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شيخ األزهر يوجه بصرف مبالغ مالية عاجلة ألسر ضحايا ومصابى حافلة ترعة السالم

الصحة تكثف إجراءاتها استعدادا لعودة الحجاج للبالد.. اعرف التفاصيل

الرئيس السيسى يشيد بالرؤية الثاقبة للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة اإلمارات
أنه  السيىس،  الفتاح  عبد  الرئيس  أكد 
تابع باهتامم بالغ كلمة الشيخ محمد 
بن زايد، رئيس دولة اإلمارات العربية 
الشقيق  ــارايت  اإلم للشعب  املتحدة، 
التي وضع فيها خارطة طريق واضحة 
للرخاء والتنمية واألخوة، وحدد بشكل 
الداخلية  ــارات  اإلمـ سياسة  ــح  واض

والخارجية.
ــســيــىس عيل  ال ــس  ــي ــرئ ال  وقــــال 
التواصل  مبواقع  الرسمية  حساباته 
االجتامعي:”إنني أود أن أشيد بالرؤية 
تجلت  التي  محمد  للشيخ  الثاقبة 
السنوات  طــوال  عديدة  مواقف  يف 
ــارات  اإلم بــأن  أثــق  والتي  املاضية، 
الفرتة  خالل  منها  سيستفيدان  والعامل 

املقبلة”.
وأكد الرئيس السيىس من جديد عزمنا 
والتعاون  األخوة  عالقات  تعزيز  عىل 
القيادة  آفاق أرحب تحت  إىل  ونقلها 

الحكيمة للشيخ محمد بن زايد.

هاتفيًا  اتصااًل  اليوم  صباح  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  تلقى 
من امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك اململكة العربية 
بسام  السفري  وصرح   الشريفني.  الحرمني  وخادم  السعودية 
راضى، املتحدث باسم رئاسة الجمهورية،  بأن االتصال تناول 
االقليمية  القضايا  بعض  بشأن  النظر  ووجهات  الرؤى  تبادل 
التهنئة  تبادل  عن  فضاًل   املشرتك،  االهتمام  ذات  والدولية 
بن  سلمان  امللك  أعرب  حيث  املبارك  االضحى  عيد  بمناسبة 
عبدالعزيز عن تمنياته بأن يعيد اهلل العلي القدير هذه املناسبة 
بالخري  واإلسالمية  العربية  واألمتني  والسعودية  مصر  على 
خالص  عن  الرئيس  أعــرب  جانبه،   ومن  والربكات.  واليُمن 
الشقيقة  السعودية  العربية  اململكة  وحكومة  لشعب  تمنياته 

بدوام التقدم والسالم واالزدهار.

والسكان  الصحة  وزارة  كشفت 
وقائية  ــراءات  ــ إجـ عـــدة  ــن  ع
أرض  إيل  الحاج  لعودة  استعدادا 
البوابات  استخدام  أولها  الوطن، 
ارتفاع  عن  للكشف  الحرارية 
درجة الحرارة، باالضافة ايل توفري 
عن  بالكشف  الخاصة  الكواشف 
اإلصابة بكورونا فضال عن متابعة 

الحجاج العائدين ملدة 14 يوما.
الصحة  وزارة  أطلقت  كانت    
مستحدثتني،  خدمتني  والسكان 
املغادرين  املــريــني  للحجاج 
السعودية  العربية  للمملكة 

املرية،  األرايض  إىل  والعائدين 
نفسك«  ــىل  ع ــن  ــم »اط وهـــام 

و»معك حتى تصل بأمان«.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار 
الصحة  لوزارة  الرسمي  املتحدث 
»اطمن  خدمة  أن  والسكان، 
الحج  عىل نفسك« أطلقتها بعثة 
خدمة  وهــي  املرية،  الطبية 
الصحة  وزارة  تقدمها  مجانية 
املريني  للحجاج  والــســكــان 
من  الوطن،  أرض  إىل  العائدين 
خالل عمل تحليل رسيع  للتأكد 
من عدم إصابة الحاج بأي عدوى 

الرئيس السيسى يتلقى اتصاال من ملك السعودية بشأن القضايا ذات االهتمام املشتـرك

شيخ  الطيب،  أحمد  الدكتور  األكرب  اإلمام  فضيلة  تقدم 
إىل  املواساة  وصادق  التعازي  بخالص  الرشيف،  األزهر 
أرس ضحايا حافلة ترعة السالم، والتي غرقت مساء أمس 
األربعاء، ما أسفر عن وقوع وَفَيات ومصابني من حفظة 
يرحم  أن  -سبحانه-  املوىل  داعيا  وجل-،  -عز  الله  كتاب 
وأحبائهم،  أهليهم  قلوب  يربط عىل  وأن  القرآن،  شهداء 
املصابني  عىل  ميُنَّ  وأن  األعىل،  الفردوس  يسكنهم  وأن 

بالشفاء العاجل.

الرشيف  األزهر  قياداَت  األكرب  اإلمام  فضيلُة  ه  وجَّ وقد 
عاجلة  مالية  مبالغ  لرف  الالزمة  ــراءات  اإلج باتخاذ 
شهرية  مالية  إعانات  توفري  مع  واملصابني،  املتوفني  ألرس 
للمحتاجني منهم، وتوفري الدعم الصحي الالزم للمصابني 
مستشفيات  يف  طبية  ومستلزمات  جراحية  عمليات  من 
رفيع  أزهريًّا  وفــًدا  فضيلته  كلَّف  كام  األزهــر،  جامعة 
الضحايا  األطفال  ألرس  العزاء  واجب  بتقديم  املستوى 

واالطمئنان عىل املصابني
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Sea Freight

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

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

www.alzafercargo.com

١١ ش األديب علي ادهم، مساكن الشيراتون
هاتف:  ٠١٠٠٠٦٣٩٠٠٠ جوال: ٢٠١٠٠١٦٧٠٩٧٨+
qatamesh@gmail.com :البريد اإللكتروني

Fb.com/Qatameshclinic
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الوكيل اإلعالين
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(+202) 01022441900  (+202) 01283617779
e-mail: cd_room2004@yahoo.com

أعلن مجلس األمن أنه سيعقد جلستنَي 
علنيَّتني بشأن ليبيا، أوالهام ىف 25 يوليو 
الجارى، لتقديم إحاطة البعثة األممية، 

وثانيهام يوم 28 يوليو.
“وال”  الليبية  األنباء  وكالة  وذكرت 

األربعاء، أن إعالن مجلس األمن  اليوم 
ليبيا،  بشأن  علنيَّتني  جلستنَي  عقد  عن 
يأيت مع قرب انتهاء والية البعثة األممية 
حظر  ملراقبة  “إيريني”  عملية  ووالية 

األسلحة يف نهاية يوليو الجاري.

مجلس األمن يعلن انعقاد جلستني علنيتني 
بشأن ليبيا نهاية يوليو الجارى

يستقبل حجاج بيت الله الحرام، غدا 
وآخر  الترشيق  أيام  ثالث  الثالثاء، 
الداخل،  لحجاج  الوداع  طواف  أيام 
الحجاج  وتستعد مكة املكرمة لوداع 
العربية  اململكة  خارج  من  القادمني 

السعودية األربعاء.
قد  وساحاته  الحرام  املسجد  وكان 
حجاج  توافد  اإلثنني،  اليوم  شهدت 

ىف  العتيق  البيت 
أيام  من  الثاىن  اليوم 
مشعر  من  الترشيق 
ىف  وذلك  منى، 
تحفها  غفرية  حشود 
والسكينة  الرحمة 
األمن  وميلؤها 
طواف  ألداء  والسالم 
الوداع لليوم 12 و13 

ذى الحجة.
مستشار  أعلن  فيام 
الحرمني  خادم 
أمري  الرشيفني 
املكرمة  مكة  منطقة 
الحج  لجنة  رئيس 
خالد  األمري  املركزية 
حج  نجاح  الفيصل، 
وقال:  العام،  هذا 

أعلن نجاح خطط حج  أن  »يسعدىن 
هذا العام عىل كافة األصعدة األمنية 
تسجيل  دون  والصحية  والخدمية 
حوادث أو أمراض وبائية بني ضيوف 
الرحمن ولله الحمد، وبهذه املناسبة 
أرفع  السعيدة عىل قلب كل مسلم، 
ىف  العاملني  زمالىئ  وباسم  باسمى 
خدمة حجاج بيت الله الحرام أسمى 
خادم  ملقام  والتربيكات  التهاىن  آيات 
سلامن  امللك  الرشيفني  الحرمني 
األمني،  عهده  ولوىل  عبدالعزيز  بن 

اإلسالمى  التجّمع  نجاح هذا  مبناسبة 
الكبري بفضل من الله عز وجل ثّم مبا 
إمكانات  من  اململكة  حكومة  وفرته 
وكوادر  تطويرية،  ومشاريع  مادية 
كافة  وتهيئة  الحجيج  لخدمة  برشية 
طأمنينة  ىف  مناسكهم  ليؤدوا  الُسبل 

ويرُس”.
وأضاف الفيصل: “كام أتقدم بالشكر 

الحج  لجنة  رئيس  الداخلية  لوزير 
العليا عىل دعمه ومتابعته واعتامده 
للخطط األمنية لحج هذا العام التي 
هذا  تحقيق  يف  الكبري  األثر  لها  كان 
أتقدم  أن  إال  يسعني  ال  النجاح، كام 
الجهات  لكافة  والتقدير  بالشكر 
الرحمن  ضيوف  خدمة  يف  العاملة 
جاءت  جليلة  أعامالً  قدموا  والذين 
التي  السامية  الرسالة  منطلق  من 
يترشف كل مواطن سعودي بحملها، 
وأخّص بالشكر رجال األمن والكوادر 

أميـر مكة يعلن نجاح موسم الحج

الرئيس األمريىك: حل الدولتني هو الحل 
“األمثل” للفلسطينيني واإلرسائيليني

بايدن،  األمريىك جو  الرئيس  أكد 
اليوم األربعاء، أنه سيواصل دعمه 
الحل  إياه  معتربا  الدولتني  لحل 
األمثل للفلسطينيني واإلرسائيليني.
جاء ذلك يف كلمة له بعد هبوط 
يف  جوريون”  “بن  مبطار  طائرته 
هي  له  جولة  إطار  يف  إرسائيل 
األوىل باملنطقة منذ تُوليه منصبه.

وأضاف بايدن أنه ال يزال يرى أن 
“األمثل”  الحل  هو  الدولتني  حل 
للسالم  املعايري  ُمتكافئ  ملُستقبل 

للشعبني  واالزدهار  والدميقراطية 
الفلسطيني واإلرسائييل.

ورحب الرئيس اإلرسائيىل إسحاق 
األمريىك  نظريه  بزيارة  هرتصوج، 
جو بايدن، إىل البالد ضمن جولة 

إىل منطقة الرشق األوسط.
له  كلمة  ىف   – هرتصوج  وقال 
باملطار بالعاصمة اإلرسائيلية “تل 
بايدن  إن  األربعاء،  اليوم  أبيب” 
التحديات  سيناقش  زيارته  خالل 
األمنية الناجمة مبارشة من إيران.

بايدن  زيارة  هرتصوج  ووصف 
بالتاريخية والتي تعكس الرشاكة 

العميقة التي تتبادلها الدولتان.
الحالية  بايدن  رحلة  أن  وأكد 
إرسائيل  من  السالم  إىل  هي 
السعودية،  العربية  اململكة  إىل 
تساعد  أن  يف  أمله  عن  معربا 
إقليمية  برؤية  النهوض  عىل 
والسالم  والتكامل  االزدهار  من 

واألمن للمنطقة بأكملها.

يف  بارز  دور  لهم  كان  الذين  الطبية 
عىل  والعمل  الرحمن  ضيوف  خدمة 
الطبية  الخدمات  وتوفري  تأمينهم 

الالزمة لهم”.
نشهده  ما  أن  إىل  مكة  أمري  وأشار 
من نجاحات يف كل حج مل يأِت وليد 
الله  توفيق  بعد  كان  بل  الصدفة، 
بفضل ما توليه قيادة هذه البالد منذ 

بن  عبدالعزيز  املؤسس  امللك  عهد 
عبدالرحمن يرحمه الله وأبنائه الربرة 
لخادم  الزاهر  العهد  حتى  بعده  من 
بن  سلامن  امللك  الرشيفني  الحرمني 
عبدالعزيز، ولعل اختيار مسمى خادم 
البالد  هذه  مللوك  الرشيفني  الحرمني 
خري دليل عىل العناية واالهتامم الذي 
ولقد  وقاصديها،  باملقدسات  توليه 
خدمة  مبيزة  السعوديني  الله  خّص 
العمل دون  البقاع وسيواصلون  هذه 
كلل أو تقاعس لتكون أمنوذجاً فريداً 

ومتميزاً”.
استعدادات

هذه  الستقبال  الرئاسة  واستعدت 
التنظيمية  خطتها  وفق  الحشود 
وضعت  إذ  العام،  هذا  لحج  املعدة 
لها  التابعة  اإلدارات  الوكاالت  جميع 
مع  باملشاركة  النفرة  لهذه  خطط 
بيت  يف  واملشاركة  املعنية  الجهات 
الخطط  هذه  إلنجاح  الحرام  الله 
إمتام  من  الله  بيت  لحجاج  وتيسريا 

ركنهم األخري من أركان وشعائر.
ضمن  والعمرة  الحج  وزارة  وتستمر 
الرحمن  ضيوف  خدمة  يف  جهودها 
العام،  لهذا  الحج  موسم  خالل 
يف  العامة  الجهات  مع  بالرشاكة 
متابعة ومراقبة حركة تفويج الحشود 
التي  الحديثة،  التقنيات  باستخدام 
امليدانية  املراقبة  كامريات   ” تشمل 
واستخدام  الذكية  الهواتف  وتطبيق 
الحج  ومنصة  األداء  قياس  لوحة 
الذكية”، بهدف تسهيل تأدية الحجاج 
لنسكهم بكل راحة وطأمنينة ويرّس.

الربامج  من  العديد  الوزارة  وتنفذ 
يف  التفويج  عمليات  ضمن  املتنوعة 
الحاج  وصول  منذ  مراحلها  جميع 
مراقبة  خالل  من  مغادرته،  وحتى 
واالستفادة  التفويج،  أعامل  ومتابعة 
ملعرفة  املؤرشات  تلك  نتائج  من 
املبارش  والتدخل  الحايل  الوضع 
املستهدفات  لتحقيق  للمعالجة 
املعتمدة، ومن  املنشودة من خطط 
أجل تجويد منظومة التفويج والتأكد 
سري  وخط  التخطيط  سالمة  من 

العمليات.
وتتضمن الخطط مراقبة أداء الخطط 
باملشاعر  الحشود  وحركة  التنفيذية 
املقدسة من خالل كامريات املراقبة، 

الحج  وزارة  خطة  نجحت  حيث 
الحجاج  تفويج  يف  اليوم،  والعمرة 
الترشيق  أيام  أول  الجمرات يف  لرمي 
املبارك، وسط  األضحى  عيد  أيام  ثاين 
خدمات تكاملية من مختلف الجهات 

الحكومية واألهلية املعنية بالحج.
واتسمت انسيابية حركة الحجاج أثناء 
من  ابتداء  الثالث  للجمرات  رميهم 
الصغرى فالوسطى ثم جمرة  الجمرة 
بالجدولة  التقيد  خالل  من  العقبة، 
لتفويجهم  خصصت  التي  الزمنية 
جسور  خالل  من  أو  املخيامت  من 
متر  التي  املشاعر،  قطار  مع  املشاة 
عىل مسارات يتم منها توزيعهم عىل 
وتحديد  للجمرات  املتعددة  األدوار 
طرقات للذاهبني حتى ال تتعارض مع 

العائدين من الجمرات.
املرسومة  الخطة  الوزارة  وتابعت 
ومتابعة  والتنسيق  للتفويج 
رشكات  ألزمت  كام  املستجدات، 
لحجاج  التنسيقي  واملجلس  الطوافة 
للحجاج  السامح  بعدم  الداخل 
بحمل أمتعة شخصية أثناء أداء رمي 
الجمرات، ورضورة توفر قائد فوج مع 

كل 90 حاج.
تفعيل  يف  بدأت  الوزارة  أن  يُذكر 
لعملية  واآلليات  التنفيذية  الخطط 
الذي  الوداع  طواف  ألداء  التفويج 
ذي  شهر  من  و13   12 يوم  حدد 
الحجة للحجاج من داخل السعودية، 
ألداء  الخارج  من  للحجاج   14 ويوم 
سواء  برنامجهم  واكتامل  الطواف 
الستكامل  املنورة  املدينة  إىل  للتوجه 
أو  املحددة  املدة  حسب  األيام  بقية 
التوجه إىل منافذ الخروج للعودة إىل 

بلدانهم ساملني غامنني.
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وحاول تفهم
محمود صالح قطامش 

مصر تالتين

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

كلمةالعدد

 حاول تفهم 
 20٣0 ــة  ــ رؤي و  ــاده  ــريـ  الـ
بعد ان تحققت االنجازات املريه عيل 
يف  نجحت  التي  وتلك  سنوات   ٨ مدي 
ترجمة رؤية ٢٠٣٠ والتي ان مل تكن قد 
التنفيذ  ايل  طريقها  تاخذ  ومل  انطلقت 
التي  البالد  البالد االن مثل  لكان وضع 
اثر  عيل  اقتصاديه  الزمــات  تعرضت 
ان  والشك  االوكرانية  الروسيه  الحرب 
االحداث يف رسيالنكا شاهده االن ومن 
التي  الدول  من  ان رسيالنكا  املعروف 
مل تقدم شيئا الصالح هيكلها االقتصادي 
 مام عرضها الضطرابات شديده وخطريه .
البد  مــر  عــن  الحديث  عند  لكن 
االصــالح  برنامج  نجاح  ان  تــدرك  ان 
سنوات  قبل  بدأ  ــذي  وال االقتصادي 
املعيشه  مستوي  تحسني  عيل  مركزا 
يف  للناس  الحياه  بجوده  ــقــاء  واالرت
مختلف النواحي ساعيا دوما ايل تحقيق 
بزياده  ومرتفع  مستدام  اقتصادي  منو 
املجاالت  كافه  يف  االنتاجيه  القدرات 
وتلك جميعها هي رؤية  ٢٠٣٠ والتي 
ــاب  االره مــع  التعامل  يف  ساهمت 
ودحره او تكاد والتعامل مع اثار كورونا 
االقتصاديه والتعامل ايضا مع تداعيات 
والتقليل  الروسيه  االوكرانية  الحرب 
مبا  مقارنة  املواطنني  عيل  اثارها  من 
. العامل  مستوي  عيل  اثار  من   يحدث 
اخباريه  قناه  اطالق  فكرة  ان  والشك 
محليه  اخباريه  وقناة  دوليه  مريه 
والدفاع  االعالميه  الــريــاده  لتحقيق 
والدفاع  املريه  الدوله  مصالح  عن 
وعي  صناعة  ايل  والسعي  حقوقها  عن 
ينطلق  املشاهد  عقل  يحرتم  اعالم  عرب 
يحقق  الــعــامل   كل  ايل  القاهره  من 
والتطور  العر  ويــواكــب  الــصــداره 
ــالم  االع ملواجهة  ابداعيه  وبافكار 
والتصدي  متصدرا  بات  الذي  الكاذب 
ملحاوالت تزييف الوعي ورسقة العقول 
املفربك  الجامعه  اعالم  االعيب  وكشف 
. الحقائق   وتــزويــر  الزيف   وفضح 
الدوليه  االخباريه  القناه  اطــالق  ان 
تحقيق رؤية مر  نحو  انجاز  هو حقا 
املريه  ــجــازات  االن ليواكب   ٢٠٣٠
لتتابع االحداث وتعكس بصدق الصوره 
ومن  جهد  مــن  مــر  يف  يحدث  ملــا 
املواطنني  حياة  متس  تنمويه  تجارب 
لتحقيقها  السنني  تحتاج عرشات  كانت 
جديدا  وعرا  تنمويا  واقعا  وتعكس 
االفضل  الحياة  لتحقيق  االنجازات  من 
قياده  ظل  يف  املريني  لكل  واملأمولة 
وطنيه تعشق االنجاز وتسعي اليه وقد 
افتتاحه  مايتم  ونري  اال  اسبوع  مير  ال 
من  سابقا  ــان  ك كــام  ــري  ت تعد  فلم 
تشهد  االن  لكنك  االساس  حجر  وضع 
مرشوعات تنمويه وخدميه تنطلق وال 
ونحن  تنطلق  حتي  بدات  متي  تدري 
كبري  فرق  هناك  ان  ندرك  هنا  نتحدث 
املحقق  ومن  الناس  من  املأمول  بني 
غياب  بعد  ــره  واث حجمه  كــان  مهام 
انجازات  وبصدق  االن  لكنها  سنوات 
االفضل  االمل يف  تنتهي حتي تحقق  ال 
للمريني ليشهدوا واقعا جديدا عيل يد 
االنجاز  بعد  االنجاز  تقدم  واعيه  قياده 
 يف ظل ازمات اقتصاديه دوليه متالحقه.

رئيس  مدبويل،  مصطفي  الدكتور  قال 
عن  ستعلن  املرصية  الدولة  أن  الوزراء، 
برنامج جديد لتحفيز زراعة القمح، موضحا 
أن مرص مستمرة يف دعم صناعة األسمدة 
وجه  الرئيس  أن  موضحا  الفالح،  لدعم 
الحامية  من  وإضافية  أخري  حزمة  بوضع 
رئيس  عيل  عرضها  وسيتم  االجتامعية 
قاعدة  لتوسيع  املقبلة  الفرتة  الجمهورية 
االجتامعية يف  الحامية  بربامج  املستفيدين 
ظل الظروف االستثنائية التى مير بها العامل.

املخزون  متوسط  أن  “مدبوىل”،  وأوضح   
أشهر  لـ6  يصل  السلع  من  االسرتاتيجي 
التمويني لـ90 مليار جنيه،  وزيادة الدعم 
موضحا أنه تم وضع منظومة جديدة لرفع 

سعر إردب القمح ووجود حافز إضايف.
من  أنه  تليفزيونية،  ترصيحات  يف  وأكد 
سواء  الرضيبي  اإلعفاء  حد  رفع  املقرر 
يكون  من  بحيث  والخاص  العام  للقطاع 
ومع  رضائب  يدفع  ال  جنيه   2000 راتبه 
زيادة حد اإلعفاء ستصل إىل 2500 جنيه، 
أخذ  عيل  حريصة  كانت  مرص  موضحا 
االجتامعية وفقا  للحامية  خطوات إضافية 
لتوجيهات رئيس الجمهورية ومنها وصول 
“تكافل  برامج  من  املستفيدة  األرس  عدد 
التضامن  وزارة  من  املقدم  وكرامة”، 
بإجاميل  أرسة،  مليون   4.1 إىل  االجتامعى، 
17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف 
الدعم  موازنة  وارتفعت  جديدة،  أرسة 
يزيد عىل  املستهدفة إىل ما  النقدي لألرس 
22 مليار جنيه سنوياً هذا العام، مقارنة بـ 

3.7 مليار جنيه عام 2014.
زيادة  تم   أنه  الوزراء  رئيس  وأضاف 
 ،%12 بنسبة  العاملني  وتعويضات  األجور 
املاىل   العام  خالل  جنيه  مليار   400 لتبلغ 
جنيه  مليار   357.1 مقابل   ،2023/2022
جهود  تضمنت  كام   ،2022/2021 عام 
أبريل  أول  املرتبات  زيادة  تطبيق  الدولة 
بتكلفة   ،2022 يوليو  أول  من  بدالً   2022
تداعيات  ظل  يف  سنوياً،  جنيه  مليارات   8
االقتصادية،  وتأثرياتها  العاملية  األزمة 
الدورية  العالوة  زيادة  نسبة  تبلغ  حيث 
 %8 املدنية  الخدمة  بقانون  للمخاطبني 
جنيه   100 أدىن  بحد  الوظيفي  األجر  من 
شهرياً بعد زيادتها من 7%، ورصف عالوة 
الخدمة  بقانون  املخاطبني  لغري  خاصة 
أدىن  بحد  األسايس  األجر  من   %15 املدنية 
زيادتها من  بعد  100 جنيه شهرياً، وذلك 
13%، فيام تم زيادة الحافز اإلضايف الشهري 

ومع  رضائب  يدفع  ال  جنيه   2000 راتبه 
زيادة حد اإلعفاء ستصل إىل 2500 جنيه، 
أخذ  عيل  حريصة  كانت  مرص  موضحا 
االجتامعية وفقا  للحامية  خطوات إضافية 
لتوجيهات رئيس الجمهورية ومنها وصول 
“تكافل  برامج  من  املستفيدة  األرس  عدد 
التضامن  وزارة  من  املقدم  وكرامة”، 
بإجاميل  أرسة،  مليون   4.1 إىل  االجتامعى، 
17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف 
الدعم  موازنة  وارتفعت  جديدة،  أرسة 
يزيد عىل  املستهدفة إىل ما  النقدي لألرس 
22 مليار جنيه سنوياً هذا العام، مقارنة بـ 

3.7 مليار جنيه عام 2014.

زيادة  تم   أنه  الوزراء  رئيس  وأضاف 
 ،%12 بنسبة  العاملني  وتعويضات  األجور 
املاىل   العام  خالل  جنيه  مليار   400 لتبلغ 
جنيه  مليار   357.1 مقابل   ،2023/2022
جهود  تضمنت  كام   ،2022/2021 عام 
أبريل  أول  املرتبات  زيادة  تطبيق  الدولة 
بتكلفة   ،2022 يوليو  أول  من  بدالً   2022
تداعيات  ظل  يف  سنوياً،  جنيه  مليارات   8
االقتصادية،  وتأثرياتها  العاملية  األزمة 
الدورية  العالوة  زيادة  نسبة  تبلغ  حيث 
 %8 املدنية  الخدمة  بقانون  للمخاطبني 
جنيه   100 أدىن  بحد  الوظيفي  األجر  من 
شهرياً بعد زيادتها من 7%، ورصف عالوة 
الخدمة  بقانون  املخاطبني  لغري  خاصة 
أدىن  بحد  األسايس  األجر  من   %15 املدنية 
زيادتها من  بعد  100 جنيه شهرياً، وذلك 
13%، فيام تم زيادة الحافز اإلضايف الشهري 
للمخاطبني وغري املخاطبني بقانون الخدمة 
من  بدءاً  جنيه  مليار   18 بتكلفة  املدنية 
تخصيص  جانب  إىل   ،2022 إبريل  أول 

للمخاطبني وغري املخاطبني بقانون الخدمة 
من  بدءاً  جنيه  مليار   18 بتكلفة  املدنية 
تخصيص  جانب  إىل   ،2022 إبريل  أول 
للتأمني  القومية  190.6 مليار جنيه للهيئة 
بنسبة  املعاشات  زيادة  االجتامعي لرصف 
أول  من  بدءاً  جنيهاً   120 أدىن  بحد   %13

أبريل 2022.
أصبح  البوتاجاز  أنبوبة  سعر  أن  وأوضح 
الدولة وكل ما تم زيادته  200 جنيه عىل 
للمواطن 10 جنيها فقط لتكون للمواطن 
دعم  زيادة  يعني  مام   ، جنيها  بـ75 
مرص  أن  موضحا  العام،  هذا  البوتاجاز 

تستهلك 100 مليار رغيف سنوياً.
وقال الدكتور مصطفي 
مدبويل ، رئيس الوزراء 
تطبيق  منذ  أنه   ،
أسعار  تحريك  قرار 
مع  تواصل  البنزين 
املحلية  التنمية  وزير 
للتطبيق  واملحافظني 
ألسعار  العادل 
وتطبيق  الرسفيس 
 ، الجديدة  التعريفة 
عقد  إنه  إيل  مشريا 
ملجلس  اجتامع 
ملتابعة  املحافظني 
استقرار األوضاع ومنع 
أي نوع من االستغالل 

زيادة  وأقص  الجامعي  للنقل  الخاطئ 
ستكون موجودة للرسفيس هي %7.

أن  تليفزيونية،  ترصيحات  يف  وأوضح 
الجزء  تتحمل  الدولة  السوالر  سعر  زيادة 
األكرب منها متابعا ،” مثل أغلب دول العامل 
 11 السوالر  سعر  يكون  أن  املفرتض  كان 
األكرب  الجزء  تتحمل  الدولة  ولكن  جنيها 
الزيادة “، مؤكدا أن مرص واحدة من  من 
البنزين  أسعار  يف  العامل  دولة   10 أرخص 
ىف  دولة   20 أرخص  من  واحدة  وتصنف 

العامل يف سعر البنزين.
وأوضح إجاميل دعم املحروقات يف املوازنة 
جنيه  مليار   30 من  يقرب  ما  الجديدة 
أن  موضحا   ، والبوتاجاز  املحروقات  لدعم 
الحكومة وضعت احتياطات عامة لتدخل 
الدولة يف العام املايل القادم يف حالة وجود 
أرقام تجاوزت األرقام املتواجدة يف املوازنة.

من  أنه  تليفزيونية،  ترصيحات  يف  وأكد 
سواء  الرضيبي  اإلعفاء  حد  رفع  املقرر 
يكون  من  بحيث  والخاص  العام  للقطاع 

للتأمني  القومية  للهيئة  190.6 مليار جنيه 
بنسبة  املعاشات  زيادة  لرصف  االجتامعي 
أول  من  بدءاً  جنيهاً   120 أدىن  بحد   %13

أبريل 2022.
أصبح  البوتاجاز  أنبوبة  سعر  أن  وأوضح 
زيادته  ما تم  الدولة وكل  200 جنيه عىل 
للمواطن 10 جنيها فقط لتكون للمواطن 
دعم  زيادة  يعني  مام   ، جنيها  بـ75 
مرص  أن  موضحا  العام،  هذا  البوتاجاز 

تستهلك 100 مليار رغيف سنوياً.
رئيس   ، مدبويل  مصطفي  الدكتور  وقال 
تحريك  قرار  تطبيق  منذ  أنه   ، الوزراء 
التنمية  وزير  مع  تواصل  البنزين  أسعار 
واملحافظني  املحلية 
العادل  للتطبيق 
الرسفيس  ألسعار 
التعريفة  وتطبيق 
مشريا   ، الجديدة 
اجتامع  عقد  إنه  إيل 
املحافظني  ملجلس 
استقرار  ملتابعة 
األوضاع ومنع أي نوع 
الخاطئ  االستغالل  من 
وأقص  الجامعي  للنقل 
زيادة ستكون موجودة 

للرسفيس هي %7.
ترصيحات  يف  وأوضح 
زيادة  أن  تليفزيونية، 
األكرب  الجزء  تتحمل  الدولة  السوالر  سعر 
العامل  دول  أغلب  مثل   ”، متابعا  منها 
 11 السوالر  سعر  يكون  أن  املفرتض  كان 
األكرب  الجزء  تتحمل  الدولة  ولكن  جنيها 
الزيادة “، مؤكدا أن مرص واحدة من  من 
البنزين  أسعار  يف  العامل  دولة   10 أرخص 
ىف  دولة   20 أرخص  من  واحدة  وتصنف 

العامل يف سعر البنزين.
وأوضح إجاميل دعم املحروقات يف املوازنة 
جنيه  مليار   30 من  يقرب  ما  الجديدة 
أن  موضحا   ، والبوتاجاز  املحروقات  لدعم 
الحكومة وضعت احتياطات عامة لتدخل 
الدولة يف العام املايل القادم يف حالة وجود 
أرقام تجاوزت األرقام املتواجدة يف املوازنة.
عىل  السوالر  سعر  متوسط  أن  إيل  وأشار 
الدولة خالل الـ3 أشهر األخرية وصل لـ11 
أى  جنيها  بـ6.75  بيعه  ويتم  للرت  جنيها 
ومرص  وربع،  جنيه   4 تتحمل  الدولة  أن 
تستهلك يوميا 42 مليون لرت سوالر، متابعا: 
فرق  دعم  يوميا  تتحمل  كانت  الدولة   ”

مليار   63 السنة  ويف  جنيه  مليون   157
جنيه”.

للمواد  مستوردة  دولة  مرص  أن  وأكد 
البرتولية بإجاميل 100 مليون برميل سنويا 
وهو رقم كبري للغاية وموازنة 2022/2021 
 60 الربميل  سعر  وضعت  املوازنة  كانت 
ذلك  يف  السائد  السعر  هو  وكان  دوالرا 
يعد  مل   2022 بنهاية  أنه  موضحا  الوقت، 
تسعري  ويتم  البرتولية  للمواد  دعم  هناك 

السوالر مع البنزين .
وتابع أن تحريك أسعار الوقود طبقا للجنة 
تضمن  البرتولية  للمواد  التلقايئ  التسعري 
 30 منذ  مرة  ألول  السوالر  أسعار  زيادة 
يتجزأ  ال  جزء  الحكومة  أن  موضحا  شهرا، 
وسط  التواجد  عىل  وحريصة  الشعب  من 

جموع املواطنني.
أن  تليفزيونية،  ترصيحات  يف  وأضاف 
التحديات  مجابهة  عيل  تعمل  الحكومة 
ستذكر  كلها  التاريخ  وكتب  املسبوقة  غري 
هذه األزمات االستثنائية التى مير بها العامل 

أجمع.
عىل  السوالر  سعر  متوسط  أن  إيل  وأشار 
الدولة خالل الـ3 أشهر األخرية وصل لـ11 
أى  جنيها  بـ6.75  بيعه  ويتم  للرت  جنيها 
ومرص  وربع،  جنيه   4 تتحمل  الدولة  أن 
تستهلك يوميا 42 مليون لرت سوالر، متابعا: 
فرق  دعم  يوميا  تتحمل  كانت  الدولة   ”
مليار   63 السنة  ويف  جنيه  مليون   157

جنيه”.
للمواد  مستوردة  دولة  مرص  أن  وأكد 
البرتولية بإجاميل 100 مليون برميل سنويا 
وهو رقم كبري للغاية وموازنة 2022/2021 
 60 الربميل  سعر  وضعت  املوازنة  كانت 
ذلك  يف  السائد  السعر  هو  وكان  دوالرا 
يعد  مل   2022 بنهاية  أنه  موضحا  الوقت، 
تسعري  ويتم  البرتولية  للمواد  دعم  هناك 

السوالر مع البنزين .
وتابع أن تحريك أسعار الوقود طبقا للجنة 
تضمن  البرتولية  للمواد  التلقايئ  التسعري 
 30 منذ  مرة  ألول  السوالر  أسعار  زيادة 
يتجزأ  ال  جزء  الحكومة  أن  موضحا  شهرا، 
وسط  التواجد  عىل  وحريصة  الشعب  من 

جموع املواطنني.
أن  تليفزيونية،  ترصيحات  يف  وأضاف 
التحديات  مجابهة  عيل  تعمل  الحكومة 
ستذكر  كلها  التاريخ  وكتب  املسبوقة  غري 
هذه األزمات االستثنائية التى مير بها العامل 

أجمع.

رئيس الوزراء: حزمة إضافية لربامج الحماية االجتماعية سيتم عرضها على الرئيس قريبا
رئيس الوزراء: الناتج املحلى املصرى اإلجماىل يتضاعف بطريقة غري مسبوقة
رئيس الوزراء: اإلعالن عن برنامج جديد لتحفيز الفالحني علي زراعة القمح
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خمسون شتلة زراعيه هدية مبادرة القريه الخرضاء لقرب عمري

سيناء  شامل  ملنصة  العام  املنسق 
املبادره  دعم  ان  املناخيه  للتغريات 
يف  يأيت  املنصه  جمعية  خالل  من 
لغرس  للمنصه  العامه  السياسه  اطار 
الصحيحه  البيئيه  واملفاهيم  السياسه 

لدي  الصحيح  البيئي  السلوك  وتعديل 
االخرض  الغطاء  واستعاده  املواطنني 

لشامل سيناء
سوسن  املهندسه  اكدت  جهتها  من 
زراعة  ايل  تهدف  املبادره  ان  حجاب 
عيل  للتغلب  األشجار  من  العديد 
واالحتباس  املناخيه  التغريات  ظاهره 
ثاين  متتص  األشجار  الن  نظرا  الحراري 

أكسيد الكربون وتخرج االوكسجني
عام  مدير  غيط  عيل  اليوم  وحرض 
التضامن بشامل سيناء والذي  مديرية 
قام بزراعة الشتالت برفقة العديد من 
بالشأن  واملهتمني  العامه  الشخصيات 
املبادره حتي  فعاليات  وتستمر  العام. 
تصل ايل عدد القري املستهدفه والتي 
فيام  التصفيه  وسيتم  قري  عرش  تبلغ 
بينهم الختيار افضل قريه خرضاء عيل 

مستوي املحافظه

“التعليم” تحدد قواعد املفاضلة فى التعيني 
بمسابقة 30 ألف معلم

كتب فيصل ابو هاشم

القرية  مبادرة  لفعاليات  استكامال 
سيناء  شامل  مبحافظة  الخرضاء 
املراه  حقوق  جمعية  مبشاركة 
السيناويه وكذلك جمعية تنمية البيئه 
البصريه)  (اصحاب  اإلنسان  وجمعية 
ومنصة شامل سيناء للتغريات املناخيه

قرب  قرية  اليوم  املبادره  واستهدفت 
زراعة عدد خمسون شتله  عمري وتم 
وجميز  زيتون  مابني  متنوعه  زراعيه 

وعنب وتني ورمان
ان  الشاعر  الكريم  عبد  الدكتور  واكد 
انطالق املبادره يأيت يف اطار احتفاالت 
ال30 من يونيو ورد الجميل الصحاب 
الرئيس  ملبادرة  دعام  وكذلك  الفضل 
عام   2022 لعام  السييس  الفتاح  عبد 
املجتمع املدين مؤكدا ان املبادره تأيت 
استعدادا للمؤمتر العاملي لقمة املناخ

الحجاوي  عبدالله  املهندس  واكد 

والتعليم  الرتبية  وزارة  حــددت 
االختيار  قواعد  الفنى  والتعليم 
مسابقة  ىف  للمتقدمني  واملفاضلة 
موضحة  معلم،  ألــف   30 تعيني 
أو  التعيني  يكون  لالئحة  وفقا  أنه 
ىف  الواردة  لألسبقية  وفقا  التعاقد 
االمتحان،  لنتيجة  النهاىئ  الرتتيب 
وعند التساوى يتم ترتيب املتقدمني 
بينهم  واملفاضلة  الوظيفة  لشغل 

وفقا للقواعد اآلتية:
عىل  الحصول  مرتبة  ىف  األعىل  ـ   

املؤهل املطلوب لشغل الوظيفة.
ـ ثم الدرجة األعىل ىف ذات املرتبة.

ـ األعىل مؤهال.
ـ األقدم تخرجا.

ـ األكرب سنا.
اجتياز  بعد  إال  التعاقد  يجوز  ال  ـ 
التى  ــارات  ــب واالخــت التدريبات 

تحددها الوزارة.
والتدريب  االخــتــبــار  اجتياز  ـ 
والكشف الطبى وتحليل املخدرات.

والتعليم  الرتبية  وزارة  وحــددت 
املتاح  املؤهالت  الفنى  والتعليم 
التقديم ىف مسابقة تعيني 30  لهم 

ألف معلم عىل النحو التاىل:
لشغل  للمتقدمني  بالنسبة  “أوال” 
وظيفة معلم مساعد ملرحلة رياض 

األطفال:
كلية  خريج  املتقدم  يكون  أن  ـ 

تربية رياض أطفال، أو كلية تربية 
رياض  قسمي  أو  مبكرة،  طفولة 

األطفال.
بكليات  مبكرة  الطفولة  خريجو  ـ 

الرتبية أو الرتبية النوعية.
من  مهني  دبلوم  عىل  الحاصل  ـ 
أطفال  رياض  تربية  كليات  أحدى 
أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد 

الدرجة الجامعية األوىل.
العام  التقدير  يقل  أال  مراعاة  ـ   

للمتقدم عن جيد.
التقدم  لها  املتاح  املؤهالت  ثانيا: 

لوظيفة معلم فصل:
أحد  خريج  املتقدم  يكون  أن  ـ   
أو  الرتبية  بكلية  التالية  األقسام 
 / أسايس  “تعليم  النوعية  الرتبية 

إبتدايئ / معلم فصل.
للمتقدم  العام  التقدير  يقل  أال  ـ   

عن جيد.
حول  البعض  ســؤال  عــىل  وردا 
عىل  للحاصلني  التقدم  إمكانية 
اآلداب  مــثــل  ــرى  أخـ ــالت  ــؤه م
وحاصلني  اإلسالمية  والــدراســات 
من  وغريها  تربوى  مؤهل  عىل 
الكليات مثل الرتبية العامة، أكدت 
أنه ال يحق  والتعليم  الرتبية  وزارة 
من  األوىل  املرحلة  ىف  التقدم  لهم 
التقدم  لهم  يتاح  وإمنا  املسابقة 
تستهدف  حيث  املراحل  باقى  ىف 
ألف   150 إجامىل  تعيني  املسابقة 

معلم لسد العجز ىف املدارس.

يخت مالك نادي توتنهام تعرب قناة السويس
لحقوق  القومي  املجلس  أستقبل 
مشرية  السفرية  برئاسة  اإلنسان 
من  وفد  املجلس  رئيس  خطاب 
برئاسة  سوهاج  جامعة  طالب 
الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس 
نعامين  والدكتور حسن    ، الجامعة 
نائب رئيس الجامعة بحضور السفري 
املجلس  رئيس  نائب  كارم  محمود 
عام  أمني  فايد  فهمي  والسفري 
املجلس ، وأعضاء املجلس الدكتوره 
لوقا  سمرية  واألستاذة  راغب  هدى 
والسفري  ممدوح  محمد  واألستاذ 
املجلس  مستشار  إسامعيل  أحمد 
مبقر  وذلك  الخارجية  للشئون 

املجلس بالتجمع الخامس .
السفرية  رحبت  اللقاء  بداية  ويف 
وطالبها  ونائبها  الجامعة  برئيس 
الدور  أهمية   عىل  وأكدت   ،
املجتمعي لجامعة سوهاج  كمنارة 
علمية لنرش الثقافة وبخاصة ثقافة 
حقوق االنسان ،  وأضافت خطاب 
عىل اهمية دور الشباب باعتبارهم 
تتمتع  سكانية  رشيحة  واهم  اكرب 
التأثري  عيل  والقدرة  بالحيوية 
وطالب  طالبات  وخاصة  واالبداع 
قيم  لنرش  كسفراء  الجامعات  
وواجباته،  اإلنسان  حقوق  ومبادئ 
اهتامم  املجلس  رئيسة  أشادت  و 

مفاهيم  بنرش  سوهاج  جامعة 
الطالب  بني  اإلنسان  حقوق 
باملعرفة  وتزويدهم  بتدعيمهم 
 ، الحقوق  هذه  عن  الصحيحة 
لديهم  ايجابية  اتجاهات  وتكوين 
تجاهها حتى تصبح سلوكاً ميارسونه 
يرحب  املجلس  وأن  حياتهم  يف 
من  سوهاج  جامعة  مع  بالتعاون 
مشرتك  تعاون  بروتوكول  خالل 

كنموذج للجامعات اآلخرى  .
اإلسرتاتيجية  أن  خطاب  وأوضحت 
نرش  يف  نوعية  نقله  متثل  الوطنية 
وأن  اإلنسان  حقوق  ثقافة  وتعزيز 
الوعي  نرش  يف  هام  دور  للجامعة 
اإلسرتاتيجية  تنفيذ  خالل  من 

الوطنية لحقوق اإلنسان .
عبد  مصطفي  الدكتور  أعرب  فيام 
عن  سوهاج  جامعة  رئيس  الخالق 
إستقباله  عىل  للمجلس  شكره 
الدور  عىل  وأثنى   ، الجامعة  لوفد 
مشرية  السفرية  به  قامت  الذي 
الوظائف  مختلف  خالل  خطاب 
دورها  وبخاصة  تقلدتها  التي 
السابق كأمني عام للمجلس القومي 
بصدد  ونحن   ، واألمومة  للطفولة 
وضع الخطوات األوىل أللية التعاون 
بني الجامعة واملجلس وكيفية وضع 
دور  من  لإلستفادة  طريق  خارطة 
لتعزيز  وطنية  كمؤسسة  املجلس 

من  اإلنسان  حقوق  ثقافة  ونرش 
لحقوق  الوطنية  اإلسرتاتيجة  خالل 
اإلنسان ، حيث أن الجامعة يدرس 
وطالبة  طالب   63132 نحو  بها 
 15000 و  الكليات  مبختلف 
التعرف  وأهمية  العليا  بالدراسات 
حقوق  مبباديء  الكايف  واإلملام 

اإلنسان و باالسرتاتيجة الوطنية .
كارم  محمود  السفري  أعرب  فيام 
أهمية  عن  املجلس  رئيس  نائب 
برئاسة  الجامعة  طالب  زيارة 
الدكتور مصطفي عبد  الخالق وأنها 
الجامعة  مع  انطالق  نقطه  متثل 
الذي  التعاون  بروتوكول  خالل  من 
الفرتة  خالل  توقيعه  يجرى  سوف 
القادمة ، وأثنى عىل شباب الجامعة 
 ، الواعد  مرص  شباب  بإعتبارهم 
التعليم هو  جوهر  أن  مؤكداً عيل 
وأن  املستدامة  التنمية  جواهر  من 
حقوق  ومفاهيم  مناهج  تدريس 
املبادىء  تلك  يرسخ  اإلنسان 
الشباب  وجدان  يف  واملفاهيم 
املستقبل   يف  للقياده  إلعدادهم 
بني  وحوار  مفتوح  نقاش  دار  وقد 
املجلس  وقيادات  الجامعة  طالب 
بصفة  اإلنسان  حقوق  قضايا  حول 
بصفة  الوطنية  واإلسرتاتيجية  عامة 

خاصة .
بروتوكول  توقيع  عىل  أتفق  وقد 

القومي  املجلس  بني  تعاون مشرتك 
سوهاج  وجامعة  اإلنسان  لحقوق 
مشرتكه  تدريبيه  برامج  وتنفيذ   ،

اإلنسان  حقوق  موضوعات  يف 
وتحقيق  واملواطنة  والتسامح 
وعمل   ، املستدامة  التنمية  أهداف 

طالب  بها  يشارك  بحثيه  مسابقة 
ومبادىء  مفاهيم  حول  الجامعات 

حقوق اإلنسان .

عاطف عبد العزيز
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٣6.٣% زيادة فى معدالت التبادل التجارى بني مصر وتنزانيا خالل عام 2021

املشاركة  فعاليات  اليوم  اختتمت 
واألربعني  السادسة  بالدورة  املرصية 
ملعرض دار السالم الدويل والذي عقد 
يونيو وحتى 13  الفرتة من 28  خالل 
يوليو الجاري بتنزانيا ، حيث شاركت 
مرص بجناح مقام عىل مساحة 360م2 
مرصية  وهيئة  رشكة   25 ومبشاركة 
الهندسية  الصناعات  مجاالت  يف 
الجاهزة  واملالبس  والكيامويات 
منتجات  جانب  إىل  واألثاث  والجلود 
خان الخلييل باإلضافة إىل جهاز تنمية 
واملتوسطة،  الصغرية  املرشوعات 
املشاركة  الدول  أكرب  بذلك  لتكون 
مشاركة  دولة   21 بني  من  باملعرض 

بفعاليات املعرض.
ثاين  السكرتري  يرافقه  بتنزانيا  مرص  ر 
املكتب  رئيس  عطية  محمد  تجاري 

املــركــزي  الجهاز  بيانات  قــالــت 
للتعبئة العامة واإلحصاء، إن القيمة 
من  املرصية  لــلــواردات  اإلجاملية 
التليفزيونات سجلت ارتفاعا ملحوظا 
خالل الشهور الثالث األويل من العام 
القيمة  بلغت  الجارى 2022، حيث 
اإلجاملية نحو 211 مليون و46 ألف 
دوالر، بينام كانت 179 مليون و974 
ألف دوالر يف الشهور الثالث األويل 
بزيادة   ،2021 املــاىض  العام  من 
دوالر.  ألف  و72  مليون   31 بلغت 

أن  اإلحصاء،  جهاز  بيانات  وأضافت 
املعمرة  االستهالكية  السلع  واردات 
شهر  ىف  ملحوظا  تراجعا  شهدت 
قيمتها  بلغت  حيث  املاىض،  مارس 
نحو 452 مليون و733 ألف دوالر، 
مقابل 748 مليون و231 ألف دوالر 
برتاجع   ،2021 عام  الشهر  نفس  يف 
بلغت قيمته 295 مليون و498 ألف 

دوالر.
قيمة  تراجعت  الفرتة  نفس  وىف 
السيارات املستوردة لتصل إىل 196 

مليون و609 ألف دوالر، مقابل 355 
شهر  ىف  دوالر  ألف  و228  مليون 
بلغت  برتاجع   ،2021 عــام  مــارس 
قيمته 158 مليون و619 ألف دوالر، 
التى  املحمول  واردات  جانب  إىل 
دوالر  ألف   263 مليون   25 بلغت 
ىف مارس املاىض، مقابل 169 مليون 
الشهر  نفس  ىف  دوالر  ألف  و358 
عام 2021، برتاجع بلغت قيمته 144 

مليون و95 ألف دوالر.

مصر استوردت تليفزيونات بـ211 مليون 
تحقيق دوالر فى 3 أشهر ىف  البرتول  قطاع  نجح 

 8 الـ  خالل  االنجازات  من  العديد 
تتضمن  والتي   ، املاضية  سنوات 
تعزيز املناخ االستثامري يف البحث 
عن البرتول والغاز حيث ارتفع عدد 
العاملة يف  العاملية  البرتول  رشكات 
مرص، يف مجال االستثامر يف البحث 

عن البرتول والغاز .
التخطيط  لوزاره  تقرير  وكشف 
ارتفاع  عن  االقتصادية  والتنمية 
(النفط  البرتول  قطاع  صادرات 
إىل  لتصل  والبرتوكيامويات)  والغاز 
 ،2021 خالل  دوالر  مليار   12.9

التخطيط: ارتفاع صادرات قطاع البرتول 
لتصل إىل 12.9 مليار دوالر خالل 2021

مقارنة مع 7 مليار دوالر يف 2020، 
مبعدل منو %84

قيمة  ان  التقرير  واوضح 
االستثامرات العامة املُوجهة لقطاع 
جنيه،  مليار   437 حوايل  البرتول، 
خالل  جنيه  152مليار  مع  مقارنًة 
سبقتها  التي  الثامن  السنوات 
مبعدل   ،(2014/13  –  2007/06)

منو بلغ %188.
وعن أهم الربامج واملبادرات، التي 
تم تنفيذها يف قطاع البرتول والغاز 
املناخ  تعزيز  تتضمن  الطبيعى 
البرتول  عن  البحث  يف  االستثامري 

رشكات  عدد  ارتفع  حيث  والغاز 
مرص،  يف  العاملة  العاملية  البرتول 
عن  البحث  يف  االستثامر  مجال  يف 

البرتول والغاز إىل حوايل 50 رشكة
جذب  يف  البرتول  قطاع  نجح  كام 
عاملية  برتول  لرشكات  استثامرات 
تنمية  يف  مرشوعاً   32 و-تنفيذ 
تقدر  باستثامرات  البرتول،  حقول 
،باالضافة  جنيه  مليار   561 بحوايل 
برتولية،  اتفاقية   130 حوايل  إبرام 
مع  اآلن  حتى   2013 أكتوبر  منذ 

رشكات برتول عاملية ومحلية.

التجاري يف دار السالم بافتتاح وتفقد 
تم  والذي  الرسمي  املرصي  الجناح 
تنظيمه بالتعاون والتنسيق بني الهيئة 
واملعارض  للمؤمترات  العامة  املرصية 
وقد  السالم،  بدار  التجاري  واملكتب 
مع  لقاءات  عقد  الفعاليات  شهدت 
املرصية  والجهات  الرشكات  كافة 
املشاركة، وقد شارك يف افتتاح الجناح 
القومية  الهيئة  عن  ممثلني  املرصي 
العربية  والهيئة  الحرىب  لإلنتاج 

للتصنيع.
يحيى  تجاري  مفوض  الوزير  وأوضح 
التجارى  التمثيل  رئيس  بالله  الواثق 
ان مشاركة التمثيل التجاري باملعرض 
جامع  نيفني  تكليفات  إطار  يف  تايت 
ملكاتب  والصناعة  التجارة  وزير 
بتعزيز  بالخارج  التجاري  التمثيل 

وتكثيف التواجد املرصي يف الفعاليات 
الدولية  واالستثامرية  التجارية 
املختلفة، ومواصلة جهودها يف تقديم 
الدعم للرشكات املرصية للمشاركة يف 
املعارض الدولية، مشرياً اىل ان معرض 
معرض  أهم  يعد  الدويل  السالم  دار 
تجارى عام يقام بدولة تنزانيا وقد تم 
من  املستوى  رفيعة  مبشاركة  االفتتاح 
عدد من املسئولني التنزانيني اىل جانب 
اتفاقية  عام  سكرتري  ميني  وامكييل 
اإلفريقية  القارية  الحرة  التجارة 

AFCFTA ضيف رشف املعرض .
حظى  املرصي  الجناح  أن  وأضاف 
قبل  من  كبري  وتقدير  باهتامم 
استقبل  حيث  التنزانية،  الحكومة 
الشخصيات  من  كبري  عدد  الجناح 
التنزانية رفيعة املستوى أبرزها وزيرة 

ووزيرة  والصناعة  والتجارة  االستثامر 
الخارجية، ومحافظ دار السالم.

املشاركة  ان  بالله  الواثق  وأضاف 
العالقات  تعكس  باملعرض  املرصية 
املتميزة بني البلدين والجهود املبذولة 
عىل كافة املستويات لالرتقاء بالعالقات 
التجارية واالستثامرية املشرتكة، مشرياً 
اىل أنه من املتوقع أن تساهم املشاركة 
تواجد  تعزيز  يف  املعرض  يف  املرصية 
السوق  يف  املرصية  الرشكات  منتجات 
التنزانية من خالل ما يتيحه من فرص 
الرشكات  بني  مبارشة  لقاءات  لعقد 
واملستهلكني  واملستوردين  املرصية 

التنزانيني.
التجاري  التبادل  حجم  أن  اىل  وأشار 
ارتفاعاً  شهد  قد  وتنزانيا  مرص  بني 
بلغ  حيث   ،2021 عام  خالل  ملموسا 
51.4 مليون دوالر مقارنة بنحو 37.7 
وبنسبة   2020 عام  يف  دوالر  مليون 
ارتفعت  كام   ،%36.3 بلغت  زيادة 
ملموس  بشكل  املرصية  الصادرات 
لتسجل 47.9 مليون دوالر عام 2021 
دوالر  مليون   34.7 بنحو  مقارنة 
الواردات  بلغت  حني  يف   ،2020 عام 
دوالر  مليون   3.5 تنزانيا  من  املرصية 
اليوم  اختتمت   .2021 عام  خالل 
بالدورة  املرصية  املشاركة  فعاليات 
السادسة واألربعني ملعرض دار السالم 
من  الفرتة  خالل  عقد  والذي  الدويل 
الجاري  يوليو   13 وحتى  يونيو   28
بجناح  مرص  شاركت  حيث   ، بتنزانيا 
ومبشاركة  360م2  مساحة  عىل  مقام 
مجاالت  يف  مرصية  وهيئة  رشكة   25
والكيامويات  الهندسية  الصناعات 

واملالبس الجاهزة والجلود واألثاث إىل 
جانب منتجات خان الخلييل باإلضافة 
الصغرية  املرشوعات  تنمية  جهاز  إىل 
الدول  أكرب  بذلك  لتكون  واملتوسطة، 
دولة   21 بني  من  باملعرض  املشاركة 

مشاركة بفعاليات املعرض.
مرص  سفري  ابوالوفا  محمد  قام  وقد 
تجاري  ثاين  السكرتري  يرافقه  بتنزانيا 
التجاري  املكتب  رئيس  عطية  محمد 
الجناح  وتفقد  بافتتاح  السالم  دار  يف 
تنظيمه  تم  والذي  الرسمي  املرصي 
بالتعاون والتنسيق بني الهيئة املرصية 
واملكتب  واملعارض  للمؤمترات  العامة 
شهدت  وقد  السالم،  بدار  التجاري 
كافة  مع  لقاءات  عقد  الفعاليات 
املشاركة،  املرصية  والجهات  الرشكات 
املرصي  الجناح  افتتاح  يف  شارك  وقد 
لإلنتاج  القومية  الهيئة  عن  ممثلني 

الحرىب والهيئة العربية للتصنيع.
يحيى  تجاري  مفوض  الوزير  وأوضح 
الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى ان 
مشاركة التمثيل التجاري باملعرض تايت 
وزير  جامع  نيفني  تكليفات  إطار  يف 
التمثيل  ملكاتب  والصناعة  التجارة 
وتكثيف  بتعزيز  بالخارج  التجاري 
التواجد املرصي يف الفعاليات التجارية 
املختلفة،  الدولية  واالستثامرية 
الدعم  تقديم  يف  جهودها  ومواصلة 
يف  للمشاركة  املرصية  للرشكات 
املعارض الدولية، مشرياً اىل ان معرض 
معرض  أهم  يعد  الدويل  السالم  دار 
تجارى عام يقام بدولة تنزانيا وقد تم 
من  املستوى  رفيعة  مبشاركة  االفتتاح 
عدد من املسئولني التنزانيني اىل جانب 

اتفاقية  عام  سكرتري  ميني  وامكييل 
اإلفريقية  القارية  الحرة  التجارة 

AFCFTA ضيف رشف املعرض .
حظى  املرصي  الجناح  أن  وأضاف 
باهتامم وتقدير كبري من قبل الحكومة 
عدد  الجناح  استقبل  حيث  التنزانية، 
رفيعة  التنزانية  الشخصيات  من  كبري 
االستثامر  وزيرة  أبرزها  املستوى 
الخارجية،  ووزيرة  والصناعة  والتجارة 

ومحافظ دار السالم.
املشاركة  ان  بالله  الواثق  وأضاف 
العالقات  تعكس  باملعرض  املرصية 
املتميزة بني البلدين والجهود املبذولة 
عىل كافة املستويات لالرتقاء بالعالقات 
التجارية واالستثامرية املشرتكة، مشرياً 
اىل أنه من املتوقع أن تساهم املشاركة 
تواجد  تعزيز  يف  املعرض  يف  املرصية 
السوق  يف  املرصية  الرشكات  منتجات 
التنزانية من خالل ما يتيحه من فرص 
الرشكات  بني  مبارشة  لقاءات  لعقد 
واملستهلكني  واملستوردين  املرصية 

التنزانيني.
وأشار اىل أن حجم التبادل التجاري بني 
مرص وتنزانيا قد شهد ارتفاعاً ملموسا 
 51.4 بلغ  حيث   ،2021 عام  خالل 
مليون دوالر مقارنة بنحو 37.7 مليون 
زيادة  وبنسبة   2020 عام  يف  دوالر 
بلغت 36.3%، كام ارتفعت الصادرات 
املرصية بشكل ملموس لتسجل 47.9 
بنحو  مليون دوالر عام 2021 مقارنة 
34.7 مليون دوالر عام 2020، يف حني 
تنزانيا  من  املرصية  الواردات  بلغت 

3.5 مليون دوالر خالل عام 2021.
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تتمه ص   1
فريوسية خالل التزاحم أثناء أداء 
الخدمة  أن  إىل  مشريا  املناسك، 
البعثة  متوفرة يف جميع عيادات 

ملدة ساعتني يوميا.
 وأضاف »عبدالغفار« أن الخدمة 
ــوزارة  ال اطلقتها  التي  الثانية 
خدمة  هي  املريني  للحجاج 
هي  بأمان«  تصل  حتى  »معك 
يف  توفريها  يتم  مجانية  خدمة 
من  للعائدين  املرية  املطارات 
تحليل  عمل  خــالل  من  الحج، 
عدوى  أي  عن  للكشف  رسيــع 
التوعية  جانب  إىل  فريوسية، 
باالجراءات الوقائية، مع التوصية  
ــدة خمس  ــذايت  مل ــ بــالــعــزل ال
واملتابعة  احرتازي،  كإجراء  أيام، 
من  العائدين  للحجاج  الدورية 
مبديريات  الرتصد  فــرق  خــالل 
التابعني  املحافظات  يف  الصحة 

لها.
الطبية  البعثة  أن  بالذكر  جدير 
أرقام  أربعة  خصصت  قد  للحج 
مع  التواصل  لسهولة  تليفونية 
البعثة الطبية يف األرايض املقدسة، 
 –  ٠565649٢45( ــي:  ــ وه
 ٠547٨٣7٠ – ٠٣٨56٢٣91٣٨9

.)٠56٢٣9٢٠91 –

الصحة تكثف إجراءاتها استعدادا لعودة الحجاج للبالد.. اعرف التفاصيل

مكوناته  بكل  اإلرهـــاب  يشكل 
وأساليبه خطرا محدقا بالعامل بأرسه 
ولعله كام يتحدث العاملني بالعلوم 
والقانونية  والنفسية  اإلجتامعية 
أنه اي اإلرهاب له أثره الواضح عىل 
بكافة  واملجتمعات  الناس  حياة 
واإلجتامعية  اإلقتصادية  األمنــاط 
والثقافية؛ حيث أنه يعطل املسرية 
تفكري  ويجعل  برمتها  للحياة 
الحكومات يف كل العامل منصب يف 
إيجاد الطرائق عن كيفية مجابهته 
تستنذف  ذلك  وألجل  ومحاربته 
وتنقص  ــوارد  امل وتهدر  الخزائن 

األموال واألنفس والثمرات.
الحديث  مبفهومها  اإلرهاب  كلمة 
واملواطن  الدولة  تجعل  والواسع 
عن  البحث  يف  بعيدا  يــحــدق 
الحلول التي تعجل بإنهاء الظاهرة 

عن كوكب األرض.
بشكله  ــاب  اإلره مظاهر  ولعل 
التي  الهجامت  تتمثل يف  الحديث 
سيناء  محافظة  تستهدف  ظلت 
الشامل املرصي؛ حيث  الواقعة يف 
الهجامت  من  لعدد  تعرضت  إنها 
فيها  أعلن  التي  وآخرها  اإلرهابية 
من  خمسة  بان  املــرصي  الجيش 
لهجوم  تصديهم  إثر  قتلوا  جنوده 
محافظة  يف  أمني  مركز  له  تعرض 

اإلرهاب  لها، والحرب ضد  وتدمري 
هذا  نفس  بإدامة  أبدا  تنجح  لن 
اإلنكار والتدمري. يجب أن نحارب 
اإلرهاب بال هوادة لحامية حقوق 
عندما  الوقت  نفس  ويف  اإلنسان. 
نحمي حقوق اإلنسان، فإننا نعالج 

األسباب الجذرية لإلرهاب.
ضبطت  السودانية  فالسلطات 
خلية  أخطر  املاضية  الشهور  يف 
يف  متفجرات  كمية  وأكرب  إرهابية 

العاصمة الخرطوم.

ملقتل  أدى  البالد،  بشامل  سيناء 
التكفريية”  “العنارص  مــن   23
الهجوم  وهو  نفسها.  باملحافظة 
بعد  جهاديون  يشنه  الذي  الثاين 
اعتداء أسفر عن مقتل 11 جنديا 
يف  املياه  رفع  محطات  إحدى  يف 

منطقة بغرب سيناء.
والشواهد كثرية عىل متدد اإلرهاب 

يف العامل والدول العربية.
ــاب  اإلره أن  الباحثون  ويقول 
فيها  تتوفر  بيئة  يف  إال  اليعيش 
فيها؛  لرتعرعه  النجاح  عوامل 
واالضــطــرابــات  ــن  األم فإنعدام 
بأن  جديرة  ما  بلد  يف  السياسية 

تكون مرتعا خصبا لإلرهاب.
هذه  من  بدعا  ليس  الــســودان 
الدول خاصة يف ظل الظروف التي 
بجعل  كفيلة  فهي  حاليا  بها  مير 
قدمني  عىل  مييش  واقعا  اإلرهاب 

ان مل تقم السلطات مبحاربته.
انتظمت  اإلرهاب  محاربة  وألجل 
و  املؤمترات  من  العديد  العامل  يف 
الكثري  وأعدت  العلمية  الندوات 
العام  األمني  ويقول  البحوث  من 
غوترييش  أنطونيو  املتحدة  لألمم 
يف إحدى احتفاالت االمم املتحدة 
يف  اإلرهاب  ان  اإلرهاب  مبكافحة 
األساس هو إنكار لحقوق اإلنسان 

أعلن النائب العام، تاج الرس عيل 
مؤمتر  خــالل  إثرها  عىل  الحرب، 
»قــوات  أن  بالخرطوم،  صحفي 
كميناً   12 نصبت  الرسيع«  الدعم 
إرهابياً   41 ضبط  عن  أسفرت 

ومواد متفجرة خطرة.
وقال الحرب إن املواد املتفجرة بعد 
تحليلها من قبل »األدلة الجنائية« 
يف ظل كميتها كان ميكن أن تنسف 
العاصمة، وناشد املواطنني التعامل 
عن  والتبليغ  الوعي  من  بدرجة 

كل ما يثري الشبهة، حسبام نقلت 
»وكالة األنباء السودانية (سونا)«.

لجامعات  ظاهرة  هناك  بأن  وأقر 
إرهابية تؤرق السلطات بالبالد.

التحقيقات  إن  العام  النائب  وقال 
املتهمني  مع  مستمرة  زالــت  ما 

لكشف الحقائق.
من جانبه، كشف الناطق الرسمي 
الرسيع«،  الدعم  ــوات  »ق باسم 
عن  جمعة،  جامل  الركن  العميد 
كمية  بحوزتها  خلية  عىل  القبض 

كبرية من املتفجرات.
تشمل  املتفجرات  أن  إىل  وأشــار 
يت«،  إن  »يت  ــادة  مل لــوحــاً   850
لفة  و13  تفجري،  كبسولة  و3594 
بودرة  جواالت  و4  تسجيل،  سلك 

نيرتات.
وكشف عن أن جزءاً من املتفجرات 
محاولة  يف  استخدم  املضبوطة 
تفجري موكب رئيس مجلس الوزراء 
عبد الله حمدوك يف مارس (آذار) 

املايض.

خطر يهدد املجتمعخطر يهدد املجتمع
اإلرهــاب ...اإلرهــاب ...
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منـذ  الربكة  حبّة  استخدام  لقد تّم 
الطبيّة،  العالجات  يف  السنني  آالف 
والصناعات الدوائيّة، والطبخ. ووجد 
أن حبة الربكة تساعد عىل االحتفاظ 
الطبيعية، وتساعد  الجسم  بحرارة 
مصدًرا  وتعــــد  اللنب،  إدرار  عىل 
غذائيا مهام لألم وطفلها عىل السواء. 
كام أثبتت بعض الدراســات أن لها 
وتحتوي  املناعة.  لجهاز  محفز  تأثري 
األرجينني،  حمض  عىل  الربكة  حبة 
أنها  كام  األطفال.  لنمو  ــرضوري  ال
نظراً  السن،  لكبار  صحياً  غذاًء  تعد 
الحتوائها عىل مواد غذائية متعددة 
ومعادن)،  (فيتامينات  ومتنوعة 
وتستخدم حبة الربكة كمخفف لآلالم. 
كام تعمل حبة الربكة عىل وقف منو 
انتشارها  ومنع  الرسطانية  الخاليا 
فاعليتها  أثبت  حيث  الجسم،  يف 
الرسطانات  من  العديد  عــالج  يف 
رسطانات (القولون،  وبالتحديد 

الثدي، املخ، الدم)، ويتم ذلك بدون 
العالجات  بخالف  جانبية،  أعــراض 
(األدوية) األخرى، وذلك ألنه مصدر 
الحبة  هذه  تعمل  .وكذلك  طبيعي 
بالدم،  السكر  مستوي  خفض  عىل 
وتحفيز  األنسولني،  مقاومة  وتقليل 
عن  املسئولة  البنكرياس  خاليا 
حبة  أن  وجد  وقد  األنسولني.  إفراز 
نسبة  تقليل  عىل  تساعد  قد  الربكة 
التشنجات باألطفال املصابني بالرصع 
. كام تعمل حبة الربكة عىل تحسني 
من  وحاميته  عموماً،  القلب  صحة 
خطر األزمات القلبية، وميكن لها أن 
بالرصاص  التسمم  عالج  يف  تساعد 
حبة  وتستخدم  املخ.  عىل  وتأثريه 
الربكة كوصفة طبيعية لعالج الضغط 
تقليل  عىل  تعمل  حيث  املرتفع، 
أيضاً،  الضارة  والدهون  الكولسرتول 
عالج  الصداع،  عالج  يف  وتستخدم 
للطاقة.  مصدر  وتعترب  األسنان،  أمل 
تخفيف  الــربكــة  لحبة  ميكن  كــام 
العدوى  عن  الناتج  الحلق  التهاب 
اللوزتني،  التهاب  أو  الفريوسية 

عىل  الربكة  حبة  واحتواء 
“الثيموكني” يجعل  مادة 
يساعد يف حامية  تناولها 
الضارّة  األشعة  من  املخ 
أو املواد املشعة. وكذلك 
ميكن  الربكة  حبة  تناول 
أن يقلل من مرض الشلل 
  ”Parkinson’s“الرعاش
األعصاب  عــىل  ــاره  وأثـ
حبة  وتستخدم  باملخ. 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

الربكة لعالج أمراض اجهاز الهضمي 
واملغص،  ــازات،  ــغ ال ــك  ذل يف  مبــا 
والبواسري، كام  واإلمساك،  واإلسهال، 
أنها تُستخَدم يف عالج بعض أمراض 
الربو،  فيها  مبا  التنفيس  الجهاز 
والتهاب  والّسعال،  والحساسية، 
واألنفلونزا.  الهوائية،  عب  الشُّ
التئام  الربكة يف  ويساهم زيت حبة 
تحسني  عــىل  ويساعد  ــروح،  ــج ال
ولهذا  العني،  عدوى  وعالج  اإلبصار 
الزيت  استعامل  ميكن  الــغــرض 
لتدليك الجفون قبل الذهاب للنوم. 
للعناية  الربكة  ويستخدم زيت حبة 
استخدامه  يــؤدي  حيث  بالبرشة  
(البقع،  عىل  القضاء  إىل  موضعياً 
التجاعيد،  البرشة،  جفاف  البثور، 
من  وغريها  الصدفية،  الفطريات، 
زيت  ويساعد  الجلدية).  األمــراض 
الغازات،  تقليل  عىل  الربكة  حبّة 
وانتفاخ املعدة، والوقاية من حدوث 
القرح املعويّة؛ حيث ُوجد أّن تناوله 
املعدة  آالم  تخفيف  يف  تأثري  له 

والتشنجات. 

املعجنات قد تزيد من فرص اإلصابة 
أصابع قدميك تكشف إصابتك بارتفاع بالسرطان والسكر

الكوليسرتول.. اعرف التفاصيل
نرشت صحيفة “ذي صن” الربيطانية 
تقريرا يوضح أن هناك عالمات تظهر 
عىل أصابع قدميك تشري إىل إصابتك 
الدم،  الكوليسرتول يف  نسبة  بارتفاع 
هذه املادة الدهنية املوجودة بالدم 
سيئ  غذايئ  نظام  اتباع  مع  وترتاكم 
أو قلة مامرسة الحركة، أو التدخني، 
مؤرشاته  ارتفاع  من  الحذر  ويجب 
األوعية  تعرض  يف  يتسبب  قد  ألنه 
الدموية للسد، لذا حث التقرير عىل 

رضورة مراقبة أصابع القدمني.
مالحظة  حال  أنه  التقرير  وأوضح 
بطيئة  أو  هشة،  القدمني  أظافر 
لذلك  أسباب  وجود  دون  النمو  يف 

مرتفع  الكوليسرتول  أن  يعني  فهذا 
القدمني،  يف  التقلص  أن  كام  بالدم، 
أيضا  الجلد  لون  أو تغري  التنميل  أو 
من مؤرشات ارتفاع نسبته، فنجد أن 
املصابني  األشخاص  من  كبرية  نسبة 
الدم  يف  الكوليسرتول  نسبة  بارتفاع 
عدم  والسبب  إصابتهم،  يعلمون  ال 

ظهور أى أعراض مبكرة.
الربيطانية  القلب  مؤسسة  ووصفت 
خفى  خطر  عامل  أنه  الكوليسرتول 
علم  دون  يحدث  ــه  أن يعنى  مــا 
املصاب حتى فوات األوان أو عندما 

يتعرض الشخص ملضاعفات املرض.
ــاع  ــف ارت أن  ــتــقــريــر  ال وأوضــــح 

املرض  عليه  يطلق  الكوليسرتول 
حيث   –  (PAD) املحيطى  الجوى 
وتسد  الدهنية  الــرواســب  ترتاكم 
الرشايني، وهذا ما ميكن أن يتسبب 
يف  العالمات  ظهور  يف  ذلــك  بعد 
القدمني، حيث يقترص تدفق  أظافر 

الدم عىل القدمني.
األسباب  من  العديد  التقرير  وقدم 
نسبة  بارتفاع  لإلصابة  املــؤديــة 

الكوليسرتول يف الدم، ومنها:
– اإلرساف يف تناول األطعمة الغنية 

بالدهون املشبعة.
– عدم مامرسة أي نشاط يومي.

– التدخني.

الطبية  الدراسات  من  العديد  أثارت 
ىف  اإلرساف  أن  حول  الجدل  الحديثة 
فرص  من  يزيد  قد  املعجنات  تناول 
للتقرير  اإلصابة مبرض الرسطان، ووفقا 
“نوفوستي”،  وكــالــة  عــرب  املنشور 

سنتعرف عىل الحقيقة.
خبري  أليمينكو  إيفان  الدكتور  أوضح 
التغذية أن هناك بعض املعجنات التى 
ميكن أن تحفز تطور األورام وتزيد من 
فرص اإلصابة بالرسطان، لذا يجب قبل 

التعرف عىل مكوناتها،  املعجنات  رشاء 
من  املصنوعة  املعجنات  إن  حيث 
للصحة  أمنا  األكرث  هى  واملاء  الدقيق 
العامة، لذا يفضل رشاء معجنات ذات 
الخبز  مثل  وأساسية،  بسيطة  مكونات 
والفطائر  أنــواعــه  مبختلف  الــعــادى 
البسيطة املقلية باستخدام كمية قليلة 

من الزيت.
أنواع  معظم  أن  التغذية  خبري  وأوضح 
من  سيئة  مواد  عىل  تحتوى  املعجنات 

السمن  أو  املتحولة  كالدهون  الدهون 
الدهون  هذه  معالجة  وعند  النباىت، 
الكيميائية  الناحية  من  تصبح  حراريا 

ضارة وخطرة عىل الصحة.
التى  املعجنات  تناول  أن  إيفان  وأكد 
تسبب  ال  املرضة  الدهون  تحتوى عىل 
ىف زيادة الوزن فقط، بل تزيد من فرص 
تتسبب  فقد  خطرية،  بأمراض  اإلصابة 
بأمراض  الهضمي  الجهاز  إصابة  يف 
تحتوي  ألنها  الوزن  وزيادة  الرسطان، 
وزيــادة  كثرية،  حرارية  سعرات  عىل 
وارتفاع  السكري  مبرض  اإلصابة  فرص 
الرشايني  وتصلب  الدم  ضغط  مستوى 
أنها تسبب ارتفاع  الدم، كام  وجلطات 
مستوى الكوليسرتول يف الدم، أي تزيد 
العالية يف  الكثافة  الدهون ذات  نسبة 

الدم”.
لذا حث خبري التغذية األشخاص الذين 
بعدم  املعجنات  تناول  يف  يرغبون 
اإلصابة  لتجنب  تناولها،  يف  اإلرساف 

والتعرض ألى مضاعفات صحية. 
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يف  العاملية  الصحة  منظمة  قالت 
بيان جديد لها، إن مدير عام منظمة 
النصيحة  عىل  وافق  العاملية،  الصحة 
االستشارية،  اللجنة  قدمتها  التي 
وقرر  كورونا،  جائحة  بشأن  املنعقدة 
حالة  ميثل  يزال  ال  كورونا  فريوس  أن 
أهمية  ذات  عامة  صحية  ــوارئ  ط

دولية.
العاملية،  الصحة  ملنظمة  لبيان  ووفقا 
الصحة  ملنظمة  العام  املدير  نظر 
العاملية يف املشورة التي قدمتها اللجنة 
بشأن التوصيات املؤقتة املقرتحة، فقد 
املدير  ــان،  ري مايك  الدكتور  أعــرب 
للطوارئ  املنظمة  لربنامج  التنفيذي 
الصحية، عن قلقه بشأن الوضع الوبايئ 
العاملي الحايل لفريوس كورونا بعد أن 
اإلبالغ  تم  التي  كورونا  حاالت  زادت 
عنها إىل منظمة الصحة العاملية بنسبة 
30 % يف األسبوعني املاضيني، مدفوعة 
اوميكرون  مبتغريات  كبري  حد  إىل 
BA.4 و BA.5 وغريها من السالالت 
العامة  الصحة  تدابري  ورفع  املنحدرة 
تُرجمت  وقد   (PHSM) واالجتامعية 
ضغط  إىل  الحاالت  يف  الزيادة  هذه 
عىل النظم الصحية يف عدد من أقاليم 

منظمة الصحة العاملية.
عىل  الــضــوء  ريــان  الــدكــتــور  سلط 
تواجه  التي  اإلضافية  التحديات 
كورونا،  لفريوس  املستمرة  االستجابة 
سياسات  يف  ــرية  األخـ والــتــغــيــريات 
الحاالت  اكتشاف  التي تعيق  االختبار 
املساواة  عدم  الفريوس،  تطور  ورصد 
الوصول إىل االختبارات والتسلسل  يف 
ذلك  يف  مبا  والعالجات،  واللقاحات 
مضادات الفريوسات الجديدة، تضاؤل   

من  واملشتقة  الطبيعية  الحامية 
ما  لحالة  العاملي  والعبء  اللقاحات، 

بعد كورونا.
تأثري  التالية:  القضايا  اللجنة  ناقشت 

استجابة  عىل  كورونا  فريوس  تطور 
الخدمات  ــدرات  وق العامة  الصحة 
تغطية  زيادة  نحو  التقدم  الصحية، 
ــا،  ــورون ك فـــريوس  ــد  ض التطعيم 
االختبار  اسرتاتيجيات  يف  والتغيريات 
املجتمعية  املخاطر  إدراك  واملراقبة، 
املجتمع،  ومــشــاركــة  والسياسية 
اإلنصاف والوصول إىل التدابري املضادة 
واللقاحات والعالجات، والحفاظ عىل 
املشاركة السياسية مع موازنة الحاجة 
إىل االستجابة ألولويات الصحة العامة 

وحاالت الطوارئ األخرى.
مل  كورونا  فريوس  أن  اللجنة  ناقشت 
اآلثار  وأن  البيئية  مكانته  بعد  يثبت 
املرتتبة عىل الوباء الناجم عن فريوس 
مفهومة  تكون  ال  قد  جديد  تنفيس 
الحايل  للشكل  نظرًا  وبالتايل،  متاًما، 
لوباء  املتوقعة  غري  والديناميكيات 
كورونا، شددت اللجنة عىل الحاجة إىل 
الحد من انتقال فريوس كورونا، وهذا 
واملتسق  املسؤول  االستخدام  يتطلب 
واملستمر لتدابري الحامية عىل املستوى 

الفردي، لصالح املجتمعات ككل.
وقالت املنظمة، تظل وبائيات عدوى 
فريوس كورونا غري قابلة للتنبؤ حيث 
من  التطور،  يف  الــفــريوس  يستمر 
السكان  بني  املستمر  االنتقال  خالل 
والربية  واملزروعة  األليفة  والحيوانات 
فيها حديثًا،  الفريوس  إدخال  تم  التي 
وقد الحظت اللجنة أن كال من مسار 
املتغريات  الفريويس وخصائص  التطور 
مؤكدة  غري  تزال  ال  للفريوس  الناشئة 
وال ميكن التنبؤ بها، ومع ذلك، وافقت 
اللجنة باإلجامع عىل أن جائحة كورونا 
غري  الــحــدث  مبعايري  يفي  ــزال  ي ال 
سلبًا  التأثري  يف  يستمر  الذي  العادي 
ظهور  وأن  العامل،  سكان  صحة  عىل 
متغريات جديدة من كورونا وانتشارها 

دوليًا قد ميثل تأثري صحي أكرب.

األسباب  إىل  رصاحة  اللجنة  أشــارت 
التالية التي تدعم مشورتها إىل املدير 
بشأن  العاملية  الصحة  ملنظمة  العام 
حالة  تشكيل  يف  الحدث  استمرار 

طوارئ صحية طارئة:
منو  معدل  يف  األخــرية  الزيادة  أوالً: 
الحاالت يف العديد من الدول األطراف 
الصحة  منظمة  مناطق  مختلف  يف 

العاملية.
والجوهري  املستمر  التطور  ثانيًا: 
الرغم  عىل  والــذي،  كورونا،  لفريوس 
من كونه متأصاًل يف جميع الفريوسات، 
من املتوقع أن يستمر بطريقة ال ميكن 
التنبؤ بها، ومع ذلك، فإن القدرة عىل 
تقييم تأثري املتغريات عىل االنتقال أو 
املضادة،  التدابري  أو  املرض  خصائص 
والعالجات  التشخيص  ذلــك  يف  مبا 
واللقاحات، تزداد صعوبة نتيجة لعدم 
ذلك  يف  مبا  الحالية،  املراقبة  كفاية 
والتسلسل  االختبار  يف  التخفيضات 
الجيني، باإلضافة إىل ذلك، هناك أوجه 
استعداد  مبستوى  تحيط  يقني  عدم 
يف  بالفعل،  املثقلة  الصحية  النظم 
جميع أقاليم منظمة الصحة العاملية، 
كورونا  جائحة  ملوجات  لالستجابة 

املستقبلية.
الصحة  أدوات  تنفيذ  يتم  ال  ثالثًا: 
لتقليل  الصحي  والتخطيط  العامة 
ذلك  يف  مبا  واألمــراض  االنتقال  عبء 
االستشفاء والقبول يف وحدات العناية 
وتأثري  الشديدة،  للحاالت  املركزة 
مع  يتناسب  مبا  كورونا  بعد  ما  حالة 
النظام  أو  املحلية  االنتقال  مستويات 
الصحي، لهذه األسباب، يعد التنسيق 
رضوريًا  الدولية  لالستجابة  املستمر 
يسمح  التي  النهج  يف  النظر  إلعــادة 
لتطور  واملــوثــوق  الدقيق  بالرصد 

جائحة كورونا.

الصحة العاملية:كورونا ال يزال يمثل حالة طوارئ 
صحية عامة ذات أهمية دولية
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تُقبل القصائد املكتوبة بخط اليد.
ىف  للراغبني  ميكن  أنه  إىل  ولفتت 
الرتشح للموسم الجديد االطالع عىل 
خطوات  حول  الكاملة  املعلومات 
عرب  ــكــرتوىن  اإلل الــرتشــح  وعملية 
وستقوم  للربنامج،  الرسمى  املوقع 
بفرز  جانبها  من  التحكيم  لجنة 
القصائد  وتقييم  الرتشيح  طلبات 
فرتة  انتهاء  بعد  املقابالت،  وإجراء 
التسجيل وفق معايري فنية ونقدية 
النهائية  القامئة  الختيار  دقيقة 
البث  الذين سيشاركون ىف حلقات 
الراحة  شاطئ  مرسح  من  املبارش 
بأبوظبى للمنافسة عىل لقب “أمري 
النهائية  للحلقة  وصوالً  الشعراء”، 
والفوز بربدة الشعر وخاتم اإلمارة.

عىل  األول  باملركز  الفائز  ويحصل 
التى  والربدة  الشعراء”  “أمري  لقب 
للعرب،  التاريخى  اإلرث  متثل 
اإلمارة،  للقب  يرمز  الذى  والخاتم 

ومليون درهم إماراىت ما يعادل 272 
يحصل  فيام  أمريىك،  دوالر  ألف 
صاحب املركز الثاىن عىل 500 ألف 
الثالث عىل  درهم، وصاحب املركز 
300 ألف درهم، أما جائزة صاحب 
املركز الرابع فهى 200 ألف درهم، 
وتبلغ جائزة صاحب املركز الخامس 

100 ألف درهم.
ويعترب برنامج أمري الشعراء مناسبة 
الشعراء  دور  تعزز  وأدبية  ثقافية 
ىف  واملفكرين  واملثقفني  واملبدعني 
حب الشعر الفصيح واللغة العربية 
واالنتامء إىل الثقافة العربية وتراثها 
الربنامج  لتحقيق  العظيم،  الشعرى 
النهوض  ىف  ورســالــتــه  ــه  ــداف أه
بالشعر العرىب الفصيح واالرتقاء به 
األوساط  ىف  له  والرتويج  وبشعرائه 
اإليجاىب  ــدور  ال وإحياء  العربية، 
العربية  الثقافة  ىف  العرىب  للشعر 

واإلنسانية.

املهرجانات  إدارة  لجنة  أعلنت 
والربامج الثقافية والرتاثية بأبوظبى، 
برنامج  ىف  التسجيل  باب  فتح  عن 
العارش،  ملوسمه  الشعراء”  “أمــري 
الراغبني باملشاركة عرب موقعه  أمام 
أغسطس   12 حتى  ــرتوىن  ــك اإلل

القادم.
للربنامج  املنظمة  اللجنة  وأوضحت 
باملشاركة  للراغبني  التسجيل  آلية 
املوقع  إىل  ــول  ــدخ ال مــن  بـــدءا 
اإللكرتوىن إىل جانب رشوطها، والتى 
أو  الشاعر  عمر  يقل  أاّل  ىف  تتمثل 
الشاعرة عن 18 عاماً وال يزيد عىل 
عمودية  قصيدة  وإرسال  عاماً،   45
وال  بيتاً،   20 عىل  أبياتها  تزيد  ال 
تقل عن 8 أبيات أو إرسال قصيدة 
عن  مقاطعها  عدد  يزيد  ال  تفعيلة 
عدد  يتجاوز  أن  دون  مقطعني 
وأن  سطرا   15 مقطع  كل  أسطر 
ال  حيث  مطبوعة،  القصيدة  تكون 

فتح باب املشاركة فى جائزة أمري الشعراء 
بدورتها العاشرة.. اعرف الشروط

أكرب  أحد  الكبري  املرصى  املتحف 
الــزوار  يرى  العامل،  يف  املتاحف 
 50 عن  يزيد  ما  افتتاحه  وقت 
ألف قطعة أثرية تنتمى ملختلف 
بينهم  افتتاحه، من  العصور، عند 
التي  آمون  عنخ  توت  مجموعة 
تعرض  قطعة   5000 الـ  تتجاوز 
ألول مرة بشكل كامل أمام الزوار، 
باملتحف  األعــامل  وصلت  فأين 

اآلن؟.
لعام  تعود  قصته  الكبري  املتحف 
حجر  ــع  وض ــم  ت حيث   2002
الضخم،  املــرشوع  لهذا  األســاس 
ولكن أزمة التمويل منعت عملية 
استكامل األعامل االنشائية داخل 

املتحف فوصل حجم اإلنجاز عىل 
مدار سنوات عديدة إىل 20% من 
ولكن  املطلوبة،  األعامل  إجاميل 
تغيري  ومــع   2014 عــام  بحلول 
وإطــالق  املــرصى  العام  الوضع 
العمالقة  املشاريع  من  العديد 
واالهتامم باملرشوعات الحضارية، 
وتم تحقيق إنجاز كبري فام حدث 
خالل 8 سنوات تعد معجزة بكل 

املقاييس.
الفرتة  خالل  اإلنجاز  حجم  وصل 
بنسبة  اإلنشائية  لألعامل  الحالية 
والــدرج  املدخل  وببهو   ،%100
العظيم إىل 99.8%، كام تم االنتهاء 
توت  امللك  قاعة  تشطيبات  من 

 ،%99 من  أكرث  بنسبة  آمون  عنخ 
باإلضافة إىل أنه تم وضع وتثبيت 
من  أثرية  قطعة   4700 من  أكرث 
آمــون،  عنخ  تــوت  امللك  كنوز 
التشطيبات  من  االنتهاء  تم  كام 
الرئيسية  العرض  بقاعات  الخاصة 
بنسبة 96%، كام تم نقل حتى اآلن 
أكرث من 56.000 قطعة أثرية إىل 
إنجاز  املتحف، كام وصلت نسبة 
تم  باملوقع إىل 99%، كام  األعامل 
السياحة  وزارة  قبل  من  التأكيد 
املنطقة  من  االنتهاء  عىل  اآلثــار 
لآلثار  املتحفي  والعرض  التجارية 

باملتحف يف 30 سبتمرب 2022.

أكرب الصروح الثقافية بالعالم..أين وصل 
حجم األعمال فى املتحف املصرى الكبري؟

إىل  املــؤرخــني  من  العديد  توصل 
الحياة  ىف  املوناليزا  حول  اإلجابات 
األكرث  الجواب  إن  حيث  الواقعية، 
صــورة  املوناليزا  أن  هــو  شيوًعا 
حقيقية لليزا جرياردينى، التى ولدت 
ماجيو  فيا  ىف   1479 يونيو   15 يوم 
 15 ىف  وتوفيت  فلورنسا  بجمهورية 

يوليو 1542.
تاجر  زوجـــة  جــريارديــنــى  كــانــت 
ديل  فرانشيسكو  يدعى  فلورنىس 
جيوكوندو عىل الرغم من أن بعض 
املؤرخني لديهم أفكار مختلفة حول 
إذ  الشهري  الفنى  العمل  ميثل  من 
املوناليزا  أن  منهم  البعض  اعتقد 
اإلطالق  حقيقيًا عىل  ليست شخًصا 
بل نسجا من خيال ليوناردو دافنىش 
النساء  من  العديد  متثل  صورة  أو 
بينام اعتقد البعض اآلخر أنها صورة 

التى توصل  النتائج  للموناليزا ونرش 
وقد  الثقاىف  الــرتاث  مجلة  ىف  إليها 
تضخيم  طريقة  كامريته  استخدمت 
الضوء  الكتشاف   (LAM) الطبقة 
الذى ينعكس عىل 13 طواًل موجية 
برؤية  الطريقة  هذه  له  وسمحت 
تفاصيل دقيقة مخبأة تحت اللوحة 

مل تكن مرئية للعني املجردة.
دافنىش  ليوناردو  أن  واكتشف كوىت 
 ”splovero“ تقنية  اســتــخــدم 
نقل  يعنى  ما  اللوحة  إنشاء  عند 
عىل  للرسم  املبكرة  الــرســومــات 
القامش عن طريق عمل ثقوب عىل 
طول السطح الخارجى للرسم، ووجد 
الطبقة  ىف  املستقر  األوىل  الرسم  أن 
صورة  يظهر  اللوحة  من  العميقة 
معروض  هو  ما  عن  مختلفة  ظلية 
دبوس  اكتشف  وأخــريًا،  اللوحة  ىف 

ذاتية ليوناردو دافنىش نفسه.
األمريكية  بوست  لنيويورك  ووفقا 
باسكال  الباريىس  املهندس  قــال 
عميقة  دراســة  أجرى  الذى  كوىت، 
للوحة، إن املرأة ىف اللوحة ىف وقت 
ما كان لديها رموش وحواجب ولكن 
مع مرور الوقت، مل تعد مرئية حيث 
قالت كوىت إن عمليات املسح التى 
 240 بدقة  اللوحة  عىل  أجريت 
ميجابكسل تظهر آثاًرا ملا كان ميثل 
حاجبها األيرس. نفس املهندس الذى 
اكتشف  املوناليزا  حواجب  اكتشف 
تحت  لالهتامم  مثريًا  اكتشافًا  أيًضا 
كوىت  ابتكر  فقد  الشعبية  اللوحة 
كانت   Lumiere بتقنية  كامريا 
قادرة عىل تحديد خطوط الفحم ىف 
بينام سمح متحف  اللوحة،  مناطق 
اللوفر لكوىت بأخذ صور فوتوغرافية 

شعر صغري ُوِضع فوق رأس املوناليزا 
مبارشًة، والذى وجده مثريًا لالهتامم 
بشكل خاص ألنه ىف ذلك الوقت، مل 

يكن ترسيحة شعر منوذجية للمرأة 
يشري  أنه  يعتقد  وهو  فلورنسا،  ىف 
إىل فكرة أن اللوحة مل تكن بورتريه 

كام يعتقد الكثريون، ولكنها باألحرى 
مثل   ، حقيقية  غري  “المــرأة  لوحة 

إلهة”.

أسرار اللوحة األشهر فى العالم.. املوناليزا بعض تفاصيلها محاها الزمن



9أخـبــار تكنولجيا  إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  15   ذو الحجة -  1443 هـ  - 14  يوليو  2022م

العدد اإلسبوعي رقم 1268

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

الستئناف  واتساب  رشكة  تستعد 
التطبيق  استخدام  ميزة  تشغيل 
عىل ثالثة أجهزة ىف آن معاً، وذلك 
املنّصة  خاللها  أوقفت  مــّدة  بعد 
ميزة األجهزة املتعددة، وفقا لتقرير 

البيان االماراتية.
نرشته  جــديــد  لتقرير  ــاً  ــق ووف
WABetaInfo، فإن إدارة واتساب 

تم  صفحة   62 من  قضائية  دعــوى  ىف 
تويرت  رشكة  اتهمت  الثالثاء،  يوم  رفعها 
إيلون ماسك بخرق اتفاقية لرشاء منصة 
مليار   44 مقابل  االجتامعي  التواصل 

دوالر.
العامل،  يف  رجل  أغنى  ماسك،  وحــاول 
مشرياً  االستحواذ،  عملية  عن  الرتاجع 
تويرت،  عىل  املزيفة  الحسابات  عدد  إىل 
معلومات  إعطائه  بعدم  الرشكة  واتهم 
اإلفصاح  وعدم  املشكلة،  حول  كافية 

بشفافية عن أرقامها.
تويرت  سعت  القضائية،  الدعوى  ويف 
ادعاءات ماسك ضدها ليس  أن  إلثبات 
لها أي أساس، وبدالً من ذلك كان ماسك 
هو من خالف االتفاقية، عىل حد قول 
الرشكة، كام وصفت تويرت اسرتاتيجيته يف 
الهروب بأنها “منوذج للنفاق” و”منوذج 
بالعديد  حجتها  ودعمت  النية”.  لسوء 

ملا  وفقاً  امللياردير،  من  التغريدات  من 
عليه  واطلعت  تاميز”،  “نيويورك  نقلته 

العربية نت.
الرئيسية  النقاط  بعض  تويرت  وحددت 
بــرشوط  ماسك  أخــل  كيف  إلظــهــار 
ادعــاءات  من  نفسها  وتربئة  االتفاق، 

الرئيس التنفيذي لرشكة تسال.
الربيد العشواىئ

وعىل عكس ادعاءات ماسك بأن تويرت 
أوقف جهوده للحصول عىل معلومات 
قالت  العشواىئ،  الربيد  حسابات  حول 
التى  القضائية  الــدعــوى  ىف  الرشكة 
عندما  بالبيانات  زودتــه  إنها  رفعتها 
طلب ماسك املعلومات، وزادت الرشكة 
عىل ذلك، بإعطائه إمكانية الوصول إىل 

التدفق الهائل من التغريدات.
قالت  بذلك،  قيامها  أثناء  حتى  ولكن 
ماسك  مطالب  إن  دعواها،  يف  تويرت 

املعلومات أصبحت غري  بالحصول عىل 
عقالنية بشكل تدريجى.

“منذ  تويرت:  قالت  للدعوى،  ووفقاً 
مصممة  ماسك  طلبات  كانت  البداية، 
تعكس  ال  الصفقة.  إفشال  ملحاولة 
طلبات ماسك الغريبة عىل نحو متزايد 
ولكن  تويرت،  لعمليات  حقيقياً  فحصاً 
حملة مدفوعة بالتقايض ملحاولة إنشاء 

سجل لعدم التعاون من جانب تويرت”
ال دليل مادياً

تويرت  إفصاحات  بأن  ماسك  وجــادل 
مستخدميها  من   %5 حواىل  بأن  العامة 
قد  مام  مادياً،  مضللة  روبوتات  هم 
مبوجب  جوهرياً”  سلبياً  “تأثرياً  يشكل 
عقد  يتطلب  إذ  الصفقة،  رشوط 
اإلفصاحات  تكون  أن  تويرت  مع  ماسك 

التنظيمية منذ يناير دقيقة.
اإليداعات  أن  إىل  أشــارت  تويرت  لكن 

األخرى  واألجسام  واملذنبات   (NEAs)
بني النجوم.

يلخص تقرير صور ميكن أن تساعد ىف 
فهمنا لتشكيل وتطور املجرات والنجوم 
ناسا  خرباء  وكشف  الكواكب،  وأنظمة 
العميق  للفضاء  رسمية  صور  أول  عن 
صحفي  مؤمتر  يف   JWST التقطتها 

عاملي.
من  مجموعة  ــني  ب كــونــيــة  رقــصــة 
من  مجموعة  بني  كونية  املجراترقصة 

املجرات
تضمنت هذه الصور “حضانة نجمية”، 
ونجم يحترض مغطى بالغبار و “رقصة 
املجرات،  من  مجموعة  بني  كونية” 
للسدم،  األوىل  صورها  ــارت  أث حيث 

واتساب تعيد تشغيل ميزة قديمة.. 
اعرفها

الشمسية  املجموعة  خارج  وكواكب 
يف  كبريًا  احتفااًل  مجرية،  ومجموعات 
به  الرتحيب  تم  ما  يف  العلمي،  العامل 

“يوًما عظياًم للبرشية”.
كوكب املشرتى 2كوكب املشرتى 1

االكتشافات  بني  من  بني  من  أنه  كام 
التي أعلنت عنها وكالة ناسا أن العلامء 
الجوي  الغالف  يف  املاء  بخار  شاهدوا 
لكوكب خارج املجموعة الشمسية عىل 
من  ضوئية  سنة   1000 من  أكرث  بعد 

األرض. 
الخمس  الــصــور  إحــدى  تظهر  كــام 
املذهلة التي تم إصدارها سدميًا كوكبيًا 

الذي  املصري  وهو  يحترض،  نجم  سببه 
ينتظر شمسنا يف وقت ما يف املستقبل 
البعيد، ويبلغ قطره نصف سنة ضوئية 
وحوايل 2500 سنة ضوئية من األرض، 
الجنويب  الدائري  السديم  رؤية  وميكن 
من  رؤيتها  يسبق  مل  مذهلة  بتفاصيل 

قبل.
بواسطة  الصورتني  التقاط  تم  كام 
القريبة  الحمراء  تحت  األشعة  كامريا 
ويستخدم   ،JWST من   (NIRCam)
لتسليط  مختلًفا  مرشًحا  منهام  كل 
الضوء عىل أطوال موجية منفصلة من 

الضوء.

ما الذى يوجد بلقطات تلسكوب جيمس ويب.. 
رقصة كونية وكواكب مضيئة ومجرات

تعمل عىل وضع ميزة جديدة، متّكن 
الثاىن  هاتفه  ربط  من  املستخدم 
سيتم  كام  املنّصة،  عىل  بحسابه 
نسخ أرشيف الدردشة عىل الهاتف 
تستغرق  وقــد  مــبــارشة،  املــرافــق 
لنسخ  دقائق  بضع  العملية  هذه 

املحفوظات.
فإنه  ــور،  ــذك امل للتقرير  ــاً  ــق ووف

ــع املــصــاحــب  ــوض ــالل ال ــن خـ م
سيتمكن   ،”companion mode“
املستخدم من ربط هاتف محمول 
واتساب  حساب  بواسطة  بآخر 
خاص به، وال يحتاح األمر إىل اتصال 
األسايس  الهاتف  عىل  نشط  إنرتنت 
إلرساله الرسائل إىل الهاتف املرتبط.

 JWST التقط تلسكوب جيمس ويب
التابع لوكالة الصور األكرث دقة للفضاء 
بعض  بينها  مــن  والــتــي  السحيق، 
الكواكب البعيدة ومجموعات املجرات 
وكذلك بعض األجسام الكونية كالسدم 
مثل  الفلكية  ــداث  األح من  وغريها 
بني  حركة  وهى  الكونية،  الرقصات 
األصغر حجام  باندماج  تنتهى  مجرتني 

مع األكرب بعد اصطدامهام.
ميل”  “ديىل  صحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا 
الفضاء  عشاق  ــدم  ُص الربيطانية، 
من  بالنجوم  العامل  أنحاء  جميع  يف 
امللونة  الصور  من  األوىل  املجموعة 
والتي  ناسا،  التقطتها  التي  الكاملة 
لكوكب  جديدتان  صورتان  بينها  من 

املشرتي.
لعنقود  للتلسكوب  ــورة  صـ أول 
لعنقود  للتلسكوب  صورة  مجراتأول 

مجرات
املتوهجة  اللقطات  التلسكوب  التقط 
يف  األرض  إىل  األقــرب  الغاز،  لعمالق 
نظامنا الشميس، وتظهر حلقات كوكب 
املشرتي باإلضافة إىل ثالثة من أقامره؛ 

أوروبا وثيبي وميتيس.
كوكب املشرتى 3

لقطات كوكب املشرتى وأقامره
أوروبا عىل  قمر  رؤية ظل  أيًضا  ميكن 
بجوار   ،”F212N“ املسامة  الصورة 
عبارة  وهى  العظيمة،  الحمراء  البقعة 

العمر  طويل  هائل  عاصفة  نظام  عن 
خط  جنوب  درجة   22 بعد  عىل  يقع 
رياًحا  وينتج  املشرتي،  كوكب  استواء 
الساعة  يف  ميالً   268 إىل  تصل رسعتها 

(432 كم / ساعة).
املجرات ىف  تطور  كيفية  توضح  صورة 
الكونصورة توضح كيفية تطور املجرات 

ىف الكون
بواسطة  الصورتني  التقاط  تم  كام 
القريبة  الحمراء  تحت  األشعة  كامريا 
ويستخدم   ،JWST من   (NIRCam)
لتسليط  مختلًفا  مرشًحا  منهام  كل 
الضوء عىل أطوال موجية منفصلة من 

الضوء.
مجموعة مجرامتجموعة مجرات

الختبار  أهداف  تسعة  ناسا  واختارت 
األجسام  تتبع  عىل  التلسكوب  قدرة 
رسيعة الحركة، والتي تتحرك برسعات 

تصل إىل 67 مليل ثانية يف الثانية، ومن 
اختبارها  تم  التي  األخرى  األدوات  بني 
عىل منت املركبة، جهاز التصوير باألشعة 
الطيف  وجهاز  القريبة  الحمراء  تحت 
األشعة  وآلة   (NIRISS) املشقوق  غري 
 ،(MIRI) املتوسطة  الحمراء  تحت 
املوجية  األطوال  وتثبت  تكتشف  والتي 

املختلفة.
هدف،  أبطأ  هو  املشرتي  كوكب  كان 
حيث كان يتحرك برسعة 3.3 مليل ثانية 
يف الثانية، لكن جميع االختبارات كانت 

ناجحة.
صور السديم الكونىصور السديم الكوىن
عىل  قدرتها  أيًضا  األخرى  الصور  تُظهر 
واألقامر  الحلقات  مثل  تفاصيل  التقاط 
يف  والنجاح  الساطعة،  الكواكب  حول 
التلسكوب  إمكانية  يفتح  االختبار  هذا 
األرض  من  القريبة  الكويكبات  لتتبع 

ملاذا ال يستطيع إيلون ماسك 
الرتاجع عن شراء تويرت؟

التنظيمية حذرت من أن األرقام كانت 
التنفيذي  الرئيس  أوضح  كام  تقديرية، 
كيف  ــراوال،  أغـ ــاراج  ب تويرت،  لرشكة 
الربيد العشوايئ  تكتشف الرشكة برامج 
وجود  إن  تويرت  قالت  كام  وتكافحها. 
رغبة  سبب  من  جزءاً  كان  الروبوتات 

ماسك يف رشاء تويرت
ثبات عمليات الرشكة

وفيام قال ماسك إن سبباً آخر لرغبته يف 
االنسحاب من الصفقة هو أن تويرت مل 
تقم بإدارة أعاملها كام كان يتوقع أثناء 

إقفال عملية االستحواذ.
وأضاف ماسك، من بني أمور أخرى، أن 
يقدم  ومل  التوظيف  عملية  أبطأ  تويرت 
له إنذاراً قبل أن يطرد مؤخراً اثنني من 
إنه  قال  والذي  التنفيذيني،  املديرين 

ينتهك رشوط عقد الصفقة.
القضائية  الدعوى  يف  ردت  تويرت  لكن 
التوظيف  تباطؤها يف  بأن  التي قدمتها 
إنه  للرشكة  ماسك  قاله  ما  مع  يتوافق 
أبلغت  أنها  الرشكة  وأضافت  يريده، 
عن  التخيل  بقرارها  ماسك  محامي 
“مل  املحامني  وأن  التنفيذيني،  املديرين 

الدعوى  تذكر  ومل  اعرتاض”.  أي  يبدوا 
بتلك  ماسك  محامي  إخطار  تم  متى 

القرارات.
تأمني التمويل

عىل  يجب  االتفاقية،  رشوط  ومبوجب 
املعقولة”  الجهود  “أفضل  بذل  ماسك 
إلغالق الصفقة، مبا يف ذلك تأمني متويل 
الديون للصفقة البالغة قيمتها 44 مليار 

دوالر.
القضائية  الدعوى  يف  قالت  تويرت  لكن 
التي رفعتها إن ماسك بدا وكأنه تخىل 
مام  ديونه،  متويل  استكامل  جهود  عن 
ذلك،  عىل  عــالوة  االتفاقية.  يخالف 
قالت الرشكة إنه اختفى عندما تواصل 
مبن  تويرت،  يف  التنفيذيون  املدراء  معه 
للرشكة،  املايل  املدير  نيد سيغال،  فيهم 
بحسابات  املتعلقة  ــام  األرق ملناقشة 
عن  ماسك  أعلن  التي  العشوايئ  الربيد 
قلقه بشأنها. كام يبدو أن ماسك يتخلص 
كانوا  الذين  التنفيذيني  املديرين  من 
يعملون ملساعدته يف إمتام الصفقة، مثل 
السابق  التنفيذي  الرئيس  سوان،  بوب 

لرشكة إنتل، وفقاً للدعوى القضائية. يف 
23 يونيو، قال ماسك لتويرت إنه “طلب 
الصفقة،  إجراءات  مغادرة  سوان”  من 
ألننا لسنا عىل نفس املوجة “، كام جاء 

يف الدعوى.
االستخفاف بالرشكة

كام نص عقد الصفقة عىل أن ماسك ال 
ميكنه االستخفاف بتويرت أو موظفيها يف 
ذلك  فعل  فقد  ذلك،  ومع  التغريدات. 
منتهكاً  تويرت،  جادل  كام  مرات،  عدة 

االتفاقية.
لقطات  القضائية  الدعوى  وتضمنت 
لعدد من تغريدات ماسك، مبا يف ذلك 
تويرت  من  محامياً  إن  قالت  ــدة  واح
إفشاء  عدم  اتفاقية  انتهك  بأنه  أبلغه 
استخدم  أخرى،  رسالة  يف  املعلومات. 
عىل  رداً  بذيئاً  تعبريياً  ــزاً  رم ماسك 
تغريدة من أغراوال، باإلضافة إىل ذلك، 
عىل  ماسك،  تعليقات  إىل  تويرت  أشار 
تويرت ويف املؤمترات، والتي شككت علناً 
حسابات  عن  تويرت  إفصاح  صحة  يف 

الربيد العشواىئ.
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مصرع طفلتني وإصابة 1٣ فى سقوط “مينى باص” 
برتعة السالم بني دمياط والدقهلية

بقناع وسالح.. سقوط املتهمني بالتعدى على 
فتاة باالسكندرية

 13 وأصيب  طفلتني مرصعهام  لقي 
ميني  سقوط  بعد  وذلك  آخرين، 
الطريق  يف  الــســالم  برتعة  ــاص  ب
دمياط  محافظتي  بــني  الــواصــل 
قرية  مــن  بــالــقــرب  والدقهلية 
اإلسكندرية الجديدة مركز الجاملية، 
بيد  القيادة  عجلة  اختالل  نتيجة 
من  أطفال  عــودة  خــالل  السائق 
ليسا  لقرية  الكريم  القرآن  حفظة 
الجاملية التابعة ملحافظة الدقهلية، 
وجرى نقل املصابني إىل مستشفيات 
املركزي  ودمياط  واملنزلة  الجاملية 

لتلقي العالج.
قد  الدقهلية  ــن  أم مدير  وكــان 
املباحث  مدير  من  إخطارا  تلقى 

الجنائية، يفيد بورود بالغا من إدارة 
رشطة  مركز  ملأمور  النجدة  رشطة 
مبياه  باص  ميني  بسقوط  الجاملية 
محافظتي  بني  واملارة  السالم  ترعة 

الدقهلية ودمياط ووجود مصابني.
رشطة  مركز  وضباط  مأمور  وانتقل 
النهري  اإلنقاذ  ــوات  وق الجاملية 
سيارات   7 من  بأكرث  الدفع  وجرى 
دمياط  محافظتي  مــن  إســعــاف 
والدقهلية ملوقع الحادث، إضافة إىل 
إلنقاذ  النهري  اإلنقاذ  قوات  تحرك 

املواطنني.
ومتكنت قوات اإلنقاذ النهري وعدد 
السيارة  برفع  املنطقة  أهــاىل  من 
ويجرى  املياه  من  واستخراجها 

أدلة ثبوت استندت إليها جهات التحقيق بعد 
إحالة قضية “شيماء جمال” للجنايات

أدلة ثبوت استندت إليها جهات التحقيق بعد 
إحالة قضية “شيماء جمال” للجنايات

كشفت أجهزة األمن مالبسات ما 
تم تداوله عىل إحدى الصفحات 
االجتامعى  التواصل  موقع  عرب 
تعليقاات  مــن  بـــوك”  “فــيــس 
فيديو  مقاطع  بعدة  مدعومة 
بالتعدى  شخصني  قيام  تتضمن 
عىل إحدى الفتيات باإلسكندرية، 
وقيامهام بخلع مالبسهام العلوية 
وحملهام  قناع  أحدهام  وارتــداء 
(لسالح أبيض وماسورة حديدية).

هوية  تحديد  أمكن  بالفحص 
وتبني  إليهام  املشار  الشخصني 
قسم  بــدائــرة  (مقيامن  أنهام 
رشطة ثان املنتزه “لهام معلومات 
جنائية”)، عقب تقنني اإلجراءات 
وبحوزتهام  ضبطهام..  أمكن 
(ماسورة، قناع، والسالح األبيض) 

املستخدمني ىف إرتكاب الواقعة.
بقيامهام  أقـــرا  ومبواجهتهام 
باستعراض القوة لوجود خالفات 

بينهام وبني حارس أحد العقارات 
لرفضه  أحــدهــام،  سكن  مبحل 
للسامح  لهام  مالية  مبالغ  دفع 
السكنية  الشقق  بتأجري  ــه  ل
عمله  محل  بالعقار  للمصيفني 
مبا  أقر  العقار  حــارس  وبسؤال 
فتم  بذلك  واتهمهام  به..  إعرتفا 
إتخاذ اإلجراءات القانونية وحبس 

املتهمني.

أحالت جهات التحقيق املختصة، 
“شيامء  اإلعالمية  مقتل  قضية 
وشخص  زوجها  يد  عىل  جامل” 
محكمة  إىل  بالجيزة؛  آخر 

الجنايات.
ويرصد “اليوم السابع” أبرز أدلة 
واقع  من  القضية،  يف  الثبوت 
أصدرتها  التي  الرسمية  البيانات 

جهات التحقيق.
وتحليل  الرشعى  الطب  تقرير 
عليها  للمجنى  الوراثية  البصمة 
استندت  التي  الثبوت  أدلة  أحد 

إليها جهات التحقيق يف القضية، 
الطب  مصلحة  انتهت  كام 
البصمة  مطابقة  من  الرشعى 
جامل،  شيامء  لإلعالمية  الوراثية 
مع البصمة الوراثية املأخوذة من 

والدتها.
التحقيق  جهات  استندت  كام 
املحكمة  إىل  القضية  إحالة  يف 
املتهمني  اعرتافات  إىل  املختصة 
سلم  والذى  املتهم  القضية،  يف 
للجهات املختصة، وكشف  نفسه 
عن  فضاًل  الجرمية،  تفاصيل 

الرئيىس  واملتهم  اإلعالمية  زوج 
إجرائهم  عن  فضاًل  الواقعة،  يف 
لكيفية  التصويرية  املعاينة 

ارتكابهم الجرمية.
التحقيق  جهات  تسلمت  كام 
والذي  املتخصصني  الخرباء  تقرير 
اسرتجاع  مهمة  إليهم  أسندت 
اتلفها  التي  اإلليكرتونية  األجهزة 
خاصة  معلومات  إلخفاء  املتهم، 
العيان  شهود  وأقوال  بالقضية، 

حول الواقعة.

البحث عن ركاب بالسيارة.
إن  العيان،  شهود  من  عدد  وقــال 
األطفال  من  عدد  يقل  كان  الباص 
نقل  وجرى  الكريم  القرآن  حفظة 
طفلني متوفني حنني حافظ محمود 
11 سنة، ياسمني رفعت محمود 15 
سنة، إيل مستشفي الجاملية املركزي 
و13 مصابا آخرين كانوا داخل امليني 
باص إىل مستشفي الجاملية املركزي 
يجري  بينام  الــالزم،  العالج  لتلقي 
اآلن البحث عن باقي ركاب السيارة 
بواسطة رجال اإلنقاذ النهرى، وتحرر 
وأخطرت  الــالزم  املحرض  ذلك  عن 
ملبارشة  بالواقعة  العامة  النيابة 

التحقيقات.
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الحكم الدولي العماني بدر العامرى يدير 
منافسات البطولة العربية لكمال االجسام

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

االتحاد  رئيس  فهيم  عادل  الدكتور  أكد 
ــكــامل األجــســام ورئــيــس  ــرصي ل املـ
ونائب  واالفريقي  العريب  االتحاديني 
الدويل  الحكم  أن  الدويل  االتحاد  رئيس 
العامين ورئيس اللجنه الفنية باالتحاديني 
العريب واالسيوي بدر العامرى يكون يف 
مقدمة الحكام العرب والذين سيديرون 
لكامل  العربية  للبطولة  املنافسات 
املنتظر  ومــن   ”  22“ رقــم  األجــســام 
وصولة 26 يوليو الجاري لعقد اكرث من 
اجتامع للتجهيز للبطولة العربية لكامل 

األجسام.
العامين  الدويل  الحكم  يجدر اإلشارة أن 
بدر العامرى يعد من الحكام املتميزين 
وشارك يف تحكيم العديد من البطوالت 

شهادات  عىل  وحصل  والقارية  الدولية 
بدرجة  تقدير من دول عديدة وساهم 
األجسام  كامل  بلعبة  االرتقاء  يف  كبرية 
العامنيه وتم تعينه رئيسا للجنه الفنية 
بن  سامل  الدكتور  من  بقرار  العامنية 
العامنية  اللجنة  رئيس  البحري  سعيد 
يف  االختصاص  ومهمتها  األجسام  لبناء 
األجسام  بناء  للعبة  الفنية  الجوانب 
اللجنه  رئيس  تعينه  تم  العامنية،كام 
واالســيــوي  الــعــريب  بــاالتــحــاد  الفنية 

لكفأءته.
املسابقة  إدارة  أعلنت  قــد  وكــانــت 
بالبطولة العربية لكامل االجسام تقسيم 
منافسات فئة كامل األجسام (رجال) إىل 
أوزان 70 كجم، 75 كجم، 80 كجم، 85 

كجم،   100 كجم،   95 كجم،   90 كجم، 
األجسام  كامل  وفئة  كجم،   100 فوق 
(شباب) تحت 23 سنة، جرى تقسيمها 
 75 وفوق  كجم،   75 تحت  وزنــني،  إىل 
كجم، ويحق لالعبني هذه الفئة املشاركة 

يف فئة الرجال أيضا.
(أساتذة)،  األجسام  كامل  فئة  عن  أما 
فجرى تقسيمها إىل فئتني عمريتني، هام 
من 40 إىل 50 سنة وزن واحد، ومن 50 

سنة وما فوق وزن واحد.
وبالنسبة لفئة الكالسيك فيزيك (رجال)، 
أطوال،   3 إىل  منافساتها  تقسيم  فجرى 
سم،   175 ومع  سم،   171 ومع  حتى 

وفوق 175 سم.

وزير الرياضة يُهنيء منتخب اليد بعد الفوز علي الكامريون يف افتتاح بطولة األمم االفريقية
وزير  صبحى،  أرشف  الدكتور  هنأ 
منتخب  العبى  والرياضة،  الشباب 
منتخب  عىل  فوزهم  بعد  اليد، 
االفتتاحية  املباراة  ىف  الكامريون 
لكرة  االٔفريقية  االٔمم  كأس  لبطولة 
اليد الـ 25، بنتيجة(40-17)، والتي 
من  الفرتة  خالل  مرص  تستضيفها 
(11- 18) يوليو الجاري، عىل مجمع 
مصطفى  حسن  الدكتور  صاالت 
والرياضة  الشباب  وزارة  وصالة 

بالسادس من أكتوبر.
الدكتور  حضور  املباراة  شهدت 
االتحاد  رئيس  مصطفي  حسن 
أرميو  منصورو  اليد،  لكرة  الدويل 
اليد،  لكرة  االٕفريقي  االتحاد  رئيس 
رئيس  حطب  هشام  املهندس 
اللجنة االوليمبية املرصية، والدكتور 
االٔول  النائب  البلتاجي  مدحت 

إرتفاع عدد الدول املشاركة فى بطولة العالم 
للسالح إىل 10٣ دولة

التي  الكبرية  النجاحات  بعد  خاصة 
التي  العاملية  البطوالت  حققتها 

أقيمت يف مرص خالل الفرتة األخرية.
هي  البطولة  هذه  أن  بالذكر  جديرًا 
للرجال  للسالح  عامل  بطولة  أول 
 2019 عام  نسخة  بعد  والسيدات 
والتي اقيمت باملجر ومل تستطع مرص 
حتى اآلن التتويج مبيدالية يف بطوالت 

العامل للكبار.

ومحمد  االٕفريقي،  االتحاد  لرئيس 
املرصي  االتحاد  رئيس  االٔمني 
مدير  االٔلفي  ومحمد  اليد،  لكرة 
الشيخ  أحمد  والدكتور  البطولة، 
الرياضة،  لوزارة  التنفيذي  املدير 
الوزير  والساده مساعدي ومعاوين 
ووكالء الوزارة، ولفيف من السفراء 

والشخصيات العامة.
وقال صبحى:” إن الفوز ىف املباراة 
األوىل يُعد انطالقة قوية نحو إسعاد 
التفاؤل  وتبث  املرصية،  الجامهري 
والحامس لدى الالعبني لبذل أقىص 
جهد ىف املباريات املقبلة، لتحقيق 
الثامن، ومن  باللقب  التتويج  حلم 
ثم التأهل لبطولة العامل لـ كرة اليد 

للرجال 2023، يف بولندا والسويد.
بالرتكيز  الالعبني  صبحى  وطالب 
منتخب  أمام  القادمة  املواجهه  ىف 

رئيس  الحسينى  املنعم  عبد  أعلن 
التى  الدول  إرتفاع  عن  السالح  إتحاد 
أكدت مشاركتها ببطولة العامل للسالح 
 15 من  الفرتة  خالل  إقامتها  املقرر 
حتى 23 يوليو القادم يف األربع صاالت 
إىل  الدويل  القاهرة  باستاد  املغطاة 

103 دولة.
أسلحة  الثالث  يف  العامل  بطولة  وتقام 
للرجال  وشيش  مبارزة  وسيف  سيف 
والسيدات والفرق، وال يزال التسجيل 

مفتوح للدول.
رئيس  الحسيني  املنعم  عبد  وكان 
كشف  قد  للسالح  املرصي  االتحاد 
الدكتور مصطفي  رعاية  قبل عن  من 
مدبويل رئيس مجلس الوزراء للبطولة.

الدكتور  الوزراء  رئيس  رعاية  وتأيت 
مصطفي مدبويل لبطولة العامل للسالح 
السياسية  القيادة  حرص  من  انطالقا 
عيل خروج األحداث الرياضية الكربى 
العامل  يف  مرص  مبكانة  يليق  بشكل 

لألدوار  والصعود  الشقيق،  املغرب 
القيادة  اهتامم  ظل  ىف  التالية 
عىل  والحرص  بالبطولة  السياسية 
تليق  صورة  أفضل  ىف  خروجها 
باسم مرص عىل املستوى التنظيمى 

والفنى . 
االٔمم  كأس  بطولة  قرعة  وكانت 
كرة  لرجال   25 رقم  االٕفريقية 
املنتخب  وقوع  عن  أسفرت  اليد 
املرصي عىل رأس املجموعة االٔوىل: 
الكامريون”،  املغرب،  “مرص، 
وضمت املجموعة الثانية: الجزائر، 
ضمت  فيام  غينيا”،  الجابون، 
منتخبات”  الثالثة  املجموعة 
تونس، كاب فريدي، نيجرييا”، بينام 
ضمت املجموعة الرابعة منتخبات 
الدميقراطية،  الكونغو  “أنجوال، 

السنغال، زامبيا”.

رئيس االتحاد األفريقي لليد: كل الشكر للرئيس 
السيسي على دعمه ومساندته النجاح البطولة

رئيس  أرميو،  منصورو  البنيني  وجه 
الشكر  اليد،  لكرة  األفريقي  االتحاد 
للسلطات املرصية وعىل رأسها الرئيس 
جمهورية  رئيس  السييس،  الفتاح  عبد 
لتنظيم  الدعم  عىل  العربية،  مرص 

اليد  لكرة  األفريقية  األمم  كأس  بطولة 
رقم 25 والتى تستضيفها مرص من 11 
مجمع  عىل  الجاري  يوليو   18 وحتى 
صاالت الدكتور حسن مصطفى وصالة 

وزارة الشباب والرياضة.

افتتاح  بحفل  كلمته  يف  أرميو  وقال 
البطولة: “كل الشكر للرئيس عبد الفتاح 
من  لنا  ودعمه  مساندته  عىل  السييس 
أجل إقامة بطولة كأس األمم األفريقية 
رقم 25 وهي فرصة للتعبري عىل امتناننا 
املجهود  هذا  عىل  املرصية  للسلطات 

الرائع لتنظيم هذه البطولة”.
اليد  كرة  أرسة  تجتمع  “اليوم  وأضاف: 
وأشكر  البطولة،  أجل حضور هذه  من 
الشباب  وزير  صبحي  أرشف  الدكتور 
أجل  من  وقته  كرس  الذى  والرياضة 
حضور حفل افتتاح البطولة اليوم والتى 
الجميع، واشكر  إعجاب  تنال  أن  أمتنى 
الدكتور حسن مصطفي، رئيس االتحاد 
لنا طوال  دعمه  اليد عىل  لكرة  الدويل 

الوقت”.
اليد  كرة  التحاد  الشكر  “كل  وتابع: 
التنظيم  حسن  عىل  املنظمة  واللجنة 
عىل  اإلعالمية  اللجنة  أشكر  وأيضا 
بشكل  البطولة  إلظهار  الرائع  املجهود 

مميز أمام الجميع”.
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الرياضة املحببه لنا.
األجسام  لكامل  األردن  بطل  وشدد 
ايل مرص  أحرض  “إنني سوف  “الفيزيك 
واحمل رسالة انسانيه لكل مرىض السكر 
واطالبهم  واإلسالمي  العريب  العامل  يف 
الرياضة والتي اعتربها الحصن  مبامرسه 
دليل  خري  وتجربتي  مرض  ألي  الواقي 
ونجحت حملتي يف األردن لتحدي مرض 
يف  الرسالة  نفس  احمل  وسوف  السكر، 

اإلسكندرية أعرق مدن العامل.
وحول حكاية املهندس األردين سايد فرح 

بطل األردن سايد فرح قاهر مرض السكر يشارك 
يف البطولة العربية لكمال االجسام

سايد  األجسام  لكامل  األردن  بطل  أعرب 
البطولة  يف  باملشاركة  سعادته  عن  فرح 
العربية لكامل االجسام “22”والتي ستقام 
يف اإلسكندرية خالل الفرتة من 28 حتى 

30 يوليو الجاري .
املوافقة  تلقيه  منذ  أن   ” فرح  وأوضح” 
النهائية من رئيس االتحاد العريب الدكتور 
للبطولة  فهيم وهو يستعد بجدية  عادل 
لالتحاد  الفعال  بالدور  مشيداً  العربية 
العريب لكامل األجسام عىل توطيد اوارص 
خالل  من  العريب  الشباب  بني  الصداقة 

مدرب الزمالك :املباريات املتبقية من عمر الدوري 
بمثابة لقاءات كؤوس

سواريش املدير الفني لألهلى : سعيد بالفوز واألداء 
أمام فيوتشر.. وهدفنا الفوز بالبطوالت القادمه 

يـر
اتـ
ريـك
كـا

يـر
اتـ
ريـك
كـا

املتبقية  :املباريات  الزمالك  مدرب 
لقاءات  مبثابة  الدوري  عمر  من 

كؤوس
أكد أسامة نبيه املدرب العام للفريق 
الزمالك،  بنادي  القدم  لكرة  األول 
الفريق  له  ما يسعى  أهم  الفوز  أن 

خالل الفرتة الحالية.

وقال أسامة نبيه : “املباريات املتبقية 
للزمالك مبثابة لقاءات كؤوس نسعى 

للفوز بها جميًعا
 10 للزمالك  “يتبقى  وأضاف: 
مباريات يف مسابقة الدوري، الهدف 
األول لنا هو الفوز بهم جميًعا مشريا 
اللقب  حصد  هو  الهدف  أن  إىل 

والذي لن يتحقق سوى بالفوز”.
نجح الزمالك يف الفوز عىل املقاولون 
العرب بهدف دون رد يف املباراة التي 
أقيمت أمس الثالثاء بالجولة الرابعة 
الدوري  مسابقة  من  والعرشين 
املمتاز، ليحافظ الفريق عىل تصدره 

لجدول الدوري برصيد 54 نقطة.

الفني  املدير  سواريش،  ريكاردو  عرب 
بالنادي  القدم  لكرة  األول  للفريق 
األهيل، عن سعادته  بالفوز الذي حققه 
أهداف  بأربعة  فيوترش  عىل  الفريق 
الالعبون  قدمه  الذي  واألداء  رد،  دون 
خالل املباراة، وأكد أن جميع املباريات 
الحايل  الوقت  الفريق يف  يخوضها  التي 

 مبثابة نهايئ.  
وقال سواريش: »توقعنا أن تكون مباراة 
فيوترش صعبة. سعيد مبا قدمه الالعبون 
خطط  لدينا  املباراة.  أداء  خالل  من 
الوقت سوف تظهر، وأشكر  ومع مرور 
دعمنا  وأقول  الذي  الرائع  الجمهور 
إلينا  بالنسبة  للغاية  مهمون  أنتم  لهم 

والطريق ما زال طوياًل«.  
مباريات  »هناك  الفني:  املدير  وأضاف 
لن تسري بنفس أداء اليوم أمام فيوترش، 
التحكم يف مجهود  واليوم كان مهامًّ  يل 

عاما،   (*47*) *العمر*  *من  يبلغ  الذي 
كان مرشحاً للربملان األردين يف 2016.

*النوع*  من  السكر  مبرض  وأصيب 
والتوقف  املرض  هزمية  وقرر  *الثاين*، 
نهائيا عن تناول مادة األنسولني بعد أن 
واتباع  الرياضة  خالل  من  له  حدا  وضع 

أسلوب حياة صحي.
يقول املهندس فرح ، إن انخراطه بالعمل 
وعن  الرياضة  عن  يبتعد  جعله  العام 
أسلوب الحياة الصحي لعدة سنوات وبدأ 
مع  تدريجياً  ازداد  الذي  بالتعب  يشعر 
مرور الوقت إىل أن تم تشخيص إصابته 

مبرض السّكر من النوع الثاين يف 2018.
كان  التشخيص  بأن  حديثه  سايد  وتابع 
اليوم كان من أسوأ  له وإن ذلك  صادماً 
رياضة  اكتشف  ثم  حياته.  يف  األيام 
خالل  الصدفة  مبحض  الرجال  “فيزيك” 
التواصل  مواقع  عىل  حساباته  تصفح 
لديه  وأصبح  فضوله،  أثارت  االجتامعي 
هدف وتحدي جديد وبدأ يقرأ بنهم عن 
حساسية  تزيد  التي  والتامرين  التغذية 

العضالت لألنسولني.
األنسولني  استخدام  إيقاف  واستطاع 
فرتة  له خالل  املوصوفة  األدوية  وجميع 
خاص  حياة  أسلوب  اتباع  عرب  قصرية 
طوره بنفسه، يقول: “ال أنكر أفضال عدد 
كبري من األشخاص ممن قدموا يل نصائح 
الفائدة أطلقت  باب تعميم  مثينة، ومن 
النصائح  خالله  من  أقدم  بودكاست 
كيفية هزمه من خالل  السكر يف  ملرىض 

الرياضة”.
العربية  البطولة  أن  ايل  االشاره  يجدر 
من   28 يف  ستنطلق  األجسام  لكامل 
أيام  ثالثة  ملدة  وتستمر  الجاري  الشهر 
لكامل  العريب  لالتحاد  تام  إرشاف  تحت 
صبحى  أرشف  الدكتور  ورعاية  األجسام 
ومحافظ  والرياضة  الشباب  وزير 
الرشيف  محمد  اللواء  اإلسكندرية 
البطوالت  لتنظيم  ويرشف عليها سلسال 
عبدالرحمن  كريم  املهندس  قيادة  تحت 
أبو  أحمد  األجسام  لكامل  العامل  وبطل 
العربية  البطولة  جنة كمرشف فني عىل 

لكامل االجسام.

الالعبني من أجل االستعداد للمباريات 
الخطوط  غلق  يف  نجحنا  القادمة. 
عدم  مهامًّ  كان  املساحات،   وتضييق 
استقبال أهداف وهو ما يجعلنا األقرب 

للفوز«.
»خالل  حديثه:  الفني  املدير  وواصل 
مهمة  لقاءات  لدينا  القادمة  األيام 

والالعبون يعرفون ذلك  جيًدا«. 
مباراة  كل  أن  إىل  سواريش  وأشار 
مهمون  الالعبني  كل  وأن  ظروفها  لها 
أكرث  من  يعمل  وأن  إليه،  بالنسبة 
ويجتهد سوف يكون له حق يف الوجود 

والحصول عىل فرصة. 
قيادة  »توليت  الفني:  املدير  وقال 
األهيل منذ فرتة قصرية وأعلم أن أمامنا 
تحديًا كبريًا. نسعى  ألن نضع شخصية 
الفريق  يكون  بأن  امللعب  يف  واضحة 
ثابتًا ومتوازنًا من خالل الضغط  القوي 

هناك  يكون  وسوف  املميز،  والهجوم 
ولكن  الجامهري  تريض  قوية  عروض 
املباريات  إىل  وقت ومع ضغط  نحتاج 

تكون األمور أصعب«. 
تنظيم  عىل  ركز  أنه  سواريش  وأوضح 
وأن  األول،  املقام  يف  ا  دفاعيًّ الفريق 
األسبوع املايض  حصل عىل وقت ساعده 
الهجومية،  الجوانب  عىل  العمل  يف 
استوعبوا  األفكار  الالعبني  أن  مؤكًدا 

وتطبيقها يف امللعب.  
بانون  بدر  عن  الفني  املدير  وتحدث 
وأنا  الفريق  يف  العب  »بانون  قائاًل: 
وسوف  العب  أهميته  لكل  أن  ذكرت 
أعتمد عىل الجميع. األمور واضحة بيني 
وبني الجميع، ال بد من إظهار  مستوى 

عاٍل من التنافس الختيار األفضل«.
مدرب  كل  أن  عىل  سواريش  وشدد 
ثابتة،  طريقة  يوجد  وال  طريقة  له 
املستوى  وأنه  عىل  متاحة،  األفكار  كل 
الشخيص لديه أفكار وأسلوب وطريقة 
ال يتنازل عنها وأن هدفه الفوز وتحقيق 

 األلقاب.  
وأشار املدير الفني إىل أن هناك منافسة 
قوية  مصارعة  مثل  املدربني  بني  قوية 
سوف  العب  كل  وأن  لحصد  األلقاب، 

يشارك يف الوقت املناسب.
برتغاليني يف مرص  مدربني  وجود  وعن 
»املدرب  سواريش:  ريكاردو  قال 
خارج  الدول  قيمته  يف  له  الربتغايل 
مدربون  هناك  مرص  يف  الربتغال. 
جدا  وسعيد  مميزون،  مرصيون 
بوجودي  وسعيد  مرص،  بوجودي  يف 
يف األهيل، وأهدايف سهلة، وأهمها الرد 
أن  يب،  وأحاول  األهيل  إدارة  ثقة  عىل 

أسهم يف تطور الكرة املرصية«. 

“فهيم “يكشف الخريطة الزمنية للبطولة 
العربية لكمال األجسام اإلسكندرية 2022

الزمنية  الخريطة  “يكشف  “فهيم 
األجسام  لكامل  العربية  للبطولة 

اإلسكندرية 2022
أكد الدكتور عادل فهيم، رئيس االتحاد 
ورئيس  ــام،  ــس األج لــكــامل  املـــرصي 
ونائب  واالفريقي  العريب  االتحاديني 
عقد  تم  أن  الــدويل،  االتحاد  رئيس 
العربية  للبطولة  العليا  اللجنه  اجتامع 
لكامل األجسام، وقد تم تحديد الجدول 
الزمني للبطولة العربية لكامل األجسام 

بااللتزام مبواعيد امليزان،
البطوله  افتتاح  يوليو   29 التاين  واليوم 
تبدأ  وسوف  االجسام  لكامل  العربية 
املنافسات من الساعه التاسعه صباحاً، 
ويسبقها عمل اللون لالعبني املشاركني، 
كامل  يف  االساتذه  منافسات  والبداية 
صباحاً  والنصف  التاسعه  يف  األجسام 

فوق 40 وفوق 50 سنه
كالسيك  ــرياً  وأخ ــال،  رج الفيزيك  ثم 

فيزيك رجال واليوم الثالث واألخري
ختام البطوله وسينطلق ايضاً يف الساعه 

التاسعه والنصف صباحاً
لكامل  الناشئني  مسابقة  والبداية 

اجسام من مواليد 1999،
والختام بفئة كامل االجسام رجال.

العربية  البطولة  أن  ايل  االشاره  يجدر 
من   28 يف  ستنطلق  األجسام  لكامل 
أيام  الشهر الجاري وتستمر ملدة ثالثة 
تحت إرشاف تام لالتحاد العريب لكامل 
العليا  اللجنه  يرأس  والــذي  األجسام 
االتحاد  رئيس  فهيم  عــادل  الدكتور 
املرصي واإلفريقي ونائب رئيس االتحاد 

الدويل لكامل األجسام
وزير  صبحى  أرشف  الدكتور  ورعاية 
الشباب والرياضة ومحافظ اإلسكندرية 
عليها  ويرشف  الرشيف  محمد  اللواء 
قيادة  تحت  البطوالت  لتنظيم  سلسال 
وبطل  عبدالرحمن  كريم  املهندس 
جنة  أبو  أحمد  األجسام  لكامل  العامل 
العربية  البطولة  عىل  فني  كمرشف 

لكامل االجسام.

والفيزيك واألساتذة واملزمع إقامتها 28 
أيام  ثالثة  ملدة  وتستمر  الجاري  يوليو 
يف إحدى الفنادق الكربى باإلسكندرية.

النهايئ  الجدول  أن  “فهيم”  وأوضــح 
االجسام”  لكامل  العربيه  للبطوله 
والتانيه  للشباب   ”18 للرجال””   ”22
اليوم  وسيكون  والفيزيك،  للكالسيك 
امليزان وسوف ينطلق  يوليو  االول 28 
الساعه  ايل  8صباحاً  الساعه  مــن 
الجميع  واطالب  مساًءا  السادسه 


