد  من  وهو  عاما،   57

الخيمة  شربا  أحياء  (إحدى  بهتيم 
 1 ىف  القليوبية  مبحافظة  الحالية) 

يناير 1880.
لقد كان ناقداً ال يعرف املداراة وال 
خصومه،  نضال  يف  األدب  يصطنع 

بالنفس،  واعتداد  غرية  فيه  وكانت 
وكان ال يقدر عىل أن يسكت عىل 
ما يراه غري صحيح، لذلك فللرافعي 
معارك أدبية عديدة مع أدباء أعالم 
منهم املنفلوطي وغريه، ولكن أشهر 
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عمالق  واتساب،  منصة  أتاحت 
املراسالت الفورية، تحديثا يشمل 
جميع إصالحات األخطاء التي تم 
تنفيذها يف اإلصدارات التجريبية 
إىل  إرسالها  تم  والتي  السابقة، 

.Play متجر

أن  “وابيتانفو”،  موقع  ــر  وذك
بتحديثات  تقوم  واتساب  منصة 
املختلفة  إلصدارتها  متعددة 
أندرويد  تشغيل  أنظمة  عىل 
وآي أو إس بهدف تعزيز تجربة 
املوقع  ونصح  مستخدميها. 

كيف تتبع الهواتف الضائعة باستخدام خرائط جوجل؟

إىل  بالتحديث  املستخدمني 
مختربي  من  يكن  مل  إذا  اإلصدار 
أنه  موضحا  التجريبي،  اإلصدار 
مختربي  أحد  املستخدم  كان  إذا 
يجب  فال  التجريبية  اإلصــدارات 

عليه تحديث اإلصدار.

قالت رشكة AT&T األمريكية، إنها 
التوجيه  تنرش  اتصاالت  رشكة  أول 
املستند إىل املوقع ملكاملات 911 عرب 
للرشكة  تسمح  ميزة  وهي   ، البالد 
الالسلكية  الطوارئ  مكاملات  بنقل 
إىل مركز االتصال الصحيح بناًء عىل 
موقع GPS للجهاز. أضافت الرشكة 
أن امليزة يجب أن متكن الناقل من 
تحديد وتوجيه مكاملات 911 بدقة 
إجراء  مرتًا من مكان  يف حدود 50 

املكاملة.
املكاملات  بتوجيه   AT&T قامت 
الخلية  برج  موقع  بناًء عىل  مسبًقا 
، وهي  االتصال  إشارة  التقط  الذي 
منطقة ميكن أن تغطي نصف قطر 
أن  يعني  هذا  أميال.   10 إىل  يصل 
 – أميال  بعد  عىل  االتصال  مركز 
ميكن   – بأكملها  مدينة  حتى  أو 
يؤخر  قد  ، مام  يتلقى مكاملتك  أن 
خدمات  تستغرقه  الــذي  الوقت 
موقعك  إىل  للوصول  ــطــوارئ  ال
 The موقع  نقل  حسبام  الدقيق 

.verege
من الناحية النظرية من املفرتض أن 
املوقع  إىل  املستند  التوجيه  يساعد 

طريق  عن  املشكلة  هذه  حل  يف 
االتصال  مبراكز  املتصلني  توصيل 

املناسبة ألرسع أوقات االستجابة.
لتتبع  امليزة   AT&T تستخدم  لن 

موقع األجهزة املحمولة
 Fierce Wireless أوضحت  كام 
تستخدم  لن  إنها   AT&T قالت   ،
امليزة لتتبع مواقع األجهزة املحمولة 
وأنه يتم تشغيلها فقط عند إجراء 
مكاملة برقم 911. وأوضح متحدث 
املرسلني  أن  للمنفذ   AT&T باسم
االتصال  مركز  سيتلقى  يف  فقط 

معلومات موقعك.
صادر  تقرير  كشف   2019 عام  يف 
رشكات  أن   Motherboard عن 
مواقع  بيانات  بيع  تعيد  املحمول 
املستخدمني التي انتهى بها املطاف 
متاحة  وهي   ، السوداء  السوق  يف 
لصائدي الكفالة وصائدي املكافآت 

لرشائها.
إىل  املستند  التوجيه  يكون  لن 
الدولة  مستوى  عىل  متاًحا  املوقع 
للبدء. حتى اآلن تم نرش امليزة يف 
أالسكا ، كولورادو ، هاواي ، أيداهو 
 ، واشنطن   ، أوريجون   ، مونتانا   ،

آيوا   ، إلينوي   ، ، كانساس  وايومنغ 
 ، الشاملية  داكوتا   ، مينيسوتا   ،
، نرباسكا ، ساوث داكوتا  ميسوري 

، وجوام.
دعاًم  ستضيف  إنها   AT&T تقول
مدار  عىل  إضافية”  “مناطق  لـ 
وتتوقع  القادمة  العديدة  األسابيع 
دعاًم عىل الصعيد الوطني “بحلول 
نهاية يونيو”. يف عام 2020 أعلنت 
التوجيه  ستطلق  أنها   T-Mobile
مل  ذلك  ومع  ؛  املوقع  إىل  املستند 
الوطني  الصعيد  عىل  إتاحته  يتم 

حتى اآلن.
لجنة  ــرت  أمـ ــايض  املـ ــام  ــع ال يف 
 FCC)) الفيدرالية  االتــصــاالت 
 Verizon و T-Mobile و AT&T
الــرأيس  املوقع  معلومات  بنقل 
االتصال  مراكز  إىل   (z (املــحــور 
عىل  املرسلني  مساعدة  بهدف 
للمتصل  الدقيق  املوقع  تحديد 
تجاوز  بعد  قصة.  بناء  داخل  من 
الذي حددته  للنرش  النهايئ  املوعد 
 (FCC) لجنة االتصاالت الفيدرالية
، متنح الوكالة رشكات النقل حتى 2 
يونيو 2022 للتصديق عىل نرشها.

هناك عدد من الطرق لحامية جهاز 
اللصوص،  من  بك  الخاص  أندرويد 
تحت  ما  هو  وضوًحا  األكــرث  ولكن 
تطبيًقا  جوجل  تدير  متاًما،  أنفك 
يف  األدوات  تتبع  لك  يتيح  مجانيًا 
أو  فقدها  حالة  يف  الفعيل  الوقت 

رسقتها.
ما هى أداة “العثور عىل جهازي”؟

عليها  يطلق  التي  األداة  تستخدم 
ــارات  إش ــازي”،  جــه عــىل  “العثور 
GPS واملزيد لتحديد موقع أجهزتك 
خرائط  عىل  دبوس  وضع  خالل  من 

جوجل.
ميكنك أيًضا استخدامه لتشغيل منبه 
من جهازك ومسح ذاكرته إذا وقع يف 

األيدي الخطأ.

واتساب يتيح تحديثا جديدا لتعزيز تجربة 
املستخدمني

تفاصيل استخدام AT&T خدمات تحديد 
املواقع بمكاملات الطوارئ فى أمريكا

متعددة  ــزة  ــه أج إدارة  ميكنك 
يف  مبا   ، األســايس  النظام  باستخدام 
واألجهزة  الذكية  الهواتف  ذلــك 

اللوحية واملزيد.
“العثور عىل جهازي”  أداة  تساعدك 
أندرويد  جهاز  موقع  تحديد  يف 
املفقود وقفله حتى تستعيده، وفقا 

لجوجل.
أو  اللوحي  أو جهازك  شاهد هاتفك 
يكن  مل  إذا  الخريطة،  عىل  ساعتك 
آخر  فسرتى  متاًحا،  الحايل  املوقع 

موقع معروف.”
 Find تقدم آبل خدمة مامثلة تسمى
 AirPodsألجهزة آيفون وآيباد و My
و Mac وغريها حسبام نقل موقع ذا 

صن.

هذا ال يعمل مع األجهزة التي تعمل 
بنظام أندرويد، مثل الهواتف الذكية 
أنشأتها  التي  اللوحية  واألجــهــزة 

سامسونج أو جوجل.
كيفية استخدام “العثور عىل جهازي”

عىل  “العثور  خاصية  الستخدام 
تسجيل  إىل  ستحتاج   ، جــهــازي” 
الخاص  جوجل  حساب  إىل  الدخول 
كمبيوتر  أو  مكتب  سطح  عىل  بك 
هاتف  أو  لوحي  جهاز  أو  محمول 

آخر.
 Google‘s Find My بعد ذلك افتح

Device عىل للبحث ىف أندرويد.
عرض  ميكنها  خريطة  لك  ستظهر 
مواقع أي أجهزة سجلت الدخول إىل 

حسابك يف جوجل عليها.

للتنقل بني األجهزة انقر فوق الرموز 
املوجودة يف الجزء العلوي األيرس من 
انقر عليها، ويظهر مكان  أو  الشاشة 

وجودهم بدبوس أخرض.
عىل اليسار لديك خيار تشغيل صوت 

أو مسح كل املحتوى من الجهاز.
تنبيه  ــوت  ص ــدار  إصـ اخـــرتت  إذا 
خمس  ملدة  رنيًنا  األداة  فستصدر 
عىل  ضبطها  تم  إذا  حتى  دقائق، 

الوضع الصامت.
الثالث تأمني الجهاز  يتيح لك الخيار 
من  خروجك  ويسّجل  يقفله  الذي 

حساب جوجل الخاص بك.
بياناتك  لتأمني  جيدة  طريقة  هذه 
إذا كنت تعتقد أن أداتك الذكية قد 

رُسقت.
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جهات التحقيق تستجوب 3 متهمني باالستيالء 
على بطاقات دفع إلكرتونى من مواطنني

مقتل مزارع وإصابة شقيقه فى مشاجرة 
بسبب خالف على قطعة أرض بسوهاج

املختصة،  التحقيق  جهات  تبارش 
التحقيقات مع 3 متهمني باالستيالء 
اإللــكــرتوين،  الدفع  بطاقات  عيل 
أسفرت  عام  استجوابهم  بعد  وذلك 
أعدتها  التي  األمنية  التحريات  عنه 
الجهات املختصة، وكشفت عن قيام 
نشاطاً  مبامرسة  األشخاص  من  عدد 
واالحتيال  النصب  مجال  ىف  إجرامياً 
بطاقات  بيانات  عىل  واالستيالء 
الدفع اإللكرتوىن الخاصة بهم بطرق 
صفة  انتحال  خالل  من  احتيالية 
موظفني بجهات حكومية وإيهامهم 
مبنحهم إعانة مالية من تلك الجهات 
اإلدعــاء  أو  املنتظمة  غري  للعاملة 
البنكية  بطاقاتهم  بيانات  بتحديث 
الحقيقة- ومتكنهم من  -عىل خالف 
خالل ذلك يتمكنوا من االستيالء عىل 
اإللكرتوين  الدفع  بطاقات  بيانات 
إجراء  ىف  واستخدامها  بهم  الخاصة 
عمليات رشائية عىل مواقع التسوق 
ملحافظ  تحويلها  أو   ، االلــكــرتوىن 
مالية إلكرتونية، واتخاذ القامئني عىل 
الشقق  إلحدى  املؤثم  النشاط  هذا 
مبحافظة  الهرم  مبنطقة  السكنية 
نشاطهم  ملــامرســة  وكـــراً  الجيزة 

اإلجرامي.
املضبوطة  باألحراز  املتهمني  وتواجه 

هواتف  ضمت  والتي  بحوزتهم، 
يحتو  أنهم  تبني  بفحصهم  محمولة) 
بطاقات  من  العديد  ــور  (ص عىل 
 – عليها  املستوىل  اإللكرتوىن  الدفع 
التسوق  لرشكات  إلكرتونية  مواقع 
إجــراء  ىف  املستخدمة  ــكــرتوىن  اإلل

العمليات الرشائية.
اإلدارة  وتحريات  معلومات  وأكدت 
ــوال  األم جرائم  ملكافحة  العامة 
البنوك  عمالء  بعض  تعرض  العامة 
واإلستيالء  وإحتيال  نصب  لعمليات 
عىل بيانات بطاقات الدفع اإللكرتوىن 
الخاصة بهم واإلستيالء عىل أموالهم 
هاتفية  مكاملات  تلقيهم  خالل  من 
من بعض األشخاص وإيهامهم بأنهم 
بالبنوك  العمالء  خدمة  موظفى 
الرسمية  الجهات  بعض  مندوىب  أو 
منح،  أو  مالية  بجوائز  وفــوزهــم 
اإلستيالء  من  ذلك  مبوجب  ومتكنهم 
عىل بيانات بطاقات الدفع اإللكرتوىن 
إجراء  ىف  وإستخدامها  بهم  الخاصة 
عمليات رشائية عىل مواقع التسوق 
بطلب  قيامهم  عن  فضالً  اإللكرتوىن 
إيداع مبالغ مالية عىل بعض املحافظ 
هواتف  بأرقام  املسجلة  اإللكرتونية 

محمولة تُخص أشخاص آخرين.
توجيه  تم  اإلجــراءات،  تقنني  عقب 

جنايات شربا الخيمة تقضى باملؤبد لعاطل 
بتهمة االتجار فى املخدرات بقليوب

سنة   67 العمر  من  يبلغ  مسن  لقى 
مرصعه عىل إثر إصابته بطلق خرطوش، 
خرطوش  برش  شقيقه  أصيب  بينام 
بالظهر ىف مشاجرة بدائرة مركز رشطة 
نقل  فتم  سوهاج،  مبحافظة  البلينا 
الجثة ملرشحة مستشفى سوهاج العام 

تحت ترصف النيابة العامة.
رشباش  عبداملنعم  محمد  اللواء  كان 
مدير أمن سوهاج، قد تلقى بالغا من 
بوقوع  يفيد  الجنوب،  لقطاع  نائبه 
بسبب  البلينا  مركز  بدائرة  مشاجرة 
عن  نتج  زراعية،  أرض  عىل  الخالف 
املشاجرة مقتل مزارع وإصابة شقيقه.

التحريات  خالل  من  تبني  وبالفحص 

زين  محمد  اللواء  عليها  أرشف  التى 
وقادها  الجنائية،  املباحث  إدارة  مدير 
مباحث  رئيس  العامرى  عىل  العميد 
زيدان  أحمد شوقى  والعميد  املديرية 
بوجود  الجنوب  بحث  فــرع  رئيس 
ومتويف  نارية  أعرية  وإطالق  مشاجرة 
أنها  وتبني  البلينا،  دائرة مركز  ومصاب 
بني كل من ” طرف أول ” عاطف ا ع 
م 67 سنة مزارع مصاباً “رش خرطوش 
نقله ملستشفي  والصدر”، وتم  بالرقبة 
تقديم  أثــنــاء  ــويف  ت الــعــام  ســوهــاج 
اإلسعافات األولية له وشقيقه عادل ا ع 
م 49 سنة مزارع مصاباً ” رش خرطوش 

بالظهر “.

 54 م  ت  م  عصام  ثان”  “طرف  وبني 
عمومة  أبناء  الطرفان  عامل  سنة 
ضبط  تــم  الناحية  ــذات  ب ويقيامن 
طرفـي املشاجرة، وبحوزة الطرف الثاين 
تبادال  طلقات  و3  خرطوش  بندقية 
االتهامات فيام بينهام بتعدي كل منهام 
الطرف  من  الثاين  واتهم  اآلخــر  عيل 
عليهام،  بالتعدي  الثاين  الطرف  األول 
كان  أعرية من سالح خرطوش  وإطالق 
بحوزته مام نتج عنه وفاة األول وإصابة 
الثاين بسبب خالفات عيل قطعة أرض 
زراعية، تم تحرير محرضا بالواقعة وتم 
تولت  التى  العامة  النيابة  عىل  العرض 

التحقيق.

شربا  جنايات  محكمة  قضت 
برئاسة  الخامسة،  الدائرة  الخيمة، 
املستشار محمد رشاد عبد الرحمن 
وعضوية  املحكمة،  رئيس  ياسني 
رفاعي،  محمد  راغب  املستشارين 
رس  وأمانة  بريرى،  محمد  ومحمود 
رضا فتحي جاب الله، بالسجن املؤبد 
مبخدرى  باإلتجار  التهامه  لعاطل، 
أسلحة  وحيازة  والحشيش  الهريوين 

نارية بدائرة مركز رشطة قليوب.
وتضمن أمر اإلحالة الخاص بالقضية 
جنايات   2021 لسنة   10168 رقم 
برقم  واملقيدة  قليوب،  رشطة  مركز 

1516 لسنة 2021 كىل جنوب بنها، 
سنة،   32 م”،  ر  “حسام  املتهم  أن 
رشطة  مركز  دائرة  مقيم  عاطل، 
اإلتجار  بقصد  وأحرز  حاز  قليوب، 
كام  والحشيش،  الهريوين  مخدري 
“بندقية  ناريا  سالحا  وأحرز  حاز 
الطلقات  من  وعدد  خرطوش”، 
نفس  عيل  تستخدم  التي  النارية 
السالح، وذلك بدون ترخيص، وعيل 

النحو املبني بالتحقيقات.
وكانت األجهزة األمنية مبديرية أمن 
عاطل  ضبط  من  متكنت  القليوبية، 
املخدرة  باملواد  باالتجار  لقيامه 

وحيازة  والحشيش”،  “الهريوين 
الطلقات  من  وعدد  نارية  أسلحة 
النارية من ذات العيار، وذلك بدائرة 
محرض  وتحرر  قليوب،  رشطة  مركز 
التحقيق،  النيابة  وتولت  بالواقعة 
عىل  املتهم  حبس  باستمرار  وأمرت 
من  عينة  وإرسال  التحقيقات،  ذمة 
الجنايئ  للمعمل  املضبوط  املخدر 
السالح  عىل  والتحفظ  لفحصها، 
للمحاكمة  أحالته  أن  إىل  النارى، 
حكمها  املحكمة  فأصدرت  الجنائية 

السابق.

حملة مكربه الستهداف القامئني عىل 
ذلك النشاط اإلجرامي، وأمكن ضبط 
 ، أشخاص   3) ضم  عصاىب  تشكيل 
معلومات  منهم  أربــعــة  “لــعــدد 
(هواتف  وبحوزتهم  جنائية”)، 
أنهم  تبني  فنياً  بفحصهم  محمولة 
بيانات  من  العديد  بــــ”  محملني 
املستوىل  اإللكرتوين  الدفع  بطاقات 
العديد   – الضحايا  بعض  من  عليها 
التسوق  مــواقــع  تطبيقات  مــن 
اإلمييالت  من  العديد   – اإللكرتوين 
ىف  واملستخدمة  وهمية  بــأســامء 
عىل  التجارية  املعامالت  إجـــراء 
العديد   – اإللكرتوين  التسوق  مواقع 
والتى  اإللكرتونية  التطبيقات  من 
املتصلني  أصــوات  لتغيري  تستخدم 
االتصال  عند  املتهمني  يستخدمها 
من  املتصلني  أن  إلظهار  بضحاياهم 
البنوك)،  عمالء  خدمة  موظفات 
كام أمكن االستدالل عىل عدد (10) 
قرروا  وبسؤالهم  عليهم  املجنى  من 
واحتيال من  لوقائع نصب  تعرضهم 
اإلجرامى  باألسلوب  املتهمني  قبل 
مبالغ  عىل  واالستيالء  إليه  املشار 
املتهمني  ومبواجهة   ، منهم  مالية 
أقروا بنشاطهم اإلجرامي عىل النحو 

املشار إليه.

تتمه ص  6
بــرنــامــج  أن  إىل  ــارة  ــ اإلشـ ــدر  ــج ت
الداعم  املناخ”،  متويل  نظم  “تحويل 
 17 يف  للمناخ  الصديقة  لالستثامرات 
الالتينية،  وأمريكا  أفريقيا  يف  دولــة 
املالية  املؤسسات  دعــم  إىل  يهدف 
وأدوات  اسرتاتيجية  تبني  يف  املرصية 
مالية  آلية  توفري  إىل  باإلضافة  املناخ، 
األخرض  النمو  ومتويل  تعزيز  لدعم 

املستدام يف مختلف القطاعات.
قرار  ــرشوع  م عى  املجلس  ووافــق 
منحة  اتفاق  بشأن  الجمهورية  رئيس 
ممثلة  العربية،  مرص  جمهورية  بني 
والصندوق  الدويل،  التعاون  وزارة  يف 
املوقع  االقتصادية،  للتنمية  الكويتي 
لإلسهام  2022/4/7؛  بتاريخ  جدة  يف 
الفنية  الــجــدوى  دراســـة  إعـــداد  يف 
ربط  ملــرشوع  والبيئية  واالقتصادية 
السكك الحديدية بني مرص والسودان.

التنمية  تعزيز  اىل  املــرشوع  ويهدف 
وترسيخ  واالجتامعية  االقتصادية 
العربية  مصـر  جمهورية  بني  التعاون 
بناء عى وثيقة  السـودان،  وجمهورية 
السـكيك،  الربط  مجال  يف  التعاون 
يف  التعاون  تعزيز  إىل  تهدف  والتي 
هذا املجال عرب تأهيل وتجديد السكك 
الالزمة  التحتية  البنية  الحالية وتجهيز 
مع متديد أي مسـافات جديدة لتحقيق 
التكامل االقتصـادي واالجتامعي وفتح 
مجاالت عديدة للتنمية املستدامة بني 

البلدين.
مرشوع  عى  ــوزراء  ال مجلس  ووافــق 
االتفاق  بشأن  الجمهورية  رئيس  قرار 
العربية،  مرص  جمهورية  بني  املبسط 
ــدويل،  ال التعاون  وزارة  يف  ممثلة 
والوكالة الفرنسية للتنمية فيام يتعلق 
مبرشوع تطوير خط سكة حديد طنطا 
– املنصورة – دمياط؛ من أجل تطوير 
وتحسني  والبضائع،  الــركــاب  حركة 
ظروف السالمة املرورية، باإلضافة إىل 

التحكم يف تكاليف التشغيل.
مرشوع  عى  ــوزراء  ال مجلس  ووافــق 
قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 
اململوكة  املساحات  من  أرض  قطعتي 

للدولة ملكية خاصة، ناحية وادي كركر 
أسوان، وهام مساحة  لصالح محافظة 
يف  الستخدامها  تقريبا؛  فدان   3941,2
إقامة مرشوع تنمية عمرانية متكاملة، 
ومساحة 3948,32 فدان تقريبا؛ وذلك 
االستصالح  ــراض  أغ يف  الستخدامها 

واالستزراع.
مرشوع  عى  ــوزراء  ال مجلس  ووافــق 
قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد 
للدولة  اململوكة  األرايض  قطع  من 
ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج؛ 
 ” مرشوعات  يف  الستخدامها  وذلــك 

حياة كرمية”.
فرتة  مد  عى  ــوزراء  ال مجلس  ووافق 
املقام  املسجد”،  “شطر  معرض  إقامة 
الظهران باململكة  إثراء مبدينة  مبتحف 
عددا  يضم  والذى  السعودية،  العربية 
من القطع األثرية من مقتنيات متحف 
عام  ملدة  بالقاهرة،  اإلسالمي  الفن 
وذلك   ،2023 نوفمرب  يف  ينتهي  إضايف 
نظراً ملا حققه املعرض من نجاح خالل 

الفرتة السابقة.
مد  عى  أيضا  وافــق  ــوزراء  ال مجلس 
وذهب  “رمسيس  معرض  إقامة  فرتة 
هيوسنت  مبتحف  املقام  الفراعنة”، 
للعلوم الطبيعية مبدينة هيوسنت بوالية 
االمريكية،  املتحدة  بالواليات  تكساس 
ملدة شهر تنتهى ىف 2022/6/19، بدال 
فرتة  تعديل  وكذلك   ،2022/5/24 من 
سان  الثانية  باملدينة  املعرض  إقامة 
مبتحف  كاليفورنيا  بوالية  فرانسيسكو 
بدال  أشهر،  ستة  لتصبح  يونج  دى 
ىف  تنتهى  بحيث  أشهر،  خمسة  من 

.2023/2/12
الهيئة  بقيام  الــوزراء  مجلس  وأُحيط 
التعاقد  باستكامل  لأنفاق  القومية 
العقارية،  التنمية  رشكات  إحدى  مع 
“وان  مرشوع  اسم  إطالق  بخصوص 
محطة  عى  للرشكة،  اململوك  ناينتى” 
املونوريل الكائنة بأول شارع التسعني 
 30 ملدة  الجديدة  بالقاهرة  الجنوىب 
عاماً، وذلك مقابل 5 ماليني يورو، مبا 
يحقق املصلحة املالية للدولة، وللهيئة 

القومية لأنفاق.

استمرار  عى  الــوزراء  مجلس  ووافق 
ومنتجات  للحبال  القنال  رشكة  نشاط 
إحدى  والصناعية،  الطبيعية  األلياف 

الرشكات التابعة لهيئة قناة السويس.
التوصيات  الــوزراء  مجلس  واعتمد 
النزاعات  إنهاء  لجان  عن  الصادرة 
لعدد  وذلك  العدل،  بوزارة  الحكومية 

40 منازعة.
ووافق مجلس الوزراء عى طلب وزارة 
األخرض  التمويل  إطار  ترقية  املالية 
مستدام  متويل  إطــار  إىل  السيادي 
يف  بالبدء  يسمح  ما  وهــو  ســيــادي، 
إلصدار  الالزمة  التنفيذية  اإلجــراءات 

السندات املستدامة.
ويأيت ذلك يف إطار استمرار وزارة املالية 
نحو الريادة والتميز يف مجال التمويل 
املبتكر واستكامال لتحقيق اسرتاتيجيتها 
من حيث تنويع أدوات الدين وتقليل 
ظل  يف  وخاصة  الدين،  خدمة  تكلفة 
الحالية  العاملية  االقتصادية  الظروف 
وتداعيات األزمة الروسية – األوكرانية.
مرص  رعاية  ضــوء  يف  أيضا  يــأيت  كام 
ملؤمتر   27 الـــ  الـــدورة  واستضافتها 
أطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
يف  انعقادها  واملقرر  املناخ،  لتغري 
نوفمرب 2022، وكذلك يف إطار تقديم 
مقرتحات فعالة وبناءة تتسم بالعملية 
من قبل الدول املشاركة، وحفاظا عى 
والذي  املنطقة  يف  الريادي  مركز مرص 
يف  املالية  وزارة  نجاح  يف  جليا  ظهر 
الرشق  األول يف  السند األخرض  إصدار 
األوسط وشامل إفريقيا، وكذلك نجاح 
تقرير  أول  ونرش  إصــدار  يف  ــوزارة  ال
السيادي،  األخرض  التمويل  إلطار  أثر 
قدرة  يف  املستثمرين  ثقة  يدعم  ما 
االقتصاد املرصي عى مواجهة مختلف 

األزمات االقتصادية.
ووافق مجلس الوزراء عى قيام هيئة 
هيئة  مع  بالتعاقد  املرصية  اإلسعاف 
قناة السويس لتنفيذ 6 لنشات إسعاف 
املرصية،  السواحل  عى  للعمل  بحري 
التجهيزات  شاملة  تــكــون  بحيث 
مكافحة  ومعدات  الطبية  واملعدات 

العدوى. 

13 قرارا مهما باجتماع الحكومة االسبوعي.. الحبس وغرامة 5 آالف جنيه ملن يستخدم 
الغش أو التدليس فى الحصول على تمويل للمشروعات الصغرية واملتوسطة
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من  األول  اليوم  منافسات  أسفرت 
لدراجات  األوىل  العرب  كأس  بطولة 
الدويل  املضامر  عىل  واملقامة  املضامر 
 9 من  الفرتة  خالل  القاهرة  باستاد 
فوز  عن  الجاري،  مايو   11 وحتى 
ذهبية،  ميداليات   9 منتخب مرص ب 
ميداليات  و4  فضية  ميداليات  و6 

برونزية.
ويف سباق اإلقصاء لفئة الناشئني حصد 
عفيفي  الله  عبد  مرص  منتخب  العب 
وتوج  الذهبية،  وامليدالية  األول  املركز 
بكر  محمود  مرص  منتخب  العب 
الليبي حذيفة  بامليدالية الفضية، وفاز 
سباق  ويف  الربونزية.  بامليدالية  توري 
الرسعة الفرقية لفئة نخبة الرجال فاز 
منتخب الجزائر باملركز األول وامليدالية 
باملركز  مرص  منتخب  وفاز  الذهبية، 
الفريق  الفضية، وضم  الثاين وامليدالية 
أحمد  من  كل  بالفضية  الفائز  املرصي 
نارص  وحسن  الصنفاوي  وأحمد  سعد 
باملركز  مرص  منتخب  فاز  كام  حسني. 
للسباق،  الربونزية  وامليدالية  الثالث 
وضم الفريق املرصي الفائر بالربونزية 
بكر  ومحمود  عفيفى  عبدالله  كل 

وخالد عالم.
نخبة  لفئة  الفرقية  الرسعة  سباق  ويف 

19 ميدالية ملصر يف اليوم األول لبطولة كأس العرب للدراجات
السيدات فاز منتخب مرص باملركز األول 
وامليدالية الذهبية وضم الفريق املرصي 
زايد  إبتسام  من  كل  بالذهبية  الفائز 

وحبيبة عليوة ومريم يارس.
وفاز منتخب اإلمارات بامليدالية الفضية 
واملركز الثاين، وفاز منتخب مرص باملركز 
وضم  الربونزية،  وامليدالية  الثالث 
الفريق املرصي الفائز بالربونزية كل من 
جانا عليوة وشهد محمد ومريم حبيب.

الرجال  نخبة  لفئة  اإلقصاء  سباق  ويف 
أحمد  يوسف  مرص  منتخب  العب  فاز 
وتوج  الذهبية،  وامليدالية  األول  باملركز 
بامليدالية  بوزيدي  محمد  الجزائري 
الفضية، وحصد العب منتخب مرص عبد 

الرحمن سامل امليدالية الربونزية.
ويف سباق االسكراتش لفئة الناشئني فاز 
عفيفي  الله  عبد  مرص  منتخب  العب 
باملركز األول وامليدالية الذهبية، وحصد 
بكر  محمود  مرص  منتخب  العب 
أبو  بدر  الليبي  وتوج  الفضية،  امليدالية 

تلوله بامليدالية الربونزية.
الناشئات  لفئة  االسكراتش  سباق  ويف 
محمد  شهد  مرص  منتخب  العبة  فازت 
الذهبية،  وامليدالية  األول  باملركز 
وتوجت العبة منتخب مرص جانا عليوة 
بامليدالية الفضية، وفازت اإلماراتية مزنة 

عبد الله املرزوقي بامليدالية الربونزية.
نخبة  لفئة  االسكراتش  سباق  ويف 
مرص  منتخب  العبة  فازت  السيدات 
وامليدالية  األول  باملركز  زايد  إبتسام 
منتخب  العبة  وتوجت  الذهبية، 
الفضية،  بامليدالية  عليوة  حبيبة  مرص 
الصايغ  صفية  اإلماراتية  وحصدت 

امليدالية الربونزية.
نخبة  لفئة  االسكراتش  سباق  ويف 
الرجال فاز العب منتخب مرص عاصم 
خليل باملركز األول وامليدالية الذهبية، 
وتوج الجزائري عبد الرحمن منصوري 
اإلمارايت  وحصد  الفضية،  بامليدالية 
امليدالية  الصباغ  محارب  محمد 

الربونزية.
ويف اإلقصاء لفئة نخبة السيدات فازت 
العبة منتخب مرص إبتسام زايد باملركز 
وتوجت  الذهبية،  وامليدالية  األول 
عليوة  حبيبة  مرص  منتخب  العبة 
اإلماراتية  وحصدت  الفضية،  بامليدالية 

صفية الصايغ امليدالية الربونزية.
ويف سباق اإلقصاء لفئة الناشئات فازت 
العبة منتخب مرص شهد محمد باملركز 
وتوجت  الذهبية،  وامليدالية  األول 
بامليدالية  حسني  هدى  اإلماراتية 
مرص  منتخب  العبة  وفازت  الفضية، 

إسامعيل  وملك  عامر  زينة  صعدت 
للخاميس  الوطني  املنتخب  العبتا 
ببطولة  النهايئ  قبل  للدور  الحديث، 
مبدينة  حاليًا  واملقامة  العامل  كأس 
“ألبينا” البلغارية خالل الفرتة من 10 

وحتى 15 مايو الجاري.
الثالث  املركز  يف  عامر  زينة  وجاءت 
باملجموعة  نقطة   1407 برصيد  عرش 
األوىل، فيام حققت ملك خالد املركز 
الثانية  املجموعة  يف  عرش  السادس 

برصيد 1027.
ويتأهل أصحاب املراكز الـ15 األوائل 
أفضل  إىل  باإلضافة  مجموعة،  كل  يف 
ما  العام وهو  الرتتيب  من  6 العبات 
قبل  إىل  خالد  ملك  تأهل  يف  ساعد 

النهايئ.
بكأس  املرصي  املنتخب  ويشارك 
من  مكونة  ببعثة  بلغاريا  يف  العامل 
حامد  إسالم  وهم  والعبات  العبني   8
ومحمد  طارق  ومهند  ارشف  وأحمد 

زينة عامر وملك إسماعيل تصعدا للدور قبل 
النهائي بكأس العالم للخماسي الحديث ببلغاريا

خالد  وملك  عادل  وهايدي  الجندي 
باإلضافة  بولس،  ونورين  عامر  وزينة 
إىل يوسف حمدي إداري البعثة ويارس 
حفني املستشار الفني ومدير الرياضة 
الرحمن  وعبد  الصباحي  ومحمد 

السنباطي  وخالد  السالح  مدربا  عادل 
محسن  ودكتور  الفروسية  مدرب 
وتشخيص  الفيزوثريايب  أخصايئ  حسني 
سامي  عوض  البعثة  ويرأس  اإلصابات 

عضو مجلس االدارة.

العاملية  املشاركات  أوىل  يف  متميزة 
سابق  وقت  يف  حصل  حيث  باليونان 
املركز  عىل  عبداملنعم  محمد  الرباع 
خطف   132 وزن  تحقيقه  بعد  الرابع 
 293 وزن  مبجموع  ونطر  كلني  و161 
كجم، تحت إرشاف املدربني عالء حسن 
حسني  ومحمد  املنتخبات،  مدير  كامل 

طه مدرب الفريق.
امين  محمد  الكابنت  اكد  جانبه  ومن 
االتحاد  رئيس  ونائب  البعثة  رئيس 
الفضيتني  وتحقيق  بالفوز  سعادته 
االوناش  وان  افضل  القادم  ان  وقال 
وان   .. الصحيح  الطريق  عيل  املرصية 
قرر  املسئولية  توليه  منذ  االثقال  اتحاد 
والشباب  بالناشئني  واالهتامم  اللعب 
مع املنتخب االول من اجل اعداد جيل 
تحديدات  مواجهة  عيل  قادر  جديد 
املستقبل واالنطالق ايل منصات التتويج 

وعودة العرص الذهبي لالوناش..
الكبري  باملجهود  البعثة  رئيس  واشاد 
الذي بذله رئيس االتحاد الكابنت محمد 
الكابنت  املنتخبات  ومدير  املقصود  عبد 
عالء حسن كامل ورئيس الجهاز االداري 
يتذوق  مل  الذي  الخويل  ابراهيم  الكابنت 

طعم النوم منذ الوصول لليونان

تحقق املفاجأة بطلة رفع األثقال نعمة سعيد تحقق ميداليتني 
ذهبيتني وأخرى فضية ببطولة العالم باليونان

نعمة  األثقال  لرفع  العامل  بطلة  حققت 
َوحققت  ك   71 وزن  يف  الله  سعيد 

مجموع 237 كيلو
الكلني  ذهبيتني  ميداليتني  وتحقيق 
كيلو   131 جديد  شخيص  برقم  والنطر 
جرام  كيلو   106 الخطف  وفضية  جرام 
حالياً  املقامة  للشباب  العامل  ببطولة 
األثقال  لرفع  جديد  إنجاز  يف  باليونان 

املرصي.
حسني  محمود  الرباع  حقق  قد  وكان 

العب منتخب مرص لشباب رفع األثقال 
منافسات  يف  واملجموع  النطر  فضيتي 
العامل  بطولة  يف  كجم   81 تحت  وزن 
والتي  األثقال  لرفع  والناشئني  للشباب 
 1 بني  الفرتة  خالل  اليونان  تستضيفها 

وحتى 11 مايو الجاري.
الفضية  تحقيق  الالعب  واستطاع 
رفع  بعدما  كجم،   324 وزن  مبجموع 

142 يف الخطف و182 يف النطر.
نتائج  قد حقق  املرصية  البعثة  وكانت 

األهلي يصعد ازمته مع االتحاد األفريقي لكرة القدم
الخطيب،  محمود  الكابنت  دعا 
ورشكة  النادي  إدارة  مجلس 
لالجتامع  القدم؛  لكرة  األهيل 
صباح  له  تحدد  الذي  الطارئ 
من  األهيل  ملتابعة  املقبل؛  األحد 
قرار االتحاد اإلفريقي لكرة القدم 
لدوري  النهائية  املباراة  بإقامة 
محايد..  غري  ملعب  عىل  األبطال 
االجتامع  موعد  تحديد  جاء 
التي  األربعة  الفرق  انتهاء  لحني 
تتبارى يف إياب الدور قبل النهايئ 
وتحديد  مبارياتها،  من  للبطولة 
بشكل  النهائية  املباراة  طريف 
كلف  الوقت  ذات  ويف  رسمي.. 
الشئون  الخطيب  محمود  الكابنت 
امللف  بدراسة  بالنادي  القانونية 

»فيفا«  لوائح  شاماًل  بالكامل 
القدم،  لكرة  اإلفريقي  واالتحاد 
يف  اإلدارة  ملجلس  تقرير  وتقديم 

اجتامعه املشار إليه، متهيًدا إلتخاذ 
حقوق  تحفظ  التي  القرارات 

النادي الفنية

مريم حبيب بامليدالية الربونزية.
رئيس  القاسم  فيصل  الشيخ  وقام 
والدكتور  للدراجات  العريب  االتحاد 
املرصي  االتحادين  رئيس  عزام  وجية 
االتحادين  رئيس  ونايئ  واالفريقي 
الفائزين  بتكريم  والعريب  الدويل 
السباقات  نهاية  امليداليات يف  وتسليم 
، بينام تقام غدا منافسات اليوم الثاين 

لبطولة كأس العرب.
وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة 
كأس  انطالقة  أن  للبطولة  املنظمة 
العرب شهدت منافسات مميزة و قوية 
جميع  بني  السباقات  كل  مستوى  عىل 

الالعبني املشاركني.
التي  املتميزة  بالنتائج  عزام  وأشاد 
اليوم  يف  مرص  منتخب  العبو  حققها 

النتائج  هذه  أن  مؤكدا  للبطولة،  األول 
له  خضع  الذي  الجيد  اإلعداد  تعكس 
الذي  الكبري  والتطور  املنتخب،  العبو 
مشاركاتهم  بفضل  مستواهم  شهده 
والدولية  القارية  بالبطوالت  املتعددة 
األخرية،  الفرتة  خالل  فيها  شاركوا  التي 
العبي  خربات  زيادة  يف  ساهم  ما  وهو 

منتخب مرص.
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العضوية إعادة التصويت أكرث من مرة 
األصوات  بني  الضئيل  الفارق  بسبب 

التي حصدها بعض املرشحني.
ووجه الشيخ فيصل بن حميد القاسمي 
رئيس االتحاد العريب للدراجات الشكر 
حسن  عيل  وأجهزتها  املرصية  للدولة 
والوفد  االنتخابات  واستضافة  التنظيم 

املشاركة من 19 دولة.
من  القائم  بالتعاون  القاسمي  واشاد 
أنشطة  كافة  لدعم  املرصية  الدولة 
للدراجات،  العريب  االتحاد  وبطوالت 
واستضافتها يف مرص بلد االمن واالمان 

بشكل حضاري ينافس العاملية.
إدارة  مجلس  أن  القاسمي  وأضاف 
بتشكيله  للدراجات  العريب  االتحاد 
لوضع خطة مستقبلية  يتطلع  الجديد 
عىل  اللعبة  تطوير  ملواصلة  مميزة 
قاعدة  وزيادة  العريب،  املستوى 
املشاركني عىل املستوى العريب وتنظيم 
للوضع  القوية  البطوالت  من  العديد 

عيل خريطة املنافسة العاملي.
عزام  وجيه  الدكتور  أكد  جانبه  من 

القاسمي رئيسا لالتحاد العربي للدراجات ووجيه عزام نائبا للرئيس
املرشح  عن  كبري  وبفارق  باكتساح 
املنافس، بينام تم حسم منصبي النائب 
عزام  وجيه  الدكتور  فاز  حيث  بالتزكية 
لرئيس  األول  النائب  مبنصب   ( مرص   )
فاز  كام   ، للدراجات  العريب  االتحاد 
(السعودية)  الوثالن  عيل  بن  عبدالله 
مبنصب النائب الثاين لرئيس االتحاد ومل 
يرتشح احد امام النائبني ليحتفظ الثالثة 
الكبار مبجلس االدارة مبناصبهم يف الدورة 
عيل  االنتخابات  شهد  بينام  الجديدة. 
وتم  رشسة  منافسة  العضوية  مناصب 
الثانية لإلعادة لتقارب  حسم يف الجولة 
انتخابات  نتيجة  واسفرت   ، االصوات 
العريب عن فوز  االتحاد  عضوية مجلس 
كل من: نور الدين الرتييك (ليبيا) وخالد 
لوصيف  وفوزي  (سوريا)  كوكش  أحمد 
الرشيدي  سباع  بن  وسيف  (الجزائر) 
ونوفل  (املغرب)  كاتم  ومحمد  (عامن) 
(تونس) ومحمد  املرشاوي  الدين  صالح 
سعيد متراز (فلسطني) ، مبقاعد عضوية 

مجلس إدارة االتحاد العريب للدراجات.
مقاعد  عىل  االنتخابات  وشهدت 

واألفريقي  املرصي  االتحادين  رئيس 
االتحادين  رئيس  ونائب  للدراجات 
بالثقة  اعتزازه  عىل  والعريب  الدويل 
العمومية  الجمعية  له  منحتها  التي 
لالتحاد العريب باختياره نائبا أول لرئيس 
مجلس  أن  مضيفا  بالتزكية،  االتحاد 
الجديد  بتشكيله  العريب  االتحاد  إدارة 
أصحاب  من  متجانسه  مجموعة  يضم 
الخربات والشباب، وهو ما يدعم جهود 
تطوير  خطط  ملواصلة  العريب  االتحاد 
وتنظيم  العريب  املستوى  عىل  اللعبة 
بطوالت قوية ترفع من املستوى الفني 

لالعبني العرب.
للدولة  الشكر  عزام  الدكتور  ووجه 
والتنظيم  الرائع  الدعم  عيل  املرصية 
العمومية  الجمعية  استضافة  يف  الجيد 
البطوالت  واستضافة  العريب  لالتحاد 
ما  وهو  بالقاهرة  الدويل  املضامر  عيل 
شاركوا  عربية  دولة   19 وفود  به  اشاد 
اليوم  للدراجات  العمومية  الجمعية  يف 
التفاهم  يعكس  حضاري  شكل  يف 

واالنسجام بني األشقاء العرب.

نانسي القاضي : االسماعيلي يبدأ يف تفعيل األنشطة النسائية بالنادي

اتحاد الكرة يستقبل الدكتور أشرف 
صبحي وزير الشباب الرياضة

بدء وصول الوفود املشاركة يف بطولة أفريقيا للرماية على األطباق املروحية

كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر

بشأن  اإلدارة  مجلس  بقرار  املجلس 
بالنادي  املرأة  رياضة  لجنة  تشكيل 
الجمعية  من  عضوات  يضم  والذي 
العمومية حيث من املقرر أن يتم عقد 
الفرتة  خالل  اللجنة  اجتامعات  أول 
املقبلة. وتابعت القايض »تلك القرارات 
واألنشطة املقرر تفعيلها قريبًا تعكس 
اإلدارة  مجلس  وحرص  اهتامم  مدى 
النسوية  بالرياضة  النادي  ومسؤويل 
واسع  بشكل  االنتشار  يف  بدأت  التي 
الكربى  األندية  مبعظم  وعامليًا  محليًا 
سعي  ويؤكد  العامل  أو  مرص  يف  سواء 
بشكل  مكانته  الستعادة  النادي 

تدريجي ىف كافة األنشطة واأللعاب«.
ترصيحاتها،  القايض،  نانيس  واختتمت 
تتميز  اإلسامعيلية  محافظة  أن 
اللعبات  الرياضية يف جميع  باملواهب 
يف  مرص  علم  رفعوا  أبطال  وهناك 
يضاف  أن  وأمتنى  الدولية  املحافل 
النادي  فتيات  من  البطالت  لكتيبة 
نانيس  أن  بالذكر  جدير  اإلسامعييل. 
منصب  تشغل  مرأة  أول  تعد  القايض 
تحت  باالنتخاب  إدارة  مجلس  عضو 

السن منذ إنشائه عام 1924.

عضو  القايض  نانيس  اإلعالمية  أكدت 
اإلسامعييل،  النادي  إدارة  مجلس 
يحيى  املهندس  برئاسة  املجلس  أن 
الكومي، قرر إعادة األنشطة الرياضية 
النسائية داخل النادي، وذلك بعد فرتة 
طويلة من التوقف، مشرية إىل أهمية 
النادي  داخل  الفعال  ودورها  املرأة 

املرصي  االتحاد  إدارة  مجلس  استقبل 
لكرة القدم برئاسة األستاذ جامل عالم، 
الشباب  وزير  صبحي  أرشف  الدكتور 

والرياضة مبقر االتحاد بالجزيرة.
جلسة  والرياضة  الشباب  وزير  وعقد 
إدارة  مجلس  أعضاء  مع  موسعة 
امللفات  بعض  خاللها  تناولوا  االتحاد، 
املنتخب  دعم  خطة  رأسها  وعيل 

استقبل ممثيل االتحاد املرصي للرماية، 
اليوم الثالثاء عددا كبريا من وفود الدول 
الثامنة  األفريقية  البطولة  يف  املشاركة 
للرماية عىل األطباق املروحية املفتوحة، 
والتي تقام عىل املالعب الدولية لنادي 
الفرتة  يف  أكتوبر،  من  بالسادس  الصيد 

من 12 وحتى 15 مايو الجاري.
كبرية  أهمية  الرماية  اتحاد  ويويل 

عضو  باعتبارها 
عمومية  جمعية 
دوره  يؤدي  نشط 
وجه  أكمل  عىل 
بجانب إعادة ريادتها 
الريايض  عىل الصعيد 
السيام يف املدينة التي 
فيها  الرياضة  تحتل 

املرتبة األوىل.
القايض:  وأضافت 
يف  اإلعالن  »سيتم 
غضون أيام قليلة عن 
الرياضية  األنشطة 
تدشينها  سيتم  التي 
خالل الصيف املقبل، 
اإلعالن  يتم  أن  عىل 
عرب املنصات الرسمية 
توسيع  عىل  العمل  أجل  من  للنادي 
تلك األنشطة وإنتشارها بشكل جيل 
نتائج  وتحقيق  املحافظة  صعيد  عىل 
جامهري  تطلعات  قدر  عىل  تكون 
النادي العريضة ىف كل الوطن العريب 

ككل«.
عضو  أشادت  متصل،  سياق  ويف 

املقبلة،  املرحلة  يف  األول  الوطني 
مبرشوع  اإلنشائية  األعامل  وتطورات 
املنتخبات الوطنية مبدينة السادس من 

أكتوبر.
وأكد وزير الرياضة خالل الجلسة عيل 
إدارة  مجلس  قرارات  يف  الكاملة  ثقته 
اتحاد الكرة ، ودعمه للمجلس من أجل 

النهوض بكرة القدم املرصية .

العامل  كأس  لبطوالت  املؤهلة  للبطولة 
للرماية، حيث تجرى مبشاركة 250 راٍم 
ورامية وناشئني من 9 دول من مختلف 

دول العامل.
البطوالت  ضمن  املنافسة  هذه  وتأيت 
العامل  بطولة  لنهائيات  التأهيلية 
بتنظيم  قامت  بأن مرص  للرماية، علامً 
7 بطوالت أفريقية يف السنوات املاضية 
باإلضافة اىل تنظيم بطولتى عامل وكان 
آخرها العام املايض 2021، والتي أبهرت 
العامل وأشاد بها جميع الرماة املشاركني.
وحرص اللواء حازم حسني، رئيس اتحاد 
استقبال  مراسم  متابعة  عىل  الرماية، 
الوفود مع االستاذ احمد سعفان عضو 
اللجنة املنظمة من املطار وحتى فندق 
سبل  كافة  توفري  مراعاة  مع  اإلقامة 
النقل  ووسائل  إقامة  من  لهم  الراحة 

واملتمثلة  والرياضة  الشباب  وزارة 
صبحي  أرشف  الدكتور  شخص  يف 
كان  والذي  والرياضة،  الشباب  وزير 
دامئاً يطالبنا مبزيد من امليداليات يف 
البطوالت املقبلة، والحمد لله وعدنا 
واوفينا بحصاد 13 ميدالية يف بطولة 
املركز  عىل  وحصولنا  باليونان  العامل 

الخامس عاملياً .
أن  األثقال،  رفع  اتحاد  رئيس  وشدد 
التي  املحوري  الدور  نسيان  الميكن 
األوملبية  اللجنة  رئيس  به  قامت 
اإلمكانيات،  كافة  بتوفري  املرصية 
املستمر،  املعنوي  الدعم  وكذلك 
ايام  بجانب متابعته املستمرة طوال 

املعسكرات وأثناء البطولة العاملية.
الانكر  أننا  املقصود”  عبد  وأوضح” 
الجهاز  به  قام  الذي  الجبار  الجهد 
للناشئني  الوطني  للمنتخب  الفني 
املنتخبات  ملدير  املميز  والدور 
وايضاً  كامل  حسن  عالء  الوطنية 
محمد  من  املكون  الفني  الجهاز 
أحمد  واملدربان  فني  مدير  عيىس 

محمد ومحمد حسنى طة.
لرفع  املرصي  االتحاد  رئيس  وأضاف 
االثقال، أن فور عودتنا فجر الخميس 
االستعداد  سيتم  اليونان  من  القادم 
تحت  للشباب  العامل  لبطولة  بجدية 
يف  باملكسيك  ستقام  والتي  17سنه، 
املقبل،   يونية   16 9 حتى  من  الفرتة 
مثلام  الطيبة  النتائج  بنفس  ونعد 
باليونان  العامل  بطولة  يف  حدث 

للناشئني .

عبد املقصود :منتخب مصر لرفع األثقال ترتيبة 
الخامس ببطولة العالم للناشئني

لرفع  مرص  :منتخب  املقصود  عبد 
األثقال ترتيبة الخامس ببطولة العامل 

للناشئني
وجاء  بالصدفة  يأيت  مل  اإلنجاز  هذا 

بتوافر عوامل النجاح املختلفة
اشكر وزير الشباب والرياضة واللجنة 
األوملبية عىل تعاونهم الصادق إلنجاح 

مهمتنا الوطنية
أعرب املحاسب محمد عبد املقصود، 
االثقال،  لرفع  املرصي  االتحاد  رئيس 
مرص  منتخب  بحصول  سعادته  عن 

عىل  املركز الخامس يف بطوله العامل 
بحصولنا    2022 باليونان  للناشئني  
وللعلم   متنوعه،  ميدالية   13 عىل 

شارك يف البطولة  45 دوله.
هذا  أن   ” املقصود  “عبد  وأضاف 
مرص  ملنتخب  املذهل  النجاح 
جاء  بل  بالصدفة  يأيت  مل  للناشئني 
جميع  وعرق  وجهد   تعب  نتيجة 
عنارص اللعبة سواء مدربني او العبني 
والذين  وطبية  إدارية   وأجهزة 
وضع  تم  انتخابنا  تم  أن  منذ  عملوا 
تصور  ملعسكرات املنتخبات املختلفة 
وانطلقت بداية شهر ديسمرب املايض 
من  الكامل  الدعم  بجانب  هذا 

إدارة  مجلس  انتخابات  اليوم  أجريت 
عىل  وذلك  للدراجات،  العريب  االتحاد 
العمومية  الجمعية  اجتامع  هامش 
استضافتها  والتي   35 رقم  لالتحاد 

االوملبية  للجنة  الرئسية  بالقاعة  مرص 
نارص  احمد  اللواء  وبحضور  املرصية، 
االفريقية  االتحادات  اتحاد  رئيس 
بدعوة  لالنتخابات  مراقب  باعتباره 

وطلب من االتحاد العريب.
الشيخ  فوز  عن  االنتخابات  وأسفرت 
االمارات   ) القاسمي  حميد  بن  فيصل 
للدراجات  العريب  االتحاد  برئاسة   (

كافة  تقديم  مغ  التدريب،  وميادين 
لكل  واللوجيستية  الفنية  املساعدات 

الدول الضيوف عىل أرض مرص.
وأشار  إىل أن تنظيم هذه البطولة رشف 
إيجابية  ورسالة  املرصية  للرياضة  كبري 
يف  الرياضية  املؤسسات  لكافة  قوية 
العامل بعد أن حصلت مرص عىل احرتام 
السنة  العامل  بطولة  بتظيم  كله  العامل 

املاضية”.
وتقام منافسات البطولة اإلفريقية عىل 
املالعب الدولية لنادى الصيد بالسادس 
اللجنة  اعتمدتها  والتي  أكتوبر،  من 
منذ  للرماية  الدوىل  باالتحاد  الفنية 
كافة  املالعب  وتستضيف   ،2010 عام 
املشاركة  الفئات  ملختلف  املنافسات 
يف البطولة وهي قدامى الرواد، الرواد، 
الرجال، السيدات، الناشئني والناشئات.


