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   بقلم

الكلمة االفتتاحية

 منتدى شباب العامل بشرم الشيخ 
املهندس خالد عبد العزيزرسالة سالم اىل العامل  ...

ان اقامة منتدى شباب عاملى موجود في عدد كبير من الدول ، 
ولكن إقامة مؤمترات شباب بشكل دورى ومتجدد وفى أماكن 
جغرافية مختلفة هو ما تتميز به مصر حتى االن حتت رعاية 

الرئيس عبد الفتاح السيسى .
ومنتدى شباب العالم هو نتاج مؤمترات الشباب التي تعقد 
 ، مصر  في  السياسية  والقيادة  الشباب  بني  دورى  بشكل 
فاالشراف على هذا املنتدى كان من مكتب الرئيس السيسى 
مبشاركة جهات أخرى بجانب العديد من الوزارات من ضمنها 
كانت  التنفيذية  األمور  كل  ولكن  والرياضة  الشباب  وزارة 

بجهود الشباب .
عقد منتدى شباب العالم على ارض مصر في الفترة من 4 
الى 10 نوفمبر 2017 مبشاركة اكثر من 3 االف شاب وبحضور 
رؤساء دول عربية واجنبية وملوك وقادة ورؤساء حكومات من 
القضايا  لبحث  العالم  في  املاليني  وتابعة   ، الدول  مختلف 
واالستقرار  االمن  يؤكد حالة  الشباب  تهم  التي  والتحديات 
االرهابية  اجلماعات  محاوالت  ويدحض  بها مصر  تنعم  التي 
التي حتاول النيل من امن مصر ، غير ان مصر بصمود شعبها 
وقواتها املسلحة وشرطتها الباسلة قادرة على االنطالق الى 

آفاق جديدة من العمل واالمل والنور .
ان سبل مكافحة اإلرهاب كخطر يهدد امن واستقرار العالم 
العالم  شباب  منتدى  ناقشها  التي  احملاور  احد  كان  بأسره 
عبد  الرئيس  برعاية  الشيخ  شرم  مبدينة  انعقادة  مت  والذى 
الشباب  دور  واستعراض  اجلمهورية  رئيس  السيسى  الفتاح 
وجهود  اإلرهابية  واالعمال  التكفيرية  األفكار  مواجهة  في 
مصر في هذا الصدد مع ابراز التضحيات التي يقدمها اجلنود 
شهدائنا  ننسى  وال  مصر  في  اإلرهاب  ملكافحة  املصريني 
االبطال من الشباب الذين جادوا بارواحهم دفاعا عنا وحماية 

الرضنا وحدودها. 
رئيس  رعاية  حتت  انعاقدة  مت  والذى  العالم  شباب  منتدى 
دور  ومنها  العاملية  الشبابية  القضايا  تناول  اجلمهورية 
حتقيق  وفى  شرعية  الغير  الهجرة  مكافحة  في  الشباب 
املستدامة  والتنمية   ، العاملى  املستوى  على  واالمن  السالم 

األمم  استراتيجية  مع  خاصة  االعمال  وريادة  لتكنولوجيا 
املتحدة 2030 ، وكيفية حتقيق األهداف الـ 17 التي وافقت 
وحفظ  بناء  في  الشباب  ومساهمة  االستراتيجية  عليها 

االمن والسالم في مناطق الصراع . 
استعرض منتدى شباب العالم قضية الالجئني وجتربة مصر 
الفريدة التي تستضيفهم والذين انخرطوا بشكل طبيعى 
دول  من  دولة  اى  في  جندها  قلما  التجربة  وهذه  اجملتمع  في 
بهم  خاصة  مخيمات  في  الالجئني  تعزل  ال  فهى  العالم 

لكنهم جزء من احلركة العامة في اجملتمع املصرى . 
للمستقبل  شابة  قيادات  صناعة  كيفية  أيضا  واستعرض 
ابراز  االعمال  وريادة  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  خاصة 
التجربة املصرية املتميزة في البرنامج لتاهيل الشباب على 
كل  مرة  بالشباب  املنتظمة  الرئيس  لقاءات  وجتربة  القيادة 
شهر في املؤمترات الدورية للشباب وهى جتربة غير مسبوقة 

في اى دولة من دول العالم . 
التي  املصورة  األفالم  خالل  من  العالم  شباب  استعرض 
على  حتققت  التي  اإلجنازات  حجم  املنتدى  في  عرضها  مت 
وحجم  املاضية  األربع  السنوات  خالل  مصر  في  الواقع  ارض 
زمنية  فترة  في  التي حتققت  العمالقة  القومية  املشروعات 
وجيزة إضافة الى اجلوالت السياحية ليستمتع شباب العالم 
افضل  من  كواحدة  السالم  مدينة  الشيخ  شرم  مبدينة 
الفريد  العالم مبا متتاز بها من الطابع السياحى  وارقى مدن 
احلضارات  وهى مهد  اخلالبة  والبدوية  الصحراوية  والطبيعة 

واألديان السماوية . 
منتدى شباب العالم اعطى نتيجة إيجابية للمؤمترات الدورية 
التي اجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى في احملافظات من 
خالل متابعة رئيس اجلمهورية خلطوات تنفيذ التوصيات التي 

يخرج بها املؤمتر . 
اهنأ الشباب املصرى على منتدى شباب العالم الذى أقيمت 
عبد  الرئيس  ورعاية  بحضور  الشيخ  شرم  مبدينة  فعاليته 

الفتاح السيسى ، وعلى ما بذلوه من جهد في تنظيمه . 
حتيا مصر .........
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تحت رعاية السيسي.. تفاصيل منتدى شباب العالم بشرم الشيخ 
لبحث قضايا اإلرهاب

يُعد املؤمتر الوطنى للشباب والذى يقام حتت رعاية السيد 
الرئيس عبد الفتاح السيسى، منصة فعالة للحوار املباشر 
املصري  والشباب  اخملتلفة  املصرية مبؤسساتها  الدولة  بني 

الواعد الذى يطمح فى بناء مستقبل افضل لوطنه.
وفي ابريل 2017، أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 

فى ختام املؤمتر الوطنى الرابع للشباب  مبدينة االسماعيلية، 
مشاركته للشباب املصري فى دعوة الشباب من مختلف 
الذي  العالم  شباب  منتدى  في  للمشاركة  العالم   دول 
2017، لينقل  سوف يقام مبدينة شرم الشيخ في نوفمبر 

للعالم رسالة سالم وتنمية ومحبة من أرض مصر.

تناول »منتدى شباب العالم«، الذى عقد مبدينة شرم الشيخ 
حتت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خالل الفترة من 
احملاور  من  العديد  املاضى  نوفمبر  من  العاشر  حتى  الرابع 
العالم  حول  الشباب  تهم  قضايا  تناقش  التى  الهامة 
مناقشة  وتتضمن  عاملية  بينها محور قضايا شبابية  من 
املنظمة  غير  والهجرة  املناخية  والتغيرات  اإلرهاب  قضايا 
التنمية املستدامة والتكنولوجيا وريادة  والالجئني، ومحور 
قادة  ومحور صناعة  والثقافات،  احلضارات  ومحور  األعمال، 

املستقبل .
منوذج محاكاة مجلس  أيضا،  املنتدى  ضم محاور جلسات 
شابا من   60 من  أكثر  املتحدة مبشاركة  لألمم  التابع  األمن 

مختلف دول العالم
ُعقدت اجللسة االفتتاحية ملنتدى شباب العالم فى اخلامس 
)السادس  األول  اليوم  املاضى، وضمن جلسات  نوفمبر  من 
من نوفمبر املاضى(، العديد من القضايا تتمثل فى اختالف 
احلضارات والثقافات – صدام أم تكامل، ومناقشة موضوع 
العام لالحتاد االفريقى املتمثل فى تسخير العائد الدميوجرافى 
التنمية  الشباب لتحقيق مفهوم  من أجل االستثمار فى 
املستدامة  التنمية  لتحقيق  شبابية  ورؤية  املستدامة، 
التنمية  استراتيجيات  لتحقيق  دولية  وجتارب  العالم،  فى 
للهجرة  السلبى  التأثير  نقاشية حول  املستدامة، وحلقة 
التعاون  وسبل  العالم،  حول  الشباب  على  املنظمة  غير 
املتوسط،  البحر  مبنطقة  املنظمة  غير  الهجرة  مجال  فى 
وكيف تصلح اآلداب والفنون ما تفسده الصراعات واحلروب، 
املصرية  التجربة  واستعراض  قادته،  العالم  يصنع  وكيف 

فى صناعة املستقبل.
وضمت جلسات اليوم الثانى )السابع من نوفمبر املاضى(، 
املواجهة  وسبل  العالم  شباب  تواجه  التى  التحديات 
والتجربة  واالبتكار  األعمال  وريادة  املستقبل،  لصناعة 
املصرية فى استضافة الالجئني، وجتارب شبابية مبتكرة فى 
التنمية  أجل  من  الشباب  طاقات  وتوظيف  األعمال،  ريادة 
على  وأثره  للعوملة  الثقافى  والبعد  األجيال،  بني  واحلوار 
والسالم  اإلنسانية  والقضايا  للشباب،  الثقافية  الهوية 
القرار،  واتخاذ  صنع  فى  الشباب  مشاركة  وتعزيز  العاملي، 

ومناذج شبابية ملهمة حول العالم.
وتركزت جلسات اليوم الثالث )الثامن من نوفمبر املاضى(، 
أهداف  املدنى فى حتقيق  اجملتمع  دور منظمات  على قضايا 
العالم،  فى  املناخ  تغير  ومستقبل  املستدامة،  التنمية 
وتأثير التكنولوجيا على التعليم، ودور املرأة فى دوائر صنع 
واالجتماعية  السياسية  املشاركة  تعزيز  وكيفية  القرار، 
وإعادة   ، التكنولوجيا  والشباب وعصر  للمرأة  واالقتصادية 
ومساهمة  الصراع،  مناطق  فى  الدولة  مؤسسات  بناء 
الصراعات  مناطق  فى  السالم  وحفظ  بناء  فى  الشباب 
اجملتمعية  واملسئولية  الصراعات،  من  اخلارجة  واملناطق 
مواجهة  فى  السينما  ودور  للشباب،  التطوعى  والعمل 
العنف  ملواجهة  كسالح  الثقافية  والهوية  التطرف، 
والتطرف الديني، وأثر احلروب والنزاعات على اختفاء الهوية 

للشباب، والقيادة فى عصر التكنولوجيا .
وتضمنت جلسات اليوم الرابع واألخير )التاسع من نوفمبر(، 

اجللسة اخلتامية .
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وزارة الشباب  : 
نظمت مشروع 

البارالمبياد المصرى 
باإلسماعيلية

وافق خالد عبد العزيز وزير الشباب 
مشروع  تنفيذ  على  والرياضة 
الباراملبياد املصرى لذوى االحتياجات 
املدارس  تالميذ  من  اخلاصة 
حتت  مكفوفني«    - ذهنية  »إعاقات 
. إعاقة«  ال   .. طاقة  »نحن  شعار 

التعليمى  باجملمع  املشروع  نفذ 
بالتعاون  و  اإلسماعيلية  مبحافظة 
والتعليم  التربية  وزارة  مع 
األحد. أمس  انطالقه  مت  إذ 
  ) 525( عدد  املشروع  فى  يشارك 
على  محافظة   )16( من   فردا 
القاهرة  وهى   اجلمهورية  مستوى 
،  اإلسكندرية  البحيرة ،  الغربية ، 
كفر الشيخ ، القليوبية ، الدقهلية 
بورسعيد   ، الشرقية   ، دمياط   ،
السويس،    ، اإلسماعيلية   ،
. أسيوط   ، سويف  بنى   ، اجليزة 

األلعاب  من  عددا  املشروع  ونفذ 
الذهنية  باإلعاقات  اخلاصة 
للسباحة بنني وبنات وخماسي كرة 
قدم بنني وألعاب خاصة باملكفوفني 
وبنات.  بنني  اجلرس   كرة  مثل  

خالد عبد العزيز
وزير الشباب والرياضة

وزير  العزيز،  عبد  خالد  املهندس  أكد 
دعم  صندوق  أن  والرياضة،  الشباب 
به  العمل  بدأ  حيث  املصرية  الرياضة 
فى نوفمبر 2017، فقد مت احلصول على 
التراخيص املطلوبة لبدء عمل الصندوق 
التفاصيل  كل  عن  لإلعالن  متهيداً 
الصندوق،  عمل  باستراتيجية  املتعلقة 

ودوره فى دعم أبطال الرياضة املصرية.
وأشار وزير الرياضة إلى أن صندوق دعم 
 250 بقيمة  املال  برأس  الرياضة سيبدأ 
مليون جنيه، تصل إلى مليار جنيه خالل 
طوكيو  أوملبياد  حتى  مقبلة  سنوات   3
دعم  متويل صندوق  فى  ويُشارك   ،2020
الرياضة املصرية العديد من املؤسسات 

اجملتمع  ومؤسسات  الكبرى  االقتصادية 
أبطال  لدعم  األعمال،  ورجال  املدنى 
وإعدادهم  األلعاب،  مختلف  فى  مصر 
للمنافسة فى احملافل الدولية والوصول 
إلى منصات التتويج بالبطوالت العاملية 

واألوليمبية.

وزير  العزيز  عبد  خالد  املهندس  أشاد 
الشباب باملستوى املتميز الذى ظهر به 
البطولة  منتخب مصر للناشئات في  
حتت  للناشئات  السلة  لكرة  األفريقية 
فى  استضافتها مصر  والتي  سنة   18

مجمع الصاالت باستاد القاهرة 
سعادته  عن  العزيز  عبد  أعرب  وذلك 
بداية  منذ  الالعبات  مستوى  بارتفاع 
مصر  ذخيرة  انهن  مؤكدا  البطولة، 
السلة،  كرة  ومستقبل  الرياضية 
فريخة  أبو  مجدى  بالدكتور  ومشيدا 
رئيس االحتاد املصرى لكرة السلة ومدير 
واللجنة  املطلب  عبد  محمد  البطولة 
املنظمة األمر الذى ابرز الصورة الرائعة 

ملصر وأكد على قدراتها التنظيمية.
املبهجة  الصورة  أن  العزيز  عبد  أكد 
جلماهير كرة السلة والتشجيع املثالى 
حتميس  في  الكبير  الدور  له  كان 
الالعبات و حتقيق الفوز في الدور األول بال 
هزمية، معربا عن تفاؤله بهذا اجليل فى 
بطولة كأس عالم قوية فنيا و تنظيميا 
للناشئني في يوليو والتي استضافتها 
الصاالت  مجمع  مالعب  على  القاهرة 

بإستاد القاهرة. 
 اجلدير بالذكر ان البطولة قد افتتحت 
وهى  فرق   8 مبشاركة  اجلمعة  يوم 
واجلزائر  واجنوال  وتونس  مصر  منتخبات 
ومدغشقر،  وأوغندا  ومالى  موزمبيق  و 
كان  ديفوار.   كوت  انسحاب  بعد 
املصرى قد حقق فوزا ساحقا  املنتخب 
على نظيره اجلزائرى فى مباراة االفتتاح 
بنتيجة ٩٢-٤٣ اعقبه فوز على منتخب 
األول  الدور  وأنهى    ٧٨-٤٩ مدغشقر 
الفوز  عقب  األولى  اجملموعة  متصدرا 
 56 بنتيجة  القوى  أجنوال  منتخب  على 

. 39 –

افتتاح صندوق دعم الرياضة المصرية  برأس مال    
مائتان وخمسون  مليون جنيه

وزير الرياضة يتابع البطولة األفريقية للسلة 
ويشيد بناشئات مصر
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هتلر»  »الشهير  رمضان  محمد  انضم   
منتخب  قائمة  إلى  الزمالك  نادى  العب 
إلى  غادرت  التى  اليد  لكرة  األول  مصر 
استعدادا  دولية  ودية  دورة  خلوض  فرنسا 
ملنافسات كأس األمم األفريقية املقرر لها 
اجلارى  يناير   28 حتى  و   17 من  الفترة 

باجلابون.
وتضم قائمة الالعبني املشاركني فى هذه 
الدورة كال من كرمي هنداوى ومحمد على 
وخالد  أمين  وكرمي  »بكار«  الوكيل  وعمر 
وليد وإسالم حسن، وأحمد األحمر، وعلى 
أحمد  الفتوح  وأبو  حسام  ومهاب  زين، 
إبراهيم  ومحمد  طه  وممدوح  »حماصة« 
ووسام  املصرى  وإبراهيم  خالد  ويحيى 

ومحمد  نوار  سامى 
سند ومحمد ممدوح 
عن  فضال  هاشم 
إنضم  الذى  هتلر 
بدال من يحيى الدرع 
فيما   ، لإلصابة 
كرام  البعثة  يرافق 
العام  املشرف  كردى 

على املنتخب .
يواجه  أن  املقرر  ومن 
اليد  كرة  منتخب 

لقاءات  أولى  فى  الدمناركى  نظيره  األول 
أن  قبل   ، اجلارى  يناير   4 يوم  فرنسا  دورة 
يحصل على راحة يوم 5 ثم يلتقى فرنسا 

يوم 6 والنرويج يوم 7  من الشهر نفسه، 
على أن تعود البعثة يوم 8 .

كان منتخب كرة اليد األول قد توج بلقب 
دورة التفيا الودية الدولية اجلمعة املاضية 
 26/  26 األرض  صاحب  مع  التعادل  بعد 
استعداداً  بنتيجة  املواجهات  ختام  فى 
اإلفريقية  األمم  كأس  منافسات  خلوض 
التى ستستضيفها اجلابون يناير املقبل.

هذه  فى  فاز  قد  اليد  كرة  منتخب  وكان 
  22  /  31 بنتيجة  استونيا  على  الدورة  
ثانى  فى   21/  24 هولندا  يهزم  أن  قبل 

لقاءاته .
جدير بالذكر أن قرعة  منافسات بطولة 
كأس األمم األفريقية والتى ستستضيفها 
يناير   28 وحتى   16 من  خالل  اجلابون 
2018  أسفرت عن وقوع  منتخب مصر 
بجانب  الثانية   اجملموعة  اليد  فى  لكرة 
منتخبات )املغرب - الكونغو الدميقراطية 

- أجنوال – نيجيريا (.

  22 الـ  نسخته  فى  املقدسة  العائلة  مدرسة  ماراثون  إنطلق 
وملدة 4 أيام متتالية  بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وكان 
 ، الغردقة  املاراثون عبارة عن رحلة بالدرجات من القاهرة حتى 
وشهد مشاركة عدد كبير من العبى الدراجات وعلى رأسهم 

ياسني الزغبي بطل مصر في الدراجات.
البداية من  وكانت   1995 منذ  عام  املاراثون من كل  يقام هذا 
القاهرة حتى اإلسماعيلية ، وفى عام 2012 انتقل املاراثون من 
القاهرة إلى العني السخنة  وفي هذه النسخة مت من القاهرة 

إلى الغردقة.
يهدف املاراثون لتوجيه رساله إلى العالم كله بأن مصر هى بلد 

األمن واألمان، وأنها قادرة على مواجهة اإلرهاب.

انطالق سباق دراجات »ضد اإلرهاب« من القاهرة الى الغردقة

هتلر ينضم لـ قائمة فراعنة كرة اليد فى دورة فرنسا استعدادا ألفريقيا
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األهلى يخسر من أتلتيكو وينتصر للسالم ضد اإلرهاب

اإلسبانى  مدريد  أتلتيكو  يق  فر  حقق   
املباراة  خالل   2/3 األهلى  على  ُمثيرا  فوزا 

العرب  برج  باستاد  بينهما   جمعت  التى 

ضحايا  أسر  لصالح  إيرادها  ويُخصص 

اإلرهاب فى مصر وأُقيمت حتت شعار »معا 

من أجل السالم«.

وأحمد  زكريا  مؤمن  األهلي  هدفا  سجل 

الشيخ ، فيما سجل ثالثية بطل أسبانيا 

»جاميرو«.
كبير  بعدد  ُمطّعما  مباراة  األهلى  وخاض 

من النجوم العرب أمثال فهد املولد وحسن 

الراهب ومحمد الشلهوب ومعهم حسام 

غالى ومحمود كهربا وعدد من جنوم الدورى 

أمثال أحمد سامى وأحمد رفعت ومحمود 

عبد العزيز ورامى صبرى.

ورغم خسارة األهلى من بطل إسبانيا إال 

أن بطل مصر انتصر للسالم ضد اإلرهاب 

األسود الذى يعانى العالم كله من ويالته، 

وجنح املارد األحمر فى تقدمي صورة رائعة عن 

مصر ، والتأكيد على أنها بلد األمن واألمان 

بعد حضور هذا العدد الكبير من اجلمهور 

والالعبني العرب والفريق اإلسبانى العريق.

وبدأ أتلتيكو مدريد املباراة بتشكيل مكّون 

من: أوبالك، خوان فران، لوكاس، رافا مونوز، 

جابى،  بارتى،  توماس  جونزاليس،  سيرجيو 

كوريا،  أنخيل  بارى،  كييدى  كاراسكو، 

فرناندو توريس.

مكّون  بتشكيل  اللقاء  األهلى  بدأ  فيما 

ورامى  سامى،  أحمد   ، عادل  أحمد   : من 

صبرى، وباسم على، صبرى رحيل ، محمود 

عبد العزيز، وهشام محمد، ومحمد فاروق، 

وكهربا ، فهد املولد، وحسن الراهب.

الشوط االول
مبكر  بنشاط  اللقاء  األهالوى  الفريق  بدأ 

نقاط  أحد  مُيثل  كهربا  أن  واضحا  وظهر 

أكثر  مترير  فى  وجنح  األحمر  للمارد  القوة 

املولد  الهجومى  للثنائى  خطرة  كرة  من 

التعامل  فى  فشل  الثنائى  لكن  والراهب 

مع الكرة.

رغم  امللعب  وسط  اللعب  وانحصر 

األحمر  القميص  العبى  بعض  محاوالت 

أحمد  تألق  فيما  اإلسبانى،  املرمى  اختراق 

وأنقذ هدفا ُمحققا من  املنعم  عادل عبد 

النجم اإلسبانى توريس فى الدقيقة 24 ، 

وتصدى لفرصة أخرى خطيرة من الضيوف.

التغيير  الضيوف  أجرى   32 الدقيقة  وفى 

أجرى  ، كما  املرمى  باستبدال حارس  األول 

واحدة«  »دُفعة  تغيير  من  أكثر  األهلى 

بنزول أحمد الشيخ وحسام غالي ومحمد 

العزيز  عبد  محمود  وراوغ   ، الشهلوب 

يُسجل  وكاد  اإلسبانى،  الفريق  مدافعى 

هدفا لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وجنح مؤمن زكريا فى تسجيل هدف األهلى 

سددها  رائعة  متريرة  تلقى  بعدما  األول 

بشكل رائع فى الدقيقة 39.

الدقائق األخيرة من الشوط األول شهدت 

الذى هدد  األهلى  تفوقا واضحا من جانب 

مرمى الضيوف أكثر من مرة لكن الشوط 

ينتهى بتقدم األحمر بهدف زكريا.

الشوط الثاني
بعدة  الثانى  الشوط  وأتلتيكو  األهلى  بدأ 

األحمر  املارد  مع  شارك  فقد   ، تغييرات 

وحسني  القحطانى  ياسر  محارب،  إسالم 

بكل  اإلسبانى  الفريق  دفع  فيما   ، السيد 

واملتألق  فيرساليكو  سافيتش،   : من 

أنطوان جريزمان

وسجل أحمد الشيخ هدف األهلى الثانى 

أمام  »دربكة«  ُمستغالً   52 الدقيقة  فى 

الشباك  فى  وأسكنها  أتلتيكو   مرمى 

يُسجل  حمودى  أحمد  وكاد  اإلسبانية، 

هدفا ثالثا لألهلي بعدما راوغ دفاع أتلتيكو 

بشكل رائع لكنه »طمع« فى الكرة وتدخل 

دفاع الضيوف وأنقذ املوقف.

فى  األول  هدفه  اإلسبانى  الفريق  وسجل 

ركنية  من  عن طريق ساؤول   64 الدقيقة 

رائعة ارتقى لها ساؤول وسدد منها هدف 

الفرنسى  النجم  وكاد  األول  الضيوف 

جريزمان يُسجل الهدف الثانى من تسديدة 

قوية لكن أحمد عادل تصدى للكرة.

من  أكثر  مشاركة   70 الدقيقة  وشهدت 

عن  الغائب  محسن  مروان  أبرزهم  العب 

مباريات الفريق         لإلصابة بقطع فى 

بركات  عمرو  الصليبى كما شارك  الرباط 

هدف  جاميرو  وسجل   ، ريان  ياسر  وأحمد 

أتلتيكو الثانى فى الدقيقة 74.

املتواصل  اإلسبانى هجومه  الفريق  واصل 

على مرمى املارد األحمر وجنح فى تسجيل 

هدف ثالث عن طريق جاميرو فى الدقيقة 

إسالم  من  بدالً  حمدى  أحمد  وشارك   81
األخيرة  الدقيقة  فى  وشارك  محارب 

األهلى  مدافع  الشامى  اهلل  عبد  السورى 

هذا  األحمر  مع  له  األول  الظهور  فى 

املوسم. 

وحاول الفريقان التسجيل فى دقائق املباراة 

األخيرة لكن دون جدوى لينتهى اللقاء بفوز 

بطل إسبانيا بثالثة أهداف لهدفني.
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حوار مع

مسئول
ملخص  لعرض  املوقرة  مجلتكم  مع  ألتقى  بأن  أتشرف 
شديد إلجمالي رؤيتنا لإلرتقاء العمل وحتسني جودة باألداء 
املركزية  اإلدارة  رئاسة  علي  قائمني  ونحن  خاصة  الرياضي 
في  رؤيتنا  متثل  والتي  الوزير  السيد  لتكليفات  طبقا 
الهيئات  مع  العمل  لتقومي  وامللحة  الضرورية  املتطلبات 
العاملة في اجملال الرياضي والتي قد نلخصها فى التقييم 
علي املدي املستمر والتي تعد هي رؤية اإلدارة املركزية لألداء 
الرياضي نفسها والتي قدد تتمحور في عدة محاور تخضع 
واللجنة  الرياضية  اإلحتادات  العمل مع  وإستقرار  لألهمية 

الصادر  اجلديد  الرياضة  قانون  ظل  في  املصرية  األوملبية 
الدولة  تفضلت  قد  والتي  2017م  لسنة   )71 ( رقم  حتت 
مشكورة رغم كافة الضغوط عليها في إعتمادة مما كان لة 
األثر اإليجابي في إستقرار ودعم الهيئات الرياضية واألندية 
كان  مما  والدوليه  احمللية  املستويات  كافة  علي  الرياضية 
له من األثر البالغ في تقويض علي اإلرهاب وتضيق اخلناق 
وذلك  احلبيبة  واحلاقدين علي مصرنا  املغرضني  كافة  علي 
في علي النحو التالي والتي تتلخص في اضيق احلدود في 
إستراتيجية مابعد 2014م لإلدارة املركزية لألداء الرياضي 

االستاذ .. شكرى حسن  وكيل الوزارة -  رئيس اإلدارة المركزية لألداء الرياضى

 الكوادر الرياضية  
املستدامة  التنمية  استراتيجية  اطار  في 

عمل  وبرنامج   )  2030 مصر  رؤية   (
 2018 القادمة من  احلكومة خالل األعوام 

للتنمية  املوضوعة  واالهداف   2022 حتي 

املستدامة حتي 2030 م .

األهداف  لسيادتكم  أوضح  بان  •اتشرف 
وصقل  لتنمية  العامة  اإلدارة  من  املرجوة 

مدربني   ( الرياضية    والقيادات  الكوادر 

اإلدارة  قامت  حيث   ) حكام   – اداريني   –
خطة  بوضع  الرياضية  للكوادر  العامة 

عدد  لتدريب  تهدف  والتي  املدي  طويلة 

الرياضي  مبجال  العاملني  من  فرد   5000
بجميع محافظات جمهورية مصر العربية 

اجملاالت  جميع  في  وصقلهم  لتأهيلهم 

حتي  الرياضي  اجملال  في  بالعمل  املتعلقة 

عام 2022 .

خالل  فرد   3000 عدد  تدريب  يتم  •حيث 
األعوام 2017 حتي 2020 وذلك لتدريبهم 

هو  ما  وكل  واملستجدات  التطورات  علي 

الرياضي وكيفية  العمل  جديد في مجال 

والعلمي  الفكري  التطوير  من  االستفادة 

املنشأت  جميع  وتسويق  استثمار  في 

مصر  بجمهورية  املوجودة  الرياضية 

العربية .

وضع  في  املوضوعة  اخلطة  •تهدف 
اجملال  جلعل  ومبتكرة  جديدة  أساليب 

ووضعة  الدولة  في  منتج  مجال  الرياضي 

ضمن الدخل القومي ملوارد الدولة .

وصقل  لتنمية  العامة  اإلدارة  وتقوم 

الكوادر الرياضية بعمل االتي خالل األعوام 

من 2018 حتي 2022  :-

املنشآت  تسويق  في  تدريبية  1.دورات 
  ) –اناث ذكور  فرد)   500 لعدد  الرياضية 

والرياضة  الشباب  مبديريات  العاملني  من 

خالل  العربية  مصر  جمهورية  مبحافظات 

األعوام من 2018 حتي 2022 .

وحقوق  التسويق  في  تدريبية  2.دورات 
والفرق  القومية  للمنتخبات  الرعاية 

من  فرد   50 عدد  بإجمالي  الرياضية 

وهم   ) اوملبية  غير   – األوملبية   ( االحتادات 

االحتادات  أنشطة  تسويق  عن  املسئولني 

الرياضية .

املنشأت  إدارة  في  تدريبية   3.دورات 
–اناث(  ذكور   ( فرد   500 لعدد  الرياضية 

الرياضية  املنشآت  في  العمل  لتطوير 

مبحافظات جمهورية مصر العربية .

اإلصابات  مجال  في  تدريبية  4.دورات 
جلميع  الرياضي  والتأهيل  الرياضية 

احملافظات باجمالي عدد 500 فرد .

واالستثمار  التسويق  في  تدريبية  5.دورات 
الشعبية  األندية  ملديري  الرياضي 

 500 عدد  بإجمالي  اجلمهورية  مبحافظات 

فرد .

الطبيعي  العالج  في  تدريبية  6.دورات 
جلميع احملافظات باجمالي 500 فرد .

التدريب  مجال  في  تدريبية  7.دورات 
الرياضي جلميع العاملني في اجملال الرياضي 

واألندية الشعبية باجمالي عدد 500 فرد .

دورات تدريبية في اللياقة البدنية    .8
جمهورية  محافظات  في  للمستهدفني 

مصر العربية باجمالي عدد 500 فرد .

املنشطات  مجال  في  تدريبية  9.دورات 
احملافظات  جميع  في  للمستهدفني 

باجمالي عدد 500 فرد .

اإلدارة  مجال  في  تدريبية  10.دورات 
الشباب  مبديريات  للعاملني  الرياضية 

والرياضة باجمالي  عدد 450 فرد .

تنظيم  مجال  في  تدريبية  11.دورات 
من  للمستهدفني  الرياضية  االحداث 

مبحافظات  والرياضة  الشباب  مديريات 

اجلمهورية باجمالي عدد 500 فرد .

العاملني  الدورات  هذه  تستهدف  حيث 

باجملال الرياضي واحلاصلني علي بكالوريوس 

منهم  لالستفادة  الرياضية  التربية 



9

خلق  وكذا  القومية  الفرق  تدريب  في 

الرياضية  املنشآت  داخل  رياضية  أنشطة 

للدولة  القومي  الدخل  لزيادة  باحملافظات 

او  البالد  خارج  مبدربني من  االستعانة  دون 

الرياضية واالستفادة  املنظومة  من خارج 

في  اإلداري  باجلهاز  املوجودة  الطاقات  من 

الدولة .

الهيئات والمنتخبات القومية 

علي  متغيرات  من  طرأ  ملا  ضورريا  كان   *
الساحة الرياضية في الفترة األخيرة والتي 

إستوجبت تعديل قانون الرياضة املعمول 

بة رقم ) 77(  وتعديالته لتغطية نواحي 

العملي  التطبيق  في  الشديد  النقص 

الهيئات   ( الهيئات  علي  الثغرات  لسد 

واخلاصة  العامة  الرياضية  واألندية 

....إلخ(  احلكومية  واملصالح  والشركات 

العمومية  اجلمعيات  في  تتمثل  والتي 

وأعضاء مجالس اإلدارات سواء باإلنتخاب 

او التعيني إوأعضاء اإلحتادات واملدد احملددة 

وإعتماد  االنتخابية  الدورات  في  لهم 

اللوائح اخلاصة بتيسير عجلة العمل في 

بإصدار  الدولة  دفع  مما  واألندية   اإلحتادات 

لسنة   )71( رقم  اجلديد  الرياضة  قانون 

2017م وما احدث من إراحية في الوسط 
اإلجراءات  من  كثير  في  متمثلة  الرياضي 

التي تتوافق مع املتغيرات الضرورية لنجاح 

علي  الرياضية  واملسيرة  الرياضى  العمل 

مستوي الرياضة املصرية وحتقيق اإلجنازات 

وذلك  واحمللية  والقارية  والعاملية  الدولية 

اإلختصاصات  من  مهم  جانب  نقل  من 

للميثاق  طبقا  املصرية  األوملبية  للجنة 

األوملبي الدولي وما مت إستحداثة باللجنة 

في  املنازعات  وفض  للتقاضي  األوملبية 

الرياضية  الهيئات  بني  الرياض  الوسط 

) جلنة  املتخاصمة من إستحداث         

التقاضي  مهام  وتوكيل  املنازعات  فض 

لها (

اجلديد   الهيئات  قانون  نتج عن صدور  وما 

اإلحتادات  إدارات  مجالس  أوضاع  توفيق 

االنتخابات  إجراء  وكذا  مددهم  املنتهية 

في اإلحتادات الرياضية واألندية والتصنيف 

وإعتماد اللوائح املالية واإلدارية باإلحتادات 

القرارات  وإصدار  الرياضية  واألندية 

للهيئات  باإلشهار  اخلاصة  الوزارية 

الرياضية  واللجان  واألنديةالرياضية 

وأندية الشركات وخالفه واألندية األهلية 

واإلستثمارية وخالفة .

بالتنسيق  تعمل  القومية  واملنتخبات   *
مع اللجنة األوملبية املصرية في إستصدار 

قرارات السفر للمشاركات اخلارجية وذلك 

البطوالت  كافة  علي  الدولي  للتمثيل 

واألقليمية  والقارية  والدولية  العاملية 

املصري  التواجد  لتحقيق  وذلك  والعربية 

املستويات  علي 

والعمل  الدولية 

حتقيق  علي 

اإلجنازات علي كافة 

الفردية  األلعاب 

واجلماعية 

وكذا وضع خطة   -
الدولية  للبطوالت 

مبصر  تقام  التي 

أجل  من  وذلك 

السياحة  تنشيط 

عي  مبصر  الدولية 

تسخير  طريق 

اإلمكانيات  كافة 

الدولي  املستوي  علي  والتعاون  املتاحة 

علي  وتشجيعهم  الدولية  لإلحتادات 

علي  البطوالت  لكافة  مصر  إستضافة 

أرضها 

- كذا اإلعداد اجليد للمشاركة في الدورة 
األوملبية القادمة بأكبر عدد من األلعاب 

والتعليم  التربية  وزارة  مع  التنسيق   -
احلاصلني  للطالب  ضوابط  وضع  في 

وإستصدار  الرياضي  التفوق  درجات  علي 

القرارات الوزارية في ذاك الشأن .

- العمل علي رفع كفاءة املدربني الوطنيني 
لتولي مهام التدريب واإلرتقاء باملنظومة 

التدريبية في كافة اللعاب الرياضية مبا ال 

يقل عن املدرب األجنبي 

االهتمام بإعداد الدورات التدريبية للمدرب 

من  املميزين  والالعبني  واإلداريني  واحلكام 

التدريبية  الكفاءة  لرفع  الرياضي  األلعاب 

لهم كجيل يتول املسئولية 

- التوسع في اإلتفاقيات الدولية بني الدول 
اجلانينب  علي  املتبادلة  للزيارات  الصديقة 

البروتوكوالت  وإعداد  الفتيات  للشباب 

اخلاصة في هذا الشأن .

 الموهبة الرياضية 

والتى  للناشئن  القومي  املشروع  هناك 

البطل  وإكتشاف  صناعة  عليه  يبني 

أبنائنا  بني  السليم  باإلنتقاء  األوملبيى 

احملافظات  كافة  تغطية  من  باحملافظات 

واحملافظات  قبلي  وجه  محافظات  خاصة 

البنائة إلكتشاف  باملشروعات  الساحلية 

مع  بالتعاون  وذلك  رياضياً  املوهوبني 

املشروع  خاصة  الرياضية  اإلحتادات  كافة 

جديدة  مراكز  وفتح  للناشئني  القومي 

لأللعاب الرياضية والتوسع في عدد املراكز 

ميكن  للتنفيذ  خطة  ووضع  باملديريات 

تنفيذها  يتم  م   2020 ثمارها حتي  جني 

علي مراحل مختلفة 

*أهم اإلنجازات المحققة 

في  احملققة  اإلجنازات  يخص   فيما  أما 

تنقطع  وال  دائمة  فهي  الرياضي  الوسط 

نظرا ملا يتم حصدة من البطوالت الدولية 

والعاملية والقارية طبقا لألحداث الرياضية 

اخملتلفة علي املستوى الدولي .

•حصول الالعبة / عبير عبد الرحمن رفع 
لندن  بأوملبياد   الثاني  املركز  علي  الثقال 

2012م ومت تكرميها من قبل الوزارة 
القومي  منتخبنا  بصعود  احللم  •حتقق 
بروسيا  العالم  كأس  إلي  القدم  لكرة 

2018م 
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مشاركة اإلدارة العامة للبحوث والمكتبة 

الرياضية بورقة عمل بحثية تحت عنوان

أخبار الرياضة

بالوزارة

دور الرياضة في مكافحة اإلرهاب 
وإرساء السالم 

» مبنتدى شباب العالم املقام بشرم الشيخ خالل الفترة من 
4-2017/11/10 وذلك حتت رعاية السيد رئيس اجلمهورية 

تتبوأ الرياضة مكانا خاصا في نفوس الشباب مما يلقي باملسؤولية 
الشباب  دور هام في تشكيل تفكير  للعب  الرياضي  القطاع  علي 
مجتمعنا  تاريخ  من  الهامة  املرحلة  هذه  وفي   ، وتوجيهاتهم 
تتضاعف املسؤولية بعد ظهور فكر العنف واالرهاب بني فئة من 
الشباب وتعاطف فئة أخري معهم وحيرة البعض األخر في فهم 

ما يجري من أحداث .
وحيث إن الرياضة واحدة من أهم التجمعات احلضارية ولها تاريخ 
عريق في خدمة اجملتمع واإلنسانية ، واملنظمات الرياضية املصرية 

مثلها مثل أي منظمة وطنية تنتمي للوطن وتعشق ترابه ، 
تبحث عن الدور الوطني خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة وهو املفهوم 

البسيط للمسئولية االجتماعية للمؤسسات الرياضية .
إن ممارسة الرياضة هي وسيلة معترف بها لتعزيز السالم إذ 

أنها تتغاضي عن احلدود اجلغرافية والطبقات االجتماعية علي 
حد سواء، وهي تؤدي أيضا دوراً بارزا إذ تعزز التكامل االجتماعي 

والتنمية اإلقتصادية في مختلف السياسات اجلغرافية والثقافية 
والسياسية .

وقد أكد ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية مرارا أن اإلرهاب ال وطن 
وال دين وهي ظاهرة دخيلة علي الوطن العربي وأن الديانات والعرب 

بريئون منه ألنه عدو لألديان والشعوب علي حد سواء 
تهدف ورقة العمل الي إلقاء الضوء علي دور الرياضة في مكافحة 
وإرساء  واملواطنة  اإلنتماء  روح  وترسيخ  والعنف  والتطرف  اإلرهاب 

عملية السالم والتفاهم والصداقة بني الشعوب .
حتت شعار أيها العالم إنقذوا الشباب من فكر واستقطاب اإلرهاب 

عن طريق الرياضة .

احملاور الرئيسية 
•توظيف الرياضة من أجل خدمة القيم اإلنسانية السامية .

•دور اإلعالم الرياضي في غرس وبناء وتنمية اإلجتاهات نحو املواطنة 
ومكافحة اإلرهاب .

•دور املؤسسات الرياضية والشبابية في مكافحة اإلرهاب وإرساء 

السالم .
•دور األسرة واملدرسة 
حتقيق  في  واجلامعة 
القيم  منظومة 
خالل  من  اجملتمعية 

الرياضة .
•دور الرياضة في تدعيم العالقات اإلنسانية وروابط الصداقة بني 

شعوب العالم.

التوصيات
متتع  حتقيق  في  إيجابيا  استخداما  الرياضة  استخدام  •ضرورة 

الشباب متتعا كامال بجميع حقوق االنسان.
القيم  ترسيخ  في  والبحثية  العلمية  املؤسسات  دور  •تفعيل 

املدنية واملواطنة لدي الشباب  .
والبحث  الرياضة  قطاعات  بني  مشتركة  استراتيجية  •وضع 
املواطنة  روح  لتنمية  والطرق  الوسائل  حتديد  الي  تهدف  العلمي 

لدي افراد اجملتمع من خالل األنشطة الرياضية .
في  العنف  من ظاهرة  للحد  وفعالة  ناجحة  آليات  إيجاد  •ضرورة 

األوساط الرياضية والشبابية  ونشر ثقافة السلم والسالم .
•التأكيد علي أهمية املصداقية واملوضوعية في الرسالة اإلعالمية 

بعيدا عن التضليل واالثارة .
وقيميا  ثقافيا  الشباب  اعداد  في  الشباب  مراكز  دور  •تفعيل 
واألنشطة  البرامج  خالل  من  ونفسيا  ورياضيا  واجتماعيا 

االجتماعية والثقافية والرياضية .
مبحافظة  عمل  ورشة  بتنفيذ  أيضا  اإلدارة  قامت  كما 
السياحة  على  الرياضة  تاثير   « عنوان  حتت  أسيوط 
ومكافحة اإلرهاب » وكذا ورشتى عمل مبحافظتى الغربية 
الرياضة  على  التكنولوجيا  تاثير   « عنوان  والدقهلية حتت 

والصحة العامة »
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وانشاء  بتطوير  والرياضة  الشباب  وزارة  قامت 
بعض المنشأت الرياضية بمختلف المحافظات 

شركة  املشروع  وإستشارى  اإلسكندرية  استاد  وتطوير  بإحالل  الوزارة  قامت 
املقاولون العرب وقام بالتنفيذ وزارة اإلنتاج احلربى بتكلفة اجمالية 12.161.929 
ودراسات  البحوث  املشروع مركز  واستشارى  أكتوبر   6 ،وإنشاء سور ستاد  جنية  
الهندسة املدنية كلية الهندسة جامعة القاهرة وقام بالتنفيذ وزارة اإلنتاج احلربى 
بتكلفة اجمالية مبلغ 11.804.725 جنية وكذا إنشاء الصالة املغطاة بالعريش 
االشغال  إدارة  بالتنفيذ  وقام  والرياضة  الشباب  مديرية  املشروع  واستشارى 

العسكرية بتكلفة اجمالية 55.662.100 جنية 

دعم الوزارة للمصريين 
المرشحين للمناصب 

الرياضية الدولية 
المختلفة 

 تقوم اإلدارة العامة للعالقات الدولية 
خملاطبة  اخلارجية  وزارة  مع  بالتنسيق 

املصريني  لدعم  باخلارج   سفاراتنا 

الرياضية  للمناصب  املرشحني 

على  اخملتلفة  والدولية  اإلقليمية 

سبيل املثال :

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

اللجنة  عضو  شبانة  أبو  أ/نهى 
باالحتاد  االيقاعى  للجمباز  التنفيذية 

قبل  من  ترشيحهم  املعاد  الدولى 

نفس  على  للجمباز  املصرى  االحتاد 

املقاعد السابقة في انتخابات اجلمعية 

العمومية 

- دعم ترشيح املهندس/ شريف العريان 
رئيس االحتاد املصرى للخماسى احلديث 

لكل  املصرية  األوملبية  اللجنة  وعضو 

من :

االحتاد  بانتخابات  الرئيس  منصب 

االفريقى للخماسى احلديث وذلك في 

العمومية  اجلمعية  انتخابات  ضوء 

لالحتاد االفريقى بأملانيا ،

الدولى  االحتاد  رئيس  نائب  منصب 

للخماسى احلديث ولك في ضوء إقامة 

انتخابات االحتاد الدولى 

تنفيذ  على  والرياضة  الشباب  وزير  السيد  وافق 
عدد من الدورات والبرامج من خالل بعض اإلدارات 

العامة بالوزارة 

الرياضى  للتسويق  العامة  اإلدارة  قامت   -
العامة  اإلدارة  و   ، احملترف  املدير  دورة  بتنفيذ 
الدراجات  سباق  بتنفيذ  الرياضية  للسياحة 
ضمن  املعتمد  الرجبى  مهرجان  تنفيذ  وكذا 

مشروع منظمى االحداث ، 
الرياضى  النفس  لعلم  العامة  االدارة  - قامت 
األول لعلم  العربى  التدريبى  البرنامج  بتنفيذ 
املعد  »املدرب  عنوان  حتت  الرياضى  النفس 
النفسى« والتي أقرتها جامعة الدول العربية  
الرياضية  للكوادر  العامة  االدارة  قامت  كما   -
استثمار  عنوان  حتت  تدريبية  دورات  بتنفيذ 

باملعادى  االوملبى  باملركز  الرياضية  املنشأت 
وبنى  والقليوبية  واجليزة  القاهرة   ( لقطاع 
خبراء  بها  يحاضر  واملنوفية(  والفيوم  سويف 
الدارسني  عدد  باجمالى  باجملال  متخصصون 

50 فرد ، 
وكذا اجراء دورة تدريبية حتت عنوان املنشطات 
وتاثيرها على الرياضيني مبحافظة اإلسماعيلية 
والسويس  باالسماعيلية  القناة  مدن  لقطاع 
ودمياط  سيناء  وجنوب  وشمال  وبورسعيد  

ياجمالى عدد الدارسيني 50 فرد 

  رعاه يشاركون في بعض االحداث الرياضية  

   قامت شركة حديد اجلارحي برعاية بطولة 
مببلغ  سنه   19 حتت  السلة  لكرة  العالم 
500000 جنية ، البنك األهلي مببلغ 550000 
جنية ، االكادميية البحرية مببلغ 250000جنية 
بتكرمي  مصر  بنك  قام  كما   . البطولة  لنفس 
 ، جنية   50000 مببلغ  عثمان  فريدة  السباحة 
حلصولها  جنية   50000 مببلغ  رايه  وشركة 
للسباحة   العالم  لبطولة  الثالث  املركز  على 

باإلضافة الى التعاقد مع شركة مصر للطيران 
مع  للتايكوندو  العالم  بطولة  في  كشريك 
االحتاد املصري للتايكوندو املزمع اقامتها بشرم 
اإلدارة  حضور  وكذا   2017 أغسطس  الشيخ 
تفاوضي  اجتماع  الرياضية  للسياحة  العامة 
الكرة  بطولة  لرعايه  بريزنتيشن  شركة  مع 

الطائرة مببلغ 1750000 وعدد من اخلدمات 
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للعروض  الرياضى  اللقاء  تـنفيذ   
الحكومية  للجامعات  الرياضية 

بمحافظة البحر االحمر

الرياضية  للعروض  الرياضى  اللقاء  تنفيذ  مت   

لعدد  الغردقة  مبدينة  احلكومية  للجامعات 
)17( جامعه حكومية ويشارك من كل جامعه 
مشارك/  )340( عدد  بإجمالي  فرد   )20( عدد 

مشاركة . 

وزارة الرياضة تنظم فعاليات اللقاء الرياضي المجمع للمشروع القومي 

لرياضة المراة والمشروع القومي لرياضة الرواد باالسكندرية
والرياضة متمثلة في  الشباب  وزارة  تنظم 
الرياضية  التنمية  لبرامج  املركزية  اإلدارة 
للمشروع  اجملمع  الرياضي  اللقاء  فعاليات 
القومي  واملشروع  املراة  لرياضة  القومي 

لرياضة الرواد وذلك باإلسكندرية 
 يشارك في اللقاء 340 مشارك ومشاركة 
من 9 محافظات وهي القاهرة، اجليزة، كفر 
الدقهلية،  القليوبية،  البحيرة،  الشيخ، 
الي  باإلضافة  سيناء  شمال  الغربية، 
القدم  كرة  اللقاء  ويتضمن  اإلسكندرية 

الطاولة،  تنس  الطائرة،  الكرة  اخلماسية، 
وكرة اليد باإلضافة الي العروض الرياضية.

الرياضية  املراكز  تقييم  الي  اللقاء  يهدف   
للمراة والرواد باحملافظات املشاركة وتوسيع 
الفرصة  وإتاحة  الرياضية  املمارسة  قاعدة 
األنشطة  ملمارسة  اجملتمع  فئات  جلميع 
متخصيني  مدربني  اشراف  حتت  الرياضية 
لكل  اصيل  حق  الرياضة  ممارسة  بان  اميانا 

مواطن

وزير  العزيز  عبد  خالد  املهندس  شهد 
الشباب والرياضة مساء اليوم األحد نهائي 
بطولة افريقيا للكرة الطائرة بني منتخبي 
مصر وتونس مبجمع الصاالت بهيئة إستاد 
التي  البطولة  ختام  في  الدولي  القاهرة 

تستضيفها مصر .
وزير  مكاباتا  بيدوجنا  النهائي  حضر  كما 
الرياضة الكاميرونى واملهندس خالد ناصف 
عمرو  والدكتور  الطائرة  الكرة  احتاد  رئيس 
علواني رئيس االحتاد اإلفريقي للكرة الطائرة 
إدارة  مجلس  وأعضاء  التونسي  والسفير 
الكرة  منتخب  وكان  الطائرة  الكرة  احتاد 
الطائرة األول تأهل إلى الدور النهائى بالفوز 
نصف  فى   0  /  3 بنتيجة  الكاميرون  على 
منافسات  إلى  الصعود  ليضمن  النهائى 

كأس العالم 2018 بإيطاليا وبلغاريا.

وزير الرياضة يشهد نهائي بطولة افريقيا للكرة الطائرة
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وزارة الرياضة تنفذ مشروع الدورة التنافسية لدوري القطاعات لتالميذ 

المدارس الرياضية اإلعدادية والثانوية

وزير  العزيز  عبد  خالد  املهندس  وافق    
مشروع  تنفيذ  على  والرياضة  الشباب 
القطاعات  لدوري  التنافسية  الدورة 
)بنات(  يد  كرة  بنات(  )بنني،  قوى  »العاب 
)بنني،  دراجات  )بنني(  كرةالقدم  خماسي 
بنات(« لتالميذ املدارس الرياضية اإلعدادية 
املشروع  من  يستفيد  حيث  والثانوية 

إجمالي عام 452 مشارك ومشاركة.
التنفيذية لوزارة  يأتي ذلك في إطار اخلطة 
الشباب والرياضة والتي تهدف الي النهوض 
بالرياضة املدرسية وذلك بالتعاون مع وزارة 

التربية والتعليم.
اإلدارة  عام  مدير  صادق  مرفت  وصرحت 
املشروع  هذا  أن  الشباب  ملراكز  العامة 
املمارسة  قاعدة  توسيع  الي  يهدف 
الرياضات  مبستوي  واالرتقاء  الرياضية 
الداخلية،  السياحة  وتنشيط  اخملتلفة 

وتنمية الوعي السياحــي للمشاركيــن.
محافظات  تقسيم  مت  انه  إلي  وأكدت 

تنافسية  قطاعات  ثالثة  إلى  اجلمهورية 
املستضيفة  السياحية  للمحافظات 

»بورسعيد، األقصر، جنوب سيناء«.
مبحافظة  تنفيذه  سيتم  األول«  »القطاع 
بورسعيد بإجمالي 150مشارك ومشاركة 
القليوبية  »الفيوم،  املشاركة  للمحافظات 
، الشرقية ، اإلسكندرية ،األقصر«»القطاع 
األقصر  مبحافظة  تنفيذه  سيتم  الثاني« 

ومشاركة  170مشارك  بإجمالي 
قنا،  »املنيا،  املشاركة  للمحافظات 
»القطاع  سويف«  بني  أسيوط،  سوهاج، 
جنوب  مبحافظة  تنفيذه  سيتم  الثالث« 
ومشاركة  132مشارك  بإجمالي  سيناء 
للمحافظات املشاركة »بورسعيد، القاهرة، 
املنوفية، اجليزة« خالل الفترة من 10 الي 13 

ديسمبر املقبل.
عينية  جوائز  توزيع  سيتم  بأنه  وأضافة 
لالعبني  مالية  وجوائز  املشاركني  جلميع 
»بالثالثة  األولي  مراكز  بالثالثة  الفائزين 

قطاعات«.

 

وفد شبابي مصري يشارك في أسبوع اإلخاء المصري التونسي

استقبل القائم بأعمال السفير املصري 
بتونس املستشار باسل صالح مبطار 

تونس قرطاج، وفدا من الشباب املصري 
يضم 300 رياضيا والذي زار تونس 

للمشاركة في أسبوع اإلخاء املصري 
التونسي الثاني ليشارك الوفد الذي 
تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة 

املصرية في عدد من األلعاب الرياضية 
تشمل الشيش والسالح واملبارزة، وزار             

عددا من الواليات واملناطق السياحية 
في تونس مثل والية املنستير، بالتعاون 

مع وزارة الشباب والرياضة التونسية 
التي أعدت برنامجا شامال للوفد املصري 

يضم جوالت سياحية واالطالع على 
الفعاليات الرياضية في تونس.تأتي زيارة 

وفد الشباب املصري إلى تونس والتي 
ترأسها وكيل وزارة الشباب والرياضة 

املصرية في إطار تفعيل برنامج التعاون 
واإلخاء الرياضي املوقع بني احلكومتني 

املصرية والتونسية لعام 2016، علما بأن 
بعثة من الشباب التونسي زارت مصر قبل 

شهرين وشاركت في عدد من الفعاليات 
الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب 

والرياضة املصرية كما زارت بعض املناطق 
السياحية.وكان وفد مصري حتت إشراف 

وزارة الشباب والرياضة قد زار أيضا تونس 
شارك خاللها في عدد من الفعاليات 

الفنية والرياضية والثقافية في بعض 

املدن التونسية منها صفاقس وسوسة 
وتوزر واملنستير , وزاروا معالم مهمة في 

تونس مثل متحف احلبيب بورقيبة وجامع 
عقبة بن نافع مبدينة القيروان واملسرح 

الروماني وجزيرة قرقنة.
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أبحاث علمية
قامت اإلدارة العامة للبحوث واملكتبة الرياضية بالبحثني التاليني  :- 

اوال  التعصب والشغب في املالعب 

يهدف هذا البحث إلي :- 
-التعرف علي األسباب التي تؤدي إلي التعصب والشغب في 
املالعب وتفعيل دور روابط املشجعني باألندية للحد من ظاهرة 

التعصب . 
-وقد استخدم املنهج الوصفي ملالئمته لطبيعة هذا البحث 

وحتقيق اهدافة . 
مشجعي  من  العمدية  بالطريقة  البحث  عينه  اختيار  -مت 

األنشطة الرياضية اخملتلفة وبلغ حجمها )٢50( مشجع 
-وقد مت االستعانة باألدوات االتيه جلمع البيانات : 

•املقابلة الشخصية . 
•استمارة استبيان . 

وكان من أهم النتائج :- 
•ينحاز التحكيم إلي الفريق املنافس وعدم تنسيق احلكم مع 

مساعديه وكذلك اختالف قرارات التحكيم . 
املالعب  في  والشغب  التعصب  أسباب  احد  من  املدربني  •ان 
املباراة  أثناء  أعصابهم  في  التحكم  عدم  خالل  من  وذلك 
وكذلك عدم احترام قدرات وإحكام الفريق املنافس وعدم تقبل 

الهزمية . 
•اتضح ان انحياز اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء إلي الفريق 

املنافس له دور في التعصب وإثارة الشغب 
•بعضا من اجلمهور يتم من خالله الصياح ضد الفريق املنافس 
وضد احلكام واملدربني ولم يلتزم بضبط النفس والهدوء والروح 

الرياضية إثناء املباراة .

 توصيات بحث التعصب والشغب في املالعب :-
في  املنشورة  الرياضية  املوضوعات  علي  الرقابة  •تشديد 

الصحف والتدقيق علي استخدام األلفاظ اإليجابية
صفحات  علي  سواء  الرياضية  للروح  جيدة  برامج  •تنظيم 

اجلرائد أو اجملالت
من  مظهر  أي  في  املتسبب  حملاسبة  صارمة  قوانني  •وضع 

مظاهر التعصب الرياضي في امليادين الرياضة 
وأهمية  الرياضية  األنشطة  ممارسة  بأهمية  الطالب  •توعية 

االنتماء ألحد الفرق الرياضية للمشجعني .
التعصب  مبخاطر  الطالب  لتوعية  تثقيفية  ندوات  •عقد 

الرياضي ونتائجة 
ضد  وخاصة  الفنية  األخطاء  ملنع  بلباقة  احلكم  يتصرف  •ان 

اجلمهور
ان  و  وتصرفاتهم  احلكام  قرارات  علي  علنا  املدرب  يحتج  •اال 

يلتزم بقواعد الروح الرياضية في كل الظروف 
•اال يناقش الالعب حكم املباراة أو يظهر أيه إشارة مسيئة

•تخصيص جوائز للروح الرياضية من العبني وحكام واملدربني 
واإلعالميني واجلمهور 
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ثانيا  االنتقاء والتقنية ألبيولوجيه في اجملال الرياضي  
تعتبر مشكلة اإلنتقاء من اكثر وأعمق املشكالت حيث تعتبر 
الناشئة  توجيه  عليها  يتوقف  التي  األساسية  العملية  هي 
وبالتالي فهي  تناسبها  التي  الرياضية  واملسابقة  اللعبة  الي 
في  اما  األداء  رفع مستوي  الي  تؤدي في حالة جناحها  عملية 

حالة فشلها فال يتحقق املستوي الرياضي املنشود 
للمبتدئات  اإلنتقاء  مشكلة  حلل  العلمي  االجتاه  مع  ومتشيا 
رياضيا فان البحث احلالى يعتبر محاولة علمية تهدف الي وضع 
نظم لالنتقاء في رياضة العاب القوي عن طريق التعرف علي 
املسافات  لالعبات  اجلسمية  القياسات  وبعض  اجليني  التنوع 

القصيرة والطويلة 
يهدف هذا البحث الى : التعرف علي التنوع اجليني والقياسات 
للمسابقات  القوي  العاب  العبات  النتقاء  االنثروبومترية 

القصيرة والطويلة . 
البحث  هذا  لطبيعة  ملالئمته  الوصفي  املنهج  استخدم  وقد 
وحتقيق اهدافة ، مت اختيار عينه البحث بالطريقة العمدية من 
العبات الدرجة األولي  بالنادي االهلى بواقع )  10  ( العبات من 
العاب القوي مقسمني  إلي ) 5 ( العبات للمسابقات الطويلة 

، ) 5 ( العبات للمسابقات القصيرة . 
وقد مت االستعانة باألدوات االتيه جلمع البيانات . 

لقياس الطول والوزن  * جهاز رستاميتر   
لقياس اإلعراض  * بلفوميتر    

لقياس احمليطات  * شريط قياس   
لسحب عينه الدم .  * سرجنات    

* كحول وقطن طبي  
 ) EDTA (    مادة مانعة  للتجلط*

* أنابيب    
*صمبرد حلفظ العينات حلني حتليها . 

* جهاز الطرد املركزي لفصل العينات ) البالزما عن مكونات 
الدم ( . 

وكان من أهم النتائج :- 
بجني  يتمكن  القصيرة  املسافات  العبات  من  املشاركات  •إن 
املسافات  العبات  يتمتع  بينما   )ACE11( اجنيوتنسني  إنزمي 
 )  ACE!D(،)ACE11(محول اجنيوتنسني  إنزمي  بجني  الطويلة 

حسب مسافة التخصص . 
االنتقاء  لتأكيد  االنثروبومترية  القياسات  استخدام  •إن 
العاب  مجال  في  العناصر  أحسن  علي  والتعرف  البيولوجي 

القوي لإلناث .
التوصيات :

•صإستخدام التقنية البيولوجية في االنتقاء املبكر لالعبي 
والعبات العاب القوي

اإلنتقاء  عمليات  في  األنثروبومترية  القياسات  •إستخدام 
األولي لالعبي والعبات العاب القوي 

•التوسع في استخدام االنتقاء البيولوجي لأللعاب األخرى 
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مشاهير

الرياضة
رئيس  مصطفي  حسن  الدكتور  ميثل 
عالمات  أحد  اليد ,   لكرة  الدولي  االحتاد 
الرياضة املصرية والعاملية ملا حققه من 

طموحات في مشوار صعوده نحو أعلي 
املناصب الرياضية في عالم اللعبة .. 

رحلة كفاح شرف وعصامية علي مدار 
زينب  السيدة  حي  من  بدأت  سنوات 
ألعلي  وصوال  طالب مجتهد  بالقاهرة, 
رئاسة  بترأسه  اليد  كرة  في  منصب 
االحتاد الدولي كأول مصري وعربي يتولي 
مصطفي  حسن  الرفيع,  املنصب  هذا 
والعاملية  املصرية  للرياضة  أعطي 
الرصد  تستحق  قصة  وهو  الكثير 
الدروس  األجيال  وتلقي  والتسجيل 

منها.

-حسن مصطفي موسي مواليد يوليو 
بالقاهرة,  زينب  السيدة  بحي   1944
التحق بنادي الزمالك بداية الستينيات 
اليد,  كرة  ملمارسة 
علي  اجلديد  الوافد 
املصرية,  الرياضة 
ملدة  للزمالك  ولعب 
ناشئي  في  عامني 
الي  انتقل  ثم  الفريق 
األهلي  النادي  صفوف 
جنوم  أحد  ليصبح 

ويقود  اللعبة 
التفوق  قاطرة 
ليحصل  بها, 
علي لقب أحسن 
يد  كرة  العب 
علي  مصر  في 
سنوات  مدار 
طوال  عديدة 
حتي  الستينيات, 

الي  ويتجه  عام1970,  اعتزاله  يكون 
كلية  في  العليا  والدراسات  التحكيم 
ثم  فيها  تخرج  التي  الرياضية  التربية 

سافر ألملانيا للحصول علي املاجستير 
في التربية الرياضية من جامعة الييزج, 
تدريبية  دراسات  علي  ويحصل  ويعود 
النادي  فريق  بعدها  يقود  متقدمة 
األهلي لكرة اليد نحو بناء مجد جديد 
التدريبي  ويستمر مشواره  اللعبة,  في 
الذي  عام1979  حتي  األهلي  بالنادي 
مدرب  أحسن  لقب  علي  فيه  حصل 
جملالي  خوضه  وبعد  مصر,  في  يد  كرة 
االدارة  الي  اجته  والتدريب  التحكيم 
مجلس  في  عضوا  باالنتخاب  فنجح 

وعندما  اليد,  لكرة  املصري  االحتاد  ادارة 
املصري  االحتاد  ترأس  عاما  الـ40  بلغ 
لكرة اليد وكان األصغر سنا فمن تولوا 
املهمة طوال تاريخ االحتاد وبدأ يخطط 
لنهضة شاملة في كرة اليد وظل علي 
مدار ثمان سنوات شهدت خاللها كرة 
ضخ  واألهم  االجنازات  من  العديد  اليد 
عالم  في  املصري  التفوق  وبذور  حبوب 
االحتاد  في  وجوده  نهاية  وبعد  اللعبة 
الثماني  بسبب  اليد  لكرة  املصري 
سنوات مت انتخابه سكرتيرا عاما للجنة 
سنوات,  أربع  ملدة  املصرية  األوليمبية 
اللجنة  فترات  أزهي  من  ولألمانة  وهي 
األوليمبية املصرية أو مبعني آخر كانت 

الدكتور حسن مصطفى
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دورة انتخابه استثنائية بعد االنتهاء من 
املصرية  األوليمبية  اللجنة  سكرتارية 
اليد  لكرة  املصري  االحتاد  لرئاسة  عاد 
اللعبة  نهضة  نحو  رحلته  الستكمال 
استمر حتي2004 خالل هذه الفترة كان 

مصطفي  حسن  د. 
عضوية  تولي  قد 
الفنية  اللجنة 
باالحتاد الدولي لكرة 
عامني,  ملدة  اليد 
اللجنة  ترأس  ثم 
باالحتاد  الفنية 
في  وأخيرا  الدولي, 
2حقق  0 0 0 م عا
أكبر  من  واحدة 
ت  حا لنجا ا

املصرية  الرياضة  تاريخ  في  االنتخابية 
االحتاد  رئاسة  النتخابات  اكتساحه  بعد 
الدولي لكرة اليد, مع ما هو معروف من 
صراعات وشراسة في املعركة االنتخابية 
حسن  أن  والطريف  الدولي,  االحتاد  في 
عدد  بلغ  حيث  باكتساح  فاز  مصطفي 

صوتا  عليها341  حصل  التي  األصوات 
جعل  الذي  األمر  صوتا,  أصل610  من 
النمساوي  ايرفن النسن  املنافس  املرشح 
سجالت  وازدانت  أمامه  من  ينسحب 
وعربي  مصري  بأول  للعبة  الدولي  االحتاد 

يترأس الكيان العاملي الذي مازال يترأسه 
مصاف  في  يضعه  واقتدار,  بنجاح 
العالم,  األبرز في  الرياضية  الشخصيات 
لهذه  الدكتور حسن  لم يصل  وبالقطع 
لقيادته  ولكنها مكافأة  فراغ  املنزلة من 
مدار  وعلي  مصر  في  اللعبة  لسفينة 

اللعبة في  سنوات طويلة فقد شاركت 
ثم   1988 سول  منذ  األوليمبية  الدورات 
والتي   1996 واطالنطا   ,1992 برشلونة 
املركز  املصري  املنتخب  حقق من خاللها 
تاريخ  في  مركز شرفي  السابع كأحسن 
 2004 ثم   2000 سيدني  ثم  اللعبة, 
العالم  لبطوالت  بالنسبة  أما  بأثينا.. 
املصري  املنتخب  أصبح  فقد  للرجال 
األول ضيفا دائما عليها, وفي عام 2001 
حقق املركز الرابع كأحسن مركز حتصل 
وال  العالم  بطوالت  في  اللعبة  عليه 
ينسي عالم كرة اليد التنظيم الناجح 
مبصر لبطولة العالم للرجال عام1999, 
العالم  بكأس  املصري  الشباب  فوز  اما 
أهم  احد  فمازال  بالقاهرة  عام1993 
تاريخ  في  الشهيرة  األلعاب  اجنازات 
مصر, وغير ذلك من السجل احملترم الذي 
الدكتور حسن مصطفي  املايسترو  قاده 

إنه بحق أحد رواد الرياضة املصرية..

االسطورة
عبد الكريم صقر

مواليد  صقر  عزت  محمود  الكرمي  عبد 
بحى  القاهرة  في   1918 نوفمبر   08
العباسيه وكانت  الوفاة 6 مارس 1994،

 فهو العب كرة قدم مصري كان يلعب 
مهاجماً .

بدأ ممارسة الكرة منذ نعومة اظافره في 
بدوري  يلعب  وظل  االبتدائية  املدرسة 
املدارس حتى وصل إلى املرحلة الثانوية 
منتخب  إلى  إنضمامه  كان  حيث 
بداية  الثانوية  األول  فؤاد  مدرسة 
جنوميته حيث لعب أول مبارة مع فريق 
املدرسة عام 1935 بالنادي األهلي ولم 

يخرج يومها من النادي إال بعد توقيعه 
على استمارة اإلنضمام لفريق األهلي.

كان ضمن بعثة منتخب مصر في دورة 
ويعتبر   1936 عام  األوليمبية  برلني 
في  بلده  مثل  العب  أصغر  اآلن  حتى 
عمره  كان  حيث  األوليمبياد 
كما  فقط،  عاماً   15 آنذاك 
لندن  دورة  في  بعدها  شارك 

األوليمبية عام 1948.
صقر  الكرمي  عبد  إنضم 
أكبر  في   1938 عام  للزمالك 
إلى  األهلي  من  انتقال  صفقة 
الزمالك مقابل 50 جنيه مصري 
بني  املنافسة  شدة  من  إنتقاله  وذاد   !!!
قطبي الكرة املصرية الزمالك واألهلي.

تاون  فيلد  هيدرز  لنادي  يحترف  كاد 
في  تألقه  بعد   1945 عام  اإلجنليزي 
رفض  ولكنه  اإلجنليزي  وندوز  مبارة 
الذي  اجلندي  محمد  بزميله  الرتباطه 
سافر معه إلى إجنلترا لاللتحاق بالنادي 

النادي  رئيس  أبدى  وصولهما  بعد  لكن 
رغبته في التعاقد مع عبد الكرمي صقر 
اجلندي  محمد  مع  وعاد  فرفض  وحده 

إلى القاهرة ثانية.
وعاد  الزمالك  صقر  الكرمي  عبد  ترك 
إلى ناديه األول األهلي ولكنه لم يلعب 
أستريا  فريق  ضد  واحدة  مبارة  سوى 
وأعتزل  سليم  صالح  بجوار  النمساوي 

بعدها الكرة.
فنيا  مستشاراً   1972 عام  في  عني 

للمجلس األعلى للشباب والرياضة
وتوفى إلى رحمة اهلل تعالى في 6 مارس 

1994 عن عمر يناهز )75 سنة(.
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تراث

الرياضة
األلعاب الباراملبية هي ثاني أكبر حدث دولي متعدد الرياضات، 
ضعف  منها  متفاوتة،  إعاقة  بدرجات  رياضيني  فيه  يشارك 
الشلل  النصفي،  أو  السفلي  )الشلل  مثل  العضلية  القوى 
الرباعي، احلثل العضلي، متالزمة ما بعد شلل األطفال(، ومنها 
البتر  مثل  األطراف  في  عجز  نتيجة  احلركة  في  اختالل  أيًضا 
البصر  وضعف  والرنح  العضلي  والتوتر  القامة  قصر  وكذلك 

وإعاقة النمو.

وتقام أيًضا دورة ألعاب باراملبية شتوية وأخرى صيفية. وكانت 
اجلنوبية  بكوريا  سيول  مدينة  في  1988م  عام  لها  دورة  أول 
جميع  وتخضع  أوملبية.  ألعاب  دورة  كل  بعد  مباشرة  وتعقد 

ألعاب الدورة إلدارة وحتكيم اللجنة الباراملبية الدولية.
تعتبر اإلنطالقة األولى أللعاب املعاقني هو جتمع صغير لقدامى 
محاربي احلرب العاملية الثانية في عام 1948 لتصبح واحدة من 
أكبر األحداث الرياضية الدولية في مطلع القرن 21. ويسعى 
الباراملبيون للتساوي بالرياضيني األوملبيني الغير معاقني، لكن 
رياضيي  متويل  بني  كبيرة  متويلية  فجوة  وجود  ذلك  أمام  يقف 

األوملبياد والباراملبياد.
ويتم تنظيم دورة األلعاب الباراملبية بالتوازي مع دورة األلعاب 
األوملبية، في حني أن اللجنة األوملبية الدولية تقوم بتنظيم دورة 
األلعاب اخلاصة والتي تشمل الرياضيني ذوي اإلعاقة الذهنية، 

و ودورة األلعاب الدولية للصم والتي تضم رياضيني يعانون من 
الصم.

ومع وجود هذه اجملموعة الواسعة من اإلعاقات، تتعدد الفئات 
اإلعاقة  تقسيم  يتم  حيث  الرياضيون،  فيها  يتنافس  التي 
املسموح بها إلى عشر فئات عامة. وهذه الفئات هي: ضمور 
األطراف،  في  عجز  احلركة،  في  مشاكل  العضلية،  القوى 
الرنح،  العضلي،  التوتر  التقزم،  الرجلني،  طول  في  اختالف 
التصلب، ضعف البصر، إعاقة النمو. ويتم إعادة تقسيم هذه 
الفئات إلى تصنيفات فرعية، والتي تختلف من رياضة ألخرى. 
وقد أدى نظام التصنيف إلى كثير من اخلالفات التي تدور حول 
باإلضافة  إعاقاتهم،  ذكر  في  أفراطوا  الذين  الرياضيني  بعض 
إلى مالحظة استخدام بعضهم لعقاقير منشطة في أحداث 

أخرى.
التاريخ والبديات

األلعاب  دورة  في  اإلعاقات  ذوي  الرياضيون  تنافس  السابق  في 
رياضي  أول  فكان  الباراملبية.  األلعاب  دول  قبل ظهور  األوملبية 
قام بذلك هو لم الرياضيني املعوقني املنافسة في دورة األلعاب 
كان  بذلك  للقيام  رياضي  أول  الباراملبية.  ظهور  قبل  األوملبية 
الالعب األملاني أمريكي جورج إيسر والذي استطاع أن يحرز ست 
استخدامه  رغم  واحد  يوم  في  ذهبيات  ثالثة  منها  ميداليات 
الصيفية  األومبياد  في  يسرى  كرجل  خشبي  صناعي  عضو 
عام ملحق. كما شارك اجملري كارولي تاكاكس في منافسات 
الصيفية  األوملبية  لأللعاب  و1952   1948 دورتي  في  الرماية 
أن  واستطاع إحراز ذهبيتني باستخدام ذراعه األيسر في رغم 
ذراعه األمين مبتورًا. رياضي آخر هي الدمناركية ليز هارتيل والتي 
و1956   1952 أوملبياد  في  اخليول  ترويض  في  فضيتني  أحرزت 
كان  وقد   .1943 في  األطفال  بانقباضات شلل  إصابتها  رغم 
األلعاب  دورة  مع  متزامن  املعاقني  للرياضيني  رياضي  يوم  أول 
الصيفية  األوملبية  األلعاب  دورة  افتتاح  يوم  في  األوليمبية 
نظم  املنشأ،  األملاني  جومتان  لودويج  د.  لندن.  في   1948 عام 
القدامى  الثانية  العاملية  احلرب  للمحاربني  رياضية  مسابقات 
والذين أصيبوا مبشاكل في احلبل الشوكي. وقد سميت دورة 
د.  هدف  كان  املتحركة.  الكراسي  ألصحاب  العاملية  األلعاب 

تاريخ دورات األلعاب الباراملبية



19

فريدة  رياضية  مسابقات  إنشاء  هومتان 
لألشخاص ذوي اإلعاقات لتكون مساوية 
األلعاب  دورة  أقيمت  األوملبية.  لأللعاب 
هذه مرة أخرى وفي نفس املكان في عام 
1952 وشارك فيها محاربي هولندا أيًضا 
أول  بذلك  صانعني  البريطانيني  بجانب 
ُعرفت  وقد   . نوعها  من  عاملية  بطولة 
ألعاب  بدورة  األولى  البطوالت  هذه 
أصل  اعتبرت  والتي  مانديفيل  ستوك 

دورة األلعاب الباراملبية.

االسم والشعار
من  اشتق  قد  االسم  أن  من  الرغم  على 
وتعني   »paraplegic« كلمة  كلمتني؛ 
بدأت  البطولة  أن  )نتيجة  مشلول 
شوكي  نخاع  لديهم  ملن  مخصصة 
بقيت  لكن   .»Olympic« وكلمة  متضرر( 
له معنى  أن االسم ليس  رأت  تصنيفات 
الرسمي  التعريف  انضمامهم.  بعد 
اجلر  حرف  من  مشتق  أنه  لالسم  احلالي 
»بجانب«،  يعني  والذي   pará اليوناني 
هو  احلالي  مبعناه  االسم  فإن  وبالتالي 
كانت  وقد  األوملبياد.  بجانب  بطولة 
هي  كوريا  سيول،  في  الصيفية  األلعاب 
مسمى  فيها  يعتمد  التي  األولى  املرة 
»باراملبياد« رسمًيا. »الروح في احلركة« هو 
شعار الباراملبياد. ويتضمن رمز الباراملبياد 
ألوان؛ األحمر، األزرق واألخضر، وهي  ثالثة 
الدول.  أعالم  في  تكرارًا  األلوان  أكثر 
شكل  على  مرسومة  األلوان  وجميع 
يعني  التيني  حرف  هو  والذي   »Agito«
أعطي  الذي  االسم  وهو  أحترك«،  »أنا 
لشكل الهالل الغير متماثل الذي صمم 
مت  والرمز  الشعار  للباراملبياد.  خصيًصا 
2003 ليصبحوا كما هم  تغييرهم عام 
هو  الشعار  ذلك  من  القصد  وكان  اآلن، 
روح  لديهم  الباراملبيون  أن  فكرة  إيصال 
الدولية  الباراملبية  اللجنة  وأن  املناسبة 
وتسعى  طموحها  تدرك  منظمة  هي 
هي  اللجنة  ورؤية  لتحقيقها.  جاهدة 
حتقيق  من  الباراملبيون  الرياضيون  متكني 
العالم.  وحتفيز  وإلهام  الرياضي  التفوق 
 »Hymn de l›Avenir« نشيد الباراملبياد هو
أؤلف  والذي  املستقبل«  »نشيد  أو 
واعتمد كنشيد  دارنيس  تييري  بواسطة 

رسمي في مارس 1996.

املعالم
من  العديدة  الباراملبية  األلعاب  ضمت 
ألعاب  دورة  أول  أقيمت  البارزة.  املعالم 
ليس  للجميع  متاحة  رسمية،  باراملبية 
ملصابي احلروب فقط، في روما عام 1960. 
دولة.   23 من  رياضي   400 فيها  شارك 
األلعاب  دورة  أصبحت   ،1960 عام  ومنذ 
الباراملبية تعقد في نفس السنة مع دورة 
األلعاب األوملبية. في البداية كان األلعاب 
ملستخدمي  فقط  متاحة  البارملبية 
دورة  بحلول  لكن  املتحركة،  الكراسي 
األلعاب الباراملبية الصيفية لعام 1976، 
اإلعاقات  مبختلف  الرياضيون  متكن 
املزيد  إضافة  ومع  مرة.  ألول  املشاركة 
الصيفية  للباراملبياد  اإلعاقة  فئات  من 
 1600 املشاركة لتضم  1976، توسعت 
دورة  كانت  وقد  دولة.   40 من  رياضي 
 1988 الباراملبية الصيفية لعام  األلعاب 
حتول  نقطة  اجلنوبية،  كوريا  سول،  في 
املدينة  نفس  في  أقيمت  فقد  أخرى. 
وباستخدام نفس الوسائل والتسهيالت 
اخلاصة بدورة األلعاب األوملبية الصيفية، 
و2000.  و1996   1992 دورات  ذلك  تبع 
الباراملبية  األلعاب  دورة  كانت  ذلك  بعد 
الدورات  في  األولى  هي   1992 الشتوية 
الباراملبية الشتوية التي تستخدم نفس 
األوملبية  األلعاب  دورة  وتسهيالت  وسائل 
الشتوية. وقد مت اإلتفاق في نهاية املطاف 
واللجنة  الدولية  الباراملبية  اللجنة  بني 
مّدها  ومت   2001 في  الدولية  األوملبية 

مؤخرًا حتى عام 2020.

التمويل
عدم  بسبب  نقد  هناك  كان  لطاملا 
للرياضيني  املقدم  التمويل  تساوي 
األوملبيني.  بالرياضيني  مقارنة  الباراملبيني 
القضائية  الدعوة  كانت  ذلك  على  مثااًل 
توني  الباراملبيني:  الرياضيني  من  املقدمة 
جيكوب  هولونبيك،  سكوت  إنيجويز، 
عام  في  املتحدة  الواليات  من  هيلفيل 
اللجنة  أن  دعواهم  في  زعموا   .2003
أيًضا  تضمن  والتي  األمريكية،  األوملبية 
كانت  األمريكية،  الباراملبية  اللجنة 
الباراملبيني.  الرياضيني  متويل  في  تبخس 
واستشهد إجنويز بتوفير اللجنة األوملبية 
ضئيلة  لنسبة  طبيب  دعم  األمريكية 
رواتب  تقدمي  كذلك  الباراالمبيني،  من 

تدريب بسيطة ومكافئات مالية صغيرة 
رأي  الباراملبياد.  في  بامليداليات  للفائزين 
أنه  على  ذلك  األمريكيون  الباراملبيون 
مبا  قورنوا  ما  إذا  يواجههم  كبير  عيب 
من  لنظرائهم  وبريطانيا  كندا  تقدمه 
تقريًبا  يعاملون  والذين  هناك  الباراملبيني 
بالتساوي مع األوملبيني. لم تنكر اللجنة 
ال  بأنها  بررته  ولكنها  ذلك  األمريكية 
احلكومة.  من  مالي  دعم  أية  تتلقى 
االعتماد  عليها  توجب  لذلك  وكنتيجة 
للرياضيني.  اإلعالمية  اإليرادات  على 
الحملكمة  وصلت  حتى  القضية  انتشرت 
6 سبتمبر  العليا للواليات املتحدة، وفي 
تستمع  لن  أنها  احملكمة  أعلنت   2008
الرغم  وعلى  استئنافات.  أو  طعون  ألية 
من ذلك، وخالل الدعوى القضائية )2003 
إلى 2008(، تضاعف التمويل املقدم من 
وصل  حتى  األمريكية  األوملبية  اللجنة 
إلى 11.4 مليون دوالر عام 2008 مقارنة 
مؤخرًا   .2004 عام  دوالر  مليون  ب3 
أصبحت الباراملبياد تدعم بواسطة كبار 
الرُعاة مثلها مثل األوملبياد. وعلى عكس 
أن  من  املالعب  فيها  متنع  التي  األوملبياد 
الباراملبياد  الرعاه،  شعارات  على  حتتوي 
املالعب  في  الشعارات  بعرض  تسمح 

وعلى مالبس الالعبني.

األلعاب الشتوية
شتوية  باراملبية  ألعاب  دورة  أول  أقيمت 
عام 1976 في أورنشولدسفيك، السويد. 
استطاع  باراملبية  بطولة  أول  كانت  وقد 
بها رياضيون مبختلف اإلعاقات املشاركة 
أن كانت مقتصرة على مستعملي  بعد 
كانت  البداية.  في  املتحركة  الكراسي 
كل  تقام  الشتوية  الباراملبية  األلعاب 
تعقد  التي  السنة  نفس  في  سنني  أربع 
شأن  نفس  الصيفية،  نظيرتها  بها 
احلال كذلك حتى  األوملبياد حينها. وظل 
بعد  فرنسا،  ألبيرفيل،  في   1992 ألعاب 
الشتوية،   1994 ألعاب  بداية  ومع  ذلك 
واألوملبياد  الشتوية  الباراملبياد  أصبحت 
ذات  السنوات  في  مًعا  تقامان  الشتوية 
األلعاب  بني  تفصل  التي  الزوجية  األرقام 

الصيفية.
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املعيشي  السلوك  في  التغيير  أدى 
من  العديد  على  الكلي  واالعتماد 
سلوكيات  إتباع  إلى  احلديثة  التقنيات 
من  اليومية  احلياة  أمور  في  خاطئة 
قلة احلركة والنشاط( ليس فقط على 
إلى  األمر  امتد  بل  نفسه  الشخص 
األساسية  اللبنة  وهي  أسرته  و  أوالده 
سبب  بدوره  وهذا  اجملتمع(  تكوين  في 
كثيرة  ونفسية  صحية  مشاكل 
أثبتت  وقد  واجملتمع.  واألسرة  للفرد 
التمارين  أن  احلديثة  الدراسات  معظم 
العامة  احلدائق  في  )املشي  اخلفيفة 
متارين  أو  اليوجا  ومتارين  والسباحة 
تبعد  اخلفيفة(  “الهوائية”  اإليروبيك 
الشعور باإلرهاق وحتسن املزاج واللياقة 
البدنية. ومن خالل دراسة علمية أتضح 
طريقة  أتبعوا  الذين  األشخاص  أن 
وركوب  )كاجلري  الهوائية  التدريبات 
الدراجات واملشي والسباحة( إلى جانب 
النظام الغـذائي قد تخلصوا من الدهون 
التمرينات  هذه  واستطاعت  اخملتزنة 
وإن  العضلي،  احلجم  على  احملافظة 
الهوائية  التدريبات  مبمارسة  االنتظام 
)ملدة 30 – 40 دقيقة أو 40 – 60 دقيقة 
في اليوم( يؤدي بالفعل إلى نقص الوزن 
الناجت عن فقدان الدهون بنسبة ال تقل 
عن نصف كيلو جرام أسبوعياً، كما أن 
حتافظ  سوف  الهوائية  التدريـبات  هذه 
على احلجم والتحديد العضلي. ونالحظ 
أن ذو الوزن الثقيل يستهلكون سعرات 
نفس  يؤدون  وهم  وزنا،  األقل  من  أكثر 
كيلوجراما   75 يزن  شخصا  إن  العمل. 
يقطع   حينما  سعرة   222 يستهلك 
حني  في  ساعة  خالل  كيلومترات   5
كيلوغراما   55 يزن   اخر  شخصا  أن 

حينما  فقط  سعرة   180 تستهلك 
تقطع نفس املسافة خالل نفس الزمن، 
ويحتاج الشخص يوميا إلى حوالي 25 
من  كيلوجرام  لكل  حراري  سعر   30  –
وزنه املثالي حتى يظل وزنه ثابتا على ما 
طوله  شخص  يحتاج  مثال:  عليه،  هو 
إلى  كجم   70 املثالي  ووزنه  سم   170

1750 – 2100 سعر حراري يوميا.
واألمالح  والفيتامينات  املاء  ويعتبر 
املواد  من  النباتية  واأللياف  املعدنية 
للرياضيني  والضرورية  الهامة  الغذائية 
يحتوي  أن  فيجب  أجسامهم،  لسالمة 
املوجود  )أ(  فيتامني  على  طعامهم 
فهو  األلبان  ومنتجات  احلليب  في 
العضالت  وتكوين  سالمة  عن  املسئول 
)ب(،  فيتامني  وكذلك  واألنسجة، 
وفيتامني )ب 12( الالزم لسالمة اجلهاز 
مركبات  عدة  عن  عبارة  وهو  العصبي، 
والبقول  احلمراء  اللحوم  في  موجودة 
األسمر  والعدس  كالفول  القشرة  ذات 
باخلضراوات  موجود  وبعضها  واحلمص، 

الورقية. 
يابانية  طبية  جمعية  اكتشفت  وقد 
جناح العالج باملاء ألمراض كثيرة والتمتع 
شرب  طريق  عن  وذلك  صحية  بحياة 
حوالي 160 مللتر ماء )حوالي 4 أكواب 
تصل  حتى  تدريجيا  تناولها  وميكن 
االستيقاظ  بعد  املطلوبة(  للكمية 
وأربعون  بخمس  وبعدها  مباشرة 
اإلفطار،  وجبة  تناول  ميكن  دقيقة 
والغذاء  اإلفطار  من  دقيقة   15 وبعد 
تناول  عدم  يجب  العشاء  وكذلك 
جتنب  مع  ساعتني،  ملدة  والشرب  األكل 
الغازية  واملياه  الباردة  املشروبات  تناول 
تتصلب  حيث  الغذائية،  الوجبة  بعد 

وبالتالي  بالغذاء  املوجودة  الزيتية  املادة 
األفضل  ومن  الهضم.  عملية  تبطئ 
بعد  دافئ  ماء  أو  ساخنة  شوربة  شرب 
نبـات  بتناول  واالهتمام  الطعام،  وجبة 
من  الكثير  على  يحتوى  البقـدونس 
الكالسيوم  مثل  املعدنية،  األمالح 
)نسبته أكبر من وجود الكالسيوم في 
والفوسفور  البوتاسيوم  وكذلك  اللنب( 
ب   ، ا  وفيتامينات  والكبريت،  واحلديد 
والزيوت  النافعة  األحماض  وكذا   ، ج   ،
مضادات  عن  فضال  املفيدة،  الطيارة 
احلديد  معدن  إلى  باإلضافة  األكسدة، 
املقاوم لإلرهاق واإلجهاد. ويقوى عضالت 
فضال  اخلاليا،  يجدد  أنه  كما  اجلسم، 
عسل  ويعتبر  الذاكرة.  يقوى  أنه  عن 
األغذية  من  األبيض  العسل  أو  النحل 
ألنه  للرياضيني؛  بالنسبة  جدًّا  الهامة 
من األغذية السكرية ذات النوع األحادي 
ال  مدة  في  بالطاقة  اجلسم  ميد  الذي 
تناول  أيًضا  وميكن  دقائق،   10 عن  تزيد 
الفاكهة  سكر  مع  الطازجة  العصائر 

للحصول على الطاقة في أسرع وقت.

ولتحقيق الفائدة من التمرينات 
الرياضة ينصح مبا يلي:

الرياضة،  •أخذ حمام دافئ قبل مزاولة 
وفقد  املسام  فتح  على  يساعد  فهذا 
االستحمام  يفضل  كما  أكثر.  سعرات 
الرياضية  التمرينات  فترة  انتهاء  بعد 
بنصف ساعة على األقل مباء دافئ  28 

– 32 ْ درجة حرارية.
فقد  اإلفطار،  وجبة  بتناول  •االهتمام 
طالب  ألف   35 على  دراسة  أجريت 
وتبني  الهولندية  اجلامعات  إحدى  في 
تتضاعف  الوزن  زيادة  احتماالت  أن 

نصائح

تهمك
الرياضة والصحة
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وجبة  يتناولون  ال  الذين  األشخاص  لدى 
اإلفطار. 

التدريبات األرضية على  •يجب أن تكون 
الفرش  أو  كالسجاد  مستوي  سطح 

اخلاص بالتمارين.
•يجب اإلكثار من السوائل عند ممارسة 
شرب  ويفضل  حار  والطقس  الرياضة 

املاء املعتدل أثناء فترات الراحة.
اجلسم  إلعطاء  باإلحماء،  •االهتمام 
على  والتعّود  للتهيئة  الالزم  الوقت 

النشاط الرياضي. 
التمارين  •ينصح بعض العلماء  بإجراء 
الرياضية على عدة دفعات بدال من دفعة 
واحدة وذلك لفقد سعرات حرارية أكبر، 
كما ينصح بأداء التمرينات من خالل أداء 

تكرارات أقل مع زيادة املقاومة.
•عند الشعور ببعض اآلالم فى العضالت 
التالي  اليوم  التمارين فى  واملفاصل بعد 
ذلك  معاجلة  وميكن  طبيعي  شئ  فهذا 
عشر  ملدة  ملح  فنجان  مع  الدافئ  باملاء 

دقائق مع التدليك للعضلة املتأملة.
)البدء  بالتدريج  الرياضة  مزاولة  •يجب 
تدريجياً(  تزداد  ثم  يومياً  دقائق  بعشر 
واجلوارب مع  القطنية  املالبس  ارتداء  مع 

حذاء خفيف. 
توقف  بدون  املشي  برياضة  •االهتمام 
بالتعب  كاإلحساس  الضرورة  عند  إال 
املواصلة،  على  القدرة  وعدم  الشديد 
حتريك  مع  واسعة  بخطى  يكون  وأن 
الذراعني بعكس حركة القدمني والظهر 
األرض  القدم  مشط  يالمس  وأن  مفرودًاً 
قبل األصابع والكعب،  ويفضل أن يكون 
مع  الطعام،  من  فارغة  واملعدة  املشي 
العلم أن املشي بسرعة متوسطة يفقد 
اجلسم ما يقرب من 300 سعر حراري في 
يفقده  كبيرة  بسرعة  واملشي  الساعة 

350 سعرًا حراريًا.
الشعور  عند  التمارين  عن  •التوقف 
وممارسة  التنفس  فى  صعوبة  أو  بدوخة 
وخصوصاً  واالسترخاء  التنفس  متارينات 

فى نهاية التدريب. 
مناسب  مبستوى  الرأس  على  •احملافظة 
مع اجلسد والنظر إلى األمام، سيساعد 
هذا على إبقاء بقية اجلسم في وضعية 
لإلصابات،  التعرض  من  ومينع  توازن، 
واحملافظة على األكتاف مستوية، والذراع 
الذراعني  حتريك  وجتنب  مسترخيتان، 

إلى  إضافة  بكثرة. 
تكون  أن  يجب  ذلك، 
الذراعني في زوايا 90 
درجة وباسترخاء من 

قبضة اليد.
مرحلة  في  •يُنصح 
املبكرة  الطفولة 
اجلهاز  بتدريب 
وذلك  العصبي 
مجموعة  مبمارسة 

من الرياضات كالتسلق، والوثب واحلركات 
وحركات  والتوازن  الرشاقة  تتطلب  التي 
تكّور وضع اجلسم. أما في مرحلة النمو 
فينبغي التركيز على لياقة اجلهاز الدوري 
التحمل  أنشطة  وكذلك  والتنفسي 
مثل اجلري والسباحة، ومع نهاية مرحلة 
من  بد  ال  البلوغ  مرحلة  وبداية  النمو 
وأنشطة  العضلية  القوى  على  التركيز 

التحمل العالية.
بتقوية  اخلاصة  التمارين  على  •التركيز 
عضالت البطن ويلزم أخذ نفساً عميقاً 
التمارين  وممارسة  وآخر  مترين  كل  بني 
وبتركيز  ومرحة  جدية  بروح  الرياضية 

ذهني.

ويجب احلــذر من األتي:
وعدم  مباشرة  العشاء  بعد  •النوم 

تنظيم أوقات الوجبات الغذائية. 
دخول  كثرة  إلى  يؤدى  الذي  •التدخني 
فتدخني  األكل،  بعد  خصوصا  الهواء،  
سيجارة واحدة بعد األكل تعادل تدخني 
)لذلك  األخرى  األوقات  عشر سجائر في 
نسبة اإلصابة بالسرطان أكثر في حالة 

التدخني بعد األكل مباشرة(.
كبيرة  وجبة  تناول  على  التركيز   •
دسمة فى اليوم وإهمال الوجبات األخرى 
أقل  بفترة  األكل  بعد  الرياضة  ومزاولة 

من “ثالث ساعات“. 
النشوية  الوجبات  من  •اإلكثار 

والسكرية والدهنية.
•رفع األشياء الثقيلة بطريقة عشوائية 
تؤدى إلى هبوط البطن واألمعاء، وكذلك 
الكمبيوتر  أمام  طويلة  لفترات  اجللوس 

أو التلفاز. 
الناعمة  والفرش  املراتب  •استخدام 
النوم ألنها تضعف عضالت  أثناء  بكثرة 

البطن وتقوس الظهر. 

فقال  الطعام،  تناول  في  •اإلسراف 
رسول اهلل صلى اهلل عليه سلم )ما مأل 
آدميٌّ وعاًء شرًّا من بطن، بحسب ابن آدم 
محالة،  ال  كان  فإن  صلَبه،  يُقمن  أكالت 
وثلٌث  لشرابه،  وثلٌث  لطعامه،  فثُلٌث 
لنَفِسه(، وجاء تطبيقا لقوله تعالى: )يَا 
َمْسِجٍد  كُلِّ  ِعنَد  زِيَنَتكُْم  ُخذُواْ  آدََم  بَِني 
يُِحبُّ  الَ  َُّه  ِإن تُْسِرُفواْ  واَلَ  وَاْشرَبُواْ  وكُُلواْ 

امْلُْسِرفنِيَ( سورة األعراف )31(. 
مزاولة  أثناء  واملثلج  البارد  املاء  •شرب 

الرياضة وكذلك اإلسراف في السهر. 
•التوقف عن ممارسة التمرينات البدنية، 
ملستوى  شديد  هبوط  إلى  يؤدي  حيث 

اللياقة البدنية. 
البدنية في مناخ حار  بالرياضة  •القيام 
ألنها  درجة،  الثالثني  درجة  يتعدى  جدا 
التمارين  فممارسة  اجلفاف.  تسبب  قد 
الرياضية في الطقس الرطب وخصوصا 
خطرا  يكون  أن  ميكن  احلارة،  األيام  في 
بالقيام  احلالة  هذه  فى  وينصح  جدا، 
بالرياضات التي تسبب حترك للهواء مثل 
من  أفضل  تعتبر  والتي  الدراجة،  ركوب 
الظروف كما  أو املشي في هذه  الركض 
في  الرياضية  بالتمارين  بالقيام  ينصح 

الصباح الباكر. 
بعد  شامبو  أو  بصابون  •االستحمام 
التمرين مباشرة، فعند االستحمام عدة 
مزاولة  بعد  شامبو  أو  بصابون  مرات 
اجللد،  في  سرطان  يسبب  قد  الرياضة 
ألن جلد اإلنســان يحتوي على مسامات 
بعد  دقيقة   30 حوالي  مفتوحة  تبقى 
االستحمام  وعند  الرياضية،  التمارين 
بالصابون أو الشامبو يدخل هذا املنظف 

مع املسامات التي ما تزال مفتوحة. 

رياضية  مبمارسة  متتع  وأخيراً 
النصائح  مراعاة  مع  مفيدة 

وجتنب احملاذير
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صحتك

بالدنيا
الليمون وفوائده جلسم االنسان

املناعي بجسم  اجلهاز  يقوي  •الليمون 
اإلنسان ويساعد اجلسم على التخلص 

من سمومه.
الليمون  وثمرة  للدم  منقى  •الليمون 
املرتبطة  األمراض  محاربة  في  فعالة 

بالعدوى.
ملرضى  مفيد  الليمون  عصير  •شرب 

القلب ألنه غني بالبوتاسيوم.
•شجر الليمون يساعد على التخلص 
من احلشرات، فهو مبيد حشري طبيعي 

يطرد البعوض والذباب.
اللجوء  األشخاص  من  الكثير  •يحب 
إلى مهدئات اآلالم الطبيعية في حالة 
الصغيرةوالليمون  أو  البسيطة  اجلروح 
ميكن  التى  الطبيعية  املهدئات  أحد 
أنه  إلى  باإلضافة  اجلروح  على  وضعها 

يوقف النزيف.
لدغة  على  الليمون  عصير  •يوضع 

النحل أو الدبور لتخفيف اآلالم .
الليمون وزيت  •شرب مزيج من عصير 
احلصوات  تفتيت  في  يساعد  الزيتون 

املرارية .
خواصه  وله  الفاكهة  من  •الليمون 

التي تطهر املعدة من أية عدوى. 
ويذيب   .. الشعر  يقوي  •الليمون 
عرف  ،وقد  املعنويات  ويرفع   .. الدهون 
الليمون منذ القدم بتأثيراته العالجية 
أيضا  النفسية  تأثيراته  بل   ، واجلمالية 
ترتفع  رائحته  تشم  أن  فبمجرد   ..
املعنويات وينشرح الصدر ، ويؤكد ذلك 
العطرية  النباتات  بروائح  العالج  خبراء 
على  فقط  الليمون  دور  يقتصر  وال   ..
فهو   ، أفضل  املعنوية  الروح  جعل 
يؤدي دور املادة املقوية للبشرة واملغذية 
انكماش  إلى  يؤدي  واستخدامه  لها 

املسامات الواسعة .
من  البقع  إلزالة  الليمون  •يستخدم 
 ..  )  C  ( بفيتامني  غني  وهو   ، البشرة 
ومضاد للتجاعيد ، ويُستخدم مباشرة 
على البشرة ، وللحصول على النعومة 
الزيتون  بزيت  التدليك  يفضل  واجلمال 
ملدة  البشرة  وترك  الليمون  وعصارة 
والليمون   ، ساعات  ثالث  أو  ساعتني 
 ، للبشرة  امليتة  اخلاليا  إذابة  في  مفيد 
ويجعلها  فائقة  نعومة  مينحها  كما 
لعالج  استخدامه  وميكن  تألقا  أكثر 

الثآليل والشامات 
•يجب استخدام زيت الليمون بحكمة 
 ، محدودة  مناسبات  وفي  إسراف  ودون 
، فال  البشرة  ألنه قد يتسبب في حرق 
يجب استخدامه ثم اخلروج حتت أشعة 
، فقد يؤدي ذلك إلى  الشمس مباشرة 
والليمون   .. البشرة  على  بقع  ظهور 
الردفني  في  الدهون  يذيب  عالج 
على  رائعة  قدرة  فلليمون   ، والساقني 
تشكيل خط دفاع آخر حلماية اجلمال من 
كابوس تراكم الدهون ، فالليمون عالج 
 ، السموم  من  البشرة  لتخليص  جيد 
الكليتني  وينشط  البشرة  يحمي  فهو 
في  السوائل  انحباس  من  لتتخلص 
ميكن  لذلك   ، الدهون  وتراكم  اجلسم 
تطهير اجلسم من الداخل بشرب كوب 

ماء ساخن مع عصير الليمون.
 .. للشعر  معالج  أفضل  هو  •الليمون 
الغدد  وينظم  الدهون  يذيب  فعصيره 
املفرزة للدهون ، وهو يعد املادة املثالية 
التي تدخل في تركيب الشامبو لعالج 
ينصحون  اخلبراء  ولكن   ، الشعر  تزييت 
على  يحتوي  الذي  الشامبو  باختيار 
الشامبو  وجتنب   ، احلقيقي  الليمون 

الذي تفوح رائحته بالليمون فقط. 

امللح والسكر
تتكرر  عبارة   « منهما  اإلكثار  »«جتنب 
من  قدسمعتها  تكون  رمبا   ، كثيرا 
اجملال  في  العاملني  أو  األطباء  أحد  قبل 
الصحي أو من مرضى قد جتاوزوااألربعني 
يسمى  مما  يشتكون  وهم  العمر  من 
سموم البدن كما هو معروف باملفهوم 

الشعبي
امللح والسكر مادتني أساسيتني للحياة 
تطيب  وال   ، أبدا  عنهما  يستغني  ال   ،
املفهوم  إن   . دونهما  والصحة  احلياة 
يرجع  البدن  اخلاطئ العتبارهما سموم 
إلى ارتباطهما الوثيق مبرضني خطيرين  
ماليني  ويحصدان  البشرية  يؤرقان 
السكري  مرض  وهما  سنويا  البشر 
ويعتبران  الدم،  ضغط  ارتفاع  ومرض 
العالم  في  الوفيات  أسباب  أكثر  من 
باملليارات  تقدر  أمواال  الدول  وتنفق   ،
لعالج مثل هؤالء املرضى ، باإلضافة إلى 
خاصةوكبيرة  ميزانية  من  يفرضه  ما 
على املريض . ال يتفق املفهوم العلمي 
السم  ألن  البدن  بسموم  بتسميتهما 
عادةيكون خطيرا ومميتا في حالة أخذه 
إلى  بالنسبة  لكن   ، معينة  بجرعة 
السكر وامللح فإن نقصهما في اجلسم 
يؤدي إلى أمراض خطرة ال يقل أذاها عن 
األمراض  ، لكن هذه  السابقني  املرضني 
مرضي  مثل  الوجود  شائعة  ليست 

السكر وارتفاع ضغط الدم . 
ال أود احلديث هنا عن املادتني مبفهومها 
سيكون  بل   ، والفيزيائي  الكيميائي 
بهاتني  املرتبطني  املرضني  عن  احلديث 
املادتني ، وسيكون التركيز على مرضى 
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ضغط  بارتفاع  املصابني  السكري 
بعالقته  معروف  هو  كما  امللح  الدم. 
الرئيسية  األسباب  أحد  وكونه  الكبيرة 
وينصح   ، الدم  ضغط  بارتفاع  لإلصابة 
ارتفاع  مرضى  عند  منه  بالتقليل  دائما 
ضغط الدم والقلب والكلى وكبار السن 
ملح  هو  هنا  املقصود  وامللح   . وغيرهم 
الصوديوم ، الذي يشكل 99 % من ملح 
الطعام ويكون بشكل كلورايد الصودمي 
إلى  باإلضافة  الطعام  ملح  ويحتوي   ،
البوتاسيوم  أمالح  على  الصوديوم 
قليلة  بتراكيز  لكن  واليود  والكالسيوم 
أسمه  فمن  للسكر  بالنسبة  أما  جدا. 
يظهر ارتباطه األساسي مبرض السكري 
الذي يتميز بارتفاع معدل السكر بالدم .

ارتفاع ضغط الدم عند مرضى 
السكري :

مرض السكري من أكثر األمراض انتشارا 
فى  به  املصابني  عدد  يقدر   ، العالم  في 
اإلصابة  أن نسبة  10 % ، علما  العالم 
ويعتبر   . وأخرى  دولة  بني  تختلف  به 
الوطن  في  السكري  مرض  انتشار 
 ، العالم  في  النسب  أعلى  من  العربي 
ففي السعودية 16 % ، اإلمارات 24 % ، 
مصر 10 % ، البحرين 10 % ، عمان 12 
األمريكية  املتحدة  الواليات  % . أما في 
.وتشكل   %  10 إلى  النسبة  فتصل 
هذه النسب العالية كارثة محلية لكل 
ملرض  رئيسيان  نوعان  هناك  مجتمع. 
األطفال  يصيب  األول  النوع   : السكري 
املصابني  عدد  من   % بـ10  ويقدر  عادة 
فيصيب  الثاني  النوع  أما   . بالسكري 
البالغني ويصل عدد املصابني به إلى 90 
% ، وهناك أنواع أخرى منها سكر احلمل 
الذي يظهر أثناء فترة حمل املرأة ويظهر 
احلمل  من  الرابع  الشهر  بعد  عادة 
أو  نتيجة نقص  السكري  يحصل مرض 
قبل  من  األنسولني  هرمون  إفراز  انعدام 
املوجودة  النكرهانز  جزر  في  بيتا  خاليا 
على البنكرياس ، ويعمل األنسولني على 
إدخال سكر العنب ) اجللوكوز ( إلى داخل 
واحلصول  استهالكه  أجل  من  اخلاليا 
على الطاقة . أن هذا النقص أو االنعدام 
زيادة  إلى  األنسولني سيؤدي  هرمون  في 
نسبة السكر في الدم مما يؤدي مع مرور 
الوقت إلى مضاعفات خطيرة كأمراض 

القلب واجلهازالعصبي واعتالل شبكية 
العني وتلف في الكليتني ، باإلضافة إلى 
جعل اجلسم عرضة لإلصابات اجلرثومية 
والفطرية . تعتبر هذه بعض املعلومات 
من  للكثير  بالنسبة  ما  نوعا  عامة 
نتيجة  بالسكري  املصابني  املرضى 
بخطر  الناس  بتوعية  الواسع  االهتمام 
هذااملرض ، حيث يزود األطباء والعاملني 
بهذه  السكري  مرضى  الصحي  باجملال 

املعلومات في سبيل توضيح املرض . 
مرضى  من  الكثير  يجهله  قد  ما  أما 
السكري هو االرتباط الكبير بني السكري 
عدد  يصل  حيث   ، الدم  ضغط  وارتفاع 
ضغط  وارتفاع  السكري  مبرض  املصابني 
من   %  70 الـ  يقارب  ما  إلى  معا  الدم 
إلى  التقارير  وتشير   . السكري  مرضى 
السكري  مرضى  من  من65 %  أكثر  أن 
والسكتة  القلب  أمراض  نتيجة  ميوتون 
مضاعفات  من  تعتبر  التي   ، الدماغية 
أن  إلى  باإلضافة   . الدم  ضغط  ارتفاع 
بارتفاع  السكري  مرضى  إصابة  معدل 
البشر  عند  الضعف  هو  الدم  ضغط 
أشار  .وقد  السكري  املصابني مبرض  غير 
تقرير عرض في العام 2000 في ملتقى 
جمعية السكري األمريكية أن 71 % من 
مرضى السكري مصابني بارتفاع ضغط 
الدم ، وأن 12 % فقط هم ممن يسيطرون 

على ضغطهم بشكل طبيعي . 
عليه  يطلق  الذي  الدم  ضغط  ارتفاع 
عدم  بسبب   « الصامت  املرض   « أحيانا 
حاالت  وفي   ، به  خاصة  أعراض  وجود 
كثيرة ال يشخص املرض إال بعد أن تظهر 
املضاعفات أثر اإلصابة به . علما أن 90 
ال  الدم  ضغط  بارتفاع  املصابني  من   %
الكثير  .هناك  ألصابتهم  سبب  يعرف 
اإلصابة  إليها  يعزى  التي  األسباب  من 
بهذين املرضني ،السكري وارتفاع ضغط 
اإلجهاد  أو  الوراثة  عامل  منها   ، الدم 
والتوتر أو القلق . باإلضافة إلى األسباب 
األخرى التي تعبر وظيفية أو خاصة بكل 

مرض .
الدم  ضغط  ارتفاع  مستوى  يعتبر 
عامل  عليه  املسيطر  وغير  املستمر 
مرض  مضاعفات  تطور  في  أساسي 
شبكية  اعتالل  في  املتمثلة  السكري 
و  الكلى،  وظائف  في  خلل  و  العني، 

اختالل  و   ، التاجي  الشريان  أمراض 
األوعيةالطرفية)في الساقني والذراعني( 
التي  النتائج  خالل  من  ذلك  أثبت   .
متت  اختبارات  من  عليها  احلصول  مت 
عند  الدم  ضغط  على  فيها  السيطرة 

املستوى الطبيعي عند بعض املرضى .
من أجل تشخيص دقيق وصحيح ملرض 
عملية  تتم  أن  البد  الدم  ضغط  ارتفاع 
وأليام  مرات  عدة  الدم  ضغط  قياس 
مختلفة .عادة يزيد ارتفاع ضغط الدم من 
املضاعفات التي يسببها السكري ، فقد 
الدموية  األوعية  على  االرتفاع  هذا  يؤثر 
فيسبب   )  Microvascular  ( الصغيرة 
 Nephropathy  ( الكلى  يصيب  قد  أذى 
 ،  )  Retinopathy  ( العني  شبكية  أو   )
الكبيرة  الدموية  األوعية  يصيب  قد  او 
تصلب  فيسبب   )  Macrovascular  (
وعادة   .  )  Atherosclerotic  ( الشرايني 

يزيد من حاالت الوفاة املبكرة .
املرضى  عند  الدم  ارتفاع ضغط  يصنف 
السكري  مبرض  غيراملصابني   ، العاديني 

عدة تصنيفات . 
ميكن معاجلته والسيطرة عليه باحلمية 
وتقليل ملح الصوديوم والرياضة وتقليل 

التوتر واإلجهاد . 
الدم  ضغط  ارتفاع  عالج  من  الهدف  إن 
القياس  على  احملافظة  هو  املرضى  عند 
. أما عند  140 \ 90 ملم زئبق  أقل من 
على  احملافظة  فيجب  السكري  مرضى 
القياس أقل من 130 \ 80 ملم زئبق ، ألن 
ملم   80 \ 130 عن  الدم  ارتفاع ضغط 
الدم  بارتفاع ضغط  اإلصابة  يعني  زئبق 
ضغط  خلفض  العالج  وصف  ويتوجب   ،
املستمرة  املتابعة  إلى  باإلضافة   . الدم 
كل  وأجراء   ، الدم  ضغط  ملراقبة 
االختبارات الدورية لتجنب املضاعفات .
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معلومة

مفيدة 
الشيخ  شرم  ألهل  الصحابة  مسجد  بناء  فكرة  جاءت 
كبير  املصلني  عدد  ان  حيث  القدمي  السوق  ألهل  وباألخص 

السوق  اهل  فطلب  الفرائض  ألداء  كافي  مكان  يوجد  وال 
لبناء  ارض  قطعة  املدينة  مجلس  جهاز  مساعدة  القدمي 
ارض  بقطعة  بالتبرع  املدينة  مجلس  قام  بالفعل  املسجد 
املصطفي  احباء  جمعية  وقامت  متر   3004 مساحتها 
التبرعات  املسجد من خالل جمع  بناء  األهالي في  مبساعده 
والذي  الكبير  اإلسالمي  الصرح  هذا  إلقامة  والعينية  املادية 
علي  صمم  املسجد  ان  حيث   ) األديان  )ملتقي  علية  اطلق 
الهندي  الكنائسي  العثماني-  امللوكي-   – الفاطمي  الطراز 
املسجد  ويعد  الفاتيكان  تصميمات  من  احللزوني  والعمودي 
وعملت  تصميمات  من  عليه  يشتمل  ملا  معمارية  حتفة 
حتت  املدينة  مجلس  جهاز  بيد  يد  املصطفي  احياء  جمعيه 
املدينة  مجلس  رئيس  فليه  محمود  اللواء  السيد  رعاية 
قامت اجلمعية بوضع اساسيات بناء املسجد وذلك من خالل 
التبرعات املادية والعينية وبعد ان تكلف املسجد مبالغ كبيره 

ليظهر بهذا الصرح اصبح جمعيه احباء املصطفي عاجزه 
عن التكملة نظرا لظروف االقتصادية واملادية املوجودة بالبلد 

اللواء خالد فودة محافظ  فطالب اهل شرم الشيخ السيد 
مجلس  رئيس  فليه  محمود  اللواء  والسيد  الشيخ  شرم 
السيد  الي  الشيخ  شرم  اهل  بصوت  خطاب  برفع  املدينة 
بتكملة  للمطالبة  السيسي  الفتاح  عبد  اجلمهورية  رئيس 
بناء املسجد جاءات بالفعل املوافقة من سيادة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي بتولي الهيئة الهندسية للقوات املسلحة 
بتكملة بناء املسجد وذلك عام 2015 بحضور رئيس مجلس 
استكمال  مت  وقد  محلب  إبراهيم  املهندس  األسبق  الوزراء 
بناء املسجد وفي انتظار سيادة رئيس اجلمهورية عبد الفتاح 

السيسي الفتتاحه وتسليمة الي وزارة األوقاف . 
قد يصدم قطاع كبير من املصريني عندما يعلمون ان مسجدا 
عندما  ولكن  جنيه  مليون   25 علي  يزصيد  ما  بناؤه  تكلف 
يرون بأعينهم مسجد الصحابة بشرم الشيخ تلك التحفة 
املعمارية الذي شيدت في منطقة السوق القدمي علي الطراز 

مسجد الصحابة 
   بقلم

االعالمية هالة السنبارى
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   بقلم 

العثماني رمبا تزول صدمتهم تدريجيا. 
من  كبير  وعدد  مأذنتني  به  جبل  وامامة  بحر  خلفة  املسجد 
الرئيسي  وصحنه   ، مصل  3آالف  من  اكثر  ويستوعب  القبب 
فمساحته  ال  وملا   ، مصل   800 يسع  مترا   37 ارتفاعه  املقدر 
رواق  بالداخل   ، مترا   76 وارتفاعهما  مئذنتان  وبه  متر   1800
سفلي به مظلتني للطالة في اول دور ، و36 حمام ودورة مياه 
تعمل  التي  التجارية  والوحدات  اخلدمية  املباني  بجانب  هذا   ،
اكبر  ثاني  الصحابة  مسجد  بذلك  ليكون  للجامع  كوقف 

املساجد في مدينه شرم الشيخ بعد مسجد املصطفي . 
 2011 يناير  شهر  في  الصحابة  مسجد  تشيد  بداية  عند 
ولكن عجزت  خيرية  البناء جمعية  علي عملية  املشرف  كان 
أموال التبرعات عن استكمال مرحلة التشطيبات نتيجة تأثر 
عام  املشروع  فتوقف  والشراء  البيع  حركة  وركود  السياحة 

 . 2014
اللواء  قرر   2014 أكتوبر   28 في  وحتديدا  شهور  عدة  وبعد 
جنيه  مليوني  تدبير  سيناء  جنوب  محافظ  فودة  خالد  فودة 

للطاقة  محطة  وإنشاء  الصحابة  مسجد  بناء  الستكمال 
ضم  معلنا   ، سكيب  الند  ومنطقة  للمسجد  الشمسية 

املسجد إلي وزارة األوقاف . 
بعدها قام الرئيس فيد الفتاح السيسي بزيارة املسجد علي 
الشيخ  شرم  مبدينه  االقتصادي  املؤمتر  في  مشاركته  هامش 
الذي أقيم في الفترة من 13إلي 15 مارس 2015 وشارك فيه 

اكثر من 2000 مندوب من 112 دولة مختلفة . 
استكمال  مهمة  واسند  باملسجد  السيسي  الرئيس  اعجب 
املشروع للهيئة الهندسية التابعة للقوات املسلحة وخصص 

له 15 مليون جنيه  . 
ومن جانبها تسعي وزارة األوقاف الي حتويل مسجد الصحابة 
والتربوية  الدعوية  برسالته  ليقوم  جامع  مسجد  الي 
األسبوعية  والدروس  اجلمعة  خطبة  خالل  من  والتثقيفية 
املتنوعة والندوات واالمسيات الدينية ومكاتب حتفيظ القرآن 
الكرمي وفصول حملو األميه بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم 

الكبار إضافة الي مقارئ وحلقات القرآن الكرمي . 

حديث القانون
 مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري 

املستشار حممد صالح 
يعد انشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي املصري من اهم 
ما أثمر عنه قانون الرياضة اجلديد رقم 71 لسنه 2017 والذي 
الرياضية  املنازعات  في  بالفصل  اخملتص  هو  أصبح  بأنشائه 
طاملا  الذي  العادي  القضاء  دون  واالحتادات  األندية  ومشاكل 

عانينا منه من بطيء الفصل في املنازعات املطروحة علية.
يتكون  فانه   – اجلديد  الرياضة  قانون  من   66 للمادة  •فوفقا 
باللجنةاألوملبية املصرية مركز مستقل يسمي مركز التسوية 
والتحكيم الرياضي املصري – تكون له الشخصية االعتبارية 
احكام  تطبيق  عن  الناشئة  الرياضة  املنازعات  تسوية  يتولى 
هذا القانون والتي يكون أحدأطرافها من األشخاص او الهيئات 

او اجلهات اخلاضعة ألحكام هذا القانون.
•وقد بني القانون باملادة 67 اختصاصات املركز وجاءت املادة 68 
يشكل  إدارة  إداريا جمللس  املركز  تابعية  لتبني  القانون  ذات  من 
وان  يفوضه  من  او  املصرية  اللجنةاألوملبية  رئيس  برئاسة 
التسوية  مركز  قرارات  اعتماد  صالحيه  له  اإلدارةهذا  مجلس 
كما  االحكام  بحقهم  الصادر  األطراف  واخطار  والتحكيم 

بينت املادة تشكيل مجلس اإلدارةوكذلك هيئات التحكم وعن 
ضمانات االستقالل واحلياد في االحكام الصادرة عن املركز.

•فانه وان كان املركز يتبع إداريا جمللس إدارة مشكل من رئيس 
له  يحق  اإلدارة  مجلس  ان  اال  ينوبه  من  او  اللجنةاألوملبية 

التدخل في القرارات الصادرة عن املركز. 
ميتنع  انه  على  القانون  من   68 املادة  أوضحت  فقد  •وكذلك 
على احملكم نظر أي منازعات رياضة تكون له فيها مصلحة او 
من  كضمانه  وذلك  الرابعة  الدرجة  بأحدأقاربهحتى  متعلقة 

ضمانات احلياد واالستقالل.
•وكذلك فان املركز يضم نخبة من كبار رجال القضاء اإلداري 
خالل  الرياضي  القضاء  أمور  قيادة  على  قادرة  النخبة  وهذه 

املرحلة املقبلة.
فتحية شكر وتقدير الي كل من ساهم في هذا العمل املتميز 
والذي سيضع الرياضة في مصر تسير نحو مستقبل أفضل.
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وحدة تكافؤ الفرص          
 دور المرأة المصرية في 

التصدي لظاهرة اإلرهاب 
ضد  ثورة  لبدء  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  دعوة  إطار  في 
السماوية  الشرائع  عليها  نصت  كما  املرأة  حقوق  وإظهار  التطرف 
الواقع  ارض  علي  فعال  بشكل  احلقائق  هذه  وإبراز  بلورة  وأهمية 
اإلرهاب  ملقاومة  مساندا  لتكون  األمور  مبجريات  وتوعيتها 
األخيرة   اآلونة  في  احلبيبة   مصرنا  له  تتعرض  ملا  ونظرا 
من  وترتكب  متارس   التي  اإلرهابية   العمليات  من  للعديد 
قبل من  مثيالً  لها  نشهد  لم  مضللة  ضالة  فئة  قبل 
لذا قامت اإلدارة املركزية لشئون مكتب الوزير » وحدة تكافؤ الفرص » 
بتنظيم حمله  بعنوان » دور املرأة املصرية في التصدي لظاهرة اإلرهاب » 

لتثقيف وتوعية املرأة  بظاهرة اإلرهاب ومداخله وكيفية حماية أبنائها 
وتقومي  إصالح  عنصر  تكون  أن  ومساعدتها  املتطرف  الفكر  هذا  من 
جلميع أفراد األسرة إذا أحسنا تهيئتها وتوجيهها الوجهة السليمة 

وقد مت إعداد مطوية  لهذه احلملة لتكون ماده علمية 
بسيطة في يد كل امرأة وفتاه وجميع الفئات واألعمار
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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  الثانى  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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