
»التذكرة القاتلة«.. القصة الكاملة 
لحادث قطار »٩٣٤«

السيسى يوجه بتعزيز جهود ضبط األسواق 
وتشديد الرقابة على منافذ البيع باملحافظات

الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية أملانيا

مجلس الوزراء يعلن بدء التشغيل التجريبى لـ13 مستشفى نموذجيًا من إجماىل 30 أخرى بدًءا من فرباير املقبل

الحكومة تنفى إهدار كميات ضخمة من املياه يف تنفيذ مشروع تنمية سيناء
ارتفاع تكلفة العمالة بالقطاع الحكومى إىل 270 مليار 

جنيه فى العام املاىل 19/18
ليفربول يفوز على أرسنال بركالت الرتجيح يف مباراة العشرة 

أهداف.. ويتأهل إىل ربع نهائي كأس الرابطة

تابع ص 2

سعد  اللبناين  الوزراء  رئيس  أعلن 
سيقدم  أنه  الثالثاء  الحريري 
الجمهورية،  رئيس  إىل  استقالته 
عىل  أسبوعني  نحو  بعد  وذلك 
احتجاجات غري مسبوقة عمت كافة 
أنحاء لبنان. وقد أطلقت قوات األمن 
الغاز املسيل للدموع يف وسط بريوت 
الثالثاء  مهاجمون  اعتدى  أن  بعد 
بالعيص والحجارة عىل موقع التجمع 
الرئييس للمتظاهرين وكرسوا الخيم 
التي نصبها املحتجون، يف مؤرش عن 

تزايد التوترات يف البالد.
سعد  اللبناين  الوزراء  رئيس  قال 
الحريري يف كلمة ألقاها الثالثاء إنه 

يعتزم تقديم
ميشال  للرئيس  حكومته  استقالة 
مضيفا  االحتجاجات  عىل  ردا  عون 

“وصلت لطريق مسدود”.
الرضوري  الحريري “أصبح من  وقال 
ملواجهة  كبرية  صدمة  تحصل  أن 
بعبدا  قرص  إىل  ذاهب  أنا  األزمة. 
لفخامة  الحكومة  استقالة  لتقديم 
وللشعب  عون  ميشال  الرئيس 
مع  تجاوبا  املناطق  كل  يف  اللبناين 
الذين  اللبنانيني  من  الكثري  إرادة 
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ُمنتصف ليل اإلثنني، »قطار رقم ٩٣٤ 
أرقام  بثالثة  األقرص«،  اإلسكندرية، 
بنطاق  كعادته  القطار  مَر  بسيطة، 
كانت  طنطا،  ملركز  التابعة  »دفرة«، 

الفتـاح  عبـد  الرئيـس  اجتمـع 
السـييس، اليوم الثالثـاء ، مع الدكتور 
مجلـس  رئيـس  مدبـويل  مصطفـى 
زيك  محمـد  أول  والفريـق  الـوزراء، 
وزيـر الدفاع واإلنتـاج الحريب، وطارق 
املركـزي،  البنـك  محافـظ   ، عامـر 

الفتاح  عبد  الرئيس  استقبل 
هايكو  أكتوبر   2٩ الثالثاء  السييس 
ماس وزير خارجية جمهورية أملانيا 
سامح  بحضور  وذلك  االتحادية، 
باإلضافة  الخارجية،  وزير  شكري 
ورصح  بالقاهرة.  األملاين  السفري  إىل 
املتحدث  رايض،  بسام  السفري 
الجمهورية،  رئاسة  باسم  الرسمي 
إىل  نقل  أملانيا  خارجية  وزير  بأن 
األملانية  املستشارة  تحيات  الرئيس 
اعتزاز بالده  “أنجيال مريكل”، مؤكداً 
التي  واملتميزة  الوطيدة  بالعالقات 
محور  باعتبارها  مبرص،  تربطها 
االستقرار واالتزان يف منطقة الرشق 
إىل جانب دورها  وأفريقيا،  األوسط 
األسايس يف مكافحة اإلرهاب والفكر 
أملانيا  حرص  إىل  ومشرياً  املتطرف، 
العالقات مبا يضمن  عىل دعم تلك 
البلدين  بني  القامئة  الرشاكة  تعزيز 

»كمرسي«  مر  أن  إىل  عاديّة،  األجواء 
أمام  فوقف  الركاب،  عىل  القطار 
اثنني، طلب منهم التذاكر، مل يجدها، 
لكنهام  الغرامة،  دفع  منهم  فطلب 

الخارجيـة،  وزيـر  شـكري  وسـامح 
عبـد  حسـام  محمـد  واملستشـار 
والدكتـور  وزيرالعـدل،  الرحيـم 
محمـد عبـد العاطـي وزيـر املـوارد 
عـي  والدكتـور  والـري،  املائيـة 

األول/أكتوبر،  ترشين   17 ومنذ 
تكتظ الشوارع والساحات يف بريوت 
إىل  الشامل  من  عديدة  ومناطق 
الجنوب، باملتظاهرين يف إطار حراك 
خلفية  عىل  للطوائف  عابر  شعبي 
مطالب معيشية وإحباط من فساد 

السياسيني.

الحياة  يف  الرشكاء  “لكل  وقال 
اليوم  مسؤوليتنا  أقول:  السياسية 
وصول  ومننع  لبنان  نحمي  كيف 
كيف  مسؤوليتنا  له.  حريق  أي 
فرصة  يوجد  باالقتصاد.  ننهض 
استقالتي  تضيع.  أن  يجب  ال  جدية 
وكل  الرئيس  فخامة  بترصف  أضعها 

اللبنانيني”.
مهاجمون يعتدون بالعيص والحجارة 

عىل املتظاهرين
وقبل وقت قليل من إعالن الحريري، 
والحجارة  بالعيص  مهاجمون  اعتدى 
الرئييس  التجمع  موقع  عىل 
للمتظاهرين يف وسط بريوت. وعمد 
عرشات املعتدين عىل تكسري وإحراق 
يف  املحتجون  نصبها  التي  الخيم 
الصلح يف وسط بريوت  ساحة رياض 
وهاجموا متظاهرين كانوا ال يزالون 

يف املكان.
 1٣ بعد  كامال  شلال  البالد  وتشهد 
يوما من احتجاجات اتسمت بقطع 
بإغالق  وتسببت  رئيسية  طرقات 
والجامعات،  واملدارس  املصارف 
للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية 

برمتها.

وتطويرها عىل مختلف األصعدة.
وأوضح املتحدث الرسمي أن الرئيس 
املستشارة  إىل  تحياته  نقل  طلب 
توليه  ما  سيادته  مؤكداً  األملانية، 
لعالقاتها  خاصة  أهمية  من  مرص 
االتحادية،  أملانيا  مع  الوثيقة 
املتبادلة  واملصالح  التعاون  وتعزيز 

بني البلدين يف مختلف املجاالت.
وشهد اللقاء بحث عدد من امللفات 
الثنائية،  بالعالقات  الصلة  ذات 
االقتصادي  الصعيد  عىل  خاصًة 
واألمني،  واالستثامري  والتجاري 
حيث رحب الرئيس يف هذا الصدد 

السيسي يؤكد أهمية تعزيز التكاتف 
الدوىل ملواجهة املخاطر األمنية

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يقدم استقالته 
بعد 13 يوما من االحتجاجات

نزلوا إىل الساحات ليطالبوا بالتغيري 
والتزاما برضورة تأمني شبكة أمان”.

األسبوع  خالل  الحريري  وسعى 
املايض إىل نزع فتيل الغضب الشعبي 
إصالحات  حزمة  خالل  من  وذلك 
يف  األخرى  األطراف  مع  عليها  اتفق 
حكومته االئتالفية التي تضم حزب 

مكافحة  الحزمة  وتشمل هذه  الله. 
الفساد وإصالحات اقتصادية تأخرت 

كثريا.
الذين  املحتجني  من  الكثري  لكن 
الحكومة  استقالة  مطالبهم  تشمل 
وجود  عدم  بسبب  بالرضا  يشعر  مل 

تلك  لتطبيق  فورية  إجراءات 
اإلصالحات.

يوما   1٣ “منذ  الحريري  وقال 
بحل  قرارا  ينتظر  اللبناين  والشعب 
حاولت  وأنا  التدهور  يوقف  سيايس 
مخرجا  أجد  أن  الفرتة  هذه  طول 
الناس  لصوت  خالله  من  نستمع 

األمنية  املخاطر  من  البلد  ونحمي 
واالقتصادية واملعيشية”.

أن  إىل  اللبنانيني  الحريري  ودعا 
“يقدموا مصلحة لبنان وسالمة لبنان 
وحامية السلم األهي ومنع التدهور 

االقتصادي عىل أي يشء آخر”.

رئيس مجلس اإلدارة

 د. محمود صالح قطامش
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كتب هناء السيد 

عقدت لجنة فلسطني ىف الربملان العريب 
رئيس  برئاسة  القاهرة  ىف  اجتامعاً 
الربملان العريب الدكتور مشعل بن فهم 
اللجنة  رئيس  نائب  وحضور  السلمى، 
اللجنة،  وأعضاء  األحمد  نجيب  عزام 
واستعرضت فيه تطورات األوضاع عىل 

الساحة الفلسطينية.
ووفقا ملا نرشته وكالة األنباء السعودية، 
اللجنة  بأن  العريب  للربملان  بيان  أفاد 
عىل  لعرضه  قرار  مرشوع  أعدت 
عقدها  املزمع  العريب  الربملان  جلسة 
أن  إىل  بالقاهرة، الفتًا  املقبل  الخميس 
مرشوع القرار يدعم إجراء االنتخابات 
الغربية ومدينة  الفلسطينية يف الضفة 
جميع  ويدعو  غزة،  وقطاع  القدس 
الفلسطيني  الشعب  وأطياف  الفصائل 
التي  االنتخابات  هذه  يف  للمشاركة 
دعا لها الرئيس محمود عباس بوصفها 

مدخالً إلنهاء االنقسام.
القرار  مرشوع  أن  إىل  البيان  وأشار 
يطالب جامعة الدول العربية ومنظمة 
التعاون اإلسالمي واألمم املتحدة بدعم 

األرايض  جميع  يف  االنتخابات  إجراء 
ومدينة  الغربية  بالضفة  الفلسطينية 

القدس املحتلة وقطاع غزة،
وأضاف البيان أن اللجنة أعدت مذكرة 
األرايض  يف  األوضاع  مستجدات  بشأن 
الشعب  صمود  ودعم  الفلسطينية 
التمسك  عىل  وأكدت  الفلسطيني، 
وروحاً  نصاً  العربية  السالم  مببادرة 
إىل  تُفيض  التي  االتفاقيات  وبجميع 
السيادة  كاملة  فلسطني  دولة  إقامة 
1٩67م  يونيو  من  الرابع  حدود  عىل 

وعاصمتها مدينة القدس.
العريب  الربملان  رئيس  اللجنة  وكلفت 
العامل  ودول  برملانات  مبخاطبة 
والية  تفويض  لتجديد  للتصويت 
الالجئني  وتشغيل  غوث  وكالة  عمل 
سنوات  لثالث  (األونروا)  الفلسطينيني 
قادمة يف اجتامع الجمعية العامة لألمم 
ديسمرب  من  األول  له  املقرر  املتحدة 
التصدي  رضورة  إىل  الفتة  املقبل، 

ملحاوالت تصفية األونروا.

بضخ  األملانية  الرشكات  باهتامم 
سيادته  معرباً  استثامراتها يف مرص، 
عن التطلع لزيادة تلك االستثامرات 
ملناخ  املستمر  التحسن  ضوء  يف 
األملاين  الوزير  أشار  بينام  األعامل، 
الواضح  للنجاح  بالده  متابعة  إىل 
إلجراءات اإلصالح االقتصادي يف مرص، 
وكذلك الحجم الضخم للمرشوعات 
أرجاء  كافة  يف  الكربى  التنموية 
الجمهورية، معترباً أن هذا األمر من 
شأنه أن يوفر فرصاً واعدة ومتعددة 
يف  األملانية  االستثامرات  لتعظيم 

مرص.
السياق  ذات  يف  الرئيس  أكد  كام 
من  باالستفادة  مرص  اهتامم 
األملانية  والتكنولوجيا  الخربات 

العامة  االمانة  مبقر  اليوم  عقدت 
االجتامع  اعامل  العربية  للجامعة 
األول لفريق الخرباء املعني بتقييم 

وتحديث
يف  العريب  اإلعالمي  التحرك  خطة 
العمليات  مدير  الخارج،برئاسة 
ملف  عن  املسؤول  اإلعالمية 
اإلعالم  بوزارة  العربية  الجامعة 
تريك  السعودية  العربية  باململكة 
بن مرزوق العمري ــ رئيس فريق 
د.  مفوض  وزير  الخرباء،وبحضور 
فوزي محمد الغويل ــ مدير إدارة 
األمانة الفنية ملجلس وزراء اإلعالم 
الخرباء  من  عدد  العرب،ومشاركة 
اإلعالميني يف الدول األعضاء وممثي 
والهيئات  واالتحادات  املنظامت 

املامرسة ملهام إعالمية ،
وقال تريك يف كلمته خالل الجلسة 
ملناقشة  اليوم  :نجتمع  االفتتاحية 
يف  العريب  اإلعالمي  التحرك  خطة 

وكذلك  بها،  الصناعة  لتوطني 
مجال  العريقة يف  األملانية  الخربات 
التعليم األسايس والجامعي والفني 
يف ضوء ما توليه الدولة من أهمية 
قصوى لتطوير منظومة التعليم يف 
إقامة رشاكة مع  إىل  وتطلعها  مرص 

الجانب األملاين يف هذا اإلطار.

أن  الرسمي  املتحدث  وأضاف 
اللقاء تطرق إىل مناقشة التطورات 
القضايا  من  بعدد  املتعلقة 
املشرتك،  االهتامم  ذات  اإلقليمية 
مواصلة  عىل  االتفاق  تم  حيث 
التنسيق والتشاور بني مرص وأملانيا 
مواجهة  أجل  من  الصدد  هذا  يف 
ويف  املنطقة،  يف  القامئة  التحديات 
حيث  ليبيا،  يف  األوضاع  مقدمتها 

الخارج من أجل العمل عىل ترسيخ 
صورة إيجابية للمواقف السياسية 
الصورة  وتصحيح   ، العربية 
العرب  عن  السلبية  النمطية 
ما  سيام  ال   ، الخارج  يف  واملسلمني 
واملسلمني  العرب  بقضية  يتعلق 
األوىل القضية الفلسطينية، وكذلك 

قضايا اإلرهاب ومكافحته .
يستهدف  البند  هذا  ان  واضاف 
مخاطبة عواصم الدول الكربى التي 
وفاعل عىل  قوي  وتأثري  لها حضور 

املستوى الدويل.
يحقق  ان  تطلعه  عن  واعرب 
إطار  الجميع يف  االجتامع تطلعات 
العريب  العمل  وتفعيل  تدعيم 

املشرتك.
يضم الفريق عدد من املستشارين 
األعضاء،  الدول  يف  اإلعالميني 
الخرباء  من  عدد  إىل  باإلضافة 
الذين  التخطيط  يف  االسرتاتيجيني 
انشطة  تقييم  عىل  القدرة  لديهم 
هادفة  اقرتاحات  وتقديم  الخطة 
عن  فضالً  وتحديثها،  لتطويرها 
الفلسطينية  الشؤون  يف  خبري 

وخبري مايل وإداري.
ويهدف االجتامع

ألنشطة  شامل  تقييم  اجراء  إىل 
بعض  إدخال  ذلك  يف  مبا  الخطة 
التعديالت واالفكار الجديدة عليها، 

قمة مصرية روسية بسوتشى .. السيسى يؤكد على أهمية التعاون بني البلدين 
ويدعو نظريه الروسى لحضور مراسم وضع حجر أساس محطة الضبعة

السعودية ترتأس االجتماع االول لفريق الخرباء املعني 
بتقييم وتحديث خطة التحرك اإلعالمي العربي

الجهود  تضافر  حول  التوافق  تم 
سعياً  وأملانيا  مرص  بني  املشرتكة 
عىل  ليبيا  يف  األوضاع  لتسوية 
كافة  يتناول  ومتكامل  شامل  نحو 
أجزاء  وليس  الليبية  األزمة  جوانب 
عىل  القضاء  يف  يسهم  ومبا  منها، 
اإلرهاب، ويحافظ عىل موارد الدولة 
من  ويحد  الوطنية،  ومؤسساتها 

التدخالت الخارجية.
آلخر  أيضاً  التطرق  تم  كام 
ال  السورية،  األزمة  مستجدات 
السيايس  بالحل  الدفع  سبل  سيام 
الرئيس  أكد  حيث  األزمة،  لتسوية 
موقف مرص الداعم للحل السيايس 
ووحدة  كيان  يحفظ  مبا  سوريا  يف 

الدولة السورية وسالمة أراضيها.

أنشطة  استحداث  إمكانية  مع 
اقىص  تحقيق  شأنها  من  جديدة 
مع  يتامىش  ومبا  منها،  استفادة 
أولويات العمل اإلعالمي العريب يف 

الخارج خالل املرحلة الراهنة.
تجدر اإلشارة إىل ان تم اقرار خطة 
الخارج  يف  العريب  اإلعالمي  التحرك 
ملجلس  االستثنائية  الدورة  خالل 
عقدت  الذي  العرب  اإلعالم  وزراء 
الخطة  وتعمل   ،2001/8/15 بتاريخ 
 : وهي  اساسية  محاور  ثالث  عىل 
وتعريف  الفلسطينية،  القضية 
اإلرهابية  بالجرائم  اجمع   العامل 
االحتالل  قوات  ترتكبها  التي 
اإلرسائيي ضد الشعب الفلسطيني 
وممتلكاته،  ومقدساته  وأرضه 
وتصحيح  االرهاب،  محاربة ظاهرة 
للعرب  السلبية  النمطية  الصورة 
الصورة  وابراز  الخارج،  يف  واالسالم 
خالل  من  وذلك  لهم،  الصحيحة 
لوجهة  الواسع  االنتشار  تحقيق 
املحاور،  هذه  ازاء  العربية  النظر 
ويف ظل ما شهدته املنطقة العربية 
السنوات  خالل  جامه  تغيريات  من 
صورة  تشويه  اعقبها  املاضية، 
تم  الغرب،  لدى  واالسالم  العرب 
حتى  مرات  عدة  الخطة  تحديث 

تتامىش مع هذه التغريات.

»التذكرة القاتلة«.. القصة 
الكاملة لحادث قطار »٩٣٤«

قليلة،  جنيهات  سوى  معهام  يُكن  مل 
فأجربهم »الكمرسي« عىل النزول.

كلامت  بني  فصلت  قليلة  لحظات 
ألقوا  إذ  الشابني،  ومصري  »الكمرسي« 
القطار،  من  وأحالمهام  بجسديهام 

تنفيًذا لرغبات »الكمرسي«.
كيف بدأت الواقعة؟

مساء األحد، داخل قطار رقم »٩٣٤«، 
بائعني  شابني،  »م.ه«  الكمرسي  أجرب 
النيابة،  لتحريات  وفًقا  جائلني، 
ويُدعى أحدهام »م.ع«، 2٣ سنة، من 
شربا الخيمة، واآلخر »أ.م.ع«، 25 سنة، 
من الرشابية، عىل إلقاء جسديهام من 
»غرامة  امتالكهام  لعدم  نظرًا  القطار، 

عدم امتالك تذكرة«.
انتشار  وسط  غامضة،  الواقعة  ظلّت 
التواصل  مواقع  عىل  فيديوهات 
االجتامعي آلثار الواقعة داخل القطار، 
الحديد  السكة  مباحث  تلّقت  أن  إىل 
بطنطا، االثنني، من إلقاء القبض عىل 
بائعني  »أجرب  ألنُه  القطار،  كمرسي 
أثناء  القطار،  من  نفسهام  إلقاء  عىل 
أو  سريه برسعة، لعدم دفعهام األجرة 
تحملهام تذاكر بالغرامة، ما تسبّب يف 

مرصع أحدهام وإصابة اآلخر«.
ملركز  التابعة  »دفرة«،  قرية  نطاق 
حول  ال  الشابني،  جسد  متّدد  طنطا، 
لهام وال قوة، إىل أن عرث عليهم أهايل 
القرية، مل يعلم األهايل ما حدث داخل 
عربات القطار، لكنهم شعروا بواجب 

»إنقاذ املُصاب«، فأبلغوا الرشطة.
الذي  األمر  بالواقعة،  محرض  تحّرر 
استدعى تحرك مديرية أمن الغربية، 
وتم نقل الشابني إىل أقرب مستشفى.

شهود عيان
شهود  قال  دفرة،  قرية  نطاق  داخل 
عيان، وفًقا للفيديوهات املنترشة عىل 
مواقع التواصل االجتامعي: »الكمرسي 

فتح الباب وقال للشابني انزلوا، شاب 
قاله (حانزل ازاي؟)، الكمرسي أجربهم 
بعيد،  راح  نط  واحد  نفسهم،  يرموا 
قال  بينام  القطر«،  تحت  نزل  والتاين 
الشابني  أن  الواقعة  عىل  آخر  شاهد 
ألقوا بجسديهام بسبب »الكمرسي«، 
آدم  بني  »تقتل  حدث:  مام  ا  متعجبً
شاهد  وأضاف  جنيه؟!«.   70 عشان 
العيان، أن الكمرسي قال له »لو مش 

معاك فلوس انزل«.
تحرك رسمي

الحادث  حول  األقاويل  تناثُر  بعد 
املأساوي، طلب الفريق كامل الوزير، 
عاجل  تحقيق  بفتح  النقل،  وزير 
يف  آخر  وإصابة  شاب  مرصع  حول 
ليل  منتصف  بطنطا،  دفرة  محطة 
قطار ٩٣٤  من  إثر سقوطهام  اإلثنني، 
بيان،  يف  قال  إذ  اإلسكندرية-األقرص، 
أي  حق  يف  بالتهاون  يسمح  لن  إنه 

مواطن مرصي.
مطلعة  مصادر  كشفت  فيام 
رشطة  تحريات  أن  اليوم«  لـ»املرصي 
أن  كشفت  واملواصالت،  النقل 
القفز  الشابني  من  طلب  الكمرسي 
قيام  مع  بالتزامن  دفرة،  منطقة  من 
العربة  باب  بفتح  القطار  رئيس 
اإلصالحات  أعامل  بسبب  الرابعة، 
اإلشارات  بنظام  عطل  ووجود 
من  الشابني  لقفز  أدى  ما  باملحطة، 
القطار، أثناء سريه، فتوىف أحدهم، وتم 

برت ساق اآلخر.
الحديد،  السكة  أوقفت  جانبها،  من 
النيابة  بدأت  كام  القطار،  رئيس 
العامة التحقيق يف مالبسات الحادث، 
التقرير  الحديد،  السكة  أرسلت  كام 
وعليه  واملواصالت،  النقل  رشطة  إىل 
تم التحفظ عىل رئيس القطار وجاري 

عرضه عىل النيابة العامة.
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اعصا غليظه
Big Stick ideology

الرئيس  طبقه  ومنهج  فكره  هي 
األمرييك الراحل ثيودور روزفلت يف 
األمريكية  املتحدة  الواليات  تعامل 
يف  املحتملة  املعادية  الجهات  مع 
((تحدث  قال  حيث   1٩05 عام 
 بهدوء ولكن احمل عصا غليظه )).
بعض  به  تأخذ  قد  منهج  هو  هذا 
ايل  هنا  أشري  كنت  وان  الدول 
تنتهجه  الذي  الهادئ  األسلوب 
مع  مرص  يف  السياسية  القيادة 
تعديل بسيط ((امسك عصا غليظه 
من  وهو   (( السالم  عن  وتحدث 
التعامل  عند  ودوما  األول  اليوم 
مع ملف سد النهضه مل تفقد مرص 
بوصلتها بالقفز بالجيش يف التسليح 
ايل مراتب متقدمه بني جيوش العامل 
لحاميه  التسليح  يف  نوعيه  وأضافه 
ملرص  والحيوي  االسرتاتيجي  االمن 
االقتصادية  مصالحنا  عن  والدفاع 
 .. طائرات  حامالت    .. (رافال 
)ودوما  وغريها  ..وغريها  وغواصات 
وتسعي  التفاوض  سياسه  تنتهج 
للتدخل  الوساطات  وتطلب  اليه 
ايل  املفاوضات  مسار  باعاده 
. مره  من  اكرث  تعرثها  بعد   الطريق 
جديد  ومنهج  جديده  سياسه  تلك 
كثريا  نتحدث  اننا  عنا  قالوا  ان  بعد 
وال نفعل حتي القليل فهل اعتمدت 
الحديث  يف  القديم  منهجنا  إثيوبيا 
بعد ترصيحات  والتهديد  ألقوه  عن 
ايب احمد عي رئيس الوزراء اإلثيويب 
املاليني  بحشد  اإلثيويب  الربملان  يف 
واألسلحة  القنابل  وامتالك  للقتال 
صحيح   .... وتهدد  بها  تقصف  التي 
لقاءه  وأثناء  الحقا  ذلك  عدل  انه 
يف  سوتيش  يف  السييس  الرئيس 
وروسيا  إفريقيا  قمة  اثناء  روسيا 
عن  اخرجت  ترصيحاته  ان  وقال 
مثل  ان  نعرف  ......لكننا  السياق 
محسوبه  تخرج  الترصيحات  هذه 
بدقه وبالذات لو خرجت عي لسان 
مع  لتتناسب  بالبالد  األول  الرجل 
السياسية  االداره  تتبعه  التي  النهج 
 لألزمات يف اي بلد من بلدان العامل .
النارية  الترصيحات  ان  فأقول  اعود 
ايل  بنا  وانتهت  صناعتنا  كانت 
مباغتة  تم  ان  ايل   1٩67 نكسه 
وتنتفض  تخرج  بأسود  العدو 
خط  وتحطم  القناه  وتتجاوز 
 بارليف لتعيد الحق وتحرر األرض .
ايل  املفاوضات  تعود  ان  امتني 
ايل  وتنتهي  الطبيعي  سريها  خط 
ان  بعد  البلدين  مصلحه  مافيه 
السد  بوجود  وقبلت  القاهره  اقرت 
االتفاقيات  كل  تناست  او  ونسيت 
دول  حقوق  تنظم  والتي  السابقة 
قواعد  عي  االن  وتتفاوض   املصب 
يكون  ان  تطلب مرص   امللئ حيث 
عي سبعه سنوات حيث ترص اثيوبيا 
هناك  وبالطبع  فقط  سنتني  عي 
مواضيع فنيه اخري وما نتمناه ايضا 
التاريخية  الحقوق  اثيوبيا  تحرتم  ان 
موضوع  مرص  تجاوزًا  ان  بعد  ملرص 
إنشاء السد ايل مناقشه قواعد ملئ 
السد وتنظيم املسائل الفنيه احرتاما 
... علينا ان نستمر  لحقوق الطرفني 
مناسب  بسالح  الجيش   تسليح  يف 
ودوما نتحدث عن السالم .... امسك 
 ... السالم  وتحدث عن  غليظه  عصا 
سياسه  هذه  من  افضل  ماوجدت 

.......
وحاول تفهم 

مصر تالتين

 حاول تفهم 

لمة
ك

عدد
مجلس الوزراء يعلن بدء التشغيل التجريبى لـ13 مستشفى  ال

نموذجيًا من إجماىل 30 أخرى بدًءا من فرباير املقبل

محافظ القليوبية يتفقد مشروعات مدينة الخانكة القومية 
والوقوف على آخر التطورات تمهيدا الفتتاحها قريبا

مصر تفوز برئاسة اللجنة الفنية لالتصاالت 
و اإلعالم باالتحاد األفريقى

الحكومة تتعاقد على 650 ألف تابلت.. وإتاحة 26ألف 
حرصأً كامالً بها.شاشة تفاعلية للثانوى وإقامة 100فصل متنقل

الصحة  وزيرة  عرضت  جانبها  من 
اعتامدات  هيكلة  إعادة  تفاصيل 
الخطة االستثامرية لوزارة الصحة للعام 
املاىل 2020/201٩، كام لفتت الوزيرة 
املطلوبة  التمويلية  االحتياجات  إىل 
واملُبادرات  املرشوعات  الستكامل 

لتحقيق األهداف املرجوة.
من  تدبريه  تم  ما  أن  الوزيرة  وأكدت 
يبلغ  الهيكلة،  وإعادة  الوزارة  موازنة 
حاليًا  يتم  جنيه،  مليار   ٣.٤ إجامىل 
التى  املبادرات  ىف  التمويل  هذا  ضخ 
تقدم خدمات للمواطنني، بينام هناك 
الستكامل  الوزارة  تحتاجه  آخر  متوياًل 
مرشوعاتها. ونوهت إىل انه من املقرر 
 1٣ لـ  التجريبى  التشغيل  يبدأ  أن 
 ٣0 إجامىل  من  منوذجيًا  مستشفى 

مستشفى بدًءا من فرباير املقبل.
وىف نهاية االجتامع كلف رئيس الوزراء 
ما  بدراسة  واملالية،  التخطيط  وزيرى 
التمويل  بشأن  الصحة  وزيرة  عرضته 
وفق  املرشوعات،  الستكامل  املطلوب 
املوازنة،  هيكلة  إعادة  بعد  تم  ما 
املالية  االعتامدات  توفري  يتم  أن  عىل 

مرحليًا، وفق الوفورات من املوازنة.

من املرشوع استيعاب كميات كبرية من 
املياه املتزايدة باملرصف وتهالك السحارة 
للترصفات  استيعابها  وعدم  القدمية، 
الواردة للمرصف من محطات املعالجة 
عن  فضاًل  ورسياقوس،  األصفر  بالجبل 
الواقع  الرضر  ولرفع  الزراعي،  الرصف 
فيضان  نتيجة  السكنية،  املناطق  عىل 
مياه املرصف عىل الجسور؛ نظرا لعدم 
واستيعابها  القدمية  السحارة  كفاءة 
 ٤.1 بحوايل  يقدر  مستقبي  لرصف 
مليون مرت مكعب يف اليوم الواحد، جاء 
ذلك بحضور العميد/ خالد كشك رئيس 
مجلس مدينة الخانكة واألستاذ/ رضوان 
الزيات عضو مجلس النواب وعدد من 

القيادات التنفيذية.

التاىل لدورة اللجنة الفنية املتخصصة.
افتتاح  خالل  ألقاها  التى  كلمته  وىف 
املؤمتر؛ أكد وزير االتصاالت وتكنولوجيا 
جاء  املؤمتر  هذا  أن  عىل  املعلومات، 
خالل  مناقشته  تم  ما  عىل  ليؤكد 
االجتامع الثالث للجنة الفنية املتخصصة 
وتكنولوجيا  واالتصاالت  لإلعالم 
حيث  االفريقى؛  لالتحاد  املعلومات 
الهامة  املوضوعات  من  عدد  بحث  تم 
الرقمى  التحول  اسرتاتيجية  رأسها  عىل 
مع  بالتعاون  وذلك  ألفريقيا،  الشاملة 
هيئات األمم املتحدة املتخصصة وعدد 
تهدف  والتى  الدولية،  الهيئات  من 
خالل  من  الرقمى  التحول  تحقيق  إىل 
الصناعية  الثورة  تكنولوجيات  تطبيق 
فرص  تقدم  أن  يأمل  والتى  الرابعة 
للقارة  املستدامة  للتنمية  غري مسبوقة 

اإلفريقية.
وأضاف الوزير، أن مرص حرصت خالل 
من  عدد  صياغة  عىل  املاضية  الفرتة 
اسرتاتيجية  مع  تتوافق  التى  املبادرات 
التحول الرقمى االفريقية ومتثل اإلرادة 
املجتمعة لشعوب القارة، وقد تم تبنى 
أعىل  عىل  ودعمها  املبادرات  هذه 
لالتحاد  مرص  رئاسة  سياق  ىف  مستوى 
أفريقيا إلبداع  مبادرة  األفريقى ومنها: 

الدكتور مصطفى مدبوىل، رئيس  عقد 
مجلس الوزراء، اجتامًعا ملتابعة موقف 
الصحة،  وزارة  موازنة  هيكلة  إعادة 
املطلوبة  املالية  االعتامدات  وتوفري 
بحضور  وذلك  املختلفة،  للمرشوعات 

وزراء التخطيط واملالية والصحة.
عقده  الذى  باللقاء  اتصااًل  ذلك  ويأىت 
مطلع  الصحة  بوزيرة  الوزراء  رئيس 
بتقديم  خالله  وكلف  الجارى  الشهر 
تقرير شامل باالحتياجات املالية لوزارة 
الصحة طبًقا لألولويات، يكون مقرونًا 
يتم  حتى  محددة،  زمنية  بتوقيتات 
التنسيق مع وزارىت التخطيط واملالية، 
ملرشوعات  املطلوب  التمويل  لتوفري 

وزارة الصحة.
اللقاء،  خالل  الوزراء  رئيس  وأكد 
أوىل  أولوية  يشغل  الصحة  ملف  أن 
مبالغ  أى  وأن  للحكومة،  بالنسبة 
ىف  ضخها  سيتم  املوازنة  من  تتوافر 
النحو  به عىل  للنهوض  الصحة،  قطاع 
بالخدمات  االرتقاء  ىف  يساهم  الذى 
التى يقدمها للمواطنني، مطالبًا بإجراء 
البدء ىف  تم  التى  باملستشفيات  حرص 
تنفيذها، ووصلت نسبة التنفيذ لـ%70 
وامتامها.  عليها  الرتكيز  ليتم  فأكرث 
هناك  أن  الصحة  وزيرة  وأوضحت 

الحليم  عبد  عالء  الدكتور/  األستاذ  قام 
بتفقد  اليوم  القليوبية  محافظ  مرزوق 
القومية  الخانكة  مدينة  مرشوعات 
 1.2 تتعدى  بتكلفة  إنشائها  الجاري 
الدولة  خطة  ضمن  جنيه  مليار 
للنهوض بالخدمات وتوفري حياة كرمية 
للمواطنني وبناء مرص الحديثة يف عهد 
السييس  الفتاح  عبد  الرئيس/  قيادة 

رئيس الجمهورية.
مرشوع  بتفقد  املحافظ  جولة  وبدأت 
 5 عددها  والبالغ  بلبيس  سحارات 
سحارات و تبلغ مساحة سحارة مرصف 
مربع  مرت   800 زعبل  بأبو  بلبيس 
مليون   100 السحارة  إنشاء  وتكلفة 
التنفيذي  الجهاز  من  بتمويل  جنيه 
للمياه والرصف الصحي بالقاهرة وتقوم 
بتنفيذها رشكة املقاولون العرب، وذلك 
تحت إرشاف اإلدارة العامة ملرشوعات 

الرصف برشق الدلتا.
قطر  ماسورة  من  السحارة  وتتكون 
٣.200 مرت بطول 2٤5 م. ط للامسورة، 
 ٤.1 إىل  يصل  رصف  تستوعب  ليك 
تعمل  يوميًا، حيث  مرت مكعب  مليون 
السحارة عىل نقل مياه مرصف بلبيس، 
البقر،  بحر  مرصف  يف  يصب  والذي 
الذي يصب يف بحرية املنزلة من أسفل 
ترعة اإلسامعيلية، وتتكون السحارة من 
ومخارج  مداخل  عن  عبارة  بوابة   20

وكل فتحة لها بوابتني.
الهدف  أن  القليوبية،  محافظ  وأوضح 

جربيل  ويونس  لالتصاالت،  اإلفريقى 
أمني عام االتحاد اإلفريقى للربيد.

وعقب إعالن فوز مرص برئاسة مكتب 
لإلعالم  املتخصصة  الفنية  اللجنة 
املعلومات  وتكنولوجيا  واالتصاالت 
باالتحاد األفريقى، وجه وزير االتصاالت 
املرصى، الشكر للوزراء ورؤساء الوفود 
الغالية  ثقتكم  عىل  نشكركم   ”: قائال 
مرص  جمهورية  إىل  أوليتموها  التى 
الفنية  اللجنة  مكتب  لرئاسة  العربية 
وتكنولوجيا  اإلعالم  بشأن  املتخصصة 
املعلومات واالتصاالت ىف دورتها الثالثة 
للفرتة 201٩-2021؛ حيث تحرص مرص 
دامئاً عىل تعزيز التعاون مع األشقاء ىف 
القارة ونفخر بامتدادنا اإلفريقى الذى 

تصل جذوره إىل عمق التاريخ”.
:”تهنئة  قائال  التهنئة ألثيوبيا  كام وجه 
صادقة للمكتب املنتهية واليته برئاسة 
عىل  ونشكره  الشقيقة  اثيوبيا  دولة 
انجازاته امللموسة ونعدكم بجهد وعمل 

جاد وُمخلص من املجلس املنتخب”.
اللجنة  مكتب  أعضاء  ويتوىل  هذا 
واالتصاالت  لإلعالم  املتخصصة  الفنية 
مسؤولية  املعلومات  وتكنولوجيا 
متابعة قرارات وتوصيات الدورة الثالثة 
الفنية املتخصصة وعقد اجتامع  للجنة 
عادى واحد عىل األقل بعد العام األول 

رئيس  مدبوىل،  مصطفى  الدكتور  تابع 
لخطة  التنفيذى  املوقف  الوزراء،  مجلس 
بإعادة هيكلة  يتعلق  التعليم، وما  تطوير 
الخاصة  والتعليم  الرتبية  وزارة  موازنة 

بالعام املاىل 2020/201٩
وجدد رئيس الوزراء التأكيد عىل أن ملف 
أولويات  رأس  عىل  يأىت  وتطويره  التعليم 
الرئيس  لتكليفات  تنفيًذا  الحكومة  عمل 
باالرتقاء  املتعلقة  السيىس  عبدالفتاح 
للمواطنني،  املقدمة  الخدمات  مبستوى 
وخاصة ىف قطاعى التعليم والصحة، مشريًا 
إىل أن ما يتم بذله من جهود لتطوير هذا 
الوصول  يستهدف  إمنا  الحيوى  القطاع 
التعامل  عىل  قادر  مرصى  إنسان  لبناء 
ألحدث  مواكبًا  التحديات،  مختلف  مع 
مؤكًدا  التعليمية،  النظم  إليه  وصلت  ما 
بكافة  التعليمية  العملية  تطوير  ناتج  أن 
التنمية  أهداف  األساس  ىف  يخدم  أركانها، 

املستدامة التى تتبناها الدولة.
الوزراء  رئيس  عقده  اجتامع  ىف  ذلك  جاء 
والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزير  بحضور 

الفنى، ووزير املالية، والدكتور أحمد كامىل، 
التخطيط،  لشئون  التخطيط  وزيرة  نائب 
إىل جانب ممثىل عدد من الجهات املعنية.

حول  عرًضا  والتعليم  الرتبية  وزير  وقدم 
التعليم،  تطوير  لخطة  التنفيذى  املوقف 
وما تم اتاحته من مبالغ مالية لتنفيذ تلك 
الستكامل  املطلوبة  واالحتياجات  الخطة، 
العام  موازنة  أن  إىل  مشريًا  بنودها،  باقى 
املاىل الحاىل تضمنت التعاقد مع عدد من 
ألف   650 عدد  لتوفري  املعنية،  الجهات 
التحتية  البنية  تنفيذ  واستكامل  تابلت، 
ألف   26 واتاحة  الثانوية،  املدارس  لجميع 
الثاىن  الصفني  لفصول  تفاعلية  شاشة 
الجمهورية،  مستوى  عىل  الثانوى  والثالث 
نظام  تطوير  عىل  التعاقد  جانب  إىل  هذا 
وإقامة  التعليمى،  واملحتوى  االمتحانات 
بالفعل  تم  وقد  متنقل،  فصل   100 عدد 
التعاقد عىل هذه املتطلبات، وجار توفريها.
واملبالغ  التكاليف  كافة  أن  الوزير،  وأكد 
العام  خالل  الوزارة  موازنة  تحملتها  التى 
من  لالنتهاء  الجارى2020/201٩،  املاىل 

التحتية  بالبنية  تنفيذ املرشوعات املتعلقة 
تطوير  وكذا  التفاعلية،  الشاشات  وتوفري 
التعليمى،  واملحتوى  االمتحانات  نظام 
ىف  ثانية  مرة  تخصيصها  إىل  نحتاج  لن 
ما  وهو  القادمة،  لألعوام  الوزارة  موازنات 
سيتيح توجيه تلك املبالغ إىل أوجه أخرى 
العملية  أركان  النهوض مبختلف  تستهدف 

التعليمية.
لجنة  بتشكيل  الوزراء  رئيس  وكلف 
ملراجعة  والتخطيط  املالية  وزارىت  من 
والتعليم  الرتبية  لوزارة  املالية  االحتياجات 
الحاىل،  املاىل  العام  من  الثاىن  النصف  ىف 
وتدقيق األرقام املطلوبة لالنتهاء من تنفيذ 
من  تنفيذها  الجارى  املرشوعات  مختلف 
قبل الوزارة، هذا إىل جانب مراجعة أسعار 
انخفاض  ضوء  ىف  وذلك  الكتب،  طباعة 
أسعار  عىل  ذلك  وانعكاس  الدوالر،  قيمة 
الورق واألحبار، مضيًفا أنه عىل اللجنة أيًضا 
الجديد  املاىل  العام  موازنة  بإعداد  القيام 

2021/2020 لوزارة الرتبية والتعليم.

اللجنة  مكتب  برئاسة  مرص  فازت 
واالتصاالت  لإلعالم  املتخصصة  الفنية 
االتحاد  املعلومات  وتكنولوجيا 
للفرتة  الثالثة  دورتها  ىف  األفريقى 
201٩-2021؛ بإجامع األصوات، كام تم 
وماالوي،  بوروندي،  من:  كل  انتخاب 
دورته  ىف  باملكتب  أعضاء  وسرياليون 

الجديدة.
وزراء  مؤمتر  فعاليات  خالل  ذلك  جاء 
املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
افتتحه وزير االتصاالت  الذى  األفارقة، 
اليوم  صباح  املعلومات  وتكنولوجيا 
فعاليات  ضمن  يعقد  والذى  الجمعة، 
االجتامع الثالث للدورة العادية للجنة 
واالتصاالت  لإلعالم  املتخصصة  الفنية 
التابعة لالتحاد  املعلومات  وتكنولوجيا 
رشم  مدينة  تستضيفها  التى  االفريقى 
 26 حتى   22 من  الفرتة  خالل  الشيخ 
دولة   ٣7 املؤمتر  ىف  ويشارك  أكتوبر، 
أفريقية وبحضور 11 وزيراً لالتصاالت، 

بحسب بيان صحفى.
حرض الجلسة االفتتاحية هولني زاو أمني 
ونخبة  لالتصاالت،  الدوىل  االتحاد  عام 
االفريقي،  االتحاد  وممثىل  الخرباء  من 
زيد  أبو  أماىن  الدكتورة  رأسهم  عىل 
مفوض البنية التحتية والطاقة باالتحاد 
القليوبية : محمد فايز اإلفريقى، وجون أومو أمني عام االتحاد 
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لدى  مرص  مبكانة  يشيدون  الضيوف 
دوائر صنع القرار عىل املستوى الدوىل

يف  تتدخل  إقليمية  أطراف  السيىس: 
الفراغ  لحالة  استغالالً  العربية  الشئون 

السيايس والنزاعات الداخلية املسلحة
السيىس  الفتاح  عبد  الرئيس  أكد 
ملواجهة  الدوىل  التكاتف  تعزيز  أهمية 
املخاطر األمنية املشرتكة، وإيجاد حلول 
خاصًة  االستقرار  عدم  ألسباب  جذرية 
ىف  مشدًدا  األوسط،  الرشق  منطقة  ىف 
هذا الخصوص عىل أن مرص تبذل كافة 
األمن  ملقومات  دعاًم  املمكنة  الجهود 
واالستقرار اإلقليمى مبا يسهم ىف تحقيق 

التنمية الشاملة للمجتمعات.
عبد  الرئيس  استقبال  خالل  ذلك  جاء 
كبار  من  عدًدا  اليوم  السيىس  الفتاح 
ىف  املشاركني  الدولية  الشخصيات 

إن  الحريب،  لإلنتاج  الدولة  وزير  قال 
الوزارة ستنتج “عربات ميني كار” تكفي 
األرسة املرصية، وأن سعرها سيكون يف 
“هي  مضيفا:  املرصية،  األرسة  متناول 
وستسري  األرسة،  ستكفي  ولكن  صغرية 
إلعادة  الحاجة  دون  جيدة  ملسافة 

الشحن”.
صحفية  ترصيحات  يف  الوزير،  وأضاف 
املركبات  مرشوع  تدشني  هامش  عىل 
الكهربائية منذ قليل، أن املصنع سيفتتح 

نفت وزارة الرى ما تردد من أنباء عن 
من  ضخمة  كميات  الحكومة  إهدار 
سيناء،  تنمية  مرشوع  تنفيذ  يف  املياه 
حول  تردد  ملا  صحة  ال  أنه  ُمؤكدًة 
يف  املياه  من  ضخمة  كميات  إهدار 
ُموضحًة  سيناء،  تنمية  مرشوع  تنفيذ 
تتبع كافة وسائل االستخدام  الدولة  أن 
تنمية سيناء,  للمياه يف مرشوع  الرشيد 
املياه  استخدام  يف  التوسع  عن  فضالً 
وإعادة  املحالة  واملياه  التقليدية  غري 

السيسي يؤكد أهمية تعزيز التكاتف 
الدوىل ملواجهة املخاطر األمنية

السيسي يؤكد أهمية تعزيز التكاتف الدوىل 
ملواجهة املخاطر األمنية

السيسى يتفقد نقاط التفتيش وفحص 
السيارات بالتمركز األمني بشرم الشيخ

الحكومة تنفى إهدار كميات ضخمة من املياه يف تنفيذ 
مشروع تنمية سيناء

خدمات  تقدم  التى  الخدمية 
التنسيق  يتم  حيث  للمواطنني، 
واملؤسسات  الوزارات  كافة  مع  حاليا 
 ، املحافظات  ىف  املختلفة  الحكومية 
إلمداد الصندوق ببيانات عن العاملني 
تواجدهم  وأماكن  ،وأعدادهم  لديهم 
من أجل تنسيق حمالت الكشف عىل 
تعاطيهم  عدم  من  للتأكد  العاملني 
مسئول  وتخصيص  املخدرة  املواد 
عىل  كشف  سيتم  جهة  بكل  اتصال 
عقبات  اى  ،لتذليل  بها  العاملني 
انه  اىل  ،الفتا  الكشف  تواجه حمالت 

كتب حسين الطنجير 

التضامن  وزيرة  واىل  غادة  أعلنت 
إدارة  مجلس  ورئيس  االجتامعي 
اإلدمان  وعالج  مكافحة  صندوق 
الكشف  لجنة  نتائج  والتعاطي 
العاملني  بني  املخدرات  تعاطى  عن 
 ” ،وسائقني  وعامل   ، موظفني   ”
واملديريات  والهيئات  باملؤسسات 
الحكومية  واملصالح  للوزارات  التابعة 
حيث   ، املختلفة  املحافظات  يف 
 102 عىل  بالكشف  اللجنة  قامت 
الوزارات  مختلف  يف  موظف  ألف 
واملديريات  املؤسسات  ىف  ،وكذلك 
التابعة لهم بكافة املحافظات ،وذلك 
الفرتة من شهر مارس 201٩ وحتى  يف 
االن ،وتبني تعاطى 20٤0 حالة للمواد 
املخدرة بنسبه 2% بعدما كانت 8% يف 
بداية حمالت الكشف ،وان أبرز مواد 
والرتامادول”  الحشيش   ” التعاطى 
يثبت  الذى  املوظف  احالة  يتم  ،وانه 
النيابة  اىل  املخدرة  للمواد  تعاطيه 
القانونية  االجراءات  التخاذ  اإلدارية 
اىل  العقوبات  تصل  حيث  الالزمة، 

الفصل من العمل .
تكثيف  استمرار  عىل  “واىل”  وأكدت 
حمالت الكشف عن تعاطى املخدرات 
بني العاملني ىف الجهاز اإلداري للدولة 
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لتشمل مختلف املؤسسات الحكومية 
، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية 
،حيث  الوزراء  مجلس  وتوصيات 
املؤسسات  كافة  مع  التنسيق  يتم 
الحمالت  تكثيف  أجل  من  والهيئات 
سيتم  أيضا  ،بجانب  مستمر  بشكل 
الكشف  حمالت  تكثيف  استمرار 
وكذلك  املدارس  حافالت  سائقى  عىل 
سائقى الطرق الرسيعة بالتعاون مع 
من  التأكد  أجل  من  املعنية  الجهات 

عدم تعاطيهم املواد املخدرة.
وأوضحت “واىل ” أن من يطلب العالج 
اعتباره  يتم  طواعية  اإلدمان  من 
وىف  باملجان  عالجه  ويتم  كمريض 
الساخن  الخط  خالل  من  تامة  رسية 
،ومن   ”1602٣“ اإلدمان  مرىض  لعالج 
للمواد  تعاطيه  ويثبت  ذلك  دون 
املخدرة يتم اتخاذ االجراءات القانونية 

الالزمة وإيقافه عن العمل. 
من جانبه أوضح عمرو عثامن مساعد 
صندوق  مدير   ، التضامن  وزير 
مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطى ،انه 
عن  الكشف  حمالت  تكثيف  جارى 
الوزارات  ىف  العاملني  بني  املخدرات 
املحافظات  ىف  لها  التابعة  والهيئات 
واملؤسسات  الهيئات  خاصة  كتبت- د. هويداالشريفاملختلفة 

“واىل” :الكشف عن تعاطى املخدرات لـ 102 
ألف موظف من مارس 2019 وحتى اآلن

ملؤمتر  األساسية”  “املجموعة  اجتامع 
بالقاهرة،  حاليًا  املنعقد  لألمن،  ميونخ 
وعىل رأسهم فولفجانج إيشنجر رئيس 
الخارجية  وزراء  إىل  باإلضافة  املؤمتر، 
املخابرات  أجهزة  ورؤساء  والدفاع 
بعدد من الدول، وذلك بحضور الفريق 
للقوات  العام  القائد  زىك  محمد  أول 
الحرىب،  واإلنتاج  الدفاع  وزير  املسلحة 
واللواء  الخارجية،  وسامح شكرى وزير 

عباس كامل رئيس املخابرات العامة.
املتحدث  راىض،  بسام  السفري  وقال 
أن  الجمهورية،  رئاسة  باسم  الرسمى 
باستضافة  الرتحيب  عن  أعرب  الرئيس 
“املجموعة  األوىل الجتامع  للمرة  مرص 
وهو  لألمن،  ميونخ  ملؤمتر  األساسية” 
املتنامى  التعاون  يعكس  الذى  األمر 
تجسد  والذى  مرص،  مع  واملشرتك 

الكهربائية  املركبات  لصناعة  مجمعا 
نقفز  لن  وأننا  باألتوبيسات،  سيبدأ 
مرة واحدة لكن سنزيد نسبة التصنيع 

بالكامل عدا البطارية.
ألفي  بتصنيع  سيبدأون  أنهم  وأوضح 
الصينني  وأن  ٤ سنوات،  أتوبيس خالل 
ميكن  إمنا  قالوا  املرشوع  تنفيذ  رشكاء 
أن  مؤكدا  أتوبيس،  آالف  لـ5  نصل  أن 
املجمع سيتضمن أتوبيسات تعمل بني 

املدن، وأتوبيسات سياحية، وغريها.

ذات  الزراعي  الرصف  مياه  استخدام 
النوعية الجيدة واملعالجة الثالثية ملياه 
الرصف الصحى واستخدامها يف الزراعة.
رصد  تقرير  ىف  الوزارة،  وأوضحت 
ملجلس  اإلعالمى  للمركز  الشائعات 
تم  املاضيني  اليومني  خالل  أنه  الوزراء 
ضخ مياه برتعة “الشيخ جابر” بشامل 
سيناء، ولكنها مياه رصف زراعي مُنقى 
ذات نوعية جيدة فيها نسبة خلط مع 
بعض املياه (العذبة)، باإلضافة إىل أنه 
تم تنفيذ العديد من محطات املُعالجة 

عدد  إنشاء  وكذلك  للمياه،  الضخمة 
كل  يف  األمطار  حصاد  سدود  من  كبري 
أنحاء سيناء، حيث تم تنفيذ (5٩) سداً 
و(15)  أرضياً،  خزاناً  و(1٩)  وحاجزاً، 
سيناء،  جنوب  مبحافظة  صناعية  بحرية 
وجاري  األوىل،  املرحلة  خالل  وذلك 
عمليات  عقود  إعداد  من  االنتهاء 
أنه تم االنتهاء  الثانية، ُمضيفًة  املرحلة 
(8) سدود وحواجز، و(15)  تنفيذ  من 
سيناء  شامل  مبحافظة  أرضياً  خزاناً 

للحامية من أخطار السيول.

كتب حسين الطنجير 

حمالت صندوق مكافحة اإلدمان للكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز اإلداري 
للدولة تصل جميع المحافظات

وانخفاض نسبة التعاطى الى 2% بعدما كانت %8
من يطلب العالج من اإلدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم عالجه بالمجان وفى سرية تامة

15 ألف موظف تقدموا للعالج طواعية من خالل خدمات الخط الساخن

األخرية  الدورة  ىف  الرئيس  مشاركة  ىف 
ملــؤمتر ميـــونــخ لألمـن ىف فبــــــراير 
تسفر  ألن  التطلع  عن  معربًا   ،201٩
ىف  الحاىل  االجتامع  جلسات  مناقشات 
القاهرة عن مقرتحات بناءة للتعامل مع 
الراهنة  والدولية  اإلقليمية  التحديات 

واآلخذة ىف التطور املتالحق.
خصوصية  إىل  السييس،  الرئيس  وأشار 
األوسط  الرشق  ىف  اإلقليمية  األوضاع 
نحو  عىل  توصيفها  ورضورة  وأفريقيا 
باألمناط  التأثر  عن  مبعزل  واقعى 
هذا  ىف  موضًحا  الغربية،  والنامذج 
التعامل  ىف  املرصية  املقاربة  أن  الصدد 
املنطقة تقوم عىل عدد  مع األزمات ىف 
الحفاظ  أهمها  الثابتة،  املحددات  من 
عىل الدولة الوطنية من التفكك، ودعم 

سعر  عىل  االستقرار  يتم  مل  أنه  وأوضح 
تصنيعها  عقب  الكهربائية  السيارات 
الجديدة  األتوبيسات  وأن  اآلن،  حتى 

قادمة بأجهزة الشحن.
إال  لحد  حاجة  هنبيع  “مش  وتابع: 
بخدمة ما بعد البيع والصيانة”، وواصل: 
بأسعار  جيد  منتج  هنشوف  ننتج  “ملا 
جيدة حتى لو سعرها غايل شوية، لكن 
مش  عملها  وتكلفة  البطارية،  شحن 

كتري”.

بجولة  السيىس  الفتاح  عبد  الرئيس  قام 
مدينة رشم  يف  اليوم  ظهر  بعد  تفقدية 
وفحص  التفتيش  نقاط  شملت  الشيخ، 
رشم  مبدخل  األمني  بالتمركز  السيارات 

الشيخ اتجاه منطقة دهب.
بتلك  املسئولني  من  الرئيس  واطلع 
املرافق عىل إجراءات السالمة وكامريات 
املراقبة ىف غرف التحكم، كام تفقدكذلك 
السفارى  ببوابة  مروًرا  الدائرى  الطريق 
التمركز  نقطة  إىل  وصواًل  والرويسات 

األمنى مبحمية رأس محمد.
رصح بذلك السفري بسام راىض، املتحدث 

الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
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املالية: 5 بنوك دولية تروج لطرح سندات 
دوالرية ملصر بأسواق املال العاملية

كيف استفادت مصر اقتصاديا من تأميم قناة السويس؟

تعتزم وزارة املالية، القيام بطرح جديد 
ىف  الدوالر  بعملة  الدولية  للسندات 
الفرتة  خالل  العاملية  املال  أسواق 
القصوى  االستفادة  أجل  من  املقبلة، 
من تحسن الظروف االقتصادية الحالية 
أسعار  وانخفاض  الناشئة،  باألسواق 
املرصية  الخزانة  سندات  عىل  الفوائد 
بالسوق الثانوية، ىف ظل الطلب املتزايد 
من املستثمرين األجانب عي السندات 
ينعكس  الذى  املرصية،  الدولية 

أهم  من  واحدة  السويس،  قناة  تبقى 
ارتبطت  التي  الوطنية  املرشوعات 
باالقتصاد املرصي، منذ بدء حفر القناة 
عام 1869 وحتى إعالن الرئيس جامل 
 ،1956 عام  القناة  تأميم  النارص  عبد 
القرار  حققها  التي  املكاسب  وبخالف 
قناة  أصبحت  السيايس،  املستوى  عىل 
السويس أحد الروافد األساسية لتوفري 
العامة  للموازنة  الدوالرية  العوائد 
السياحي  القطاع  بجانب  للدولة، 
ممرات  أهم  باعتبارها  والصادرات، 

املالحة البحرية يف العامل.
ردا  الثاليث،  العدوان  ذكري  ومبناسبة 
عبد  جامل  الراحل  الرئيس  قرار  عىل 

باإليجاب عىل خفض تكلفة التمويل.
األربعاء،  اليوم  املالية،  وزارة  وقالت 
استثامرية  بنوك   5 تأهيل  تم  أنه 
الجديد  للطرح  للرتويج  دولية؛ 
ىف  الدوالر  بعملة  الدولية  للسندات 
برنامج  ضمن  العاملية؛  املال  أسواق 
الجارى  املايل  العام  مبوازنة  التمويل 

.2020 – 2019
البنوك هى  أن  املالية،  وزارة  وأكدت 
 Citi Bank – JP Morgan – BNP)

“اليوم  يرصد  القناة،  بتأميم  النارص 
السويس  قناة  محطات  أبرز  السابع” 
النوعية  النقلة  وخاصة  االقتصادية، 
بعد  السويس  قناة  شهدتها  التي 
مرشوع حفر قناة السويس الجديدة، 
عوائد  السويس  قناة  حققت  حيث 
تاريخها،  يف  األكرب  هي  مسبوقة  غري 
بعد  املرور  حركة  بارتفاع  مدفوعة 
وذلك  الجديدة،  السويس  قناة  حفر 
خالل  القناة  عوائد  تطور  إىل  بالنظر 
بلغ  حيث  األخرية،  سنوات  األربع 
نحو  السويس  قناة  عائدات  إجاميل 
املايل  العام  بنهاية  جنيه  مليار   104

املنتهي 2019/2018.

 Paribas – Natixis – Standard
كمديرين  وتأهلت   (  Chartered
لالكتتاب،  ومتلقني  ومروجني  للطرح 
حيث تعد من كربي البنوك االستثامرية 
املتخصصة يف طرح السندات الحكومية 
مبرص،  حايل  مركز  له  من  ومنها  عامليًا 
القانوين  املستشار  مكتب  تأهل  كام 
ومشاركوه)  التميمي  (مكتب  املحىل 
الدويل  القانوين  املستشار  ومكتب 

(Dechert)، كمستشار دويل.

منحنى  أن  القناة  عوائد  تطور  وأظهر 
خالل  تدريجيا  ارتفاعا  شهد  العائد 
بلغت  حيث  املاضية،  األربع  األعوام 
مليار   41 نحو  السويس  قناة  عوائد 
 ،2016/2015 املايل  العام  خالل  جنيه 
العام املايل  ثم حققت 73 مليار جنيه 
2017/2016 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 
عائد  تحقيق  القناة  وواصلت   ،%78.0 
 2018/2017 املايل  العام  يف  مرتفع 
لتصل إىل 99 مليار جنيه، بنسبة زيادة 
 104.2 إىل  وصوال  نحو  35%،  بلغت 
مليار جنيه يف العام املايل 2019/2018، 

بنسبة زيادة بلغت  %5.3.

ارتفاع تكلفة العمالة بالقطاع الحكومى إىل 270 مليار 
جنيه فى العام املاىل 19/18

املركز  عن  صادرة  عمل  ورقة  أظهرت 
ارتفاع  أن  االقتصادية،  للدراسات  املرصي 
إىل  أدى  بالدولة  املدنيني  العاملني  عدد 
ارتفاع تكلفة العاملة يف القطاع الحكومي 
الوزارات واملحافظات  العاملة يف  ويشمل 
إىل  لتصل  الخدمية،  العامة  والهيئات 
270.08 مليار جنيه يف العام املايل املنتهي 
الهيئات  أجور  دون  وذلك   ،201٩/2018

االقتصادية.
العاملني  عدد  ارتفاع  إن  الدراسة،  وقالت 
مليون   6.٤ نحو  إىل  بالدولة  املدنيني 

ارتفاع مؤرش  إىل  أدى  موظف عام 2016، 
جدا،  ضخمة  نسبة  إىل  مواطن  موظف/ 
حيث  العامل،  دول  من  كبري  عدد  جاوزت 
يف حني  مواطن،   15 لكل  موظف  سجلت 
يبلغ هذا املعدل يف أملانيا واحد لكل 15٩ 
لكل  واحد  وانجلرتا  املتحدة،  الواليات  ويف 
 88 لكل  واحد  املغرب  ويف  مواطن،   11٤

مواطنا.
وأرجعت ورقة العمل، ارتفاع عدد العاملني 
بالدولة يف السنوات األخرية إىل أن الجهاز 
استيعاب  مجال  أهم  َمثّل  للدولة  اإلداري 

العاملة منذ صدور القانون رقم 1٤ لسنة 
هذا  يف  الدولة  ضمنت  حيث   ،1٩6٤
لكل  العام وظيفة  القطاع  بجانب  القطاع 
العليا  واملعاهد  الجامعات  من  الخريجني 

واملتوسطة.
واستمر الجهاز اإلداري للدولة يف استيعاب 
الخريجني حتى عام 1٩8٤، عندما توقفت 
الحكومة عن تعيني الخريجني، وارتفع عدد 
العاملني بالقطاع الحكومي إىل أرقام كبرية، 
واإلدارة  واملصالح،  الوزارات  بني  موزعني 

املحلية، والهيئات الخدمية.

 اسال مستشارك القانوين

ورشب  اكل  نفقه  قضيه  عندى 
الحافظه  ىف  رافق  عليه  واملدعى 
اشخاص يعولهم وده مش صحيح 
يعنى مثال رافق من ضمن شهادات 
امليالد شهاده ميالد املدعى ابنه !! 
مستخرج  املدعى  والده  وكامن 
من  وضايفها  لها  زواج  قسيمه 
والحكم   !!! بيعولهم  الىل  ضمن 

بالنسبه ملرتبه مش عادل نهاىئ

هل ده كده اسمه غش انه يضيف 
وهام  بيعولهم  انه  وكاتب  ناس 

اساسا ملهومش عالقه بيه

للقارئ  التوفيق  وبالله  نقول 
الكريم

ألحكام  األقارب  نفقة  تخضع 
لألحوال   2000 لسنة   1 القانون 

الشخصية
الوالد  عيل  النفقه  تقرر  والتي 
عليه  تجب  من  أو عيل  الزوج  أو 
الذى  بالقدر  االقارب  من  النفقه 
ملعيشة  الرضورية  الحاجة  يكفى 

مستشار القانوني: لدي قضيه نفقه 
اكل وشرب واملدعى عليه رافق فى 
الحافظه اشخاص يعولهم بالتزوير

املأكل  وتشمل   ، النفقة  طالب 
بدل  وكذلك  واملسكن  وامللبس 

الفرش والغطاء
ذات  بالنفقه  يف  الصادره  االحكام  و 
يقبل  مام  من  وانها  مؤقته  حجيه 
التغيري والتبديل وترد عليها الزياده 
والنقصان بسبب تغري الظروف كام 

يرد عليها االسقاط بتغيري دواعيها
اشخاص  بأضافه  الغش  عن  اما 
املحكمه   ، بهم  للمدعي  العالقه 
مستندات  من  امامها  مبا  تحكم 

رسميه مقدمه لها من الخصوم
ان  ذلك  خالف  يدعي  من  وعىل 
الدعوى  احاله  املحكمه  من  يطلب 

مستشارك القانوني

حسين قطامش / المحامي

للتحقيق اثناء نظر الدعوي
ووفقا للقانون يجوز خصم من 
25%ايل50% من الدخل الشهري 
للشخص املدعي عليه يف دعوي 
املحكمه  به  تحكم  النفقه 
الزوجات  عدد  هنا يف  واملعايري 

واألوالد املستحقني للنفقه
والله ويل التوفيق

تتمه ص  1
املصيلحـي وزيـر التمويـن والتجـارة 
محمدمعيـط  والدكتـور  الداخليـة، 
وزيـر املاليـة، واللواء محمـود توفيق 
عمـرو  واملهنـدس  الداخليـة،  وزيـر 
والصناعـة،  التجـارة  وزيـر  نصـار 
رئيـس  كامـل  عبـاس  واللـواء 

سـيف  ورشيـف  املخابراتالعامـة، 
الديـن رئيس هيئـة الرقابـة اإلدارية، 
والدكتـورة منـى محـرز نائبـة وزيـر 
الحيوانيـة  الـرثوة  لشـئون  الزراعـة 

لداجنة. لسـمكيةوا وا
وقـال السـفري بسـام رايض، املتحـدث 
الرسمي باسم رئاسـة الجمهورية، إن 

السيسى يوجه بتعزيز جهود ضبط األسواق 
وتشديد الرقابة على منافذ البيع باملحافظات

االجتامع تنـاول عدداً من املوضوعات 
يف مقدمتهـا جهودالحكومـة لتوفـري 
السـلع األساسـية الالزمـة للمواطنني 
املناسـبة،  واألسـعار  بالكميـات 
محافظـات  مختلـف  يف  وإتاحتهـا 

الجمهوريـة.
ووجـه الرئيـس ، بتعزيز جهود ضبط 
األسـواق وتشـديد الرقابة عىل منافذ 
البيـع باملحافظات للتأكـد من توافر 
السـلع، وزيادة املعـروض من اللحوم 
وتكثيـف  واألسـامك،  والدواجـن 
الحمـالت الرقابيـة لرصـد املامرسـات 
االحتكاريـة يف األسـواق والتـي تؤثـر 
التـي  خاصـة  السـلع  أسـعار  عـىل 
تدعمهاالدولـة والتأكـد مـن وصولها 
الدخـل  محـدودي  مـن  ملسـتحقيها 
دور  تفعيـل  مبواصلـة  وجـه  كـام   ،
لضـامن  املسـتهلك  حاميـة  أجهـزة 
مختلـف  عـىل  املواطنـني  حصـول 

عاليـة. وبجـودة  السـلع 
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“فندق”العريش” بأسرتاليا 
 El Arish Tavern“

بقلم / شعبان قنديل

تتمه ص 4

تجمع  أصبحت  و  تطورت  املدينه  هذه 
قد  أسرتاليا.و  مواطنو  من  كبريه  أعداد 
مدينة  إسم  عىل  املدينه  هذه  سميت 
العريش املرصية الساحلية أيًضا بشامل 
الحرب  أحداث  شهدت  التى  سيناء 
العاملية األوىل و تم إستخدامها كقاعدة 
عسكرية تحتوى عىل مستشفى للقوات 
األسرتالية ومن أشهر معامل املدينة محطة 
قطار العريش التاريخية إضافة اىل نادى 

العريش لقدامى املحاربني ( RSL ) الذى 
العريش أللعاب  أنشئ عام 1٩٣0 ونادى 
الفيدرالية  الحكومة  عملت  كام  الجولف 
تذكاري  بريدى  طابع  بإصدار  األسرتالية 
للحرب العاملية االوىل بسيناء عام 2017.و 
قد متت تسمية العديد من الشوارع باسم 
ضباط رفيعي املستوى ، مثل شارع شوفيل 
-جالسجو  شوفيل  هاري  الجرنال  بعد 
سرتيت بعد اللواء توماس ويليام جالسجو
-شارع موناش بعد الجرنال جون موناش-
جون  العميد  بعد  رويستون  شارع 
رويستون-شارع ريري بعد اللواء جرانفيل 

ريري
قدامى  اسم  عىل  البعض  تسمية  وتم 

املحاربني العامني مثل
فرانسيس  بعد  مارتن  فرانسيس  شارع 
بعض  أقام  الذي  مارتن  باكستون 
يف  العريش  يف  الجنود  مستوطنات 

العرشينات.
برزبن  العاصمة  عن  املدينه  هذه  وتبعد 
نحو 1600 كم ويبلغ عدد سكانها حوايل 

٤٤0 نسمه حتى عام 2011.
(بقلم :شعبان قنديل الفضايل “كابنت تيتو 

الصور  هذه  يتداولون  الناس  -بعض 
أنها  عي  منهم  إعتقاداً  بوك  الفيس  عرب 
موجوده يف مدينه العريش عاصمه شامل 
الصوره  هذه  نعم  لهم  أقول  و  سيناء 
ليست  لكن  و  العريش  مبدينه  موجوده 
مدينه العريش املرصيه عاصمه محافظه 
العريش  مدينه  لكنها  و  سيناء  شامل 
شامل  يف  تحديداً  املوجوده  و  األسرتاليه 
تسميه  تم  قد  “كوينزالند”و  مقاطعه 
هذه املدينه األسرتاليه بهذا األسم حباً و 
تقديراً و إعجاباً مبدينه العريش املرصيه 
القوات  كانت  التي  و  سيناء  شامل  يف 
تقيم  هاماً  موقعاً  منها  تتخذ  األسرتاليه 
فيه أثناء الحرب العامليه األويل يف 1٩1٤-
1٩18 و الذي ساعدها مع قوات الحلفاء 
عي هزميه األتراك و املانيا و التقدم نحو 
فلسطني ثم سوريا.و قد تم إنشاء مدينه 
عن   1٩20 عام  يف  األسرتالية  العريش 
األسرتاليني  الضباط  من  مجموعه  طريق 
املرصيه  العريش  مبدينه  عملوا  الذين 
أثناء الحرب األويل سنه 1٩1 عندما عادوا 
إيل بالدهم أقاموا هذه املدينه ليك تكون 
لكن  و  الجيش  ضباط  و  بجنود  خاصه 

تتمه ص  3

تتمه ص 4

املؤسسات الوطنية وحاميتها باعتبارها 
الستقرار  الضامن  األساىس  الذراع 
النظامية  الجيوش  ودعم  الدول، 
املليشيات  النتشار  والتصدى  الوطنية 
اإلرهابية،  واملنظامت  املسلحة 
وإنفاذ  لألزمات،  السياسية  والتسوية 
مصريها  تحقيق  ىف  الشعوب  إرادة 
الشئون  ىف  التدخل  وعدم  ومستقبلها، 
التدخالت  غرار  عىل  للدول  الداخلية 
التى تقوم بها أطراف إقليمية أخرى ىف 
الفراغ  لحالة  استغالاًل  العربية  الشئون 

السياىس والنزاعات الداخلية املسلحة.
الرسمى باسم رئاسة  املتحدث  وأضاف 
حواًرا  شهد  اللقاء  أن  الجمهورية، 
حول  والحضور  الرئيس  بني  مفتوًحا 
اإلقليمية  والقضايا  امللفات  من  عدد 
ىف  األوضاع  فيها  مبا  تسويتها،  وسبل 

عن  فضاًل  الفلسطينية،  والقضية  ليبيا 
برئاسة  الصلة  ذات  املوضوعات  بعض 
مرص الحالية لالتحاد األفريقى وجهود 
مرص ىف هذا الخصوص لدعم االستقرار 
وإيجاد  األفريقية  القارة  ىف  والتنمية 

حلول أفريقية ملشاكل القارة.
عن  الحضور  أعرب  جانبهم؛  من 
ترشفهم بلقاء الرئيس، مشيدين مبكانة 
عىل  القرار  صنع  دوائر  لدى  مرص 
أهميتها  عن  فضاًل  الدوىل،  املستوى 
املحورية ىف الحفاظ عىل أمن واستقرار 
التصدى  إطار  ىف  سيام  ال  املنطقة، 
غري  الهجرة  ومكافحة  لإلرهاب 
الرشعية، وىف ظل االضطراب والسيولة 
محيطها  منها  يعاىن  الذى  الشديدة 

اإلقليمي.
وأضاف املتحدث الرسمى باسم رئاسة 

أكد  السييس  الرئيس  أن  الجمهورية، 
جهوًدا  تبذل  مرص  أن  اللقاء  ختام  ىف 
حدودها  لضبط  النطاق  وواسعة  كبرية 
ومنع تسلل العنارص اإلرهابية وتهريب 
مرص  استقبال  جانب  إىل  السالح، 
الجهود  وهى  الالجئني،  من  للعديد 
إيجابيًا بشكٍل مبارش ىف حامية  تساهم 
عىل  الالجئني  أن  موضًحا  أوروبا،  أمن 
كسائر  يعاملون  املرصية  األراىض 
بكافة  ويتمتعون  املرصيني  املواطنني 
الدولة  تحمل  مع  األساسية،  الحقوق 
طلب  دون  واألعباء  االحتياجات  كافة 
اإلطار،  هذا  ىف  خارجية  مساعدات  أية 
لالشرتاك  الدائم  مرص  استعداد  ومؤكًدا 
السلم  لصون  الصادقة  الجهود  كافة  ىف 
التنمية  وتحقيق  الدوليني  واألمن 

املستدامة املنشودة.

السيسي يؤكد أهمية تعزيز التكاتف 
الدوىل ملواجهة املخاطر األمنية

ومبادرة  الرقمية،  والتطبيقات  األلعاب 
الرقمي،  التحول  ىف  االفريقى  التعاون 
من خالل  اإلعاقة  ذوى  متكني  ومبادرة 
واالتصاالت؛  املعلومات  تكنولوجيا 
ىف  العمل  استكامل  أهمية  إىل  مشريا 
التحتية  البنية  تطوير  “برنامج  مبادرة 
الثانية  مبرحلته   PIDA افريقيا”  ىف 
ترسيع  ىف  يساهم  الذى  الربنامج  وهو 
والتنمية  القارى  االندماج  عمليات 
السياسات  مبادرة  وكذلك  االقتصادية، 
 ،PRIDA الرقمية”  ألفريقيا  والتنظيم 
الحامية  آليات  دعم  أهمية  إىل  مشريا 

والوقاية من خالل األمن السيرباىن.
كام اقرتح الوزير املرصى تشكيل فريق 

عمل من خرباء الذكاء االصطناعى عىل 
موحد  موقف  لبلورة  القارة  مستوى 
عىل  االصطناعى  الذكاء  تأثري  حول 
التعليم  مثل  األولوية  ذات  القطاعات 
املحافل  ىف  يطرح  والزراعة،  والصحة 
أن  أيضاً  واقرتح  الصلة،  ذات  الدولية 
تطبيقية  بحوث  مركز  مرص  تؤسس 
هذه  لتوظيف  االصطناعى  للذكاء 
التنمية  أهداف  لتحقيق  التكنولوجيا 
املستدامة، عىل أن يتم اقرتاح وتقديم 
املرشوعات إىل االتحاد األفريقى وكافة 
عىل  العمل  جانب  إىل  وذلك  الرشكاء، 
تطوير إطار عام وشامل لبناء القدرات.
أمني  زاو  هولني  أشار  كلمته؛  وىف 
إىل  لالتصاالت،  الدوىل  االتحاد  عام 

وتكنولوجيا  باالتصاالت  الدفع  أهمية 
وأثنى  االفريقية،  القارة  ىف  املعلومات 
نرش  أجل  من  املبذول  الجهد  عىل 
من  التكنولوجيات  هذه  استخدامات 
االتحاد  أن  عىل  مؤكدا  التنمية؛  أجل 
الدوىل لالتصاالت يسخر كافة امكانياته 
افريقيا  لقارة  أفضل  مستقبل  أجل  من 

والعامل.
من جانبها أكدت الدكتورة أماىن أبو زيد 
مفوض البنية التحتية والطاقة باالتحاد 
األفريقى، عىل أهمية املوضوعات التى 
املرتبطة  تلك  خاصة  املؤمتر  يطرحها 
والتى  القدرات  وبناء  الرقمى  بالتحول 
ترتبط بأجندة التنمية األفريقية 206٣.

مصر تفوز برئاسة اللجنة الفنية 
لالتصاالت و اإلعالم باالتحاد األفريقى

الكشف  حمالت  تكثيف  أيضا  يتم 
،وأن  املدرسية  الحافالت  سائقى  عىل 
املخدرة  للمواد  تعاطيه  يثبت  من 
بالتنسيق  العمل  من  فصله  ،يتم 
وتحرير  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع 
العامة  النيابة  اىل  وإحالتها  محارض 

بتهمة القيادة تحت تأثري املخدر .
تكثيف  أن  عثامن”  “عمرو  وأضاف 
حمالت الكشف عن تعاطى املخدرات 

بني العاملني ىف الجهاز اإلداري للدولة 
أدى اىل انخفاض نسبه التعاطي ، كام 
تقدموا  موظف  الف   15 هناك  أن 
الخط  خالل  من  للعالج  طواعية 
الساخن “1602٣ ” لصندوق مكافحة 
مرىض  اعتبارهم  ويتم  اإلدمان 

وعالجهم مجانا وىف رسية تامة .
مكافحة  صندوق  أن  بالذكر  جدير 
برئاسة  والتعاطى  اإلدمان  وعالج 
االجتامعى  التضامن  وزيرة  واىل  غادة 

يقوم  الصندوق  إدارة  مجلس  ورئيس 
اللقاءات  من  العديد  بتنظيم  أيضا 
والهيئات  املؤسسات  داخل  التوعوية 
الحكومية  واملصالح  للوزارات  التابعة 
جميع  مستوى  عىل  املختلفة 
“مصلحتك  عنوان  تحت  املحافظات، 
املواد  إدمان  مبخاطر  الوعى  “،لرفع 
تطبيق  تفاصيل  وتوضيح  املخدرة 
القانون الجديد للمخدرات والرد عىل 
أليات  حول  املوظفني  استفسارات 

“واىل” :الكشف عن تعاطى املخدرات لـ 102 
ألف موظف من مارس 2019 وحتى اآلن
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أطعمة قد تساعدك فى التخلص من غازات 
البطن.. اعرفها

لو إيدك بترتعش.. 5 أسباب مفاجئة وراء 
ارتجاف يديك

الشامل  الصحى  التأمني  منظومة  قالت 
الجديدة، إنه يجب التوجه إىل الوحدات 
املحافظات  ىف  الطبية  واملراكز  الصحية 
للتسجيل  املواطنني  تستقبل  التى 
الضغط  مرض  عن  للكشف  باملنظومة، 

مجانا ورصف العالج املناسب للمريض.

األمراض  من  يعد  العضالت  ضمور 
وهو  والصغار  الكبار  بها  يصاب  التي 
ضعف  يف  تتسبب  التي  األمراض  من 
عملية  ويعوق  الجسم  عضالت  وضمور 
من  العديد  وله  طبيعي،  بشكل  الحركة 
سوء  ابرزها  االمر  لهذا  املؤدية  االسباب 
عليها  سنتعرف  اخري  واشياء  التغذية 
ملوقع  ووفقا  القادمة  االسطر  خالل 

.”webmed“
االعصاب  ضمور  عالج  إهامل  حالة  يف 
حياة  تعرض  يف  االمر  هذا  يتسبب  قد 
فرص  وزيادة  للخطر  املصاب  الشخص 
والرئة  القلب  عضلة  يف  مبشاكل  االصابة 
وعدم القدرة عي التنفس بشكل سليم.

االسباب  أبرز  من  التغذية  سوء  ويعد 

أظهـرت نتائـــج الدراســات الحديثـة 
أن للبصـل تأثـري يف الوقايـة مـن مـرض 
البصـل  أن  وجــــد  حيـث  الرسطـان، 
متنـع  التـي  النشـطة  باملركبـات  غنـي 
منـو وانتشـار الخاليا الرسطانيـة، حيث 
أنـه يحتـوي عـىل كميـة كبـرية  وجـد 
وهـو   ،(Quercetin) كريسـيتني  مـن 

أحـد مضـادات األكسـدة القويـة جـدا، 
والتـي ترتبـط باسـتمرار مبنـع أو الحـد 
مـن انتشـار الرسطـان. كـام أن البصـل 
يحتـوي عـىل فيتامـني ج، وهـو أيضا من 
مضـادات األكسـدة القويـة، والتي ميكن 
الجـذور  وتأثـري  وجـود  مـن  تقلـل  أن 
الحـرة يف الجسـم. إذ أن الجـذور الحـرة 
هـي منتجـات كيميائيـة ثانويـة ناتجـة 
تـؤدي  أن  الخلـوي، ميكـن  األيـض  مـن 

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

ىف  العوامل  من  العديد  تتسبب  قد 
أو  مستمرة  بصورة  يديك  ارتجاف 
التي  املرشوبات  رشب  مثل  متقطعة 
اآلثار  بعض  أو  الكافيني  عىل  تحتوى 

الجانبية لألدوية وغريها من العوامل.
أنه   ”thehealthsite  ” موقع  وذكر 
اليدين  ارتجاف  مشكلة  واجهت  إذا 
استشارة  عليك  يجب  منتظمة  بصورة 
اليدين  ارتجاف  ألن  أعصاب،  طبيب 
يرتبط بأجزاء مختلفة من الدماغ، وهذا 

يتوقف عىل الحالة.
هذه  من  جزء  أي  تلف  يؤدي  فقد 
الفص   ) الدماغ  من  الثالثة  األجزاء 
املخ  وجسم  القاعدية  والعقد  الجبهي 
ميكن  ال  بطريقة  اليدين  ارتجاع  إىل   ،(
هو  الجبهي  فالفص  عليها،  السيطرة 
القرشة  يحمل  الذي  الدماغ  من  الجزء 
الحركية، والعقد القاعدية هي مجموعة 
نواة مسئولة عن عمل املحرك للجسم، 
الدماغ  بني  العالقة  هو  املخ  وجسم 

استخدام البصل يف الوقاية من السرطان

إىل تحويـل الخاليـا السـليمة إىل خاليـا 
غنـي  طعـام  أي  لذلـك،  رسطانيـة. 
إيل  يـؤدي  لألكسـدة،  املضـادة  باملـواد 
تحييـد الجـذور الحـرة، ولذلـك يعتـرب 
العديـد  ربـط  وقـد  لإلنسـان.  مفيـد 
مـن الدراسـات زيـادة اسـتهالك البصل 
بتقليـل خطـر اإلصابـة بأنـواع عديـدة 
املعـدة  رسطـان  مثـل  الرسطـان،  مـن 
ورسطـان الثـدي والقولون والربوسـتاتا.

والحبل الشويك.
والظروف  األسباب  من  العديد  هناك 
هذه  يف  الرضر  تسبب  أن  ميكن  التي 
الدماغ  من  املختلفة  الثالثة  األجزاء 
 5 يي  فيام  اليدين،  ارتعاش  إىل  وتؤدي 

أسباب وراء الرشط الذي مل تعرفه.
اإلفراط يف رشب الكافيني

اليدين  الرتجاف  شيوعا  األكرث  السبب 
للمستويات  فيمكن  الكافيني  رشب  هو 
الكافيني يف الجسم أن تؤثر  العالية من 
عىل عمل دماغك، مسببة األرق والقلق، 
وزيادة معدل رضبات القلب، باإلضافة 
إىل أنه ميكن أن يؤثر عىل عقلك وبالتاىل 
اهتزاز يديك إذا كان هناك خلل يف أي 

جزء من الدماغ.
فرط نشاط الغدة الدرقية

الغدة  فرط هرمون  يكون هناك  عندما 
الدرقية، يدفع الجسم إىل زيادة الوزن، 
مام يسبب ظاهرة ارتجاف اليدين، كام 
ميكن أيضا أن يرفع دقات قلبك، ويسبب 

شديد  فقدان  إىل  ويؤدي  الصدر  يف  أمل 
يف الوزن.

اآلثار الجانبية للدواء
الجانبية  اآلثار  أحد  اليدين هو  ارتعاش 
وأدوية  االكتئاب  ملضادات  الشائعة 
لتأثريها عىل  الربو،  وأدوية  الدم  ضغط 
ىف  يتحكم  الذى  العصبى  الجهاز  عمل 

أجزاء عديدة من الجسم منها اليدين.
التسمم بالزئبق

لالضطرابات  الوطني  للمعهد  وفًقا 
بالواليات  الدماغية  والسكتة  العصبية 
للزئبق  التعرض  فإن  األمريكية،  املتحدة 
ميكن أن يرض بالجهاز العصبي للشخص 

الذي يسبب ارتجاف اليدين.
انخفاض سكر الدم

يؤثر  الدم  يف  السكر  مستوى  انخفاض 
يف  الهزات  يف  تسبب  مام  الدماغ،  عىل 
الدماغ  يتحكم  حيث  والقدمني،  اليدين 

يف قدرة جسمنا عىل البقاء مستقرًا.

وتابعت منظومة التأمني الصحى الشامل 
يكون  ممكن  شخص  “أى  الجديدة: 
لسنوات  الدم  ضغط  بارتفاع  مصاب 
واستكملت:  يعرف”،  ما  غري  من  طويلة 
حال  بسهولة  عليه  السيطرة  “ممكن 

اكتشاف هذا املرض مبكرًا”.

نتيجة  العضالت  املؤدية لالصابة بضمور 
لعد اخذ الجسم ما يحتاجه من عنارص 
البناء،  مرحلة  خالل  له  هامة  غذائية 
تواجد  اي  الورايث  العامل  هناك  ان  كام 

االصابة بهذا املرض يف العائلة.
العضالت  بضمور  االصابة  فرص  وتزداد 
العضالت  ارتياح  اي  الحركة  لقلة  نتيجة 
وعدم قدرتها عليالحركة بشكل طبيعي، 
بااللتهاب  لالصابة  التعرض  ان  كام 
السحايئ يزيد من فرص االصابة يف حالة 
لالصابة  التعرض  وايضا  العالج،  اهامل 

بجلطات يف املخ من ابرز االسباب.
وهناك العديد من األعراض التي توضح 
العضالت، ومنها  االصابة بضمور  حقيقة 
القدرة  الجسم، وعدم  العام يف  الضعف 

الصحى  التأمني  منظومة  وأوضحت 
الشامل، أن أعراض املرض تتمثل ىف: عدم 
التوازن، الصداع املفاجئ، ضيق التنفس، 
فقدان  الدوخة،  الرؤية،  وضوح  قلة 

اإلحساس املؤقت لألطراف.

قلة  مع  طبيعي،  بشكل  الحركة  عي 
يف  صعوبة  ووجود  العضالت  حجم 
التنفس بشكل  القدرة عي  البلع وعدم 
يف  انحناء  االمر  هذا  ويصاحب  طبيعي 
العمود الفقري، صعوبة يف امليش نتيجة 

لحدوث انكامشات يف عضالت الجسم.
يف  بضمور  اإلصابة  من  التأكد  بعد 
القيام  املريض  عي  يجب  العضالت 
والتي  الهامة  االطعمة  تناول  بالتايل 
الهامة  الغذائية  العنارص  عي  تحتوي 
التامرين  ببعض  القيام  مع  لجسمك، 
لتحسن  الطبيعي  والعالج  العضلية 
الحقن  بعض  اخذ  مع  وامليش،  الحركة 
الصحية  الحالة  تحسن  تعمل عي  التي 

بشكل ملحوظ.

منظومة التأمني الصحى الشامل تدعو املنتفعني 
للكشف عن الضغط بوحداتها مجانا

ضمور العضالت مرض خطري سببه سوء 
التغذية وقلة الحركة

7الصحة والمجتمع
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قرأت لك.. “األمريكي الهادئ” رواية تدين 
الحرب األمريكية فى فيتنام

العلمانية املزيفة.. كتاب يهاجم معاملة فرنسا لـ املسلمني

سلطان القاسمى يفتتح معرض الشارقة 
الدوىل للكتاب فى دورته الـ38

“العلامنية املزيفة” كتاب صدرت ترجمته 
 – والنرش  للدراسات  نهوض  مركز  عن 
الفرنىس  واملؤرخ  االجتامع  لعامل  الكويت، 
الله  عبد  الدكتور  ترجمة  بوبريو  جون 
املتوكل مراجعة الدكتور محمد الحاج سامل.
يحلل  بل  العلامنية،  يهاجم  ال  والكتاب 
املغرض  والتوظيف  التضليل  أشكال 
طرف  من  للعلامنية  املستويات  واملتعدد 
إيديولوجية  بدوافع  الفرنىس  اليمني 
عىل  التضييق  تستهدف  التى  وعنرصية، 
لألقليات،  والدينية  الثقافية  التعبريات 

خاصة املسلمني.
العلامنية املزيفة

لهذه  وتقويضه  نقده  ىف  بوبريو  ويستند 
عىل  اإلقصائية  الجديدة”  “العلامنية 
كرسها  التى  التاريخية”  “العلامنية  مبادئ 
قانون 1٩05، الذى نصت مواده عىل حياد 

افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمى، 
الشارقة، معرض الشارقة الدوىل للكتاب 

بدورته الـ٣8 منذ قليل.
للكتاب  الدوىل  الشارقة  معرض  يأىت 
روائيني  بحضور  الجديدة  بدورته 
ومخرجني  لألدب،  “نوبل”  يحملون 
جائزة  حصدوا  عامليني  سينامئيني 
األوسكار، مستضيفة تحت شعار “افتح 
كتاباً.. تفتح أذهاناً” 2000 دار نرش من 
الفرتة  خالل  وأجنبية  عربية  دولة   81
من ٣0 أكتوبر إىل ٩ من نوفمرب املقبل، 
ومتوجة  الشارقة،  إكسبو  مركز  ىف 

جمهورية املكسيك ضيف رشف.
اإلعالمى  لجمهوره  املعرض  ويقدم 
الرتىك  والرواىئ  هارىف،  ستيف  األمريىك 

الديانات  جميع  إزاء  السياسية  السلطة 
تدخلها  وعدم  الضمري  لحرية  واحرتامها 
من  والدينية  الثقافية  التعبريات  ملنع 

التمظهر ىف الفضاء العام.
وبحسب املرتجم فإن الحافز األساىس الذى 
دفع بوبريو (1٩٤1) إىل نرش هذا الكتاب، 
وتتمدد  تربز  جديدة  علامنية  مثة  أن  هو 
ىف املجتمعات الغربية والتى يرفع لواءها 
بحسب  العلمنة  من  النوع  وهذا  اليمني 

املؤلف هى علمنة زائفة.
نقلت  األحزاب  هذه  أن  الكاتب  يرى 
املجتمع  أى  العام  املجال  إىل  العلامنية 
األفراد  ضد  استبداد  أداة  إىل  وتحولت 
أعطت  أنها  حيث  من  والجامعات، 
تعبريهم  وقمع  اضطهاد  ىف  لنفسها  الحق 
بينام  الدينية  ومعتقداتهم  ذواتهم  عن 
العلامنية ىف جوهرها تعنى حياد السلطة 

الحياد  هذا  مستلزمات  ومن  السياسية، 
من  والدينية  الثقافية  التعبريات  متنع  أال 

التمظهر ىف الحياة العامة.
جذرى  متييز  عىل  بوبريو  أطروحة  تقوم 
املجتمع، ويقل  الدولة وعلمنة  بني علمنة 
مبدلولها  أى  األوىل  املستوى  ىف  العلمنة 
لكنه  الديني،  االعتقاد  أمام  للدولة  كحياد 
إىل  ستؤول  ألنها  املجتمع  علمنة  يرفض 
تدخل السلطة السياسية ىف خيارات األفراد 

وحرياتهم.
من هنا يرفض بوبريو كل أشكال التضييق 
وىف  خاص  بشكل  فرنسا  ىف  املسلمني  عىل 
سالح  العلامنية  أن  معترباً  عموماً،  أوروبا 
لتحديد  العنرصية  التيارات  تستخدمه 
أنها  كام  املهاجرين  املسلمني  حريات 

طريقة للتعبري عن رفض القبول باآلخر.

تتناوله  ما  وهو  الهادئ”  “األمرييك 
األخري  االسم  نفس  تحمل  التى  الرواية 
جرين،  جراهام  األمرييك  للروايئ 
عن  حديثا  العربية  ترجمتها  والصادر 

دار الكرمة للنرش والتوزيع، من ترجمة 
شوقي جالل، والتى تصور الرواية انهيار 
واملشاركة  فيتنام  يف  الفرنيس  االستعامر 

األمريكية املبكرة يف حرب فيتنام.
واشنطن  أرسلته  مثايل  شاب  “بايل” 
حيث  فيتنام،  إىل  غامضة  مهمة  يف 
الفيتناميني،  الفرنيس  الجيش  يحارب 
حسنة  “بايل”  سياسات  تؤدي  وبينام 
“فاولر”،  يجد  الدماء،  إراقة  إىل  النية 
أنه  والساخر،  املحنك  الربيطاين  املراسل 
لكن  ويراقب،  يقف  أن  املستحيل  من 
سواء  فيها،  مشكوك  للتدخل  دوافعه 

بالنسبة إىل الرشطة أو إىل نفسه.
“جراهام  رواية  انتقاد  من  الرغم  عىل 
باملؤامرات  واملليئة  “املعقدة  جرين”، 
واملكائد املضادة”، بأنها معادية ألمريكا، 
قليلة  سنوات  غضون  يف  ستُثبت،  فإنها 
بعد إصدارها، صوابها يف إدانتها للتدخل 

األمرييك يف فيتنام.
للجدل،  املثرية  الرواية  هذه  وتحولت 
والرباءة  الحب  حول  تدور  والتي 
واألخالق، إىل فيلمني سينامئيني ناجحني، 
ترجم شوقي جالل ومحمود ماجد هذه 
نقل  واستطاعا  وبراعة،  بدقة  الرواية 
بذكاء  والتلغرايف  السلس  جرين  أسلوب 

إىل اللغة العربية.
روايئ   (1٩٩1-1٩0٤) جرين”  “جراهام 
ه البعض أحد أعظم الُكتاب  إنجليزي، عدَّ
بني  »جرين«  جمع  العرشين.  القرن  يف 
لدى  الشعبي  والقبول  األدبية  الشهرة 
صدرت  نوبل.  لجائزة  ح  رُشِّ كام  الُقراء، 
فيها  استكشف  رواية،   25 من  أكرث  له 
األخالقية والسياسية  القضايا  عديًدا من 

املتناقضة يف العامل الحديث.

لآلداب،  نوبل  جائزة  عىل  الحاصل 
أورهان باموك، وىف الوقت نفسه يعرض 
جائزة  عىل  الحاصل  املخرج  تجربة 
األوسكار العاملية، عىل موسيقى فيلمه 
 ”slumdog millionaire“ الشهري 
الهندي، سامبوران كاراال – غولزار، كام 
الحاصل  الروائية  املعرض  يستضيف 
“البوكر”  العاملية  الرواية  جائزة  عىل 
جوخة الحاريث، والشاعر الهندى فيكرام 

سيث.
كاتباً   17٣ نحو  مبشاركة  املعرض  يأىت 
وأجنبية،  عربية  دولة   68 من  وروائياً 
تتوزّع  متنوعة  فعالية   ٩87 يقدمون 
وفعاليات  الثقافية،  الفعاليات  عىل 
الطفل، وفعاليات الطهى التى يحتضنها 
باقة  تقديم  جانب  إىل  الطهى  ركن 

إضافة  املرسحية  األعامل  من  متنوعة 
إىل فعاليات رسومات القصص املصورة، 

وفعاليات محطة التواصل االجتامعى.
ىف  تنوعاً  العام  هذا  املعرض  ويشهد 
املعرض،  لضيوف  تقدم  التى  الفعاليات 
الفعاليات  صعيد  عىل  ننظم  حيث 
٩0 ضيفاً،  يقدمها  فعالية   ٣50 الثقافية 
سيكون  ذلك  جانب  إىل  دولة،   28 من 
 ٤0٩ مع  موعد  عىل  الصغار  الزوار 
ويشارك  الطفل  برنامج  ضمن  فعاليات 
فيها 28 ضيفاً من 1٣ دولة، كام يخصص 
ركن الطهى ٤8 فعالية يقدمها 15 طاهياً 
من ٩ دول، إىل جانب فعاليات رسومات 
ينظم  (الكوميكس)  املصورة  القصص 
املعرض 66 فعالية يقدمها 5 ضيوف من 

٤ بلدان”.

دوافع  لديه  كان  رجاًل  قط  أعرف  “مل 
سببها”،  التي  املشاكل  لكل  أفضل 
املبعوث  “فاولر”،  الراوي،  يصف  هكذا 
املسمى  بايل”،  “ألدين  األمرييك 
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كيف يمكن لناسا أن تنقل قطعًا من املريخ لألرض
كائنات  من  نادرة  مجموعة  لفتت 
السلمندر يف الريف بالقرب من مدينة 
الذين  األحياء  علامء  انتباه  مكسيكو، 
أنها قد تساعدهم عىل فهم  يعتقدون 
روسيا  حسب  األطراف،  تجدد  كيفية 

اليوم.
التي  السلمندر،  حيوانات  أن  وتبني 
يطلق عليها axolotls، املميزة بأعدادها 
الكبرية يف املوائل ذات الطعام الشحيح، 
تلجأ يف كثري من األحيان لتناول أطراف 
عىل  الحصول  أجل  من  البعض  بعضها 

القوت.
بضعة  خالل  أنه  املثريللدهشة،  ومن 
يف  مبا  بأكملها،  األطراف  تتجدد  أشهر 
واألنسجة  والعظام  الجلد  منو  ذلك 

العضلية وحتى النهايات العصبية.
األطراف  تجديد  عملية  ولوحظيت 
 axolotls ولكن  أخرى،  برمائيات  لدى 
فريدة من نوعها من حيث أن األطراف 
مثل  جيدة  بحالة  تتمتع  املتجددة 

الجديدة  سامعتها  أبل  رشكة  أطلقت 
راقيًا  التى تعد إصداًرا   AirPods Pro
 AirPods األذن  سامعات  سلسلة  من 
وتأىت  بالرشكة،  الخاصة  الالسلكية 
السامعة الجديدة بتصميم مميز وميزة 
إىل  أبل  تتطلع  حيث  الضوضاء،  إلغاء 
توسيع نطاق تقدميها للمنتجات القابلة 
أيفون  هواتف  مبيعات  وسط  لالرتداء 

الضعيفة.
وذكر تقرير من صحيفة “وول سرتيت 
جورنال” أن سامعات AirPods برزت 
خالل  نجاًحا  أبل  منتجات  أكرث  كأحد 
السنوات القليلة املاضية، ووفًقا لبحوث 
تلك  مبيعات  ارتفعت  “برينشتاين” 

كائن برمائي يقدم فائدة غري مسبوقة 
للبشر.. اعرف إيه هى

AirPods pro أحدث وسيلة ألبل للتغلب 
على تراجع مبيعات األيفون

األوروبية،  الفضاء  وكالة  مع  رشاكة  يف 
العملية  “هذه  مورهيد  قال  حيث 
مرتابطة بشكل ملحوظ وكل يشء مرتبط 
وهناك  ما،  بطريقة  آخر  يشء  بكل 
املركبات  مكونات  من  كبرية  مجموعة 
الفضائية اللتقاط تلك العينات، ونحتاج 
األحمر،  الكوكب  قبالة  إلطالقها  صاروخ 

وكبسولة إلعادتها إىل األرض.
وقال مورهيد، إن هذه املهمة ميكن أن 
تبدأ يف عام 2026، حيث ستكون البعثة 
مهمة  بالنسبة ألي  ما  إىل حد  منوذجية 

من الكوكب األحمر.

كوكب  يدرسون  الذين  العلامء  أراد 
األحمر  الكوكب  من  قطًعا  املريخ 
وأخرياً  الزمان،  من  لعقود  األرض  عىل 
يحصلون عىل هدفهم يف تصميم مهمة 

لهذا الغرض.
ووفقا ملا ذكره موقع “space” األمريىك، 
بصخور  أبولو  برنامج  رحالت  عادت 
القمر التي تم جمعها بعناية من هناك 
إىل األرض، وهو ما أثر ىف فهمنا لتشكيل 

علم القمر واألرض عىل حد سواء.
 وميكن أن تقدم مهمة إرجاع عينة من 
املريخ نفس النوع من اإلمكانيات، لكن 
الكوكب األحمر هو هدف أكرث صعوبة 

األطراف األصلية.
األستاذ  موناجان،  جيمس  وقال 
جامعة  من  األحياء  علم  يف  املشارك 
املتحدة،  بالواليات  إيسرتن”  “نورث 
االستثنائية ترجع إىل بعض  القدرة  إن 
الخصائص الفريدة يف الوظيفة الخلوية 

axolotls لـ
أوضح   ،Pys.org مع  حديثه  ويف 
جيمس: “عندما تحدث إصابة، تُطلق 
بعض اإلشارات لدى هذا الحيوان، تخرب 
باالنتقال  اإلصابة  من  القريبة  الخاليا 

من حالة الراحة إىل حالة التجدد”.
وحتى اآلن، حدد فريق البحث جزيئا 
عملية  يف  دور  له  أن  يُعتقد  واحدا 
فعند   .1-neuregulin اسمه  التجدد، 
الجزيئات  أن  يبدو  الجزيء،  إزالة 

املحورية تفقد قدرتها عىل التجدد.
أكربجينوم   Axolotl لدى  ويوجد 
أن  يعني  ما  اإلطالق،  عىل  متسلسل 
يفهمها  ال  الخفايا  من  الكثري  هناك 

املنتهى  الربع  بحواىل 70% ىف  األجهزة 
ىف يونيو إىل حواىل 2 مليار دوالر، مام 
انخفاض  تعويض  عىل  الرشكة  ساعد 
وتحقيق  الشديدة   iPhone مبيعات 
األول من عام  للربع  اإليرادات  منو ىف 

.201٩
أعامل  حجم  يبلغ  لإليرادات  ووفقا 
مثل  لالرتداء  القابلة  لألجهزة  أبل 
ساعة apple watch الذكية وسامعات 
Airpods اآلن 16 مليار دوالر مبعدل 
و%60   %55 بني  يرتاوح  سنوى  منو 
األجهزة  ستتجاوز  الحالية،  وبالرسعة 
 Macو  iPad من  كالً  لالرتداء  القابلة 
لتصبح   2020 عام  نهاية  من  بالقرب 

من القمر.
وقال برايان مورهيد، الذي يقود تطوير 
مهمة السرتجاع عينات املريخ يف مخترب 
الدفع النفاث التابع لناسا يف كاليفورنيا، 
للمالحة   70 الدويل  املؤمتر  خالل 
العلوم  مجتمع  بإجامع  “إنه  الفضائية، 
أصعب  عىل  اإلجابة  أردنا  إذا  اليوم، 
املثال،  سبيل  عىل  املريخ،  حول  األسئلة 
عىل  ظهرت  قد  الحياة  كانت  إذا  ما 
مواد  جلب  إىل  سنحتاج  املريخ،  سطح 

من املريخ إىل مخترباتنا األرضية”.
العينات  إلعادة  مهمة  ترتيب  وميثل 
تحديًا، وهو هدف تعتزم ناسا معالجته 

أجسامها  حول  اآلن،  حتى  البرش 
وجيناتها.

الدراسة  من  املزيد  يؤدي  أن  وميكن 
إىل تحقيق تقدم كبري يف مجال الرعاية 
عالج  ذلك  يف  مبا  لإلنسان،  الصحية 

أمراض شبكية العني التنكسية.
جزيء  وضع  موناجان  وحاول 
ثم  جذعية،  خاليا  يف   1-neuregulin
عيون  يف  التجدد  عىل  قدرتها  اختبار 
إىل  البرش  عيون  تشبه  التي  الخنازير، 

حد ما.
تحقيق  يف  الجذعية  الخاليا  وفشلت 
استخدام  عند  ولكن  وماتت،  االتصال 
مات   ،Axolotl أعني  يف  نفسها  الخاليا 
عدد أقل من الخاليا، ما يشري إىل احتامل 
وجود جزيء آخرأوآلية تؤدي إىل تفعيل 

.1-neuregulin
وظل التفسري الدقيق بعيد املنال، ولكن 
موناجان وفريقه يسعون لتحقيق املزيد 

من التقدم يف الدراسة.

أيفون  بعد  للمنتجات  فئة  أكرب  ثالث 
والخدمات عند النظر ىف اإليرادات.

ىف  نيوز”  “سكاى  ترشته  لتقرير  ووفقا 
أبل  رشكة  تراجعت  املاىض  أغسطس 
قامئة  ىف  الرابع،  املركز  إىل  األمريكية 
الذكية  الهواتف  صناعة  رشكات  أفضل 
ىف العامل، بعد انخفاض كبري ىف مبيعات 

أجهزة أيفون.
أيفون  هواتف  مبيعات  أن  يذكر 
تغريات  إدخال  عدم  بسبب  انخفضت 
أسعار  وارتفاع  التصميم  ىف  كبرية 
الذى  األمر  وهو  الجديدة،  الطرازات 
يجعل أبل تركز عىل منتجات أخرى مثل 

30سامعات AirPods pro الجديدة.

كتب حسين الطنجير 
الراحة وال تضغط  أكرث خذ قسطًا من 
حدود  تخترب  أن  لدرجة  جسدك  عىل 

احتامله
برج العذراء

عىل الصعيد الصحي
حتى  الكثري،  بالتفكري  نفسك  ترهق  ال 
جسدك  ىف  وإرهاق  بصداع  تشعر  ال 

بشكل عام
برج القوس

عىل الصعيد الصحي
الدافئة  املرشوبات  بتناول  اهتم 
هذه  ىف  الدفء  لتمنحك  الصحية، 
عرضة  اكرث  فأنت  الباردة  األجواء 
لإلصابة بنزالت الربد خالل األيام املقبلة

برج األسد
عىل الصعيد الصحي

برج الثور
عىل الصعيد الصحى

وخاصة  الطعام  تناول  من  تكرث  ال 
الدسم منها احذر الكولسرتول فجهازك 
الهضمى ليس عىل ما يرام خالل االيام 

املقبلة
برج الجوزاء

عىل الصعيد الصحى
الصدر  أمراض  تسبب  التدخني  كرثة 
حاول التقليل منه قدر اإلمكان خاصة 
مع  مشاكلك  من  يزيد  الجو  تقلب  أن 

الجهاز التنفىس سوًءا.
برج الحمل

عىل الصعيد الصحى
إجهاد  تكون  قد  الزائدة  القلب  دقات 

حظك اليوم مع مصر تالتني
الرياضة،  مبامرسة  االهتامم  عليك 
للتخلص من الدهون الزائدة ىف الجسم 

بشكل صحي
برج الدلو

عىل الصعيد الصحى:
التى  الجنون  نوبات  من  التقليل  حاول 
تقوم بها من وقت ألخر، ألنها قد تسبب 

لك حوادث طارئة
برج الحوت

عىل الصعيد الصحي:
تعاىن من أالم مستمر باملعدة والقولون 
مع  الطبيب  لزيارة  حاجة  يف  انت 
غري  الرسيع  األكل  عن  متام  التوقف 

الصحى
برج الجدى

عىل الصعيد الصحى:
إىل  تحتاج  الوزن  يف  زيادة  من  تعاىن 
مع  وجباتك  مواعيد  تنظيم   إعادة 
مع  الصحية،  الوجبات  عىل  الرتكيز 

اإلكثار يف رشب املياه .
برج العقرب

عىل الصعيد الصحى
وبدأت  رائع،  وزنك  إلنقاص  مجهودك 
الوزن،  من  الكثري  خسارة  ىف  بالفعل 

استمر
برج السرطان

عىل الصعيد الصحي
املنبهات،  تناول  عن  تتوقف  أن  يجب 

حتى ال تؤثر عىل معدالت نومك.
برج الميزان

عىل الصعيد الصحى
مالبس  ارتداء  عىل  تحرص  أن  يجب 
ثقيلة، حتى ال تتعرض لدور برد ىف ظل 

تقلب الطقس الشديد

((كذب املنجمون ولو صدفوا))
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حبس كمسرى قطار اإلسكندرية 4 أيام 
وإخضاعه لكشف املخدرات بالطب الشرعى

برئاسة  طنطا،  مركز  نيابة  أمرت 
نيابة  رئيس  الفقى  محمد  املستشار 
حادث  كمرسي  بحبس  طنطا،  مركز 
ويدعي  األقرص  اإلسكندرية  قطار 
أيام   ٤ حامم  محمد  إبراهيم  مجدي 
عي  وعرضه  التحقيقات،  ذمة  عىل 
قد  كان  اذا  عام  لبيان  الرشعي  الطب 

تعاطي املخدرات من عدمه.
رئيس  الفقى  محمد  املستشار  كان 
الغربية،  مبحافظة  طنطا  مركز  نيابة 
التوايل  عىل  الثاين  لليوم  استكمل  قد 
قطار  كمرسي  مع  التحقيقات 
مجدي  ويدعي  األقرص،  اإلسكندرية 

االختالس  جرائم  مكافحة  إدارة  متكنت 
واإلرضار باملال العام من ضبط مسئول 
املساحة  ملديرية  امللكية  نزع  بإدارة 
نفوذه  استغالل  بتهمه  بالقاهرة، 
مليون   ٤٣ عىل  االستيالء  ومحاوله 
جنيه من أموال الدولة، بعد تورطه ىف 
االستيالء عىل 15 مليون جنيه من أموال 

الدولة.
الوظيفى،  الفساد  مكافحة  إطار  ىف 
إدارة  ومعلومات  تحريات  كشفت 
مكافحة جرائم االختالس واإلرضار باملال 
نزع  بإدارة  املسئولني  أحد  قيام  العام 
امللكية ملديرية املساحة بالقاهرة، مقيم 
القاهرة،  مبحافظة  اإلزبكية  مبنطقة 
وطبيعة  الوظيفى  موقعه  باستغالل 
إجراءات  تنفيذ  به  املناط  كونه  عمله 
ملالىك  املستحقة  التعويضات  رصف 

إبراهيم محمد حامم يف واقعة قيامه 
وإجباره  أثناء سريه  القطار  باب  بفتح 
لعدم  القطار  من  النزول  عىل  شابني 

دفعهام مثن التذكرة.
النيابة  لرساي  املتهم  نقل  تم  حيث 

وسط حراسة أمنية مشددة.
االقرتاب  الرشطة  قوات  َومنعت 
للنيابة  نقله  أثناء  املتهم  تصوير  أو 
كانت  معه،  التحقيقات  الستكامل 
االثنني  أمس  أمرت  قد  العامة  النيابة 
التحقيقات  ذمة  عي  املتهم  بحجز 
حول  املباحث  تحريات  ورود  لحني 
الثالثاء  اليوم  يعرض  أن  عي  الواقعة، 

للمنفعة  ملكيتها  املنزوع  العقارات 
باملخالفة  منفرداً  وقيامه  العامة”، 
لبعض  حرص  كشوف  بتحرير  للقانون 
انتظار  دون  ملكيتها  املنزوعة  املدارس 
الجهات  من  املعنيني  املندوبني  حضور 

األخرى.
باالستيالء  قيامه  التحريات  وأظهرت 
قام  بعدما  عمله،  جهة  أموال  عىل 
املدارس  تلك  بيع  استامرات  بإعداد 
البائعني  قيام  وإثبات  ملكيتها  املنزوع 
بخالف  آخرين،  أشخاص  بأسامء  بها 
محررات  مبوجب  الحقيقيني،  مالكها 
الجهات  لبعض  منسوبة  مزورة 
الحكومية، وقام بإرسالها ملصلحة الشهر 
امللكية  نقل  إجراءات  إلمتام  العقارى 
التعليمية  لألبنية  العامة  للهيئة  منهم 

عىل خالف الحقيقة.

بعد ورود التحريات.
وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام 
كرها  عليهام  املجني  بإجبار  املتهم 
بالقفز من القطار أثناء سريه أمام قرية 

دفرة مركز طنطا.
وأوضح املتهم ىف أقواله، أنه قام بفتح 
القطار،  تهدئة  سبب  ملعرفة  الباب 
خوفا  عليهام  املجني  قفز  ذلك  وأثناء 
من اتخاذ اإلجراءات القانونية حيالهام، 

لعدم سدادهام قيمة التذكرة.
املتهم  مع  التحقيقات  وانتهت 

وأصدرت النيابة قرارها املتقدم.

وتبني أن املتهم استوىل عىل مبالغ مالية 
قرابة “15 مليون جنيه” من أموال جهة 
أضافت  كام  حق..  وجه  دون  عمله 
االستيالء  ىف  املتهم  رشوع  التحريات، 
عىل مبلغ ماىل قدره (٤٣ مليون جنيه) 
حق،  وجه  دون  عمله  جهة  أموال  من 
حيث قام باالشرتاك مع أحد األشخاص 
املالك  باعتباره  قضائية  دعوى  بتحريك 
ملكيتها”  املنزوع  للمدرسة  الحقيقى 
مستنداً ىف ذلك إىل عدة مستندات منها 
املتحرى  مبعرفة  املزورة  البيع  استامرة 

عنه.
عقب تقنني اإلجراءات، تم ضبط املتهم 
املزورة،  واملستندات  امللفات  وجميع 

وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

ضبط مسئول بإدارة نزع امللكية استوىل على 
15 مليونا وخطط للحصول على 43 أخرى
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الزمالك  ملرمى  الوصول  الضيوف 
السنغالية  الركنيه  الرضبات  وتتعدد 
لكرة  يتصدى  عواد  محمد  لكن  و 
و يف   . لركنية  يخرجها  رأسية خطرية 
هجمه  الزمالك  يشن   ،6٤ الدقيقه 
،متر  األيرس  الجانب  من  منظمه 
مدافع  بيد  ترتطم  عرضية  الكرة 
ركلة  الحكم  ليحتسب  جيرناسيون 
محمود  لها  يتصدى  للزمالك  جزاء 
عالء الذي سددها قوية لكنها ترتطم 
معها  لتضيع  بعيدا  ومتر  بالعارضة 
فرصة هدف محقق للفريق . و يرد 
من  عرضية  بكره  السنغايل  الفريق 
منطقة  داخل  تصل  األمين  الجانب 
عالء  محمود  يخرجها  الزمالك  جزاء 
 77 الدقيقه  يف  امللعب.و  خارج  إىل 
مدافع  بني  عنيف  صدام  يحدث 
الزمالك و زميله محمد عواد ليتعرض 
الدفع  إثرها  يتم  قويه  إلصابة  عواد 
يف  صبحي  محمد  البديل  بالحارس 
ثاين التغيريات االضطراريه . و يحاول 
الزمالك تعزيز الهدف بهدف آخر ،و 
من هجمة منظمة ،مرر طارق حامد 
إيل  األمين  الجانب  من  عرضية  كره 
تصل  الضيوف  جزاء  منطقة  داخل 
ملصطفى محمد الذي حاول تهيئتها 
الكرة  سدد  الذي  رشقي  بن  لزميله 
تشتيتها  يف  نجح  الدفاع  لكن  قوية 
يف  للزمالك  محققة  فرصة  وتضيع 
 6 الحكم  .ويحتسب   88 الدقيقة 
يدفع  و  ضائع  من  بدل  وقت  دقائق 
الزمالك  لفريق  الفني  الجهاز  معها 
باملغريب خالد بوطيب بدال من أرشف 
السنغايل  الفريق  ويكثف  رشقي  بن 
من هجامته من أجل تعديل النتيجة 
بدون  مرت  األخرية  اللحظات  ولكن 
خطورة اال أن مصطفى محمد مهاجم 
الزمالك تعرض لإلصابة ويخرج لتلقي 
يطلق  بعدها  امللعب  خارج  العالج 
الزمالك  فوز  معلنا  صافرته  الحكم 
بهدف دون رد .وبهذه النتيجة يتأهل 
بالبطولة  املجموعات  لدور  الزمالك 
باملجموعة  القرعة  أوقعته  حيث 
الكونغويل  مازميبي  فرق  مع  األوىل 
وزيسكو  األنجويل  أغسطس  وأول 
الزمالك  يبدأ  سوف  .و  الزامبي 
الكونغويل  مازميبي  مبواجهة  مشواره 
 2٩ يومي  أحد  بالكونغو  ملعبه  يف 

و٣0 نوفمرب املقبل .

ليفربول يفوز على أرسنال بركالت الرتجيح يف 
مباراة العشرة أهداف.. ويتأهل إىل ربع نهائي 

كأس الرابطة

تركى آل الشيخ: أعلن دعمى لألهلى ولن 
أسمح باستخدام اسمى لإلساءة للكيان

الزمالك يهزم جينرياسيون بطل السنغال بهدف 
نظيف و يصعد ليشارك ضمن فرق املجموعه األولي 

بدوري أبطال أفريقيا

حسمت ركالت الرتجيح تأهل ليفربول 
اإلنجليزية  األندية  نهايئ كاس  إىل ربع 
املحرتفة 5-٤ بعد تعادل الفريقني 5-5 
يف الوقت األصي من مباراتهام يف الدور 

مثن النهايئ.
للحرشات  آمنة  إبادة  األملاين..  املركز 

والقوارض بترصيح من الصحة
املركز االملاين

محمد  اللقاء  يف  ليفربول  عن  وغاب 
صالح وأغلب عنارص الفريق األساسية.
تقدم ليفربول بعد سبع دقائق بعدما 
يف  بالخطأ  موستايف  شكودران  سجل 
له  تعادل  الذي  أرسنال  فريقه  مرمى 

أكـد املستشـار تـرىك آل الشـيخ، رئيس 
باململكـة  للرتفيـه  العامـة  الهيئـة 
للنـادى  دعمـه  السـعودية،  العربيـة 
ىف  اسـمه  اسـتخدام  رافضـاً  األهـىل، 
اإلسـاءة للقلعـة الحمـراء أو التقليـل 

منهـا.
ترىك آل الشيخرتىك آل الشيخ

وقال آل الشـيخ، عرب حسـابه الرسـمى 
عـىل فيـس بوك، “ال أحـد يزايد عى وال 

•بصعوبه بالغه و ِبشق األنفس ،نجح 
الزمالك يف

جينرياسيون  ضيفه  عي  الفوز 
يف  ذلك  و  رد  دون  بهدف  السنغايل 
مساء  الفريقني  جمع  الذي  اللقاء 
السالم  ملعب  عىل  الخميس  اليوم 
يف إياب دور الـ ٣2 من بطولة دوري 
أبطال أفريقيا و بذلك يصعد األبيض 
ضمن  ليشارك  املجموعات  لدور 
الزمالك  األويل.بدأ  املجموعه  فرق 
اللقاء مبحاوالت هجوميه بغيه إحراز 
فريق  حسابات  يربك  مبكر  هدف 
جيرناسيون السنغايل الذي رد بهجمه 
الخامسه  الدقيقه  يف  رسيعه  مرتدة 
يحصل منها عىل رضبه ركنية لكنها 
الزمالك  .وحاول  خطورة  بدون  مرت 
تجديد هجامته و يحصل عىل ركنية 
الجزاء  منطقة  داخل  عرضية  متر 
لكن  برأسه  سايس  فرجاين  يقابلها 
الكرة تخرج أعىل مرمى جينرياسيون 
أحمد  يقود  و  الثامنة.  الدقيقة  يف 
حيث  خطريه  هجمه  زيزو  سيد 
كرة  سدد  و  جيرناسيون  دفاع  راوغ 
للمره  العارضة  لكنها متر أعىل  قوية 
الثانيه.و يحاول الفريق السنغايل شن 
بعض الهجامت عي مرمي الزمالك و 
تنفذ  حرة  ركلة  الحكم  له  يحتسب 
ميني  عىل  تخرج  لكنها  قوية  بكره 
محمد عواد يف الدقيقه 11 .و يضغط 
الزمالك عىل دفاع الضيوف و يحصل 
من  برسعة  تنفذ  جديدة  ركنية  عي 
منطقة  داخل  عرضية  كره  خالل 
الفريق  جزاء جيرناسيون لكن حارس 
.و  بثبات  للكرة  يتصدى  السنغايل 
بعد  منظمة  بهجمة  الضيوف  يرد 
منطقة  داخل  قصرية  متريرات  عده 
بتسديدة  تنتهي  الزمالك  جزاء 
أرضية قوية يتصدى لها محمد عواد 
جمعة  الله  عبد  يخرجها  و  بنجاح 
يف  .و  الخطورة  منطقة  عن  بعيدا 
زيزو  سيد  أحمد  16،يتلقي  الدقيقه 
يرسلها   ، سايس  من  جميله  متريرة 
يقابلها  الجزاء  عرضية داخل منطقة 
تخرج  لكنها  برأسه  محمد  مصطفى 
لتضيع  جيرناسيون  حارس  يسار  عىل 
فرصة محققة للزمالك .و يف الدقيقه 
الهدف  الزمالك عن  1٩ يسفر ضغط 
رشقي  بن  من  انطالقة  بعد  األول 
الجانب  يف  أوباما  ليوسف  ليمررها 

وتقدم   1٩ الدقيقة  يف  توريرا  لوكاس 
عند  ألرسنال  مارتينيلي  جابريل 
الدقيقة 26 وعزز الالعب ذاته النتيجة 

لفريقه يف الدقيقة ٣6.
لالعب  جزاء  ركلة  الحكم  واحتسب 
الشاب هرييف إيليوت الذي بات أصغر 
يف  ليفربول  بقميص  يظهر  العب 
بنجاح  ترجمها  الجزاء  ركلة  أنفيلد، 
هدف  محرزا  ميلرن  جيمس  القائد 
األول  الشوط  نهاية  قبل  الثاين  فريقه 

بدقيقتني لينتهي ٣-2.
الرابع  الهدف  نيلز  ميتالند  وسجل 

ألرسنال يف الدقيقة 5٤.

أحـد يقحمنـى ىف رصاعاتـه أو يصفـى 
حسـاباته باسمى”.

وأوضـح “اختلفـت معهـم واتشـتمت 
الـذى حـز ىف  ِقلـة، وهـذا  مـن  بأمـى 
صـدرى وجرحنـى كثرياً، لكن سـامحت 

ألننـا بـرش نخطـئ ونصيـب”.
الخطيـب  تعـرض  “وعندمـا  وأضـاف 
ضـد  وقفـت  لـه  تعرضـت  مـا  ملثـل 
وعندمـا  وتفصيـالً،  جملـة  املوضـوع 

ليحولها  عرضية  ميررها  ،الذي  األمين 
يف  مبارشة  بقدمه  محمد  مصطفى 
مدافع  مع  تدخل  أن  بعد  الشباك 
تقدم  عن  ليعلن  السنغايل  الفريق 
يحاول  نظيف.و  بهدف  الزمالك 
عي  بقوة  الضغط  السنغايل  الفريق 
النتيجه  لتعديل  عواد  محمد  مرمي 
إال أن محمد عواد يتصدى ملحاوالت 
محمود  نجاح  إيل  باإلضافه  الضيوف 
إفساد  يف  عالء  محمود  و  الونش 
تشكل  .و  السنغالية  الهجامت  باقي 
هجامت الثنايئ دايو وضيوف خطوره 
ينقذ  و  الزمالك  مرمي  عي  كبريه 
تسديدة  من  مرماه  عواد  محمد 
جزاء  منطقة  حدود  عىل  من  قويه 
تصل   28 الدقيقه  يف  .و  الزمالك 
جينرياسيون  لفريق  خطريه  هجمه 
متر  ركنية  إيل  الزمالك  دفاع  يحولها 
دون خطورة .و يف الدقيقه ٣٣ ،تصل 
األيرس  الجانب  يف  زيزو  إيل  الكره 
الجزاء،  منطقة  داخل  عرضيه  ،ميرر 
يحولها أرشف بن رشقي برأسية قوية 
خادم  السنغايل  الحارس  لها  يتصدى 
دياي بصعوبة ويخرجها لركنية تنفذ 
عي  السيطرة  خطوره.وتعود  بدون 
مجريات اللعب للزمالك الذي اعتمد 
التونيس  من  العرضيه  الكرات  عي 
األمين  الجانب  يف  النقاز  حمدي 
وزيزو وبن رشقي يف العمق والجانب 
األيرس .و يف الدقيقه ٤2،ينشط أحمد 
الهجامت  احدي  من  و  زيزو  سيد 
من  الجزاء  منطقة  داخل  يتوغل   ،
أرشفةبن  مع  وخد”  “هات  كره  خالل 
يخرجها  قوية  زيزو  ليسددها  رشقي 
جديدة  لركنية  بصعوبة  الحارس 
للزمالك .ويحتسب الحكم الكامريوين 
بدل  كوقت  دقيقتني  نيانت  أليوم 
سنغالية  محاولة  تشهد  ضائع  من 
الجانب  من  عرضية  مره  من  خطرية 
سيزار  من  بتسديدة  تنتهي  األيرس 
لركنية  برباعة  عواد  محمد  يخرجها 
الشوط  لينتهي  خطورة  بدون  متر 
رد  دون  بهدف  الزمالك  بتقدم  األول 
الثاين،  الشوط  أحداث  بداية  .ومع 
بدال  إمام  بحازم  الفني  الجهاز  يدفع 
الزمالك  ويحصل  النقاز  حمدي  من 
من  ورأسية  عرضية  متر  ركنية  عىل 
محمود عالء لكنها تخرج أعىل مرمى 
جنرياسيون إىل خارج امللعب .ويحاول 

فقط  دقائق  ألربع  ليفربول  واحتاج 
ألليكس  قذيفة  عرب  الفارق  ليقلص 

تشامربلني يف فريقه السابق أرسنال.
وتعادل ديفوك أوريجي محرزا الهدف 

الرابع لليفربول يف الدقيقة 62.
التقدم ألرسنال  وأعاد جوزيف ويلوك 
 70 الدقيقة  يف  قوية  تسديدة  من 
ليسجل الهدف الخامس لفريقه لكن 
أوريجي عاد وتعادل ألصحاب االرض يف 
إىل  الفريقان  ليحتكم  الضائع  الوقت 
التي  املتأهل  لتحديد  الرتجيح  ركالت 

حسمها ليفربول بنتيجة 5-٤.

مـرض دعـوت له بالشـفاء، وهـذه هى 
تربينـا”. وهكـذا  العـرب  أخـالق 

داعـم  أننـى  اآلن  مـن  “أعلـن  وتابـع 
للكيـان ولن أسـمح باسـتخدام اسـمى 
ىف اإلسـاءة لـه، أو التقليـل منـه، وبـاىب 

مفتـوح ألى دعـم يحتاجـه الكيـان”.
الرسـالة  تفهـم  أن  “أمتنـى  واختتـم 
ىف  واحـد  ومـرص  السـعودية  جيـداً، 

واملُـرة”. الحلـوة 
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البدري ينهي الجدل.. ويؤكد: شارة قيادة املنتخب باألقدمية

كـــاريـــكـــاتـــيـــر

الفني  املدير  البدري  حسام  أنهى 
ملنتخب مرص، حالة الجدل التي دارت 
قيادة  شارة  حول  املاضية  الفرتة  يف 

الفريق خالل املعسكرات املقبلة.
عرب  ترصيحات  يف  البدري  وأوضح 
قيادة  شارة  أن  إىل  سبورت،  أون  قناة 
األقدم خالل  لالعب  املنتخب ستكون 

املعسكرات واملباريات.
“أنا  ملنتخب مرص:  الفني  املدير  وقال 
يف  القيادة  شارة  منح  عن  املسؤول 
قائد مرص يف  كان  املحمدي  املنتخب، 
يتواجد  مل  ولكنه  أفريقيا  أمم  كأس 

معنا يف املعسكر املايض أو القادم”.
وأضاف: “أفضل أن يكون قائد الفريق 
متواجد يف امللعب دوًما، فتحي مل يكن 
وهنا  عام،  ملدة  املنتخب  مع  موجود 
كان عّي التفكري يف من يكون القائد”.

بركات  محمد  مع  “تناقشت  واختتم: 
أن  عىل  االستقرار  وتم  األمر،  حول 
أريد  ال  باألقدمية،  ستكون  الشارة 
اجتهادات حول أحمد فتحي أو محمد 
سيكون  امللعب  يف  األقدم  صالح، 

القائد”.

ابوالفتوح، كريم العراقي.
خط الوسط: اكرم توفيق، غنام محمد، 

عامر حمدي، نارص ماهر
طاهر  صبحي،  رمضان  الهجوم:  خط 
محمد طاهر، امام عاشور، عبدالرحمن 
صالح  محمد،  مصطفي  مجدي، 

محسن، احمد يارس ريان.

قائمة تصفيات األوملبياد.. غريب يستبعد شوبري وحمدي من 
أمم أفريقيا تحت 23 عام

الفني  املدير  غريب  شوقي  أعلن 
قامئة  عن  األوملبي  مرص  ملنتخب 
التي ستخوض منافسات كأس  الفريق 
أمم أفريقيا تحت 2٣ عام التي تنطلق 
 22 إىل   8 من  الفرتة  خالل  مرص  يف 

نوفمرب املقبل.
الرسمي  الحساب  ما جاء عرب  وحسب 
غريب  فإن  املرصي،  الكرة  التحاد 

منتخب  لقامئة  ا  العبً  21 اختيار  قرر 
بهم  يتواجد  مل  البطولة،  خالل  مرص 
أحمد  املرمى،  حارس  شوبري  مصطفى 
صادق  محمد  األلعاب،  صانع  حمدي 
العب اإلسامعيي ونارص منيس مهاجم 

طالئع الجيش.
البطولة  يف  مرص  منتخب  ويلعب 
ضمن منتخبات املجموعة األوىل التي 

وغانا  مايل  من  كاًل  جانبه  إىل  تضم 
والكامريون.

وتضم قامئة منتخب مرص كاًل من:
عمر  رضوان،  عمر  املرمي:  حراسة 

صالح، محمد صبحي.
محمود  جالل،  اسامه  الدفاع:  خط 
رمضان  احمد  الجزار،  محمود  مرعي، 
احمد  عبدالسالم،  محمد  (بيكهام)، 

الفوز  مي  االسامعيي  فريق  •نجح 
بهدفني  اإلمارايت  الحزيره  نظريه  عي 
املباراه  يف  ذلك  و  شيئ  ال  مقابل 
ستاد  عي  الفريقني  جمعت  التي 
يف  األربعاء  اليوم  مساء  اإلسامعيلية 
كأس  بطوله  من  الـ16  دور  ذهاب 
األبطال. لألندية  السادس  محمد 
فرتات  اغلب  عىل  االسامعيي  سيطر 
هجامته  وشكلت  االول،  الشوط 
الجزيرة  مرمى  عىل  كبرية  خطورة 
مع  للدفاع  العبوه  تراجع  الذي 

االعتامد عىل الهجامت املرتدة.
االسامعيي  هدف  شيلونغو  وسجل 
الزاوية  يف  قوية  بتسديدة  االول 

عن  املسئولة  تذكريت  رشكة  حددت 
أفريقيا  أمم  بطولة  تذاكر  بيع 
تستضيفها  التي  سنة،   2٣ تحت 
 22 حتى   8 من  الفرتة  يف  مرص 
الواحد  الفرد  حصة  املقبل،  نوفمرب 

البطولة. من رشاء تذاكر 
يحق  أنه  تذكريت  مسئولو  وأكد 
 6 عىل  الحصول  الواحد  للفرد 
مرتبطة  تكون  أن  برشط  تذاكر، 
فرًعا   15 ويوجد  دي،  أي  بالفان 
االتصاالت  رشكات  إلحدى  تابًعا 

البطولة. تذاكر  لبيع 
أمم  بطولة  يف  تذكريت  نظام  ويعود 
تذاكر  حجز  سيتم  حيث  أفريقيا، 
ويقود  الرشكة  تطبيق  عرب  البطولة 
التنسيق  وعملية  العمليات  غرفة 
املعنية  املختلفة  الجهات  بني 
الرفاعي  أحمد  الثنايئ  بالبطولة 

خصيف  عي  ملرمى  العليا  اليرسى 
محمد  (٤0).واهدر  الجزيرة  حارس 
كانت  الشامي وشيلونغو عدة فرص 
بداية  النتيجة.مع  مبضاعفة  كفيلة 
االسامعيي  واصل  الثاين  الشوط 
شيلونغو  ونجح  الهجومي،  ضغطه 
إىل  بتسديدة  الثاين  الهدف  اضافة  يف 
 76 الدقيقة  (6٤).وىف  خصيف  ميني 
جزاء  ركلة  املباراة  حكم  احتسب 
العمري  زايد  لها  انربى  للجزيرة، 
حارس  مجدي  محمد  لها  تصدى 
االسامعيي.ويلتقي الفريقان ايابا يف 
26 نوفمرب املقبل مبلعب محمد بن 

زايد يف أبو ظبي.

النجاح  بعد  وذلك  عبادة،  وأحمد 
الكبري لنظام تذكريت يف بطولة كأس 
يف  أقيمت  التي  األفريقية  األمم 

الجاري. العام  مرص 
يف  افريقيا  أمم  بطولة  وتضم 
فرق  أقوى  الحالية  النسخة 
عىل  مقسمة  السمراء  القارة 
منتخبنا  يقع  حيث  مجموعتني، 
ويبدأ  األوىل،  املجموعة  ىف  الوطني 
نوفمرب   8 يوم  مايل  أمام  مواجهاته 
يوم  الكامريون  و   11 يوم  غانا  ثم 
القاهرة  استاد  وسيستضيف    1٤
بينام   ، املجموعة  مباريات 
مباريات  السالم  استاد  يستضيف 
كال  تضم  التى  الثانية  املجموعة 
ديفوار  وكوت  وزامبيا  نيجرييا  من 

افريقيا. وجنوب 

كأس الرابطة اإلنجليزية.. مانشسرت يونايتد 
يقصي تشيلسي ويتأهل لربع النهائي

تذكرتي: الحد األقصى لبيع تذاكر أمم 
أفريقيا تحت 23 سنة 6 للفرد الواحد
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