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مبادرة الرئيس إلعادة إعمار غزة.. 
10 ماليني جنيه دفعة أوىل من 
اتحاد الصناعات لدعم فلسطني

كبرية  جــهــودا  الــقــاهــرة  تبذل 
والفصائل  إرسائيل  بني  للوساطة 
إطــاق  لــوقــف  الفلسطينية 
حصد  ــوى  دم رصاع  بعد  النار 
األبرياء  من  الــعــرات  أرواح 

يف  لألشقاء  دعمه  املرصي  املجتمع  يواصل 
اتحاد  الطرق، حيث عقد  قطاع غزة بكافة 
غري  له  اجتامعا  اليوم  املرصي  الصناعات 
رؤساء  بحضور  كونفرانس  الفيديو  تقنية 
الغرف الصناعية لبحث آليات دعم املبادرة 
دوالر  مليون   500 مقداره  بدعم  الرئاسية 
االجتامع  وانتهي  غزة،  قطاع  إعامر  لجهود 
بقرار التربع بـ10 مايني جنيه كدفعة أوىل 
من االتحاد لجهود اإلعامر، وفق ترصيحات 
صناعة  غرفة  رئيس  حسانني  طارق  النائب 

الحبوب عقب انتهاء االجتامع.
يف  الصناعات  اتحاد  إدارة  مجلس  وقــرر 
وبحضور  قليل  قبل  انتهي  الذى  اجتامعه 
رؤساء الغرف الصناعية التربع بألف طن من 
السلع األساسية استجابة للمبادرة الرئاسية 
للتخفيف من آثار ما تعرض له قطاع غزة 
أن  عىل  األخرية،  األحداث  جراء  أرضار  من 
تتواصل اتصاالت االتحاد خال األيام لبحث 
لدعم  الرئاسية  املبادرة  لدعم  السبل  كافة 

مصر تسابق الزمن لرفع املعاناة عن فلسطني.. صحف عاملية 
تشيد بدور القاهرة.. نيويورك تايمز: جهود لوقف إطالق 

النار ودعم فرنسى للتحرك املصرى

مصر تسابق الزمن لرفع املعاناة عن فلسطني.. صحف عاملية 
تشيد بدور القاهرة.. نيويورك تايمز: جهود لوقف إطالق 

النار ودعم فرنسى للتحرك املصرى

قطاع غزة.
صدر  رسمي  بيان  وفق  التربعات  وتشمل 
الغذائية  األساسية  السلع  اليوم  مساء 
لدعم  الطبية  واملستلزمات  والدوائية 
يتم  ــوف  وس فلسطني  ــة  دول يف  األشــقــاء 
التنسيق مع الحكومة املرصية بشأن إيصال 
من  الفلسطينني  لألشقاء  املساعدات  تلك 

خال القنوات الرسمية للدولة.
وكان اتحاد الصناعات قال يف بيان أمس، إن 
االتحاد يُقدر مبادرة القيادة السياسية عيل 
السياسية  القيادة  فلسطني  واعامر  تنمية 
املرصية كانت وال زالت خط الدفاع األول 

عن القضية الفلسطينية.
ويتابع اتحاد الصناعات املرصية، باعتزاز ما 
بادرت به جمهورية مرص العربية من مبادرة  
الدبلومايس   الصعيد  عىل  وجهود  تنموية  
لدعم فلسطني، ويعلن عن استعداده لدعم 

هذه املبادرة بكل إمكانيات اإلتحاد.
غرفة  رئيس  حسانني  طــارق  النائب  أشــاد 

أطفال  بينهم  الفلسطينيني 
أكد  الــذى  الوقت  وىف  ونساء، 
“بلومربج”  بوكالة  كاتب  فيه 
محوريا  مرص  دور  إن  األمريكية 
عاملية  صحف  كشفت  للتهدئة، 

لوضع  دولية  جهود  عن  أخرى 
نهاية للقتال.

“الجارديان”  صحيفة  وقالت 
تظهر  الدالئل  إن  الربيطانية، 
يكون  قد  النار  إطاق  وقف  أن 

الجهود  تكتسب  حيث  وشيكا، 
يف  الفصائل  بني  زخاًم  املرصية 
غزة، فيام، أبدى الرئيس الفرنىس 
إميانويل ماكرون دعمه للوساطة 

املرصية.
يجرى  كان  إنه  ماكرون  وقــال 
املرصي  الرئيس  مع  مناقشات 
والعاهل  السييس  الفتاح  عبد 
الله  عــبــد  املــلــك  األردىن، 
عىل  مًعا  قادرين  “لنكون 
اقرتاح  تقديم  كيفية  رؤية 
“من  إنه  وقــال  ملموس”. 
إنهاء  للغاية”  ــروري  ال

األعامل العدائية.
ــو والــرئــيــس  ــق ه ــف وات
“من  أنــه  عىل  السييس 
إنهاء  للغاية”  الــروري 
وفًقا  العدائية،  األعــامل 
الذى  مــاكــرون،  ملكتب 
جدد  الرئيس  أن  ــد  أك
الوساطة  لجهود  دعمه 
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سقطوا  الذين  الضحايا  عدد  ارتفع 
جراء القصف اإلرسائييل الجوي والربي 
قتىل،   7 إىل  األربعاء،  اليوم  والبحري، 
أحدث  وفق  جرحى،   6 من  وأكرث 

البيانات.
آخرون   6 وجرح  فلسطيني  قتل  فقد 
يف قصف باملدفعية والزوارق الحربية 
حانون  بيت  بلدة  عىل  اإلرسائيلية 
شاميل قطاع غزة، عند ساعات الظهر.

ويف ساعات الصباح من اليوم األربعاء، 
سقط 6 قتىل فلسطينيون يف الغارات 
التي  غزة،  قطاع  عىل  اإلرسائيلية 
غزة  ومدينة  ورفح  خانيونس  شملت 

ومواقع أخرى.
وصحفي  امرأة  القتىل  بني  ومن 
وشخصان لقيا حتفهام عندما سقطت 
بـ”الصواريخ  إرسائيل  تصفه  ما 
التحذيرية” عىل شقتهام يف قطاع غزة.

ويف وقت سابق األربعاء، أعلن الجيش 
ومواقع  أنفاق  استهداف  اإلرسائييل 
أحد  طالت  فيام  الصواريخ  إلطالق 
الرضبات مجمعا حكوميا وسط مدينة 

غزة.
املدفعي  القصف  عمليات  وأعقب 
عرشات  إطالق  األخرية  اإلرسائييل 
الصواريخ عىل أسدود وعسقالن وبرئ 
السبع من قطاع غزة، بحسب ما افاد 

مراسلنا.
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فقد  عاديا،  لبنان  نهار  يكن  مل 
ورؤساء  السياسيون  خالله  انشغل 
السابقني  والحكومات  الجمهوريات 
والدبلوماسية  الدينية  والشخصيات 
وزعامء الكتل النيابية لدعم اململكة 
الدائم  لوقوفها  السعودية  العربية 
الظروف،  أحلك  لبنان يف  اىل جانب 
التعبري عن رفضهم ملوقف وزير  يف 
تنحى  الذي  وهبي  الخارجية رشبل 

عن منصبه صباح األربعاء.
كان يوماً خصصه اللبنانيون الستنكار 
ما يشوه مسرية ديبلوماسية بلدهم 

إساءة  أي  ولرفض  السنني،  مر  عىل 
الخليج  اململكة ودول  صدرت بحق 

العريب.
من  الئق  غري  كالم  من  صدر  فام 
حكومة  يف  اللبناين  الخارجية  وزير 
حسان دياب املستقيلة، املتنحي من 
مهامه جعل اللبنانيون بكل أطيافهم 
اململكة  سفري  دارة  اىل  يتوافدون 
وليد  لبنان  لدى  السعودية  العربية 
بن عبد الله بخاري يف منطقة الريزة 

رشق بريوت.
أهل  من  ضيوفه  بخاري  واستقبل 

والوجوه  الشعبية  والوفود  السياسة 
مختلف  من  اتوا  الذين  اإلعالمية 
والجنوب  الشامل  من  لبنان  مناطق 

والبقاع والجبل وبريوت بالرتحاب.
السعودي يف حديثه  السفري  وطامن 
اليوم  ختام  يف  الصحافيني،  مع 
األربعاء  صباح  بدأ  الذي  التضامني 
ما   ”  : بأن  متأخرة  لساعة  واستمر 
لرتحيل  اململكة  سعي  عن  يحىك 
له  أساس  ال  أراضيها  عن  اللبنانيني 
أخالقيات  “إن  وقال:  الصحة  من 
ومرتكزات اململكة ال تسمح بأن يتم 

بعد التصريحات املسيئة.. تضامن شعبي لبناني مع السعوديةبعد التصريحات املسيئة.. تضامن شعبي لبناني مع السعودية

غزة.. زيادة وترية القصف وارتفاع عدد القتىل
لرشقة  “مغني”  كيبوتس  تعرض  فيام 

صاروخية.
األطراف  شهدت  أيضا،  الصباح  ويف 
الشاملية والرشقية من قطاع غزة قصفا 

مدفعيا عنيفا.
اليوم  اإلرسائييل،  الجيش  أعلن  كذلك، 
األربعاء، أن 50 صاروخا أطلق من غزة 
محيط  يف  إرسائيلية  مستوطنات  عىل 
القطاع، منذ مساء األمس وحتى صباح 

اليوم.
سقوط  عن  أعلنت  إرسائيل  وكانت 
بعضها  اإلصابات  وعرشات  قتيلني 
من  الصاروخية  الهجامت  يف  خطرية، 

غزة أمس الثالثاء.
ويف الضفة الغربية، قُتل 4 فلسطينيني 
اإلرسائييل  بالرصاص  العرشات  وأُصيب 
اإلرسائيلية  القوات  مع  مواجهات  يف 
ونابلس  والبرية  الله  رام  يف  وقعت 

والخليل.
املواجهات  إيل  بيت  حاجز  شهد  وقد 
مرة  ألول  وقعت  حيث  األعنف، 

رئيس الربملان العربي:اعرتاف االتحاد الربملاني الدولي بمجلس النواب اليمني 
كممثل شرعي للشعب اليمني نجاح غري مسبوق لدبلوماسية الربملان العربي

األرايض  عىل  مقيم  لكل  التعرض 
اللبنانيني  عن  ناهيكم  السعودية، 

املوجودين يف اململكة”.
وأضاف: “ما شاهدناه من شائعات 
ال يعكس موقف اململكة، فالقيادة 
الرشيدة يف اململكة تركز عىل صون 
كرامة املواطن السعودي وأي مقيم 

عىل أرض اململكة”.
 – السعودية  “العالقات   : أن  وأكد 
شعبني  بني  عالقات  هي  اللبنانية 
روابط  تربطها  وجدانية  وعالقة 
واإلسالم  واالٔخوة  والدم  تابع ص  6العروبة 

شهدناه  وما  النسب،  وعالقات 
يعكس  وتضامن  مواقف  من  اليوم 
حقيقة مواقف الشعب اللبناين بكل 
انتامءاته، ومفاخر اململكة وأصالتها 
ينكر  وال  وتحىص  تعد  أن  من  أكرث 

ذلك اإل جاهل مضللَّ “.
اجتامع  “أن  بخاري  السفري  وكشف 
مجلس االٔعامل السعودي – اللبناين 
أيام،  لثالثة  موقتاً  أجل  الخميس 
موضوع  يف  البحث  وسنستأنف 
املنتوجات  تصدير  عىل  الحظر 
بأي  ونفيدكم  اللبنانية،  والزراعات 

جديد”.
هاتفية  مكاملة  “تلقيت  وقال: 
رشبل  الخارجية  وزير  من  باالٔمس 
اعتذاره  عن  فيها  أعرب  وهبة 
يف  منه  بدر  ملا  والرصيح  الشديد 
بأنه  وأخربين  التلفزيوين،  لقائه 

سيتنحى صباح اليوم”.
ورداً عىل سؤال عام إذا كان اعتذار 
ليس  “االٔهم  قال:   ، كافياً  وهبة 
مراجعة  بل  ال،  أم  كافياً  نعتربه  أن 
السياسات الخارجية بإرادة سياسية 
اململكة ودول مجلس  تجاه  جامعة 

أفادت  إرسائيلية  إعالم  وسائل  وكانت 
بسامع دوي صفارات اإلنذار يف أسدود 
فيام  غزة،  غالف  ومستوطنات  ويفني 
عىل  للمستوطنني،  تعليامت  صدرت 
السياج  من  كيلومرتات   4 مسافة 
إىل  الدخول  غزة،  لقطاع  الفاصل 

إلشعار  مغادرتها  وعدم  فورا  املالجئ 
آخر.

القسام  كتائب  إعالن  ذلك  وتبع 
بعدد  عوز”  “نري  مستوطنة  بقصف 
قصف  تم  كم  الهاون،  قذائف  من 
الهاون  بقذائف  إسناد “صوفا”  موقع 

هناء السيد
عبدالرحمن  بن  عادل  أعلن 
أن  العريب  الربملان  رئيس  العسومي 
الربملاين  باالتحاد  التنفيذية  اللجنة 
الدويل اعرتفت خالل اجتامعها اليوم 
2021م،  مايو   19 املوافق  األربعاء 
اليمنية  بالجمهورية  النواب  مبجلس 
اليمني  للشعب  رشعي  كممثل 
مؤكداً  االتحاد،  داخل  الشقيق 
جاء  املسبوق  غري  اإلنجاز  هذا  أن 
التي  الدبلوماسية  للجهود  تتويجاً 
قام بها الربملان العريب لدعم القضية 

اليمنية يف أكرب محفل برملاين دويل.
أن  العريب  الربملان  رئيس  وأوضح 
الربملاين  االتحاد  اعرتاف  مسألة 
اليمني  النواب  مبجلس  الدويل 

القضايا  إحدى  كانت 
مباحثاته  خالل  الثابتة 
أجراها  التي  املتعددة 
العليا  القيادات  مع 
الدويل  الربملاين  باالتحاد 
األخرية،  الفرتة  خالل 
سعي  إطار  يف  وذلك 
ترسيخ  إىل  العريب  الربملان 
الدفاع عن  نهج جديد يف 
داخل  العربية  القضايا 

الدويل،  الربملاين  االتحاد 
عمله  إسرتاتيجية  محاور  كأحد 

الجديدة.
أن  العريب  الربملان  رئيس  وأضاف 
لها  سيكون  الهامة  الخطوة  هذه 
انعكاسات كبرية عىل متثيل الشعب 

تتحقق  حتى  اإلقليمية،  الربملانية 
الشقيق  اليمني  الشعب  تطلعات 
البغيض  الحويث  االنقالب  إنهاء  يف 
اليمنية  الدولة  واستعادة مؤسسات 

الرشعية.

اليمني الشقيق يف اجتامعات االتحاد 
تناول  يف  وكذلك  الدويل،  الربملاين 
عام،  بشكل  اليمنية  للقضية  االتحاد 
لها  الدويل  والتأييد  الدعم  وحشد 

عىل املستوى الربملاين.

“العسومي”  وأعرب 
باسم الربملان العريب عن 
وعظيم  شكره  خالص 
دعم  من  لكل  تقديره 
الخطوة  هذه  وساند 
داخل االتحاد الربملاين 
عىل  مشدداً  الدويل، 
لصوت  انتصار  أنه 
والرشعية  الحق 
إرادة  عن  املعربة 

الشعب اليمني.
وشدد “العسومي” عىل أنه لن يألو 
عن  الدفاع  يف  االستمرار  يف  جهداً 
عدالة القضية اليمنية داخل االتحاد 
املحافل  وكافة  الدويل  الربملاين 
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االمـة  جبيـن  يف  جرح   فلسطيـن 
يف  واإلرسائيليون  الفلسطينيون  يخفق  مل 
الوساطات  فحسب،  إىل حلول عرب  التوصل 
بل إنهم أعادوا العجلة إىل الوراء، ومل يحدث 
منذ بدء القضية الفلسطينية يف أوائل القرن 
املايض، أْن تفاقم الرصاع بني الجانبني بالدرجة 
واالتساع والعمق كام هو عليه اآلن واليأس 
ثقافة  بفعل  بعد  ينتج  مل  تفاويض  حل  من 
الرصاع التي استفحلت يف النفوس، ما أّدى إىل 
انعدام ثقة بني الجانبني، بل إن ما جعل األمر 
لكل  صار  بحيث  األجندات  كرثة   مستحياً 
األخرى، ففي  تلتقي مع  أجندة ال  مجموعة 
املتعارضة  السيناريوهات  عرات  إرسائيل 
تشكل  مل  والحكومه  الفلسطينيني  مع  للحل 
وهو  تاليفها  يف  نتنياهو  فشل  حيث  بعد 
وكذلك   ، االن  حتي  انتقاليه  حكومه  يقود 
بداية  ومنذ  الذين  الفلسطينيني  عند  األمر 
اتفاق  ايل  للوصول  للحل  األخــرية  املحاولة 
يختلفون حد  يومنا هذا،  ، وإىل  بينهم  فيام 
تعرف  االزمه  هذه  بعد  رمبا  ولكن  التناقض 
العدمي  التفكري  هذا  نتيجة   االطــراف  كل 
الغاصب  الكيان  ويعرف  الحلول  فرض  يف 
الدين  احادية  العنرصيه  الدوله  خيار  ان 
والعرق قد سقط وان التفرقه بني فلسطينيي 
القدس هي  ٤٨ وغريهم مل تعد حارضه وان 
الفلسطينيون  فيه  يشحذ  الــذي  الدينامو 
والعرب سكاكني حقدهم عيل الدوله العربيه 
عيل  يبقي  من  دومــا  هو  االقــي  واملسجد 
الزال  الجرح  بان  ويذكرنا  حارضه  القضية 
نازفا .......... وملن يسألون عن دور مرص يف 
الكثري وقدمت  عانت  فان مرص  االزمه  هذه 
ملساعدة  التاريخ  عرب  التضحيات  من  الكثري 
حقهم  عيل  الحصول  يف  فلسطني  يف  االشقاء 
الريف  القدس  وعاصمتها  دولتهم  اقرار  يف 
االشقاء يف  تجاه  واجبها  عن  يوما  تتخيل  ومل 
فلسطني املحتله يف كل االزمات التي تعرضت 
دوما  ابوابها  فتحت  املرصيه  والجامعات  لها 
لرعاية وتعليم ابناء فلسطني .....اعود فاقول 
قلب  يف  هنا  انها  مرص  دور  عن  يسال  ملن 
الحدث وإن هناك  خطوات استثنائيه لدعم 
الفلسطينني  عرب رعايه  املفاوضات  للتوصل 
ايل تهدئة والقرار  اتفاق اليقاف لهذه الجرميه 
غزه  يف  اهلنا  حق  يف  إرسائيل  تقرتفها  التي 
معرب  وفتح  االنسانيه  املساعدات  وارســال 
وعاجهم  الجرحي  الستقبال  استثنائيا  رفح 
يف املستشفيات املرصيه والشك ان تعليامت 
الصحيه  الرعاية  بتوفري  السياسيه  القياده 
استجابة  تايت  االرسائييل  االعتداء  لجرحي 
للمسئوليه التاريخيه التي تضطلع بها مرص يف 
التصدي للقضايا القوميه وهاهم 500 مليون 
دوالر يتم التربع بها العامر غزه واسناد هذا 
العاده  املتخصصه  املرصيه  للركات  االمر 
االعامر وذلك كله لتبقي مرص تلعب دورها 
التاريخي الذي اليعرتفون به اال عند الحاجة 
التضحيات  تلك  بكل  مضئ  فتاريخنا  اليه  
ويف  فلسطني   يف  االشــقــاء  نــرصة  سبيل  يف 
نهدي  ونحن  وايضا  العربيه  القضايا  كل 
التي  الدول  لكل  مرص  يف  تجربتنا  لانسانية 
ترهن مستقبلها للفقر والحرمان وتقول نعم 
هاهي  االمكانيات  وباقل  ننهض  ان  ممكن 
العرص  يف  تنمويه  تجربه  اعظم  تقدم  مرص 
وتؤسس  املايض  أخطاء  من  تصلح  الحديث 
لتنمية ونهضة حارضه ومستقبليه سيفخر بها 
حتي  الجيل  هذا  من  وعاشها  من رشف  كل 
يري ))لوال دا سيلفيا ((جديد او قل ))مهاتري 
يعود  ))محمد عيل((  قل  او  محمد(( جديد 
ارض  يف  جديده  نهضه  ليقود  جديد  من 
مرص  دور  عن  يبحث  ملن  نقول  املحروسه 
ابحثوا عن اثارها  يف ليبيا ويف رشق املتوسط 
وفيام تحققة من قفزات يف دحر االرهاب ويف 
ملفات اخري اقليميه ودوليه والشك ان دور 
مرص وقيادتها قد تجيل يف وقفتها االخريه مع 
السودان  يف استغال العاقات   لدي فرنسا 
باسقاط  للطلب  االوروبيه   الــدول  وبعض 
ديون السودان وهو ما حدث فعا  والوقوف 
ايل جوارها يف مرحلتها االنتقالية وهي تريس 
. مدنيه  دميوقراطيه  انسانيه  تجربه   دعائم 
و االيام حبيل باالحداث التي تنتظر حلوال و 
التي توشك عيل ان تؤسس ملستقبل الكثري من 
انتظار  يف  مفتوحه   عيوننا  وستبقي  القضايا 
الجديد يف ملف سد النهضه الذي لن ننساه 
. فيه نرصا  نحقق  االحــداث  حتي  يف غمرة 
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ل  قا
ــور مــحــمــد  ــ ــت ــ ــدك ــ ال

واملــوارد  الري  وزير  عبدالعاطي، 
سيناريوهات   3 هناك  إن  املائية، 
املقبلة  الفرتة  خال  ملرص  محتملة 
لسد  الثاين  امللء  حدوث  حالة  يف 

النهضة.
وأضاف عبدالعاطي، خال مداخلة 
هاتفية لربنامج »مساءdmc« الذي 
عرب  رضوان  رامي  اإلعامي  يقدمه 
فضائية »dmc«، مساء األربعاء، أن 

املحكمة يف إدرة مواردنا املائية.
وأضاف عبدالعاطي، خال مداخلة 
الذي   »dmcهاتفية لربنامج »مساء
عرب  رضوان  رامي  اإلعامي  يقدمه 
فضائية »dmc«، مساء األربعاء، أن 
حدوث  يف  متمثل  األول  السيناريو 
مناسيب  وجــود  مع  عايل  فيضان 
كافية  العايل  السد  بحرية  يف  أمنة 
لسد  الثاين  امللء  صدمة  الستيعاب 
فيضان  حــدوث  والثاين  النهضة، 
منه  انتقاص  سيتم  ولذي  متوسط 
إثيوبيا  ستخزنها  التي  املياه  كمية 

للسد.

عاصم،  نهى  ــورة  ــت ــدك ال قــالــت 
لألبحاث،  الصحة  مستشارة  وزيرة 
الثالثة  املوجة  إن مرص ما زالت ىف 

اجتامع  يف  ــوزراء  ــ ال مجلس  وافـــق 
مصطفى  الدكتور  برئاسة  األسبوعي، 
التحالف  استحواذ  مدبويل، عىل صفقة 
السيادي واملجموعة  بني صندوق مرص 
 ٪٧٦ عيل  القابضة  “هريميس”  املالية 
العريب، عن  من رأسامل بنك االستثامر 
مليارات   5 إىل  رأسامله  زيادة  طريق 
مساهمة  نسبة  تكون  بحيث  جنيه، 
ونسبة   ٪51 املالية هريميس  املجموعة 
السيادي ٢5٪،  مساهمة صندوق مرص 
القومي  االستثامر  بنك  يحتفظ  بينام 

بنسبة ٢٤٪.
صفقة  تنفيذ  أن  بالذكر  والجدير 
الجهات  موافقة  يتطلب  االستحواذ 
البنك  رأسها  وعىل  املختصة،  الرقابية 

املركزي املرصي.
بيان  بحسب   – الصفقة  هذه  ومتثل 
باعتبارها  فارقة  عامة  الحكومة- 
منوذجا ملشاركة صندوق مرص السيادي 
يف  مساهمته  لرفع  الخاص،  للقطاع 

“كوفيد  كورونا  فــريوس  لجائحة 
االلتزام  املرصى  الشعب  وعىل   ،19
باإلجراءات الطبية ملواجهة الجائحة 

عىل  العائد  وتعظيم  االقتصادي  النمو 
وتحسني  للدولة  اململوكة  األصـــول 
بالتحالف  وذلك  اقتصاديا،  استثامرها 
بنك  “هريميس”  املالية  املجموعة  مع 
ــواق  واألس مرص  يف  الرائد  االستثامر 
مروعات  أول  متثل  أنها  كام  الناشئة، 
السيادي  مرص  صندوق  بني  التعاون 
هذه  لتحقيق  القومي  االستثامر  وبنك 

ترأس الدكتور مصطفى مدبويل، رئيس مجلس الوزراء، اجتامع اللجنة 
العليا إلدارة أزمة فريوس كورونا، بحضور عدد من الوزراء واملسئولني؛ 
ىف  اللجنة  عن  الصادرة  القرارات  تطبيق  ىف  االستمرار  تقرر  حيث 
باستثناء  الجارى،  مايو  شهر  نهاية  حتى  وذلك  السابق،  اجتامعها 
تقرر  العامة؛ حيث  والشواطئ  واملتنزهات  بالحدائق  الخاص  القرار 
إعادة فتحها وإتاحتها الستقبال املواطنني رشيطة االلتزام بكل حسم 
باإلجراءات االحرتازية ملواجهة فريوس كورونا، وبذلك يستمر إغاق 
يتعلق  وفيام  مساء.  التاسعة  ىف  واملقاهى  واملوالت  العامة  املحال 
مصطفى  الدكتور  شدد  للدولة،  اإلدارى  بالجهاز  العاملني  بتواجد 

ــويل  ــدب يتم م أن  أعدادهم، عىل  قرارات خفض  تطبيق  عىل 
إرسال كتابات دورية لجميع الجهات الحكومية 
بالتوسع  الوزراء  رئيس  ووجه  القرار،  بهذا 
باللقاحات  للتطعيم  القومي  الربنامج  يف 
عىل  السياحية  املنشآت  كافة  يف  للعاملني 
االنتهاء  مع  خاصة  الجمهورية،  مستوى 
السياحي  القطاع  يف  العاملني  تطعيم  من 
وجنوب  األحمر  البحر  محافظتي  من  بكل 
عىل  التأكيد  تم  االجتامع،  وخال  سيناء. 
ــراءات  ــ اإلج تطبيق  رضورة 
يف  الحسم  مبنتهى  االحرتازية 
املقرر  االمتحانات  ــامل  أع
عىل  التأكيد  مع  إجــراؤهــا، 
لطاب  بالحضور  السامح 
الــدولــيــة حتى  املـــدارس 
فقط،  الشهر  هذا  نهاية 
استكامل  يتم  أن  عــىل 
بهذا  التعليمية  العملية 
أون   ” الــدرايس  العام 
شهر  من  بداية  اليــن” 
االجتامع،  وخال  يونيو. 
بهاء  طبيب  اللواء  أعلن 
رئيس  ــدان،  ــ زي ــن  ــدي ال
للراء  املــرصيــة  الهيئة 
والتموين  ــداد  واإلم املوحد 
التكنولوجيا  وإدارة  الطبي 
عىل  االتفاق  تم  أنه  الطبية، 
مليون جرعة من  توريد ٢0 
“سبوتنيك”  الرويس  اللقاح 
أن  عىل  املوردة،  الركة  مع 
آخر  حتى  تباعاً  التوريد  يتم 
رشكة  مع  االتفاق  وكذلك  العام، 
عىل  جونسون”  آند  “جونسون 

توريد ٢0 مليون جرعة.

مستشارة  وزيرة الصحة: 3.5 مليون مواطن 
سجلوا للحصول على لقاح كورونا

وزارة  إىل  مشرية  العامل،  تعم  التى 
الصحة تهدف إىل تغطية أكرب عدد 
من املواطنني بلقاح كورونا وخاصة 
ــراض  األم وأصــحــاب  السن  كبار 
املزمنة، وتابعت: “أكرث من 3 مايني 
و500 ألف مواطن سجلوا للحصول 

عىل لقاح كورونا”.
خال  عاصم”،  “نهى  وأضافت   
اليوم”،  “الحياة  بربنامج  حوارها 
لبنى  اإلعــامــيــة  تقدمه  ــذى  الـ
الفرتة  أن  الحياة،  قناة  عرب  عسل 
إقباال أكرث من قبل  املقبلة ستشهد 
اللقاح،  عىل  للحصول  املواطنني 
األطقم  تأهيل  عىل  تعمل  والوزارة 
هذه  مع  للتعامل  واملراكز  الطبية 
 ٤00 اآلن  “يوجد  متابعة:  الزيادة، 
به  التطعيم  لتقديم  مؤهل  مركز 

أطقم طبية مدربة”.

األهداف.
الهيكل  تدعيم  إىل  الصفقة  وتهدف 
املؤسيس واملايل لبنك االستثامر العريب، 
مستدامة  ــاح  وأربـ عــوائــد  وتحقيق 
الفعالة يف دفع  للمساهمني، واملشاركة 
الرقمي  والتحول  املايل  الشمول  حركة 
ومتويل املروعات الصغرية واملتوسطة.

كلمةالعدد

الحكومة تُقرّ استحواذ تحالف مصر السيادي 
وهريميس على 76% من بنك االستثمار العربي

يو  ر لسينا ا
فيضان  متمثل يف حدوث  األول 

يف  أمنة  مناسيب  وجود  مع  عايل 
بحرية السد العايل كافية الستيعاب 
النهضة،  لسد  الثاين  امللء  صدمة 
متوسط  فيضان  حــدوث  والثاين 
كمية  منه  انتقاص  سيتم  ولــذي 

املياه التي ستخزنها إثيوبيا للسد.
هو  واألسوأ  األخري  السيناريو  أما 
ملء  مع  الجفاف  حدوث  تزامن 

النهضة،  ــد  س
بحسب الوزير.

ولفت إىل اتخاذ 
الوزراة ألكرث من 
ملواجهة  ــراء  إج
املياه،  يف  النقص 
كتقليل مساحات 
التي  األرايض 
ــا  ــه ــم زراعــت ــت ي
ــل  ــي ــاص ــح ــامل ب

للمياه،  إقامة الرهة  إىل  إضافة 
الزراعي  الرصف  ملعالجة  محطات 
حصاد  ــدود  وس خفض  ومحطات 
أمطار، بجانب مروع تبطني الرتع.

التي  السلبية  اآلثـــار  إىل  وأشـــار 
بسبب  ــودان  ــس ال لها  تعرضت 
خال  إلثيوبيا  األحادية  الترصفات 
أن  مضيفا  بعده،  وما  األول  امللء 

إثيوبيا تعتزم تخزين ما يقرب من 
13.5 مليار مرت مكعب مياه خال 

امللء الثاين.
يعترب  النهضة  سد  ملء  إن  وقال 
كمية  من  سينتقص  ألنــه  صدمة 
املياه التي تأيت إىل مرص، خاصة إذا 

تزامن ذلك مع حدوث جفاف.
الخارجية،  وزير  كان سامح شكري 
قال يف ترصيحات تليفزيونية أمس، 
لنا  ألن  جميًعا  نطمنئ  أن  البد  إنه 
خزان  يف  املتوفر  األمان  من  رصيًدا 
امللء  أن  ثقة  ولدينا  العايل  السد 
النهضة لن يكون مؤثًرا  الثاين لسد 
ونستطيع  املرصية  املصالح  عىل 
اإلجراءات  خال  من  معه  التعامل 

سد النهضة.. وزير الري يكشف عن 
3 سيناريوهات محتملة أمام مصر 

حال إتمام امللء الثاني

واملوالت  املحالت  الحكومة: استمرار غلق 
فى التاسعة مساء حتى نهاية مايو وإعادة 
والشواطئ  واملتنزهات  الحدائق  فتح 
ــة ــزام بـــاإلجـــراءات االحــرتازي ــت مــع االل

سد النهضة.. وزير الري يكشف عن 
3 سيناريوهات محتملة أمام مصر 

حال إتمام امللء الثاني
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إدراج ملياري جنيه لصالح مشروع تنمية األسرة املصرية يف خطة التنمية املستدامة
وضع تصور ملقرر دراسي بالجامعات للتوعية باألبعاد االقتصادية واالجتماعية للقضية السكانية

 كتب فيصل ابو هاشم
الفضيل  عبد  محمد  الدكتور  ــد  أك
شوشة محافظ شامل سيناء عىل حرص 
الشعب  عىل  السياسية  والقيادة  مرص 
توجيهات  اىل  مشريا   .. الفلسطينى 
أوجه  كافة  بتوفري  السياسية  القيادة 
وكافة  غزة  قطاع  ىف  لألشقاء  الرعاية 

األراىض الفلسطينية .
وأعلن املحافظ أثناء تفقده لسري العمل 
ىف معرب رفح الربى أن جميع األجهزة ىف 
كافة  من  الفلسطينى  الشعب  خدمة 
والجرحى  املصابني  وخاصة   ، الفئات 
مؤكدا   .. االرسائيلية  االعتداءات  جراء 
عىل وجود االسعافات املجهزة واألطقم 
الجرحى  بفرز  تقوم  التى  الطبية 
االنسانية  الحاالت  وباقى  واملصابني 
وتصنيفهم وتوجيههم اىل أماكن العالج 

والرعاية الالزمة .
وأضاف أن وزارة الصحة قامت بتجهيز 
الجرحى  الستقبال  طبية  أنساق   3
 .. غزة  قطاع  من  القادمني  واملصابني 
: مستشفيات شامل  األول  النسق  منها 
وبرئ  زويد  والشيخ  العريش   ) سيناء 

يجوز  إنه  املرصية  اإلفتاء  دار  قالت 
والصدقات  الــزكــاة  إخــراج  ــا  رشًع
للحساب  ونــحــوهــا  ــات  ــربع ــت وال
خال  من  الدولة  خصصته  ــذى  ال
البنوك  كل  يف  مرص  تحيا  صندوق 
وتلبية  غزة  إعامر  إلعادة  املرصية؛ 
والدوائية  املعيشية  لاحتياجات 
يف  واإلنفاق  الفلسطينيني،  لألشقاء 
ذلك يَُعدُّ من مرصف )يف سبيل الله( 

رشًعا.
 وكان قد أعلن الدكتور شوقى عام، 
األمانة  رئيس  الجمهورية،  مفتي 
ىف  اإلفتاء  وهيئات  لــدور  العامة 
جهود  لكافة  الكامل  تأييده  العامل، 
لدعم  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس 

واملصابني  الجرحى  الستقبال   ( العبد 
واستكامل  الطبية  بالكوادر  وتزويدها 
واألوكسيجني  الطبية  واألجهزة  األدوات 
وهو   : الثاىن  والنسق   ، الدم  وأكياس 
مدن  يف  الصحة  وزارة  مستشفيات 
والنسق   ، ها  واعداد  بتجهيزها  القناة 
املركزية  املستشفيات  وهو   : الثالث 
بالقاهرة بتجهيزها واعداها الستقبالهم 
األطباء  لتوصيات  وطبقا  الحالة  حسب 

املعالجني وأساتذة الجامعات .
الصحى  الحجر  املحافظ  تفقد  كام 
لخدمة  املعرب  داخل  املوجودة  واللجان 
العمل  بتيسري  ووجه   ، الفلسطينيني 
األشقاء  لخدمة  جهد  أقــىص  ــذل  وب

الفلسطينيني .
سيارات  تواجد  عىل  املحافظ  وأكــد 
واالداريــة  الطبية  والطواقم  االسعاف 
لخدمة العابرين من املصابني والجرحى 
قامت  حيث   .. االنسانية  والحاالت 
عدد  بتجهيز  املرصية  االسعاف  هيئة 
50 سيارة ( 20 سيارة من شامل سيناء 
املجاورة  املحافظات  ، و 30 سيارة من 
بصفة  أخرى  سيارة   50 جانب  اىل   ..  (

مبلغ  بتخصيص  فلسطني  ىف  األشقاء 
إعادة  لصالح  دوالر  مليون   500
إعامر قطاع غزة، ومشاركة الركات 

املرصية يف عملية إعادة اإلعامر.
وقد مثَّن املفتى ما ورد ىف ترصيحات 
بإعانه  السييس  الفتاح  الرئيس عبد 
والثابت  الدائم  مرص  موقف  عن 
ورضورة  الفلسطينية،  القضية  من 
وقف أعامل العنف ىف أرسع وقت، 
وشامل  ــادل  ع حل  إىل  والتوصل 
الفلسطيني  الشعب  حقوق  يضمن 
وفق  املستقلة  ــه  ــت دول ــة  ــام وإق

املرجعيات الدولية.
الكبرية  مرص  أن  املفتى  أشــار  كام 
درع  ستظل  ومؤسساتها  بقيادتها 

جاهزة  لتكون  القناة  غرب  احتياطية 
مزودة  وهى   ، اليها  االحتياج  حالة  يف 
باألطباء واملسعفني والسائقني واألجهزة 

الطبية وغريها .
يف  عمليات  غرفة  تشكيل  اىل  ــوه  ون
تحت  ــة  األزم مع  للتعامل  املحافظة 
نائب  الخوىل  هشام  الــلــواء  ارشاف 
، وهناك غرف عمليات أخرى  املحافظ 
االجتامعى  والتضامن  الصحة  مبديريتى 
تام  استعداد  عىل  االسعاف  ومرفق 
للتعامل مع األزمة بالربط والتواصل مع 

غرفة عمليات املحافظة .

دول  لجميع  ــان  ــ واألم الــحــاميــة 
من  متلكه  مبا  وشعوبها،  املنطقة 
هائلة  ومــقــدرات  سياسية،  إرادة 
تتيح الحفاظ عىل الحقوق املروعة 
ومحارصة  التنمية  عمليات  ودعم 

العنف واإلرهاب.
الرئيس  أن  بيانه  ىف  املفتى  وأكــد 
القضية  ــة  ــان أم يحمل  السيىس 
دون  ونزاهة  بــرف  الفلسطينية 
من  إميــانًــا  مقايضة؛  أو  مساومة 
الفلسطينية  القضية  بعدالة  سيادته 
اآلمن  السام  ىف  شعبها  وحقوق 
الجانب  من  االنتهاك  يقبل  ال  الذى 
امللزمة  القواعد  ووضع  اإلرسائييل، 
بأمن  املــســاس  دون  تحول  التي 

دار اإلفتاء: يجوز شرعا إخراج الزكاة 
والصدقات والتربعات إلعمار غزة

9 محافظات أعلى فقرا وإنجابا.. تعرف على خطة تنفيذ مشروع تنمية األسرة املصرية

محافظ شمال سيناء يؤكد حرص مصر على الشعب 
الفلسطينى الشقيق وتوفري كافة الخدمات لألشقاء

الخطة  ملتابعة  يأيت  اليوم  اجتامع 
التنفيذية للمرشوع.

الهدف  إن  التخطيط  وزيرة  وقالت 
القومي  للمرشوع  العام  االسرتاتيجي 
االرتقاء  يف  يتمثل  األرسة  لتنمية 
بجودة حياة املواطن واألرسة املرصية 
السكاين،  النمو  ضبط  خالل  من 

واالرتقاء بالخصائص السكانية.
املحافظات  اختيار  السعيد:  وتابعت 
املُستهدفة، التي سيُطبق بها املرشوع 
 9 وعددها  األول،  العام  خالل 
وسوهاج،  أسيوط،  هي:  محافظات 
وأسوان،  واألقرص،  واملنيا،  وقنا، 
جاء  والدقهلية،  والرشقية،  والجيزة، 
هي  مؤرشات،  أربعة  عىل  اعتامدا 
يف  واألعىل  فقرا،  األكرث  مؤرشات: 
معدالت اإلنجاب الكيل، واألعىل من 
حيث الحاجة غري املُلباة، واألعىل يف 
االعتبار  يف  األخذ  مع  املواليد،  نسبة 
محافظات املرحلة األوىل من “مبادرة 
مركزا   51 تضم  التي  كرمية”  حياة 

إداريا.
أمرية  الدكتورة  واستعرضت 
التنفيذية  الخطة  محاور  توارضوس 
لتنمية  القومي  للمرشوع  املقرتحة 
تتضمن  والتي  املرصية،  األرسة 
مقدمتها  يف  يأيت  محاور.  خمسة 
للسيدات  االقتصادي  التمكني  محور 
 45-18 سن  من  العمرية  الفئة  يف 

عاما، وذلك عرب تنفيذ مليون مرشوع 
وزارة  خالل  من  الصغر  متناهي 
تنمية  وجهاز  االجتامعي،  التضامن 
مليوين  تدريب  وكذا  املرشوعات، 
سيدة عىل إدارة املرشوعات، وتجهيز 
للسيدات  خياطة  مشغل   200

بوحدات صحة وتنمية األرسة.
االقتصادي  التمكني  محور  ويتضمن 
عىل  سيدة  ألف   320 تدريب  أيضا 
املايل،  والتثقيف  األعامل  ريادة 
التمكني  محور  إطار  يف  سيتم  كام 
االقتصادي إنشاء مجموعة كبرية من 
األرسة، حيث  وتنمية  وحدات صحة 
تم تخصيص 450 مليون جنيه لتجهيز 
الخطة  يف  النوع  هذا  من  وحدات 
االستثامرية للعام املايل 2022/2021، 
وكذلك سيتم رفع كفاءة مستشفيات 
وتنمية  لصحة  كوحدات  التكامل 

األرسة عىل مستوى الجمهورية.
للخطة  الثاين  املحور  أن  إىل  وأشارت 
بغرض  الخدمي؛  التدخل  يف  يتمثل 
للسيدات  املُلباة  غري  الحاجة  خفض 
وإتاحتها  األرسة  تنظيم  وسائل  من 
توطني  خالل  من  للجميع،  باملجان 
وسائل  عىل  مدربة  طبيبة   1500
تنظيم األرسة، وتدريب 2000 طبيب 
تنظيم  خدمات  وتوفري  وممرض، 
األرسة من خالل 400 جمعية أهلية.

كام تطرقت مديرة املركز الدميوجرايف 

بالقاهرة إىل املحور الثقايف والتوعوي 
الثالث من  املحور  والتعليمي، وهو 
محاور الخطة، والذي يستهدف رفع 
األساسية  باملفاهيم  املواطنني  وعي 
للقضية السكانية وباآلثار االجتامعية 
من  السكانية،  للزيادة  واالقتصادية 
خالل توعية 6 ماليني سيدة يف سن 
الشباب  من  ومليونني  اإلنجاب، 
من  والتوعية  الزواج،  عىل  املقبلني 
خالل منظومة نجدة الطفل، وإقامة 
تعليمية  ومناهج  ثقافية  فعاليات 

لرفع الوعي بالقضية السكانية.
املٌقرتحة  التنفيذية  الخطة  وتتضمن 
األرسة  لتنمية  القومي  للمرشوع 
املرصية، محورا رابعا خاصا بالتحول 
مبيكنة  يختص  والذي  الرقمي، 
املُقدمة  الخدمات  جميع  وربط 
لألرسة املرصية لتوفري كافة البيانات 
واملعلومات الالزمة لتنفيذ املرشوع، 
الخامس  املحور  يستهدف  فيام 
واألخري للخطة وضع إطار ترشيعي 
وتنظيمي حاكم للسياسات املُتخذة 

لضبط النمو السكاين.
ما  استعراض  تم  متصل،  سياق  ويف 
تنفيذية يف  اتخاذه من خطوات  تم 
املرشوع، وتضمنت هذه اإلجراءات 
إدراج 2 مليار جنيه لصالح مرشوع 
تنمية األرسة املرصية يف خطة التنمية 
مشرتكة  لجنة  وتشكيل  املستدامة، 

والتنمية  التخطيط  وزاريت  من 
والبحث  العايل  والتعليم  االقتصادية 
تصور  بوضع  قامت  حيث  العلمي 
للتوعية  بالجامعات  درايس  ملقرر 
واالجتامعية  االقتصادية  باألبعاد 
للقضية السكانية، إىل جانب تدقيق 
يف  املتزوجات  السيدات  بيانات 

املحافظات التسع املستهدفة.
تشكيل  تم  أنه  توارضوس  وأضافت 
التخطيط  وزارات  لجنة مصغرة من 
واملجلس  والصحة،  والتضامن 
القومي للمرأة، لوضع معايري حاكمة 
للحملة اإلعالمية للمرشوع، وأنه تم 
املُزمع  البيانات  لقواعد  تصور  وضع 
مخاطبة  عىل  العمل  وجار  ربطها 
يف  البدء  تم  كام  املعنية،  الجهات 
باملركز  الدميوجرايف  املرصد  تطوير 
وإدارة  لبناء  بالقاهرة  الدميوجرايف 
األداء  وتقييم  املتابعة  منظومة 

للمرشوع.
وتابعت: تم تشكيل مجموعة عمل 
داخل وزارة الصحة والسكان لوضع 
مستشفيات  تحويل  لتنفيذ  آلية 
وتنمية  صحة  مراكز  إىل  التكامل 
اختيار  معايري  وتحديد  األرسة، 
مؤرشات  وضع  تم  وكذا  املراكز، 
األرسة،  تنظيم  خدمات  لقياس 
ُمصغر  سكاين  مسح  تنفيذ  واقرتاح 

سنويا لقياس التقدم يف الخطة.

تابع الدكتور مصطفى مدبويل، رئيس 
مجلس الوزراء، الخطوات التنفيذية 
األرسة  لتنمية  القومي  للمرشوع 
الدكتورة  بحضور  وذلك  املرصية، 
التخطيط  وزيرة  السعيد،  هالة 
والدكتورة  االقتصادية،  والتنمية 
رانيا املشاط، وزيرة التعاون الدويل، 
والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة 
وزيرة  القباج،  ونيفني  والسكان، 
والدكتورة  االجتامعي،  التضامن 

املجلس  رئيس  مريس،  مايا 
القومي للمرأة، والدكتورة سحر 
املجلس  رئيس  سنباطي، 
لألمومة  القومي 

والطفولة، 
والدكتور 

خالد 
مجاهد، 
مساعد 
وزيرة 

الصحة 
والتوعية،  اإلعالم  لشئون 
مدير  توارضوس،  أمرية  والدكتورة 

املركز الدميوجرايف.
وقال مدبويل، إن الحكومة متيض قدما 
لتنمية  القومي  املرشوع  تطبيق  يف 
الرئيس عبدالفتاح  أن  األرسة، موضحا 
وافق  الجمهورية،  رئيس  السييس، 
ويف  املرشوع،  تنفيذ  يف  البدء  عىل 
اجتامعات  عدة  عقد  تم  الصدد  هذا 
وأن  املعنية،  والجهات  الوزارات  مع 

فيصل ابو هاشم شمال سيناء
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املوانئ  قامئة  السويس  ميناء  تصدر 
األكرث زيادة ىف قيمة صادرات املنتجات 
والسلع املرصية خالل شهر فرباير املاىض، 
وفق بيانات حكومية، ليتغلب بذلك عىل 
قيمة  بلغت  حيث  اإلسكندرية،  ميناء 
السويس  ميناء  طريق  عن  الصادرات 
ىف  دوالر  ألف  و893  مليون   493 نحو 
مليون   456 مقابل  املاىض،  فرباير  شهر 
عام  فرباير  شهر  يف  دوالر  ألف  و137 
و756  مليون   37 بلغت  بزيادة   ،2020

ألف دوالر.

تتمه ص 1

أعرب عدد من رؤساء رشكات املقاوالت العامة بقطاع األعامل 
العام يف ترصيحات عن استعدادهم للمشاركة يف إعامر غزة 

 500 بتخصيص  السيىس  الفتاح  عبد  الرئيس  مبادرة  إطار  يف 
قال  عليها.  اإلرسائييل  العدوان  جراء  غزة  إلعامر  دوالر  مليون 

العبد  التنفيذي لرشكة  الرئيس  املهندس سعيد فتوح 
العامة للمقاوالت، أن رشكته مستعدة عىل الفور 

للمشاركة يف إعامر قطاع غزة، سواء يف مجال 
اإلنشاءات  من  وغريها  املباين  أو  املرافق 
املختلفة ، مشيدا بدور مرص الكبري ىف دعم 
الفتاح  الرئيس عبد  مبادرة  غزة وال سيام 
السيىس لدعم غزة ب 500 مليون دوالر. 
قطاع  رشكات  أن  فتوح  سعيد  وأضاف 
مجال  يف  كبرية  خربات  لديها  األعامل 

شق الطرق واملباىن وخطوط الكهرباء 
واملــحــطــات، وتــأهــيــل املــرافــق 
وتوصيل مختلف الخدمات وسبق 
عرشات  تنفيذ  ىف  ساهمت  أن 
ــدول  ال مبختلف  ــات  ــرشوع امل
واالسيوية.  واالفريقية  العربية 

من جانبه، أشاد املهندس أحمد أبو 
شبانة الرئيس التنفيذى العضو املنتدب 

مببادرة  إيجيكو  واإلنشات  للمباىن  النرص  لرشكة 
، الفتا أن  السيىس إلعامر غزة  الفتاح  الرئيس عبد 
ذلك  كبرية يف  لديها خربات  األعامل  قطاع  رشكات 
املجال، ولها مرشوعات تم تنفيذها بالفعل سواء 
مد شبكات املياه والرصف وتنفيذ محطات املياه 
واملباىن واملرافق يف العديد من الدول العربية عىل 
القيام  ميكن  ما  وحول   . املاضية  السنوات  مدار 
الرئيس  مرىس  نشأت  املهندس  قال  لإلعامر،  به 
التنفيذى لرشكة مرص ألعامل األسمنت املسلح، 
أن مبادرة الرئيس أخرست كل األلسنة وأكدت 
حق  مع  والوقوف  ملرص،  العظيم  الدور  عىل 
الشعب الفلسطينى عىل مدار التاريخ، موضحا 
أن رشكته والرشكات الشقيقة التابعة للقابضة 
ملف  تــوىل  عىل  ــادرة  ق والتعمري  للتشييد 

خالل  من  سواء  للياء،  األلف  من  غزة  ىف  اإلعامر 
توريد الخامات من الرشكات الشقيقة التابعة لبقية 
رشكات  طريق  عن  التنفيذ  أو  القابضة،  الرشكات 

املقاوالت واإلسكان.

رشكات قطاع األعامل:
جاهزون إلعامر غزة ضمن مبادرة 

الرئيس السيىس

ميناء السويس األكثر تصديرا للمنتجات 
املصرية فى فرباير بزيادة 37 مليون دوالر

الجهاز  عن  الصادرة  البيانات  وترصد 
أن  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  املركزي 
ميناء الدخيلة حل ىف املركز الثاىن، حيث 
ألف  و79  مليون   208 صادراته  بلغت 
ألف  و329  مليون   174 مقابل  دوالر، 
دوالر، خالل فرتة املقارنة، بزيادة بلغت 
33 مليون و750 ألف دوالر، يليه ميناء 
مليون   205 صادراته  وبلغت  دمياط 
و104 ألف دوالر ىف فرباير املاىض، مقابل 
نفس  ىف  دوالر  ألف  و41  مليون   147
 31 بلغت  بزيادة   ،2020 عام  الشهر 

مليون و63 ألف دوالر.
قيمة  بلغت  فقد  اإلسكندرية  ميناء  أما 
دوالر  ألف  و649  مليون   791 صادراته 
مليون   777 مقابل  املــايض،  فرباير  يف 
عام  الشهر  نفس  ىف  دوالر  ألف  و91 
و558  مليون   14 بلغت  بزيادة   ،2020
قيمة صادرات  بلغت  بينام  دوالر،  ألف 
ألف  و143  مليون   340 األخرى  املوانئ 
ألف  و530  مليون   304 مقابل  دوالر، 
بلغت  بزيادة  املقارنة  فرتة  خالل  دوالر 

35 مليون و613 ألف دوالر.

وزير  املال  طارق  املهندس  استقبل 
البرتول والرثوة املعدنية وفداً من رشكة 
بحث  تم  حيث  العاملية،  هيوز  بيكر 
تعزيز التعاون املشرتك ىف مجال تصميم 
وتصنيع  البرتولية  املرشوعات  وتنفيذ 
املعدات، كام تم استعراض سبل تبادل 
الحديثة  التكنولوجيات  ونقل  الخربات 
من خالل التوسع يف عقد ورش العمل 
املشرتكة، ضم الوفد أوام أبكونج نائب 
وسانتياجو  للعمليات  الرشكة  رئيس 
للشئون  الرشكة  رئيس  نائب  ريدوندو 
رئيس  نائب  ابراهيم  وزاهر  املالية 
األوسط وشامل  الرشق  الرشكة لشئون 
أفريقيا، وحرض اللقاء املهندس عابد عز 
الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البرتول 
هيوز  بيكر  رشكة  مدير  نارص  وتامري 

مبرص والسودان.
صناعة  أن  اللقاء  خالل  املال  وأكد 
كبرية  تغريات  تشهد  العاملية  الطاقة 
خالل الفرتة الحالية ىف ظل توجه عاملى 

الخرضاء  الطاقة  نحو  النطاق  واسع 
اطار جهود خفض  للبيئة ىف  الصديقة 
انبعاثات الكربون والحفاظ عىل البيئة، 
مؤكداً أن معظم دول العامل اآلن تتبنى 

وقود  كأفضل  الطبيعى  الغاز 
بخصائص  يتمتع  أحفورى 

خالل  للبيئة  صديقة 
املرحلة  هذه 

االنتقالية 
نحو 

األمر  واملتجددة  الجديدة  الطاقات 
رشق  غاز  منتدى  دور  يربز  الذى 
هذه  من  جانب  توفري  يف  املتوسط 

االحتياجات 
للغاز العاملية 

والرشكات األجنبية تتوسع ىف أنشطتهاطارق املال: زيادة لالستثامرات البرتولية الفرتة القادمة 
الطبيعى ومبا يحقق املصلحة واملنافع 
مشرياً  األعضاء،  الدول  لكافة  املشرتكة 
القيادة  من  الكبري  االهتامم  إىل 
والحفاظ  املناخ  بقضايا  السياسية 
الطاقة  مزيج  وتنويع  البيئة  عىل 

املرصى.
أن  املال  وأضاف 
القادمة  الفرتة 

ستشهد 
تزايداً 

كبري 

بقطاع  واالستثامرات  األنشطة  يف 
من  واضح  اهتامم  ظل  ىف  البرتول 
مرص  ىف  العاملة  األجنبية  الرشكات 
تحقيق  بهدف  أنشطتها  ىف  بالتوسع 
املزيد من االكتشافات وزيادة االنتاج، 
موضحاً أن تعاىف أسواق البرتول العاملية 
وتوازن مستويات األسعار باإلضافة إىل 
أن نجاح قطاع البرتول ىف تحسني مناخ 
الرشكات  تشجيع  يف  ساهم  االستثامر، 
استثامرات  ضخ  عىل  الكربي  األجنبية 

جديدة.
بيكر  رئيس  نائب  أشاد  جانبه  ومن 
بذلتها  التى  بالجهود  للعمليات  هيوز 
ىف  الريادى  ودورها  املرصية  الدولة 
انشاء منتدى غاز رشق املتوسط والذى 
مشرياً  متزايد،  عاملى  باهتامم  يحظى 
إىل اهتامم بيكر هيوز بتنويع محفظة 
أعاملها والعمل بشكل أكرب ىف مجاالت 

الطاقة النظيفة.
وعىل جانب آخر شهد املهندس طارق 

املعدنية  والرثوة  البرتول  وزير  املال 
رشكتى  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع 
التعاون  لزيادة  هيوز  وبيكر  برتوجت 
وتنفيذ  تصميم  الرشكتني ىف مجال  بني 

املرشوعات .
وقع املذكرة املهندس وليد لطفى رئيس 
رشكة برتوجت وتامري نارص مدير رشكة 
والتى  والسودان،  مبرص  هيوز  بيكر 
مبوجبها سيتم تعميق التعاون ىف مجال 
املتخصصة  الكياموية  املواد  توريد 
تشمل  والتى  املختلفة  واستخداماتها 
نقل  وخطوط  اآلبار  انتاجية  تحسني 
املواد البرتولية واختبارات املستودعات 
أكسيد  وثاىن  الكربيت  واستخالص 
املياه  ومعالجة  الخام  من  الكربون 

الصناعية وغريها.
يذكر أن رشكتى برتوجت وبيكر هيوز 
خارج  مرشوعات  عدة  ىف  تتشاركان 
واملكسيك  وروسيا  مبوزمبيق  مرص 

واالمارات .

الصناعات،  اتحاد  يف  الحبوب 
الفتاح  عبد  الرئيس  ــادرة  مبــب
مليون   500 بتخصيص  السييس  
دوالر لصالح عملية إعادة اإلعامر 
األحــداث  نتيجة  غــزة  قطاع  يف 
األخرية، مشريا إىل أن الغرفة بكل 
املبادرة  هــذه  تدعم  منتسبيها 
من  طن  ـــ300  ب التربع  ــررت  وق
دقيق  طن   100 منها  الحبوب 
طن  و100  مكرونة  طن  و100 

أرز.
وقال رئيس غرفة صناعة الحبوب 
مبادرة  أن  اليوم،  ترصيحات  يف 

مبادرة الرئيس إلعادة إعمار غزة.. 10 
ماليني جنيه دفعة أوىل من اتحاد 

الصناعات لدعم فلسطني
وغري  تاريخية  السييس  الرئيس 
مسبوقة خاصة أنها تسعي إلعامر 
 500 وتخصيص  التحتية  البنية 
الصدد،  هــذا  يف  دوالر  مليون 
أهمية  للعامل  يؤكد  مــا  ــذا  وه
به  تقوم  الــذي  الــريــادي  ــدور  ال
الدعم  أنواع  بتقديم جميع  مرص 

واملساندة للقضية الفلسطينية.
تعرب  املبادرة  أن  حسانني  وأوضح 
القيادة  من  االهتامم  مدي  عن 
املرصية والشعب املرصي للقضية 
التحركات  من  بداية  الفلسطينية 
للخارجية  الكبرية  السياسية 
مروراً  األزمة  اندالع  منذ  املرصية 

واملستشفيات  رفح  معرب  بفتح 
املرصية امام املصابني الفلسطينني 
ملــبــادرة  ــوال  وصـ ــم  ث لعاجهم 
تخصيص 500 مليون دوالر إلعادة 

اإلعامر هناك.
وأكد عىل الدور املحوري للقيادة 
الفلسطينية  القضية  املرصية لحل 
القدس  وعاصمتها  الدولة  وإقامة 
الريف ودعم الحقوق املروعة 
تقوم  وما  الفلسطيني،  للشعب 
القاهرة  أن  يؤكد  حالياً  مرص  به 
املنطقة  قيادة  عىل  قادرة  التزال 
العربية واستمرار لدورها الريادي 

يف القضايا املهمة.
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يف العقد قبل املايض عندما اختنق قطاع 
ومن  عليه  اإلرسائييل  الحصار  من  غزه 
سمحت  القطاع  عيل  املتكرر  القصف 
الحكومه املرصيه ألبناء القطاع بالدخول 
رفح  وهي  املجاوره  املرصيه  املدن  ايل 
لرشاء  العريش  ومدينة  زويد  والشيخ 
احتياجاتهم وتقديم العالج ملن يحتاجه 
وبيع اي منتجات لديهم . وكنت يومها 
ودخلت  القاهره  من  وأرسيت  أنا  عائدا 
مدينة العريش فجرا فوجدت الشوارع 
مكتظه بأناس معظمهم غريب الشكل 
وليس  ابوابها  تفتح  التجاريه  واملحالت 
من املألوف يف مدينة العريش أن تكون 
هذه األعداد يف الشوارع يف هذا الوقت 
وحركة  مفتوحه  املحالت  تكون  أن  وال 
مكه  يف  وكانك  عاديه  غري  ورشاء  بيع 
املكرمه أو املدينه املنوره حيث املحالت 
وعندما  اليوم  مدار  عيل  الناس  وحركة 
الحكومه  ان  أخربوين  ذلك  عن  سألت 
تخفيفا  للفلسطينيني  الحدود  فتحت 
واعطاؤهم  عليهم  اإلرسائييل  للحصار 
الرضوريه  احتياجاتهم  لتلبية  فرصه 
من مأكل وملبس وعالج وخالفه..وكان 
فئات  ثالث  ايل  ينقسمون  النازحون 
الفئه االويل وهي املقتدره ماديا فكانت 

ذكريات علي هوامش غزه
الف   250 ايل   200 من  ترتاوح  نزحت 
العريش  مدينة  يف  معظمهم  نسمه 
ازمه  أي  تحدث  مل  ذلك  من  وبالرغم 
الوقود  يف  وال  متوينيه  مــواد  اي  يف 
يباع ىف  الغذائيه والخبز  املواد  فكانت 
يتوقف  ومل  كبريه  وبكميات  الشوارع 
العمل.وقام  عــن  اومخبز  مطعم 
أمام  ودواوينهم  منازلهم  بفتح  األهايل 
حسب  كل  كامله  باستضافه  النازحني 
ومرص  وأهل  لنا  اخوة  فهم  إمكانياته 
للعرب  الكربي  الشقيقه  هي 
وملجا لكل من ضاقت 
يف  أحــوالــه  عليه 
ــده ســـواء  ــل ب

هناك  تكون  وعندما   ، التعاون 
أن  يعني  فهذا  حقيقية،  مراجعة 
الٕستعادة  إيجابية  مٔورشات  هناك 
رأسه  وعىل  الدويل،  املجتمع  ثقة 

اململكة”.
لبنان  يف  السعودي  السفري  وشكر 
والنيابية  السياسية  الكتل  كل   ”
وكل  واالٕعالمية  والدينية  والحزبية 
من  عنه  عربوا  ما  عىل  املتضامنني، 
جوهر  تعكس  تضامنية  مواقف 

االٕنسان اللبناين وحقيقته”.
السعودي  السفري  زوار  بني  ومن 
ميشال  السابق  الجمهورية  رئيس 
تعبرياً  الزيارة  اعترب  الذي  سليامن 
للمواطن  الحقيقي  املوقف  عن 
تجاه  باالٔمس،  حصل  مام  اللبناين 
واململكة  عموماً  الخليج  دول 
العربية السعودية “، ورأى سليامن 
أنه من واجب مجلس الوزراء إقرار 
السياسة العامة للدولة وكل مسٔوول 

فيها”.
وصباحاً زار السفري السعودي مفتي 
عبد  الدكتور  اللبنانية  الجمهورية 
ما  أن  اعترب  الذي  دريان  اللطيف 
ومدان  مرفوض  إساءة  من  صدر 
مؤكداً  املعايري،  بكل  ومستهجن 
والدول  السعودية  مع  عالقتنا  أن 
أخوة  عالقة  اال  تكون  لن  العربية 

واحرتام.
الحاسمة  االٕجراءات  “ننتظر  وقال: 
من  صدر  ما  تصحح  أن  ميكن  التي 
ودول  حق  السعودية  يف  إساءات 
املسٔوولني  وعىل  التعاون  مجلس 
اللبنانيني االرٕساع يف رأب هذا الصدع، 
ونحن مٔومتنون عىل الوفاء للمملكة 
وما صدر من إساءة مرفوض ومدان 

ومستهجن”.
وقالت رئيسة كتلة املستقبل النيابية 
بهية الحريري التي حرضت عىل رأس 
وفد “اململكة ودول الخليج مل يرتكوا 
لبنان ومل مييزوا بني اللبنانيني مطلقا 
ونرفض االٕساءة واالستنكار ال يكفي 
جئنا لنحمل سعادة السفري االعتذار 
وويل  الرشيفني  الحرمني  خادم  من 
والشعب  اململكة  وحكومة  عهده 

السعودي كله وشعب الخليج”.
وقال النائب تيمور جنبالط “اململكة 
ودول الخليج أصحاب فضل تاريخياً 
عىل لبنان ، والكالم الذي صدر عن 
مسٔوول  غري  لبنان  خارجية  وزير 

وغري أخالقي”.
وقال رئيس وفد الجمهورية القوية 
ميثل  الذي  عايص  بو  بيار  النائب 
االستنكار  اللبنانية”  القوات  حزب 
الوزير  عن  صدر  الذي  للكالم  ليس 

السابق واملستقيل رشبل وهبه، بل 
الستسهال السياسيني يف لبنان تدمري 
الشعوب  بني  والجسور  العالقات 
الجديد  والجيل  أجدادنا  بناها  التي 
املسؤولية  موقع  يف  هو  من  ليقوم 
يشبه  ال  سطحي  بكالم  بتدمريها 
 ” بخاري  لقاء  بعد  بيشء  اللبناين 
مصالح الشعب اللبناين ليست ملك 

“بيت يب حدا”.
اللبنانية  الجمهورية  ريئس  وقال 
زيارته  بعد  الجميل  أمني  السابق 
للسفري السعودي: “جينا اىل السفارة 
اليوم، ليك نعرب عن تعلقنا ومحبتنا 
التي  السعودية  العربية  للمملكة 
وهذه  السنني.  عرشات  اىل  تعود 
من  وكان  هامة،  اليوم  التظاهرة 

الرضوري أن تحصل”
الوفود  زيارات  عىل  وتعليقاً 
اململكة  سفري  جانب  اىل  والوقوف 
بخاري،  وليد  السعودية  العربية 
إعترب رئيس هيئة العالقات اللبنانية 
إييل رزق ملوقع سكاي  الخليجية   –
اليوم  شهدته  ما  أن   ” عربية  نيوز 
دار السفري السعودي هي ردة فعل 
وتعرب  اللبناين  الشعب  من  طبيعية 
وعن  الشعب،  هذا  أدبيات  عن 

مسرية لبنان يف السلك الدبلومايس.

تتمه ص   2

تتمه ص   1

الفلسطينيني أو السوريني أو العراقيني 
بني  تضم  فمرص  وغريهم  واليمنيني 
من  ماليني  ستة  من  أكــرث  ظهرانيها 
ويعملون  يعيشون  مختلفه  جنسيات 
العالج  ويتلقون  ويتاجرون  ويتعلمون 
مثلهم مثل أي مرصي يعيش عيل أرضها 
أو  تضييق  ودون  كفيل  دون  الطاهره 
تحركاتهم.فهذه  عيل  أو  عليهم  رقيب 
العريش.  أهل  هم  وهؤالء  مرص  هي 
أنني  ووحيث  لله  والحمد  منهم  وانا 
امتلك منزال واسعا بالعريش فكان لزاما 
لهؤالء  الضيافه  واجب  اؤدي  أن  عيل 
وحيث  محنتهم  يف  واالشقاء  االخــوه 
انني امتلك مكتبا بالدور االريض مبنزيل 
بفرش  قمت  فقد  يب  خاصه  ومضيفة 
ودعوت  بالكامل  واملضيفه  املكتب 
والشوارع  الحدائق  قاطني  االخــوه 
املكان  لله  والحمد  لدي  الستضافتهم 
دورات  من  الخدمات  كل  به  متوفر 
اثنان  لدي  وكان  وخالفه  ومطبخ  مياه 
من العاملني مبكتبي اوكلت اليهم مهمة 
خدمة الضيوف من جميع األوجه وكان 
منهم املريض واملعاقني الذين ينتظرون 
ترصيحا للسفر للقاهره للعالج وهؤالء 
اخوتنا  وكان   . استمروا ألكرث من شهر 
معهم  برشائه  ماقاموا  يخزنون  هؤالء 

عدة  كل  عليهم  أمر  وكنت  املنزل  يف 
ساعات اتحدث معهم واسألهم عام إذا 
عيل  واطمنئ  شيئ  اي  يحتاجون  كانوا 
راحتهم يف مكان ضيافتهم واحمد الله 
جميع  مثل  مثيل  ذلك  ايل  وفقني  أن 
العريش املضيافني الكرماء. وبعد  أهل 
كان  تقريبا  ايــام  عرشة  حــوايل  مــرور 
البد أن تعود األمور ايل نصابها ومرص 
عملت ماعليها وقدمت مايجب عليها 

تقدميه .وبدأت االعداد
الحكومه  ــرت  ووف فشيئا  شيئا  تقل 
آنذاك سيارات لنقل ممن ليس معهم 
حالهم  لسان  السفر.وكان  مصاريف 
وللعرب  ألهلها  الله مرص  يقول حفظ 
التي سمعناها  وكانت كلامت االمتنان 
فهذا  نسمعها  أن  التريد  والتي  منهم 
هو الواجب وهذه هي النخوه العربيه 
والهتافات. البالكالم  بالفعل  االصيله 
أيضا  مستعدون  ــوم  ــي ال ــا  ــن ومــازل
الستضافتهم إذا وفدوا الينا ثانية فأهال 

بهم وسهال
وفرج  سوء  كل  من  مرص  الله  حفظ 
املسجد  ارس  وفــك  غــزه  أهــل  كــرب 
االقيص وليعلم الذين ظلموا أي منقلب 

ينقلبون.
مهندس فايق الخلييل

قاموا  او  املدينه  فنادق  يف  نزلت  أن 
ليقطنوا  وشاليهات  شقق  باستئجار 
الثانيه  والفئه  اقامتهم.  فرتة  طوال  لها 
يف  سواء  العرايشيه  األرس  استضافتها 
منازلهم أو يف دواوين العائالت والفئه 
الشوارع  افرتشت  من  هي  الثالثه 
يف  الجو  بروده  من  بالرغم  والحدائق 
حركة  وكانت  العام  من  الفرته  هذه 
تأيت  وكانت  أشدها  عيل  والرشاء  البيع 
البضائع  انواع  بكل  محمله  السيارات 
ايل  موتوسيكالت  ايل  غذائيه  مواد  من 
أنواع  ادوات منزليه وقطع غيار لكافة 
وانواع  السجاير  عيل  عالوه  املحركات 
القاهره  من  تــأيت  املختلفة  التبغ 

واملحافظات تتجه مبارشة ايل قطاع 
غزه والبعض اآلخر لتجار العريش 
وزار العديد من سكان العريش 
والعكس  أقاربهم يف قطاع غزه 
البيع.  حركة  بالفعل  وانتعشت 
انتعاشا  الجانبني  بني  والرشاء 
العريش  تجار  وقبل  كبريا 

معهم  بالتعامل 
العمالت  بــكــافــة 
املتاحه لديهم سواء 
اإلرسائييل  الشيكل 
أو الدينار االردين أو 

واليورو  كالدوالر  االجنبيه  العمالت 
لألعداد  وطبقا 

أعلنت  التي 
املصادر  من 
شـــــبـــــه 
سميه  لر ا
ــا  ــه ــت وق

بأن األعداد 
الـــــتـــــي 

املرصية.
الخارجية  وزيــر  انــخــرط  كــام 
مع  لودريان  إيف  الفرنيس جان 
واإلرسائيليني  األمريكيني  نظرائه 
واألردنــيــني  والفلسطينيني 

واملرصيني.
“الجارديان”  صحيفة  وقالت 
إىل  دعت  فرنسا  إن  الربيطانية، 
األمن  مجلس  من  قــرار  إصــدار 
الوقت  يف  العنف،  بشأن  الدويل 
الضغوط  فيه  تتصاعد  ــذي  ال
إطاق  وقف  أجل  من  الدولية 

النار.
وأوضحت الصحيفة، أن الواليات 
اآلن  حتى  تطالب  مل  املتحدة 
وحرصت  االشتباكات،  بإنهاء 
عىل  الحث  يف  العامة  جهودها 

تقليص الهجامت.
مساع  مــرارا  واشنطن  وعرقلت 
أمام مجلس األمن الدويل لصياغة 
إنهاء  إىل  تدعو  مشرتكة  بيانات 
األمرييك  الرفض  وجاء  القتال. 

األمن  ملجلس  اجتامع  يف  األخري 
الثاثاء  يوم  من  متأخر  يف وقت 
بيان،  دون  أخــرى  مــرة  انتهى 
الجوية  الربات  استمرار  مع 

وإطاق الصواريخ حتى الليل.
وقالت إن وسائل إعام إرسائيلية 
بنيامني  الوزراء  رئيس  أن  ذكرت 
نتنياهو أبلغ املسئولني يف جنوب 
ينتهي  أن  القتال ميكن  أن  الباد 

“يف غضون عدة أيام”.
مصادر  كشفت  ــك،  ذلـ ومــع 
“األسوشيتيد  لوكالة  أمريكية، 
طالبت  بايدن  إدارة  أن  برس” 
االرسائيلية  الحكومة  رئيس 
املسئولني  وكبار  نتنياهو  بنيامني 
قطاع  قصف  وقف  إرسائيل  ىف 

غزة.
إىل  برس”  “االسوشيتد  وأشارت 
أنها عملت بذلك من مصادر ىف 
بايدن اطلعت عىل فحوى  إدارة 
وبني  بايدن  ادارة  بني  االتصاالت 
القيادات اإلرسائيلية، وأكدت تلك 

املصادر “أن تلك االتصاالت متت 
تقوم  بايدن  إدارة  وأن  الثاثاء، 
حقيقية  رغبة  من  انطاقا  بذلك 
جو  املتحدة  الواليات  رئيس  من 
لىك  إرسائيل  عىل  للضغط  بايدن 
توقف القتال بعد ارتفاع محلصة 
القصف  عمليات  جــراء  القتىل 

اإلرسائيلية لقطاع غزة .
بايدن  أن  املــصــادر،  وأوضحت 
رئيس  مع  صارمة  لهجة  تبنى 
بزيادة  وأخربه  اإلرسائيىل  الوزراء 
واشنطن  عىل  الدولية  الضغوط 

لوضع نهاية للعنف.
ومن ناحية أخرى، ضغط األردن 
وقف  أجــل  من  مكثف  بشكل 
الجهود  إىل  ــضــم  وان العنف 
الفرنسية يف األمم املتحدة لتقديم 
اإلغــاثــة  يحمي  قـــرار  مـــروع 
العاجلة، وسيتعني عىل  اإلنسانية 
حق  استخدام  املتحدة  الواليات 
النقض )الفيتو( ملنع القرار، وهو 
إدارة  أن  الصحيفة  اعتربت  أمر 

مصر تسابق الزمن لرفع املعاناة عن فلسطني..
صحف عاملية تشيد بدور القاهرة.. نيويورك تايمز:

جهود لوقف إطالق النار ودعم فرنسى للتحرك املصرى
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التمور  ــار  مث أن  مــن  الــرغــم  عــىل 
للكربوهيدرات،  عايل  مصدًرا  تعترب 
هي  والتي  البسيطة  والسكريات 
عمـــل  من  وتحسن  الهضم  سهلة 
تحتوي  أنها  إال  الهضمي،  الجهاز 
عىل نسبة عالية جداً من السكريات 
األخرى؛  الغذائيّة  بالعنارص  مقارنة 
السكر  إجاميل  مراقبة  يستدعي  مام 
عند تناولها من قبل مرىض السكري، 
يريدون  الذين  األفراد  من  وغريهم 
التحكم بنسبة السكر يف أجسامهم، 
إال أن مريض السكري بإمكانه تناول 
األطباء،  توصيات  حسب  التمور 
مؤرش  ذات  الثامر  هذه  ألن  وذلك 
 ،  (Low GI)منخفض سيمي  جالي 
ارتفاع حاد  أنه ال يسبب  مام يعني 
يعمل  بل  الدم،  سكر  مستويات  يف 
تدريجيًا،  السكر  معدالت  رفع  عىل 

املؤرش  هذا  استخدام  ميكن  وبالتايل 
(وقد  السكري  مرض  يف  التحكم  يف 
يف  نرشت  دراســة  نتائج  ذلك  دعم 
مجلة التغذية عام 2011م). ويعزي 
ذلك إىل أن مثار التمور غنية باأللياف 
املغنيسيوم  وجود  أن  كام  الغذائية، 
تخليق  يحفز  التمور  يف  والــزنــك 
املنجنيز  وكذلك  األنسولني.  وإفراز 
مام  األنسولني،  تحايك  خصائص  له 
يؤدي إىل تأثري نقص السكر يف الدم. 
توصيات  اختلفت  السياق  ذات  ويف 
مريض  تناول  حيث  من  الدراسات 

فمنها  عدمه،  من  التمور  السكري 
من  السكري  مرىض  مبنع  أويص  من 
تناولها متاما، وذلك بسبب احتواءها 
الذي  السكر  من  كبرية  كمية  عىل 
يؤدي إىل رفع نسبة السكر يف الدم، 

بقلم/ األستاذ الدكتور
 محمد بن عبد الرحيم شاهين

تأثري تناول التمور على مرضي 
السكري

السكري  تناول مريض  وبالتايل كلام 
سكر  ارتفع  التمور  من  كبريا  عددا 
الدم عنده، مام يشكل خطرا بالتأكيد 
عليه، وخاصة املرىض الذين يعانون 
من ارتفاع شديد يف نسبة السكر يف 
من  يعالجون  الذين  واملرىض  الدم، 
حيث  باألنسولني،  السكري  مرض 
لإلصابة  عرضة  أكــرث  هم  يكونوا 
تناولهم  حال  خطرية  صحية  بأرضار 
طعام مشبع بالسكريات مثل التمور 
للسكري،  األمريكية  للجمعية  (وفقاً 
ــة  دراس أكـــدت  حــني  يف   .(2004

ميكن  أنــه  2014م،  عــام  ـجريت 
ملرىض السكري تناول التمور، حيث 
وجد أن تناول كمية قليلة جدا من 
إىل  تؤدي  ال  يوميا  (باعتدال)  منها 

ارتفاع السكر يف الدم.

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

جامعة  عن  صادرة  دراسة  كشفت 
عىل  الحفاظ  أن  الكندية،  تورنتو 
الوفاة  خطر  من  يقلل  قد  لياقتك 
تعمل  ألنها  كورونا،  فريوس  بسبب 
القلبية  اللياقة  تحسني مستوى  عىل 
التنفسية، مام يساعد يف حاميتك من 
فريوس كورونا، طبقا ملا ورد يف موقع 

ميديكال إكسربيس.
الذين  األشخاص  أن  الباحثون،  وأكد 
لديهم  يقل  جيدة  بصحة  يتمتعون 
حيث  املرض،  بسبب  الوفاة  خطر 
مستوى  لديه  شخص  أي  أن  تبني 
املستوى  من  أعىل  بدين  نشاط 
من  أعىل  بحامية  يتمتع  املنخفض 

العدوى.
فحص الباحثون مجموعة من 2690 
يف  الحيوي  البنك  دراسة  من  بالًغا 
عىل  فقط  وركزوا  املتحدة  اململكة 

ما هى أمراض القلب واألخطاء التي 
تزيد من فرص اإلصابة بها؟

واحتامل  بالوفاة  املرتبطة  املخاطر 
يجدوا  مل  حيث  بالفريوس،  اإلصابة 
اللياقة  مستوى  بني  كبري  ارتباط  أي 
األعامر  بني  خاصة  اإلصابة،  وخطر 

من 49 إىل 80 عاًما.
حتى  أنه  الباحثني  فريق  الحظ 
التامرين الخفيفة إىل املعتدلة يبدو 
املضاعفات  ىف  فرقًا  تحدث  أنها 
الناتجة عن اإلصابة بالفريوس، وتبني 
تقدم  مع  يرتاجع  البدين  النشاط  أن 
يتضمن  أن  يجب  ولكن  العمر، 
حيث  للقلب،  مكثًفا  متريًنا  الروتني 

تتعرق أو تتنفس بشدة.
ذلك  برغم  أنه  الدراسة،  وأوضحت 
لإلصابة،  معرضني  الرياضيني  فإن 
تزيد  التى  عملهم  طبيعة  نتيجة 
من احتاملية اإلصابة، ألن معظمهم 
ميارسون الرياضة يف بيئة مع اآلخرين 

يف أماكن قريبة.
شدة  أن  إىل  الدراسة،  وأشارت 
مرتبطة  تكون  أن  ميكن  األعراض 
عن  الناتج  الجسدي  بالضغط 
حيث  للريايض،  املكثفة  التدريبات 
الذين  األشخاص  يتعرض  أن  ميكن 
انخفاض  إىل  كثريًا  الرياضة  ميارسون 
بسبب  لديهم  املناعة  جهاز  يف 

اإلفراط يف مامرسة الرياضة.
مامرسة  أن  إىل  الباحثون،  وأوضح 
خطر  من  يحمى  البدىن  النشاط 
الفريوس،  عن  الناجمة  الوفيات 
الصحة  منظمة  ضاعفت  لذلك 
النشاط  إرشادات  مؤخرًا  العاملية 
 300 إىل  لتصل  بها،  املوىص  البدين 
من  بدالً  ساعات)   5 (حوايل  دقيقة 
ونصف  ساعتني  (حوايل  دقيقة   150

الساعة) يف األسبوع.

نوع  هو  العقدي  الحلق  التهاب 
البكتريى  الحلق  التهاب  من  شائع 
شائًعا  ليس  ولكنه  األطفال،  عند 
لألطباء  ميكن  البالغني  لدى  جــًدا 
سبب  ملعرفة  رسيع  اختبار  إجــراء 
االلتهاب بكتريي أو فريويس، وميكن 
عىل  الحيوية  املضادات  تساعد  أن 
أرسع  بشكل  بالتحسن  الشعور 

ومنع انتشاره لآلخرين.
كلينك”  “مايو  ملوقع  لتقرير  ووفقا 
املصحوبني  ــري  غ والــحــمــى  األمل 
واألعــراض  العالمات  من  بالسعال 
العقدي  الحلق  اللتهاب  الشائعة 

البكتريي.
الحلق  بالتهاب  ــة  اإلصــاب ــرق  ط

البكتريي
تعيش بكترييا املجموعة أ يف األنف 
والحلق وميكن أن تنترش بسهولة إىل 
معرفة  املهم  من  آخرين،  أشخاص 
أن بعض األشخاص املصابني ال تظهر 
عليهم أعراض أو يبدو عليهم املرض، 
البكترييا  املصابون  األشخاص  ينرش 
عن طريق السعال أو العطس، مام 
صغرية  تنفسية  قطرات  عنه  ينتج 

تحتوي عىل البكترييا.
طرق انتقال العدوى:

قطرات السعال والعطس.
ملس األسطح امللوثة بقطرات تحمل 

العدوى.
أو  املريض  كوب  نفس  من  الرشب 

تناول الطعام من نفس الطبق.
ملس قروح الجلد الناتجة عن بكترييا 

الدم  يضخ  الذي  العضو  هو  القلب 
طريق  عن  الجسم  أعضاء  جميع  إىل 
االنقباض بشكل منتظم، يتكون القلب 
فيام  بتعاون  تعمل  أربعة حجرات  من 
الجهة  يف  تقع  التي  الحجرات  بينها، 
الصايف  غري  الدم  عىل  تحتوي  اليمنى 
اليرسى  الحجرات  أما  املؤكسج،  وغري 
فتضم الدم النظيف والذي يحتوي عىل 
األكسجني، ووفقا لتقرير ملركز السيطرة 
 ،CDC منها  والوقايه  األمراض  عىل 
هناك العديد من املشاكل الصحية التي 
تؤثر عىل صحه القلب سيتم عرضها يف 

السطور التالية:
س: ما هو مرض القلب؟

إىل  القلب”  “أمراض  مصطلح  يشري  ج: 
عدة أنواع من هذه األمراض، أكرث أنواع 
أمراض القلب شيوًعا هو مرض الرشيان 
عىل  يؤثر  والذي   ،  (CAD) التاجي 
تدفق الدم إىل القلب  ميكن أن يؤدي 

انخفاض تدفق الدم إىل نوبة قلبية.

اعرف كل شىء عن التهاب الحلق البكتريى 
عند األطفال وطرق تشخيص العدوى

ممارسة التمارين الرياضية يوميا تقلل 
خطر الوفاة الناتجة عن فريوس كورونا

أ  املجموعة  بكترييا  كانت  إذا  ما 
الطبيب  يستطيع  ال  السبب  هي 
إذا كان شخص ما مصابًا  ما  معرفة 
إىل  النظر  مبجرد  الحلق  بالتهاب 
البكترييا  اختبار  يتضمن  حلقه، 
الرسيع مسح الحلق وإجراء اختبار 
برسعة  االختبار  يُظهر  املسحة  عىل 
ما إذا كانت بكترييا املجموعة أ هي 
التي تسبب املرض إذا كان االختبار 
وصف  لألطباء  ميكن   ، إيجابيًا 
املضادات الحيوية، إذا كانت نتيجة 
االختبار سلبية ، لكن الطبيب ما زال 
 ، الحلق  بالتهاب  اإلصابة  يف  يشتبه 
من  مسحة  أخذ  للطبيب  فيمكن 
مزرعة الحلق تستغرق زراعة الحلق 
بكترييا  كانت  إذا  ما  ملعرفة  وقتًا 
يف  املسحة  من  ستنمو  أ  املجموعة 
أطول  وقتًا  يستغرق  األمر  أن  حني 
تكتشف  الحلق  مزرعة  أن  إال   ،
أحيانًا عدوى يفوتها اختبار البكترييا 

الرسيع.

س: ما هي أعراض مرض القلب؟
أمراض  تكون  قد  األحيان  بعض  يف 
تشخيصها  يتم  وال  “صامتة”  القلب 
حتى يشعر الشخص بعالمات أو أعراض 
النوبة القلبية أو قصور القلب أو عدم 
تحدث  عندما  القلب  رضبات  انتظام 

هذه األحداث، قد تشمل األعراض:
النوبة القلبية: أمل الصدر أو عدم الراحة، 
آالم أعىل الظهر أو الرقبة، عرس الهضم، 
حرقة املعدة، الغثيان أو القيء، التعب 
الشديد ، عدم الراحة يف الجزء العلوي 
من الجسم ، والدوخة ، وضيق التنفس.
إحساس  القلب:  رضبات  انتظام  عدم 

برفرفة يف الصدر (خفقان).
أو  التنفس  يف  ضيق  القلب:  قصور 
إرهاق أو تورم يف القدمني أو الكاحلني 

أو الساقني أو البطن أو أوردة العنق.
ألمراض  الخطر  عوامل  هي  ما  س: 

القلب؟
وارتفاع  الدم  ضغط  ارتفاع  يعد  ج: 

نسبة الكوليسرتول يف الدم والتدخني من 
القلب،  الرئيسية ألمراض  الخطر  عوامل 
ميكن أيًضا أن تعرض العديد من الحاالت 
األخرى  الحياة  منط  وخيارات  الطبية 
األشخاص لخطر اإلصابة بأمراض القلب 
والسمنة،  الوزن  زيادة  السكري،  أبرزها 

نظام غذايئ غري صحي، الخمول البدين.
س: ما هي إعادة تأهيل القلب؟

برنامج  هو  القلب  تأهيل  إعادة  ج: 
مهم ألي شخص يتعاىف من نوبة قلبية 
أنواع  بعض  أو  القلب  يف  قصور  أو 
جراحة القلب إعادة تأهيل القلب هو 
برنامج خاضع لإلرشاف يشمل النشاط 
الحياة الصحية  التثقيف حول  البدين، 
وتناول   ، الصحي  األكل  ذلك  يف  مبا   ،
وطرق   ، موصوف  هو  كام  األدوية 
التدخني،  عن  اإلقالع  عىل  مساعدتك 
لتخفيف  طرق  إليجاد  االستشارة 

التوتر وتحسني الصحة العقلية.

املجموعة أ (القوباء).
اعراض التهاب الحلق البكتريى

بشكل عام التهاب الحلق هو عدوى 
مؤملة  تكون  قد  لكنها   ، خفيفة 
للغاية تشمل األعراض األكرث شيوًعا 

اللتهاب الحلق العقدي ما ييل:
أمل عند البلع، حمى، احمرار اللوزتني 
وانتفاخهام، مع ظهور بقع بيضاء أو 
حمراء  بقع  أحيانًا،  صديد  خطوط 
صغرية عىل سقف الفم، تورم الغدد 
من  األمامي  الجزء  يف  الليمفاوية 
األخرى  األعراض  تشمل  قد  الرقبة، 
الصداع أو آالم املعدة أو الغثيان أو 
القيء خاصة عند األطفال قد يعاين 
الحلق  بالتهاب  املصاب  الشخص 
باسم  يُعرف  أيًضا من طفح جلدي 

الحمى القرمزية.
الحلق  التهاب  تشخيص  ــرق  ط

البكتريي
ميــكــن فــقــط لــالخــتــبــار الــرسيــع 
تحديد  الحلق  مزرعة  أو  للبكترييا 
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يراقب الجميع ما يحدث ىف فلسطني 
حيث يعتدى جيش االحتالل اإلرسائيىل 
وهناك  األرض،  أصحاب  األبرياء  عىل 
عرب  تناولت  التى  الكتب  من  العديد 
التاريخ الحديث الرصاع الواقع هناك، 
العرىب  ــرصاع  “ال الكتب  هــذه  ومــن 
ــواب”  وج ــؤال  س مائة  ــىل..  ــي اإلرسائ

تأليف بيدرو برييجر.
اإلسبانية  باللغة  الكتاب  هذا  صدر 
جمهورية  ىف  أكادميى  عمل  أول  وهو 
الفلسطينية،  القضية  يتناول  األرجنتني 
أكاذيب  بوضوح  الكتاب  ويكشف 
مقولتها  بخاصة  الصهيونية،  الحركة 
بال  لشعب  بال شعب،  “أرض  الشهرية 

أرض”.

أسوة  وفالحني  وعامل  برجوازيني  إىل 
بالشعوب األخرى، وذلك وفقا ملفهوم 

التطور الرأسامىل آنذاك.
الحركة  مؤسىس  تأثر  إىل  ونــظــرا 
ارتــأوا  األوروىب،  بالفكر  الصهيونية 
معاداة  ملكافحة  الوحيد  املخرج  أن 
يهودية،  دولة  إقامة  هو  “السامية” 
إنجليزية  بدعة  الصهيونية  تكن  ومل 
أنها  مــع  الــعــرىب  الــوطــن  لتقسيم 
الرأسامىل  التوسع  حقبة  ىف  نشأت 
واالستعامرى للدول األوروبية العظمى 
معها  الصهيونية  الحركة  أقامت  التى 
عالقات وطيدة، وذلك بسبب حاجتها 
للسيطرة  كربى  عاملية  قوى  دعم  إىل 
يسكنوها.  مل  التى  األرض  تلك  عىل 

وأتت الحركة الصهيونية ذات الجذور 
بالنسبة  اإلصبع  ىف  كالخاتم  الغربية 
يحتاجونها  كانوا  ألنهم  اإلنجليز،  إىل 

الخرتاق املنطقة.
مشكلتني  الصهيونية  واجهت  لقد 
أنها  األوىل  تأسيسها،  منذ  أساسيتني 
ىف  يهودية  دولة  تأسيس  تحاول  مل 
مناطق من روسيا وبولونيا (بولندا)، 
يهودية،  أغلبية  تتواجد  كانت  حيث 
بــأرض  تطالب  أن  مبكانها  وكــان 
تقرير مصري  إىل حق  استنادا  لليهود 
الشعوب، والثانية أنها اقرتحت إنشاء 
عمليا  فيه  يكن  مل  مكان  ىف  دولــة 
شعب يهودي، ومل يكن بدون شعب، 
كام ادعت الحركة الصهيونية آنذاك.

قرأت لك.. “الصراع العربى اإلسرائيلى”
كاتب أرجنتينى يسأل: ما الحركة الصهيونية؟

إبراهيم،  أنور  د.  التحرير  رئيس 
صدر  السينام  آفاق  سلسلة  ومن 
العاملية   “السينام  كتاب  كتاب 
سيف،  وليد  د.  تأليف  املعارصة”  
عزمي،  يحيي  د.  التحرير  رئيس 
صدر  مرص  حكايات  سلسلة  ومن 
لسهري  تاىن”  من  “إسكندرية  كتاب 
د.  التحرير  رئيس  الحميد،  عبد 
كامل مغيث، ومن سلسلة إبداعات 
تأليف  ــراء”   ــ “إب ــدرت روايـــة  ص
القصصية  واملجموعة  فوزي،  خالد 
الطرق”  وقطاع  واألوغاد  “للمحبني 
التحرير عمر  رئيس  الربمي،  ملحمد 

شهريار.
لقصور  العامة  الهيئة  أن  إىل  يشار 
الثقافة بدأت االستعدادات منذ فرتة 
حيث تم وضع خطة سالسل الهيئة 
التى  والكتب  اإلصــدارات  وتيمة 

ستكون متوفرة باملعرض، إضافة إىل 
طباعة املزيد من الكتب التى تنفد 
ىف األيام األوىل من انطالق املعرض، 
عىل  تعمل  سوف  الهيئة  إن  حيث 
اإلمداد اليومى لبعض الكتاب التى 
اليوم  أو  اليوم  تنفد سواء ىف نفس 

التاىل من املعرض.
خصومات   %50 الهيئة  وتــقــدم 
رشاء  يعد  بحيث  إصداراتها،  عىل 
الثقافة  قصور  عن  الصادرة  كتب 
تطرح  كام  الجميع،  متناول  ىف 
التى  الكتب،  من  مجموعة  الهيئة 
تقدمها الهيئة بأسعار مخفضة، من 
إن  حيث  املحلية،  املعارض  بواقى 
توزع  يتم  إذ  نفدت  الهيئة  مخازن 
السنوات  ىف  بالكامل  إصداراتها 

األخرية أوال بأول.

املرسحى  والناقد  الشاعر  أعلن 
النرش  عام  مدير  شكرى،  جرجس 
عن  الثقافة  لقصور  العامة  بالهيئة 
ضمن  جديدة  عناوين   5 إصــدار 
مرشوع النرش بالهيئة، وذلك ضمن 
من   52 للدورة  الهيئة  استعدادات 
للكتاب،  الــدوىل  القاهرة  معرض 
يونيو  فعالياتها ىف 30  تنطلق  التى 
يوليو   15 إىل  وتستمر  املقبل، 
املقرر أن تشارك  2021، حيث من 
إصداراتها  من  كبرية  مبجموعة 

مبختلف السالسل.
وكشف جرجس شكرى عن خمسة 
مرشوع  عن  صدرت  جديدة  كتب 
لقصور  العامة  بالهيئة  النرش 
الثقافة، هى: “رواية ممر إيل الهند: 
تأليف إ . م فورسرت، ترجمة راشدة 
عاملية  آفــاق  سلسلة  عن  رجــب، 

استعدادا ملعرض الكتاب.. 5 عناوين جديدة 
من مشروع النشر بقصور الثقافة

وأستاذ  صحفى  الكتاب  ومــؤلــف 
جامعى ملادة علم االجتامع، ىف جامعة 
ومحلّل  الحكومية،  أيريس  بوينس 
بإعداد  ويقوم  الدولية،  السياسة  ىف 
متعّددة،  وإذاعية  تليفزيونية  برامج 
الصحف  أهم  مع  سابقاً  تعاون  وقد 

واملجالت األرجنتينية.
هى  “ما  عنوان  تحت  الكتاب  يقول 

الحركة الصهيونية”؟
ىف  للعيان  الصهيونية  الحركة  ظهرت 
أوروبا الغربية ىف أواسط القرن التاسع 
عرش ردا عىل حمالت االضطهاد التى 
أوروبــا  ىف  اليهود  لها  يتعرض  كــان 
الغربية والرشقية، وقد عرفت نفسها 
للشعب  الوطنى  التحرير  “حركة  بـ 

اليهودى”.
الوحيد  الطريق  أن  مؤسسوها  ورأى 
هو  “السامية”  معاداة  من  للتخلص 
واحــدة،  دولــة  ىف  العامل  يهود  متركز 
وكانوا يعتقدون أن كره اليهود أزىل وال 
أكد “ليون بنسكر”  تفاديه، قد  ميكن 
لليهود  البغضاء  أن  الحركة  قادة  أحد 
“مرض عقىل وراىث غري قابل للشفاء”.

الصحفى  هــريتــزل  ــودور  ــي ت وتــأثــر 
النمساوى من أصل هنجارى مبحاكمة 
اليهود ىف فرنسا عام  اتسمت مبعاداة 
1894 التى جرت ضد النقيب ألفريد 
بالسجن  عليه  حكم  إذ  دريفيوس 
“بتهمة “الخيانة العظمى” إال أن قرارا 
بالعفو عنه صدر بعد عدة سنوات إثر 

إثبات براءته.
وعودا  فرنسية  الثورة  أطلقت  لقد 
بتحقيق املساواة بني جميع املواطنني، 
ولــكــن املــالحــقــات ضــد دريــفــوس 

استثمرت كونه يهوديا.
كتاب  هريتزل  أصدر   1896 عام  وىف 
“دولة اليهود” كان مبثابة حجر األساس 

للصهيونية السياسية.
املفكرين  من  املجموعة  هذه  كانت 
خالل  من  فقط  العامل  تعرف  اليهود 
ىف  اليهود  معظم  عمل  إذ  أوروبـــا، 
طيلة  والصريفة  والسمرسة  التجارة 
قرون، ومل يعرفوا إال القليل عن اليهود 
ىف الوطن العرىب، وكان هريتزل يرغب 
األوروىب  اليهودى  الشعب  بتحويل 

برئاسة  الثقافة،  وزارة  تستعد 
إىل  الدايم،  عبد  إيناس  الدكتورة 
لعام  الدولة  جوائز  عن  اإلعالن 
املقبل،  يونيو  شهر  خالل   ،2021
أسامء  عن  اإلعالن  يتم  حيث 
جوائز  فروع  جميع  ىف  الفائزئن 
العربية  النيل  الدولة سواء كانت 
والتفوق،  والتقديرية  والنيل، 

والتشجيعية.
النيل  قيمة كل جائزة من جوائز 
للمبدعني املرصيني، وكذلك جائزة 
ألف   500.000 العرب  املبدعني 
جنيه وميدالية ذهبية، وال يجوز 
تقسيمها أو منحها لشخص واحد 

أكرث من مرة واحدة.

مجاالت  ىف  التفوق  جائزة  أما 
والعلوم  واآلداب  الفنون 
 ،2021 عام  عن  االجتامعية 
لكل  جائزة  كل  قيـمة  وتشمل 
 100 الفــروع  هذه  من  فـرع 
وال  فضية  وميدالية  جنيه  ألف 
يجوز تقسيمها، أو منحها لشخص 
من  أكرث  الفرع  ذات  يف  واحد 
الدولة  جائزة  أما  واحدة،  مرة 
التقديرية فتبلغ قيمة كل جائزة 
من جوائز الدولة التقديرية 200 
وال  ذهبية،  وميدالية  جنيه  ألف 
يجوز تقسيمها أو منحها لشخص 

واحد أكرث من مرة واحدة.
لكل  جائزة  كل  مية  قيمة  بينام 

فرع من هذه فروع جائزة الدولة 
التشجيعية 50 ألف جنيه.

ومن املقرر أن هذا العام سيشهد 
لعامى 2020  الدولة  دمج جوائز 
“عام  أزمة  حل  ليتم  و2021 
الدولة،  جوائز  تسليم  ىف  الفراغ” 
والتى تعود إىل 53 عاما، حيث تم 
إلغاء تسليم الجوائز ىف عام 1867 

بسبب حرب االستنزاف.
الدولة  لجوائز  ترشيحات  معظم 
من  تأىت  التشجيعية  عن  بعيدا 
وجمعيات  ونقابات  مؤسسات 
التقديم  عىل  كورونا  تؤثر  مل  لذا 
الدولة  جوائز  لنيل  أواملرشحني 

.2021

اإلعالن عن الفائزين بجوائز الدولة لعام 
2021 فى يونيو.. تفاصيل
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يعنى إيه “تويرت األزرق”؟ وما الفارق 
بينه وبني املنصة العادية؟

لعبة تمنح مستخدمها 30 ثانية إلنفاق 
صافى ثروة إيلون ماسك

 LeasingOptions أصدرت رشكة
مستخدمها  تدخل  لعبة  العاملية 
 Space ــروة  ث صــاىف  إنــفــاق  ىف 
مجموعة  عىل  املذهلة   Karen
وسيتعني  املغرية،  العنارص  من 
االســتــثــامر  مستخدمها  ــىل  ع
كل  يختفى  أن  ويجب  برسعة 
ومن  ثانية   30 غضون  ىف  سنت 
تتضمنها  التى  التحديات  ضمن 
قطب  ثــروة  أنفاق  هى  اللعبة 
إيلون ماسك  تسال وسبيس إكس 
صعوبة  املستخدمني  يجد  حيث 

الرئيسية  التطبيقات  معظم  تحتوي 
(الوضع  ميزة  عــىل  األيـــام  ــذه  ه
ويتضمن   Dark Mode الداكن) 
اإللــكــرتوين  الــربيــد  تطبيق  ــك  ذل
جوجل،  مــن   Gmail (جيميل) 
من  املــيــزة  هــذه  أصبحت  حيث 
العديد  يحرص  التي  املزايا  ضمن 
التطبيقات يف تضمينها  من مطوري 
لفوائدها  ــك  وذل تطبيقاتهم،  يف 
العديدة وأهمها تقليل الضغط عىل 
عينيك وتوفري عمر بطارية الهاتف، 
جاملية  ملحة  إضفائها  إىل  باإلضافة 
نقلته  ملا  وفقا  الكثريين  يفضلها 

.aitnews
الداكن  الوضع  تفعيل  كيفية  وإليك 
أنــدرويــد  يف   Gmail تطبيق  يف 

وآيفون:
يعمل  هاتف  تستخدم  كنت  إذا 
بإصدار نظام التشغيل (أندرويد 10) 
Android 10 أو أي إصدار أحدث، 
أو هاتف آيفون يعمل بإصدار نظام 
التشغيل (آي أوإس 13) iOS 13 أو 
بتفعيل  وقمت  أحدث،  إصدار  أي 
الداكن) عىل مستوى نظام  (الوضع 

تعرف على طرق تفعيل الوضع الداكن فى تطبيق Gmail فى أندرويد وآيفون شركه ابل

شبكة  أن  حديثة  تقارير  كشفت 
اشرتاك  خدمة  عىل  تعمل  تويرت، 
تويرت  أو   Twitter Blue تسمى 
األزرق، حيث تكلف املستخدمني 
2.99 دوالًرا شهريًا، وكان عمالق 
التكنولوجيا أكد سابًقا استكشاف 
الذين  املستخدمني  مفهوم 
معينة،  ميزات  مقابل  يدفعون 
لكن باحثًا ىف التطبيق يدعى اآلن 

أن لديه دلياًل عىل خططه.
ما هو Twitter Blue؟

 Twitter أن  إىل  الشائعات  تشري 
مبيزات  ولكن  تويرت  يشبه   Blue
غردت  حيث  وحرصية،  جديدة 
جني  الشهرية  واملرُسبة  املدّونة 

قائلة:  مؤخرًا  وونغ  مانشون 
االشرتاك  بخدمة  تويرت  “يتصل 
 ،“  Twitter Blue القادمة” 
ىف  شهريًا  دوالًرا   2.99 بسعر 
الوقت الحايل، مبا ىف ذلك امليزات 
عن  الرتاجع  مثل:  املدفوعة 

التغريدات”.
-17-05-2021-Screen-Shot

16.41.54-at
لقطات  بتضمني  املدون  وقام 
شاشة بجانب التغريدة التى يبدو 
تسمى  جديدة  ميزة  تعرض  أنها 
املرجعية”،  اإلشارات  “مجموعات 
واقرتحت أن يتمكن املستخدمون 
البدء  الرسوم من  يدفعون  الذين 

ىف  املفضلة  تغريداتهم  حفظ  ىف 
مساحة “املجموعة”.

يحتوى  كيف  ما  حد  إىل  ويشبه 
قسم  عىل  اآلن  انستجرام 
منشورات  لجميع  “محفوظ” 
كام  لديك،  املفضلة  انستجرام 
“يعمل  أيًضا:  وونغ  غردت 
Twitter أيًضا عىل منوذج تسعري 
فئة  وجود  مع  املتدرج،  االشرتاك 
أكرث  مدفوعة  ميزات  بها  واحدة 
املثال،  سبيل  “عىل  األخرى،  من 
ميكن للمستخدمني ىف املستويات 
بتجارب  االستمتاع  سعراً  األعىل 
أخبار  قراءة  متميزة، مثل تجربة 

خالية من الفوىض.”

الضخمة  الــرثوة  هذه  إنفاق  ىف 
ىف بضع ثواىن وفقا ملا نقله موقع 

.TheNextWeb
تصدر  قد  ماسك  إيلون  ــان  وك
ىف  للمليارديرات  بلومربج  مؤرش 
عىل  العام،  هذا  من  سابق  وقت 
ذلك  منذ  تراجع  أنه  من  الرغم 
خلف   ، الثالث  املركز  إىل  الحني 
بيزوس  الفضاء جيف  ىف  منافسه 
 LVMH إدارة  مجلس  ورئيس 

برنارد أرنو.
بـ  ــروة تقدر  ث فــإن  ــك،  ومــع ذل

ال  جزء  هى  دوالر  مليار   146.5
بأس به من املال ينفقه يف رشكاته 
من  غريبة  ومجموعة  وسياراته 

الجمعيات الخريية.
املليارات  هذه  كل  إنفاق  لكن 
مثلام  كام  السهل،  باألمر  ليس 
ىف  نفسه  ماسك  إيــلــون  يؤكد 
كان  كام  املناسبات.  من  العديد 
قد طلب مؤسس SpaceX مؤخرًا 
البالغ   Twitter متابعيه عىل  من 
الحصول عىل  مليونًا  عددهم 55 

نصائح حول التربعات.

فيمكنك  أحدث،  إصدار  أي  أو   10
تعيني ِسمة داكنة كنظام افرتايض يف 
التطبيقات  جميع  وستقوم  هاتفك، 
باعتامد  امليزة  هــذه  تدعم  التي 
تلقائيًا،  االفــرتايض  الداكن  الوضع 
وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

 Settings (اإلعدادات) افتح تطبيق
يف هاتفك.

اضغط عىل خيار (خيارات العرض) 
.Display option

خيار  بجوار  الذي  الزر  بتبديل  قم 
الداكن) Dark theme إىل  (املظهر 

وضع التشغيل.
تطبيق  يف  الوضع  تطبيق  سيتم 
جيميل بشكل افرتايض وفق اإلعداد 

االفرتايض للنظام.
تطبيق جيميل يف  التفعيل يف  ثانيًا: 

آيفون:
هاتف  يف  جيميل  تطبيق  افتح 

آيفون.
الشاشة  من  اليرسى  الجهة  أعىل  يف 
الرئيسية، اضغط عىل األسطر الثالثة 

لفتح القامئة الرئيسية.
قم  ــك،  ل تظهر  التي  القامئة  يف 

عىل  اضغط  ثم  لألسفل  بالتمرير 
.Settings (اإلعدادات) خيار

اضغط  لك،  تظهر  التي  الشاشة  يف 
.Theme (الِسمة) عىل خيار

من الخيارات الثالثة التي تظهر لك، 
.Dark (داكن) اضغط عىل خيار

بإصدار  يعمل  هاتفك  كــان  إذا 
 13  iOS  (13 أوإس  (آي  التشغيل 
أو أي إصدار أحدث، فيمكنك تعيني 
لنظام  افرتايض  كنظام  داكنة  سمة 
التشغيل، وستقوم جميع التطبيقات 
التي تدعم هذه امليزة باعتامد هذا 
الوضع افرتاضيًا، وللقيام بذلك، اتبع 

الخطوات التالية:
 Settings (اإلعدادات) افتح تطبيق

يف هاتف آيفون.
اضغط عىل خيار (العرض والسطوع) 

.Display and Brightness
.Dark (داكن) اضغط عىل خيار

تطبيق  يف  الوضع  تطبيق  سيتم 
جيميل بشكل افرتايض وفق اإلعداد 

االفرتايض للنظام.

تطبيق  ضبط  فسيتم  التشغيل، 
جيميل تلقائيًا عىل الوضع املظلم.

تفعيل  أيــًضــا  ميكنك  ــك،  ذل ومــع 
يف  منفصل  بشكل  الداكن)  (الوضع 
وللقيام  هاتفك،  يف  جيميل  تطبيق 

بذلك اتبع الخطوات التالية:
أواًل: كيفية تفعيل الوضع الداكن يف 

تطبيق جيميل يف أندرويد:

هاتف  يف  جيميل  تطبيق  افتح 
أندرويد الخاص بك.

الشاشة  من  اليمنى  الجهة  أعىل  يف 
رمز  اضغط عىل  للتطبيق،  الرئيسية 

الرتس.
اضغط  لك،  تظهر  التي  القامئة  من 

.Settings (اإلعدادات) عىل خيار
ــدادات  ــ اضــغــط عــىل خــيــار (اإلع

.General settings (العامة
خيار  عىل  اضغط  الشاشة،  اعىل  يف 

.Theme (الِسمة)
يف الشاشة التي تظهر لك، من ضمن 
خيار  عىل  اضغط  الثالثة  الخيارات 

.Dark (داكن)
إذا كان هاتفك يعمل بإصدار نظام 
 Android  (10 (أندرويد  التشغيل 
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زوجان يعرتفان باالتجار فى الهريوين بالهرم: 
“أرباحه حلوة والزباين أثرياء”

اعرف مصري شخص اختلف مع زوجته 
تم ضبطهام فاختطف ابن شقيقتها فى البحرية عاطل وزوجته،  اعرتف 

بالهرم، وبحوزتهام كمية من مخدر 
الهريوين، اعتيادهام االتجار ىف املواد 
الهريوين،  مخدر  خاصة  املخدرة، 
التي  ــاح  األرب قيمة  الرتفاع  نظرا 
يحصالن عليها من نشاطهام، خاصة 

أن زبائنهام من األثرياء.
مع  يتواصالن  أنهام  املتهامن  أضاف 
معهم  وينسقان  هاتفيا،  عمالئهام 
لتسليم  لقائهم  ومواعيد  أماكن 
الهريوين  ويخزنان  لهم،  املخدر 

األمنية  ــزة  ــه األج واصــلــت 
جرائم  ملكافحة  جهودها 
الدعم،  أموال  عىل  االستياء 

أجهزة  جهود  إطار  ىف 
وزارة الداخلية 

فحة  ملكا
بشتى  الـــجـــرميـــة 
مجال  ىف  والسيام  صــورهــا، 

بني  لرتويجه  متهيدا  مبسكنهام، 
عمالئهام.

املتهم  هوية  عن  املتهامن  وأرشــد 
الهريوين،  عىل  منه  يتحصالن  الذي 
ــراء  إج املباحث  رجــال  ويكثف 
وحرر  املتهم،  لضبط  التحريات، 
النيابة  وبــارشت  بالواقعة،  محرض 

التحقيق.
املباحث،  لرجال  معلومات  وردت 
يف  ــه  وزوجــت عاطل  تــورط  تفيد 
مبنطقة  املخدرة،  باملواد  االتجار 

عىل  االستياء  جرائم  مكافحة 
أموال الدعم.

وأكـــــــــــــدت 
مـــعـــلـــومـــات 
وتـــحـــريـــات 
اإلدارة العامة 
ــة  ــ ــرط ــ ل
ين  لتمو ا
لتجارة  وا
ــام  ــيـ قـ

ــر  ــديـ )املـ
مخبز  عــن  املسئول 
رشطة  قسم  بدائرة   – بلدى 
بالقليوبية(   – الخصوص 
نظام  ــرتاق  ــ وإخ بالتاعب 
الخبز  رصف  منظومة  تشغيل 

اإلجـــراءات  تقنني  وعقب  الــهــرم، 
كمني  إعداد  تم  الالزمة،  القانونية 
والقبض  بعد رصد تحركاتهام،  لهام، 
عليهام، وبحوزتهام كمية من مخدر 
وميزان  ــايل،  م ومبلغ  الهريوين، 
وهاتفني  أبيض،  وســالح  حساس، 

محمول.
القانونية  اإلجـــراءات  اتخاذ  تم 
الالزمة حيال املتهمني، وحرر محرض 
النيابة  إىل  إحالتهام  وتم  بالواقعة، 

املختصة للتحقيق.

عمليات  إثبات  طريق  عن 
رصف خبز وهمية يومياً دون 
ىف  والترصف  فعلياً،  إنتاجه 
البلدى  الدقيق  من  كميات 
وبيعها   ٪٨٢ استخراج  املدعم 
مستولياً  الــســوداء،  بالسوق 
بدون وجه  الدعم  أموال  عىل 
حق، حيث ورد تقرير الجهات 
املختصة أن قيمة املبالغ املالية 
 13.٢5٨.٨1٨( عليها  املستوىل 
ومائتان  مليون  عر  ثاثة   –
ــة وخــمــســون ألــف  ــي ــان ومث

ومثامنائة ومثانية عر جنيه(.
ــراءات،  ــ اإلج تقنني  وعــقــب 
املذكور،  املتهم  ضبط  أمكن 
بارتكابه  اعــرتف  ومبواجهته 
املشار  النحو  عىل  الواقعة 
ــراءات  اإلج اتخاذ  فتم  إليه، 

القانونية.

مالبسات  األمن  أجهزة  كشفت 
مبحافظة  طفل  اختطاف  واقعة 
إطار  ىف  الجاىن،  وضبطت  البحرية 
جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف 
بدر  رشطة  ملركز  تبلغ  ما  مالبسات 
(ربة  من  البحرية  أمن  مبديرية 
بقيام  املركز)  بدائرة  مقيمة  منزل، 
(زوج شقيقتها، مقيم بدائرة املركز) 
 7 العمر  من  البالغ  ابنها  باستدراج 
مسكنهام  أمام  لهوه  حال  سنوات، 
توك”  “توك  مبركبة  واصطحابه 
به،  خاصة  معدنية  لوحات  بدون 
لجهة غري معلومة عىل إثر خالفات 
مقيمة  منزل،  (ربة  وزوجته  بينه 
بنقل  األخرية  لقيام  العنوان)  بذات 
إقامة  ملحل  الزوجية  منقوالت 
اتصاال  بتلقيها  أضافت  كام  أهليتها، 
عىل  مبساومتها  وقام  منه  هاتفيا 
قيام شقيقتها بإعادة املنقوالت نظري 

إعادة نجلها.
جناىئ  بحث  فريق  تشكيل  تم 
العام ومبشاركة  األمن  برئاسة قطاع 
أمن  مبديرية  الجناىئ  البحث  إدارة 
قيام  عن  جهوده  أسفرت  البحرية 
الواقعة  بارتكاب  حقه  ىف  املشكو 

باصطحاب  وقيامه  الخالفات  لذات 
ذويه،  بأحد  خاصة  لشقة  الطفل 
البحرية،  مبحافظة  البارود  بإيتاى 
أمكن  اإلجراءات  تقنني  وعقب 
 – محىل  (فرد  وبحوزته  ضبطه 
وبرفقته  العيار)  ذات  من  طلقة 
الطفل املختطف، ومبواجهته اعرتف 
الخالفات،  لذات  الواقعة  بارتكاب 

فتم اتخاذ اإلجراءات القانونية.
العقوبة  نرصد  التالية  السطور  وىف 

التى ينتظرها املتهم :
قانون  من  الخامس  الباب  تحدث 
األطفال  خطف  حول  العقوبات 
حول  وكذا  الوالدة،  حديثى  وخاصة 
تعريض حياة األطفال للخطر، حيث 

حدد العقوبة املقررة لكل فعل.
ونصت املادة ( 283 ) عىل “يعاقب 
سبع  عن  تقل  ال  مدة  بالسجن 
سنوات كل من خطف طفال حديث 
أبدله  أو  أخفاه  أو  بالوالدة  العهد 
من  أى  غري  إىل  زورا  عزاه  أو  بآخر 

والدي”.
بغرامة  أو  بالحبس  “يعاقب  وأيضا 
ال تزيد عىل خمسامئة جنيه مرصى 
وطلبه  بطفل  متكفاًل  كان  من  كل 

منه من له حق ىف طلبه ومل يسلمه 
إليه”.

للخطر  الطفل  حياة  يعرض  أما من 
عرض  من  “كل  عىل  القانون  فنص 
سبع  سنه  يبلغ  مل  طفاًل  للخطر 
سنني كاملة وتركه ىف محل خال من 
ذلك  عىل  غريه  حمل  أو  اآلدميني 
عىل  تزيد  ال  مدة  بالحبس  يعاقب 

سنتني”.
الطفل  تعريض  عن  نشأ  “وإذا 
الخاىل  املحل  ىف  وتركه  للخطر 
انفصال  السابقة  املادة  ىف  كاملبني 
منفعته  فقد  أو  أعضائه  من  عضو 
املقررة  بالعقوبات  الفاعل  فيعاقب 
فإن تسبب عن ذلك  للجرح عمدا. 
موت الطفل يحكم بالعقوبة املقررة 

للقتل عمدا”.
كام نصت املادة ( 287 ) عىل “كل 
من عرض للخطر طفاًل مل يبلغ سنه 
محل  ىف  وتركه  كاملة  سنني  سبع 
ذلك  كان  سواء  باآلدميني  معمور 
يعاقب  غريه  بواسطة  أو  بنفسه 
ستة  عىل  تزيد  ال  مدة  بالحبس 
مائتى  تتجاوز  ال  بغرامة  أو  شهور 

جنيه مرصي”.

الداخلية تضبط صاحب مخبز استوىل 
على 13 مليون جنيه من أموال الدعم

مصادمات مسلحة بني الجانبني.
املتحدة  األمم  باسم  املتحدث  وقال 
 58 من  أكرث  إن  دوغاريك،  ستيفان 
يف  ديارهم  عن  نزحوا  شخص  ألف 
قطاع غزة عىل وقع القصف املستمر 

للمناطق املدنية يف القطاع.
تسهيل  برضورة  دوغاريك  وطالب 
األطقم  أمام  غزة  وإىل  من  الحركة 

الطبية واملساعدات اإلنسانية.
للغاية  مقلقة  تقارير  “تلقينا  وأضاف 
بشأن قصف املزيد من البنى التحتية 
املدنية يف غزة مبا فيها مخترب مركزي 
املنشآت  من  وسواها  كورونا  لفحص 
عىل  حصلنا  كام  واإلنسانية،  الصحية 
تقارير بشأن أعداد كبرية من النازحني 
من  أكرث  غزة.  قطاع  يف  الفلسطينيني 
وأطفال  ونساء  رجال  من  ألف   58
عن  يبحثون  منهم  ألف   47 نزحوا، 

يف  لألنروا  تابعة  مدارس  يف  الحامية 
غزة”.

وتابع قائال “من الرضوري الحفاظ عىل 
اإلنسانية،  املساعدات  إمكانية وصول 
من وإىل غزة واتخاذ التدابري املناسبة 

لتأمني الحركة يف القطاع”.
وقف إطالق النار

حركة  نفت  التهدئة،  صعيد  وعىل 
إطالق  وقف  عىل  موافقتها  حامس 
النار مشرية إىل أن الجهود واالتصاالت 

مع الوسطاء مستمرة.
إرسائيلية،  سياسية  مصادر  نفت  كام 
املوافقة عىل  وقف إلطالق النار، قائلة 
إنه ليس هناك أي تفاهامت أو تعهد 

يف هذا الشأن.
إرسائيلية،  إعالم  وسائل  وكانت 
واشنطن  أبلغت  أبيب  تل  أن  ذكرت 
يف  النار  إطالق  لوقف  باستعدادها 

غضون يومني إىل ثالثة.
عن  أنباء  ترددت  بعدما  ذلك  يأيت 
تقديم مرص مقرتحا لوقف إطالق النار 

اعتبارا من صباح الغد.
وكان رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني 
نتانياهو أكد أن العملية العسكرية يف 
أخرى،  أيام  بضعة  ستستغرق  القطاع 
تلقت  حامس  حركة  أن  إىل  مشريا 
وعادت  تتوقعها  تكن  مل  رضبات 

سنوات عديدة إىل الوراء.
االستخبارات  وزير  هدد  جانبه  من 
اإلرسائييل إييل كوهني بقطع الكهرباء 

عن قطاع غزة.
قائد  عمريام،  يوآف  العميد  أن  غري 
اإلرسائيلية،  الجوية  باملاخيم  قاعدة 
قال  غزة،  من  لقصف  تعرضت  التي 
حلها  ال ميكن  غـزة  قطاع  مشاكل  إن 

بالوسائل العسكرية.

غزة.. زيادة وترية القصف 

وارتفاع عدد القتىل
تتمه ص 10
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التقدم  يف  للمقاصة  مرص  نجح 
عقب  الدوري  ترتيب  بجدول 
بأربعة  أسوان  عىل  التغلب 
ضمن  هدفني  مقابل  أهداف 
مباريات الجولة 23 من املسابقة.

التسجيل  للمقاصة  مرص  وافتتح 
عن  السابعة  الدقيقة  يف  مبكرا 
وهو  بيكيل  شيملس  طريق 

الهدف الوحيد يف الشوط األول.
أسوان  تعادل  ويف شوط مختلف 

بــدأ الربتغــايل نيلو فينجــادا عمله 
كمديــر فنــي لالتحــاد املــرصي 
األربعــاء. أمــس  القــدم  لكــرة 

بــدأت  الربتغــايل  مهمــة 
واملعلومــات  البيانــات  بجمــع 
مهمتــه،  لطبيعــة  الالزمــة 
وذلــك فــور وصولــه القاهــرة، 

بكأس  جريمان  سان  باريس  توج 
التوايل  عىل  الثاين  للعام  فرنسا 
مواسم  سبعة  آخر  يف  والسادس 

بعدما تغلب عىل موناكو.
يف  موناكو  عىل  جريمان  سان  وفاز 
الثاثاء  اليوم  فرانس  دو  استاد 

بهدفني دون رد.
أهداف  إيكاردي  ماورو  افتتح 

املباراة يف الدقيقة 19.
الثاين  الهدف  مبايب  كيليان  وأضاف 
يف  الفرنسية  العاصمة  لفريق 

الدقيقة ٨1.
الثانية  البطولة هي  تلك  وأصبحت 
مدربه  قيادة  تحت  جريمان  لسان 
بوكيتينو  ماوريسيو  األرجنتيني 
املوسم  منتصف  الفريق  قاد  الذي 
الجاري خلفا لتوماس توخيل وذلك 
السوبر  بكأس  سابقا  توج  بعدما 

الفرنيس.
 1٤ رقم  هو  اللقب  ذلك  وأصبح 

يف الدقيقة 58 عن طريق أرشف 
مهدي قبل أن يتقدم عامد فتحي 
 60 الدقيقة  يف  للمقاصة  رسيعا 
عن  مجددا  أسوان  يتعادل  ثم 
الدقيقة  يف  مجدي  حمزة  طريق 

.69
سجل  املباراة  دقائق  أخر  ويف 
ملرص  التقدم  هديف  مريس  باسم 
و92   83 الدقيقتني  يف  للمقاصة 

عن طريق ركلتي جزاء.

الكــرة. اتحــاد  أعلــن  حســبام 
أّجــل  قــد  فينجــادا  وكان 
للحصــول  القاهــرة  إىل  قدومــه 
مــن  الثانيــة  الجرعــة  عــىل 
بــالده. يف  كورونــا  لقــاح 
املــرصي  االتحــاد  وتعاقــد 
مهمــة  لتــويل  فينجــادا  مــع 

 33 إىل  رصيده  املقاصة  ورفع 
 22 من  الخامس  املركز  يف  نقطة 
واحدة عن  نقطة  وبفارق  مباراة 

املربع الذهبي.
أما أسوان فيتأزم موقفه بخسارة 
 21 عند  ويتجمد رصيده  جديدة 
عرش  السادس  املركز  يف  نقطة 
وبفارق 3 نقاط عن البنك األهيل 

واملراكز املؤدية للهبوط.

وهــي  لالتحــاد  الفنــي  املديــر 
عليهــا  يبنــي  التــي  املهمــة 
كبــرية  آمــاال  املــرصي  االتحــاد 
فنيــة  اســرتاتيجية  لوضــع 
ملنتخباتــه الوطنيــة ومســابقاته 
مراحلهــا  بجميــع  املحليــة 
املختلفــة. وفئاتهــا  الســنية 

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

من يستطيع إيقافهم؟ سان جريمان يتوج بكأس فرنسا بعد إسقاط موناكو
عن  ليبتعد  جريمان  سان  تاريخ  يف 
بفارق  مارسيليا  التقليدي  غرميه 

أربعة ألقاب.
سان  يخرس  مل   ٢015 عام  ومنذ 
جريمان لقب كأس فرنسا سوى مرة 
واحدة عام ٢019 أمام رين بركات 

الرتجيح.
بإمتام  نفسه  جريمان  سان  وميني 
عىل  الثاين  للعام  املحلية  الثاثية 
الدوري  بلقب  فوزه  حال  التوايل 

يوم األحد املقبل.
ويحتل سان جريمان املركز الثاين يف 
بفارق  املتصدر  ليل  خلف  الدوري 

نقطة.
إذ أن سان جريمان حصد ٧9 نقطة 

مقابل ٨0 ملنافسه ليل.
منافسه  جريمان  سان  ويواجه 
يواجه  فيام  ملعبه،  خارج  بريست 
ملعبه  خارج  أنجيه  نظريه  ليل 

كذلك.

فينجادا يبدأ مباشرة عمله كمدير فني التحاد الكرة

خمسة أهداف يف شوط واحد.. املقاصة 
يهزم أسوان برباعية يف مباراة مثرية
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كـاريـكاتـيـر
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بوفون  جيانلويجي  لـ  ظهور  آخر  يف 
بـ  النهاية  كانت  يوفنتوس،  بقميص 
خزانته  إىل  تضاف  جديدة،  بطولة 

املليئة باأللقاب.
إيطاليا  كأس  لـ  بطا  يوفنتوس  توج 
حساب  عىل  تاريخه  يف  الـ1٤  للمرة 

أتاالنتا.
بهدفني  أتاالنتا  عىل  يوفنتوس  وفاز 
إيطاليا.  كأس  نهايئ  يف  هدف  مقابل 
فوز ضمن اللقب الثاين لـ أندريا بريلو 
الفوز  بعد  مواسمه  أوىل  يف  كمدرب 
بكأس السوبر اإليطايل يف وقت سابق، 

ويف يوم احتفاله بعيد مياده الـ٤٢.
سجل ديان كولوسوفيسيك وفيديريكو 

الفني  املدير  موسيامين  بيتسو  اكد 
بالنادي  القدم  لكرة  األول  للفريق 
الفوز  حقق  الفريق  أن  أكد  األهيل، 
يف  رد،  دون  بهدفني  داونز  صن  عىل 
مل  ولكنه  بالقاهرة،  الذهاب  جولة 
يحسم تأهله إىل الدور نصف النهايئ 
أن  خاصة  إفريقيا،  أبطال  دوري  يف 
يوم  الفريقني  بني  ثانيا  شوطا  هناك 

السبت املقبل.
معي  تحدث  إذا  موسيامين:  وقال 
أحد قبل مباراة صن داونز األوىل يف 
القاهرة وسألني هل الفوز بهدف أو 

موسيماني: اليوجد شيء مضمون يف كرة القدم 
والفوز بهدفني لم يحسم تأهلنا

نعم  ردي  سيكون  جيدة  نتيجة  اثنني 
بشكل  مهم  الفوز  جيدة.  ستكون 
يوجد يشء مضمون يف  عام ولكن ال 
يحسم  مل  بهدفني  والفوز  القدم،  كرة 

تأهلنا.
وأضاف املدير الفني لألهيل: تحدثت 
مقابلة  أول  يف  اليوم  الاعبني  مع 
جمعتنا، بعد مباراة الذهاب وهنأتهم 
حققنا  إننا  لهم  وقلت  الفوز،  عىل 
هناك  ولكن  واحد،  شوط  يف  الفوز 
الجوانب  عىل  وركزت  ثان،  شوط 
الفريق  تحضريات  بداية  يف  اإليجابية 

ملباراة العودة.
وأكد موسيامين أن مواجهة صن داونز 
ستكون صعبة با شك عىل الفريقني، 
داونز  صن  أمام  لألهيل  مباراة  وأول 
خرس هنا يف بريتوريا، ويف املرة الثانية 
حقق التعادل، وأمتنى أن يكون الفوز 

حليفنا يف املواجهة املقبلة.
واوضح املدير الفني أن األهيل واجه 
لقاء  خاض  ثم  الدوري  يف  الزمالك 
ويستعد  داونز  صن  أمام  الذهاب 
بعدها  ومن  العودة  ملباراة  حاليا 
كأس  عىل  بركان  نهضة  مواجهة 

يف  غاية  مواجهات  وجميعها  السوبر، 
القوة، وهذه هي سمة الفرق الكبرية، 
فعندما تلعب يف فريق بحجم األهيل 
فا بد أن تكون جاهزا دامئا  للمنافسة 
ما  متنوعة  ومباريات  ضغوط  وسط 
بني املحلية والقارية ومن قبلها كأس 

العامل لألندية.
هناك  أن  عىل  موسيامين  وشدد 
حاليا،  الفريق  صفوف  يف  إصابات 
تجاوزها،  عىل  قادر  األهيل  ولكن 
وعندما تلعب يف 3 بطوالت مختلفة 
من املؤكد أن يكون هناك إصابات يف 

ظل توايل املباريات.
من  بحالة  أشعر  موسيامين:  وقال 
السعادة ألنني موجود يف بيتي جنوب 
األهيل  مع  أنا  اآلن  ولكن  إفريقيا، 
الفريق،  الرتكيز مع  وأعيش حالة من 
أذهب  ومل  عميل  يف  متواجد  فأنا 
لزيارة أرسيت، ألن تركيزي الكامل مع 

الفريق.
ترصيحاته  موسيامين  بيتسو  واختتم 
مؤكدا أن جامهري األهيل كبرية وتعي 
نتيجة  الفريق  له  يتعرض  ما  متاما 
ضغط املباريات، وحالة اإلرهاق التي 
مسئولية  تضع  الفريق  منها  يعاين 
كبرية عىل الاعبني، خاصة أننا حققنا 
العامل،  بطولة  يف  برونزية  ميدالية 
وأمامنا مواجهة يف غاية األهمية أمام 
نهضة  مباراة  ثم  داونز  صن  فريق 
اإلفريقية،  السوبر  كأس  عىل  بركان 
صن  مباراة  يف  اآلن  تركيزنا  ولكن 

داونز.

إىل  التأهل  لبلوغ  طريقه  يف 
تخطى  أوروبا،  أبطال  دوري 

ليفربول عائق برينيل بثاثية.
بثاثة  برينيل  عىل  ليفربول  وفاز 
عىل  يشء  ال  مقابل  أهداف 
ضمن  مور(،  )تريف  ملعب 
من  الـ3٧  الجولة  مباريات 

الدوري اإلنجليزي.

ردا  الزمالك  نادي  إدارة  تلقت 
من االتحاد اإلفريقي لكرة القدم 
التي كان  الشكوى  “كاف” حول 
قد تقدم بها النادي تجاه مباراة 
يف  واملولودية  التونيس  الرتجي 
الجولة األخرية لدور املجموعات 

ببطولة دوري أبطال إفريقيا .

ثالث نقاط على طريق األبطال.. 
ليفربول يتخطى برينلي بثالثية

تعرف على رد الكاف يف 
شكوى الزمالك

وناثان  فريمينو،  روبريتو  سجل 
تشامبريلني  وأوكس  فيليبس، 

أهداف ليفربول.
الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 
عىل  الرابع  للمركز  مرتقيا  الـ٤٤ 
بفارق  سيتي  ليسرت  حساب 
األهداف، فيام تجمد رصيد برينيل 

عند 39 نقطة يف املركز الـ1٧.

شكوى  تسلم  أنه  كاف  وأكد 
جيدا  بدراستها  وقام  الزمالك 
ومراجعة  فيها  والتحقيق 
املباراة  ومراقبي  الحكام  تقارير 
من  والتأكد  بعناية  ودراستها 
عدم وجود شبهات حول املباراة 

ليقوم بحفظ الشكوى .

سجل  فيام  يوفنتوس،  هدفا  كييزا 
أتاالنتا  هدف  مالينوفسيك  رسان 

الوحيد.
التشكيل

أندريا بريلو بدأ بـ جيانلويجي بوفون 
بعدما  مرة  آلخر  املرمى  حراسة  يف 
بنهاية  يوفنتوس  عن  رحيله  أعلن 
الـ٤3  لصاحب  يتبقى  وال  املوسم، 
ختام  يف  بولونيا  لقاء  سوى  عاما 
عىل  تشيزين  سيلعبه  والذي  الدوري، 

األغلب.
ثوافان  بـ  بدأ جاسبرييني  املقابل،  يف 
زاباتا يف الهجوم، ومارتن دي رون يف 

وسط امللعب.

بريلو بطال للمرة الثانية.. بريلو بطال للمرة الثانية.. 
يوفنتوس يودع بوفون يوفنتوس يودع بوفون 

بكأس إيطاليابكأس إيطاليا


