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السنة الثامنة عشرة

٢٢2 العيون الساهرة إشراف عام:  جمال الدالى

إنطالقًا من الدور المحورى للدولة المصرية  فقد نظمت 
أكاديمية الشرطة ورشة عمل دولية تحت عنوان )تطوير 
أداء وحدات الشرطة المشكلة المشاركة بعمليات حفظ 
السالم التابعة لألمم المتحدة( 

المصرية  للدولة  المحورى  الدور  من  إنطالقًا 
كـــإحـــدى أبــــرز الـــــدول الــفــاعــلــة والــمــســاهــمــة فــى 
مــنــظــومــة حــفــظ الــســلــم واألمـــن الــدولــيــيــن  فقد 
دولية تحت  ورشة عمل  الشرطة  أكاديمية  نظمت 
الُمشكلة  الــشــرطــة  وحـــدات  أداء  )تــطــويــر  عــنــوان 
لألمم  التابعة  السالم  حفظ  بعمليات  الُمشاركة 
الــمــتــحــدة( وذلـــك خـــالل الــفــتــرة مــن 15 إلـــى 19 
للتدريب  المصرى  المركز  بمقر  الجارى  نوفمبر 
ــابــــع لــكــلــيــة  ــتــ ــيـــات حـــفـــظ الــــســــالم الــ ــلـ عـــلـــى عـــمـ
الـــتـــدريـــب والــتــنــمــيــة بـــاألكـــاديـــمـــيـــة.جـــاء تــنــظــيــم 
ــة الــعــمــل الــُمــشــار إلــيــهــا والـــتـــى شــــارك فيها  ورشــ
ــدد 39 كــــادرًا شــرطــيــًا دولــيــًا مــن قـــادة الــوحــدات  عـ
التابعة  السالم  ببعثاتحفظ  الُمشكلة  الشرطية 
المصرية  الوكالة  مع  بالتعاون  المتحدة  لألمم 
الدولى  القاهرة  التنميةومركز  أجل  من  للشراكة 
التابعين  السالم  وبناء  وحفظ  النزاعات  لتسوية 

الخارجية. لوزارة 
  حــيــث إفــتــتــح فــاعــلــيــات ورشــــة الــعــمــل الـــلـــواء 
وزيرالداخلية  أول  مساعد  أبراهيم  دكتورأحمد 
ــًل مــن  ــوركــ ــضــ ــحــ ــة الــــشــــرطــــة بــ ــيــ ــمــ ــاديــ رئــــيــــس أكــ
الــمــســتــشــار الــشــرطــى لـــألمـــم الــمــتــحــدة ورئــيــس 
باألمم  الشرطة  بإدارة  والتوظيف  اإلختيار  قسم 
الخارجية  وزير  مساعد  نائب  المتحدة والسفيرة 
لــشــئــون األمـــم الــمــتــحــدة«، والــســفــيــرمــديــر مــركــز 
وبناء  وحفظ  النزاعات  لتسوية  الدولى  القاهرة 
للوكالة  العام  األمين  نائب  ووزير مفوض  السالم 
من  التنمية« وعددًا  أجل  من  للشراكة  المصرية 

الشرطة أكاديمية  قيادات 
أبــراهــيــم مساعد أول  الــلــواء دكــتــورأحــمــد  وأكــد 
ــة فـــى كــلــمــتــه  ــيـ ــمـ ــاديـ ــيـــس األكـ ــة رئـ ــيـ ــلـ ــرالـــداخـ وزيـ
وزارة  حــرص  على  اإلفتتاح  حفل  فاعليات  خــالل 
العنصر  وتأهيل  إعــداد  على  المصرية  الداخلية 
ــنــــى لـــلـــُمـــشـــاركـــة فــــى مـــهـــام حــفــظ  ــبـــشـــرى األمــ الـ

ــة الــعــمــل  ــ ــى أن ورشـ الـــســـالم الـــدولـــيـــة ُمـــشـــيـــرًا إلــ
الشرطة  أكاديمية  بمقر  فاعلياتها  تفتتح  التى 
أحد  وأن  خاصة  الحرص  ذلــك  تجسد  المصرية 
آليات  توحيد  فى  يتركز  الورشة  هذه  أهداف  أبرز 
ببعثات حفظ  الُمشكلة  الشرطية  الوحدات  عمل 
سيادته  موجهًا  المتحدة  لألمم  التابعة  السالم 
أســمــى آيــــات الــشــكــر والــتــقــديــر لــلــســيــد مــحــمــود 
تــوفــيــق وزيــرالــداخــلــيــة لــدعــم ومــتــابــعــة ســيــادتــه 
على  للتدريب  المصرى  المركز  تأسيس  لمراحل 
وإهتمام  األكاديمية  بمقر  السالم  حفظ  عمليات 
ونتائجها العمل  ورشة  لفاعليات  سيادته  ورعاية 

إضطلعت  الذى  التاريخى  الــدور  إلى  أشار  كما 
بـــه الــشــرطــة الــمــصــريــة مــنــذ عـــام 1989م وحــتــى 
اآلن فــى مــهــام حفظ الــســالم الــدولــيــة مــن خالل 

والذى  السامية  المهام  تلك  فى  كوادرها  مشاركة 
لم ُيعد قاصرًا على الرجال فقط بل إتسع نطاق 
ذلـــك مــنــذ عـــدة ســنــوات بــُمــشــاركــة كــــوادر شرطية 
179 كادر نسائى  اآلن  بلغ إجماليها حتى  نسائية 

شرطى
ــار الـــــشـــــرطـــــى لـــألمـــم  ــشــ ــتــ ــســ ــمــ كــــمــــا ألـــــقـــــى الــ
خاللها  وجه  اإلفتتاح  حفل  خالل  المتحدةكلمة 
الداخلية  ووزارة  العربية  مصر  لجمهورية  الشكر 
الـــمـــصـــريـــة عـــلـــى تــنــظــيــم هــــذه الــفــاعــلــيــة بــمــقــر 
الــشــرطــة مــؤكــدًا عــلــى أن ذلـــك يعكس  أكــاديــمــيــة 
حفظ  منظومة  دعم  فى  الحيوى  الدورالمصرى 
السلم واألمن الدوليين خاصة وأن مصر تأتى فى 
مقدمة الدول الُمشاركة بكوادر شرطية فى بعثات 
حــفــظ الــســالم األمــمــيــة مــوجــهــًا لــقــادة الــوحــدات 
الشرطية الذين أتيحت لهم فرصة المشاركة فى 
ورشة العمل بإستثمار ذلك فى كسب المزيد من 
الخبرات وتبادلها مع بعضهم البعض أثناء فترة 
تواجدهم فى مصر هذا إلى جانب اإلستفادة من 
المركز  لــدى  التدريبية والتعليمية  اإلمكانيات 
السالم  حفظ  عمليات  على  للتدريب  الــمــصــرى 
خبرات  عن  فضاًل  المصرية  الشرطة  بأكاديمية 

به العامله  الكوادر 
هـــذا وقـــد أعــقــب فــاعــلــيــات حــفــل اإلفــتــتــاح بــدء 
تضمن  والذى  إليها  الُمشار  العمل  ورشة  برنامج 
النقاشية  والــحــلــقــات  الــمــحــاضــرات  مــن  الــعــديــد 
الشرطة  وحـــدات  أداء  تطوير  وآلــيــات  سبل  حــول 
الــُمــشــكــلــة الـــُمـــشـــاركـــة بــعــمــلــيــات حــفــظ الــســالم 
ــدة مــــن خـــــالل تــنــفــيــذ  ــحـ ــتـ ــمـ ــم الـ ــة لــــألمــ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
الــســيــاســات والـــقـــواعـــد الــتــوجــيــهــيــة واإلجـــــراءات 

الوحدات لعمل  الُمحدثة  القياسية 

أكادميية الشرطة تنظم ورشة عمل دولية لتطوير أداء وحدات 
الشرطة املُشاركة بعمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة

إشادة بالدور التاريخى الذى إضطلعت به الشرطة املصرية منذ عام 1989م وحتى اآلن فى مهام حفظ السالم الدولية

جمال الدالي

اللواء دكتورأحمد أبراهيم مساعد أول وزيرالداخلية رئيس 

أكادميية الشرطة: توحيد آليات عمل الوحدات الشرطية 

املُشكلة ببعثات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ــزة  ــ ــهـ ــ أجـ جــــهــــود  ــرارا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إسـ
الــمــخــدرة  الـــمـــواد  إنــتــشــار  الــمــســتــمــرة لــمــكــافــحــة 
ــبـــرة لــضــبــط  ــكـ ــمـ الـ الـــحـــمـــالت  ــه  ــيـ تـــوجـ ــــالل  مــــن خـ
الــعــنــاصــر اإلجــرامــيــة حــائــزى ومــتــجــرى  ومــالحــقــة 
الــمــخــدرة والــقــائــمــيــن عــلــى زراعــتــهــا فــقــد  الـــمـــواد 
بقطاع  المخدرات  لمكافحة  العامة  اإلدارة  قامت 

ــر غــيــر  ــائـ ــمـــخـــدرات واألســـلـــحـــة والـــذخـ الـ مــكــافــحــة 
بــالــتــنــســيــق مــع قــطــاعــات األمــن واألمــن  الــمــرخــصــة 
الـــعـــام وبـــمـــشـــاركـــة مـــديـــريـــة أمــن  الـــوطـــنـــى واألمــــن 
بــالــقــوات  الــمــيــدانــيــة  اإلســمــاعــيــلــيــة والـــقـــطـــاعـــات 
الصحراوى  الظهير  منطقة  إستهدفت  المسلحة 
الــقــنــطــرة وقــد أســفــرتــجــهــود  بـــدائـــرة مــركــز شــرطــة 

مـــخـــزن   28 خـــاللـــهـــا  قـــضـــيـــة ضـــبـــط   28 عــــن ضـــبـــط 
لـــبـــانـــجـــو  ــن مـــخـــدرا ــ ــات مـ ــيــ ــمــ كــ ــم  ــهــ ــلــ بــــداخــ ُضــــبــــط 
لــــلــــواء  جــــرام وأمــــرا كـــيـــلـــو   13175 بـــلـــغـــت  ــاف  ــجــ الــ
لـــقـــطـــاع  لــــداخــــلــــيــــة  ــاعــــد وزيــــرا مـــعـــتـــزتـــوفـــيـــق مــــســ
ــر غــيــر  ــائـ ــمـــخـــدرات واألســـلـــحـــة والـــذخـ الـ مــكــافــحــة 

القانونية اإلجراءات  المرخصة بإتخاذ 

بالصور .. تفاصيل احلملة األمنية املكبرة 
ملكافحة الزراعات املخدرة باإلسماعيلية

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أجــــهــــزة  لـــجـــهـــود  إســــتــــمــــرارا 
لــمــكــافــحــة الــجــريــمــة بــشــتــى صـــورهـــا الســيــمــا 

ضــبــط الــعــنــاصــر اإلجـــرامـــيـــة مـــن ُمــتــجــرى 
الــــمــــواد الـــمـــخـــدرة فـــقـــد تــمــكــنــت أجـــهـــزة 

القاهرة  أمن  بمديرية  الجنائى  البحث 
ــم  ــ ــدهـ ــ أشـــــــخـــــــاص ألحـ  3 ــــط  ــبـ ــ مـــــــن ضـ
مـــعـــلـــومـــات حـــــال تــــواجــــدهــــم بــمــســكــن 
أحـــدهـــم بـــدائـــرة قــســم شــرطــة الـــزاويـــة 
بالقاهرة، وعثر بداخله على كمية من 
ــرام  ــ مــخــدراإلســتــروكــس وزنــــت 1500جـ
 800 الـــــبـــــودر  ــدر  مــــخــ مــــن  جـــــــرام  و80 

ــســــحــــوق  جــــــــــــرام مــــــــن مــ
ــيــــز  ــهــ ــتــــجــ أبــــــــيــــــــض لــ

الــبــودرالــمــخــدرو57 
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام مـــــــــن 
الـــــــبـــــــودراألصـــــــفـــــــر 

حساس  ميزان  البودرو3  لتصنيع  خام  مادة 
األســـيـــتـــون  مـــــــادة  بـــداخـــلـــهـــا  زجـــــاجـــــات  و3 
الــمــخــدرة  الــمــواد  فــى تصنيع  الــمــســتــخــدمــة 

مالى  ومبلغ  التصنيع  وأدوات  إليها  المشار 
كما  تــبــغ  كــيــس  و17  مــحــمــولــة  هـــواتـــف  و3 
تـــم ضــبــط دراجـــــة بــخــاريــة بــــدون لــوحــات 
مــعــدنــيــة خــاصــة بــأحــدهــم وبــمــواجــهــتــهــم 

ــلــــواء نــبــيــل ســلــيــم مــديــر  ــتـــرفـــوا أمـــــام الــ إعـ
بتكوينهم  القاهرة  لمباحث  العامة  اإلدارة 
تــشــكــيــاًل عـــصـــابـــيـــًا تــخــصــص نـــشـــاطـــه فــى 
ــم  ــهـ ــازتـ ــيـ تـــصـــنـــيـــع الـــــمـــــواد الــــمــــخــــدرة وحـ
لـــلـــمـــضـــبـــوطـــات بـــقـــصـــد اإلتـــجـــاروالـــمـــبـــلـــغ 
الــمــالــى مـــن مــتــحــصــالت الــبــيــع والـــدراجـــة 

لــتــســهــيــل تــنــقــالتــهــم والـــهـــواتـــف لــإتــصــال 
ــواء أشــــــرف الـــجـــنـــدى  ــ ــلـ ــ ــرالـ ــ بــعــمــالئــهــم وأمـ
القاهرة  أمن  لقطاع  وزيرالداخلية  مساعد 

القانونية. اإلجراءات  إتخاذ  بسرعة 

تفاصيل ضبط عصابة  
تصنيع املواد املخدرة 
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٢٢3 بث مباشر

اميان الدالى 

فى فترة االضطرابات والتقلبات السياسى التى 
ضربت مصر بين 2011 و2013 كانت الدولة 

على منحدر كبير، حاولت مؤسساتها الراسخة 
أن تلفظ جماعة اإلخوان اإلرهابية التى سعت 

بكل قوة أن تنخر فى الجسد المصرى بالفتن 
والصراعات وبث الكراهية والرعب فى النفوس، 

وقد نجح من ربط الله على قلوبهم باإليمان وبحب 
الوطن أن يلحقوا هزيمة ساحقة بتلك الجماعة 

التى أظهرت نواياها للشعب المصرى خالل الفترة 
الماضية.

سيادة القانون أحد دعائم الدولة املصرية القوية املستقرة

كيف نجحت مصر 
فى هزيمة اإلرهاب؟!

العصر، ألنه وفق رؤيته ورؤية كثير 
مـــن الــمــتــابــعــيــن والــخــبــراء 
وتيبسه  الــفــكــر  جــمــود  أن 
وعـــــــــــد تــــــحــــــريــــــره مـــن 
قــوالــبــه الــجــامــدة التى 
ظــلــت لــمــئــات الــســنــوات، 
الفكر  مسببات  أحــد  هــو 
اإلرهابى الناتج عن الفهم 

الخاطئ للدين.
ــر ألن  ــ ــذا األمـ ــد ســعــى الــرئــيــس فـــى هــ وقــ
يدعو إلى كثير من المؤتمرات، وحث المؤسسة 
للعمل  األخـــرى  المؤسسات  مــن  وغيرها  األزهــريــة 
عــلــى هـــذا الــتــجــديــد الـــذى مــن الــمــفــتــرض أن يطول 
العادية  بل  األزهرية فقط  ليست  الدراسية  المناهج 

األميرية أيًضا.
ــى الــرئــيــس كــذلــك وفـــى أكــثــر مـــن كــلــمــة لـــه أن  راعــ
يكون اإلعــام مسانًدا له فى هذه المسألة، وبالفعل 
فـــى خـــال الــســنــوات الــمــاضــيــة ظــهــر أكــثــر مـــن عمل 
تــلــيــفــزيــونــى يــدعــو إلـــى تــحــريــر الــعــقــل مـــن جــمــوده، 
ــنــــوات الـــفـــضـــائـــيـــة عــلــى  ــذلــــك عــمــلــت بـــعـــض الــــقــ وكــ
استضافة الكثير من المستنيرين سواء من المؤسسة 
األزهرية أو من خارجها للتأكيد على ضــرورة الوعى 
التى تحتم والشــك تغيير وجهة  العصر  بمقتضيات 

النظر فى الخطابات الجامدة القديمة. 
 

حياة كريمة
ــًدا لــمــســبــبــات  ــيـ ــــا جـ ــان الـــرئـــيـــس الــســيــســى مــــدرًك كــ
الــذى يستغله  والعوز  الفقر  اإلرهـــاب، ومنها والشــك 
الضغينة  يحملون  ومـــن  الــشــريــرة  الــقــلــوب  أصــحــاب 
المزعومة،  خافتهم  حــســاب  على  ولــلــوطــن  لــلــدولــة 
فيدسون أفكارهم المسمومة فى عقول المحتاجين، 
سعى  ولذلك  والمناصب،  والــجــاه  بالمال  ويغرونهم 
الرئيس ربما منذ واليته األولى أن يقضى على العوز 
السنوات  خــال  استمرت  التى  الــمــبــادرات  مــن  بكثير 
الــمــاضــيــة، محققة نــجــاًحــا كــبــيــًرا فــى انــتــشــال كثير 
غير  العشوائية  والمناطق  الفقيرة  القرى  سكان  من 
معلومة  غير  مصائر  مــن  ــى  اآلدمـ للسكن  الصالحة 
قدمها  التى  المبادرات  تلك  كريمة.  آدمية  حياة  إلى 
الرئيس هدية للشعب، كان لها بالغ األثر فى ارتقاء 
الفقراء والمحتاجين لدرجة تمنعهم من السير فى 

طريق أهل الشر.
سيادة القانون

وتظل ســيــادة القانون أحــد دعــائــم الــدولــة المصرية 
المصرى  القضاء  أمـــام  فالجميع  المستقرة،  القوية 
وأجهزة الرقابة سواسية، ال فارق بين شخص وآخر إال 
باإلخاص وحــب الوطن والعمل من أجــل رفعته، وقد 
رأينا أن ال أحــًدا بعيد عن المحاسبة، ورأينا أن ال أحًدا 
مستثنى أمام القانون بسبب مهنة أو دين أو جنس أو سن، 
وهــو األمــر الــذى يؤكد دومــًا رســوخ الدولة واستقرارها، 

الذى يدعم التنمية بطريقة غير مباشرة.

فى خطاباته المتكررة فى األمم المتحدة. 

المواجهة األمنية
لــقــد شــنــت الـــدولـــة الــمــصــريــة حــرًبــا ضــــروس على 
اإلرهاب فى سيناء، وكذلك فى كل أنحاء الجمهورية، 
فيها  اشتركت  والــتــى  سيناء  الشاملة  العملية  كانت 
المدنية مثال  والشرطة  المصرية  المسلحة  القوات 
ــبـــؤر اإلرهـــابـــيـــة، وضـــرب  ــــدرس لــكــيــفــيــة مــاحــقــة الـ يـ
مقراتها ونــوافــذهــا بكل قــوة وبــا رحــمــة، وقــد ظهرت 
نتيجة العملية بكل تأكيد من خال تراجع العمليات 

اإلرهابية فى سيناء، بل وفى كامل مصر كلها.

ــزة األمـــن  ــهــ اســتــطــاعــت الـــشـــرطـــة الــمــصــريــة وأجــ
المختلفة من ضبط اإلخوان الهاربين فى جحورهم، 
وكــذلــك مــاحــقــة الــشــبــكــات الــتــى كــانــت تــنــشــأ خــال 
السنوات الماضية، لوأد أى حركة إرهابية فى مهدها، 
ــاب فى  وهــذا مــا ساهم كذلك فــى تــراجــه وتــيــرة اإلرهـ

مصر.

 تجديد الفكر والخطاب الدينى
ألح الرئيس السيسى مراًرا وتكراًرا على المؤسسة 
الدينية فى مصر والعاملين فى هذا المجال أن يتم 
مع  متماشًيا  يكون  حتى  الــديــنــى،  الخطاب  تجديد 

ــاب  ــتـــخـ يــــونــــيــــو، وانـ ثـــــــورة 30  ــنــــذ  ومــ
ومــا   ،2014 فـــى  الــســيــســى  الـــرئـــيـــس 
وأمين  كتابة دستور قوى  رافقه من 
نوايا  ظهرت  الدولة،  على  للحفاظ 

الرئيس فى التأسيس لدولة قوية ذات نفوذ 
ــة مــســتــقــرة تبنى  وثـــبـــات فـــى الـــمـــواقـــف، دولــ

لألجيال المقبلة، وتنظر إلى مستقبل واضح 
ومشرق، تنظر إلى تنمية مستدامة وحياة كريمة 

لكل أفرادها.
كـــانـــت تـــجـــربـــة مـــصـــر فــــى الــــخــــاص مــــن جــمــاعــة 
اإلخــــوان ومـــن فــتــرة االضــطــرابــات تــلــك إلـــى مرحلة 
العالم،  دول  مــن  للكثير  ملهمة  والــبــنــاء،  االســتــقــرار 
الجماعة  نــوايــا  فيها  بانت  وجـــارة،  قريبة  دول  ومنها 
شعبها  فلفظها  األذرع،  الممتدة  الشريرة  اإلرهابية 
ألحقت  أوبــانــتــخــابــات  متواصلة  احــتــجــاج  بــحــرجــات 
وانتهت  وجودها،  فتوارى  ساحقة،  هزائم  الشر  بأهل 

إلى األبد.
االســم،  بهذا  تسميتها  شــاء  إن  المصرية  التجربة 
هــى تــجــربــة رســـخ لــهــا الــرئــيــس الــســيــســى، الـــذى قــدم 
ليس  اإلرهـــاب،  مع  التعامل  فى  حًيا  نموذًجا  للعالم 
أيضًا من  بل  واألمنية،  العسكرية  الناحية  فقط من 
نــاحــيــة تــجــديــد الــفــكــر والــخــطــاب الــديــنــى، وكــذلــك 
السعى الدؤوب إلى مواجهة مسببات اإلرهاب من فقر 
وعوز، وصواًل إلى تجفيف منابع تمويله، ليس فقط 
فى مصر بل فى العالم كله، وهذا ما أكد عليه الرئيس 

تلك المبادرات التى قدمها الرئيس 
هدية للشعب، كان لها بالغ األثر فى 
ارتقاء الفقراء والمحتاجين لدرجة 
تمنعهم من السير فى طريق أهل الشر.
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٢٢4 نجوم وحكايات
تنطلق الدورة العاشرة للمهرجان الدولى 

للفيلم بمدينة الداخلة جنوبى المملكة 
المغربية خالل الفترة من 8 إلى 12 

ديسمبر المقبل

للمهرجان  الــعــاشــرة  ــدورة  الـ تنطلق 
الـــدولـــى لــلــفــيــلــم بــمــديــنــة الــداخــلــة 
جــنــوبــى الــمــمــلــكــة الــمــغــربــيــة خــال 
المقبل،  ديسمبر   12 إلى   8 من  الفترة 
أيــام  خــال  ويتم  دولــة،   16 بمشاركة 

فيلما.  35 من  أكثر  عرض  المهرجان 
التنشيط  جمعية  المهرجان  وتنظم 
الجنوبية،  باألقاليم  والفنى  الثقافى 
الملك  المغربى  العاهل  رعــايــة  تحت 
الــدورة  هــذه  وتشهد  الــســادس،  محمد 

للفيلم  الرسمية  المسابقة  تنظيم 
من  أفام   7 فيها  تتنافس  التى  الطويل 
وغانا،  ونيجيريا،  ديفوار،  وكوت  مصر 
والمغرب،  وبوركينافاسو،  والكاميرون، 

الكبرى. الداخلة  بجائزة  للفوز  وذلك 
المسابقة  تحكيم  لجنة  ــرأس  ــت وي
السنغالى  والمنتج  المخرج  الرسمية 
ــة فى  ــن ــج ــل ال تـــــورى، وتـــضـــم  مـــوســـى 
ــا كــومــاهــو  ــي عــضــويــتــهــا الــمــمــثــلــة ت
ــا ديــفــيــد  ــي ــيـــن(، والـــمـــخـــرج ف ــنـ )بـ

عهد  مــحــمــد  ــرج  ــخ ــم وال ــو(،  ــغ ــون ــك )ال
)المغرب(. بنسودة 

تكريم  يتم  االفــتــتــاح  حفل  وخــال 
المغرب  من  السابع  الفن  نجوم  من  عدد 
أيــام  خــال  سيتم  كما  ــرى،  أخ وبــلــدان 
وأفام  قصيرة،  أفام  عرض  المهرجان 
تكوينية  ورشات  ستنظم  كما  وثائقية، 
السينمائية،  التخصصات  من  عدد  فى 
حول  المهرجان  ندوة  تنظيم  عن  فضا 

واألدب. السينما 

يترأس جلنة حتكيم املسابقة الرسمية املخرج واملنتج السنغالى موسى تورى

ادعوا لسهير البابلى

7 أفالم مصرية تشارك فى املهرجان الدولى للفيلم باملغرب

شهدت الحالة الصحية للنجمة الكبيرة سهير البابلى، 
ساءت  بعدما  الماضية،  الساعات  خال  خطيرة  تطورات 

بشكل كبير. 
غرفة  داخل  مازالت  أنها  البابلى،  سهير  أسرة  وكشفت 
خطرة،  حالة  فى  المستشفيات  بأحد  المركزة  الرعاية 
مطالبين جمهورها ومحبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل. 
طبى  إلشــراف  حاليا  تخضع  أنها  منها  المقربين  وأكد 
كامل، بعدما دخلت فى غيبوبة تامة وأمر األطباء بوضعها 

على جهاز أكسجين. 
ابنة سهير  ومن جانبه أوضح الدكتور رضا طعيمة زوج 
البابلى، إن حالتها ساءت كثيرا خال الساعات الماضية 
وتفتح  قليا  تتحرك  بــدأت  هى  يتوالها،  »ربنا  قائا: 
القرآن بجوارها، وعندما نردد  عينيها عندما يتم تاوة 
مديح الرسول )ص( تفتحت عينيها للحظات وتنظر لنا 

وتبسمت«. 
وعن حالتها الصحية أضاف زوج ابنة سهير البابلى بأنها لم تصاب بكورونا، ولكن حدثت 
بعض االضطرابات فى السكر فتعرضت لغيبوبة السكر دخلت على أثرها إلى المستشفى 

وهى اآلن تخضع للعاج.
وكشفت نيفين الناقورى، ابنة سهير البابلى، أن والدتها خضعت منذ فترة لعملة زراعة 
المضاعفات  التى تتناولها حدث بعض  أعوام، وبسبب األدوية  أكثر 8  فصين كبد منذ 
الشديدة من ضمنها ضعف عضلة القلب ومياه على الرئة، كما حدث هبوط سكرى حاد 

عرضها لمشاكل صحية كبيرة خال الفترة األخيرة.
يذكر أن الفنانة سهير البابلى، تعرضت منذ أيام لحالة خطرة بعدما توقفت عضلة 

قلبها تماما، ثم عادت للعمل مرة أخرى.

هند صبرى مبسوطة 
وبناتها  هى  بالمشاركة  سعادتها  عن  صبرى  هند  الفنانة  عبرت 
األهرامات  منطقة  فى  المقام  اآلن«،  هو  »األبد  معرض  فعاليات  فى 
واآلثــار  والسياحة  الخارجية  ــى  وزارت برعاية  الجيزة،  بمحافظة 

اليونسكو. ومنظمة 
مجموعة  »إنستجرام«  بموقع  صفحتها  عبر  صبرى  هند  ونشرت 
صور لها خال مشاركتها وبناتها فى المعرض معلقة بقولها: »سعيدة 
جدا إّنى لحقت معرض األبد هو اآلن وهو أّول معرض يقام على أرض 

أهرامات الجيزة، فى الهواء الطلق«.
العالميين..  المعاصرين  الفنانين  أهــّم  فيه  »يشارك  وأضــافــت: 
كثيرا  استمتعنا  بناتى  و  أنا  الجولة..  على  الغفار  عبد  نادين  شكرا 

والجمهور الذّواق كان عريضا«.

كليب جديد 
لـ فاطمة عيد 

خالل أيام 

من  عيد،  فاطمة  المطربة  انتهت 
جديدة  أغنية  وتصوير  تسجيل 
على  وسيبها  »اضحك  عنوان  تحت 
كليب،  الفيديو  طريقة  على  الله«، 
نوفمبر   24 طرحها  المقرر  ومــن 
الـــجـــارى، عــبــر قــنــاتــهــا الــخــاصــة 
يوتيوب  الفيديوهات  موقع  على 
مواقع  على  الخاصة  وصفحاتها 

االجتماعى. التواصل 
»اضـــحـــك وســيــبــهــا عــلــى الــلــه« 
أحمد  ألحان  ســرور،  أحمد  كلمات 
ماهر  ومــاســتــر  ميكس  العتبانى، 

صاح، منتج فنى حسام محمد.
»تحمست  عيد:  فاطمة  وتقول 
لألغنية ألنها دعوة للتفاؤل والحب 
وتعالى،  سبحانه  الله  إلى  واللجوء 
وأتوقع  العمل،  على  الناس  وتشجع 
على  الجمهور  تحث  ألنها  نجاحها 
العمل الجاد وأن يترك الباقى على 
الله، كلماتها شعبية تمس إحساس 
اللحن جميل وسهل  الناس، وكذلك 

وترديده«. حفظه 
ــث عن  ــح ــا أب ــمـ وأضـــافـــت: »دائـ
الــتــطــويــر والــتــجــديــد ومــواكــبــة 
ــب فــكــرت  ــب ــس ــهـــذا ال ــر، ولـ ــص ــع ال
األغــانــى  بعض  تــوزيــع  ــادة  إعـ فــى 
المنتج  ــراف  ــ إش تــحــت  الــقــديــمــة 

الحاج«. ريتشارد 

والتشويق  ــارة  اإلثـ فيلم  تــصــدر 
مؤشرات   ،»Last Night in Soho«
ترند«،  »جوجل  موقع  على  البحث 
بعد  الــمــاضــيــة،  ــات  ــاع ــس ال خـــال 
مليون  الـ17  حاجز  إيراداته  تخطى 
طرحه  على  شهر  من  أقل  فى  دوالر 

العالمية.  السينمات  فى 
رواد مواقع  وتفاعل عدد كبير من 
الفيلم،  مع  االجتماعى  التواصل 
بأحداثه  منهم  الــكــثvيــر  ــاد  وأشـ
والتى  والمثيرة  الغامضة  الدرامية 
تدور فى إطار من الرعب والغموض. 
تايلور  أنيا  من  كل  بطولة  الفيلم 
سميث،  مات  لى،  مى  جيسى  جوى، 
المخرج  ــراج  إخـ ومــن  ريـــج،  ــا  ديــان
ــدة أفــام  ــع عـ ــان ــت، ص ــ ــار راي ــ إدج

و  Baby Driver بينها  من  شهيرة 
Shaun of the Dead والذى شارك 
ويلسون  كريستى  مع  الكتابة  فى 

. نز كير
حـــول فــتــاة شــغــوفــة بــالــمــوضــة، 
ــى  ــة لـــلـــعـــودة إل ــق ــري تــكــتــشــف ط
حيث  الستينيات،  فترة  فى  الماضى 
ولكن  مبهرة،  صاعدة  مغنية  تقابل 
بعيد  منحنى  أخذ  فى  تبدأ  األمور 

والشهرة. النجومية  عن  البعد  كل 
تــدور   »Last Night in Soho«
وتــم  ــة،  ــق ــي دق  120 فـــى  أحـــداثـــه 
يوم  السينمات  فى  رسميا  طرحه 
إيراداته  وبلغت  الماضى،  أكتوبر   27
منذ  دوالر  ألـــف  و780  ــيــون  16مــل

اآلن. وحتى  طرحه 

 قصة  فيلم الرعب
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بعد تصدره الترند
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نوفمبر ٢٠٢١ االثنين العدد ٧٥8
اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

نال الجهاز الطبى باالهلى بقيادة ٥١
أحمد أبو عبلة وأخصائيو االستشفاء 

والتأهيل بالفريق األول إشادة 
واسعة من مسئولو القلعة الحمراء

»فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  أعلن 
)شهر  للمنتخبات  الشهري  التصنيف  عن 
الدولي  التوقف  انتهاء  بعد  وذلك  نوفمبر(، 
بكأس  اخلاصة  التصفيات  مباريات  وخوض 

العالم 2022.
املرحلة  إلى  التأهل  يف  مصر  منتخب  وجنح 
املؤهلة  إفريقيا  تصفيات  من  اإلقصائية 
تصدره  بعد   ،2022 قطر  العالم،  كأس  إلى 
للمجموعة السادسة والتي كانت تضم كًل من 

ليبيا، اجلابون، أجنوال.
مركًزا  مصر  منتخب  تراجع  التصنيف  وشهد 
املرتبة  احتل  حيث  املاضي،  الشهر  عن  واحًدا 
تأهله  رغم   ،44 املركز  يف  كان  أن  بعد  عامليا   45
بينما  التصفيات،  من  النهائية  للمرحلة 
الصعيد  على  السادس  املركز  يف  يتواجد 

اإلفريقي.
فيما احتل منتخب السنغال صدارة املنتخبات 
اإلفريقية، بتواجده يف املركز الـ20 عاملًيا، وبعده 
املغرب 28، وتونس 29 ثم اجلزائر 32، ونيجيريا 

36، ومصر 45.
تصنيف  يف  إفريقية  منتخبات   10 أول  ترتيب 

فيفا لشهر نوفمبر
1- السنغال األول إفريقًيا والـ20 عاملًيا برصيد 

.1561.68
2 - املغرب الثاني إفريقًيا والـ28 عاملًيا برصيد 

.1525.5
3 - تونس الثالث إفريقًيا والـ29 عاملًيا برصيد 

.1512.13
4 - اجلزائر الرابع إفريقًيا والـ32 عاملًيا برصيد 

.1508.54
عاملًيا  والـ36  إفريقًيا  اخلامس  نيجيريا   -  5

برصيد 1478.78.
6 - مصر السادس إفريقًيا والـ45 عاملًيا برصيد 

.1449.51
عاملًيا  والـ50  إفريقًيا  السابع  الكاميرون   -  7

برصيد 1437.35.
برصيد  عاملًيا  والـ52  إفريقًيا  الثامن  غانا   -  8

.1428.97
9 - مالي التاسع إفريقًيا والـ53 عاملًيا برصيد 

.1427.98
عاملًيا  والـ64  إفريقًيا  العاشر  الكونغو   -  10

برصيد 1375.34.
املتأهلة  العشرة  املنتخبات  تصنيف  وسيتم 
إلى  العالم  كأس  تصفيات  من  احلسم  ملرحلة 
يجعل  مما  القاري،  لتصنيفها  طبًقا  وعائني 

مصر تلقي أحد منتخبات التصنيف األول.

بعد اعالن فيفا التصنيف العاملي لـ املنتخبات ..

مصر تتراجع والسنغال تتصدر إفريقيا

كشف باتريس كارتيرون املدير الفني للزمالك 
حقيقة معاقبة بعض العبي فريقه باالستبعاد 
من التشكيل األساسي أمام اإلسماعيلي خلل 
لقاء اليوم بعد الهزمية بخماسية أمام األهلي 

يف اجلولة املاضية.
الغني  عبد  محمد  بالثلثي  كارتيرون  ودفع 
بشكل  فتحي  ومصطفي  جمعة  اهلل  وعبد 
خلل  البدالء  دكة  على  جلوسهم  بعد  أساسي 

الفترة األخيرة.
وكان الزمالك قد فاز على اإلسماعيلي بهدفني 
اليوم  بينهما  أقيمت  التي  املباراة  يف  رد  دون 

اجلمعة ضمن منافسات الدوري املصري.

عبر  تلفزيونية  تصريحات  يف  كارتيرون  وقال 
أنني  أتوقع  »كنت  سبورتس«:  تامي  »اون  قناة 
سأواجه فريقا صعبا، ألنه من الصعوبة حصد 
اإلسماعيلية،  يف  اإلسماعيلي  من  نقاط   3
والفريق اخلصم )يقصد األهلي( ال يأتي إلى 

هنا ويواجه اإلسماعيلي يف أرض محايدة«.
أنواع  نوع من  وبسؤاله هل تغيير طريقته كان 
األهلي؟،  مباراة  بعد  اللعبني  لبعض  العقاب 
اللعبني،  وبني  بيني  أمور  »هذه  أوضح: 
نفس  على  اللعبني  كل  أن  اليوم  وأظهرت 

املستوى ومُيكنهم املشاركة يف أي وقت«.
أردف:  الزمالك،  من  رحيله  شائعات  وعن 

جيدة  علقتي  أن  سوى  أقول  أن  أستطيع  »ال 
بالنادي وأنا زملكاوي 100% ولدي علقة جيدة 

مع رئيس النادي«.
جديد  دم  خلق  أريد  كنت  »اليوم  واستطرد: 
يريدون  العبون  يشارك  أن  وأريد  الفريق،  يف 
املاضية  املباراة  تأثير  ألن  جديد،  شيء  إضافة 
جديد  فكر  تطبيق  أريد  وكنت  أثر،  له  زال  ما 

لنخرج من أجواء املباراة املاضية«.
املباراة  »ارتكبنا أخطاء كبيرة جدا يف  واختتم: 
الهجومي،  املستوى  على  األهلي  أمام  املاضية 
ولكن األهم هو االستمرارية يف األداء ألن هذا 

ما جعلنا نفوز بالدوري املوسم املاضي«.

كارتيرون يوضح حقيقة معاقبة بعض 
العبي الزمالك بعد خماسية األهلي

على  جاهًدا  اإلسباني  برشلونة  نادي  يعمل 
ما  به  مير  الذي  الصعب  الوضع  من  اخلروج 
بني األزمة املالية وتعدد اإلصابات بني اللعبني 
وتراجع نتائج الفريق، إال أنه تلقى ضربة بشأن 

إصابة جوهرته الشاب بيدري جونزاليس.
التعايف  على  ويعمل  إصابة  من  يعاني  بيدري 
اجلديد  مدربه  قيادة  حتت  للمشاركة  متهيًدا 

تشايف هيرنانديز.
وذكرت »ESPORT 3« اإلسبانية، أن بيدري  قد 
ساقه  يف  الفخذ  عضلة  يف  إصابة  من  انتكس 
عام  حتى  اللعب  من  يتمكن  ال  وقد  اليسرى 
ملدة  يغيب  قد  بيدري  أن  التقرير  ويفيد   .2022
اللعب  على  قادرًا  يعد  لم  أنه  يعني  مما  شهر، 
جًدا  كبيرا  عددا  لعب  بيدري   .2022 عام  حتى 
من املباريات يف املوسم املاضي واستدعاه لويس 

إضافًيا  وقًتا  لعب  أن  بعد  أوروبا،  لكأس  إنريكي 
لتلبية  وذهب  وإيطاليا،  وسويسرا  كرواتيا  ضد 

دعوة لويس دي ال فوينتي، املدرب األوملبي.
من  طار  فقد  بذلك،  سعيًدا  بيدري  يكن  لم 
الفضية  بامليدالية  األوملبياد  من  عائًدا  اليابان 
ووفر نفسه لرونالد كومان للعب أول يومني من 

الدوري ضد ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو.
إصابة  بسبب  بنفيكا  أمام  املباراة  يف  وسقط 
عضلية يف عضلة الفخذ يف ساقه اليسرى وهو 

اآلن ينتقل من االنتكاس إلى االنتكاس.
مت جتديد عقد بيدري مؤخًرا مع برشلونة حتى 

عام 2026 بشرط جزائي قدره مليار يورو.
يذكر أن برشلونة سيواجه إسبانيول يف الديربي 
وهي  اإلسباني  الدوري  مبنافسات  السبت  غًدا 

أولى مباريات تشايف كمدرب للبارسا.

سولشاير: أتواصل باستمرار مع إدارة مانشستر يونايتد.. وأشعر باألمان يف وظيفتي

مانشستر  فريق  مدرب  سولشاير  جونار  أولي  أكد 
مسؤولي  مع  مستمر  تواصل  على  أنه  يونايتد 
املنتشرة  التكهنات  ظل  يف  اإلجنليزي،  النادي 

ترافورد. األولد  يف  مستقبله  حول 
االنتقادات  من  عنيفة  موجة  سولشاير  ويواجه 
وسوء  يونايتد  مانشستر  مستوى  تراجع  بسبب 

املوسم. هذا  النتائج 
وخسر مانشستر يونايتد يف آخر مباراتني على أرضه 

أمام  نظيفة  بخماسية  وذلك  اإلجنليزي،  الدوري  يف 
سيتي. مانشستر  من  ثنائية  ثم  ليفربول 

مستقبل  حول  التكهنات  إثارة  يف  ذلك  كل  وتسبب 
طالب  حيث  يونايتد،  مانشستر  مع  سولشاير 

بإقالته. الكثير 
إد  إذا كان هناك تواصل بينه وبني  وعندما سئل عما 
سولشاير:  قال  للنادي،  التنفيذي  الرئيس  وودوارد 
وتواصلت  بالنادي  اتصال  على  كنت  لقد  »بالطبع، 

معه كما أفعل طوال الوقت على أي حال«.
»مترو«  صحيفة  نشرتها  تصريحات  يف  وأضاف 
طويلة  دولية  استراحة  كانت  »لقد  اإلجنليزية: 
هناك  أن  نشعر  ملصلحتنا،  استغليناها  لكننا 
مستعدون  ونحن  اللعبني  من  جيدة  استجابة 

واتفورد«. ملباراة 
يف  باألمان  يشعر  يزال  ال  كان  إذا  ما  وحول 
اللعبون،  »نعم،  سولشاير:  تابع  والدعم،  الوظيفة 

واحد  هدف  على  نعمل  نحن  النادي،  أنا،  الطاقم، 
أفضل«. نتائج  على  واحلصول  للتحسني، 

الفريق  يدعمون  املشجعون  يزال  »ال  واستكمل: 
الفترة  تلك  خلل  الفريق  دعموا  لقد  والنادي، 

البناء«. إعادة  أجل  من 
دائًما  تشعر  مباراة،  تخسر  »عندما  واختتم:   
بصراحة  نتواصل  ضغط،  حتت  وتكون  أمل  بخيبة 

للتدريب«. حًقا  جيًدا  األسبوع  هذا  كان  وصدق، 

ضربة لـ 
برشلونة..

انتكاسة بيدري 
وشكوك بشأن 

مشاركته حتى 2022
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العدد ٧٥٩
اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

فى  ماضون  إننا  املالية،  وزير  معيط  محمد  الدكتور  قال 
املجاالت  مبختلف  اخلاص  القطاع  مع  الشراكة  تعميق 
للمشاركة  املركزية  الوحدة  نشاط  تعظيم  التنموية، من خالل 
مت  املالية، حيث  لوزارة  التابعة   »P.P.P« اخلاص  القطاع  مع 
توسيع هيكلها التنظيمى، وحتويلها إلى قطاع متكامل بالهيكل 

اإلدارى اجلديد للوزارة.
رئيس  تعيني  سيتم  أنه  له،  تصريح  فى  الوزير،  وأضاف 
خالل  القطاع  بهذا  الوظيفية  املستويات  جميع  وشغل  قطاع، 
القطاع  هذا  قدرات  رفع  فى  يسهم  نحو  على  املقبلة،  الفترة 
احليوى؛ حتى يتمكن من االضطالع بدوره على النحو املنشود 
فى رفع مساهمات القطاع اخلاص إلى 50٪ من حجم النشاط 
االقتصادى خالل الثالث سنوات املقبلة، مبا يتسق مع تعاظم 
جهود وزارة املالية واحلكومة فى خلق مسارات تنموية جاذبة 
العديد  تنفيذ  على  ُتشجعهم  اخلاص  القطاع  الستثمارات 
فى  وتسهم  العمل،  فرص  من  املزيد  وتوفر  املشروعات،  من 
إليهم،  املقدمة  واخلدمات  املواطنني،  معيشة  مستوى  حتسني 

األمر الذى ينعكس إيجابًيا على أداء االقتصاد القومى.
وأشار إلى أن احلكومة تدرك أهمية وجود شراكة حقيقية 
املواتية  البيئة  تهيئة  على  وحترص  اخلاص،  القطاع  مع 
التعديالت  فى  ترجمته  مت  ما  وهو  لالستثمار،  واملحفزة 
اجلوهرية التى مت إجراؤها على القانون رقم 67 لسنة 2010، 
البنية  مشروعات  فى  اخلاص  القطاع  مشاركة  تنظيم  بشأن 
العامة وأقرها مجلس الشيوخ  األساسية واملرافق واخلدمات 
بهدف  املاضى،  األسبوع  النواب  مجلس  وأقرها  قبل  من 
العامة،  االستثمارات  فى  اخلاص  القطاع  مشاركة  حتفيز 
للبنية  الكبرى  املشروعات  وتشغيل  فى متويل  وتعظيم جهوده 

األساسية.
وأشار إلى أن الوحدة املركزية للمشاركة مع القطاع اخلاص 
»P.P.P« التابعة لوزارة املالية، التى مت البدء فى حتويلها إلى 
قطاع متكامل بهيكل وزارة املالية، وضعت قائمة باملشروعات 
املقبلة  املرحلة  خالل  تباًعا  وطرحها  دراستها  سيتم  التى 
بنظام »املشاركة مع القطاع اخلاص«، والتى تشمل مشروعات 

بنية أساسية كاملوانئ البحرية واجلافة، واملرافق كتحلية املياه 
والتعليم  الصحة  فى  العامة  واخلدمات  الصحى،  والصرف 
كاملدارس واملستشفى اجلامعى ببنها، وإعادة تدوير املخلفات 

لتوليد الطاقة فى العديد من املحافظات.
مع  بالتعاون  املشروعات  من  عدد  تنفيذ  يتم  أنه  وأضاف 
ومن  اخلاص«،  القطاع  مع  »املشاركة  بنظام  النقل  وزارة 
والسادات،  رمضان،  من  »العاشر  مبدن  برية  موانئ  أهمها: 
وبنى سويف«، فضاًل على الرصيف البحرى متعدد األغراض 
سفاجا،  مبدينة  جديد  بحرى  ميناء  وإنشاء  الدخيلة،  مبيناء 
مع  »املشاركة  وبنظام  اإلسكان  وزارة  مع  بالتعاون  يتم  كما 
املياه فى مدن  لتحلية  إنشاء محطات  أيًضا  القطاع اخلاص« 
ودمياط«،  وسفاجا،  والقصير،  والسادات  مبطروح،  »احلمام 
فى  املخلفات  من  للكهرباء  توليد  محطة  إنشاء  أيًضا  ويتم 
فى  تعليمى  جامعى  مستشفى  وإنشاء  مختلفة،  محافظات 

بنها. مدينة 
الوحدة  رئيس  حنورة  عاطر  املهندس  أوضح  جانبه،  ومن 

أنه من  املالية،  بوزارة  القطاع اخلاص  للمشاركة مع  املركزية 
متميزة  مدرسة   1000 وتشغيل  إنشاء  من  االنتهاء  املستهدف 
للغات بنظام املشاركة مع القطاع اخلاص بحلول عام 2030، 
من  األمور  أولياء  تناسب  ُمخفضة  مبصروفات  تكون  بحيث 
الكثافة  خفض  فى  وتسهم  املتوسطة،  الدخول  أصحاب 
عقود  توقيع  مت  أنه  إلى  الفًتا  التجريبية،  باملدارس  الطالبية 
مدارس  وتشغيل  لبناء  القومى  »املشروع  من  األول  الطرح 
املشاركة املتميزة للغات« رسمًيا فى عام 2019، ودخلت باكورة 

هذه املدارس اخلدمة فى العام الدراسى 2020/ 2021.
وأكد أن الوحدة املركزية للمشاركة بوزارة املالية تستهدف 
تطوير الشراكة مع القطاع اخلاص من خالل دعم كل اجلهات 
اإلدارية فى هيكلة وطرح املشروعات التى يتم تنفيذها بنظام 
املشاركة مع القطاع اخلاص، ومن بينها مشروع »بناء وتشغيل 

مدارس املشاركة املتميزة للغات«.

املالية: نسعى لرفع مساهمات القطاع اخلاص إلى 50٪ من حجم االقتصاد

وزيرة التخطيط: تعزيز املساواة والتمكني االقتصادى للمرأة محرك رئيسى للسالم

وزير االتصاالت يبحث مع 
سفير السويد بالقاهرة التعاون 

فى الذكاء االصطناعى

وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  طلعت  عمرو  الدكتور  استقبل 
بالقاهرة  السويد  مملكة  سفير  إميسجارد  هوكان  املعلومات، 
مجاالت  فى  البلدين  بني  الثنائى  التعاون  تعزيز  سبل  ملناقشة 
مجاالت  فى  التعاون  وتفعيل  املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 
وريادة  واالبتكار  املالية،  والتكنولوجيات  االصطناعى،  الذكاء 
والبحوث  السيبرانى،  واألمن  الذكية،  املدن  وإنشاء  األعمال، 
التطبيقية، وكذلك االستفادة من اخلبرة السويدية فى التطبيقات 

التكنولوجية املختلفة التى تخدم املواطنني فى شتى املجاالت.
الدولة  اهتمام  االجتماع  خالل  طلعت  عمرو  الدكتور  وأكد 
باالستثمار فى بناء اإلنسان، إذ تعتبر مصر من الدول الرائدة فى 
تصدير مواهبها من الشباب إلى الدول التى حتتاج إلى مهارات 
السكانية  الكثافة  ذات  الدول  من  وغيرها  السويد،  مثل  مدربة 

املنخفضة.
الرقمية  مصر  استراتيجية  طلعت  عمرو  الدكتور  واستعرض 
واجلهود املبذولة لتحقيق التحول الرقمى، وبناء اإلنسان املصرى 
من خالل إتاحة برامج بناء القدرات على مستويات مختلفة فى 
إطالق  عن  فضال  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  مجاالت 
وريادة  التكنولوجى  االبتكار  لتحفيز  ومبادرات  برامج  وتنفيذ 

األعمال لدى الشباب.
وزارة  به  تقوم  الذى  الدور  طلعت  عمرو  الدكتور  أوضح  كما 
كرمية«  »حياة  مبادرة  فى  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
خدمات  توفير  لضمان  الدولة  توليه  الذى  الكبير  واالهتمام 
هذه  أن  الى  مشيرا  املبادرة؛  قرى  فى  مواطن  لكل  االنترنت 
اخلدمات لم تعد رفاهية بل تعد حق أساسى لكل مواطن وعنصر 
رئيسى للحصول على اخلدمات احلكومية املختلفة فى ضوء بناء 

مصر الرقمية.
وزير  مع  باالجتماع  سعادته  عن  إميسجارد  هوكان  وأعرب 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، مشيدا باجلهود املبذولة على 
املستوى الوطنى، مؤكدا الدور الهام للتكنولوجيات احلديثة فى 

النهوض بحياة املواطنني فى كل أرجاء العالم.
لزيارة  طلعت  للدكتور عمرو  الدعوة  السويدى  السفير  ووجه 
السويد والتعرف على التجربة السويدية فى بناء املدن الذكية، 
واجتذاب الشركات الناشئة، خاصة وأن منظومة ريادة األعمال 
السويدية تعد من أسرع املنظومات منوا حول العالم، وكذلك فى 
تطوير التكنولوجيات املالية حيث تعد السويد من الدول الرائدة 

فى التحول إلى املجتمع الالنقدى.
وأعرب الدكتور عمرو طلعت عن ترحيبه بالدعوة، مشيرا إلى 
تطلعه إلى االستفادة من التجربة السويدية الرائدة وبناء شراكات 

ناجحة مبا يخدم املصالح املشتركة بني البلدين الصديقني.

 ،UNIDO شارك فى الندوة منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
لتعزيز  الناجحة  والسياسات  اجليدة  املمارسات  على  التركيز  فيها  ومت 
بشأن  اليونيدو  ومشروعات  الرقمى،  القطاع  فى  للمرأة  األعمال  ريادة 
التنمية الصناعية الشاملة واملستدامة فى  تعزيز متكني املرأة من أجل 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

األوسط  الشرق  منطقة  أنحاء  جميع  فى  النساء  إن  السعيد  وقالت 
وشمال إفريقيا حتصل بشكل متزايد على تعليم جيد ومهارات رقمية، 
وميكن ملشاركتهن القوية فى التوظيف وريادة األعمال واحلياة العامة أن 
تساهم بشكل كبير فى توفير الفرص للحكومات إلعادة اقتصاداتها إلى 
املسار الصحيح أثناء تنفيذ خطة 2030، ومع ذلك ال يزال يتعني على 
بعض البلدان أكثر من غيرها فى املنطقة العمل على سد الفجوة الرقمية 

بني اجلنسني.
من  واحدة  هى  اجلنسني  بني  الرقمية  الفجوة  أن  السعيد،  وتابعت 
أنحاء  فى جميع  بل  املنطقة فحسب،  تواجه  ال  التى  الرئيسية  العوائق 
التكنولوجيا  إلى  الوصول  على  أقل  بقدرة  اإلناث  تتمتع  إذ  العالم، 
تكافح  النامية، حيث  البلدان  فى  وال سيما  بالذكور،  مقارنة  واإلنترنت 

اإلناث من أجل احلصول على التكنولوجيا والوصول إلى اإلنترنت.
املتنقلة فى عام  العاملى لالتصاالت  للنظام  وفًقا  أنه  السعيد  وأكدت 
2020، فتقل احتمالية امتالك النساء فى البلدان منخفضة ومتوسطة 
اإلنترنت  الستخدام  احتمااًل  وأقل   ،٪8 بنسبة  املحمول  للهاتف  الدخل 
عبر الهاتف املحمول بنسبة 20٪ مقارنة بالرجال، مشيرة إلى أن الفجوة 
الرقمية تؤثر سلًبا على إمكانات البلدان للنمو االقتصادى والتنمية، فى 
حني أنه إذا مت ربط 600 مليون امرأة أخرى باإلنترنت فى غضون ثالث 
املحلى  الناجت  فى  ارتفاع  إلى  ترجمته  يتم  أن  ذلك ميكن  فإن  سنوات، 

اإلجمالى العاملى يتراوح بني 13 و 18 مليار دوالر.
األعمال  ريادة  أن  االقتصادية،  والتنمية  التخطيط  وزيرة  وأوضحت 
إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  فى  ارتفاًعا  شهدت  الرقمية 
ففى عام 2017، وصلت نسبة سكان الشرق األوسط ممن يستخدمون 

الهواتف  أجهزة  السكان ميتلكون  و 94٪ من  إلى ٪88،  يومًيا  اإلنترنت 
التواصل  منصات  على  بنشاط  السكان  من   ٪38 ومشاركة  الذكية، 
االجتماعى، وهذه األرقام متثل نسبة السكان الشباب فى املنطقة، حيث 
يقع 60٪ من سكان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حتت سن 30 

عاًما، و 30٪ بني 15-29 عاًما.
األعمال  ريادة  صعود  من  استفادت  املنطقة  أن  إلى  السعيد  ولفتت 
فرائدات  املتسارع،  للنمو  نتيجة  التحديات  بعض  لكن ظهرت  الرقمية؛ 
مكاسب  لتحقيق  الفرص  هذه  من  االستفادة  على  قدرة  أقل  األعمال 
التى أسستها  الناشئة  بالنظر إلى نسبة الشركات  إنه  اقتصادية، حيث 
من   ٪10 من  أقل  أن  املاضية، جند  عاًما  العشرين  مدار  على  سيدات 

الشركات الناشئة أسستها نساء.
الفرص  زيادة  أن  إلى  االقتصادية،  والتنمية  التخطيط  وزيرة  ونوهت 
الرقمية أدى إلى خلق نظام بيئى تنافسى تتغير فيه اخلدمات أو املنتجات 
وبقدرة  باالستقرار،  تتعلق  مشاكل  يخلق  ما  وهو  باستمرار؛  وتتطور 
رائدات األعمال على تخطيط استراتيجيات األعمال واستدامتها، مؤكدة 
أن النجاح فى الشركات الناشئة الرقمية يتطلب مهارات ومواهب محددة 

مثل محو األمية الرقمية، وتقدمي خدمات أو منتجات مبتكرة.
العقلية  تغيير  إلى  حاجة  هناك  أن  السعيد،  هالة  الدكتورة  وأكدت 
والعمل اجلماعى فى املنطقة من أجل إنشاء نظام بيئى لريادة األعمال 
جاهز للثورة الرقمية، وهو ما يتيح تشكيل املؤسسات الصغيرة ومتوسطة 

احلجم وبالتالى زيادة مشاركة املرأة بها.
وأوضحت السعيد أنه مع مواءمة مصر لرؤيتها لعام 2030 مع أهداف 
التنمية املستدامة األممية السبعة عشر، واالستراتيجية الوطنية املصرية 
لتمكني املرأة، فإن هناك تركيز واضح على تكافؤ الفرص واملساواة بني 
والبرامج  والسياسات  اإلجراءات  مجموعة  أن  إلى  مشيرة  اجلنسني، 
والتشريعات التى تقوم بها الدولة لتعزيز التمكني االجتماعى واالقتصادى 

والثقافى والسياسى للمرأة، وضمان املساواة داخل املجتمع.
»مصر  مصر  فى  الرقمى  التحول  استراتيجية  إن  السعيد  وقالت 
أنه  موضحة  رقمى،  مجتمع  إلى  مصر  النتقال  األسس  تضع  الرقمية« 

لبدء هذا االنتقال وبناء اقتصاد رقمى قوى، فقد مت بناء االستراتيجية 
على ثالث ركائز رئيسية تبدأ مبحو األمية الرقمية.

املجلس  جهود  إلى  السعيد  هالة  الدكتورة  لفتت  السياق؛  ذات  وفى 
السياسات  بتطبيق  املستمر  احلكومة  والتزام  للمرأة،  القومى 

واإلصالحات الالزمة لدفع أجندة النوع االجتماعى، كما أشارت إلى 
الفجوة  إلى سد  تهدف  التى  رقمى«  مبادرة »هى ملستقبل  إطالق 

الرقمية بني اجلنسني.
أيًضا  يتجلى  املرأة  بتمكني  مصر  التزام  أن  الوزيرة  وتابعت 
فى تقدمي برامج تدريبية مخصصة للقيادات النسائية، وآخرى 
جميع  فى  النساء  إلى  والوصول  النسائية،  األعمال  لريادة 
محافظات مصر، باإلضافة إلى زيادة متثيل املرأة فى مجالس 
اإلدارة باملؤسسات املصرية، مشيرة إلى إصدار البنك املركزى 
البنوك مبنح  بإلزام جميع  يقضى  قرارًا  يومني  قبل  املصرى 
بهدف  إداراتها  مجالس  فى  األقل  على  مقعدين  النساء 

متكينهم اقتصادًيا وتعزيز مبادئ احلوكمة.
أنه  السعيد  هالة  الدكتورة  أكدت  كلمتها،  ختام  وفى 
الرقمى فى منطقة  القطاع  للمرأة فى  ريادة األعمال  لتعزيز 
بيئة  خلق  املهم  من  فإنه  إفريقيا؛  وشمال  األوسط  الشرق 
القدرات  بناء  فى  واملساهمة  اجلنسني،  بني  واملساواة  مواتية 

وكذلك  للمرأة  األعمال  ريادة  تنمية  فى  املشاركة  للمؤسسات 
اخلدمات التى تراعى الفوارق بني اجلنسني، مشيرة إلى أنه على 

الرغم من ظهور رائدات األعمال على مستوى العالم، فإن النساء 
الشرق  منطقة  فى  خاصة  املجال  هذا  فى  الرجال  عن  يتخلفن 

األوسط وشمال إفريقيا.
سكان  إجمالى  نصف  نحو  تشكل  النساء  أن  السعيد  وأوضحت 

العالم، وفى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تشكل النساء بها 
نسبة 49.7٪، وهو ما يستدعى االحتاد حول اعتقاد مشترك بأن لكل 
فرد احلق فى حتقيق درجات متساوية من املشاركة والفرص بغض النظر 

عن اجلنس من أجل مستقبل مستدام فى املنطقة.

أحمد صالح

أكدت الدكتورة هالة 
السعيد وزيرة التخطيط 
والتنمية االقتصادية، 
أن تعزيز المساواة بين 

الجنسين والتمكين 
االقتصادى للمرأة يعد 

محرًكا رئيسًيا للسالم 
واالستقرار والتماسك 

االجتماعى فى منطقة 
الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا.
جاء ذلك خالل مشاركة 

السعيد فى الندوة 
االفتراضية لمنتدى التمكين 

االقتصادى للمرأة فى 
منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا، التابع 

لمنظمة التعاون االقتصادى 
والتنمية OECD، وذلك 

بصفتها الرئيس المشارك 
للمنتدى.

التقت الدكتورة رانيا املشاط، وزيرة التعاون الدولى، مايكل بلومبرج، 
واإلعالمية  اإلخبارية  للخدمات  بلومبرج  مجموعة  ومؤسسة  رئيس 
وتغير  للمدن  املتحدة  لألمم  العام  األمني  ومبعوث  املالية  واملعلومات 
تضّم  شبكة  وهى   ،»40 »سى  مجموعة  إدارة  مجلس  ورئيس  املناخ، 
رؤساء 97 مدينة كبيرة فى العالم تبذل جهوداً كبيرة للترويج ملراعاة 

البيئة والطاقات املتجددة على املستوى املحلى.
جاء ذلك فى إطار لقاءاتها املتتالية ضمن فعاليات منتدى بلومبرج 
لالقتصاديات اجلديدة الذى يعقد فى سنغافورة فى الفترة من 19-16 

نوفمبر اجلارى.
الدولة  نفذها  التى  اإلصالحات  الدولى،  التعاون  وزيرة  وناقشت 
املصرية فى مختلف املجاالت والتى عززت حتولها االقتصادى لتصبح 
أحد أبرز الدول الناشئة على مستوى املنطقة والعالم، وعززت النمو 
املستدامة  التنمية  أهداف  نحو حتقيق  وسعيها  الشامل،  االقتصادى 
نفذتها  التى  والهيكلية  االقتصادية  اإلصالحات  أن  مؤكدة   ،2030
الدولة أتاحت املزيد من فرص االستثمار فى مجاالت البنية التحتية 
والقطاع  الدولية  التمويل  ملؤسسات  األخضر  والتحول  املستدامة 

اخلاص.
شرف  على  احلصول  فى  مصر  جناح  إلى  »املشاط«،  وأشارت 
استضافة مؤمتر األمم املتحدة للمناخ COP27، خالل العام املقبل، 
ودعم  األخضر،  للتحول  الطموحة  وخططها  ريادتها  يعزز  والذى 
التغيرات  تداعيات  من  والتخفيف  مع  للتكيف  اإلقليمية  اجلهود 
املناخية، وتنفيذ املشروعات الصديقة للبيئة، ودفع العمل املُشترك مع 
شركاء التنمية والبنوك متعددة األطراف لتنفيذ استراتيجيات متويل 
املناخ وتنشيط أدوات التمويل املبتكر واملختلط فى مصر، فضال عن 

حتفيز مشاركة القطاع اخلاص فى تنفيذ هذه املشروعات.

من ناحيته أكد مايكل بلومبرج، على أهمية تعزيز عمل احلكومات 
التحول  لدعم  اخلاص،  القطاع  مع  باملشاركة  العالم،  مستوى  على 
املستدامة،  التنمية  أهداف  لدفع  املناخية  واالستثمارات  األخضر 
لدعم  العاملية  الشركات  تلعبه  أن  ميكن  الذى  الدور  إلى  باإلضافة 

االستثمارات فى األسواق الناشئة لتعزيز العمل املناخى.
اجلديدة،  لالقتصاديات  بلومبرج  منتدى  فى  »املشاط«،  وتشارك 
الذى يهدف إلى مناقشة القضايا االقتصادية العاملية وبحث خلق رؤى 
ُمشتركة لتجاوز التحديات التى تواجه االقتصاديات املتقدمة والناشئة 
على حٍد سواء، ومناقشة التزام العالم باحلد من آثار التغيرات املناخية 
وتوفير التمويل الالزم للدول الناشئة ملواجهتها، وذلك مبشاركة أكثر 
من 750 من قادة االقتصاد وصانعى السياسات والرؤساء التنفيذيني 
ورواد األعمال، من بينهم نائب الرئيس الصينى، واجن كيشان، وجينا 
التجارة  وزيرة  يوجن،  كيم  وجان  األمريكية،  التجارة  وزيرة  راميوندو، 
والتخطيط  املالية  وزير  نداجيجيمينا،  وأوزيل  بسنغافورة،  والصناعة 
تنزانيا  جمهورية  رئيس  نائب  مباجنو،  فيليب  والدكتور  الرواندى، 
فى  لالستثمار  اآلسيوى  البنك  رئيس  ليكون،  جني  والسيد  املتحدة، 
البنية التحتية، والسيد مايكل بلومبرج، االقتصادى األمريكى ومؤسس 

بلومبرج.
بلومبرج  قمة  فى  شاركت  قد  الدولى،  التعاون  وزيرة  وكانت 
لالقتصاديات اجلديدة خالل العام املاضى، والتى عقدت افتراضًيا، 
وخالل املنتدى اختارت بلومبرج جمهورية مصر العربية ودولة اإلمارات 
عقب  املنطقة  فى  الصاعدة  لالقتصاديات  كنموذج  املتحدة  العربية 
تتميز  التى  والفرص  االقتصادية  اإلصالحات  نتيجة  كورونا،  جائحة 
بها الدولتان رغم التحديات االقتصادية على مستوى املنطقة والعالم.

املشاط: اإلصالحات املصرية 
تعزز أهداف التنمية املستدامة

أسرة جريــدة وموقــــع املوجــــز 
والزميل جمــــال الــــدالى

 يتقدمون باجمل عبارات

التهانى للعروسني  ووالد العروسة 

السيد/ أسامة السعيد 
بجهاز مشروعات وزارة الداخلية

الف مليون مبروك

مت بحمد هلل عقد قران
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