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عبد  ــس  ــي ــرئ ال شــــارك 
اليوم  السيسى  الــفــتــاح 
منتدى  افتتاح  فى  األربعاء، 
الصربي  املصري  األعمال 
بحضور  ــك  وذل ببلجراد، 
ــدر  ــكــســن الـــرئـــيـــس أل
رئيس  فوتشيتش، 
صربيا،  جمهورية 
إىل جانب عدد من 
املسئولني  كــبــار 
وممثلي  الصرب 
الـــــجـــــهـــــات 

الرئيس  ــارك  ش
ــد الــفــتــاح  ــب ع
اليوم  السيىس 
افتتاح  يف  بلجراد  يف 
املرصي  األعامل  منتدى 
مبشاركة  ــك  وذلـ الـــرصيب، 
الرئيس ألكسندر فوتشيتش، 
إىل  رصبيا،  جمهورية  رئيس 
جانب عدد من كبار املسئولني 
الجهات  وممثيل  الــرصب 
املختلفة.   املعنية  الحكومية 
راىض،   بسام  السفري  ورصح 
باسم  الرسمي  املتحدث 

املصالح  لتعظيم  املــشــرك 
األمثل  واالستغالل  املتبادلة 
مع  وخاصًة  املتاحة،  للفرص 
املجاالت  من  العديد  توافر 
الواعدة  االستثامرية  والفرص 
قطاعات  يف  السيام  مــرص،  يف 
الدوائية  والصناعات  السياحة 
وتكنولوجيا  ــاالت  ــصـ واالتـ
التحتية  والبنية  املعلومات 
واإلدارى،  العقارى  واإلسكان 
التبادل  تعزيز  عــن  فــضــالً 
ــني الــبــلــديــن يف  ــجــاري ب ــت ال

املنتجات الزراعية.

الرئيس الصربى: فخور بوجود قائد بحكمة الرئيس السيسى ومساهمته فى تعزيز العالقات

املواطنني  الــصــحــة،  وزارة  وتــنــاشــد 
بالتسجيل عىل املوقع اإللكروين للوزارة 
https://egcovac.mohp.gov.eg/#/

فريوس  لقاحات  لتلقي   registration
كافة  حامية  يف  تساهم  والتي  كورونا، 
الشديدة  اإلصابات  من  األرسة  ــراد  أف
أن  مؤكدة  ومتحوراته،  كورونا  بفريوس 
توفري  يف  جهًدا  تدخر  ال  املرصية  الدولة 
يف  وذلك  باملجان،  للمواطنني  اللقاحات 
العامة  الصحة  عىل  الوزارة  حرص  إطار 
يف  الدولة  مكتسبات  وعىل  للمواطنني 

رئاسة الجمهورية،  بأن الرئيس 
أعرب عن ترحيبه بهذا الحدث 
التعاون  روح  يجسد  ــذى  ال
ورصبــيــا،  مــرص  بــني  املتميز 
ــرص مــرص خالل  ــداً  ح ــؤك م
تطوير  عىل  القادمة  الفرة 
االقتصادي  التعاون  عالقات 
رجال  مجتمع  مع  والتجاري 
الرصبية  والــركــات  ــامل  األع
املشركة  االستثامرات  وتنمية 
مسرية  دعــم  يف  للمساهمة 
مرص،  يف  االقتصادية  التنمية 
العمل  مــن  إطــار  يف  وذلــك 

القوات املسلحة تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون 
مع الخارجية والتضامن االجتماعى

بوزارة  األزمات  وإدارة  السياىس، 
الدبلوماسية،  مفهوم  الخارجية 
وزارة  به  تقوم  الذى  والدور 
مختلف  تجاه  املرصية  الخارجية 
دور  عن  فضالً  واألزمات،  القضايا 
مختلف  تجاه  الفعال  الوزارة 
املوضوعات التى متس قضايا القارة 
مام  األوسط،  والرشق  اإلفريقية 
يربز أهمية الدولة املرصية ودورها 

الريادى باملنطقة.
رامونا  الدكتورة  ألقت  كام   
للتسويق  الوزير  مستشار  كنعان 
املؤسىس  والتطوير  اإلجتامعى 
بوزارة التضامن اإلجتامعى محارضة 
تنمية…  رعاية،  “حامية،  بعنوان 
استعرضت  مرصى”،  كل  حق 

خاللها الدور الذى تقوم به الوزارة 
توفري  بهدف  القطاعات،  مبختلف 
بكافة  للمواطنني  الكرمية  الحياة 
إىل  أشارت  كام  الوطن،  ربوع 
التى  الرئاسية  املبادرات  أهمية 
االرتقاء  بهدف  الوزارة،  تنظمها 

العبء عن  املواطنني ورفع  بحياة 
كاهلهم.

مبستوى  الوزارتني  ممثىل  وأشاد   
لدى  الصحيح  واإلدراك  الوعى 
لكافة  املسلحة  القوات  رجال 

التصدي للجائحة.
والسكان  الصحة  وزارة  ــواصــل  وت  
محافظات  بجميع  استعداداتها  رفــع 
أوالً  املــوقــف  ومتابعة  الجمهورية، 
املستجد”،  “كورونا  فريوس  بشأن  بأول 
الالزمة  الوقائية  اإلجراءات  كافة  واتخاذ 
معدية،  أمــراض  أو  فريوسات  أي  ضد 
من  عدد  بتخصيص  الــوزارة  قامت  كام 
استفسارات  لتلقي  التواصل  وسائل 
املستجد  كورونا  بشأن فريوس  املواطنني 
الساخن  الخط  منها  املعدية،  واألمراض 

الواتساب  ورقــم  و”15335   ،”105“
تطبيق  إىل  باإلضافة   ،”01553105105“

“صحة مرص” املتاح عىل الهواتف.

الحكومية املعنية املختلفة.
الصربي  الرئيس  وأعرب   
بوجود  شخصيًا  فخره  عن 
ــد بــحــكــمــة الــرئــيــس  ــائ ق
ــســى ملــســاهــمــتــه  ــســي ال
تــعــزيــز  يف  ــرة  ــاشـ ــبـ املـ
تنفيذ  عن  فضاًل  العالقات، 
الــعــديــد مــن املــشــروعــات 
بقيادته،  العمالقة  القومية 
تقديم  شأنها  من  والتي 
هام  تنموي  كشريك  مصر 

على الساحة الدولية.
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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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رئيس جملس اإلدارة:ـ
حممود صالح قطامش 

رئيس التحرير:ـ 
عاطف عبد العزيز

االشراف الصحفي:ـ 
دكتوره سهام جربيل
 البث االلكتروين:ـ 
 حممد مجال شرع

ترخيص اهليئة الوطنية 
لإلعالم رقم 0004
فرباير عام 2021

اململكة العربية السعودية

Jeddah - 23212 - 7539 K.S.A. Mushrefah Dist. 
14 Ain Khalifa St. -  Tel.: 012 663 2770

Fax : 012 - 663 2771 Mobile: 053 230 5963
C.R. 4030303207  Lic. No. 55815

الوكيل اإلعالين
مجهورية مصر العربية

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

بوتني  فالدميري  الروىس  الرئيس  شدد 
الفرات  رشق  بعودة  بالده  متسك  عىل 
للحكومة السورية، مشريا إىل أن بعض 
الدول التي تنتهك سيادة سوريا تحاول 
لها  رشعى  غري  عسكرى  وجود  ترسيخ 

هناك.
ترصيحات  يف  الرويس  الرئيس  وأضاف 
(روسيا،  “الرتويكا”  اجتامع  عقب  له 
قناة  نقلتها   – وتركيا) يف طهران  إيران 

االجتامع  أن  اإلخبارية،  اليوم)  (روسيا 
ناقش الوضع يف شامل رشق سوريا، يف 
الفرات، حيث تجري محاوالت لرتسيخ 
وجود عسكري أجنبي غري رشعي هناك 
يف انتهاك لسيادة الدولة السورية، كام 
من  بدعم  االنفصالية  النزعات  تثار 
الدول. وأكد أن روسيا متمسكة  بعض 
الحكومة  الفرات لسيطرة  بعودة رشق 

الرشعية يف سوريا.

الرئيس الروسى: متمسكون بعودة شرق 
الفرات لسلطة الحكومة الشرعية السورية

األكرث  التضخم  معدالت  تسببت 
ارتفاعا منذ 40 عاما يف رضر كبري 
بالعائالت االمريكية حيث كشف 
أرباع  ثالثة  ان  جديد  استطالع 
إن  الدخل  متوسطى  األمريكيني 
تكاليف  لدفع  تكفي  أرباحهم ال 

معيشتهم.
الرئيس  ويليامز،  جلني  قال 
 Primerica لرشكة  التنفيذي 
اجرت  التي  املالية  الخدمات 
من  األمريكيني  إن  االستطالع 
اآلن  يتعرضون  املتوسطة  الطبقة 
كانوا  مام  أكرب  مالية  لضغوط 
عليه يف بداية الوباء واستطلعت 
1400 شخص  من  يقرب  ما  آراء 
أوائل  يف  تلك  الدخل  رشيحة  يف 
وعاداتهم  آرائهم  حول  يونيو 

املالية.
وبحسب شبكة ان يب يس، القوة 
املالية لألرس األمريكية هي مفتاح 

إىل  بالنظر   ، األمرييك  االقتصاد 
يساهم  االستهاليك  اإلنفاق  أن 
اإلجاميل،  املحيل  الناتج  بثلثي 
يشء  كل  أسعار  ارتفاع  لكن 

استطالع: 70% من األمريكيني بالطبقة الوسطى ال يستطيعون تحمل تكاليف معيشتهم

صحيفة كويتية: تعيني الشيخ محمد صباح 
السامل رئيسا للوزراء ىف الكويت

“القبس”  صحيفة  نقلت 
مطلعة،  مصادر  عن  الكويتية، 
الشيخ  الكويت  دولة  أمري  بأن 
الصباح  الجابر  األحمد  نواف 
أصدر أمرا أمرييا بتعيني الشيخ 
رئيساً  السامل  صباح  محمد 
وتكليفه  الوزراء،  ملجلس 

الحكومة  أعضاء  برتشيح 
الجديدة.

وكان وكان ويل العهد الكويتي 
الجابر  األحمد  مشعل  الشيخ 
يونيو  يف  أعلن  قد  الصباح، 
األمة  مجلس  حل  عن  املايض، 

واللجوء إىل انتخابات.

أمر  صدر  املايض،  مايو  ويف 
استقالة  بقبول  كويتي  أمريي 
رئيس  الخالد  صباح  الشيخ 
والوزراء  الوزراء  مجلس 
وتكليف كل منهم يف ترصيف 
لحني  منصبه  بشؤون  عاجل 

تشكيل الوزارة الجديدة.

البقالة  محالت  إىل  البنزين  من 
حيث   ، األرسة  ميزانيات  يضعف 
وجدت رشكة الخدمات املالية أن 
7 من كل 10 مستهلكني متوسطي 

الدخل يخفضون نفقاتهم بسبب 
التضخم.

وقال ويليامز: “لقد فعلنا ذلك يف 
ذات  األرس  لتعقب  الوباء  بداية 

الدخل املتوسط   ، وهناك مستوى 
أوضاعهم  بشأن  القلق  من  أعىل 
ذلك  يف  عليه  كان  مام  املالية 
التضخم  مع  للتعامل   ، الوقت 

والخوف من الركود”.
املزيد  أن   Primerica وجدت 
الدخل  ذوي  من  األمريكيني  من 
املتوسط   يعتمدون عىل بطاقات 
االئتامن للبقاء واقفة عىل قدميها، 
 %29 حوايل  إن  الرشكة  وقالت 
إن  قالوا  االستطالع  ممن شملهم 
الخاصة  االئتامن  بطاقات  ديون 
بهم زادت يف يونيو ، مام يعكس 

أعىل حصة منذ بدء الدراسة.
وقال ويليامز: “إنهم يستخدمون 
الفجوة”  لسد  االئتامن  بطاقات 
زادت   ، ذلك  طال  كلام  ولكن 
الديون وهذا يخلق عقبة يصعب 

التغلب عليها يف املستقبل”.
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
ملنطقه  املصريه  الرؤيه 
 اكــثــر امــنــا واســتــقــرارا

جــده  قــمــة  ــام  ــ ام  .………
والتنميه  االمــن  عنوان  وتحت 
بايدن  الــرئــيــس  حــضــور  ويف 
واالردن  التعاون  مجلس  ودول 
السييس  الرئيس  وضع  والعراق 
املرصيه  الرؤيه  املجتمعني  امام 
ــر  اك ــط  ــ اوس رشق  ملــنــطــقــة 
تتلخص  وهــي  وامنا  استقرارا 
رئيسيه:- مــحــاور  خمسة   يف 

عادله  تسويه  ايل  التوصل    •
الرئيسيه  الــعــرب  لقضية 
الفلسطينيه. القضيه  ــي   وه

الوطنيه  الدوله  دور  تعزيز   •
 ودعم مؤسساتها وتطوير قدراتها.

ــريب ال  ــع ــن الــقــومــي ال • االمـ
الــدول  سيادة  واحـــرام  يتجزأ 
واملــــســــاواه هي  واالخــــــاء 
العربيه. للعالقات   الحاكم 

مبكافحة  ــزام  ــت االل تجديد   •
ــاء عيل  ــضـ ــقـ والـ االرهـــــــاب 
املسلحة. وامليليشيات   تنظيامته 

لرفع  دوليا  والتضامن  التعاون   •
لالزمات  للتصدي  املنطقه  قدره 
املناخ  مثل  الــكــري  العامليه 
 . املايئ  واالمن  والطاقه   والغذاء 
تلك بالشك اجنده ورؤيه واقعيه 
الــرق  دول  بها  التزمت  لــو 
وساعدتها  بينها  فيام  االوســط 
يف  جرها  بعدم  الكري  ــدول  ال
توريطها  وعدم  جديده  محاور 
يف حروب اقليميه جديده وعدم 
كانت  مهام  الــرصاعــات  تذكيه 
الكري  ــدول  الـ تــدخــل  ــرص  وق
عــيل حــل املــشــاكــل الــتــي بني 
الرصاعات  تأجيج  وعدم  الدول 
سياسه  واعتامد  بينها  والخالفات 
بالشك  وهــي  املشاكل  تصفري 
وفيام نعتقد نهج الدوله املرصيه 
والطريق التي تسري عليها برفض 
او  اقليميه  محاور  يف  االنخراط 
وعدم  لها  الداعــي  رصاعــات  يف 
من  دوله  اي  شئون  يف  التدخل 
يف  االنجرار  وعدم  املنطقه  دول 
وهي  الخالفات  لتسوية  حروب 
عيل  للحفاظ  حكيمه  سياسه 
مقدرات الدوله املرصيه والتفرغ 
شأن  واعـــالء  والتعمري  للبناء 
املواطنني مع الحفاظ عيل القوه 
الالزمه لحامية مقدرات و مصالح 
مع  االسراتيجيه  املرصيه  الدوله 
تطوير وتحديث القوات املسلحة 
قديم  مبدا  واتباع  دائم   بشكل 
كان نهجا يتبعه الرئيس االمرييك 
الدول  مع  التعامل  يف  روزفلت  
الوقت )تحدث  املعاديه يف ذلك 

بهدوء وامسك عصا غليظه(

السييس،  عبدالفتاح  الرئيس  أعرب 
عالقات  تعزيز  إىل  مرص  تطلع  عن 
التعاون مع رصبيا يف كافة املجاالت، 
من  البلدين  يربط  ما  ضوء  ىف 
عىل  سواء  ثرية  تاريخية  عالقات 
العالقات  بدء  منذ  الثنايئ  املستوى 
أو عىل   ،1908 عام  يف  الدبلوماسية 
األطراف من خالل  املستوى متعدد 
حركة  تأسيس  يف  البارز  دورهام 
عدم االنحياز، والتي احتفلت رصبيا 
بالذكرى  املايض  أكتوبر  شهر  يف 
الستني ألول مؤمتر استضافته بلجراد 

للحركة. 
السييس خالل مؤمتر  الرئيس   وقال 
الرصيب،  نظريه  مع  مشرتك  صحفى 
للحرص  تقديرنا  عن  اإلعراب  أود 
الذى ملسته من جانبكم عىل تعزيز 
التعاون الثنايئ يف مختلف املجاالت 
شهدته  الذي  وللزخم  البلدين،  بني 
خالل  بلدينا  بني  الثنائية  العالقات 
انعكس يف  والذى  املاضية  السنوات 

أوراق  تصحيح  مراكز  انتهت 
من  األزهرية  الثانوية  امتحانات 
املواد  جميع  املواد  أوراق  تصحيح 
أعامل  غدا  وتبدأ  األربعاء،  اليوم 
العتامد  متهيداً  والرصد  املراجعة 
يوليو  شهر  آخر  وإعالنها  النتيجة 
البوابة  عرب  وإعالنها  الجاري، 

اإللكرتونية لألزهر الرشيف.
التصحيح يوم  انطالق اعامل   ومنذ 
وقامت  يوليو،   16 املاىض  السبت 
األزهرية،  املعاهد  قطاع  قيادات 
يتم  مركزا   16 عىل  يومية  بجوالت 
مطالبة  التصحيح،  عملية  فيهم 
يف  الدقة  برضورة  املصححني 

التصحيح واالنتهاء يف أقرب وقت. 
األزهرية  الثانوية  طالب  واختتم 
يوليو،   7 الخميس  يوم  امتحاناتهم 
يقارب  ما  االمتحانات  أدى  أن  بعد 
ىف  وطالبة  طالب   (139000)
طالب  عدد  وبلغ  األقسام،  مختلِف 
طالبا،   (91392) األدىب  القسم 

لألرصاد  العامة  الهيئة  كشفت 
الجوية عن  حالة الطقس املتوقعة 
يستمر  حيث  املقبل،  األحد  حتى 
نهارا  رطب  الحرارة  شديد  الطقس 
عىل القاهرة الكربى والوجه البحرى 
وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار 
معتدل  الشاملية،  السواحل  عىل 

رطب ليال عىل كافة األنحاء.
 وينرش اليوم السابع لقرائه تفاصيل 
الظل  ىف  العظمى  الحرارة  درجات 
السبت  حتى  املتوقعة  واملحسوسة 

كام يىل:
 – األربعاء 20 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 
درجة املحسوسة 39 درجة

 31 العظمى  الشاملية  السواحل   
درجة املحسوسة 35 درجة

درجة   41 العظمى  سيناء  جنوب 
املحسوسة 43 درجة

درجة   38 العظمى  الصعيد  شامل   
املحسوسة 40 درجة

درجة   43 العظمى  الصعيد  جنوب 

متكامل  اسرتاتيجي  إطار 
املشرتك  اإلعالن  تضمنه 
الصادر عن الزيارة بشأن 
بني  االسرتاتيجية  الرشاكة 
بلدينا، والذي يحمل أيضاً 
ملختلف  مشرتكاً  تصوراً 
التعاون  ومجاالت  أوجه 
وسبل  املجاالت،  كافة  يف 

من  طالبا  و(143) 
العلوم  شعبة  طالب 
و(539)  اإلسالمية، 
معاهد  ىف  طالبا 

البعوث اإلسالمية. 
قطاع  قرر  قد  وكان 
األزهرية،  املعاهد 
ترحيل  الثالثاء، 
مواد  امتحانات 
الدور الثاين لصفوف 
 ) للمراحل  النقل 
االعدادي  االبتدايئ_ 
معاهد   _ _القراءات  _الثانوي 
البعوث) التي كان من املقرر عقدها 
 2022 املوافق  املقبل  السبت  يوم 
/23/7م إىل الخميس املوافق 2022 
/28/7م، وذلك بناء عىل صدور قرار 
السيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار 
 2022/7/23 املوافق  السبت  يوم 
إجازة رسمية مبناسبة ثورة 23 يوليو.

وعليه فقد تقرر بدء االمتحانات يوم 

درجة   38 العظمى  الصعيد  شامل   
املحسوسة 40 درجة

درجة   43 العظمى  الصعيد  جنوب 
املحسوسة 44 درجة

 
– األحد 24 يوليو: 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 
درجة املحسوسة 38 درجة

يؤكد  مبا  املقبلة  الفرتة  يف  دفعها 
هذا  يف  املشرتكة  السياسية  إرادتنا 
من  جديدة  ملرحلة  وميهد  الشأن 

الرشاكة التي تربط بني البلدين. 
خالل  رؤانا  توافقت  ولقد   
املباحثات، عىل أهمية مواصلة آلية 
البلدين،  بني  السياسية  املشاورات 
واللجنة املشرتكة للتعاون االقتصادي 
والعلمي،  والفني 
يف  ألهميتها  وذلك 
عالقات  وتعزيز  دفع 
البلدين  بني  التعاون 
املجاالت،  شتى  يف 
يف  النظر  إىل  باإلضافة 
التعاون  تعزيز  إمكانية 
بني البلدين يف مجاالت 
واالستثامر  التجارة 
يف  التجاري  والتبادل 
الزراعية  املنتجات 
واالتصاالت  والسياحة 
وتكنولوجيا املعلومات.

لجميع   24/7/2022 املوافق  األحد 
الجدول   حسب  والصفوف  املراحل 
املعاهد  قطاع  رئيس  من  املعتمد 

األزهرية.
وكان قد قرر قطاع املعاهد األزهرية، 
مواد  امتحانات  ترحيل  الثالثاء، 
الدور الثاين لصفوف النقل للمراحل 
_الثانوي  االعدادي  االبتدايئ_   )
التي  البعوث)  _ معاهد  _القراءات 
السبت  يوم  املقرر عقدها  من  كان 
إىل  /23/7م   2022 املوافق  املقبل 
/28/7م،   2022 املوافق  الخميس 
السيد  قرار  صدور  عىل  بناء  وذلك 
يوم  باعتبار  الوزراء  مجلس  رئيس 
إجازة   2022/7/23 املوافق  السبت 

رسمية مبناسبة ثورة 23 يوليو.
االمتحانات  بدء  تقرر  فقد  وعليه   
 24/7/2022 املوافق  األحد  يوم 
حسب  والصفوف  املراحل  لجميع 
قطاع  رئيس  من  املعتمد  الجدول  

املعاهد األزهرية.

 31 العظمى  الشاملية  السواحل 
درجة املحسوسة 33 درجة

درجة   39 العظمى  سيناء  جنوب 
املحسوسة 42 درجة

درجة   38 العظمى  الصعيد  شامل   
املحسوسة 40 درجة

 جنوب الصعيد العظمى 43 درجة 
املحسوسة 45 درجة

الرئيس السيسى من بلجراد: العالقات مع صربيا تاريخية وثرية..

انتهاء تصحيح أوراق امتحانات الثانوية األزهرية 2022.. والنتيجة نهاية الشهر

األجواء شديدة الحرارة.. تعرف على درجات الحرارة حتى األحد بكافة األنحاء

املستوى  رفيعة  الزيارات  من  عدد 
والتأكيد  البلدين،  مسئويل  قبل  من 
العمل عىل تفعيل أطر  عىل أهمية 
مع  يتناسب  مبا  القامئة  التعاون 
ويحقق  البلدين  وقدرات  إمكانات 

مصلحة شعبيهام. 

العلمى  القسم  وطالب 
من  طالبا  و(143)   ،(46648)
طالب شعبة العلوم اإلسالمية، 
معاهد  ىف  طالبا  و(539) 

البعوث اإلسالمية. 
املعاهد  قطاع  قرر  قد  وكان 
ترحيل  الثالثاء،  األزهرية، 
الثاين  الدور  مواد  امتحانات 
 ) للمراحل  النقل  لصفوف 
_الثانوي  االعدادي  االبتدايئ_ 
_القراءات _ معاهد البعوث) 
عقدها  املقرر  من  كان  التي 

 2022 املوافق  املقبل  السبت  يوم 
/23/7م إىل الخميس املوافق 2022 
/28/7م، وذلك بناء عىل صدور قرار 
السيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار 
 2022/7/23 املوافق  السبت  يوم 
إجازة رسمية مبناسبة ثورة 23 يوليو.

وعليه فقد تقرر بدء االمتحانات يوم 
لجميع   24/7/2022 املوافق  األحد 
الجدول   حسب  والصفوف  املراحل 

املحسوسة 44 درجة
– الخميس 21 يوليو : 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 
درجة املحسوسة 37 درجة

 31 العظمى  الشاملية  السواحل 
درجة املحسوسة 34 درجة

درجة   40 العظمى  سيناء  جنوب 
املحسوسة 42 درجة

درجة   38 العظمى  الصعيد  شامل   
املحسوسة 41 درجة

درجة   42 العظمى  الصعيد  جنوب 
املحسوسة 44 درجة

– الجمعة 22 يوليو : 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 

درجة املحسوسة 38 درجة
 31 العظمى  الشاملية  السواحل 

درجة املحسوسة 33 درجة
درجة   40 العظمى  سيناء  جنوب 

املحسوسة 41 درجة
درجة   37 العظمى  الصعيد  شامل   

املحسوسة 40 درجة
درجة   42 العظمى  الصعيد  جنوب 

جاء  الرئيس:  وتابع   
تتويجا  اليوم،  اجتامعنا 
عىل  املشرتكة  لجهودنا 
املاضية،  الفرتة  مدار 
الثنايئ  التعاون  لدفع 
ولوضع  البلدين  بني 

املعاهد  قطاع  رئيس  من  املعتمد 
األزهرية.

األزهرية  الثانوية  طالب  واختتم 
يوليو،   7 الخميس  يوم  امتحاناتهم 
يقارب  ما  االمتحانات  أدى  أن  بعد 
ىف  وطالبة  طالب   (139000)
طالب  عدد  وبلغ  األقسام،  مختلِف 
طالبا،   (91392) األدىب  القسم 
 ،(46648) العلمى  القسم  وطالب 

املحسوسة 43 درجة
– السبت 23 يوليو : 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 
درجة املحسوسة 37 درجة

 31 العظمى  الشاملية  السواحل 
درجة املحسوسة 33 درجة

درجة   39 العظمى  سيناء  جنوب 
املحسوسة 41 درجة
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خمسون شتلة زراعيه هدية مبادرة القريه الخرضاء لقرب عمري
يف  الواردة  للجرائم  بالنسبة  بالعقوبة 
فقط،  واحدة  لدرجة  إال  املادة  هذه 
الجرمية  لكون  العدالة،  لتحقيق 
املعاقب عليها وفق هذه املادة إحدى 

الجرائم املغلظة.
مرشوع  عىل  الوزراء  مجلس  ووافق 
قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 
بإجاميل  األرايض  مساحات  من  عدد 
1135871.82 فدان تقريباً من األرايض 
لصالح  خاصة،  ملكية  للدولة  اململوكة 
التعمري  ملرشوعات  العامة  الهيئة 
الستخدامها  وذلك  الزراعية؛  والتنمية 
يف أنشطة االستصالح واالستزراع، وفقاً 
للقواعد والقوانني املعمول بها يف هذا 
الشأن، كام وافق عىل تخصيص مساحة 
23894.44 فدان تقريباً ناحية محافظة 
اململوكة  األرايض  من  الجديد  الوادي 

الرشكة  لصالح  خاصة،  ملكية  للدولة 
للمطارات؛ وذلك الستخدامها  املرصية 

يف إقامة مطار الفرافرة.
إنهاء  عىل  الوزراء  مجلس  وافق   –
تعاون  بروتوكول  توقيع  إجراءات 
اإلسكان  وصندوق  املالية  وزارة  بني 
العقاري،  التمويل  ودعم  االجتامعي 
املحيل  للقرض  الوزارة  ضامن  وإصدار 
وذلك  عليه؛  الصندوق  حصول  املزمع 
تنفيذ  من  الصندوق  يتمكن  حتى 
رئيس  السيد  ومبادرات  توجيهات 
الجمهورية ضمن مرشوع “سكن لكل 
املرصيني”، وبناء املليون وحدة سكنية 
هذا  يف  املقررة  بااللتزامات  والوفاء 
إطار  يف  املحددة،  املواعيد  يف  الشأن 
التكليفات الرئاسية بتوفري سكن مالئم 

للمواطنني.

التعليم عن ضم الصفني الخامس والسادس: 
استمرار لحرب تشويه منظومة التطوير

األجواء شديدة الحرارة.. تعرف على درجات 
الحرارة حتى األحد بكافة األنحاء

وافق مجلس الوزراء عىل بعض أحكام 
عمل  مجموعة  أعدتها  التي  القوانني 
للجنة  التابعة  الترشيعية  املسائل 
ومن  اإلنسان،  لحقوق  الدامئة  العليا 
بعض  بتعديل  قانون  مرشوع  بينها 
 1994 لسنة   143 القانون  أحكام 
نص  حيث  املدنية،  األحوال  شأن  يف 
السن  جعل  عىل  القانون  مرشوع 
القانونية للتقدم بطلب الحصول عىل 
بطاقة تحقيق شخصية، 15 عاماً، بدالً 
من 16 عاماً، وذلك خالل 6 أشهر من 

تاريخ بلوغه السن. 
 كام تضمنت األحكام، مرشوع قانون 
تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 
لسنة 1954 يف شأن األسلحة والذخائر 
عىل تعديل املادة 26 فقرة أخرية من 
النزول  اليجوز  بحيث  القانون،  هذا 

وزير  شوقى  طارق  الدكتور  أكد 
كل  أن  والتعليم،  والتعليم  الرتبية 
ما يرتدد بشأن ضم العامني الخامس 
والسادس االبتدايئ يف نظام التعليم 
الجديد هو خرافات واستمرار لحرب 
تشويه منظومة التطوير، وأرجو أن 
نعتمد جميعا عىل املصادر الرسمية 
حرب  فهو  ذلك  عدا  وما  لألخبار، 

إشاعات ال تكاد تتوقف.
الرتبية  وزارة  أن  بالذكر  الجدير   
سوف  الفنى  والتعليم  والتعليم 
بدء  مواعيد  الخميس  غدا  تعلن 
والخريطة  الجديد  الدرايس  العام 

الزمنية للعام الدرايس املقبل.
كشف  قد  كان  أخرى،  ناحية  من 
وزير  نائب  مجاهد  محمد  الدكتور 
الفنى  والتعليم  والتعليم  الرتبية 
لشئون التعليم الفنى، موعد امتحان 
الدبلومات  لشهادة  الثاىن  الدور 
الفنية 2022 موضحا أنها ستبدأ 30 

يوليو الجارى.
وأضاف نائب وزير الرتبية والتعليم 
والتعليم الفنى: مقرتح نتيجة الدور 

وزير  شوقى  طارق  الدكتور  أكد 
كل  أن  والتعليم،  والتعليم  الرتبية 
ما يرتدد بشأن ضم العامني الخامس 
والسادس االبتدايئ يف نظام التعليم 
الجديد هو خرافات واستمرار لحرب 
تشويه منظومة التطوير، وأرجو أن 
نعتمد جميعا عىل املصادر الرسمية 
حرب  فهو  ذلك  عدا  وما  لألخبار، 

إشاعات ال تكاد تتوقف.
الرتبية  وزارة  أن  بالذكر  الجدير   
سوف  الفنى  والتعليم  والتعليم 
بدء  مواعيد  الخميس  غدا  تعلن 
والخريطة  الجديد  الدرايس  العام 

الزمنية للعام الدرايس املقبل.
كشف  قد  كان  أخرى،  ناحية  من 
وزير  نائب  مجاهد  محمد  الدكتور 
الفنى  والتعليم  والتعليم  الرتبية 
لشئون التعليم الفنى، موعد امتحان 
الدبلومات  لشهادة  الثاىن  الدور 
الفنية 2022 موضحا أنها ستبدأ 30 

يوليو الجارى.
وأضاف نائب وزير الرتبية والتعليم 
والتعليم الفنى: مقرتح نتيجة الدور 

 ،2022 أغسطس  شهر  أواخر  الثاىن 
موضحا أنه سيتاح لكل من رسب ىف 
مادة أو مادتني ىف امتحانات الدور 
الثاىن  الدور  امتحانات  األول دخول 
مادتني  من  أكرث  ىف  رسب  من  أما 
الدراىس  للعام  لإلعادة  سيبقى 
التجهيز  تم  أنه  إىل  مشريا  املقبل، 
وسيؤدى  الثاىن  الدور  المتحانات 
الثاىن  الدور  اختبارات  الطالب 
بنفس أرقام جلوس الدور األول كام 

 ،2022 أغسطس  شهر  أواخر  الثاىن 
موضحا أنه سيتاح لكل من رسب ىف 
مادة أو مادتني ىف امتحانات الدور 
الثاىن  الدور  امتحانات  األول دخول 
مادتني  من  أكرث  ىف  رسب  من  أما 
الدراىس  للعام  لإلعادة  سيبقى 
التجهيز  تم  أنه  إىل  مشريا  املقبل، 
وسيؤدى  الثاىن  الدور  المتحانات 
الثاىن  الدور  اختبارات  الطالب 
بنفس أرقام جلوس الدور األول كام 

اللجان  وتجهيز  األسئلة  طباعة  تم 
مشريا  الثاىن،  الدور  المتحانات 
الدور  امتحان  يدخل  من  أن  إىل 
النجاح  درجة  عىل  يحصل  الثاىن 
الطالب  كان  إذا  إال  املادة  ىف  فقط 
األول  الدور  امتحانات  بتأجيل  قام 
الحالة  هذه  ففقى  قانوىن  لعذر 
يحصل عىل الدرجة الفعلية للامدة 
بامتحانات الدور الثاىن التى تنطلق 

30 يوليو.

اللجان  وتجهيز  األسئلة  طباعة  تم 
مشريا  الثاىن،  الدور  المتحانات 
الدور  امتحان  يدخل  من  أن  إىل 
النجاح  درجة  عىل  يحصل  الثاىن 
الطالب  كان  إذا  إال  املادة  ىف  فقط 
األول  الدور  امتحانات  بتأجيل  قام 
الحالة  هذه  ففقى  قانوىن  لعذر 
يحصل عىل الدرجة الفعلية للامدة 
بامتحانات الدور الثاىن التى تنطلق 

30 يوليو.

رئيس الوزراء: تزايد إصابات كورونا يؤكد 
أهمية االلتزام باالشرتاطات الوقائية

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، 
والبحث  العايل  التعليم  وزير 
العلمي، القائم بأعامل وزير الصحة، 
خالل اجتامع الحكومة اليوم مبقرها 
برئاسة  الجديدة  العلمني  مبدينة 
تقريراً  مدبويل،  مصطفى  الدكتور 
حول املوقف الوبايئ الحايل لفريوس 

كورونا، محلياً وعاملياً.
 وأوضح الوزير، أن أعداد اإلصابات 
بفريوس كورونا تزداد أسبوعياً، عىل 
الخامس  لألسبوع  العامل،  مستوى 
انخفاض  آخر  بعد  التوايل،  عىل 

يف  األخرية  الذروة  منذ  للحاالت 
مارس 2022، حيث ارتفعت أعداد 
األسبوع  خالل  والوفيات  اإلصابات 
بنسبة   ،2022 يوليو   10 إىل   4 من 
بلغت 15% لإلصابات، و %7  زيادة 
السابق  باألسبوع  مقارنة  للوفيات، 

له.
وعىل الصعيد املحيل، أشار الدكتور 
خالد عبد الغفار إىل أن األسبوع الـ 
28 لعام 2022 املمتد يف الفرتة من 
10 إىل 16 يوليو، شهد تزايد حاالت 
طبقاً  كورونا،  بفريوس  اإلصابة 

االلكرتوين  القومي  الربنامج  لبيانات 
الذي ميثل  املعدية،  لرتصد األمراض 
بيانات 542 مستشفى عىل مستوى 

الجمهورية.
ويف هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء 
اإلصابات  تزايد  معاودة  أن  عىل 
أهمية  تؤكد  كورونا،  بفريوس 
الوقاية،  اشرتاطات  بتطبيق  االلتزام 
الكاممات  ارتداء  رأسها  وعىل 
الطبية، خاصة يف أماكن التجمعات، 
اللقاحات   تلقي  يف  االستمرار  مع 

التي تحرص الدولة عىل توفريها.

حافظ  أحمد  السفري  وقال 
وزارة  باسم  الرسمى  املتحدث 
الخارجية – ىف تدوينة عرب حسابه 
االجتامعي  التواصل  موقع  عىل 
عىل  يأىت  اللقاء  إن   – “تويرت” 

هامش حوار بيرتسربج للمناخ.
ىف  شكري  الوزير  ويشارك 

حوار  من  الثاين  اليوم  فعاليات 
حاليًا  واملنعقد  للمناخ  بيرتسربج 

بالعاصمة األملانية برلني.
حافظ  أحمد  السفري  وقال 
وزارة  باسم  الرسمى  املتحدث 
الخارجية – ىف تدوينة عرب حسابه 
االجتامعي  التواصل  موقع  عىل 

وزير الخارجية يجتمع مع املبعوث الرئاسى األمريكى للمناخ بربلني
عىل  يأىت  اللقاء  إن   – “تويرت” 

هامش حوار بيرتسربج للمناخ.
ىف  شكري  الوزير  ويشارك 
حوار  من  الثاين  اليوم  فعاليات 
حاليًا  واملنعقد  للمناخ  بيرتسربج 

بالعاصمة األملانية برلني. 
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ارتفاع عدد ناقالت البرتول املارة من قناة السويس إىل 533 نقالة مايو املاضى

للصناعات  القابضة  الرشكة  دعمت 
الدين  عــامد  برئاسة  الكياموية 
التابعة  مصطفى، عددا من رشكاتها 
خالل  جنيه  مليار   1.780 بنحو 
جاءت   ،2021-2020 املــاىل  العام 
للرشكات،  قروض  جميعها يف صورة 
للتمكن من القيام مبهامها وأنشطتها 

اإلنتاجية.
أنه  القابضة  الرشكة  بيانات  وكشف 
والهندسية  “النقل  رشكات  دعم  تم 
ونيازا  وسيجوارت  محرم  ومطابع 
والنرص  لألسمدة  والدلتا  وراكتا 
لألسمدة واليايات”، بجانب القومية 
لألسمنت “تحت التصفية”، ألغراض 
متنوعة منها، دفع رواتب ومكافأت 
رأس  متويل  بجانب  خدمة  نهاية 
مديونيات  ــداد  وس العامل  ــال  امل
مديونيات  سداد  بجانب  للكهرباء، 
مع  وغريها  والتأمينات  للرضائب 
ومتويل  للعاملني  تعويضات  دفع 
مرشوع التحول الرقمى ىف الرشكات 

erp بنحو 1.072 مليار جنيه.
كام كشفت البيانات إنه تم إقراض 
مليون   430 بأسوان  كيام  مصانع 
عالوة  مالها،  رأس  لزيادة  جنيه؛ 
من  العائدة  الرشكات  مساندة  عىل 
الخصخصة، حيث بلغ ما تم إنفاقه 
عليها نحو 58.3 مليون جنيه؛ لسداد 
املرصوف  إجامىل  بلغ  فيام  األجور 
وهى  جنيه،  مليون   287 عليها 
طنطا للكتان والزيوت التى ستنتقل 
والنسيج،  والغزل  للقطن  للقابضة 
سيمو،  لــلــورق  األوســـط  والـــرشق 

واملراجل البخارية.
الخزانة  موارد  بلغت  أنه  إىل  يشار 
القابضة  الرشكة  من  للدولة  العامة 
ورشكاتها  الكياموية  للصناعات 
 ، جنيه  مليار   78.6 نحو  التابعة 
 2021-  2020 املــايل  العام  خــالل 
مقابل 68.7 مليار جنيه، خالل العام 
بحسب  وذلك   ،2020-  2019 املاىل 
للقابضة  الرسمية  املالية  املؤرشات 

الكياموية.
النمو  معدل  فإن  املــؤرشات  ووفق 
 73.5 نحو  ومقابل   ،%14 نحو  بلغ 
 –  2020 عــام  خطة  جنيه،  مليار 

2021، مبعدل منو نحو %7.
هذه  فــإن  املالية  املــؤرشات  وفــق 
يف  ــة  ــدول ال حصة  متثل  املــــوارد، 
املبيعات  عىل  والرضائب  ــاح  األرب
التجارية  ــاح  األرب عىل  والرضائب 
العقارية  والــرضائــب  والصناعية 
والرسوم الجمركية  والتأمني الصحى، 
حيث إن الجزء الغالب لهذه املوارد 
الرشقية  الرشكة  من  العامة  الخزانة 
إبسرتن كومباىن. كام بلغت إيرادات 
الرشكات التابعة للقابضة للصناعات 
جنيه  مليار   19.972 الكياموية، 

مقابل 18.1 مليار جنيه.
التابعة  للرشكات  الربح  صاىف  وبلغ 
وبلغت  جــنــيــه،  مــلــيــار   2.342
جنيه  مليار   1.326 نحو  الصادرات 

مقابل 1.1 مليار جنيه.

1.780 مليار جنيه من القابضة الكيماوية لدعم 
االسرتاتيجية شركاتها التابعة 2021-2020 التوجهات  ارتكزت 

الربنامج  تفعيل   2023/22 لخطة 
الهيكلية،  لإلصالحات  الوطني 
الدوليِّة  التنافسيِّة  تدعيم  فضاًل عن 
ركائز  بتعزيز  الـمرصي،  لالقتصاد 
االقتصاِد الـمعِريف واالقتصاِد الرقمي 
األخرض  االقتصاد  َصوب  والتحرّك 
وبرامج  الدولة  لسياسات  تنفيًذا 
التصّدي  تستهدف  الـتي  الحكومة 
وانعكاساتِها  الـمناخيّة  للتغرّيات 
االقتصاِد  وعىل  البيئي  النظاِم  عىل 
مرص  استضافة  مع  وذلك  الوطني، 
لتغرّي  الـُمتحدة  األمم  لـُمؤمتر 

.COP27 الـُمناخ القادم
التخطيط  لوزارة  تقرير  وأوضح 
الِخطّة تربز  والتنمية االقتصادية أن 
الـمبادرات  تبّني  عىل  مرص  ِحرَص 

التخطيط: نتوقع وصول الناتج املحىل اإلجامىل 
ىف خطة 2023/22 لـ9.22 تريليون جنيه

األخرض  للنمو  الداِعمة  الحكوميّة 
الـمستدام لتُشّكَل استثامراتُها نسبة 
40% من إجاميل االستثامرات العامة 
يف عام الِخطّة، ُمقاِبل 30% يف الوقت 
الراهن، وصواًل إىل 50% بحلول عام 

.2025/24
ه الدولة  وتضمنت الخطة تعزيز توجُّ
يف  الخاص  القطاع  ُمشاركة  لتحفيز 
من  مزيٍد  بإتاحِة  اإلمنائيِة  الجهوِد 
التسهيالت  وتوفريِ  االستثامر  فرص 
الالزمة لتحسني بيئة األعامل وخفض 

تكلفة الـمعامالت.
الخطة قدرت  التقرير إىل أن  وأشار 
بنحو   2023/22 لعام  النمو  معدل 
5,5%، ما ميثل معداًل ُمتحّفظًا ُمقارنة 
الدوليّة  الـُمؤّسسات  بتوقّعات 
التي  الـُمرتفعة  الـمرصي  لالقتصاد 

تُقارِب 6%، وكذلك ُمقارنًة بالـمعّدل 
والبالغ   2021/20 عام  يف  الـمحّقق 
تلك  أن كل  السعيد  وتابعت   ،%3.3
لألداء  استمراًرا  تأيت  الـمعدالت 
التنموي اإليجايب والـمتميّز لالقتصاد 
ُمقارنة  األخرية  األعوام  يف  الـمرصي 
تدوُر  التي  العالـم  دول  بغالبية 

ُمعّدالت مُنّوها حاليًا بني 3% و%4.
الناتج  يَِصَل  أن  الـمقّدر  ومن 
الـمحيل اإلجاميل يف عام الخطة إىل 
باألسعار  جنيه  تريليون   9.22 نحو 
الجاريِة، بنسبة منو 16.1% عن ناتِج 
 7.94 نحو  والبالغ  السابق  العام 
الناتج  يُقّدر  كام  جنيه،  تريليون 
بنحو  الثابتة  باألسعار  الـمحيل 
الخطة  عام  يف  جنيه  تريليون   8.4

.2023/22

قالت بيانات الجهاز املركزي للتعبئة 
السفن  أعداد  إن  واإلحصاء،  العامة 
العابرة بهيئة قناة السويس سجلت 
األخرية،  الفرتة  يف  ملحوظا  ارتفاعا 
يف  1383 سفينة  عددها  بلغ  حيث 
شهر مايو املايض، بينام كانت 1294 
بزيادة   ،2021 مايو  سفينة يف شهر 

بلغت نحو 89 سفينة.
بيانات جهاز اإلحصاء، أن  وأضافت 
عدد ناقالت البرتول العابرة شهدت 
ارتفاعا أيضا خالل تلك الفرتة، حيث 
بلغ عددها 533 ناقلة برتول يف مايو 
يف  برتول  ناقلة   418 مقابل  املايض، 
بزيادة   ،2021 عام  الشهر  نفس 

بلغت نحو 115 ناقلة برتول.

اإلحصاء  جهاز  بيانات  وكانت 
قناة  هيئة  عائدات  ارتفاع  رصدت 
السويس ملستويات قياسية جديدة، 
نحو  العائدات  قيمة  بلغت  حيث 
12 مليار جنيه يف شهر مايو املايض، 
ارتفاعا من 8.3 مليار جنيه يف شهر 
مايو املناظر له العام املايض 2021، 
بزيادة بلغت نحو 3.7 مليار جنيه.

أن  إىل  الجهاز  بيانات  وأشارت 
منذ  تشهد  السويس  قناة  عائدات 
بداية العام الجاري ارتفاعا ملحوظا، 
الروسية  الحرب  توابع  مع  حتى 
فرباير  نهاية  منذ  القامئة  األوكرانية 
العائدات  سجلت  حيث  املايض، 
نحو 11.6 مليار جنيه يف شهر ابريل 

املايض، بينام كانت 8.7 مليار جنيه 
 ،2021 عام  له  املناظر  الشهر  يف 

بزيادة بلغت 2.9 مليار جنيه.

وحققت قناة السويس طفرة خالل 
حيث   ،2022/2021 املايل  العام 
ارتفاًعا  القناة  إيرادات  شهدت 
 7 حوايل  لتسجل   %20.7 بنسبة 
بنحو  مقارنة  وذلك  دوالر  مليارات 
5.8 مليارات دوالر يف 2021/2020، 
كام شهد عدد السفن العابرة لقناة 
السويس خالل 2022/2021 ارتفاًعا 
نحو  بذلك  مسجلة   %15.7 بنسبة 
22 ألف سفينة وذلك مقارنة بـ 19 

ألف سفينة يف 2021/2020.
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الياشــمك  قاعــة  فــي 
وفــي يــوم ١٤ / ٧ / ٢٠٢٢ 

ليالــي  مــن  ليلــه  وفــي 
وفــي  وليلــه  ليلــه  الــف 

ــاء  ــارب واصدق ــل واالق ــور االه حض
ــم زفــاف االنســه اســماء كريمــه االســتاذ  العروســين ت
علــي الحجــاوي رجــل االعمــال والمهنــدس احمــد نجــل 
االســتاذ محمــد االزعــر وقــد اذدان الحفــل بنخبــه مــن 
العروســين  وعائلتــي  الســيناوي  المجتمــع  نجــوم 
مصــر  فــي  العاملــون  يتقــدم  المناســبه  وبهــذه 
تاتيــن ورئيــس مجلــس االداره محمــود صــاح قطامش 
بعظيــم التهانــي والتبريــكات للعروســين بــارك اهلل 
لكمــا وبــارك اهلل عليكمــا وجمــع بينكــم فــي خيــر 
ــف  ــف ال ــاوي وال ــي الحج ــتاذ عل ــه لاس ــه خاص وتهنئ

مبــروك ودامــت دياركــم عامــره باالفــراح

 افراح ال الحجاوي وال االزعر  افراح ال الحجاوي وال االزعر افراح سيناويه افراح سيناويه 

املعنوية  الشئون  إدارة  نظمت 
القوات  لرجال  تثقيفية  ندوة 
الفيديو   ” تقنية  عرب  املسلحة 
وزارىت  ممثىل  مع   ” كونفرانس 
اإلجتامعى،  والتضامن  الخارجية 
حيث استعرض السفري عالء موىس 
والتخطيط  املعلومات  إدارة  مدير 

القوات املسلحة تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون 
    مع الخارجية والتضامن االجتماعى

تواجهه  وما  املرحلة،  متطلبات 
تحديات  من  املرصية  الدولة 
النحو  عىل  مجابهتها  وكيفية 

األمثل.
القيادة  إطار حرص  ىف  ذلك  يأىت   
عىل  املسلحة  للقوات  العامة 
التعاون املثمر والبناء مع مختلف 

وتنوير  لتوعية  الدولة  مؤسسات 
به  تقوم  ملا  املرصى،  الشباب 
مبختلف  إنجازات  من  الدولة 
الكرمية  الحياة  لتوفري  املجاالت 
ألبناء الشعب املرصى العظيم، ومبا 
يهدف إىل تنفيذ اسرتاتيجية الدولة 

لتحقيق تنمية مرص املستدامة .

تتمه ص  1
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الجرجري  عرفوا  العرب  أن  يقال 
كعـالج  القديم  الطب  يف  ووصفوه 
ونــشــاطــاً  ــدرة  ــ وق طــاقــة  يعطي 
استعمل  كــام  للجسم،  عامــــاً 
(مثل  ــرى  أخ قدمية  حــضــاراٍت  يف 
الحضارة الرومانية)، وللجرجري فوائد 
للشهية،  فاتٌح  فهو  عة،  ومتنوِّ كثريٌة 
من  جداً  كبرية  نسبٍة  عىل  ويحتوي 
بالكميَّة  مقارنًة  الغذائية  ــواد  امل
من  يعطيها  التي  جــــداً  الصغرية 
سعرات/20   5) الحرارية  السعرات 
جرام)، كام يحتوي عىل العديد من 
مثل  للجسم،  ة  املُهمِّ الفيتامينات 
فيتامينات أ، ج، ك، وكذلك املعادن، 
واملغنيسيوم،  الكالسيوم،  مثل 
ــوم، والــصــوديــوم،  ــي ــاس ــوت ــب وال
والفوسفور، ولذلك يعترب خياراً جيِّداً 
أنه  كام  ــه.  وزن تخفيض  يُريد  ملن 
بسبب  والطمث  للبول،  ومدرٌّ  منبه 
احتوائه عىل ُمركَّبات كربيتية، وملنيِّ 
الهضم،  عىل  يساعد  حيث  للبطن 
يزيالن منش  وعصريه  بذوره  أن  كام 
البرشة، ويستخدم كعالج لتنقية الدم 
ورسعة دورانه، ويساعد عىل تثبيت 
نزيفها،  ومنع  اللثة  وتقوية  األسنان 
ويفيد يف عالج نزالت الربد واألمراض 

الصدرية ألنه طارد للبلغم، ومسكن 
ولقد  واملفاصل.  الروماتيزم  آلالم 
الطعام  مع  الجرجري  تناول  أن  وجد 
الصفراء، ويُنظِّف  إدرار  يساعد عىل 
الجسم  ويُخلِّص  واألمعاء،  املعدة 
األلياف،  عىل  الحتوائه  موم  السُّ من 
ن تناول الجرجري صحة  وكذلك يُحسِّ
ه املُضادَّة  الجلد، وذلك بسبب خواصِّ
العرب  استخدمه  ولقد  لاللتهابات، 
القدمية.  الُعصور  يف  الغرض  لهذا 
كام وجد أنه مضادٌّ ملشاكل العظام، 
وذلك الحتوائه عىل نسبة عاليٍة  من 
أثبتت  التي  والفيتامينات  املعادن 
الدراسات أهميَّتها يف تقوية العظام 
كام  وقوية.  سليمة  عليها  والحفاظ 
املناعي  النظام  يُقوِّي  تناوله  أن 
عىل  احتوائه  بسبب  وذلك  للجسم، 
الذي  النُّحاس  وعــىل  ج  فيتامني 
البيضاء  الدم  بناء خاليا  يساعد عىل 
ة  صحَّ ويُقوِّي  الجسم،  عن  للدفاع 
يُساعد  وبالتايل  الدموية،  األوعية 
نظراً  القلب،  أمــراض  عــالج  عىل 
ويقي  لاللتهابات،  املُضادَّة  ه  لخواصِّ
من اإلصابة بالرسطان، مثل: رسطان 
مضادات  عــىل  الحتوائه  املـــريء 
الجنسية؛  الرغبة  ويحفز  األكسدة، 
والحديد،  الــزنــك  عــىل  الحتوائه 
للرجال،  الجنسية  القدرات  ويزيد 
ويزيد عدد الحيوانات املنوية، ورمبا 
فيتامني  عىل  الحتوائه  ذلك  يرجع 
وقد  للشهوة،  واملُهيِّج  ط  املُنشِّ هـ 

للشهوة  استخدم كمهيج 
منذ  وذلـــك  الجنسية 
والفرس.  الرومان  عصور 
عالج  يف  مفيد  أنــه  كام 
فقر الدم بسبب محتواه 
العايل من الحديد، الذي 
لتكوين  رضوري  يعترب 
أن  كام  الهيموجلوبني، 
املتوفر  الفوليك  حمض 
دورا  يلعب  الجرجري  يف 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

أساسيا يف نضوج خاليا الدم الحمراء 
يف نخاع العظام، وعدم تشوه األجنة 
أن  بالذكر  والجدير  األم،  بطن  يف 
الجرجري يعمل  وجود فيتامني ج يف 
عىل امتصاص الحديد بشكل أفضل. 
كام أن تناوله يساعد يف عالج مشاكل 
اليود،  الدرقية؛ الحتوائه عىل  الغدة 
الغدة  هرمونات  نقص  يعالج  الذي 
الجرجري  تناول  أن  كام  الدرقية. 
م  يحمي العينني من ُمشكالت التقدُّ
مضادَّات  عىل  الحتوائه  السن  يف 
ويُعالج  (أ)،  وفيتامني  األكــســدة 
والنقرس،  والكبد  الكىل  ــراض  أم
ويساعد يف الحد من خطر االكتئاب 
عىل  ويساعد  الدماغية،  والسكتة 
يف  تحدث  التي  التغيريات  منع 
وذلك  الزهامير،  مرض  مثل  اإلدراك 
وكذلك  ج.  فيتامني  عىل  الحتوائه 
سقوط  عالج  يف  الجرجري  يستخدم 
الشعر واملساعدة يف عملية الطمث. 
أما رشب عصريه فيقوي الشعر ومينع 
تساقطه، ويعالج مشاكل فروة الرأس 
كالقرشة، وذلك بسبب محتواه من 
والزنك،  والحديد،  الكربيتية،  املواد 
وفيتامني (أ). ومن الفوائد التجميلية 
تأخري ظهور عالمات التقدم بالسن، 
يقي  كــام  والكلف،  كالتجاعيد، 
نتيجة  باملشاكل  اإلصابة  البرشة من 
تعرضها ألشعة الشمس. يحفز إفراز 
مستوى  يخفض  اللعابية.  الغدد 

ضغط الدم.

فى موسم الصيف.. 5 طرق لتجنب 
احتباس املاء فى الجسم

فى موسم الصيف.. 5 طرق لتجنب 
احتباس املاء فى الجسم

فى موجة الحر.. نصائح للحماية من 
ضربات الشمس

ــاد  األرص هيئة  تحذيرات  ظل  ىف 
الحرارة،  درجات  ارتفاع  من  الجوية 
نتيجة ملوجة حر شديدة، تزداد فرص 
اإلصابة برضبات الشمس خاصة لدى 
ألشعة  يتعرضون  الذين  األشخاص 
للتقرير  ووفقا  الــضــارة،  الشمس 
 ”WEBMED“ موقع  عرب  املنشور 
النصائح  وأهم  أفضل  سنتعرف عىل 

للحامية منها.
نصائح للحامية من رضبات الشمس

الخفيفة  القطنية  املالبس  ارتداء   –
الضيقة  املالبس  ألن  والفضفاضة، 

عىل  بالحصول  للجسم  تسمح  ال 
التربيد.

– عند التعرض ألشعة الشمس عليك 
أشعة  لحجب  قبعات  استخدام 
نظارة  ارتــداء  مع  املــرضة،  الشمس 
الشمس  من  واقي  ووضع  الشمس، 
والحد  البرشة،  صحة  عيل  للحفاظ 
مشاكل  أو  بااللتهابات،  إصابتها  من 

بسبب التعرض ألشعة الشمس.
الطبيعية  السوائل  – أكرث من تناول 
الجيدة  الحيل  من  فهي  ــاء،  واملـ
الجسم،  ترطيب  عيل  تساهم  التي 

والحد من تعرضه لإلصابة بالجفاف 
السوائل  وفقدان  العام،  والضعف 
من الجسم، ولذا عليك تناول 2 لرت 

من السوائل يوميا.
– التغذية الصحية السليمة تعد من 
بها  القيام  يجب  التي  النصائح  أهم 
خالل موجات الحر، وتتم عن طريق 
باأللياف،  الغنية  الخرضوات  تناول 
عيل  تحتوي  التي  أيضا  والفواكه 
نسبة عالية من األلياف، واملاء، فهي 
والحد  الجسم،  ترطيب  يف  تساهم 

من التعرض لإلصابة بالجفاف.

باالنتفاخ خاصة خالل  الشعور  يعد 
فصل الصيف مشكلة شائعة، حيث 
عندما  عادة  املاء  احتباس  يحدث 
املاء  من  زائدة  كمية  هناك  يكون 
املطلوبة،  الكمية  عن  أجسامنا  ىف 
 %60 إىل   %55 من  جسمنا  ويتكون 
من املاء، وىف بعض األحيان ميكن أن 
يؤدى اإلفراط يف املاء إىل تورم أجزاء 
الساقني  مثل  الجسم  من  مختلفة 
واليدين والعينني بشكل عام، وأثناء 
الحمل أو الحيض متر معظم النساء 
عن  النظر  برصف  املــاء،  باحتباس 
املفرط،  امللح  يكون  أن  ميكن  ذلك 
أو منط الحياة األقل نشاطًا، أو اتباع 
نظام غذاىئ سيئ من أسباب احتباس 
املاء يف جسمك، وفقا ملا نرشه موقع 

.”pinkvilla“
املاء  احتباس  لتجنب  5 طرق سهلة 

خالل فصل الصيف
1. ال مزيد من األطعمة املالحة

ارتفاع  من  جسمك  يعاين  عندما 
جسمك  مييل  الصوديوم،  مستوى 

ــاء،  امل إىل االحــتــفــاظ مبــزيــد مــن 
عىل  القدرة  لديه  امللح  ألن  ونظرًا 
املاء  يخزن  فإنه  ــاء،  امل امتصاص 
الزائد يف أجزاء جسمك، لذلك عندما 
تناول  تقليل  فإن  باالنتفاخ  تشعر 
البطاطس  مثل  األطعمة  من  امللح 
املقلية ورقائق البطاطس والوجبات 
الخفيفة األخرى يعد خياًرا جيًدا إذا 
كنت ترغب يف تجنب احتباس املاء.

2. رشب الكثري من املاء
بالجفاف  املصاب  الجسم  يــؤدى 
جسمك  كان  إذا  املاء،  احتباس  إىل 
أجزاء  بعض  فإن  املاء،  من  محروًما 
لذا،  املاء  تخزن  ألنها  تنتفخ  الجسم 
من  للوقاية  السهلة  الطريقة  فإن 
من  الكثري  رشب  هى  املاء  احتباس 
املاء، عادة 2-3 لرتات كافية لشخص 
ىف  يساعد  املاء  رشب  أن  كام  بالغ، 
من  الزائدة  واألمالح  السموم  طرد 

الجسم.
3. ابق نشيطا

منط حياتنا غري املستقر سبب رئييس 

الحتباس املاء، عندما نحرك أجسادنا 
أو نحافظ عىل نشاطنا، يتم الحفاظ 
عىل مستوى املاء يف أجسامنا ، فإن 
أو  املصعد  من  بدالً  الدرج  صعود 
منع  يف  يساعد  دقائق  لبضع  امليش 

احتباس املاء.
4. البوتاسيوم للحفاظ عىل مستوى 

املاء
والعدس  واملــوز  البطاطس  تعد 
والسبانخ والربتقال والفواكه الجافة 
مصادر رائعة للبوتاسيوم، إذا كانت 
مستويات البوتاسيوم والصوديوم يف 
جسمك ليست يف النسبة الصحيحة، 
باملياه،  االحتفاظ  إىل  الجسم  مييل 
ومن ثم فإن تضمني هذه األطعمة 
نظامك  يف  بالبوتاسيوم  الغنية 
تجنب  يف  مفيًدا  سيكون  الغذايئ 

احتباس املاء.
5. تحسني نظامك الغذايئ

الغذايئ  النظام  يتسبب  ما  غالبًا 
احتباس  يف  املتوازن  وغري  السيئ 
تضمني  املهم  فمن  ثم  ومن  املــاء، 
نظامك  يف  األســاســيــة  املــكــونــات 
الغذايئ اليومي لتجنب هذا الوضع، 
قدر  املصنعة  األطعمة  من  قلل 
الكثري  عىل  تحتوي  ألنها  اإلمكان 
تناول  جــرب  واملــلــح،  السكر  من 
األطعمة الغنية باأللياف مثل الجزر 
كلها  والتفاح  واألفوكادو  والبنجر 
األطعمة  هذه  كل  باأللياف،  غنية 
تفرز امللح الزائد عن طريق التبول، 
خاليًا  جسمك  عىل  تحافظ  وبالتايل 

من االنتفاخ

الفوائد الصحية والطبية والعالجية لنبات الجرجري

من الطبيعى أن يشعرالجميع بالنعاس 
الناس  من   %18 لكن  آلخر،  حني  من 
النعاس  أو  النوم،  فرط  من  يعانون 
أن تتسبب  النهار، وميكن  أثناء  املفرط 
متكرر  بشكل  النوم  ىف  الحالة  هذه 
طوال اليوم، حتى أثناء القيام بأنشطة 
ما،  مع شخص  التحدث  أو  األكل  مثل 

.WebMD وفقا ملا نرشه موقع
وميكن أن يكون فرط النوم من أعراض 

مشكلة أساسية مثل:
– متالزمة متلمل الساقني

– توقف التنفس أثناء النوم
– الكآبة

– تعاطى املخدرات أو رشب الكثري من 
الكحول

ىف  بها  القيام  ميكنك  نصائح  وهناك 
املنزل لتقليل النعاس أثناء النهار

1 – رشب الكافيني
يساعدك  أن  ميكن  منبه  الكافيني 
إذا  النهار  أثناء  مستيقظًا  البقاء  عىل 
لكن  املفرط،  النعاس  من  تعاين  كنت 
الكافيني  عىل  تحتوى  التى  املرشوبات 
مثل القهوة أو الصودا أو الشاى ميكن 
أن تجعل من الصعب عليك النوم حتى 
عندما تكون متعبًا، ولهذا السبب، من 
األفضل التبديل إىل املرشوبات منزوعة 

الكافيني يف وقت الحق من اليوم.
2 – تناول وجبة خفيفة صحية

الخفيفة  الوجبات  متنحك  أن  ميكن 
السكرية دفعة رسيعة من الطاقة، لكن 
انخفاض  يسبب  انهيار  يتبعها  ما  غالبًا 
والتشوش  الـــدم،  يف  السكر  نسبة 
الذهنى، واإلرهاق، وميكن أن تساعدك 
الحفاظ  ىف  الصحية  الخفيفة  الوجبات 
املدى  عىل  الطاقة  من  املزيد  عىل 

الطويل، اخرت خيارات مفيدة مثل:
زبادى باملكرسات والتوت

أو  والخرضوات  السوداىن  الفول  زبدة 
مقرمشات القمح الكامل

الجزر والجنب قليل الدسم
3 – خذ قيلولة

اليوم  خــالل  قيلولة  جدولة  ميكنك 
تساعدك  أن  وميكن  نفسك،  لتنشيط 
الراحة عىل تجنب النعاس أثناء النهار.

4 – النشاط البدىن
ميكن للنشاط البدين املنتظم أن يبقيك 
نشيطًا ويسمح لك بالنوم بشكل أسهل 
امليش  مينحك  أن  وميكن  الليل،  يف 
الطاقة  دفعة  دقيقة   15 ملدة  البسيط 

التي تحتاجها.
5 – التعرض للشمس

يؤثر الضوء، خاصة ضوء الشمس، عىل 
املهم  ومن  الداخلية،  جسمك  ساعة 
النهار  أثناء  الشمس  تتعرض ألشعة  أن 
النوم  لتبقيك مستيقظًا وتشجعك عىل 

الجيد ىف الليل.

ىف  ــراط  واإلف التدخني  عن  ابتعد   –  6
تناول الكحوليات

ميكن أن يحفز النيكوتني جسمك بطرق 
ميكن أن تقطع نومك.

7 – حافظ عىل رطوبتك
بسبب  املــفــرط  بالتعب  تشعر  قــد 
الجفاف، لذلك عليك رشب املاء طوال 

اليوم، خاصة بعد مامرسة الرياضة.
8 – تدرب عىل النوم الجيد

الجيد،  النوم  من  قدر  أقىص  لتحقيق 
وحرر  ثابت،  نوم  جدول  عىل  حافظ 
من  وتأكد  املشتتات،  من  نومك  غرفة 
أن مساحة نومك مريحة، واتبع روتيًنا 

مريًحا قبل الذهاب إىل النوم.
9 – خذ اسرتاحة من وقت الشاشة

التحديق ىف جهاز الكمبيوتر أو الجهاز 
طويلة  لفرتات  الهاتف  أو  اللوحى 
ميكن أن يجهد عينيك ويجعلك تشعر 
عن  توقف  دقائق  بضع  وكل  بالتعب، 
عينيك  اغمض  أو  آخر،  إىل ىشء  النظر 

للحظة إلراحة عينيك .
10 – قلل من توترك

إىل  االســرتخــاء  أنشطة  إضافة  حــاول 
يومك للبقاء هادئًا لكن تجنب النعاس، 
واليوجا  الرياضية  التامرين  وتعترب 
الوقت  واالستامع إىل املوسيقى وقضاء 
طرق  عىل  أمثلة  والقراءة  أحبائك  مع 

تقليل التوتر

10 نصائح لتجنب النعاس أثناء 
النهار.. تعرف عليها
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حلوان، والدكتورة هدى زكريا أستاذ 
جامعة  السيايس  االجــتــامع  علم 
شقرة  جامل  والدكتور  الزقازيق، 
شمس،  عني  جامعة  التاريخ  أستاذ 
والكاتب الصحفي عادل السنهوري، 
والخبري اإلعالمي الدكتور يارس عبد 

العزيز.
األدبية  الناقدة  امللتقى  وتدير 
مدير  الحميد  عبد  ناهد  الدكتورة 
برنامج  ويتضمن  امللتقى،  ومؤسس 
الفنية  الفقرات  من  باقة  امللتقى 
الفنان  بقيادة  كنوز  فرقة  تقدمها 

الكبري محمود درويش، مع االلتزام 
بتنفيذ اإلجراءات االحرتازية للوقاية 

من خطر فريوس كورونا.
ىف  يهدف  امللتقى  أن  إىل  يشار 
عىل  الضوء  إلقاء  إىل  األول  املقام 
كل ماهو إيجايب وبناء ىف املجتمع، 
واألحــداث  املوضوعات  ومناقشة 
لتعريف  الوطن  تاريخ  ىف  الهامة 
وتذكريهم  بها،  الجديدة  األجيال 
برموز املجتمع ىف مختلف املجاالت 

وبطوالت القوات املسلحة.

يوليو،   23 ثــورة  بذكرى  احتفاال 
عبد  إيناس  الدكتورة  رعاية  وتحت 
قطاع  يقيم  الثقافة،  وزيرة  الدايم 
شئون اإلنتاج الثقايف، برئاسة املخرج 
الثقاىف  الهناجر  خالد جالل، ملتقى 
ونظرة   – يوليو   23“ عنوان  تحت 
السابعة  ىف  وذلك  التاريخ”،  عىل 
والنصف من مساء يوم السبت 23 
يوليو الجاري مبركز الهناجر للفنون 

برئاسة الفنان شادى رسور.
عاصم  الدكتور  امللتقى  ىف  يتحدث 
بجامعة  التاريخ  أستاذ  الدسوقى 

“23 يوليو..ونظرة على التاريخ” ندوة فى 
ملتقى الهناجر الثقافى.. اعرف التفاصيل

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؟

إيناس  الدكتورة  الفنانة  نعيت 
عبد الدايم وزيرة الثقافة، وأعضاء 
وجميع  للثقافة  األعــيل  املجلس 
بــالــوزارة  والقطاعات  الهيئات 
األدب  أستاذ  مريس  أحمد  الدكتور 
الشعبي والفلكلور بجامعة القاهرة 
الكتب  ــدار  ل األســبــق  والرئيس 
املجلس  هيئة  وعضو  والوثائق 
املوت  غيبه  الذي  للثقافة  األعيل 
صباح اليوم األربعاء 20 يوليو عن 

عمر يناهز 78 عاما.
وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم 
الخربات  أبــرز  مــن  ــراحــل  ال إن 
الـــرتاث  مــجــال  ــة يف  ــي ــادمي األك
والفلكلور الشعبي وقدم إسهامات 
الثقافة  يف  فارقة  عالمات  متثل 

حيث  الدبلومايس  بالسيلك  التحق 
عني مستشارا ثقافيا بسفاريت مرص 
العديد  وتــويل  ومدريد،  رومــا  يف 
الثقافة  وزارة  يف  املناصب  من 
مدير   ، الكتب  دار  رئيس  منها 
مستشارا  الشعبية،  الفنون  مركز 
ــرتاث  ال لــشــؤون  الثقافة  لــوزيــر 
الكثري  يف  عضوا  كان  كام  الشعبي، 
من اللجان العلمية واملتخصصة يف 
والفلكلور  الشعبي  الرتاث  مجال 
من  الكثري  ولــه  والــعــامل  مرص  يف 
املؤلفات الهامة واالبحاث املنشورة 
العربية  العلمية  املجالت  ارقى  يف 
والعاملية كام نال الكثري من الجوائز 

واالوسمة املرصية والدولية.

يف  ساهم  انــه  مشرية   ، املرصية 
توثيق العديد من امللفات املرصية 
العزاء  وقدمت   ، اليونسكو  لدي 
داعية  وتالميذه  وأصدقائه  ألرسته 

الله أن يتغمد الفقيد برحمته.
احمد  الدكتور  الراحل  أن  يذكر 
 1944 يناير  مواليد  من  مــرىس 
مبحافظة كفر الشيخ والتحق بكلية 
وتدرج  القاهرة  جامعة  االداب 
قسم  ترأس  حتى  بها  املناصب  يف 
لكلية  عميدا  ثم  العربية  اللغة 
كام  سويف  بنى  بجامعة  االداب 
العايل  املعهد  عميد  منصب  توىل 
الفنون  باكادميية  الشعبية  للفنون 
من  العديد  يف  زائرا  استاذا  وعمل 
 ، واالجنبية  العربية  الجامعات 

وزيرة الثقافة تنعي أحمد مرسي: إسهاماته عالمات فارقة فى الثقافة املصرية
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أعلنت منصة “نيتفليكس” أن عدد 
 220.67 إىل  وصل  بها  املشرتكني 
الثاين  الربع  بنهاية  مشرتك  مليون 
من العام الجاري (مارس – يونيو)، 
ألف   970 خــرست  أنها  يعني  ما 

مشرتك خالل الفرتة نفسها.

وافقت رشكة “أبل” عىل دفع 50 مليون 
جامعية  قضائية  دعوى  لتسوية  دوالر 
علم  عىل  كانت  بأنها  الرشكة  تتهم 
بعيوب لوحات مفاتيح أجهزة الكمبيوتر 

املحمول “ماك بوك”.
أن  التقني،  فريج”  “ذا  موقع  وأوضــح 

بلوحات  املسامة  املفاتيح،  لوحات 
أجهزة  عىل  تقدميها  تم  “الفراشة”، 
وعاىن   ،2015 عام  املنتجة  بوك”  “ماك 
عن  توقفها  سهولة  من  مستخدموها 
الغبار  بسبب  وتعطلها  متاًما  االستجابة 
مل  الرشكة  أن  إىل  مشريا  األتــربــة،  أو 

يف  العيوب  هــذه  تتالىف  أن  تستطع 
إىل  املفاتيح  لوحة  من  األحدث  النسخ 

أن تخلت عنها عام 2020.
التسوية  أن  التقني  املــوقــع  ــر  وذك
املقرتحة ال تزال تتطلب موافقة القايض 

الذي ينظر الدعوى

األشــخــاص  ثقة  لكسب  تنفيذيني 
املستهدفني وخداعهم ودفعهم إلرسال 
أو  أمــوال  تحويل  أو  حساسة  بيانات 
متكينهم من الوصول إىل البنية التحتية 
متكن  الحاالت،  إحدى  يف  ملؤسساتهم. 
مليون   35 عىل  الحصول  من  مجرمون 

“نيتفليكس” تخسر نحو مليون 
مشرتك خالل الربع الثانى من 2022

دوالر عرب تزييف صوت مدير الرشكة.
مركز  لدى  البيانات  علامء  رئيس  وقال 
فالديسالف  كاسربسيك،  الرويس  البحث 
“يضمن  الخطر  فهم  إن  توشكانوف، 
مشريًا  املعركة”،  نصف  يف  االنتصار 
بأساليب  املوظفني  توعية  أهمية  إىل 
االحتيال الجديدة. وأوضح أن التزييف 
من  الكثري  يتطلب  املتقن  العميق 
عمليات  أن  حني  يف  والجهد،  الخربة 
املتزامن  التفاعل  أو  الدارجة  االحتيال 
العادة منخفض  أثناء املقابلة يكون يف 

الجودة.
وأضاف: “ميكن متييز محاوالت التزييف 
الحركات  تتضّمن  بعالمات  العميق 
رديء  والشعر  للشفاه،  الطبيعية  غري 
الوجه  شكل  تناسق  وانعدام  الشكل، 
الطرف  وقلّة  واملحيط،  الجسم  مع 
تطابق  وانعدام  انعدامه،  أو  بالعينني 
لون البرشة، وأخطاء يف تجسيد املالبس، 
لكن  الوجه،  أمام  غريبة  يٍد  مرور  أو 
املحتال قد يتعّمد خفض جودة الفيديو 
لذا  العالمات.  هذه  إلخفاء  محاولة  يف 

عىل  العمل  مقابالت  بإجراء  نــويص 
املوارد  بجانب مسؤويل  تشمل  مراحل 
البرشية األشخاص الذين سيعملون مع 
املوظف الجديد، من أجل تقليل فرص 
هذا  وسيؤدي  مزيفني.  موظفني  تعيني 
غري  أي يشء  اكتشاف  فرص  زيادة  إىل 

عادي”.
العنارص  من  أيًضا  التقنيات  وتُعّد 
املساعدة واملؤثرة يف مكافحة التزييف 
األمن  حلول  ستضمُن  إذ  العميق، 
الدعم  تقديم  بها  املوثوق  الرقمي 
املالئم إذا أقنعت محاوالت قامئة عىل 
أحد  الجودة  عايل  العميق  التزييف 
برمجيات  أو  ملفات  بتنزيل  املوظفني 
خبيثة أو زيارة مواقع تصيّد عرب روابط 
مكافحة  حل  يكون  وقــد  مشبوهة. 
االحتيال الذي ينطوي عىل مزايا تحليل 
املعامالت  ومراقبة  املستخدم  سلوك 
التي  للرشكات  جيًدا  خياًرا  املالية، 
العمالء،  عىل  التعرّف  حلول  تستخدم 

ما يتيح مستوى إضافيًا من الحامية.

كيف يمكن للمؤسسات أن تتصدّى للهجمات اإللكرتونية؟

وأوضح موقع “تيك كرانش” التقني 
املشرتكني  عدد  يف  النقص  هذا  أن 
الذي  املنصة  تاريخ  يف  األكــرب  هو 
مشريا  أشهر،   3 خالل  تسجيله  يتم 
التقديرات  أن  إىل  ذاته  الوقت  يف 
السابقة لـ”نيتفليكس” كانت تتوقع 

خسارة 2 مليون مشرتك خالل الفرتة 
املذكورة.

زيادة  تتوقع  أنها  املنصة  وذكــرت 
مشرتك  مليون  بواقع  االشرتاكات 
جديد خالل الربع الثالث من العام 

الجاري (يوليو- سبتمرب).

الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  أعلن 
قد  الرشكات  من  املزيد  أن  مؤخراً 
يتقدمون  ــاص  ــخ أش ــن  ع أبــلــغــت 
التزييف  تقنية  باستخدام  للوظائف 
العميق. إذ يستخدم املحتالون مقاطع 
الفيديو والصور والتسجيالت والهويات 
املرسوقة وهم يتظاهرون بأنهم شخص 
يف  بعيد  منصب  عىل  للحصول  آخر 
يبدو  قد  املعلومات.  تكنولوجيا  مجال 
شخص  مع  التعاقد  لكن   ، كمزحة 
خطرية  مشاكل  إىل  يؤدي  قد  مزيف 
عىل  مزيف  موظف  يحصل  عندما 
العمالء  وبيانات  حساسة  معلومات 
للرشكة. قد يشكل تهديًدا ألمن بيانات 
اخــرتاق  حــدوث  حالة  ويف   ، الرشكة 
تقديم  فرصة  للرشكة  تتاح  أال  أمني، 

املحتال إىل العدالة.
الطريقة  املــذكــورة  الحالة  وليست 
املحتالون  بها  يستخدم  التي  الوحيدة 
الستغالل  العميق  التزييف  تقنيات 
املحتالني،  بإمكان  وأصبح  املؤسسات. 
هذه  استخدام  التقنية،  تطور  مع 
اختبارات  لخداع  الجديدة  األساليب 

تستخدمها  التي  الحيوية  القياسات 
الرقمية  العمالت  وبورصات  البنوك 
املستخدمني  هويات  من  للتحقق 
غسل  عمليات  من  الحّد  سبيل  يف 
عن  صــادر  لتقرير  ووفــًقــا  ــوال.  األمـ
أفضل  من   9 كان  “سنسيتي”،  رشكة 

التعرّف  لحلول  منتجة  ــات  رشك  10
لهجامت  بشّدة  معرّضة  العمالء  عىل 

باستخدام التزييف العميق.
التزييف  تقنية  وتُستخدم  هـــذا، 
إذ  املوّجه؛  التصيّد  يف  أيًضا  العميق 
مديرين  هوية  انتحال  للمحتالني  ميكن 

“أبل” توافق على دفع 50 مليون 
دوالر لتسوية دعوى قضائية
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ضبط 16 عنصرا إجراميا شديد الخطورة فى 
حمالت أمنية بالقليوبية

التحقيقات: لص املواطنني بمنطقة األزبكية 
ينتحل صفة شرطى لتنفيذ جرائمه 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).

برسقة  متهم  عــاطــل  اعـــرتف 
املواطنني يف دائرة قسم األزبكية، 
بشامل  العامة  النيابة  ــام  أم
القاهرة، بأنه يقوم بتنفيذ جرامئة 
ضابط  صفة  انتحال  طريق  عن 
متعلقات  عىل  ويستوىل  رشطة 

املواطنني.
وقررت النيابة حبس املتهم 4 أيام 

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 

وطالبت  التحقيقات،  ذمة  عىل 
رجال املباحث برسعة التحريات 
حول املتهم للوقوف عىل نشاطه 
ووجهت  التحقيقات،  الستكامل 

له تهم الرسقة وانتحال الصفة.
لوحدة  تابعة  أمنية  قوة  متكنت 
األزبكية  رشطة  قسم  مباحث 
واملعينة  القاهرة،  أمن  مبديرية 

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.

بدائرة  األمنية  الحالة  ملالحظة 
األشخاص  أحد  من ضبط  القسم 
مقيم بدائرة قسم رشطة املطرية 
وذلك  جنائية”،  معلومات  “له 
من  مــاىل  مبلغ  برسقة  لقيامه 
بدائرة  تواجدهام  حال  شخصني 
صفة  انتحال  طريق  عن  القسم 

رجل رشطة.

تأجيل جلسة محاكمة املتهمني بقتل اإلعالمية شيماء جمال لجلسة 13 أغسطس
التحقيقات  أظهرت  حيث  العامة، 
(زوج  حجاج  أمين  األول  املتهم  أن 
املجني عليها اإلعالمية شيامء جامل) 
أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له 
عىل  ومساومته  أرسارهام،  بإفشاء 
منه،  مالية  مبالغ  بطلبها  الكتامن 
حسني  الثاين  املتهم  عىل  فعرض 
وقَِبل  قتلها،  يف  معاونته  الغرابيل 
األخري نظري مبلغٍ مايل وعده املتهم 

األول به.
املتهمني  أن  التحقيقات  من  وتبني 
إزهاق  عىل  النية  وبيتا  العزم  عقدا 
روح اإلعالمية شيامء جامل، ووضعا 
عىل  فيه  اتفقا  مخططا  لذلك 
بها  لقتلها  نائية  مزرعة  استئجار 

وإخفاء جثامنها بقرب يحفرانه فيها.
املتهمني  أن  إىل  النيابة  وأشارت 
وأعدا  القرب،  لحفر  أدوات  اشرتيا 
إلحكام  قامشية  وقطعة  مسدسا 
مقاومتها،  وشل  عليها  املجني  قتل 
لنقل  حديدية  وقيودا  وسالسل 
الجثامن إىل القرب بعد قتلها، ومادة 

حارقة لتشويه معامله قبل دفنه.
اليوم  يف  أنه  التحقيقات  وأظهرت 
مخططهام،  لتنفيذ  حدداه  الذي 
املزرعة  إىل  األول  املتهم  استدرجها 
بينام  لرشائها،  معاينتها  بدعوى 

بها  انتظاره  يف  الثاين  املتهم  كان 
بها  هنالك  ظفرا  وملا  كمخططهام، 
عىل  برضبات  األول  املتهم  باغتها 
فأفقدها  املسدس،  مبقبض  رأسها 
اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا 
القامشية  وبالقطعة  بيديه  عليها 
أمسك  بينام  أنفاسها،  كتم  حتى 
قاصدين  مقاومتها،  لشل  بها  الثاين 
وفاتها  أيقنا  حتى  روحها  إزهاق 
املوصوفة  اإلصابات  بها  ُمحدثنَْيِ 
والتي  الترشيحية،  الصفة  تقرير  يف 
جثامنها  غاّل  ثم  بحياتها،  أودت 
بالقيود والسالسل وسلكاه يف القرب 
املادة  عليه  وسكبا  أعداه،  الذي 

الحارقة لتشويه معامله.
الدليل عىل  العامة  النيابة  وأقامت 
املتهمني من واقع شهادة 10 شهود 
الذي  املتجر  صاحب  بينهم  من 
الحفر  أدوات  منه  املتهامن  اشرتى 
إقرارات  وكذا  الحارقة،  واملادة 
التحقيقات،  يف  تفصيال  املتهمنْيِ 
والتي استهلت بإرشاد املتهم الثاين 
عن مكان الجثامن باملزرعة وبيانه 
املتهم  إقرار  ثم  الجرمية،  تفصيالت 
بارتكابه واقعة  األول عقب ضبطه 

القتل.
يف  ثبت  أنه  التحقيقات  وأضافت 

تقرير الصفة الترشيحية الصادر من 
وفاة  أن  الرشعي،  الطب  مصلحة 
نفسها  كتم  بسبب  عليها  املجني 
أحدثه  وما  عنقها،  عىل  والضغط 
للمسالك  سد  من  الضغط  هذا 
الواقعة  أن  إىل  يشري  مبا  الهوائية، 
التصوير  وفق  الحدوث  جائزة 
يف  العامة  النيابة  إليه  انتهت  الذي 

تحقيقاتها.
املتهمنْيِ  ِقبَل  األدلة  تضمنت  كام 
وجود البصمتني الوراثيتني الخاصتني 
القامشية  القطعة  عىل  باملتهمني 
املجني  بجثامن  عليها  ُعرث  التي 
الواقعة،  يف  واملستخدمة  عليها، 
الرشائح  تواجد  ثبوت  عن  فضال 
الهاتفية املستخدمة مبعرفة املتهمنْيِ 
واملجني عليها يوم ارتكاب الجرمية 
االتصال  لربج  الجغرايف  النطاق  يف 
الذي يقع بالقرب من املزرعة محل 

الحادث.
وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات 
املتهم  ارتكاب  شبهة  عن  أسفرت 
النيابة  قررت  أخرى،  جرائم  األول 
للتحقيق  منها  صورة  نسخ  العامة 
واقعة  عن  مستقلة  بصورة  فيها 

جرمية قتل املجني عليها.

مبحكمة  السادسة  الدائرة  قررت 
جلسة  تأجيل  الجيزة  جنايات 
اإلعالمية  بقتل  املتهمني  محاكمة 
أغسطس  لـ13  جامل،  شيامء 

لالطالع.
مبحكمة  السادسة  الدائرة  قررت 
جلسة  تأجيل  الجيزة  جنايات 
اإلعالمية  بقتل  املتهمني  محاكمة 
أغسطس  لـ13  جامل،  شيامء 

لالطالع.

القاهرة  استئناف  محكمة  كانت 
حسني  محمد  املستشار  برئاسة 
القضاء  مجلس  عضو  التواب  عبد 
األربعاء  اليوم  جلسة  حدد  األعىل، 
عبد  أمين  املتهمني  محاكمة  لبدء 
وحسني  حجاج  محمد  الفتاح 
محمد إبراهيم الغرابيل (محبوسان 
اتهامهام  قضية  يف  احتياطيا) 
بارتكاب جرمية قتل اإلعالمية شيامء 

جامل عمدا مع سبق اإلرصار.

التواب  عبد  محمد  املستشار  وكان 
جلسة  تحديد  برسعة  أمر  قد 
محكمة  أمام  املتهمني  محاكمة 
الجنايات املختصة، وذلك فور ورود 
أوراق القضية إىل محكمة استئناف 

القاهرة من النيابة العامة.
حامده  املستشار  أمر  وأن  وسبق 
بإحالة  العام،  النائب  الصاوي 
يف  الجنائية  املحاكمة  إىل  املتهمني 
ختام التحقيقات التي بارشتها النيابة 
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وزير الرياضة: كل التقدير للرئيس السيسي 
على دعمه الدائم للرياضة املصرية

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

وزير  صبحى  أرشف  الدكتور  تقدم 
الشكر  بخالص  والرياضة  الشباب 
والتقدير إىل السيد الرئيس عبد الفتاح 
الجمهورية، عىل دعمه  السيىس رئيس 
وتحفيزه  املرصية،  للرياضة  الدائم 
للمنتخبات الوطنية، ومتابعة نتائجهم، 
العروض،  أفضل  تقديم  عىل  وحثهم 
ىف  الرياضية  ــازات  ــج اإلن وتحقيق 

مختلف املنافسات.
والرياضة  الشباب  وزيــر  أعــرب  كام 
مصطفى  للدكتور  امتنانه  خالص  عن 
لحرص  الــوزراء  مجلس  رئيس  مدبويل 
سيادته عىل حضور مباراة نهاىئ بطولة 
كأس األمم اإلفريقية التى أقيمت عىل 
مبدينة  مصطفى  حسن  الدكتور  صالة 

بفوز  وانتهت   ، أكتوبر  من  السادس 
الرأس  منتخب  عىل  املرصى  املنتخب 
األخرض ليحصد اللقب اإلفريقى الثامن 

ىف تاريخ مشاركة الفراعنة بالبطولة.
االتحاد  صبحى  أرشف  الدكتور  هنأ 
الوطنى  واملنتخب  اليد  لكرة  املرصى 
وإضافة  اإلفريقية،  بالبطولة  بالفوز 
إنجاز جديد ىف سجل الرياضة املرصية، 
مثنياً عىل أداء اللجنة املنظمة للبطولة، 
أبهى  ىف  املباريات  بكافة  والخروج 

صورة.
رئيس  مدبويل  مصطفى  الدكتور  وكان 
النسخة  الوزراء قد شهد ختام  مجلس 
أفريقيا  أمم  كأس  بطولة  من   25 الـ 
اليد للرجال 2022، وقام بتسليم  لكرة 

كأس البطولة إىل املنتخب املرصي الفائز 
باللقب بحضور وزير الشباب والرياضة، 
وزير  الغفار،  عبد  خالد  والدكتور 
القائم  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
حسن  والدكتور  الصحة،  وزير  بأعامل 
لكرة  الدويل  االتحاد  رئيس  مصطفى، 
االتحاد  رئيس  أرميو،  منصورو  و  اليد، 
محمد  والدكتور  اليد،  لكرة  األفريقي 
األمني، رئيس االتحاد املرصي لكرة اليد، 
اللجنة  رئيس  واملهندس هشام حطب، 
كارلوس  والسيد/  املرصية،  األوملبية 
والرياضة  الشباب  ــر  وزي مونتريو، 
من  وعدد  األخرض،  الرأس  بجمهورية 
املسئولني وممثيل االتحادات الرياضية.

رفع درجة االستعداد القصوى الستقبال البطولة العربية لكمال االجسام
األلعاب  مختلف  يف  الرياضية 

الرياضية.
يقظة  ” عىل رضورة  فهيم  وشدد” 
تنظيم  يف  الهامه  اللجان  بعض 
االجسام  لكامل  العربية  البطولة 
الشخصيات  استقبال  لجنه  خاصة 
وكذلك  العربية،  والوفود  الهامه 
املعوقات  كافة  تذليل  عىل  الرتكيز 
املسئولة  اللجنه  االلتزام يف  و  لهم، 
اسامء  وتحديد  املرسح  عن 
عن  املسؤولني  وكذلك  الضيوف، 
الالعبني  لتجهيز  املرسح  خلفية 
املنافسات  انطالق  قبل  تجهيزهم 
يف  التنظيم  وايضا  كافيه،  بفرته 
تم  وقد  الالعبني  ميزان  عملية 
باجراءات  مخصص  مكان  تحديد 
منظمة بحيث ينهي امليزان يف فرته 

زمنيه وجيزة.
وأوضح رئيس اللجنه العليا للبطولة 
رئيس  أن  األجسام،  لكامل  العربية 
األجسام  لكامل  الدويل  االتحاد 
يوم  الحضور  عىل  حريص  سيكون 
يقوم  وسوف  الجاري  يوليو   28
والرياضة  الشباب  وزير  بتكريم 
ومحافظ  صبحي،  أرشف  الدكتور 

اإلسكندرية اللواء محمد الرشيف، 
إلنجاح  دعم  من  ماقدما  عىل 
االجسام  لكامل  العربية  البطولة 
لرئيس  سياحي  برنامج  وهناك 
يف  األجسام  لكامل  الدويل  االتحاد 

مرص.
املرصي  االتحاد  رئيس  واختتم 
لكامل األجسام ورئيس االتحاديني 
رئيس  ونائب  واالفريقي  العريب 
أننا  االعالميه  ترصيحاته  االتحاد 
العربية  الوفود  بجميع  نرحب 
عىل  واؤكد  البطولة  يف  املشاركة 
مشاركة املنتخب السعودي لكامل 
العدد  ليصل  البطوله  يف  األجسام 
دولة   14 ايل  املشارك  اإلجاميل 

عربية.
محافظة  أن  اإلشارة  يجدر 
الحدث  تستضيف  اإلسكندرية 
الرياىض العريب خالل أيام 28 و29 
نسختها  يف  الجاري  يوليو  و30 
عرش  والثامنة  والعرشون،  الثانية 
للكالسيك  والثانية  للشباب، 
كرمية  رعاية  تحت  والفيزيك، 
طاهر  “محمد  اللواء  السيد  من 
اإلسكندرية،  محافظ  الرشيف” 

ورشكة سلسال للمقاوالت، بحضور 
رئيس  سانتونجا”  “رفائيل  الدكتور 
األجسام  لكامل  الدويل  االتحاد 
ونائبه   ،IFBB البدنية  واللياقة 
العريب  االتحاد  ورئيس  األول 

الدكتور “عادل فهيم”.
هذا وتتميز البطولة العربية بكونها 
االتحاد  تتبع  رسمية  دولية  بطولة 
 ،IFBB األجسام  لكامل  الدويل 
مبشاركة متوقعة لـ 14 دولة عربية 
هي: العراق – السعودية – تونس 
سوريا   – فلسطني   – األردن   –
 – ُعامن  سلطنة   – البحرين   –
 – السودان   – املغرب   – اإلمارات 
الجزائر – اليمن – لبنان، باإلضافة 

إىل مرص الدولة املُضيفة للبطولة.
هذا وتقدم البطولة العربية لكافة 

املشاركني ما ييل:
برو  إيليت  احرتاف  كارت   16
كافة  يف  األول  باملركز  للفائزين 

الفئات.
جوائز مالية للثالثة األوائل،

ويشارك يف تحكيمها 5 حكام من 
أوروبا، و4 حكام عرب، و4 حكام 

مرصيني.

لكامل  املرصي  االتحاد  مبقر  عقد 
العليا  اللجنه  اجتامع  األجسام 
العربية  البطولة  عىل  املرشفه 
الدكتور  برئاسة  االجسام  لكامل 
املرصي  االتحاد  رئيس  فهيم  عادل 
االتحاديني  ورئيس  األجسام  لكامل 
رئيس  ونائب  واالفريقي  العريب 

جميع  بحضور  الدويل،  االتحاد 
املختلفه  اللجان  ورؤساء  األعضاء 
وتم وضع الخطوط العريضه وذلك 
الستقبال  تنفيذه  ماتم  ملتابعه 

الحدث الرياىض العريب.
رئيس  فهيم  عادل  الدكتور  وأكد 
االتحاد العريب لكامل األجسام، أنه 

الجزيل  بالشكر  للجميع  يتوجه 
عىل  العليا  اللجنه  أعضاء  لجميع 
الفرتة  خالل  جهد  من  ماقدموه 
املاضيه وطالبهم مبزيد من الرتكيز 
املكان  يف  الرياىض  الحدث  لنضع 
دوما  والتي  الحبيبة  مبرص  الالئق 
تكون يف املقدمة بتنظيم البطوالت 

اللواء محمود بركات:منتخب مصر مرشح بقوة 
للحصول على بطولة أفريقيا ملصارعة الذراعني

ملصارعه  الوطني  املنتخب  أنــهــى 
يف  للمشاركة  استعداداته  الذراعني 
بطولة افريقيا، التي ستقام يف نيجرييا، 
الفرتة  وتحتضنها مدينه الجوس، خالل 
من 20 يوليو الجاري وتستمر ملدة ستة 

أيام.
بركات،  اللواء محمود  أكد  ومن جانبه 
للقوه  والعريب  املرصي  االتحاد  رئيس 
 ، البعثة  ورئيس  الذراعني  ومصارعه 
الرسمية  البعثة  سفر  املقرر  من  أن 

املنتخب، اللواء عصام شوقي حكامً.
وشدد “بركات” أن طموحاتنا كبريه يف 
الذهبية  امليداليات  من  العديد  حصاد 
إفريقيا  األول  املركز  عىل  والحصول 
البطوالت  يف  عالياً  مرص  علم  ورفــع 
عىل  بجديد  ليس  ــذا  وه  ، القارية 
الذراعني  ملصارعة  املــرصي  املنتخب 
نظراً الننا منتلك مجموعه من الالعبني 
البطوالت  من  العديد  عىل  الحاصلني 

القارية والدولية.

الذراعني  ملصارعة  املرصي  للمنتخب 
غداً الثالثاء متوجهه ايل الجوس وتضم 
البعثة 8 أبطال وهم :عمر سعيد عمر 
ابراهيم، اندريا جوزيف جورجي، عبد 
الرحمن نرص السيد،محمد صالح الدين 
مصطفي ،رسحان محمد السيد، محمد 
مصطفى  املعطي،  عبد  عبدالرحمن 
فنياً  منتخب  ويقود  يوسف،  يرسى 

طارق عثامن،
اللواء سعيد محمد فتحي مدير إداري 
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املرصي  االتحاد  رئيس  العريان  رشيف 
للخاميس  الدويل  االتحاد  رئيس  ونائب 
مجلس  أعضاء  إىل  باإلضافة  الحديث، 
االتحاد  وممثيل  املرصي  االتحاد  إدارة 
املرصية  األوملبية  واللجنة  الدويل، 
ىف  املشاركني  واملدربني  الالعبني  وبعض 

البطولة.
تصفيات  يوليو   26 الثالثاء  يوم  وتقام 
ايل  الفرق  تقسم  حيث  الرجال، 
املجموعة  تخوض  و  مجموعتني 
 1.45 الساعة  السالح  منافسات  األويل 
ويتبعها  السباحة  مسابقة  يليها  مساء 
الثالثة  يف  رن)   – (ليزر  ومسابقة 
السباحة  مسابقة  وتقام  عرصا،  ونصف 
عرصا،   3.30 يف  الثانية  للمجموعة 
5.15 مساء  الساعة  السالح  ومنافسات 
الثانية  املجموعة  مسابقات  وتختتم 
بسباق (ليزر – رن) الساعة 8.30 مساء.
يوم  السيدات  تصفيات  وتنطلق 
املجموعة  تخوض  و   7-27 االربعاء 
 1.45 الساعة  السالح  منافسات  األويل 
ويتبعها  السباحة  مسابقة  يليها  مساء 
الثالثة  يف  رن)   – (ليزر  ومسابقة 
السباحة  مسابقة  وتقام  عرصا،  ونصف 
عرصا،   3.30 يف  الثانية  للمجموعة 
5.15 مساء  الساعة  السالح  ومنافسات 
الثانية  املجموعة  مسابقات  وتختتم 
بسباق (ليزر – رن) الساعة 8.30 مساء.
النهايئ  قبل  الدور  منافسات  وتنطلق 
الخميس  يومي  والسيدات  للرجال 
إىل  الفرق  تقسيم  ويتم  والجمعة، 

تعرف على جدول منافسات بطولة العالم 
للخماسي الحديث للكبار مصر 2022

للخاميس  العامل  بطولة  تستضيف مرص 
 24 من  الفرتة  خالل  كبار  الحديث 
مالعب  عىل  الجاري  يوليو   31 وحتى 
األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

والنقل البحري باإلسكندرية.
البطولة  وأكدت 43 دولة مشاركتها يف 
الصني  يف  تقام  أن  لها  مقررا  كان  التي 
لكن نظرا لعودة انتشار فريوس كورونا 
وارتفاع الحاالت، قرر املكتب التنفيذي 
خالل  باالجامع  للعبة  الدويل  لالتحاد 
اجتامعه يف مارس املايض إسناد تنظيم 

البطولة إىل مرص.
وتنطلق املنافسات يوم األحد 24 يوليو 
عىل  الرجال،  تتابع  مبنافسات  الجاري 
أن تبدأ مسابقة السالح الساعة 10.30 
الفروسية  منافسات  تليها  صباحا، 
نقاط  مسابقة  ثم  مساء،   4.20 يف 
السالح اإلضافية الساعة 5.15 وتنطلق 
منافسات السباحة الساعة 5.45 مساء 
رن  الليزر  بسباق  املنافسات  وتختتم 

6.15 مساء.
منافسات   7-25 االثنني  يوم  ويشهد 
املؤمتر  ويتخللها  السيدات  تتابع 
ظهرًا   12 الساعة  للبطولة  الصحفي 
بقاعة الدكتور جامل مختار باألكادميية 
بحضور  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 
الشباب  وزير  صبحي  أرشف  الدكتور 
عبد  اسامعيل  واملهندس  والرياضة، 
البحرية  االكادميية  رئيس  الغفار 
والدكتور كالوس شورمان رئيس االتحاد 
واملهندس  الحديث،  للخاميس  الدويل 

روي فيتوريا املدير الفني الجديد ملنتخب املصر:تحد 
كبري أن أتي إىل بلد يتنفسون كرة القدم. 

األهلي يصدر بيانا رسميا قبل قمة نهائي كأس مصر 
أمام الزمالك.. تعرف على التفاصيل
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الجديد  الفني  املدير  فيتوريا  روي 
إىل  أيت  أن  كبري  املرص:تحد  ملنتخب 

بلد يتنفسون كرة القدم.
املدير  فيتوريا  روي  الربتغايل  أبدى 
الفني الجديد ملنتخب املرص سعادته 
حيث  الفراعنة،  تدريب  تويل  بعد 

وقع عىل عقد مدته 4 مواسم.
تقدميه:  مؤمتر  خالل  فيتوريا  وقال 
هنا،  املتواجدين  الجميع  “أشكر 
هنا،  بتواجدي  فخور  أنا  يل  بالنسبة 
أشكر أنكم قلتم يل أنني يجب أن أيت 

وبالتعامل  إمام  بـ حازم  هنا، سعيد 
بها  وصفيل  التي  وبالطريقة  معه، 

مرشوع تطوير الكرة املرصية”.
إىل  أيت  أن  كبري  قائال: “تحد  وواصل 
بلد يتنفسون كرة القدم، ماليني من 
بكل  وسنعمل  ستدعمنا،  الجامهري 
الشفافية واالحرتافية، ألن هذه هي 
أمامنا  بنا،  الخاصة  املسجلة  املاركة 
تحديات  لهدف،  نصل  أن  مهمة 
نجعلها  أن  نستطيع  ولكن  صعبة 

سهلة”.

“سأكون  قائال:  فيتوريا  واستطرد 
وسأحتاج  مثلكم،  مرصي  اليوم  من 
ظهري،  يف  يكونوا  أن  املرصيني  كل 
يعمل  أن  يستطيع  أحد  يوجد  ال 
مبفرده، سأكون واحًدا منكم، وكل ما 
إىل  لنصل  يد واحدة  نكون  أن  آمله 

ما نريده”.
واختتم: “يجب أن نكون مؤمنني بأن 
نكون يد واحدة، أشكر الجميع وهيا 

بنا لنبدأ العمل”.

قمة  قبل  رسميا  بيانا  يصدر  األهيل 
تعرف  الزمالك..  أمام  كأس مرص  نهايئ 

عىل التفاصيل
نرش النادي األهيل عرب موقعه الرسمي 
القضايا  من  النادي  موقف  حول  بيانا 
الفرتة  يف  اإلعالم  وسائل  تداولتها  التي 

األخرية.
والوقت  يف  األهيل  النادي  ويستعد 
كأس  نهايئ  يف  الزمالك  ملواجهة  الحايل 

السالح  منافسات  وستقام  مجموعتني، 
الحتساب النقاط اإلضافية عند الساعة 
ثم  األوىل  للمجموعة  مساء   5.05
املجموعة  لنفس  السباحة  مسابقة 
املجموعة  وتختتم   5.35 الساعة  عند 
منافستها بسباق (ليزر – رن) يف 6.05 

مساء .
عند  مسابقتها  الثانية  املجموعة  وتبدأ 
7.35 مساء مبنافسات السالح الحتساب 
عند  السباحة  ثم  اإلضافية،  النقاط 
الساعة 8.05 مساء وأخريا مسابقة (ليزر 

– رن) مع الساعة 8.35مساء.
نهايئ  يوليو   30 السبت  يوم  ويشهد 
السيدات والرجال وينطلق نهايئ الرجال 
ثم  الفروسية  ىف 3.35 مساء مبنافسات 
ويليها  مساء   5.15 الساعة  يف  السالح 
وأخريا  مساء   5.45 الساعة  السباحة 
مساء   6.15 الساعة  -رن)  (ليزر  سباق 
الساعة  السيدات  نهايئ  سيكون  بينام 
الفروسية  منافسات  وتبدأ  8.05 مساء، 
ثم السالح يف الساعة 8.45 مساء ويليها 
السباحة مع الساعة 9.15 مساء وأخريا 

سباق (ليزر -رن) الساعة 9.45 مساء.
مارس   27 األحد  يوم  البطولة  وتختتم 

بالتتابع املختلط.
الدويل  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  وكان 
الجمعية  اجتامع  خالل  أقر  قد  للعبة 
العام  الشكل  تغيري  األخرية  العمومية 
التعديالت  بعض  بادراج  وذلك  للعبة، 
حيث تقام منافسات الرياضات الخمسة 
رماية)،  عدو،  فروسية،  سباحة،  (سالح، 
يف 90 دقيقة فقط بنظام اإلقصاء، عىل 

أن يتأهل 18 العبا فقط للنهايئ.
 20 كالتايل:  التسعون  الدقائق  وتقسم 
للسالح،  دقيقة  و15  للفروسية،  دقيقة 
و10 دقائق للسباحة، و15 دقيقة لليزر 
يكون  أن  عىل  والرماية)،  (العدو  رن 
كل  بني  دقائق   10 راحة  فرتة  هناك 
منافسة، ويعد كأس العامل بالقاهرة أول 
فيها  يطبق  التي  العامل  كأس  بطوالت 

النظام الجديد.

التاسعة  متام  يف  الخميس  غدا  مرص 
مساًء عىل ستاد القاهرة الدويل.

النحو  عىل  األهيل  النادي  بيان  وجاء 
التايل:

الرياضية  الساحة  تشهده  ملا  “نظرًا 
وملفات  قضايا  من  الحايل  الوقت  يف 
اإلعالم،  وسائل  تتداولها  عديدة 
وألن  فيها..  طرفًا  األهيل  والنادي 
النادي  موقف  يتناول  مل  البعض 

الصحيح، وأن هناك  بالشكل  وحقوقه 
وأخرى  توضيح،  إىل  تحتاج  أموًرا 
تستوجب وضع النقاط فوق الحروف 
لدى  النية  تتجه  العام..  الرأي  أمام 
األيام  خالل  والرد  للتحدث  النادي 
هذه  كافة  بخصوص  املقبلة  القليلة 
وكل  منها،  املوقف  وتحديد  القضايا 
الرياضية  وملفاته  النادي  يخص  ما 

وقطاعاته املختلفة”.


