
لغز اعالن أمريكا التأهب النووى بعد انتصار أكتوبر 1973

12 صفحة

5 جنيهات

١٨ من أكتوبر  ٢٠٢١ م

اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

اإلثنني

العدد ٧٥٤

تصدر عن شركة املوجز 
للصحافة والطباعة والنشر

رئيس مجلس اإلدارة 
 ورئيس التحرير 

ياسر بركــــات

www.elmogaz.com

١٢ ربيع األول ١٤٤٣ هـ 

اجلماعة على 
كف عفريت

السر األخطر 
فى العبور العظيم 

االنشاقات تضرب صفوف أبناء حسن البنا 

الصراعات  بدأت منذ عام 2015 بني جيل الشباب والصقور الكبيرة 

90 ألف جنيه مكافأة العبى املنتخب بعد الفوز على ليبيا

حكام أجانب ملباراة القمة بني الزمالك 
واألهلى فى األسبوع الـ3 بالدورى

الزمالك يكلف محام إيطالى 
لرفع قضية ضد اجلبالية

املالية تؤكد على أهمية االستمرار فى 
تعظيم االستفادة من ثروات أفريقيا

التعاون الدولى: حتويل النقل 
إلى قطاع ذكى لتقليل التلوث



0 بث مباشر
أكتوبر ٢٠٢١ االثنين العدد ٧٥٤

اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

٨١3
أمام الدعم األمريكى 

إلسرائيل، لم يكن من روسيا 
إال أنها حذرت األمريكيين من 
أنها سترد بدعم مصر وسوريا

حرب شاملة
املصرية  القوات  كانت  الذى  الوقت  ففى 
حترر ما اغتصبه العدو الصهيونى من أراض 
فى سيناء، كانت احلرب الباردة فى أوجها فى 
وكان  املاضى،  القرن  من  السبعينيات  مطلع 
أن الواليات املتحدة األمريكية دعمت  معروًفا 
السوفيتى  وقالًبا، فكان االحتاد  قلًبا  إسرائيل 

على اجلانب اآلخر يرد بدعمه ملصر وسوريا.
 وبذلك، لم تكن حرب أكتوبر حرًبا عادية بني 
شاملة،  حرًبا  كانت  وإمنا  متحاربني،  طرفني 

أدلت فيها القوى العظمى للعالم بدلوها.
وكانت الواليات املتحدة تنتج أفضل األسلحة 
وال تتردد فى منح إسرائيل أحدثها إلى جانب 
الدعم االستخبارى الذى أمدت به واشنطن تل 
أواًل بأول، وهو ما خلق ثغرة الدفرسوار  أبيب 
معها  تعاملت  املصرية  القوات  أن  إال  آنذاك، 
بكفاءة جبارة وكبدت العدو اإلسرائيلى خسائر 

فادحة لم تكن فى مخيلته.

رسالة بريجنيف 
لألمريكان

الدعم  وأمام 
يكى  مر أل ا
يكن  لم  إلسرائيل، 

أنها  إال  روسيا  من 
من  األمريكيني  حذرت 

مصر  بدعم  سترد  أنها 
الرئيس  تلقى  حيث  وسوريا، 
ريتشارد  آنذاك  األمريكى 

الزعيم  من  رسالة  نيكسون 
السوفيتى ليونيد بريجنيف.

من  رسالته  فى  بريجنيف  وحذر 
بني  القتال  فى  يتدخلون  قد  الروس  أن 

املصريني  أن  يعنى  ما  ومصر،  إسرائيل 
مستوى  ذات  أسلحة  سيمتلكون  والسوريني 

عالى، وقادرة على دحر إسرائيل متاًما.
إعالن التأهب النووى

إعالن  إال  املتحدة  الواليات  من  كان  فما 
عنه  كشفت  ما  وهو  النووى،  التأهب  حال 
 ،2004 عام  فى  ظهرت  سرية  بريطانية  وثائق 

والتى تشير إلى أن احلكومة البريطانية كانت 
غاضبة بسبب عدم استشارتها أو إبالغها بشكل 
صحيح بشأن حالة تأهب نووى عاملى أعلنتها 
الواليات املتحدة خالل حرب أكتوبر عام 1973.

غضب فى بريطانيا
البريطانية،  اإلذاعة  هيئة  شبكة  وبحسب 
العاملية  الشؤون  مراسل  رينولدز،  بول  كتب 
فى بى بى سى، حينذاك، قائاًل إنه فى املذكرة 
الالذعة التى ُنشرت بعد 30 عاما من السرية، 
إدوارد  حينها،  البريطانى  الوزراء  رئيس  اتهم 
بصرف  نيكسون  األمريكى  الرئيس  هيث، 

االنتباه عن فضيحة ووترجيت.
وكتب هيث فى تلك املذكرة: »علينا أن نواجه 
ضرر  فى  تسبب  األمريكى  العمل  أن  حقيقة 
جسيم، كما أعتقد، فى هذا البلد وفى جميع 

أنحاء العالم«.
على  ذلك  تأثير  من  نقلل  أال  وتابع:«يجب 
بقية أنحاء العالم«، مضيًفا أنه »يبدو أن رئيًسا 
أمريكًيا فى ذلك املوقف )فضيحة ووترجيت( 
أى  فى  املدى  هذا  مثل  إلى  للذهاب  مستعد 
مبرر  أى  ودون  حلفائه،  استشارة  دون  حلظة 

عسكرى فى ذلك الوقت«.
دليل  الواقعة  هذه  إن  سى«  بى  »بى  وتقول 
التى  السرعة  مدى  على  حى  ومثال  واضح 

ميكن أن يحدث بها انقسام بني الواليات 
املتحدة وحلفائها.

أنه  على  هيث  وشدد 
علم بحالة التأهب 
من  النووى 

وزير  سألت  »عندما  وكتب:  األنباء.  وكاالت 
عن  هوم(  دوجالس  أليك  )السير  اخلارجية 
بينما  املنصة  على  بجانبه  جالسا  كنت  ذلك، 
فى  كان  لقد  ببيان،  اإلدالء  وشك  على  كان 

نفس املوقف«.
محاولة  بسبب  املشكلة  تفاقمت  وقد 
األمريكى  اخلارجية  وزير  قبل  من  واضحة 
حالة  أهمية  من  للتقليل  كيسنجر  هنرى 

تتعلق  اتصال  مشكلة  عن  فضال  التأهب، 
بالبريطانيني.

اجليش األمريكى يعلن »ديفكون 3«
التأهب  رفع حالة  الوقت، مت  فى ذلك 
واالستعداد داخل اجليش األمريكى إلى 

ما يعرف بـ »ديفكون 3 ـ حالة الدفاع 3«.
هذا  من  مراحل   5 هناك  أن  واملعروف 

جميع  أن  تعنى  الثالثة  واحلالة  القبيل، 
فى  النووية،  القوات  ذلك  فى  مبا  القوات، 

حالة تأهب قصوى.

اتصاالت كيسنجر
السفير  كيسنجر  أبلغ  الوقت،  ذلك  فى 

عن  كرومر،  اللورد  واشنطن  فى  البريطانى 
بطريقة  إليها  أشار  لكنه  التأهب،  حالة 

حالة  تقييمات  روته  ما  وهو  غامضة، 
كتبتها  التى  التأهب 

املخابرات  جلنة 
املشتركة.

انطلقت معركة  عندما 

السادس من أكتوبر عام 

1973، السترداد األرض 

والكرامة، كانت القيادة 

المصرية تعكف على 

دراسة الموقف بكافة 

الدولية واإلقليمية  أبعاده 

لكافة  والمحلية، تحسًبا 

المحتملة. السيناريوهات 

كان المصريون مصممون 

على استرجاع ما اغتصبته 

إسرائيل من أراٍض، 

وعدم السماح بأى وجود 

صهيونى على أرض 

سيناء. لكن الساحة الدولية 

بحساباتها  مشتعلة  كانت 

هى األخرى، وهو األمر الذى 

يفسر لماذا أعلنت واشنطن 

حالة التأهب النووى فى 

حرب 1973.

السر األخطر فى العبور العظيم 
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الساعة  حتى  الناتو  دول  إلى  باألمر  رسمية 
بريطانيا  غضب  أثار  ما  هذا  ورمبا  الثامنة، 
الالحق  الناتو  اجتماع  وفى  الناتو.  وحلفاء 
انصب غضب احللفاء على السفير األمريكى 
وزيرا  أصبح  الذى  رامسفيلد،  دونالد  آنذاك 
األمريكية  الوثائق  وتظهر  بعد،  فيما  للدفاع 

أنه كان متعاطفا للغاية مع شكاواهم.

مشكلة لسفير لندن فى الناتو
فيه  مت  الذى  الناتو،  اجتماع  بدأ  كذلك، 
الثانية  الساعة  فى  التأهب،  حالة  شرح 
الواحدة  الساعة   فى  وانتهى  الربع،  إال  عشر 
لم  البريطانى  السفير  أن  إال  ظهًرا،  والنصف 
يبعث برسالة إلى لندن حتى الثانية والنصف 
إدوارد  للسفير  مشكلة  ظهرت  وهنا  تقريًبا، 
هيث. ولتبرير موقفه، قال السفير البريطانى 
و«لم يكن  إنه كان فى االجتماع مبفرده،  هيث 
إليه  الرسالة  مترير  ميكنه  شخص  أى  لديه 

ليبعث بها فى وقت أبكر«.
إلى  املشتركة  االستخبارات  جلنة  وخلصت 
أن حالة التأهب لم تكن ضرورية من الناحية 
الواليات  رد  أن  رؤية  إلى  »منيل  العسكرية: 
التأثير  لتحقيق  الالزم  من  أعلى  املتحدة 

املطلوب«، على حد قولها.

وجوه شاحبة فى إسرائيل
بينما حاول كيسنجر تبرير ذلك مراًرا بأنه 
ما  وهو  السوفييت،  حترك  عدم  يضمن  كان 
تؤكده مقابالت الحقة مع مسؤولني سوفييت، 
والذين قالوا إن رسالة بريجنيف كانت خدعة، 
املتحدة  الواليات  جتبر  أن  فى  أمل  حيث 
اجلانب  على  التوقف.   على  اإلسرائيليني 
اآلخر، كانت الوجوه شاحبة كأنه يعلوها الغبار 
فى إسرائيل، فيصف رئيس الوزراء اإلسرائيلى 
هذه  »كانت  بأنه  األمر  باراك  إيهود  األسبق 
اللحظة هى األشد قسوة خالل احلرب، ورغم 
انتهى،  األمر  أن  إال  بعدها  إسرائيل  مناورات 
فى  إسرائيل   حققته  ملا  النفسى  األثر  وضاع 
بأن  والغرب  اإلسرائيليني  شعور  وانتهى   ،67

اجليش اإلسرائيلى ال يقهر«.

عن  كرومر  اللورد  وأخبر 
التأهب  مستوى  »انخفاض 
إجازات  إلغاء  مع  العسكرى 
البحرية  فى  العاملني 
املناطق املجاورة  واجليش فى 
للمنطقة التى تشهد األعمال 

العدائية«.
الهيئة  وبحسب 
 ، نيـــــــــــــــــة يـــــطا لـبر ا
جلنة  لفتت  فقد 
االستخبارات املشتركة 
الصعب  »من  أنه  إلى 
التوفيق بني هذا البيان 
التأهب  مرحلة  وفرض 
الثالثة التى شاركت فيها 
القوات األمريكية، مبا فى 
ذلك قواتها االستراتيجية 

فى جميع أنحاء العالم«.
جتاوب بطئ فى لندن

إلى  الغربية  الوثائق  وتشير 
اللورد  أبلغ  الدكتور كيسنجر  أن 
الساعة  فى  باألمر  كرومر 
اخلامسة والربع بتوقيت لندن، 
التأهب  حالة  دخلت  بينما 
حوالى  فعلًيا  التنفيذ  حيز  إلى 
اتصل  وقد  السادسة،  الساعة 
التوقيت  ذلك  بعد  بلندن  كرومر 
بثلث ساعة تقريًبا، ولكن ال يبدو أن 
اجلد،  محمل  على  األمر  أخذ  أحدا 
إذ لم يخبر أحد رئيس الوزراء أو وزير 

اخلارجية.
وبحسب املصادر البريطانية، فقد علم 
ضابط املخابرات املناوب فى مكتب مجلس 
بحالة  والنصف  السابعة  الساعة  فى  الوزراء 
التأهب من مركز املراقبة اإللكترونية للحكومة 
استخباراتية  دوائر  من  باألمر  علم  الذى 

أمريكية باألمر.

غضب فى الناتو
إخطارات  األمريكية  البحرية  ترسل  ولم 



0 بث مباشر
أكتوبر ٢٠٢١ االثنين العدد ٧٥4

اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

8١2
االنشقاقات واالنفجارات التى تضرب اإلخوان 

من الداخل تشير إلى أن مستقبل الجماعة 
اإلرهابية يحيطه الغموض، حتى وإن كان 
معلومًا، فـ«ما بُنى على خطأ فهو خطأ«

االنشاقات تضرب صفوف أبناء حسن البنا 
الصراعات  بدأت منذ عام 2015 بني جيل الشباب والصقور الكبيرة 

إميان الدالى

ما ُبنى على خطأ فهو خطأ«.. حكمة تداولها األولون، ونراها حالًيا مع جماعة اإلخوان اإلرهابية، 
التى أرادت خطف األوطان بالقتل واإلرهاب وبث الكراهية واالستحواذ من أجل تأسيس دولة 

خالفة، أى خالفة تلك التى كانوا يريدون تأسيسها، وهم اآلن تضربهم اخلالفات من الدخل بقوة، 
بسبب رغبتهم فى االستحواذ على القيادة وعلى األموال.

اخلالفات اآلن على أشدها بني جناحى »إسطنبول ولندن«، نسبة إلى اإلخوان الذين هربوا من 
مصر وبعض البالد العربية واستقروا فى هاتني املدينتني، إذ يقود مجموعة إسطنبول محمود 

حسني األمني العام السابق للجماعة، فيما يقود جبهة لندن، إبراهيم منير القائم بأعمال املرشد، 
بعد القبض على محمود عزت فى مصر.

اخلالف بدأ بعد أن قرر منير )قائد جبهة لندن( جتميد عضوية مجموعة 
مجموعة  )قائد  حسني  محمود  رأسهم  على  العام  الشورى  مجلس  من 
حياته  يتهدد  خطر  بوجود  مؤكدة  معلومات  وصلته  أن  بعد  إسطنبول(، 
وتصفيته جسدًيا من قبل أشخاص فى »مجموعة إسطنبول«، لكنه رد بفصل 
املرشد، وهو ما  بأعمال  لندن( من منصبه كقائم  )قائد جبهة  إبراهيم منير 
إن:  بالقول  تستضيفهم  مازالت  التى  الفضائيات  فى  التصريح  إلى  دفعه 
»جماعة اإلخوان اإلرهابية لن تدار من خالل وسائل اإلعالم«، مؤكًدا أن »قرار 

إعفائه والعدم سواء«.
واعتبر منير أن البعض يحاول السيطرة على اجلماعة، فى إشارة إلى جناح 
إسطنبول بقيادة محمود حسني، األمني العام السابق للجماعة، وأضاف: »بعد 
فى خطوات جديدة،  التحرك  من  بد  ال  كان  عايشناه جميًعا،  7 سنوات مما 
وهذا ما سعيت إليه، وظننت أن األمر سيكون مستوعًبا لدى اجلميع، إال أننى 
التفسير  طريق  عن  البعض  من  اإلخوان  على  للسيطرة  مبحاولة  فوجئت 

اخلاطئ لالئحة اجلماعة«.
وبرر قراره بعزل بعض القيادات والتحقيق معها قائاًل: »اضطررت إلى اتخاذ 
قرار بإيقاف وحتويل بعض قيادات اجلماعة إلى جلنة التحقيق، ليس ألنهم 
وبيان احلقيقة  أنفسهم  للدفاع عن  كاملة  الفرصة  لهم  لتتاح  ولكن  مدانون 

كاملة«.
وجبهة  لندن  »جبهة  اجلهتني  بني  للخالف  الرئيسية  امللفات  وتتركز 
االنتخابات  وهى  تركيا،  فى  اإلخوان  مكتب  انتخابات  فى  أواًل:  إسطنبول«، 
التى جرت مؤخًرا وشهدت طعوًنا كثيرة فى نتائجها وإجراءاتها، وعدم اعتراف 

مجموعة محمود حسني بها.
فى  خصوًصا  تركيا،  فى  اإلخوان  لشباب  املعيشية  األوضاع  سوء  وثانًيا: 
الفترة املاضية التى تزايد خاللها غضب الشباب من سوء أوضاعهم املعيشية 
فى تركيا وتقييد فضائيات اجلماعة فى إسطنبول ومنعها من انتقاد الدولة 
النظام احلاكم بتعليمات تركية، وما تالها من وقف عدد من  املصرية ورموز 
والتهديد بترحيلهم،  التواصل  مذيعى اإلخوان ووقف أنشطتهم على مواقع 
فى محاوالت التقرب بني البلدين بعد إعالن وجود مفاوضات تصالح بينهما.
 ويقول الباحث فى الشؤون واحلركات املسلحة، ماهر فرغلى،  إن االنشقاقات 
بدأت منذ عام 2015 بني جيل الشباب وجيل العواجيز، هذا من ناحية، ومن 
»الكمالية«  اجلبهة  جبهتني  بني  اجلماعة،  استراتيجية  حول  أخرى  ناحية 
املسلحة،  النوعية  الذى كان يقود املجموعات  القتيل محمد كمال  إلى  نسبة 
واملجموعات األخرى التى كانت ترى أن كمال ال يستحق هذه القيادة، وأنه أخذ 
اجلماعة إلى ناحية صدام فاشل مع الدولة املصرية، هذا االنشقاق تنوع فيما 
على  القبض  بعد  يقود؟«،  »من  سؤال  منها  كثيرة  انشقاقات  إلى  لتصل  بعد 
للجماعة،  املالى  اجلناح  ضرب  وكذلك  املرشد،  بأعمال  القائم  عزت  محمود 

والشركات التى متولها.
وأعتقد أن أسباب تلك االنشقاقات هو اختفاء القيادة، وتنازع اجلماعة بني 
صنوف من القادة، محمود حسني من ناحية وإبراهيم منير من ناحية أخرى، 
وكل منهم يدعى أن له شرعية فى القيادة، إضافة إلى االضطرابات الكبرى فى 
التنظيم الدولى نتيجة سقوط أفرع اجلماعة فى بعض الدول كتونس واملغرب 

وغيرها، هذا كله ينبئ بالكثير من األزمات بني أفراد اجلماعة.
وفشلت محاوالت التصالح والتراضى بني اجلبهتني عبر 7 مبادرات سابقة 
تقدم بها أعضاء باجلماعة حلل األزمات التى نشأت بسبب محاولة كل طرف 
االنفراد واالستئثار بأمور وشؤون اجلماعة وأموالها وممتلكاتها واستثماراتها 
بعد القبض على محمود عزت نائب املرشد، وتواجد باقى قيادات اجلماعة فى 

السجون املصرية.
أن  إلى  تشير  الداخل  من  اإلخوان  تضرب  التى  واالنفجارات  االنشقاقات 
فـ«ما  معلوًما،  كان  وإن  حتى  الغموض،  يحيطه  اإلرهابية  اجلماعة  مستقبل 

ُبنى على خطأ فهو خطأ«.

امجلاعة ىلع كف عرفتي 
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اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

٨١4 العيون الساهرة إشراف عام:  جمال الدلى

شنت أجهزة وزارة الداخلية حمالت 
مكبرة لضبط المخالفات، ومحاربة 
االتجار فى النقد األجنبى.

مكافحة  بــقــطــاع  الــمــخــدرات  لمكافحة  الــعــامــة  اإلدارة  تــابــعــت 
الــمــخــدرات واألســلــحــة والــذخــائــر غــيــر الــمــرخــصــة بــقــيــادة الــلــواء 

الوطنى–  )األمن  بالتنسيق مع قطاعى  االدارة  توفيق مدير  معتز 
اإلسكندرية(  )المنيا-  أمن  مديريتى  مع  وباالشتراك  العام(  األمن 

نــشــاط عـــدة عــنــاصــر إجــرامــيــة تــخــصــصــوا فــى االتـــجـــار بــالــمــخــدارت 
مركزى  دوائــر  مــن  ُمتخذين  عمالئهم  على  وترويجها  كبيرة  بكميات 

باإلسكندرية«  المنتزه  ثان   – بالمنيا  مغاغة   - مزار  »بنى  شرطة  وقسم 
اإلجرامى. نشاطهم  لمزاولة  مسرحا 

وضــبــطــت مــديــريــة أمـــن الــمــنــيــا »شــخــصــيــن - لــهــمــا مــعــلــومــات جــنــائــيــة - 
بــدائــرة  ســيــارة  استقاللهما  حــال  مـــزار«  بــنــى  شــرطــة  مــركــز  بــدائــرة  مقيمان 
الــمــركــز ومــعــهــمــا »فـــرد خـــرطـــوش، عـــدد مــن الــطــلــقــات الــنــاريــة - 40 طــربــة 
سالح   - أثريتها  فــى  يشتبه  الفرعونية  التماثيل  مــن  قطعة   44 حشيش، 

أبيض- مبلغ مالى- هاتف محمول«.
مركز  بدائرة  –مقيمان  جنائية«  معلومات  »ألحدهما  شخصين  وضبط 
طرب   5« ومعهما  المركز،  بــدائــرة  ســيــارة  استقاللهما  حــال  مغاغة،  شرطة 

محمول«. هاتف  مالى،  مبلغ  حشيش، 
وفــى مــديــريــة أمــن اإلســكــنــدريــة ضــبــط شخصين »مــقــيــمــان بــدائــرة قسم 
بدائرة  المنتزة بمحافظة اإلسكندرية« حال استقاللهما سيارة  ثان  شرطة 
14500 قرص مخدر مؤثر- مبلغ مالى-  ومعمها  المنتزه،  ثان  قسم شرطة 
عدة هواتف محمولة، واعترفوا بما جاء بالتحريات و تم إتخاذ اإلجراءات 
القانونية. كما شنت األجهزة األمنية بوزارة الداخلية حمالت أمنية مكبرة 
والجامعات  الــمــدارس  بمحيط  الــمــخــدرات  ومتعاطى  مــروجــى  استهدفت 
الــمــخــدرات  لمكافحة  الــعــامــة  اإلدارة  ووجــهــت  الــجــمــهــوريــة.  مــســتــوى  عــلــى 
بالتنسيق  المرخصة  غير  والذخائر  واألسلحة  المخدرات  مكافحة  بقطاع 
محيط  استهدفت  مكبرة  أمنية  حمالت  عدة  المعنية،  األمنية  الجهات  مع 
المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية أسفرت عن ضبط 47 قضية 

متهما.  57 فيها  المتهمين  عدد  بلغ  متنوعة، 
كيلوجرام  البانجو، و7.625  كيلوجرام من   8.7 الحملة ضبط  وتم خالل 
من الحشيش، و3.325 كيلوجرام من الهيروين، و1.5 كيلوجرام من األفيون 

و875 جراما من اإلستروكس، و100 جرام من اآليس و4773 قرصا مخدرا.
دراجــات  و5  ســيــارات  و6  محموال  هاتفا  و59  مالية  مبالغ  ضبط  تــم  كما 
وتم  المضبوطين،  المتهمين  مــع  مــيــزان  و2  أبــيــض  ســالح  قطع  و10  نــاريــة 

متنوعا. قضائيا  حكما   27 تنفيذ  كذلك 
والقت تلك الحمالت استحسان ورضاء المواطنين الستشعارهم باألمن 
العناصر  وضبط  الستهداف  األمنية  الحمالت  استمرار  ويجرى  واألمــان، 

المخدرات. اإلجرامية من مروجى 

شــنــت أجــهــزة وزارة الــداخــلــيــة حــمــالت مــكــبــرة لــضــبــط الــمــخــالــفــات، ومــحــاربــة 
األجنبى. النقد  االتجار فى 

العديد  بتلقى  الشرقية،  بمحافظة  األشخاص،  أحد  قيام  المعلومات  وأكــدت 
مــن الــتــحــويــالت الــمــالــيــة »بــالــعــمــلــة األجــنــبــيــة« عــلــى حــســابــه بــأحــد الــبــنــوك، من 
اإلنترنت«،  »شبكة  على  واإلعــالن  الدعاية  عمل  مقابل  بالخارج،  أشخاص  عــدة 
وعقب ذلك يقوم باستالم تلك المبالغ المالية واستبدالها بما يعادلها بالجنيه 
بالمخالفة  الــســوداء  الــســوق  وبــأســعــار  المصرفية  الــســوق  نــطــاق  خــارج  المصرى 

للقانون.
اإلجرامى،  بنشاطه  اعترف  وبمواجهته  ضبطه،  أمكن  اإلجراءات  تقنين  عقب 

القانونية. اإلجراءات  اتخاذ  وتم 
كــمــا أكــــدت الــتــحــريــات قـــيـــام أحــــد األشــــخــــاص، مـــن مــنــيــا الــقــمــح بــالــشــرقــيــة، 
نطاق  خـــارج  األجــنــبــى  بالنقد  اإلتــجــار  فــى  تخصص  إجــرامــى،  نــشــاط  بممارسة 
السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من نطاق محافظة الشرقية 

المؤثم. نشاطه  لمزاولة  مسرحًا 
خــارج  األجنبى  النقد  فــى  تعامله  حــال  ضبطه  أمكن  اإلجـــراءات  تقنين  عقب 

بنشاطه. اعترف  وبمواجهتة  مالية،  مبالغ  وبحوزته  المعتمدة،  المصارف 
وبــحــجــم تــعــامــالت بــلــغــت أكــثــر مــن 2 مــلــيــون جــنــيــه، تمكنت األجــهــزة األمــنــيــة 
النقد  فى  المشروع  غير  باالتجار  لقيامه  بالشرقية  األشخاص  أحد  ضبط  من 

األجنبى.
كما أكدت تحريات األجهزة األمنية قيام شخص من مشتول السوق بالشرقية، 
الــســوق  بــأســعــار  المصرفية  الــســوق  نــطــاق  خـــارج  األجــنــبــى،  الــنــقــد  فــى  بالتعامل 
الـــســـوداء مــن خـــالل قــيــامــه بــشــراء الــعــمــالت األجــنــبــيــة مــن الــمــواطــنــيــن بنطاق 
وقيامه  الصرف  سعر  من  أقل  بسعر  المجاورة  والمحافظات  الشرقية  محافظة 
عقب ذلك بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى، من البنوك فضاًل عن بيع 
العملة األجنبية لراغبى الحصول عليها بأسعار السوق السوداء، مما يعد عماًل 

للقانون. بالمخالفة  البنوك  أعمال  من 
اإلجرامى  بنشاطه  اعترف  وبمواجهته  ضبطه،  أمكن  اإلجــراءات  تقنين  عقب 

إليه. المشار  النحو  على 
الــمــاضــيــيــن طــبــقــًا للفحص  الــعــامــيــن  تــعــامــالتــه خـــالل  تــبــيــن أن حــجــم  كــمــا 

.)2،250،000( المستندى 
مصوغات،  بمحل  وعامل  مصوغات،  محل  صاحب  قيام  التحريات  أكــدت  كما 
فى  التعامل  مــجــال  فــى  إجــرامــى  نــشــاط  بممارسة  بالبحيرة،  الــبــارود  إيــتــاى  مــن 

السوداء. السوق  وبأسعار  المصرفية  السوق  النقد األجنبى خارج نطاق 
عــقــب تــقــنــيــن اإلجـــــراءات أمــكــن ضــبــطــهــمــا وبــحــوزتــهــمــا مــبــالــغ مــالــيــة عــمــالت 
النحو  عــلــى  اإلجــرامــى  بنشاطهما  اعــتــرفــا  وبمواجهتهما  أجــنــبــيــة«،   – »وطــنــيــة 

إليه. المشار 
وواصلت األجهزة جهودها إذ أكدت معلومات وتحريات اإلدارة العامة لمكافحة 
بالشرقية،  القمح  منيا  فى  مقيم  األول  شقيقين،  قيام   العامة  األمــوال  جرائم 
بتلك  العاملين  مــدخــرات  بتجميع  األجــنــبــيــة«،   الـــدول  بــإحــدى  »يعمل  والــثــانــى 
الدولة »بالعملة األجنبية« من خالل الثانى وإرسالها لألول على حساباته بأحد 
المصرى خارج  بالجنيه  يعادلها  بما  واستبدالها  باستالمها  يقوم  والذى  البنوك 
بتسليمها  يقوم  ذلــك  وعقب  الــســوداء،  السوق  وبأسعار  المصرفى  السوق  نطاق 
على  حصولهما  مقابل  الشرقية  محافظة  أبــنــاء  مــن  بــالــخــارج  العاملين  لــذوى 

للقانون. بالمخالفة  عمولة 
عــقــب تــقــنــيــن اإلجـــــــراءات أمــكــن ضــبــط الــمــتــهــم األول، وبــمــواجــهــتــه اعــتــرف 
»المتواجد  الثانى  مع  باإلشتراك  إليه  المشار  النحو  على  اإلجــرامــى  بنشاطه 

البالد«. حاليًا خارج 

مداهمة أوكار الكيف 
فى املحافظات 

ضبطت ماليني اجلنيهات 
الداخلية حتاصر أباطرة 

النقد األجنبى فى املحافظات

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى مبناسبة اإلحتفال باملولد النبوى الشريف
ببرقية  وزيرالداخلية  توفيق  محمود  السيد  بعث 
جمهورية  رئيس  السيسى  الفتاح  عبد  للرئيس  تهنئة 
املولد  بذكرى  اإلحتفال  مبناسبة  العربية  مصر 
النبوى الشريف.. جاء بها:- يطيب لى وهيئة الشرطة 
نبعث  أن  الشـــريف  النبوى  املولد  ذكرى  ونحن نستقبل 
أن  تعالى  اهلل  سائلني  التهانى  آيات  بأسمى  لسيادتكم 
ُيتعكم مبوفور الصحة ودوام التوفيق والسداد .. إننا 
إذ نستلهم من صاحب الذكرى العطرة القدوة واألسوة 
واإلجتهاد  العمل  أُسس  على  الدولة  بناء  فى  احلسنة 
 .. والسالم  الصالة  أفضل  عليه  رسالته  من  ونستقى 
املبادىء اإلنسانية الرفيعة فى الود والتراحم .. لنتوجه 
املخلصة  جهودكم  ُيبارك  أن  قدرته  جلت  املولى  إلى 
وُيسدد خطاكم الوفية وأن ُيعيد هذه املناسبة الكرية 
وقد حتقق لوطننا وشعبنا كل ما يتطلع إليه من تقدم 
ورفعة وإزدهار .. وفقكم اهلل سيادة الرئيس ملا فيه خير 
مصر وشعبها .. ورعاكم وسدد على طريق احلق خطاكم 

.. إنه تعالى نعم املولى ونعم النصير .
وكـل عام وسيـادتكم بخـير ..

كما بعث السيد محمود توفيق وزيرالداخلية ببرقية 
مجلس  رئيس  جبالى  للمستشارالدكتورحنفى  تهنئة 
النواب«..جاء بها:- ُيسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق 
النبوى  املولد  بذكرى  اإلحتفال  مبناســــبة  التهانى 
الشريف راجيًا من املولى عز وجل كل التوفيق والسداد 
فى مسيرة سيادتكم البناءة إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى 
للوفاء  الصادقة  اإلرادة  منها  نستلهم  التى  العطرة 
برسالتنا السامية لتحقيق األمن واإلستقرار إستكماالً 
لنؤكد   ، والبناء  التنمية  مجال  فى  املضنية  للجهود 

مهما  الشر  فلول  دحر  فى  األمن  رسالة  مواصلة  على 
بلغت التحديات وعظمت التضحيات حفظ اهلل مصـر 
بالنجاح ُخطاكم  وأبطالها وكلل  الكنـانة ورعى رجالها 

إنه نعم املولى ونعم النصير وكل عام وسيادتكم بخير
كما بعث وزيرالداخلية ببرقية تهنئة للمستشارعبد 
بها:-  الشيوخ..جاء  مجلس  رئيس  عبدالرازق  الوهاب 
ُيسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق التهانى مبناســــبة 
اإلحتفال بذكرى املولد النبوى الشريف راجيًا من املولى 
وملسيرة  والسداد  التوفيق  العزيز  لشخصكم  وجل  عز 
إذ  إننا  واإلرتقاء  التقدم  من  املزيد  املعطاءة  سيادتكم 
العطاء  قيم  منها  نستلهم  التى  الذكرى  بهذه  نحتفل 
الذكرى  إياها صاحب  التى علمنا  والفداء  والتضحية 
العطرة صلى اهلل عليه وسلم حني سعى لتأسيس دولة 
اإلسالم على ركائز احلق والعدل واملساواة ، لنؤكد على 
واملساهمة  الشر  فلول  دحر  فى  األمن  رسالة  مواصلة 
بفاعلية فى مسيرة الوطن املفدى نحو حتقيق التنمية 

والتقدم والرخاء وكل عام وسيادتكم بخير .
للدكتورمصطفى  تهنئة  ببرقية  وزيرالداخلية  وبعث 

مدبولى »رئيس مجلس الوزراء«..جاء بها:-
اإلحتفال  مناسبة  فى  الشرطة  وهيئة  لى  يطيب 
لسيادتكم  نتقدم  أن  الشريف  النبوى  املولد  بذكرى 
بأطيب األمانى وأصدق التهانى .. إن إحتفالنا مبيالد 
والسالم  الصالة  أفضل  عليه  املصطفى  اهلل  خلق  سيد 
أمتنا  وجدان  فى  الراسخة  للمشاعر  جتسيدًا  يأتى 
األسوة  العطرة  الذكرى  صاحب  من  لنأخذ  اإلسالمية 
للدعوة  السامية  القيم  إرساء  فى  احلسنة  والقدوة 

اإلسالمية .. وكل عام وسيادتكم بخير .

اإلمام  لفضيلة  تهنئة  ببرقية  وزيرالداخلية  كما 
األكبرالدكتورأحمد الطيب »شيخ األزهر«..جاء بها:-

اإلحتفال  حلول  مبناسبة  الشرطة  وهيئة  يُسرنى 
بذكرى املولد النبوى الشريف أن أُعرب لفضيلتكم عن 
أخلص التهانى وأسمى األمانى داعيًا املولى القدير أن 
يُبـارك جهــــودكم وُيســـــدد خطاكم للـــوفاء مبسئولياتكــم 

لنشـــــر صحيـــح الدين احلنيف داعيًا املولى عز وجل أن 
وعلمــاء  فضيلتكـم  على  الكريـــة  املناســـبة  هذه  ُيعيـــد 
األزهــر الشــريف مبوفـور الصحــة ودوام التوفيق وعلى 
أمتنا اإلسالمية مبزيد من الُيمن واخلير والبركات .. 
وكل عام وفضيلتكم بخير ،والسالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.
أول  للفريق  تهنئة  ببرقية  وزيرالداخلية  بعث  كما 
وزيرالدفاع  املسلحة  للقوات  العام  القائد  زكى  محمد 
واإلنتاج احلربى«..جاء بها:- يطيب لى وهيـئة الشرطة 
أن  الشريف  النبوى  املولد  بذكرى  اإلحتفال  مبناسبة 
املســـلحة  للقــوات  األعلى  واملجلس  لســــيادتكم  ُنـعرب 
القـوات  وجنـود  الصـف  وضبـــاط  والضباط  والقــادة 
املسـلحة البـاسلة عن أصــدق التهانـى وأسمـى األمانـى 
.. إننا إذ نستقبل هذه الذكرى الغالية فى ظل حتديات 
املعاصر  التاريخ  لُيسجل  األمن  جناحا  يواجهها 
صفحات عز وخلود لألمة املصرية ، ستظل شاهدة على 
ُنبل البطولة وشرف الصمود ، وستبقى على مر الزمان 
حتكى لقادم األجيال كيف جسد تالحم أبطال القوات 
من  وطنية  ملحمة  الشرطة  ورجال  الباسلة  املسلحة 
العزيز  الوطن  هذا  لتراب  والفداء  واإلنتماء  العطاء 
.حفظ اهلل جيش مصر الباسل ورعاه .. وكلل بالنجاح 
للشعب  واإلستقرار  النصر  من  املزيد  لتحقيق  ُخطاه 

املصرى العظيم .. وكل عام وسيادتكم بخير .
كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق محمد 
بها:-  املسلحة«..جاء  القوات  حرب  أركان  رئيس  فريد 
بذكرى  اإلحتفال  مبناسبة  الشرطة  وهيئة  يُسرنى 
والقادة  لسـيادتكم  نبعث  أن  الشريف  النبوى  املولد 

املسلحة  قـواتنا  وجنود  الصف  وضباط  والضباط 
لكم مزيـدًا  األمـانى متمنيـن  وأسمى  التهانى  بأخلص 

من الرفعـة والتقدم داعني اهلل تعالى
وأن  قويــًا  درعــًا  الباســلة  املســلحـة  قواتنـا  يحفظ  أن 
والنجاح  التقـدم  من  مزيـدًا  فضله  من  لهـا  ُيهيــىء 
لتحقيق اإلســتقرار ملصـرنــا الغاليــة ولشعبهـا العظيـم 

.. وكل عام وسيادتكم بخير .
كما بعث وزيرالداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الدكتور 

محمد مختار جمعة »وزير األوقاف«..جاء بها:-
اإلحتفال  حلول  مبناسبة  الشـرطة  وهيئة  يُسرنى 
بذكرى املولد النبوى الشريف أن أُعرب لفضيلتكم عن 
أخلص التهانى وأسمى األمانى داعيًا املولى القدير أن 
ُيعيد هذه املناسبة الكرية عليكم مبوفور الصحة ودوام 
التوفيق وأن يجعله عام خير وسالم على مصرنا وأمتنا 

العربية اإلسالمية .. وكل عــام وفضيلتكم بخــــير .
لفضيلة  تهنئة  ببرقية  وزيرالداخلية  بعث  كما 
مصرالعربية«.. جمهورية  مفتى  عالم  شوقى  الدكتور 
يُســرنى وهيئة الشــرطة مبناسبة اإلحتفال  جاء بها:- 
بذكرى املولد النبوى الشريف أن أُعرب لفضيلتكم عن 
القدير  املولى  داعيًا  األمانى  وأسمى  التهانى  أخلص 
الكرية عليكم مبوفـور الصحة  املناسـبة  ُيعيد هذه  أن 
ودوام التوفيق وأن يجعله عام خير وسالم على مصرنا 
وفضيلتكم  عـــــــام  وكل   .. واإلسالمية  العربية  وأمتنا 

بخـــــير .

جمال الدالي

جمال الدالي
جمال الدالي

التابعة  الــعــامــة  بــــاإلدارات  شــنــت األجــهــزة األمــنــيــة 
حمالت  الداخلية،  بــوزارة  االقتصادى  األمــن  لقطاع 
تــفــتــيــشــيــة مــوســعــة، بــالــتــنــســيــق مـــع جــمــيــع الــجــهــات 
ــة  ــهـ ــواجـ ــرة األمــــنــــيــــة ومـ ــيـــطـ ــسـ الـــمـــعـــنـــيـــة إلحــــكــــام الـ

صورها. بشتى  الجريمة 
اإلدارة  الـــتـــى شــنــتــهــا  الـــحـــمـــالت  ــفــــرت جـــهـــود  وأســ
ساعة،   24 خالل  والمواصالت  النقل  لشرطة  العامة 
مكافحة  مجال  فــى  متنوعة  قضية   3287 ضبط  عــن 
وأسفرت  السلبية،  االجتماعية  والــظــواهــر  الجرائم 
الــكــهــربــاء عــن ضبط  لــشــرطــة  الــعــامــة  جــهــود اإلدارة 
ومخالفات  كهربائى  تيار  سرقة  قضايا  و181  ألفا   13

التعاقد. لشروط 
اإلدارة  الــتــى شنتها  الــحــمــالت  أســفــرت جــهــود  كــمــا 
 185 ضبط  عن  والرسوم،  الضرائب  لمباحث  العامة 
على  والضرائب  العامة،  الضرائب  مجال  فى  قضية 
األمــوال،  وحماية  الــجــمــارك،  ومخالفات  المبيعات، 

والمالهى. العقارية  والضرائب 
لــشــرطــة  الـــعـــامـــة  اإلدارة  حـــمـــالت  أســـفـــرت  بــيــنــمــا 
تموينية  قضايا   1345 ضبط  عن  والتجارة،  التموين 
الــعــامــة  اإلدارة  ــمـــالت  حـ أســــفــــرت  بــيــنــمــا  مـــتـــنـــوعـــة، 
ضبط  عن  الجديدة  والمجتمعات  التعمير  لشرطة 
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األمن االقتصادى يضبط 18 ألفا و178 قضية متنوعة
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السنة الثامنة عشرة

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة األندية ٨١
المحترفة أن الرابطة نجحت فى االتفاق 
مع وزارة الداخلية على عودة الجمهور 
للمالعب مع األسبوع األول للدورى 

كأس العالم لألندية والسوبر اإلفريقى سر عدم إعالن جدول الدورى كامال

حكام أجانب ملباراة القمة بني الزمالك واألهلى فى األسبوع الـ3 بالدورى

الزمالك يكلف محام إيطالى 
لرفع قضية باملحكمة الرياضية 

ضد اجلبالية بسبب شيكاباال

األهلى يفاوض جونكالفيز لتدريب الفريق قبل جتديد الثقة فى موسيمانى

90 ألف جنيه مكافأة العبى املنتخب بعد الفوز على ليبيا

األهلى،  النادى  داخل  مطلع  مصدر  أكد 
املدير  جونكالفيز،  بيدرو  البرتغالى  أن 
مرشحًا  كان  أجنوال  ملنتخب  احلالى  الفنى 
اإلدارة  جتديد  قبل  الفريق  لتدريب  بقوة 
بيتسو  إفريقى  اجلنوب  فى  الثقة  احلمراء 
والذى  احلالى،  الفنى  املدير  موسيمانى، 
اجلهاز  رأس  على  استمراره  عن  اإلعالن  مت 
مفاوضات  فشل  رغم  األحمر  للفريق  الفنى 
مع  التواصل  مت  أنه  كاشفًا  عقده،  متديد 
يتم  أن  قبل  بالفعل  البرتغالى  املدرب 
املصدر،  وتابع  املفاوضات.  جتميد 
ترشيحًا  تلقت  األهلى  إدارة  أن 
الالعبني  وكالء  أحد  من 
جونكالفيز  لتولى 

احلمراء  اإلدارة  تقوم  أن  قبل  املسئولية 
طريق  عن  وخاصة  مدرب  عن  بالسؤال 
جلبيرتو  السابق  األجنولى  الفريق  ثنائى 
صغير  مدرب  أنه  اجلميع  ليؤكد  وفالفيو، 
تؤهلة  كبيرة  فنية  قدرات  وميلك  السن 
التعاقد  ملف  األهلى  وأغلق  األهلي.  لقيادة 
الثقة  جتديد  بعد  جديد  فنى  مدير  مع 
على  الطرفيني  اتفاق  بعد  موسيمانى  فى 
والذى  التعاقد  فى  الثانية  السنة  تفعيل 
بيدرو  ويقود  اجلارى،  املوسم  بنهاية  ينتهى 
مع  يقع  والذى  أجنوال،  منتخب  حاليًا 
اجلارية  التصفيات  فى  الوطنى  منتخبنا 

.2022 العالم  واملؤهلة لكأس 
األندية  رابطة  عضو  حسني،  عامر  وكشف 

املسابقات  جلنة  على  املشرف  املحترفة، 
الزمالك واألهلى فى  أن مباراة  الكرة،  باحتاد 
يومى  أحد  سيكون  للدورى  الثالثة  اجلولة 
إقامة  أنه ستتم  املقبل، متابعًا  5 نوفمبر  أو   4
مباراة الزمالك واألهلى باستاد القاهرة حال 
باستاد  اخلاصة  اإلصالحات  من  االنتهاء 
فى  اجلوى  الدفاع  باستاد  إقامته  أو  القاهرة، 

حالة عدم االنتهاء من اإلصالحات.
انطالق  رسميا  األندية  رابطة  وأعلنت 
الدورى املصرى املمتاز اجلديد يوم 25 أكتوبر 
سحب  مراسم  هامش  على  وذلك  اجلارى، 
قرعة النسخة اجلديدة ملسابقة الدورى املمتاز 
2021-2022 بحضور مندوبى األندية واملكتب 

التنفيذى لرابطة األندية املحترفة

استقرت جلنة احلكام باحتاد الكرة، على تعيني حكام أجانب 
عمر  من  الـ3  األسبوع  فى  واألهلى  الزمالك  بني  القمة  ملباراة 
أمام  الباب،  احلكام  وجلنة  الكرة  احتاد  وفتح  العام.  الدورى 
اجلديد،  املوسم  فى  املصرى  للدورى  األجانب  احلكام  عودة 
املوافقة على طلب األهلى والزمالك بإسناد مباراة القمة  لتتم 

أجانب. حلكام 
إلرساله  متهيدا  رسميا،  خطابا  األندية،  رابطة  وجهزت 
بني  القمة  مباراة  وملعب  موعد  حلسم  األمنية،  اجلهات  إلى 

الزمالك واألهلى فى األسبوع الثالث من عمر الدورى العام.
املشرف  املحترفة،  األندية  رابطة  عضو  حسني،  عامر  وكشف   

على جلنة املسابقات باحتاد الكرة، أن مباراة الزمالك واألهلى 
نوفمبر   5 أو   4 يومى  أحد  سيكون  للدورى  الثالثة  اجلولة  فى 

املقبل.
 وتابع عامر حسني، أنه ستتم إقامة مباراة الزمالك واألهلى 
باستاد القاهرة حال االنتهاء من اإلصالحات اخلاصة باستاد 
عدم  حالة  فى  اجلوى  الدفاع  باستاد  إقامته  أو  القاهرة، 

االنتهاء من اإلصالحات.
املصرى  الدورى  انطالق  رسميا  األندية  رابطة  وأعلنت   
هامش  على  وذلك  اجلارى،  أكتوبر   25 يوم  اجلديد  املمتاز 
املمتاز  الدورى  ملسابقة  اجلديدة  النسخة  قرعة  سحب  مراسم 

التنفيذى  واملكتب  األندية  مندوبى  بحضور   2022-2021
املحترفة. األندية  لرابطة 

أن  املحترفة،  األندية  رابطة  رئيس  دياب،  أحمد  وأكد   
عودة  على  الداخلية  وزارة  مع  االتفاق  فى  جنحت  الرابطة 
وقال  اجلديد،  للدورى  األول  األسبوع  مع  للمالعب  اجلمهور 
أقيمت  التي  املمتاز  الدورى  قرعة  مراسم  خالل  دياب  أحمد 
املصرية  الكرة  البحث عن مصلحة  الرابطة هو  مؤخرا: »هدف 
فقط، وحابب أشكر كل أعضاء الرابطة على مجهودهم الكبير 
خالل 20 يوما، وفرصة سعيدة تكون قرعة الدورى بعد ساعات 
من فوز املنتخب الوطنى على ليبيا فى تصفيات كأس العالم«.

يعلن عامر حسني، عضو رابطة األندية، املشرف 
من  جوالت   8 ومالعب  مواعيد  املسابقات،  على 
على  املقبلة،  األيام  خالل  فقط  الدورى  عمر 
بطولة  عقب  الدورى  جدول  باقى  إعالن  يتم  أن 
املقبل.  يناير  تقام  التى  بالكاميرون  إفريقيا  أمم 
اإلفريقى  االحتاد  حتديد  لعدم  نظرا  ذلك  يأتى 
العالم  كأس  مباريات  مواعيد  »كاف«،  القدم  لكرة 
عامر  جعل  ما  وهو  اإلفريقى  والسوبر  لألندية 
مواعيد  إعالن  حلني  االنتظار  يفضل  حسني 
رابطة  وضعت  أخرى،  ناحية  من  املباريات.  هذه 
الشروط  من  عددا  دياب،  أحمد  برئاسة  األندية 
حلضور اجلماهير مباريات الدورى اجلديد، أهمها 

احلصول على التطعيم ضد فيروس كورونا.
اجلماهير  حضور  مؤخرا  دياب،  أحمد  وأعلن 

مشجع   2000 وحتديدا  اجلديد،  الدورى  مباريات 
فى كل مباراة، بواقع 1000 مشجع لكل فريق طرفّى 

املباراة.
على صعيد متصل، وضعت رابطة األندية بندا 
الدورى  أندية  جميع  يلزم  اجلديدة  الالئحة  فى 
وتسويتها  الرابطة  مستحقات  بسداد  املمتاز 
بشكل سريع، وبحد أقصى بعد نهاية املوسم وقبل 

املشاركة فى املسابقة التى تلى النسخة املقبلة.
عدم  حالة  فى  بأنه  بندا  الرابطة  وضعت  كما 
سداد مستحقات الرابطة، يحق لها إيقاف نشاط 
أى ناٍد ال يقوم بسداد املستحقات أو تسويتها، كما 

يحق للرابطة استبعاده من سجل الرابطة.
متهيدا  رسميا،  خطابا  األندية  رابطة  وجهزت 
إلرساله إلى اجلهات األمنية، حلسم موعد وملعب 

األسبوع  فى  واألهلى  الزمالك  بني  القمة  مباراة 
الثالث من عمر الدورى العام.

األندية  رابطة  عضو  حسني،  عامر  وكشف 
باحتاد  املسابقات  جلنة  على  املشرف  املحترفة، 
اجلولة  فى  واألهلى  الزمالك  مباراة  أن  الكرة، 
نوفمبر   5 أو   4 أحد يومى  للدورى سيكون  الثالثة 

املقبل.
مباراة  إقامة  ستتم  أنه  حسني  عامر  وتابع 
االنتهاء  حال  القاهرة  باستاد  واألهلى  الزمالك 
من اإلصالحات اخلاصة باستاد القاهرة، أو إقامته 
االنتهاء من  الدفاع اجلوى فى حالة عدم  باستاد 

اإلصالحات.
الدورى  انطالق  رسميا  األندية  رابطة  وأعلنت 
اجلارى،  أكتوبر   25 يوم  اجلديد  املمتاز  املصرى 

النسخة  قرعة  سحب  مراسم  هامش  على  وذلك 
 2022-2021 املمتاز  الدورى  ملسابقة  اجلديدة 
التنفيذى  واملكتب  األندية  مندوبى  بحضور 

لرابطة األندية املحترفة.
وأكد أحمد دياب، رئيس رابطة األندية املحترفة 
أن الرابطة جنحت فى االتفاق مع وزارة الداخلية 
األول  األسبوع  مع  للمالعب  اجلمهور  عودة  على 
مراسم  خالل  دياب  أحمد  وقال  اجلديد،  للدورى 
»هدف  مؤخرا:  أقيمت  التي  املمتاز  الدورى  قرعة 
املصرية  الكرة  مصلحة  عن  البحث  هو  الرابطة 
على  الرابطة  أعضاء  كل  أشكر  وحابب  فقط، 
سعيدة  وفرصة  يوما،   20 خالل  الكبير  مجهودهم 
املنتخب  فوز  من  ساعات  بعد  الدورى  قرعة  تكون 

الوطنى على ليبيا فى تصفيات كأس العالم«.

نادى  بإدارة  املكلفة  اللجنة  من  مقرب  مصدر  كشف 
إيطالًيا  محاميًا  كلفوا  األبيض  مسئولى  أن  الزمالك 

ضد  »كاس«  الرياضية  التحكيم  محكمة  فى  قضية  لرفع 
على  فرضها  مت  التي  العقوبة  على  اعتراضًا  الكرة،  احتاد 

يتم  أن  قبل  أشهر   8 بإيقافه  الفريق  العب  شيكاباال 
شيكاباال  محامى  وتواجد  مباريات،   8 لـ تخفيفها 

مستند  على  للحصول  الكرة  احتاد  مبقر 
الالعب  ضد  اإليقاف  عقوبة  صدور  يثبت 

دون  التظلمات  جلنة  قبل  من  مباريات   8
لالئحة  وفقا  للتحقيق  الالعب  خضوع 
الكرة  احتاد  مسئولو  ورفض  اللجنة، 
املحامى  دفع  ما  وهو  املستند،  تسليم 
الكرة  احتاد  ضد  محضر  لتحرير 
الالعب  طلب  على  الرد  عدم  بداعى 
رسمى،  مستند  تسليم  عن  واالمتناع 
إلثبات  النجدة  باستدعاء  قام  كما 

. قعة ا لو ا
جلنة  من  الزمالك  إدارة  وعلمت   
حالة  يف  أنه  والتحكيم  التسوية 
للتحقيق  الالعب  خضوع  عدم  إثبات 

على  املوقعة  العقوبة  إلغاء  سيتم 
احتاد  رفض  الذى  الوقت  فى  الالعب، 
ذلك،  يفيد  ما  املحامي  تسليم  الكرة 
األمر  بتصعيد  قرار  اتخاذ  ليتم 

الدولية. الرياضية  للمحكمة 
توسكر  ملواجهة  الزمالك  ويستعد   
لبطولة   32 الـ دور  ذهاب  يف  الكيني 
غدا  لها  املقرر  إفريقيا  أبطال  دوري 
يف  الوطني  نيايو  باستاد  السبت، 
ويدير  القاهرة،  بتوقيت  ظهرا  الثانية 

وتوسكر  الزمالك  بني  الذهاب  مباراة 
من:  مكون  إثيوبي  حتكيم  طاقم  الكيني 

ويعاونه  للساحة،  حكما  تيسيما  بامالك 
مساعدا  أتاجنو  تيميسنجو  صامويل  من  كل 

وليما  ثانيا  مساعدا  فاسيكا  بيرو  وفاسيكا  أول 
رابعا. حكما  جنويسي 

الكرة،  التى تدير احتاد  اللجنة  قررت 
صرف 90 ألف جنيه لكل العب مبنتخب 
مصر بعد الفوز على ليبيا ذهابا وإيابا فى 
التصفيات املؤهلة لكأس العالم 2022 فى 
قطر. وفاز منتخب مصر على ليبيا بهدف 
نظيف فى االسكندرية فى اجلولة الثالثة 
بثالثية  الفوز  يكرر  أن  قبل  بالتصفيات، 

نظيفة فى بنغازى فى اجلولة الرابعة.
فى  مجموعته  مصر  منتخب  وتصدر 

تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا، 
حيث رفع املنتخب رصيده إلى 10 نقاط فى 
املركز  فى  ليبيا  جاءت  بينما  الثانى  املركز 

الثانى بـ6 نقاط.
كيروش  كارلوس  طلب  أخرى،  ناحية  من 
املدير الفنى ملنتخب مصر من احتاد الكرة 
 6 يوم  املقبل  الفراعنة  معسكر  انطالق 
أجنوال  مباراتى  خلوض  استعدادا  نوفمبر 

واجلابون فى تصفيات كأس العالم.

ولم يحدد فيفا حتى اآلن موعد مباراتّى 
أن  كما  نهائى،  بشكل  واجلابون  أجنوال 
 8 من  الفترة  فى  املقبلة  الدولية  األجندة 
فى  يرغب  كيروش  أن  إال  نوفمبر،   15 حتى 
األهلى  مباراة  فور  لينطلق  املعسكر  تبكير 
والزمالك فى األسبوع الـ3 من عمر الدورى 
العام واملحدد لها أحد يومى 4 أو 5 نوفمبر.

كارلوس  مع  اجتماعا  الكرة  احتاد  وعقد 
الوطنى  للمنتخب  الفنى  املدير  كيروش 

استعرضا خالله احتياجات املنتخب خالل 
انطالقته  استمرار  لضمان  املقبلة  الفترة 
للمجموعة  وتصدره  تفوقه  أكدت  التي 
األفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

 وأكد مسئولو االحتاد املصرى لكرة القدم 
تلبية  نحو  موجهة  االحتاد  امكانات  كل  أن 
لتحقيق  معه  والوقوف  املنتخب  طلبات 
الهدف الذي من أجله مت التعاقد مع جهازه 

الفني
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تسليم أولى املناطق االستثمارية باملتحف الكبير
للتحالف الفائز بتقدمي وتشغيل اخلدمات

عقد اللواء عاطف مفتاح املشرف العام على املتحف 
لتسليم  اجتماًعا  املحيطة،  واملنطقة  الكبير  املصري 
خدمات  وتشغيل  بتقدمي  الفائز  عالم،  حسن  حتالف 
املناطق  أولى  الكبير،  املصري  باملتحف  الزائرين 
املنطقة  وهي  املتحف،  محيط  داخل  االستثمارية 
تنفيذ  يف  للبدء  وذلك  اجليزة،  أهرام  على  املطلة 
التجهيزات الالزمة للتشغيل، وسوف يتم تباًعا تسليم 
املناطق االستثمارية الثانية والثالثة املوجودة مبحيط 

املتحف خالل األيام القادمة.

عباس  الطيب  الدكتور  من  كل  االجتماع  حضر   
مساعد وزير السياحة واآلثار للشؤون األثرية باملتحف 
الوزير  مساعد  سالم  إيهاب  واللواء  الكبير،  املصري 
الوزير لشؤون  املالية، وساندرا فريد مستشار  للشؤون 
االقتصاد، وملياء كامل مستشار الوزير لشؤون الترويج، 
بتشغيل  اخلاص  التعاقد  متابعة  جلنة  وأعضاء 
املقاول  وممثلي  الكبير،  املصري  باملتحف  اخلدمات 
اإلدارة  العام Besix-Orascom، وممثلي استشاري 

واإلشراف Hill-Ehaf، وممثلي حتالف حسن عالم.

مسؤولي  بقيام  االجتماع  واستهل   
بتقدمي  عالم،  حسن  حتالف  وممثلي 
املقترحة  لألفكار  تفصيلي  عرض 

لتشغيل اخلدمات باملتحف، وذلك لضمان 
جاهزيتها عند افتتاح املتحف، وإلظهار املتحف 

معه  يتحقق  الذي  النحو  وعلى  الالئق،  بالشكل 
واملتحف،  اآلثار  بيئة  احترام  االلتزام بضمان حتقيق 
وتأكيد لدور املتحف كصرح ثقايف حضاري له مكانته 

املتميزة وسط متاحف العالم.

ارتفعت الصادرات املصرية للسوق األسباني، 
األول  النصف  خالل  يورو  مليون   450.7 لتبلغ 
من عام 2021 مقابل 266.4 مليون يورو خالل 
منو  بنسبة  املاضي  العام  من  الفترة  نفس 
تلقته  تقرير  أحدث  بحسب  ذلك  جاء   ،%69.1
من  والصناعة  التجارة  وزيرة  جامع  نيفني 
مدريد،  االسبانية  بالعاصمة  التجاري  املكتب 
للسوق  املصرية  الصادرات  أداء  مؤشرات  حول 
العام  من  األول  النصف  خالل  األسباني 

اجلاري.
 وفى هذا االطار أكد الدكتور أحمد مغاورى 
رئيس جهاز التمثيل التجارى، أن هذه املؤشرات 
اإليجابية تعكس الدور الهام للمكاتب التجارية 
لألسواق  املصرية  الصادرات  دعم  يف  باخلارج 
التجارة  وزارة  استراتيجية  وتنفيذ  اخلارجية 
والصناعة الهادفة إلى تنمية الصادرات املصرية 

ملختلف دول العالم .
 ومن جانبه قال املستشار جتارى أحمد نصر 
بالعاصمة  املصري  التجاري  املكتب  رئيس 
الصادرات  بنود  أهم  إن  مدريد،  اإلسبانية 
خالل  كبيرة  زيادة  شهدت  التي  املصرية 
احلديد  تضمنت   2021 عام  من  األول  النصف 
مليون   145.3 بقيمة  والصلب  واحلديد  الزهر 
بنسبة  يورو  مليون   25.3 بنحو  مقارنة  يورو 
قيمة  32.2%من  ومثلت   ،%472.4 بلغت  زيادة 

الصادرات املصرية للسوق اإلسباني.
مبدريد،  التجاري  املكتب  رئيس  أضاف   
صادرات  أن  اجلمعة،  اليوم  صحفي،  بيان  يف 
العام  األول من  النصف  الفواكه سجلت خالل 
بنحو  مقارنة  يورو  مليون   24.9 نحو  اجلارى 
العام  من  الفترة  نفس  خالل  يورو  مليون   8.2
وبلغت   ،%204.7 بلغت  زيادة  بنسبة  املاضي 
صادرات السكر واملصنوعات السكرية نحو 4.3 
مليون يورو مقارنة بنحو 965 ألف يورو خالل 
نفس الفترة من العام املاضي بنسبة زيادة بلغت 

.  %347.7
سجلت  الكروشيه  املالبس  صادرات  أن  وذكر   
نحو  اجلاري  العام  من  األول  النصف  خالل 
32 مليون يورو مقارنة بنحو 17.3 مليون يورو 
بنسبة  املاضي  العام  من  الفترة  نفس  خالل 
اللدائن  صادرات  وبلغت   ،%84.1 بلغت  زيادة 
مقارنة  يورو  مليون   49.1 نحو  ومصنوعاتها 
بلغت  زيادة  بنسبة  يورو  مليون   32.5 بنحو 

.%50.9
األتربة  و  والكبريت  امللح  صادرات  إن  وقال   
بلغت  األسمنت  و  اجلبسية  واملواد  واألحجار 
نحو  اجلاري  العام  من  األول  النصف  خالل 
يورو  مليون   1.071 مقابل  يورو  مليون   3.099
بنسبة  املاضي  العام  من  األول  النصف  خالل 

بلغت نحو %189.4.

مصر،  أن  املالية،  وزير  معيط  محمد  الدكتور  أكد 
تعزيز  على  حريصة  احلكيمة،  السياسية  بقيادتها 
املجاالت؛  مختلف  يف  األفريقية  الدول  مع  التعاون 
وترسيخ  القارية،  الوحدة  دعائم  إرساء  مبا يسهم يف 
للتكامل  حتقيًقا  االقتصادي؛  االندماج 
القدرات  لتعظيم  األساسية  الركيزة  باعتباره 
األفريقية، ودعم اجلهود التنموية على النحو 

الذي يلبي طموحات الشعوب الشقيقة.
بلجنة  اجتماعه  خالل  الوزير،  أشار   
»الفيديو  عبر   »F15« األفارقة  املالية  وزراء 
كونفرانس«، إلى أهمية االستمرار يف توحيد 
اجلهود األفريقية الرامية لتعظيم االستفادة 
من الثروات القارية الطبيعية والبشرية، معرًبا 
وزراء  جلنة  من  املبذولة  للجهود  تقديره  عن 
املالية األفارقة »F15« وجلنة اخلبراء التابعة لها، 
يف إعداد موازنة االحتاد األفريقي 2022 التي مت 
اعتمادها خالل هذا االجتماع حيث عكست جهود 
النفقات،  وترشيد  املوارد،  من  االستفادة  تعظيم 

على نحو يسهم يف حتقيق األهداف املرجوة.
 دعا الوزير، بحسب بيان صحفي، اليوم اجلمعة، 
التدابير  التخاذ  األفريقي  االحتاد  مفوضية 
للجنة  الفنيني  اخلبراء  مشاركة  لضمان  الالزمة 
عمليات  جميع  يف   »F15« األفارقة  املالية  وزراء 
األفريقي  االحتاد  موازنة  تنفيذ  ومراقبة  إعداد 
مبا يتماشى مع قرارات اجلمعية العمومية ذات 

الصلة.
مونيك  الدكتورة  إلى  التهنئة  الوزير  قدم   
االحتاد  مفوضية  رئيس  نائب  نسانزاباجانوا، 
عن  وأعرب  اجلمعية،  من  انتخابها  على  األفريقي 
األفريقي  االحتاد  إدارة  تعزيز  يف  جلهودها  تقديره 
واالرتقاء مبستوى األداء يف منظومة عمل املفوضية، 
يضمن  مبا  الدعم  كل  تقدمي  على  حرصه  مؤكًدا 
األفريقية  للقارة  اخلير  فيه  ملا  مهمتها  يف  جناحها 

والدول األعضاء باالحتاد األفريقي. 
نائب  نسانزاباجانوا،  الدكتورة مونيك  استعرضت   
االجتماع،  خالل  األفريقي،  االحتاد  مفوضية  رئيس 
إلى  إضافة   ،2022 لعام  االحتاد  موازنة  مشروع 
اإلجراءات واجلهود التي متت يف سبيل إعداد املوازنة، 
حتسني  يف  املالية  وزارة  جلهود  تقديرها  عن  معربة 
خالل  من  األفريقي  االحتاد  موازنة  وإدارة  وحوكمة 
»F15« دورها البارز يف أعمال جلنة وزراء املالية األفارقة

 »F15« كان قد مت إنشاء جلنة وزراء املالية األفارقة 
عام 2016 من ِقبل جمعية رؤساء الدول واحلكومات، 
عمليات  على  اإلشراف  يف  للمشاركة  واسع  بتفويض 
والصندوق  األفريقي  لالحتاد  القانونية  امليزانية 
االحتياطي، وتضم جلنة وزراء املالية األفارقة 15 دولة 
مصر،  هي:  األفريقي  باالحتاد  األعضاء  الدول  من 
وتشاد،  ورواندا،  وكينيا،  وأثيوبيا،  واملغرب،  واجلزائر، 
ونيجيريا،  وكوديفوار،  وغانا،  والكاميرون،  والكونغو، 

وجنوب أفريقيا، وبتسوانا، وناميبيا.

وزيرة  املشاط،  رانيا  الدكتورة  عقدت 
لدى  مصر  ومحافظ  الدولي  التعاون 
موسًعا،  اجتماًعا  الدولي،  البنك  مجموعة 
تروتسنبيرج،  فان  أكسيل  مع  الفيديو،  عبر 
بالبنك  العمليات  لشؤون  املنتدب  املدير 
الدولي،  البنك  مجموعة  وقيادات  الدولي، 
لبحث التعاون املشترك واملشروعات اجلارية 
الدولة  أجندة  لدعم  العمل عليها  يتم  التي 
االجتماعات  ضمن  ذلك  جاء  التنموية، 
والبنك  الدولي  النقد  لصندوق  السنوية 

الدولي.
ضم االجتماع ميرزا حسن، عميد مجلس 
البنك  مبجموعة  التنفيذيني  املديرين 
الدولي، وفريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة 
الشرق  منطقة  لشؤون  الدولي  البنك 
راجي  والسفير  أفريقيا،  وشمال  األوسط 
بالبنك  املناوب  التنفيذي  املدير  اإلتربي، 

ج.  وستيفان  العربية،  والدول  ملصر  الدولي 
والعمليات  االستراتيجية  مدير  كوبرليه، 
لشؤون  الدولي  البنك  رئيس  نائب  مبكتب 
أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
البنك  رئيس  نائب  مونتفيلد،  وإدوارد 
القطرية،  واخلدمات  العمليات  لسياسات 
ومارينا ويس، املديرة اإلقليمية ملصر واليمن 
اللبدي،  ووليد  الدولي،  بالبنك  وجيبوتي 
الدولية،  التمويل  ملؤسسة  اإلقليمي  املدير 
االقتصاديني  اخلبراء  رئيسة  غاتي،  وبرتا 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  ملنطقة 

التابعة للبنك الدولي.
مع  الدولي،  التعاون  وزيرة  وبحثت   
الوطنية  اجلهود  الدولي،  البنك  قيادات 
جائحة  من  للتعايف  الدولة  بها  تقوم  التي 
الدراسي  للموسم  واستعدادها  كورونا 
اجلديد بتوفير اللقاح للعاملني يف قطاعي 

فضال  العالي،  والتعليم  األساسي  التعليم 
عن البدء يف تصنيع وتصدير اللقاحات مبا 
نطاق  لتوسيع  الدولي  املجتمع  جهود  يعزز 
لفيروس  املضادة  اللقاحات  على  احلصول 
سعي  إلى  تطرقت  كما  وغيرها،  كورونا 
الصحية  الرعاية  منظومة  لتطوير  الدولة 
من خالل مشروع التأمني الصحي الشامل، 
وناقشت »املشاط«، الدور الذي ميكن أن يقوم 
البنك الدولي لدعم استراتيجية الدولة  به 

يف هذا اإلطار.
بيان  يف  الدولي،  التعاون  وزيرة  وأشارت   
الذي  النجاح  إلى  اجلمعة،  اليوم  صحفي، 
نفذته  الذي  الصعيد  تنمية  برنامج  حققه 
البنك  مجموعة  من  بتمويل  احلكومة 
املتحدة  األمم  إشادة  على  وحصل  الدولي، 
تدعم  التي  املمارسات  أفضل  من  باعتباره 

حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

450 مليون يورو صادرات مصر ألسبانيا فى 6 شهور بنسبة زيادة %69

املالية تؤكد على أهمية االستمرار
فى تعظيم االستفادة من ثروات أفريقيا

البنك الدولى يؤكد استعداده لدعم تطوير 
قطاع الصحة وتصنيع اللقاحات مبصر

التزام  على  الدولي،  التعاون  وزيرة  املشاط،  رانيا  الدكتورة  أكدت 
جمهورية مصر العربية باألجندة األممية للتنمية املستدامة منذ اإلعالن 
عنها عام 2015، ويف هذا اإلطار فقد قطعت شوًطا كبيًرا نحو تطوير 
ويدعم  ومستدام  ذكي  قطاع  إلى  لتحويله  النقل  لقطاع  التحتية  البنية 
األخضر،  االقتصاد  نحو  للتحول  سعيها  ضمن  وذلك  املناخي،  العمل 
البيئية واالستدامة يف  مشيرة إلى أن احلكومة أضحت تراعي املعايير 

كافة املشروعات والسياسات التي تقوم بتطبيقها.
ضمن  ُعقدت  التي  النقاشية  اجللسة  يف  مشاركتها  خالل  ذلك  جاء 
النقد  وصندوق  الدولي  البنك  ملجموعة  السنوية  االجتماعات  فعاليات 
الدولي، »التحول لقطاع نقل منخفض الكربون.. مستدام وذكي ويدعم 

العمل املناخي«.
 وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر لم تنفذ فقط اإلصالحات 
واملشروعات الضخمة للتغلب على تداعيات جائحة كورونا، لكنها نفذت 
من  العديد  ونفذت  كورونا،  قبل جائحة  قوي  اقتصادي  برنامج إصالح 
املشروعات القومية الضخمة، التي ساهمت يف حتقيق االستقرار والنمو 
االقتصادي خالل اجلائحة، الفتة إلى أن قطاع النقل من أهم األولويات 
املترو  خطوط  من  يومًيا  املستفيدين  عدد  يقدر  حيث  للدولة  بالنسبة 

والسكك احلديدية بأكثر من 5.5 مليون مواطن. 
مصر  رؤية  الوطنية  التنمية  خطة  ضمن  احلكومة  تسعى  وتابعت:   
2030 لتقليل ملوثات الهواء وتقليل االنبعاثات الضارة بنحو 50%، وذلك 
من خالل العديد من املحاور من بينها تطوير قطاع النقل وحتويله إلى 
وحتفيز  واملواصالت  الطرق  شبكة  وتعزيز  ومستدام،  ذكي  نقل  قطاع 
من  العديد  لتنفيذ  مصر  تسعى  حيث  الكهربائية،  املركبات  استخدام 
فائق  الكهربائي  القطار  بينها  من  الصدد  هذا  يف  القومية  املشروعات 
السرعة الذي يعزز الربط بني محافظات مصر واملدن اجلديدة واملناطق 
من  السادس  مدينة  يربط  الذي  املونوريل  قطار  عن  الصناعية، فضال 

أكتوبر بالعاصمة اإلدارية اجلديدة.
محورياً  أمراً  بات  الالزم  التمويل  تعبئة  أن  إلى  »املشاط«،  وأشارت   
خاصة بعد التحديات األخيرة والتقلبات التى تشهدها األسواق العاملية، 
وأصبحت مشاركة القطاع اخلاص ذات ضرورة قصوى وعلى مؤسسات 
التمويل الدولية أن تقوم بدور اكبر فى تعبئة املوارد املالية الالزمة لتعزيز 
مشاركة كافة األطراف ذات الصلة يف دفع األجندة العاملية للعمل املناخي. 
تعزيز  على  بالفعل  تعمل  املصرية  احلكومة  أن  املشاط،  وأوضحت 
هذه  تنفيذ  يف  محوري  بدور  يقوم  الذي  اخلاص  القطاع  مع  املشاركة 
املشروعات باعتباره شريكًا رئيسًيا يف التنمية، كما أن مؤسسات التمويل 
الدولية ميكن أن يكون لها دور هام يف إتاحة التمويالت التنموية امليسرة 
لهذه املشروعات، وكذلك توفير وسائل التمويل املبتكرة والتمويل املختلط 
القائم على املشاركة بني القطاعني احلكومي واخلاص، فضال عن توفير 

الدعم الفني الالزم لتنفيذ هذه املشروعات القومية الكبرى.
متعددي  التنمية  شركاء  أن  إلى  الدولي،  التعاون  وزيرة  ونوهت   
األطراف والثنائيني، تربطهم شراكات قوية مع مصر يف تنفيذ مشروعات 
النقل احليوية، حيث نفذت الدولة الشبكة القومية ملترو األنفاق بالتعاون 
التنمية، كما يساهمون يف تنفيذ املراحل اجلديدة من مترو  مع شركاء 
من  مصر  حققته  ما  إلى  الدولي  التعاون  وزيرة  أشارت  كما  االنفاق، 
تدشني املوانئ اجلافة وأهميتها يف التحول لالقتصاد األخضر مبساعدة 

شركاء التنمية.
البنية  لتطوير  املبتكر  التمويل  توفير  أهمية  على  املشاط،  وشددت   
التحتية لقطاع النقل على مستوى العالم، يف ظل ارتفاع الفجوة التمويلية، 
وهو ما يضيف أعباء والتزامات على املجتمع الدولي ومؤسسات التمويل 

الدولية لتوفير مصادر التمويل. 
استفادة من  القطاعات  أكثر  يعد من  النقل  أن قطاع  بالذكر   جدير 
التمويالت اإلمنائية، حيث أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات متويل 
إجمالي   %26.7 متثل  دوالر  مليار   1.8 بقيمة   2020 خالل  تنموي 

التمويالت.

التعاون الدولى: مصر تطور 
البنية التحتية لتحويل النقل 
إلى قطاع ذكى لتقليل التلوث
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