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اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

١٣2 العيون الساهرة إشراف عام:  جمال الدالى

قامت وزارة الداخلية بتنظيم جولة تفقدية 
بمجمع بدر الذى يضم مركز اإلصالح والتأهيل - 
بدر ، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة 
والذى تم تشيده وفقًا ألرقى النظم المعمارية

وفقًا لثوابت اإلستراتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان التى أطلقها الرئيس السيسى ..

حتت إشراف ومتابعة اللواء أحمد أبراهيم مساعد أول وزيرالداخلية

أهالى الطلبة اجلدد أعربواعن فخرهم 
وإعتزازهم بإنضمام أبنائهم إلى هيئة الشرطة

الداخلية تنظم جولة تفقدية مبجمع بدر 
الذى يضم مركز اإلصالح والتأهيل - بدر

أكادميية الشرطة حتتضن
برملان الطالئع والشباب

جيل جديد فى مصنع الرجال..
أكادميية الشرطة تستقبل الطلبة اجلدد

.. وننشر كلمة مساعد الوزير لقطاع احلماية 
املجتمعية .. على هامش إفتتاح مجمع بدر

3 مراكز فرعية مت إعدادها إلستقبال النزالء الذين يقضون مدد قصيرة 
أو ظروفهم ال تتيح لهم العمل فى املواقع اإلنتاجية التابعة ملراكز اإلصالح

جمال الدالي

ضرورة  بإعتبارها  اإلنسان  حقوق  بإحترام  الداخلية  وزارة  من  إيماناً 
من ضرورات العمل األمنى ، وإستكماالً للخطوات الطموحة والثابتة التى 
كأحد  وتطويرها  اإلحتجاز  بأماكن  اإلهتمام  شأن  فى  الــوزارة  تنجزها 
األولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت اإلستراتيجية 
الوطنية لحقوق اإلنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس 

الجمهورية.
قامت وزارة الداخلية بتنظيم جولة تفقدية بمجمع بدر الذى يضم مركز 
اإلصالح والتأهيل - بدر ، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة والذى 
التكنولوجيا  المعمارية واإلستعانة بمفردات  النظم  تم تشيده وفقاً ألرقى 
الحديثة وذلك بحضور عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات 
واألجنبية  الوطنية  اإلعالم  ووسائل  اإلنسان  بحقوق  والمعنيين  الحقوقية 
مرافق  كافة  المرورعلى  الجولة  شملت  حيث  الداخل  من  المركز  لتفقد 
إستُخدم  متطور  وتكنولوجى  علمى  بإسلوب  تصميمه  تم  والــذى  المركز 
خالله أحدث الوسائل التكنولوجية ،كما تم اإلستعانة فى مراحل اإلنشاء 
علمية شارك  دراسات  على  والتأهيل  اإلصالح  برامج  وإعتماد  والتجهيز 
فيها متخصصون فى كافة المجاالت ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين 
وتأهيلهم لتمكينهم من اإلندماج اإليجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة 
العقوبة ويضم المركز3 مراكز فرعية تم إعدادها إلستقبال النزالء الذين 
يقضون مدد قصيرة أو ظروفهم ال تتيح لهم العمل فى المواقع اإلنتاجية 
التابعة لمراكز اإلصالح حيث يتم التركيزعلى تأهيلهم مهنياً فى المجاالت 
المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة باألعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم 
واإلنارة  التهوية  حيث  من  المالئمة  األجــواء  توفير  تصميمها  فى  وروعى 
الطبيعية والمساحات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية باإلضافة إلى توفير 
هواياتهم  ممارسة  للنزالء  تتيح  وأماكن  الدينية  الشعائر  إلقامة  أماكن 
المعدات  المركز مركز طبى »مجهز بأحدث  للتريض.كما يضم  وساحات 
واألجهزة الطبية ، باإلضافة إلى العيادات وألول مرة تم إستحداث مركز 

لصحة المرأة يضم أحدث األجهزة التشخيصية. كما تم خالل الجولة تفقد 
الزيارة والتى يتم خاللها تطبيق كافة اإلجراءات اإلحترازية على  مناطق 
الزائرين وفقاً لإلجراءات واإلشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن ، 
وكذا اإلجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات وتخصيص حافالت 
تفقد  للزيارات.كما  المخصصة  المناطق  وإلى  من  الزائرين  إلصطحاب 
أقصى  لتحقيق  إنشائه  تم  والذى  المركز  داخل  المحاكم  الحضور مجمع 
درجات التأمين ويضم 4 قاعات لجلسات المحاكمة »منفصلة إدارياً« حتى 
يتم عقد جلسات علنية للنزالء المحاكمة بها وتحقيق المناخ اآلمن لمحاكمة 
للمحاكم  اإلنتقال  عناء  وتوفير  حقوقه  بكافة  النزيل  فيه  يتمتع  عادلة 
إضافية  ثالثة سجون عمومية  إغالق  يتم  أن  المقرر  ومن  المختلفة هذا 
عقب التشغيل الفعلى للمركز، ويشار إلى أنه يجرى حالياً اإلخالء الفعلى 
لعدد 12 سجن عمومى فى ضوء التشغيل الفعلى لمركز إصالح وتأهيل 
منطلق  ومن  السياسية  القيادة  توجيهات  على  وبناًء   ، النطرون  وادى   -
السياسة األمنية المعاصرة التى تهتم بأسر النزالء فسوف تبدأ المرحلة 
 .. المحافظات  من  بعدد  والتأهيل  اإلصــالح  مراكز  من  عدد  من  الثانية 
بهدف التوزيع الجغرافى المتوازن لمراكز اإلصالح والتأهيل على مستوى 
من  لذويهم  وزيارتها  األسر  تواصل  إجراءات  فى  والتيسير   .. الجمهورية 

المودعين بتلك المراكز.
التحديث  آفاق  مواكبة  نحو  الداخلية  وزارة  سعى  ضوء  فى  ذلك  يأتى 
لمحاور  وتنفيذاً  المجاالت  بكافة  المصرية  الدولة  تشهده  والتطويرالتى 
المصرية من  الدولة  والتى عبرت  الوطنية لحقوق اإلنسان  اإلستراتيجية 
وتهيئة حياة  والحريات  الحقوق  إحترام  فى  الراسخة  ثوابتها  خاللها عن 

ومعاملة كريمة لجميع المواطنين

الــلــواء  الــشــرطــة تــحــت إشـــراف ومــتــابــعــة  نظمت أكــاديــمــيــة 
أكاديمية  رئيس  وزيرالداخلية  أول  مساعد  أبــراهــيــم  أحمد 
أعضاء  خالله  إستقبلت  التعايش  بنظام  كاماًل  يوماً  الشرطة 
الشباب  وزارة  تنظمه  الذى  والشباب  الطالئع  برلمان  برنامج 
18محافظة  يمثلون  فتاة  و94  يضم187شاب  والذى  والرياضة 
هى اإلسكندرية والبحر األحمر والقليوبية دمياط وأسوان وكفر 
ومطروح  والمنيا  واألقصر  الجديد  والــوادى  وسوهاج  الشيخ 
سيناء  وجنوب  والدقهلية  وقنا  وأسيوط  وبورسعيد  والبحيرة 
أكاديمية  به  تقوم  الــدورالــذى  على  إلطالعهم  سيناء  وشمال 
الود  أواصر  تأكيد  إطار  فى  وذلك  طالبها  إعداد  فى  الشرطة 
وفتيات  شباب  بين  والترابط  التعاون  جسور  ومــد  والتالحم 
الشرطة  كلية  طلبة  من  والشباب«وأقرانهم  »الطالئع  برنامج 

بإعتبارهم قوة واحدة فى بناء الوطن وتعزيز قدراته
لهم  نُقلت  الشرطة حيث  أكاديمية  وكان فى إستقبالهم قيادات 
فعاليات  أولى  والذى  وزيرالداخلية  توفيق  محمود  السيد  تحيات 
هذه الزيارة ُجل إهتمامه ورعايته لما لها من مردودات إيجابية ، 
تتمثل أبرزها فى توطيد جسور الثقة والتعاون مع شباب المستقبل 

عن  فضاًل  الوطن  تجاه  والمسئولية  المشاركة  من  أســاس  على 
التعريف بدور األكاديمية فى إعداد ضابط شرطة عصرى مسلح 
بالعلم والمعرفة قادر على التفاعل مع تحديات المرحلة الراهنة  

وقد تضمنت فعاليات الزيارة مشاهدة فيلم تسجيلى عن أنشطة 
الكلية شاهدوا خاللها  داخل  تفقدية  أعقبها جولة  الشرطة  كلية 
ما تملكه الكلية من إمكانيات لوجستية وتعليمية وتدريبية كما تم 
يتلقاها طالب  التى  والتدريبية  التعليمية  البرامج  أهم  إستعراض 
كلية الشرطة ، فضاًل عن مشاهدة بعض العروض التدريبية التى 

أظهرت مدى الكفاءة التدريبية التى يتمتع بها الطلبة
وفى نهاية الزيارة تم إلتقاط الصور التذكارية ومن جانبه أعرب 
الشباب  بوزارة  المدنى  والتعليم  للبرلمان  المركزية  اإلدارة  رئيس 
أكاديمية  فى  ُممثلًة  الداخلية  لوزارة  البالغ  إمتنانه  عن  والرياضة 
الشرطة على تنظيم هذه الفاعلية المثمرة والبناءة مؤكداً تقديره 
العميق وإشادته البالغة بالجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل ضابط 
شرطة عصرى  وأكد حرصه على تكرار تلك الزيارة التى تساهم 
فى تنمية وصقل الخبرات وتعزيز التعاون بين طالب كلية الشرطة 

وشباب المستقبل

نيل شرف  يبدأ مشواره فى  الشرطة  كلية  جيل جديد من طلبة 
اإلنضمام لهيئة الشرطة للقيام بمسئولياتهم فى حفظ أمن وإستقرار 
الوطن حيث إنتظم الطالب الجدد المقبولين من )الحاصلين على 
الثانوية العامة واألزهرية وما يعادلها ، وخريجى وخريجات الكليات 
الذكور واإلناث  الليسانس فى الحقوق من  المختلفة وحملة شهادة 
بكلية الشرطة للعام الدراسى الحالى 2022/2021 داخل كليتهم كأولى 
خطواتهم نحو تحمل المسئولية وحمل رسالة اآلمن واألمان فى ربوع 
وطنهم الغالى ولعظم المسئولية الوطنية لجهاز الشرطة تجاه أمن 
الوطن والمواطنين فقد تم إختيار هؤالء الطالب وفقاً لمعاييرمحددة 

بهدف إنتقاء أفضل العناصر القادرة على الوفاء بتلك المهام تمهيداً 
إلعداد جيل جديد قادر على تحمل المسئولية األمنية.

كان فى إستقبالهم تحت إشراف ومتابعة اللواء دكتورأحمد أبراهيم 
مساعد أول وزيرالداخلية رئيس أكاديمية الشرطة قيادات األكاديمية 
وقد إستعدت األكاديمية لهذا اإلستقبال بوضع الفتات الترحيب كما 
عزفت موسيقات الشرطة المقطوعات الوطنية إحتفاًء بالطلبة الجدد.

بإنضمام  وإعتزازهم  فخرهم  عن  الجدد  الطلبة  أهالى  وأعــرب 
أبنائهم إلى هيئة الشرطة ليواصلوا ملحمة العطاء والتضحية والفداء 

تحقيقاً ألمن وأمان وإزدهار مصرنا الغالية وخدمة شعبها العظيم.

على هامش الجولة التفقدية بمجمع بدر الذى 
يضم مركز اإلصالح والتأهيل بدرالتابع لقطاع 
طارق  اللواء  القى  بالوزار  المجتمعية  الحماية 
مرزوق مساعد الوزيرلقطاع الحماية المجتمعية 
وقل  الرحيم  الرحمن  الله  بسم  فيها  جاء  كلمة 
والمؤمنون  ورسوله  عملكم  الله  فسيرى  اعملوا 

صدق الله العظيم
اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية  السيد 

الحضور الكريم
 .. الفاعلية  تلك  حضراتكم  بتشريف  نرحب 
والتى تأتى ترجمة حقيقية لنهج وزارة الداخلية 
شتى  فــى  اإلنــســان  حــقــوق  مفاهيم  لترسيخ 

مجاالت العمل األمنى .
مختلف  على  الـــوزارة  جهود  إنطلقت  حيث 
لتغييرمفهوم  والتنفيذية  التشريعية  المستويات 
والتأهيل  لــإلصــالح  مــراكــز  لتصبح  السجون 
ــردا يــعــكــس آفـــاق  ــف ــت ــمــوذجــا م والـــتـــى تــعــد ن
التطويروالتحديث والعصرية ليس فقط بالنسبة 
النموذجية  واإلصالحية  العقابية  للمؤسسات 
وإنــمــا  والـــدولـــى  اإلقــلــيــمــى  المستويين  عــلــى 
لإلستراتيجية األمنية المعاصرة لوزارة الداخلية 
والتى أولت إهتماما خاصاً بالمؤسسات العقابية 
إطار  فى  لذلك  والخطط  السياسات  ووضعت 
لمعاملة  الدولية  والمعايير  الوطنية  التشريعات 
األســاســيــة  الــمــبــادئ  ضـــوء  وفـــى  المحتجزين 
التى  اإلنــســان  لحقوق  الوطنية  لإلستراتيجية 
الجمهورية  رئيس  السيد  برعاية  أطلقتها مصر 
لتوفير حياة  الدولة المصرية  وتأتى ضمن نهج 

كريمة لكافة المواطنين.
قطاع  يحرص  الحضور..  والسادة  السيدات 
وزارة  توجيهات  إنفاذ  على  المجتمعية  الحماية 
الداخلية بشأن تفعيل أوجه الرعاية اإلجتماعية 
لــنــزالء مــراكــز اإلصـــالح والــتــأهــيــل مــن خالل 
إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثاً شاماًل عن 
وما  والنفسية  اإلجتماعية  النواحى  من  حالته 
يطرأ عليها من متغيرات مع مراعاة اإلحتفاظ 
حماية  إطار  فى  األبحاث  لتلك  التامة  بالسرية 
شخصية  دراســة  عن  فضال   / البيانات  سرية 
وإتجاهاته  ميوله  لمعرفة  شاملة  دراسة  النزيل 

تمهيدا لتحديد األسلوب المالئم لتقويم سلوكه 
النفس  عــلــم  بــخــبــراء  بــاإلســتــعــانــة  ومفاهيمه 
واإلجتماع بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة 
القطاع  يولى  كما  عنه  اإلفـــراج  بعد  إيجابية 

إهتماما خاصا بتمكين وحماية المرأة
النزيله من خالل العديد من البرامج التأهيلية 
وأوجه الرعاية المختلفة التى تمتد إلى رعايتها 
اللصيقة لرضيعها حتى بلوغ سن العامين وتوفير 
أطفالها  إلستقبال  المالئمة  واألمــاكــن  المناخ 
خالل الزيارات لعدم التأثير السلبى على هؤالء 
لمد  باإلضافة  النفسية  الناحية  من  األطــفــال 
المدنى  المجتمع  منظمات  مع  التعاون  جسور 

لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة.
من  اإلعاقة  لمتحدى  كان  أخرى  ناحية  ومن 
نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل نصيبا وافرا من 
اإلتاحة  وسائل  توفير  خالل  من  الرعاية  أوجه 
بمرافق المراكز ورسم خطط للمعاملة والعالج 
الصحية  حالتهم  مــع  يتناسب  بما  والتوجيه 

والبدنية.
اليوم إستكماال  الكريم: تأتى فعاليات  الجمع 
لخطوات طموحة وثابتة تنجزها وزارة الداخلية 

إلنشاء
لــتــكــون بديلة  مــراكــز اإلصــــالح والــتــأهــيــل 
إغالقها  سيتم  التى  الحالية  العمومية  للسجون 
ــالء الــفــعــلــى لــعــدد  ــ ــجــرى حــالــيــا اإلخـ حــيــث ي
التشغيل  فترة  إنتهاء  بعد  عمومى  سجن   12
التجريبى لمركز إصالح وتأهيل وادى النطرون 
التشغيل  بدء  كذا  الفعلى  التشغيل  إلى  وإنتقاله 
التجريبى لمركز اإلصالح والتأهيل - بدر والذى 
يضم ثالثة مراكز فرعية تم إعدادها إلستقبال 

النزالء الذين يقضون مدد قصيرة
المواقع  فى  العمل  لهم  تتيح  ال  أوظروفهم 

اإلنتاجية التابعة لمراكز
تأهيلهم  على  التركيز  يتم  حيث  ــالح  اإلصـ
المختلفة وصقل هواياتهم  المجاالت  مهنيا فى 
اليدويه وتسويقها لصالحهم  باألعمال  المتعلقه 
عقب  لمجتمعهم  صالحه  عناصر  يكونوا  حتى 
اإلفراج عنهم كما سيتم إغالق سجنين عموميين 

آخرين عقب التشغيل الفعلى للمركز.
السادة الحضور

إن إرادتنا قوية .. فى تأكيد الرسالة الوطنية 
حقوق  مــبــادئ  دمــج  وفــى  المصرية  للشرطة 
اإلنسان فى كافة مفردات العمل األمنى وتعمل 
إنشاء  سرعة  على  جدية  وبكل  حاليا  ــوزارة  الـ
جميع  وإغــالق  والتأهيل  اإلصــالح  مراكز  باقى 
السجون العمومية التقليدية ومن المقرر تنفيذا 
المرحلة  تبدأ  أن  السياسية  القيادة  لتوجيهات 
الثانية من إنشاء تلك المراكز على غرار مركز 
الجمهورية  محافظات  من  بعدد  النطرون  وادى 

بما يتيح التوزيع الجغرافى المتوازن ألماكن
ــجــاز ويــكــفــل اإلســتــجــابــة اإلنــســانــيــة  اإلحــت
فى  العقابية  المؤسسات  نزالء  أسر  لمتطلبات 

تيسير زياراتهم لذويهم من المحكوم عليهم.
والمعرفة  للحضارة  منارة  مصر  الله  حفظ 
أبنائها  بــيــد  أمــنــهــا  وأدام  واألمــــن  ــقــدم  ــت وال

المخلصين .
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

١٣3 منذ بدء المرحلة االنتقالية فى السودان، 
العام الماضى 2020، كانت مصر حاضرة 

فى المشهد بشكل كبير، حيث أكدت 
دعمها لخيارات الشعب السودانى

القائد  استقباله  خالل  السيسى  تصريحات  وجاءت 
العام للجيش الليبى، املشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس 
باسم  الناطق  حينها  وقال  صالح.  عقيلة  الليبى  النواب 
تناول  اللقاء  الرئاسة املصرية بسام راضى، فى بيان، إن 
آخر التطورات على الساحة الليبية، فى ضوء خصوصية 
والسياسة  بليبيا،  مصر  تربط  التى  املتميزة  العالقات 
املستويني  على  ليبيا  استقرار  باعتبار  الراسخة  املصرية 
ورّحب  مصر.  استقرار  من  جزءاً  واألمنى  السياسى 
على  الدائم  حرصهما  مثمناً  الليبيني،  بالقادة  السيسى 
إنفاذ إرادة الشعب الليبى وصون مصاحله الوطنية، بهدف 
إلى جانب احلفاظ  ليبيا،  واالستقرار فى  األمن  استعادة 
الدولة  رحبت  كذلك  الليبية.  الدولة  ووحدة  سيادة  على 
املصرية بنيل احلكومة املوحدة الليبية ثقة مجلس النواب، 
واستقبل الرئيس السيسى رئيس املجلس الرئاسى الليبى 

اجلديد فى 25 مارس 2021.
فى  الكوميسا  قمة  انعقاد  هامش  وعلى  نوفمبر،  وفى 
أن هدف  أيضاً  الرئيس  أكد  اإلدارية اجلديدة،  العاصمة 
مصر األساسى هو حتقيق السالم واألمن فى ليبيا وتفعيل 
إرادة شعبها احلرة، وتابع خالل لقائه محمد املنفى رئيس 
املجلس الرئاسى الليبى، أن املصلحة العليا للدولة الليبية 
تأتى فى املقام األول، والتى تنبع من مبادئ احلفاظ على 
بها،  واالستقرار  األمن  واستعادة  الليبية  األراضى  وحدة 
 ،2021 أغسطس   25 وفى  األجنبية.  التدخالت  وإنهاء 
الليبية  احلكومة  مع  طرابلس  فى  املصرى  السفير  بحث 

افتتاح سفارة مصر فى طرابلس.
اجتماعات  فاستضافت  لليبيا،  دعمها  مصر  وواصلت 
فى  أعمالها  ملواصلة   »5+5« الليبية  العسكرية  اللجنة 
لدعم  جهوده  السيسى  الرئيس  وواصل   ،2021 أكتوبر 
مشدًدا  نوفمبر،  فى  كان  الذى  باريس  مؤمتر  فى  ليبيا 
على أهمية حتقيق االستقرار للمواطن الليبى باالنتخابات 
خروج  على  والتأكيد  املقبل،  ديسمبر   24 يوم  املرتقبة 

املرتزقة والقوات األجنبية من ليبيا.
الدعم السياسى إلجناز املهمة فى ليبيا لم يكن وحده، 
املاضى  يونيو  اقتصادًيا كذلك، ففى  دعًما  كان هناك  بل 
استئناف  إلى  تطلعها  املصرية  الشركات  من  عدد  أعلنت 
جديدة  حكومة  تبدأ  حيث  ليبيا،  فى  واألعمال  النشاط 
مدى  على  وفوضى  قتال  دمره  بلد  إعمار  إلعادة  العمل 

عقد من الزمان.
وفى نوفمبر أعلنت وزارة القوى العاملة أنها تستهدف 
ليبيا  إلى  تسفيرها  التى سيتم  املصرية  العمالة  تصل  أن 
ملا كان عليه الوضع قبل عام 2011، مبا يتجاوز 2 مليون 
اإلعمار  إعادة  مشروعات  فى  للمشاركة  وذلك  عامل، 
العاملة  القوى  وزير  قال  حينها  االقتصادية.  والتنمية 
التى  املصرية  العمالة  تسجيل  سيتم  إنه  سعفان  محمد 
تابعة  إلكترونية  بيانات  قاعدة  ضمن  ليبيا  إلى  ستسافر 
هو  اإللكترونى  التسجيل  من  الهدف  أن  مضيفاً  للوزارة، 
ومؤهله  لتخصصه  املناسبة  الوظيفة  فى  العامل  تسكني 
حقوقه  على  احلفاظ  عن  فضال  وخبراته،  الدراسى 

القانونية.
لييبيا طائرتني محملتني  إلى  أبريل أرسلت مصر  وفى 
املعنوى  التوجيه  إدارة  وقالت  الطبية،  باملساعدات 
طائرتى  تسلمت  إنها  حينها  الليبى  باجليش  سبها  فرع 
على  ملساعدتهم  مصر،  من  قادمة  طبية  مساعدات 

مواجهة تفشى فيروس »كورونا«.
منذ بدء املرحلة االنتقالية فى السودان، العام املاضى 
2020، كانت مصر حاضرة فى املشهد بشكل كبير، حيث 
أكدت دعمها خليارات الشعب السودانى، وفى هذا العام 
واقتصادية  سياسية  لقاءات  صورة  فى  الدعم  تواصل 
وقد  امللفات،  هذه  فى  واملختصني  البلدين  زعماء  جمعت 
قام الرئيس السيسى بزيارة للسودان فى مارس املاضى، 
أكد خاللها أن مصر تدعم حكومة وشعب السودان بكافة 
املجاالت، وجاءت تلك التصريحات خالل اجتماع الرئيس 
مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس املجلس السيادى 
العاصمة  فى  اجلمهورى  بالقصر  السودانى  االنتقالى 
التى  الرسمية  الزيارة  هامش  على  اخلرطوم،  السودانية 
مساندة  إلى  حينها،  السيسى  وأشار  الرئيس.  أجراها 
مصر لكافة جهود تعزيز السالم واالستقرار والتنمية فى 

السودان.
للرئيس  »نشكر  البرهان:  الفريق  قال  جانبه  من 
السودان  لزيارة  للدعوة  تلبيته  على  السيسى  عبدالفتاح 
كثير  تواجه  انتقال  مبرحلة  الدولة  به  متر  توقيت  فى 
ووقفة  اجلهود  تضافر  إلى  يحتاج  وانتقال  املصاعب  من 
تعتبر  الزيارة  هذه  »أن  وأضاف:  واألصدقاء«،  األشقاء 
دعم وسند حقيقى لثورة وشعب السودان ألنها تصب فى 
ستنعكس  التى  الدولتني  بني  األخوة  روابط  تقوية  خانة 
كل  »ناقشنا  البرهان:  وقال  االنتقال«.  مجريات  على 
رؤى  إلى  ووصلنا  املشترك  التعاون  تدعم  التى  امللفات 
فى  وتسهم  الشعبني  وبناء  وتطور  تقدم  تخدم  موحدة 

استقرار الدولتني«.
احلركات  مع  حتى  والدعم،  اللقاءات  واستمرت 
للتطورات،  متابعتها  مصر  أعلنت  األخيرة  التصحيحية 
للشعب  واألمن  االستقرار  حتقيق  »أهمية  على  مؤكدة 
السودانى، واحلفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات 
الراهنة بالشكل الذى يضمن سالمة هذا البلد الشقيق«، 
وبحسب بيان اخلارجية الذى نُشر فى أكتوبر 2021، أن 
ال  جزء  السودان  واستقرار  »أمن  أن  على  شددت  مصر 
تؤكده  ما  وهو  واملنطقة،  واستقرار مصر  أمن  من  يتجزأ 
كافة  مصر  ودعت  الدولية«.  احملافل  فى  دائما  مصر 
للوطن،  العليا  املصلحة  تغليب  إلى  السودانية،  األطراف 

والتوافق الوطنى فى إطار املسؤولية وضبط النفس.
حاضرة  مصر  كانت  السياسى،  الدعم  هذا  كل  ومع 

حيث  السودان،  للشقيقة  االقتصادى  الدعم  فى  كذلك 
جانب  من  التزاماً  أنه  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  أكد 
اتخذتها  التى  اخلطوات  ملساندة  اجلهود  كل  ببذل  مصر 
االقتصادى  االستقرار  لتحقيق  السودانية  احلكومة 
التمويلية؛  أعبائه  وتخفيف  املتراكمة  ديونه  من  والتخلص 
الدولية لتسوية مديونية  املبادرة  فإن مصر ستشارك فى 
صندوق  لدى  مصر  حصة  استخدام  خالل  من  السودان 
بتحصيلها،  املشكوك  الديون  ملواجهة  الدولى  النقد 
يقوم  التى  الشجاعة  باخلطوات  اإلطار  هذا  فى  مشيداً 
مبا  لالقتصاد  الهيكلى  اإلصالح  اجتاه  فى  السودان  بها 
االنتقالية،  املرحلة  إلجناح  حقيقية  سياسية  إرادة  يعكس 
ومؤكداً سيادته استعداد مصر لنقل التجربة املصرية فى 
جاء  السودانية.  الكوادر  وتدريب  االقتصادى  اإلصالح 
ذلك، خالل لقاء الرئيس السيسى فى العاصمة الفرنسية 
باريس مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس 

السيادة االنتقالى السودانى، مايو املاضى.
وفى ذات الشأن شارك السفير د. أحمد إيهاب جمال 
املتحدة  األمم  مكتب  لدى  ملصر  الدائم  املندوب  الدين، 
فى  األخرى  الدولية  واملنظمات  العاملية  التجارة  ومنظمة 
جنيف، فى اجتماع فريق العمل املعنى مبفاوضات انضمام 
 26 عقد  والذى  العاملية،  التجارة  منظمة  إلى  السودان 
السودانى  والتموين  التجارة  وزير  املاضى مبشاركة  يوليو 

على جدو آدم.
اخلارجية،  لوزارة  بيان  بحسب  الدائم،  املندوب  وأكد 
دعم مصر الكامل النضمام السودان إلى املنظمة، مشيراً 
شأنه  من  املنظمة  على عضوية  السودان  أن حصول  إلى 
لالنضمام  الساعية  اإلفريقية  الدول  من  املزيد  حتفيز 
إليها على تعزيز جهودها املماثلة ذات الصلة، وهو األمر 

الذى يدعم التنمية واالستقرار فى القارة.
وفى مجال الدعم الصحى، أرسلت مصر إلى العاصمة 
طائرات  أربع  املاضى،  يوليو  فى  اخلرطوم،  السودانية 
واملستلزمات  املساعدات  من  طناً   39 حتمل  مصرية 
واألجهزة الطبية واألدوية واألمصال. وقالت حينها مدير 
السودانية،  الصحة  بوزارة  العاملية  للصحة  العامة  اإلدارة 
أجهزة  تضم  املصرية  املنحة  إن  عمر،  أروى  الدكتورة 
حيث  جداً،  مفيدة  ستكون  وأدوية  أكسجني  وأسطوانات 
األنواع،  هذه  فى  نقصاً  السودانية  املستشفيات  تعانى 

وأنها ليست الوحيدة، ولن تكون األخيرة.
إعمار  إلعادة  املصرية  اللجنة  أطلقت  قليلة،  أيام  منذ 
قطاع غزة، املرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار املناطق 
املدمرة فى القطاع، وذلك فى مؤمتر داخل فندق املشتل 

بغزة بحضور وفود حكومية وفصائلية فلسطني.
وأعلنت اللجنة املصرية إلعادة قطاع غزة أن مشروعات 
الفتاح  عبد  الرئيس  من  بتوجيهات  تأتى  اإلعمار  إعادة 
السيسى، موضحة أن الفرق الهندسية املصرية تعمل على 
للشركات  الفرص  وإتاحة  املدمرة  املناطق  إعمار  إعادة 

الفلسطينية احمللية للمشاركة فى إعادة اإلعمار.
انتهت  األولى  املرحلة  أن  إلى  املصرية  اللجنة  ولفتت 
آليات مصرية ومت إجناز هذه  الركام عقب دخول  بإزالة 
املرحلة فى حوالى 65 يوم برفع 85 ألف متر مكعب من 
الثانية تشمل إطالق ستة  إلى أن املرحلة  الركام، مشيرة 
غزة  لكورنيش  البحرية  الواجهة  تطوير  منها  مشاريع 
للمقاولني  التحتية  والبنية  الطرق  أعمال  إسناد  مت  حيث 
الفلسطينيني، باإلضافة إلنشاء جتمعات سكنية وهى دار 
مصر 1 ) مدينة الزهراء(، ودار مصر 2 ) جباليا( ، ودار 

مصر 3 ) بيت الهيا(.
خطة اإلعمار تلك بدأت فى مايو 2021، بعد أيام قليلة 
مصر  أرسلت  وقد  القطاع،  على  إسرائيلى  عدوان  من 
بأنها لن تتخلى عن  الرسائل للجميع،  بالعديد من  حينها 
وأعلنت  الفلسطينى.  الشعب  وعن  الفلسطينية،  القضية 

القاهرة حينها عن تقدمي مبلغ 500 مليون دوالر كمبادرة 
كانت  وقت  فى  غزة،  قطاع  فى  اإلعمار  إلعادة  تخصص 
 210 من  أكثر  إذ سقط  عليه،  تشن  اإلسرائيلية  الغارات 
قتيال على األقل بينهم أكثر من 60 طفال. وكتب املتحدث 
بسام  السفير  املصرية،  اجلمهورية  رئاسة  باسم  الرسمى 
»الرئيس  أن  بوك«:  »فيس  على  صفحته  على  راضى 
 500 مبلغ  مصر  تقدمي  عن  يعلن  السيسى  عبدالفتاح 
مليون دوالر كمبادرة مصرية تخصص إلعادة اإلعمار فى 
قطاع غزة نتيجة األحداث األخيرة«. وتابع: »أن الشركات 
عملية  تنفيذ  فى  باالشتراك  ستقوم  املتخصصة  املصرية 

إعادة اإلعمار«.
إعادة  لعملية  مسارات  أربعة  حتددت  يونيو  وفى 
بناء  إعادة  فى  ويتمثل  اإلسكان،  قطاع  األول  اإلعمار، 
األبراج املدمرة، إلى جانب إقامة 10 آالف وحدة سكنية 
بإعمار  يتعلق  الثانى  واملسار  سكنية.  مدن  شكل  على 
فى  والكبارى  إقامة اجلسور  ذلك  فى  التحتية مبا  البنية 
مفترقات مزدحمة بالقطاع وهو أمر غير موجود سابقا. 
أما املسار الثالث يتعلق بإعمار مقرات حكومية مدمرة أو 
األخير  املسار  فيما  التعليم،  قطاع  فى  سيما  ال  متضررة 

يتعلق بإعمار مصانع ومنشآت اقتصادية مدمرة.
القطاع  فى  مصرية  وآليات  معدات  كانت  وبالفعل 
إزالة  فى  البداية  وكانت  اإلعالن،  من  قليلة  أيام  بعد 
عشرات  تظهر  لقطات  املصرى،  التليفزيون  وبث  الركام، 
األعالم  حتمل  التى  والشاحنات  والرافعات  اجلرافات 
املصرية تصطف على طول احلدود لبدء العبور إلى غزة. 
اللجنة  رئيس  قال  املاضى،  أكتوبر  وفى  العمل.  بدأ  ثم 
احلكومية إلعمار غزة، ناجى سرحان، إن الوفد احلكومى 
على  املصريني  املسؤولني  مع  اتفق  القاهرة،  فى  املتواجد 
جملة من القضايا املهمة واخلاصة بعملية إعادة اإلعمار 

وتسريعها، حتى جاء اإلعالن عن بداية املرحلة الثانية.
واقتصادًيا  سياسًيا  حراًكا  كذلك  شهد   2021 عام 

مصرية  وإجراءات  إعالن  استتبعه  ما  ولبنان،  تونس  فى 
واضحة ال شك فيها ملساندة البلدين الشقيقني فى عبور 
قيس  التونسى  نظيره  مع  الرئيس  التقى  لقد  أزماتهما. 
سعيد، فى أبريل املاضى، ثم أجرى العديد من االتصاالت 
جراء  هناك،  احلادثة  السياسية  األزمة  مع  به  الهاتفية 
الرئيس  أرسل  أغسطس  فى  سيئة.  اقتصادية  أوضاع 
شكرى  سامح  اخلارجية  وزير  حملها  رسالة  املصرى 
تدعم  مصر  أن  مفادها  سعيد،  قيس  التونسى  للرئيس 
التونسى فى جهوده  الرئيس  تونس وشعبها وتتضامن مع 
التونسى  للشعب  املشروعة  للتطلعات  لالستجابة  الرامية 
مصر  دعم  على  مشددة  والنماء،  االستقرار  فى  الشقيق 
الرئيس  اتخذها  التى  التاريخية  لإلجراءات  املطلق 
التونسى قيس سعيد، مبا يعلى قيم الدميقراطية ويحترم 

الدستورية ويعمل على احلفاظ على الدولة التونسية.
وحدة  تستشعر  مصر  أن  إلى  اخلارجية  وزير  ولفت 
اإلخاء  عالقات  تربطها  اللتان  وتونس  مصر  بني  املصير 
مسخرة  مصر  إمكانيات  كل  أن  إلى  مشيرا  والتضامن، 
التاريخية  املرحلة  هذه  فى  التونسى  الشعب  لدعم 
ونعمل  تونس  مع  بعالقاتنا  »نعتز  مضيفا:  احلاسمة، 
سويا لتحقيق االستقرار والسالم لشعوبنا جميعا«، مؤكدا 
التونسى  الشعب  إرادة  لتحقيق  مصر  من  الكامل  الدعم 
لتحقيق  سعيد  من  تتخذ  التى  واإلجراءات  الشقيق 
االستقرار واألمن، باإلضافة لتلبية إرادة الشعب التونسى 
دور  تعزيز  استمرار  وضرورة  سليم  دستورى  إطار  فى 

مؤسسات الدولة التونسية.
تثق  مصر  بأن  شكرى  سامح  اخلارجية  وزير  وأفاد 
املسار  هذا  قيادة  على  وقدرته  الدولة  رئيس  حكمة  فى 
ولشعبها  لتونس  وتتمنى  ثابتة،  بخطى  السليم  الدستورى 

التوفيق والنجاح وحتقيق مستقبل أفضل.
فى  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  أكد  أكتوبر  وفى 
اتصال هاتفى مع الرئيس قيس سعيد، رئيس اجلمهورية 

الرئيس  أخيه  إلى  التهنئة  قدم  الرئيس  بأن  التونسية، 
وأدائها  اجلديدة  احلكومة  تشكيل  مبناسبة  التونسى 
اخلطوات  لكافة  مصر  دعم  مؤكداً  الدستورية،  اليمني 
تونس  فى  االستقرار  على  احلفاظ  شأنها  من  التى 
الشقيقة، واالعتزاز بالروابط األخوية الوثيقة والتاريخية 

التى جتمع بني البلدين حكومًة وشعباً.
لتهنئة  امتنانه  التونسى عن  الرئيس  من جانبه، أعرب 
مصر  بني  العالقات  ومتانة  عمق  يعكس  ما  الرئيس، 
وتونس، ومؤكًدا احلرص على تعزيز أطر التعاون الثنائى 
املشترك، والتقدير جلهود مصر الداعمة للشأن التونسى 
ودورها احليوى فى تعزيز آليات العمل العربى واألفريقى 

املشترك فى مواجهة التحديات اإلقليمية الراهنة.
فى  بقوة  حاضرة  مصر  فكانت  لبنان،  بخصوص  أما 
العام  بيروت  مرفأ  انفجار  بعد  اللبنانى  الشعب  مأساة 
االنفجار  هذا  نتائج  األسف  تابعت مبنتهى  وقد  املاضى، 
البيئية  والتضررات  الضحايا  أرواح  على  فقط  ليس 
احلالة  وعلى  اللبنانى،  االقتصاد  على  ولكن  واألبنية، 

السياسية بشكل عام.
أكد  املاضى  أغسطس  فى  املرفأ  انفجار  ذكرى  وفى 
ممدودة  مصر  يد  أن  السيسى،  عبدالفتاح  الرئيس 
مطالبا  لبنان،  لدعم  إمكانياتها  كل  وتسخير  للتكاتف 
الصراعات  عن  بالبالد  بالنأى  اللبنانية  األطراف 
الفيديو  عبر  السيسى،  الرئيس  وشارك  اإلقليمية. 
الشعب  لدعم  الثالث  الدولى  املؤمتر  فى  كونفرانس، 
املتحدة، مبشاركة  واألمم  فرنسا  نظمته  والذى  اللبنانى، 
املتحدث  وصرح  واحلكومات.  الدول  رؤساء  من  لفيف 
راضى،  بسام  السفير  اجلمهورية،  رئاسة  باسم  الرسمى 
بأن املؤمتر عقد بهدف متابعة واستكمال اجلهود الدولية 
املشتركة من أجل مساعدة الشعب اللبنانى الشقيق على 
تخيم  باتت  والتى  تواجهه،  التى  التحديات  كافة  جتاوز 

على كافة مناحى احلياة فى لبنان.
الشعب  إلى  برسالة  كلمته  خالل  الرئيس  وتوجه 
اللبنانى الشقيق بأن لبنان الذى كان دائماً منارة للثقافة 
العربى،  اإلبداع  روافد  من  مهماً  ورافداً  والفكر،  والفن 
الكبوة  من  النهوض  على  أبنائه  بعزمية  قادراً  يزال  ال 
كما  وفريداً  مزدهراً  ليكون  مجدداً  والعودة  احلالية، 
نحب أن نراه، مؤكداً أن أيادى مصر ممدودة إلى املجتمع 
الدولى للتكاتف وتسخير كافة إمكاناتنا لدعم لبنان وبناء 

مستقبل أفضل لشعبه.
مصر  تبذلها  التى  اجلهود  إلى  السيسى  أشار  كما 
وذلك  املاضى،  العام  بيروت  مرفأ  حادث  وقوع  منذ 
التحتية  للبنية  والدعم  االستراتيجية  السلع  لتوفير 
من  تضررت  التى  املبانى  تأهيل  إلعادة  اللبنانية  للدولة 
االنفجار، والتى كان آخرها وصول سفينة حربية مصرية 
إلى بيروت الشهر املاضى محملة مبا يزيد عن 300 طن 
من هذه االحتياجات للجانب اللبنانى، وذلك بالتكامل مع 
جهود املستشفى امليدانى املصرى فى بيروت والذى يقدم 
من  مت  ما  جانب  إلى  للبنانيني،  يومياً  الطبية  اخلدمات 
توفير كميات من العقاقير واألدوية لعالج فيروس كورونا 
فى إطار مساعدة لبنان على مواجهة تبعات هذه اجلائحة 

العاملية.
كما أكد الرئيس أن األزمة االقتصادية فى لبنان ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً باألزمة السياسية املستمرة منذ عام 2019، 
والتى تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم فى ضوء استمرار أزمة 
الفراغ احلكومى التى حتول دون حتقيق تطلعات الشعب 
الدعوة بضرورة سرعة  الشقيق، مجدداً سيادته  اللبنانى 
لبنان  انزالق  ملخاطر  درءاً  احلكومى  الفراغ  هذا  إنهاء 
الشعب  سيتحمل  والذى  فيه،  رابح  ال  مظلم  نفق  إلى 
األطراف  كافة  من  يتطلب  الذى  األمر  تبعاته،  اللبنانى 
االرتقاء إلى قدر املسئولية وإعالء املصلحة العليا للبالد 
ذوى  من  مستقلة  وطنية  حكومة  تشكيل  فى  لإلسراع 
اخلبرة واالختصاص، لكى تكون هذه احلكومة قادرة على 
الشعب  مقدرات  وصون  الراهنة  التحديات  مع  التعامل 
اللبنانى ووحدة نسيجه الوطنى وسيادة لبنان، مستعرضاً 
التى  واملستمرة  احلثيثة  اجلهود  اإلطار  هذا  فى  سيادته 
االتصاالت  عبر  السياسية  األزمة  حللحلة  مصر  بذلتها 

التى أجرتها مع القيادات السياسية اللبنانية.
األطراف  كافة  قيام  أهمية  السيسى شدد على  وشدد 
اإلقليمية،  والصراعات  التجاذبات  عن  بلبنان  بالنأى 
خاصًة  الدولة،  مؤسسات  تقوية  على  اجلهود  وتركيز 
بأن  اللبنانيني  السياسيني  لكافة  املؤمتر ميثل رسالة  وأن 
املجتمع الدولى على استعداد لدعم لبنان فور إنهاء أزمة 
الفراغ احلكومى واستعادة ثقة املجتمعني العربى والدولى 
مبا يتيح االنتقال من مرحلة الدعم اإلنسانى إلى مرحلة 
الدعم االقتصادى وبناء مستقبل أفضل للشعب اللبنانى.

اجلزائر  بني  األزمة  كذلك مصر الحتواء  تدخلت  وقد 
واملغرب، بعد إعالن قطع العالقات بينهما فى أغسطس 
شكرى،  سامح  اخلارجية  وزير  أجرى  حيث  املاضى، 
اتصالني هاتفيني، بكل من وزير خارجية اجلزائر رمطان 

لعمامرة، وناصر بوريطة وزير خارجية اململكة املغربية.
اخلارجية،  وزارة  باسم  الرسمى  املُتحدث  وصرح 
السفير أحمد حافظ، بأن شكرى تطرق، خالل االتصالني 
الهاتفيني، إلى التطورات األخيرة التى شهدتها العالقات 
تلك  بتجاوز  ُقدما  الدفع  وسبل  الشقيقني،  البلدين  بني 
احللول  إعالء  على  العمل  ضرورة  عن  فضاًل  الظروف، 
الدبلوماسية واحلوار إزاء حتريك املسائل العالقة بينهما، 
مبا يصب فى صالح تعزيز العمل العربى املُشترك، والذى 
تضطلع فيه الدولتان الشقيقتان بدور محورى فى آلياته 

املختلفة.

إميان الدالي

دعم ليبيا و إعمار غزة محطات مهمة للقيادة السياسية

حضور مصرى مهم فى السودان .. مساندة تونس الوقوف إلى جوار لبنان .. والتدخل الحتواء أزمة املغرب واجلزائر
كان العام 2021  مليئا 

بأحداث جسام على مستوى 
الوطن العربى، تجلت معها 

بكل وضوع القيمة واألهمية 
التى تمثلها مصر ألشقائها 

العرب، فى أوقات المحن 
والصعاب، وفى أوقات الدعم 

والمسؤولية اإلنسانية التى 
اتخذتها الدولة المصرية 

فى عهد الرئيس عبدالفتاح 
السيسى كعهد بأن تكون 

الشقيقة الكبرى، وأن تكون 
أول من يتحرك بـ»مسافة 
السكة« للوقوف إلى جوار 

األشقاء.
لم تبخل مصر لحظة فى 

دعم إتمام العملية السياسية 
الليبية بشكل سلمى، حتى 
تصل الدولة هناك إلى بر 

األمان مع انتخابات رئاسية 
وبرلمانية حرة، تؤكد سيادة 

الشعب وحرية قراره. وقد 
أكد الرئيس السيسى مرارًا 

وتكرارًا على هذا الدعم بداية 
من حضور الرئيس لمؤتمر 
برلين الخاص بليبيا فى 

بداية 2020، مرورًا بإعالن 
القاهرة الخط األحمر من 

سرت إلى الجفرة فى يونيو 
من نفس السنة، إضافة إلى 
االتفاق الذى سمى بـ»إعالن 

القاهرة« فى أواخر 2020 
الذى كان بمثابة نهًجا استمد 

منه األشقاء طريقهم، وفى 
كل اللقاءات السياسية كان 
الرئيس يؤكد استمرار مصر 

فى جهودها للتنسيق مع كل 
األشقاء الليبيين، ومن بين 
تلك اللقاءات، اللقاء الذى 

عقده مع المشير خليفة حفتر 
فى يونيو الماضى، والذى 

أكد فيه حرصه على ضمان 
وحدة وتماسك المؤسسات 
الوطنية الليبية، وصواًل إلى 

إجراء االستحقاق االنتخابى 
برلمانيًا ورئاسيًا المنتظر 

بنهاية العام الجارى، فضاًل 
عن منع التدخالت الخارجية 
التى تهدف باألساس إلى 

تنفيذ أجنداتها الخاصة 
على حساب الشعب الليبى، 
وإخراج كل القوات األجنبية 
والمرتزقة من األراضى الليبية

مصر الشقيقة الكبرى .. حصاد 2021 
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اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

١34 نجوم وحكايات
يعود النجم أحمد حلمى للمنافسات السينمائية 

في 2022 بعد غياب 3 أعوام منذ تقديمه 
فيلم »خيال مآتة« الذى تم عرضه 200٨

كشفت عدد من الصحف األجنبية عن وجود 
أعمال  مديرة  وهي  كوكاوسكي”  “أنجيال  جثة 
سيارتها  داخل  وذلك   ، كاردشيان  كيم  النجمة 

بعد فترة من اختفائها والبحث عنها.
بعد  عنها  البحث  الــشــرطــة  جــهــود  كثفت 
حتى  أنجلوس  لوس  في  اختفائها  عن  اإلبالغ 

عثروا على جثتها.
كوكاوسكي،   ،the list صحيفة  لتقرير  ووفًقا 
الواليات  في  األعمال  مديرين  أشهر  من  تعد 
عائلة  أعمال  مدير  فهي  األمريكية،  المتحدة 
و  مناج،  نيكي  العالمي  والنجم  كــارداشــيــان، 

المطرب كاني ويست، والمطرب أوفست.
الواقع  برامج  ونجمة  األزيــاء  عارضة  وكانت 
جلسة  في  بالكريسماس  كــارداشــيــان«  »كيم 
مع  »انستجرام«  على  نشرتها  جديدة  تصوير 

شقيقتها كلوي كارداشيان وأطفالها األربعة.
ظهرت »كيم« ذات الـ 41 عاًما برفقة أطفالها 
»نورث« وسانت« و«شيكاجو«،و«باسلم« وارتدت 
»كيم« فستان انيق باللون البني الغامق وعلقت 

قائلة »ليلة الكريسماس 2021«
كيم  الواقع  تليفزيون  نجمة  تمكنت  فيما 
أمــام  عقبة  تخطي  مــن  مــؤخــرا،  كــارداشــيــان، 
فشلت  بعدما  محامية،  تصبح  أن  طموحها 
خالل  من  كيم  وأعلنت  مــرات،   3 اجتيازها  في 
اختبار  اجــتــازت  إنها  بها  الخاص  انستجرام 
القانون في والية  السنة األولى لطالب دراسة 
كامل  يــوم  مــدار  على  يقام  الــذي  كاليفورنيا 
للذين ال يسلكون الطريق التقليدي في دراسة 
إحدى  في  الحقوق  كلية  دخول  عبر  القانون 

الجامعات.
الواقع  تليفزيون  بنجمة  الشائعات  أحاطت 
والعارضة األمريكية، كيم كارداشيان، 41 عاما، 
ارتباطها  خبر  حــول  الماضي،  نوفمبر  منذ 
بيت  عاما،  الـ28  صاحب  الكوميدي،  بالممثل 
بعد  لها  رومانسية  عالقة  أول  في  ديفيدسون، 

االنفصال عن زوجها السابق كاني ويست.

تفاصيل مثيرة بعد العثور على جثة
مديرة أعمال كيم كاردشيان داخل سيارتها

»مربع برمودة«.. مصطفى خاطر وعمرو عبد اجلليل يعودان  لكوميديا  املوقف من جديد 

للمنافسات  حلمى  أحــمــد  النجم  يــعــود 
أعوام   3 غياب  بعد   2022 في  السينمائية 
تم  الــذى  مآتة«  »خيال  فيلم  تقديمه  منذ 
على  حلمى  يعمل  حيث   ،2018 عــام  عرضه 
تقرر  الــذى  »العيل«  الجديد  فيلمه  تصوير 
الفطر  عيد  موسم  في  مبدئى  بشكل  طرحه 
حجزت  الــتــي  األفـــالم  أول  لــيــكــون  المقبل 
حلمى  أحــمــد  وانتهى  الــمــوســم.  فــي  مكانها 
على  العيل«  فيلم  مشاهد  نصف  من  أكثر  من 
القاهرة  بين  مــا  الماضية  األســابــيــع  مـــدار 
تصوير  شهد  حيث  واإلســكــنــدريــة، 
البحر،  عــروس  في  المشاهد 

اإلسكندرية  مواطني  من  عدد  التف  التفاف 
طريق  على  مــروى  زحــام  فى  تسبب  ما  حوله 
الشكر  حلمى  أحمد  النجم  ووجه  الكورنيش، 
لتعاونهم  باإلسكندرية  الشرطة  رجــال  إلى 
شكر  كما  الفيلم،  أحــداث  تصوير  خالل  معه 

بـ«الجمال«. إياهم  واصًفا  اإلسكندرية  أهل 
روبى،  حلمى،  أحمد  بطولة  »العيل«  فيلم 
ــن، عــمــرو عــبــد الــجــلــيــل، سيد  ــي نــســريــن أم
آخر  وعــدد  إيــهــاب،  نــور  مالك،  أحمد  رجــب، 
دبور،  هيثم  تأليف  من  والعمل  الفنانين،  من 
على  يعمل  الذى  خضير  شاكر  محمد  وإخراج 
االنتهاء  أجــل  من  التصوير  ساعات  تكثيف 

أبطال  يبدأ  أن  قبل  نهائي  بشكل  تصويره  من 
المقرر  التليفزيونية  أعمالهم  تصوير  الفيلم 
المنافسة بها فى موسم دراما رمضان المقبل.
يذكر أن آخر أفالم أحمد حلمى فى السينما 
 ،2019 فى  عرضه  تم  الذى  مآتة«  »خيال  هو 
إخــراج  كمال،  الرحيم  عبد  تأليف  من  وهــو 
شلبى،  منة  البطولة  وشاركه  مرعى،  خالد 
الرحمن  عبد  حسنى،  حسن  الصاوى،  خالد 
سالوسة،  إنــعــام  توفيق،  رشـــوان  زهـــرة،  ــو  أب
الليثى،  ومحمود  مغاورى  سامى  فؤاد،  بيومى 
مليون   38 تــجــاوزت  ــرادات  إيـ الفيلم  وحقق 

جنيه.

أحمد حلمى 
يعود للمنافسات 

السينمائية يف موسم 
عيد الفطر 2022

فى  االفــالم  من  كبير  عدد  يتنافس 
بينهم  مــن  السنة،  رأس  ــالم  أف سباق 
بــرمــودة«  »مــربــع  الكوميدى  الفيلم 
عمرو  والفنان  خاطر  مصطفى  للنجم 
أحــداثــه  تـــدور  الـــذى  الجليل،  عبد 
يعتمد  ــدي  ــي ــوم ك اليـــت  ــار  ــ إط فـــي 
 4 خــالل  مــن  والــمــواقــف  الفكرة  على 
شخصيات يربطهم حدث معين، حيث 
ترتبط مصائرهم بفترة زمنية معينة 
االحـــداث  مــن  سلسلة  فــي  ويــدخــلــوا 

الكوميدية.  
هشام  تأليف  برمودة”  »مربع  فيلم   
ويشارك  رفعت،  طارق  وإخــراج  هالل، 
الجليل  عــبــد  ــرو  ــم ع بــطــولــتــه  فــي 
روجينا،  شيحة،  هنا  خاطر،  مصطفى 
دينا، محمد جمعة، محمد العمروسى، 
يوسف  الجديد  والــوجــه  ــت  رأف نهى 

الفنجري. 
هشام  الفيلم  مؤلف  وكشف  وسبق   
هالل عن كواليسه، قائاًل إنه يقوم فيه 
بتقديم مفارقات كوميدية عن ظاهرة 
يعرف  ــذي  وال الشهير،  برمودا  مثلث 
أن  موضحًا  العالم،  بقاع  أخطر  من  أنه 

االسم هنا هو مجرد اسم ساخر لفكرة 
يريد  أنه  موضحًا  الكوميدي،  الخطر 
تالقي  خــالل  مــن  الكوميديا  إخـــراج 

أشخاص مختلفين. 
شهير  مثلث  ــو  ه بــرمــودا  ومــثــلــث   
ومــن  األطــلــســى،  المحيط  ــى  ف يــقــع 
حيرت  التى  الغامضة  المناطقة  أكثر 
المزعومة  المخاطر  بسبب  العلماء 
العديد  واختفاء  المنطقة،  تلك  فى 
المرور  بمجرد  والسفن  الطائرات  من 
فجوة  أنها  ويــقــال  البقعة،  تلك  فــى 
زمن  إلى  فيها  يمر  ما  كل  تنقل  زمنية 
هناك  هل  التساؤالت  وتبقى  مختلف، 
أصل علمي حقيقي فيما يعرف بمثلث 
برمودا ؟ ،أم هي ال تزيد عن أسطورة، 

أو تفسير خاطيء لظاهرة طبيعية. 
برمودا  مثلث  غموض  أن  ورغــم    
ألحـــداث  ــرك  ــح م ــون  ــك ي أن  يــمــكــن 
العديد من األعمال الفنية المصرية 
ــه صـــنـــاع األعـــمـــال  ــن ــهــم م ويــســتــل
إال  القصص،  من  العديد  الدرامية 
مرة  إال  اسمه  يذكر  أو  يظهر  لم  أنه 
“مربع  فيلم  قبل  السينما  فى  واحدة 

برمودة”، إذ ظهر من قبل خالل فيلم 
محمد  لــلــفــنــان  خــصــوصــى”  “درس 

عطية. 
هو  خصوصي”  “درس  فيلم  يعتبر    
الوحيد  المصرى  السينمائى  العمل 
اتخذ  أو  برمودا،  مثلث  تناول  الــذي 
لألحداث  محركا  بــرمــودا  مثلث  من 
تغيب  قــصــة  الــفــيــلــم  ســـرد  حينما 
الخمسينات،  فترة  في  الشباب  أحد 
السفريات  إحــدى  في  ذهــب  عندما 
واختفى في البحر فيما يعرف بمثلث 
له  وتحدث  أوالده  ويترك  بــرمــودا، 
مفاجأة ثم يعود في عام 2005 ليجد 
زال  ال  هــو  بينما  كــبــروا  قــد  أوالده 
من  الكثير  فتحدث  الشباب  سن  في 
االختالفات  من  النابعة  المفارقات 
في  ــداث  االح وتتوالي  األزمنة  بين 

كوميدي.  قالب 
  فيلم “درس خصوصى” من بطولة 
وصالح  حسنى  وحسن  عطية  محمد 
شيحة،  وهنا  فاخر  وهالة  الله  عبد 
سامح  إخـــراج  جــمــال،  خالد  تأليف 

العزيز.  عبد 

شيطان«  »لعبة  فيلم  صناع  حدد 
طرح  موعد  ســمــرة،  باسم  بطولة 
السنمائى،  الــعــرض  بـــدور  الفيلم 
وذلك  المقبل،  يناير   19 يوم  وذلك 
السيما  التأجيالت  من  فترة  بعد 
تصوير  من  االنتهاء  تم  العمل  وأن 
منذ أكثر من عام، وكشف القائمون 
علي الفيلم عن البوستر األول الذى 
المشاركين  الفنانين  جميع  تصدره 

في البطولة.
باسم  »لعبة شيطان« بطولة  فيلم 
سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، 
أحمد  إبراهيم،  إســالم  القاضى،  مى 
ممدوح،  منى  صالح،  نانسى  سلطان، 
منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد 
نشأت،  إبـــرام  إخـــراج  ــن  وم عثمان، 
وتدور أحداثه حول مجموعة شباب 
مجهول  لمصير  الــظــروف  تدفعهم 
يتحكم به شيطان من اإلنس متمثال 
يتسلل  خبيث  إلكترونى  تطبيق  فى 
على  ويسيطر  الذكية  هواتفهم  إلى 

حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.
سمرة  باسم  أفــالم  آخــر  أن  يذكر 
»صندوق الدنيا« وشارك في بطولته 
وصالح  الصاوى  وخالد  يوسف  رانيا 
ــال وعــمــرو  ــم ــه وأحــمــد ك ــل عــبــد ال
عماد  وإخراج  األزلي  ومروى  القاضي 
قصص  حول  أحداثه  وتــدور  البهات 
فى  المجتمع  من  وشــرائــح  مختلفة 
كيفية التعامل مع الحياة فى النجاح 
عام  من  فبراير  فى  وطرح  الفشل،  أو 

.2020
وينتظر باسم سمرة أيًضا طرح فيلم 
»أشباح أوروبا« الذى انتهى من تصويره 
العام الماضى، وهو قصة كريم فاروق 
وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد 
أبو السعد وشريف يسرى ويشارك فى 
بطولته هيفاء وهبى أحمد الفيشاوى 
ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس 

أبو الحسن وعدد آخر من الفنانين.

ــا  ــات أوكـ ــان ــرج ــه ــم ــا ال ــرب ــط ــر م ــه ظ
وأورتيجا، في مقطع فيديو على طريقة 
إنستجرام،  موقع  عبر  المباشر  البث 
وذلك ألول مرة بعد إعالنهما االنفصال 
فنيا، حيث أعلن الثنائي خالل الفيديو 
عودتهما للتعاون مرة أخرى خالل عدة 
العديد  وسط  جديده،  غنائية  أعمال 
من التعليقات المرحبة للفكرة من قبل 

متابعيهما علي السوشيال ميديا.
الفيديو  خــالل  وأورتيجا  أوكــا  وأكــد 
تجمعهما  التي  القوية  الصداقة  على 
بينهما  حدوث  حول  أقاويل  أي  لينفوا 
علي الرغم من انفصالهما فنيا منذ عام 
الثنائي  يعلن  أن  المقرر  ومــن  ونصف، 
األغاني  من  عدد  في  الجديد  تعاونهما 
يحضران  كما  المقبلة،  الفترة  خــالل 
مصر  في  غنائية  حفالت  عدة  إلحياء 
والدول العربية مع بداية العام الجديد.

وطرح أوكا، منذ أيام مهرجان »بحبك« 
وذلك  أوكــا،  وتوزيع  وألحان  كلمات  من 
الجديد،  ألبومه  أغنيات  ــرح  ط بعد 
كتب  أغنيات   10 وضم  صالح«،  »محمد 
وتوزيعها  ألحانها  ووضــع  كلماتها  أوكــا 
بالكامل، هي: »معايا السكه«، و«امورتى 
و«اى  و«أنــجــز«،  و«طريقى«،  الحلوه«، 
لسه«،  و«لسع  صــالح«،  و«محمد  حــد«، 

و«التت«، و«ايه يابيبى«، و«حصل إيه«.
وأعلن »أورتيجا« في شهر يوليو 2020 
تعاونهما  بعد  أوكا  عن  رسميا  انفصاله 
وقــام  سويا  ســنــوات   10 مــن  أكثر  منذ 
بموقع  صفحته  على  فيديو  بــطــرح 
أعلن  إنستجرام،  االجتماعى  التواصل 
الطيبة  العالقة  أن  على  وأكد  ذلك  فيه 
بينهما،  خالفات  وال  تربطهما  زالت  ما 
تقريبا  أشهر  ثالثة  منذ  أورتيجا  وقدم 
أغنية بمفرده بعنوان«أنا هتجنن«، بعد 
أوكا  صديقه  بصحبة  الظهور  اعتاد  أن 
قدمها  التى  األغانى  عشرات  خالل  من 

خالل مشوارهما على مدار10 سنوات.

سر عودة أوكا وأورتيجا 
للعمل سوًيا بعد سنة 
ونصف من االنفصال

طرح فيلم »لعبة 
شيطان« يف دور 

العرض 19 يناير 
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السنة الثامنة عشرة

أنهى المنتخب الوطني، بقيادة كارلوس ١٣
كيروش، تسجيل قائمة الـ28 العبًا 

المشاركة فى أمم أفريقيا، بإضافة كل من 
مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدى

إجراءات احترازية مشددة للمنتخب الوطني 
قبل أمم أفريقيا بسبب متحور »أوميكرون«

الفراعنة يعلنون الطوارىء

تفشي  ملواجهة  طبية  خطة  الوطني  املنتخب  أعد 
فيروس كورونا مبتحوره اجلديد »أوميكرون« حفاًظا 
على سالمة بعثة الفريق املتجهة اجلمعة املقبل إلى 

الكاميرون للمشاركة فى نهائيات األمم األفريقية.
ملسحتني  الفريق  أعضاء  اآلن  حتى  وخضع 
وصول  فور  أولها  الفيروس،  عن  للكشف  طبيتني 
الداء  القاهرة  ستاد  إلى  اخلميس  أمس  الالعبني 
أخرى  طبية  مسحة  اجراء  مت  كما  األول،  مرانهم 
يف  لكونهم  اجلميع  سالمة  من  للتأكد  اليوم 

قبل  أخرى  مسحة  الى  باإلضافة  معسكرمفتوح، 
جديدة  مسحة  ستجرى  كما  املغلق،  املعسكر  بدء 
قبل السفر، إضافة إلى املسحات التى ستجرى لكل 
العب من املحترفني فى اخلارج قبل االنضمام إلى 
الطبية  االستعدادات  ضمن  وذلك  املغلق،  املعسكر 
أشعة  أيًضا  تتضمن  والتى  البطولة  فى  للمشاركة 

وحتاليل مفصلة لكل العب.
بقيادة  الوطني،  للمنتخب  الطبي  اجلهاز  وشدد 
العال، على تطبيق اإلجراءات  أبو  الدكتور محمد 

من  التنقل  وأثناء  املعسكر  داخل  االحترازية 
والعودة،  التدريبات  مكان  إلى  اإلقامة  مقر 
طبًيا،  البعثة  بعزل  متاًما  االختالط  منع  مع 
اقامتها  مدة  وطوال  بالقاهرة  معسكرها  خالل 

بالكاميرون.
وصرح الدكتور محمد أبو العال بأن ذلك يأتي فى 
العالم  يعيشها  التي  املستقرة  غير  األوضاع  ظل 
فى  انتشر  والذي  اجلديد  كورونا  متحور  بسبب 

أرجاء أوروبا والعالم.

كارلوس  بقيادة  الوطني،  املنتخب  أنهى 
العبًا  الـ28  قائمة  تسجيل  كيروش، 
بإضافة  أفريقيا،  أمم  نهائيات  فى  املشاركة 
عادل  وإبراهيم  حمدي  مروان  من  كل 
وقبل  اخلميس،  أمس  مساء  حمدى،  ومحمد 
الفني  اجلهاز  وكان  بلحظات،  القيد  غلق 

العبا.  25 من  قائمة  قبل  من  أعلن  قد 

املفاجئ  كيروش  كارلوس  قرار  ويرجع   
هى: أسباب  لثالثة 

كورونا فيروس   
بعد  كيروش  كارلوس  إلى  القلق  تسرب   
املنافسة  الفرق  من  العب  من  أكثر  إصابة 
منتخب  يحرم  قد  ما  وهو  كورونا،  بفيروس 
يضع  ما  البطولة،  فى  العب  أى  من  مصر 

كيروش  يتحمله  شديد  حرج  فى  املنتخب 
من  العبا   28 قيد  فكرة  رفض  قد  كان  الذى 

البداية.
املعاون اجلهاز  ضغوط    

وحتديدا  لكيروش،  املعاون  اجلهاز  بذل   
كبيرة  ضغوطا  شوقى،  ومحمد  السيد  ضياء 
حيث  لهما،  استجاب  حتى  كيروش،  على 

خاصة  دور  بال  يكونا  أن  الثنائى  يرفض 
لهما  انتقادات  شهدت  املاضية  الفترة  أن 
التناقش  دون  للخواجة  رضوخها  بداعى 

. معه
األندية مونديال   

واحتاد  األهلى  بني  قائمة  األزمة  مازالت   
األندية  مونديال  مواعيد  بسبب  الكرة 

إذا  خاصة  أفريقيا،  أمم  مع  تتعارض  التى 
لذا  النهائى،  قبل  للدور  مصر  منتخب  صعد 
بقيد  إقناعه  فى  الكرة  احتاد  مسئولو  جنح 
ببعض  األهلى  لتمسك  حتسبا  العبا  الـ28 
أشرف  أمين  مثل  املونديال  قبل  العبيه 
للمنتخب  يكون  وبالتالى  شريف،  ومحمد 
البديل. وجود  مع  عنهما  االستغناء  فرصة 

3 أسباب وراء قرار كيروش بضم ثالثى جديد لقائمة املنتخب النهائية ألمم أفريقيا

فرحة رمضان صبحي بارتداء تيشرت 
منتخب مصر من جديد

»كهربا« خارج األهلى  .. 
سيناريوهات اخلروج اآلمن 

بيراميدز  نادي  جنم  صبحي،  رمضان  أعرب 
مجددا  بالعودة  سعادته  عن  الوطني،  واملنتخب 
كبيرة  بطولة  وقبل  الوطني  املنتخب  لصفوف 
رمضان  وقال  وقوتها.  ألهميتها  العالم  يتابعها 
إثبات  على  وعزما  إصرارا  أكثر  إنه  صبحي، 
أحقيته فى ارتداء شعار بالده من خالل التفوق 
على نفسه وبذل كل ما يف وسعه الستثمار هذه 
الفرصة واملساهمة مع زمالئه فى حتقيق إجناز 
يحسب للكرة املصرية ولهذا اجليل من الالعبني.

املنتخب  وقت  هذا  أن  بيراميدز  جنم  وأضاف   
يذكرون  ال  الالعبني  وجميع  حوله،  وااللتفاف 
وجميعنا  مصر،  ملنتخب  وهو  واحد  انتماء  اال 
يعلم متاما قيمة منتخب بالدنا ونعلم أيًضا مدى 
وارتباطها  املصرية  الكرة  جماهير  لدى  أهميته 

به.
 ومن جانب آخر، انضم عمر مرموش، املحترف يف 
شتوجتارت األملاني، ملعسكر منتخب مصر املفتوح 
فى  تقام  التى  أفريقيا  أمم  لبطولة  استعدادا 

الكاميرون يناير املقبل، فيما يواصل 
العالجية  جلساته  السولية  عمرو 

على هامش التدريبات.
 من ناحية أخرى، يواجه الثالثى عبد 
اهلل السعيد ورمضان صبحى ومحمود 
شبح  مصر،  منتخب  العبو  تريزيجيه 

بطولة  فى  املنتخب  دكة  على  اجللوس 
أمم أفريقيا بالكاميرون التى تنطلق يوم 9 

يناير املقبل.
على  أفريقيا  أمم  بطولة  فى  كيروش  ويعتمد   
طريقة 4 / 3 / 3 وهو ما يجعل هذا الثالثى مهدد 
التشكيل  يعتبر  حيث  الدكة،  على  باجللوس 
فى  الشناوى  محمد   ، هو  مصر  ملنتخب  األقرب 

حجازى  وأحمد  توفيق  واكرم  املرمى  حراسة 
الدفاع،  فى  فتوح  وأحمد  الونش  ومحمود 
أشرف  وأمين  فتحى  وحمدى  الننى  ومحمد 
أو »مهند الشني« فى الوسط، ومحمد صالح 

وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

العب  كهربا،  املنعم  عبد  محمود  فرض 
األحداث  سطح  على  نفسه  األهلي، 
بعدما  املاضية  األيام  خالل  الكروية 
محلية  عروض  عن  البعض  حتدث 

وأوروبية وصلت لالعب الفترة املاضية.
وخارجية  داخلية  أندية  عدة  وترغب   
فى ضم كهربا خالل انتقاالت الشتاء فى 
يناير ، وهو ما نرصده فى التقرير التالي:

عن  األهلي  النادي  مسئولو  يكشف  لم  و   
أية عروض رسمية وصلت النادى للتعاقد 
أم  اإلعارة  سبيل  على  سواء  كهربا،  مع 
البيع النهائي، لكن أنباء قوية ترددت أن 
من  أبرزها  محلية  عروض  وصلته  كهربا 
سموحة واالحتاد وأخرى أوروبية أبرزها 

من نادى هاتاي سبور التركي.
هذه  عن  النقاب  يكشف  لم  األهلي 
من  الواردة  القوية  األنباء  لكن  العروض، 
نادى  تقدمي  عن  حتدثت  األهلي  داخل 

الستعارة  رسمي  عرض  سبور  هاتاي 
نهاية  حتى  املقبل  يناير  يف  كهربا 

املوسم اجلاري.
و لم يتحدث كهربا عن هذه العروض 
هناك  أن  املؤكد  لكن  رسمي،  بشكل 
مفاوضات بني الالعب والنادى التركي 

واألهلي حول عرض هاتاي سبور.
أحالت  جانبها  من  األهلي  إدارة   
العرض التركي للجهاز الفني للفريق 
أجل  من  موسيماني  بيتسو  بقيادة 

البت فيه وحسمه.
بني  قوية  العالقة  تبدو  وال   
استبعاد  ظل  يف  وكهربا  موسمياني 
األول لألخير من احلسابات الفنية 
طوال الفترة املاضية وعدم ظهوره 
أن  املتوقع  من  لذا  املباريات،  فى 
هاتاي  عرض  على  األهلي  يوافق 

سبور لضم كهربا.
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العدد ٧٦٥
اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

وأوضح برزى فى بيان للمجلس اليوم الخميس، أن صادرات 
األحد عشر شهرا تجاوزت كامل صادرات عام 2020 التى كانت 
قد بلغت 3.457 مليار دوالر بنسبة زيادة 9% وقيمة زيادة 313 

مليون دوالر مقارنة بكامل صادرات عام 2020.
وأضاف: »تعد صادرات شهر يونيو 2021 أعلى قيمة لصادرات 
الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2021 بقيمة بلغت 392 
والتى  مايو،  شهر  خالل  الصادرات  حققت  كما  دوالر،  مليون 
بلغت 358 مليون دوالر، أعلى نسبة نمو فى القيمة خالل نفس 
الفترة بنسبة نمو 48% مقارنة بصادرات مايو 2020، وبلغت 
صادرات شهر نوفمبر 2021 حوالى 320 مليون دوالر بنسبة 

نمو 26% عن صادرات نفس الشهر لعام 2020«.
وأوضح أن الصادرات إلى الدول العربية تربعت على قائمة 
المصنعة  لألغذية  المستوردة  الدولية  المجموعات  أهم 
المصرية، خالل 11 شهرا من عام 2021، بقيمة 026ر2 مليار 
محققة  الغذائية،  الصادرات  إجمالى  من   %54 تمثل  دوالر 
دوالر،  ماليين   310 بلغت  نمو  وقيمة   %18 بلغت  نمو  نسبة 
يليها االتحاد األوروبى بقيمة 587 مليون دوالر محقق نسبة 
نمو 31% وتمثل 16% من إجمالى الصادرات، محققة قيمة نمو 
بلغت 138 مليون دوالر، الدول األفريقية غير العربية بقيمة 
377 مليون دوالر وتمثل 10% من إجمالى الصادرات، وحققت 
المتحدة  الواليات  الصادرات بلغت %4،  نسبة نمو فى قيمة 
إجمالى  من  وتمثل %5  دوالر  ماليين  بقيمة 205  األمريكية 
المجموعات  باقى  بلغت %24،  نمو  نسبة  محققة  الصادرات 
الدولية بقيمة 576 مليون دوالر والتى تمثل 16% من إجمالى 
الصادرات الغذائية المصرية خالل نفس الفترة بنسبة نمو 

فى القيمة بلغت %15.
أما بالنسبة ألهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية 
خالل الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، فقد احتلت المملكة 

العربية السعودية، المركز األول بقيمة صادرات 282 مليون 
 205 بقيمة  أمريكا  يليها   ،%2 قدرها  تراجع  بنسبة  دوالر 
ماليين دوالر ونسبة نمو 24%، والسودان بقيمة 186 مليون 
دوالر  مليون   181 بقيمة  ليبيا  ثم   ،%187 نمو  ونسبة  دوالر 
محققة  دوالر  مليون   171 بقيمة  واألردن   ،%19 نمو  ونسبة 
محققة  دوالر  مليون   163 بقيمة  والمغرب   ،%10 نمو  نسبة 
نسبة نمو 96%، الجزائر بقيمة 142 مليون دوالر ونسبة نمو 
4%، وفلسطين بقيمة 128 مليون دوالر ونسبة نمو 39%، اليمن 
المركز  وفى   ،%13 تراجع  ونسبة  دوالر  مليون   127 بقيمة 
العاشر سوريا بقيمة 123 مليون دوالر ومحققة نسبة نمو %61 

بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.
أعلى  حققت  التى  الــدول  أهم  قائمة  السودان  احتل  كما 
قيمة زيادة فى الصادرات خالل الفترة من يناير إلى نوفمبر 
من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 بقيمة صادرات 

186 مليون دوالر وقيمة زيادة فى الصادرات 121 مليون دوالر، 
يليها الصين بقيمة صادرات 122 مليون دوالر وقيمة زيادة فى 
الصادرات 87 مليون دوالر، المغرب بقيمة صادرات 163 مليون 
دوالر وقيمة زيادة فى الصادرات 80 مليون دوالر، سوريا بقيمة 
صادرات 123 مليون دوالر وقيمة زيادة فى الصادرات 46 مليون 
دوالر، أمريكا بقيمة صادرات 205 ماليين دوالر وقيمة زيادة 
40 مليون دوالر، فلسطين بقيمة صادرات 128 مليون دوالر 
بقيمة  ألمانيا  دوالر،  مليون   36 الصادرات  فى  زيــادة  وقيمة 
صادرات 113 مليون دوالر وقيمة زيادة بلغت 30 مليون دوالر، 
ليبيا بقيمة صادرات 181 مليون دوالر وقيمة زيادة بلغت 29 
وقيمة  دوالر  مليون  صــادرات 58  بقيمة  روسيا  دوالر،  مليون 
زيادة بلغت 21 مليون دوالر، وفى المركز العاشر لبنان بقيمة 
بلغت 20 مليون دوالر  زيادة  صادرات 87 مليون دوالر وقيمة 

بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.

كل  مع  بالتعاون  جاهدا  يعمل  المجلس  أن  برزى  وأضــاف 
الصناعات  صــادرات  عجلة  دفــع  على  الصلة  ذات  الجهات 
الغذائية المصرية من خالل عدد من األنشطة التسويقية 
 2022 عام  خالل  المجلس  لها  يخطط  التى  والترويجية 
فى  الــصــادرات  فى  اإليجابية  الــزيــادات  استمرار  لضمان 
مقدمتها عدد من البعثات التجارية المتخصصة إلى الدول 

اإلفريقية والعربية والدول سريعة النمو.
كينيا  إلــى  بعثة  تنسيق  يستهدف  المجلس  بــأن  ــوه  ون
بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجارى خالل الفترة من 17 - 
وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة كينيا،  يناير 2022   19
ومدغشقر،  موريشيوس  من  كل  إلى  بعثات  إلى  باإلضافة 
البعثات  المغرب وتأتى تلك  غانا، السنغال، األردن، الصين، 
الدولية  المعارض  فى  المصرية  المشاركة  تنظيم  بجانب 
الكبرى وعلى رأسها معرض جلف فود دبى فى فبراير المقبل 
ومعرض سيال باريس فرنسا أكتوبر المقبل، بجانب التركيز 
على تقديم الدورات التدريبية المتخصصة فى كل المجاالت 
سلسلة  استكمال  مع  المصدرة  الغذائية  للشركات  الداعمة 
الندوات االلكترونية الخاصة باألسواق الخارجية والقرارات 
بسالمة  يتعلق  فيما  ســواء  التصديرية  للعملية  المنظمة 
التجارية،  االتفاقيات  التصدير،  وقوانين  قواعد  او  الغذاء 
منظومة الجمارك والربط اإللكترونى، الضرائب، التعاون مع 
الجهات الدولية المانحة وغيرها من الموضوعات التى تهم 

المصدر.
لألسواق  سنوى  ربــع  تقييم  بعمل  المجلس  يقوم  كما 
التسويقية  الخطط  فى  المرونة  لضمان  وذلك  المستهدفة 
التغير  سريعة  العالمية  المستجدات  مع  للتوافق  للمجلس 
انتظام  وعدم  كورونا  فيروس  متحور  ظروف  ظل  فى  خاصة 

الخطوط المالحية العالمية ونقص الحاويات.

ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية املصرية لـ 3.8 مليار دوالر خالل 11 شهرا

أحمد صالح

المصدرين  أن  الــمــالــيــة،  ــر  وزيـ معيط  محمد  الــدكــتــور  أكــد 
المستفيدين من المرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدى الفورى 
التى تم إطالقها اعتباًرا من منتصف نوفمبر الماضى، بدأوا صرف 

دعم التصدير.
على  حصلت  شركة   500 نحو  إن  صحفى،  بيان  فى  الوزير،  وقال 
أخرى  مجموعة  تحصل  أن  المقرر  ومــن  جنيه،  مليون   957.4
على  بالمبادرة  المرحلة  هذه  من  المستفيدين  المصدرين  من 
مستحقاتهم فى 28 فبراير و28 أبريل 2022، الفًتا إلى أننا صرفنا 
المراحل  خالل  شركة،   3000 من  ألكثر  جنيه  مليار   30 من  أكثر 
أكتوبر  الفترة من نوفمبر 2020، وحتى  المبادرة فى  الثالثة لهذه 
التزام  يؤكد  بما  المختلفة؛  األخرى  المبادرات  إلى  إضافة   ،2021
النقدية  السيولة  وتوفير  التصديرى  القطاع  بمساندة  الحكومة 
من  العالمية  االقتصادات  تشهده  ما  رغــم  المصدرة،  للشركات 

تحديات، خاصة فى ظل أزمة »كورونا«.
لدعم  الــفــورى«  النقدى  »الــســداد  مــبــادرة  أن  الــوزيــر،  وأوضـــح 
نحو  على  األعمال،  مجتمع  من  كبير  بإقبال  حظيت  المصدرين، 
يعكس نجاحها فى توفير السيولة النقدية التى ُتمكن المصدرين 
فى  العمالة  على  والحفاظ  عمالئهم  تجاه  بالتزاماتهم  الوفاء  من 
ظل تداعيات جائحة »كورونا«، ويتسق مع جهود الدولة فى تعظيم 
قدراتها اإلنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية باألسواق 
النمو؛  معدالت  ورفــع  القومى،  االقتصاد  عجلة  ودفــع  العالمية، 

تحقيًقا ألهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
والتطوير  المالية  للسياسات  الوزير  نائب  كجوك  أحمد  وقال 
المصدرة بقطاعات  للشركات  السماح ألول مرة  إنه تم  المؤسسى، 
المرحلة  إلى  لالنضمام  بالتقدم  واألدوية  والسيارات  السيراميك 
الرابعة من مبادرة »السداد النقدى الفورى« لدعم المصدرين؛ بما 
يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديرى، وتشجيع 

المصدرين على توسيع أنشطتهم اإلنتاجية.
مستشار  منصور  نيفين  وأشـــارت 

المالية،  للسياسات  الوزير  نائب 
الــدكــتــور محمد  إلــى حــرص 

على  الــمــالــيــة  وزيـــر  معيط 
القطاع  مع  التعاون  تعميق 
التجارة  ووزارة  المصرفى 

ــنـــدوق  والـــصـــنـــاعـــة وصـ
على  الـــصـــادرات،  تنمية 
تحفيز  فى  ينعكس  نحو 
بنية  وتعزيز  االستثمار، 
وقد  القومى،  االقتصاد 

المراحل  فــى  ذلــك  تجلى 
األولـــــــى والـــثـــانـــيـــة 

مبادرة  من  والثالثة 
النقدى  »الــســداد 
أسهم  بما  الفورى«، 

ــدة  فــى إنــجــاح واحـ
ــادرات  ــب ــم ــرع ال ــ مــن أس

لصرف  تنفيذها  تم  التى 
ــن« لــدى  ــدري ــص ــم دعـــم ال

صندوق تنمية الصادرات إلى 
الشركات المصدرة.

ــة  مــواصــل  ، ــط  ــف ــن ال ــار  أســـعـ ارتــفــعــت 
أيام،  منذ  المستمرة  المتتالية  مكاسبها 
على  الطلب  أن  تظهر  ببيانات  مدعومة 
يزال  ما  المتحدة  الواليات  فى  الوقود 
اإلصابة  تزايد  من  الرغم  على  مرتفعا 
كورونا  فيروس  من  »أوميكرون«  بمتحور 

. لمستجد ا
 17 برنت  لخام  اآلجلة  العقود  وارتفعت 
 79.40 إلى  المئة  فى   0.2 يعادل  بما  سنتا 
 02:17 الساعة  بحلول  للبرميل،  دوالر 
الرابع  لليوم  مرتفعة  جرينتش،  بتوقيت 

التوالي. على 
 وصــعــدت الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام غــرب 
أو  سنتا   23 األمريكى  الوسيط  تكساس 
للبرميل،  دوالر   76.79 إلى  المئة  فى   0.3
فى سابع جلسة على التوالى من المكاسب.

الطاقة  معلومات  إدارة  بيانات  وكشفت   

ــوم األربـــعـــاء، انــخــفــاض  ــة، يـ ــي ــرك ــي األم
مليون   3.6 الــخــام  الــنــفــط  ــات  ــزون ــخ م
 24 ــى  ف المنتهى  ــوع  ــب األس ــى  ف بــرمــيــل، 

الجاري. ديسمبر 
مخزونات  انخفضت  نفسه،  الوقت  وفى   
مع  مــقــارنــة  التقطير  ــج  ــوات ون الــبــنــزيــن 
المخزون،  فى  لزيادة  المحللين  توقعات 

قويا. يزال  ما  الطلب  أن  إلى  يشير  مما 
الدعم  من  مزيدا  االرتفاع  هذا  ويقدم 
فى  حكومات  تــحــاول  فيما  للمعنويات، 
أنــحــاء الــعــالــم الــحــد مــن تــأثــيــر األرقـــام 
بكوفيد- الجديدة  لإلصابات  القياسية 

االقتصادي. النمو  19على 
القواعد  تخفيف  دول،  عــدة  وتــحــاول   
تضييق  جانب  إلى  باالختبارات،  الخاصة 
العزل حتى يستهدف فقط من كانوا  نطاق 

إيجابية. حاالت  مع  وثيق  تواصل  على 

املالية: صرفنا 30 مليار 
جنيه ألكثر من 3000 شركة 
ضمن مبادرة السداد النقدى

أسعار النفط تواصل االرتفاع بسبب أوميكرون

أحمد صالح

التجارة  وزيـــرة  جــامــع  نيفين  أعلنت 
الصادرات  تنمية  صندوق  أن  والصناعة 
مصدرة  شركة  لـــ455  شهادة   465 ــدر  أص
مليون   957.4 بلغت  مساندة  بإجمالى 
الثانية  الــدفــعــة  أن  الــى  الفــتــة  جنيه، 
والثالثة من هذه المرحلة ستكونان نهاية 

شهرى فبراير وإبريل المقبلين.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن اتاحة 
تنفيذا  يأتى  المالية  المستحقات  هــذه 
القطاع  بمساندة  الرئاسية  للتوجيهات 
التصديرى، وسرعة رد األعباء التصديرية 
المستحقة للشركات المصدرة، الفتة إلى 

أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق 
ساهم مساهمة كبيرة فى تخطى الصادرات 
المصرية حاجز الـ31 مليار دوالر مع نهاية 

عام 2021.
من  ــى  االول المرحلة  أن  جامع  واضافت 
مبادرة السداد الفورى تضمنت صرف 13.2 
مليار لعدد 1069 شركة، والمرحلة التانية 
التالثة  والمرحلة  شركة،  لـ923  مليار   4.6
أن  إلى  لنحو 700 شركة، الفتة  مليار   1.8
المنصرفة  التصديرية  المساندة  إجمالى 
منذ انطالق مبادرة السداد الفورى وحتى 

األن بلغ 20.5 مليار جنيه لـ1751 شركة.

الــســداد  ــادرة  ــب م أن  بــالــذكــر  جــديــر 
وزارتـــا  أطلقتها  ــادرة  ــب م هــى  ــورى  ــف ال
الــتــجــارة والــصــنــاعــة والــمــالــيــة خــالل 
بالتنسيق  ــك  وذل  2020 نوفمبر  شهر 
وتتيح  بــنــوك  و4  الــمــركــزى  البنك  مــع 
قيمة  إجــمــالــى  مــن   %85 نسبة  ســـداد 
سدادها  مــن  بــدال  فــورا،  المستحقات 
سنوات،  عدة  تستغرق  قد  أقساط  على 
السيولة  توفير  فى  يسهم  الذى  األمر 
المصدرة  الشركات  لتمكين  النقدية 
عمالئها  تجاه  بالتزاماتها  الوفاء  من 

العمالة. على  والحفاظ 

نيفني جامع: 957.4 مليون جنيه إجمالى مساندة »تنمية الصادرات« لـ455 شركة

أعلن رئيس المجلس التصديرى 
للصناعات الغذائية المهندس 

هانى برزى، ارتفاع صادرات 
الصناعات الغذائية خالل 

الفترة من يناير إلى نوفمبر 
2021 بنحو 18% بقيمة 585 

مليون دوالر لتبلغ 3.8 مليار 
دوالر، محققة مقارنة بصادرات 

نفس الفترة من عام 2020 
والتى بلغت 3.2 مليار دوالر.

أعلن رئيس المجلس التصديرى 
للصناعات الغذائية المهندس 

هانى برزى، ارتفاع صادرات 
الصناعات الغذائية خالل 

الفترة من يناير إلى نوفمبر 
2021 بنحو 18% بقيمة 585 

مليون دوالر لتبلغ 3.8 مليار 
دوالر، محققة مقارنة بصادرات 

نفس الفترة من عام 2020 
والتى بلغت 3.2 مليار دوالر.

ــد مــحــمــود مــحــيــى الـــديـــن، الــمــديــر  أكـ
أن  الــدولــى،  النقد  لــصــنــدوق  التنفيذى 
مــتــوســط الــتــضــحــم فـــى مــصــر فـــى إطـــار 
السيطرة، والمشروعات القومية تساعد فى 

تعزيز حركة النمو االقتصادى.
وقال محيى الدين إن العالم أجمع محمل 
العالم  أن  إلى  مشيرا   ،2020 عام  من  بأعباء 
االقتصادية  ــة  األزمـ آثـــار  مــن  يعانى  ظــل 
جائحة  جــاءت  حتى   2008 عــام  العالمية 
ألنها  األزمــات  خطورة  تكمن  وهنا  كورونا 

عبر  تطول  ولكنها  محدود  وقت  فى  تحدث 
الزمن.

بالسلب  أثــر  كــورونــا  فــيــروس  أن  وأوضـــح 
 2021 عــام  وكــان  العالمى،  االقتصاد  على 
الدولى،  لالقتصاد  التعافى  بداية  بمثابة 
زيادة  الدولية  التجارة  حركة  شهدت  حيث 
منطقة  من  يختلف  وهــذا   %10 حــدود  فى 

ألخرى.
التعافى  عام  كان   2021 عام  أن  إلى  وأشار 
النمو  نسبة  يكون  أن  ومقدر  االقتصادى 

ويمكن   %  5.9 هى   2021 لعام  االقتصادى 
كورونا،  تداعيات  بسبب  قليال  ينخفض  أن 
التجارة  حركة  فى  تعافى  هناك  أن  مؤكدا 
الدولية وزادت بحدود 10% أو ما يزيد قليال.

النقد  التنفيذى لصندوق  وأضاف المدير 
ــدول  ال ســكــان  مــن   %75 نسبة  أن  ــى،  ــدول ال
بلقاحات  التطعيم  على  حصلوا  المتقدمة 
أنه  أثبت  التضخم  »معدل  مؤكدا:  كورونا، 
المركزية  البنوك  تتوقع  كانت  مما  أطــول 
العربية  الــــدول  ــول  ــ وح ــا،  ــت ــؤق م ــس  ــي ول

والطاقة  الغذاء  فاتورة  على  ذلك  سينعكس 
فى عدد من الدول األقل دخال أو متوسطة 
االستثمارات  بتحريك  مطالبا  الــدخــل، 
العامة والخاصة لزيادة اإلنتاجية وال يجب 
فيقل  االقتصادى  النشاط  حركة  نقيد  أن 

النمو وتزيد البطالة فى النهاية«.
وقال إن التصدير فى مصر يشهد تحسًنا 
كما  أكبر،  بشكل  يزيد  أن  ونطمح  نسبًيا 
بالنسبة  جيد  بشكل  تحركت  مصر  أن 
لالستثمارات العامة ولديها مشروعات طاقة 

مثل  مشروع  أن  إلى  مشيرا  أساسية،  وبنية 
والذى يعد  الشمسية  محطة بنبان للطاقة 

واحد من 4 مشروعات على مستوى العالم.
أهمية  عن  الدين  محيى  محمود  وكشف 
التى  واالستثمارات  كريمة«  »حياة  مبادرة 
المقدرة  »االستثمارات  معقبا:  بها،  تضخ 
قبل  جنيه  700مليار  حدود  فى  اآلن  حتى 
سيكون  ألنــه  جــدا،  جيد  وهــذا   2024 عــام 
بالناتج   %4 بــزيــادة  اســتــثــمــارات  هــنــاك 

اإلجمالى المحلى.

النقد الدولى: التضخم فى مصر حتت السيطرة واملشروعات القومية تعزز النمو


