
رئيس مجلس اإلدارة

 محمود صالح قطامشمحمود صالح قطامش

الخميس -  25  شوال  - 1443 هـ -  الموافق  24  مايو 2022م العدد اإلسبوعي رقم 1261 أسسها/حممود صالح قطامش 2014
نسخة جمانية

إخبارية إلكترونية مستقلة

ناء 2018
سي

ملة
شا

ة ال
ملي

الع

 رئيس التحرير 
عاطف عبد العزيز

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

تابع ص  4

مصطفى  ــور  ــدكــت ال ــارك  شـ
مدبويل، رئيس مجلس الوزراء، 
مساء اليوم، يف اجتامع املائدة 
للرؤساء  االفرتاضية  املستديرة 
األعــامل  مبجلس  التنفيذيني 
الــذى  ــي،  ــري املـــري – األم
عرب  وذلك  بواشنطن،  األمريكية  التجارة  غرفة  نظمته 
محمد  الدكتور  بحضور  كونفرانس”،  “الفيديو  تقنية 

الفتاح  عبد  الرئيس  عقد 
ملتابعة  اجتامًعا  السييس 
“تنمية  ــة  رشك ــات  مــروع
الخاصة  املـــرى”  الــريــف 

باستصالح األرايض.
بسام  السفري  بذلك  رصح   
الرسمى  املتحدث  راىض، 

باسم رئاسة الجمهورية.

ــور حــســام عبد  ــت ــدك ال أكـــد 
وزارة  باسم  املتحدث  الغفار 
الــوزارة  أن  والسكان،  الصحة 
االســتــعــدادت  كافة  اتــخــذت 
قد  حاالت  أي  ملواجهة  التامة 
جــدرى  ــرض  مب مصابة  تظهر 
عىل  قائالً:”نعمل  ــرود،  ــق ال

الرئيس السيسى فى يوم أفريقيا: مصر ستظل تسعى مع أشقائها لتحقيق التنمية

والدكتور  املتجددة،  والطاقة  الكهرباء  وزير  شاكر، 
عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
واستصالح  الــزراعــة  وزيــر  القصري،  والسيد/السيد 
التجارة  ــرة  وزي جامع،  والسيدة/نيفني  األرايض، 
والصناعة.   واستهل رئيس الوزراء كلمته بتقديم العزاء 
يف مقتل عدد من أطفال مدرسة ابتدائية بجنوب والية 
تكساس يف الواليات املتحدة يف حادث إطالق نار، أمس 

الثالثاء، معربا عن مواساته ألرس الضحايا األبرياء.

رئيس الوزراء: إطالق مشروعات كربى قريبا وتوفري حزم حوافز لجذب االستثمار األجنبى

الرئيس السيسى يتابع مشروعات شركة “تنمية الريف املصرى”

الصحة: مستعدون ملواجهة جدرى القرود ونعمل على استرياد لقاحاته

فيه  شارك  الذي  االجتامع  وخالل 
أيضا ممثلو نحو 40 رشكة أمريكية، 
مدبويل  مصطفى  الدكتور  أعــرب 
غرفة  أعضاء  بلقاء  سعادته  عن 
التجارة مجدداً، وهو ما يتزامن مع 
العالقات  إقامة  مبئوية  االحتفال 
والواليات  مر  بني  الدبلوماسية 

العالقات  أن  مــؤكــدا  املــتــحــدة، 
الثنائية التي باتت تستند إىل رشاكة 
اسرتاتيجية قوية تتميز بالخصوصية 
والتنوع، وتهدف إىل تحقيق املنفعة 
األمن  حامية  صعيد  عىل  املتبادلة 
التعاون  وتعزيز  اإلقليمي  القومي 
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السيسى،  الفتاح  عبد  الرئيس  هنأ 
الشقيقة،  األفريقية  الشعوب  جميع 

بمناسبة االحتفال بيوم أفريقيا .
ــس الــســيــســى عرب  ــي ــرئ ال ــب  ــت  وك
التواصل  بمواقع  الرسمية  حساباته 
االجتماعي:”هذا اليوم الذى يمّثل ذكرى 
لعهدٍ  أسست  عظيمة  تاريخية 
جديد فى تعزيز الوحدة والتعاون 

املشرَتك بني دول قارتنا.”.
أن  السيسى،  الرئيس  وأكــد 
مصر ستظل تسعى جنبًا إىل 

جنب مع أشقائها األفارقة لتحقيق التنمية 
املشرتكة  الجهود  وتعزيز  املستدامة، 
والنزاعات  للمشكالت  حلول  إيجاد  فى 
التى عانت منها القارة لعقود حالت دون 

تحقيق أحالم أبنائها. 
وتابع الرئيس السيسى:”وها نحن اليوم، 
قارة  إيجاد  نحو  الثابتة  خطواتنا  نخطو 
مستقرة تكفل العيش الكريم لشعوبها، 
واملحبة  والتسامح  الحضارة  ثقافة  وتبث 
لكل العالم. فكل عام وشعوب إفريقيا يف 

تقدم واستقرار وازدهار”.
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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
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الوكيل اإلعالين
مجهورية مصر العربية

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

قال وزير الصحة املوريتاىن املختار 
الدورة  أمام  بجنيف،  داهي  ولد 
الخامسة والسبعني (75) للجمعية 
العاملية  الصحة  ملنظمة  العامة 
األرايض  يف  الصحية  األوضاع  إن 
فيها  مبا  املحتلة،  الفلسطينية 
القدس الرشقية والجوالن السوري 

املحتل، تشهد تدهورا بالغا.
يف   – املوريتاين  الوزير  وأضاف 
الصحة  وزارة  بثتها  التي  كلمته 
الصحية  الرعاية  مستويات  أن   –
التي  األرضار  نتيجة  انخفضت 
ألحقتها االعتداءات، املتكررة وغري 
والطواقم  اإلنقاذ  بفرق  املربرة، 

املجموعة العربية باألمم املتحدة: األوضاع 
الصحية بالقدس والجوالن متدهورة

لبنان: األمم املتحدة تبنت مشروع قرار حول األمن الغذائى بمبادرة من بريوت

مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعم دول 
املجلس ألمن واستقرار العراق

التعاون  ملجلس  العام  األمني  أكد 
الدكتور  العربية  الخليج  لدول 
نايف فالح مبارك الحجرف، وقوف 
العراق  جانب  إىل  املجلس  دول 
انطالقا  واستقرار،  أمنه  ودعم 
دول  أمن  من  العراق  أمن  أن  من 

مجلس التعاون.
السعودية  األنباء  وكالة  وذكرت 
لقائه  خالل  جاء  ذلك  أن  (واس) 

إىل  اللجوء  دون  العامة،  الجمعية 
التصويت.

عن  مدليل  أمآل  السفرية  وأعربت 
الجمعية  أمام  اللبناين  املوقف 
هي  الوثيقة  “هذه  قائلًة:  العامة 
مرشوع قرار ميثل تطلعنا إىل عدم 
رؤية أي طفل أو أي إنسان يعاين 
من الجوع يف جميع أنحاء العامل”.

اللبناين،  الخارجية  وزير  وكان 
شارك  قد  حبيب،  بو  عبدالله 
االجتامع  يف  املايض  األسبوع 
الوزاري حول األمن الغذايئ، الذي 
يف  املتحدة  األمم  مقر  يف  انعقد 
خارجية  وزير  برئاسة  نيويورك، 
أنتوين  األمريكية  املتحدة  الواليات 
كلمة  حبيب  بو  وألقى  بلينكن. 
لبنان، التي دعا فيها جميع الدول 
بهدف  القرار  مرشوع  دعم  إىل 
مفادها  للعامل  قوية  رسالة  إرسال 
أن املجتمع دويل متّحد يف مواجهة 
ومحاربة  الغذايئ  األمن  انعدام 

الجوع حول العامل

الصحية،  التحتية  وبالبنية  الطبية، 
العاملية  الصحة  منظمة  أن  مبينا 
ساحقة  وبأغلبية  سنة  كل  تصوت 
العدوان  تدين  قرارات  عىل 
املتواصل، وتطالب بالدعم والعون 

للسكان خاصة املترضرين.
يتحدث  كان  الذي  الوزير  واضاف 
أدعو  العربية:  املجموعة  باسم 
اإلنساين  املنرب  هذا  خالل  من 
املحرتم إىل تقديم مزيد من الدعم 
كام  للفلسطينيني،  والتقني  املادي 
وإدانة  شجب  ملواصلة  ندعوكم 
كل أشكال التمييز التي يعاين منها 
تشهد  التي  األرايض  تلك  مواطنو 

ظروفا إنسانية صعبة منذ عرشات 
السنني”.

إىل  الدويل،  املجتمع  انتباه  ولفت 
التي  الصعبة  الصحية  األوضاع 
تعانيها بعض البلدان العربية التي 
تشهد حروبا ونزاعات، وبها أعداد 
أن  إىل  مشريا  الالجئني..  من  كبرية 
شك-  -دون  ستؤثر  االوضاع  هذه 
التزامات املجموعة بخصوص  عىل 
املستدامة  التنمية  أهداف  بلوغ 
األوضاع  أن  معتربا   ،2030 أفق  يف 
لبنان؛  دولة  يف  الحرجة  الصحية 
تستلزم  عصيبة،  مبرحلة  متر  التي 

الدعم العريب والدويل.

كردستان  إقليم  حكومة  برئيس 
العراق مرسور بارزاين، عىل هامش 
املنتدى  يف  الحجرف  مشاركة 
دافوس  مبدينة  العاملي  االقتصادي 

السويرسية.
وأشارت إىل أنه تم – خالل اللقاء – 
استعراض عالقات التعاون املشرتك 
املصالح  لخدمة  تنميتها  وأوجه 

املشرتكة.

مرص  ومنها  الصديقة؛  الدول  من 
واليونان  وأملانيا  وفرنسا  والربازيل 
واملكسيك  وماليزيا  وإيطاليا 
إفريقيا  وجنوب  وقطر  وباكستان 
وتونس واإلمارات العربية املتحدة 

والواليات املتحدة األمريكية.
لبنان  بعثة  رئيسة  أن  وأوضحت 
نيويورك،  يف  املتحدة  األمم  لدى 
تقدمت  مدليل،  أمآل  السفرية 
مع  عليها  وعملت  املبادرة  بهذه 
شهر  حوايل  منذ  البعثة،  فريق 
وزير  توجيهات  عىل  بناًء  ونصف، 
الخارجية واملغرتبني وبدعم رئيس 
ورئيس  اللبنانية  الجمهورية 

مجلس الوزراء.
مفاوضات  بعد  أنه  إىل  وأشارت 
إىل  التوصل  تم  وصعبة،  دقيقة 
عىل  يحتوي  جامع،  قرار  مرشوع 
لغة متوازنة، عملية وغري مسيسة، 
الذي  القرار  أهمية  أن  موضحة 
بالعامل  تعصف  أزمة  أهم  يعالج 
اليوم تكمن يف حصوله عىل اجامع 

اللبنانية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
العامة  الجمعية  أن  الثالثاء،  اليوم 
لألمم املتحدة تبنت باإلجامع أمس 
الغذاىئ  األمن  حول  قرار  مرشوع 

عنوان  تحت  لبنان  من  مببادرة 
عىل  الغذايئ  األمن  انعدام  “حالة 
األمني  بحضور  العاملي”،  الصعيد 
أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام 

جوترييش.
وأضافت الخارجية اللبنانية، يف بيان 
وضع  عىل  عمل  لبنان  أن   – اليوم 
إىل جانب مجموعة  القرار  مرشوع 

ــة  األدوي أو  اللقاحات  جلب 
املضادة للمرض، ومستمرون يف 
املتابعة عىل مستوى املديريات 

مبحافظات الجمهورية”.
عبد  حــســام  ــور  ــدكــت ودعــاال  
وزارة  باسم  املتحدث  الغفار 
اتباع  إىل  والــســكــان  الصحة 
الرضورية  اإلجــراءات  من  عدد 
مثل  بالفريوس،  اإلصابة  لتجنب 
التي  الحيوانات  مالمسة  تجنب 
املرىض  وعزل  تحمله،  أن  ميكن 
وغسل  اآلخرين،  عن  املصابني 
أو  والــصــابــون  بــاملــاء  اليدين 
واستخدم  الكحول،  باستخدام 

الشخصية،  الــوقــايــة  أدوات 
عىل  البيطري  الحجر  ــراء  وإج

الحيوانات املصابة.
يذكر أن مرض ” جدرى القرود” 
ــو مـــرض فـــريويس حــيــواين  ه
أسايس  بشكل  يحدث  املنشأ 
بوسط  الــغــابــات  مناطق  يف 
أعراض  وتظهر  أفريقيا،  وغرب 
الحمى  مع  املرض  بهذا  اإلصابة 
وتضخم  الــجــلــدي  والــطــفــح 
يؤدي  وقد  الليمفاوية  الغدد 
املضاعفات  من  مجموعة  إىل 
عىل  العلامء  ويعكف  الطبية، 

دراسته منذ سنوات طويلة.

الصحة: مستعدون ملواجهة جدرى القرود 
ونعمل على استرياد لقاحاته
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وحاول تفهم
محمود صالح قطامش 

مصر تالتين
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
 ))االقتصاد معركة مصر القادمه((

رؤيــة  تحقيق  ايل  السبيل  كيف 
قوي  اقتصاد  تأسيس  يف  الرئيس 
معدالت  ويحقق  لالزمات  يتصدي 
معه  الدوله  تستطيع  مرتفعه  منو 
ويساهم  للشباب  عمل  فرص  توفري 
للدوله  الشامله  القوي  تعظيم  يف 
الجمهوريه  اسرتاتيجية  لتحقيق 
انه  اثبت  الواقع  وايضا  الجديده 
امتالك  فعليه  الــســالم  اراد  مــن 
عليه. للمحافظة  الــالزمــه   القوه 

وقد انتبهت القياده السياسيه مبكرا 
واملخاطر  االقتصاديه  الحاله  ايل 
فقامت  تصاحبها  التي  االجتامعيه 
برامج  باستحداث  الوقت  طــوال 
للطبقات  ضــامن  وانظمة  حاميه 
املعاناه  تخفيف  محاوال  فقراً  االكرث 
االقتصاديه  االزمات  تصاحب  التي 
نتأثر بها لنكتشف ان الحاميه  التي 
قد تكون مل متتد ايل الطبقه املتوسطه 
والتي قد تكون ايضا قد تأثرت بشكل 
.… ــات  االزم هذه  فعل  من   كبري  

تشكل  السكانيه  الزياده  ان  والشك 
عائق كبري امام التنميه بشكلها الذي 
نتطلع اليه وتلك الزياده مل تغب عن 
احاديث الرئيس وخطبه ابدا وتشكل 
االن  الحكومه وحتي  راس  صداع يف 
مل نحقق املعدل املكافئ يف االقتصاد 
للزياده السكانيه ففي مارس املايض 
اطلقت الحكومه ) املروع القومي 
وذلــك   ) املــريــه  االرسه  لتنمية 
السكاين  النمو  قضية  مع  للتعامل 
رشيكا  يكون  بان  املجتمع  وتدفع 
تريعات  تتضمن  جديده  وبآليات 
وحوافز ومن خالل التوعيه املستمره 
بالشكل  االمــر  هذا  مخاطر  ــراز  الب
قوميه  قضيه  النها  معها  املتناسب 
بها. يتأثر  والجميع  الجميع   تخص 
ــا  ــادن ــص ــت ــاق وحـــتـــي نـــصـــل ب
الــكــفــايــه ايل  اقـــتـــصـــاد   مـــن 
التصدير وتحويله من قطاع تقليدي 
ايل قطاع استثامري من اقتصاد غذايئ 
ايل اقتصاد نقدي ومن اقتصاد الندره 
توصيف   هناك  الوفره  اقتصاد  ايل 
الجيده  للحكومات  االقتصاد  لخرباء 
 (( التي  الحكومه  بانها  وتعريفها 
مبتكره  افــكــارا  تقديم  تستطيع 
باقل  االزمـــات  تخطي  يف  وتنجح 
ديدن   اظنه  ما  وهذا   )) التكاليف 
حكومة الدكتور مدبويل والدليل عيل  
االقتصاديه  القرارات  كانت  ذلك  
الرئيس  اصدرها   التي  والتكليفات 
كانت   والتي  الحكومه  ايل  السييس 
من ثالثه عر بندا بشأن التعامل مع 
وتقديم  العامليه  االقتصاديه  االزمه 
مر  يف  القمح  ملــزارعــي  الــدعــم 
الوطنيه  الصناعات  توطني  وسبل 
الرئايس  العفو  لجنة  عمل  وتفعيل 
اولويات  حول  سيايس  حوار  وادارة 
تكليف  ايل  باالضافه  الوطني  العمل 
حصص  طــرح  يف  بالبدء  الحكومه 
من رشكات مملوكه للدوله والقوات 
املــريــه. الــبــورصــه  يف   املسلحه 
معركة مر  االقتصاد  ان   يؤكد  منا 
القادمه بعد النجاح يف ملفات عديده 
اهمها االعامر وتجاوز ازمات ما بعد 
عيل  والقضاء  الكورونا  وازمه  الثوره 

االرهاب وغريها.

الخيمة  رأس  إمارة  أستضافت 
وبرعاية  االول  أمس  أول  مساء 
الختامي  الحفل   ، التجارة  غرفة 
استيڤي  لجائزة  الثالثة  للدورة 
وشامل  االوسط  للرشق  العاملية 
بفندق  وتحديداً   ،  2022 افريقيا 
والدروف استوريا ، حيث تم خالل 
الحفل الذي حرضه سعادة محمد 
مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة 
رأس الخيمة ، وسعادة عبد العزيز 
مجلس  رئيس  الزعايب،  الله  عبد 
إدارة رشكة رأس الخيمة العقارية، 
رئيس مجلس إدارة مستشفى رأس 
الخيمة ، وسعادة يوسف اسامعيل 
صقر  بن  سعود  مؤسسة  رئيس 
لتنمية مشاريع الشباب ، واعضاء 
الغرفة ومسؤوليها  ادارة  مدجلس 
الدوائر  ، وكافة مديري ومسؤويل 
كبري  وحشد   ، باالمارة  املحلية 
واملؤسسات  الرشكات  ممثيل  من 
الفائزة ، حيث تم تكريم الفائزين 
ورشكات  حكومية  مؤسسات  من 
وخليجياً  محلياً  وأفراد  خاصة 
بالرشق  دولة   17 من   ، وعربياً 
االوسط وشامل أفريقيا ، يف جميع 
الفئات املستهدفة بالجائزة الذين 
وإبداعات  إنجازات  يقدمون 
الفائزين  عدد  بلغ  وقد  متميزة، 
نصيب  كان   ، فائزاً   83 بالجائزة 
االمارات منهم 39 فائزاً تقاسمتها 
ورشكات  حكومية  مؤسسات 
خاصة من أبو ظبي وديب والشارقة 

وعجامن ورأس الخيمة .
ابو  دوائر  من  بالجائزة  فاز  وقد 
ظبي،  ابو  موانئ   ، املحلية  ظبي 
 ، للمقيمني  ظبي  ابو  ومكتب 
العامة  واالدارة   ، الظفرة  وبلدية 
للجامرك ، فيام فازت بالجائزة من 
ديب كالً من دائرة االرايض واالمالك، 
للخدمات  االمارات  مؤسسة 
والبنية  الطاقة  وزارة  الصحية، 
ووقاية  الصحة  وزارة  التحتية، 
املجتمع ، هيئة الطرق واملواصالت 
فازت  الشارقة  إمارة  ومن  ديب، 
العامة،  االشغال  دائرة  بالجائزة 
بلدية  فازت  عجامن  إمارة  ومن 
ومن  التخطيط،  دائرة   – عجامن 

دائرة  فازت  الخيمة  رأس  إمارة 
رأس  ورشكة   ، العامة  النيابة 
الخيمة للضيافة القابضة ، ورشكة 
واحدة  تعد  والتي  ليالند  أشوك 
تصنيع  يف  الرائدة  الرشكات  من 
 ، التجارية  والسيارات  الحافالت 

ومستشفى رأس الخيمة .
من  بالجائزة  بالفوز  حظيت  كام 
من  كالً  العربية  مرص  جمهورية 
اتخاذ  ودعم  املعلومات  مركز 
والذي  الوزراء  مبجلس  القرار 
ومتكني   ، جوائز   5 وحده  حصد 
بـ  التوريد  ، وإدارة  لرواد االعامل 
هيلتون مرص ، وجوائز أخرى ألفراد 
من  فاز  كذلك  خاصة  ورشكات 
مملكة البحرين مجلس مناقصات 
كالً  السعودية  ومن  البحرين، 
واكتشاف  لرعاية  موهبة”   ” من 
مستشفى  مجموعة   ، املوهوبني 
الهيئة  الحبيب،  سليامن  دكتور 
هيئة  وينبع،  جبيل  بالـ  امللكية 
والجامرك،  والرضيبة  الزكاة 

صندوق التنمية السياحية .
الوزراء  مجلس  قيادات  ووجهت 
وخصت  للفائزين  التهنئة   مبرص 
وأعضاء  مسئوىل  جميع  بالتهنئة 
املعلومات  مبركز  العمل  فرق 
ودعم اتخاذ القرار مبجلس الوزراء، 
الجوائز،  هذه  عىل   لحصولهم 
مشريين إىل أنها نتاج جهد دءوب 
تم بذله ىف اآلونة األخرية، مشيدين 
واملعلوماتية  الفكرية  بنتاجاتهم 
متخذي  تساعد  والتى  املتميزة، 
الرؤى  مختلف  وتضع  القرار، 
عىل  ومؤكدين  أمامه،  واألفكار 
للمركز،  داعمني  سيظلوا  أنهم 
توفري  ىف  املرصية  الحكومة  ذراع 

البيانات واملعلومات املختلفة.
من جهته أكد سعادة محمد مصبح 
النعيمي رئيس مجلس ادارة غرفة 
تجارة رأس الخيمة ، عىل أن جائزة 
االوسط  للرشق  العاملية  استيڤي 
قطعت  قــد  افريقيا  وشامل 
العاملية  مــن  ناجحــة  أشــواطًا 
والتميــز التــي يشــهد لهــا بهــا 
الجائزة  ان  اىل  مشرياً   ، العالــم 
األولــى  الصفــوف  تصــدرت 

مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يحصد 5 جوائز يف حفل ختامي برأس الخيمة

متقدمــة  مواقــع  وتبــوأت 
عىل  عديدة  عاملية  جوائز  ضمن 
الساحة، النها ومنذ انطالقها العام 
تقييمها  فــي  انتهجت   2002
مــن  الكثيــر  للجائزة  للمرشحني 
واملعايري  التنافســية  مؤشــرات 
لنحصد  جئنا  واليــوم  العامليــة، 
من  العظيم  االنجاز  هذا  نتاج 
واملؤسسات  الرشكات  إبداعات 
التميــز   ” شعار  حاملني  واالفراد، 
الفتاً  النتائــج”،  علــى  القائــم 
اىل ان جائزة استيڤي العاملية تُعد 
املرموقة  الجوائز  أكرث  من  واحدة 
لألعامل الرائدة يف العامل ، لتقييم 
واملؤسسات  الرشكات  إنجازات 
جميع  يف  والخاصة  الحكومية 
القطاعات بكافة أنحاء العامل، بناء 
معايري  وفق   ، تقييم  نتائج  عىل 
فيه  شارك  تحكيم  وفريق  عاملية 
عدة دول أوروبية، وجاءت قوائم 
الفائزين منوذجاً للنخبة ومنظومة 
أحد  جعلها  مام  املؤسيس،  التميز 
املرغوبة،  العاملية  الجوائز  أكرث 
الرشق  ان جوائز ستيفي  اىل  الفتاً 
هي  أفريقيا،  وشامل  األوسط 

الربنامج الوحيد املتخصص بتكريم 
عىل  األعامل  قطاع  يف  االبتكار 
امتداد املنطقة واملتاحة للرشكات 
وتعترب  دولة،   17 من  واألفراد 
الجوائز  من  “ستيفي”  جوائز 
حيث  األعامل،  عامل  يف  املرموقة 
تكرّم اإلنجازات املتميزة يف أماكن 
العمل عرب برامج عدة مثل: جوائز 
أطلقتها  والتي  الدولية”  “األعامل 

قبل 20 سنة .
عىل  القامئني  وجه  جهتهم  ومن 
العاملية  استيڤي  جائزة  إدارة 
افريقيا  وشامل  االوسط  للرشق 
الشكر  بأمريكا  الرئييس  مبقرها 
بن  الشيخ سعود  السمو  لصاحب 
املجلس  عضو  القاسمي،  صقر 
رأس  حاكم  لالتحاد  األعىل 
التجارة إلستضافة  وغرفة  الخيمة، 
ختام  وحفل  الكبري  الحدث  هذا 
بإمارة  الثالثة  دورتها  يف  الجائزة 
ان  عىل  مؤكدين  الخيمة،  رأس 
يف  للجائزة  املتميز  الحصاد  هذا 
دورتها الثالثة مل يكن ان يتم لوال 
رأس  تجارة  غرفة  وتعاون  جهود 
املحلية  الدوائر  وكافة  الخيمة، 

باالمارة، الفتني اىل ان الجائزة تعد 
املشاركة  الدول  جميع  وبشهادة 

الجائزة األهم واألكرب عامليا .
ويف لقاء مع الفائزين بالجائزة من 
عن  جميعاً  أعربوا  الدولة  خارج 
مؤكدين   ، الفوز  بهذا  سعادتهم 
دولة  داخل  تواجدهم  ان  عىل 
مؤسساتهم  ومتثيل  االمارات 
هذه  يف  والخاصة  الحكومية 
يُعد شهادة متيز ووسام   ، الجائزة 
رشف موجهني الشكر للقامئني عىل 
الجائزة ولغرفة تجارة رأس الخيمة 
تنظيم  يف  الكبرية  لجهودهم 
الفائزين  واستقبال  الحدث  هذا 

ورعايتهم.
• خالل حفل تكريم الفائزين

هناء السيد

شيخ األزهر لوفد بريطاني :اإلرهاب ظاهرة سياسية وليست دينية

استقبل فضيلة اإلمام األكرب الدكتور 
أحمد الطيب، شيخ األزهر الرشيف، 
اليوم األربعاء، مبقر مشيخة األزهر، 
لدراسات  امللكية  الكلية  وفد 
اللواء  برئاسة  الربيطاين،  الدفاع 
الدفاع  ستيفني ديكني، ملحق وزارة 
عرْشة  إلحدى  وممثلني  الربيطانية، 
يف  والخربات  الرؤى  لتبادل  دولة، 

مجال مكافحة اإلرهاب والتطرف. 
بالوفد  اإلمام األكرب   ورحَّب فضيلة 
تلك  الرشيف،  األزهر  رحاب  يف 

الجهود  هذه  وتوجت  سويرسا،  يف 
اإلنسانية  األخوة  وثيقة  بتوقيع 
بابا  فرنسيس،  البابا  مع  العاملية 
الفاتيكان، بهدف نرش ثقافة السالم 
أشكال  لكل  والتصدي  واألخوة، 
أتباع  بني  والكراهية  التعصب 

العقائد املختلفة.
الوفد  أعضاء  أعرب  جانبهم،  من 
األزهر،  شيخ  بلقاء  سعادتهم  عن 
ومتابعتهم ملا يقوم به فضيلته من 
واألخوة  السالم  ثقافة  لنرش  جهود 
العاملي،  الصعيد  عىل  والتعايش 
القيادات  لقاءات  أن  مؤكدين 
لرتسيخ  وجهودهم  الكربى  الدينية 
والتعايش  والحوار  التسامح  قيم 
السلمي أمر يجسد حقيقة األديان 
ضد  حامية  جدار  وميثل  الساموية 
أتباع  لعقول  اخرتاق  محاوالت  أي 
وأن  والغرب،  الرشق  يف  الديانات 
هذا اللقاء يأيت يف إطار التعرف عن 
واالستامع  األزهر  جهود  عىل  قرب 
حول  حوار  وفتح  األكرب  شيخه  إىل 
أبرز التساؤالت واالستفسارات التي 

تدور يف أذهانهم.

األلف  جاوزت  التي  املؤسسة 
أقدم  من  واحدة  تعد  والتي  عام، 
حملت  التي  العاملية  الجامعات 
السالم  رسالة  نرش  عاتقها  عىل 
مدار  عىل  الجميع  بني  واألخوة 
فيها  ويتآخى  العريق،  تاريخها 
من  أقرانهم  مع  املرصيون  الطالب 
من  أكرث  من  الوافدين  الطالب 
100 دولة، مؤكًدا أنَّ ثقافة األزهر 
تنشئة  تقوم عىل  العصور  مر  عىل 
والرأي  الرأي  مناقشة  عىل  طالبه 

املتعددة  الثقافات  واحرتام  اآلخر، 
واملختلفة.

»أنا  األكرب:  اإلمام  فضيلة  ورصح   
ممن يعتقدون بأن اإلرهاب ظاهرة 
فاإلرهاب  دينية،  وليست  سياسية 
السياسية  األنظمة  بعض  صنعته 
وألصقته  للعامل،  وصدرته  الغربية 
واإلسالم  واملسيحية  باليهودية 
بالغة  وأجندات  مكاسب  لتحقيق 
التعقيد«، مؤكًدا أنَّ األزهر استجاب 
بدًءا  رائدة  بأفكار  املعارص  للواقع 

ملوضوعات  مناهجه  تضمني  من 
وتوضيح  والتكفري،  التطرف  تكافح 
الحرب،  ودار  اإلسالم  دار  مفهوم 
غريهم  مع  املسلمني  وعالقة 
من  وغريها  والكراهية،  والتعصب 
تقوم  التي  والقضايا  املوضوعات 
باستغاللها  املتطرفة  الجامعات 
وإساءة تفسريها، وتحصني طالبه يف 
سن مبكرة مبنهج علمي يسهل من 
خالله تحصينهم فكريًّا ومتكينهم من 

تفنيد أفكار هذه الجامعات.
إىل  األكرب  اإلمام  فضيلة  أشار  كام 
تالحم  رضورة  أيقن  األزهر  أن 
الفكر  ملكافحة  الدينية  القيادات 
االعتداء  بعد  خاصة  املتطرف؛ 
بيت  فأنشأ  القديسني،  كنيسة  عىل 
منهجية  ووضع  املرصية،  العائلة 
املشكالت  مع  للتعامل  فكرية 
املجتمعية التي متس عالقة املسلمني 
املرشوع  هذا  وتبع  واملسيحيني، 
االنفتاح  يف  ممثلة  عاملية  خطوات 
الرشق  يف  الدينية  املؤسسات  عىل 
الرشق  كنائس  كمجلس  والغرب 
يف  كانرتبري  وكنيسة  األوسط، 
العاملي  الكنائس  ومجلس  إنجلرتا، 
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محافظة شامل سيناء تنهى استعدادتها 
المتحانات الثانوية العامة واألزهرية

وزير الخارجية يرحب بنظريته الجنوب أفريقية.. 
ويؤكد: تشاورنا فى ملف مكافحة اإلرهاب

تخصيص أراٍض وتخفيض مصروفات.. 9 
قرارات مهمة باجتماع الحكومة

خطة  وتفعيل  االفريقية  القارة  يف 
االتحاد االفريقي 2063، والتحديات 
اإلرهاب  مبكافحة  تتعلق  التي 

والتطرف يف القارة السمراء.
أهمية  عىل  الخارجية  وزير  وشدد 
القارة  يف  األشقاء  مع  التعاون 
لها  مرص  أن  إىل  الفتا  االفريقية، 
افريقيا  جنوب  دعم  يف  كبري  دور 
العنرصي  النظام  من  التحرر  يف 
قاده  لسنوات  نضال  بعد  البالد  يف 
مرص  أن  مؤكدا  مانديال،  نيلسون 
تعتز بعالقاتها مع الدول االفريقية 
افريقيا  وجنوب  كامل  بشكل 
التنسيق  أن  بشكل خاص، موضحا 
مهم  يشء  البلدين  بني  والتعاون 
شعوب  مصالح  خدمة  ويعزز 
كافة  منتلك  االفريقية حيث  القارة 
متكنا  التي  والقدرات  اإلمكانية 
اآلمال  وبلوغ  التكامل  تحقيق  من 

والطموحات نحو املستقبل.
 

بتعديل  للحاجزين  السامح 
الوحدات  تخصيص  ىف  رغباتهم 
االجتامعى  اإلسكان  برنامج  ضمن 
اإلعاقة  وذوى  املرضية  للحاالت 

ومن يعولونهم
اعتامد التسويات التى متت مبعرفة 
بقرار رئيس  املُشكلة  الخرباء  لجنة 
الوزراء واملنعقدة بتاريخ 11 مايو 

2022 لعدد 22 تسوية
التعليم  وزارة  تعاقد  املوافقة عىل 
التعليمية  لإلدارة  مرص  رشكة  مع 
إلدارة وتشغيل فروع مدارس النيل 
الخمسة ملدة عام ينتهى 30 يونيو 

2023
“كونكو  رشكة  حجز  عىل  املوافقة 
صناعية  وحدة   19 للتكنولوجيا” 
بنى  ىف  العرب  بياض  مبجمع 
سويف بإجامىل 10260 مرتا مربعا 

باإليجار
املوافقة عىل تخصيص 67.85 فدان 
لصالح  بالطود  الدولة  أراىض  من 
محطة  إلقامة  األقرص  محافظة 

معالجة للرصف الصحى

سيناء  شامل  محافظة  انهت 
المتحانات  استعدادتها 
واألزهرية  العامة  الثانوية 
عقد  حيث   .. الجارى  للعام 
الغندور  أسامة  العميد 
سكرتري عام املحافظة اجتامعا 
مجالس  رؤساء  بحضور 
الرتبية   : وقيادات  املدن، 
األزهرية  واملنطقة  والتعليم 
والصحة  والتليفونات  واألمن 
واملياه  والكهرباء  والتموين 
والشباب  البيطرى  والطب 
األحمر  والهالل  والرياضة 
املعنية،  الجهات  من  وغريهم 
االستعدادات  لبحث  وذلك 
الخاصة باالمتحانات بناء عىل 
توجيهات الدكتور محمد عبد 
الفضيل شوشة محافظ شامل 
بعضها  ستبدأ  والتى  سيناء، 

كتب فيصل ابو هاشم

التعليم: 6 سنوات حدا أدنى للتقدم ألوىل 
ابتدائي و4 لرياض األطفال للعام املقبل

والتعليم  الرتبية  وزارة  أكدت 
والتعليم الفنى، أنه إمياء إىل توجه 
الرقمي  للتحول  الحايل  الدولة 
أولياء  عىل   العبء  وتخفيف 
الدرايس  للعام  واستعداداً  األمور، 
منا  وحرصاً   ،2023-2022 الجديد 
تنفيذه خالل  تم  ما  استكامل  عىل 
منصة  إنشاء  من  السابقة  األعوام 
مستوى  عىل  موحدة  إلكرتونية 
املحافظات  لكافة  الجمهورية 
خاللها  من  األمور  ألولياء  ميكن 
( مرصى  ألبنائهم  إلكرتونياً  التقدم 
األول  بالصف  لاللتحاق  الجنسية)، 
االبتدايئ من الحلقة األوىل للتعليم 
(الرسمية)،  للمدارس  األسايس 
لاللتحاق  إلكرتونيا  التقدم  وكذلك 
رياض  مرحلة  من  األول  بالصف 
(الرسمية  للمدارس  األطفال 
والرسمية لغات )، يتم التقدم  من 
من  املعلومات  مركز  بواية  خالل 
.(emis.gov.eg) معلومات الوزارة

أولياء  يقوم  الوزارة:  وأوضحت   
للصف  التقدم  يف  الراغبني  األمور 
باملدارس  االبتدائية  باملرحلة  االول 
االطفال  رياض  ومرحلة  الرسمية 
 ،( لغات  والرسمى  الرسمي 
من  بداية  اإللكرتوين  بالتسجيل 
 ،30/6/2022 حتي   1/6/2022
وذلك من خالل التطبيق اإللكرتوين 
مركز  بوابة  عىل  لذلك  املخصص 
الوزارة  معلومات  من  املعلومات 

. (emis.gov.eg)
وأشارت إىل أن سن التقدم للصف 

(ست  عن  اليقل  االبتدايئ  األول 
تسع   ) عىل  يزيد  وال   ( سنوات 
ملرحلة  التقدم  سن  أما   ( سنوات 
أربع   ) عن  يقل  ال  األطفال  رياض 
سنوات ) ويتم تنسيق الطالب عن 
بكل  التعليمية  املديريات  طريق 
محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها 
الوزاري رقم (15٤)  للقرار  ، ووفقاً 
بشأن   ، 1989م   /7  /6 بتاريخ 
الرتبية  وزارة  مبدارس  اإللتحاق 
والتعليم، و ميكن لوىل األمر متابعة 
خالل  من  املبديئ  القبول  نتيجة 
االلكرتوين،  التقدم  موقع  نفس 
األمر  لويل  ميكن  اإلعالن  وعقب 
امللف  لتسليم  للمدرسة  التوجه 
املقبول  بالطالب  الخاص  الورقي 
امللف  تسلم  موقف  ومتابعة 
بعد  و  النهايئ   القبول   ) للمدرسة 
امللف  فحص  من  املدرسة  انتهاء 

الورقي والتأكد من استيفاءه .
ملرحلة  الرسمي  املدارس   –  : ثانياً   

رياض األطفال واملرحلة االبتدائية:
االلكرتوين  التقدم  فرتة  خالل   –
عدم  حالة  يف  للمدارس  ميكن    ،
التسجيل  عىل  األمر  وىل  قدرة 
وىل  مساعدة   ، بنفسه  اإللكرتوين 
وحدة  مسئول  يتوىل  بحيث  األمر، 
املعلومات باملدرسة القيام بتسجيل 
رغبة الطالب يف االلتحاق إلكرتونياً 
التطبيق  خالل  من  باملدرسة، 
يلزم  و  للمدارس  املعد  اإللكرتوين 
االطالع عىل شهادة امليالد املميكنة 

للطفل املتقدم وبطاقة الرقم.

حالة  يف  و   ، األمر  لوىل  القومى   –
عىل  االطالع  يتم  التعليمية  الوالية 
للمدارس  وميكن   ، القضايئ  الحكم 
املتقدمني  الطالب  أعداد  متابعة 

إليها وبياناتهم خالل فرتة التقدم 
 1/7/2022 من  الفرتة  خالل   –
للمدارس  يتاح   ،  ۳1/۷/۲۰۲۲ إىل 
بيانات  كشوف  وتحميل  طباعة 
تقوم  حتى   ، اليها  املتقدمني 
بالقيام  باملدرسة  املختصة  اللجنة 
بها  بالقبول  الخاصة  باإلجراءات 
 ، لذلك  املنظمة  للقواعد  وفقاً 
بالتسجيل  املدرسة  تقوم  أن  عىل 
/عدم  القبول  ملوقف  اإللكرتوين 
القبول املبديئ يف الطلبات املقدمة 

لاللتحاق بها .
– رضورة التزام املدراس بالتسجيل 
عدم   / تسليم  ملوقف  اإللكرتوين 
التقدم  للف  األمر  وىل  تسليم 
تم  التي  للطلبات  وذلك  باملدرسة 
قبولها مبدئياً، ويف حال عدم إمتام 
هذه الخطوة يعترب الطلب املقدم 

غري معتد به .
 – املدارس الرسمي لغات واملدارس 
الخاص ( عربی – لغات ) باملرحلة 

االبتدائية
الرسمية  االبتدائية  املدارس  _تقوم 
 1/6/۲۰۲۲ من  الفرتة  لغات خالل 
و حتی ۳۰/۷/۲۰۲۲ ، بتسكني كافة 
األول  للصف  املتقدمني  الطالب 
البيانات  قاعدة  عىل  بها  اإلبتدايئ 
املركزية للتالميد ، وذلك من خالل 

الجهات  ووجه  املختلفة، 
وتعقيمها  لتطهريها  املختلفة 
وبعد  بيوم  االمتحانات  قبل 
توفري  مع   .. امتحان  كل 
من  والتعقيم  التطهري  مواد 
تتوىل  أن  عىل   .. املحافظة 
والرياضة  الشباب  مديريتى 
والهالل  البيطرى  والطب 

رحب وزير الخارجية سامح شكري، 
جرت  التي  باملشاورات  األربعاء، 
إفريقيا  جنوب  خارجية  وزيرة  مع 
اجتامعات  باختتام  تكللت  والتي 
بعد  البلدين  بني  املشرتكة  اللجنة 
جلسة  أن  مؤكدا  طويل،  انقطاع 
من  لعدد  تطرقت  املباحثات 
املشرتك  االهتامم  ذات  امللفات 
افريقيا  رؤية جنوب  واالطالع عىل 

خالل  الوزراء  مجلس  وافق 
الدكتور  برئاسة  اليوم،  اجتامعه 
من  عدد  عىل  مدبويل،  مصطفى 
خالل  من  نستعرضها  القرارات، 

اإلنفوجراف التاىل وهى:
املوافقة عىل تخصيص ٤0.٤1 فدان 
إلقامة  جرزا  ىف  الدولة  أراىض  من 

مجمع مجازر آلية بالجيزة
العلوم  كلية  مسمى  تعديل 
ىف  والتمريض  التطبيقية  الصحية 
جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة 
لتصبح “تكنولوجيا العلوم الصحية 

التي تتسق مع الرؤية املرصية.
مؤمتر  يف  الخارجية  وزير  وأكد 
خارجية  وزيرة  مع  صحفي مشرتك 
استمرار  أهمية  افريقيا  جنوب 
عىل  والتوافق  والتشاور  التنسيق 
البلدين  مصلحة  تخدم  رؤى 
ملواجهة كافة التحديات التي تواجه 
إىل  مشريا  افريقيا،  وجنوب  مرص 
أهمية العمل عىل تعزيز االستقرار 

كلية  استقالل  مع  التطبيقية” 
التمريض

الدراسية  املرصوفات  تخفيض 
بعض  ىف  الوافدين  للطالب 
الجامعات الخاضعة ألحكام قانون 
ىف  الواقعة  عدا  الجامعات  تنظيم 

نطاق القاهرة
العليا  اللجنة  محرض  اعتامد 
للتعويضات بتاريخ 22 مايو 2022 
عقود  تعويضات  من  عدد  بشأن 
والخدمات  والتوريدات  املقاوالت 

العامة

اعتبارا من يوم ٤ يونيو املقبل.
وناقش العميد أسامة الغندور 
استعدادات كل  القيادات  مع 
من الرتبية والتعليم واملنطقة 
األزهرية ومواعيد االمتحانات 
اللجان  وتجهيز  شهادة  لكل 
وجمع  األسئلة  توزيع  ومراكز 
عىل  عالوة   .. االجابات 
التأمينية  االجراءات  اتخاذ 
للجان  واالحرتازية  والوقائية 
شهادة  بكل  االمتحانات 
الطالب  الستقبال  وتجهيزها 
واملالحظني  اللجان  ورؤساء 
اىل   .. والعاملني  واملراقبني 
االسرتاحات  تجهيز  جانب 
اللجان  رؤساء  باقامة  الخاصة 
وتوفري  واملالحظني،  واملراقبني 
أدوات  من  احتياجاتهم  كافة 

املعيشة ومستلزمات االقامة.

مجالس  الغندور  ووجه 
اىل  املعنية  والجهات  املدن 
بها  التى  املدارس  كفاءة  رفع 
واملناطق  إمتحانية  لجان 
اإلنارة  وتوفري  بها،  املحيطة 
محيط  وىف  داخل  املناسبة 
مولد  توفري  مع   .. اللجان 
ىف  لتشغيله  احتياطى  كهرباء 
 ، الكهرىب  التيار  انقطاع  حالة 
مديرية  بني  بالتنسيق  وذلك 
الرتبية والتعليم ورشكة توزيع 
قيام  عىل  مشدًدا   .. الكهرباء 
الخزانات  مبأل  املياه  رشكة 
بها  التى  باملدارس  الخاصة 

لجان إمتحانية باملياه.
مع  الغندور  واستعرض 
والتعليم  الرتبية  مسئوىل 
مواقع  األزهرية  واملنطقة 
واحتياجاتها  واللجان  املدارس 

وتعقيم  تطهري  األحمر 
وبرئ  العريش  ولجان  مدارس 
ووسط  زويد  والشيخ  العبد 
ومراكز  واالسرتاحات  سيناء 
توفري  وكذا  األسئلة،  توزيع 
ورؤساء  الطالب  احتياجات 
واملالحظني  واملراقبني  اللجان 
من أدوات التعقيم الشخصية 

واملياه  االعاشة  ووسائل 
والكهرباء وخطوط التليفونات 
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قالت مارجريت سانشو القائم بأعامل 
للتنمية  األمريكية  الوكالة  بعثة  مدير 
املؤمتر  إن   ،USAID مرص  يف  الدولة 
يف  البديل  التمويل  فرص  حول  الدويل 
مرص نحو متويل مستدام للتنمية، قدم 
فرص لحوار مكثف مع املجتمع الدويل.

ختام  يف  سانشو  مارجريت  وأضافت 
ىف  البديل  التمويل  دعم  أن  املؤمتر، 
مرص سيكون رحلة طويلة، الفتا إىل أن 
التعاون بني القطاعني “الخاص والعام” 
أمر  واملمولة  املانحة  الجهات  وبني 

أسايس لدعم التمويل البديل.
بعثة  مدير  بأعامل  القائم  وأشارت 

يف  الدولة  للتنمية  األمريكية  الوكالة 
عىل  تسري  مرص  أن   ،USAID مرص 
التمويل،  مصادر  تعدد  يف  ثابت  مسار 
التفكري يف بحث  أنه سيستمر  الفتا إىل 

سبل التمويل خالل الفرتة القادمة.
آليات  إيجاد  رضورة  عىل  وشددت 
الفتا  التنمية،  لتمويل  مبتكرة  متويلية 
إىل أن مرص وأمريكا سيسعيان إىل ذلك 

خالل الفرتة القادمة.
وزاريت  بني  بالتعاون  املومتر  عقد  وقد 
واملالية  االقتصادية  والتنمية  التخطيط 
االقتصاد  واستقرار  إصالح  ومرشوع 
األمريكية  الوكالة  من  املمول  الكيل 

للتنمية الدولية، وذلك عىل مدار يومي 
بحضور  الجاري،  مايو  من  و2٤   23
د.محمد معيط، وزير املالية، د.محمود 
لألمني  الخاص  املبعوث  الدين  محي 
التنمية  لتمويل  املتحدة  لألمم  العام 
بصندوق  التنفيذي  واملدير  املستدامة 
النقد الدويل” عرب الفيديو كونفرانس”، 
نيكول شامبني، القائم باألعامل لسفارة 
بالقاهرة،  األمريكية  املتحدة  الواليات 
إصالح  مرشوع  رئيس  دافيز  جاريث 
 ،MESR الكيل  االقتصاد  واستقرار 
املنظامت  السفراء، وممثيل  وعدًدا من 

املجتمعية والدولية

تحديث الصناعة: تحليل قائمة واردات بقيمة 16 إىل 18 مليار دوالر لتصنيعها محليا
الكريم  عبد  محمد  املهندس  كشف 
إنه  الصناعة،  تحديث  مركز  رئيس 
جرى تحليل قامئة واردات تضم 131 
واردات  قيمة  تصل  جمركيا،  بندا 
دوالر،  مليار   18 إىل   16 البنود  هذه 
محلياً،  لتصنيعها  متهيداً  وذلك 
الخاص  القطاع  أمام  الطريق  وافساح 
لالستثامر فيها، عىل أن تكون األولوية 
للقطاعات التي متلك مرص فيها ميزة 

نسبية.
يف  الصناعة  تحديث  رئيس  وأضاف 
من  إن  له،  تلفزيونية  ترصيحات 
العمل  جرى  التي  القطاعات  أهم 
فيها،  الواردات  هيكل  تحليل  عىل 
والصناعات  واألثاث،  الخشب  هي 
والزراعة،  واألغذية  الهندسية، 

التعليم: 6 سنوات حدا أدنى للتقدم ألوىل ابتدائي و4 لرياض األطفال للعام املقبل

واملنسوجات،  الكياموية،  والصناعات 
والطبية،  الدوائية  والصناعات 
البناء،  ومواد  والتغليف،  والطباعة 

والصناعات املعدنية.
أعلن  الصناعة،  تحديث  مركز  وكان 
تحليل وارادت الـ 131 منتًجا وكذلك 
املوقع  عرب  الخاص  للقطاع  اتاحتها 
الصناعة  تحديث  ملركز  الرسمي 
االستثامر  يف  الراغبني  للمستثمرين 
ثم  ومن  املذكورة،  املنتجات  بأحد 
بدء التفاعل مع تلك الفرص بالشكل 
تراه كل رشكة، سواء من خالل  الذي 

التوسعات أو الرشاكة وغريهام.
إن  الصناعة،  تحديث  مركز  قال 
وهي  للغاية  هامة  مبرحلة  متر  مرص 
ما  ظل  يف  الفرص”  “اقتناص  مرحلة 

شامل  اقتصادي  إصالح  من  تشهده 
الجديدة”،  “الجمهورية  ملفهوم  تلبياً 
أحد  االستثامرية  الفرص  ملف  ولعل 
االقتصادي  اإلصالح  هذا  ملفات  أبرز 

لتحقيق رؤية مرص 2030
وأضاف املركز يف موقعه اإللكرتوين، أن 
القطاع الصناعي يعد أحد أعمدة هذه 
الرؤية املستقبلية، ومن هنا أعد املركز 
ملف مقرتح بأبرز الفرص االستثامرية 
املتاحة ملا متتلكه القطاعات الصناعية 
املرصية وقطاعاتها من فرص تستطيع 
وتشجع  املحيل  التصنيع  تدعم  أن 
الصناعة الوطنية مام يؤدي إىل زيادة 
وخفض  للمنتجات  املضافة  القيمة 
العجز يف امليزان التجاري وخلق فرص 

عمل جديدة.

الوكالة األمريكية للتنمية: مصر تسري على 
مسار ثابت فى تعدد مصادر التمويل

تتمه ص  4

انتهت عملية زراعة نحو 1250 
التيلة رشق  أقطان قصرية  فدان 
عىل  الثالث  للموسم  العوينات 
العام  التوايل مع زيادة املساحة 
أضعاف   5 من  ألكــرث  الــجــارى 
املساحة الفعلية التى تم التقييم 
عليها العام املاىض والبالغة نحو 
استقطاعها  تم  فدان)   218.7)
متت  ــدان  ف  500 مساحة  من 
تقريبا  نصفها  لكن  زراعتها، 
نتيجة  جيد  بشكل  ينبت  مل 

العوامل الجوية.
تعرف عىل التفاصيل:

الــزراعــة  استمرار  تقرر   –  1
التوصل  بهدف  الثالث  للموسم 
زراعة  لتجربة  دقيقة  لتقييم 

القطن القصري.
وزارىت  بني  التنسيق  يتم   –  2
العام  األعــامل  وقطاع  الزراعة 

ملتابعة الزراعات.
3 – بلغ إجامىل املساحة املنزرعة 
تيلة  قصري  قطن  فــدان   1250

رشق العوينات.
نظرا  املساحة  زيادة  قرار   –  ٤
املاىض  املوسم  تجربة  لنتائج 

الناجحة.

5 – بلغ متوسط اإلنتاجية للفدان 
الواحد 9.85 قنطار مقارنة بـ5.7 

قنطار ىف 2020.
الزراعات متوسط  6 – وحققت 
عام 15.8 قنطار للفدان بالجنى 

اليدوى.
املوسم  الــزراعــات  ــادة  زي  –  7
املقبل يتوقف عىل نتائج التجربة 

الحالية.
ستنحرص  الزراعات  مناطق   –  8
ومــرشوع  العوينات  رشق  يف 

مستقبل مرص بالضبعة.

تعرف على تفاصيل زراعة األقطان قصرية 
التيلة شرق العوينات فى 8 معلومات

للتقدم  اإللكرتونية  اإلستامرة   )
للصف االول االبتدايئ ) الخاصة بها 
املدرسة  مسئوىل  يتعرض  وسوف   ،
عدم  حالة  يف  القانوية  للمساءلة 
التالميذ  بيانات  جميع  تسجيل 
االبتدايئ  األول  للصف  املتقدمني 

باملدرسة.
واالدارات  التعليمية  املديريات   –  

التعليمية
رياض  ملدارس  للمتقدمني  بالنسبة 

األطفال (الرسمى لغات ).
_ بعد انتهاء فرتة التقدم اإللكرتوين 
العامة  اإلدارة  تقوم  االمور  ألولياء 
إتحاد  دعم  و  املعلومات  لنظم 
القرار بتسليم املديريات التعليمية 
الطالب  بيانات  قاعدة  نسخة 
األطفال  للمدارس رياض  املتقدمني 
 ، مديرية  بكل  لغات)  (الرسمي 
التطبيق  طريق  عن  واملسجلني 
عىل  لذلك  املخصص  اإللكرتوين 
الوزارة  معلومات  مركز  بوابة 
للقيام  ذلك  و   ،  (  emis.gov.eg)

باإلجراءات الالزمة لتنسيق الطالب 
تقوم  أن  عىل   ، باملدارس  وقبولهم 
املديريات التعليمية بإرسال نتيجة 
منها  اإلنتهاء  فور  للطالب  القبول 
وقبل إعالنها باملدارس ، حتى يتثنى 
األمور  ألولياء  القبول  نتيجة  إعالن 
خالل  من  االلكرتونية  املنصة  عرب 

املوقع الرسمي للوزارة .
للمدارس  للمتقدمني  -بالنسبة 
األطفال  رياض  ومدراس  اإلبتدائية 
املديريات  تقوم  -ط،  (الرسمي) 
واإلدارات التعليمية مبتابعة موقف 
التقدم اإللكرتوين للمدارس التابعه 
يف  املدارس  بت  وموقف   ، لها 
الطلبات املقدمة إليها ، وذلك من 
خالل التطبيق اإللكرتوين املخصص 
التعليمية  واإلدارات  للمديريات 
يف هذا الشأن ، مع التنبية املشدد 
بني  والتعاون  التنسيق  برضورة 
توجيه   ، األطفال  رياض  توجيه   )
إدارات  و(   ( االبتدائية  املرحلة 
مبديرتكم  االحصاء)  وأقسام 

لكم  التابعه  التعليمية  واإلدارات 
يف متابعة إجراءات التقدم والقبول 

باملدراس .
– بالنسبة للطالب الوافدين :

أوراق  بتقديم  األمر  وىل  يقوم   _
االلتحاق إىل اإلدارة التعليمية حيث 
مبراجعة  اإلختصاص  جهة  تقوم 
املدارس  إخطار  ويتم  املستندات 
الذين  الوافدين  الطالب  ببيانات 
مديري  عىل  يلزم  و   ، قبولهم  تم 
إلكرتونياً  بياناتهم  املدارس تسجيل 

عىل قاعدة البيانات املركزية .
عىل  مشددا  التنبية  يرجي  كام 
ظاهر  مكان  يف  اإلعالن  رضورة 
التعليمية  واالدارات  باملدارس 
التقدم  باب  فتح  عن   ، واملديرية 
االطفال  رياض  ملرحلة  اإللكرتوين 
والصف االول االبتدايئ ، مع اعتبار 
املوضوع هام جدا وعاجل وتحت 

إرشاف سيادتكم الشخصيه.
وأشارت إىل أن سن التقدم للصف 
(ست  عن  اليقل  االبتدايئ  األول 

تسع   ) عىل  يزيد  وال   ( سنوات 
ملرحلة  التقدم  سن  أما   ( سنوات 
أربع   ) عن  يقل  ال  األطفال  رياض 
سنوات ) ويتم تنسيق الطالب عن 
بكل  التعليمية  املديريات  طريق 
محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها 
، ووفقاً للقرار الوزاري رقم (15٤) 
بشأن   ، 1989م   /7  /6 بتاريخ 
الرتبية  وزارة  مبدارس  اإللتحاق 
والتعليم، و ميكن لوىل األمر متابعة 
خالل  من  املبديئ  القبول  نتيجة 
االلكرتوين،  التقدم  موقع  نفس 
األمر  لويل  ميكن  اإلعالن  وعقب 
امللف  لتسليم  للمدرسة  التوجه 
املقبول  بالطالب  الخاص  الورقي 
امللف  تسلم  موقف  ومتابعة 
بعد  و  النهايئ   القبول   ) للمدرسة 
امللف  فحص  من  املدرسة  انتهاء 

الورقي والتأكد من استيفاءه .
ملرحلة  الرسمي  املدارس   –  : ثانياً 

رياض األطفال واملرحلة االبتدائية:
االلكرتوين  التقدم  فرتة  خالل   –

عدم  حالة  يف  للمدارس  ميكن    ،
التسجيل  عىل  األمر  وىل  قدرة 
وىل  مساعدة   ، بنفسه  اإللكرتوين 
وحدة  مسئول  يتوىل  بحيث  األمر، 
املعلومات باملدرسة القيام بتسجيل 
رغبة الطالب يف االلتحاق إلكرتونياً 
التطبيق  خالل  من  باملدرسة، 
يلزم  و  للمدارس  املعد  اإللكرتوين 
االطالع عىل شهادة امليالد املميكنة 

للطفل املتقدم وبطاقة الرقم.
حالة  يف  و   ، األمر  لوىل  القومى   –
عىل  االطالع  يتم  التعليمية  الوالية 
للمدارس  وميكن   ، القضايئ  الحكم 
املتقدمني  الطالب  أعداد  متابعة 

إليها وبياناتهم خالل فرتة التقدم 
إىل   1/7/2022 من  الفرتة  خالل   –
۳1/۷/۲۰۲۲ ، يتاح للمدارس طباعة 
املتقدمني  بيانات  كشوف  وتحميل 
املختصة  اللجنة  تقوم  ، حتى  اليها 
باإلجراءات  بالقيام  باملدرسة 
للقواعد  وفقاً  بها  بالقبول  الخاصة 
تقوم  أن  عىل   ، لذلك  املنظمة 

اإللكرتوين  بالتسجيل  املدرسة 
ملوقف القبول /عدم القبول املبديئ 
يف الطلبات املقدمة لاللتحاق بها .

– رضورة التزام املدراس بالتسجيل 
عدم   / تسليم  ملوقف  اإللكرتوين 
التقدم  للف  األمر  وىل  تسليم 
تم  التي  للطلبات  وذلك  باملدرسة 
إمتام  قبولها مبدئياً، ويف حال عدم 
الطلب املقدم  الخطوة يعترب  هذه 

غري معتد به .
 – املدارس الرسمي لغات واملدارس 
الخاص ( عربی – لغات ) باملرحلة 

االبتدائية
الرسمية  االبتدائية  املدارس  _تقوم 
 1/6/۲۰۲۲ من  الفرتة  لغات خالل 
و حتی ۳۰/۷/۲۰۲۲ ، بتسكني كافة 
األول  للصف  املتقدمني  الطالب 
البيانات  قاعدة  عىل  بها  اإلبتدايئ 
املركزية للتالميد ، وذلك من خالل 
للتقدم  اإللكرتونية  اإلستامرة   )
للصف االول االبتدايئ ) الخاصة بها 



6 إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  25  شوال -  1443 هـ  - 24  مايو  2022ماراء وتحليالت

العدد اإلسبوعي رقم 1261
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إعتبارا من االربعاء 25/5/2022 وحتى الجمعه ٣/6/2022 تلتقون مع أقوى عرض مسرحى الدراما الغنائية االستعراضية  
عُـــرس ُكلــيب على مسرح قصر ثقافة العريش  الدخول قبل رفع الستار بنصف ساعة  يرفع الستار فى تمام  التاسعة مساًء وال 

يسمح بالدخول بعد رفع الستار   سهرة مسرحية تسعدك مع العائلة  .. والدخول مجانا

االقتصادي واالستثامري. 
لقاء  أن  إيل  الــوزراء  رئيس  وأشار   
من  معدودة  أيام  بعد  يأيت  اليوم 
األمريكية  الركات  بعض  مشاركة 
التجارية  للبعثة  األوىل  الزيارة  يف 
من  الفرتة  خالل  مر  إىل  الخرضاء 
١4-١٧ مايو الجاري، والتي تُعد أحد 
أهم نتائج جولة الحوار االسرتاتيجي 
الذي  املتحدة  والواليات  مر  بني 

انعقد يف نوفمرب ٢۰۲۱. 
البعثة  بوفد  التقي  أنــه  ــاف  وأض
الذي ضم ممثيل  التجارية الخرضاء 
أن  أمريكية، كام  أربعني رشكة  نحو 
واضحة  داللــة  يعد  اليوم  اجتامع 
بني  االقتصادية  العالقات  قوة  عىل 
العالقات  لدفع  والتطلع  البلدين، 
املجاالت  من  ــب  أرح ــاق  آف نحو 
املختلفة مبا يحقق املنفعة املشرتكة، 
ومبا يتسق مع العالقات االسرتاتيجية 

بني الدولتني. 
مدبويل  مصطفى  الدكتور  وتوجه 
بالشكر إىل غرفة التجارة األمريكية 
هــذا  تنظيم  ــىل  ع واشــنــطــن  يف 
البعثة  زيارة  تنظيم  وكذا  الحدث، 
مــر؛  إىل  ــرضاء  ــخ ال الــتــجــاريــة 
الستراف فرص تعزيز التعاون بني 
القطاع الخاص يف البلدين، خاصة يف 
والنقل،  املتجددة،  الطاقة  مجاالت 
ــدين،  ــريان امل ــط واإلنـــشـــاءات، وال
والبنوك، والزراعة، والتحول الرقمي، 
للبناء  متطلعا  االصطناعي،  والذكاء 
عىل هذا التعاون لرسعة بدء تنفيذ 
مروعات مشرتكة يف تلك املجاالت. 
عالقاتنا  إن  ــوزراء:  ال رئيس  وقال   
االسرتاتيجية ترتكز عىل أسس قوية، 
حيث تعترب مر أكرب رشيك تجاري 
للواليات املتحدة يف أفريقيا، مبعدل 
مليارات   9 تجاوز  تجاري  تبادل 
يف  متثلت   ،۲۰۲١ عــام  يف  دوالر 
مليار   3.3 قدرها  مرية  صادرات 
أمريكية  واردات  مقابل  دوالر، 
تقدر  كام  دوالر،  مليار   5.8 قيمتها 
األمريكية  االســتــثــامرات  ــاميل  إج
مام  دوالر،  مليار   ٢4 بـ  املبارشة 
أكرب  ثالث  املتحدة  الواليات  يجعل 
مستثمر يف مر يف قطاعات الطاقة، 
التحتية،  والبنية  والبرتوكيامويات، 
والسياحة،  التحويلية،  والصناعات 

والزراعة. 
مدبويل،  مصطفى  الدكتور  وأوضح 
ظروف  ظل  يف  يأيت  اللقاء  هذا  أن 
الدويل،  املجتمع  بها  مير  استثنائية 
انطالقاً من مسئولياتنا  أنه  إيل  الفتاً 
مر  تبنت  واإلقليمية،  الوطنية 
أن  فبعد  وقوية،  مسئولة  إجراءات 
االقتصادي  اإلصالح  برنامج  بدأت 
منذ سنوات، دأبت مر عىل العمل 

رئيس الوزراء: إطالق مشروعات كربى قريبا وتوفري حزم حوافز لجذب االستثمار األجنبى
من أجل تأمني مصادر الطاقة الالزمة 
حيث  الطموح،  التنموي  لربنامجها 
نجحت اإلصالحات االقتصادية التي 
تم تنفيذها منذ عام ٢0١٦ يف تعزيز 
وأسهمت  املري،  االقتصاد  مرونة 
يف اجتياز تحديات وتداعيات جائحة 
“كورونا”، بل كانت مر من الدول 
املحدودة التي حققت معدالت منو 

اقتصادي إيجابية خالل الجائحة. 
األزمة  أن  إىل  الوزراء  رئيس  ولفت 
حادة  بتداعيات  ألقت  األوكرانية 
يكن  مل  العاملي،  االقتصاد  عــىل 
فقد  عنها،  مبنأى  املري  االقتصاد 

بنحو  تقدر  مبارشة  خسائر  تكبد 
١30 مليار جنيه، وغري مبارشة بنحو 
ارتفاع  نتيجة  جنيه،  مليار   335
وتشديد  األساسية  السلع  أسعار 
النقدية عاملياً، والتدفقات  السياسة 
املحيل،  السوق  من  الخارجة  املالية 
وتوقف  القمح،  واردات  وتأثرت 
ــران  واألوك ــروس  ال السياح  تدفق 
السياحة  ثلث  نحو  يشكلون  الذين 

الوافدة إىل مر. 
نتيجة  أنه  إىل  الوزراء  رئيس  وأشار 
املرية  الحكومة  اتخذت  لذلك، 
ملواجهة  اإلجــــراءات  مــن  ــدداً  عـ
تداعيات هذه األزمة بهدف الحفاظ 
عىل ثقة االستثامر األجنبي وأسواق 
املال الدولية؛ حيث قامت الحكومة 
العامة  ــة  املــوازن هيكلة  بــإعــادة 
برفع  املركزي  البنك  وقام  للدولة، 
مر  أن  إىل  ولفت  الفائدة.   سعر 
النقد  صندوق  إىل  بطلب  تقدمت 
الدويل لبدء مشاورات حول برنامج 
مساندة  إىل  يهدف  جديد  تعاون 
برنامج اإلصالح االقتصادي الشامل، 
أعباء  تحملته مر من  ما  ومراعاة 

وتداعيات األزمة العاملية الراهنة.
وقال الدكتور مصطفى مدبويل: إنه 
بحامية  الواضح  اللتزامنا  استمراراً 

معيشة  وكفالة  املــري  املواطن 
مارس  يف  الدولة  أطلقت  له،  كرمية 
املالية  اإلجراءات  من  حزمة   ۲۰۲۲
 ۱۳۰ بقيمة  االجتامعية  والحامية 
املقبل  العام  موازنة  يف  جنيه  مليار 
للعمل عىل تخفيف جزء من األعباء 

عن كاهل املواطن املرى.
الجانب  الــــوزراء  رئــيــس  ــا  ودعـ
أعلنته  فيام  للنظر  ــي  ــري األم
من خطة طموحة  مؤخراً  الحكومة 
تلك  مع  للتعامل  األوجه  متعددة 
األزمة، الفتاً إىل أن محاورها تشمل 
وزيادة  الخاص  القطاع  دور  تعزيز 

 %٦5 إىل  االقتصاد  يف  مساهمته 
خالل األعوام الثالثة املقبلة، يضاف 
الحكومة  به  قامت  ما  ذلــك  إىل 
بشأن تحسني بيئة االستثامر لتصبح 
اإلطار  تطوير  خالل  من  جذباً  أكرث 
التريعي، ومكافحة الفساد، وإزالة 
وتسهيل  البريوقراطية،  املعوقات 
بتسجيل  املرتبطة  اإلجــــراءات 
الركات الجديدة ومنحها امتيازات 
رضيبية واستثامرية وفقاً للقطاعات 
واملناطق التي تستثمر فيها، وجذب 
مليار   40 بنحو  جديدة  استثامرات 
دوالر خالل السنوات األربع املقبلة 
القطاع  مشاركة  توسيع  خالل  من 
الخاص يف إدارة بعض أصول الدولة.

تتضمن  الخطة  محاور  أن  وأضاف 
أيضاً النهوض بالبورصة املرية من 
خالل طرح عدد من أسهم رشكات 
للقوات  تابعتني  ورشكتني  حكومية 

املسلحة هذا العام.
مدبويل  مصطفى  الدكتور  وأشــار 
تنفيذ  تواصل  الحكومة  أن  إيل 
تطوير  مثل  القومية  املروعات 
بضع  خالل  املرية  القرى  جميع 
تتجاوز  إجاملية  بتكلفة  سنوات، 
وتطهري  وتبطني  جنيه،  مليار   ۷۰۰
كيلومرت،  ــف  أل  ٢0 بطول  ــرتع  ال

ماليني  ألربعة  الري  نظم  وتحديث 
املــدن  تطوير  جانب  إىل  فـــدان، 
القامئة بالكامل، واالنتهاء من تطوير 

شبكة الطرق الوطنية. 
كانت  مر  أن  الوزراء  رئيس  وأكد 
دامئاً مشاركاً فاعالً يف سالسل القيمة 
واإلمداد العاملية بالنظر إىل موقعها 
الطلب  وحجم  املميز،  الجغرايف 
ووفــرة  واملــتــنــوع،  الكبري  املحيل 
العاملة املاهرة واملدربة، وباإلضافة 
إىل وجود قناة السويس التي مير بها 
نحو ١٢% من حجم التجارة العاملية 
سنوياً، الفتاً إيل أنه وترسيخاً لذلك، 

للمنطقة  العامة  الهيئة  إنشاء  تم 
عام  السويس  لقناة  االقتصادية 
أعامل  بيئة  مبثابة  لتكون   ،٢0١5
متكاملة محفزة للمستثمرين تقدم 
وفقاً  وصناعية  لوجيستية  خدمات 
وتسهم  العاملية،  املعايري  ألعــىل 
اقتصادي  مركز  إىل  مر  تحول  يف 
وتجاري  صناعي  عاملي  ولوجيستي 
والقيمة  ــداد  اإلم سالسل  يف  مؤثر 
ترتكز  متكاملة  ومنطقة  العاملية، 
البحري  والنقل  التصنيع  عــىل 
إيل  مشرياً  اللوجستية،  والخدمات 
وصول  عن  أمثرت  الجهود  هذه  أن 
داخل  االستثامرات  حجم  إجــاميل 
دوالر،  مليار   ١8 نحو  إىل  املنطقة 
ــة يف  ــرث مــن ٢50 رشك وإنــشــاء أك
حيوية  وصناعات  مختلفة  مجاالت 
مهمة، فضالً عن إقامة رشاكات مع 
املنطقة.  داخل  صناعيا  مطوراً   ١5
مدبويل  مصطفى  الدكتور  وأضاف 
الفرتة  خالل  ستطلق  الحكومة  أن 
القادمة مروعات كبرية يف مجاالت 
وشبكات  العمالقة،  البيانات  مراكز 
نقل البرتول والغاز، ومحطات إسالة 
وإعادة  االتصاالت،  وأبــراج  الغاز، 
توفري  مع  الرياح،  محطات  تأهيل 
حزمة حوافز استثامرية خاصة بكل 

مروع لجذب االستثامر األجنبي. 
 وقال رئيس الوزراء: إن لقاءنا اليوم 
يكتسب أيضاً أهمية استثنائية كونه 
فيه  تتضافر  هام  توقيت  يف  يأيت 
مر  جهود  لدعم  الدولية  الجهود 
العاملية  املناخ  قمة  استضافة  يف 
القادم، مشرياً  COP ٢٧ يف نوفمرب 
إىل أن مر تعتزم استثامر رئاستها 
للعمل  وقيادتها  للمؤمتر  القادمة 
املناخي العاملي لتعزيز الراكة بني 
وتحقيق  والخاص،  العام  القطاعني 
نحو  واالنتقال  املستدامة،  التنمية 
املجاالت  وهي  األخــرض،  االقتصاد 
فيها  تتمتع  ــي  ــت ال
هائلة  بإمكانات  مر 
انطالق  نقطة  تشكل 
ــني مر  لــلــتــعــاون ب
املتحدة  ــات  ــوالي وال
مستمرة  رشاكة  وبناء 

خالل الفرتة القادمة.
ــور  ــت ــدك ــار ال ــ ــ وأش
إىل  مدبويل  مصطفى 
املرية  التجربة  أن 
يف مجال تحول الطاقة 
تعد منوذجاً يحتذى به 
يف الواقعية والطموح، 
ــجــحــت يف  ألنـــهـــا ن
تطبيق  بــني  الجمع 
الجديدة  التكنولوجيا 
تقليل  ــاالت  ــج م يف 
الكربونية  االنبعاثات 
استخدام  عرب  والغاز  النفط  من 
عزل وتخزين الكربون، باإلضافة إىل 
التوسع يف استخدام الطاقة النظيفة 
الطاقة  مزيج  يف  نسبتها  ــادة  وزي
الذي تسعى  األمر  املستخدم، وهو 
مر لتوظيفه من أجل التوصل إىل 
للدول  املتعارضة  الرؤى  بني  توافق 
الصناعية والنامية خالل مؤمتر قمة 

.٢٧ COP
يف  مر  اسرتاتيجية  أن  وأوضــح 
وإنتاج  املستدامة  الطاقة  مجاالت 
تحقيق  إىل  تهدف  الهيدروجني 
طفرات غري مسبوقة يف إنتاج الطاقة 
والنظيفة  الجديدة  املصادر  من 
الهيدروجني  استخدام  يف  والتوسع 
القادمة  املرحلة  خــالل  ــرض  األخ
الكربونية  االنبعاثات  وتخفيض 
والوصول إىل نسبة 4٢ % من مزيج 
عام ٢035،  بحلول  النظيفة  الطاقة 
لالستثامر  املتاحة  الفرص  طرح  مع 
الطاقة  خاصة  املجاالت،  تلك  يف 
والهيدروجني  والرياح  الشمسية 
األخرض، مبختلف مناطق مر، وقد 
تفاهم  مذكرات  الحكومة  وقعت 
بضخ  تعهدت  عاملية  رشكــات  مع 
استثامرات تصل إىل 40 مليار دوالر 
بحلول ۲۰۳۰ لي تصبح مر مركزاً 

إلنتاج الهيدروجني األخرض واألمونيا 
الخرضاء.

قطاع  أن  ــوزراء  ــ ال رئيس  وأكــد 
عىل  مطلقة  بأولوية  يحظى  الطاقة 
املرية،  االقتصادية  الخطة  قامئة 
التحول  إىل  مــر  تسعى  حيث 
وتأمني  للطاقة  إقليمي  مركز  إىل 
من  الطاقة،  من  متنوعة  مصادر 
وعمالقة  مختلفة  مروعات  خالل 
التقليدية  الطاقة  محطات  إلنشاء 
إنشاء  ذلك  شمل  وقد  واملتجددة، 
يف  املــتــوســط  رشق  ــاز  غ منتدى 
منظمة  ليصبح   ٢0٢0 عام  سبتمرب 
تطوير  يف  تسهم  حكومية  دولية 
الطبيعي  الغاز  مجال  يف  التعاون 
ملوارده،  األمثل  االستغالل  ويحقق 
ويهدف املنتدى إىل إنشاء سوق غاز 
إقليمية، وتحسني العالقات التجارية 
الدول  بني  والطلب  العرض  وتأمني 
من  االستفادة  وترسيع  األعضاء، 
واملستقبلية،  الحالية  االحتياطيات 
من خالل تصدير الطاقة الكهربائية 
الجوار  دول  إىل  مر  يف  الفائضة 
الربط  وتحقيق  واألفريقي  العريب 
األوروبــيــة  الــقــارة  مع  الكهربايئ 
مبا  واليونان،  قــربص  من  كل  عرب 
موثوقة  طاقة  مصادر  توفري  يتبع 
يف  األوروبــيــة  ــدول  ال إىل  ونظيفة 
مرحلة شديدة الحساسية عىل ضوء 
عن  الناجمة  الطاقة  أمن  تحديات 
الدكتور  ورحب  األوكرانية.   األزمة 
القطاع  مبشاركة  مدبويل  مصطفى 
جهود  متويل  يف  الـــدويل  الــخــاص 
الفجوة  لجرس  املناخ  تغري  مكافحة 
املجال،  هذا  يف  الكبرية  التمويلية 
للركات  ــرب  أك مساحة  ــاحــة  وإت
ومعايري  ضــوابــط  ــق  وف الدولية 
قمة  فعاليات  يف  للمشاركة  محددة 
COP ٢٧، الفتاً إىل أن مر نجحت 
الركات  من  عدد  مع  االتفاق  يف 
املجال،  هــذا  يف  الــرائــدة  الدولية 
لرعاية املؤمتر وتنظيم فعاليات عىل 
هامشه، ومؤكداً تطلع مر إىل دعم 
األمريي  الخاص  القطاع  ومشاركة 
يف مجال الطاقة النظيفة واملتجددة 
باعتباره أحد أوجه التعاون الواعدة 
خاصة يف ظل وجود رشكات مرية 

لها خربة طويلة يف هذا املجال.
حديثه  الـــوزراء  رئيس  واختتم 
يف  نجحت  مر  أن  إىل  بــاإلشــارة 
إصدار السندات الخرضاء كأول دولة 
يف منطقة الرق األوسط خالل عام 
٢0٢0 بقيمة ٧50 مليون دوالر، ومبا 
يساهم يف بناء مستقبل أفضل ليس 
أهداف  لتحقيق  وإمنا  فقط  لبلدينا 
الدول  لكافة  املستدامة  التنمية 

املشاركة.
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نبـاـت اللحالح (أو عكنة أو زعفران 
يتبـع  نبايت  جنس  هو  الخريف) 
حوايل  ويضم  اللحالحية  الفصيلة 
هـذا  ــواع  أن وموطن  نوعاً.  ستني 
وتركيـــــا،  الشام،  بــالد  الجنس 
ومنــاطق حوض  وأوروبا،  والقوقاز، 
البحر األبيض املتوسط.  تزهر معظم 
والكولشيسني  الخريف.  يف  أنواعه 
دوايئ  ــركــب  م  Colchicines
اللحالح  نبات  زهور  من  يستخلص 
مرض  ملعالجة  ويستخدم  الخريفي، 
االمالح  ترسب  عن  الناتج  النقرس 
املزمنة،  الكبد  وأمراض  العظام،  يف 

األبيض  البحر  وحمى  بهجت،  وداء 
مقاومة  عىل  يعمل  كام  املتوسط، 
املفاصل،  التهاب  عن  الناتجة  اآلالم 
ومينع ترسب األمالح التي تؤدي إىل 
االصابة بالقرس الحاد، والتي تسبب 
أن  إال  العظمية.  الشوكة  حــدوث 
الزائدة منه ميكن تتسبب  الجرعات 
يف تسمم اإلنسان، وذلك ألنه مثبط 
النقسام الخاليا. وقد وجد أن الجرعة 
الكولشيسني  دواء  من  بها  املسموح 
مرض  لعالج  1-2ملجم  من  ترتاوح 
حمى البحر املتوسط، بينام تستخدم 
النقرس  لعالج  بها  املسموح  الجرعة 
مبعدل 0,5 اىل 2,1 ملجم لألشخاص 
بها  املسموح  الجرعة  أما  البالغني. 
لألطفال فترتاوح من 1 - 5,1 ملجم 
اإلنسان  تسمم  ــار  أث وتتلخص   .

يف  بالكولشيسني 
التايل: فرتة الحضانة 
2-6 ساعات، حروق 
والحلق،  الفم  يف 
بالخنق،  الشعور 
عطش  البلع،  عرس 
شــديــد، غــثــيــان، 
الــبــطــن،  يف  آالم 
شديد  قيء  إسهال، 
التحكم  صــعــب 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

التبول  برضورة  ُملح  إحساس  فيه، 
قدرة  غري  من  ولكن  التغوط  أو 
شديد،  ووهــن  ضعف  ــك،  ذل عىل 
الجهاز  شلل  قلته،  مع  مدمم  بول 
الدموية  األوعية  توسع يف  التنفيس، 
ملصدر  بالنسبة  أما  تكسريها.  مع 
فهي  لإلنسان:  العدوى  نقل  وطرق 
أكل األغذية امللوثة بالنبات املوجود 
به التوكسني مثل الزعفران الحزين، 
النبات  درنات  عىل  التغذية  وكذلك 
بالخطأ كأنها بطاطا حلوة أو غالف 
وبالنسبة  ونحوها.  البسلة  حبات 
فيجب  ــعــالج  وال الوقاية  لطرق 
مببيدات  امللوثة  األغذية  أكل  عدم 
تفرز  التي  والنباتات  ــقــوارض  ال
تحت  املصابني  وعــالج  التوكسني، 

إرشاف الطبيب.

6 عالمات تدل على إصابتك بمرض 
السكرى.. منها العطش املفرط

ماذا يحدث ألمعائك عند تناول دقيق 
الشوفان؟

يحمي  الشوفان  أن  املعروف  من 
الدموية  األوعــيــة  ويــقــوي  قلبك 
لديك،  الــخــرص  محيط  ويخفف 
الحبوب  مــن  كامل  غــذاء  ويعد 
األكسدة  ومضادات  باأللياف  املليئة 
فإن   ، األخــرى  الغذائية  والعنارص 
دقيق الشوفان يعمل أيضا من أجل 
تحسني األمعاء، وىف السطور القادمة 
 ، الهضمى  للجهاز  فوائده  سنوضح 

.”eatthis ” وفقا ملا نرشه موقع
تقليل اإلمساك:

أكدت بحث نرش يف املجلة الربيطانية 
ليس  الذين  األشخاص  أن  للتغذية، 
األمعاء  ــراض  أم من  تاريخ  لديهم 
ونخالة  الشوفان  يقلل  أن  ميكن   ،
اإلمساك،  من  كبري  بشكل  الشوفان 
النخالة  جزء  يكون  أن  املحتمل  من 

عن  مسئوالً  الشوفان  حبوب  من 
تحريك  عىل  الشوفان  دقيق  قدرة 

األشياء.
يبطئ عملية الهضم :

الشوفان  عبوات  أن  الحظت  رمبا 
القابلة للذوبان  تحتوي عىل األلياف 
خفض  العديدة  فوائده  بني  ومن   ،
يف  التحكم  وتحسني  الكوليسرتول 
نسبة الجلوكوز يف الدم ، هذا النوع 
التأثريات  بعض  لــه  األلــيــاف  مــن 
الخاصة جًدا عىل أمعائك، نظرًا ألنه 
يف  بالهالم  شبيهة  لزجة  مادة  ينتج 
الواقع  فيمكنه يف   ، الهضمي  الجهاز 
يبقيك  مام   ، الهضم  عملية  إبطاء 

ممتلئًا لفرتة أطول.
يغذي امليكروبيوم:

أهمية  عن  الكثري  جميًعا  نسمع 

صحي  ميكروبيوم  عــىل  الحفاظ 
تريليونات  باسم  أيــًضــا  ويــعــرف 
أمعائنا،  يف  تعيش  التي  البكترييا 
تتمثل إحدى الطرق املمتازة لتعزيز 
امليكروبيوم شديد األهمية يف  صحة 
إطعامه النوع الصحيح من األلياف، 
املعروف باسم األلياف الربيبايوتيك .

يحسن أعراض أمراض األمعاء:
إذا كنت تعاين من مرض االضطرابات 
األمعاء  التهاب  مرض  أو  الهضمية 
أوىص  إذا  تتفاجأ  فــال   ،  (IBD)
طبيبك أو اختصايص التغذية بدقيق 
الشوفان لوجبتك الصباحية، وجدت 
من  املزيد  تناول  أن  األبحاث  بعض 
إىل  يؤدي  أن  ميكن  الشوفان  نخالة 
التهاب  أعــراض  يف  طفيف  تحسن 

القولون التقرحي

األمراض  من  السكر  مرض  يعد 
املنترشة حول العامل، وهناك عالمات 
السكري،  مبرض  اإلصابة  عىل  تدل 
وفًقا لألطباء، ويف هذا التقرير نتعرف 
عىل عالمات تدل عىل إصابتك مبرض 
.”Eat this“ السكري، بحسب موقع

1 – العطش املفرط وكرثة التبول
إذا كنت مصابًا مبرض السكري، فقد 
كرثة  أو  متزايد  عطش  لديك  يكون 
جًدا،  شائعة  وهذه  املفرط  التبول 
حيث  كليتيك  بسبب  ذلك  وكل 
تقوم  التي  األعضاء  هي  الكىل  تعد 
و  وامتصاصه،  الجلوكوز  برتشيح 
السكري  بداء  مصابًا  تكون  عندما 
وتعمل  زائد  جلوكوز  لديك  يكون   ،
الجلوكوز  من  العالية  املستويات 
زيادة  إىل  يؤدي  مام  للبول  كمدر 
التبول وميكن أن يؤدي التبول الزائد 
والجفاف  الشديد  العطش  إىل  هذا 
إذا مل تستطع مواكبة تناول السوائل.

2 – الشعور دامئًا بالجوع
بالجوع  تشعر  أن  الطبيعي  من 
تخطي  بعد  أو  طويل  مترين  بعد 
السكري  مرض  لكن  اإلفطار  وجبة 

من  بالجوع  تشعر  يجعلك  قد 
يوجد  يبدو  ما  عىل  سبب  دون 
للشعور  طبي  مصطلح  الواقع  يف 
مصابًا  تكون  عندما  بالجوع  الدائم 
اسم  عليه  يطلق   – السكري  مبرض 

.polyphagia
3 – رؤية ضبابية

ترتفع  عندما  عينك  عدسة  تنتفخ 
مستويات السكر يف الدم ، ويسحب 
يكون  قد  العدسة  إىل  الجسم  ماء 
لديك أيًضا تلف يف األوعية الدموية 
تصبح  أن  ميكن  ؛  العني  شبكية  يف 
بروتني  وترسب   ، ورقيقة  ضعيفة 
يجعل  هذا  اإلفراز  يسمى  دهني 

الرؤية صعبة.
٤ – الشعور بالتعب الشديد

نسبة  السيطرة عىل  ال ميكن  عندما 
الجلوكوز يف الدم لديك، فقد يكون 
يف  السكر  مستوى  يف  ارتفاع  لديك 
الغثيان  إىل  يؤدي  قد  مام  الدم- 
وضيق   ، الكريهة  الفم  ورائحة   ،
ارتفاع  أو   – الفم  وجفاف  التنفس 
والشعور  الدم،  يف  السكر  نسبة 

بنقص الطاقة.

5 – جروحك تلتئم ببطء
ملرىض  بالنسبة  الخدش  أو  الكشط 
مشكلة  إىل  يؤدي  أن  ميكن  السكر 

خطرية تؤدي إىل اإلصابة.
السكر  مرىض  أن  املعروف  من 
يصابون بتقرحات القدم عىل سبيل 
قد ال  القدم  املثال، وهي جروح يف 
مبارشة  عالقة  هناك  الن  أبًدا  تلتئم 
بني نسبة الجلوكوز يف الدم والشفاء.
أو  يديك  يف  وخز  أو  تنميل   –  6

قدميك
وخز  أو  تنميل  لديك  يكون  قد 
مرض  بسبب  قدميك  أو  يديك  يف 
اعتالل  بسبب  هذا  السكري 
يف  تلف  وهو   ، السكري  األعصاب 
ما  عىل  “يؤثر  أن  ميكن  األعصاب 
السكري،  مرىض  من   ٪50 إىل  يصل 
أو  تقلصات  أو  بأمل  أيًضا  تشعر  قد 
لديك اعتالل عصبي قريب (اعتالل 
“هذا   – السكري)  السكري  الجذور 
النوع من االعتالل العصبي – يُسمى 
أيًضا ضمور التغذية السكري – غالبًا 
الفخذين  يف  األعصاب  يؤثر عىل  ما 

أو الوركني أو األرداف أو الساقني.

تسمم اإلنسان بمركب دواء الكولشيسني

القولون  التهاب  يسبب  أن  ميكن 
تجعل  جسدية  أعــراًضــا  التقرحي 
النوم صعبًا، وميكن أن يؤدي تعديل 
أوقات  وتغيري  والتأمل،  نومك  وضع 

الوجبات إىل نوم أفضل.
التقرحي  القولون  التهاب  ويُعرف 
ولكن  الهضمي،  الجهاز  عىل  بتأثريه 
ميكن أن تؤثر الحالة أيًضا عىل العديد 
من األجزاء األخرى من صحتك، مبا يف 
ذلك نومك، ويرجع ذلك جزئيًا إىل أن 
التقرحي  القولون  التهاب  أن  ميكن 
مبا يف   ، األعراض  من  العديد  يسبب 
من  يجعل  مام  واألمل  الغثيان  ذلك 

الصعب عليك النوم.
وجدت دراسة أجريت عام 201٤ أن 
التهاب  من  يعانون  الذين  األشخاص 
من  أخرى  وأنواع  التقرحي  القولون 
أمراض األمعاء االلتهابية ، يف املتوسط   

، ينامون ٤.5 ساعات فقط يف الليلة 
، غالبًا بسبب األمل واالنتفاخ والقلق 
الحامم،  استخدام  إىل  والحاجة 

healthline حسبام نرش موقع
ملساعدتك  الطرق  بعض  ييل  فيام 
التهاب  مع  أفضل  بشكل  النوم  عىل 

القولون التقرحي.
1. جرب أوضاع نوم مختلفة

النوم  أوضاع  بعض  تؤدي  أن  ميكن 
 ، الرحم  التهاب  نوبات  تفاقم  إىل 
جانب  أي  أو  أعراضك  عىل  اعتامًدا 

من أمعائك هو األكرث التهابًا.
2. النظر يف األدوية الخاصة بك

ميكن لبعض األدوية أن تجعل النوم 
الستريويدات  تُستخدم  أكرث صعوبة. 
أحيانًا   ، املثال  سبيل  ، عىل  القرشية 
التهاب  نوبات  إدارة  يف  للمساعدة 
أيًضا  تسبب  قد  ولكنها   ، الرحم 

اضطرابات يف النوم.
3. تحدث مع أخصايئ رعاية صحية

مشاكل  أو  األرق  إدارة  عليك  ليس 
أن  ميكن  بنفسك.  األخــرى  النوم 
يساعدك الطبيب املختص يف تحديد 
تغيريات منط الحياة ووصف األدوية 
أعراض  يف  للتحكم  األمــر)  لزم  (إذا 
عىل  ومساعدتك  كاليفورنيا  جامعة 

النوم بشكل أفضل.
عىل سبيل املثال ، إذا كنت تعاين من 
الليل  يف  تقلصات  أو  البطن  يف  آالم 
، فقد يويص أخصايئ الرعاية الصحية 
الخاص بك بتناول مسكن لألمل ، مثل 
يصفون  قد  أو  االسيتامينوفني.  عقار 

مضاًدا للتشنج لتقلصاتك.
٤. تناول عشاء مبكر

لألكل  الصحية  اآلثار  عىل  األبحاث 
أن  وجدت  إذا  ولكن،  مختلطة  ليال 
تناول وجبة كبرية قبل النوم يزعجك 
يف  الحامم  استخدام  يف  الرغبة  (مثل 
من  أنه  تجد  فقد   ، الليل)  منتصف 
املفيد تناول العشاء قبل ذلك بقليل.

من  متأخر  وقت  جائًعا يف  كنت  إذا 
الليل ، ففكر يف تناول وجبة خفيفة 
التوحيد  مسببات  من  خالية  صغرية 

الشائعة. تشمل هذه املحفزات:

-الالكتوز.
-السكر.

-األلياف غري القابلة للذوبان.
-مادة الكافيني.
-مكونات حارة.

5. عالج صحتك العقلية
بني  عالقة  وجــود  البحث  اكتشف 
وحاالت  التقرحي  القولون  التهاب 
تؤثر  أن  ميكن  التي  العقلية  الصحة 

أيًضا عىل نومك.
6. تأمل

مجموعة  التأمل  يوفر  أن  ميكن 
تساعد  التي  الفوائد  من  متنوعة 
ــن يــعــانــون من  ــذي األشــخــاص ال
بشكل  النوم  عىل  كاليفورنيا  جامعة 
عىل  اليقظة  تأمل  أظهر  أفضل. 
بعض  يخفف  أنه  الخصوص  وجه 

اضطرابات النوم .
7. مامرسة عادات النوم الجيدة

ميكن أن يساعدك تطوير عادات نوم 
متسقة ، واملعروفة أيًضا باسم نظافة 

النوم ، يف الحصول عىل نوم أفضل.
8. استخدم وسادة تدفئة

عن  الناتجة  التشنجات  كانت  إذا 
جامعة كاليفورنيا تجعل من الصعب 
 ، النوم  من  قسط  عىل  الحصول 
عىل  تدفئة  وســادة  وضع  يف  ففكر 
التدفئة  وسادات  تجربة  يتم  بطنك. 
الكهربائية أو زجاجات املاء الساخن 
لتشنجات  الحقيقية  األمل  ومسكنات 

البطن.

لو بتعانى من التهاب القولون التقرحي.. 
طرق هتساعد على النوم بشكل صحي

لو بتعانى من التهاب القولون التقرحي.. 
طرق هتساعد على النوم بشكل صحي
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زايد، هذه مناسبة طيبة تهديها مكتبة 
اإلسكندرية إىل شعب مرص.

وتسلم األستاذ الدكتور مصطفى الفقي؛ 
جائزة  اليوم،  اإلسكندرية،  مكتبة  مدير 
الشيخ زايد للكتاب لهذا العام وامليدالية 
الذهبية، يف حفل رسمي بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة، بحضور عريب كبري عىل 
وزير  زايــد  بن  سيف  الفريق  رأسهم 
الداخلية، والشيخة بدور القاسمي بنت 
الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة 
للنارشين،  ــدويل  ال االتــحــاد  ورئيسة 
ولفيف  الحاكمة  العائلة  أفراد  وبعض 
الكبرية  اإلمــاراتــيــة  الشخصيات  من 
واإلعالميني  الصحفيني  من  والعديد 

واملفكرين واألدباء.
للدكتور  زايد  بن  سيف  الشيخ  وقال 
مصطفى الفقي إنه سوف يقوم بزيارة 

إىل  قدومه  فــور  اإلسكندرية  مكتبة 
القاهرة.

بحصول  سعادته  عن  الفقي  وأعــرب 
الشيخ  جائزة  عىل  اإلسكندرية  مكتبة 
زايد للكتاب عن فرع النرش والتقنيات 
مكتبة  ــوز  ف أن  وأضـــاف  الثقافية. 
اإلسكندرية بالجائزة هو تكريم للثقافة 
العربية  املرصية بشكل خاص وللثقافة 

بشكل عام.
وأكد الدكتور مصطفى الفقي أنه يعتز 
اإلسكندرية عىل جائزة  مكتبة  بحصول 
تحمل اسم حكيم العرب الشيخ زايد آل 
نهيان، نظرًا لقيمته الكبرية وليك تستمر 
كام  واإللهام  للحكمة  مصدًرا  املكتبة 

عرفها التاريخ منذ أكرث من ألفي عام.
وأوضح مدير مكتبة اإلسكندرية أن فوز 
املكتبة بجائزة الشيخ زايد للكتاب هو 
فوز للشعب املرصي كله، فبعد انقطاع 
نحو ألفي عام، استطاع أن يعيد املكتبة 
مرة أخرى إىل النور. وأضاف: “أنا كمدير 
للمكتبة أرى كم االحرتام والتقدير الذي 
يحمله مسئولو أكرب املؤسسات الثقافية 

يف العامل للمكتبة”.
ولفت الفقي إىل أن هذا التكريم موجه 
املتعاملني  أو  باملكتبة  العاملني  كل  إىل 
معها، فاملكتبة بيت خربة لكل أصحاب 
أيًضا  وهي  والعلم،  واملعرفة  الثقافة 
ومركز  ــرتاث  ال وحفظ  لإلبداع  مركز 

للتأليف والنرش.

مدير  الفقى،  مصطفى  الدكتور  أعرب 
بفوز  سعادته  عن  األسكندرية،  مكتبة 
زايد  الشيخ  بجائزة  اإلسكندرية  مكتبة 
للكتاب فرع النرش والتقنيات الثقافية، 

مؤكدا أنه يهدى الفوز لشعب مرص.
يف  الفقى،  مصطفى  الدكتور  ــال  وق
السابع،  اليوم  لـ  خاصة  ترصيحات 
القامئني عىل جائزة الشيخ زايد  شكرت 
األسكندرية  مكتبة  اختيار  للكتاب عىل 
وهوفوزمستحق  بالجائزة،  للفوز 
للمكتبة التي عادت للعمل منذ 20 عاما 

بعدما توقفت 20 قرنا منذ احرتاقها.
مصطفى الفقى
مصطفى الفقى

حاليا  املوجود  الفقى،  مصطفى  وتابع 
ليشهد  للكتاب  ظبى  أبو  معرض  يف 
الشيخ  بجائزة  بالفائزين  االحتفال 

مصطفى الفقى: أهدى فوز مكتبة اإلسكندرية 
بجائزة الشيخ زايد لـ شعب مصر

آل  زايــد  بن  محمد  الشيخ  وجه 
نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، بتخصيص 6 ماليني درهم 
معرض  من  الكتب  لــرشاء  منحة 
ىف   ،2022 للكتاب  الدوىل  أبوظبى 
دورته الـ31، التى انطلقت باألمس.
اإلماراتية،  اإلعالم  وسائل  وذكرت 
أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
واملراجع  الكتب  بتوزيع  وجــه 
مكتبات  عىل  التعليمية  ــواد  وامل
ــك دعام  مــدارس اإلمـــارات، وذل
وإثراًء  والتعليم،  النرش  لقطاعى 

لحصيلة املراجع التى تحتوى عليها. 
وىف هذا السياق، قال الدكتور عىل 
بن متيم، رئيس مركز أبوظبى للغة 
مرحلة  تُجسد  املنحة  إن  العربية: 
العطاء  مسرية  ىف  جديداً  وعهداً 
ودعم القطاعني الثقاىف والتعليمى 
زايد،  بن  محمد  الشيخ  قبل  من 
وهى ليست غريبة عليه بل بادرة 
املعرض  مكانة  من  عززت  سنوية 
لتستكمل  تأىت  أنها  كام  وتطوره، 
له  املغفور  بدأها  طويلة  مسرية 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 

واملعرفة،  النرش  لقطاع  ــامً  دع
ىف  الكتاب  يبقى  أن  عىل  وحرصاً 
ىف  األهم  ومكانته  األصيل،  حيزه 
مسرية البناء املجتمعية والحضارية 
ىف  املعرض  ويقام  هذا  الدولة.  ىف 
للمعارض،  الوطنى  أبوظبى  مركز 
كضيف  أملانيا،  دولة  عليه  وتحل 
يشارك  التى  ــدورة،  ال هذه  رشف 
أكرث من 80  من  نارشاً  فيها 1130 
دولة، ويشهد برنامج املعرض أكرث 
ومعرفية  ثقافية  فعالية   ٤50 من 

وإبداعية

6 ماليني درهم منحة لشراء الكتب من معرض 
أبوظبى للكتاب لتوزيعها على املدارس

وزيرة الثقافة من أبو ظبى: طه حسني نجح فى مواجهة التحديات اعتمادًا على املعرفة
لوزارة  ويتبع  اسمه  يحمل  ثقافياُ 
مبادرة  مثنت  كام  املرصية،  الثقافة 
القامئني عىل معرض أبو ظبى الدوىل 
والثالثني  الحادية  للكتاب ىف دورته 
بوصفه  حسني  بطه  لالحتفاء 
هذا  للمعرض  املحورية  الشخصية 
احتفاء  من  أعوام  مثانية  بعد  العام 

ــاهــرة الـــدوىل  ــق مــعــرض ال
 201٤ عام  ىف  به  للكتاب 

احياء  أهمية  موضحة 
التى  الشخصيات  ذكرى 
والثقافة  مرص  قدمتها 
ــة لــلــعــامل  ــي ــرب ــع ال
 ، مرشقة  كنامذج 
بالشكر  وتوجهت 
املجتمعني  لكل 
ــول هـــذه  ــ حـ

 . الكبرية  األدبية  القيمة 
كام تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس 
الدايم والوفد الرسمى املرافق  عبد 
والذى ضم  الوزارة  قيادات  لها من 
عام  أمــني  عزمى  هشام  الدكتور 
والدكتور  للثقافة،  األعىل  املجلس 
املرصية  الهيئة  رئيس  الحاج،  هيثم 
خالد  والدكتور  للكتاب،  العامة 
رسور رئيس قطاع الفنون التشكيلية 

حيث  ومحتوياته  املرصى  الجناح 
املعروضة  النسخ  عدد  إجامىل  بلغ 

1000 نسخة شملت 310 عنوان .
معرض  ىف  تشارك  مرص  أن  يذكر 
للكتاب من خالل  الدوىل  أبو ظبى 
للكتاب منذ  العامة  الهيئة املرصية 
 1981 عام  األوىل  دورتــه  انطالق 
بني  املجاىن  التبادل  اتفاقية  بنظام 
للكتاب  ــدوىل  ال القاهرة  معرض 

للكتاب  الدوىل  ظبى  أبو  ومعرض 
الدورة  هذه  وىف  (27م2)،  مبساحة 
تحل املانيا االتحادية كضيف رشف 
شخصية  حسني  طــه  ــارت  ــت واخ
املعرض ويشارك بها أكرث من 1000 
دولة، كام تشمل  دار نرش من 80 
الفعاليات ٤ ندوات ثقافية تضم ٤ 

محاور رئيسية.

بن  سيف  الشيخ  الفريق  افتتح 
نائب رئيس مجلس  زايد آل نهيان 
الدورة 31  الداخلية  الوزراء ووزير 
من معرض أبو ظبى الدوىل للكتاب 
ظبى  ــو  أب مركز  ينظمه  والـــذى 
الثقافة  لدائرة  التابع  العربية  للغة 
الوطنى  ظبى  ابو  مبركز  والسياحة 
إيناس  الدكتورة  بحضور  للمعارض، 
عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ويستمر 
من  أكرث  مبشاركة  مايو   29 حتى 

ألف عارض من 80 دولة
إيناس  الدكتورة  الفنانة  وألقت 
ىف  االفتتاحية  الكلمة  الدايم  عبد 
حسني  طه  متناولة  الجلسات  أوىل 
للمعرض،  املحورية  الشخصية 
البداية  ىف  ىل  اسمحوا   : قائلة 
املبدعني واملثقفني املرصيني  وباسم 
التعازى  بخالص  إليكم  أتقدم  أن 
بإذن  له  املغفور  وفاة  واملواساة ىف 
الذى  زايد  بن  خليفة  الشيخ  الله 
الوطنى  للعمل  منوذجاً  فقدناه 
لخدمة  ــزاً  ورمـ الــجــاد،  املخلص 
وتقدمت  واإلنسانية،  العروبة 
بن  محمد  للشيخ  التهاىن  بخالص 
ىف  اإلمــارات  شعب  ثقة  عىل  زايد 
كانت  إذا  وتابعت  الحكم.  توليه 
هى  العمل  ىف  واإلخــالص  الذكرى 

ما يتبقى من العظامء فإننا نجتمع 
اليوم حول ذكرى واحداً من عظامء 
األديب  وهو  العرىب  األدب  تاريخ 
واملفكر العظيم الدكتور طه حسني 
الحديث، ذلك  العرىب  عميد األدب 
العقول  آفاق  فتح  الذى  النموذج 
والجهل،  التخلف  أرس  من  للتحرر 
وأن طه حسني سعى طوال حياته 
األهم  السبيل  هو  العلم  يكون  أن 
حياة  عرب  والنفوس  العقول  لحياة 
كافة  مواجهة  فيها  استطاع  حافلة 
املعرفة  عىل  اعتامداً  التحديات 
قيم  وإعالء  وترسيخ  لبناء  كأساس 

الخري واملحبة والسالم.
ىف  نجح  حسني  طه  أن  وأوضحت 
وتحويلها  البرص  فقد  إعاقة  تحدى 
فكان  البصرية  لتنمية  سبيل  إىل 
املرصية  البرشية  للقدرة  أيقونة 
املحن  أصعب  عــىل  التغلب  ىف 
املرصية  املعارف  وزارة  توليه  وكان 
القدرات  ذوى  من  ــر  وزي ــأول  ك
إدرك  كام  تاريخية  عالمة  الخاصة 
األشخاص  بناء  ىف  العلم  أهمية 
رؤيته  إىل  مشرية  واملجتمعات، 
ىف  ودورهــا  العربية  للغة  الخاصة 
العلم  سبل  ودعــم  الهوية  ــراء  إث
والتواصل  اآلخر  ومخاطبة  والتعلم 

متميزاً  كاتباً  أنه  ونوهت  معه، 
أدبياً  ــداً  ــاق ون ــة  ــرواي وال للقصة 
االتجاهات  يناقش  الفكر  عميق 
واضعاً  واملعارصة  الحديثة  الفكرية 
الرسدى  األفق  تطوير  عينيه  نصب 
ىف  ريادته  إىل  باإلضافة  العريب، 
الضوء  ألقى  الذى  الرتجمة  مجال 
وكانت  ــرى،  األخ الحضارات  عن 
ألحد  للتخطيط  نواة  الثاقبة  رؤيته 
عرصنا  ىف  الرتجمة  مرشوعات  أهم 
الحديث وهو مرشوع األلف كتاب 
املرصية  الثقافة  وزارة  تسري  الذى 
ىف وقتنا الحاىل عىل نهجه مستمرة 
الكربى ىف مجال  اإلنجازات  بناء  ىف 
الرتجمة وكل مناحى العمل الثقايف، 
عبد  الرئيس  اهتامم  إىل  مشرية 
جمهورية  رئيس  السيىس  الفتاح 
الهمم لكونهم  العربية بذوى  مرص 
جزء أصيالً من املجتمع وشخصيات 
التنمية  ىف  دورا  تلعب  مــؤثــرة 
والتطوير، ال يفوتنى اإلشارة إىل أننا 
رشفنا باستقبال السيد الدكتور عىل 
بن متيم رئيس مركز أبو ظبى للغة 
عميد  منزل  إىل  زيارة  ىف  العربية 
األدب العرىب طه حسني وما صاحبه 
الراحل  حياة  ــول  ح نقاش  مــن 
ومتحفه الذى أصبح متحفاً ومركزاً 

توافر  جانب  اىل   .. وغريها 
والحامية  االسعاف  سيارات 

املدنية .
تشكيل  عن  أعلن  كام 
ملتابعة  املحافظة  من  لجنة 
االمتحانات  استعدادات 
عالوة   .. اللجان  وتجهيزات 
عمليات  غرفتى  تشكيل  عىل 
املحافظة  عام  ديوان  يف 
جانب  اىل  والتعليم  والرتبية 
سري  مبتابعة  خاصة  الوزارة 
االمتحانات وتوفري احتياجاتها 

اإلجراءات  واتخاذ   ، بأول  أوال 
الكفيلة بتوفري املناخ املناسب 
للطالب خالل فرتة االمتحانات 
طارئة،  مشكالت  أية  وحل 
ومتابعة اتخاذ كافة االجراءات 

التأمينية والوقائية .
رضوان  حمزة  أكد   .. وبدوره 
والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل 
املدارس  جميع  جاهزية  عىل 
وأن  لالمتحانات،  واللجان 
آلداء  الكرتونيا  مجهزة  اللجان 
لجان   3 عدا  فيام  االمتحانات 
طالب  عدد  وأن   ، ورقية 

 3179 يبلغ  العامة  الثانوية 
عىل  موزعني   .. وطالبة  طالبًا 
عدد 16 لجنة بواقع : 7 لجان 
بالشيخ  لجنتني  بالعريش، 
لجان   5  ، برفح  لجنة   ، زويد 
واحدة  ولجنة  العبد،  ببرئ 
بوابات  توفري  مع   .. بالحسنة 
عىل  للكشف  الكرتونية 
بروتوكول  وتوقيع  الطالب، 
والتموين  األمن  مع  تعاون 
واملياه  والكهرباء  والصحة 
االمتحانات  احتياجات  لتوفري 
وتأمني اللجان . وأأشار اىل أن 

امتحانات الثانوية العامة تبدأ 
اعتبارا من يوم 20 يونيو ملدة 
يومني بالنسبة للمواد التى ال 
تضاف اىل املجموع .. عىل أن 
يونيو   26 يوم  من  تستأنف 
حتى  االمتحانات  الستكامل 
عطلة  يتخللها  يوليو   21 يوم 

عيد األضحى املبارك .
محمد  أكد   .. جانبه  ومن 
مدير  عطية  العظيم  عبد 
للعلوم  األزهرية  املنطقة  عام 
أن  الطالب  وشئون  الثقافية 
هناك عدد 8 لجان لالمتحانات 

موزعة عىل كل من : العريش 
زويد  والشيخ  العبد  وبرئ 
اجامىل  وأن   ، سيناء  ووسط 
طالبا   659 يبلغ  الطالب  عدد 
وطالبة  طالبا   ٤61  ) وطالبة 
طالبا  و198  األدىب  القسم  ىف 
وطالبة ىف القسم العلمى ) .. 
مشريا اىل وجود عدد 7 مراكز 
أوراق  وتلقى  األسئلة  لتوزيع 

االجابة .
 وأعلن أنه يتم تطهري وتعقيم 
ومراكز  االمتحانات  لجان 
دامئة،  بصفة  األسئلة  توزيع 

أجهزة  توفري  جارى  وأنه 
أمام  لوضعها  وتطهري  فحص 
سيتم  أنه  وأضاف  لجنة.  كل 
اتخاذ كافة االجراءات الوقائية 
مع   .. الطالب  بني  التباعد  ىف 
صحية  وزائرة  طبيب  وجود 
يتم  وأنه   ، لجنة  كل  داخل 
يوم  بواقع  االمتحانات  عقد 
ويوم  األدىب  القسم  لطالب 
العلمى  القسم  لطالب  آخر 
االمتحانات  بدء  اىل  مشريا   ..
اعتبارا من يوم ٤ يونيو املقبل، 
وتستمر حتى 7 يوليو القادم.

محافظة شامل سيناء تنهى استعدادتها المتحانات الثانوية العامة واألزهرية
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جديد  فدية  برنامج  اكتشاف  تم 
يتربعون  الضحايا  يجعل  الهند  يف 
ــس جــديــدة لــلــمــرشديــن،  ــالب مب
بيتزا  منافذ  يف  األطفال  ويطعمون 
شهرية  تجارية  عــالمــات  تحمل 
ويقدمون مساعدة مالية ألي شخص 
يحتاج إىل رعاية طبية عاجلة ولكن 
لرشكة  وفًقا  تحملها،  يستطيع  ال 
.Cloudsek مراقبة املخاطر الرقمية

برنامج  أن  من  الرشكة  ــذرت  وح
فدية Goodwill قد يؤدي أيًضا إىل 
لبيانات  دائم،  ورمبا  فقدان مؤقت، 
لعمليات  محتمل  وإغالق  الرشكات 
الــرشكــة وخــســارة يف اإليـــرادات 

املصاحبة.
“تم  تقرير:  يف   Clousek ــال  وق
 GoodWill ransomware تحديد
يف   CloudSEK باحثي  قبل  من 
اسم  يوحي  وكــام   ،2022 ــارس  م
أن  يُــزعــم   ، التهديد  مجموعة 
العدالة  بتعزيز  مهتمون  املشغلني 

االجتامعية بدالً من األسباب املالية 
التقليدية”.

برنامج  يقوم   ، اإلصــابــة  ومبجرد 
GoodWill ransomware بتشفري 
املستندات والصور ومقاطع الفيديو 
املهمة  وامللفات  البيانات  وقاعدة 
غري  إليها  الوصول  ويجعل  األخرى 

ممكن بدون مفتاح فك التشفري.
و”يقرتح املمثلون أن يقوم الضحايا 
اجتامعيًا  مدفوعة  أنشطة  بثالثة 
مقابل فك التشفري – التربع مبالبس 
وتسجيل   ، للمرشدين  جــديــدة 
الحدث ، ونرشه عىل وسائل التواصل 
خمسة  واصطحاب   ، االجتامعي 
املطاعم  أحد  إىل  حظًا  أقل  أطفال 
الشهريةللحصول عىل عالج والتقاط 
ونرشها  الفيديو  ومقاطع  الصور 
االجتامعي  التواصل  وسائل  عىل 
وتقديم املساعدة املالية ألي شخص 
يحتاج إىل رعاية طبية عاجلة ولكن 
مستشفى  يف   ، تحملها  يستطيع  ال 

قريب ، وتسجيل الصوت ومشاركته 
مع املشغلني “.

 ، الثالثة  األنشطة  اكتامل  ومبجرد 
الضحايا  من  الفدية  برنامج  يطلب 
التواصل  كتابة مالحظة عىل وسائل 
أو   Facebook) ــي  ــامع ــت االج
حولت  “كيف  حول   (Instagram
نفسك إىل إنسان طيب من خالل أن 
تصبح ضحية لربمجيات الفدية التي 

”.GoodWill تسمى
األنشطة  جميع  من  االنتهاء  عند 
برامج  مشغلو  يتحقق   ، الثالثة 
التي  الوسائط  ملفات  من  الفدية 
عىل  ومنشوراتهم  الضحية  شاركها 

وسائل التواصل االجتامعي.
سيشارك  املمثل  إن  التقرير  وقال 
فك  أدوات  مجموعة  ذلــك  بعد 
أداة  تتضمن  التي  الكاملة  التشفري 
كلمة  وملف  الرئيسية  التشفري  فك 
تعليمي حول  فيديو  املرور ومقطع 
كيفية اسرتداد جميع امللفات املهمة.

غريبًا  شيئًا  أن  ناسا  وكالة  كشفت 
وال  كوننا  توسع  كيفية  مع  يحدث 
الحالية،  بالفيزياء  تفسريه  ميكن 
املأخوذة  البيانات  أظهرت  حيث 
الفضايئ وجود  تلسكوب هابل  من 
تناقض كبري بني معدل متدد الكون 
السابق،  باملعدل  مقارنة  الحايل 
وأكمل املرصد املداري األيقوين عمل 
البيانات،  جمع  من  عاًما   30 دام 
متكن  املعلومات،  هذه  وباستخدام 
هابل بعد ذلك من تحديد أكرث من 
والزمان  للمكان  ميل”  “عالمة   ٤0
العلامء عىل قياس معدل  ملساعدة 

توسع الكون بشكل أكرث دقة.
“ديىل  صحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا 
وكالة  قالت  الربيطانية،  ميل” 
زادت  كلام  إنه  األمريكية  الفضاء 
أشارت  كلام  اإلجراءات،  هذه  دقة 
ويبقى  غريب،  يشء  حــدوث  إىل 
لكن  لغزا  التناقض  هــذا  سبب 

بيانات هابل، التي تشمل مجموعة 
التي  الكونية  متنوعة من األجسام 
تدعم  مسافة،  كعالمات  تعمل 
أن شيئًا غريبًا يحدث، ورمبا  فكرة 

ينطوي عىل فيزياء جديدة متاًما.
معدل  دراســة  عىل  الخرباء  عمل 
توسع الكون منذ عرشينيات القرن 
عمل  قياسات  باستخدام  املــايض 
هابل  إدوين ب.  الفلك  علامء  بها 

وجورج مليرت.
تلسكوبًا  ناسا  ابتكرت  عندما 
كان  السبعينيات،  يف  كبريًا  فضائيًا 
للتكلفة  األساسية  املــربرات  أحد 
هو  العادي  غري  التقني  والجهد 
القدرة عىل حل فكرة النجوم التي 
تيضء وتخفت بشكل دوري، والتي 
التبانة  درب  مجرتنا  داخل  تُرى 
واستمرت  الخارجية،  واملجرات 
املعيار  كونها  يف  النجوم  هــذه 
الذهبي لعالمات امليل الكونية منذ 

 Henrietta أن اكتشف عامل الفلك
عام  يف  فائدتها   Swan Leavitt

.1912
لتقدير  حاسمة  القيمة  ــذه  وه
أساسيًا  اختباًرا  وتوفر  الكون  عمر 
استخدامها  وميكن  للكون،  لفهمنا 
جسم  تحرك  رسعة  مبدى  للتنبؤ 
فليك بعيًدا عن األرض عىل مسافة 
معروفة، عىل الرغم من أن القيمة 
الحقيقية لثابت هابل ال تزال قيد 

املناقشة.
أجراه  الذي  الجديد  البحث  قاس 
من   ٤2 الفضايئ  هابل  تلسكوب 
للمستعر  الرئيسية  الــعــالمــات 
العينة  ضعف  من  أكرث  األعظم، 
الكونية،  املسافة  لعالمات  السابقة 
قياسات  يف  التناقض  هذا  وتبني 
اكتشفه  ما  وهو  الكوىن،  التوسع 

العلامء ويحاولون حل لغزه.

الشخصية للمستخدمني وكلامت املرور 
وحتى التفاصيل املرصفية، باإلضافة إىل 
ذلك ، ميكن أن تسمح هذه التطبيقات 
الضارة أيًضا ملجرمي اإلنرتنت بالوصول 
يعد  وامليكروفون،  الهاتف  كامريا  إىل 
تنزيل التطبيقات من متاجر التطبيقات 
الرسمية هو الخيار األفضل ، حيث متر 
بعملية فحص صارمة  التطبيقات  هذه 

قبل إدراجها.
التشغيل  نــظــام  تنزيل  يتم  ال   –

Android وتحديثات األمان
للجّوال  التجارية  العالمات  تستمر 
بانتظام يف مشاركة الربامج باإلضافة إىل 
تحديثات األمان لنظام تشغيل األجهزة 
املحمولة (Android)، يف حني أن بعض 
هذه العنارص مهمة ألنها تجلب ميزات 
 ، جهازك  إىل  جديدة  تصميم  وعنارص 
تحديثات  عبارة عن  اآلخر  البعض  فإن 
التطبيقات  من  الهاتف  تحمي  أمنية 
الضارة وغريها من األخطار املامثلة، من 
التحديثات  هذه  تنزيل  مبكان  األهمية 
للحفاظ عىل تشغيل هاتفك الذيك خاليًا 

من األخطاء.
عىل  القدمية  التطبيقات  استخدام   –

هاتف Android الخاص بك
قد يكره بعض املستخدمني اإلخطارات 
التي تخربهم أن تحديث برنامج جديد 
ذلك  ومــع  معينة،  لتطبيقات  متاح 
تساعد  أساسية  انقطاعات  فهذه   ،
ال  وأمان،  بسالسة  العمل  عىل  الجهاز 
تحسني  عىل  التحديثات  هــذه  تركز 
تشمل  بل   ، فحسب  املستخدم  تجربة 
تعالج  التي  األمــان  تصحيحات  أيًضا 

اكتشاف ثغرة فدية تستخدم ملساعدة 
الفقراء واملرضى املحتاجني

تلسكوب هابل يكتشف تغريات فى معدل 
توسع الكون ال يمكن تفسريها بالفيزياء

الثغرات األمنية املكتشفة حديثًا، هذه 
أن  وميكن  للغاية  مهمة  التحديثات 
أجهزتك  تعريض  إىل  تجاهلها  يؤدي 
عىل  عالوة  الضارة،  الربامج  لهجامت 
ذلك ، تعمل هذه التحديثات أيًضا عىل 
التي قد تتسبب  إصالح بعض األخطاء 
يف تعطل جهازك أو حتى ببطء، يجب 
قيامهم  من  التأكد  املستخدمني  عىل 
مرة  كل  يف  وتثبيته  التحديث  بتنزيل 
أقرب  يف  بشأنه  إشعاًرا  فيها  يتلقون 

وقت ممكن.
– استخدام شبكات Wi-Fi العامة

رخيصة  العامة   Wi-Fi شبكات  تعد 
الثمن ويسهل الوصول إليها ، ومع ذلك 
، ميكن أن تشكل هذه الشبكات خطرًا 
واملمثلني  للقراصنة  ميكن  كبريًا،  أمنيًا 
الشبكات  بهذه  أيًضا  املتصلني  السيئني 
شبكات  عرب  املرسلة  املعلومات  عرض 
سيسمح  بسهولة،  العامة   Wi-Fi
معلومات  برسقة  للمتسللني  ــك  ذل
عن  أجهزتهم  إىل  والوصول  املستخدم 
عليك  يتعني  حيث   ، موقف  يف  بُعد، 
تأكد   ، عامة   Wi-Fi شبكة  استخدام 
أثناء االتصال   VPN من أنك تستخدم 
االفرتاضية  الشبكات  تعد  باإلنرتنت، 
سهالً  حالً   VPN شبكات  أو  الخاصة 
آمن  بشكل  الويب  مبواقع  لالتصال 
العامة، ومع ذلك  الشبكات  حتى عىل 
، فمن األفضل استخدام بيانات الجوال 
إذا كانت متوفرة يف مثل هذه املواقف.
للجهاز  روت  أو عمل  الحامية  – كرس 

الستخدام جلد معدل
روت  وعمل  الحامية  كرس  يُعد  ال 

التشغيل  بنظام  تعمل  التي  ألجهزتك 
أمرًا  التوايل  عىل   Android أو   iOS
األجهزة  فإن   ، ذلك  ومع  قانوين،  غري 
املالية  األوراق  غالف  عىل  تعمل  التي 
األمنية  الضامنات  من  املزيد  لديها 
الوصول  من  املستخدمني  تقيد  التي 
نظام  من  الحيوية  األجــزاء  بعض  إىل 
استخدام  يتيح  قد  الهاتف،  تشغيل 
لتعديل  املخصصة  فقط  القراءة  ذاكرة 
إىل  الوصول  للمستخدمني  األجهزة 
تسمح  التي  املخفية  النظام  إعدادات 
لهم بعمل املزيد مع هواتفهم ، ولكن 
ملخاطر  جهازك  يعرض  أن  ميكن  هذا 
بعض  إجراء  الرضوري  من  أكرب،  أمنية 
تقرر  أن  قبل  األدلة  وتصفح  األبحاث 
 ، حاميته  كرس  أو  لجهازك  روت  عمل 

خاصة بالنسبة ألول مرة.
الغطاء  أو  الجراب  استخدام  عدم   –

الخلفي
أو  الخلفية  األغطية  تكون  أن  ميكن 
لحامية  مفيدة  الهاتف  حافظات 
عىل  يجب  الــتــلــف،  ــن  م أجــهــزتــك 
العلبة  جودة  عىل  الرتكيز  املستخدمني 
أكرث من الرتكيز عىل النمط أثناء البحث 
عن غطاء جديد ألجهزتهم، الغرض من 
هذه األغطية ليس فقط تعزيز جاذبية 
بكفاءة  حاميته  أيًضا  ولكن  الهاتف 
عن  الناجمة  األرضار  عىل  التغلب  من 
أغلفة  األخــرى،  والحوادث  السقوط 
السيليكون  من  املصنوعة  الهاتف 
ومعظم  األخرى  املواد  من  متانة  أكرث 

ماركات الهواتف الذكية.

7 أخطاء ترتكبها عند استخدام هاتفك الذكي .. احذر منها

التحقق من إرشادات السالمة والتوافق 
الخاصة بها.

غري  مصادر  من  التطبيقات  -تنزيل 
متجر Google Play الرسمي

مييل بعض املستخدمني إىل استكشاف 
مصادر أخرى للتطبيقات عندما يتعذر 
 Google عليهم العثور عليها يف متجر
الرسمية  غري  باملصادر  يُنصح  ال   ،Play
لجهات  التابعة  التطبيقات  ومتاجر 
من  التطبيقات  تنزيل  ألن  خارجية 
هذه املصادر ميكن أن يعرض أجهزتها 
الضارة،  والتطبيقات  الضارة  للربامج 
التطبيقات  هــذه  تصيب  أن  ميكن 
وبرامج  بالفريوسات  األجهزة  الضارة 
التجسس التي ميكنها رسقة املعلومات 

ال  ــزًءا  ج الذكية  الهواتف  أصبحت 
يتم  حيث  الحديثة  الحياة  من  يتجزأ 
فمن  متعددة،  مهام  ألداء  استخدامها 
عىل  إبقائك  إىل  الصباح  يف  إيقاظك 
والزمالء  والعائلة  باألصدقاء  اتصال 
وحتى تخزين ذكرياتك الثمينة ، تقوم 
ذلك،  بكل  املحمولة  األجهزة  هــذه 
يريدون  املستخدمني  أن  يف  شك  وال 
الحفاظ عىل عمل هذا الجهاز الصغري 
فرتة  ألطول  بسالسة  للحياة”  “املغري 
، يجب عىل  الهدف  ولتحقيق  ممكنة، 
وتجنب  مبعرفة  البدء  املستخدمني 
تؤثر عىل  التي  اليومية  العادات  بعض 
بعًضا  هنا  وسنناقش  هواتفهم،  عمر 
من أكرث أخطاء الهواتف الذكية شيوًعا 

وأكربها التي قد ترتكبها.
– استخدام الشاحن الخاطئ

فكرة  املستخدمني  من  العديد  لدى 
خاطئة مفادها أن جميع أجهزة الشحن 
شاحن  أي  أن  ويعتقدون  متشابهة، 
موصل  أن  طاملا  جيد  بشكل  سيعمل 
ذلك  ومع  هواتفهم،  يناسب  الكابل 
الشاحن  لديك  يكون  أن  املهم  من   ،
املناسب، أجهزة الشحن الرخيصة هي 
نشوب  خطر  تشكل  ال  فهي  ال،  كبرية 
بل   ، فحسب  كهرباىئ  ماس  أو  حريق 
الذيك  بعمر هاتفك  أيًضا  قد ترض  إنها 
املدى  عىل  وكذلك  القصري  املدى  عىل 
الطويل، قم دامئًا برشاء أجهزة الشحن 
بعد  املوثوقة  التجارية  العالمات  من 
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10 معلومات فى بيان النيابة الخاص 
بتحقيقات سقوط حافلة غرًقا باملنيا

جنايات املنصورة تقضى بإعدام ٣ متهمني 
قتلوا سائقا ومثلوا بجثته

بيانًا  العامة،  النيابة  أصــدرت 
تفصيليًا بشأن تحقيقاتها يف واقعة 
االبراهيمية  برتعة  حافلة  سقوط 
بقرية الربجاية بطريق مرص أسوان 

الزراعي باملنيا
وتضمن بيان النيابة 10 معلومات 
وجاءت  بالقضية  متعلقة  هامة 

كالتايل:
* النيابة العامة تأمر بحبس متهم 
يف  لتسببه  احتياطيًّا  أيــام  أربعة 
موت وإصابة مستقيل حافلة كان 

يقودها باملنيا.
ستة  ــاة  وف يف  تسبب  *الــحــادث 
وال  الركاب،  من  خمسة  وإصابة 
واإلنقاذ  البحث  عمليات  ــزال  ت
خلو  من  للتأكد  جاريًة  والتحري 

املياه من آخرين.

اتهامات  للسائق  وجهت  *النيابة 
احــرتازه  وعــدم  الرعونة  ــامل  اإله
وتعاطي  زائــدة  برسعة  والقيادة 

رة. موادَّ ُمخدِّ
* الحافلة سقطت برتعة اإلبراهيمية 
مرص  بطريق  (الربجاية)  بقرية 
املنيا،  مبحافظة  الزراعي  أســوان 

ووفاة وإصابة بعض مستقليها.
سبب  حــول  انــتــرشت  *شائعات 
الحافلة  قائد  تهديد  تفيد  وقوعها 
عمًدا  املياه  يف  بإسقاطها  الركاب 
إذا مل يسددوا إليه أجرة زائدة عىل 

التي دفعوها.
الركاب عدم صحة  من  اثنان  *أكد 
تهديد  حول  املتداولة  اإلشاعات 
وقوع  قبل  الركاب  الحافلة  قائد 

الحادث.

“نستغل خفة أيدينا”.. اعرتافات متهمني 
بسرقة املواطنني بشوارع القاهرة والجيزة

املنصورة  جنايات  محكمة  قضت 
باإلعدام  اليوم،  السابعة،  الدائرة 
استطالع  بعد  اآلراء  بإجامع  شنقا 
 3 عــىل  الجمهورية،  مفتي  رأي 
متهمني، وذلك التهامهم بقتل سائق 
يف قرية جصفا مركز ميت غمر بعد 
استدراجه من  منزله، والتخلص منه 
بندقيتني  باستخدام  بالرصاص  رميا 
والتمثيل  خرطوش  وأخــرى  آليتني 
لهم  العامة  بجثته، ووجهت  النيابة 
وخطف  العمد  بالقتل  اتهامات 

املجني عليه بالتحايل. 
املستشار  برئاسة  الحكم  صــدر 
املحكمة،  رئيس  قاسم،  مجدي 
وائل  املستشار  من  كال  وعضوية 
محي  واملستشار  ــد،  صفوت  راش
أحمد  رس  وأمانة  الكناين،  الدين 
القضية  يف  شمس،  وشعبان  كامل 
جنايات  لسنة   2021   13930 رقم 

برقم  واملقيدة  غمر،  ميت  مركز 
جنوب  كيل   2021 لسنة   1838

املنصورة. 
املنصورة  جنايات  محكمة  وقررت 
وشهرته  م”،  أ.  “م.  من  كل  إعدام 
السمكري، 36 عاما، مقيم قرية  أبو 
ا.”،  م.  و”أ.  خالد مركز ميت غمر، 
عاطل  عاما،   19 الزغبي،  وشهرته 
عىل  جصفا،  وغيابيا  قرية  ومقيم 
املتهم “م. م. م.”، هارب، ألنهم يف 
يوم 2021/6/29 قتلوا املجني عليه 
مع  عمدا  جــوده”،  خالد    ”محمد 
سبق اإلرصار والرتصد، وأعدوا لذلك 
الغرض أسلحة نارية بندقيتني آليتني 
وبندقية خرطوش ورباط، واقتادوه 
خزينة  الثاين  وسدد  يديه،  وكبلوا 
وأطلق  برأسه  وجسده،  السالح 
األول لجام السالح الناري فانطلقت 
اليمنى  واستقرت  بساقه  طلقته 

بتقرير  املوصوفة  إصابته  فأحدثوا 
إزهاق  قاصدين  الترشيحية  الصفة 
املتهم  الثالث  تواجد  حال  روحــه 
األعرية  وإطــالق  أزرهــم  من  للشد 
أمامهم  جثامنه  وتركوا  النارية، 
املتهامن  وأخــذه  ــاؤه،  دم تتصبب 
أحد  إىل  هيئته  عىل  األول  والثاين، 

املقاصد لينكال به . 
تبني من تحريات مباحث  وكان قد 
مركز ميت غمر مبحافظة الدقهلية، 
املجني  بني  مادية  خالفات  إثر  أنه 
إزهاق  عىل  اتفقوا  واملتهمني  عليه 
روحه، وحملوه عىل هيئته وقصدوا 
جصفا  بقرية  العامة  الطرق  أحد 
وألقوا بجسده وما أن شعر به قاطنو 
النريان  إطالق  تبادلوا  املكان  ذلك 
عليهم  السطوة  وفــرض  إلرهابهم 
مرأى  عىل  عليه  باملجني  والتنكيل 

ومسمع من املواطنني.

تفصيلية  باعرتافات  لصوص  أدىل 
الرسقات  جرائم  ارتكابهم  عن 
بالشوارع،  املواطنني  ملتعلقات 
القاهرة  يف  “الخطف”  بأسلوب 

والجيزة، مستغلني خفة أيديهم.
ضبط  يف  األمن  أجهزة  ونجحت 
برسقة  لقيامهام  بالقاهرة  شخصني 
بأسلوب  املواطنني  متعلقات 
أجهزة  جهود  إطار  ىف  “الخطف” 
الجرمية  ملكافحة  الداخلية  وزارة 
مالحقة  السيام  صورها  بشتى 
اإلجرامية  العنارص  وضبط 

مرتكبى  العصابية  والتشكيالت 
جرائم الرسقة.

وحدة  وتحريات  معلومات  أكدت 
السالم  دار  رشطة  قسم  مباحث 
مبديرية أمن القاهرة قيام (شخصني، 
مقيامن بنطاق محافظتى “القاهرة 
– الجيزة”) بتكوين تشكيل عصاىب 
ىف  اإلجرامى  نشاطه  تخصص 
متعلقات  حوادث رسقات  ارتكاب 
“الخطف”  بأسلوب  املواطنني 

باستخدام مركبة “توك توك”.
أمكن  اإلجراءات  تقنني  عقب 

مركبة  استقاللهام  حال  ضبطهام 
وملك  أحدهم  (قيادة  توك”  “توك 
ارتكاب  ىف  واملُستخدمة  والده) 
حوادث الرسقة ومبواجهتهام اعرتفا 
بذات  رسقة  واقعتى  بارتكاب 
األسلوب، كام تم بإرشادهام ضبط 
عليها  املستوىل  املرسوقات  كافة 
مبسكن أحدهام وباستدعاء املجنى 
املضبوطات،  عىل  تعرفا  عليهام 
اتخاذ  فتم  بالرسقة،  واتهامهام 
وحبس  القانونية  اإلجراءات 

املتهمني.

* سألت النيابة العامة شاهًدا عىل 
الصورة  وفق  وقوعه  أكد  الحادث 
املصابني،  شهادة  إليها  انتهت  التي 
فيه  بالتسبب  الحافلة  قائد  متهاًم 

لقيادتها برسعة زائدة.
* النيابة العامة تبينت من معاينة 
مرسح الحادث وجود إتالف بسور 
وجود  وعدم   ،( الربجاية   ) كوبري 
أو  بالطريق،  اإلطــارات  لكبح  آثار 
وجود أي آالت مراقبة مطلة عليه.

املتهم  استجوبت  العامة  *النيابة 
اتهامات،  من  إليه  نُسب  ما  أنكر 
وادَّعى وقوع الحادث نتيجة عطل 
*الفحص  الحافلة.  مبكابح  مفاجئ 
ماديت  تعاطيه  إيجابية  أكد  الطبي 
الحشيش واألفيون، وجاٍر استكامل 

التحقيقات.

املدرسة  يتعرض مسئوىل  ، وسوف 
عدم  حالة  يف  القانوية  للمساءلة 
التالميذ  بيانات  جميع  تسجيل 
االبتدايئ  األول  للصف  املتقدمني 

باملدرسة.
التعليمية واالدارات  املديريات   – 

التعليمية
رياض  ملدارس  للمتقدمني  بالنسبة 

األطفال (الرسمى لغات ).
_ بعد انتهاء فرتة التقدم اإللكرتوين 
العامة  اإلدارة  تقوم  االمور  ألولياء 
إتحاد  دعم  و  املعلومات  لنظم 
القرار بتسليم املديريات التعليمية 
الطالب  بيانات  قاعدة  نسخة 
املتقدمني للمدارس رياض األطفال 
 ، مديرية  بكل  لغات)  (الرسمي 
التطبيق  طريق  عن  واملسجلني 
عىل  لذلك  املخصص  اإللكرتوين 
الوزارة  معلومات  مركز  بوابة 
للقيام  ذلك  و   ،  (  emis.gov.eg)

باإلجراءات الالزمة لتنسيق الطالب 
تقوم  أن  عىل   ، باملدارس  وقبولهم 
املديريات التعليمية بإرسال نتيجة 
منها  اإلنتهاء  فور  للطالب  القبول 
وقبل إعالنها باملدارس ، حتى يتثنى 
األمور  ألولياء  القبول  نتيجة  إعالن 
خالل  من  االلكرتونية  املنصة  عرب 

املوقع الرسمي للوزارة .
للمدارس  للمتقدمني  -بالنسبة 
األطفال  رياض  ومدراس  اإلبتدائية 
املديريات  تقوم  -ط،  (الرسمي) 
واإلدارات التعليمية مبتابعة موقف 
التابعه  التقدم اإللكرتوين للمدارس 
يف  املدارس  بت  وموقف   ، لها 
الطلبات املقدمة إليها ، وذلك من 
خالل التطبيق اإللكرتوين املخصص 
التعليمية  واإلدارات  للمديريات 
يف هذا الشأن ، مع التنبية املشدد 
بني  والتعاون  التنسيق  برضورة 
توجيه   ، األطفال  رياض  توجيه   )
إدارات  و(   ( االبتدائية  املرحلة 

مبديرتكم  االحصاء)  وأقسام 
لكم  التابعه  التعليمية  واإلدارات 
يف متابعة إجراءات التقدم والقبول 

باملدراس .
– بالنسبة للطالب الوافدين :

أوراق  بتقديم  األمر  وىل  يقوم   _
االلتحاق إىل اإلدارة التعليمية حيث 
مبراجعة  اإلختصاص  جهة  تقوم 
املدارس  إخطار  ويتم  املستندات 
الذين  الوافدين  الطالب  ببيانات 
مديري  عىل  يلزم  و   ، قبولهم  تم 
إلكرتونياً  بياناتهم  تسجيل  املدارس 

عىل قاعدة البيانات املركزية .
عىل  مشددا  التنبية  يرجي  كام   
ظاهر  مكان  يف  اإلعالن  رضورة 
التعليمية  واالدارات  باملدارس 
التقدم  باب  فتح  عن   ، واملديرية 
االطفال  رياض  ملرحلة  اإللكرتوين 
والصف االول االبتدايئ ، مع اعتبار 
وتحت  وعاجل  جدا  هام  املوضوع 

إرشاف سيادتكم الشخصيه. 

التعليم: 6 سنوات حدا أدنى للتقدم ألوىل 
ابتدائي و4 لرياض األطفال للعام املقبل

تتمه ص  5
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لقمة  التجهيز  يبدأ  اإلسامعييل 
الزمالك

القدم  لكرة  األول  الفريق  بدأ 
تدريباته   اإلسامعييل،  بالنادي 
استعداًدا ملباراة الزمالك، يف قمة 
الجولة الـ 21 من عمر منافسات 
واملقرر  املمتاز،  الدوري  مسابقة 
القادم  السبت  يوم  إقامتها 

بالقاهرة.
للفريق  الفني  الجهاز  وحرص 
عقد  عىل  الجمل،  حمزة  بقيادة 
اجتامًعا مع العبيه لتحفيزهم من 
اإليجابية  العروض  إستمرار  أجل 
وتقديم  امللعب  يف  والقتال 
الفريقني  بقيمة  تليق  مواجهة 
يف  األندية  أكرب  أحد  بإعتبارهام 

الوطن العريب.
وشهد املران تنظيم مجموعة من 
منها  والخططية  الفنية  الجمل 
املساحات  يف  والتسلم  التسليم 

اإلسماعيلي يبدأ التجهيز لقمة الزمالك الضيقة ورسعة التحول من الجانب 
عن  فضالً  الهجومي  إىل  الدفاعي 
بأقل  الكرة  عن  اإلستحواذ  سبل 

عدد من اللمسات.
تدريبات  الفني  الجهاز  وخصص 
املدى  بعيدة  التسديدات  عىل 
أحد  ألنهام  الثابتة  والركالت 
لتسجيل  الهجومية  الحلول  أهم 

األهداف يف شباك املنافسني.
كام خاض حراس املرمى تدريبات 
مع  التعامل  آليات  حول  قوية 
الكرات العرضية إضافة لتدريبات 
رد  رسعة  قياس  شأنها  من  آخرى 

الفعل لدى كل حارس مرمي.
واختتم املران بتقسيمة تم إيقافها 
إصالح  أجل  من  مرات  عدة 
الالعبني  فيها  وقع  التي  األخطاء 
بجانب  املاضية  املواجهات  خالل 
منحهم التعليامت الفنية املطلوبة.

كريم  املهندس  أكد  جانبه   ومن 
عبدالرحمن، املرشف العام عىل البطولة 
العربية لكامل االجسام، ورئيس مجلس 
كافة  سنوفر  أننا  سلسال  رشكة  إدارة 
البطولة  إنجاح  أجل  من  اإلمكانيات 
مبعنى  بطولة  ترون  وسوف   ، العربية 
لكافة  كامل  تصور  وهناك  الكلمه 
يف  املشاركني  راحة  أجل  من  التفاصيل 
االخوة  من  مرص  ضيوف  سواء  البطولة 
العرب او االبطال املرصيني ونسعى بكل 
البطولة، وانها  ماؤتينا من قوة  النجاح 
لن تكون البدايه بل انطالقة للعديد من 

البطوالت خالل الفرته املقبلة.
وىف نفس السياق أكد الكابنت أحمد أبو 
ورئيس  للبطولة  العام  املنسق   ، جنه 
تجرى  االستعدادات  أن  الفنية،   اللجنه 
الرتتيبات  من  لالنتهاء  وساق  قدًم  عىل 
النهائيه و التي ستكون مفاجأة للجميع 
والتحكيم  الرائع  التنظيم  حيث  من 
املميز للبطولة العربية، وكذلك مفاجأت 
مرسح  وأكرب  والختام  االفتتاح  حفل  ىف 
مشاركة  بجانب  هذا  األجسام،  لكامل 
عدداً من االبطال الواعدين وأن الجوائز 
الثالثة   املراكز  عىل  الحاصلني  املالية 
األوىل 15 الف جنية للمركز األول و10 
و  الثالث،  للمركز  آالف  و5  للثاين  آالف 
العارش  حتى  الرابع  من  عينية  جوائز 
العريب  االتحاد  من  معتمدة  وشهادة 
لكامل األجسام بجانب كروت االحرتاف 
االعالمية  تغطية  وهناك  برو”  “اليت 
للعديد من القنوات الفضائية الرياضية 
التغطية  بجانب  والعربية  املرصية 
املرصية  والصحف  اإللكرتونية  للمواقع 

والعربية .

تعرف علي التفاصيل الكاملة  للبطولة العربية 
لكمال األجسام 2022

رئيس  فهيم،  عادل  الدكتور  أعلن 
االتحاد املرصي لكامل االجسام، ورئيس 
ونائب  واالفريقي،  العريب،  االتحادين 
تولينا  عقب  أن  الدويل،  االتحاد  رئيس 
بإقامة  وعدنا  العريب   االتحاد  مسئولية 
عىل  العربية  البطوالت  من  العديد 
أرض مرص، والبداية  بأستضافة البطولة 
 ”22“ رقم  االجسام  لكامل  العربية 
اإلسكندرية  التاريخية  املدن  أعرق  يف 
املرصيني   لالعبني  كبرية  فرصة  وهي 
القامتها  نظراً  للمشاركة  تجارب  وبدون 
املقرر  أنه من  عىل أرض مرص. وأوضح 
إقامتها يف الفرته من 28 حتى 30 يوليو    
باملدينة الشبابية الرياضية باإلسكندرية 
املرصي  لالتحاد  مبارش    إرشاف  تحت 
االتفاق  وتم  االجسام  لكامل  العريب 
من  مجموعة  أختيار  يف  نهايئ  بشكل 
والعرب  االجانب  الدوليني  الحكام 
البطولة  مسابقات  إلدارة  واملرصيني 

األجسام،  كامل  منافسات   يف  املختلفة 
والفيزيك والكالسيك فيزيك ، للناشئني، 

والرجال واالساتذة .
يجدر اإلشارة أن البطولة العربية لكامل 
محمد  اللواء  رعاية  تحت  االجسام 
مع  مخلص   تعاون  وهناك  الرشيف 
لتنظيم  املتخصصة  الرشكات  إحدي 
والتي  الرياضيه”سلسال”  البطوالت 
عبدالرحمن  كريم  املهندس  ميثلها 
سرتعي  والتي  اإلدارة  مجلس  رئيس 
التوقيع  مراسم  حرض  وقد  البطولة، 
لالتحاد املرصي لكامل  التنفيذي  املدير 
األجسام  املهندس سامي بشري، و أيضاً 
الكابنت   األجسام  لكامل  العامل  بطل 
البطولة  عىل  املرشف  جنة  أبو  أحمد 
العديد  وكذلك  الفنية   اللجنه  ورئيس 
االتفاق عىل  باللعبة، وتم  املهتمني  من 
إنجاح  شأنها  من  التي  التفاصيل  كافة 

الحدث الرياىض .

األوملبية تشيد بتسلق منال رستم لقمة جبل إيفرست

التدريبية  للدورة  نجاح غري مسبوق 
الدولية بديب ملدريب كامل  لألكادميية 

األجسام واللياقة البدنية
عاطف عبد العزيز

كامل  أبطال  من  املشاركني  أشاد 
يف   ،ifbb البدنية  واللياقة  األجسام 
الثاين  للمستوي  التدريبية  الدورة 
األكادميية  نظمها  التي  بعد”  “عن 
األجسام  لكامل  بديب  الدولية 
عليها  يرشف  والتي  البدنية  واللياقة 
بها  واملعرتف   ، للعبة  الدويل  االتحاد 
مستوى  عىل  دول   203 من  أكرث  يف 
الرئيسية  املوضوعات  العاملوكانت 
املنشطات  حول”  محارضات  يف 
الغذائية  “والعنارص  وأرضارها”، 
و”املكمالت  الغذايئ”،  والتوازن 

نجاح غري مسبوق للدورة التدريبية لألكاديمية 
الدولية بدبي ملدربي كمال األجسام واللياقة البدنية

املحارض  فيها  ، وقد حارض  الغذائية” 
الكريم  عبد  وليد  املهندس  الدويل 
باألكادميية  الدوليني  املحارضين  كبري 
الدويل  واملحارض  العام،  ومديرها 

الرائد سلطان العتبي.
عبد  العقيد  العقيد  أكد  جانبة  ومن 
مجلس  رئيس  سعيد،  محمد  الكريم 
االتحاد  وسفري  األكادميية،  إدارة 
من  البد  أن  الرياضية  للثقافة  العريب 
الذي شهدته دورات  اإلشادة باإلقبال 
الدورة  األكادميية بصفة عامة، وهذه 
واضح  دليل  وهذا  خاص  بشكل 
ومدربات  مدريب  وحرص  رغبة  عىل 
عىل  البدنية  واللياقة  األجسام  كامل 
من  االستفادة  يف  العريب  املستوى 
التي تتخذ من ديب  مناهج األكادميية 

مقراً إقليمياً لها.
وطالب رئيس األكادميية الدولية لكامل 
األجسام واللياقة البدنية والتي يرشف 
بالحرص  للعبة  الدويل  االتحاد  عليها 
قدراتهم  صقل  مشوار  مواصلة  عىل 
الفنية من خالل االلتحاق باألكادميية، 
والحصول عىل أعىل الكفاءات العلمية 
الدولية  األكادميية  من  التدريب  يف 
الدويل  لالتحاد  التابعة  األجسام  لبناء 
التدريبية  الدورة  أن  اإلشارة  يجدر   .
شهدت مشاركة مميزة من داخل دولة 
اإلمارات وخارجها، تضمنت مجموعة 
التدريب،  علم  املهمة يف  املحاور  من 
أهمها: املنشطات وأرضارها، والعنارص 
الغذايئ، واملكمالت  الغذائية والتوازن 

الغذائية

أشاد مجلس إدارة اللجنة األوملبية 
هشام  املهندس  برئاسة  املرصية 
حطب مبا حققته منال رستم بعد 
أعىل  إيفرست  جبل  قمة  تسلقها 
أول  لتكون  العامل  يف  جبليه  قمة 

فتاة مرصية تتسلق هذا الجبل.
يف  قبل  من  رستم  منال  ونجحت 
تنزانيا  يف  كليمنجارو  جبل  تسلق 
أعىل قمة جبل يف إفريقيا ،وأيضا 
تسلق جبل كينيا الذي يعترب ثاين 
 ، إفريقيا  يف  جبليه  قمة  أعىل 
املوجودة  “إلربوس”  قمة  وتسلق 
جبل  قمة  وتسلق  روسيا  يف 
ثاين أعىل  األرجنتني  اكونكاجوا يف 
واملشاركة  العامل  يف  جبليه  قمة 
العظيم  الصني  سور  سباقات  يف 
وحصلت عىل العديد من الجوائز.

اللجنة  إدارة  مجلس  ويعرب 
األوملبية املرصية عن التهنئة ملنال 

تحقيق  يف  نجحت  التي  رستم 
إنجاز بأن تكون أول فتاة مرصية 
يف  جبليه  قمة  أعىل  إىل  تصل 

العامل.
اللجنة  إدارة  مجلس  ويؤكد 
اإلرصار  أن   ، املرصية  األوملبية 
كل  يف  الدوافع  هام  والعزمية 
والرياضة  املختلفة  الرياضات 
تفتح أفاق جديدة لكل مامرسيها 
الرياضات  يف  االنجازات  وتحقيق 
املختلفة يساهم يف تحفيز الرباعم 
من  مزيد  يف  والشباب  والناشئني 
اإلقبال عىل الرياضة وهو الهدف 
مامرسني  عدد  بزيادة  األسايس 
املختلفة  األلعاب  كل  الرياضة يف 
سواء األوملبية منها أو الغري أوملبية 
ومرص متتلك العديد من املواهب 
كل  يف  املنافسة  عىل  القادرة 
األصعده  جميع  عىل  املسابقات 

الرياضة  تدعم  املرصية  والدولة 
بشكل غري مسبوق وإهتامم كبري 
كان له العديد من األثار اإليجابية 
تجني  والتي  الحالية  الفرتة  يف 
أجل  من  املرصية  الرياضة  مثارها 
ورفع  والنجاح  التقدم  من  مزيد 
راية مرص عاليه يف جميع املحافل.
العريان  املهندس رشيف  وأوضح 
األوملبية  للجنة  العام  األمني 
املميزة  النتائج  أن  املرصية 
جميع  يف  املرصية  للرياضة 
العديد  ضمن  تأيت  الرياضات 
تحققها  التي  النجاحات  من 
الرياضة املرصية يف الفرتة الحالية 
ملنال رستم عىل  بالتهنئة  ونتقدم 
يفتح  والذي  النجاح  تحقيق هذا 
يف  مرصيني  ألبطال  جديدة  أفاق 

رياضات مختلفة.
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منافسات  اقامة  نجعل  ان  جيداً 
البطولة العربية ىف تاريخ احتفاالت 
االسكندرية بعيدها القومى، وسوف 
اناقش هذه الرغبة مع مسرت رفائيل 
الدويل  االتحاد  رئيس  سانتونجا 
نؤجل  اننا  بحيث  األجسام  لكامل 
قليال مسرت يونيفريرس العاملية الذي 
اقامتها مبرص أواخر  كان من املقرر 
القادم اىل اخر العام او  شهر يوليو 
اىل اول العام املقبل ونقيم البطولة 
العربية بدالً منها، و ستكون للرجال 
الفرصة  والناشئني واالساتذة التاحة 
أكرب عدد  الجميع ومشاركة  الرضاء 

من الالعبني .
أحرص  سوف  “انني  “فهيم  وقال 
الدوىل  االتحاد  رئيس  حضور  عيل 
العربيه  البطولة  رفائيل  دكتور 
بالكامل مع االستعانة بطاقم تحكيم 
 6 اىل   5 من  يشمل  والذى  دوىل، 

اىل  الوصول  يف  الوفود  وبدأت  هذا 
يف  بعضها  وبدأ  الشيخ  رشم  مدينة 
الفني  للمؤمتر  استعداداً  التدريب 
الذي يعقده املندوب الفني لالتحاد 
الدويل إلطالع ومراجعة الالعبني عىل 
الثالثة،  لاللعاب  السباق  سري  خط 
حيث  والجري  والدراجات  السباحة 
الفني  االجتامع  يعقد  ان  املقرر  من 
يوم الخميس 26 مايو عيل ان تقام 
الجمعة  يومي  مدار  عيل  البطوالت 

والسبت.
ابرزهم  ميثل مرص 35 العب والعبة 
بسملة  االوليمبية  افريقيا  بطلة 
رحاب  االوليمبية  الالعبة  السالموين 
للشباب  افريقيا  وبطل  حمدي 
مهند  افريقيا  وبطل  خالد  سيف 
يارس وباقي املنتخب، كام يشارك يف 
البطوالت م دول العامل مجموعة من 
باحثني  املصنفني  والالعبات  الالعبني 
النقاط  من  عدد  عىل  الحصول  عن 
مراكز  عىل  للحصول  يساعدهم 
باريس  االوليمبية  للدورة  للتأهل 

.202٤
خالل  يشارك  ان  املنتظر  ومن 
العب   800 من  مايقرب  البطولة 

” فهيم ” يعلن االسكندرية تستضيف البطولة العربية 
لكمال االجسام يف العيد القومي للمحافظة ومفاجات كربى

شرم الشيخ تحتضن كاس افريقيا وكأس البحر املتوسط والبطولة 
العربية وكأس العرب للرتايثلون املؤهلة ألوليمبيات باريس 2024

رئيس  فهيم،  عادل  الدكتور  أكد 
واالفريقي،،  والعريب  املرصي  االتحاد 
الدويل  االتحاد  رئيس  اول  ونائب 
اللقاء  خالل  انه  األجسام،  لكامل 
االسكندرية  محافظ  مع  االخري 
عقد  الذي  الرشيف  محمد  اللواء 
كان  املحافظة،  عام  بديوان  أمس 
االسكندرية  إلستضافة  توجه  هناك 
لكامل  العربية  البطولة  ملنافسات 
املحافظة  احتفاالت  خالل  االجسام 
بالعيد القومى نظراً لنجاح استضافة 
لالتحاد  العمومية  الجمعية  فاعليات 
الحالية  دورته  ىف  االخرية  العرىب 
امتدادا لحب املحافظ للدول العربية 
لالتحاد  العمومية  الجمعية  ولنجاح 
االسكندرية  استضافتها  التى  العرىب 

العام املاىض.
اىل  استجابة  انه  اىل  “فهيم”  وأشار 
نفكر  االسكندرية  محافظ  رغبة 

وزير  معايل  وبحضور  رعاية  تحت 
الدكتور  استاذ  والرياضة  الشباب 
ارشف صبحي ومعايل الوزير محافظ 
حرب  اركان  اللواء  سيناء  جنوب 
خالد فودة تنطلق الفاعليات مبدينة 
الشيخ بحضور 37 دولة وتقام  رشم 
وقد  يومني  مدى  عىل  الفاعليات 
والرياضة  الشباب  وزارة  دعمت 
جهاز  يتوفر  مرة  والول  البطوالت 
من  كرشط  االلكرتوين  التحكيم 
من  التأهل  بطوالت  اقامة  رشوط 

االتحاد الدويل .
وقد تقدم اللواء احمد نارص، رئيس 
الشباب  وزير  ملعايل  االدارة  مجلس 
ارشف  الدكتور  االستاذ  والرياضة 
صبحي عىل توفري الجهاز من الخارج 
وتسهيل كافة اإلمكانات من الوزارة 
املناسب  الوقت  يف  الجهاز  لوجود 
كأحد رشوط االتحاد الدويل، يف إطار 
املستلزمات  كل  توفري  عىل  العمل 
مع  بالتنسيق  اللوجستية  واألمور 
االتحاد املرصي للعبة من أجل نجاح 
واستكامل  البطوالت  تلك  تنظيم 
استضافة  يف  مرص  تفوق  سلسلة 
البطوالت الرياضية الدولية الكربى .

الحيادية  لضامن  أوربا  من  حكام 
الدوليني  الحكام  جانب  اىل  الكاملة 
اجمل  ىف  البطولة  وستقام   ، العرب 
اطالب  وسوف   ، االسكندرية  بقاع 
كروت  توفري  الدوىل  االتحاد  رئيس 
الحاصل  يكون  ان  بحيث  احرتاف 
عىل املركز االول ىف كل ميزان يحظى 
بكارت احرتاف ، وبالنسبة للمرصيني 
سوف يتم استثنائهم من سداد قيمة 
بالجنيه  لدفعها  بالدوالر  االشرتاك 
االجانب  املشاركني  اما  املرصى، 

فسيكون االشرتاك بالدوالر.
املرصي  االتحاد  رئيس  وأوضح 
األجسام  لكامل  واالفريقي  والعريب 
أسمح  سوف  البطولة  تلك  ىف  أن 
دون  مرص  من  العب  اى  مبشاركة 
تجارب لرغبتنا الشديدة ىف مشاركة 
ىف  املرصيني  الالعبني  من  كبري  عدد 
هذا الحدث العرىب ، وامتنى ان يكون 
حدث عرىب دوىل مفتوح لكل العامل 
ولكل ابناء مرص دون تجارب ، خاصة 
وان البطوالت العربية دامئا ماتكون 
تشهدها  التى  البطوالت  اجمل 
باملحبة والود والتنافس الرشيف بني 
عقب  الله  شاء  وان   ، اللعبة  أبطال 
الحصول عىل موافقة رئيس االتحاد 
القادمة  ساعة  ال٤8  خالل  الدوىل 
للبطولة  الرسمى  االعالن  يتم  سوف 
بعدة  بعدها  ليقام   ، الدول  لكافة 
فنحن  يونيفرس  بطولة مسرت  شهور 
نعمل ىف صمت ونؤكد انه لن يكون 
اال  مرص  ىف  تقام  بطولة  اى  هناك 

تحت مظلة االتحاد املرصى للعبة .

عربية  دولة   35 ميثلون  والعبة 
وأفريقية وعاملية خاصة وان البطولة 
البطوالت  ضمن  مدرجة  االفريقية 
للتأهل  نقاط  متنح  التي  التأهيلية 

ألوملبياد باريس.
ومن جانبه ، قال اللواء أحمد نارص 
حالة  رفع  املرصي  االتحاد  بان   ،
االستعداد القصوي الستقبال وتنظيم 
يليق  مستوي  أعيل  عيل  البطوالت 
مع  خاصة   ، مرص  واسم  بسمعة 
الدول  من  الكبري  الدويل  االهتامم 
تقام  التي  البطولة  يف  للمشاركة 
الساحرة  الشيخ  رشم  مدينة  داخل 
التي متثل محط االنظار عيل مستوي 

العامل ” .
املرصي  االتحاد  رئيس  وتوجه 
الوزير  معايل  ايل  بالشكر  للرتايثلون 
الدكتور أرشف صبحي عيل دعمه و 
رعاية البطولة االفريقية وتوفري كافة 
االمكانيات لنجاح التنظيم عيل أعيل 
القيادة  دعم  بفضل  وذلك  مستوي 
وسعيها  املرصية  للرياضة  السياسية 
لتصبح  اإلمكانيات  كافة  لتوفري 
مرص قبلة الستضافة كافة البطوالت 

الدولية.

ختام اليوم األول للمؤتمر العاملي لشباب قادة 
األوملبياد الخاص بإطالق دعوة للتواصل

وزير الرياضة يتواصل مع نظريه املغربى والسفري املصرى 
والكابتن  الخطيب لالطمئنان على أجواء النهائى  إالفريقي

كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـر
 92 من  مشارك  ألف  من  أكرث  اتفق 
دولة حول العامل من بينهم العبون من 
خالل  ايران  اىل  اضافة  عربية  دول   10
جلسات اليوم األول من املؤمتر العاملي 
إطالق  عىل  القادة  للشباب  االفرتايض 
دعوة  تم  حيث   ” التواصل  اىل  “دعوة 
فكرية  إعاقات  دون  ومن  مع  الشباب 
من كافة أنحاء العامل اىل االتحاد يف زمن 
املهم  الدور  وإبراز  االجتامعية  العزلة 
 . للدمج  فرص  خلق  يف  يلعبونه  الذي 
وقد تم يف اليوم األول عرض الكثري من 
الجلسات وحلقات النقاش والتي دارت 
الهامة  املواضيع  من  الكثري  وناقشت 
خلق  حول  األوىل  النقاش  حلقة  منها 
نقص  موضوع  لطرح  للتواصل  فرص 
مع  الشباب  بني  االجتامعي  التواصل 

وزير الرياضة يتواصل مع نظريه املغرىب 
الخطيب  والكابنت   املرصى  والسفري 
لالطمئنان عىل أجواء النهاىئ  إالفريقي

مبباراة  الخاصة  االستعدادات  ضوء  ىف 
نهاىئ دورى أبطال إفريقيا التى تجمع 
واملقرر  املغرىب  والوداد  األهىل  فريقى 
إقامتها باملغرب، حرص الدكتور أرشف 
عىل  والرياضة  الشباب  وزير  صبحى 
مع  التنسيقية  األمور  كافة  متابعة 
عثامن  يارس  والسفري  املغرىب،  نظريه 
بشأن  املغرب،  لدى  مرص  سفري 
الرتتيبات املتعلقة بوصول بعثة األهيل، 
اإلقامة،  بفندق  االستقبال  وجاهزية 
وإتاحة ملعب التدريب وفق متطلبات 
الخاصة  التجهيزات  وكل  الفريق، 

باستضافة البعثة.
وتواصل وزير الشباب والرياضة هاتفياً 
رئيس  الخطيب  محمود  الكابنت  مع 
بعثة  عىل  لالطمئنان  األهىل؛  النادى 
الفريق األول لكرة القدم بالنادى خالل 
الشقيقة  املغربية  باململكة  التواجد 
ضد  البطولة  نهايئ  لخوض  استعداداً 
محمد  مبلعب  املغرىب  الوداد  فريق 

الخامس يف الدار البيضاء.
وىف سياق متصل، بحث الدكتور أرشف 
باملغرب  املرصى  السفري  مع  صبحى 
املغريب  الجانب  مع  االتفاق  تطورات 
األهىل  النادى  جامهري  وصول  بشأن 
املباراة  يوم  املغربية  اململكة  إىل 

ومن دون إعاقة فكرية والتي من خاللها 
جائحة  غريت  كيف  عىل  الرتكيز  تم 
كورونا حياة الشباب يف كافة أنحاء العامل 
من تقليل فرص العمل وتوقيف التعليم 
وظهور مشاكل يف الصحة العقلية وكيف 
العزلة  مكافحة  يف  الشباب  دور  كان 
االجتامعية وتطوير التكنولوجيا ومواقع 
يف  الجميع  لخدمة  االجتامعي  التواصل 
الثانية  الجلسة  اما   . واملحن  األزمات 
حول  القادة  للشباب  تعليمية  فكانت 
من  الشباب  بني  التواصل  خلق  كيفية 
حيث  القيادية  املهارات  تنمية  خالل 
األكرث  التحديات  إعدادهم ملواجهة  يتم 
إلحاحا والتي تؤثر عىل الفئات املهمشة. 
كيفية  حول  العمل  ورشة  دارت  وقد 
تعريف القيادة وتعلم مهارات واساليب 

إلنهاء  متطلعاً  ناديهم،  وتشجيع  لدعم 
املرصية  الجامهري  حصول  إجراءات 
بكل  للمغرب  الدخول  تأشريات  عىل 
يرس، وتحديد مسار تحركهم من املطار 
عقب  العودة  حتى  املباراة  ملعب  إىل 
انتهاء املباراة استعداداً ملغادرة األراىض 
صبحى  أرشف  الدكتور  لفت  املغربية. 
مرص  بني  القامئة  العالقات  متيز  إىل 
واملغرب، والروابط األخوية التى تجمع 
ثقته ىف حسن  البلدين، مؤكداً  شعوب 
األهىل  الفريق  بعثة  واستقبال  ضيافة 

وجامهريه بدولة املغرب الشقيقة.

الشكر  والرياضة  الشباب  وزير  ووجه 
والسفري  املغرىب،  نظريه  إىل  والتقدير 
املغربية  والسلطات  باملغرب،  املرصى 
عىل  والحرص  املثمر،  التعاون  عىل 
نجاح نهاىئ بطولة دورى أبطال إفريقيا 
من  املاليني  سيتابعها  التى  املباراة  ىف 

مختلف دول العامل.
تطلعه  عن  صبحى  د.أرشف  أعرب 
فريقا  يقدمها  قوية  مباراة  مبشاهدة 
يليق  الذي  بالشكل  والوداد  األهىل 
عىل  القدم  كرة  ىف  بطولة  أكرب  بختام 
داخل  األندية  منافسات  مستوى 
املباراة  تسود  وأن  اإلفريقية،  القادة 
املباراة  ملعب  داخل  إيجابية  أجواء 
املؤازرة  الجامهري  املدرجات وسط  وىف 

للفريقني.
متنى وزير الرياضة كل التوفيق لالعبي 
النادى األهىل والجهاز الفنى ىف تقديم 
أداء مميز يعرب عن شخصية حامل لقب 
إنجاز  ىف  املباراة  ىف  والفوز  البطولة، 
بتحقيق  األهىل  العبو  يسطره  جديد 
ىف  النادى  تاريخ  ىف   11 رقم  اللقب 

منافسات دورى أبطال إفريقيا.

مامرسات  لخلق  فرص  وإيجاد  جديدة 
قيادية أكرث دمجا.

والجلسة الثالثة كانت عبارة عن جلسة 
“متكينيه” مبعنى تهيئة او متكني الشباب 
التواصل  لخلق  ناشطة  كقوة  القادة 
خالل  من  واقع  اىل  أفكارهم  لتحويل 
إمدادهم مبهارات وطرق عمل جديدة 
املشاريع  وقيادة  إدارة  من  متكنهم 
ودائم  دينامييك  عامل  يف  أفضل  بشكل 
واألخرية  الرابعة  الجلسة  اما  التغري. 
كانت  املؤمتر  من  االول  اليوم  يف 
التنمية  دعم  يف  الرياضة  أهمية  عن 
من  ومتكينهم  والقيادية  الشخصية 
خاللها  من  ميكنهم  التي  الطرق  معرفة 
استخدام الرياضة للتواصل مع اآلخرين 
املحلية.  ومجتمعاتهم  مدارسهم  يف 
واختتم اليوم األول بعرض شيق وممتع 
األوملبياد  يف  القادة  الشباب  ملواهب 
الخاص من خالل ما يسمى ” مهرجان 
املواهب” حيث أتيح املؤمتر لهم عرض 
مواهبهم الخاصة من أداء وغناء ومتثيل 
الشباب  مع  للتواصل  كفكرة  ورقص 
العامل ، وشارك الشباب  من كافة أنحاء 
ومن  مواهبهم  بعرض  كثرية  دول  من 
افريقيا  وشامل  االوسط  الرشق  منطقة 
والكويت  واملغرب  مرص  مشاركة  تم 
العامل جامبيا وساحل  وايران ومن دول 
وقربص  والصني  والهند  ومنغوليا  العاج 

واالكوادور.


