
السيسي: ظاهرة الهجرة معقدة وعابرة للحدود.. ومصر نجحت يف وقف تدفقاتها ألوروبا

والتعامل  الجنسيات،  مختلف  من 
يف  وإدماجهم  متييز  دون  معهم 
استفادتهم  مع  املرصي،  املجتمع 
األساسية واالجتامعية  الخدمات  من 

استقبل الرئيس عبدالفتاح السييس، 
أفراموبولوس،  دميرتيس  الثالثاء، 
لشؤون  األورويب  االتحاد  مفوض 
والشؤون  واملواطنة  الهجرة 
شكري،  سامح  بحضور  الداخلية، 
وزير الخارجية، ونبيلة مكرم، وزيرة 
بالخارج،  املرصيني  وشئون  الهجرة 

وسفري االتحاد األورويب بالقاهرة.
املتحدث  رايض،  بسام  السفري  وقال 
الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن 
الرئيس أكد خالل اللقاء اهتامم مرص 
بتعزيز عالقاتها باالتحاد األورويب يف 
مكافحة  ومنها  املجاالت،  مختلف 
الهجرة غري الرشعية، مشرياً إىل حرص 
موضوعات  مع  التعامل  عىل  مرص 
يتضمن  شامل  منظور  من  الهجرة 
معالجة األسباب الجذرية التي تدفع 
املواطنني للهجرة، دون الرتكيز فقط 
األجل،  قصرية  األمنية  الحلول  عىل 
باإلضافة إىل أهمية تعزيز التعاون يف 
مجال مكافحة االتجار بالبرش، ودعم 
لتحقيق  جهودها  يف  الجنوب  دول 

التنمية املستدامة، مؤكداً أن ظاهرة 
الهجرة معقدة وعابرة للحدود عىل 
عىل  التعاون  تعزيز  يتطلب  نحو 
املستويني الدويل واإلقليمي للتعامل 

مع تحدياتها.
تبذلها  التي  الجهود  الرئيس  وأوضح 
فيام  خاصة  الهجرة،  مجال  يف  مرص 
الالجئني  ماليني  باستضافة  يتصل 
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كل  تزود  الذين  باملشجعني  والتدقيق 
منهم بشكل مسبق بـ “هوية مشجع”، 
عنه.ونقلت  شخصية  معلومات  تتضمن 
وسائل اعالم محلية عن مصادر أمنية أن 
نحو 15 ألف عنرص أمن سيتولون املهام 
خالل البطولة القارية التي تستمر حتى 
19يوليو،وذلك يف املدن األربعة املضيفة 
السويس،  االسامعيلية،  )القاهرة، 
التلفزيون  وعرض  واالسكندرية(. 
املرصي يف األيام املاضية لقطات للعديد 

الفتاح  عبد  املرصي  الرئيس  افتتح 
السييس مساء اليوم الجمعة بطولة كأس 
التي  القدم  األفريقية 2019 لكرة  األمم 
وحتى  اليوم  من  اعتبارا  تحتضنها مرص 
القاهرة  استاد  املقبل.وشهد  يوليو   19
الدويل، الذي يحتضن املباراة االفتتاحية 
حضور  وزميبابوي،  مرص  بني  اليوم 
الرئيسية  املقصورة  يف  السييس  الرئيس 
إنفانتينو  جياين  السويرسي  جانبه  وإىل 
رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( 
األفريقي  االتحاد  رئيس  أحمد  وأحمد 
الدكتور  املرصي  الوزراء  ورئيس  )كاف( 

الشباب  ووزير  مدبويل  مصطفى 
صبحي.وقال  أرشف  املرصي  والرياضة 
البطولة  افتتاح  يف  السييس  الرئيس 
“بسم الله الرحمن الرحيم، شعب مرص 
العظيم، أشقائنا شعوب الدول األفريقية 
العريقة، اسمحوا يل يف البداية أن أرحب 
بكم جميعا، وباإلخوة األعزاء من قارتنا 
األفريقية الغالية يف وطنهم الثاين مرص، 
متمنيا لكم جميعا التوفيق… عىل بركة 
الله، أعلن افتتاح كأس األمم األفريقية.
بآالف  مشددة  أمنية  إجراءات  أحاطت 
تقاطروا  الذين  املرصيني  املشجعني  من 

اىل استاد القاهرة الدويل لحضور مباراة 
يف  زميبابوي  ضد  الفراعنة  منتخب 
اإلفريقية  األمم  كأس  منافسات  انطالق 
2019 يف كرة القدم الجمعة.ومنذ وقت 
الظهر، بدأ آالف املشجعني الذين ارتدوا 
وحملوا  للمنتخب  األحمر  القميص 
الدخول  بوابات  اىل  املرصية،  األعالم 
اىل امللعب يف ظل طقس حار وتشديد 
مدرجات  املباراة.وغصت  قبل  أمني 
ألف   75 لنحو  يتسع  الذي  امللعب 
رددوا  الذين  املشجعني  بآالف  شخص، 
ونفذوا  مرص”،  مرص  “مرص  تابع ص 6هتافات 

فضالً  املرصيني،  باملواطنني  أسوة 
تدفقات  وقف  يف  مرص  نجاح  عن 
عمليات  وإحكام  أوروبا  إىل  الهجرة 
ضبط الحدود، ووضع إطار ترشيعي 
وطني ملكافحة الهجرة غري الرشعية 
عن  أسفر  مام  املهاجرين،  وتهريب 
عدم خروج مراكب هجرة غري رشعية 
حوايل  منذ  املرصية  الشواطئ  من 

ثالث سنوات.
األورويب  املفوض  أن  »رايض«  وأضاف 
األورويب  االتحاد  حرص  أكد  للهجرة 
مرص  مع  التعاون  تعزيز  عىل 
باعتبارها أحد أهم رشكاء االتحاد يف 
واملتوسط،  األوسط  الرشق  منطقتي 
ثقل  من  به  تتمتع  ما  ضوء  ويف 
تشهده  مبا  مشيداً  كبري،  إقليمي 
مرص من تطورات إيجابية واضحة يف 

جميع املجاالت.
تقديره  »أفراموبولوس«  أكد  كام 
التي  والفعالة  الناجحة  للجهود 
ملكافحة  املرصية  الدولة  تبذلها 
أن  إىل  مشرياً  الرشعية،  غري  الهجرة 

والنمو  لالستقرار  منوذجاً  متثل  مرص 
االتحاد  تطلع  ومؤكداً  املنطقة،  يف 
الثانية  الجولة  إلطالق  األورويب 
حول  الجانبني  بني  املؤسيس  للحوار 
يف  املقبل،  يوليو  شهر  يف  الهجرة 
ضوء أن هذا الحوار يشكل أول آلية 
يف  الثنايئ  املستوى  عىل  مؤسسية 
امتداداً  ويُعد  الحيوي،  املجال  هذا 
للتطورات اإليجابية يف العالقات بني 

الجانبني.
اللقاء  أن  الرسمي  املتحدث  وأضاف 
شهد بحث برامج التعاون األوروبية 
إىل  باإلضافة  الهجرة،  مجاالت  يف 
مكافحة  جهود  تطورات  استعراض 
حيث  املتطرف،  والفكر  اإلرهاب 
أشاد مفوض االتحاد األورويب يف هذا 
الناجحة  املرصية  بالتجربة  السياق 
األمن  وتحقيق  اإلرهاب  مكافحة  يف 
واالستقرار، األمر الذي كان له مردود 
منطقة  أمن  عىل  مبارش  إيجايب 

املتوسط وجنوب أوروبا بوجه عام.

من  ساعات  قبل  ضخمة  برشية  موجة 
اىل  وزمالئه  صالح  محمد  النجم  نزول 
أرض امللعب، لخوض املباراة االفتتاحية 
مرص  أرض  عىل  تقام  التي  البطولة  يف 
الرقم  تعزيز  ومحاولة  الخامسة،  للمرة 
الثامنة. للمرة  اللقب  وإحراز  القيايس 
أمن  وعنارص  املرصية  الرشطة  ونفذت 
واسعة  أمنية  إجراءات  املدين  بالزي 
شملت  األوىل،  الصباح  ساعات  منذ 
األمن،  لقوات  وسيارات  عربات  انتشار 
وتضييق حركة املرور يف محيط االستاد 

املصفحة  والعربات  األمن  عنارص  من 
املضيفة  الست  املالعب  حول  املنترشة 
)استاد القاهرة الدويل، استاد 30 يونيو، 
استاد السالم، واالسامعيلية واالسكندرية 
أنه  اىل  الصحف  والسويس(.وأشارت 
مراقبة  بكامريات  املدرجات  “تزويد  تم 
لرصد كافة مظاهر الشغب او االحتكاك 
وسيتم  القانونية”،  اإلجراءات  اتخاذ  و 
)“درونز”(  مسرية  طائرات  استخدام 
املشجعني  وجوه  عىل  “للتعرف 

وتصويرهم”.
الساحره  عشاق  من  اآلالف  تفاعل  و 
املستديره عرب مواقع التواصل االجتامعي 
املتداولة  والصور  الفيديو  مقاطع  مع 

األمم  لبطولة  مرص  تنظيم  لحفل 
رسمي  بشكل  انطلقت  التي  األفريقية، 
الذي  االفتتاحي  اللقاء  بداية  مع رضبة 

مصر يف قلب أفريقيا
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القوات الخاصة السعودية 
تلقي القبض على أمري تنظيم 

داعش اإلرهابي باليمن

رئيس الربملان العربي يُدين بأشد العبارات 
الهجوم اإلرهابي الجبان على مطار أبها الدولي

انتخابات اسطنبول: خسارة مرشح حزب 
العدالة والتنمية يف إعادة انتخابات البلدية

الدكتور  أدان 
فهم  بن  مشعل 
رئيس  السلمي 
الربملان العريب بأشد 
الهجوم  العبارات 
الجبان  اإلرهايب 
استهدف  الذي 
الدويل  أبها  مطار 
العربية  باململكة 
قبل  من  السعودية 
الحويث  ميليشيا 

عن  أسفر  ما   ، األحد  امس  اإلرهابية 
سقوط شهيد وعدد من املصابني .

تعمد  إن  العريب  الربملان  رئيس  وقال 
االستهداف  يف  اإلمعان  الحويث  ميليشيا 
املدنية  واملنشآت  للمدنيني  املتكرر 

الرتيك  والتنمية  العدالة  حزب  خرس 
بلدية  عىل  السيطرة  معركة  الحاكم 
انتخابات  إجراء  إعادة  بعد  اسطنبول، 
قاسية  رضبة  هذا  وميثل  البلدية، 

للرئيس أردوغان.
ومع فرز معظم صناديق االقرتاع، تبني 
الرئييس،  املعارضة  حزب  مرشح  تفوق 
صوت،  بـ775000  أوغلو،  إمام  أكرم 
بزيادة كبرية عام حققه يف املرة املاضية، 
التي فاز فيها بـ13000 صوت أكرث من 

مرشح حزب العدالة والتنمية.
مارس/آذار  يف  املعارضة  فوز  وكان 
العدالة  حزب  ادعى  أن  بعد  ألغي  قد 

والتنمية حدوث مخالفات.
وتنهي هذه النتيجة 25 عاما من حكم 

العدالة والتنمية السطنبول.
الوزراء  رئيس  الحزب،  مرشح  أقر  وقد 
الرتيك السابق، بن عيل يلديريم بالهزمية.
طيب  رجب  الرتيك،  الرئيس  وكتب 
أردوغان، عىل تويرت يقول: “أهنئ أكرم 
االنتخابات،  يف  فاز  الذي  أوغلو،  إمام 

بناء عىل النتائج األولية”.

رصح املتحـدث الرسـمي باسـم قـوات 
التحالـف »تحالـف دعـم الرشعيـة يف 
بـأن  املالـي،  تـريك  العقيـد  اليمـن«، 
القـوات الخاصـة السـعودية ونظريتهـا 
اليمنيـة نفـذت عمليـة نوعيـة ناجحـة 
أثرهـا  عـىل  تـم  اليمنـي،  بالداخـل 
إلقـاء القبـض عـىل أمـري تنظيـم داعش 
اإلرهـايب باليمـن امللقـب بـ»أبوأسـامة 
للتنظيـم  املـايل  واملسـؤول  املهاجـر« 
وعـدد مـن أعضـاء التنظيـم املرافقـني 

لـه، وفقـا لوكالـة واس.
املراقبـة  أن  املالـي  العقيـد  وأوضـح 
املسـتمرة ألحـد املنـازل أثبتـت وجـود 
تنظيـم  مـن  وأعضـاء  التنظيـم  أمـري 
 )3( وجـود  وكذلـك  اإلرهـايب،  داعـش 

أطفـال. و)3(  نسـاء 
التحالـف  أن  املالـي  العقيـد  وأضـاف 
الوقائيـة  اإلجـراءات  كافـة  اتخـذ 
لتنفيـذ  املدنيـني  لحاميـة  واالحرتازيـة 
العمليـة، مـن خـالل تحديـد ومعرفـة 
وجـود  مـكان  حـول  الحيـايت  النمـط 
األرضار  تقليـل  لغـرض  املطلوبـني 
والقبـض  الهجـوم  لعمليـة  الجانبيـة 
وكذلـك  اإلرهابيـة،  العنـارص  عـىل 
املوجوديـن  واألطفـال  النسـاء  سـالمة 
باملنـزل، وقـد اسـتمرت العمليـة مـدة 
الهجـوم  بدايـة  منـذ  دقائـق   )10(
وإلقـاء القبـض عـىل املطلوبـني وحرص 
باإلرهابيـني  الخاصـة  املضبوطـات 
إلقـاء  العمليـة  عـن  نتـج  والتنظيـم، 

والحيوية يف اململكة 
السعودية  العربية 
البالستية  بالصواريخ 
املسرية،  والطائرات 
جامعة  أنها  يؤكد 
ترتكب  إرهابية 
جرائم حرب وجرائم 
اإلنسانية  ضد 
بشكل  وتنتهك 
القانون  صارخ 
والقانون  الدويل 
يستوجب  الذي  األمر  اإلنساين  الدويل 
ما  وهو  إرهابية  كجامعة  تصنيفها 
قراره  يف  العريب  الربملان  به  طالب 
الصادر يف جلسته املنعقدة يف القاهرة 

بتاريخ 19 يونيو 2019م.

كبرية،  انتكاسة  النتيجة  هذه  ومتثل 
وحزبه  أردوغان  طيب  رجب  للرئيس 
العدالة والتنمية الحاكم، وكان أردوغان 
يفوز  باسطنبول  يفوز  إن “من  قال  قد 

برتكيا”.
إن  أوغلو  إمام  قال  الفوز،  ويف خطاب 
النتيجة متثل “بداية جديدة”، لكل من 

املدينة والدولة.
يف  جديدة  صفحة  نفتح  “نحن  وقال: 
الجديدة،  الصفحة  هذه  يف  اسطنبول. 

ستكون هناك عدالة ومساواة وحب”.
للمعارضة  أكرب  بفوز  ألردوغان  رضبة 

بإسطنبول
الرتيك  والتنمية  العدالة  حزب  خرس 
بلدية  عىل  السيطرة  معركة  الحاكم 
انتخابات  إجراء  إعادة  بعد  اسطنبول، 
قاسية  رضبة  هذا  وميثل  البلدية، 

للرئيس أردوغان.
ومع فرز معظم صناديق االقرتاع، تبني 
الرئييس،  املعارضة  حزب  مرشح  تفوق 
صوت،  بـ775000  أوغلو،  إمام  أكرم 
بزيادة كبرية عام حققه يف املرة املاضية، 

وكذلـك  التنظيـم،  أمـري  عـىل  القبـض 
أعضـاء مـن التنظيـم ومل يصـب أي من 
ومل  املنـزل،  داخـل  واألطفـال  النسـاء 
يكـن هنـاك أي أرضار جانبية باملدنيني، 
مصـادرة  عـن  العمليـة  أسـفرت  كـام 
عـدد مـن )األسـلحة والذخـرية، أجهـزة 
ماليـة  مبالـغ  وكمبيوتـر،  تـوب  الب 
مبختلـف العمـالت، أجهـزة إلكرتونيـة، 
أجهـزة GPS، أجهـزة اتصـال( وغريهـا 

املقبوضـات. مـن 
وبـنّي العقيـد املالـي أن هـذه العملية 
بـني  الوثيـق  للتعـاون  امتـداداً  تـأيت 
اململكـة العربيـة السـعودية والحكومة 
وتفكيـك  اإلرهـاب  ملحاربـة  اليمنيـة 
التنظيـامت اإلرهابيـة، كـام أنهـا تُعـد 
رضبة موجعـة لتنظيم داعـش االرهايب 
اسـتكامالً  وتـأيت  اليمـن،  يف  وباألخـص 
لجهـود اململكـة يف مكافحـة اإلرهـاب 
بكافـة أشـكاله، مؤكـداً اسـتمرار جهود 
اململكـة ضمـن التحالـف الـدويل ضـد 
داعـش وبالتعاون مـع حلفائها ملحاربة 
عـىل  والقضـاء  اإلرهابيـة  التنظيـامت 

آفـة اإلرهـاب.
ترصيحـه  املالـي  العقيـد  واختتـم 
يقتـي  التحقيـق  مسـار  إن  بالقـول 
عـن  التفاصيـل  باقـي  عـىل  الحفـاظ 
التنظيـم  وأعضـاء  العمليـة  طبيعـة 
القبـض  إلقـاء  تـم  الذيـن  اآلخريـن 
بقيـة  عـن  اإلعـالن  وسـيتم  عليهـم، 

حينـه. يف  التفاصيـل 

عىل  العريب  الربملان  رئيس  وأكد 
الدويل  األمن  مجلس  اضطالع  رضورة 
ملامرسات  التصدي  يف  مبسؤولياته 
هذه  ووقف  اإلرهابية  الجامعة  هذه 
التي  املتكررة  اإلرهابية  الهجامت 
وسالمة  املدنيني  عمد  عن  تستهدف 
والسلم  األمن  وتهدد  املدين  الطريان 

واالستقرار يف املنطقة والعامل.
وأعرب رئيس الربملان العريب عن خالص 
الشفاء  متمنياً  الشهيد  ألرسة  تعازيه 
العاجل للمصابني. وجدد رئيس الربملان 
التام مع  العريب  الربملان  العريب تضامن 
ووقوفه  السعودية  العربية  اململكة 
إجراءات  من  تتخذه  ما  كل  يف  معها 
وسالمة  واستقرارها  أمنها  لحامية 

مواطنيها.

التي فاز فيها بـ13000 صوت أكرث من 
مرشح حزب العدالة والتنمية.

مارس/آذار  يف  املعارضة  فوز  وكان 
العدالة  حزب  ادعى  أن  بعد  ألغي  قد 

والتنمية حدوث مخالفات.
وتنهي هذه النتيجة 25 عاما من حكم 

العدالة والتنمية السطنبول.
الوزراء  رئيس  الحزب،  مرشح  أقر  وقد 
الرتيك السابق، بن عيل يلديريم بالهزمية.
nullمواضيع قد تهمكهل ضاعت فرصة 

املصالحة والحل السلمي يف السودان؟
فوز  يف  تطعن  املوريتانية  املعارضة 
مرشح الحزب الحاكم بانتخابات الرئاسة
ابنة  محاكمة  يعلن  الفرنيس  القضاء 
العاهل السعودي بتهمة”التحريض عىل 

العنف”
العثور عىل قرب “الرجل الفيل” بعد 130 

عاما من وفاته
.null

طيب  رجب  الرتيك،  الرئيس  وكتب 
أردوغان، عىل تويرت يقول: “أهنئ أكرم 
االنتخابات،  يف  فاز  الذي  أوغلو،  تابع ص 8إمام 
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كتب هناء السيد 

بناء عىل النتائج األولية”.
كبرية،  انتكاسة  النتيجة  هذه  ومتثل 
وحزبه  أردوغان  طيب  رجب  للرئيس 
العدالة والتنمية الحاكم، وكان أردوغان 
يفوز  باسطنبول  يفوز  إن “من  قال  قد 

برتكيا”.
إن  أوغلو  إمام  قال  الفوز،  ويف خطاب 
النتيجة متثل “بداية جديدة”، لكل من 

املدينة والدولة.
يف  جديدة  صفحة  نفتح  “نحن  وقال: 
الجديدة،  الصفحة  هذه  يف  اسطنبول. 

ستكون هناك عدالة ومساواة وحب”.
EPAImage captionالصورة مصدر 
اإلعالن  بعد  يحتفلون  املعارضة  أنصار 

عن النتائج.
مع  للعمل  مستعد  أنه  أوغلو  وأضاف 
أنا  الرئيس،  “سيدي  قائال:  أردوغان، 

مستعد للعمل يف انسجام معك”.
من هم املرشحون؟

 49 العمر  من  البالغ  أوغلو،  إمام  أكرم 
الجمهوري  الشعب  حزب  من  عاما، 
بيليكدوزو يف  العلامين، وعمدة منطقة 

إسطنبول.
لكن اسمه كان بالكاد معروفا، قبل أن 
يرتشح ملنصب رئيس بلدية اسطنبول، يف 

انتخابات مارس/ آذار املايض.
مصدر الصورةEPAImage captionبن 

عيل يلدريم أحد أبرز حلفاء أردوغان.
عضوا  كان  فقد  يلدريم  غرميه  أما 
الذي  والتنمية،  العدالة  لحزب  مؤسسا 
رئاسة  منصب  وتوىل  أردوغان،  يتزعمه 
الوزراء من عام 2016 حتى عام 2018 ، 
حينام أصبح نظام الحكم رئاسيا، وألغي 

منصب رئيس الوزراء.
انتخب رئيسا للربملان الجديد، يف فرباير/ 
شباط املايض، وقبل ذلك شغل منصب 

وزير النقل واالتصاالت.
ملاذا ألغيت النتائج السابقة؟

ضئيل  بفارق  أوغلو  إمام  فوز  يكن  مل 
آذار،  مارس/  يف  صوت،  ألف   13 بلغ 

كافيا يك يقبل يلدريم بالهزمية.
األصوات  أن  الحاكم  الحزب  وزعم 
رُسقت، وأن العديد من مراقبي صناديق 
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من  وطننا  يف  مايحدث  ان 
وذو  عاقل  الينكرها  إنجازات 
السفسطة  عن  وبعيدا  عينني 
التواصل  مواقع  صفحات  عيل 
كل  تشوه  ال  والتي  االجتامعي 
شئ بل حتي تنكره وتنكر حدوثه 
اليهم  نتوجه  من  ليسوا  فهؤالء 
بالحديث نحن نتوجه ايل السواد 
اللذين  املواطنني  من  األعظم 
سيحتفلون  والتي  بثورتهم  قاموا 
بها بعد أيام نقول ان هناك الكثري 
الواقع  ارض  عيل  اإلنجازات  من 
يف  هنا  لست  مرشوعات  من 
مجال تكرارها وان كنا ندرك انها 
لكن  متسارع  بشكل  اذدياد  يف 
نشهده  ما  اهم  ان  نعتقد  نحن 
تحاول  ما  ومستوي  نوعيه  هو 
للمواطنني  الدوله  تقدمه  ان 

) quality(
او مايسمي )life style (وانظر ايل 
روض  محور  عيل  الزجاجي  املمر 
الفرج  حيث اصبح مزارا سياحيا 
يتوجه اليه الناس للتنزه والسياحه 
السياحية  للخريطة  أضافه  وتلك 
ايضا  وانظر  مرص  يف  الداخلية 
تقديم  فيه  تم  الذي  املستوي  ايل 
وحفل  أفريقيا  كاس  قرعه  حفل 
تلك  إمنا  أفريقيا  كاس  افتتاح 
نقالت نوعيه يف مستوي ما يقدم 
واإلنفاق  املحروسة  ارض  عيل 
العبور  وزمن  جهد  قللت  التي 
ايل سيناء وحيث تتجه الدوله ايل 
طريق  عند  السداد  ايل  التوجه 
النظام اإللكرتوين للسداد وهو يف 
مراحله األويل ملبالغ معينه متهيدا 
الستخدامه يف كل التعامالت وهو 
ملخاطر  التعرض  من  يقلل  الشك 
نقل السيولة والقضاء عيل الفساد 
الورقي  النقد  من  الهالك  وتقليل 
نقل  يف  تداوله  يساهم  والذي 
األمراض ايضا وان كنا نشيد بهذه 
الخطوه التي تصاحبها نقله اخري 
والرشائح  والرتاخيص  املرور  يف 
والتي  السيارات  عيل  الذكيه 
الحكومه  طريق  يف  خطوه  نراها 
االلكرتونيه وان كنا نويص للذهاب 
مبارشه ايل الحكومه الذكيه حيث 
ان األويل تتعامل معها لكن دون 
تخاطبك  الثانيه  امنا  تتابعك  ان 
انتهاء  قبل  الرسائل  لك  وترسل 
الرتخيص  وقبل  القومي  الرقم 
سيارتك  قدت  ان  وتتابعك 
باملخالفات  وتبلغك  برسعه 
الحصول  يف  رغبت  ان  وترشدك 
الحكومية الخدمات  من  اي   عيل 
إننا  تؤكد  األشياء   تلك  ان 
الحضاره  ايل  مانضيفه  ايل  نتطلع 
متحف  مرص  تعد  فلم  اإلنسانية 
للحضاره ولكننا اصبحا ويف طريقنا 
للحضاره  واإلضافه  للمشاركة 
اإلنسانية عيل مستوي العامل وتابع 
 وسرتي االمر رمبا افضل مام نراه .
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عدد
السيسي: مصر ستستمر يف تقديم  ال

املساعدات والدعم الفني لجنوب 
السودان

التعليم: ٩١.4 % نسبة النجاح 
بالصف األول الثانوي

تفاصيل لقاء السيسي مع رئيس غانا
السييس،  عبدالفتاح  الرئيس  استقبل 
مبعوث  جلواك  توت  الثالثاء،  اليوم، 
السودان  جنوب  جمهورية  رئيس 
للشؤون  الجمهورية  رئيس  ومستشار 
رئيس  كامل،  عباس  بحضور  األمنية، 
املخابرات العامة، وكل من مايك دنج، 
وزير شؤون الرئاسة بجمهورية جنوب 
السودان، وديو موتوك، وزير الكهرباء 

بجمهورية جنوب السودان.
املتحدث  رايض،  بسام  السفري  وقال 
إن  الجمهورية،  رئاسة  باسم  الرسمي 
من  رسالة  الرئيس  سلم  »جلواك« 
السودان  جنوب  جمهورية  رئيس 
جوانب  بعض  تضمنت  كري«،  »سلفا 
فضالً  البلدين،  بني  الثنائية  العالقات 
الخاصة  التطورات  استعراض  عن 

ببعض القضايا اإلقليمية.
رئيس  مبعوث  أن  رايض  وأضاف 
استعرض،  السودان  جنوب  جمهورية 
األوضاع  تطورات  آخر  اللقاء،  خالل 
السياسة يف بالده، مشيداً يف هذا الصدد 
التي تبذلها دعامً  بدور مرص والجهود 
الستقرار األوضاع يف املنطقة ويف جنوب 

نسبة  أن  والتعليم،  الرتبية  وزير  أعلن 
للعام  الثانوي  األول  بالصف  النجاح 

الدرايس، 2018- 2019، 91.4 %.
جاء هذا خالل كلمته باملؤمتر الصحفي، 
عام  بديوان  املايض،  االثنني  املنعقد  
نتيجة  إلعالن  والتعليم؛  الرتبية  وزارة 
 -2018 الدرايس  العام  نهاية  امتحان 

2019، للصف األول الثانوي.
الثانوي،  األول  الصف  طالب  وأدى 

متثلـه كنظـام متكامـل يحقـق التغطية 
املتكاملـة. العالجيـة 

جـاء ذلـك خـالل اجتـامع الرئيـس عبد 
الفتـاح السـييس ، اليـوم االثنـني ، مـع 
الدكتـورة هالـة زايـد ، وزيـرة الصحـة 
 ، الديـن  سـيف  ورشيـف  والسـكان، 
رئيـس هيئـة الرقابـة اإلداريـة ، وعادل 

بورسـعيد. محافـظ  الغضبـان 
املتحـدث  راىض،  بسـام  السـفري  وقـال 
الجمهوريـة،  رئاسـة  باسـم  الرسـمي 
اسـتعراض  االجتـامع  خـالل  تـم  أنـه 
اسـتعدادات البـدء يف تفعيـل منظومـة 
التأمـني الصحـي الشـامل ىف محافظـة 
بورسـعيد يف األول مـن يوليـو املقبـل، 
فضـالً عـن الخطـوات الخاصـة بتنفيـذ 
لدعـم  الجمهوريـة  رئيـس  مبـادرة 

املرصيـة”. املـرأة  “صحـة 

املتحدث  رايض،  بسام  السفري  وقال 
الجمهورية،  رئاسة  باسم  الرسمي 
العالقات  عمق  أكد  “الرئيس  إن 
البلدين،  بني  تجمع  التي  التاريخية 
عىل  بينهام  العالقات  مبجمل  مشيداً 
واالقتصادية  السياسية  األصعدة 

واألمنية والثقافية”.
أهمية  إىل  السييس  الرئيس  وأشار 
التجاري  التبادل  تعزيز  مواصلة 
البلدين،  بني  املتبادلة  واالستثامرات 
مشيداً بتنامي التعاون بني مرص وغانا 
خالل  من  القدرات  بناء  مجال  يف 
الربامج املختلفة التي تنظمها الوكالة 
املرصية للرشاكة من أجل التنمية، يف 
إطار إميان مرص بأهمية االستثامر يف 

املوارد البرشية بالقارة.
مرص  اهتامم  عن  الرئيس  وأعرب 
بالحفاظ عىل دورية التشاور السيايس 
الخارجية،  وزاريت  مستوى  عىل 
التنسيق حول سبل ترسيخ  ومواصلة 

األمن واالستقرار يف القارة األفريقية.
أكد  غانا  رئيس  أن  »رايض«  وأضاف 
عىل تقدير بالده للعالقات التاريخية 
الشقيقني،  البلدين  بني  املتميزة 

السودان، والتي تأيت يف إطار دور مرص 
وكذلك  اإلقليمي،  املستوى  عىل  الرائد 
األفريقي  لالتحاد  الحالية  مرص  رئاسة 
وما يجمع البلدين والشعبني الشقيقني 

من روابط تاريخية.
وأوضح بسام رايض أن »الرئيس طلب 
سلفا  للرئيس  تحياته  نقل  جانبه  من 
العالقات  وعمق  اهمية  مؤكداً  كري«، 
البلدين، وحرص مرص  التي تجمع بني 
عىل االستمرار يف تقديم مختلف صور 
السودان  األشقاء يف جنوب  إىل  الدعم 
عن  فضالً  بها،  السالم  عملية  ودعم 
بذل مساعيها عىل املستويني اإلقليمي 
الرامية لعودة  الجهود  لتعزيز  والدويل 
وتحسني  هناك  واألمن  االستقرار 

األوضاع االقتصادية.
يف  أن مرص ستستمر  الرئيس  أكد  كام 
وتقديم  الثنايئ  التعاون  أطر  تعزيز 
لجنوب  الفني  والدعم  املساعدات 
عملية  دفع  يف  يسهم  مبا  السودان، 
ويلبي  الشقيق،  البلد  هذا  يف  التنمية 

تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.

الدرايس 2018-  العام  نهاية  امتحانات 
إىل  مايو   19 من  الفرتة  خالل   ،2019
التقييم  لنظام  وفقا  املايض،  يونيو   1
الفهم  مهارات  يقيس  الذي  الجديد 
وأدوا  الحفظ،  وليس  الطالب  لدى 
أجهزة  خالل  من  إلكرتونيا  االمتحان 
مدرسة   500 طالب  باستثناء  التابلت، 
امتحنوا ورقيا لعدم جاهزية مدارسهم 

من الناحية التكنولوجية.
أن   ، الرسـمي  املتحـدث  وأضـاف 
عـىل  السـياق  هـذا  اطلـع يف  الرئيـس 
عـرض متكامـل بشـأن املوقـف الحـايل 
مبحافظة بورسـعيد للمنظومة املرتقبة، 
مبـا تضمـه مـن محـاور مختلفـة خاصة 
محـور البنية األساسـية الخـاص مبجمع 
التأمـني  عمليـات  وغرفـة  الهيئـات 
الرعايـة  ومراكـز  ووحـدات  الصحـي، 
الصحيـة األوليـة واملستشـفيات، سـواء 
التـي تـم تطويرها أو إنشـاؤها، وكذلك 
تفاصيـل خطـة التنفيـذ ومراحـل بـدء 
والتسـجيل  األرسة  مبلفـات  العمـل 

للمواطنـني. والحجـز 
 ، زايـد   هالـة  الدكتـورة  وعرضـت 
التوأمـة  ومبـادرة  التشـغيل  محـور 
الكـربى  الخاصـة  املستشـفيات  مـع 
بهـدف تقديـم الدعم ملنظومـة التأمني 

مشيداً بدور مرص املحوري عىل الساحة 
الحالية  جهودها  السيام  األفريقية، 

كرئيس لالتحاد األفريقي.
الغاين عن حرص بالده  الرئيس  وأعرب 
بني  الثنائية  العالقات  تطوير  عىل 
السيام  املجاالت،  مختلف  يف  البلدين 
التعاون التجاري واالقتصادي، ليتناسب 
مع ُعمق ومتيز العالقات السياسية بني 
بنشاط  اإلطار  يف هذا  البلدين، مشيداً 
قطاعات  يف  غانا  يف  املرصية  الرشكات 
والتعدين،  والطاقة  والبناء  التشييد 
املرصية  االستثامرات  لزيادة  وتطلعه 

يف غانا.
عن  أدو  أكوفو  الرئيس  أعرب  كام 
فني  دعم  من  تقدمه مرص  ملا  تقديره 
القدرات،  بناء  مجاالت  يف  غانا  ألبناء 
لالستفادة  بالده  تطلع  إىل  مشريا 
األمني  املجال  يف  املرصية  الخربة  من 

ومكافحة اإلرهاب.
وأوضح املتحدث أن اللقاء بني الرئيسني 
الثنائية،  العالقات  تعزيز  سبل  تناول 
االقتصادية  الطفرة  ضوء  يف  خاصة 
واملرشوعات  تشهدها مرص حالياً  التي 
يف  وكذلك  إنشاؤها،  تم  التي  الكربى 

لغانا  الواعد  إطار املستقبل االقتصادي 
لجذب  الحكومة  توجهات  ضوء  يف 

االستثامرات ودعم القطاع الخاص.
أطر  حول  التباحث  اللقاء  شهد  كام 
املشرتك،  األفريقي  العمل  تعزيز 
السودان  يف  األوضاع  ومستجدات 
مرص  حرص  الرئيس  أكد  حيث  وليبيا، 
األفريقي  لالتحاد  رئاستها  فرتة  خالل 
األفريقية  القارة  أهداف  تحقيق  عىل 
االسرتاتيجية، يف مجاالت السلم واألمن 
النزاعات،  وإنهاء  االستقرار  وترسيخ 
واالجتامعية،  االقتصادية  والتنمية 
واالندماج  االقتصادي  والتكامل 
التجارة  منطقة  وتفعيل  اإلقليمي، 
الحرة القارية، واإلصالح املايل واملؤسيس 

لالتحاد األفريقي.
الغاين وجه  الرئيس  أن  املتحدث  وذكر 
املتميز  التنظيم  عىل  ملرص  التهنئة 
والنجاح يف استضافة بطولة كأس األمم 
العاملية،  األفريقية وفقاً ألفضل املعايري 
إىل  مرص  تطلع  الرئيس  أكد  حيث 
مساهمة الفعاليات الرياضية األفريقية 
الشعوب  بني  الروابط  تعزيز  يف 

األفريقية.

السـيىس،  الفتـاح  عبـد  الرئيـس  وجـه 
بـرورة التأكـد مـن كفـاءة الجوانـب 
الصحـي  التأمـني  مبنظومـة  الخاصـة 
التاريـخ  يف  تفعيلهـا  قبـل  الشـامل 
املحـدد، وذلـك يف إطـار حـرص الدولة 
مـن  جديـد  واقـع  إىل  االنتقـال  عـىل 
تقديـم الخدمـات الصحيـة ، مبختلـف 
أنواعهـا لـكل املواطنني وبجـودة عالية 
ضـامن  مـع  الدوليـة،  للمعايـري  وفقـاً 
مـن  سـواء  الخدمـات  تلـك  اسـتدامة 
التدفقـات  وثبـات  الجـودة  حيـث 
التمويليـة الالزمـة وجاهزيـة القدرات 
واألطقـم البرشيـة واملنشـآت الصحية، 
مـع إيـالء أهميـة خاصة لبعـد التوعية 
املواطنـني  وتوعيـة  إرشـاد  بهـدف 
ومختلـف  الجديـدة  باملنظومـة 
مـا  وتوضيـح  ومميزاتهـا،  تفاصيلهـا 

خالل اجتماعه بوزيرة الصحة ورئيس الرقابة اإلدارية 
ومحافظ بورسعيد.. السيسى يوجه بضرورة التأكد 
من كفاءة الجوانب الخاصة بمنظومة التأمني الصحى 

الشامل قبل تفعيلها

مجـال  يف  خاصـة  الشـامل  الصحـي 
فضـالً  البرشيـة،  الكـوادر  تدريـب 
عـن محـور امليكنـة والتحـول الرقمـي 
قاعـدة  تسـجيل  مبنظومـة  الخـاص 

املنتفعـني. بيانـات 
وأوضحـت وزيـرة الصحـة والسـكان  ، 
الصحـي  التأمـني  منظومـة  تدشـني  أن 
الشـامل يف محافظـة بورسـعيد سـيبدأ 
مبرحلـة للتشـغيل التجريبـي متتد لفرتة 
شـهرين مـن األول مـن يوليـو القادم  ، 
وتنتهـى يف األول مـن سـبتمرب، سـيتم 
ذات  طبيـة  خدمـات  تقديـم  خاللهـا 
جـودة عالية مطابقـة للمعايري القومية 
املـرصي، ومـن خالل منشـآت مسـجلة 

لـدى الهيئـة العامـة لالعتـامد والرقابـة 
املرحلـة  تلـك  كـام ستشـهد  الصحيـة، 
اسـتكامل البنيـة املعلوماتيـة واالنتهـاء 

مـن تسـجيل املنتفعـني مـن الخدمـة.
مـن ناحيـة أخـرى، تـم خـالل االجتامع 
اسـتعراض الخطوات والجهـود الجارية 
الخاصـة  القوميـة  الحملـة  ىف  للبـدء 
مببـادرة  الرئيـس عبد الفتاح السـيىس ، 
لدعـم “صحـة املرأة املرصيـة” ومحاور 
العمـل املختلفـة للمبادرة، وما تشـمله 
مـن خدمـات صحيـة، وتشـخيص مبكر 
البرشيـة  الكـوادر  وتوفـري  لألمـراض، 
لتقييـم  منظومـة  وتطبيـق  املدربـة، 

األداء، وتجهيـز املنشـآت.
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بنسبة  املدة  نفس  عن   2018 عام 
انخفاض 14% وهو ما ساهم يف تخفيض 
مصاريف الوقود بنسبة 16% ومصاريف 
زيادة  إىل  باإلضافة   %4 بنسبة  املوانئ 
والتي  عامن  للباخرة  التأجري  إيرادات 
تعمل عىل خط املغرب /إسبانيا، وكذلك 
وتقديم  للرشكة  املالية  السيولة  استثامر 
وعروض  للركاب  متميزة  خدمات 
تشجيعية مختلفة، وهو ما أشاد به وزيرا 

النقل املرصي واألردين.
العمومية  الجمعية  استعرضت  كام 
للمالحة  العريب  الجرس  استعدادات 
عدد  خالل  من  القادم  الحج  ملوسم 
تجهيز  مثل  والتدابري  اإلجراءات  من 
ومجمع  بنويبع  الحجاج  ساحة  وصيانة 
الوكيل  مع  والتنسيق  بالعقبة  الركاب 
)القناة  العربية  مرص  بجمهورية  العام 
الحجوزات  لتنظيم  املالحية(  للتوكيالت 
والتنسيق  اليومي  التنقل  لطاقة  طبقا 
مع رشكات السياحة عىل رضورة االلتزام 

أسبقية  بنظام  وذلك  م2،  و173   130
الحجز اإللكرتوين )on line(، من خالل 

بنك التعمري واإلسكان.
املهندس  قال  السداد،  نظام  وبشأن 

العريش.
وقالت الداخلية، يف بيان، إن مجموعة 
من العنارص اإلرهابية هاجمت منطقه 

وزير  الوزير،  كامل  املهندس  ترأس 
النقل، أعامل الجمعية العمومية لرشكة 
وزير  بحضور  للمالحة  العريب  الجرس 
الخصاونة،  إمنار  املهندس  األردين  النقل 
باإلضافة إىل رئيس مجلس إدارة الرشكة 

واإلدارة التنفيذية لها.
املوقف  استعراض  تم  االجتامع  خالل 
املايل للرشكة خالل ثالثة أشهر األوىل من 
عام 2019، حيث حققت الرشكة 1.510 
املستهدف  يفوق  ما  وهو  دوالر  ماليني 
يف املوازنة التخطيطية بنسبة 31%، حيث 
النتائج  هذه  أن  الرشكة  إدارة  أوضحت 
جاءت عىل الرغم من الرتاجع املعدالت 
والسيارات  الركاب  بسفر  الخاصة 
تنفيذ  بسبب  والشاحنات  والباصات 
يف  متثلت  محكمة  لخطة  العريب  الجرس 
التشغيلية  واملصاريف  النفقات  ضبط 
بتخفيض عدد الرحالت وإعادة جدولتها، 
هذه  خالل  الرحالت  عدد  بلغ  حيث 
الفرتة 392 عام 2019 مقابل 456رحلة 

 538 طرح  عن  اإلسكان  وزارة  أعلنت 
اإلدارية  بالعاصمة  سكنية  وحدة 
بالحى   )8  D( باملجاورة  الجديدة، 
السكنى )R 3(، مبساحات ترتاوح بني 

األربعاء،  الداخلية،  وزارة  أعلنت 
استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 
إرهابيني يف هجوم إرهايب جنوب غرب 

وزير النقل ونظريه األردني يراجعان 
استعدادات موسم الحج املقبل

اإلسكان تطرح 538 وحدة سكنية بالعاصمة 
اإلدارية بمساحات 130 و173م2

الداخلية: استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 
إرهابيني يف هجوم جنوبي العريش

وزير الري ومحافظ القليوبية يستقبالن رئيس 
جمهورية موزمبيق بالقناطر الخريية

كتب : محمد فايز

التقنيات.
املوارد  وزير  ورصح 
والري  املائية 
كلمته  خالل 
أمام  ألقاها  التي 
جمهورية  رئيس 
مركز  أن  موزمبيق 
النيل  بحوث 
الخريية  بالقناطر 
فريدة  مؤسسة 
بإجراء  تقوم 
من  كالً  وتطوير 
النظرية  البحوث 
يف  املياه  إدارة  مجال  يف  والتطبيقية 
مرص وميتلك املركز علامء ذات قدرات 
العلمي  للتقدم  مواكبة  خاصة 
السنوات  يف  الهائل  والتكنولوجي 
دراسة  ايل  املركز  ويهدف  األخرية 
البحوث  وإجراء  والقواعد،  األسس 
سياسات  لوضع  الالزمة  والدراسات 
طويلة املدى يف مجال توفري وتنمية 
واملحافظة  العذبة  املياه  مصادر 
عليها من التلوث للوفاء بإحتياجات 
معهدا   12 املركز  من  ويتفرع  البالد 
إدارة  بحوث  معهد  منها  للبحوث 
بحوث  ومعهد  الري  وطرق  املياه 
الرصف ومعهد بحوث املوارد املائية 
ومعهد بحوث النيل ومعهد بحوث 
صيانة  بحوث  ومعهد  الهيدروليكا 
القنوات املائية ومعهد بحوث املياه 
اإلنشاءات  بحوث  ومعهد  الجوفية 
والكهرباء  امليكانيكا  بحوث  ومعهد 
ومعهد  املساحة  بحوث  ومعهد 
البحوث  ومعهد  الشواطئ  بحوث 

البيئية والتغريات املناخية.
وأضاف الوزير ان الوزارة لديها خطة 
محكمة ملتابعة كمية املياه ومتابعة 
انشاء  تم  أنه  ايل  باإلضافة  املناسيب 
للفيضانات  املبكر  لإلنذار  مركزا 

إفريقية  دول   8 من  أكرث  يخدم 
بالفيضانات  بالتنبؤ  متخصص  وهو 

واألمطار وغريها من األمور األخرى.
املياه  إدارة  سبل  الري  وزير  وأوضح 
التى  التحديات  تحويل  وفرص 
فرص  إىل  األفريقية  الدول  تواجهها 
مؤكد  التنمية،  خاللها  من  تحقق 
والتكامل  التعاون  أهمية  عيل 
وتبادل  االفريقية  القارة  دول  بني 
ملواجهه  بينهم  فيام  الخربات  ونقل 
مشكالتهم بأيدى شعوبها، باإلضافة 
إىل رضورة تكاتف الشعوب من أجل 
وبناء  اإلقليمى  االستقرار  تحقيق 
األفريقية  للدول  التحتية  البنية 
ووجهات  الرؤى  وتغري  الوعى  ورفع 
النظر تجاه القارة االفريقية لتحقيق 
اسرتاتيجية التنمية املستدامة ورؤية 

مرص 2030 .
وأكد محافظ القليوبية عيل سعادته 
جمهورية  رئيس  بإستقبال  البالغة 
مدينة  أهمية  ايل  مشريا  موزمبيق 
كمدينة  الخريية  الخريية  القناطر 
خاصة  بطبيعة  تتمتع  سياحية 
تطويرها  ايل  املحافظة  وتسعي 
السياحية  الخريطة  عيل  ووضعها 

لتعود لسابق عهدها .
املياه  قضية  ان  سيادته  وأضاف 
املواطنني  وتوعية  عليها  والحفاظ 
بأهميتها والحفاظ عىل قطرة املياه 
والحفاظ عليها  إستخدامها  وترشيد 
القضايا  من  والتلوث  الهدر  من 
اتخذت  املحافظة  ان  مشرياً  الهامة 
للتوعية  االجراءات  من  العديد 
السلوكيات  ومواجهه  املياه  بأهمية 
تؤدى  والتى  البعض  من  الخاطئة 
عىل  غرامات  وتوقيع  إهدارها  اىل 
لتوعية  ندوات  وإقامة  املخالفني 
بأهمية  املجتمع  فئات  جميع 

v.املياه

بتوقيت الرحالت والتنسيق مع األجهزة 
املينائية يف كل من نويبع والعقبة لوضع 
امليناءين  خطة عمل ملتابعة الحجاج يف 
تيرس  التي  التسهيالت  كافة  لتقديم 

عملية التنقل والسفر.
النقل  وزيرا  أكد  االجتامع،  نهاية  ويف 
تلعبه  الذي  الدور  املرصي واألردين عىل 
املشرتك،  العريب  العمل  إثراء  يف  الرشكة 
ودورها يف تعزيز التجارة العربية البينية، 
وزيادة حجم املبادالت التجارية العربية 

اآلسيوية األفريقية.
وعىل هامش اجتامع الجمعية العمومية 
الوزيران  بحث  للمالحة،  العريب  للجرس 
النقل  الثنائية يف مجال  العالقات  تعزيز 
الكبري  التطور  مع  خاصة  كافة،  بأمناطه 
يف  مرص،  يف  النقل  قطاع  يشهده  الذي 
التطور،  لهذا  داعمة  سياسية  إرادة  ظل 
مجال  يف  مرص  تصنيف  تقدم  ظل  ويف 
وفقا  التحتية  والبنية  والكباري  الطرق 

لتصنيف التنافسية الدولية.

هيئة  رئيس  نائب  السباعى،  طارق 
الجديدة  العمرانية  املجتمعات 
يتم  إنه  والعقارية  التجارية  للشئون 
سداد جدية الحجز وقدرها 100 ألف 
سداد  استكامل  ويتم  للوحدة،  جنيه 
الوحدة،  قيمة  إجامىل  من   %10 نسبة 
باإلضافة إىل )1 % مصاريف إدارية + 
0.5 % مجلس أمناء( من قيمة الوحدة، 
خالل شهر من تاريخ الحجز، كام يتم 
الوحدة خالل 6  سداد 10 % من مثن 
أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 
باقى  سداد  ويتم  االستالم،  عند   %10
سنوية  ربع  أقساط  عىل  الوحدة  مثن 
متساوية ملدة 3 سنوات بدون فوائد، 
ويجوز سداد باقى القيمة عىل أقساط 
 7 أو   5 ملدة  متساوية  سنوية  ربع 

سنوات محملة بالفائدة.

غرب  جنوب  الرشطه  قوات  متركزات 
تصدت  حيث  سيناء،  بشامل  العريش 
عن  املواجهات  وأسفرت  القوات،  لها 
ومقتل  مجندين،  و6  ضابط  استشهاد 
4 من تلك العنارص انفجر يف أحدهم 

حزاما ناسفا كان يحمله.
وأشارت وزارة الداخلية إىل أن القوات 
يف  املتسببة  اإلرهابية  العنارص  تطارد 
قوات  متركزات  منطقة  عىل  الهجوم 
الرشطة جنوب غرب العريش، وأنه تم 
العثور عىل أحزمة ناسفة وأسلحة آلية 

وقنابل يدوية بحوزتهم.
وتتوىل  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  تم 

نيابه أمن الدولة العليا التحقيق.

االستاذ  استقبل 
محمد  الدكتور 
وزير  العاطي  عبد 
املوارد املائية والري 
الدكتور  واالستاذ 
الحليم  عبد  عالء 
محافظ  مرزوق 
السيد  القليوبية 
فليبي نيويس رئيس 
جمهورية موزمبيق 
القناطر  مبدينة 
للقيام  الخريية 
تفقدية  بجولة 

ما  والستعراض  املياه  بحوث  ملعهد 
تكنولوجيا  يف  املعهد  اليه  توصل 
بحث  ايل  باالضافة  والرصف  املياه 
ظل  يف  البلدين  بني  التعاون  سبل 

رئاسة مرص لالتحاد االفريقي.
للمعمل  بجولة  الجولة  وبدأت 
تقوم  والتي  البيئي  للرصد  املركزية 
الخاصة  التحاليل  جميع  باجراء 
و  الرتبة  و  املياه  ىف  امللوثات  برصد 
أول  تعد  والتي  األسامك  و  النباتات 
تحصل  األوسط  الرشق  يف  معامل 
التحاليل  يف  الجودة  شهادة  عىل 
البيئية من املنظمة الكندية ملعامل 

)CAEAL( التحاليل البيئية
كافة  باجراء  أيضا  املعامل  تقوم  كام 
انواع التحاليل الخاصة بالبيئة وإعداد 
وتجهيز  البيئي  التقييم  دراسات 
للمرشوعات  الفنية  الدراسات 
الفنية  املشورة  وتقديم  التنموية 
كوادرها  تدريب  و  املعامل  النشاء 
واملساهمة يف الرصد البيئي يف مجال 
الخاص  و  الحكومي  للقطاع  املياه 
تدريبية  دورات  إعداد  ايل  باإلضافة 
متخصصة للعاملني مبجال التحاليل 
بالدول العربية و االفريقية وتدريب 
احدث  عىل  الجامعات  طالب 
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واألكادميية  للسياحة  العربية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

البحرى.
رئيس  فهيد  آل  بندر  الدكتور  وقال 
أن  العربية  السياحة  منظمة 
بذوى  تهتم  التى  امليرسة  السياحة 
باألعداد  ليست  الخاصة  االحتياجات 
القليلة، حيث يتميز كل سائح بعدد 
من املرافقني يرتاون من 2 إىل 4 لذلك 
التنمية االقتصادية، وأكد  تساهم ىف 
واملؤمترات  الندوات  تكون  أن  عىل 
بتنفيذ  فاعلية  أكرث  الشأن  هذا  ىف 

التوصيات.

 13,2 بزيادة  الجديدة،  باملوازنة 
املايض، و18,5  العام  مليار جنيه عن 
مليار جنيه لرصف معاشات الضامن 
االجتامعى، وبرنامج »تكافل وكرامة«.
الدعم  برامج  مخصصات  أن  أكد 
جنيه  مليار   149 بلغت  السلعي 
السلع  لدعم  جنيه  مليار   89 منها: 
املواد  لدعم  و52,9  التموينية، 
مليار   35 قدره  بخفض  البرتولية 
مليارات  و4  املاىض،  العام  عن  جنيه 
جنيه  ومليار  الكهرباء،  لدعم  جنيه 
لدعم رشكات املياه، و3,5 مليار جنيه 
لتوصيل الغاز الطبيعى لـ 1,3 مليون 

أرسة.
ىف  االجتامعى  للبعد  مراعاة  إنه  قال 
املوازنة  الركاب، تضمنت  نقل  مجال 
الركاب  نقل  لدعم  جنيه  مليار   3,46
نقل  لهيئة  جنيه  مليار   1,85 منها: 
واإلسكندرية  بالقاهرة  الركاب 
اشرتاكات  لدعم  جنيه  مليار  و1,6 
الحديد،  السكة  الطلبة عىل خطوط 
غري  الخطوط  ودعم  األنفاق،  ومرتو 

االقتصادية بالسكة الحديد.
أصول  عىل  ا  حفاظً أنه  إىل  أشار 
الدولة وممتلكاتها، تضمنت املوازنة 
جنيه  مليار   12 تخصيص  الجديدة 
لبند الصيانة مقابل 7,8 مليار جنيه 

مبوازنة العام املاىض.
ومنًحا  دعاًم  تقدم  املوازنة  أن  أضاف 
مليار   4,9 بقيمة  التنمية  لقطاعات 
لدعم  جنيه  مليار   3,9 منها:  جنيه، 
 120« االجتامعى  اإلسكان  برنامج 
تنمية  ودعم  سكنية«،  وحدة  ألف 
امليرسة،  القروض  وفائدة  الصعيد، 
الرسيع،  النقل  مركبات  وصندوق 
جنيه  مليارات   6 رصد  جانب  إىل 
من أجل تنشيط الصادرات.. موضًحا 
زيادة  تضمنت  الجديدة  املوازنة  أن 
من  املمولة  الحكومية  االستثامرات 
الخزانة العامة بنسبة 40% عن العام 
مليار   140 إىل  لتصل  املاىض  املايل 
جنيه مقابل 100 مليار جنيه مبوازنة 
زيادة  قيمة  أعىل  وهى   ،2019  /2018
العرش  خالل  االستثامرات  شهدتها 

سنوات املاضية.

ومارس 2019، أعىل األشهر خالل الفرتة 
قيمة  ىف  الجارى،  العام  من  املذكورة 
العائدات املحققة من قناة السويس، 
بإيرادات بلغت 8.4 مليار جنيه لكل 
كأقل  فرباير  شهر  جاء  بينام  منهام، 

عائد بقيمة 7.6 مليار جنيه.

رئيس  فهيد  آل  بندر  الدكتور  أكد 
منظمة السياحة العربية أن السياحة 
العربية شهدت تطورا كبريا  العربية 
رغم الظروف التى مرت بها املنطقة 
ىف السنوات األخرية، ووصلت ىف فرتة 
“طموحنا  وأن   ،%45 إىل  الفرتات  من 

تخطى هذا العدد”.
 ولفت إىل مايشهده القطاع السياحى 
وهذا  وازدهار،  تطور  من  مرص  ىف 
تشهد  فمرص  األمن  لحالة  انعكاس 
جميعا،  للعرب  فخر  واستقرار  امن 
مشريا إىل أن املنظمة منحت الرئيس 
السياحة  قالدة  السيىس  الفتاح  عبد 

يوليو  أول  يبدأ 
تنفيذ  املقبل، 
عامة  موازنة  أكرب 
مرص  تاريخ  يف 
 /2019 املايل  للعام 
يصل  حيث   ،2020
مرصوفاتها  حجم 
تريليون   1,6 إىل 
 150 بزيادة  جنيه 
عن  جنيه  مليار 
 ،2019  /2018 موازنة 
لزيادة  نتيجة 
العديد  مخصصات 
ذات  الربامج  من 

البعد االجتامعي مثل أجور العاملني 
بلغت  التي  للدولة  اإلداري  بالجهاز 
مليار   31 بزيادة  جنيه  مليار   301
جنيه ملواجهة رفع الحد األدىن لألجور 
ا،  شهريً جنيه   2000 إىل   1200 من 
بالجهاز  ترقيات  حركة  أكرب  ومتويل 
مليار   1,5 بتكلفة  للدولة  اإلدارى 
جنيه، ومنح جميع العاملني بالدولة 
أدىن 75 جنيًها  الدورية بحد  العالوة 
»حافز  جنيًها   150 وإقرار  ا،  شهريً
بالدولة  العاملني  لجميع  شهرى«، 

مراعاة ألوضاع صغار املوظفني.
وزير  معيط،  محمد  الدكتور  أكد 
املالية، أنه تم اتخاذ جميع اإلجراءات 
الالزمة لبدء العمل باملوازنة الجديدة 
املالية  املخصصات  تحويل  تم  حيث 
من  املمولة  الجهات  من  املطلوبة 
مبراعاة  تعليامت  وإصدار  املوازنة، 
وعدم  العام  اإلنفاق  ترشيد  ضوابط 
تجاوز االعتامدات املخصصة، وتشديد 
إجراءات الرقابة عىل عمليات اإلنفاق 
العامة  املوازنة  أن  إىل  مشريًا  العام.. 
مع  تنفيذها  يتواكب  الجديدة 
عىل  الدولة  لسياسة  العام  اإلطار 
مبا  واالجتامعى،  االقتصادى  املسارين 
السياسية  القيادة  توجيهات  يعكس 
فيام  خاصة  للحكومة  وتكليفاتها 
النمو  معدالت  بزيادة  يتعلق 
االقتصادي التي من املتوقع أن تقرتب 
الجديد،  املايل  العام  خالل   %6 من 
 6,5 بني  يرتاوح  ما  إىل  ترتفع  حيث 

صادر  حديث  رسمى  تقرير  كشفت 
العامة  للتعبئة  املركزى  الجهاز  عن 
قناة  إيرادات  إجامىل  أن  واإلحصاء، 
املرصى،  بالجنيه  مقومة  السويس 
 4 الـ  خالل  جنيه  مليار   32.7 بلغت 
أشهر األوىل من العام الجارى، الفرتة 

من يناير – أبريل 2019.
 وأظهر التقرير اإلحصاىئ، الذى حصل 

الطبقة املمتازة، تقديرًا  العربية من 
لجهود مرص يف تعزيز التعاون العريب 

يف مجال السياحة.
منتدي  افتتاح  خالل  ذلك  وجاء 
السياحة امليرسة يف املنطقة العربية، 
الذى تستضيفة القاهرة اليوم ويقام 
تحت رعاية وزارة السياحة، وجامعة 
والتعاون  بالتنسيق  العربية  الدول 
للسياحة،  العربية  املنظمة  مع 
للعلوم  العربية  واألكادميية 
البحرى،  والنقل  والتكنولوجيا 
وذلك  الدولية  العمل  ومنظمة 
بالتعاون مع وزارة السياحة واملنظمة 

املدى  عىل   %7 إىل 
لتُسهم  املتوسط؛ 
خطط  تحقيق  يف 
والبنك  الحكومة 
الرامية  املركزي 
عىل  للسيطرة 
التضخم  معدالت 
وخفضها ألقل من 

%10
تنفيًذا  أنه  أوضح 
لتكليفات القيادة 
بتعزيز  السياسية 

مخصصات 
البرشية  التنمية 
تشمل  الجديدة  العامة  املوازنة  فإن 
مخصصات  يف  مسبوقة  غري  زيادة 
التعليم والصحة، حيث تصل 326,8 
مليار   257,7 مقابل  جنيه  مليار 
وقد  املايض،  العام  موازنة  يف  جنيه 
نحو  الصحة  قطاع  اعتامدات  بلغت 
التعليم  وقطاع  جنيه،  124,9مليار 
جنيه،  مليار   134,8 الجامعي  قبل 
جنيه..  مليار   67 العايل  والتعليم 
ترتيب  إعادة  ىف  االستمرار  إىل  ا  الفتً
لتحقيق  العام  اإلنفاق  أولويات 
عىل  املالية«  »الوفورات  من  املزيد 
بزيادة  يسمح  مبا  املتوسط  املدى 
اإلنفاق العام عىل مرشوعات التنمية 
لتحسني  واالجتامعية  االقتصادية 

الخدمات املقدمة للمواطنني.
الجديدة شهدت  املوازنة  أن  أشار إىل 
اعتامدات  ىف  مسبوقة  غري  زيادة 
مليار   9,7 إدراج  تم  حيث  األدوية 
مليارات   7 مقابل  لألدوية  جنيه 
جنيه مبوازنة العام املاىض، و1,5 مليار 
 7,6 رصد  وتم  األطفال،  ألبان  لدعم 
مليار جنيه لربنامج العالج عىل نفقة 
الدولة، مقابل 5,7 مليار جنيه العام 
اشرتاكات  لسداد  مليار  و1,3  املايض، 
غري القادرين يف نظام التأمني الصحي 
الصحى  التأمني  إىل  إضافة  الشامل، 
للمرأة  الصحى  والتأمني  للطالب، 
املعيلة، واألطفال دون السن املدرىس.
مليار   82,2 تخصيص  تم  إنه  قال 
جنيه مساهامت لصناديق املعاشات 

أن  منه،  نسخة  عىل  السابع”  “اليوم 
قيمة  بلغت  منفردا،  أبريل  شهر 
 8.3 نحو  خالله  املحققة  اإليرادات 
 414 عبور  بعد  وذلك  جنيه،  مليار 
أخرى  سفينة   1166 و  برتول،  ناقلة 
 98.3 حجمها  بلغ  حمولة  بإجامىل 

مليون طن.
يناير  شهرى  سجل  للتقرير،  وطبقا 

منظمة السياحة العربية: قطاع السياحة املصرى يشهد 
إزدهارا بدعم الرئيس السيسى

وزير املالية: ١.٦ تريليون جنيه.. أكرب موازنة فى تاريخ مصر

تقرير: 3٢.7 مليار جنيه عائدات قناة 
السويس خالل 4 أشهر

٣٢6,8 مليار للصحة والتعليم و٣٠١ مليار لألجور و١٤٩ مليار للدعم السلعى
٩,٧ مليار لألدوية و١,٥ مليار أللبان األطفال و١,٣ مليار لغير القادرين بالتأمين الصحي
8٢,٢ مليار لصناديق المعاشات و ١8,٥ مليار للضمان االجتماعى و»تكافل وكرامة«
٣,٥ مليار لتوصيل الغاز الطبيعى لـ ١,٣ مليون أسرة و٣,٩ مليار لإلسكان االجتماعى
االستثمارات الحكومية سجلت أعلى زيادة خالل العشر سنوات الماضية بنسبة ٤٠٪
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 اسال مستشارك القانوين

احد  من  التايل  االستفسار  وردنا 
رد  الحقا  ونورد  األعزاء  القراء 

املستشار القانوين
عىل  طبيب  انا   ، عليكم  السالم 
كعيادة  شقة  استأجرت   ، املعاش 
االيجار  بنظام  خاص  وسكن 
القديم عام 1990 وكان سعر ايجار 
الشقة املامثلة ىف العامرة ىف ذالك 
الوقت 7 جنيه ولكننا اتفقنا عىل 
20 جنيه ، وعند تغيري القوانني ىف 
تقدير  ىف  اختلفنا   1997 و   1996
قضية  فرفعت  املفرتضة  الزيادة 
 1999 ىف  واستئنافها  قضت  التى 
السكنى  الجزء  قيمة  تحديد  عىل 
بـ 3.5  العياده  بـ 3.5 جنيه وجزء 
عىل  بناء  تضاعف  والذى  جنيه 
ما  اىل  التجارية  لالماكن  الزيادة 
يقرب من 30 جنيه بزيادة سنوية 
10 % ، اصبحت 2% ىف 2002 ، املهم 
االجرة الكلية االن 80 جنيه ، مع 
الشقة  استخدم  مل  بأننى  العلم 
فقط  شهور  عدة  اال  كعيادة 
منذ  خاص  كسكن  واستخدمها 
ذلك التاريخ مبعنى ما يقرب من 
22 عام ، والسؤال هنا بعد قانون 
بزيادة  الجديد  الشعب  مجلس 
اضعاف   5 التجارية  االماكن 
 ، سنوات   5 بعد  العقد  وانتهاء 
هل ميكننى رفع قضية باستخدام 
الشقة كسكن فقط وبالتاىل عدم 

مستشارك القانوني

حسين قطامش / المحامي

مستشارك القانوني: طبيب يستأجر 
شقة إيجار قديم فما مشكلته؟

الخضوع للقانون الجديد ؟؟ وكيف 
مؤكد  الذى  الشقة  لصاحب  ادفع 
له  اترك  هل   ، بالزيادة  سيطالب 
؟  يبلغ  وكم   ، املحكمة  ىف  االيجار 

وشكرا
وردا عيل استفساركم

عليكم السالم و رحمة الله وبركاته 
االيجار  عقد  التوفيق  وبالله  اقول 
ايجار  لقوانني  يخضع  مبني  هو  كام 
االماكن القديم وطبق عليه الزياده 
الصادرة  للقوانني  طبقا  القانونيه 
بكافه  اإلثبات  قانونا  يجوز  أي   ،
واليمني  اإلقرار  مثل  اإلثبات  طرق 
بسداد  الشهري  وإقرارك  والشهود 
القيمه االيجاريه بالزياده القانونيه 
يثبت أن هناك جزء من الشقه الزال 
تستخدمه تجاري ، فعليك من اآلن 
تنذره  للمؤجر  رسمي  انذار  إرسال 
الزياده  سداد  عن  بامتناعك  فيه 
واستخدام  العياده  لغلق  القانونيه 

الشقه بكاملها سكن خاص وتحرر 
عن ذلك ومعك شهود من جريانك 
إثبات  محرض  امكن  أن  املالصقني 
الشقه  له  التابع  بالقسم  حاله 
بأنها سكن خاص ويشهدوا بتاريخ 
ثم  خاص  سكن  لها  استخدامك 
طالبا  للمحكمه  كله  بذلك  تعود 
االيجاريه  القيمه  بتخفض  الحكم 
بغرض  املؤجر  املكان  إلستخدام 
املستخدم  وغلق  فقط  السكني 
طبيب  )عياده  تجاري  جزء  منه 
مرشوع  من  للفرار  كله  وهذه   )
لغري  املؤجره  االماكن  ايجار  قانون 
به  تقدمت  الذي  السكني  اغراض 
و  يصدر  مل  االن  حتي  و  الحكومه 
هذا  النواب  مبجلس  حاليا  يناقش 
وبالله التوفيق مستشارك القانوين 

حسني قطامش املحامي

كتب االستاذ / عادل رستم

جني  بهدف  البسيطة  العقول  تشاغل 
مربوك   .. االتصال  رشكات  من  االرباح 
من  او  مجاين  واشرتاك  هدية  جايلك 
اكمل  موبايل  معانا  كسبت  عينة 
داخل  االعالنات  او   .. التسجيل  عملية 
التطبيقات ومنها ماهو منايف لالخالق .. 
او تجد رصيدكم نفذ .. فتتصل بخدمة 
الرشكات  اقصد خدمة اصحاب  العمالء 
حرتك   .. الواثق  بصوت  لك  ليقول 
والحوار   .. الفالنية  الخدمة  يف  اشرتكت 
التحمل  عىل  قدرتك  وحسب  يطول 
احنا  بعبارة  محمال  الرصيد  إليك  يعود 

رسائل النصب والضحك على الدقون
آسفني يافندم ..

والتجارب لجميعنا فيها االف الحكايات 
.. وانا هنا لست قاصا او حاكيا او مغرما 
إلظهار بطواليت يف هذا املجال .. امنا قد 
تكون مجرد بداية لوضع حد االستنزاف 
املتواصل من البسطاء الصحاب الجيوب 
يحمي  ال  القانون  مادة  والغاء  املتخمة 
اصبح  التغفيل  ان  وخاصة   .. املغفلني 
عىس  رسالة  انها   .. اساليبه  وله  عرفا 
او  .. من مجلس نواب  تجد من يعييها 

حقوقيني او جمعيات حقوق املستهل. مغلفة  نصب  لحاالت  مانتعرض  كثريا 
بعناية  مختارة  وكلامت  بالسوليفان 

البلد املنظم بضيفه الزميبابوي  سيجمع 
عىل ملعب “القاهرة الدويل”.

بالد  برمز  املنظمة  اللجنة  واستعانت 
عىل  الثالثة”  “األهرامات  الفراعنة 
تكنولوجيا  باستخدام  امللعب،  أرضية 
من  تخرج  إضاءة  معها  األبعاد،  ثالثية 
الذي  األكرب،  الهرم  باألخص  الرسومات، 
الطاقم  الكأس.وكان  بداخله  ظهر 

مصر تبهر العالم بافتتاح اسطوري لكأس األمم 
اإلفريقية ٢٠١٩ .. السيسي يعطي إشارة 

البدء للحدث العظيم من استاد القاهرة الدولي 
وسط حضور غفري من الجماهري املصرية

 Bein(قنوات الستوديو  التحلييل 
للبطولة يف  الحرصي  الناقل   -)  Sports
أشادوا  من  مقدمة  يف  األوسط-  الرشق 
وائل  املرصي  مثل  املبهج،  بالحفل 
الطبيعي  باألمر  اعتربه  الذي  جمعة، 
خاصة  وطنه،  أبناء  عن  واملعهود 
سلطت  عام،  املبدعة.وبوجه  النامذج 
العربية  املنطقة  يف  اإلعالم  وسائل 

الحفل،  عىل  الضوء  السمراء،  والقارة 
والحفل الغنايئ، الذي ظهر فيه مجموعة 
حفال  باعتباره  األفارقة،  الفنانني  من 
والعمق  املنظم  البلد  أصالة  بني  يجمع 
األفريقي األصيل.و إليكم بعض صور من 
خفل اإلفتتاج الذي بال شك أبهر الجميع 
داخل ستاد القاهره او من تابعوا الحفل 

عرب الفضائيات..

تتمه ص ٤
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جريدة مصر تالتني تشارك يف احتفالية 
تكريم املقدم تامر اسماعيل

عضو  عصمت  جامل  الدكتور  كشف 
الفريوسات  ملكافحة  القومية  اللجنة 
الصحة  منظمة  مستشار  الكبدية، 
لـ”اليوم  خاص  ترصيح  ىف  العاملية، 
 100 الرئاسية  املبادرة  أن  السابع”، 
األساىس  املحرك  هى  صحة،  مليون 
للقضاء عىل فريوس ىس ىف مرص بحلول 
 57 فحص  خالل  من  وذلك   ،  2020
فقط  أشهر   7 ىف  بالغ  شخص  مليون 
هى عمر املبادرة، من أكتوبرعام 2018، 

وحتى إبريل 2019.
مليون،   2 اكتشاف  تم   أنه  وأضاف 
أجسام  يحملون  شخص  ألف  و200 
مضادة لفريوس ىس، وكان حواىل 70 % 
منهم، أى حواىل مليون ونصف، شخص 
من  بالفريوس،  إصابتهم  من  التأكد  تم 
خالل تحليل الــ “ىب ىس أر”، وبالفعل 
ويتم  العالج،  منهم  شخص  مليون  بدأ 
حاليا استكامل باقى الفحوصات لنصف 
سيتم  والذين  آخرين،  شخص  مليون 
القادمة  القليلة  الشهور  عالجهم خالل 

بعد استكامل باقى التحاليل.
جميع  شملت  املبادرة  أن  وأكد 
ىف  العمل  وتم  املرصية،  املحافظات 
5000 موقع ىف هذه املحافظات، بفرق 
عمل  فريق  ألف   20 إىل  وصل  عمل 
والتمريض،  األطباء،  شمل  متكامل، 
لهم دور  الذين كان  البيانات  ومدخىل 
كبري ىف نجاح هذه املبادرة التى أبهرت 
صحى  انجاز  أكرب  تعترب  والتى  العامل، 

عاملى حتى اآلن.

عن  الجسم  عجز  هو  البول  احتباس 
إفراغ املثانة متاًما، وميكن أن يؤثر عىل 
أول  منه  نوعان  وهناك  شخص،  أى 
نوع الحاد، والذي قد يحدث فجأة أو 
فرتة  مدى  عىل  يحدث  والثاىن  مزمن 

زمنية أطول.
األمريىك  الطبى  للموقع  ووفقاً 
البول  احتباس  فيحدث   ”Depand“
أو  الكىل  أو  املثانة  حصوات  بسبب 
ضعف  مثل  االنسداد  غري  مشكلة 

عضالت املثانة ومشاكل األعصاب.
احتباس  لنوع  تبًعا  األعراض  وتختلف 
البول الذى قد تعاىن منه سواء الحاد 

أو املزمن.
ما أن احتباس البول ميكن أن يؤثر عىل 
الرجال يف  فإن  ذلك  أى شخص، ومع 
العمر  من  والستينيات  الخمسينيات 
بسبب  خاصة  لإلصابة،  عرضة  أكرث 

تضخم الربوستاتا.

األفريقى  املؤمتر  جاء ذلك خالل ختام 
الكبدية  الفريوسات  للقضاء عىل  األول 
أوغندا،  بعاصمة  كمباال  ىف  مؤخرا، 
الغري  الجمعيات  فيه  شاركت  والذى 
واألطباء  الدولية  واملنظامت  حكومية، 
عىل  الكبدية،  بالفريوسات  املهتمني 
املؤمتر  هذا  وحر  إفريقيا،  مستوى 

400 خبري من 27 دولة.
وأضاف أن االسرتاتيجية املرصية لعالج 
رئيسية  مراحل  بـ4  مرت  يس  فريوس 
اللجنة  تشكيل  مع   ،  2006 عام  منذ 
الكبدية،  الفريوسات  ملكافحة  القومية 
عالج  عن  عبارة  كانت  األوىل  املرحلة 
العالج  يناسبهم  الذين  املرىض  بعض 
واستمرت  والريبافريين،  باإلنرتفريون، 
عام  وحتى   ،2007 من  املرحلة  هذه 
 45 حواىل  عالج  يتم  وكان   ،2013
مراكز  خالل  من  سنويا  مريض  ألف 
ىف  املنترشة  الكبدية  الفريوسات  عالج 
هذه  وخالل  املرصية،  املحافظات  كل 
الطبية،  الكوادر  تدريب  تم  املرحلة 
بني  ما  التعاون  تفعيل  إىل  باإلضافة 
وزارة الصحة، واملستشفيات الجامعية، 
عالجى  بروتوكول  وضع  إىل  باإلضافة 
ألف  أكرث من 350  استفاد منه  موحد 
 %  60 اىل  وصلت  شفاء  بنسبة  مريض 
بني  تربط  للمعلومات  شبكة  بناء  مع 
إىل  باإلضافة  املختلفة،  املراكز  هذه 
باإلنرتفريون،  العالج  كورس  تخفيض 
سعره  من   %  10 بــ  عليه  والحصول 

العاملى.

وأوضح أن كل هذه الغنجازات كانت 
الثانية،  املرحلة  ىف  للدخول  املربر 
يس  بفريوس  املصابني  كل  عالج  وهى 
بواسطة العالجات الحديثة، التى تؤخذ 
الحصول  تم  والتى  الفم،  طريق  عن 
نظرا  العاملى،  مثنها  من   %  1 بـ  عليها 
املرحلة  ىف  تحققت  التى  لإلنجازات 
زيادة  تم  الفرتة  هذه  وخالل  األوىل، 
 150 من  أكرث  إىل  لتصل  العالج  مراكز 
ىف  بينها  بالتعاون  استطاعت  مركزا، 
القضاء عىل قوائم اإلنتظار ،اعتبارا من 
تم  فقد  وبالتاىل   ،2016 أغسطس   1
السابق  تم تشخيصه ىف  عالج كل من 
هنا  ومن  يس،  بفريوس  مصاب  بأنه 
بدأت املرحلة الثالثة والتى كان الهدف 
منها هو عمل فحص إلكتشاف الحاالت 
املعرضني  األشخاص  ىف  املعروفة،  غري 
عائالت  مثل  غريهم،  من  أكرث  لإلصابة 
العاملني  أو  يس  بفريوس  املصابني 
بالحقل الطبى، أو املساجني، أو املرىض 
الجراحية  للتدخالت  يتعرضون  الذين 
املرحلة  هذه  وخالل  املستشفيات،  ىف 
ىف عام 2017 تم فحص 3 مليون و300 

ألف شخص.
وأضاف، اكتشفنا أن ربع مليون منهم 
مصابني بالفريوس، وتم عالجهم، وقبل 
بدء مبادرة الرئيس 100 مليون صحة، 
عىل  للقضاء  الرابعة  املرحلة  وهى 
فريوس يس ىف مرص كان قد تم عالج 2 

مليون شخص خالل املراحل السابقة.

املناطق  فواكه  إحدى  الجوافة  أشجار 
العائلة  إىل  تتبــع  التي  االستوائية 
أمريكا  األصيل  وموطنها  اآلسية، 
بعد  زراعتها  انترشت  ثم  الجنوبية، 
العامل  من  االستوائية  املناطق  يف  ذلك 
انترشت  كام  وباكستان(،  الهند،  )مثل 
العربية.  الدول  معظم  يف  زراعتها 

عىل  مثارها  وتحتوي 
من  قليلة  كميات 
والربوتني  الدهن 
متوسطة  وكميـة 
العنارص  من 
)الكالسيوم  الغذائية 

والصوديوم 
والحديد(،  والفسفور 
من  عالية  وكميات 
كام  ب(،  )أ،  فيتامني 
بفيتامني  غنية  أنها 
ومنخفضة  )ج(، 

السكريات،  نسبة  يف  اليشء  بعض 
ولقد  األخرى.  الفواكه  بثامر  مقارنة 
أوضحت الدراسات العلمية أن أوراق 
بعض  عىل  تحتوي  الجوافة  أشجار 
إلبادة  الطبيعية  الحيوية  املضادات 
تستخدم  ولذلك  الضارة  الجراثيم 
من  العديد  عالج  يف  وأوراقها  مثارها 
اإلنسان،  جسم  تصيب  التي  األمراض 
التي ميكن تبيانها يف التايل: فمن فوائد 
الثامر العالجية أنها تعمل عىل الوقاية 
لدى  وأعراضه خاصة  الربد  نزالت  من 

والوقاية  الشعبية،  والنزالت  األطفال، 
اإلسقربوط  مرض  وعالج  الُسعال،  من 
والحد  الجروح  وُمعالجة  منه،  والوقاية 
من  الجسم  ووقاية  األسنان،  آالم  من 
أشجار  مثرة  وتُعترب  القلبية.  األمراض 
احتوائها  يف  الثامر  أغنى  من  الجوافة 
ذات  )الجوافة  الليكوبني  مادة  عىل 
اللب األحمر(، والتي تعمل عىل حامية 
الجسم من اإلصابة بالرسطان والعديد 
تُعترب  وكذلك  األخرى.  األمراض  من 
وإدرار  اإلسهال،  حاالت  لعالج  مفيدة 
البول، وتفتيت الحىص. كام أن محتواها 
ما  حٍد  إىل  ُمنخفضة  السكريات  من 
ُمالمئة  يجعلها  وهذا   ،)%7,5 )حوايل 
الفاكهة  مثار  باقي  عن  الُسكري  ملرىض 
الجوافة  مثار  تناول  ويعمل  األخرى. 
البرشة،  وتنقية  وتفتيح  ترطيب  عىل 
وذلك ألنها تحتوي عىل نسبة عالية من 
كبرية  ونسبة  ج(،  ب،  )أ،  الفيتامينات 

من  الوقاية  يف  تُساهم  التي  املاء  من 
مشاكل الجلد، كام تعمل عىل التخلص 
من الوزن الزائد، وذلك ملحتواها القليل 
فهي  وبالتايل  الحرارية،  السعرات  من 
تُعترب فاكهة ممتازة إلنقاص الوزن. كام 
من  التخلص  يف  الجوافة  مثار  تساعد 
وزيادة  بالجسم،  الضار  الكولسرتول 
للجسم،  املُفيد  الكولسرتول  نسبة 
الدم  ضغط  عىل  الحفاظ  عىل  وتَعمل 

من االرتفاع وتنظيمه. 
مفيدة  الجوافة  أوراق  مغيل  أن  كام 

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

اقرتبنا من النهاية.. عالج مليون مريض 
بمبادرة فريوسC وفحص نصف مليون آخرين

أضرار حبس البول وأسبابه

دعم  يف  الوطني  بدورها  منها  إميانا 
جريدة  اليوم  قامت  املرصيه  الدوله 
احتفالية  يف  باملشاركة  تالتني  مرص 
والذي  اسامعيل  تامر  املقدم  تكريم 
كان يعمل مبكتب املستشار العسكري 
ترقيته  وتم  سيناء  شامل  ملحافظة 
ملحافظة  عسكريا  مستشارا  ليصبح 

جنوب سيناء
أقيمت االحتفالية تحت رعاية العقيد 
العسكري  املستشار  الشاعر  الحسن 
أكد  والذي  سيناء  شامل  ملحافظة 
تامر  باملقدم  االحتفال  عيل  أرص  أنه 
الوطني  بدوره  منه  إميانا  اسامعيل 
املحافظه  يف  به  قام  الذي  واملجتمعي 
جنبا ايل جنب وقام بشكره عيل ما قام 
أبناء  خدمة  أجل  من  مجهود  من  به 

سيناء
من جهته قام حسني الطنجري بتقديم 

رئيس  قطامش  الدكتور محمود  تهنئه 
تالتني  مرص  جريدة  إدارة  مجلس 
بتوليه  وتهنئته  اسامعيل  تامر  للمقدم 
ملحافظة  عسكريا  مستشارا  منصب 
ثقة  رسالته  يف  واكد  سيناء  جنوب 
قواتنا  يف  قطامش  محمود  الدكتور 
أن  وجل  عز  املويل  داعيا  املسلحه 
وقواتها  وقادتها  واهلها  مرص  يحفظ 
محمود  الدكتور  قدم  كام  املسلحه 
قطامش التحيه ايل املستشار العسكري 
الحسن  العقيد  سيناء  شامل  ملحافظة 
الشاعر مشيدا بهذه اللمحه االنسانيه 
اخالق  نبل  عيل  تدل  التي  الجميله 
أبناء القوات املسلحه وأنهم دامئا قدوه 

ومثل يحتوي به
حر االحتفال كال من املهندسه لييل 
والتعليم  الرتبيه  وزارة  وكيل  مرتجي 
عبد  حسن  ايهاب  الكابنت  وكذلك 

والرياضه  الشباب  عام  مدير  الوهاب 
ورموز  الشاعر  الكريم  عبد  والدكتور 
منري  الدكتور  ومنهم  سيناء  أبناء  من 
الشوربجي وعبد العزيز الغايل والفنان 

التشكييل رجب عامر
من  درع  بتسليم  االحتفال  واختتم 
قدمه  والرياضه  الشباب  مديرية 
املستشار  ايل  بيتا  ايهاب  الكابنت 
سيناء  شامل  ملحافظة  العسكري 
درع  وكذلك  الشاعر  الحسن  العقيد 
املستشار  تامر اسامعيل وقام  للمقدم 
للمقدم  درع  بتقديم  الشاعر  الحسن 
تامر اسامعيل كام قام املهندس محمد 
املقدم  عن  نيابة  درع  بتقديم  هليل 
بالتقاط  الجميع  وقام  حكمت  أحمد 
تامر  املقدم  مع  التذكاريه  الصور 

اسامعيل

الفوائد الصحية والطبية والعالجية ألشجار الجوافة
والتي  األمراض،  من  العديد  لعالج 
تتلخص يف اآليت: فهو يُساعد يف إعطاء 
تقوية  عىل  ويعمل  أكرث،  بياضاً  العني 
ليالً، ويُساعد يف  النظر وبشكٍل خاص 
الكلف، وغريها  الشباب،  عالج حبوب 
البرشة،  عىل  تظهر  التي  املشاكل  من 
وعالج  األسنان،  تبييض  يف  ويُساعد 
آالمها.  وتخفيف  األسنان،  تسوس 
ويُعترب مغيل أوراق الجوافة ُمدر للبول، 
ويعمل عىل تنقيته من الشوائب. كام 
املرضية  املشاكل  من  العديد  يعالج 
آالم  )مثل  عليها  ويقي  باملعدة، 
االلتهابات  وبعض  والقرحة  املعدة 
أوراق  مغيل  يعمل  وكذلك  الحادة(. 
الجوافة عىل التخلص من الكولسرتول 
الكولسرتول  وزيادة  بالجسم،  الضار 
الجوافة  أوراق  مغيل  ويُعترب  الحميد. 
الكىل،  والتهابات  الضطرابات  عالج 
ملن  وخاصة  لألعصاب  ُمهدئ  أنه  كام 
الرصع  من  يُعاين 
كام  والتشنجات. 
للمشيمة  طارد  أنه 
رحم  يف  املُتأخرة 
الوالدة.  بعد  األم 
استخدامه  تم  ولقد 
حدة  لتقليل  قدمياً 
واإلسهال،  القيء 
خاصة ملن يُعاين من 
كام  الكولريا.  مرض 
فعال  عالج  يُعترب 
الُسعال،  لحاالت 
وحساسية  والرشح،  الربد،  ونزالت 
الصدر، والتهابات وقروح الفم، وُمطهر 
ديدان  عىل  يقي  حيث  للمعدة 
املعدة واألمعاء، وعالج ألورام املفاصل 
للُسكري،  خافض  يُعترب  كام  والتهابها. 
ومهدئ  اإلسهال،  لحاالت  وُمضاد 
للرسطان.  وُمحاربة  الدماغ،  لعمليات 
مادة  عىل  فيحتوى  األشجار  قلف  أما 
اإلسهال  حاالت  عالج  يف  تفيد  قابضة 
إىل  باإلضافة  األطفال،  عند  وخاصة 

العديد من األمراض األخرى.

باالحتباس  أيًضا  املرأة  تتأثر  أن  وميكن 
تسمى  حالة  من  عانت  إذا  البوىل 
املثانة  تبدأ  حيث   ،  ”Cystocele“
موضعها  من  الخروج  أو  الرتهل  يف 
من  سحبها  أيًضا  ميكن  الطبيعي، 
موضعها عندما يبدأ الجزء السفيل من 

القولون يف الرتهل.
أسباب احتباس البول

سبيل  )عىل  انسداد  هناك  كان  إذا 
املثال، حىص املثانة أو حصوات الكىل(، 
يتدفق  أن  ميكن  وال  انسداد  يحدث 

البول دون عوائق خالل مجرى البول.
الحاد  البول  احتباس  أساس  هو  وهذا 
وقد يهدد الحياة، ويجب عليك البحث 

عن عالج فوري للطوارئ.
االنسداد ضعف  غري  األسباب  وتشمل 
األعصاب  ومشاكل  املثانة  عضالت 
التي تتداخل مع اإلشارات بني دماغك 
واملثانة، وإذا كانت األعصاب ال تعمل 

دماغك  يتلقى  ال  فقد  بشكل صحيح، 
رسالة مفادها أن املثانة ممتلئة.

أسباب انسداد املسالك البولية تشمل:
تضخم الربوستاتا )BPH( عند الرجال.

بعض األورام والرسطانات.
ضيق اإلحليل.

املثانة أو املستقيامت.
اإلمساك.

حىص الكىل أو املثانة.
األسباب الشائعة لالحتفاظ البوىل غري 

االنسدادى هى:
السكتة الدماغية.

الوالدة املهبلية.
إصابة الحوض أو الصدمة.

مرض األعصاب لدى الرجال والنساء.
األعصاب  وظيفة  أو  العضالت  ضعف 

بسبب الدواء أو التخدير.
الحوادث التى تصيب الدماغ أو الحبل 

الشويك.
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قرأت لك.. رحلة إىل الجزائر ينقل صور 
مرئية من بلد املليون شهيد

للرتجمة  “كلمة”  مرشوع  عن  تصدر 
أبوظبى،   – والسياحة  الثقافة  دائرة  ىف 
والناقد  والشاعر  الرواىئ  كتاب  ترجمة 
إىل  “رحلة  غوتييه  تيوفيل  الفرنىس 
الجزائر”، ترجمها عن الفرنسية الكاتب 
واملرتجم املغرىب محمد بنعبود، وراجع 
الشاعر  لها  وقدم  ونقحها  الرتجمة 
واألكادميى العراقى كاظم جهاد. وتصدر 
هذه الرتجمة بالتزامن مع ترجمة رحلة 
األخرى  وهى  مرص،  إىل  نفسه  الكاتب 
كاظم  وراجعها  بنعبود  محمد  ترجمها 

جهاد.
وىف تقديم الكتاب جاء “نادراً ما شهد 
ميول  تعدد  مبثل  كاتباً  الفرنىس  األدب 
 Théophile Gautier غوتييه  تيوفيل 
التى  والفكرية  األدبية  األمناط  وتنوع 
من  أكرث  منها  كىل  ىف  وترك  مارسها 
شاعراً  كان  التأثري،  شديد  فاتن  عمل 
وناقداً  مرسحياً  وكاتباً  وقاصا  وروائياً 
اآلداب  لجديد  الحاذقة  مبتابعاته  عرف 
التى  الشهرية  والفنون، وقصص رحالته 
املتفردة  رؤيته  عىل  القارئ  توقف 
التى  البلدان  معاينة  ىف  واملتبحرة 
املرهفة  ومتابعاته  وغرباً،  يزورها رشقاً 
لهذه  املكرسة  والفنية  األدبية  لألعامل 

البلدان.
 ،1845 صيف  ىف  الجزائر  غوتييه  زار 
املجالت  ىف  إليها  رحلته  عن  ونرش 
صفحات متفرقة مل يجمعها ىف كتاب إال 

ىف  سني  سور  نويي  ضاحيتها  يف  وتوىف 
التيار  أعمدة  أهم  أحد  هو   .1872
الربناىس يف الشعر الفرنىس، وأحد أعالم 
إىل  والداعني  الفرنسية  الرومنطيقية 
تجاوزها يف آٍن معاً. كان شاعراً وروائيّاً 

وقاًصا وكاتباً مرسحيّاً وناقداً.
“ملهاة  الشعرية  مجموعاته  أهم  من 
املوت” و”مزّججات وأحجار منقوشة”، 
موبان”  “اآلنسة  رواياته  أشهر  ومن 

و”رواية املومياء”.
أما محمد بنعبود، مرتجم الكتاب، فمن 
سنة  باملغرب،  تطوان  إقليم  مواليد 
اللغة  ىف  اإلجازة  عىل  حاصل   .1957
وعىل  فاس،  آداب  كلية  من  العربية 
له  بالرباط،  الرتبية  علوم  كلية  دبلوم 
كتاب  )اتحاد  الذئب”  “قصبة  رواية 
املغرب( ومجموعة قصصية “تجاويف” 
املغربية(  الثقافة  وزارة  )منشورات 
من  تلفزيونية.  أفالم  وسنياريوهات 
ترجامته روايتا “املرصية” و”ابنة النيل” 
الجمل(،  )منشورات  سينويه  لجيلربت 
و”مخالب  الفضيلة”  “اغتيال  وروايتا 
)منشورات  حمدوىش  مليلودى  املوت” 
كونديرا  مليالن  “لقاء”  وكتاب  عكاظ(، 
)املركز  زفايغ،  لستيفان  روايات  وسّت 
وثالث  و”طرديّات”  العرىب(  الثّقايف 
دوما  أللكساندر  للناشئة  روايات 

)مرشوع “كلمة” للرتجمة(.

قصور الثقافة تصدر ١٢ عنوانا جديدة 
بخطة النشر اإلقليمى املركزى.. تعرف عليها

تفسري القرآن.. ما قاله اإلمام القرطبى فى 
“أال إنهم هم املفسدون”

ىف 1865م، ويبدو أنه، ىف الوقت نفسه 
رحلة  إهدائنا  إىل  فيه  يطمح  الذى 
برحلة  يعدنا  للبالد،  وجذابة  مشوقة 
مشاهد  بالكلامت  فيها  يرسم  مصورة، 
لها  تفضيالً  معيشة،  ومواقف  مرئية 
عن  املعتادة  الشعورية  االنثياالت  عىل 
يعرب  دامئاً  وساكنيه.  الغريب  الفضاء 
بالتفاصيل،  ولع  رحالته عن  غوتييه ىف 
تفاصيل دالة كان هو شديد الرتبص بها 
وتراه  برهافة،  التقاطها  عىل  ومعتاداً 
ىف هذه الرحلة وهو يقارن بني شوارع 
من  للخفض  باريس،  وشوارع  الجزائر 
بني  ويقرب  تلك،  لصالح  هذه  قيمة 
مرسومة  ومشاهد  الجزائرية  األماكن 
ودوالكروا،  ورامربانت  غويا  لوحات  ىف 
الرسم والرقص واملوسيقى  هكذا شكل 
الذى  العامل  إىل  الحية  نوافذه  والغناء 
هنا  من  وأريافه.  مدنه  يجوب  كان 
يعنى العنوان رحلة فنية أو تشكيليّة أو 

مصّورة إىل الجزائر، أيضاً.
نقدية  متابعات  عدة  الكتاب  يضم 
والفن  األدب  عنارص  من  للعديد 
كان  بالجزائر،  املتعلقني  االسترشاقيني 
مختلفة  فرتات  ىف  كتبها  قد  غوتييه 
الجزائرى وهمى ولد  الباحث  وجمعها 
من  الرتجمة  تنطلق  الذى  إبراهيم، 

طبعته لهذه الرحلة.
تارب ىف  مدينة  تيوفيل غوتييه يف  ولد 
جنوب فرنسا ىف 1811 ونشأ ىف باريس 

بالهيئة  للنرش  املركزية  اإلدارة  أصدرت 
العامة لقصور الثقافة عددا من األعامل 
األدبية، ىف إطار توجهات الهيئة الثقافة 
 ، مركزيًّا  اإلقليمي  النرش  كتب  بطباعة 
العناوين  من  مجموعة  صدرت  حيث 
الخاصة بفروع ثقافة القاهرة، السويس، 

والقليوبية، الوادى الجديد، واملنوفية.
 الكتب التى تصدر تباًعا عن إدارة النرش 
بالهيئة، متثل نقلة نوعية ىف مطبوعات 

اإلمام  كالم  مع  الوقوف  اليوم،  نواصل، 
القرطبى ىف تفسريه املعروف بـ”الجامع 
من  تضمنه  ملا  واملبني  القرآن  ألحكام 
ىف  قاله  ما  ونقرأ  الفرقان”،  وآى  السنة 
الثانية  اآلية  ىف  البقرة  سورة  تفسري 
َولِكْن  الُْمْفِسُدوَن  ُهُم  إِنَُّهْم  )أاَل  عرشة  

ال يَْشُعُروَن(.
قوله عز وجل: )أاَل إِنَُّهْم ُهُم الُْمْفِسُدوَن( 
أرباب  قال  لقولهم.  وتكذيبا  عليهم  ردا 
املعاين: من أظهر الدعوى كذب، أال ترى 
ُهُم  إِنَُّهْم  )أاَل  يقول:  وجل  عز  الله  أن 
إن  وكرست  صحيح.  وهذا  الُْمْفِسُدوَن( 

ألنها مبتدأة، قال النحاس.
فتحها،  يجوز  سليامن.  بن  عىل   وقال 
منطلق،  أنك  حقا  سيبويه:  أجاز  كام 
مبعنى أال. و}هم( يجوز أن يكون مبتدأ 
وخربه  واملبتدأ  خربه  و}املفسدون( 
خرب إن. ويجوز أن تكون )هم( توكيدا 
أن  ويجوز  )إنهم{.  يف:  وامليم  للهاء 
عامدا  يقولون  والكوفيون  فاصلة  تكون 
و}املفسدون( خرب إن، والتقدير أال إنهم 
)َوأُولِئَك  املفسدون، كام تقدم ىف قوله: 

وصولها  عىل  عماًل  اإلقليمى  النرش 
وتوسيع  ربوع مرص  القراء ىف  لجامهري 

نطاقها.
حدود  خارج  هى:  الصادرة  والعناوين 
إبراهيم  قصصية(  )مجموعة  الرؤية 
)شعر(  لسندباد  حكاية  آخر  معوض، 
)مجموعة  كريم  آيس  فرحات،  حمدى 
قصصية( إبراهيم طاهر، جلسة املفكر 
)دراسة( حسن إبراهيم حسن، عايشني 

ُهُم الُْمْفلُِحوَن( ]لقامن: 5[.
قال  يَْشُعُروَن(  ال  )َولِكْن  تعاىل:  قوله 
يعلم  مل  من  عىل  ما  يقال:  كيسان  ابن 
علم  إذا  يذم  إمنا  الذم،  من  مفسد  أنه 
أنه مفسد ثم أفسد عىل علم، قال: ففيه 
يعملون  كانوا  أنهم  أحدهام  جوابان: 
ال  وهم  الصالح  ويظهرون  رسا  الفساد 
النبى  عند  يظهر  أمرهم  أن  يشعرون 
َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم. والوجه اآلخر: أن 
يكون فسادهم عندهم صالحا وهم ال 
يشعرون أن ذلك فساد، وقد عصوا الله 
واتباعه.  الحق  تبيني  تركهم  ىف  ورسوله 

حطب )شعر( محمود السنوىس، النص 
واملجهر )دراسة نقدية( للدكتور أحمد 
علواىن، قبل الشمس مبرت )شعر( إسالم 
شمس الدين، الضحكة مرسوقة )شعر( 
امتلت  الحلم  صبورة  موىس،  سمري 
)شعر( عىل نوح، البعض ال يعرف لون 
بني  مراد،  ممدوح  )مرسح(  العيون 
يوسف،  عبري  )شعر(  والصهيل  الخرافة 
نبع املودة )شعر( محمد عمر الرشاش.

بد  وال  واستدراك  تأكيد  حرف  )َولِكْن( 
فيه من نفى وإثبات، إن كان قبله نفى 
كان بعده إيجاب، وإن كان قبله إيجاب 
كان بعده نفي. وال يجوز االقتصار بعده 
اإليجاب،  تقدم  إذا  واحد  اسم  عىل 
ولكنك تذكر جملة مضادة ملا قبلها كام 
لكن  زيد  جاءىن  وقولك:  اآلية،  هذه  ىف 
عمرو مل يجئ، وال يجوز جاءىن زيد لكن 
عمرو ثم تسكت، ألنهم قد استغنوا ببل 
ىف مثل هذا املوضع عن لكن، وإمنا يجوز 
ما جاءىن  النفى كقولك:  تقدم  إذا  ذلك 

زيد لكن عمرو. 

االقرتاع مل يحصلوا عىل تصاريح رسمية، 
ما دفع مفوضية االنتخابات إىل املطالبة 

بإعادة التصويت.
الرئيس  ضغط  إن  منتقدون  ويقول 

أردوغان كان وراء القرار.
ملاذا هذه االنتخابات مهمة؟

من  وهو  أردوغان،  السيد  انتخب 
إسطنبول، عمدة للمدينة يف عام 1994.
عام  يف  والتنمية  العدالة  حزب  أسس 

بني  للوزراء  رئيسا  انتخب  ثم   ،2001
يصبح  أن  قبل   ،2014 و   2003 عامي 

رئيسا للبالد.
AFPImage captionالصورة مصدر 
االنتخابات،  يف  صوت  الذي  أردوغان، 
سابق  وعمدة  اسطنبول  مواطني  من 

للمدينة.
بدأت  الحزب  يف  االنقسامات  لكن 
تظهر اآلن، ويشري محللون إىل أنها قد 

تتفاقم بسبب هذه الخسارة.

وقال الصحفي والكاتب مراد يتكني، قبل 
التصويت: “أردوغان قلق للغاية”.

لديه.  ورقة  بكل  يلعب  “إنه  وأضاف: 
إذا خرس، أيا كان الهامش، سيكون ذلك 
نهاية نهوضه السيايس املطرد، عىل مدار 

ربع القرن املايض”.
وسيظل  رئيسا،  سيظل  الواقع  “يف 
ائتالفه يسيطر عىل الربملان، لكن كثريين 
النهاية  بداية  مبثابة  هزميته  سيعتربون 

له”.

انتخابات اسطنبول: خسارة مرشح حزب العدالة والتنمية يف إعادة انتخابات البلدية
تتمه ص ٢ 
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على عهدة الخرباء.. 3 حيل للتخلص من 
إدمان االنرتنت والهواتف الذكية.. جربها

رشكة  مؤسس  جيتس”  “بيل  اعرتف 
الحوارات  أحد  خالل  مايكروسوفت 
تطوير  الذى منعه من  األكرب  بخطأه 
قادرعىل  للهاتف  تشغيل  نظام 
وهذا  وأبل،  جوجل  نظامى  منافسة 
ىف  الرائدة  الرشكات  أحد  أنها  بحكم 

العامل.
 ،TechCrunch وحسب تقرير نرشته
كام   ” مايكروسوفت  مؤسس  فقال 
الربمجيات،  عامل  ىف  أنه  تعلمون، 
تحقق  واحدة  رشكة  تظهر  ما  دامئا 
النجاحات وتستحوذ عىل السوق كله، 

الفلك عىل  علامء  من  دويل  فريق  عرث 
متوسط   كائن  وهو  جديد،  بني  قزم 
بني الكواكب والنجوم،  حيث أنه أثقل 
من الكواكب وأخف من النجوم، ويعد 
األجسام  أكرث  أحد  املكتشف  القزم 
تم  التي  النوع  هذا  من  الضخمة 

اكتشافها حتى اآلن.
 ووفقا ملا ذكره موقع “phys” العلمى، 
حديثًا  املكتشف  البني  القزم  أن  تبني 
أكرب   ،EPIC 212036875 b واملسمى 

بحوايل 50 مرة من كوكب املشرتى.

تحليل االكتشاف

البنية  األقزام  أن  املالحظات  وأظهرت 

هذا هو الخطأ األكرب لبيل جيتس الذى كلف 
شركته 400 مليار دوالر

علماء الفلك يكتشفون قزم “بنى” أكرب 50 
مرة من كوكب املشرتى

النوم،  من  االستيقاظ  مبجرد  هواتفهم 
عىل  املنبه  بضبط  قمت  إذا  خاصة 
هاتفك املحمول لذلك يكون من املفيد 
الهاتف خارج  وإبقاء  قديم  منبه  رشاء 

غرفة النوم.
اإلشعارات  إظهار  خاصية  تعطيل   .3

عىل الهاتف:
اإلشعارات  ظهور  أن  الدراسات  أثبتت 
املستخدم  أعني  أمام  مستمر  بشكل 
ولكن  الهاتف،  إىل  دامئا  ينظر  تجعله 
قد  الهاتف  من  امليزة  هذه  تعطيل 
لبعض  هاتفه  استخدام  ينىس  يجعله 
فرتات  عىل  إليه  والنظر  الوقت، 

متباعدة.

الحياة  أساسيات  من  االنرتنت  أصبح 
فهو  عنها،  االستغناء  يصعب  التى 
حلقة الوصل للكثري من األمور بحياتنا 
بعضنا  مع  التواصل  مثل  اليومية 
من  كثري  ىف  العمل  وإنجاز  البعض، 
األحيان، ومتابعة األخبار والتعرف عىل 
الطرق وغريها من األمور الروتينية ىف 

حياتنا اليومية.
التى  الدراسات  من  العديد  وظهرت 
تنذر بخطر االستخدام الكثري لالنرتنت، 
بعض  التكنولوجيا  خرباء  كشف  لذا 
الحيل التى ميكن االستعانة بها لتقليل 
يؤثر  ال  املكثف حتى  االستخدام  هذا 
عىل حياتنا، ونقل موقع “الديىل ميل” 

ولذا فإن أكرب خطأ وقعت فيه عىل 
خاص  نظام  تطوير  هوعدم  اإلطالق 
تكون  أال  ىف  تسبب  مام  للهواتف 
بدالً  اآلن  الفائز  هى  مايكروسوفت 
أندرويد، وهو ما قدره بخسارة  من 

تتجاوز الـ 400 مليار دوالر.
سوق  ىف  النجاح  أن  جيتس  وأضاف 
عن  تحصل  أن  يقدربإما  الربمجيات 
متاماً  تكون خارساً  األكربأوأن  الحصة 
مايكروسوفت  فيه  وقعت  ما  وهذا 
أجهزة  بسوق  أهتمت  أن  بعد 

الكمبيوتر بدالً من الهواتف.

و   35 بني  ترتاوح  التى  الكتل  ذات 

التي تدور حول  55 من كتل املشرتي 

نسبيًا  قريبة  مسافة  عىل  مضيفيها 

نادرة للغاية ويصعب العثور عليها.

  وأبلغت مجموعة دولية من الباحثني 

جامعة  من  بريسون  إم  كارينا  بقيادة 

عن  السويد  يف  للتكنولوجيا  تشاملرز 

الضخم  البني  القزم  عىل  العثور 

عليه  التعرف  تم  والذى  الجديد، 

التابعة  الطويلة  كبلر  مهمة  بواسطة 

لناسا واملعروفة باسم K2 ، وأكد فريق 

هذه الحيل، والتى ميكن التعرف عليها 
فيام يىل:

1. تحديد وقت استخدام االنرتنت:
دون  االنرتنت  الكثريون  يستخدم 
حساب، إذ يصعب السيطرة عىل وقت 
مواقع  تصفح  عند  خاصة  االستخدام 
وهو  املختلفة،  االجتامعى  التواصل 
تحديد  املستخدمني  فعىل  كبري،  خطأ 
للتذكري  املنبه  وضبط  محدد  زمن 
بأى  والقيام  االستخدام  وقف  بأهمية 

شئ آخر مفيد.
2. االستغناء عن عادة النظر ىف الهاتف 

فور االستيقاظ من النوم:
بفحص  األشخاص  من  العديد  يقوم 

وأكمل جيتس كالمه” إنه ألمر مدهش 
ارتكبت واحدة من  أنني  بالنسبة يل، 
أعظم أخطاىئ يف كل العصور”، ولكن 
مثل  مايكروسوفت  برامج  تزال  ال 
مام  للغاية  قوية  وويندوز  أوفيس 
يجعلها من أفضل الرشكات الرائدة ىف 

مجال التكنولوجيا.
بيل  فإن  هذا  كل  من  الرغم  وعىل 
رشكته  عملت  إذا  أنه  يعتقد  جيتس 
فإن  بهم  الخاص  التشغيل  نظام  عىل 
الرشكة  هى  ستكون  مايكروسوفت 

الفائزة.

باستخدام  البني  القزم  طبيعة  بريسون 

التلسكوبات األرضية. 

 EPIC حجم  يبلغ   ، للدراسة  ووفًقا 

b 212036875 ما يزيد عن 50 ضعف 

هذه  وتتضمن  املشرتي،  كوكب  كتلة 

البني عند  النسب متوسط كثافة القزم 

مستوى حوايل 108 جم / سم 3.

التي أجراها فريق  ووجدت املالحظات 

بريسون أن b 212036875 EPIC يدور 

حول مضيفه كل 5.17 يوًما تقريبًا عىل 

بعد حوايل AU 0.06 منه.
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بالدقهلية مرصعه، اإلثنني،  لقي كهربايئ 
قيامة  أثناء  سلم  أعىل  من  سقوطه  إثر 

بفك رسادق عزاء مبدينة طلخا.
أمن  مدير  حجي  محمد  اللواء  وتلقى 
محمد  اللواء  من  إخطارا  الدقهلية، 
يفيد  الجنائية،  املباحث  مدير  رشباش 
طلخا  رشطة  مركز  ملأمور  بالغ  بورود 

أثناء  سلم  أعىل  من  سقط  شاب  بوفاة 
فك رسادق عزاء باملدينة.

مكان  إىل  املركز  مباحث  ضباط  وانتقل 
شخص  مرصع  تبني  وبالفحص  البالغ، 
يدعى محمد مصطفى الحزين، وشهرته 
بشارع  مقيم  سنة،   25 باللو،  محمد 
بطلخا  مسعود  مبنطقه  الدمرداش 

ويعمل كهربايئ.
أكدوا  الواقعة  عيان  شهود  وبسؤال 
تركيبها  تم  بفك مروحة  أثناء عمله  أنه 
السلم  فوق  من  سقط  عزاء،  برسادق 
الحال، وتحرر  األخرية يف  أنفاسه  ليلفظ 
عن ذلك املحر الالزم وأخطرت النيابة 

العامة بالواقعة ملبارشة التحقيق.

مفاجآت فى قضية قتل طفلة لوالدتها فى أسيوط بسالح غري مرخص.. 
األسرة تربئ الطفلة وتؤكد: “الفقيدة “هى من عبثت بالسالح

فتاة تحاول االنتحار بالقفز من الطابق السابع بطنطا 
ونقلها للمستشفى إلسعافها

ذهب لفك سرادق عزاء فسقط من أعلى 
سلم.. مصرع »كهربائي« بالدقهلية

الناتج  الخطأ  القتل  حوادث  تعددت 
عن العبث باألسلحة سواء املرخصة أو 
غري املرخصة فمجرد وجودها يف املنزل 
لتصبح يف متناول األطفال أو السيدات 
تكون الكارثة محققة وإحتاملية وجود 

ضحية هي األقرب.
برصاصه  سيدة  مقتل  قضية  وشهدت 
جديدة  مفاجأة  أسيوط  ىف  طائشة 
التى  للطفلة  األرسة  تربئة  ىف  تتمثل 
مرخص  غري  سالح  من  النريان  أطلقت 
كانت تلعب به ، فخرجت منه رصاصه 
مام  والدتها  رأس  ىف  استقرت  طائشه 

تسبب ىف مرصعها.
أرستها  أقرت  السيدة  مرصع  وبعد 
وأن  بالحادث  لها  عالقة  ال  الطفلة  بأن 
من  هى  مرصعها  لقت  التى  السيدة 
بالخطأ خالل  النار عىل نفسها  أطلقت 

لعبها بالسالح النارى غري املرخص
وىف قسم أول أسيوط استيقظت دائرة 
سيدة  ضحيتها  راح  واقعة  عىل  القسم 
يف مقتبل عمرها بعد أن خرجت طلقة 
نارية من مسدس أحد األشخاص الذى 
كان يف زيارة لهم فاستقرت هذه الطلقة 

التابعة  الشيتى  ترعة  منطقة  شهدت 
الغربيه،  محافظة  ىف  طنطا  أول  لقسم 
السابع،  الطابق  من  بالقفز  فتاة  قيام 
ىف محاولة منها لالنتحار، عىل الفور تم 

نقلها للمستشفى إلسعافها.
أمن  مدير  حسونة  طارق  اللواء  تلقى 
من  فتاة  بسقوط  إخطارا  الغربية، 
الشيتي،  ترعه  مبنطقة  السابع،  الطابق 
نقلها  وتم  إسعاف  سيارة  انتقلت 
قيامها  الفحص  من  وتبني  للمستشفى، 
منها  محاولة  ىف  البلكونة  من  بالقفز 
القانونية  االجراءات  اتخاذ  تم  لالنتحار، 

حيال الواقعة.

كوبا أمريكا.. الريزيل تكتسح بريو بخماسية 
نظيفة و تتأهل إلي دور الثمانيه للبطوله

تتمه ص ١١ 

تتمه ص ١٢ 
تتمه ص ١٢ 

من  األرسة  تتمكن  ومل  برأسها  النارية 
انقاذها بعد أن تم نقلها إىل مستشفى 

أسيوط الجامعي.
رئيس  هاشم  حمدي  العميد  وكان 
الجنائية مبديرية أمن أسيوط  املباحث 
محمد  املقدم  من  إخطارا  تلقي  قد 
عطية رئيس مباحث قسم أول أسيوط 
بطلق  سيدة  بإصابة  بالغ  ورود  يفيد 
،واإلسعاف  وباإلنتقال  بالرأس،  ناري 
وانتقل  القسم  بدائرة  البالغ  موقع  اىل 
اىل موقع الحادث املقدم محمد عطية 
أسيوط  أول  قسم  مباحث  رئيس 
معاون  مفتاح  عادل  أحمد  والنقيب 
 ” وإصابة  البالغ  صحة  وتبني  املباحث 
سنة،    23 حبيب”،   مجدى  كريستني 
أنفاسها  ولفظت  بالرأس،   نارى  بطلق 
اىل  باإلسعاف  نقلها  أثناء  األخرية 

مستشفى أسيوط الجامعي .
أرسة  أن  األولية  التحريات  ودلت 
الزائرين  أحد  استقبلت  قد  الضحية 
يف  كان  حيث  أقاربهم  أحد  وهو  لهم 
 . م   . “عمرو  وهو  لهم  عائلية  زيارة 
ص” وكان بحوزته طبنجة 5,5 مل غري 

وأثناء  نارية  طلقات  بها  كان  مرخص 
عىل  املسدس  وضع  األرسة  مع  جلوسه 
فقامت  الحضور  تتوسط  “ترابيزة” 
به  وعبثت  املسدس  بأخذ  “كريستني” 
من  نارية  طلقة  خرجت  ذلك  وأثناء 
برأسها مام  بالخطأ، واستقرت  املسدس 
أدى إىل مرصعها عىل الفور أثناء محاولة 
أسيوط  مستشفى  إىل  ونقلها  إسعافها 
مرشحة  إىل  الجثة  نقل  وتم  الجامعي 
تحت  الجامعي  أسيوط  مستشفى 

ترصف النيابة العامة.
وألقى ضباط مباحث قسم أول أسيوط 
وبحوزته  املسدس  القبض عىل صاحب 
وغري  الواقعة  يف  املتسبب  السالح 
وتم  بالواقعة  محر  وتحرر  املرخص 

العرض عىل نيابة قسم أول أسيوط .
أمر  العامة  النيابة  عىل  املتهم  وبعرض 
النيابة  رئيس  محفوظ  أحمد  املستشار 
حبس املتهم لحيازته سالح غري مرخص 
ذمة  عىل  أيام   4 الواقعة  ىف  تسبب 
الجثة  بدفن  الترصيح  مع  التحقيقات 
للوقوف  الرشعى  الطب  انتداب  عقب 

عىل أسباب الوفاة .

الوسط  ويف  وألفيس،  ماركينيوس، 
كوتينيو،  إيفرتون،  آرثر،  كاسيمريو، 
وحيد  ومهاجم  وجابرييل خيسوس، 
فريمينو.و يف املقابل، اعتمد ريكاردو 
طريقة  عىل  بريو  مدرب  جارسيا 
حراسة  يف  بيدرو  بوجود   )1-3-2-4(
أبرام،  أراوخو،  لويس،  أمامه  املرمى، 
يوشيامر،  تابيا،  الوسط  ويف  تراوكو، 
بولو، فارفان، وكويفا، ومهاجم وحيد 
كان  املباراة  يف  تهديد  جوريرو.أول 
من  بتسديدة  بريو،  منتخب  لصالح 
لويس أدفينكوال يف الدقيقة 8 تصدى 
برباعة.وجاء  أليسون  الحارس  لها 
بهدف  السيلساو،  من  رسيًعا  الرد 
لكاسيمريو يف الدقيقة 12، حيث نفذ 
منطقة  داخل  ركنية  ركلة  كوتينيو 
بالرأس  كاسيمريو  وسدد  الجزاء، 
لرتتد  بالقائم  اصطدمت  الكرة  لكن 
الشباك. يف  ويضعها  جديد  من  له 
للربازيل  النتيجة  فريمينو  وضاعف 
خطأ  استغل  حيث   ،19 الدقيقة  يف 
فادح من الحارس بيدرو الذي حاول 
الجزاء،  منطقة  من  الكرة  إبعاد 
الذي  فريمينو  إىل  وصلت  لكنها 
استلم الكرة وراوغ الحارس وأسكنها 
منح  الهدفني  تسجيل  الشباك.  يف 
الربازيل،  منتخب  لالعبي  كبرية  ثقة 
مجريات  عىل  السيطرة  يف  وبدأوا 
التمريرات  عىل  واالعتامد  اللعب، 

مرمى  إىل  الوصول  أجل  من  القصرية 
لتقليص  بريو  محاوالت  بريو.ورغم 
عن  الفاعلية  غابت  لكن  النتيجة، 
إيفرتون يف تسجيل  الضيوف، ونجح 
الهدف الثالث للسيلساو يف الدقيقة 
32، والذي استقبل متريرة من فيليب 
كوتينيو عىل الجبهة اليرسى، وتوغل 
عىل حدود املنطقة وسدد أقىص ميني 
أراوخو  ميجيل  بيدرو.وكاد  الحارس 
حيث  بريو،  ملنتخب  الفارق  تقليص 
استقبل متريرة من زميله كريستيان 
حولها  قوية  كرة  وسدد  كويفا، 
الحارس أليسون إىل ركنية يف الدقيقة 
بتقدم  األول  الشوط  43.وانتهى 
بثالثية نظيفة، وبسيطرة  السيلساو 
واضح  غياب  يف  املباراة،  عىل  كاملة 
بداية  بريو.ومع  منتخب  لالعبي 
الشوط الثاين، واصل منتخب الربازيل 
لتوسيع  بريو  العبي  عىل  الضغط 
ألفيس  داين  نجح  وبالفعل  الفارق، 
يف تسجيل الهدف الرابع بعد جملة 
تكتيكية أكرث من رائعة، حيث انطلق 
وتبادل  امللعب  منتصف  من  ألفيس 
لينفرد  وفريمينو،  آرثر  مع  الكرة 
بالحارس بيدرو ويُسدد عىل ميينه يف 
الدقيقة 53.وحاول جابرييل خيسوس 
للربازيل،  الخامس  الهدف  تسجيل 
استقبل متريرة طويلة، وسدد  حيث 
كرة أرضية قوية، يف الدقيقة 58، لكن 
لها.وسعى  تصدى  بيدرو  الحارس 

لبريو،  الفني  املدير  جارسيا  ريكاردو 
لغلق الثغرة عىل الجانب األمين التي 
ببالون  ودفع  السيلساو،  استغلها 
من  بدال  وفلوريس  كويفا  من  بدال 
جوريرو  املهاجم  وأخرج  يوشيامر، 
كريستوفر جونزاليس، وحول  وأرشك 
طريقة اللعب إىل )4-1-4-1( ملحاولة 
غلق الخطوط أمام الربازيل وتقليص 
أراح  اآلخر،  الجانب  عيل  الفارق.و 
فيليبي  للربازيل  الفني  املدير  تيتي 
لويس وأرشك ساندرو بدال منه، وأيًضا 
دفع بالشاب أالن بدال من كاسيمريو 
يف خط الوسط، وأخريًا ويليان بدال من 
كوتينيو.وبالفعل نجح البديل ويليان 
للربازيل  الخامس  الهدف  يف تسجيل 
يف الدقيقة 90، حيث استقبل متريرة 
ركنية  ركلة  تنفيذ  إثر  إيفرتون  من 
وسدد أقىص الزاوية اليرسى.واحتسب 
ملنتخب  جزاء  ركلة  املباراة  حكم 
تدخل  إثر   ،93 الدقيقة  يف  الربازيل 
عنيف عىل جابرييل خيسوس، لكن 

الحارس تصدى لها برباعة.
الربازيل  يرفع  االنتصار  وبهذا 
صدارة  يف   7 للنقطة  رصيدهم 
رصيد  تجمد  بينام  األوىل،  املجموعة 
الثالث. املركز  يف  نقاط   4 عند  بريو 

الدور  يف  الربازيل  منتخب  وسيواجه 
حصد  فريق  أفضل  النهايئ  ربع 
املركز الثالث بني املجموعتني الثانية 

والثالثة.

مصر تستهل مشوار أمم إفريقيا بفوزين غاليني على 
زيمبابوي والكونغو وتتأهل لدور ال ١٦

العـارشه ،حيـث كاد مدافع منتخب 
التقـدم  أن يحـرز هـدف  الكونغـو 
لفريقـه ىف شـباك الفراعنـة، بعدما 
سـدد كـرة مرسـلة من رضبـة ركنية 
إال إنهـا ارتطمـت ىف عارضـة مرمـى 
محمـد الشـناوى و الفرصـه الثانيه 
يف الدقيقـه 40 و ارتـدت من عارضه 
مرمـي منتخـب مـرص.و يف الشـوط 
الكونغـو  العبـو  ،حـاول  الثـاين 
تقليـص الفـارق ومـن ثـم البحـث 
وأنابـت  املبـاراة  إىل  العـودة  عـن 
الشـناوي  محمـد  عـن  العارضـة 
الحـارس املرصي يف التصدي لرأسـية 
مـن  مـرص  العبـو  موبوتو.ومتكـن 
وشـباكهم  فوزهـم  عـىل  املحافظـة 
بفـوز  املواجهـة  لتنتهـي  نظيفـة 

عـىل  وتأهلهـم  الضيافـة  أصحـاب 
املنتخـب  ورفـع  املقبـل.  الـدور 
نقـاط  سـت  إىل  رصيـده  املـرصي 
بفـارق  املجموعـة  صـدارة  لينتـزع 
نقطتـني أمـام نظـريه األوغندي فيام 
منـي املنتخـب الكونغـويل بالهزمية 
الثانيـة عـىل التـوايل ليقبـع يف قـاع 
النقـاط  املجموعـة بـال رصيـد مـن 
زميبابـوي  منتخـب  يحتـل  فيـام 
املركـز الثالـث يف املجموعـة برصيد 
الفراعنـة  واحدة.وضمـن  نقطـة 
بغـض  عـرش  السـتة  لـدور  التأهـل 
النظـر عـن نتيجـة املبـاراة األخـرية 
للفريـق يف املجموعـة والتي يلتقي 
فيهـا نظـريه األوغنـدي يف مواجهـة 
ستحسـم صـدارة املجموعة.وأصبـح 
الـدور  إىل  املتأهلـني  ثـاين  الفراعنـة 

الثـاين بعدمـا حجـز نسـور نيجرييـا 
يف  عـرش  السـتة  دور  يف  مقعدهـم 
الثمـني  بالفـوز  اليـوم  وقـت سـابق 
عـىل املنتخـب الغينـي 1-‘0 وتصدر 
يعـد  مل   ، الثانية.وبهـذا  املجموعـة 
أي  الكونغـويل  املنتخـب  لـدى 
الـدور  إىل  املبـارش  للتأهـل  فرصـة 
فرصـة  انحـرصت  حيـث  الثـاين 
الفريـق يف الفـوز عـىل زميبابـوي يف 
الجولـة الثالثـة األخـرية والدخـول يف 
مقارنـة مـع أصحـاب املركـز الثالـث 
باملجموعـات األخـرى حيـث يتأهـل 
املركزيـن  أصحـاب  الثـاين  للـدور 
مجموعـة  كل  مـن  والثـاين  األول 
منتخبـات  أربعـة  ألفضـل  إضافـة 
يف  الثالـث  املركـز  أصحـاب  مـن 
األول. بالـدور  السـتة  املجموعـات 

نتائج منافسات بطوله كأس أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩: “يف مباراه مثريه و 
ممتعه منتخب بنني يفرض نتيجه التعادل اإليجابي ٢-٢ على نظريه منتخب 

غانا “املنقوصة”و الكامريون تتصدر املجموعه السادسه “

و  أوفوري  ريشارد  الحارس  يدي 
بذلك يسجل مايكل بويت بعد أرسع 
هدف يف هذه النسخة من املسابقة 
مل  الغانيون  رد  اآلن..ولكن  حتى 
النجم  أدرك  عندما  كثريا  يتأخر 
يف  التعادل  آيو  أندريه  والقائد 
الدقيقة 9 بتسديدة يسارية أرضية 
يسار  عىل  الضيقة  الزاوية  يف  مرت 
نهاية  فارنول.وقبل  فابيان  الحارس 
الدور  جاء  دقائق،  بثالث  الشوط 
آيو،  عائلة  األصغر يف  الشقيق  عىل 
اللقاء  يف  بصمته  ليضع  جوردان، 
نوهو  كاسيم  من  بينية  متريرة  إثر 
وسط غفلة من دفاع بينني، ليتوغل 
اإلنجليزي  باالس  كريستيال  العب 

تصويبة  يطلق  ثم  املنطقة  داخل 
الشباك.ومع  أعىل  سكنت  قوية 
منتخب  وجد  الثاين،  الشوط  بداية 
غانا نفسه يف موقف ال يحسد عليه 
ببطاقة  بوي  جون  العبه  طرد  بعد 
55.استغل  الدقيقة  يف  ثانية  صفراء 
“السناجب” النقص العددي ليعودوا 
عن  التعادل  بهدف  مجددا  للقاء 
من  بويت  مايكل  املتألق  طريق 
جديد إثر عرضية أرضية من البديل 
نزل  قد  كان  الذي  دوسو،  جوديل 
قبل دقيقة فقط للملعب كبديل.و 
الهدف أصبح مايكل بويت أول  بهذا 
العب يف تاريخ بنني يسجل هدفني 

يف مباراة بكأس األمم األفريقية.
“النجوم  منتخب  يستهل  وبهذا 

إضافة  البحث عن  السوداء” مشوار 
النجمة الخامسة يف تاريخه واألوىل 
نقطة  بحصد   ،  1982 نسخة  منذ 
لحامل  املجموعة  صدارة  بها  يرتك 
الذي  الكامريون  منتخب  اللقب، 
نظيفني  بهدفني  مجهود  بأقل  فاز 
التي  بنني،  بيساو.وتأيت  غينيا  عىل 
األكرب  املحفل  يف  للظهور  تعود 
 9 غياب  بعد  السمراء  القارة  داخل 
سنوات، يف املركز الثاين بنفس رصيد 
يف  بيساو  غينيا  تقبع  فيام  غانا، 
نقاط.وستشهد  بدون  الرتتيب  قاع 
املقبل  السبت  يوم  الثانية  الجولة 
الثقيل بني غانا  العيار  مواجهة من 
غينيا  ستلعب  بينام  والكامريون، 

بيساو أمام بنني.
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بدأت  الثاين،  الشوط  أحداث  بدايه 
الهجومي  ضغطها  املغربيه  العنارص 
النامبيني  مرمى  عىل  متواصل  بشكل 
أن  إال  التقدم،  هدف  إحراز  عن  بحثا 
“األسود”. يطارد  ظل  التهديف  عقم 
ويف ظل تراجع النامبيني للخلف، عاد 
منطقه  خارج  من  للتسديد  “األسود” 
عليه  هو  كام  الوضع  بقي  الجزاء،و 
حتي  ناميبي  دفاع  و  مغريب  هجوم 
انتظرها  الذي  الحسم  لحظه  حانت 
عندما  املباراه  أحداث  طوال  املغاربه 
من  كيمويني  إيتاموانا  الالعب  متكن 
تسجيل هدف فوز املغرب بالخطأ يف 

مرمي فريقه يف الدقيقة 89.

بونجاح  بغداد  املنتخبني.وافتتح  كال 
التسجيل ملنتخب الجزائر يف الدقيقة 
يضيف  أن  قبل  جزاء،  ركلة  من   34
يف  الثاين  الهدف  محرز  رياض  زميله 
الدقيقة 43.وحصد املنتخب الجزائري، 
ثالث  أول   ،1990 عام  املسابقة  بطل 
تقاسم  التي  باملجموعة،  له  نقاط 
الذي  السنغايل،  نظريه  مع  صدارتها 
بالنتيجة  تنزانيا  منتخب  عىل  تغلب 
بنفس  أمس  سابق  وقت  يف  ذاتها 
الجولة.يف املقابل، ظل منتخب كينيا، 
التي  البطولة  يف  للمشاركة  عاد  الذي 
غاب عنها ملدة 15 عاما، بال رصيد من 
النقاط، ليصبح يف مؤخرة الرتتيب مع 
نظريه التنزاين.ويأيت هذا الفوز ليشكل 
قوة دفع جيدة ملنتخب الجزائر، قبل 
لقائه املهم مع منتخب السنغال يوم 
الثانية  الجولة  يف  القادم  الخميس 

باملجموعة.

مرت  ارضيه  كامبوس  ،ليسددها  بها 
.بهذه  التونسيه  الشباك  داخل  إيل 
النتيحه ،وضع الفريقان أول نقطة يف 
قبل  الخامسة،  باملجموعة  رصيدهام 
تلتقي موريتانيا مع مايل يف وقت  أن 
امللعب  االثنني عىل نفس  اليوم  الحق 
الفنية  اللجنة  أعلنت  قد  و  .هذا 
فوز  عن  اإلفريقية،  األمم  لبطولة 
تونس،  الخزري العب منتخب  وهبي 
نسور  مباراة  يف  العب  أفضل  بجائزة 
قرطاج أمام أنجوال، و قدم صانع ألعاب 
املنتخب التونيس مستوى طيب أثناء 
منتخب  تعادل  الرغم من  اللقاء عىل 
منهام  لكل  بهدف  أنجوال  أمام  بالده 
و ذلك يف إفتتاح منافسات املجموعه 
إفريقيا  أمم  كأس  ببطوله  الخامسه 
مرص 2019.ويف الجولة الثانية، ستعلب 
أمام  املقبل  الجمعة  يوم  تونس 
بأول  املسار  تصحيح  عن  بحثا  مايل 
منتخب  أنجوال  ستواجه  فيام  انتصار، 
“املرابطون” يف اليوم التايل، سعيا وراء 

أول 3 نقاط لها يف البطولة.

بوجود   )1-3-2-4( لعب  طريقة 
املرمى،  حراسة  يف  بيكر  أليسون 
أمامه الرباعي فيليبي لويس، سيلفا، 

نتائج منافسات كأس أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩: ” منتخب السنغال 
يتخطي نظريه التنزاني بثنائية نظيفه و يتصدر املجموعه الثالثه”

تابع ص ١٠

نتائج منافسات بطوله كأس أمم إفريقيا مصر ٢٠٢٩: “أسود 
األطلس يقتنص فوز صعب من منافسه منتخب ناميبيا”

الجزائر تهزم كينيا بثنائية بغداد بونجاح و رياض محرز

أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩: “تونس بأداء مخيب 
لآلمال تتعادل ١-١ مع أنجوال يف مباراه متكافئه”

كوبا أمريكا.. الريزيل تكتسح بريو بخماسية 
نظيفة و تتأهل إلي دور الثمانيه للبطوله

يف  املغريب  الوطني  املنتخب  •نجح 
يف  له  مثينه  نقاط  ثالث  أول  إقتناص 
أوىل مبارياته ببطوله كأس أمم إفريقيا 
بعد  ذلك  و  مبرص،  حالياً  املقامه   2019
نظيف  بهدف  بالغه  بصعوبه  تغلبه 
يف  الناميبي،  املنتخب  نظريه  عىل 
املباراه التي جمعت بينهام عرص اليوم 
بالعاصمة  السالم  ملعب  عىل  األحد، 
العبو  بدأ  قد  القاهرة.و  املرصية 
باالستحواذ  املباراة  أحداث  املغرب 
عىل  الكامله  السيطرة  و  الكرة  عىل 
مجريات اللعب و محاوله فتح ثغرات 
يف دفاع املنتخب الناميبي عن طريق 
الهجامت  شن  و  البينية  التمريرات 
من االجناب و احيانا من العمق ، لكن 

إنتصاراً  الجزائري  املنتخب  حقق   •
سهال يف إفتتاح مسريته يف بطولة كأس 
املقامة  القدم،  لكرة  اإلفريقية  األمم 
حاليا يف مرص، و ذلك بعد فوزه بنتيجه 
الكيني يف  هدفني دون رد عىل نظريه 
املباراه التي أقيمت مساء أمس األحد 
بالقاهرة،  الجوي  الدفاع  ملعب  عىل 

• خيب منتخب تونس أمال جامهريه 
بالتعادل  اكتفي  عندما  الغفريه 
األنجويل  نظريه  مع   1-1 اإليجايب 
املكافح و ذلك يف املباراة التي أقيمت 
ستاد  عيل  اإلثنني  اليوم  مساء  بينهام 
منافسات  إطار  يف  الجديد  السويس 
املجموعة  لحساب  االوىل  الجولة 
امم  كاس  نهائيات  من  الخامسة 
مرص.  يف  حالياً  تقام  التي  افريقيا 
عن  املساكني  يوسف  لتونس  سجل 
 33 الدقيقة  يف  جزاء  رضبة  طريق 

نظريه  الربازييل  املنتخب  إكتسح   •
منتخب بريو، بخامسيه نظيفه و ذلك 
يف املباراه التي أقيمت اليوم السبت 
بني املنتخبني ضمن منافسات الجولة 

خطورة  أي  تشكل  مل  السيطرة  تلك 
عىل مرمى املنتخب الناميبي،و حاول 
املرمي  عيل  التسديد   ، املغرب  العبو 
واالعتامد  الجزاء  منطقه  خارج  من 
شكلت  التي  الثابتة  الكرات  عىل 
عن  تثمر  مل  لكن  و  الخطوره  بعض 
أي أهداف يف الشباك الناميبية،و يأيت 
هذا الفشل الهجومي بسبب التمركز 
ناميبيا  العبي  من  الرائع  الدفاعي 
الفريق  لعنارص  الجيد  اإلنتشار  ،و 
وياش  حكيم  متيز  قد  .و  املنافس 
املرمي  بالتسديدات عيل  أياكس  نجم 
الكايف  بالشكل  قوية  تكن  لكنها مل  و 
لهز شباك الحارس الناميبي، و ينتهي 
مع  السلبي.و  بالتعادل  األول  الشوط 

املجموعة  ملباريات  األوىل  بالجولة 
املجموعات  مرحلة  يف  الثالثة 

باملسابقة القارية.
وكان الشوط األول، الذي سيطر عليه 
خالله  وسجل  الجزائري  املنتخب 
الذي  الثاين،  من  كثريا  أفضل  هدفيه، 
من  التهديفية  الفرص  خالله  ندرت 

نعيم  املهاجم  لصالح  مخالفة  بعد 
أنجوال  مدافع  بايزو  ضد  السليطي 
الذي عرقله داخل منكقه الجزاء عقب 
عاليه  مبهاره  له  السليطي  مراوغه 
يسدد  و  املساكني  لتنفيذها  ليتقدم 
االنجوليه  الشباك  عانقت  قويه  كره 
 . املقدمة  يف  التونيس  املنتخب  ليضع 
الالعب جاملا كامبوس متكن من  لكن 
معادله النتيجة ألنجوال يف الدقيقة 73 
الحارس  لكرة مرتدة من  متابعة  بعد 
فاروق بن مصطفى، فشل يف اإلمساك 

املجموعات  دور  واألخرية من  الثالثة 
لبطولة كوبا أمريكا، ليخطف بطاقة 
تيتي  النهايئ.واعتمد  لربع  التأهل 
عىل  الربازيل  ملنتخب  الفني  املدير 

السنغايل مشواره  املنتخب  إستهل   •
األمم  كأس  بلقب  التتويج  نحو 
املقامة حاليا  القدم،  لكرة  األفريقية 
تاريخه،  يف  األوىل  للمرة  مرص،  يف 
بصوره رائعه، بعدما حقق فوزا مثيناً 
رد  دون  بهدفني  ومستحقاً  سهالً  و 
عىل منتخب تنزانيا و ذلك يف املباراه 
مساء  الفريقني  بني  أقيمت  التي 

اليوم األحد عىل ملعب الدفاع الجوي 
ملباريات  األوىل  الجولة  يف  بالقاهرة 
كأس  بطوله  من  الثالثة  املجموعة 

أمم إفريقيا مرص 2019 .
.ورغم افتقاده خدمات نجمه ساديو 
منتخب  أن  اإليقاف،إال  بسبب  ماين 
وكان  متاما،  املباراة  تسيد  السنغال 
األهداف،  من  املزيد  إضافة  بإمكانه 

منتخب  العبي  إستسالم  ظل  يف 
نجومه  رغبة  لوال  للخسارة،  تنزانيا 
بعد  الجهد  بذل  يف  اإلفراط  عدم  يف 
قبل  السيام  الفوز،  عىل  اطمئنانهم 
تنتظرهم  التي  املرتقبة  املواجهة 
مع املنتخب الجزائري يوم الخميس 
القادم يف الجولة الثانية باملجموعة.و 
التسجيل  كيتا  بالدي  افتتح  قد 
فيام   ،28 الدقيقة  يف  التريانجا  ألسود 
تكفل كريبان دياتا بتسجيل الهدف 
قذيفة  عرب   65 الدقيقة  يف  الثاين 
املنتخب  رائعة.وحصد  صاروخية 
له  نقاط  ثالث  أول  بذلك  السنغايل 
منتخبي  تضم  التي  املجموعة،  يف 
الجزائر وكينيا أيضا، اللذين يلتقيان 
ذاتها،  بالجولة  اليوم  الحق  وقت  يف 
فيام ظل منتخب تنزانيا، الذي يعود 
للظهور يف البطولة بعد غياب دام 39 

عاما، بال رصيد من النقاط.

نتائج منافسات بطوله كأس أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩: “الكامريون يستهل 
حمله الدفاع عن لقبه بالفوز بثنائيه نظيفه على نظريه منتخب غينيا بيساو و 

يتصدر قمه املجموعه السادسه”

حملة  الكامريون،  منتخب  •استهل 
يف  حققه  الذي  لقبه  عن  دفاعه 
عىل  بالفوز  بالجابون   2017 عام 
بيساو بهدفني  نظريه منتخب غينيا 
نظيفني،و ذلك يف املباراه التي أقيمت 
الثالثاء  اليوم  مساء  املنتخبني  بني 
يف  اإلسامعيلية  مديته  ستاد  عيل 
الجولة األوىل من منافساا املجموعة 
 .  2019 إفريقيا  أمم  لكأس  السادسة 
شهد الشوط االول أداء متوسط شابه 

نوع من االستهتار من جانب هجوم 
الكامريون املكون من إريك ماكسيم 
تشوبو موتينغ )باريس سان جرمان 
ايكامبي  توكو  كارل  الفرنيس(، 
وكريستيان  االسباين(  )فياريال 
الصيني(. جيانيي  )هينان  باسوغوغ 
بيساو  غينيا  لعبت  املقابل،  يف 
الكامريون  أمام  عامليا   118 املصنفة 
املصنفه من دون عقد و بثقه كبريه 
أندريه  الحارس  شباك  تهز  كادت  و 

مع  مباراة   55 خاض  الذي  أونانا 
أياكس أمسرتدام الهولندي يف املوسم 
الشوط  أحداث  بدايه  مع  املنرصم.و 
دفاع  رموز  الكامريون  فكت  الثاين، 
غينيا و تقدم لها بالهدف األول يايا 
بنانا برأسية جميله و قويه مستغال 
يف  بدقه  تنفيذها  تم  ركنية  ركله 
الدقيقه 66 و نجح ستيفان باهوكن 
للكامريون  الثاين  الهدف  إضافة  يف 
من  ثوان  بعد  دفاعي  خطأ  إثر 
دخوله بديال يف الدقيقه 69، لتحقق 
“األسود غري املروضة” بقيادة املدرب 
فوزا  سيدورف  كالرنس  الهولندي 
نقاط  ثالث  أول  تحصد  و  مستحقاَ 
هامه يف إفتتاح مشوارها يف البطوله 
التي لقبها و يف إنتظار املباراة الثانية 
يف املجموعة اليوم والتي تجمع بني 
الثانية  الجولة  وبنني.وستشهد  غانا 
من  مواجهة  املقبل  السبت  يوم 
والكامريون،  غانا  بني  الثقيل  العيار 
أمام  بيساو  غينيا  ستلعب  بينام 

بنني.
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كـــاريـــكـــاتـــيـــر

بقياده  األرجنتيني  املنتخب  •تأهل 
من  الـثامنيه  دور  إىل  مييس  ليونيل 
الجنوبية  أمريكا  أمم  كأس  بطولة 
)كوبا أمريكا( بعد أن حقق فوزاً مثيناً 
بهدفني نظيفني عىل نظريه القطري و 
مساء  الفريقني  التي  املباراه  يف  ذلك 
اليوم األحد يف ختام مباريات الفريقني 
األول  الدور  يف  الثانية  باملجموعة 
الربازيل. يف  حاليا  املقامة  للبطولة 
الشوط  األرجنتيني  املنتخب  وأنهى 
سجله  مبكر  بهدف  لصالحه  األول 
الرابعة  الدقيقة  يف  مارتينيز  الوتارو 
القطري. الدفاع  من  قاتل  خطأ  اثر 
وظلت النتيجة عىل حالها يف الشوط 

أجويرو  سريخيو  سجل  حتى  الثاين 
 82 الدقيقة  للتانجو يف  الثاين  الهدف 
رصيده  األرجنتيني  املنتخب  رفع  .و 
الثاين  إىل أربع نقاط ليقفز إىل املركز 
نقاط  خمس  بفارق  املجموعة  يف 
املتصدر. الكولومبي  املنتخب  خلف 
وتجمد رصيد املنتخب القطري عند 
نقطة واحدة ليرتاجع إىل املركز الرابع 
نقطة  بفارق  املجموعة  يف  األخري 
واحدة خلف باراجواي .وبهذا ، يلتقي 
الثامنية  األرجنتيني يف دور  املنتخب 
املركز  صاحب  الفنزوييل  نظريه  مع 

الثاين باملجموعة األوىل.

نتائح منافسات بطوله كوبا أمريكا الربازيل 
٢٠١٩: ” األرجنتني تهزم قطر بهدفني دون رد و 
تتأهل إلي دور الثمانيه للبطوله برفقه كولومبيا”

نتائج منافسات بطوله كأس أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩: 
“يف مباراه مثريه و ممتعه…منتخب بنني يفرض نتيجه 

التعادل اإليجابي ٢-٢ على نظريه منتخب غانا 
“املنقوصة”و الكامريون تتصدر املجموعه السادسه “

تركي آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة 
االتحاد العربي لكرة القدم

االتحاد األفريقي لكره القدم “كاف” ،يخصص أربعه ماليني 
مليون دوالر و نصف للفائز بـ” كأس إفريقيا مصر ٢٠١٩

أعلن املستشار تريك آل الشيخ، رئيس 
االتحاد العريب لكرة القدم، استقالته 
التوفيق  ا  متمنيً االتحاد،  رئاسة  من 

ملن يخلفه.
»تويرت«:  عرب  الشيخ«،  »آل  وقال 
من  األوىل  السنة  انتهاء  »بعد 
الجديدة  بنسختها  العربية  البطولة 
أتقدم  حققته،  الذي  الكبري  والنجاح 

لكرة  اإلفريقي  االتحاد  •حدد 
املخصصة  املالية  املنح  كاف”  القدم” 
لنهائيات كأس إفريقيا لألمم الحالية 
مبرص، إذ خصصت أربعة ماليني دوالر 
الفائز  البطل  للمنتخب  ونصف 
من  والثالثني  الثانية  النسخة  بلقب 
املسابقة.وخصص “الكاف” 2،5 مليون 

العريب  االتحاد  باستقالتي من رئاسة 
ا التوفيق للرئيس  لكرة القدم متمنيً

القادم ولجميع األندية العربية«.
من  باستقالتي  اتقدم  »كام  أضاف: 
الوحدة  لناديي  الرشفية  الرئاسة 
ا  ومتمنيً ومقدرًا  شاكرًا  والتعاون 
من  القادم  يف  والنجاح  التوفيق  لهم 

األيام«.

دوالر للمنتخب املحتل للمركز الثاين، 
التي  للمنتخبات  دوالر  مليون  و2 
ستحصل  فيام  النهايئ،  نصف  بلغت 
عند  مسارها  توقف  التي  املنتخبات 
و600  دوالر،  مليون  عىل  النهايئ  ربع 
ألف دوالر للمنتخبات التي تجاوزت 

الدور األول.

بهـدف مميـز ىف شـباك 
زميبابـوى.  منتخـب 
املبـاراة  وشـهدت 
ـا، هتـاف  الجاريـة حاليً
املـرصي  الجمهـور 
تريكـة  أبـو  ملحمـد 
املرصيـة  الكـرة  نجـم 
سـري  أثنـاء  السـابق 
املباراة.واختـار  أحـداث 
يف  املتواجـد  الجمهـور 
امللعـب الدقيقـة 22 يف 
إشـارة إىل رقـم القميص 
أبـو  يرتديـه  كان  الـذي 
تريكـة خالل فـرتة لعبه 
املـرصي  للمنتخـب 
مـن  األهـيل،  وفريـق 
لالعـب  الهتـاف  أجـل 
الـذي اعتزل كـرة القدم 
العبـو  2013.تسـابق  يف 
املنتخـب املـرصي لكـرة 
القـدم يف إهـدار الفرص 
التـي سـنحت لهـم عىل 
اللقـاء  شـوطي  مـدار 
واكتفـى الفريـق بهدف 
تريزيجيـه حيث فشـل 
يف  الفريقـني  مـن  كل 
خـالل  النتيجـة  تغيـري 
لينتهـي  الثـاين  الشـوط 
اللقـاء بفـوز مثـني للمنتخب املرصي 
يف بدايـة رحلـة البحـث عـن اللقـب 

البطولـة. يف  الثامـن 

عـيل  نظيفـه  بثنائيـه  تفـوز  مـر 
و   16 ال  لـدور  تتأهـل  و  الكونغـو 
الكونغـو أول املغادريـن للبطولـة”

حقـق املنتخب املرصي 
فوزيـن  القـدم  لكـرة 
مسـتهل  يف  غاليـني 
بطولـة  يف  مشـواره 
اإلفريقيـة  األمـم  كأس 
مبـرص،  حاليـا  املقامـة 
متكـن مـن خاللهـا مـن 
السـتة  لـدور  التأهـل 
املتأهلـني  كثـاين  عـرش 
بعـد منتخـب نيجرييا.

تريزيجيـه  محمـود 
يقـود املنتخب املري 
نظـريه  عـيل  للفـوز 
بهـدف  الزميبابـوي 
إفتتـاح  يف  نظيـف 
املجموعـه  منافسـات 
األويل مـن بطولـه كأس 

2019 إفريقيـا 

محمـود  •نجـح 
تريزيجيـه نجـم فريق 
يف  الـرتيك  باشـا  قاسـم 
مـرص  منتخـب  قيـاده 
منتهـب  عـيل  للفـوز 
بهـدف  زميبابـوي 
نظيـف يف لقـاء افتتـاح 
األفريقيـة  األمـم  كأس 

2019 و ذلـك يف املبـاراه التـي أقيمت 
يف  الـدويل  القاهـره  سـتاد  عـيل 
األويل  املجموعـه  منافسـات  إطـار 
للبطولـه اإلفريقيـة يف نسـختها ال 
32 و بحضـزر جمهور غفري يتقدمه 
السـييس  الفتـاح  عبـد  الرئيـس 
االتحـاد  رئيـس  إنفانتينـو  وجيـاين 

الجـويل لكـره القـدم و أحمـد أحمد 
للعبـه. االفريقـي  االتحـاد  رئيـس 
حسـن  محمـود  النجـم  وسـجل 
قاسـم  فريـق  العـب  تريزيجيـه، 
باشـا الـرتىك، هـدف الفراعنـة األول 
املبـاراة،  زمـن  مـن   41 الدقيقـة  ىف 
تّوجـه  رائـع  فـردى  مجهـود  مـن 

مصر تستهل مشوار أمم إفريقيا بفوزين غاليني على 
زيمبابوي والكونغو وتتأهل لدور ال ١٦

لكـرة  املـرصي  املنتخـب  قطـع  و 
عـيل  جـداً  هامـه  خطـوه  القـدم 
طريـق اسـتعادة العـرش األفريقـي 
وتأهـل  بطولـه 2010  منـذ  املفقـود 
بجـدارة و اسـتحقاق إىل دور ال 16 
اإلفريقيـة  األمـم  كأس  بطولـة  يف 
2019 بفـوزه عـىل منتخـب الكونغو 
يف  نظيفـني  بهدفـني  الدميقراطيـة 
املبـاراه التـي أقيمـت مسـاء اليـوم 
يف  القاهـره  سـتاد  عـيل  األربعـاء 
مباريـات  مـن  الثانيـة  الجولـة 
األول  بالـدور  األوىل  املجموعـة 
مـرص.. يف  حاليـا  املقامـة  للبطولـة 
املحمـدي  أحمـد  القائـد  افتتـح 
عنـد  مـرص  ملنتخـب  التسـجيل 
الـدويل  تكفـل  بينـام   25 الدقيقـة 
الهـدف  بإضافـة  صـالح  محمـد 
الدقيقـة 43 مسـتفيدا  الثـاين عنـد 
مـن متريـرة زميلـه محمـود حسـن 
لينتهـي  املتقنـة.  تريزيحيـة 
املرصيـني  بتقـدم  األول  الشـوط 
أكـرث  بهدفـني.و أضـاع العبـو مـرص 
مـن فرصـه يف الشـوط األول و كان 
اخطرهـا يف الدقيقـه 31 حـني تألـق 
منتخـب  مرمـى  حـارس  ماتيمبـي 
لتسـديدة  وتصـدى  الكونغـو، 
صـالح  محمـد  أطلقهـا  صاروخيـة 
نجـم املنتخـب الوطنـى مـن رضبـة 
عمـر  مـن   31 الدقيقـة  ىف  ثابتـة 
املبـاراة .كـام أضـاع العبـو الكونغـو 
فرصيتـني خطريتـني يف شـوط املباراه 
الدقيقـه  يف  األويل  األول،الفرصـه 

•فقد منتخب غانا نقطتني مثينتني 
أمم  كأس  ببطولة  مشواره  بداية  يف 
أن  بعد  ذلك  و  مبرص   2019 إفريقيا 
 2-2 اإليجايب  التعادل  فخ  يف  سقط 
التي  املباراه  يف  بنني  منتخب  أمام 
الثالثاء  أمس  املنتخبني  جمعت 
ضمن  اإلسامعيلية  ملعب  عىل 
لحساب  األويل  الجوله  منافسات 

منتخب  السادسة.باغت  املجموعة 
مبكر  بهدف  وتقدم  الجميع  بنني 
فقط  دقيقتني  مرور  بعد  للغاية 
مايكل  املخرم  املهاجم  بتوقيع 
منتصف  من  انطلق  الذي  بويت 
رائعة من  بينية  إثر متريرة  امللعب 
غانا  دفاع  راوغ  ثم  سوكو،  سيبيو 
برباعة قبل أن يضع الكرة من تحت 

نتائج منافسات الجوله األولي من كأس 
إفريقيا مصر ٢٠١٩: “تعادل غينيا ٢-٢ 
أمام مدغشقر و نيجرييا تتصدر املجموعه 

الثانيه بعد فوزها علي بوروندي”
نظريه  مع  غينيا  منتخب  •تعادل 

منتخب مدغشقر بنتيجه 2-2
جمعت  التي  املباراه  يف  ذلك  و 
يف  السبت،  أمس  مساء  الفريقني 
الجولة األوىل من منافسات املجموعة 
2019.رغم  أفريقيا  أمم  لكأس  الثانية 
للمرة  مدغشقر  منتخب  مشاركه 
األوىل يف تاريخه مبنافسات كأس أمم 
لقاء  أول  خالل  نجح  أنه  إال  أفريقيا 
تقديم  و  األوىل  النقطة  تحقيق  يف 
هدفني  تسجيل  و  جيد  كروي  عرض 
إنجاز كبري.سيطر  ذاته  و هذا يف حد 
الدقائق األوىل  الغيني عىل  املنتخب 
مدغشقر  تراجع  ظل  يف  اللقاء  من 
جاءت  السيطرة  هذه  ولكن  للدفاع، 
بدون أي خطورة عىل املرمى. جاءت 
الخطورة األوىل يف الدقيقة 13، بعدما 
صوب فرانسوا كامانو تصويبة رائعة 
منطقة  لحدود  اليرسى  الزاوية  من 
القائم  بجوار  مرت  لكنها  الجزاء، 
الدقيقه  األيرس ملرمي مدغشقر.و يف 
من  مقربة  عىل  كابا  سوري  ،كاد   27
،بعدما  لغينيا  أول  هدف  تسجيل 
بالرأس،  ليحولها  عرضية  كرة  تلقى 
لكن قائم مدغشقر تكفل بالتصدي 

رائعة  طولية  متريرة  كابا  لها.وتلقى 
املرمى  حارس  لرياوغ   34 الدقيقة  يف 
متاًما،  الخالية  الشباك  أمام  ويصبح 
تقدم  عن  معلًنا  الكرة  ليصوب 
أنيسيت  أول.ونجح  بهدف  غينيا 
هدف  تسجيل  يف  أندريانانتيناينا 
التعادل ملدغشقر يف الدقيقة 49 بعد 
كرة عرضية حولها بالرأس داخل شباك 
بالده  أهداف  أول  عن  ليعلن  غينيا، 
أفريقيا. أمم  بكأس  مشاركة  أول  يف 
ماستينور  اندريا  كاروليس  وضاعف 
 54 الدقيقة  يف  مدغشقر  تقدم  من 
بعدما تلقى متريرة طولية ليتسلمها 
برباعة، قبل أن يسددها أعىل الحارس 
ليضعها يف شباك غينيا.وأدرك كامانو 
هدف التعادل لغينيا يف الدقيقة 66 
ركلة جزاء  فريقه عىل  بعدما حصل 
عمر،  أمني  املرصي  الحكم  احتسبها 
ليصوبها بنجاح يف شباك مدغشقر.و 
عىل  نيجرييا  منتخب  يرتبع  بذلك 
صدارة املجموعة الثانيه برصيد ثالث 
نقاط،و تأيت بعد ذلك غينيا يف املركز 
الثاين بنقطه واحده ثم مدغشقر يف 
املركز الثالث بنقطة واحدة أيضأ، ثم 
بوروندي يف املركز األخري بدون رصيد.
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