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٠32 قتل عشرون شخصا فى الفوضى بالمطار 
معظمهم فى حوادث إطالق نار وتدافع فى 

الحرارة والغبار بسبب الجدران الخرسانية

أزمة مهاجرين جديدة
أزمة  تواجه  أن  وشك  على  أوروبا  أن  صحفية،  تقارير  أفادت 
من  الهروب  األفغان  ماليني  يحاول  عندما  جديدة،  مهاجرين 
أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة، وذلك بعد أن 

فر أكثر من 1.2 مليون مهاجر إلى أوروبا منذ 6 سنوات.
وأفاد موقع »فويس أوف أميركا«، أنه فى عام 2015، كان غالبية 
الوافدين إلى أوروبا يفرون من احلرب فى سوريا، بعد العبور إلى 
األوروبي،  االحتاد  فى  العضو  اليونان،  دخول  من  ومتكنوا  تركيا، 
مبحاولة  أو  اليونانية  اجلزر  إلى  بالقارب  العبور  طريق  عن  إما 
بني  يفصل  الذى  إيفروس  نهر  فوق  البرية  احلدود  اختراق 

البلدين.
لكن املهاجرين األفغان الذين يحاولون الفرار يواجهون العديد 
مع  حدودها  طول  على  سياجا  تركيا  تبنى  حيث  العقبات،  من 
إيران، الطريق الرئيسى للمهاجرين األفغان املتجهني إلى أوروبا.
حدودها  طول  على  حدودى  سياج  بناء  أيضا  اليونان  وأكملت 
يحاولون  الذين  املهاجرين  من  العديد  ووجد  تركيا،  مع  البرية 
القوارب  طريق  عن  تركيا  من  اليونانية  اجلزر  إلى  الوصول 
أنفسهم عالقني فى مخيمات الالجئني املكتظة، كما جعل اتفاق 
من  وتركيا  األوروبى  االحتاد  بني  املبرم   2016 لعام  املهاجرين 

الصعب على املهاجرين القيام بالرحلة.
وقال وزير حماية املواطنني اليونانى ميكاليس كريسوديس، إن 
»األزمة األفغانية تخلق حقائق جديدة فى املجال اجليوسياسي، 
وأضاف:  املهاجرين«،  تدفق  احتمالية  تخلق  نفسه،  الوقت  وفى 
»فى هذا اإلطار مت اتخاذ سلسلة من القرارات. ال ميكننا االنتظار 

حتى حدوث هذه األزمة«.
وذكرت محللة الهجرة فى مركز السياسة األوروبية، هيلينا هان، 
فى  البالد  مغادرة  فى  صعوبة  سيجدون  األفغان  من  العديد  أن 
الردع، فضال عن تدابير االحتواء  »تدابير  أن  املقام األول، مبينة 
،مع  نفسها  طالبان  حركة  ورمبا  املجاورة،  البلدان  تتخذها  التى 
فعليا  ستمنع  احلقيقية،  أجندتها  عن  الكشف  فى  استمرارهم 

الناس من مغادرة البالد«.

البنك الدولى يعلق مساعداته ألفغانستان
بعد  ألفغانستان  مساعداته  تعليق  عن  الدولي،  البنك  أعلن 
البالد، مؤكدا مراقبته للوضع هناك  سيطرة حركة طالبان على 

عن كثب.
البنك  باسم  متحدث  قال  لألنباء،  »رويترز«  وكالة  وحسب 
سيطرة  بعد  أفغانستان  فى  املساعدات  توقيف  مت  إنه  الدولي، 
الوضع فى  للغاية بشأن  البالد، الفتا »نحن قلقون  طالبان على 
وخاصة  البالد،  فى  التنمية  آفاق  على  ذلك  وتأثير  أفغانستان 

للمرأة. بالنسبة 
مع  كثب  عن  التشاور  سيواصل  البنك  أن  إلى  املتحدث  وأشار 
املجتمع الدولى وشركاء التنمية بشأن الوضع، وسيكتشف سباًل 
حتققت  التى  التنمية  »مكاسب  على  واحلفاظ  املشاركة  ملواصلة 

بشق األنفس«.

االحتاد األوروبى يقطع اإلمدادات عن أفغانستان
أعلنت رئيسة املفوضية األوروبية، أورسوال فون دير الين، ، عن 
جتميد املساعدات االقتصادية األوروبية لـ أفغانستان حتى تظهر 

حركة طالبان نواياها.
أورسوال  قالت  نوفوستي،  الروسية  األنباء  لوكالة  ووفقا 
االقتصادية  »املساعدات  إن  السبع،  مجموعة  لـ  اجتماع  خالل 
حركة  تظهر  حتى  مجمدة  وستبقى  اآلن  مجمدة  ألفغانستان 

طالبان نواياها«.
بااللتزام  مشروطة  ستكون  املساعدات  أن  أورسوال،  وأوضحت 

بحقوق اإلنسان

 ماليني األفغان يواجهون املجاعة
يواجهون  قد  األفغان  ماليني  أن  من  املتحدة  األمم  حذرت 
على  طالبان  حركة  سيطرة  بعد  القائم  النزاع  بسبب  املجاعة 
مليون   14 إن  وقالت  كورونا،  فيروس  جائحة  وبسبب  أفغانستان، 

أفغانى يواجهون خطر املجاعة.
العاملى  األغذية  لبرنامج  التنفيذى  املدير  قال  لرويترز،  ووفقا 
من  سنوات  بسبب  الريح  مهب  فى  »أفغانستان  أن  بيزلى  ديفيد 
بسبب  تفاقم  الذى  االقتصادى  والتدهور  والصراع  اجلفاف 
إلى حترك عاجل  السياسيني  الزعماء  فيروس كورونا«. كما حث 

لتفادى ذلك.
األسبوع  املتحدة،  األمم  لـ  التابعة  املنظمات  من  عدد  وحذر 
عشرات  نزوح  بعد  أفغانستان  فى  إنسانية  كارثة  من  املاضي، 

مع  تزامنا  وذلك  طالبان،  حركة  تقدم  إثر  منازلهم  من  األالف 
انتشار اجلوع.

بني  اندلعت  النارية  باألسلحة  معركة  إن  األملانى  اجليش  قال 
تبادل  االثنني عندما  أمس  يوم  كابول  الغربية فى مطار  القوات 
زاد من  ، مما  النار مع مسلحني مجهولني  أفغان إطالق  حراس 
املوعد  لتمديد  ضغوطا  واشنطن  تواجه  حيث  اإلجالء  فوضى 

النهائى لالنسحاب، بحسب شبكة يورونيوز.
يحتشد آالف األفغان واألجانب فى املطار منذ أيام ، على أمل 
البلد، بعد أن استولى مقاتلو  اللحاق برحلة باجالتء ما خارج 
، بينما تهدف القوات التى  طالبان على كابول فى 15 أغسطس 
نهاية  بحلول  انسحابها  استكمال  إلى  املتحدة  الواليات  تقودها 

الشهر.
وقتل عشرون شخصا فى الفوضى باملطار معظمهم فى حوادث 
إطالق نار وتدافع فى احلرارة والغبار بسبب اجلدران اخلرسانية، 
مواطنيها  إجالء  والدولية  األمريكية  القوات  حتاول  بينما 

املستضعفني. واألفغان 
النار على  قالت شبكة سى إن إن إن قناًصا خارج املطار أطلق 
احلراس األفغان، بينما قال اجليش األملانى إن القوات األمريكية 

واألملانية شاركت فى االشتباك.
فى  العالج  يتلقون  مصابني  أفغان  حراس  ثالثة  أن  وأضافت 

مستشفى ميدانى باملطار.
إن  إلى  باملطار  األطلسى  شمال  حلف  من  مسؤوالن  واشار  

الوضع أصبح حتت السيطرة بعد إطالق النار.
نشرت طالبان مقاتلني خارج املطار ، حيث حاولوا املساعدة فى 

فرض نوع من النظام.
بقليل  أسبوع  من  أكثر  قبل  السلطة  على  طالبان  استولت 
حرب  بعد  قواتها  بسحب  وحلفائها  املتحدة  الواليات  قيام  مع 
استمرت 20 عاًما فى األسابيع التى أعقبت هجمات 11 سبتمبر 
2001 ، حيث كانت القوات األمريكية تطارد قادة القاعدة وسعت 

إلى معاقبة طالبان. املضيفني.
املاضى  العام  مع طالبان  اتفاًقا   ، ترامب  دونالد  إدارة   أبرمت 
أمنية  ضمانات  مقابل  قواتها  بسحب  املتحدة  للواليات  يسمح 

من طالبان.

»ساعات وليس أسابيع«
فى  األمنى    الوضع  إن  األحد  يوم  بايدن  جو  الرئيس  قال 

أفغانستان يتغير بسرعة ويظل خطيرا.
»اسمحوا  األبيض:  البيت  فى  صحفية  إفادة  فى  بايدن  وأكد 
لى أن أكون واضحا ، فإن إجالء اآلالف من كابول سيكون صعبا 
من  الكثير  هناك  يزال  وال  لنقطعه  طويل  طريق  ومؤملا.أمامنا 

األخطاء«.
ولفت  بايدن إلى إن القوات األمريكية قد 

تبقى بعد املوعد النهائى احملدد لها 
أغسطس لإلشراف على   31 فى 

فى  مسؤوال  لكن  اإلجالء، 
القوات  إن  قيادة طالبان قال 
إلى  تسعى  لم  األجنبية 
التمديد ولن يتم منحها إذا 

فعلت ذلك.
فى  الفوضى  وأدت 
شحنات  تعطيل  إلى  املطار 
إلى  املتجهة  املساعدات 

أفغانستان.
برينان مدير  ريتشارد  قال 
ملنظمة  اإلقليمى  الطوارئ 
إقليم  فى  العاملية  الصحة 
إن  لرويترز  املتوسط    شرق 
قالت  لعاملية  ا الصحة  منظمة 
اإلمدادات  من  طن   500 إن 
هذا  تسليمها  ر  املقر الطبية 

إغالق  بسبب  ت  ف توق األسبوع 
الرحالت  أمام  كابول  مطار 

اجلوية التجارية .
الصحة  ظمة  ن م إن  وقال 
الطائرات  دعو  ت العاملية 
مسارها  حتويل  لى  إ الفارغة 
دبى  فى  التخزين  مركز  إلى 
طريقها  فى  دادات  م اإل جلمع 

مت  الذين  ألشخاص  ا لنقل 
إجالؤهم فى أفغانستان .

التفاصيل الكاملة 
ملعركة مطار كابل 

مبشاركة قوات أجنبية

مجاعة وهروب الشعب

فى ظل سيطرة طالبان على مقاليد الحكم وممارسة اعمال 
العنف والقمع على الشعب بجميع فئاته، تواجه أفغانستان 4 

سيناريوهات مأسوية فى جوانب مختلفة.

مشاهد 
مأساوية 

تنتظر 
أفغانستان بعد 
سيطرة طالبان

اميان الدالى 
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بعد أكثر من شهرين من التحقيق في أسباب ظهور 
فيروس كورونا، ال تزال المخابرات األمريكية عاجزة 

عن التوصل إلى موقف مشترك بشأن هذه القضية

الرواية األولى
واآلن، وبعد أن اتهمت إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن، 
الصني هي األخرى بالتورط  يف مسألة ظهور الوباء، وكلف 
عن  تقريرها  بتقدمي  أشهر  قبل  األمريكية  املخابرات  بايدن 
حنني،  بكفي  األخرى  هي  بتقريرها  املخابرات  عادت  األمر، 
رواية  أسهم  من  يرفع  مما  الصني،  يدين  شئ  تذكر  أن  دون 
ظهور الوباء األولى، ورفع اإلدانات و املؤامرات حوله، من إنه 

يف األغلب ظهر بسبب

الشعبية بالصني للمأكوالت  سوق 
 املمارسات اخلاطئة لبعض الصينيني من أكل حيوانات ال 
يتم أكلها يف الغالب، واملصادفة أن يكون من أكل من احليوان 
قد مرض بعدوى كورونا التي سبق وأخذها احليوان أو)أكثر 
من حيوان - يقال إنه آكل النمل احلرشفي( من اخلفافيش، 
وهو ما جعل املرض يسري بني رواد سوق هونان للمأكوالت، 
احلصيلة  كانت  العدوى،  وسهل  معدي   املرض  اعتبار  ومع 
كبيرة يف انتقاله السريع إلى مئات من الناس يف وقٍت قصير، 
لإلغالق  الصني  واضطرار  الصني،  خارج  إلى  جتاوزه  ثم 
األمور  وخرجت  األمر  ذاع  أن  بعد  ولكن  اجراءاتها  وأخذ 
االستخبارات  أجهزة  قدمت  ساعات،  وقبل  السيطرة.  عن 
الرئيس  إلى  كورونا  تقريرها حول منشأ فيروس  األمريكية، 
جو بايدن، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى توافق يف اآلراء 

بشأن مصدره.

املخابرات األمريكية نسخة سرية لتقرير 
من  اثنني  مصدرين  عن  بوست  واشنطن  صحيفة  ونقلت 
األمريكية  االستخبارات  أن  األمريكية،  السلطات  ممثلي 
السرية  مرفوعة  نسخة  قليلة  أيام  غضون  يف  تعد  أن  يجب 

الوثيقة لنشرها. من 
ومع ذلك لفت املصدران إلى أن هذا التقرير، على الرغم 

من الكم الهائل من املعلومات التي جرت دراستها، ال يحتوي 
على نتيجة نهائية حول منشأ الفيروس.

األمريكية  للسلطات  ممثل  أشار  الصحيفة،  ذكرت  وكما 
األفضل  هو  »ليس  األمريكية  االستخبارات  مجتمع  أن  إلى 
منشأ  حتديد  ألن  وذلك  القضية«،  هذه  حلل  جتهيًزا 
وليس  العلماء  اختصاص  من  األولى  بالدرجة  الفيروس 

االستخبارات«. ضباط 

الرأي العام يجب أن يقرأ تقرير املخابرات
قد  بساكي،  جني  األبيض،  البيت  باسم  املتحدثة  وكانت 
السرية من  املرفوعة عنها  النسخة  بأن  يوم اإلثنني  صّرحت 
بعد  العام  للرأي  تقدم  أن  كورونا يجب  فيروس  تقرير منشأ 
الوقت  بايدن، مشيرة يف  إلى  الوثيقة  تسليم  قليلة من  أيام 
شكل  أي  يف  بالضبط  تقول  أن  تستطيع  ال  أنها  إلى  نفسه 

سيتم تقدمي هذه الرواية.
وصرح بايدن يف نهاية شهر مايو بأن مجتمع االستخبارات 
وجه  على  ليقول  كافية  معلومات  لديه  ليس  األمريكية 
مالمسة  بعد  املستجد:  الفيروس  انتشار  بدأ  كيف  اليقني 
أو بسبب حادث محتمل يف مختبر  اإلنسان حليوان مصاب، 

معهد ووهان لعلم الفيروسات يف الصني؟.
وأصدر الرئيس األمريكي يف ذلك الوقت تعليمات ألجهزة 
جميع  دراسة  بهدف  اجلهود،  مبضاعفة  االستخبارات 

البيانات املتاحة، وإعداد تقرير جديد له خالل 90 يوما.

مخابراتي تشوش 
بعد أكثر من شهرين من التحقيق يف أسباب ظهور فيروس 
كورونا، ال تزال املخابرات األمريكية عاجزة عن التوصل إلى 
شبكة  أفادت  حسبما  القضية،  هذه  بشأن  مشترك  موقف 

CNN نقال عن مصادرها.

أنتجت  املخابرات  وكاالت  إن  اإلخبارية،  إن  إن  وقالت سي 

لكن  حاليا،  للمراجعة  تخضع  تقريرها،  من  أولية  نسخة 
يزالون  وال  موحد  موقف  من حتديد  يتمكنوا  لم  املسؤولني 
تطويره  مت  قد  كورونا  فيروس  كان  إذا  ما  حول  مختلفني 
مبختبر يف مدينة ووهان الصينية أو أنه نشأ بشكل طبيعي.
أن  إلى  التحقيق  سير  على  املطلعة  املصادر  أحد  وأشار 
املألوف«،  عن  خارجة  »ليست  التقرير  من  احلالية  النسخة 
فيما ذكرت  سي إن إن اإلخبارية، أن أصحاب التقرير لديهم 

فسحة من الوقت حتى نهاية أغسطس إلحداث تغيير.

الصني تتهم أمريكا باستخدام كورونا كورقة ضغط
وكرٍد صيني على أمريكا، سبق إن نشرت صحيفة »جلوبال 
حيل  تتبع  أمريكا  إن  فيه  قالت  تقريًرا  الصينية  تاميز« 
منظمة  لترويض  الفيروسات  أصول  اختالق  يف  مخابراتية 

العاملية. الصحة 

أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة 
العاملية 

األمريكية  املخابرات  تقرير  ظهور  قبل  الصحيفة  وقالت 
فيه  يقترب  الذي  الوقت  »يف  بعد:  عنه  يكشف  لم  الذي 
الرئيس األمريكي جو بايدن من املوعد النهائي الذي حدده 
لوكاالت املخابرات لتسليم تقارير عن أصول فيروس كورونا، 
بأن  تاميز(  )جلوبال  لصحيفة  امللف  من  قريب  مصدر  ذكر 
كان  الفيروس  أصول  يف  للتحقيقات  املتحدة  الواليات  دفع 
السيطرة  الصني بخصوص  نقاط ضعف يف سياسة  إليجاد 
منظمة  على  الضغط  ملواصلة  والتخطيط  الوباء  على 
العاملية والعمل مع حلفائها من أجل تشويه سمعة  الصحة 
منشأ  حول  احلقيقة  )إخفاء  بزعم  الصينية  احلكومة 

الفيروس(«.
املخابرات  مسؤولي  بايدن  أمر  مايو،  شهر  »يف  وأضافت: 
مبا   ،19-COVID أصول  يف  للتحقيق  اجلهود  بـ)مضاعفة( 

الصني«،  يف  مختبر  من  جاء  بأنه  القائلة  النظرية  ذلك  يف 
مشيرة إلى أن املخابرات األمريكية منقسمة بشأن ما إذا كان 
بشري  اتصال  عن  نتج  أو  معمل  حادث  عن  ناجتا  الفيروس 

بحيوان مصاب.

املخابرات األمريكية حتاول جتنيد عمالء صينيني
األمريكية  االستخبارات  بأن  الصحيفة،  مصدر  وأفاد 
على  للحصول  والعلماء  األطباء  بني  شهود  جتنيد  حتاول 

بيانات حول بداية تفشي مرض »كوفيد 19« يف ووهان.
املسؤولني  أن  الصحيفة  عنه  نقلت  الذي  املصدر  ذكر  كما 
يجمعون أيضا أدلة إلثبات الثغرات يف عمل الصني ملكافحة 
مرضى  حول  مفصلة  معلومات  إلى  ويتطلعون  الوباء، 
COVID-19 وحياة السكان قيد اإلغالق، وتوقيت التشخيص 

وحتركات املرضى قبل اإلصابة.

محصلة نهائية من البحث حول أصل كورونا
للحكومة  التالية  اخلطوة  فإن  ذاته  للمصدر  وفقا 
الصحة  منظمة  على  الضغط  مواصلة  هي  األمريكية 
العاملية، مبينا أن احلكومة األمريكية ستتواطأ مع حلفائها 
احلكومة  التهام  محاولة  يف  الصني،  لقمع  اإلعالم  ووسائل 

الصينية بـ »إخفاء حقيقة أصول الفيروس«.
عالم  قال  تاميز«،  »جلوبال  لصحيفة  تصريح  ويف 
تصرفات  إن  تشجانتسيو،  ياجن  ووهان  بجامعة  الفيروسات 
يف  للتحقيق  بايدن  نوايا  أن  تظهر  األمريكية  االستخبارات 

منشأ فيروس كورونا هي سياسية بحتة وليست علمية.
يستند  أن  يجب  التحقيق  أن  تشجانتسيو  ياجن  وأضاف 
نفسه،  الوقت  ويف  للفيروس،  الوراثي  اجليني  التحليل  إلى 
اجليني  امللف  لدراسة  العالم  كل  من  العلماء  على  يجب 
اخلطوات  وحتديد  الواردة  املعلومات  ومناقشة  للفيروس 

نحوه. التالية 

نص التقرير السرى للمخابرات األمريكية 
عن حقيقة »فيروس كورونا«

منذ ظهور فيروس 
المستجد،  كورونا 
كوفيد-19، إلى 

العالم في أواخر عام 
2019، ورواية تسرب 

الوباء من معمل 
للفيروسات  ووهان 
بالصين تظهر من 
حين آلخر، نافية 

الرواية األولى التي 
تقول بظهور الوباء 
بشكل طبيعي دون 

تدخل من أحد، 
انتقال  نتيجة 

العدوى إلى اإلنسان 
من حيواٍن حصل 
على الفيروس من 

الخفافيش. أحد 
الثانية الرواية 

وعملت أمريكا منذ 
إدارة الرئيس السابق 

دونالد ترامب على 
الثانية،  الرواية  تأكيد 

التي تدين الصين، 
وتقول أنها سبب 
وأنها  المشكالت، 

المسئولة األولى عما 
حدث في العالم، 

لكن هذه المزاعم لم 
تأخذ حًقا أو باطاًل 

مع بكين التي ناورت 
مرات، وسمحت لفريق 

من منظمة الصحة 
بالوصول   العالمية 

والتحقيق من ووهان، 
دون أن يقول بشئ 

الصين. يدين 



0 أغسطس ٢٠٢١ االثنين العدد ٧٤٧
اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

٠34 نجوم وحكايات
احتفل المطرب أحمد سعد بعقد قرانه 

مساء السبت على عارضة األزياء علياء 
بسيونى داخل أحد األماكن الكبرى بالقاهرة

نوال الزغبى تصل للمليون األول بـ كليب »عليه ابتسامة«
حقق كليب “عليه ابتسامة” للفنانة نوال الزغبى مليون 
مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات 

“يوتيوب”، إذ تم طرحه أمس، االثنين 23 أغسطس. 
وطرحت الفنانة نوال الزغبى أغنيتها الجديدة »عليه ابتسامة« 

باللهجة الخليجية عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

األغنية من كلمات الشاعر اليمنى محمد القاسمي، وألحان 
أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت. 

حقق كليب “عليه ابتسامة” للفنانة نوال الزغبى مليون 
مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات 

“يوتيوب”، إذ تم طرحه أمس، االثنين 23 أغسطس.  الفن
أهل

سعد  أحمد  زوجة   - بسيونى  علياء  ونشرت 
على  شخصيتها  تنتحل  صفحة  من  صورة   -
حظر  بعمل  أصدقائها  وطالبت  فيسبوك، 
للصفحة، كاشفة أن من دشن الصفحة هى سيدة، 
ولكن لم تفصح عن اسمها، واكتفت بكتابة تعليق: 
مشيرة   ،»please report تتهزأ  »مصممة 
بأيقونة الضحك فى املنشور، لتثير اجلدل حول 

هذه الشخصية التى تنتحل شخصيتها.  
 واحتفل املطرب أحمد سعد بعقد قرانه مساء 
بسيونى  علياء  األزياء  عارضة  على  السبت 
واقتصر  بالقاهرة،  الكبرى  األماكن  أحد  داخل 
فقط  وأقاربه  أصدقائه  على  الزفاف  حفل 

بحضور شقيقه النجم عمرو سعد ووالدتهما.
خطيبته  عن  انفصل  سعد  أحمد  الفنان  وكان 
اخلطوبة،  من  عام  من  أقل  بعد  بسيونى  علياء 
ليعلن للجمهور مفاجأة رجوعهما مجددًا وعقد 

قرانهما.
تهنئة  على  الفن  جنوم  من  عدد  وحرص 
قرانه  عقد  بعد  سعد  أحمد  الفنان 
علياء  األزياء  مصممة  على 

بسيونى .
الفنان  شارك 
سعد  أحمد 

جمهوره صورا جديدة من عقد قرانه على مصممة 
األزياء علياء بسيوني، عبر حسابه الرسمى على 

موقع التواصل االجتماعى فيسبوك.
وكتب  سعد، على الصور قائالً: “احلمد هلل الذى 
بنعمته تتم الصاحلات .. مت كتب الكتاب واحلمد 

هلل  .. ادعولنا ربنا يبارك لنا فى حياتنا”.
وتألقت علياء بسيونى زوجة الفنان أحمد سعد 
بإطاللة رقيقة، مرتدية بلوزة باللون األوف وايت 

مع جيب قصيرة فوق الركبة باللون األبيض.
واستكملت إطاللتها مبجموعة من املجوهرات 
البسيطة، مثل عقد فى الرقبة واألقراط فى األذن 

وخامت رقيق فى اليد.
اجلذاب،  املاكياج  سعد  أحمد  زوجة  واختارت 
من  القليل  مع  الترابية،  األلوان  على  املرتكز 

البالشر على الوجنتني إلبراز جمالها.
متابعيها  اخلشاب  سمية  النجمة  وشاركت 
االجتماعى  التواصل  موقع  على  غامضة  صورة 
أحمد  الفنان  طليقها  إعالن  عقب  »انستجرام« 

سعد زواجه مساء السبت
تلميحات مسيئة .. للكبار فقط 

علياء  من  زواجه  سعد  أحمد  إعالن  ومع 
بسيوني، جاء رد فعل سمية اخلشاب غريًبا للغاية، 
حيث نشرت صورة لها بإشارة ُفهم منها اجلمهور 

التقليل من قدرات أحمد سعد كزوج.
حقيقة التحقيق مع سمية اخلشاب 

املهن  نقيب  زكى   أشرف  الدكتور  وكشف 
سمية  الفنانة  مع  التحقيق  حقيقة  التمثيلية 

اخلشاب بسبب صورتها األخيرة.
البلد:  لـ«صدى  تصريح  فى  زكي،  أشرف  وقال 
أو شيء  »شاهدت الصورة، ولم أجد بها أى إشارة 

خارج.. الصورة عادية للغاية«.
أن  وجدت  كنت  »لو  زكي:  أشرف  وأضاف 
بالتأكيد قمت  إيحاءات؛ لكنت  أى  بها  الصورة 
.. ليس هى فقط بل كل من  بالتحقيق معها 

يخطئ، النقابة لن تتهاون«.
رد سمية اخلشاب 

حسابها  عبر  اخلشاب،  سمية  الفنانة  وقالت 
االجتماعى  التواصل  موقع  على  الشخصى 
“تويتر“: ”أنا غير مسئولة عن أى نوايا سيئة ال 
إثارة  تخصنى ما لم أصرح بها، فبركة غرضها 
عليها  والردود  شوتس  السكرين  وكل  الفنت 
السادة الصحفيني  وأرجو من بعض  مفبركة، 
اى  طرح  قبل  الدقة  حترى  واإلعالميني 
كله  ألنه  شوت  سكرين  أى  وعرض  موضوع 
التواصل  رواد  طريق  عن  ومتركب  متفبرك 

االجتماعي..  #سمية_اخلشاب”. 

خناقات حرمي 
أحمد سـعـــــــد 

وجه الفنان محمد رمضان، رسالة شكر لوزير الثقافة اللبنانى ونقيب 
املوسيقيني واملمثلني اللبنانى على منحه الدكتوراه الفخرية ولقب 

سفيرالشباب العربي. ونشر محمد رمضان، صورة عبر حسابه مبوقع 
التواصل االجتماعى انستجرام، وعلق قائال: »شكراً وزير الثقافة اللبنانى 

ونقيب املوسيقيني ونقيب املمثلني اللبنانى على منحى الدكتوراة الفخرية 
فى التمثيل واألداء الغنائى وشكراً املركز الثقافى األملانى فى #لبنان على 

منحى لقب سفيرالشباب العربي.
يذكر ان أشعل محمد رمضان، حماس جمهور حفله الغنائى فى أحد 
القرى السياحية بالساحل الشمالى التى حملت عنوان »أقوى حفل فى 

الساحل«، وذلك بأغانيه املتنوعة. ورفع احلفل، الفتة »كامل العدد«، حيث 
حضره عدد غير مسبوق من اجلمهور، وقدم »رمضان« خالل احلفل باقة 

من األغانى ما بني اجلديد والقدمي، وشاركه اجلمهور الغناء.
احلفل إنتاج شركة MR1 واملنتج أحمد مراد، وتنظيم شركة تذكرتي، 

ومن تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، بالتعاون 
مع شركة ميديا سكوب ويرأسها نبيل السويسي، و Power point لقناة 

مزيكا، واليت سيستم وشاشات شركة هاى اليت جروب - حامد عرفة، 
ومهندس صوت عماد نبيل، واستيدج تامر فوزي، ومصمم راقصني هادى 

عواضة، ومنتج فنى محمد سعيد، وأسست بروديوسر عبد الرحمن 
محسن البغدادي، واستايلست بثينة، وألعاب نارية سامى يوسف. وصمم 

االستيدج، خصيصا لهذا احلفل الكبير، ليصبح أكبر استيدج فى مصر 
والشرق األوسط، كما أقيم احلفل حتت إشراف شركة MR1 برودكشن 

ملديرها محمود رمضان ومستشارها املالى عبد الغنى شوشة.

رمضان يحصل على 
الدكتوراة من لبنان

اإلنس والنمس
استطاع فيلم “اإلنس والنمس” للفنان محمد هنيدى أن 
فيلم  من  املعروضة  باألفالم  اخلاصة  القائمة  صدارة  ينتزع 

العزيز.  للفنان كرمي محمود عبد  “موسى” 
هنيدى  محمد  بطولة  والنمس«  »اإلنس  فيلم  وحقق 
إيراداته  بلغت  حيث  القائمة  ليتصدر  أمس  جيدة  إيرادات 

735863 جنيه.
200 جنيه 

جيدة  إيرادات  عرض  يوم  أول  فى  جنيه«   200« فيلم  وحقق 
ليحتل بها املركز الثانى وبلغت ايراداته 374227 جنيه.

وفيلم 200 جنيه يقوم ببطولته كل من ليلى علوى وأحمد 
السقا واسعاد يونس وهانى رمزى وغادة عادل وخالد الصاوى 

وأحمد آدم وتأليف أحمد عبد اهلل وإخراج محمد أمني.
 موسى 

إيرادات  حقق  حيث  “موسى”  فيلم  الثالث  املركز  فى  وجاء 
امس بلغت قيمتها 339732 جنيه.

ويشارك فى بطولة فيلم موسى كل من النجوم كرمي محمود 
الشامي،  سارة  اليزيد،  أبو  أسماء  نصار،  إياد  العزيز،  عبد 
محمد جمعة، صالح عبد اهلل مع ضيوف الشرف صبرى فواز، 
أحمد العوضي، محمد لطفى وأحمد حامت فى ظهور يستعيد 

شخصيته بفيلم الهرم الرابع )2016(.
 العارف

موسى”  عودة  “العارف..  فيلم  الرابع  املركز  فى  جاء  بينما 
قيمتها  بلغت  والتى  اإليرادات  أحمد عز حتقيق  واصل  حيث 

252217جنيه.
محمود  فهمى،  أحمد  عز،  أحمد  بطولة  »العارف«  فيلم 
خالد  أحمد  بصيبص،  كارمن  خاطر،  مصطفى  حميدة،  
رأسهم  على  شرف  كضيوف  النجوم  من  آخر  وعدد  صالح، 
محمد ممدوح تايسون، ومن إخراج أحمد عالء الديب وإنتاج 

شركة سينرجى ومن تأليف محمد سيد بشير.
البعض ال يذهب للمأذون مرتني

وقد حقق فيلم “البعض ال يذهب للمأذون مرتني” بإيرادات 
بلغت قيمتها 103435 جنيه يحتل بذلك املركز اخلامس.

فيلم »البعض ال يذهب للمأذون مرتني« يقوم ببطولته كل 
من كرمي عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف 

أمين وتار وإخراج أحمد اجلندى.
 

ننشر بورصة إيرادات األفالم بالسينمات

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 5 أفالم فى الفترة الحالية وهى »العارف 
وموسى والبعض ال يذهب للمأذون مرتين واالنس والنمس ومش انا« وهو ما شهد 

حالة من االنتعاشة الفنية.
 وحققت هذه االفالم، إيرادات جيدة أمس حيث بلغت اإليرادات مليون و872 
ألف جنيه حسب تصريح الموزع السينمائى محمود الدفراوى، ونرصد فيما يلى 

إيرادات األفالم المعروضة أمس بعد عرض فيلم “موسى” وفيلم »200 جنيه« 
ورفع فيلم “أحمد نوتردام”.

كتبت مصممة األزياء علياء 
بسيونى - زوجة الفنان 

أحمد سعد - منشورًا لها 
عبر حسابها الشخصى 

على موقع التواصل 
االجتماعى فيسبوك، 

أثارت به جدل محبيها 
وأصدقائها. 

بالتقسيط  فيلم  تصوير  من  داود  أحمد  الفنان  انتهى 
كرمي  نيللى  النجمة  مع  خالله  من  يتعاون  والذى  املريح 
النسا  سجن  مسلسل  فى  سوًيا  حققاه  الذى  النجاح  بعد 
للمخرجة كاملة أبو ذكري، ومن املقرر أن ينطلق بالتقسيط 

املريح على منصة شاهد vip قريًبا.
ويشهد داود فى الفترة األخيرة حالة من النشاط الفني، 
حيث يعمل حالًيا على فيلم يوم 13 والذى يعتبر أول فيلم 
األوسط،  والشرق  مصر  فى   3D بتقنية  ُيعرض  مصرى 
تأليف  من  وهو  الشربيني،  دينا  الفيلم  بطولة  ويشاركه 

وإخراج وائل عبد اهلل.
استعداده  عن  مؤخًرا  داود  أعلن   ،13 يوم  فيلم  وبجانب 
لتصوير فيلمه املقبل هيصة، والذى يقوم فيه بدور العب 

كرة قدم، حيث يخوض حتدًيا جديًدا من قلب مالعب كرة 
اشتهر  شاب،  مصرى  جنم  هو  داود  أحمد  املصرية.  القدم 

باختالف الشخصيات التى يقدمها سواء على املستوى 
املشهد  تصدر  الدرامي،  املستوى  أو  السينمائى 

السينمائى فى بداياته ببطولة فيلم ولد وبنت، 
مع  ليتعاون  باملشاركة  الدراما  إلى  اجته  ثم 
جنوم كبار مثل يسرا ونور الشريف وليلى علوي، 

بوابة  النسا  سجن  مسلسل  فى  دوره  ويعتبر 
املركبة، ليشارك بعدها  إلى عالم األدوار  دخوله 

مسلسل  ثم  أوتيل،  جراند  مسلسل  بطولة  فى 
واحد  النقاد  اعتبره  والذى  املساء  هذا 

فى  الدرامية  األعمال  أفضل  من 

اآلونة األخيرة، كما رصد جناًحا كبيًرا بشخصية يوسف فى 
مسلسل أهو ده اللى صار، اهتم داود باالبطولة اجلماعية 
رزق  والد  أفالم  فى  وشارك  السينمائى  املستوى  على 
بجزأيه األول والثاني، وهيبتا: املحاضرة األخيرة، 
املستوى  على  جناًحا  حصدوا  وجميعهم 
ليتصدر  عاد  ثم  والنقدي،  اجلماهيرى 
البطولة السينمائية املُطلقة من خالل فيلم 
ُيعرض  مصرى  فيلم  أول  يعتبر  والذى   122
بتقنية 4D، وجتاوزت إيراداته الـ 24 مليون جنيه 
أول   13 يوم  فيلمه  إطالق  داود  وينتظر  مصري، 
 3D فيلم مصرى ُيعرض بالكامل بتقنية

فى مصر والشرق األوسط.

داود ينتهى من تصوير بـ التقسيط املريح
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السنة الثامنة عشرة

يواصل االتحاد المصرى لكرة القدم اتصاالته المستمرة ٠3
مع االتحاد الدولى لكرة القدم بشأن تسهيل مهمة 
انضمام الالعبين الدوليين إلى منتخبات بالدهم 
للمشاركة فى تصفيات كأس العالم

الكرة اجلميلة تنتصر 
حقق نادى الزمالك أول لقب فى بطولة الدورى املصرى املمتاز 
موسم 1959-1960 ليكون األبيض أول فريق يحقق اللقب غير 

9 مرات. النادى األهلى الذى حققه 
الدورى  الثانى فى  املركز  الترسانة صاحب  الزمالك على  وتفوق 
الثالث برصيد  املركز  1959-1960 وحصد األهلى  املمتاز موسم 

22 نقطة .
ثانى ألقاب الزمالك فى بطولة الدورى املصرى موسم 1963-

1964
جنح نادى الزمالك فى حتقيق لقب الدورى املمتاز بعد الفوز 

النهائي املباراة  فى  الترسانة  على 
وكان الدورى فى ذلك الوقت يتكون من مجموعتني وإحتل النادى 

االهلى املركز اخلامس فى جدول ترتيب املجموعة االولى .
موسم 1965-1964 

للمرة األولى فى تاريخ نادى الزمالك يحقق لقب بطولة الدورى 
التوالي على  الثانية  للمرة 

35 نقطة  الترتيب برصيد  اللقب بعد صدارته  الزمالك  حقق 
25 نقطة الرابع برصيد  املركز  بينما حقق األهلى 

موسم 1978-1977
الزمالك لتحقيق  6 مناسبات عاد  املسابقة فى  بعد غياب عن لقب 

لقب الدورى بفارق األهداف عن األهلي
موسم 1984-1983 

بنقطتني فقط  األهلى  البطولة متفوقا على  الزمالك  نادى  حقق 
بعد غياب خمس مواسم

موسم 1988-1987
حقق نادى الزمالك لقبة السادس بفارق األهداف عن النادى 

األهلي
موسم 1992-1991

بفارق  اإلسماعيلى  على  متفوقا  الزمالك  لنادى  السابع  اللقب 
 30 ثالث نقاط فقط بينما حل األهلى فى املركز الرابع برصيد 

نقطة
موسم 1993-1992

الدورى املصرى  الزمالك يحقق لقب  تاريخ  الثانية فى  للمرة 
متتاليتني مرتني  املمتاز 

45 نقطة بينما جاء األهلى فى  اللقب برصيد  الزمالك  حقق 
39 نقطة الثانى برصيد  املركز 

الزمالك كان أقوى خط هجوم برصيد 51 هدف وأقوى خط دفاع 
بـ 11 هدفا

موسم 2001-2000
7 مواسم حقق الزمالك أخيرا لقب الدورى املصرى  بعد غياب دام 

الثانى  املركز  65 نقطة متفوقا على األهلى صاحب  برصيد 
57 نقطة . برصيد 

موسم 2003-2002 
غياب الزمالك لم يطول تلك املرة وجنح فى حتقيق اللقب بفارق 

نقطة وحيدة عن االهلى .
 2004-2003

متتاليتني مرتني  الدورى  لقب  الزمالك  يحقق  الثالثة  للمرة 
7 نقاط عن االهلى الوصيف وتوج الزمالك باللقب بفارق 

 2015-2014
الزمالك ملنصة تتويج  النادى األهلى عاد  8 بطوالت حققها  بعد 

املصري الدورى 
86 نقطة وجاء االهلى فى  احتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 

78 نقطة الثانى برصيد  املركز 
2021-2020

لتحقيق بطولة  الزمالك  عاد  األهلى  بعد خمس بطوالت حققها 
الدورى املصرى .

 تاريخ بطوالت الزمالك فى الدورى

ملنتخب  الفنى  املدير  البدرى  حسام  فاجأ 
بإعالن  اجلميع  القدم،  لكرة  األول  مصر 
إلى  ليفربول،  جنم  صالح  محمد  ضم 
ستخوض  التى  مصر  منتخب  قائمة 
مواجهتى أجنوال واجلابون رغم بيان النادى 
اإلجنليزى برفض تواجد صالح فى معسكر 

منتخب مصر املقبل بسبب قيود كورونا.
مباراتني  خلوض  مصر  منتخب  ويستعد 
واملقرر  واجلابون  أجنوال  أمام  مهمتني 
اجلولة  فى  املقبل  سبتمبر  و5   1 إقامتهما 
التصفيات  منافسات  من  والثانية  األولى 

.2022 العالم  إلى كأس  املؤهلة  األفريقية 
محمد  ضم  على  البدرى  إصرار  وسر 
ترقبه  هو  مصر  منتخب  قائمة  إلى  صالح 
ظل  فى  خاصة  وقت،  أى  فى  األزمة  حلل 

والفيفا  الكاف  مع  الكرة  احتاد  محاوالت 
املنتخب  مع  صالح  تواجد  أزمة  حلل 
ووجود  واجلابون،  أجنوال  مواجهتى  فى 
مع  الفيفا  قبل  من  رسمية  خطابات 
بعض  لتسهيل  اإلجنليزية  احلكومة 

بكورونا. اخلاصة  القيود 
محمد  انضمام  عدم  أعلن  ليفربول  كان 
معسكره  فى  مصر  منتخب  إلى  صالح 
املقرر  أجنوال  مواجهة  عن  وغيابه  املقبل، 
 1 فى  اجلوى  الدفاع  مبلعب  إقامتها 

املقبل. سبتمبر 
مصر  منتخب  قائمة 

خلوض  مصر  منتخب  قائمة  وجاءت 
كاآلتى:  واجلابون  أجنوال  مواجهتى 
ومحمد  سليمان  والهانى  الشناوى  محمد 

املحمدى  وباهر  توفيق  وأكرم  أبوجبل 
عبد  ومحمد  أشرف  وأمين  جابر  وعمر 
وأحمد  الفتوح  أبو  وأحمد  الشافى 
وعلى  الونش  حمدى  ومحمود  حجازى 
السولية  وعمرو  حامد  وطارق  جبر 
وأحمد  الشحات  وحسني  فتحى  وحمدى 
ورمضان  فتحى  ومصطفى  زيزو  سيد 
شريف  ومحمد  محسن  وصالح  صبحى 
كوكا  حسن  وأحمد  محمد  ومصطفى 
أفشة  مجدى  ومحمد  السعيد  اهلل  وعبد 

النني. ومحمد  صالح  ومحمد 
بيان احتاد الكرة بشأن محمد صالح 

القدم  لكرة  املصرى  االحتاد  يواصل 
الدولى  االحتاد  مع  املستمرة  اتصاالته 
انضمام  مهمة  تسهيل  بشأن  القدم  لكرة 

بالدهم  منتخبات  إلى  الدوليني  الالعبني 
التى  العالم  كأس  تصفيات  فى  للمشاركة 
السفر  قيود  من  إعفاءهم  تستوجب 
يلعبون  التى  البلدان  فى  عليهم  املفروضة 
يتمكنوا  حتى  كورونا  جائحة  بسبب  بها 

إلى منتخبات بالدهم. االنضمام  من 
تلقى  القدم  لكرة  املصرى  االحتاد  وكان 
عن  فيه  يعتذر  ليفربول  نادى  من  خطابا 
إلى  صالح  محمد  العبه  انضمام  تعذر 
معسكره  فى  الوطنى  املنتخب  صفوف 
أجنوال  مواجهة  يتضمن  الذى  املقبل 
فرانسفيل  مبدينة  واجلابون  بالقاهرة 
خالل اجلولتني األولى والثانية لتصفيات 

العالم. لكأس  املؤهلة  األفريقية  القارة 
إلى  اإلجنليزى  النادى  خطاب  وأشار 

فى  املطبقة  االحترازية  اإلجراءات 
فى  كورونا  فيروس  تفشى  ملواجهة  إجنلترا 
بعض  من  العائدين  يضع  والذى  العالم، 

ملدة  إجبارى  صحى  عزل  فى  الدول 
عشرة أيام لدى عودتهم إلى إجنلترا.

فى  اإلجنليزى  النادى  وأعرب 
يتفهم  أن  فى  أمله  عن  خطابه 

اضطراره  املصرى  االحتاد 
مواجهة  فى  لذلك، 
حجر  إلى  الالعب  تعرض 
وتأثره  املدة  لهذه  صحى 
عن  فضاًل  بدنًيا،  بذلك 

ظروف  من  التأكد  عدم 
السلطات  حتدده  الذى  احلجر  مكان 

اإلجنليزية.

لكرة  األول  الوطنى  للمنتخب  الفنى  اجلهاز  أعلن 
القدم بقيادة حسام البدرى قائمة الالعبني النهائية 
،استعداًدا  املقبل  املنتخب  ملعسكر  انضمامهم  املقرر 
املقبل  ملواجهتى اجنوال واجلابون يومى 1و5سبتمبر 
للتصفيات  والثانية  األولى  اجلولتني  منافسات  فى 

األفريقية املؤهلة لكأس العالم بقطر. 
بينهم  من  العبا   27 مصر  منتخب  قائمة   شملت 
اجنلترا  فى  املحترفني  الننى  ومحمد  صالح  محمد 

االجراءات  ظل  فى  ضمهما  مساعى  لنجاح  حتسبا 
أن  املقرر  ومن  اجنلترا،  فى  املفروضة  االحترازية 
ينطلق معسكر الفريق يوم السبت املقبل 28 أغسطس 

احلالي.. 
 وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد الشناوى 
توفيق  وأكرم  أبوجبل  ومحمد  سليمان  والهانى 
ومحمد  اشرف  وأمين  جابر  وعمر  املحمدى  وباهر 
حجازى  وأحمد  ابوالفتوح  وأحمد  عبدالشافى 

حامد  وطارق  جبر  وعلى  الونش  حمدى  ومحمود 
الشحات  وحسني  فتحى  وحمدى  السولية  وعمرو 
وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحى ورمضان صبحى 
محمد  ومصطفى  شريف  ومحمد  محسن  وصالح 
وأحمد حسن كوكا وعبداهلل السعيد ومحمد مجدى 

افشه ومحمد صالح ومحمد الننى .
مصر  ملنتخب  األول  القائد  هو  صالح  محمد  ويعد 
شارة  ارتداء  منحه  الذى  البدرى  حسام  من  بقرار 

عبداهلل  من  كال  للترتيب  وفقا  بعده  ويأتى   ، القيادة 
ومحمد  الثانى  املركز  فى  األلعاب  صانع  السعيد 
عبدالشافى الظهير األيسر فى املركز الثالث ثم عمرو 
السولية فى املركز الرابع ، وأحمد حجازى فى املرتبة 

اخلامسة ومحمد الننى فى املركز السادس.
ويرجع سر إصرار البدرى على ضم محمد صالح إلى 
أى  فى  األزمة  حلل  ترقبه  هو  مصر  منتخب  قائمة 
وقت، خاصة فى ظل محاوالت احتاد الكرة مع الكاف 

املنتخب فى  تواجد صالح مع  أزمة  والفيفا حلل 
خطابات  ووجود  واجلابون،  أجنوال  مواجهتى 

اإلجنليزية  احلكومة  مع  الفيفا  قبل  من  رسمية 
لتسهيل بعض القيود اخلاصة بكورونا.

صالح  محمد  انضمام  عدم  أعلن  ليفربول  كان 
عن  وغيابه  املقبل،  معسكره  فى  مصر  منتخب  إلى 
مواجهة أجنوال املقرر إقامتها مبلعب الدفاع اجلوى 

فى 1 سبتمبر املقبل.

سر ضم البدرى لـ محمد صالح فى قائمة منتخب مصر

بعد ضم السعيد وعبدالشافى .. تغييرات فى ترتيب شارة قيادة منتخب مصر
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اإلصدار الثانى

األخيرةالسنة الثامنة عشرة
أغسطس  ٢٠٢١ ٠3اإلثنين

التموين: ال زيادة فى أسعار السلع 
واملخزون آمن ملدة 6 شهور

أول  مساعد  عشماوى،  إبراهيم  الدكتور  قال 
التجارة  تنمية  جهاز  ورئيس  التموين،  وزير 
الداخلية، إن مصر متتلك مخزون استراتيجى 
 10 من  ألكثر  شهور   6 حتى  يكفى  للسلع  آمن 
أصناف من املنتجات الرئيسية واالستراتيجية.

وزارة  أن  البلد  صدى  لـ  عشماوى  وأوضح 
مصادر  تنويع  استراتيجية  تتبع  التموين 
من  إمداد  سالسل  لدينا  حيث  السلع،  استيراد 
أكثر من 5 دول بالنسبة الستيراد القمح، ولدينا 
الكثير من البدائل واإلمداد فى كثير من الدول 

خالل استيراد السلع.
السكر

أبو  أحمد  قال  جانبه  من 
إدارة  مجلس  رئيس  اليزيد 
وزير  إن  للسكر،  الدلتا  شركة 
التموين وجه بتشكيل احتياطى 
وبسعر  السكر  من  استراتيجى 
سكر  أن  حيث  اقتصادي،  توازنى 
التموين لن يزيد عن 8.5 جنيه 

للكيلو.
إدارة  مجلس  رئيس  وأضاف 
السكر  أن  للسكر،  الدلتا  شركة 
مشيرا  املنافذ،  فى  متوفر  احلر 
بأسعار  مرتبط  السكر  أن  إلى 
سعر  يرتفع  فعندما  الطاقة، 

السكر،  سعر  معه  يرتفع  البترول 
 6 يكفى  مصر  فى  السكر  احتياطى  بأن  منوها 

أشهر.
الدلتا  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  وأشار 
تشهد  السوق  فى  السكر  أسعار  أن  إلى  للسكر، 
استقرارا، حيث حققت مصر اكتفاء ذاتى يقارب 
90%، وأنتجت مصر هذا العام مليون و800 ألف 
طن سكر من بنجر السكر، فضال عن 900 ألف 

طن سكر من قصب السكر.
السكر متوفر«، الفتا  الناس  »بنطمن  وأردف: 
يناير  شهر  خالل  ينخفض  السكر  سعر  أن  إلى 
لكثرة املعروض بسبب اإلنتاج اجلديد فضال عن 
السعر  فينخفض  االستراتيجي،  االحتياطى 

عن 8 جنيهات.
الزيت

التموينية  للسلع  العامة  الهيئة  وأعلنت 

التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ عن 
وجود مخزون استراتيجى من الزيت التموينى 

يكفى ملدة 5 أشهر.
 800 سعة  الزيت  زجاجة  بيع  سعر  ويبلغ 
منذ  جنيها    21 بـ  واللتر  جنيها   17 يبلغ  ملى 
أول يونيو املاضي، لضمان عدم عدم حدوث أى 
ضارة  ممارسات  بأى  القيام  أو  سعرية  تشوهات 
وفق  املتالعبني،  بعض  جانب  من  باملستهلك 
الداخلية  والتجارة  التموين  لوزير  تصريحات 

الدكتور عليى املصيلحي.
مركز  عن  صادر  تقرير  وذكر 
املعلومات مبجلس الوزراء جناح 
السلع  تعاقدات  تأمني  مصر فى 
األزمة،  خالل  االستراتيجية 
السلع  أهم  تعاقدات  مستعرضًا 
فى الفترة من مارس 2020 حتى 
بإجمالى  وذلك   ،2021 يوليو 
قيمة تعاقدات بلغت 52.5 مليار 
على  التعاقد  مت  حيث  جنيه، 
قمح  طن  مليون   7.2 استيراد 

بتكلفة 30 مليار جنيه.
كما مت التعاقد على 577 ألف 
بتكلفة  مستورد  خام  زيت  طن 
10.3 مليار جنيه، باإلضافة إلى 
ألف طن زيت  التعاقد على 417 
خام محلى بتكلفة 5.9 مليار جنيه، 
وكذلك التعاقد على 365.5 ألف طن أرز محلى 

بتكلفة 2.4 مليار جنيه.
حلوم ودواجن

وعلى صعيد متصل، مت التعاقد على استيراد 
 510.3 بتكلفة  مجمدة  دواجن  طن  ألف   19.7
مليون جنيه، إلى جانب التعاقد على 3.5 ألف 
جنيه،  مليون   217 بتكلفة  مجمدة  حلوم  طن 
فضالً عن التعاقد على استيراد 47.5 ألف طن 

رأس حلوم حية بتكلفة 3.1 مليار جنيه.
يشهد  التضخم  معدل  أن  التقرير  وذكر 
بنسبة  وذلك  كورونا،  أزمة  رغم  نسبيًا  استقرارًا 
4.4% فى الربع األول من 2021، و5.2% فى الربع 
من  الثالث  الربع  فى  و%3.8   ،2020 من  الرابع 
2020، و5.4% فى الربع الثانى من 2020، و%5.9 

فى الربع األول من 2020

كيف يحمى جهاز حماية املنافسة 
السوق من املمارسات االحتكارية؟

أكد محمود ممتاز رئيس جهاز حماية املنافسة 
جلهاز  ميكن  انه  االحتكارية  املمارسات  ومنع 
املنافسة أن ميارس صالحيات التحقيق  حماية 
باملنافسة  ضارة  ممارسات  بوجود  االشتباه  عند 
 2007 لسنة   10 رقم  القانون  ألحكام  مخالفة  و 
جهاز  يتمتع  كما  املنافسة،  حماية  شأن  فى 
الشركات  مطالبة  بصالحيات  املنافسة  حماية 
السلوك  أو  النشاط  تعديل  أو  بوقف  املخالفة 
املانع للمنافسة و ميكن أيضًا أن تفرض عقوبات 
جهاز  يبادر  قد  انه  إلى  ممتاز  وأشار  مالية. 
وجود  عند  بالتحقيق  للبدء  املنافسة  حماية 
و  باملنافسة  الضارة  للممارسات  مخالفة  شبهة 
املنصوص  عليها فى املادة رقم )4( من القانون ، 
و املتعلقة باالتفاقيات الضارة باملنافسة و إساءة 
أساس  على  ذلك  و  املسيطر،  الوضع  استغالل 

نتائج دراسة األسواق و األبحاث .
بعد  التحقيق  يبدأ  قد  أخرى،  ناحية  من 
تلقى شكوى من اجلمهور. ولفت الى انه خالل 

وحتديد  الشكوى  فحص  يتم  األولى  التحقيق 
كامل،  حتقيق  إلجراء  مبرر  هناك  كان  إذا  ما 
موارد  تخصيص  من  اجلهاز  لتمكني  وذلك 
إضافية إلجراء حتقيق مفصل من عدمه، بناء 
 10 املادة  من   )2( رقم  للبند  وفقًا  و  ذلك  على 
من قانون حماية املنافسة، يقوم اجلهاز باتخاذ 
على  األدلة  وجمع  التقصى  و  البحث  إجراءات 
للتحقق  ذلك  و  للتحقيق  اخلاضعة  الوقائع 
لفريق  ميكن  كما  البحث،  محل  االدعاءات  من 
أثناء  قضائية  بضبطيات  القيام  التحقيق 
رقم  للمادة  وفقًا  وذلك  الشكوى  فى  التحقيق 

)15( من القانون.
وجود  اجلهاز  لدى  ثبت  حال  فى  أنه  وأكد 
فإن  املنافسة،  حماية  قانون  ألحكام  مخالفة 
أو  الطرف  مبطالبة  السلطة  اإلدارة  ملجلس 
األطراف املخالفة بإصدار األمر لوقف املمارسة 
فرض  ميكن  كما  تعديلها،  أو  وإزالتها  املحظورة 

عقوبات مالية.

وزير املالية: حتفيز املشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة النمو االقتصادى

مخالفات تؤدى إلى سحب وحدة 
اإلسكان االجتماعى بعد تخصيصها

واملجتمعات  واملرافق  اإلسكان  وزارة  حددت 
التى  احلاالت  بعض  اجلديدة،  العمرانية 
السكنية  الوحدة  تخصيص  إللغاء  تؤدى 
مشروع  ضمن  عليها  احلاصلني  من  وسحبها 

االجتماعي.  اإلسكان 
التقرير  فى  البلد«  »صدى  ويستعرض 
من  حترمك  التى  احلاالت  أبرز  التالى 
لشقق  التخصيص  وتلغى  السكنية  وحدتك 

االجتماعى. اإلسكان 
االجتماعي اإلسكان  مخالفات 

الوحدة  له  املخصص  الغرض  تغيير    -1
االجتماعي. اإلسكان  مشروع  ضمن  السكنية 
بعد  البيع  حالة  فى  الوحدة  ُتسحب   -2
شخص  استفادة  أو  للمستفيد  تخصيصها 

غير املخصص له الشقة من قبل الوزارة.
بالوحدة  باالنتفاع  االلتزام  3-عدم 
خالل  ودائم  منتظم  نحو  على  السكنية 
ويكون  لها،  استالمه  تاريخ  من  سنوات  سبع 
السكنية  الوحدة  رد  عن  مسئواًل  املواطن 

له. السابق منحه  والدعم 
مخالفة  معلومات  أى  تقدمي  اكتشاف   -4

واحلجز. التعاقد  لشروط 
من  مستند  أو  ورقة  أى  تزوير  ثبوت   -5
املخصص  املواطن  بها  تقدم  التى  املستندات 

السكنية. الوحدة  له 
حمالت  اجلديدة  املدن  أجهزة  وتشن 
لضبط  القضائية؛  الضبطية  ملأمورى 
املخالفة  االجتماعى  اإلسكان  وحدات 

وذلك  النشاط،  تغيير  أو  اإليجار  أو  بالبيع 
االجتماعى  اإلسكان  صندوق  مع  بالتعاون 
استمرار  إطار  وفى  العقاري،  التمويل  ودعم 
الثالث  للعام  القضائية  الضبطية  حمالت 

التوالي. على 
رئيس  مصطفى،  محمد  املهندس  وصرح   
بأنه  أكتوبر،  حدائق  مدينة  تنمية  جهاز 
الضبطية  ملأمورى  مفاجئة  حملة  شن  مت  
وحدات  على  للتفتيش  أيام،  منذ  القضائية، 
أو  بالبيع  املخالفة  االجتماعى  اإلسكان 
وذلك  باملدينة،  النشاط  تغيير  أو  اإليجار 
االجتماعى  اإلسكان  صندوق  مع  بالتعاون 

العقاري. التمويل  ودعم 
حدائق  مدينة  تنمية  جهاز  رئيس  وأوضح   

السكنية  الوحدات  على  املرور  مت  أنه  أكتوبر، 
مبشروع 247 عمارة إسكان اجتماعي، وأسفرت 
احلملة عن حترير 37 محضرا مختلفا ما بني 
تغيير نشاط؛ متهيدًا التخاذ  أو  بيع  أو  تأجير 
اإلجراءات القانونية الالزمة لتلك املخالفات، 
لم  ملن  معاينة   14 إجراء   إلعادة  باإلضافة 
على  التصالح  قيمة  ودفع  بطلب  يتقدموا 

وحدات سبق حترير محاضر لها.
حدائق  مدينة  تنمية  جهاز  رئيس  وأضاف 
الوحدات  مالكى  إنذار  مت  أنه   أكتوبر، 
والتى  للقانون،  طبقًا  املشغولة  غير  السكنية 
من املقرر اتخاذ اإلجراءات القانونية حيالها 
فى حالة عدم شغلها من املواطنني املخصص 

للقانون. طبقا  الوحدات  تلك  لهم 

على  حرصه  املالية،  وزير  معيط  محمد  الدكتور  أكد 
وتشجيعهم  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  املشروعات  حتفيز 
على االنضمام لالقتصاد الرسمي، بتقدمي كل ُسبل الدعم، 
وتذليل العقبات التى تواجههم، وتوفير بيئة أعمال تنافسية 
االستثمارية؛  أنشطتهم  فى  التوسع  على  تساعدهم  جيدة 
وتشجيع  املحلى،  اإلنتاج  معدالت  زيادة  فى  يسهم  مبا 
حتقيق  فى  يساعد  الذى  النحو  على  الوطنية،  الصناعة 

النمو االقتصادى.
املعارض  إقامة  فى  مستمرون  إننا  املالية،  وزير  قال 
نافذة  باعتبارها  اليدوية«،  واحلرف  التراثية  »املنتجات 
احلدودية؛  املدن  ألهالى  التراثية  املنتجات  لتسويق  جيدة 
مبا يساعدهم على تطوير مشغوالتهم اليدوية التى ُتسد 

تراثنا املصرى األصيل.
»التراث  معرض  املالية  وزارة  نظمت  السياق،  هذا  وفى 
واختتم  أيام   5 استمر  والذى  اليدوية«  واحلرف  املصرى 
وحدة  رئيس  فؤاد،  داليا  وقالت  اخلميس..  أمس  أعماله 
أحد  ُيعد  املعرض  هذا  إن  املالية،  بوزارة  الفرص  تكافؤ 
أن  إلى  مشيرة  املرأة،  لتمكني  الوطنية  االستراتيجية  آليات 
جهًدا  بذلن  الالتى  السيدات  من  العارضني  نصف  من  أكثر 

كبيًرا يستحق التقدير واإلشادة.. وأوضحت أن هذا املعرض 
منتجاتهم  لعرض  احلدودية  املدن  ألبناء  جيًدا  منفًذا  يعد 

املحلية ذات اجلودة الفائقة، بأسعار مناسبة.
وحدة  مع  بالتنسيق  الفرص  تكافؤ  وحدة  أن  أضافت 
الة فى التنسيق والتنظيم  العالقات العامة ُتشارك بصورة فعَّ
بجودة  تتمتع  املعروضة  السلع  أن  إلى  الفتة  للمعرض، 
والكليم  القطنية،  »املفروشات  وأبرزها:  أصيلة،  مصرية 
الزيتون،  وزيت  والتمور،  اجللدية،  واملصنوعات  اليدوى، 
والبراويز،  النحاسية،  واملشغوالت  اليدوية،  واإلكسسورات 
الصخرى،  وامللح  األسوانية،  والتوابل  اخليامية،  واملنتجات 

واملفارش، ومشغوالت كورشيه«.
أشارت إلى أنه مت تنظيم ورشة عمل ألبناء العاملني على 
احلرف  على  وتدريبهم  مهاراتهم  لتنمية  املعرض،  هامش 
مختلف  فى  العارضني  مع  بالتعاون  اليدوية،  واملشغوالت 
تنمية  والتطريز؛ مبا يسهم فى  احلرف منها اإلكسسوارات، 
إلقامة  السليمة  األسس  نحو  وتوجيههم  اإلبداعي،  الفكر 
مشروعات صغيرة لهم على النحو الذى يسهم فى فتح آفاق 

جديدة ملشروعات ريادة األعمال.
وزير  معيط  محمد  الدكتور  إلى  الشكر  العارضون  ه  وجَّ

لألسر  الداعم  املعرض  هذا  تنظيم  على  والقائمني  املالية، 
املنتجة فى الترويج لبضائعهم، وتوفير منافذ بيع مجانية؛ 
ملشروعاتهم،  اإلنتاجية  الطاقة  زيادة  على  يحفزهم  مبا 
فى  تساعد  التى  املعارض  هذه  فى  دائم  بشكل  واملشاركة 
اليدوية  احلرف  وانتشار  املصرية،  الهوية  على  احلفاظ 
ُمنذ  يشارك  أنه  »سيوة«،  من  محمد  مسلم  أكد  والتراثية. 
هناك  وأن  احلدودية،  للمدن  املالية  وزارة  مبعرض  سنوات   6
زيادة  على  يشجعنا  اليدوية؛  املنتجات  على  كبيًرا  إقبااًل 

اإلنتاج، وتطوير مشروعاتنا.
تشارك  إنها  »اإلسكندرية«،  من  متولى  شادن  قالت 
منتجات  لبيع  املعرض  فى  التوالى  على  اخلامس  للعام 
اإلكسسوارات واحلقائب، الفتة إلى أن املعرض يحقق عائًدا 

ربحًيا جيًدا جلميع العارضني.
أشارت جيهان إبراهيم من »جنوب سيناء«، إلى أنها تشارك 
اإلجراءات  كانت  وقد  مرة،  ألول  افتتاحه  منذ  املعرض  فى 
وقالت  كل عام..  املشاركة  العارضني على  ميسرة؛ مما شجع 
احلاجة ليلى دهب من »أسوان« إنها تشارك فى املعرض منذ 
7 سنوات، مؤكدة أن اإلقبال الكبير من العاملني بالوزارة على 
والكروشيه  التريكو  منتجات  لتسويق  جيدة  فرصة  املعرض 

والعطارة.
حريصة  إنها  سيناء«،  »شمال  من  سليمان،  فتحية  قالت 
واحلرف  التراثية  »املنتجات  معرض  فى  املشاركة  على 
اليدوية«؛ باعتباره فرصة جيدة لتسويق منتجاتها من: زيت 
املعارض  من  العديد  فى  شاركت  وأنها  والتوابل،  الزيتون، 
األخرى مثل: »ديارنا، وتراثنا«، مؤكدة أن سيدات سيناء تزرع 

وتنتج وتروج ملنتجاتها.
أشار على عبد احلليم، من »سوهاج«، إلى أنه ُيشارك  للعام 
املدن  ألبناء  املالية  وزارة  معرض  فى  التوالى  على  السابع 
احلدودية، الذى يساعدنا فى عرض منتجاتنا احلرفية من: 

املفروشات، ومنتجات أخميم والترويج لها.
املعرض  فى  ُيشارك  إنه  »القاهرة«،  من  خلف  كرمي  قال 
الذى  الكبير  لإلقبال  نظًرا  التوالي،  على  اخلامس  للعام 
خالل  احلرفية  املنتجات  على  بالوزارة  العاملني  من  شهده 
السنوات املاضية، مؤكًدا أن هذا املعرض شجعه على التوسع 
من  وائل  آيات  وصفت  بينما  احلرفية..  املنتجات  مجال  فى 
األخرى  املعارض  بني  من  األفضل  بأنه  املعرض  »القاهرة« 
من  اجليد  واإلعداد  للتجهيز  نظًرا  فيها  تشارك  التى 

املنسقني واملنظمني للمعرض.

5
انعقدت مبقر الشركة القابضة للقطن والغزل 
األعمال  قطاع  لوزارة  التابعة  واملالبس  والنسيج 
العام  ورشة عمل تدريبية ملسؤولى مراكز تميع 
لنظام  وفقا  القبلى  الوجه  مبحافظات  األقطان 

التداول اجلديد.
لتداول  اجلديدة  املنظومة  تطبيق  ويجرى   
القطن للموسم 2021-2022 مبختلف املحافظات، 
حيث تتولى إحدى شركات القابضة للقطن والغزل 
إدارة  العام  األعمال  قطاع  لوزارة  التابعة  والنسيج 

هذه املنظومة.
الوجه  التجميع فى  تبدأ مراكز  أن  املقرر   ومن 
القبلى عملها فى األول من سبتمبر املقبل، وعددها 

21 مركزا فى 5 محافظات هى الفيوم وبنى سويف 
واملنيا وأسيوط وسوهاج.

 ويتضمن هيكل منظومة التداول اجلديدة: مدير 
ومدير  محافظة،  لكل  ومحاسب  التجميع  ملراكز 
هيئة  وفرازى  تميع  مركز  لكل  وكاتب  ومحاسب 
التحكيم واختبارات القطن، باإلضافة إلى مندوبى 

استالم األقطان والقبانية والعمالة املعاونة.
 وخالل التدريب، مت استعراض املهام واإلجراءات 
من  التجميع  مراكز  فى  بها  التعامل  سيتم  التى 
القطنية  والدوبارة  أكياس اجلوت اجلديدة  توفير 
من  الواردة  الزراعية  للحيازة  طبقًا  للمزارعني 
من  األقطان  استالم  وسيتم  الزراعية،  مديريات 

والبطاقة  به  اخلاصة  احليازة  بتقدمي  املزارعني 
مركز  بكل  الواردة  األقطان  وزن  ويتم  الشخصية، 
منه  صورة  ويسلم  وزن«  »علم  واستخراج  تميع، 
لكل مزارع بالكمية وعدد األكياس الواردة منه، وتبدأ 
بعدها عملية فرز األقطان وحتديد الرتب، وإجراء 
املزادات على كميات األقطان الواردة مبا يحقق أعلى 

عائد للمزارعني.
جدير بالذكر أن النظام اجلديد لتداول القطن 
يأتى فى إطار اجلهود املبذولة للنهوض مبنظومة 
بالتجارة  مرورا  الزراعة  من  بدءا  املصرى  القطن 
واحلليج وصوال إلى الصناعة، وذلك بهدف حتسني 
العاملية  مكانته  الستعادة  القطن  ونظافة  جودة 

وزيادة أسعاره وصادراته بقيمة مضافة، مع حتقيق 
صالح املزارعني من خالل بيع األقطان بأعلى سعر 

فى مزادات علنية.
الدكتور  من  كال  التدريبية  الورشة  شهد  وقد   
للقطن  القابضة  الشركة  رئيس  مصطفى  أحمد 
رئيس  خضر  محمد  والدكتور   ، والنسيج  والغزل 
هيئة التحكيم واختبارات القطن ، والسيدة داليا 
للشؤون  العام  األعمال  وزير قطاع  تادرس مساعد 
القائم  محمود  رتيبة  والسيدة  واملتابعة،  الفنية 
بأعمال العضو املنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج 
األقطان، و صفوت الشهاوى مدير منظومة التداول 

اجلديدة.

قطاع األعمال: تدريب مسئولى مراكز جتميع األقطان بالوجه القبلى على نظام التداول اجلديد


