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السيسي يصدر قرارا بتعيني اللواء محمد 
حجازي قائدا لقوات الدفاع الجوي

الصحة تسجل 544 حالة إيجابية 
جديدة بفريوس كورونا.. و24 وفاة

مدبوىل: توجيهات من السيسي بالتحرك الفوري لتفعيل التعاون مع األردن والعراق
السودان.. تعديالت توافقية على اختصاصات “شركاء الحكم”

الفتاح  عبد  الرئيس  استقبل 
االتحادية  بقرص  اليوم  السييس 
نهيان  آل  زايد  الشيخ محمد بن 
القائد  نائب  ظبي  أبو  عهد  وىل 
بدولة  املسلحة  للقوات  االٔعىل 

االٕمارات العربية املتحدة.
رايض،  بسام  السفري  ورصح 
رئاسة  باسم  الرسمي  املتحدث 
رحب  الرئيس  بأن  الجمهورية 
زايد  بن  محمد  الشيخ  بسمو 
بلده  يف  عزيزاً  ضيفاً  نهيان،  آل 
االمتنان  عن  معرباً  مرص،  الثاين 
التشاور  الستمرار  بلقائه مجدداً 
مختلف  تجاه  والتنسيق 
املشرتك،  االهتامم  محل  القضايا 
التعاون  موضوعات  وكذلك 
العالقات  إطار  يف  وذلك  الثنائي 

جمهوريـــة  أعربـــت 
اليـــوم  العربيـــة،  مصـــر 
الجـــاري،  ديســـمبر   ١٧
التعـــازي  خالـــص  عـــن 
الجزائريـــة  للجمهوريـــة 
الشـــعبية  الديمقراطية 
حكومـــًة  الشـــقيقة، 
ضحايـــا  فـــي  وشـــعًبا، 
حـــادث ســـقوط مروحية 
عســـكرية مما أسفر عن 
وفـــاة ثالثة من األشـــقاء 
الجزائريين. العسكريين 

وُتعـــرب مصر عن  هـــذا، 
الجزائـــر  مـــع  وقوفهـــا 

السيسي وبن زايد يتفقان على مواجهة التدخالت الخارجية لخدمة اجندات أطراف ال تريد الخري لشعوب املنطقة

تابع ص  6

مدبولي،  مصطفى  الدكتور  ترأس 
االجتماعي  الوزراء،  مجلس  رئيس 
تقنية  عرب  للحكومة،  األسبوعي 
ملناقشة  وذلك  كونفرانس؛  الفيديو 
عدد من امللفات املهمة والقضايا ذات 
يف  الحكومة  أجندة  على  األولوية 

املرحلة الراهنة.
مدبولي،  أشار  االجتماع  وخالل 
للمباحثات  البالغة  األهمية  إىل 
العراقي  الجانبني  مع  عقدت  التي 
وزارية  وفود  بحضور  واألردني، 
البلدين، مضيفا  رفيعة املستوى من 
أننا شرُفنا قبل انعقاد هذه املباحثات 
عبدالفتاح  الرئيس  بلقاء  الثنائية 
السيسي، رئيس الجمهورية، حيث 

»غرامات فورية وعقوبات مشددة«.. الحكومة تتوعد املخالفني إلجراءات مواجهة كورونا
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التحرك  ضرورة  على  الرئيس  أكد 
الفوري لتفعيل التعاون الثالثي على 

الفور.
وزيرة  املشاط،  رانيا  وقالت 
بالفعل  تلقت  إنها  الدولي،  التعاون 
من  عددا  العراقي  الجانب  من 
ضمن  تنفيذها  املقرتح  املشروعات 
آلية “النفط مقابل اإلعمار”، منوهة 
الوزراء  مع  الرتتيب  سيتم  أنه  إىل 
التنفيذية  اإلجراءات  لبدء  املعنيني؛ 
التعاون  إطار  يف  املشروعات  لهذه 

املشرتك بني البلدين.
مدبولي  شدد  ذلك،  على  وبناء 
األشقاء  مع  التعاون  أهمية  على 

السييس  عبدالفتاح  الرئيس  أصدر 
أركان حرب محمد  اللواء  بتعيني  قراراً 
لقوات  قائداً  املوجود  عبد  حجازي 

الدفاع الجوي.
كام أصدر الرئيس السييس قراراً بتعيني 
فهمي  عيل  محمد  فهمي  عيل  السيد 

أعلنـت وزارة الصحة والسـكان، 
 269 خـروج  عـن  األربعـاء، 
كورونـا  فـريوس  مـن  متعافًيـا 
مـن املستشـفيات، وذلـك بعـد 
تلقيهـم الرعايـة الطبيـة الالزمـة 
ومتـام شـفائهم وفًقـا إلرشـادات 
منظمـة الصحـة العامليـة، لريتفع 

مستشارا عسكرياً برئاسة الجمهورية.
رايض  بسام  السفري  بذلك  رصح 

املتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
كام أصدر الرئيس السييس قراراً بتعيني 
فهمي  عيل  محمد  فهمي  عيل  السيد 

مستشارا عسكرياً برئاسة الجمهورية.

إجـاميل املتعافيـني مـن الفريوس 
إىل 105719 حالـة حتـى اليـوم.
تـم  أنـه  الـوزارة،  وأوضحـت 
جديـدة  حالـة   544 تسـجيل 
تحاليلهـا  إيجابيـة  ثبتـت 
وذلـك  للفـريوس،  معملًيـا 

التاريخية واالسرتاتيجية بني مرص 
التي  العالقات  تلك  واالٕمارات، 
الشيخ  له  املغفور  دعأيها  أرىس 
زايد بن سلطان آل نهيان لتستمر 
بإرادة  قوة  ولتزداد  عقود  عرب 
من  إطار  يف  صادقة  مشرتكة 
والثقة  املتبادل  واالحرتام  االٔخوة 
والتفاهم واملصري املشرتك، حيث 
فاعلية  االٔخرية  السنوات  أثبتت 
تلك العالقات يف مواجهة املخاطر 
املنطقة  أمن  استهدفت  التي 
ومقدرات  شعوبها  ومصالح 

دولها.
الرئيس  أشاد  السياق،  هذا  ويف 
الذي  والنوعي  الكبري  بالتطور 
املرصية  العالقات  شهدته 
السياسية  املجاالت  يف  االٕماراتية 

واالقتصادية واالٔمنية والعسكرية 
يف  امللحوظ  والنمو  وغريها، 
وحجم  التجاري  التبادل  معدل 
الحرص  اىٕل  مشرياً  االستثامرات، 
نحو  قدماً  للميض  املشرتك 
تلك  وتطوير  تعميق  من  مزيد 

العالقات.
بني  التعاون  الجانبان  ناقش  كام 
حيث  الطاقة،  مجال  يف  البلدين 
دولة  بانضامم  الرئيس  رحب 
غاز  ملنتدى  الشقيقة  االٕمارات 
بجانب  كمراقب  املتوسط  رشق 
الدول االٔعضاء املٔوسسني، معرباً 
سيادته عن أهمية القيمة املضافة 
يف  االٕمارات  بها  ستساهم  التي 
املصالح  لخدمة  املنتدى  نشاط 

مصر تعرب عن تعازيها يف ضحايا 
حادث سقوط مروحية عسكرية 

فى الجزائر
هـــذا  فـــي  الشـــقيق 
األليـــم،  الُمصـــاب 
التعازي  ببالـــغ  وتتقّدم 
لـــذوي  والمواســـاة 
والجيـــش  الضحايـــا 

ئـــري. لجزا ا
مصـــر  وُتعـــرب  هـــذا، 
مـــع  وقوفهـــا  عـــن 
في  الشـــقيق  الجزائـــر 
األليم،  الُمصـــاب  هـــذا 
التعازي  ببالـــغ  وتتقّدم 
لـــذوي  والمواســـاة 
والجيـــش  الضحايـــا 

ئـــري. الجزا

رئيس مجلس اإلدارة

 د. محمود صالح قطامش
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املسار االقتصادي الليبي يتوصل لحلول لألزمة الليبية

والتغيري  الحرية  قوى  يف  قيادي  أكد 
بني  الثالثاء،  يوم  عقد،  اجتامعا  أن 
قد  االنتقالية  الفرتة  قوى  مكونات 
توصل إىل حل توافقي بشأن تعديالت 
عىل الئحة اختصاصات مجلس رشكاء 
رفضا  اثارت  التي  االنتقالية  الفرتة 

واسعا يف الشارع السوداين.
نيوز  “سكاي  ملوقع  القيادي  وقال 
االنتقالية  الفرتة  أطراف  إن  عربية” 
اتفقت عىل إبعاد كافة البنود املبهمة، 
الفرتة  رشكاء  مجلس  مهام  وحرص 
وتقريب  التنسيق  يف  فقط  االنتقالية 
التي  الخالفات  وحل  النظر،  وجهات 
وقت  من  األطراف  بني  تنشب  قد 

آلخر.
السيادة،  مجلس  رئيس  وكان 
عبدالفتاح الربهان قد أعلن قبل نحو 
لرشكاء  مجلسا  تشكيل  عن  أيام   10
االنتقالية مكون من 29 عضواً  الفرتة 

السودان.. تعديالت توافقية على اختصاصات “شركاء الحكم”

توفيق  السعودي  الصحة  وزير  أعلن 
شحنة  أول  وصول  األربعاء،  الربيعة، 
إىل  املستجد  كورونا  فريوس  لقاح  من 

اململكة.
وذكرت صفحة وزارة الصحة السعودية 
عىل تويرت، أن “وزير الصحة أعلن خالل 
ملتقى (ميزانية 2021)، عن وصول لقاح 

كورونا كوفيد-19 إىل اململكة”.

الصحة  وزير  أن  الوزير  وأضاف 
يف  كورونا  لقاح  توزيع  بدء  السعودي: 

اململكة خالل 3 أيام
بدء  عن  الوزارة  أعلنت  والثالثاء، 
فريوس  لقاح  عىل  للحصول  التسجيل 
عرب  واملقيمني،  املواطنني  لجميع  كورونا 

تطبيق “صحتي”.
وأكدت الوزارة “مأمونية وفاعلية اللقاح، 

لقاح كورونا وصل السعودية.. 
والتوزيع خالل 3 أيام

االقتصادي  املسار  اجتامعات  توصلت 
عدة  إىل  جنيف  يف  املنعقدة  الليبي 
قرارات هامة يأيت يف مقدمتها إجراءات 

توحيد املرصف املركزي الليبي.
قد  السويرسية  جنيف  وكانت 
استضافت اجتامعات املسار االقتصادي 
مدار  عىل  االجتامعات  وضمت  الليبي 
لجنة  الجاري  ديسمرب  و15   14 يومي 
وممثلني  الليبية  االقتصاديني  الخرباء 
عن فرعي مرصف ليبيا املركزي ووزارة 
املالية واملؤسسة الوطنية للنفط وديوان 
املحاسبة ووزارة التخطيط باإلضافة إىل 

خرباء اقتصاديني ليبيني مستقلني.
البنك  كام حرض االجتامع ممثلون عن 
الدويل برعاية األمم املتحدة ومبشاركة 
املنبثقة  االقتصادية  العمل  مجموعة 
وهم  بليبيا  الخاص  برلني  مؤمتر  عن 
واالتحاد  األمريكية  املتحدة  الواليات 
األورويب ومرص ملناقشة سبل حل األزمة 
إصالحات  ووضع  ليبيا  يف  االقتصادية 

اقتصادية حاسمة.
األممية  البعثة  عن  صادر  بيان  وقال 
انتهاء االجتامعات  الثالثاء عقب  مساء 
إىل  توصلوا  املشاركني  أن  جنيف  يف 

واإلدارة الفعالة للدين الوطني املتصاعد 
ومعالجة جائحة كوفيد -19.

املناقشات  استمرار  مع  البيان  واضاف 
تجميد  تم  وحيث  القضايا،  هذه  حول 
شهر  منذ  املتحصلة  النفط  عائدات 
الخارجي  الليبي  املرصف  يف  سبتمرب 
السيايس،  االنقسام  استمرار  ظل  يف 
وبغية تجاوز هذا الوضع، سوف يعمل 
استعادة  عىل  نية  بحسن  املشاركون 
حلول  وضع  خالل  من  النفط  عائدات 
التي  األساسية  التحديات  تعالج 

استلزمت التجميد.
تخصيص  أهمية  إىل  املشاركون  وأشار 
للمؤسسة  املناسب  الوقت  يف  ميزانية 
عملها  استمرار  لضامن  للنفط  الوطنية 
األطراف  جميع  ودعوا  ليبيا  صالح  يف 
ضد  تهديد  أعامل  أية  عن  الكف  إىل 

املؤسسة الوطنية للنفط.
واتفق املشاركون عىل اللقاء مرة أخرى 
التقدم املحرز  يناير الستعراض  يف شهر 
يف هذه القضايا والنظر يف اتخاذ املزيد 
لتحقيق  الالزمة  الفنية  الخطوات  من 
االستقرار يف االقتصاد الليبي واالستجابة 

الحتياجات جميع الليبيني.
 

أشار فيه إىل أن قرار تشكيل املجلس 
تخطى البنود واألدوار املتفق عليها.

االجتامعي  التواصل  وسائل  وضجت 
خالل األيام املاضية ببيانات وتغريدات 
عىل  تعدي  املجلس  تشكيل  اعتربت 
عىل  والتفاف  الدستورية،  الوثيقة 
املجلس  يلعبه  أن  يجب  الذي  الدور 
خالل  تشكيله  املتوقع  الترشيعي 

الفرتة املقبلة.
وفيام نددت عدد من لجان املقاومة 
اندلعت  بالخطوة،  الخرطوم  يف 
مناطق  بعض  يف  ليلية  احتجاجات 
بري  منطقة  مثل  الخرطوم  العاصمة 
التي كانت إحدى املناطق التي قادت 
الثورة الشعبية ضد نظام املعزول عمر 

البشري يف ديسمرب 2019.
إىل  نقابة   25 يضم  جسم  وانضم 
املنتقدين للخطوة، مشريا يف بيان إىل 

أنها مرفوضة شكال ومضمونا.

ليبيا  مرصف  إدارة  مجلس  استئناف 
املركزي اجتامعاته املنتظمة اعتباراً من 

16 ديسمرب.
تم  أنه  الصادر  البعثة  بيان  وأضاف 
الرصف  سعر  لتوحيد  توصيات  وضع 
بغية ضامن استقرار أكرب للعملة الليبية 

ومكافحة الفساد.

كام رحب املشاركون بخطة مرصف ليبيا 
املركزي ملعالجة األزمة املرصفية بطريقة 
املرصيف  القطاع  يف  الثقة  بناء  تعيد 
السيولة  عىل  الحصول  سهولة  وتضمن 

يف عموم البالد.
أخبار ذات صلة

ليبيا.. آمال مبواجهة األزمات االقتصادية

ليبيا.. طريق “اإلصالح االقتصادي” يبدأ 
من جنيف

حددوا  املشاركون  أن  البيان  وأضاف 
خطوات لتوحيد امليزانية الوطنية ومن 
بني ذلك توحيد وترشيد رواتب القطاع 
العام، وتخصيص التمويل الكايف للتنمية 
البالد،  أنحاء  جميع  يف  التحتية  والبنية 

اللقاح  اختبار  مراحل  الجتيازه  نظرا 
بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية 
ما  وفق  مستمرة”،  مضادة  وأجسام 

ذكرت وكالة “واس”.
“كوفيد-19”  لقاح  أن  أوضحت  كام 
لجميع  مجاين  بشكل  متاحا  سيكون 
أنه  إىل  الفتة  واملقيمني،  املواطنني 
لها  مرحلة  وكل  مراحل   3 سيكون عىل 

فئات مستهدفة.

وممثيل  واملدنيني  العسكريني  من 
الحركات املسلحة املوقعة عىل اتفاق 

السالم يف جوبا يف أكتوبر املايض.
من  واسع  برفض  الخطوة  ووجهت 

مبا  السودانية  املكونات  من  عدد 
فيها مجلس الوزراء الذي أصدر بيانا 
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ارشادات الحياه القصريه
رائعه  انسانيه  تجربه  شك  بال  هي 
ان  بها  اراد  امرييك  مواطن  سطرها 
يقدمها  وارشادات  نصائح  تكون 
البنه ويري انها ستحميه من مخاطر 
الحياه وقد تعينه عيل تجاوز االزمات 
 ... للنجاح  مناسبه  بيئه  له  وتهيأ 
خرباته  متضمنا  االويل  الورقه  فبعد 
الحياتيه اذا به يذهب ايل كتابه اكرث 
نصائح  جميعها  ورقه  تسعني  من 
..... وعندما عرضها  وارشادات البنه 
ونصحوه  بها  اشادوا  اصدقائه  عيل 
منها  هم  ليستفيدوا  بطباعتها 
تخرج  حتي  ابنائهم  ايل  واهدائها 
الكتب  اكرث  من  يصبح  كتاب  يف 
ايل  ترجمته  وتم  العامل  حول  مبيعا 
نفس  تحمل  لغه  تالتني  من  اكرث 
العنوان (( ارشادات الحياه القصريه 
الكاتب  ميالد  العامل  ليشهد   ((
لتنقلب  براون  جاكسون  االمرييك 
رشكه  يف  بسيط  موظف  من  حياته 
اعالنات ايل واحد من اشهر الكتاب 
العديد  يف  ولكن  امريكا  يف  ليس 
ان  والغريب   ........ العامل  دول  من 
جميعنا  واالرشادات  النصائح  جمله 
ورمبا  جميعا  لالبناء  وتصلح  يعرفها 
لتصبح  تنترش  جعلها  الذي  هذا 
......ينصح  املباعه  الكتب  اهم  من 
االصدقاء  ثقه  لكسب  الكاتب 
لكل  الشكر  من  االكثار  واالخرين 
قدم  او  معروفا  اليك  اسدي  من 
والتحيل   واملساعده  العون  يد  لك 
والتحكم  االرسار  وكتامن  بالتسامح 
الغضب  جامح   وكبح  النفس  يف 
والقدره عيل تحويل التجارب السيئه 
عيل  تعني  جيده  حياتيه  خربات  ايل 
وقدم  االزمات  من  العديد  تجاوز 
التحيل  برضوره  للشباب  النصح 
بها  التظاهر  حتي  او  بالشجاعه 
وبذل  حولك  ملن  الهدايا  وتقديم 
ايل  االعداء  لتحويل  املستمر  الجهد 
اصدقاء ومساعده االخرين وتجاهل 
املحبطني  واملنتقدين  السلبي  النقد 
بالعمل  الخاصه  الكاتب  نصائح  ويف 
افرد  لها بابا شدد عيل رضوره تعلم 
الخاصه  الحيل  وليس  املهنه  اصول 
الناس  معامله  وحسن  باملهنه 
الشخيص  املال  راس  عيل  والحفاظ 
وهو السمعه والتعامل بلطف وعدم 
السامح لالخرين باستغاللك والتحيل 
والحرص  الفرص  واقتناص  بالفطنه 
عيل عدم فقدانها ...... هذه النصائح 
الكتاب  يف  وردت  التي  من  وغريها 
هي تدخل يف باب البديهيات ولكننا 
مل  ان  اغلبها  نعرف  ورمبا  نتجاهلها 
يكن كلها لكن رمبا وضعها يف كتاب 
اتباع   باهميه  دوما  الناس  ليذكر 
البديهي والبسيط من النصائح حتي 
مثاليا  جوا  لنفسه  االنسان  يخلق 
واالبتسام  بالتسامح  وذلك  للعمل 
االخرين  ود  كسب  عيل  والحرص 
 ...... بهم  واالشاده  الطيبه  بالكلمه  
سطرها  البديهيات  من  نصائح  تلك 
يف  لتخرج  براون  جاكسون  الكاتب 
كتاب يعترب من افضل واكرث الكتب 

مبيعا يف امريكا وبعض دول العامل.

 حاول تفهم 

لمة
ك

عدد
 ال

وحاول تفهم 

مصر تالتين

»غرامات فورية وعقوبات مشددة«.. الحكومة تتوعد املخالفني إلجراءات مواجهة كورونا
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الوزراء،  مجلس  اجتامع  انتهاء  عقب 
مدبويل،  مصطفى  الدكتور  ترأس 
اللجنة  اجتامع  الوزراء،  مجلس  رئيس 
»كورونا«،  فريوس  أزمة  إلدارة  العليا 
املستمرة  الجهود  استعراض  تم  حيث 
اللقاح،  توفري  األزمة، وموقف  ملواجهة 
اللجنة  أعضاء  الوزراء  مبشاركة  وذلك 

واملسئولني املعنيني.
رئيس  كلّف  االجتامع،  مستهل  ويف 
آليات  تتضمن  خطة  بوضع  الوزراء 
»كورونا«  فريوس  لقاح  وتوزيع  توفري 
واإلعالن عنها، واملعايري املتبعة يف هذا 
الشأن، وذلك بعد أن استمع إىل عرض 
من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة 
لتوفري  الدولة  جهود  تناول  والسكان، 
تقديها  وسبل  املختلفة،  اللقاحات 

للمواطنني.
وأكد الدكتور مصطفى مدبويل رضورة 
اإلجراءات  تطبيق  يف  االستمرار 
الغرامات  وفرض  والوقائية،  االحرتازية 
تكثيف  طريق  عن  املخالفني  عىل 
الحمالت من قبل الجهات املعنية، وكذا 
مخالفي  العقوبات عىل  بتشديد  كلّف 
دراسة  يتم  وأن  االحرتازية،  اإلجراءات 
تحصيل  مبقتضاها  يتم  قرارات  إصدار 

الغرامة فورياً من املخالفني.
ويف سياق متصل، شدد رئيس الوزراء، 
إغالق  استمرار  عىل  االجتامع،  خالل 
إقامة رسادقات  وحظر  املناسبات  دور 

فريوس  انتشار  من  الثانية  املوجة 
عمليات  مركز  يقوم  حيث  »كورونا«، 
املواد  بتقديم  بالجمعية  الطوارئ 
وتوزيع  املترضرة،  لألرس  الغذائية 
الشخصية،  والحامية  النظافة  أدوات 
املناطق  اإلغاثية يف  الخدمات  وتقديم 
القيام  جانب  إىل  احتياجا،  األكرث 
الصفوف  وتنظيم  الصحية  بالتوعية 
ملتلقي املعاشات، واالستمرار يف تقديم 
األماكن  يف  والتطهري  التعقيم  عمليات 
تقديم  يف  االستمرار  وكذلك  الحيوية، 
االستجابة لحاالت الطوارئ والكوارث.

يف  األفراح  تجمعات  عن  فضال  العزاء، 
القاعات املغلقة، مع التشديد عىل غلق 

مراكز الدروس الخصوصية.
املتحدث  سعد،  نادر  املستشار  وأعلن 
الوزراء،  مجلس  رئاسة  باسم  الرسمي 
املوافقة  االجتامع،  أنه متت، خالل  عن 
من  جنيه  مليار  تخصيص  عىل 
أوجه  ملواجهة  العامة  االحتياطيات 
الرصف الخاصة بأزمة فريوس »كورونا«.
القباج،  نيفني  عرضت  جانبها،  ومن 
تدخالت  االجتامعي،  التضامن  وزيرة 
ملجابهة  املرصي  األحمر  الهالل  جمعية 

تقوم  الجمعية  أن  الوزيرة  وأضافت 
السن  لكبار  الصحية  الخدمات  بتقديم 
يف  التوسع  مع  املسنني،  رعاية  دور  يف 
املناطق  يف  املتنقلة  الخدمات  تقديم 
كذلك  االستمرار  مع  احتياجا،  األكرث 
الثابتة،  الصحية  الخدمات  تقديم  يف 
يتم  الصحية،  التوعية  صعيد  وعىل 
تقديم التوعية لطالب املدارس، ويقوم 
امللصقات  بتوزيع  الجمعية  أعضاء 
القيام  عن  فضال  الحيوية،  األماكن  يف 
بحمالت التوعية الصحية يف دور الرتبية 

والرعاية.

إىل  االجتامعي  التضامن  وزيرة  ولفتت 
أن الجمعية تلعب دورا بارزا يف تقديم 
النفيس واالجتامعي لألطفال يف  الدعم 
القوافل  احتياجا بجانب  املناطق األكرث 
الدعم  تقديم  جانب  إىل  الصحية، 

النفيس لكبار السن يف دور الرعاية.
تأجيل  موقف  الوزيرة  استعرضت  كام 
رشكات  عىل  التأمينية  املستحقات 
السياحة والطريان املترضرة من فريوس 
»كورونا«، وتأثري ذلك عىل املالءة املالية 
كذلك  الوزيرة  عرضت  كام  للتأمينات، 
الذي  الطارئ  النقدي  الدعم  إجاميل 
املاضية،  الفرتة  خالل  الوزارة  وفرته 
األزمة  من  املترضرة  للفئات  خاصة 
وكذلك املسنني، كام تم خالل االجتامع 
الجمعيات  انعقاد  إرجاء  اعتامد 
يف  العادية  وغري  العادية  العمومية 
والرياضية،  الشبابية  الهيئات  جميع 
وملدة  الجاري،  ديسمرب   4 من  اعتبارا 
6 أشهر، وذلك منعا للتجمعات الكبرية 
ملواجهة  االحرتازية  اإلجراءات  ضمن 

فريوس »كورونا«.
ويف ختام االجتامع، وّجه رئيس الوزراء 
بأن يتم تطبيق تناوب حضور العاملني 
والجهات  والهيئات  الوزارات  يف 
الكثافات  منع  يسهم يف  مبا  الحكومية، 
اإلجراءات  ضمن  وذلك  والتجمعات، 

االحرتازية ملواجهة فريوس »كورونا«.
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انطلقت فعاليات املبادره الرئاسيه 
املزمنه  األمراض  وعالج  لفحص 
مبحافظة شامل سيناء تحت رعاية 
اللواء الدكتور محمود عبد الفضيل 
سيناء  شامل  محافظ  شوشه 
وذلك  باملحافظه  الصحه  ومديرية 

لفحص وعالج االمراض املزمنه

وزيرة  القباج،  نيفني  الدكتورة  قالت 
الوزارة  إن  االجتامعي،  التضامن 
بالتعاون مع منظامت املجتمع املدين 
قامت بدور كبري خالل املرحلة األوىل 
من كورونا، منوهة بوصول تدخالت 
مليار   2 من  يقرب  ما  إىل  التضامن 
خالل  املختلفة  لألنشطة  دعم  جنيه 

تلك الفرتة.
وأوضحت القباج، يف مداخلة هاتفية 
الذي  مسؤوليتي«،  »عىل  لربنامج 
عرب  موىس  أحمد  اإلعالمي  يقدمه 
اليوم  مساء  البلد«،  »صدى  فضائية 
عىل:  موزع  املبلغ  هذا  أن  األربعاء، 
معزولة،  كانت  التي  للقرى  »تغذية 
يف  مساهمة  للمستشفيات،  فرش 

بني  املشرتك  التعاون  اطار  ويف 
ومديريه  العريش  مدينه  مجلس 

الشئون الصحيه باملحافظه
الطبيه  القافله  اليوم  تواجدت 
الحكوميه  املصالح  مجمع  مببني 
لفحص  وذلك  العريش  مبدينة 
وعالج االمراض املزمنه واالكشتاف 
والعالج  الكلوي  لالعتالل  املبكر 

عيل نفقه الدوله
املبادرة  ان  ابراهيم  تيسري  واكد 
رئيس  لتوجيهات  وفقا  مستمره 
الفتاح  عبد  الرئيس  الجمهوريه 

فرش وتأسيس مدن جامعية ألماكن 
تنفس  أجهزة  شباب،  ومراكز  عزل 

صناعي، أدوية وملسنني«.
وأضافت أن الهالل األحمر كان يوزع 
لرعاية  دور  ويطهر  تعقيم  أدوات 
أيًضا  يقدم  كان  أنه  مضيًفا  املسنني، 

تدريب للناس عىل الوقاية.
وأشارت إىل االهتامم املبارش بقطاعي 
عن  كاشفة  والطريان،  السياحة 
األوىل  املرحلة  تسهيالت  استمرار 
أن  عىل  الجاري،  ديسمرب   31 حتى 
من  أخرى  تيسريات  مجموعة  تقدم 
وقطاع  للتأمينات  القومية  الهيئة 
املرحلة  يف  نارص  وبنك  الشئون 

الثانية.

املبادرة الرئاسيه لفحص وعالج االمراض املزمنه 
تجوب املصالح الحكوميه

وزيرة التضامن: تدخلنا بما يقرب من 2 مليار جنيه دعم 
لألنشطة يف مرحلة كورونا األوىل

حرص  إطار  يف  وذلك  السييس 
الدوله عيل سالمة املواطنني

وأشارت ايه ابراهيم وصباح مسعد 
والتابعني  الصحه  مديريه  من 
ملا  باملبادره  سعداء  أنهم  للقافله 
لها من دور إيجايب يف الحفاظ عىل 
الصحه العامه من خالل االكتشاف 
لألمراض  العالج  وكذلك  املبكر 
املزمه مناشدين املواطنني بالتعامل 
اإليجايب مع املبادره والكشف من 
مبديريه  الخاصه  القوافل  خالل 

الصحه.

صندوق  مع  املشاركة  إىل  ولفتت 
تحيا مرص يف قوافل تغذية ودواجن 
جميع  إىل  خرجت  مسبوقة،  غري 

محافظات مرص.
وأوضحت القباج، يف مداخلة هاتفية 
الذي  مسؤوليتي«،  »عىل  لربنامج 
عرب  موىس  أحمد  اإلعالمي  يقدمه 
اليوم  مساء  البلد«،  »صدى  فضائية 
عىل:  موزع  املبلغ  هذا  أن  األربعاء، 
معزولة،  كانت  التي  للقرى  »تغذية 
يف  مساهمة  للمستشفيات،  فرش 
فرش وتأسيس مدن جامعية ألماكن 
تنفس  أجهزة  شباب،  ومراكز  عزل 

صناعي، أدوية وملسنني«.

فيصل ابو هاشم شمال سيناء

التعاون  وتعزيز  االسرتاتيجية 
والرشاكة بني دول املنتدى.

 من جانبه؛ أكد الشيخ محمد بن 
زايد أن زيارته الحالية ملرص تائت 
استمراراً ملسرية العالقات املتميزة 
الشقيقني  البلدين  تربط  التي 
التشاور  وترية  استمرار  وأهمية 
بني  واملكثف  الدوري  والتنسيق 
القضايا  حول  واالٕمارات  مرص 
االٕقليمية محل االهتامم املشرتك 
يعكس  مبا  مستوى،  أعىل  عىل 
التحالف  بتعميق  البلدين  التزام 
بينهام،  الراسخ  االسرتاتيجي 
العريب  الصف  ويعزز من وحدة 
مواجهة  يف  املشرتك  واالٕسالمي 
تتعرض  التي  التحديات  مختلف 
الراهن،  الوقت  يف  املنطقة  لها 
تضيف  الٔن  تطلعه  موضحاً 
اضافية  دفع  قوة  الزيارة  هذه 
واملمتدة  املتينة  الروابط  اىل 
عىل  الدولتني  بني  تجمع  التي 

املستويني الرسمي والشعبي.
كام أكد ويل العهد االٕمارايت أهمية 
والتشاور  التنسيق  استمرار 
النظر  وجهات  وتبادل  املكثف 
للتصدي  واالٕمارات  مرص  بني 
من  العربية  االٔمة  تواجهه  ملا 
والوقوف  وأزمات،  تحديات 
الشٔيون  يف  التدخالت  أمام 

السيسي وبن زايد يتفقان على مواجهة 
التدخالت الخارجية لخدمة اجندات أطراف ال 

تريد الخري لشعوب املنطقة

الداخلية للدول العربية عىل نحو 
املنطقة  أمن  زعزعة  يستهدف 
االٕطار  هذا  يف  مشيداً  وشعوبها، 
والراسخ  املحوري  مرص  بدور 
كركيزة أساسية لالٔمن واالستقرار 

يف املنطقة.
أن  الرسمي  املتحدث  وأضاف 
أبرز  من  عدد  اىٕل  تطرق  اللقاء 
الساحة  عىل  املطروحة  امللفات 
االٕقليمية، كسوريا واليمن وليبيا 
والقضية الفلسطينية وكذلك أمن 
عكست  حيث  االٔحمر،  البحر 
عىل  متبادالً  تفاهامً  املناقشات 
املشرتكة  الجهود  بذل  مواصلة 
تهدد  التي  للمخاطر  للتصدي 
أمن واستقرار مجتمعات املنطقة 
من قبل تدخالت خارجية تهدف 
لخدمة أجندات الٔطراف ال تريد 
املنطقة،  وشعوب  لدول  الخري 
هذا  يف  الرئيس  شدد  حيث 
مبوقفها  مرص  التزام  عىل  االٕطار 
الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد 
ورفض  املرصي  القومي  لالٔمن 
اىٕل زعزعة  تسعى  أية مامرسات 

استقراره.
الثنائية،  العالقات  صعيد  وعىل 
أن  الرسمي  املتحدث  ذكر 
حول  التباحث  تناول  اللقاء 
جوانب  مختلف  تعزيز  سبل 

العالقات الثنائية بني البلدين، ال 
االقتصادي  الصعيدين  عىل  سيام 
املزيد  وتدشني  واالستثامري، 
من املرشوعات املشرتكة يف ضوء 
من  الجانبني  لدى  يتوافر  ما 
فضالً  واعدة،  استثامرية  فرص 
لجميع  االٔمثل  االستغالل  عن 
املجاالت املتاحة لتعزيز التكامل 
هنأ  السياق  هذا  ويف  بينهام، 
الرئيس  زايد  بن  محمد  الشيخ 
عيل التطور الالفت الٔداء االقتصاد 
التي  الكبرية  والقفزات  املرصي 
كثرية  مجاالت  يف  مرص  حققتها 
خالل السنوات املاضية عيل نحو 
املٔوسسات  تقارير  به  أشادت 

الدولية املختصة 
واملايل  االقتصادي  االٔداء  مبتابعة 

عيل مستوي العامل.
جهود  بشأن  التباحث  تم  كام 
التعاون املشرتك ملكافحة فريوس 
أعرب  حيث  املستجد،  كورونا 
الشكر  خالص  عن  الرئيس 
عىل  االٕمارات  لدولة  والتقدير 
تعاونها وما قدمته ملرص يف هذا 
االٕطار، وتم التوافق عىل استمرار 
بني  الصدد  هذا  يف  التنسيق 
الصحية  الرعاية  تقديم  جهات 

بالبلدين الشقيقني.

تتمه ص  1
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ارتفاع الصادرات املصرية من السلع تامة الصنع 
إىل 1.15 مليار دوالر أغسطس املاضى

حقق مؤرش إنتاج السوالر محليا ارتفاعا 
كبريا خالل الفرتة األخرية، وفقا لبيانات 
حجم  إجاميل  بلغ  حيث  حكومية، 
اإلنتاج املحيل نحو 790 ألف طن سوالر 
املايض، مقابل 580  خالل شهر سبتمرب 
 ،2019 عام  سبتمرب  شهر  يف  طن  ألف 

بزيادة بلغت نحو 210 ألف طن.
وسجل معدل استهالك السوالر يف شهر 
طن،  ألف   1096 نحو  املايض  سبتمرب 
وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز املركزي 
للتعبئة العامة واإلحصاء، مقابل 1094 
 ،2019 عام  الشهر  نفس  يف  طن  ألف 

بفارق طفيف بلغ ألفى طن.
املحىل  االستهالك  معدالت  وسجلت 

والتنمية  التخطيط  وزارة  كشفت 
حصاد  عن  تقريرها  ىف  االقتصادية 
املاضيني  العامني  خالل  البرتول  قطاع 
احالل  عن   (2020/19  –  2019/18)
بالغاز  بوتاجاز  اسطوانة  مليون   41.4
الطبيعى، وتوصيل الغاز لـ141 منطقة 
جديدة ىف 22 محافظة، هي: (القاهرة، 
الدقهلية،  القليوبية،  الجيزة،  الرشقية، 
اإلسكندرية، البحرية، الغربية، املنوفية، 
السويس،  الشيخ،  كفر  األحمر،  البحر 
قنا،  االسامعيلية،  مطروح،  دمياط، 
بنى  أسوان،  أسيوط،  املنيا،  سوهاج، 
توصيل  عن  فضالً  األقرص)،  سويف، 
وحدة  مليون   2.3 لـ  الطبيعى  الغاز 
سكنية، و3661 مستهلك تجارى، و94 

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

سيارة  ألف   74.6 وتحويل  مصنع، 
للعمل بالغاز الطبيعي.

“تحسني  الرئاسية  املبادرة  وضمن 
الريفية:  التجمعات  ىف  الحياة  جودة 
حياة كرمية”، تم توصيل الغاز الطبيعى 

لقرية جراجوس مبحافظة قنا.
من  االنتهاء  تم  أنه  التقرير  وكشف 
قطاع  ىف  تنموياً،  مرشوعاً   37 تنفيذ 
كلية  بتكلفة  املعدنية،  والرثوة  البرتول 
مليار   431.3 بنحو  تقدر  استثامرية 
جنيه، منها 18 مرشوعاً ىف العام املاىل 
(2020/19)، بتكلفة 96.7 مليار جنيه.

تصدرت  البحرية  أن  التقرير  أوضح 
تكلفة  حيث  من  املحافظات  باقى 
املرشوعات، بعدد 5 مرشوعات بتكلفة 

السويس،  تليها  جنيه،  مليار   16.4
مليار   7.4 بتكلفة  5 مرشوعات  بعدد 
جنيه، ثم اإلسكندرية بعدد مرشوعني، 
بتكلفة 3.9 مليار جنيه، وشامل سيناء، 
جنيه،  مليار   1.7 بتكلفة  مبرشوعني، 
 1.4 بتكلفة  مبرشوعني،  الشيخ  وكفر 
والقليوبية  وأسيوط  جنيه،  مليار 
وبورسعيد  سويف  وبنى  والدقهلية 
مبرشوع  ومطروح،  األحمر  والبحر 
واحد ىف كل محافظة، بتكلفة إجاملية 
إىل  باإلضافة  جنيه،  مليار   343.3
تنفيذ 14 مرشوع مشرتك بني أكرث من 
محافظة، بتكلفة كلية استثامرية 57.3 

مليار جنيه.

إحالل 41.4 مليون أسطوانة بوتاجاز بالغاز 
و2.3 مليون وحدة سكنية خالل سنتين

شهد  كام  فقط،  طن   800 نحو  بلغت 
بالتزامن  طفيفة  زيادة  االسترياد  حجم 
مع زيادة االستهالك املحىل، حيث بلغ 
املاىض،  نحو 151 ألف طن ىف سبتمرب 
الشهر  نفس  ىف  طن  ألف   140 مقابل 
من عام 2019، بزيادة بلغت 11 ألف 
املحىل  اإلنتاج  حجم  بلغ  بينام  طن، 
طن  ألف   135.2 نحو  البوتاجاز  من 
ألف   140.1 مقابل  املاىض،  سبتمرب  ىف 
طن ىف نفس الشهر عام 2019، بزيادة 

بلغت 4.9 ألف طن.
الغاز  من  املحىل  االستهالك  وارتفع 
الطبيعى بشكل ملحوظ ىف شهر سبتمرب 
املحىل  االستهالك  بلغ  حيث  املاىض، 
سبتمرب  شهر  ىف  طن  ألف   4111 نحو 
املاىض، مقابل 3898 ألف طن ىف شهر 
بزيادة  وذلك   ،2019 عام  من  سبتمرب 
بلغت قيمتها نحو 213 ألف طن، فيام 
تراجع االستهالك من املنتجات البرتولية 
ىف  طن  ألف   2076 إىل  ليصل  األخرى 
سبتمرب املاىض، مقابل 2368 ألف طن 
برتاجع   ،2019 عام  الشهر  نفس  ىف 

بلغت قيمته 292 ألف طن.

ارتفاع اإلنتاج املحلى من السوالر إىل 790 
ألف طن فى سبتمرب املاضى

حقق مؤرش إنتاج السوالر محليا ارتفاعا 
كبريا خالل الفرتة األخرية، وفقا لبيانات 
حجم  إجاميل  بلغ  حيث  حكومية، 
اإلنتاج املحيل نحو 790 ألف طن سوالر 
خالل شهر سبتمرب املايض، مقابل 580 
 ،2019 عام  سبتمرب  شهر  يف  طن  ألف 

بزيادة بلغت نحو 210 ألف طن.

وسجل معدل استهالك السوالر يف شهر 
طن،  ألف   1096 نحو  املايض  سبتمرب 

وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز املركزي 
للتعبئة العامة واإلحصاء، مقابل 1094 
 ،2019 عام  الشهر  نفس  يف  طن  ألف 

بفارق طفيف بلغ ألفى طن.
املحىل  االستهالك  معدالت  وسجلت 
من البوتاجاز ارتفاعا طفيفا، حيث بلغ 
البوتاجاز  من  املحىل  االستهالك  حجم 
سبتمرب  شهر  ألف طن ىف   280.5 نحو 
ىف  طن  ألف   279.7 مقابل  املاىض، 
بزيادة   ،2019 عام  من  سبتمرب  شهر 

من البوتاجاز ارتفاعا طفيفا، حيث بلغ 
البوتاجاز  من  املحىل  االستهالك  حجم 
سبتمرب  شهر  ىف  طن  ألف   280.5 نحو 
املاىض، مقابل 279.7 ألف طن ىف شهر 
بلغت  بزيادة   ،2019 عام  من  سبتمرب 
حجم  شهد  كام  فقط،  طن   800 نحو 
مع  بالتزامن  طفيفة  زيادة  االسترياد 
زيادة االستهالك املحىل، حيث بلغ نحو 
151 ألف طن ىف سبتمرب املاىض، مقابل 
140 ألف طن ىف نفس الشهر من عام 
2019، بزيادة بلغت 11 ألف طن، بينام 
البوتاجاز  املحىل من  اإلنتاج  بلغ حجم 
نحو 135.2 ألف طن ىف سبتمرب املاىض، 
مقابل 140.1 ألف طن ىف نفس الشهر 

عام 2019، بزيادة بلغت 4.9 ألف طن.
الغاز  من  املحىل  االستهالك  وارتفع 
الطبيعى بشكل ملحوظ ىف شهر سبتمرب 
املاىض، حيث بلغ االستهالك املحىل نحو 
4111 ألف طن ىف شهر سبتمرب املاىض، 
مقابل 3898 ألف طن ىف شهر سبتمرب 
بلغت  بزيادة  وذلك   ،2019 عام  من 
قيمتها نحو 213 ألف طن، فيام تراجع 
االستهالك من املنتجات البرتولية األخرى 
سبتمرب  ىف  طن  ألف   2076 إىل  ليصل 
املاىض، مقابل 2368 ألف طن ىف نفس 
الشهر عام 2019، برتاجع بلغت قيمته 

292 ألف طن.
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عاصم  الدكتور  وكلف  العراق،  يف 
واملرافق  اإلسكان  وزير  الجزار، 
بسرعة  العمرانية،  واملجتمعات 
املقاوالت  لشركات  زيارة  ترتيب 
املشروعات  الستكشاف  املصرية؛ 
نيفني  كلف  كما  تنفيذها،  املطلوب 
والصناعة،  التجارة  وزيرة  جامع، 
بتوفري كل سبل الدعم ألشقائنا يف 
مطالبهم  تلبية  طريق  عن  العراق، 

املختلفة.
تم  بالفعل  أنه  اإلسكان  وزير  وأكد 
العرب”  املقاولون   ” شركة  تكليف 
تقييم  بسرعة  العراق،  فرع   –
تمهيدا  املطلوبة؛  املشروعات 

لالتفاق على بدء التنفيذ.
للحديث  الوزراء  رئيس  وانتقل 
باليوم  االحتفال  يف  مشاركته  عن 
العاملي ملكافحة الفساد، الذي نظمته 
رعاية  تحت  اإلدارية  الرقابة  هيئة 
السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس 
عدد  وبمشاركة  الجمهورية،  رئيس 
الفتا  املسئولني،  وكبار  الوزراء  من 
على  االحتفالية  خالل  تأكيده  إىل 
الجهود  تضافر  بأهمية  مصر  إيمان 
الدولية ملكافحة الفساد بكل أشكاله 
وصوره، انطالقا من إرادة سياسية 
وتنفيذا  كافة صوره،  ملجابهة  داعمة 
لتوجيهات الرئيس السيسي باألخذ 

بزمام امُلبادرة يف مواجهة الفساد.

لإلجراءات  مدبولي  تطرق  كما 
اإلصالحات  برنامج  ضمن  املقرتحة 
الذي  املصرى،  لالقتصاد  الهيكلية 
أمام  مالمحه  أهم  استعراض  تم 
مؤخرا،  االقتصادية  املجموعة 
هذا  أن  إىل  ذلك  سياق  يف  الفتا 
فيه  شاركت  والذي  الربنامج، 
العامة،  الدولة؛  مؤسسات  مختلف 
يعترب  املدني،  واملجتمع  والخاصة، 
املرحلة الثانية من الربنامج الوطني 
واالجتماعي  االقتصادي  لإلصالح 
نوفمرب  يف  الدولة  بدأته  الذي 
األوىل  للمرة  ويستهدف   ،2016
القطاع الحقيقي بإصالحات هيكلية 

جادة وهادفة.

هذه  عن  حديثه  ضوء  ويف 
اإلصالحات الهيكلية، كّلف مدبولي، 
هذا  بدراسة  الحكومة  أعضاء 
مستهدفات  وتحديد  الربنامج 
يخصه،  فيما  كلُّ  لتنفيذها،  واضحة 
وذلك تمهيدا؛ تمهيدا إلعالنه قريبا.
أهمية  إىل  مدبولي  تطرق  كما 
املتوافرة  املكانية  املتغريات  منظومة 
العسكرية،  املساحة  لدى  حاليا 
جميع  استفادة  ضرورة  على  مؤكدا 
املحافظات منها يف التعامل السريع 
بنائية،  مخالفات  أي  مع  والفعال 
العشوائية  الظواهر  تتكرر  ال  حتى 

مرة أخرى.

مدبوىل: توجيهات من السيسي بالتحرك الفوري 
لتفعيل التعاون مع األردن والعراق

ضمـن إجـراءات الرتصـد والتقـي 
والفحوصـات الالزمة التـي تُجريها 
الـوزارة وفًقـا إلرشـادات منظمـة 
الصحـة العاملية، الفًتـا إىل وفاة 24 

جديـدة. حالـة 
لتوصيـات  طبًقـا  إنـه  وقالـت 

تتمه ص  1

الصحة تسجل 544 حالة إيجابية جديدة 
بفريوس كورونا.. و24 وفاة

العامليـة  الصحـة  منظمـة 
 ،2020 مايـو   27 يف  الصـادرة 
املرضيـة  األعـراض  زوال  فـإن 
ملـدة 10 أيام مـن اإلصابة يعد 
مـن  املريـض  لتعـايف  مـؤرًشا 

كورونـا. فـريوس 

وذكـرت أن إجاميل العـدد الذي 
تـم تسـجيله يف مـرص بفـريوس 
كورونا املسـتجد حتـى األربعاء، 
هـو 123153 حالـة من ضمنهم 
105719 حالـة تـم شـفاؤها، و 

6990 حالـة وفاة.
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من  العصبّي  القولون  مرض  يُعد 
منه  ويعاين  العرص،  هـذا  أمراض 
خاصة  الحارض،  الوقت  يف  الكثري 
والقلق،  التوتر،  من  يُعانـون  الذين 
يكون  وهؤالء  االنفعال،  ورسيعو 
جهازهم الهضمي أكرث حساسيّة من 
تجاه  خاصًة  منه،  يُعانون  ال  الذين 
بعض األطعمة التي تسبب االنتفاخ 
أن  ميكن  والتي  الغازات،  وتكون 
الهضم  يف  عرس  حدوث  إىل  تؤدي 
والبقوليات،  الحمراء،  اللحوم  (مثل 
ألن  وذلك  وغريها)،   ... والنشويات 
القولون  مريض  أمعاء  يف  الطعام 
العصبي يرتاكم ويتخمر، مام يؤدي 
االنتفاخ  وبالتايل  الغازات،  لتكون 
أعراض  وأهم  باالمتالء.  والشعور 
القولون العصبي هي غازات كثرية يف 

البطن، وضيق تنفس، والظن بوجود 
مشكلة يف القلب، واالكتئاب والقلق 
وكرثة  الظهر،  أسفل  وأمل  والتوتر، 
وميكن  بالتعب.  والشعور  التبول، 
املنزل،  يف  العصبي  القولون  عالج 
وذلك باتباع نظام غذايئ يساعد يف 
فلقد  أعراضه.  تخفيف  أو  التخلص 
وجد أن تناول بذور الشمر (بإضافة 
الشمر  من  صغرية  ملعقة   ]2/1[
ميكن  كوب[)،   1[ املغيل  املاء  إىل 
املعوية  التشنجات  من  يخفف  أن 
يف  ويساعد  بالقولون،  املرتبطة 

التخلص من دهون الجهاز الهضمي، 
يف  املخاط  إنتاج  يف  اإلفراط  ومينع 
الكتان  بذور  تناول  أن  األمعاء. كام 
(ملعقة صغرية من هذه البذور عىل 
من  تخفف  النوم)  قبل  ماء-  كوب 
العديد  وأظهر  املرض.  هذا  أعراض 
النعناع  تناول  أن  الدراسات  من 
(استخدام ملعقة صغرية من النعناع 
ملدة  مغيل  ماء  كوب  يف  املجفف 

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

 أطعمة لعالج القولون العصبي
من  يقلل  أن  ميكن  دقائق)،  عرش 
خاصة  العصبي،  القولون  أعراض 
تناول  أن  كام  واإلسهال.  التشنج 
الخس (سواء كان طازجا  أو  الجزر 
منع  عىل  يساعد  مطهياً)  أو  ]نيئا[ 
وكذلك  العصبي  القولون  أعراض 
وكذلك  واإلمساك.  اإلسهال  تنظيم 
الكرنب  عصري  تناول  أن  وجد 
كمية  يف  املطبوخ  أو  ]امللفوف[ 
قليلة من املاء (بعد طحنه) يخفف 
كام  العصبي.  القولون  أعراض  من 
للمساعدة  الزّنجبيل  يستخدم 
التهابات  من  التقليل  عىل 
التقيؤ  ومنع  القولون، 
بينام  بالغثيان،  والشعور 
كامّدة  الكراوية  تستخدم 
أنها  كام  للغازات،  طاردة 
القولون  التهابات  من  تقلل 
والجهاز الهضمّي. وتستخدم 
املريامية للتقليل من حدوث 
والجهاز  القولون  التهابات 
وتسكني  الغازات،  طرد  الهضمي، 
ومغص  تقلصات  عن  الناتجة  األمل 
أن  وجد  كام  العصبي.  القولون 
تناول الكمرثى الطازجة أو املجففة 
أعراض  تخفيف  يف  أيضا  يساعد 
تناول  وأن  العصبي،  القولون 
يف  أيضا  مفيدة  تكون  قد  عصريها 

عالج القولون.
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رغم بدء التطعيم باللقاحات املضادة 
عن  غنى  ال  أنه  إال  كورونا،  لفريوس 
الوقاية  وطرق  االحرتازية،  اإلجراءات 
معقامت  بينها  ومن  الفريوس  من 
موقع   ذكر  ما  بحسب  اليدين،   

.  womenshealthmag
خرباء  بها  قام  التى  الدراسة  وتشري 
إىل  والحساسية  الجلدية  األمراض 
اليدين طريقة جيدة  أن  معقامت  
ماء  لديك  يكون  ال  عندما  للتطهري 
وصابون بني غسول اليدين، ومع ذلك 
، يجب عليك استخدام األشياء بشكل 
انتهاء  تاريخ  من  والتحقق  صحيح، 
تحتوي  أنها  من  والتأكد  الصالحية، 
والنسبة  الصحيحة  املكونات  عىل 

املئوية املويص بها من الكحول.
التي  املطهرات  أن  الدراسة  تؤكد 
%أو   60 بنسبة  الكحول  عىل  تحتوي 
أنواع كثرية  أكرث هي األفضل يف قتل 
الزجاجة  كانت  إذا  الجراثيم،  من 
تحتوي عىل أقل من ذلك، فقد تقلل 
تقتلها،  ال  ولكنها  الجراثيم  منو  من 
األمراض   عىل  السيطرة  مركز  يؤكد 
الكحول  نسبة  أن  املتحدة  بالواليات 
العالية 60 % مطلوبة لقتل الجراثيم،  
معقامت  أفضل  التقرير  هذا  يف 
عليها  العثور  ميكنك  التي  اليدين 

بسهولة  كااليت:
معقم اليدين80%  كحول

الجديد  اليدين  معقم  تركيبة  تتبع 
العاملية  الصحة  منظمة  إرشادات 
بنسبة 80 %من الكحول، يأيت يف عبوة 

زجاجية تقليدية
معقم بالصبار 77% كحول

عىل  الجديد  اليدين  معقم  يحتوي 
والصبار  اإليثييل  الكحول  من   %77
العضوي للمساعدة يف تهدئة جفاف 
اليدين، اخرت من بني أحجام متعددة 
لالستخدام يف املنزل أو أثناء التنقل .

تعرف على أفضل معقمات اليدين للوقاية من 
كورونا 5 عالجات منزلية هتساعدك فى 

السيطرة على دور الربد وتعزز مناعتك

 معقم اليدين  70% كحول
من  يتكون  الذى   اليدين،  معقم 
كعنرص  اإليثييل  الكحول  من   %  70
نشط، يعترب واحدا من أعىل تركيزات 
اليدين  معقامت  من  ألي  الكحول 

املويص بها يف هذه القامئة.
معقم اليدين املرطب 67% كحول

هي عبارة عن زجاجة الرش املحمولة 
سهلة  التعقيم  عملية  تجعل  هذه 
املرطبة،  الزيوت  يرش  إنه  وأنيقة، 
مثل زيوت الليمون والجري األساسية، 
املقاوم  اإليثييل  الكحول  جانب  إىل 

للجراثيم بنسبة 67 %.

معقم بالريحان 62% كحول
معقامت   من   الريحان  معقم  يعترب 
 62 نسبة   يحتوي عىل  الذى  اليدين 
وراءه  ويرتك  اإليثييل  الكحول  من   %

رائحة منعشة ومرشقة.
معقم اليدين العضوي 62% كحول

هذا البخاخ سهل االستخدام له تأثري 
مهدئ إضايف لرائحة الالفندر، يحتوي 
اإليثييل  الكحول  من   %  62 عىل 
عضوية  املكونات  الجراثيم،  ملحاربة 
الزراعة  وزارة  من  معتمدة  ونباتية 
عىل  اختبارها  يتم  ومل  األمريكية 

الحيوانات.

ميل”  “ديىل  لصحيفة  تقرير  كشف 
من  يبلغ  طفل  حالة  عن  الربيطانية 
من  يعاىن  فقط  أسابيع  مثانية  العمر 
الفقرى  العمود  مرض ضمور عضىل يف 
ويحتاج اىل أغىل عقار يف العامل، والذى 
جنيه  مليون   1.7 اىل  سعرة  يصل 
لهذه  الوحيد  العالج  وهو  إسرتليني 
األطفال  تصيب  التي  املرضية  الحاله 
بشكل  حياتهم  مامرسه  من  ومتنعهم 

طبيعى.
Zolgensma-drug

من  إدوارد  ليتل  يعاين  للتقرير  ووفقا 
العمود  يف  عضيل  ضمور  وراثية  حالة 
نقص  يؤدي  حيث   ،  (SMA) الفقري 
حيوي  وهو   ،  SMN يسمى  بروتني 
ضعف  إىل   ، وحركتها  العضالت  لتطور 
العضالت تدريجيًا وال ينقذه سوى هذا 

اإلصابة  بكرثة  الشتاء  فصل  يتميز 
أن  وميكن  واألنفلونزا،  الربد  بنزالت 
يأيت الربد الشائع مع العطس والتهاب 
الحلق وبعض درجات الحرارة املرتفعة، 
الصدر  يف  احتقانًا  السعال  ويسبب 
التنفس،  يف  صعوبة  يسبب  أن  ميكن 
التي  املنزلية  العالجات  بعض  وهناك 
هذا  والسعال  الربد  عالج  يف  تساعد 
 time لصحيفة  لتقرير  وفقا  الشتاء، 

.now news
العالجات املنزلية دامئًا أفضل من تناول 
استهالك  ألن  الرضورية  غري  األدوية 
تشعر  يجعلك  الرضورية  غري  األدوية 
باملرض  الشعور  يف  وتبدأ  بالخمول 

واإلرهاق.
وتعزيز  الربد  ملنع  املنزلية  العالجات 

املناعة
رشب الكثري من املاء: ال نشعر بالعطش 
لكن  بالصيف  مقارنة  الشتاء  يف  كثريًا 
خالل  رطبًا  تبقى  أن  جًدا  املهم  من 

أغلى عالج فى العالم ثمنه 1.7 مليون 
جنيه إسرتلينى.. اعرف قصته

حتى  إنه  حيث  الثمن،  الباهظ  العالج 
ثالث سنوات مضت مل يكن هناك عالج 
من النوع 1  أشد أشكال الحالة، ولكن 
ملرة   Zolgensma يوقف  أن  ميكن 
 1.7 ويكلف  الرسيع  تدهوره  واحدة 

مليون جنيه إسرتليني.
فقدان  من  الحالة  هذه  أطفال  ويعاىن 
قدرتهم يفقدون تدريجيًا عىل استخدام 
قبل  وعادًة   ، املوت  قبل  عضالتهم 
التنفس  ملشاكل  نتيجة  الثانية  سن 
الناجمة عن ضعف عضالت الصدرومع 
فجرعه  أمل  بصيص  هناك  كان   ، ذلك 
تنقذ  أن  ميكن  العالج  هذا  من  واحدة 
فعقار  الحاله  هذه  يف  األطفال  حياه 

Zolgensma هو أغىل عقار يف العامل.
العضيل  بالضمور  املصابون  األطفال 
أو  خاطئ   SMN1 لديهم جني الشويك 

الكثري  الشتاء، احرص عىل رشب  فصل 
من  السموم  كل  يطرد  حتى  املاء  من 
نظامك ويبقيك بصحة جيدة ومحصًنا 
ممكن  عدد  أكرب  ارشب  األمراض  من 
بزجاجة  دامئًا  احتفظ  السوائل  من 
التي  املرشوبات  تجنب  معك.  ماء 
تجرد املاء من نظامك وتجعلك تشعر 

بالجفاف.
من  تأكد  البخار:  جلسات  استنشاق 
تناول البخار مرة أو مرتني كل أسبوع 
تنظيف  عىل  البخار  استنشاق  يعمل 
مجرى األنف والجهاز التنفيس ويبقيك 
يساعد  واالحتقان  الربد  عن  بعيًدا 
محاربة  عىل  جسمك  أيًضا  البخار 
يف  موجودة  بكترييا  أو  فريوسات  أي 
جسمك قد تؤدي إىل إصابتك باملرض.

تناول األطعمة التي لها خصائص طبية: 
العناية بنظامك الغذايئ أمر مهم للغاية 
يحافظ تناول نظام غذايئ متوازن عىل 
صحتك ونشاطك هناك أطعمة معينة 

 SMN تكوين  ميكنهم  ال  لذا   ، مفقود 
هذا  محل   Zolgensma يحل  و  كاٍف، 
يف  املصحح  الجني  إدخال  يتم  الجني 
النووي  الحمض  إزالة  متت  فريوس 
الطفل  يد  يف  حقنه  يتم  ثم  به  الخاص 
يبدأ الجني يف صنع بروتني SMN الذي 
الحركية   العصبية  الخاليا  فقدان  مينع 
تنسيق  تساعد يف  التي  العصبية  الخاليا 
هذه  ترسل  الشويك،  النخاع  يف  الحركة 

الخاليا العصبية إشارات إىل العضالت.
يف دراسة أجريت عىل 15 طفالً عولجوا 
 New ونرشت يف مجلة Zolgensma بـ
يف   England Journal of Medicine
عام 2017 ، كان جميع األطفال الخمسة 
عرش عىل قيد الحياة يف عمر 20 شهرًا ، 

مقارنًة بنسبة 8% بني مجموعة غري

مثل الكركم والعسل لها خصائص طبية 
باملرض  اإلصابة  من  متنعك  أن  وميكن 
ميكنك تناول الكركم مع الحليب الدافئ 
الكركم  النتائج،   أفضل  عىل  للحصول 
معالج طبيعي ولن يجعلك مترض ميكن 
تناول العسل إما مبارشة أو خلطه باملاء 

الدافئ للحصول عىل أفضل النتائج.
تقلل  طعامك:  إىل  التوابل  أضف 
يسببها  التي  االلتهابات  من  البهارات 
مثل  التوابل  أضف  والسعال  الربد 
والقرفة  والثوم  والزنجبيل  الكركم 
لالبتعاد  إىل طعامك  والفلفل  والقرنفل 

عن أي نوع من أنواع الربد.
خذ قسطًا من الراحة: ال ترهق جسمك 
اعتبارك  يجعلك مترض ضع يف  قد  ألنه 
صحية  حياة  لعيش  مهمة  الراحة  أن 
تأكد من حصولك عىل قسط كاٍف من 
نشاطك  عىل  والحفاظ  الليل  يف  النوم 
النهار حتى ال تكون لديك فرصة  أثناء 

لإلصابة باملرض عىل اإلطالق.
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كيف استعد املسلمون لـ معركة أحد..
ما يقوله الرتاث اإلسالمى

5 أسباب تدعو لدراسة اللغة العربية فى 
اليوم العاملى للغة الضاد.. تعرف عليها

مل تكن معركة أحد حدثا عاديا ىف تاريخ 
املسلمني، فقد كان لها التأثري الكبريعىل 
حدث  الذى  ما  لكن  األمور،  مجريات 
فيها، وكيف استعد املسلمون لها، وما 

الذى يقوله الرتاث اإلسالمي يف ذلك؟
يقول كتاب البداية والنهاية لـ الحافظ 

ابن كثري:
بأصل  واملرشكون  سفيان  أبو  نزل  ملا 
أحد، فرح املسلمون الذين مل يشهدوا 
قد  وقالوا:  عليهم،  العدو  بقدوم  بدرا 
رسول  إن  ثم  أمنيتنا،  علينا  الله  ساق 
رؤيا  الجمعة  ليلة  أرى  ملسو هيلع هللا ىلص  الله 
فقال  أصحابه  نفر من  فجاءه  فأصبح، 
بقرا  منامى  ىف  البارحة  “رأيت  لهم: 
ذا  سيفى  ورأيت  خري،  والله  تذبح 
أو قال:  انقصم من عند ضبته،  الفقار 
مصيبتان،  وهام  فكرهته،  فلول  به 
ورأيت أىن ىف درع حصينة وأىن مردف 
ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  أخربهم  فلام  كبشا” 
أولت  ماذا  الله  يا رسول  قالوا:  برؤياه 

رؤياك؟
قال: “أولت البقر الذى رأيت بقرا فينا، 

وىف القوم، وكرهت ما رأيت بسيفى”.
بسيفه  رأى  الذى  كان  رجال:  ويقول 
أصاب  العدو  فإن  وجهه  أصاب  الذى 
وجهه يومئذ، وقصموا رباعيته، وخرقوا 
شفته، يزعمون أن الذى رماه عتبة بن 

أىب وقاص.
كتيبة  كبش  أنه  الكبش  “أولت  وقال: 
الدرع  وأولت  الله،  يقتله  العدو 
واجعلوا  فامكثوا  املدينة،  الحصينة 
علينا  دخل  فإن  األطام،  ىف  الذرارى 

القوم ىف األزقة قاتلناهم”.
قد  وكانوا  البيوت،  فوق  من  ورموا 
سكوا أزقة املدينة بالبنيان حتى صارت 
كالحصن، فقال الذين مل يشهدوا بدرا: 
كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله، فقد 

ساقه الله إلينا وقرب املسري.
وقال رجل من األنصار: متى نقاتلهم يا 

رسول الله إذا مل نقاتلهم عند شعبنا؟
متنع  مل  إذا  مننع  ماذا  رجال:  وقال 

الحرب بروع؟
ومضوا  به،  صدقوا  قوال  رجال  وقال 

عليه منهم: حمزة بن عبد املطلب قال: 
والذى أنزل عليك الكتاب لنجادلنهم.

وقال نعيم بن مالك بن ثعلبة – وهو 
أحد بنى سامل -: يا نبى الله ال تحرمنا 
ألدخلنها،  بيده  نفىس  فوالذى  الجنة، 

فقال له رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »بم؟«.
أفر  وال  ورسوله،  الله  أحب  بأىن  قال: 

يوم الزحف.
»صدقت«  ملسو هيلع هللا ىلص:  الله  رسول  له  فقال 

واستشهد يومئذ.
إىل  الخروج  إال  الناس  من  كثري  وأىب 
العدو، ومل يتناهوا إىل قول رسول الله 
أمرهم  بالذى  رضوا  ولو  ورأيه،  ملسو هيلع هللا ىلص 
القضاء والقدر،  كان ذلك، ولكن غلب 
رجال  بالخروج  عليه  أشار  من  وعامة 
الذى سبق  بدرا، قد علموا  مل يشهدوا 

ألصحاب بدر من الفضيلة.
الجمعة،  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  صىل  فلام 
بالجد  وأمرهم  وذكَّرهم،  الناس  وعظ 
خطبته  من  انرصف  ثم  والجهاد، 
أذن  ثم  فلبسها،  بألمته  فدعا  وصالته، 

ىف الناس بالخروج.
الرأى  ذوى  من  رجال  ذلك  رأى  فلام 
الله ملسو هيلع هللا ىلص أن منكث  أمرنا رسول  قالوا: 
يريد،  وما  بالله  أعلم  وهو  باملدينة، 

ويأتيه الوحى من السامء.
فقالوا: يا رسول الله أمكث كام أمرتنا، 
ألمة  أخذ  إذا  لنبى  ينبغى  ما  فقال: 
العدو  إىل  بالخروج  وأذن  الحرب، 
دعوتكم  وقد  يقاتل،  حتى  يرجع  أن 
الخروج،  إال  فأبيتم  الحديث  هذا  إىل 
فعليكم بتقوى الله والصرب عند البأس 
أمركم  ماذا  وانظروا  العدو،  لقيتم  إذا 

الله به فافعلوا.
قال: فخرج رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص واملسلمون، 
رجل،  ألف  وهم  البدائع  فسلكوا عىل 
رسول  فمىض  آالف،  ثالثة  واملرشكون 
بأحد، ورجع عنه  الله ملسو هيلع هللا ىلص حتى نزل 
عبد الله بن أىب ابن سلول ىف ثلثامئة، 

فبقى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ىف سبعامئة.
قال البيهقى رح: هذا هو املشهور عند 
سبعامئة  ىف  بقوا  أنهم  املغازى  أهل 

مقاتل.

بقوا  أنهم  الزهرى  عن  واملشهور  قال: 
ىف أربعامئة مقاتل، كذلك رواه يعقوب 
ابن وهب،  بن سفيان عن أصبغ، عن 

عن يونس، عن الزهري.
وقيل عنه بهذا اإلسناد سبعامئة، فالله 

أعلم.
خيل  عىل  وكان  عقبة:  بن  موىس  قال 
معهم  وكان  الوليد،  بن  املرشكني خالد 
بن  لواؤه مع عثامن  مائة فرس، وكان 
املسلمني  مع  يكن  ومل  قال:  طلحة، 
فرس واحدة، ثم ذكر الوقعة كام سيأىت 

تفصيلها إن شاء الله تعاىل.
وقال محمد ابن إسحاق: ملا قص رسول 
الله ملسو هيلع هللا ىلص رؤياه عىل أصحابه قال لهم: 
إن رأيتم أن تقيموا باملدينة وتدعوهم 
برش  أقاموا  أقاموا  فإن  نزلوا،  حيث 
قاتلناهم  علينا  دخلوا  هم  وإن  مقام، 
ابن  أىب  بن  الله  عبد  رأى  وكان  فيها، 
أن  الله ملسو هيلع هللا ىلص ىف  رأى رسول  سلول مع 

ال يخرج إليهم.
فقال رجال من املسلمني ممن أكرم الله 
بالشهادة يوم أحد، وغريهم ممن كان 
إىل  بنا  اخرج  الله  رسول  يا  بدر:  فاته 
أعدائنا، ال يرون أنا جبنا عنهم وضعفنا، 
فقال عبد الله بن أيب: يا رسول الله ال 
تخرج إليهم، فوالله ما خرجنا منها إىل 
عدو قط إال أصاب منا، وال دخلها علينا 

إال أصبنا منه.
فلم يزل الناس برسول الله ملسو هيلع هللا ىلص حتى 
دخل فلبس ألمته، وذلك يوم الجمعة 
حني فرغ من الصالة، وقد مات ىف ذلك 
له  يقال  النجار  بنى  من  رجل  اليوم 
مالك بن عمرو، فصىل عليه، ثم خرج 
عليهم وقد ندم الناس وقالوا: استكرهنا 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ومل يكن لنا ذلك.
الله  رسول  يا  قالوا:  عليهم  خرج  فلام 
إن شئت فاقعد، فقال: »ما ينبغى لنبى 
إذا لبس ألمته أن يضعها حتى يقاتل« 
من  ألف  ىف  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  فخرج 

أصحابه.
قال ابن هشام: واستعمل عىل املدينة 

ابن أم مكتوم.

العربية  للغة  العاملي  باليوم  نحتفل 
وهو  عام،  كل  من  ديسمرب   18 املوافق 
حيث   ،1973 عام  يف  اعتمد  الذى 
أصبحت “العربية” لغة العمل الرسمية 
السادسة للجمعية العامة لألمم املتحدة 

ولجانها الرئيسية.
اللغات  من  واحدة  “العربية”  وتشكل 
التاريخ الطويل، إذ تعود  السامية ذات 
بعد  والرابع  األول  القرنني  إىل  أصولها 
متفردة  شيقة  لغة  أنها  كام  امليالد، 
ويتحدث  مبفرداتها  وغنية  مبصطلحاتها 

بها نحو 400 مليون شخص.

الزرقاء  “املناطق  كتاب  معا  نقرأ 
األشخاص  أسعد  من  دروس  للسعادة.. 
ويقدم  بويترن”  “دان  لـ  العامل”  ىف 
خالل  من  الناس  لسعادة  دليل  فيه 
بويترن”  “دان  البعض.يقدم  تجارب 
من  رائًعا  خليطًا  الكتاب  هذا  ىف 
القصص املدهشة والتوصيات العملية، 
وكيف  السعادة،  فهم  عىل  ملساعدتك 
حياة  وىف  حياتك،  ىف  تعزيزها  ميكنك 

األشخاص املحيطني بك.
النصائح  تلك  من  النقيض  وعىل 
حول  الكتب  من  العديد  ىف  املذكورة 
مبنية  ليست  توصياته  فإن  السعادة، 
عىل حْدس أو آراء أو تخمينات، ولكن 

عىل اكتشافات علمية.
لكل  التوصيات صالحة  تلك  من  بعض 
الرياضة  تقريبًا. فمثاًل، مامرسة  شخص 
من  جيدة  أفكار  مفيد  طعام  وتناول 
ممتع  وقت  وقضاء  النواحى،  جميع 
مع اآلخرين هو أيًضا رضورى ملعظمنا 

“املناطق الزرقاء للسعادة” اعرف ما يقوله 
أسعد الناس فى العالم

عن  النظر  برصف  السعادة،  لتحقيق 
فيه  تعيش  أنك  يُصادف  الذى  املكان 
(ىف دراسة حديثة، وجدنا أن كل شخص 
أن  ذكر  كوستاريكا  ىف  سألناهم  ممن 
بالنسبة  للسعادة  مصدًرا  كان  عائلته 

له)
السعى  أيًضا  تتطلب  الدامئة  السعادة 
عالقات  وبناء  وقيمنا،  أهدافنا  وراء 
ىف  واالنخراط  اآلخرين،  مع  داعمة 

مساع أخرى تهمنا.
وىف الوقت نفسه، وكام يقر”دان”، فإنه 
يكون  بالسعادة،  األمر  يتعلق  عندما 
عىل  يتعني  حيث  يناسبه،  ما  منا  لكل 
الخاص  برنامجه  يضع  أن  شخص  كل 
ال  قد  “دان”  مع  ينجح  فام  للسعادة، 
ينجح معى، فأنا أعمل لساعات طويلة 
ىف  أرغب  أو  أحتاج  وال  هذا،  وأحب 
بأن  أن “دان” يوىص  تقليصها، ىف حني 
تعرث عىل وظيفة تسمح لك بالعمل أقل 
تقىض  حتى  األسبوع  ىف  ساعة   40 من 

املزيد من الوقت ىف التواصل االجتامعي، 
لذا، فبإمكانك االنتقاء واالختيار من بني 
قد  منها  أيًّا  ترى  حتى  “دان”  توصيات 
ينجح معك، ثم ركِّز عليها. اجعلها جزًءا 

دامئًا من حياتك.
“دان”  كتاب  من  آخر  جانب  هناك 
اقرتاحات  تقديم  بجانب   – أنه  هو 
سعادة  أكرث  ليكونوا  لألفراد  شخصية 
للمجتمعات  توصيات  أيًضا  يقدم   –
مبنية  أخرى،  ومرة  سعادة  أكرث  لتكون 
تلك  تشتمل  علمية.  اكتشافات  عىل 
زيادة  قبيل  من  أفكار  عىل  االقرتاحات 
املسارات  وزيادة  الخرضاء،  املساحات 
املخصصة للدراجات، وتوفري املزيد من 
ىف  الرياضة  ملامرسة  لألشخاص  الفرص 
أحضان الطبيعة، وكذلك تقسيم األحياء؛ 
بحيث تسمح للسكان بالتسوق والعمل 
الساعات  وتقليل  منازلهم،  من  بالقرب 
إىل  اآلن  الكثريون  يضطر  التى  الطويلة 

قضائها ىف االنتقال.

من  بعض  نرصد  التاىل  التقرير  وىف 
الضاد”  “لغة  لتعلم  الوجيهة  األسباب 

هى:
ألكرث  الرسمية  اللغة  “العربية”  تعد   –
 277 نحو  ولديها  عربية  دولة   25 من 

مليون ناطق بها.
– يتيح لك تعلم لغة ما التعمق يف ثقافة 
لذا  بها،  تتحدث  التي  البلدان  وتقاليد 
يشكل إتقان “العربية” نافذة عىل ثقافة 

كثرياً ما يُساء فهمها وتحريفها.
بالسفر  يستمتع  شخًصا  كنت  إذا   –
العربية  اللغة  دراسة  فبالتأكيد  بعيًدا 

“لغة  إتقان  خالل  من  األمثل،  الخيار 
أكرث  يف  بسهولة  التجول  ميكنك  الضاد” 
والتعرف  بالعربية  تنطق  دولة   22 من 

عىل معاملها وثقافاتها.
العامل،  يف  دين  أكرب  ثاين  هو  اإلسالم   –
ويشكل  العريب.  العامل  يف  دين  وأول 
أسلوب حياة للماليني. لذلك عند دراسة 

اللغة العربية
األخرى،  العامل  بلغات  العربية  ترتبط   –
لذا متنحك معرفتها مرونة يف الوصول إىل 
عدد من اللغات ووقتًا أسهل يف تعلمها 

مثل الفارسية والرتكية واألردية وغريها
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الطوارئ  مستشفيات  أحد  شهد 
الرسيرية ىف مدينة لفيف غرب أوكرانيا 
روبوت  بها  يقوم  جراحية  عملية  أول 
مدير  وقال  “دافنيش”،  يسمى  جرَّاح 
أوليج  الرسيرية  الطوارئ  مستشفى 
وكالة  نقلتها  ترصيحات  يف  سامشوك، 
الثالثاء،  اليوم  برس)  (أوكرانيا  أنباء 
أول  دافنىش  الروبويت  الجراح  “أجرى 
عملية جراحية له يف مستشفى الطوارئ 

كشف تقرير ملوقع CNN األمريىك أن 
املعجبني  من  واحدا  تكون  أن  تكلفة 
للغاية،  مرتفع  أبل  لرشكة  األوفياء 
أجهزة  معظم  من  إصدار  أغىل  فرشاء 
أبل مبا ىف ذلك امللحقات، وخدمة أبل
سيحتاج  العام،  هذا  خالل   +  Care
منك إنفاق ما يقرب من 80 ألف دوالر 
جهاز  كل  من  نسخة  أفضل  المتالك 

تقدمه الرشكة األمريكية.
هل ميكنك تحمل تكلفة أن تصبح من 

أقوى محبى أبل؟
عىل  الحصول  ىف  أبل  محبو  يرغب 
رأسها  وعىل  الرشكة،  أجهزة  أفضل 
هاتف  Pro Max 12 iPhone الذى 
هواتف  نسخ  بني  شاشة  أكرب  يضم 
أيفون 2020 بحجم 6.7 بوصة، وأفضل 
مجموعة كامريات، وأكرب بطارية، ومثل 
باقى سلسلة iPhone 12، فهو يدعم 
 ،+  Careأبل تأمني  ومع   ،5G اتصال 
السيليكون  من   MagSafe وحافظة 
وشاحن MagSafe، سيحتاج املستخدم 
دوالر   1700 من  أكرث  إنفاق  إىل 

للحصول عىل الهاتف.
 Mac أما أغىل منتج من أبل هو جهاز
 6000 نحو  سعره  يبلغ  والذى   ،Pro
دوالر، لكن إذا كنت ترغب ىف الحصول 
مثل  بالكمبيوتر  اإلضافات  بعض  عىل 

إن إضافة كل شخص إىل حساب واتس 
آب أو فيس بوك الخاص بك بالتأكيد 
فهناك  دامئًا،  جيدة  فكرة  ليست 
حاالت قد ال تشعر فيها بالراحة عند 
مشاركة رقم هاتفك الحقيقي، حيث 
ترتبط الكثري من األشياء برقم هاتفك 
مبا يف ذلك الحساب املرصيف ، ورضيبة 
الدردشة  تطبيقات  وجميع   ، الدخل 
، وتسجيل سيارتك ، وحياتك بأكملها 

بشكل أسايس.
التغري  مدى   2020 عام  كشف  وقد 
املحتالني،  عقليات  يف  حدث  الذى 
عمليات  اآلن  يختارون  إنهم  حيث 
عىل  ويركزون  الشخصية،  االحتيال 
طُعمهم  ويهندسون  الهوية  رسقة 
رقم  وإلقاء  األموال،  لرسقة  اجتامعيًا 
عشوايئ  شخص  لكل  بعيًدا  هاتفك 
يىل  وفيام  ذكيًا،  أمرًا  بالتأكيد  ليس 
لك  تتيح  التي  الدردشة  تطبيقات 
رقم  عن  الكشف  دون  الدردشة 

كم تبلغ تكلفة أن تصبح واحدا من محبى أبل 
األوفياء؟

5 تطبيقات تمكنك من الدردشة دون الكشف 
عن رقم هاتفك

إجراء أول عملية جراحية على يد روبوت فى 
أوكرانيا

الرسيرية بلفيف، وكان قادًرا عىل إزالة 
فتق يف الحجاب الحاجز”.

الذي  املريض  أن  سامشوك  وأوضح 
عاما وهو من  يبلغ 50  للعملية  خضع 
األطباء  واشتبه  لفيف  منطقة  سكان 
الهضمي،  الجهاز  يف  بنزيف  إصابته  يف 
جدا  كبري  ثقب  وجود  الفحص  وأظهر 

بني تجويف البطن والصدر.
وكان الروبوت عىل بعد عدة أمتار من 

 2.5 بقوة   Intel Xeon W معالج 
تريابايت   1.5 ؛  نواة   28 و  جيجاهرتز 
السعة  من  تريابايت   8 الذاكرة  من 
 Pro Display XDR التخزينية وشاشة
 ،  6K  Retina مع  بوصة   32 مقاس 
 62000 من  أكرث  إنفاق  إىل  ستحتاج 

دوالر.
أنك  يعنى  أبل  محبى  من  وكونك 
 ،  MacBook جهاز  أفضل  تريد  رمبا 
دوالر   2800 دفع  عليك  سيكون  لذا 
 MacBook Pro جهاز  عىل  للحصول 
مبعالج  مدعوًما  جيجاهرتز   2.4 سعة 
Intel Core i9 مثاىن النواة من الجيل 
حتى   Turbo Boost مع  التاسع 
من  جيجابايت  و64  جيجاهرتز،   5.0
مثل  ملحقات  إضافة  ومع  الذاكرة، 
املاوس بدون استخدام اليدين وحقيبة 
يزيد  ما  النهاية  ىف  فستدفع  جلدية، 

قليالً عن 9000 دوالر.
أبل  ساعة  أغىل  تأىت   ،CNN لـ  وفًقا 
فضية  علبة  مع  اإلنرتنت  عرب  مبتجرها 
 44 مقاس  للصدأ  املقاوم  الفوالذ  من 
مم، وحزام جلدى أسود من مجموعة 
 1648 بسعر   Watch Hermès أبل 

.Careدوالًرا، مبا ىف ذلك + أبل
أما  أغىل جهاز iPad هو أحدث جهاز 
iPad Pro مقاس 12.9 بوصة، والذى 

 gadgetsnow هاتفك بحسب موقع
الهندى كام يىل:

ال   :Wire Secure Messaging
حاجة لرقم هاتف عىل اإلطالق

 Wire Secure Messaging يوفر 
للتحدث  املناسب  األسايس  النظام 
الكشف عن  دون  ما رساً  إىل شخص 
سطح  إىل  انتقل  فقط  هاتفك،  رقم 
https://“ املكتب الخاص بك ، وافتح

بالتسجيل  وقم   ،  ”/app.wire.com
باستخدام معرف بريد إلكرتوين، وقم 
فريد  تعريف  ملف  معرف  بإنشاء 
بتنزيل  فقم  كذلك  جاهزًا،  وستكون 
بتسجيل  وقم  هاتفك  عىل  التطبيق 
الربيد  عنوان  باستخدام  الدخول 

اإللكرتوين املسجل.
ميكنك  إذ  تويرت،  مثل   Wire ويعد 
إضافة األشخاص والدردشة باستخدام 
وال  الشخصية،  ملفاتهم  معرفات 
عىل  مطلوبة  هواتف  أرقام  توجد 

 1 بذاكرة  دوالًرا   2،583 سعره  يبلغ 
(الجيل   Pencil أبل  وقلم  تريابايت 
 QWERTY مفاتيح  ولوحة  الثاين) 

وحامل و أبل Care + وحقيبة ظهر.
 iPod من  السابع  للجيل  وبالنسبة 
 Careأبل  ، حالة  ذلك  ىف  مبا   ،touch
جيجابايت،   256 تخزين  وذاكرة   ،  +
أما  دوالًرا،   488 إىل  سعره  فسيصل 
عن  أبل  فكشفت  للسامعات  بالنسبة 
األذن  فوق   AirPods Max سامعات 

بسعر 608 دوالرات.
وبالطبع ستحتاج إىل رشاء أغىل مكربات 
 HomePod صوت ذكية من أبل، وهو

بسعر 338 دوالًرا.
أبل  خدمة  عىل  الحصول  أيضا  ميكنك 
TV مقابل 228 دوالًرا. وأخريًا، ستدفع 
دوالًرا   29.95) سنويًا  دوالًرا   359.40
شهريًا) بعد فرتة تجريبية مجانية ملدة 
 ،One أبل  خدمات  لحزمة  واحد  شهر 
وخدمة   +  TV أبل  ذلك  ويتضمن 
األلعاب أبل Arcade و أبل News + و 
 iCloud 2 تريابايت من مساحة تخزين

.+ Fitness و أبل
وأوضح تقرير CNN أن املبلغ املحدد 
املطلوب للحصول عىل كل ما سبق هو 

79875.26 دوالًرا.

اإلطالق.
شخصية  تفاصيل  ال   :Discord

مطلوبة
إن Discord معروف جيًدا وال تحتاج 
لتسجيل  شخصية  بيانات  أي  إىل 
أو استخدامها، ما عليك سوى  نفسك 
إنشاء ملف تعريف وإضافة األشخاص 
هواتف  أرقام  توجد  وال  مبعرفاتهم، 

مطلوبة عىل اإلطالق.
الربيد  لرسائل   :Proton Mail

اإللكرتوين املشفرة
إذا كنت بحاجة فقط إىل إرسال رسائل 
مجهول،  شخص  إىل  إلكرتوين  بريد 
فرمبا يكون Proton Mail هو أفضل 
رهان لك، إنه مشفر بالكامل وميكنك 
خصوصيتك  لتعزيز   VPN استخدام 

بشكل أكرب.
إنشاء  طريق  عن   :Google Meet
غري  منفصل  إلكرتوين  بريد  معرف 

مرتبط
إذا كنت ترغب فقط يف التحدث دون 
 Google فإن  هويتك،  عن  الكشف 
عليك  ما  جيًدا،  الغرض  يخدم   Meet
إلكرتوين  بريد  معرف  إنشاء  سوى 

منفصل  واالستمتاع بالتحد
Skype: أضف أشخاًصا مبعرفك

 Skype استخدام  بإمكانك  يزال  ال 
للتحدث والدردشة ومكاملات الفيديو 
مع شخص ما مبعرف فقط، فال توجد 
لديك  كان  إذا  ولكن  مطلوبة،  أرقام 
األفضل  فمن  ملشاركته،  حساس  يشء 
.Skype تجنب أي خدمة شائعة مثل

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

كامريته  وقامت  العملية،  أثناء  املريض 
الذين  املسعفني  إىل  الصورة  ببث 
الروبوت  أذرع  يف  يتحكمون  بدورهم 

األربعة من مسافة بعيدة.
الروبوت  قىض  املستشفى،  ملدير  وفقا 
تشوبه  ال  بشكل  املشكلة  دافنيش عىل 
تجميلية  جراحة  أجرى  كام  شائبة، 

للمريض.
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شخص يعرتف بانتحاله صفة شرطى 
للنصب على املواطنني

العثور على بقايا جثة ملفوفة فى بطانية 
بقرية السخاوى الشرقية بكفر الشيخ

اعرتف شخص بانتحاله صفة رجل رشطة 
للنصب عىل املواطنني تحت هذا الزعم 
واالستيالء عىل أموالهم، مؤكدا أنه نجح 
ىف اقناع رشكة بأنه رشطى واستوىل منهم 
والقبض  اكتشافه  تم  حتى  بضائع،  عىل 

عليه.
أحد  ضبط  ىف  األمن  أجهزة  ونجحت 
بالنصب  لقيامه  بالقاهرة  األشخاص 
بأسلوب  املواطنني  أحد  عىل  واالحتيال 
أجهزة  جهود  إطار  ىف  الصفة،  انتحال 
القاهرة  أمن  مبديرية  الجناىئ  البحث 

سيدى  رشطة  مركز  مباحث  تكثف 
سامل ىف محافظة كفرالشيخ ، جهودها 
جثة  بقايا  عىل  العثور  لغز  لكشف 
بقرية  بطانية  ىف  ملفوفة  متحللة 
السخاوى الرشقية التابعة ملركز سيدى 

سامل.
أمن  مدير  العزب  خالد  اللواء  تلقى 
كفر الشيخ ، إخطارا من العقيد هشام 
، مأمور مركز رشطة سيدى  الزعفراين 
سامل ، يفيد بتلقيه بالغا من شيخ قرية 
التابعة ملركز سيدى  الرشقية،  الفقهاء 

تبلغ لقسم رشطة  ما  لكشف مالبسات 
بدائرة  مقيم  رشكة،  “صاحب  من  شربا 
واالحتيال  للنصب  بتعرضه  القسم” 
من قبل أحد األشخاص سبق أن تعرف 
وقيامه  رشطة  رجل  كونه  ادعى  عليه 
بالحصول عىل بعض البضائع من الرشكة 

ملكه دون سداد قيمتها.
املعلومات  وجمع  التحريات  بإجراء 
ارتكاب  وراء  أن  إىل  التوصل  أمكن 
معلومات  له  األشخاص،  أحد  الواقعة 
جنائية، مقيم بدائرة قسم رشطة النزهة 

سامل، يؤكد أن أحد األهاىل “ش.ا”، 41 
سنة ، راعى أغنام عرث عىل بقايا جثة 

متحللة ملفوفة ىف بطانية.
راعى  أن  البالغ  تفاصيل  من  تبني 
بقرية  ترعة  بجوار  مروره  أثناء  أغنام 
للوحدة  التابعة  الرشقية  السخاوى 
مبركز  الرشقية  الفقهاء  لقرية  املحلية 
ناتج  شوائب  ىف  نبش  سامل،  سيدى 
الرتعة،  حافة  عىل  تطهري  أعامل 
للحصول عىل بطانية مدفونة بها بقايا 

جثه متحللة.

بالقاهرة.
وعرث  ضبطه  تم  اإلجراءات  تقنني  عقب 
املستوىل  البضائع  بعض  “عىل  بحوزته 
نشاطه  ىف  يستخدمها  أدوات  عليها، 
الكروت  من  مجموعة  اإلجرامى، 
أحد  اسم  عليها  مدون  الشخصية 
مبواجهته  املنتحلة”،  بالصفة  األشخاص 
عنه  أسفر  وما  املبلغ  بأقوال  جاء  مبا 
الضبط اعرتف بارتكابه الواقعة بأسلوب 
“انتحال صفة رجال الرشطة” باستخدام 

املضبوطات حيازته.
 

عىل  البطانية  ىف  األغنام  راعى  وعرث 
بقايا الجثة، وكانت عبارة عن جمجمة، 
رفات  من  وبعض  صدري،  وقفص 

العظام، ومعها مالبس داخلية.
املعاينة  إلجراء  الرشطة،  رجال  انتقل 
الالزمة، فيام جرى نقل بقايا الجثة إىل 
العام  الشيخ  كفر  مستشفى  مرشحة 
 ، العامة  النيابة  من  قرار  عىل  بناء   ،
وتحرر املحرض الالزم بالواقعة ، وتولت 
املباحث  كلفت  التى  التحقيق  النيابة 

برسعة كشف غموض الواقعة.

قضت الدائرة 3 جنايات اقتصادية، 
اليوم  القاهرة االقتصادية،  مبحكمة 
الدين  جامل  مبعاقبة  الثالثاء، 
اللبان، املدير السابق لإلدارة العامة 
للتوريدات مبجلس الدولة، بالسجن 
للمبلغ  مامثلة  وغرامة  سنوات،   7
املضبوط ىف القضية، بتهمة االتجار 
وكانت  ترخيص،  بدون  العملة  ىف 
للمتهم  وجهت  قد  العامة،  النيابة 
جامل اللبان، تهمة االتجار بالعملة 
بدون ترخيص، والرتبح منها بطرق 

غري مرشوعة.
محمد  حسنى  املستشار  وأوضح 
يتم  مل  أنه  املتهم،  محامى  رشاد، 
الحكم  عىل  اآلن  حتى  اإلطالع 
فور  أنه  مركداً  اليوم،  الصادر 
التقدم  سيتم  الحكم  عىل  االطالع 
بطعن مبحكمة النقض عىل الحكم 

الصادر.
الكسب غري  من جانبه، نفذ جهاز 
جنايات  محكمة  حكم  املرشوع 
“اللبان”  ضد  الصادر  القاهرة، 

وإلزامه  املشدد 15 سنة،  بالسجن 
و720  مليونا   173 قدره  مبلغ  برد 
ألفا و30 جنيها وغرامة مامثلة ىف 
وتضخم  النفوذ  باستغالل  اتهامه 
الرثوة، بعدما تسلم الجهاز الصيغة 
التنفيذية للحكم، والتى استخدمها 
ىف  بها  املحكوم  املبالغ  تحصيل  ىف 
مليونا   173 بنحو  واملقدرة  الحكم 
وغرامة  جنيها  و30  ألفا  و720 
مليون   346 بإجامىل  أى  مامثلة 

جنيه.
يذكر أن املتهم جامل اللبان ميتلك 
قامئة كبرية من املمتلكات واألموال 
منها  والعقارية  واملنقولة  السائلة 
مبساحة  شقة  عن  عبارة  شقة   13
بالقاهرة،  قباء  مبدينة  مرتا   127
بربج  أمتار   110 مبساحة  وشقة 
فيصل بالزا بشارع فيصل بالجيزة، 
و3 شقق مبساحات 150 مرتا و180 
الضاهر  مبنطقة  مرتا  و190  مرتا 
بالقاهرة، و4 شقق 2 مبساحة 150 
بذات  مرتا   165 مبساحة  و2  مرتا، 

وحدات   4 ميتلك  كام  املنطقة، 
سكنية بشارع املريغنى مبدينة نرص 
مبساحة  تجاريا  ومحال  القاهرة، 
بالقاهرة،  قباء  مبدينة  مرتا   127
 160 مبساحة  عقار  ومسطح 
وشقة  القاهرة،  قباء  مبدينة  مرتا 
اللوتس  بقرية  النيل  مبنتجع وداى 
مطروح،  اإلسكندرية  بطريق 
باملنتزه  الشاطئ  باملعمورة  وشقة 
 306 مبساحة  وشاليه  اإلسكندرية، 
أمتار مربع مبنتجع بورتو السخنة، 
ومجموعة سيارات عبارة عن سيارة 
تويوتا  وسيارة  فورترش،  تويوتا 
كروال، وسيارة ىب إم دبليو، بجانب، 
شهادات استثامرية بالبنوك، ومبلغ 
أجنبية  وعمالت  املرصى  بالجنيه 
إجامليها 150 مليون جنيه، وكمية 
الذهبية أعرية 18،  من املشغوالت 
قدرتها  جرام   1102 وزن   24  ،21
مببلغ  واملوازين  الدمغة  مصلحة 

650.300 ألف جنيه.
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من  األخيرة  الثواني  في  قاتلة  رأسية 
روبيرتو فيرمينو منحت ليفربول فوزا قاتال 
أمام توتنام، ليستعد الفريق األحمر صدارة 
المدرب  فريق  يد  من  اإلنجليزي  الدوري 

جوزيه مورينيو.
المصري  النجم  سجلها  ليفربول  ثنائية 
محمد صالح وفيرمينو، بينما سجل سون 

هيونج مين هدف توتنام الوحيد.
ليستعيد ليفربول صدارة الدوري اإلنجليزي 
من يد توتنام بعدما وصل للنقطة رقم 28.
صاحب  توتنام  عن  فقط  نقاط   3 بفارق 

المركز الثاني.

الدوحة برشف  القطرية  العاصمة  فازت 
استضافة دورة األلعاب اآلسيوية 2030.

يوم  اآلسيوي  األوملبي  املجلس  وأعلن 
األربعاء فوز الدوحة برشف التنظيم بعد 

منافسة مع مدينة الرياض السعودية.
عطل  بسبب  لفرتة  التصويت  وتوقف 

فوز  إعالن  ويتم  يكتمل  أن  قبل  فني، 
الدوحة.

الفائز  أن  املجلس  أوضح  ذلك  قبل 
ينظم  أن  عىل   ،2030 دورة  سينظم 

الخارس نسخة 2034.
العمومية  الجمعية  وافقت  فقد 

الفائز  استضافة  باإلجامع عىل  للمجلس 
بالتصويت لدورة 2030، فيام تستضيف 

املدينة األخرى دورة 2034.
كانت الدوحة قد نظمت دورة األلعاب 
اآلسيوية عام 2006 يف نسختها رقم 15.

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

رأسية فريمينو تلون قمة إنجلرتا باألحمر.. ليفربول يقتل توتنام يف الـ90

الدوحة تفوز بشرف تنظيم ألعاب آسيا 
2030.. والرياض تنظم نسخة 2034
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كــاريـكـاتـيــر

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

وزير الرياضة يكشف تطورات منتخب الشباب وموقف الفريق من العودة أو 
استكمال التصفيات

صبحــي  أشــرف  كشــف 
والرياضــة  الشــباب  وزيــر 
منتخــب  تطــورات  أخــر 
مصــر للشــباب وموقــف 
ــى  ــق مــن العــودة إل الفري
ــة  ــرة خاص ــي طائ ــر ف مص
التصفيــات. اســتئناف  أو 
واعتبــر االتحــاد اإلفريقــي 
الشــباب  منتخــب 
مهزومــا أمــام ليبيــا فــي 
ــات  ــة تصفي ــاح بطول افتت
ــة  ــا المؤهل ــمال إفريقي ش
بســبب  إفريقيــا  ألمــم 
قائمــة  اســتكمال  عــدم 
ــن لـــ ١5  ــن الجاهزي الالعبي

لالئحــة. وفقــا  العبــا 
الرياضــة  وزيــر  وقــال 
تايــم  أون  قنــاة  عبــر 
ــق  ســبورتس١: “هــذا الفري
يتــم تكوينــه منــذ عامين 
ياســين  ربيــع  وطالــب 
مــن  مبكــرا  تجمعهــم 
أجــل االســتعداد للبطولة 
ومواجهــة  الهامــة 
ــا”. ــة كورون ــات جائح تحدي
أزمــة  “بــدأت  وأضــاف 
منتخــب الشــباب أمــس 
اكتشــاف  بعــد  اإلثنيــن 
عــدد كبيــر مــن الحــاالت 
المصابــة وتدخلنــا لحــل 

. ” لمشــكلة ا
وتابــع صبحــي “تواصلنــا 
المصــري  الســفير  مــع 

كولـن  أمـام  واحـدة  لدقيقـة 
مقاعـد  علـى  بالتواجـد  واكتفـى 

مباريـات.  5 فـي  البـدالء 
بايـرن تأخـر بشـكل مبكر فـي اللقاء 
فيليـب  ماكسـميليان  طريـق  عـن 
الخامسـة مـن عمـر  الدقيقـة  فـي 

اللقـاء.
وفـي الدقيقـة األولـى مـن الوقت 
روبـرت  سـجل  الضائـع  مـن  بـدال 

ليفاندوفسكي يشعل صراع قمة الدوري األملاني بثنائية أمام 
فولفسبورج يف غياب مرموش

بايـر  مطـاردة  ميونيـخ  بايـرن  واصـل 
الـدوري  صـدارة  علـى  ليفركـوزن 
األلمانـي بعدمـا قلـب تأخـره لفـوز 
فـي   1-2 فولفسـبورج  علـى 

.12 الــ  الجولـة 
نويـر: الضغـط األكبـر سـيكون على 
بايـرن وليـس التسـيوبايرن: التسـيو 
جيـدا  درسـناه  مريـح..  غيـر  خصـم 
دورتموندالنقطـة  واجـه  حينمـا 

يحقـق  برليـن  يونيـون  األولـى.. 
بايـرن  أمـام  تاريخيـا  تعـادال 
قرعـة  التسـيو:  ميونيخالعـب 
بايـرن  سـنواجه  لكننـا  معقـدة.. 

خـوف بـدون 
عمـر  المصـري  المهاجـم  وغـاب 
مرموش عن قائمة فولفسـبورج، 
الحالـي  الموسـم  يشـارك  لـم  إذ 
سـوى  األلمانـي  الـدوري  فـي 

ووزارة  تونــس  فــي 
الطيــران المدنــي لتوفيــر 
طائــرة خاصــة وهــذا حــدث 
ونســتطيع  بالفعــل 
أي  فــي  البعثــة  إعــادة 

وقــت”.
لــم  لمــاذا  وبســؤاله 
يحــدث تأجيــل مثــل حاالت 
ســابقة أجــاب “هنــاك فارق 
المجمعــة  الــدورات  بيــن 
ومباريــات الذهــاب واإليــاب 
فــي الئحــة كاف الخاصــة 
بالتعامــل مــع كورونــا”.

وكشــف “تــم إقــرار تلــك 
ال  وبالتالــي  الالئحــة 
فــي  التحــرك  يمكننــا 
الالئحــة  الخطــوة،  تلــك 
 4  + العــب   ١١ تقــول 

ــا ١١ + 3 وال  ــر لدين والمتوف
ــك  ــتثناءات لذل ــد اس توج
المبــاراة األولــى احتســبت 

. ” علينــا
“قــرار  صبحــي  وشــدد 
اعتبــار المنتخــب مهزومــا 
وفقــا  جــاء  ليبيــا  أمــام 
الصعــب  ومــن  لالئحــة 

فيــه”. التراجــع 
الالعبيــن  موقــف  وعــن 
الرياضــة  وزيــر  أوضــح 
“نحتــرم حمــاس الالعبيــن 
تعــادل  بعــد  زاد  والــذي 
تونــس والجزائــر، ننتظــر 
نتائــج المســحة الثانيــة لـــ 
8 العبيــن مصابيــن قبــل 
مواجهــة يــوم الجمعــة”.
ــاك  ــي “هن ــف صبح وكش

مــن   2 بســفر  اقتــراح 
المنتخــب  العبــي 
المتواجديــن فــي مصــر 
أيضــا”. ذلــك  وندعــم 

ياســين  ربيــع  “حالــة 
بأحــد  يعالــج 
فــي  المستشــفيات 
حالتــه  لكــن  تونــس 
للغايــة،  مطمئنــة 
هنــاك ١4 العــب مصــاب 
كورونــا  بفيــروس 
ومثلهــم غيــر مصــاب”.
القــرار  عــن  وبالحديــث 
ــي:  ــال صبح ــي ق النهائ
المتوفــرة  “الطائــرة 
يمكــن  غــدا  للســفر 
تأجيلهــا إلــى الخميس، 
ــج المســحة  ننتظــر نتائ

ومســحة  الثانيــة 
فــي  المتواجــد  الثنائــي 
مصــر قبــل حســم أمــر 
التصفيــات  اســتكمال 

عدمــه”. مــن 
“الجانــب  وواصــل 
كل  قــدم  التونســي 
ــباب  ــب الش ــئ لمنتخ ش
الســلطات  ونشــكر 
التونســية علــى ذلــك”.

أعضــاء  “كل  وشــدد 
المنظومــة الكرويــة نفــذ 
دون  بالكامــل  واجبــه 

. ” تقصيــر
صبحــي  وواصــل 
ســبب  عــن  “تســائلنا 
إجراء مســحة لـــ 9 العبين 
الفريــق  وليــس  فقــط 
إبالغنــا  وتــم  بالكامــل 
هــؤالء  أن  بســبب  أنــه 
ولكــن  أعــراض  األقــل 
مقبــول  غيــر  أمــر  هــذا 
تكــون  أن  وطالبناهــم 
للجميــع”. المســحات 

البعــض  انتقــاد  وعــن 
بســبب مشــاركة نجلــه 
“ال  قــال:  المنتخــب  مــع 
ــده  يشــوب الالعــب أن وال
الوزيــر  يشــوب  وال  وزيــر 
أن نجلــه العــب، أنــا فخــور 
رياضــي  بطــل  كونــه 
مثلمــا كنــت وال أتدخــل 

قراراتــه”. فــي 

ويلعــب مصطفى أشــرف 
نجــل وزيــر الرياضــة مــع 
منتخــب الشــباب وضمــن 
البعثــة المتواجــدة فــي 

تونــس.
ربيــع  مطالبــة  وعــن 
بطائــرة  الدولــة  ياســين 
للعــودة أجــاب “أعتقــد أن 
ــب  ــى الجان األمــر يعــود إل
النفســي بســبب الخــوف 
الصحيــة  حالتــه  علــى 
ــع  ــكر م ــض س ــه مري كون
تحملــه مســؤولية رئاســة 
البعثــة أدى إلــى رغبتــه 
فــي العــودة إلــى مصــر 
وبالطبــع الحالــة الصحية 

هــي األهــم”.
صبحــي  وأوضــح 
المنتخــب  “اســتكمال 
عدمــه  مــن  للتصفيــات 
أمــر فنــي مــن اختصــاص 

المصــري”. االتحــاد 
“إن  تصريحاتــه  وأتــم 
اســتكمال  وتــم  حــدث 
لمشــواره  المنتخــب 
فنحــن  التصفيــات  فــي 
بالشــكر  لهــم  نتوجــه 
ــى  ــج حت ــت النتائ ــا كان أي
اســتئناف  يتــم  لــم  وإن 
ونقــدر  مشــوارهم 
وروحهــم”. حماســهم 

التعـادل  هـدف  ليفاندوفسـكي 
لينتهـي الشـوط األول علـى إثرهـا.
وبعـد 5 دقائـق من انطالق الشـوط 
ثانـي  البولنـدي  سـجل  الثانـي 

الفـوز. وهـدف  أهدافـه 
يخطـف  أن  بايليـك  بارتـوش  وكاد 
 85 الدقيقـة  فـي  التعـادل  نقطـة 
لكـن براعـة مانويـل نويـر حالـت دون 

ذلـك.
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