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مخاوف أميركية 
من استدراج الصني 

وروسيا لترامب 
ملواجهة نووية مع 

بيونغ يانغ

احلكومة: ال صحة لتسبب قناة السويس اجلديدة في ظهور قناديل البحر
القاهرة ـ وكاالت: نفى مركز 
املعلومــات ودعم اتخــاذ القرار 
مبجلــس الــوزراء مــا انتشــر 
فــي العديد من وســائل اإلعالم 
وصفحات التواصل االجتماعي 
مــن أنباء تفيــد بتســبب قناة 
الســويس اجلديدة فــي ظهور 
قناديــل البحر، مشــيرا إلى أن 
اخلبــر عار متاما مــن الصحة.  
وأوضــح املركــز ـ فــي تقريــر 
توضيح احلقائق الصادر امس 
ـ أنــه قام بالتواصــل مع وزارة 
البيئــة، التي نفــت صحة تلك 
األنباء جملة وتفصيال، مؤكدة 
عدم وجود أي عالقة أو ربط بني 
قناة الســويس اجلديدة، وبني 
ظهور قناديل البحر على سواحل 

املتوسط.
وأشــارت الــوزارة إلــى أن 
هناك بعض اجلهات التي حتاول 
الترويج لتسبب قناة السويس 
اجلديــدة فــي انتشــار ظاهرة 
القناديل، وذلك ألغراض سياسية 
وهو أمر بعيد كل البعد عن الواقع 
واحلقيقة، مؤكدة انتشار القناديل 
البحــار واحمليطــات  بجميــع 
على مســتوى العالــم، كما أنها 
منتشــرة بالبحر املتوسط منذ 
أواخر السبعينيات. وأوضحت 
الــوزارة أن أعداد قناديل البحر 
تتزايــد خــالل فتــرات الصيف 
والفصول ذات احلرارة املرتفعة، 
 وذلك لعدة أســباب مــن بينها:  
الغذاء املناسب للقناديل  وفرة 
خالل تلك الفتــرات، وجتمعها 
للتكاثر، حيث إن موسم التكاثر 
خالل فصلــي الربيع والصيف 
باإلضافة إلى التغيرات املناخية، 
والتي تعتبر ذات تأثير مباشر 
الرتفاع درجــات حرارة املياه، 
وبالتالــي  وجــود بيئة مالئمة 
لتواجده لفترات أطول، وكذلك 
زيادة نسبة امللوثات العضوية 
في املياه، واالنخفاض املتزايد 
للمفترسات الطبيعية للقناديل 
مثل السالحف البحرية وبعض 
األسماك مثل  ســمكة الشمس، 
وعلى رأسها املفترس األساسي 
لقناديل البحر وهي السالحف 
البحريــة التــي  تعرضــت في 
السنوات األخيرة إلبادة كبيرة 

في البحر املتوسط.

السيسي يؤكد املضي قدمًا في تنفيذ 
برنامج اإلصالح االقتصادي وخفض عجز املوازنة

القاهرة - خديجة حمودة 

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي 
امس املضــي قدما في تنفيذ برنامج 
اإلصــالح االقتصــادي ومواصلــة 
احلكومة جلهودهــا من أجل خفض 
عجز املوازنة بالتوازي مع التوسع في 
شبكات وبرامج احلماية االجتماعية، 
مشيرا إلى أنه رغم قرار رفع أسعار 
احملروقات األخير، والذي يأتي في إطار 
تنفيذ برنامــج اإلصالح االقتصادي 
الذي مت إقراره وما نتج عنه من زيادة 
األعباء علــى املواطن، فــإن الوضع 
االقتصادي يتحسن بشكل عام، السيما 
في ضوء املشروعات اجلديدة اجلاري 
تنفيذها في مختلــف القطاعات وما 
ستؤتيه من ثمار، باإلضافة إلى قرب 
بدء إنتاج حقول الغاز اجلديدة، والتي 
ستسفر عن توقف مصر عن استيراد 
الغاز الطبيعي تدريجيا وتقلل الضغط 

على املوازنة.
جاء ذلــك خالل اجتمــاع الرئيس 
السيســي مع رئيــس مجلس الوزراء 
ومحافــظ البنــك املركــزي باإلضافة 

إلــى وزراء الدفاع واإلنتــاج احلربي، 
والداخلية، والعدل، والتموين، باإلضافة 
إلى رئيســي املخابرات العامة وهيئة 

الرقابة اإلدارية.
الرســمي باســم  وصرح املتحدث 
رئاسة اجلمهورية السفير عالء يوسف 
بــأن االجتماع ناقــش اإلجراءات التي 
تتخذها احلكومة للتوسع في شبكات 
وبرامج احلماية االجتماعية للمواطنني، 
السيما محدودي الدخل والفئات األكثر 
احتياجا، وذلك في ضوء القرارات التي 
مت اتخاذها مؤخرا لرفع الدعم جزئيا 
عــن احملروقــات، حيث أكــد الرئيس 
أهمية سرعة تنفيذ اإلجراءات احلمائية 
وتعزيز برامج الضمان االجتماعي التي 
سبق وأن أعلن عنها مؤخرا للتخفيف 

على املواطنني. 
وقــد اســتعرض رئيــس مجلــس 
الــوزراء - في هذا اإلطــار - التدابير 
التــي اتخذتها احلكومة للتوســع في 
برامج احلماية االجتماعية، مشيرا إلى 
أنــه مت تخصيص 85 مليار جنيه من 
املوازنة العامة لتفعيل هذه اإلجراءات 
احلمائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس 

ومبا يخفف من آثار القرارات األخيرة 
التي تعد ضرورية ملســيرة اإلصالح 

الهيكلي لالقتصاد. 
وأكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل 
أن احلكومة تقوم باملتابعة الدورية آلثار 
قرار زيادة أسعار احملروقات من خالل 
غرفة العمليات التابعة ملركز معلومات 
دعم واتخاذ القرار، وذلك لضمان التزام 
اجلميع بالتعامل بتعريفة النقل اجلديدة 
التي تضمنت زيادات تراوحت بني ١٠ 

و١5% في عدة محافظات. 
ووجه الرئيس السيسي باالستمرار 
فــي املتابعــة مــع جميــع احملافظات 
لضمان عدم استغالل التجار للزيادة 
اجلديدة في أسعار الوقود لرفع أسعار 
الســلع من أجل حتقيق هوامش ربح 
إضافية، خاصة فيما يتعلق بالســلع 
االســتراتيجية، كمــا وجــه الرئيس، 
األجهــزة األمنيــة بتكثيــف احلمالت 
والرقابــة على وســائل النقل لضبط 
أي مخالفــات تتعلق بزيــادة تعريفة 
النقل املقررة، وذلك منعا الســتغالل 
املواطنــني والتصدي ملظاهر اجلشــع 

واملغاالة.

جانب من اجتماع الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي مع رؤساء الهيئات القضائية اجلدد امس

مسلمو أميركا يشجبون منع مواطني 6 دول من دخول الواليات المتحدة

13 والية تتمرد على ترامب وترفض التعاون في التحقيق بتزوير االنتخابات
واشنطن - احمد عبداهلل ووكاالت 

رفضت عدة واليات أميركية 
التعــاون مــع جلنــة وطنيــة 
جديدة كلفهــا الرئيس دونالد 
ترامــب النظــر فــي عمليــات 
تزوير محتملــة خصوصا في 
التــي  الرئاســية  االنتخابــات 

أجريت في نوفمبر ٢٠١6.
وقدر ترامب بعيد انتخابه 
أن بني ثالثة الى خمسة ماليني 
شــخص شــاركوا في االقتراع 
بشكل غير قانوني. وأصدر في 
١١ مايو املاضي مرسوما لتشكيل 
»جلنة استشارية حول نزاهة 
االنتخابــات« مهمتهــا إعطــاء 
توصيات حول تسجيل الناخبني 
على اللوائــح وحول إجراءات 

التصويت.
وفي هذا اإلطار، كتب نائب 
رئيــس اللجنة كريس كوباش 
األربعــاء لــكل مــن الواليــات 
األميركية الـ5٠ ليطلب احلصول 
علــى لوائــح الناخبــني فيهــا 
وعناوينهم وتواريخ ميالدهم 
وانتمائهم احلزبي وسجالتهم 
القضائيــة واألرقــام األربعــة 
األخيــرة من رقم حســابه في 
التأمــني االجتماعــي وتاريــخ 
مشــاركتهم فــي االنتخابــات، 
وتعتبر لوائح الناخبني وثائق 
عامة ميكن لألحزاب او الشركات 

االطالع عليها.
ورفض املســؤولون في ١3 
والية علــى األقل دميوقراطية 
وجمهورية على حد سواء بشكل 
كامل أو جزئــي طلب اللجنة، 
مبرريــن ذلك بحمايــة احلياة 
اخلاصة أو برفضهم التعاون في 
محاولة من احلكومة الفيدرالية 
لشــطب ناخبني خصوصا في 
كاليفورنيا ونيويورك وانديانا.
الدولــة  وزيــرة  وقالــت 
الدميوقراطية عن والية كنتاكي 
اليســون لوندرغــان غراميز: 
ان »كنتاكي لن تســاعد جلنة 
تهدر األموال العامة او ميكن ان 
تسعى لتشريع شطب ناخبني 

في البالد«.
من جهة أخرى، شجب قادة 
اجلمعية اإلسالمية في أميركا 
الشمالية خطاب ترامب املعادي 
للمسلمني وتوقعوا إعالن عدم 

قانونية مرسومه مبنع مواطني 
دول مسلمة من دخول الواليات 
املتحدة مع بدء تطبيق املنع في 

نسخة مخففة.
جــاء ذلــك خــالل املؤمتــر 
الســنوي للجمعية اإلسالمية 
في شيكاغو، والتي تقدم نفسها 
بصفتها أكبر جتمع مدافع عن 
حقــوق املســلمني فــي القارة 

األميركية.
وقال رئيس اجلمعية أزهر 
عزيز خالل املؤمتر امس األول: 
إن »تصريحات وخطاب ترامب 
تســببا في الكثيــر من الضرر 

للمجتمع املسلم في أميركا«.
وأضــاف »هذه البالد كانت 
على الدوام أمة شاملة وضامة 
ومتسامحة. ونحن كأميركيني 
لدينا واجــب احلفاظ على كل 

هذه املبادئ«.
وقال مشاركون في املؤمتر 
إنهم شعروا باالمتنان للموقف 
التضامنــي مــن مواطنيهــم 
اختــالف  علــى  األميركيــني 
انتمائهــم الدينــي ســواء من 
أو  اللوثريــني  أو  الكاثوليــك 
اليهود الذين يشــارك ممثلون 

األول ان »صبر الواليات املتحدة 
جتاه كوريا الشمالية قد نفد«. 
وقال الرئيس األميركي: ان 
احملــاوالت األوروبية والصبر 
األميركي في املاضي لم يفلحا 
فــي وقــف البرنامــج النووي 

والصاروخي لبيونغ يانغ.
وفي هذا الصدد، قال مايك 
اوهانلــون الباحث في معهد 
بروكينغــز واملتخصص في 
ان  العســكرية:  الشــؤون 
على ترامــب ان يلتزم احلذر 
الفائــق فــي التصعيــد مــع 
كوريا الشمالية »الن التكوين 
النفسي لزعيم ذلك البلد يتسم 
بالرعونة وانعدام االستقرار« 

حسب قوله.
الــى  اوهانلــون  وأشــار 
ان »هنــاك مــن يعتقــدون ان 
موســكو وبكــني رمبــا يحثان 
الزعيم الكوري الشــمالي على 
نحو غير مباشر للتصعيد مع 
واشــنطن وحلفائها في شرق 
آسيا. انها طريقة مألوفة لقياس 
ردة الفعــل، اال ان على اإلدارة 
األميركية والبنتاغون االلتزام 

بأقصى قدر من احلذر«.

عنهم في املؤمتر. وأشاروا إلى 
املتطوعــني الذين ذهبــوا إلى 
املطــارات مع احملامــني لتقدمي 
خدمــات مجانيــة ومعلومات 
للقادمني مع بدء تطبيق املنع. 
لكن آخرين حتدثوا عن تعرض 
مسلمني ملضايقات وهجمات مع 
تنامي مشاعر العداء للمسلمني 
واتهموا جماعات اليمني املتطرف 
والرئيــس األميركــي نفســه 

بتأجيج التوتر.
الــى ذلــك، حــذر خبــراء 
اســتراتيجيون اميركيون من 
احتمال قيام الصني وروســيا 
كوريــا  حتديــات  بتصعيــد 
لــإدارة األميركية  الشــمالية 
بهــدف جرها الــى التورط في 
ازمة لن تتمكن من تطويقها دون 
خســائر فادحة تلحق بحلفاء 
الواليات املتحدة ومصاحلها في 
شرق آسيا، جاء ذلك في وقت بدا 
الرئيس ترامب متوجها في هذا 
الطريق، أي طريق الرد املنفعل 

على بيونغ يانغ.
وقال ترامب خالل استقباله 
رئيس كوريــا اجلنوبية مون 
جاي فــي البيت األبيض امس 

)ا.پ(  اميركيون يرفعون الفتات ترحب باملسلمني القادمني الى الواليات املتحدة في مطار لوس اجنيليس امس االول 

»االتصاالت«: بدء خصم 1% من كروت الشحن.. 
وال زيادة في أسعارها

»اإلسكان«: االنتهاء من 15 مشروعًا تنمويًا
بقيمة 6.4 مليارات جنيه نهاية العام احلالي

القاهرة واجليزة تعلنان قائمة 
تعريفة التاكسي والسرفيس

القاهرة - هالة عمران 

نفى م.مصطفى عبدالواحد، القائم بأعمال الرئيس 
التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت، ما تردد 
حول زيادة أسعار كروت الشحن احملمول، أو خصم 
شركات احملمول ١٤٠ قرشا من قيمة الكارت فئة ١٠ 
جنيهات. وأوضح عبد الواحد أنه مت خصم ١٪ فقط 
من قيمة الكروت بقيمة ١٠ قروش، ابتداء من أمس 

األول، وفق قانون الضريبة على القيمة املضافة. 
وكشف عبدالواحد أنه من املقرر عقد اجتماع مع 
مسؤولي شــركات احملمول لتحديد آليات تطبيق 
هذه الضريبة، والتي حتصل لصالح حساب اخلزانة 
العامة، مشيرا إلى أن الشركات ستتحمل جزءا من 
الضريبة، وان املستخدمني سيتحملون اجلزء اآلخر، 
مضيفا: »ما تردد عن خفض قيمة الرصيد من ١٠ 

جنيهات إلى ٨٦٠ قرشا غير صحيح«.

القاهرة- ناهد إمام 

أعلن وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية 
د.مصطفى مدبولي، أن اجلهاز املركزي للتعمير، 
التابع للوزارة، من املقرر أن ينتهي من ١5 مشروعا 
تنمويا على مستوى احملافظات حتى ديسمبر املقبل، 
بقيمة استثمارية تبلغ نحو ٦.٤3٦ مليارات جنيه. 
وقال إن أهم هذه املشروعات هو محور 3٠ يونيو، 

ومحور الفرافرة/ ديروط، ونفق الفنجري اجلنوبي 
مبحافظة القاهرة، مشيرا إلى أن محور 3٠ يونيو، 
طريق تبادلي موازي لقناة السويس، بطول 95 كم، 
وهو طريق مزدوج كل اجتاه 5 حارات مرورية )2 
للنقل الثقيل و3 للمركبات(، ويشــمل ١٦ كوبري 
و١٦ نفقا عرضيا و3 مشايات، و5 محطات خدمة 
الرسوم، بتكلفة استثمارية  ومحطتني لتحصيل 

تبلغ 3 مليارات و5٠٠ مليون جنيه.

القاهرة ـ مجدى عبدالرحمن 

كشف سكرتير عام محافظة القاهرة اللواء محمد 
الشيخ عن التعريفة اجلديدة للتاكسي األبيض بعد 
زيادة أسعار الوقود. وأوضح الشيخ لـ »األنباء« 
أن الزيادة اجلديدة بنسبة ١5٪، حيث أصبحت 
فتحة العداد )كسر البنديرة( 5 جنيهات بدال من 
٤ وزيادة 25 قرشا لكل كيلو ليصبح 2 جنيه بدال 
من ١75 قرشا. وبالنسبة لسيارات السيرفيس 
أكد انــه مت حتديد التعريفة اجلديدة بزيادة 25 
قرشا للمسافات كحد أقصى ١5 كيلومترا، و5٠ 
قرشا للمســافات األعلى من ١5 كيلومترا، كما 
مت التشديد على ضرورة وضع ملصق على كل 
بالتعريفة اجلديدة منعا الستغالل  ميكروباص 

السائقني للركاب.

ولفت اللواء الشيخ إلى ضرورة إحكام الرقابة 
على مواقف السرفيس، وشن حمالت مستمرة 
لضبط التعريفة، بالتنسيق مع اإلدارة العامة 
للمرور حلماية املواطنني من استغالل وجشع 
الســائقني، معلنا ان اسعار تذاكر اتوبيسات 
النقل العام كما هــي دون زيادة. واعتمدت 
محافظ اجليزة التعريفة اجلديدة ملركبات النقل 
اجلماعي والســرفيس والتي تتراوح بني 25 
قرشــا و75 قرشا للخطوط الداخلية ومن 3 
جنيهات إلــى 5 جنيهات للخطوط اخلارجية 
بنسبه تتراوح بني 7 إلى 2٠٪ وفقا ملسافة كل 
خط وإلزام السائقني بها حتى ال يتم استغالل 
املواطنني. وناشدت املواطنني باإلبالغ عن أي 
ســائق ال يلتزم بالتعريفة املقررة على الرقم 

الساخن ١٦52٨.

بريغنسكي وسكاربورو:
ترامب غير مؤهل ليكون رئيساً

»كنساس« تسمح بحيازة األسلحة في اجلامعات

واشنطن- وكاالت: شكك املذيعان 
االميركيان جو سكاربورو وميكا 

بريغنسكي، في سلوك الرئيس دونالد 
ترامب ومدى أهليته ليكون رئيسا.

وكتب مقدما برنامج »مورنينغ غو« 
األخباري على قناة »إم إس إن بي سي« 

مقاال في صحيفة )نيويورك بوست( حتت 
عنوان »دونالد ترامب ليس جيدا«، قاال فيه 

إنهما »لم يصدما ولم يتعرضا لإلهانة« 
بسب تعليقات ترامب الشخصية ضدهما، 

وكتبا »قلقنا حيال سلوكه اجلامح أكبر من 
كونه أمرا شخصيا«.

وكان ترامب وصف بريغنسكي بأنها 
»بلهاء ومجنونة«، وسكاربورو بأنه مريض 

نفسيا. 
وقال سكاربورو وبريغنسكي في مقالتهما: 
»قادة أميركا وحلفاؤها يسألون أنفسهم ما 

إذا ما كان هذا الرجل أهال ليكون رئيسا. 
لدينا شكوكنا، لكننا متأكدان أن الرجل 

ليست لديه األهلية العقلية ملواصلة مشاهدة 
برنامجنا«.

ووصف املذيعان الشهيران تغريدات ترامب 
بأنها »سلسلة من األكاذيب«، وكتب الثنائي 

»هو يزعم أنه رفض رؤيتنا. هذا أمر 
مضحك«، مضيفني أنهما ذهبا إلى منتجع 

ترامب في فلوريدا بدعوة منه وحتدثا 
بلطف مع عمالق العقارات السابق وزوجته 
ميالنيا. وانتقد وصف ترامب لوجه املذيعة 
بريغنسكي، وقاال »بغض النظر عن هوس 

ترامب الذي ال ينتهي بالنساء، فإن وجه 
ميكا كان سليما«.

وقال سكاربورو وبريغنسكي إنه من 
»املزعج« أن يستمر ترامب في هجومه 
املستمر بحق النساء. وفي سياق ذي 

صلة، خرجت صحيفة )نيويورك بوست( 
األميركية مبقال افتتاحي مختصر من 3 
كلمات فقط، خاطبت فيه الرئيس ترامب 

بخصوص نشاطه على موقع »تويتر« 
وكتبت: »توقف، فقط توقف«. وجاء املقال 

املختصر، مبنزلة انتقاد لترامب بعد هجومه 
الالذع على بريغنسكي وسكاربورو، بعدما 

انتقدا بحدة عمل إدارته.

واشنطن - وكاالت: سمحت والية كنساس 
األميركية للطالب واالساتذة في اجلامعات 

احلكومية بحيازة األسلحة بهدف تعزيز 
األمن.

واشترطت سلطات الوالية أن تظل األسلحة 
خفية وفقا للقانون الذي مت التصويت عليه 

قبل اربع سنوات في هذه الوالية الواقعة 
بوسط الواليات املتحدة ولكن لم يتم تفعيله 

حتى امس األول.
والقانون الذي تبنته كنساس يتيح 

للجامعات احلكومية في الوقت نفسه 
االستمرار في منع األسلحة ولكن شرط 
ان تقوم في املقابل بوضع اجهزة لكشف 
املعادن. غير ان جامعات عدة ردت بالقول 

ان هذا مكلف.
ونقلت وسائل اعالم محلية ان بعض 

االساتذة والطالب القلقني من هذا القانون 
يعتزمون ترك اجلامعات احلكومية.

وقرار والية كنساس هو األحدث في بلد 
يشهد بانتظام عمليات اطالق نار حيث 

تؤدي األسلحة النارية إلى مقتل زهاء 3٠ 
ألف شخص سنويا، بينهم اكثر من عشرين 

ألف حالة انتحار.
من جهة أخرى، قال مسؤولون أميركيون 

إن مسلحا فتح النار داخل مستشفى 
في نيويورك، مما أسفر عن مقتل طبيبة 

وإصابة ستة أشخاص.
وقال رئيس الشرطة جيمس أونيل، إن 
املهاجم كان يرتدي معطفا أبيض اللون 

ويحمل بندقية هجومية وأنه حاول أيضا 
إضرام النار في نفسه. وقال إن الشرطة 

عندما دخلت املبنى عثرت على جثته بعدما 
أطلق النار على نفسه.

وأضاف أونيل في مؤمتر صحافي أن طبيبة 
قتلت بالرصاص وأصيب ستة آخرون 

خمسة منهم إصاباتهم بالغة.
ولم يحدد رئيس البلدية أو رئيس الشرطة 

اسم املشتبه به أو أسماء الضحايا. وقال 
أونيل إن املسلح كان يعمل باملستشفى في 

السابق قبل فصله.

دوليات
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