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0 نوفمبر ٢٠٢١ االثنين العدد ٧5٧
اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

٨٠2 العيون الساهرة إشراف عام:  جمال الدلى

واصـــلـــت األجـــهـــزة األمــنــيــة جــهــودهــا فـــى كــشــف مــابــســات 
ــة الــمــتــهــم بــإحــتــجــاز عــائــلــتــه بــالــفــيــوم،  ــ ــة مــقــتــل زوجـ ــعـ واقـ

أسرته. احتجاز  بواقعة  المتهم  لضبط  استكمااًل 
العام  األمن  قطاع  من  البحث  لفريق  معلومات  وردت 
أن  التحريات  أكدتها  الفيوم  البحث بمديرية أمن  وفرع 
ودفنها  الماضى  سبتمبر  شهر  أول  زوجته  قتل  المذكور 

فى مسكنه. باالنتقال والفحص أمكن االستدالل 
على الجثمان الذى تبين أنه مدفون على عمق 
الــغــرف فــى مسكنه، وأخــطــرت  بــإحــدى  أمــتــار   4

للتحقيق. العامة  النيابة 

قامت األجهزة المعنية برفع 42 سيارة 
ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، 
فضال عن تحرير 3646 مخالفة لقائدى الدراجات 
النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة

ضربة قاصمة ألباطرة 
الكيف .. ضبط 4 جتار 
غسلوا 25 مليون جنيه

اتخذت األجهزة األمنية، اإلجراءات القانونية حيال 4 من العناصر 
نشاطهم  حصيلة  جنيه  مليون   25 قرابة  بغسـل  لقيامهم  اإلجرامية 

المخدرة. بالمواد  اإلجرامى فى مجال اإلتجار 
مــكــافــحــة  بــقــطــاع  ــدرات  ــخـ ــمـ الـ لــمــكــافــحــة  الـــعـــامـــة  اإلدارة  تــمــكــنــت 
الوزير  بقيادة مساعد  المرخصة  والذخائر غير  المخدرات واألسلحة 
الــوطــنــى واألمـــن  تــوفــيــق بالتنسيق مــع قــطــاعــى األمـــن  الــلــواء مــعــتــز 
»لثاثة  أشخاص  أربعة  حيال  القانونية  اإلجــراءات  اتخاذ  من  العام، 
مــنــهــم مــعــلــومــات جــنــائــيــة واثــنــيــن مــنــهــم مــســجــونــان حــالــيــًا عــلــى ذمــة 
اإلسكندرية  بمحافظة  مقيمون  وجميعهم  المخدرات«،  قضايا  إحدى 
لــقــيــامــهــم بــاإلتــجــار فــى الـــمـــواد الــمــخــدرة وتــرويــجــهــا عــلــى عمائهم 

كبيرة. مالية  لمبالغ  وجمعهم  وتربحهم 
تــجــارتــهــم غير  مــن  المتحصلة  األمــــوال  تــلــك  كــذلــك حــاولــوا غــســل 
المبالغ  لتلك  وإيـــداع  ســحــب  عمليات  ــراء  إجـ طــريــق  عــن  الــمــشــروعــة 
بــمــخــتــلــف الــبــنــوك وقــيــامــهــم بــتــأســيــس األنــشــطــة الــتــجــاريــة وشـــراء 
األمــــوال حصيلة نشاطهم  مــن  جــانــب  وإيــــداع  والــســيــارات،  الــعــقــارات 
اإلجــــرامــــى بـــحـــســـابـــات وشــــهــــادات بــنــكــيــة، وكـــــذا حـــســـابـــات بــالــبــريــد 
ــوال وإصــبــاغــهــا  ــ بــأســمــائــهــم وذويـــهـــم بــقــصــد إخــفــاء مــصــدر تــلــك األمـ
نــاتــجــة مــن كــيــانــات مــشــروعــة،  الــشــرعــيــة، وإظــهــارهــا وكــأنــهــا  بالصبغة 

25 مليون جنيه. الممتلكات بحوالى  تلك  حيث قدرت 

جمال الدالي

بأسيوط  األشــخــاص  أحــد  ضبط  مــن  الداخلية،  بـــوزارة  األمنية  األجــهــزة  تمكنت 
يشتبه  قطعة   63 وبحوزته  اآلثــار  عن  المشروع  غير  والتنقيب  بالحفر  لقيامه 

أثريتها. فى 
أكدت معلومات وتحريات قطاع األمن العام وقطاع شرطة السياحة 

واآلثار قيام أحد األشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط 
عن  للتنقيب  مسكنه  داخل  بالحفر  أسيوط،  أمن  بمديرية 

اآلثار.
وأمكن  استهدافه  تم  اإلجـــراءات  تقنين  عقب 

متر   2.5 بعمق  حفرة  وجــود  وتبين  ضبطه 
األشــكــال  مختلفة  قــطــعــة   31 وضــبــط 

عـــمـــات  قـــطـــعـــة   32 واألحــــــجــــــام، 
أثريتها«،  فى  »يشتبه  معدنية 

الـــمـــســـتـــخـــدمـــة  األدوات 
فـــــــى الـــحـــفـــر، فــــرد مــحــلــى 
لذات  الطلقات  من  وعــدد 

العيار.
بـــــمـــــواجـــــهـــــتـــــه اعـــــتـــــرف 
بــالــحــفــر بــقــصــد الــتــنــقــيــب 
الـــقـــطـــع  وأن  اآلثــــــــــــار  ــن  ــ ــ عـ
ــج الـــحـــفـــر  ــاتــ ــة نــ ــوطـ ــبـ ــمـــضـ الـ
ــد الـــــبـــــيـــــع والـــــتـــــربـــــح  ــ ــصـ ــ ــقـ ــ بـ
وحــــيــــازتــــه لـــلـــســـاح لـــلـــدفـــاع، 
بــــعــــرض الـــمـــضـــبـــوطـــات عــلــى 

أفــادوا  المنطقة  آثــار  مفتشى 
المضبوطات. بأثرية 

ــاذ اإلجــــــــــــراءات  ــ ــخــ ــ ــم اتــ ــ تــ
القانونية.

ضبط شخص بحوزته 31 قطعة 
أثرية فى أسيوط

واصـــلـــت األجـــهـــزة األمــنــيــة الــتــصــدى بــحــســم لــجــرائــم 
اإللكترونى. الدفع  بطاقات  بيانات  على  االستياء 

ــوال  ــ األمــ ــرائــــم  جــ لــمــكــافــحــة  ــة  ــامـ ــعـ الـ اإلدارة  وتـــلـــقـــت 
المنظمة  والجريمة  المخدرات  مكافحة  بقطاع  العامة 
أحد  بقيام  بالبحيرة،  مقيم  األشخاص،  أحد  من  باغا 
ــه بــأنــه مــوظــف بــأحــد  ــائـ األشـــخـــاص بــاالتــصــال بـــه وادعـ
الــبــنــوك وطــلــب مــنــه بــيــانــات بــطــاقــة الــدفــع اإللــكــتــرونــى 

خال  من  أمواله  على  االستياء  ومحاولته  به  الخاصة 
عــمــلــيــات شــرائــيــة عــلــى مــواقــع الــتــســوق اإللــكــتــرونــى على 

اإلنترنت.
قـــيـــام أحــد  الـــواقـــعـــة وتــبــيــن  تــحــريــات اإلدارة صــحــة  أكــــدت 

األشــــخــــاص، مــقــيــم بـــدائـــرة مـــركـــز شـــرطـــة دمـــنـــهـــور بــالــبــحــيــرة، 
باالتصال على الشاكى وطلب منه بيانات بطاقة الدفع اإللكترونى 

تلك  اســتــخــدام  فــى  وشــروعــه  البنكية  حساباته  بيانات  تحديث  بــزعــم 
ــراء عــمــلــيــات شــرائــيــة عــلــى الــعــديــد مــن مــواقــع الــتــســوق  الــبــيــانــات فــى إجــ

للقانون،  بالمخالفة  »اإلنترنت«  الدولية  المعلومات  شبكة  على  اإللكترونى 
البطاقة. بيانات  الواقعة ولم يقم بإعطائه  اكتشف  الشاكى  أن  إال 

ــن الــعــام ومــديــريــة أمــن  عــقــب تــقــنــيــن اإلجـــــراءات بــالــتــنــســيــق مــع قــطــاع األمـ
أنــه يحتوى  تبين  مــحــمــول( بفحصه  )هــاتــف  وبــحــوزتــه  تــم ضــبــطــه،  الــبــحــيــرة 
بارتكاب  أقر  وبمواجهته  بالشاكى«،  االتصال  فى  المستخدمة  »الشريحة  على 

إليه. المشار  النحو  على  الواقعة 
القانونية. اإلجراءات  اتخاذ  واقعة تم  مابسات  كشف  من  الداخلية  بــوزارة  األمنية  األجهزة  تمكنت 

الواقعة. العثور على جثة أحد األشخاص باألقصر وضبط مرتكب 
بالعثور  باغا  تلقى  األقصر،  أمن  بمديرية  طيبة  شرطة  مركز  وكان 
زراعية  أرض  داخل  األقصر  شرطة  قسم  بدائرة  مقيم  طالب  جثة  على 

الناحية. بذات  كائنة 
البحث  وإدارة  الــعــام  األمـــن  قــطــاع  بــرئــاســة  بــحــث  فــريــق  تشكيل  وتـــم 
الــجــنــائــي بــمــديــريــة أمـــن األقــصــر أســفــرت جــهــوده عــن أن وراء ارتــكــاب 
بذات  مقيم  عليه«  المجنى  عم  »نجل  تروسيكل  مركبة  سائق  الواقعة 
الــنــاحــيــة وذلــــك لــخــافــات حــــول الـــمـــيـــراث بــيــن والــــد الــمــتــهــم ووالــــد 

عليه. المجنى 
ــهــــداف الـــمـــتـــهـــم وضـــبـــطـــه،  ــتــ ــم اســ وعـــقـــب تــقــنــيــن اإلجــــــــــراءات تــ
الواقعة، حيث قام باستدراج المجنى  وبمواجهته اعترف بارتكابه 
وأجهز  العثور  مكان  إلى  »التروسيكل«  بمركبة  واصطحابه  عليه 
بالتخلص  وقــام  تــوفــى،  حتى  »سكين«  أبيض  ســاح  بقطعة  عليه 
بالقرب من  المائية  المصارف  بأحد  بإلقائها  الجريمة  أداة  من 

الواقعة. مكان 

الـــعـــامـــة  اإلدارة  رجــــــــال  حـــــــرر 
عــــدم  مـــخـــالـــفـــة   2978 لــــلــــمــــرور، 

اإللكترونى. الملصق  تركيب 
ويــســهــم الــمــلــصــق اإللــكــتــرونــى 
ــام آلـــــــى لـــفـــحـــص  ــ ــظـ ــ فـــــى وضـــــــع نـ
والــتــعــرف على  أمــنــيــا،  الــمــركــبــات 
الــســيــارات الــمــطــلــوبــة والــمــنــتــهــيــة 
ــد  ــاعــ ــســ الــــــتــــــراخــــــيــــــص؛ حـــــيـــــث يــ
ــات  ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــخـ ــ ــمـ ــ عـــــلـــــى تــــســــجــــيــــل الـ
ــدة  ــوحــ ــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة ومــ ــقـ ــريـ بـــطـ
عــلــى الــمــواطــنــيــن بــكــافــة أنــحــاء 
ــا يــــرســــخ مـــبـــدأ  ــمـ الـــجـــمـــهـــوريـــة، بـ

القانون. سيادة 

ــلــــصــــق فـــى  ويــــســــاعــــد هـــــــذا الــــمــ
ــى الــــســــيــــارات الـــتـــى  ــلـ الـــتـــعـــرف عـ
انــتــهــت فــتــرة الــســمــاح بــتــواجــدهــا 
المنافذ  طــريــق  عــن  الــبــاد  داخــل 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــة، وكـــــذلـــــك سـ ــيــ ــركــ ــمــ ــجــ الــ
الــمــنــاطــق الــحــرة، فــضــا عــن رفــع 
المبلغ  السيارات  ضبط  معدالت 
ــا  ــهــ بـــســـرقـــتـــهـــا، عــــن طـــريـــق إدراجــ
ــا يــضــمــن  ــى بــــمــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــشـــكـــل إلــ بـ

ضبطها. سرعة 
اإللكترونى  الملصق  يتيح  كما 
إمــكــانــيــة حــصــر أمــاكــن الــكــثــافــات 
عمليات  غرف  وإخطار  المرورية، 

لــتــتــمــكــن  بــــهــــا،  الـــــمـــــرور  إدارات 
مــــن إرشــــــاد مــســتــخــدمــى الـــطـــرق 
ــلــــة؛  ــبــــديــ ــل الـــــمـــــســـــارات الــ ــ ــــضـ ألفـ
وذلــــك مـــن خــــال ربــــط الــمــلــصــق 
اإللــكــتــرونــى مــع مــركــز مــعــلــومــات 

إلكترونيا. المرور 
ــامــــت  وفــــــــى الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، قــ
سيارة   42 برفع  المعنية  األجهزة 
ومتهالكة  مــتــروكــة  نــاريــة  ودراجـــة 
مـــن الــــشــــوارع، فــضــا عـــن تــحــريــر 
الدراجات  لقائدى  مخالفة   3646
ــوذة  ــدم ارتـــــــداء الـــخـ ــعـ الــــنــــاريــــة؛ لـ

القيادة. أثناء  الواقية 

تفاصيل سقوط موظف 
البنك املزيف نصاب 
التسويق اإللكترونى

الدم أو امليراث.. مقتل 
شخص على يد ابن 

عمه فى األقصر

مفاجأة .. بلطجى الفيوم قتل زوجته
منذ شهرين ودفنها فى مسكنه

حترير 2978 مخالفة عدم تركيب امللصق
 ورفع 42 سيارة ودراجة متهالكة
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٨٠3 بث مباشر

ــة  ــالــ ــوكــ ــث« فــــــى تــــصــــريــــحــــات لــ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــريـ ــ وأضــــــــــــاف »جـ
ــات مــجــاعــة  ــ ــريـ ــ ــيــــة، أن ذكـ ــكــ ــتــــدبــــرس« األمــــريــ ــيــ »أســــوشــ
إثــيــوبــيــا، والــتــى أودت بــحــيــاة مليون  الــثــمــانــيــنــيــات فــى 
شخص وصدمت العالم، ما زالت حية فى ذهنه، متابعا: 
»نأمل بشدة أال تتكرر هذه المجاعة فى الوقت الحاضر«.
ــر يــبــقــى الــســكــان مستيقظين  ــذا األمــ واســتــطــرد: »هــ

كان  إذا  مــا  بــشــأن  القلق  ويثير  الليل  طـــوال 
المستقبل  فــى  سيتكرر  الــســابــق  الــوضــع 

القريب«.
ووصف جريفيث، مشاهد الحرمان 
داخل تيجرى، حيث تجاوز معدل سوء 

تقريًبا  »هــذا  قــائــًا:   %22 اآلن  التغذية 
الصومال عام  رأيــنــاه فى  الــذى  المعدل 

2011 فى بداية المجاعة الصومالية«، 
أكـــثـــر مـــن ربــع  بــحــيــاة  والـــتـــى أودت 

مليون شخص.
فقط   %10 أن  جــريــفــيــث  وأضــــاف 
المطلوبة  اإلنسانية  اإلمـــدادات  من 
وصــلــت إلـــى تــيــجــراى فــى األســابــيــع 
يأكلون  »السكان  متابعا  الماضية، 
ــور  ــزهــ والــ والـــــجـــــذور  الـــشـــجـــر  ورق 

والنباتات بداًل من الوجبات العادية، ونقص الغذاء هذا 
سيعنى أن الموت يقترب من السكان هناك«.

جرائم آبى أحمد فى تيجراى
كذلك، اتهم تحقيق لمكتب المفوض السامى لألمم 
المتحدة لحقوق اإلنسان، الجيش الفيدرالى اإلثيوبى 
بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية داخل إقليم تيجراى، عند 
اجتياحه شهر نوفمبر الماضى، حسب ما نشرت وكالة 

»رويترز«.
وقال التقرير الذى نشر بعد اإلعان األخير 
الــطــوارئ  بــفــرض حــالــة  اإلثــيــوبــيــة  للحكومة 
ــراى مــن  ــيـــجـ نــتــيــجــة لـــقـــرب قــــــوات تـــحـــريـــر تـ
الجيش  أن  أبــابــا،  أديـــس  اإلثيوبية  العاصمة 
اإلثــيــوبــى ارتــكــب جــرائــم ضــد اإلنــســانــيــة فى 
جماعية،  اغــتــصــابــات  شملت  تــيــجــراى  إقــلــيــم 
لمدنيين  قسرى  وتهجير  للمدنيين،  قتل 

سلميين.
تعذيب  عمليات  إلــى  التقرير  وأشـــار 
قامت  تــيــجــراى  إقــلــيــم  فــى  للمدنيين 
بـــهـــا مـــلـــيـــشـــيـــات تـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 
تشويه  عمليات  شملت  اإلثــيــوبــيــة 

وبتر لألعضاء.

وبــحــســب ســجــات طــبــيــة اطــلــعــت عــلــيــهــا شــبــكــة »ســى 
وأطــبــاء،  لضحايا  مسجلة  وشــهــادات  األمريكية،  إن«  إن 
والتخدير  الجماعى  لاغتصاب  اإلقليم  نساء  تتعرض 
ووسائل متعددة إلصابتهن بالعقم، كما تعرضت إحدى 
الــضــحــايــا لــقــيــام الــجــنــود بــوضــع حــجــارة ومــســامــيــر فى 

عضوها التناسلى.
»االغتصاب«  استخدام  فــأن  الدولية،  للتقارير  ووفقا 
بحق نساء إقليم تيجراى كساح من جانب قوات الجيش 
مجرد  وليست  ممنهجة  سياسة  وكأنها  يبدو  اإلثــيــوبــى 

حوادث فردية.

انتهاكات للقانون الدولى
من جانبها، نددت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان 
قصوى«  بـ«وحشية  باشليه  ميشال  المتحدة  األمــم  فــى 
تطغى على النزاع فى إقليم تيجراى خال عرضها نتائج 
تحقيق أجرى مع اإلثيوبيين وخلص إلى احتمال وقوع 

جرائم ضد اإلنسانية ارتكبها كل األطراف.
وأكدت باشليه فى جنيف أن خطورة االنتهاكات التى 
المسؤولين عنها مهما  رصدناها تؤكد ضرورة محاسبة 
ــــرى التحقيق  ــذى يــنــتــمــون إلـــيـــه، وأجـ كـــان الــمــعــســكــر الــ
بشكل مشترك بين مكتب باشليه والمفوضية اإلثيوبية 

لــحــقــوق اإلنـــســـان الــتــى أســســتــهــا الــحــكــومــة االثــيــوبــيــة، 
وشمل النزاع الذى تشهده الباد منذ سنة.

وأفاد التقرير: »ثمة أسباب معقولة تدفع لاعتقاد بأن 
ارتكبوا، بدرجات  النزاع فى منطقة تيجراى  كل أطــراف 
مــتــفــاوتــة انــتــهــاكــات لــلــقــانــون الـــدولـــى لــحــقــوق اإلنــســان 
والقانون اإلنسانى الدولى وقانون الاجئين الدولي، قد 

يشكل بعضها جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية«.
ونـــــدد الــتــقــريــر مــســتــنــدا إلــــى شــــهــــادات، بـــ«هــجــمــات 
القضاء  إطار  وإعدامات خارج  المدنيين  عشوائية« ضد 
واعـــمـــال تــعــذيــب وخــطــف وتــوقــيــفــات عــشــوائــيــة أو حتى 

أعمال عنف جنسية ونهب.
حملة تطهير عرقى

ــدرت تــقــريــرا فى  وكــانــت منظمة الــعــفــو الــدولــيــة، أصــ
أغــســطــس الـــمـــاضـــى، أكــــدت فــيــه أن الــجــيــش اإلثــيــوبــى 
ــرة،  ــهـ ــرى ومــيــلــيــشــيــات األمـ ــتــ ــى جـــانـــب الــجــيــش اإلريــ إلــ
إقليم  اإلنسانية، خال حربهم ضد  ارتكبوا جرائم ضد 
التيجراى الواقع شمال إثيوبيا والتى بدأت فى نوفمبر 
مـــن الـــعـــام الـــمـــاضـــى، حــيــث اخــتــطــفــت قـــــوات الــجــيــش 
اإلثــيــوبــى الــقــتــلــى والــمــصــابــيــن مــن مــشــافــى »تــوجــوبــا«، 
مدعية أنهم جميًعا من مسلحى جبهة تحرير تيجراى، 
ورفض الجيش اإلثيوبى السماح للمنظمات الحقوقية 

للوصول إلى موقع الحادث حتى يتثنى لهم اخفاء آثار 
جريمتهم بحق المدنيين بحسبما نقلته وكالة »رويترز« 

عن شهود عيان.
 كـــذلـــك، كــشــف تــقــريــر ســــرى داخـــلـــى لــــدى الــحــكــومــة 
األمــريــكــيــة حــصــلــت عــلــيــه صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 
األمـــريـــكـــيـــة، أن الـــمـــســـؤولـــيـــن اإلثـــيـــوبـــيـــيـــن ومــقــاتــلــى 
المليشيات المتحالفة معها تقود حملة لتطهير عرقى 

منهجى فى تيجراى.
وتصاعد التوتر فى إثيوبيا خال األيام األخيرة بعدما 
ســيــطــرت قــــوات تــيــجــراى عــلــى مــديــنــتــى »كــومــبــولــوتــشــا« 
و«ديسى« االستراتيجيتين قبل أيام، مما استدعى حالة 
حثت  الــتــي  الفيدرالية  الحكومة  داخـــل  االستنفار  مــن 
المواطنين فى العاصمة اإلثيوبية على التسلح لمقاتلة 
قــوات تيجراى المتجهة صــوب أديــس أبــابــا، وســط فشل 

الجهود الدولية الرامية إلى فرض وقف إلطاق النار. 
وتكبدت أديس أبابا خسائر تقدر بـ 2.3 مليار دوالر منذ 
انــدالع الصراع فى تيجراى فى نوفمبر 2020، لكن هذه 
التكلفة لم تأخذ فى االعتبار اإلنفاق العسكرى أو فقدان 
سبل العيش والوفيات واإلصابات بين المدنيين، فضا 
عن فقدان ساعات من اإلنتاجية االقتصادية بسبب فرار 

المدنيين من الخطر.

اميان الدالى 

رغم مرور أشهر عديدة على معارك إقليم تيجراى، 
إال أن الوضع اإلنسانى فى اإلقليم الواقع شمال 
إثيوبيا مستمر فى التدهور، حيث يواصل رئيس 

الوزراء آبى أحمد، ارتكاب أبشع المجازر بحق 
اإلثيوبيين فى اإلقليم خالل المعارك الدائرة 

بين قوات الجيش مع جبهة تحرير تيجراى، فأصبح 
الوضع على األرض أكثر قسوة من أى احتماالت إلنكاره.

هذا ما أكدته تقارير األمم المتحدة، والتى فضحت 
جرائم آبى أحمد فى إقليم تيجراى، إذ قال مارتن 

جريفيث، وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون 
اإلنسانية ومنسق اإلغاثة فى حاالت الطوارئ، إن تضور 

الناس جوًعا حتى الموت فى إقليم تيجراى المحاصر 
»وصمة عار فى ضميرنا«.

تقرير سرى داخلى لدى احلكومة 
األمريكية يكشف خطورة املوقف 

ويحذر من كوارث تاريخية 

جرائم اجليش 
األثيوبى ضد سكان 
تيجراى تهز العالم 
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اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

٨٠4 نجوم وحكايات
 New وكشف مصدر مقرب من براد بيت لصحيفة

York Post، أن أنجلينا جولي تستخدم األطفال 
للدعاية، للتأثير على الرأي العام في قضية حضانة 

األطفال المعلقة في المحاكم

في  فكر  ــه  أن سميث  ــل  وي العالمي  النجم  كشف 
فالممثل  لوالدته،  "لالنتقام"  كوسيلة  والــده  قتل 
المولود في فيالدلفيا ، 53 عاًما ، تحدث في عالقته 
القادمة  مذكراته  من  مقتطف  في  والده  مع  المعقدة 

Will التي يصدرها .
والــده  دفــع  في  فيه  يفكر  كــان  وقًتا  ويــل  ويتذكر 
من  سنوات  على  كعقاب  الــدرج  أسفل  إلى  المخمور 
التي سببها ويل األب البنه  األلم والغضب واالستياء 

ووالدته.
في  أيًضا  كان  لكنه   ، عنيًفا  والدي  "كان  ويل  وقال 
كل لعبة  وحفل ..لقد كان مدمًنا على الكحول ، لكنه 
كان يقًظا في كل عرض أول في كل فيلم من أفالمي. 
لقد استمع إلى كل سيناريو، وزار كل استوديو...وكان 

يضع الطعام على المائدة كل ليلة في حياتي".
طفولته  في  المبكرة  العنف  ذكريات  عن  ويل  وقال 
شاهدت   ، عــمــري  مــن  التاسعة  فــي  كنت  :"عــنــدمــا 
لدرجة  بشدة  رأسها  جانب  على  أمي  يضرب  والــدي 
أنها انهارت. رأيت دمها يسيل..تلك اللحظة في غرفة 
أخرى  لحظة  أي  من  أكثر  أنا  من  حددت  النوم..ربما 
في حياتي"، وأشار سميث إن صدمة هذا الحادث كان 

لها صدى طوال بقية حياته.
الــعــالــمــي ويـــل سميث،  الــنــجــم  ــد تــصــدر  ــان ق وكـ
والشقيقتان سيرينا ويليامز وفينوس ويليامز، غالف 
ديسمبر،  شهر  عــدد  فى   ،Entertainment مجلة 
المقرر   ،King Richard الجديد  لفيلمهم  للترويج 
العرض  دور  فــى  الــجــاري  نوفمبر   19 يــوم  عرضه 

العالم. انحاء  بجميع  السينمائي 
بموقع  الــشــخــصــى  حــســابــه  عــبــر  سميث  ونــشــر 
بالمجلة،  الخاص  الغالف  إنستجرام كواليس تصوير 
سيرينا  العالمية  التنس  نجمة  بجواره  يظهر  بينما 
لفيلمهم  للترويج  ويليامز،  ويليامز وشقيقتها فينوس 

الجديد.

مذكرات ويل 
سميث تهز هوليود 

بعد  البابلي  سهير  للنجمة  الدعاء  بشرى،  الفنانة  حرصت 
ستورى  خاصية  عبر  لها  صورة  ونشرت  الصحية،  حالتها  تدهور 
ربنا  والفن  المسرح  قائلة:"إيقونة  إنستجرام،  على  حسابها  على 
ومحبينك". عائلتك  ويطمن  ويعافيكى  ويشفيكى  عليكى  يطمنا 

الفنانة  ابنة  الناقورى  نيفين  زوج  طعيمة،  رضا  الدكتور  وكان 
الفنانة  حالة  تطورات  عن  كشف  قد   ، البابلى،  سهير  الكبيرة 

الصحية بعد تدهورها خالل الساعات الماضية.
قبل  توضأت  الكبيرة  الفنانة  إن  البابلى  سهير  ابنة  زوج  وقال 
صالتها،  وأدت  القرآن  من  جزء  وقرأت  الصحية  حالتها  تسوء  أن 
وكانت  وازدهار  أن ترى وطنها مصر فى تقدم  دائما تتمنى  وكانت 

تدعو للرئيس عبد الفتاح السيسى كثيًرا بأن يسدد خطاه.
ألمت  التي  الصحية  األزمــة  أن  طعيمة  رضــا  الدكتور  وأوضــح 
تدرك  ولم  السكر  ارتفاع  نتيجة  جاءت  البابلى  سهير  بالفنانة 
نقلها  وتم  جيدا،  األمر  هذا  عالجها  على  تشرف  التي  الممرضة 

إلى المستشفى، لكنها لألسف تعانى وكلنا ندعو لها.
وعبر زوج ابنة سهير البابلى عن غضبه من بعض المواقع التى 
أجرت  أنها  على  القديرة  الفنانة  حالة  عن  كاذبة  أخبارا  تداولت 
الدقة  تحرى  إلى  داعيا  الحقيقة،  غير  على  مفتوح  قلب  عملية 

فيما ينشر من أخبار.
نقلها  بعد  عميق  نوم  فى  دخلت  البابلى  سهير  الفنانة  أن  وتابع 
تخفيف  أجل  من  األطباء  ويحقنها  أيــام،   10 منذ  المستشفى 
الطعام  وصول  لتسهيل  أنبوب  خالل  من  تأكل  أنها  مضيفا  اآلالم، 

إلى المعدة، وأنها فى حاجة للدعاء.

يبدو أن هناك حرب خفية في العالقة بين النجمة 
العالمية إنجلينا جولي  وزوجها المنفصلة عنه براد 
بيت، فبعدما شغلت إنجلينا جولي عناوين الصحف 
أثـــنـــاء قــيــامــهــا بــجــولــة عــالــمــيــة، لــلــتــرويــج لفيلمها 
اتهامها  أبنائها،   مع   The Eternals من الجديد 
براد بيت  باستخدام أطفالهما للدعاية، موضًحا أنه 
من الصعب فهم كيف يكون سلوكهم في العرض في 

مصلحتهم كما تدعي.
ــراد بــيــت لصحيفة  ــ وكـــشـــف مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن بـ
تستخدم  جــولــي  أنجلينا  أن   ،New York Post
األطـــفـــال لــلــدعــايــة، للتأثير عــلــى الــــرأي الــعــام في 

ــال الــمــعــلــقــة فـــي الــمــحــاكــم،  ــفـ قــضــيــة حــضــانــة األطـ
وأوضح أنه من غير المنطقي تبرير ذلك، مضيفًا أن 
براد ال يأخذ األطفال معه في األماكن العامة، ونادرًا 
مؤكدُا  الصحفية،  المقابالت  في  عنهم  يتحدث  ما 
إتهام بيت لـجولي بالتشهير وفرض قضايا شخصية 
على الــرأي العام، ومحاولة عــرض صــورة لها بشكل 

كامل، بعيدًا عن الواقع.
ــات، صــــرح مـــصـــدر مـــن جــانــب  ــامـ ــهـ وردًا عــلــى االتـ
أنجلينا جولي قائال : "ليس من الضروري أن يكون 
لدى األطفال شخصيات براد بيت وأنجلينا جولي، 
للغاية، وال يفعلون  إنهم يتمتعون بعقلية مستقلة 

أشياء ال يريدون القيام بها".
 وكانت قد ظهرت شيلوه ابنة أنجيلنا جولى وبراد 
بــيــت، فــى إطــاللــة أنيقة، واعــتــمــدت أســلــوب والدتها 
الــشــهــيــر، وارتــــدت أحـــد فساتينها، وأعــــادت تــدويــره، 
ووضعت لمساتها الخاصة على الفستان األنيق، إذ 
عندما  أنجلينا  إطــاللــة  مــن  أقصر  بــدا  الفستان  أن 

ارتدته سابقا.
بدت الفتاة البالغة من العمر 15 عاًما جميلة فى 
فستان مزين باألزهار، حيث انضمت إلى عائلتها فى 
لندن،  "The Eternals"، فى  لفيلم  األول  العرض 

وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

تعرض نجوم الزمن الجميل للعديد من المواقف 
والــمــفــارقــات خــاصــة فــى بــدايــة حــيــاتــهــم ومــشــوارهــم 
الفنى، وكان من بين هؤالء النجوم الفنانة الجميلة 

زبيدة ثروت.
ثـــروت صــاحــبــة أجــمــل عينين على  زبــيــدة   وحــكــت 
الــشــاشــة فــى حـــوار قــديــم لــهــا عــن مــوقــف مــن أصعب 
وكان  حياتها،  فى  لها  تعرضت  التى  المواقف  وأغرب 

ذلك قبل شهرتها.
بشكل  الرسم  تهوى  كانت  إنها  ثروت  زبيدة  وقالت   
أن تدخل  التمثيل وكانت قبل  إلى جانب هواية  كبير 
وترسل  تحبهم  الذين  النجوم  ترسم  الفنى  المجال 
لــهــم هــذه الــرســومــات عــبــر الــبــريــد، وكــانــت تنتظر أن 
ــردوا عــلــيــهــا بــخــطــابــات شــكــر لــكــنــهــم لــم يــفــعــلــوا ما  يــ
اتـــخـــذت عـــهـــدًا بينها  بـــاإلحـــبـــاط، وحــيــنــهــا  أصــابــهــا 
وبين نفسها أن تهتم بالرد على خطابات المعجبين 
جربت  ألنها  نجمة،  وتصبح  الفرصة  لها  تتاح  حين 
إحــســاس الـــمـــرارة الــتــى يــشــعــر بــهــا الــمــعــجــبــون حين 

المفضلين. نجومهم  يهملهم 
 وأوضـــحـــت زبـــيـــدة ثــــروت أنـــهـــا اتــجــهــت بــعــد ذلــك 
فرصة  وتنتهز  الجميلة،  الطبيعية  المناظر  لرسم 
يوم الجمعة إجازتها من المدرسة فى الخروج ومعها 
أوراقـــهـــا وأقــالمــهــا وألـــوانـــهـــا لــتــخــتــار مــكــانــًا جــمــيــاًل 
تــرســمــه، وحـــدث ذات مـــرة أن كــانــت فــى اإلســكــنــدريــة 
وتــنــقــلــه على  فــيــه  أعــجــبــهــا لتستقر  مــكــانــًا  واخــتــارت 
أوراقـــهـــا وتــرســمــه فـــى إحــــدى لــوحــاتــهــا، حــيــث كــانــت 

تظهر فيها األشجار والبحر والسماء الصافية.

بينما  أنها  إلــى  مشيرة  الجميلة  الفنانة  وتابعت   
اندمجت فى الرسم فوجئت بيد غليظة تقبض على 
أمامها  ونــظــرت  ففزعت  بالقلم،  تمسك  الــتــى  يــدهــا 
لــتــفــاجــئ بــعــســكــرى ضــخــم يــقــول فــى قـــوة "ظبطتك 
فــى خوف  ثــروت  زبــيــدة  فــردت  إيـــه"،  بتعملى  متلبسة 
ازداد  لكن  حــاجــة"،  معملتش  بــرســم،  أنــا  إيــه،  "بعمل 
ــرار وغــضــب الــجــنــدى وكــأنــه أمــســك بــلــص عتيد  إصــ
ــرام "كــلــكــم بــتــقــولــوا كــــدة، قــدامــى عــلــى حــضــرة  ــ اإلجـ
الــظــابــط، شــعــرك أصــفــر وعــيــونــك خــضــر، إنــتــى الزم 

أجنبية". جاسوسة 
ــى تــرجــو الــجــنــدى   فـــكـــادت زبـــيـــدة ثــــروت تــبــكــى وهـ
قائلة "ال والنبى يا عم أنا مصرية زيك وبابا ضابط 
يصدقها  ولــم  توسالتها  لها  تشفع  لــم  لكن  بحرية"، 
الــعــســكــرى، وقــــال لــهــا "أنــــا مــبــاكــلــش مـــن الـــكـــالم ده 

قدامى على الظابط".
جسم  ومعها  ثــروت  زبــيــدة  على  العسكرى  وقبض   
الجريمة وهى أوراقها وأقالمها وألوانها، واصطحبها 
للضابط حيث كانت دون أن تدرى أنها ترسم المكان 
التصوير  الممنوع  العسكرية  المناطق  إحــدى  حــول 

بها.
 

ــام الــضــابــط قــال  ــروت أمــ وعــنــدمــا وقــفــت زبـــيـــدة ثــ
افــنــدم"،  يــا  بالرسم  متلبسة  "ظبطتها  العسكرى  لــه 
الجميلة للضابط ما حدث، فضحك  الفنانة  وحكت 
ــأن هـــنـــاك مــنــاطــق مــمــنــوع الــتــصــويــر أو  وأخـــبـــرهـــا بــ
الرسم بها، ثم أعاد لها أدوات الرسم وأطلق سراحها.

ادعوا لسهير البابلى  اتهام جديد فى مشوار براد بيت وإجنلينا جولي 
القانوني .. والسر األبناء

رامي جمال يكشف عن برومو فيديو كليب أغنيته اجلديدة »لسة الكالم زعالن«

انا مصرية وبابا ضابط بحرية ... 

ليلة القبض على زبيدة ثروت بتهمة اجلاسوسية

رامي جمال، عن برومو فيديو  الفنان  كشف 
كــلــيــب أغــنــيــتــه الـــجـــديـــدة، الـــتـــى تــحــمــل اســم 
"لــســه الــكــالم زعــــالن"، وطــرحــهــا عــبــر حــســابــه 
ــتـــجـــرام"، مــصــحــوبــة بــتــعــلــيــق :"  بــمــوقــع "انـــسـ
زعالن  الكالم  لسه  الجديدة  أغنيتي  انتظروا 
قــريــبــًا.. األغــنــيــة مــن كــلــمــات جــمــال الــخــولــي 
وألــحــان رامـــي جــمــال وتــوزيــع أحــمــد إبــراهــيــم 
أصالن"،  مصطفى  جيتار  كمال  سعيد  وتريات 

وظـــهـــر بــالــبــرومــو فـــي شــكــل كـــارتـــونـــي لــيــشــوق 
مختلف. بشكل  األغنية  لطرح  جمهوره 

ــة أخــــــري وخــــــالل فــــتــــرة قــصــيــرة  ــيـ ــن نـــاحـ مــ
المطرب  يشارك  التوالى  على  الثالثة  للمرة 
العربية  المملكة  احــتــفــاالت  فــي  جــمــال  رامــى 
الــســعــوديــة ضــمــن فــعــالــيــات مــوســم الـــريـــاض، 
وفـــى تــصــريــح لـــ"الــيــوم الــســابــع"، قـــال الــفــنــان 
ــة،  ــاركـ ــمـــشـ رامــــــى جــــمــــال إنـــــه ســـعـــيـــد بــــهــــذه الـ

وخــاصــة إنــه اكــتــشــف تــواجــد جــمــهــور كــبــيــر له 
. مصر  خارج 

ــه الــفــنــان رامــــى جــمــال رســـالـــة خــاصــة  ووجــ
لــزوجــتــه بــعــد الــجــدل الـــذى تــبــع رســالــتــه لها 
ــى عــيــد مـــيـــالدهـــا  األخـــيـــر، حــيــث اعــتــبــرهــا  فـ
الوقت  فى  لها،  إســاءة  وتحمل  غريبة  البعض 
إســاءة  أى  تــرى  ال  أنها  زوجــتــه  فيه  أكــدت  التى 

بينهما. ذلك  على  معتادون  وأنهم  بتهنئته 

"إنستجرام"  بموقع  حسابه  عبر  رامي  وكتب 
"آســـف لــو اتــضــايــقــتــى يــوم عــيــد مــيــالدك منى 
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، أصــابــنــى عــدم 
الــتــوفــيــق فــى اســتــخــدام كـــالم وهــــزار اعــتــبــروه 
شخص  أهم  من  انتقاص  أو  استهزاء  البعض 
تفكيرك  فى  وواثق  عارف  إنى  رغم  حياتى  فى 
وطــبــيــعــة حــيــاتــنــا الــلــى بــمــمــيــزاتــهــا وعــيــوبــهــا 

للعلن". مش  تكون  إنها  قررت 
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نوفمبر ٢٠٢١ االثنين العدد ٧٥٧
اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

يعود فريق الزمالك للتدريبات 11 8٠
نوفمبر الجاري استعدادا لمواجهة 

اإلسماعيلي في الجولة الرابعة للدورى

كارتيرون يواجه عقوبة 
الغرامة 50 ألف جنيه

قمة من العيار الثقيل

ليلة مهرجان األهداف 
للحديث  كبيرة  مساحات  العربية  الصحف  أفردت 
عن مباراة القمة 123 بني األهلى والزمالك والتى 
ضمن   3-5 بنتيجة  احلمر  الشياطني  بفوز  انتهت 

منافسات الدوري املصري.
وعنونت صحيفة املنتخب املغربية »هدف وأسيست 
ديربي  فى  األهلي  بانون  أمام  وخسارة  شرقي  بن  لـ 
دفاع  على  األهلى  هجوم  خط  انفجر  مصر.. 
ثالثة،  مقابل  أهداف  بخمسة  الزمالك  ومرمى 
خالل املباراة التى جمعت الغرميني األزليني مساء 
الثالثة  الدورة  برسم  القاهرة  استاد  على  اجلمعة، 

من بطولة مصر.
ثم  »هدفني«،  دياجن  األهلي  أهداف  وأضافت، 
شريف،  ومحمد  »هدفني«  معلول  علي  التونسي 
الزمالك مصطفى فتحي من  بينما سجل أهداف 
»أسيست« لـ بن شرقي فى الدقيقة 51 وأحمد سيد 
الدقيقة  يف  بنشرقي  اشرف  املغربي  والدولي  زيزو 

.89
األهلي  رفع  الفوز  وبهذا  الصحيفة،  واختتمت 
بنادي  بالتالي  ليلتحق  نقاط،   9 إلى  رصيده 
وليد  الرابع  املغربي  له  يلعب  الذي  بيراميدز 
للرتبة  الزمالك  تراجع  فيما  الصدارة،  يف  الكرتي، 

اخلامسة بـ 6 نقاط.
بينما كتب موقع 360 املغربي، »بانون يقهر بنشرقي 
يف »ديربي« الدوري املصري«، وقال »حسم زمالء بدر 
بعدما  لصاحلهم،  املصري  الديربي  مباراة  بانون 
الزمالك  غرميه  قهر  يف  املصري  األهلي  جنح 
املباراة  يف  ثالثة،  مقابل  أهداف  بخمسة  املصري 
الدولي  القاهرة  استاد  مبلعب  جمعتهما  التي 
ضمن منافسات اجلولة الثالثة من بطولة الدوري 

املمتاز«.
وتابعت الصحيفة، كسرت مباراة القمة بني األهلى 
تسجيل  حيث  من  القياسي  الرقم  والزمالك 
انتهى  بعدما  واحدة،  مباراة  يف  املسجلة  األهداف 
قمة  مباراة  يف   ،3  /  5 بنتيجة  األهلى  بفوز  اللقاء 

شهدت ألول مرة تسجيل ثمانية أهداف.
األهلي  التونسي،  ام  اف  موازيك  موقع  نشر  فيما 
من  األسد  نصيب  وملعلول  الزمالك..  على  يفوز 
انتصار  حتقيق  من  األهلي  ومتكن  األهداف، 
اليوم  الزمالك  األزلي  غرميه  حساب  على  تاريخي 
بنتيجة  القاهرة  دربي  يف   2021 نوفمبر   5 اجلمعة 
من  الثالثة  اجلولة  حلساب   3 مقابل  أهداف   5

البطولة املصرية.

وتابعت :خاض علي معلول كامل املباراة مع األهلي 
يف املقابل لعب حمزة املثلوثي أساسيا مع الزمالك 
وتسبب يف ضربتي اجلزاء ومت تعويضه يف الدقيقة 
املهاجم  فيها  دخل  التي  الدقيقة  نفس  وهي   62
الزمالك وحتصل على  سيف اجلزيري يف تشكيلة 
قبل  من  عرقلته  بعد   78 الدقيقة  يف  جزاء  ضربة 

علي معلول.
األهلي  إن  اإلماراتية  الشرق  صحيفة  قالت  بينما 
املصري تغلب على خصمه الزمالك، بـ )5-3( ضمن 
لكرة  املصري  للدوري  الثالثة  املرحلة  منافسات 
القاهرة  استاد  على  أقيمت  التي  املباراة  يف  القدم، 

الدولي.
نقطته  إلى  األهلي  وصل  الفوز  بهذا  أنه  وأمتت 
يف  الثالث  مبارياته  جميع  يف  فوزه  بعد  التاسعة 
الدوري، أما الزمالك فاستقر رصيده عند 6 نقاط، 

بعدما تكبد خسارته األولى.

لنادى  الفنى  املدير  كارتيرون،  باتريس  يواجه 
بعد  جنيه  ألف   50 الغرامة  عقوبة  الزمالك، 
األهلى  ملباراة  الصحفى  املؤمتر  عن  غيابه 
والزمالك أمس فى الدورى العام، والتى انتهت 

بفوز األحمر 5 / 3.
على  املوسم  هذا  العقوبات  الئحة  وتنص 
املؤمتر  يقاطع  مدرب  أى  تغرمي 
جنيه،  ألف   50 الصحفى 
باحلضور  له  يسمح  وال 
بعد  إال  التالية  املباراة 

سداد الغرامة.
الزمالك  فريق  ويعود 
اجلاري  نوفمبر   11 للتدريبات 
يف  اإلسماعيلي  ملواجهة  استعدادا 
اجلولة الرابعة للدورى، واملقرر لها 19 
الفرنسي  منح  بعدما  اجلاري،  نوفمبر 
الزمالك  لفريق  الفني  املدير  كارتيرون  باتريس 
العبيه راحة من التدريبات ملدة 6 أيام عقب مباراة 
امس  األهلي  مع  الزمالك  جمعت  التي  القمة 

ضمن مباريات اجلولة الثالثة من عمر الدورى.
الراحة فى االستشفاء  الزمالك  ويستغل العبو 
من ضغط املباريات املتتالي يف الفترة األخيرة، 
امام  متتالية  مباريات   5 الفريق  خاض  حبث 
يف  مباريات  و3  وإيابا  ذهابا  الكيني  توسكر 
واألهلي،  اجليش  وطالئع  انبي  امام  الدوري 
للمنتخب  الدوليون  الالعبون  ينضم  فيما 
الوطني يوم األحد املقبل استعدادا ملواجهتي 
العالم  كأس  تصفيات  يف  واجلابون  أجنوال 

. 2022
من ناحية أخرى، غادر الثنائي سيف الدين 
تونس  الي  شرقي  بن  واشرف  اجلزيري 
األهلي  مباراة  عقب  التوالي  علي  واملغرب 
والزمالك لالنضمام ملنتخبي بالدهما يف 

االجندة الدولية املقبلة.
مهاجم  اجلزيري  الدين  سيف  غادر  كما 
ملنتخب  لالنضمام  تونس  الي  الزمالك 
مباراتي  خلوض  استعدادا  بالده 
من  والسادسة  اخلامسة  اجلولتني 
كأس  لنهائيات  املؤهلة  التصفيات 

العالم 2022

أرسل احتاد الكرة 
خطابات إلى جميع 
األندية املشاركة فى 

الدور التمهيدى األول 
لبطولة كأس مصر 

هذا املوسم، يخطرها 
بإقامة جميع املباريات 

من الدور التمهيدى 
األول حتى األخير، بدون 

وقت إضافى، بحيث 
يتم اللجوء لركالت 

الترجيح حال انتهاء 
الوقت األصلى للمباراة 

بالتعادل.
كما تضمنت اخلطابات 

أنه بداية من دور الـ32 
لكأس مصر، سيتم تطبيق 

الوقت اإلضافى قبل 
اللجوء لركالت الترجيح. 

وحدد احتاد الكرة أيام 
15 و16 و17 نوفمبر 

اجلارى إلقامة مباريات 
الدور التمهيدى األول 

لكأس مصر للموسم 
اجلارى 2021 / 2022. 

وأجريت مباريات الدور 
التمهيدى األول ملباريات 

كأس مصر للعام اجلديد، 
وأسفرت عن مواجهات 

قوية بني فرق القسم 
الثانى والثالث وبعض 

مراكز الشباب، وتعد أبرز 
املواجهات بني األلومنيوم 

وبترول أسيوط، وبنى 
سويف والفيوم، واملصرية 

لالتصاالت واإلنتاج 
احلربى، واملريخ والقناة، 

واألوليمبى وأبو قير 
لألسمدة.

احتاد الكرة: 
مباريات متهيدى 
كأس مصر بدون 

وقت إضافى
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اإلصدار الثانى

األخيرةالسنة الثامنة عشرة
سبتمبر  ٢٠٢١ 8٠األثنين

بني  التعاون  برنامج  الدولي،  التعاون  وزارة  أطلقت 
من  للفترة  سويسرا  ودولة  العربية  مصر  جمهورية 
2021\2024، وذلك مبشاركة وفد سويسري رفيع املستوى 
برئاسة السفيرة باتريشيا دانزي، رئيسة الوكالة السويسرية 
رئيس  بارافيتشيني،  دومينيك  والسفير  والتعاون،  للتنمية 
قسم التعاون االقتصادي والتنمية يف أمانة الدولة للتعاون 
االقتصادي، والسفيرة السويسرية اجلديدة بالقاهرة إيفون 
وزارة  سعي  ضوء  يف  وذلك  املسئولني،  من  وعدد  باومان، 
شركاء  مع  االقتصادية  العالقات  لتوطيد  الدولي  التعاون 
التنمية متعددي األطراف والثنائيني، ووضع خطط التعاون 
التي تتسق مع  التنموية  املستقبلية مبا يعزز أجندة الدولة 

أهداف التنمية املستدامة.
 ويأتي حفل إطالق البرنامج الثنائي اجلديد للتعاون بني 
الوفد السويسري  بها  التي يقوم  الزيارة  البلدين، يف إطار 
التقى  الفترة من 1-5 نوفمبر اجلاري، والتي  ملصر خالل 
عدد  بزيارة  الوفد  قام  كما  املسئولني،  من  عدد  خاللها 
دولة سويسرا يف متويلها يف  تساهم  التي  املشروعات  من 
ودعم  الصلبة،  املخلفات  وإدارة  التحتية  البنية  مجاالت 

تعزيز النمو األخضر والشامل يف مصر. 
ويف تعليقها على إطالق البرنامج اجلديد للتعاون، ثمنت 
العالقات  الدولي،  التعاون  وزيرة  املشاط،  رانيا  الدكتورة 
املصرية السويسرية يف مجال التعاون اإلمنائي، والتي متتد 
لدعم  تنموية  توفير منح  ونتج عنها  أربعة عقود  ألكثر من 
أولويات  ضمن  تأتي  التي  املشروعات  من  العديد  تنفيذ 
الثنائي  التعاون  برنامج  أن  إلى  التنموية، مشيرة  احلكومة 
اجلديد على مدار األربعة سنوات املقبلة سيعمل على دعم 

اخلاص  القطاع  عن  فضال  التنموية  احلكومة  أولويات 
واملجتمع املدني، وذلك على مستوى العديد من املحاور من 
بينها متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني والنمو األخضر 
الشباب  ومتكني  واملستدامة،  الشاملة  العمرانية  والتنمية 
الالئقة  العمل  توفير فرص  مهاراتهم من خالل  تنمية  من 

وحتسني بيئة األعمال.
 ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن البرنامج اجلديد مع 
دولة سويسرا يأتي يف وقت تقوم فيه احلكومة بجهود حثيثة 
تعزيز  بهدف  شاملة  واجتماعية  اقتصادية  وإصالحات 
املستدامة،  التنمية  وحتقيق  املصري  االقتصاد  تنافسية 
نحو  التحول  جهود  مستوى  على  اإلقليمية  الريادة  وتأكيد 

االقتصاد األخضر، مكافحة التغيرات املناخية.
حول  عرًضا  »املشاط«،  قدمت  اإلطالق،  حفل  وخالل   
الدولي،  التعاون  لوزارة  االقتصادية  الدبلوماسية  مبادئ 
ومبادئها الثالثة، التي تسعى من خاللها لتعزيز العالقات 
االقتصادية مع شركاء التنمية متعددي األطراف والثنائيني، 
منصة  تعد  التي  املشترك،  التنسيقي  التعاون  منصة  وهي 
والقطاع  احلكومة  من  الصلة  ذات  األطراف  كافة  جلمع 
األولوية،  ذات  املشروعات  لبحث  املدني  واملجتمع  اخلاص 
بني  التكامل  وحتقيق  املستقبلية  الشراكات  فرص  ودراسة 

شركاء التنمية.
 باإلضافة إلى مطابقة التمويالت اإلمنائية مع األهداف 
بهدف  الوزارة  نفذتها  والتي  املستدامة،  للتنمية  األممية 
الوقوف على أثر التمويالت اإلمنائية بشكل دقيق ومعرفة 
التنمية  أهداف  من  هدف  كل  يف  التمويالت  مساهمة 
املستدامة، وتعزيز مبادئ الشفافية واحلوكمة واملسائلة يف 

املشاركات  الثالث سرد  واملبدأ  اإلمنائية،  التمويالت  إدارة 
الدولية، بهدف الترويج وعرض قصص مصر التنموية يف 

املحافل الدولية واإلقليمية.
الدولة  وزيرة  فاليش،  إنأيشن  جابريل  ماري  وألقت   
مبناسبة  الفيديو  عبر  مسجلة  كلمة  االقتصادية،  للشئون 
إطالق البرنامج اجلديد للتعاون، حيث عبرت عن فخرها 
مت  التي  والنتائج  البلدين،  بني  األمد  طويلة  بالشراكة 
خالل  من  التعاون  من  ملزيد  متطلعة  اآلن،  حتى  حتقيقها 

برنامج التعاون اجلديد لتحقيق األهداف املشتركة. 
رئيس  دانزي،  باتريشيا  السفيرة  قالت  ناحيتها  ومن 

أولوية  يف  يأتي  مصر  مع  التعاون  إن  السويسري،  الوفد 
منطقة  الدولي على مستوى  للتعاون  استراتيجية سويسرا 
للفترة من 2021\2024،  الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
شريك  وتعد  املنطقة  يف  حيوًيا  دورًا  مصر  تلعب  حيث 
البحر  جنوب  منطقة  مستوى  على  لسويسرا  أساسي 
من  الدولي  التعاون  وزارة  به  قامت  مبا  مشيدة  املتوسط، 
املستدامة  التنمية  أهداف  مع  اإلمنائي  التمويل  مطابقة 
حيث اعتبره تقدًما كبيًرا أحرزته مصر نحو سعيها لتحقيق 

األهداف األممية.
قسم  رئيس  بارافيتشيني،  دومينيك  السفير  قال  بينما   

للتعاون  الدولة  أمانة  يف  والتنمية  االقتصادي  التعاون 
االقتصادي، إنه يف إطار برنامج التعاون االقتصادي اجلديد 
احلكومة  دعم  على  تعمل  سويسرا  فإن   ،2024\2021
مع  والتكيف  األخضر  االقتصاد  نحو  التحول  يف  املصرية 
املناخية، من خالل تقدمي مساهمات مبتكرة يف  التغيرات 
مجال اإلنتاج النظيف والتمويل األخضر ودعم اإلصالحات 
الكلية يف االقتصاد املصري، وحتقيق التنمية وحتسني بيئة 
إلى عمق الشراكات السويسرية املصرية  األعمال، مشيًرا 
الشركات  استثمارات  حجم  تبلغ  حيث  املجاالت  كافة  يف 

السويسرية يف مصر نحو مليار دوالر.
 وعلى مدار العام املاضي، عقدت وزيرة التعاون الدولي 
اجتماعات مع عدد من املسئولني من اجلانب السويسري، 
مجتمع  ممثلي  من  وعدد  الفيدرالي،  املستشار  بينهم  من 
األعمال والبرملان السويسري، وكذلك السفير السويسري، 

لبحث تنمية العالقات الثنائية.
من  ألكثر  متتد  وسويسرا  مصر  بني  الشراكة  ومتتد   
من  بأكثر  السويسري  اجلانب  ساهم  حيث  عاًما،   40
 200 أكثر من  تنفيذ  لتمويل  700 مليون فرنك سويسري 
والقطاع  التنموية  القطاعات  من  العديد  يف  مشروًعا، 
اجلارية  اإلمنائي  التعاون  محفظة  تبلغ  بينما  اخلاص، 
منح  عن  عبارة  دوالر  مليون   58 وسويسرا   مصر  بني 
والتنمية  الصناعة  مجاالت  يف  مشروعات،   7 لتمويل 
املخلفات  وإدارة  واإلسكان  الشرب  ومياه  العمرانية 

والصحة. واالتصاالت 

والصناعة  التجارة  وزير  مساعد  أمني  إيهاب  اللواء  قال 
للشئون الفنية، إن قطاع الصناعة حظى على مدى السنوات 
وعلى  املصرية  اإلدارة  من  مسبوق  غير  باهتمام  املاضية 
رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس اجلمهورية، والذي 
التنمية  قاطرة  لكونه  ليس  رئيسية  أولوية  القطاع  هذا  أولى 
الدعائم  أهم  أحد  ألنه  وإمنا  فحسب  مصر  فى  االقتصادية 
العمل  توفير فرص  االجتماعي من خالل  االستقرار  لتحقيق 
مستوى  وحتسني  املواطنني  دخل  وزيادة  الشباب  وتشغيل 
معيشتهم، مشيرا إلى أن الوزاره تبذل جهوًدا ضخمة لتقدمي 
رئيسياً  رافداً  باعتباره  الصناعة  لقطاع  الدعم  أشكال  كافة 
خالل  من  وذلك  املستدامة  للتنمية  الدولة  خطط  تنفيذ  يف 

مساهمته يف الناجت املحلي االجمالي وتوفير فرص العمل. 
 وجاء ذلك خالل حلقة نقاشية، نظمتها اجلمعية املصرية 
الصناعات  أمام  املعوقات  أبرز  لعرض  األعمال،  لشباب 
لدعم  والصناعة  التجارة  وزارة  وجهود  واملتوسطة،  الصغيرة 
الصناعات املختلفة من توفير أراضي ومتويل، شارك باللقاء 
جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة اجلمعية، وبسام الشنواني 
جلنه  رئيس  عسل  الرحمن  عبد  واملهندس  العام،  األمني 
املدير  صالح  سوزان  اجللسه،  ومدير  باجلمعية  الصناعة 
أعضاء  من  كبير  عدد  إلى  باالضافه  للجمعية،  التنفيذي 
من  عدد  وممثلي  العمومية  اجلمعية  وأعضاء  اإلدارة  مجلس 

اجلهات والهيئات واملؤسسات التمويلية.
متوازنة  عمل  خطة  وضعت  الوزارة  أن  أمني،  وكشف   
ايجاد  على  ارتكزت  الصناعة  رجال  مع  واملشاركة  بالتنسيق 
الصناعي،   القطاع  واجهت  التي  للتحديات  جذرية  حلول 
ظل  يف  خاصة   - مسبوقة  غير  تسييرات  تقدمي  عن  فضالً 
تطورات املوقف الوبائي من إنتشار جائحة كورونا - لتشجيع 
وبصفة  الصناعي  القطاع  يف  االستثمار  على  املستثمرين 
من  واإلستفادة  اجلديدة،  الصناعية  املجمعات  يف  خاصة 
تصنيع   عمليات  يف  للتوسع  الصناعية  املجمعات  منظومة 
طاقتها  بكامل  املصانع  وتشغيل  االنتاج  ومستلزمات  املكونات 
عمل  خلطة  اساسية  ركائز  األهداف  تلك  وإعتبار  االنتاجية 

الوزارة خالل عام 2021.
املجمعات  بإنشاء  اهتماماً  الوزارة  وأولت  أضافت   
من  املحلية  الصناعة  احتياجات  تلبية  بهدف  الصناعية، 
تقتصر  فال  الوسيطة،  الصناعية  والسلع  اإلنتاج  مستلزمات 
املجمعات الصناعية على مجرد إقامة وحدات إنتاجية خلدمة 
تستهدف  متكاملة  منظومة  هي  بل  بعينها،  صناعية  أنشطة 
توفير البيئة املواتية والبنية التحتية الالزمة لدعم الصناعات 
الصناعات، فحرصنا  بتلك  للتوسع  وتوفير فرص  بها  املقامة 
علي إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة اخلدمات 
خدمية  منشآت  تدريب-  مراكز  إدارية-  )مباني  الالزمة 
اإلنتاجية  األنشطة  استدامة  لضمان  بنوك(  ولوجيستية- 

وربطها بسالسل اإلنتاج املتكاملة.
مجمعا   17 إقامة  تستهدف  الوزاره  أن  أمني،  واضاف   
بتكلفة  اجلمهورية  مستوى  على  محافظة  بـ15  صناعيا 
بإجمالي  جنيه،  مليار   10 حوالي  بلغت  اجمالية  إستثمارية 

 48 نحو  توفر  وحدة،   5046 عددها  يبلغ  صناعية  وحدات 
الف فرصة عمل مباشرة، ويف ذلك اإلطار، فقد مت االنتهاء 
 %100 بنسبة  صناعية  مجمعات   4 وتخصيص  انشاء  من 
الصناعى  املجمع  تشمل  فعليا،  بها  العمل  املصانع  وبدأت 
مبحافظة  الصناعى  واملجمع  باملنوفية  السادات  مبدينة 
بدر  مبدينة  الصناعى  واملجمع  الرسوة(  )جنوب  بورسعيد 
حيث  باإلسكندرية،   1 مبرغم  الصناعى  واملجمع  بالقاهرة 
قامت الوزارة خالل شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 
مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة مبحافظات 
واملنيا  سويف  وبني  والغربية  االحمر  والبحر  االسكندرية 
وسوهاج واالقصر وذلك مبساحات تتراوح ما بني 48 متر الى 
حالياً  يجري  فيما  املستهدفة،  األنشطة  لنوع  وفقاً  متر   792
مبحافظات  صناعية  مجمعات   6 عدد  إنشاء  من  اإلنتهاء 
)اسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم( بإجمالي عدد 
وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات 
 – والتغليف  الطباعة   – الغذائية   – الهندسية   – )الكيماوية 
األثاث(، باالضافه إلي أنه مت إنشاء 3 مدن صناعية جديدة 
بالروبيكي على مساحة 506 فدان )مت  شملت مدينة اجللود 

االنتهاء من املرحلة األولى(.

مساحة  على  بدمياط  اجلديدة  األثاث  مدينة  أن  وذكر   
الدواء مبنطقة  افتتاح مدينة  وكذا  افتتاحها(  فدان )مت   331
اخلانكة على مساحة 180 ألف متر مربع باإلضافة الى افتتاح 
مبنطقة  والنسيج  الغزل  صناعات  مجمع  من  األولى  املرحلة 
الروبيكي على مساحة 430 فدان فضالً عن انشاء 5 مناطق 
صناعية  مناطق   3 بواقع  الصناعي  املطور  بنظام  صناعية 
رمضان  من  العاشر  مبدينة  ومنطقتني  السادات  مبدينة 
 9.7 اإلجمالية  مساحتها  وتبلغ  ارض  قطعة   646 باجمالي 
استثماراتها  وتبلغ  مرفقة  صناعية  أراضي  مربع  متر  مليون 
املتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل، باإلضافة 
الفني  التدريب  مبنظومة  االرتقاء  على  تعمل  الوزاره  أن  إلى 
واملهني كونها ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة 
واملستدام  الالئق  العمل  وتوفير  احلديثة  التكنولوجيا  لتوطني 
للشباب، باإلضافة إلى رفع تنافسية اإلنتاج الصناعي وزيادة 
الصادرات وحتقيق التنمية االقتصادية الشاملة، حيث متتلك 
للوزارة  التابعة  املهني  والتدريب  اإلنتاجية  الكفاية  مصلحة 
كوادر فنية مدربة وعلى درجة عالية من الكفاءة يف كل املراكز 
املنتشرة مبحافظات مصر، التي يصل عددها إلى 44 مركزا، 
باإلضافة إلى إشراف املصلحة على 88 محطة تدريبية تغطي 

العديد من احلرف واملهن التي حتتاجها القطاعات الصناعية 
املختلفة.

احلكومة  بذلت  أمني،  قال  اخلارجية  التجارة  قطاع  وعن   
القطاعات اإلنتاجية والتصديرية خالل  جهود كبيرة ملساندة 
أزمة جائحة فيروس كورونا املستجد »كوفيد 19« األمر الذى 
على  واحلفاظ  اإلنتاج  عجلة  دوران  إستمرار   فى  ساهم 
غير  املصرية  الصادرات  حققت   فيما  التصديرية،  األسواق 
البترولية زيادة ملموسة خالل شهر سبتمبر  من عام 2021 
بنسبة  16 %  حيث بلغت 2 مليار و 560 مليون دوالر مقابل  
2 مليار و 212 مليون دوالر خالل شهر سبتمبر من عام 2020 
املصرية  الواردات  شهدت  حيث  دوالر،  مليون   349 وبفارق  
أيضاً خالل شهر سبتمبر املاضى تراجعاً ملموساً حيث بلغت 
4 مليار و914 مليون دوالر مقابل 5 مليار و297 مليون دوالر 
االمر  وهو   ،  %7 2020بنسبة  عام  من  سبتمبر  شهر  خالل 
التجارى  امليزان  عجز  يف  انخفاض  حتقيق  فى  ساهم  الذي 
بنسبة 24% حيث سجل 2 مليار و 353 مليون دوالر مقارنة 
مليون دوالر خالل شهر سبتمبر عام 2020   85 و  مليار  بـ3 

بفارق 732 مليون دوالر.
شهر  خالل  حتققت  التي  االيجابية  املؤشرات  وأظهرت   
التى  الزيادة  ملعدالت  إستكماالً  تأتى  والتي  املاضى  سبتمبر 
تشهدها الصادرات السلعية املصرية منذ مطلع العام اجلارى 
 2021 عام  من  األولى  أشهر  الـ9  خالل  نسبتها  بلغت  والتى 
فيما  املاضى،  العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة   %  25 حوالى 
وحتى  كورونا  فيروس  أزمة  قبل  احلكومة  بدأت  قد  كانت 
املصدرين  مستحقات  لرد  املبادرات  من  العديد  بتنفيذ  اآلن 
لدى صندوق تنمية الصادرات األمر الذي ساهم يف استمرار 
من  وكان  املصرية،  العمالة  على  واحلفاظ  اإلنتاجية  العملية 
جتاوز  حيث  الفوري،  السداد  مبادرة  املبادرات  هذه  أبرز 
األول  النصف  حتى  املنصرفة  التصديرية  املساندة  إجمالي 
من العام اجلاري 21 مليار جنيه، حيث يعد البرنامج اجلديد 
يوليه  شهر  منذ  تطبيقه  بدأ  الذي  الصادرات  أعباء  لرد 
الوزارة  واستراتيجية  تنفيذ خطة  نحو  هامة  املاضي  خطوة 
معدالت  رفع  يستهدف  حيث  املصرية  الصادرات  ملضاعفة 
الطاقات  الستيعاب  املختلفة  الصناعات  يف  العمالة  تشغيل 
اإلضافية، نتيجة توقف بعض األنشطة االقتصادية، وحتقيق 
نقلة نوعية فى االستثمارات املحلية واألجنبية فى الصناعات 
الناجمة  االقتصادية  املتغيرات  يستوعب  نحو  على  املختلفة 
عن تفشي وباء كورونا عاملياً الى جانب تعميق الصناعة ورفع 

مستويات اجلودة.
البرنامج اجلديد  تضمن ألول مرة  أن  إلي   وأشار أمني، 
من  املستفيدة  القطاعات  لقائمة  جديدة  صناعات  ادخال 
املساندة التصديرية، حيث وافق مجلس ادارة صندوق تنمية 
سيارات  صادرات  ملساندة  قطاعي  برنامج  على  الصادرات 
املوافقة  وكذا  سنوات،   7 ملدة  التجارية  والسيارت  الركوب 
على برنامج ملساندة صادرات السيراميك باإلضافة إلى ضم 
املساندة  لبرنامج  األهمية  ذات  البنود  من  جديدة  مجموعة 
االلكترونية  لالجهزة  املغذية  والصناعات  األدوية  تشمل 

بنود  وبعض  واالسطمبات  االنتاج  وخطوط  والكهربائية 
الكيماوية. القطاعات 

الرئيس  نائب  شاش  طارق  املهندس  قال  جانبه  من   
أن  والصغيره،  املتوسطه  املشروعات  تنميه  جلهاز  التنفيذي 
اجلهاز امتداد لصندوق االجتماعي للتنميه، يستهدف التنميه 
واملتابعه وتوفير العديد من اخلدمات، علي رأسها » دراسات 
دوليا،  ومعتمده  تدريبه  وبرامج  املختلفة،  للمشاريع  اجلدوي 
والدعم  اخلدمات،  ووحده  الفني،  والدعم  التمويل  وتوفير 
االلكتروني، وخدمات للمشتروات احلكوميه لالستفاده منها«، 
مشيرا، بأن االختالف الذي يقوم به اجلهاز حاليا يقوم بدور 
مختلف كليا ودعم القطاع واملتابعه والتمويل، ووجود القانون 
يستهدف  املتوسطه،  و  الصغيره  باملشاريع  اخلاص  اجلديد 
خدمات  حقيقه لدعم االقتصاد املصري، فوفق االحصائيات 
هناك 3.7 مليون منشاه صغيرة إلي متوسطه، ومايقارب من 
كافه مشاكل  يتعامل اجلهاز مع  الصغر،  حيث  3.4 متناهي 

البيزنس، باالضافه إلى وجود 55 الف مصنع.
القانون اجلديد قدم تعريف جديد  إلي أن   وأشار شلش، 
املتوسط  عرف  حيث  واملتوسطه،  الصغيره  باملشاريع  يتعلق 
إلي 200 مليون جنيها سنويا،. والصغير من  من 100 مليون 
الف   100 من  الصغر  واملتناهي  سنويا،  مليون   100 الي   50
من  العديد  وفر  القانون  أن  إلي  باالضافه  جنيه،  مليون  إلي 
الضريبه  كاملعامله  »ضريبي«  رأسها  علي  واملزايا  احلوافز 
املبسطه«، وتختلف من الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر 
وهي ارقام ضريبه ثابته يف كل األحوال وخارج إطار التقدير 
اجلزايف، حيث يتعمد علي اإلقرار الضريبي أوالقوائم املالية 
يف تصنيف املشروع، حيث يتم العمل بها 5 سنوات ويتم أعاده 
بها  ويستفيد  سابقاً  املذكوره  الفترة  مرور  بعد  فيها  النظر 

املشاريع الرسمي واملكتمل أوراقه.
العام  بدايه  تطبيقها  سيتم  والتي  باحلوافز  يتعلق  فيما   
اجلاري،  العام  نهايه  السنويه  الضرائب  تسديد  مع  املقبل، 
باإلضافة إلى تخفيض اجلمارك يف حال استيراد معدات من 
الضريبه،  احلوافز  من  وغيرها  االختراعات،  وبراءة  اخلارج، 
باالضافه إلى وجود حوافز أخري غير ضريبه منها املساهمه 
ملجلس  من  عرض  علي  وبناء  األراضي  وتوفير  التدريب  يف 
اداره اجلهاز، فيما مت تخصيص مبلغ يف املوازنه العامه لعمل 
برامج تدريب ودعم فني بحد ادني 1.5 مليار جنيه يف السنة.
 وكشف شلش، عن أن القانون اجلديد. يكفل فرصه توفيق  
يحصل  حيث  الرسمي،  القطاع  خارج  للعاملني  األوضاع 
الراغب يف توفيق األوضاع يف رخصه عمل ملدة 5 سنوات ويتم 
بعدها عمل برامج ممتده لتوفيق األوضاع وذلك الي مشروع 
لشباب  املصريه  اجلمعيه  شلش  وطالب  جتاري،  أو  صناعي 
بتلك  لتوعيتهم  القطاع اخلاص  بدعوة جميع ممثلي  األعمال 
املزايا التي يوفرها القانون اجلديد، وخصوصا مزايا التحول 
متويلي  منتج  اجلهاز  يوفر  فيما  للرسمي،  رسمي  الغير  من 
صناديق  كافه  مع  التعامل  خالل  من  األعمال  برياده  خاص 
تخصيص  سيتم  حيث  املشاريع،  تلك  متول  والتي  االستثمار 

مليار جنيها بدايه من العام املقبل.

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة 
االقتصادية  والتنمية  التخطيط 
فى  املحافظني  مجلس  ورئيس 
اإلسالمى  البنك  مجموعة 
الدكتور  مع  اجتماًعا  للتنمية؛ 
عام  أمني  البابا،  غسان 
اإلسالمى  البنك  مجموعة 
التنفيذية  اخلطوات  لدراسة 
لالجتماعات  مصر  استضافة  لترتيب 
البنك  مجموعة  محافظى  ملجلس  السنوية 
األطر  على  واالتفاق   ،2022 املقبل  العام 
من  والذى  املهم،  احلدث  لهذا  التنسيقية 
آالف   4 قرابة  حضور  يشهد  أن  املتوقع 
مبجموعة  األعضاء  الدول  من  شخص 

البنك اإلسالمي.
املشروعات  دراسة  على  االتفاق  مت  كما 
التى سيتم اإلعالن عن توقيعها بني مصر 
ميكن  التى  وألفعاليات  البنك،  ومجموعة 
تدشينها على هامش االجتماعات السنوية.

اهتمام  السعيد  هالة  الدكتورة  وأكدت 
السنوية  االجتماعات  باستضافة  مصر 

باعتبارها  اإلسالمى  البنك  ملجموعة 
مناسبة مهمة جتمع ممثلى الدول األعضاء، 
وتتيح مزيد من فرص التعأون بني أعضاء 

البنك.
 كما أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن 
وهو  املحافظني،  مجلس  ترأس  اآلن  مصر 
لتعميق  مناسبة  احلدث  هذا  من  يجعل  ما 
ومنظمات  املصرية  الدولة  بني  التعأون 
البنك من ناحية، وبني مصر وباقى أعضاء 

البنك اإلسالمى من ناحية أخرى.
والتنمية  التخطيط  وزيرة  وشددت   
القدرة  لديها  مصر  أن  على  االقتصادية 
بشكل  االجتماعات  هذه  خلروج  واإلرادة 
من  مصر  متتلكه  ما  حجم  مع  يتناسب 
إمكانات، وما متتلكه من قدرات عالية على 

تنظيم األحداث الكبرى.
 من جانبه قال الدكتور غسان البابا إن 
أن  إلى  تتطلع  اإلسالمى  البنك  مجموعة 
ستنظمها  التى  السنوية  االجتماعات  تكون 
وتشهد  مسبوقة،  غير  اجتماعات  مصر؛ 
تزيد  قوية  نتائج  عن  وتسفر  واسع  تعأون 

الدول  بني  والتضامن  التعأون  حجم 
وتشهد  اإلسالمي،  البنك  فى  األعضاء 
مؤسسات  مع  العمل  ملشروعات  ازدهار 

البنك.
 يشار إلى أن مصر كانت قد حصلت على 
شرف تنظيم االجتماعات السنوية ملجموعة 
سبتمبر  خالل  للتنمية  اإلسالمى  البنك 
لالجتماعات  السابقة  الدورة  فى  املاضي، 
السنوية بطشفند، وذلك ألول مرة منذ 30 

عاًما.
أبت  كاًل من مصطفى  االجتماع   حضر 
بابكر،  ومى  املجالس،  شعبة  مدير  عمور، 
اإلسالمى  للبنك  اإلقليمى  املكتب  مديرة 
قسم  مدير  بسيوني،  ومحمد  بالقاهرة، 
خالد  واملهندس  السنوية،  االجتماعات 
التخطيط  لوزارة  الدائم  الوكيل  مصطفى، 
ندى  والدكتورة  االقتصادية،  والتنمية 
لوزيرة  االقتصادى  املستشار  مسعود، 
على  املشرف  نصر،  وكمال  التخطيط، 
والتنمية  التخطيط  لوزيرة  ألفنى  املكتب 

االقتصادية.

برنامج التعاون اجلديد يدعم أولويات احلكومة التنموية يف مجاالت التحول األخضر ومتكني املرأة وحتسني بيئة األعمال

وزارة الصناعة: 17مجمعا صناعيا بـ15 محافظة باستثمارات 10مليارات جنيه

إطالق برنامج التعاون الثنائى بني مصر 
وسويسرا.. واألولوية ملجاالت التحول األخضر

مصر تستضيف االجتماعات السنوية للبنك 
اإلسالمي للتنمية ألول مرة منذ 30 عامًا

شعبة املستوردين: لدينا مخزون
آمن من السلع االستراتيجية

بالشعبة  الداخلية  التجارة  جلنة  رئيس  امللواني،  أحمد  أكد 
العامة للمستوردين، أن توافر السلع الغذائية بالسوق املصرية 
يطمئن  ألن  يدعو  أمر  اآلمن،  املخزون  ملرحلة  تصل  بكميات 
جموع املصريني بأن ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية 

وتخوفات من نقص معروض السلع لن يصيب مصر بأى حال.
وقال »رئيس اللجنة«، إن مصر لديها مخزون جيد جًدا من 
والزيوت  القمح  مثل  االستراتيجية  وحتديًدا  الغذائية  السلع 
والدقيق وهو ما يجعلنا يف مأمن من تلك املخاطر، مشيًرا يف 
الوقت ذاته إلى أن حالة الركود التي شهدها السوق منذ قبيل 

جائحة كورونا ساهم يف زيادة مخزون السلع غير الغذائية.
التموين  وزير  أول  إبراهيم عشماوى، مساعد  الدكتور  وأكد 
رئيس البورصة السلعية، يف وقت سابق، أن مصر لم تتأثر كما 
امتصاص  كورونا ومتكنا من  أخرى من جائحة  أسواق  تأثرت 
األزمة من خالل مخزون آمن، حيث كان مخزون السلع قبل عام 
2014 يبلغ من شهر ونصف إلى شهرين، واليوم أصبح املخزون 
التعامل مع  السلعي أكثر من 5 شهور، مما أعطى أريحية يف 
األزمة ونسعى لتعظيمه لفترات إضافية خالل املرحلة القادمة، 
الدولة املصرية على رفع كفاءة أسواق  تعمل  إلى ذلك  إضافة 

اجلملة والتجزئة وسالسل اإلمداد وتنويع مصادر اإلنتاج اإلمداد.
وأشار »مساعد وزير التموين«، على هامش تصريحاته، إلى 
ُيحسب للدولة املصرية أنه خالل جائحة كورونا لم يحدث أي 
نقص يف أي سلعة أساسية ولم حتدث أي تغيرات سعرية كبيرة 
يف السلع األساسية، وذلك يرجع إلى حجم املخزون يف الدولة 
املصرية وكذلك كفاءة سالسل اإلمداد وتنوع مصادر اإلنتاج من 
السلع و تعدد التعاون مع عدد من الدول أضعاف ما كان يتم 

التعامل معهم يف استيراد األقماح يف السابق.
وأشار خالد سعيد نور الدين، عضو مجلس اإلدارة ورئيس 
جلنة سالمة الغذاء بالشعبة العامة للمستوردين باالحتاد العام 
للغرف التجارية، إلى توافر السلع االستراتيجية والغذائية بالسوق 
املصرى، مشيرا إلى أن هناك مخزون آمن وال تخوف بسبب وجود 

أزمة الصني؛ التى قد تتسبب فى نقص معروض السلع. 
قال رئيس جلنة سالمة الغذاء بالشعبة العامة للمستوردين 
باالحتاد العام للغرف التجارية، إن هناك تواصل دائم من قبل 
إبراهيم  املهندس  بدعم  املسؤولني،  مع  الشعبة،  إدارة  مجلس 
العربى رئيس االحتاد العام للغرف التجارية، لتأكيد ضرورة وجود 

كافة السلع االستراتيجية والغذائية بالسوق.

أحمد صالح


