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رئيس التحرير
عاطف عبد العزيز
العدد اإلسبوعي رقم 1260

الرئيس السيسى لرؤساء املحاكم األفريقية :العدل عماد املجتمع وضمانة األمن والسلم
استقبل الــرئــيــس عــبــد الفتاح
السيسي اليوم رؤســاء وممثلي
مجالس الدولة واملحاكم اإلداريــة
العليا األفارقة ،والذين يتواجدون
يف مصر للمشاركة يف تأسيس
اتــحــاد مجالس الــدولــة واملحاكم
العليا األفريقية ،وذلــك مواكب ًة
لتاريخ احتفال مجلس الــدولــة
باليوبيل املاسي بمناسبة مرور
 75عاماً على إنشائه ،وذلك
بمشاركة املستشار عمر مروان
وزيـــر الــعــدل ،واملستشار
محمد حسام الدين رئيس
مجلس الــدولــة” .وصــرح
الــســفــر بــســام راضـــى،
املتحدث الرسمي باسم
رئــاســة الجمهورية،
بــأن الــرئــيــس رحب
بـــرؤســـاء املــحــاكــم

األفارقة ،مؤكداً حرص مصر على
دعم إنشاء “اتحاد مجالس الدولة
واملحاكم العليا اإلدارية األفريقية”
بهدف تلبية التطلعات املشروعة
للشعوب األفــريــقــيــة يف حماية
مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها،
ورغــبـ ًة يف نشر الوعي والثقافة
القانونية وتبادل الخربات واملعارف،
السيما يف مجال القانون اإلداري
بني أبناء القارة األفريقية ،وحرصاً
على التكاتف والتنسيق يف سبيل
دفع العمل األفريقي املشرتك.
كما أكد الرئيس أن الدولة املصرية
طــاملــا كــانــت حريصة على دعم
استقالل القضاء ،بما فيها القضاء
اإلداري ،وتعزيز دوره ومكانته ،إيماناً
منها بأن العدل هو عماد املجتمع
وضمانة األمن والسلم فيه ،ومن ثم
فقد حرص الدستور املصري على

تأكيد هذا االستقالل ،كما عمل على
حماية السلطة القضائية وحظر
التدخل يف شئونها ،والعمل على
إعالء سيادة القانون ،وترسيخ قيم

الحق واملساواة واإلنصاف ،مشرياً
يف هــذا الــصــدد إىل أن القضاء
اإلداري يعد هو األمني على الحقوق
والحريات العامة ،وهو الذي يكفل

العدالة يف تصرفات اإلدارة ،وهو ما
حرص على تحقيقه مجلس الدولة
املصري العريق منذ يومه األول عند
إنشائه يف عام  1946وحتى اآلن.

الصحة :توفري لقاح كورونا لألطفال من عمر  12لـ 18عاما بجميع مراكز اللقاحات
وأكــــدت أنـــه طبقًا
لتوصيات منظمة الصحة
العاملية الصادرة يف  27مايو
 2020فــإن زوال األعـــراض
املرضية ملدة  10أيام من اإلصابة
رشا لتعايف املريض من
يعد مؤ ً
فريوس كورونا.
ونــاشــدت الـــوزارة املواطنني
بالتسجيل عىل املوقع اإللكرتوين
للوزارة لتلقي لقاحات فريوس
كــورونــا ،والــتــي تساهم يف
حامية كافة أفراد األرسة من
اإلصابات الشديدة بفريوس
كورونا ومتحوراته ،مؤكدة أن
الدولة املرصية ال تدخر جه ًدا
يف توفري اللقاحات للمواطنني
باملجان ،وذلك يف إطار حرص
الـــوزارة عــى الصحة العامة
للمواطنني وعــى مكتسبات
الدولة يف التصدي للجائحة.

مجلس الوزراء :إطالق االسرتاتيجية القومية
للسياحة املصرية قريبا

عقد الدكتور مصطفى مدبويل ،رئيس
مجلس الـــوزراء ،اليوم مبقر مجلس
الوزراء بالعاصمة اإلدارية الجديدة،
اجتامعا ملتابعة حركة السياحة الوافدة
إىل مرص ،وجهود جذب األسواق البديلة
إليها ،وذلــك بحضور الدكتور خالد
العناين ،وزير السياحة واآلثار ،والطيار
محمد منار ،وزيــر الطريان املــدين.
ورصح السفري نــادر سعد ،املتحدث
الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،
ّ
بأنه خالل اللقاء االجتامع تم استعراض
أيضاً محاور االسرتاتيجية القومية
للسياحة املرصية ،املقرر إعالنها قريبا،

والتي تم إعدادها بواسطة كبار الخرباء
العامليني يف هذا املجال ،والتي توضح
نقاط القوة والضعف ،وآليات التحرك
املطلوبة ،وتوصيات الخرباء يف مختلف
املــجــاالت ذات الصلة .وأكــد رئيس
الوزراء حرص الدولة املرصية ،بقيادة
الرئيس عبدالفتاح السييس ،رئيس
الجمهورية ،عىل استمرار بــذل كل
الجهود املمكنة لدعم قطاع السياحة،
والتخفيف من تداعيات األزمــات
العاملية املتعاقبة التي أثرت سلبا عىل
حركة السياحة العاملية ،وال سيام األزمة
الروسية -األوكرانية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان
رفـــع اســتــعــداداتــهــا بجميع
محافظات الجمهورية ،ومتابعة
املــوقــف أوالً بــــأول بشأن
فــروس كــورونــا ،واتخاذ كافة
اإلجراءات الوقائية الالزمة ضد
أي فريوسات أو أمراض معدية،
كام قامت الـــوزارة بتخصيص

عدد من وسائل التواصل لتلقي
استفسارات املواطنني بشأن
فريوس كورونا واألمراض املعدية،
منها الخط الساخن “،”105
و” 15335ورقــم الواتساب
“ ،”01553105105باإلضافة إىل
تطبيق “صحة مرص” املتاح عىل
الهواتف.

الحكومة تستثنى أسر ضحايا ومصابى اإلرهاب
من شروط الحصول على وحدات سكنية
وافق مجلس الوزراء عىل استثناء أرس
ضحايا ومصاىب العمليات الحربية
واإلرهابية واألمنية من املدنيني من
انطباق رشوط الحصول عىل الوحدات
السكنية ،أسوة بأرس شهداء ومصايب
القوات املسلحة والرشطة ،وبذات
قواعد التسعري للوحدات السكنية
التى يتم بيعها لكل من مصاىب وأرس
شهداء الجيش والرشطة والثورة ،وذلك
من منطلق اهتامم الدولة بتوفري أوجه
الرعاية والدعم ىف كافة مناحى الحياة
لهذه الفئات ذات الخصوصية ،مبا ىف

ذلك توفري فرص الحصول عىل وحدات
سكنية لهم مبرشوعات الدولة أو
املدعمة منها ،تقديراً لتضحياتهم خالل
اللحظات الفارقة التي مر بها الوطن.
ووافق مجلس الــوزراء عىل مرشوع
قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص
مساحة  67.85فــدان من األرايض
اململوكة للدولة ملكية خاصة ،ناحية
مركز ومدينة الطود ،لصالح الهيئة
القومية ملياه الرشب والرصف الصحي،
الستخدامها يف إقامة محطة معالجة
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العربية :القوات األوكرانية أعلنت أنها استهدفت البحرية الروسية يف البحر األسود
ذكرت قناة العربية ،يف خرب عاجل
لها منذ قليل ،أن القوات األوكرانية
أعلنت أنها استهدفت البحرية
الروسية يف البحر األسود.
وقالت قناة العربية ،إن مدينة
خاركيف محارصة من  3جهات من
قبل القوات الروسية ،موضحة أن
مدينة خاركيف تعرضت قبل قليل
لقصف رويس.
وىف وقت سابق وجه الرئيس
األوكراىن ،فولودميري زيلينسىك،
الشكر لالتحاد األوروىب ،عىل حزمة
املساعدات الجديدة املقدمة
لبالده ،والتى أعلنت عنها أوروسوال
فون دير الين ،رئيسة املفوضية
األوروبية ،قائال“ :سيساعد هذا
الدعم ىف كسب الحرب”.
وقال زيلينسىك عرب تويرت“ :ممنت

ترخيص اهليئة الوطنية
لإلعالم رقم 0004
فرباير عام 2021

رئيس جملس اإلدارة:ـ
حممود صالح قطامش

رئيس التحرير:ـ
عاطف عبد العزيز
االشراف الصحفي:ـ
دكتوره سهام جربيل
البث االلكتروين:ـ
حممد مجال شرع

الوكيل اإلعالين
مجهورية مصر العربية

لحزمة الدعم ألوكرانيا التي تم
اإلعالن عنها اليوم بواسطة أوروسوال
فون دير الين ،برنامج جديد
للمساعدات املالية الكلية بقيمة
 9مليارات يورو ومنصة التعاىف،
سيساعد هذا الدعم أوكرانيا كسب
الحرب ،والتغلب عىل عواقب
عدوان روسيا وترسيع التحرك نحو
عضوية االتحاد األوروىب”.
أعلنت رئيسة املفوضية األوروبية،
أورسوال فون دير الين ،أن هناك
تعاونا منوذجيا بني االتحاد األوروىب
والواليات املتحدة األمريكية بشأن
العقوبات عىل روسيا ،فيام قالت
وزارة الخزانة األمريكية ،إن الواليات
املتحدة ستحض الدول ىف مجموعة
السبع مثل اليابان وكندا عىل دعم
أوكرانيا.

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

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

As a FIATA Member, Freight Forwarder,
NVOCC and Cargo Consolidator,
we handle all type of consignments
whether FCL, LCL, Conventional
and Chartered Vessels.

Sea Freight

رئيس اإلمارات يشكر املعزين ىف
شقيقه خليفة بن زايد

وجه الشيخ محمد بن زايد ،رئيس
دولة اإلمارات ،الشكر لقادة الدول
والعامل ،الذين قدموا له واجب
العزاء ىف شقيقه خليفة بن زايد،
رئيس اإلمارات السابق.
وقال الشيخ محمد بن زايد ىف
تغريدة عرب تويرت“ :أتوجه بجزيل
الشكر وبالغ العرفان إىل أصحاب
الفخامة والجاللة واملعايل قادة
الدول الشقيقة والصديقة ووفودها
وجميع من شاركنا وشعب اإلمارات

يف مصابنا وغمرونا بعظيم لطفهم
وتعازيهم ومواساتهم ىف رحيل فقيد
الوطن الكبري أخى خليفة بن زايد
“رحمه الله””.
وتابع ” :كانت التعازى القلبية
من جميع أنحاء اإلمارات العربية
املتحدة وحول العامل مصد ًرا للراحة
لعائلتنا ،ونحن نحزن عىل املغفور له
الشيخ خليفة ..هذا الرد هو شهادة
عىل تأثريه بعيد املدى واالحرتام
الذى شعر به يف الداخل والخارج”.

وىف سياق متصل ،حرص الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،عىل
نعي شقيقه الراحل الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة
اإلمارات الراحل ،حيث نرش صور
أبيض وأسود تجمعهام عرب حسابه
الشخيص مبوقع تويرت ،وكتب“ :رحم
الله أخى خليفة ،األمانة ثقيلة ،نسأل
الله التوفيق والعون والسداد”.

     

800-12-8888-1
qatamesh@alzafercargo.com
www.alzafercargo.com

الجامعة العربية :االنتخابات اللبنانية
جرت فى نطاق احرتام القانون واألنظمة

عقد األمني العام املساعد لجامعة
الدول العربية ،السفري أحمد
رشيد خطايب ،مؤمترا صحفيا ،اليوم
األربعاء  ،إللقاء البيان التمهيدي
حول املالحظات التي رصدتها بعثة
الجامعة العربية حول االنتخابات
النيابية التي شهدتها لبنان يوم
األحد املايض.
وقال خطايب ،إن مشاركة الجامعة
العربية يف متابعة االنتخابات
النيابية يف لبنان جاءت تلبي ًة
للدعوة التي تلقاها األمني العام
لجامعة الدول العربية من وزير
الداخلية والبلديات ،وتكريساً
للخطوات الداعمة للبنان عىل
مختلف األصعدة .وأضاف أن
البعثة توخت خالل اللقاءات
التي عقدتها مع العديد من
األطراف ،ومنها وزير الداخلية
اللبناين ،ورئيس هيئة اإلرشاف
عىل االنتخابات ،ورئيس املجلس
الدستورى ،االنفتاح عىل رشكاء

العملية االنتخابية.
واستطرد خطايب أن بعثة جامعة
الدول العربية ملراقبة االنتخابات
النيابية يف لبنان ترى أن هذا
االقرتاع جرى إىل حد بعيد يف نطاق
احرتام مقتضيات القانون واألنظمة،
موضحا أنها ستصدر تقريرها النهايئ
متضمناً مالحظاتها التفصيلية
وتقييمها النهايئ وتوصياتها بعد
انتهاء الفرتة املخصصة للطعون
وإعالن النتائج النهائية ،لرتفعه
لألمني العام لجامعة الدول العربية،
إلحالته الحقاً إىل الجهات املعنية
بالجمهورية اللبنانية .وأعرب عن
تطلعه لتكون االنتخابات النيابية
يف لبنان مرحلة جديدة يف العمل
الوطني الهادف والبناء يضطلع
فيها الربملان بدور كامل وفعال يف
الدفع مبسار التغيري واإلصالحات مبا
يتامىش مع الطموحات املرشوعة
للشعب اللبناين يف االستقرار
والعيش الكريم.

Fb.com/Qatameshclinic

 ١١ش اﻷدﻳﺐ ﻋﻠﻲ ادﻫﻢ ،ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﺸﻴﺮاﺗﻮن
ﻫﺎﺗﻒ ٠١٠٠٠٦٣٩٠٠٠ :ﺟﻮال+٢٠١٠٠١٦٧٠٩٧٨ :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲqatamesh@gmail.com :

www.misrtalateen.com

info@misrtalateen.com

00201121602000

misrtalateen

misrtalateen

صحيفة مرص تالتني

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

misrtalateen

misrtalateen

أخـبــار

إخبارية إلكترونية مستقلة

محلية

العدد اإلسبوعي رقم 1260

الخميس  18 -شوال  1443 -هـ  19 -مايو 2022م

األزهر للفتوى عن إعطاء املال للمسرتيح :طمع فى الدنيا

قال مركز األزهر العاملى للفتوى
االلكرتونية  ،أنه ظهر يف اآلونة
األخرية حرص الناس عىل إعطاء
أموالهم ملن ي ّدعي قيامه باستثامرها
والتجارة فيها وهو ما يعرف
بـ(املسرتيح) ،واالنسياق ورائهم
لزعمهم الحصول عىل أرباح كبرية،
وينتهي األمر إىل خسارتهم جميع
األموال ،وهنا يتبني أن الدافع لدى
هؤالء طمعهم يف الدنيا ومحاولة
الوصول إىل الغنى الفاحش ،وعدم
الرضا مبا قسمه الله ،والنظر ملا عند
الغري ،وأوضح املركز بنا ًء عىل سؤال
اليوم السابع :موقف اإلسالم من
الطمع؟ وما كيفية معالجته؟.
وتابع املركز ردا ً عىل سؤال
اليوم السابع هل إيداع االموال
لدى “املسرتيح” يعد من قبيل
الطمع،حيث أكد املركز :الطمع
صفة مذمومة بغيضة تأباه الفطرة
اإلنسانية السويّة ،وتتعارض مع
القيم األخالقيّة النبيلة ،وتؤدي هذه
الصفة بصاحبها إىل اإلصابة بأمراض
متعددة منها الحس ُد ومت ّني ما عند
وحب الذات.
ال ّناس واألنانية ُّ
لذا فقد حذرنا منها ربُّنا سبحانه
جل شأنه َ ﴿ :و َل تَتَ َم َّن ْوا َما
فقال ّ
فَضَّ َل اللَّ ُه ِب ِه بَ ْعضَ ُك ْم َع َل بَ ْع ٍض
يب ِم َّم اكْتَ َس ُبوا َولِل ِّن َسا ِء
لِل ِّر َجا ِل ن َِص ٌ
َ
ِ
يب ِم َّم اكْتَ َس ْ َب َو ْاسألُوا اللَّ َه م ْن
ن َِص ٌ
يم﴾
ش ٍء َعلِ ً
فَضْ لِ ِه إِ َّن اللَّ َه كَا َن ِبك ُِّل َ ْ
[النساء ،]32والتمني تصور ما َل
حقيقة له وطلب ما مل تتخذ األسباب
لتحصيله ،ويتضمن معنى الطمع
فيام يف يد الغري ،والحسد له ،وإن
ذلك يؤدي إىل شقاء النفس وفساد
الخلق والدين ،ومعنى اآلية القرآنية
ال تتمنوا وال تطمعوا وتتطلعوا إىل
ما زاد الله به بعضكم عىل بعض يف
املال وغريه ،فهذا يؤدي باإلنسان إىل
االضطراب والقلق املستمر لطمعه

وعدم رضاه مبا قسمه الله له.
وحرص اإلنسان عىل تربي ُة النفس
ُ
والنشء عىل عدم الطمع عا ّم ًة
وإلزامها ال ّرضا مبا قسمه الله ،مع
اتخاذ األسباب لزيادة الرزق وسعة
الخري ،أم ٌر محمود بل واجب حيث
يقول ربنا سبحانه ” ُه َو ال َِّذي َج َع َل
لَ ُك ُم األَ ْر َض َذلُوال فَا ْمشُ وا ِف َم َناكِ ِب َها
َوكُلُوا ِمن ِّر ْز ِق ِه َوإِلَ ْي ِه ال ُّنشُ و ُر” ،ألن
الطمع يدفع اإلنسان إىل حب املال
وعدم الرضا مبا قسمه الله ،ويكون
دائم السخط ،قال تعاىل﴿ :ق ُْل إِ ْن
كَا َن آبَا ُؤكُ ْم َوأَبْ َنا ُؤكُ ْم َوإِ ْخ َوانُ ُك ْم
َوأَ ْز َوا ُج ُك ْم َو َع ِش َريتُ ُك ْم َوأَ ْم َو ٌال
اق َ َْتفْتُ ُمو َها َوتِ َجا َر ٌة تَخْشَ ْو َن ك ََسا َد َها
َو َم َساكِ ُن تَ ْرضَ ْونَ َها أَ َح َّب إِلَ ْي ُك ْم ِم َن
اللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه َو ِج َها ٍد ِف َسبِيلِ ِه ف َ ََتبَّ ُصوا
َحتَّى يَأْ ِ َت اللَّ ُه ِبأَ ْم ِر ِه َواللَّ ُه َل يَ ْه ِدي
الْ َق ْو َم الْف ِ
َاس ِق َني﴾  ،ووجه الداللة
من هذه اآلية أن الطامع مل يصل
إىل ما وصل إليه إال ألن املال متكّن
من قلبه وأصبح خاويًا من التوكل
عىل الله ومل يتحقق له معنى اإلميان
الصحيح ،وهنا وعي ٌد شدي ٌد وتهدي ٌد
له بحلول العقوبة عليه لخروجه
عن طاعة الله ،يقول الرزاي“ :إن
كانت رعاية هذه املصالح الدنيوية
أوىل من طاعة الله وطاعة رسوله
ومن املجاهدة يف سبيل الله – ومن
املعاين التي ت ُحمل عليها املجاهدة
كل
هنا مجاهدة النفس وعدم تلبية ّ
ما تطلّع إليه وترغب فيه – فرتبصوا
مبا تحبون حتى يأيت الله بأمره ،أي
بعقوبة عاجلة أو آجلة ،واملقصود
منه الوعيد.
وكام ورد يف س ّنة س ّيدنا رسول الله
بي حس َن
صىل الله عليه وسلم ما يُ ّ ُ
َ
عاقبة املتعفف حني قالَ :وأ ْه ُل
ال َج َّن ِة �ث َ َلثَةٌ :ذُو ُسلْطَانٍ ُمق ِْس ٌط
يق
ُمتَ َص ِّد ٌق ُم َوف ٌَّقَ ،و َر ُج ٌل َر ِحي ٌم َر ِق ُ
ال َقل ِْب لِك ُِّل ِذي قُ ْر َب َو ُم ْسلِمٍ ،
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حاول تفهم

يف ُمتَ َعف ٌِّف ذُو ِعيَا ٍل.
َو َع ِف ٌ
َورد يف س ّنة س ّيدنا رسول الله صىل
نصوص كثري ٌة
الله عليه وآله وسلم
ٌ
تحذرنا من الطمع ومن الوقوع
فيه ،أل ّن الطمع يؤ ّدي بصاحبه إىل
عاقبة نعوذ بالله منها ،فقد جاء يف
الحديث( :وأهل النار خمسة….
َوالْخَائِ ُن ال َِّذي َل يَ ْخفَى لَ ُه طَ َم ٌع،
َوإِ ْن َد َّق إِ َّل خَانَهُ) [رواه مسلم
.]2865
بل كان من هديه صىل الله عليه
وسلم االستعاذة بالله منه ،وكان
من دعاءه( :الل ُه َّم إِ ِّن أَ ُعو ُذ ب َِك ِم ْن
ِعلْمٍ َل يَ ْن َف ُعَ ،و ِم ْن قَل ٍْب َل يَخْشَ ُع،
َو ِم ْن نَف ٍْس لَ ت َشْ َب ُعَ ،و ِم ْن َد ْع َو ٍة لَ
اب لَ َها) [رواه مسلم .]2722
يُ ْستَ َج ُ
وقال صىل الله عليه وسلم( :لو أ َّن
ابن آدم سأل واديًا من مال فأعطيه،
لسأل ثان ًيا ،ولو سأل ثان ًيا فأعطيه،
لسأل ثالثًا ،وال ميأل جوف ابن آدم إال
الرتاب ،ويتوب الله عىل من تاب)
[رواه الرتمذي .]3898
كيفية عالج الطمع:
ناك العديد من الجوانب التي تعني
عىل التخلص من هذا الداء نذكر

منها ما ييل:
أولً  :التوكل عىل الله مع رضورة
السعي لتحصيل الخري وكسب الرزق
:
فالتوكل عىل الله من عالمات إميان
املرء ،وهو آكد يف الرزق وتحصيله،
واالعتقاد بأن الله تعاىل قد قسم
األرزاق بني خلقه ،وقدر ذلك لهم،
وأن يقطع العالئق يف تحصيل رزقه
بينه وبني غري الله تعاىل ،واالعتامد
عىل الله تعاىل ،مع األخذ باألسباب
وتحصيلها  ،يقول النبي صىل الله
عليه وسلم ( :لو أنكم توكلتم عىل
الله حق توكله لرزقكم كام يرزق
الطري تغدو خامصا وتروح بطانا)
[رواه الرتمذي]
ثانيًا :الرضا والقناعة:
الرضا والقبول مبا قسمه الله وق ّدره،
ليكون اإلنسان يف سعادة وراحة
بال واطمئنان ،وعيش مستقر دون
التفات إىل غريه ووال يسري تب ًعا لهواه،
قال صىل الله عليه وسلم مبي ًنا مثرة
الرضاَ ( :وا ْر َض بِ َا ق ََس َم الل ُه ل ََك تَ ُك ْن
أَ ْغ َنى ال َّن ِ
اس) [رواه الرتمذي]  ،أ ّما
عدم الرضا فيجعل اإلنسان يعيش

دائم التعب والسخط والضيق
والضجر ،وذلك بسبب طمعه ونظره
إىل ما عند غريه.
ثالثًا :االنشغال بالعبادة وذكر الله:
ال شك أن ذكر الله سبحانه وتعاىل
يدفع اإلنسان إىل الرضا والتوكل
عىل الله ملا يحدثه يف النفس من
الطأمنينة ،فعندما يكون اإلنسان
دائم الذكر لربه فهذا يعني أنه يف
معية الله ،فال يشغله ما عند غريه
وال يلتفت إليه ،ويزيل ما عنده من
هم وغم ،قال تعاىل ﴿ :ال َِّذي َن آ َم ُنوا
َوتَطْ َم ِ ُّئ قُلُوبُ ُه ْم ب ِِذكْ ِر اللَّ ِه أَلَ ب ِِذكْ ِر
ُوب ﴾ [الرعد،]28 :
اللَّ ِه تَطْ َم ِ ُّئ الْ ُقل ُ
فذكر الله تعاىل فيه تفريج للكربات،
وتيسري لألمور ،وتحقيق للسعادة يف
الدنيا واآلخرة.
راب ًعا  :كرثة االستغفار:
ملا له من عظيم األثر يف سعة رزق
ُلت ٱستَغ ِف ُروا ْ
العباد ،قال تعاىل ” :فَق ُ
َربَّكُم إِنَّ ُه كَا َن َغفَّارا ( )١٠يُ ِ
رسلِ
ٱلس َمٓ َء َعلَيكُم ِّمد َرارا (َ )١١و ُي ِددكُم
َّ
ِبأَم َٰول َوبَ ِن َني َويَج َعل لَّكُم َج َّنٰت
َويَج َعل لَّكُم أَن َٰهرا (.“ )١٢

ظاهرة (املسرتيحني) الي اين ؟؟
بعد سنوات من اختفاء رشكات توظيف
االموال والتي كان ضحيتها االالف من
املودعني من الطبقه املتوسطه عادت
من جديد لتطل براسها ظاهره كانت
تزور املدن املرصيه باشكال مختلفه املره
بعد االخري وهي ظاهره (النصابني)
الذين يستغلون البسطاء وطمع بعض
الناس يف االث ـراء الرسيع وهذه املره
ظهرت يف الصعيد خالل اسبوع واحد
حيث ظهر اربعه (مسرتيحني) دفعه
واحــده كان بعضهم يــروج له رجال
دين والشك ان هذه الظاهره البد ان
تشغلنا بالدراسه بالذات بعد االكتتاب
يف الشهادات ذات العائد  ٪١٨والتي
جمعت مايزيد عن  ٥٠٠مليار جنيه …
هذه الظاهره (املسرتيحني) ال شك انها
تكشف عن وجود سيوله وتعكس عن
سلوك املواطنني يف الرغبه يف االكتناز
ال االستثامر ورمبا تكشف ايضا عن رمبا
صعوبه االستثامر يف عمل الرشكات او
الخوف يف الدخول يف مشاكل رضيبيه
وتعكس ايضا ان هناك الزال عدم
ثقه يف التعامل مع البنوك وقد يحتاج
االمر ايل اعاده تذكري املواطنني بفتوي
اباحة الفوائد البنكيه او التعامل مع
البنوك اساسا ورمبا ايضا تعكس صعوبه
التعامل معها وعدم وجودها يف االماكن
التي يحتاج اليها املواطنني حيث يايت
تركيزها يف املحافظات الحرضيه حيث
تكشف احصائيه نرشها االستاذ عبد
الفتاح الجبايل عند تركيز البنوك يف
محافظات وقلتها يف اخري فمثال وعيل
سبيل املثال ال الحرص محافظة القاهره
تستحوذ عيل  ٪٣٣من اجــايل فروع
البنوك عيل الرغم من ان بها  ٪١٠من
عدد السكان ومحافظة االسكندريه
 ٪ ١٠من عدد الفروع و  ٪ ٥من عدد
السكان بينام محافظتي قنا وسوهاج
 ٪٤من عــدد البنوك و  ٪٨من عدد
السكان والبحرية  ٪٢من عدد البنوك
والسكان  ٪٦تقريبا وهكذا واالمر
ايضا ينطبق عيل ماكينات الرصف
االيل  ٪٣٥بالقاهره و  ٪١٢محافظة
الجيزه و ٪١٠محافظة االسكندريه
وانخفضت النسبه يف املحافظات
االخري عيل الرغم من تكدس السكان
بها واحتياجهم ايل الخدمات البنكيه
بشكل اكرب وبصوره ايرس واسهل مثل
محافظات الصعيد وسيناء وغريها االمر
الذي قد شجع املواطنني يف االحتفاظ
بحصيله مدخراتهم داخل منازلهم بدال
من ايداعها البنوك كام ان االرساع يف
تطبيق السداد االلكرتوين قد يقلل من
وجود السيوله ويدفع الناس للتعامل
مع البنوك او االستثامر يف اي محفظه
خدميه من محافظ البنك االستثامريه
مع التوصيه بــزيــادة عددها وعدد
ماكينات الرصف االيل …… .الشك ان
هذه الظاهرة البد ان تحظي بالدراسه
من االقتصاديني وعلامء االجتامع ملعرفة
كيف يقع املواطنني ضحايا الي نصاب
مستغال الطمع والرغبة يف الربح الرسيع
من بعض املواطنني ليجمع املاليني او
املليارات يف شهور بسيطه…… نحن
نعتقد ان هناك من الــدروس الكثري
التي نخرج بها من دراسة هذه الظاهرة
ونحن مقبلني عيل تاسيس اقتصاد دوله
عيل اسس متينه.
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وزير الخارجية :يجب تغيري الثقافة
املرتبطة بطريقة مواجهة تغري املناخ

أكد سامح شكري ،وزير
الخارجية ،إنه يجب عىل
الجميع القيام بعمله فيام
يتعلق بعدالة املناخ ،مشريا
إىل أهمية تحفيز الحكومات
واألطراف املتفاوضة إلثبات
االلتزام وإظهار القدرة عىل
التوصل إيل حلول بشأن
مشكلة التغري املناخي من
خالل عملية التنفيذ.
أضاف شكري ،يف كلمته
باملؤمتر الصحفي الختامي
لالجتامع الوزاري حول تنفيذ
تعهدات املناخ يف كوبنهاجن،
أنه يجب تغيري الثقافة
املرتبطة بتحدي مواجهة
تغري املناخ ،متابعا“ :نحن
نتحدث عن مسألة التنفيذ
كجانب أسايس وبالنسبة

لنا ليك نتمكن من مواجهة
التحديات املرتبطة بتغري
املناخ ،فهي مسألة مرتبطة
بكل التعهدات وااللتزامات
واملؤرشات ،وتطبيقها للتحرك
قدما ،وهناك مكونات مختلفة
يجب أن نجمعها معا ،سواء
كانت تخفيف آثار التكيف
بالفجوات املوجودة وإدراك
أنه يجب أن نكون كلنا عىل
نفس املسار والتفسري ،وأال
نتجنب املسئوليات وأن ننفذ
هذه الجهود بشفافية”.
وتابع سامح شكري“ :أعتقد
أن هناك كثري من املسائل
التي يجب أن نحققها ومن
بينها ،زيادة مستوى الثقة بني
األطراف املختلفة يف أن يكون
هناك التزام كايف من قبل

الجميع للوفاء بالتزاماتهم،
وإدراك أنه ليك نحافظ عىل
درجة ونصف مئوية فهذا هو
الهدف الذي تم صياغته سواء
يف باريس أو جالسكو وهذا
ما يقوله العلم ،أن زيادة
درجات الحرارة سوف يؤدي
إىل مزيد من التبعات الحادة
كام ظهرنا من خالل األحداث
املناخية وندرات املياه والتأثري
عىل األمن الغذايئ ،وكذلك
أن يكون طموحنا تقليل
درجات الحرارة أكرث ،لذلك
نتطلع إىل القيام بذلك وهذا
يأخذنا مرة أخرى إىل الوفاء
بالتزاماتنا ،فهذا لن يحدث
إال إذا قللنا االنبعاثات وقمنا
بحصاد الكربون ،وقدمنا
للدول اإلمكانية عىل أن تقلل

االنبعاثات إىل صفر وكذلك
العمل عىل التكيف مع تغري
املناخ ،ومتويل التكيف بإعطاء
الفرصة للمجتمعات يك تتمكن
من التغلب عىل التأثريات
السلبية التي تؤثر لألسف عىل
املجتمعات واملناطق التي مل

تسهم يف تحدي تغري املناخ”.
وأكمل“ :الدول األفريقية
وطموحها يف تنفيذ التكيف
وحامية املجتمعات أمر
أسايس للعملية ،و27 COP
منعقد يف أفريقيا لذا هو
أفريقي وارتفاع يف مستوى
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الطموح وسوف يكون هناك
متويل كايف لتمويل التكيف
وهذا لن يحمي فقط الهشاشة
املوجودة بالدول األفريقية،
لكنه يسهم يف بناء الثقة ينب
األطراف املختلفة لالستمرار يف
هذه العملية”.

موقع دعم مصر يستقبل طلبات تسجيل رقم
املحمول على بطاقات التموين مجانا

“التعليم” تحدد مواعيد اإلجازات بجدول
امتحانات الثانوية العامة 2022
أكدت وزارة الرتبية والتعليم
والتعليم الفنى أن امتحانات
الثانوية العامة  2022تبدأ يوم
 26ىف املواد الدراسية األساسية،
مشددة عىل أن هناك إجازات
تتخلل جدول االمتحانات ،تبدأ من
يوم  8يوليو وحتى  13من نفس
الشهر بسبب عطلة عيد األضحى،
إضافة إىل إجازات طبيعية تتخلل
الجدول كفواصل زمنية بني املواد
وبعضها.
وأوضحت الوزارة أن عدد أيام
االمتحانات الفعلية ىف جدول
االختبارات  11يوما ،وتم
توزيع املواد الدراسية عىل مدة

االمتحانات من  26يونيو حتى 21
يوليو ،حيث راعى الجدول وجود
فواصل زمنية بني بكل مادة حتى
يتمكن الطالب من املراجعة.
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة
ىف املواد الدراسية األساسية يوم
 26يونيو املقبل بدال من  11من
نفس الشهر وتستمر حتى 21
يوليو  ،2022حيث يؤدى الطالب
يوم األحد  26يونيو امتحان اللغة
العربية ،والثالثاء  28يونيو اللغة
األجنبية الثانية واألحد  3يوليو
 ،2022اختبار مواد الكيمياء
للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة
األدبية والثالثاء  5يوليو الديناميكا

والخميس  7يوليو اللغة األجنبية
األوىل ،ويحصل الطالب عىل إجازة
مبناسبة عيد األضحى من  9حتى
 12يوليو  ،2022ويتم استئناف
االختبارات يوم الخميس  14يوليو
مبادىت الفيزياء والتاريخ واألحد
 17يوليو يؤدى الطالب امتحان
مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية
والتفاضل والتكامل وعلم النفس
واالجتامع ،كام يؤدى الطالب يوم
 19يوليو امتحان الجرب والهندسة
الفراغية و 21يوليو األحياء
والرياضيات التطبيقية” االستاتيكا”
والفلسفة واملنطق

تستمر وزارة التموين والتجارة
الداخلية ىف إتاحة خدمة تسجيل
رقم تليفون املحمول عىل بطاقات
التموين إلكرتونيا مجانا عىل موقع
“دعم مرص“ ،ملن ظهرت لهم
رسالة عىل بون رصف السلع أو
بون رصف الخبز ،تفيد برضورة
تسجيل رقم املحمول ،أما غري ذلك
فإنهم بالفعل لديهم أرقام هاتف
محمول مسجلة ضمن البيانات
عىل بطاقات التموين مسبقا.
ويستطيع صاحب بطاقة
التموين ،ممن ظهرت له عىل بون
رصف الخبز أو السلع املدعمة

رسالة تفيد برضورة تسجيل رقم
املحمول ،الدخول عىل املوقع
لتسجيل رقم الهاتف إلكرتونيا،
بالتزامن أيضا مع استقبال مكاتب
التموين املواطنني لتسجيل رقم
املحمول ،وأنه عقب تسجيل رقم
املحمول يتم إلغاء الرسالة التي
تظهر عىل بون الرصف خالل 48
ساعة من تقديم طلب التسجيل
والتى تفيد برضورة تسجيل رقم
الهاتف.
ويأىت قرار تسجيل أرقام التليفونات
عىل بطاقة الدعم لتسهيل التعامل
مع املواطن ىف الدعم املقدم له،

إضافة إىل تحديث قواعد بيانات
مستفيدى الدعم الذين يصل
عددهم للخبز فقط إىل  72مليون
مواطن.
وكان الدكتور عىل املصيلحى ،وزير
التموين والتجارة الداخلية ،قرر
مد فرتة تسجيل أرقام التليفونات،
ملن أرسلت لهم رسالة عىل بون
الرصف حتى  ،2022-6-30الفتا
إىل أن مد الفرتة يأىت للتسهيل
عىل املواطنني ىف تقديم أرقام
التليفونات إىل مكاتب التموين
ومنع التكدس أمام مكاتب
املواطنني.

الحكومة تستثنى أسر ضحايا ومصابى اإلرهاب من شروط
الحصول على وحدات سكنية
تتمه ص 1

رصف صحي ،وذلــك ضمن املبادرة
الرئاسية “حياة كرمية” لتطوير الريف
املرصي.
ووافق مجلس الــوزراء عىل مرشوع

قرار رئيس الجمهورية باملوافقة عىل
تخصيص مساحة  7670.95فدان من
األرايض اململوكة للدولة ملكية خاصة،
لصالح هيئة املجتمعات العمرانية
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الجديدة ،من أجل استخدامها يف إقامة
مجتمع عمراين جديد ،باسم “مدينة
إسنا الجديدة” ،الستيعاب الزيادة
السكانية وخدمة أهايل املحافظة.

أخـبــار

إخبارية إلكترونية مستقلة

إقتصاد  -مرشوعات

العدد اإلسبوعي رقم 1260

الخميس  18 -شوال  1443 -هـ  19 -مايو 2022م

أكرب مشروعات تكرير برتول فى مصر لتوفري الطلب املحلى ..فى  6معلومات
الثانية من مرشوع توسعات مصفاة
تكرير ميدور .
 -2املستودعات األربع الجديدة لتخزين
الخام واملنتجات بطاقة إجاملية 400
الف برميل خام و  290ألف برميل
منتجات وسيطة وذلك بواقع مستودعني
للخام ومثلهام للمنتجات.
 -3وحدة إلنتاج النيرتوجني بضعف
السعة الحالية ومحطة جديدة لتوزيع
الكهرباء لتغذية مرشوع التوسعات
بطاقة  49ميجاوات .
 -4إضافة إيل محطة تخفيض ضغط
الغاز الطبيعي بسعة  1.4مليون مرت
مكعب غاز يوميا إلمداد رشكة ميدور
للكهرباء (ميداليك) ملواكبة مرشوع
توسعات مصفاة ميدور حيث نفذت

يأيت مرشوع توسعات مصفاة تكرير
ميدور ضمن االسرتاتيجية الطموح
التي تبنتها وزارة البرتول منذ عام
 2016لتنفيذ سلسلة من املرشوعات
القومية الرامية لزيادة اإلنتاج املحيل
وتضييق الفجوة بني اإلنتاج واالستهالك
محليًا من املنتجات البرتولية من خالل
تحديث إمكانيات مصايف تكرير البرتول
وإضافة توسعات جديدة إليها.
وخالل بداية األسبوع الجارى أعلن
املهندس طارق املال وزير البرتول
والرثوة املعدنية ،إطالق التشغيل امل ُبكر
للمرحلة الثانية من مرشوع توسعات
مصفاة تكرير ميدور ،وفيام يىل أهم
املعلومات:
 -1إطالق التشغيل املبكر للمرحلة

كل ما تريد معرفته عن منظومة
اإليصال اإللكرتوني

بدأت وزارة املالية ،التشغيل التجريبي
ملنظومة اإليصال اإللكرتوين منذ
منتصف شهر أبريل املايض ،بهدف
دمج االقتصاد غري الرسمي يف االقتصاد
الرسمي ،وحرص املجتمع الرضيبي
بشكل أكرث دقة ،وإرساء دعائم العدالة
الرضيبية ،وتكافؤ الفرص بني املمولني
يف السوق املرصية ،واستيداء حقوق
الخزانة العامة للدولة ،ويتساءل
العديد من التجار عن شكل اإليصال
اإللكرتوين ،ويقدم “اليوم السابع” أبرز
 5أسئلة عن إدارة املنظومة الجديدة.
 -1هل سيتم تغري شكل اإليصال الذي
تتعامل به الرشكة؟
ج -شكل إيصال املبيعات الحايل الذي
تستخدمه الرشكة لن يتغري فقط سيقوم
نظام تخطيط املوارد املؤسسية للرشكة
( )ERPبإرسال البيانات التي ستحددها
املصلحة إىل منظومة اإليصال اإللكرتوين

وتقوم  APIبنقل البيانات فقط من
اإليصال ،وليس شكل اإليصال.
 -2هل يوجد شكل موحد لإليصال
اإللكرتوين داخل املنظومة يجب االلتزام
به؟
ج -يوجد محتوي واحد من البيانات
يجب االلتزام به.
 -3هل استخدم الـ APIسيغري من شكل
اإليصال الذي يتعامل به الرشكات؟
ج -شكل اإليصال داخل الرشكة لن
يتغري – يقوم نظام تخطيط املوارد
املؤسسية للرشكات –( )ERPبإرسال
البيانات التي ستحددها املصلحة ايل
منظومة اإليصال اإللكرتوين بصيغة
.JSON
 -4ما هي اللغات املتاحة للتعامل
وإصدار املستندات؟
ج -ميكن إصدار اإليصال اإللكرتوين
باللغة العربية واللغة اإلنجليزية.

 -5ما هي الخطوات املتبعة يف حالة
الرغبة يف إلغاء إيصال أو حدوث
مردودات مبيعات؟
ج -يتم إصدار إيصال مرتجع بقيمة
اإليصال املراد الغائه أو بقيمة مردودات
املبيعات باستخدام ال UUID ،الخاص
باإليصال األصيل.

 -6هل ميكن بدء املمول مبارشة عىل
بيئة التشغيل الفعيل؟
ج -املنظومة حال ًيا يف مرحلة التشغيل
التجريبي وتعمل عىل بيئة التشغيل
التجريبي لحني االنتهاء من إجراءات
التكامل مع املنظومة وسيتم ابالغ
السادة املمولني باالنتقال اىل بيئة
التشغيل الفعيل بعد تأكد املصلحة من
إمتام عملية التكامل بشكل صحيح من
جانب املمولني.
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رشكة جاسكو أعامل تركيبات املحطة .
 -5مرشوع توسعات مصفاة تكرير
ميدور سيعزز من دورها كأحد
الروافد املهمة لتغذية السوق املحيل
باحتياجاته حيث أن املرشوع الذي
تبلغ تكلفته االستثامرية  2.4مليار
دوالر سريفع الطاقة اإلنتاجية الحالية
املصفاة بنحو  %60لتصل إىل  160ألف
برميل يوميًا.
 -6نسبة تقدم األعامل مبرشوع توسعات
ميدور بلغت حوايل  ،%87فضال عن
إعادة تأهيل الوحدات األصلية باملصفاة
ودعم كفاءتها التشغيلية بطاقتها
القصوي للمساهمة يف إمداد السوق
املحيل باملنتجات البرتولية

اراء
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تـحـيـا مـصـر  ..بـثـقـافـة األسـتـغـنـاء

بقلم المهندسه  /رشا سالم
ال ننكر ان مرص العريقة عيل مر األزمان
والعصور تعرضت إلبتالءات عظيمة عدة
أما من استعامر أو لحروب لسلب خريها
ومحاوالت تخريب مقدراتها ؛ ولكن حفظ
الله لها بحفظه وحــده هو املنجي من
املهالك دامئا.
ورمبــا نعاين كشعب مــري من ويالت
أقتصادية مادية بسبب ظروف عاملية سواء
وباء كورونا وما أعقبها من حرب بني روسيا
واوكرانيا وتربص أمريكا للصني لكونها
أصبحت قــوي أقتصادية عظمي تهدد

مكانتها بني دول العامل؛ ورصاعات دولية
ما أنزل بها الله من سلطان ؛ وتحديات
أنتهجتها مرص لبناء جمهورية جديدة
ومل يكن هذا بالشئ اليسري عيل الشعب
املــري الصبور الحمول لغالء األسعار
وجشع التجار ؛ وبني مطالبات من الشعب
للحكومة ان تشدد الرقابة عيل التجار
وبذل الحكومة بافتتاح منافذ كثرية لبيع
السلع املخفضة للشعب ولكن دون جدوي
فجشع التجار نبع ال ينتهي وال ينضب ؛
ومن هنا يجيئ دورنــا كشعب أن نقوم
بانتهاج ثقافة األستغناء أمام هذا الجشع
ومتطلبات الحياة املتزايدة من مصاريف
معيشة مــن مــأكــل ومـــرب وإيــجــار
ومصاريف دراسة وعالج ؛ وبنود حياتية
كثرية ضاغطة يف ظل أستغناء العديد من
الرشكات عن موظفيها او إيقاف األجور
لعدة شهور أو حتي تخفيض األجور بسبب
أزمة كورونا .
وأقصد بثقافة األستغناء أن يكون هناك
إجامع عيل أن أي سلعة غذائية أو صنف
من أصناف الخضار أو الفاكهة أن زادت

أسعارها نتيجة جشع التجار أن نقوم
باإلستغناء عنها أو مقاطعاتها ؛ فكم
نجحت العديد من حمالت املقاطعة

ايمن رشاد العكس الشهري ب أيمن العكس احد
اكرب مشجعي النادى األهلى فى شمال سيناء
ابتدى تشجيع األهىل ىف عمر 10
سنني وكــان حريصا عــى حضور
جميع مــبــاريــات االهـــى داخــل
املدرجات من  1990اعتاد الذهاب
اىل مباريات األهىل دامئا وخصوصا
املــبــاريــات النهائية والتتويج
بالبطوالت األفريقية والسوبر
األفريقى
حيث قام امين العكس
بإنشاء أول جمعية ملحبى النادى
األهـــى الــوحــيــدة عــى مستوى
الجمهورية بالتنسيق مع إدارة
النادى األهــى كــان يقوم بعمل
رحالت من جمهور االهيل باملحافظة
سنويا
حرض نهاىئ دورى ابطال افريقيا
النهاىئ األهىل وصن داونز األهىل
والنجم الساحىل األهىل والزمالك
األهىل والقطن الكامريوين األهىل
وكايزر تشيفز وحصل األهىل عىل
جميع هذه البطوالت

ملنتجات عديدة نتيجة آســاءة دولية
من الــركــات املنتجة لدولة ساهمت
احدي صحفها يف نرش رسومات املسيئة

للرسول صل الله عليه وسلم أو إنتهاج
الدولة ملامرسات عنرصية أو خالفه ؛ تلك
الحمالت االستغنائية واملقاطعة تحقق

6

نجاحات مبهرة وتجعل التاجر يرى نتيجة
جشعه هــاك وفــســاد بضاعته نتيجة
ركودها ملقاطعتنا لرشاءها ؛ كام أدعو أن
نقوم باألستغناء عيل الرشاء الجنوين من
الهايربات الكبرية واللهاث وراء العروض
الرتويجية بغرض هوس األقتناء ؛ فيكبدنا
العديد من املرصوفات ال طائل لها وضياع
األموال عيل سلع إستهالكية ال نحتاجها أو
تكون غري أساسية أو هامة يف حياتنا؛ وأن
نتجه بالرشاء إيل املحالت والدكاكني بجوارنا
الغري معروفة ألن أصحابها ال يجدون من
يشرتي منهم ؛ فكم رأيت فرحة عامرة
عيل الوجوه عندما أبتاع سلع منهم بسبب
اتجاهنا جميعا للهايربات دونهم ؛ دعونا
ننتهج مبدأ تجديد الخطاب الروحي يف
املقالة السابقة بالتكاتف معا وأن نكون
عيل قلب رجل واحــد إلعــاء شأن مرص
وتسهيل أمــور حياتنا وأن نتسامح مع
بعضنا البعض وننبذ األحقاد والضغائن
لنيرس عيل أنفسنا الحياة؛ فرنيض مبا قسمه
الله لنا بيقني قلوب مؤمنة ونستشعر حجم
نعم الله علينا التي ال تعد وال تحيص.

رئيس مجلس القبائل والعائالت املصرية ينعي
اإلعالمية الفلسطينية شريين أبو عاقلة

ينعي الــشــيــخ كــامــل مطر
 ،رئــيــس مجلس القبائل
والعائالت املصرية  ،شهيدة
الصحافة العربية ،اإلعالمية
الفلسطينية شريين أبو عاقلة،
التي استشهدت برصاص
قــوات االحــتــال اإلسرائيلي
خالل عدوانه علي مخيم جنني
شمال الضفة الغربية املحتلة.
ويـــعـــرب رئـــيـــس مجلس
القبائل والعائالت املصرية
عن خالص مواساته وتعازيه،
إىل الصحفيني واالعالميني
العرب ،وإىل أســرة الفقيدة
وعائلتها وأن يلهمهم اهلل
الصرب والسلوان.
#وطن_واحد #عيلة_واحدة
#الشيخ_كامل_مطر
#مجلس_القبائل_والعائالت_
املصرية
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تسمم اإلنسان بسم نبات الدفلى أو الدفلى الزيتية

كيف تفقد دهون البطن مع تقدمك يف
العمر؟ احرص على وجبة فطور صحية

تسمى الدهون املوجودة حول البطن
“الدهون الحشوية” وهي تعترب ضارة،
ويرتاكم هذا النوع من الدهون حول
أعضائك الداخلية املهمة ،مام يزيد من
خطر اإلصابة بأمراض مثل السكري،
ومشاكل القلب ،وما إىل ذلك.
عالوة عىل ذلك ،فإن الدهون الحشوية
الزائدة تنمو مع تقدمك يف العمر
وتزيد من فرص إصابتك بهذه األمراض،
مبعنى آخــر ،أن العمر والــدهــون
الحشوية – ليسا مزي ًجا جيدًا جدًا،
لكن الخرب السار؟ ميكنك أن تفقد
دهون البطن العنيدة عن طريق اتخاذ
الخيارات الصحيحة عندما يتعلق األمر
بالحفاظ عىل منط حياة صحي.
الحد من تناول السكر
يؤدي تناول السكر الزائد إىل تخزين
الدهون غري املرغوب فيها يف بطنك
 ،خاصة مع تقدمك يف السن ،يُعتقد
أن أحد أفضل الطرق لفقدان دهون
البطن مع تقدمك يف العمر هو تقليل
السكر ،وجدت الدراسات أن السكر
املحىل ميكن أن يزيد من دهون البطن
لدى البالغني.
تناول كل السعرات الحرارية قبل

العشاء
هل أخربك أحدهم يو ًما أنه ال يجب أن
تستهلك الكثري من السعرات الحرارية
بعد  7مسا ًء؟ مييل معظم الناس إىل
تجاهل عدد السعرات الحرارية التي
يتناولونها يف الليل ،األنسولني ،الهرمون
الذي ينقل الجلوكوز الناتج عن الهضم
إىل خالياك الستخدامها كطاقة ،يكون
أكرث فاعلية يف وقت مبكر من اليوم
حيث يعالج جسمك الطعام برسعة
أكرب.
عالوة عىل ذلك ،نظ ًرا ألن األنسولني
ينمو ببطء مع تقدم اليوم ،فإن تناول
الطعام بشكل كبري يف نهاية اليوم يزيد
من احتاملية تخزين ما تستهلكه عىل
شكل دهون يف بطنك.
يعد تتبع السعرات الحرارية الخاصة
مهم
بك مع تقدمك يف العمر أم ـ ًرا ً
كام كان عندما كنت صغ ًريا ،بالنسبة
لشخص يحاول التخلص من دهون
البطن العنيدة ،فمن األفضل أن تعرف
ما يحتاجه جسمك من خالل مراقبة
كمية السعرات الحرارية التي تتناولها،
عندما تعرف كمية السعرات الحرارية
التي تتناولها حال ًيا  ،فإنه يسهل عليك

معرفة ما إذا كنت تتناول الكثري من
السعرات الحرارية ألنها تساهم يف
تخزين الدهون الزائدة.
تناول وجبة فطور صحية
حكاية قدمية قدم الزمن – يجب أال
تفوت وجبة اإلفطار .يقول الخرباء أن
وجبة اإلفطار هي الوقود الذي يحتاجه
جسمك ملواصلة العمل طوال اليوم.
امأل فطورك بجميع العنارص الغذائية
األساسية لتحقيق أقىص استفادة من
وجبتك.
قم بتضمني املزيد من األطعمة الكاملة
يف نظامك الغذايئ
صقل الكربوهيدرات واملثبتات هي
بعض األمثلة العديدة لألطعمة املصنعة
 ،وهو أمر غري جيد بالنسبة لك .من
ناحية أخرى  ،فإن األطعمة الكاملة هي
عكس األطعمة املصنعة .من املهم الحد
من تناول األطعمة املصنعة واستبدالها
باألطعمة الكاملة للحفاظ عىل لياقتك
وصحتك .األطعمة الكاملة مثل التوت
والخرضوات الورقية ودقيق الشوفان
والربوتينات الخالية من الدهون واللوز
ميكن أن تساعدك عىل حرق املزيد من
دهون البطن عىل املدى الطويل

بقلم /األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين
الدفىل أو الدفىل الزيتية Nerium
 oleanderهو نــوع من النباتات
يتبع جنس الدفىل من الفصيلة
الدفلية ،وهو نبات عطري مزهر
معمر شديد السمية موطنه حوض
البحر األبيض املتوسط امــتــدادا ً
إىل الصني .يحدث تسمم الدفىل
عندما يأكل اإلنسان أزهار (األزهار
كبرية ذات لون أبيض أو قرنفيل
أو أحمر أو أرجـــواين) أو مثــار أو
ميضغ أوراق أو سيقان هذا النبات.

وســبــب التسمم الـــذي يحدث
نتيجة تــنــاول أي جــزء مــن هذا
النبات هو احتوائه عىل املكونات
السامة التالية :ثفنني ،Thevetin
كــونــفــاالريــن ،Convallarin
استريويدال  ،Steroidalهيلوبورين
 ،Helleberinأيوبان ،Oubain
وديجوتوكسني  ،Digitoxinوبالنسبة
لخواص التوكسني فهو يسبب شلل
األعصاب السيمباتوية ،وسام عىل
القلب ،ومنبه لعضالت القلب،
ويسبب أمراض املعدة .أما بالنسبة
لألعراض التي تظهر عىل اإلنسان،
فهي فرتة الحضانة  24-1ساعة،
غثيان ،عدم انتظام رضبات القلب،
إزرقــاق األغشية املخاطية ،ضعف
عام ،دوخة ،كسل ووهن وخمول،
إغــــــاء ،زيــــادة
انقباض األمــعــاء،
قـــــيء ،إســـهـــال،
إحساس بالتنميل
يف الفم ،اضطراب
يف الرئة ،وصعوبة
التنفس ،وبالنسبة
ملـــصـــدر وطــــرق
تسمم اإلنــســان،

فهي أكل األغذية امللوثة ببذور
وأوراق وخشب الفاكهة ونبات
الدفىل ،التغذية عىل عسل النحل
املصنوع من الزهور وأكل اللحوم
املشوية عىل خشب الدفىل ،رشب
الحليب من األبقار التي تتغذى عىل
هذه النباتات ،أكل األُذيــة امللوثة
بنبات وبــذور كف الثعلب .أما
عن طرق الوقاية والعالج ،فهي أن
يتجنب اإلنسان أكل األطعمة امللوثة
بالنباتات ،عدم أكل اللحوم املشوية
عــى خشب الــدفــى ،عــدم رشب
الحليب من األبقار التي تتغذى عىل
هذه النباتات .يجب عدم تغذية
األبقار الحالبة عىل هذه النباتات.
ويجب أن يتم عالج األفراد املصابني
تحت إرشاف الطبيب.

ال تتجاهلها ..عالمات مزعجة يف
الساقني تؤكد ارتفاع الكوليسرتول

تعرف على أعراض ارتفاع ضغط الدم..
ماذا تأكل يف الصيف؟

يُعد ارتفاع ضغط الدم ،حالة طبية
شائعة للغاية ،فهى حالة تزيد من
مخاطر اإلصــابــة بــأم ـراض القلب
والدماغ والكىل وأمراض أخرى بشكل
كبري ،وفقًا ملنظمة الصحة العاملية
يعاين أكــر من  1.28مليار شخص
تــراوح أعامرهم بني  30و  79عا ًما
من ارتفاع ضغط الدم ،أضاف أن ما
يقرب من نصف املصابني  ،أي ٪46
من األشخاص املصابني بارتفاع ضغط
الدم عىل وجه الدقة ،يجهلون متا ًما
مرضهم ،فقط  1من كل  5بالغني
( )٪21يعانون من ارتفاع ضغط الدم
يخضعون للسيطرة ،مام يجعل الحالة
أحد األسباب الرئيسية للوفيات املبكرة
يف جميع أنحاء العامل ،وفقا ملا نرشه
موقع ” .”doctor.ndtv

بسبب قلة الوعي بارتفاع ضغط الدم
وكثري من الناس يجهلون أنهم مصابون
بهذه الحالة ،يطلق عىل ارتفاع ضغط
الدم يف كثري من األحيان اسم “القاتل
الصامت” ،لذلك من الرضوري مراقبة
ارتــفــاع ضغط الــدم لديهم بشكل
منتظم ،ملساعدتك عىل مراقبة ارتفاع
ضغط الدم ،هناك بعض األعراض التي
ميكنك مراقبتها وفقًا ملنظمة الصحة
العاملية ،تشمل أعراض ارتفاع ضغط
الــدم نزيف األنــف ،وعــدم انتظام
رضبات القلب ،والصداع يف الصباح
الباكر ،وتغريات الرؤية ،والطنني يف
األذنني.
األطعمة الصيفية الرتفاع ضغط الدم
إذا كنت تعاين من ارتفاع ضغط الدم،
فمن املهم أن يحتوي نظامك الغذايئ

عىل كمية كافية من املغنيسيوم
والبوتاسيوم واأللياف ،من املهم أيضً ا
تقليل تناول الصوديوم .خالل فصل
الصيف ،من الــروري اتباع نظام
غذايئ يحافظ عىل صحتك ويساعد
أيضً ا يف التحكم يف ارتفاع ضغط الدم،
من بني الفواكه  ،ميكنك تضمني املوز
ألنه غني بالبوتاسيوم وباملثل  ،يعترب
التوت والفراولة الغنيتني مبضادات
األكسدة إضافة جيدة إىل قامئتك،
الكيوي هو فاكهة أخــرى ميكن أن
تخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.
يف املأكوالت البحرية ،اخرت األسامك
الغنية بأحامض أوميجا  3الدهنية مثل
السلمون واملاكريل والتونة  ،ميكن
أن تساعد يف تقليل االلتهاب وتوفري
الدهون الصحية املطلوبة للجسم

ميكن أن يؤدي ارتفاع مستويات
الكوليسرتول يف الجسم إىل اإلصابة
بأمراض القلب واألوعية الدموية
ومرض الرشيان التاجي والسكتة
الدماغية ،ارتفاع نسبة الكوليسرتول
يف الدم لديه نقص يف األعراض ،
لذلك غال ًبا ما يطلق عليه اسم القاتل
الصامت ،مطلوب فحص الدم لتحديد
مستويات الكوليسرتول املرتفعة.
عادة ما يجد الناس الوزن الزائد أو
الدهون يف الجسم كمؤرشات عىل
ارتفاع نسبة الكوليسرتول يف الدم ،ومع
ذلك  ،هناك بعض العالمات التحذيرية
التي قد تظهر يف أجزاء أخرى من
جسمك  ،مثل ساقيك يُعرف انسداد
الرشايني يف األطراف مبرض الرشايني
املحيطية أو  ، PADوقد تقوم بعض
الرشايني التي قد تتأثر بتزويد الساقني
بالدم ،.لذلك ينصح بعدم تجاهل
هذه العالمات واستشارة الطبيب إذا
كنت تعاين منها ،وفقا ملا نرشه موقع ”
.”timesofindia
برودة القدمني والساقني:
ميكن أن تجعل مستويات الكوليسرتول
املرتفعة قدميك أو ساقيك تشعر
بالربودة أو الربودة طوال العام  ،حتى
رشا عىل
يف الصيف ،قد يكون هذا مؤ ً
إصابتك باعتالل الرشايني املحيطية ،
عىل الرغم من أنه ال يعني بالرضورة
اعتالل الرشايني املحيطية فقط  ،إذا
شعرت أن إحدى ساقيك أو قدمك

باردة  ،ولكن ليس األخرى  ،فقد يكون
الوقت قد حان للتحدث مع طبيبك.
تغري لون الجلد:
ميكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم
بسبب ارتفاع الكوليسرتول أيضً ا إىل
تغيري لون برشتك ،وذلك ألن الخاليا
ال تحصل عىل التغذية املناسبة بسبب
انخفاض تدفق الدم الذي يحمل
املغذيات واألكسجني ،محاولة رفع
الساقني  ،عىل سبيل املثال  ،ميكن
أن تجعل الجلد يبدو شاح ًبا  ،لكن
تعليقه عىل طاولة ميكن أن يجعل
الجلد يبدو أرجوان ًيا أو مزرقًا.
أمل الساق:
يعد أمل الساق من أكرث األعراض شيو ًعا
العتالل الرشايني املحيطية ،عندما
تسد رشايني ساقيك  ،ال تصل الكمية
الكافية واملطلوبة من الدم الغني
باألكسجني إىل الجزء السفيل ،ميكن أن
تجعل ساقك تشعر بالثقل والتعب،
يشتيك معظم األشخاص الذين يعانون
من ارتفاع مستويات الكوليسرتول
من أمل حارق يف األطراف السفلية ،قد
يشعر املرء بأمل يف أي جزء من الساق ،
من ربلة الساق إىل الفخذ أو األرداف
 ،وقد يكون يف إحدى أو كلتا الساقني،
يحدث هذا غال ًبا من خالل املشاركة
يف األنشطة البدنية مثل امليش والركض
وتسلق السالمل ،عادة ما يختفي هذا
االنزعاج عندما تأخذ قسطًا من الراحة
وقد تشعر به مرة أخرى عندما تبدأ يف
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تحريك ساقيك مرة أخرى.
تقلصات أثناء الليل:
تشنجات الساق الشديدة عند النوم
هي عرض شائع آخر ملستويات
الكوليسرتول املرتفعة التي ترض رشايني
األطراف السفلية ،تزداد الحالة سو ًءا
يف الليل أثناء النوم قد يعاين األشخاص
املصابون باعتالل الرشايني املحيطية
من تقلصات أو تقلصات أثناء النوم
 ،وغال ًبا ما يحدث ذلك يف الكعب أو
مقدمة القدم أو أصابع القدم ،ميكن
أن يكون تديل القدم عن الرسير أو
الجلوس خيا ًرا للتخفيف من ذلك ،
مام يسمح للجاذبية مبساعدة تدفق
الدم إىل القدمني.
القرحة التي ال تلتئم:
تقرحات الساق أو القدم هي قروح
غري ملتئمة أو جروح مفتوحة بدون
عالج  ،ميكن أن تتكرر هذه األنواع
من القرح ،تحدث هذه الحالة بشكل
شائع بسبب ضعف الدورة الدموية،
ميكن أن تشري القرحة التي ال تلتئم
أو تلتئم ببطء شديد إىل أن ارتفاع
الكوليسرتول يقطع تدفق الدم إىل
ساقيك ،سيجد األشخاص املصابون بـ
 PDAأنفسهم غري قادرين عىل امليش
بعيدًا أو رسي ًعا بسبب أرجلهم املتعبة
واألمل ،إذا تم عالجها مبك ًرا  ،ميكن أن
تتحسن قرح الساق دون التسبب يف
أي مضاعفات أخرى

الفكر
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بمناسبة االحتفال بيوم املتاحف العاملى ..تعرف على جهود الدولة فى هذا املجال

قامت الـــوزارة بافتتاح العديد من
املتاحف يف السنوات األخــرة خاصة
يف ظــل اهــتــام القيادة السياسية
مبلف السياحة واآلثــار حيث قامت
الوزارة بإنشاء وافتتاح متاحف جديدة
باإلضافة إىل إعادة افتتاح متاحف قامئة
بعد ترميمها وتطوير العرض املتحفي
بها.
 املتحف القومي للحضارة املرصيةبالفسطاط :تم افتتاحه يف إبريل ،2021
والــذي تزامن مع الحدث االستثنايئ
الذي نظمته وزارة السياحة واآلثار
لنقل املومياوات امللكية من املتحف
املــري بالتحرير إىل مكان عرضها
الدائم باملتحف القومي للحضارة
املــريــة يف مــوكــب مهيب شهده
العامل بأرسه ،بترشيف فخامة رئيس
الجمهورية.
يُعد املتحف األول من نوعه يف مرص
والعامل العريب ،إذ يعترب مجمعاً حضارياً
عاملياً متكامالً يتيح لزائريه فرصة
لإلبحار يف رحلة عرب التاريخ للتعرف
عىل الحضارات املرصية املتعاقبة من
خالل  1600قطعة معروضة بقاعته
املركزية ،إللقاء الضوء عىل الـراث
املادي والالمادي ملرص ،كام تم تجهيز
القاعة بشاشات عرض رقمية لتعزيز
تفاعل الجمهور مع امل ُقتنيات وتوفري
أكرب قدر ممكن من املعلومات حول
القطع املعروضة.
ويضم املتحف أيضا قاعة املومياوات
امللكية وقاعة النسيج املرصي والذي تم
افتتاحها يف إبريل  2022بالتزامن مع
الذكري األوىل الفتتاح املتحف.
متحفي مطار القاهرة الــدويل صالة

 2و :3تم افتتاحهام يف مايو 2021
للرتويج ملنتج السياحة الثقافية يف
مرص وخاصة بني ركــاب الرتانزيت
من املرصيني والسائحني وتعريفهم
بالحضارة املرصية العريقة.
يضم متحف صالة  2حوايل  304قطعة
أثرية تتربز املميزات الفنية والتاريخية
للحضارة املِرصية القدمية ،أما متحف
صالة  3فيضم حوايل  60قطعة أثرية
تعود لعصور متنوعة من الحضارة
املرصية.
متحف الغردقة :تم افتتاحه يف فرباير ،2020بترشيف دولة رئيس مجلس
الــوزراء .يضم املتحف  1273قطعة
أثرية تعود لحقب تاريخية متتالية
تبدأ من عرص ما قبل األرسات وحتى
العرص الحديث.
ويعد هذا املتحف أول متحف يتم
إنشاؤه بالرشاكة مع القطاع الخاص.
 متحف رشم الشيخ :تم افتتاحه يفأكتوبر  ،2020بترشيف فخامة رئيس
الجمهورية.
يعد أول متحف لــآثــار املِــريــة
مبحافظة جنوب سيناء ،وميتد عىل
مساحة  191ألف مرت مربع تقري ًبا،
تدور فكرة العرض املتحفي مبتحف
رشم الشيخ حول مفهوم “حب الحياة
عىل أرض مرص ” حيث يحيك من خالل
مقتنياته والبالغ عددها  5200قطعة
عــددا ً من املوضوعات التي تتناول
الجانب اإلنساين للحضارة املرصية
والتي يتمثل أبرزها يف عالقة املمرصي
القديم بالحياة الربية والبيئة املحيطة
به .كام يسلط الضوء عىل التواصل
واالنــدمــاج الحضاري بني الحضارة

املرصية والحضارات اإلنسانية التي
تعاقبت عىل أرض مرص من خالل
إلقاء الضوء عىل كثري من القيم الفنية
واالجتامعية واالقتصادية.
 متحف كفر الشيخ :تم افتتاحه يفأكتوبر  ،2020عرب الفيديو كونفرانس
بترشيف فخامة رئيس الجمهورية.
ويعد أول متحف قومي مبدينة كفر
الشيخ يوثق الرتاث الثقايف للمحافظة
حيث يــرد من خــال عــدد 1200
قطعة ما بني معروض ومخزون ،الدور
التاريخي ملدن محافظة كفر الشيخ عرب
العصور التاريخية املختلفة ،باإلضافة
إىل إلقاء الضوء عىل قصة الرصاع بني
حورس وست من خالل بعض متاثيل
لإللهة إيزيس ودورهــا يف قصة هذا
الرصاع.
 متحف املركبات امللكية ببوالق :تمإعادة افتتاحه بعد االنتهاء من مرشوع
ترميمه يف أكتوبر  ،2020عرب الفيديو
كونفرانس بترشيف فخامة رئيس
الجمهورية .ويعد أحد أعرق املتاحف
النوعية عىل مستوى العامل سواء
من أصالة املبنى أو ما يحتويه من
ٍ
معروضات نادرة ،حيث يضم املتحف
 458من املركبات امللكية التى ترجع
لعرص أرسة محمد عيل باشا وكل ما
يتعلق بها من إكسسوارات ومالبس
سائقيها ،كام يلقي الضوء عىل االهتامم
برتبية الخيول يف هذه اآلونة.
متحف طنطا :تم افتتاحه يف أغسطس ،2019ويتكون مــن قاعتي عرض
رئيسيينت تضم يف جانباتها  1076قطعة
من القطع األثرية التي تم اكتشافها
بــاملــواقــع األثــريــة بالدلتا مثل تل

أحمد رجب عاش هنا ..القومى للتنسيق
الحضارى يضع الفتة باسمه فى الدقى

أدرج الــجــهــاز الــقــومــى للتنسيق
الحضارى ،ضمن مرشوع عاش هنا ،اسم
الكاتب الكبري أحمد رجب ،حيث وضع
الفتة تحمل اسمه وعنوانه الذى يقع ىف
 15شارع األحرار بالدقى.
ولــد الكاتب الكبري أحمد رجــب ىف
اإلسكندرية ،وحصل عيل ليسانس
الحقوق من جامعتها ،وكانت بداية
عالقته بالصحافة من خــال مجلة
الجامعة التي أصدرها مبشاركة عدد
من زمالئه ،والتي كانت سب ًبا للتعرف

عىل مصطفى وعيل أمني ،فعمل مبكتب
أخبار اليوم يف محافظة اإلسكندرية.
مل تكن احرتافيته يف كتابة “نص كلمة”
من قبيل الصدفة ،وإمنا جاءت نتا ًجا
لسنوات طويلة من الجهد ،تعلم
خاللها اختصار مقاال  40صفحة يف
سطور داخل مؤسسة أخبار اليوم التي
احتضنته منذ بداياته األوىل.
أحمد رجب
حقق شهرة واسعة ككاتب ساخر يف
عموده اليومي “نص كلمة” ،وأول

مقال كتبه يف “أخبار اليوم” كان عن
القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد،
وحقق املقال شهرة دفعت مجلة
رتجم،
“نيوزويك” األمريكية إىل نقله ُم ً
ثم انتقل إىل القاهرة وتوىل سكرتارية
تحرير الجريدة ،إال أن قلمه كان الذ ًعا
وموج ًعا لعدد كبري من املسئولني حينها،
مام اضطر عيل أمني إىل فصله بشكل
ظاهري إلرضائهم ،لكن ظل محتفظًا به
داخل أروقة “أخبار اليوم”.
شكل مع كاتب الكاريكاتري الراحل
مصطفى حسني ،ثنائيا رائعا يف إنتاج
وتنفيذ الرسوم الكاريكاتورية الساخرة،
والــتــي امــتــدت لنقد الــعــديــد من
الشخصيات املسئولة والوزراء الرؤساء.
أكــد الكاتب محمد توفيق صاحب
كتاب “أحمد رجب ..ضحكة مرص” ،أنه
يجمع بني حكمة الفيلسوف ،وخفة دم
املضحك ،وتواضع العامل ،ورؤية املفكر،
وشهامة ابن البلد .يف  12سبتمرب 2014
تويف أحمد رجب عن عمر ناهز 86
عا ًما

الفراعني ،صا الحجر ،صان الحجر ،تل
بسطا ،قويسنا ،بهبيت الحجارة.
 متحف آثــار مطروح القومي :تمافتتاحه يف مارس  2018عرب الفيديو
كونفرانس بترشيف فخامة رئيس
الجمهورية .يتكون املتحف من
طابقني ويضم  821قطعة أثرية ترجع
إىل العصور الفرعونية ،والرومانية،
والقبطية ،واإلسالمية.
املتحف املكشوف ملسلة املطرية :تمإعــادة افتتاحه يف فرباير  2018بعد
اإلنتهاء من مــروع تطوير وتجهيز
املوقع وإعداده للزيارة ليكون متحفا
مفتوحا يضم مسلة امللك سنورست
األول وقطع أثرية من نتاج أعامل
الحفائر باملنطقة.
 متحف آثــار تــل بسطا مبحافظةالرشقية :تم افتتاحه يف مارس 2018
ويضم عدد  691قطعة تعكس تاريخ
محافظة الرشقية عرب العصور املختلفة
من نتائج أعامل الحفائر التى تقوم بها
البعثات املرصية واألجنبية باملحافظة.
متحف سوهاج القومي :تم إفتتاحه يفأغسطس  2018بترشيف فخامة رئيس
الجمهورية .يضم املتحف  2924قطعة
ما بني معروض ومخزن ،و التي تعربعن
امللوك والشخصيات الهامة بالدولة
املرصية القدمية ،الحياة االجتامعية
واألرسيــة ومظاهر الحياة اليومية،
الحرف والصناعات ،و النسيج و الحرف
الرتاثية عرب العصور املختلفة ،باإلضافة
إىل الحج ومعتقدات املرصي القديم
الخاصة بالبعث والخلود والتحنيط.
 متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة :تمإعادة افتتاحه بعد االنتهاء من مرشوع
ترميمه يف يناير  2017بترشيف فخامة
رئيس الجمهورية ،ويتكون من طابقني
ويضم املتحف أكرب مجموعة للقطع
من مختلف أنحاء العامل اإلسالمي
والتي تسمح للزائر بالتجول عرب جميع
فرتات التاريخ اإلسالمي ،حيث تنوعت
موضوعاتها من فلك وطب وعامرة
وغريها ،كام تنوعت مواد صنعها من
أعامل خشبية منحوتة بدقة ،وقطع
خزفية مزينة بإتقان ومخطوطات
غــايــة يف الــنــدرة - .متحف الصيد
امللحق مبتحف قرص األمري محمد عيل
باملنيل :تم افتتاحه يف فرباير ،2017
يعرض  1180من الحيوانات والطيور
والفراشات املحنطة والتي قام بصيدها
كل من امللك فــاروق واألمــر محمد
عىل توفيق والربنس يوسف كامل أثناء
رحــات الصيد ،باإلضافة إىل هياكل

عظمية لجمل وحصان كانت توضع
عليهم كسوة الكعبة أثناء رحلة املحمل
وسفر الكسوة مــن مــر إىل أرض
الحجاز ،وكذلك مجموعة من أندر
الفراشات املحنطة من مجموعة األمري
محمد عىل.
 متحف كهف رومل مبرىس مطروح:تم إعــادة افتتاحه بعد االنتهاء من
مــروع ترميمه يف أغسطس ،2017
ويضم مجموعة من األدوات الحربية
وخريطة للمواقع العسكرية خالل
الحرب العاملية الثانية.
 مبنى املخزن املتحفي بالواحاتالخارجة مبحافظة الوادي الجديد :تم
افتتاحه يف أكتوبر  ،2017وهو أول
مخزن متحفي يتم بناءه بعد عام
 ،2011ويضم حــوايل  10000قطعة
أثرية تم نقلها من عــدة مخازن،
باإلضافة إىل قطع اآلثــار االسالمية
املخزنة بغرفة تخزين متحف الوادي
الجديد.
متحف ملوي باملنيا :تم إعادة افتتاحهبعد اإلنتهاء من مرشوع ترميمه يف
سبتمرب  .2016صمم مبنى املتحف
عىل هيئة رصح فرعوين (بيلون) مكون
من طابقني يعرض مجموعة من 950
قطعة أثرية عن الحياة اليومية والحياة
الجنائزية عند املرصي القديم وطرق
الدفن وبعض القطع التي تصور التدرج
التاريخي للعصور التاريخية التي مرت
بها مرص.
 متحف ركن فاروق بحلوان :تم إعادةافتتاحه بعد االنتهاء من مرشوع ترميمه
يف يوليو  .2016كان املتحف عبارة عن
اسرتاحة للملك فاروق يتكون من ثالثة
طوابق ،يضم الطابق األريض املطبخ
وغرف إقامة الخدم ،والطابق الثاين
مكان إقامة امللك وعائلته ويحتوى عىل
قاعات االستقبال ،الطعام ،واملدفأة ،أما
الطابق الثالث فهو عبارة عن روف
مكشوف خصص إلقــامــة الحفالت
الخاصة للملك ولالستمتاع مبنظر النيل
الخالب.
متحف آثار كوم أوشيم بالفيوم :تمإعادة افتتاحه بعد االنتهاء من مرشوع
ترميمه ،تطويره وإعــادة تأهيله يف
نوفمرب  .2016يضم املتحف  320قطعة
أثرية تستعرض تاريخ محافظة الفيوم
وعــادات وتقاليد قاطنيها منذ أقدم
العصور ،وكذلك الفكر الديني الذي
اعتنقه أهل املحافظة عىل مر العصور.
متحف آثار اإلسامعيلية :تم افتتاحهيف أغسطس  ،2015ويضم حوايل 6000

قطعة أثرية يعرض منها ما يقرب
من  2000قطعة ملختلف املراحل
التاريخية للحضارة املرصية ،من أهمها
الفسيفساء التي تزين حاليًا أرضية البهو
الرئييس للمتحف .ويتناول سيناريو
العرض املتحفي بعض املوضوعات
منها الحياة اليومية والكتابة والحيل
وأدوات الزينة ،والحرف والصناعات
واآللهة واألساطري اإلغريقية باإلضافة
إىل الحجرة الجنائزية والتي يعرض بها
بعض شواهد القبور.
 قرص األمــر محمد عيل باملنيل :تمإعادة افتتاحه بعد االنتهاء من مرشوع
ترميمه يف مارس عام  .2015ويتكون
القرص من قاعات االستقبال واإلقامة
والعرش والقاعة الذهبية الخاصة
باألمري محمد عيل توفيق من أرسة
محمد عيل.
– متحف السويس القومي :تم إعادة
افتتاحه بعد االنتهاء من مرشوع
ترميمه يف سبتمرب  ،2014ويركز
العرض املتحفي عىل قصة حفر قناة
السويس بداية من محاولة امللك
“سنورست الثالث” حفر قناة لربط
النيل بالبحر األحمر حتي افتتاح قناة
السويس .يضم املتحف  1577قطعة
أثرية ،من بينها تلك التي تربز تاريخ
هذه املنطقة ،باإلضافة إىل مجموعة
من النقوش منها نقش فريد للمعبود
“حاىب” رمز النيل ،فضال عن مجموعة
نادرة من الوثائق والصور الزيتية لكلٍ
من سعيد باشا الذي أصدر مرسو ًما
بامتياز حفر قناة السويس ،والخديوي
إسامعيل الــذى افتتحها ،والعربة
امللكية الخاصة بافتتاح قناة السويس
ومجموعة من امليداليات والنياشني،
واألدوات الهندسية التي استُخدمت يف
حفر القناة.
 مــتــحــف املــجــوهــرات امللكية:باإلسكندرية :تم إعادة افتتاحه بعد
اإلنتهاء من مرشوع ترميمه يف أكتوبر
 .2014يضم املتحف حوايل  924قطعة
أثرية ما بني معروض ومخزون من
مجوهرات امللك فؤاد وامللك فاروق
وزوجاتهام وأمــراء وأمــرات العائلة
املالكة.
املتحف املــري الكبري :من املقرر
اإلنتهاء من جميع األعامل اإلنشائية
والهندسية الخاصة باملتحف يف موعد
غايته  30يونيو  ،2022وكذلك اإلنتهاء
مــن جميع التشطيبات الداخلية
واملنطقة التجارية والعرض املتحفي
لآلثار باملتحف يف  30سبتمرب .2022

ذاكرة اليوم  ..محمد نجيب يشكل حكومته
وميالد يوسف إدريس ورحيل حسن مصطفى

وقعت ىف يوم  19مايو العديد من
األحداث املهمة التى غريت خريطة
العامل ،حيث ولد ىف مثل هذا اليوم
العديد من نجوم الفن والسياسة
واألدب وىف شتى املجاالت ،ورحلت
أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة
وفنية بـــارزة ،كام يصادف اليوم
االحتفال مبناسبات سنوية بشكل

دورى ،وهـــذا ما
نستعرضه خــال
التقرير التاىل.
أحداث يوم  19مايو
 – 1268املسلمون
بقيادة الظاهر بيربس
ينجحون باسرتداد
مدينة أنطاكية من
يد الصليبيني بعد أن
ظلت بأيديهم ملدة
 170سنة.
 – 1502كريستوفر
كولومبوس يقوم
بــرحــلــتــه ال ـرابــعــة
واألخرية عرب املحيط
األطليس.
 – 1798الحملة الفرنسية عىل مرص
تتحرك من ميناء تولون بقيادة
نابليون بونابرت باتجاه مرص.
 – 1953اللواء محمد نجيب يشكل
حكومته الثانية وذلك بعد نجاح ثورة
يوليو.
 – 1971أَ َّول احتفال بِيوم مالكوم
إكس أو ذكرى ميالد مالكوم إكس؛

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

يوم عطلة ىف بعض واليات االتحاد
األمريىك الشامىل تخليدا ً وتكرمياً
اإلسالمي.
ملسرية الدّاعية
ّ
مواليد  19مايو
 – 1762جوهان جوتليب فيخته،
فيلسوف أملاين.
 – 1881مصطفى كــال أتاتورك،
مؤسس وأول رئيس لجمهورية تركيا.
 – 1925مالكوم إكس ،مؤسس حركة
أمة اإلسالم ىف الواليات املتحدة.
 – 1927يوسف إدريـــس ،أديــب
مرصي.
 – 1930زينات علوى ،راقصة رشقية
وممثلة مرصية.
 – 1932هانم محمد ،ممثلة مرصية.
 – 1970مصطفى شعبان ،ممثل
مرصي.
راحلون ىف  19مايو
 – 1935توماس إدوارد لورنس ،ضابط
استخبارات بريطاىن اشتهر باسم
لورنس العرب.
 – 2015حسن مصطفى ،ممثل
مرصي.
أعياد ومناسبات  19مايو
يوم مالكوم إكس ىف الواليات املتحدة.
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آبل ترتاجع وتبطئ عودة املوظفني إىل املكتب
تؤخر رشكة آبل امليض قد ًما يف عودتها
الهجينة إىل العمل ملوظفي املكاتب،
قائلة“ :مند فرتة التنفيذ التدريجي
نحافظ عىل يومني يف األسبوع يف
املكتب يف الوقت الحايل“.
وسيكون لــدى املوظفني الذين
يعملون يف الربنامج التجريبي الحايل
ملدة يومني يف األسبوع خيار العمل
مرة أخرى عن بُعد بشكل كامل إذا
شعروا بعدم االرتياح عند القدوم إىل
املكتب.
يف املــذكــرة قــال فــريــق استجابة
 19-COVIDالــتــابــع للرشكة
أن تحديثاته تستند إىل مراقبة
املعلومات املحلية مثل إيجابية
االختبار ومعدالت االستشفاء.

وتطلب املذكرة أيضً ا من املوظفني
العودة إىل ارتداء األقنعة يف املناطق
املشرتكة مثل غــرف االجتامعات
واملمرات واملصاعد حسبام نقل موقع
.The verege
وأضاف تقرير بلومربج ،قيل ملوظفي
التجزئة يف حوايل  100متجر أمرييك
إنهم س ُيطلب منهم مرة أخرى ارتداء
قناع:
بنا ًء عىل الــظــروف الحالية لدينا
تحديثان للمشاركة:
أوالً ،نطلب مؤقتًا من أعضاء الفريق
ارتداء أقنعة يف األماكن العامة وغرف
االجتامعات واملمرات واملصاعد –
بشكل عــام ،جميع املناطق خارج
مساحة عملك الشخصية.

ثان ًيا ،نقوم بتمديد فرتة التشغيل
الــتــدريــجــي للربنامج التجريبي
والحفاظ عىل يومني يف األسبوع يف
املكتب يف الوقت الحايل .بالنسبة
ألولئك املشاركني منكم يف الربنامج
التجريبي ،إذا كنتم غري مرتاحني
للمجيء إىل املكتب خالل هذا الوقت
فلديك خيار العمل عن بُعد .ويرجى
مناقشة خططك مع مديرك.
هــذه التغيريات خــاصــة مبوقعك
وس ُنجري تغيريات عىل املواقع األخرى
كام هو مطلوب .نحن مستمرون يف
مراقبة البيانات املحلية عن كثب
ونلتزم بتقديم إشعار ملدة أسبوعني
عىل األقل بأي تغيريات.
مل ترد الرسالة مبارشة عىل الطلبات

الــتــي قدمتها مجموعة Apple
 Togetherالــتــي كتبت خطابًا
احتجا ًجا عىل الخطة ،لكن املرونة
اإلضافية يف العودة إىل املكتب (مهام
كانت مؤقتة) تتامىش مع ما كانوا
يطلبونه .وأعلن الرئيس التنفيذي تيم
كوك يف األصل عن النموذج الهجني
الجديد منذ ما يقرب من عام ،لكن
االرتــفــاعــات املتكررة يف إصابات
 19-COVIDأخــرت بدايته حتى
وقت سابق من هذا العام .مل تدخل
 Appleعىل وجه التحديد يف البيانات
واالتجاهات التي تسببت يف هذا
التغيري  ،ولكن النتائج تبدو مقلقة
بدرجة كافية لدرجة أنها تلتزم بالقناع
واملرونة اإلضافية يف الوقت الحايل.

ميتا ضاعفت إزالة كميات املحتوى العنيف علماء روس يدربون الذكاء االصطناعى على
من فيس بوك بداية 2022
قياس ضغط الدم بواسطة هاتف ذكى

ضاعفت  Metaتقري ًبا كمية
املحتوى العنيف الذى تزيله من
 Facebookخالل الربع األول من
عام  ، 2022وأزالت الرشكة 21.7
مليون قطعة من املحتوى لخرق
قواعدها حول العنف والتحريض
عىل العنف ،بزيادة قدرها 12.4
مليون يف الربع السابق ،وفقا
لتقرير .engadged
وكانت عمليات اإلزالة أيضً ا مرتفعة
للربع عىل  ، Instagramولكن
بشكل طفيف فقط وأزالت الرشكة
 2.7مليون منشور لخرق قواعدها
املتعلقة بالعنف ،ارتفا ًعا من 2.6
مليون خالل الربع األخري من عام
.2021
وشاركت الرشكة املقاييس الجديدة
كجزء من تقريرها الفصىل عن
تطبيق معايري املجتمع ،وىف التقرير
أرجع  Metaالزيادة ىف عمليات
اإلزالة إىل “توسيع تقنية الكشف
االستباقى لدينا ،ووفقًا للرشكة متت

إزالة أكرث من  %98من املشاركات
الــتــى حذفتها قــبــل أن يبلغ
املستخدمون عنها.
ويأىت التقرير ىف وقت تواجه فيه
 Metaتدقيقًا لوقت استجابتها
بعد إطالق النار الجامعى األخري ىف
بوفالو  ،نيويورك.
وكانت التسجيالت الحية إلطالق
الــنــار الــتــي تــم تــداولــهــا عىل
 Facebookومنصات ورشكــات
أخرى بطيئة يف إزالة جميع النسخ
الجديدة ،ومتت مشاركة نسخة
واحدة تم نرشها عىل Facebook
أكرث من  46000مرة قبل إزالتها
بعد أكــر من تسع ساعات من
نرشها ىف األصــل ،وفقًا لصحيفة
واشنطن بوست .
وكــا هــو الــحــال مــع عمليات
إطالق النار الجامعية السابقة مثل
كرايستشريش ،فإن قدرة األشخاص
عىل التنزيل الرسيع وعمل نسخ
جديدة من التسجيالت الحية قد

اختربت قــدرة  Metaعىل فرض
سياساتها.
وقــال جاي روزن  ،نائب رئيس
 Metaللنزاهة ،خالل مكاملة مع
املراسلني كام هو الحال ىف أى
حادث سنستمر ىف تعلم تحسني
عملياتنا وتحسني أنظمتنا للتأكد
من أنه ميكننا اكتشاف أنه ميكننا
إزالة املحتوى املخالف برسعة أكرب
ىف املستقبل”.
وشاركت  Metaأيضً ا اإلحصائيات
املحدثة حــول املحتوى الــذي
تحذفه عن طريق الخطأ ،وبالنسبة
للمحتوى العنيف قالت الرشكة
إنها استعادت ىف النهاية 756000
منشور عــى  Facebookتم
استئنافها بعد إزالتها يف البداية.
وقالت الرشكة إنها “تعمل أيضً ا
عىل تطوير قياسات قوية حول
األخــطــاء” ،لكنها مل تــرح ما
ستقيسه مبا يتجاوز إعادة املحتوى
الذى تم االستئناف عليه.

درب بــاحــثــون بــجــامــعــة
“بطرسبورج” الروسية الحكومية
الكهروتقنية شبكات األعصاب
االصطناعية عىل القياس الدقيق
لضغط الدم بواسطة هاتف ذيك،
وذلك استنادا إىل مخطط القلب
الكهربايئ ( )ECGومخطط
الرسم البياين الضويئ (،)PPG
املستخدم عادة لتشخيص حالة
األوعية الدموية.
وقال املكتب الصحفي للجامعة
إن االخــراع ميكن ضبطه لكل
مستخدم بشكل فردي ليقيس
ضغط الدم يف أي مكان.
ونقل املكتب الصحفي للجامعة
عــن ،نيكيتا أنتيبوف ،أحد
أصحاب املــروع قوله ” :لقد
ط ّورنا نظاما يقيس ضغط دم
املــريــض بشكل أوتوماتييك
اســتــنــادا إىل بــيــانــات الرسم
البياين الضويئ التي تم جمعها

باستخدام مستشعر يركّب
داخل غالف الهاتف الذيك.
وتستخدم اآلن تلك املستشعرات
وتنتج عىل نطاق واســع من
قبل رشكـــات مختلفة ،ومن
أجــل أن يعمل النظام ،قمنا
بتطوير مجموعة من شبكات
األعصاب االصطناعية بناء عىل
البيانات التي جمعتها رشكة
 CardioQVARKالروسية،
وقد حصل الجهاز عىل براءة
االخرتاع الرسمية”.
وقــام الباحثون أوال بتشكيل
قاعدة بيانات تساعد يف ضبط
شبكة األعصاب االصطناعية،
ثم تلقوا بيانات مخطط القلب
الكهربايئ ( )ECGومخطط
الرسم البياين الضويئ ( )PPGمن
املريض باستخدام غالف هاتف
ذيك ومستشعر مركّب فيه .
وحقق الباحثون نحو 500

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

تسجيل يف ظــروف مختلفة،
وعىل سبيل املثال ،أثناء مامرسة
التامرين الرياضية أو الراحة.
واحتوت البيانات عىل قدر كبري
من الضوضاء  ،لذلك كان عىل
العلامء العمل عىل املعالجة
املسبقة لإلشارات.
وأوضــح ،نيكيتا أنتيبوف أنه
ميكن ضبط الجهاز وفقا ملعايري
معي ،وال تتطلب
جسم مريض ّ
العملية بذل مزيد من الجهود
وال تستغرق وقتا طويال ،وميكن
إجراؤها يف أي مكان ويف أي
وقت ،ويعمل النظام أوتوماتيكيا،
والعملية ال يلزم إلجرائها سوى
غالف للهاتف ومستشعر ،ثم
يتم عرض معلومات عن نتائج
القياس عىل شاشة الهاتف الذيك
ِ
للمستخدم .وقــد بلغت دقة
قياس ضغط الدم نحو .“ ٪96

إخبارية إلكترونية مستقلة
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النيابة العامة تأمر بضبط املتهمني بالتعدي على كشف غموض العثور على جثة مسن بس ّلم
عقار فى العجوزة
فتى من ذوي الهمم بطوخ
أمــرت النيابة العامة بضبط
وإحضار املتعدين عىل فتى من
ذوي الهمم بطوخ ،وذلك عىل
إثر ما تلقاه مكتب النائب العام

من بالغ من وزارة التضامن
بالواقعة ،وما رصدته وحدة
الرصد والتحليل بإدارة البيان
من تــداول مقطع مصور لها،

وتزامن ذلك مع تحرير والدة
املجني عليه بالغًا مبركز الرشطة
عنها ،وجــا ٍر اتخاذ اإلج ـراءات
القانونية ِقبل املتهمني.

تجديد حبس متهمني باالستيالء على 3
ماليني جنيه بزعم توظيفهم فى العقارات
جدد قاض املعارضات حبس متهمني
بالنصب واالحتيال عىل املواطنني

واالستيالء عىل أموالهم بزعم استثامرها
وتوظيفها لهام يف مجال تجارة األرايض

واالستثامر العقاري 15 ،يو ًما احتياط ًيا
عىل ذمة التحقيقات ىف القضية.

فارق مسن الحياة داخل شقة
سيدة تربطه بها عالقة غري رشعية
يف العجوزة ،وكشفت تحريات رجال
املباحث أن املسن أصيب بأزمة
قلبية فارق إثرها الحياة ،واستعانت
السيدة بابنتها وحمال الجثة خارج
الشقة وتركاها عىل سلم العقار،
وفور وصول زوجها استوىل عىل
نقود املسن ،وتم ضبط املتهمني،
وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقى قسم رشطة العجوزة ،بالغا

يفيد العثور عىل جثة مسن ،ملقاة
بسلم عقار ،انتقل رجال املباحث إىل
محل الواقعة إلجراء التحريات ،وتم
العثور عىل الجثة ال توجد بها أي
إصابات ،وكشفت تحريات املقدم
حسام العبايس رئيس مباحث قسم
رشطة العجوزة ،أن املسن كان يرتدد
عىل سيدة مقيمة بالعقار ،الرتباطه
بعالقة بها ،وخالل تواجده بشقتها
أصيب بأزمة قلبية فارق إثرها
الحياة.

وتوصلت التحريات إىل أن السيدة
استعانت بابنتها ونقال الجثة خارج
الشقة ،وفور وصول زوجها استوىل
عىل مبلغ نايل من مالبس املسن.
متكن رجال املباحث من القبض
عىل املتهمني ،ومبواجهتهم اعرتفوا
أمام العقيد مصطفى خليل مفتش
مباحث قطاع شامل الجيزة،
بارتكاب الواقعة ،فتم إحالتهم إىل
النيابة املختصة للتحقيق.

أخـبــار
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وزير الشباب والرياضة يشهد تكريم املنتخبات القومية لكرة اليد
شهد الدكتور ا ٔرشف صبحي وزير
الشباب والرياضة ،حفل تكريم
للمنتخبات الوطنية املرصية ،بحضور
مجلس إدارة االتحاد املرصي لكرة اليد،
برئاسة محمد االٔمني والسادة ا ٔعضاء
مجلس إدارة االتحاد املرصي لكرة اليد،
مدحت البلتاجي النائب االول لرئيس
االتحاد األفريقي لكره اليد.
قال وزير الشباب والرياضة”:إن هذه
االحتفالية التي اقامها مجلس ادارة
االتحاد املرصي لكرة اليد لتكريم العبي
املنتخبات واجهزتها يعكس العقلية
االحرتافية التى يتعامل بها مجلس
االدارة مع كافة الفرق الرياضية ،خاصة
التي تحقق إنجازات عيل املستوي
الدويل ،مام مينحهم دوافع كبرية وثقة
لتحقيق املزيد من اإلنجازات”.
وتحدث وزير الشباب والرياضة عن
مكانة مرص دولياً يف كرة اليد ،حيث
غريت خريطة العامل يف اآلونة االخرية،
مشريا ً إيل ثقة االتحادين األفريقي
والدويل يف إسناد العديد من البطوالت،
ومنها منافسات بطولة كأس األمم
اإلفريقية لكرة اليد  ،٢٠٢٢وبطولة
العامل للكرايس املتحركة سبتمرب املقبل،
وكذا استضافة بطولة األمم األفريقية
 ،٢٠٢٤واملؤهلة الوليمبياد باريس
.٢٠٢٤

وطالب وزير الشباب والرياضة العبي
املنتخبات الوطنية بالرتكيز التام يف
معسكراتهم التدريبية استعدادا ً
للبطوالت املقبلة ،ومواصلة تحقيق
االٕنجازات الرياضية خالل مشاركتهم،
يف ضوء دعم القيادة السياسية لالٔبطال
الرياضيني ،واستكامالً ل ٕالنجازات التي
تشهدها الرياضة املرصية يف االٓونة
الراهنة .من جهته ،قال الدكتور محمد
االٔمني رئيس مجلس إدارة االتحاد
املرصي لكرة اليد”:إن مرص تتمتع مبكانة
مميزة بناء عىل العلم والتخطيط السليم
والتطبيق العلمي لألهداف االسرتاتيجية
التي تحققها ،وهو دليل نجاح للمنظومة
مع وجود النامذج املميزة التي تدرك
قيمة مرص والتي تلعب باسمها يف
كل مكان” ،متمنياً زيادة االنجازات
ليس فقط عىل املستوى املحيل وامنا
عىل املستوى الدويل والعاملي ،موجهاً
الشكر إىل الدكتور أرشف صبحي ،عىل
دعمه املستمر واملتواصل التحاد اليد
وكافة الفرق الرياضية .ومن جانبه ،قال
مدحت البلتاجي النائب االول لرئيس
االتحاد األفريقي لكره اليد ”:إن الفرتة
املاضية أوضحت الجهود واالسس التي
قام بها القامئني عىل منظومة كرة اليد،
وهدفنا املستقبيل ان تصل كرة اليد
أكرث مام وصلت اليه ،وهو ما نسعى

إليه ،ونتمني استمرار الدعم لكرة اليد
للسيدات ،واعطاءهم الفرصة الكاملة
يك تكون نهضة حقيقية لكرة اليد
املرصية” .وتم تكريم املنتخب الوطني
املرصي للرجال لكرة اليد الشاطئية
الحاصل عىل لقب بطولة ا ٔفريقيا لكرة
اليد الشاطئية والتأهل لبطولة العامل
والتي تستضيفها اليونان يف الفرتة من

( )٢٦-٢١يونية ،٢٠٢٢
كام تم تكريم املنتخب الوطني املرصي
للناشئني مواليد  ٢٠٠٤الحاصل عىل
املركز الثاين وامليدالية الفضية ببطولة
البحر املتوسط للناشئني لكرة اليد،
والتي ا ٔقيمت يف تركيا يف الفرتة من
( )٢٧-٢٠فرباير .٢٠٢٢
كام تم تكريم املنتخب الوطني املرصي

للشابات الحاصل عىل املركز الثاين
وامليدالية الفضية ببطولة ا ٔفريقيا يف
نسختها الـ  ٢٨للشابات لكرة اليد،
والتي ا ٔقيمت يف غينيا يف الفرتة من
( )26-17فرباير  2022والتأهل لبطولة
العامل للشابات لكرة اليد املقرر إقامتها
يف سلوفينيا يف الفرتة من  22يونية إىل 3
يوليه  .2022وتكريم املنتخب الوطني

املرصي للناشئات مواليد  2004الحاصل
عىل لقب بطولة ا ٔفريقيا يف نسختها الـ
 17للناشئات لكرة اليد ،والتي ا ٔقيمت
يف غينيا يف الفرتة من  26فرباير إىل 6
مارس  2022والتأهل لبطولة العامل
للناشئات لكرة اليد املقرر إقامتها يف
مقدونيا خالل الفرتة من  30يوليو إىل
 10اغسطس .2022

مغادرة الوفود املشاركة يف البطولة األفريقية الثامنة للرماية
على األطباق املروحية املفتوحة.2022

محمد صالح يشارك يف نهائي دوري
األبطال بني ليفربول وريال مدريد
محمد صالح يشارك يف نهايئ دوري
األبطال بني ليفربول وريال مدريد
أصبح يف حكم املؤكد أن يكون محمد
صالح نجم منتخب مرص واملحرتف
بصفوف ليفربول اإلنجليزي جاه ًزا
لقيادة فريقه أمام ريال مدريد يف نهايئ
دوري أبطال أوروبا “الشامبيونزليج”
واملقرر إقامته  28مايو الجاري.
وكان محمد صالح تعرض لإلصابة
خالل مباراة تشيليس قبل األخرية يف
نهايئ كأس االتحاد اإلنجليزي ،ومل
يتمكن من استكامل املباراة ،كام غاب
عن مباراة الريدز أمام ساوثهامبتون
أمس يف الدوري ،خوفا من تفاقم
اإلصابة.
وأكدت صحيفة ماركا اإلسبانية ،أن

الثاليث محمد صالح وفابينيو وفريجل
فان دايك ،تأكدت جاهزيهتهم
للمشاركة مع ليفربول أمام ريال
مدريد ،يف نهايئ دوري أبطال أوروبا.
يأيت متاثل محمد صالح للشفاء
وجاهزيته للمشاركة مع ليفربول مهام
لدى الجهاز الفني لليفربول بقيادة
األملان يورجن كلوب املدير الفني يف
ظل القدرات الفنية والبدنية التي
ميتلكها.
ترتيب هدايف الدوري اإلنجليزي بعد
نهاية الجولة السابعة والثالثني
محمد صالح ،ليفربول 22 ،هدفًا.
سون هيونج مني ،توتنهام 21 ،هدفًا.
كريستيانو رونالدو ،مانشسرت يونايتد،
 18هدفًا.

هاري كني ،توتنهام 16 ،هدفًا.
كيفني دي بروين ،مانشسرت سيتي15 ،
هدفًا.
دييجو جوتا ،ليفربول 15 ،هدفًا.
ساديو ماين ،ليفربول 15 ،هدفًا.
جيمي فاردي ،ليسرت سيتي 14 ،هدفًا.
رحيم ستريلينج ،مانشسرت سيتي13 ،
هدفًا.
ويلفريد زاها ،كريستال باالس13 ،
هدفًا.
إيفان توين ،برينتفورد 12 ،هدفًا.
جارود بوين ،وست هام 12 ،هدفًا.
رياض محرز ،مانشسرت سيتي 11 ،هدفًا.
بوكايو ساكا ،آرسنال 11 ،هدفًا.
ماسون مونت ،تشيليس 11 ،هدفًا.

غادرت جميع وفود الدول التي شاركت
يف البطولة األفريقية للرماية عىل
األطباق املروحية املفتوحة  2022التي
استضافتها مرص عىل املالعب الدولية
لنادي الصيد بالسادس من أكتوبر ،يف
الفرتة من  12وحتى  15مايو الجاري،
مبشاركة  250رامٍ ورامية وناشئني من 9
دول من مختلف دول العامل.
وأكد أحمد عمران ،رئيس املركز
االعالمي باالتحاد املرصي للرماية ،أن

اللجنة املنظمة للبطولة ،حرصت عىل
توديع الوفود وجميع الرماة الذين
قضوا فرتة البطولة يف مرص وسط أجواء
من الرتحاب وحرص اللجنة عىل توفري
كل سبل الراحة لهم ،يف سبيل أن تخرج
البطولة بأفضل صورة ممكنة.
وشهدت مرص منافسات رشسة بني
األبطال املشاركني يف مسابقات كأس
الرئيس والجائزة الكربى وكذلك بطولة
أفريقيا والتي تحمل أهمية كبرية،

نظرا ألنها مؤهلة إىل بطولة كأس العامل
للرماية.
وأكد اللواء حازم حسني ،رئيس
االتحادين األفريقي واملرصي للرماية،
أن الجميع أشاد باستضافة مرص
للحدث وخروجه باملشهد املرشف
الذي تقدمه مرص من خالل استضافة
البطوالت الكربى يف رياضة الرماية.
وأشار حسني ،إىل أن مرص قامت
بتنظيم  7بطوالت أفريقية يف السنوات
املاضية باإلضافة اىل تنظيم بطولتى
عامل وكان آخرها العام املايض ،2021
وأبهرت العامل وأشاد بها جميع الرماة
املشاركني ،لتكمل بالنسخة األخرية
سلسلة اإلنجازات.
وأقيمت منافسات البطولة اإلفريقية
عىل املالعب الدولية لنادى الصيد
بالسادس من أكتوبر ،والتي اعتمدتها
اللجنة الفنية باالتحاد الدوىل للرماية
منذ عام  ،2010حيث استضافت
املالعب كافة املنافسات ملختلف
الفئات املشاركة يف البطولة وهي
قدامى الرواد ،الرواد ،الرجال ،السيدات،
الناشئني والناشئات.

إدارة األهلي تسلم شكوى رسمية للمحكمة الرياضية
الدولية بسبب النهائي االفريقي
إدارة األهيل تسلم شكوى رسمية للمحكمة الرياضية
الدولية بسبب النهايئ االفريقي
قام وفد النادي القانوين بتسليم الشكوى التي تقدم بها
األهيل إىل املحكمة الرياضية الدولية ،بخصوص قرار «كاف»
غري املحايد ،والذي جاء فيه إقامة املباراة النهائية لدوري
أبطال إفريقيا يف ملعب بعينه للعام الثاين عىل التوايل،
ومنح أحد طريف املباراة أفضلية اللعب عىل ملعبه ووسط
جامهريه.
كام قام الوفد القانوين بسداد الرسوم املالية الخاصة
بالشكوى كاملة .والتأكيد عىل طلبات النادي ،إما بالبت
يف املوضوع وإرساء العدالة وإقامة املباراة املشار إليها يف
ملعب محايد ،أو تأجيل املباراة لحني البت يف الشكوى،
خاصة وأن النادي األهيل قدم كل املستندات التي تؤكد
عدالة موقفه.
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الصحف االنجليزية تشيد بتصرف محمد صالح
مع نجم األهلي مؤمن زكريا

ميدالية عاملية ملصر  ..مهند طارق يتوج بربونزية كأس
العالم للخماسي الحديث ببلغاريا
توج مهند طارق العب منتخب
الخاميس الحديث بربونزية بطولة
كأس العامل للخاميس الحديث العامل،
الذي يقام يف مدينة ألبينا ببلغاريا
خالل الفرتة من  9إىل  15مايو
الجاري.
وحصل مهند طارق عىل املركز
الثالث وامليدالية الربونزية برصيد
 1500نقطة بفارق ثانية واحدة
فقط عن الربيطاين جوزيف تشونج
صاحب امليدالية الفضية برصيد
 1501نقطة وبطل أوملبياد طوكيو
بينام حصد الذهبية الكوري الجنويب
جون وونجيت برصيد  1537نقطة.

وشارك يف النهايئ الذي يضم أفضل
 18العب  3العبني مرصيني وهم
مهند طارق صاحب الربونزية برصيد
 1500نقطة وأحمد أرشف يف املركز
الرابع عرش برصيد  1438نقطة
ومحمد الجندي يف املركز السابع
عرش برصيد  1421نقطة.
وكان مهند قد حصد ذهبية الزوجي
املختلط يف بطولة كأس العامل
للخاميس الحديث التي أقيمت يف
الجامعة األمريكية بالقاهرة يف مارس
املايض.
ويشارك املنتخب املرصي بكأس
العامل للخاميس الحديث يف بلغاريا

ببعثة مكونة من  8العبني والعبات
وهم إسالم حامد وأحمد ارشف
ومهند طارق ومحمد الجندي
وهايدي عادل وملك خالد وزينة
عامر ونورين بولس.
وتشمل البعثة يوسف حمدي إداري
البعثة ويارس حفني املستشار الفني
ومدير الرياضة ومحمد الصباحي
وعبد الرحمن عادل مدربًا السالح
وخالد السنباطي مدرب الفروسية
ودكتور محسن حسني أخصايئ
الفيزوثريايب وتشخيص اإلصابات
ويرأس البعثة عوض سامي عضو
مجلس اإلدارة.

الصحف االنجليزية تشيد بترصف
محمد صالح مع نجم األهيل مؤمن
زكريا
سلطت صحيفة “ذيس إز أنفيلد”

حمزة الجمل  :ترابط املنظومة سر عودة االنتصارات
فريقه إنتصارا ً عىل
سرياميكا كليوباترا
مش ًريا إىل أن هذا
الفوز جاء بعد
مجهود كبري من
كل أعضاء الفريق
سواء الجهاز الفني
املعاون أو الالعبني
أو الجهاز اإلداري
والطبي.

معسكر مغلق لإلسماعيلي استعداداً للبنك األهلي

معسكر مغلق لإلسامعييل استعدادا ً
للبنك األهيل
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة األول
بالنادي اإلسامعييل بقيادة حمزة

الجمل ،إقامة معسكر مغلق للفريق
يوم الجمعه املقبل بفندق إقامة
الالعبني مبقر النادي ،تحضريا ملواجهة
البنك األهيل ىف الدوري املرصي.

حيث يرغب ” الجمل ” ىف إقامة
املعسكر قبل موعد اللقاء بـ  48ساعه
من أجل تركيز الالعبني واالبتعاد عن
أي مؤرشات خارجية بجانب عمل
محارضات نظرية وتحفيزية ملواصلة
صحوة الفريق األخرية مبسابقة
الدوري العام .ويستضيف اإلسامعييل،
فريق البنك األهيل عرص األحد املقبل
عىل ملعبه باإلسامعيلية ،ىف الجولة
العرشين من عمر املسابقة املحلية.
والجدير بالذكر ان اإلسامعييل نجح
ىف الفوز عىل املرصي البورسعيدي
وسرياميكا كليوباترا خالل آخر
مباراتني تحت قيادة الجهاز الفني
الجديد بقيادة حمزة الجمل ،لريفع
رصيده إىل  17نقطة.

اإلنجليزية الضوء عىل دعوة الدويل
املرصي محمد صالح جناح فريق
ليفربول لكرة القدم ،لزميله السابق
مؤمن زكريا لحضور احتفاالت

التتويج بكأس االتحاد اإلنجليزي
بعد الفوز برجالت الرتجيح عىل
تشيليس بنتيجة .5-6
وأشادت الصحيفة املختصة بأخبار
ليفربول ،بترصف الفرعون املرصي
تجاه زميله املصاب مبرض يف الجهاز
العصبي الحريك ،مؤكدة أنها لفتة
راقية من صالح.
وذكرت الصحيفة أن النهايئ كان
حل ًوا وم ًرا لنجم ليفربول  ،حيث
عاد صاحب الرقم  11إىل التشكيلة
األساسية ،لكنه رسعان ما انسحب
بسبب إصابة يف الفخذ ولكن بعد
املباراة ،ارتفعت معنويات صالح،
حيث أعلن أنه الئق لنهايئ دوري
أبطال أوربا أمام نادي ريال مديد
اإلسباين واملقرر يوم  28مايو الجاري
يف باريس

أعرب حمزة الجمل املدير
الفني للفريق األول لكرة القدم
باإلسامعييل ،عن سعادته بتحقيق

وأضاف  ” :الفوز
الثاين عىل التوايل
سيمنحنا دفعة
لتحقيق
قوية
مزيد من التقدم
بجدول الرتتيب
ألن تويل تدريب
بحجم اإلسامعييل
مسئولية كبرية
لكني ال أخىش أي
ضغوط فلقد اعتدت عىل هذا
األمر “.
وواصل  ” :هذه املباراة لها طابع

خاص وأود أن أشكر الالعبني عىل
الجهود والروح القتالية بجانب
اإللتزام بالتعليامت الفنية لذلك
كان التوفيق حليفنا خاصة أمام
منافس قوي وصعب ال يستهان به
عىل اإلطالق “.
وتابع مدرب اإلسامعييل  ” :دور
الجامهري كان كبريا للغاية ىف تحفيز
الالعبني طوال التسعني دقيقة
فأشكرهم كث ًريا وأرى أن ذلك ليس
بجديد عىل الجامهري العاشقة
للكيان التى دامئا ما تكون اللقطة
املضئية ىف املباراة “.
واسرتسل املدفعجي  ” :أغلقنا تلك
الصفحة نهائ ًيا وسنبدأ من الغد
اإلستعداد ملواجهة البنك األهيل
الصعبة للغاية لكننا سنقاتل
لإلستمرار ىف الطريق الصحيح “.
وأختتم ترصيحاته  ” :أتقدم بالشكر
ملجلس اإلدارة برئاسة املهندس
يحيى الكومي ،عىل دعمه وثقته
وأعدهم بأين سأقدم كل جهدي
إلعادة النادي اإلسامعييل ملكانته
الطبيعية “.

كـاريـكاتـيـر
اتحاد الكرة يبدأ التجهيز ملعسكر املنتخب الوطني
يف ماالوي استعدادا ملواجهة اثيوبيا
اتحاد الكرة يبدأ التجهيز ملعسكر
املنتخب الوطني يف ماالوي استعدادا
ملواجهة اثيوبيا
أوفد مجلس إدارة االتحاد املرصي
لكرة القدم  ،األستاذ شعبان بسطاوي
مدير العالقات العامة باالتحاد إىل
ماالوي ،لرتتيب معسكر املنتخب
الوطني استعدادا ملباراته أمام
إثيوبيا عىل ملعب بينجو الوطني يف
ماالوي يوم  9يونيو املقبل يف الجولة
الثانية بالتصفيات املؤهلة لكأس
األمم األفريقية  .2023والتقى مدير
العالقات العامة باتحاد الكرة ،السيد

محمد الرشيف سفري مرص يف ماالوي،
والسيدة رانيا البحبوحي مستشار
السفارة ،والسيد محمد جودة عيل
امللحق االداري بالسفارة ،ملناقشة كافة
الرتتيبات والتجهيزات الخاصة باملباراة
لتوفري سبل الراحة للمنتخب الوطني
قبل املباراة املرتقبة .وأعلن االتحاد
اإلفريقي لكرة القدم “كاف” ،أن ملعب
بينجو الوطني بـ ماالوي سيستضيف
مباراة إثيوبيا أمام مرص ضمن تصفيات
كأس األمم األفريقية  2023بعد رفض
الكاف إقامة مباريات عيل استاد اثيوبيا
الوطني لعدم اعتامده.

رئيس اتحاد رفع األثقال :دعم مادي من وزارة
الشباب والرياضة استعداداً للبطوالت املقبلة
أكد املحاسب محمد عبد املقصود،
رئيس االتحاد املرصي لرفع االثقال،
أن عقب وصولنا بعد املشاركة يف
بطولة العامل تحت  ٢٠سنه باليونان
تلقينا دعم مادي من وزارة الشباب
والرياضة ،وذلك لالستعداد للبطوالت
الهامة املقبلة سواء بطولة البحر
األبيض املتوسط والتضامن اإلسالمي،
وبطولة العامل للشباب والكبار.
وأضاف “عبد املقصود ” أن هناك
مساندة قوية من الدكتور أرشف
صبحي وزير الشباب والرياضة لرفع
األثقال طوال الفرتة املاضية وطالبنا
برضورة تحقيق إنجازات يف البطوالت
وهذا يحملنا مسئولية كبرية ولكن

نحن كأتحاد رفع األثقال قادرون عىل
تحقيق ميداليات عاملية وسيتم خالل
هذا األسبوع عقد اجتامع لوضع
التصور االستعدادات للبطوالت القادمة
وجلسة خاصة مع املدربني والالعبني
لتحفيزهم وتقديم الدعم املعنوي
واملادي لهم.
وكان قد حقق منتخب مرص لرفع
األثقال املركز الخامس يف بطوله العامل
للناشئني باليونان  2022بحصولهم عىل
 ١٣ميدالية متنوعه.
ومن املنتظر أن يشارك منتخب مرص
يف بطولة العامل للشباب تحت ١٧سنه،
والتي ستقام باملكسيك يف الفرتة من ٩
حتى  ١٦يونية املقبل.
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