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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

4١2 محافظة دمياط باتت خالية من 
العشوائيات غير اآلمنة بعد هدم آخر 

منطقة بقرية الصيادين برأس البر

تطويــر  صنــدوق  رئيــس  صــرح  قــد  وكان 
العشــوائيات، املهنــدس خالــد صديــق، يف مايــو 
املاضي، أنه خالل شهرين سيعلن أن مصر خالية 
من املناطق غير اآلمنة على مســتوى اجلمهورية 
والتــي يبلــغ عددهــا 60 منطقــة واملصنفــة إلــى 
4 مناطــق، مناطــق درجــة أولى »مهــددة للحياة« 
ويبلــغ عددهــا 15 منطقــة، ودرجة ثانية »ســكن 
غيــر مالئــم«، ويبلغ عددهــا 31 منطقة، ودرجة 
ثالثــة »مهددة للصحة« ويبلغ عددها 10 مناطق، 
ودرجــة رابعة ويبلغ عددها 4 مناطق، حيث يبلغ 
تكلفــة تلك املناطق 40 مليــار جنيه مت إنفاق 32 
مليــار، والتــي حظيــت محافظــة القاهــرة ب16 
مليار جنية، وتشمل املشروعات التي مت تنفيذها 
»األســمرات 1 و2 و3، وأهالينا 1و2، واملحروسة 
1 و2، وروضة الســيدة«، ومت عرض املشــروعات 
التــي جــاري تنفيذهــا خــالل 2021 وهي »أرض 
اخليالــة، ومؤسســة معــا مرحلــة أولــى ومرحلة 
ثانيــة، ومصنع 18 احلربى، واملنيل القدمي«، أما 
املشــروعات التي جاري البدء يف تنفيذها خالل 
2021 – 2022 هي »روضة الســيدة 2، وأهالينا 
3، وشــمال احلرفيــن، وأرض املســبك، وأرض 

العمدة«.
ومتثــل املناطــق العشــوائية غيــر اآلمنــة نحــو 
1% مــن العمــران وبها مايقرب مــن 357 منطقة 
عشــوائية، ويجرى تطويــر 312 منطقة، ويتبقى 
45 منطقــة فقــط يتــم العمــل عليهــا يف الوقــت 
احلالــي، ومن املخطط أن تنتهي أعمال التطوير 
بتلــك املناطــق بنهايــة 2021، وبعــد االنتهاء من 
املناطــق ســالفة الذكر تســتهدف الدولة املناطق 
بحلــول  العشــوائية  واألســواق  املخططــة  غيــر 
العــام  املنســق  بــه  صــرح  مــا  بحســب   ،2030
لصنــدوق تطويــر العشــوائيات التابــع لرئاســة 

مجلس الوزراء.
تأتــي تكلفة إنشــاء مليون وحدة ســكنية تصل 
إلــى 400 مليار جنيه بـ227 مدينة على مســتوى 
اجلمهوريــة منهــم 40% مناطــق غيــر مخططــة، 
وهنــاك نحــو 160 ألــف فــدان غيــر مخطــط، 
والعشــوائيات غيــر املخططة بتكلفــة 318 مليار 
جنيــه لتطويرهــا، ويســتهدف تطويــر عواصــم 
املحافظــات بتكلفــة تصــل لـــ 250 مليــار جنيه، 
كمــا يجــرى العمل علــى توفيــر 500 ألف وحدة 
أســواق عشــوائية  تطويــر 1105  أمــا  ســكنية، 
مبختلــف املحافظات يبلغ تكلفة 44 مليار، حيث 
مت تطويــر 312 منطقــة حتى اآلن بإجمالى 190 
ألــف وحــدة ســكنية، كمــا مت تطويــر 152 ألــف 
فــدان مــن املناطق غيــر املخططــة، ويأتي ما مت 
إنفاقــه منــذ عــام 2014 حتــى األن علــى تطوير 

املناطق العشوائية 28 مليار.
ومن أبرز مشروعات املناطق غير اآلمنة التي 

مت إجنازهــا باملحافظات ”خيام اإليواء والشــيخ 
مصلــح بالقليوبيــة، اإليــواء بالدقهليــة، الترعــة 
الضمرانية وأمالك خاصة_ قوص بقنا، املعمارية 
_ البصيليــة بحرى باســوان، منشــأة فــؤاد بكفر 
الشــيخ، ورش الســكة احلديد - عزبــة الصفيح 
ومناطق اليهودية » بالسويس، زرزارة والقابوطى 
ببورسعيد، الطوبجية وخلف العرايس والعامرية 
واملحاجر الصينية باإلســكندرية، املواردى وقلعة 
الكبــش وبطــن البقــرة وعزبة العــرب وعزبة أبو 
قــرن ومنشــية ناصــر واملقطم واملحروســة 1 و2 
وحــي الســالم ثــان بالقاهــرة، حجاج وابــو مراد 
واحلمام باألقصر، اخلارجة بالغربية، الفواخير 
واملهاجرين محافظة أســيوط، الدريســة منطقة 
الســماكن بسوهاج، عزبة مأمون وعلوية صاوي 
والصويف وارض محمد مشــرف بالفيوم، تطوير 
منطقــة احلــي األول مبدينــة أبو زنيمــة، منطقة 

عشش محفوظ باملنيا.
ويف ذات الســياق قــال الدكتور عــالء الناظر، 
تطويــر  أن  واملحليــة،  العامــة  اإلدارة  أســتاذ 
العشــوائيات هــو مــن أخطــر امللفــات التــي مت 
اقتحامهــا بــكل شــدة وحــزم مــن الدولــة نظــرا 
الصعوبات التي تواجهها الدولة يف مواجهة هذه 
األمــور، وكان التعامــل يف هــذا امللف ســابقا يف 
عهد الرؤســاء السابقن وخاصة الرئيس مبارك 
حتديدا ليرقى إلى حلول جذرية للمشــكلة ولكن 
هــي عبارة عن مســكنات ورد فعل للكوارث التي 
كانــت حتــدث مثل انهيار صخــرة الدويقة والتي 

مت حلها حل مؤقت وليس نهائي.
قطــاع  ملــف  الــدول  وضعــت  لــذا  وأكمــل 
العشــوائيات على رأس أولوياتها رغم التحديات 
والصعوبــات التــي ســتواجها يف هــذا املوضــوع، 
ومــن املناطــق العشــوائية نوعــن االول مناطــق 
عشــوائية غير مخططة وهي عبارة عن املناطق 
اآلمنة التي لم تنشأ باستخدام أدوات التخطيط 
العمرانــي، والثانــي مناطــق عشــوائية غير آمنة 
هي مناطق عشوائية تهدد حياة اإلنسان وصحته 
وهــي مبثابــة القنبلة املوقوتة خاصــة على املدن 
الكبــرى والعاصمة حيث يســكن فيهــا البلطجية 
وهــذه  املخــدرات  وجتــار  اخلطــر  واملســلحن 
املناطــق تســمح بتفريــخ اجلرميــة واملجرمــن، 
الســكان يعيشــون يف هــذه املناطــق حتــت خــط 
الفقر، وهي بؤرة فساد أخالقي وإرهاب وإدمان 
وعنــف وانهيــار للقيــم األخالقيــة، ألن ســكان 
العشــوائيات يتمتعــون مبثلــث الرعــب )اجلهــل 
والفقــر واملــرض(، نتــاج التســرب مــن التعليــم 
والفقــر يولــد البلطجية وقطاع طــرق، املرض ال 

رعاية صحية من أي نوع يف هذه املناطق.
وتابــع هنــاك أســر بالكامــل تعيــش يف غرفــة 
واحــدة ويكــون املرحــاض مشــترك مع الســكان 

اآلخريــن، معظــم املناطــق غير اآلمنــة تتركز يف 
القاهره الكبرى مثل عزبة الهجانة وتل العقارب 
وعزبــة خيراهلل وبطــن البقرة وغيرها، وهذه مت 
ازالتها، ونظرا لكل هذه املخاطر اقتحمت الدولة 
بــكل أجهزتهــا للقضــاء علــى العشــوائيات وفقا 
للخطــة الزمنيــة التي حددها الرئيس السيســي 
باالنتهــاء من املناطــق العشــوائية والقضاء على 
 ،2022 يف  اآلمنــة  غيــر  العشــوائية  املناطــق 
واالنتهــاء من املناطق العشــوائية الغير مخططة 
يف 2030، وقــد عودتنــا إدارة الرئيس السيســي 

على أنه ال مستحيل مع اإلرادة والعمل.
وأضــاف مــن أبرز املناطق التي مت حتويلها تل 
العقــارب »الروضة حاليا« تقع يف قلب العاصمة 
الوحــدات  مــن  االنتهــاء  ومت  زينــب  بالســيدة 
الســكنية والتشطيب على أعلى مستوى، وهناك 
حي األسمرات مبنطقة املقطم ام بنائها كمدينة 
ومالعــب  خضــراء  مســاحات  وبهــا  متكاملــة 
ونوادي باإلضافة إلى منطقة حرفية وحضانات 
ومدارس ومناطق ترفيهية ومت تســليم الوحدات 
مفروشــة باألجهــزة الكهربائية، املحروســة 1،2 

بحي السالم مبحافظة القاهرة.
وأكــد أن الدولــة تضــع كل إمكانياتهــا إلجناز 
هــذا الهــدف القومــي الــذي مت تســميته عامليــا 
بالتجربة املصرية الرائدة التي استطاعت مصر 
مــن خاللهــا حتقيــق اإلجنــاز يف وقــت قياســي 

يشهد به العالم.
ومن جانبه قال الدكتور احلسن حسان خبير 
التنميــة املحليــة، القضاء على العشــوائيات غير 
اآلمنــة وعددهم 357 منطقة ومت إجناز وتطوير 
95 يف املائة من تلك املناطق يف التجربة املصرية 
يف هذا امللف جتربة فريدة من نوعها وما حتقق 
ميثــل إعجــاًزا عمرانًيا علــى أرض الواقع ولفت 
أنظــار العالــم لضخامــة الدولــة بــدأت حتقيــق 
هــذه املعجــزة منــذ أن تولى الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي ووجــه بإنشــاء مشــروعات حضاريــة 
متكاملــة اخلدمات باملحافظــات لتحقيق احلياة 
الكرميــة لســكان هــذه املناطق ما شــهدته مصر 
يف مجــال تطويــر العشــوائيات هو أقــرب للحلم 
أو اخليــال حققــت مــن خاللــه الدولــة إجنازات 
ضخمــة يف كل أنحــاء املحافظــات لتوفيــر حياة 
كرمية وسكن آمن لكل مواطن وخالل 6 سنوات 
حتولت حياة ســكان العشوائيات من كابوس إلى 
حلــم جميــل حققته الدولــة التــى أصبحت على 
مشــارف اإلعــالن عن خلوها مــن جميع املناطق 
العشــوائية غيــر اآلمنة وتوفير احلق يف الســكن 

اآلدمى لكل املصرين.
وتابــع مــن أبــرز األمثلــة محافظ أســوان وما 
شــهدته من تطويــر وحتديدا منطقــة الصحابى 
التــي تعرف مبنطقة الربع اخلراب وحتول الربع 

اخلراب إلى منطقة 
وجتاريــة،  ســكنية 
زرزارة  ومنطقــة 
الضواحــى  حــى 
بورســعيد  محافظة 
وهــى منطقــة علــى 
أراضى أمالك دولة 
 48.8 مســاحتها 
ومنطقــة  فــدان، 
مبحافظــة  احلمــام 

االقصــر وهي منطقة 
غيــر امنــة مــن الدرجــة 

الثانيــة حيــث إنها تشــمل 
مبانــى متصدعــة ومتهدمة، 

ومنطقتى خيام اإليواء والشــيخ مصلح 
حــى شــبرا اخليمــة واخلانكــة محافظــة 
منطقــة   11 بهــا  كان  التــي  القليوبيــة 
عشــوائية غير آمنة بســبب وجودها أسفل 
خطــوط الضغط العالى يف شــبرا اخليمة 
ومت إزالــة خطــوط الضغــط العالــى بـــ 11 
التــي  املناطــق  وأهــم  بالقليوبيــة  منطقــة 
شــهدت التطوير بهتيم واخلصوص وقليوب 

غيرها.
وأكمــل ايضا محافظة دمياط باتت خالية 
مــن العشــوائيات غيــر اآلمنة بعــد هدم آخر 
منطقــة بقريــة الصياديــن بــرأس البــر وبناء 
عمــارات علــى أحــدث طــراز فريــد وإنشــاء 
مشــروع الســوق احلضــارى بــرأس البــر، أما 
البحيــرة فهــي مــن املحافظــات التى شــهدت 
إحــالل  ومت  العشــوائيات  ملــف  يف  تطويــرا 
وجتديــد 5 مناطــق عشــوائية غير آمنــه منها 
منطقــة الكســارة، ومحافظــة الســويس كانت 
علــى  القضــاء  برنامــج  قائمــة  رأس  علــى 
العشــوائيات والســويس األن خاليــة مــن أى 
مناطــق عشــوائية داخــل كــردون املدينــة بعد 
تطويــر 13 منطقــة غير مخططــة ومت تطوير 
الســويس،  خلليــج  املتاخمــة  األتكــة  منطقــة 
أمــا جنــوب ســيناء كان لهــا نصيــب يف تطوير 
الرويســات  منطقــة  وحتديــدا  العشــوائيات 
مبدينــة شــرم الشــيخ والتــى كان ثقبــا يف ثوب 

املدينة اجلميل.
وكذلك اإلســكندرية التى شــهدت ميالد حياة 
جديدة لعشــرات اآلالف من املواطنن البســطاء 
بعدمــا عاشــوا ســنوات طويلــة يف أكشــاك مــن 
اخلشــب ال تقيهم من حرارة الشــمس أو أمطار 
الشــتاء مهــددون يف أى وقــت بانتهــاء حياتهــم 
ضعنــا يف أهــم املناطــق التــى شــهدت التطويــر 
بشــاير اخليــر وغيــط العنــب والغلبونــى ومأوى 

الصيادين.

تعمل الدولة بكل 
حزم على تطوير ملف 

العشوائيات التي يأتي على 
رأس أولويات الحكومة، بالمناطق 

غير اآلمنة التي تعتبر بمثابة القنبلة 
الموقوتة لتحويلها إلى مناطق حضارية، وكان 
قد وجه رئيس الوزراء بسرعة االنتهاء من ازالة 

المناطق العشوائية ونقل االهالي من المناطق التي تم 
ازالتها وفق الخطة الموضوعة إلى الوحدات السكنية التي تم 

تأثيثها.

اجلمهورية الثانية
تتجمل قبل االحتفال بثورة 30 يونيو 

مصر تكتب كلمة النهاية للعشوائيات 

 خالد صديق: 
أنه خالل شهرين 

سيعلن أن مصر 
خالية من المناطق 

غير اآلمنة 
على مستوى 

الجمهورية 

مليار جنيه تكلفة 
إنشاء مليون وحدة 

سكنية

400

44
مليار جنيه تكلف 

تطوير 1105 
أسواق عشوائية 



0 بث مباشر
يونيو ٢٠٢١ االثنين العدد ٧٣6

اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

4١3 السلطات األلمانية: الشرطة اعتقلت أكثر 
من 70 مشتبهًا بهم وفتشت عشرات 

المواقع فى إطار حملة القمع العالمية

عملية 
نوعية فريدة 

من نوعها 
تمت بالتنسيق 

بين اعتى أجهزة 
المخابرات حول العالم 
حيث أعلنت السلطات 
فى أستراليا ونيوزيلندا 

والواليات المتحدة وأوروبا 
، أنها وجهت ضربة كبيرة 
للجريمة المنظمة بعد خداع 

مئات المجرمين الستخدام تطبيق 
مراسلة كان يديره مكتب التحقيقات 

الفيدرالى سرًا.

تفاصيل أخطر عملية نوعية نفذتها 16 جهاز استخبارات حول العالم

كيف زرعت أجهزة املخابرات تطبيق آنوم وسط املجرمني؟
قالت  األمريكية،  نيوز«  إس  بى  »سى  قناة  تقرير  وبحسب   
املشفر  التطبيق  أن  اعتقدت  العصابات اإلجرامية  إن  الشرطة 
أن  حني  فى  التطفل  من  آمن  آنوم(   -  ANOM( املسمى 
السلطات فى الواقع كانت تراقب ماليني الرسائل حول تهريب 

املخدرات وغسيل األموال وحتى عمليات القتل املخطط لها.
»درع  تسمى  عاملية  عملية  من  جزًءا  التطبيق  كان   
بى  )إف  الفيدرالى  التحقيقات  مكتب  قادها  طروادة«،والتى 
ووكالة  األمريكية،  املخدرات  إدارة مكافحة  فيها  آي( وشاركت 
القانون  إنفاذ  ووكاالت  »يوروبول«  األوروبى  االحتاد  شرطة 
اثنى عشر دولة. وقالت يوروبول إن الشرطة من  فى أكثر من 
الهواتف  من  أدلة  أثارتها  مداهمات  نفذت  دولة   16 إجمالى 

الفيدرالي. التحقيقات  التى يراقبها مكتب  الذكية 
 مت نشر حوالى 9000 ضابط فى جميع أنحاء العالم إلجراء 
ساعة   48 الـ  خالل  موقع   700 من  أكثر  وتفتيش  اعتقاالت 
املدعى  ومكتب  الفيدرالى  التحقيقات  ملكتب  وفًقا  املاضية، 

للمنطقة اجلنوبية من كاليفورنيا. العام األمريكى 
 وقال مكتب التحقيقات الفيدرالى إن أكثر من 32 طنا من 
واألمفيتامينات  والقنب  الكوكايني  ذلك  فى  مبا   - املخدرات 
وامليثامفيتامني - مت ضبطها إلى جانب 250 قطعة سالح نارى 
و 48 مليون دوالر بعمالت مختلفة فى جميع أنحاء العالم، ومت 
ذلك  فى  مبا   - للمخدرات  سرًيا  معماًل   50 من  أكثر  تفكيك 
أحد أكبر املختبرات السرية فى التاريخ األملانى - واعتقل 800 
املاضية،  48 ساعة  الـ  فى   500 ذلك  فى  إجمااًل، مبا  شخص 

وفًقا ملسؤولني أمريكيني.
كالفن  الفدرالى  التحقيقات  مكتب  مدير  مساعد  وقال   
شيفرز صباح الثالثاء فى مقر يوروبول فى هولندا: إن »النتائج 

مذهلة«.
للمنطقة اجلنوبية من  األمريكى  العام  املدعى   كشف مكتب 
أجنبًيا  متهًما  لـ17  الثالثاء،  يوم  اتهام  الئحة  عن  كاليفورنيا 
مسؤولون  وقال  االبتزاز.  بتهم  األجهزة  توزيع  أو  بإدارة  قاموا 
التسعة  يعتبر  بينما  االثنني  ليل  اعتقلوا  املتهمني  ثمانية من  إن 

اآلخرون هاربني.
مكتب  عن  املسؤول  اخلاص  الوكيل  تيرنر،  سوزان  قالت   
درع  عملية  دييجو‹:«كانت  سان  فى  الفيدرالى  التحقيقات 
ال  ومعقدة  ومتطورة  مستمرة  ملشكلة  مبتكًرا  أسلوًبا  طروادة 
تزال تواجهها كل يوم - كيفية اختراق أجهزة االتصال املشفرة 

املغلقة املستخدمة حصرًيا وحصرًيا للنشاط اإلجرامي«.
التشفير  يستخدمون  ما  غالًبا  أن:«املجرمني  وأضافت   
القانون  تطبيق  قدرة  يثبط  السرية، مما  عباءة  للتواصل حتت 
التحقيق  إن فريق  وقالت  قبل وقوعها.  اكتشاف اجلرمية  على 
املشفرة  لألجهزة  اإلجرامية  الشركات  حاجة  الستغالل  سعى 

املغلقة، والتى وصفتها بأنها نقطة ضعف كبيرة للمجرمني.
 300 من  أكثر  زود  إنه  الفدرالى  التحقيقات  مكتب  قال   
عصابة إجرامية فى أكثر من 100 دولة مختلفة بنحو 12.000 
عن  برس:  »فرانس  الفرنسية  الصحافة  وكالة  ونقلت  جهاز. 
 ANOM تطبيق  على  حتتوى  التى  األجهزة  إن  قوله  شيفرز 
›مبراقبة  للوكالء  سمح  مما  تقريبا،  عامني  مدى  على  وزعت 

اتصاالتهم‹.
 قال راندى جروسمان، القائم بأعمال املدعى العام للواليات 
 ANOM املتحدة للمنطقة اجلنوبية من كاليفورنيا:«كان موزعو
لدرجة  أجهزتهم  سرية  فى  كثيًرا  يثقون  ووكالئها  ومسؤولوها 
كما  آخرين  محتملني  ملستخدمني  علًنا  بتسويقها  قاموا  أنهم 
صممها مجرمون للمجرمني. »لكن األجهزة مت تشغيلها بالفعل 

من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي«.
على  تثبيته  مت  التطبيق  إن  األسترالية  السلطات  قالت   
هواتف محمولة منت شعبيتها فى الدوائر اإلجرامية بعد أن مت 
اعتمادها من قبل بعض الشخصيات البارزة فى عالم اجلرمية، 

الذين وصفوا بأنهم »مؤثرون إجراميون ›‹.
 ذكرت  وكالة »رويترز« أن العصابات اعتقدت أن النظام آمن 
أو  الصوت  مثل  أخرى  قدرات  أى  لديها  يكن  لم  الهواتف  ألن 
وظائف الكاميرا، وكان التطبيق مشفًرا. وقال مفوض الشرطة 

كانت  االتصاالت  إن  كيرشو  ريس  األسترالية  الفيدرالية 
اإلجرامية  املؤامرات  إلخفاء  محاولة  أى  دون  للغاية  مكشوفة 

كلمات مشفرة. باستخدام 
للجرمية  اخللفية  اجليوب  فى  كنا  كيرشو:«لقد  وقال   
وضرب  والعنف  املخدرات  هو  عنه  يتحدثون  ما  كل  املنظمة. 

بعضهم البعض واألبرياء الذين سيقتلون«.
شخًصا   224 اعتقلت  أنها  األسترالية  السلطات  وأعلنت   
وصادرت أكثر من أربعة أطنان من املخدرات و35 مليون دوالر 
الشرطة  وقالت  سنوات.  ثالث  إلى  تعود  مستمرة  عملية  فى 
وصادرت  شخصا   35 على  القبض  ألقت  إنها  النيوزيلندية 

مخدرات وأصوال تقدر مباليني الدوالرات.
 وصرح رئيس الوزراء األسترالى سكوت موريسون للصحفني 
أمن  على  حتافظ  أن  شأنها  من  فاصلة  حلظة  »هذه  بأن 

املجتمعات فى البالد«.
من  كجزء  األسترالية،  احلكومة  وجهت  موريسون:  وقال   
هذا  فى  ليس  املنظمة.  للجرمية  قوية  ضربة  عاملية،  عملية 
فى  املنظمة  اجلرمية  حول  سيتردد صداها  بل  فحسب،  البلد 

جميع أنحاء العالم«.
 وقال مفوض الشرطة الفيدرالية األسترالية، ريس كيرشو، 
نتجت  أستراليا،  فى  »أيرونسايد«  عملية  املسماة  اللدغة،  إن 
التحقيقات  ومكتب  وكالته  بني  األمد  طويلة  شراكة  عن 
الفيدرالي. قال إنهم أغلقوا ستة مختبرات سرية وأوقفوا 21 
خمسة  من  مكونة  أسرة  إنقاذ  ذلك  فى  مبا  بالقتل،  تهديدا 
أفراد، »لقد أوقفنا صانعى امللوك املزعومني الذين يقفون وراء 
الضواحي،  فى  اجلماعى  النار  إطالق  ومنعنا  اجلرائم،  هذه 
وأحبطنا اجلرمية املنظمة واخلطيرة من خالل االستيالء على 

ثرواتهم غير املشروعة«.
يقود  الذى  ويليامز  جريج  التحريات،  ضباط  كبير  وقال   
املنظمة،  اجلرمية  تكافح  التى  نيوزيلندا  شرطة  مجموعة 
مكتب  قام  أن  بعد   2018 عام  فى  صممت  اللدغة  عملية  إن 
يفضله  كان  سابق  آمن  تطبيق  بإلغاء  الفيدرالى  التحقيقات 
املجرمني يسمى »فانتوم سيكيور. ترك ذلك فراًغا فى السوق 

.»ANOM ساعدت السلطات فى ملئه بتطبيق
مكتب  عن  كافية  بدرجة  التحدث  ميكننا  وأضاف:«ال   
التحقيقات الفيدرالى والعمل الذى قاموا به فى اخللفية هنا«.
 وأوضح أن نيوزيلندا كانت دولة صغيرة وتعتمد على قدرات 
العيون  مجموعة  فى  لشركائها  االستخبارية  املعلومات  جمع 
اخلمس، مبا فى ذلك الواليات املتحدة وأستراليا وكندا وبريطانيا.
القتل  عمليات  عشرات  السويدية  الشرطة  منعت  كذلك،   
من  العديد  على  القبض  ألقت  أنها  وتعتقد  لها  املخطط 
»الفاعلني البارزين فى الشبكات اإلجرامية«، وفًقا لبيان صادر 
عن ليندا ستاف، رئيسة وحدة االستخبارات اجلنائية الوطنية 

السويدية.
اعتقال ما يقرب  إنه مت  الثالثاء،  الفنلندية،  الشرطة   قالت 
املخدرات،  500 كجم من  أكثر من  100 شخص ومصادرة  من 
التى تقدر مبئات اآلالف  إلى جانب عشرات األسلحة والنقود 

من الدوالرات.
 70 أكثر من  اعتقلت  الشرطة  إن  األملانية،  السلطات  قالت   
القمع  حملة  إطار  فى  املواقع  عشرات  وفتشت  بهم  مشتبهاً 
العاملية. وذكر مكتب املدعى العام فى فرانكفورت أن املداهمات 

التى نفذت يوم االثنني كانت إلى حد كبير فى والية هيسن.
الشرطة  إن  قوله  االدعاء  مكتب  عن  رويترز  وكالة  ونقلت   
من  وأكثر  املخدرات  من  اإلسترلينى  اجلنيهات  مئات  صادرت 
 250 من  وأكثر  الفاخرة  املركبات  وعشرات  سالح  قطعة   20

ألف دوالر نقدا باإلضافة إلى معدات تكنولوجيا املعلومات.
 وفى مارس، ألقت الشرطة البلجيكية القبض على عشرات 
األشخاص بعد اختراق نظام دردشة مشفر آخر ومصادرة أكثر 

من 17 طًنا من الكوكايني.
 ذهبت العملية األخيرة إلى أبعد من ذلك، وقال شيفرز: »إن 
والتفانى  الهائل  لالبتكار  نتيجة  هو  طروادة  درع  عملية  جناح 

والتعاون الدولى غير املسبوق«.  ضابط فى جميع أنحاء العالم9000
أجروا اعتقاالت وتفتيشات

بأكثر من 700 موقع

مصادرة مليارات 
الدوالرات من األسلحة 
والمخدرات
واألجهزة
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٤١4 نجوم وحكايات
حقق مسلسل »هجمة مرتدة« نجاحًا 

كبيرًا فى الموسم الرمضانى لهذا 
العام، وشارك فى بطولته عدد كبير من 

نجوم الفن.

السقا يستعد للسرب

يستعد الفنان أحمد السقا الستئناف تصوير مشاهده 
ضمن أحداث فيلم »السرب« خالل األيام المقبلة.

 »السقا« تعاقد بالفعل خالل االيام الماضية على بطولة 
فيلم جديد مع سينرجى فيلم، وجارى ترشيح أبطال 

ومخرج العمل فى الفترة القليلة المقبلة.
»السرب«، من بطولة أحمد السقا، منى زكى، هند صبرى، 

قصى الخولى، إخراج أحمد نادر جالل، إنتاج شركة سينرجى، 
وتأليف عمر عبدالحليم. الفن

أهل

حرمي أحمد سعد..غرام وانتقام حالة كبيرة من الجدل أثيرت في اآلونة 
األخيرة، بعد انفصال الفنان أحمد 
سعد عن خطيبته علياء بسيوني، 

بعد أشهر قليلة من إعالن خطبتهما 
في أواخر العام الماضي 2020، وهذه 
ليست المرة األولى التي ينفصل فيها 

سعد، فقد شغلت عالقاته الوسط الفني. 
ونرصد من خالل التقرير التالي، نساء 

في حياة أحمد سعد:

أحمد سعد ولبنى بيومي
األمر من  بادئ  أحمد سعد، يف  الفنان  تزوج   
الوسط  خارج  من  بيومي«  »لبنى  تدعى  سيدة 
ثم  ومن  عنها  انفصل  ولكنه  أوالده،  أم  وهي 

ارتبط بـ رمي البارودي.
 

أحمد سعد ورمي البارودي
 أثارت حلقة أحمد سعد مع اإلعالمية بسمة 
وهبة فى برنامج شيخ احلارة، جدال كبيرا 
االجتماعى،  التواصل  وسائل  على 
خاصة فيما يتعلق بتصريحاته 

عن رمي البارودى.
وأضاف أحمد سعد، عبر 
البرنامج املذاع على قناة 
القاهرة والناس،  إن رمي 
البارودي تنازلت عن كل 
طالقها،  عند  حقوقها 
ذلك  بعد  ظهرت  ولكن 
تبكي،  البرامج  يف 
تبِك  لم  »ملاذا  وتساءل 
عند املأذون؟«، لو حدث 

»كنت رجعتها«.
أنا  قائاًل:  وأضاف 
رمي  شخصية  أحترم 
اللقاءات  جًدا وأحبها يف 
بتبقى  ألنها  التليفزيونية 
يف  ولكن  أوي«،  »كيوت 
شخصيتها  احلقيقة 
من  وبالرغم  مختلفةـ 
إال  طالقنا  على  موافقتها 
ارتباطى  على  توافق  لم  انها 
بغيرها، مشيرا إلى أن زواجهما 

استمر 6 أيام فقط.
 

أحمد سعد وسمية اخلشاب
لم  بغموض..  وانتهت  بشوشرة  القصة  بدأت   
سمية  وجه  غمرت  التي  السعادة  تلك  تنبئ 
سوف  الثنائي  أن  سعد  وأحمد  اخلشاب 
بغير  التسريح  من  احلالة  تلك  على  ينفصالن 

إحسان.
أحمد سعد فاجأ اجلميع  مبنشور على حسابه 
االنفصال  قررت  »أنا  انستجرام  بـ  الشخصي 
عن الفنانة سمية اخلشاب.. أمتنى لها السعادة 
احلب  على  يقدرني  ربنا  وأمتنى  والتوفيق 

والعطاء ألغلى حاجة عندي .... اوالدي«.
لم يتحدث سعد بعد ذلك عن أسباب أو دوافع 
أو كواليس بينما اختار أن ُيصِدر صورة أبنائه 
مانحا  املشهد،  واجهة  يف  السابقة  زوجته  من 
مت  قد  اإلختيار  بأن  اجلمهور  لدى  انطباعا 
سمية  حساب  على  أسرته  لصالح  حسمه 

اخلشاب.
فنشرت  متناٍه،  ال  بهدوء  األمر  قابلت  سمية 
صورًا لها من جلسة تصوير أشرقت فيها باللون 
األصفر وعنونت ابتسامتها واجهة الصورة يف 
رسالة واضحة بأن االنفصال جاء وفقا لرغبتها 

البحتة عن رضا نفس واقتناع تام.
أحمد سعد وسمية اخلشاب..احلكاية لم تنته 
سمية  قررت  إذ  الهادي،  اإلنفصال  هذا  عند 
لم  االنفصال  بأن  مفاجأة  تفجر  أن  اخلشاب 

يحدث بعد مثلما صرح سعد.
قالت سمية لبرنامج TRENDING، على قناة 
لم تطلق  إنها  الفضائية قالت خالله   MBC4
رفعت  أنها  إلى  مشيرة  سعد،  أحمد  من  بعد 
دعوى طالق من األخير للضرر، وحتى اآلن لم 

يصدر احلكم يف القضية.
كما أعلنت سمية اخلشاب يف وقت الحق أنها 
أحمد  طليقها  من  املبرح  للضرب  تعرضت 
سعد، مما تسبب فى تهتك الطحال وأدى إلى 

خضوعها لعملية جراحية الستئصاله.
 

أحمد سعد وعلياء بسيوني
خطيبته  عن  سعد  أحمد  الفنان  انفصل   
من  قليلة  أشهر  بعد  بسيوني،  علياء 
خطبتهما، وهذا ما يؤكده حسابه الرسمي 
متابعة  بإلغاء  قام  إذ  انستجرام،  بتطبيق 

خطيبته وحذف صورهما والفيديوهات التي 
ظهرا فيها سوًيا، كما أنهما لم يترددا على 
بينهما  معتادا  كان  مثلما  العامة  األماكن 

خالل فترة اخلطوبة.
علياء  قيام  أيضا،  اخلبر  صحة  وأكد 
االجتماعية  حالتها  بحذف  بسيوني، 
على  الشخصي  حسابها  عبر  )مخطوبة( 
ما  فيسبوك،  االجتماعي  التواصل  موقع 

يؤكد هذا اخلبر الذي نفاه أحمد سعد، قبل 
عدة أشهر.

يف  سعد،  أحمد  احتفل  بعدما  ذلك  يأتي 
األزياء  عارضة  على  بخطوبته   2020 صيف 
خالل  من  اخلبر  وأعلن  بسيوني،  علياء 
وجاء  »انستجرام«..  على  الرسمي  حسابه 
سعد،  أحمد  الفنان  ظهر  ما  بعد  االحتفال 
أكثر  بسيوني، يف  األزياء علياء  مع مصممة 
اجلمهور  جعل  الذي  األمر  مناسبة،  من 
وقال  العالقة،  تلك  طبيعة  عن  يتساءل 
بالفعل  إنه  صحفية  تصريحات  يف  سعد 

وإن خطوبتهما  جتمعهما قصة حب 
ستكون يف الشهر اجلاري.

للمأذون مرتني،  البعض ال يذهب  لفيلم  املنتجة  الشركة  قررت 
طرح الفيلم يوم 7 يوليو القادم بجميع دور العرض السينمائية، 

وذلك بعد أن طرحت أول »بوستر« للفيلم.
إعالمي  يعمل  رجل  شخصية  حول  الفيلم  قصة  وتدور 
جاهدا  ويسعى  العزيز،  عبد  كرمي  الفنان  شخصيته  ويجسد 
القضايا  من  عدد  يف  للبحث  عدة شخصيات  يف  يتنكر  أن  يف 

االجتماعية التي لها عالقة بالزوج والزوجة والصراعات التى 
داخل حلقات  مناقشتها  يتم  الطالق، حتى  بينهما حتى  حتدث 

برنامجه.
عبدالعزيز،  كرمي  بطولة  مرتني«،  للمأذون  يذهب  ال  »البعض 
إخراج  وتار،  أمين  تأليف  الشربيني،  دينا  الكدواني،  ماجد 

أحمد اجلندي وإنتاج وائل عبداهلل ولؤي عبداهلل.

القصة الكاملة لفيلم »البعض ال يذهب للمأذون مرتني«

ستة  تسجيل  من  الصغير،  سعد  الفنان  انتهى 
ألبومه  يف  طرحها  املقرر  من  جديدة  أغاني 
اجلديد، تعاون خاللها مع عدد كبير من الشعراء 
كاريكا  عصام  منهم  فى  واملوزعني  وامللحنني 
وهاني  املنعم  عبد  ومحمد  إسماعيل  وعصام 
وسيقوم  وشيتوس،  وساسو  فاروق  وزيزو  فاروق 
ليقوم بتصويرها على  أغاني منهم  باختيار ثالثة 

املخرج  مع  كليب  الفيديو  طريقة 
كامبا.

الصغير  سعد  املطرب  وكان 
تصريحات  يف  قال  قد 

وصيته  أن  له  صحفية 

املقابر ووضع  يوم جمعة يف  كل  زيارته  ألوالده هي 
لكي  والدته  مع  فعل  مثلما  التليفون  على  صورته 

يتذكروه يف كل حلظة.
سعد  الفنان  أعمال  آخر  كانت  آخر،  سياق  ويف 
من  وهو  إمبابة«،  »والد  مسلسل  الدرامية  الصغير 
بطولة  بكري،  أمين  تأليف  زكي،  ممدوح  إخراج 
أبو  مصطفى  رمزي،  عمرو  النصر،  سيف  فريدة 
سريع، إميان السيد، غادة نافع. تصدر سعد 
االجتماعى  التواصل  موقع  الصغير 
املثيرة  تصريحاته  بعد  تويتر 
بسمة  اإلعالمية  مع  للجدل 

العرافة. برنامج  وهبة فى 

عودة سعد بـ6 اغنيات جديدة 

يواصل الفنان بيومي فؤاد، تصوير مشاهده من 
أحداث مسلسله اجلديد »عودة األب الضال«، 
محمد  السعد،  أبو  محمد  جمال،  أمني  تأليف 
فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبدالعال، 

املغربي مبنطقة شبرامنت. داخل ستوديو 
املغربي،  بأستوديو  تصويره  مت  الذى  املشهد   
والفنانة  فؤاد  بيومي  الفنان  وجود  يتضمن 
داخل  ألفونس،  شادي  والفنان  السيد،  إميان 

والنفسية. العقلية  األمراض  مستشفى  ديكور 
فؤاد،  بيومي  بطولة  الضال«،  األب  »عودة 
ألفونس،  شادي  منصور،  خالد  سيد،  إميان 
رانيا  قدري،  نور  عفيفي،  هاجر  هاني،  أميرة 
ضيوف  من  وعدد  محمد،  نيفني  اخلطيب، 
فتحي،  أحمد  فهمي،  أحمد  منهم  الشرف 
تأليف  عبدالرحمن،  محمد  حسني،  سامح 
فتحي،  محمد  السعد،  أبو  محمد  جمال،  أمني 

إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبدالعال.

مشاهده  تصوير  املحكمة  فيلم  أبطال  يواصل 
يف الديكور الرئيسي للفيلم وهو قاعة املحكمة، 
من  االنتهاء  فور  عرضه  يتم  أن  املقرر  ومن 

تصوير جميع مشهده بنهاية عام 202١.
الهامة  املشكالت  من  مجموعة  الفيلم  ويناقش 
 6 عن  ويتحدث  املصري  باملجتمع  اخلاصة 
الضوء عليها ومن  الفيلم  قضايا جنائية يسلط 
وامليراث  اجلنسي  والتحول  االغتصاب  أبرزهم 
تدور  حيث  أسرة،  ومحكمة  مدنية،  وقضايا 
ومكان  واحدة  زمنية  ليلة  يف  الفيلم  أحداث 
القضايا  هذه  عن  للكشف  املحكمة  وهو  واحد 

العادل. القضاء  أمام  تامة  بشفافية 
صبا  عفيفي،  كرمي  ش،  بطولة  »املحكمة«، 
بدر،  جنالء  عوض،  جميلة  صابرين،  مبارك، 
عبداهلل،  صالح  السيد،  مايان  داش،  أحمد 

تأليف أحمد عبداهلل وإخراج محمد أمني.

بيومى فؤاد 
داخل مستشفى 

األمراض العقلية

اغتصاب وحتول 
جنسى.. 6 قضايا جنائية 

يناقشها فيلم »املحكمة«
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برشلونة هُنا سيتجه إلى تجاهل عثمان 
ديمبلي، وقد يجد نفسه فى المدرجات 
حتى نهاية الموسم األخير له فى عقده

فجرت صحيفة »تاميز« البريطانية مفاجأة 
من العيار الثقيل أنه كانت هناك حالة رفض 

قاطع من قبل 10 العبني فى الفريق األول 
لكرة القدم بنادى ريال مدريد بشأن تعيني، 

أنطونيو كونتي، كمدرب. وارتبط 
اسم كونتى لفترة طويلة بإمكانية 

تدريب ريال مدريد خاصة بعد رحيل، زين 
الدين زيدان، ولكن فى النهاية استقر امللكى 
على عودة كارلو أنشيلوتي، مرة أخرى. ورحل 

كونتى عن إنتر ميالن بعد املوسم املاضى 
والفوز ببطولة الدورى اإليطالى بعد غياب 

10 سنوات عن ملعب »جوسيبى مياتزا«، لكن 

خلالفات مع اإلدارة حول الصفقات قبل 
املوسم اجلديد قرر املدرب املغادرة. فكر رئيس 

ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، فى كونتى 
كخيار لتعويض رحيل زيدان ولكن ضغط 

العبى امللكى على اإلدارة حتى ال يأتى 
اإليطالى وقالوا: »إذا جاء كمدرب، سنرحل«، 

هذا ما أكده الصحفي، دونكان كاسلز. وكان 
قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، فى عام 
إلى اإلدارة  بالفعل  2018 قد وجه رسالة 

التعاقد  فى  وقتها  أيًضا  تفكر  كانت  التى 
وال  ُيكتسب  »االحترام  وقال:  كونتي،  مع 

ُيفرض«.

ريال مدريد يحصن 6 العبني من الرحيل 

.. والقصة الكاملة لتمرد الالعبني فى امللكى

جتمعت أعداد غفيرة من جماهير الترجى 
األربعاء، فى شارع  اليوم  التونسي،  الرياضى 
محمد اخلامس بالعاصمة، ملطالبة السلطات 
نصف  مباراة  بحضور  لهم  بالسماح  املعنية 

نهائى دورى أبطال افريقيا أمام األهلي.
أمام  صعبة  مواجهة  األهلى  ويخوض 
الترجى التونسى مساء يوم 19 يونيو اجلاري، 
إطار  فى  بينهما  ستجمع  التى  املباراة  فى 
البطولة  نهائى  نصف  دور  ذهاب  منافسات 

القارية على امللعب األوملبى برادس.
ونقال عن صحيفة »نسمة سبور« التونسية، 
مسيرة  فى  انطلقوا  الترجى  جماهير  فإن 
بلخوجة،  حّسان  مركب  أمام  من  احتجاجية 
ثم حتولوا إلى شارع محمد اخلامس منادين 
السلطات املعنية باالستجابة ملطلبهم الوحيد، 

وهو احلضور لتشجيع شيخ األندية التونسية 
ضّد األهلي.

ورفع اجلمهور الفتات ُكتب عليها، »تتكالبون 
على السلطة باملسيرات السياسية ونسيتم من 

يحيى فى املدارج اجلنوبية«.
وأوضحت الصحيفة، أنه بالرغم من تتالى 
الترجى  جماهير  من  لعدد  السماح  دعوات 
دورى  نهائى  نصف  مباراة  حضور  الرياضى 
أبطال إفريقيا لكرة القدم، إال أّنه لم يصدر 
بشأن  اللحظة  حّد  إلى  رسمى  موقف  أى 

املوضوع.
وأضافت أن وزير الصحة فوزى املهدي، أكد 
أن الوضع الوبائى فى تونس ال يسمح بحضور 
اجلماهير فى املالعب، مشددا على أّن البالد 

دخلت فى املوجة الرابعة جلائحة كورونا.

لكرة  اإلجنليزى  االحتاد  أصدر 
الدورى  مع  مشترًكا  بياًنا  القدم 
بطولة  بشأن  املمتاز،  اإلجنليزى 
ومشاركة  األوروبي،  السوبر  دورى 

الستة. األندية 
آرسنال،  »ليفربول،  أندية  وكانت 
يونايتد،  مانشستر  تشيلسي، 
توتنهام«،  سيتي،  مانشستر 
وانسحبت  املشاركة  عن  تراجعت 
األوروبى  السوبر  دورى  بطولة  من 
بسبب  املسابقة،  تنطلق  أن  قبل 

وتهديدات  اجلماهير  اعتراض 
االحتاد األوروبي، والدولي.

وأصدر االحتاد بياًنا مشترًكا مع 
الدورى اإلجنليزي، وجاء كالتالي

كانت  التى  األندية  »أقرت 
السوبر  دورى  بطولة  فى  ستشارك 
خطأ،  على  كانت  أنها  األوروبي، 
بالدورى  التزامها  تأكيد  وأعادت 
اللعبة  ومستقبل  املمتاز،  اإلجنليزى 

اإلجنليزية«.
صميم  من  اعتذروا  »لقد 

وزمالئهم  ملشجعيهم  قلوبهم 
واالحتاد  املمتاز،  والدورى  األندية 

القدم«. لكرة  اإلجنليزى 
وافقت  نية،  حسن  »كبادرة 
على  جماعى  بشكل  األندية 
مليون   22 بقيمة  مساهمة  تقدمي 
لصالح  وستخصص  إسترليني، 
االستثمار  ذلك  فى  مبا  اللعبة، 
وكرة  املشجعني  دعم  فى  اجلديد 

القدم«.
»عالوة على ذلك، وافقت األندية 

ناٍد  أى  من  نقطة   30 خصم  على 
فى  اإلجراءات  هذه  مثل  يقرر 
الستة  األندية  وعلى  املستقبل، 
الذى  النادى  تغرمي  سيتم  حتديًدا، 
جنيه  مليون   25 بـ  ذلك  يفعل 

إسترليني.
والدورى  االحتاد  عمل  »لقد 
طوال  مًعا  وثيق  بشكل  اإلجنليزى 
ينهى  االتفاق  وهذا  العملية،  هذه 
ميكن  وال  األمر  فى  التحقيقات 

احلديث فيه مجدًدا«.

غليان فى تونس قبل موقعة األهلى 

االحتاد اإلجنليزى وبرمييرليج يهددان أندية دورى السوبر األوروبى

برشلونة يضع سيناريوهات مختلفة بشأن جتديد عقد دميبلى

كشفت تقارير صحفية إسبانية، 
أن نادى ريال مدريد حدد عددا 

من الالعبني غير القابلني 
للرحيل خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية اجلارية.ريال مدريد 

هذا الصيف لديه عدد من 
الالعبني الذين لم يتم حتديد 
مستقبلهم حتى اآلن، أبرزهم 
سيرجيو راموس قائد الفريق، 

الذى ينتهى عقده نهاية الشهر 
اجلاري.

موقع »ABC« اإلسباني، 
واملقرب من نادى ريال مدريد، 

أكد بأن الالعبني الوحيدين 
غير القابلني للدخول فى سوق 

االنتقاالت، هم »كورتوا وميليتاو، 
كروس، مودريتش، فينيسيوس، 

بنزميا«.
باإلضافة إلى دافيد أالبا، الذى 

انضم حديًثا للنادى امللكى 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

اجلارية، فى صفقة انتقال 
حر بعد نهاية عقده مع بايرن 

ميونخ.
وأشارت التقارير، إلى أن ريال 

مدريد لن ميانع رحيل الثنائى 
فالفيردى أو كاسيميرو، ولكن 
بشرط وصول عرض كبير، ال 

يقل عن 60 مليون يورو.
وبذلك، يكون فاران وراموس 

وإيدين هازارد، وكذلك مارسيلو 
ضمن قائمة الالعبني املهددين 

بالرحيل، خاصة مع عدم متسك 
ريال مدريد باستمرارهم.

إسبانية،  صحفية  تقارير  كشفت 
من  برشلونة  نادى  موقف  عن 
دميبلي،  عثمان  الفرنسى  الدولى 
وعودة   2020 يورو  بطولة  بعد 

الالعب لـ كامب نو.
موسمه  خلوض  يستعد  دميبلى 
األخير فى عقده مع برشلونة، حيث 
الكتالونى  النادى  مع  تعاقده  ينتهى 
فى صيف 2022، منذ انضمامه فى 

2017 من بوروسيا دورمتوند.
أفادت  اإلسبانية،  »آس«  صحيفة 
مع  يتواصل  برشلونة  نادى  بأن 
أن  النادى  ويتوقع  دميبلي،  ممثلى 
االستمرار  فى  ميانع  لن  عثمان 
خاصة  النادي،  بشروط  والتجديد 
له  قدمها  التى  اخلدمات  بعد 
إصاباته  ظل  فى  البلوجرانا، 
الثالثة  املواسم  خالل  املتكررة 

املاضية.
خوان  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
وماتيو  النادي،  رئيس  البورتا 
واضحان  الرياضي،  املدير  أليمانى 
بشأن اخلطوات التى يجب اتخاذها 

حول ستقبل دميبلي.

فى البداية سيتم عرض عقد جديد 
على الالعب، ولكن إذا لم يجدد هذا 
الصيف، بشروط النادى وفًقا لألزمة 
املالية التى مير بها اجلميع، سيطلب 
برشلونة من الالعب أن يجلب عرضا 
 50 سيكون  األدنى  واحلد  لرحيله، 

مليون يورو.
مليونا   50 أن  برشلونة  وُيدرك 
يدفعه  أن  الصعب  رقًما من  سيكون 
من  تاريخ  لديه  لالعب  ناٍد،  أى 
اإلصابات، وعقده سينتهى بعد عام 

واحد.
جتاهل  إلى  سيتجه  ُهنا  برشلونة 
عثمان دميبلي، وقد يجد نفسه فى 
املدرجات حتى نهاية املوسم األخير 
موعد  اقتراب  ومع  عقده،  فى  له 
فى  عثمان  سيرغب  العالم،  كأس 

اللعب.
الوضع  حلل  يسعى  برشلونة 
ثقة  ولديهم  دميبلي،  على  واإلبقاء 
النادى  وضع  يتفهم  الالعب  أن  فى 
خالل  تلقاها  التى  املعاملة  ويقدر 
به  وسينتهى  املاضية،  السنوات 

العقد. بتجديد  األمر 
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والثروة  البترول  وزير  املال  طارق  املهندس  استقبل 
املتخصصة  العاملية  ويل  هنى  مؤسسة  من  وفداً  املعدنية 
برئاسة  البترولية  للمشروعات  الفنى  الدعم  تقدمي  فى 
للتكنولوجيات  ويل  هنى  مؤسسة  رئيس  جاوتام  رجيف 
اخلطوات  استعراض  مت  حيث  األداء  رفع  وأدوات 
األحمر  البحر  مجمع  مشروع  فى  تنفيذها  سيتم  التى 
أرض  تخصيص  عقد  توقيع  عقب  للبتروكيماويات 
السخنة،  العني  مبنطقة  األساس  حجر  ووضع  املشروع 
وشركة  ويل  هنى  شركة  مع  التنسيق  سبل  مناقشة  ومت 
تكنولوجياتها  أحدث  الستخدام  لها  التابعة   UOP

باملجمع. اآللى  التحكم  نظم  فى  التى متتلكها  املتطورة 
والتكامل  التنسيق  اللقاء على أهمية   وأكد املال خالل 
فى  ستشارك  التى  والشركات  ويل  هنى  مؤسسة  بني 
للتنفيذ  وخطة  عمل  برنامج  وضع  بهدف  املشروع  تنفيذ 
على  مشدداً   ، محددة  زمنية  وجداول  أهداف  وفق 
العاملية  التكنولوجيات  أحدث  وفق  املشروع  تنفيذ  أهمية 
تسهم  عاملية  منتجات مبواصفات  وانتاج  للبيئة  الصديقة 
استفادة  وأقصى  املضافة  القيمة  أهداف  حتقيق  فى 

الطبيعية. مصر  ثروات  من  اقتصادية 
فى  ويل  هنى  مشاركة  بحث  اللقاء  خالل  مت  كما   

خاصة  مهاراتهم  وصقل  املصرية  الكوادر  تدريب  مجال 
العاملية  التكنولوجيات  أحدث  مع  التعامل  يخص  فيما 
زيادة  إلى  باإلضافة   ، املختلفة  البترولية  املجاالت  فى 
فى  العاملية  واملؤسسة  القطاع  شركات  بني  التعاون 
مشروعات اخرى داخل وخارج مصر، فضالً عن امكانية 
واملؤسسة  القطاع  شركات  بني  مشتركة  عمل  ورش  عقد 
املشروعات  فى  واملهارات  اخلبرات  تبادل  بهدف  العاملية 

البترولية.
لديها  ويل  هنى  مؤسسة  أن  رجيف  أكد  جانبه  ومن   
تاريخ طويل مع مصر فى مجال البترول والغاز والتكرير 

الشراكة  هذه  لدعم  تتطلع  وأنها  والبتروكيماويات 
التابعة   UOP وشركة  ويل  هنى  مؤسسة  وأن  خاصة 
فى  الرائدة  التكنولوجية  واحللول  اخلبرات  متتلكان  لها 
وأعلى  نفقات  بأقل  واالنتاج  العمليات  كفاءة  مجاالت 
جودة والتكنولوجيات التى تهدف إلى االستدامة وخفض 

البيئة. على  واحلفاظ  االنبعاثات 
املؤسسة  رئيس  هاشم  خالد  املباحثات  فى  وشارك   
 UOP شركة  رئيس  جلوفر  وبرايان  أفريقيا  لشمال 
تكنولوجيات  فى  واملتخصصة  ويل  هنى  ملؤسسة  التابعة 
وأوجوال  الغاز  ومعاجلة  والبتروكيماويات  التكرير 

نحل  وطارق  العمليات  حللول  املؤسسة  رئيس  جوهار 
وهشام  االستراتيجية  للمشروعات  املؤسسة  رئيس  نائب 
والتسهيالت،  للعمليات  املؤسسة  رئيس  نائب  العزيز  عبد 
الشركة  رئيس  الكيميائى سعد هالل  البترول  ومن قطاع 
الوزارة  وكيل  مبارز  وأسامة  للبتروكيماويات  القابضة 
نائب  الشامى  أشرف  والكيميائى  الفنى  املكتب  لشئون 
أمين  واملهندس  والتصنيع  للتكرير  البترول  هيئة  رئيس 
واملشروعات  للتخطيط  البترول  هيئة  رئيس  نائب  عمارة 
واملهندس  بتروجت  شركة  رئيس  لطفى  وليد  واملهندس 

انبى. بهاء رئيس شركة  أشرف 

إبراهيم  املهندس  برئاسة  التجارية  للغرف  العام  االحتاد  يستعد 
مراكز  إنشاء  املعنية إلطالق مشروع  باقى اجلهات  مع  بالتعاون  العربى 
رئاسة  رعاية  حتت  باملحافظات  التجارية  بالغرف  األعمال  لريادة 
االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة  مع  وبالتعاون  الوزراء،  مجلس 
الصناعية  للتنمية  املتحدة  االمم  ومنظمة   ، املشروعات  تنمية  وجهاز 
والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  واالكادميية  العربية  الغرف  واحتاد 

البحري. والنقل 
هذا  خالل  من  إنه  التجارية  للغرف  العام  االحتاد  رئيس  وقال 
بتعريف  واالبتكار  األعمال  ريادة  مفاهيم  توضيح  حالًيا  يتم  املشروع 
وفوائدها  عليها،  واملؤثرات  ظهورها  وعوامل  األعمال،  ريادة  ودعم 
االقتصاد  على  التركيز  نحو  العاملية  التوجهات  ضوء  فى  وأهميتها 
ريادة  مشروعات  تأتى  ولذلك  احلر،  العمل  ثقافة  وتعميق  املعرفى 
قدرته  وزيادة  املصرى  االقتصاد  دعم  فى  كبيرة  أهمية  لتأخذ  االعمال 
الغرف  فى  حتقيقه  إلى  نسعى  ما  وهو  ودولًيا،  محلًيا  التنافسية 
مظلة  حتت  املعنية  واجلهات  الوزارات  كافة  مع  بالتكامل  التجارية 
تعنى  األعمال  ريادة  مساندة  أن  إلى  مشيًرا  الوزراء،  مجلس  رئاسة 
وإدارة  مضافة،  اقتصادية  فعالية  يقدم  جديد  عمل  مشروع  إنشاء 
اقتصادى  نشاط  ابتكار  أو  جديد  شيء  لتقدمي  وفعالية  بكفاءة  املوارد 

. وإدارى جديد 
مشروعات  إقامة  تؤدى  االقتصادية  الناحية  من  أنه  »العربي«  وأكد 
االنتاجية  الطاقة  معدالت  ورفع  العمل  زيادة فرص  إلى  األعمال  ريادة 
انتشار  فإن  االجتماعى  اجلانب  ومن  القومي،  لالقتصاد  والتشغيلية 
املبادرة  روح  توليد  إلى  يؤدى  املجتمع  فى  األعمال  ريادة  مفهوم 
املشروع  هذا  تنفيذ  أن  إلى  الفًتا  الشباب،  بني  والتنافس  واالبتكار 
مت  التى  والتنموية  التطويرية  االحتاد  اخلطة  ضمن  التجارية  بالغرف 

للدولة. العامة  التنموية  اخلطة  مع  متاشًيا  وضعها 
بوزارة   2030 رواد  مشروع  مدير  خليل  غادة  الدكتورة  وقالت 
هذا  فى  أول  منوذج  تعتبر  مصر  إن  االقتصادية  والتنمية  التخطيط 
التجربة  هذه  تعمم  أن  ومخطط  التجارية،  الغرف  خالل  من  املشروع 
سيعملون  الذين  الشباب  إعداد  حالًيا  ويتم  العربية،  الدول  باقى  على 
الستقبال  تهيئة  هناك  تكون  بحيث  األعمال  ريادة  مراكز  فى  ذلك  بعد 
والتحديات  معاهم  والتعاون  التعامل  مهارات  خالل  من  األعمال  رواد 

تواجهم. قد  التى 
مراكز  إنشاء  املشروع  من  الهدف  أن  خليل  غادة  الدكتورة  وكشفت 
بثالث  كتجربة  البداية  ولكن  املحافظات،  كافة  فى  األعمال  لرواد 
والبحيرة،  وسوهاج  املنيا  فى  التجارية  الغرف  خالل  من  محافظات 
بريادة  اخلاص  البيئى  النظام  عن  عامة  نظرة  توضيح  حالًيا  ويتم 
بتطوير  املعنية  هى  التخطيط  وزارة  أن  خاصة  مصر،  فى  األعمال 
التنمية  فى  مساهمتها  لضمان  مصر  فى  األعمال  ريادة  منظومة 
تعد  الغرف  واحتاد  الوزارة  بني  الكبيرة  والشراكة  االقتصادية 
الثالثة  فى  التجربة  هذه  خالل  من  األعمال  رواد  لدعم  مهمة  خطوة 
لرواد  حاضنات  إنشاء  املراكز  هذه  خالل  من  سيتم  حيث  محافظات، 
لتطوير  األعمال  رواد  يحتاجها  التى  اخلدمات  كافة  لتقدمي  األعمال 
األيام  أن  مؤكًدا  حقيقية،  مشروعات  إلى  بها  والوصول  أفكارهم، 
العمل  خطة  تدشني  وسيتم  املراكز  الفتتاح  اجليد  اإلعداد  يتم  احلالية 

قريًبا. املعنية  اجلهات  قبل  من  الفعلية 

فتح   ،CIB الدولى  التجارى  البنك  أعلن 
لطالب  الصيفى  التدريب  فى  التقدمي  باب 
تأهيل  بهدف  وذلك   ،2021 لعام  اجلامعات 
املصريف،  املجال  فى  للعمل  الطالب  وإعداد 
لطالب  الصيفى  التدريب  فرصة  وتعد 
التى  الفرص  أهم  من  البنوك  فى  اجلامعات 
بيئة  فى  يدور  ما  على  اإلطالع  من  متكنهم 
املالية  واملؤسسات  البنوك  داخل  اليومية  العمل 
الكبرى وبالتالى اكتساب اخلبرة الالزمة للعمل 

فى البنوك بعد التخرج من اجلامعة.
:2021 CIB متطلبات تدريب بنك

البنك  فى  التدريب  فرصة  على  حتصل  لكى 
فيك  تتوفر  أن  يجب   CIB الدولى  التجارى 
اختيار  سيتم  أنه  العلم  مع  التالية،  الشروط 
من  عدد  أكثر  عليها  ينطبق  التى  األشخاص 

هذه الشروط:

الثانية  السنة  فى  البكالوريوس  طالب   -1
فقط. والثالثة 

واألولوية  الطالب،  تقدير  إثبات  مطلوب   -2
تذهب إلى الطالب احلاصلني على أعلى درجة.

التدريب  على  املتقدم  الطالب  يجيد  أن   -3
بها. والكتابة  باللغة اإلجنليزية  التحدث 

فى  صيفى  تدريب  على  احلاصلني   -4
السنوات السابقة سيكون لهم األولوية.

املطلوبة: املستندات 
- خطاب تسجيل

- صورة من هوية اجلامعة.
- إثبات لدرجات السنوات السابقة - )نسخة 

طبق األصل(.
- صورة من الهوية الوطنية.

إن  السابقة؛  الصيفى  التدريب  شهادة   -
ُوجدت.

»الغرف التجارية« تستعد 
إلطالق مشروع إنشاء مراكز 
لريادة األعمال بـ3 محافظات

األكثر  املستهدفة  واألسواق  الواعدة 
جذباً للمنتجات املصرية، وتوسيع قاعدة 
فى  جدد  مصدرين  وإدخال  املصدرين 
مع  التعاون  وكذلك  التصديرية،  العملية 
مركز ITC لتنفيذ مشروع ريادة األعمال 
للمرأة She Trade، وتنظيم العديد من 
التصديرى  الوعى  لزيادة  العمل  ورش 
بجميع  وتعريفهم  األعمال  مجتمع  لدى 

اخلطوات املتعلقة بالعملية التصديرية.
دولياً  معرضاً   63 نحو  الهيئة  ونظمت 
بعثات   10 عدد  وكذلك  متخصصاً، 
وعدد  جتاري،  أسبوع   2 وعدد  جتارية، 
عن  فضالً  أجانب،  مشترين  بعثات   32
للصادرات  االلكترونية  البوابة  إطالق 
إلكترونية  منصة  مبثابة  لتكون  املصرية 
للمصدر املصري، وتنفيذ عدد 185 دورة 
تدريبياً،  برنامًجا   40 وحوالى  تدريبية 
الشباب  وتوظيف  تدريب  برنامج  وتنفيذ 

فى مجال التصدير.
أفضل  جائزة  على  الهيئة  وحصلت   
 2018 لعام  العالم  فى  ترويجية  منظمة 
 ،ITC التى ينظمها مركز التجارة الدولى
املؤسسى  التميز  بجائزة  الفوز  كذلك 
كأفضل مؤسسة حكومية عربية وأفضل 
تنظمها  والتى  عربى  حكومى  موقع 

أكادميية التميز باإلمارات.

والصناعة  التجارة  وزارة  استعرضت 
التصدير  مساندة  مجال  فى  جهودها 
الصادرات،  تنمية  صندوق  فى  ممثلة 
وهيئة تنمية الصادرات خالل  الفترة من 
حيث   ،  2021 يونيو  وحتى   2014 يوليو 
أكدت أنه على مدار 7 سنوات فى عهد 
الرئيس عبد الفتاح السيسى مت الترويج 

للصادرات املصرية.
تنمية  هيئة  قيام   إلى  الوزارة  ولفتت 
 2017 عام  تفعيلها  منذ  الصادرات 
للمجالس  التنسيقى  املجلس  بتشكيل 
باتفاقية  خاصة  وجلان  التصديرية 
مشاكل  وحل  خدمة  وجلنة  امليركسور 
مشكلة   53 بحل  قامت  التى  املصدرين 

تعرض لها املصدرين.
 وقدمت الهيئة العديد من املقترحات 
تفعيل  منها  التصدير  معوقات  لتذليل 
جلان الصادرات البرية وتخصيص أماكن 
لها فى املناطق الصناعية، والتنسيق مع 
املجلس التصديرى للحاصالت الزراعية 
لرفع احلظر عن صادرات بعض املنتجات 
البحرين  ِقَبل  من  املفروضة  الزراعية 

والكويت واإلمارات.
الصادرات  تنمية  هيئة  وأعدت   
ودراسة  تقرير   100 من  يقرب  ما 
املصرية  املنتجات  أهم  عن  استرشادية 

تطوير  صندوق  مدير  أكد   
أن  صديق  خالد  املهندس  العشوائيات 
املؤسسات  كافة  بني  اجلهود  تضافر 
سرعة  فى  ساهم  الدولة  فى  واجلهات 
أطلقها  التى  املبادرة  فى  والعمل  تنفيذ 
لتطوير  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس 
الكبرى  واملدن  املحافظات  عواصم 
مواطن،  لكل  سكنية  وحدات  وتوفير 
الدخل.  ومتوسطى  منخفضى  خاصة 

وقال صديق  ـ إنه »يوجد تفاعل كبير 
بني كافة جهات ومؤسسات الدولة وذلك 

تطوير  مشروع  أراضى  وتوفير  إلتاحة 
الكبرى«،  واملدن  املحافظات  عواصم 
وزارة  أن  إلى  نفسه  الوقت  فى  مشيرا 
اتاحوا  والزراعة  والرى  األوقاف 
أراضيهم للدولة للبدء فى تنفيذ مبادرة 
عواصم  لتطوير  السيسى  الرئيس 

 . املحافظات 
األولى  »املرحلة  أن  صديق  وأوضح 
14 محافظة  32 قطعة أرض فى  تضم 
وحدة  ألف   117 حوالى  توفر  والتى 
فدان«،  ألف   165 مساحة  على  سكنية 

20 فى  الفتا إلى أنه »مت إجناز حوالى 
إطالق  عقب  املرحلة  هذه  من  املائة 
خالل  املبادرة  هذه  السيسى  الرئيس 

.  « املاضية  3 شهور 
األولى سيتم  »املرحلة  أن  إلى  وأشار 
السنة  خالل  تنفيذها  من  االنتهاء 
املراحل  باقى  ولكن  القادمة،  ونصف 
سنوات   3 خالل  فيها  العمل  سينتهى 
املبادرة  هذه  أن  مؤكدا  القادمة«، 
مختلف  على  مواطن  لكل  سكن  ستوفر 

املستويات.  

استعرضت وزارة التجارة والصناعة اجلهود التى 
مت بذلتها فيما يتعلق بحماية الصناعة الوطنية من 
املمارسات الضارة فى التجارة الدولية خالل األعوام 

السبعة املاضية .
قطاع  فى  ممثلة  قيامها  إلى  الوزارة  أشارت 
املعاجلات التجارية بإجراءات حتقيق فى 74 قضية 
دعم واغراق ووقاية منها 12 قضية عام 2014 و13 

قضية عام 2015 و14 قضية عام 2016 و9 قضايا 
عام  قضايا  و6   2018 عام  قضايا  و6   2017 عام 

2019 و9 قضايا عام 2020 و5 قضايا عام 2021.
وتتضمن القضايا 55 قضية فى مجاالت أوانى 
والبولى  واألجبان  احلافالت  واطارات  املائدة 
والياف  التسليح  وحديد  والبطاطني  ايثلني 
املبللة  واملناديل  السيارات  وبطاريات  البوليستر 

والبارد  املجلفن  والصاج  والثقاب  اللحام  واقطاب 
وأدوات  التقدمي  وصوانى  الفينيل  كلوريد  والبولى 
وعوازل  اجلاف  احلبر  واقالم  واملطبخ  املائدة 
االتربة وسلفونايتد نفثالني فورمالدهيد والسجاد 

واأللومنيوم.
باإلضافة إلى 7 قضايا دعم فى مجاالت االجبان 
ايثلني  والبولى  واجلودة(  )االيدام  اجلافة  نصف 

تريثفيالت وحديد التسليح باإلضافة الى 12 قضية 
األبيض  والسكر  التسليح  وقاية فى مجاالت حديد 

والبطاريات والبولى ايثلني ومنتجات األلومنيوم.
 16 هذه  التحقيق  إجراءات  على  بناًء  وصدر 
قراراً وزارياً إما بفرض تدابير مؤقتة أو نهائية أو 
املفروض على  الرسم  إنهاء  أو  تعديل  أو  استمرار 

السلع ذات الصلة.

تنمية الصادرات تعد 100 دراسة استرشادية لألسواق املستهدفة واملنتجات الواعدة

صندوق تطوير العشوائيات يشيد بتضافر جهود مؤسسات الدولة فى توفير سكن لكل مواطن

احلكومة تنتهى من التحقيق فى 74 قضية إغراق خالل 7 سنوات

وزير البترول يستعرض 
خطوات تنفيذ مشروع 

مجمع البحر األحمر 
للبتروكيماويات 


