


2

   بقلم

الكلمة االفتتاحية

الرياضة فى سطور ...
املهندس خالد عبد العزيز

»مجلة  افتتاح  نشهد  ان  سروي  دواعي  ملن  أنه 
اجلاري  نوفمبر  شهر  في  سطور«  في  الرياضة 
فترة  النقضاء  التنازلي   العد  بدء  مع  تزامناً 
املصرية.  الرياضة  تاريخ  في  ومصيرية  مهمة 
للرياضة  قانون جديد  عاماً   42 وبعد  فقد صدر 
السيد  عليه  وصدق  النواب  مجلس  أقره  الذي 
رئيس اجلمهورية وأشادت به رسمياً املؤسسات 
الرياضية الدولية حيث تضع اجلمعيات العمومية 
النظام  الئحة  مرة  ألول  الرياضية  للهيئات 
األساسي التي جترى على أساسها االنتخابات مع 
اختالفها في كل هيئة عن األخرى وجترى خالل هذه 
الفترة جميع األندية املصرية انتخاباتها مبا فيها 
واالحتاد  والزمالك  األهلي  مثل  الشعبية  األندية 
واإلسماعيلي واملصري والشمس والصيد واجلزيرة 
وغيرها.  وسموحه  وسبورتنج  وهليوبوليس 
يقوم  املصرية  الرياضة  تاريخ  في  مرة  وألول 
الرياضي  والتحكيم  املنازعات  تسوية  مركز 
األوليمبية  اللجنة  وتقوم  كامالً  بدوره 
جميع  في  كما  عملها  مبباشرة  املصرية 
حضاري. حقيقي  تغيير  في  املتقدمة  الدول 

ومن اجلميل أن تتم هذه األمور وقد استضافت 
مصر خالل نفس هذه الفترة بطوالت العالم في 
العديد من اللعبات كالطائرة والسلة والسالح 
الطاولة  وتنس  والتايكوندو  احلديث  واخلماسي 
استضافة  بخالف  والشراع  السرعة  وكرة 

البطولة  وهى  طويل  غياب  بعد  كبيرة  بطولة 
من  واحدة  كانت  والتي  القدم  لكرة  العربية 
هذا  مصر  في  أقيمت  التي  البطوالت  أجنح 
مصر  وصول  كله  هذا  من  األهم  لكن  العام. 
كاس  ملونديال  القدم   لكرة  الوطني  املنتخب 
 . سنة   28 غياب  بعد  القدم   لكرة  العالم 
آليات ووسائل جديدة نعلن عنها قريباً الكتمال 
ولوائح  قوانني  من  املصرية  الرياضة  منظومة 
غير  رياضية  نتائج  وحتقيق  جديدة  وانتخابات 
متوالية  عاملية  لبطوالت  وتنظيم  مسبوقة 
 ، واستحقاق  جدارة  عن  العالم  لكأس  وتأهل 
الدعم  توفير  كيفية  في  اآلليات  هذه  وتتمثل 
مكونات  جلميع  والكافي  الضروري  املادي 
بانعدامه  والذى  املصرية  الرياضة  وعناصر 
املاء. في  احلرث  مبثابة  هو  يحدث  ما  كل  يصبح 

اهلل  بإذن  كله  املصري  الشعب  وسيتابع 
حفل  ديسمبر  أول  التليفزيون  شاشات  أمام 
الكرملني  مبنى  في  العالم  كأس  قرعة  إجراء 
وبحضور  موسكو  الروسية  العاصمة  في 
ومصر  بوتني  فالدميير  الروسي  الرئيس 
القدم.  كرة  في  الكبار  دولة   32 الـ  ضمن 
اجلهد  كل  اهلل  بعون  سنبذل  أننا  لكم  نؤكد 
ورياضي مصر وشعبها ما  حتى نحقق لشباب 
يستحقونه من تقدم وازدهار وفقنا اهلل جميعا 
مصر. حتيا  العظيم...  الوطن  هذا  شأن  لرفعة 
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وزير الرياضة يشهد توقيع عقد رعاية السباحة فريدة عثمان

وزير  العزيز  عبد  خالد  املهندس  شهد 
الشباب والرياضة ،مبركز التعليم املدنى 
السباحة  رعاية  عقد  توقيع  باجلزيرة، 

املصرية فريدة عثمان مع شركة 
اهتمام  إطار  فى  اجلارحى  حديد 
أبطال  برعاية  اخلاص  القطاع 
مصر ومعاونة الدولة في تطوير 

الرياضة املصرية.
  حضر حفل توقيع عقد الرعاية 
حطب  هشام  املهندس  من  كل 
املصرية  األوملبية  اللجنة  رئيس 
نائب  اجلارحي  جمال  ومحمد 
مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس 
املنتدب،  والعضو  اجلارحى 

االحتاد  رئيس  إدريس  ياسر  واملهندس 
قيادات  من  وعدد  للسباحة،  املصري 

وزارة الشباب والرياضة.
للسباحة  املصري  االحتاد  رئيس  قدم 
الرياضة  وزير  إلى  والتقدير  الشكر 
املصرية  األوليمبية  اللجنة  ورئيس 
ومساندة  املصرية  الرياضة  دعم  على 
البطلة »فريدة عثمان«، مشيرا أن إجناز 
امليدالية  بتحقيقها  عثمان«  »فريدة 

فى  العالم  بطولة  فى  البرونزية 
خريطة  على  مصر  وضع  بودابست 

السباحة العاملية.

»فريدة  الالعبة  وعدت  جانبها،  ومن   
عثمان« ببذل مزيد من اجلهد لتحقيق 
أوليمبياد  فى  أوليمبية  ميدالية 
توفير  أهمية  مؤكدة   ،  2020 طوكيو 
ورعاية  املصرية  للرياضة  الدعم 
األبطال فى جميع األلعاب والذى يعد 
حتقيق  على  لالعبني  تشجيع  مبثابة 
النتائج فى مختلف البطوالت  أفضل 

الرياضية.

إدارة  مجلس  رئيس  نائب  قال  فيما   
املنتدب  والعضو  اجلارحى  مجموعة 
البطلة  رعاية  أن   « كلمته،  ،فى 
أوليمبياد  حتى  عثمان  فريدة 
رؤية  يأتى ضمن   2020 طوكيو 
تركز  التى  اجلارحى  مجموعة 
أبطال  ودعم  مساندة  على 
القطاع  وأن  الرياضيني،  مصر 
اخلاص يلعب دورا كبيرا فى كل 
عاتقه  على  ويقع  اجملتمعات 
اجملتمعية  املسئولية  من  جزء 
الفتا  الرياضيني«،  رعاية  ومنها 
التكامل بني  أهمية حتقيق  إلى 
اجملتمع  ومؤسسات  احلكومات 

املدنى والقطاع اخلاص.
مجموعة  قامت  وأن  :«سبق  وتابع    
العالم  كأس  بطولة  برعاية  اجلارحى 
سنة،   19 حتت  السلة  لكرة  للشباب 
عثمان،  فريدة  البطلة  ندعم  واليوم 
حيث ترغب اجملموعة فى رعاية شباب 

مصر املوهوبني فى مختلف اجملاالت«.
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ليسى : ننتظر 
بطوالت البلياردو 
لالستمتاع بزيارة 

مصر
االحتاد  رئيس  نائب  ليسى  جيم  أشاد 
االحتاد  رئيس  البلياردو  أللعاب  الدولى 
لبطولة  مصر  بتنظيم   ، األيرلندى 
بسهل  اقيمت  التى  للعبة  العالم 
األحمر  البحر  مبحافظة  حشيش 
مبشاركة 23 دولة على مستوى العالم 
والتى انطلقت فى األول من أغسطس 
ووجه نائب رئيس االحتاد الدولى الشكر 
االستقبال  على  املصرى  للشعب 
فى  يساهم  من  كل  وأيضا  الطيب 
التى تعد واجهة  البطوالت  جناح هذه 

مشرفة ملصر فى جميع أنحاء العالم

 جيم ليسى

28 دولة شاركت فى بطولة العالم للخماسى 
الحديث بمصر

8.8 مليون جنيه دعما 
الرياضة  وزارة  من 
 10 فى  ناديا   153 لـ 

محافظات
وزير  العزيز  عبد  خالد  املهندس  وافق 
ناديا   153 دعم  على  والرياضة  الشباب 
فى 10 محافظات مببلغ 8.8 مليون جنيه 

وبنى سويف  اجلديد  والوادى  الشيخ  وكفر  والدقهلية  الشرقية   : وهى محافظات 
وجنوب سيناء واملنيا وقنا والبحر األحمر وشمال سيناء.

وأكد املهندس خالد عبدالعزيز - فى تصريحات - أن ذلك يأتى فى إطار دعم النشاط 
الرياضى باألندية للعام املالى 2017 / 2018، واملساهمة فى تكاليف مشاركة تلك 

األندية فى أنشطة االحتادات الرياضية.

والعبة  العب   2000
المركز  مدارس  فى 

األولمبى بالمعادى
 2000 مشاركة  األوملبى  املركز  يشهد 
األلعاب  مدارس  فى  وناشئة  ناشىء 
كرة  ألعاب  فى  املركز  ينظمهأ  التى 
وألعاب  واجلمباز  السلة  وكرة  القدم 
ورياضات  فو  والكونغ  والكاراتيه  القوى 
أصحاب القدرات اخلاصة وكذلك رياضة 
من  والسيدات،  للرجال  واجليم  املشي 

أجل إتاحة الفرصة جلميع فئات اجملتمع ملمارسة الرياضة بداية من الناشئني والناشئات وكذلك الرجال والسيدات.
املركز بتقدمي  الرياضة مع احتفاظ  الراغبني في ممارسة  املركز جلميع  التي يوفرها  يأتي ذلك في إطار مشروع اخلدمة اجملتمعية 

اخلدمات الرياضية جلميع املنتخبات الوطنية وكذلك األندية واملنتخبات األجنبية

العالـم  ببطـولة  دولـة   28 شاركت 
للكبـار للخماسى احلديث ، والتى اقيمت 
فى الفتــرة مـن 21 إلى  28 أغسـطس 
الدولـى  االحتـاد  أغلـق  أن  2017  ، بعـد 
التسجيـل  موقـع  احلديـث  للخماسـى 

يـوم 1 أغسـطس املاضى .
وبيـالروسـيا  األرجنتيـن  هى  الدول 
والصيـن  وشيلى  وكنـدا  وبلغـاريـا 
وفرنسـا  وفنـلنـدا  والتشـيك  وكـوبـا 
واجملــر  وجـواتيمـاال  وإجنلتـرا  وأملـانيـا 
واليـابــان  وأيرلنـدا  وأمريكـا وإيطـاليـا 
والتفيـا  وكـوريـا  وكازخسـتان 
وجنـوب  وروسـيا  وبولنـدا  وليتـوانيـا 

باإلضـافـة  وتركيـا  وأوكرانيـا  أفريقيـا 
 93 بعـدد  املنظمـة  الدولـة  مصـر  إلى 
العـب و 73 العبـة و 159 إدارى ومـدرب، 
وشارك املنتخـب املصـرى بعدد 4 العـبني 

و 4 العبـات فى البطـولة
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 مصر تتوج بلقب البطولة العربية لسيدات السلة

حسن مصطفى رئيسًا لالتحاد الدولى لكرة اليد للمرة الخامسة على 
التوالى

فاز حسن مصطفى رئيس االحتاد الدولي لكرة اليد بفترة 
أغلق  بعدما  التوالى،  على  خامسة  لدورة  جديدة  رئاسة 
ملنصب  أحد  يتقدم  ولم  االنتخابات  خلوض  الترشح  باب 

الرئاسة أمامه.
ومن املقرر أن تعقد اجلمعية العمومية خالل الفترة من 10 
13 نوفمبر املقبل بتركيا، ويعتبر هذا الفوز الثانى  وحتى 
الدولى  باالحتاد  اخلامسة،  وللمرة  بالتزكية،  التوالى  على 

لكرة اليد منذ عام 2000 وحتى اآلن.
ويعتبر فوز مصطفى مبثابة ثقة اجلمعية العمومية البالغ 
عددها اآلن 207 دول لم يتقدم منها أى شخصية ملنافسة 

حسن مصطفى على كرسى الرئاسة

كأس العالم لكرة الطائرة تحت 23 عاما بحضور وزير الرياضة
اقيم حفل افتتاح بطولة  العالم لشباب الطائرة حتت 23 سنة التى تستضيفه مصر بداية من اليوم وحتى 25 أغسطس اجلارى، 

توج منتخب سيدات السلة بلقب البطولة العربية بعد الفوز على 
تونس بنهائي البطولة بنتيجة 62/74.

جاءت نتيجة األشواط بتقدم الفراعنة ففى الفترة األولى 17/15 ، ثم 
35/28 ، والثالثة 46/42 ، وفي النهاية 62/74

شهد اللقاء حضور كل من مجدى أبو فريخة ومحمد عبد املطلب 
وإسماعيل القرقاوى رئيس االحتاد العربي باإلضافة إلى السفير 

التونسي بالقاهرة

لشباب  العالم  بطولة   افتتاح  حفل 
الطائرة حتت 23 سنة التى استضافتها 
مصر خالل شهر أغسطس املاضى، في 
مجمع الصاالت املغطاة باستاد القاهرة 

الدولى.
 وتوافدت اجلماهير املصرية على مجمع 

الصاالت املغطاة باستاد القاهرة الدولى 
الوطنى فى مستهل  املنتخب  ملساندة 
ضمن  اليابان  أمام  بالبطولة  مشواره 
منافسات اجملموعة األولى، حيث حملت 
القمصان  وارتدت  األعالم  اجلماهير 
فى  الطبول  استخدمت  كما  املوحدة 

التشجيع.
وزير  العزيز  عبد  خالد  املهندس  وحضر 
الشباب والرياضة مراسم حفل االفتتاح 
البطولة، وقد احيى احلفل الفنان هشام 

عباس واملطربة أميرة رضا
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االعتداء  بعد  ألف دوالر   200 الفيصلى وتغريمه  5 العبين من  إيقاف 
على نور الدين

العربى  باالحتاد  االنضباط  جلنة  قررت 
لكرة القدم فى اجتماعها برئاسة حميد 
توقيع غرامة مالية  اللجنة  رئيس  حداج 
 200 قدرها  األردنى  الفيصلى  نادى  على 
التصرفات  نتيجة  أمريكي،  دوالر  ألف 
خالل  حدثت  التى  واملؤسفة  اخلطيرة 
العربية  للبطولة  النهائية  املباراة 
لألندية التى أقيمت باستاد اإلسكندرية 
األردنى  الفيصلى  ناديى  بني  وجمعت 
تهجم  عندما  التونسى،  والترجى 
لفريق  والفنى  اإلدارى  واجلهازان  الالعبون 
بالضرب،  املباراة  حكم  على  الفيصلى 
الفيصلى  جماهير  لتصرفات  إضافة 
أرض  على  واحلجارة  املياه  قارورات  برمى 
وتكسير  واملنظمني  األمن  ورجال  امللعب 

مقاعد مدرجات االستاد ومعدات أخرى.
كما تضمنت العقوبة املالية أيًضا حتمل 

التى  التعويضات  كل  الفيصلى  نادى 
للتلفيات فى  نتيجة  األحداث  جنمت عن 
العدة  فى  اخلسائر  من  وغيرها  املقاعد 
األيام  فى  حصرها  سيتم  والتى  والعتاد 

املقبلة.
وقررت اللجنة إيقاف مدير الفريق سليمان 

أحمد العساف ملدة عامني وغرامة مالية 
قدرها 10 آالف جنيه لتعديه على احلكم 
هذا  أحدثها  التى  والفوضى  بالضرب 
العبني   5 إيقاف  إلى  إضافة  التصرف، 
عليهم  مالية  غرامات  وتوقيع  عام  ملدة 
إدانتهم فى االعتداء على احلكم  لثبوت 
 )8( رقم  الرحمن  عبد  الدين  بهاء  وهم: 
دوالر،  آالف   10 قدرها  مالية  وغرامة 
آالف   10  )3( رقم  دلدوم  عطا  وابراهيم 
 )5( رقم  الزواهرة  وابراهيم محمد  دوالر، 
خمسة آالف دوالر، وأكرم أعلى الزوى رقم 
)9(                              خمسة آالف 
 )22( رقم  الفتيانى  يسن  ومعتز  دوالر، 

خمسة آالف دوالر

باإلشارة الى قرار السيد املهندس / خالد 
والرياضة  الشباب  وزير   _ العزيز   عبد 
2017م   لسنة   )130( برقم  الصادر 
بشأن حافز التفوق الرياضي و الذي مت فيه 
تعديل الدرجات واملراكز و فقا ملا ورد باملادة 
األولى من قرار السيد الدكتور / الهاللي 
رقم  والتعليم  التربية  وزير  الشربيني 

)206( لسنة 2016م
و بناء على ذلك  مت بدء تسجيل البيانات 

الرياضي  التفوق  بحافز  اخلاصة  والنتائج 
املعلومات  مبركز   2017/5/2 من  اعتبارا 
الرياضية  االحتادات  مبجمع  الرياضية 
بإستاد القاهرة و كان اخر موعد لتسجيل 
2017/5/23م  هو  النتائج  و  البيانات 
التفوق  منح  إجراءات  إلنهاء  موعد  واخر 
من  االستمارات  واستالم  الرياضي 
و لن  2017/6/1م  الرياضية هو  االحتادات 
احلافز  تخص  مستندات  أي  استالم  يتم 

الرياضي بعد هذا املوعد طبقا للتعليمات 
الواردة من وزارة التربية والتعليم.

االنتهاء من تسجيل البيانات والنتائج الخاصة بحافز التفوق الرياضى

جدول توزيع الدرجات وفقا لمستوى البطولة والمركز

إذا حصل الطالب عل أكثر من بطولة او مركز تضاف له الدرجة االعلى فقط
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حوار مع

مسئول
ما هى أهداف املركز االوملبى  ؟

يهدف املركز األوليمبى للفرق القومية باملعادى 
الى االتى :- 

الفكر االستثمارى فى ادارة املنشأة 
لتدريب  واألمكانيات  الظروف  أنسب  توفير 

واعداد املنتخبات القومية املصرية حتى يتحقق 
 ، مصرالعربية  جلمهورية  املشرف  التمثيل 
االوليمبية  الدورات  فى  املتميزة  املراكز  وحتقيق 
والبطوالت الدولية واألفريقية والعربية , وتقدمي 
اخلدمة املتميزة البناء املنطقة احمليطة باملـركز

التى  اخلدمات  هى  ما 
يقدمها املركز ؟

التدريب جلميع الفرق القومية و 
االجنبية  و  االفريقية  و  العربية 
والسفارات و الهيئات والشركات 

واقامة املباريات و البطوالت ..
 االقامة  فى فندق 4 جنوم  .

 خدمة البيئة من خالل االكادميية 
كرة   , األلعاب  لكافة  الرياضية 
قدم - سباحة - كاراتيه - جمباز 
- كرة يد - كرة طائرة - كرة سلة 

- إلخ
األدوات  أحدث  باملركز  يوجد 

الرياضية .
للقياسات  وحدة  باملركز  يوجد 

الرياضية و الفسيولوجية.
يوجد باملركز وحده طبية ومعمل 

حتاليل .
جميع مبان املركز مكيفة الهواء 

ومجهزة بإذاعة داخلية 
مت اضافة العاب مستحدثة مثل 

)كرة القدم االمريكية( 

االستاذة .. هدى أيوب وكيل الوزارة -  رئيس اإلدارة المركزية 

للخدمات المساعدة
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نبذة عن المركز

مركز تدريب الفرق القومية بالمعادى

هدى ايوب

للفرق  الرياضى  املركز  يهدف 
توفير  إلى  باملعادى  القومية 
واإلمكانيات  الظروف  أنسب 
لتدريب وإعداد النتخبات القومية 
التمثيل  يتحقق  حتى  املصرية 
العربية  مصر  جلمهورية  املشرف 
وحتقيق املراكز املتميزة فى الدورات 

الدولية  والبطوالت  األوليمبية 
واألفريقية والعربية .

ألبناء  املتميزة  اخلدمة  وتقدمي 
املنطقة احمليطة باملركز .

القومية  الفرق  جلميع  التدريب 

واالجنبية  واالفريقية  والعربية 
والشركات  والهيئات  والسفارات 

وإقامة املباريات والبطوالت .

الصالة المغطاة

غرف الفندق

المطعم
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توقيع عدد من البروتوكوالت واالتفاقيات 

بتوقيع  والرياضة  الشباب  وزارة  قامت   -
مع  واالتفاقيات  البروتوكوالت  من  عدد 
 - لبنان   – وبيالروسيا  السودان   ( دول 

تونس(  وكذا املركز الثقافي البريطاني
دولة  مع  تنفيذى  برنامج  توقيع  مت  حيث 
الرئاسية  اللجنة  انعقاد  خالل  السودان 

العليا مبصر.
وزارة  مع  تعاون  اتفاقية  توقيع  وكذا   -
بيالروسيا  خالل  والسياحة في  الرياضة 

زيارة الرئيس البيالروسى ملصر.
مع  تنفيذى  برنامج  توقيع  باإلضافة   -
البلدين  بني  العليا  اللجنة  خالل  لبنان 

بحضور رئيس وزراء كال البلدين.
املصرى  الرياضى  االخاء  أسبوع  تنفيذ   -

التونسى
وزارة  مع  بالتنسيق  الوزارة  قامت  كما 
الستقبال  باخلارج  وسفاراتنا  اخلارجية 

املصرية  الرياضية  البعثات  ورعاية   
باجمالى عدد )234 ( بعثة  .

الثقافي  املركز  مع  التعاون  بروتوكول   -
اخلاصة  تدريبة  دوره  بتنفيذ  البريطاني 
 ) االجنليزى  الدورى   ( اجملتمعى  باملدرب 
ومراكز  األندية  ملدربى  العمل  وورش 
الشباب خالل الفترة من 4 - 2017/8/12 
باملركز  القومية  للفرق  الرياضى  باملركز 

االوملبى باملعادى 

أخبار الرياضة

بالوزارة

للمناصب  المرشحين  للمصريين  الوزارة  دعم 
الرياضية الدولية المختلفة 

 تقوم اإلدارة العامة للعالقات الدولية بالتنسيق مع وزارة اخلارجية 
للمناصب  املرشحني  املصريني  لدعم  باخلارج   سفاراتنا  خملاطبة 

الرياضية اإلقليمية والدولية اخملتلفة على سبيل املثال :

املكتب  عضو    - يوسف   د/هالة سالمة 
االستشاري باالحتاد الدولى للجمباز

اللجنة  عضو   - شبانة   أبو  أ/نهى 
باالحتاد  االيقاعى  للجمباز  التنفيذية 

الدولى
املصرى  االحتاد  قبل  ترشيحهم من  املعاد 
للجمباز على نفس املقاعد السابقة في 
الفترة  في  العمومية  اجلمعية  انتخابات 

من 2016/10/21-15.
العريان  شريف  املهندس/  ترشيح  دعم 

احلديث  للخماسى  املصرى  االحتاد  -رئيس 
وعضو اللجنة األوملبية املصرية لكل من :

االحتاد  بانتخابات  الرئيس  منصب 
في  وذلك  احلديث  للخماسى  االفريقى 
العمومية  اجلمعية  انتخابات  ضوء 
 2016/11/24 يوم  االفريقى  لالحتاد 
بأملانيا ، منصب نائب رئيس االحتاد الدولى 
للخماسى احلديث وذ          لك في ضوء 
-25 الدولى يومى  انتخابات االحتاد  إقامة 

2016/11/26 بأملانيا.

تكريم السباحة 
فريدة عثمان 

والرياضة  الشباب  وزارة  قامت 

بتكرمي السباحة فريدة عثمان مببلغ 

300000 جنية نظرا حلصولها على 
البرونزية  وامليدالية  الثالث  املركز 

التي  للسباحة  العالم  ببطولة 

-11 من  الفترة  خالل  باجملر  أقيمت 

بعثة  تكرمي  وكذا    2017/7/31
العالم  بطولة  في  املشاركة  مصر 

والناشئات  للناشئني  لالسكواش 

التي  وفرق  فردى  سنة   19 حتت 

الفترة من  بنيوزيالندا خالل  اقميت 

 427500 مببلغ   2018/7/30-14
األول  املركز  على  حلصولها  جنية 

تكرمي  الى  باإلضافة   . وفرق  فردى 

والبكم  للصم  القومى  املنتخب 

احلاصل على املركز الثالث باالوملبياد 

خالل  بتركيا  أقيم  الذى  اخلاص 

الفترة من 7/16-2017/8/01 مببلغ 

690000 جنية . 
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خالل  مصر  استضافتها  كبرى  بطوالت   5
شهرى يوليو وأغسطس 2017

شهدت مصر خالل شهري يوليو وأغسطس تنشيطا للسياحة الرياضية وذلك الستضافتها 
لعدد 5 بطوالت رياضية كبرى وهي كأس العالم للسلة للناشئني حتت 19 سنة والتي شارك 
فيها 16 دولة وحقق املنتخب املصرى املركز الثانى عشر ، البطولة العربية لألندية لكرة القدم 
والتي شارك فيها 10 أندية من الوطن العربي باإلضافة لألهلي والزمالك، وبطولة العالم للكرة 
الطائرة حتت 23 سنة مبشاركة 12 دولةوحقق املنتخب املصرى املركز السادس، وبطولة العالم 
وبطولة   ، الفرق   ذهبية  املصرى  املنتخب  وحقق  دولة   38 مبشاركة  للكبار  احلديث  للخماسي 
العالم  دولة علي مستوى   47 فيها  الشيخ حيث يشارك  للتايكوندو بشرم  للناشئني  العالم 

حيث حقق املنتخب املصرى عدد ) 6 ( ميداليات متنوعة ) 1 ذهبية –4 برونزية –1 فضية(
والرياضة  الشباب  وزارة  أن  على  العزيز  عبد  خالد   / والرياضة  الشباب  وزير  السيد  أكد  حيث   
حريصة على معاونة االحتادات الرياضية، من أجل تسهيل جميع اإلجراءات اخلاصة باستضافة 
البنية  تتمثل في  إمكانات  ملا متلكه من  الوجه احلضاري ملصر،  أجل إظهار  البطوالت، من  هذه 
التحتية الرياضية املتميزة، وكذلك املدن واملناطق السياحية، والتي بدورها تساعد على تنشيط 
السياحة  أن  على  مؤكدا  خاصة،  بصفة  الرياضية  والسياحة  عامة  بصفة  املصرية  السياحة 
مت  حيت  العالم.  دول  مختلف  من  رواجا  تلقى  التي  السياحية  الروافد  اهم  من  تعد  الرياضية 
سنه   19 حتت  السلة  لكرة  العالم  بطولة  في  املشاركة  للفرق  السياحية  للبرامج  االعداد  
وبطولة العالم للكرة الطائرة والتي اقيمت خالل الفترة 18-2017/8/25 )زيارة اهرامات اجليزة 
– املتحف املصري - رحلة نيلية( وتنظيم جولة حرة للفرق املشاركة في بطولة العالم للبليارد 

بشرم الشيخ 2017/8/9-1.

رعاه يشاركون في بعض 
االحداث الرياضية 

برعاية  اجلارحي  حديد  شركة  قامت 

 19 حتت  السلة  لكرة  العالم  بطولة 

البنك   ، جنية   500000 مببلغ  سنه 

األهلي مببلغ 550000 جنية ، االكادميية 

لنفس  250000جنية  مببلغ  البحرية 

مصربتكرمي  بنك  قام  كما   . البطولة 

 50000 مببلغ  عثمان  فريدة  السباحة 

 50000 مببلغ  رايه  وشركة   ، جنية 

املركزالثالث  على  حلصولها  جنية 

باإلضافة  للسباحة   لبطولةالعالم 

الى التعاقد مع شركة مصر للطيران 

كشريك في بطولة العالم للتايكوندو 

املزمع  للتايكوندو  املصري  االحتاد  مع 

أغسطس  الشيخ  بشرم  اقامتها 

العامة  اإلدارة  حضور  وكذا   2017
تفاوضي  اجتماع  الرياضية  للسياحة 

بطولة  لرعايه  بريزنتيشن  شركة  مع 

وعدد   1750000 مببلغ  الطائرة  الكرة 

من اخلدمات

 تـنفيذ اللقاء الرياضى للعروض الرياضية للجامعات احلكومية عدد )17( جامعة 
مبحافظة  الغردقة  مبدينة   2017/8/8 حتي   2017/8/6 من  الفترة  خالل  مصرية 

البحر األحمر بعدد )17( جامعه حكومية ويشارك من كل جامعه عدد )20( فرد 

بإجمالي عدد )340( مشارك/مشاركة . 

قامت  وحدة تكافؤ الفرص بحضور ورشة عمل بعنوان 
" نحو بيئة آمنة للمرأة في مجال العمل وخالية من العنف "

والتي ينظمها اجمللس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق األمم 
من  الفترة  خالل  الدولية  العمل  ومنظمة  للسكان  املتحدة 
-25 27 / 7 /2017م بشيراتون املنتزه مبحافظة اإلسكندرية 

حيث تهدف الورشةإلي رفع الوعي وتسخير اإلمكانات املتاحة 
علي  والقضاء  للموارد  األمثل  واالستغالل  التمكني  لتحقيق 

السالمة  حماية  علي  والتأكيد  العمل  بيئة  داخل  العنف 
االجتماعية واالقتصادية من اجل منو اقتصادي منصف وحماية 
يضمن  مبا  لها  تتعرض  التي  العنف  أنواع  مختلف  من  املرأة 
املعني  املستدامة  التنمية  أهداف  اخلامس من  الهدف  حتقيق 
الثامن  والهدف  اجملاالت  كافة  في  والفتيات  النساء  بتمكني 
املعني بتعزيز النمو االقتصادي املستدام وتوفير العمل الالئق 
والبيئة الداعمة مبا يدعم  دور الوزارة في تنفيذ إستراتيجية 
متكني املرأة املصرية 2030 م والتي أعلن عنها رئيس اجلمهورية 
وتوحيد  اجلهود  كافة  تشغيل  وضرورة  2017م  مارس  في 
الطاقات املادية والبشرية لتنفيذها من اجل مجتمع أفضل .

» نحو بيئة آمنة للمرأة في مجال العمل وخالية من العنف »
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مشاهير

الرياضة
املولد والنشاة

يناير   16 في  رشوان  أحمد  علي  ولد محمد 
1956.. وبدأ حياته ممارًسا لكرة السلة  عام 
باإلسكندرية،  املسيحيني  الشبان  نادي  في 
يرشحه  الرفيع  خلقه  أو  هدوُءه..  يكن  ولم 
ولكنها  اجلودو،  مثل  عنيفة  لعبة  ملمارسة 
وإلى  اجلودو  بساط  إلى  قادته  التي  الصدفة 
تسجيل اسمه في صفحات التاريخ الرياضي 
الذي  السادس عشر  الالعب  ليكون  املصري، 

العني  التقطته  أوملبية..  مبيدالية  ملصر  فاز 
وتدرب  الوحش  عبداملنعم  للكابنت  اخلبيرة 
معه منذكان عمره 16 عاًما.. وعرف رشوان 
شاهده  حتى  بالبطوالت  الفوز  إلى  الطريق 
»ياماموت« اخلبير الياباني الذي جاء اللتقاط 
للفوز  إلعدادها  مصر  ربوع  من  املواهب 
بالبطوالت، وتواله بالرعاية كموهبة فذة تنبأ 
عن مستقبل مشرق.. وأمل كبير لبالده في 
ألول  رشوان  األوملبي،وسافر  تاريخها  كتابة 
عام  تشيكوسلوفاكيا  إلى  مصر  خارج  مرة 
الدولية،ثم  بطولتها  في  لالشتراك   1975
لذات  أسبانيا  إلى  العام  نفس  في  سافر 
عليه  املسئولية  مبدى  الغرض،فشعر 
األخالق  إظهار  في  ومسلم  عربي  كمواطن 
العرب  عند  اجلميلة  والصفات  اإلسالمية 
اإلعالم  يحاول  التي  الذهنية  الصورة  ومحو 
.ومن  واملسلمني  بالعرب  إلصاقها  الغربي 
العادة  فوق  »سفير«  أنه  يشعر  وهو  يومها 
ويحافظ في كافة تصرفاته وسلوكياته على 

أمانة املسئولية.
بطل مصري في لعبة 
واحداً  يعتبر  اجلودو، 
الرياضيني  أبرز  من 
على  حصل  العرب، 
امليداليات  العديد من 

العاملية؛
رصيده  بلغ  حيث 
واحداً  امليداليات  من 
من  ميدالية،  وثالثني 

حصل  ذهبية  ميدالية  عشرة  ثالث  بينها 
عليها في بطوالت العالم املفتوح.

إلى  مصر  خارج  مرة  ألول  رشوان  سافر 
 1975 عام  وأسبانيا  تشيكوسلوفاكيا 
في  شارك  كما  بطولتيهما،  في  لالشتراك 
بطولة العالم العسكرية في »كلورادو« عام 
1981 حني فاز بامليدالية البرونزية، واحتفظ 
بنفس امليدالية في البطولة التالية بالبرازيل 

سنة 1983.
في  أفريقيا  بذهبيتي  فاز   1982 عام  وفي 
أيضاً  بهما  واحتفظ  واملفتوح،  الثقيل  وزن 
في البطولة التالية عام 1983 والذي شهد 
أيضاً فوزه بامليدالية البرونزية في دورة ألعاب 
أبطال  فيها  شارك  التي  املتوسط  البحر 
أوروبا األقوياء الذين ميثلون أبطال العالم مع 

اليابان من آسيا

إجنازاته
تعددت رحالت وجوالت محمد علي رشوان إلى 
واإلفريقية  واآلسيوية  األوروبية  العالم  بالد 
والرسمية  الودية  البطوالت  في  لالشتراك 
بطوالت  في  امليداليات  طعم  عرف  حتى 
العالم العسكرية في »كلورادو« عام 1986 

البرونزية،  بامليدالية  فاز  حني 
في  امليدالية  بنفس  واحتفظ 
سنة  بالبرازيل  التالية  البطولة 
إفريقيا  بذهبيتي  وفاز   ،1982
عام  في  واملفتوح  الثقيل  وزن  في 
في  أيًضا  بهما  واحتفظ   ،1982
البطولة التالية عام 1983 والذي 
بامليدالية  أيًضا فوز رشوان  شهد 

البرونزية في دورة ألعاب البحر املتوسط التي 
أبطال  فيها  شارك 
الذين  األقوياء  أوروبا 
العالم  أبطال  ميثلون 

مع اليابان من آسيا.
أن  وشعراجلميع 
أحمد  علي  محمد 
قريًبا  أصبح  رشوان 
بامليدالية  الفوز  من 
فاز  الذهبيةمنذ 
مبيداليةفي  اجلندي  عبداملنعم  املالكم 
معسكرات  في  1960،ودخل  عام  روما  دورة 
وحتى   83 عامي  خالل  وبطوالت  مستمرة 
صيف  في  أجنلوس  لوس  دورة  في  االشتراك 

عام 1984.
إليه  سعى  الذي  االمتحان  حلظة  وجاءت 
وحلما  أوملبية  دورة  في  باالشتراك  رشوان 
لصعود إلى منصة الشرف ورفع علم مصر 
وبعد أن أشرفت الدورة على طي صفحاتها 
وفي آخر أيامها استيقظ الناس من نومهم 
فوز محمد        رشوان مبيدالية  على خبر 
كان  بل  األهم  هو  ذلك  يكن  ولم  فضية 
اإلعالم  وسائل  تناولته  ما  هو  أهمية  األكثر 
أن  رفضه  على  للبطل  وتقدير  مدح  من 
يختلس ميدالية من بطل العالم ثالث مرات، 
بالفوز  حياته  ختام  في  يطمح  كان  الذي 
اإلصابة  إلى  القدر  وساقه  أوملبية،  بذهبية 
خالل املباريات التمهيدية ليلعب أمام رشوان 
من  وكل  اليابانيون،  وتوقع  مصاب،  وهو 
ركبته  في  رشوان  يضربه  أن  املباراة  شاهد 
عمد  دون  عن  ذلك  ظهر  لو  حتى  املصابة، 
وفضل  يفعل  لم  ولكنه  بالذهبية،  ويفوز 

محمد على رشوان
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باملركز  يفوز  أن  الذهبية بشرف عن  أن يخسر 
األول باخلسة؛ فوضعه العالم في املكان الذي 

يستحقه.

حكاية رشوان وياماشيتا«:
 دخل محمد رشوان تاريخ رياضة اجلودو كبطل 
معروف في الدورات األوملبية منذ أحرز امليدالية 
 ،1984 أوملبياد لوس أجنلوس عام  الفضية في 
عندما تعمد اخلسارة أمام الياباني »ياماشيتا« 
املباراة  في  مصاباً  كان  الذي  العالم  بطل 
يستغل  أن  ورفض  البطولة  لهذه  النهائية 
من  الرياضية  الروح  ميدالية  لينال  إصابته 
األلعاب  روح  تعتبر  والتي  اليونسكو،  منظمة 
بذلك  رشوان  ولينال  نتائج،  أي  قبل  األوملبية 
تقدير العالم واحترامه لهذا املوقف الرياضي.

كما نال جائزة »بيير دي كوبرتان« باعث األلعاب 
1984، وحصل  لعام  الدولية  احلديثة  األوملبية 
على شهادة امتياز خاصة ألحسن خلق رياضي 
ستة  أفضل  ضمن  جاء  كما   ،1984 لعام 
واختارته مجلة  عام1984،  العالم  في  العبني 
أحسن  كثاني  الفرنسية  الرياضية  »ليكيب« 

رياضي في العالم في اخللق الرياضي.

تكرمي اليونسكو
املباراة  يوم  في  اليونسكو  منظمة  أصدرت 
بيانا أشادت فيه بالبطل اخللوق محمد رشوان. 
 1985 عام  النظيف  اللعب  جائزة  ومنحته 

وفاز بجائزة أحسن خلق رياضي في العالم من 
اللجنة األوملبية الدولية للعدل ومقرها فرنسا، 
الرئيس  كيالتني  اللورد  آنذاك  يرأسها  وكان 
واستقبله  الدولية،  األوملبية  للجنة  السابق 

املصري  الرئيس 
محمد  االسبق  
حسني مبارك، وقلده 
وأشاد  األوسمة،  أرفع 
الرياضي،  بخلقه 
الشعب  وأصر 
تكرميه  على  الياباني 
فسافر  طوكيو  في 
التكرمي  وتوقع  رشوان 
والغرف  القاعات  في 
املغلقة، إال أنه فوجئ 
وقد  اآلالف  بعشرات 
الستقباله  خرجوا 
مسئولني  بني  ما 

مدى  أظهر  مما  وأبطال  ورياضيني  سياسيني 
تقدير الشعب الياباني له جملرد أنه لعب بأخالق 
رياضية، وحافظ على صورة ياميشيتا كبطل 
أشكال  وتنوعت  عندهم،  وقومي  رياضي 
التكرمي ما بني أوسمة ونياشني وبني استضافة 

دائمة للتدريب على نفقة احلكومة اليابانية.
اجلودو  بساط  على  ينافس  رشوان  واستمر 
حتى اعتزل اللعب عام 1992 بعد حياة حافلة 

من  واحًدا  أن صار  وبعد  والكؤوس،  بامليداليات 
أفضل خمسة العبني في العالم، ففاز بفضية 
وجمع   ،1985 عام  اجلنوبية  كوريا  في  العالم 

28 ميدالية ذهبية في بطوالت إفريقيا.

ورشوان هو الالعب الوحيد الذي نافس جنم كرة 
الشهرة  في  اخلطيب  محمود  املصرية  القدم 
الرياضي  اخللق  أو  اللعب  في  سواء  والتقدير 

الطيب.
على  باإلشراف  االعتزال  بعد  رشوان  واكتفى 
وبعضوية  العرب  املقاولون  نادي  في  اللعبة 
وبالتحكيم على  اجلودو،  باحتاد  الفنية  اللجنة 

املستوى الدولي.

لنادي  لعب  مصري  قدم  كرة  العب 
القدم،  لكرة  مصر  ومنتخب  األهلى 
املدافعني  وأتعب  اخلصوم  حير  الذي 
وأرهق احلراس وأزعج منامهم        محمود 
 – وسيظل   – كان  بيبو،  أو  اخلطيب.. 
عالمة بارزة، والميكن أن تنسى في تاريخ 

الكرة املصرية واألفريقية والعربية 

إجنازاته
احـــــرز محمود اخلطيب 550 
هدف في الدورى احمللى وقطاعات 
الناشئني والبطوالت األفريقية. 
 - افريقى.  هــــــــدف   37  -
العب  احســــــــــــــــن 
 82 عام  العربي  الوطن  في 
الوطن  جنوم  كل  على  متفوقا 
اسبــــانيا.  مبونديال  لعربى 
الدورى  في  هــدف   180 صاحــــب   -
احمللى واول العب في تاريخ النادى االهلى 
ينضم إلى نادى املئة. - احسن العب في 
83 وكان عن طريق جريدة  أفريقيا عام 
فرانس فوتبول. - 5 بطوالت أفريقية. - 
االهلى.  النادى  مع  محلية  بطولة   15

كأس  تصفيات  في  عاملى  هــــدف   -
التونسي.  املنتخب  امام   87 العالم 
 75 من  املصري  املنتخب  هـــداف   -
األمم  بطولة  معة  واحرز   86 الــــى 
املنتخب  وهداف   86 عام  األفريقية 
ولظروف  موسكو  بطولة  في  املصري 
سياسية لم نشارك في هذة البطولة. 
امنتخب  وصــول  في  ســـاهم   -
املصري لبطولة لوس اجنلوس 84 وهدف 
وكـــانت  كوستاريكا  مرمى  في  رائع 
دور  إلى  املنتخب املصري  أول مرة يصل 

الـ 8 بعد بطولة طوكيو عـــام 64

بيبو
محمود الخطيب
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تراث

الرياضة
تاريخ دورات األلعاب األوملبية 

776 ق.م وكانت احتفاالتها تقام عند جبل اوملبيا باليونان وجنحت  بدأت األلعاب األوملبية منذ عام 

في اجتذاب االبطال واجلماهير الوافدين من مختلف املدن والواليات اإلغريقية ولم يسمح باالشتراك 

فيها اال للمواطنني اإلغريق األحرار دون العبيد واملعروف أن النزاعات واحلروب كانت تتوقف لفترة تصل 

الي عده شهور في كل موسم اوملبي. 

الدورات األوملبية احلديثة تنقسم الي: -
1896م  عام  بدأت  وقد  صيفية  اوملبية  دورات 

بأثينا.
دورات اوملبية شتوية وقد بدأت عام 1924م.

العلم األوملبي
اللون  بيضاء  أرضية  على  األوملبي  العلم  صمم 
وبال إطار وفي الوسط خمسة حلقات متداخلة 
القارات  بني  الربط  بها  ويقصد  األوملبي(  )الرمز 
انحاء  مختلف  من  الرياضيني  والتقاء  اخلمس 
العالم لتسودهم روح املنافسة الشريفة النقية 
دعا  التي  العليا  املثل  وهي  الطيبة  والصداقة 
اللجنة األوملبية  اليها دي كوبرتان وهو مؤسس 

الدولية. 

الشعار األوملبي
على  يعبر  ما  وهو  »األسرع-األعلى-األقوى-« 

تطلعات احلركة األوملبية.
وتعتبر اللجنة األوملبية الدولية هي التي تسيطر 
على احلركة األوملبية فهي التي متنح شرف إقامة 
تتقدم  التي  املدن  إحدى  في  األوملبية  الدورات 
واأللعاب  األوملبية  البرامج  تقر  التي  وهي  بذلك 
التي يتم االختيار من بينها لبرامج الدورة وذلك 
مبقتضي قوانني ولوائح محددة ويرمز لها I.o.c او 

. c.I.o  بالفرنسية

ويعد الفكر األوملبي فلسفة في احلياة تهدف الي 
الفكر  البدنية ويسعي  توحيد وتقوية الصفات 
على  يعتمد  احلياة  في  أسلوب  البتكار  األوملبي 
للمثل  التعليمية  القيم  مع  العضلية  املتعة 
التي يحتذي بها في إطار احترام املبادئ األخالقية 
األساسية في جميع انحاء العالم ويهدف الفكر 
تخدم  التي  الرياضية  التربية  إيجاد  الي  األوملبي 
التطور البشري بطريقة متناسقة مع تشجيع 

مجتمع آمن للمحافظة على كرامة االنسان.
األوملبية  احلركة  تشترك  الهدف  هذا  ولتحقيق 
املنظمات  بعض  مع  بالتعاون  او  فردية  بصفة 
األخرى لنشر السالم وهدف احلركة األوملبية هو 
املساهمة في بناء سالم عاملي من خالل الشباب 
الرياضي املثقف بدون أي نوع من أنواع التعصب 
التفاهم  تتطلب  التي  األوملبية  الروح  إطار  وفي 
واللعب  والتضامن  الصداقة  بروح  املتبادل 

النظيف. 
وتعتبر مصر من أوائل الدول التي اشتركت في 
شاركت  كما   1910 من  ابتدأ  األوملبية  احلركة 
في  واحد  مبتسابق   1912 ستوكهولم  دورة  في 

السالح )احمد حسنني باشا(.



15

معلومات

تهمك

10 أغذية مدهشة مفيدة للحفاظ على البنكرياس

. التوت والكرز
التوت والكرز من أفضل األغذية املفيدة 
للبنكرياس، فهما مصدر رائع ملضادات 
البنكرياس  خاليا  حتمي  التي  األكسدة 

واجلسم عموماً.

البروكلي واخلضروات الصلبة
الصلبة  اخلضروات  وباقي  البروكلي 
مثل اللفت والكرنب والقنبيط مفيدة 
على  حتتوي  حيث  للبنكرياس،  جداً 
مركبات كيميائية ضرورية حتافظ على 

البنكرياس وحتمي من السرطان.

الثوم والبصل
مركبات  على  والبصل  الثوم  يحتوي 
غذائية مفيدة لصحة البنكرياس، كما 
سرطان  من  أيضاً  املركبات  هذه  حتمي 

البنكرياس.

العنب األحمر
للريزفراتول  ممتاز  مصدر  األحمر  العنب 
وهو مضاد أكسدة قوي للغاية، وجد أن 
البنكرياس  في حماية  كبيرة  فوائد  له 

واحلفاظ عليه.

السبانخ
السبانخ مصدر رائع للحديد وفيتامني 
ب املركب، حيث يحتاج البنكرياس إلى 
هذه املركبات. وميكن استبدال السبانخ 
أيضاً ببعض اخلضروات الورقية اخلضراء 
والسلق  اللفت  أوراق  مثل  األخرى 

واخلردل.

البطاطا احللوة
اخلضروات  وباقي  احللوة  البطاطا 
والذرة  والقرع  اجلزر  مثل  البرتقالية 
حلماية  مفيدة  مركبات  على  حتتوي 

البنكرياس وزيادة نشاطه.

جنب التوفو
الصويا،  فول  نتاج  هو  التوفو  جنب 
البروتينات  على  التوفو  جنب  ويحتوي 
األغذية  وتفيد  الدهن.  منخفضة 
الدهون  واملنخفضة  البروتني  العالية 

في حتسني عمل البنكرياس.

حساء الطماطم واخلضار
الطماطم غنية بفيتامني ج ومضادات 
كما  البنكرياس.  حتمي  التي  األكسدة 

غذائية  عناصر  على  يحتوي  اخلضار  أن 
ويقوم  البنكرياس،  تنشط  هامة 
احلساء نفسه بامداد اجلسم باملزيد من 

السوائل.

اللنب الزبادي
مصادر  من  رائع  مصدر  الزبادي  اللنب 
نافعة  بكتريا  وهي  احليوية  املدعمات 
وحتسن  املناعي  اجلهاز  على  حتافظ 

عملية الهضم.

عيش الغراب االحمر
االحمر  السيما  الغراب  عيش  يحتوي 
حتمي  التي  املركبات  من  العديد  على 
فهو  البنكرياس.  منو خاليا سرطان  من 
مصدر رائع من فيتامني د2 والبوتاسيوم 
أنه  كما  والسيلينيوم.  واأللياف 

منخفض بالسعرات احلرارية.
غذائي  نظام  التباع  النصائح  من  املزيد 

مفيد للبنكرياس

 يلعب البنكرياس دوراً حيوياً هاماً في الهضم. فحينما يخرج الطعام من املعدة ذهاباً إلى األمعاء 
الدقيقة ليتم هضمه، فإن الطعام ميتزج باإلنزميات الهاضمة التي تفرز من البنكرياس. وتقوم هذه 
اإلنزميات مبعادلة درجة حموضة املعدة، كما أنها حتافظ على األمعاء الدقيقة. كما تقوم هذه اإلنزميات 
االنسولني  بانتاج  يقوم  أيضاً  البنكرياس  االمتصاص.  سهل  يصبح  حتى  الطعام  بتكسير  أيضاً 
الطاقة  بتخزين  الدم، كما يسمح للجسم  السكر في  وتنظيم مستوى  تقليل  الذي يساعد في 
لالستخدام مستقبالً. لذلك، فإن الطعام املتوازن ميكن أن ينشط البنكرياس. وهنا أهم األغذية التي 

تعمل على تنشيط البنكرياس.
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الشــــعور باالنتعاش والراحة 
احلديثة  الدراسات  معظم  أثبتت 
الشعور  تبعد  اخلفيفة  الرياضة  أن 
باإلرهاق وحتسن املزاج واللياقة البدنية 
واملقصود بالتمارين اخلفيفة املشي في 
والدراجة  والسباحة  العامة  احلدائق 
أو  اليوغا  ومتارين  اجلري  وأجهزة  الثابتة 

متارين اإليروبيك اخلفيفة . 

التـخلص من الكولسترول 
من املعروف أن زيادة الكولسترول يؤدي 
القلب  وأمراض  باجللطات  اإلصابة  إلى 
والشرايني . وممارسه الرياضة ثالث مرات 
في األسبوع تساعد على تقليل نسبه 
إلى  باالضافه   ، الدم  في  الكولسترول 
االهتمام بالوجبات الغذائية الصحيحة 
، وذلك باالمتناع عن أكل األغذية التي 
مثل   ، املشبعة  الدهون  على  حتتوي 
 ، احليوانية  واللحوم  احلليب  منتجات 
التي  باألطعمة  استبدالها  ويفضل 
املشبعة  غير  نباتية  زيوت  على  حتتوي 

مثل زيت الزيتون وزيت اخلضار .

 مقاومة الشيخوخة
 عندما يصل عمر اإلنسان إلى سن  40 
بالذبول،  تبدأ وظائفه اجلسمانية  عاما 
 ، بفقدان حيويتها ونشاطها ومرونتها 
والرجال  النساء  إن  األبحاث  أثبتت  وقد 
العمر   منتصف  وفي  سواء   حداً  على 
بشكل  الرياضة  ميارسون  الذين  من 
املشكلة،  تلك  على  يتغلبون  منتظم 
على  حتافظ  أيضا  املنتظمة  والرياضة 
وتنشط  طويلة   ملدة  سليماً  القلب 
بالتناقص  يبدأ  الذي   GH هرمون  إنتاج 

بعد سن العشرين .

تـقويه اجلهاز الداعم )العظام( 
العالم  في  نساء  ثالث  من  امرأة  كل 
تعاني ترقق وهشاشة العظام ، وليعلم 

تصيبهم  العظام  هشاشة  إن  الرجال 
 ، النساء  على  فقط  تقتصر  وال  أيضا 
عن  تقل  ال  التي  املنتظمة  والرياضة 
مرتني في األسبوع تساعد على تقويه 

العظام بشكل ملحوظ.

تقويةاجلهاز الضام ) العضالت( 
إذا كنت تريد أن تكون قويا طوال حياتك 
وكذلك  بدقه،  وزنك  مراقبه  يجب 
التمارين  وممارسه  الصحي،  غذاءك 
أما  األيض.  عمليه  لتنشيط  بانتظام 
إذا لم متارس الرياضة فانك ستعاني من 
الضعف في عمر الثالثني إلى السبعني 
العضلية.  األلياف  ضعف  بسبب 
للعضالت  أن  دائما  نتذكر  أن  ويجب 
، فعند حتريك  أهميه كبيرة في األيض 
العضالت وتقويتها فأنها تزيد من حرق 

الدهون والسعرات احلرارية 

تخـفيف ضـــغط الـــــدم 
ينبغي  التي  أيضا  األسباب  أهم  من 
ممارسه الرياضة ألجلها .. معادلة ضغط 
ممارسه  فعدم   ، باجلسم  املرتفع  الدم 
التغذية يساعدان على  الرياضة وسوء 
هنا  اجليد  واخلبر   . الدم  ضغط  ارتفاع 
تساعد  املنتظمة  االيروبك  متارين  إن 
الدم  ضغط  ضبط  على  فعال  بشكل 

وتقليل مخاطره.

املشي والطاقة 
تعمل رياضه املشي على مرونة اجلسم 
وتنشيط  واملفاصل  العضالت  بتقوية 
الطاقة  حتسن  كما   ، األيض  عملية 
سن  اإلنسان  يصل  وحتى   ، العامة 
السبعني يكون مازال في قمة نشاطه 
السهل  من  أيضا  وسيكون  وحيويته 
مثل  التمارين  ببعض  القيام  عليه 

اليوغا ورياضه التمدد.

 النوم واالستــــرخاء
االسترخاء  على  تساعد  الرياضة 
ومتنع  بسهولة  بالنوم  واالسترسال 
إفراز  من  تزيد  .فهي  لألرق  التعرض 
األدرينالني الذي يساعد على االسترخاء 

حال إطفاء األنوار.
ملمارسه  وقت  تخصيص  يجب  لذا 
الضغوط  من  للتخفيف  الرياضة 
والنوم  االسترخاء  على  واملساعدة 

الكافي .

 معــــالــجة الـصــداع 
ألعاب  وبعض  اإليروبيك  رياضه  تساعد 
التعب  التخلص من  اليوغا كثيرا على 
وأيضا   ، النفسية  والضغوط  النفسي 
من بعض أنواع الصداع وأهمها الصداع 
النفسي ، كما أنها تعدل املزاج ، خاصة 

رياضه املشي .

 محاربة السرطان 
تكافح  الرياضة  أن  على  هناك شواهد 
السرطان ، ويأتي السرطان بعد أمراض 
في  الوفيات  نسبة  ارتفاع  في  القلب 
و أسبابه هي خروج اخلاليا عن  العالم، 
أجزاء  بعض  في  وتكاثرها  السيطرة 
وصول  دون  حائالً  ذلك  ويكون   ، اجلسم 
التغذية إلى تلك األماكن لتجديد اخلاليا 
مرة أخرى، والدراسات اجلديدة تقول بأن 
املنتظمة  واحلركة  البدنية  الرياضة 
تساعد على احلماية من السرطان مثل 

سرطان الثدي والقالون .

 تـــــغذيه اجلـــلــد 
يساعد التعرق أثناء التمارين الرياضية 
الغذاء  ووصول  اجللد  مسام  فتح  على 

إليه .
من  التخلص  على  أيضا  يساعد  وهذا 
مما  الدموية،  الدورة  وحتريك  السموم 

نصائح

تهمك
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يساعد على جتديد خاليا اجللد وملعانه.

 تـــقوية القلــب 
لقد وضع أحد الباحثني أسسا للرياضة 
على  أجراها  جتارب  عدة  بعد  وأثبت   ،
السليم  القلب  أن  رياضيني  أشخاص 
وانضباط ضغط الدم يعودان إلى كميه 
األوكسجني التي يأخذها اإلنسان أثناء 

قيامه بالتمارين الرياضية .
القلب عبارة عن عضلة كباقي  أن  ومبا 
تستجيب  فإنها  اجلسم،  عضالت 
وكلما  لتقويتها.  الرياضية  للتمارين 
كانت عضله القلب قويه كان لها تأثير 
بالنشاط  اجلسم  باقي  على  مباشر 

اجلسم  أجزاء  إلى  الدم  وضخ  والقوة 
القلب  تقويه  فعالة.وتبدأ  بصورة 
في سن  بانتظام  الرياضة  مارسه  عند 

مبكرة.

 تقــــــوية الـــذاكـــرة 
فان   .. األمريكية  األبحاث  حسب 
الرياضة  ميارسون  الذين  األشخاص 
اختبارات  بنجاح  اجتازوا  قد  بانتظام 
األشخاص  من  بكثير  أفضل  الذكاء 
دليل  .وهذا  الرياضة  ميارسون  ال  الذين 
على  تعمل  الرياضة  أن  على  واضح 
مينع  بالطبع  وهذا   ، الذاكرة  تقويه 
وهذا   ، الشيخوخة  مبرض  اإلصابة 

الدم  يضخ  التمرين  أثناء  انه  إلى  يعود 
واألوكسجني إلى الدماغ.

 تـــقـــــوية الـظـهر
سواء  طويلة  ملدة  يعمل  ممن  كنت  إذا 
إداريا أو فنيا ، فانك حتتاج إلى ظهر قوي 
يتحمل ساعات العمل الطويلة من دون 
تعب أو ملل. والتمارين اخلاصة بالظهر 
مقاومة  على  كثيرا  تساعد  واألرداف 
عضالت  تقوي  وأيضا   ، واأللم  التعب 

الظهر ملا بعد ساعات العمل.

النوادي  والنوم.وتشّكل  كالغذاء  الصحّية  الحياة  أساسّيات  من  وتعّد  كبيرة،  أهمّية  للرياضة 

الصحّية ملتقى جميع فئات الناس الذين يرتادونها، بهدف خفض أوزانهم وتنمية مهاراتهم 

البدنية لبناء أجسام سليمة.

اليومية،  حياتك  في  وأهميتها  الرّياضة  فوائد  على  تطلعك  فرحات  آن-ماري  التغذية  أخصائية 

كما تقّدم لك بعض النصائح الغذائية المفيدة المرتبطة بممارستها:

تتعدد فوائد الرياضة التي حتّسن أداء 
وظائف اجلسم، أهمها:

- تساعد جميع أنواع الرياضة على إحراق 
الوزن  خسارة  إلى  تؤدي  التي  الدهون 

بشكل سليم.
كالسكري  مختلفة،  أمراض  من  تقي   -

والقلب والتهاب املفاصل وآالم الظهر.
والضغوط  التوتر  وتقّلل  املزاج  حتّسن   -

اليومّية.
البروتني  مستوى  تثبيت  على  حتافظ   -
مستوى  وتقلل  اجلسم  في  الشحمي 
دهون »التريجليسريد »، ما يكافح أمراض 

القلب والضغط املرتفع.
- تنقل األوكسجني لألنسجة واخلاليا في 
وظائف  حتسني  على  يعمل  ما  جسمك، 

القلب والرئتني.

وإليك أبرز النصائح التي تساعدك على ممارسة الرياضة، بشكل 

سليم:

الرياضية  التمرينات  مبمارسة  ينصح 
في  لدورها  الباكر،  الصباح  عند 
كمّية  إحراق  على  جسمك  مساعدة 
والدهون  احلرارية  السعرات  من  كبيرة 

املتراكمة.
مليئة  معدة  على  الرياضة  متارسي  ال 
أن  يجب  إذ  للغثيان،  تفادياً  بالطعام، 
تناول  بعد  ساعتني  حوالى  تنتظري 

وجبتك للسماح بهضم األغذية.
الوجبات  استهالك  عن  إبتعدي 
لصعوبة  التمرينات،  قبل  السريعة، 

هضمها.
- من الضروري أن حتتوي الوجبات التي 
نسبة  على  التمرينات  موعد  تسبق 
والنشويات  الكربوهيدرات  من  عالية 
الكامل(،  القمح  خبز  أو  )املعكرونة 
أو  دجاج  )صدر  البروتني  إلى  باإلضافة 

سمك مشوي(.
 أما قبل أداء التمرينات بدقائق، ميكنك 
 100 على  حتتوي  خفيفة  وجبة  تناول 
سعر حراري.ومن بني اخليارات:الفاكهة 
الطازجة )ثمرة تفاح أو خوخ أو برتقال( 
من شأنها  والتي  اجملففة،  الفاكهة  أو 
املطلوبة. بالطاقة  جسمك  تزوّد  أن 

اخلفيفة  الوجبات  تناول  عن  وابتعدي 
ميتّصها  ألن جسمك  بالسكر،  الغنّية 
بسرعة، وبالتالي تفقدين الطاقة التي 

حتتاجني إليها.
رئيسة  وجبات   3 تناول  الضروري  من   
والغداء  )الفطور  اليوم  خالل  في 
وجبتني  الى  باإلضافة  والعشاء(، 

خفيفتني.
احرصي على شرب ما ال يقّل عن لترين 

من السوائل، في اليوم.
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اخبار

الرياضة
األهلى يجهز إسالم محارب 

لمواجهة االتحاد فى الدورى العام

املدير  البدرى  حسام  طالب 
الفنى لألهلى جتهيز عدد من 
الالعبني غير املقيدين إفريقياً 
وعلى رأسهم إسالم محارب 
فى  بهم  للدفع  متهيداً 
مباريات الفريق احمللية، والتى 
األحمر  الفريق  يستهلها 
السكندرى  االحتاد  مبواجهة 
 12 يوم  إقامتها  واملقرر   ،
بطولة  فى  اجلاري  أكتوبر 

الدورى العام.

مباراتى  عن  محارب  وغاب 
األهلى األخيرتني أمام النجم 
الساحلى والترجى التونسى 
أن  إال   ، إفريقياً  قيده  لعدم 
محارب  على  يعول  البدري 
خط  تدعيم  فى  الكثير 
املوسم  فى  األحمر  الهجوم 
ظهوره  بعد  خاصة   ، اجلاري 
انتقاله  فور  طيب  مبستوى 
صفوف  من  قادماً  للفريق 
املستوى  على  سموحة 

شارك النيجيري معروف يوسف 
في  الزمالك  فريق  العب وسط 
لفريقه  اجلماعية  التدريبات 
صباح اليوم األربعاء على ملعب 
عقبة،  ميت  فى  زامورا  حلمى 
ملواجهة  االستعداد  إطار  فى 
أكتوبر   13 يوم  املقبلة،  طنطا 
اخلامسة  اجلولة  في  اجلارى 

ملسابقة الدوري املمتاز .

للفريق  الفني  اجلهاز  وضع 
بالنادي  القدم  لكرة  األول 
تدريبي  برنامج  اإلسماعيلي 
الكولوملبي  للمهاجم  خاص 
ملباريات  كالديرون  إستعداداً 
املرحلة املقبلة لرفع معدالت 
لالعب  البدنية  اللياقة 
الكولومبي ويحتل كالديرون 
الدوري  هدافي  ترتيب  صدارة 
برصيد  باإلسماعيلي  العام 

ثالثة أهداف .
يعود  مختلف  سياق  وفى   
الفرنسى ديسابراملدير الفني 
من  للقاهرة  لإلسماعيلى 
جديد خالل الساعات املقبلة  
السريعة  أجازته  انتهاء  بعد 

في فرنسا .
إلى  سافر  قد  ديسابر  وكان 
املاضي  اجلمعة  يوم  فرنسا 

لقضاء أجازة هناك .
مهمة  وهبة  محمد  وتولى   
للفريق  الفنية  القيادة 
بالنادي  القدم  لكرة  األول 
اإلسماعيلي في غياب املدرب 

الفرنسي .
ألول  اإلسماعيلي  ويستعد   
فريق  أمام  له  مقبلة  مباراة 
اجلمعة  يوم  احلربي  اإلنتاج 

13 أكتوبر .
حالياً  اإلسماعيلي  ويحتل   
 7 برصيد  السادس  املركز 

نقاط .

اإلسماعيلى يرفع اللياقة البدنية 

لـ«كالديرون » ببرنامج تدريبى خاص

ديسابر المدير الفنى لالسماعيلى

معروف يوسف يعود لتدريبات 

الزمالك بعد رحلة نيجيريا
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منتخب مصر يتأهل لكأس العالم 

روسيا 2018 بعد غياب 28 عاًما
فوزه  بروسيا عقب   2018 العالم  إلى كأس  الوطنى  املنتخب  تأهل 
فى  صالح  محمد  أحرزهما  هدف  مقابل  بهدفني  الكونغو  على 
اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد برج العرب فى اجلولة اخلامسة من 

تصفيات أفريقيا املؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.
جاء تأهل املنتخب عقب احتالله قمة اجملموعة اخلامسة بعد مرور 
أربع  من  نقطة   12 برصيد  اجملموعة  فعاليات  من  جوالت  خمس 
 0-2 غانا   وعلى  و0-1"   1-2" وعودة  ذهابًا  الكونغو  على  انتصارات 
وعلى أوغندا 1-0 بينما لقى هزمية واحدة أمام أوغندا بهدف نظيف 
املركز  8 نقاط بينما غانا فى  أوغندا برصيد  الثاني  املركز  ويأتى فى 

الثالث برصيد 6 نقاط ثم أخيرًا الكونغو برصيد نقطة وحيدة.
مع  مصر  منتخب  خاللها  يلتقى  أخيرة  جولة  اجملموعة  فى  يتبقى 

غانا، ويلتقى الكونغو مع أوغندا.

مصر تتأهل لنهائيات كأس العالم ألول مرة منذ 
عام 1990

إلى  املصري  املنتخب  تأهل 
في  العالم  كأس  نهائيات 
على  فوزه  بعد   2018 روسيا 
الكونغو  منتخب  ضيفه 
في  هدف  مقابل  بهدفني 
اجلولة اخلامسة من منافسات 
اجملموعة اخلامسة بالتصفيات 
لكأس  املؤهلة  االفريقية 

العالم.
وهذه أول مرة تصل فيها مصر 

إلى املونديال منذ 27 عاما.
ورفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة 
بينما  التصفيات  انتهاء  قبل واحدة من 
جاءت اوغندا في املركز الثاني برصيد 8 

نقاط وغانا في املركز الثالث بست نقاط 
برصيد  اجملموعة  الكونعو  يتذيل  بينما 

نقطة واحدة.
ليفربول  العب  صالح،  محمد  وأحرز 
االجنليزي، هدفي مصر في الدقيقتني 61 
و94، بينما سجل هدف الكونغو الوحيد 

أرنولد بوكا موتو في الدقيقة 87.
منافسات  إلى  املصري  املنتخب  ويعود 
كأس العالم بعد غياب طويل، إذ كانت 

في  البطولة  في  له  مشاركة  آخر 
مونديال إيطاليا عام 1990.

الرئيس  إن  الرسمي  التليفزيون  وقال 
الفتاح السيسي قرر منح  املصري عبد 
كل العب مكافأة قيمتها مليون ونصف 

مليون جنيه مصري.
منتخب  ثاني  املصري  املنتخب  ويعد 
أفريقي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 
2018، كما أنه ثاني منتخب عربي يتأهل 
ملونديال روسيا بعد منتخب السعودية.

نهائيات كأس  إلى  الفراعنة  يتأهل  ولم 
ولكنهم  بإيطاليا،   1990 منذ  العالم 
في  مرات  سبع  أفريقيا  أمم  بكأس  فازوا 
 ،1998 و  و1986   1959 و  أعوام1957 

و2006، ,2008، و2010.
ومينح الفوز على الكونغو تقدما 
املصري  للمنتخب  نقاط  بأربعة 
على أوغندا، قبل املباراة اخلتامية 

أمام غانا.
وإذا لعب احلارس املصري، عصام 
احلضري، في روسيا العام املقبل، 
فإنه سيكون الالعب األكبر سنا 
في تاريخ نهائيات كأس العالم.

حاليا  القياسي  الرقم  ويحمل 
فريد  الكولومبي  احلارس 
موندراغون، الذي لعب النهائيات وعمره 
احلضري  ولكن   ،2014 في  عاما   43

سيكون عمره العام املقبل 45 عاما.
كأس  نهائيات  إلى  التأهل  عن  وفضال 
بقيادة  املصري،  املنتخب  حقق  العالم، 
في  إجنازا  كوبر،  هكتور  األرجنتيني 
نهائي  إلى  تأهل  إذ  األفريقية  املنافسة 
الكأس  خسر  لكنه  أفريقيا،  أمم  كأس 

أمام الكاميرون.
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الكرة الذهبية األفريقية تنادي محمد صالح..
يغرد بعيًدا عن أوباميانج وماني..

قاد مصر إلى نهائيات المونديال.. وتحول إلى نجم 
شباك مع ليفربول اإلنجليزي

صعد منتخب مصر إلى نهائيات كأس 
تعد  ولم  عاًما،   28 غياب  بعد  العالم 
عن  بعيدة  األفريقية  الذهبية  الكرة 
استعصت  التي  اجلائزة  تلك  املصريني، 
بعد  الفراعنة  منتخب  جنوم  كل  على 
مصر  جنم  اخلطيب،  محمود  األسطورة 
ولم   ،1983 في  نالها  الذي  واألهلي، 
يكررها بعده أي العب آخر ألسباب فنية 

وأخرى بعيدة كل البعد عن الفنيات.
1983 ولم يحصل أي العب  منذ العام 
مصري على جائزة أفضل العب إفريقي، 
ناهيك عن أن اجلائزة أدارت ظهرها للعرب 
مرات   9 إال  عليها  يحصلوا  لم  الذين 
فقط من أصل 44 مرة، ولكن يبدو أنها 
ستبتسم للمصريني والعرب هذا العام 
محمد  يقدمه  الذي  املبهر  األداء  بعد 
ليفربول  ونادي  الفراعنة  مع  صالح 

اإلجنليزي.

•تاريخ اجلائزة :
أفريقي  العب  أفضل  جائزة  انطلقت 
وبدأتها   1970 العام  في  األولى  للمرة 
 ، الشهيرة  فوتبول  فرانس  مجلة 
العام  حتى  تنظيمها  في  واستمرت 
مشتركًا  تنظيًما  شهد  الذي   1992
األفريقي  األولى بني اجمللة واالحتاد  للمرة 

لكرة القدم »كاف«.
ظلت اجلائزة تنظم مناصفة بني فرانس 
حتى  سنوات   3 ملدة  والكاف  فوتبول 
إنفاصلها  شهد  والذي   1995 العام 
منفردًا  األفريقي  االحتاد  لتبعية  ونقلها 

حتى يومنا هذا.
أهم  األفريقية  الذهبية  الكرة  وتعتبر 
أو  داخل  إفريقي  العب  ألي  فردية  جائزة 
العبون  ونالها  السمراء  القارة  خارج 

أصحاب أسماء المعة.

•غياب عربي :
أدرات جائزة أفضل العب إفريقي ظهرها 
للنجوم العرب منذ انطالقتها ولم ينل 

شرف التتويج بها إال تسعة العبني عرب 
فقط بينهم مصري وحيد وهو محمود 

اخلطيب.
هداف  فرس  أحمد  املغربي  كان  فيما 
على  يحصل  عربي  أول  املغرب  منتخب 
 ،1975 العام  في  الثمينة  اجلائزة  هذه 

طارق  الشهير  التونسي  بعده  ومن 
خلضر  اجلزائري  ثم   ،1977 في  دياب 

واخلطيب   ،1981 في  بلومي 
احتكار  ثم   ،1983 في 

و86   1985 في  مغربي 
التيمومي  محمد  للثنائي 

وبادو الزاكي على الترتيب، 
اجلزائرية  األسطورة  ثم 
 ،1987 في  ماجر  رابح 
واملغربي مصطفى حاجي 
اجلزائري  وأخيرًا   ،1998 في 

رياض محرز في 2016.
محمد  اجلائزة  وظلمت 

ألعاب  صانع  تريكة،  أبو 
مصر  ومنتخب  األهلي 
اللعب  اعتزل  والذي  السابق، 
مسيرة  بعد   2013 عام 
احمللية  بالبطوالت  حافلة 
األحمر  الفريق  مع  والقارية 
منتخب  قيادته  وكذلك 

مصر لتحقيق لقب كأس األمم األفريقية 
مرتني.

•صالح يتفوق :
اإليطالي  روما  من  انضم محمد صالح 
صفقة  في  اإلجنليزي  ليفربول  إلى 
الالعب  خاللها  من  أصبح  تاريخية 
الساحرة  تاريخ  في  األغلى  العربي 

املستديرة بـ 39 مليون استرليني.
صالح  حتّول  لليفربول  انضمامه  منذ 

واألهداف  القوي  باألداء  شباك  جنم  إلى 
الرائعة في مختلف البطوالت، ليسجل 
11 مباراة  ويصنع هدفني في  6 أهداف 

فقط.
كما جنح صالح خالل املوسم املاضي 
في تسجيل 19 هدًفا وصنع 13 
وقاد  اإليطالي،  روما  مع  هدًفا 
إلى  للوصول  مصر  منتخب 
»روسيا  العالم  كأس  نهائيات 
أهداف   5 بتسجيله   »2018
املؤهلة  التصفيات  في 
وصناعته  للمونديال 

 ، فني لهد

صل  و و
إلى  أيًضا  الفراعنة  مع 

نهائي كأس األمم األفريقية.

تراجع أرقام املنافسني : 	•
املنافسني  أقرب  أرقام  تراجعت  فيما 
إيريك  بيير  اجلابوني  وهو  صالح  حملمد 
األملاني،  دورمتوند  مهاجم  أوبامياجن 
والذي فشل في قيادة منتخب بالده في 
نهائيات  إلى  املؤهلة  أفريقيا  تصفيات 
ولم   »2018 »روسيا  العالم  كأس 
الدولي،  يسجل أي هدف على املستوى 
ولكنه تألق مع فريقه في الدوري األملاني 

مسجالً 13 هدًفا في 11 مباراة.
منتخب  مهاجم  ماني  ساديو  أما 
السنغال وزميل صالح في ليفربول فلم 
يقدم املنتظر منه هذا املوسم وتعرض 
لإليقاف 3 مباريات في الدوري اإلجنليزي 
في  للتهور  حمراء  بطاقة  بسبب 
التدخل على املنافس، ولم يسجل سوى 
هدف وحيد مع املنتخب السنغالي في 

تصفيات املونديال.
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رمضان درويش بفوز بذهبية بطولة الجائزة الكبرى 
لـ«الجودو« من بطل روسيا

للجودو،  الوطنى  املنتخب  العب  درويش،  رمضان  تُوِّج 
بعد  »أوزبكستان«،  فى  للجودو  الكبرى  اجلائزة  ببطولة 
100 كيلو  وزن  »إلياسوف« فى نهائى  الروسى  فوزه على 

جرام بنتيجة 1/ 0.
بطولة  لنهائى  التأهل  فى  جنح  قد  درويش  رمضان  كان 
اجلائزة الكبرى التى تقام فى أوزبكستان  بعد تغلبه على 
1/ صفر ، كما فاز على العب  منافسه الطاجيكستانى 
النهائى  ربع  دور  منافسات  فى  صفر   /10 كازاخستان 
على  يتغلب  أن  قبل  البطولة  نهائى  قبل  إلى  ليتأهل 

منافسه ويصل للنهائى.

الوطنى للجودو  »درويش« أحد أهم العبى املنتخب  ويعد 
فى الوقت احلالى، إذ ميتلك الالعب إمكانيات كبيرة، وجنح 
الفترة  خالل  وامليداليات  األلقاب  من  عديد  حصد  فى 

املاضية.
هنأ املهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بطل 
مصر فى الچودو رمضان درويش مبناسبة فوزه باملركز األول 
وامليدالية الذهبية فى بطولة اجلائزة الكبرى بأوزبكستان 
ومتني عبد العزيز لرمضان درويش مواصلة االنتصارات في 
البطوالت العاملية القادمة من أجل حتقيق ميدالية اوملبيه 

في طوكيو 2020
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قرأت لك
ماهيتها  البشرية  املوارد  إدارة 

وأغراضها
تعريف إدارة املوارد البشرية:

هي أداء الفعاليات واألنشطة والتي تتمثل 
في التخطيط والتنظيم والتطوير والقيادة 
املوظفني  بتحفيز  املعنية  اإلدارة  وهي 
اإلنتاجية  من  مستوى  أعلى  إلى  للوصول 
الشركة  بني  واجلمع  وفاعلية  بكفاءة 
واملوظف في االجتاه واملساهمة في حتقيق 
في  املساهمة  وكذلك  منهم  كل  أهداف 
زيادة حصة الشركة في السوق واحملافظة 

عليها.

املوارد  إدارة  عن  تاريخية  نبذة 
البشرية:

كانت  البشرية  املوارد  إدارة  بدايات  أول 
احلرفيني  من  جملموعات  نقابات  بتشكيل 
عملهم  ظروف  حتسني  اجل  من  وذلك 
األولي  املمهد  النقابات  هذه  كانت  حيث 
دور  ظهور  مت  وقد   Trade Union يعرف  ملا 
إدارة املوارد البشرية بشكل اكبر في نهاية 
الثورة  بسبب  وذلك  عشر  الثامن  القرن 
الفترة لم يعد هناك  الصناعية وفي هذه 
اتصال مباشر بني أصحاب املال واملوظفني 
املال  أصحاب  النشغال  وذلك  كان  كما 
وكذلك بسبب تعيني مدراء ليقوموا بهذا 
ظهر  التكنولوجي  للتطور  ونتيجة  الدور. 
األثر  له  كان  مما  العمالية  النقابات  دور 
الفعال في بيئة العمل وظهور إدارة شؤون 
اإلدارة  تلك  في  احلال  بقي  حيث  املوظفني 
الستينات من هذا  لغاية  دور محدود  على 

القرن.
الوقت  في  البشرية  املوارد  إدارة  أصبحت 
املؤسسات  في  أساسي  جزء  احلالي 
كاملة  إدارة  لتصبح  وتوسعت  فتطورت 
و  واحد  موظف  من  بدال  البشرية  للموارد 
التنافسية  املكانة  في  تساهم  أصبحت 

للمؤسسة وكذلك في ربحيتها.

أهداف إدارة املوارد البشرية :
1. املساهمة في حتقيق أهداف الشركة.

عالية  والكفاءات  املهارات  توظيف   .2
التدريب واملتحفزة.

3. زيادة الرضا الوظيفي وحتقيق الذات عند 
املوظفني إلى أعلى قدر ممكن.

إلى  البشرية  املوارد  سياسات  إيصال   .4

جميع املوظفني في املنظمة.
5. املساهمة في احملافظة على السياسات 

السلوكية وأخالقيات العمل.
لتعود  »التغيير«  عملية  وضبط  إدارة   .6

بالنفع على كل من املنظمة واملوظف.
مستوى  معادلة  حتقيق  إلى  السعي   .7

األداء اجليد وهي املقدرة والرغبة.
برامج  في  يتمثل  املقدرة  زيادة  أن  حيث 

تدريب وتطوير العاملني وأما زيادة الرغبة 
فيتمثل في أنظمة احلوافز وبرامج الصحة 

والسالمة. 

أهمية إدارة املوارد البشرية:
التنظيم  في  البشرية  املوارد  أهمية  تنبع 
العملية اإلنتاجية  من كونها أهم عناصر 
فيه وال بد من توفر الكفاءات اجليدة القادرة 

على األداء والعطاء املتميز. 
لذلك ميكن القول أن توسع اإلنتاج ال يكون 
بالتوسع األفقي فقط )زيادة عدد املوظفني 
أن  بل  واملعدات(  اآلالت  من  عالية  وتقنية 
التوسع الرأسي لإلنتاج هو مكمل للتوسع 
الكفاءة  مستوى  برفع  وذلك  األفقي 
البشرية  املوارد  توفير  طريق  عن  اإلنتاجية 
التشكيل  لعمليات  والقابلة  املتحفزة 

والتأهيل والتدريب.

الوظائف الرئيسية إلدارة املوارد 
البشرية:

إلدارة   Strategy إستراتيجية  وضع 
مستمدة  تكون  أن  )على  البشرية  املوارد 

ومتماشية مع االستراتيجية
مع  متماشية  و  للمنظمة  •العامة 
وأهداف   Mission ورسالة   Vision رؤيا 
Objectives املنظمة( بحيث يتضمن عمل 
والتي  البشرية  املوارد  إدارة  أنظمة  وتطوير 
واملهام  بالوظائف  القيام  على  تشتمل 

التالية.
 Job Analysis التحليل الوظيفي	•

 Job Description الوصف الوظيفي	•
 Recruitment والتعيني  االختيار  •نظام 

 and Selection
 Performance األداء  تقييم  نظام  	•

Appraisal
 Compensation نظام التعويض واملكافأة•

and Benefits System
 Human البشرية  املوارد  تطوير  	•

Resources Development

 Motivation and املوظفني  حتفيز  نظام  	•
 Incentives

 Human البشرية   املوارد  •تخطيط 
Resources Planning

واملسؤوليات  الصالحيات  •وضع 
 Authorities and Responsibilities

التنظيمية  الهياكل  وحتديث  •وضع 
Organization Structure

 Health and السالمة  أنظمة  وضع  	•
Safety

ومعاجلتها  العاملني  مشاكل  دراسة  	•
Employee Problem Solving

أهم العوامل التي أبرزت أهمية 
ودور إدارة املوارد البشرية:

1. اكتشاف أهمية العنصر البشري
عدد  وكبر  ومنوه  املنظمة  حجم  كبر   .2

املوظفني
ذلك  وتأثير  العمالية  النقابات  ظهور   .3

على وضع املوظف وأنظمة العمل.

في  البشرية  املوارد  إدارة  موقع 
الهيكل التنظيمي للمنظمة:

دورا  تلعب  البشرية  املوارد  إدارة  أصبحت 
في  مرموقة  مكانة  وأخذت  استراتيجيا 
يختلف  ذلك  ومع  التنظيمي  الهيكل 
حتديد هذا املوقع من منظمة ألخرى لعدة 

عوامل ومن أهمها:
الدور  فهم  ومدى  املنظمة  إدارة  منط   .1

احليوي الذي تلعبه إدارة املوارد البشرية.
2. عدد العاملني في املنظمة.

للمنظمة  العام  التنظيمي  الهيكل   .3
الذي تعمل فيه إدارة املوارد البشرية.

إدارة  في  البشرية  املوارد  إدارة  مفهوم 
األعمال واإلدارة العامة:

واحد  البشرية  املوارد  إدارة  مضمون  إن 
العامة  واإلدارة  األعمال  إدارة  من  كل  في 
اجلوهر  في  وليس  الشكل  في  الفرق  وان 

واملضمون. 

إدارة  في  فرق  يوجد  ال  انه  القول  ميكن  إذا 
إدارة  في  كانت  سواء  البشرية  املوارد 
األعمال أو في اإلدارة العامة حيث أن أسس 
في كال  واحد  البشرية  املوارد  إدارة  ومبادئ 

اجملالني. 
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مستقبل  هم  الشباب  أن  شك  ال 
هل  شباب؟؟  أي  ولكن  االمة.. 
واملكافحني  الباحثني  شباب  هم 
الذي  والشباب  واملتدربني  واملتعلمني 
يعي مسؤلياته جتاه اخملاطر التي حتاك 
املتمرد..  الشباب  حول وطنه.. أم هم 
كل  يطلب  الذي  الشباب  املتكاسل.. 
شيء دون أي بذل مجهود.. بالتأكيدأن 
املقصود  الشباب هم  األول من  النوع 
» الشباب هم مستقبل  منه مقوله 
االمه » » نصف احلاضر وكل املستقبل 
للتدريب..  للتعلم..  للشباب  دعوة   «
لتطور  احلقيقية  الفرص  عن  للبحث 
ثم  ومن  والذات  النفس  وبناء  الذات 
ال  أن  للشباب  دعوة  مجتمعة..  بناء 
مبسببات  أخذ  طاملا  النتائج  يتعجل 

النجاح.
الفضائل  من  له  السيسي  الرئيس 
غير  بالشباب  اهتمامه  لكن  الكثير.. 
وهذا  السابقني  الرؤساء  من  مسبوق 
وليس  بالتطبيق  اهتمام  االهتمام 
باألقوال ... الرئيس السيسي بال شك 
الشباب احلديثة  هو من أسس لدولة 

بشكل جديد ومتنوع ومختلف.
أمانه  الوطن  األخيرةللشباب:  دعوتنا 
به  متوج  عالم  ظل  في  أعناقكم  في 

الصراعات من كل فج ...

 حفظ اهلل مصر للمصريني
 

خالد الدقم

رسالة
الدقم

قناة abc العربية

تعلن شركة عرب ميديا لإلنتاج االعالمى

 ) وكيل قناة abc الفضائية ( 

في  الرياضة  مجلة  من  األول  العدد  صدور  بمناسبة 

المصرى  للشباب  حقيقية  فرص  عن  تعلن  سطور 

والعربى فى :-

 – الفنانني  – تقليد  – الشعر  ) الغناء– التمثيل  املواهب في كل اجملاالت  اكتشاف 

االبتهاالت واالنشاد الدينى ( 

التدريب والتقدمي واالعداد التليفزيونى

استضافة كل النجوم في كل اجملاالت ) الطب– التنمية البشرية - .............. ( 

للتواصل تليفون وواتساب      
      01097748487            داخل مصر 
خارج مصر         00201097748487    
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