
فريق أمنى لتسهيل إجالء األمريكيني من أديس أبابا
املتحدة  ال��والي��ات  إن  مطلعة،  مصادر  قالت 
شّكلت فريقا أمنيا جديدا لإلشراف على مهمة 
إخالء الدبلوماسيني واملواطنني األمريكيني فى 
القتال  اشتداد  مع  إثيوبيا  فى  واشنطن  سفارة 

فى البالد.
واعتبرت مجلة »فورين بوليسى« األمريكية أن 
تلك اخلطوة تعكس مدى قلق صانعى السياسة 
فى  الصراعات  أن  من  املتحدة  ال��والي��ات  فى 
إثيوبيا بني احلكومة املركزية واجلبهة الشعبية 
لتحرير تيجراى ميكن أن تهدد العاصمة أديس 
اإلثيوبيني  املسئولني  كبار  تقليل  مع  أبابا، حتى 
»معلومات  أنها  واعتبارهم  املخاوف  ه��ذه  من 
هذا  ويأتى  التيجراى.  جبهة  لها  تروج  مضللة« 

لكل  واشنطن  دع��وة  من  ساعات  بعد  التطور 
رعاياها بضرورة مغادرة إثيوبيا »فى أقرب وقت 
ممكن«. من ناحيته دعا مجلس األمن الدولى، 
أمس األول، إلى وقف إلطالق النار فى إثيوبيا، 
معربا عن »قلقه العميق« لتصعيد النزاع، فيما 
على  لإلشراف  فريقا  املتحدة  الواليات  شكلت 
مهمة إخالء الدبلوماسيني والرعايا األمريكيني 

من أديس أبابا مع اشتداد القتال فى البالد.
وتضمن بيان مشترك تاله للصحفيني السفير 
إن  رام��ون  خ��وان  املتحدة  األمم  لدى  املكسيكى 
األعمال  إن��ه��اء  إل��ى  »ي��دع��ون  املجلس  أع��ض��اء 
إلطالق  دائ��م  وق��ف  على  والتفاوض  العدائية 

النار«، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وزراء  رئيس  ذلك، شنت حكومة  فى غضون 
التواصل  موقع  على  أحمد هجوما  آبى  إثيوبيا 
آلبى  منشورا  بعد حذفه  فيسبوك،  االجتماعى 

أحمد، باعتباره محرضا على العنف.
الفيدرالية  احلكومى  االتصال  خدمة  وقالت 
فى إثيوبيا عبر بيان رسمى إن »املنظمات مثل 
اآلن  العنف،  لنشر  استخدمت  التى  »فيسبوك« 
أظهرت ألوانها احلقيقية، بحذف رسالة رئيس 
وكالة  اتهمت  كما  زعمها.  حد  على  وزرائ��ن��ا«، 
رويترز، بنشر معلومات مضللة »باإلبالغ الكاذب 
على  العدو  أي��دى  فى  امل��دن  بعض  عن سقوط 

عكس احلقيقة«، على حد تعبيرها.
اقرأ ص 5

 مجلس األمن الدولى يدعو لوقف إطالق النار فى إثيوبيا

وزير القوى العاملة: لن ُيسمح بسفر أى عامل 
إلى ليبيا قبل تسجيل بياناته لدى الوزارة

  كتب ــ أحمد كساب:
إن  سعفان،  محمد  العاملة  القوى  وزي��ر  قال 
العمالة  البدء فى تصدير  يتم  بأن  تأمل  الوزارة 
متابعا:   ،2021 نهاية  قبل  ليبيا  إل��ى  املصرية 
»احتياجات اجلانب الليبى فى الوقت احلالى ال 
تتطلب أى إضافات كبيرة من اجلانب املصرى، 

وبالتالى لن نحتاج إلى وقت كبير لإلعداد«.
أمس  صحفى،  مؤمتر  فى  سعفان،  وأض��اف 
بالوزارة، أن الوزارة تتوقع عودة أعداد من العمالة 
املصرية لليبيا مثل السابق، وأنه لن يُسمح بسفر 
أى عامل قبل أن يتم تسجيل بياناته لدى وزارة 

القوى العاملة، حلمايته وضمان مستحقاته.
وأشار إلى وجود اتصاالت دائمة مع اجلانب 
العراقى، ملعرفة احتياجاتهم من العمالة املصرية 
وإع��داد  ال��ع��راق،  إع��م��ار  إع���ادة  ف��ى  للمشاركة 

العمالة املدربة على املهن املطلوبة لتوفيرها.
أنه استقبل طلبا واحدا من مؤسسة  وأوضح 
خاصة لإلعفاء من تطبيق احلد األدنى لألجور 
والبالغ 2400 جنيه اعتبارا من يناير املقبل، وأن 
لألجور  القومى  املجلس  إرس��ال  تنتظر  ال��وزارة 
جميع طلبات الشركات لإلعفاء من تطبيق احلد 
عليها  التفتيش  سيتم  وال��ت��ى  ل��ألج��ور،  األدن���ى 
لبحث أسباب عدم القدرة على التطبيق، مؤكدا 
أنه فى حال ثبوت صحتها ستقدم الوزارة الدعم 

الالزم للمؤسسات لاللتزام بالقيمة املقررة.
ولفت سعفان إلى أنه من املقرر تطبيق قرارات 
بقيمة  بالقطاع اخلاص،  للمرتبات  األدنى  احلد 
وأنه   ،2022 يناير   1 من  اعتبارا  جنيه،   2400

ضمن  ليكون  العمل  مفتشى  مع  إدراج��ه  سيتم 
األمور التى يتم التفتيش عليها داخل املنشآت.

التطبيق  القادرة على  الشركات غير  أن  وبني 
بأسباب  بالتماس  التقدم  تستطيع  اقتصاديا، 
عدم قدرتها للمجلس القومى لألجور، منوها بأن 
 %90 وأن  وامليزانيات،  األسباب  يدرس  املجلس 
من شركات القطاع اخلاص تطبق أكثر من احلد 
ال���%10  نسبة  مع  املشكلة  وأن  لألجور،  األدن��ى 

فقط ما زالت لم تتخط احلد األدنى.

سيتم  العمالية  النقابات  انتخابات  أن  وب��ني 
إجراؤها فى توقيتها املحدد له فى منتصف عام 
للتأجيل، مؤكدا  أى اجتاه  يوجد  وأنه ال   ،2022
بل  النقابى،  العمل  ف��ى  تتدخل  ال  ال���وزارة  أن 
الوزارة  وأن  فقط،  التنظيم  على  دورها  يقتصر 
لالنتهاء  اجل��ارى  نوفمبر   11 حتى  مهلة  أعطت 
واللجان  النقابات  بيانات  إج��راءات حتديث  من 
االنتخابات  إلج��راء  متهيدا  العمالية  النقابية 

النقابية العمالية.

حتفهم،  أشخاص  ثمانية  عن  يقل  ال  ما  لقى 
حفل  أثناء  تدافع  ح��ادث  فى  كثيرون  وأصيب 
واملوسيقى«  للغناء  »أستروورلد  مهرجان  افتتاح 

فى مدينة هيوستون بوالية تكساس.
وقال رئيس إدارة اإلطفاء فى املدينة، صامويل 
ملعب  ف��ى  وق��ع  احل���ادث  أن  للصحفيني  بينيا، 
مهرجان  من  الثالثة  ال��دورة  جى« خالل  آر  »إن 
بدأ  عندما  السنوى،  املوسيقى  »أس��ت��روورل��د« 
التحرك نحو  حشد يضم نحو 50 ألف شخص 

املسرح خالل املهرجان ما أسفر عن تدافع فى 
الهلع  من  حالة  فى  وتسبب  املتقدمة  الصفوف 
بني الناس. وأكدت الشرطة أن منظمى املهرجان 
عن  تقارير  ورود  مبجرد  ف��ورا  االحتفال  علقوا 
وقوع إصابات، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية 

لتحديد مالبسات احلادث.
ووفقا لتقارير قناة »فوكس 11« األمريكية قتل 
ما ال يقل عن 8 اشخاص فيما نقل أكثر من 300 

شخص إلى املستشفى على خلفية احلادث.

  اخلرطوم ــ وكاالت أنباء:
املستشار  أب��وه��اج��ة،  الطاهر  العميد  ات��ه��م 
أول  الفريق  السودانى  اجليش  لقائد  اإلعالمى 
ركن عبدالفتاح البرهان، أمس األول، جهات لم 
الدولية ضد  املؤسسات  تأليب  مبحاولة  يسمها 
اخلرطوم، فيما مت اعتقال ثالثة عناصر من قوى 
لها  اجتماع  السودان عقب  والتغيير فى  احلرية 
مع املمثل اخلاص لألمم املتحدة فى مقر البعثة 
باخلرطوم. وقال أبوهاجة �� فى تصريحات لقناة 
»العربية« اإلخبارية �� »هناك من يؤلب املؤسسات 
الدولية ضد شعبنا ووطننا ومن يفعل ذلك يريد 

مصلحته الشخصية«.
ال��ب��ع��ث��ة األمم��ي��ة اع��ت��ق��ال عناصر  وأدان�����ت 
اخلاص  املمثل  مع  اجتماعهم  عقب  املعارضة 

لألمني العام لألمم املتحدة.
أمر  الذى  اليوم  نفس  فى  االعتقاالت  وجرت 

ال��وزراء  من  أربعة  س��راح  بإطالق  البرهان  فيه 
ظل ضغوط  فى  املدنية  احلكومة  فى  السابقني 

دولية شديدة.
الدول  جامعة  أعلنت  جهتها،  من 

رفيع  وفد  إرس��ال  أمس،  العربية، 
إل���ى اخل���رط���وم بهدف  امل��س��ت��وى 

»املساهمة فى حل األزمة«.
ال��دول��ى  للضغط  ت��واص��ل  وف��ى 
ع��ل��ى امل��ج��ل��س ال��ع��س��ك��رى احل��اك��م 
ال���س���ودان الس��ت��ئ��ن��اف مسار  ف��ى 

االن��ت��ق��ال ال��دمي��ق��راط��ى، دعا 
اإلنسان  حقوق  مجلس 
املتحدة  ل��ألمم  ال��ت��اب��ع 

إل���ى »ع����ودة ف��وري��ة« 
ل��ل��ح��ك��وم��ة امل��دن��ي��ة 

فى السودان.

8 قتلى ومئات املصابني بسبب التدافع 
فى مهرجان موسيقى بوالية تكساس

السلطات السودانية تعتقل شخصيات معارضة 
بعد اجتماعهم مع ممثل األمم املتحدة
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  طرابلس ــ وكاالت أنباء:
ت��ع��ه��دت أح�����زاب ل��ي��ب��ي��ة، أم���س، 
األجنبية«  التدخالت  ملنع  ب��االحت��اد 
فى الشأن السياسى الداخلى، ودعم 
إجراء االنتخابات البرملانية والرئاسية 
املقبل،  فى موعدها فى 24 ديسمبر 

واالمتثال لنتائجها.
أن  الليبية  األن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 
أيضا  ميثاقا يقضى  24 حزبا وقعت 
يتوافق  دستور  »إي��ج��اد  على  بالعمل 
عليه الليبيون، ورفض وجود أى جناح 
عسكرى ألى حزب سياسى، واالبتعاد 

عن اجلهوية والقبلية«.
وزير  إلى حضور  الوكالة  وأش��ارت 
االقتصاد الليبى محمد احلويج توقيع 

امليثاق »مندوبا عن الدولة«.
امل��ي��ث��اق  أن  ال��وك��ال��ة  وأوض���ح���ت 
من  الشريف  التنافس  »دعم  يتضمن 
أن  شأنها  من  سياسات  تطبيق  أجل 
تخدم املواطن، والدفع باملواطنني فى 

الترشح للرئاسة والبرملان«.
أب��رز األح��زاب املوقعة على  وم��ن 
امل��ي��ث��اق: امل���ؤمت���ر ال��وط��ن��ى احل���ر، 
الليبية،  املستقبل  وحركة  والدستور 
الليبى  والتجمع  والتقدم،  والعدالة 
ال��دمي��ق��راط��ى، وال��وط��ن��ي��ني 
األح��������������رار، وامل�����س�����ار 
ال��دمي��ق��راط��ى، وح��زب 
وتيار  الشريعة،  دع��م 

الوسط.

24 حزبا ليبًيا تتعهد بدعم 
إجراء االنتخابات فى 

موعدها واحترام نتائجها

احلكومة تتعهد بتهيئة األجواء لتحقيق 
انطالقة كبرى فى مجال السياحة

أمان سد النهضة محل تساؤالت.. ولو 
تضرر فليرحم اهلل أهل السودان

هشام العسكرى أستاذ االستشعار عن ُبعد 
بجامعة تشامبان األمريكية لـ»الشروق«:

كيف تفوق األهلى
 على الزمالك؟

حسن املستكاوى يكتب:

هؤالء يكتبون: 
محمد الهوارى:محمد زهران:مجدى حفنى:

الفيدرالية اإلثيوبية
على املحك

أريد الفوز 
بجائزة نوبل

عودة
االنفالشونيستا 

قوات اجليش اإلثيوبى تتراجع أمام املعارضة املسلحة   

عبد الفتاح البرهان

ملحق اقتصادى - 6  صفحات 

5 بنوك تشارك
فى تأسيس شركة لدعم 

الصادرات وتعميق 
التصنيع املحلى

ُصناع: املستهلك 
يتحمل اجلزء األكبر 

من فاتورة زيادة أسعار 
بيع الغاز للمصانع

»عز« يقترب من االستحواذ على حصة »أبو هشيمة« فى »حديد املصريني«
متعاملون بقطاع التكنولوجيا يتوقعون حتقيق معدالت منو قياسية وطرح 

شركات جديدة بالبورصة.. ومساهمات قطاع االتصاالت تغذى االقتصاد الكلى

»بنية« تطلق  شركة لالستثمار فى الشركات 
الناشئة برأسمال أولى  50 مليون دوالر

دخول السيارات الذكية السوق 
املصرية مرهون بشبكة طرق قوية

اليوبيل الفضى

األحد

16 صفحة  - خمسة جنيهات
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وزير القوى العاملة خالل املؤمتر الصحفى أمس
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الكويت 300 فلس ■ السعودية 3.00 ريال ■ البحرين300 فلس ■ الدوحة 3.00 ريال ■ اإلمارات 3.00 دراهم ■  سلطنة عمان300 بيسة ■ األردن500 فلس ■ لبنان 1500 ليرة ■ لندن 1.00 جك ■ تونس 0.800 دينار ■ املغرب  10 دراهم الكويت 300 فلس ■ السعودية 3.00 ريال ■ البحرين300 فلس ■ الدوحة 3.00 ريال ■ اإلمارات 3.00 دراهم ■  سلطنة عمان300 بيسة ■ األردن500 فلس ■ لبنان 1500 ليرة ■ لندن 1.00 جك ■ تونس 0.800 دينار ■ املغرب  10 دراهم 

عالمة تعجب

emadiraqi@yahoo.com

عماد الدين حسني

خمس دقائق قبل منتصف الليل

األحد
السنة الثالثة عشرة - العدد 4662 - 7 من نوفمبر 2021م  -  2 من  ربيع اآلخر  1443 هـ

 داليا شمس تكتب: 
06املوسيقى خير من ميثلنا

الليل«،  منتصف  قبل  دقائق  خمس  بعد  على  »العالم 
وفى بعض الروايات املتشائمة فإنه على بعد دقيقة واحدة 

من النهاية.
العديد  ألسنة  على  كثيرا  يتردد  صار  السابق  التعبير 
والبيئة،  باملناخ  واملختصني  واخل��ب��راء  السياسيني  من 
ويقولونه للتدليل على أن الكارثة تقترب أكثر وأكثر من 
العالم بسبب عدم الوعى الكافى بحقيقة املأساة، أو عدم 
الرغبة فى اتخاذ قرارات جادة لتفادى هذا املصير الذى 

يراه البعض آتيا، ال محالة، ما لم حتدث معجزة.
فى األيام املاضية، كان تعبير »Cop 26« األكثر ترديدا 
قمة  انعقاد  والسبب  العاملية،  اإلعالم  وسائل  جميع  فى 
التى حضرها قادة حوالى ٢00 دولة فى  السنوية  املناخ 
املناخية  التغيرات  ملواجهة  اإلسكتلندية  مدينة جالسجو 

وتأثيراتها على مستقبل كوكب األرض.
القمة مستمرة حتى يوم 1٢ من هذا   وما تزال هذه 

الشهر على مستوى الفنيني واخلبراء.
السؤال ماذا يعنى تعبير »Cop 26«؟

السادس  »املؤمتر  تعنى:  التى  للكلمات  اختصار  هو 
والعشرون لألطراف فى االتفاقية اإلطارية بشأن التغير 

املناخى« والبعض يختصره ب�»الدول األطراف«.
فى عام 1٩٩٢ انعقدت قمة األرض الشهيرة فى ريو دى 
جانيرو البرازيلية، وخرجت منها تعهدات كثيرة لتجنيب 
دخلت   1٩٩٤ م��ارس   ٢1 وفى  مناخية،  كارثة  اإلنسانية 
االتفاقية حيز التنفيذ، ومنذ ذلك الوقت يعقد مؤمتر كل 
العام  تأجل  املؤمتر  ذلك،  لتطبيق  خطوات  ملناقشة  عام 

املاضى، بسبب تأثيرات جائحة كورونا.
إذا  كارثة  على  مقدم  العالم  أن  كثيرون  يعرف  ال  قد 
لم يتوقف املجانني عن سوقه إلى النهاية املحتومة. فما 

سبب ذلك؟
طبيعتها،  إل��ى  احل��ي��اة  تعود  لكى  إن��ه  اخل��ب��راء  يقول 
فينبغى العودة إلى درجات احلرارة التى كانت سائدة قبل 
بدء عصر الصناعة ويحددونه بالعام 1850، ولكى يحدث 
ذلك يجب أال تزيد درجة احلرارة بأى حال من األحوال 
أكثر من 1.5 درجة مئوية عما كان سائدا فى ذلك الوقت، 
وهو ما يطلق عليه »صفر انبعاثات« أو »احلياد الصفرى«. 
السؤال ماذا سيحدث إذا زادت درجة احلرارة عن هذا 

املعدل؟!
اإلجابة هى أن الثلوج ستبدأ فى الذوبان، وبعضها بدأ 
بالفعل، وكما قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، 
ارتفعت درجة احل��رارة ٤ درج��ات إضافية، فإن  إذا  أنه 

مدنا كاملة، ستغرق مثل ميامى وشنغهاى واإلسكندرية.
املحيطات  جليد  ذوبان  استمرار  أن  تقديرات  وهناك 
البحار  مستوى  ارتفاع  إلى  يؤدى  قد  القطبية  واملناطق 

حتى ثالثة أمتار.
يقول العلماء إنه لكى ال تزيد حرارة الكوكب عن 1.5 
درجة، فإن ذلك يستلزم خفض االنبعاثات العاملية بنسبة 
 ،٢010 ع��ام  عليه  كانت  عما   ،٢030 ع��ام  بحلول   ٪٤5
أما   ،٢050 بحلول  الصفرى«  »الصافى  إل��ى  وال��وص��ول 
التعهدات احلالية من الدول املختلفة فستؤدى إلى زيادة 

االنبعاثات بنسبة 1٦٪ بحلول ٢030 وليس إلى تقليلها.
فى هذه القمة حتدث كثيرون عن املصير املأسوى الذى 
ينتظر العالم، إذا لم تتحرك احلكومات لتفادى الكارثة. 

قال  جوتيريش  أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني   
السنوات  فإن  باريس عام ٢015  اتفاقية  توقيع  منذ  إنه 
الست املاضية هى األكثر حرارة، وأن إدمان العالم للوقود 
اختبارا  ونواجه  إلى احلافة،  اإلنسانية  يدفع  األحفورى، 
قاسيا، إما أن نوقفه أو يوقفنا. نحن نحفر قبورنا بأيدينا، 
وغابات األمازون تتيح اآلن انبعاثات كربونية أكثر من تلك 

التى متتصها بسبب اإلزاالت املستمرة للغابات.
فى  العالم  أن  فكرة  هو  جوتيريش  قاله  ما  وأخطر 
طريقه حلل أزمة التغير املناخى هى وهم، وحتى إذا كانت 
كارثة  نحو  متجهون  فإننا  حقيقية،  األخيرة  التعهدات 

مناخية، ألن التعهدات غير كافية.
جونسون حتدث بوضوح أيضا، رمبا ألنه من يستضيف 
القمة، وال يريد أن يدخل التاريخ من باب أنه الشخص 
الذى فشل هو وبالده فى منع انحدار العالم نحو النهاية 
لن  بعد  يولدوا  لم  الذين  أوالدن��ا  إن  قال  هو  املحتومة، 
يسامحونا، وسيقولون إن جالسجو هو احلدث الذى فشل 

فيه العالم أن يقلب صفحة التاريخ.
األمم املتحدة تقول إنه حتى لو مت اإليفاء بالتعهدات 
سيؤدى  ذلك  فإن   ،٢015 لعام  باريس  باتفاقية  اخلاصة 
ب�٢.٧ درجة مئوية، فى حني أن الهدف هو  إلى احترار 

1.5 درجة فقط.
منع  م��ن  ال��ع��ال��م  مينع  ال���ذى  وم��ا  املنطقى:  ال��س��ؤال 

الكارثة؟!
أن  تريد  ال  تقدما  األكثر  ال��دول  أن  ببساطة  اإلجابة 
تخّفض انبعاثاتها، حتى ال تزيد تكلفة تقدمها، وال تريد 
لكى  النامى  للعالم  حقيقية  مساعدات  تقدم  أن  أيضا 
مزيدا  قصة حتتاج  وتلك  املناخية،  التغيرات  مع  يتكيف 

من النقاش.

»التخطيط«: رصد 92,4 مليار جنيه لتنمية الصعيد خالل العام املالى احلالى
  كتبت ــ أميرة عاصى: 

التخطيط  وزي����رة  ال��س��ع��ي��د،  ه��ال��ة  كشفت 
استثمارات  رص��د  عن  االقتصادية،  والتنمية 
لتنمية  جنيه  م��ل��ي��ار   ٩٢,٤ بقيمة  ح��ك��وم��ي��ة 
فيما  املالى،  العام  خ��الل  الصعيد  محافظات 
األكبر  النسبة  على  الصعيد  جنوب  يستحوذ 
من هذه االستثمارات بنسبة 55,٢٪ بقيمة 51 
بقيمة 1,٢٢  الصعيد  ويليه وسط  جنيه،  مليار 
تشكل  ح��ني  ف��ى   ،٪٢3,٩ بنسبة  جنيه  مليار 
الصعيد  شمال  ف��ى  احلكومية  االس��ت��ث��م��ارات 
بيان  وف��ق  جنيه،  مليار   1٩,3 بقيمة   ٪٢0,٩

للوزارة أمس.
تولى  التنمية  خطة  أن  السعيد،  وأوضحت 
املكانية  والبرامج  بالسياسات  خاصا  اهتماما 
مستويات  فى  التقارب  حتقيق  تستهدف  التى 
ب���ني االق��ال��ي��م مبعاجلة  وال���دخ���ول  امل��ع��ي��ش��ة 
الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية 
كل  وأولويات  ومقومات وخصائص  يتوافق  مبا 
إقليم، مؤكدة إعطاء اخلطة أهمية كبيرة لتنمية 

حقيقية  تنمية  إلح���داث  الصعيد  محافظات 
ج��ودة  حتسني  شأنها  م��ن  وس��ري��ع��ة  ملموسة 

احلياة وتوفير فرص العيش الالئق والكرمي.
إلقليم  املوجهة  باالستثمارات  يتعلق  وفيما 
جنوب الصعيد أوضح البيان أن محافظة أسوان 
االستثمارات  من  األكبر  النسبة  على  تستحوذ 

املوجهة لإلقليم بنسبة ٢8,٦٪ وتليها محافظة 
سوهاج بنسبة ٢5,٧٪ ثم محافظتا قنا والبحر 
األحمر ب�18,٢٪ و18٪ على التوالى وفى املركز 

األخير محافظة األقصر بنسبة ٩,٤٪.
شمال  إلقليم  املوجهة  االستثمارات  وح��ول 
الصعيد أشار البيان إلى أن محافظة املنيا تأتى 
املركز األول بقيمة 8,٤ مليار جنيه بنسبة  فى 
٤3,5٪ من جملة االستثمارات املوجهة لإلقليم. 
بنى سويف  محافظة  الثانية  املرتبة  فى  وتأتى 
ويخصها 5,٦ مليار جنيه بنسبة ٢٩٪ من جملة 
االستثمارات. وفى املرتبة الثالثة تأتى محافظة 
الفيوم ولها نحو 5,3 مليار جنيه بنسبة 5,٢٧٪ 

من قيمة االستثمارات املوجهة لإلقليم.
وبالنسبة لالستثمارات املوجهة إلقليم وسط 
تستحوذ  أسيوط  محافظة  أن  أوضح  الصعيد 
االستثمارات  جملة  م��ن  األك��ب��ر  النسبة  على 
بنسبة ٦1,٢٪ بقيمة 1٢ مليار جنيه. وتأتى فى 
بنسبة  اجلديد  الوادى  محافظة  الثانية  املرتبة 

38,8٪ وبقيمة تبلغ نحو ٧,٦ مليار جنيه.

هالة السعيد

»املالية«: فرص تعاقدية للمشروعات الصغيرة بـ2٠٪ من احتياجات اجلهات العامة
  كتبت ــ سارة حمزة: 

ق����ال م��ح��م��د م��ع��ي��ط وزي����ر امل���ال���ي���ة، إن 
الكيانات  لتعظيم مشاركات  تسعى  احلكومة 
احتياجات  توفير  فى  الصغيرة  االقتصادية 
فيما  انعكس  م��ا  وه��و  احلكومية،  اجل��ه��ات 
من  العامة  التعاقدات  تنظيم  قانون  تضمنه 
تعاقدية  بتوفير فرص  العامة  للجهات  إلزام 
ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة  للمشروعات 
االحتياجات  م��ن   ٪٢0 ع��ن  تقل  ال  الصغر 
للوزارة  بيان  وف��ق  اجل��ه��ات،  لهذه  السنوية 

أمس.
وأكد وزير املالية، أن أصحاب املشروعات 
املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أمامهم 
اإلنتاجية؛  قدراتهم  لتعظيم  جيدة  فرصة 
احلكومة  تُوليه  ما  فى ظل  أرباحهم،  وزيادة 

من اهتمام بالغ بهذا القطاع احليوى.
»دليل  ال���وزارة  أص��درت  البيان،  وبحسب 
والصغيرة  املتوسطة  املشروعات  أصحاب 
الدليل  هذا  إتاحة  ومت  الصغر«؛  ومتناهية 

»لتبصير  ل��ل��وزارة؛  اإللكترونى  املوقع  على 
املمنوحة  باملزايا  املشروعات  هذه  أصحاب 
لهم عند تعاقدهم مع اجلهات اإلدارية« وفقا 
لقانون تنظيم التعاقدات العامة؛ مبا مُيكنهم 
من تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم وزيادة 

إنتاجيتهم.

ال��دل��ي��ل موجه  أن  إل���ى  ال��ب��ي��ان،  وأش����ار 
والصغيرة  املتوسطة  املشروعات  ألصحاب 
أرباح  زيادة  فى  الراغبني  الصغر،  ومتناهية 
مشروعاتهم، من خالل الفوز بإحدى الفرص 
العامة،  اجلهات  احتياجات  لتلبية  التعاقدية 
والهيئات  واملحافظات  الوزارات  تشمل  التى 
الدليل  أن  إل��ى  وغ��ي��ره��ا، الف��ت��ا  وامل��ص��ال��ح 
األساسية  واإلج����راءات  املعلومات  يتضمن 

لالشتراك فى هذه الفرص التعاقدية.
العامة  ال��ت��ع��اق��دات  ق��ان��ون  أن  وأض����اف 
يستهدف تهيئة املناخ للشركات واملشروعات 
الصغر  وم��ت��ن��اه��ي��ة  وال��ص��غ��ي��رة  امل��ت��وس��ط��ة 
من  العامة  اجلهات  تطرحه  فيما  للمنافسة 
قوانني  هناك  أن  إلى  الفتا  تعاقدية،  فرص 
بتعاقدات  املتعلقة  األم���ور  نظمت  أخ���رى 
لسنة   5 رقم  القانون  مثل  العامة،  اجلهات 
٢015 الذى يعمل على تنمية قطاع الصناعة 
املصرية  للمنتجات  وإعطاء ميزة  فى مصر، 

فى العقود احلكومية.

محمد معيط

»التعليم«: حظر التدخني نهائًيا داخل 
مكتبات املدارس واإلدارات واملديريات

وزير التنمية املحلية: استرداد 1.5 مليون متر خالل حملة إزالة التعديات
  كتبت ــ نيفني أشرف:

أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات رسمية جلميع املديريات التعليمية 
واإلدارات  امل��دارس  مكتبات  داخل  نهائيا  التدخني  بضرورة حظر  وامل��دارس 

واملديريات.
وشددت الوزارة على املوجهني واألخصائيني االجتماعيني بضرورة أهمية 
األنشطة  خالل  من  التدخني  وأض��رار  مخاطر  من  والتنبيه  التوعية  عنصر 
وتشجيع  امل��درس��ي��ة،  واإلذاع����ة  احل��ائ��ط  م��ج��الت  مثل  املختلفة  الثقافية 
واملحاضرات  الندوات  خالل  من  التدخني  ظاهرة  تناول  على  األخصائيني 

داخل املكتبات.
ج��داول احلصص  بتنفيذ  االلتزام  متابعة  ال��وزارة  أك��دت  آخ��ر،  من جانب 
اخلريطة  وف��ق  شهر  لكل  املقررة  املوضوعات  وتدريس  اليومى  واإلش���راف 
الزمنية لكل منهج دراسى، مشددة على استمرار حضور الطالب وتوفير شرح 
القنوات  خالل  من  للطالب  شرح  توفير  مع  األساسية  الدراسية  للمقررات 

التعليمية املختلفة.
الرابع  للصف  والعلوم  الرياضيات  معلمى  تدريب  اليوم،  ال���وزارة  وتبدأ 
االبتدائى باملدارس اخلاصة العربى واللغات، وكذلك تدريب معلمى املدارس 
التابعة للمعاهد القومية، على املنهج اجلديد، فى قاعات الفيديو كونفرانس 

باإلدارات واملديريات التعليمية.
دور  تفعيل  بشأن  التعليمية  املديريات  إلى  خطابا  أرسلت  ال��وزارة  كانت 
على  الدخيلة  الظواهر  بعض  من  الطالب  لتوعية  املدرسية  احلماية  جلنة 
املجتمع املصرى، وما تداولته عدد من وسائل اإلعالم من عدم توعية الطالب 
باملشكالت احلياتية أيا كان نوعه�ا م�ن خالل اإلذاعة املدرسية أو من خالل 

األنشطة املدرسية املختلفة.
املعلمني  لشئون  والتعليم  التربية  وزير  نائب  الدكتور رضا حجازى  وطالب 
اإلدارات التعليمية بعدم ترويج شائعات حول أى ظاهرة إال بعد التأكد منها 

بشكل رسمى.
الطالب  لتوعية  باملدرسة  االجتماعى  األخصائى  دور  بتفعيل  وج��ه  كما 
بخطورة الشائعات، وأنها عبارة عن قصة غير محقق فيها تنتشر فى املجتمع 
ويزعم فيها حدوث واقعة معينة، وأهمها شائعات اخلوف، وهى من أخطر 
أنواع الشائعات ألنها تهدد الروح املعنوية لألفراد وجتعل األفراد غير قادرين 

على التصرف السليم.

  كتب ــ شريف حربى:
اللواء  املحلية  التنمية  وزي��ر  ق��ال 
املحافظات  إن  ش���ع���راوى،  م��ح��م��ود 
جنحت فى إزالة 10 آالف و3٩ مبنى 
مخالفا على مساحة 1.5 مليون متر 
م��رب��ع، واس��ت��رداد ٩333 ف��دان��ا بعد 
إزالة ٢٩٦5 حالة تعد على األراضى 
من  الثانية  املرحلة  خالل  الزراعية، 
التعديات  إلزالة   18 ال�  املوجة  تنفيذ 

على أراضى أمالك الدولة.
أمس،  بيان  فى  شعراوى،  وأضاف 
خالل  جنحت  الشرقية  محافظة  أن 
املرحلة الثانية فى إزالة 1٤٦1 مبنى 
متر  ألف   1٦٤ مساحة  على  مخالف 
البحيرة  محافظة  أزالت  فيما  مربع، 
 ٤٢ مساحة  على  مخالف  مبنى   8٢1
ألف متر مربع، موضحا أن محافظة 
الغربية أزالت 811 مبنى على مساحة 
٧٦ أل���ف م��ت��ر م��رب��ع، ف��ي��م��ا أزال���ت 
محافظة املنيا ٧٢8 مبنى على مساحة 
5٩ ألف متر، وبنى سويف بإزالة 5٦8 
مبنى على مساحة 3٩ ألف متر مربع، 
وأزالت محافظة القليوبية 5٤8 مبنى 

على مساحة ٤1 ألف متر مربع.
على  التعديات  إزال��ة  يخص  وفيما 
األراض�����ى ال��زراع��ي��ة، أوض���ح وزي��ر 
الوادى  محافظة  أن  املحلية،  التنمية 
 ٦15٧ مساحات  اس��ت��ردت  اجل��دي��د 
أزال��ت  الشرقية  ومحافظة  ف��دان��ا، 
واس��ت��رداد  مساحات  على  التعديات 

818 فدانا، وأسيوط أزالت التعديات 
على مساحات واستردت ٦٢8 فدانا، 
والفيوم أزالت تعديات على مساحات 

51٧ فدانا واستردادها.
وأكد أن هناك متابعة مستمرة من 
مللف  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس 
الدولة  أم��الك  على  التعديات  إزال��ة 
واألراضى الزراعية ومخالفات البناء، 

وت��ع��اون بني  تنسيق  إل��ى وج��ود  الفتا 
إزالة  ملتابعة  املعنية  ال��وزارات  جميع 
ال��ت��ع��دي��ات ف��ى ج��م��ي��ع امل��ح��اف��ظ��ات 
وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أى 

معوقات تعترض عملية التنفيذ.
وأش�����ار إل����ى وج����ود ت��ن��س��ي��ق بني 
املرحلة  النطالق  متهيدا  املحافظات 
ب��دأت  التى   ،18 امل��وج��ة  م��ن  الثالثة 

العمليات  غ��رف��ة  متابعة  م��ع  أم���س، 
بالوزارة باملتابعة مع جميع املحافظات 
لتحقيق املستهدف وفقا للخطط التى 

مت وضعها قبل انطالقها.
تتضمن   18 املوجة  أن  إلى  وأش��ار 
وأمالك  أراضى  على  التعديات  إزالة 
أو  التقنني،  رافضى  ومبانى  الدولة 

املتباطئني فى اإلجراءات.

 شعراوى: إزالة 2965 حالة تعد على األراضى الزراعية

  كتب ــ عمر فارس:
عبدالغفار،  خالد  العالى  التعليم  وزي��ر  استعرض 
أكادميية  رئيس  صقر  محمود  م��ن  مقدما  تقريرا 
البحث العلمى والتكنولوجيا، حول املشروعات البحثية 
فى مجال الطاقة، واملياه، والبيئة، والتى مت عرضها 
مخرجات  لتسويق  اخلامس  املنتدى  فعاليات  خالل 
البحث العلمى، الذى نظمته أكادميية البحث العلمى 

والتكنولوجيا، خالل شهر أكتوبر احلالى. 
منسوب  تخفيض  م��ش��روع  إل��ى  التقرير  وأش���ار 
احللول  بعض  مقترحا  أس���وان،  فى  اجلوفية  املياه 
املياه  مناسيب  ارت��ف��اع  ظ��اه��رة  ف��ى  للتحكم  املثلى 
كلية  بني  التعاقد  مبوجب  أس��وان،  مبدينة  اجلوفية 
العلمى  البحث  الزقازيق وأكادميية  الهندسة بجامعة 

والتكنولوجيا.
والتشغيل  االس��ت��دام��ة  مب��ش��روع  ال��ت��ق��ري��ر  ون���وه 
االقتصادى للمعمل املصرى الصينى للطاقة اجلديدة 
مت  حيث  الكهربائية،  بالشبكة  ربطه  م��ع  بسوهاج 
تصميم املعمل ليكون معمال بحثيا، وفى نفس الوقت 
»Pilot Plant«؛  صناعى  إن��ت��اج  خل��ط  من��وذج  ه��و 
لتصنيع اخلاليا الشمسية السيليكونية ألول مرة فى 
مركزا  يكون  س��وف  لذلك  العربية،  واملنطقة  مصر 
التكنولوجيا فى مصر  والتدريب على هذه  لألبحاث 

واملنطقة العربية وإفريقيا.
وحتسني  وتشغيل  إدارة  مشروع  التقرير  وت��ن��اول 
برج  مبدينة   »CSP« الطاقة  توليد  ملحطة  األداء 
بإدارة  زويل  مدينة  من  فريق  به  قام  وال��ذى  العرب، 
وتشغيل وحتسني األداء ملحطة توليد الطاقة »CSP«؛ 
وتعميق  للمحطة  االقتصادى  التشغيل  بهدف حتقيق 

املكون املحلى.
فى  للمعرفة  القومى  املشروع  إلى  التقرير  ولفت 
تصميم  عمل  حزمة  وامل��ت��ج��ددة،  اجل��دي��دة  الطاقة 
وتصنيع منوذج توربينة رياح رأسية منخفض التكلفة 
على  املشروع  يقوم  حيث  الشبكة،  خ��ارج  لتطبيقات 
الذاتية  باجلهود  بأكملها  التوربينة  وتصنيع  تصميم 

طبقا ألعلى املعايير، حيث تعد التوربينة الرأسية 
تستخدم  ال��ت��ى  املستدامة  احل��ل��ول  م��ن  واح���دة 
تغطية  نطاق  خ��ارج  لألماكن  الطاقة  إم��داد  فى 

الكهرباء.
وأكد وزير التعليم العالى أهمية تطبيق 

والتى  العلمى،  البحث  مخرجات 
اجلهود  ك��ل  تضافر  تستدعى 
م���ن أج����ل ت��ع��م��ي��ق ال��ت��ص��ن��ي��ع 
امل��ح��ل��ى وت��ق��ل��ي��ل االس���ت���ي���راد، 
تكنولوجية  عمل  ف��رص  وخلق 
تأتى  والتى  جديدة،  وإنتاجية 
العلوم  إستراتيجية  مع  متشيا 

والتكنولوجيا واالبتكار ٢030.

»التعليم العالى« تناقش حلوًل للتحكم 
فى مناسيب املياه اجلوفية بأسوان

حتقيقات »الطالبني املنتحرين«.. آخر كلماتهما: لم نخلق لهذه احلياة
  كتب ــ عصام عامر:

صرحت نيابة العطارين فى اإلسكندرية، 
ع.  »عمر  الطالبني  جثتى  بتسليم  أم��س، 
عاما،   ٢0 ى«،  أ.  و»على  عاما،   ٢1 ى«، 
مشنوقني  عليهما  العثور  بعد  ألسرتيهما، 
الرمل؛  محطة  منطقة  ف��ى  فندق  داخ��ل 
وط��ل��ب��ت ت��ق��ري��ر ال��ط��ب ال��ش��رع��ى، عقب 

مناظرة اجلثمانني ملعرفة أسباب الوفاة.
وطلبت النيابة العامة، استمرار حتريات 
املباحث، وتقريرى الطب الشرعى، واألدلة 
اجلنائية اخلاص برفع البصمات، وفحص 
عقب  الفندق،  نزالء  دخول  تسجيل  دفاتر 
التحفظ عليها، واستدعاء مسئولى الفندق، 
امل��ج��اورة،  بالغرف  ال��ن��زالء  أق��وال  وسماع 
واستدعاء أسرتى املتوفيني، ملعرفة أسباب 
من  أنهما  رغم  الفندق،  فى  أبنيهما  إقامة 

اإلسكندرية.
أن  ع��ن  األول��ي��ة  التحقيقات  وكشفت 
ثريتني،  أس��رت��ني  إل��ى  ينتميان  الشابني 
إلى  عمر  ت��وج��ه  حيث  ان��ت��ح��را،  وأن��ه��م��ا 

اليوم  وفى  الغرفة،  وحجز  أوال،  الفندق 
»فوطة«،  وأحضرا  على،  له  التالى حضر 
داخ��ل  ووض��ع��اه��ا  بالكلور،  أغ��رق��اه��ا  ث��م 
كمامة على األنف والفم، وألبسا رأسيهما 
»واي��ر«،  بقفل  ربطاه  بالستيكى،  بكيس 
كسراه  أن  بعد  باملفتاح،  احلجرة  وأغلقا 
منعا  عليهما  يُفتح  ال  حتى  الباب؛  داخ��ل 

إلنقاذهما.
وأضافت التحقيقات أنه عندما شعرت 
بغيابهما وعدم متكن عمال  الفندق  إدارة 
ال��ض��ي��اف��ة م��ن ف��ت��ح ال��ب��اب، كلفت أح��د 
املوظفني بالقفز لشرفة احلجرة، ليكتشف 
املحمولني  هاتفيهما  وبفحص  الواقعة، 
نصية  رسالة  أرس��ل  منهما  كال  أن  تبني 
إلى اآلخر نصها: »لم نُخلق لهذه احلياة، 
وليس لنا مكان فى عالم كلُه كذب وخيانة 

وخداع«.
مدير  الداخلية  وزي���ر  مساعد  وتلقى 
أمن االسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، 
شرطة  قسم  مأمور  من  بالواقعة  إخطارا 

العطارين
وبانتقال ضباط وحدة البحث اجلنائى، 
بقيادة املقدم محمد سعيد، رئيس مباحث 
سيارتى  رف��ق��ة  ال��ع��ط��اري��ن،  ش��رط��ة  قسم 
إسعاف إلى محل البالغ، تبني من الفحص 
األول����ى وج����ود ج��ث��ت��ى ال��ط��ال��ب��ني، وعلى 
رأسيهما أكياس بالستيكية، ُمحكمة، منعت 

دخول الهواء إليهما، حتى فارقا احلياة.
وب��ف��ح��ص اجل��ث��ت��ني مب��ع��رف��ة ض��ب��اط 
املباحث، تبني أن أحدهما، مقيم فى منطقة 
الطب،  كلية  ف��ى  ط��ال��ب  وه��و  ال��س��ي��وف، 
وطالب  املندرة،  منطقة  فى  مقيم  واآلخ��ر 
لم  اجلثتني  ومبناظرة  الهندسة،  كلية  فى 
يتبني وجود إصابات ظاهرية بهما، ولم يتم 
التعرف على مالبسات وأسباب وجودهما 

فى الفندق.
ومت نقل اجلثتني إلى مشرحة اإلسعاف، 
ال��دك��ة، وحت���رر محضر  ك��وم  منطقة  ف��ى 
النيابة،  العرض على  بالواقعة، قبل  إدارى 

محمود أبو عمرةوتسليمهما إلى أسرتيهما.

التعامل بحسم مع جميع أشكال املخالفات والتعديات على أمالك الدولة

سقطت عليه املخلفات.. مصرع 
جامع قمامة أثناء سيره بالهرم

إزالة احلواجز اخلرسانية حول مديرية 
أسيوط املشيدة منذ ثورة 25 يناير

  كتب ــ يونس درويش: 
س����ادت ح��ال��ة م��ن االط��م��ئ��ن��ان 
وال��ف��رح��ة ب��ني أه��ال��ى أس��ي��وط، 
خاصة السائقني عقب قرار اللواء 
عمر السويفى مدير أمن أسيوط 
واألس��وار  األمنية  احلواجز  برفع 

وقسم  املديرية  أم��ام  اخلرسانية 
ث��ان أس��ي��وط، ال��ت��ى وض��ع��ت منذ 

ثورة ٢5 يناير.
وقال السويفى إن رفع احلواجز 
األمنية وإزالة األسوار من محيط 
وم��راك��ز  وأق��س��ام  األم���ن  مديرية 

املواطنني  إل��ى  رس��ال��ة  ال��ش��رط��ة 
وانتهاء  األمنى  االستقرار  بحالة 
تشهدها  كانت  التى  التوتر  حالة 
ملك  الشارع  بأن  ورسالة  البالد، 

للمواطن.
ن��ت��ع��اون  »ي��ج��ب أن  وأض�����اف: 
املرور وفتح  لتسيير حركة  جميعا 
الشوارع كما ينبغى، فى ظل زيادة 
عدد السيارات«، مطالبا املواطنني 
األماكن  فى  سياراتهم  ترك  بعدم 
حركة  تعطيل  ف��ى  تتسبب  ال��ت��ى 
امل����رور، خ��اص��ة ح��رك��ة س��ي��ارات 

االطفاء واإلسعاف.
وقال أمين محروس رئيس حى 
أخطرته  األمن  مديرية  إن  شرق، 
وسيارات  وون��ش  معدات  بتوفير 
أم��ام  اخلرسانية  األس���وار  ل��رف��ع 
م��ب��ن��ى امل���دي���ري���ة، امل��ش��ي��دة منذ 
متهيدا  يناير،   ٢5 ث��ورة  أح���داث 
محيط  ف��ى  امل����رور  ح��رك��ة  لفتح 

املديرية.

  كتب ــ مصطفى بكر: 
فى  التحقيق  اجليزة  بجنوب  العامة  النيابة  تباشر 
مالبسات مصرع جامع قمامة نتيجة سقوط مخلفات 

بناء عليه من أعلى عقار فى الهرم باجليزة.
واستمعت النيابة إلى أقوال العاملني خالل التحقيق 
عقار  بتنظيف سطح  قيامهما  أثناء  أنهم  وتبني  معهم، 
باملنطقة التى شهدت الواقعة، ألقيا بعض املخلفات من 
أسفل  مروره  أثناء  الضحية  يشاهدا  أن  دون  السطح، 
العقار، فسقطت عليه املخلفات، ليصاب ويتم نقله 
إلى املستشفى ويفارق احلياة، ونفى العاملون وجود 
أى خالفات مع املتوفى، أو وجود نية للقتل مؤكدين 

أن األمر قضاء وقدر.
أمن  مبديرية  املباحث  رج��ال  حتريات  وأك��دت 
اجل���ي���زة، ع���دم وج����ود ش��ب��ه��ة ج��ن��ائ��ي��ة فى 
أن  التحريات  خ��الل  من  وتبني  احل���ادث، 
أرض  بقطعة  عمله  خالل  قمامة  جامع 
حتتوى على كمية من القمامة، سقطت 
عامالن  ألقاها  بناء  مخلفات  عليه 
وسقطت عليه دون قصد مما أسفر 
على  التحفظ  ومت  مصرعه،  عن 
العاملني، وحرر محضر بالواقعة 

وتولت النيابة التحقيق. آخر مشهد للحواجز قبل إزالتهاخالد عبدالغفار
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38 % زيادة فى الصادرات املصرية 
لالحتاد األوروبى خالل 8 شهور

أمريكا تدين عميالاً للمخابرات 
الصينية بالتجسس االقتصادى

  كتب ــ محمد املهم: 
البترولية  غير  املصرية  الصادرات  ارتفعت 
لالحتاد األوروبى خالل الـ8 أشهر األولى من 
العام احلالى، لتسجل 4.1 مليار يورو، مقابل 
 ،2020 مــن  الفترة  نفس  خــالل  مليار   2.9
وزيــرة  جامع  نيفني  وفــق   ،%38 ــادة  زي بنسبة 

التجارة والصناعة فى بيان أمس.
حجم  فى  النمو  هــذا  أن  جامع  وأوضحت 
يعود  األوروبــى،  لالحتاد  املصرية  الصادرات 
أوروبية،  دولة   23 إلى  الصادرات  زيــادة  إلى 
وإسبانيا   %51.6 بنسبة  إيــطــالــيــا  أهــمــهــا 

77.5% وأملانيا 22% وهولندا %30.7. 
التعاون  تعزيز  الــوزارة على  وأكدت حرص 
باعتباره  األوروبـــــى  االحتــــاد  مــع  الــتــجــارى 
ترتبط  والتى  ملصر،  األول  التجارى  الشريك 
دول  مختلف  مع  وثيقة  اقتصادية  بعالقات 

االحتاد. 
من جانبه قال أحمد مغاورى رئيس جهاز 
مثلت  التى  البنود  أهم  إن  التجارى،  التمثيل 
الفترة  املصرية خالل  الــصــادرات  فى  زيــادة 
ومنتجاته  البالستيك  تتضمن  التقرير  محل 
بقيمة 494.7 مليون يورو، مقابل 329 مليون 
يورو بنسبة زيادة 50%، واألسمدة 378 مليون 
 ،%33 ــادة  ــزي ب مليون   284.4 مقابل  يـــورو 
واحلديد والصلب بقيمة 526.5 مليون يورو 
واملــواد   ،%431 بــزيــادة  مليون   99.1 مقابل 
 26.5 بقيمة  والصلب  احلديد  من  املصنعة 
مليون يورو، مقابل 13.4 مليون بزيادة %98، 
مقابل  يـــورو  مليون  ـــــ266.7  ب واأللــومــنــيــوم 
والكيماويات   ،%28 بــزيــادة  مليون   207.9
مقابل  يــورو  مليون   120.9 بقيمة  العضوية 

96.1 مليون بزيادة %26.

أمــس  أمــريــكــيــة،  فــيــدرالــيــة  دانـــت محكمة 
بالتجسس  الصينية  للمخابرات  عميال  األول، 
االقتصادى، ملحاولته سرقة تقنيات من شركات 

طيران أمريكية وفرنسية.
وقالت وزارة العدل األمريكية، إن شو ياجنون، 
مكتب  عــن  جياجنسو  مقاطعة  فــى  املــســئــول 
الدولة  أمن  لــوزارة  التابع  اخلارجية  املخابرات 
سينسيناتى  فى  محكمة  أمــام  أديــن  الصينية، 
بتهمتى التواطؤ ومحاولة التجسس االقتصادى، 
بسرقة  تتعلق  أخــرى  تهم  ثالث  إلى  باإلضافة 
أسرار جتارية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويعاقب القانون األمريكى على كل من تهمتى 
شو  بهما  أديــن  اللتني  االقــتــصــادى  التجسس 
تصل  بينما  سنة،   15 إلــى  تصل  ملــدة  بالسجن 
إلى  الثالث األخرى  التهم  العقوبة على كل من 

السجن ملدة 10 سنوات.

ــأنــه سعى  وتــتــهــم الـــواليـــات املــتــحــدة شــو ب
على  الصني  حلساب  يحصل  ألن   2013 منذ 
العاملة فى  الشركات  العديد من  معلومات عن 
صناعة الطائرات، مبا فى ذلك »جنرال إلكتريك 
أفييشن« األمريكية و»سافران« الفرنسية اللتان 

تعاونتا معا فى تطوير محرك.
ووفقا لالئحة االتهامية التى وجهت إليه فقد 
عهدت وزارة أمن الدولة الصينية إلى شو مهمة 
الشركات  هذه  توظفهم  الذين  اخلبراء  حتديد 
ومحاولة جذبهم إلى الصني حتت ذريعة حضور 
ثمن  دفــع  خــالل  من  وذلــك  جامعية،  مؤمترات 
 2018 فى  بلجيكا  فى  شو  واعتقل  رحالتهم. 
ظنا  األوروبية  الدولة  إلى  استدراجه  بعدما مت 
جنرال  موظفى  أحــد  فيها  سيقابل  ــه  أن منه 
السلطات  سلمته  العام  نفس  وفــى  إلكتريك. 

البلجيكية إلى الواليات املتحدة.

ــة، أمــس،  ــي ــان أعــلــنــت الــشــرطــة األمل
بجروح  األقل  على  أشخاص   3 إصابة 
إثر هجوم بسكني استهدف ركاب قطار 
سريع فى والية بافاريا األملانية، مشيرة 

إلى أنه مت توقيف املهاجم.
وذكرت شرطة بلدة نومياركت، إن دير 
املعلومات  »وفــق  بيان:  فى  أوبربفالتز 
األشخاص  مــن  عــدد  أصيب  ــيــة،  األول
بجروح«، مؤكدة أن »اخلطر زال اآلن«.

ثالثة  أن  »بــيــلــد«  صحيفة  وذكـــرت 
أشخاص على األقل جرحوا، الفتة إلى 
ناطقة  لكن  حالتهما خطيرة.  اثنني  أن 
اإلصابات  أن  أوضحت  الشرطة  باسم 
ال تــشــكــل خــطــرا عــلــى حــيــاة أى من 

اجلرحى.
وأكدت الشرطة أنه مت توقيف مشتبه 
به من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. 
فى  السريع  القطار  حركة  تعليق  ومت 

محطة زويبرسدورف فى جنوب البالد 
حيث بدأت عملية واسعة للشرطة.

عن  نــقــال  »بــيــلــد«  ــت صحيفة  ــال وق
القبض  ألقت  الشرطة  إن  مصادرها 
احلادث،  موقع  فى  الهجوم  منفذ  على 
مضيفة أنه شاب عمره 28 عاما منحدر 

من أصول عربية.
لكنها قالت إن املنفذ يعانى من مشاكل 
من  بالفعل  املساعدة  وطلب  نفسية، 
الركاب فى القطار قبل تنفيذ الهجوم، 
مضيفة: »يستبعد املحققون فى الوقت 

احلالى وجود خلفية إرهابية«.
ــدا إرهــابــيــا  ــهــدي ــا ت ــي ــان ـــواجـــه أمل وت
مزدوجا منذ سنوات من عناصر تنظيم 
جهة  من  اإلرهابيني  والقاعدة  داعــش 
جهة  من  متطرفة  ميينية  ومجموعات 
أخرى. وشهدت عدة هجمات منذ عام 

.2015

3 جرحى فى هجوم بسكني داخل قطار بأملانيا

برملانيون يطالبون بإجراءات عاجلة 
للسيطرة على غالء األسعار

 كتب ــ أحمد عويس:
ــواب بــضــرورة  ــن طــالــب أعــضــاء فــى مجلس ال
من  بعدد  اخلاصة  األسعار  فى  للزيادة  التصدى 
إجـــراءات  واتــخــاذ  األســاســيــة،  واملنتجات  السلع 
وخطوات عاجلة وحاسمة ملنع التالعب فى أسعار 
السلع األساسية، داعني إلى تشكيل غرفة عمليات 

موسعة لرصد الزيادات واإلبالغ عنها. 
املصرى  حلــزب  البرملانية  الهيئة  رئيس  وقــال 
الدميقراطى االجتماعى، إيهاب منصور إن زيادة 
األسعار تتطلب مجموعة من اإلجراءات العاجلة، 
بأسعار  التالعب  ملنع  إلى حلول حاسمة  للوصول 

املنتجات مبا يؤثر سلبا على أحوال املواطنني.
لـ»الشروق«،  تصريحات  فى  منصور،  وأوضــح 
على  السيطرة  فى  مشكالت  نواجه  نزال  ما  أننا 
بالقدر  ليست  عليها  الرقابة  أن  مؤكدا  األســواق، 

الكافى الذى مينع من التالعب وزيادة األسعار. 
هو  حاليا  عــاجــل  بشكل  »املــطــلــوب  وأضــــاف: 
لعدم  الرادعة  العقوبات  وتنفيذ  الرقابة  تشديد 
البيع  منافذ  زيادة  اإلســراع فى  مع  األسعار،  رفع 
املنافسة  من  حالة  وتعزيز  خللق  للسلع  املتحركة 

لصالح املواطنني.
الصلة  وثيق  املتعثرة  أن ملف املصانع  إلى  ونوه 
بغالء األسعار، فتصفية وإغالق املصانع التى كانت 
حتقق تدفقا قويا للمنتجات والسلع يؤدى إلشعال 
ــار وخــروجــهــا عــن الــســيــطــرة، مــا يتطلب  األســع
يحقق  امللف، مبا  هــذا  النظر فى  إعــادة  ضــرورة 
تشغيلها  وإعادة  املصانع  تلك  استفادة من  أقصى 
لتحقيق احتياجات السوق من املنتجات األساسية 

والغذائية وغيرها.
النائب أمين  وأكد عضو جلنة اخلطة واملوازنة 
أسباب  مــن   %70 يشكلون  التجار  أن  محسب، 
األزمة، وأن التأثير السلبى الناجت عن عدم إحكام 
الرقابة عليهم ينعكس على أحوال املواطنني بشكل 
التخفيف من  مباشر، وطرح حلوال عملية ميكنها 
تشديد  وأولها  األسعار،  العاملية فى  الزيادات  أثر 

الرقابة بأفكار واقعية قابلة للتحقق.
وأوضح محسب لـ»الشروق« أنه ينبغى املسارعة 
وزارة  بتشكيل وتدشني غرفة عمليات عاجلة من 
على  للرقابة  املستهلك  حماية  وجــهــاز  التموين 
األساسية رصد جتاوزات  مهمتها  تكون  األسعار، 

نترك  ال  حتى  السريع ضدها،  والتحرك  التجار، 
فى  ورغبتهم  التجار  بعض  لهوى  فريسة  املواطن 

استغالل الظروف االقتصادية.
كما شدد على ضرورة التصدى ملحاوالت البناء 
ألن  الزراعية،  واألراضـــى  الرقع  على  العشوائى 
ملحوظ  انخفاض  فــى  املــاضــى  فــى  تسبب  ذلــك 
زيادة  فى  وبالتالى  الزراعية،  مصر  إنتاجية  فى 
االحتياج التلقائى الستيراد املحاصيل واملستلزمات 
األساسية، األمر الذى نرى مردوده اآلن فى زيادة 

األسعار.
االرتــفــاع  إحــاطــة ضــد  بطلب  »تقدمت  وتــابــع: 
الكبير فى األسعار، ألنها أثرت على بعض السلع 
والفول،  الزيت  ومنها  واالستراتيجية،  األساسية 
وهو األمر الذى ميس الوجبة األساسية لشريحة 

عريضة من الشعب املصرى«.
أبو  هــالــة  النائبة  تقدمت  متصل،  ســيــاق  فــى 
السعد، وكيل جلنة املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
للمستشار حنفى  إحاطة،  بطلب  النواب،  مبجلس 
النواب، بشأن زيادات غير  جبالى، رئيس مجلس 
لدى  الرسمية  السيارات  أسعار  على  الرسمية 

بعض التجار )األوفر برايس(.
شهدت  األخيرة  الفترة  إن  السعد،  أبو  وقالت 
وجود  خــالل  من  برايس،  األوفــر  ظاهرة  انتشار 
زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية 
لدى بعض التجار واملوزعني تتراوح من 10 إلى 40 
ألف جنيه، وهى على أغلب الطرازات مع مالحظة 
عليها  يوجد  التى  املــوديــالت  من  العديد  اختفاء 

طلب كبير.
الــشــكــاوى  ــن  م الــعــديــد  تلقيها  عــن  وكــشــفــت 
بأسعار  رسمية  غير  زيـــادات  عن  املواطنني  من 
السيارات، حيث يرفع عدد من معارض السيارات 
فاتورة  فى  إثبات  ودون  الرسمى  السيارة  سعر 
جتسيد  هــى  الظاهرة  هــذه  أن  معتبرة  الــشــراء، 

حقيقى لظاهرة االقتصاد غير الرسمى.
واألجهزة  املستهلك  حماية  جهاز  طالبت  كما 
املعنية بتكثيف احلمالت التفتيشية على املعارض 
لتضييق اخلناق على التجار املحتكرين واملتاجرين 
ساخن  خــط  وتخصيص  املــوطــنــني،  باحتياجات 
لتلقى الشكاوى اخلاصة بزيادات أسعار السيارات 

على األسعار األساسية.

 دعوات لفتح املصانع املغلقة وتطبيق عقوبات 
رادعة على املتالعبني وتكثيف حمالت التفتيش

القباج: تقدمي اخلدمات العالجية لـ116 ألف 
مريض إدمان مجاناًا خالل 2021

  كتبت ــ آية عامر:
أعلنت وزيرة التضامن االجتماعى نيفني القباج، استمرار تقدمي اخلدمات 
انتشار  للوقاية من  اإلجــراءات  اتخاذ جميع  اإلدمــان وسط  العالجية ملرضى 
اخلدمات  من  استفادوا  الذين  املرضى  عــدد  أن  موضحة  كــورونــا،  فيروس 
العالجية عن طريق اخلط الساخن لصندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطى 
»16023« خالل الـ10 أشهر األولى من عام 2021 بلغ 116 ألف و566 مريض 

إدمان » جدد ومتابعة«.
فى  جاءت  القاهرة  محافظة  أن  تصريحات صحفية  فى  القباج،  وأضافت 
املرتبة األولى طبقا ألكثر املكاملات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 
التعداد  ارتفاع  إلــى  ذلــك  ويرجع   ،%12.33 بنسبة  اجليزة  يليها   ،%33.68
املكانى  والقرب  االتصال  وسهولة  السكانى 
الساخن  اخلــط  مــع  املتعاونة  للمستشفيات 

لراغبى العالج.
مكافحة  صندوق  مدير  أوضــح  جانبه،  من 
أن  عثمان،  عمرو  والتعاطى  ــان  اإلدم وعــالج 
الـ10  بيانات املتصلني باخلط الساخن خالل 
أشــهــر األولـــى مــن الــعــام احلــالــى كشفت أن 
نسبة  أن  حيث  مبكرة  سن  فى  كان  التعاطى 
 20 حتى  سنة   15 ســن  مــن  بـــدأوا   %45.10
سنة، و34.06% بدأوا من سن 20 سنة حتى 
30 سنة، بينما جاء فى سن أقل من 15 سنة 

نسبة %14.02.
التعاطى  مــواد  أكثر  أن  إلى  عثمان،  ولفت 
األولــى  املرتبة  احتل  حيث  احلشيش  كانت 
بنسبة  الساخن  باخلط  للنتائج اخلاصة  بالنسبة  املخدرات  أنواع  طبقا ألكثر 
52.85%، فى حني يأتى تعاطى الهيروين فى املرتبة الثانية بنسبة %42.10، 
بنسبة  والفودو   %10.37 بنسبة  واألستروكس   %33 بنسبة  الترامادول  يليه 

2.17% بجانب التعاطى املتعدد »تعاطى أكثر من مخدر«.
فإن  الساخن  اخلط  لنتائج  وفقا  للمتصلني  العملية  باحلالة  يتعلق  وفيما 
56.02% من املتصلني خالل الـ10 أشهر األولى من العام احلالى ال يعملون، 
مضت  أشهر   6 خالل  وأنه  واحلكومى،  اخلاص  بالقطاع  يعملون  و%43.97 
مت استقبال 8669 اتصاال هاتفيا على اخلط الساخن من املوظفني بالقطاع 
فى  العاملني  بني  الثقة  زيــادة  إلى  يشير  ــان، مما  اإلدم من  للعالج  احلكومى 

اجلهاز اإلدارى للدولة للخط الساخن.

وكيل »موازنة النواب«: إنفاق 1.1 تريليون جنيه من ميزانية العام املاضى لسداد أقساط وفوائد الديون
  كتب ــ على كمال:

كــشــف وكــيــل جلــنــة اخلــطــة واملـــوازنـــة 
اعتزام  سالم،  مصطفى  الــنــواب  مبجلس 
اخلتامى  احلساب  مناقشة،  بــدء  اللجنة 
لــلــدولــة عــن الــعــام املــالــى املــاضــى 2020 
نوفمبر  األحـــد 14  مــن  اعــتــبــارا  ــــــ2021 
االجتماعات  عدد  وصول  متوقعا  احلالى، 
إلى  اخلتامى  احلــســاب  ملناقشة  املــقــررة 
20 اجتماعا، مع دعوة وزير املالية محمد 

معيط حلضورها.
وأكد سالم، فى تصريحات لـ»الشروق«، 
اخلتامى  باحلساب  الــــواردة  األرقـــام  أن 
ــــ 2021 فى  املــالــى 2020  الــعــام  ملــوازنــة 
اإلنفاق  ارتفاع  إلى  مشيرا  مجملها جيدة، 
الفعلى على قطاع الصحة حيث بلغ خالل 
جنيه  مليارات   107 املاضى  املالى  العام 

املالى  العام  فى  جنيه  مليار   87.1 مقابل 
املاضى بنسبة منو %22.8.

وقال وكيل جلنة اخلطة واملوازنة فى بيان 
أمس السبت، إن اإلنفاق على قطاع التعليم 
ارتفع بنسبة 9.3% ليصل إلى 158.7مليار 
إضافة  جنيه،  مليار   145.2 مقابل  جنيه، 
إلى زيادة اإلنفاق على االستثمارات العامة 
بنسبة 30.1% لتُسجل 249.4 مليار جنيه 

مقابل 191.6 مليار جنيه.
السلع  دعــم  على  ــفــاق  اإلن »أن  ــع:  ــاب وت
جنيه  مــلــيــار   83 إلـــى  ــع  ــف ارت التموينية 
املالى  العام  فى  جنيه  مليار   80.4 مقابل 
2019 ــ 2020، بنسبة منو 3.2%، بجانب 
احلماية  قطاع  على  الفعلى  اإلنفاق  زيــادة 
االجتماعية بنسبة 16.5% عن العام املالى 
احلساب  أن  إلى  مشيرا   ،»2020 ــ   2019

على  مصر  والــتــزام  قــدرة  أظهر  اخلتامى 
ســداد أعــبــاء الــديــن مــن أقــســاط وفوائد 
جنيه  تريليون   1.1 نحو  ســداد  مت  حيث 

فوائد وأقساط. 
اإلنفاق  ارتــفــاع حجم  أن  ســالــم،  وذكــر 
الـــعـــام عــلــى بـــرامـــج الــبــعــد االجــتــمــاعــى 
أدى  مما   ،2021 ــ   2020 مبيزانية  ارتفع 
املالى  الــعــام  مصروفات  إجمالى  لــزيــادة 
تريليون   1.6 لتُسجل   %10 بنسبة  املاضى 
انخفاض  من  بالرغم  أنه  إلى  الفتا  جنيه، 
منها  املستهدف  عن  الضريبية  ــرادات  اإلي
إال أنها بلغت 834 مليار جنيه بنسبة منو 
12.8% مقارنة بـ 739.6 مليار جنيه عام 

2019 ــ 2020. 
غير  العامة  اإليــرادات  أن  النائب  وأكــد 
الضريبية ارتفعت أيضا إلى 271.7 مليار 

 230.5 مقابل   %17.8 منو  جنيه، مبعدل 
مليار جنيه فى العام املالى 2019 ــ 2020، 
باإلضافة إلى أن نتائج احلسابات اخلتامية 
فى  حتسنا  شهدت   االقتصادية  للهيئات 
املــورد  الفائض  ارتفع  حيث  املالى  أدائها 
عن   %16.3 بنسبة  العامة  للخزانة  منها 
العام املالى 2019 ــ 2020، وفى مقدمتها 
هذا  سجل  السويس، حيث  قــنــاة  »هيئة 
الفائض 28 مليار جنيه العام املالى املاضى 
مقابل 18 مليار جنيه عام 2019 ــ 2020، 

بنسبة منو %53«.
احلساب  »إن  قــائــال:  ســالــم،  وأضـــاف 
يــعــكــس خـــط سيرها  ــة  ــدول ــل ل ــامــى  اخلــت
االقــتــصــادى واملــالــى، ويــؤكــد مــدى التزام 
العامة  املـــوارنـــة  فــى  ورد  مبــا  احلــكــومــة 

للدولة«.

رئيسة قسم اآلثار الثقيلة باملتحف الكبير: استقبال 
قطع جديدة ضمن سيناريو العرض قبل االفتتاح

  كتبت ــ دينا شعبان:
أعلنت رئيسة قسم اآلثار الثقيلة فى املتحف الكبير 
عبير اجلوهرى، االنتهاء من سيناريو العرض باملتحف، 
مضيفة أنه سيتم خالل فترة وجيزة نقل عدد من اآلثار 
إلى  العرض  سيناريو  ضمن  لتكون  اختيارها  مت  التى 

املتحف.
الكبير  املتحف  أن  لـ»الشروق«،  اجلوهرى  وأضافت 
يــضــم متــثــالــني مــن اآلثــــار الــغــارقــة يــعــودان للعصر 
تقريبا، مشيرة  أمتار   5 إلى  البطلمى، ويصل طولهما 
إلى أن التمثالني وصال العام املاضى بعد انتهاء معرض 

خارجى لهما فى الواليات املتحدة.

سيناريو  ضمن  الغارقة  ــار  اآلث اختيار  سبب  وعــن 
حتكى  الــغــارقــة  اآلثـــار  إن  قــالــت  املتحفى،  الــعــرض 
لكونها  كثيرون،  يعرفها  يكن  لم  مهمة  زمنية  حقبة 
وامللوحة  الضغط  من  السنني  آالف  وحتملت  عاشت 
الوردى،  التمثالني من اجلرانيت  أن  إلى  واملياه، الفتة 
وسيندهش الزائرون من جمالهما عند بدء الزيارة بعد 
التمثالني  أن  وأوضحت  املقبل.  العام  املتحف  افتتاح 
إلى أن مت  املتحف،  إلى  كانا 4 أجزاء وقت وصولهما 
ترميمهما وتثبيتهما بعد فترة قليلة، مؤكدة أن التمثالني 
الهيئة  بنفس  وقوفهما  طريقة  ضوء  فى  وملكة،  مللك 

املصرية القدمية التى كان يتبعها البطاملة.

نيفني القباج

احلكومة تتعهد بتهيئة األجواء لتحقيق انطالقة كبرى فى مجال السياحة
 رئيس الوزراء يجتمع مع 3 وزراء و6 محافظني ملتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوى
 مدبولى: اتخذنا العديد من القرارات ملساندة قطاع السياحة.. وعلى جميع املنشآت تقدمي أعلى مستوى من اجلودة

  كتب ــ محمد عنتر:
مــدبــولــى،  مصطفى  الــــــوزراء  ــيــس  رئ عــقــد 
اجتماعا مبقر متحف احلضارة مبنطقة  أمس، 
خالد  ـــار  واآلث السياحة  وزراء  مــع  الفسطاط 
وزير  بأعمال  والقائم  العالى  والتعليم  العنانى، 
الصحة خالد عبدالغفار والتنمية املحلية محمود 
واألقصر،  سيناء،  جنوب  ومحافظى  شعراوى، 
األحمر،  والبحر  وأســوان،  والقاهرة،  واجليزة، 
الفنادق  وعدد من املسئولني وأصحاب ومديرى 
للموسم  السياحة  قــطــاع  اســتــعــدادات  ملتابعة 

الشتوى.
أجل  مــن  عقد  االجتماع  إن  مدبولى،  ــال  وق
السياحية  املنشآت  فى  احلالى  الوضع  مناقشة 
واالســتــعــدادات  السياحة،  قطاع  مسئولى  مــع 
منوها  اجلــديــد،  الشتوى  للموسم  جتــرى  التى 
اإلجـــراءات  من  العديد  اتخذت  احلكومة  بــأن 
ملساندة  املسبوقة  غير  والــقــرارات  االحترازية 
قطاع السياحة ورفع جميع األعباء عنه فى ظل 

تداعيات أزمة كورونا.
املبادرات  العديد من  أنه مت طرح  إلى  وأشار 
لدعم القطاع، والتى تستهدف تأجيل أو ترحيل 
الــدولــة  وأن  مالية،  استحقاقات  أى  حتصيل 
احلفاظ  أجل  من  اخلسائر  من  الكثير  حتملت 
وعدم  فيه،  العاملني  من  آالف  استمرار  على 

املساس بفرص العمل املتاحة به.
املاضية،  الفترة  خــالل  نتوان،  »لــم  وأضــاف: 
قطاع  دعم  شأنها  من  تسهيالت  أى  تقدمي  عن 
السياحة  انتعاش  على  تعول  والدولة  السياحة، 
فى مصر بصورة أكبر، ولذا فنحن اليوم نناقش 
التغلب  القطاع؛ من أجل  تواجه  التى  التحديات 

عليها«.
»أى عوائق قد تظهر ستقوم احلكومة  وتابع: 
بالتصدى لها فورا؛ من أجل تهيئة أجواء العمل 
لتحقيق انطالقة كبرى، وهو األمر الذى يستلزم 
العاملة فى مصر  السياحية  املنشآت  من جميع 
سالمة  وقــواعــد  معايير  بجميع  التام  االلــتــزام 
الغذاء واالشتراطات الصحية املطلوبة، وحتقيق 
أعلى مستوى من جودة اخلدمات، مع استمرار 
جلان املراقبة والتفتيش فى عملها باملرور على 
هذه املنشآت؛ للتأكد من التزامها بتلك القواعد 

واملعايير«.
حاليا  التصدى  يتم  أنه  على  مدبولى،  وشدد 

واإلجـــــراءات،  الــقــواعــد  لتلك  مــخــالــفــات  ألى 
سبيل  فى  احلكومة  تتخذها  التى  ــقــرارات  وال
احلفاظ على سالمة الغذاء والوقاية من انتشار 
السياحية،  املنشآت  جميع  فى  كورونا  فيروس 
وأن املرحلة املقبلة ستشهد املزيد من احلسم فى 

التصدى لتلك املخالفات.
ولفت إلى أن الدولة تقوم بكل جهدها ملساندة 
املنشآت  على  يستوجب  ما  وهــو  القطاع،  هــذا 
السياحية القيام بدورها على أكمل وجه، حفاظا 

على مكانة مصر، فى هذا القطاع.
وزيــر  بــني  بالتنسيق  الــــوزراء  رئــيــس  وكــلــف   
السياحة،  قــطــاع  ومسئولى  ـــار  واآلث السياحة 
على  لالتفاق  السياحية،  املنشآت  وأصــحــاب 
خالل  اتباعها  سيتم  الــتــى  اإلجــــراءات  جميع 
املقبلة، مع وضع خطة متكاملة وتصور  املرحلة 
شامل فى هذا الشأن، كما وجه بضرورة إمتام 

االستعدادات للموسم الشتوى فى أسرع وقت.
أخــــرى، مع  اجــتــمــاعــات  بــأنــه سيعقد  ـــوه  ون
حتديات  أية  ملناقشة  السياحة؛  قطاع  مسئولى 
عليها، مشددا  للتغلب  القطاع؛ سعيا  تواجه  قد 

القواعد  ستخالف  سياحية  منشأة  أى  أن  على 
اتــخــاذ إجــــراءات  املـــذكـــورة سيتم  ـــقـــرارات  وال
مستواها؛  كــان  مهما  ضدها،  احلسم  مبنتهى 
يتم  لن  قومى  أمن  مسألة  السياحة  أن  باعتبار 
التهاون بشأنها، مكمال: »هذه مسئوليتكم كغرف 

سياحية، وأصحاب منشآت سياحية«.
ــــار،  ــن جــانــبــه، أكـــد وزيـــر الــســيــاحــة واآلث م
ضرورة التزام الفنادق وكافة املنشآت السياحية 
من  مستوى  أعلى  بتحقيق  اخلاصة  بالقواعد 
احلفاظ على سالمة الغذاء واإلجراءات الصحية 
بتلك املنشآت، واإلجراءات الوقائية واالحترازية 
إلى  الفتا  كــورونــا،  لفيروس  بالتصدى  املتعلقة 
حيال  الفور  على  اإلجـــراءات  اتخاذ  سيتم  أنــه 

املخالفني لذلك.
املنظمة  الــقــرارات  لبعض  العنانى،  وأشـــار 
ألسعار الفنادق، وكذا فيما يخص مراقبة سالمة 
الغذاء فى كل منشأة سياحية، وأنه سيتم إعالن 
قريبا،  ــقــرارات  ال مــن  وغيرها  ــقــرارات  ال هــذه 
مؤكدا أنه سيتم تشكيل جلنة للتفتيش واملتابعة 
من مختلف اجلهات املعنية، للتأكد من تطبيق كل 

املعايير بالفنادق واملنشآت السياحية. 
فى  الفنادق  استمرار  ضـــرورة  الــوزيــر  ــد  وأك
وأنه  بداخلها،  الصحى  للعزل  أماكن  تخصيص 
سيتم اتخاذ إجراءات ضد الفنادق املخالفة على 
العمل  يتم  بأن  منوها  كان حجمها،  مهما  الفور 
وسائل  فى  »التتبع«،  منظوم  تطوير  على  حاليا 

نقل السائحني. 
وفى سياق آخر، بحث رئيس الوزراء مع وزراء 
املحلية  والتنمية  واإلســكــان  ـــار  واآلث السياحة 
من  وعــدد  فــودة،  خالد  سيناء  جنوب  ومحافظ 
االستعدادات  لبحث  السياحة  قطاع  مسئولى 
املتحدة  األمم  لقمة   27 الدورة  النعقاد  الالزمة 
ـــــدول واحلـــكـــومـــات لــتــغــيــر املــنــاخ  ـــرؤســـاء ال ل
الستضافتها  مصر  تسعى  والتى   ،)COP27(

خالل العام املقبل مبدينة شرم الشيخ.
املتوقع حضور  من  أنــه  إلــى  مدبولى،  وأشــار 
ــدول  ال مسئولى  مــن  للغاية  كبير  عــدد  القمة 
الدولية فى وقت  واملنظمات وكبار الشخصيات 
واحد، الفتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، 
وجه بضرورة أن تظهر املدينة فى أبهى صورها.

تصوير- اسالم صفوت زيادات متالحقة فى األسعار 

مدبولى فى اجتماع مع مجموعة من الوزراء واملحافظني أمس

مصطفى سالم
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ينعى

اللواء ح�سن الألفى

وزير الداخلية الأ�سبق

وي�ساطر اأ�سرته الكرمية الأحزان

�سائلني الـله اأن يتغمده بوا�سع رحمته ومغفرته

واأن ي�سكنه ف�سيح جناته

األب / رفيق جريش

ترانيم

مالحظات من مؤمتر 
COP26

السادسة والعشرين ملؤمتر  الدورة  انعقاد  مبناسبة 
األطراف فى اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغير املناخ 
COP26 فى جالسكو فى اسكتلندا والتوصيات التى 

خرجت منه.
يظهر  أن  ف��ى  ال��واج��ب  منلك  أننا  جميعا  ن��درك   
لشعوب العالم بأسره ما إذا كانت هناك بالفعل إرادة 
سياسية لتخصيص املزيد من املوارد البشرية واملالية 
والتكنولوجية بأمانة ومسئولية وشجاعة للتخفيف من 
السكان  ملساعدة  وكذلك  املناخ  لتغير  السلبية  اآلثار 
من  أكثر  يتأملون  والذين  واألشد ضعفا،  فقرا  األكثر 
جانب  إلى  بشريتنا.  جتتاح  التى  اجلائحة  غيرهم. 
التى حملها خاصة فى ظل فيروس  املختلفة  املآسى 
الكورونا، يعلمنا الوباء أيضا أنه ليس لدينا بدائل ولن 
فى  جميعا  شاركنا  إذا  إال  فقط  هزميته  من  نتمكن 
وتضامنيا  عميقا  تعاونا  يتطلب  الذى  التحدى.  هذا 

بني جميع شعوب العالم. 
مواجهة  فى  نفسه  الشىء  نفعل  أن  الضرورى  من 
مشكلة تغير املناخ العاملية. ليس لدينا بدائل. ال ميكن 
إال  باريس  اتفاقية  فى  املكتوبة  األه��داف  تتحقق  أن 
إذا عملنا معا بطريقة منسقة ومسئولة. ويجب ملؤمتر 
البناء  ه��ذا  ف��ى  فعال  بشكل  يساهم  أن   COP26
اليومية  للتصرفات  ميكن  حيث  للمستقبل،  الواعى 
حقيقة  حتمى  أن  واملالية  االقتصادية  واالستثمارات 
كوكب  ف��ى  وال��غ��د  ال��ي��وم  ببشرية  تليق  حياة  ظ��روف 
فى  نحن  وحت��ٍدّ حضارى  تغير،  مرحلة  إنها  »سليم«. 
حاجة إليه وهو التزام اجلميع والسيما البلدان ذات 
دورا  تلعب  أن  يجب  والتى  واألغنى،  األكبر  القدرات 
النظام  الكربون من  وإزالة  التمويل،  رائدا فى مجال 
االقتصاد،  وتعزيز  األش��خ��اص،  وح��ي��اة  االق��ت��ص��ادى 
ودعم البلدان األكثر ضعفا من أجل نشاطات التكيف 
مع آثار تغير املناخ وحتمل للخسائر واألضرار الناجمة 

عن هذه الظاهرة.
الصافية  االنبعاثات  خلفض  باستراتيجية  علينا 
األول  مستويني:  على  تتحرك  وال��ت��ى  الصفر  إل��ى 
التزام الدول بتحقيق هذا الهدف بحلول عام ٢٠٥٠؛ 
والثانى، التزامها بتعزيز التربية على البيئة النظيفة، 
السياسية  التدابير  دم��ج  يجب  أن��ه  جيدا  ن��درك  إذ 
�� السيما  والتقنية والتشغيلية مع عملية تربوية تعزز 
بني الشباب �� يتمحور حول اإلخوة والعهد بني اإلنسان 

والبيئة الطبيعية. 
الدينيني  القادة  من  العديد  التقى  أكتوبر   ٤ فى   
الطيب  أحمد  الدكتور  األك��ب��ر  اإلم���ام  رأس��ه��م  على 
على  للتوقيع  فرنسيس  البابا  وقداسة  األزه��ر  شيخ 
نداء مشترك فى ضوء COP26. فى تلك املناسبة، 
األدي���ان  م��ن  العديد  ممثلى  أص���وات  إل��ى  استمعنا 
واملجاالت  الثقافات  مختلف  من  الروحية،  والتقاليد 
العلمية. كان التقارب القوى بني اجلميع فى االلتزام 
إزاء احلاجة امللحة لبدء تغيير فى املسار القادر على 
أن ينتقل بحزم وقناعة من »ثقافة اإلقصاء« السائدة 
املشترك«  ببيتنا  العناية  »ثقافة  إل��ى  مجتمعنا  فى 

والذين يعيشون فيه أو سيعيشون فيه.
التى غالبا  الديون اخلارجية،  ومرة أخرى، مسألة 
ما تعيق ضغطها تنمية الشعوب. ميكن ويجب ملرحلة 
دقيقة  تفاوضية  إج���راءات  إط��الق  اجلائحة  بعد  ما 
بهيكلية  املرتبطة  اخل��ارج��ي��ة  ال��دي��ون  م��ن  لإلعفاء 
حالة  لدعم  تهدف  وع��دال،  استدامة  أكثر  اقتصادية 
الطوارئ املناخية التى نعيشها اآلن. من الضرورى أن 
احلد  طريق  عن  احلل  فى  املتقدمة  البلدان  تساهم 
بشكل كبير من استهالك الطاقة غير املتجددة، ومن 
احتياجا  األكثر  البلدان  فى  باملوارد  املساهمة  خالل 
ميكن  مستدامة.  تنمية  وب��رام��ج  سياسات  لتعزيز 

للجميع أخيرا أن يشاركوا فيها.
يجب أن نقول بصراحة إلى أى مدى نحن بعيدون 
عن حتقيق األهداف املرجوة ملكافحة تغير املناخ. ففى 
هناك  يعد  لم  أنه  بوضوح  ظهر   ،COP26 �ال ضوء 
وقت لالنتظار؛ وأنها كثيرة الوجوه البشرية التى تتألم 
املتكررة  آثارها  إلى  فباإلضافة  املناخ،  أزم��ة  بسبب 
واملكثفة بشكل متزايد على احلياة اليومية للعديد من 
هشاشة،  األكثر  السكان  لفئات  والسيما  األشخاص، 
نحن ندرك أنها أصبحت أيضا أزمة حلقوق األطفال 
وأن املهاجرين البيئيني الذين سيكونون فى املستقبل 
وبالتالى  الصراعات.  الجئى  من  عددا  أكثر  القريب 
وأن  ومسئولية،  وشجاعة  بسرعة  نتصرف  أن  علينا 
نعمل أيضا لتحضير مستقبل تكون فيه البشرية قادرة 

على االعتناء بنفسها وبالطبيعة.
األخيرة  السنوات  طلبوا خالل  الذين  الشباب،  إَن 
بإصرار أن نتحرك، لن يكون لديهم كوكب مختلف عن 
الكوكب الذى نتركه لهم، وعن الكوكب الذى ميكنهم 
إنها حلظة  اليوم.  امللموسة  ينالوه وفقا خلياراتنا  أن 
اتخاذ القرار والعمل على تنفيذها وال تبقى حبرا على 

ورق الذى سيمنحهم األسباب لكى يثقوا باملستقبل. 

● البعض يقول إن دراسة »أمان سد النهضة« 
لم حت��َظ بصدى رسمى م��واٍز للزخم اإلعالمى 

الكبير لها.. ما تعليقك؟
صدى  الدراسة  تلقى  أن  بالضرورة  ليس   ��
لها  ليس  بحتة  علمية  دراس���ة  فهى  رسميا؛ 
ظل  وفى  توجيهات،  أية  حتركها  أو  اجتاهات 
املائية  احتياجاتها  تدبير  ف��ى  مصر  اعتماد 
النيل بنسبة 97%؛ كان علينا التحقق من  على 

تداعيات أى منشأ ضخم على ضفاف النهر. 
والدراسة اضطلعت برصد علمى من خالل 
مبدى  تتعلق  معينة  ألم��ور  الصناعية  األقمار 
عليها  ال���رد  إل��ى  حت��ت��اج  النهضة،  س��د  أم���ان 
بدراسة علمية مماثلة، وليس مجرد تصريحات، 
والنتائج يتم التعامل معها على أصعدة مختلفة 
فى الدولة، وأعتقد أن القيادة السياسية على 

علم بالدراسة وبالنتائج التى مت رصدها.
● مب��وج��ب ن��ت��ائ��ج ال����دراس����ة.. م���ا اح��ت��م��االت 

انهيار سد النهضة؟
�� أنا متخصص فى علوم األرض واالستشعار 
عن بعد، لذا فمن اخلطأ أن أصرح بأن الدراسة 
هى  النهضة،  سد  انهيار  إل��ى  تشير  أو  جت��زم 
فقط تطلق حتذيرا عن وجود بعض املشكالت، 
وأجرينا رصدا دقيقا جدا، من خالل 1٠9 صور 
باستخدام األشعة الردارية خالل ٥ سنوات من 
ديسمبر ٢٠16 حتى يوليو ٢٠٢1، ورأينا أمورا 
فالدراسة  م��وج��ودة؛  ت��ك��ون  أن  يجب  ك��ان  م��ا 
رصدت إزاحة رأسية أو هبوطا أرضيا مستمرا 
مع عدم  النهضة،  جانبى سد  فى  متساٍو  غير 

تطابق سلوك املياه عند حافة السد.
النشاط  من  عاليا  ق��درا  رص��دت  ال��دراس��ة 
السد  أسفل  زائ��دة  أرضية  وحركة  الزلزالى 
إليه  تصل  أن  قبل  حتى  )ال��رك��ام��ى(  املساعد 
على  ضغطا  بالطبع  ستشكل  وال��ت��ى  امل��ي��اه، 
كله  ذل��ك  بآثار  أعلم«  و»اهلل  األرض.  طبقات 
فى املستقبل، لكن ليس من املفترض أن يكون 

الوضع بهذا الشكل.
وكما قال وزير الرى هناك احتياطات معينة 
السد،  الدولة املصرية حتسبا النهيار  تتخذها 
حتى لو كان هذا االحتمال واحًدا فى املليون، 
املياه  وبكمية  احلجم  بهذا  س��دا  أن  ويفترض 
عالية؛  األم��ان  نسب  تكون  تخزينها،  املتوقع 
القبول  ميكن  وال  للخطأ،  مجال  هناك  فليس 
بحدوث خطأ ما فى موضوع أمان السد؛ فلو 
ضرر  ألى  وتعرض  وامل��لء  البناء  مكتمل  ك��ان 

»فليرحم اهلل أهل السودان«.
● م���ا م����دى دق����ة ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��س��ت��خ��دم��ة فى 

الدراسة والنتائج املستخلصة منها؟

�� الدراسة استخدمت تقنية األشعة الرادارية 
األشعة  نوع معني من  إرسال  تعتمد على  التى 
جتاه جسم السد تعكس الحقا صورة عن املنشأ 
واملوقع بشكل عام، وهذه التقنية مستخدمة فى 
على  القدرة  ولديها  العالم  حول  عديدة  مناذج 
اختراق طبقات األرض، والصور التى اعتمدنا 

عليها متاحة لدى وكالة الفضاء األوروبية.
دقة  من   %1٠٠ بنسبة  متأكد  أن��ا  وللعلم.. 
التقنية املستخدمة فى الدراسة وأيضا األرقام 
تساؤالت حول  تثير  والتى  استخلصناها،  التى 
م��دى اس��ت��ق��رار وأم���ان ال��س��د، ومت��ث��ل إن���ذارا 
على  القائمني  م��ن  تفنيدها  يجب  مبخاطر 
اإلزاح��ات  متثل  أرضية  ببيانات  نفسه  السد 
واالرت��ف��اع��ات واالن��خ��ف��اض��ات، وال��ع��الق��ة مع 

مراحل امللء املختلفة.
الدول  تتوصل  أن  املقبلة  الفترة  فى  ونأمل 
الثالث التفاق على طرق التشغيل وامللء وأمان 

ب��دراس��ات  وال��س��ودان طالبتا  وم��ص��ر  ال��س��د، 
قبل  إجراؤها  يفترض  وكان  السد،  أمان  حول 
البدء فى إقامة املشروع، ولو متت بالفعل فكل 

املطلوب االطالع عليها. 
● هل من وقائع سابقة لسدود انهارت نتيجة 

عيوب مشابهة رصدتها هذه التقنية؟
ل��س��دود  بالفعل  مشابهة  ح���االت  ه��ن��اك   ����
ان��ه��ارات بسبب هبوط أرض��ى وأم��ور أخ��رى، 
استخدمت هذه التقنية فيما قبل لرصد أمور 
وبالفعل حتققت، ومنها سد فى البرازيل وآخر 

على نهر الدانوب. 
● شاركت أيضا فى إع��داد دراس��ة عن مخاطر 
ملء السد وتشغيله دون اتفاق.. ماذا كانت أبرز 

النتائج؟
لسد  األول  امل��لء  املاضى  العام  فى  تابعنا   ��
النهضة ووجدنا بعض التأثيرات على السودان 
كان  السودان  الفترات  من  فترة  ففى  ومصر، 

نتيجة  للشرب؛  الصاحلة  املياه  لتدبير  يعانى 
التجريب  مرحلة  وف��ى  ال��س��د،  ب��واب��ات  لغلق 
فوجدنا  تنسيق  دون  البوابات  إثيوبيا  فتحت 
ع��ك��ارة ش��دي��دة ف��ى امل��ي��اه ف��اق��ت ق���درة بعض 
التعامل  على  ال��س��ودان  فى  التنقية  محطات 
الداخلية  األمطار  موسم  مع  وبالتزامن  معها، 
بعد  السد  بوابات  إثيوبيا  فتحت  السودان  فى 
غ��رق بعض  إل��ى  أدى  م��ا  وه��و  امل���لء؛  اكتمال 
األراضى؛ فأصبح عدم التنسيق فى حاالت شح 

املياه أو كثرتها يؤثر سلبا على دول املصب.
وب��ال��ت��ال��ى ال ب��د م��ن ال��ت��ع��اون واألخ����ذ فى 
تكون  أن  يجب  ال  ال��س��د  إدارة  أن  االع��ت��ب��ار 
منفردة، فعلى الرغم من أن السد بالكامل مقام 
داخل األراضى اإلثيوبية لكنه يقع على مجرى 
مائى دولى عابر للحدود وال بد من إدارة هذا 
امللف من خالل الدول الثالث، عن طريق جلنة 

مشتركة تدير أعمال ملء السد وتشغيله.
● ب���وص���ف���ك أح������د ع���ل���م���ائ���ن���ا ف����ى ال����والي����ات 
امل���ت���ح���دة.. م���ا م��وق��ف امل��ج��ت��م��ع األم���ري���ك���ى من 

األزمة؟
�� قد يهيأ للبعض أن املوضوع يحظى بزخم 
إفريقيا  ألهل  املشكلة  ولكن  ج��دا،  كبير  دول��ى 
ومصر حتديدا متثل أهمية كبيرة جدا لكنها ال 
الدولى؛  للمجتمع  بالنسبة  األهمية  نفس  متثل 

إال إذا نوقش فى مجلس األمن وما شابه.
األزم��ة  على  مطلع  غير  األمريكى  املجتمع 
اجلاليات  خ��الل  م��ن  ون��ح��اول  واض���ح،  بشكل 
املصرية املوجودة فى اخلارج التوعية والتعريف 

بالقضية.
● ال��ت��غ��ي��رات امل��ن��اخ��ي��ة أح���د ال��ت��ح��دي��ات التى 
ت��واج��ه ال��ع��ال��م ح��ال��ي��ا.. ك��ي��ف ت��ؤث��ر ع��ل��ى مصر 

وعلى دول حوض النيل؟
آثار  لها  عاملية،  ظاهرة  املناخية  التغيرات   ��
احلياة  مناحى  جميع  على  ج��دا  كبيرة  سلبية 
العديد  املاضية  القليلة  السنوات  فى  ورصدنا 
مطرد  ارتفاع  فهناك  املتطرفة؛  الظواهر  من 
فى درجات احلرارة وانخفاض كبير فى مرات 

أخرى وأمطار غزيرة جدا وجفاف شديد.
مائى  شح  إلى  ستؤدى  املناخية  والتغيرات 
كبير؛ ألن هناك ظواهر عاملية تتصل معها مثل 
»النينو«، وهى تنشأ نتيجة خلل فى العالقة بني 
الغالف اجلوى واملائى واحليوى، مبا يؤدى إلى 
ازدياد  مثل  الطبيعية،  الكوارث  بعض  حدوث 
درجات احلرارة فى أماكن وتناقص شديد فى 

أماكن، وحرائق غابات فى مناطق أخرى.
ويتأثر بظاهرة النينو منطقة وسط إفريقيا 
وإثيوبيا، مبا فى ذلك املنطقة الواقع فيها سد 
يحدث  أن  لها  نتيجة  املتوقع  وم��ن  النهضة، 
جفافا على املنطقة فى السنوات القادمة، فمن 
املتوقع جدا أن تنخفض كمية املياه الواردة من 
سد  وج��ود  دون  حتى  طبيعى،  بشكل  إثيوبيا 

النهضة.
وبحسب دراسة انتهينا منها قبل 3 سنوات، 
توصلنا إلى احتمالية حدوث جفاف فى إثيوبيا 
التى  األرق����ام  وبحسب   ،٢٠٢٢ ع��ام  بحلول 
وإن  العام،  هذا  األمطار  كمية  فإن  رصدناها 
العام  من  أق��ل  لكنها  املعدل،  من  أعلى  كانت 

املاضى.
تقلق  أن  الطبيعى  من  سبق،  ما  على  وبناء 
إليها  ال��واردة  املياه  كمية  املصرية على  الدولة 
وهو  النيل،  مجرى  على  يقع  منشأ  أى  وأم��ان 

قلق مشروع.
● أخيرا.. ما حقيقة دخول مصر حزام زالزل 

بعد الهزات األرضية التى شهدتها أخيرا؟
�� األلواح األرضية موجودة منذ قدمي األزل، 
وأماكنها معروفة، ومعظم الزالزل التى حتدث 
فى مصر، سببها حمل مائى وأمور مستحدثة 
زلزالية  منطقة  فى  مصر  وق��وع  سببها  ليس 
نشطة، على عكس إثيوبيا التى تقع على الفالق 
اإلفريقى العظيم، ما يجعلها أكثر دولة نشطة 

زلزاليا فى إفريقيا.

 رصدنا هبوطًا مستمًرا غير متساٍو على جانبى السد الرئيسى ونشاط زلزالى عاٍل أسفل »املساعد«

هشام العسكرى أستاذ االستشعار عن ُبعد بجامعة تشامبان األمريكية لـ»الشروق«: 

شدد أستاذ علوم نظم األرض واالستشعار عن 
بعد بجامعة تشامبان األمريكية الدكتور هشام 
العسكرى، على وجود تساؤالت كثيرة حول أمان 

سد النهضة اإلثيوبى، متابعا: »فى حال تضرر 
السد بعد اكتماله فليرحم اهلل أهل السودان«.

وحتدث العسكرى، فى حوار لـ»الشروق«، عن 
دراسة »أمان سد النهضة« والتى رصدت هبوطا 

أرضيا غير متساٍو بني اجلانبني الشرقى والغربى 
مع عدم تطابق سلوك املياه عند حافة السد، 

وهو ما اعتبره إنذارا مبخاطر يجب على 
القائمني على السد نفسه تفنيدها ببيانات 

على األرض.
وأكد العسكرى، وهو الباحث األول بالدراسة 

التى شارك فى إعدادها باحثون دوليون 
ومصريون، بينهم وزير الرى محمد عبدالعاطى، 

أن النتائج التى توصلت إليها تثير تساؤالت 
حول أمان السد وال جتزم بانهياره. 

وأوضح أن التغيرات املناخية تهدد منطقة »سد 

النهضة« فى إثيوبيا باجلفاف خالل السنوات 
القليلة املقبلة؛ ما يؤثر سلبا على كمية املياه 

الواردة إلينا، مؤكدا أهمية تشكيل جلنة 
مشتركة من القاهرة واخلرطوم وأديس أبابا 

إلدارة عملية ملء السد وتشغيله.
وإلى نص احلوار:

 دراسة أمان السد علمية بحتة ليس لها اجتاهات أو حتركها توجيهات

 امللء األحادى أثر سلًبا على مصر والسودان
.. وال بديل عن اإلدارة املشتركة للسد

مخاوف من انهيار سد النهضة

حسني عبدالرحمن

أمين محسب

»نقص األسمدة« أزمة تؤرق املزارعني.. وشكاوى من تأخر صرف حصص »كارت الفالح«
 »الزراعة«: صرف 50% من حصص السماد.. وتسليم جميع الكروت خالل 15 يومًا

 مزارعون: السماد متوافر فى السوق السوداء بأسعار تصل لـ10 آالف جنيه للطن الواحد 

  كتبت ــ يارا صابر: 
ج��راء  م���زارع���ون  يعيشها  حقيقية  أزم���ة 
وارتفاع  الزراعية  باجلمعيات  األسمدة  نقص 
 3 يقارب  ملا  البديلة  األس���واق  فى  أسعارها 
أضعاف، وعدم قدرتهم على تدبير احتياجات 
مستقبل  يهدد  م��ا  السماد،  م��ن  محاصيلهم 

زراعاتهم.
عن  ل�»الشروق«  عبروا  املزارعني  من  عدد 
بعض  فى  امتدت  التى  األزم��ة  من  تضررهم 
الذى  الفالح«  »ك��ارت  تسلمهم  لعدم  األوق��ات 
من  امل��ح��ددة  احل��ص��ص  ص��رف  يتم مبوجبه 

األسمدة.
لم  إنه  باملنيا،  م��زارع  توفيق،  موسى  وق��ال 
»كارت  استالمه  رغم  السماد  حصص  يتسلم 
مضيفا:  املاضى،  أكتوبر  بداية  منذ  الفالح« 

باخلراب  يأتى  املدعم  السماد  صرف  »تأخر 
أعانى  ال��ذى  الوحيد  لست  أنا  زراعتنا،  على 
من املشكلة، إمنا هناك العديد من املزارعني 
الذين يعانون من عدم استالم حصصهم إلى 

اآلن«.
وأشار إلى أن الكميات الواردة من األسمدة 
املساحة  ربع  تكفى  ال  الزراعية  اجلمعية  إلى 
إحنا  املزارعني..  »احلقوا  مناشدا:  املزروعة، 

وصلنا ملرحلة مش هنزرع األرض بعد كده«.
السوق  جتار  عند  متوافر  :»السماد  وتابع: 
 1٠ إل��ى  تصل  فيها  مبالغ  بأسعار  ال��س��وداء 
آالف جنيه فى الطن الواحد؛ مبا يعادل ٥٠٠ 
جنيه فى شيكارة السماد زنة ٥٠ كجم، املقدر 
 16٥ الزراعية  اجلمعية  فى  الرسمى  سعرها 

جنيها.
وقال جعفر فايق، مزارع بقرية دجلا باملنيا، 
إن ال��ق��ري��ة تعد م��ن أك��ب��ر ال��ق��رى ال��زراع��ي��ة 
 1٢ نحو  مزارعوها  ميتلك  حيث  باملحافظة، 
ألف فدان، يزرع هو منهم 3٢ فدانا مبحاصيل 
مختلفة؛ مؤكدا أنه لم يتسلم أى أسمدة الشهر 
املاضى، وقبل ذلك كان يصرف نصف الكمية 
املحددة له فقط، كما شكا عدم توزيع »كارت 
ثلثى املستفيدين  الفالح« حتى اآلن ألكثر من 

فى املنطقة.
رئ��ي��س ق��ط��اع اخل��دم��ات وامل��ت��اب��ع��ة ب���وزارة 
إن��ه مت رصد  ق��ال  الشناوى،  عباس  ال��زراع��ة 
مشاكل ف��ى ت��وزي��ع »ك���ارت ال��ف��الح« أخ��ي��را؛ 
وإنه كان من الضرورى وضع تعليمات لتوزيع 
األسمدة بني املزارعني بشكل منظم، واالنتهاء 

من تسليم الكارت خالل 1٥ يوما.
الوزارة  أن  ل�»الشروق«،  الشناوى،  وأضاف 
قررت صرف ٥٠% من حصص األسمدة املقررة 
ملن ميتلكون »كارت الفالح«، منعا حلدوث أزمة 
الزراعية،  باجلمعيات  األسمدة  من  املتاح  فى 
التوزيع  عملية  ف��ى  أزم���ات  حل���دوث  وجتنبا 
غير العادل بني مستفيد وآخر، منوها إلى أن 
شركات األسمدة تصرف حصص التوريد على 

٥ دفعات.
فدان  ألف   8٠٠ مساحة  هناك  أن  وأردف 
مزروعة خارج الزمام، ومت السماح لها بصرف 
٥٠% م��ن ح��ص��ص األس��م��دة م��ؤق��ت��ا؛ حسب 
الضوابط وشروط الصرف من واقع املعاينات 
كارت  استخراج  وحلني  الطبيعة  على  الفعلية 
مخالفات،  وجود  عدم  من  للتأكد  لها  الفالح 

مضيفا أن عدد املستفيدين الذين لم يسلموا 
الكارت الذكى حتى اآلن بلغوا نحو ٢٠٠ ألف.

ول��ف��ت إل��ى أن ه��ن��اك ت��وص��ي��ات ب��االل��ت��زام 
بتوريد ٥٥% من إنتاج الشركات من األسمدة؛ 
من  الكمية  ه��ذه  لسحب  خريطة  وض��ع  ومت 
على  حتصل  ال  حيث  وت��وزي��ع��ه��ا،  ال��ش��رك��ات 
االلتزام  إعفاء جمركى فى حالة عدم  شهادة 

بتوريد حصصها.
وقال رئيس اإلدارة املركزية لشئون املديريات 
احتياج  إن  ي��وس��ف،  محمد  ال��زراع��ة،  ب���وزارة 
 ٢.٢ يبلغ  الصيفية  األس��م��دة  م��ن  امل��زارع��ني 
 1.6 الشتوى  السماد  ومن  سنويا،  مليون طن 

مليون طن، بإجمالى 3.8 مليون طن سنويا.
ونفى يوسف وجود أسمدة بالسوق السوداء، 
م��ؤك��دا أن األس��م��دة إم��ا ت��ورد محليا ل��وزارة 
ال��زراع��ة، وإم��ا تُ��ص��در ل��ل��خ��ارج، وأش���ار إلى 

أل���ف طن   ٢٠٠ ن��ح��و  وج����ود 
إلى  الزراعية،  اجلمعيات  فى 
جانب 9 آالف طن فى البنك 

الزراعى.
وأوض����ح ل����»ال���ش���روق«، أن 
توزيعها  سيتم  الكميات  تلك 
على اجلمعيات الزراعية على 
قريبا؛  اجل��م��ه��وري��ة  مستوى 
آالف   8 إلى   7 توريد  وسيتم 
اجلمعيات  ع��ل��ى  ي��وم��ي��ا  ط��ن 
كافية  نسبة  وه��ى  الزراعية، 
لسد احتياجات الفالحني من 

األسمدة، حسب تأكيده.
ال��ش��رك��ات غير  رف��ع عقوبة  أن��ه مت  وأك���د 
 ٥٠٠ م��ن  األس��م��دة  حصص  بتوريد  امللتزمة 
جنيه ل�٢٥٠٠ جنيه على الطن الواحد، وأوضح 
إط��الق  قبل  الورقية  احل��ي��ازات  إجمالى  أن 
ماليني   ٥ تبلغ  كانت  الفالح  ك��ارت  منظومة 

و6٠٠ ألف حيازة.
انتهت  املنظومة  إطالق  بعد  أنه  إلى  ولفت 
الوزارة من طباعة 3 ماليني و33٠ ألف كارت 
ق��دمي،  ك��ارت  أل��ف  و3٠٠  مليون  منها  ذك��ى، 
والباقى )٢ مليون كارت( »ميزة«، جميعهم ل�٤ 
مليون   1.6 هناك  أن  مضيفا  حائز،  ماليني 
حائز لم يتم حسم أمرهم نتيجة وقوعهم حتت 

بند »خالفات املواريث«.
وكشف نقيب الفالحني، حسني عبدالرحمن، 
ل�»الشروق«، عن غياب دور اجلمعيات الزراعية 

واقتصار مهمتها على صرف األسمدة فقط، 
فى حني أنها من املفترض أن توفر املستلزمات 
مضيفا  الفالحني،  على  وتوزعها  الزراعية، 
فى  الفالحني  تكفى  ال  املدعمة  األسمدة  أن 
بكميات  وليست  متأخرة  وتأتيهم  ال��غ��ال��ب، 
السوداء  السوق  إلى  امل��زارع  يلجأ  لذا  كافية، 

لسد احتياجاته.
فى سياق متصل، تقدم النائب أمين محسب، 
عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار 
النواب،  مجلس  رئيس  جبالى،  حنفى  الدكتور 
موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، 
بشأن معاناة العديد من الفالحني فى احلصول 
على األسمدة واخلدمات الزراعية نتيجة عدم 

تفعيل الكارت الذكى أو عدم استالم الكارت.
وأوضح محسب، فى بيان أمس، أن منظومة 
األخيرة  الفترة  خ��الل  أزم��ة  تشهد  األس��م��دة 
ب��س��ب��ب ع���دم ت��واف��ره��ا فى 
فى  أو  الزراعية  اجلمعيات 
الوزارة بشكل عام، فى الوقت 
يتم طرحها فى السوق  الذى 
السوداء بأسعار باهظة، وهو 
ما يثقل كاهل الفالح ويساهم 
فى زيادة التكاليف ومدخالت 
الزراعة، وهو ما ينعكس على 
املستهلك،  على  السلعة  سعر 
ولهذا كان لزاما على الوزارة 
أن تُعد خطة للتعامل مع مثل 
ه��ذه األزم���ات فى واح��د من 

أبرز القطاعات احليوية، وهو قطاع الزراعة.
وأش��ار عضو مجلس ال��ن��واب، إل��ى أن��ه فى 
هناك  األسمدة  فى  أزم��ة  توجد  ال��ذى  الوقت 
جراء  بعد  تسليمها  يتم  لم  املخازن  فى  كمية 
الذكى،  ال��ك��ارت  تفعيل  ف��ى  املشكالت  بعض 
سواء عدم استالم بعض املزارعني للكارت، أو 
البيانات،  التفعيل، أو عدم ملء استمارة  عدم 
خارج  وأراض���ى  األوق���اف  ألراض��ى  باإلضافة 

الزمام.
وزارة  ب��ني  التنسيق  ض���رورة  على  وش���دد 
لسرعة  امل��ص��رى  ال��زراع��ى  والبنك  ال��زراع��ة 
الذين   �� امل��زارع��ني  وتسليم  ال��ك��روت،  تفعيل 
لم يتسلموا كروتهم �� حصصهم من األسمدة 
أراض��ى  مشكلة  وإن��ه��اء  األزم���ة،  كاملة حل��ل 
األوق����اف وخ���ارج ال��زم��ام ف��ى ع��دم استالم 

األسمدة الشتوية.

 طلب إحاطة 
لسرعة حل مشكلة 
عدم تفعيل »كارت 

الفالح«

تصوير- جيهان نصر جهود حكومية حلل أزمة نقص األسمدة 

حوار ــ محمد عالء

أمان سد النهضة محل تساؤالت.. ولو تضرر فليرحم اهلل أهل السودان
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محمد زهران

صفر - واحد

أريد الفوز بجائزة نوبل

أستاذ علوم الكمبيوتر بجامعة نيويورك

 Peter( دوهيرتى  بيتر  نشر   2008 سنة  فى 
Doherty( كتابا بعنوان »دليل املبتدئني للحصول 
على جائزة نوبل« .. قبل أن تبدأ فى السخرية من 
عنوان الكتاب وتقول »مكنش حد غلب« يجب أن 
تعلم أن املؤلف حاصل على جائزة نوبل فى الطب 
عن  كتب  لنشر  بحاجة  ليس  إنه  أى   1996 سنة 
التنمية البشرية ليحصل على الشهرة، هذا الكتاب 
العلمى منذ  البحث  الكاتب قصته مع  يحكى فيه 
على  وحتى حصوله  أستراليا  فى  تلميذا  كان  أن 
اجلائزة وكم الصعوبات التى واجهته والتضحيات 
حلمه  لكن  حلمه،  لتحقيق  يصل  كى  بذلها  التى 
اإلجناز  لكن  نوبل  جائزة  على  احلصول  يكن  لم 
موضوع  وهذا  نفسها،  البحثية  والعملية  العلمى 
مقالنا اليوم: هل يجب على الباحثني وضع جائزة 
نوبل أمام أعينهم عند بداية طريقهم فى البحث 
العلمية  التخصصات  ع��ن  نتكلم  نحن  العلمى؟ 
فلنطرح جانبا العلوم اإلنسانية وجوائز مثل نوبل 

للسالم واآلداب. 
اإلجابة اجلاهزة هى: طبعا ألن الطموح مطلوب 
الناعمة،  البلد  ق��وة  إل��ى  تضاف  اجل��ائ��زة  وتلك 
السير عكس هذا  املقال أحاول  فلم ال؟ فى هذا 
الطريق وأقول إن وضع شىء مثل جائزة نوبل أو 
ما يشابهها فى التخصصات التى ال تغطيها جلنة 

نوبل هو شىء خطير جدا لعدة أسباب.
أوال قد يجعلك ذلك تأخذ طريقا مختلفا عن 
قدراتك ألنك قد تختار العمل فى مشكلة بحثية ال 
تناسب طبيعتك، ال أقصد أن أقدح فى ذكائك أو 
علمك لكن كل مشكلة علمية حتتاج فى حلها إلى 
طريقة معينة فى التفكير وقدرات معينة باإلضافة 
من  مجموعة  ب��اح��ث  لكل  وال���ذك���اء،  العلم  إل��ى 
القدرات املختلفة عن اآلخرين، فقد جند اثنني من 
الذهنية  والقدرات  العلم  نفس  ميتلكان  الباحثني 
يواجهان  عندما  لكن  هاتني(  قياس  صعوبة  )مع 
بسهولة  أحدهما حلها  معينة جند  بحثية  مشكلة 
واآلخ����ر وق���ف ع��اج��زا، ل��ذل��ك ف��ى امل��ش��روع��ات 
العلمية الكبيرة واملعقدة أحد أهم عوامل النجاح 
هو بناء فريق به مزيج من القدرات التى تتكامل 
لذلك  املشروع.  هذا  فى  البحثية  املشكالت  حلل 
ق��د تختار  نوبل  إل��ى ج��ائ��زة  ال��وص��ول  ف��ى سبيل 
للجائزة  للوصول  تؤهلك  أنها  مشكلة بحثية تظن 
)وقد يكون تصورا خاطئا( لكن هذه املشكلة غير 

متجانسة مع قدراتك. 
ثانيا: قد يصيبك باإلحباط إذا لم حتل املشكلة 
إذا  آخ��ر،  شخص  باجلائزة  ف��از  لكن  حللتها  أو 
فقد  ق��درات��ك  مع  متالئمة  غير  مشكلة  اخترت 
تستنفذ جهدا ووقتا يصل إلى سنوات ولن تتمكن 
فقط  ليس  ألن��ك  سيئ  ش��ع��ور  وه���ذا  حلها  م��ن 
ضاع  عمرك  أن  ستشعر  لكن  بالفشل  ستحس 
مع  متوائمة  علمية  مشكلة  تختار  قد  أو  ه��ب��اًء، 
العتبارات  باجلائزة  تفوز  ال  ثم  وحتلها  قدراتك 
كثيرة، هنا شعورك باإلحباط ينبع من أن هدفك 
هو اجلائزة وقد فشلت فى احلصول عليها وليس 

هدفك هو حل املشكلة. 
ثالثا: قد يدفعك ذلك لبعض األفعال التى قد 
أن  يجب  ال  أخ���رى،  م��واق��ف  ف��ى  عليها  تقدم  ال 
فى  والتقديرات  اجلوائز  على  احلصول  أن  ننكر 
عصرنا هذا يستلزم شبكة عالقات وتتدخل فيها 
العلماء يستحقون  الكثير من  السياسة واملصالح، 
جائزة نوبل لكن القليل منهم فقط يحصل عليها 
ومؤثرة  كبيرة  بنوبل  ف��ازوا  من  إجن��ازات  فلماذا؟ 
بال شك، لكن هناك إجن��ازات تشابهها ولم تفز، 
العدد األقصى جلوائز نوبل فى كل تخصص فى 
العام هو ثالثة، فمن يحدد هؤالء الثالثة؟ مثال فاز 
جيرار ارتل بجائزة نوبل فى الكيمياء سنة 2007 
ألبحاثه فى التأثيرات التحفيزية لألسطح املعدنية 
فى حني أن جابور سوموجاى وهو من رواد هذا 
الفرع لم يحصل عليها وجميع من يعملون فى هذا 
الفرع أبدوا دهشتهم الشديدة من عدم مشاركته 
جيرار فى اجلائزة، حتى أن جيرار نفسه اندهش 
من عدم فوز جابور، األمثلة عديدة ومن مختلف 

التخصصات. 
قد تقول إن الكالم هنا كالم نظرى وال ينفع فى 
وأن  واملصالح  وامل��ال  الشهرة  على  القائم  عصرنا 
العمل  تستطيع  وال  واجلوائز  الشهرة  النفس حتب 
الناس  دون تقدير، هذا كله صحيح وال نطلب من 
أن يكونوا مالئكة أو أنبياء لكن أن يكونوا على علم 
باألخطار املتعلقة بالنظرة األحادية )أنا أعمل فقط 
لكن  أعينك  اجل��ائ��زة نصب  ن��وب��ل(، ضع  أج��ل  من 
حاول اختيار مشكلة بحثية تتناسب معك حتى ولو 
حصلت على جائزة أقل، اعمل من أجل الشهرة لكن 
ال حتارب اآلخرين حتى تفوز أنت، احلياة األكادميية 

والعلمية مليئة بتلك القصص... لألسف.

مجلس األمن الدولى يدعو إلى وقف إطالق النار فى إثيوبيا

الدمنارك قلقة من جتاوز إصابات كورونا طاقة مستشفياتها
الدمناركية،  الصحية  السلطات  عّبرت 
أمس األول، عن قلقها من احتمال أن يفوق 
فى  مستشفياتها  ط��اق��ة  الصحى  ال��وض��ع 
اإلصابات  االرتفاع احلاد فى عدد  مواجهة 
القيود  رف��ع��ت  حيث  اململكة  ف��ى  ب��ك��ورون��ا 

األخيرة قبل شهر واحد.
الوكالة  مدير  ب��روس��ت��روم  س��وري��ن  وق��ال 
الوطنية للصحة فى بيان »مع احتمال انتشار 
ك��وف��ي��د����19 واإلن��ف��ل��ون��زا وأم����راض معدية 
أخرى، نواجه خطر أن يفوق الوضع قدرات 
الصحافة  وك��ال��ة  بحسب  مستشفياتنا«، 

الفرنسية.
فى  املستشفيات  أن  »ن��الح��ظ  وأض���اف: 
بجد.  يعملون  والطواقم  البالد ممتلئة جدا 
فى الوقت نفسه لم يعد لدينا التصميم الذى 
كنا منلكه فى املاضى بسبب الضغط الذى 

نواجهه منذ فترة طويلة«.
ال��ت��وال��ى، أعلنت  ال��ث��ان��ى ع��ل��ى  ول��ل��ي��وم 
ال��س��ل��ط��ات ال��دمن��ارك��ي��ة ع��ن أل��ف��ى إص��اب��ة 
التى ال تفرض أى قيود  اململكة  جديدة فى 

على املستوى الوطنى.
سكانها  عدد  يبلغ  التى  الدمنارك  وكانت 
5,8 مليون نسمة، رائدة فى فرض الشهادة 
هذا  أوق��ف��ت  لكنها  ال��رب��ي��ع،  ف��ى  الصحية 
عندما  سبتمبر  م��ن  العاشر  ف��ى  اإلج���راء 
أصبح عدد اإلصابات أقل بأربع مرات مما 

يسجل حاليا.
حاليا  الدمناركية  الصحة  وزارة  وت��درس 
»خطير  أن��ه  على  امل���رض  تصنيف  إع���ادة 
على املجتمع« بعدما ألغى ذلك فى سبتمبر 

املاضى.
وقالت الوزارة لوكالة األنباء املحلية ريتزاو 
تقييم  األوب��ئ��ة  جلنة  م��ن  )أي��ض��ا(  »طلبنا 

اإلجراءات املالئمة فى الوضع احلالى«.
وتلقى 85,9% من الذين جتاوزوا سن ال�12 

عاما فى الدمنارك جرعتني من اللقاح.
إلى ذلك، أعلن الرئيس التنفيذى لشركة 
»فايزر« األمريكية لألدوية ألبرت بورال، أنه 
عقار  لتوريد  دول��ة   90 مع  مباحثات  يجرى 

»باكسلوفيد« التجريبى املضاد لكورونا.
أمس  بيان  أعلنت فى  قد  الشركة  وكانت 

األول، أن عقار »باكسلوفيد« أثبت أنه يقلل 
املستشفى  دخ���ول  خطر  م��ن   %89 بنسبة 
املعرضني خلطر  امل��رض��ى  ل��دى  ال��وف��اة  أو 

اإلصابة بأمراض خطيرة.
تسعير  تتوقع  »ف��اي��زر«  أن  ب��ورال  وص��رح 
الذى  السعر  بحدود  »باكسلوفيد«  عقارها 
لعقارها.  املنافسة  »ميرك«  شركة  وضعته 
ويبلغ سعر عقار »مولنوبيرافير« الذى تنتجه 
الواليات املتحدة حوالى  شركة »ميرك« فى 
700 دوالر لدورة عالجية مدتها خمسة أيام.
أنها  النمسا  أع��ل��ن��ت  أخ����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
كورونا  فيروس  املحصنني ضد  غير  ستمنع 
وصالونات  وامل��ط��اع��م  املقاهى  دخ���ول  م��ن 
اإلصابات  ارتفاع عدد  مع  الشعر،  تصفيف 
بهذا الفيروس، واقترابه من الرقم القياسى 

املسجل قبل عام، وفقا لوكالة رويترز.

وقال املستشار املحافظ ألكسندر شالنبرج 
فى مؤمتر صحفى حول اإلجراءات اجلديدة 
استثنائى  »التطور  االثنني:  غدا  تبدأ  التى 
بشكل  يتزايد  املركزة  العناية  أسّرة  وإشغال 
هناك  ستكون  إن��ه  إذ  توقعنا«،  مما  أس��رع 
حيث  أسابيع،  أربعة  مدتها  انتقالية  فترة 
اختبار  إلى  باإلضافة  األول  التطعيم  مينح 
بى سى آر، الدخول إلى األماكن التى سيتم 
فيها حظر غير امللقحني، وبعد ذلك، سيتم 
والذين  بالكامل  للمطعمني  فقط  السماح 
كورونا  فيروس  ع��دوى  من  مؤخرا  تعافوا 

بالدخول.
الذين  أولئك  على  سيتعني  أن��ه  حني  فى 
يتناولون الطعام باخلارج إظهار أنهم قد مت 
تطعيمهم ضد فيروس كورونا، أو أن النوادل 

لن يقدموا لهم الطعام.

   »فايزر« جترى محادثات مع 90 دولة حول عقارها اجلديد لعالج مرضى كورونا

ال��دول��ى، أم��س األول،  دع��ا مجلس األم��ن 
إلى وقف إلطالق النار فى إثيوبيا، معربا عن 
شكلت  فيما  النزاع،  لتصعيد  العميق«  »قلقه 
املتحدة فريقا لإلشراف على مهمة  الواليات 
إخالء الدبلوماسيني والرعايا األمريكيني من 

أديس أبابا مع اشتداد القتال فى البالد.
للصحفيني  ت��اله  مشترك  ب��ي��ان  وتضمن 
خوان  املتحدة  األمم  لدى  املكسيكى  السفير 
إنهاء  إلى  »يدعون  املجلس  أعضاء  إن  رامون 
األع��م��ال ال��ع��دائ��ي��ة وال��ت��ف��اوض ع��ل��ى وق��ف 
الصحافة  لوكالة  وفقا  النار«،  إلط��الق  دائ��م 

الفرنسية.
كما طالبت الدول األعضاء ب�»تهيئة الظروف 
لبدء حوار وطنى إثيوبى شامل حلل األزمة«، 
كان  للمجلس  مفتوح  اجتماع  تأجيل  مت  فيما 

مقررا أمس األول إلى غٍد االثنني.
التى  عشر  اخلمسة  األعضاء  ال��دول  لكن 
على  لالتفاق  اآلن  حتى  صعوبات  واج��ه��ت 
بعد  اإلع��الن  هذا  أص��درت  موقف مشترك، 
تيجراى  لتحرير  الشعبية  اجلبهة  تهديد 
من  عام  نحو  بعد  أبابا  أدي��س  على  بالزحف 

احلرب.
بشكل خاص عن  األعضاء  الدول  وأعربت 
»قلقها العميق من اتساع وتكثيف االشتباكات 
العسكرية فى شمال إثيوبيا« و»تداعيات النزاع 
البالد  و»اس��ت��ق��رار  اإلن��س��ان��ى«  ال��وض��ع  على 
األمن  مجلس  ج��دد  كما  برمتها«.  واملنطقة 

دعمه »لسالمة أراضى إثيوبيا ووحدتها«.
إل��ى ذل��ك، ذك��رت مجلة »ف��وري��ن بوليسى« 
القول  مطلعة  م��ص��ادر  ع��ن  نقال  األمريكية 
أن��ش��أت ف��ري��ق مهام  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  إن 
إخالء  مهمة  على  اإلش��راف  سيتولى  جديدا 
الدبلوماسيني األمريكيني فى سفارة واشنطن 
لدى أديس أبابا وكذلك املواطنني األمريكيني 
املوجودين حاليا فى إثيوبيا مع اشتداد القتال 

فى البالد.
واعتبرت املجلة األمريكية أن تلك اخلطوة 

تعكس مدى قلق صانعى السياسة فى الواليات 
بني  إثيوبيا  فى  الصراعات  أن  من  املتحدة 
لتحرير  الشعبية  واجلبهة  املركزية  احلكومة 
تيجراى ميكن أن تهدد العاصمة أديس أبابا، 
من  اإلثيوبيني  املسئولني  كبار  تقليل  مع  حتى 
»معلومات  أن��ه��ا  واع��ت��ب��اره��م  امل��خ��اوف  ه��ذه 

مضللة« تروج لها جبهة التيجراى.
دعوة  من  ساعات  بعد  التطور  هذا  ويأتى 
واشنطن لكل رعاياها بضرورة مغادرة إثيوبيا 

»فى أقرب وقت ممكن«.
اإللكترونى  امل��وق��ع  على  نشر  ب��ي��ان  وق���ال 
للسفارة األمريكية لدى أديس أبابا إن »الوضع 
ننصح  متاما،  واضح  غير  إثيوبيا  فى  األمنى 

إثيوبيا  فى  املوجودين  األمريكيني  املواطنني 
مبغادرة البالد فى أسرع وقت ممكن«.

ف��ى غ��ض��ون ذل���ك، ات��ه��م وزي���ر اخلارجية 
اإلث��ي��وب��ى دمي��ي��ك��ى م��ي��ك��ون��ني، خ���الل لقائه 
املتحدة  األمم  فى  اإلنسانية  الشئون  منسق 
مارتن جريفيث، قوات تيجراى بعرقلة إيصال 

املساعدات اإلنسانية.
وق����ال م��ي��ك��ون��ني ف��ى ب��ي��ان ن��ش��رت��ه وزارة 
الرسمية  صفحتها  على  اإلثيوبية  اخلارجية 
مب��وق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ى »ف��ي��س��ب��وك«، 
النار  إطالق  وقف  احلكومة  إعالن  »بعد  إنه 
ألسباب إنسانية فى يونيو املاضى، وانسحاب 
تركت  اإلق��ل��ي��م،  م��ن  الوطنية  ال��دف��اع  ق���وات 

وراءها مواد غذائية وغير غذائية كبيرة كونها 
مسئولة عن رفاهية شعب تيجراى«، على حد 

تعبيره.
وتابع: »بالرغم من هذه اجلهود احلقيقية من 
الشعبية  اجلبهة  مقاتلو  كان  احلكومة،  جانب 
العقبات  ميثلون  يزالون،  وال  تيجراى،  لتحرير 
اإلنسانية  املساعدات  وص��ول  أم��ام  الرئيسية 
كما ثبت فى أعمالهما احلربية، على حد قوله.

من  فقط  شاحنة   242« إن  ميكونني  وق��ال 
بينما  تيجراى،  إقليم  من  عادت   1142 أصل 
الشاحنات  استخدام  تيجراى  جبهة  واصلت 
العاملني  داعيا  عسكرية«،  ألغ��راض  املتبقية 
على  الدولى  واملجتمع  اإلنسانى  املجال  فى 

الحتياجات  االهتمام  من  القدر  نفس  »إي��الء 
فى  كما  وعفر  أمهرا  إقليمى  فى  املتضررين 

إقليم تيجراى«.
وبدأ الصراع فى إقليم تيجراى فى نوفمبر 
2020 عندما أرسل رئيس الوزراء اإلثيوبى آبى 
من  للتخلص  الفيدرالى  اجليش  قوات  أحمد، 
السلطات املحلية املنبثقة عن اجلبهة الشعبية 
لتحرير تيجراى بعدما اتهمها مبهاجمة ثكنات 

للجيش فى اإلقليم.
لتشمل  امل��ع��ارك  امتدت  احل��ني  ذل��ك  ومنذ 
منطقتى عفر وأمهرة املجاورتني فى حني غرق 
إقليم تيجراى مبا تصفه األمم املتحدة بحصار 
الواقع ما يغذى املخاوف  إنسانى بحكم األمر 
من حصول مجاعة واسعة االنتشار على غرار 

ما حصل فى إثيوبيا فى الثمانينيات.
تيجراى،  فى  احل��رب  على  عام  م��رور  وبعد 
ق��ل��ب��ت اجل��ب��ه��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة ل��ت��ح��ري��ر ت��ي��ج��راى 
مئات  مسافة  على  باتوا  أنهم  وأك��دوا  الوضع 

الكيلومترات من أديس أبابا.
وأعلنت اجلبهة قبل أيام سيطرتها على مدن 
استراتيجية عدة فى أمهرة حيث حققوا تقدما 
بعدما استولوا على كامل مناطق إقليم تيجراى 
فى يونيو. وأكدت سيطرتها على بلدة كيميسى 
العاصمة  شمال  كيلومترا   325 مسافة  على 

اإلثيوبية.
أب��اب��ا هجوما على  أدي��س  ذل��ك، شنت  إل��ى 
بعد  فيسبوك،  االجتماعى  ال��ت��واص��ل  م��وق��ع 
محرضا  باعتباره  أحمد،  آلبى  منشورا  حذفه 

على العنف.
وقالت خدمة االتصال احلكومى الفيدرالية 
»املنظمات  إن  رسمى  بيان  عبر  إثيوبيا  فى 
العنف،  لنشر  استخدمت  التى  فيسبوك  مثل 
اآلن أظهرت ألوانها احلقيقية، بحذف رسالة 
رئيس وزرائنا«، على حد زعمها. كما اتهمت 
وكالة رويترز، بنشر معلومات مضللة »باإلبالغ 
الكاذب عن سقوط بعض املدن فى أيدى العدو 

على عكس احلقيقة«، على حد تعبيرها.

 واشنطن تشكِّل فريق عمل لتسهيل إجالء األمريكيني من أديس أبابا.. وحكومة آبى أحمد تهاجم وكالة رويترز وفيسبوك

صورة أرشيفية للقوات احلكومية اإلثيوبية فى ميكيلى عاصمة إقليم تيجراى

ل جلنة عليا للتحقيق  العراق يشكِّ
فى أحداث املنطقة اخلضراء

مصطفى  العراقية  احلكومة  رئيس  قرر 
عليا  تشكيل جلنة حتقيق  أمس،  الكاظمى، 
الشعبى  احلشد  أمن  عضويتها  فى  ضمت 
شهدتها  التى  املؤسفة  األح��داث  فى  للنظر 

تظاهرات محيط املنطقة اخلضراء.
املشتركة  العمليات  لقيادة  ب��ي��ان  وذك���ر 
حتقيقاتها  ب��اش��رت  اللجنة  أن  ال��ع��راق��ي��ة 
املالبسات  عن  للكشف  األم��ر  ص��دور  ف��ور 
شهداء  سقوط  إلى  أدت  التى  والتداعيات 
األمنية  وال��ق��وات  املتظاهرين  من  وجرحى 
القانونية  املساءلة  أم��ام  املقصرين  وتقدمي 
ال��ق��ائ��د  أوام����ر  وم��خ��ال��ف��ت��ه��م  لتقصيرهم 
التى  ال��ص��ري��ح��ة  املسلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام 
إطالق  عدم  على  ووض��وح  بصراحة  أك��دت 
الرصاص احلى حتت أى ظرف كان، وفقا 

لوكالة األنباء األملانية.
بتعويض  الكاظمى  أمر  البيان،  وبحسب 
باإلشراف  شخصيا  القيام  وقرر  الضحايا 
والتدابير  التحقيق  عمل  سير  على  املباشر 
املطلوبة إلحقاق احلق للضحايا وهم جميعا 
من أبناء شعبنا العراقى وواجبنا يحّتم علينا 
أيا  املعتدى  من  لهم  واالقتصاص  حمايتهم 

كان أمام القضاء العادل«.
ول���م ي��ذك��ر ال��ب��ي��ان ع���دد ال��ض��ح��اي��ا أو 

اجلرحى.
بيان  فى  العراقية  الصحة  وزارة  وذكرت 
عددا  استقبلت  بغداد  فى  مؤسساتها  أن 
من جرحى القوات األمنية واملتظاهرين بلغ 

مجموعهم 125، منهم 27 مدنيا.
القوات  ب��ني  عنيف  اشتباك  أول  وه��ذا 
السياسية  األح����زاب  وم��ؤي��دى  احلكومية 
النواب،  مجلس  فى  مقاعد  خسرت  التى 
خالل االنتخابات التى جرت فى 10 أكتوبر 

املاضى.
وقالت مصادر أمنية لوكالة »رويترز«، إن 
للدموع،  املسيل  الغاز  استخدمت  الشرطة 
وأطلقت الرصاص فى الهواء عندما رشقها 
وح��اول��وا  ب��احل��ج��ارة،  املحتجني  ع��ش��رات 
املحصنة،  اخلضراء  املنطقة  إلى  الوصول 
والسفارات  احلكومية  املبانى  تضم  التى 

األجنبية.

وت��ش��م��ل األح�����زاب ال��ت��ى ح��ق��ق��ت أك��ب��ر 
امل��ك��اس��ب ف��ى االن��ت��خ��اب��ات ال��ع��راق��ي��ة فى 
التابع  »االستقامة«  حزب  املاضى،  أكتوبر 
النتائج  بعد  تصدر  ول��م  ال��ص��درى.  للتيار 
جرت  التى  لالنتخابات،  الرسمية  النهائية 
العليا  املفوضية  تزال  ال  إذ  أكتوبر،   10 فى 
لالنتخابات فى املراحل األخيرة إلعادة فرز 
قبل  لها،  بناء على طعون قدمت  األص��وات 
النتائج  وإع��الن  املختصة  للمحكمة  رفعها 

النهائية لالنتخابات. 
الصحافة  ل��وك��ال��ة  أم��ن��ى  م��ص��در  وق���ال 
من  و»غالبيتهم  املتظاهرين،  إن  الفرنسية 
أهل  وعصائب  اهلل  حزب  كتائب  مناصرى 
نفوذا  األك��ث��ر  الفصائل  م��ن  وهما  احل���ق«، 
 3« بإغالق  قاموا  الشعبى«،  »احلشد  فى 
اخل��ض��راء«،  للمنطقة  مداخل   4 أص��ل  من 
من  اخل��ض��راء  املنطقة  اقتحام  و»ح��اول��وا 
الدفاع، وقاموا برمى  جهة قريبة من وزارة 
مكافحة  قوة  من  ردعهم  مت  لكن  احلجارة، 

الشغب«.
وأضاف املصدر: »أطلقت القوات األمنية 
الهواء« لتفريق املتظاهرين. وأفاد  النار فى 
القوات األمنية  ب�»تعرض  مصدر أمنى آخر 

إلى إطالق نار حى من جهة املتظاهرين«.
منذ  الشعبى،  احلشد  مناصرو  ويعتصم 
أكثر من أسبوعني قرب املنطقة اخلضراء، 

احتجاجا على النتائج األولية لالنتخابات.

مصطفى الكاظمى

صورة أرشيفية لتطعيم دمناركيني ضد كورونا فى مدينة فريكشهاون

الرئيس اجلزائرى: لن نتخذ »اخلطوة الكوجنرس يقر خطة بايدن لالستثمار فى البنى التحتية
األولى« لتخفيف التوترات مع باريس

تبون،  عبداملجيد  اجل��زائ��رى  الرئيس  أك��د 
ملحاولة  األولى«  »باخلطوة  يقوم  لن  أنه  أمس، 
تصريحات  بعد  ب��اري��س  م��ع  ال��ت��وت��ر  تخفيف 
الرئيس الفرنسى إميانويل ماكرون التى انتقد 

فيها »األمة« اجلزائرية.
وقال تبون فى مقابلة مع مجلة »دير شبيجل« 
أعاد  ندم.  بأى  أشعر  »ال  األسبوعية:  األملانية 

ماكرون فتح نزاع قدمي بطريقة غير مفيدة«.
املتطرف  )اليمينى  ق��ال  »ل��و  وأض���اف: 

القبيل،  ه��ذا  من  شيئا  زم��ور  إي��ري��ك( 
عندما  لكن  ينتبه،  أح��د  ال  ي��ه��م،  ال 
يعلن رئيس دولة أن اجلزائر ليست 
أمر خطير  فهذا  بذاتها  قائمة  أمة 

للغاية«.
وت��اب��ع أن��ه ف��ى ه��ذه ال��ظ��روف 

»ل����ن أب�����ادر ب��اخل��ط��وة 
األولى« وإال »سأخسر 
كل اجل��زائ��ري��ني، فال 
عالقة لهذا بشخصى 
كلها«،  ب��األم��ة  إمن��ا 
م�������ش�������ددا: »ل����ن 
مواطن  أى  يقبل 
أن  ج�������زائ�������رى 

أتواصل مع الذين أهانونا«.
بتاريخ  مساس  »ال  اجل��زائ��رى:  الرئيس  وق��ال 
شعب وال لشتم اجلزائريني«، معتبرا أن »ما ظهر 
وأنا  املستعمرين  لألسياد  القدمية  الكراهية  هو 
أعلم أن ماكرون بعيد عن التفكير بهذه الطريقة«، 
متسائال: »ملاذا قال هذا؟ أعتقد أن ذلك أسبابه 

انتخابية استراتيجية«.
ويرى تبون أن ماكرون »وقف بذلك فى صف 
الذين يبررون االستعمار«، الفتا إلى أن اجلزائر 
مع  للتعاون  »مضطرتنينْ  تعودا  لم  وفرنسا 
ب�»املس  ماكرون  متهما  البعض«،  بعضهما 

بكرامة اجلزائريني«.
اجلزائرية  الفرنسية  العالقات  وتشهد 
ماكرون  للرئيس  تصريحات  بعد  توترا 
الفرنسية  »لوموند«  صحيفة  نقلتها 
فى أكتوبر املاضى رأى فيها أن 
اجلزائر بنيت بعد استقاللها 
»ري��ع  على   1962 ع��ام  ف��ى 
»النظام  كرسه  ل��ل��ذاك��رة« 
العسكرى«،   �� السياسى 
ك��م��ا ش��ك��ك ف��ى وج��ود 
قبل  ج���زائ���ري���ة  أم����ة 
االستعمار الفرنسى.

انتصارا  بايدن  جو  األمريكى  الرئيس  انتزع 
شاقا مع إقرار الكوجنرس بصورة نهائية، أمس 
البنى  فى  الضخمة  االستثمارات  خطة  األول، 
التحتية التى طرحها، ولو أنه لم ينجح فى إقناع 
البرملانيني بالتصويت فى الوقت نفسه على الشق 
اإلصالحية  مشاريعه  من  والبيئى  االجتماعى 

الطموحة.
صوتا   218 إلى  بحاجة  الدميقراطيون  وك��ان 
الرامية  إلقرار اخلطة بقيمة 1200 مليار دوالر 
والبنى  واجلسور  الطرقات  شبكة  حتديث  إل��ى 
التحتية املتقادمة واالستثمار فى اإلنترنت العالى 
من  واح��دة  فى  الكهربائية،  والسيارات  السرعة 
األمريكى  التاريخ  فى  طموحا  األكثر  اخلطط 

احلديث.
وحصلت اخلطة على تأييد 228 صوتا مقابل 
إليها،  اجلمهوريني  بعض  انضمام  بفضل   206
مجلس  ق��اع��ة  ف��ى  بالتصفيق  إق��راره��ا  وق��وب��ل 

النواب، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويتعني اآلن أن يوّقع عليها بايدن لتدخل حيز 

التنفيذ.
وك���ان ب��اي��دن ال��س��اع��ى إلع��ط��اء دف���ع جديد 
فى  الكبريني  خطتيه  إق��رار  فى  يأمل  لرئاسته، 
وبرنامجا  االستثمارية  اخلطة  النواب،  مجلس 
إلى  يهدف  دوالر  مليار   1750 بقيمة  ضخما 

ومكافحة  االجتماعية  ال��رع��اي��ة  ن��ظ��ام  إص���الح 
النفقات  إجمالى  يرفع  ما  احل��رارى،  االحتباس 
إلى حوالى ثالثة آالف مليار دوالر على عقد من 

الزمن.
غير أن القادة الدميقراطيني عدلوا فى نهاية 
املطاف عن طرح النص الثانى للتصويت على ضوء 
مطالبة اجلناح الوسطى من احلزب بتوضيحات 

فى  والتقدميون  املعتدلون  واتفق  األرق��ام.  حول 
إلى  يهدف  إجرائى  تصويت  إقامة  على  احلزب 

مباشرة اآللية البرملانية.
وبإقرارهم برنامج البنى التحتية وحده، اختار 
األساس على  إنقاذ  التركيز على  الدميقراطيون 

الرغم من االنقسامات الشديدة داخل حزبهم.
من  ع��ام  قبل  شعبيته  ت��راج��ع  مواجهة  وف��ى 

أكد  للكوجنرس،  النصفى  التجديد  انتخابات 
على  يصّوت  أن  النواب  مجلس  على  أن  بايدن 
ال��ن��ط��اق خ��الل  ال��واس��ع��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة  خطته 
أبعد  على  نوفمبر   15 فى  يبدأ  ال��ذى  األسبوع 

تقدير إلحالتها إلى مجلس الشيوخ.
جلميع  احلضانة  تأمني  على  اخلطة  وتنص 
تتضمن  كما  الطبية،  التغطية  وحتسني  األطفال 
غ��ازات  انبعاثات  م��ن  للحد  كبرى  استثمارات 
الدفيئة، وهو ما يعتبر فعليا فى الواليات املتحدة 

من خصائص دولة الرعاية االجتماعية.
تزال تدور  الشدة ال  بالغة  أن مفاوضات  غير 
ال��ي��س��ارى وامل��ع��ت��دل من  ب��ني اجل��ن��اح��ني  حولها 

احلزب الدميوقراطى.
ولن تنتهى متاعب بايدن مع إقرار خطته الثانية 
فى مجلس النواب، إذ سيتعني عندها املصادقة 
عليها فى مجلس الشيوخ حيث قد تخضع كذلك 

لتعديالت كبرى.
السيناتور  ق��رار  على  معلقا  مصيرها  ويبقى 
الدميقراطى عن والية غرب فرجينيا جو مانشني 
الذى يبدى مخاوف من أن تؤدى اخلطة إلى زيادة 

الدين العام الهائل ونسبة التضخم.
التحتية  البنى  إقرار خطة  أثنى على  أنه  غير 
»منذ  مسبوق  غير  استثمار  بأنها  وصفها  التى 

ثالثة عقود«.

 1200 مليار دوالر لتحديث شبكة الطرق واالستثمار فى اإلنترنت عالى السرعة والسيارات الكهربائية

عبداملجيد تبون

رئيس مجلس النواب األمريكى خالل مؤمتر صحفى بعد إقرار خطة بايدن



نشرت صحيفة املغرب التونسية مقاال للكاتبة آمال 
تونس  فى  الكراهية  خطاب  انتشار  فيه  تناولت  قرامى 
أسسا وعاديا بني التونسيني... نعرض  والذى أصبح ممُ

منه ما يلى: 
نظر  فى  جّذابا  الكراهية  خطاب  يجعل  ال��ذى  ما 
األسباب  هى  وما  التونسيني/ات؟  من  واسعة  شرائح 
إلى  تتحّول  االجتماعى  التواصل  مواقع  جعلت  التى 
فضاءات ملسرحة العنف؟ وِلم احترفت فئات كثيرة من 
التونسيني ممارسة العنف الرقمى؟ ولَم يعتبر اخلطاب 
اجلمهورية  رئيس  ع��ن  ال��ص��ادر  الرسمى  السياسى 

مصّنفا ضمن خطابات الكراهية؟
الظاهرة  لهذه  املعولم  البعد  إل��ى  نشير  أن  ب��ّد  ال 
حولهم  من  يجرى  عّما  منعزلني  ليسوا  فالتونسيون 
املختلفة  الدينية  األصولويات  كّرستها  ممارسات  من 
ودعاة اليمني املتطّرف وأنصار الشعبوية وغيرها من 
التيارات النيو �� نازية أو املرّسخة الستعالء البيض أو 
املناهضة للسود أو املهاجرين أو الالجئني أو املسلمني 
وغيرهم من الفئات التى تصّنف على أساس َغيرتها 

وينظر إليها باعتبارها »اآلخر« املهّدد لألنا.
ولعّل ما يسترعى االنتباه فى هذا اخلطاب املفعم 
بكراهية اآلخر ومقته والرغبة فى جتريده من خصاله 

اإلنسانية والعمل على إيذائه بكّل الوسائل أّنه لم يعد 
خاّصا باملجتمعات االستبدادية بل صار ملمحا خاّصا 
الدميقراطية  املجتمعات  فى  السائدة  العالقات  ببنية 
الليبرالية، وهو ال يصدر عن بعض الفئات التى تعانى 
من  شكال  اعتباره  ميكن  بحيث  النفسية  املشاكل  من 
صار  إّن��ه  بل  ال��ش��اذة«  أو  »املعزولة  التواصل  أشكال 
والقاضى  والوزير  رّب األسرة  للجميع يستعمله  متاحا 
واإلمام  والصغير،  والكبير  وامل��رأة،  الرجل  والشرطى: 
اجلنادر  ك��ّل  بذلك  فيخترق  واملتعلّم  واملعلّم  وامل��ري��د 

والطبقات واألسنان وغيرها.
ورصد  التونسيني/ات  واق��ع  معاينة  من  وانطالقا 
الكراهية  خطاب  بأّن  اجلزم  ميكننا  تواصلهم  أشكال 
إن  نبالغ  ال  إّننا  بل  و»عاديا«  وُمعّمما  مُمأسسا  صار 
اليومية  والدعوات  التفتيش  محاكم  نصب  أّن  اعتبرنا 
معطياته  كّل  ونشر  اسمه  بذكر  الفاسد  هذا  ملحاسبة 
وممارسة  السمعة  تشويه  حمالت  وش��ّن  الشخصية 
ال��ض��غ��ط وت��ن��ظ��ي��م ح��م��الت حل��رم��ان ال��ش��خ��ص من 
من  ص���ار  للتعبير  الفيسبوكية  صفحته  اس��ت��ع��م��ال 
املمارسات »املمتعة« فى نظر أغلبهم، والتى تقيم الدليل 
على انهيار املنظومة القيمية وخفوت احلّس اإلنسانى.

ولئن كانت دوافع انسياق التونسيني/ات وراء »موجة« 

الكراهية متعّددة منها النفسى واالجتماعى واالقتصادى 
وغيرها فإّن ما يثير القلق تأسيس اخلطاب »القيسّى« 
منذ املنطلق، على ثنائية النحن فى مقابل الهم، واألنا 
األنا  تصّنف  متضادة  ثنائيات  وهى  اآلخر  مقابل  فى 
فى دائرة اخلير والصالح واالستقامة والوطنية واإلرادة 
الشّر  للعدل فى مقابل اآلخر رمز  املكرسة  السياسية 
و»املتاجر  والعميل،  واخلائن  والفاسد  الشيطان  وصنو 

بعذاب الناس«...
اعتقلوا  الذين  )هم  املفردات  بهذه  نذّكر  أن  يكفى 
الثورة، هؤالء فى قلوبهم مرض، لهم اتصاالت بدوائر 
املتربصون،  والرياء،  الغدر  ألفوا  أجنبّية مشبوهة، من 
دفعوا  من  وامل��ج��رم��ون،  واملخبرون  واخل��ون��ة  العمالء 
األم���وال، دأب��وا على الكذب واالف��ت��راء، »ال ع��اش فى 
تونس من خانها« ويقصدون أنفسهم دون أن يشعروا، 
الزلزال،  املعارك،  يخوض  من  البالد،  تطهير  وعلينا 
أّن هذا اخلطاب ال  ندرك  الصواريخ..( حتى  سنطلق 
يستقيم إن خلصناه من هذا املعجم احلربى ومن وظيفة 

التحفيز وشحن الهمم والتعبئة...
وإع��ادة  للفرز  وسيلة  إاّل  الكراهية  خطاب  وليس 
فيقّسم  واالصطفاف.  ال��والء  قاعدة  على  التصنيف 
التونسيون من جديد إلى فئات متضادة أّولها فئة متّثل 

الشعب الراغب فى التغيير والداعم لسياسات الرئيس 
مقابل  فى  »التصحيحية«  ال��ق��رارات  بهذه  املرحب  أو 
الفئة الضالة: اخلونة والعمالء والفاسدون و... وينجم 
وتفكيك  احل��ّدى  االستقطاب  مناخ  ترسيخ  ذل��ك  عن 

النسيج املجتمعى.
فى  الكراهية  خطاب  استشراء  أّن  عندنا  شّك  وال 
الدميقراطى  للمناخ  مهّدد  وقاعدتها  السلطة  رأس 
االجتماعى  واألم��ن  ولالستقرار  احلقوقية  وللثقافة 
الكراهية  خطاب  أّن  يخفى  ال  إذ  ب��اخل��راب  وم���ؤذن 
إلى خطاب حتريضى  منه، سيتحّول  يتّم احلّد  لم  إذا 
سيأكل  جتلياته  جميع  ف��ى  للعنف  م��رّس��خ  إقصائى 
األخضر واليابس، السيما بعد انتشار ظاهرة اإلفالت 
ودول��ة  القانون«  ب�»سيادة  واالستخفاف  العقاب  من 

املؤسسات والقانون وثقافة القانون.
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دعت احلركة 
القومية إلى 
االستعمار 
ليكون محور 
سياستها 
اخلارجية ليس 
فقط تأسيسا 
فى فكرة التفوق 
احلضارى 
لروما ولكن 
أيضا بناء على 
رؤية شديدة 
العنصرية ترى 
تفوق اجلنس 
األبيض على 
نظيره األسود، 
ومن هنا كانت 
واحدة من 
أهم سياسات 
الفاشية 
اإليطالية 
الدعوة إلى 
استعمار 
أفريقيا!

موسيلينى
 إلى احلرب العاملية الثانية

التونسيون وخطاب الكراهية
صحيفة املغرب ــ تونس

إريك زمور وانتقام فيشى

النظام  ب��دع��م  ق��ام  كما  ال��س��الف��ي��ة،  األراض����ى 
العسكرى لفرانكو فى إسبانيا وارتكاب املجازر 
إثيوبيا  م��ع  ح��رب��ه  ع��ن  فضال  الليبيني،  بحق 
كما  األف��ري��ق��ى،  ال��ق��رن  منطقة  على  للسيطرة 
خطط للهجوم على كل من يوغسالفيا وفرنسا 
علم  أن  بعد  الحقا  الفكرة  عن  يتراجع  أن  قبل 
تسريب  مت  الذى  للهجوم  الفرنسى  باالستعداد 

أخباره للقيادة الفرنسية.
اإلثيوبيني  بحق  اإلي��ط��ال��ي��ة  امل��ذاب��ح  بسبب 
وعمليات التطهير العرقى املمنهج التى قامت بها 
موسيلينى،  من  مباشر  بدعم  اإليطالية  القوات 
إال  إيطاليا،  دولية على  فقد مت فرض عقوبات 
للفاشى  داف��ع��ا  إال  تكن  ل��م  العقوبات  ه��ذه  أن 
اإلي��ط��ال��ى م��ن أج��ل احل��ص��ول على امل��زي��د من 
الدعم الشعبى، كما كانت أيضا فاصلة فى قرار 
بني  الثنائى  التحالف  إلى  االنضمام  موسيلينى 
اليابان وأملانيا املناهض للشيوعية الدولية وهو 
املحور  تكوين  نحو  األه��م  اخلطوة  مبثابة  ك��ان 
احل��رب  بقليل  ذل��ك  بعد  خ��اض  ال��ذى  الثالثى 
فى  الذى مت شرحه  النحو  على  الثانية  العاملية 

املقاالت السابقة.
●●●

لكن كيف إذن ميكننا تفسير تصاعد الفاشية 
وال��ن��ازي��ة ف��ى أوروب����ا وش���رق آس��ي��ا؟ وم���ا هى 
العاملية  احلرب  ان��دالع  إلى  أدت  التى  األسباب 
الثانية رغم أهوال احلرب األولى ورغم تأسيس 
نظام دولى جديد قائم على القانون الدولى الذى 
مثلته عصبة األمم؟ هذا ما جنيب عنه فى مقال 

األسبوع القادم.
املعلومات  من  الكثير  استياق  مت  ملحوظة: 
فى هذه املقالة من ورقة بحثية بعنوان »احلرب 
إيطاليا«  فى  الفاشية  وصعود  األول��ى  العاملية 
جلينالوقا روسو واملنشورة على املوقع اإللكترونى 

جلامعة بوسطن، بقسم االقتصاد، عام 2020.

أستاذ مساعد زائر للعالقات الدولية 
بجامعة دنفر

بها  ص��ع��دت  ال��ت��ى  الكيفية  شرحنا  أن  بعد 
العسكرية  والديكتاتورية  أملانيا  ف��ى  ال��ن��ازي��ة 
السياسى  التصعيد  فى  ودوره��م��ا  اليابان  فى 
الثانية،  العاملية  احلرب  إلى  وصوال  والعسكرى 
إيطاليا  ف��ى  الفاشية  صعود  ش��رح  لنا  يتبقى 
على يد موسيلينى كى نكمل أضالع مثلت قوى 

املحور.
●●●

ظ��روف  ف��ى  إيطاليا  ف��ى  الفاشية  ص��ع��دت 
مشابهة كثيرا لصعود النظم الشمولية فى أملانيا 
تسيد  فى  والرغبة  القومى  املد  حيث  واليابان، 
أو  الثقافى  أو  العرقى  بالتفوق  والشعور  العالم 
بالقائد  الشعبى  اإلمي���ان  ع��ن  فضال  كليهما، 

الواحد امللهم واملخلص!
كان موسيلينى صحفيا وسياسيا فى احلزب 
االشتراكى اإليطالى قبل احلرب العاملية األولى، 
ولكنه ومع اندالع احلرب قرر وبخالف سياسة 
من  ألى  لالنحياز  الرافضة  االشتراكى  احلزب 
تسبب  ما  وهو  للحلفاء  تأييده  إعالن  أطرافها 
يوقف  لم  ذل��ك  أن  إال  احل��زب.  من  فصله  فى 
وخدم  بل  احللفاء،  دول  تأييد  من  موسيلينى 
املراجع  بعض  تشير  كما  اإليطالى  اجليش  فى 
األمنية  األج��ه��زة  يتم جتنيده من  ك��ان  أن��ه  إل��ى 
وذلك  أتباعه،  بني  احلرب  لتأييد  بريطانيا  فى 
قبل أن يعتزل العمل العسكرى ويعود إلى العمل 
العاملية  احلرب  نهاية  مع  واإلعالمى  السياسى 

األولى.
بعد نهاية احلرب كان موسيلينى قد قرر بشكل 
نهائى أن األيديولوجية االشتراكية ودعوتها إلى 
مهزومة،  مثاليات  الطبقية هى محض  املساواة 
ورأى أن البديل هو تأييد القومية وتأكيد التفوق 
لكن  املستحقة!  للشعوب  والثقافى  احلضارى 
ملاذا كان يرى موسيلينى أن إيطاليا تستحق دون 
كان  باختصار  احلضارى؟  التفوق  هذا  غيرها 
احلضارى  التفوق  هو  ببساطة  السبب  أن  يرى 
يجب  التى  الرومانية  لإلمبراطورية  وامل���ادى 
فعليها  هنا  وم��ن  أخ��رى  م��رة  أوروب���ا  تسود  أن 

كان  املجاورة!  الشعوب  حساب  على  تتوسع  أن 
عن  وداروي��ن  نيتشة  بكتابات  متأثرا  موسيلينى 
الطبيعة البشرية وحركة التاريخ التى كان يراها 
كان  كما  األق���وى!  بقاء  أج��ل  من  مجرد ص��راع 
موسيلينى معاديا للدميوقراطية، حيث كان يرى 
أحقية النخب وحدها فى قيادة الشأن السياسى 
على خالف الطبقات الشعبية التى يجب أن تتبع 
النخب، وبدال من الدعوة إلى املساواة الطبقية 
دعا  فقد  االشتراكى،  الفكر  محور  كانت  التى 
القومية  دع��م  أج��ل  من  الطبقات«  »احت��اد  إل��ى 

اإليطالية.
ليكون  االستعمار  إلى  القومية  احلركة  دعت 
تأسيسا  فقط  ليس  اخلارجية  سياستها  محور 
أيضا  ولكن  لروما  احلضارى  التفوق  فكرة  فى 
تفوق  ت��رى  العنصرية  ش��دي��دة  رؤي��ة  على  بناء 
هنا  ومن  األس��ود،  نظيره  على  األبيض  اجلنس 
كانت واحدة من أهم سياسات الفاشية اإليطالية 

الدعوة إلى استعمار أفريقيا!
●●●

الفاشية  احلركة  تأسيس  فى  موسيلينى  بدأ 
فى  ب��دأ  كما   1919 ع��ام  بحلول  إيطاليا  ف��ى 
احلركات  م��ن  غيره  م��ع  واس��ع  حتالف  تشكيل 
السياسية التى تشترك مع احلركة الفاشية فى 
معاداة احلزب االشتراكى وال سيما الليبراليون 
واملحافظون الطليان. فشل موسيلينى فى الفوز 
انتخابه  يتم  أن  قبل  اإليطالى  بالبرملان  مبقعد 
للمرة األولى فى عام 1921 لكن كانت اخلطوة 
الفاشية  واحلركة  موسيلينى  صعود  فى  األه��م 
روما  نحو  الزحف  مظاهرات  هى  احلكم  إل��ى 
فى أكتوبر من عام 1922 والتى نظم من خاللها 
احلزب الفاشى مظاهرة حاشدة تضم عشرات 
سوداء  قمصانا  مرتدين  الفاشيني  من  اآلالف 
إقالة حكومة  إلى  امللك إميانويل فيكتور  داعني 
رئيس الوزراء لويجى فاكتا أو استقالة األخير. 
ال��ط��وارئ  إع���الن ح��ال��ة  امل��ل��ك  م��ن  فاكتا  طلب 
رفض  أم��ام  ولكن  امل��ظ��اه��رات،  على  للسيطرة 
فى  أهلية  اندالع حرب  كان يخشى  الذى  امللك 

البالد فضال عن خشيته من شعبية موسيلينى 
اجلارفة وسط النخب اإليطالية واجليش، فقد 
ليتم  استقالته  بتقدمي  النهاية  ف��ى  فاكتا  ق��ام 
نهاية  فى  احلكومة  بتشكيل  موسيلينى  تكليف 

األمر!
ما  موسيلينى  يعرف  ك��ان  األول  اليوم  منذ 
عمل  حيث  احلكومة،  تشكيل  من  إليه  يصبو 
العسكرية  يد اجلماعات  إطالق  تدريجيا على 
اخلصوم  من  للتخلص  الفاشى  للحزب  التابعة 
السياسية  االغ��ت��ي��االت  إل��ى مم��ارس��ة  وص��وال 
امل��س��اه��م��ة ف��ى ت��ق��وي��ض ن��زاه��ة االن��ت��خ��اب��ات 
ال��ب��رمل��ان��ي��ة ال��ت��ال��ي��ة وال���ت���ى ج���رت ف���ى ع��ام 
موسيلينى  كان  االنتخابات  هذه  قبل   .1924
لسيطرة  ال��س��ي��اس��ى  امل��س��رح  ب���إع���داد  ي��ق��وم 
من  والتخلص  إيطاليا  على  الفاشى  احل��زب 
قانون  بتغيير  ف��ق��ام  ل��ألب��د،  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
دائ��رة  كلها  إيطاليا  م��ن  ليجعل  االنتخابات 
سيطرة  بالفعل  سّهل  ما  وهو  واحدة  انتخابية 
البرملان  مقاعد  ثلثى  على  الفاشى  التحالف 

االنتخابات! تلك  فى 
بعد ذلك وكما فعل النازى، قام القائد اإليطالى 
صالحيات  نفسه  وإع��ط��اء  ال��دس��ت��ور  بتعديل 
واسعة كان أهمها إنهاء سلطة البرملان فى عزله 
وجعلها مقتصرة على امللك اإليطالى وحده. كما 
حّول إيطاليا إلى دولة احلزب الواحد، بحيث أن 
باالنتخاب،  انتخابات 1929 متت باالستفتاء ال 
بشكل  احلكم  على  الفاشيون  سيطر  هنا  ومن 
إطالق حزمة سياسات  موسيلينى  وبدأ  مطلق. 
بناء  على  ق��ام��ت  ج��دي��دة  وثقافية  اق��ت��ص��ادي��ة 
العسكرية  الصناعات  ودع��م  الكبرى  املشاريع 
الصحافة،  ومحتوى  التعليمية  املناهج  وتغيير 
بعد  الكاثوليك  املتدينني  استمالة  عن  فضال 
مستقلة  سياسية  وح��دة  إن��ش��اء  على  املوافقة 

للفاتيكان!
الداخلية  األوض���اع  موسيلينى  رت��ب  أن  بعد 
فقام  العدائية؛  اخلارجية  سياسته  أكمل  فإنه 
من  العديد  على  واالستيالء  اليونان  مبهاجمة 

املوسيقى خير من ميثلنا

للكاتب  مــقــاال  سينديكيت  بروجيكيت  مــوقــع  نشر 
إيان بيروما، يقول فيه إن الصحفى الفرنسى الشهير 
واملــثــيــر لــلــجــدل مـــن الــيــمــني املـــتـــطـــرف، إريــــك زمــــور، 
االنتخابية  أجــواء احلملة  وتعكير  تأجيج  يعمل على 
عن  اإلعــــــالن  دون  مـــن  حــتــى   ،2022 لـــعـــام  الــرئــاســيــة 
ترشحه. محاوال تفسير سبب معاداة زمور للمهاجرين 
يدين  ملن  معاداته  سبب  وكذلك  لفرنسا،  واملــهــاجــرات 
باإلسالم رغم أنه ابن ملهاجر يهودى عاش بني املسلمني 

البربر فى اجلزائر!.. نعرض منه ما يلى.
يحظى الصحفى الفرنسى، والشخصية التليفزيونية 
الشهيرة، واملرشح الرئاسى املحتمل إريك زمور بنجاح 
َح  َص�رَّ املتطرفة.  الرجعية  آلرائ��ه  الترويج  فى  كبير 
ديانتهم  بني  يختاروا  أن  يجب  املسلمني  ب��أن  زم��ور 
وفرنسا، وأن ترحيل املهاجرين املسلمني أمر معقول 
الفرنسية  غير  األول��ى  األسماء  وأن  تنفيذه،  وميكن 
يجب أن تُ�ح�َظ�ر. وهو يكره أصحاب النزعة العاملية 

ويعتقد أن الليبرالية تدمر حياة األسرة الفرنسية.
التمييز  بتهمة  مرتني  بعقوبة  زم��ور  على  ُح�ِك�َم 
كتابه  باع  وقد  الكراهية.  والتحريض على  العنصرى 
 ،2014 ع��ام  فى  نُ�ِش�ر  ال��ذى  الفرنسى«،  »االنتحار 
وتشير  فرنسا.  ف��ى  نسخة  مليون  نصف  م��ن  أكثر 
استطالعات الرأى إلى أنه قد يحصل على ما يصل 
إلى 16% من األصوات فى االنتخابات الرئاسية العام 

املقبل.
التفكير من تقليد يعود إلى  تنبع طريقة زمور فى 
زمن الثورة الفرنسية فى عام 1789. دأب املحافظون 
الكاثوليك واملفكرون اليمينيون، الذين كانوا يبغضون 
على  ال��ث��ورة،  من  نشأت  التى  العلمانية  اجلمهورية 
التنديد بالليبراليني، والعامليني، واملهاجرين، وغيرهم 
النقاء  على  يقوم  مجتمع  ح��ول  فكرتهم  أع��داء  من 
العرقى، والطاعة للكنيسة، والقيم األسرية. كانوا على 
للسامية. وعندما  يتغير تقريبا معادين  ثابت ال  نحو 
اّت�ِه�م القائد العسكرى اليهودى ألفريد دريفوس زورا 
القرن  تسعينيات  فضيحة  فى  بلده  بخيانة  وبهتانا 
وجهوا  م��ن  جانبا  ات��خ��ذوا  الشهيرة،  عشر  التاسع 

االتهامات إلى دريفوس.

الرجعيني   1940 عام  لفرنسا  أملانيا  غزو  أعطى 
من هذا النوع الفرصة لتشكيل حكومة ُدمية فرنسية 
تصريحات  زمور  من  وقد سمعنا  فيشى.  فى  عميلة 
بعض  ع��ن  أع���رب  كما  فيشى.  ن��ظ��ام  ح��ول  لطيفة 

الشكوك حول براءة دريفوس.
●●●

لن تكون أى من هذه اآلراء مفاجئة إذا أعرب عنها 
محرض ميينى متطرف من أمثال جان مارى لوبان. 
لكن زمور ابن أسرة من اليهود السفاردمي هاجرت من 
اجلزائر وعاشت بني املسلمني البربر. وبسبب عزوف 
التمييز  أشكال  من  شكل  أى  خلق  عن  الفرنسيني 
زمور  خلفية  فإن  املواطنني،  بني  الدينى  أو  ال�ِع�رقى 
غالبا ما تكون موضع جتاهل. لكنها قد تساعد فى 

تفسير األسباب وراء توصله إلى آرائه املتطرفة.
بطبيعة احلال، ال يوجد من األسباب ما قد مينع 
شخصا يهوديا من تبنى آراء محافظة. فالعديد من 
اليهود يحملون مشاعر وطنية حماسية جتاه أوطانهم. 
نادرة  الشتات  فى  اليهود  بني  املهاجرين  معاداة  لكن 
مختلفة  قصة  )إسرائيل  واضحة.  ألسباب  للغاية، 
بعض الشيء(. الواقع أن معاداة املهاجرين واإلصرار 
اليهود  على  فائدة  بأى  يَ�ُع�د  لم  الوطنى  النقاء  على 
قط. ولعل هذا هو السبب الرئيسى الذى يجعل اليهود 
ثابت  بشكل  يصوتون  املثال،  سبيل  على  األمريكيني، 
من  النقيض  على  اآلن،  حتى  الدميقراطيني  لصالح 
األثرياء املنتمني إلى أقليات أخرى، مثل األيرلنديني، 

واإليطاليني، والالتينيني على نحو متزايد.
لفترة طويلة، كان العديد من يهود الشتات حريصني 
على االندماج فى مجتمعاتهم وأصبح من غير املمكن 
مع  احل��ال  هى  كما  السكان.  غالبية  عن  متييزهم 
األقليات األخرى، هذه مسألة تتعلق بالتنظيم الطبقى 
النسبى على تخفيف شدة  غالبا: إذ يعمل االزده��ار 
حتى  ولكن  التقليدية.  والعادات  بالعقائد  االرتباط 
أكثر اليهود الوطنيني الفرنسيني، أو البريطانيني، أو 
انفتاح  إلى دعم  األمريكيني، غيرة وحماسة، مييلون 
املناهض  األعمى  التعصب  ومعارضة  مجتمعاتهم 

للمهاجرين.

األغلب  فى  الوطنيون  ه��ؤالء  سيكون  فرنسا،  فى 
األعم إلى جانب حقوق اإلنسان العاملية وغير ذلك من 
القيم اجلمهورية الفرنسية. ينطبق هذا، على سبيل 
فينكيلكراوت،  آالن  املعروف  الفيلسوف  على  املثال، 
جن��ل أب ب��ول��ن��دى جن��ا م��ن أوش��ف��ي��ت��ز. ال��واق��ع أن 
ليست  اإلس��الم  مخاطر  من  فينكيلكراوت  تخوفات 
لألجانب  معاديا  ليس  لكنه  زم��ور،  تخوفات  من  أقل 
موجه  رأي��ه  ف��ى  اإلس��الم��ى  فالتهديد  واملهاجرين. 
التى  واجلمهورية  والعلمانية  الليبرالية  األفكار  نحو 

يبغضها زمور.
●●●

يصبح  أن  ليهودى  كيف  إذن؟  زمور  دواف��ع  ما هى 
التعبير؟ رمبا تالشت  للدريفوسية، إن جاز  مناهضا 
ذكريات اإلبادة اجلماعية النازية وتواطؤ نظام فيشى 
املثقف  يجعل حتى  ال���ذى  احل��د  إل��ى  ال��ذاك��رة  م��ن 
اليهودى قادرا على مغازلة ردة الفعل املعادية لألجانب 
واملهاجرين دون أى شعور باخلزى أو اخلوف. أو رمبا 
يعتقد أن تأجيج العداء الفرنسى للمسلمني من شأنه 
اليهود.  ض��د  محتمل  ع���دوان  وق��وع  دون  يحول  أن 
يعيش العديد من اليهود الفرنسيني، وخاصة اليهود 
السفاردمي الذين يقيمون فى أحياء فقيرة، فى خوف 

حقيقى من معاداة املسلمني للسامية.
زمور نصير متطرف لالندماج التام. وهو ال يستطيع 
لفرنسا.  الشديد  حبه  عن  احلديث  عن  يتوقف  أن 
مرة أخرى، ليس فى هذا أى شيء غير عادى. لكن 
جذور أسرته بني البربر تشكل عامال معقدا. الواقع 
اليهود  أو  فرنسا  على  تقتصر  ال  زم��ور  مواقف  أن 
السفاردمي. فى هولندا، على سبيل املثال، هناك أمر 
واحد يشترك فيه بعض من أكثر املعارضني حماسة 
لهجرة املسلمني، وهو تاريخهم العائلى فى إندونيسيا، 

الهند الشرقية الهولندية سابقا.
ينتمى خيرت فيلدرز، زعيم حزب احلرية املناهض 
أيضا  وه��ذه  أوراس��ي��ة.  أص��ول  إل��ى  جزئيا  للهجرة، 
حال بعض الشخصيات البارزة األخرى فى السياسة 
هوسا  يبدون  والذين  هولندا،  فى  املتطرفة  اليمينية 
شديدا باإلسالم. كانت التسلسالت الهرمية ال�ِع�رقية 

لن تكون أى 
من هذه اآلراء 
مفاجئة إذا 
أعرب عنها 
محرض ميينى 
متطرف من 
أمثال جان 
مارى لوبان. 
لكن زمور ابن 
أسرة من اليهود 
السفاردمي 
هاجرت من 
اجلزائر وعاشت 
بني املسلمني 
البربر.

فى املستعمرات السابقة معقدة. لم يكن األوراسيون 
تعليما  تلقوا  الذين  أولئك  وخاصة  إندونيسيا،  فى 
أنهم  على  إليهم  يُ�ن�َظ�ر  أن  على  حريصني  هولنديا، 
يُ�َص�نَّ�فوا  أن  يخشون  كانوا  بل  فحسب،  أوروب��ي��ون 
على أنهم آسيويون �� ناهيك عن كونهم مسلمني. كان 
العديد من اليهود اجلزائريني حريصني بذات القدر 
على تعريف أنفسهم كفرنسيني، والعيش بني املسلمني 

قد يُ�ف�ضى بسهولة إلى العداوة.
إن املسلمني فى أوروبا ليسوا مكروهني فحسب، بل 
إن بعض األوراسيني فى هولندا أو اليهود فى فرنسا 
يخشون أن يُ�ربطوا بهم. قد يكون أقرب أوجه التشابه 
الغربية  أوروب��ا  يهود  بعض  اتخذه  الذى  املوقف  هنا 
املندمجني قبل احلرب جتاه املهاجرين اليهود الفقراء 
من أوروبا الشرقية. لكن ذلك املوقف كان مسألة تكبر 
وغطرسة أكثر من كونه راجعا إلى كراهية حقيقية. 
فلم يكن أقرانهم من اليهود األشكيناز موضع تخوف.
يحظى  جعله  للمسلمني  زم���ور  ع���داء  أن  ال��واق��ع 
بشعبية بني بعض اليهود الفرنسيني الذين صدمتهم 
أعمال العنف اإلسالمية األخيرة �� مبا فى ذلك مقتل 
حاخام وثالثة أطفال فى تولوز، وطعن امرأة يهودية 

مسنة فى باريس، وغير ذلك من احلوادث.
لكن زمور أعطى أيضا ترخيصا بالتعصب األعمى 
بني غير اليهود. وقد أعرب لوبان ذاته عن هذا بإيجاز 
فى مقابلة أجرتها معه صحيفة لوموند مؤخرا. قال 
يتهمه  أن  لوبان: »ألن زمور يهودى، ال يستطيع أحد 
بأنه نازى«، وهذا »مينحه قدرا عظيما من احلرية«. 
وميتد هذا بالتالى إلى منح األشخاص الذين يفكرون 

مثل لوبان املزيد من احلرية.

النص األصلى:
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ما زال منظر هذا املوسيقى الفذ محفورا فى ذاكرتى رغم مرور السنوات، 
البيانو  بروبيك، عازف  ديف  إنه  واالستمتاع.  قمة احلرية  تعكس  فصورته 
األمريكى ومؤلف موسيقى اجلاز الذى ظل يشارك فى حفالت عامة حتى 
قبل وفاته بقليل، وكان سنه قد جتاوز التسعني، فهو من مواليد سنة 1920 
وتوفى عشية عيد ميالده فى اخلامس من ديسمبر عام 2012. حني تلمحه 
جالسا واهنا على كرسيه، مستندا على جدار املسرح قبل احلفل، ال تتوقع 
اجلو  ح��رارة  تثنه  لم  العزف.  فى  بدئه  عند  الساحر  لهذا  يتحول  أن  أبدا 
ويتخلص  بلطف،  اجلمهور  ميازح  كان  بل  اإلب��داع،  عن  يومها  االستثنائية 
العشرين.  فى  شاب  مبرح  يعزف  وهو  املسرح  على  الرسمية  مالبسه  من 
تذكرته فجأة وأنا أتابع املادة الفيلمية ملحاضرة أقيمت األسبوع املاضى حول 
دبلوماسية اجلاز، فى إطار الدورة الثالثة عشر ملهرجان القاهرة للجاز التى 
كان هو ضمن مجموعة »سفراء  نوفمبر اجلارى.  انتهت فى اخلامس من 
 )USIA( اجلاز« التى شكلتها عام 1956 الوكالة األمريكية للتواصل الدولى
خالل فترة احلرب الباردة. وقد استمرت هذه الوكالة حتت أسماء مختلفة 
فى خدمة السياسة اخلارجية األمريكية حتى بعد انتهاء احلرب الباردة، إلى 

أن اختفت عام 1999.
ضمت مجموعة »سفراء اجلاز« باقة من أمهر العازفني وقتها، معظمهم 
من أصحاب البشرة الداكنة أو األفارقة األمريكيني كما يطلق عليهم، فكان 
من بينهم لويس أرمستروجن وديوك إلنجتون وديزى جيليبسى الذين ساهموا 
فى ترسيخ صورة ذهنية للمجتمع األمريكى ربطت بني احلرية والرأسمالية، 
فى مقابل صورة أخرى دعمتها الدبلوماسية العامة السوفيتية التى أرادت 
أن جتعل من بالدها رمزا للسالم من خالل عازفى املوسيقى الكالسيكية 
َفَهَم القائمون على الدبلوماسية العامة  والفولكلورية، خاصة اليهود منهم. 
أو الشعبية فى الواليات املتحدة األمريكية حينها أن املوسيقى الكالسيكية 
بهذا  روسيا  مجاراة  يستطيعون  ال  قد  وأنهم  أوروب��ا  صوت  باألحرى  هى 
مفاهيم  على  للتدليل  لهم،  سفيرا  اجلاز  من  يتخذوا  أن  ففضلوا  الصدد، 
من  داخليا  يعانى  وقتها  األمريكى  املجتمع  كان  لو  حتى  واالنعتاق،  التحرر 
بعض مظاهر العنصرية ضد السود، فقبل عام واحد من تأسيس »سفراء 
التى  باركس  روزا  للناشطة  تأييدا  اندلعت  قد  املظاهرات  كانت  اجل��از« 
البشرة  أبيض  لراكب  مقعدها  عن  بالتخلى  احلافلة  سائق  طلب  رفضت 
بعد امتالء العربة، وصارت باركس رمزا حلركة احلقوق املدنية. وجدوا إذا 
أورليانز  نيو  العالم من مدينة  إلى  انطلقت  التى  احلل فى موسيقى اجلاز 
املوسيقى  باعتبارها مزيجا من  املاضى،  القرن  وثالثينيات  فى عشرينيات 
األفريقية واألوروبية، إذ ضمت املدينة مواطنني من أصول متعددة إسبانية 

وفرنسية وهايتية إلى ما غير ذلك.
●●●

حتدث باراك أوباما بعد توليه الرئاسة عن ذكرياته مع موسيقى اجلاز 
هذا  من خالله  اكتشف  وكيف  أحد سفرائها،  بروبيك،  ديف  مع  وحتديدا 
عمره  من  العاشرة  فى  وهو  وال��ده  اصطحبه  واحلر حني  احلقيقى  العالم 
إلى إحدى حفالت بروبيك )وهو من أصحاب البشرة البيضاء( فى مدينة 
القادر  املوسيقى  من  النوع  بهذا  أوباما  تعلق  عام 1971.  بهاواى  هونولولو 
يرى  إلى شيء مختلف متاما، وصار  أغنية شعبية قدمية  أى  على حتويل 
تشابها كبيرا بني طبيعته االرجتالية وتركيبة املجتمع األمريكى القائمة على 
التنوع، وهو ما أراد التأكيد عليه من خالل اخلطاب الذى ألقاه فى حدائق 
 2016 عام  استضافه  الذى  للجاز،  العاملى  اليوم  مبناسبة  األبيض،  البيت 
برعاية منظمة اليونسكو. استحضر منوذج ديزى جيليبسى الذى رشح نفسه 
للرئاسة األمريكية عام 1964، وصرح عازف البوق الشهير وقتها، أنه إذا 
جنح فى االنتخابات سيحول البيت األبيض إلى بيت للبلوز ذلك النوع الذى 
يتغنى فيه الناس بحزنهم وأساهم. وبالطبع ذكر أيضا لويس أرمستروجن، 
املغنى والعازف العظيم، الذى انضم إلى مجموعة »سفراء اجلاز« دون قصد، 
فقد قرر من تلقاء نفسه عام 1956 القيام بجولة إفريقية واجته إلى غانا 
وهى فى مرحلة التحرر من سيطرة االحتالل اإلجنليزى، كان ذلك برغبة 
بالقارة  ج��ذوره  إلى  الرجوع  فى  وأيضا  واملساندة  الدعم  فى  منه  حقيقية 
للتواصل  الوكالة األمريكية  إلى مبادرة  السوداء، ومن بعدها انضم رسميا 

الدولى )USIA( ومجموعة »سفراء اجلاز«. 
●●●

فكرة اجلوالت الفنية التى تنطلق من هذا البلد أو ذاك، بتحضير مسبق، 
تزال  وال  كانت  األجنبية،  اجلماهير  مع  وتتحاور  مباشرة  الشعوب  لتخاطب 
قائمة وفعالة، لكنها اتخذت خالل احلرب الباردة صورا كفيلة بإنتاج العديد 
الذى  ب��اردة«  »ح��رب  فيلم  غ��رار  على  تفاصيلها،  من  املستلهمة  األف��الم  من 
صدر فى 2019 وهو من إخراج بافل بافليكوفسكى، ويدور حول قصة حب 
احلديدى  الستار  من  للهروب  ومحاوالتهما  بيانو  وعازف  مغنية  بني  جمعت 
كثيرة  أحيان  فى  اجل��والت  هذه  كانت  عليهم خالل حكم ستالني.  املفروض 
فرصة للموسيقيني الراغبني فى الفرار من دول االحتاد السوفيتى السابق، 
ومذكرات الكثير من الفنانني الذى جنحوا فى الهرب إلى أوروبا أو أمريكا 
من  العديد  اآلن  وإلى  الروايات.  تشبه  التى  والشيقة  املُرة  باحلكايات  مليئة 
املوسيقى  استخدامات  طالسم  فك  يحاولون  االجتماعية  العلوم  باحثى 
املختلفة عبر العصور والقارات، فأصحاب الدراسات اإلثنية يهتمون بدورها 
فى احلروب وإعادة اإلعمار، وعلماء االجتماع يتابعون تأثيرها على اجلمهور 
وكيف يتم استقبالها خارج احلدود، واملشتغلون بالتاريخ يحاولون الوقوف على 
دورها فى عمليات النقل الثقافى وتأثير الدبلوماسية الثقافية، أما أصحاب 
العلوم السياسية فيركزون مثال على املشاعر التى تنقلها املوسيقى وما ميكن 
يتم توظيفها من قبل  أو كيف  الدولية  العالقات  يُبنى عليها فى مضمار  أن 
داعش وشركائها. األفكار تتداعى حول هذه القوة الناعمة الكفيلة حرفيا بأن 
حتمل صوت بلد للعالم، لتوحى أحيانا بأشياء ومعاٍن ال تعكس بالضرورة ما 

يحدث على جبهتها الداخلية، وهناك من يفعلون ذلك مبهنية عالية.

داليا شمس
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كيف تفوق األهلى على الزمالك؟

اخلطيب يكافئ العبى األهلى ويلغى عقوبة السوبر بعد »خماسية« القمة

  كتب ــ رائد سمير:
السبت عودة جنمه  نادى برشلونة اإلسبانى فجر أمس  أعلن 
املوسم  من  تبقى  ملا  عليه  لالشراف  هرنانديز  تشافى  السابق 

احلالى وملوسمني إضافيني خلفا للهولندى املقال رونالد كومان.
الوقت  »حان  السبت  فجر  تويتر  على  برشلونة  حساب  وذكر 
للعودة إلى املنزل. أهال وسهال بك تشافى«، ُمرفًقا فيديو لتشافى 

خالل توديعه لقلعة »كامب نو« فى 2015. ومعلًُقا عليه »لم يكن 
أبًدا وداًعا، بل نراك الحًقا«.

وكشف النادى الكتالونى فى بيان: »توصل برشلونة إلى اتفاق 
املوسم  لبقية  األول  الفريق  مدرب  ليصبح  هرنانديز  تشافى  مع 
إثر  القطرى  السد  نادى  ترك  بعدما  آخرين،  وموسمني  احلالى 
محادثات أجريت خالل األيام القليلة املاضية مع مالكى النادى«.

وأوضح برشلونة أنه من املتوقع أن يصل تشافى إلى برشلونة 
فى نهاية هذا األسبوع وأن يتم تقدميه لوسائل اإلعالم واجلماهير 
يوم االثنني 8 نوفمبر كمدرب جديد للبارسا فى حدث مفتوح أمام 
الـ41 عاما سيعقد  ابن  أن  إلى  ُمشيرا  نو«،  كامب  اجلمهور فى 

مؤمترا صحفيا بعد ذلك.
السد  ألــوان  عن  للدفاع   2015 فى  برشلونة  تشافى  وتــرك 

شارك  بعدما  وذلــك  لــه،  مدربا  الحقا  يصبح  أن  قبل  القطرى 
بقميص النادى الكتالونى فى 767 مباراة وتوج معه بلقب الدورى 

اإلسبانى ثمانى مرات ودورى أبطال أوروبا أربع مرات.
أعظم العبى خط  بـ»أحد  بيانه  فى  تشافى  برشلونة  ووصف 
بعقله  الفن  تعريف  إعــادة  فى  ساعد  وقد  التاريخ،  فى  الوسط 

اإلبداعى، متريره الدقيق وقدرته الرائعة على قراءة اللعبة«.

تشافى مدربا لبرشلونة حتى 2024

●● ترك الكثيرون األهداف الثمانية، وتفوق األهلى تكتيكيا 
وأخ��ذوا يفتشون عن أخطاء  البداية،  الزمالك من ضربة  على 
كما  كنز،  ع��ن  يفتشون  كأنهم  وك��ارت��ي��رون،  موسيمانى  امل��درب��ن، 
قال قدميا جدا األديب والكاتب الرومانى شيشرون وهو يصف 
الباحثن عن األخطاء مثل البحث عن كنز. وهؤالء أفضل على 
ف��وز األهلى حظا. وه��و إخالل  األق��ل من ه��ؤالء الذين اعتبروا 
بأمرين: األول عدم اعتراف بتفوق اآلخر وبراعته، والثانى عدم 
االعتراف بالتقصير التكتيكى وبنقاط الضعف فى أداء الفريق 
ال��ذى خسر. وه��ك��ذا تقع ه��زائ��م وتنسب إل��ى احل��ظ، والطقس، 
وامل��درب  امللعب،  أرض  وس��وء  واحل���ر، ونقص األكسجن،  وال��ب��رد 

طبعا!
 ●● لعل هؤالء وهؤالء يتخيلون نفس املباراة بنفس أحداثها 
وأهدافها وشريطها وبنفس األخطاء، ولكنها بني ليفربول وريال 

مدريد. فماذا سيكون رأيهم؟ 
●● اإلج��اب��ة: ي��ا س��الم على امل��ت��ع��ة، واإلث����ارة، وال��درام��ا. ثم 
إن ال��ف��ري��ق ال���ذى ي��دف��ع امل��ن��اف��س إل��ى ال��وق��وع ف��ى أخ��ط��اء هو 
ال��ف��ري��ق ال����ذى مي����ارس ك���رة ال���ق���دم ب��ج��وه��ره��ا، ول��ك��ن��ه ي��ك��ون 
م��س��ل��ح��ا ب��ت��ك��ت��ي��ك م����درب ذك����ى، وب��الع��ب��ن أص���ح���اب م���ه���ارات 
أحتدث  الفوز.  يستحق  هو  ولذلك  فردية،  ومهارات  جماعية، 

هنا عن األهلى. 
موسيمانى  لعب  املوصوف.  وصف  إلى  أضطر  سوف   ●●
بطريقة 3/ 4 / 3 وابتكر مهاما وأدوارا لالعبيه، بينما لم يقدم 
كارتيرون سوى عمل تقليدى دون ابتكار مركز أو واجب لالعب. 

وهذا فارق مهم فى املباراة وبني الفريقني..
الثالث. لكنه لم  الليبرو والالعب  ●● كان حمدى فتحى هو 
من  القادم  أن  املفاجأة  وإمن��ا  االسماعيلى،  مع  فعل  كما  يتقدم 
اخللف هما دياجن والسولية، واألول سجل هدفن بالتسديد من 
العمق، والثانى صنع هدفا بلعبة »رابونا« سوف ُتعتمد كأجمل 
ألعاب هذا املوسم وبافتراض أننا ميكن أن نرى ألعابا فيها نفس 

القدر من املهارة واإلبداع.. 
●● حترك معلول مهاجما كعادته لكنه فعل ذلك بتوازن، مع 
أن  والحظ  زيــزو.  ملواجهة  أشرف  أمين  تغطية  على  االعتماد 
االسماعيلى.  مع  التقليدى  الهجومى  دوره  ميــارس  لم  معلول 
أنه كان  ومنح موسيمانى حرية حركة نسبية ألكرم توفيق مع 
األهلى  قوة  ولكن  وفتوح.  شرقى،  بن  جلبهة  بالتصدى  مكلفا 
تاكا، فكان سبعة من  تيكى  أنه دافع بطريقة  املباراة  فى هذه 
متقاربة،  مبسافات  منظمة،  دفاعية  مظلة  يشكلون  العبني 
وعند استخالص الكرة فإنهم يتبادلونها فى مساحات قصيرة، 
سريعة.  طولية  بكرات  اإليطالية،  بالطريقة  الهجوم  يكون  ثم 
ووسط  امللعب  مثالى ملساحات خالية فى وسط  استغالل  فى 
سرعة  مواجهة  فى  دفاعه  تنظيم  عن  عجز  الــذى  الزمالك. 
فى  الفردية  املهارات  وبراعة  وسرعة  اللعب،  نقل  فى  األهلى 
الفريق، دياجن، وأفشة، والسولية، ومعلول وأكرم. وهم املجموعة 
التى شكلت قاعدة املثلث الهجومى، املعزز بكل من محمدشريف 

وبيرسى تاو.. 
●● على الرغم من تأخر الزمالك بثالثة أهداف فى الشوط 
األول، فإن الفريق لم يصب باالنهيار، وجنح فى تسجيل ثالثة 
أهداف فى الشوط الثانى، بينما أحرز األهلى هدفن إضافين. 
فكان  أخرجه  دام  وم��ا  أفشة،  أخ��رج  أن��ه  موسيمانى  على  ويعاب 
تغييرا  ك��ان  الشحات  وصحيح  عبدالقادر.  بأحمد  الدفع  عليه 
هجوميا لكن املقصود هنا املركز والدور وليس الالعب البديل. 
اللعب. كذلك طاهر كان  امل��رك��ز، صانع  وق��د خسر األه��ل��ى ه��ذا 
بعيدا ولكنه دفع به مكان شريف. وميكوسونى رغم سرعته فإنه 
حتى اآلن يفقد السيطرة على الكرة. أما تغييرات كارتيرون فقد 
املنافس  دف��اع  أث��م��رت، لكن سيف اجل��زي��رى حركته فى منطقة 
فيها  يتوقع  م��ب��اراة  السعيد، خاصة فى  وأس��رع من عمر  أفضل 
حتييد األه��ل��ى للجناحن زي��زو وب��ن ش��رق��ى، ف��ال ك��رات عرضية 

وفيرة للسعيد.. 
●● يبقى أن تقييم مستوى األهلى قبل مباراة القمة بأنه »دون 
مستواه« بناء على مباراة البنك األهلى، هو تقييم غير كامل لم 
يعتمد فيه االسلوب الدفاعى اجليد للبنك األهلى. والواقع أن 
الفارق بني مباريات األهلى الثالث هو: االسماعيلى كان عايز 
يكسب ومش عارف. والبنك األهلى ال يلعب على الفوز ويدافع 
وخسر بهدف، وأن الزمالك كان عايز يكسب، لكنه تعرض لفخ 
تكتيكى جماعى من موسيمانى، وأصابت مرماه ثالث مهارات 
فردية مباشرة من العبى األهلى، دياجن، والسولية، ومعلول.. 

فهم أسباب األهداف الثالثة التى قلبت كل احلسابات..

  كتب -  أحمد الدرمللى ومحمد قلبه:
األهلى  النادى  رئيس  اخلطيب  محمود  وّجــه 
الكرة  فريق  والعبى  الفنى  للجهاز  خاصة  تهنئة 
الزمالك بخمسة أهداف  الكبير على  الفوز  بعد 
مقابل ثالثة فى اللقاء الذى جمع الفريقني أمس 
األول على استاد القاهرة فى اجلولة الثالثة من 
التكاتف  على  بيبو  وأثنى  الــعــام،  الـــدورى  عمر 
عليه  ظهر  الـــذى  املتميز  واملــســتــوى  وااللــتــزام 

الالعبون فى اللقاء.
يــحــّمــل اجلميع  ــفــوز  ال إلـــى أن هـــذا  وأشــــار 
مسئولية كبيرة، خاصة أن املشوار ال يزال طوياًل 
املزيد  بــذل  إلــى  ويحتاج  ـــدورى  ال مسابقة  فــى 
اســتــمــرار مسيرة  مــن اجلــهــد، واحلـــرص على 
االنتصارات لتحقيق طموحات النادى وجماهيره.

 وقرر اخلطيب إلغاء العقوبة املالية التى سبق 
أن وقعها على كل منظومة الفريق عقب خسارة 
بطولة السوبر أمام فريق طالئع اجليش، وقدرها 
من  ما مت خصمه  أن  وأكــد  جنيه«،  ألــف   300«
إعادته  تتم  ســوف  املاضية  الفترة  فى  اجلميع 
ــاًل، بــاإلضــافــة إلـــى صـــرف مكافأة  ــام إلــيــهــم ك

استثنائية لالعبني.
جماهير  إلى  التهنئة  األهلى  رئيس  وّجه  كما 

فى  الكاملة  ثقته  على  مؤكًدا  النادى،  وأعضاء 
للفريق  كعادتهم  محدود  الــال  دعمهم  استمرار 
مدير  عبداحلفيظ  سيد  بقيادة  الفنى  وجهازه 

الكرة وبيتسو موسيمانى املدير الفنى.
من جانبه قال سيد عبداحلفيظ، مدير الكرة، 
فريق  على  العريض  الفوز  بهذا  جدا  سعيد  أنه 
الزمالك مشيرا إلى أن الفريق تعلم الدرس جيدا 
ودخلنا  الــدورى  بعد خسارة  املاضى  املوسم  من 
بتصريحات  ننخدع  ولم  كبير  بتركيز  اللقاء  هذا 
الفرنسى باتريس كارتيرون املدير الفنى للزمالك 

قبل اللقاء.
الفنى استقر  وأوضح عبداحلفيظ أن اجلهاز 
األساسى  التشكيل  مالمح  على  كبيرة  بنسبة 
للفريق الذى سيخوض به منافسات هذا املوسم 
ودخول  تعديل  هناك  يكون  أن  الــوارد  من  ولكن 
ال  الوقت  وأن  السيما  آخــريــن،  وخــروج  العبني 
يزال طويال فنحن ال نزال فى اجلولة الثالثة من 

الدورى.
وأضاف مدير الكرة أن اجلهاز الفنى دخل لقاء 
من  وضح  ما  وهو  فقط  الفوز  عن  باحثا  القمة 
مسابقة  أن  مؤكدا  واألداء،  اللعب  أسلوب  خالل 
الدورى هذا املوسم صعبة للغاية وتتطلب التركيز 

للغاية  صعبة  ستكون  ألنــهــا  املــبــاريــات  كــل  فــى 
مشيرا إلى أن هناك أندية تلعب كرة جيدة وتقدم 

مستويات رائعة.
وفى نفس السياق قال اجلنوب أفريقى بيتسو 
موسيمانى فى تصريحاته عقب املباراة، إن فريقه 
األفضل على  كانوا  والالعبني  أفضل  بروح  لعب 
مدار املباراة ونفذوا التعليمات الفنية جيدا، وكنا 
األذكى من فريق الزمالك لذلك استحققنا الفوز 

الكبير.
بحثا  املباراة  هذه  دخل  أنه  موسيمانى  وأشار 
عن حتقيق نتيجة جيدة وهو ما جنح فيه، مؤكدا 
أنه اعتمد على نفس الطريقة التى لعب بها أمام 
االسماعيلى وجنح فى التمرير بني خطوط فريق 

الزمالك واستغل املساحات بينهم.
وعــن عــدم تسجيل عــدد أكبر مــن االهــداف 
ــق فـــى الـــشـــوط الــثــانــى، قــال  ــري ــف ـــراجـــع ال وت
ولكن  أكثر  التسجيل  أمتنى  »كنت  موسيمانى: 
مش كل اللى بنتمناه بيحصل، وأضاف: أنا سعيد 
بفريقى لقد سجلنا خمسة أهداف فى الزمالك«.

فى  األســئــلــة  أحــد  على  موسيمانى  رد  كما 
الــصــحــفــى بــخــصــوص حتــقــيــق نتيجة  املــؤمتــر 
اللى  املــرة  اهلل  شاء  إن  الزمالك:  على  تاريخية 

جاية يكونوا 6 بدال من 5«، فيما وّجه املدير الفنى 
الشكر للجماهير التى حضرت املباراة مشيرا إلى 
أنها هى التى منحت الفريق القوة واحلماس لتقدمي 

مباراة مميزة.
راحــة  الالعبني  الفنى  اجلــهــاز  منح  ذلــك  ــى  إل
الــدورى  أيــام وذلــك فى ظل توقف  ملــدة 5  سلبية 
بسبب معسكر املنتخب الوطنى الذى انطلق اليوم 
فــى ختام  واجلــابــون  ملواجهتى أجنــوال  اســتــعــدادا 
التصفيات األولية املؤهله لبطولة كأس العالم قطر 
2022. هذا وقد سافر اجلهاز الفنى عقب انتهاء 
قبل  سريعة  إجــازة  لقضاء  مباشرة  القمة  مباراة 
الدورى  عمر  من  املقبلة  للفترة  لالستعداد  العودة 
العام، فيما يحدد اجلهاز الطبى للفريق بقياة أحمد 
أبو عبلة مدة غياب املغربى بدر بانون العب الفريق 
يكمل  ولم  الزمالك  لقاء  فى  تعرض إلصابة  حيث 

املباراة.
اخللفية  العضلة  فى  إجهاد  من  الالعب  ويعانى 
مدى  يحدد  والــذى  طبى  لفحص  يخضع  أن  على 
قبل  التأهيل  فى  يحتاجها  التى  واملــدة  اإلصــابــة 
ــد لــلــمــشــاركــة مــع الــفــريــق فى  الـــعـــودة مــن جــدي
للمشاركة  جاهزيته  وبالتالى  اجلماعية  التدريبات 

فى املباريات.

  إعداد ــ محمد جالل:
احتفلت صحف جنوب أفريقيا بالفوز الكبير الذى حققه النادى األهلى 
بقيادة بيتسو موسيمانى، املدير الفنى، أمام الغرمي التقليدى نادى الزمالك 
فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء أمس األول اجلمعة، على استاد القاهرة 
الدولى، ضمن حسابات اجلولة الثالثة للدورى املمتاز. وألقت صحف جنوب 
األهلى  قيادة  فى  الذى جنح  موسيمانى،  بيتسو  دور  على  الضوء  أفريقيا 
لفوز تاريخى أمام الغرمي التقليدى نادى الزمالك. وجنح األهلى فى تأمني 

صدارة الدورى املمتاز برصيد 9 نقاط، فيما جتمد رصيد الزمالك عند 
النقطة السادسة فى املركز اخلامس. وأبرزت صحف جنوب أفريقيا 
قاد  الذى  تاو،  بيرسى  إلى  باإلضافة  الفنى موسيمانى،  املدير  دور 

الفريق لتهديد شباك الزمالك فى أكثر من فرصة.
وجاءت البداية مع صحيفة »كيك أوف«، التى أشارت إلى أن بيتسو 

البداية املثالية ملسابقة الدورى،  موسيمانى قاد األهلى للحفاظ على 
وانفرد بصدارة الترتيب.

على  تاريخيا  فـــوزا  حقق  األهــلــى  أن  الصحيفة  وكشفت 
الزمالك بقيادة بيرسى تاو ومحمد شريف اللذين قدما مستوى 

مميزا خالل الشوط األول.
تــقــريــر عن  ــكــان،  أفــري وكــتــبــت صحيفة ســـاوث 
الفريق  أن  وأكدت  الزمالك  أمام  األهلى  خماسية 
الــدورى  ملوسم  ديربى  أول  على  هيمن  األحمر 

املمتاز، وأشارت إلى أن رجال بيتسو موسيمانى 
الفريق  ليبقى  الزمالك  أمــام  بخماسية  فــازوا 
البطولة  فــى  تــعــادل  أو  هــزميــة  دون  األحــمــر 

املحلية حتى هذه اللحظة.
فيما وصــف مــوقــع ســوكــر الدومـــا فوز 

ــى الــدربــى  ــزمــالــك ف ــى أمــــام ال ــل األه
دربى  حدود  موسيمانى  بتخطى 

ــقــاهــرة. وذكـــر املــوقــع أن  ال
تـــعـــزيـــزات األهـــلـــى الــتــى 
حصل عليها أمام الزمالك 

الدربى.  فى  قوة  منحته 
عودة  إن  املوقع  وقــال 
مــحــمــد الـــشـــنـــاوى 
واليو دياجن للتشكيل 
منحه  األســــاســــى 
الــــــقــــــوة، وذلـــــك 
ــى  بـــاإلضـــافـــة إل
مبحمد  الـــدفـــع 
وبيرسى  شريف 

تاو فى الهجوم.

صحف جنوب أفريقيا: 
»موسيمانى تخطى حدود الديربى«

ُتبث علىالتوقيتالفريقان
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4:00beIN Sports 2 HD Premium مأرسنال x واتفورد

4:00beIN Sports 1 HD Premium مإيفرتون x توتنهام

4:00beIN Sports 3 HD Premium مليدز يونايتد x ليستر سيتى

6:30beIN Sports 1 HD Premium موست هام يونايتد x ليفربول

الدورى اإلسبانى �� اجلولة 13

3:00beIN Sports HD 1 مفياريال x خيتافى

beIN Sports HD 1 5:15 مفالنسيا x أتليتكو مدريد

7:30beIN Sports Fr 6 HD max مريال مايوركا x إلتشى

7:30beIN Sports HD 1 مأوساسونا x ريال سوسيداد

10:00beIN Sports HD 1 مريال بيتيس x إشبيلية

الدورى اإليطالى �� اجلولة 12

7:00Lega Serie A YouTube منابولى x هيالس فيرونا 

9:45Lega Serie A YouTube مميالن x إنتر ميالن

 موسيمانى يعد بـ»سداسية« تاريخية  عبداحلفيظ: لم ننخدع بتصريحات كارتيرون قبل املباراة

زلزال 5 نوفمبر يثير الغضب فى الزمالك

  كتب - أمير نبيل:
ألقت الهزمية الكارثية لنادى الزمالك أمام األهلى بخماسية مقابل 

داخل  األوضــاع  على  بظاللها  القمة،  مباراة  فى  أهــداف  ثالثة 
النادى، وخيم الصمت على الفريق حيث رفض كارتيرون على 

غير عادته احلديث مع العبيه فى غرف خلع املالبس عن 
الالعبون  تبادل  بينما  الفنى،  والتقييم  املباراة  أخطاء 

االتهامات بالتسبب فى تلك اخلسارة الكارثية.
إدارة  أن  إال  التاريخية  الهزمية  ورغــم 

املؤقتة  اللجنة  فــى  ممثلة  الــزمــالــك 
بــرئــاســة حــســني لــبــيــب، ســارعــت 

الفنى  املدير  فى  الثقة  بتجديد 
الفرنسى باتريس كارتيرون، مؤكدة 

ثقتها فى إمكانياته وقدرات الالعبني 
أيضا.

فيه:  جــاء  بيانا  اللجنة  وأصـــدرت 
»أكــــد الــكــابــن حــســني لــبــيــب رئيس 

الزمالك  ــادى  ن ـــإدارة  ب املكلفة  اللجنة 
ثقة اللجنة بأكملها ودعمها للجهاز الفنى 

القدم والالعبني  للفريق األول لكرة 
نغمة  استعاده  على  وقدرتهم 

االنـــتـــصـــارات بــــإذن اهلل 
رغـــم اخلـــســـارة فى 

ــقــمــة  مـــــبـــــاراة ال
بالدورى   123

املمتاز.
وأشار رئيس اللجنة 

الزمالك  ــادى  ن بـــإدارة  املكلفة 
إلى تقدمي شكوى عاجلة ضد معلق املباراة 

املتحيز للجهات املعنية.
تذكرتى  شــركــتــى  مسئولى  ــدعــو  »ن لــبــيــب:  ـــال  وق

واألفريقية ملناقشة التجاوزات التى صاحبت تنظيم املباراة 
والتى ملسها اجلميع«.

اللجنة مبذكرة عاجلة بشأن  لبيب: »ستتقدم  واختتم حسني   
جتاوزات جماهير األهلى وهتافاتهم أثناء املباراة«.

تعيني مدرب عام  اإلدارة  فيه  الذى تدرس  الوقت  يأتى ذلك فى 
يتسنى  حتى  للفريق،  الفنى  باجلهاز  كرة،  مدير  وصالحيات  مبهام 
له مساعدة كارتيرون فى القيام بعمله، خاصة مع شعور اإلدارة بأن 
الفرنسى على  هناك بعض املشكالت داخل الصفوف، وعدم قدرة 

السيطرة عليها.
مصريني  مساعدين  سابق ضم  وقت  فى  كارتيرون  رفض  ورغــم 
إلى جهازه إال أن اللجنة تدرس استغالل فترة التوقف املقبلة بسبب 
العطلة الدولية من أجل فرض أسماء جديدة متتلك اخلبرات للعمل 

فى اجلهاز الفنى.
كما تقرر إيقاف مستحقات الالعبني كإجراء عقابى بسبب 
قامت  قد  كانت  اإلدارة  أن  خاصة  بخماسية،  الهزمية 
بصرف جزء كبير من املستحقات املتأخرة فى الفترة 
املاضية من أجل حتفيز العبى الفريق على تقدمي 
الــدورى وخوض  لديهم فى مباريات  ما  أفضل 

رحلة الدفاع عن اللقب بثبات.
ــاز الفنى  مــن نــاحــيــة أخـــرى قـــرر اجلــه
للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون منح 
الالعبني راحة من التدريبات ملدة 6 أيام بسبب فترة 
التوقف الدولى التى سيخوض خاللها املنتخب الوطنى 
األول مباراتني أمام أجنوال واجلابون فى تصفيات أفريقيا 

املؤهلة لكأس العالم 2022.
لقضاء  اخلارج  إلى  السفر  كارتيرون  قرر  نفسه  الوقت  فى 
الفريق  حصول  ظل  فى  أسرته،  لزيارة  قصيرة  إجازة  فترة 
التى  الدولى  التوقف  فترة  أيام بسبب   6 ملدة  راحة  على 
مباراتني  األول  الوطنى  املنتخب  خاللها  سيخوض 
أفريقيا  تصفيات  فــى  واجلــابــون  أجنـــوال  أمـــام 

املؤهلة لكأس العالم 2022.
استئناف  قبل  مصر  إلى  كارتيرون  ويعود 
الراحة  فترة  انتهاء  بعد  تدريباته  الفريق 
السلبية، استعداًدا ملواجهة االسماعيلى يوم 19 

نوفمبر احلالى باجلولة الرابعة من الدورى.
ــب، املــغــربــى أشــرف  كما ســافــر الــالعــبــون األجــان
أجل  من  اجلــزيــرى،  الدين  سيف  والتونسى  شرقى  بن 
االنضمام ملعسكرى منتخبى بالدهما املغرب وتونس استعدادا 

خلوض مبارياتهما بتصفيات كأس العالم 2022.
واستدعى املنتخب املغربى بن شرقى استعدادا ملواجهتى السودان 
اخلامسة  اجلولتني  فــى  احلــالــى  نوفمبر  و16   12 يــومــى  وغينيا 
والسادسة للتصفيات املؤهلة للمونديال، بينما مت استدعاء اجلزيرى 
لقائمة املنتخب التونسى استعدادا ملواجهة غينيا االستوائية يوم 13 
لكأس  املؤهلة  التصفيات  من  اجلولة اخلامسة  فى  اجلارى  نوفمبر 
الشهر نفسه  يوم 16 من  زامبيا  أن يستضيف منتخب  العالم، على 

على امللعب األوليمبى فى رادس باجلولة السادسة.

 اإلدارة جتدد الثقة فى كارتيرون.. واملدير الفنى فى إجازة.. وإيقاف مستحقات الالعبني

كارتيرون

ني لبيب
حس

موسيمانى
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أال  توقعاتى  عن  حتدثت  السابق  املقال  فى 
تتحول موجة الغالء احلالية فى العالم لتضخم 
»االنفالشونيستا«  توقعات  فشل  وبذلك  مطرد 
م���رة أخ����رى. وف���ى ه���ذا امل��ق��ال ن��ت��ح��دث عن 

األسباب العلمية املساندة لهذه التوقعات. 
مدير  هانت  ليسى  االق��ت��ص��اد  دك��ت��ور  يقول 
واملتخصص  لالستثمار  هويزوجنتون  صناديق 
فى أسواق السندات احلكومية األمريكية أنه إذا 
البنك  تعليمات  فى  جذرى  اختالف  يحدث  لم 
تنفيذها  طريقة  فى  أو  األمريكى  الفيدرالى 
الدين  معدالت  لتسارع  احلتمية  النتيجة  ف��إن 
العالم أجمع ستكون  فى الواليات املتحدة وفى 
انخفاض  يعنى  مما  النمو.  معدالت  انخفاض 
معدالت  انخفاض  وبالتالى  التضخم  معدالت 
الفائدة. هذا ال يعنى أنه لن تكون هناك مراحل 
ترتفع فيها هذه املعدالت لكن كما رأينا فمعدالت 
الدين املرتفعة تعنى أيضا أن تأثير حزم الدعم 
باملضاعف  يسمى  فيما  ذل��ك  ن��رى  يتناقص. 
ف��ال��دوالر   .Fiscal Multiplier أو  امل��ال��ى 
الذى تصرفه احلكومة فى حزمة دفع اقتصادى 
الناجت  حجم  من   ٪٣٠ مديونياتها  تكون  عندما 
مديونيتها  تكون  عندما  نفسه  هو  ليس  املحلى 
على  فالعائد  املحلى.  الناجت  حجم  من   ٪١٠٠

لقانون  طبقا  يتناقص  يظل  االقتصادى  النمو 
 Law of Diminishing العائد  تناقص 
Returns. ويقول دكتور هانت أن فى حلظة ما 

قد يصبح العائد من هذه احلزم سلبًيا. 
فيشر  معادلة  تأثير  عن  يتحدث  أيضا  هو 
أو   MV = PQ وه��ى   Fisher Equation
حجم السيولة مضروب فى سرعة السيولة )أو 
االنتاج  حجم  يساوى  األم���وال(  انتقال  سرعة 
مضروبا فى األسعار. فبينما زاد حجم األموال 
فى شكل احلزم التحفيزية التى ضختها الدول 
فى  انتقالها  سرعة  زالت  فما  اقتصاداتها  فى 
من  اآلخ��ر  اجل��ان��ب  ف��ى  أم��ا  مستمر.  تناقص 
املعادلة فالكوفيد أّثر على حجم اإلنتاج بسبب 
وإغ��الق  ال��ت��ج��وال  )حظر  الصحية  ال��ق��رارات 
كانت  األسعار  فى  فالزيادة  وبالتالى  املنشآت( 
حتمية إلبقاء املعادلة متوازنة. ولكن كما أشرنا 
السيولة  وسرعة  نهاية  لها  احلزم  فى  فالزيادة 
نتوقع  اإلنتاج  حجم  الوقت  نفس  وفى  تنحسر 
له الزيادة فى ظل الرفع التدريجى لإلجراءات 
الصحية االستثنائية، بالتالى فاألسعار بالتأكيد 

فى طريقها إلى الثبات ثم إلى الهبوط.
أم���ا ع��ن أس��ع��ار ال��ط��اق��ة ف��ه��ى حالة   
تقلب  قد  إنها  حيث  ال��دراس��ة  تستحق  خاصة 

العديد من املوازين. من ناحية، أن يتجه العالم 
زي��ادة  معناه  واملتجددة  اجل��دي��دة  الطاقة  نحو 
الطلب على السلع الضرورية التى تعتمد عليها 
أنه  يعنى  الطاقة. وهذا  النوع من  مصادر هذا 
إذا هبطت أسعار هذه السلع فسيكون ذلك فى 
زاد  قد  عليها  الطلب  إن  حيث  محدود،  نطاق 
سنوات  لعدة  كامل  بشكل  يتراجع  ولن  بالفعل 
فقد  نفسه  الوقت  وف��ى  عقود.  لعدة  رمب��ا  أو 
الطاقة  املتقدمة مبصادر  الدول  اهتمام  تسبب 
مجاالت  ف��ى  االستثمار  ت��راج��ع  ف��ى  اجل��دي��دة 
نرى  وب��دأن��ا   Fossil Fuels احلفرى  ال��وق��ود 
كان  أنه  يبدو  ال��ذى  التراجع  هذا  نتائج  ب��وادر 
مبكرا أكثر من الالزم. فى دراسة أخيرة لبنك 
االستثمار العاملى مورجان ستانلى توضح لنا أن 
النرويج تعطينا مثاال واضحا لذلك حيث جنحوا 
فى حتويل جزء كبير من مبيعات السيارات إلى 
فالسيارات  ذل��ك  وم��ع  الكهربائية  ال��س��ي��ارات 
القدمية ما زالت تعمل، وما زالت أعداد مبيعات 
ذلك  عن  ونتج  نسبيا.  كبيرة  العادية  السيارات 
خالل  ال��س��ي��ارات  وق���ود  على  الطلب  ارت��ف��اع 
يتراجع.  أن  من  بدال  املاضية  العشر  السنوات 
ستستمر مثل هذه احلاالت فى احلدوث حول 
العالم فإذا استمر حجم االستثمار فى مجاالت 

سيؤدى  ذلك  فإن  التراجع  فى  املعتادة  الطاقة 
الطبيعى  والغاز  البترول  قوى ألسعار  دعم  إلى 
فى السنوات والعقود القادمة حتى يتم التحول 

الكامل للطاقة املتجددة.
أخيرا أنهى هذا املقال بنفس االستنتاج   
الذى توصلت له منذ عام ونصف وهو أن العالم 
تنتهى  لن  اقتصادى«  »تطهير  موجة  فى  دخل 
إال مع بقاء األصلح فقط أيا كان حجم الدعم 
احلكومى. هى موجة كما قلت أتوقع أن تستمر 
لعشر سنوات بني فترات صحوة وتضخم مؤقتة 
من  األصلح  وسيكون  مؤقت.  انكماش  وأوق��ات 
ويبدى  وحنكة  بوعى  واستثماراته  ماليته  يدير 
املالءة املالية على أى شىء آخر، وينطبق ذلك 
وعليه  وال��ش��رك��ات.  واحلكومات  األف���راد  على 
واقع  إل��ى  نتجه  أننا  احلكومة  تنتبه  أن  أرج��و 
األمد  طويلة  خططها  فى  النظر  وتعيد  جديد 
من  نخرج  أن  أمل  وكلى  الواقع  هذا  على  بناء 
مستوى  على  به  يحتذى  باقتصاد  الفترة  هذه 
النمور  تخلق  التى  هى  األزم���ات  ه��ذه  العالم. 
أن  فأرجو  اإلمكانيات  لدينا  ونحن  االقتصادية 

نستغل الفرصة«.

مدير صناديق استثمار دولية

عودة
محمد الهوارىاالنفالشونيستا )٢(

الفيدرالية اإلثيوبية
على املحك

سبق لى فى مقال سابق بجريدة الشروق بتاريخ ٩ 
اإلثيوبية  األزمة  »هل ستشهد  بعنوان:   ٢٠٢٠ ديسمبر 
ح��ال ع��اج��ال خ��الل األج���ل ال��ق��ري��ب؟ ون��وه��ت خالله 
إقليم  من  وق��وات  اإلثيوبى  للجيش  املعارك  باحتدام 
 ١٦ منذ  التيجراى  أمامية جلبهة  خطوط  على  أمهرة 
ولكن  املتصلبة،  األط���راف  وم��واق��ف   ،٢٠٢١ سبتمبر 
املتتبع لسير املعارك يستطيع أن يلحظ تصاعد التوتر 
والتطورات نتيجة العديد من العوامل منها على سبيل 

املثال: 
 ١�� عدم اعتراف قوات التيجراى بنظام آبى أحمد 
االنتخابات  فى  جناحه  من  بالرغم  أبابا،  أدي��س  فى 

األخيرة ومحاولته إحكام السلطة كلها فى يديه.
٢�� قدرة قوات التيجراى TPLF على استعادة زمام 
املبادرة وحتولها إلى الهجوم بعد حصار طويل استمر 

عدة شهور. 
املاضى  العام  نوفمبر  منذ  املواجهة  استمرار   ����٣
االحتادى  اجليش  مع  االشتباكات  واستمرار   ،)٢٠٢٠(
للتجويع  اللجوء  إلى  واألمهرة  اإلريتريني  من  وحلفائه 
وانتشار املجاعات وهتك األعراض، ومذابح متعددة مع 
احلصار  نتيجة   ،displaced املشردين  أعداد  تزايد 

الذى فرض على اإلقليم. 
 ،stunning ٤�� ولكن فى قوة مفاجئة وحركة مباغتة
سرعان ما استطاعت قوات التيجراى استعادة قوتها، 
املاضى،  يونيو  اإلقليم فى  إلى  وفك احلصار، وعادت 
وكان من الواضح هو مشاعر الغضب والرغبة فى الثأر 

ألهاليها ومجتمعها، مما ارتكبه اجليش االحتادى.
٥�� هذه القوات قامت باعتداءات على إقليم األمهرة 
من  أج��زاء  واحتالل  املدنيون،  ذل��ك  فى  امل��ج��اور، مبا 
اإلقليم ملدد بسيطة uruga، مع تدمير املنشآت املهمة 
فيها، والحقا أنكرت اجلبهة TPLF بعد ذلك اعتداءها 

على املدنيني.
للرد على ما فرض  بأنه  بررت هجومها  ٦�� اجلبهة 
عليها من حصار امتد لشهور طويلة فى إقليم التيجراى 
ارتكاب  وج��راء  نسمة،  ماليني  ستة  البالغني  وسكانه 
ذلك  ف��ى  مب��ا  للفظائع  وحلفائه  االحت����ادى  اجل��ي��ش 
ل�٢٠٠٠٠٠ نسمة  والتهجير  ل�٤٠٠٠٠٠ نسمة،  التجويع 
األنباء  وك��االت  وصفتها  التى  احلالة  وهى  للسودان، 

بأنها أسوأ أزمة عاملية متعددة اجلوانب منذ عقود.
التابع  ٧�� فى تطور درامى جديد استخدم الطيران 
عاصمة  على  امل��ت��واص��ل  الهجوم  االحت���ادى  للجيش 
اإلقليم األثرية ميكيلى، وقتل على إثرها ثالثة مدنيني.
عن  الصادر  التقرير  أيضا  املهمة  التطورات  من   ��8
لألمم  التابع  اإلنسان  حلقوق  السامى  املفوض  مكتب 
املتحدة واملفوضية التى عينتها احلكومة اإلثيوبية، بعد 
يوم من إعالن إثيوبيا حالة الطوارئ. ويؤكد أن جميع 
تيجراى  منطقة  فى  احل��رب  فى  املشاركة  األط���راف 
ارتكبت انتهاكات رمبا ترقى إلى مستوى جرائم احلرب. 
وأفاد التقرير أن جميع األطراف متهمة بتعذيب وقتل 
واعتقاالت  جماعى  اغتصاب  عمليات  وتنفيذ  مدنيني 

على أساس عرقى.
التقرير أن اجلنود اإلريتريني قتلوا نحو ١٠٠  وذكر 
من املدنيني فى مدينة أكسوم، وأخرجوا نحو ٧٠ رجال 
من منازلهم عنوة وأعدموهم فى ثالث قرى فى جنوب 
تيجراى. كما أن قوات تيجراى قتلت نحو ٢٠٠ مدنى 
أعقبتها  جرمية  وهى  ك��ادرا  ماى  بلدة  فى  أمهرة  من 
عمليات قتل انتقامية للمنتمني لتيجراى على يد قوات 

أمهرة.
األسبوع  فى  ح��دث  ما  هو  األب��رز  التطور  لكن   ����٩
لتحرير  الشعبية  »اجلبهة  قوات  أعلنت  املاضى حينما 
تيجراى«، أنها سيطرت على بلدة دسى االستراتيجية 
أبناء  إقليم أمهرة الذى سعى عشرات اآلالف من  فى 
القتال،  تصاعد  من  هربا  إليه  للجوء  األمهرة  عرقية 
أعلنت  بيومني  وبعدها  ذل��ك.  نفت  احلكومة  أن  غير 
اجلبهة سيطرتها على مدينة استراتيجية أخرى وهى 
أحد  على  املدينة  ه��ذه  وتقع  ومطارها.  كومبولتشا« 
طريقني سريعني رئيسيني يربطان العاصمة أديس أبابا 

مبيناء فى جيبوتى املجاورة.
لقوات  استراتيجى  مكسب  مبثابة  التطور  وه��ذا 
تيجراى فى مواجهة اجليش االحتادى وحلفائه الذين 
يحاولون طرد قوات تيجراى التى تقول إنها أصبحت 
على مقربة من أديس أبابا بحوالى ٣8٠ كيلو مترا، وهو 

أمر قد يستغرق أسابيع قليلة.
ممتد  ال��ص��راع  أن  على  تشهد  التطورات  ه��ذه  كل 
التفكك  من  لسنوات  تستمر  قد  ودخل مرحلة جديدة 
للفيدرالية اإلثيوبية، ووضع ما كان بينهم من فيدرالية 

على املحك. 

سفير مصر السابق فى أديس أبابا

مجدى حفنى

هند صبرى وتيما الشوملى تكشفان تفاصيل 
تعاونهما مع »نتفليكس« فى مهرجان القاهرة

ويجز مفاجأة حفل جوائز املوسيقى األفريقية فى نيجيريا
 منسقة اجلوائز فى شمال أفريقيا: اختيار املغنى املصرى إلحياء حفلى 

افتتاح وختام اجلوائز تقديرا ملا حققه من جناح جماهيرى وفنى
احلفل  إلحياء  ويجز  ال��راب  مغنى  يستعد 
األفريقية،  املوسيقى  جوائز  لتوزيع  الرسمى 
فى العاصمة النيجيرية الجوس، التى تستمر 

فى الفترة بني ١٩ و٢١ نوفمبر. 
العروض  فى  املميزة  بصمته  ويجز  ويضع 
املغربى  الراب  الغنائية احلية مبشاركة مغنى 
ديزى دروس واملغربية عبير فى افتتاح وختام 
األفريقية  املوسيقى  ج��وائ��ز  حفل  مهرجان 
»أفرميا«،   All Africa Music Awards
متتالية،  أيام  ثالثة  مدار  على  يستمر  وال��ذى 
حيث يضم اليوم األول حفل استقبال الفنانني 
وندوات وحفل السجادة احلمراء وفى اخلتام 
 Afrima Awards Ceremony يقام حفل

الذى يتضمن توزيع جوائز املكرمني.
وت���ع���د ج���وائ���ز »امل���وس���ي���ق���ى األف��ري��ق��ي��ة 
على  موسيقية  ج��وائ��ز  أع���رق   »Afrima«
رعاية  حتت  وتأتى  السمراء  القارة  مستوى 
بابها  وتفتح  األف��ري��ق��ى،  االحت���اد  مفوضية 
جن��وم  الخ��ت��ي��ار  اجل��م��اه��ي��ر  أم���ام  للتصويت 
ومطربة  مطرب  أفضل  مجاالت  فى  أفريقيا 
وأف��ض��ل أل��ب��وم وأف��ض��ل دوي��ت��و وأف��ض��ل عمل 
وفنان فى مختلف األنواع املوسيقية كل عام، 
العربى  ال��ع��ال��م  جن��وم  على  ال��ض��وء  وتسلط 
هيئتها  ت��ق��وم  حيث  أفريقيا  ش��م��ال  وفنانى 
باختيار ٢٢ فنانا وفنانة عربية يتنافسون على 
١٠ جوائز فى دورتها السابعة لهذا العام من 
أصل ما يزيد عن ٣٠ جائزة جتمع فنانني من 

٥٠ دولة أفريقية. 
فى  فنانة  أفضل  ح��ول  املنافسة  وحتتدم   
شمال أفريقيا بني ١٠ فنانات عرب، من بينهن 
أغنيتى  عن  مصر  من  موسى  وهايدى  روب��ى 
»حتة تانية« و»تصدق وتآمن باهلل«، والتونسية 
والتونسية  »ح��ل��م«،  أغنية  عن  مثلوثى  آم��ال 
لطيفة العرفاوى عن أغنية »األستاذ«، بجانب 
منافسة حادة بني خمس مطربات من املغرب، 
أغنيتها  عن  سعيد  سميرة  الديفا  بينهن  من 
رشيد  سلمى  من  كل  بجانب  ش��ي��رى«،  »م��ون 
بأغنية »شلوجن«، وجيالن بأغنية »شى وقات«، 
منال  إلى  إضافة  »يخت«،  أغنية  عن  وعبير 
وندى  للبوليس«،  »عيطو  أغنية  عن  بنشليخة 

أزهرى عن أغنية »طاح الليل«.
على  ع��رب  مطربني   ١٠ يتنافس  حني  فى 
على  أفريقيا،  شمال  فى  فنان  أفضل  لقب 
رأسهم الهضبة عمرو دياب عن أغنية »يا أنا 
يا أل«، بينما يدخل محمد رمضان التحدى فى 
تصنيف أفصل تعاون فنى بأغنيته »يا حبيبى« 
بعد  جيمس،  ميترى  العاملى  مع  قدمها  التى 
كأفضل  عامني  منذ  أفرميا  بجوائز  تتويجه 

فنان جماهيرى. 
حادة  مغربية  منافسة  اجلوائز  تشهد  كما 
عن  دروس  دي��زى  وه��م  فنانني،  خمسة  ب��ني 

أغنية  ع��ن  الفضلى  وح��م��زة  »ن��وط��ا«،  أغنية 
بجانب  بيا«،  »حس  أغنية  عن  واحلر  »ويلو«، 
مسلم عن أغنية »سكاتى«، وزهير البهاوى عن 

أغنية »سولو دموعى«.
إضافة إلى اجلزائرى مو جرين عن أغنية 
»بيال«، واجلزائرى سولكينج عن أغنية »فادا«، 

والتونسى كالى بيج عن أغنية »يلعب«.
ومن جانبه قال مايك دادا، رئيس أفرميا، 
أن جوائز املوسيقى األفريقية تهدف لالحتفاء 
ال��س��م��راء  ال��ق��ارة  ف��ى  املوسيقية  بالثقافة 
املطربني  من  الفنية  مواهبها  إب��داع  وتكرمي 
العالم  ل��ي��راه  إب��داع��ه��م  ون��ق��ل  واملوسيقيني، 
أجمع بالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقى 
احتفاال باإلرث األفريقى الفنى، كما كشف أن 
حفل جوائز هذا العام سيتم إذاعته بشكل حى 
ومباشر من الجوس على أكثر من 8٤ محطة 

تلفزيونية فى ١٠٩ دول حول العالم.
فى حني أوضحت جنات حدادى، منسقة 
اجلوائز فى شمال أفريقيا، أن اختيار مغنى 

فى  للمشاركة  ويجز  امل��ص��رى  ال���راب 
إحياء حفلى االفتتاح واخلتام للجوائز 
من  حققه  ملا  تقديرا  جاء  العام  هذا 
ملحوظني فى  وفنى  جناح جماهيرى 
وقت قصير مع اعتباره أيقونة التراب 
راب بشكله العصرى اجلديد فى مصر 
األفريقى،  للجمهور  تقدميه  ويستحق 
أفرميا  توزيع جوائز  أن حفل  مضيفة 
من  متميزة  مشاركة  يشهد  العام  هذا 
 ٢٠ من  بأكثر  أفريقية  شمال  فنانى 
هيئة  اخ��ت��ارت  ول��ذل��ك  وف��ن��ان��ة،  فنانا 
أفرميا أن تكون العروض الغنائية احلية 
أفريقيا،  شمال  م��ن  ممثلة  احلفل  ف��ى 

املغرب  من  دروس  وديزى  عبير  مبشاركة 
بجانب ويجز.

تقدم منصة »نتفليكس« عددا من األنشطة بالتعاون مع أيام القاهرة لصناعة 
السينما، فى نسختها الرابعة، التى تقام بشراكة مع مركز السينما العربية، 
ضمن فعاليات الدورة ٤٣ من مهرجان القاهرة السينمائى، خالل الفترة من 

٢٦ نوفمبر حتى ٥ ديسمبر املقبل.
»ألنها  م��ب��ادرة  من  الثانية  النسخة  »نتفليكس«،  تنظيم  األنشطة  تشمل 
أبدعت«، وذلك للتعبير عن صوت املخرجات العربيات وتسليط الضوء على 
تطور دور املرأة فى صناعة الترفيه فى العالم العربى، ومن املنتظر أن تتضمن 
خالل  ستتحدث  التى  صبرى،  هند  التونسية  الفنانة  مع  ح��وارا  الفعاليات 
نتفليكس  مسلسل  فى  منفذة  كمنتجة  وعملها  الفنى  مشوارها  عن  اجللسة 

املقبل »البحث عن عال«.
كما ستتطرق »صبرى« للحديث عن الفرص والصعوبات التى واجهتها كممثلة 

ومنتجة وأم، وما تعلمته خالل مشوارها فى صناعة السينما والتلفزيون.
فيما تتضمن الفعاليات أيضا حلقة نقاشية عن مسلسل »مدرسة الروابى 
للبنات«، الذى شهد مؤخرا إقباال كبيرا على مشاهدته، وأصبح ضمن قائمة 
أكثر ١٠ أعمال مشاهدة على منصة »نتفليكس« فى عدة دول حول العالم لفترة 
طويلة، والذى متت دبلجته للغة اإلجنليزية باعتباره منوذجا يعبر عن قضية 

اجتماعية ُملّحة.
ومخرجته  املسلسل  مبتكرة  الشوملى،  تيما  النقاشية  احللقة  فى  وتشارك 
املسلسل  عن  رؤيتها  تستعرض  أن  املقرر  من  إن��ه  إذ  ل��ه،  التنفيذى  واملنتج 
وكل ما ساهم فى بناء هذا العالم الدرامى اخليالى عن مراهقات »مدرسة 
الروابى«، ويشارك فى النقاش أيضا املمثلة األردنية ركني سعد، التى لعبت 
دور »نوف« وكذلك جوانا عريضة، التى جسدت دور »رانيا«، ومن املنتظر أن 
تركز املشاركات فى النقاش الذى سيستمر لساعة، على احلديث عن اجلهود 

املبذولة لتطوير قصة املسلسل.
وحتت عنوان »تعميق رسم الشخصيات«، سوف يقدم كريستوفر ماك، مدير 
قسم تطوير املواهب فى نتفليكس، محاضرة يأخذ اجلمهور من خاللها فى 
جولة الستكشاف متعمق لبعض الشخصيات السينمائية األكثر شهرة 
على اإلطالق، واألسباب التى جعلت منها شخصيات خالدة 

فى ذاكرة البعض.
حول  بخبرتها  احلضور  »نتفليكس«  تشارك  أي��ًض��ا، 
أفضل ممارسات مرحلة ما بعد اإلنتاج، وأهم الدروس 
املشروع  وصول  لضمان  الصناعة  هذه  فى  املستفادة 
من  وذل��ك  ممكن،  شكل  بأفضل  للجمهور  امل��ط��روح 
غالى،  بطرس  كرمي  من  كل  يقدمها  محاضرة  خالل 
مدير مرحلة ما بعد اإلنتاج لألعمال العربية 
بيازا،  وف��ران��ك  نتفليكس،  على  األصلية 
م��دي��ر م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د اإلن��ت��اج ألع��م��ال 

نتفليكس فى الشرق األوسط وتركيا. 
وس��ي��ط��رح ك��ل م��ن غ��ال��ى وب��ي��ازا، 
الطريق  إلى  تقود  التى  السبل  أهم 
املسلسالت  ع��امل��ى  ف��ى  السليم 
واألف�������الم، وك��ي��ف��ي��ة اإلب�����داع، 
ه����ذا ب��ج��ان��ب احل���دي���ث عن 
ط����رق اع���ت���م���اد امل��ي��زان��ي��ة 
البرامج  واختيار  املناسبة 
إلى  باإلضافة  الصحيحة، 
ملرحلة  الشائعة  األخ��ط��اء 
املنطقة.  فى  اإلنتاج  بعد  ما 
حيث ستعتمد ورشة العمل على 
وحتليل  الواقعية،  احلياة  من  أمثلة 
للعمليات التى تتبعها »نتفليكس« فى 

أحدث أعمالها.

 قائمة املنافسة تضم 
عمرو دياب وروبى 

وهايدى موسى من مصر

عمرو دياب

ويجز

روبى

هند صبرى
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عاصى احلالنى يشعل خامس ليالى املوسيقى العربية ويرقص دبكة على املسرح
  كتب ــ محمد عباس:

بالليلة  حفلة  أج��واء  احلالنى  عاصى  اللبنانى  املطرب  أشعل 
مسرح  على  العربية،  املوسيقى  ومؤمتر  مهرجان  من  اخلامسة 
النافورة بدار األوبرا، بتقدميه مجموعة من االغانى التى جتاوب 
أحمد  املايسترو  بقيادة  احلفنى  فرقة  اجلمهور مبصاحبة  معها 

عامر.
 اختار »احلالنى« أغنية »كبيرة يا مصر« لتكون إشارة صعوده 
ملصر،  يكنها  التى  مشاعره  طياتها  فى  حتمل  ملا  املسرح،  على 
حيث أعلن عن سعادته باملشاركة فى املهرجان وتواجده مبصر، 
التى أكد أنها حتظى مبكانة مميزة فى قلبه وقلوب أبناء وطنه 
الذى دائما ما يجد فى مصر املالذ اآلمن فى أى وقت وحتت أى 

ظروف، كما وجه التحية ملصر وشعبها.

وبعض  واللبنانى  املصرى  بني  تنوع  ال��ذى  اجلمهور  وتفاعل 
وبغار«،  »بحبك  أغنيات  مع  مبصر،  املوجودة  العربية  اجلاليات 
و»ق��وم��ى  بقلبى«،  و»خليكى  ص��ب��ر«،  و»م��ال��ى  ج��ن��ون��ى«،  و»ج���ن 
الذى  »احلالنى«  مع  بالغناء  وقام  بقلبى«،  و»خليكى  ارقصيلى«، 

طلب من فرقته وقف املوسيقى ليستطيع اجلمهور الغناء.
برقصة  العربية،  املوسيقى  جمهور  حماس  »احلالنى«  وألهب 
وتفاعل  طير«،  »يا  أغنية  أنغام  على  اللبنانية  الفلكلورية  الدبكة 
»مثل  أغنيات  قدم  كما  مريت«،  مارق  »وأنى  أغنية  مع  احلضور 
و»قولى جايية«،  عليا«،  كان  و»إن  و»عذبونى«،  و»قمر«،  الكذبة«، 
و»أدمنت  عمر«،  و»ف��رص��ة  الفصول«،  و»ك��ل  ح��ري��ة«،  و»ن��س��امي 
هواك«، و»يا ميمة«، و»باب عم يبكى«، و»طول عمرى بسمعهم«، 
فيما قدم من التراث املصرى أغنية »أحلف بسماها« والتى غناها 

العندليب األسمر عبداحلليم حافظ، وهى من كلمات عبدالرحمن 
األبنودى، وأحلان كمال الطويل.

أنه  احل��الن��ى  عاصى  ق��ال  املهرجان  هامش  على  لقاء  وف��ى 
يحرص باستمرار على املشاركة فى فعاليات مهرجان املوسيقى 
العربية، ألنه حدث يتمنى جميع جنوم الغناء فى الوطن العربى أن 
يتواجدوا به، وأنه يخلد اسم كل من يشارك به، كما أنه الوسيلة 

الوحيدة للحفاظ على التراث املوسيقى.
مهرجان  جمهور  ن��اج��ى،  م���روة  الفنانة  أط��رب��ت  قبله  وم��ن   
الرومانسية  األعمال  من  بنخبة  شدت  حيث  العربية،  املوسيقى 
القمر  جارة  غنتها  التى  عادت«  »مصر  ومنها  التراثية  والوطنية 
فيروز وهى من كلمات وأحلان األخوين الرحبانى، و»أما براوة« 
لنجاة الصغيرة والتى تفاعل معها اجلمهور بشكل كبير، و»قلبى 

دليلى« لليلى مراد، ومن أغانى داليدا اختارت مروة أغنية »حلوة 
يا بلدى«، إلى جانب تقدميها أغنيتها اخلاصة »ملا لقيتك«، والتى 
قدمتها ألول مرة على خشبة مسرح النافورة بدار األوبرا املصرية، 
واختتمت فقرتها بأغنية »فى يوم وليلة« للمطربة وردة اجلزائرية.

العراقى  للعازف  قانون  صوليست  موسيقية  فقرة  وسبقها 
العراقى  الطابع  حتمل  مقطوعات  خاللها  قدم  ق��دورى،  ف��رات 
ومنها »فوق النخل«، و»حلوة يالبغدادية«، و»هالل العيد«، و»دجلة 

اخلير«، و»دميا �� الغيمة الوردية«.
وق���دم ك����ورال أط��ف��ال وش��ب��اب م��رك��ز تنمية امل��واه��ب حتت 
إشراف الفنان عبدالوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد 
عبدالستار والدكتورة داليا حسنني مختارات من مؤلفات الطرب 

العربى، وذلك قبل بداية األمسية.

»املوسيقى العربية« يحتفل الليلة مبئوية »صوت اجلبل«

وديع الصافى.. »اهلل يرضى عليك«

ذاته ميثل مدرسة  اسمه فى حد  الصافى  وديع 
الصوت،  هذا  مثل  نسمع  لم  قبله  مستقلة،  غنائية 
من  ما حتمله  بكل  القماشة،  نفس  لم جند  وبعده 
العربى،  الغناء  جماليات  تبرز  وحليات،  زخ��ارف 
يحمل  بالفعل صوت  وهو  اجلبل  عنه صوت  قالوا 
بالكنوز،  ملىء  كالنجوم،  ع��ال  اجلبل،  مواصفات 
يجمع  ص��وت��ه  اهلل،  إال  يعلمها  ال  أس����رارا  يحمل 
قمة  م��ا ميثل  وه��و  الغناء  درج���ات  اعلى  اجل���واب 
اجلبل، والقرار وهو اقل درجة من درجات الصوت 
البشرى وهو يشبه قاعدة اجلبل، وصوته ميرح بني 
الذى يحلق بني  الطير  البراح فى سهولة كما  هذا 

السماء واألرض. 
وديع وهو يحمل مواصفات املعنى، َطِيب اخُللق، 

َدِمث األَخالق، لنَِي العريكة، هادئ، ُمسالم. 
الصافى وهو بالفعل لقب اطلق عليه نظرا لصفاء 
الصوت، نعم هو صوت كما النهر الصافى الذى لم 
تعكره تيارات، كما البحر الذى لم يتأثر من االمواج. 
وسيظل  ودي��ع،  عم  ميالد  على  م��رت  ع��ام  مائة 
إبداعه يعيش مئات السنني، ألن املبدع ميوت لكن 
نعم  ب��ع��ده،  ج���اءوا  مل��ن  الطريق  ينير  إب��داع��ه  يظل 

اإلبداع اطول من عمر صانعه. 
اهم مواصفات من  غنائية  وراءه مدرسة   خلف 
يلتحق بها ان يكون صوته جبليا، قويا، لديه إحساس 
مفرط، مثقف، يعى معنى كلمة العاطفه، فيغنى بلغة 
العاشقني، يعى معنى كلمة وطن فيقدم للوطن اجمل 

االعمال. 
مصرى  كان  لكنه  لبنان،  ابن  هو  الصافى  ودي��ع 
اجلنسية  يطلب  ان  غريبا  يكن  لم  لذلك  ال��ه��وى، 
الذى  مبارك،  االسبق حسنى  الرئيس  من  املصرية 
لبى رغبته، وليس بالغريب ان يلبى رغبته ألنه هو 
من غنى عظيمة يا مصر، وكانت الكلمات ال تخرج 

من احلنجرة لكنها كانت تخرج من القلب. 
 النموذج االمثل الذى ميثل الغناء اللبنانى، لذلك 

عاش محنته بالغناء وعاش رفاهيته بالشدو له. 
حكاية وديع الصافى مع الغناء تشبه حكايات الف 

ليلة وليلة. 
إلى حكايته  

الصافى،  ودي��ع  ب�  الشهير  فرنسيس  ودي��ع  هو   
يعتبر من عمالقه الطرب فى لبنان والعالم العربى، 
ولد فى 1 نوفمبر عام 1921 فى قرية نيحا الشوف، 
وهو االبن الثانى فى ترتيب العائلة املكونة من ثمانية 
فرنسيس،  جبرائيل  يوسف  بشارة  والده  كان  أوالد 

رقيب فى الدرك اللبنانى 
لم يكن وديع الصافى قد اكمل بعد السنتني من 
عمره عندما اذهل اجلميع بصوته وفى مقدمتهم، 
إذ  وحالوته،  صوته  لقوة  نظرا  العجيل،  منر  خاله 
كان اخلال يحب ان ميسك بيد الطفل وديع ويتجول 

احياء بلدة نيحا فى البقاع حيث مسقط رأسه. 
 وكان كلما استمع إلى صياح الديك يتوقف لبرهة 
اخلال  فينظر  ببراعة  الديك  مقلدا  بدوره  ويصيح 
له نظرة اعجاب وهو يردد »مش معقول ولد بهذا 

العمر ميلك هذاالصوت«. 
طفولة صعبة

عاش وديع الصافى طفولة صعبة غير مستقرة، 
واالكبر  لتوفيق  االصغر  االخ  والعوز،  الفقر  فعرف 
لكل من ليندا ومارى وجاندارك وتريز وايليا وناديا 
املعروفة فنيا باسم هناء الصافى، واشتهرت باغنية 
»يا بيتى يا بوايتاتى«.   تنقل وديع فى اكثرمن منطقة 
لبنانية بسبب طبيعة مهنة االب، الذى كان يعمل فى 
وهو  لوالده  العون  يد  مد  والحقا  الداخلى،  األمن 
عمل  عندما  عمره  من  عشرة  الثالثة  بعد  ينه  لم 

مساعدا له فى املؤسسة األمنية نفسها. 
املعترك  ابنهما  خوض  واألب  األم  ورغم ممانعة 
كان  الذى  خاله  عند  وجد مالذه  وديع  فإن  الفنى، 
يدربه على عزف العود بعد عودته من العمل. ثمرة 
هذا التعاطف متثل بآلة عود اهداها له اخلال وظل 

وديع يحتفظ بها حتى رحيله. 
كان  اللبنانى،  الفولكلور  اغانى  بتقدمي  اشتهر   
ينشدها بجدارة مما جذب انتباه زمالئه واساتذته 
مدرسة  فى  وبعدها  )نيحا(  الضيعة  مدرسة  فى 

اآلباء املخلصني فى بلدة جون. 
8 ليرات ذهبية أول أجر 

كان  الفنى  مشواره  بداية  فى  تقاضاه  أجر  أول 
جنبالط  نظيرة  السيدة  من  ذهبية  ليرات  ثمانى 
والدة الزعيم الدرزى الراحل كمال جنبالط، وذلك 
لقاء غنائه لها وهى طريحة الفراش وكان يومها ال 

يتجاوز احلادية عشرة.  
فاز  ح��ني   1938 ع��ام  الفنية  انطالقته  ك��ان��ت 
أربعني  بني  من  وعزفا  وغناء  األول��ى حلنا  باملرتبة 
متسابقا تقدموا لإلذاعة اللبنانية بأغنية »يا مرسل 
حبيقة.  اهلل  نعمة  األب  للشاعر  احل��ن��ون«  النغم 
خياط  »ميشال  من  مكونه  االستماع  جلنة  وكانت 
الدين سالم«،  �� محيى  ألبير ديب   �� �� سليم احللو 
الصافى«  »ودي��ع  اس��م  اختيار  على  اتفقوا  الذين 
إذاعة  كانت  لصفاء صوته.    نظرا  له  فنى  كاسم 
الشرق مبثابة معهد موسيقى تتلمذ وديع فيه على 
لهما  كان  اللذين  احللو،  وسليم  خياط  ميشال  يد 
األثر الكبير فى تكوين شخصيته الفنية.   عمل على 
اللبنانية، وكانت وقتها هناك  رسم مالمح لالغنية 
هويتها  إب���راز  طريق  ع��ن  قبله  بسيطة  م��ح��اوالت 
وتركيزها على مواضيع لبنانية وحياتية ومعيشية. 
ولعب الشاعر أسعد السبعلى دورا مهما فى أغانى 
وتكتك  الصباح  »طل  مع  البداية  فكانت  الصافى، 

العصفور« سنة 1940. 
لم يطل احلال كثيرا بوديع الصافى للقاء بعض 
العربى، ففى عام 1944  العالم  الغناء فى  عمالقة 
كان أول لقاء له مع محمد عبدالوهاب حني سافر 
عندما  عبدالوهاب  محمد  عنه  وقال  مصر.   إلى 
املأخوذة  »ول��و«  اخلمسينيات  أوائ��ل  يغنى  سمعه 
فى  يومها  وديع  وكان  السينمائية  افالمه  أحد  من 
ريعان الشباب: »من غير املعقول أن ميلك أحد هذا 
فى  فارقة  عالمة  األغنية  هذه  فشكلت  الصوت«. 

مشواره الفنى وانتشاره فى الوطن العربى. 
عن  الباحث  الشاب  للمطرب  بيروت  تتسع  لم 
االفضل، فسافر اكثر من مرة بحثا عن لقمة العيش 
آل  من  احلفالت  متعهدى  اح��د  مع  بدايته  وكانت 
عندما  الثانية  العاملية  احلرب  اثناء  وذلك  كريدى، 
اختاره ليقوم بجولة فنية فى دول أمريكا الالتينية 
استقر  وقتها  والزراعة.  بالصناعة  حينها  املزدهرة 

فى البرازيل 3 سنوات.  
بعد عودته من البرازيل، أطلق أغنية »عاللوما«، 
التى القت صدى  األغنية  هذه  بسبب  فذاع صيته 
التى  التحية  فى جميع االوساط، وأصبحت مبثابة 

يلقيها اللبنانيون على بعضهم بعضا. 
مع  املشترك  العمل  بدأ  أواخر اخلمسينيات  فى 
باألغنية  النهضة  أجل  من  املوسيقيني  من  العديد 
وذلك  الفولكلورية،  أصولها  من  انطالقا  اللبنانية 
من خالل مهرجان بعلبك الذى جمع وديع الصافى، 
ناصيف،  وفيلمون وهبى، واألخوين رحبانى، وزكى 
الباشا،  وتوفيق  رض���وان،  وعفيف  غلمية،  ووليد 

وسامى الصيداوى، وغيرهم. 
الهجرة من لبنان 

وديع  ع��اش   ،1975 اللبنانية  احل��رب  بداية  مع 
أزمة نفسية كبيرة، وهو يشاهد ابناء الوطن الواحد 
وهنا  البعض،  بعضهم  وج��ه  قى  السالح  يرفعون 
س��ن��ة1976،  إل��ى مصر  لبنان  ودي��ع  يغادر  أن  ق��رر 
كان   .1978 عام  فرنسا  إلى  ثم  بريطانيا،  إلى  ثم 

لبنان،  فى  ال��دائ��رة  احل��رب  على  اعتراضا  سفره 
مدافعا بصوته عن لبنان الفن والثقافة واحلضارة، 
أدى ذلك لتجدد إميان املغتربني بوطنهم لبنان من 
خالل صوت الصافى وأغانيه احلاملة لطعم لبنان 

وطبيعته وهمومه. 
ومع بداية الثمانينيات، بدأ مشوارالصافى يأخذ 
من  وطنه  خ��روج  ف��ى  ام��ال  الوطنى  الغناء  جانب 
املحنة، فقام بتأليف األحلان القومية التى تعبرعن 
وأبنائه  الوطن  على  وويالتها  احل��رب  من  معاناته 
واقتناعا منه بأن كل أعمال اإلنسان ال يتوجها سوى 

عالقته باهلل. 
أراد ان يثبت خطواته الفنية اكثر فاكثر، فحاول 
عليه  عرض  عندما  الستينيات  اوائ��ل  جاهدا  ذلك 
نقوال بدران والد املطربة الكسندرا بدران املعروفه 
الصافى  تعرف  الهدى فى مصر. هناك  نور  باسم 
العام  نحو  ومكث  مصريني  وممثلني  ملحنني  على 
ليعود إلى لبنان ويتبناه هذه املرة محمد سلمان زوج 

املطربة جناح سالم. 
شارك وديع مع املطربة املعروفة فى اكثرمن فيلم 
الشوق« عام  و»نار  »موال«  سينمائى مع صباح فى 

 .1973
الصافى  لبى  عمره،  من  الثمانني  أب��واب  وعلى 
إحياء  الفترياديس  ميشال  اللبنانى  املنتج  رغبة 
حفالت غنائية فى لبنان وخارجه مع املغنى خوسيه 
جناحا  فحصد  حنني،  املطربة  وكذلك  فرنانديز 
مشواره  إل��ى  الشهرة  وه��ج  أع��اد  النظير  منقطع 

الطويل. 
الكبار  أطرب  االجيال،  كل  الصافى  وديع  جذب 

أغنية، وعرف  يقرب من 5000  ما  والصغار، غنى 
بأدائه املميز للمواويل وامليجانا والعتابا، ومن أبرز 
امللحنني الذين غنى لهم، محمد عبدالوهاب، فريد 
األطرش، ولكنه كان يفضل أن يلحن أغانيه بنفسه 
املواويل  ميزج  كان  وألن��ه  بصوته،  األدرى  كان  ألنه 
وديع  بها.  يحتذى  أغانيه، حتى أصبح مدرسة  فى 
غنى ما افرح القلوب مثل »لرميلك حالى من العالى« 
ومنها الوطنى »لبنان يا قطعة سما« و»جايني« ومنها 
اهلل  »عا  كاغنية  املهاجرين  لدى  احلنني  حرك  ما 
تعود عا اهلل«. ومن اشهر اغانيه »عندك بحرية يا 
ريس« واملعروفة انها ثمرة تعاون بينه وبني الراحل 
محمد عبدالوهاب.  ولم يشأ ابن االرز ان يستسلم 
يوما للنمط العادى، أو يقف مكتوف االيدى متأثرا 
مائة  من  اكثر  فأحيا  طالته  التى  السنني  بزحف 
القلعة.  ودي��ر  وص��ور  صيدا  بعلبك،  فى  مهرجان 

وشارك فى افتتاح اكثر من ليلة لبنانية. 
حكايته مع مصر 

انطوان عن  ابنه  يحكى  يامصر«  »عظيمة  أغنية 
حث  من  نابعة  االغنية  ه��ذه  قائال:  االغنية  ه��ذه 
اوائ��ل  ف��ى  لبنان  ح��رب  م��ن  هروبنا  عند  ال��وف��اء، 
احلامولى،  حسن  بصديقه  وال��دى  اتصل   ،1976
وطلب منه ترشيح شاعر لتقدمي اغنية ملصر توضح 
عشقه لها، وبالفعل تواصل مع الشاعر أحمد عالم، 
ليقدم  حلنها،  وكتب  سجلها  االغنية  قرأ  ان  وف��ور 
مارشا حماسًيا طربًيا انتشر فى كل انحاء العالم، 
واستقبلها املصريون بحب، وكانت املدارس تقدمها. 
املدرسية، وأخذت  العام فى احلفالت  نهاية  فى 
معهم  يضيع  ال  فأهل مصر  وكبيرا،  رواج��ا سريعا 

املعروف. 
فقال  العرب«  وضمير  العال  »مصر  اغنية  أم��ا 
مصر  فاسمعوا..  نعم  قالت  مصر  اذا  ابنه:  عنها 
العال وضمير العرب« قدمها فى عام 1994، وكان 
صديقنا الشاعر شكرى نصراهلل فى زيارة للقاهرة 
له اغنية يقدمها فى  آن��ذاك، وطلب منه أن يكتب 
حب مصر، وكانت خلفيته صحفية سياسية فقالت 
»اذا مصر قالت نعم فاسمعوها، مصر العال وضمير 
االرض« وقتها شعر الصافى برد الدين للوفاء جتاه 
مصر واراد ان يشعر العالم بدورها الريادى عربيا 

من خالل الفن، وهذا سر جناح العمل. 
أزمات صحية 

عام  منها  صحية  أزم��ة  من  ألكثر  ودي��ع  تعرض 
1979 عندما أصيب بعدوى بكتيرية فى رئتيه وفى 
لعملية قلب مفتوح. وفى  التسعينيات خضع  مطلع 
عام 2011 اصيب بوعكة صحية أملت بقلبه املتعب 

بقى على اثرها فترة فى املستشفى. 
 العائلة 

من  تزوج   1952 سنة  فى  العائلى  املستوى  على 
فرزق  قريباته،  إحدى  فرنسيس،  طانيوس  ملفينا 
وأن��ط��وان  وف���ادى  وم��ارل��ني  دنيا  وه��م  أوالد  بستة 

وجورج وميالد. 
ت��زوج��ه��ا وه���ى ف��ى ال��ث��الث��ني م��ن ع��م��ره��ا وق��د 
تربطها صلة قرابة  كانت  التى  والدته  له  اختارتها 
العروس اوديت، وهى تعتبر حماته ووالدته  بوالدة 

الثانية املؤمتنة على أسراره. 
ولم يكن لدى أبوفادى املتسع من الوقت لالهتمام 
منشغال  طويلة  اي��ام��ا  عنهم  يغيب  فكان  ب���اوالده 
بتمثيل فيلم أو احياء حفلة ما خارج لبنان، ولذلك 
قرر   15 وعددهم  باالحفاد  بعد  فيما  رزق  عندما 

التفرغ لهم للتعويض عما فاته مع ابنائه. 
لم يشجع اوالده على دخول مضمار الغناء اال انه 

باملقابل لم يجبرهم على العكس. 
الوحيد  ان  منه،  املقربني  إلى  همس  ما  وغالبا 
الذى ميكن ان يكون خليفته هو ابنه انطوان الذى 
التسجيل  واستوديوهات  احلفالت  فى  والده  رافق 
منذ نعومة اظافره قرر البقاء على مسافة من اجواء 
ابنه:  انطوان  يقول  بأسرته  عالقته  عن  الغناء.  
عندما توفى جدى »لوالدتى« تأثر والدى 
بغيابه ألنه كان املسئول عنه فى كل شىء، 
فى  لوالدى  جاء  أشهر  ب6  رحيله  وبعد 
»انطوان طانس«  اسمى  إلى  يشير  املنام 
والدى  فاعتبرنى  السمه،  نسبة  وج��اءت 
جبرا للخاطر من اهلل وأصبحت املقرب 
به  ارتبط  أن  نفسى  وأخ��ذت على  بني اجلميع،  له 
واوجهه  له  داعما  ملساندته،  حياتى  ووهبت  روحيا 
العمر  فى  كبرت  وكلما  فقط،  االب��داع��ى  لإلنتاج 
احلياتى  ب��وض��ع��ه  وتعمقى  اخ��ت��ص��اص��ات��ى  زادت 
بوالدى  مفتونا  أصبحت  حتى  والعائلى،  والصحى 
وهذا ماقادنى إلى دراسة هندسة الصوت بالواليات 
رفيقه  واص��ب��ح��ت  باملوسيقى  وتعمقت  امل��ت��ح��ده 

ومستشاره وعازفا فى فرقته ومدير أعماله. 
سر بقاء وديع 

يقول أنطوان ابنه: »وديع كينونته الفن« استخدم 
صوته وأحلانه لنشر قيم وعادات وطبيعة االنسانية 
التى لم تنشر من قبل، فكان رائد الفنانني فى تقدمي 
اعمال تصف البيئة واملجتمع واحلياة اليومية وهموم 
االنسان وافراحه ومميزاته وكذلك جماليات العمل 
استخدام  وكانت رسالته:  فكان هذا مشروع عمره 
االنسان  بناء  تساعد على  انسانية  قيم  لنشر  الفن 

كنواة لألوطان واملجتمعات. 
الوطنية،  باألغنية  يسمى  ما  »الصافى«  وابتدع 
الصباح  »ط��ل  أغنية  ف��ى  لبنان  ذك��ر  م��ن  أول  فهو 
1947«، وصفه عاصى الرحبانى قائال: اذا احببتم 
»ان تتعرفوا على حضارة برمتها اسمعوا أغانى وديع 
»ماهذا  قائال:  عبدالوهاب  به  وانبهر  الصافى«، 
الصوت«، وهذا االجماع الكبير من كل فنانى العصر 
انسانية،  وثروة  متجدد،  فنان  ألنه  نادرا،  امرا  اراه 
وقيمة فنية، كما اشترك فى مشواره الفنى مع كل 
فنانى العصر فى لبنان زكى نصيف وروبير خياط 
الباشا  وتوفيق  الرحبانى  وعاصى  وهبى  وفليمون 
وكل املطربات املشهورات خرجوا من عباءته صباح 
واكتشف مواهب  الهدى وفيروز  ونور  وجناح سالم 

اخرى فكانت رحلته انسانية من خالل الفن. 
موقف ال ينساه 

فيه  ال��ذى اضطر  اليوم  الصافى  ودي��ع  ينسى  ال 

العصر،  لصالة  ليؤذن  الشيوخ  احد  مكان  يحل  ان 
االذاعة  على  والرسائل  االتصاالت  بعدها  وانهالت 
الصوت  ه��ذا  الشيخ صاحب  ه��ذا  ه��و  م��ن  تسأل 
بالعمل  التحاقة  ب��داي��ة  ف��ى  ذل��ك  وك���ان  الشجي؟ 

باالذاعة كمطرب. 
اكتوبر   11 اجلمعة  مساء  الصافى  ودي��ع  توفى 
2013، بعد تعرضه لوعكة صحية، نقل على أثرها 

إلى املستشفى حيث فارق احلياة. 
أفالمه السينمائية 

»اخلمسة جنيه« 
اللحن األول سنة 1958. 
إنت عمرى سنة 1964. 

ليالى الشرق سنة 1965. 
موال. 

نار الشوق مع صباح فى عام 1970. 
االستعراض الكبير عام1975. 

املهرجانات الغنائية 
»العرس فى القرية« )بعلبك 1959( 

»موسم العز« و»مهرجان جبيل« )1960( 
»مهرجانات فرقة األنوار« )1960 �� 1963( 

»مهرجان األرز« )1963( 
»أرضنا إلى األبد« )بعلبك 1964( 

»مهرجان نهر الوفا« )الذى فشل ماديا( )1965( 
»مهرجان مزيارة« )1969( 

»مهرجان بيت الدين« )1970 �� 1972( 
»مهرجان بعلبك« )1973 �� 1974( 

مهرجان املوسيقى العربية فى مصر عدة سنوات 
 أشهر األغانى 

الوطنية  األغانى  أشهر  من  مصر..  يا  عظيمة 
وأحل��ان  ع��الم،  أحمد  كلمات  م��ن  وه��ى  املصرية، 
وديع الصافى، وبسبب هذه األغنية، منحه الرئيس 

األسبق محمد حسنى مبارك اجلنسية املصرية. 
على رمش عيونها.. قدمها الفنان الراحل، ضمن 
أحداث فيلم »نار الشوق«، وحققت األغنية جناحا 

كبيرا. 
الراحل،  املطرب  أغانى  أشهر  من  دار..  يا  دار 
الشوق«  »ن��ار  فيلم  أح��داث  ضمن  كذلك  وقدمها 
عام 1970، وهى من كلمات حسني السيد، وأحلان 

املوسيقار بليغ حمدى. 
الراحل،  الفنان  ليلى.. من أشهر أغانى  يا  الليل 
وغناها عدد كبير من املطربني بعده، أبرزهم رامى 
اللبنانيني  النجوم  من  وع��دد  توفيق،  وليد  عياش، 

والعرب، وهى من أحلان وديع الصافى. 
باللهجة  الصافى  ودي��ع  غناها  أحبابنا..  طلوا 
اللبنانية، وهى من أحلانه وكلمات الشاعر مصطفى 

محمود. 
املصرية،  باللهجة  أغنية  الصبر..  ع  عينى  ي��ا 
الكبير عام 1970، وهى من كلمات  الفنان  وغناها 

جنيب محمد جنم، وأحلان رياض البندك. 
لبنان يا قطعة سما.. أغنية وطنية لبنانية، قدمها 
ومن  أحلانه،  من  وهى   ،1960 عام  الصافى  ودي��ع 

كلمات يونس االبن. 
لو يدرى الهوا كلماته، وأحلان طعان أسعد. 

اهلل يرضى عليك.. كلمات الشاعر توفيق بركات، 
وأحلان وديع الصافى. 

تكرميات وأوسمة 
من  اكثر  وحمل  جمهورية  رئيس  من  اكثر  كرمه 
نالها  لبنانية  اوسمة  خمسة  منها  استحقاق  وسام 
ايام كميل شيمعون، فؤاد شهاب وسليمان فرجنية 
اميل حلود  اللبنانى  الرئيس  اما  الهراوى.  والياس 

فقد منحه وسام االرز برتبة فارس. 
كما كرمة الرئيس املصرى االسبق حسنى مبارك. 
فى  ت��ك��رمي  حفلة  ل��ه  اقيمت   1989 سنة  ف��ى   
اليوبيل الذهبى  العربى فى باريس مبناسبة  املعهد 

النطالقته وعطاءاته الفنية. 
والفرنسية  املصرية  جنسيات  ثالث  على  حصل 
والبرازيلية، اال انه يفتخر باللبنانية ويردد ان االيام 
علمته بأن ما اعز من الولد اال البلد وهو مستعد 
انه  ان��ط��وان  ابنه  ويصفه  حلظة  أى  ف��ى  للبسمة 

»يضحك بالعرض« أى من كل قلبه. 
باملحبة:  يتسلحوا  ان  الوالده  الدائمة  وصيته 
وانتم  تعملون  وانتم  اليومى  زادك��م  املحبة  »لتكن 

تأكلون وانتم تتحدثون وانتم تغنون«.
ألقابه

»ص��وت  منها  أل��ق��اب  بعدة  الصافى  ودي��ع  لُقب 
اجلبل«، »مطرب األرز«، »عمالق لبنان«.

رت عن حب كبير جتاه أم الدنيا   حمل راية الغناء اللبنانى إلى العالم.. و»عظيمة يا مصر« عبَّ

  أوصى أوالده أن 

املحبة زادكم اليومى« 

أعد امللف ــ أمجد مصطفى

الصافى، خالل  الكبير وديع  املطرب  الليلة مصر مبئوية  حتتفل 
احتفال  العربية،  املوسيقى  ومؤمتر  مهرجان  ليالى  من  السابعة  الليلة 
املهرجان بهذا الصوت لم يأت من فراغ، لكنه فنان أحب مصر، فأحبه 

ابنه  الليلة  احتفالية  فى  يشارك  مصرجنسيتها،  وأعطته  الشعب، 
انطوان وديع الصافى عازف الكمان، إلى جانب أحد تالميذ وديع 

اللبنانى معني شريف، ومن مصر تغنى أميرة أحمد  وهو املطرب 

وتعد هذه االحتفالية  املايسترو سليم سحاب.  االوركسترا  قيادة 
الغناء  وتأثيره على ساحة  الكبير  الفنان  بأهمية هذا  كاعتراف 

العربى. 
»الشروق« أعدت ملفا عن مشوار هذا الفنان الكبير ترصد أهم املحطات 

التى مر بها. 

  رفع األذان فى اإلذاعة اللبنانية بصوته 
الذى كان له نصيب من اسمه

يتسلحوا باملحبة: »لتكن 

معني شريف

عاصى احلالنى

أنطوان وديع الصافى

.. وفى لقاء مع عبدالوهاب وديع الصافى 

أميرة أحمد



األحد
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البحرى،  والوجه  القاهرة  على  نهارا  للحرارة  مائل  طقس  يسود 
معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البالد.

وجنوب  وشمال  البحرى  والوجه  القاهرة  على  الليل  أول  فى  لطيفا  يكون   
الصعيد وجنوب سيناء، مائال للبرودة فى آخره على جميع األنحاء.

مائل للحرارة نهارًا

»د.ب.أ« تلون الفنون حياة البشر منذ قدمي الزمان، وتؤدى دور التسلية والترفيه وحتقيق املتعة فى 
حياتنا، لذلك تطورت عبر سنوات وأصبح لكل بلٍد طابعها الفنى اخلاص بها، ومن بني هذه الفنون 

الرقص، ونرى فى هذه الصورة راقصني للباليه يؤديان عرضا أثناء إزاحة الستار عن نوافذ عيد 
امليالد فى هامليز، فى لندن.

سعادة الرقص

  كتبت ــ نسمة يوسف:
كولورادو  والي��ة  فى   ،)Denver Zoo( »دنفر«  حيوان  حديقة  أعلنت 

األمريكية، أمس السبت، إصابة اثنني من الضباع لديها، بفيروس كورونا.
وذكرت احلديقة، فى بيان على حسابها الرسمى مبوقع »تويتر«: »أكدنا 
و)كيبو( 23 عاما،  لدينا، )جنوزى( 22 عاما،  الضباع  اثنني من  أن  اليوم، 

أثبتت إصابتهما بالفيروس املسبب ل�)كوفيد��19(«.
وأوضحت أنه »مت تأكيد النتائج فى مختبر التشخيص البيطرى بجامعة 
والية كولورادو )CSU(، فى مدينة فورت كولنز بوالية كولورادو األمريكية، 
الزراعة  ل���وزارة  التابع  الوطنى  البيطرية  اخل��دم��ات  مختبر  فى  وكذلك 

.»)USDA( األمريكية
إصابتها  املؤكد  الضباع  »أول  هما  املصابني  الضبعني  أن  إلى  وأش��ارت 

بفيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم«.
وأوض����ح ف��ري��ق رع��اي��ة احل��ي��وان 
باحلديقة، أن »كال الضبعني لديهما 
أعراض خفيفة للغاية، مبا فى ذلك 
إف��رازات  وبعض  اخلفيف،  اخلمول 

األنف والسعال العرضى«. 
وت���اب���ع ال���ف���ري���ق: »ل���ق���د ح��اف��ظ 
ال��ض��ب��ع��ان ع��ل��ى م��س��ت��وي��ات ط��اق��ة 
طبيعية، وتفاعال مع التخصيب ومع 
واستطرد:  بخدمتهما«،  يقومون  من 
ح��ي��وان��ات  ب��أن��ه��ا  ال��ض��ب��اع  »تشتهر 
امل��ع��روف عنها  وم��ن  وم��رن��ة،  صلبة 
اجلمرة  عالية  بدرجة  تتحمل  أنها 
وأشار  والسم«،  الكلب  وداء  اخلبيثة 
جيدة،  بصحة  يتمتعان  »أنهما  إل��ى 

ويتوقع لهما الشفاء التام«.
ولفت الفريق إلى أنه »فى الوقت 
ن��ف��س��ه، ف���إن احل��ي��وان��ات األخ���رى 
التى  احليوانات،  بحديقة  املوجودة 
األسابيع  فى  بكورونا  إصابتها  ثبتت 
األخيرة، إما قد تعافت بالفعل بالكامل، أو فى طريقها إلى الشفاء التام«. 
إلى  وعادا  الفيروس  من  خاليان  ونيكيتا(،  )يورى،  »منورنا  الفريق:  وأكمل 
حالتهما الصحية الطبيعية، وتعافت جميع أسودنا ال�11 بالكامل، أو تظهر 

مستويات متناقصة من الفيروس«.
األخرى  األن��واع  من  العديد  أن  اآلن  نعلم  »نحن  قائال:  الفريق  واختتم 
للحيوانات قد تكون عرضة ل�)كوفيد��19( بناء على تقارير متعددة، ونستمر 
فى استخدام أعلى مستوى من الرعاية واالحتياطات عند العمل مع جميع 

حيواناتنا البالغ عددها 3000، و450 نوعا مختلفا«.

رصد أول إصابة للضباع
 بكورونا فى العالم

رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى األمم املتحدة 
يتقلد وسام اإلمبراطورية اليابانية خلريف 2021

»التضامن« تنظم معرًضا 
ملنتجات طلبة اجلامعات حتت 

شعار »الطالب املنتجون«
  كتبت ــ آية عامر:

غدا  القباج،  نيفني  االجتماعى  التضامن  وزي��رة  تفتتح 
والذى  اليدوية  ملنتجات طلبة اجلامعات  »اإلثنني«، معرضا 
شعار  ال��وزي��رة حت��ت  تفتتحه  ال���ذى  ن��وع��ه  م��ن  األول  يعد 

»الطالب املنتجون«. 
مبجمع  مربعا  مترا   ٦25 مساحة  على  املعرض  ويقام 
اجلامعة  رئيس  مع  بالتعاون  االسكندرية  بجامعة  الكليات 

الدكتور عبدالعزيز قنصوه.
 10 �� ومن املقرر أن يستمر املعرض خالل الفترة من ٧ 
نوفمبر 2021، ويفتح أبوابه الستقبال اجلمهور اعتبارا من 

الساعة العاشرة صباحا وحتى اخلامسة عصرا. 
العمل  على  الطالب  لتشجيع  خطوة  املعرض  هذا  ويعد 
واإلنتاج والدخول إلى سوق العمل والتعرف على احتياجات 
مشروعات  تأسيس  الشباب  هؤالء  يستطيع  بحيث  السوق 
واالدخ��ار،  االستثمار  قيم  على  والتنشئة  ومنتجة  صغيرة 
اليدوية  املشغوالت  م��ن  خاصة  منتجات  امل��ع��رض  ويضم 

واالبتكارية من انتاج الطالب.
كما يشارك فى املعرض أيضا 40 عارضا من محافظات 
منتجات  إل��ى  باإلضافة  واإلسكندرية،  واجل��ي��زة  القاهرة 
للطالب  مالئمة  منتجات  لبيع  سيناء،  شمال  محافظة 
برجولة   15 عدد  من  املعرض  ويتكون  اقتصادية.   بأسعار 
املالبس  من  املتنوعة  اليدوية  ومنتجاتهم  العارضني  تضم 

واملنسوجات واملفروشات واإلكسسوارات.

فريق مصرى يفوز بجائزة يوم الهندسة عن مشروع 
تعويض انقطاع التغطية فى شبكات االتصاالت

  كتب ــ عبداهلل قدرى:
ف����از م���ش���روع ت���خ���رج ل��ط��الب 
القاهرة،  جامعة  الهندسة  بكلية 
التغطية  ان��ق��ط��اع  ت��ع��وي��ض  ع���ن 
التنظيم،  ذات��ي��ة  ال��ش��ب��ك��ات  ف��ى 
هندسة  فئة  األول  املركز  بجائزة 
االت����ص����االت، ف���ى م��س��اب��ق��ة ي��وم 
معهد  برعاية  امل��ص��رى  الهندسة 
واإللكترونيات  الكهرباء  مهندسى 
مهنية  جمعية  وه���ى   ،)IEEE(
الواليات  فى  نيوجيرسى  مقرُها 
املتحدة، تشكلت فى عام 19٦3م، 
األمريكى  املعهد  دم��ج  خ��الل  من 
م���ع معهد  ال��ك��ه��رب��اء  مل��ه��ن��دس��ى 

مهندسى الراديو. 
وي��ه��دف م��ش��روع ال��ط��الب إلى 
التى  واألعطال  األخطاء  معاجلة 
ت��ص��ي��ب ش��ب��ك��ات االت����ص����االت، 
يتم  ع���ن ط���ري���ق خ����وارزم����ي����ات 
الذكاء  تقنية  بواسطة  ترجمتها 
انقطاع  مينع  مم��ا  االصطناعى، 
خ���دم���ة االت����ص����االت ف���ى ن��ط��اق 
تعرض  ال��ت��ى  السكنية  املنطقة 

البرج املغذى لها للعطل.
»سلسبيل  ال��ط��ال��ب��ة  وح��س��ب 

الفريق،  أع��ض��اء  إح���دى  ع���ادل«، 
فإن  »الشروق«،  إلى  التى حتدثت 
هناك أنواعا من األعطال تتجاوز 
مثل  ش��ه��ور،  ال���3  م��دة إصالحها 
احلرائق أو انقطاع أسالك البرج، 
���� وبحسب  يتم  ف��ى ه��ذه احل��ال��ة 
فى  ال��ع��ط��ل  م��ع��اجل��ة   ���� سلسبيل 
غضون شهور، حيث تتولى شبكات 
عملية  للشبكة  املجاورة  االتصال 
ال��ت��غ��ذي��ة ال��ت��ع��وي��ض��ي��ة ب��واس��ط��ة 
عمال متخصصني يقومون بعملية 

التهيئة.

لكن ما توصل إليه مشروع فريق 
كلية الهندسة، هو عملية التعويض 
إلى  احلاجة  دون  من  ذاتى  بشكل 
أيدى عاملة بشكل مؤقت، إذ تتولى 
خصائص  بتغيير  املجاور  األب��راج 
طريق  عن  نفسها  من  االتصاالت 

تقنية الذكاء االصطناعى.
إلى جانب سلسبيل، شارك فى 
امل��ش��روع ك��ل م��ن )أح��م��د محمد، 
وك����رمي م��ح��م��د، وج��ه��اد ن��اص��ر، 
مرسى(،  وأح��م��د  رض��ا،  ومحمد 
الذين فازوا جميعهم بجائزة مالية 

مقدمة من البنك املركزى، مع دعم 
امل��ش��روع  ف��ك��رة  حت��وي��ل  إلمكانية 
»رواد  مبادرة  قبل  من  شركة  إلى 

النيل«.
مشروع  فكرة  سلسبيل  تلخص 
خطأ  حصل  »ل��و  بقولها:  الفريق 
أو ح����ادث ف���ى ب����رج م���ن أب����راج 
التغطية، بدل ما نحتاج أن شركة 
املحمول تبعت عمال ينفذوا عملية 
مش  وقتا  بيتطلب  وده  التعويض، 
أقل من يومني من انقطاع التغطية 
بننفذ  إح��ن��ا  املنطقة،  ع��ن  ال��ت��ام 
عملية التعويض بشكل أوتوماتيك 
البرج  ح��وال��ني  اللى  األب���راج  ب��أن 
بتغيير  بنفسها  ت��ق��وم  امل��ع��ط��ل، 
وتنفيذ  االت���ص���االت  خ��ص��ائ��ص 
عملية التعويض بشكل آلى بحيث 
التغطية ترجع فى خالل دقيقتني«.

سلسبيل  لفتت  النهاية،  وف��ى 
إلى أن أهمية املشروع هو تعويض 
نقص التغطية بشكل آلى ومؤقت، 
ملا متثله االتصاالت من أهمية فى 
يعنى  ال  ذل��ك  لكن  ال��ن��اس،  حياة 
فى  العاملة  األيدى  عن  االستغناء 

عملية إصالح الشبكة.

محمد عفيفى: رواية يعقوب ليست سيرة ذاتية.. والتاريخ ال يسرد احلقائق كاملة

  »أ. ش. أ«:
أعلنت حكومة اليابان أن السفير 
ماجد عبدالفتاح عبدالعزيز رئيس 
لدى  العربية  ال��دول  جامعة  بعثة 
األمم املتحدة ووكيل األمني العام 
واملستشار  املتحدة  السابق لألمم 
اخل����اص ل��ألم��ني ال���ع���ام ل��ألمم 
سيكون  إفريقيا،  بشأن  املتحدة 
األجانب احلاصلني على  بني  من 
خلريف  اإلمبراطورية  األوس��م��ة 
كأحد  إلسهاماته  تقديرا   2021
املنظمني املشاركني لعملية مؤمتر 
بالتنمية  املعنى  ال��دول��ى  طوكيو 
فى إفريقيا والتى مت من خاللها 
ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات ب��ني ال��ي��اب��ان 

وإفريقيا.
لدى  اليابانية  البعثة  وذك���رت 
نشرته  بيان  فى  املتحدة،  األمم 
فى نيويورك، اجلمعة، إن السفير 
يتسلم  س��وف  عبدالفتاح  ماجد 
»وسام الشمس املشرقة والنجمة 
نيويورك  فى  والفضية«  الذهبية 

نهاية العام احلالى. 
مؤمتر  أن  إل��ى  البيان  وأش���ار 
بالتنمية  املعنى  ال��دول��ى  طوكيو 
حيوية  منصة  ظ��ل  إفريقيا  ف��ى 
لالستفادة  ق��رن  رب��ع  م��ن  ألك��ث��ر 

املعنية  التعاون بني األط��راف  من 
املتعددة لتنمية إفريقيا على نطاق 
واسع، موضحا أن جائحة كوفيد 
���� 19 أظ��ه��رت م��رة أخ���رى كيف 
ميكن ألزمة تتعلق باألمن البشرى 
احل��دود  عبر  بسهولة  تنتشر  أن 
وأظهرت أيضا مدى الترابط بني 
جميع الدول واملناطق. وميكن أن 
يكون مؤمتر طوكيو الدولى املعنى 
بالتنمية فى إفريقيا الذى تأسس 

وال��ش��راك��ة«  »امللكية  م��ب��دأ  على 
مضى  وق��ت  أى  من  أهمية  أكثر 
لدعم  الدولية  اجلهود  حشد  فى 
أزم��ة  على  التغلب  ف��ى  إفريقيا 
جائحة كوفيد �� 19 وإعادة البناء 

بشكل أفضل.
يذكر فى هذا الصدد، أن مكتب 
العام  لألمني  اخل��اص  املستشار 
لألمم املتحدة بشأن إفريقيا ميثل 
املشارك  واملنظم  املتحدة،  األمم 

املعنى  ال���دول���ى  ط��وك��ي��و  مل��ؤمت��ر 
إنشائه  منذ  إفريقيا  فى  بالتنمية 

فى عام 1993.
وم�����ن خ�����الل ع��م��ل��ي��ة م��ؤمت��ر 
بالتنمية  املعنى  ال��دول��ى  طوكيو 
فى إفريقيا، تعمل اليابان ومكتب 
العام  لألمني  اخل��اص  املستشار 
إفريقيا معا  املتحدة بشأن  لألمم 
على مواجهة العديد من التحديات 
من  إفريقيا،  فى  إحلاحا  األكثر 

التنمية إلى السالم واالستقرار.
وقدم السفير ماجد عبدالفتاح 
املتميزة،  املهنية  مسيرته  خ��الل 
إسهامات كبيرة فى عملية مؤمتر 
طوكيو الدولى املعنى بالتنمية فى 
اخلصوص،  وجه  وعلى  إفريقيا. 
قام بصياغة عملية شاملة ملؤمتر 
طوكيو الدولى املعنى بالتنمية فى 
دينامية  شراكات  تعكس  إفريقيا، 
اإلفريقى  االحت���اد  م��ع  م��ت��زاي��دة 
مؤمتر  واكتسب  املتحدة.  واألمم 
طوكيو الدولى املعنى بالتنمية فى 
أكبر  أهمية  قيادته  إفريقيا حتت 
األطراف  ومتعدد  شامل  كمنتدى 
ي��ت��م��اش��ى م����ع خ���ط���ة ال��ت��ن��م��ي��ة 
وأج��ن��دة   2030 ل��ع��ام  املستدامة 

االحتاد اإلفريقى لعام 20٦3.

  كتبت ــ أسماء سعد:
الكبرى  القاهرة  مكتبة  نظمت 
ب��ال��زم��ال��ك، األرب����ع����اء امل��اض��ى، 
بني  يعقوب  »رواي���ة  بعنوان  ن���دوة 
تناولت  حيث  واخل��ي��ال«،  ال��واق��ع 
للمؤرخ  ال��روائ��ي��ة  األع��م��ال  أول���ى 
عفيفى  محمد  الدكتور  امل��ع��روف 
أس��ت��اذ ال��ت��اري��خ ب���آداب ال��ق��اه��رة، 
للمجلس  األس��ب��ق  ال��ع��ام  األم����ني 
األع��ل��ى ل��ل��ث��ق��اف��ة. ح��ض��ر ال��ن��دوة 
ع���دد م���ن ال��ش��خ��ص��ي��ات ال��ع��ام��ة 
والصحفيني  واملثقفني  واألدب����اء 
امل��س��ت��ش��ارة  منهم  واإلع��الم��ي��ني، 
الدكتورة نهى عثمان الزينى، وقام 
الدكتور  من  كل  الرواية  مبناقشة 
بكلية  التاريخ  أستاذ  امليرى  خلف 
بنات جامعة عني شمس، والدكتورة 
ن��ان��س��ى إب��راه��ي��م أس��ت��اذة األدب 
السويس،  ق��ن��اة  بجامعة  ال��ع��رب��ى 
أمل  ال��دك��ت��ورة  الباحثة  واألدي��ب��ة 

صديق عفيفى.
الصحفى  الكاتب  ال��ن��دوة  أدار 
استهل  ال��ذى  ال��س��رس��اوى،  أحمد 
محمد  بالدكتور  بالترحيب  الندوة 
»يعقوب«  برواية  مشيدا  عفيفى، 
للنشر،  الشروق  دار  عن  الصادرة 
األدبية  األع��م��ال  أول  تعد  وال��ت��ى 
عفيفى،  محمد  للمؤرخ  والروائية 
مؤكدا أن الرواية تتناول شخصية 
املعلم يعقوب وهو شخص ذو أبعاد 
م��ا مييز  أن  إل��ى  مشيرا  ع��دي��دة، 

الشخصية أنها مثيرة للجدل على 
نحو ملحوظ.

أك��د  عفيفى،  محمد  ال��دك��ت��ور 
أح���د  أن  ع���ل���ى  ال����ن����دوة  خ�����الل 
هو  يعقوب،  رواي��ة  لكتابة  دوافعه 
التاريخية  للروايات  الشديد  حبه 
إلى  مشيرا  الوثائقية،  واألف���الم 
هو  للتاريخ  حبه  أس���رار  أح��د  أن 
منذ  واألدب  بالسينما  اهتمامه 
الصغر، مضيفا »فى أغلب اللغات 
التاريخ واألدب نفس املعنى، عندما 
أقوم بكتابة التاريخ، يكون للسينما 
واألدب دورا مهما فى إلقاء الضوء 

على مناطق مظلمة«.
»هناك أزمة تكسير التابوهات«، 
هكذا عبر عفيفى، رافضا أسلوب 

امل��م��اط��ل��ة ف���ى س���رد ال��ت��ف��اص��ي��ل 
ومن  لها  أهمية  ال  التى  الفرعية 
مضيفا  عنها،  االستغناء  املمكن 
ال���ذى يكتب  ال��روائ��ى  أف��ض��ل  »ال 
بتفاصيل  مزدحمة  تاريخية  رواية 
إلى  الفتا  لها«،  أهمية  ال  فرعية 
أنه مييل إلى تكثيف اللغة وتكثيف 
األف���ك���ار، ح��ت��ى ف��ى امل��ح��اض��رات 
على  وردا  لطالبه.  يقدمها  التى 
الزينى،  نهى  للمستشارة  س���ؤال 
كتابتى  بداية  »فى  عفيفى:  أجاب 
على  التركيز  أن��وى  كنت  للرواية، 
الفترة الزمنية التاريخية لشخصية 
ي��ع��ق��وب ف��ق��ط، ول��ك��ن ب��ع��د ذل��ك 
اخترت أن تتناول الرواية أكثر من 
سياق زمنى، موضحا أنه لم ينحز 

لفكرة التقدمي التاريخى لشخصية 
»املُعلم يعقوب« حتى ال يتم قولبته 
ف���ى من���ط م��ع��ني، ول���ذل���ك قمت 
شخصية  ع��ل��ى  ال��ض��وء  بتسليط 
التركيز على  دون  إنسانيا،  يعقوب 

حتويل الرواية إلى سيرة ذاتية.
عفيفى  محمد  الدكتور  واختتم 
أن  القاهرة،  بآداب  التاريخ  أستاذ 
كاملة،  احلقائق  يسرد  ال  التاريخ 
عن  التاريخ  ابتعاد  أن  إل��ى  الفتا 
األدب جعله يفتقد للحبكة والسرد، 
مضيفا: »فى اخلارج أصبح هناك 
انتشارا للرواية التاريخية واألفالم 
التاريخية، وفى طريقهم نحو إلغاء 
التاريخ  املتمثل فى تقدمي  احلاجز 

بشكل أكادميى بحت«.

طائرة تهبط اضطراريا فى مطار 
إسبانى وعدد من ركابها يفرّون

أعلنت السلطات اإلسبانية أّن مطار باملا دى مايوركا فى أرخبيل الباليار، أحد 
أكثر مطارات البالد ازدحاما، أُغلق قرابة أربع ساعات اجلمعة بعد أن استغّل عدد 
من رّكاب طائرة هبوطها اضطراريا فيه إلنزال راكب اّدعى على األرجح املرض 

فنزلوا على املدرج وفّروا.
وقال احلرس املدنى اإلسبانى لوكالة فرانس برس إّن الطائرة التى كانت تقوم 
برحلة بني املغرب وتركيا ُسمح لها بالهبوط اضطراريا فى باملا دى مايوركا إثر 

ورود بالغ عن شعور أحد رّكابها بإعياء، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. 
وأضاف أّنه أثناء إخالء املريض املفترض من الطائرة، انتهز حوالى 20 راكبا 
الفرصة للهروب منها، فنزلوا على املدرج والذوا بالفرار قبل أن تعتقل السلطات 

اثنني منهم.
ووفقا لصحيفة »إل بايس« فإّن املحّققني يعتقدون أّن الرّكاب الذين فّروا دّبروا 

عملية هبوط الطائرة اضطراريا بقصد دخول إسبانيا بشكل غير قانونى.
وأضافت أّن الراكب الذى اّدعى شعوره باإلعياء نُقل إلى املستشفى حيث تبنّي 
الشرعية  الهجرة غير  »املساعدة فى  بتهمة  الشرطة  أّنه بصّحة جّيدة فاعتقلته 

ومخالفة قانون األجانب«.
إلى  امل��رض  اّدع��ى  ال��ذى  الراكب  راف��ق  آخر  ف��إّن شخصا  الصحيفة  وبحسب 

املستشفى الذ بدوره بالفرار.
ولفتت »إل بايس« أّن السلطات اعتقلت خمسة من الركاب الذين فّروا باإلضافة 

إلى ذاك الذى اّدعى املرض.
فإّن  اجلوية  املالحة  برصد حركة  املتخّصص   »24 رادار  »فاليت  ملوقع  ووفقا 
الطائرة التى هبطت اضطراريا فى باملا دى مايوركا هى من طراز إيرباص إيه 
الدار  بني  رحلة  فى  كانت  وقد  )املغرب(«  للطيران  »العربية  لشركة  وتابعة   320

البيضاء واسطنبول.
ونتيجة للحادث، مّت تغيير مسار 13 طائرة كانت مّتجهة إلى باملا إلى مطارات 

أخرى، كما عانت 1٦ رحلة مغادرة من تأخيرات كبيرة، وفقا لسلطات املطار.
وأعيد فتح املطار قرابة منتصف ليل اجلمعة بعد نحو أربع ساعات من إغالقه.

جانب من ندوة مكتبة القاهرة الكبرى

ماجد عبدالفتاح عبدالعزيز

الطالب أعضاء املشروع
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ــ  وأعمال  لـ»مال  مطلعة،  كشفت مصادر 
اقتراب شركة حديد عز من  الشروق« عن 
االستحواذ على حصة رجل األعمال أحمد 
أبوهشيمة بشركة حديد املصريني، مرجحة 

توقيع العقود خالل األيام املقبلة.
املــفــاوضــات جارية  وذكـــرت املــصــادر أن 
على استحواذ شركة حديد عز، على حصة 
هيكل  مــن   %18 نحو  البالغة  هشيمة  أبــو 

مساهمى حديد املصريني.
وأضافت املصادر أن الصفقة فى مراحلها 

األخيرة، رافضة الكشف عن قيمتها.
وأوضــحــت املــصــادر أن وفــدا من شركة 
حديد عز بقيادة املهندس أحمد عز، مالك 
مصنع  مقر  يــزور  أن  املقرر  من  املجموعة، 
سويف،  بنى  مبحافظة  املــصــريــني  حــديــد 
ــاء املــقــبــل؛ فــى إطــــار املــفــاوضــات  ــالث ــث ال

اجلارية.
اخلدمة  جهاز  أن  إلى  املصادر  وأشــارت 
الــوطــنــيــة ميــلــك حــصــة 82% مـــن حــديــد 
املصريني، بعدما رفع حصته مبوجب صفقة 
القطرى  املساهم  حصة  على  االســتــحــواذ 

محمد بن سحيم آل ثانى عام 2018.
 2010 عام  املصريني«  »حديد  وتأسست 
وتضم 3 شركات، األولى بورسعيد الوطنية 
السخنة  بالعني  مصنعني  )متتلك  للصلب 
سى  آى  آى  شــركــة  والثانية  وبــورســعــيــد(، 
الدارة مصانع الصلب )يندرج حتتها مصنع 
بنى سويف ومصنع اإلسكندرية(، ثم شركة 
التى  البناء  مــواد  لتجارة  املصريني  حديد 

متثل القطاع التجارى باملجموعة.
كــان جــهــاز اخلــدمــة الــوطــنــيــة، قــال فى 
بنسبة  ساهم  اجلهاز  إن   ،2018 أغسطس 
املصريني  حديد  مجموعة  مــال  رأس  فــى 

دعما  ســويــف  بــنــى  حــديــد  مصنع  ومــنــهــا 
لصناعة احلديد بأنواعه املختلفة فى مصر.

أن  تبني  أنــه  حينذاك،  اجلهاز،  وأضــاف 
ــهــالك املــحــلــى مــن حديد  ــدالت االســت ــع م
اإلنتاج  حجم  حول  قسرا  تتأرجح  التسليح 
املحلى الفعلى منه وعند متوسط 8 ماليني 
طن سنويا، بينما ال تزال مشروعات اإلسكان 
نسبة  أن  موضحا  املزيد،  تتطلب  والتعمير 
املربع  املتر  فى  تكلفة مدخل احلديد تصل 
الواحد فى أغلب ما يتم إنشاؤه من وحدات 
سكنية إلى 12% من إجمالى التكلفة؛ وهو ما 
أدى إلى ارتفاع تكلفة مدخالت اإلنتاج وفقا 

آلليات العرض والطلب.
يتراوح بني 8 و9 ماليني  وتنتج مصر ما 
ــتــراوح  ــن حــديــد الــتــســلــيــح، فــيــمــا ي طــن م

مليون   7.5 7و  مابني  املحلى  االستهالك 
طن.

قامت  قد  املصريني  حديد  شركة  كانت 
املستحقة  لــأقــســاط  معجل  ســـداد  بعمل 
املليار  تتجاوز  بقيمة  البنوك  لصالح  عليها 
وفقا  عليه  حصلت  متــويــل  ضــمــن  جنيه 
بنوك  عدة  من  االسالمية  الشريعة  ألحكام 
بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه، وهو ما كانت 

»مال وأعمال ــ الشروق« انفردت بنشره.
على   2014 منتصف  بنوك  ثالثة  ووقعت 
اتفاقية أول تسهيل إسالمى مشترك بصيغة 
حديد  شركة  لصالح  واإلجــارة  االستصناع 
إلنتاج  مصنع  إنشاء  لتمويل  »املــصــريــني«، 
حديد التسليح والبيليت ببنى سويف، بطاقة 
إنتاجية 866 ألف طن بيليت و530 ألف طن 

باإلسكندرية  مصنع  وتطوير  تسليح،  حديد 
الصلب،  لفائف  من  طن  ألــف   300 لينتج 
وتبلغ التكلفة االستثمارية ملصنع بنى سويف 
1.671 مليار جنيه، بينما تبلغ 295 مليون 

جنيه ملصنع اإلسكندرية.
أول  هو  املصريني  حديد  مصنع  ويعتبر 
مصنع حديد فى منطقة صعيد مصر، وأحد 
بطاقة  مبصر  االستثمارية  املشاريع  أكبر 

إنتاجية تصل إلى 830 ألف طن سنويا.
الربع  خــالل  محلية  بنوك  حتالف  ووقــع 
جدولة  اتفاقية  احلــالــى  الــعــام  مــن  األول 
شركة  لصالح  مستحقة  ملديونيات  وهيكلة 
تبعا  جنيه،  مليار   6,5 بقيمة  عــز  حــديــد 
إلى  حتدثت  مصرفية  مصادر  لتصريحات 

»مال وأعمال ــ الشروق«.
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بنوك محلية تدرس إقراض 
»مصر ــ إيطاليا« 1.5 

مليار جنيه وتوريق سندات 
بقيمة 600 مليون جنيه
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صناع: المستهلك
 يتحمل الجزء األكبر

 من فاتورة زيادة أسعار 
بيع الغاز للمصانع

دخول السيارات الذكية السوق المصرية 
مرهون بشبكة طرق قوية.. وقلة المحطات 

وطول وقت شحن البطارية عائقان أمام 
انتشار السيارات الكهربائية

»هيرميس« تدير برنامج سندات توريق بقيمة»عز« يقترب من االستحواذ على حصة »أبو هشيمة« فى »حديد المصريين«
 3 مليارات جنيه لصالح »بايونيرز للتنمية العمرانية« 

هيرميس  املالية  املجموعة  تتولى 
ادارة طرح برنامج لسندات التوريق 
بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح إحدى 
العمرانية،  للتنمية  بايونيرز  شركة 

تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
وأعمال  لــ»مال  املصادر  أضافت 
بصدد  الــشــركــة  أن  ـــشـــروق«  ال  –
األول  اإلصــدار  تغطية  من  االنتهاء 
من البرنامج مبشاركة بنوك األهلى 
املــصــرى ومــصــر وقــنــاة الــســويــس 
والذى يتوزع على ثالث شرائح مببلغ 
يقارب 670 مليون جنيه بواقع 300 
 200 األولى،  للشريحة  جنيه  مليون 
الثانية و170  للشريحة  مليون جنيه 

مليون جنيه للثالثة.
محفظة  إن  املـــصـــادر  ـــت  وقـــال
مبشروعات  تتعلق  التوريق  سندات 
لالستثمارات  رؤيــة  شركة  متتلكها 
للتنمية  بايونيرز  شركات  إحــدى  ــ 

العمرانية. 
ومتتلك »رؤية لالستثمار العقارى« 
السكنية  املــشــروعــات  مــن  محفظة 
املتنوعة وهى »ستون بارك« القاهرة 
ما  وحــدة،  ويضم 1430  اجلــديــدة، 
إدارية  ومبان  وعمارات  فيالت  بني 

متر  مليون  تــتــجــاوز  مساحة  على 
السخنة«  ـــالل  »ت ــانــى:  ــث وال ــع،  مــرب
 2.5 مساحة  على  بتطويره  وتقوم 
مليون متر مربع بطول 6 كيلومترات، 
واملشروع الثالث يقام على 35 فدانا 
ويضم  »هضبة«  اســم  عليه  ويطلق 
مبساحات  وفيالت  هــاوس«  »تــاون 

من 150 إلى 240 متًرا.
واقترضت »رؤية القابضة« نحو 3 
مليارات جنيه عام 2018، استخدمت 
ويبلغ  القرض  من  جنيه  مليار   2.5
جنيه  مليار   3.5 املديونية  إجمالى 
بالفوائد وغرامات التأخير. وجترى 
حاليا مفاوضات مع البنوك الدائنة 
عليها  املستحقة  الــديــون  لهيكلة 
بخالف احلصول على متويل جديد 
الفجوة  لسد  جنيه  املليارى  يقارب 
التمويلية لالسراع مبعدالت التنفيذ 

ملشروعاتها املختلفة.
وتأسست »رؤية« عام 2007 لتضم 
يقدر  عامل  بــرأســمــال  شــركــة،   13
ومبساحات  جنيه،  مليار   2 بحوالى 
 9 على  تزيد  للتنمية  قابلة  أراض 

ماليني متر مربع.
رأسمالها  زيــادة  الشركة  وقــررت 
جنيه،  مليون   700 بنحو  املــدفــوع 
طالبت  التى  الشروط  كأحد  وذلــك 

هيكلة  على  للموافقة  البنوك  بها 
الديون املستحقة على الشركة.

للتنمية  بــايــونــيــرز  وتــأســســت 
العمرانية فى سبتمبر 2021 ومتتلك 
وغير  مــؤثــرة  وحصصا  مساهمات 
مؤثرة فى 4 شركات مقيدة و3 غير 
مقيدة، فيما متتلك نحو 110 آالف 
الراهنة،  الفترة  خالل  مؤجرة  متر 
بنحو  تقدر  أراضــى  محفظة  متتلك 
متر  مليون   2 منها  متر  ماليني   6
و4  حالًيا،  والتطوير  التنمية  حتت 
ــني مــتــر غــيــر مـــطـــورة، فيما  مــالي
مليون   1.3 نحو  إضافة  مستهدف 
شراكة  عبر  سكنية  ملشروعات  متر 

مع أحد الكيانات.
القابضة«  »بــايــونــيــرز  أن  يــذكــر 
 3 لـــ  الشركة  تقسيم  خطة  نــفــذت 
ـــوال  أم رءوس  مبــجــمــوع  شـــركـــات 
مصدرة يقدر بنحو 7 مليارات جنيه، 
للتنمية  بــروبــرتــيــز  بــايــونــيــرز  وهــى 
مليار   4.7 بــرأســمــال  الــعــمــرانــيــة 
جدوى  شركة  إلى  باإلضافة  جنيه، 
للتنمية الصناعية برأسمال 2 مليار 
القابضة«  »بايونيرز  وأخيًرا  جنيه، 
ــتــى تــغــيــر اســمــهــا إلـــى »اســبــايــر  ال
لالستثمارات  الــقــابــضــة«  كابيتال 

املالية برأسمال 210 ماليني جنيه.

كتب ــ محمد فرج ومحمد املهم:

كتبت ــ عفاف عمار:

بقيمة تقارب 670 مليون جنيه
مصادر: ثالثة بنوك تشارك فى تغطية اإلصدار األول 

5 بنوك تشارك فى تأسيس شركة لدعم الصادرات 
02وتعميق التصنيع المحلى بنوك ومتويل

»كابيتال جروب ــ إمكان مصر« تضخ 5 مليارات جنيه استثمارات 
03جديدة فى السوق المصرية خالل العام القادم 04-05عقارات ملف

ُ

»بنية« تطلق شركة لالستثمار فى الشركات 
الناشئة برأسمال أولى 50 مليون دوالر

اليوبيل الفضى

متعاملون بقطاع التكنولوجيا يتوقعون 
تحقيق معدالت نمو قياسية وطرح 

شركات جديدة بالبورصة.. ومساهمات 
قطاع االتصاالت تغذى االقتصاد الكلى

ُتطبق الشروط واألحكام

لمزيد من المعلومات

،CIB GROWTH مع
حلمك أولى بوقتك!

القطاع المصرفي الجديد المصّمم للشركات 
الصغيرة إلنجاز معامالتك بسهولة في أي 

وقت ومن أي مكان.



العضو املنتدب والناشر:

شريف املعلم
مدير التحرير:

محمد مكى
املدير الفنى:

محمد عمار
سكرتير التحرير:

إكرامى عبدالستار
العنوان:

59 ش إيران ـــ متفرع من ش محيى 

الدين أبوالعز ـــ الدقى ـــ اجليزة.

تليفون:       37486483 / 02   
02 / 37486482
فاكس:       37486419 / 02   
02 / 37486430

اإلعالنات:

تليفون:
 +202-23930490

ads@shorouknews.com

 » لإلعالن فى »
اتصل على

بنـــوك وتمـــويل 02
العدد 4662 ــ  األحد  7 من نوفمبر 2021

خاطبت شركة مصر ايطاليا العقارية عدة بنوك محلية للحصول 
على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه وذلك تزامنا مع خطة الشركة 
الصدار سندات توريق بقيمة 600 مليون جنيه، تبعا لتصريحات 

مصادر مطلعة.
ــ الشروق« إن الشركة بصدد  لـ»مال واعمال  اضافت املصادر 
احلصول على قرض مشترك مبساهمة عدة بنوك؛ حيث قامت 
للصفقة  مالية  مستشارا  هيرميس  املالية  املجموعة  بتعيني 
لسندات  األول  االصــدار  بــادارة  قيامها  إلى  باالضافة  التمويلية، 

التوريق لصالح الشركة بقيمة 600 مليون جنيه.
التنفيذى  الرئيس  ــ  العسال  محمد  قال  املاضى  سبتمبر  وفى 
والعضو املنتدب لشركة مصر ايطاليا العقارية إن الشركة توصلت 
إلى اتفاق مع املجموعة املالية هيرميس لتقدمي اخلدمات التمويلية 
استراتيجى  اطار حتالف  فى  للشركة  االستثمارية  واالستشارات 
ومنو  الشركة  بها  تقوم  التى  التوسعات  ضوء  فى  الطرفني  بني 

محفظة االراضى اململوكة لها. 
وأعلنت مصر ايطاليا فى اكتوبر املاضى عن توقيع اتفاقية مع 
»املجموعة املالية هيرميس للحلول التمويلية«، لبيع وإعادة تأجير 
بقيمة 750 مليون جنيه بهدف إعادة متويل مشروعها »مول جاردن 

االستهالكى  التمويل  ذراع  فاليو  شركة  تقدم  كما  التجارى،   »8
لهيرميس، باقة من احللول التمويلية لعمالء شركة »مصر إيطاليا 
وجتديد  تشطيب  نفقات  يشمل  مبا  منازلهم،  لتجديد  العقارية« 
شهًرا   48 إلــى  تصل  ميسرة  تقسيط  خــالل خطط  من  املــنــازل، 

وبقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليون جنيه لكل عميل.
اإلدارية  العاصمة  البوسكو  مشروعات  الشركة  أعمال  وتضم 
ستريت  وڤينشى  وڤينشى،  اجلديدة،  القاهرة  سيتى  والبوسكو 
النوڤا  مشروعات  إلى  باإلضافة  اجلديدة،  اإلداريــة  بالعاصمة 
وهيلتون  بــارك،  بيزنس  كايرو  ومجمع   ،8 جــاردن  ومــول  ڤيستا، 
جاردن إن القاهرة اجلديدة، عالوًة على مشروعات كاى سخنة، 

وهيلتون العني السخنة.
تسعى شركات التطوير العقارى للحصول على متويالت تتعدى 
املليارات من البنوك تزامنا مع آليات مرتقبة جار صياغتها إلعادة 
االنضباط للسوق العقارية فى مصر والتى يشارك فى مناقشتها 

قيادات اجلهاز املصرفى. 
من  قروض  على  للحصول  كبرى  عقارية  6 شركات  وتتفاوض 
العام اجلارى  مليار جنيه، وعلى مدار  تتجاوز 13  بقيمة  البنوك 
مليار   22.5 بقيمة  قروض  على  8 شركات عن حصولها  أعلنت 
جنيه منها 6,3 مليار جنيه منحتها البنوك لثالث شركات عقارية 

مدرجة فى البورصة.

بنوك محلية تدرس إقراض »مصر ــ إيطاليا« 1.5 مليار جنيه وتوريق سندات بقيمة 600 مليون جنيه

البنوك من
داخل

كتبت ــ عفاف عمار:

بروتوكول تعاون بين بنك »اإلسكندرية« يطلق النسخة الرقمية من لعبة »حادى بادى« للتثقيف المالى لألطفال
مصر وشركة جيت زون لدعم 

الصادرات المصرية ألفريقيا
لتسويق  زون،  جيت  مع شركة  تعاون  بروتوكول  مصر،  بنك  وقع 
املصرية  الــصــادرات  لدعم  األســـواق  دراســـات  وإجـــراء  املنتجات 
ألفريقيا عبر املنصة الرقمية للشركة، وهو أول تعاون لبنك مصر 
مع منصة رقمية موجهة للمصدرين املصريني بشكل خاص لتسويق 

منتجاتهم وفتح أسواق لهم للترويج ملنتجاتهم أفريقيا وعامليا.
فى  للعمالء  املصرفية  اخلدمات  توفير  إلى  البروتوكول  ويهدف 
توفير  إلى  باإلضافة  والشركة،  البنك  بها  يعمل  التى  الدول  جميع 

خدمات جيت زون لعمالء البنك بخصومات وتسهيالت مختلفة.
بنك  مــن  للدفع  إلكترونية  حلول  استخدام  البروتوكول  ويتيح 
مصرفى منصة الشركة، كما يهدف البروتوكول إلى تدشني أكادميية 
 African Export( مشتركة لتدريب املصدرين فى مصر وأفريقيا
Academy(، لزيادة وعى املصدرين املصريني باألسواق األفريقية 
والعاملية وتقدمي اخلدمات املصرفية املناسبة حلجم تعامالتهم وزيادة 
اجلودة؛ ما يؤدى لزيادة الفرص التصديرية للوصول إلى أهدافهم 
التجارية،  للعالمة  الترويج  من  بدايًة  وكفاءة،  وسرعة  باحترافية 
التصنيع، وحتى الشحن على ثالث مراحل مختلفة من التدريب، من 

تدريب على األساسيات، وتدريب متقدم، وتدريب محاكاة.
تأتى مشاركة البنك فى هذا البروتوكول انطالقا من حرصه على 
إطار  فى  وذلك   ،2030 مصر  رؤية  ضمن  التصدير  وحتفيز  دعم 
وتوفير  التصدير  لدعم  متكاملة  حلول  لتقدمي  البنك  استراتيجية 
خدمات مميزة للمصدرين، وذلك ملا يساهم به التصدير من زيادة 
فى الدخل القومى فى مختلف األنشطة مبا يؤثر إيجابا على خطط 
كفاءة  ورفع  التخصصات،  وتوفير فرص عمل فى مختلف  التنمية 

املنتج املحلى لزيادة الصادرات.
بها،  اخلــاصــة  املنصة  خــالل  مــن  زون  جيت  شــركــة  وتــســاعــد 
الترويج  لالنتشار مبنتجاتهم عامليا من خالل  املصريني  املصدرين 
التسويق على األرض من خالل مكاتب  اإللكترونية مع  باحلمالت 
ولدى  أفريقيا،  فى  أغلبها  دولة   20 من  أكثر  فى  الشركة  وشركاء 
الشركة خطة استراتيجية لتغطية أفريقيا بالكامل )56 دولة( فى 
املصدر،  بني  الوصل  حلقة  بدور  الشركة  تقوم  2022، حيث  نهاية 

املستورد، واملستثمر.

»ميدبنك« يتعاون مع »تيمينوس للبرمجيات« لدعم تحوله الرقمى
املصرفية  البرمجيات  شركة  أعلنت 
ميدبنك ملنّصة  اختيار  عن  »تيمينوس« 
أجل  من  املفتوحة  الّسحابية  تيمينوس 
ــتــحــّول الــرقــمــى لــلــبــنــك، حيث  دعـــم ال
خدماته  تقدمي  على  ميدبنك  سيعمل 
اخلدمات  وتقدمي  والشركات  لــأفــراد 
حلول  خالل  من  االستثمارية  املصرفية 
تيمينوس  ومنصة  ترانزآكت  تيمينوس 

إنفينيتى للخدمات املصرفية الرقمية.
الرقمى،  التحّول  تنفيذا الستراتيجية 
أنظمته  استبدال  إلــى  ميدبنك  يسعى 
احلالية بحلول وبرمجيات تيمينوس التى 
املستقبلية  احلاجات  تلبية  من  ستمّكنه 
األهــداف  وحتقيق  لعمالئه،  املُعاصرة 
االستراتيجية للبنك ليكون بنكا رائدا فى 
املرونة والتقنية احلديثة وبناء الثقة مع 
العمالء. كما أن تطبيق تقنيات تيمينوس 
ــن تقدمي  ــطــورة ســتـُـمــّكــن الــبــنــك م ــت امل
خدمات مصرفية رقمية جديدة لعمالئه، 
التكنولوجيا  ابتكارات  أحــدث  وتوظيف 
العمالء  خدمات  تعزيز  أجل  من  املالية 

جهٍة  ومــن  البنكية.  جتربتهم  وحتسني 
من  االســتــفــادة  ميدبنك  يــأمــل  أخـــرى، 
توّفرها  التى  اجلديدة  التقنية  احللول 
قاعدة  توسيع  فى  تيمينوس  برمجيات 
املركزى  البنك  هات  توجُّ ودعــم  عمالئه 
املالى  الشمول  بتعزيز  املتعلّقة  املصرى 

والتحوُّل نحو مجتمع رقمى.
البنك  ينّفذها  التى  التحوُّل  عملية 
املصرفية  خــدمــاتــه  تــرحــيــل  ستشمل 
حــســابــات  عــلــى  يشتمل  مبــا  ــيــة  احلــال
الـــعـــمـــالء مـــن األفـــــــراد والـــشـــركـــات، 
التمويل  والبطاقات وخدمات  والقروض 
االستثمار  وخدمات  واخلزينة  التجارى 
كما  ــرانــزآكــت.  ت تيمينوس  حــلــول  إلــى 
وإعــادة  حتديث  التحوُّل  عملية  ستضم 
إطالق اخلدمات املصرفية عبر الهاتف 
ــرنــت مــن خـــالل منصة  ــت اجلــــّوال واإلن
تيمينوس إنفينيتى. حيث من املتوّقع أن 
مُتّكن تلك التحوُّالت ميدبنك من توفير 
خدماته  جلميع  فــريــدة  رقمية  جتــربــة 
املصرفية بشكٍل يستجيب للطلب املُتزايد 

من  الرقمية  املصرفية  اخلدمات  على 
ِقبل كٍل من العمالء األفراد والشركات.    
مجلس  رئيس  اجلارحى،  عمرو  وقال 
ان  مليدبنك،  املُنتدب  والعضو  اإلدارة 
مصرفه اطلق استراتيجيًة تتمحور حول 
بهدف  وذلــك  والنمّو،  الشاملة  التنمية 
مــســاعــدة الــبــنــك عــلــى مــواكــبــة ُخطط 
كما  املصرى.  املركزى  البنك  وُطموحات 
نطاق  توسيع  إلى  االستراتيجية  تطمح 
تقدمي اخلدمات املصرفية لأفراد والتى 
الرقمية  األساليب  أحــدث  على  تعتمد 
تنويع  إلى  أيضاَ  وتسعى  والتكنولوجية. 

قاعدة العمالء واألنشطة املصرفية. 
مستشار  مــنــتــصــر،  ــح  ســام وقــــال 
الشامل  والتطوير  الرقمى  الــتــحــوُّل 
تيمينوس  مع  الشراكة  ميدبنك  لــدى 
ترجمًة حقيقية لشعارنا اجلديد »نعمل 
توسيع  بــأن  ــدرك  نُ فنحن  ملستقبلك« 
نطاق اخلدمات التكنولوجية والرقمية 
احلالى  املشهد  صياغة  يعيد  ما  هو 

للعمل املصرفى.

تطبيق  اإلســكــنــدريــة  بنك  أطــلــق 
لعبة »حادى بادى« التى مت إطالقها 
اللوحية  نسختها  فــى   2018 عــام 
وتهدف لرفع الوعى املالى لأطفال 
األساسية  املالية  املفاهيم  وتعليمهم 
والتبرع،  ــاق،  ــف واإلن االدخــــار،  مثل 
نوعها  من  األولــى  هى  اللعبة  وتعد 
يصممها  رقمية  تعليمية  كوسيلة 
فى  وذلــك  مــصــرى،  بنك  ويدعمها 
ــتــوجــهــات االســتــراتــيــجــيــة  إطــــار ال
والشمول  للتثقيف  املــركــزى  للبنك 
املـــالـــى. عـــالوة عــلــى ذلـــك، تعتبر 
أولى  بادى« واحدة من  لعبة »حادى 
فى  الرقمية  املالى  التثقيف  ألعاب 
العربية  باللغتني  تصدر  التى  العالم 
واإلجنليزية ملنح األطفال فى منطقة 
افريقيا  وشــمــال  األوســـط  الــشــرق 
بلغتهم  والــتــفــاعــل  الــلــعــب  فــرصــة 

األساسية. 
بــادى«  »حـــادى  عالم  فمن خــالل 
بالشخصيات  ــيء  املــل االســتــثــنــائــى 
الروائية، سيتمكن األطفال من تعلم 
ـــارة متجر  زي االدخـــار عند  مــبــادئ 
من  األطــفــال  يتمكن  كما  حفيظة، 
مجتمعهم  حتــســني  فــى  املــســاهــمــة 
ومــســاعــدة األقـــل حــظــا مــن خــالل 
فى  كرم،  متجر  مع  والتفاعل  زيــارة 
بتعليمهم  ثروت  متجر  سيقوم  حني 
يفضلونها  ــى  ــت ال ـــاء  األشـــي شــــراء 
وكل  غرفهم  لتزيني  واستخدامها 

ذلك فى حدود ميزانيتهم.

قـــال خــالــد بسيونى  مــن جــانــبــه 
رئيس إدارة الشمول املالى فى البنك 
النشء  تعليم  »يعد  املصرى  املركزى 
فى سن مبكر إدارة امورهم احلياتية 
أهم  من  ــ  املالية  وخاصة  املختلفة 
مما  منتج  مجتمع  لضمان  العوامل 
يعود على حياة األفراد بأثر ايجابى 
ويحسن من اقتصاد الدولة. من هنا 
ألفراد  املالى  التثقيف  أهمية  تأتى 
بأهم  تعريفهم  طريق  عن  املجتمع، 
بحياتهم  املتعلقة  املالية  املفاهيم 
االستثمار،  االدخــار،  مثل  اليومية، 
وغيرها  األعمال،  ــادة  وري التمويل، 
يحقق  حيث  الهامة،  املفاهيم  مــن 
الــتــثــقــيــف املـــالـــى أفــضــل الــنــتــائــج 
الفعالة منذ  باملمارسة  يقرن  عندما 

الصغر«.
واســــتــــكــــمــــاال اللــــــتــــــزام بــنــك 
اإلسكندرية بدعم الشباب واملواهب 
املصممة  مع  تعاون  فقد  املصرية، 
»ميرنا  االجتماعى  األثــر  صاحبة 
األلعاب  مجال  فى  الرائدة  نعمان« 
تخرجها  مشروع  لتحويل  التعليمية 
من فكرة إلى لعبة لوحية، ثم تعاونوا 
إنتاج  شركات  أكثر  من  واحــدة  مع 
األلــعــاب املــصــريــة مــوهــبــة وخــبــرة 
لألعاب ش.م.م«   Nibla استوديو«
فريد  رقمى  تطبيق  وانتاج  لتطوير 
للعبة  الــرئــيــســى  املــفــهــوم  يــجــســد 
تعليمية  لعب  جتربة  ويوفر  اللوحية 

بشكل سهل وممتع.

وقالت ليلى حسنى، رئيس مكتب 
والتنمية  االجــتــمــاعــيــة  املــســئــولــيــة 
ــة:  ــدري ــن ــة بــبــنــك اإلســك ــدام ــســت امل
»أصــدرنــا لعبة »حــادى بــادى« عام 
2018 بهدف ترسيخ مبادئ االدخار 
وحتديد أولويات االحتياجات املالية 
لدى األطفال مع الوضع فى االعتبار 
أهــمــيــة دعـــم مــن هــم أقـــل دخــال، 
حــيــث متــكــن الــبــنــك مــن الــوصــول 
مختلف  فــى  األطـــفـــال  آالف  ـــى  إل
األطفال  ومراكز  واملالجئ  املدارس 
محافظة   16 فى  اإلعاقة  ذوى  من 
مستوى  رفع  فى  وساهمنا  مصرية، 
ليصبحوا  وتأهيلهم  املالى  وعيهم 
أفضل  مجتمع  فى  فاعلني  أعضاء 
األنشطة  خالل  من  استدامة  وأكثر 

االفتراضية والتفاعلية«.
مديرة  باالدينو،  جيوفانا  وقالت 
ــة مــتــحــف االدخـــــــار: »تــعــد  ــن ــي وأم
األدوات الرقمية وسيلة قوية لتعليم 
التعليم  مجال  فى  خاصًة  األطفال، 
املالى. إن خبرتنا فى متحف االدخار 
سعداء  نحن  لذلك  للغاية،  إيجابية 
يصممه  جــديــد  تطبيق  بــانــضــمــام 
لعبة  وستعمل  اإلســكــنــدريــة.  بنك 
األطفال  تدريب  على  بادى«  »حادى 
على اتخاذ قرارات مالية صحيحة، 
إلدارة  الرئيسية  املفاهيم  وتعليمهم 
أموالهم اخلاصة، مما سيساهم فى 
بالوعى  تتمتع  جديدة  أجيال  تنمية 

املالى«.

مصادر: هيكل المساهمين يضم »األهلى« و»مصر« و»القاهرة« و»تنمية الصادرات« و»العربى األفريقى« برأسمال يقارب 700 مليون جنيه

مصادر: »مصر كابيتال« المرتب العام لإلصدار وبنك مصر أمين حفظ وضامن تغطية

5 بنوك تشارك فى تأسيس شركة لدعم الصادرات وتعميق التصنيع المحلى

»إيجى ليس« تصدر سندات توريق بقيمة 750 مليون جنيه على أربع شرائح 

قامت شركة إيجى ليس للتأجير التمويلى بإصدار سندات 
أربع  على  االصــدار  ويتوزع  جنيه  مليون   750 بقيمة  توريق 

شرائح بآجال مختلفة، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
اضافت املصادر لـ»مال وأعمال ــ الشروق« ان شركة مصر 
التعمير  وشركة  لالصدار،  العام  املرتب  بدور  قامت  كابيتال 
بينما تولى  للتوريق بدور املصدر، وبنك مصر امني احلفظ، 

مكتب وحيد عبدالغفار مراقب احلسابات لإلصدار. 

للشريحة  جنيه  مليون   75 بني  ما  االربــع  الشرائح  وتتوزع 
جنيه  مليون   76 الثانية  والشريحة  شهور،   9 بأجل  األولــى 
 37 بأجل  جنيه  مليون   424 بقيمة  والثالثة  شهر،   13 بأجل 
بقيمة 176 مليون جنيه على مدار  الرابعة  والشريحة  شهر، 

48 شهرا. 
قالت  الشركة  ادارة  مجلس  رئيس  إسماعيل  إميان  وكانت 
فى تصريحات سابقة إن »إيجى ليس« تستهدف توقيع عقود 
 ،2021 عــام  خــالل  جنيه  مليون   700 بقيمة  متويلى  تأجير 
مضيفة أن الشركة تركز على قطاعات العقارات واملقاوالت، 

التى متثل 28% من إجمالى املحفظة، كما تُولى اهتماًما بقطاع 
حصة  على  يستحوذ  الذى  واملتوسطة،  الصغيرة  املشروعات 

جتاوز %32.
إطالق   ،2017 يوليو  فى  الصناعى  التنمية  بنك  وأعلن 
بواقع   موزعا  جنيه،  مليون   175 مدفوع  برأسمال  الشركة 

99.9 % للبنك، والباقى لصندوق العاملني.
إجمالى  ارتفاع  املالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  تقرير  كشف 
قيمة عقود التأجير التمويلى بالسبعة أشهر األولى من العام 
اجلارى بنحو 59.6%، لتصل إلى 47.905 مليار جنيه، مقابل 

30.024 مليار جنيه خالل نفس الفترة من 2020.
وتشهد سوق سندات التوريق نشاطا متزايدا منذ بداية هذا 
التابعة لشركة راية القابضة  العام؛ حيث أعلنت شركة أمان 
لالستثمارات فى وقت سابق من هذا العام االنتهاء من عملية 
أعلنت  كما  جنيه،  مليون   585 بقيمة  توريق  سندات  إصــدار 
شركة سوديك فى يوليو املاضى أنها جنحت فى إغالق إصدار 
شركة  وكذلك  جنيه،  مليون   343 بقيمة  توريق  لسندات  أول 
هيرميس  املالية  للمجموعة  االستهالكى  التمويل  ذراع  فاليو 

بإمتام أول اصدار بقيمة 323 مليون جنيه.

والقاهرة  ومصر  املصرى  األهلى  بنوك  تشارك 
فى  االفريقى  والعربى  الصادرات  لتنمية  واملصرى 
وتعميق  الصارات  دعم  إلى  تهدف  شركة  تأسيس 

الصناعة املحلية، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
ـــ البنوك«  ـ ــال  ــال واعــم ـــ»م ل اضــافــت املــصــادر 
اتفاقية  دراســـة  حاليا  جتــرى  االربــعــة  البنوك  ان 
يقارب  أن  املتوقع  املدفوع  املــال  ورأس  املساهمني 

مبلغ 700 مليون جنيه.
الشركة  تأسيس  من  الهدف  إن  املصادر  وقالت 
صادراتها  ــادة  زي احلكومة  مبادرة  إطــار  فى  يأتى 
إلى 100 مليار دوالر خالل ثالث سنوات من خالل 
األسواق  من  املزيد  لفتح  استراتيجية  خطة  تنفيذ 
أمام الصادرات املصرية وبصفة خاصة أسواق دول 

قارتى أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية.
تدعيم  على  تأسيسها  اجلــارى  الشركة  »تعمل 
الصادرات  تدعم  والتى  للعمالة  املولدة  الصناعات 
لتحسني املوارد من العمالت األجنبية بدعم جهات 
التصنيع املحلية كبديل لالستيراد ودعم الصناعات 
املصرية، باإلضافة إلى متويل املنشآت القائمة التى 
هى بحاجة إلى متويل رأس مالها للتوسع« ــ قالت 

املصادر. 

البترولية 23.3  املصرية غير  الصادرات  وبلغت 
سبتمبر  إلــى  يناير  من  الفترة  خــالل  دوالر  مليار 
نفس  خالل  دوالر  مليار   18.6 مقابل   2021 عام 
بينما   ،%25 منو  بنسبة  السابق  العام  من  الفترة 
البترولية نحو 54.4  الواردات املصرية غير  بلغت 
مليار دوالر خالل نفس الفترة، بحسب بيانات هيئة 

الرقابة على الصادرات والواردات.
ـــوزراء االســبــوع املــاضــى، على  ووافـــق مجلس ال
إلحالل  التنفيذى  املجلس  بتشكيل  قــرار  مشروع 
املجلس  ويختص  املحلى،  املنتج  وتعميق  ــواردات  ال
باملتابعة والتحليل املستمر لبيانات هيكل الواردات، 
ــات املــعــنــيــة بـــــوزارة الــتــجــارة  بــالــتــعــاون مــع اجلــه
إليها  التوصل  يتم  التى  النتائج  وإتاحة  والصناعة، 
جلميع اجلهات التنفيذية ورجال األعمال بالقطاع 

الصناعى مبا يحقق األهداف املرجوة.
املصرى  الرئيس  وجه  املاضى،  مايو   30 وفى 
عدد  مع  اجتماعه  خــالل  السيسى،  عبدالفتاح 
من الوزراء، بتعزيز جهود تعميق التصنيع املحلى 
وتوطني التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية 
باملقام  املحلية  السوق  احتياجات  تلبى  اجلــودة 
والــواردات،  الصادرات  بني  الفجوة  ولسد  األول، 
وحتقق االكتفاء الذاتى من العديد من مدخالت 

الصناعة.

كتبت ــ عفاف عمار:

كتبت ــ عفاف عمار:

توضيح من »سيدى كرير للبتروكيماويات«
نــفــت شــركــة ســيــدى كــريــر لــلــبــتــروكــيــمــاويــات تعيني شــركــة األهــلــى 

كابيتال مستشارا ماليا لصفقة متويل تسعى اليها. 
الشركة  أن  املاضى  العدد  الشروق« قد نشرت  ــ  »مــال وأعمال  كانت 
عــيــنــت األهــلــى كــابــيــتــال املــمــلــوكــة بــالــكــامــل للبنك األهــلــى املــصــرى 
الجراء محادثات مع عدة بنوك محلية للمساهمة فى توفير القرض 
الدوالرى الذى تسعى الشركة للحصول عليه للمساهمة فى متويل 

رأس املال العامل وعمليات التشغيل.
وســجــلــت الــشــركــة صــافــى ربـــح بــلــغ 358 مــلــيــون جنيه مــنــذ بــدايــة 
خسارة  جنيه  مليون   75 مقابل  املــاضــى،  سبتمبر  نهاية  حتى  يناير 
خالل نفس الفترة من العام املاضى، وارتفعت مبيعات الشركة خالل 
التسعة أشهر حيث سجلت 3.76 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 

2.41 مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام املاضى.
وأرجــعــت الــشــركــة حتــولــهــا للربحية نــتــاج مــجــهــوداتــهــا فــى إجنــاح 
قدرتها  وكــذا  وعامليا  محليا  األســـواق  واســتــقــراء  التسويق  منظومة 
على السيطرة على التكاليف واتباع سياسات ترشيد النفقات خالل 

الفترة.



عقـــــارات 03
العدد 4662 ــ  األحد  7 من نوفمبر 2021

إشراف : عفاف عمار

عبداهلل النقراشى

ندرس عدة فرص 

وهدفنا الساحل الشمالى 
وغرب القاهرة

تسليم 1300 

.. وإنفاق 2.5 مليار 
جنيه بنهاية العام 

الجارى

وحدة من »البروج«

العرض مازال أقل 

المصرية جاذبة 
للمستثمر األجنبى 

من الطلب والسوق 

للتعاقد على أراض جديدة 

14.5 مليار جنيه حجم اإلنفاق على مشروع البروج.. وجاٍر تنفيذ المرحلة الثانية 

7.9 مليار جنيه الخطة االستثمارية للجهاز للعام المالى 2021 ــ 2022.. وتنفيذ 124 مشروعا لصالح الغير

بيع 527 وحدة العام الجارى بمعدل نمو 3٦٪ و3500 وحدة إجمالى المبيعات 

الشركة ساهمت فى جلب عملة صعبة للبالد 
تعادل ٦.8 مليار جنيه خالل 5 سنوات 

تدشين مشروع عمرانى فى النصف الثانى 
للعام القادم باستثمارات 21 مليار جنيه 

تنافس أربع شركات مقاوالت محلية للفوز بأعمال تنفيذ 
مقاوالت تنفيذ التصميمات ملشروعات اربعة أبراج تقع فى 
املنطقة اجلنوبية مبدينة العلمني اجلديدة، تبعا لتصريحات 

مصادر مطلعة.
قائمة  ان  الشروق«  ــ  واعمال  لـ»مال  املصادر  اضافت 
والشعفار،  للتعمير  ريــدكــون  تضم  املتنافسة  الــشــركــات 

وكونكريت بلس ودرة جروب.

 وتقدر التكلفة االستثمارية لألبراج االربعة نحو 14 مليار 
اجلديدة  العمرانية  املجتمعات  هيئة  إقامتها  وتعتزم  جنيه 
يضم  حيث  اجلديدة  العلمني  ملدينة  اجلنوبية  املنطقة  فى 
كل برج عدد )2 مبنى( بارتفاع يصل إلى 60 مترا، وتكلفة 

استثمارية للبرج الواحد تبلغ 3.5 مليار جنيه.
واالعــمــال  املـــال  ــعــة ضمن منطقة  االرب االبــــراج  وتــقــع 
امتدادا  متثل  فــدان   400 مساحة  على  تنفيذها  املخطط 
 »cscec« تنفذها شركة  التى  اخلمسة  االبراج  ملشروعات 

الصينية، تبعا لتصريحات املصادر.

وقت  فى  اصــدرت  العمرانية  املجتمعات  هيئة  وكانت 
سابق اوامر اسناد بقيمة 30.8 مليار جنيه لصالح شركة 
»cscec« الصينية القامة 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب 
واخلدمات مبدينة العلمني اجلديدة، وحصلت الشركة على 
خطابات ضمان من بنك مصر ــ ثانى بنك حكومى ــ بقيمة 
3.5 مليار جنيه متثل الدفعة املقدمة التى تعادل 15% من 

التكلفة االستثمارية للمشروع.
ويتكون مشروع الشركة الصينية من 5 أبراج، وتطل على 
مترا   250 بارتفاع  األيقونى  البرج  وتضم  بحيرة صناعية، 

)68 دورا( بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن املقرر أن 
يتم تنفيذه خالل 45 شهرا، وعدد ) 2( أبراج بارتفاع 200 
متر  ألف   320 مسطحات  بإجمالى  دورا(   56( للبرج  متر 
للبرج،  إلى برجني مكونني من 54 طابقا  باالضافة  مربع، 
بإجمالى مساحة بنائية 314 ألف متر تشمل كبائن مبساحة 
2500 متر مربع لكل برج، ويشمل مشروع البرج االيقونى 

عدد 94 كابينة بإجمالى مساحة بنائية 7000 متر مربع.
وتضم مشروعات االبراج مبدينة العلمني اجلديدة عدد 
املنطقة  بارتفاع 42 طابقا فى  األولى  باملرحلة  15 برجا 

تنفيذ  وجــار  اخلــراســات  أعــمــال  مــن  انتهت  الشاطئية 
ابراج  ثمانية  تنفيذ  يجرى  بينما  النهائية،  التشطيبات 
شاطئية اخرى مبراحل تنفيذ مختلفة، منها ثالثة ابراج 
جتــاوزت  تنفيذ  مبعدالت  سياك  شركة  تنفيذها  تتولى 
شركة  تنفذها  ابــراج  وثالثة  اخلراسانات،  العمال   %50
حسن عالم، وبرجان لشركة اوراسكوم لإلنشاء. وتتوسط 
منطقة األبراج الشاطئية، املنطقة الترفيهية، وتطل على 
البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آالف سيارة، وعددا 

من املحالت.

كتبت ــ عفاف عمار: 

أربع شركات مقاوالت تتنافس على أبراج المنطقة الجنوبية فى العلمين الجديدة باستثمارات 14 مليار جنيه

 »كابيتال جروب ــ إمكان مصر« تضخ ٥ مليارات جنيه 
استثمارات جديدة فى السوق المصرية خالل العام القادم 

»المركزى للتعمير« ينفذ 242 مشروعا بتكلفة استثمارية تبلغ 24.٥ مليار جنيه

3000 أسرة فى الريف األوروبى بمدينة سفنكس الجديدة تتضرر من رسوم تقنين األراضى
تظلم نحو 3000 أسرة من مالك االراضى فى منطقة الريف 
إسكندرية  ــ  القاهرة  طريق   58 الكيلو  عند  الواقعة  ــى  االوروب
الصحراوى من رسوم التقنني التى تطالب بها هيئة املجتمعات 

العمرانية ممثلة فى جهاز مدينة سفنكس اجلديدة.
االوروبـــى«  »الــريــف  مــالك  بها  تقدم  التى  الشكوى  وحسب 
للمسئولني، فإن االزمة تعود إلى األرضى مت التعاقد عليها منذ 
عقارى  شهر  مسجل  جزء  وبها  مقننة  شراء  بعقود   1997 عام 
واألرض ليس بها أى نزاع وحتمل املالك على مدار هذه السنوات 

توصيل املياه من اآلبار وصرف املياه عن طريق بيارات صرف.
احد املتضررين قال »أصبح لدينا اكتفاء ذاتى من اخلضراوات 

االبقار واخلرفان  تربية  كبيرة من  اقامة مشاريع  والفاكهة ومت 
اسواق  ان  ابالغ  وال  انواعها  مبختلف  الطيور  وكذلك  واملاعز 
املحاصيل  بشراء  وتقوم  علينا  تعتمد  والفاكهة  للخضار  اكتوبر 

الزائدة وبكميات كبيرة«. 
تابع »لقد مت البناء على مساحة 300 متر من مسطح الفدان 

ومت فرض 100 الف جنيه لكل 7% من املبانى.
ورغم معاناة ما يزيد على 80% من هذا القرار والذى لم ينفذ 
من قبل احلكومة، حيث فوجئنا بعد عام 2013 مبشروع جلنة 
بتقدمي   )2016 لسنة   53 رقم  قرار   ( الدولة  اراضــى  استرداد 
اراضى الريف االوربى للمخالفات رغم امتالكنا لعقود مسجلة 

فى الشهر العقارى، ومت تخصيص مكتب داخل الريف لتسهيل 
الكثير بالسداد وبعد ما يقرب من عشرين  اللجنة و قام  عمل 
يوما مت غلق املكتب وامتنعت الهيئة عن التحصيل إلى صدر قرار 
بانشاء مدينة سفنكس اجلديدة ومطالبتنا بفرض مبالغ باهظة 
املدينة حيث فرضت  ــردون  ك خــارج  االوروبـــى  الريف  ان  رغــم 

غرامة لكل متر ارض 1165 جنيها أى حوالى 5 ماليني جنيه. 
ــؤكــد الــشــكــوى ان االصــــرار عــلــى فـــرض هـــذه الــرســوم   وت
مواطن  الف   250 حوالى  وتشريد  تهديد  شأنه  من  والغرامات 
يعيشون فى الريف االوروبى وما يقرب من 700 عامل و8000 

مزارع وأسرهم.

 118 عــدد  تنفيذ  للتعمير  املركزى  اجلهاز  يجرى 
بتكلفة  للجهاز  االستثمارية  اخلطة  ضمن  مشروعا 
محمود  اللواء  لتصريحات  تبعا  جنيه،  مليار   16.7

نصار رئيس اجلهاز.
اضاف نصار لـ»مال وأعمال ــ الشروق« أن اخلطة 
االستثمارية للجهاز خالل العام املالى 2021 ــ 2022 
تبلغ 7.9 مليار جنيه، مضيفا أنه جار العمل فى عدد 
تشمل  جنيه  مليار   24.5 تبلغ  بتكلفة  مشروعا   242
عدد 124 مشروعا لصالح الغير )خارج خطة اجلهاز( 

وذلك بتكلفة 7.8 مليار جنيه.
ـــاز ضــمــن اخلــطــة  وتــشــمــل مـــشـــروعـــات اجلـــه
االستثمارية مشروع املرحلة الثالثة من محور جيهان 
السادات بطول 2.3 كم ويشمل كوبرى مزدوج بطول 
1.3 كم، باالضافة إلى تطوير الطرق املحيطة بطول 
3.4 كم بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه وبلغ معدل 
التنفيذ 22% واملخطط االنتهاء من املشروع فى ابريل 
وامتداده  كمال عامر  الفريق  2022، ومشروع محور 

للربط على محور حتيا مصر بطول 15 كم مبحافظة 
اجليزة وبتكلفة استثمارية 5 مليارات جنيه واملخطط 
تسليم  اجلهاز  ويعتزم   .2022 يونيو  فى  ينتهى  أن 
املسافة  امبابة فى  املطار بحى  تطوير طريق  اعمال 
من نفق املنيرة وحتى شارع عزبة املطار بطول 3 كم 
ديسمبر  فى  املشروع  وينتهى   %85 بلغ  تنفيذ  مبعدل 
املقبل ومشروع انشاء ورفع كفاءة طريق يربط منطقة 
ويضم 113  تنفيذ %92  االجتماعى مبعدل  االسكان 
البديل  الطريق  وتطوير  كفاءة  رفع  ومشروع  عمارة، 
»املرحلة  للمنصورة  املتجه  التوفيقى  الرياح  لطريق 
األولــى« بطول 5.2 كم ومشروع رصف شارع فريد 
أعمال  وتنفيذ  كم  بطول 1.1  بنها  مدينة  داخل  ندا 
رصف الطريق من قرية طنط اجلزيرة بطول 6 كم، 
ومشروع توسعة وازدواج واعادة رصف طريق طلخا 
مطروح  محافظة  وفى  بالدقهلية،  5كم  بطول  نبروة 
وتطوير  كم   110 بطول  النص  بئر   \ اجلــارة  طريق 
ورفع كفاءة مدخل مدينة سيوة بطول 7.6 كم وتطوير 
ورفع كفاءة طريق الربط بني مدينة سيوة وقرية بهى 

الدين بطول 23 كم.

فى  اجلهاز  بخطة  املـُـدرجــة  املشروعات  وتتضمن 
سيناء،  لتنمية   ،2022  /  2021 احلالى  املالى  العام 
تنفيذ 4 مشروعات مبركز ومدينة الشيخ زويد، بتكلفة 
43 مليون جنيه، فى مجاالت توصيل التيار الكهربائى 
الطرق،  وإنــارة  واملدينة،  املركز  أهالى  للقرى خلدمة 
تركيب  مت  حيث  الــبــدوى،  واإلســكــان  الشرب،  ومياه 
ك.ف.أ   500 قــدرة  باملحوالت  كهربائية  أكشاك   3
توريدها  ومت  جنيه  مليون   2.1 بتكلفة  باملشتمالت، 
التيار  لــدعــم  اجلـــارى  يوليو  شهر  خــالل  وتركيبها 

الكهربائى مبدينة الشيخ زويد.
وقال الدكتور عاصم اجلزار، وزير اإلسكان واملرافق 
إن  سابقة  تصريحات  فــى  العمرانية،  واملجتمعات 
فى  ممثال  لــلــوزارة،  التابع  للتعمير،  املركزى  اجلهاز 
عبدالفتاح  الرئيس  تولى  منذ  سيناء،  تعمير  جهاز 
السيسى، وحتى اآلن، يتولى تنفيذ مشروعات تنموية 
باستثمارات  السويس،  قناة  ومحور  بسيناء،  وخدمية 
تنفيذها  جــاٍر  مشروعات  منها  جنيه،  مليار   21.7
إطار خطة  فى  وذلك  جنيه،  مليارات   6 باستثمارات 

الدولة لتنمية سيناء.

ــ  بــروبــرتــيــز  »كــابــيــتــال جـــروب  تستهدف شــركــة 
مليارات   5 بقيمة  استثمارات  ضخ  مصر«  إمكان 
مشروع  إطالق  مع  تزامنا   ،2022 عام  خالل  جنيه 
عمرانى متكامل على مساحة 167 فدانا فى التجمع 
السوق  فى  لها  مشروع  اول  إطالق  ومنذ  اخلامس، 
نحو 15.6  الشركة  استثمرت   ،2016 عام  املصرية 
مليار جنيه منها جلب ما يعادل 6.8 مليار جنيه من 
العملة الصعبة للبالد كأحد أهم املستثمرين األجانب 
فى السوق العقارية املصرية وذلك تبعا لتصريحات 

عبداهلل النقراشى الرئيس التنفيذى للشركة.  
فى  التنفيذى  الرئيس  النقراشى  عبداهلل  وكشف 
العام  خــالل  الشركة  خطة  عن  لـ»الشروق«  حــواره 
القادم والتى تقوم على استثمار نحو 3 مليارات جنيه 
فى االعمال االنشائية ملشروع البروچ، باإلضافة إلى 

2 مليار جنيه استثمارات اخرى. 
العام اجلارى  الشركة خالل  إنفاق  وسيبلغ حجم 
داخل  انشائية  أعمال  متثل  جنيه  مليار   2.5 نحو 
بالسوق  الشركة  مشروعات  اول  الــبــروچ  مــشــروع 
املصرية، وفقا لتصريحات النقراشى، مشيرا إلى أن 
الشركة سددت بالكامل قيمة ارض املشروع لصالح 

هيئة املجتمعات العمرانية. 
البروچ  وتطور »كابيتال جروب بروبرتيز« مشروع 
فـــدان(   1200( مــتــربــع  مــاليــني   5 مــســاحــة  عــلــى 
مبنطقة الشروق بني طريقى السويس واالسماعيلية 
الصحراوى ويضم نحو 15 الف وحدة سكنية متنوعة 

بخالف املشروعات اخلدمية والتجارية. 
وقال النقراشى إن املشروع ينفذ على أربع مراحل 
تنتهى عام 2029 وتقوم الشركة حاليا بتنفيذ املرحلة 
الثانية، موضحا ان حجم االنفاق على املشروع منذ 
إطالقه قبل 5 أعوام بلغ ما يزيد على 14.5 مليار 
جنيه، وذلك من إجمالى التكلفة االستثمارية البالغة 

48 مليار جنيه. 

ــار مــــواد الــبــنــاء  ــى أســع ــع: أدى االرتـــفـــاع ف ــاب ت
التكلفة  ارتفاع  إلى  االنشائية  االعمال  ومدخالت 
جنيه  مليار   48 إلــى  لتصل  للمشروع  االستثمارية 

مقابل 47 مليار جنيه. 
تسليم  من  اجلــارى  العام  خالل  الشركة  »انتهت 
1000 وحدة ضمن مشروع البروچ واملتوقع أن تصل 
 3500 اجمالى  من  العام  بنهاية  وحــدة   1300 إلــى 
مؤكدا  النقراشى  لتصريحات  تبعا  ــ  مباعة«  وحدة 
التنفيذ  مبــعــدالت  االســــراع  على  الــشــركــة  حــرص 
والتسليمات باعتبارها الركيزة االساسية التى تعتمد 

عليها للتسويق والترويج للمشروع.
وســبــق ان تــعــاقــدت الــشــركــة مــع عـــدة شــركــات 
لتنفيذ أعمال املقاوالت للمشروع منها: حسن عالم، 
ـ ميدكوم، وجاما،  وريدكون، ومصر للتنمية الهندسيةـ 
ودرة جروب للتطوير، واخلرافى، فيما يضع املخطط 

العام للمشروع مكتب بالس داينمكس.
وحــدة   527 بيع  استطاعت  الشركة  أن  أضــاف 
خالل العام اجلارى واملستهدف ان تبيع 740 وحدة 
وجود  النقراشى  واستبعد   ،2022 عــام  مــدار  على 
تراجع فى املبيعات على مستوى السوق العقارية فى 
مصر قائال »إن مبيعات الشركة خالل العام احلالى 
فى  رواج  وجــود  يؤكد  مــا  وهــو   %36 مبعدل  زادت 

السوق وقدرة على الشراء. 
متنوعة  ســداد  انظمة  لعمالئها  الشركة  وتتيح 
الشرائية  القدرة  يراعى  الشراء مبا  عملية  لتسهيل 

توقيع  عن  املاضى  ابريل  فى  أعلنت  حيث  للعميل، 
وذلك  األول  ابوظبى  بنك  مع  عقارى  متويل  عقد 
مت  التى  السكنية  الوحدات  شــراء  عمليات  لتمويل 
تسليمها أو تلك اجلاهزة للتسليم مبشروع »البروچ« 
بسعر فائدة تنافسى، وبحدٍّ أقصى 15 مليون جنيه 

يتم سدادها خالل 15 عاًما.
وبخالف الوحدات السكنية، يضم مشروع البروچ 
مجمع »بيزنس بارك« عبارة عن 12 مبنى اداريا يدار 
من قبل شركة القرية الذكية ويتولى تنفيذها شركة 
جاما للمقاوالت، بخالف 12 الف متر مربع للنشاط 
التجارى، ومركز تسوق »مول« مساحة تأجيرية 50 

الف متر مربع. 
وقال النقراشى ان الشركة ستقوم خالل النصف 
الوحدات  بالبدء فى تسويق  املقبل  العام  الثانى من 
التجارية وذلك بنظام االيجار لضمان توفير استدامة 
للشركة مع طرح  النقدية  والتدفقات  االيرادات  فى 

جزء صغير للبيع من الوحدات االدارية.
تابع: ان الشركة تتوقع بحلول عام 2025 ان تبلغ 
ايرادات 9 مبان إدارية واملول نحو 330 مليون جنيه، 
مشيرا إلى ان الشركة تعاقدت مع العالمة التجارية 
كما  املشروع،  داخل  ماركات  »كارفور« إلقامة سوبر 
انها بصدد التعاقد مع احدى الشركات الكبرى لتولى 
التى  الدراسات  اكدت  والذى  التجارى،  املول  ادارة 
املــوالت  على  طلب  وجــود  الشركة  قبل  من  اجريت 

واحتياج املنطقة ملثل هذه املشروعات. 
قدم  كرة  أكادميية  أول  »الــبــروچ«  مشروع  ويضم 
لنادى مانشستر سيتى فى أفريقيا والشرق األوسط، 
األلــعــاب  املــتــنــوعــة ملختلف  فــضــاًل عــن األنــشــطــة 
 300 مساحة  على  منتزه  إلى  باالضافة  الرياضية، 
 Aspect ألف متر مربع مت تصميمه من ِقبل شركة

األسترالية، ومسرح يستوعب 3500 شخص.
امـــا عــن مــشــروع »إمــكــان مــصــر« فــى التجمع 
اخلامس، قال عبداهلل النقراشى ان الشركة تعاقدت 
على األرض عام 2019 مساحة 167 فدانا تقع فى 
املربع الذهبى احد افضل املناطق بالقاهرة اجلديدة، 
هيئة  إلى  جنيه  مليار   1.1 بسداد  الشركة  وقامت 
االقــســاط  مــن  جـــزءا  متثل  العمرانية  املجتمعات 
املستحقة على األرض البالغ قيمتها نحو 5 مليارات 

جنيه. 
اضاف النقراشى ان املشروع يسير وفقا للمخطط 
الزمنى، حيث انتهت الشركة من وضع املخطط العام 
للمشروع وحاليا بصدد احلصول على القرار الوزارى 
فى  اطالقه  واملخطط  املــشــروع  فى  للبدء  متهيدا 
النصف الثانى من العام القادم باجمالى استثمارات 

21 مليار جنيه.
تابع: تشمل اخلطة االستثمارية لــ »إمكان مصر« 
املشروع  فــى  جنيه  مليار   2 ضــخ  املقبل  الــعــام  فــى 
السوق  فــى  نــوعــه  مــن  األول  يــكــون  أن  املستهدف 

املصرية من حيث التكنولوجيا املستخدمة.

عاملى  استشارى  مكتب  مــع  الشركة  وتعاقدت   
للعمل فى األرض )JZMK(، حيث انتهت من عمل 
املخطط العام للمشروع، باإلضافة إلى توقيع شراكة 
مع شركة Delos لطرح فكرة مبتكرة ألول مرة فى 

مصر وأفريقيا.
فى  اعمالها  لتوسع  مصر«  »إمــكــان  خطة  وعــن 
السوق العقارية املصرية، قال النقراشى إن الشركة 
تواصلت مع عدة جهات لدراسة الفرص االستثمارية 
إلقامة  أراض  على  التعاقد  بهدف  وذلــك  املتاحة، 
القاهرة  غرب  فى  خاصة  متكامل  عمرانى  مشروع 
مازال  العرض  ان  إلى  مشيرا  الشمالى،  والساحل 
اقل من الطلب فى العديد من املناطق وهو ما ميثل 

عنصر جذب للمستثمرين.
وقال النقراشى إن منظومة العمل داخل الشركة 
بالتسويق  يتعلق  األول  مــحــاور،  ثــالثــة  على  تــقــوم 
حيث  البشرية  الكفاءة  والثانى  السوق،  ودراســـات 
تضم الشركة اعلى الكوادر فى السوق، والثالث يتعلق 
والتى  للشركة  األساسى  املحور  املالية وهى  باملالءة 
تتمتع به كمستثمر أجنبى استطاع جلب عملة صعبة 

للبالد مبا يعادل 6.8 مليار جنيه.
يذكر أن إمكان مصر تأسست فى عام 2017 وهى 
 )ADCG( مملوكة بكامل ملجموعة أبوظبى كابيتال
مليون   30 على  تزيد  متنوعة  استثمارية  مبحفظة 
متر مربع فى أهم املواقع الرئيسية فى مختلف دول 

العالم فى 4 قارات.
ــارات املصرية  ــق ــع وعـــن مـــدى جــاذبــيــة ســـوق ال
السوق  إن  الــنــقــراشــى  ــال  ق االجــنــبــى،  لالستثمار 
به  يتمتع  مبا  مستثمر  ألى  وجاذبة  واعــدة  املصرية 
من قوة بشرية هائلة تتجاوز 104 ماليني نسمة متثل 
عدد السكان والتى تتزايد مبعدل 2% سنويا بخالف 
املصريني باخلارج وعددهم 10 ماليني مواطن وهم 

ميثلون مصدر هام للعملة الصعبة للبالد 
ان  ــدت  اك الشركة  بها  قامت  التى  ــدراســات  »ال
 500 عن  يقل  ال  ما  سنويا  يحتاج  املصرية  السوق 
زواج فى  مليون حالة  ناجتة عن  ألف وحدة سكنية 

وحــدة،  ألــف   300 يتجاوز  ال  العرض  بينما  الــعــام، 
وبالتالى يوجد فجوة سنوية بني العرض والطلب وهو 
السوق  او مطور على دخول  أى مستثمر  ما يشجع 

املصرى« ــ تبعا لتصريحات النقراشى. 
تصل  لــم  املصرية  العقارية  الــســوق  ان  اضـــاف 
املتزايد فى عدد  النمو  التشبع فى ظل  إلى مرحلة 
وهو  العرض  مقابل  الطلب  زيــادة  وبالتالى  السكان 
بيوت  مع  الشركة  اجرتها  التى  الدراسات  اكدته  ما 
الطلب  ان  إلــى  اشــارت  والتى  املتخصصة،  اخلبرة 
على الوحدات السكنية يخلق بالتوازى رواجا للنشاط 

التجارى واإلدارى.
التوسع  نحو  الــدولــة  اجتــاه  ان  النقراشى  ويــرى 
العمرانى ناحية الشرق من شأنه ان يخفف الضغط 
اثرية  مناطق  من  حتتويه  مبا  القاهرة  غــرب  على 
بقوة  تتمتع  منطقة  كل  ان  موضحا  للسياح،  جاذبة 

شرائية مختلفة وفقا لرغبات املشترين. 
الفترة  االسعار خالل  زيادة  امكانية  وتعليقا على 
داخل  التسعير  سياسة  ان  النقراشى  قال  القادمة، 
الشركة تضع فى االعتبار قدرة العميل على السداد 
ال  االسعار  ان  مؤكدا  محددة،  زمنية  لفترات  وفقا 

ميكن ان ترتفع مبعدل أكبر مما يستوعبه السوق. 
للسوق  لوضع ضــوابــط  الــدولــة  اجتــاه  إن  وقــال 
أمــوال  حماية  ــى  إل االســـاس  فــى  تــهــدف  العقارية 
وفقا  سكنية  وحــدة  على  حصوله  وضمان  املشترى 

للشروط املتعاقد عليها.

كتبت ــ عفاف عمار:

الرئيس التنفيذى للشركة:عبداهلل النقراشى

رئيس الجهاز:اللواء محمود نصار

مليارات جنيه استثمارات أرقام 
مستهدفة للشركة فى العام 

القادم

5
مليار جنيه 

استثمارات مت ضخها 
خالل العام اجلارى

2.5
مليار جنيه حجم 

اإلنفاق فى مشروع 
البروج

14.5
مليار جنيه إجمالى 

التكلفة االستثمارية 
ملشروع البروج

48
وحدة مباعة

 من مشروع 
البروج

3500
مليار جنيه 

استثمارات متوقعة 
لتطوير 167 فدانا

21
وحدة سيتم تسليمها 

خالل العام اجلارى

1300
ماليني متر مربع 

مساحة مشروع 
البروج

5

»هايد بارك« تكلف
 عالية النجدى بقيادة شركة 

»فاوندرز« التابعة لها
فى  النجدى  عالية  تعيني  العقارى عن  للتطوير  بارك  هايد  أعلنت شركة 
منصب املدير العام لشركة فاوندرز التابعة لها، وسوف تتولى النجدى قيادة 
الشركة ومنو أعمالها الذى يعتمد على الشراكات والصفقات املشتركة مع 
خطة  على  تعمل  سوف  كما  واخلــاص.  العام  بالقطاعى  استثمارية  كيانات 
االسراع بوتيرة النمو للشركه من خالل وضع معايير قياسية موحدة للوظائف 

والعمليات التشغيلية.
وأعلنت شركة هايد بارك خالل عام 2020 تدشني شركة فاوندرز برأس 
مال 500 مليون جنيه مصرى كذراع استراتيجية جديدة وسط حاجة قوية 
للسوق العقارية ملثل تلك الكيانات الكبرى التى تقوم على وضع وتنفيذ اخلطط 
ــة الــتــســويــقــيــة  ــجــي ــي ــرات االســت
العمالء  وخــدمــات  والــتــجــاريــة 
وغـــيـــره مـــن خـــدمـــات وكــذلــك 
التنمية  اعمال  فى  استشارات 
الكيانات  من  لعديد  والتطوير 
احلـــكـــومـــيـــة واالســـتـــثـــمـــاريـــة 

بالقطاع العقارى.
وقـــال املــهــنــدس امــني ســراج 
هايد  لشركة  املنتدب  العضو 
فور  الــعــقــارى:  للتطوير  بــارك 
ــدشــني شــركــه  االعـــــالن عـــن ت
فاوندرز مت حتالف بني شركتى 
لوضع  صبور  واألهلى  فاوندرز 
االستراتيجية  اخلطة  وتنفيذ 
الــتــجــاريــة ملــشــروع جــارديــنــيــا 
األهلى  لبنكى  اململوك  سيتى 
 513 على  مقام  والــذى  ومصر 
فدانا ويضم حوالى 19.5 ألف 
التشطيب  كاملة  سكنية  وحــدة 
واملـــرافـــق وجـــاهـــزة بــالــكــامــل 
للسكن الفورى مبستهدف مبيعات يتجاوز 24 مليار جنيه. كما أضاف سراج 
فاوندرز  فقد متكن حتالف شركتى  هائلة  نتائج  قد حقق  األول  الطرح  أن 
بالطرح  جنيه  مليارات   7 إلى  يصل  مبيعات  حجم  حتقيق  صبور  واألهلى 
األول. ويستعد التحالف للطرح الثانى قبل نهاية العام وفى 2022 سوف تعلن 
مكانة  إلى  الشركه  تقود  كيانات سوف  مع  فاوندرز عن شراكات وصفقات 

قوية بالسوق العقارية املصرية.

عالية النجدى

محمود نصار

كتبت ــ عفاف عمار:
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عمرو محفوظ

كتب ــ محمد فرج: 

نستهدف االستثمار فى شركات التكنولوجيا وإنترنت األشياء والذكاء االصطناعى.. وتدشين شركة جديدة لألنظمة السحابية
5 مليارات جنيه حجم االستثمارات المرصودة لتطوير الشبكة العام المقبل.. وندعم خطة الدولة فى التحول الرقمى

200 مليون جنيه حجم المبيعات الشهرى مقابل 54 مليونا العام الماضى.. وشرق القاهرة والعلمين الجديدة األكثر مبيعا 
الدخول فى مجال اإليجارات وبيع الوحدات السكنية خارج »الكمبوندات« وإتاحة خدمة إدارة الوحدات للغير

أحمد مكى

أحمد رافع

»بنية« تطلق شركة لالستثمار فى الشركات الناشئة برأسمال أولى 50 مليون دوالر الشركة ضخت 5 مليارات جنيه خالل 2021 
لتحسين وتطوير الخدمات ودعم االستثمار

ضخت شركة اتصاالت مصر خالل العام اجلارى 
وتطوير  حتسني  أج��ل  م��ن  جنيه  م��ل��ي��ارات   5 نحو 
البيانات  نقل  قطاع  فى  االستثمار  ودعم  اخلدمات 
والذكاء  األشياء  إنترنت  مثل  املستقبلية  والتقنيات 
إطار  فى  وذلك  السحابية،  واحلوسبة  االصطناعى 
الرقمى  للتحول  الدولة  خطة  بدعم  الشركة  التزام 
حسام  قاله  م��ا  بحسب   ،2030 التنموية  ورؤيتها 
للقطاع  التنفيذى  الرئيس  بأعمال  القائم  املعداوى 

املؤسسى بشركة اتصاالت مصر.
�� الشروق«  ل���»م��ال وأع��م��ال   واض��اف امل��ع��داوى 
نقل  خدمات  على  متاما  مبنى  الرقمى  التحول  أن 
نسبة  مصر  اتصاالت  لها  تخصص  التى  البيانات 

كبيرة من استثماراتها اجلديدة.
املرصودة  االستثمارات  حجم  ان  املعداوى  وقال 
فى تطوير الشبكة خالل العام املقبل تقدر بنحو 5 

مليارات جنيه.
متكامل  رقمى  مشغل  اول  مصر  اتصاالت  وتعد 
واملشغل الوحيد خلدمات املحمول بالسوق املصرية 
كاملحمول  اخل��دم��ات  جميع  تقدمي  يستطيع  ال��ذى 
وال��ث��اب��ت واإلن��ت��رن��ت إل��ى ج��ان��ب خ��دم��ات البوابة 
الدولية، مما يدعم سعى احلكومة املصرية وجهودها 

نحو حتويل مصر إلى مركز اتصاالت إقليمى.
استثمارات  على  ك��ورون��ا  جائحة  تأثير  وح���ول 
أن  من  وبالرغم  إنه  املعداوى  قال  الشركة  وخطط 
على  السلبية  تداعياتها  لها  كانت  اجلائحة  فترة 
تزال صعبة على عدة محاور  وال  القطاعات  جميع 
ووج��ود  مصر  ات��ص��االت  عمل  فريق  بجهود  لكننا 
استراتيجية مرنة إلدارة األزمات متكنا من جتاوز مثل 
ايجابية  إلى وجود جوانب  هذه االختبارات، مشيرا 
جلائحة كورونا منها انها ساهمت بشكل ملحوظ فى 
تسريع وتيرة تطبيق خطط احلكومة للتحول الرقمى 
وبناء مصر الرقمية وشّجعت املواطنني على اإلقبال 
على استخدام وسائل التكنولوجيا واإلنترنت وسداد 

املستحقات املالية عبر وسائل الدفع اإللكترونى.
وحتديث  لتطوير  جنيه  مليارات   5 بضخ  »قمنا 
الشبكة خالل 2021 ونعمل على ضخ ما يتراوح ما 
بني 5 �� 5.5 مليارات جنيه خالل 2022 الستيعاب 
وما  اجل��ائ��ح��ة  خ��الل  اخل��دم��ات  على  الطلب  من��و 
نقل  ق��ط��اع  ف��ى  ال��ش��رك��ة  أنشطة  لتوسيع  ب��ع��ده��ا، 
املستقبلية  التقنيات  فى  االستثمار  ودعم  البيانات، 
مثل إنترنت األشياء والذكاء االصطناعى« �� أضاف 

املعداوى.
اجلاهزة  الشركات  أوائ��ل  من  مصر،  »اتصاالت 
بفضل  اخلدمات  على  الطلب  فى  النمو  الستقبال 
 �� واألف��راد«  للشركات  نقدمها  التى  املبتكرة  احللول 

تبعا للمعداوى.
مثل  الشركة  ع��وائ��د  تأثر  إل��ى  امل��ع��داوى  واش���ار 
الكثير من القطاعات بسبب تراجع خدمات املكاملات 
عن  فضال  منازلهم،  فى  العمالء  لوجود  الصوتية 
تراجع خدمات التجوال بسبب توقف حركة السفر، 
فى املقابل تضاعف حجم استخدام نقل البيانات، ما 
ساهم فى حتقيق الشركة مؤشرات إيجابية وحتقيق 

معدالت منو جيدة.
امل��ع��داوى  حسب  مصر  ات��ص��االت  ش��رك��ة  تتبنى 
فى  استثماراتها  تعزيز  على  تعتمد  استراتيجية 
الرقمية  اخل��دم��ات  م��ن  مجموعة  بتقدمي  ال��س��وق 
التغيرات  مع  تتالءم  والشركات،  لألفراد  املتكاملة 
على  الطلب  ف��ى  للعمالء  امل��ت��زاي��دة  االستهالكية 
التكنولوجيا وخدمات البيانات واالتصاالت، فى ظل 
التغيرات التى فرضتها جائحة كورونا، كما نستهدف 

لعب دور مؤثر فى التحول الرقمى الذى ميثل أحد 
املحاور الرئيسية لدفع طاقة الدولة اإلنتاجية. 

 وتقدم اتصاالت مصر دائما احدث التكنولوجيا 
خالل  قامت  ولقد  لعمالئها  لتقدمها  العالم  ف��ى 
 5 بنحو  اس��ت��ث��م��ارات  بضخ   2021 اجل���ارى  ال��ع��ام 
مليارات جنيه؛ بهدف االستمرار فى حتسني وتطوير 
البيانات  نقل  قطاع  فى  االستثمار  ودعم  خدماتنا، 
والذكاء  األشياء،  إنترنت  مثل  املستقبلية  والتقنيات 
االصطناعى، واحلوسبة السحابية، باإلضافة إلعادة 
الترددات  املحطات الستقبال  وتهيئة  الشبكة  هيكلة 
 ،TDD بتقنية مؤخرا  عليها  التى حصلنا  اجلديدة 
بيانات  نقل  خ��دم��ات  لتقدمي  نسعى  خاللها  وم��ن 

للعمالء غير مسبوقة.
الشركة  تسعى  التى  املضافة  اخل��دم��ات  وع��ن 
لتقدميها خالل الفترة املقبلة لدفع عمليات التحول 
الرئيس  بأعمال  القائم  ق��ال  مصر  ف��ى  الرقمى 
التنفيذى للقطاع املؤسسى بشركة اتصاالت مصر 
نسعى للتركيز على خدمات التكنولوجيا املالية فى 
القطاع  هذا  يشهده  الذى  الكبير  النمو  حالة  ظل 
املتزايدة  االستثمارات  نتيجة  املصرية،  السوق  فى 
ف��ى ه���ذا امل��ج��ال وإق����رار احل��ك��وم��ة ال��ع��دي��د من 
السياسات املحفزة وأيضا ارتفاع الوعى لدى فئات 
العامل الرئيسى فى  كثيرة من املستخدمني، ولعل 
جناح التحول الرقمى هو توافر بنية أساسية قوية 
املحمول  شركات  دور  ف��إن  وبالتالى  لالتصاالت، 
هو توفير البنية األساسية لالتصاالت التى تدعم 
كبيرة  خبرة  امتالكها  مع  خاصة  الرقمى،  التحول 

بأنظمة الربط الالزمة.
ت��ت��ع��اون ات��ص��االت م��ص��ر م��ع ع��ش��رات امل��الي��ني 
فى  للعميل  الوصول  وتستطيع  يوم  كل  العمالء  من 
ربط  من  أكثر  إضافية  خدمات  لتقدمي  مكان  كل 
 Ahead����B االت��ص��االت. وأطلقت فى هذا اإلط��ار
فى  نوعها  من  األول��ى  املتكاملة  الرقمية  التعريفة 

رواد  وامل��ع��دة خصيصا خل��دم��ة  امل��ص��ري��ة  ال��س��وق 
واملتوسطة  والصغيرة  الناشئة  والشركات  األعمال 
من خالل تطبيق اتصاالت لألعمال، وتقدم التعريفة 
فتح  ف��ى  تتلخص  لعمالئها  امل��م��ي��زات  م��ن  العديد 
حساب خاص للشركات الصغيرة واملتوسطة، وشراء 
حتت  املوظفني  خطوط  وإضافة  املناسبة،  الباقات 
االستمتاع  بجانب  ارقامهم،  واختيار  واح��د  نظام 
بعدد من الدقائق والرسائل املحلية واملوبايل انترنت 
بامليجابايت، والتحكم فى توزيعهم على فريق العمل 
جميع  إجناز  فى  يسهم  مما  استهالكاتهم،  ومتابعة 
الذهاب  إل��ى  احلاجة  دون  وسهولة  بدقة  األعمال 
التى  املميزة  أب���رز احل��ل��ول  ال��ش��رك��ة، وه��ى  ل��ف��روع 
تقدمها اتصاالت بيزنس والتى تسهل على الشركات 
بعد  ع��ن  والعمل  الرقمى  التحول  فكرة  الصغيرة 

خاصة بعد ظهور أزمة وباء كورونا.
كما تقدم الشركة تطبيق »ماى اتصاالت«، الذى 
ميكن العمالء من احلصول على كل خدماتهم عبر 
تغير خطط أسعاره بحسب  الهاتف املحمول مثل 
املحمول،  احتياجاته، وخدمة حتويل األموال عبر 
ولدينا املقدرة على املساعدة فى ربط االتصاالت 
ربط  على  تساعد  تطبيقات  وتطوير  والشبكات 
األن��ظ��م��ة مب���ا ي��س��اع��د على 

التحول الرقمى.
تتوسع الشركة فى استخدام 
فى  املتجددة  الطاقة  مصادر 
ت��ش��غ��ي��ل م��ح��ط��ات األب������راج، 
ات��ص��االت مصر  ت��درس  حيث 
تساعدها  التى  البدائل  جميع  امل��ع��داوى  حسب 
املحطات،  لتشغيل  الطاقة  مصادر  استدامة  على 
األقل ضررا  املصادر  استخدام  ذلك  فى  وتراعى 
للبيئة، لذلك تتوسع الشركة فى بناء املحطات التى 

تعتمد على الطاقة الشمسية.
وقال املعداوى إن البريد املصرى ميلك حصة تبلغ 
20% من شركة اتصاالت مصر، وال متلك اتصاالت 
يعنى  ما  وه��و  البريد.،  هيئة  فى  حصة  أى  مصر 
حصول البريد على حصة من االرباح وليس العكس.
 وح���ول أح���دث م��ش��روع��ات ت��ع��اون ال��ش��رك��ة مع 
االتصاالت  خدمات  تقدمي  فى  العقاريني  املطورين 
املتطورة باملجمعات السكنية املغلقة قال املعدواى ان 
اتصاالت تتعاون مع كبار املطورين العقاريني لتقدمي 
خدمات املدن الذكية، ونقوم بالعمل وفق خطة جيدة 
العقاريني  املطورين  من  كبير  لعدد  لتقدمي خدماتنا 

فى مصر لتقدمي خدمات املدن الذكية.
وف��ازت  االتفاقيات  من  العديد  الشركة  ووقعت 
بعدد من املناقصات لتقدمي خدمات متطورة باملدن 
اإلداري���ة  العاصمة  إنترنت  م��ش��روع  منها،  الذكية 
عن  عدة شركات، فضال  مع  عبر حتالف  اجلديدة 
العمرانية  للتنمية  اإلداري���ة  العاصمة  مع  اتفاقية 
العاصمة  ب��داخ��ل  ال��ذك��ي��ة  امل���دن  خ��دم��ات  لتقدمي 
اإلدارية بالتعاون مع كبرى الشركات العاملية. إضافة 
البنية  لتطوير  امل��رش��دى  معمار  م��ع  اتفاقية  إل��ى 
التكنلوجية ل� ” وان قطامية” لتوفير اخلدمات الذكية 
املختلفة باملشروع العقارى. وستكون اتصاالت مصر 
 Fixed – اإلنترنت،  الرئيسى خلدمات  املزود  هى 
تفعيل خدمات رمز  توقيت  �� VDSL. وعن   IPRV
االستجابة السريع QR CODE فى منافذ الشركة 
على مستوى اجلمهورية قال املعداوى حصلنا مؤخًرا 
وسيتم   QR ال��دف��ع خ��دم��ات  ت��ق��دمي  رخ��ص��ة  على 
تفعيلها قريبا ونسعى للتوسع فى خدمات الدفع بهذه 

الوسيلة والتركيز عليها الفترة املقبلة.

القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصاالت مصر:

»ناوى« تستهدف مبيعات سنوية 2 مليار جنيه بنهاية العام بنسبة نمو %135

»تطبيق مرسول« شريك التوصيل الرسمى لمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT فى دورة اليوبيل الفضى
فى  ال��رائ��دة  مصر،  م��رس��ول  شركة  أعلنت 
الطلب  عند  التوصيل  خ��دم��ات  تقدمي  مجال 
مشاركتها  عن   ،Demand�����Delivery On
ل��ل��م��رة األول������ى مب���ع���رض ال���ق���اه���رة ال���دول���ى 
اخلامسة  دورته  فى   Cairo ICT للتكنولوجيا
 10 إلى   7 من  الفترة  فى  تقام  التى  والعشرين 
نوفمبر اجلارى مبركز مصر للمعارض الدولية 
املعرض  م��رس��ول  وت��رع��ى  اجل��دي��دة.  بالقاهرة 
»شريك  باعتبارها  الفضى،  اليوبيل  دورة  فى 
تشارك  كما  للمعرض،  ال��رس��م��ى«  التوصيل 
 Connecta معرض  داخل  لها  بجناح  الشركة 
.Cairo ICT الذى يقام ألول مرة داخل معرض
ويشهد املعرض حضور املهندس أمين السند، 
رائد األعمال السعودى ومؤسس تطبيق مرسول، 
اللقاءات  م��ن  مجموعة  ب��إج��راء  سيقوم  ال��ذى 
وذلك  مصر،  داخل  الشركاء  مع  واالجتماعات 
مرسول  جتريها  التى  التوسعات  خطة  ضمن 

حاليا داخل مصر واملنطقة العربية.
وأعرب محمد مجدى مدير تسويق مرسول 
م��ص��ر، ع��ن س��ع��ادت��ه ب��ت��واج��د ال��ش��رك��ة داخ��ل 
املعرض األبرز فى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
مرسول  تطبيق  فكرة  أن  إلى  الفتا  املعلومات، 
قائمة على تطويع التكنولوجيا خلدمة املواطنني 

وهو ما يتوافق مع رؤية املعرض أيضا.
العديد  لديها  مرسول  »شركة  مجدى  وق��ال 
داخ��ل  التوسعية  خطتها  ض��م��ن  امل��ح��اور  م��ن 
مصر، فعلى مدار العامني املاضيني منذ دخولنا 
 1.6 إلى  الوصول  فى  جنحنا  املصرية  السوق 
ألف   130 وجود  مع  للتطبيق،  مستخدم  مليون 
م��رس��ول،  عبر  يعملون  توصيل  خ��دم��ة  م��ق��دم 
بجانب التواجد داخل 10 مدن مصرية، ونسعى 

ملضاعفة تلك األرقام خالل الفترة املقبلة«.
العام  ه��ذا  باملعرض  املشاركة  أن  وأض���اف 
تتبعها  التى  الترويجية  السياسة  حتت  تندرج 

الشركة مؤخرا بالتواجد داخل املحافل الهامة، 
باعتباره  م��رس��ول  تطبيق  ري���ادة  على  للتأكيد 
االختيار األمثل لعمليات التوصيل داخل مصر«.

الشركة  بها  ستقوم  التى  األنشطة  وح��ول 
مرسول  »تطبيق  مجدى:  ق��ال  املعرض،  داخ��ل 
لذلك  للمعرض،  الرسمى  التوصيل  شريك  هو 

نقوم بإتاحة عرض توصيل الطلبات مجانا لكل 
جميع  مع  باالتفاق  قمنا  حيث  امل��ع��رض،  زوار 
املعرض  داخ��ل  املتواجدة  والكافيهات  املطاعم 
تطبيق  على  الدخول  فرصة  للزوار  نقدم  لكى 
داخل  املتواجدة  املطاعم  أحد  واختيار  مرسول 
ساحة املعرض وسوف يتم توصيل األوردر مجانا 
قاعات  داخل  املستخدم  فيه  يتواجد  مكان  ألى 
املعرض، حيث قمنا بتخصيص فريق متكامل من 
مندوبى التوصيل للقيام بتلك املهمة«. وأضاف 
بتقدميها  سنقوم  عروض مميزة  »لدينا  مجدى 
أجل  من   Connecta مبعرض  جناحنا  داخ��ل 
لتجربة  املتواجدين  للشباب  الفرصة  إت��اح��ة 
التطبيق واالستفادة بعروض التوصيل املجانية«.
اجلدير بالذكر أن تطبيق مرسول يضم حاليا 
توصيل  خدمة  مقدم  أل��ف   130 ع��ن  يزيد  م��ا 
داخل مصر، مع وجود خطة تستهدف الوصول 

إلى مليون مندوب خالل 5 سنوات.

مجال  فى  الناشئة  ن��اوى  شركة  تستهدف 
سنوية  مبيعات  حتقيق  العقارية  التكنولوجيا 
بنهاية العام بقيمة 2 مليار جنيه، مقابل 650 
بنحو  تقدر  منو  بنسبة  املاضى،  العام  مليون 
الشريك  راف��ع  أحمد  كشفه  حسبما   ،%135
املؤسس ومدير إدارة تطوير األعمال بالشركة.

ل�»مال  خاصة  تصريحات  فى  راف��ع  وذك��ر 
وأعمال �� الشروق«، أن الشركة حتقق مبيعات 
تعاقدية شهرية تقدر بنحو 200 مليون جنيه، 
موضحا أن عدد مستخدمى املوقع يبلغ شهريا 
ألف  ب���25  مقارنة  مستخدم  آالف   110 نحو 

مستخدم العام املاضى. 
وأش���ار ال��ش��ري��ك امل��ؤس��س ل��ن��اوى إل��ى أن 
وحدة  آالف   6 من  أكثر  حاليا  تضم  املنصة 
ال��ق��اه��رة،  مبحافظات  م��ش��روع   300 بنحو 
الشمالى،  والساحل  واإلسكندرية،  واجليزة، 
وال��ع��ل��م��ني اجل���دي���دة، وب��ورس��ع��ي��د، وال��ع��ني 
خدمات  أن  إل��ى  الفتا  وال��غ��ردق��ة،  السحنة، 
املنصة احلالية مقتصرة بشكل أساسى على 
إتاحة وتسهيل عمليات بيع وشراء مشروعات 

العقارات  لشركات  التابعة  »الكمبوندات« 
الوساطة  خدمات  وكذا  واملتوسطة،  الكبيرة 

فى عمليات إعادة البيع »الريسيل«.
ولفت رافع إلى أن الساحل الشمال استحوذ 
على نسب األعلى مبيعا فى الربع الثالث من 
شرق  منطقة  ج���اءت  بينما  اجل����ارى،  ال��ع��ام 
من  الثانى  الربع  نتائج  فى  األعلى  القاهرة 
العام، مشددا على وجود ارتفاعات ملحوظة 

العاصمة  البيع مبشاريع  عمليات  فى  مؤخرا 
اإلدارية والعلمني اجلديدة.

وأوضح رافع أن ناوى تعتزم فى خطة متتد 

هى،  جديدة،  خدمات   3 إط��الق   ،2023 إلى 
الدخول فى مجال اإليجارات، والوساطة فى 
الوحدات السكنية خارج »الكمبوندات« خاصة 
باملحافظات املختلفة، فضال عن إتاحة خدمة 
سواء  املقيمني  لغير  السيما  الوحدات  إدارة 
ب��إج��راء  أو  للغير  ب��اإلي��ج��ار  فيها  ال��ت��ص��رف 
أبحاث  أن  موضحا  والتطويرة،  الصيانات 
ال��س��وق أش���ارت إل��ى ج��دوى ه��ذه اخلدمات 

اجلديدة املرتقبة.
ولفت رافع إلى أن ناوى افتتحت مؤخرا 3 
بالشيخ  آخر  وفرعا  اخلامس،  بالتجمع  أفرع 
فرع  افتتاح  معتزمة  أكتوبر،   6 مبدينة  زاي��د 
باملعادى العام املقبل، موضحا أن استراتيجية 
تقدمي  على  أس��اس��ى  بشكل  ترتكز  الشركة 
إلكترونيا،  العقارات  فى  الوساطة  خدمات 
مع التوسع فى افتتاح املقرات »باملناطق محل 

إقبال العمالء على شراء العقارات«. 
والتوسعات  الشركة  متويل  مصادر  وع��ن 
منذ  تعتمد  الشركة  إن  راف��ع  ق��ال  اجل��دي��دة، 
املكون  ال��دوالرى  التمويل  العام على  منتصف 

التمويلية  اجلولة  من  املتحصل  أرق��ام   7 من 
ب��ق��ي��ادة أن��س��ى جن��ي��ب س���اوي���رس مب��ش��ارك��ة 
التنفيذى  الرئيس  بينهم  مالئكة  مستثمرين 
دوي��دار،  ح��امت  اإلم���ارات  اتصاالت  ملجموعة 
مشيًرا إلى أنه سيتم البدء فى جولة متويلية 

جديدة بالربع األول من العام املقبل. 
وأش���ار راف��ع إل��ى أن األول��ي��ة ف��ى اجلولة 
للمستثمرين  س��ت��ك��ون  اجل��دي��دة  التمويلية 
احلاليني، ومن ثم صناديق وشركات االستثمار 
املحلية والدولية، نافيا نية الشركة االستحواذ 
أو الدمج مع شركات أخرى، قائال: »ال نعتزم 
لكن  الراهن  الوقت  االستحواذ فى  أو  الدمج 

الفكرة واردة«.
إلى  ناوى  لشركة  املؤسس  الشريك  وأشار 
ارتفاع عدد املوظفني إلى 122 موظفا مقارنة 
أن  متابعا   ،2020 ديسمبر  فى  موظفا  ب���20 
الشركة تعتزم البدء فى التوسع فى األسواق 
واإلم����ارات  السعودية  وحت��دي��دا  اخل��ارج��ي��ة 

وجنوب أفريقيا، وذلك عقب عام 2023.
www.nawy.com/ar

»إيتيدا« ترعى الجناح المصرى فى مؤتمر »Web Summit« بالبرتغال
مب��ش��ارك��ة م��ص��ري��ة ق��وي��ة وج��ن��اح 
 Web Summit معرض  فى  خاص 
ب��ال��ب��رت��غ��ال ال����ذى ي��ض��م 18 ش��رك��ة 
 10 إل��ى  باإلضافة  ناشئة  تكنولوجية 
هيئة  شاركت  زائ���رة.  أخ��رى  شركات 
املعلومات  تكنولوجيا  صناعة  تنمية 
االتصاالت  وزارة  عن  ممثلة  »ايتيدا« 
مع  وبالتعاون  املعلومات  وتكنولوجيا 
الرقمى  لالقتصاد  ال��ع��ام��ة  الشعبة 
العام  لالحتاد  التابعة  والتكنولوجيا 
الذى  املعرض  فى  التجارية.  للغرف 
يعد أكبر حدث تكنولوجى فى العالم. 
وتسعى الهيئة من خالل هذا املشاركة 
فى  الدولية  مصر  مكانة  تعزيز  إل��ى 
على  القائمة  األعمال  ري��ادة  مجاالت 
االب��ت��ك��ار وال��ت��روي��ج مل��ق��وم��ات قطاع 
الشركات التكنولوجية الناشئة املزدهر 
واستعراض احلوافز واملزايا التى تتمتع 
املجال مبا يساهم  بها مصر فى هذا 
ف��ى ج��ذب امل��زي��د م��ن االس��ت��ث��م��ارات 
صناديق  قاعدة  وتوسيع  القطاع  لهذا 
رأس املال املخاطر ومؤسسات التمويل 
الدولية واملنصات املتخصصة فى دعم 

رواد األعمال فى مصر.
وت��ش��ه��د م��ص��ر ط��ف��رة ف���ى م��ج��ال 

قطاع  يحقق  ح��ي��ث  األع���م���ال  ري����ادة 
ال��ش��رك��ات ال��ن��اش��ئ��ة ال��ق��ائ��م��ة على 
منو  م��ع��دالت  التكنولوجى  االب��ت��ك��ار 
غير مسبوقة مع االهتمام املتزايد من 
واملؤسسات  االستثمار  صناديق  قبل 
فى  املتخصصة  واملنظمات  التمويلية 
رع��اي��ة واح��ت��ض��ان وت��س��ري��ع األع��م��ال 

واملشروعات املبتكرة الناشئة.
وي��أت��ى ذل��ك ب��ال��ت��وازى م��ع انتشار 
احلر  والعمل  األع��م��ال  ري���ادة  ثقافة 
الدعم  ظل  وفى  املصرى  الشباب  بني 

هذا  به  يتمتع  الذى  املتميز  احلكومى 
وزارة  ج��ان��ب  م��ن  وب��األخ��ص  القطاع 
املعلومات  وتكنولوجيا  االت���ص���االت 
استثمارات  بضخ  بدورها  تقوم  والتى 
وتنفيذ  ال���ص���دد  ه���ذا  ف���ى  ض��خ��م��ة 
ب��اق��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن ب��رام��ج ال��ت��دري��ب 
التكنولوجى املتخصص، وكذلك جهود 
حتفيز االبتكار لدى شباب اخلريجني 
وطلبة اجلامعات، ومبادرة نشر مراكز 
املحافظات،  مبختلف  الرقمى  اإلبداع 
هذا باإلضافة إلى مساعى هيئة تنمية 

»ايتيدا«  املعلومات  تكنولوجيا  صناعة 
ل��ت��ط��وي��ر ب��ي��ئ��ة وم��ن��اخ أع��م��ال ري���ادة 
األعمال فى مصر والترويج والتسويق 
التكنولوجية  الشركات  لقطاع  الدولى 

الناشئة.
الزائرة  املصرية  الشركات  وبجانب 
ل��ل��م��ؤمت��ر، ت��ض��م ق��ائ��م��ة ال��ش��رك��ات 
ال���ع���ارض���ة ف���ى اجل���ن���اح امل���ص���رى 5 
مراحل  فى  ناشئة  تكنولوجية  شركات 
النمو، و13 شركة فى املراحل األولية 

واختبار منتجاتها باألسواق.

كشف املهندس أحمد مكى رئيس مجلس اإلدارة 
املتخصصة  »بنية«  ملجموعة  التنفيذى  والرئيس 
توحيد  عن  املعلومات،  تكنولوجيا  حلول  تقدمي  فى 
»فايبر  شركتى  مسمى  بتحويل  التجارية،  العالمة 
مصر لألنظمة«، و»فايبر مصر للحلول الهندسية«، 
الهندسية«،  للحلول  و»بنية  لألنظمة«،  »بنية  إلى 
مشيرا إلى أن إجمالى حجم مشروعات شركة بنية 

لألنظمة تبلغ 2 مليار جنيه مصرى.
وأوضح مكى أن توحيد العالمة التجارية جلميع 
بغرض حتقيق هدفني، هما  التابعة جاء  الشركات 
تشكيل هوية جديدة ومتميزة للمجموعة فى أذهان 
العمالء، وزيادة القيمة التسويقية للعالمة التجارية 
للمجموعة، وذكر أنه جرى تعيني أمين البياع رئيسا 
الصادق،  وعماد  لألنظمة«،  »بنية  لشركة  تنفيذيا 

لشركة »بنية للحلول الهندسية«.
وأش������ار م��ك��ى إل����ى إط���الق 
ش��رك��ت��ني ج��دي��دت��ني، أواله��م��ا 
وري��ادة  لالستثمار  »بنية  شركة 
األع��م��ال«، وال��ت��ى تعد ال���ذراع 
»بنية«  ملجموعة  االستثمارية 
ل��ت��ق��وم ب���دور ف��ع��ال ف��ى مجال 

وتقدمي  الناشئة،  الشركات  فى  املباشر  االستثمار 
قارة  فى  الواعدة  والشركات  للمشروعات  التمويل 
الوقت  فى  ستبدأ  الشركة  أن  إلى  الفتا  إفريقيا، 
أن  على  واحد،  استثمارى  بإنشاء صندوق  احلالى 

يتبعها صناديق أخرى مستقبال.
موضحا أن شركة بنية لالستثمار وريادة األعمال 
صندوق  أول  ستطلق   ،»Benya Ventures«
تتولى  أن  على  دوالر،  مليون   50 بقيمة  استثمارى 

إدارته.

أن  إلى  بنية  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  ونوه 
الصندوق يستهدف االستثمار فى الشركات الناشئة 
والذكاء  األشياء،  وإنترنت  التكنولوجيا،  مبجاالت 
التعاقد مع مدير متخصص  وأنه مت  األصطناعى، 

إلدارة الصندوق.
كما كشف مكى عن إطالق شركة »بنية للخدمات 
وهو  السحابية،  باألنظمة  املتخصصة  السحابية«، 
ويوفر  السحابية  التخصصات  متعدد  رقمى  مركز 
إلجناز  مخصصة  وذكية  آمنة  تكنولوجيا  تقنيات 

خطة  وت��ع��زي��ز  خ��دم��ة  ب��ه��دف  ال��ع��م��ل،  احتياجات 
التحول الرقمى.

وأوضح مكى أن الشركة سترتكز على االستثمار 
خالل  م��ن  مبصر  السحابية  التحتية  البنية  ف��ى 
املستخدمني  لدى  الطرفية  األجهزة  األول  جزأين، 
فى أماكنهم املختلفة، ثم األجهزة املركزية فى مراكز 
البيانات املختلفة بالبالد، الفتا إلى أنه يجرى حاليا 
التفاوض مع مالك مراكز البيانات سواء احلكومية 
أو القطاع اخلاص؛ حلجز مساحات، لوضع أجهزة 

الشركة واستثماراتها.
وحول عزم الشركة الطرح فى البورصة املصرية، 
أوضح مكى أنه يجرى إعادة تقييم أصول الشركة 
امل��زدوج،  الطرح  إمكانية  ودراس��ة  أعمالها،  وحجم 
أنه  إلى  املناسب، الفتا  وكذا اختيار توقيت الطرح 
يجرى حاليا التفاوض مع أكثر من مكتب استشارى 
الختيار أحدهم؛ لتجهيز وإعداد ملف الطرح، على 

أن يتم االختيار مطلع العام املقبل.
إدارة  مجلس  رئيس  أش��ار  متصل،  سياق  وف��ى 
إلى وجود مباحثات مع عدد من  »بنية«  مجموعة 
الشركات املصرية العاملة بالسوق اإلفريقية ومن 
الدخول  بشأن  والسويدى،  العرب  املقاولون  بينها 
كبيرة  مشروعات  لتنفيذ  مشتركة؛  حتالفات  فى 
مجموعة  فيها  تتولى  السمراء،  بالقارة  احلجم 
املعلومات  تكنولوجيا  بحلول  يتعلق  م��ا  »ب��ن��ي��ة« 

والتحول الرقمى.
وشدد مكى على أن الشركة تستهدف التوسع فى 
السوق السعودية خاصة املشاريع اجلديدة الكبرى، 
إع��ادة  خطط  ضمن  وال��ع��راق  ليبيا  بدولتى  وك��ذا 
مع  التفاوض  حاليا  يجرى  أن��ه  موضحا  اإلع��م��ار، 
حكومات الدول وشركاتها املحلية؛ إلبرام اتفاقيات 
عن  الكشف  ع��دم  مفضال  وحتالفات،  وش��راك��ات 

مزيد من التفاصيل فى الوقت احلالى.

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذى للمجموعة:أحمد مكى

الشريك المؤسس ومدير إدارة تطوير األعمال بالشركة:أحمد رافع

توحيد العالمة 
التجارية تحت اسم »بنية« خالل 
فعاليات معرض »كايرو آى سى« حسام املعداوى

نتوسع فى استخدام 
مصادر الطاقة المتجددة.. وأبرمنا 
اتفاقيات مع شركات عقارية كبرى

يفتت������ح الي������وم الرئيس عبدالفتاح السيس������ى الدورة اخلامس������ة 
 Cairo والعش������رين من معرض القاهرة الدول������ى للتكنولوجيا
ICT الت������ى تقام فى الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر اجلارى مبركز 

مصر للمعارض الدولية بالقاهرة اجلديدة.

»جوميا« تطلق خدمة للشركات الصغيرة
 والمتوسطة للحصول على قروض مصرفية.. وتتعاون

 مع 200 ألف عرض خالل تخفيضات الجمعة
باى  جوميا  اإللكترونية  املدفوع  منصة  رئيس  محمود،  توفيق  كشف 
الشركة  أن  اإللكترونية،  التجارة  لشركة جوميا مصر خلدمات  التابعة 
الصغيرة  الشركات  حصول  لتيسير  املنصة  على  خدمة  إطالق  بصدد 

واملتوسطة على قروض مصرفية.
مبناسبة  جوميا  عقدته  ال��ذى  الصحفى  امل��ؤمت��ر  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

تخفيضات خالل الفترة من 5 إلى 30 نوفمبر اجلارى.
وقال محمود، إن مصر سوق واعدة فى قطاع املدفوعات اإللكترونية، 
الفتا إلى أن 65% من املعامالت املالية مازالت تتم نقدا ومن 30 إلى %35 
إلكترونيا، مبينا أن عدد البنوك التى تقدم حاليا خدمات التقسيط على 

منصة جوميا باى يصل إلى 11 بنكا.
كشف حسني وهدان، رئيس قسم التخطيط فى شركة جوميا مصر 
العام  هذا  عارض  اآلف   5 مشاركة  عن  اإللكترونية  التجارة  خلدمات 

خالل تخفيضات اجلمعة السوداء ويقدمون نحو 200 ألف عرض.
وقال وهدان إن التخفيضات تتضمن أيضا التعاون مع أكبر 25 عالمة 
على  أن اخلصومات  إلى  الفتا  القطاعات،  فى مصر مبختلف  جتارية 

املالبس واألزياء تصل %50.
وتابع أن الشركة تتوقع زيادة عدد الزائرين خالل تخفيضات اجلمعة 

بنسبة تتجاوز 50% مقارنة بالعام املاضى.
أعلنت شركة جوميا خلدمات التجارة اإللكترونية أنها ستقدم خدمة 
التوصيل املجانى جلميع املحافظات واملناطق املصرية من خالل موقع 
جنيها   50 جوميا  كود خصم  وكذلك   JumiaPay تطبيق  عبر  جوميا 

للعمالء اجلدد.
الرئيس  صفوت،  هشام  املهندس  أك��د  اخلدمة،  ه��ذه  على  وتعليًقا 
التنفيذى لشركة جوميا مصر، أن هدفنا هو احلفاظ على صحة عمالئنا 
فى ظل ما يعانيه العالم من انتشار جائحة كورونا اجلديد كوفيد ��19، 
لذلك نحن أطلقنا خدمات الشحن املجانى جلميع محافظات اجلمهورية 
ووسعنا تغطيتنا اللوجستية لتشمل جميع املناطق حيث تنقص خدمات 
العمالء  قيام  حالة  فى  املناطق،  من  املزيد  لتشمل  والتوصيل  الشحن 
ل� الدفع عبر  بعمليات الشراء عبر JumiaPay، وهو حل آمن وسهل 

اإلنترنت من خالل منصة 
وتابع: كما أن جوميا تستهدف أيضا تعزيز وتشجيع العمالء على 
استخدام منظومة الدفع اإللكترونية للتحول للمجتمع الال نقدى، 
وأن الدفع »اإللكترونى« على جوميا من خالل JumiaPay يضمن 
ب��دوره على  يساعد  واملندوب مما  العميل  بني  النقود  ت��داول  عدم 

تقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا.
على  العمالء  وتشجيع  تعزيز  أيضا  تستهدف  جوميا  أن  كما  وتابع: 
استخدام منظومة الدفع اإللكترونية للتحول للمجتمع الال نقدى، وأن 
عدم  يضمن   JumiaPay خالل  من  جوميا  على  »اإللكترونى«  الدفع 
تداول النقود بني العميل واملندوب مما يساعد بدوره على تقليل مخاطر 

انتشار فيروس كورونا.

Cairo ICT اليوبيل الفضى

كتب ــ محمد فرج:
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كتب ــ محمد فرج: 

سالم: إعطاء محفزات للمستثمرين فى شركات التكنولوجيا واستثمار الصناديق السيادية ينعش السوق
جاد: 100 مليون دوالر قيمة مساهمة قطاع االتصاالت والتكنولوجيا من إجمالى الناتج المحلى

متعاملون بقطاع التكنولوجيا يتوقعون تحقيق معدالت 
نمو قياسية وطرح شركات جديدة بالبورصة 

عاملون: دخول السيارات الذكية السوق المصرية مرهون بوجود شبكة طرق قوية
أجمع عدد من العاملني فى سوق السيارات املصرية، على 
أن انتشار السيارات الذكية ذات القيادة الذاتية يحتاج إلى 
محددة،  عاملية  مبواصفات  طرق  وشبكة  قوية  حتتية  بنية 

مشيرين إلى أنها ال تتناسب حالًيا مع املستهلك املحلى.   
قال عالء السبع، رئيس مجموعة السبع أوتوموتيف، إن 
هناك  إن  حيث  أمامها،  طويل  املستقبل  الذكية  السيارات 
العديد من الدول غير مؤهلة الستخدامها، بسبب أن الطرق 

والبنية التحتية غير مؤهلة بشكل كامل لهذه السيارات.
مصر  أن  الشروق«،  ــ  وأعمال  لـ»مال  السبع،  وأضــاف 
التكنولوجية  ذات  السيارات  من  قليل  عــدد  فيها  يوجد 
العالية والتى تقف أثناء توقف السيارة التى تسير أمامها 
والتى تقوم بتثبيت املسافة بني السيارتني، مستبعًدا دخول 

السيارات الذكية السوق املصرية.
فيما أشار رئيس مجموعة السبع وهو موزع معتمد للعديد 
السيارات  إلى  املقبلة  الفترة  أن االجتاه  إلى  السيارات،  من 
أيًضا لوقت كبير النتشارها، حيث  الكهربائية والتى حتتاج 
إن قلة محطات الكهرباء وطول وقت شحن البطارية يعتبران 

عائق أمام استخدامها فى مصر.
يذكر أن هناك العديد من النظم املوجودة داخل السيارات 
إذ  سائق،  دون  الذاتية  القيادة  على  قــادرة  لتجعلها  الذكية 
بُعد، تستطيع رسم خريطة  بها أجهزة استشعار عن  يوجد 

ثالثية األبعاد للسماح للسيارة برؤية املخاطر املُحتملة.
السيارة،  من  الليزر  ُشعاع  انبعاث  من خالل  ذلك  وتقوم 
وارتداد نبضاته مرة ثانية لتحديد املسافات بدقة، وحتديد 
إضافة  واألشــخــاص،  املحيطة  والكائنات  األشــيــاء  مالمح 
أجهزة  تستطيع  وبينما  القريبة،  السيارات  مواقف  لرصد 

االستشعار رسم اخلرائط، فإنها ال تتمكن من حتديد سرعة 
يأتى  لذلك  احلقيقى،  الوقت  فى  بدقة  املُحيطة  السيارات 
أو  الفرامل،  املُعالج لتشغيل  إلى  الرادار إلرسال إشارة  دور 

اخلروج من الطريق عند احلاجة لتجنب احلوادث.
شركة  عام  مدير  سعد،  خالد  املهندس  قال  جهته،  ومن 
السيارات  دخــول  تشهد  قد  مصر  إن  البافارية،  بريليانس 
هناك خطة  إن  حيث   ،2040 عام  حلول  بعد  القيادة  ذاتية 
تعمل  سيارة  يوجد  لن  العام  هــذا  بحلول  أنــه  العالم  حــول 

بالديزل.
بــدأت تشهد دخــول سيارات  أن مصر  إلى  وأشــار سعد 
سيارة  ألــف  تتجاوز  ال  قليلة  بكميات  ولكن  بها  كهربائية 
مصر  الــذكــيــة  الــســيــارات  دخـــول  أن  مــوضــًحــا  كهربائية. 
مرهون بشبكة طرق قوية وسيكون تواجدها محدود داخل 
الكومباوندات واملصانع والشركات وهذا لن يحدث قبل 20 

تتماشى  عاما من اآلن. وأوضح أن احتياجات مصر حاليا 
مع الكهربائية، لكن السيارات الذكية ذاتية القيادة ال أعتقد 

أنها تناسب حالًيا املستهلك والشارع املصرى.
فيما قال املهندس محمد يونس مدير عام شركة مودرن 
موتورز الوكيل احلصرى لعالمة سوزوكى اليابانية فى مصر، 
والطرق  التحتية  البنية  فى  كبيرا  تطورا  تشهد  مصر  إن 
ولكنها  القيادة،  ذاتية  الذكية  السيارات  الستخدام  تؤهلها 

ستحتاج إلى وقت طويل النتشارها.
ـ الشروق«، أن شبكة الطرق  وأضاف يونس لـ»مال وأعمالـ 
اآلن مؤهلة مبواصفات عاملية تساعدها على استخدام مثل 

هذه السيارات. 
فى  جديدا  تطورا  مصر  تشهد  أن  الشركة  مدير  وتوقع 
هذا القطاع خالل السنوات اخلمس املقبلة، وذلك سواء فى 

اإلنتاج أو استيراد السيارات الكهربائية أو ذاتية القيادة.

أعــــرب مــتــعــامــلــون بــقــطــاع االتــصــاالت 
املصرية  بــالــســوق  املعلومات  وتكنولوجيا 
قياسية  منــو  نسب  بتحقيق  تفاؤلهم  عــن 
شركات  عدد  وزيادة  املقبلة،  الفترة  للقطاع 
فيما  البورصة،  فى  املطروحة  التكنولوجيا 
تواجه  التى  املعوقات  حول  آراؤهــم  تباينت 

الشركات العامله بالسوق املحلية.
وقـــال ولــيــد جــاد رئــيــس غــرفــة صناعة 
الصناعات،  باحتاد  املعلومات  تكنولوجيا 
املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  إن 
من  دوالر  مليون   100 بنحو  سنويا  يساهم 
وأن   ،%4.5 بنسبة  املحلى،  الناجت  إجمالى 
حجم التصدير يقدر سنويا بنحو 4.5 مليار 
يحقق  القطاع  أن  موضحا  أمريكى،  دوالر 
بزيادة  توقعات  مع   ،%16 بنحو  سنويا  منوا 

أكبر فى األعوام املقبلة.
وأشار جاد إلى أن التكنولوجيا تنتشر فى 
فى  احلياة السيما فى مصر  مناحى  جميع 
ظل اجتاه الدولة إلى رقمنة جميع املعامالت 
للتحول  متكاملة  خطة  ضمن  احلكومية، 
الرقمى وحتقيق الشمول املالى، مشددا على 
أن مصر على أعتاب الدخول فى تكنولوجيا 
اجليل اخلامس 5G، والتى من شأنها تسريع 

منو القطاع وانتشاره بالسوق املحلية.
تكنولوجيا اجليل اخلامس  أن  وذكر جاد 
مساعدة  شأنها  مــن  حديثة  تقنيات  توفر 
حياتهم  فـــى  األشـــخـــاص  ــاة  حــي وتــســهــيــل 
اليومية بشكل أسرع وأكثر تنظيمها وحداثة، 
متوقعا أن تشهد مصر طفرات فى مجاالت 
الذاتية،  الــقــيــادة  ذات  الذكية  الــســيــارات 
وانترنت األشياء، والذكاء االصطناعى، وكذا 

.CLOUD تقنيات األنظمة السحابية
تكنولوجيا  صناعة  غرفة  رئيس  وتوقع 
تشهد  أن  الــصــنــاعــات،  بــاحتــاد  املعلومات 
ــن ترتيب  ــازل م ــن ــامل ب الــيــومــيــة  اخلـــدمـــات 
األجهزة  فى  التحكم  عن  فضال  وتنظيفن، 
عن  وتنظيمها  تــطــورا  أكــثــر  الــكــهــربــائــيــة، 
على  االعــتــمــاد  يكون  بــأن  وذلــك  قبل،  ذى 
التعامالت  من  أكثر  والرقمنة  التكنولوجيا 
اإلنسانية باحلياة اليومية، الفتا إلى إمكانية 
ان تشهد مصر ظهور الشرائح الذكية على 

غرار ما حدث بأوروبا أخيرا.
وتزرع الشرائح فى أجسام اإلنسان حيث 
اليومية،  للحياة  بوظائف حيوية ودعم  تقوم 
ــعــددة، مــثــل قياس  ــــأداء مــهــام مــت وذلـــك ب
البيانات احليوية للجسم، وضبط مستويات 
فى  والتحكم  السمع،  وتقوية  األنــســولــني، 
وإجــــراء معامالت  اإللــكــتــرونــيــة،  األجــهــزة 
ـــى أنظمة  إل الـــدخـــول  وكــــذا  إلــكــتــرونــيــة، 

الكمبيوتر، والدفع اإللكترونى، وإبراز الهوية 
الشخصية رقميا.

ولفت جاد إلى أن توقعات غرفة صناعة 
الصناعات  بــاحتــاد  املعلومات  تكنولوجيا 
إلــى 10 شركات  ما يصل  إلــى طــرح  تشير 
العام  خالل  املصرية  بالبورصة  تكنولوجى 
املقبل، بني شركات ناشئة وأخرى متوسطة 
وكبيرة، مشيدا بالسماح بتأسيس وترخيص 
واملعروفة  االستحواذ  غرض  ذات  الشركات 
ذات  الشركات  نشاط  »سباك« ضمن  باسم 
متويل  وسائل  إلتاحة  املخاطر،  املــال  رأس 
مجال  فى  الناشئة  الشركات  أمــام  متعددة 

التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.
ــى تــواجــه شــركــات  ــت ــات ال ــوق ــع وعـــن امل
صناعة  غــرفــة  رئــيــس  قــال  التكنولوجيا، 
تكنولوجيا املعلومات باحتاد الصناعات، إنها 
التمويالت السيما  تتمثل بشكل رئيسى فى 
االقتراض البنكى، حيث ال تضمن سياسات 

البنوك وأنظمة عملها احلالية مرونة كبيرة 
»الضمانات  موضحا  التمويالت،  توفير  فى 
والتمويالت متاحة للقطاعات األخرى بشكل 
منتج  لديها  الــقــطــاعــات  هــذه  ألن  أيــســر؛ 
نظير الضمان البنكى، أما منتجات شركات 
لذا  ملموس،  غير  فكرى  فهو  التكنولوجيا، 
فى  كبيرا  عائقا  التكنولوجيا  شركات  جتد 

على احلصول على التمويالت البنكية«. 
مــن جــانــبــه، قـــال يــوســف ســالــم املــديــر 
املتخصصة  سويفل  لشركة  واإلدارى  املالى 
والتنقل  اجلماعى  النقل  حلول  توفير  فى 
إن  التكنولوجيا،  على  القائمة  املــشــتــرك 
واعد  مبصر  التكنولوجيا  شركات  مستقبل 
للغاية؛ نتيجة زيادة حجم متويل املستثمرين 
على  احلكومة  وتركيز  الناشئة،  للشركات 
ــد من  ـــذا انــضــمــام املــزي دعـــم الــقــطــاع، وك
عن  فضال  الناشئة،  الشركات  إلى  املواهب 
زيادة ثقة العمالء سواء أشخاص أو شركات 

فى احللول التكنولوجية وأهميتها فى احلياة 
اليومية واالقتصادية. 

وحول املعوقات أشار سالم إلى أنه على 
أحجام  فــى  الكبيرة  ــادات  ــزي ال مــن  الــرغــم 
تزال  ال  التمويل  معدالت  أن  إال  التمويل، 
أقل من األسواق الناشئة األخرى، مثل آسيا 
إعطاء  دراســة  مقترحا  الالتينية،  وأمريكا 
للمستثمرين فى شركات  محفزات حكومية 
ضريبة،  تخفيضات  السيما  التكنولوجيا، 
السيادية فى  فضال عن مشاركة الصناديق 
االستثمار بشركات ريادة األعمال والستارب 

آب؛ لتحفيز السوق وانعاشه.
الشركات  طــروحــات  ــادة  زي سالم  وتوقع 
ــول الــتــكــنــولــوجــيــا فى  الــقــائــمــة عــلــى احلــل
القيد، قائال:  إقرار تعديالت  البورصة بعد 
»نتطلع لرؤية أول طرح لشركة ذات أغراض 

خاصة فى مصر الفترة املقبلة«.
من ناحية أخرى، شدد وليد حجاج خبير 
أمن املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت، على 
هائال  تطورا  ستحدث  ميتافيرس  تقنية  أن 
بالعالم  االتصاالت  تكنولوجيا  مستقبل  فى 
ــارة عن  أجــمــع ومــصــر، مــوضــحــا أنــهــا عــب
وهى  رياليتي«  »الفيشوال  األولــى  تقنيتني، 
األشياء  تظهر  حيث  األبعاد  ثالثية  النظارة 
بشكل مجسم حقيقى، والثانية الهيلوجرام، 
والتى متثل الواقع املعزز مثل حضور حدث 

يبدو واقعيا ألشخاص غير حقيقيني.
ونوه حجاج إلى أن التقنية احلديثة متثل 
بيئة ثالثية األبعاد ال يقتصر دور املستخدم 
الدخول  بل  أمام شاشتها  إليها  النظر  على 
فى هذه البيئة حتى يصبح أحد عناصرها، 
احلقيقى  عامله  عن  حواسه  تنفصل  حيث 

فترة بقائه فى العالم االفتراضى.

مساهمات قطاع االتصاالت 
والتكنولوجيا تغذى االقتصاد الكلى

قال النائب عبداملنعم إمام أمني سر جلنة اخلطة 
واملوازنة فى مجلس النواب أن هناك ثمة تشريعات 
قانونية فى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
لم تنظم بعد من ضمنها التجارة اإللكترونية التى 
ال تزال غير منظمة تشريعًيا بالشكل اجليد، فضاًل 
بعد  عــن  للعمل  تنظيمى  إطــار  وضــع  أهمية  عــن 

»الفريالنسر«.
وأضاف عبداملنعم لـ»مال وأعمال ــ الشروق« أنه 
البنية  فى  الضخمة  االستثمارات  من  الرغم  على 
التحتية لقطاع تكولوجيا االتصاالت واملعلومات  إال 
أن ذلك لم يقابله حتى األن التشريعات والقوانني 
عمليات  من  والعمالء  املتعاملني  حلماية  الكافية 

التحايل والنصب عبر االنترنت. 
املالية  املحللة  املهدى  عالية  قالت  جانبها  من 
النمو  القطاعات سريعة  من  االتصاالت  قطاع  إن 
مساهمته  من  الرغم  على  املصرى  االقتصاد  فى 

املحدودة فى الناجت املحلى اإلجمالى. 
اخلبيرة  مرسى  ريــهــام  املالية  املحللة  وقــالــت 
ــحــاث فــى مــركــز سينرجيز  ــرة األب ــدي املــالــيــة وم
األهمية  إن  واالستراتيجية  الدولية  لــلــدراســات 
االقتصادية اخلاصة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
ممكنة  أداة  كونه  فــى  تكمن  حتــديــًدا  املعلومات 
للقطاعات األخرى. فبينما قد ال يوجد رابط كبير 
االتصاالت  قطاع  ميتلك  مختلفة،  قطاعات  بني 
جميع  مع  مباشرة  عالقة  املعلومات  وتكنولوجيا 
ـــــرى، حــيــث يتم  ــة األخ ــصــادي ــت ــقــطــاعــات االق ال
استخدامه لزيادة كفاءة العمل فى باقى القطاعات.

املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  أن  وأضافت 
مــنــازع على مــدار  بــال  القطاع األعــلــى منـــًوا  هــو 

من  أكثر  منــو  مبعدل  املاضية  الــثــالث  السنوات 
خــالل  حــتــى  الــتــخــطــيــط(  وزارة  ــات  ــان ــي )ب  %16
اجلهود  على  وحــده  يدل  مما  كوفيدــ19،  جائحة 
املبذولة سواء من الدولة أو القطاع اخلاص وعلى 
اختيار  املجال.  هذا  فى  ملصر  الهائلة  اإلمكانيات 
أولوية  ذات  قطاعات  ثالثة  كأحد  القطاع  هــذا 
هو  الــقــادمــة  الهيكلية  اإلصــالحــات  برنامج  فــى 
اختيار موفق وفى محله لتفعيل الروابط بينه وبني 

القطاعات االقتصادية األخرى.
تركز  أن  القادمة يجب  العمل  فترة  إن  وقالت 
االستفادة  لتعظيم  للغاية  هامني  محورين  على 
وتكنولوجيا  االتـــصـــاالت  قــطــاع  إمــكــانــيــات  مــن 
املناطق  بني  الرقمية  الفجوة  أواًل سد  املعلومات 
احلضرية والريفية لضمان عدالة وشمولية التحول 
املناطق  فــى  األســر  مــن   %71 إن  حيث  الــرقــمــى، 
احلضرية تتمتع بخدمات اإلنترنت مقارنة بحوالى 
51% فى املناطق الريفية )بيانات وزارة االتصاالت( 
العام واخلدمات  القطاع  وثانًيا االنتهاء من رقمنة 
اخلــدمــات  مستوى  على  فقط  ليس  احلكومية، 
األرشيفات  رقمنة  أيًضا  ولكن  للمواطنني  املقدمة 
وقواعد البيانات والعمليات الداخلية للقطاع العام 

وربطها ببعضها بشكل يضمن الكفاءة واحلوكمة.
ـــصـــاالت  وكـــــان عـــمـــرو طــلــعــت وزيـــــر االت
فرص  وجــود  أكــد  قد  املعلومات  وتكنولوجيا 
تنفيذ  فى ضوء  بالقطاع  مصر  فى  استثمارية 
القطاع  أن  الرقمية، مؤكًدا  استراتيجية مصر 
منو  مبعدل  منــًوا  الــدولــة  قطاعات  أكثر  يعد 
اإلجمالى  املحلى  الــنــاجت  فــى  وســاهــم   ،%16
بنسبة 4.5%، وأشار إلى تقّدم ترتيب مصر فى 
جاءت ضمن  حيث  الدولية  التقارير  من  عدد 

أسرع 10 دول منوًا فى الشمول الرقمى.

كتب ــ حسام اخلولى:

كتب ــ محمد املهم:
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كتب ــ طاهر القطان: 

زيادات جديدة فى أسعار السلع تبدأ تدريجيا من نوفمبر الجارى

صناع: المستهلك يتحمل الجزء األكبر من فاتورة زيادة أسعار بيع الغاز للمصانع

الطلب السياحى يتضاعف على مصر خالل الموسم الشتوى واقتربنا من معدالت 2019  

قال اخلبير السياحى رامى فايز عضو مجلس 
بالبحر االحمر إن املقصد  الفنادق  إدارة غرفة 
خالل  هائلة  فرصة  أمامه  املصرى  السياحى 
السياحى  الشتاء احلالى لتصدر املشهد  موسم 
املتراكمة  اخلسائر  لتعويض  جديد  من  العاملى 
التى تعرض لها خالل العامني املاضيني بسبب 
تداعيات جائحة كورونا.. مشيرا إلى أن سائحى 
العالم لن يجدوا أمامهم بديال مميزا للمقصد 
املصرى خاصة بعد إغالق العديد من منتجعات 
دول البحر املتوسط عدا منطقة البحر األحمر 
وهى الوحيدة القريبة من أوروبا وكان ينافسها 
البركان،  بسبب  أغلقت  لكنها  ال��ك��ن��ارى  ج��زر 
الطلب  أن  إل��ى  تشير  التوقعات  كل  ف��إن  لذلك 
القادمة  الفترة  خ��الل  سيتضاعف  مصر  على 
 13 فيها  حققنا  التى   2019 ملعدالت  وسيصل 

مليون سائح.
أضاف فايز فى تصريحات ل�»مال وأعمال �� 
اقترب  املصرى  السياحى  القطاع  أن  الشروق« 
غضون  فى  وسيصل  الكامل  التعافى  حالة  من 
فترة قليلة ملعدالت احلركة الوافدة خالل فترات 
الذروة سواء فى 2010 أو 2019.. مشيرا إلى أن 
القطاع دائما ما يثبت قدرته على التصدى بكل 
مرونة لألزمات التى يواجهها والتى كان آخرها 
أزمة جائحة فيروس كورونا التى يواجهها العالم 
شديدة  بحرفية  احلكومة  أدارتها  والتى  أجمع 
السياحى  للقطاع  مساندتها  على  فيها  وأك��دت 
االقتصادية  للتنمية  األول��ى  القطرة  باعتباره 

واملصدر االساسى للعمالت االجنبية.
زيادة  تشهد  احلالية  الفترة  أن  فايز  أضاف 
ك��ب��ي��رة ف��ى ال��ط��ل��ب ع��ل��ى زي����ارة م��ص��ر، نظرا 
من  كبير  ع��دد  م��ن  مؤجلة  طلبات  ه��ن��اك  ألن 
السائحني بسبب تداعيات جائحة كورونا.. الفتا 
إلى أن معدل الطلبات ارتفع بنسبة كبيرة خالل 
املوسم الشتوى احلالى التى تتمتع فيه املقاصد 
غيرها  عن  تنافسية  مبيزة  املصرية  السياحية 
من املقاصد املنافسة.. وناشد القطاع السياحى 
اس��ت��ث��م��اراإلق��ب��ال ع��ل��ى زي����ارة م��ص��ر م��ن قبل 

مبستوى  باالرتقاء  والعرب  االجانب  السائحني 
وجودة اخلدمات السياحية املقدمة لهم.

فنادق  أن  فايز  رامى  السياحى  اخلبير  وأكد 
السياحية  احل��رك��ة  الس��ت��ق��ب��ال  ج��اه��زة  م��ص��ر 
ال��واف��دة م��ن ك��ل دول ال��ع��ال��م واجل��م��ي��ع ملتزم 
منافذ  أو  فنادق  سواء  االحترازية  باالجراءات 
السائح  مع  املتعاملني  العاملني  وجميع  وص��ول 
أم��ن  ب��ل��د  م��ص��ر  أن  ي��ؤك��د  مم��ا  تطعيمهم  مت 
مصر  مشاركة  أهمية  على  مشددا  ومستقر.. 
على  للتأكيد  الدولية  السياحية  امل��ع��ارض  فى 
خريطة  على  وتواجدها  السياحية  مصر  ق��وة 

فيه  يغلق  ال��ذى  الوقت  ففى  السياحية  العالم 
املتاحف وحتتفل  العالم مصر لن تتوقف تفتتح 
بنقل املومياوات لتبهر وتلفت أنظار العالم إليها 
اإلج��راءات  بتطبيق  ملتزمة  الوقت  نفس  وف��ى 
جناح  يؤكد  م��ا  وه��و  والتطعيمات  االح��ت��رازي��ة 

احلكومة فى معاجلة أزمة »كورونا«.
الفنادق  غ��رف��ة  إدارة  مجلس  عضو  وق���ال 
الشرقية  أوروب����ا  أس���واق  إن  االح��م��ر  بالبحر 
األحمر  البحر  فنادق  إشغاالت  رفعت  والغربية 
الغردقة أو اجلونة أو مرسى  العاملة سواء فى 
بعد  حاليا   %80 إلى  والقصير  سفاجا  أو  علم 
بكامل  الفنادق  بتشغيل  السياحة  وزارة  ق��رار 
هناك  أن  إل��ى  مشيرا  االستيعابية..  طاقتها 
الكاملة  العالمة  ستحقق  سياحية  منتجعات 
نسبة ال�100 % خالل أعياد الكريسماس ورأس 
السنة امليالدية.. الفتا إلى أن هناك طلبا كبيرا 
إشغاالت  جعل  ما  وهو  علم  مرسى  زي��ارة  على 
فنادق مرسى علم تشهد ارتفاعا كبيرا وتتجاوز 
ال�80 % فى معظم الفنادق العاملة.. الفتا إلى أن 
مرسى علم تضم أكثر من 72 فندقا ما بني فئة 

النجمتني واخلمسة جنوم.
املشهد  يتصدر  االمل��ان��ي��ة  ال��س��وق  أن  وت��اب��ع 
االحمر  للبحر  ال��واف��دة  السياحية  احلركة  فى 
وخاصة مرسى علم يليه السوق الروسية الذى 
بدأ يعود بقوة مجددا إلى املنتجعات السياحية 

إلى أن مرسى علم استقبلت  املصرية.. مشيرا 
أوروب��ا  أس��واق  من  طائرة   91 املاضى  االسبوع 

الشرقية والغربية.
األعلى  املجلس  تنظيم  إع���ادة  ق��رار  وح��ول 
القرار  هذا  أن  السياحى  اخلبير  أكد  للسياحة 
عليها  املوافقة  مت  التى  القرارات  اهم  من  يعد 
مؤخرا ملساندة قطاع السياحة خاصة أن رئيس 
ما  وهو  املجلس  رأس  على  سيكون  اجلمهورية 
هذا  م��ن  ستصدر  التى  ل��ل��ق��رارات  ق��وة  يعطى 

املجلس. 
عن  ممثال  املجلس  يضم  ب��أن  فايز  وط��ال��ب 
إلى  اخلمس  السياحية  الغرف  من  غرفة  كل 
جانب وجود رئيس االحتاد لعرض كل مشاكلها 
خاصة أن القطاع اخلاص هم أصحاب الصناعة 
ومن يساهمون فى جلب السياحة ملصر أو يتم 
تنفيذ  لبدء  السياحة  حكماء  من  جلنة  تعيني 
األعلى  املجلس  عن  تصدر  التى  ال��ق��رارات  كل 
السابقة  اجللسات  فى  تنفيذه  مت  ما  ومتابعة 
أو   3 كل  دوري��ة  بصفة  املجلس  يجتمع  أن  على 
مختلفة  سياحية  مدينة  فى  مرة  وكل  أشهر   6
من مدن مصر إللقاء الضوء على املنطقة التى 
عقد بها.  وحول املشاكل التى تواجه االستثمار 
السياحى  اخلبير  أشار  علم  مبرسى  السياحى 
تعانى من  إلى أن مرسى علم كانت  رامى فايز 
عدم وجود الكهرباء واملياه وكل فندق يعتمد على 
خاصة  مياه حتلية  ومحطة  كهرباء  محطة  بناء 
ومت  املستثمرين  ملطلب  احلكومة  واستجابت  به 
إال  احلالى  الوقت  فى  واملياه  الكهرباء  إدخ��ال 
اجلنيهات  ماليني  إلى  وتصل  ج��ًدا  مكلفة  أنها 
 10 على  التكلفة  تقسيم  ومت  م��ي��ج��اوات  لكل 
شهور فقط ولكن املشكلة اآلن فى ظل تداعيات 
والتزام  العمالة  على  احلفاظ  وض��رورة  كورونا 
الفنادق بسداد رواتبهم أصبح من الصعب سداد 
املعنية  احلكومية  االجهزة  مطالبا  األقساط.. 
بزيادة فترة سداد األقساط وليكن على عامني 
بداًل من 10 شهور حتى انتظام احلركة الوافدة 

وعودتها إلى معدالتها الطبيعية.

أكد عدد من رؤساء الشركات العاملة 
حتاول  املصانع  أن  املصرية،  السوق  فى 
ام��ت��ص��اص ج���زء م��ن ال���زي���ادة األخ��ي��رة 
ال��ن��اجت��ة م���ن رف����ع أس���ع���ار ب��ي��ع ال��غ��از 
للمصانع، لكنهم أشاروا فى الوقت نفسه 
إلى أن املستهلك سيتحمل اجلزء األكبر 

من فاتورة األعباء.
رئيس شركة  الفخرانى،  أمي��ن  ويقول 
ال��زي��ادة  الصحية، إن  فاليو لألدوات 
الطبيعى  ال��غ��از  بيع  سعر  ف��ى  اجل��دي��دة 
ل��ل��م��ص��ان��ع، س��ي��ؤث��ر ب��ش��ك��ل س��ل��ب��ى على 
املصنعني، وبالتالى سينعكس بشكل مباشر 

على املستهلك بشكل كبير واألسواق.
ال��وزراء مصطفى  رئيس مجلس  وك��ان 
املاضى،  الشهر  نهاية  أص��در  م��دب��ول��ى، 
الطبيعى  الغاز  بيع  سعر  بتحديد  ق��رارا 
األسعار  زي��ادة  متضمنا  للمصانع،  امل��ورد 
مل��ص��ان��ع احل��دي��د وال��ص��ل��ب واألس��م��ن��ت 
إلى  ليصل  والبتروكيماويات،  واألسمدة 
حرارية  وح��دة  مليون  لكل  دوالر   5.75
بنسبة  وذل��ك  حالًيا،  دوالر   4.5 مقابل 
جلميع  ارتفع  بينما   ،%28 ب�  تقدر  زي��ادة 
إلى  ليصل  األخ��رى  الصناعية  األنشطة 
حرارية  وح��دة  مليون  لكل  دوالر   4.75
مقابل 4.5 دوالر، وبدأ تنفيذه بداية شهر 

نوفمبر احلالى.
وأض����اف ال��ف��خ��ران��ى ل���»م��ال وأع��م��ال 
سيؤثر  الغاز  أسعار  رفع  إن  الشروق«،   ��
التى  الشركات  على  ومباشر  كبير  بشكل 
إلع���ادة  ال��ن��ح��اس  ص��ه��ر  ف��ى  تستخدمة 

غير  وبشكل  املختلفة،  املنتجات  تصنيع 
على  السلبى  التأثير  خ��الل  م��ن  مباشر 
املنتجات  بتوريد  ت��ق��وم  ال��ت��ى  ال��ش��رك��ات 

الوسيطة.
األسعار  أن  إلى  الشركة  رئيس  وأش��ار 
الفترة  ارتفاعها مرة أخرى فى  ستواصل 
نهاية  ح��ت��ى  اجل����ارى  نوفمبر  ش��ه��ر  م��ن 
 %12 إل��ى  تصل  بنسبة   ،2022 ف��ب��راي��ر 

بشكل تدريجى.
رئيس  الدين  جمال  وليد  أوض��ح  فيما 

املجلس التصديرى ملواد البناء واحلراريات 
والصناعات املعدنية، أن قرار زيادة أسعار 
على  سلبى  بشكل  سيؤثر  للمصانع  الغاز 
ما سيقلل  وهو  األسعار  وزي��ادة  األس��واق 
األس���واق  ف��ى  امل��ص��رى  امل��ن��ت��ج  تنافسية 
فى  سيساهم  القرار  أن  مشددا  العاملية. 
بالسوق  الشرائية  ال��ق��وى  حجم  ت��راج��ع 

بسبب ارتفاع أسعار البيع للمستهلك.
الغاز  أسعار  احلكومة، خفضت  وكانت 
فى  األول����ى  م��رت��ني؛  ال��ص��ن��اع��ى  للقطاع 

كثيفة  املصانع  واستهدفت   ،2019 أكتوبر 
االستهالك. فيما جاءت الثانية فى مارس 
للقطاع  حتفيزية  ح��زم��ة  ض��م��ن   2020
اخلاص ملساعدته على اجتياز أعباء أزمة 
الغاز  حتى وصل سعر  »كورونا«،  فيروس 
إلى 4.5 دوالر لكل مليون وحدة حرارية.

جلنة  رئيس  امللوانى،  أحمد  قال  فيما 
املستوردين،  بشعبة  اخلارجية  التجارة 
ورئيس شركة »امللوانى جروب« لالستيراد 
وال��ت��ص��دي��ر، أن امل��ص��ان��ع س���وف حت��اول 

التى  ال��زي��ادة  م��ن  كبير  ج��زء  امتصاص 
ستنتج من رفع بيع الغاز للمصانع مؤخرا، 
الغاز يدخل كمكون أساسى فى  حيث إن 
ميثل  والتى  كاألسمدة،  كثيرة  صناعات 

نحو 60% من تكلفة إنتاجها.
على  زيادة  أى  أنه  إلى  امللوانى،  وأشار 
األسعار،  ارتفاع  إلى  تؤدى  اإلنتاج  تكلفة 
وبالتالى ينعكس بجزء كبير على املستهلك 
فى األسواق، موضًحا أن احلال هكذا فى 

قطاع احلديد.
وأضاف رئيس الشركة، ل� »مال وأعمال 
سترتفع  األسمدة  أسعار  أن  ال��ش��روق«   ��
الغاز وهو  زيادة  بعد  املقبلة  الفترة  خالل 
ما سيؤدى بالتبعية إلى زيادة تكلفة اإلنتاج 
والفاصوليا  الفول  أسعار  ورفع  الزراعى 
يؤثر  وبالتالى  والفاكهة،  واخل��ض��راوات 

بشكل سلبى على املستهلك.
رئيس جلنة  بشاى  متى  املهندس  وقال 
املستوردين،  بشعبة  الداخلية  ال��ت��ج��ارة 
ورئ���ي���س ش���رك���ة »ه���ان���ى م��ت��ى ب��ش��اى« 
لالستيراد والتجارة، إن زيادة أسعار الغاز 
على  ستنعكس   %28 م��ن  تقترب  بنسبة 
أسعار املنتجات النهائية خاصة قطاعات 
الكيماويات واألسمدة وقطاع مواد البناء.

»الصناع سيحاولون امتصاص جزء من 
كبير  ج��زء  سيظهر  بالطبع  لكن  التكلفة 

على املستهلك«، أضاف بشاى.
وأك���د ب��ش��اى أن��ه ي��وج��د م��خ��زون كبير 
من البضائع فى السوق املحلية؛ حتى إذا 
يكون  لن  فأنه  األسعار  فى  ارتفاع  حدث 
ما  غ��رار  على  بالبضائع  نقص  أى  هناك 

يحدث فى الدول األخرى.

رامى فايز

»غبور« يرفع أسعار »هيونداى« 
و»هافال« و»شانجان« بقيمة 

تتراوح بين 3 آالف و 15 ألف جنيه

المصدرون ترحب بإطالق المرحلة 
الرابعة لمبادرة السداد الفورى

املالية  وزارة  بقرار احلكومة ممثلة فى  للمصدرين  العامة  الشعبة  رحبت 
باطالق مرحلة رابعة ملبادرة رد مستحقات املصدرين اعتباًرا من أول الشهر 

املقبل.
الكمياوية  الصناعات  غرفة  ورئيس  الشعبة  رئيس  اجلبلى  شريف  توقع 
باحتاد الصناعات ان تسهم تلك املرحلة فى استمرار منو معدالت التصدير 

بشكل كبير إلى مختلف االسواق خالل الفترة املقبلة.
 وأضاف اجلبلى ان توفير السيولة الالزمة للمصانع فى الوقت احلالى 
امر مهم جدا وضرورى ملواجهة ازمة ارتفاع تكلفة التصنيع نتيجة الرتفاع 

اخلامات عامليا.
االنتاج  معدالت  زي��ادة  فى  تُسهم  اجل��دي��دة  امل��ب��ادرة  ان  اجلبلى  وأش��ار 
بالتزاماتهم جتاه عمالئهم واحلفاظ على  الوفاء  املصدرين من  التى متكن 
العمالة فى ظل تداعيات »جائحة كورونا«؛ مبا يضمن تعظيم قدرات الدولة 
اإلنتاجية، وتعزيز تنافسية املنتجات املصرية باألسواق العاملية ودفع عجلة 

االقتصاد القومى.
تأتى  الرابعة  املرحلة  أن  اك��د  املالية،  وزي��ر  معيط  محمد  الدكتور  ك��ان 
تنفيًذا للتوجيهات الرئاسية مبساندة القطاع التصديرى وسرعة رد األعباء 
من  السابقة  املراحل  على  امللحوظ  لإلقبال  ونظًرا  املتأخرة  التصديرية 

املبادرة.
اجلدير بالذكر ان إجمالى ما مت صرفه للمصدرين املستفيدين باملرحلة 
جنيه  مليون  و550  مليار  نحو  الفورى«  النقدى  »السداد  مبادرة  من  الثالثة 
إلجمالى 802 شركة مصدرة، منذ بدء تنفيذها فى يوليو 2021، ناهيك عن 

صرف ما يقرب من 16.5 مليار جنى ة فى املرحلتني األولى والثانية.

شركات األسمدة ترفع األسعار
 لمواجهة تكلفة التصنيع

أسعار الفحم والغاز تزيد
 من أعباء مصانع األسمنت

اشتكى عدد من مصنعى االسمنت من ارتفاع تكلفة 
التصنيع بعد الزيادة امللحوظة التى شهدتها أسعار الغاز 
والفحم فى مقابل استمرار حالة الركود وزيادة املخزون 

مقابل تراجع الطلب.
شركات  ل��دى  اإلنتاجية املتاحة  ال��ط��اق��ات  وتبلغ 
مليون طن،   83 نحو  املحلية  بالسوق  العاملة  األسمنت 
فيما يصل االستهالك إلى قرابة 50 مليون طن سنويا، 
إنتاجية تصل لنحو 33 مليون  مبا يعنى وجود فوائض 

طن.
ملواد  التصديرى  املجلس  رئيس  الدين  جمال   وليد 
االسمنت  مصانع  على  كبيرة  الضغوط  إن  قال  البناء 
يعانى  التى  الطاقة  ازمة  الوضع احلالى وتفاقم  بسبب 

منها العالم اجمع.  من جانبه قال مدحت اسطفانوس 
باحتاد  ال��ب��ن��اء  م���واد  بغرفة  األس��م��ن��ت  شعبة  رئ��ي��س 
تداعيات  استمرار  فى  تكمن  املشكلة  أن  الصناعات 
التضخم عامليا، وما تبعه من ارتفاعات مستمرة السعار 

الطاقة سواءالفحم او الغاز.
أمر  العاملى  بالسعر  الغاز  أسعار  ربط  أن  إلى  أشار 
اآلن  حتى  واملصانع،  احلكومة  للطرفني  وأفضل  جيد 
رفع  بعد  كبير  بشكل  تتأثر  لم  املوجودة  املصانع  اغلب 
عملية  فى  الفحم  على  تعتمد  ألنها  االسعار  احلكومة 

االنتاج. 
وأعلنت السلطات الصينية أن اإلنتاج اليومى ملناجم 
منذ  طن  مليون   11.5 أعلى  ارتفع  البالد  فى  الفحم 
منتصف شهر أكتوبر املاضى، ما يعتبر أعلى 1.1 مليون 

طن من نهاية سبتمبر السابق له.

أوت��و«،  غبور  بى  »جى  شركة  رفعت 
الوكيل احلصرى ل� »هيونداى وشاجنان 
وهافال« فى مصر، أسعار 3 طرازات 
من سياراتها موديل 2022، بقيمة زيادة 

تتراوح بني 3 آالف و15 ألف جنيه.
ش��اجن��ان  ال��س��ي��ارة  أس��ع��ار  وزادت 
 cs152022 طرازات »ألسفن وإيدو و
آالف   7 إل��ى  تصل  بقيمة   ،»cs55و
جنيه، كما زادت أسعار هافال جوليان 
جنيه،  آالف   10 إل��ى  يصل  مبا   H6و
بقيمة  هيونداى  ط��رازات  ارتفعت  كما 
ت��ت��راوح م��ا ب��ني 3 آالف إل��ى 15 ألف 
داخل  املطروحة  الفئات  ملختلف  جنيه 
السيارات  أسعار  ونستعرض  السوق. 
ال��ت��ى ش��ه��دت زي����ادة ب��داي��ة م��ن شهر 

نوفمبر اجلارى:
شاجنان ألسفن 

موديل  األولى  الفئة  بيع  ارتفع سعر 
إلى  لتصل  جينه  آالف   7 بنحو   2022
ألف   165 م��ن  ب���داًل  جنيه  أل��ف   172
إلى  لتصل  أيًضا  الثانية  والفئة  جنيه، 
192 ألف جنيه مقابل 185 ألف جنيه، 
كما ارتفع سعر الفئة الثالثة لتصل إلى 
ألف   200 من  ب��داًل  جنيه  آالف   207

جنيه.
شاجنان إيدو 

إيدو  شاجنان  السيارة  سعر  وارتفع 
الفئة  بيع  سعر  ليصل  آالف   5 بنحو 
األولى منها إلى 220 ألف جنيه مقابل 
الثانية  الفئة  وزادت  جنيه،  ألف   215
إلى 235 ألف جنيه بداًل من 230 ألف 

جنيه.
cs15 شاجنان

 3 بنحو  منها  األول��ى  الفئة  وزادت 
آالف جنيه ليصل سعر البيع إلى 235 
أل��ف جنيه،  ب��داًل من 232  أل��ف جنيه 
وقفزت الفئة الثانية ل� 252 ألف جنيه 

مقابل 249 ألف جنيه.
cs55 شاجنان

كما زاد سعر الفئة األولى منها بنحو 
إلى  البيع  سعر  ليصل  جنيه  آالف   3
328 ألف جنيه مقابل 325 ألف جنيه، 
وزادت الفئة الثانية إلى 353 ألف جنيه 
بدال من 350 ألف جنيه، والفئة الثالثة 
بلغت 373 ألف جنيه بدال من 370 ألف 

جنيه.
هافال جوليان

وقفز سعر بيع الفئة األولى منها إلى 

 315 من  ب��دال  جنيه  و900  ألفا   319
ألف جنيه، والثانية ل� 344 ألفا و900 
جنيه بدال من 340 ألف جنيه، والفئة 
جنيه  و900  ألفا   369 ب�  تقدم  الثالثة 
بدال من 360 ألف جنيه، والفئة الرابعة 
إلى 389 ألفا و900 جنيه مقابل 385 

ألفا جنيه.
H6 هافال

كما ارتفعت الفئة األولى لتصل إلى 
390 ألف جنيه مقابل 385 ألف جنيه، 
جنيه  أل��ف   415 إل��ى  الثانية  والفئة 
مقابل 410 آالف جنيه، والثالثة ل� 435 
أل��ف جنيه،  ب��دال من 425  أل��ف جنيه 
مقابل  جنيه  أل��ف   470 إل��ى  والرابعة 

460 ألف جنيه.
هيونداى توسان

إلى  منها  األول��ى  الفئة  سعر  ارتفع 
ألًفا،   465 م��ن  ب��دال  جنيه  أل��ف   475
جنيه  آالف   505 إل��ى  الثانية  والفئة 
إلى  لتصل  والثالثة  ألًفا   495 مقابل 
ألًفا،   530 منم  ب��دال  جنيه  أل��ف   540
إلى 595 ألف جنيه بدال من  والرابعة 
ألف   635 إل��ى  واخلامسة  ألًفا،   580

جنيه بدال من 620 ألف جنيه.
HCI هيونداى اكسنت

ليبلغ  جنيه  آالف   3 بنحو  ارتفعت 
جنيه،  أل��ف   265 األول���ى  الفئة  سعر 
والثالثة  جنيه  ألف   285 نحو  والثانية 

305 آالف جنيه.
CN7 إلنترا 

ليصل  جنيه  آالف   5 بنحو  قفزت 
سعر بيع الفئة األولى 330 ألف جنيه، 
الثانية 340 ألف جنيه والثالثة  والفئة 
ألف   378 وال��راب��ع��ة  جنيه  أل��ف   352
آالف   403 اخل��ام��س��ة  وال��ف��ئ��ة  جنيه، 
جنيه، أما السادسة قدمت ب� 440 ألف 
جنيه، والسابعة بلغت 500 ألف جنيه.

 هيونداى توسان الرياضية 
ليصل  جنيه  ألف   15 بنحو  ارتفعت 
 475 إلى  منها  األول��ى  الفئة  بيع  سعر 
جنيه،  آالف   505 والثانية  جنيه  ألف 
والثالثة 540 ألف جنيه، والفئة الرابعة 
بسعر 595 ألف جنيه واخلامسة بنحو 

635 ألف جنيه. 
 I20 سيارة هيونداى

سعر  لبصل  آالف   5 بنحو  ارتفعت 
الفئة األولى منها إلى 275 ألف جنيه، 
الف   295 مببلغ  الثانية  الفئة  وتقدم 
جنيه، والثالثة مقابل 305 آالف جنيه، 

والرابعة بنحو 315 ألف جنيه.

قررت معظم مصانع االسمدة العاملة فى السوق إلى 
رفع اسعار منتجاتها بشكل ملحوظ نتيجة رفع اسعار 
ارتفاع  من  عليه  ترتب  وما  للمصانع  الطبيعى  الغاز 
اسعار الطاقة وتكلفة التصنيع. ورفعت احلكومة سعر 
واألسمنت  والصلب  احلديد  ملصانع  الطبيعى  الغاز 
الصناعية  واألنشطة  والبتروكيماويات،  واألس��م��دة 
األخرى بني 0.25 دوالر و1.25 دوالر للمليون وحدة 

حرارية.
وأعلنت شركة املالية والصناعية املصرية، إن قرار 
الطبيعى  الغاز  سعر  بتحديد  ال���وزراء  مجلس  رئيس 
املورد لألنشطة الصناعى يؤثر سلًبا على تكلفة إنتاج 
سعر  زي��ادة  عن  الناجتة   %10 بنسبة  املحبب  السماد 

الغاز الطبيعى مبقدار 1.25% دوالر لكل مليون وحدة 
حرارية. فى حني أكدت شركة فيركيم مصر لألسمدة 
والكيماويات، أن رفع اسعار الغاز يترتب عليه زيادة فى 
وأضافت  االسعار  زيادة فى  وبالتالى  اإلنتاج.  تكاليف 

أن نسبة الزيادة سوف تبلغ %9.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا ق��ل��ل��ت ش���رك���ة  م���ص���ر ل��ص��ن��اع��ة 
الكيماويات، من تأثير الزيادة السعرية فى سعر توريد 
من  ليست  ألنها  الشركة  مصانع  على  الطبيعي  الغاز 

الشركات التى تستخدم الغاز الطبيعى بكثافة.
الكيماوية،  والصناعات  لألسمدة  قير  شركة أبو 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  ق��رار  تأثير  ت��درس  إنها  قالت 
الغاز  رقم 2902 لسنة 2021 واخلاص بتحديد سعر 
دراس��ة  وج��ار  ارتفعت  التكلفة  أن  مؤكدا  الطبيعى، 

التداعيات التخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات.
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أسواق أوروبا الشرقية والغربية ترفع إشغاالت فنادق البحر األحمر العاملة إلى 80%.. ومنتجعات سياحية 
تحقق العالمة الكاملة خالل أعياد الكريسماس ورأس السنة الميالدية

عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق بالبحر األحمر:رامى فايز
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نقص الخامات 
مشكلة جديدة 
تواجه المصانع

أزمة  املصانع  من  العديد  تواجه 
حادة فى نقص امدادات املواد اخلام 
االزمة  تداعيات  بسبب  اخل��ارج  من 
تأخير  فى  تسبب  ما  وه��و  العاملية 

واردات املصانع ألكثر من 3 شهور.
املراكبى  حسن  امل��ه��ن��دس  وق���ال 
إن  املعدنية  الصناعات  غرفة  وكيل 
إلى  س��ي��ؤدى  االزم���ة  تلك  استمرار 
للمصانع  ضخمة  مشاكل  ح���دوث 
وع����دم ال��ت��زام��ه��ا ب��ع��ق��ود امل��وردي��ن 
وه��و م��ا يتسبب ف��ى ح���دوث ازم��ة 

للمنتجني.
وأضاف املراكبى أن مشكلة نقص 
التى  للمواد  واالم���دادات  اخلامات 
صناعة  ف��ى  رئيسى  بشكل  ت��دخ��ل 
ال��ص��ل��ب ام����ر م��ق��ل��ق خ���اص���ة اذا 

استمرت االزمة لعدة شهور اخرى.
ت��أخ��ي��رات فى  الف��ت��ا ان ه��ن��اك 
التسليم تصل ل� 8 أشهر، ناهيك عن 
والنقل وهو ما  الشحن  ازمة  ارتفاع 
ارتفاع  بسبب  الصناع  على  يضغط 

التكلفة.
ع����ل����ى ح����م����زة ع����ض����و احت�����اد 
امل��س��ت��ث��م��ري��ن ش���دد ع��ل��ى ض���رورة 
ال��ت��وس��ع ف��ى ال��ص��ن��اع��ات امل��غ��ذي��ة 
واالع��ت��م��اد ع��ل��ى م��دخ��الت ان��ت��اج 
محلية حتى تتفادى املصانع املحلية 

تلك االزمة.
تكلفة  تقليل  ان  حمزة  واض���اف 
االستيراد باتت احلل االمثل ملواجهة 
التى ستعصف  االزم��ات  تلك  تبعات 
ال��س��وق  ف��ى  املنتجني  م��ن  بالكثير 

العاملية إذا استمرت. 
وذكرت »كابيتال إيكونوميكس« أن 
إنتاج املصانع فى الصني تأثر بسبب 
ونقص  الطاقة  إم���دادات  انخفاض 

املواد وارتفاع تكاليف املدخالت.
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