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الرئيس السيسي يتابع موقف طرح الشركات التابعة للقوات املسلحة يف البورصة
الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا: منها تيسريات ملشجعي كأس العالم
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السيسي يوجّه بإجراء حصر دقيق لشهداء مصر يف الحروب من 1948

11 نجما سيغيبون عن كأس العالم 
2022.. أبرزهم “مو صالح

11 نجما سيغيبون عن كأس العالم 
2022.. أبرزهم “مو صالح

تاريخ كأس العالم لكرة القدم.. 
االنطالقة  من اوراجوي وكأس 
النصر حتى استضافة قطر 2022

تاريخ كأس العالم لكرة القدم.. 
االنطالقة  من اوراجوي وكأس 
النصر حتى استضافة قطر 2022

راضــي،  بسام  السفري  صــرح 
باسم  ــرســمــي  ال ــحــدث  ــت امل
ــأّن  ــة الــجــمــهــوريــة، ب ــاس رئ
السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس 
تكريم  صندوق  نشاط  يتابع 

الشهداء. 
دقيق  بحصر  الرئيس  ــه  ووجّ
الحروب  لكل شهداء مصر يف 
ــن عــام  الــســابــقــة، بـــدايـــًة م
إىل  ضمّهم  لدراسة   ،1948
مزايا  من  املستفيدين  قوائم 
وخــدمــات الــصــنــدوق، وذلــك 
ألبنائه  الــوطــن  مــن  تقديرا 
لقيم  وتــرســيــخــا  املخلصني 

الوفاء ألسرهم.

الفتاح  عبد  الرئيس  السيد  اجتمع 
مصطفى  الدكتور  مع  اليوم  السيسي 
ــوزراء،  ــ ال مجلس  رئــيــس  مــدبــولــي 
املوارد  وزير  سويلم  هاني  والدكتور 
املائية والري، واللواء أ.ح وليد أبو املجد 
مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 
توفيق  أ.ح  واللواء  املسلحة،  للقوات 
الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  سامي 

الوطنية الستصالح األراضي.
باسم  الــرســمــي  املــتــحــدث  ــرح  وصـ
االجتماع  ــأن  ب الجمهورية  رئــاســة 

املالعب الثمانية املستضيفة ملباريات كأس العالم قطر 2022 

الحكومــة تعلــن انتظام عمل مجلس الوزراء من العاصمة اإلدارية الجديدة
الجامعة العربية تدعو إىل ضرورة توحيد مكافحة اإلرهاب والتطرف وتجفيف منابعه

11 نجما سيغيبون عن كأس 
أبرزهم “مو  العالم 2022.. 

صالح”
بقيمة سوقية تبلغ 90 مليون 
أغلى  ثاني  صالح  يعد  يورو، 
الكوكب  هـــذا  عــلــى  العـــب 
العالم  لكأس  التأهل  يخسر 
يف حني أن االعب األعلى قيمة 
سوقية من بني الالعبني الذين 
العالم  كأس  يف  يتنافسوا  لن 
والــذي  هاالند،  إيرلينج  هو 
السوقية  عقده  قيمة  تبلغ 
فلم  ــورو.  ــ ي مــلــيــون   150
مانشسرت  مهاجم  يتمكن 
تجاوز  من  اإلنجليزي  سيتي 

دور املجموعات مع النرويج.
TransferMarket. موقع 

الذين  الالعبني  أدرج   com
لم تتأهل دولهم لكأس العالم 
قيمتهم  حــســب   2022
السوقية التي ال تقل عن 20 
بقيمة سوقية  أو  يورو  مليون 
يورو  مليون   15 عن  تزيد 
قيمة  األكثر  الالعب  كان  وإذا 

سوقية يف بالده.
يف  الوسط  خط  العب  وكان 

اإليطالي  ميالن  إنــرت  ــادي  ن
نيكولو باريال والذي بلغ قيمة 
مليون   70 السوقي  عقده 
يورو، ومهاجم نادي يوفنتوس 
عقد  بقيمة  كييزا  فيديريكو 
65 مليون يورو، من الالعبني 
كأس  يف  ينافسوا  لن  الذين 

العالم.
السويد  إقصاء  بعد  وأيضا 
أمــام   0-2 خسارتها  بعد 
تصفيات  نهائيات  يف  بولندا 
زالتــان  أدرج  العالم،  كــأس 
بقائمة  إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
الذين  القدم  كرة  نجوم  أبرز 
قيمته  أن  مــع  ينافسوا  لــن 
السوقية تبلغ 3 مليون يورو 
الرائعة  إحصاءاته  لكن  فقط 
لذكر  كافٍ  سبب  ونجوميته 
حسب  الــســويــدي  املهاجم 
TransferMarket. موقع 

com
اإلنوفوغرافيك  يف  إليكم 
الــذيــن   11 ـــ  الـ ــني  ــب ــالع ال
العالم  كــأس  عن  سيغيبون 
قيمتهم  تبلغ  وكــم   2022

السوقية.

املشروعات  تطورات  متابعة  تناول 
القومية لالستصالح األراضي واإلنتاج 
املائية  املخصصات  وتوفري  الزراعي، 
لها، خاصًة يف منطقة توشكي بجنوب 

الوادي”.
هذا  يف  الرئيس  السيد  اطلع  وقــد 
يف  الحالي  األعمال  حجم  على  اإلطــار 
مختلف مشروعات استصالح األراضي 
الجمهورية،  مستوى  على  الصحراوية 
والعوينات  توشكى  مناطق  فيها  بما 

السيسي يوجه بإعداد دراسات النتقاء أفضل أنواع 
املحاصيل لرتشيد استهالك املياه

السيسي يوجه بإعداد دراسات النتقاء أفضل أنواع 
املحاصيل لرتشيد استهالك املياه
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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

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

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

التصميم الفين PDF:ـ
خليل حممد

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
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e-mail: cd_room2004@yahoo.com

أكد األمني العام املساعد لجامعة 
اكيك،  ولد  العربية محمد  الدول 
تسقط  ال  الدولية  الجرائم  إن 
مرتكبيها  ومالحقة  بالتقادم، 
إنساىن  واجب  هو  ومحاكمتهم 
وطنيا  واجبا  يكون  أن  قبل 

لتحقيق العدالة.

الفلسطينى  الوزراء  رئيس  دعا 
األوروىب  االتحاد  اشتية،  محمد 
حكومة  من  موقف  اتخاذ  إىل 
املكلف  اإلرسائيلية  “اليمني” 
بنيامني  “الليكود”  حزب  زعيم 

نتنياهو بتشكيلها.
وأضاف اشتية – خالل اجتامعه 
ممثل  مع  الله  برام  مكتبه  يف 
فلسطني  لدى  األورويب  االتحاد 
بورجسدورف  فون  كون  سفني 
– أن معامل الحكومة اإلرسائيلية 
املقبلة تظهر كثريا من العدوانية 
أبناء  ضد  العنف  من  واملزيد 

الشعب الفلسطيني.
بني  التعاون  صعيد  وعىل 
األورويب،  واالتحاد  فلسطني 

الجامعة العربية تدعو إىل ضرورة توحيد مكافحة اإلرهاب والتطرف وتجفيف منابعه

رئيس وزراء فلسطني يدعو االتحاد األوروبى 
التخاذ موقف من حكومة “اليمني” اإلسرائيلية تونس وليبيا تتفقان على تدشني خط بحرى 

ودعم لنقل املسافرين والبضائع تعزيزه  إىل  اشتية  دعا 
الطاقة  مجال  يف  املشاريع 
بحثه  خالل  وذلك  املتجددة، 
األولويات الوطنية املراد الرتكيز 
األوروبية  املساعدات  يف  عليها 

للعام املقبل.
لالتحاد  شكره  عن  اشتية  وعرب 
دعمه  يواصل  الذي  األورويب 
بكل  لفلسطني  واملايل  السيايس 

ثبات.
وكالة  متويل  الطرفان  وبحث 
الالجئني  وتشغيل  غوث 
االستدامة  وتعزيز  “األونروا” 
تقدم  التي  للوكالة  املالية 
الالجئني  ملاليني  خدماتها 

الفلسطينيني.

خالل  اكيك،  ولد  السفري  قال 
عقدته  الذى  باالجتامع  كلمته 
اليوم  العربية،  الدول  جامعة 
األمم  مع  باملشاركة  األربعاء، 
لدى  العراق  ومندوبية  املتحدة 
تحت  العربية  الدول  جامعة 
مرتكبى  محاكمة  “نحو  عنوان 

الجرائم الدولية من عنارص تنظيم 
الحكومة  أن  العراق”،  ىف  داعش 
هذه  لتحقيق  داعم  العراقية 
الغاية، مشيدا بالنجاحات الكبرية 
وبالذات  اإلرهاب،  مكافحة  ىف 
من  عاىن  الذى  داعش  دحر  ىف 
الشقيقة،  البلد  لهذا  واليته 

ومالحقته،  جذوره  واقتالع 
بقوة  أن ندعمه  مضيفا: وينبغى 
ىف مكافحته ىف هذا العمل الجبار 
بكل السبل، وال نرتك له مالذا ىف 

أى مكان.
وتابع: هذه التظاهرة املهمة حول 
محاكمة مرتكبى الجرائم الدولية 

من عنارص تنظيم داعش اإلرهايب 
مثمر  لتعاون  مثرة  هى  املجرم، 
وخالق بني جامعة الدول العربية 
فريق  ومكتب  العراق  ومندوبية 
األمم املتحدة، لتعزيز املساءلة ىف 
الجرائم املرتكبة من قبل داعش.

التعاون املثمر  أنه ىف إطار  وقال 
إللقاء  املعنية،  الجهات  كل  بني 
الذى  الجارى  العمل  عيل  الضوء 
مشريا  العراقي،  القضاء  به  يقوم 
إىل أن تحقيق العدالة تجاه هذا 
صميم  ىف  يأىت  اإلرهاىب  التنظيم 
األطراف  كل  عمل  وأولويات 
الحساسة،  املسألة  لهذه  املعنية 
القرارات  عليه  أكدت  ما  وهو 
الدول  جامعة  عن  الصادرة 
ىف  القمة  مستوى  عىل  العربية 
الدورة 31 التى عقدت ىف الجزائر 
توحيد  مؤخرا. وأكد عيل رضورة 
جهود مكافحة اإلرهاب والتطرف 
منابع  وتجفيف  أشكاله،  بكافة 
تهيئة  عىل  والعمل  متويله، 
مقاربة  ضمن  الدوىل،  املجتمع 
متكاملة األبعاد تقوم عىل االلتزام 
وقرارات  الدوىل  القانون  بقواعد 

األمم املتحدة.

اتفقت تونس وليبيا، عىل تدشني خط 
بحري لنقل املسافرين والبضائع بني 
موانئ البلدين، وتشكيل فريق فني 
بالدولتني  النقل  بوزاريت  الخرباء  من 
يتوىل إعداد التهيئة املطلوبة الفتتاح 

هذا الخط نهاية العام الحايل.
يف  التونسية،  النقل  وزارة  وذكرت 
بيان، أن االتفاقية وقعها وزير النقل 
حاليا  يقوم  الذي  املجيدى،  ربيع 
بزيارة إىل ليبيا، مع وزير املواصالت 

الليبية  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
البيان  وأضاف  الشهويب.  محمد 
البلدين  بني  االتفاق  كذلك  تم  أنه 
التي  الجديدة  البوابات  فتح  عيل 
جدير”  “رأس  معرب  يف  تجهيزها  تم 
تحقيق  بهدف  الجاري  الشهر  نهاية 
التوافد،  عمليات  يف  االنسيابية 
ببعض  الخدمات  تحسني  عن  فضال 
ممرات  تخصيص  غرار  عىل  املرافق 
أن  البيان  وتابع  اإلسعاف.  لسيارات 

املسائل  بعض  أيضا  بحثا  الجانبني 
املدين  بالطريان  املتعلقة  املشرتكة 
أكدا  حيث  الجوية،  املالحة  وحركة 
ملعالجتها،  التنسيق  إحكام  رضورة 
مشريا إىل أنه تم كذلك توقيع مذكرة 
يف  والفني  العلمي  للتعاون  تفاهم 
مجال األرصاد الجوية واملناخ وتبادل 
وجهات النظر حول املسائل املتعلقة 
الكفيلة  واآلليات  املناخي  بالتغري 

بالتصدي لتأثرياته.

السيسي يوجه بإعداد دراسات النتقاء أفضل أنواع 
املحاصيل لرتشيد استهالك املياه

ومستقبل  الجديدة  الدلتا  ومشروع 
مصر، السيما ما يتعلق باملوقف املائي 
وفق  وذلك  املشروعات  بتلك  الخاص 
حصة مصر املائية الثابتة من إيراد نهر 
مرت  مليار  ونصف   55 والبالغة  النيل 

مكعب سنويًا.
ملشروع  العام  املوقف  عرض  تم  كما 
الجغرايف  املوقع  جانب  إىل  توشكى، 
املنتظر  اإلضافية  األراضــي  ملساحات 
ضمن  الستصالحها  فيها  التوسع 
ذات  الدراسات  عن  فضاًل  املشروع، 
املنطقة،  تضاريس  من  بكٍل  الصلة 
الطاقة  ومصادر  املائية،  واحتياجاتها 
الرتبة  ــودة  وجـ وصالحية  ــة،  ــالزم ال

ونسبة امللوحة.
بــإعــداد  الرئيس  السيد  ــه  وج ــد  وق
أنواع  أفضل  النتقاء  متكاملة  دراسات 
بما يساعد على  الزراعات واملحاصيل، 
واالستفادة  املياه  استهالك  ترشيد 
املتاحة  مصادرها  كــل  مــن  القصوى 
مختلف  مع  بالتوازي  وذلك  بالدولة، 
اآلليات القائمة لتعظيم االستفادة من 
الدولة  اسرتاتيجية  وفق  املياه  مصادر 
عن  خاصًة  ــار،  اإلط هذا  يف  الشاملة 
وكذلك  الحديث،  الــري  نظم  طريق 
منظومة محطات معالجة مياه الصرف 
منظومة  عــن  فضاًل  املــيــاه،  وتحلية 
االعتماد  جانب  إىل  الزراعية،  الصوب 

تتناسب  التي  الزراعية  الوسائل  على 
مع طبيعة األراضي واملناخ لكل منطقة 
اسرتاتيجية  إطار  يف  وذلك  زراعية، 
الزراعية  األراضي  رقعة  لزيادة  الدولة 
الكلية  الــجــغــرافــيــة  املــســاحــة  ــن  م

للجمهورية.
املتحدث  راضــي،  بسام  السفري  قال 
الجمهورية،  رئاسة  باسم  الرسمي 
املائى  املــوقــف  يتابع  الــرئــيــس  إن 
ملشروعات استصالح األراضي بجنوب 
املائية  الوادي، وذلك وفق حصة مصر 
الثابتة من إيراد نهر النيل والبالغة 55 

ونصف مليار مرت مكعب سنويًا.”.

تتمه ص  1
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 ولكم تحيايت 
محمود صالح قطامش 

مصر تالتين
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كلمةالعدد

 حاول تفهم 
ــر مــحــلــق  ــــ ــائـ رؤيـــــــــة طـ
وماعليها(( مـالـهـا   11/11(( 

التظاهر  دعوة  فشل  من  الرغم  عيل 
من  الرغم  وعيل  متوقعا  كان  والذي 
الدعوات  تلك  عيل  التفاعل  تفاوت 
ــوان  االخـ جــاعــة  اطلقتها  ــي  ــت وال
ــع الــتــواصــل  ــواق ــر م ــه ع ــي ــاب االره
االجتاعي من خالل حسابات مجهوله 
مرص  خارج  يقيمون  الشخاص  واخري 
املنصات  بعض  لنشاط  نتيجه  وذلك 
بعض  اطلق  والتي  االخوانيه  االعالميه 
كشف  ذلك  ان  اال  الغرض  لهذا  منها 
الــدعــوات  تلك  ان  ــح  واض وبشكل 
االرض  عيل  والتواجد  الزخم  تفتقد 
الشعب  وقابلها  املرصي  الشارع  ويف 
النكات  ــالق  واط بالسخريه  املــرصي 
الشعب  جل  اصبح  فقد  واالستهجان 
مبدأ  وضد  التظاهر  مبدأ  ضد  املرصي 
التي  الخره  ايل  بالنظر  بثوره  القيام 
اكتسبوها عيل مدار الزمن حيث يرون 
انه بدال من اللحاق بالدول الفاشله او 
شبه الفاشله عليهم الحفاظ عيل كيان 
عرف  وقد  املجتمع  ومتاسك  الدوله 
للتظاهر  الداعني  ان  ايضا  املرصيون 
الذين  االرهابيه  الجاعه  قــاده  هم 
الربيع  ثورات  فشل  اسباب  احد  كانوا 
الفويض وانهيار  العريب وانحرافها تجاه 
مؤسسات الدوله والرصاع املسلح الذي 
ادي ايل قتل وترشيد املاليني ويف نفس 
الجاعه  اعالم  فيه  الذي اصبح  الوقت 
االرهابيه فاقدا للمصداقيه حيث اصبح 
النهج هو تسليط الضوء عيل السلبيات 
تحققت  التي  ــجــازات  االن وتجاهل 
ويراها املرصيون رؤية العني يف اماكن 
الواقع  ويجسدها  وسكناهم  اعالهم 
ووسائل  طرق  منظومة  من  املعاش 
تضاف  جديده  ــدن  وم حديثه  نقل 
ايل  تضاف  زراعيه  وارايض  وجامعات 
قوميه  ومرشوعات  الزراعيه  الخريطه 
جاده  طموحه  وقياده  صناعيه  ومدن 
وابنائه  بالوطن  النهوض  شاغلها  كل 
ان  تحاول  اجتاعيه  رعايه  ومنظومة 
تقلل من اثار االزمه االقتصاديه العامليه 
ارتداداتها علينا ويف  وتخفف من حدة 
متاسكا  الشعب  يقف  الوقت  نفس 
االزمات  تلك  انعكاس  من  الرغم  عيل 
الضغوط  مقاوما  املعاش  الواقع  عيل 
التي  املكاسب  عيل  للحفاظ  الخارجيه 
تحققت والبناء عليها والحرص الشديد 
وبعيده  مــوحــده  الــبــالد  ابــقــاء  عــيل 
االخوانيه. الجاعه  حكم  سيف   عن 
فواتري  ودفع  البناء  من  سنوات  وبعد 
التي  والتضحيات  االقتصادي  االصالح 
واالمان  االمن  لحفظ  املرصيون  قدمها 
هذه  ان  املرصيون  يري  واالستقرار  
املدعومه  االخوان  قادة  من  الدعوات 
اال  ماهي  تركيا  من  الخفاء  ويف  علنا 
ومصالحهم  انفسهم  النقاذ  خدعه 
مرص  مــع  معركتهم  باتت  ان  بعد 
اال  تلك  دعواتهم  وما  صفريه  وشعبها 
وبشكل  تشري  وهي  املناكفه  باب  من 
االرهابيه  الجاعه  فقدان  ايل  واضح 
السياسيه واالمنيه عيل االرض  االوراق 
االعالم  يف  االستمرار  اال  لها  مجال  وال 
املواجهه  يف  لالستمرار  وحيد  كسبيل 
االستسالم  مرحلة  ايل  الوصول  وتجنب 
قيادتها  من  الكثري  استطاع  فقد  وايضا 
الذي  الواقع  هذا  خلف  من  التكسب 

وضعت الجاعه نفسها فيه.

الرسمي  املتحدث  قال بسام رايض، 
باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس 
اليوم  اجتمع  السييس،  الفتاح  عبد 
مع الدكتور مصطفى مدبويل رئيس 
أحمد  واللواء  الوزراء،  مجلس 
الشاذيل رئيس هيئة الشئون املالية 
وليد  أ.ح  واللواء  املسلحة،  للقوات 
مرشوعات  جهاز  مدير  املجد  أبو 
املسلحة،  للقوات  الوطنية  الخدمة 
رئيس  أنور  محمد  أ.ح  واللواء 
الوطنية  الرشكة  إدارة  مجلس 
الجمل  يارس  أ.ح  واللواء  للبرتول، 

اجتامعه  خالل  الوزراء   مجلس  وافق 
اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبويل، 

عىل عدد من القرارات، وهي:
الوزراء عىل مرشوع  1 – وافق مجلس 
اتفاق  بشأن  الجمهورية  رئيس  قرار 
عضوية  إىل  مرص،  حكومة  انضامم 
واملشاركة  األفريقية،  التمويل  مؤسسة 
بتاريخ  املوقع  لها،  التموييل  الهيكل  يف 

28 يونيو 2022.
مؤسسة  عضوية  إىل  مرص  انضامم 

التمويل األفريقية
سعي  إطار  يف  الخطوة  هذه  وتأيت 
بالقارة  عالقاتها  لتوطيد  الدائم  مرص 
مجاالت  من  املزيد  وفتح  األفريقية، 
املجاالت  مختلف  يف  إقليمياً  االستثامر 
إىل  مرص  انضامم  ويسهم  االقتصادية. 
يف  األفريقية  التمويل  مؤسسة  عضوية 
استفادتها من سبل الدعم التي توفرها 
املؤسسة من خالل االستثامر يف قطاعات 
الثقيلة  والصناعات  والنقل  الطاقة 
حيث  واالتصاالت،  الطبيعي  والغاز 
يتضمن الدعم تقديم دراسات الجدوى 
للمرشوعات، وتوفري الدعم النقدي لها، 
املرشوعات،  رأسامل  زيادة  إمكانية  مع 
إىل جانب تقديم الدعم الفني من خالل 
الصناعية  املجاالت  مختلف  يف  خرباء 
إىل  املرشوعات  تنفيذ  مبستوى  لالرتقاء 

املعايري الدولية.
ويبلغ حالياً رأس مال مؤسسة التمويل 
األفريقية التي تتخذ من مدينة الجوس 
بنيجرييا مقراً لها، نحو 6.1 مليار دوالر، 
التي  االستثامرات  حجم  يبلغ  كام 
 7.2 نحو  األفريقية  الدول  يف  بها  تقوم 
والنقل  الطاقة  مليار دوالر يف قطاعات 
والغاز  والبرتول  الثقيلة  والصناعات 
الطبيعي واالتصاالت، وتضم يف عضويتها 

27 دولة أفريقية.
مرشوع  عىل  الوزراء  مجلس  وافق   -2
بتشكيل  الجمهورية  رئيس  قرار 
ونظام  لالستثامر«  األعىل  »املجلس 
عمله، والذي نص عىل أن يُشكل برئاسة 
من:  كل  وعضوية  الجمهورية،  رئيس 
البنك  ومحافظ  الوزراء،  مجلس  رئيس 
الوزراء  من  وعدد  املرصي،  املركزي 

ورؤساء الجهات املعنية.
تشكيل »املجلس األعىل لالستثامر«

يجتمع  أن  عىل  القرار  مرشوع  ونص 
من  دعوة  عىل  بناء  األعىل  املجلس 
رئيسه، مرة كل 3 أشهر عىل األقل وكلام 
قراراته  وتصدر  لذلك،  الحاجة  دعت 
أن  ويجوز  الحارضين،  أصوات  بأغلبية 
مجلس  رئيس  الجمهورية  رئيس  ينيب 
الوزراء يف رئاسة بعض جلسات املجلس، 
عن  يصدر  مبا  الدولة  أجهزة  وتلتزم 

رئيس مجلس إدارة الرشكة الوطنية 
الطبيعية  املياه  وتعبئة  إلنتاج 

“صايف”.
باسم  الرسمي  املتحدث  ورصح 
االجتامع  بأن  الجمهورية  رئاسة 
طرح  “موقف  استعراض  تناول 
الخدمة  لجهاز  التابعة  الرشكات 

الوطنية للتداول يف البورصة”.
هذا  يف  الرئيس  السيد  اطلع  وقد 
متهيداً  اإلجراءات  بدء  عىل  اإلطار 
الرشكات  تلك  من  حصص  لطرح 
لتداول أسهمها يف البورصة، خاصًة 

حتى 2022/12/18، وذلك أسوة مبا تّم 
السياحية  الحركة  استئناف  فرتة  خالل 
نظام  تطبيق  من  كورونا،  جائحة  أثناء 
للسائحني  التأشريات  رسوم  من  اإلعفاء 
املرصية،  السياحية  للمقاصد  الوافدين 
من  مرص  استفادة  إطار  يف  ذلك  ويأيت 
هذا الحدث للرتويج للسياحة املرصية.

ويف هذا الصدد، نفذت وزارة السياحة 
واآلثار عدد من اإلجراءات، من ضمنها 
بالغردقة  الفندقية  للمنشآت  التعميم 
خصم  نسبة  لتقديم  الشيخ  ورشم 
»أونالين«  املعلنة  اإلقامة  أسعار  عىل 
بطاقة  حاميل  العامل  كأس  ملشجعي 
بعض  إىل  بإضافة  (هيا)،  املشجع 
مازالت  التي  التنسيقية  اإلجراءات 
بني  التنسيق  حيث  من  سواء  قامئة 
كايرو  اير  ورشكة  املدين  الطريان  وزارة 
ومرص للطريان ورشكات الطريان العاملة 
كافة  توفري  أو  العريب،  الخليج  مبنطقة 
الرتاخيص  إصدار  يف  املساندة  أوجه 
لهم  يسمح  مبا  الالزمة  واملوافقات 
وعدد  الناقلة  الجوية  الطاقة  بزيادة 
العربية  الدول  من  املشغلة  الرحالت 

املجاورة إىل مرص.
9- صّدق مجلس الوزراء عىل املوافقات 
يف  مرشوعاً   227 إقامة  بشأن  الصادرة 
13 محافظة، عىل مساحة إجاملية تقدر 
تنفيذ  بهدف  وذلك  فداناً،   193 بنحو 

مرشوعات للنفع العام.
إقامة  املرشوعات:  هذه  وتضمنت 
ومراكز  صحي،  رصف  رفع  محطات 
طبية ووحدات صحية ونقاط، إسعاف، 
بيطرية،  ووحدات  إطفاء،  ونقاط 
وأسواق،  وخدمية،  زراعية  ومجمعات 
األرسة  لتنمية  ومراكز  ومستشفيات، 
إجتامعية،  شئون  ووحدات  والطفولة 
ومراكز شباب، وغريها من املرشوعات.

ورشكة  للبرتول  الوطنية  الرشكة 
قاعدة  توسيع  بهدف  وذلك  صايف، 
ملكيتها وجذب استثامرات القطاع 
الخاص، عىل نحو يهدف إىل تعظيم 
الوطنية  الخدمة  جهاز  مساهمة 
االقتصاد  املتنوعة يف دعم  برشكاته 
تتمتع  ما  ضوء  يف  السيام  الوطني، 
إمكانات ومقومات  به رشكاته من 
كبرية تؤهلها للمساهمة بفاعلية يف 
عملية التنمية الشاملة التي تسعى 
مختلف  يف  حالياً  الدولة  إليها 

القطاعات.

ويتّم مراعاة املحددات والضوابط فيام 
من  والتي  األرايض،  بتخصيص  يتعلق 
بينها عدم تبوير أي أراٍض زراعية قامئة، 
أية  تخصيص  إجراءات  يف  السري  وعدم 
بعد  إال  مرشوعات  ألية  زراعية  أراٍض 

العرض عىل رئيس مجلس الوزراء.
عىل  الوزراء  مجلس  وافق   -10
إنهاء  لجان  عن  الصادرة  التوصيات 
يف  العدل  بوزارة  الحكومية  النزاعات 
الحرص  إطار  يف  وذلك  منازعة،   59
بني  القضائية  النزاعات  كل  إنهاء  عىل 
نزاع  أي  وتسوية  الحكومية  الجهات 

دون اللجوء إىل القضاء.
املوقف  الوزراء  مجلس  استعرض   -11
األعظم”  “التجيل  ملرشوع  التنفيذي 
مبدينة سانت كاترين، حيث تم التطرق 
ملعدالت ونسب انجاز األعامل ىف إطار 
تتضمن  والتى  املهم،  املرشوع  هذا 
وساحة  الزوار،  مركز  إقامة  مرشوعات 
واسرتاحة  القائم  النزل  السالم، وتطوير 
الجبيل،  الفندق  ومرشوع  السادات، 
البيئي  النزل  تصميم  إىل  باإلضافة 
الصحراوية  الحديقة  ومنطقة  الجديد، 
اإلداري  املجمع  وإنشاء  مويس،  ودرب 
الجديد  السياحي  والحي  الجديد، 

باإلسباعية.
موقف  عىل  أيضاً  التعرف  تّم  كام 
الدير،  وادي  منطقة  تطوير  مرشوعات 
بالزيتونة،  الجديدة  السكني  والحي 
اآللية  الحركة  طرق  شبكات  ومرشوع 
التحتية  البنية  كفاءة  ورفع  وتطوير 
واملرافق »البلدة الرتاثية«، وكذا مرشوع 
تطوير  ومرشوع  السيول،  أخطار  درء 
تطوير  ومرشوع  السياحية،  املنطقة 
تأيت  والتي  القائم،  الرتايث  املدينة  مركز 
جميعها أيضاً يف إطار مرشوع »التجيل 

األعظم«.
12- وافق مجلس الوزراء عىل توصيات 
يف  عليها  املنصوص  الرئيسية  اللجنة 
املادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم 
 80 رقم  بالقانون  الصادر  الكنائس، 
لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض 
الكنائس واملباين، واملنعقدة بتاريخ 14 
ومبنى  كنيسة  لـ125   2022 نوفمرب 
تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس واملباين 
التي متت املوافقة عىل توفيق أوضاعها 
منذ بدء عمل اللجنة، وحتى اآلن 2526 

كنيسة ومبنى تابعاً.
عىل  الوزراء  مجلس  وافق    -13
»مرص  لرشكة  املقدمة  املساندة  رصف 
العام  خالل  الجوي،  للشحن  للطريان« 
 ،2022/6/30 إىل   2021/7/1 من  املايل 
باملذكرة  املحددة  للنسب  وفقا  وذلك 

املعروضة عىل مجلس الوزراء.

الرئيس السيسي يتابع موقف طرح الشركات التابعة للقوات املسلحة يف البورصة

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا: منها تيسريات ملشجعي كأس العالم

Qatamesh@misrtalateen.com

واتخاذ  قرارات،  من  األعىل  املجلس 
اإلجراءات الالزمة لتنفيذها.

مرشوع  عىل  الوزراء  مجلس  وافق   -3
تعديل  بشأن  الجمهورية  رئيس  قرار 
من  األوىل  باملادة  الواردة  املساحة 
 148 رقم  الجمهورية  رئيس  قرار 
الهيئة  لصالح  واملخصصة  لسنة 2014، 
القومية ملياه الرشب والرصف الصحي، 
األقرص،  مبحافظة  املدامود،  بناحية 
واملزرعة  معالجة  محطة  إلنشاء 
تصبح  بحيث  لها،  التابعة  الخشبية 
املساحة 14.86 فدان تقريباً، بدالً من 
إقامة  تستخدم يف  فدان،  3 آالف  نحو 
محطة معالجة رصف صحي وتوسعاتها 
إىل  املساحة  باقي  وتعود  املستقبلية، 
يف  وذلك  خاصة،  دولة  كأمالك  أصلها 
املعالجة  يف  التوسع  نحو  التوجه  إطار 
يف  الصحي  الرصف  ملياه  الثالثية 

املرشوعات الجديدة.
4 – وافق مجلس الوزراء عىل مرشوع 
تغيري  بشأن  الجمهورية  رئيس  قرار 
نحو  مساحة  استخدام  من  الغرض 
نشاط  من  املنيا،  مبحافظة  فدان   500
النشاط  إىل  واالستزراع  االستصالح 
لصالح  تخصيصها  وإعادة  التعليمي، 
إقامة  يف  الستخدامها  الرشيف،  األزهر 

فرع لجامعة األزهر.
مرشوع  عىل  الوزراء  مجلس  وافق   -5
بتحديد  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار 
بعض املنشآت كأصول عالجية آلت إىل 
الهيئة العامة للرعاية الصحية، مبوجب 
الشامل  الصحي  التأمني  قانون  أحكام 
الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، يف 
وجنوب  اإلسامعيلية  محافظات  نطاق 
سيناء وأسوان والسويس، وبلغ إجاميل 
عدد تلك املنشآت يف املحافظات األربع، 
وذلك يف إطار خطة الدولة لرفع كفاءة 

قبل  تدريجياً  الصحية  املنشآت  وجودة 
البدء يف تطبيق منظومة التأمني الصحي 

الشامل بباقي املحافظات.
قطع  لكل  ُمقابل  دون  ُمهلة  منح 
االستثامر  لرشكات  املُخصصة  األرايض 

العقاري
منح  عىل  الوزراء  مجلس  وافق   -6
إضافية،  كتيسريات  ُمقابل،  دون  ُمهلة 
لرشكات  املُخصصة  األرايض  قطع  لكل 
والجمعيات  العقاري  االستثامر 
مظلة  تحت  والجهات،  والنقابات 
االجتامعي،  لإلسكان  القومي  املرشوع 
الجديدة،  باملدن  تنفيذها  الجاري 
وخدمي،  متكامل،  عمراين  بنشاط 
إطار  يف  وصناعي،  وريايض،  وترفيهي، 
موافقة مجلس إدارة هيئة املجتمعات 
إطار  يف  وذلك  الجديدة،  العمرانية 
األزمات  عن  الناجمة  األعباء  تخفيف 
القطاع  هذا  عىل  املتالحقة  العاملية 

املهم.
اعتامد  عىل  الوزراء  مجلس  وافق   -7
عن  الصادرة  والتوصيات  القرارات 
الوزارية،  الهندسية  اللجنة  اجتامع 
 ،2022 نوفمرب   7 بتاريخ  املنعقدة 
أو  للرشكات،  املُبارش  اإلسناد  بشأن 
استكامل  بهدف  اإلسناد،  أوامر  زيادة 
االستفادة  لتحقيق  الجارية،  األعامل 
إنفاقها،  تم  التي  االستثامرات  من 
اإلسكان  لوزاريت  مرشوعاً،  لـ31  وذلك 
واملرافق واملجتمعات العمرانية والنقل، 
وجامعة  الحرضية،  التنمية  وصندوق 
ومحافظة  أسيوط«،  »فرع  األزهر 

دمياط.
تسهيالت  الوزراء  مجلس  اعتمد   -8
تأشرية الدخول إىل مرص لحاميل كارت 
املشجع »هيا« الحارضين لبطولة كأس 
الفرتة من 11/20  العامل يف قطر خالل 
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اإلداريــة  العاصمة  يف  للعمل  الحكومة 
ووفق  رسيــع،  بإيقاٍع  تسري  الجديدة، 
إىل  الوصول  بهدف  محدد،  زمني  برنامج 
من  كاملة  بصورة  كافة  ــوزارات  ال عمل 
مقارها بالحي الحكومي، يف وقت قريب.

املتحدث  سعد،  نــادر  السفري  رصح 
الــوزراء،  مجلس  رئاسة  باسم  الرسمي 
ضمن  اإلدارات  من  عدٍد  عمل  بانتظام 
الهيكل التنظيمي لرئاسة مجلس الوزراء 
األسبوع، من  أيام  بشكل مستدام طوال 

املكاتب املُخصصة واملُجهزة لهم، يف مقر 
الحكومة بالعاصمة اإلدارية الجديدة.
العمل يف العاصمة اإلدارية الجديدة

ترصيحات  يف  الرسمي،  املتحدث  وأكد 
انتقال  ترتيبات  أّن  قليل،  منذ  صحفية 

متحدث »الخارجية« : مشاركة 120 ألف رئيس 
دولة وحكومة يف قمة املناخ مؤشر إيجابي

»الصحة« تكشف أعراض الفريوس املخلوي 
التنفسي وبروتوكول العالج: ال تقلقوا

وأكرث من 60 ألف مشارك يف فعاليات 
املؤمتر، جميعها مؤرشات إيجابية.  

عليه  يتوافق  بشكل  القرارات  صياغة 
الجميع

لوزارة  الرسمي  املتحدث  أشار 
الخارجية، إىل أن وفود الدول املشاركة 
واضحة،  رسالة  أعطت  املناخ،  قمة  يف 
بأننا نسعى جميعا للوصول إىل توافق، 
نجاح  هدفها  دولية  مساعدة  وهناك 
املؤمتر، الفتا إىل أن رئاسة مرص للقمة 
تسعى لصياغة القرارات بشكل يتوافق 
عليه الجميع، مع االبتعاد عن املسائل 
وصياغات  آليات  وابتكار  الخالفية 

للتنفيذ.

مراعاة  أكرث من  يتطلب  ال  األمر  أّن 
اإلجراءات االحرتازية.

املخلوي  الفريوس  عالجي  بروتوكول 
التنفيس

وعن بروتوكول عالج فريوس التنفيس 
وزارة  باسم  املتحدث  قال  املخلوي، 
عن  يكون  العالج  إّن  الصحة، 
الخافضة  األدوية  استخدام  طريق 
الهواء عن طريق  للحرارة، وترطيب 
والحرص  البخار،  أجهزة  استخدام 
محّذرا  الدافئة،  السوائل  رشب  عىل 
الحيوية:  املضادات  استخدام  من 
»األعراض فريوسية وليست بكتريية، 
ويف الحاالت الشديدة يتم اللجوء إىل 

املتحدث  أبوزيد،  أحمد  السفري  قال 
الدبلوماسية  إدارة  ومدير  الرسمي 
تقريب  إن  الخارجية،  بوزارة  العامة 
النظر بني األطراف يف مؤمتر  وجهات 
تحييد  وكذلك  مهم،  أمر  املناخ 
السياسية  املشكالت  من  املؤمتر 
رئيس  أن  إىل  الفتا  والجيوسياسية، 
بداية  منذ  ذلك  عىل  حرص  املؤمتر، 
أكرث  يف  التأكيد  خالل  من  املؤمتر، 
من مناسبة عىل أنه ال يجب أن تأيت 
الدول مبشكالتها السياسية، وتقحمها 
يف قضية التغريات املناخية التي متس 

جميع الشعوب.
مؤرشات إيجابية يف قمة املناخ

عبدالغفار،  حسام  الدكتور  كشف 
الصحة  لوزارة  الرسمي  املتحدث 
الفريوس  أعراض  عن  والسكان، 
سيالن  وتتضمن  التنفيس،  املخلوي 
جاف،  وسعال  ورشح،  األنف،  يف 
تبدأ  حيث  وصداع،  حلق،  والتهاب 
بنزلة برد طفيفة، ورسعان ما تشتد 
األعراض، مؤكدا أّن الفريوس يصيب 
واحدة،  فئة  وليس  الفئات  جميع 
مؤخرا،  األطفال  بني  انترش  لكنه 
وتغري  الضعيفة  مناعتهم  بسبب 

الفصول وتقلبات الجو.
أعراض الفريوس املخلوي التنفيس

لوزارة  الرسمي  املتحدث  وأكد 

الفريوس  أّن  والسكان،  الصحة 
بل  جديدا،  ليس  املخلوي،  التنفيس 
انتشار  ومع  سنوات،  منذ  منترشا 
بينه  كثريون  خلط  كورونا،  جائحة 
أّن  موضحا   ،»19  – »كوفيد  وبني 
موجودة  التنفسية  الفريوسات 
والشتاء  الخريف  فصيل  يف  وتنترش 
وميكن عالجها، وال تستدعي الذهاب 
الحاالت  يف  إال  املستشفيات  إىل 

الشديدة.
وعلّق عبدالغفار، عىل ما تردد بشأن 
إغالق املدارس، قائال: »ال داٍع لغلق 
يد  يف  ليس  القرار  أّن  كام  املدارس، 
مؤكدا  والسكان«،  الصحة  وزارة 

هاتفية  مداخلة  زيد« يف  »أبو  أوضح 
اإلعالمي  مع  اليوم«  »الحياة  لربنامج 
عىل  املذاع  رشدي،  مصطفى  محمد 
مؤرشات  هناك  أن  »الحياة«،  فضائية 
نجاح  منها  املناخ،  قمة  يف  إيجابية 
رئاسة املؤمتر يف تضمني قضية الخسائر 
واألرضار يف جدول أعامل املؤمتر، وكان 

من أكرث املوضوعات محل النقاش.
ولفت إىل أن وجود هذا املوضوع يف 
الدول  عىل  مسؤولية  يضع  الجدول، 
يف الفرتة املقبلة، للتعامل معه ووضع 
آليات لتنفيذ الحلول، وكذلك مشاركة 
وحكومة،  دولة  رئيس   120 من  أكرث 
الراهنة،  الدولية  الظروف  ظل  يف 

التنفس الصناعي«.
باسم  الرسمي  املتحدث  وطالب 
املواطنني،  والسكان،  الصحة  وزارة 
التي  التعليامت  باتباع  بااللتزام 
املثال  سبيل  وعىل  الطبيب،  يصفها 

معينة  جلوس  وضعية  عىل  الحفاظ 
التنفس،  عملية  لتسهيل  للطفل 
أحد  كان  إذا  التدخني  عن  والتوقف 

افراد األرسة مدخن.
عبدالغفار،  حسام  الدكتور  وطأمن 

املخلوي  الفريوس  من  املواطنني، 
يستدعي  ال  إنّه  قائال  التنفيس، 
القلق، والفريوسات التنفسية تنترش 
يف مثل هذه التوقيتات من كل عام.

الحكومة تعلن انتظام عمل مجلس الوزراء من 
العاصمة اإلدارية الجديدة

وزيرة البيئة واملنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر املناخ 
COP27 تؤكد على دور التعليم والتمويل يف تمكني 

حقيقي للمرأة للتصدي آلثار تغري املناخ
فؤاد  ياسمني  الدكتورة  شاركت 
الوزارى  واملنسق  البيئة  وزيرة 
 ،COP27 املناخ  مؤمتر  ومبعوث 
املرأة،  ليوم  الختامية  الجلسة  ىف 
رئيس  مايا مريس  الدكتورة  بحضور 
املجلس القومي للمرأة، وعدد من 
قادة العمل املناخي من السيدات.

عن  فؤاد  ياسمني  الدكتورة  أعربت 
اإليجابية  والروح  بالزخم  سعادتها 
باملؤمتر  املرأة  يوم  شهدها  التي 
املناقشات  مستوى  عىل  سواء 
امللهمة، والتي  واألنشطة والنامذج 
عربت عن القدرات الحقيقية للمرأة 
يف املشاركة والتنفيذ، ولخصت نتاج 
اليوم ىف عدد من الرسائل، وأهمها 
التعليم  يف  املرأة  حق  عىل  التأكيد 

خاصة التعليم املناخي.
البيئة باعتبارها  كام شددت وزيرة 

مفاوضة يف املقام األول، عىل أهمية 
التمويل يف دعم قدرات املرأة عىل 
ورضورة  املناخ،  تغري  آثار  مواجهة 
املناخي  التمويل  عمل  إطار  تغيري 
لتمكني  أكرث  فرص  يوفر  بحيث 
التنموية  البنوك  وتشجيع  للمرأة، 
التسهيالت  من  مزيد  منح  عىل 
متكني  فبدون  للمرأة،  التمويلية 
وصولها  وضامن  للمرأة  حقيقي 
ما  رغم  لألمام  نتحرك  لن  للتمويل 

نبذله من جهود.
جهود  عىل  البيئة  وزيرة  أثنت  و 
اليوم،  هذا  تنظيم  عىل  القامئني 
مايا مريس رئيس  الدكتورة  وخاصة 
وجهودها  للمرأة  القوم  املجلس 
يف  مرص  يف  املرأة  متكني  مجال  يف 
مختلف املجاالت، وفخرها بتكاتف 
هذا  إعداد  يف  املرصيات  الوزيرات 

إلعطاء  عىل  به  والخروج  املؤمتر 
رسالة قوية تثبت أنه مؤمترا شموليا 

بحق.
لكل  رسالة  البيئة  وزيرة  وبعثت 
تقدم  تحقيق  إىل  يهدف  من 
مجال  يف  الوطني  املستوى  عىل 
املناخ، قائلة “إذا أردنا تغيري نظرة 
املواطنني تجاه املناخ، البد من دمج 
سيعمل  مام  املناخ،  لبعد  حقيقي 
عىل ترسيع وترية العمل املناخي” .

ومن جانبها، أشادت الدكتورة مايا 
مريس رئيس املجلس القومي للمرأة 
كبطلة  املرصية  البيئة  وزيرة  بدور 
البيئي  العمل  يف  وخبرية  وناشطة 
القرار  لصانعي  ومثال  واملناخي، 
يف  الخربة  صاحبات  السيدات  من 

مجالهن.

الحكومة: ال تعليق للدراسة بسبب 
الفريوس املخلوي التنفسي

أكد المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء، قبل قليل، أّنه ال صحة لما تردد بشأن 
صدور قرار بتعليق الدراسة في المدارس، تزامنا مع انتشار الفيروس المخلوي 

التنفسي بين الطالب. وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..
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اإلحصاء: 42.9% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات املصرية لدول مجموعة العشرين

عقدت األمانة العامة ملنظمة األقطار 
(أوابك)،  للبرتول  املصدرة  العربية 
للخرباء  والعرشين  الحادي  االجتامع 
يف  التعاون  إمكانيات  بحث  حول 
يف  الطبيعي  الغاز  استثامر  مجال 
أوابــك،  منظمة  يف  األعضاء  الــدول 
املــريئ،  االتصال  تقنية  عرب  ــك  وذل
من  مجموعة  االجــتــامع  يف  شــارك 
الطبيعي يف  الغاز  الخرباء يف صناعة 
فريق  إىل  باإلضافة  األعضاء،  الدول 

األمانة العامة للمنظمة.
عيل  للمنظمة  العام  األمــني  أشــار 
 2021 عام  أن  إىل  سبت  بن  سبت 
جائحة  من  التعايف  بداية  شهد  قد 
فريوس كورونا (كوفيد-19) التي كان 
االقتصاد  عىل  سلبية  تداعيات  لها 
العاملي، حيث انتعش مجدداً الطلب 
منواً  ليسجل  الغاز  عىل  العاملي 
بذلك  ومتخطياَ   ،%5.3 قدره  مرتفعاً 
ليبلغ  الجائحة  قبل  ما  مستويات 
ألول  مكعب/اليوم  قدم  مليار   390
من  التام  التعايف  إىل  إشارة  يف  مرة، 
تداعيات الجائحة، ويف املقابل، شهد 
ملحوظاً  منواً  للغاز  العاملي  اإلنتاج 

بنسبة 4.8%، لتلبية الطلب املتنامي، 
يف  الطبيعي  الغاز  حصة  بلغت  كام 

مزيج الطاقة العاملي نحو %24.
،أنــه  املنظمة  عــام  أمــني  وأوضـــح 
وبالرغم من تلك املؤرشات اإليجابية 
أن  إال  والطلب،  العرض  جانبي  من 
األسواق العاملية وباألخص األوروبية 
ارتفاعات  مع  موعد  عىل  كانت 
بسبب  الفورية  األسعار  يف  حــادة 
عدم كفاية اإلمدادات العاملية لتلبية 
الطلب، لتعكس وبوضوح أن القطاع 
ضخ  استمرار  إىل  بحاجة  يــزال  ال 
املزيد من االستثامرات لضامن توفري 
إمدادات الغاز إىل مختلف األسواق 

وبأسعار معقولة.
صناعة  بتطورات  يتعلق  فيام  أما 
املنطقة  عىل  وانعكاساتها  الغاز 
الطلب  أن  إىل  أشار  فقد  العربية، 
عىل الغاز استمر يف النمو يف الدول 
قدرها  منو  نسبة  محققاً  العربية 
التي  املكانة  بسبب  وذلــك   ،%2.7
يحظى بها الغاز الطبيعي يف العديد 
قطاع  وبــاألخــص  القطاعات  مــن 
العربية  الدول  الكهرباء،كام حققت 

إنتاج  يف  استثنائياً  منــواً  مجتمعة 
بفضل   ،%5.5 نسبته  بلغت  الغاز 
نفذتها  التي  التطويرية  املشاريع 
اإلنتاج  مستويات  لرفع  دول  عدة 
عىل  أيضا  انعكس  ما  وهو  املحيل، 
بنوعيه  الطبيعي  الغاز  منو صادرات 
والغاز  األنابيب  خطوط  عرب  (الغاز 
منواً  حققت  التي  املسال)  الطبيعي 
بفضل   ،%11.1 نسبته  بلغت  كبرياً 
تنامي الصادرات من جمهورية مرص 
عىل  الجزائرية  والجمهورية  العربية 

وجه الخصوص.
ويف ختام كلمته، أفاد األمني العام أن 
املتابعة  عىل  حريصة  العامة  األمانة 
واملستجداِت  للتطوراِت  املستمرة 
الطبيعي،  للغاز  العامليِة  السوق  يف 
وتقارير  دراســات  إعداد  خالل  من 
قطاع  بــتــطــورات  تتعلق  ــة  دوريـ
عىل  وانعكاساتها  الطبيعي،  الغاز 
إىل أن تقارير  العربية، مشرياً  الدول 
باتت  العامة  األمــانــة  ــات  ودراسـ
والهيئات  للمؤسسات  مهامً  مصدراً 
الوطنية واإلقليمية، وتحظى باهتامم 

بالغ من قبل املؤسسات اإلعالمية.

أمني أوابك: نمو صادرات الغاز للدول 
العربية%11.1بفضل تنامي صادرات مصر والجزائرية

سمري  احمد  املهندس  إلتقى 
جيورجى  والصناعة  التجارة  وزير 
بالقاهرة  روسيا  سفري  بوريسينكو 
العالقات  تنمية  سبل  لبحث 
يف  الروسية  املرصية  االقتصادية 
الصناعية  القطاعات  مختلف 

والتجارية والسياحية واالستثامرية.
أهمية  أكد  اللقاء  ان  الوزير  وقال 
تعزيز العالقات التجارية بني البلدين 

مباحثات مصرية روسية ملتابعة إنشاء املنطقة 
الصناعية فى مصر

ميثل  الرويس  السوق  وان  سيام  ال 
أحد أهم االسواق العاملية املستقبلة 
للصادرات املرصية فضالً عن متابعة 
املنطقة  إنشاء  مرشوع  تطورات 
واملقرر  مرص،  ىف  الروسية  الصناعية 
لقناة  االقتصادية  املنطقة  ىف  إقامتها 
لنفاذ  محور  متثل  والتى  السويس، 
الدول  السواق  الروسية  الصادرات 

العربية ودول القارة االفريقية.

ومن جانبه أكد جيورجى بوريسينكو 
العالقات  أن  بالقاهرة  روسيا  سفري 
وطيدة  عالقات  الروسية  املرصية 
وعىل  املجاالت  مختلف  ىف  ومتميزة 
أهمية  إىل  مشرياً  األصعدة،  كافة 
الصناعية  املنطقة  إنشاء  مرشوع 
سيسهم  والذى  مرص  ىف  الروسية 
االقتصادية  العالقات  تنمية  ىف 

واالستثامرية املشرتكة بني البلدين.

املركزي  الجهاز  بيانات  كشفت 
للتعبئة العامة واإلحصاء ارتفاع قيمة 
مجموعة  لدول  املرصية  الصادرات 
دوالر  مليار   17.9 لتسجل  العرشين 
 2022 عام  من  أشهر   8 أول  خالل 
مليار دوالر خالل نفس   12.6 مقابل 
ارتفاع  بنسبة   2021 عام  من  الفرتة 
قدرها 42.9%، وبلغت قيمة الواردات 
العرشين  املرصية من دول مجموعة 
أشهر  أول 8  مليار دوالر خالل   42.9
مليار   37.8 مقابل   2022 عام  من 
عام  من  الفرتة  نفس  خالل  دوالر 

2021 بنسبة ارتفاع قدرها %13.6.
وأشار اإلحصاء إىل ارتفاع قيمة التبادل 
مجموعة  ودول  مرص  بني  التجاري 
العرشين لتصل إىل 60.9 مليار دوالر 
 2022 عام  من  أشهر   8 أول  خالل 
مليار دوالر خالل نفس   50.4 مقابل 
ارتفاع  بنسبة   2021 عام  من  الفرتة 

قدرها %20.9.
أعىل  قامئة  رأس  عىل  تركيا  وجاءت 
عرش دول مبجموعة العرشين استرياداً 
من مرص خالل أول 8 أشهر من عام 

21.5 مليون دوالر، وأخرياً الصني 12.8 
مليون دوالر.

دول  استثامرات  قيمة  وبلغت 
 21.2 مرص  يف  العرشين  مجموعة 
مليار دوالر خالل العام املايل 2020 / 
2021 مقابل 16.6 مليار دوالر خالل 
بنسبة   2020  /  2019 املايل  العام 

ارتفاع قدرها %27.5.
املرتبة  املتحدة  اململكة  واحتلت 
دول  عرش  أعىل  قامئة  يف  األوىل 
يف مرص  استثامراً  العرشين  مبجموعة 
2021؛   /  2020 املايل  العام  خالل 
 9.8 استثامراتها  قيمة  بلغت  حيث 
مليار دوالر، وجاءت أمريكا يف املرتبة 
الثانية 9.2 مليار دوالر، ثم السعودية 
 396.9 الصني  ثم  دوالر،  مليون   622
مليون دوالر، ثم فرنسا 351.4 مليون 
مليون دوالر،  إيطاليا 277  ثم  دوالر، 
ثم  دوالر،  مليون   239.6 أملانيا  ثم 
دوالر،  مليون   194.1 أفريقيا  جنوب 
اليابان 48.5 مليون دوالر، وأخرياً  ثم 

كوريا الجنوبية 25.9 مليون دوالر.

صادرات  قيمة  بلغت  حيث  2022؛ 
وجاءت  دوالر،  مليار   2.6 لها  مرص 
مليار   2.4 الثانية  املرتبة  يف  إيطاليا 
دوالر، ثم أمريكا 1.7 مليار دوالر، ثم 
السعودية 1.6 مليار دوالر، ثم فرنسا 
الهند 1.4 مليار  1.5 مليار دوالر، ثم 
دوالر، ثم الصني 1.4 مليار دوالر، ثم 
ثم  دوالر،  مليار   1.2 الجنوبية  كوريا 
دوالر،  مليار   1.1 املتحدة  اململكة 

وأخرياً كندا 650.6 مليون دوالر.
وتصدرت الصني قامئة أعىل عرش دول 
ملرص  تصديراً  العرشين  مبجموعة 
2022؛  عام  من  أشهر   8 أول  خالل 
حيث بلغت قيمة واردات مرص منها 
السعودية  وجاءت  دوالر،  مليار   9.9
يف املرتبة الثانية 5.8 مليار دوالر، ثم 
الهند  ثم  دوالر،  مليارات   5 أمريكا 
2.7 مليار دوالر، ثم أملانيا 2.7 مليار 
ثم  دوالر،  مليار   2.7 تركيا  ثم  دوالر، 
روسيا  ثم  دوالر،  مليار   2.5 الربازيل 
2.4 مليار دوالر، ثم إيطاليا 2.2 مليار 
 1.3 الجنوبية  كوريا  وأخرياً  دوالر، 

مليار دوالر.

املرصيني  تحويالت  قيمة  وسجلت 
العرشين  مجموعة  بدول  العاملني 
املايل  العام  خالل  دوالر  مليار   13.9
مليار   11.6 مقابل   2021  /  2020
دوالر خالل العام املايل 2019 / 2020 

بنسبة ارتفاع قدرها %19.8.

أعىل  رأس  عىل  السعودية  وجاءت 
يف  العرشين  مبجموعة  دول  عرش 
تحويالت املرصيني العاملني بها خالل 
حيث  2021؛   /  2020 املايل  العام 
دوالر،  مليار   11.2 قيمتها  بلغت 
 1.4 الثانية  املرتبة  أمريكا يف  وجاءت 

املتحدة  اململكة  ثم  دوالر،  مليار 
687.5 مليون دوالر، ثم أملانيا 130.7 
مليون دوالر، ثم فرنسا 126.1 مليون 
دوالر،  مليون   115.6 كندا  ثم  دوالر، 
ثم  دوالر،  مليون   95.2 إيطاليا  ثم 
تركيا  ثم  دوالر،  مليون   61.8 اسرتاليا 
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ماسبريو
بيت االعالم العريب االول

وجامعتها الوطنية …
ليست محاولة السرتجاع ذكرى

بل للتوثيق فقط
يف حلم الوطن العريب الواحد

االذاعية والتلفزيونية الشهرية
اظن انها مقدمة طويلة يف عامل الكتابة 

القصرية كاعامرنا …
ولكن عند التوثيق ..يجب التوقف يف 

كل املحطات …
لو كان لنا من العمر بقية

سنفرد لهذا املبني الشامخ هرم مرص 
ان  البعض  له  اراد  والــذى  االعالمي 
انه  التاريخ وهم اليدركون  من  يبقى 

هو التاريخ…
الجانب  عليها  وان غلب  رمبا  مقاالت 

التوثيقي …
لها  وتعيد  االفئده  عىل  تضطلع  رمبا 
ولنا قلبها الواعي وليس رصاخا وعويال 

يسمونه خطأ اعالما
..و

(هنا القاهرة)
مقاالت برؤية االذاعي / عادل رستم

انتظرونا …

ماسبريو بيت االعالم العربي االول
تقنية تربيد الهواء يف االستاد.مقاالت برؤية االذاعي / عادل رستم

النهايئ  نصف  حتى  مباريات   10 وسيستضيف 
والنهايئ املنتظر. سيتحول امللعب البالغة سعته 
شامل  كلم   16 بعد  وعىل  متفرج  ألف   80
الدوحة، ملركز حيوي يستفيد منه سكان مدينة 
لوسيل الحديثة بعد انتهاء املونديال: “مدارس، 
وعيادات  رياضية،  ومرافق  ومقاهي،  ومتاجر، 

صحية”.
استاد البيت

استوحي تصميم استاد البيت من بيت الشعر 
البادية  أهل  سكنها  التي  التقليدية  الخيمة  أو 
يف قطر ومنطقة الخليج عىل مر التاريخ الذين 
الكأل  عاشوا مرتحلني يف صحراء قطر بحثا عن 
واملاء. سعته 60 ألف متفرج ويقع عىل مدخل 
وسط  من  كلم   43 بعد  عىل  الخور  مدينة 

املدينة.
يف  قيايس  رقم  تسجيل  االستاد  هذا  شهد  وقد 
العامة  الحديقة  بدأت  العشبية.  األرضية  فرش 
منذ  الجمهور  استقبال  يف  املحيطة  املنطقة  يف 
للطي  قابل  بسقف  مجهز  وهو   .2020 فرباير 
األوىل  بينها  مباريات   9 بالكامل، وسيستضيف 
لقطر أمام اإلكوادور وقمة أملانيا-إسبانيا يف دور 
املجموعات، حتى الدور نصف النهايئ. صممت 
مقاعد الجزء العلوي من املدرجات بشكل قابل 

للتفكيك بعد انتهاء كأس العامل.
استاد خليفة الدويل

أن شهد عىل  بعد  عزيٌز عىل قلوب أهل قطر 
تّم  البالد.  يف  القوى  وألعاب  القدم  كرة  تاريخ 
الستضافة  مقعد  ألف   12 وإضافة  تجديده 
كأس العامل. وقد أصبح أول استادات املونديال 
جاهزية يف 19 مايو/أيار 2017، عندما استضاف 
ألف   40 من  أكرث  بحضور  األمري  كأس  نهايئ 

متفرج.
عام  تشييده  تم  الذي  التاريخي  االستاد  يقع 
وعىل  زون”  “أسباير  مؤسسة  قلب  يف   1976
منطقة  يف  “سبيتار”  مستشفى  من  مقربة 
الريان، وسيستضيف خالل املونديال 8 مباريات 
حتى دور الـ16 إضافة إىل مباراة تحديد املركز 
كلم   13 يبعد  الذي  االستاد  استضاف  الثالث. 
مثل  الفعاليات  العديد من  الدوحة  عن وسط 

املالعب الثمانية املستضيفة ملباريات كأس العالم قطر 2022 
دورة األلعاب اآلسيوية 2006، كأس آسيا 2011، 
بطولة العامل أللعاب القوى 2019، بطولة كأس 
ويعلو  لألندية 2019.  العامل  الخليج 24 وكأس 
من  ويتصل  االستمرارية  ميثالن  قوسان  سقفه 
قطر   1-2-3 مبتحف  قصري  مشاة  ممر  خالل 

األوملبي والريايض.
استاد أحمد بن عيل

عيل  بــن  أحمد  اســتــاد  جاهزية  عــن  أعلن 
املدن  أكرث  من  واحــدة  يف  الواقع  (الــريــان)، 
كأس  نهايئ  استضافة  خالل  قطر،  يف  التقليدية 
األمري يف 18 ديسمرب 2020 بالتزامن مع اليوم 

الوطني.
ألف  ألربعني  يتسع  الــذي  امللعب  بناء  تم 
موقع  يف  الصحراء  مشارف  عىل  ويقع  متفرج 
استاد كان يحمل نفس االسم، عىل بُعد 20 كلم 
الخارجية  واجهته  تتزيّن  الدوحة.  وسط  غرب 
الثقافة القطرية. تعكس  املتموجة برموز متثل 
حيث  قطر،  طبيعة  باالستاد  املحيطة  املرافق 

تأخذ شكل الكثبان الرملية.
ومن  الجامهريي،  الريان  لنادي  مقرا  وسيكون 
املونديال  يف  مباريات   7 يستضيف  أن  املقرر 

حتى دور الـ16.
استاد 974

يف  يدخل  لقطر،  الدويل  االتصال  رمز  عاكسا 
ووحدات  البحري  للشحن  حاوية   974 بنائه 
من  تصميمه  مستوحيا  الصلب،  من  مستقلة 
أن  مقررا  كان  لقطر.  والتجاري  البحري  اإلرث 
يتناغم  عبود حيث  أبو  راس  اسم  عليه  يطلق 

مع ميناء يقع عىل مقربة منه.
يف  بالكامل  للتفكيك  قابل  استاد  أول  يعترب 
تاريخ املونديال، يتسع لـ40 ألف مشجع ويطل 
السحاب  وناطحات  الدوحة  كورنيش  عىل 
الوصول  وباإلمكان  الغريب  الخليج  منطقة  يف 
مرت.   800 مسافة  تبعد  مرتو  محطة  عرب  إليه 
سيستضيف 7 مباريات حتى دور الـ16، ويقع 
عىل مقربة من مطار حمد الدويل عىل بعد 10 

كلم رشق وسط الدوحة.
وهو امللعب املونديايل الوحيد من أصل مثانية 

الغري مجهز بتقنية التربيد.
استاد الثاممة

أو  القحفية  من  املستوحى  بتصميمه  ميتاز 

الرجال  يرتديها  التي  التقليدية  الرأس  قبعة 
صّممه  الــعــريب.  العامل  أنحاء  يف  واألطــفــال 
الجيدة،  إبراهيم  القطري  املعامري  املهندس 
وسيستضيف 8 مباريات من دور املجموعات 
ألف  ألربعني  يتسع  النهايئ.  ربع  الدور  وحتى 
وسط  جنوب  كلم   13 بعد  عىل  ويقع  متفرج 

الدوحة.
نهايئ  من   49 النسخة  مع  تدشينه  تزامن  وقد 

كأس األمري يف أكتوبر/ترشين األول 2021.
استاد الجنوب

أحياء  أقدم  أحد  يف  الجنوب  استاد  تشييد  تم 
الوكرة  مدينة  يف  يقع  بالسكان.  املأهولة  قطر 
الجنوبية عىل بعد 23 كلم من وسط الدوحة 
بعد  تخفيضها  سيتم  متفرج  ألف   40 وبسعة 

املونديال.
الراحلة  العراقية  املعامرية  املهندسة  صّممته 
زها حديد، مستلهمة فكرته من أرشعة املراكب 
الوكرة  مدينة  لــرتاث  تخليد  يف  التقليدية، 
التاريخ  عرب  ُعرفت  التي  العريقة  الساحلية 

كمركز للصيد والبحث عن الآللئ.
وسقف  مبتكرة  تربيد  بتقنية  مجهز  وهــو 
من  مباريات   7 سيستضيف  للطي.  قابل 
عن  أُعلن  الـ16.  دور  حتى  املجموعات  دور 
استضافته  خالل   2019 مايو   16 يف  جاهزيته 
نهايئ كأس األمري وفوز الدحيل عىل السد، وتم 

تغيري اسمه من الوكرة إىل الجنوب.
استاد املدينة التعليمية

يرسم فصال من تاريخ الفن املعامري اإلسالمي 
الغني، إذ تتميز واجهته باملثلثات التي تشكل 
األملاس  كخطوط  متشابكة  هندسية  زخرفات 
ألوانها  يف  تغريا  وتبدي  الشمس،  نور  تعكس 
أشعة  منها  تطل  التي  الزاوية  تغريت  كلام 
الرشوق  من  السامء  يف  دورانها  أثناء  الشمس 
إىل الغروب. يقع يف قلب مؤسسة قطر للرتبية 
والعلوم وتنمية املجتمع عىل بعد 12 كلم من 
يونيو  يف  جاهزيته  أعلنت  وقد  املدينة،  وسط 
ألربعني  يتسع  الذي  امللعب  سيتحول   .2020
ملنتخب  مقّر  إىل  املونديال  بعد  متفرج  ألف 
قطر الوطني للسيدات. سيستضيف 8 مباريات 
وتتقلص  النهايئ  وربع  املجموعات  دور  بني 

سعته بعد املونديال إىل 20 ألف متفرج

ومن املحيط اىل الخليج
هو  الرسمي  املتحدث  ــان  ك

ماسبريو
والثانية  االوىل  قناته  عرب  ينقل 
وعيا  ــة  ــيـ االذاعـ وشــبــكــاتــه 

جامهرييا غري مسبوق ..
(صوت العرب من القاهرة )

علم اعالمي له رموزة
وانا اليوم وانا من ابناء ماسبريو 
املرصية  االذاعــة  مدرسة  ومن 
افضل  ــد  ي ــىل  ع وتــتــلــمــذت 
دورات  يف  مبارش  بشكل  جيل 
تدريبية يف املبنى او خارجه او 
مسبوق  غري  تعاون  خالل  من 
عاملية  اعالمية  مؤسسات  مع 
مع  بالتعاون  تــرشف  كانت 

ماسبريو
ففى  ماسبريي  نبت  من  انني  كام 
عائلتي من اسسو لهذا الكيان ومنهم 

من يستمر حتى اليوم
رمزيتنا هو استاذنا حلمي البلك رئيس 
االذاعة املرصية وصاحب اشهر الربامج 
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العديد  عىل  املوز  مثار  تحتوي 
الهامة  الغذائية  العنارص  من 
فهو  والجلد  للوجه  والرضورية 
من  عالية  نسبة  عىل  يحتوي 
فيتامني ج و أ و ب6، باإلضافة 
البوتاسيوم  أنه يحتوي عىل  إىل 
عنارص  وهــي  واملاغنيسيوم 
نضارة  عىل  تساعــــــــــد 
الدراسة  لنتائج  وفقاً  الجلد، 
العقاقري  مجلة  يف  املنشورة 

بقلم/ األستاذ الدكتور
محمد بن عبد الرحيم شاهين

عدد  لقلة  الــرجــال  بعض  يتعرض  قد 
يتسبب  األمر  وهذا  املنوية،  الحيوانات 
ويحتاج  اإلنجاب،  عيل  القدرة  عدم  يف 
املؤدية  األسباب  عيل  للتعرف  الرجل 
الــحــيــوانــات  عـــدد  بضعف  لــإلصــابــة 
ملوقع  وفقا  ــك  وذل وتجنبها،  املنوية، 

.”VERYWELLHEALTH“
التي  العادات  وأهم  أبرز  التقرير  وقدم 
الحيوانات  عــدد  انخفاض  إىل  ــؤدي  ت

املنوية، ومنها:
كالهبورجر  املصنعة،  اللحوم  تناول   –

برودته،  وزيــادة  الطقس  تقلبات  مع 
لإلصابة  والتعرض  اإلصابة  فرص  تزداد 
نقدم  ولذا  واإلنفلونزا،  الربد  بنزالت 
يف  تساعد  التي  األطعمة  وأهــم  أبــرز 
الشديدة خالل  الربد  نزالت  العالج من 
ملوقع  وفقا  وذلــك  الطقس،  تقلبات 

..”EATTINGWELL“
التي  التقرير، أن تناول األطعمة  وأشار 
بنزالت  إصابتك  خالل  تناولها  يجب 
تقوية  يف  كبري  بشكل  يساعد  ــربد،  ال
الجهاز املناعي، وبالتايل تقلل من حدة 
التعرض ألي مضاعفات صحية مرتبطة 

بنزالت الربد، ومنها:
– الزنجبيل:

والــســوســيــس والــســجــق، والــالنــشــون 
من  وغريها  والبولوبيف،  والبسطرمة 
تعرض  يف  تتسبب  التي  املصنعة  اللحوم 
الحيوانات املنوية للرضر وضعف عددها، 

ولذا يجب تجنب تناولها.
– وضع الكمبيوتر املحمول عىل الفخذين 
يتسبب يف انبعاث حرارة شديدة تتسبب 

يف قلة عدد الحيوانات املنوية للرجال.
الطعام  تناول  يف  ــراط  واإلفـ -السمنة 
الحيوانات  عــدد  انخفاض  يف  تتسبب 
العادة  هذه  تجنب  عليك  ولذا  املنوية، 

ــىل مــضــادات األكــســدة  يــحــتــوي ع
عيل  تعمل  التي  االلتهاب  ومضادات 
عيل  وتعمل  املناعي،  الجهاز  تقوية 
التي  البيضاء  الدم  خاليا  إنتاج  تحسني 
بنزالت  اإلصابة  من  الشفاء  يف  تساعد 
الربد، ولذا يويص بتناول كوب من شاي 
الزنجبيل، مام قد يساعد يف تهدئة الربد.

-عصري الرمان:
ومضادات  األكسدة  مبضادات  غني 
االلتهابات التي لها دور فعال يف تقليل 
يف  كبري  بشكل  ويساهم  الــربد،  أدوار 
مضاعفات  ألي  التعرض  حدة  تقليل 
مرتبطة بنزالت الربد، كام أنه يعمل عىل 

تقوية الجهاز املناعي بالجسم.

السيئة، وأيضا الحفاظ عيل الوزن املثايل، 
وتجنب زيادة الوزن.

الخاطئة  العادات  من  يعد  التدخني   –
األوعية  وانسداد  بضيق  لإلصابة  املسببة 
تقل  ولذا  للخصيتني،  النغذية  الدموية 
عدد الحيوانات املنوية للرجل، وهذا يؤثر 

عيل اإلنجاب.
عالية  فهي  املعلبة  األطعمة  تناول   –
مادة  عيل  وتحتوي  الحرارية،  السعرات 
تقليل عدد  التي من دورها  أ  بيسفينول 

الحيوانات املنوية.
-عدم مامرسة التامريني الرياضية، و قلة 
الحركة تعد من األمور املسببة لقلة إنتاج 
تساهم  فالحركة  ولذا  املنوية،  الحيوانات 

يف تنشيط حركتها بشكل ملحوظ.
العمل  والعمل  الشديد  اإلجــهــاد   –
انخفاض  يف  يتسبب  قد  طويلة  لساعات 
أخذ  عليك  ولذا  املنوية،  الحيوانات  عدد 
عن  واالبتعاد  الراحة،  من  الكايف  القسط 

الضغط العصبي.
الحيل  من  يعد  الكافيني  من  اإلكثار   –
بقلة  اإلصابة  يف  تتسبب  التي  املــرضة 
عدد الحيوانات املنوة، ولذا عليك تقليل 

االفراط يف تناول الكافيني.

– الكيوي:
يعد من الفواكه الجيدة الغنية بفيتامني 
الجيدة  الحيل  من  يعد  فتناوله  يس، 
تقليل  يف  كبري  بشكل  تساهم  التي 
واإلنفلونزا،  الربد  نزالت  وحدة  أعراض 
لتقوية  دائم  بشكل  تناوله  عليك  ولذا 
مناعتك وحاميته من مضاعفات نزالت 

الربد الشديدة.
– العسل

للميكروبات  مضادات  عيل  يحتوي 
فتناوله  ــذا  ول للبكترييا،  ومــضــادات 
املناعة،  تقوية  يف  كبري  بشكل  يساهم 
الشديدة،  الربد  أعراض  حدة  وتخفيف 

ولذا ميكنك تناوله بشكل دائم.

الجذرية  الخرضاوات  من  البنجر  يعترب 
ذلك  يف  مبا  ــواع  أن عدة  يف  تأيت  التي 
اللون األحمر الداكن واألصفر الربتقايل 
البنجر  األبيض،  السكر  بنجر  ــواع  وأن
األحمر الغامق هو األكرث شيوًعا ، بغض 
الكثري  البنجر  لدى   ، التنوع  النظر عن 
ليقدمه لصحتنا، فهي غنية بالبوتاسيوم 
والنرتات واأللياف ومضادات األكسدة، 
قوة  أنهم  الخرباء  من  العديد  يعتقد 
لتدفق الدم يف الدورة الدموية ، وتقليل 
يف  السموم  إزالة  ومسارات   ، االلتهاب 
لجسمك  يحدث  ما  وإليك  الجسم، 
ملا  وفقا   ، البنجر  تناول  عند  بالضبط 

.”eatthis“ نرشه موقع
خفض ضغط الدم

البنجر له تأثري فريد للغاية عىل ضغط 
األخــرى،  بالخرضاوات  مقارنة  الــدم 
البوتاسيوم  مــن  محتواها  بسبب 
خاص  بشكل  قوية  فهي   ، والنرتات 
لخفض ضغط الدم، نعلم أن اتباع نظام 
البوتاسيوم  يزيد  بالنباتات  غني  غذايئ 
النرتات  تشتهر  الدم،  ضغط  ويخفض 
يف  الدموية  األوعــيــة  بتوسيع  أيًضا 

الجسم ، مام يعني أن قلوبنا ال تضطر 
إىل العمل بجد لتدفق الدم.
يدعم صحة القناة الهضمية

محددة  ألياف  عىل  البنجر  يحتوي 
تغذي امليكروبيوم، مام يزيد من كمية 
تظهر  لدينا،  الجيدة  البكترييا  وتنوع 
قد  الربيبايوتكس  أن  األبحاث  بعض 
“البكترييا   – الربوبيوتيك  تأثري  تعزز 

الجيدة” – عىل صحة أمعائنا.
دعم التخلص من السموم الطبيعي

يدعم البنجر طريقنا الطبيعي للتخلص 
من  الرغم  عىل  الكبد،   – السموم  من 
الغذائية  املكمالت  رشكات  بعض  أن 
 ، مختلف  بشكل  تعتقد  تجعلك  قد 
إال أن الكبد لدينا قادر متاًما عىل إزالة 
السموم من أجسامنا مبفرده يف الواقع ، 

هذه إحدى وظائفها األساسية.
يقلل من االلتهاب

التي  األكسدة  مبضادات  ميلء  البنجر 
قد  التي  الخاليا  تحييد  عىل  تساعد 
تكون ضارة، ثبت أن مضادات األكسدة 
الفواكه  الرسطانية،  الخاليا  من  تحمي 
مبضادات  غنية  امللونة  والخرضاوات 

مختلفة  فئة  لون  كل  ميثل  األكسدة، 
من املركبات املضادة لاللتهابات ، ولكل 

منها وظيفتها الخاصة يف الجسم.
الهضم املنتظم

قابلة  ألــيــاف  عــىل  البنجر  يحتوي 
للذوبان ، مام يساعد عىل زيادة انتظام 
إدارتــه،  أو  اإلمــســاك  ومينع  الحامم 
املزيد  يرتبط   ، الهضم  لعملية  بالنسبة 
العادية  الحامم  بعادات  األلياف  من 
الهضمي  الجهاز  أمراض  من  والوقاية 

وبعض أنواع الرسطان .
زيادة الدورة الدموية

العضالت  إىل  الدم  تدفق  عىل  يساعد 
جلسات  بعد  إصالح  إىل  تحتاج  التي 
املوجودة  النرتات  الرياضية،  التامرين 
تدفق  زيــادة  عن  مسؤولة  البنجر  يف 
الدم وفوائدها، البنجر مصدر للنرتات ، 
والتي يتم تحويلها إىل أكسيد النيرتيك 
عىل  النيرتيك  أكسيد  يؤثر  الجسم،  يف 
الدم  تدفق  زيادة  أو   ، األوعية  توسع 
التنفس  ، توسع القصبات ، مام يجعل 

أسهل.

6 فوائد صحية للبنجر 
.. أهمها تنشيط 

الدورة الدموية وخفض 
ضغط الدم

6 فوائد صحية للبنجر 
.. أهمها تنشيط 

الدورة الدموية وخفض 
ضغط الدم

تناول ثمار املوز للعناية بالبشرة

التدخني ووضع الالبتوب على الفخذين .. 8 
عادات تدمر الحيوانات املنوية

عندك نزلة برد؟ نصائح غذائية مهمة 
أبرزها تناول عصري الرمان

والكيمياء النباتية  عام 2012م. 
وميكن الحصول عىل فوائد املوز 
عن  للوجه  قناع  بعمل  للبرشة 
إىل  عسل  ملعقة  إضافة  طريق 
مثرة موز مهروسة جيدا، ووضعه 
تجنب  مع  والرقبة  الوجه  عىل 
منطقة العني، ويرتك القناع ملدة 
باملاء  يشطف  ثم  ساعة  ربع 
الدافئ. وتشمل فوائد استخدام 
الجلد  ترطيب  عىل  املوز  قناع 
الجلد  خاليا  وإزالــة  الجاف، 
البرشة  عىل  والحفاظ  امليتة، 

وكذلك  التجاعيد،  من  خالية 
الشمس.  حروق  من  التخلص 
حب  من  التخلص  ميكن  كام 
الشباب بعمل قناع مكون من 
مع  مخلوطة  مقرشة  موز  مثرة 
عصري  وملعقة  عسل  ملعقتني 
ملدة  الخالط  بواسطة  الليمون 
30 ثانية، ومن ثم غسل الوجه 
هذا  وضع  قبل  الدافئ  باملاء 
 20 ملــدة  الوجه  عىل  القناع 
دقيقة، وبعد ذلك غسل الوجه 

باملاء البارد.
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      فريقا ونصيب األسد لقارة أوروبا
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محمود  التشكيىل  الفنان  وقام  التاريخية، 
قناة  افتتاح  عن  لوحة  بتقديم  سعيد 
لتخليد   1947 عام  رسمها  التى  السويس 
ذكرى افتتاح القناة ويظهر فيها الخديوى 
مع  جوزيف  فرانز  واإلمرباطور  اسامعيل 
الضيوف،  باقى  مع  أوجينى  االمرباطورة 
الزيت  بخامة  الضخمة  الجدارية  اللوحة 
عىل توال مبساحة 4*2,70 مرت وتعترب من 

أهم مقتنيات متحف الفن الحديث.
لوحة 2

كام ابدع الفنان لوحة املرصى عبد الهادى 
السويس  قناة  عن  لوحة  ورسم  الجزار، 
يعود تاريخها إىل عام 1965 أبدعها الفنان، 
املتحف  تكليف من  بناء عىل  كانت  وقد 
من  لآلالف  وتكرميا  باإلسكندرية،  البحرى 
ىف  القناة  حفر  ىف  شاركوا  الذين  العامل 

هذه  بيعت   ،1869 اىل   1859 من  الفرتة 
مببلغ  بدىب  “كريستيز”  مزاد  ىف  اللوحة 

مليون وثالث وعرشين دوالر.
لوحة 1

أبدع الفنان النمساوى ألربت زيجلر لوحة 
عام  ىف  رسمها  وقد  السويس  لقناة  زيتية 
تلميذ  هو  زيجلر  الربت  والفنان   ،1864
تأثر  وقد  ريجر،  جوزيبى  الشهري  الرسام 
بالعديد من أعامل الفنان األملاىن برينهارد 
فيدلر، وكانت موضوعات زيجلر املفضلة 
تتمثل ىف املناظر الطبيعية، ىف عام 1838 
وعرضت  فيينا،  ىف  أرسته  مع  عاش  وقد 
أعامله ىف العديد من املعارض ىف ميونيخ 
متحف  وىف  ألتنربج  متحف  مثل  وباريس 

فروكالف

السويس  قناة  افتتاح  أن  املعروف  من 
عامليا،  حدثا  كان  بل  عاديا  حدثا  يكن  مل 
افتتحت  نوفمرب،   16 اليوم  هذا  مثل  ىف 
السويس، وهى ممر ماىئ اصطناعى  قناة 
طولها  يبلغ  مــرص،  ىف  ــرور  امل ازدواجـــى 
األبيض  البحرين  بني  وتصل  كم   193.3
إىل  طولياً  وتنقسم  واألحمر،  املتوسط 
املرّة،  البحريات  وجنوب  شامل  قسمني 
أجزائها  أغلب  ىف  ممرين  إىل  وعرضياً 
لتسمح بعبور السفن ىف اتجاهني ىف نفس 
وتعترب  وآسيا،  أوروبا  من  كل  بني  الوقت 
أرسع ممر بحرى بني القارتني وتوفر نحو 
15 يوماً ىف املتوسط من وقت الرحلة عرب 

طريق رأس الرجاء الصالح
الكبري  التاريخى  الحدث  لهذا  وتخليدا 
اللحظة  بتوثيق هذه  التشكيىل  الفن  قام 

بمناسبة ذكرى افتتاح قناة السويس.. 
شاهد الفن التشكيلى وهو يوثق الحدث

طبية  مامرسات  إىل  الفراعنة  وصل 
متطورة للغاية تؤكد تقدمهم ىف الطب 
من  ــربدي  ال مخطوطات  من  وتوجد 
الطب،  عن  بردية   13 الفراعنة  عرص 
حالة  لكل  دقيق  وتحتوي عىل وصف 
من الحاالت املرضية، كام تحتوي عىل 
وصفات وعقاقري للعالج، وكذلك تذكر 
موضوعات  الالهون  بردي  مخطوطة 

العالج البيطري.
برتجمة  رشيد  حجر  ترجمة  وسمحت 
القدمية  املرصية  الهريوغليفية  النقوش 
مرصية  برديات  ومنها  الربدى  وأوراق 
قدمية مبا يف ذلك بردية إيربس وبردية 
إدوين سميث وبردية هريست، وبردية 
لندن الطبية وغريها يعود تاريخها إىل 

2900 قبل امليالد.
سميث  إدويــن  بردية  مع  البداية 

الذي  التاجر  اسم  عىل  سميت  التي 
أقدم  وتعد   ،1862 عام  يف  اشرتاها 
أطروحة جراحية معروفة عن الجراحة 
الترشيحية  املالحظات  وتفاصيل 
والعالج  والتشخيص  “الفحص  و 
األمــراض  من  للعديد  والتشخيص” 
وكتبت حوايل 1600 قبل امليالد ، لكنها 
سابقة  نصوص  عدة  من  نسخة  تعترب 
املعلومات الطبية املوجودة فيها تعود 
وبالتايل  امليالد  قبل   3000 قبل  ما  إىل 
تعليمي  دليل  أنها  عىل  إليها  يُنظر 
تتكون العالجات من مراهم مصنوعة 
فواكه  أو  نباتية  أو  حيوانية  مواد  من 
أو معادن وهناك دليل عىل أن جراحة 
الفم أجريت يف وقت مبكر من األرسة 

الرابعة (2900-2750 قبل امليالد).
كتبت  التي  إيربس  بردية  أيضا  هناك 

 877 امليالدعىل  قبل   1550 ــوايل  ح
األمراض  من  متنوعة  ملجموعة  وصفة 
، بعضها يتضمن عالجات سحرية ، ألن 
املعتقدات املرصية فيام يتعلق بالسحر 
والطب كانت غالبًا متشابكة ويحتوي 
الوعي  عن  تكشف  وثائق  عىل  أيًضا 
إرشادات  جانب  إىل  األورام  بطبيعة 

حول إزالة الورم.
وتعالج بردية كاهون شكاوى النساء مبا 
يف ذلك مشاكل الحمل ويرجع تاريخها 
إىل عام 1800 قبل امليالد ، وهو أقدم 

نص طبي باٍق من أي نوع.
هناك وثائق أخرى مثل بردية هريست 
امليالد،  قبل   1450 عام  كتتبت  التي 
وبردية برلني التي تعود إىل عام 1200 
قبل امليالد والتي توفر أيًضا معلومات 

قيمة عن الطب املرصي القديم

عمرها يصل إىل 5 آالف عام.. أهم 
الربديات الطبية فى مصر القديمة

أدب  وبــحــوث  توثيق  مركز  يعقد 
الطفل، بدار الكتب والوثائق القومية، 
“أدب  حول  السابع  السنوى  مؤمتره 
الطفل والجمهورية الجديدة”. وينعقد 
املؤمتر عىل مدار يومني ىف 20 اىل 21 
مبقر  مبارك  عىل  بقاعة   2022 نوفمرب 

الهيئة بكورنيش النيل
وتبدأ فعاليات املؤمتر عند متام الساعة 
 (5) عدد  ويتضمن  صباحا،  العارشة 
تدور  منها  األوىل  علمية؛  جلسات 
الجمهورية  وقيم  الطفل  “أدب  حول 
إيناس  الدكتورة  برئاسة  الجديدة”، 
بكلية  اإلعالم  أستاذ   – حامد  محمود 

بكلية  اإلعالم  أستاذ  إسامعيل  حسن 
جامعة   – للطفولة  العليا  الدراسات 
عني شمس وعميد املعهد العاىل لإلعالم 
والجلسة  والعلوم،  الثقافة  مبدينة 
ىف  اإلنتاج  “مشكالت  بعنوان  الرابعة 
العاملية  واملنافسة  املحىل  الطفل  أدب 
أدب  كاتب  زحام  أحمد  ويرأسها   ،“
العامة  الهيئة  رئيس  ونائب  األطفال 

لقصور الثقافة سابًقا.
والجلسة الخامسة بعنوان “رؤى أدب 
برئاسة  الجديدة”،  بالجمهورية  الطفل 
ومــدرس  كاتب   – فتحى  محمد  د. 
حلوان  جامعة  اآلداب  بكلية  اإلعــالم 

جامعة   – للطفولة  العليا  الدراسات 
الجزيرة  معهد  وعميد  شمس  عني 
العاىل لإلعالم وعلوم االتصال، وتنعقد 
الجلسة الثانية بعنوان ” تشكيل الوعى 
الدكتور  برئاسة  الشائعات”،  ومواجهة 
جامل شفيق أحمد أستاذ علم النفس 
بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة 
عني شمس وأمني لجنة قطاع الطفولة 
األعــىل  باملجلس  األطــفــال  وريـــاض 

للجامعات.
“النسق  الثالثة  الجلسة  وتتناول 
الجمهورية  ىف  الطفل  ألدب  الفكرى 
محمود  الدكتور  برئاسة  الجديدة”، 

أدب الطفل والجمهورية الجديدة فى دار الكتب والوثائق
بخالف  مدرستنا،  بقناة  املحتوى  مدير 

كل من الجلسة االفتتاحية والختامية.
باحث   (26) مبشاركة  الفعاليات  وتأىت 
وكذلك  الطفل،  بأدب  املشتغلني  من 
املجاالت  ىف  األكادمييني  الباحثني  من 
ذات الصلة، وهم: الدكتورة أميمة منري 
جادو، الدكتور محمد عبد الله محمد، 
جهاد السيد عبد العزيز، ومجدى مرعى 
حسن، إيهاب القسطاوى (مشارك عن 
بعد من بريوت)، حسام إبراهيم قطب، 
الدكتورة  الدكتورة سامح خالد زهران، 
جيهان سالم، أمل جامل، الدكتورة غالية 
الزامل، الدكتورة فاطمة فؤاد، الدكتورة 

حامد  بخيتة  الدكتورة  يونس،  مختار 
السيد نجم محمود،  إبراهيم محمد، 
منترص ثابت، الدكتورة إيناس محمود 
املقصود  عبد  نها  والدكتورة  حامد، 
الباقى  عبد  العقباوي،  شاهيناز  غايل، 

يوسف (مشارك عن بعد من العراق)، 
تاجوج الخويل، الدكتور سليامن جـادو 
محمود  نرسين  الدكتورة  شعـيب، 
رضوان، دكتورة نورا عبد العظيم، سمر 

محروس، هيثم عبد ربه
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تتمه ص  1
سجل كافو اكرث “ثراء” يف كأس العامل كونه 
روبرتو  أما  و2002،   1994 مبونديايل  فاز 
كان  حني   2002 بلقب  فاكتفى  كارلوس 
كافو قائد املنتخب. خرسا معا نهايئ 1998 

أمام فرنسا (صفر-3).
“مخرتع”   – (أملانيا)  بكنباور  فرانسس   –
مركز الليربو، ترك “القيرص” إحدى الصور 
“مباراة  أنهى  بعدما  العامل  لكأس  الخالدة 
إيطاليا  أمام  أملانيا  خرستها  التي  القرن” 
(3-4 بعد التمديد) يف الدور نصف النهايئ 
ملونديال 1970 ويده ملفوفة. بعد أربعة 
العامل عىل أرضه  أعوام نجح يف رفع كأس 
مانشافت”  “دي  “واقعية”  متكنت  عندما 
هولندا  منتخب  رومنسية  تحطيم  من 

ويوهان كرويف (1-2).
النموذج   – (إيطاليا)  كانافارو  فابيو   –
متوضع  يف  دامئا  االيطايل:  للمدافع  األمثل 
مثايل، ودامئا يف حالة تركيز و”رشير” متى 
أحرز  الذي  الـ”أتزوري”  قائد  االمر.  لزم 
وزيدان  فرنسا  حساب  عىل   2006 لقب 

(5-3 بركالت الرتجيح بعد التعادل 1-1).
-دخل  (فرنسا)  زيدان  الدين  زين   –
ببطاقة  منه  وخرج  ثنائية،  بفضل  التاريخ 
قياسيني  رقمني  “زيزو”  يتقاسم  حمراء. 
النهائية  املباريات  يف  األهداف  عدد  هام 
االنجليزي جيف هريست  مع  تساويا   (3)
يف  والتسجيل  وبيليه،  فافا  والربازيليني 

مباراتني نهائيتني.
 ،1998 نهايئ  يف  الربازيل  أمام  رأسيتان 

وركلة جزاء عىل طريقة “بانينكا” يف نهايئ 
2006 يف مرمى االيطايل جانلويجي بوفون. 
الكامريوين  مع  الوحيد  الالعب  أيضا  هو 
يف  مرتني  طرد  الذي  سونغ  ريغوبري 
املونديال: عام 1998 أمام اململكة العربية 
السعودية، ويف نهايئ 2006 بعدما “نطح” 

االيطايل ماركو ماترياتزي.
– إنييستا (اسبانيا) – رفع العب برشلونة 
من مستوى تبسيط كرة القدم. مثال حي 
برشلونة.  السابق  ناديه  تاكا”  “تييك  عىل 
سجل هدف الفوز ملنتخب بالده يف نهايئ 
صفر)   -1) هولندا  أمام   2010 مونديال 

قبل نهاية الوقت االضايف.
فرض   – (األرجنتني)  مارادونا  دييغو   –
قاده  الذي   1986 مونديال  عىل  هيمنته 
مستواه  قمة  يف  لقبه.  اىل  بالده  منتخب 
“ألبيسيليستي”  قاد  املكسيك،  يف  الكروي 
الغربية  أملانيا  عىل  والفوز  النهايئ  حتى 
بعد  ذاته  السيناريو  يكّرر  وكاد   ،(2-3)
امام  املرة  هذه  انحنى  لكنه  أعوام  أربعة 
خالدا  يبقى  (صفر-1).  مانشافت”  “دي 
أربع  غضون  يف  سجل  كونه  التاريخ  يف 
دقائق، أفظع وأجمل هدف يف كأس العامل، 
بني “يد الله” و”سباق تعّرج” مذهل بني 

الدفاع االنكليزي يف الدور ربع النهايئ.
الفائز  الوحيد   – (الربازيل)  بيليه   –
باملونديال 3 مرات، من كأس العامل 1958 
حني كان يبلغ 17 عاما، إىل التحفة الفنية 
أيضاً  فاز   .1970 لعام  الهجومي  للعب 
باكرا  أصيب  انه  رغم   1962 العامل  بكأس 

يف هذه البطولة.
يُعّد األفضل عىل مّر األزمنة. ترك  ال يزال 
الثنائية  من  الصور،  من  كبرية  مجموعة 
الفوز  أثناء  املراهق  ودموع  سجلها  التي 
“العمياء”  متريرته  اىل   ،1958 بلقب 
النهايئ ضد ايطاليا (4- لكارلوس ألربتو يف 

1) عام 1970، باالضافة إىل خداعه حارس 
ضد  البعيدة  الساقطة  وكرته  األوروغواي 

تشيكوسلوفاكيا.
– مريوسالف كلوزه (أملانيا) – قد ال يكون 
مهارة،  املهاجمني  أكرث  كلوزه  مريوسالف 
اال انه يحمل الرقم القيايس املطلق لعدد 
 2002 بني   16) النهائيات  يف  األهداف 
و2014). الوحيد خاض نصف النهايئ أربع 
 ،2014 مبونديال  الفوز  من  ومتكن  مرات، 
عدد  يف  القيايس  بالرقم  انفرد  انه  علام 
رونالدو  الربازييل  حساب  عىل  األهداف 

.(15)
الـ  عرف   – (الربازيل)  رونالدو   –
كأس  يف  يشء  كل  (الظاهرة)  “فينومينو” 
العامل. توج بدون أن يلعب يف سن الـ 17 
عاما يف 1994، وهو يسء الحظ يف النهايئ 
وعكة  به  أملت  عندما  أعوام  أربعة  بعد 
النهائية.  املباراة  من  ساعات  قبل  صحية 
شارك رونالدو يف النهايئ، اال انه كان خياال 

للموهبة الصارخة التي كان يعرف بها.
عام  لنفسه  ثأر  حقبته  يف  مهاجم  أفضل 
وتوج  البطولة،  عىل  هيمن  بعدما   2002
أمام  النهائية  املباراة  يف  ثنائية  مع  هدافا 

أملانيا (2-صفر).

اليابان،  الجنوبية،  كوريا  إيران،  آسيا: 
السعودية، أسرتاليا، عالوة عىل قطر.

الواليات  املكسيك،  كندا،  كونكاكاف: 
املتحدة، كوستاريكا.

تونس،  املغرب،  السنغال،  غانا،  إفريقيا: 
الكامريون.

مجموعات كأس العامل يف قطر
 – اإلكوادور   – قطر  األوىل:  املجموعة 

السنغال – هولندا.
املجموعة الثانية: انجلرتا – إيران – أمريكا 

– ويلز.
املجموعة الثالثة: األرجنتني – السعودية – 

املكسيك – بولندا.
 – أسرتاليا   – فرنسا  الرابعة:  املجموعة 

الدمنارك – تونس.
كوستاريكا   – إسبانيا  الخامسة:  املجموعة 

– أملانيا – اليابان.
 – كندا   – بلجيكا  السادسة:  املجموعة 

املغرب – كرواتيا.
 – رصبيا   – الربازيل  السابعة:  املجموعة 

سويرسا – الكامريون.
 – -غانا  الربتغال  الثامنة:  املجموعة 

األوروجواي – كوريا الجنوبية.

4 مشجعني من االرجنتني وصلو لقطر بالدراجات البخاريه
اعرب أربعة مشجعني من األرجنتني، وصلوا إىل 
الدوحة، بالدراجات الهوائية، قادمني من جنوب 
أفريقيا، لتشجيع منتخب بالدهم يف كأس العامل 
بالوصول  سعادتهم  عن   ،™2022 قطر    FIFA
أخرياً إىل أرض املونديال، وتطلعهم إىل أن تسهم 
رحلتهم، التي استمرت عىل مدى 177 يوماً، يف 
العامل  عن  املغلوطة  واألفكار  التصورات  تغيري 

العريب واملنطقة.
ليديزما،  لوكاس  األربعة،  األصدقاء  وقطع 
وماتياس  جايت،  وسيلفيو  بيجي،  ولياندرو 
جنوب  من  كلم،  آالف   10 من  أكرث  فريسييس، 
قطر  إىل  أفريقيا  بجنوب  تاون  كيب  مدينة 
مروراً بـ 15 دولة يف قاريت أفريقيا وآسيا، وكان 
يف استقبالهم عىل كورنيش الدوحة حشود من 
التنازيل  العد  ساعة  عند  األرجنتني،  مشجعي 
للبطولة، التي تنطلق منافساتها بعد أيام قليلة.



9أخـبــار تكنولجيا  إخبارية إلكترونية مستقلة
الخميس -  23  ربيع الثاني  -  1444 هـ  -  17  نوفمبر  2022م

العدد اإلسبوعي رقم 1286

إيلون ماسك يؤجل خطته لفرض رسوم على 
مستخدمى تويرت حتى هذا املوعد

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

بدأ تطبيق واتساب بطرح ميزة تتيح 
لنفسك، وستتوفر  رسائل  إرسال  لك 
هذه الخاصة ملستخدمي أندرويد و

.ios
رقم  اإلصدار  يف  موجودة  والخاصية 
 ،iOS (22.23.74) ملستخدمي نظام
كام تتوفر لبعض مستخدمي أندرويد 
يف اإلصدار رقم (2.22.23.77)، وفقا 

لتقرير البيان االماراتيه.
من  أنه  األشخاص  من  الكثري  ويجد 
حفظ  أو  مالحظات،  تدوين  املفيد 
ألنفسهم  رسالة  يف   URL عناوين 

إليلون  األوىل  املحاولة  شهدت 
خدمة  ــالق  إط بخصوص  ماسك 
موجة  تويرت  عىل  مدفوعة  اشرتاك 
املزيفة،  الحسابات  من  محرجة 
مؤخراً  تويرت،  عىل  ماسك  وكتب 
يعمل  الذى  التحديث  سيؤجل  أنه 
عليه أسبوعني ليكون مختلفا قائال: 
الزرقاء  العالمة  ــالق  إط “إعـــادة 
ستكون   Blue Verified املدفوعة 
يوم 29 نوفمرب بعد التأكد من أنها 

جيدة”.
وفقا ملا ذكرته صحيفة “ديىل ميل” 

الحسابات  انتشار  أجرب  الربيطانية، 
املــايض  األســبــوع  تويرت  املزيفة 
االختيار  عالمة  نظام  تعليق  عىل 

الجديدة املدفوعة.
كام أنه يف محاولة واضحة لتجنب 
يف  أنه  ماسك  غرد  املشكلة،  تكرار 
تغيري  “سيؤدي  الجديد،  اإلصــدار 
إىل  منه  التحقق  تم  الذي  اسمك 
يتم  حتى  االختيار  عالمة  فقدان 
تأكيد االسم من جانب تويرت للوفاء 

برشوط الخدمة”.
 Twitter Blue وتم إطالق خدمة

التي تبلغ قيمتها 8 دوالرات شهريًا 
يف األصل األسبوع املايض، مام أدى 
تنتحل  الحسابات  من  موجة  إىل 
طريق  عــن  املشاهري  شخصية 
والدفع  حساباتهم  يف  االسم  تغيري 
للحصول عىل عالمة زرقاء بجانبها.

ويبدو أن معظم الحسابات املزيفة 
تم  قد  ــزرقــاء  ال العالمات  ذات 
تعليقها، عىل الرغم من بقاء بعضها 
تويرت  دعم  وقــال  ساعات،  لعدة 
الهوية  انتحال  بقوة  “يالحق  إنه 

والخداع”.

الصناعية  األقامر  عرب  الطوارئ 
إذا كنت ىف حاجة إىل املساعدة 
وفقا  الخلوية،  التغطية  وخارج 

.engadget لتقرير
إىل  تحتاج  أال  الرشكة  وتأمل 
إذا  ولكن  الخدمة،  استخدام 
وجدت نفسك تحتاج إىل اإلنقاذ 
ىف الربية، فقد يكون األمر محبطًا 
إذا مل تكن عىل دراية بأداة كنت 
واليوم  مفيدة،  تكون  أن  تتوقع 
تطرح Apple وضًعا تجريبيًا لـ 
القمر  عرب   Emergency SOS
الصناعي حتى يتمكن الجمهور 

من رؤية كيفية عمله.

واتساب يطرح ميزة إرسال الرسائل لنفسك

 iPhone جهاز  تحديث  وبعد 
 Pro  14 أو   Plus  14 (أو   14
ستحتاج   ،(Pro Max  14 أو 
الطوارئ  قسم  إىل  االنتقال  إىل 
SOS يف اإلعدادات للعثور عىل 

العرض التوضيحي.
ذلك  من  التحقق  من  ــد  والب
األشخاص  من  الكثري  ألن  نظرًا 
وال  توقعه  ميكن  ما  يعرفوا  لن 
االتصال  األوىل هي  الخطوة  أن 
البحث  من  بــدالً   911 بالرقم 
عن تطبيق، وإذا كنت تستخدم 
تكون  فلن  التجريبى،  الوضع 
طوارئ  خدمات  بوكيل  متصالً 

 – ترحيل  مركز  أو  حقيقي 
بالتنقل  الرشكة  نظام  فسيقوم 
التجريبيني  املستخدمني  بني 
جاهزة،  ردوًدا  يرسل  خادم  إىل 
التحميل  من  الناس  مينع  وهذا 
االتصال  مــراكــز  عــىل  ــزائــد  ال

الفعلية.
 SOS ويتم طرح كل من طوارئ
والوضع  الصناعي  القمر  عرب 
الواليات  يف  اليوم  التجريبي 
 Apple املتحدة وكندا، وأعلنت
أيًضا عن توسيع نطاق الخدمة 
وأيرلندا  وأملانيا  فرنسا  لتشمل 

واململكة املتحدة ىف ديسمرب.

آبل تطرح إرسال رسائل SOS للطوارئ عرب القمر الصناعى فى الوضع التجريبي الجديد

الحًقا  إليها  العودة  ميكنهم  حيث 
يف  موجودة  ميزة  وهي  بسهولة، 
تيليجرام، وSignal منذ فرتة طويلة، 
مثل:  العمل  تطبيقات  وكــذلــك 

.Slack (سالك)
بفتح  قم  لنفسك  رسالة  وإلرســال 
محادثة جديدة، وعند تحديد جهة 
اتصال ملراسلتها ستجد جهة االتصال 
يف  ظاهرة  بك  الخاصة  الشخصية 

أعىل قامئة جهات االتصال.
وباإلضافة لذلك عند فتحها ستظهر 
تسمية توضيحية مختلفة للدردشة، 

نفسك)  (راسل  عبارة  ستجد  حيث 
اسم  تحت   Message yourself
لقطة  يف  سيظهر  كام  اتصالك  جهة 

الشاشة.
وستكون الرسائل املرسلة إىل نفسك 
املرتبطة،  أجهزتك  جميع  عرب  مرئية 
أيًضا  واتساب  خدمة  تحتفظ  لذلك 
بالتشفري من طرف إىل طرف يف هذه 
امليزة  هذه  تجد  مل  إذا  الدردشات، 
إىل  تضطر  فقد  تطبيق  يف  الجديدة 
حتى  أخــرى  أيــام  لبضعة  االنتظار 
تُكمل خدمة واتساب عملية الطرح.

الجديرة  التحديثات  أحــد 
 Apple قدمتها  التي  باملالحظة 

لسلسلة iPhone 14 هذا العام 
عرب   Emergency SOS هو 

لك  ويتيح  الصناعية،  ــامر  األق
إرسال رسائل نصية إىل خدمات 
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 15:00 الساعة  بولندا،  ضد  املكسيك 

بتوقيت القاهرة – 22 نوفمرب.
 18:00 الساعة  أسرتاليا،  ضد  فرنسا 

بتوقيت القاهرة – 22 نوفمرب.
 21:00 الساعة  تونس،  ضد  الدمنارك 

بتوقيت القاهرة – 22 نوفمرب.
 12:00 الساعة  كوستاريكا،  ضد  إسبانيا 

بتوقيت القاهرة – 23 نوفمرب.
أملانيا ضد اليابانا، الساعة 15:00 بتوقيت 

القاهرة – 23 نوفمرب.
بلجيكا ضد كندا، الساعة 18:00 بتوقيت 

القاهرة – 23 نوفمرب.
 21:00 الساعة  كرواتيا،  ضد  املغرب 

بتوقيت القاهرة – 23 نوفمرب.
 12:00 الساعة  رصبيا،  ضد  الــربازيــل 

بتوقيت القاهرة – 24 نوفمرب.
 15:00 الساعة  الكامريون،  ضد  سويرسا 

بتوقيت القاهرة – 24 نوفمرب.
الربتغال ضد غانا، الساعة 18:00 بتوقيت 

القاهرة – 24 نوفمرب.
الساعة  الجنوبية،  كوريا  ضد  أوروجواي 

21:00 بتوقيت القاهرة – 24 نوفمرب.
 12:00 الساعة  السنغال،  ضد  قطر 

بتوقيت القاهرة – 25 نوفمرب.
 15:00 الساعة  اإلكــوادور،  ضد  هولندا 

بتوقيت القاهرة – 25 نوفمرب.
 18:00 الساعة  أمريكا،  ضد  إنجلرتا 

بتوقيت القاهرة – 25 نوفمرب.
ويلز ضد إيران، الساعة 21:00 بتوقيت 

القاهرة – 25 نوفمرب.
 12:00 الساعة  املكسيك،  األرجنتني ضد 

بتوقيت القاهرة – 26 نوفمرب.
 15:00 الساعة  السعودية،  ضد  بولندا 

بتوقيت القاهرة – 26 نوفمرب.
 18:00 الساعة  الــدمنــارك،  ضد  فرنسا 

بتوقيت القاهرة – 26 نوفمرب.
 21:00 الساعة  أسرتاليا،  ضد  تونس 

بتوقيت القاهرة – 26 نوفمرب.
 12:00 الساعة  أملانيا،  ضد  إسبانيا 

بتوقيت القاهرة – 27 نوفمرب.
 15:00 الساعة  كوستاريكا،  ضد  اليابان 

بتوقيت القاهرة – 27 نوفمرب.
 18:00 الساعة  املغرب،  ضد  بلجيكا 

بتوقيت القاهرة – 27 نوفمرب.
كرواتيا ضد كندا، الساعة 21:00 بتوقيت 

القاهرة – 27 نوفمرب.
 12:00 الساعة  سويرسا،  ضد  الربازيل 

بتوقيت القاهرة – 28 نوفمرب.
 15:00 الساعة  رصبيا،  ضد  الكامريون 

بتوقيت القاهرة – 28 نوفمرب.
الساعة 18:00  أوروجواي،  الربتغال ضد 

بتوقيت القاهرة – 28 نوفمرب.
كوريا الجنوبية ضد غانا، الساعة 21:00 

بتوقيت القاهرة – 28 نوفمرب.
هولندا ضد قطر، الساعة 17:00 بتوقيت 

القاهرة – 29 نوفمرب.
 17:00 الساعة  السنغال،  ضد  اإلكوادور 

بتوقيت القاهرة – 29 نوفمرب.

ويلز ضد إنجلرتا، الساعة 21:00 بتوقيت 
القاهرة – 29 نوفمرب.

إيران ضد أمريكا، الساعة 21:00 بتوقيت 
القاهرة – 29 نوفمرب.

 17:00 الساعة  األرجنتني،  ضد  بولندا 
بتوقيت القاهرة – 30 نوفمرب.

الساعة 17:00  املكسيك،  السعودية ضد 
بتوقيت القاهرة – 30 نوفمرب.

تونس ضد فرنسا، الساعة 21:00 بتوقيت 
القاهرة – 30 نوفمرب.

 21:00 الساعة  الدمنارك،  ضد  أسرتاليا 
بتوقيت القاهرة – 30 نوفمرب.

 17:00 الساعة  إسبانيا،  ضد  اليابان 
بتوقيت القاهرة – 1 ديسمرب.

 17:00 الساعة  أملانيا،  ضد  كوستاريكا 
بتوقيت القاهرة – 1 ديسمرب.

 21:00 الساعة  بلجيكا،  ضد  كرواتيا 
بتوقيت القاهرة – 1 ديسمرب.

كندا ضد املغرب، الساعة 21:00 بتوقيت 
القاهرة1 ديسمرب.

 17:00 الساعة  الربازيل،  ضد  الكامريون 
بتوقيت القاهرة – 2 ديسمرب.

 17:00 الساعة  ســويــرسا،  ضد  رصبيا 
بتوقيت القاهرة – 2 ديسمرب.

الساعة  الربتغال،  ضد  الجنوبية  كوريا 
21:00 بتوقيت القاهرة – 2 ديسمرب.

 21:00 الساعة  ــواي،  أوروجـ ضد  غانا 
بتوقيت القاهرة – 2 ديسمرب.

جدول مباريات كأس العالم 2022 باملواعيد

العب توتنهام بايب مطر سار.
نادي  إىل  املوسم  هذا  بداية  املجربي  وانتقل 
سيتي،  مانشسرت  من  معارا  سيتي  برمنغهام 

حيث شارك يف 15 مباراة صنع خاللها هدفني، 
الفريق،  أبرز نجوم  وقدم عروضا جيدة جعله 

وأكرثهم شعبية لدى جامهري برمنغهام.
ويشارك املنتخب التونيس يف كأس العامل للمرة 

السادسة، حيث سيكون املجربي عىل موعد مع 
التاريخ يف صورة مشاركته يف التشكيلة األساسية 
ليكون واحدا من أصغر الالعبني العرب الذين 

يشاركون يف كأس العامل.

املجربي أصغر العب تونسي  يف كأس العالم 
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العدد اإلسبوعي رقم 1286

ضبط مواد مخدرة داخل طرد سماعات “صب” 
قادم من أملانيا بمطار القاهرة

اعرتافات لصوص العيادات والشركات 
بالقاهرة: بنسرقها بطريقة كسر الباب

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

متكن رجال الجامرك باإلدارة العامة 
لجامرك الطرود الربيدية بالقاهرة، 
برئاسة محمد محمود حسني املدير 
العام، بالتنسيق مع إدارة مكافحة 
بقرية  الجنايئ  والبحث  املخدرات 
البضائع مبطار القاهرة الدويل، من 
 MDMA مادة  من  كمية  ضبط 
املخدرة باملخالفة لقانون مكافحة 
 1960 لسنه   182 رقم  املخدرات 
لسنة   207 رقم  الجامرك  وقانون 
والتصدير  االسترياد  وقانون   2020

رقم 118 لسنه 1975 وتعديالته.
تفتيش  إجـــراءات  إنــهــاء  إثــنــاء 

العامة،  النيابة  تحقيقات  كشفت 
أن تشكيل عصاىب بالقاهرة تخصص 
ــكــاب جــرائــم الــرسقــة من  ىف ارت
اعرتفوا  والرشكات،  العيادات  داخل 
بأسلوب  سابقة  جرائم   4 بارتكاب 

كرس الباب.
املتهمني  قررت حبس  النيابة  كانت 
التحقيقات،  ــة  ذم عــىل  أيـــام   4
برسعة  املباحث  رجــال  وطالبت 
للوقوف  املتهمني  حول  التحريات 
عىل نشاطهم الستكامل التحقيقات، 

ووجهت لهم تهمة الرسقة.

الربيد  بجمرك  الـــواردة  الطرود 
مدير  عزت  عامد  برئاسة  الرسيع 
صبحي  محمد  اشتبه  الجمرك 
مأمور الجمرك يف مشمول بوليصة 
 9557248352 رقــم  الشحن 
القادمة من أملانيا والصنف الوارد 
 2 عن  عبارة  للمستندات  طبقا 

سامعة صب.
وتم تشكيل لجنة من يارس أحمد 
الفتاح  الوردية وحسن عبد  رئيس 
والسيد  التعريفة  قسم  رئيس 
الحركة  مــأمــور  صبحي  محمد 
ملعاينة وفحص الطرد فتبني وجود 

ىف إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية 
لقسم  تبلغ  ما  مالبسات  لكشف 
رشطة املطرية مبديرية أمن القاهرة 
قسم  بدائرة  مقيم   – (طبيب  من 
باب  كرس  باكتشافه  النزهة)  رشطة 
العيادة عمله الكائنة بدائرة القسم، 
ورسقة (جهاز كمبيوتر محمول “الب 

توب”- منظار جلدية) من داخلها.
املعلومات  وجمع  التحريات  بإجراء 
أمكن  الحديثة  التقنيات  باستخدام 
(شخصان  الواقعة  مرتكبا  تحديد 
رشطة  قسمى  بــدائــرة  مقيامن   –

4 أكياس داخل السامعات بداخلها 
مادة عباره عن حصوات مفتته بيج 
اللون بإجاميل وزن قائم 205 جرام 
بالعرض عىل اإلدارة العامة ملكافحة 
الجوي  القاهرة  مبيناء  املخدرات 
املضبوطات  بأن  االشتباه  تأييد  تم 
واملدرجة  املخدرة   MDMA ملادة

بجدول املخدرات رقم 1.
مدير  حسني  محمود  محمد  قرر 
باتخاذ  الربيد  طرود  جامرك  عام 
اإلجراءات القانونية وتحرير محرض 

ضبط رقم 6 لسنه 2020.

“الحدائق – األمريية” بالقاهرة “لهام 
معلومات جنائية”).

أمكن  ــراءات  ــ اإلج تقنني  ذعقب 
اعرتفا  ومبواجهتهام  ضبطهام، 
تخصص  عصابيًا  تشكياًل  بتكوينهام 
ــكــاب  ارت اإلجـــرامـــى ىف  نــشــاطــه 
العيادات  داخل  من  الرسقة  جرائم 
والـــرشكـــات بــأســلــوب “املــفــتــاح 

املصطنع، وكرس الباب”.
كافة  ضــبــط  بــإرشــادهــام  ــم  وتـ
“سيئ  عميلهام  لــدى  املــرسوقــات 

النية” مقيم مبحافظة القليوبية.

تاريخ كأس العالم لكرة القدم.. االنطالقة  من 
اوراجوي وكأس النصر حتى استضافة قطر 2022

وأفادت بتعرضها للخطف من قبل 
املتهمني  أحد  وتحدث  مجهولني 
قدرها  فدية  بدفع  ومطالبته  معه 
عودتها،  نظري  جنيه)  (مليون 
عليها  املجنى  سري  خط  وبفحص 
أمكن العثور عىل السيارة خاصتها 
زجاج  (كرس  منها  تلفيات  وبها 

الباب األمامى األيرس).
وتم تشكيل فريق البحث املشكل 
وإدارة  العام  االمن  قطاع  مبشاركة 
أمن  مبديرية  الجناىئ  البحث 
البحرية، أسفرت جهوده عن تحديد 
 – أشخاص   4) الواقعة  مرتكبى 
جنائية)  معلومات  منهم  إلثنني 
خطف  عىل  باإلتفاق  وقيامهم 
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أهليتها  ومساومة  عليها  املجنى 
إطالق  مقابل  ماىل  مبلغ  لدفع 
والدها  برثاء  لعلمهم  رساحها 
مبراقبتها  املتهمني  أحد  وقيام 
وتتبعها بدراجة نارية قيادته حال 
خروجها من الصيدلية محل عملها 
ُمستقلة سيارتها املشار إليها وقيام 
بإعرتاض  املتهمني”ملثمني”  باقى 
وإقتيادها  وإختطافها  طريقها 
 ” ُمحددة   ” مالىك  سيارة  داخل 
كرهاً عنها ُمستخدمني سالح نارى 
وإحتجازها   ، أحدهم  بحوزة  كان 
إلثنني  ُمستأجرة  مزرعة  داخل 
رشطة  مركز  بدائرة  املتهمني  من 
مصوغاتها  ورسقة  النطرون  وادى 

الذهبية.
تم  اإلجراءات  تقنني  وعقب 
إليها  املشار  باملزرعة  استهدافهم 
املجنى  وتحرير  ضبطهم  وأمكن 
(سحجة  بــ  إصابتها  وتبني  عليها 
سبق  ما  أيدت  وبسؤالها  بالوجه) 
ومبواجهة املتهمني اعرتفوا بارتكاب 
إليه  املشار  النحو  عىل  الواقعة 
ملرورهم بضائقة مالية، كام أرشدوا 
بندقية   ” املستخدم  (السالح  عن 
من  الطلقات  من  وعدد  خرطوش 
والدراجة  السيارة   – العيار  ذات 
الواقعة  فـى  املستخدمتني  النارية 
مصوغات   – محمول  هاتف   –

ذهبية – ساعة يد).

تاريخ مشاركات املنتخبات العربية يف مسابقة كأس 
العالم.. مصر اول منتخب عربي واملغرب األكثر مشاركة

قائمة السعودية – الفرج والدوسري 
وفهد املولد على رأس 

كشف  يف  الداخلية  وزارة  نجحت 
مالبسات ما تبلغ ملركز رشطة بدر 

(أحد  من  البحرية  أمن  مبديرية 
هاتفياً  اتصاالً  بتلقيه  األشخاص) 

من هاتف نجلته (تعمل بصيدلية 
ملك شقيقتها كائنة بدائرة املركز) 

األمن ينجح فى تحرير فتاة اختطفها مسجلني فى البحرية ملساومة أسرتها على فدية

لعجزها عن تحمل النفقات لتمنح املكسيك 
رشف تنظيم بطولة عام 1986 وقبل أشهر 
شديد  زلزال  رضب  البداية  صافرة  من 
استضافة  قدرة  الشك عىل  وخيم  املكسيك 
هذه الدولة للحدث العاملي إال أنها متسكت 

بالتنظيم.
العامل  يف  دولة  أول  املكسيك  باتت      •
تستضيف نهائيات كأس العامل يف مناسبتني 

(1970 و1986).
تنظيم  رشف  نالت  اإلفريقية  القارة      •
عام  يف  كانت  وحيدة  مناسبة  يف  البطولة 

2010 بجنوب إفريقيا.
الحدث  استضافت  اآلسيوية  القارة      •
كوريا  يف  األوىل  مناسبتني،  يف  العاملي 
قطر  ويف   2002 عام  يف  واليابان  الجنوبية 

.2022
•    ألول مرّة يف تاريخ كأس العامل، ُمنحت 
رشف  واليابان  الجنوبية  كوريا  من  كل 

التنظيم املرشك يف عام 2002.
نهائيات  األوروبية  القارة  استضافت      •
 1934 (إيطاليا  مناسبة   11 يف  العامل  كأس 
سويرسا  و1998،   1938 فرنسا  و1990، 
1954، السويد 1958، إنكلرتا 1966، أملانيا 

وروسيا  أملانيا 2006  إسبانيا 1982،   ،1974
.2018

•    أقيم كأس العامل يف دول الـ”كونكاكاف” 
و1986   1970 املكسيك  مناسبات،   3 يف 

والواليات املتحدة األمريكية يف عام 1994.
الجنوبية،  أمريكا  يف  نهائيات   5 دارت      •
(األوروغواي 1930، الربازيل 1950 و2014، 

التشييل 1962 واألرجنتني 1978.
•    املنتخب املرصي هو أول منتخب عريب 
يشارك يف كأس العامل وكان ذلك يف إيطاليا 

يف عام 1934.
كان  العامل  كأس  يف  عريب  انتصار  أول      •
العامل  كأس  يف  التونيس  املنتخب  بإمضاء 
منتخب  أمام  وكان   1978 األرجنتني   –

املكسيك (1-3).
منتخب  أول  هو  املغريب  املنتخب      •
عريب يـتأهل إىل الدور الثاين وكان ذلك يف 

املكسيك عام 1986.
إىل  وصلت  التي  العربية  املنتخبات      •
مناسبات)،   6) تونس  العامل:  كأس  نهائيات 
 6) املغرب  مناسبات)،   6) السعودية 
 3) مرص  مرات)،   4) الجزائر  مناسبات)، 
(مرة  الكويت  واحدة)،  (مرة  قطر  مرات)، 
اإلمارات  واحدة)،  (مرة  العراق  واحدة)، 

(مرة واحدة).

 ،1982 مونديال  يف  كان  مشاركة  وأول 
وكانت الجزائر قريبة من التأهل من دور 
املجموعات ولكن بسبب مؤامرة خيخون 

الشهرية مل تتأهل.
 16 لدور  تأهلت   2014 مونديال  ويف 
منتخب  مع  أسطورية  مباراة  وقدمت 
أملانيا وخرست املباراة باألشواط اإلضافية.

العراق
شارك املنتخب العراقي يف كأس العامل مرة 
عام  املكسيك  مونديال  يف  وكانت  واحدة 

1986م.
اإلمارات

 1990 ملونديال  تأهل  اإلمارايت  املنتخب 
وهي املشاركة الوحيدة لهم يف املونديال.

جيد  بشكل  اإلمارايت  املنتخب  يظهر  مل 
هدفني  وسجل  مبارياته  جميع  خرس  بل 

وأستقبل 11 هدفًا.
السعودية

كانت  مرات   5 السعودي  املنتخب  شارك 
أولها يف مونديال 1994 ونجح يف الوصول 
تسجيل  شهدت  والتي  الثاين  الدور  إىل 
نسخة  يف  هدف  ألجمل  العويران  سعيد 

كأس العامل.

قطر  مونديال  يف  السعودية  ستشارك 
.2022

قطر
مونديال  يف  القطري  املنتخب  سيشارك 
عريب  منتخب  أول  وهو  مرة  ألول   2022
مستضيف  بصفته  مونديال  يف  يشارك 

البطولة.
أرقام من املشاركات العربية يف كأس العامل
يف  مشاركة  العربية  املنتخبات  أكرث   *
وتونس  واملغرب  السعودية  املونديال 

بواقع 6 مرات.
* أكرث سلسلة تأهل عىل التوايل للمونديال 

املنتخب السعودي 4 نسخ عىل التوايل.
* أكرث منتخب عريب فوز باملونديال الجزائر 

والسعودية بواقع 3 مباريات.
* أكرث مونديال مشاركة للمنتخبات عربية 

2018 و2022 (4 منتخبات).
هو  العامل،  كأس  يف  شارك  من  أكرث   *
نسخ،   4 بواقع  الجابر  سامي  السعودي 
يف  تسجياًل  عريب  العب  أكرث  أيًضا  وهو 

املونديال بواقع 3 أهداف.
تاريخ املواجهات العربية يف كأس العامل

1994 السعودية واملغرب 1-2.
2006 السعودية وتونس 2-2.
2018 السعودية ومرص 1-2.

وفراس  الهالل  مدافع  الحميد  عبد 
الربيكان هداف الفتح.

نواف  من  كل  الفرنيس  واستبعد 
الله  وعبد  رديف  الله  وعبد  العباد 
وزكريا  بخاري  وأمني  الحمدان 

هوساوي وأمين يحيى.
ويفتتح منتخب السعودية مبارياته 
مبواجهة   2022 العامل  كاس  يف 

األرجنتني يوم 22 نوفمرب الجاري.
وجاءت قامئة السعودية كالتايل:

حراسة املرمى
محمد العويس (الهالل)
نواف العقيدي (النرص)

محمد الربيعي (أهيل جدة)
الدفاع

عيل البليهي (الهالل)
عبد اإلله العمري (النرص)
حسان متبكتي (الشباب)

عبد الله مادو (النرص)
محمد الربيك (الهالل)

سلطان الغنام (النرص)
يارس الشهراين (الهالل)

سعود عبد الحميد (الهالل)
الوسط

عيل الحسن (النرص)
سلامن الفرج (الهالل)
سامل الدورسي (الهالل)

محمد كنو (الهالل)
سامي النجعي (النرص)
هتان باهربي (الشباب)

عبد الرحمن العبود (االتحاد )
نارص الدورسي (الهالل)

رياض رشاحييل (أبها)
عبد اإلله املاليك (الهالل)
عبد الله عطيف (الهالل)

الهجوم
صالح الشهري (الهالل)
فراس الربيكان (الفتح)

هيثم عسريي (أهيل جدة)
فهد املولد (الشباب)
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املالعب الثمانية املستضيفة ملباريات كأس العالم قطر 2022 

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

تاريخ كأس العالم لكرة القدم.. االنطالقة  من اوراجوي وكأس النصر حتى استضافة قطر 2022
املواجهات 16 منتخباً.

•    ومع استضافة إسبانيا للنسخة 12 يف عام 
الواليات  العامل يف  1982 وحتى إقامة كأس 
زيادة  تم   1994 عام  يف  األمريكية  املتحدة 

عدد املنتخبات املشاركة إىل 24 منتخباً.
•    منذ نهائيات فرنسا يف عام 1998، تم 
املشاركة  املنتخبات  عدد  يف  الرتفيع مجدداً 

إىل 32 منتخباً.
العامل  كأس  نهائيات  من   23 النسخة      •
كندا  عام 2026 يف كل من  التي ستقام يف 
ستدور  واملكسيك  املتحدة  والواليات 

مبشاركة 48 منتخباً.
•    قطر هي أول دولة يف الرشق األوسط 
استضافة  برشف  تفوز  العريب  العامل  ويف 

نهائيات كأس العامل.
•    املنتخب الربازييل هو املنتخب الوحيد 
كأس  نهائيات  كل  يف  حضوره  سجل  الذي 

العامل.
بلقب  التتويج  استطاع منتخبان فقط      •
إيطاليا  متتاليتني،  مناسبتني  يف  البطولة 

(1934 و1938) والربازيل (1958 و1962).

•    8 منتخبات فقط متكنت من احراز اللقب: الربازيل 
 1994  ،1970  ،1962  ،1958) ألقاب  بـ5  تتويجاً  األكرث 

و2002) واملنتخب األملاين بـ4 ألقاب (1954، 1974، 1990 
و2014) وإيطاليا كذلك بـ4 تتويجات (1934، 1938، 1982 
و2006) واألرجنتني (1978 و1986) وفرنسا (1998 و2018) 
وإسبانيا   (1966) وإنكلرتا  و1950)   1930) واألوروغواي 

.(2010)
للمباريات  •    املنتخب األملاين هو املنتخب األكرث خوضاَ 

النهائية (8 نهائيات فاز خاللها بـ4 ألقاب وخرس مثلها).
•    قدمت منتخبات، أملانيا وإيطاليا وفرنسا وإنكلرتا وإسبانيا 
الربازيل  منتخبات  أعطت  بينام  األوروبية  للقارة  لقباً   12

واألرجنتني واألوروغواي 9 ألقاب للـ”كومنيبول”.
•    سلمت كأس جول رمييه للفائزين انطالقاً من نسخة 1930 

وحتى عام 1970.
أملانيا  أقيم يف  الذي  العامل عام 1974  مع كأس  •    تزامناً 

للمنتخب  العامل  لكأس  والحايل  الجديد  الرمز  تسليم  تم 
الربازييل الذي نجح يف الظفر باللقب.

الستضافة  كولومبيا  اختيار  تم   1976 عام  يف      •
أعلنت  هناك  السلطات  لكن  العامل  كأس  نهائيات 
نظراً  البطولة  تنظيم  عىل  قدرتها  عدم  عن  الحقاً 

كأس  ملباريات  املستضيفة  الثامنية  املالعب 
العامل قطر 2022

تستضيف قطر مباريات مونديال 2022 يف كرة 
منها  بناء سبعة  تم  مثانية مالعب،  القدم عىل 
سنوات،  أربع  كل  مرة  املقام  للحدث  خصيصا 
أعيد  الذي  الــدويل  خليفة  استاد  جانب  إىل 

تجديده، وأكربها استاد لوسيل .
التي  الثامنية  املالعب  عىل  نظرة  يأيت  ما  ويف 
األول يف  املونديال  يف  الـ64  املباريات  تحتضن 

الرشق األوسط، بني 20 نوفمرب/ و18 ديسمرب.
استاد لوسيل

تداخل  من  لوسيل  استاد  تصميم  استوحي 
الضوء والظل الذي مييز الفنار العريب التقليدي 
وواجهته  هيكله  يعكس  كام  الفانوس.  أو 
النقوش بالغة الدقة عىل أوعية الطعام واألواين، 
وغريها من القطع الفنية التي وجدت يف أرجاء 
الحضارة  نهوض  واإلسالمي خالل  العريب  العامل 

املحامي سعيه نحو إنشاء مسابقة دولية يف 
كرة القدم فكان اجتامع يوم 25 مايو 1928 
بطولة  بإطالق  اإلقرار  فيه  تم  إذ  تاريخياً 

كأس النرص أو كأس جول رمييه.
•    استضافت األوروغواي يف عام 1930 أول 

نسخة من كأس العامل.
•    منتخب األوروغواي أول من تّوج بكأس 

النرص أو ما يسمى حالياً بكأس العامل.
•    تم إلغاء بطولتي 1942 و1946 بسبب 

اندالع الحرب العاملية الثانية.
النسخة األوىل من كأس جول  أقيمت      •

رمييه (كأس العامل) مبشاركة 13 منتخباً.
•    شارك 16 منتخباً يف البطولة التي أقيمت 

يف إيطاليا يف عام 1934.
•    يف النسخة الثالثة من كأس العامل التي 
 15 شارك   1938 عام  يف  فرنسا  يف  أقيمت 

منتخباً يف النهائيات.
•    مرة أخرى، شارك 13 منتخباً يف نهائيات 

الربازيل يف عام 1950.
بسويرسا   1954 نسخة  من  انطالقاً      •
وحتى بطولة األرجنتني يف عام 1987 ضمت 

يف املنطقة.
مراعاة  متت  وتشييده  تصميمه  أعــامل  ويف 
توظيف مجموعة من مامرسات االستدامة، مبا 
فيها السقف املصنوع من مادة متطورة تساعد 

يف توفري الحامية من الرياح الساخنة واألتربة، 
الشمس  ضوء  من  كاف  قدر  بنفاذ  والسامح 
امللعب، مع  أرضية  العشب يف  لنمو  الرضوري 
عىل  االعتامد  تقليل  يف  يسهم  مبا  الظل  توفري 

يف  العربية  املنتخبات  مشاركات  تاريخ 
منتخب  اول  مرص  العامل..  كأس  مسابقة 

عريب واملغرب األكرث مشاركة
الحدث  انطالق  تفصلنا عن  قليله  ساعات 
عشاق  ينتظره  الذي  األهم  الكروي 
العامل  القدم حول  الساحرة املستديرة كرة 
هذه  قطر  تستضيف  حيث  أعوام،   4 كل 
النسخة من بطولة كأس العامل للمرة األوىل 

يف الوطن العريب والرشق األوسط.
مشاركة   ،2022 قطر  العامل  كأس  ويشهد 
النسخة وهي  منتخبات عربية يف هذه   4
باإلضافة  والجمهور،  األرض  صاحبة  قطر 
املغرب،  ومنتخب  السعودية  منتخب  إىل 

وأخريًا منتخب تونس.
تاريخ مشاركات العرب يف كأس العامل

منذ تأسيس البطولة شاركت تسع منتخبات 
أي  يحقق  أن  بدون  العامل  كأس  عربية يف 
مع  االمكانيات  لفارق  نظرًا  البطولة  منهم 

فرق أوروبا وأمريكا الجنوبية.
مشاركات  تاريخ  لكم  نرصد  ييل  وفيام 

املنتخبات العربية يف كأس العامل:
مرص

أولها  كانت  نسخ   5 يف  املغرب  شاركت 
 1986 مونديال  ويف   ،1970 مونديال 
هي  سابقة  يف  املجموعة  املغرب  تصدرت 
األوىل من نوعها وتأهلت للدور الثاين قبل 
منتخب  حساب  عىل  البطولة  تودع  أن 

أملانيا الغربية.
 2022 قطر  مونديال  يف  املغرب  وستشارك 

وهو الظهور السادس لهم يف كأس العامل.
تونس

يف  مرة  ألول  التونيس  املنتخب  شارك 
ملنتخب  فوز  أول  وسجل   ،1978 مونديال 

عريب بعد فوزه عىل املكسيك 1-3.
شارك بعدها يف نسخ 1998, 2002, 2006, 
يف  التونيس  املنتخب  وسيشارك   ،2018

مونديال 2022.
الكويت

وهو أول منتخب عريب شارك يف كأس العامل 
وكانت   1982 مونديال  يف  آسيا  قارة  من 

هذه املشاركة الوحيدة.
عن  سنة   36 الكويتي  املنتخب  غاب 
ألي  غياب  فرتة  أطول  وهي  املونديال 

منتخب عريب حتى اآلن.
الجزائر

مرات،   4 املونديال  يف  الجزائر  شاركت 

تاريخ مشاركات املنتخبات العربية يف مسابقة كأس العالم.. 
مصر اول منتخب عربي واملغرب األكثر مشاركة

عريب  منتخب  أول  هو  املرصي  املنتخب 
العامل عام 1934م بعد أن  شارك يف كأس 
تأهل يف التصفيات عىل حساب املنتخب 

الفلسطيني.
 2-4 املجر  من  املرصي  املنتخب  خرس 
بنظام  تلعب  كانت  التي  البطولة  وودع 

خروج املغلوب.
عبد  الالعب  املرصي  للمنتخب  سجل 
عريب  العب  أول  وهو  فوزي  الرحمن 

يسجل يف كأس العامل.
املغرب

عودة املنتخب القطري للدوحة قبل انطالق كأس العالم 

قائمة السعودية – الفرج والدوسري وفهد املولد على رأس 

أفضل 11 العب يف العالم شاركوا يف مونديال كرة القدم 

يف  اإلكوادور  منتخب  فيها  التي سيالقي  األوىل 
يواجه  ثم  “البيت”  مبلعب  االفتتاحية  املباراة 
منتخب السنغال يوم 25 نوفمرب الجاري مبلعب 
املجموعات  دور  يختتم  أن  قبل  “الثاممة” 
الشهر  من   29 يوم  الهولندي  املنتخب  مبالقاة 

ذاته مبلعب “البيت”.

نجم  الدورسي  سامل  يف  املتمثلة 
الشباب  العب  املولد  وفهد  الهالل 
واملواهب الصاعدة عىل غرار سعود 

الهجومي  دوره  تعزيز  طريق  عن  الظهري 
لحد كبري.

انطالق  قبل  للدوحة  القطري  املنتخب  عودة 
كأس العامل

عادت بعثة منتخب قطر إىل الدوحة بعد انتهاء 
اإلسبانية،  ماربيا  مبدينة  الخارجي  املعسكر 
املباريات  من  العنايب عددا  لعب خالله  والذي 

الودية تحضريا لنهائيات كأس العامل 2022.
األرايض  إىل  القطري  املنتخب  العبو  ووصل 
التحضريات  من  مرحلة  آخر  لخوض  القطرية 
أيام   6 بعد  املونديال  نهائيات  انطالق  قبيل 
مبواجهة  البداية  رشيط  سيقصون  حيث  فقط، 
منتخب اإلكوادور يوم 20 نوفمرب املقبل مبلعب 

“البيت”.
راحة  الهيديوس  حسن  القائد  رفاق  وسينال  
من  بدءا  العودة  قبل  واحد،  يوم  ملدة  قصرية 
أخري  معسكر   يف  التدريبات  إىل  الثالثاء  يوم 
مقر  “العزيزية”  بفندق  النهائيات، سيقام  قبل 
املونديال، يف حني ستُقام  املنتخب خالل  إقامة 

التدريبات مبالعب أكادميية “أسباير”.

املدير  رينار  هرييف  الفرنيس  أعلن 
قامئة  عن  السعودية  ملنتخب  الفني 
منافسات  لخوض  النهائية  فريقه 

كأس العامل 2022 يف قطر.
املجموعة  ضمن  السعودية  وتلعب 
األرجنتني  منتخبات  رفقة  الثالثة 

واملكسيك وبولندا.
وجاء قائد املنتخب السعودي ونادي 
الهالل سلامن الفرج عىل رأس القامئة 
مفصل  يف  لإلصابة  تعرضه  رغم 

الكتف منذ أيام.
العويس  محمد  القامئة  وضمت 
رغم  الهالل  نادي  مرمى  حارس 
البدالء بصفوف  جلوسه عىل مقاعد 
الله  عبد  عىل  يعتمد  الذي  ناديه 

املعيوف كحارس أسايس.

الكل يتذكر  “امللك” الربازييل بيليه، الالعب 
العامل 3 مرات،  املتوج بلقب كأس  الوحيد 
فرح  الذي  زيدان  الدين  زين  الفرنيس  إىل 
كأس  مباريات  صنعت  النهايئ،  يف  وحزن 
العامل لكرة القدم أساطري دّونت اسمها يف 

تاريخ اللعبة.
التشكيلة املثالية:

بانكس – كافو، فرانتس بكنباور،  غوردون 
زين   – كارلوس  روبرتو  كانافارو،  فابيو 
دييغو  إنييستا،  أندريس  زيدان،  الدين 
مارادونا – بيليه، مريوسالف كلوزه، رونالدو
– غوردون بانكس (انكلرتا) – حارس مرمى 
ألندية متواضعة (ليسرت، ستوك)، توج هذا 
واشتهر   1966 عام  للعامل  بطال  االنكليزي 
عام  بيليه  مواجهة  يف  “إعجازية”  بصدة 
سجلت  “اليوم  الربازييل  عنها  قال   ،1970

الفني  املدير  سانشيز،  فيليكس  اإلسباين  وكان 
املنتخب  قامئة  أعلن  قد  القطري  للمنتخب 
العبا   26 ضمت  والتي  املايض،  الجمعة  يوم 
أول  يف  القطري  الجمهور  آمال  سيحملون 

مشاركة مونديالية يف تاريخ البلد.
ويخوض العنايب مونديال 2022 من املجموعة 

العب  كنو  محمد  أيضا  وضمت 
بسبب  إيقافه،  رغم  الهالل  وسط 

قضية الهالل والنرص.
ويعول رينار عىل مزيج من الخربة 

هدفاً، ولكن بانكس صّده”.
 – (الربازيل)  كارلوس  وروبرتو  كافو   –
مركز  يف  ثورة  الربازيليان  هذان  أحدث 
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االنطالقة   القدم..  لكرة  العامل  كأس  تاريخ 
استضافة  حتى  النرص  وكأس  اوراجوي  من 

قطر 2022
“األب  رمييه  جول  الفرنيس  املحامي  يعترب 
عمل  فقد  العامل  كأس  لبطولة  الروحي” 

جاهداً انطالقاً من عام 1921 لبعث بطولة 
عاملية لكرة القدم.

مونديال 30
االتحاد  رئاسة  الفرنيس  توىل  أن  وبعد 
واصل   ،1921 عام  يف  القدم  لكرة  الدويل 
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أعلن وليد الركرايك املدير الفني ملنتخب املغرب 
العامل  قامئته املستدعاة لخوض منافسات كأس 

.2022
ويلعب منتخب املغرب يف املجموعة السادسة 

بجوار كل من بلجيكا وكرواتيا وكندا.
وشهدت القامئة تواجد بدر بانون العب األهيل 
السابق وقطر القطري الحايل عىل رأس القامئة 
اتحاد  العب  حمدالله  الــرزاق  عبد  عودة  مع 
أوساسونا  نجم  الزلزويل  الصمد  وعبد  جدة 

اإلسباين.
ووقع اختيار الركرايك عىل بدر باونو بعد غياب 
الالعب عن صفوف منتخب بالده منذ النسخة 
االخرية من كاس أمم إفريقيا بالكامريون والتي 

تعرض قبل انطالقها للغصابة بفريوس كورونا.
منتخب  لقامئة  حمدالله  الرزاق  عبد  عاد  فيام 
قبل  وتحديدا  طويلة  لفرتة  غيابه  بعد  املغرب 
أقيمت  التي   2019 إفريقيا  أمم  كاس  انطالق 

يف مرص.
ونصري  تشيليس  نجم  زياش  حكيم  تواجد  كام 
اختيارات  ضمن  ميونيخ  بايرن  ظهري  مزراوي 

وليد الركرايك لقامئة املغرب يف مونديال قطر.
ويفتتح منتخب املغرب مبارياته يف كأس العامل 

2022 مبواجهة كرواتيا يوم 23 نوفمرب الجاري.
وجاءت القامئة التي ضمت 26 العبا كالتايل:

“إشبيلية  بونو  ياسني  املــرمــى:  حراسة  يف 
السعودي”  “الوحدة  املحمدي  منري  اإلسباين”- 

– رضا التكناويت “الوداد املغريب”
موينيخ  “بايرن  مــزراوي  نصري  الدفاع:  خط 
األملاين” – نايف أكرد “وست هام اإلنجليزي” 
أرشف  الــرتيك”-  بشكتاش   ” سايس  رومان   –
داري “بريست الفرنيس” – جواد الياميق “بلد 
“الوداد  الله  عطية  يحيى   – اإلسباين”  الوليد 

املغريب” – بدر بانون “قطر القطري”.
“فيورنتينا  أمــرابــط  سفيان  الــوســط:  خط 
“سامبدوريا  الحميد صابريي  عبد   – اإليطايل” 
ليج  دو  “ستاندر  أمــالح  سليم   – اإليطايل” 

“أنجيه  أونــاحــي  الــديــن  عــز   – البلجييك” 
البلجييك” –  الخنوس “جنك  الفرنيس” – بالل 

يحيى جربان “الوداد املغريب”.
خط الهجوم: حكيم زياش”تشيليس اإلنجليزي” 
– سفيان بوفال “أنجيه الفرنيس” – أمني حارث 
الزلزويل  الصمد  عبد   – الفرنيس”  “مارسيليا 
“أوساسونا اإلسباين” – زكرياء أبو خالل “تولوز 
رينجرز  بارك  “كوين  شاعر  إلياس  الفرنيس”- 
“إشبيلية  النصريي  يوسف   – اإلنجليزي” 
اإلسباين” – وليد شديرة “باري اإليطايل” – عبد 

الرزاق حمد الله “اتحاد جدة السعودي”.

قائمة املغرب – زياش وبانون وحمداهلل والزلزولي 
على رأس 26 العبا يف كأس العالم

عىل  معدوده   ساعات  سوى  يتبقي  مل 
انطالق النسخة األكرث تشويًقا من بطولة 
كأس العامل، واملقرر لها يوم 20 من الشهر 

الجاري حتى يوم 18 من الشهر املقبل.
قطر التي نجحت يف تنظيم البطولة تأمل 
أستثنايئ  بشكل  النسخة  هذه  خروج  يف 
واملرافق  واملالعب  التنظيم  حيث  من 
يف  أحد  يسبقها  مل  التي  التحتية  والبنية 

تاريخ املونديال.
ويقام مونديال قطر مبشاركة 32 منتخب، 
والتي يأمل الجميع يف أن تخرج بالشكل 

الذي ينتظره عشاق كرة القدم.
مجموعات كأس العامل 2022

 – ــوادور  اإلك  – قطر  األوىل:  املجموعة 
السنغال – هولندا.

 – ــران  إي  – إنجلرتا  الثانية:  املجموعة 
الواليات املتحدة األمريكية – ويلز.

اململكة   – األرجنتني  الثالثة:  املجموعة 
العربية السعودية – املكسيك – بولندا.

كأس  لبطولة  التونيس  املنتخب  قامئة  سجلت 
برمنغهام  نادي  نجم  تواجد   ،2022 قطر  العامل 
سيتي اإلنجليزي، حنبعل املجربي صاحب الـ19 
عاما، ليصبح أصغر العب تونيس يسجل حضوره 

جدول مباريات كأس العالم 2022 باملواعيد

املجربي أصغر العب تونسي  يف كأس العالم 

 – أسرتاليا   – فرنسا  الرابعة:  املجموعة 
الدمنارك – تونس.

املجموعة الخامسة: إسبانيا – كوستاريكا 
– أملانيا – اليابان.

 – كندا   – بلجيكا  السادسة:  املجموعة 
املغرب – كرواتيا.

الربازيل – رصبيا –  السابعة:  املجموعة 
سويرسا – الكامريون.

ويقدم »األسبوع« لقراءه جميع مواعيد 
مباريات كأس العامل يف كافة املجموعات 

عىل النحو التايل..
 2022 العامل  كــأس  مباريات  ــدول  ج

باملواعيد
 18:00 الساعة  ــوادور،  اإلكـ ضد  قطر 

بتوقيت القاهرة – 20 نوفمرب.
 15:00 الساعة  هولندا،  ضد  السنغال 

بتوقيت القاهرة – 21 نوفمرب.
 18:00 الساعة  إيـــران،  ضد  إنجلرتا 

بتوقيت القاهرة – 21 نوفمرب.

يف املونديال.
حاتم  السابق،  الثاليث  رقــم  املجربي  وكــرس 
الطرابليس الذي شارك يف مونديال فرنسا 1998 
الذي شارك يف  الزيتوين  عاما، وعيل  بعمر 21 

أمريكا ضد ويلز، الساعة 21:00 بتوقيت 
القاهرة – 21.

األرجنتني ضد السعودية، الساعة 12:00 
بتوقيت القاهرة – 22 نوفمرب.

كأس العامل أملانيا 2006 بعمر 21 عاما، وشوقي 
كوريا  العامل  كأس  يف  ظهر  الذي  سعادة  بن 

الجنوبية واليابان 2002 بعمر 22 عاما.
العرب  كأس  يف  كأصغر العب  املجربي  وشارك 
كأس  يف  العب  أصغر  وســادس   ،2021 قطر 
أمم أفريقيا املاضية بالكامريون، كام أنه يعترب 
ثاين أصغر العب تونيس ظهر أساسيا يف تاريخ 
عاما   19 بسن  أفريقيا  أمم  كأس  نهائيات 
خلف الحارس السابق األسطورة صادق سايس، 
نسخة 1963  الذي خاض  بـ”عتوقة”،  املشهور 

عندما كان يبلغ من العمر 18 سنة.
الربيطانية   ”fourfourtwo“ مجلة  وكانت 
الجاري  املوسم  بداية  اختارت  قد  الشهرية، 
املجربي ضمن  حنبعل  الصاعد  التونيس  النجم 
جاء  كام  العامل،  حول  موهبة   50 أفضل  قامئة 
القارة  يف  صاعدين  العبني   3 أفضل  ضمن 
العب  اإليفواري  مع   2021 لسنة  األفريقية 
والسنغايل  كونايت  كريم  النمساوي  سالزبورغ 
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تعرف علي فضيحة منتخب الكامريون

4 مشجعني من االرجنتني وصلو لقطر بالدراجات البخاريه

اخر خرب.. إصابة كريم بنزيما تبعده عن املشاركة يف كأس العالم بقطر 

قناة مغربية تعلن رسميا بث مباريات كأس العالم..
تعرف على تفاصيل تشكيل املنتخب املغربي

التي  اإلصابة  بسبب  معقدا  سيكون  بنزميا 
لحقت به من جديد وتجددها.

يحيى   – الخنوس  بالل   – أوناحي  الدين 
جربان.

* الهجوم: حكيم زياش – سفيان بوفال – 
أمني حارث – عبد الصمد الزلزويل – زكرياء 
أبوخالل – إلياس الشاعر – يوسف النصريي 

– وليد شديرة – عبد الرزاق حمد الله.
املجموعة السادسة

املغرب  منتخب  املونديال،  قرعة  وأوقعت 
وكرواتيا  بلجيكا  تضم  قوية  مجموعة  يف 

وكندا.

السابق  الكامريوين  املنتخب  نجم  فّجر 
محمدو إدريسو مفاجأة من العيار الثقيل 
حول كواليس تأهل منتخب بالده إىل كأس 
العامل 2022 بعد تغلبه عىل منتخب الجزائر 
مصطفى  ملعب  احتضنها  التي  املباراة  يف 

تشاكر، بتاريخ 29 مارس املايض.
انترش  فيديو  مقطع  يف  إدريسو  وظهر 
التواصل  منصات  عرب  واسع  نطاق  عىل 
صامويل  االتحاد  رئيس  متهامً  االجتامعي، 

إيتو بـ “رشاء” التأهل إىل املونديال”.

فرنسا  منتخب  تدريبات  بنزميا  كريم  غادر 
اليوم الثالثاء وذلك بعد بدايتها بربع ساعة 
موقف  وغموض  صحفية،  تقارير  حسب 
العامل  كأس  بداية  من  مدريد  ريال  نجم 

حتى اآلن.
بنزميا  كريم  أن   ”RMC sport“ وكشفت 
منتخب  تدريبات  استكامل  من  يتمكن  مل 
يف  به  لحقت  التي  اإلصابة  بسبب  فرنسا 
ومازالت مستمرة حتى  املوسم  بداية هذا 

اآلن ومل يتمكن من التعايف التام.
ويدخل منتخب فرنسا كأس العامل من أجل 
الرابعة  املجموعة  يف  اللقب،  عن  الدفاع 

بجانب أسرتاليا والدمنارك وتونس.
ويغيب عن منتخب فرنسا يف هذا املونديال 

قناة مغربية تعلن رسميا بث مباريات كأس 
العامل.. تعرف عىل تفاصيل تشكيل املنتخب 

املغريب
والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية  الرشكة  أعلنت 
املغربية عن رشاء 10 مباريات من مونديال 
 20 يف  تنطلق  والتي  قطر،  يف  العامل  كأس 

نوفمرب الجاري.
الرسمية عىل  عرب صفحتها  الرشكة  وأكدت 
عىل  حصولها  عىل  بوك”،  “فيس  موقع 
العامل  كأس  من  مباريات   10 بث  حقوق 

(قطر 2022).
التي  مباريات  الـ10  بني  أن من  وأوضحت 
مباريات  توجد  بثها  حقوق  عىل  تحصلت 

املنتخب املغريب.
ملنتخب  الفني  املدير  الركرايك،  وليد  أعلن 
املغرب، قامئة فريقه املشاركة يف كأس العامل 
نوفمرب   20 من  الفرتة  خالل  بقطر   2022

الجاري حتى 18 ديسمرب املقبل.
قامئة منتخب املغرب

العبني  بينهم  من  العبا،   26 القامئة  وتضم 
عودة  سجلت  كام  ومحليني،  محرتفني 
الرزاق حمد  عبد  السعودي  االتحاد  العب 
الله، مقابل استبعاد كل من أيوب الكعبي 

كانتي  ونجولو  بوجبا  بول  الناري  الثنايئ 
كريم  موقف  أن  ويبدو  اإلصابة،  بسبب 

وسفيان الرحيمي.
وفيام ييل قامئة املنتخب املغريب:

منري   – بونو  ياسني  املرمى:  حراس   *
املحمدي – رضا التكناويت.

* الدفاع: أرشف حكيمي – نصري مزراوي 
أرشف   – سايس  رومان   – أكرد  نايف   –
داري – جواد الياميق – يحيى عطية الله 

– بدر بانون.
عبد   – أمرابط  سفيان  الوسط:  خط   *
عز   – أمالح  سليم   – الصابريي  الحميد 

املنتخبات املشاركة بكأس العالم 2022: 32 فريقا ونصيب األسد لقارة أوروبا
تستعرض »مرص تالتني « املنتخبات التي تأهلت إىل كأس العامل 2022، املقامة 

يف قطر، ويبلغ عددها 32 منتخبا، منها صاحب األرض قطر.
منتخبات  و4  أوروبا،  قارة  من  منتخبا   13 العامل  كأس  بطولة  إىل  وتأهل 
عرب  و5  قطر  البطولة  كمستضيف  واحد  آسيا  من  و6  الجنوبية،  أمريكا  من 

التصفيات، و5 من إفريقيا، و4 من الكونكاكاف.
املنتخبات املشاركة بكأس العامل 2022

بلغ عدد املنتخبات املتواجدة يف كأس العامل املقامة 2022، الذي ينطلق 20 
نوفمرب الجاري، 32 منتخبا.

آسيا  منتخبات  تنافست  كام  بطاقة،   13 عىل  األوروبية  املنتخبات  وتنافست 
عىل 4 بطاقات ونصف بعيداً عن تأهل قطر ألنها مستضيفة البطولة، أما يف 
إفريقيا فكان نصيبها 5 بطاقات، ويوجد أربع بطاقات ونصف بالنسبة ألمريكا 
بطاقة  نصف  وأخرياً  للكونكاكاف  بالنسبة  ونصف  بطاقات  وثالث  الجنوبية، 

لقارة أوقيانوسيا.
قامئة املنتخبات املشاركة يف كأس العامل

الدولة املضيفة: قطر من آسيا
أوروبا: أملانيا، الدمنارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، رصبيا، انجلرتا، سويرسا، 

هولندا، الربتغال، بولندا، ويلز.
أمريكا الجنوبية: الربازيل، األرجنتني، اإلكوادور، األوروجواي.
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