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تابع ص  6

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السييس، 
مع الدكتور مصطفى مدبويل، رئيس 

مجلس الوزراء.
ورصح السفري بسام راىض، املتحدث 

عقد الدكتور مصطفى مدبويل، رئيس 
مجلس الوزراء، اجتامعاً مساء اليوم، 
بزيادة  الخاصة  الخطوات  ملتابعة 
الحكومي  املؤسيس  االستثامر  مكون 
بحضور  املالية،  األوراق  سوق  يف 
املالية،  الدكتور محمد معيط، وزير 
رئيس  ــدوي،  ب هشام  واملستشار 
واللواء  للمحاسبات،  املركزي  الجهاز 
القومية  الهيئة  رئيس  عوض،  جامل 

الرئيس السيسى للمفوض األوروبى: موقفنا ثابت للوصول التفاق قانونى ملزم حول سد النهضة

الجمهورية،  رئاسة  باسم  الرسمي 
عىل  اطلع  السييس  الرئيس  أن 
املرصي  للوفد  األخرية  الزيارة  نتائج 
مصطفى  الدكتور  برئاسة  الحكومى 

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

الصحة: جدرى القرود لن يكون مرضا وبائيا وال داعى للقلق

رئيس الوزراء يتابع خطوات زيادة مكون االستثمار املؤسسى الحكومى بسوق األوراق املالية

التكاملية  الصناعية  الرشاكة  مبادرة 
بني  مستدامة  اقتصادية  لتنمية 
وإنشاء  واألردن،  ــارات  واإلم مرص 
الرشكة  تديره  استثامري  صندوق 
تقدر  باستثامرات   ADQ القابضة 
بـ 10 مليارات دوالر أمرييك، لتنفيذ 

مرشوعات مبادرات الرشاكة الثالثية 
التي تعتمد عىل املقومات والخربات 
املتنوعة التي تزخر بها الدول الثالث، 
من العاملة املاهرة، واملواد األولية، 
االسرتاتيجي،  الجغرايف  واملــوقــع 

والبنية التحتية املتقدمة.

تابع ص  6

أوليفر  اليوم   السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  استقبل 
الجوار  لسياسة  األوروبــي  االتحاد  مفوض  فارهيلي، 
والتوسع، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، 
االتحاد  سفري  برجر،  كريستيان  السفري  بمشاركة 

األوروبي بالقاهرة”.
 وصرح  السفري بسام راضى، املتحدث الرسمي باسم 
قضية  تناول  اللقاء  خالل  تم  بأنه  الجمهورية،   رئاسة 
األوروبــي  للمفوض  الرئيس  أكد  حيث  النهضة،  سد 
بالنسبة ملصر وشعبها،  الوجودية  القضية  تلك  أهمية 
إىل  التوصل  يف  الثابت  املصري  املوقف  على  مشددا 
السد  وتشغيل  ملء  قواعد  بشأن  ملزم  قانوني  اتفاق 

وفق القانون الدولي ذو الصلة يف هذا الشأن.

العربية  اإلمــارات  دولة  إىل  مدبويل 
يف  واملشاركة  الشقيقة،  املتحدة 
ــارايت  اإلم املــرصي  الثاليث  االجتامع 
إطــالق  خالله  تــم  ــذي  ال األردين، 

للسوائل  مبارش  بشكل  وتعرض 
مع  املبارش  االتصال  خالل  والرزاز 
إفرازات البثور التي تظهر من قبل 

املرىض.
وتابع املتحدث باسم وزارة الصحة 
أن  املتوقع  من  “ليس  والسكان: 

وبائيا  مرضا  القرود  جدري  يكون 
ينترش بشكل وبايئ مثل كورونا، وأن 
الفريوس الخاص بجدري القرود هو 
الحمض  تكوينه  يف  األصل  فريوس 
النووي DNA وليس ANA وبالتايل 

الغفار،  عبد  حسام  الدكتور  قال 
الصحة  وزارة  باسم  املتحدث 
تدرك  الصحة  وزارة  إن  والسكان، 
جدري  من  التخوف  حالة  جيدا 
القرود لدى املواطنني، عقب جائحة 
كورونا، لكن هذه الحالة ال تجعلنا 
مبنية  أحكام  اتخاذ  يف  نترسع  يف 

عىل مطلق التخوف.
مداخلة  يف  الغفار،  عبد  وأضــاف 
مع  مرص”  “من  لربنامج  هاتفية 
قناة  عرب  خليل،  عمرو  اإلعالمي 
CBC، أن الدراسات العلمية تذكر 
األصل  يف  مرض  القرود  جدري  أن 
انتقاله  وأن  الحيوان،  من  ينتقل 
أمر  اإلنسان  إىل  اإلنسان  من 
لصيقة  مخالطة  إىل  يحتاج 

كجوك،  وأحمد  االجتامعي،  للتأمني 
املالية  للسياسات  املالية  وزير  نائب 
والتطوير املؤسيس، والدكتور محمد 
للرقابة  العامة  الهيئة  رئيس  عمران، 
فــاروق،  رشيف  والدكتور  املالية، 
رئيس الهيئة القومية للربيد املرصي، 
والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس 
والدكتور  املرصية،  البورصة  إدارة 



2أخـبــار دولية  إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  25  ذو القعدة -  1443 هـ  - 24  يونيو  2022م

العدد اإلسبوعي رقم 1262

misrtalateen www.misrtalateen.cominfo@misrtalateen.com00201121602000misrtalateenصحيفة مرص تالتنيmisrtalateenmisrtalateen



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
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14 Ain Khalifa St. -  Tel.: 012 663 2770
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(+202) 01022441900  (+202) 01283617779
e-mail: cd_room2004@yahoo.com

الدول  لجامعة  العام  األمني  شدد 
العربية أحمد ابو الغيط عىل الدور 
تغيري  يف  الرقمي  للتحول  الحاسم 
إىل  مشريا  املستقبل،  ورسم  الحارض 
الفرتة  يف  تحققت  كبرية  إنجازات 
االسرتاتيجية  إطالق  منها  املاضية، 
تونس  يف  السيرباين  لألمن  العربية 
لإلقتصاد  العريب  املنتدى  وإقامة 
مكلفة  عمل  فرق  وتشكيل  الرقمي 
االصطناعي  الذكاء  مبوضوعات 
الشبكات  وصون  الذكية  والجامعة 
القرصنة  عمليات  ضد  العربية 

االلكرتونية.
أمام  كلمته  يف  الغيط،  أبو  وأشار 
التنسيق  للجنة   (53) الدورة  أعامل 
التي  املشرتك  العريب  للعمل  العليا 
عقدت يف تونس، إىل التقدم الالفت 
العربية  الشبكة  محتوى  إثراء  يف 
للمعلومات، داعيا ملواصلة املبادرات 

التي تم إطالقها يف هذا الشأن.
الرقمي  التحول  عىل  الرتكيز  أن  إال 
لينسينا  يكن  مل  أهميته،  عىل 
أكرث  أخرى  موضوعات  هناك  أن 

التحالف العريب: تدمري 14 آلية وخسائر برشية بصفوف الحوثيني خالل عمليات مبأرب وحجة

“الدولية للطاقة الذرية”: مخزون إيران من اليورانيوم بلغ 18 ضعف 
الحد األقصى لصفقة 2015

للطاقة  الدولية  الوكالة  أفادت 
إيران  بأن  الثالثاء  اليوم  الذرية، 
عايل  اليورانيوم  من  مخزونًا  تراكم 

يتجاوز  التخصيب 
املنصوص  القيود 

يف  عليها 

استعجاال وإلحاحا، هكذا قال األمني 
مايزال  العامل  أن  إىل  مشريا  العام، 
وهي  كورونا،  وطأة  تحت  يعيش 
تصدها  ومل  الحدود  تعقها  مل  أزمة 
إمكانات الدول املتقدمة، إذ تسببت 
بشكل  العاملي  الوضع  تدهور  يف 
الدين  أزمة  تفاقمت  فقد  مقلق، 
دوالر  تريليون   303 لتبلغ  العاملي 
نصف  سيعرض  مام   ،2021 عام  يف 
ومنها  فقرا..  واألشد  الفقرية  الدول 
األسف  مع  العربية  الدول  بعض 
يرتتب  وما  لإلفالس  يعرضها  وقد 
ومشكالت  مخاطر  من  ذلك  عىل 
يف  التضخم  معدالت  ارتفعت  وقد 
تلك  حتى  استثناء  دون  الدول  كل 
ضئيلة  معدالت  تسجل  كانت  التي 
ال تتجاوز 1% بل ووصل التضخم يف 
كام  قياسية،  مستويات  إىل  بعضها 
ارتفعت معدالت البطالة وما يتبعها 
واالضطرابات  كالفقر  مشكالت  من 

والنزوح.
أبو  يقول  االوكرانية،  االزمة  عن 
القامتة  بظاللها  ألقت  إنها  الغيط 

وولّدت  االقتصادية،  اآلفاق  عىل 
سالسل  هزت  جديدة  صدمات 
ال  سيزيد  مام  واإلمداد،  االنتاج 
حيث  األوضاع  تدهور  من  محالة 
قفزت أسعار النفط عىل سبيل املثال 
من 67 دوالرا يف عام 2021 إىل 112 
دوالرا يف شهر مايو 2022، وارتفعت 
حركة  بتعطل  متأثرة  القمح  أسعار 
يف  التصدير  ووقف  العاملية  التجارة 
بعض الدول من 270 دوالرا إىل 435 
دوالر للطن وبالتايل ستضطر الدول 
التي  املبالغ  ضعف  لدفع  العربية 
نفس  السترياد  سابقاً  تدفعها  كانت 

الكمية من السلع األساسية.
تداعيات  عن  الحديث  أن  وأضاف 
يقود  األوكرانية  الروسية  الحرب 
من  مهم  موضوع  تناول  إىل  حتامً 
العريب  القومي  األمن  موضوعات 
ترتبط  حيث  الغذايئ  األمن  وهو 
الدول العربية التي تعاين من فجوة 
اقتصادية  بعالقات  متزايدة  غذائية 
كميات  وتستورد  النزاع  طريف  مع 

كبرية من الحبوب.

الغذائية  الفجوة  أن  عىل  وشدد 
للعامل العريب واملقدرة حاليا بـ 100 
ال  ستتفاقم  السلع  من  طن  مليون 
هناك  يكن  مل  إن  مستقبالً  محالة 
تشابك  بسبب  لعالجها،  تدخال 
منها  املؤثرة  العوامل  من  العديد 
سكان  عدد  كتضاعف  الدميوغرافية 
 2050 عام  بحلول  العريب  الوطن 
نسمة،  مليون   800 يقرب  ما  ليبلغ 
كالجفاف  املناخية  العوامل  ومنها 
عوامل  ايضاً  ومنها  املياه،  وندرة 
العريب  االستثامر  كضعف  أخرى 

وغريها  الزراعية…  املشاريع  يف 
وزراء  أن  وأوضح  التحديات.  من 
تكليف  قرروا  العرب  الخارجية 
األمانة العامة للجامعة بإعداد دراسة 
العريب،  الغذايئ  الوضع  متكاملة عن 
يف  أطلقت  التي  املبادرات  تشمل 
بالخطوات  وتوصيات  الشأن،  هذا 
الفجوة  لتدارك  اتخاذها  الواجب 
األمن  ملف  أن  موضحا  الغذائية، 
الغذايئ يرتبط ارتباطاً وثيقاً مبجاالت 
التكنولوجيا  منها  عديدة  أخرى 

والنقل والتمويل وغريها.

اليمن واألمم املتحدة يبحثان مستجدات األوضاع وفرص تمديد الهدنة وإحالل السالم واالستقرار
بكارثة  تهدد  التي  صافر  الناقلة  خطر 
بيئية غري مسبوقة، داعيًا األمم املتحدة 
اإلجراءات  التخاذ  الدويل،  واملجتمع 
الكفيلة مبنع مواصلة حشد األطفال إىل 
ما يسمى باملعسكرات الصيفية، والزج 
بهم يف محارق املوت خدمة ملرشوعها 

االنقاليب.
لألمم  العام  األمني  أعرب  جانبه  من 
املتحدة، عن تفهمه لتحفظات القيادة 
بشأن  الرشعية،  اليمنية  والحكومة 
بفتح  املتعلقة  الهدنة  بنود  يف  التعرث 
واملحافظات  تعز  يف  الرئيسة  الطرق 
الرئاسية  باإلجراءات  مشيًدا  األخرى، 
األطفال،  تجنيد  ملنع  والحكومية 
وتخفيف املعاناة اإلنسانية عن الشعب 
اليمني، بالنظر إىل األوضاع االقتصادية 

الصعبة يف اليمن.
املتحدة،  لألمم  العام  األمني  وتعهد 
بالضغط عىل املليشيا الحوثية ودفعها 
بفتح معابر  املتعلقة  بالتزاماتها  للوفاء 
سياسية  لتسوية  الظروف  وتهيئة  تعز، 

شاملة يف اليمن.

اليمني  القيادة  مجلس  رئيس  وأشار 
املجلس  قدمها  التي  املبادرات  إىل 
وصول  تسهيل  فيها  مبا  الهدنة  إلنجاح 
الحديدة،  موانئ  إىل  الوقود  سفن 
صنعاء،  مطار  عرب  التجارية  والرحالت 
جانب  من  املستمرة  العراقيل  مقابل 
املليشيات الحوثية املدعومة من النظام 

اإليراين.
الضغط  مضاعفة  إىل  العليمي  ودعا 
عىل الحوثيني للوفاء بالتزاماتها مبوجب 
املقدمة فتح معابر  الهدنة، ويف  اتفاق 
رسوم  من  املوظفني  رواتب  ودفع  تعز 
سفن املشتقات النفطية، مؤكًدا رضورة 
املتحدة  األمم  بعثة  وضع  تصحيح 
إبقائها  وعدم  الحديدة  اتفاق  لدعم 
رهينة للضغوط واالبتزازات يف مناطق 
تسيطر عليها الحوثيني، مبا يعيق واليتها 
املخولة وفق قرار مجلس األمن الدويل.
واستعرض العليمي، خروقات الحوثيني، 
ومساومتهم  املحرمة،  وألغامهم 
بالقضايا اإلنسانية، إضافة إىل مامطلتهم 
بشأن إنفاذ خطة األمم املتحدة إلنهاء 

العليمي  محمد  رشاد  الدكتور  بحث 
باليمن  الرئايس  القيادة  مجلس  رئيس 
مع األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
جوترييش، مستجدات األوضاع اليمنية، 

عليها  والبناء  الهدنة،  متديد  وفرص 
إلحالل السالم واالستقرار يف اليمن.

ذكرت وكالة األنباء اليمنية، أن العليمي 
أمني  مع  هاتفي  اتصال  خالل   – جدد 

القيادة  دعم   – املتحدة  األمم  عام 
والحكومة اليمنية، كافة الجهود الرامية 
وفًقا  والشامل،  العادل  السالم  إلحالل 
للمرجعيات املحلية واإلقليمية والدولية.

االتفاق النووي لعام 2015، الذي تم 
إلغاؤه بني طهران والواليات املتحدة 
بعد انسحاب األخرية يف عام 2018.

ووفًقا لتقرير ربع سنوي صادر عن 
للطاقة  الدولية  الوكالة 
بلغ  الذرية، 

اليورانيوم  إيران من  معدل مخزون 
الحد  ضعف   18 التخصيب  عايل 
عليها  املنصوص  القيود  من  األقىص 

يف االتفاق النووي.
كانت  طهران  أن  إىل  التقرير  وأشار 
مواقع  ثالثة  يف  اليورانيوم  تخصب 

إنتاج غري معلنة.
للطاقة  الدولية  الوكالة  وتقدر 
ذراع  وهي  الذرية، 
املتحدة،  لألمم  تابعة 
اآلن  لديها  إيران  أن 
رطل   8300 من  أكرث 
كيلوجراًما   3765)
تقريبًا) من اليورانيوم 

كثريًا  يزيد  ما  وهو  املخصب، 
 300) رطالً   660 البالغ  الحد  عن 
خطة  يف  املحدد  تقريبًا)  كيلوجرام 
حوايل  أو  املشرتكة،  الشاملة  العمل 
كانت  التي  الكمية  ضعف   18

متتلكها سابًقا.
االتفاق،  إلحياء  املفاوضات  وتعرثت 
األخرية  األشهر  خالل  ألغي  الذي 
السابق  األمرييك  الرئيس  إدارة  من 

دونالد ترامب.
للطاقة  الدولية  الوكالة  وذكرت 
الذرية، يف تقرير آخر نرُِش يف وقت 
سابق من الشهر الجاري، أنها عرثت 
مل  مواقع  ثالثة  يف  نووية  مواد  عىل 

يتم اإلعالن عنها للوكالة.

وزارة  باسم  املتحدث  قال  بدوره، 
خطيب  سعيد  اإليرانية  الخارجية 
عاداًل  “ليس  التقرير  إن  قائاًل  زاده 
حقيقة  يعكس  وال  متوازنًا  وال 
والوكالة  إيران  بني  املفاوضات 

الدولية للطاقة الذرية”.
كبري  أعطى  املايض،  األسبوع  ويف 
جو  األمرييك  الرئيس  مفاويض 
احتامالت  بشأن  قامتة  نظرة  بايدن 
العودة إىل اتفاق نووي إيراين آخر، 
حيث أخرب لجنة يف مجلس الشيوخ 
أحسن  يف  “ضعيفة  االحتاملية  بأن 
األحوال” عىل الرغم مام يقرب من 

عام من املحادثات إلحياء االتفاق.
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
)) الــوطــنــي  الـــحـــوار   (( 

حققته  الذي  الكبري  النجاح  بعد 
الــقــضــاء عيل  ــرب  ــه يف ق ــدول ال
االرهاب نهائيا حيث تشري االرقام 
هزائم  تلقوا  قد  التكفرييني  ان  ايل 
انخفض  حيث  مــرص  يف  قاسيه 
من  االرهابيه  العمليات  اجاميل 
فقط  ايل   ٢01٥ عام  عمليه   ٣٤٦
٤٥ عمليه يف العام املنرصم ٢0٢1 
وخطف  قنص  عمليات  اغلبها 
النجاح  ــذا  ه بعد  ــول  ــق ……ن
واستمرارا لرغبه القياده السياسيه 
لجمهوريتنا  ــات  ــي ال وضــع  يف 
دعوته  الرئيس  اطلق  الجديده 
للحوار الوطني داعيا كل االحزاب 
يف  للمشاركه  الوطنيه  والــقــوي 
الدوله  اولويات  او  اجندته  اعداد 
املرصيه خالل الفرته القادمه والتي 
االهتاممات  تتضمن  ان  نراها البد 
التاليه:- الوطنيه   والــقــضــايــا 
االقتصادي  االصــالح  تخص  قضايا 
بالبالد. االجتامعي  البعد   تراعي 
ملواجهة  دامئــه  اسرتاتيجيه  تبني 
ــه. ــودتـ ــنـــع عـ  االرهـــــــاب ومـ
ملشاكل  قــاطــعــه  حــلــول  تبني 
الديون. ذياده  من  والحد   البطاله 
بالعمليه  ــلــنــهــوض  ل ــول  ــل ح
الجامعات  ووضـــع  التعليميه 
متقدمه. ــز  ــراك م يف  ــه  ــرصي  امل
بالقطاع  للنهوض  حلول  تبني 
املعدالت  ايل  للوصول  الصحي 
االطباء  عدد  حيث  من  العامليه 
 وعدد االرسه وغرف العنايه املركزه.
تبني الدوله الساليب رادعه ملواجهة 
كل  تأكل  التي  السكانيه  الزياده  
حدوثها. املتوقع  التنميه   عوائد 
ــنــهــوض بــالــقــطــاع  ــل حـــوافـــز ل
ــك  ــ ــه وذل ــ ــم ــ ــاص ودع ــ ــخ ــ ال
االســتــرياد. فــاتــوره   لتخفيض 
عامليه  اعالميه  اسرتاتيجيه  تبني 
الدوله  مصالح  عن  الدفاع  هدفها 
املــرصيــه والــتــي قــد يــكــون من 
اخباريه  قــنــاه  اطـــالق  ــا  ــه ادوات
ورمبا  والعربيه  االنجليزيه  باللغه 
ــري. اخ اجنبيه  بلغات   الحــقــا 
وضع قانون جديد للمحليات واطالق 
املحليه. للمجالس   االنتخابات 
االفريقيه  ــقــارة  ــال ب ــامم  ــت االه
التي  االليات  ووضع  دائم  بشكل 
السياسه  نفس  استمرار  تضمن 
الحكومات. تــغــريت  ــو  ل  حتي 
ودعم  املعتقلني  مبلف  االهتامم 
اطالق  شانها  من  التي  املبادرات 
 املحبوسني عيل ذمة قضايا سياسيه.
ان  شانها  مــن  سياسيات  تبني 
علينا. العامليه  االزمات  اثار   تعالج 
تلك باختصار شديد ما نراه يصلح 
الوطنيه  االجنده  عيل  يوضع  ان 
بني  الوطني  الحوار  اطــالق  عند 
الوطنيه  والشخصيات  ــزاب  االح
ان  العام والشك  بالشأن  واملهتمني 
الجميع  مدعو ليقدم االفكار التي 
اولويات  ضمن  تكون  بان  تصلح 

الحوار الوطني.

مدبويل،  مصطفى  الدكتور  عقد 
اليوم  مساء  الوزراء،  مجلس  رئيس 
املوقف  ملتابعة  اجتامعا  األربعاء، 
من  األوىل  للمرحلة  التنفيذي 
الريف  لتطوير  القومي  املرشوع 
املرصي (مبادرة حياة كرمية)، وذلك 
شوقي،  طارق  الدكتور  بحضور 
والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزير 
شعراوي،  محمود  واللواء  الفني، 
واللواء  املحلية،  التنمية  وزير 
محمود نصار، رئيس الجهاز املركزي 
رئيس  سامل،  يرسي  واللواء  للتعمري، 
واللواء  التعليمية،  األبنية  هيئة 
أرشف حسني، مساعد رئيس الهيئة 
السبيك،  أحمد  والدكتور  الهندسية، 
الصحية،  الرعاية  هيئة  رئيس 
رئيس  نائب  زيك،  فرج  واملهندس 
الهيئة القومية ملياه الرشب والرصف 
الهلباوي،  هشام  والدكتور  الصحي، 
املحلية،  التنمية  وزير  مساعد 
واملكتب  الوزارات،  ومسئويل 

االستشاري الخاص باملرشوع.
املتحدث  سعد،  نادر  السفري  وقال 
الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، 
إن االجتامع شهد استعراض املوقف 

من  األوىل  للمرحلة  التنفيذي 
الريف  لتطوير  القومي  املرشوع 
املرصي (حياة كرمية)، كام تم عرض 
من  كل  إلنهاء  تنفيذي  ملخص 
وشبكات  الصحي،  الرصف  شبكات 
املنزلية،  والوصالت  الرشب،  مياه 
الكهرباء،  وشبكات  الغاز،  وشبكات 
والطرق،  االتصاالت،  وشبكات 

واملجمعات الحكومية.
وخالل االجتامع، متت اإلشارة إىل أن 
من  األوىل  املرحلة  مرشوعات  عدد 
مبادرة “حياة كرمية” لتطوير 1477 
مرشوع،  ألف   30 نحو  يبلغ  قرية، 
من  كبرية  نسبة  من  االنتهاء  وتم 

هذه املرشوعات.
أنه متت  نادر سعد  السفري  وأضاف 
من  أكرث  من  االنتهاء  إىل  اإلشارة 
املستهدفة  املرشوعات  من   %90
 %70 من  وأكرث  محافظات،   8 يف 
 7 يف  املستهدفة  املرشوعات  من 
 5 يف    %70 من  وأقل  محافظات، 

محافظات.
املوقف  استعراض  االجتامع  وشهد 
وذلك  املرافق  ألعامل  التنفيذي 
املياه  مبحطات  يتعلق  فيام 

الحكومة: انتهاء 90% من مشروعات “حياة كريمة” املستهدفة بـ8 محافظات

محطات  وكذا  واملعالجة،  والرصف 
يف  األعامل  ملوقف  باإلضافة  الرفع، 
والحكومية،  الزراعية  املجمعات 
اإلسعاف،  ووحدات  واملستشفيات، 
ومراكز  السكنية،  والعامرات 
معدالت  بلغت  والتي  الشباب، 
صور  عرض  مع  متقدمة،  تنفيذ 
يف  بالفعل  املنتهية  للمرشوعات 

هذه القطاعات.

باسم  الرسمي  املتحدث  وأوضح 
متت  أنه  الوزراء  مجلس  رئاسة 
تواجه  التي  التحديات  مناقشة 
التشييد  قطاع  مرشوعات  تنفيذ 
والبناء الذي تأثر باألحداث العاملية 
واضطراب  “كورونا”،  جائحة  من 
سالسل اإلمداد، وارتفاع أسعار النقل 
واللوجيستيات، وارتفاع أسعار املواد 

الخام .

إىل  التطرق  تم  اإلطار،  هذا  ويف 
املهامت  بعض  تأخر  مسـألة 
الكهروميكانيكية لعدد من محطات 
الرفع واملعالجة بسبب استرياد جزء 
كبري منها من الخارج، كام تم عرض 
يف  املرافق  بني  التنسيقات  موقف 
والغاز  الضوئية  األلياف  قطاعات: 
والوصالت  والكهرباء  الطبيعي 

املنزلية والرصف الصحي.

وزير الخارجية: مصر مستمرة فى دعمها الراسخ 
للحقوق املشروعة للشعب الفلسطينى

وفد سلطنة بروناي يبحث مع اإلمام األكرب 
تعزيز التعاون العلمي مع جامعة األزهر

سامح  الخارجية  وزير  استقبل 
جربيل  الفريق  األحد،  شكري، 
املركزية  اللجنة  الرجوب، أمني رس 
لحركة فتح، لبحث آخر التطورات 
عىل الساحة الفلسطينية، والتأكيد 
عىل استمرار مرص يف دعمها الراسخ 
والحقوق  الفلسطينية  للقضية 
الفلسطيني  للشعب  املرشوعة 
الشقيق، بحسب ما نرشه املتحدث 
الخارجية  وزارة  باسم  الرسمي 

السفري أحمد حافظ عرب “تويرت”.
كان وزير الخارجية سامح شكري، 
هاتفياً  اتصاالً  السبت،  تلقى  قد 
من نظريه وزير الخارجية األمرييك 

أحمد  أ.د  األكرب  اإلمام  فضيلة  استقبل 
الطيب، شيخ األزهر الرشيف، مبشيخة 
السلطان  جامعة  من  وفًدا  األزهر، 
رشيف عيل اإلسالمية بسلطنة بروناي، 
برئاسة حاج نور عرفان بن حاج زينل، 

رئيس الجامعة.
يحمل  إنه  األكرب  اإلمام  فضيلة  قال 
لسلطنة  الحب  من  الكثري  قلبه  يف 
يعتز  التي  الدول  من  وهي  بروناي، 
لينهلوا  وأمئتها  باستقبال طالبها  األزهر 
ومناهجه  وخرباته  األزهر  علوم  من 
شعب  حب  وأن  املعتدلة،  الوسطية 
خريجو  به  يحظى  وما  لألزهر  بروناي 
يعكس  األصيل  البلد  هذا  يف  األزهر 
هذه  لدى  الحقيقية  األزهر  مكانة 

تناول  تم  حيث  بلينكن،  أنتوين 
التعاون  عالقات  أُطر  مجمل 
من  وعدد  البلدين،  بني  الثنايئ 
ذات  واإلقليمية  الدولية  القضايا 

االهتامم املشرتك.
حافظ،  أحمد  السفري  ورصح 
وزارة  باسم  الرسمي  املُتحدث 
الوزير شكري أكد  الخارجية، بأن 
خالل االتصال عىل رضورة استمرار 
البلدين  بني  والتنسيق  التشاور 
الثنائية  العالقات  ملفات  إزاء 
املختلفة والقضايا محل االهتامم، 
والسعي ملواصلة تعزيزها يف ضوء 
العالقات االسرتاتيجية التي تجمع 

الشعوب، لذلك فإن األزهر يرحب دامئًا 
بالتعاون مع سلطنة بروناي ودعمها يف 

املجاالت الدينية والعلمية والثقافية.
عن  الوفد  أعضاء  عرب  جانبهم،  من 
سعادتهم بهذا اللقاء، وأن فضيلة اإلمام 
األكرب ومؤسسة األزهر يحظون باملكانة 
الالئقة يف بروناي، ويحرص أبناء شعب 
باألزهر  أبنائهم  إلحاق  عىل  السلطنة 
ملا يقوم به من إعداد علامء وكفاءات 
البالد.  يف  كربى  ومناصب  مكانة  تتبوأ 
األزهر  شيخ  مع  الوفد  ناقش  وقد 
األزهر  جامعة  من  أساتذة  استقدام 
جامعة  يف  اإلسالمية  العلوم  لتدريس 
السلطان رشيف عيل، وتعزيز التعاون 

العلمي بني الجامعتني.

البلدين.
أنه  الرسمي  املتحدث  وأضاف 
أبرز  تناول  االتصال  خالل  تم 
املستجدات عىل الساحتني الدولية 
تداعيات  عن  فضالً  واإلقليمية، 
وتأثريها  الجارية  الدولية  األزمات 
عىل األوضاع االقتصادية واملعيشية 
العمل  ورضورة  العامل،  دول  يف 

املشرتك للحد من تبعاتها.
الوزيريّن  بني  االتفاق  تم  كام 
والتشاور  التنسيق  مواصلة  عىل 
كافة  حول  املقبلة  املرحلة  خالل 
القضايا التي تحظى باهتامم مرص 

والواليات املتحدة.

أصحاب البصرية يوجهون الشكر للمحافظ علي رعايته ودعمه لهمأصحاب البصرية يوجهون الشكر للمحافظ علي رعايته ودعمه لهم
الوطني  االنتامء  زيادة  يف  تساهم 

والثقافة الوطنية

كتب فيصل ابو هاشم

تم  أيام   5 ملدة  الرحلة  أن  وأضاف 
سيناء  جنوب  معامل  زيارة  خاللها 
الشيخ  ورشم  الطور  مبدن  السياحية 
رحالت  تنظيم  بجانب  وذهب، 
برية وبحرية لالستمتاع بنقاء البيئة 

وجاملها.،والعاب ترفيهية.
محافظ  دعم  ايل  الشاعر  وأشار 
شامل سيناء ألصحاب البصرية موجها 
الشكر له عىل دعمه الفريق ورعايته 
الدعم  تقديم  يف  ودوره  اإلنسانية 

النفيس واالجتامعي لهم.
الشكر  البصرية  أصحاب  ووجه 
للمحافظ عيل دعمه املتواصل لهم، 
الرحالت  هذه  مثل  أن  مشريين 

عبد  محمد  دكتور  اللواء  التقي 
شامل  محافظ  شوشة  الفضيل 
وضعاف  البصرية  أصحاب  سيناء، 
البرص، وذلك يف مكتبه بديوان عام 
عبد  الدكتور  بحضور  املحافظة، 
جامعة  يف  االستاذ  الشاعر،  الكريم 

العريش.
بذوي  االهتامم  عىل  املحافظ  وأكد 
وخاصة  الخاصة،  االحتياجات 
البرص،  وضعاف  البصرية  أصحاب 
التيسريات  كافة  تقديم  إىل  مشريا 

أمامهم.
من جانبه أكد الدكتور عبد الكريم 
الشاعر، االستاذ يف جامعة العريش، 

محافظة  ايل  رحلة  تنظيم  تم  انه 
سيناء  “رحلة  شعار  تحت  جنوب 
ودعم  برعاية  الدنيا”،  ام  قلب  يف 

صدق  سيناء،والذي  شامل  محافظ 
عيل تخصيص اتوبيسني للرحلة من 
ديوان عام املحافظة لنقلهم باملجان.
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كتب : ماهر بدر

وزير الري ومحافظ القليوبية يتفقدان مرشوعات 
الرى الحديث وتأهيل املساقى مبحافظة القليوبية

ىف إطار الجوالت امليدانية املتواصلة 
السيد  قام   .. املحافظات  مبختلف 
وزير  العاطى  عبد  محمد  الدكتور 
املوارد املائية والرى بزيارة ملحافظة 
املوارد  مرشوعات  لتفقد  القليوبية 

املائية والرى باملحافظة.
العاطى  عبد  الدكتور  وإلتقى 
باللواء عبد الحميد الهجان محافظ 
القليوبية ، والذى أعرب عن ترحيبه 
خالل  وتم   ، الوزير  السيد  بزيارة 
املرشوعات  موقف  مناقشة  اللقاء 
 ، باملحافظة  الوزارة  تنفذها  التي 
ونهو هذه املرشوعات ىف موعدها 
الزمنى  للربنامج  طبقاً  املحدد 
أجهزة  بني  املشرتك  والتنسيق   ،
السياسة  لتنفيذ  واملحافظة  الوزارة 

املائية باملحافظة.
أن  العاطى  عبد  الدكتور  ورصح 
ىف  تأىت  التفقدية  الزيارة  هذه 
التنفيذى  املوقف  متابعة  إطار 
ملرشوعات تأهيل املساقى والتحول 

وزير التعليم ينشر نماذج البابل شيت المتحانات 
الثانوية العامة ويوجه نصائح للطالب

وزير  شوقى،  طارق  الدكتور  تحدث 
عن  الفنى،  والتعليم  والتعليم  الرتبية 
البابل شيت يف امتحانات الثانوية العامة 
البابل  استخدام  تم  لقد  قائالً:   ،2022
امتحانات  يف   (Bubble Sheet) شيت 
طريقة  وهى  كبري  بنجاح  املايض  العام 
تعتمد عىل تسجيل إجابة اسئلة االختيار 
تظليل  متعدد (MCQ) عن طريق  من 
املوجود عىل ورقة  االختيار  تناظر  دائرة 

االسئلة.
البابل شيت   ونرش الوزير منوذجني من 
لطالب  واآلخر  العربية  باللغة  أحدهام 
هو  الوحيد  واالختالف  اللغات  مدارس 
ج،  ب،  (ا،  العربية  الحروف  استخدام 
 (A, B, C, D) االنجليزية  اللغة  او  د) 

لتمييز الدوائر.
نصائح عملية:

هام: تأكد من كتابة البيانات الخاصة بك 
يف القسم العلوي من البابل شيت بخط 

جيد وبقلم ازرق جاف.
1) استخدم “قلم رصاص خفيف” لتظليل 
الدائرة املناظرة الجابتك حتى تتاكد من 

صحتها وال تضطر للمسح والشطب.
باالجابة  نهايئ  قرار  اتخاذ  عند   (2
الصحيحة (من وجهة نظرك) قم بتظليل 
ازرق”  جاف  “بقلم  الصحيحة  الدائرة 
تظليلها  تم  اخرى  دوائر  اى  مسح  مع 

بالرصاص.
من  اكرث  تظليل  عدم  من  تأكد   (3  
دائرة لكل سؤال الن هذا يفقدك درجة 

السؤال.
4) اذا قمت بتظليل دائرة بالقلم الجاف 
ثم أردت تغيري إجابتك، قم بوضع عالمة 
الدائرة  ظلل  ثم  الخطأ  الدائرة  عىل   X

االخرى.
مسؤولية  التعليامت  بهذه  االلتزام   (5
الطالب واإلخالل بها ال يعد سببا للتظلم 

ولن يعتد به.
ومبارش  بسيط  املوضوع  الوزير:  وتابع 
عىل  يساعد  التعليامت  بهذه  وااللتزام 

التصحيح االلكرتوين الدقيق.
املرفقة  النامذج  طباعة  للطالب  ميكن 
والتعود عليها قبل االمتحانات مع متنيات 
والنجاح  بالتوفيق  الطالب  لكل  الوزارة 

الباهر وتحقيق احالمهم باذن الله.

شيت  البابل  من  منوذجني  الوزير  ونرش 
لطالب  واآلخر  العربية  باللغة  أحدهام 
هو  الوحيد  واالختالف  اللغات  مدارس 
استخدام الحروف العربية (ا، ب، ج، د) 
او اللغة االنجليزية (A, B, C, D) لتمييز 

الدوائر.
 نصائح عملية:

هام: تأكد من كتابة البيانات الخاصة بك 
يف القسم العلوي من البابل شيت بخط 

جيد وبقلم ازرق جاف.
1) استخدم “قلم رصاص خفيف” لتظليل 
الدائرة املناظرة الجابتك حتى تتاكد من 

صحتها وال تضطر للمسح والشطب.
باالجابة  نهايئ  قرار  اتخاذ  عند   (2
الصحيحة (من وجهة نظرك) قم بتظليل 
ازرق”  جاف  “بقلم  الصحيحة  الدائرة 
تظليلها  تم  اخرى  دوائر  اى  مسح  مع 

بالرصاص.
دائرة  اكرث من  تأكد من عدم تظليل   (3
لكل سؤال الن هذا يفقدك درجة السؤال.

4) اذا قمت بتظليل دائرة بالقلم الجاف 
ثم أردت تغيري إجابتك، قم بوضع عالمة 
الدائرة  ظلل  ثم  الخطأ  الدائرة  عىل   X

االخرى.
مسؤولية  التعليامت  بهذه  االلتزام   (5
الطالب واإلخالل بها ال يعد سببا للتظلم 

ولن يعتد به.
ومبارش  بسيط  املوضوع  الوزير:  وتابع 
عىل  يساعد  التعليامت  بهذه  وااللتزام 

التصحيح االلكرتوين الدقيق.
املرفقة  النامذج  طباعة  للطالب  ميكن 
والتعود عليها قبل االمتحانات مع متنيات 
والنجاح  بالتوفيق  الطالب  لكل  الوزارة 

الباهر وتحقيق احالمهم باذن الله.

شيت  البابل  من  منوذجني  الوزير  ونرش 
لطالب  واآلخر  العربية  باللغة  أحدهام 
هو  الوحيد  واالختالف  اللغات  مدارس 
ج،  ب،  (ا،  العربية  الحروف  استخدام 
 (A, B, C, D) االنجليزية  اللغة  او  د) 

لتمييز الدوائر.
نصائح عملية:

هام: تأكد من كتابة البيانات الخاصة بك 
يف القسم العلوي من البابل شيت بخط 

جيد وبقلم ازرق جاف.
خفيف”  رصاص  “قلم  استخدم   (1
حتى  الجابتك  املناظرة  الدائرة  لتظليل 
للمسح  تضطر  وال  صحتها  من  تتاكد 

والشطب.
باالجابة  نهايئ  قرار  اتخاذ  عند   (2  
الصحيحة (من وجهة نظرك) قم بتظليل 
ازرق”  جاف  “بقلم  الصحيحة  الدائرة 
تظليلها  تم  اخرى  دوائر  اى  مسح  مع 

بالرصاص.
3) تأكد من عدم تظليل اكرث من دائرة 
درجة  يفقدك  هذا  الن  سؤال  لكل 

السؤال.
4) اذا قمت بتظليل دائرة بالقلم الجاف 
ثم أردت تغيري إجابتك، قم بوضع عالمة 
الدائرة  ظلل  ثم  الخطأ  الدائرة  عىل   X

االخرى.
مسؤولية  التعليامت  بهذه  االلتزام   (5
الطالب واإلخالل بها ال يعد سببا للتظلم 

ولن يعتد به.
ومبارش  بسيط  املوضوع  الوزير:  وتابع 
عىل  يساعد  التعليامت  بهذه  وااللتزام 

التصحيح االلكرتوين الدقيق.
املرفقة  النامذج  طباعة  للطالب  ميكن 
مع  االمتحانات  قبل  عليها  والتعود 
بالتوفيق  الطالب  لكل  الوزارة  متنيات 
باذن  احالمهم  وتحقيق  الباهر  والنجاح 

الله.
شيت  البابل  من  منوذجني  الوزير  ونرش 
لطالب  واآلخر  العربية  باللغة  أحدهام 
هو  الوحيد  واالختالف  اللغات  مدارس 

الزمنية  للخطة  وفقاً  األطوال  باقى 
املحددة.

أن  العاطى  عبد  الدكتور  وأشار 
الرتع  لتأهيل  القومى  املرشوع 
الرتع  من  كيلومرت   1068 يشمل 
تم  وأنه   ، القليوبية  مبحافظة 
بأطوال  ترع  تأهيل  من  االنتهاء 
334 كيلومرت حتى تاريخه ، وجارى 
العمل يف تأهيل ترع بأطوال 690 
مالية  إعتامدات  وتوفري   ، كيلومرت 

تهدف  والتى   ، الحديث  للرى 
وتعظيم  املياه  إستخدام  لرتشيد 

العائد من وحدة املياه.
يرافقة  العاطى  عبد  الدكتور  وقام 
مناذج  أحد  بتفقد  الهجان  اللواء 
تشتمل  والتي  املتكاملة  التطوير 
عىل تأهيل الرتع واملساقى والتحول 
للرى الحديث بنفس الزمام ، حيث 
األراىض  من  مساحات  تفقد  تم 
الزراعية مبساحة 900 فدان والتي 
الرى  نظم  إلستخدام  تحولت 
الحديث كبديل لنظم الرى بالغمر 
يتم  والتي   ، القناطر  شبني  مبركز 
سبق  والتي  القلزم  ترعة  من  ريها 
ومسقى   ، الوزارة  مبعرفة  تأهيلها 
واللتني  عنايات  ومسقى  البازرجى 
سبق تأهيلهام مبعرفة الوزارة بطول 
1150 مرت و 1130 مرت عىل التواىل.
العاطى  عبد  الدكتور  واستعرض 
ىف  املزارعني  حققه  الذى  النجاح 
وأعرب   ، الحديث  للرى  التحول 

يكون  أن  ىف  رغبته  عن  سيادته 
من  وغريه  الناجح  النموذج  هذا 
مناذج التحول للرى الحديث دافعاً 
من  للتحول  املزارعني  من  للعديد 
الري  نُظم  إىل  بالغمر  الري  نُظم 
مميزات  من  يقدمه  ملا  الحديث 
إنتاجية  تعظيم  مثل  عديدة 
املحاصيل وتحسني جودتها وخفض 
ربحية  وزيادة  التشغيل  تكاليف 
املزارع من خالل اإلستخدام الفعال 

للعاملة والطاقة واملياه.
أن  العاطى  عبد  الدكتور  ورصح 
وزارة املوارد املائية والرى تستهدف 
 500 تبلغ  بأطوال  مساقي  تأهيل 
وقد   ، القليوبية  مبحافظة  كيلومرت 
تم حتى تاريخه تدبري اإلعتامدات 
املالية لتأهيل مساقى بأطوال 250 
 247 وترسية  طرح  وتم   ، كيلومرت 
 35 تنفيذ  ونهو   ، منها  كيلومرت 
يزال  وال   ، تاريخه  حتى  كيلومرت 
وتنفيذ  طرح  يف  مستمراً  العمل 

لرتع بأطوال 44 كيلومرت أخرى.
التحول  مرشوعات  يخص  وفيام 
أوضح   .. الحديث  الري  لنظم 
الوزارة  أن  العاطى  عبد  الدكتور 
تستهدف تحقيق التحول من الري 
يف  الحديث  الري  لنظم  بالغمر 
مساحة 60 ألف فدان ، وأنه يجرى 
الحديث  للرى  التحول  العمل عىل 
يف مساحة 48 ألف فدان ، وأنه تم 
نهو 806 فدان ، وأن عدد 22604 

باملوافقة  بإقرارات  تقدموا  منتفع 
التحول  مرشوعات  تنفيذ  عىل 
لعدد  بأراضيهم  الحديث  للري 
1146 قطعة أرض مبساحة إجاملية 

18556 فدان.

ج،  ب،  (ا،  العربية  الحروف  استخدام 
 (A, B, C, D) االنجليزية  اللغة  او  د) 

لتمييز الدوائر.
نصائح عملية:

هام: تأكد من كتابة البيانات الخاصة بك 
يف القسم العلوي من البابل شيت بخط 

جيد وبقلم ازرق جاف.
1) استخدم “قلم رصاص خفيف” لتظليل 
الدائرة املناظرة الجابتك حتى تتاكد من 

صحتها وال تضطر للمسح والشطب.
باالجابة  نهايئ  قرار  اتخاذ  عند   (2
الصحيحة (من وجهة نظرك) قم بتظليل 
ازرق”  جاف  “بقلم  الصحيحة  الدائرة 
تظليلها  تم  اخرى  دوائر  اى  مسح  مع 

بالرصاص.
3) تأكد من عدم تظليل اكرث من دائرة 
درجة  يفقدك  هذا  الن  سؤال  لكل 

السؤال.
4) اذا قمت بتظليل دائرة بالقلم الجاف 
ثم أردت تغيري إجابتك، قم بوضع عالمة 
الدائرة  ظلل  ثم  الخطأ  الدائرة  عىل   X

االخرى.

مسؤولية  التعليامت  بهذه  االلتزام   (5
الطالب واإلخالل بها ال يعد سببا للتظلم 

ولن يعتد به.
ومبارش  بسيط  املوضوع  الوزير:  وتابع 
عىل  يساعد  التعليامت  بهذه  وااللتزام 

التصحيح االلكرتوين الدقيق.
املرفقة  النامذج  طباعة  للطالب  ميكن 
والتعود عليها قبل االمتحانات مع متنيات 
والنجاح  بالتوفيق  الطالب  لكل  الوزارة 

الباهر وتحقيق احالمهم باذن الله.
شيت  البابل  من  منوذجني  الوزير  ونرش 
لطالب  واآلخر  العربية  باللغة  أحدهام 
هو  الوحيد  واالختالف  اللغات  مدارس 
ج،  ب،  (ا،  العربية  الحروف  استخدام 
 (A, B, C, D) االنجليزية  اللغة  او  د) 

لتمييز الدوائر.
نصائح عملية:

هام: تأكد من كتابة البيانات الخاصة بك 
يف القسم العلوي من البابل شيت بخط 

جيد وبقلم ازرق جاف.
1) استخدم “قلم رصاص خفيف” لتظليل 
الدائرة املناظرة الجابتك حتى تتاكد من 

صحتها وال تضطر للمسح والشطب.
باالجابة  نهايئ  قرار  اتخاذ  عند   (2  
الصحيحة (من وجهة نظرك) قم بتظليل 
ازرق”  جاف  “بقلم  الصحيحة  الدائرة 
تظليلها  تم  اخرى  دوائر  اى  مسح  مع 

بالرصاص.
دائرة  اكرث من  تأكد من عدم تظليل   (3
لكل سؤال الن هذا يفقدك درجة السؤال.
4) اذا قمت بتظليل دائرة بالقلم الجاف 
ثم أردت تغيري إجابتك، قم بوضع عالمة 
الدائرة  ظلل  ثم  الخطأ  الدائرة  عىل   X

االخرى.
مسؤولية  التعليامت  بهذه  االلتزام   (5
الطالب واإلخالل بها ال يعد سببا للتظلم 

ولن يعتد به.
ومبارش  بسيط  املوضوع  الوزير:  وتابع 
عىل  يساعد  التعليامت  بهذه  وااللتزام 

التصحيح االلكرتوين الدقيق.
املرفقة  النامذج  طباعة  للطالب  ميكن 
والتعود عليها قبل االمتحانات مع متنيات 
والنجاح  بالتوفيق  الطالب  لكل  الوزارة 

الباهر وتحقيق احالمهم باذن الله.
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كشفت البيانات املالية للرشكة املرصية 
أرباحها  تراجع نصيب  لالتصاالت، عن 
 312.4 إىل  مرص  فودافون  رشكة  يف 
أشهر  الثالثة  فرتة  عن  جنيه  مليون 
املنتهية يف 31 مارس عام 2022 مقارنة 
الفرتة  مليون جنيه خالل   951.95 مع 
املامثلة من العام املايض، فيام ارتفعت 
لخدمات  املرصية  بالرشكة  أرباحها 
مليون   4.842 إىل  اإللكرتوين  التوقيع 

جنيه مقارنة مع 245 ألف جنيه.
املرصية  الرشكة  استثامرات  وتبلغ 
مرص  فودافون  رشكة  يف  لالتصاالت، 
يف  املنتهية  الفرتة  يف  جنيه  11.2مليار 
31 مارس عام 2022 مقابل 10.9 مليار 
جنيه يف الفرتة املنتهية يف 31 ديسمرب 

لعام 2021.
املرصية  الرشكة  استثامرات  وتتمثل 
لالتصاالت 170.9 مليون سهم يف رشكة 
 31 يف  املنتهية  الفرتة  مرص  فودافون 

 %44.95 نسبة  متثل   2021 عام  مارس 
من أسهم فودافون.

املالية لرشكة فودافون  السنة  يذكر أن 
مرص تنتهى يف 31 مارس من كل عام، 
امللكية  حقوق  طريقة  تطبيق  وعند 
رشكة  يف  االستثامر  عن  املحاسبة  يف 
القوائم  إعداد  عند  مرص  فودافون 

املالية املجمعة يف 31 ديسمرب 2020.
املجمعة  املالية  القوائم  استخدام  وتم 
لرشكة فودافون مرص عن السنة املالية 
املنتهية يف 31 مارس 2019، واملعتمدة 
متثل  والتي  الرشكة  إدارة  مجلس  من 
فرتة 12 شهر عن الفرتة من أول إبريل 
 ،2020 مارس   31 حتى   2019 عام 
ويطرح منها حركة الفرتة من أول إبريل 
من   2019 ديسمرب   31 حتى   2019
لرشكة  املجمعة  املالية  البيانات  واقع 
 ،2019 ديسمرب   31 يف  مرص  فودافون 
إبريل  أول  من  الفرتة  حركة  ويضاف 

من   2020 ديسمرب   31 حتى   2020
لرشكة  املجمعة  املالية  البيانات  واقع 
 2020 ديسمرب   31 يف  مرص  فودافون 
وذلك لتحديد نصيب السنة املالية من 
1 يناير إىل 31 ديسمرب 2020 من نتائج 

األعامل.
لالتصاالت،  املرصية  الرشكة  وحققت 
 1.4 بلغ  الرضائب  بعد  الربح  صايف 
مليار جنيه مسجالً انخفاًضا قدره %36 
السابق  العام  الفرتة من  مقارنة بنفس 
التشغيلية،  غري  العنارص  لبعض  نتيجة 
غري  العنارص  تلك  أثر  وبتحييد 
التشغيلية واملتمثلة يف بعض املعالجات 
فودافون  لرشكة  االستثنائية  املحاسبية 
واالضمحالل،  واملخصصات  مرص 
وأرباح فروق العملة، ورضائب الدخل 
الربح عند مبلغ  املؤجلة، يستقر صايف 
1.7 مليار جنيه مامثال لنفس الفرتة من 

العام السابق.

نيفني جامع: منظومة اتفاقيات تجارية تتيح وصول املنتج املصرى لـ2 مليار مستهلك
التجارة  وزيرة  جامع  نيفني  أكدت 
يحظى  الصناعة  قطاع  أن  والصناعة 
باهتامم غري مسبوق من الدولة املرصية 
ىف  االقتصادية  التنمية  قاطرة  باعتباره 
االستقرار  لتحقيق  أساسية  وركيزة  مرص 
العمل  االجتامعي من خالل توفري فرص 
املواطنني،  معيشة  مستوى  وتحسني 
كان  الكبري  االهتامم  هذا  أن  إىل  مشريًة 
له أكرب األثر ىف تحقيق قفزات وتطورات 
عىل  املرصية  الصناعة  قطاع  ىف  نوعية 
واالستثامرات  الترشيعات  مستوى 
واملناطق  املدن  ىف  والتوسعات  الجديدة 
مؤرشات  ارتفاع  عن  فضالً  الصناعية 
الصناعية  القطاعات  لجميع  الصادرات 

خالل األعوام املاضية.
وقالت الوزيرة إن القيادة املرصية أولت 
يف  ساهم  كبريا  اهتامما  التصدير  قطاع 
الخارجية ملرص  التجارة  تحقيق مؤرشات 
تحسن ملحوظ خاصة فيام يتعلق بزيادة 
الواردات  وتراجع  التصدير  معدالت 
وتحقيق تطور إيجايب ىف مؤرشات امليزان 
إىل  الفتًة  العامل،  دول  مع  ملرص  التجاري 
ارتفاع  يف  ساهمت  العوامل  هذه  أن 
خالل  املرصية  السلعية  الصادرات  قيمة 
عام 2021 لتبلغ 32.34 مليار دوالر وهو 
التجارة  تاريخ  يف  للصادرات  قيمة  اعىل 

الخارجية ملرص.
خالل  الوزيرة  كلمة  سياق  يف  ذلك  جاء 
لفعاليات  االفتتاحية  بالجلسة  مشاركتها 
تستطيع  مرص  ملؤمتر  السادسة  النسخة 
رعاية  تحت  يعقد  والذي  بالصناعة 
وحضور  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس 
الدكتور/ مصطفى مدبوىل، رئيس مجلس 
الوزراء ومبشاركة وبحضور عدد كبري من 
جانب  اىل  بالخارج  مرص  وخرباء  علامء 
وعدد  الصناعة يف مرص  رجال  من  نخبة 

من ممثىل الرشكات العاملية.
املؤرشات  من  الوزيرة عدداً  واستعرضت 
يف  الصناعة  قطاع  حول  اإليجابية 
القطاعات  مقدمة  يف  يأيت  والذي  مرص، 
االقتصادية حيث يسهم بنسبة 11,7% يف 
الناتج املحيل االجاميل ونستهدف الوصول 
املقبلة  القريبة  الفرتة  خالل   %15 اىل  به 
اجاميل  من   %28.2 حوايل  ويستوعب   ،
استثامراته  بلغت  كام  املرصية،  العاملة 
املايل  العام  جنيه خالل  مليار   49 حوايل 
 %6 حوايل  ميثل  ما  وهو   (2021/2020)
من اجاميل االستثامرات العامة، فضالً عن 

ألفا و390  اتاحة 232  وهو ما ساهم ىف 
إصدار  جانب  إىل  جديدة،  عمل  فرصة 
جديدة  مرصية  قياسية  مواصفة   4900
وتخريج  املرصية،  حالل  عالمة  وإطالق 
95 ألفا من العاملة الفنية املؤهلة لتلبية 

احتياجات القطاع الصناعي.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه تم 
تحفيزي  إجراء  بـ100  قامئة  إعداد  أيضاً 
وجذب  املرصية  بالصناعة  للنهوض 
القطاعات  يف  لالستثامر  املستثمرين 
الصناعية املختلفة شملت 58 إجراء قصري 
و9  األجل  متوسط  إجراء   33 و  األجل 
رسعة  عن  فضالً  األجل،  طويلة  اجراءات 
رصف مستحقات املصدرين لدى صندوق 
إجاميل  بلغ  حيث  الصادرت  تنمية 
املساندة التصديرية املنرصفة خالل الفرتة 
من 2014 وحتى العام الجاري 54.6 مليار 
عدة  خالل  من  رشكة   2600 لعدد  جنيه 
مبادرات منها 1963 رشكة يف إطار مبادرة 

السداد الفوري.
وأكدت جامع أهمية دور القطاع الخاص 
الصناعية  التنمية  اهداف  تحقيق  يف 
خطط  تنفيذ  يف  رئيسياً  رشيكاً  باعتباره 
الصناعية  التنمية  لتحقيق  الدولة 
املستهدفة، مشيدًة بالدور الوطني الذي 
السلع  توفري  يف  الخاص  القطاع  به  قام 
السوق  احتياجات  لتلبية  واملنتجات 
املحيل سواء خالل ازمة كورونا او يف ظل 
األزمة الحالية للحرب الروسية واالوكرانية 
عىل  الحفاظ  يف  ساهم  الذي  األمر  وهو 
حرصهم  وكذا  املصانع  إنتاجية  معدالت 

عىل عدم ترسيح العاملة واإلبقاء عليها.
أنه  إىل  الوزيرة  أشارت  اإلطار  هذا  ويف 
خالل  من  صناعية  منطقة   12 إنشاء  تم 
الخاص  القطاع  من  صناعيني  مطورين   8
باجاميل مساحة 42 مليون مرت مربع، الفتًة 
إىل أنه تم أيضاً منح موافقات وتراخيص 
إلنشاء مصانع جديدة وتوسعات مبصانع 
قامئة بلغ اجامليها 6223 منشأة صناعية 
مليار   225 إىل  تصل  استثامرية  بتكلفة 
فرصة  ألف   370 حوايل  أتاحت  جنيه 
عمل وذلك خالل الفرتة من يونيو 2014 
 2017 لسنة   15 قانون  صدور  وحتى 
والخاص بتيسري اجراءات منح الرتاخيص، 
إىل جانب منح 61253 رخصة تشغيل و 
4946 رخصة بناء و40087 شهادة سجل 
تيسري  قانون  صدور  منذ  وذلك  صناعي 
 2017 يونيو  يف  الرتاخيص  منح  إجراءات 

وحتى نهاية أبريل 2022.
لتحقيق  الوزارة  عمل  خطة  وحول 
مستهدفات الـ100 مليار دوالر صادرات 
الرئيس السييس، نوهت  التي أعلن عنها 
جامع أن جهود الوزارة نجحت يف تحقيق 
التصدير  زيادة غري مسبوقة يف معدالت 
إجاميل  بلغ  إذ  املاضية،  الفرتة  خالل 
الصادرات السلعية املرصية ىف عام 2015 
مع  ارتفعت  دوالر  مليار   18.6 حوايل 
مليار   32.3 اىل  لتصل   2021 عام  نهاية 
وقد   ،%73.6 بلغت  زيادة  بنسبة  دوالر 
ىف  اإليجابية  املؤرشات  هذه  ساهمت 
ملرص  التجاري  امليزان  ىف  الخلل  إصالح 
عام  نهاية  ىف  بلغ  والذي  العامل  دول  مع 
2021 حوايل 46.392 مليار دوالر مقارنة 

بـ 53.4 مليار دوالر ىف عام 2014.
تستهدف  الوزارة  أن  جامع  وأوضحت 
استمرار معدالت زيادة الصادرات سنوياً 
وتعظيم  جديدة  اسواق  فتح  خالل  من 
االتفاقيات  منظومة  من  االستفادة 
مع  الوزارة  بها  ترتبط  التي  التجارية 
السوق  رأسها  عىل  االسواق  من  العديد 
الكوميسا  اتفاقية  خالل  من  االفريقي 
القارية االفريقية  الحرة  التجارة  واتفاقية 
األوروبية  املرصية  الرشاكة  اتفاقية  وكذا 
العربية،  الحرة  والتجارة  واملريكسور 
مرص  ترأس  من  استفادة  أقىص  وتحقيق 
األعضاء  الدول  وموافقة  الكوميسا  لقمة 
التكامل  لتحقيق  املرصية  املبادرة  عىل 
مع  رشاكات  وتنفيذ  اإلقليمي،  الصناعي 
عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل 
الصناعي العريب، عىل غرار توقيع مبادرة 
مرص  من  كل  بني  الصناعية  الرشاكة 
االمن  تعزيز  بهدف  واالردن  واالمارات 
الغذايئ والدوايئ بني الدول الثالث، توقيع 
التكامل الصناعي بني مرص  اتفاق تعزيز 
من  االستفادة  لتعظيم  واألردن  والعراق 

املقومات الصناعية يف هذه الدول.
عن  الوزيرة  أعربت  كلمتها  ختام  ويف 
التجارة والصناعة إىل خروج  تطلع وزارة 
مبشاركة  املؤمتر  وفعاليات  جلسات 
االعامل  ومجتمع  والخرباء  العلامء 
بتوصيات تساهم يف وضع خارطة طريق 
ملستقبل الصناعة املرصية وتحقيق رؤية 
وتوطني  نقل  نحو  الدولة  ومستهدفات 
للثورة  واالستعداد  الحديثة  التكنولوجيا 

الصناعية الرابعة 

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

قامئة   94 جيزة  صنف  اعتىل 
طويلة  املرصية  األقطان  زراعة 
الجارى  املوسم  زراعات  التيلة 
املحافظات،  من  العديد  ىف 
 %71 نحو  بلغت  زيادة  بنسبة 
عن نفس الفرتة املوسم املاىض، 
العامة  الهيئة  بيانات  وفــق 
القطن،  واختبارات  للتحكيم 
خرض..  محمد  الدكتور  برئاسة 
 9 ىف  التفاصيل  عــىل  تعرف 

معلومات.

بلغت   94 جيزة  زراعــات   –  1
زيادة  بنسبة  فدان  ألف   178

.%71
بلغت   86 جيزة  زراعــات   –  2
بنسبة  ــدان  ف ــف  أل  26 نحو 

زيادة %36.3.
3 – زراعات جيزة 95 بلغت 26 

ألف فدان بزيادة %75.2.
املمتاز  الطويل   96 جيزة   –  4

نحو 3.4 ألف فدان.
ألف  بلغت 6.7  5 – جيزة 97 

فدان.
آالف   8 بلغت   92 جيزة   –  6

فدان .
أفدنة   5 بلغت   98 جيزة   –  7

فقط.
الطويلة  االقطان  اجامىل   –  8

بلغت 244.4 ألف فدان.
9 – اجامىل عام الزراعات بلغت 
247.8 ألف فدان بنسبة زيادة 

.%60

9 معلومات عن زراعة األقطان طويلة التيلة 
أبرزها تصدر جيزة 94 بزيادة 71%

حوايل  إىل  الصناعي  الناتج  قيمة  ارتفاع 
982 مليار جنيه يف عام 2021، باإلضافة 
متنوعة  صناعية  بقاعدة  مرص  متتع  إىل 
تشمل حوايل 150 منطقة صناعية موزعة 

عىل كافة محافظات مرص.
ترتبط  مرص  أن  إىل  جامع  وأشارت 
ثنائية  تجارية  اتفاقيات  مبنظومة 
من  كبري  عدد  مع  االطراف  ومتعددة 
الدولية  االقتصادية  والتكتالت  الدول 
املنتج املرصى لحواىل 2 مليار  تتيح نفاذ 
توافر  باإلضافة إىل  العامل،  مستهلك حول 
يف  لالستثامر  محفزة  ترشيعية  بيئة 
بصفة  االقتصادية  القطاعات  مختلف 
الصناعي بصفة خاصة  القطاع  عامة ويف 
منح  إجراءات  تيسري  قانون  أبرزها 
وقانون  التنفيذية  والئحته  الرتاخيص 
املناطق  وقانون  الجديد،  االستثامر 
تنمية  وقانون  الخاصة،  االقتصادية 
املرشوعات الصغرية واملتوسطة ومتناهية 
الخاصة  التعديالت  عن  فضالً  الصغر 
املامرسات  املنافسة ومنع  بقانون حامية 

االحتكارية.
ما  مع  بالتزامن  أنه  إىل  الوزيرة  ولفتت 
تحديات  من  العاملي  االقتصاد  شهده 
منذ بدء جائحة كورونا فقد وجه فخامة 
الرئيس بتعزيز الرشاكة مع القطاع الخاص 
التحتية  البنية  مبرشوعات  يتعلق  فيام 
والقومية، واالعتامد عىل الصناعة املرصية 
مبا  املرشوعات،  تلك  احتياجات  لتوريد 
يسهم يف تحفيز اإلنتاج الوطني من خالل 
كمحرك  التحتيـة  البنيـة  فـي  االستثامر 
إىل  مشرية  باالقتصاد،  للنهوض  أسايس 
إضافة  تضمن  املرشوعات  تلك  أبرز  أن 
ما يتخطى 4800 كيلو مرت طرق، تطوير 
البضائع،  لنقل  الحديد  السكة  منظومة 
املوانئ  وتطوير  الجديدة  السويس  قناة 
التجارية وزيادة أطــوال األرصفة، وإنشاء 
محطات  انشاء  جديدة،  مطارات   8
ماليني   4 واستصالح  الجديدة،  الكهرباء 
فدان، وتدشني املرشوعات التنموية مثل 
ومبادرة  املرصي  الريف  تطوير  مرشوع 

حياة كرمية.
املرشوعات  تلك  أن  وأوضحت 
طلب  خلق  يف  ساهمت  االسرتاتيجية 
القطاعات  منتجات  عىل  كبري  محىل 
بناء  مواد  واهمها  املختلفة  الصناعية 
واألثاث،  الكيامويات،  وصناعة  وتشييد، 
بهدف  وغريها  الهندسية،  والصناعات 

توريد حوايل 70% من إجاميل احتياجات 
تلك  ساهمت  كام  املرشوعات،  تلك 
للصناعة  الفرصة  إتاحة  يف  املرشوعات 
املرصية للتوسع وزيادة طاقتها اإلنتاجية 
وتوفري املزيد من فرص العمل، مبا يسهم 
للمواطن،  املعيشة  مستوى  تحسني  يف 
يف  ساهمت  الجهود  هذه  أن  إىل  الفتًة 
جاذب  اقتصاد  املرصي  االقتصاد  جعل 
إىل  باإلضافة  األجنبية  لالستثامرات 
من  العاملية  لألسواق  النفاذ  تسهيل 
خالل مضاعفة الطاقة االستيعابية للبنية 
خدمات  وتوفري  املنتجات  لنقل  التحتية 
الطرق  مع  والربط  متطورة  لوجستية 
تخفيض  يسهم يف  مبا  والعاملية  اإلقليمية 
تكلفة اإلنتاج وزيادة تنافسية الصادرات 
للنفاذ  املستغرق  الوقت  باختصار 
التحتية  بالبنية  والنهوض  املوانئ  إىل 
ومجمعات  صناعية  مدن  من  الصناعية 
وبحرية  برية  وموانئ  جديدة  ومدن 

تتمتع بكافة الخدمات ذات الصلة.
اتخذت  الحكومة  أن  إىل  جامع  ونوهت 
من  عدداً  املاضية  سنوات   8 الـ  خالل 
القطاع  يف  االستثامر  لتحفيز  االجراءات 
مجمعا   17 إقامة  تضمنت  الصناعي 
مستوى  عىل  محافظة   15 بـ  صناعيا 
إجاملية  استثامرية  بتكلفة  الجمهورية 
وإجاميل  جنيه،  مليارات   10 بلغت 
 5046 عددها  يبلغ  صناعية  وحدات 
عمل  فرصة  الف   48 نحو  توفر  وحدة 
مدن صناعية جديدة   4 وإنشاء  مبارشة، 

ومدينة  بالروبييك  الجلود  مدينة  شملت 
الرخام  ومدينة  بدمياط  الجديدة  األثاث 
الخانكة  مبنطقة  الدواء  ومدينة  بالجاللة 
من  األوىل  املرحلة  افتتاح  اىل  باإلضافة 
مبنطقة  والنسيج  الغزل  صناعات  مجمع 
الروبييك ومرشوع سايلو فودز للصناعات 

الغذائية مبدينة السادات.
 43.5 إتاحة  متت  أنه  الوزيرة  وتابعت 
الصناعية  األرايض  من  مربع  مرت  مليون 
الفرتة  خالل  املحافظات  كافة  يف  املرفقة 
تم  حيث  األن،  وحتى   2016 يوليو  من 
إتاحة  األخرية  سنوات  األربعة  خالل 
إتاحتها  تم  التي  املساحة  أضعاف   4
اول  إطالق  تم  كام  سنوات،   10 خالل 
ىف  الصناعى  لالستثامر  متكاملة  خريطة 
إىل  باإلضافة  محافظة،   27 وتشمل  مرص 
إطالق الربنامج القومي لتعميق التصنيع 
املحيل والذي يستهدف االرتقاء بتنافسية 
املنتجات  واحالل  املرصية  الصناعة 
قاعدة  وايجاد  املستوردة  محل  الوطنية 

صناعية من املوردين املحليني.
التي  اإلجراءات  أن  جامع  وأضافت 
إطالق  أيضاً  تضمنت  الحكومة  اتخذتها 
الربنامج القومي لتحويل وإحالل املركبات 
جهاز  وقيام  النظيفة،  بالطاقة  للعمل 
والصغرية  املتوسطة  املرشوعات  تنمية 
ومتناهية الصغر بتقديم متويل بقيمة 3.5 
مليار جنيه لعدد 67 ألفا و273 مرشوعا 
وذلك  الصغر،  ومتناهي  صغريا  صناعيا 
 ،2022 أبريل  وحتى   2014 يوليو  منذ 
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٢٦ بورسعيد تحتفل بافراح ال العيسوي وال العتمه بورسعيد تحتفل بافراح ال العيسوي وال العتمه  الموافق  الخميس  يوم  في 
في  جولي  ال  قاعه  وفــي  مايو 
بورسعيد وفي ليله من ليالي 
الف ليله وليله وفي احلي ليالي 
العمر وفي حضور االهل واقارب 
زفاف  تم  العروسين  واصدقاء 
االستاذ  كريمه  هبه  الدكتوره 
المفكر  الــعــيــســوي  ســعــيــد 
والدكتور  السيناوي  والــرمــز 
هشام  ــاذ  ــت االس نجل  احــمــد 
الحفل  اذدان  وقــد  العتمه 
المجتمع  نجوم  من  بكوكبه 
الــســيــنــاوي والــبــورســعــيــدي 
ــذه  ــه ــه وب ــاس ــي ــس واهــــل ال
المناسبه يتقدم العاملون في 
مجلس  ورئيس  تالتين  مصر 
قطامش  صالح  محمود  االداره 
والتبريكات  التهاني  بعظيم 
لــلــعــروســيــن والـــي االســتــاذ 
واالســتــاذه  العيسوي  سعيد 
والده  الغالي  داود  احسان   /
العريس ودامت دياركم عامره 

باالفراح .

محافظ جنوب سيناء: االنتهاء من تحويل 97 % من السيارات داخل شرم الشيخ للعمل بالغاز الطبيعي واالنتهاء من %100 اواخر يونيه

متوين  محطات   3 انشاء   : ــودة  ف
جديدة ليصبح اجاميل عدد محطات 
الطبييع  بالغاز  السيارات  متوين 
بالكهرباء 8 محطات برشم  والشحن 

الشيخ
محافظ  فــودة  خالد  اللواء  تفقد 
السيارات  تحويل  سيناء،  جنوب 
للعمل بالغاز الطبيعي، وايضا انشاء 
مبدينة  شاملة  أخرى  محطات  ثالث 
رشم الشيخ وذلك يف إطار بروتوكول 
جنوب  محافظة  بني  املوقع  التعاون 
سيناء ووزارة البرتول والرثوة املعدنية 
بالغاز  للعمل  السيارات  لتحويل 
الطبيعي برشم الشيخ ودعم الرشكات 

مببلغ 5 مليون جنيه للتنفيذ.

استضافة  إطار دعم جهود  وذلك يف 
 COP رشم الشيخ ملؤمتر تغري املناخ
27 نوفمرب 2022 ، ويف ضوء توجيهات 
رئيس  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس 
ايل  الشيخ  رشم  بتحويل  الجمهورية 

مدينة خرضاء .
حوايل  تحويل  تم  انه  املحافظ  أشار 
حاليا  املوجودة  السيارات  من   %  97
برشم الشيخ للغاز الطبيعي مبختلف 
انواعها الحكومي واالجرة والسياحي 
املوقع  الربوتوكول  إطار  يف  باملجان 
بعد  ما  لخدمة  عام  ملدة  مع ضامن 
نهاية  انه يف  باملجان مشريا  التحويل 
شهر يونيو 2022 سيكون تم االنتهاء 
جميعها  السيارات  تحويل  من  متاما 
برشم الشيخ للعمل بالغاز الطبيعي.

أعامل  الجولة  املحافظ خالل  وتفقد 
السيارات  متوين  محطة  تطوير 
ضمن  الشيخ  برشم  هالومي  مبدخل 

متوين  محطات   3 إنــشــاء  ــامل  أع
ليصبح  باملدينة  اخــري  السيارات 
السيارات  متوين  محطات  إجــاميل 
غاز  متكاملة  شاملة  محطات   8
طبيعي وكهرباء وبنزين لتكون هذه 
املحطات مستعدة لتموين السيارات 
فرتة  خــالل  باملحافظة  والحافالت 

املؤمتر .
باإلضافة ايل توفري محطة غاز متنقلة 
املساهمة  لزيادة  املؤمتر  فرتة  خالل 
الطبيعى  بالغاز  التموين  سهولة  ىف 

كوقود. .
طارق  للمهندس  الشكر  فوده  وقدم 
املحافظة  لدعم  البرتول  وزير  املال 
للتحول لألخرض، وكذا شكر العاملني 
الطبيعية  للغازات  القابضة  بالرشكة 
من خالل رشكتيها غازتك و كارجاس 
جدا  كبرية  بنسبة  التحويل  النجازها 

يف مدة زمنية قصرية.

حسين الطنجير

تتمه ص  1
تتمه ص  1

العامة  الهيئة  رئيس  ضاحي،  محمد 
للتأمني الصحي، واملهندس عالء عبد 
العزيز، رئيس هيئة األوقاف املرصية، 
و باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة 
وعبد  للتأمني،  القابضة  مرص  رشكة 
اإلبياري، رئيس قطاع االستثامر  الله 
ومسئويل  السيادي،  مرص  بصندوق 

الوزارات والجهات املعنية.   
 ومثن رئيس الوزراء الجهود املبذولة 
تشجيع  عىل  العمل  إطار  يف  حالياً 
االستثامر  صناديق  دور  وزيـــادة 
املالية،،  األوراق  سوق  يف  الحكومية 

مؤكدأً دعم هذه الجهود.
املتحدث  سعد،  نادر  السفري  ورصح 
بأن  الــوزراء،  مجلس  باسم  الرسمى 
تقرير  استعراض  شهد  االجــتــامع 
لزيادة  املتخذة  ــراءات  اإلجـ حــول 
الحكومي  املؤسيس  االستثامر  مكون 
املالية، حيث متت  األوراق  يف سوق 
أبرز ما تم االتفاق عليه  اإلشارة إىل 
عقدها  التي  االجتامعات  خــالل 
مع  املرصية”  “البورصة  مسئولو 

رشكــات  بأكرب  االستثامر  مــديــري 
ومسئويل  مرص،  يف  االستثامر  إدارة 
واملؤسسات  الصناديق  يف  االستثامر 
الحكومية، ومديري االستثامر، والتي 
االستثامر  أهمية  عرض  استهدفت 
بهدف  املالية،  األوراق  ســوق  يف 
عىل  الحكومية  املؤسسات  تشجيع 
تضمن  استثامرية  سياسات  وضع 
يف  جديدة  أمــوال  ضخ  استمرارية 
سوق األوراق املالية بصورة مستدامة 
واالستعداد للمشاركة يف الطروحات 

الجديدة فور اإلعالن عنها.

رئيس الوزراء يتابع خطوات زيادة مكون االستثمار 
املؤسسى الحكومى بسوق األوراق املالية

الجدول  استعراض  أيضا  تم  كام 
العمل  الستكامل  املقرتح  الزمني 
عىل زيادة مكون االستثامر املؤسيس 
املالية،  األوراق  سوق  يف  الحكومي 
السياسات  تحديث  يتضمن  الــذى 
استدامة  ىف  يساعد  مبا  االستثامرية 
سوق  يف  جديدة  استثامرات  ضخ 
األسهم، فضالً عن اإلتفاق عىل توفري 
قيام  مدى  لقياس  سنوي  ربع  تقرير 
حجم  بزيادة  الحكومية  املؤسسات 
يف  الحكومي  املؤسيس  اإلستثامر 

سوق األوراق املالية.

فإمكانية تحوره ليست مرتفعة، ومل 
عىل  متت  التي  الــدراســات  تثبت 
الحاالت أن هناك أي نوع من أنواع 
العدوى  معدالت  وبالتايل  التحور، 
منخفضة  إنسان  إىل  إنسان  من 

جدا”.
وأكمل: “احتاملية أن يتحول جدري 
ونحن  جدا،  قليل  وباء  إىل  القرود 
وجود  أظهر  مــرض  عن  نتحدث 
داعي  ال  ولكن  املعتاد،  خالف  عىل 
للقلق أو التوتر، والفريوس معروف 

واملنظامت  الصحية  للطواقم 
الصحية العاملية، ومتكنا من القضاء 

املاضية  السنوات  يف  الجدري  عىل 
باللقاحات”.

الصحة: جدرى القرود لن يكون مرضا وبائيا وال داعى للقلق
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العديد  عــىل  الكركديه  يحتوي 
أ،  فيتامني  مثل  الفيتامينات  من 
الغذائية  والعنارص  ج،  وفيتامني 
والبوتاسيوم،  املغنيسيوم،  مثـــــل 
يعترب  وبالتايل  وغريها،  والكالسيوم 
رشبه كشاهي مفيـد لجسم اإلنسان، 
حيث أنه يعـّد مرشوبًا ملطًفا، مرطبًا 
ومدراً  للهضم،  ومنشطاً  ومنعًشا، 
للبول، ومليناً، ومساعداً عىل خفض 
ارتفاع ضغط، ومساعد يف عالج نزالت 
الربد، والكحة، وارتفاع الحرارة، وهو 
مضاد ملرض اإلسقربوط (مرض نقص 
فيتامني ج)، ومفيد يف عالج الحمى، 

السّل،  ميكروب  إبادة  ويساعد عىل 
ومفيد لحاالت السّل الرئوي، ومهّدئ 
األمعاء.  املعدة،  الرحم،  لتقلصات 
الكركديه عىل مضادات  يحتوي  كام 
الجسم  تساعد  جدا  قوية  أكسدة 
وتقوية  الحرة  الجذور  محاربة  يف 
من  العديد  من  والوقاية  املناعة، 
التهابات  مثل  واملشاكل  االلتهابات 
والرسطانات  والعظام  املفاصل 
والعديد  والزهامير  القلب  وأمراض 
له  أن  كام  األخــرى.  األمــراض  من 
الشيخوخة  عالمات  محاربة  يف  دور 
معدالت  عىل  الحتوائه  والتجاعيد 
مضاد  وهو  البوليفينول،  من  عالية 
خاص  بشكل  يساعد  قوي  أكسدة 
املعدة.  رسطــان  من  الوقاية  عىل 
العلمية  ــدراســات  ال أثبتت  وقــد 
نسبة  خفض  يف  دور  للكركديه  أن 
لدى  الــدم  يف  السيئ  الكولسرتول 

مـــرىض الــســكــري، 
وزيادة الكولسرتول 
باملقابل،  الحميد 
املحافظة  وبالتايل 
ــة  ــحـ عـــــــىل صـ
والرشايني  القلب 
أنه  كام  وتعزيزها. 
ويزيد  الدم،  ينقي 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

الدم  الليمفاوية، وكرات  الخاليا  من 
للعديد  مصدر  أيضا  وهو  البيضاء. 
من األحامض العضوية (مثل املاليك، 
وجليكوسيد  السرتيك  الطرطريك، 
املواد  وبعض  الهيبسني)،  كلوريد 
رضبات  يقوي  وكذلك  املخاطية. 
القلب، ويساعد يف رسعة دوران الدم 
الكركديه  ويحتوي  الجسم.  داخل 
تقتل  مطهرة  مــواد  عــىل  كذلك 
يف  مفيدا  يجعله  مام  امليكروبات، 
امليكروبات،  عدوى  الحميات،  عالج 
البكرتية،  السالالت  الكولريا،  أوبئة 
كام  الطفيليات.  بعض  إىل  باإلضافة 
املزاج، وبالتايل يقي من  أنه يحسن 
االكتئاب، ويساعد عىل النوم بشكل 
عالوة  األرق.  يقلل  وبالتايل  أفضل، 
يدخل  الكركديه  فــإن  ــك،  ذل عىل 
مستحرضات  بعض  صناعة  يف  أيًضا 

التجميل.

احذر ..ارتفاع الكوليسرتول يجعلك 
تصاب بأمراض القلب والسكتة الدماغية

حافظ على صحة دماغك..
تناول التوت مرتني يف اليوم

رمبا تعلم أن األطعمة التي تتناولها ميكن 
مبرور  عقلك  عىل  تأثري  لها  يكون  أن 
الوقت، ميكن لبعض األطعمة أن تضعف 
اإلصابة  خطر  من  وتزيد  بالفعل  ذاكرتك 
بينام ميكن  العصبي،  التنكس  باضطرابات 
التدهور  درء  يف  اآلخر  البعض  يساعد  أن 
تناول  أن  جديدة  دراسة  أكدت  املعريف، 
التوت الربي ميكن أن يساعدك عىل البقاء 
حاًدا مع تقدمك يف العمر، وفقا ملا نرشه 

.”eatthis“ موقع
مجلة  يف  نُــرشت  التي   ، ــة  ــدراس ال يف 
فحص   ،  Frontiers in Nutrition
ترتاوح  بالًغا   60 من  مجموعة  الباحثون 
 ، أسبوًعا   12 ملدة   80-50 بني  أعامرهم 
الغذائية  وجباتهم  بعض  استكامل  مع 
مبسحوق التوت الربي املجفف بالتجميد، 
وبعد  قبل  املعرفية  التقييامت  عىل  بناًء 

أولئك  لدى  كان   ،  12 الـ  األسابيع  تلك 
ذاكــرة  املسحوق  إعطاؤهم  تم  الذين 

عرضية وعمل عصبي أفضل.
قال مؤلف الدراسة الدكتور ديفيد فوزور 
الجزيئية  التغذية  يف  أول  باحث  زميل   ،
يف  أنجليا  إيست  بجامعة  الطب  كلية  يف 
نورويتش، إن نتائج هذه الدراسة واعدة ، 
ال سيام بالنظر إىل أن تدخل التوت الربي 
قادًرا  كان  أسبوًعا   12 ملدة  نسبيًا  القصري 
الذاكرة  يف  كبرية  تحسينات  إحداث  عىل 
التوت  أن  إىل  مشريا  العصبية،  والوظيفة 
فإن  لعقلك،  مفيًدا  يكون  أن  ميكن  الربي 
أفضل تغيري ميكنك إجراؤه إلبقائك حاًدا ، 
فيام يتعلق باختياراتك الغذائية ، هو إلقاء 

نظرة عىل نظامك الغذايئ بشكل عام.
من  حصتني  بتضمني  الدراسة  وأوصــت 
الفاكهة يوميًا يف نظامك الغذايئ ، وخاصة 

املعرفية  التغريات  ملنع  كطريقة   ، التوت 
املرتبطة بالشيخوخة ، ويويص باتباع نظام 
عنارص  بني  يجمع  الذي   ، الغذايئ  مايند 
وعنارص  املتوسط    األبيض  البحر  حمية 
حمية داش التي تقاوم ارتفاع ضغط الدم.

،جويل  األمريكية  التغذية  خبرية  وأوصت 
أو  بالرتكيز عىل إجراء تغيري واحد  أندرو، 
من  املزيد  لدمج  الغذايئ  النظام  يف  اثنني 
ميكن  للدماغ،  الصديقة  األطعمة  هذه 
الخفيفة  الوجبات  من  حصة  استبدال 
املالحة بحفنة من التوت واملكرسات مرة 
إضافة  إىل  باإلضافة   ، األسبوع  يف  واحدة 
الدفعة  إىل  السبانخ  من  أكــواب  بضعة 
استبدال  ميكن  كام  الحساء،  من  التالية 
الكاملة  الحبوب  بخبز  املعالج  الخبز 
نظامك  إىل  الدهنية  األســامك  وإضافة 

الغذايئ وجبة واحدة يف األسبوع

شبيهة  شمعية  مادة  الكوليسرتول 
عىل  جسمك  تساعد  بالدهون 
والعديد  الخاليا  أغشية  تكوين 
يأيت  د،  وفيتامني  الهرمونات  من 
الكوليسرتول يف دمك من مصدرين 
األطعمة التي تتناولها والكبد، يقوم 
الكوليسرتول  كل  بإنتاج  األخري 
نقل  يتم  جسمك،  يحتاجه  الذي 
يف  األخرى  والدهون  الكوليسرتول 
جزيئات  شكل  عىل  الدم  مجرى 
الدهنية،  الربوتينات  تسمى  كروية 
وهام من أشهر الربوتينات الدهنية، 
منخفضة  دهنية  بروتينات  هي 
دهنية  وبروتينات   (LDL) الكثافة 
عالية الكثافة (HDL)، وىف السطور 
الخفية  العالمات  سنوضح  القادمة 
أن  يجب  الدم  الكوليسرتول  لفرط 
تكون عىل دراية بها ، وفقا ملا نرشه 

.”eatthis“ موقع
لدى  الكوليسرتول  نسبة  ارتفاع 

النساء
من  العديد  أن  من  الخرباء  يحذر 
ارتفاع  ملدى  مدركات  غري  النساء 
نسبة الكوليسرتول لديهن، ما يقرب 

النساء فوق سن 20  من 45 % من 
لديهن كوليسرتول إجاميل يبلغ 200 
ملجم / دل وما فوق ، وهو ما يعترب 
جمعية  أجرتها  دراسة  لكن  مرتفًعا 
 %  76 أن  األمريكية، وجدت  القلب 
من النساء قلن إنهن ال يعرفن ،يبدو 
الثالثية  الدهون  مستوى  ارتفاع  أن 
بأمراض  لإلصابة  أكرب  بخطر  ينبئ 

القلب لدى النساء مقارنة بالرجال.
الكوليسرتول وأمراض القلب

الكوليسرتول  ارتفاع  يؤدي  أن  ميكن 
إىل اإلصابة بأمراض القلب والسكتة 
أبًدا  تتجاهل  ال  لذا  الدماغية، 
وصعوبة  الصدر  أمل  مثل  األعراض 
التنفس واألمل غري املربر يف الذراعني 
املرتبط  الرئييس  الخطر  والساقني، 
أمراض  هو  الكوليسرتول  بارتفاع 
القلب التاجية، مستوى الكوليسرتول 
يف الدم له عالقة كبرية بفرص إصابتك 
مستوى  كان  إذا  القلب،  بأمراض 
فإنه   ، جًدا  مرتفًعا  الكوليسرتول 
يرتاكم عىل جدران الرشايني، ومبرور 
باسم  الرتاكم  هذا  يُعرف  الوقت، 
تصلب الرشايني، تسبب هذه الحالة 

الدموية  األوعية  تضيق  الرشايني 
إىل  الدم  تدفق  من  وتقلل  الضيقة 
إىل  يؤدي  أن  ميكن  وهذا  القلب، 
الذبحة الصدرية بسبب عدم وصول 
القلب،  إىل  الدم  من  كافية  كمية 
التي يتم  الحاالت  أو نوبة قلبية يف 
متاًما  الدموية  األوعية  انسداد  فيها 

والقلب تبدأ العضلة يف املوت.
 2 النوع  من  السكري  مرض  يرتبط 

بارتفاع نسبة الكوليسرتول يف الدم
مرض السكري من النوع 2 هو مرض 
آخر مرتبط بارتفاع الكوليسرتول ألن 
عىل  يؤثر  أن  ميكن  السكري  مرض 
املختلفة،  الكوليسرتول  مستويات 
حتى لو كان التحكم يف نسبة السكر 
األشخاص  مييل   ، جيًدا  الدم  يف 
زيادة  إىل  بالسكري  املصابون 
الدهون الثالثية ، وانخفاض الربوتني 
 (HDL) الكثافة  عايل  الدهني 
منخفض  الدهني  الربوتني  وزيادة 
األحيان  بعض  يف   (LDL) الكثافة 
اإلصابة  احتاملية  من  يزيد  وهذا 

بتصلب الرشايني
 Tumblr  فيسبوك تويرت لينكدإن
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يف  للذوبان  قابل  فيتامني  هو  د  فيتامني 
و   D1 فيتامينات  عىل  ويحتوي  الدهون 
D2 و D3، وعندما تتعرض برشتك ألشعة 
الشمس مبارشة، ينتج جسمك فيتامني د 
بشكل طبيعي، ولضامن وجود مستويات 
ميكنك  الدم،  يف  (د)  فيتامني  من  كافية 
األطعمة  بعض  من  عليه  الحصول  أيًضا 
ما  عىل  والحصول  الغذائية،  واملكمالت 
يكفي من فيتامني د مهم للنمو والتطور 
ذلك،  ومع  واألسنان،  للعظام  النموذجي 
املرتبطة  الخرافات  من  العديد  هناك 
عىل  نتعرف  التقرير  هذا  يف  د،  بفيتامني 
الخرافات املرتبطة بفيتامني د وتصحيحها، 

بحسب موقع “تاميز أوف إنديا”.
خرافات مرتبطة بفيتامني د وتصحيحها

مستويات  ارتفعت  كلام  األوىل  الخرافة 
فيتامني د كان ذلك أفضل

فيتامني د هو مثال جيد عىل مدى رضر 
أن  يجب  الجيدة  األشياء  من  اإلكثار 
الذين ترتاوح أعامرهم  البالغون  يستهلك 
بني 19 و 70 عاماً 15 ميكروجراًما (600 
يستهلك  أن  يجب  بينام  دولية)،  وحدة 
عاًما   71 أعامرهم  تبلغ  الذين  األشخاص 
وحدة   600) ميكروجرام   20 فوق  وما 

دولية) (أو 800 وحدة دولية).
بالنسبة لألشخاص الذين تبلغ أعامرهم 9 
هو  اليومي  الحد  فإن  فوق،  فام  سنوات 
4000 وحدة دولية، تحقق من الوحدات 

عىل الزجاجة عند اختيار املكمل.
فحص  بإجراء  قم  املثالية،  الناحية  من 
كنت  إذا  ما  لتحديد  طبيبك  بواسطة  دم 

بحاجة إىل مكمل يف املقام األول.
إىل  تــؤدي  د  فيتامني  من  ــدة  زائ جرعة 
الطبيعي  األداء  عىل  يؤثر  الذى  التسمم، 

للكىل.
الخرافة الثانية: من السهل الحصول عىل 

ما يكفي من فيتامني د من الطعام
هذه خرافة شائعة جًدا حول فيتامني د، 

(د)  فيتامني  إصالح  املستحيل  من  وليس 
من خالل الطعام فقط، ولكنه صعب ألن 
القليل من األطعمة تحتوي عىل ما يكفي 
واألطعمة  الشيدر  وجنب  البيض  (د)  من 
وفطر  والحبوب  الحليب  مثل  املدعمة 
األكرث  األطعمة  بني  من  الغراب  عيش 
(د)،  بفيتامني  تناولها  يتم  التي  شيوًعا 
توفر هذه األطعمة جزًءا صغريًا من البدل 

اليومي املوىص به لفيتامني د.
ميكن  ــوزن  ال إنقاص  الثالثة:  الخرافة 

مبكمالت فيتامني د
هذه خرافة شائعة جًدا حول فيتامني د، 
(د)  فيتامني  إصالح  املستحيل  من  ليس 
من خالل الطعام فقط، ولكنه صعب ألن 
القليل من األطعمة تحتوي عىل ما يكفي 
واألطعمة  الشيدر  وجنب  البيض  (د)  من 
وفطر  والحبوب  الحليب  مثل  املدعمة 
األكرث  األطعمة  بني  من  الغراب  عيش 
(د)  بفيتامني  تناولها  يتم  التي  شيوًعا 
توفر هذه األطعمة جزًءا صغريًا من البدل 

اليومي املوىص به لفيتامني د.
يف  ضئيل  دور  للشمس  الرابعة:  الخرافة 

إنتاج فيتامني د يف الجسم
د  فيتامني  اسم  إطالق  وراء  سبب  هناك 
عىل “فيتامني أشعة الشمس” وفًقا ملوقع 
البنفسجية  فوق  األشعة  فإن  “هارفارد”، 
يف  كيميائية  مــادة  تحول  الشمس  من 
نقل  يتم  حيث   ،D3 فيتامني  إىل  برشتك 
فيتامني د 3 من الكبد إىل الكليتني، حيث 
لالستخدام  صالح  شكل  إىل  تحويله  يتم 
، ضع واٍق من  من فيتامني د، ومع ذلك 
األقل  عىل   15 حامية  عامل  مع  الشمس 
املفرط  التعرض  لتجنب  واقية  ومالبس 
اإلصابة  فرص  من  يزيد  مام  للشمس، 
ملعاهد  وفًقا  التجاعيد،  و  الجلد  برسطان 

الصحة األمريكية.
ال  د  فيتامني  نقص  الخامسة:  الخرافة 

يرتبط باالكتئاب

يبدو أن فيتامني د يلعب دوًرا يف تخليق 
هرمون  هو  والسريوتونني  السريوتونني، 
وأظهرت  والنوم،  املزاج  تنظيم  يساعد يف 
فيتامني  مستويات  انخفاض  أن  األبحاث 

(د) يرتبط باضطرابات املزاج.
قد  ولكن  لالكتئاب،  أسباب  عدة  هناك 
(د)  فيتامني  مستويات  انخفاض  يكون 
مستويات  زيــادة  تساعد  قد  أحدها 
فيتامني د لديك إىل املعدل الطبيعي ومع 

ذلك ، هناك مشاكل يف االتصال.
الخرافة السادسة: فيتامني د له دور أقل 

يف دعم جهاز املناعة
ما  عىل  حصولك  من  التأكد  يف  سرتغب 
نظام  عىل  للحفاظ  د  فيتامني  من  يكفي 
املناعة يف حالة جيدة، قد يساعد فيتامني 
(د) يف منع أو تقليل شدة التهابات الجهاز 
كنت  إذا  خاصًة   ، للبحث  وفًقا  التنفيس، 

تعاين من نقص.
تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية لفيتامني 
التائية،  الخاليا  تنشيط  املساعدة يف  د يف 
واملعروفة أيًضا باسم “الخاليا القاتلة” يف 
التائية مسببات  الخاليا  تكتشف  الجسم. 
 ، الفريوسات  مثل   ، األجنبية  ــراض  األم
فيتامني  يعترب   ، لذلك  نتيجة  وتدمرها. 
نظام  للحفاظ عىل  بشكل خاص  مهاًم  د 
قادر عىل محاربة مسببات  مناعة صحي 

األمراض الغريبة.
يرتبط  ال  د  فيتامني  السابعة:  الخرافة 

بسكر الدم
من  السكري  مرض  منع  تحاول  كنت  إذا 
النوع الثاىن، فقد حان الوقت للتحقق من 
مستويات فيتامني د مع طبيبك. أظهرت 
مكمالت  تناول  أن  الــدراســات  إحــدى 
إىل  أدى  أشهر  ستة  ملدة  (د)  فيتامني 
تحسني حساسية األنسولني لدى األشخاص 
السكري  مبرض  اإلصابة  لخطر  املعرضني 
تم  الذين  أولئك  وكذلك   2 النوع  من 

تشخيصهم مؤخرًا.

7 خرافات 
حول فيتامني د 

وتصحيحها
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امللك  خروج  قُبيل  الجو،  سالح  طائرات 
باإلسكندرية  التني  فاروق من قرص رأس 
بساعات. وخالل األيام األوىل للثورة كان 
فلسطني،  ىف  الجيش  قوات  عن  مسئواًل 

وسيناء، ورشق القنال.
بعد  املناصب  من  توىل صالح سامل عدد 
نجاح ثورة يوليو، فبعد استقرار األوضاع، 
استُدعى صالح سامل إىل مبنى القيادة ىف 
املهام،  توزع  كانت  حيث  القبة،  كوبرى 
وقد استقر الرأى عىل توزيع اإلرشاف عىل 
الحكيم  وعبد  سامل،  صالح  بني:  الجيش 
وكانت  حسني.  الدين  ــامل  وك عامر، 
اإلرشاف  سامل  صالح  مسئوليات  ضمن 
السودان. وهكذا  الجيش ىف  عىل وحدة 
وارتباطه  بالسودان،  تتجدد  بدأت صلته 

باملسألة السودانية يتخذ شكاًل أكرب.
املناصب  بعض  ســامل  صــالح  تــوىل  وقــد 
القومى  اإلرشاد  وزارة  ومنها  الوزارية؛ 
وكان  السودان،  لشئون  الدولة  ووزارة 

املنصبني مًعا ىف عدة وزارات بني  يجمع 
محمد  وزارىت  ىف  و1955   1953 عامى 
فور  ُشكلت  التى  والثانية  األوىل  نجيب 

إعالن الجمهورية ىف مرص.
وعندما تشكلت وزارة عبد النارص الثانية 
يونيو   29 حتى   1954 أبريل   17 من 
يشغل  سامل  صالح  استمر  وفيها   ،1956
ىف  استقالته  قدم  حتى  ذاتهام  املنصبني 
ملف  ىف  فشله  بعد   ،1955 يونيو   28

السودان.
العامة  للهيئة  رئيس  أول  ــان  ك كــام 
من  رئاستها  ــوىل  ت حيث  لالستعالم، 
باإلضافة   .1955 عام  حتى   1954 عام 
األعىل  املجلس  ىف  عضًوا  كان  ذلك  إىل 
حيث  بالصحافة  اشتغل  التحرير.  لهيئة 
الشعب  صحيفتى  عىل  اإلرشاف  توىل 
جريدة  تحرير  ورأس  والجمهورية، 
الجمهورية، كام توىل رئاسة مجلس إدارة 

دار التحرير للطباعة والنرش.
 1962 فرباير   18 ىف  ســامل  صــالح  تــوىف 
وعمره 41 عاًما مبرض الرسطان، وقد كان 
قيادة  مجلس  أعضاء  من  توىف  من  أول 
الثورة، وقد ُشيّع جثامنه ىف جنازة مهيبة 
تقدمها جامل عبد النارص وجميع زمالئه 

والوزراء.
الكورنيش  طريق  افتتاح  وتــصــادف 
جزًء  استقطع  الذى  الجديد  والطريق 
صحراوية  أرض  ىف  وامتد  املقطم  من 
أصبحت بعد ذلك مدينة نرص، مع موعد 
وفاة صالح سامل، فأطلق اسمه عىل هذا 
الذى  سامل  شارع صالح  الطويل  الطريق 

أصبح من أشهر شوارع مرص.

أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، 
اسم صالح سامل ىف مرشوع حكاية شارع، 
الشارع،  بقصة  املــارة  لتعريف  وذلــك 
وكل  اسمه  تحمل  الفتة  وضــع  حيث 

التفاصيل عنه.
رشق  “سنكات”  مبدينة  سامل  صالح  ولد 
كان  فقد   ،1920 سبتمرب  ىف  السودان 
األخ  وهو  هناك،  موظًفا  يعمل  والــده 
صالح  أمىض  ســامل”،  “جــامل  لـ  األصغر 
األوىل  تعليمه  وتلقى  بالسودان  طفولته 
إىل  والده  مع  وعاد  السودان،  بكتاتيب 
القاهرة تلقى تعليمه االبتدايئ، ثم حصل 
عىل البكالوريا وتخرج ىف الكلية الحربية 
عام 1940، ثم تخرج ىف كلية أركان حرب 
ىف  شــارك  العام  نفس  وىف   ،1948 عام 
حرب فلسطني ضمن القوات التى كانت 
عبد  “أحمد  الشهيد  اللواء  قيادة  تحت 

العزيز”.
“جامل  عىل  تعرف  فلسطني  ىف  وهناك 
عبد النارص” أثناء حصاره ىف “الفالوجا”. 
بعدها انضم إىل تنظيم الضباط األحرار، 
لهذا  التنفيذية  اللجنة  ىف  عضًوا  فأصبح 

التنظيم.
ىف  بالثورة  األحرار  الضباط  قام  وعندما 
سامل  صالح  كان   ،1952 يوليو   23 يوم 
بالعريش، وسيطر مع أخيه “جامل سامل” 
واستطاعا  هناك،  املتمركزة  القوات  عىل 

تأمني دورها ىف الثورة.
صالح سامل

وىف يوم 26 يوليو 1952 عاد صالح سامل 
إحدى  عىل  القاهرة  إىل  العريش  من 

حكاية شارع.. التنسيق الحضارى يدرج اسم 
صالح سالم ويربز دوره فى ثوة 1952

املرصية  الهيئة  عن  حديثا  صــدر 
العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم 
الحاج عىل، ىف سلسلة كتابات جديدة 
القصرية جداً  “القصة  بعنوان  دراسة 

ىف مرص”، تأليف أمرية عبد الشايف.
فصول  أربعة  إىل  الدراسة  تنقسم 
القصرية  القصة  بعنوان  أولها  يأىت 
والجذور  واملفهوم  التجنيس  جدا 
األجناس  قضية  ويعرض  التاريخية 
التفريق  مع  األنواع  ونظرية  األدبية 

بني الجنس والنوع لغة واصطالحاً.

القصة القصرية
والفصل الثاىن القصة القصرية جدا ىف 
مرص األصول وأمناط اإلبداع والرؤى 
املستقبلية ويتناول تتبع هذا الشكل 
األدىب ىف مرص وصوال للبدايات األوىل 
الذى  الحاىل  الشكل  حتى  كتابته  ىف 

وصل إليه.
أما الفصل الثالث فقد تناول عنارص 
كتابة القصة القصرية جدا مبا يؤهلها 
له سامته  أدبيا مستقال  نوعا  لتكون 

الخاصة.

مجموعة  يضم  الرابع  الفصل  وأخريا 
ىف  جداً  القصرية  القصة  تقنيات  من 
مرص ومايتميز به هذا النوع األدىب ىف 
مرص، ثم قدم عرضا للتالقى األجناىس 
ومجموعة  جدا  القصرية  القصة  بني 
التى  ــرى  األخ األدبية  األنــواع  من 
األبيجراما  ىف  متمثلة  معها  تتامس 
والقصة  النرث  قصيدة  الشعرية، 
التالقى  أوجه  إيضاح  مع  القصرية، 

واالختالف باألمثلة التطبيقية.

“القصة القصرية جدًا فى مصر” أحدث 
إصدارات هيئة الكتاب

الدراما الشعبية الغنائية االستعراضية ) عُرس ُكليب (

هو  يكون   .. عرسه  يوم  وكيل  له 
 .. الــُعــرس  ملك  أو  الشيخ  مبقام 
عىل  العريس  كليب  أختيار  ويقع 
ليكون  املجذوب  عمران  صديقه 
يوم  ملدة  األحــداث  يف  الحاكم  هو 
يجوز  وال   .. الفرح)  يوم   ) واحــد 
شخص  أي  من  الحكم  يف  التدخل 
والذى  ذاته  القبيلة  أخر حتى شيخ 
بدوره يتنازل عن املشيخة ملدة يوم 
العباية  وهى  الراية  مسلامٌ  واحد 
اىل عمران املجذوب .. ليجد عمران 
نفسه يف ورطة عندما يدخل عليهم 
الوزير نبهان ممثل األرشار والتبعي 
الجليلة  ليطلب  الرش  وأهل  حسان 
لزواجها باإلكراه من حسان .. وتسري 
أقناع  األحداث وينجح املجذوب يف 

أيام مهلة حتى  ثالثة  بالصرب  الوزير 
تستعد العروس لزفافها اىل أمري الرش 

حسان .
العبقرية  الخطة  تكمن  وهــنــا 
الرشق  وأهل  كُليب  مع  للمجذوب 
الرش  أهل  من  التخلص  قرارهم  يف 
أهل  ويستعد   .. األبد  واىل  نهائيا 
بقيادة  الفرسان  من  مبائة  الرشق 
كُليب والذى يظهر يف صورة بهلوان 
حسان  التبعي  عىل  الحيلة  لتدخل 
عىل  زفافه  حفل  وأثناء   .. ورجاله 
الجليلة يتم محارصة قرصه من رجال 
الرشق .. ويقوم كليب بقتله لريتاح 
الجميع .. وتعلوا األفراح مرة أخرى 
يف أرض الرشق ويتم زفاف كُليب اىل 

يرسخ عرض الدراما الشعبية الغنائية 
االستعراضية ( ُعرس كُليب ) للفرقة 
بثقافة  املرسحية  للفنون  القومية 
الجاد  املــرسح  عــودة  سيناء  شامل 
حيث  من  وإداريـــاَ  فنيا  املنضبط 
الشكل واملضمون اىل جمهور شامل 

سيناء املتعطش للفرجة املرسحية .
عرش  ــدى  إح عىل  يزيد  ما  فمنذ 
عاما مل تقدم ثقافة شامل سيناء أي 
الظروف  بسبب  مرسحية  عــروض 
وغلق  سيناء  شامل  شهدتها  التي 
املرسح منذ 2010وأعادة افتتاحه يف 

ابريل 2021
ُعرس كُليب .. تلك الدراما التي كتبها 
الشاعر الكبري درويش األسيوطي يف 

بالخروج  حافال  العباىس  التاريخ  كان 
به  قام  ما  ذلك  ومن  العباسيني،  ضد 
الذى  وما  الخرز ىف سنة 183 هجرية، 

يقوله الرتاث اإلسالمي؟
يقول كتاب البداية والنهاية لـ الحافظ 
بن كثري تحت عنوان “ثم دخلت سنة 

ثالث ومثانني ومائة”:
من  الناس  عىل  الخزر  خرجت  فيها: 
البالد  تلك  ىف  فعاثوا  أرمينية  ثلمة 
فسادا، وسبوا من املسلمني وأهل الذمة 
كثريا،  برشا  وقتلوا  ألف  مائة  من  نحوا 
وانهزم نائب أرمينية سعيد بن مسلم، 
خزمية  بن  خازم  إليهم  الرشيد  فأرسل 
ويزيد بن مزيد ىف جيوش كثرية كثيفة، 

فأصلحوا ما فسد ىف تلك البالد.

الصعيدي  الشعبي  الرتاث  من  جو 
واملخرج  الكاتب  تقدميها  يعيد   ..
السيناوى مجدى الرشيف من خالل 
وزاد  السيناوى  السامر  مفردات 
واملوضوع  الفكرة  تطويع  ذلك  عىل 
تورج  ــا  درام كا  تدخله  خالل  من 
التي  األحداث  العرض مع  ليتناسب 
السنوات  خالل  املحافظة  شهدتها 

املاضية.
تُحىك الحكاية من خالل الراوي وهو 
من   .. العرض  املغنى ألحداث  ذاته 
ومحاولة  السيناوى  الــرتاث  خالل 
تجديد الرتاث والحفاظ عليه بعد ما 
من  حقبه  خالل  يف  التشويه  أصابه 
بعض  وتداخل   67 عام  بعد  الزمن 

وفيها توىف من األعيان: عىل بن الفضيل 
كثري  كان  أبيه،  حياة  ىف  عياض،  بن 
والخشية،  والخوف  ــورع  وال العبادة 
ومحمد بن صبيح، ويونس بن حبيب، 
عن:  النحو  أخذ  النجباء،  النحاة  أحد 
أىب عمرو بن العالء وغريه، وأخذ عنه: 
حلقة  له  كانت  وقد  والفراء،  الكسايئ، 
واألدب  العلم  أهل  ينتابها  بالبرصة 
والفصحاء من الحارضين والغرباء، توىف 
السنة عن مثان وسبعني سنة.  ىف هذه 

ثم دخلت سنة أربع ومثانني ومائة
فيها: رجع الرشيد من الرقة إىل بغداد 
الذى  الخراج  بقايا  بأداء  الناس  فأخذ 

عليهم.
ذلك  عىل  الناس  يــرضب  رجــال  ووىل 

 .. املجتمع  عىل  الغربية  املفردات 
فيحاول الحفاظ والتجديد من خالل 
وبينام   .. السيناوى  بالسامر  لقاءاته 
يحىك الحكاية ويؤثر فيها .. فرسعان 
مخالف  بشكل  االحداث  تخرج  ما 
ويرتك   .. حكايته  يف  رسمه  ما  عن 
طبيعتها  حسب  تسري  األحـــداث 
مشهد  بني  عليها  السيطرة  محاوال 

وآخر .
عرس كليب .. تحىك عن أبناء الرشق 
التي  املنطقة  عىل  الداللة  وهنا   ..
ألهل  وما   .. دامئا  الرصاعات  تشهد 
حامية  يف  قــوى  دور  مــن  ــرشق  ال
التاريخ  مدى  عىل  والعرض  األرض 
الطقوس  نجد  مشهد  أول  ومع   .

ويحبسهم.
ووىل عىل أطراف البالد.

وخــرج  ووصـــل.  وقطع  ووىل  ــزل  وع
بالجزيرة أبو عمرو الشارى فبعث إليه 
الرشيد من قبله شهر زور. وحج بالناس 

فيها إبراهيم بن محمد العبايس.
ثم دخلت سنة خمس ومثانني ومائة

متوليهم  طربستان  أهــل  قتل  فيها: 
مهرويه الرازي، فوىل الرشيد عليهم عبد 

الله بن سعيد الحريش.
أبان  األنبارى  الرحمن  عبد  قتل  وفيها: 

بن قحطبة الخارجى مبرج العلقة.
ببالد  الــشــارى  حمزة  ــاث  ع وفيها: 
عيىس  فنهض  خراسان،  من  باذغيس 
بن عىل بن عيىس إىل عرشة آالف من 

الدولة العباسية والخروج عليها ىف عهد هارون الرشيد .. ما يقوله الرتاث اإلسالمى

الشيخ  طلب  خالل  من  السيناوية 
مرة من أخيه الشيخ ربيعة يد أبنته 
لقوتها  بضباع  تلقب  والتي  أسام)   )

اىل أبنه هامم.
ويطلب الشيخ ربيعه من أخيه مره 
كُليب  لولده  باملثل  الجليلة  أبنته 
العريس ويسعد  ويقام حفل حامم 
أهل  أن  أال   .. بالفرح  الرشق  أهل 
 .. الرشق  ألهل  دامئا  باملرصاد  الرش 
حسان  التبعي  الرش  أمري  فيطمع 
وعن  عنها  سمع  بعدما  الجليلة  يف 
الفتان وهى تستعد لفرحها  جاملها 
ويطلب   .. كُليب  عمها  أبن  عىل 
أذاق  ما  بعد  ُمرة  الشيخ  مصاهرة 

أهل الرشق الويالت .
العريس  يختار  أن  العادات  ومن 

جيش حمزة فقتلهم، وسار وراء حمزة 
إىل كابل وزابلستان.

وفيها: خرج أبو الخصيب فتغلب عىل 
مرو  وحارص  ونيسابور  وطوس  أبيورد 

وقوى أمره.
وفيها: توىف يزيد بن مزيد بربذعة، فوىل 

الرشيد مكانه ابنه أسد بن يزيد.
واستأذن الوزير يحيى بن خالد الرشيد 
ثم  له،  فأذن  رمضان  ىف  يعتمر  أن  ىف 

رابط بجنده إىل وقت الحج.
وكان أمري الحج ىف هذه السنة منصور 
بن محمد بن عبد الله بن عىل بن عبد 

الله بن عباس
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هاتفها  عن  مؤخرا  جوجل  كشفت 
6a Pixel حيث يعد الهاتف الجديد 
من جوجل واحًدا من أبرز الهواتف 
الهواتف  فئة  ىف  إطالقها  تم  التى 
من  مجموعة  تضمن  إذ  املميزة، 
نعقد  لذا  والرتقيات،  التحسينات 
هاتف  وبني  بينه  مقارنة  يىل  فيام 

Mini 13 iPhone كام يىل:
:6a Pixel هاتف

الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.
 ×2400 بــدقــة  ــشــاشــة:  ال دقـــة 

1080بيكسل.
.128GB :الذاكرة الداخلية

نظام التشغيل: أندرويد 12.
 12.2 الخلفية:كامريا  الــكــامــريا 

يعمل واتساب عىل ميزات متعددة 
ضمنها  املستخدم،  تجربة  لتحسني 
الفورية  املراسلة  تطبيق  اختبار 
اإلصــدارات  عىل  القادمة  امليزات 
التجريبية من تطبيقات أندرويد و

iOS قبل طرحها رسميًا.
التفصيلية  الفعل  رد  معلومات 

لأللبومات
ستقدم واتساب قريبًا ميزة جديدة 
الفعل  رد  “معلومات  تسمى 
والتي  لأللبومات”  التفصيلية 
واتساب  إصـــدار  يف  رصــدهــا  تــم 
التشغيل iOS، يف  لنظام  التجريبي 
تحديث مستقبيل سيسمح واتساب 
الفعل  ردود  بعرض  للمستخدمني 
األلبوم  معلومات  عىل  التفصيلية 
صورة  إظهار  خالل  من  التلقائية 
مصغرة للوسائط. إذا تفاعل شخص 
أو مقطع فيديو  ما اآلن مع صورة 
يف ألبومك التلقايئ، فأنت بحاجة إىل 
التي  الوسائط  لعرض  األلبوم  فتح 

تفاعلت.
الخروج من املجموعات بصمت

لالهتامم  مثرية  قادمة  أخرى  ميزة 
عىل WhatsApp هي القدرة عىل 
بصمت،  املجموعات  من  الخروج 
تم رصد امليزة يف اإلصدار التجريبي 
املكتب،  سطح  عىل   2.2218.1
ستتيح لك هذه امليزة الخروج من 
إخطار  دون  واتساب  مجموعة 
سيتم  اآلخرين،  املجموعة  أعضاء 
إذا  املجموعة فقط  إخطار مديري 

غادر أحدهم املجموعة.
واتس اب برمييوم

اشــرتاك  خطة  برمييوم  سيقدم 
 ”WhatsApp Premium“ تسمى
ستوفر  والتي  األعــامل  لحسابات 
بعض امليزات اإلضافية مثل القدرة 
أجهزة   10 إىل  يصل  ما  ربط  عىل 
أعــامل مخصص  رابــط  ــشــاء  وإن
أن  من  الرغم  عىل  ذلك.  إىل  وما 
اختيارية  ستكون  االشــرتاك  خطة 

للمستخدمني.
عرض التسمية التوضيحية

طرح واتساب ميزة عرض التسمية 
التوضيحية املجددة لعدد قليل من 

تتيح  التجريبية،  النسخة  مختربي 
مستلمني  تحديد  امليزة  هذه  لك 
مبا  الوسائط،  إرسال  عند  إضافيني 
لذلك  الحالة،  تحديثات  ذلك  يف 
إعادة  إىل  املستخدمون  يحتاج  ال 

توجيه الوسائط بعد إرسالها.
واتساب  سيوفر  ذلك  جانب  وإىل 
حيث  تصميمه  معاد  قساًم  أيًضا 
اختيار  من  املستخدمون  سيتمكن 
الحالية،  الحالة  لتحديث  الجمهور 
ال تحتاج إىل االنتقال إىل إعدادات 
خصوصية الحالة للتغيري، يتوفر كل 
ومحدد  التوضيحية  التسمية  من 
جمهور الحالة ملستخدمي اإلصدار 
ملزيد  طرحهام  وسيتم  التجريبي 

من املستخدمني يف األيام املقبلة.
حفظ الرسائل املختفية

يف املستقبل سيتمكن املستخدمون 
يف  املهمة  بالرسائل  االحتفاظ  من 
واتساب  سيجلب  تختفي،  محادثة 
معلومات  داخــل  جــديــًدا  قساًم 
املجموعة  ومعلومات  االتــصــال 

سيحتفظ بجميع الرسائل املهمة.

أضافت خرائط جوجل، أحد التطبيقات 
املالحة،  ألغراض  املستخدمة  الشائعة 
السيارات  وقوف  موقع  حفظ   – ميزة 
امليزة  هذه  لك  ستتيح  بك،  الخاص 
تذكر املكان الذي أوقفت فيه سيارتك، 
إيقاف سيارتك  فعله هو  عليك  ما  كل 
وفتح التطبيق وتحديد املوقع. سيخزن 
كل التفاصيل ويساعدك يف العثور عىل 

سيارتك بسهولة.
ستحفظ امليزة الجديدة موقعك الحايل 
الخريطة،  عىل  ملحوظًا   P رمز  وتضع 
سيارات  ملوقف  كافيًا  هذا  يكون  لن 
واجهة  إضافة  ميكنك  الطوابق،  متعدد 
جديدة لحفظ املعلومات األخرى، عىل 
سبيل املثال، ميكنك ضبط موقع النقطة 
أو إضافة صور إىل  أو كتابة مالحظات 

مكان وقوف السيارات.
كيفية تحديد موقع وقوف السيارات يف 

خرائط جوجل
قبل استخدام هذه امليزة:

التي  األساسية  املتطلبات  بعض  هناك 
تحتاج إىل التأكد منها.

إيه الفرق؟.. أبرز االختالفات بني هاتفى 
iPhone 13 Mini و Pixel 6a

تعرف على ميزات واتساب القادمة.. ضمنها 
الخروج من املجموعة دون إخطار أعضائها

الدراما الشعبية الغنائية االستعراضية
) عُرس ُكليب (

يجب أن يكون لديك اإلصدار املحدث 
خرائط  وتطبيق  جوجل  تطبيق  من 

جوجل.
عىل  ــذيك  ال هاتفك  يعمل  أن  يجب 
أو  أعىل  أو   Marshmallow أندرويد 

iOS 10 أو أعىل.
عىل  املوقع  خدمات  متكني  من  تأكد 
خدمة  منح  يجب  ــذيك.  الـ هاتفك 
املوافقات  جميع   Google Assistant

الالزمة.
كيفية حفظ مكان لوقوف السيارات يف 

خرائط جوجل:
الخطوة 1: تحتاج إىل إيقاف سيارتك.

سيارتك،  إيقاف  مبجرد   :2 الخطوة 
ستحتاج إىل فتح تطبيق خرائط جوجل.
الخطوة 3:اضغط عىل Blue Pin، الذي 

ميثل موقعك الحايل.
الخطوة 4: بعد النقر ستظهر لك ثالثة 

خيارات عىل الشاشة.
 Save Your خيار  اخرت   :5 الخطوة 

.Parking
من  املزيد  إضافة  ميكنك   :6 الخطوة 

ورقم  الصور  ذلك  يف  مبا  التفاصيل، 
املوقف وما إىل ذلك.

وقوف  مكان  عىل  عالمة  وضع  سيتم 
سيارتك عىل خرائط جوجل.

السيارة  موقع  عن  البحث  كيفية 
املتوقفة

أو  سيارتك  عىل  العثور  تريد  عندما 
جوجل،  خرائط  عىل  املتوقفة  مركبتك 
ما عليك سوى فتح التطبيق والنقر عىل 

.”Saved Parking“ خيار قراءة
ميكنك النقر فوق االتجاه والتوجه نحو 
عىل  الضغط  طريق  عن  اليشء  نفس 

Start لتشغيل التنقل.
بدالً من ذلك ميكنك استخدام مساعد 

جوجل لنفسه.
مبجرد إيقاف سيارتك، ميكنك أن تطلب 
موقع  حفظ  جوجل”  “مساعد  من 
املكان  “تذكر  بقول  سيارتك  موقف 

الذي ركنت فيه سيارتك”.
وباملثل عندما تريد العثور عىل سيارتك 
املتوقفة، ميكنك أن تطلب من مساعد 

جوجل تحديد “أين سياريت”.

تعرف على كيفية تحديد موقع وقوف السيارات فى خرائط جوجل

ميجابكسل.
الكامريا األمامية: 8 ميجابكسل.

Mini 13 iPhone هاتف –
الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

.OLED نوع الشاشة: شاشة
 ×2340 بــدقــة  ــشــاشــة:  ال دقـــة 

1080بيكسل.
.Bionic A15 املعالج: معالج

.500GB :الذاكرة الداخلية
.(x.15) iOS:نظام التشغيل

.mAh 2227 البطارية: بقوة
 12 ثنائية  الخلفية:  الــكــامــريا 

ميجابكسل.
الكامريا األمامية: 12 ميجابكسل.

أبنة عمه الجليلة ويعود الفرح مرة 
أخرى اىل أرض الرشق وأهله .

الساعتني  عىل  قــارب  وأن  العرض 
اال  املشاهد  بها  وسعد  ملل  بدون 
أنه صورة رمزية ملا حدث ويحدث 
الفرتة  عىل أرض شامل سيناء خالل 
السمعية  املتعة  من  املاضية يف جو 
لتوثيق  أمتداد  وهو   .. والبرصية 
خالل  من  حدثت  التي  ــداث  االح
يسعى  والتي  املرسحية  الــدرامــا 
قبل  فمن  دامئا  توثيقها  اىل  املخرج 
حكاية  الغنائية(  امللحمة  قــدم 
توثيق  وهو   ( روضــه  أسمها  بنت 
حدثت  التي  لــألحــداث  مرسحي 
مبسجد الروضة عام 2017 .. فالقوى 
مع  جنب  اىل  جنبا  تحارب  الناعمة 
القوة األمنية التي هي مفتاح النرص 

ملرصنا .
املمثلني أجادوا تشخيص الشخصيات 
كال  ومتيز  فربع   .. برباعة  واالحداث 
من يارس وهبه يف دور الرواي املغنى 
الشيخ مرة  وتألق عمر مصطفى يف 
وأحمد عالء الشيخ ربيعة ووفاء عبد 
الشكور ضباع وأمين الكاشف يف دور 

كُليب ومحمود أمين الرشيف هامم 
وأحمد أمين الرشيف جساس

و املميزة ناهد عالء يف دور الجليلة 
وأحمد  روضــة  قدمت  أن  وسبق 
املالح التبعي حسان وأحمد حجاب 
تعلبه  سامح  وعمر  نبهان  الوزير 
عمران  دور  يف  مجدى  ــادي  وشـ
املجذوب وأسالم الشوربجى يف عبد 
وإبراهيم  الُعرس  املزين ووزير  الله 
يف  سامل  وملياء  الرمال  الباعث  عبد 
من  كال  ومتيز  حجالن  الشيخة  دور 
أرشف  الرحمن  وعبد  واىل  محمود 
وماهر محمد ومحمود فؤاد ومحمد 
الرشق  أهل  رجال  أدوار  يف  املالح 
وكام ابدعت ليايل عامد و روميساء 
شعبان و ريناد شعبان يف أدوار بنات 
الرشق. فكان عرض يستحق اإلشادة 
قرص  مرسح  عىل  يوميا  واالستمرار 
ملدة  باهر  وبنجاح  العريش  ثقافة 

عرشة أيام .
الدراما الشعبية الغنائية االستعراضية 
( عرس كليب ) من تأليف درويش 
ــكــور ومــالبــس م.  األســيــوطــي دي
الكريم  عبد  وأغاين  حجاب  رمضان 

الشعراوي  خالد  والحان  الشعراوي 
الفنان  صوتية  ومؤثرات  وموسيقى 
سامح  تعبريي  وفن  الرشيف  يارس 
الكاشف و أكسسوارات ومجسامت 
حنان  مكياج  و  الــرشيــف  ــن  أمي
حجاب وخطة أضاءه مصطفى عبده 
يوسف  املنفذ  واملخرج  الكاشف 
وخلود  خرض  مي  وغناء  ــدان  وه
الرشيف  يارس  يوسف مع موسيقى 
وناي عبده عبيد وايقاعات ودفوف 
ارشف الفالوجي ومن اخراج الفنان 
الكاتب واملخرج املرسحي السيناوى 
مجدى الرشيف .والذى يرثى الحركة 
ما  دامئا  بأعامل  بسيناء  املرسحية 
ترتقى اىل االعامل القومية الناجحة 
. ومن أنتاج اإلدارة العامة للمرسح 
بالثقافة أدارة املهندس محمد جابر 
املرشحاىن  أرشف  العام  واألرشاف 
مدير عام ثقافة شامل سيناء برعاية 
نبيل  محمد  الكاتب  العميد  السيد 
القناة  اقليم  رئيس  ــوزارة  ال وكيل 
وسيناء الثقايف وبدعم املخرج الفنان 
العامة  الهيئة  رئيس  عطوة  هشام 

لقصور الثقافة.
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“جوزته مرتني ودورت له على التالتة”.. قصة 
سيدة سعت للهروب من عصبية زوجها

القبض على عاطلني قتال خالهم بسبب 
خالفات عائلية بينهم فى املنوفية

هربا  زوجتني  من  للزواج  “دفعته 
وذهبت  وعصبيته،  تحكامته  من 
أعرتض،  ومل  الزفاف  لحفل  برفقته 
عنفه  متحملة  سنوات  ومكثت 
له  أبحث  كنت  ومؤخرا  وتسلطه، 
وبالرغم  الثالثة،  للمرة  زوجة  عن 
قدمتها  التى  التنازالت  كل  من 
حتى أعيش وأوالدى دون التعرض 
واصل  أنه  إال  يديه،  عىل  لإليذاء 
رغم  حقوقى  من  وحرماىن  ظلمنا 
ماليني  ولديه  الحال  ميسور  أنه 
الحقته  لذا  بالبنوك،  الجنيهات 
دعاوى  و9  للرضر،  طالق  بدعوى 
حبس”.. كلامت جاءت عىل لسان 
عن  بحثها  أثناء  الزوجات  إحدى 
أمام  زوجها،  من  للرضر  الطالق 

محكمة األرسة بأكتوبر.
أمام  بدعواها  الزوجة  وأضافت 
بالتخلف  “اتهمته  األرسة:  محكمة 
ىل  تعليقه  بعد  نفقاىت  سداد  عن 

وطردى من منزىل وأوالدى األربعة، 
واالستيالء  بسمعتي،  وتشهريه 
تقدر  التى  الرشعية  حقوقى  عىل 
وحرمان  جنيه،  ألف  و100  مبليون 
أوالدى من نفقات املدرسة وامللبس 
رغم  رعايتهم  وتخلفه عن  واملأكل، 

يرس حالته املادية”.
وأنا  زّوجــتــه  ــزوجــة:”  ال وتابعت 
راضية حتى أرتاح من عنفه، ولكنه 
مل يرتكنى ىف حاىل وداوم عىل اإلساءة 
ىل، بالرغم من ذلك شهر بسمعتى 
واتهمنى أننى سيدة ناشز، واستوىل 
املسجلة  الرشعية  حقوقى  عىل 
زواج،  سنة   18 بعد  الــزواج  بعقد 
لالنتقام  وخطط  ىب  غدر  أن  بعد 
عنفه  بسبب  مأساة  ألعيش  منى 

وإساءته ىل”.
األحــوال  لقانون  وفقا  أنــه  يذكر 
رابطة  حل  هو  الطالق  الشخصية، 
الطالق  بلفظ  الصحيحة،  الزوجية 

“تعديت عليه حتى فارق الحياة”.. اعرتافات 
قاتل طفل املنيا

مبديرية  تال  مركز  مباحث  متكنت 
أمن املنوفية من ضبط عاطلني قاما 
بقتل خالهام بسبب خالفات عائلية 
بينهم بقرية كفر ربيع التابعة ملركز 
تحرير  وتم  املنوفية،  مبحافظة  تال 

النيابة  وأخطرت  بالواقعة،  محرضا 
العامة ملبارشة التحقيقات.

مدير  الدميني  سامل  اللواء  وتلقى 
أمن املنوفية إخطارا من مأمور مركز 
يفيد  املنوفية،  مبحافظة  تال  رشطة 

مبديرية  تال  مركز  مباحث  بتمكن 
أمن املنوفية، من ضبط عاطلني قاما 
بقتل خالهام بسبب خالفات عائلية 
بينهم بقرية كفر ربيع التابعة ملركز 

تال مبحافظة املنوفية.

باردة،  ودماء  هادئة،  بأعصاب 
طفل  من  بالتخلص  املتهم  اعرتف 
القبض عليه،  باملنيا بجرميته، بعد 
حتى  الطفل  استدرجت  قائال:” 
عليه حتى  وتعديت  ملنزىل،  وصل 

فارق الحياة”.
قائال:”  اعرتافاته،  أكمل  الجاين 
الطفل  شاهدت  بعدما  ارتبكت 
وتخلصت  وحملته  هامدة،  جثة 
أن  وتوقعت  نائ،  مكان  ىف  منه 
تم  حتى  تنكشف،  لن  الجرمية 

القبض عىل”.
وكشفت أجهزة األمن مالبسات ما 
مبديرية  ملوى  رشطة  ملركز  تبلغ 
جثة  عىل  بالعثور  املنيا،  أمن 
طفل بدائرة املركز، وبها سحجات 
وكدمات وحروق متفرقة، وحضور 
بدائرة  مقيم  األشخاص،  (أحد 
وقرر  الجثة  عىل  وتعرفه  املركز) 

أنها البن شقيقه (طفل، سن 6).
مبشاركة  بحث  فريق  تشكيل  تم 
أمن  ومديرية  العام  األمن  قطاع 

املنيا، أسفرت جهوده عن أن وراء 
األشخاص،  (أحد  الواقعة  ارتكاب 
له معلومات جنائية، مقيم بدائرة 
باصطحاب  قام  حيث  املركز)، 
الطفل ملسكنه والتعدى عليه حتى 
جثته  بإلقاء  قام  ثم  الحياة،  فارق 

مبكان العثورعليه.
تم  اإلجراءات،  تقنني  عقب 
ضبطه،  وأمكن  املتهم  استهداف 
ومبواجهته اعرتف بارتكاب الواقعة، 

فتم اتخاذ اإلجراءات القانونية.

مقامه،  تقوم  بعبارة  أو  الرصيح، 
أو  الزوج  وهو  ميلكه  ممن  تصدر 
الدستورية  املحكمة  وتعرفه  نائبه، 
العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى 
بلفظ  بها  الصحيح  ــزواج  ال ينحل 

مخصوص رصيحا كان أم كناية.
 1 رقــم  القانون  من   22 واملـــادة 
أنه:  عىل  تنص  التى   2000 لسنة 
الزوجة ىف  “مع عدم اإلخالل بحق 
بكافة  لها  مطلقها  مراجعة  إثبات 
طرق اإلثبات، وال يقبل عند اإلنكار 
ما  مطلقته،  مراجعة  الزوج  ادعاء 
بورقة  املراجعة  بهذه  يعلمها  مل 
رسمية، قبل انقضاء ستني يوماً ملن 
عدتها  ملن  يوماً  وتسعني  تحيض 
طالقه  توثيق  تاريخ  من  باألشهر، 
لها، وذلك ما مل تكن حامالً أو تقر 
إعالنها  حتى  عدتها  انقضاء  بعدم 

باملراجعة”.

سلة الزهور يتوج بكأس الدوري املمتاز 
“ب” ويصعد للعب مع الكبار تتمه ص  11

نهايتها الزهور بكأس املركز األول 
ويصعد للممتاز “أ” للمرة الثانية 

يف تاريخه.
جهاز  رئيس  حسني  خالد  وقال 
السلة بنادي الزهور: “سعيد جدا 
بهذا االنجاز، الزهور ميتلك العبني 
عالية  مهارات  ولديهم  مميزين 
وخاصًة  املوسم  خالل  ظهرت 
التي  الثانية  املجمعة  الدورة  يف 
معسكر  تنظيم  قبلها  استطعنا 
اعداد قوي للفريق وكان له تأثري 

جيد عىل مستوى الالعبني”.
املستشار  أعرب  جانبه  ومن 
نادي  رئيس  الدمرداش  محمد 
بانجاز  سعادته  عن  الزهور 
قائاًل:  السلة  لكرة  األول  الفريق 

للدوري  السلة  “بعد تأهل فريق 
فرق  عقد  اكتمل  “أ”  املمتاز 
أللعاب  املمتاز  بالدوري  الزهور 
الزهور  سيخوض  حيث  الصاالت 
املوسم املقبل الدوري املمتاز “أ” 
وكرة  الطائرة  والكرة  اليد  كرة  يف 
السلة ألول مرة يف تاريخ النادي، 
الريايض  النشاط  أن  يؤكد  مام 

بالنادي عىل الطريق السليم”.
حسني  خالد  الزهور  سلة  ويقود 
مصطفى  وسيد  الجهاز،  رئيس 
األول،  للفريق  الفني  املدير 
واملدربان ممدوح إبراهيم وكريم 
زيد  ابو  أحمد  الدكتور  متويل، 
عىل  يرشف  فيام  الفريق  طبيب 
الرياضة  لجنة  منسقي  الفريق 

الصندوق،  أمني  وهم: عيل عادل 
محمد  اإلدارة  مجلس  وأعضاء 
مطيع ومحمد عبد السالم ويارس 
حفني، باإلضافة إىل أحمد الليثي 

مدير النشاط الريايض بالنادي.
من:  كاًل  الالعبني  قامئة  وتضم 
الفريق،  كابنت  أرشف  مصطفى 
وكريم  ضيف،  محمد  ومروان 
ومحمد  حسام،  ويوسف  حسن، 
ومؤمن  أسامة،  وعمرو  صالح، 
حسام  الرحمن  وعبد  موىس، 
ومهند  فتحي،  وإيهاب  (بودي)، 
وائل، ومصطفى حرفوش، وخالد 
وعبد  هنيدي،  وكريم  العرايب، 
ومحمد  (بودي)،  أحمد  الرحمن 

ممدوح.

أفضل  يف  لتخرج  وتعديلها  تطويرها 
العاملية،  التطورات  يواكب  شكل 
وضعها  التي  التعديالت  ووفق 
اللعبة،  قوانني  عىل  الدويل  االتحاد 
األوملبية  األلعاب  لدورة  استعدادا 
رشحها  وتم   ،2024 باريس  املقبلة 
للمدربني باستخدام أحدث الوسائل 
العلمية من خالل عدد من الدورات 
االتحاد،  ينظمها  التي  التدريبية 

بشكل دوري يف جميع االفرع.

الجمباز يعلن تعديالت اجباريات املوسم الجديد 
وفًقا لتطورات القانون الدولي

انه  الجمباز  اتحاد  رئيس  وأضاف 
الفيديوهات  من  عدد  تسجيل  تم 
باملركز  القومي  املنتخب  لالعبي 
يشمل  باملعادي،  األوليمبى 
وتم نرشه من  الجديدة،  التعديالت 
خالل صفحة االتحاد بهدف مساعدة 
عىل  التعرف  يف  واملدربني  الالعبني 
وادائها  تعلمها  وطريقة  اإلجباريات 

بالشكل املطلوب.
وأتم بأنه ألول مرة يف مرص يتم نرش 

كامل  برشح  بالفيديو  االجباريات 
خطوة  يعد  ما  وهو  الحركات،  لكل 
املرصي  االتحاد  طريق  يف  مهمة 
املنظومة  تطوير  نحو  للجمباز 
مبا  مرص،  يف  والتدريبة  التعليمية 
للجمباز  الوطنية  املنتخبات  يخدم 

والرياضة املرصية بصفة عامة.
وتصوير  مصورة  االجباريات 

توضيحي

تتمه ص  12



11أخـبــار رياضة 10 إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  25  ذو القعدة -  1443 هـ  - 24  يونيو  2022م

العدد اإلسبوعي رقم 1262

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

كرة  لرجال  األول  الفريق  توج 
السلة بنادي الزهور بكأس املركز 
“ب”  املمتاز  الدوري  يف  األول 
النهائية  املباراة  يف  الفوز  بعد 
عىل فريق دسوق بنتيجة 104 – 
الزهور  فيها  فرض  مباراة  يف   ،61
بدايته  منذ  اللقاء  عىل  سيطرته 
ليؤكد  بالكأس،  التتويج  وحتى 
بالتأهل  وأحقيته  تفوقه  الفريق 
للدوري املمتاز “أ”، حيث يتأهل 
والثاين  األول  املركزين  أصحاب 
يف الدورة املجمعة األخرية والتي 
مايو   29 األحد  أمس  أختتمت 

باستاد القاهرة.
واختتم فريق السلة بنادي الزهور 
املمتاز  للدوري  املجمعة  الدورة 
 18 برصيد  األول  املركز  يف  “ب” 
الذي  دسوق  عىل  متفوقًا  نقطة 
 17 برصيد  الثاين  املركز  يف  حل 
نقطة، فيام جاء الرشقية للدخان 

سلة الزهور يتوج بكأس الدوري املمتاز “ب” ويصعد للعب مع الكبار
املركز  يف  والرتام  الثالث  املركز  يف 

الرابع.
واستطاع العبو سلة الزهور تحقيق 
املوسم  هذا  خالل  جيد  مشوار 
املايض،  أكتوبر  شهر  بدأ  الذي 
الزهور  أبناء  تصدر  أن  فبعد 
األول  الدور  يف  األوىل  املجموعة 
مقسمني  فريًقا   18 يضم  الذي 
تأهل  مجموعات  ثالث  عىل 
الذي  الثاين  الدور  لخوض  الزهور 
يتأهل  أن  قبل  فريًقا   12 يضم 
فرق خاضوا   6 يضم  الذي  للنهايئ 
الفائز  لتحديد  مجموعتني  دورتني 
”أ“،  للممتاز  املتأهالن  والفريقان 
وأقيمت الدورة املجمعة األوىل يف 
 14 إىل   8 من  الفرتة  خالل  طنطا 
يوليو، تلتها الدورة املجمعة الثانية 
إىل   24 من  الفرتة  خالل  واألخرية 
29 يوليو باستاد القاهرة ليتوج يف 

عقد قران بطل العالم لكمال 
األجسام أحمد الحلواني

عقد قران بطل العالم لكمال 
األجسام أحمد الحلواني

عقد قران بطل العالم لكمال األجسام أحمد الحلواني
لكمال  العالم  لبطل  بالتهنئة  التحرير  رئيس  العزيز  عبد  عاطف  الرياضي  الناقد  يتقدم 

األجسام أحمد الحلواني بمناسبه عقد قرانة.. الف مبروك للعروسين
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األفريقي  اللقب  :خرسنا  موسيامين 
بفعل فاعل

الفني  املدير  موسيامين،  ليتسو  قال 
الصحفي  املؤمتر  خالل  قال  لألهيل، 
الفريق  إن  اإلفريقي  النهايئ  عقب 
األفضل  هو من خرس. فعندما تلعب 
بني  متساٍو  وجمهور  محايدة  أرض  يف 
الفوز  عن  نتحدث  »عندها  الفريقني 
كان  من  كل  أن  وأعتقد  والخسارة«. 
وراء هذا القرار يشعر بالسعادة اليوم.
وأضاف: »البعض يسألني عن التشكيل 
والخطة ألين خرست لكنني أذكرهم أن 
األهيل فاز عىل الرجاء بنفس التشكيل. 
مصاب،  السولية  أن  يعرف  الجميع 

ولهذا مل ندفع به من البداية«.
عىل  تعتمد  القدم  »كرة  وأكمل: 
أهدر  تاو  برييس  األهداف.  تسجيل 

فرصة وكذلك محمد رشيف«.
»ال أعلم كيف يتحدث أحد  وتساءل: 
عن التنظيم الجيد لنهايئ دوري أبطال 
من  فقط  املغاربة  أن  أعتقد  إفريقيا. 
يرون ذلك«. وأكد موسيامين أنه ليس 
يف  سوى  التحكيم  مع  مشكلة  لديه 
إهدار الوقت خاصة يف الشوط الثاين. 

باإلسكندرية  البحرية  األكادميية 
للخاميس  العامل  بطولة  تستضيف 

الحديث
أعلن االتحاد املرصي للخاميس الحديث 
أن  العريان  رشيف  املهندس  برئاسة 
والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  األكادميية 
والنقل البحري باإلسكندرية ستستضيف 
بطولة العامل للكبار خالل الفرتة من 24 

إىل 31 يوليو املقبل.
الدويل  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  وكان 
للخاميس الحديث قد قرر باالجامع، يف 
مارس املايض، اسناد تنظيم بطولة العامل 
التي  الصني  من  بداًل  مصد  إىل  للكبار 
اعتذرت بسبب تداعيات فريوس كورونا.
االتحاد  رئيس  العريان  رشيف  وأوضح 
مجلس  أن  الحديث،  للخاميس  املرصي 
إدارة االتحاد قرر األسبوع املايض اختيار 
مالعب األكادميية البحرية بعد التشاور 

موسيماني :خسرنا اللقب األفريقي بفعل فاعل

موسيماني :خسرنا اللقب األفريقي بفعل فاعل

وكان ينبغي عىل الحكم أن يحافظ عىل 
باستبدال  قام  نفسه  فالحكم  الوقت، 
ساعته يف 3 دقائق والحارس سقط عىل 
اآلخر  هو  وأهدر  مرات  عدة  األرض 
إىل  باإلضافة  دقائق،  ثالث  من  أكرث 
صبية امللعب الذين أضاعوا الكثري من 

واللجنة  والرياضة  الشباب  وزارة  مع 
األوملبية املرصية، كام تم توقيع عقد مع 
والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  األكادميية 

والنقل البحري لتنظيم البطولة.
عىل  اختيارنا  ”وقع  العريان:  وقال 
لعدة  باإلسكندرية  العربية  األكادميية 
مبالعب  األكادميية  تتمتع  أواًل  أسباب: 
محيط  ويف  مستوى  أعىل  عىل  ممتازة 
الدويل  االتحاد  واحد ومالمئة الشرتاطات 
حسب النظام الجديد للخاميس الحديث 
مسابقات  الخمس  اقامة  يشرتط  الذي 
التنظيم  ثانيًا تكلفة  يف 90 دقيقة فقط، 

الكرة، وهذا حدث  إعادة  أثناء  الوقت 
ملعب  املباراة عىل  يخوض  األهيل  ألن 
أن  الطبيعي  من  كان  ولهذا  املنافس، 

يفوز الوداد وسط كل هذه الظروف.
بتهنئة  ترصيحاته  موسيامين  واختتم 

الوداد ومدربه بالفوز يف املباراة.

األكادميية  توفر  حيث  أقل  األكادميية  يف 
بداخلها،  والحكام  الالعبني  إقامة  أماكن 
ثالثًا الطقس يف اإلسكندرية سيكون أفضل 
كثريًا من القاهرة يف توقيت البطولة التي 
ستقام نهاية شهر يوليو“. وأختتم العريان 
ترصيحاته قائاًل: ”اتوجه بالشكر للدكتور 
األكادميية  رئيس  الغفار  عبد  إسامعيل 
والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 
تنظيم  يف  الكبرية  ملساهمته  البحري 
البطوالت الكربى وتذليل كافة الصعوبات 
أعىل  عىل  البطوالت  تنظيم  أجل  من 

مستوى مبا يليق باسم مرص“.

قرعة أمم أفريقيا لليد.. مصر تصطدم 
باملغرب والكامريون يف املجموعة األوىل

أفريقيا  أمم  بطولة  قرعة  أجريت 
اليوم  مساء  (رجال)،  اليد  لكرة 
مرص  يف  إقامتها  واملقرر  الخميس، 
من العام الحايل مبشاركة 14 منتخبًا.
لكرة  أفريقيا  أمم  قرعة  وأسفرت 
مرص  منتخب  وقوع  عن  اليد 
املغرب  مع  األوىل  املجموعة  يف 

والكامريون.
 وجاءت نتائج القرعة كالتايل:

املجموعة األوىل
مرص- املغرب – الكامريون

املجموعة الثانية
الجزائر- الجابون – غينيا – كينيا

املجموعة الثالثة
تونس – الرأس األخرض – نيجرييا

املجموعة الرابعة
 – الدميقراطية  الكونغو   – أنجوال 

السنغال – زامبيا

خالل  القاهرة  يف  البطولة  وتنطلق 
الفرتة من 9 وحتى 19 يوليو املقبل 
عىل مالعب مجمع صاالت الدكتور 
أكتوبر   6 مبدينة  مصطفى  حسن 

وصالة أكتوبر الدولية.
يف  مراكز   5 أول  أصحاب  ويتأهل 
العامل  كأس  منافسات  إىل  البطولة 
لكرة اليد املقبلة التي ستقام يف عام 

2023 بالسويد وبولندا.
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بكأس أفريقيا لألندية.
العبني  من  وعدد  جودة  وتشارك 
حاليا  فرقهم  مع  الدوليني  مرص  منتخب 
الدورى  لفرق  الثانية  املجمعة  بالدورة 
بالصالة  الدورى  بطل  لتحديد  املمتاز 
قناة  لهيئة  األوملبية  بالقرية  املغطاة 
يشارك  حيث  باإلسامعيلية،  السويس 
واإلسامعييل  والزمالك  األهيل  فرق 
ومرص  الورد  وجزيرة  وأنبي  وسبورتنج 
واستاد  واألنوار  والحواروالرباط  للتأمني 
مبنافسات  واملعادى،  واألوليمبى  املنصورة 
جودة  هنا  وتقول  والسيدات.  الرجال 
قلت  لذلك  للغاية،  قوية  بطولة  “كانت 
الفوز  وضعت  فقد  مبكرا  لها  باالستعداد 
جاهدة  وسعيت  اعينني،  نصب  بها 
التحديات  من  الرغم  عىل  بلقبها  للفوز 
خضت  حيث  النهائية  باألدوار  خاصة 
دينا  البطالة  مع  الصعوبة  ىف  غاية  مباراة 
أشواط   4 بنتيجة  بفوزى  وانتهت  مرشف 
بطلة  مع  النهائية  املباراة  كذلك  لثالثة، 
بنتيجة  انتهت  والتى  بيلو  فاطمة  نيجرييا 
4 أشواط لالشئ”. ونجحت الالعبة الفذة 
لتنس  السويدي  بالدوري  االحرتاف  يف 
الطاولة، بعد انضاممها إىل فريق إس لوفز 
لتؤدي بصورة متميزة خالل املباريات التي 
شاركت فيها ومتكنت يف نهاية املطاف من 
خالل  الجديد  الفريق  مع  الدوري  حصد 

منها  والهدف  الدويل  االتحاد  رئيس 
التي  الجديدة  الوجوة  اكتشاف 
ستشارك يف البطوالت العديدة التي 

ستنطلق الفرتة املقبلة.
وأوضح” فهيم” ان اإلسكندرية دامئا 
عىل  نحرص  ولهذا  لألبطال  صانعة 
إقامتها ومتابعتها ليك نكتشف  عىل 
سيشاركون  الذين  املستقبل  نجوم 
يف البطولة املقبلة عىل أرض التاريخ 

على هامش الدورة املجمعة ألندية دورى تنس الطاولة: إحتفاء 
كبري بفوز منتخب مصر ببطولة أفريقيا للرجال والسيدات

برعاية الدكتور عادل فهيم تكريم أبطال منطقة االسكندريه لكمال االجسام

دورى  ألندية  املجمعة  الدورة  هامش  عىل 
تنس الطاولة:

ببطولة  مرص  منتخب  بفوز  كبري  إحتفاء 
أفريقيا للرجال والسيدات

يواصل نجوم تنس الطاولة املرصية تحقيق 
القارية  بالبطوالت  مسبوقة  غري  إنجازات 
والعاملية، والتى كان آخرها تحقق 6 العبني 
وأربع  ذهبيتني  مليداليتني  وسيدات  رجال 
لتنس  أفريقيا  ببطولة  برونزية  ميداليات 
والتى  بنيجرييا،  أقيمت  والتى  الطاولة 
شهدت خاللها فوز “معجزة تنس الطاولة” 
مام  السيدات،  ببطولة  جودة  هنا  الالعبه 
تاريخ  يف  اللقب  تحرز  العبة  أصغر  جعلها 
القارة السمراء. وأعلن االتحاد الدويل لتنس 
الطاولة، الثالثاء، عن تقدم جودة إىل املركز 
33 يف التصنيف العاملي للعبة يف منافسات 
 42 املركز  إىل  وصلت  أن  بعد  السيدات، 
مطلع الشهر الجاري فضال عن حصولها عىل 
املركز األول تحت سن 15 و17 عاما واملركز 

الثاين يف منافسات تحت 19 سنة.
كام فازت الالعبه دينا مرشف الحاصلة عىل 
متتالية  مرات  مثان  األفريقية  البطولة  كأس 
والرابع،  الثالث  باملركزين  الهضيبى  ومريم 
عمر  الالعب  حقق  الرجال  تصنيف  ىف  أما 
الالعبني  فاز  فيام  البطولة  بكأس  عرص 
الثالث  باملركز  البييل  ومحمد  صالح  احمد 
وامليدالية الربونزية، وفوز فريق نادي أنبي 

برعاية الدكتور عادل فهيم
االسكندريه  منطقة  أبطال  تكريم 

لكامل االجسام
منطقه  بطولة  أمس  اختتمت 
األجسام  لكامل  اإلسكندرية 
شارك  التي  السنية  اإلعامر  لكافة 
أندية  ميثلون  العب   200 فيها 
بناء  وذلك  املختلفة  اإلسكندرية 
ينظمها  التى  البطوالت  خطة  عىل 

شهر أبريل املايض. ويأيت ذلك بعد تكرميها 
مبرص  السويد  سفري  من  سابق  وقت  يف 
الشخصيات  أفضل  لتكريم  احتفالية  يف 

النسائية وبطالت التغيري يف العامل.
املنتخب  إعداد  معسكر  أن  وأضافت 
عائلتي  من  الكامل  والدعم  باإلسامعيلية، 
الفوز  تحقيق  ىف  إيجايب  أثر  لهام  كان 
للنادي  الفني  الجهاز  بجانب  بالبطولة 

األهيل وطبيب التغذية والعالج الطبيعي.
الكابنت معتز عاشور  السياق أكد  وىف هذا 
الطاولة  لتنس  املرصي  اإلتحاد  رئيس 
العالمة  عىل  املرصية  البعثة  حصول  أن 
الكاملة بحمد 6 ميداليات واعتالء الالعبني 
املرصيني منصة التتويج األفريقية لهو إنجاز 
نفخر بتحقيقة، ونسعى ملواصلة املزيد من 
القادمة  املتوسط  البحر  ببطولة  النجاحات 

وبطولة اإلتحاد الدوىل.
الصالحي  خالد  املهندس  مثن  جانبه  من 
ما  الطاولة  لتنس  األفريقي  اإلتحاد  رئيس 
حققه الالعبني املرصيني من إنجازات خالل 
تلك البطولة التى شهدت تحديات وعقبات 
الجامهريي  الحضور  أبرزها  كان  كبرية 
تعد  حيث  النيجريية  الجامهري  من  الهائل 
بعد  شعبية  لعبه  ثاين  الطاولة  تنس  لعبة 

كرة القدم هناك.
شهدت  النهائية  املباريات  أن  وأضاف 
حامس كبري من الالعبني املرصيني لرغبتهم 
بخالف  لهم،  يحسب  إنجاز  تحقيق  ىف 
حققت  التى  جودة  هنا  الساطعة  النجمة 
ألول مرة كأس البطولة متفوقة عىل العبات 

أكرب منها سنا وخربة.
عضو  رضا  أحمد  أكد  آخر  جانب  عىل 
مجلس اإلتحاد املرصي لكرة تنس الطاولة 
ورئيس بعثة املنتخب بنيجرييا أن ماتحقق 
الرياضة  أرسة  لكل  يحسب  بالبطولة 
املرصية وعىل رأسها ألدكتور أرشف صبحى 
وزير الرياضة الذى يحرص دامئا عىل توفري 

كل وسائل الدعم لالعبني املرصيني.

اللعبة  أبطال  العديد من  كام حرض 
االسكندريه  منطقة  إدارة  ومجلس 
البدنية  واللياقة  االجسام  لكامل 

برئاسة عبد اللطيف كامل.
وقد حرص عىل الحضور بطل العامل 
العام  واملرشف  جنة  أبو  أحمد 
سوف  التي  العربية  البطولة  عىل 
الفرتة  يف  اإلسكندرية  تستضيفها 
املقبل وقام  يوليو  من 28 حتى 30 
بتكريم الحاصلني عىل املراكز األوىل 

بجوائز مادية.
لكامل  العامل  بطل  أكد  جانبه  ومن 
األجسام أحمد ابوجنة، واملرشف عىل 
البطولة العربية لكامل االجسام، أن 
دورنا األسايس كرشكة راعية “سلسال 
والبطوالت  املؤمترات  لتنظيم 
الرياضية، املشاركة يف كافة األحداث 
الرياضية والبطوالت املحلية وحرصنا 
ومنح  املحيل  الحدث  حضور  عىل 
األوىل  املراكز  عىل  الحاصلني  جميع 
جوائز مادية لتحفيزهم يف البطوالت 

القادمة .

اكاديميه ifbb الدولية لبناء األجسام واللياقة البدنية 
تنظم أول دورة تدريبية للمدربني املصريني

منتخب مصر  يعلن حالة االستعداد القصوى 
ملواجهة غينيا األحد املقبل 

الجمباز يعلن تعديالت اجباريات املوسم الجديد وفًقا 
كـاريـكاتـيـركـاريـكاتـيـرلتطورات القانون الدولي

لبناء  الدولية   ifbb اكادميية  تنظم 
يرشف  التي  البدنية,  واللياقة  األجسام 

عليها االتحاد الدويل للعبة
املرصيني  للمدربني  تدريبية  دورة  أول 
إطار  يف  ذلك  يأيت  زوم،  تطبيق  عرب 
بديب  الدولية  األكادميية  بني  التعاون 

عن  للجمباز  املرصي  االتحاد  أعلن 
تعديالت اجباريات الجمباز لجميع 
الجديد  للموسم  السنية،  املراحل 
2022 ، لبطولة كأس مرص وبطوالت 
القانون  تعديالت  وفق  الجمهورية. 

الدويل للعبة
الذي  الربنامج  هي  واالجباريات 
املحيل  للنشاط  االتحاد  يضعه 
مستوي  وتطوير  النشاط  لتطوير 

االستعداد  حالة  يعلن  مرص   منتخب 
القصوى ملواجهة غينيا األحد املقبل

التنفيذي  املدير  العطار  وليد  أكد  
التحاد الكرة ، إن محمد صالح تواجد 
يوم  من  مرص  منتخب  معسكر  يف 
األربعاء املايض . يف حني كشف مصدر 
الجهاز  أن  املنتخب  معسكر  داخل 
الفني سيمنح محمد صالح مزيداً من 
الراحه السلبية حيث خاض التدريبات 
باملنتخب   زمالئه  مع  الجامعية 
مرص  منتخب  يستعد  و  الخميس. 
األول لكرة القدم لخوض مبارايت غينيا 
والثانية  األويل  الجولتني  يف  وإثيوبيا 
بالتصفيات املؤهلة ألمم أفريقيا 2023، 
واملقرر لهام يومي 5 و 9 يونيو املقبل 
، قبل مواجهة كوريا الجنوبية ودياً يف 

مدينة سول يوم 14 من الشهر ذاته.
ويستضيف منتخب مرص نظرية الغيني 
عيل استاد القاهرة يوم األحد املقبل يف 

متام الساعة التاسعة مساءاً.
قنوات  عرب  وغينيا  مرص  مباراة  وتبث 
عيل  الحاصلة  سبورتس  تايم  أون 
يف  منتخب مرص  مباريات  بث  حقوق 

تصفيات أمم أفريقيا 2023

برئاسة  البدنية  واللياقة  االجسام  لبناء 
واالتحاد   ، سعيد  الكريم  عبد  العقيد 
املرصي لكامل األجسام، برئاسة الدكتور 
العريب  االتحاد  رئيس  فهيم،  عادل 
واالفريقي، ونائب رئيس االتحاد الدويل.

األيام  خالل  موعد  تحديد  املقرر  ومن 

لعبة  تطور  مع  واملدربني  الالعبني 
الدويل  االتحاد  وتطوير  الجمباز 
ومواكبة  املدربني  ثقل  لربنامج 

تعديالت القانون الدويل
رئيس  أمني  إيهاب  الدكتور  وكشف 
واألفريقي  املرصي  االتحادين 
التنفيذي  املكتب  وعضو  للجمباز 
لالتحاد الدويل ، عن إجراء تعديالت 
من  الجديد،  املوسم  اجباريات  عىل 

األويل  هي  وغينيا  مرص  مباراة  وتعد 
الجديد  الفني  املدير  جالل  إليهاب 
للمنتخب الذي تويل املهمة مؤخراً خلفا 

للربتغايل كارلوس كريوش.
العباً   28 مرص  منتخب  قامئة  وضمت 
أبو جبل  الشناوي محمد  : محمد  هم 
و  جاد،  ومحمود  صبحي  ومحمد 
محمود حمدي الونش وأحمد حجازي 
عبدالواحد  كامل  وعمر  عالء  ومحمود 

وعمر جابر ويارس إبراهيم ومحمد عبد 
و   ، حافظ  وكريم  أرشف  وأمين  املنعم 
وإبراهيم  عاشور  وإمام  النني  محمد 
عادل ومهند الشني ومحمود تريزيجية 
ابراهيم  ومحمد  زيزو  السيد  واحمد 
وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد 
وعمر  صالح  محمد  و   ، أفشة  مجدي 
ومصطفى  عاطف  واحمد  مرموش 

محمد.

املقبلة النطالق الدورة التدريبيةلصقل 
واعداد املدربني يف مرصوالتي سيحارض 
الكابنت  العامليني  املدربني  أكرب  فيها 
ملنتخب  الفني  املدير  عثامن  سعيد 
الدويل  واملحارض  األجسام  لكامل  مرص 

املهندس وليد عبد الكريم.
استكامالً  الدورة،  هذه  إقامة  وتأيت 
لبناء  الدولية   ifbbاكادميية لخطة 
األجسام واللياقة البدنية بديب يف صقل 
من  أقيمت  حيث   ، املرصيني  املدربني 
من  للمستويات  للمدربني،  دورة  قبل 
الخطة  تأيت وفق  السابع و  األول حتى 
ifbbوضعتهااكادميية التي  املمنهجة 

البدنية  واللياقة  األجسام  الدوليةلبناء 
قاعدة  بناء  إىل  خاللها  من  وتسعى   ،
بشكل  واملؤهلني  األكفاء  املدربني  من 
أحدث  عىل  االطالع  خالل  من  علمي، 

الدراسات والعلوم يف هذا املجال.

األجسام  لكامل  املرصي  االتحاد 
ورئيس  فهيم  عادل  الدكتور  برئاسة 
ونائب  واالفريقي  العريب  االتحاديني 

عدد  مشاركة  وامتنى  اإلسكندرية 
البطولة  يف  الثغر  أبناء  من  كبري 

العربية لكامل االجسام املقبلة.

بعد  باالتحاد  الفنية  اللجنة  خالل 
مع  االجتامعات  من  عدد  عقد 
الجمباز يف  الفنيني وخرباء  املديرين 

مرص.
وهي  اإلجباريات  أن  أمني،  وتابع 
برنامج النشاط املحيل لالعبني بداية 
الوصول  وحتى  الرباعم  مرحلة  من 
ملرحلة املشاركات الدولية، والتي تم 


