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السنة الثامنة عشرة

٩٢2 العيون الساهرة إشراف عام:  جمال الدالى

أشاد ممثلو إدارة الشرطة باألمم المتحدة 
وقادة الوحدات الشرطية المشكلة ببعثات حفظ 
السالم التابعة لألمم المتحدة بما تضمنته 
فعاليات ورشة العمل من محاضرات ومناقشات

ختام فاعليات »ورشة عمل دولية بأكادميية الشرطة« بعنوان تطوير أداء 
وحدات الشرطة املشكلة املشاركة بعمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة  

تفاصيل املؤمتر ال29 ملديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة املخدرات
حتت شعار » التحديات –آليات املواجهة«

ــار إســـتـــمـــرار الــنــجــاحــات  ــ ــذا فـــى إطـ يـــأتـــى هــ
مشاركاتها  عبر  الداخلية  وزارة  حققتها  التى 
بالعديد من الوحدات الشرطية ببعثات حفظ 
ــم الــمــتــحــدة  ــ الـــســـام الـــدولـــيـــة لــمــنــظــمــة األمـ

لتحقيق األمن والسام
هـــذا وقـــد شـــارك فــى فــعــالــيــات ورشـــة العمل 
المشار اليها عدد 39 كادر شرطى دولى من قادة 
الوحدات الشرطية المشكلة المنتشرة بمهام 
بــدول  المتحدة  لألمم  التابعة  الــســام  حفظ 
إفــريــقــيــا الــوســطــى والــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
وجــنــوب الـــســـودان ومــالــى بــاإلضــافــة إلـــى عــدد 
من قيادات إدارة الشرطة بمقراألمم المتحدة 
بـــنـــيـــويـــورك إلـــــى جــــانــــب عــــــــددًا مــــن الــــكــــوادر 

الشرطية المصرية العاملة فى هذا المجال
  شهدت فعاليات ورشة العمل على مدار فترة 
نقاشية تركـزت  وحلقات  محاضرات  إنعقادها 
ــددًا مـن الــمــوضــوعــات والــمــحــاور ذات  حـــــول عـــ

الصلة جاء أبرزها على النحو التالى :-
مــراجــعــة ســيــاســات عــمــل وحـــــدات الــشــرطــة 

بمهام حفظ السام الدولية 
القياسية  الــعــمــل  إجــــــراءات  تــطــبــيــق  آلـــيـــات 

لتقييم وحدات الشرطة باألمم المتحدة 
والتعاون  والسيطرة  القيادة  إستراتيجيات 

مع المكون العسكرى ببعثات حفظ السام 
الشرطية  الــوحــدات  عناصر  تــدريــب  أهمية 

فى  وتأثيره  الــســام  حفظ  بمهام  نشرها  قبل 
تطوير أداءها أثناء اإلضطاع بمهامها .

العمل ممثلى  ورشــة  فــى حفل ختام  شــارك 
مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ 
وبناء السام التابع لوزارة الخارجية المصرية 
 ، الــمــتــحــدة  بـــاألمـــم  ومــمــثــلــى إدارة الــشــرطــة 
وقــــد تـــوجـــه الـــلـــواء/مـــديـــرالـــمـــركـــز الــمــصــرى 
خال  الــســام  حفظ  عمليات  على  للتدريب 
للشراكة من  المصرية  للوكالة  بالشكر  كلمته 
لتسوية  الدولى  القاهرة  ومركز  التنمية  أجل 
النزاعات وحفظ وبناء السام التابعين لوزارة 
المركز  مع  الصادق  تعاونهما  على  الخارجية 
ــة الــعــمــل وتحقيقها  والــــذى تـــوج بــنــجــاح ورشــ
للمشاركين  متمنيًا  منها  المرجوة  لــألهــداف 

الــتــوفــيــق فــى أداء رســالــتــهــم الــســامــيــة فى 
حفظ السلم واألمن الدوليين  

كـــمـــا أكـــــد  مــســتــشــار مــركــز 
لتسوية  الـــدولـــى  الــقــاهــرة 
الــنــزاعــات وحــفــظ وبناء 

على  كلمته  فى  السام 
أن النجاح الذى حققته 

ــاء  ــمــــل قـــــد جــ ــعــ ورشـــــــــة الــ
علي  القائمين  إثــرجــهــود 
تــنــظــيــمــهــا والــمــشــاركــيــن 

فـــيـــهـــا مــــوجــــهــــًا الـــشـــكـــر 

ــلـــيـــة مــمــثــلــة فــــى أكــاديــمــيــة  إلــــــــــىوزارة الـــداخـ
الــشــرطــة )الـــمـــركـــز الــمــصــرى لــلــتــدريــب على 
المصرية  والــوكــالــة  الــســام(  حــفــظ  عمليات 

للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية 
تم عرض فيلم تسجيلى  الفعاليات  وخــال 
على  الشهادات  توزيع  أعقبه  العمل  ورشــة  عن 
الورشة  ومشرفى  منسقى  وتسليم  المشاركين 
بـــاألمـــم الــمــتــحــدة دروعــــًا  مـــن إدارة الــشــرطــة 
ــة لــلــمــركــز الـــمـــصـــرى لــلــتــدريــب على  ــاريـ ــذكـ تـ

عمليات حفظ السام 
ومــن جــانــبــهــم أشـــاد مــمــثــلــو إدارة الــشــرطــة 
الشرطية  الــوحــدات  وقــادة  المتحدة  بــاألمــم 
الــمــشــكــلــة بــبــعــثــات حــفــظ الـــســـام الــتــابــعــة 
لــألمــم الــمــتــحــدة عــلــي هــامــش حــفــل الختام 

ــة  بـــمـــا تــضــمــنــتــه فـــعـــالـــيـــات ورشــ
الــــــعــــــمــــــل مـــــــــن مــــــحــــــاضــــــرات 
ومــــنــــاقــــشــــات مــــثــــمــــرة فـــضـــًا 
ــن الــتــنــظــيــم الــمــتــمــيــز لــهــا  عــ
ــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ واإلمـ
والــتــدريــبــيــة والــلــوجــســتــيــة 
بها  يتمتع  التى  المتطورة 
للتدريب  الــمــصــرى  الــمــركــز 
ــات حــــفــــظ  ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ ــمــ ــ عــــــلــــــى عــ
الشرطة  بأكاديمية  الــســام 

المصرية.

مشاركة 39 كادر شرطى دولى من قادة الوحدات الشرطية املشكلة املنتشرة مبهام حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة  

جمال الدالي

إشادة بالتنظيم املتميز واإلمكانيات التعليمية 

والتدريبية واللوجستية املتطورة باملركز املصرى للتدريب 

على عمليات حفظ السالم بأكادميية الشرطة املصرية     

بــقــطــاع  الـــمـــخـــدرات  لــمــكــافــحــة  الـــعـــامـــة  اإلدارة  نــظــمــت 
مــكــافــحــة الــمــخــدرات واألســلــحــة والــذخــائــرغــيــر المرخصة 
أقسام  ورؤســـاء  إدارات  لمديرى  والــعــشــرون  المؤتمرالتاسع 
ــراف ومــتــابــعــة الـــلـــواء معتز  ــ مــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات تــحــت إشـ
توفيق مساعد وزيرالداخلية للقطاع تحت شعار » التحديات 
ــن مــمــثــلــى بــعــض  –آلــــيــــات الـــمـــواجـــهـــة« بـــمـــشـــاركـــة عـــــدد مــ
القطاعات والمؤسسات المعنية بالدولة المنوطة بمكافحة 
المخدرات،وعدٍد من قيادات وضباط اإلدارة العامة لمكافحة 
الــمــخــدرات عــلــى مــســتــوى الــجــمــهــوريــة.. حــيــث تــم تسليط 
الـــضـــوء عــلــى عــــدة مـــوضـــوعـــات مـــن بــيــنــهــا تــقــديــر الــمــوقــف 
وإساءة  المستحدثة  التخليقية  المخدرات  لمشكلة  الراهن 
إســتــخــدام الــســائــف والــكــيــمــاويــات الــداخــلــة فــى تصنيعها 
ورصد اإلتجاهات الحالية إلنتشار المخدرات دوليًا وإقليميًا 
ومحليًا ومدارسة التحديات والمعوقات التى تواجهة أجهزة 
الكشف  فــى  الــمــيــدانــى  الــواقــع  مــســتــجــدات  وفـــق  المكافحة 
الــمــخــدرة وكــذا دور مكافحة جــرائــم المعلومات  الــمــواد  عــن 
وتكنولوجيا اإلتصاالت فى الحد من ترويج المواد المخدرة 
الــوزارة  الــرؤى وجهود  اإللكترونية فضًا عن  المنصات  عبر 
المخدرات  على  الطلب  خفض  بجانب  المتعلقة  المتعلقة 

حيث إرتكزت فعاليات المؤتمر حول المحاور التالية :
المحور األول : مكافحة عرض المواد المخدرة:

التخليقية  الــمــخــدرات  لمشكلة  الــراهــن  الموقف  تقدير 
المستحدثة فى ضوء التحديات الراهنة

رصــــد اإلتـــجـــاهـــات الــحــالــيــة لــمــشــكــلــة الـــمـــخـــدرات دولــيــًا 
وإقليميًا ومحليًا وإقتراح خطط مواجهتها

ــه أجــهــزة  ــواجـ ُمــــدارســــة الـــتـــحـــديـــات والـــمـــشـــكـــات الـــتـــى تـ
الــمــيــدانــى لعمليات  الـــواقـــع  الــمــكــافــحــة وفــــق مــســتــجــدات 
المكافحة ووضع الحلول الازمة لمواجهتها أمنيًا وتشريعيًا
إبـــــراز دورالــتــقــنــيــات الــحــديــثــة فـــى الــكــشــف عــلــى الــمــواد 

المخدرة ومكافحة أساليب ووسائل تهريبها
إلقاء الضوء على دور مكافحة جرائم تقنيات المعلومات 
وتكنولوجيا اإلتصاالت فى الحد من ترويج المخدرات عبر 

المنصات اإللكترونية
السائف  إســتــخــدام  إســـاءة  مشكلة  على  الــضــوء  تسليط 

التصنيع غير  مــن  الــحــد  فــى  وإثـــر مواجهتها  والــكــيــمــاويــات 
المشروع للمخدرات التخليقية

ــافـــة أجـــهـــزة  تـــطـــويـــر خـــطـــط الــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون بـــيـــن كـ
المكافحة لإلرتقاء باألداء األمنى فى مجال مكافحة جرائم 

المخدرات بشتى صورها وغسل األموال المتحصلة منها
تحديث الخطط التنفيذية إلستراتيجية وزارة الداخلية 

فى مكافحة المخدرات وصواًل إلى تحقيق أفضل النتائج

المحور الثانى : خفض الطلب:

المخدرة على  المواد  تعاطى  أضــرار  الضوء على  تسليط 
السلبية  وآثـــارهـــا  للمدمنين  والــعــصــبــيــة  النفسية  الــحــالــة 
الــمــتــعــددة عــلــى الــمــجــتــمــع وآلـــيـــات الــوقــايــة والــتــوعــيــة من 

مخاطرها
رقــم 73 لسنة 2021  الــقــانــون الجديد  الــضــوء على  إلــقــاء 
بشأن ثبوت عدم تعاطى المخدرات كشرط لشغل الوظائف 

أو اإلستمرار فيها
مجال  فــى  الــمــدنــى  للمجتمع  الــهــام  الـــدور  على  التأكيد 
خــفــض الــطــلــب عــلــى الــمــخــدرات والــوقــايــة مــن الــمــخــدرات 

والتوعية بمخاطرها
مجابهة  حــمــات  تنفيذ  فــى  المكافحة  أجــهــزة  دور  إبــــراز 
مصحات عاج اإلدمان غير المرخصة والكشف عن تعاطى 
المخدرات بين سائقى المركبات والحافات المدرسية وأثر 

ذلك فى الحد من مشكلة المخدرات
إســتــعــراض خــطــة الــــــوزارة فـــى مــجــال الــوقــايــة والــتــوعــيــة 
مــن أضــــرار الــمــخــدرات والــمــقــتــرحــات الــخــاصــة بتطويرها 

بالتنسيق مع الجهات المعنية
الوطنية  الجهود  دعــم  فــى  المكافحة  أجــهــزة  دور  تعظيم 

لخفض الطلب على المخدرات
عدد  بحضور  الــلــقــاءات  مــن  الــعــديــد  المؤتمر  تخلل  وقــد 
من رجال الدين والقيادات األمنية والخبراء والمعنيين فى 
وفاعليات  أعــمــال  إنتهت  وقــد   .. الــمــخــدرات  مكافحة  مجال 
المؤتمر إلى توافق أعضاءه على عدة توصيات لتعظيم دور 
أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة.. أبرزها 

اآلتى:

النظر نحو تشكيل مجموعات عمل من قطاعات الوزارة 
المعنية بنطاق مختلف مديريات األمن للحد من إرتكاب 
الــمــخــدرة السيما  بــالــمــواد  جــرائــم اإلتــجــارغــيــرالــمــشــروع 
الــمــســتــحــدثــة مــنــهــا ومــداهــمــة الــبــؤر اإلجــرامــيــة وعــانــيــة 

الخطرة والعناصر  التشكيات  وضبط  اإلتجار 
الخاصة  البيانات  على  يحتوى  إلكترونى  تطبيق  إنشاء 
رقم  الــمــخــدرات  مكافحة  بــقــانــون  الملحقة  الــمــواد  بكافة 
األكثر  المخدرة  المواد  وصور  وتعدياته   1960 لسنة   182
ــك بــهــدف  ــار غــيــر الـــمـــشـــروع وذلــ إنـــتـــشـــارًا فـــى ســـوق اإلتـــجـ
تيسير اإلجراءات القانونية برصد وضبط المواد المخدر 
القدرات  تعزيز  يكفل  بما  منها  المستحدث  على  والتعرف 
الــتــقــنــيــة لــلــضــبــاط الــمــعــيــنــيــن خــاصــة بــنــطــاق الــمــطــارات 
ــذا الــمــعــيــنــيــن بــنــقــاط الــتــفــتــيــش األمــنــيــة  ــ والـــمـــوانـــئ وكـ

األمنية واألقوال  الثابتة 
ــن إســتــخــدام  تــعــزيــز الـــرقـــابـــة عــلــى اإلنـــتـــرنـــت لــلــحــد مـ
الــمــنــصــات اإللــكــتــرونــيــة فــى إرتـــكـــاب جــرائــم اإلتـــجـــار غير 

وترويجها إنتشارها  ومكافحة  بالمخدرات  المشروع 
الشرعية  المنافذ  على  الرقابة  إحكام  إجــراءات  تكثيف 
لمجابهة  الحديثة  والتقنيات  األجهزة  بإستخدام  السيما 
المستحدثة  التخليقية  المخدرات  وتهريب  جلب  جرائم 

البريدية والطرود  البضائع  عبر 
الــمــســبــق مــع األجــهــزة الحكومية  الــتــعــاون  أطـــر  تــعــزيــز 
الوطنية  بالجهود  لإلرتقاء  بالباد  األهلية  والمنظمات 
الــمــواد  تعاطى  مخاطر  مــن  والتوعية  الــوقــايــة  مــجــال  فــى 

المخدرة وعاج اإلدمان

المصرى  بمقرالمركز  إختتمت 
السالم  حفظ  عمليات  على  للتدريب 

والتنمية  التدريب  لكلية  التابع 
إشراف  تحت  الشرطة  بأكاديمية 

أبراهيم  أحمد  دكتور  اللواء  ومتابعة 
رئيس  وزيرالداخلية  أول  مساعد 

العمل  ورشة  فعاليات  الشرطة  أكاديمية 
أربعة  الدولية التى عقدت على مدار 

أيام وكانت تحت عنوان تطوير أداء 
المشاركة  المشكلة  الشرطة  وحدات 

لألمم  التابعة  السالم  حفظ  بعمليات 
المتحدة وذلك فى إطار الدور المنوط 

للمركز نحو تأهيل وتدريب ورفع قدرات 
حفظ  ببعثات  المشاركة  األمنية  الكوادر 

الوطنى  الصعيد  على  ليس  السالم 
اإلقليمي  الصعيدين  على  بل  فحسب 

والدولى 
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السنة الثامنة عشرة

٩٢3 بث مباشر

اميان الدالى 

تنوع نشاط الرئيس عبد 
الفتاح السيسى، األسبوع 

الماضى، وترأس قمة 
السوق المشتركة لدول شرق 

وجنوب القارة اإلفريقية 
»الكوميسا«، والتقى بعدد 

من رؤساء الدول، كما افتتح 
طريق الكباش باألقصر، وزار 
األسر المتضررة من السيول 

فى أسوان.

السيسى يشهد تسلم رئاسة مصر لقمة الكوميسا وافتتاح طريق الكباش وزيارة أسوان

وقد ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثالثاء الماضى، قمة 
»الكوميسا«  القارة اإلفريقية  السوق المشتركة لدول شرق وجنوب 

بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.
رئاسة  بــاســم  الــرســمــى  المتحدث  راضـــى،  بــســام  السفير  وصـــرح   
الجمهورية بأن قمة تجمع الكوميسا بالعاصمة اإلدارية الجديدة 
الرئيس  وإطـــالق  للتجمع،  الــدوريــة  الــرئــاســة  مصر  تسلم  ستشهد 
لخطة العمل االستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 - 2025 
للكوميسا، والتى تهدف إلى تعميق االندماج االقتصادى والتكامل 
اتفاقية  مــع  بالتناغم  التجمع،  دول  بين  مــا  والتنمية  اإلقليمى 

منطقة التجارة الحرة للقارة اإلفريقية.
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الثالثاء الماضى، مع أندريه 
راجــولــيــنــا، رئــيــس جــمــهــوريــة مــدغــشــقــر، عــلــى هــامــش انــعــقــاد قمة 

الكوميسا فى العاصمة اإلدارية الجديدة.
وصــــرح الــســفــيــر بــســام راضــــى الــمــتــحــدث الــرســمــى بــاســم رئــاســة 
مدغشقر  رئيس  بــزيــارة  رحــب  السيسى،  الرئيس  بــأن  الجمهورية، 
إلـــى مــصــر، مــشــيــدا بــرئــاســتــه للكوميسا خـــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة، 
وبالعالقات الوثيقة التى تربط مصر بشقيقتها مدغشقر، ومؤكًدا 
حـــرص مــصــر عــلــى الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون بــيــن الــبــلــديــن فى 
مختلف المجاالت، ال سيما التبادل التجارى وتوفير الدعم الفنى 

وبناء القدرات.
الــمــاضــى، مع  الــثــالثــاء  الــفــتــاح السيسى،  الــرئــيــس عبد  والــتــقــى 
مــحــمــد الــمــنــفــى، رئــيــس الــمــجــلــس الــرئــاســى الــلــيــبــى، وذلــــك على 

هامش انعقاد قمة الكوميسا فى العاصمة اإلدارية الجديدة.
وصرح المتحدث الرسمى بِاسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس 
ــرة، مــشــيــًدا  ــاهـ ــقـ ــى الـ ــب بــــزيــــارة مــحــمــد الــمــنــفــى إلــ الــســيــســى، رحــ
على  التأكيد  تضمن  والــذى  باريس،  مؤتمر  فى  األخيرة  بمشاركته 
ضرورة إجراء االنتخابات الوطنية فى موعدها المقرر فى ديسمبر 
2021، بما أعطى رسائل إيجابية حول دعم المجلس الرئاسى فى 
ليبيا للعملية الديمقراطية، والتزامه بتنفيذ بنود خارطة الطريق 
ومجدًدا  الشأن،  هــذا  فى  الداخلية  التحديات  تعدد  رغــم  الوطنية 
األزمــة  لتسوية  السياسى  للمسار  الكامل  مصر  دعــم  على  التأكيد 
الليبية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبى 

خالل الفترة الحالية فى هذا الشأن.
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثالثاء، فى العاصمة 
منظمة  عــام  سكرتير  كــابــويــبــوى،  شيليشى  مــع  الــجــديــدة  اإلداريــــة 

الكوميسا.
الرئيس  بأن  الجمهورية  رئاسة  باسم  الرسمى  المتحدث  وصرح 
أكد اعتزام مصر خالل رئاستها للكوميسا، بذل كل الجهد لمواصلة 
التطور فى مختلف الموضوعات المطروحة على أجندة المنظمة، 
الســيــمــا مــن خـــالل الــتــركــيــز عــلــى قــطــاعــات الــتــكــامــل االقــتــصــادى 

واالندماج اإلقليمى.
وألـــقـــى الــرئــيــس الــســيــســى، كــلــمــة بــمــنــاســبــة تــولــى مــصــر رئــاســة 

الكوميسا، جاء نصها كالتالى:
بسم الله الرحمن الرحيم،

مدغشقر،  جمهورية  رئيس  راجولينا«،  »أنـــدرى  الرئيس  فخامة 
ــيــــس قـــمـــة الــــســــوق الــمــشــتــركــة لـــلـــشـــرق والـــجـــنـــوب األفـــريـــقـــى  ورئــ

»الكوميسا«،
المشتركة  الـــســـوق  وحــكــومــات  دول  ــاء  ــ رؤسـ الــفــخــامــة،  أصـــحـــاب 

للشرق والجنوب األفريقى،
السيدة »تشيلشيا كابوابوى«، أمين عام تجمع »الكوميسا«،

السادة رؤساء وممثلى المنظمات الدولية واإلقليمية،
السيدات والسادة،

التطورات  من  العديد  واإلقليمى،  العالمى  االقتصاد  شهد  لقد 
منذ انعقاد القمة األخيرة للكوميسا فى يوليو 2018، فى العاصمة 
الزامبية »لوساكا« حيث دخلت منطقة التجارة الحرة القارية، حيز 
الــنــفــاذ فــى يــنــايــر2021 كما صــاحــب الــتــقــدم الــمــحــرز، فــى التكامل 
االقــتــصــادى الـــقـــارى، الــعــديــد مــن الــتــحــديــات الــتــى واجــهــتــهــا دول 
الــرغــم من  »كــورونــا« وعــلــى  والــعــالــم أجــمــع، بسبب جائحة  اإلقليم 
الــجــهــود الــمــبــذولــة، عــلــى الــمــســتــوى الــدولــى والـــقـــارى واإلقــلــيــمــى، 
آثــارهــا  مــن  يعانى  زال  مــا  اإلقــلــيــم  أن  إال  الجائحة  هــذه  لمواجهة 
السلبية وتتسم وتيرة التعافى منها بالبطء وهو األمر الذى يضع 
معها  يتعين  التى  المسئوليات  من  العديد  القمة،  هذه  عاتق  على 
تضافر جهودنا المشتركة، لمواجهة هذه التحديات وهو ما يجسده 
عــنــوان الــقــمــة: »تــعــزيــز الــقــدرة عــلــى الــصــمــود، مــن خـــالل التكامل 

االقتصادى الرقمى االستراتيجى«.
ــيـــاة  ــلـــى صـــحـــة وحـ ــبـــاشـــر لــلــجــائــحــة عـ ــيـــر الـــمـ ــأثـ ــتـ فـــبـــجـــانـــب الـ
االقتصادية  القطاعات  مختلف  على  الجائحة  أثــرت  المواطنين 
تراجع  إلى  وأدت  األعضاء  الــدول  مختلف  فى  األعمال  بيئة  وعلى 
والــعــرض  الطلب  بتراجع  متأثرين  اإلقليميين  والــعــرض  الطلب 
للعديد من  والــتــوريــد  اإلمـــداد  كــذلــك ســالســل  وتــأثــرت  العالميين 

السلع والبضائع.
وقـــد تسلم الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســى، الــثــالثــاء الــمــاضــى، 
اإلفريقية  القارة  وجنوب  شرق  لدول  المشتركة  السوق  قمة  رئاسة 

»الكوميسا« من مدغشقر.
ــرح السفير بــســام راضــــى، الــمــتــحــدث الــرســمــى بــاســم رئــاســة  وصـ
الــجــمــهــوريــة بـــأن قــمــة تــجــمــع الــكــومــيــســا الــتــى تــعــقــد صــبــاح الــيــوم 
الــدوريــة  الرئاسة  مصر  تسلم  تشهد  الجديدة  ــة  اإلداريـ بالعاصمة 
متوسطة  االستراتيجية  العمل  لخطة  الرئيس  وإطــالق  للتجمع، 
تعميق  إلــى  تهدف  والتى  للكوميسا،   2025  -  2021 للفترة  المدى 
دول  بين  مــا  والتنمية  اإلقليمى  والــتــكــامــل  االقــتــصــادى  االنــدمــاج 
التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة 

اإلفريقية.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، األربعاء الماضى، الشيخ 
الدبلوماسية،  للشؤون  البحرين  ملك  مستشار  أحــمــد،  بــن  خالد 
بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير هشام الجودر سفير 

مملكة البحرين بالقاهرة.
ــرح السفير بــســام راضــــى، الــمــتــحــدث الــرســمــى بــاســم رئــاســة  وصـ
الــجــمــهــوريــة، بــأن الــرئــيــس رحــب بــزيــارة الــمــســؤول البحرينى إلــى 
القاهرة، طالبا نقل تحياته ألخيه جاللة الملك حمد بن عيسى، 
والتوافق  البحرينية،  المصرية  العالقات  خصوصية  إلــى  ومشيرا 
فى وجهات النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه كافة القضايا.
اجــتــمــع الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســى، األربــعــاء الــمــاضــى، مع 
الــجــمــهــوريــة للتخطيط  رئــيــس  أمــيــر ســيــد أحــمــد مستشار  الــلــواء 
الهندسية للقوات  الهيئة  الفار رئيس  إيهاب  أ.ح  واللواء  العمرانى، 
المسلحة، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب االستشارى للهيئة 
الــهــنــدســيــة، والــعــمــيــد عــبــد الــعــزيــز الــفــقــى مــســاعــد رئــيــس الهيئة 

الهندسية لتصميمات الطرق.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن االجتماع 
تناول متابعة الموقف اإلنشائى لمشروعات الهيئة الهندسية على 
مستوى الجمهورية، بما فى ذلك المحاور التى تم إنشاؤها مؤخًرا 
للربط بين مناطق شرق وغرب الطريق الدائرى المحيط بالقاهرة 

الكبرى.
كما تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح الخميس الماضى، 
المناطق المتضررة من جراء السيول فى قرية غرب أسوان والتقى 

الرئيس بعدد من األسر.
رئيس  مدبولى  مصطفى  الدكتور  جولته،  خالل  السيسى،  رافــق 
مجلس الوزراء، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات 
أســوان، وعــدد من شباب  والــلــواء أشــرف عطية محافظ  المسلحة، 

مؤسسة »حياة كريمة«.
كما وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء الخميس، إلى مقر 

انعقاد احتفالية افتتاح طريق الكباش.
وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خالل احتفالية »األقصر.. 
طــريــق الــكــبــاش«، والــمــقــامــة بــمــحــافــظــة األقـــصـــر، الــعــرض الفنى 

المستوحى من عيد األوبت القديم.
وافــتــتــح الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح الــســيــســى، طــريــق الـــكـــبـــاش، بعد 
تطويره، بحضور عدد كبير من السفراء والمسؤولين، وسط حضور 

عدد كبير من وسائل اإلعالم.
اتصااًل  الخميس،  مساء  السيسى،  عبدالفتاح  الرئيس  وتلقى 
هاتفًيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة، بدولة اإلمارات الشقيقة.
وأوضــــح السفير بــســام راضـــى الــمــتــحــدث الــرســمــى بــاســم رئــاســة 
التباحث حول عدد من موضوعات  تناول  أن االتصال  الجمهورية، 
التعاون الثنائى والعالقات األخوية بين البلدين، فضاًل عن تبادل 
اإلقليمية  والملفات  القضايا  بعض  بشأن  والـــرؤى  النظر  وجهات 

والدولية ذات االهتمام المشترك.
بين  المنتظم  والــتــشــاور  التنسيق  اســتــمــرار  عــلــى  الــتــوافــق  وتـــم 
ولدعم  الشقيقين،  والشعبين  البلدين  صالح  فيه  لما  الجانبين 

األمن واالستقرار فى المنطقة.

تلك المبادرات التى قدمها الرئيس 
هدية للشعب، كان لها بالغ األثر فى 
ارتقاء الفقراء والمحتاجين لدرجة 
تمنعهم من السير فى طريق أهل الشر.

أسبوع املهام اصلعبة
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9٢4 نجوم وحكايات
يشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة 

السينمائى عرض الفيلم اإلسبانى 
»المسابقة الرسمية«، ألول مرة 

في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

البحيرى  دالــيــا  الفنانة  تــواجــدت 
افتتاح  حــفــل  ــى  ف زوجــهــا،  بصحبة 
الدولى  السينمائى  القاهرة  مهرجان 
بــدار  حاليا  والــمــقــام  ـــ43،  الـ بــدورتــه 

المصرية. األوبرا 
وظهرت داليا البحيرى على السجادة 
باللون  بفستان،  للمهرجان،  الحمراء 
الــمــصــوريــن بعض  والــتــقــط  ــود،  ــ األس
جمعت  الــتــى  الرومانسية  اللقطات 

بينها وبين زوجها.
مهرجان  مــن   43 ـــ  ال ــدورة  ــ ال وتــقــام 
فى  الـــدولـــى،  السينمائى  ــرة  ــاه ــق ال
ديسمبر،   5 إلى  نوفمبر   26 من  الفترة 
االحترازية  التدابير  كــل  اتــخــاذ  مــع 
المصرية  الحكومة  ــادات  إلرشـ وفقا 
أجل  من  العالمية،  الصحة  ومنظمة 
ضمان سالمة صناع األفالم المشاركين 

المهرجان. وفريق  والجمهور 

درة  التونسية  النجمة  حرصت 
افتتاح  حفل  في  بصمة  ترك  على 
في  السينمائى  القاهرة  مهرجان 
دار  ــل  تــقــام داخـ الــتــي  ــه 43  ــ دورت
خالل  من  وذلــك  المصرية،  ــرا  األوب
على  والمميزة  الجذابة  إطاللتها 
السجادة الحمراء وخطفت عدسات 
المصورين كعادتها رمز لألناقة أثناء 

ظهورها في المهرجانات الفنية .
عرض  االفــتــتــاح  حفل  ويشهد   
الــفــيــلــم اإلســبــانــى "الــمــســابــقــة 
الشرق  فــي  ــرة  م ألول  الــرســمــيــة"، 
فيلم  وهو  إفريقيا،  وشمال  األوسط 
ماريانو  ــراج  إخـ مــن  طــويــل  ــي  روائـ
كــوهــن، وجــاســتــون دوبــــرات، ومن 

أنطونيو  كــروز،  بينيلوبي  بطولة 
بانديراس، وأوسكار مارتينيز، وتدور 
أحداثه حول رجل أعمال ملياردير 
ليترك  فــيــلــمــا  يــصــنــع  أن  ــرر  ــق ي
بصمته، بحثا عن األهمية والمكانة 

االجتماعية.
مهرجان  مــن   43 الـــ  الـــدورة  تقام 
في  الــدولــي،  السينمائي  القاهرة 
الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، 
االحترازية  التدابير  كل  اتخاذ  مع 
المصرية  الحكومة  إلرشــادات  وفقًا 
من  الــعــالــمــيــة،  الــصــحــة  ومنظمة 
األفــالم  ــاع  ُصــنَّ سالمة  ضمان  أجــل 
الــمــشــاركــيــن والــجــمــهــور وفــريــق 

المهرجان.

القنوات  ومراسلى  المصورون  قام 
صبرى  للفنان  بمفاجأة  الفضائية 
ــروره عــلــى الــســجــادة  ــالل مـ فـــواز خ
 43 الـ الدورة  افتتاح  لحفل  الحمراء 

السينمائى. القاهرة  مهرجان  من 
على  فـــواز  صــبــرى  مـــرور  وبــمــجــرد 
بعيد  االحتفال  تم  الحمراء  السجادة 
افتتاح  يوم  نفس  يوافق  الذى  ميالده 
سعادته  عن  فــواز  وعبر  المهرجان، 

المتوقعة. غير  المفاجأة  بهذه 
ويــشــهــد حــفــل االفــتــتــاح عــرض 

ــمــســابــقــة  ــم اإلســـبـــانـــى "ال ــل ــي ــف ال
الــشــرق  فــى  مــرة  ألول  الــرســمــيــة"، 
فيلم  وهو  إفريقيا،  وشمال  األوسط 
ــراج مــاريــانــو  ــى طــويــل مــن إخـ روائـ
ــون دوبــــرات، ومــن  ــت ــاس ــن، وج ــوه ك
وأنطونيو  كــروز،  بينيلوبى  بطولة 
ــراس، وأوســـكـــار مــارتــيــنــيــز،  ــدي ــان ب
أعمال  رجــل  حــول  أحــداثــه  وتــدور 
فيلما  يــصــنــع  أن  يــقــرر  مــلــيــارديــر 
األهمية  عن  بحثا  بصمته،  ليترك 

االجتماعية. والمكانة 

البحيرى وزوجها على  داليا  رومانسية 
القاهرة افتتاح مهرجان  لـ  الحمراء  السجادة 

الجديدة  درة تخطف األنظار بإطاللتها 

 احتفال بـ عيد ميالد صبرى فواز فى ليلة االفتتاح 

الفتتاح  الــحــمــراء  الــســجــادة  إلــى  وصــل 
وليلى  يسرا  النجمات  الــقــاهــرة،  مهرجان 
إضافة  الفقي،  ونرمين  شاهين  وإلهام  علوي 

إلى كريم فهمي.
الفيلم  ــرض  ع االفــتــتــاح  حفل  ويشهد 
ألول  الــرســمــيــة"،  "المسابقة  اإلســبــانــى 
إفريقيا،  وشمال  األوســط  الشرق  في  مرة 
ماريانو  إخراج  من  طويل  روائي  فيلم  وهو 
بطولة  ومــن  دوبـــرات،  وجاستون  كــوهــن، 
بــانــديــراس،  أنطونيو  ــروز،  كـ بينيلوبي 
حول  أحداثه  وتــدور  مارتينيز،  وأوســكــار 
يصنع  أن  يــقــرر  مــلــيــارديــر  ــال  ــم أع رجــل 
األهمية  عن  بحثا  بصمته،  ليترك  فيلما 

االجتماعية. والمكانة 

القاهرة  مهرجان  من   43 الـ  ــدورة  ال تقام   
السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر 
التدابير  كــل  اتــخــاذ  مــع  ديسمبر،   5 ــى  إل
الحكومة  ــادات  ــ إلرشـ ــًا  ــق وف ــة  ــرازي ــت االح
من  العالمية،  الصحة  ومنظمة  المصرية 
اع األفالم المشاركين  أجل ضمان سالمة ُصنَّ

والجمهور وفريق المهرجان.
هو  الدولي،  السينمائي  القاهرة  مهرجان   
العربي  العالم  في  المهرجانات  أعــرق  أحد 
بكونه  ينفرد  انتظامًا،  واألكثر  وإفريقيا 
العربية  المنطقة  في  الوحيد  المهرجان 
في   A الفئة  ضمن  المسجل  واإلفريقية 
باريس  فــي  للمنتجين  ــي  ــدول ال ــاد  ــح االت

.)FIAPF(

يسرا وليلى علوى وإلهام شاهين ونرمين 
المنصة  على  الفقي 
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استقر بيتسو موسيماني المدير الفني 9٢
لألهلي على منح العبي الفريق األحمر 
راحة سلبية لمدة أسبوع بعد انتهاء 

مباراة سموحة

أمين أشرف..رجل 
املواقف الصعبة 

فى األهلى

أثبت أمين أشرف مدافع النادي األهلي، أنه رجل املهام 
الصعبة يف الفريق األحمر، بعدما أجاد وتألق يف مركزه 
الفريق، وجنح  يف فرض سيطرته  ويف غير مركزه مع 
بأدائه  األخيرة،  الفترة  خالل  األهالوية  قلوب  على 
عن  كشف  والذى  األخضر،  املستطيل  على  الرجولي 
قائد جديد بالفريق ال يبخل بأي مجهود على فريقه 
بارتداء  جدارته  يثبت  خالله  من  يلعب  مركز  أي  ويف 

القميص األحمر.
ورغم أنه لم يحظى بالفرصة يف بداية مسيرته الكروية 

بعد تصعيده من قطاع الناشئني يف النادي األهلي، ما 
أخرى،  فرق  مع  التجربة  ليخوض  خروجه  إلى  أدى 
إال أنه أثبت وبقوة جدارته بالعودة إلى البيت األحمر 

ليؤكد تألقه وأحقيته بالبقاء يف النادي األهلي.
اإلعارة  سبيل  على  أشرف  أمين  خرج   ،2011 موسم  يف 
بحثًا  سويف  بني  تليفونات  إلى  األهلي  النادي  من 
التالي  املوسم  يف  يعود  أن  قبل  للمشاركة،  فرصة  عن 
إلى الفريق األحمر، ليخوض مباراة واحدة فقط، ثم 

ينتقل إلى فريق سموحة يف موسم 2013.

ومع سموحة تألق أمين أشرف وبزغ جنمه ليشارك 113 
مباراة يف مركز الظهير األيسر، سجل خاللهم 5 أهداف 
وصنع 7 أخرين، ليجبر مسئولي األهلي على استعادته 
من جديد، خاصة وأنه يجيد اللعب يف أكثر من مركز 

وهو الظهير األيسر أو املدافع األيسر.
يف موسم 2017، عاد أمين أشرف من جديد إلى القلعة 
على  الفترة  تلك  يف  األهلي  اعتماد  وبسبب  احلمراء، 
اجلبهة  قيادة  يف  لتألقه  ونظرًا  معلول،  علي  التونسي 
أيسر يف  بأمين أشرف كمدافع  اليسرى، مت االستعانة 

غير مركزه األساسي، ومع ذلك أبدع وأمتع أمين أشرف 
األساسي  بالتشكيل  أقدامه  ثبت  األحمر  الفريق  مع 
على حساب العبني كبار يف هذا املركز بالنادي، وباتت 
جماهير القلعة احلمراء تشيد بأدائه الرجولي يف كل 
مناسبة، ومع غياب معلول يعود أمين أشرف إلى مركزه 
فيه،  تراه  ن  األهلي  جماهير  على  غريبًا  أصبح  الذي 
ومع ذلك أجاد اللعب أيضًا وافتتح التسجيل لفريقه 
األهلي  بفوز  انتهى  الذي  اللقاء  خالل  سموحة  أمام 

ببرباعية مقابل هدف.

على  واملرشح  باألهلي  الكرة  شركة  عضو  غالي  حسام  بات 
احلالية،  االنتخابات  يف  اإلدارة  مجلس  عضوية  منصب 
احلمراء،  بالقلعة  التخطيط  للجنة  االنضمام  من  قريبا 
حال جناحه يف االنتخابات التي ستجرى يف الوقت احلالي 
النتخاب مجلس إدارة جديدة يف الدورة االنتخابية 20211- 

.2025
 كما يتولى حسام غالي منصب املنسق بني شركة الكرة وبني 
عضوية  يف  مبنصبه  سيحتفظ  ألنه  األهلي،  إدارة  مجلس 
شركة الكرة حال جناحه يف انتخابات القلعة احلمراء، ألنه 
ال يوجد تعارض بني منصبه يف املجلسني، بل سيكون له دور 

محوري يف الربط بني شركة الكرة ومجلس اإلدارة.
منح  على  لألهلي  الفني  املدير  موسيماني  بيتسو  واستقر   
انتهاء  بعد  أسبوع  ملدة  سلبية  راحة  األحمر  الفريق  العبي 
عمر  من  السادسة  اجلولة  منافسات  ضمن  سموحة  مباراة 
ملشاركة  استعدادا  الدوري  مسابقة  توقف  ظل  يف  الدوري، 
املقبل  ديسمبر  شهر  خالل  العرب  كأس  يف  مصر  منتخب 

بقطر.
 ومن املقرر أن يحدد موسيماني برنامج األهلي عقب انتهاء 
واملعسكر  القادمة  للفترة  التحضير  أجل  من  األجازة،  فترة 
من  بدءا  باإلمارات  األحمر  الفريق  يخوضه  الذي  املغلق 
الدوري  الستئناف  حتضيراته  ضمن  املقبل،  ديسمبر   8 يوم 
وكأس  إفريقيا  أبطال  دوري  لبطولة  والتحضير  املصري 

العالم لألندية والسوبر اإلفريقي.

حسام غالى يقترب 
من جلنة التخطيط 

واملنسق العام

علق ضياء السيد، املدرب العام ملنتخب مصر، على قرار 
املباراة  فى  اإلياب  مباراة  إقامة  بشأن  اإلفريقى  االحتاد 
الفاصلة بالتصفيات املوهلة لكأس العالم خارج الديار.
ذلك  »توقعنا  خاصة:  تصريحات  فى  السيد  ضياء  وقال 
مع  التواجد  فى  يرغب  الذى  واملنتخب  أزمة،  يوجد  وال 
جميع  يتحدى  أن  عليه  العالم  كأس  مونديال  يف  الكبار 
مباريات  إقامة  أعلن  قد  »كاف«  الصعبة«.وكان  الظروف 
مباريات  تقام  أن  على  والعودة،  الذهاب  بنظام  امللحق 
الثانى،  املستوى  صاحبة  املنتخبات  ملعب  على  الذهاب 
بينما تقام املباراة الثانية على ملعب املنتخبات صاحبة 
املستوى األول.وتأهلت منتخبات املغرب واجلزائر وتونس 
والكاميرون  ومالى  أول«،  »مستوى  والسنغال  ونيجيريا 
والكونغو الدميقراطية وغانا ومصر »مستوى ثانى« إلى 
امللحق النهائى املؤهل إلى كأس العالم. وقد عقد كارلوس 
كيروش املدير الفنى للمنتخب الوطنى، فى متام الساعة 
الثانية عشر والربع ظهر السبت املاضى  مؤمترا صحفيا 
بفندق اإلقامة.وتناول كيروش، خالل املؤمتر كل ما يخص 
مشاركة املنتخب الوطنى فى بطولة كأس العرب.يأتى ذلك 
قبل ساعات من سفر بعثة الفريق إلى العاصمة القطرية 
إقامتها هناك  املقرر  العرب،  الدوحة للمشاركة فى كأس 
ديسمبر   18 حتى  احلالى  نوفمبر   30 من  الفترة  خالل 

املقبل.

وأعلن اجلهاز الفنى ملنتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش 
استبعاد إمام عاشور العب الزمالك، من القائمة النهائية 
املشاركة فى بطولة كأس العرب بعد إصابته بفيروس كورونا 

املستجد.
إمام  استبعاد  الفراعنة،  مدرب  كيروش  كارلوس  قرر  وقد 
خالل  القائمة  فى  بديل  آخر  العب  واستدعاء  عاشور، 

الساعات املقبلة.
وأعلن مصدر باجلهاز الفنى للمنتخب الوطنى  أن هناك 
عددا من الالعبني سيتم املفاضلة بينهم الختيار األنسب 
منهم: محمد كناريا العب سموحة، وغنام محمد العب 

فيوتشر، بجانب أحمد عبدالقادر العب األهلى.
الالعبني  جلميع  كورونا  مسحة  عمل  سيتم  أنه  وأضاف 

لالطمئنان عليهم قبل السفر للدوحة غدا السبت.
وجاءت قائمة الفراعنة كالتالى: 

حراسة املرمى: محمد الشناوى - محمد صبحى - محمود 
جاد.

الدفاع: أكرم توفيق - أحمد فتوح - محمود الونش - أمين 
أشرف - أحمد ياسني - محمد عبد املنعم - مروان داوود.

الوسط: حمدى فتحى - عمرو السولية - مهند الشني - 
عمر كمال - أحمد رفعت - محمد مجدى أفشة - مصطفى 

فتحى - أحمد سيد زيزو - حسني فيصل
الهجوم: محمد شريف - مروان حمدى - أسامة فيصل.

املنتخب : ال يقلقنا قرار »كـــاف« 
بشــــــــأن املـبـــــــــــــاراة الفاصـلــــــــة

إيطاليا أو البرتغال فى قطر

بيولى يجدد تعاقده مع 
ميالن حتى عام 2023

مفاجأة قرعة امللحق املؤهل إلى كأس العالم..

أحمد صالح

أقيمت ، قرعة امللحق املؤهل إلى كأس العالم قطر 2022، والتى أسفرت عن مفاجأة 
مدوية بوجود إيطاليا والبرتغال فى نفس املسار.إيطاليا والبرتغال ستكونان فى نفس 

املستوى، ومن املمكن أن يتقابلوا فى نهائى امللحق وبالتالى لن يتواجد أحدهما فى 
كأس العالم قطر 2022.وجاء املستوى األول:فى نصف النهائى:اسكتنلدا وأوكرانيا.

ويلز والنمساالنهائى: الفائز من املباراة األولى مع الفائز من املباراة الثانية.فى املستوى 
الثانى:نصف النهائى:روسيا وبولندا.السويد والتشيك.النهائى: الفائز من املباراة 

األولى مع الفائز من املباراة الثانية.فى املستوى الثالث:نصف النهائى:إيطاليا ومقدونيا 
الشمالية.البرتغال وتركيا.النهائى: الفائز من املباراة األولى مع الفائز من املباراة الثانية.

أعلن نادى ميالن اإليطالى جتديد عقد مدرب 
الفريق ستيفانو بيولى، الذى تولى املهمة فى 

أكتوبر 2019.
ويحتل ميالن وصافة ترتيب الدورى اإليطالى 

برصيد 32 نقطة بفارق األهداف عن نابولى 
املتصدر، وجنح بيولى فى قيادة ميالن للمشاركة 

هذا املوسم فى دورى أبطال أوروبا بعد غياب 7 
سنوات.

ووقع ميالن على عقود جديدة مع بيولى ستبقيه 
فى النادى حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد 
لعام آخر. ونشرت محطة »سكاى سبورت إيطاليا« 

تفاصيل عقد بيولى اجلديد مع ميالن، حيث 
أوضحت أنه مت فيه زيادة راتب املدرب اإليطالى 

ملبلغ 3.2 مليون يورو فى السنة، إلى جانب حوافز 
إضافية، وينص العقد اجلديد لبيولى على 

حصوله على مكافأة حال فوز الفريق بالدورى 
اإليطالى، إلى جانب مكافأة ضخمة إذا جنح فى 

قيادته للتتويج بدورى أبطال أوروبا.
العقد اجلديد يتضمن أيضا حوافز حال الفوز 

بكأس إيطاليا، والتأهل إلى مسابقة دورى أبطال 
أوروبا.
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العدد ٧٦٠
اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط 
إدارة  ــة ورئــــيــــس مــجــلــس  ــاديـ ــتـــصـ والــتــنــمــيــة االقـ
صــنــدوق مــصــر الــســيــادى، تــوقــيــع اتــفــاقــيــة شــراكــة 
وشركة  سيرا  وشركة  السيادى  مصر  صندوق  بين 
أفضل  تــقــديــم  بــشــأن  التعليمية،  مــصــر  الــقــاهــرة 
المعايير  تـــراعـــى  بـــجـــودة  الــتــعــلــيــمــيــة  الــخــدمــات 
العالمية وبتكلفة مناسبة لألسر متوسطة الدخل 

فى مصر.
وقع االتفاقية أيمن سليمان الرئيس التنفيذى 
الرئيس  القال  ومحمد  السيادى،  مصر  لصندوق 
المدير  صــبــرى  وهــيــثــم  ســيــرا،  لــشــركــة  التنفيذى 
الــتــنــفــيــذى لــشــركــة الــســويــدى كــابــيــتــال، بحضور 
الـــقـــال رئـــيـــس مــجــلــس ادارة شـــركـــة ســيــرا  حــســن 
شركة  إدارة  مجلس  رئــيــس  الــســويــدى  أحــمــد  وم. 

السويدى كابيتال.
ومن المقرر أن تبدأ الشراكة بإطالق مدرستين 
جديدتين فى القرية الكونية بإجمالى استثمارات 
تبلغ 350 مليون جنيه مصرى، لتصبح المدرستان 
بمثابة حجر األساس لشراكة مستمرة بين جميع 
لجلب  االستراتيجى  التوافق  إطــار  فى  األطــراف 
تعليم عالى الجودة إلى مختلف المحافظات فى 

جميع أنحاء مصر.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط 
إدارة  ــة ورئــــيــــس مــجــلــس  ــاديـ ــتـــصـ والــتــنــمــيــة اإلقـ
صندوق مصر السيادى: »رأس المال البشرى فى 
تحقيق  يمكن  وال  الحقيقية،  ثــروتــهــا  هــو  مــصــر 
الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة الـــشـــامـــلـــة إال مــــن خـــالل 

االستثمار فى تعليم األجيال القادمة«.
وأوضحت السعيد أن تلك الشراكة وهى الرابعة 
هذا  التعليم  قطاع  فى  السيادى  مصر  لصندوق 
الـــعـــام تــعــكــس أولـــويـــات الــصــنــدوق االســتــثــمــاريــة 
واهتمامه باالستثمار فى هذا القطاع اتساًقا مع 
أولويات الدولة وأهــداف رؤيــة مصر 2030، والتى 
تــؤكــد عــلــى االســتــثــمــار فـــى رأس الـــمـــال الــبــشــرى 
كعنصر أساسى فى عملية التنمية الشاملة، كما 
أنها تحقق أربعة على األقــل من أهــداف التنمية 

المستدامة األممية.
أنــه من خــالل هــذه الشراكات،  وتابعت السعيد 
من  فريًدا  نموذًجا  السيادى  مصر  صندوق  يقدم 
وهى  الرئيسية،  أهــدافــه  مــن  اثنين  يحقق  نــوعــه 
المملوكة  المستغلة  غير  األصــول  قيمة  تعظيم 
للدولة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص عن 
والمستثمرين  الخبراء  كبار  مع  الشراكة  طريق 
فى هذا المجال، متابعة أنه يعمل من خالل تلك 
القادمة  لألجيال  ثــروات  خلق  على  المشروعات 

مع تحقيق عوائد مستدامة على االستثمار.
ــال الــدكــتــور حــســن الــقــال رئيس  مــن جــانــبــه، قـ
مجلس إدارة سيرا »لقد اجتمعنا هنا اليوم لنشهد 
شـــراكـــة رئــيــســيــة مـــع الـــصـــنـــدوق مــصــر الــســيــادى 
TSFE وشريكنا الدائم، السويدى كابيتال، سعًيا 
الوسطى  للطبقة  الــجــودة  عــالــى  تعليم  لتقديم 
كل  تمكين  لضمان  جميًعا  هنا  نحن  المصرية، 
طالب من الحصول على أفضل تعليم فى جميع 
أنحاء مصر، ومن الضرورى قياس نتائج جهودنا 

من خالل العدد المتزايد من المدارس فى جميع 
أنــحــاء الــبــالد الــتــى تــقــدم أفــضــل الــكــفــاءات إلــى 
الجامعات المصرية، كما ُيسعدنا أن نرى صندوق 
المهمة  لهذه  دعمه  يقدم   TSFE السيادى  مصر 

العظيمة من اجل مصر«.
الــســويــدى رئيس مجلس  ــدوره، قــال م. أحمد  بـ
نفخر  »نـــحـــن  كـــابـــيـــتـــال:  الـــســـويـــدى  شـــركـــة  إدارة 
بالشراكة مع شركة سيرا وصندوق مصر السيادى 
ونشرها  تعليم  جــودة  أفضل  تقديم  إلــى  ونتطلع 
فى جميع محافظات مصر، وتدعم السويدى هذه 
عالية  تعليم  جــودة  توفير  بــأن  إليمانها  الشراكة 
محرك  أفضل  هــو  مصر  فــى  المتوسطة  للطبقة 

للتنمية فى الفترة القادمة«.
من جانبه، أكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذى 
لصندوق مصر السيادى أن »هذه الشراكة تجسد 
دور الصندوق فى خلق شراكات مع المستثمرين 
مضافة،  قيمة  لخلق  الــخــاص  القطاع  ومشغلى 
وتــعــزيــز الــنــمــو، وتــكــامــل جــهــود جــمــيــع األطــــراف 
ومــن خــالل هــذه الــشــراكــة، يحقق صــنــدوق مصر 
السيادى رؤيته وخطته لتحويل ما كان فى السابق 
القرية  المستغلة،  غير  الحكومية  األصــول  أحــد 
الــكــونــيــة، إلـــى مــركــز تــعــلــيــمــى مــتــكــامــل وســتــوفــر 
هـــذه الـــمـــدارس خــدمــات تعليمية عــالــيــة الــجــودة 
من  العريضة  القاعدة  لتخاطب  معتدلة  بأسعار 

الــشــعــب الــمــصــرى )الــطــبــقــة الــمــتــوســطــة( وفــًقــا 
ألفضل المعايير الدولية مع التركيز على اإلثراء 
والتكنولوجيا،  الشخصية  والتنمية  والــريــاضــة 
ــذى يــشــتــمــل عــلــى مــنــهــج مــســتــقــبــلــى عــالــمــى  ــ والــ

يتماشى مع رؤية التعليم فى مصر.
ــع شـــريـــك ذو  ــاف ســلــيــمــان: »بـــالـــتـــعـــاون مـ ــ وأضــ
خــبــرة كــبــيــرة فــى هـــذا الــمــجــال مــثــل شــركــة ســيــرا، 
ــــدى شـــركـــات الــقــطــاع الـــخـــاص الـــرائـــدة  وهــــى إحـ
الــمــدرجــة فــى الــبــورصــة الــمــصــريــة، تــتــحــول هــذه 
الــروئ إلى حقيقة ويركز صندوق مصر السيادى 
ايــمــانــًا منه  التعليم  فــى قــطــاع  عــلــى االســتــثــمــار 
البشرية لتحقيق  التنمية  بأهمية االستثمار فى 
الــطــويــل، كما  الــمــدى  الــمــســتــدامــة عــلــى  التنمية 
ــه يــضــع بــذلــك نــمــوذجــًا مــســتــدامــا يــحــتــذى به  أنـ
استثمارية  عوائد  ُيــدر  التعليم  تطوير  مجال  فى 
وبــهــذا الــنــجــاح، يــســعــى صــنــدوق مــصــر الــســيــادى 
لتكرار تجربته فى خلق مثل هذه الشراكات على 

المستوى القومى فى كافة المحافظات«.
وتابع محمد القال الرئيس التنفيذى لـ سيرا: 
»إن هــــذه الـــشـــراكـــة هـــى عــالمــة بــــــارزة، نـــظـــرًا ألن 
الوصول إلى تعليم عالى الجودة واالستفادة منه 
مختلفة  رئيسية  مواقع  فى  المتوسطة  للطبقة 
ــاء مـــصـــر هــــى واحـــــــدة مــــن أكــبــر  فــــى جــمــيــع أنــــحــ
التحديات فى التعليم، وسوف تتيح هذه الشراكة 
التعليمية  الخدمات  جميع  تقديم  على  الــقــدرة 
المطلوبة بأفضل جودة ممكنة فى جميع أنحاء 
مصر، معربا عن سعادته بالشراكة مع الصندوق 

نقطة  بــاعــتــبــارهــا   ،TSFE الـــمـــصـــرى  ــيـــادى  الـــسـ
للتعليم  أوســـع  انــتــشــار  لــضــمــان  رئيسية  انــطــالق 

عالى الجودة فى مصر«.
ــرى، الــمــديــر  ــبــ وأضـــــــاف الـــمـــهـــنـــدس هــيــثــم صــ
ويشرفنا  »يسعدنا  كابيتال:  للسويدى  التنفيذى 
أن نتشارك مع صندوق مصر السيادى وسيرا فى 
التعليم  الدولية ذات  إطالق منصة من المدارس 
عــالــى الـــجـــودة والــتــى ستمتد فــى جــمــيــع أنــحــاء 
متكافئة  فــرًصــا  المنصة  تــوفــر  أن  آمــلــيــن  مــصــر. 
ــودة التعليم  ــ بــمــســتــوى وجـ الــمــصــريــيــن  لــلــطــالب 
صندوق  وقـــوة  بحجم  شــركــاء  يستحقونه،  الـــذى 
مصر السيادى وسيرا ستمكننا من تحقيق الهدف 

المرجو بكفاءة وسرعة.«
ُيشار إلى أن المدرستين المقرر إنشاؤهما هما 
فيوتشرزتك )FUTURES TECH( و ُتعد واحدة 
من أفضل مدارس سيرا للغات فى مصر، ومدرسة 
 REGENT BRITISH( البريطانية  ريجينت 
SCHOOL( - وهى إحدى المدارس التى أثبتت 
نجاحها الهائل فى التعليم بالمنهج البريطانى، 
المدرستين  فــى  الــدراســة  تــبــدأ  أن  المتوقع  ومــن 
ــــداف  أهـ تـــتـــوافـــق  بـــحـــلـــول ســبــتــمــبــر 2023 حـــيـــث 
مؤسسات الشراكة فى توفير تعليم عالى الجودة 
ومــيــســور الــتــكــلــفــة لــجــمــيــع شـــرائـــح ومــحــافــظــات 

الدولة.

صندوق مصر السيادى يوقع اتفاقية إلطالق مدرستني جديدتني فى القرية الكونية

أحمد صالح

موعد تسليم دفعة جديدة لشقق 
سكن مصر بالقاهرة اجلديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات 
يوم  الجديدة، سيبدأ  القاهرة  تنمية مدينة  بأن جهاز  العمرانية، 
يناير   31 اإلثنين  يــوم  وحتى   ،2021 ديسمبر   19 الموافق  األحــد 
مصر«  »سكن  مشروع  وحــدات  من  جديدة  دفعة  تسليم  فى   ،2022
األولـــى،  الــمــرحــلــة   2  ،1 رقــم  الــجــامــعــات، مسلسل  غــرب  بمنطقة 
مشيرا  الجديدة،  القاهرة  بمدينة  األخــرى  للمراحل   1 ومسلسل 
متوسطى  لشريحة  متميزة  وحــدات  يقدم  المشروع  هــذا  أن  إلــى 

الدخل، وتم تنفيذه فى عدد من المدن الجديدة.
ــح الــمــهــنــدس أمــيــن غــنــيــم، رئــيــس جــهــاز تــنــمــيــة مــديــنــة  ــ وأوضـ
التوجه  بالوحدات  الفائزين  العمالء  أنه على  الجديدة،  القاهرة 
إلنهاء  العقاد،  بعباس  نصر  مدينة  فرع  واإلسكان  التعمير  لبنك 
إجـــــراءات الــتــعــاقــد، ثــم الــتــوجــه بــخــطــاب الــبــنــك لمكتب خدمة 
واستالم خطاب  البيانات  الثالث، لتسجيل  بالتجمع  المواطنين 

للموقع لمعاينة واستالم الوحدة.
وأضــاف: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم األحد 19 
ديسمبر 2021، ووحدات العمارة رقم 119، يوم اإلثنين 20 ديسمبر 
2021، ووحدات العمارة رقم 120، يوم الثالثاء 21 ديسمبر 2021، 
ووحدات العمارة رقم 121، يوم األربعاء 22 ديسمبر 2021، ووحدات 
العمارة رقم 122، يوم األربعاء 22 ديسمبر 2021، ووحدات العمارة 
رقم 123، يوم األحد 26 ديسمبر 2021، ووحدات العمارة رقم 124، 
يوم   ،125 رقــم  الــعــمــارة  ووحـــدات   ،2021 ديسمبر   27 اإلثنين  يــوم 
الثالثاء 28 ديسمبر 2021، ووحدات العمارة رقم 112، يوم األربعاء 
 30 الخميس  يــوم   ،113 رقــم  العمارة  ووحـــدات   ،2021 ديسمبر   29
ديسمبر 2021، ووحدات العمارة رقم 114 يوم األحد 2 يناير 2022، 
ووحــدات   ،2022 يناير   3 اإلثنين  يــوم   ،115 رقــم  العمارة  ووحـــدات 
العمارة رقم 116، يوم الثالثاء 4 يناير 2022، ووحدات العمارة رقم 
117، يــوم األربــعــاء 5 يناير 2022، ووحــدات العمارة رقــم 132، يوم 

الخميس 6 يناير 2022.
وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم 
ــدات الــعــمــارة رقـــم 133، يـــوم األحـــد 9 يــنــايــر 2022، ووحـــدات  وحــ
العمارة رقم 134، يوم اإلثنين 10 يناير 2022، ووحدات العمارة رقم 
135، يوم الثالثاء 11 يناير 2022، ووحدات العمارة رقم 137، يوم 
الخميس 13 يناير 2022، ووحدات العمارة رقم 138، يوم األحد 16 
يناير 2022، ووحدات العمارة رقم 139 يوم اإلثنين 17 يناير 2022، 
ووحــدات العمارة رقم 140، يوم الثالثاء 18 يناير 2022، ووحدات 
العمارة  يــوم األربــعــاء 19 يناير 2022، ووحــدات  رقــم 141،  العمارة 
رقم 142، يوم الخميس 20 يناير 2022، ووحدات العمارة رقم 143، 
يوم األحد 23 يناير 2022، ووحدات العمارة رقم 144، يوم اإلثنين 
24 يناير 2022، ووحــدات العمارة رقم 145، يوم الثالثاء 25 يناير 
يــوم األربــعــاء 26 يناير 2022،  رقــم 146،  الــعــمــارة  ــدات  2022، ووحـ
يناير 2022، ووحــدات   30 يــوم األحــد  رقــم 147،  العمارة  ووحـــدات 

العمارة رقم 148، يوم اإلثنين 31 يناير 2022.

الحسابات  من  مجموعة  الدولي  التجاري  البنك  أطلق 
الجديدة وفًقا لمبادرة الشمول المالي من البنك المركزي 
الــمــصــري بــهــدف زيــــادة الــوعــي الــمــالــي لـــدى جــمــيــع فئات 
للقطاع  لالنضمام  الــفــرصــة  وإتــاحــة  الــمــصــري  المجتمع 
المنتجات  مــن  متنوعة  باقة  تقديم  خــالل  مــن  المصرفي 

والخدمات المقدمة خصيصا للفئات غير المشمولة. 
أكبر   – )CIB( الدولي – مصر التجاري  البنك     يعلن 
ــه لــمــجــمــوعــة  ــاص فـــي مــصــر – عـــن إطـــالقـ بــنــك قـــطـــاع خــ
الشركات  وأصحاب  األفــراد  تستهدف  التي  بداية  حسابات 
حيث  الحرة،  المهن  وأصحاب  الصغر  ومتناهية  الصغيرة 
كافة  يشجع  مما  الــحــســاب  فتح  إجــــراءات  بسهولة  تتميز 
المصرفية بما يتماشى  المجتمع على بدء رحلتهم  فئات 
مــع جــهــود الــبــنــك الــمــركــزي الــمــصــري لتحقيق الــشــمــول 

المالي. 
 جــديــر بــالــذكــر أن مــن أهـــم مــزايــا حــســابــات بــدايــة إنها 
ال تــتــطــلــب إثـــبـــات لــلــدخــل لــفــتــح الــحــســاب، وهـــو الــشــرط 
ليس  ممن  الفئات  مــن  لعديد  عائق  شّكل  الــذي  اإللــزامــي 
سبيل  على  للدخل،  ثابت  مصدر  أو  دائمة  وظائف  لديهم 
وظائف  لديهم  ليس  ممن  والــشــبــاب  البيوت  ربــات  المثال 

بعد وأصحاب المهن الحرة.   

السياق، صرح رشــوان حمادي رئيس قطاعات   وفي هذا 
أن  CIB«نــأمــل  بـــ   المصرفية  التجزئة  ومنتجات  العمالء 
يكون إلطالق حسابات بداية الجديدة دور فعال في تشجيع 
الفئات غير المشمولة مثل ربات البيوت والشباب وأصحاب 
إلى  االنضمام  على  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  الشركات 
الــقــطــاع الــمــصــرفــي واالســتــمــتــاع بــســهــولــة إجــــــراءات فتح 
الرقمية  الــقــنــوات  اســتــخــدام  مــن  يتمكنوا  حتى  الــحــســاب، 
كخدمات اإلنترنت البنكية التي تتيح إدارة األموال في أي 
وقت من أي مكان، باإلضافة إلى االستفادة من المنتجات 
الــتــي تستخدم في  الــمــبــاشــر  الــخــصــم  بــطــاقــة  الــتــي تشمل 
المزايا من ضمنها  العديد من  اليومية وتتيح  المعامالت 
ومتابعة  الــفــواتــيــر،  ــع  ودفـ أونـــاليـــن،  للتسوق  آمــنــة  تــجــربــة 
المصروفات، وسهولة االستخدام من أي مكان في العالم، 
ثم أضاف »في CIB، نعمل دائًما على تمكين كافة شرائح 
التي  الــخــدمــات  أنـــواع  بشتى  وتــزويــدهــم  مــالــًيــا  المجتمع 

تسهل حياتهم« .
يتطلب  وال  فــقــط  للمصريين  مــتــاحــة  بــدايــة  حــســابــات   
القومي،  الرقم  بطاقة  إال  لــألفــراد  بالنسبة  الحساب  فتح 
أما بالنسبة ألصحاب الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، 

فيمكنهم فتح حساب بأقل عدد من المستندات.

البنك التجارى الدولى يطلق
حسابات »بداية« لدعم الشمول املالى

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط 
والــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة اجــتــمــاًعــا مـــع الــدكــتــورة 
ــؤاد وزيـــــرة الــبــيــئــة؛ لـــدراســـة تــرتــيــبــات  ــ يــاســمــيــن فـ
المناخ  لتغير  ــراف  األطـ لمؤتمر  مصر  استضافة 

COP27 العام القادم فى مدينة شرم الشيخ.
وخالل االجتماع، أكدت الدكتورة هالة السعيد 
حشد  وضــــرورة  للمؤتمر  مصر  استضافة  أهمية 
كـــافـــة الــجــهــود لـــخـــروج الــمــؤتــمــر بـــصـــورة تعكس 
اهتمام الدولة المصرية والقارة األفريقية بقضية 

التغيرات المناخية.
ــد عــــــــــدًدا مـــــن األفــــكــــار  ــيـ ــعـ ــسـ ــت الـ ــرضــ ــعــ ــتــ واســ
اســتــعــداًدا  عليها  العمل  يمكن  الــتــى  والــمــبــادرات 

ومنصة  شــبــكــة  بــنــاء  ومــنــهــا:   ،COP27 لــمــؤتــمــر 
البحثية  والــمــراكــز  الــمــعــاهــد  كــافــة  تــضــم  بحثية 
والتنمية  المناخية  التغيرات  قضية  فى  العاملة 
واألفريقى،  المحلى  المستوى  على  المستدامة 
وبـــنـــاء ســيــاســة واضـــحـــة لــلــتــعــامــل مـــع الــتــغــيــرات 
حول  بحثية  أوراق  ــدار  إصـ جــانــب  إلــى  المناخية، 
الـــقـــضـــايـــا الــمــخــتــلــفــة، وكــــذلــــك حـــشـــد الــشــبــاب 
واســـتـــغـــالل الـــطـــاقـــات الــشــابــة مـــن خــــالل مـــبـــادرة 
لـــســـفـــراء تــغــيــر الـــمـــنـــاخ حــيــث يــمــكــنــهــم الــتــوعــيــة 
والدعوة لهذه القضية المصيرية وبناء وعى عام 

فى األوساط المختلفة.
كــمــا نــاقــشــت الـــدكـــتـــورة هـــالـــة الــســعــيــد خــالل 

المشروعات  تبنى  فــى  التوسع  ضـــرورة  االجــتــمــاع 
والتى  للدولة  االستثمارية  الخطة  فى  الخضراء 
وصــلــت إلـــى 30% مــن إجــمــالــى اســتــثــمــارات الــعــام 
المالى الجارى، ومستهدف أن تصل إلى 50% العام 
القادم، مشيرة إلى الحوافز الخضراء التى يمكن 
أن تنفذها الدولة للمشروعات التى تراعى األبعاد 

البيئية.
برنامج  أن  إلـــى  التخطيط  وزيــــرة  أشــــارت  كــمــا 
الحكومة  أطــلــقــتــه  الــــذى  الهيكلية  االصـــالحـــات 
فــى شهر أبــريــل الــمــاضــى يــراعــى ضــــرورة تنشيط 
والتى  األخضر  االقتصاد  تدعم  التى  القطاعات 
تـــراعـــى األبـــعـــاد الــبــيــئــيــة فـــى أكــثــر مـــن مــحــور من 

محاوره.
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة 
البيئة أنه جارى دراسة نتائج مشاركة مصر فى قمة 
لتنظيم  اســتــعــداًدا   COP26 جالسكو  فى  المناخ 

مصر القمة القادمة فى مدينة شرم الشيخ.
وأضــافــت وزيـــرة البيئة أنــه جـــارى عقد لــقــاءات 
ثنائية مع عدد من الوزراء لتحديد مسار مساهمة 
العليا  اللجنة  عمل  ضمن  ومسؤولياتها  وزارة  كل 

التى تشكلت برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

Cop27 وزيرتا التخطيط والبيئة تناقشان ترتيبات استضافة مصر ملؤمتر

أحمد صالح


