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كتب أحمد حمدى:
التطوير  أعمال  أمس  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  تفقد 
الكبرى  القاهرة  حــول  الــدائــرى  للطريق  الشاملة  والصيانة 

والتى تتم على امتداد ١٠٦ كيلو مترات، فضال عن مسارات 
ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التى سيتم تسييرها على 
الذى  املتكامل  الذكى  النقل  منظومة  ضمن  الدائرى  الطريق 
بسام  السفير  وأكــد  السريعة.  الطرق  على  تطبيقه  سيجرى 

ناقش  الرئيس  أن  اجلمهورية  رئاسة  باسم  املتحدث  راضــى 
املسئولني فى توسعة كوبرى املنيب العلوى على النيل ليصبح ٨ 

حارات لكل اجتاه بدالً من ٤ حارات.

من يرى ما تشهده مصر اآلن من طفرات النمو وقفزات 
«القوة والعافية» ال يصدق ما كانت عليه قبل ٧ سنوات 
عندما حاولت جماعة اإلخوان اإلرهابية الرجوع بها إلى 
اجلاهلية األولى. فعندما أراد املصريون احلياة استجاب 
السياسية  القيادة  وإرادة  ووعــى  وبعزميتهم  الــقــدر،  لهم 
حتققت املعجزة فى سبع سنوات، حيث شهدت مختلف 

الرئيس يتابع أعمال التطوير والصيانة للطريق الدائرى حول القاهرة الكى

24 صفحةملحق خاصمع العدد مجاناً 

رئيس التحريررئيس مجلس اإلدارة
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قــطــاعــات الـــدولـــة مــن تعليم وصــحــة واســـكـــان واقــتــصــاد 
ومشروعات قومية عمالقة جناحات غيرت وجه احلياة فى 
مصر، فضال عن جناح أبطال القوات املسلحة والشرطة 

فى حفظ أمن واستقرار وسالمة األراضى املصرية.
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 عرض شبه عسكرى فى شوارع هامبورج

 برلني - إيهاب على:
تسبب عرض شبه عسكرى ملجموعة تسمى نفسها «املسلم النشيط» األسبوع 
املاضى فى مدينة هامبورج األملانية فى قلق بالغ فى أوساط السياسيني األملان. 
والتى  الشهيرة  السياسى  اإلســـالم  جماعات  إلحــدى  تنتمى  املجموعة  فهذه 
تسمى «حزب التحرير» والتى مت إيقاف أنشطتها فى عديد من الدول وقررت 

أملانيا حظرها فى عام ٢٠٠٣. 
أملانيا شهدت عدة مظاهرات األسابيع املاضية تأييدا للقضية الفلسطينية، 
لكن جتمع عدة مئات من الشباب بزى أسود موحد وفى عرض شبه عسكرى 
تستطع  لم  وبالتالى  قليال  عددها  كــان  التى  األملانية  للشرطة  مفاجئًا  كــان 

التدخل إليقاف هذه املسيرة رغم عدم قانونيتها.. وتعرف مجموعة «املسلم 
الفاعلة  بــاملــشــاركــة  معنية  مجموعة  أنــهــا  فيسبوك  عــلــى  نفسها  الــنــشــيــط» 
للمسلمني فى الدفاع عن قضاياهم وعدم وقوفهم بشكل سلبى أمام التحديات 
الــتــى تــواجــهــهــم.. وتــقــول مــصــادر فــى وزارة الــداخــلــيــة األملــانــيــة إن املجموعة 
اجلديدة ما هى إال واجهة ألنشطة جماعة حزب التحرير احملظورة التى كان 
تقليد  بها  كان  تنظيمها  مت  التى  واملسيرة  وإرهابية،  عنيفة  أيديولوجية  لها 
يشبه الطرق الدعائية لتنظيم داعش.. وقد انتقدت الصحف األملانية السماح 
بتنظيم هذه املسيرة، وطالبت بتشديد الرقابة على أنشطة جماعات اإلسالم 

السياسى خصوصا التى مت حظرها، احتراما للقواعد القانونية.

رعب فى ألمانيا بعد عرض شبه عسكرى لجماعة إسالمية محظورة

الرئيس األمريكى يلتقى زعماء مجموعة الـ٧ ويشارك فى قمة الناتو
قمة أمريكية - روسية ف� أول جولة خارجية لبايدن

ريهاب
عبدالوهاب

بقلم:

نحن والعالم

Rehab_sayed27@hotmail. com

رمانة الميزان
الــســيــاســة اخلــارجــيــة أحــــد ابـــرز 
بكفاءة  مصر  أدارتــهــا  التى  امللفات 
خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة، وحققت 
فيها قــفــزات تــفــوق مــا مت حتقيقه 
فى عقود سابقة.. فمنذ ٨ سنوات، 
وبالتحديد مع ثورة ٣٠ يونيو على 
ــوان، كــانــت مصر تــواجــه شبح  ــ اإلخـ
الــعــزلــة الــدولــيــة الــتــى كــان البعض 
ــًا  ــابـ يـــــحـــــاول فــــرضــــهــــا عـــلـــيـــهـــا عـــقـ
عــلــى خـــروجـــهـــا عــــن الـــنـــص الــــذى 
ــان مــخــطــطــا لـــهـــا، وفــــى مــحــاولــة  كــ
لــتــطــويــقــهــا وإفــــشــــال املـــســـار الـــذى 
شعبها،ال  إلرادة  انــتــصــارًا  اتــخــذتــه 
خضوعًا ملخطط كان يهدف لتمكني 
اإلخوان وأزالمهم بزعم احتواء هذا 
الــذى  املتطرفة  للميليشيا  الــتــيــار 
طالت سمومه الغرب. لكن مع تولى 
الرئيس السيسى السلطة فى ٢٠١٤، 
أخذت الدبلوماسية املصرية تتجاوز 
احلاجز تلو اآلخر، فبدأت باخلروج 
مـــن «الـــشـــرنـــقـــة» املـــفـــروضـــة عليها 
ــتـــراف واالحـــتـــرام  ثــم انــتــزعــت االعـ
الدوليني للقيادة املصرية احلالية. 
ولم تقف عند هذا احلد بل حققت 
العالم،  على  مسبوق  غير  انفتاحًا 
فزار الرئيس السيسى دوال لم يزرها 
رئــيــس مــصــرى مـــن قــبــل، وجنحت 
مصر للمرة االولــى فى اجلمع بني 
األضداد واقامة عالقات متوازنة مع 
والغرب  وامريكا  ناحية  مــن  روســيــا 

من ناحية أخرى. 
متـــــددت دبــلــومــاســيــة مــصــر بـــرًا 
ــتــــدى غـــاز  ــنــ ــامــــت «مــ ــأقــ وبــــــحــــــرًا، فــ
البحر  عبر  جيرانها  مع  املتوسط» 
قــبــرص والــيــونــان، واعـــــادت الـــدفء 
تولت  حتى  افريقيا،  مع  لعالقاتها 
رئاسة االحتــاد ألول مرة فى ٢٠١٩. 
حدودها  تأمني  فــى  جنحت  كذلك 
الــبــريــة مــع ليبيا وغـــزة واحتفظت 
بعالقات مع كل االطراف ما مكنها 
مــن لــعــب دور الــوســيــط الــنــزيــه فى 

القضايا االقليمية احلساسة.
تــلــك االجنــــــازات تــؤكــد ان مصر 
اكبر من ان يتم تهميشها او حتجيم 
دورها،فهى العب اقليمى غير قابل 
لـــالســـتـــبـــدال وانــســحــابــهــا أضـــــراره 
متس أمن واستقرار املنطقة بشكل 
مباشر ألنها «رمانة امليزان»، والدليل 
عــلــى ذلــــك ان املــلــفــات الــتــى تضع 
مــصــر يـــدهـــا فــيــهــا تــشــهــد حلحلة 
ملموسة،كما حــدث فى ملف ليبيا 
مستنقع  مـــن  انــتــشــالــهــا  مت  الـــتـــى 
احلرب األهلية، ووقف إطالق النار 

فى غزة مؤخرًا.
ــّول على  ــعــ مــــن هـــــذا املــنــطــلــق نــ
الــدبــلــومــاســيــة املــصــريــة فـــى حسم 
قضايانا الشائكة بعد أن أثبتت انها 
«ســـالح مـــاض» جنــح فيما أخفقت 

فيه أموال وعتاد اآلخرين.

 واشنطن - منى العزب:
خالل  بايدن  جو  األمريكى  الرئيس  يبدأ 
البالد  خارج  له  جولة  أول  احلالى  األسبوع 
منذ توليه السلطة بداية العام احلالى. وتبدأ 
امللكة  يلتقى  حيث  لندن  من  األولــى  جولته 
اليزابيث، ورئيس الوزراء البريطانى بوريس 

جونسون
الرئيس  جولة  أن  األبيض  البيت  وأعلن 
كما  وســويــســرا،  بلجيكا  تشمل  األمــريــكــى 
يعتزم بايدن لقاء الرئيس الروسى فالدميير 

بوتني فى جنيف بسويسرا.
الرحلة  هـــذه  إن  األبــيــض  الــبــيــت  ــال  وقـ
ستسلط الضوء على التزام الواليات املتحدة 
باستعادة دفء التحالفات وتنشيط العالقات 
تعاون  فى  والعمل  األطلسى،  شطرى  عبر 
وثيق مع احللفاء والشركاء متعددى األطراف 
مصالح  وتأمني  العاملية،  التحديات  ملواجهة 

الواليات املتحدة بشكل أفضل.
ويلتقى بايدن مع رئيس الوزراء البريطانى 
على  احملــادث  تتركز  حيث  القادم  اخلميس 
الــواليــات  بــني  اخلــاصــة  الــعــالقــات  تأكيد 
املتحدة واململكة املتحدة. ويشارك على مدى 
ثالثة أيام فى قمة مجموعة الـ٧ فى مقاطعة 
بايدن  يــوضــح  حيث  ببريطانيا  كـــورنـــوال 
العامة  الصحة  بشأن  األمريكية  السياسة 
وتعزيز  املناخ  وتغير  االقتصادى  والتعافى 

القيم املشتركة بني الدميقراطيات الكبرى.
وأشار البيت األبيض إلى أن بايدن سيعقد 
 .٧ الــ  مجموعة  قادة  مع  ثنائية  اجتماعات 
بزيارة  القمة  ختام  فى  زوجته  مع  وسيقوم 

امللكة إليزابيث الثانية فى قلعة ويندسور.
إلى  بــايــدن  يــغــادر  املتحدة  اململكة  ومــن 
بروكسل، حيث يشارك فى قمة الناتو يوم ١٤ 
يونيو، وخالل القمة سيؤكد التزام الواليات 
املــتــحــدة بحلف شــمــال األطــلــســى واألمـــن 
فى  الدفاع  وتعزيز  األطلسى،  احمليط  عبر 
مواجهة التهديدات املستقبلية. وعلى هامش 
اجتماعات احللف سيلتقى بايدن ألول مرة 

مع الرئيس التركى رجب طيب إردوغان.
األبيض  البيت  بــاســم  املتحدثة  وقــالــت 
جــني ســاكــى أن بــايــدن ســوف يــشــارك فى 
يونيو   ١٥ فــى  ــيــة  األوروب األمريكية  القمة 
بتعزيز  املشتركة  ــدة  األجــن يناقش  حيث 
االنتعاش  وحتفيز  العاملى،  الصحى  األمــن 
املناخى،  التغير  ومكافحة  االقــتــصــادى، 
إضافة  والتجارى،  الرقمى  التعاون  وتعزيز 
اخلارجية  السياسة  مخاوف  مناقشة  إلــى 
لدى كل من الواليات املتحدة وقادة املجموعة 
األوروبية. ومن املقرر أن يلتقى بايدن بامللك 
فيليب ملك بلجيكا ورئيس الوزراء البلجيكى 

ألكسندر دى كرو. 
األمريكية  الــقــمــة  إلـــى  ــظــار  األن وتــتــجــه 
 ١٦ فى  جنيف  فى  ستعقد  التى  الروسية 
يونيو بني بايدن والرئيس الروسى فالدميير 
الهجمات  تصاعد  مع  اللقاء  ويأتى  بوتني. 
ضد  روس  قراصنة  يشنها  التى  السيبرانية 
الشركات األمريكية الكبرى وأعلن بايدن أنه 
سيتخذ موقفا متشددا مع الرئيس الروسى 

خالل القمة بسبب تلك الهجمات. 
وأشارت جني ساكى املتحدثة باسم البيت 
أى  يستبعد  ال  الــرئــيــس  أن  إلـــى  األبــيــض 

خيارات من على الطاولة، وسيخبر بوتني أن 
إيواء الكيانات اإلجرامية التى تهاجم وتلحق 
الضرر بالبنية التحتية احليوية فى الواليات 

املتحدة هو أمر غير مقبول.
إلى  استخباراتية  تقارير  أشـــارت  وقــد 
تزايد الهجمات اإللكترونية الروسية بشكل 
خاصة  األخيرة  السنوات  خالل  للقلق  مثير 
استهدفت  التى  الرقمى  التأثير  عمليات 
 ٢٠١٦ عام  األمريكية  االنتخابات  تقويض 
األمريكية  السياسية  االنقسامات  وتعميق 
ــى اســتــهــدفــت الــشــركــات  ــت والــهــجــمــات ال

والوكاالت احلكومية األمريكية.
إلى  األمــريــكــيــون  املــســئــولــون  يصل  ولــم 
تلك  جماح  كبح  على  روسيا  إلجبار  طريقة 
الهجمات سوى بتوقيع سلسلة من العقوبات 
ويقول  الــروس.  الدبلوماسيني  بعض  وطرد 
القاسية  العقوبات  مجموعة  إن  احملللون 
املتزايدة لم تغير سلوك روسيا، وليس هناك 

سبب لالعتقاد أن بوتني سيغير سلوكه.
وفى سياق آخر عرضت الواليات املتحدة 
دوالر  ماليني  سبعة  قدرها  مالية  مكافأة 
مكان  حتديد  إلى  تــؤدى  معلومة  أى  مقابل 
وجود زعيم تنظيم القاعدة فى بالد املغرب 

اإلسالمى أبوعبيدة يوسف العنابى. 
وقالت وزارة اخلارجية األمريكية فى بيان 
إن املطلوب اجلزائرى، املعروف أيضا باسم 
املاضى  نوفمبر  فــى  أصبح  مــبــارك،  يزيد 
عبداملالك  ملواطنه  خلفا  للتنظيم  زعيماً 
ــدال الــذى قتل فى املاضى فى شمال  دروك

مالى بأيدى القوات الفرنسية.
ولفتت الــوزارة فى بيانها إلى أن العنابى 
تنظيم  فــى  األعـــيـــان  ملجلس  زعــيــمــا  كـــان 
القاعدة فى بالد املغرب، وخدم فى مجلس 
منصب  شغل  كما  التنظيم،  فــى  الــشــورى 
بالد  فى  للقاعدة  األول  اإلعالمى  املسئول 
مدرج  العنابى  أّن  البيان  وأوضــح  املغرب. 
األمريكية  منذ سبتمبر ٢٠١٥ على القائمة 
 ٢٠١٦ فبراير  ومنذ  العامليني،  لإلرهابيني 

على قائمة عقوبات األمم املتحدة.

من  حرمانها  نحو  املتحدة  األمم  بتوجه  اجلمعة  أمــس  ايـــران  نــددت 
مالية. متأخرات  بسبب  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  فى  التصويت 

اآلونــة  فى  دعــا  جوتيريش  انطونيو  املتحدة  لــألمم  العام  األمــني  وكــان 
على  ينص  الذى  الدولية  املنظمة  ميثاق  من   ١٩ املادة  تطبيق  إلى  األخيرة 
العامني  فى  مساهماتها  قيمة  دينها  يوازى  دولة  لكل  التصويت  حق  إلغاء 

أكثر. أو  السابقني، 
وتعزو طهران متأخراتها املستحقة لالمم املتحدة، والتى تصل إلى ١٦٫٢ 
مليون دوالر فى فبراير، إلى العقوبات األمريكية التى أعاد الرئيس السابق 
٢٠١٨، والتى حرمتها من النظام املالى العاملى. دونالد ترامب فرضها فى 

إن  تويتر،  موقع  فى  حسابه  على  جوتيريش  إلى  رسالة  فى  ظريف  وقال 
بالده «ترفض» تعليق تصويتها. واضاف ظريف أن العجز عن الدفع خارج 

متاما عن ارادة ايران التى ترغب فى تسديد ديونها».
إيرانية  هجمات  احتمال  من  األمريكى  البنتاجون  حذر  اخر  صعيد  على 

األطلسى. احمليط  فى 
ونقلت «سى إن إن» األمريكية اجلمعة، أن وكاالت املخابرات األمريكية، 
أظهرت وجود سفن مطاطية سريعة على ظهر ناقالت إيرانية متوجهة نحو 
األطلسى وفوقها ٧ قوارب اّال ان إيران أنكرت أى نوايا اعتداء، مؤكدة أن 

السفن تتجه إلى فنزويال ألهداف جتارية.

 مدريد - شيماء بكر:
الكامل  دعمها  اسبانيا  اعلنت 
السياسية  املــرحــلــة  خـــالل  لليبيا 
بيدرو  وأعلن  املقبلة،  واالقتصادية 
االسبانى  الـــوزراء  رئيس  سانشيث 
ــاده فتح  ــ ــلــس ســيــتــم اعـ مـــن طــراب
اجلديدة  احلكومة  ودعم  السفارة، 
على  اإلسبانية  الشركات  وتشجيع 
بعد  اجلديدة  املرحلة  فى  املشاركة 

وقف إطالق النار.
ــع الــعــديــد  ســـافـــر ســانــشــيــث مـ
مــن رجـــال األعــمــال، مبــا فــى ذلك 
ــاء شـــركـــات الـــبـــتـــرول، وهــى  ــ رؤسـ
 ٢٧ منذ  ليبيا  فى  موجودة  شركات 
من  للغاية  مهمة  آبــار  ولديها  عاًما 
متكنت  اجلــــودة  مــســتــويــات  أعــلــى 
الــرغــم  عــلــى  عليها  احلــفــاظ  مــن 

من  أشهر  بضعة  بعد  احلــرب  مــن 
وقف  مع   ،٢٠٢٠ عــام  فى  التوقف 
وبعد  اإلنــتــاج  تعافى  الــنــار،  إطــالق 
 ،٪٥٠ مــن  بأكثر  االقتصاد  انهيار 
ينمو  العالم،  فى  معدل  أعلى  وهــو 

اآلن إلى ١١٥٪.
ــشــيــث فـــى ظــهــور  وأعـــلـــن ســان
الليبى،  الــوزراء  رئيس  مع  مشترك 
إسبانيا  دعــم  دبيبة،  عبداحلميد 
بــعــدد مـــن األفــــــراد الــعــســكــريــني 
التى  املتحدة  األمم  عملية  لدعم 
النار.  إطــالق  وقف  على  ستشرف 
ستخصص  ذلـــك،  إلــى  بــاإلضــافــة 
فى  األلغام  ــة  إلزال أمــواًال  إسبانيا 
البالد، حوالي٥٠ ألف يورو، و١٠٠ 
العملية  فــى  يوروللمساعدة  الــف 

ديسمبر. فى  االنتخابية 

األمم املتحدة جتمد تصويت إيران.. وظريف يحتج

إسبانيا تتعهد بـ١٠٠ ألف يورو
لدعم العملية االنتخابية فى ليبيا

 جو بايدن

واشنطن تشارك العالم
فائضها من لقاح كورونا

ــيــــض عــــن خـــطـــط الــرئــيــس  كـــشـــف الـــبـــيـــت األبــ
األمــريــكــى جــو بــايــدن ملــشــاركــة لــقــاحــات فــيــروس 
 ٪٧٥ توجيه  اخلطة  وتتضمن  العالم.  مع  كورونا 
فــى الــواليــات املتحدة إلى  الــزائــدة  اجلــرعــات  مــن 
اللقاحات  مشاركة  برنامج  خالل  من  أخرى  دول 
الــعــاملــى «كــوفــاكــس» املـــدعـــوم مــن األمم املــتــحــدة. 
وتقول اإلدارة إن ٢٥٪ من اجلرعات الزائدة سيتم 
الطوارئ»،  حاالت  «احتياطى  فى  بها  االحتفاظ 
إلى  مباشرة  واشنطن  قبل  من  إرسالها  أجل  ومن 

وشركاء. حلفاء 
وكان البيت األبيض قد أعلن فى وقت سابق عن 
العالم  لــدول  لقاح  جرعة  مليون   ٨٠ إرســال  نيته 
البيت  بيانات  وتظهر  احلالى.  يونيو  شهر  بنهاية 
واشنطن  بها  ستتبرع  التى  اللقاحات  أن  األبيض 
أساسى  بشكل  توزيعها  سيتم  «كوفاكس»  آلية  عبر 
ودول  والـــكـــاريـــبـــى،  الــالتــيــنــيــة  أمــريــكــا  دول  عــلــى 

اإلفريقية. والقارة  آسيا،  شرق  وجنوب  جنوب 
وتـــأتـــى خــطــة مــشــاركــة الــلــقــاحــات، الــتــى طــال 
اجلــرعــات  على  الطلب  انــخــفــاض  مــع  انــتــظــارهــا، 
فــى الـــواليـــات املــتــحــدة بــشــكــل كــبــيــر، حــيــث تلقى 
٦٣٪ مــن الــبــالــغــني جــرعــة واحــــدة على  أكــثــر مــن 
ــلــــقــــاح، كـــمـــا أصـــبـــحـــت الـــتـــفـــاوتـــات  األقــــــل مــــن الــ

وضوحًا. أكثر  العاملية 
و١٧  عامًا   ١٢ سن  بني  امللقحني  احتساب  ومــع 
على  واحـــدة  بــجــرعــة  امللقحني  عــدد  يــفــوق  عــامــًا، 
 ٪٥٠ مـــن  ــثـــر  أكـ أى  شـــخـــص،  مـــلـــيـــون   ١٦٨ األقـــــل 
مــن الــســكــان. وقــد اتــخــذت الــســلــطــات األمــريــكــيــة 
على  السكان  تشجيع  إلى  ترمى  خطوات  سلسلة 
مــواصــلــة الــتــطــعــيــم طــــوال شــهــر يــونــيــو اجلــــارى 
هذه  وترمى  للعمل».  وطنيا  «شهرا  ُأعلن  والــذى 
اخلـــطـــوات إلـــى بــلــوغ الـــهـــدف احملــــدد مـــن بــايــدن 
واحــدة  لــقــاح  بجرعة  البالغني  مــن   ٪٧٠ بتطعيم 
العيد  يــوم  يوليو  مــن  الــرابــع  بحلول  األقــل  على 

األمريكى. الوطنى 

البنتاجون يحذر من هجمات إيرانية فى املحيط األطلسى
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الرئيس يتفقد أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائرى حول القاهرة الكى

 كتب أحمد حمدى:
بجولة  أمــس  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  قــام 
الشاملة  والصيانة  التطوير  أعمال  ملتابعة  تفقدية 
للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى والتى تتم على 
كفاءته  رفع  تشمل  حيث  مترات،  كيلو   ١٠٦ امتداد 
اجتاه،  بكل  مرورية  حــارات   ٨ إلى  ليصل  وتوسعته 
واملــخــارج،  واملطالع  املــداخــل  جميع  تطوير  وكذلك 
النقل  أتــوبــيــســات  ومــحــطــات  مــســارات  عــن  فضال 
الدائرى  الطريق  على  تسييرها  سيتم  التى  الترددية 
سيجرى  الذى  املتكامل  الذكى  النقل  منظومة  ضمن 
طفرة  ستحقق  والتى  السريعة،  الطرق  على  تطبيقه 
انتقال  عملية  وتنظيم  املواصالت  وسائل  فى  كبيرة 
املواطنيني، وتنهى االزدحام الناجت عن انتشار املواقف 

العشوائية.
رئاسة  باسم  املتحدث  راضى  بسام  السفير  وأكد 
اجلمهورية بأن الرئيس توقف خالل اجلولة ليناقش 
من  عــدد  فــى  العمل  مــواقــع  بعض  فــى  املسئولني 
لتوسعة  اجلارية  خاصة  الدائرى  الطريق  قطاعات 
كوبرى املنيب العلوى على النيل ليصبح ٨ حارات لكل 
اجتــاه بــدالً من ٤ حــارات، حيث تابع سير األعمال 
ملستخدمى  اخلدمة  مستوى  رفع  فى  ستساهم  التى 
املتدفقة  الكبيرة  املــرور  أحجام  واستيعاب  الطريق، 

التنقل  رحــالت  زمــن  وتقليل  اليوم  مــدار  على  عليه 
وتقليل استهالك الطاقة للمركبات واحلد من األثار 
تطوير  عملية  الرئيس  تفقد  كما  السلبية.  البيئية 
االســمــرات  بحى  احمليطة  املنطقة  ومــحــاور  طــرق 
وربطها مبحور الشهيد ومحور شينزو آبى والتى من 
شأنها حتقيق سيولة مرورية عالية وسالسة التحرك 

وخفض معدالت احلوادث.
أعمال  من  االنتهاء  على  املعنية  األجــهــزة  تعكف 
هائلة  أعـــداداً  ليستوعب  الــدائــرى  الطريق  توسعة 
من السيارات القادمة من محافظات الوجه البحرى 
الكبرى،  القاهرة  محافظات  إلــى  وصــوال  والقبلى 
وإجراء خطوط إرشادية وتخطيط للطريق، لتسهيل 
حلركة  مرورية  سيولة  أكبر  وفرض  السيارات  حركة 

املركبات طوال اليوم.
للطريق  وتوسعة  تطوير  أعمال  تنفيذ  يجرى  كما 
بطول  املريوطية  حتى  األوتوستراد  من  املسافة  فى 
١٢ كيلو متراً لتصبح ٧ حارات لكل اجتاه بدال من ٤ 
حارات، كما أنه جترى حاليا أعمال رفع كفاءة طبقات 
محور  إلى  الزراعى  إسكندرية  تقاطع  من  الرصف 
املطالع  تطوير  ويتم  متر،  كيلو   ١٥ بطول  يوليو   ٢٦
األوتوستراد،  بطريق  الكوبرى  تربط  التى  واملنازل 
التبادلية  احلركة  وضمان  املرورية  احلركة  ولتسهيل 
واالوتوستراد  وطريق  الدائرى  الطريق  بني  املرورية 

السالم  نفق  لتكدسات  اجلـــذرى  احلــل  يعد  الــذى 
بالطريق الدائري، حيث يتكون كوبرى السالم من ٧ 
ويخدم  كلياً،  جديداً  اجتاهاً  ليصبح  مرورية  حارات 
احلركة املرورية القادمة من مناطق املعادى والقاهرة 

اجلديدة فى اجتاه مؤسسة الزكاه واملرج وحتى طريق 
 ٧ كامل  اجتــاه  النفق  وحتويل  الزراعى  اإلسكندرية 
لكوبرى  العكسية  املــروريــة  احلركة  ليخدم  حــارات 

السالم اجلديد.

املــشــروع احلــيــوى الــهــام الـــذى يعتبر أهــم احملــاور 
مايقرب  عليه  مير  حيث  الكبرى  بالقاهرة  املرورية 
الزمن  األجهزة  وتسارع  يومياً.  سيارة  ألف   ١٤٠ من 
اجلديد  السالم  كوبرى  إنشاء  أعمال  من  لالنتهاء 

وطريق ٣٠٦. وتشمل أعمال التطوير للنيوجرسى مع 
إنارة الطريق ليكون الطريق مع االنتهاء من تطويره 
األعمال  جاري  تكثيف  متميز،  حضارى  يف  شكل 
هذا  فى  اإلجناز  لسرعة  الساعة  مدار  على  والعمل 

توسعة الطريق إلى ٨ حارات مرورية بكل اجتاه وتطوير املداخل واملطالع
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املــثــقــفــون يــأتــون حلــل املــشــاكــل بعد 
 ٢٥ فى  التغيير  إرادة  فكانت  وقوعها.. 

يناير 
.. والــعــبــاقــرة يــســعــون ملــنــع املــشــاكــل 
٣٠ يــونــيــو  ــورة  قــبــل ان تــبــدأ فــكــانــت ثــ
السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  بقيادة 
فــمــن الــلــحــظــة األولــــى لــه فــى احلــكــم 
كـــان يــؤمــن بـــأن بــالغــة املــتــكــلــمــني فى 
ــاء فــى  ــمـ ــكـ ــة احلـ ــشــــرح وبــــالغــ بـــيـــان الــ
صــمــت الـــوقـــار فــكــان كــالمــه مــن ذهــب 
وســكــوتــه وصــمــتــه هــوالــلــؤلــلــؤ املــكــنــون 
ــنـــه..  ــالــــه هــــى الــــتــــى تـــتـــحـــدث عـ ــعــ وأفــ
قــويــة  إرادة  الــعــظــيــمــة  لــنــفــســه  وكـــانـــت 
ــر عــلــيــه  ــابــ فـــأقـــبـــل عـــلـــى اإلصـــــــالح وثــ

يومية. متابعة  وتابعه 
االجابة  اليريد  حني  يبتسم  كان   ..
ــؤال.. النـــه حــكــيــم ال يــخــطــىء  ــ عــن سـ

وال يهني.
اجلديدة  مصر  بناء  اعادة  فى  وبدأ 
للمستقبل  املتطلعة  البراقة  الواعدة 
الصاعدة الى عنان املجد بقوة اإلرادة 
وســرعــة الـــصـــاروخ.. وبــرغــم ان الــنــاس 
وعلينا  للبقاء  نخلق  لــم  بأننا  تــؤمــن 
يبقى  طــيــبــا  اثــــرا  ألنــفــســنــا  نــصــنــع  ان 
من بعدنا.. إال أن إميانه كان مختلفا 
ــلـــى وأغـــلـــى النـــه  ــراســــخ أعـ ويــقــيــنــه الــ
كـــان يــؤمــن أن مــصــر وشــعــبــهــا خــلــقــوا 
عمل  فعمل  واخلــلــود  وللبقاء  للحياة 
ــيـــل بــالــنــهــار  ــلـ ــديــــن وواصــــــــل الـ ــالــ اخلــ
لــكــى تــبــقــى مــصــر وتــظــل فــى ســجــالت 
ــورا  ــديــــن بـــأعـــمـــال املــــجــــد ســـطـ ــالــ اخلــ

للتاريخ. مضيئة 
عــامــني  يـــحـــتـــاج  االنــــســــان  والن   ..
ليتعلم  عــامــا  وســتــني  الــكــالم  ليتعلم 
ــــى الـــصـــمـــت  الـــصـــمـــت فـــقـــد أفـــــــرط فـ
احلكيم ولم يتكلم اال بأفعال عظيمة 
ــعـــال  ــؤكـــد ان االفـ عـــمـــالقـــة تـ ملـــشـــاريـــع 
وان  احلــكــمــاء  اال  ينجزها  ال  الكبيرة 
أقــوال..  ال  أفعال  العمالقة  االجنــازات 
فــعــلــه..فــكــان  زاد  كـــالمـــه  قـــل  مـــن  وأن 
وزادت  نفسه  فــعــرف  واملـــاس  كالصلب 
البناء  فــزاد  شعبه  إرادة  وقويت  همته 
والــنــمــاء وارتــقــت مصر فــى عــهــده الى 
مــصــاف أعــظــم االقـــتـــصـــادات الــنــامــيــة 

فى الشرق االوسط 
 ســـبـــعـــة اعــــــــــوام فـــــى الــــبــــنــــاء مــنــذ 
ــا إلـــى  ــزهــ ــزيــ ــر وعــ ــيــــس مـــصـ ــه رئــ تــــوجــ
تسليم  وثيقة  ليوقع  االحتــاديــة  قصر 
العــادة  املــجــد  مــع  مــوعــد  فــى  السلطة 
الشخصية  وبناء  مصر  تاريخ  صياغة 
املصرية العصية العفية التى ال تقبل 
اخلنوع وال اخلضوع ولكن تشارك فى 
تستمد  صلبة  بـــإرادة  الــبــنــاء  حتــديــات 
قــوتــهــا مــن حــكــمــة قــائــد يــعــرف ويــعــى 
ويدرك جيدا أن الوقت قد حان إلعادة 

بناء مجد األمة وكتابة التاريخ. 

موعد مع المجد 

بقلم:
محمد احلداد

معان
ثورية

mohamedelhaddad@hotmail.com

ختام التدريب اِّـصرى الباكستانى اِّـشك «حماة السماء -١»

شــكرى ميخـائـيل ســالمــة
أشــرف شــكــرى            إيهــاب شــكــرى

٢ ش سليمان احللبى - القاهرة - ت: ٢٥٧٤٤٩٣١ - ٢٥٧٨١٩٠٧ - ٠١٢٢٠١٢٤٤٤٣

جلسة فض املظاريف واملزايدة

يتم سداد تأمني دخول املزايدة كالتالى
يوم الثالثاء املوافــق ٢٠٢١/٦/١٥ الساعة الواحدة ظهراً مبوقع  املشروع

لبيع عدد (٢)
مبنى تجارى أرقام (٧ ، ٨)
مبشــروع الـبــنـك «الفيروز»

مدينة الغردقة - محافظة البحر األحمر

تطلب كراسة الشروط نظير مبلغ ١٠٠٠ جم (فقط ألف جنيه الغير) من:
قطاع اإلسكان واملشروعات القومية

 ت:  ٣٣٣٦٤٢٣٥ 
ومن فــروع البـنك االتية:

ــة (الـــكـــوثـــر) ــردقــ ــغــ ــ ٠٦٥٣٤٠٤٢٥٣ت:الغردقة (السندباد)٠٦٥٣٤٠٣٢٤٦ت:ال
٠٩٦٥٣٢١٦٠٣ت:قــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــا٠٦٥٣٥٠٤٠٠٥ت:الغردقة (الفيروز)
٣٣٨٩٩٨١٣ت:الــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــرم٠٩٥٢٣٨٤٢٢٤ت:األقـــــــــــــــــصـــــــــــــــــر
ــر٢٧٣٥٣٩٣٦ت:الـــــــــــزمـــــــــــالـــــــــــك ــصـ ــة نـ ــ ــ ــن ــ ــ ــدي ــ ــ ٢٢٧٠٦٠٤٠ت:م

  مبلغ ٢٥٠٠٠٠ جم (مائتان وخمسون ألف جنيه الغير) فى حالة 
املزايدة على مبنى واحد بالكامل كصفقة واحدة.

  مبلغ ١٥٠٠٠٠ جم (فقط مائة وخمسون ألف جنيها الغير) 
فى حالة املزايدة على نصف املبنى .

يتم السداد نقداً أو بشيك معتمد (مقبول الدفع / مصرفى) باسم / بنك 
التعمير واالسكان أو مبوجب خطاب ضمان بنكى معتمد غير مشروط لصالح 

بنك التعمير واإلسكان.
يستكمل مبلغ التأمني إلى ١٠ من القيمة الراسية وذلك فور الترسية باجللسة 
نقداً أو بشيك معتمد (مقبول الدفع - مصرفى) باسم بنك التعمير واإلسكان 

باإلضافة إلى ١٫١ عمولة خبرة وداللة وضرائب.

مزايدة عامة بنظام املظاريف املغلقة
يعـلن عن

ســــيتم اتخــــاذ اإلجــراءات االحــترازيــة فـى هـــذا الشـــأن

يعلن عن بيع بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة

٦ أدوار إدارى الدور مبساحة ٥٧٠م٢ 
بـ ٦ شارع املوسيقار على إسماعيل/ ميدان املساحة 

يباع صفقة واحدة أو مجزأة
كل دور يشمل ٢ باكية باجلراج

١٢ باكية للمبنى بالكامل (يصلح لكافة األغراض)
(عيادات/ أشعة/ معامل حتاليل/ شركات)

تطلــب كـــراســـة الشـــــروط واملــــواصـــفات
من املصرف املتحد - قطاع أمناء االستثمار
٦ شارع املوسيقار على إسماعيل/ الدقى  ت: ٠١٠٠١٢٤٧٣٨٧/ ٣٣٣٢٦٥٧٩

  www.theubeg.com

جلسة االثنني املوافق ٢٠٢١/٦/١٤ - ١٢ ظهرًا
مبقـــر املصرف املتحــــد ٣٥ شــــارع رمسيس - القاهـــرة

أوًال: عقار بالدقى

مبساحـــــة ٥٢٥م٢
بشارع محمود حب اهللا - املنطقة الثامنة - مدينة نصر

ثاني-: قطعة أرض فضاء بمدينة نصر

٦ وحدات سكنية مبساحة ١٩٠م٢ للوحدة
تباع صفقة واحدة أو مجزأة 

ثالث-: عمارة بكمبوند ا1سراء بالمقطم

مبساحات تتراوح ما بني ٦٠٠م٢: ٨٠٠م٢
باحلى السادس / الهضبة الوسطى

تسهــــــــــيالت فـــــــــــى الســـــــــداد

خامس-: فيال بكمبوند القطامية جاردنز
أرضـــــى + أول + روف

مبساحة ٦١٠م٢ حديقة مبساحة ٦٠٠م٢

قطـاع أمنــاء االســـتثمار

رابع-: ٣ قطع أراضى حضانات بالمقطم

سابع-: وحدة إدارية بمساحة ٤٥٠م٢ بالمنهدسين
بــ٥٦ شارع جامعة الدول العربية برج أبو الفتوح

سادس-: عمارة بالمعادى
بــدروم + أرضــى + ٣ أدوار مكرر

(كــــاملة التشطــــيب)
بشــارع ٣١١/ الشــطر الــــرابــــــع

ــام  ــذه األيــ ــرارة هــ ــ يــصــعــب نــســيــان مــ
حــتــى لـــو بـــاعـــدت بــيــنــنــا وبــيــنــهــا آالف 
٢٥يناير  أحـــداث  بــني  حتــديــدا  السنني 
ــوات الـــفـــوضـــى  ــ ــنـ ــ ــــن سـ ومــــــا بـــعـــدهـــا مـ
ــدم وحــتــى ثـــورة الثالثني  واخلــــراب والـ

من يونيو املجيدة .
بني ليلة وضحاها انقلبت األوضاع 
رأســـا عــلــى عــقــب، صـــار مــعــهــا اخلــونــة 
ــمــــالء الـــســـفـــارات  بـــاعـــة األوطــــــــان وعــ
ــاروا  ــ ــاء، ارهــــابــــيــــون وقـــتـــلـــة صــ نــــشــــطــ
ــيــــني يــــتــــأهــــبــــون لـــالســـتـــيـــالء  ــاســ ــيــ ســ
ــاونــــة أجـــهـــزة  ــعــ عـــلـــى حـــكـــم مـــصـــر مبــ
تفتيت  اســتــهــدفــت  مــخــابــرات  عــاملــيــة 
مــــصــــر والــــعــــبــــث بــــخــــطــــوط خـــريـــطـــة 
وتتعرج  لتتلوى  العالم  فى  دولة  اقدم 
وتــصــبــح عـــدة دول  وكــــــان هـــالك هــذه 

األمة أمرا مقضيا!!.
ايــــام حــالــكــة الـــســـواد حــتــى الـــهـــواء 
ــا يـــكـــتـــم األنــــفــــاس،  ــقـ ــانـ ــان خـ ــ فـــيـــهـــا كــ
ــة االخـــــــــوان، اشـــر  ــونـ ــا خـ وتــــولــــى أمــــرنــ
ــذه األرض  ــ واقـــــــذر مــــن مـــشـــى عـــلـــى هـ
وارباب  متقاعدون  ارهابيون  الطيبة.. 
ــوا مــن  ــ ــ ــون مـــتـــدنـــيـــون زائــــفــــون أت ــجـ سـ
الــبــرش إلـــى الــقــصــر، ديــنــهــم اخلــيــانــة 
أبــواب  على  رفــعــوا  التآمر،  ودســتــورهــم 
لاليجار،   أو  للبيع  بلد  الفــتــة  الــوطــن 
تـــآمـــروا عــلــى  كــل مــا فــيــه ســعــوا لهدم 
اجليش والشرطة وكل األجهزة املدنية 
ــم يــســلــم مــن  ــ والـــقـــضـــاء واالعــــــــالم ولـ

ارهابهم حتى األزهر والكنيسة.
البلد  بهذا  أوسع  كانت  اهللا  رحمات 
ــلـــى عـــلـــيـــه املــــولــــى عــــز جــل  الـــــــذى جتـ
ــبـــيـــاء والــــرســــل فــقــد  ــراه األنـ ــ ــارك ثـ ــ وبــ
أعمى اهللا ابصار وقلوب هؤالء اخلونة 
الفريق  ملصر  السماء  اختارت  حينما 
الــســيــســى  عـــبـــدالـــفـــتـــاح  آنــــــــذاك  أول 
لـــيـــكـــون وزيــــــرا لـــلـــدفـــاع ولـــيـــكـــون هــمــا 
وحزنا على هؤالء العمالء وليعيدهم 
إلى موطنهم االصلى السجون وينقذ 

مصر من مصير مشئوم.
الرئيس  خاللها  حمل  سبعة  أعــوام 
السيسى أمانة مصر وشعبها فتحولت 
ليشترى  الــدوالر  يتسول  كــان  بلد  من 
ثانية  جمهورية  إلى  والبنزين  القمح 
ــاز  ــ ــنــــاء ودســــتــــورهــــا اإلجنــ ــبــ ديـــنـــهـــا الــ
متتلك عاصمة جديدة وعشرات املدن 
مــســح عـــن جــبــيــنــهــا عـــار الــعــشــوائــيــات 
ــــالت  ــواصـ ــ متـــتـــلـــك شـــبـــكـــات طــــــرق ومـ
ــار يــنــتــشــر فــى  ــمــ عـــاملـــيـــة وعــــمــــران وعــ
لنهضتها  الــعــالــم  يــنــظــر  ربــوعــهــا،  كــل 

بانبهار.
اخلطوط  تضع  قوية  عظمى  دولــة 
ــا فــال  ــهـ ــاحلـ ــراء لـــتـــحـــمـــى مـــصـ ــ ــمــ ــ احلــ

احد. يتجاوزها  أن  يستطيع 
حقوقها  وحتفظ  تبنى  عفية  دولــة 
وتــعــلــن مــن فـــوق شــط قــنــاة الــســويــس 
واللى  قدراتنا  عن  بعيد  أحد  «أنه  ال  

عايز يجرب يجرب».

السيسى.. اختيار السماء

وزير الرياضة يوجه مبتابعة واقعة غرق طفل بالنادى األوليمبى فى اإلسكندريةمحاسبة املقصرين فى حادث حريق املؤسسة العقابية باملرج
أكــــدت وزيـــــرة الــتــضــامــن االجــتــمــاعــى نيفني 
الــقــبــاج أنــهــا ســتــتــخــذ كـــل االجـــــــراءات الـــرادعـــة 
حال  فى  العقابية  باملؤسسة  املسئولني  حملاسبة 
تورطهم فى حادث احلريق الذى نشب فى عنابر 
املؤسسة العقابية باملرج وأدى الى وفاة ٦ أطفال 
فـــى ضـــوء مـــا ســتــســفــر عــنــه حتــقــيــقــات الــنــيــابــة 
ــادث  ــوع احلــ ــ ــور وقـ الـــعـــامـــة، مــشــيــرة الــــى أنـــهـــا فــ

انــتــقــلــت الــــى املـــوقـــع ملــتــابــعــة تـــطـــورات احلــــادث 
واالطــمــئــنــان على بــاقــى االطــفــال فــى املؤسسة 
ليلة  بدأت  التى  النيابة  حتقيقات  شاهدت  وقد 

اخلميس حول أسباب وقوعه.
وأوضحت القباج ان العنبر كان يضم ٢٥ حدثا 
مت إنقاذ ١٩ منهم فور وقوع احلريق الذى جنم 

عن ماس كهربائي.

 كتب وليد عبيد:
ــر الــشــبــاب أجــهــزة  كــلــف د.أشـــــرف صــبــحــى وزيــ
الوزارة مبتابعة واقعة غرق الطفل «سيف إسالم» 
بحمام السباحة بالنادى األوليمبى باالسكندرية.  
ــة الــصــحــيــة  ــالـ وشـــــدد الــــوزيــــر عــلــى مــتــابــعــة احلـ
املــركــزة.  بالعناية  حــالــيــًا  يــتــواجــد  الـــذى  للطفل 
وأكد الوزير أنه فى انتظار النتائج التى ستسفر 

االجـــراءات  كافة  التخاذ  النيابة  حتقيقات  عنها 
ــاه املــتــســبــبــني فــيــهــا. وكــــان حــمــام  الــقــانــونــيــة جتــ
السباحة بــالــنــادى األولــيــمــبــى بــاإلســكــنــدريــة قد 
شهد غرق الطفل «سيف إسالم» البالغ من العمر 
٨ سنوات أثناء تلقى التدريبات اخلاصة به، ومت 
نقله إلى أحد املستشفيات اخلاصة، التى أكدت 

أن وضعه الصحى غير مستقر. متابعات

رئيس هيئة الرقابة اإلدارية:

بقلم:
هشام عطية

قلب
مفتوح

hesham3668@yahoo.com

عــبــدالــفــتــاح الــســيــســى، رئــيــس عاشق 
لوطنه، محب لشعبه، يؤثر على نفسه 
ــد، حــتــى يــتــحــقــق بــنــاء  ــهـ مــواصــلــة اجلـ
مصر اجلديدة، دولة خالية من الفساد.

غير  دولـــة  رئــيــس  السيسى،  الــرئــيــس 
تـــقـــلـــيـــدى.. يـــعـــمـــل بـــقـــنـــاعـــة أن مــهــام 
ويؤكد  تشريفا،  وليس  تكليف  املنصب 
نــهــجــه: أن عــقــيــدة املــقــاتــل - الــــذى ال 
يهاب التحديات ـ هى السبيل لتحقيق 
البد  العمل  استراتيجيات  وأن  الهدف، 
أن تـــؤســـس عــلــى املــنــهــج الــعــلــمــى، وأن 
يــرســم مالمحها املــزيــد مــن اإلخــالص 
السمة  تكون  وأن  العمل،  فى  والتفانى 

األساسية لإلجناز هى جتاوز الزمن.
من  مصر  أرض  على  يتحقق  مــا  إن 
إجناز جتاوز حدود التقديرات املتفائلة، 
ــاًزا تــــؤكــــده األرقـــــــام  ــ ــجــ ــ ــار إعــ ــ ــتـــى صــ حـ
والــنــتــائــج.. بــل إن طــمــوح أبــنــاء شعب 
احملروسة ارتفع إلى عنان السماء، مع 
ثقتهم فى قدرة الرئيس السيسى على 
الشعب  يعد  فلم  املستحيل..  حتقيق 
يخشى اإلرهاب، بعدما عاد إليه األمن 
واألمان.. وال تؤرقه مجريات املستقبل، 
فـــاإلصـــالح االقـــتـــصـــادى يـــؤتـــى ثـــمـــاره، 
ــاز مــشــروعــات قومية  مــتــمــثــًال فـــى إجنــ
عمالقة فى الطرق واإلسكان والتعليم 
تبعات  جتــاوز  تأكيًدا  وزادهـــا  والصحة، 
جائحة «كورونا»، ليحتفظ أهل الكنانة 
مبــكــاســب عــصــر «مــصــر الــســيــســى» من 
«حــيــاة كــرميــة»، و«١٠٠ مــلــيــون صــحــة»، 
و«اإلســـــكـــــان  ــم»،  ــمــ ــهــ الــ ذوى  ــة  ــ ــايــ ــ و«رعــ
ــدان»،  ــ ـــ «مـــلـــيـــون فــ ــ االجـــتـــمـــاعـــى»، و الـ
و«العاصمة اإلدارية اجلديدة»، ومشروع 
و»تنمية  الــريــف»،  و»تنمية  «اجلـــاللـــة»، 
وكــــرامــــة»  ــافــــل  ــكــ و»تــ ــروز»،  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ أرض 

وغيرها الكثير.
األفــضــل،  إلـــى  تتغير  مــصــر  إن  حــًقــا 
وبنفس القدر استعادت مكانتها ودورها 
العربى واإلفريقى والدولى، ليبزغ دورها 
احملورى كشريك استراتيجى قادر على 
خلق املواءمة وفرض السالم فى حفظ 
األمن بني شعوب اجلوار، كما امتد إلى 
إعادة إعمار غزة لتجاوز ما أصابها من 
دمار جراء العدوان اإلسرائيلى األخير.

إنها مصر التى فى خاطر السيسى، 
وفى خاطر املصريني، ومازال ينتظرها 
على  غالب  واهللا  اإلجنـــاز..  من  الكثير 

أمره، وحتيا مصر.

بقلم:
مجدى حجازى

فى الشارع
المصرى

مصر التى فى خاطره
magdyhegazy@hotmail.com

 كتب أحمد السرساوي:
ــــب املــــصــــرى  ــدريـ ــ ــتـ ــ ــيــــات الـ ــالــ ــعــ اخـــتـــتـــمـــت فــ
الــبــاكــســتــانــى املـــشـــتـــرك «حـــمـــاة الـــســـمـــاء- ١» 
ــــذى نـــفـــذتـــه عـــنـــاصـــر مـــن قـــــوات الـــدفـــاع  ، والــ
اجلـــوى املــصــرى والــبــاكــســتــانــى لــلــمــرة األولـــى 
فـــى مــصــر بــاملــيــاديــن املــجــهــزة لـــقـــوات الــدفــاع 
ــة مــن  ــيـ ــامـ ــتـ اجلــــــــوي. تـــضـــمـــنـــت املــــرحــــلــــة اخلـ
الــــتــــدريــــب قـــيـــام عـــنـــاصـــر مــــن قــــــوات الـــدفـــاع 
رمايات  بتنفيذ  والباكستانى  املصرى  اجلــوى 
ــداف اجلــويــة  ــ صـــاروخـــيـــة لــلــتــعــامــل ضـــد األهــ
فــضــًال عــن تــنــفــيــذ رمـــايـــات املــدفــعــيــة املــضــادة 
ــايــــات ضـــد الـــعـــديـــد مــن  لـــلـــطـــائـــرات لـــعـــدة رمــ
بكفاءة  وإصابتها  واجلوية  األرضية  األهداف 
وصلت  الذى  الراقى  املستوى  مماعكس  عالية 
إلــيــه الــقــوات املــشــاركــة فــى الــتــدريــب والسرعة 
ــــداف املــعــاديــة  والـــدقـــة فــى رصـــد ومتــيــيــز األهـ
والــتــعــامــل مــعــهــا وتـــدمـــيـــرهـــا. وألـــقـــى الـــلـــواء 

أركان حرب محمد حجازى قائد قوات الدفاع 
أول  الفريق  حتيات  خاللها  نقل  كلمة  اجلوى 
مــحــمــد زكـــى الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات املــســلــحــة 
ــفـــريـــق  ــاع واإلنـــــتـــــاج احلــــربــــى والـ ــ ــدفـ ــ وزيــــــر الـ
مـــحـــمـــد فــــريــــد رئــــيــــس أركـــــــان حـــــرب الــــقــــوات 
املــســلــحــة لــلــعــنــاصــر املــشــتــركــة فـــى الــتــدريــب، 
عليه  ظــهــرت  الــذى  املتميز  باملستوى  مــشــيــدًا 
الــعــنــاصــر املــشــتــركــة فـــى الـــتـــدريـــب لــتــحــقــيــق 

للجانبني. ممكنة  استفادة  أقصى 
قائد  الزمان  حمود  الفريق  أكد  جانبه،  من 
أهمية  على  الباكستانى  اجلوى  الدفاع  قوات 
تــنــفــيــذ تــدريــب «حــمــاة الـــســـمـــاء-١» مــع قــوات 
ــاع اجلـــــوى املـــصـــريـــة ممــــا يــعــكــس عــمــق  ــدفــ الــ
بني  اإلستراتيجى  والتعاون  الشراكة  عالقات 
مت  التدريب  نهاية  وفى  الصديقني.  البلدين 
فى  املشاركة  املتميزة  العناصر  من  عدد  تكرمي 

اجلانبني. لكال   فى ختام التدريب مت تكرمي عدد من العناصر املتميزة املشاركة لكال اجلانبني ◄التدريب 

صندوق حتيا مصر يوفر ٤١ طن مواد غذائية ومطهرات لألطقم الطبية فى ٦٢ مستشفى

مصر تتبنى سياسات صارمة ملكافحة الفساد وترسيخ الشفافية

احلكومة تفحص ٩٧ ألف شكوى خالل مايو املاضى

تنفيذ ٢١٠٣ مشروعات صغيرة ومتوسطة بقروض ٣٠٠ مليون جنيه
 كتب محمد فتحى:

التنمية  وزيــر  شعراوى  محمود  أكد 
احمللية أن املشروع القومى «مشروعك» 
فى  املــاضــى  مايو  شهر  خــالل  ساهم 

 ٣٠٠ بقروض  مشروعات   ٢١٠٣ تنفيذ 
توفير  فى  ساهمت  وقــد  جنيه  مليون 
أكثر من ١٨ ألف فرصة عمل فى جميع 
إجمالى  أن  إلــى  وأشـــار  احملــافــظــات 

«مشروعك»  نفذها  التى  املشروعات 
حتى اآلن بلغ ١٧٢ ألفاً و٣٦٥  مشروعا 
بقروض ١٩مليار جنيه وفرت نحو أكثر 

من  / ١٫٧ مليون فرصة عمل. 

 كتب مؤمن عطااهللا:
تلقت منظومة الشكاوى احلكومية ٩٧ ألف شكوى خالل 
شهر مايو املاضي. ومت االنتهاء من مراجعة ٩٤ ألف شكوى 
وتوجيه ٧٧ ألفا جلهات االختصاص وحفظ ١٧ ألف شكوى. 
وبلغت نسبة الوزارات من إجمالى الشكاوى ٧٥٪ فيما كان 

قطاع  وتصدر   .٪١ واجلامعات   ٪١٨ احملافظات  نصيب 
اخلدمات الصحية الشكاوى بنحو ٢٠ ألف شكوى وتالها 
التموين بـ ٣٩٧٦ شكوى وقطاع االتصاالت بـ ١٩٤٤ شكوى 
وقطاع الزراعة بـ ١٠٤٥ شكوى و٧١١٤٣ شكوى من عدم 

صرف الدفعات اخلاصة مبنحة العمالة غير املنتظمة.

تواصل قوافل صندوق حتيا مصر عملها لليوم الثالث 
ملستشفيات  واملــطــهــرات  لــتــوفــيــر األغـــذيـــة  الــتــوالــى  عــلــى 
الــعــزل واحلــمــيــات والـــصـــدر، دعــمــا لــألطــقــم الــطــبــيــة فى 
مبادرة (نتشارك  فى إطار  وذلك  كورونا،  فيروس  مواجهة 
ــنـــدوق مـــع بــدايــة  هــنــعــدى األزمـــــــة) الـــتـــى أطــلــقــهــا الـــصـ
تــفــشــى كــوفــيــد ١٩ فـــى مــــارس مـــن الـــعـــام املـــاضـــى. وقـــال 
عبدالفتاح  تامر  مصر  حتيا  لصندوق  التنفيذى  املــديــر 
أطنان  و٥  دواجـــن،  طــن   ٣٦ توفير  تستهدف  الــقــوافــل  إن 
تابعا  مستشفى   ٦٢ لنحو  نظافة  ومستلزمات  مطهرات 
لوزارة الصحة فى محافظات القاهرة، واجليزة والسويس 
ــنـــى ســويــف  واإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــة والـــشـــرقـــيـــة والــقــلــيــوبــيــة وبـ

واإلسكندرية واملنوفية والفيوم.
هنعدى  «نتشارك..  مبادرة  دشــن  الصندوق  أن  وأضــاف 
ــة فـــى مــواجــهــة تــداعــيــات  ــدولـ األزمــــــة» ملــعــاونــة أجـــهـــزة الـ
جــائــحــة فــيــروس كــورونــا مــن خــالل دعــم الــقــطــاع الطبى 

بـــاألجـــهـــزة واملــســتــلــزمــات اخلـــاصـــة مبــســتــشــفــيــات الــعــزل 
واحلميات والصدر، ودعم األسر األولى بالرعاية والعمالة 

غير املنتظمة.
تنفس  جهاز   ٢٤٠ وفــرت  املــبــادرة  أن  عبدالفتاح  وأوضــح 
احلرجة،  للعناية  سوائل  حقن  مضخة  و١٠٠٠  صناعى، 
و١٦ ألف بدلة عزل واقية، ومليون و٦٠ ألف كمامة طبية، 
بوابة  و٥٠  للفيروس،  كــاشــف  و١٠٠٠  مــطــهــرات،  طــن  و٦٠ 
تعقيم، و ٣٠٠ ألف عبوة قفاز طبى، فضال عن املشاركة فى 
إنشاء أول مستشفى ميدانى للعزل بالتعاون مع جامعة 

عني شمس.
والعمالة  بالرعاية  األولـــى  األســر  دعــم  مستوى  وعــلــى 
غذائية  مـــواد  طــن  ألــف   ١٢ املــبــادرة  وفـــرت  املنتظمة  غير 
ــوم، وألــفــى طــن دواجــــن، و٢٠٠ طن  جــافــة، و٢٠٠ طــن حلـ
 ٨ لنحو  معلبات  كــرتــونــة  ألــف  و١٣٣  وفــاكــهــة،  خــضــراوات 

ماليني مواطن حتى اآلن.

كتبت وردة احلسينى:
عبدالشافى  حسن  الوزير  أكد 
أن  ــة  اإلداري الرقابة  هيئة  رئيس 
صــارمــة  ســيــاســات  تتبنى  مــصــر 

ــراعــى مــبــادئ  ملــكــافــحــة الــفــســاد ت
املساءلة  وترسيخ  القانون  سيادة 
ذلــك فــى بيان  والــشــفــافــيــة.. جــاء 
مــصــر الـــذى ألــقــاه أمـــام الـــدورة 
لألمم  العامة  للجمعية  االستثنائية 
التحديات  ببحث  اخلاصة  املتحدة 
ــة إلــــى مــنــع  ــيـ ــرامـ ــر الـ ــيـ ــدابـ ــتـ والـ
التعاون  وتعزيز  الفساد  ومكافحة 

الدولى.
أهمية  عــلــى  الــوزيــر  شـــدد  كــمــا 
واإلقليمى  الدولى  التعاون  تعزيز 
البشرية  الــقــدرات  بناء  مجال  فى 
ملالحقة  والــتــكــنــولــوجــيــة  والــفــنــيــة 
مجال  فى  وكذلك  الفساد،  جرائم 
املهربة  واألمــوال  األصول  استعادة 

مــخــتــتــمــاً  مــشــروطــيــة،  ــة  ــ أي دون 
بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــــتــــزام مــصــر 
لكافة  والــفــعــال  الــكــامــل  بالتنفيذ 
اتفاقية  عــن  الناشئة  االلــتــزامــات 

الفساد.   ملكافحة  املتحدة  األمم 
محمد  السفير  أوضــح  جانبه  مــن 
لدى  الدائم  مصر  مندوب  إدريس، 
أن  ــيــويــورك،  ن فــى  املــتــحــدة  األمم 
إطار  فى  تأتى  املصرية  املشاركة 
حـــرص مــصــر عــلــى تــعــزيــز جــهــود 
ضارة  آفة  بوصفه  الفساد  مكافحة 
التنمية،  حتقيق  جهود  من  تقوض 
مــضــيــفــاً أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون 
بالنظر  الــفــســاد  ملــواجــهــة  الــدولــى 
إلــى تــداعــيــاتــه الــعــابــرة لــلــحــدود، 
ــود مــكــتــب  ــهـ ــى عـــلـــى جـ ــنـ كـــمـــا أثـ
بــاملــخــدرات  املعنى  املــتــحــدة  األمم 
فى  والى  د.غادة  برئاسة  واجلرمية 

الصدد. هذا 

حسن عبدالشافى ◄

٩٦٥٠ ترخيص تشغيل 
ملشروعات اإلنتاج احليوانى

احليوانية  الثروة  تنمية  قطاع  أكد 
والداجنة بوزارة الزراعة إصدار ٩٦٥٠ 
وأول  جتديد  مابني  تشغيل  ترخيص 
الثروة  ومشروعات  أنشطة  لكل  مرة 
خالل  والداجنة  والعلفية   احليوانية 
العام  مــن  األولـــى  اخلمسة  الشهور 
احلالى . وقال د.طارق سليمان رئيس 
القطاع أن إجمالى ما مت اعتماده من 
متويل جديد للمشروع القومى للبتلو 
من  األولـــى  اخلمسة  الشهور  خــالل 
هذا العام بلغ قيمته ١٫٤ مليار جنيه 
استفاد منه ٨٩٥٠ مستفيدا لتسمني 
ليصبح  املاشية  مــن  رأســـا   ٨٧٩٤٥
املربني  صغار  من  املستفيدين  جملة 
من املشروع القومى للبتلو حتى اآلن 
متويل  بإجمالى  مستفيد  ألــف   ٢٨
٤٫٦ مليار جنيه لشراء وتسمني ٣٠٩ 
آالف رأس ماشية، وكذلك مت اعتماد 
٢٥٣ مليون جنيه إلنشاء ورفع كفاءة 
طبقا  ــان،  ــب األل لتجميع  مــركــزا   ٧٩
للمواصفات القياسية ضمن املشروع 

القومى ملراكز جتميع األلبان.

 نيفني القباج

مواد غذائية  ومطهرات من صندوق حتيا مصر ملستشفيات العزل باحملافظات ◄
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سبع ســنــوات مــرت على تــولــى زمـــام مصر وشعبها قــائــد مــن طــراز 
فريد.. قائد بحجم البلد األقدم فى تاريخ البشرية والذى كان يشار 
إليها بالبنان .. البلد الذى كان وأصبح رقما مهما وصعبًا فى تاريخ وحاضر 
ومصير وقدر الشرق األوسط وإفريقيا بل والعالم كله، البلد الذى يربط 
قائد  التاريخية،  ومساراته  خيوطه  فيه  وتتجمع  جغرافيا  العالم  أوصــال 
بحجم التحديات التى كانت تواجه مصر قبل حوالى ثمانى سنوات وكانت 

تهدد بهدم تاريخها وتشويه حاضرها والنيل من مستقبلها.

هذا القائد العظيم الذى حمل «روحه على  كفه» ليواجه كل تلك املخاطر ويسعى لهدم لوال
مخططات هدم مصر ومحو هويتها، كانت مغامرة 
مهما  الوطن  إلنقاذ  حتمية  كانت  لكنها  بالطبع 
كانت النتائج، وحتول املستحيل إلى واقع لم يكن 
يتصور أشد املتفائلني مبصر وزعيمها وشعبها أن 
يتحقق عشره، فلم يتوقف الرجل عند مهمة إنقاذ 
مصر وشعبها من مصير مجهول، إمنا قادها إلى 
أكبر عملية تنمية فى تاريخها وحتقق فى سنوات 

ما لم يحلم أى منا بحدوثه فى عقود.
هــذه األيـــام.. ونحن نــودع عاما ونستقبل آخــر من حكم 
الرئيس عبد الفتاح السيسى ملصر.. ال نصدق ما حدث 
تخيل  نستطيع  وال   .. املاضية  السبع  حكمه  سنوات  فى 
ألوجــه  تغير  مــن  املقبلة  القليلة  األعــــوام  ينتظرها  مــا 
نحلم  الذى  الوطن  احلديثة..  مصر  لبناء  سعيا  احلياة 
به وله.. وهذا الكالم ينطبق على كل امللفات وفى مختلف 
املجاالت، وحتى الننسى.. علينا أن ننظر كيف كانت مصر 
قبل ٨ سنوات وماحدث بها من تغييرات جذرية وحتوالت 
على  املعبد  بهدم  كفيلة  كانت   ٢٠١١ يناير  بعد  خطيرة 
مستوى  أعلى  على  دولــى  مخطط  حلساب  فيه  مــن  كــل 
معالم  لتغيير  الدولى  والتخطيط  والدهاء  اخلبث  من 
الشرق األوسط كامال وإعادة تشكيله من جديد لصالح 
قـــوى عــاملــيــة وإقــلــيــمــيــة بــعــيــنــهــا، بــفــكــر اجنــلــو صهيونى 
ساعني  مبنطقتنا  القوى  بعض  لألسف  ومتويل  وتنفيذ 
املنتظر  اجلديد  األوســط  الشرق  من  نصيب  ينالهم  أن 
الذى سيقام على أنقاض وأحالم دول املنطقة وشعوبها.

املنطقة بأسرها إال بإزالة عمود تلك وما كان لهذا املخطط الشرير أن يهدم خيمة 
اخليمة وهدمه، وهى مصر، والسعى إلخضاعها 
لهذا املخطط بعد أن ظلت عصية عليهم لعقود 
أن  هؤالء  كل  شعر  التى  اللحظة  وفى  وعقود، 
االنقسام  طريق  بدأت  وأنها  لهم،  دانت  مصر 
والتشرذم والتفكك لتنهار بال رجعة وتنكسر بال 
مرة  النهوض  فى  أمل  بال  وتنهار  وتتهدم  جبر، 
أخرى .. فى تلك اللحظة. ومع ثورة الشعب فى 
من  وغيرهم  وعشيرته  املرشد  على  يونيو   ٣٠
أدوات تنفيذ هذا املخطط الدولى الشرير، قيد 
ما  وأبــدا  دائما  الذى  جيشه  الشعب  لهذا  اهللا 
هذا  رأس  وعلى  شعبه،  مــع  املــوعــد  فــى  يكون 
عبد  أول  الفريق  العام  قائده  الوطنى  اجليش 
كان  ما  جيدا  يدرك  كان  الذى  السيسى  الفتاح 
مواجهة  مخاطر  ويدرك  وشعبها،  ملصر  يحاك 
ومن  لها  يهون  التى  مصر  لكنها  املخطط،  هذا 
أجــلــهــا كــل صــعــب ويــرخــص كــل غـــال، فكانت 
الوقفة القوية للرئيس السيسى وقواتنا املسلحة 
من  وحتتويه  تضمه  كانت  مبا  امليادين  حتمى 
املرشد  حكم  على  الثائرين  املصريني  ماليني 
ــى وطــنــهــم، وحتـــمـــى كـــذلـــك آمـــال  خـــوفـــا عــل
وكان  العظيم،  الشعب  هذا  وأحالم  وطموحات 
يوليو   ٣ فى  وقوية  مصيرية  قرارات  من  مت  ما 
كان  الذى  املخطط  ودفن  الوليدة،  الفتنة  لوأد 

إلسقاط  للتنفيذ  جاهزا  وأصبح  إحاكته  مت  قد 
بأسرها. العربية  واملنطقة  مصر 

وليد  يكن  لم  املخططات  وإحباط  القوية  الوقفة  ولعل 
ثورة الشعب فى ٣٠ يونيو .. إمنا سبقها بعام كامل أثناء 
حــكــم املــرشــد وعــشــيــرتــه، وكــــان الــســيــســى يــقــود املجلس 
عديدة  مــحــاوالت  أجهضت  ووطــنــيــة  بحكمة  العسكرى 
ــة والــســيــطــرة عــلــى مــفــاصــلــهــا مبـــا فيها  ــدولـ ألخـــونـــة الـ
اجليش نفسه .. وإخضاعها ملا يحاك ويدبر فى املقطم 
أهلية  حرب  بنشوب  كفيلة  كانت  والعشيرة  املرشد  مبقر 
مبصر ألول مرة فى تاريخها، فكان للشعب الثائر ما أراد 
عبد  أول  الفريق  العام  وقائدها  املسلحة  قواته  مبساندة 
الفتاح السيسى ليسقط حكم املرشد ومن معه ويسترد 
الوطن من براثنهم وتتهدم كل مخططاتهم ومخططات 

من معهم من قوى دولية عديدة .
> > >

لم ينته عند هذا احلد.. فالقوى املتربصة  ظلت على غيها وتربصها مبصر بعد ٣٠ األمر
يونيو.. واستمرت فى التخطيط والتنفيذ إلجهاض 
حلم الدولة الوليدة ووأد أحالم املصريني وفرحتهم 
بها.. وعلى اجلانب اآلخر استمر حتدى املصريني 
لتلك املخططات منذ االنتخابات الرئاسية األولى 
لقيادتهم  املنقذ  باختيارهم  يونيو   ٣٠ ثــورة  بعد 
وأصبح املشير عبد الفتاح السيسى رئيسا ملصر.. 
ليبدأ مرحلة جديدة فى عمر الوطن وحربا جديدة 

مصر  فــاجــأت  وكما  وتعميره..  بنائه  أجــل  مــن 
والسيسى العالم كله فى ٣٠ يونيو.. فقد استمروا 
فى مفاجأة العالم أيضا بعد تولى السيسى حكم 
للعالم  تكن  لم  املفاجأة  تلك  فإن  وللحق  مصر.. 
اخلارجى فقط.. لكن رمبا كانت املفاجأة األكبر 
املتفائلني  أقصى  يحلم  فلم  أنفسهم..  للمصريني 
السيسى  عبدالفتاح  ورئيسهم  واملصريني  مبصر 
بأن يتحقق عشر ما حتقق من إجنازات على كل 
حافة  من  أنقذهم  الــذى  الرجل  مع  املستويات 

الهاوية التى كان يقف عليها الوطن .
وعلى مدار ٧ سنوات.. تغير وجه احلياة مبصر احملروسة 
..وحتقق فى شهور وسنوات ما حلم املصريون بتحقيقه فى 
عقود وقرون ولم يتحقق جزء ولو بسيطا من تلك اإلحالم 
إال فى تلك السنوات السبع من حكم الرئيس عبد الفتاح 
السيسى.. ولعل من الصعب بل واملستحيل أن نوجز هنا 
دون تفصيل ما مت من إجنــاز فى جميع املــجــاالت.. فهذا 
 .. بالتفصيل!!  بالنا  فما  مجلدات..  إلى  يحتاج  اإليجاز 
ولعل اجلميع يدرك حجم تلك اإلجنازات.. وال أدرى كيف 

أختار مناذج منها ومن أين أبدأ؟
البداية الواقعية من النهاية.. وآخر ما مت  السيسى لعل الفتاح  عبد  الرئيس  عهد  فــى 
املشروع القومى العمالق لتطوير القرى املصرية.. 
سكان  من  مصرى  مليون   ٥٨ حياة  يغير  والــذى 
القرى والنجوع والكفور.. ليحيوا حياة كرمية تليق 
الهائلة  الرئاسية  املبادرة  ضمن  يأتى  والذى  بهم 

«حياة كرمية» وهى احلياة التى يحلم بها الرئيس 
عبد الفتاح السيسى للمصريني والتى انعكست فى 
تطوير غير مسبوق بكل خدمات البنية األساسية 
مــن مــيــاه الــشــرب والــصــرف الصحى والــطــرق 
والنظافة  والكهرباء  واملــواصــالت  واالتــصــاالت 
والبيئة.. بجانب حتسني اخلدمات املقدمة جلميع 
املصريني مثل التعليم والصحة والثقافة والرياضة 
والترفيه وكل مجال من تلك املجاالت يحتاج لوقت 
وجهد ومساحة لسرد ما مت فيه.. إجنازات بعضها 
يعلمه الشعب وبعضها ينساه أو يغيب عنه وسيأتى 

اليوم الذى يعرف كيف حتققت.
ولعلنا نكتفى أيضا باإلشارة الى النجاحات التى حققتها 
مــصــر اقــتــصــاديــا فـــى كـــل املـــجـــاالت االقـــتـــصـــاديـــة حتى 
أصبحت حديث األوساط االقتصادية العاملية حتى فى 
ظل جائحة فشلت وخضعت أمامها أعتى االقتصاديات 
العاملية.. وأصبحت مصر سوقا واعدا جلذب االستثمارات 
والشركات  املستثمرون  يسعى  سوقا  املجاالت..  مبختلف 

الكبرى من مختلف أنحاء العالم للدخول فيه.
> > >

مصر  فيها  حققت  الــتــى  املــلــفــات  أهـــم  وغير ومن بل  مسبوقة  غير  جناحات  السيسى 
متوقعة ملف السياسة اخلارجية.. وندرك حجم 
النجاح عندما نتذكر احلصار الذى حاول مخطط 
التربص بعد ٣٠ يونيو فرضه على مصر لينجح 
الرئيس السيسى فى كسر هذا احلصار ليس هذا 
فقط.. إمنا بناء مكانة مستحقة ملصر واسترداد 
وبجهد   .. كله  والعالم  باملنطقة  ومكانتها  قوتها 
فى  جنــاح  مــن  أراد  مــا  للسيسى  حتقق  جهيد 
فى  والكثير  الكثير  وننتظر  اخلارجية  السياسة 
قوة  أن  خاصة  أيضا  وإقليميا  دوليا  امللف  هذا 

مصر تبدأ من محيطها العربى واإلفريقى.
> > >

وإذا خــتــمــنــا احلــــديــــث املــخــتــصــر عــــن إجنــــــــازات مــصــر 
السيسى مبلف األمن واألمان.. جنده مليئا باإلجنازات.. 
قوى  جيش  بناء  أهمها  عديدة  فيه  احلديث  واجتــاهــات 
عــصــرى ليصبح ضــمــن أفــضــل جــيــوش الــعــالــم وميتلك 
تؤمن  التى  البشرية  قوته  عــن  ناهيك  األسلحة  أحــدث 
اجليش  هــذا  ليحمى  خدمته..  وفــى  الشعب  جيش  أنها 

القوى إجنازات ومقدرات الوطن.
ــة حتــافــظ عــلــى أمــن  قــويــة عــصــري قواتنا وشرطة مــع  وتسعى  املــواطــنــني  وأمـــان 
من  اجلــديــدة  التهديدات  مواجهة  فى  املسلحة 
ضربات غدر تسعى وراء املصريني فى كل مكان 
اجليش  ويجهض  أمنهم  وتهدد  لتروعهم  بوطنهم 

والشرطة معا مخططات هؤالء الشريرة.
وهكذا.. نتأكد أن ما مت مبصر فى سبع سنوات ما 
كان له ليتحقق فى سبعة عقود لوال وجود رئيس 
السيسى  الفتاح  عبد  اسمه  قــوى  وزعيم  وطنى 

حفظه اهللا ملصر واملصريني.

٧ سنوات.. ويستمر اإلنجاز
0505 مقال
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أحمـــد جــالل

a_galal69@yahoo.com

يكتب:

 الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤدى اليمني أمام اجلمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا يوم ٨ يونيو ٢٠١٤ ◄



0606
< السبت < ٥ من يونيو ٢٠٢١م

متابعات

الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والمالبس
تعلن عن طرح املمارسة العامة رقم ٢٠٢١/٦/٤٨  

الختيار مكتب استشارى �عداد البنية 
التحتية لتكنولوجيا المعلومات والشبكات 
بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن 

والغزل والنسيج والمالبس

ت: ٠١٠٢٨٠٠٤٠١٧ - ف:٠٢٢٣٩٠٦٩٥١

* تقدم العروض باسم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج واملالبس.
* آخر ميعاد لتقدمي العروض داخل مظاريف مالية وفنية مغلقة يوم االربعاء املوافق 
استالم  جلسة  ميعاد  وهو  ظهرًا،  عشرة  احلادية  الساعة  متام  فى   ٢٠٢١/٦/٢٣
٨ شارع  القابضة  الشركة  الفنية مبقر  املظاريف  واملالية وفض  الفنية  املظاريف 

الطاهر - عابدين - القاهرة.
* تأمني دخول املناقصة فقط خمسة وعشرون ألف جنيه.

* تطلب كراسة الشروط واملواصفات وملحقاتها مقابل سداد مبلغ خمسمائة جنيه 
من مقر الشركة القابضة ابتداء من يوم االثنني املوافق ٢٠٢١/٦/٧.

* على أن يتم عقد جلسة االستفسارات للمتقدمني بعد شراء الكراسة يوم االثنني 
املوافق ٢٠٢١/٦/١٤ فى متام الساعة احلادية عشرة ظهرًا.

ميكن االطالع على كراسة الشروط واملواصفات باإلدارة العامة للمواد بشــــــــركة مصر للطيران للصناعات املكملة  باملبنى اإلدارى الشــــــــمالى ملصــــــــــر للطيران - طريق املطـــــــــــار - 
الدور الرابع - مشاية (٤/٣).

تباع كراسة الشروط واملواصفات نقداً وباألسعار املحددة بعاليه من خزينة اإلدارة العامة للشئون املالية بشركة مصر للطيران للصناعات املكملة بنفس العنوان مبوجب طلب مدموغ 
ويوضح به اسم وعنوان ورقم تليفون مقدم العطاء.

يتم تقدمي العطاء فى مظروفني فنى ومالى فى جلنة فض املظاريف الفنية التى تعقد باإلدارة العامة للمواد بشركة مصر للطيران للصناعات املكملة فى متام الساعة الثانية عشرة 
ظهر اليوم املحدد عاليه وبذات العنوان املحدد باإلعالن.

فى حالة الترسية  يتم تقدمي تأمني نهائى يعادل ١٠ (عشرة باملائة) من قيمة األصناف التى مت ترسيتها.
لن يلتفت للعروض الواردة بعد املوعد املحدد لفض املظــــــــاريف أو غير املستوفاة للتأمينات االبتدائية نقداً أو بشــــــــيك مقبول الدفع أو بخطاب  ضمان بنكى غير مشروط.

ولشركة مصر للطيران للصناعات املكملة  احلق فى قبول أو رفض أو جتزئة أى عطاء دون إبداء  األسباب.

تعلــــــن  عن طرح  املناقصات  العــامـــــة التالية للعام املالى  ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنظـــــام املظروفني الفنى واملالــــــى:

شركة مصـر للطيران للصــناعات املكملة
اإلدارة العـــــــامـــــــــــــة للمــــــــــواد

رقم 
ثمن  الكراســــــــــةقيمة التأمني االبتدائىموعد  فض  املظاريفاملوضــــــــــــــــوعاملناقصة

جـــــم٧٥٠  جـــــم٢٠٠٠٠     ٢٠٢١/٦/٢٠األحـــــــــــــــــدكرتون تعبئة٤

جـــــم٥٠٠  جـــــم١٠٠٠٠   ٢٠٢١/٦/٢١االثـــــــنـــــــنيروالت تعبئة٥

جـــــم١٠٠٠  جـــــم٥٣٠٠٠   ٢٠٢١/٦/٢٢الــــثــــالثــــاءكيس مخدة لبنى مستهلك٦

الشركة القابضة ملصر للطيران

باالطمئنان  هللا  واحلمد  أشعر  اآلن، 
على مستقبل أوالدى وأحفادى بعد أن 
شاهدت طوال السنوات القليلة املاضية 
مــا لــم أشــاهــده طـــوال حــيــاتــى مــن منو 
وإزدهار خالل سنوات قليلة ال تزيد عن 
سبع سنوات مت فيها إجناز ما مت فى ما 

يفوق ١٠٠ سنة مضت بل وتزيد.
أوالدى  مــســتــقــبــل  عـــلـــى  مـــطـــمـــئـــن 
ــادى بــعــدمــا بــــدأت أشــاهــد بلدى  ــفـ وأحـ
ــزمـــن فـــى إجنـــــاز مــشــروعــات  تــســابــق الـ
التنمية فى كل املجاالت، وفى كل شبر 
عــلــى أرض مــصــر الـــطـــاهـــرة، وســيــكــون 
عـــائـــد كـــل هــــذا بــالــطــبــع عــلــى أوالدنـــــا 

وأحفادنا.
ومع تفاؤلى الشديد بعد ظهور جنم 
ابـــن مــصــر الــبــار عــبــدالــفــتــاح السيسى 
توليه  للدفاع وحتى  كان وزيــرا  منذ أن 
لبى  عندما  اجلمهورية  رئيس  منصب 
نداء مصر واملصريني بأن يقود املشهد 
ويـــحـــمـــل شــعــلــة الــتــنــمــيــة والـــتـــطـــويـــر، 
ويـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوفـــيـــر األمــــــن واألمــــــان 
أتوقع  أكــن  لم  أننى  إال  املواطنني،  لكل 
إطـــالقـــا أن يـــكـــون جنــــاح هــــذا الــقــائــد 
الــعــظــيــم بــكــل مــاحتــمــلــه الــكــلــمــة من 
يتخيلها  لم  التى  الصورة  بهذه  معانى 

أحد سواء فى مصر أو العالم كله.
لقد فشلت أنــا وكــل مــن يعمل معى 
فـــى مـــجـــال اإلعــــــالم أن نـــالحـــق حجم 
الوطن  أرض  على  تتم  التى  اإلجنـــازات 
فى كل شىء لكثرتها وضخامتها سواء 
فى الطرق اجلديدة، ومحطات الكهرباء 
ــوات قــلــيــلــة  ــنــ الـــتـــى جــعــلــتــنــا خـــــالل ســ
نضاعف ما كنا ننتجه من كهرباء، ومدن 
العالم  أنــظــار  مــحــط  أصــبــحــت  سكنية 
وهو يشاهد ألول مرة فى تاريخ البشرية 
فى  جــديــدة  سكنية  مـــدن  تبنى ٧  دولـــة 
وقت واحد باإلضافة ملشروعات النهوض 
بالزراعة وتبطني الترع، وتطوير الريف، 
وحتديث السكك احلديدية، وشق قناة 
سويس جديدة، وحفر األنفاق املتعددة 
والـــوادى  سيناء  بــني  مــا  لتربط  حتتها 
وإنشاء  ألول مــرة فى دقائق مــعــدودات، 
احملـــطـــات الـــنـــوويـــة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء، 
وتدشني العديد من اجلامعات األهلية 
إنشاء  إلى  باإلضافة  وغيرها،  والدولية 
العاصمة اإلدارية اجلديدة، والبدء فى 
تنفيذ أضخم مشروع لالهتمام بصحة 
املــواطــن وهــو مــشــروع التأمني الصحى 
الذى فشلت فيه كثير من الدول لكثرة 
تــكــلــفــتــه، والـــنـــجـــاح فـــى الـــقـــضـــاء على 
أخطر ماكانت تواجه مصر صحيا وهو 
الفيروس سى، وكذلك تطوير التعليم، 
والـــنـــهـــوض بــالــصــنــاعــة، وحتـــريـــر سعر 
الصرف، واإلصالح االقتصادى والكثير 

والكثير.
البار  مصر  البن  قلبى  كل  من  حتية 
الذى يقود كل هذا من أجل بلده ومن 

أجل أهله من املصريني.

تحية البن مصر البار  

مصر تبدأ إعادة إعمار غزة

جانب من اجتماع رئيس املخابرات املصرية الوزير عباس كامل مع قيادات فلسطينية بقطاع غزة ◄

الرئيس عبدالفتاح السيسى ◄

 إليز البوت ◄ دينيس روس ◄

 خبراء دوليون:

 فايننشال تاميز:

 جهود مصرية عديدة لدعم القضية الفلسطينية بدأت مع إنهاء احلرب 
اإلسرائيلية على غزة الشهر املاضى وتنضم لعمل مستمر دشنه الرئيس 
بأهمية  تامة  قناعة  عن  ناجتة  السلطة  توليه  منذ  السيسى  عبدالفتاح 

القضية الفلسطينية ومحوريتها فى إرساء اإلستقرار فى املنطقة.

أمس  البرى  رفح  منفذ  عبرت  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  من  بتوجيهات 
إزالــة  فى  للمساهمة  غــزة  قطاع  إلــى  مصرية  فنية  وأطقم  هندسية  معدات 
االنقاض وركام املنازل واألبراج املهدمة واملتضررة نتيجة األحداث األخيرة يأتى 
ذلك فى إطار التخفيف عن مواطنى القطاع وسرعة إعادة احلياة إلى طبيعتها 
وتهيئة املجال لبدء عملية إعادة اإلعمار فى ضوء ما أعلنه الرئيس من التزام 

مصرى بسرعة حتسني األوضاع املعيشية لسكان القطاع.
الستقبال  استثنائيا  العشرين  لليوم  البرى  رفــح  معبر  فتح  أمــس  واستمر 

اجلرحى واملصابني واحلاالت احلرجة وإلدخال املساعدات.
وأكدت مصادر مسئولة على استمرار تواجد كافة األطقم اإلدارية والطبية 
واملعدات..  املساعدات  وإدخال  ومرافقيهم  واملصابني  اجلرحى  دخول  لتيسير 
إلى جانب توفير عدد من سيارات اإلسعاف املجهزة لنقل اجلرحى واملصابني 
وأن  العالج،  لتلقى  املصرية  املستشفيات  إلى  الصحية  حاالتهم  تصنيف  بعد 
هناك استعدادات تامة الستقبال أى عدد من اجلرحى واملصابني وتيسير نقلهم 

للعالج.

الفلسطينية  الفصائل  اجتماع  يأتى 
املرتقب خالل هذا االسبوع بالقاهرة من 
أجل االتفاق على سبل التحرك الوطنى 
فى املرحلة املقبلة، واملضى قدما فى ملف 
الفلسطينى،  االنقسام  وإنهاء  املصاحلة 
فـــى خـــط مـــتـــواز مـــع الـــــدور املــصــرى 
املتواصل منذ بدء املواجهات بني اسرائيل 
تكلل  الــذى  ــدور  ال وهــو  والفلسطينيني، 
وقف  جهود  القاهرة  قيادة  بعد  بالنجاح 
عدة  على  بعدها  والعمل  النار،  إطــالق 
مستويات، سواء فى ملف إعادة اإلعمار، 
االســرى،  وتــبــادل  الهدنة  تثبيت  وملف 
وحتى امللف السياسى نحو إعادة إحياء 
أساس  على  السالم  ومسار  املفاوضات 

حل الدولتني.

الفلسطينى  بــالــشــأن  املــهــتــمــني  إن 
يعولون على اجتماع الفصائل بالقاهرة، 
مصاحلة  عنه  تصدر  أن  يتوقعون  حيث 
إنهاء  أجــل  من  فلسطينية  فلسطينية- 
مشتركة  صيغة  على  واالتفاق  االنقسام 
توحيد  سبيل  فــى  الــتــالــيــة،  للخطوات 
أية  قبيل  وذلـــك  الفلسطينى،  املــوقــف 
مــفــاوضــات قــد تــكــون قــادمــة فــى ظل 
اهتمام املجتمع الدولى فى الوقت احلالى 
الحيائها، تزامنا مع عودة الزخم للقضية 

بعد املواجهات األخيرة.
ــتــخــابــات  االن ــأجــيــل  ت مت  أن  وبــعــد 
أن  املــقــرر  مــن  كــان  التى  الفلسطينية، 
جترى فى ٢٢ مايو اجلارى، بسبب رفض 
اسرائيل التصويت فى القدس، يرى كثيرن 

ان اجتماع القاهرة للفصائل نقطة فارقة 
فى مسألة تشكيل احلكومة الفلسطينية 
اجلديدة، وإنهاء حالة االحتقان الداخلية 

بعد تأجيل االنتخابات.
وأوضح بسام الصاحلى، عضو اللجنة 
الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
واحد  حكومى  إطار  تشكيل  إن  األربعاء 
مبهام  ــزة  غـ وقــطــاع  الــغــربــيــة  للضفة 
املطروحة  القضايا  سيتصدر  مــحــددة 
بالقاهرة  الفلسطينية  احلــــوارات  فــى 
ان  يجب  احلكومة  تشكيل  أن  الى  الفتا 
يتصدر املشهد، سواء حكومة واحدة أو 
حكومة توافق يتفق  عليها بني األطراف 

«الفصائل».
بحركة  القيادى  الرقب،  امين  ويقول 

فتح، إن احلل الوحيد فى هذه املرحلة هو 
اجراء االنتخابات بعد وضع آلية إلجرائها 
اجتماع  على  ونعول  القدس،  مدينة  فى 

القاهرة الكمال التوافق الفلسطينى.
بينما يقول احمللل الفلسطينى، ماهر 
الــقــاهــرة سيضع  صــافــى، ان اجــتــمــاع 
حجر األساس الستعادة التوافق وتشكيل 
حكومة وحدة وطنية، بعدما أثر االنقسام 
الفلسطينية  القضية  على  سلبا  الطويل 
التى اتخذت ضدها العديد من القرارات، 
ومصر جتيد ملف املصاحلة الفلسطينية 
ــد مـــن اجلـــوالت  ــعــدي ــشــدة بــســبــب ال ب

واالتصاالت،.
الفصائل  اجــتــمــاع  ان  املــتــوقــع  ومـــن 
مرتبطة  إيجابية  نتائج  عنه  ستصدر 

املصاحلة،  مسألة  وكــل  األســـرى  مبلف 
الفلسطينى  الرئيس  ثمن  جانبه  ومــن 
محمود عباس أبو مازن، جهود الرئيس 
البيت  لترتيب  السيسى  عــبــدالــفــتــاح 

الفلسطينى الداخلى.
وعلى اجلانب اآلخر يرى االسرائيليون 
تبادل  صفقة  الــى  الــتــوصــل  فــرص  ان 
قد  الفلسطينية،  الفصائل  مــع  أســرى 
زادت وتنتظر اسرائيل عرضا من مصر 
ملثل هذه الصفقة والذى سيشمل إطالق 
ســراح أســرى فلسطينيني مقابل تسليم 
وهــدار  شــاؤول  أورون  اجلنديني  جثتى 
منجستو  إفــراهــام  واالسيرين  جــولــدن، 

وهشام السيد.
< محمد رياض

اجتماع «الوحدة» برعاية القاهرة

توجيهات رئاسية بسرعة إعادة احلياة إلى طبيعتها بالقطاع

حتقيق الـســالم  ليس مســتحيـال

مصر قادرة على التواصل بنجاح مع كل الفرقاء

فى حتليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» األمريكية، قال 
كشخص  «إننى  للسالم  السابق  أمريكا  مبعوث  روس  دينيس 
ارى  لعقود،  والفلسطينى  اإلسرائيلى  الطرفني  مع  تفاوض 
أن محاولة اإلدارة األمريكية تعزيز وقف إطالق النار، وتلبية 
غزة،  فى  اإلعمار  إعــادة  واحتياجات  اإلنسانية  االحتياجات 
وإقامة مسار دبلوماسى إلدارة العالقات اإلسرائيلية الفلسطينية 
وإعادة االلتزام بإقامة دولتني للشعبني الفلسطينى واإلسرائيلى 
هواملهمة  النار  إطالق  وقف  تعزيز  وأن  سهلة،  مهمة  تكون  لن 

إنه  روس  ويقول  صعوبة..  األقل 
احلال  عليه  كــان  ما  عكس  على 
تلعب  أن  ملصر  ميكن  قبل،  مــن 
صعيد  على  ســواء  حاسما  دورا 
جــهــود إعـــادة اإلعــمــار فــى غزة 
أوتثبيت وقف إطالق النار وصوال 
إلى حتقيق السالم. وأضاف أنه 
دولية،  ومبــســاعــدة  ملصر  ميكن 
حتويل معبر رفح، الذى ال يتعامل 
اآلن ســوى مــع األشــخــاص، إلى 
جانب  إلــى  مركزية  لقاء  نقطة 
املعابر مع إسرائيل لتسهيل دخول 

احتياجات سكان قطاع غزة. 
القليلة  األسابيع  أثبتت  إذا  أنــه  إلــى  روس  يخلص  وأخيرا 
تختفي،  لن  الفلسطينية  القضية  فهوأن  شــيء،  أى  املاضية 
وبالتالى على إدارة بايدن القيام مبا يكفى إلدارة ما يحدث فى 
املنطقة اآلن لتجنب االضطرار إلى القيام بذلك فى ظروف توفر 

خيارات أسوأ بتكاليف أعلى. 
من ناحيته يقول كالى روبنسون احمللل السياسى األمريكى 
فى حتليل نشره موقع مجلس العالقات اخلارجية األمريكى إن 
تراجع اهتمام الواليات املتحدة بالقيام بدورها كوسيط نزيه بني 

اتفاق  إلى  الوصول  بفرص  يضر  واإلسرائيليني  الفلسطينيني 
السابق  الباحث  جــوردن  فيليب  ويقول  اجلانبني..  بني  سالم 
فى مجلس العالقات اخلارجية وأحد أعضاء الفريق األمريكى 
إن  أوباما  باراك  األسبق  الرئيس  إدارة  فى  السالم  ملفاوضات 
االهتمام األمريكى بالصراع الفلسطينى اإلسرائيلى تراجع فى 
أعقاب ثورات الربيع العربى وظهور بؤر توتر عديدة فى املنطقة 
مثل احلرب فى سوريا واليمن وظهور تنظيم داعش والتحركات 
اإليرانية للسيطرة على املنطقة، ولكن التطورات األخيرة أكدت 
أن  يجب  الصراع  هــذا  إنهاء  أن 
فقط  ليس  كبيرة  ــويــة  أول ميثل 
للقوى  وإمنـــا  املتحدة  لــلــواليــات 
الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة األخـــرى 
وبخاصة مصر.. أما إليز البوت 
اخلدمة  بكلية  املساعد  األستاذ 
األمريكية  اجلامعة  فى  الدولية 
والكاتبة فى مجلة فورين بوليسى 
إدارة  إن  ــقــول  فــت ــة  ــي ــك ــري األم
الرئيس األمريكى جوبايدن تتجه 
نحوحتطيم احلواجز فى التعامل 
مع ملف الصراع الفلسطينى اإلسرائيلي، خاصة بعد تعاونها 
مع مصر، مشيرة إلى أن اإلدارة اجلديدة، رغم تأكيدها على 
االلتزام بأمن إسرائيل حتدثت عن حق الشعب الفلسطينى فى 
«احلرية واالزدهــار والدميقراطية»، وهى العبارة التى تكررت 

على لسان بايدن وكبار مسؤوليه. 
وفى مقابلة مع اإلذاعة العامة الوطنية األمريكية قال احمللل 
جريج ماير إن الرئيس بايدن وفريقه يدرسون احملاوالت السابقة 

الفاشلة لتحقيق السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني. 
< أمانى عبدالر حيمـ ـ نهال مجدى

العاملية     واملــواقــع  الصحف  واصــلــت  
تسليط الضوء على التحركات املصرية  
فى  احملــورى  مصر  دور  عن   واحلديث 

اإلقليم.
تاميز  فــايــنــنــشــال  صحيفة  أكــــدت 
كوسيط  مصر  أهمية  على  البريطانية 
وأكثرها  املنطقة  صــراعــات  أقــدم  فــى 
استعصاء، مشيرة الى انه عندما يتعلق 
املثقلة  الفلسطينية  بالقضية  ــر  األمـ
باملعوقات، فإن مصر ال تزال فى وضع 
الضوء  الصحيفة  سلطت  كما  فــريــد.. 
على العالقات املصرية- االمريكية التى 
مصر  جهود  مع  ملحوظاً  زخماً  شهدت 
احلثيثة فى األزمة الفلسطينية األخيرة 
املجتمع  فيه  فشل  فيما  جنحت  والتى 
الدولى من انهاء حرب استمرت ١١ يوًما 
وأسفرت عن مقتل ٢٤٣ فلسطينًيا و١٢ 
إسرائيلًيا.. من جانبها، قالت كريستني 
 Arab Gulf» معهد  فى  الباحثة  ديــوان، 
States « بواشنطن للصحيفة إن «التوسط 
موثوًقا  اتصاالً  يتطلب  كان  األزمــة  فى 
احلنكة  لديها  ومصر  ــراف،  األطــ بكل 
واالقتصادية  السياسية  واالمكانيات 
للقيام بذلك، فقد جنحت فى بناء روابط 
هامة من خالل عالقاتها التاريخية بكل 
املشتركة.   املصالح  خلدمة  األطـــراف 
وقف  فــى  بالنجاح  تفردها  ســر  وهــذا 
اطالق النار فى جميع احلروب السابقة 

بني إسرائيل والفصائل الفلسطينية .
وثمنت وكالة سبوتنيك الروسية الدور 

املصرى ووصفته بـ «التاريخى»، إذ ميكنه 
ــادة إعــمــار غـــزة، وجلم  النجاح فــى إعـ
الــعــدوان اإلســرائــيــلــي، وكــذلــك حتقيق 
اختراق كبير فى ملف املصاحلة لتحقيق 

الٌلحمة الفلسطينية املطلوبة. 
وكالة رويترز قالت فى تقرير لها «إن 
التحركات التى قامت بها  مصر ـ بداية 
من  التوسط فى هدنة فى غزة  ثم دعوة 
الرئيس السيسى للفصائل الفلسطينية 
لتحقيق املصاحلة بالقاهرة - كانت سبباً 
فى الدفع بها إلــى دائــرة األضـــواء من 
جديد، ودفع واشنطن إلستئناف تعاونها 
املستويات.»..  أعلى  على  القاهرة  مع 
األخيرة  اجلهود  أن  الوكالة  وأضــافــت 
بدورها  جديداً  اعترافاً  القاهرة  منحت 
انكاره،  احد  ال يستطيع  الذى  اإلقليمى 
مما سيساعدها حتما فى احلصول على 
دعم امريكى للتوصل إلى اتفاق لتشغيل 
سد النهضة اإلثيوبى الــذى تــراه مصر 
تهديداً رئيسياً إلمداداتها من مياه النيل.  
صحيفة «تاميز اوف اسرائيل « قالت 
وقطاع  إسرائيل  بني  األخيرة  األزمة  ان 
غزة أبرزت  دور مصر احليوى كالعب 
ان  الــى  مشيرة   ، املنطقة  فى  إقليمى  
 ،٢٠٠٨ عـــام  مــنــذ  مــحــفــور  مــصــر  دور 
التفاوض  فى  القاهرة  ساعدت  حيث 
إسرائيل  بني  النار  إطــالق  وقف  بشأن 
واجلماعات الفلسطينية آنذاك، وكذلك 

فى حرب ٢٠١٤. 
< مى فرج اهللاـ ـ اميان مصيلحى
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وزير املالية: إرسال ١٠ ماليني فاتورة إل�ترونية منذ تفعيل املنظومة

يجب توفير تسهيالت أكثر.. وتذليل العقبات لدعم املمولني

مصر  أن  املالية  وزيــر  معيط  محمد  الدكتور  أكــد 
بقيادتها السياسية احلكيمة متضى بقوة فى تنفيذ 
اإلدارة  منظومة  وميكنة  لتحديث  القومى  املشروع 
حق  وحتصيل  املمولني،  على  للتيسير  ؛  الضريبية 
ــن الــدولــة مــن تعزيز  الــدولــة، على النحو الــذى ُميــكَّ
أوجه اإلنفاق على حتسني مستوى معيشة املواطنني، 
موضًحا  إليهم،  املقدمة  اخلدمات  بجودة  واالرتقاء 
ــراءات  ــ أن مــن أهـــم تــلــك املــشــروعــات مــنــظــومــة اإلجـ

اإللكترونية؛  الفاتورة  ومنظومة  املميكنة  الضريبية 
بشكل  الــضــريــبــى  املجتمع  حــصــر  شــأنــهــا  مــن  والــتــى 
من  واحلــد  الضريبية،  الــعــدالــة  وحتقيق  دقــة،  أكــثــر 
الــتــهــرب الــضــريــبــى، وضـــم االقــتــصــاد غــيــر الــرســمــى 
فــى االقــتــصــاد الــرســمــى، عــلــى الــنــحــو الـــذى ُيساعد 
فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة ُتضاهى 
الدول املتقدمة.. وأشار وزير املالية  إلى أن إجمالى 
عدد الشركات التى قامت برفع الوثائق اإللكترونية 

عــلــى بــيــئــة الــتــشــغــيــل الــفــعــلــى مـــن املـــراحـــل األولـــى 
بلغ  اإللكترونية  الفاتورة  ملنظومة  والثالثة  والثانية 
الوثائق  عدد  أن  موضًحا  شركة،   ١١٠٠ من  يقرب  ما 
االلــكــتــرونــيــة (فــواتــيــر - اشـــعـــارات دائـــن - اشــعــارات 
املنظومة  خـــالل  مــن  معاجلتها  متــت  الــتــى  مــديــن) 
تطبيق  بــدء  إلــى  الفــًتــا  وثيقة،  ماليني   ١٠ مــن  أكثر 
فى  اإللكترونية  الــفــاتــورة  ملنظومة  الثالثة  املرحلة 
املسجلة  الــشــركــات  كــافــة  عــلــى  مــايــو بــالــتــطــبــيــق   ١٥

رئيس  عبدالقادر  رضــا  وقــال  املــمــولــني..  كبار  مبركز 
ــرائـــب إنــــه ســيــتــم تــطــبــيــق مــنــظــومــة  مــصــلــحــة الـــضـ
املسجلة  الشركات  كافة  على  اإللكترونية  الــفــاتــورة 
مبــركــز مــتــوســطــى املــمــولــني (الــقــاهــرة) ومــركــز كبار 
ممــولــى املــهــن احلــــرة (مبــديــنــة نــصــر) اعـــتـــبـــارًا من 
بهذه  املسجلة  الشركات  مطالًبا  القادم،  ١٥سبتمبر 
لالنضمام  الالزمة  اإلجــراءات  اتخاذ  بسرعة  املراكز 

إلى املنظومة قبل املوعد احملدد.

خبراء : 
الضريبية  التيسيرات  من  جديدة  حزمة  تقدمي  عن  الضرائب  مصلحة  أعلنت 
أصدرت  حيث  كورونا،  جلائحة  السلبية  االثــار  جتاوز  على  ملساعدتهم  للممولني 
املصلحة تعليمات برفع احلجز عن املمولني بعد سداد نسبة من املديونية احملجوز بها 

على املمول تكون ١٪ او٥٪ حسب أساس الربط.

قرار رفع احلجز بعد سداد نسبة ١ أو٥٪ من املديونية يساعد الشركات فى القيام بأعمالها
تيسيرات ضريبية جديدة ملساعدة املمولني عل� مواجهة «كورونا» 

 كتبت  أسماء ياسر:
رئيس  الــقــادر  عبد  رضــا  وأكــد 
مصلحة الضرائب املصرية  أن هذه 
حرص  إطــار  فى  تأتى  التيسيرات 
مصلحة  فــى  ممثلة  املــالــيــة  وزارة 
مع  الثقة  جسور  مد  على  الضرائب 
كافة املمولني، وتنفيًذا لتوجيهات د. 
مبساندة  املالية  وزير  معيط  محمد 
لهم  الدعم  كامل  وتقدمي  املمولني، 
الظروف  ظــل  فــى  عليهم  وتيسيراً 
إرساء  على  العمل  وكذلك  احلالية، 
املمولني؛  مــع  الثقة  جسور  دعــائــم 
مشيرا  التنمية،  شركاء  باعتبارهم 
الى أنه وفًقا لهذه التعليمات إذا كان 
الربط نتيجة عدم الطعن فإن املمول 
املديونية  من  فقط   ٪١ بسداد  يقوم 
يجاوز  ال  ومبــا  عليه،  بها  احملجوز 
ســواء  بامللف  ربــط  آخــر  مــن   ٪١٠
وتلتزم  محكمة،  أوحكم  جلنة  قــرار 
املــأمــوريــة بــرفــع احلــجــز، أمـــا  إذا 
نتيجة  األداء  واجبة  الضريبة  كانت 
حكم  أو  طعن   / داخلية  جلنة  قرار 
محكمة فإن املمول يقوم بسداد ٥٪ 
من قيمة املديونية احملجوز بها عليه، 
الباقية،   ٪٩٥ ال  نسبة  وتقسيط 

وتلتزم املأمورية برفع احلجز .
العمل  إن  املصلحة  رئيس  وقال 
نهاية  حتى  يستمر  التيسيرات  بهذه 

تقوم  املصلحة  وكــانــت  ســبــب،  ألى 
باجراء احلجز على احلساب بقيمة 
املديونية املستحقة لها، وبالتالى فإن 
قرار مصلحة الضرائب برفع احلجز 
املديونية  من  أو٥٪    ٪١ ســداد  بعد 
قرار  الضريبى  الربط  أســاس  على 
ايـــجـــابـــي، يـــصـــوب احلـــجـــز الـــذى 
ويساعد  تــقــديــرى  أســـاس  على  مت 

الشركات على القيام بأعمالها.
يصاحب  بأن  عبدالغنى  وطالب 
هذه التيسيرات تسهيالت أخرى فى 
تسديد الغرامات املترتبة على تأخير 
السداد أو الفوائد التى سترتب على 
ميكن  فمثال  الــســداد،  تقسيط  مــدة 

ــا يــحــتــاجــه  ــ ــب، فـــكـــل م ــ ــرائ ــضــ ــ ال
الــضــرائــب  مصلحة  مــن  املــمــولــون 
واحلــد  واضــحــة  تسهيالت  تــقــدمي 
اللجوء  وعـــدم  الــبــيــروقــراطــيــة  مــن 
ــى احملــاكــم االقــتــصــاديــة، خاصة  إل
أن  كما  بالسداد،  امللتزم  املمول  مع 
الفاتورة  بتطبيق  قــامــت  احلكومة 
اإللــكــتــرونــيــة بــالــتــزامــن مــع قــانــون 
وهو  املوحدة،  الضريبية  االجــراءات 
باملعاملة  الوصول  على  يساعد  ما 
ليتزامن  أداء،  أفضل  إلى  الضريبية 
عليها  تعمل  التى  امليكنة  مــع  ذلــك 
باملنظومة  لالرتقاء  حالًيا  الــدولــة 

الضريبية.

الــذى  الضريبى  التعامل  تبسيط 
تؤدى  واضحة،  ببيروقراطية  يتسم 
املمولني  بني  ــزاع  ن إلــى  النهاية  فى 
أن  موضًحا  الــضــرائــب،  ومصلحة 
يحافظ  الضريبية  املنظومة  تطوير 
املستثمر  ــود  وجـ اســتــمــراريــة  على 
تبسيط  ألن  املـــصـــريـــة،  ــســوق  ــال ب
ــراءات الــضــريــبــيــة أحـــد أهــم  ــ اإلجــ

وسائل جذب املستثمرين األجانب.
 وفــى نفس الــســيــاق أكـــدت د. 
هــدى املـــالح مــديــر املــركــز الــدولــى 
ودراسات  االقتصادية  لالستشارات 
أهمية  لــهــم  املــمــولــني  أن  ــدوى  اجلــ
ــصــاد  ــت ــرة ألنـــهـــم عــصــب االق ــي ــب ك
شركات  لديهم  ألن  وذلــك  املصري، 
املختلفة  املنتجات  تنتج  ومــصــانــع 
ويعمل فيها الكثير من العمالة، وعند 
عليها  أواحلجز  الشركات  تلك  قفل 
رفع  ــرار  وقـ البطالة،  نسبة  ــزداد  تـ
احلجز على املمولني خطوة إيجابية 
باملمولني  االهتمام  املهم  من  ولكن 
أكثر، وتوفير العديد من التيسيرات 
من  العقبات  وإزالــة  لهم،  الضريبية 
أمــامــهــم مــن أجـــل دعــمــهــم، وهــذا 
األمر سيساهم بشكل كبير فى ضم 
االقتصاد غير الرسمى إلى املنظومة 
الرسمية، ومن أهم تلك التيسيرات 
ضرورة خفض معدل ضريبة القيمة 
أو  الضريبي،  التهرب  لعدم  املضافة 

العام احلالي،  وأن مركز االتصاالت 
يتلقى  الضرائب  ملصلحة  املتكامل 
اخلط  عبر  املمولني  اســتــفــســارات 
الساخن ١٦٣٩٥، والبريد اإللكترونى 
بالرد  ويقوم   ،info@eta.gov.eg
الوعى  بناء  فى  يُسهم  مبا  ؛  عليها 
قد  عقبات  أى  وتذليل  الضريبي، 
تواجه املجتمع الضريبي، على النحو 
ال  الفعَّ التواصل  ركائز  يُرسخ  الذى 

واملُثمر مع املجتمع الضريبى .
ويرى احملاسب القانونى أشرف 
الضرائب  مصلحة  رئيس  عبدالغنى 
أعلنت  الــتــى  التيسيرات  هــذه  أن 
تبعث  الــضــرائــب  مــصــلــحــة  عــنــهــا 
برسالة ايجابية للمجتمع الضريبى، 
املتعثرة  للشركات  فرصة  ويعطى 
الدولة،  نحو  التزاماتها  ســداد  فى 
عليها  احلــفــاظ  الــوقــت  نفس  وفــى 
نتيجة  املــمــول  ألن  ــالق،   ــ االغـ مــن 
لديه  تكون  ال  االقتصادية  الظروف 
الضريبة،  لسداد  الكافية  السيولة 
قيمة  على  باحلجز  املصلحة  فتقوم 
أن  كما   البنكي،  بحسابه  املديونية 
فى  تقديريا  يتم  كان  الضريبة  ربط 
بعض احلاالت وقد ال تعلم الشركة 
عــنــه شــيــئــا، فــقــد يــســتــلــم خــطــاب 
غير  شــخــص  بالضريبة  االخــطــار 
فى  يتم   ال  وقــد  بالشركة،  مسئول 
بــعــض احلــــاالت ارســــال اخلــطــاب 

خصم ٥٠٪ من الغرامات أوالتقسيط 
ــد، وفـــى هـــذه احلــالــة  ــوائـ ــدون فـ ــ ب
الضرائب  مصلحة  رســالــة  ستكون 
للمجتمع الضريبى اكثر ايجابية، كما 

أن الفائدة ستكون أكثر للممولني.  
الــشــافــعــى  ــالـــد  خـ د.  وقـــــال   
للدراسات  العاصمة  مركز  رئيس 
تسهيالت  أى  تقدمي  إن  االقتصادية 
بصورة  ينعكس  الضريبى  امللف  فى 
مباشرة على املمولني من الشركات، 
من   ٪  ١ ســـداد  بعد  احلــجــز  ورفـــع 
يعتبر  املــبــلــغ  مــن  أو٥٪  املــديــونــيــة 
النزاعات  ويقلل  جــديــدا،  تسهيال 
ومصلحة  املمولني  بــني  الضريبية 

التشريعات  أن  الشافعى  وأكــد 
تسهيلها  إلـــى  ــاج  حتــت الــضــريــبــيــة 
يخدم  دائم  مطلب  وهو  وتبسيطها، 
االقتصاد الوطني، وميكن من خالله 
ألصحاب  واضحة  تسهيالت  تقدمي 
ــاجــيــة  ــت ــات خـــاصـــة اإلن ــروعـ ــشـ املـ
نطرح  أن  ويجب  منها،  والتصديرية 
حالياً مقترحا واحدا لدمج وتبسيط 
القوانني الضريبية فى قانون واحد، 
لتسهيل املعاملة الضريبية، فضريبة 
وضريبة  املضافة  والقيمة  الدمغة 
حتتاج  العقارية  والضريبة  الدخل 
إلى مزيد من التبسيط، لذلك يجب 
البحث عن وسيلة لدمجهم، من أجل 

فى  الرسمى  غير  االقتصاد  زيــادة 
الدولة الذى يؤثر بالسلب على نسبة 

الناجت احمللى اإلجمالي.
جدولة  يجب  أنه  املــالح  وأكــدت 
ضرائب املصانع املغلقة، ومساندتها 
من خالل تكاتف مختلف مؤسسات 
تقسيط  ــى  عــل والــعــمــل  ــة،  ــ ــدول ــ ال
املــديــونــيــات بـــدًال مــن دفــعــهــا مــرة 
املمكن  من  أنــه  عن  فضًال  واحـــدة، 
لفتح  ومستثمرين  شــركــاء  إيــجــاد 
ملدة  ذلك  كان  لو  حتى  املصانع  تلك 
طريقة  على  األمر  يتم  وأن  قصيرة، 
الصكوك السيادية التى تعتمد على 
األرباح وليس الفوائد حتى تستطيع 

تلك املصانع النهوض مرة أخرى.  
حنان  د.  أشـــارت  جانبها  ومــن 
إلى  املال  بأسواق  اخلبيرة  رمسيس 
مصلحة  أقرتها  التى  التيسيرات  أن 
ــدة لــلــغــايــة، ومتــثــل  ــب جــي ــضــرائ ال
املمول  بني  النظر  لوجهات  تقريبا 
الدولة  أن  كما  الضرائب،  ومصلحة 
فى الوقت احلالى تسعى إلى تطبيق 
الفاتورة  إتاحة  ومت  املالي،  الشمول 
على  املمول  يكون  حتى  اإللكترونية 
وتخفيف  الضرائب،  مبصلحة  صلة 
الضغط على املصلحة ومنع تضييع 
الذى  األمــر  ذلك  اجلهد،  أو  للوقت 
يسهل ويبسط اإلجراءات للممولني، 
املرونة  من  نوع  يتواجد  أصبح  كما 
وهو  املنظومة،  من  الغرض  لتحقيق 
الــضــرائــب،  مبصلحة  املــمــول  ربــط 
وأيًضا دمج االقتصاد غير الرسمى 
إلى املنظومة الرسمية وتنمية موارد 
أثناء  الدولة  أن  إلــى  الفتة  الــدولــة، 
جائحة كورونا كانت تشجع املمولني 
من خالل تبسيط وتيسير إجراءات 
الذى  األمر  ذلك  املديونيات،  سداد 
ويكون  مرونة  أكثر  االقتصاد  يجعل 

مردوده قويا على املمول.

 د. محمد معيط

 د. خالد الشافعى حنان رمسيس د. هدى املالح أشرف عبد الغنى رضا عبد القادر

 تقارير أجنبية: مصر تتصدر اقتصاد أفريقيا   
 كتبت مى فرج اهللا:  

تــصــدرت مــصــر قــائــمــة مجلة «فــوربــس ميديل 
ايــســت « الــتــى تضم أفــضــل االقــتــصــادات أداًء فى 
ــارة االفـــريـــقـــيـــة،  بــجــانــب  نــيــجــيــريــا وجــنــوب  ــقـ الـ
إفريقيا واجلزائر،  وتأتى مصر فى املرتبة الثانية 
بإجمالى ناجت محلى متوقع قدره ٣٩٤٫٢٨ مليار 
دوالر  ، بينما تأتى جنوب إفريقيا فى املرتبة الثالثة 
بإجمالى ناجت محلى متوقع قدره ٣٢٩٫٥٣ مليار 
«وهى  فاينيشال  «تيكنيكال  شركة  وقالت   .. دوالر 

االفريقية  التكنولوجيا  فى  رائــدة  اعالمية  شركة 
أنه من املتوقع أن يصل الناجت احمللى اإلجمالى 
لالقتصاد األفريقى إلى ٢٩ تريليون دوالر بحلول 
عام ٢٠٥٠، مما يجعله العًبا مهًما فى االقتصاد 
العاملي، ووفًقا للبنك الدولى  ستحقق الكثير من 
البلدان فى هذه املنطقة وضع « الدخل املتوسط» 
على مدى العقد املقبل، حيث يبلغ نصيب الفرد 
على  دوالر   ١٠٠٠ اإلجــمــالــى  احملــلــى  الــنــاجت  مــن 
األقــل، وبالطبع مصر من اهم الــدول االفريقية،  

بها،  دولـــة  أغــنــى  بلقب  احتفظت  ســنــوات  فلعدة 
بالغة،  ألضـــرار  عملتها  تعرض  مــن  الــرغــم  وعلى 
عام  بعد  األجنبى  النقد  احتياطيات  وانخفضت 
٢٠١١، إال ان مــصــر حــالــًيــا مــن أغــنــى الــــدول فى 
أكثر  احمللى  الــنــاجت  إجمالى  بلغ  حيث  افريقيا، 
والــغــاز  الــبــتــرول  فــصــادرات  دوالر،  مليار   ٣٠٠ مــن 
والتجزئة  اجلملة  وجتـــارة  والــســيــاحــة  الطبيعى 
والــتــصــنــيــع والـــعـــقـــارات هـــى الــدعــائــم األســاســيــة 

لالقتصاد املصري. 
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محققا طفرة ف� جميع مؤشرات

متجاوزا كل الظروف الصعبه   حقق بنك التعمير 
واالسكان طفرة فى مؤشراته .. حيث أظهرت نتائج 
املالية  الفترة  عن  واالســكــان  التعمير  بنك  أعمال 
املنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١، عن حتقيق أرباح إجمالية 
قبل الضرائب قدرها ٨٦٢ مليون جنيه بزيادة قدرها 
الربح  صافى  بلغ  حيث  املقارنة،  فترة  عن   ٪١٣٫٧
استمرارا  وذلــك  جنيه،  مليون   ٦٢٠ الضرائب  بعد 
الثالثة  عن  جيدة  نتائج  حتقيق  فى  البنك  لنجاح 
من  الرغم  على   ،٢٠٢١ عام  من  األول  للربع  أشهر 
عن  الناجتة  السلبية  واّالثــار  االستثنائية  الظروف 
جائحة فيروس كورونا على كافة املجاالت واألنشطة 

االقتصادية سواء على الصعيد احمللى أو العاملى.
التدعيمات  ــراء  اجــ بــعــد  الــنــتــائــج  هـــذه  ــاءت  وجــ
املصرى  املــركــزى  البنك  مــن  املطلوبة  االحتياطية 
للمخصصات االئتمانية للعمالء فى ظل بيئة تشغيلية 
مليئة بالتحديات وذلك استمراراً للسياسة املتحفظة 

التى انتهجها البنك منذ بداية جائحة كورونا.
والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  غامن  حسن  أعلن 
املنتدب بأن البنك قد اعتمد قوائمه املالية املستقلة 
مــارس   ٣١ فــى  املنتهية  املالية  أشــهــر  الثالثة  عــن 
أن  مشيراً  جيدة،  نتائج  حتقيق  فى  واستمر   ،٢٠٢١
تلك النتائج املتحققة كانت نتيجة وضع استراتيجية 

واضحة يسعى البنك من خاللها بأن يكون فى مقدمة 
اخلدمات  تطوير  خلطة  وتطبيقاً  التجارية،  البنوك 
السابقة  الفترة  شهدت  حيث  املصرفية،  واملنتجات 
تطور ملحوظ فى تقدمي جميع اخلدمات واملنتجات 
املصرفية التنافسية التى تتالءم مع احتياجات كافة 

شرائح العمالء.
لتعزيز  املركزى  البنك  سياسات  ان  الــى  مشيرا 
املؤسسات  مــع  التعامل  ،وتشجيع  املــالــى  الشمول 
الرقمى  التحول  استراتيجية  ومواكبة  املصرفية، 
ونشر ثقافة الدفع اإللكترونى، كان لها تأثير إيجابى 

على ما حققناه من نتائج.  
مضيفا.. هذا إلى جانب التوسع اجلغرافى وزيادة 
إلى  للوصول  اآللى  الصراف  وشبكات  الفروع  عدد 

عمالئنا فى مختلف انحاء اجلمهورية.  
للبنك  التنفيذية  اإلدارة  وحرفية  كفاءة  أن  مؤكداً 
وعامليه ومجلس إدارته واملتابعة املستمرة، كان لهم 
دور كبير فى حتقيق هذه املؤشرات اجليدة فى ظل 
الظروف االقتصادية احلالية على كافة بنود امليزانية 

وقائمة الدخل عن الربع األول لعام ٢٠٢١.
وقال غامن: «حقق البنك منوا ملحوظا فى إجمالى 
األصول التى دعمت منو اإليرادات التشغيلية حيث 
لعام  أشهر  الثالثة  بنهاية  األصــول  إجمالى  ارتفع 

منو  وبنسبة  جنيه  مليار   ٦٣٫٣ الــى  ليصل   ٢٠٢١
قدرها ٨٫٦٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠  

.. وارتفعت إجمالى القروض والتسهيالت إلى ٢٢ 
مليار جنيه بنسبة منو قدره ٢٫٨٥٪.

جنيه  مليار   ٥٠ الــى  العمالء  ــع  ودائ وارتفعت   ..
مصرى مبعدل منو قدره ٧٫٩٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠.

..وبلغ صافى الدخل من العائد ٨١٨ مليون جنية 
مليون   ١٨٣ قدرها  بزيادة  جنية  مليون   ٦٣٥ مقابل 
عائد  ــادة  زي فى  متمثل   ٪٢٨٫٨ ــادة  زي بنسبة  جنية 
القروض وااليرادات املشابهة بنسبة ٨٫٦٪ وانخفاض 

تكلفة الودائع والتكاليف املشابهة بنسبة ٦٫٣٪.
 ١٢٤ بلغت  حيث  ــاح  األرب توزيعات  فى  منو  ..مــع 
مليون جنية بزيادة قدرها ٤٣٪ عن فترة املقارنة مما 

يعكس تطور أرباح الشركات التابعة والشقيقة.
.. ومنو فى أرباح مشروعات البنك االسكانية حيث 
بلغت ١١٤ مليون جنية بزيادة قدرها ٢٧٪ عن فترة 
املقارنة.. واضاف غامن: بلغ معدل كفاية رأس املال 
يعكس  مما   ٪٢٠٫٥٩ نسبة   ٢ بــازل  ملتطلبات  طبقا 
اإلمكانيات  البنك  ويعطى  للبنك  املالى  املركز  متانة 

الالزمة للتوسع فى املستقبل.
(متضمنة  امللكية  حقوق  على  العائد  بلغ  ..وقــد 
صافى ربح الفترة) نسبة ٧٫٩٪ عن الربع األول لعام 

عن   ٪١ نسبة  االصــول  على  العائد  بلغ  ٢٠٢١كما 
الربع االول من عام ٢٠٢١.

..وبلغ صافى القروض الى الودائع نسبة ٣٩٪ 
عن   ٪٤١ مقابل   ٢٠٢١ عام  من  االول  الربع  عن 

العام السابق.
للفترة  املالية  البيانات  ان  بالذكر  اجلــديــر 
انــعــكــاســاً  جـــاءت   ٢٠٢١/٣/٣١ فــى  املنتهية 
على  تأثير  لها  ــان  ك الــتــى  الــراهــنــة،  لــلــظــروف 
االدارة  وســيــاســات  تــوجــهــات  ولــكــن  ــع،  ــودائـ الـ
العليا ووضع خطة ملواجهة اى ظروف وأحداث 
استثنائية واحلرص على احملافظة على استقرار 
املركز املالى، عزز من قدرة البنك على التعامل 
ان يواجهها  ممكن  مع كافة السيناريوهات التى 

خالل االزمة.  
كما إن النتائج اجليدة التى حققها بنك التعمير 
فى  االستثمار  وتيرة  تسريع  له  تتيح  واإلسكان 
كما  املستقبلى،  النمو  لدعم  الرقمية  التكنولوجيا 
للبنك  القوية  املال  رأس  وقاعدة  الربحية  تساهم 

فى متكينه من احلفاظ على مستويات حصينة من 
التحوط لتغطية مخصصات انخفاض قيمة االئتمان 
لكى متكنه من مواصلة دعم عمالئه ومتعامليه خالل 

رحلة التعافى من تداعيات الوباء العاملى.

 «التعم واإلسكان» يحقق ٨٦٢ مليون جنيه 
أرباحا إجمالية بنمو ١٣,٧٪ خالل ٣ شهور

 رامى أبو النجا

 حسن غامن

 عالء فاروق رئيس البنك الزراعى أثناء جوالته فى احملافظات

نائب محافظ البنك املركزى: حتديث حالة املركبات املمنوحة بتسهيالت ائتمانية حلظًيا 
املــركــزى املــصــرى، بقيادة  البنك  أعلن  
ــارق عـــامـــر، أنـــه مت االنــتــهــاء  احملـــافـــظ طــ
احلظر  جتديد/رفع  عمليات  ميكنة  من 
اخلـــاصـــة بـــاملـــركـــبـــات املــمــنــوحــة بــضــمــان 
تسهيالت ائتمانية من البنوك التجارية، 
وذلــــك فـــى إطــــار تــوجــه الــبــنــك لتطوير 
على  والتيسير  املصرفى  القطاع  خدمات 

املواطنني وتبسيط االجراءات.

وأوضح البنك املركزى فى بيان له، أن 
اتفاقية  إطـــار  فــى  جـــاءت  املكينة،  عملية 
ووزارة  بـــني «املــــركــــزي»  املــوقــعــة  الـــتـــعـــاون 
الــداخــلــيــة والــشــركــة املــصــريــة لالستعالم 
يونيو  فى  املوقعة   I-SCORE االئتمانى 
بــني  املـــبـــاشـــر  الــــربــــط  خـــــالل  مــــن   ٢٠١٩
العاملة  والبنوك  للمرور  العامة  اإلدارة 
بجمهورية مصر العربية عن طريق شبكة 

الــشــركــة املــصــريــة لــالســتــعــالم االئــتــمــانــي
.I-Score

قـــال رامـــى أبـــو الــنــجــا، نــائــب محافظ 
البنك املركزى، إن النظام اجلديد الذى مت 
البدء فى تطبيقه اعتباًرا من يوم األحد 
حتديث  سيتيح   ٢٠٢١ مــايــو   ٣٠ املـــوافـــق 
ــبــــات املـــمـــنـــوحـــة بــتــســهــيــالت  ــركــ حـــالـــة املــ
العمل  دورة  مــن  بـــدال  حلــظــًيــا  ائــتــمــانــيــة 

الورقية املطبقة حاليا التى تستغرق أكثر 
من ١٠ أيام إلنهاء إجراءات جتديد أو رفع 

حظر رخص تسيير املركبات.
وأكــــد نــائــب مــحــافــظ الــبــنــك املــركــزى، 
ــنـــظـــام يـــســـاعـــد عـــلـــى تــســهــيــل  ــذا الـ ــ أن هـ
ــــد من  اإلجــــــــراءات عــلــى املـــواطـــنـــني واحلـ
مــخــاطــر الــتــزويــر واالحـــتـــيـــال ممـــا يــعــود 

بالفائدة على االقتصاد املصرى.

كيونت:

نعمل على تعزيز دور الشركة فى التحول الرقمى 

بقلم:
مجدى 
دربالة

magedmjaher@yahoo.com 

السنوات الصعبة وجراءة القائد
سبع سنوات مرت  على تولى الرئيس 
عبد الفتاح السيسى مقاليد االمور فى 
مصر .. وهى املسئولية الصعبة للغاية 
فى ظل وجود عشرات التحديات التى 
اليقوى احد على مواجهتها ..التحديات 
املهمة  امللفات  احــد  كانت  االقتصادية 
لــلــرئــيــس فـــى ظـــل تـــراجـــع االســتــثــمــار 
ــنـــبـــى وعــــــدم وجــــــود بــيــئــة جـــاذبـــة  االجـ
شديد  عجز  ووجــود  االستثمار..  لهذا 
ارتــفــاع  الــى  ادى  االجنبية  العملة  فــى 
شــديــد فــى سعر الـــدوالر وعـــدم وجــوده 
ــواق ممــا ادى الــى وجــود ازمــة  فــى االسـ
شديدة فى توفير املتطلبات االساسية 
لــلــمــواطــنــني ومــنــهــا الــــــدواء.. وتــراجــع 
فى امــدادات الغاز مما ادى الى توقف 
محطات كهرباء .. مع تأخر فى توفير 
كل  السيولة..  نقص  بسبب  البوتاجاز 
هذه امللفات  متثل حتديا يقهر اى دولة 
.. ومع اإلرداة والوطنية .. وحسن اختيار 
النجاح  مالمح  بــدأت  لرجاله  الرئيس 
تظهر .. وحتمل محافظ البنك املركزى 
طارق عامر املسئولية بدعم شديد من 
الرئيس الذى طالبه بوضع كل جهوده 
جنبا الى جنب مع احلكومة حلل االزمة 
..ليكون عامر احد اجلنود املخلصني فى 
كتيبة الرئيس السيسى لبناء الوطن

وطــــوال الــســنــوات املــاضــيــة شــاهــدنــا 
الرئيس السيسى يدعم البنك املركزى 
فى اصعب القرارات املصرفية وهو حترير 
سعر الصرف.. ولم حتدث الطفرة التى 
الـــدوالر  سعر  فــى  املتشائمون  توقعها 
 .. جنيها   ٤٠ إلـــى  تــوقــعــوا  كــمــا  ليصل 
بل وصــل الــى ما يزيد علي ١٥ جنيها 
فقط.. وتوفر بكثرة لتوفى الدولة بكافة 
احتياجاتها.. ولينهى الرئيس السيسى 
ورجاله هذا امللف الصعب جدا .. ويأمر 
الرئيس بتعظيم دور البنوك لتتداخل 
فى حياة املواطنني  وتوفر لهم املسكن 
املــدعــم وتــدعــم الـــرواتـــب والــصــنــاعــة .. 
ــارك فـــى شـــــراء مــصــل كــوفــيــد١٩   ــشــ وتــ

وحتسني حياة سكان العشوائيات.
كل  استخدام  فى  يفكر  القائد  كان   
أدواته لتحقيق طفرة فى كل مؤشرات 
الـــدولـــة  وطـــى لــكــل الــصــفــحــات املــؤملــة 
فحينما  االمــن ..  بتقوية  بدأها   التى 
متتلك امنًا قويًا يصبح بإمكانك جذب 
استثمار وسياحة.. وستجد انك حصلت 
على رضاء املواطن الذى ميثل االمن فى 

حياته ما هو اهم من لقمة العيش .
الرئيس السيسى لم يهدأ له بال .. 
فهو يرى اننا ليس امامنا وقت لنضيعه 
.. ويفاجئنا كل يوم مبشروع جديد أو 
طفرة او تطوير أو استعادة لريادة مصر 
وأدوارها العظيمة التى توارت ولكنها لم 

تندثر أبدا.

بـارقة 
أمـل

مجلس  رئيس  فـــاروق  عــالء  أكــد 
على  املصرى  الزراعى  البنك  إدارة 
أن البنك يسخر كافة جهوده لتنمية 
وحتقيق  الــزراعــى  القطاع  وتطوير 
التنمية الريفية فى كافة احملافظات 
لتوفير فرص عمل حقيقية وحتسني 

القرى، والتى ستغير وجه احلياة فى 
خالل  ذلــك  جــاء  املــصــرى..  الريف 
التمويلى  للبرنامج  التعريفى  اللقاء 
«بــاب  الــصــغــر  متناهى  ــإلقــراض  ل
وتعزيز  الريفية  املرأة  لتمكني  رزق» 
والذى  إطسا  مبركز  التنمية  جهود 

ــى احملــافــظ  ــال ــع خـــالـــص شـــكـــره مل
وجميع  األنــصــارى  أحمد  الــدكــتــور 
احملافظة،  فى  التنفيذية  القيادات 
وأشار إلى أن هذا التعاون قد بدأت 
فى  الواقع  أرض  على  تتحقق  ثماره 
فى  تساهم  التى  املجاالت  من  كثير 
جهود التنمية وتخدم شعب محافظة 

الفيوم.
البرنامج  إطالق  خالل  أن  وأشار 
إطسا  مبركزى  رزق  بــاب  التمويلى 
ــرأة  املـ لتمكني  الــصــديــق  ــوســف  وي
إقتصاديا  املعيلة  واملـــرأة  الريفية 
وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب 
للقضاء  واحلرفيني  التجار  وصغار 
مستوى  وحتــســني  الــبــطــالــة  عــلــى 
الدخل سوف يسهم فى التخفيف من 
حدة الفقر لسكان تلك القرى كاشفاً 
أن البنك سيخفض قيمة العائد على 
مشروعات  لتمويل  رزق  باب  قرض 
ذوى الهمم بواقع ١ ٪ لتصبح قيمة 
من  بــدال   ٪١١٫٢٥ التمويل   عائد 

.٪١٢٫٢٥
وذلك نزوالً على رغبة ذوى الهمم 
فى احلصول على مميزات إضافية 
على سعر عائد االقراض ومساهمة 
ومساعدتهم  لتحفيزهم  البنك  من 

ومبا  القرى  لسكان  الدخل  مستوى 
احلــيــاه  جـــودة  حتــســني  فــى  يسهم 
املبادرة  ألهداف  تنفيذاً  الريف  فى 
ــة «حـــيـــاة كـــرميـــة» الــتــى  ــاســي ــرئ ال
الفتاح  عبد  الرئيس  فخامة  أطلقها 
لتطوير  اجلمهورية  رئيس  السيسى 

نظمه البنك الزراعى املصرى مبركز 
بالتعاون  جندير  ــو  أب قــريــة  شــبــاب 
بحضور  وذلــك  الفيوم  محافظة  مع 
محافظ  األنــصــارى  أحمد  الدكتور 
نائب  عماد  محمد  والدكتور  الفيوم 
احملـــافـــظ واألســـتـــاذ ســامــى عبد 
إدارة  مجلس  رئيس  نائب  الصادق 
لقطاع  املــصــرى  الـــزراعـــى  الــبــنــك 
إيهاب  محمد  واألســتــاذ  األعــمــال 
نائب رئيس مجلس اإلدارة لقطاعات 
الدعم والدكتورة ميرفت عبد العظيم 
مجلس  نائبى  فيصل  كامل  والعمدة 
الشباب  مديريات  ومديرى  النواب 
االجتماعى  والتضامن  والــريــاضــة 
والطب  والــرى  والــزراعــة  والصحة 
املجلس  ممثلى  من  وعدد  البيطرى 

القومى للمرأة واجلمعيات األهلية.
البنك  أن  ــاروق  فـ عــالء  ــح  وأوضـ
برنامجه  أطــلــق  املــصــرى  ــزراعــى  ال
ــتــمــويــل  ل رزق  بـــــاب  الـــتـــمـــويـــلـــى 
املشروعات متناهية الصغر فى ٢٠٣ 
قرية فى كافة محافظات اجلمهورية 
فقرا  ــر  ــث األك ــقــرى  ال مــن  جميعها 
كرمية  حياة  مبادرة  ضمن  املشمولة 
هو  رزق  بــاب  برنامج  أن  موضحاً 
املبادرة  لتنفيذ  البنك  أدوات  أحــد 
لتحقيق الشمول املالى ومتكني املرأة 

الريفية .
مليون   ١٠٠ رصد  البنك  أن  وأكد 
رزق»  «بـــاب  برنامج  لتمويل  جنيه 
ــات األكــثــر  ــئ ــف الــــذى يــســتــهــدف ال
لتمكينهم  الـــقـــرى  فـــى  ــاجــاً  ــي احــت
األســاس  فى  موجه  وهــو  اقتصادياً 
املعيلة  واملرأة  الريفية  املرأة  لتمكني 
ــى صــغــار  ــة إلـ ــاإلضــاف ــاب ب ــشــب وال
الريف  قرى  فى  واحلرفيني  التجار 

املصرى.
التعاون  على  فــاروق  عــالء  وأثنى 
الفيوم  ومحافظة  البنك  بني  الكبير 
عن  ــرب  وأعــ املـــجـــاالت  جميع  فــى 

ــك  عــلــى اطــــالق مــشــروعــاتــهــم وذل
املركزى  البنك  لتوجيهات  تنفيذا 
تعامالت  تيسير  بــضــرورة  املصرى 
مع  اخلـــاصـــة  ــاجــات  ــي االحــت ذوى 
اخلدمات  وتوفير  املصرفى  القطاع 
جهود  ضمن  لهم  املناسبة  املالية 
ذوى  حقوق  وكفالة  لرعاية  الدولة 

االحتياجات اخلاصة بوجه عام.
املصرى  الزراعى  البنك  ان  وأكد 
يعمل - أيضا - على إتاحة خدماته 
قرى  لسكان  واملصرفية  التمويلية 
البنك  قــام  حيث  الفيوم،  محافظة 
خالل أسبوع واحد فقط بتركيب ٤٠ 
ماكينة صراف آلى ATM جديدة فى 
على  للتيسير  احملافظة  قرى  نطاق 
ــى حتديث  املــواطــنــني بــاإلضــافــة إل
فى  املنتشرة  البنك  فــروع  وتطوير 
قرى احملافظة وإضافة فروع جديدة 
الوطنية  لــإلســتــراتــيــجــيــة  تــنــفــيــذا 
البنك  وتوجيهات  املــالــى  للشمول 
احملافظ  برئاسة  املصرى  املركزى 
طارق عامر إلتاحة اخلدمات املالية 

لكافة فئات املجتمع.
ــزراعــى  ــن رئــيــس الــبــنــك ال وأعــل
املــصــرى اســتــعــداد الــبــنــك لــســداد 
ديـــــون عــــدد مـــن الـــغـــارمـــات من 

انطالقاً  الــفــيــوم  محافظة  أهــالــى 
لفك  للبنك  املجتمعية  املسؤلية  من 
كرب الغارمات ودوره فى دعم جهود 
ومساعدة  الدعم  تقدمي  فى  الدولة 
األمهات الغارمات تنفيذا لتوجيهات 
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى 
رئيس اجلمهورية واملبادرة الرئاسية 

سجون بال غارمني.
ــاالً من  ــبـ ــاء إقـ ــق ــل ــــد شــهــد ال وق
أظهرن  الالتى  الريفيات  السيدات 
برنامج  على  للتعرف  كبيراً  أهتماماً 
أقصى  حتقيق  وكيفية  رزق  بـــاب 
مشروعاتهم  إلطــالق  منه  استفادة 
ــل  ــج متــوي ــامـ ــرنـ ــبـ حـــيـــث يــتــيــح الـ
للمرأة  الصغر  متناهية  املشروعات 
والتجار  املــربــني  وصــغــار  الريفية 
ــرف والــصــنــاعــات  وأصـــحـــاب احلــ

الريفية.
وذلك فى مجاالت جتارة املنتجات 
الطيور،  وتربية  والريفية   الزراعية 
وتــربــيــة األغـــنـــام واملـــاعـــز واحلـــرف 
الريفية  املنزلية  والصناعات  اليدوية 
وذلك بتمويل يتراوح بني ألفني ألى ١٠ 
أالف جنيه للمشروع مع تسهيالت فى 
قسط  أول  قبل  سماح  وفترة  السداد 

باألضافة ألى سهولة األجراءات. 

الثالثة  اجلائزة  وجــاءت   ،H. Mayer
فئة  فــى   ،Silver MUSE الفضية 
الشركة  حلــرص  الــريــاضــى  الفيديو 
على تعزيز العمل اجلماعى، ولدورها 
املتميز فى الرعاية الرياضية.. عبرت 
مالو كالوزا الرئيس التنفيذى للشركة 
الكبرى،  اجلوائز  بهذه  سعادتها  عن 
على  الشركة  حصول  ان  «نؤمن  قائلة 
ــز يــعــد ثــمــار حتصدها  هـــذه اجلــوائ

 فازت شركة كيونت - املتخصصة 
فى مجال البيع املباشر- بثالث جوائز 
 ،٢٠٢١ MUSE Creative Awards فى
اجلائزة  على  الشركة  حصلت  حيث 
واجلائزة   ،Aspire ملجلة  البالتينية 
فئة  فـــى   Gold MUSE الــذهــبــيــة 
خاص  فيديو  محتوى  بسبب  الفيديو 
السويسرية  واملــجــوهــرات  بساعات 
 Bernhard التجارية  للعالمة  التابعة 

فى  املبذولة  مجهوداتها  بعد  كيونت 
القطاع،  وتطوير  واالبـــداع  االبتكار 
الشركة  دور  على  تأكيداً  تأتى  كما 
وأضافت  الرقمى.  التحول  تعزيز  فى 
مؤكدة ان جميع منصات الشركة على 
مواقع التواصل االجتماعى قد شهدت 

زيادة كبيرة خالل الفترة السابقة.
كينجو  ــرح  صــ ــد  قـ ــه  ــب جــان ــن  ــ وم
جلــوائــز  الــتــنــفــيــذى  الــرئــيــس  أوجن، 

 International Awards Associate
تعزيز  ــى  إلـ املــنــصــة  ــهــدف  ت  :IAA
الهيئات  مختلف  فى  التميز  وتشجيع 
ونتطلع  املختلفة،  والصناعات  املهنية 
إلى االستمرار فى تقدير كل املواهب 
جوائز  نستضيف  ولــذلــك  املتميزة، 
مختلف  احتياجات  لتلبية   MUSE
فى  التميز  تعزيز  بهدف  الصناعات 

مجاالت تخصصهم.

«باب رزق» أحد أدوات البنك الزراعى خللق «حياة كرمية» للمرأة الريفية

السفير اإلجنليز�:

عالء فاروق: 

قام جفرى أدامز السفير البريطانى فى القاهرة 
البريطانية  هــيــرتــفــوردشــايــر  جامعة  فــرع  بــزيــارة 
من  وفــد  مبــرافــقــه  بالعاصمة اإلداريــــة اجلــديــدة 
فى  وكان  بالقاهرة  املتحدة  اململكة  سفارة  ممثلى 
استقبالهم فينسنت إميرى رئيس اجلامعة وعدد 
من قياداتها ولفيف من رجال الصحافة واالعالم 

املهتمني بشئون التعليم فى مصر.
أشاد السفير البريطانى خالل جولته امليدانية 
جلوبال  مؤسسة  بذلتها  التى  الكبيرة  باجلهود 
التعليمى  الـــصـــرح  هــــذا  إنـــشـــاء  فـــى  الــتــعــلــيــمــيــة 

الضخم لفرع اجلامعة الذى يعد امتدادًا للتعليم 
الــســفــيــر  وأكـــــد   ..٢٠٣٠ مـــصـــر،  فـــى  الــبــريــطــانــى 
الــبــريــطــانــى خـــالل زيـــارتـــه أن مــصــر اســتــطــاعــت 
خاصًة فى اآلونــة األخيرة أن حتقق عدة قفزات 
أو  االقتصادى  املستوى  على  سواء  كبيرة  تنموية 
التعليمي، مما جعلها محطة جذب لالستثمارات 
األجنبية بصفة عامة وفى قطاع التعليم بصفة 
خاصة، مما يساهم فى تعزيز فرصة مصر لتصبح 

مركزًا إقليميًا للتعليم فى الشرق األوسط.
فرع  رئيس  إميــري،  فينسنت  الدكتور  .وأعـــرب 

عن  مبصر  البريطانية  هــيــرتــفــوردشــايــر  جامعة 
سعادته بزيارة السفير البريطانى للجامعة، حيث 
جاءت زيارته بهدف التعرف على أحدث تطورات 
الــعــمــل داخــــل اجلــامــعــة واســـتـــعـــدادًا الســتــقــبــال 
الــدفــعــات اجلــديــدة مــن الــطــلــبــة، مــشــيــرًا إلـــى إن 
الـــزيـــارة ســيــكــون لــهــا صـــدى مــحــمــود لـــدى فريق 
العمل  على  وحتفيزهم  اجلامعة  وقــيــادات  عمل 
جامعة  تصبح  بــأن  املــنــشــودة  األهــــداف  وحتقيق 
فى  العلمى  والبحث  للعلم  منارة  هيرتفوردشاير 

مصر.

مصر حققت قفزات تنموية كبيرة خالل السنوات القليلة املاضية

عن   ٪١ نسبة  ل 

دائع نسبة ٣٩٪
عن   ٪٤١ مقابل 

للفترة  املالية 
انــعــكــاســاً  ءت 
ر ري

على  تأثير  لها 
االدارة  اســات 
روف وأحداث 
 على استقرار 
ك على التعامل 
يواجهها  ن ان 

ها بنك التعمير 
فى  االستثمار 
كما  املستقبلى، 
للبنك  القوية  ل 

تويات حصينة من 
اض قيمة االئتمان 
ئه ومتعامليه خالل 

العاملى.

 حسن غامن
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 :Saib العضو املنتدب لبنك

تعزيزاً للشمول املال�

رئيس بنك «Saib»: مساندة ورعاية اخلطط التنموية القومية خللق قيمة مضافة داخل املجتمع

  يحيى أبوالفتوح  وكرمي سوس وقيادات البنك األهلى بعد توقيع عقد التمويل

  يحيى أبوالفتوح وقيادات البنك األهلى وشركة طاقة عربية 

 طارق اخلولى و عال إسماعيل أثناء توقيع البروتوكول

بروتوكول تعاون بني األهلى املصرى 
واجلامعة األمري4ية بالقاهرة

هشام  برئاسة  املــصــرى  األهــلــى  البنك  ــع  ـ َوقَّ
بروتوكول  بالقاهرة  االمريكية  واجلامعة  عكاشه 
تــعــاون مشترك بــهــدف تــقــدمي كــافــة اخلــدمــات 

املصرفية التى يقدمها البنك.
األهلى  البنك  مبقر  عقد  الذى  التوقيع  حضر 
املصرى بالتجمع اخلامس يحيى أبوالفتوح نائب 
رئيس مجلس إدارة البنك األهلى املصري، وأمير 
املالية  للشئون  املــشــارك  الرئيس  نائب  حبيب 
واملدير املالى للجامعة األمريكية بالقاهرة وكرمي 
املصرفية  للتجزئة  التنفيذى  الــرئــيــس  ســوس 
والشمول  املنتجات  رئيس  حلمى  وهالة  والفروع 
املالى بالبنك األهلى املصري، ورامى نقوال مدير 
ادارة اخلزانة والنقد األجنبى باجلامعة االمريكية 

وعدد من قيادات البنك واجلامعة.
عن  أبوالفتوح  يحيى  أعــرب  التوقيع  وعقب 
االمريكية  اجلامعة  مع  املثمرة  بالشراكة  اعتزازه 
بالقاهرة، مشيرا الى ان بروتوكول التعاون يأتى 
فى  املتنامى  املصرى  االهلى  البنك  دور  ضمن 
تعزيز خطط الشمول املالى دعما جلهود الدولة 
املصرفية،  اخلدمات  مختلف  اتاحة  خــالل  من 
التوسع  فــى  البنك  استراتيجية  على  مــؤكــدا 
مهمة  مرحلة  ميثل  ــذى  ال الرقمى  التحول  فــى 
ظل  فى  خاصة  والعاملي،  احمللى  االقتصاد  فى 
جائحة  تبعات  فرضتها  التى  الطارئة  الظروف 
فى  التوسع  ضرورة  على  انعكست  والتى  كورونا 
على  احلصول  فى  الرقمية  املنصات  استخدام 

تعاون  اتفاقية   saib بنك  ـــع  َوقَّ
ــدران»  ب أ.  إبراهيم  «مؤسسة  مع 
جتهيز  بهدف  اخليرية  لألعمال 
ضمن  طــبــيــة  قــوافــل   ٨ وتــســيــيــر 

مبادرة «صحة وهمة».
بيان  فــى   Saib بــنــك  وأوضــــح 
إمياناً  تأتى  اخلــطــوة  تلك  أن  لــه، 
املجتمع  تنمية  بأهمية  البنك  من 
اخلدمات  دعم  فى  منه  ومساهمة 

الصحية واالجتماعية وتنميتها.
القوافل  برعاية  البنك  ويــقــوم 
ذوى  دور  بزيارة  تقوم  التى  الطبية 
ــاجــات اخلـــاصـــة وتــقــدمي  ــي االحــت
اخلدمات الطبية الالزمة ألكثر من 

٥٠٠ مريض بالقاهرة الكبرى.
ــي، رئيس  ــارق اخلــول ــح طـ أوضـ
مجلس اإلدارة العضو املنتدب لبنك 
يأتى  البروتوكول  توقيع  أن   ،saib
متاشياً مع أهداف الدولة لتحسني 
مـــســـتـــوى اخلــــدمــــات الــصــحــيــة 

وتقدميها للفئات األقل حظاً.
ــارق اخلـــولـــي، إلــى  ــ وأشـــــار طـ
ــادرة تــتــمــاشــى كــذلــك مع  ــبـ أن املـ
اســتــراتــيــجــيــة الــبــنــك لــدعــم ذوى 
جميع  على  اخلاصة  االحتياجات 
ــى قــائــمــة  املــســتــويــات يـــأتـــى عــل

أولوياتها الصحية.
اختيار  أن  اخلـــولـــي،  ــاف  وأضــ
الــتــعــاون مـــع مــؤســســة إبــراهــيــم 
تقدمي  فى  الرائد  لدورها  أ.بــدران 

التوسع  خـــالل  مــن  يتضح  مــا  وهـــو  اخلــدمــات 
يقدمها  التى  الرقمية  اخلــدمــات  فــى  امللحوظ 
البنك من خالل تفعيل خدمات الدفع والتحصيل 
االلكترونى سعيا للتحول الى مجتمع أقل اعتمادا 

على النقد. 
سعادته  عن  حبيب  أمير  أعــرب  جانبه  ومــن 
بحجم  ضخم  كيان  مع  التعاون  بروتوكول  بتوقيع 
الشراكة  أن  الى  مشيرا  املصرى،  األهلى  البنك 
بني البنك واجلامعة تعد توجها استراتيجيا حيث 
تعكس عمق العالقة بني الطرفني مشيرا الى ان 
اخلدمات  كافة  لتفعيل  البداية  يعد  البروتوكول 
بالقاهرة  االمريكية  للجامعة  واملصرفية  املالية 
املصرى  األهلى  البنك  خالل  من  بها  والعاملني 
على  للبنك  اجلغرافى  االنتشار  من  واالستفادة 
اجلديدة  الــفــروع  بخالف  اجلمهورية  مستوى 
ميكن  مبا  اجلامعة،  مقار  داخل  تواجدها  املزمع 
املصرفية  اخلدمات  من  االستفادة  من  الطلبة 
االلكترونية التى يقدمها البنك لتلبية احتياجاتهم 
اليومية بوسائل سريعة وآمنة. االمر الذى يدعم 
املالى  الشمول  فى  التوسع  نحو  اجلامعة  توجه 

وتقليل حجم التعامالت النقدية باجلامعة. 
التعاون  بــروتــوكــول  أن  ســوس  كــرمي  أكــد  كما 
باحلرم  الكترونية  للخدمة  فرعني  انشاء  سيتيح 
لتقدمي  والتحرير  اجلديدة  بالقاهرة  اجلامعى 
مع  متاشيا  املصرفية  واخلدمات  املنتجات  كافة 
هذه  تقوم  حيث  الرقمى  للتحول  استراتيجيته 

املجانى  والعالج  الطبية  اخلدمات 
خاصة  الــقــادريــن  لــغــيــر  املــتــمــيــز 

باملناطق األقل حظاً واألكثر فقراً.
ــت عــال  ــ ــرب ــ ومـــــن جـــانـــبـــهـــا أع
أمناء  مجلس  رئيسة  إسماعيل، 
ــيـــم بــــــدران عن  مــؤســســة ابـــراهـ
 saib لــبــنــك  وشــكــرهــا  امــتــنــانــهــا 
ابراهيم  مؤسسة  لقوافل  لدعمهم 

بدران اخليرية.
دور  إسماعيل،  عال  وأوضــحــت 
القوافل احملورى فى حتسني جودة 
االحتياجات  ذوى  لألطفال  احلياة 
اخلاصة فى دور الرعاية من خالل 

نشر األمل والصحة.
الرعاية  القوافل  هــذه  أن  يذكر 
الصحية والكشف األولى والتوعية 
الالزمة من خالل عيادات مؤسسة 

إبراهيم بدران املتنقلة.

للعمالء  الذاتية  اخلــدمــات  مبدأ  على  الــفــروع 
بحيث تهدف إلى تقدمي خدمة أفضل وأكثر متيزا 
الشباب  لفئات  بالنسبة  خاصة  البنك  لعمالء 
الذين تعد التكنولوجيا احلديثة أساس تعامالتهم 
اليومية فى كافة املجاالت وكذا العمالء الذين هم 
فى حاجة خلدمات سريعة توفر الوقت واملجهود، 
الصراف  مباكينات  اجلامعة  تزويد  الى  إضافة 
اآللى احلديثة تيسيرا على روادها فى احلصول 

على احتياجاتهم اليومية.
هذا  ان  إلى  حلمى  هالة  اشــارت  جانبها  ومن 
البنكى  االنترنت  خدمات  تفعيل  سيتم  التعاون 
متكن  والتى   CPS الـ  بنظام  االلكترونى  والدفع 
اجلامعة من سداد املدفوعات احلكومية اخلاصة 
للتحويالت   ACH ـــ  ال وخــدمــة  الكترونيا،  بها 
متويل  بــرامــج  توفير  ــى  ال بــاإلضــافــة  البنكية، 
هيئة  وأعضاء  باجلامعة  للعاملني  خاصة  مميزة 
التدريس واولياء األمور، واتاحة خدمة التحصيل 
االلكترونى للرسوم الدراسية اخلاصة بالطلبة من 
خالل البطاقات املدفوعة مقدما وبصفة خاصة 
والتى  باجلامعة  األجانب  للطلبة  «ميزة»  بطاقة 
يصدرها البنك لكافة الطالب مجانا لسداد كافة 
معامالتهم اليومية ومصروفاتهم من خالل املوقع 
البيع  نقاط  خــالل  اومــن  للجامعة  االلكترونى 
داخل  البنك  سيوفرها  التى   (POS) االلكترونية 
احملمول  الهاتف  محافظ  اصدار  وكذا  اجلامعة، 

ألعضاء هيئة التدريس وطالب اجلامعة.

ــاء  ــــك مــع فــريــق مــن األطــب وذل
ــى مـــجـــال طــب  ــ مــتــخــصــصــني ف

األطفال والفريق املساعد لهم.
وتــتــنــوع اخلـــدمـــات الــصــحــيــة 
لتشمل  الـــقـــوافـــل  فـــى  املــقــدمــة 
تــخــصــصــات الــبــاطــنــة، الــعــظــام، 
الرمد  واحلــنــجــرة،  واألذن  األنــف 
توفير  ــع  م اجلــلــديــة  واألمـــــراض 

األدوية.
وحتـــمـــل مـــؤســـســـة إبـــراهـــيـــم 
الصحية  الــرعــايــة  رســالــة  ــدران  بـ
ــودة، ألولــئــك الــذيــن ال  عالية اجلـ

يستطيعون حتمل تكلفتها.
وتعمل على توفير ذلك من خالل 
املجتمعية  الشراكات  من  العديد 
الساعية  املؤسسات  من  والــدعــم 
فى  للجميع  أفضل  صحة  لتحقيق 

مصر.

أجــل  مــن  املــؤســســة  تعمل  كــمــا 
االجتماعية  املــســاعــدات  تــقــدمي 
والقيام  اخلاصة،  الفئات  ورعاية 
املرضى  لعالج  الطبية  بالقوافل 

بالقرى الفقيرة ودور الرعاية.
وتقدمي  عليهم  بالكشف  وذلــك 
الطبية  العمليات  وعــمــل  الــعــالج 

املطلوبة.
ــأســســت مــؤســســة إبــراهــيــم  وت
بــــدران لــألعــمــال اخلــيــريــة منذ 

مارس ٢٠١٤.
للربح،  تهدف  ال  رائدة  كمنظمة 
وبـــدأت فــى تــقــدمي قــوافــل طبية 

للمناطق النائية و املهمشة.
املؤسسة  إدراك  مــن  وانطالقا 
لقيمة احلياة البشرية، فإنها تسعى 
الصحية  الرعاية  لتقدمي  جاهدة 
اإلنسان،  حقوق  من  أساسى  كحق 

بغض النظر عن الدين.
اجلنس،  السياسية،  االنتماءات 
ــع اجلـــغـــرافـــيـــة. وتــعــمــل  ــ ــواق ــ وامل
املــؤســســة عــلــى تــعــزيــز وتــطــويــر 
فى  الصحية  الرعاية  واستدامة 
استراتيجيات  خـــالل  مــن  مــصــر 

فعالة وحلول عادلة.
الصحية  اخلــدمــات  وتتضمن 
ــر  ــوفــي ــدة لــلــمــؤســســة ت ــ ــري ــ ــف ــ ال
مجانية  وعـــالجـــات  ــشــارات  اســت
للمجتمعات  شاملة  صحية  ورعاية 

املهمشة فى مصر.

ــــع بــنــك saib، بــقــيــادة طــــارق اخلـــولـــى، رئيس  َوقَّ
مــجــلــس إدارة الــبــنــك، الــثــالثــاء، بــروتــوكــول تــعــاون 
مشترك مع وزارة الشباب والرياضة وذلك فى مقر 
الــبــنــك. قـــام بــتــوقــيــع الــبــروتــوكــول كــل مــن الــدكــتــور 
ــر الــشــبــاب والـــريـــاضـــة، وطـــارق  أشــــرف صــبــحــى، وزيــ
املنتدب  الــعــضــو   - اإلدارة  مجلس  رئــيــس  اخلــولــى، 
لبنك  saib والذى مبوجبه يقوم البنك بدعم عدد 

من املشروعات القومية الرياضية والشبابية.

وأكــــــد الـــدكـــتـــور أشــــــرف صــبــحــى وزيــــــر الــشــبــاب 
فكر  إطــار  فــى  يأتى  البروتوكول  هــذا  أن  والــريــاضــة، 
واســتــراتــيــجــيــة عــمــل الــــــوزارة الــعــامــلــة عــلــى اإلدارة 
التابعة  والهيئات  للمنشآت  الــرشــيــدة  االقــتــصــاديــة 
وبرامجها ومشروعاتها املختلفة واملضى قدما نحو 
املنشآت  تلك  على  دخــًال  تدر  إنتاجية  مراكز  جعلها 

وفق رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية املستدامة.
ــر الــشــبــاب والـــريـــاضـــة، أن املــرحــلــة  ــ ــــاف وزيـ وأضــ

التكامل  مرحلة  هى  البالد  تشهدها  التى  احلالية 
ــار رؤيــــة الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح  بــني اجلــمــيــع فــى إطــ
ــة.. وتــعــمــيــق عملية  ــوريـ ــهـ ــمـ اجلـ الــســيــســى، رئـــيـــس 
الشمول املالى والتطوير الذى تقوم به وزارة الشباب 
والرياضة بالتعاون مع اجلهات املختلفة.. وذلك من 
أجل تقدمي أفضل اخلدمات واملساعدة على تطوير 
املصرى..  الوطن  أبناء  أجــل  من  املقدمة  اخلــدمــات 
ــى، عـــن ســعــادتــه  ــولــ ومــــن جــانــبــه أعـــــرب طـــــارق اخلــ

رعاية  بهدف  والرياضة  الشباب  وزارة  مع  بالتعاون 
املبادرات.. واملشروعات القومية الرياضية والشبابية 
فى مختلف املجاالت.. والقطاعات مما يساهم فى 
داخــل  التنمية  جــهــود  دعــم  فــى  مضافة  قيمة  خلق 
املجتمع. وشهد مراسم التوقيع من بنك saib عمرو 
األعــمــال  لقطاعات  املــنــتــدب  العضو  نــائــب  عــطــاهللا، 
املنتدب  العضو  نــائــب  جنــيــب،  وأفــضــل  والــعــمــلــيــات. 
للرقابة واإلشراف وعدد من قيادات البنك والوزارة.

نائب رئيس البنك األهل�:

ــى املــصــرى،  أعــلــن الــبــنــك األهــل
بقيادة هشام عكاشة، رئيس مجلس 
عــقــود  تــوقــيــع  عـــن  ــنــك،  ــب ال إدارة 
متويلية بقيمة تصل إلى ٩١٦ مليون 
عربية»؛  «طــاقــة  شــركــة  مــع  جنيه 
القلعة،  مجموعة  شــركــات  إحـــدى 
لــلــمــســاهــمــة فـــى تــنــفــيــذ اخلــطــط 
ــة لــلــشــركــة، وهـــو ما  ــمــاري ــث االســت
األهلى  البنك  لدور  استمراًرا  يأتى 
استراتيجى  شريك  بصفته  املصرى 
ذات  الكبرى  املشروعات  دعــم  فى 
واملرتبطة  االقــتــصــاديــة  ــدوى  اجلــ

باألنشطة احليوية.
الفتوح،  أبو  يحيى  التوقيع  حضر 
البنك  إدارة  مجلس  رئــيــس  نــائــب 
األهــلــى املــصــرى، وشــريــف ريــاض، 
الرئيس التنفيذى الئتمان الشركات 
هاشم،  وخالد  املشتركة،  والقروض 
رئيس قطاع البترول بالبنك األهلى 
بك،ر  أبو  خالد  واملهندس  املصرى، 
التنفيذى  اإلدارة  مجلس  رئــيــس 
لشركة طاقة عربية وباكينام كفافى، 
لشركة  التنفيذى  املنتدب  العضو 
رئيس  مفيد  وبيتر  عربية،  طــاقــة 

وزارة  مــع  بــالــتــعــاون  عربية  طــاقــة 
البترول والثروة املعدنية على خدمة 
 ٤٢ فى  عميل  مليون   ١٫٤ من  أكثر 
مدينة مبصر كما تسعى شركة طاقة 
للتوسع  خطتها  خــالل  مــن  عربية 

وتـــهـــدف إلـــى زيــادتــهــا إلـــى ٢٠٠ 
محطةبحلول عام ٢٠٢٣.

البنك  أن  رياض،  شريف  وأوضح 
بشكل  يستهدف  املــصــرى  األهــلــى 
إنشاء  التسهيالت  تلك  من  أساسى 

استخدام  فــى  للتوسع  السياسية 
الغاز كبديل عن املنتجات البترولية، 
مضيفا الى ان جزء من االستثمارات 
(طاقة  شركة  لصالح  توجيهه  يتم 
مستودع  إنــشــاء  لتمويل  للبترول) 
مبحافظة اإلسكندرية، وذلك لدعم 
املنتجات  مــن  الــدولــة  احتياطيات 
اختناقات  حــدوث  ومنع  البترولية 

باملعروض بالسوق احمللى.
ــر مـــفـــيـــد، رئــيــس  ــت ــي ــرب ب ــ ــ وأعـ
عربية،  طاقة  لشركة  املالى  القطاع 
عــن ســعــادتــه بــهــذا الــتــعــاون املثمر 
وهى  املــصــرى،  األهــلــى  البنك  مــع 
املؤسسة املالية الوطنية الكبرى، فى 
من  بــدءاً  املصرفية  املعامالت  كافة 
التسهيالت االئتمانية التى ساعدت 
الشركة فى تنفيذ خطتها الطموحة 
واملنتجات  الغاز  محطات  انشاء  فى 

البترولية.
تقدمها  ــتــى  ال اخلـــدمـــات  ــذا  ــ وك
مــرورا  معها  املتعامل  الــفــروع  كافة 
عن  تتم  الــتــى  البنكية  باملعامالت 
للرقمنة  ــوال  وصـ االنــتــرنــت  طــريــق 
الــكــامــلــة ملــعــامــالت كــافــة شــركــات 

القطاع املالى للشركة.
ــال يــحــيــى أبــو  ــ ــه، ق ــب ومــــن جــان
املصرى  األهلى  البنك  إن  الفتوح، 
االقتصاد  لــدعــم  جــهــداً  يــدخــر  ال 
التى  املشروعات  ومتويل  املصرى 
تهدف الى احلفاظ على االستقرار 
تلك  وتتجسد  للدولة،  االقتصادى 
املجهودات من خالل املساهمة فى 
التى  االستراتيجية  السلع  توفير 
والتى  املــواطــن،  احتياجات  متــس 
تأتى من ضمنها املنتجات البترولية 
القطاعات  كافة  عليها  تعتمد  التى 
االقتصادية بالدولة بشكل أساسى، 
فى  املتنامى  البنك  دور  إلى  مشيرا 
املالى  الشمول  وبرامج  خطط  دعم 

التى يتبناها البنك املركزى.
ــام كـــفـــافـــى، إن  ــن ــي ــاك ــت ب ــالـ وقـ
عربية»  «طــاقــة  شــركــات  مجموعة 
فى  التوسعية  مبشروعاتها  تساهم 
ــدة وفــى  تــوفــيــر فـــرص عــمــل عــدي
لتأمني  املصرية  الدولة  رؤية  تعزيز 

الطاقة وحتقيق االستدامة.
ــق  ــري ف أن  كـــفـــافـــى،  وأكــــــــدت 
مجموعة  عمل  يعمل  باملجموعة 

محطات  إنــشــاء  ــى  إلـ اجلــغــرافــى 
حيث  البترولية،  للخدمات  جديدة 
تدير الشركة حاليا ٥٩ محطة وقود 
لتموين  محطة   ٢٣ بخالف  سائل 
املضغوط  بالغازالطبيعى  السيارات 

لتموين  ــدة  جــدي محطة   ٤٠ عـــدد 
لصالح  الطبيعى  بالغاز  السيارات 
شركة (ماستر جاس) التابعة لشركة 
(طاقة عربية)، بعدد من محافظات 
القيادة  لتوجيهات  تنفيذاً  مصر؛ 

مع  بالتنسيق  عربية  طاقة  مجموعة 
البنك.

وأضــــاف: يــوجــه جـــزء مــن تلك 
ــاء مــســتــودع  ــشـ ــل إلــــى إنـ ــوي ــم ــت ال
البترولية  املنتجات  لتخزين  جديد 
مبحافظة  لتر  مليون   ٢٥٫٦ بسعة 
األسكندرية بخالف املستودع الذى 
 ١٨ بسعة  حــالــيــاً  الــشــركــة  متتلكه 

مليون لتر مبحافظة السويس.
وأشاد خالد هاشم، رئيس قطاع 
املصرى،  األهــلــى  بالبنك  البترول 
عربية)  ــة  (طــاق مــجــمــوعــة  بــــأداء 
فى  التوسعية  اخلطط  تنفيذ  فــى 
تتماشى  والــتــى  الــطــاقــة،  مــجــاالت 
االستراتيجية،  احلكومة  خطط  مع 
كافة  لتوفير  عقبات  ــة  أي وتذليل 
املنتجات  من  املواطنني  احتياجات 
مشيدا  الطبيعى،  والغاز  البترولية 
دون  االقــتــصــاد  عجلة  بــاســتــمــرار 
سواء  أزمات  أو  ظروف  بأى  التأثر 
والعاملى،  اإلقليمى  الصعيد  على 
البنك  بــني  الــتــعــامــل  بــدايــة  مــنــذ 
مايو  فى  للبترول)  (طاقة  وشركة 

٢٠١٤ وحتى اآلن.

ندعم توجهات الدولة الرامية لتحسني مستوى اخلدمات الطبية فى مصر

دعم اِّـشروعات التى تهدف للحفاظ على االستقرار االقتصادى للدولة

 طارق اخلولى و د. أشرف صبحى بعد توقيع البروتوكول
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رفض االستسالم للظروف
ــكــــى مـــالـــكـــوم إكـــــس إن  ــريــ يــــقــــول األمــ
رفض  فى  تكمن  للنجاح  األولــى  اخلطوة 
االستسالم للظروف احمليطة.. احلقيقة 
أن تلك املقولة جتسد إلى حد كبير رؤية 
القيادة السياسية فى إدارة مختلف امللفات 
سواء السياسية أو االقتصادية أو غيرها. 
عبدالفتاح  الرئيس  أن  أيضا  واحلقيقة 
السيسى تصدى بجرأة يحسد عليها على 
مدى ٧ سنوات للعديد من امللفات الشائكة 
ولعل  مصر  تعيشها  كانت  التى  واملعقدة 
فى مقدمتها خطوات اإلصالح االقتصادى 
وهى اإلجــراءات التى كان يتحاشاها كل 
مجرد  من  ويرتعدون  السابقني  الــرؤســاء 
لى  قاله  ما  أتذكر  وهنا  أمامهم.  طرحها 
املرحوم املهندس حسني صبور وكان وقتها 
رئيسا للجانب املصرى فى مجلس األعمال 
أعضاء  التقى  عندما  األمريكى  املصرى 
مبارك  حسنى  الراحل  بالرئيس  املجلس 
وكان ذلك فى بداية توليه الرئاسة، ويومها 
تــلــقــى مـــبـــارك نــصــيــحــة مــبــاشــرة تقضى 
بـــضـــرورة اإلصـــــالح مــثــل حتــريــك أســعــار 
الطاقة وإال سوف يجد االقتصاد املصرى 
نــفــســه فـــى وجـــه احلـــائـــط.. وهــنــا جـــاءت 
الدقة  وجه  على  األسبق  الرئيس  كلمات 
«لو فعلت هذا إما يقتلونى أو يحبسونى» 
وابتعد  املنغصات  عن  االبتعاد  آثــر  يعنى 
عــن الــشــر كما يــقــال لكنه لــم يغن لــه!.. 
السادات  الرئيس  املرحوم  كــان  قبله  ومــن 
قد رأى «رأس الذئب الطائر» عندما مت رفع 
األسعار فتوقف عن مثل تلك اإلجراءات 
احمليطة  للظروف  واستسلم  اإلصالحية 
وترك - مثله مثل مبارك - املركب يقترب 
مــن الــغــرق ويــغــوص فــى أعــمــاق املجهول 
مقترحات  أيــة  وتتأجل  الظلمات  وبحور 
اللهم  إنــقــاذه  ميكن  مــا  إنــقــاذ  شأنها  مــن 
«املتدرجة»  اإلصالحية  اخلــطــوات  بعض 
التى متت أيــام رئيس الـــوزراء الــراحــل د. 
ــدقـــى.. واحلــقــيــقــة كــذلــك أن  عــاطــف صـ
لم  الرئاسة  مهام  تسلم  عندما  السيسى 
املشاكل  رغم  احمليطة  للظروف  يستسلم 
مصر  منها  تعانى  كانت  التى  والــصــعــاب 
احمللية  األحـــداث  من  العديد  أعقاب  فى 
مباشرة  واجته  التعقيد  شديدة  والعاملية 
املسكنات  عن  بعيدا  اجلــذرى  العالج  إلــى 
التى ال تسمن وال تغنى من جوع، فقرر أن 
«يحاسب على املشاريب» وهو التعبير الذى 
يــردده دائما د. أحمد هيكل رئيس شركة 
القلعة عندما تطرح تلك القضايا أمامه. 
ومبعنى آخر رفض الرئيس ما كان يحبذه 
اآلخرون من تصفيق كان وراء تأجيل كل 
ــال ال  ــ ــال وآجـ ــــالح إلـــى آجــ خـــطـــوات اإلصـ
الرئيس  اخترق  لقد  مــداهــا!.  أحــد  يعلم 
كل امللفات: محطات كهرباء جعلت مصر 
بعدما  الــدول  من  للعديد  الطاقة  تصدر 
التيار  انقطاع  من  األمــريــن  تعانى  كانت 
ومحاور  وكبارى  طرق  وشبكة  الكهربائى، 
املــرور  حركة  تسهيل  فــى  أسهمت  وأنــفــاق 
من  واآلالف  ــود،  ــوقـ الـ تكلفة  وتــخــفــيــض 
العشوائيات  وتطوير  السكنية  الــوحــدات 
وغيرها من اإلجراءات التى حتمى الفئات 
محدودة الدخل.. واألهم إصالح اقتصادى 

أنقذ مصر من أزمات ال حصر لها.

مجرد 
فكرة

٢٫٤ تريليون جنيه إجمالى محفظة ودائع البنك األهلى بنهاية مايو املاضىإطالق خدمات «أكسا» تأمني السيارات من خالل تطبيق برجنى

  محمد 
اإلتربى

ضمن مبادرات السياحة

 أعــلــنــت شــركــة «أكــســا لــلــتــأمــني مــصــر»، 
ــال خـــدمـــات  ــجــ ــــى مــ ــركــــة الــــــرائــــــدة فـ ــشــ الــ
فى  املتخصصة  وشركة «برجنى»،  التأمني، 
أول  وصاحبة  املالية  التكنولوجيا  خدمات 
تطبيق محمول خلدمات التأمني الرقمى 
فـــى مــصــر، الــشــراكــة فـــى إطــــالق خــدمــات 
تــأمــني الـــســـيـــارات املــقــدمــة مـــن أكــســا من 

خالل تطبيق برجنى
ــال احـــمـــد نـــاصـــف الــعــضــو املــنــتــدب  ــ وقـ

من  بكوننا  «نفخر  للتأمني  أكــســا  لشركة 
املــبــادرة،  بتلك  تقوم  التى  الشركات  أوائــل 
حـــيـــث نــســعــى دائــــمــــًا فــــى أكـــســـا لــتــقــدمي 
حــلــول مــبــتــكــرة تــســاعــد عــلــى الــتــوســع فى 
التأمينية  خدماتنا  لتوفير  التوزيع  شبكة 
الشراكات  خالل  من  أنه  ونؤمن  للعمالء. 
نسهم  معًا،  واالبتكار  التأمني  تدعم  التى 
فى توفير احلماية لكل ما هو مهم بأسهل 

وأسرع السبل للمصريني.

كــشــف يــحــيــى أبــوالــفــتــوح نــائــب رئــيــس الــبــنــك األهــلــى 
سجلت  البنك  فــى  الــودائــع  محفظة  إجمالى  إن  املــصــرى، 
٢٫٤٠ تريليون جنيه بنهاية شهر مايو املاضي، وذلك بزيادة 

٤٠ مليار جنيه فى شهرين.
يــذكــر أن الــبــنــك األهــلــى أعــلــن مـــؤخـــرًا عــن منــو ودائـــع 
العمالء إلى نحو٢ تريليون جنيه فى نهاية مارس املاضى 
وذلك  يونيو٢٠٢٠  فى  جنيه  تريليون   ١٫٦ بـ  مقارنة   ،٢٠٢١

بارتفاع قدره ٤٢٥ مليار جنيه فى ٩ شهور.
أضاف «أبوالفتوح» أن إقبال العمالء على شراء الشهادة 

البالتينية ذات العائد ١١٪ سنويا ارتفع، كما تصدرت حجم 
فى  األخــرى  االدخـــار  أوعية  بجانب  العمالء  من  الطلبات 
فى  األفــراد  من  العمالء  اشتراكات  منو  عن  فضال  البنك، 

استخدام اخلدمات الرقمية.
أشـــــار  نــائــب رئــيــس الــبــنــك األهـــلـــى، إلــــى أن محفظة 
الــــقــــروض والــتــســهــيــالت االئــتــمــانــيــة فـــى الــبــنــك سجلت 
القروض  نسبة  لتمثل  مايواجلارى  بنهاية  جنيه  تريليون 
لــلــودائــع ٥٠٪ وهـــى نــســبــة مــرتــفــعــة عــلــى مــســتــوى اجلــهــاز 

املصرفى.

محمد  املصرفى  برئاسة  مصر،  بنك  أعلن 
النظام  منــوذج  دعــم  فى  استمراره  اإلتــربــى، 
 Egyptian Banking املـــصـــرى  املــصــرفــى 

System Model، للعام الثامن على التوالى.
قال البنك إن الدعم يأتى فى إطار حرصه 
املالى  التثقيف  تقدمي  فى  دوره  استمرار  على 
لسوق  وتأهيلهم  واملدارس،  اجلامعات  لطالب 
املصرفى  املعهد  مــع  بالتعاون  وذلــك  العمل 

املصرى.
أشار إلى أنه خالل العام الدراسى احلالى 
بالبرنامج، مت تنفيذ النموذج بـ ١٥ مدرسة و٩ 

عن  التثقيفية  املواد  توزيع  مت  حيث  جامعات، 
الشمول املالى واخلدمات املصرفية والتواصل 
مع نحو ٢٠٠٠٠ طالب خالل العام الدراسى، 
ــى الــزيــارات الــتــى متــت لبعض  بــاإلضــافــة إل

املدارس الثانوية واإلعدادية.
كما مت عمل محاكاة للعمل بالفروع حلوالى 
فروع  بـــ٦  اجلامعات  طــالب  من  طالب   ٦٠٠
ببنك مصر، ومت تبادل األدوار ليقوم الطالب 
بدور  البنك  موظفو  وقام  البنك  موظفى  بدور 
عن  واف  شرح  تقدمي  إلى  باإلضافة  العمالء، 
تقدميها  املطلوب  واملستندات  البنك  منتجات 

للحصول على هذه املنتجات.
وفى إطار البرنامج، أصدرت الفروع بطاقة 
 «BM Wallet» اإللكترونية  واحملفظة  ميزة/ 
كما  مصاريف،  بدون  وذلك  احلضور  للطالب 
مت تنظيم ٥ زيارات ملتحف طلعت حرب باشا 
 ١٥٠ حلــوالــى  مصر  ببنك  الرئيسى  باملركز 
عرض  مت  حيث  اجلامعات،  طالب  من  طالبا 
مصر،  بنك  وتاريخ  املتحف  محتويات  وشــرح 
واخلــدمــات  للمنتجات  واف  شـــرح  وكــذلــك 
املصرفية التى يقدمها البنك، كما قام الطلبة 
ميزة  بطاقة  إصـــدار  التوفير،  حساب  بفتح 

وإصدار احملفظة اإللكترونية BM Wallet، مع 
مراعاة تطبيق اإلجراءات االحترازية لفيروس 

كورونا.
 ٣٠ من  أكثر  عقد  على  البنك  حــرص  كما 
محاضرة تثقيفية عن الشمول املالى واملنتجات 
املصرفية املتنوعة التى يقدمها بنك مصر أون 
الين حلوالى ٩٠٠ طالب من طالب اجلامعات 
بتقدميها  قام  املصرفى،  بالنموذج  املشاركني 
بالبنك  املالى  الشمول  إدارة  من  محاضرون 
املصرى  املصرفى  واملعهد  املصرى  املــركــزى 

وموظفو بنك مصر ذوو اخلبرات املصرفية.

 بنك مصر مينح  بنك مصر مينح ٣١٥٣١٥ مليون جنيه لصالح  مليون جنيه لصالح ٦٦ عمالء عمالء

بنك مصر يعلن استمراره فى دعم 
نموذج النظام اِّـصرفى اِّـصرى

 املصرية للبطاقات جتدد اتفاقية 
التعاون مع البنك التجارى الدولى

 عاكف 
املغربى

 محمد
اإلتربى

 حسني 
أباظة

 أحمد ناصف

 مراسم توقيع بروتوكول بني طب بنها والبنك التجارى الدولى

 يحيى أبوالفتوح

أكد عاكف املغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، 
٣١٥ مليون جنيه،  موافقة البنك على منح متويالت بقيمة 
بدعم  اخلاصة  املصرى  املــركــزى  البنك  مــبــادرات  ضمن 

٦ عمالء. قطاع السياحة، لصالح 
بقطاع  السياحة  محفظة  إجمالى  أن  «املغربى»  أضاف 
نحو  يبلغ  مصر،  بنك  لدى  بها  املصرح  املركزى  االئتمان 

جنيه. مليار   ٢٫١٤
مبادرتى  على  األخيرة  التعديالت  تساهم  أن  توقع  كما 
مصروفات  ومتــويــل  الفنادق  وإحــالل  لتجديد  السياحة 
من  ــٍلّ  ك على  باإليجاب  العاملني،  وأجــور  الصيانة 

والعمالء. البنوك 
الفنادق،  وجتديد  إحالل  مبادرة  صعيد  وعلى 
مساهمة  نسبة  زيـــادة  التعديالت  شملت  فقد 
التكاليف  إجمالى  من   ٪٩٠ لتصبح  مصر  بنك 
وذلك  والتجديد  اإلحــالل  لعملية  االستثمارية 
نسبة  مــن  يــخــفــض  مــا  ــو  وهـ  ،٪٧٥ مــن  ــدًال  ــ ب
االستثمارية  التكاليف  فى  العمالء  مساهمة 
خاصة فى ظل الظروف احلالية وميثل مزيًدا 
قطاع  مــن  للعمالء  واملــســانــدة  الــدعــم  مــن 

السياحة.
رئــيــس مــجــلــس إدارة  ــائــب  ن كــمــا أشـــار 
الضمانة  نسبة  زيــادة  أن  إلــى  مصر،  بنك 
مخاطر  ضمان  شركة  من  للبنوك  املمنوحة 
التسهيالت  مــن   ٪٧٠ لتصبح  االئــتــمــان 
٦٠٪، تعمل على  املمنوحة للعمالء بدًال من 
البنوك  لــدى  االئتمانية  املخاطر  تقليل 
وحتــفــزهــا عــلــى مــنــح قـــروض بــصــورة 

أوسع فى نطاق املبادرة.

ـــعـــت مــؤســســة «الــتــجــارى  َوقَّ
ــاون مع  ــع ــول ت ــوك ــروت الـــدولـــي» ب
 ٢ تــقــارب  بقيمة  بنها»  «جــامــعــة 
املصروفات  لدعم  جنيه،  مليون 
األطفال  عناية  لوحدة  التشغيلية 
املبتسرين  األطفال  عناية  ووحدة 

مبستشفيات اجلامعة.
الدولى  التجارى  البنك  أوضــح 
الذى يرأسه تنفيذيا حسني اباظة، 
أن تلك اخلطوة تأتى حلرصه على 
خلق قيمة ُمضافة للمجتمع الذى 
العمل  ألهمية  وإدراكـــا  بــه،  يعمل 
التنمية  أهـــــداف  تــوطــني  عــلــى 
على   «SDGs» العاملية  املستدامة 
مع  يتماشى  ومبــا  الطويل،  املــدى 
أهداف  من  عشر  السابع  الهدف 
بعقد  املعنى  املستدامة  التنمية 

الشراكات لتحقيق األهداف.
بحضور  البروتوكول  توقيع  مت 
سعيد،  شريف  املهندس  من  كــٍل 
الدولي،  التجارى  مؤسسة  مدير 
برامج  ُمخطط  سليمان،  وديــنــا 
املــؤســســة، هـــذا بــاإلضــافــة إلــى 
القائم  اجليزاوي،  ناصر  الدكتور 
بأعمال رئيس جامعة بنها، واللواء 
محافظ  الــهــجــان،  احلميد  عبد 
القليوبية، الدكتور عادل العدوي، 
ــق ورئــيــس  وزيـــر الــصــحــة األســب
املستشفيات  مــوارد  تنمية  جلنة 

اجلامعية.
ــح الــبــنــك أن ذلـــك جــاء  أوضــ
املوقع  الشراكة  لبروتوكول  تبًعا 
 ١٢٫٤ بــقــيــمــة  اجلـــانـــبـــني  بـــني 
أكبر  إقامة  لتجهيز  جنيه،  مليون 
ومتطورة  حديثة  حضانات  قسم 
مبــســتــشــفــى اجلـــامـــعـــة خلــدمــة 
القليوبية  مــحــافــظــة  ــى  مــواطــن
 ٣٣ بطاقة  الــدلــتــا،  ومحافظات 
مركزة  رعاية  أسرة  و١٠  حضانة 
حــضــانــات  بينها  مــن  لــالطــفــال 
تنفس  بــأجــهــزة  مــــزودة  متنقلة 
صناعى وحضانات إفاقة، فضال 
النساء  قسم  استقبال  تزويد  عن 

ــات خلــدمــة  ــحــضــان والــتــولــيــد ب
وغيرها  الــوالدة  حديثى  األطفال 
من التجهيزات واألجهزة الطبية.

أشار «سعيد» إلى أهمية الدور 
املصرفى  القطاع  به  يقوم  الــذى 
للمجتمع،  رئيسياً  داعماً  باعتباره 
«التجارى  استراتيجية  أن  مؤكًدا 
تطوير  إلى  دائًما  تسعى  الدولي» 
للفئات  املعيشة  مستوى  وحتسني 
املستهدفة مع التركيز على قطاع 
من  تُعتبر  والتى  األطفال،  صحة 

أكثر القطاعات احتياًجا.
مؤسسة  أن  سعيد،  أوضح  كما 
بدعم  تهتم  ــى»  ــدول ال «الــتــجــارى 
ــر اخلــــدمــــات الــطــبــيــة  ــويـ ــطـ وتـ
حتسني  أجل  من  وذلــك  املتميزة، 
أوضاع املجتمع املصرى واالرتقاء 
فى  الطبية  الــرعــايــة  بــخــدمــات 
ــال، والــتــى  ــفـ مــجــال صــحــة األطـ
من   ٪١٫٥ الــبــنــك  لــهــا  خــصــص 
أرباحه سنوًيا خلدمة األطفال من 

عمر يوم وحتى ١٨ عاًما.
عن  «اجليزاوى»  أعرب  بــدوره، 
بني  املستمر  بــالــتــعــاون  ســعــادتــه 
ــتــجــارى  اجلــامــعــة ومــؤســســة «ال
اجلامعة  أن  مـــؤكـــًدا  ــي»،  ــدولـ الـ
املجتمعية  باملشاركة  دائما  ترحب 

لتنمية موارد وخدمات املستشفى 
القيام  تستطيع  حتى  اجلامعى 
خالل  من  اخلدمى  واجبها  بــأداء 

تقدمي خدمة صحية الئقة.
«الــعــدوي»  أشــاد  جانبه،  ومــن 
ــن الــبــنــك  ــ ــم املُــــقــــدم م ــدعـ ــالـ بـ
ملستشفيات  الـــدولـــى  ــجــارى  ــت ال
ــة، مـــشـــيـــًرا إلـــــى أن  ــ ــع ــ ــام اجلــ
تعد  ــة  ــي ــع اجلــام املــســتــشــفــيــات 
عــصــب اخلــدمــة الــصــحــيــة على 
مــســتــوى اجلــمــهــوريــة، ملــا متلكه 
مــن خــبــرات وكــفــاءات وأســاتــذة 
حيث  وعملية،  علمية  وإمكانيات 
لتقدمي  األســاســيــة  الــركــيــزة  تعد 
أنحاء  مبختلف  الصحية  اخلدمة 

اجلمهورية.
جــديــر بــالــذكــر أن «الــتــجــارى 
قطاع  بنك  أكبر  يُعتبر  الــدولــى» 
خـــــاص فــــى مـــصـــر مــــن حــيــث 
املــركــز املــالــى ومنــــوذج أعــمــالــه 
ــذى يــركــز عــلــى تلبية  الــفــريــد الـ
يقدم  حيث  العمالء،  احتياجات 
ومتميزة  واسعة  مجموعة  البنك 
البنكية  واخلدمات  املنتجات  من 
واملؤسسات  األفــراد  من  لعمالئه 

والشركات مبختلف أنواعها.
التجارى  البنك  «مؤسسة  تُعد 

الدولى» منظمة غير هادفة للربح 
وتركز على حتسني جودة خدمات 
فى  والتغذية  الصحية  الرعاية 
مــصــر خــاصــة األطـــفـــال األشــد 
احتياًجا ممن ال يحظون بالتغطية 
ــات الـــرعـــايـــة  ــ ــدم ــة خلــ ــمـ املـــالئـ
الصحية، وذلك من خالل التعاون 
مع العديد من مؤسسات الرعاية 
ــارزة عــلــى إطــالق  ــبـ الــصــحــيــة الـ
املردود  ذات  التنموية  املشروعات 

اإليجابى املستدام.
وقد نشأت املؤسسة عام ٢٠١٠ 
باعتبارها امتداًدا ألنشطة البنك 
على صعيد املسئولية االجتماعية، 
املؤسسة  أنشطة  تقتصر  ال  حيث 
على تقدمي التبرعات واملساعدات 
لتشمل  متتد  بــل  فــقــط،  ــة  ــادي امل
اإلشــــــــراف عـــلـــى املـــشـــروعـــات 
ومتابعتها من أجل ضمان تعظيم 
املتاحة  املــــوارد  مــن  ــادة  ــف االســت

وحتقيق أهداف كل مشروع.
وحصلت مؤسسة البنك التجارى 
اجلوائز  من  الكثير  على  الــدولــى 
املــرمــوقــة مــن جــانــب الــعــديــد من 
تقديًرا  وذلــك  البارزة،  املؤسسات 
صعيد  على  املؤسسة  إلسهامات 

أنشطة املسئولية االجتماعية.

رئيس املصرف املتحد:

بـ ٢ مليون جنيه

نسعى لتحقيق التنمية املجتمعية املستدامة عبر مشروعات التمكني االقتصادى

«التجارى الدولى» تدعم وحدتى األطفال 
و املبتسرين فى مستشفيات جامعة بنها

التعاون  عقد  للبطاقات  املصرية  الشركة  جددت 
يرأسة  الــذى  مصر،   - الدولى  التجارى  البنك  مع 

تنفيذياً حسني أباظة،  للعام العاشر على التوالى.
بدأ ذلك التعاون فى عام ٢٠١١ عندما مت اختيار 
البطاقات  مــن  متنوعة  مجموعة  لتوريد  الشركة 
بــذرة  مبثابة  كــانــت  والــتــى  اجلـــودة  عالية  البنكية 
لسنوات  اســتــمــر  ــدى  الـ املــؤســســتــني  بــني  الــتــعــاون 

متتالية.
لقطاع  التنفيذى  الرئيس  نائب  فرج  محمد  قال 
الشركة  إن  ــى،  ــدول ال الــتــجــارى  بالبنك  العمليات 
مجموعة  توفير  فــى  جنحت  للبطاقات  املــصــريــة 
لتلبية  خصيًصا  املصممة  واخلــدمــات  احللول  من 
جنحت  حيث  املــتــنــوعــة،   CIB عــمــالء  احــتــيــاجــات 
لعمالء  اخلدمة  مستويات  أعلى  تقدمي  فى  الشركة 

البنك فيما يتعلق بالبطاقات البنكية.
البنك  بــني  الــتــعــاون  إتفاقية  أن  «فـــرج»  أضــاف 
مجرد  من  أكثر  هى  للبطاقات  املصرية  والشركة 
من  بالعديد  حتظى  حيث  تقليدية،  تعاون  اتفاقية 
املقومات الواعدة لتحقيق املزيد من اإلجنازات فى 

املستقبل.
البنك  جمعت  الــتــى  املــشــروعــات  أن  ــى  إل أشـــار 
التجارى الدولى بالشركة املصرية للبطاقات شاهًدا 

مجالها  فى  تفوقها  ومــدى  الشركة  قــدرة  على 
كبيرة  أعــداد  توريد  فى  جلًيا  كــان  والــذى 
من البطاقات االئتمانية واخلصم املباشر 
وقــت  فــى  ــدفــع  ال مسبقة  والــبــطــاقــات 

قياسى وبجودة متناهية الدقة.
ــائــب الــرئــيــس  ــافــع ن ــال أحــمــد ن قـ
التنفيذى للشركة املصرية للبطاقات، 
إن التعاون مع «CIB» يأتى من اجل 
واخلدمات  احللول  أفضل  تقدمي 
ــجــال صــنــاعــة الــبــطــاقــات  فـــى م

البنكية .
العمالء  ثقة  أن  «نافع»  أضــاف 
التى  الرئيسية  العوامل  أحد  هى 
السوق  فى  الشركة  مكانة  رسخت 

املصرى واألفريقى باعتبارها الهدف 
األساسى الذى تعكف الشركة دائًما لتحقيقه.
أوضح أحمد همام، مدير املبيعات الدولية 
مع  التعاون  أن  للبطاقات  املصرية  بالشركة 
«CIB» ملدة ١٠ أعوام أثمر عن حتقيق نتائج 
دائًما  الشركة  حترص  حيث  مسبوقة،  غير 
ألفضل  وفًقا  العمالء  احتياجات  تلبية  على 

معايير اخلدمات املالية ومتطلبات السوق.  أشرف 
القاضى

القاضى،  أشرف  بقيادة  املتحد،  املصرف  أطلق 
أهالى  متكني  مشروع  البنك،  إدارة  مجلس  رئيس 
جبل  منطقة  وبالتحديد  كــاتــريــن  ســانــت  مدينة 
التجلى مبحافظة جنوب سيناء حتت شعار«جتليات 

.. تتوارثها االجيال».
يهدف  املــشــروع  أن  املتحد،  املــصــرف  وأوضـــح 
رعاية  حتت  اولــى،  كمرحلة  اســرة   ٣٥٠ لتشغيل 
واللواء  فــودة  خالد  اللواء  سيناء  جنوب  محافظ 

طلعت العنانى - رئيس مدينة سانت كاترين.
ألهالى  االقــتــصــادى  التمكني  مــشــروع  ويسعى 
إلى  التجلى  جبل  ومنطقة  كاترين  سانت  مدينة 
التنافسية  القدرة  لتحسني  االعمال  ريــادة  تعزيز 

واالنتاجية.
الــزراعــيــة  املنتجات  تصنيع  مــجــال  فــى  وذلـــك 
والغذائية واملشغوالت اليدوية التى تشتهر بها هذه 

املنطقة مثل: صناعة استخراج العسل اجلبلى.
وصناعة استخراج وعصر زيت الزيتون وزراعة 
االعشاب الطبيعية وزراعة اللوز وصناعة الصابون.

السيناوى  بالتطريز  اليدوية  املشغوالت  وكذلك 
الشهير وصناعة السبح.

ومن جانبه قال أشرف القاضى، رئيس مجلس 
ادارة املصرف املتحد، إن املشروع يعمل على توفير 

حياة كرمية ل٣٥٠ أسرة كمرحلة أولى.
حقوق  مــبــادئ  تــرســخ  فــى  يساهم  االمـــرالـــذى 

االنسان وتعمق االنتماء إلى للوطن.
من  النموذج  هذا  أن  القاضى،  أشرف  وأضــاف 
استراتيجية  مع  متاشيا  يأتى  االقتصادى  التمكني 
املستدامة  املجتمعية  التنمية  فى  املتحد  املصرف 
لعدد من الشرائح املجتمعية املستهدفة خاصة فئة 

املرأة والشباب.
مما ينعكس ايجابيا على فرص تعظيم 

واالجتماعى  االقتصادى  العائد 
للدولة ككل.

القاضى  اشــرف  وأعــرب 
اهالى  متكني  مــشــروع  ان 
ــريــن  ــانـــت كــات مــديــنــة سـ
التجلى  جــبــل  ومــنــطــقــة 
اعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــتـــنـــوع 
فــى املــنــتــجــات والــبــرامــج 

التمويلية املختلفة.
ــى تــتــنــاســب مــع  ــ ــت ــ وال
احتياجات اهالى املنطقة 
صغيرة  مشروعات  من 

جدا ومتناهية الصغر.
مساعدتهم  بغرض 
ــر  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــى تـ ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ

مشروعاتهم ومن اجل توفير حياة كرمية للمواطنني 
وتخفيض معدالت البطالة والفقر.

وأوضح القاضى ان املصرف املتحد قام بإجراء 
حوار مجتمعى موسع ألهالى مدينة سانت كاترين 
ومنطقة جبل التجلى. والتى متثلت فى اقامة عدة 
بغرض  وذلــك  املنطقة.  ألهالى  استماع  جلسات 
التى  والصعوبات  احلقيقية  احتياجاتهم  معرفة 
تواجههم خاصة عند عملية تسويق منتجاتهم خارج 

نطاق محافظة جنوب سيناء.
املجتمعية  بالشراكة  الفرد  شعور  فى  وساهمت 
باتت  ومشاكله  وطموحاته  افــكــاره  وان  املسئولة 
قريبة من االنتهاء من خالل حلول وبرامج حقيقية 
تنفذ لصاحله.. فضال عن دورها الفعال فى نشر 
ثقافة ريادة االعمال واالبتكار واالبداع خاصة بني 
قطاعات الشباب واملرأة لتهيئة املناخ املواتى لتنفيذ 
واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  قطاع  وتطوير 

واملتناهية الصغر.
جنوب  محافظ   - ــودة  فـ خــالــد  ــواء  ــل ال وأشـــار 
تتبنى  اجهزتها  بجميع  الــدولــة  أن  ــى  إل ســيــنــاء، 
من  املصرى  االنسان  بناء  فى  االستثمار  سياسة 

خالل برامج التأهيل.. ورفع الكفاءة خاصة للمرأة 
الفقر  من  للحد  االقتصادى  والتمكني  والشباب 

والبطالة.
املصرف  بجهود  سيناء،  جنوب  محافظ  وأشــاد 
شريكاً  يعتبر  فاملصرف  الصدد.   هذا  فى  املتحد 
سانت  مدينة  وتنمية  تطوير  عملية  فى  رئيسياً 
كاترين والوديان احمليطة بها اقتصاديا واجتماعيا.

فعلى اجلانب االقتصادى : اهتم املصرف املتحد 
ببرامج التمكني االقتصادى لفئات املجتمع فى هذه 
املنطقة. وظهر هذا فى مشروع تنمية اهالى سانت 
كاترين ومنطقة جبل التجلى حتت شعار «جتليات 

.. تتوارثها االجيال».
املتحد  املصرف  أن  فودة،  خالد  اللواء  وأضاف 
بإنشاء  قــام  حيث  االجــتــمــاعــى،  بــاجلــانــب  اهــتــم 
مواهب  ــار  واظــه لتنمية  خماسية  كــرة  مــالعــب 
الشباب.  وتلقى هذه املالعب اقباال كبيرا من قبل 

شباب سانت كاترين ومنطقة جبل التجلى.
واشار الى جهود املصرف املتحد لدعم ومساندة 
خالل  من  احمليطة  والوديان  كاترين  سانت  اهالى 
سانت  مستشفى  ودعــم  عنينا  فى  اوالدنـــا  حملة 
كاترين. وأيضا قوافل االطعام خالل شهر رمضان 

املعظم وحملة التصدى النتشار فيروس كورونا.
سانت  مدينة  رئيس  العنانى،  طلعت  اللواء  وقال 
كاترين، إن عدد سكان مدينة سانت كاترين بلغ ٩ 

آالف نسمة.
وذلك وفقا ألخر تعداد سكانى اجرى فى ٢٠١٦ 

املاضى، وتعتبر اكبر محمية طبيعية فى مصر.
الزراعة  بأعمال  املدينة  سكان  معظم  ويعمل 
والرعى واخلدمات السياحية، وتشتهر 
وسياحة  الدينية  بالسياحة  املدينة 

السفارى وتسلق اجلبال.
وأشاد بجهود وبرامج املصرف 
املتحد للتمكني االقتصادى 
خاصة  املنطقة  ألهالى 

املرأة والشباب.
على  ســتــتــم  ــتـــى  والـ
مــراحــل بــهــدف خلق 
والقضاء  عمل  فرص 
وتنمية  الــفــقــر  عــلــى 
املــنــطــقــة املــســتــدامــة 
ــى الـــعـــديـــد من  فـ
اهمها  املـــجـــاالت 
الصوب الزراعية.
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إقبال كبير من الزائرين عل� معرض «أخبار اليوم » العقار�

كافة، وحرص العارضني واجلمهور على 
االختالط  وعــدم  الوجه  أقنعة  ارتـــداء 

لتحاشى نقل العدوى.
وقامت سعاد بجولة فى أجنحة الكثير 
من الشركات العارضة لكنها لم تستطع 
أن حتسم خياراتها بسبب عناصر التميز 
فكلها  املشروعات  جميع  تضمها  التى 
تتضمن تصميمات عصرية وتطل على 
فيو رائع بجانب توافر جميع املقومات 
التى ال جتعل مالك الوحدة يحتاج للتنقل 

خارج الكومباوند الذى يقطنه.
وأكد عارضون أنهم تلقوا استفسارات 
حول وجود السخانات الشمسية باملبانى 
الذى  للحوائط  احلــرارى  العزل  ومــدى 
للطاقة،  الوحدة  استخدام  تكلفة  يقلل 
بــجــانــب حــجــم املــســاحــات اخلــضــراء 
ما  املشروع،  مساحة  إلجمالى  بالنسبة 
يدل على جناح شركات التطوير العقارى 
تغيير  فــى  ة  األخــيــر  مشروعاتها  عبر 
مفهوم السكن من مجرد منزل إلى حياة 

متكاملة.
الذى  عاًما)،   ٢٨) عالء  أحمد  وأكد 
وجــدا  أنهما  خطيبته،  بصحبة  جــاء 
ضالتهما فى أحد املشروعات املشاركة 
عن  يبحثان  كــانــا  حيث  املــعــرض،  فــى 
وحدة صغيرة احلجم تناسب أوضاعهما 
شهريا  معقوال  قسطا  وتتضمن  املالية 

العقارى  اليوم"  "أخبار  معرض  شهد 
القاهرة  مبركز   "AREX Egypt"
مبدينة  واملــؤمتــرات  للمعارض  الدولى 
الذين  العمالء،  من  كثيًفا  إقباالً  نصر، 
املطروحة،  املشروعات  بتنوع  أشـــادوا 
القدرة  لهم  أتاح  الذى  التنظيم  وحسن 
عــلــى الــتــنــقــل بــســالســة بـــني أجنحة 
الشركات، بحًثا عن الوحدات العقارية 

التى تلبى رغباتهم وطموحاتهم.
وأشــــاد جــمــهــور الــزائــريــن بحسن 
ــم الــــــذى ميـــنـــع االخـــتـــالط  ــظــي ــن ــت ال
زيــارة  فــى  الفرصة  ويعطى  والــتــزاحــم 
يسهل  ما  بسهولة،  املشاركة  الشركات 
جميع  حــول  معلومات  على  احلــصــول 
فعالياته،  فــى  املــشــاركــة  املــشــروعــات 
خاصة أن مؤسسة "أخبار اليوم" وفرت 
حلماية  االحترازية  اإلجـــراءات  جميع 
وًفقا  للمعرض،  والزائرين  املعارضني 
للضوابط التى حددتها احلكومة النعقاد 

املعارض واألنشطة املختلفة.
وافتتح الدكتور عاصم اجلزار، وزير 
اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية، 
والدكتور محمود شعراوى وزير التنمية 
مصطفى  الــدكــتــور  عــن  نيابة  احمللية 
مدبولى، رئيس مجلس الوزراء فعاليات 
املعرض فى دورته األولى، أمس األول، 
شركات  كــبــار  مــن  مجموعة  بحضور 
التطوير العاملة بالسوق املصرية ولفيف 

من املسئولني احلكوميني.
وقالت سعاد محمود ( ٤٥ عاًما) إن 
العقارية  املعارض  حضور  من  مخاوفها 
فى خضم جائحة كورونا تبددت متاًما 
ما  بسبب  املعرض،  فى  شاركت  بعدما 
ملسته من تطبيق اإلجراءات االحترازية 

لتوفير بيئة صحية خالية من األمراض، 
العمالء  ثقافة  تغير  على  دلــيــل  وفــى 
املستدامة  واملواد  اخلضراء  املدن  جتاه 
الوحدة  مساحة  وليس  احلياة  وأسلوب 

وتفاصيلها فقط.
عــاًمــا)   ٦٠) فــكــرى  محمد  ــقــول  وي
البحث  أجــل  مــن  للمعرض  جــاء  الــذى 
عـــن فـــرص اســتــثــمــاريــة فـــى مــعــرض 
االستثمار  هو  العقار  إن  اليوم،  أخبار 
مصر  فى  عائًدا  واألعلى  أمانا  األكثر 

وآكام للتطوير العقاري، وإيدج هولدينج 
القابضة،  واملـــعـــز  مــصــر،  والـــبـــروج 
والسعودى للتنمية العمرانية، وأندلسية 
كلها  تطرح  والــتــى  العقاري،  للتطوير 
املتميزة،  املــشــروعــات  مــن  مجموعة 
مبشروعاتها  جديدة  وحدات  تقدم  كما 
بعروض خاصة للعمالء وخصومات على 
السداد، ال تتوافر إال من خالل فعاليات 

املعرض.
بعد  يــوًمــا  العقارية  الــســوق  وتثبت 
وحافظ  مخزن  داًئما  العقار  أن  آخر، 
اآلمن  اإلدخـــارى  الوعاء  وأنــه  للقيمة، 
والدليل  والـــــدوالر،  بــالــذهــب  مــقــارنــة 
على ذلك االرتفاع الكبير الذى شهدته 
اجلديدةـ  املدن  فى  األرض  متر  أسعار 
والعائد الكبير الذى حققه املستثمرون 
رؤية  ظل  فى  فيها  الوحدات  وأصحاب 
الدولة للمدن اجلديدة التى تتعدى كونها 
تنموية  فــرص  خلق  إلــى  للسكن  مكاًنا 
اقتصادية  أنــشــطــة  ــجــاد  وإي ــدة،  جــدي

للسكان، وتوفير فرص العمل املناسبة.
يؤكد املطورون العقاريون، املشاركون 
أهم  تعتبر  املصداقية  أن  املعرض،  فى 
مشترى  عنها  يبحث  الــتــى  العناصر 
راسخة  سمة  وهــى  مصر  فــى  العقار 
منذ  اليوم"  "أخبار  مؤسسة  بها  تتمتع 
عقود، وبالتالى تنتقل جلميع الفعاليات 

على مدى زمنى واسع، وفوجئنا بوجود 
تصل  الشركات  بعض  لــدى  تسهيالت 
إلى عشر سنوات وهو مدى زمنى أكبر 
بكثير مما يخططان له ويقلل من عبء 
األقساط على زوجني فى مقتبل حياتها.

الذى  عاًما)،   ٣٥) رفاعى  أحمد  أما 
اخلليج،  دول  إحـــدى  مــن  ــًرا  أخــي عــاد 
فمنذ  صــدره،  أثلج  املعرض  إن  فيقول 
ــو يــخــشــى أن  عــودتــه قــبــل شــهــور وهـ
على  املــوجــودة  اإلعــالنــات  مــع  يتعامل 
وينتظر  االجتماعى  الــتــواصــل  مــواقــع 
السم  يطمئن  حتى  يحضرها  فعالية 
الشركة واملشروع، مشدًدا على أن اسم 
له  ضامن  خير  وتاريخها  اليوم"  "أخبار 
للتعاقد على وحدة سكنية وهو فى غاية 

االطمئنان.
ويقول رفاعى إن مشكلته لم تكن فى 
سعر الوحدة ولكن فى وجود شركة يثق 
فى أعمالها، وهو ما ملسه فى املعرض 
تاريخ  لديها  جــادة  شركات  تواجد  من 
احمللية  السوقني  فى  العمل  من  طويل 
واخلليجية، مشدًدا على أن ما تشهده 
املواطن  جتعل  معمارية  نقلة  من  مصر 

املصرى فى غاية الفخر فى اخلارج.
ــرون ســعــادتــهــم بــوجــود  ــ وأبــــدى زائـ
مشروعات عقارية صديقة للبيئة خالل 
البيئية  املعايير  تراعى  والتى  املعرض 
والطاقة النظيفة باعتبارها حًال مثالياً 

فــى جميع األزمــــات، مــشــدًدا على أن 
املعرض يتضمن فرًصا استثمارية صعب 
وعروضا  أخــرى  معارض  فى  تكرارها 
حصرية من قبل الشركات التى يعرف 
حجمها جيًدا بحكم استثماره فى مجال 

االستثمار العقارى منذ عقد ونصف.
ــدد من  ــعـــرض عــ ويـــشـــارك فـــى املـ
ــرى مــثــل:  ــكــب ــة ال ــعــقــاري الــشــركــات ال
والعتال  العمرانية،  للتنمية  الشرقيون 
العمراني،  للتطوير  وكاسيل  القابضة، 

العمالء  وجتعل  املؤسسة  تنظمها  التى 
الفعاليات،  فــى  لــلــتــواجــد  مــرتــاحــني 

وراغبني فى االستفادة منها.
املشاركة  العقارية  الشركات  وأكــدت 
ــه األولـــى  ــ فــى املــعــرض أن جنـــاح دورت
معارض  فى  دائًما  ضيًفا  منها  سيجعل 
أن  مضيفني  املستقبلية،  اليوم  أخبار 
املعرض  عقد  توقيت  اختارت  املؤسسة 
الذى  الصيف  موسم  بداية  مع  بعناية 
ــة من  ــودة الــعــمــالــة املــصــري ــ يــشــهــد ع
اخلارج، ليكون جناحه محرًكا ألنشطة 
افتقدتها  ــتــى  ال الــعــقــاريــة  املـــعـــارض 
الشركات واملطورون، فى خضم جائحة 
فى  املبيعات  منو  وسائل  وأحد  كورونا، 

السوق احمللية الواعدة.
وقال العارضون إن شركاتهم قدمت 
من  بــســلــســلــة  لعمالئها،  مــفــاجــآت 
فرًصا  متثل  التى  احلصرية  العروض 
لن تتكرر للعمالء على مستوى األسعار 
والــتــســهــيــالت املــقــدمــة عــلــى وحـــدات 
أحدث  ومراعاة  الرفاهية  بينها  جتمع 

الصيحات العاملية فى التصميم.
وقال الكاتب الصحفى أحمد جالل، 
"أخبار  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 
اليوم"، إن احلضور الكبير الذى سجله 
على  دليل  األول  وأمــس  أمس  املعرض 
قوة السوق العقارية احمللية، وأن الطلب 

جتاوز  على  وقــادر  وقــوى  حقيقى  فيها 
األزمات، مضيًفا أن عدد السكان الكبير 
مبصر الذى يتجاوز ١٠٠ مليون نسمة 
يقل  ال  الــذى  السنوية  الزيجات  وعــدد 
يجعل  سنويا  زواج  حالة  ألف   ٦٠٠ عن 
الطلب على الوحدات العقارية السكنية 
من  كذلك  ويزيد  توقف  دون  مستمرا 
تضبط  التى  العقارية  املعارض  أهمية 
عند  وثقًال  ثقة  وتعطى  الطلب،  عملية 
املشترى أو املقدم على شراء الوحدات.

وأكـــد جــالل أن الــراغــب فــى شــراء 
ــارات فـــى مــصــر أو مـــن يــريــد  ــقـ ــعـ الـ
تتحقق  لم  فرص  لديه  فيها  االستثمار 
لألجيال السابقة، فى ظل حركة التنمية 
عهد  يشهدها  التى  الشاملة  العمرانية 
والتى  السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس 
من  مسبوق  غير  عــدد  بناء  فى  تتمثل 
ــدن اجلـــديـــدة ومــضــاعــفــة املــعــمــور  ــ امل
املصرى من ٧ ٪ إلى ١٤٫٥٪ يتم تنميتها 

حالياً.
وقال جالل إن جناح النسخة األولى 
من معرض "أخبار اليوم" ستكون وازًعا 
املعارض  من  املزيد  لتنظيم  للمؤسسة 
"أخبار  فاهتمام  مستقبال،  العقارية 
اليوم" بالسوق العقارية سيظل مستمًرا 
لدعم تصدير العقارات املصرية للخارج، 
احمللي،  االقتصاد  صالح  فى  يصب  ما 
يساهم  الــعــقــارى  الــقــطــاع  أن  خــاصــة 
اإلجمالى  احمللى  بالناجت   ٪١٨ بحوالى 
للمواطنني  العمل  فرص  ماليني  ويوفر 
املصريني، كما يعتبر محرًكا لنحو ١٠٠ 
صناعة أخرى ترتبط به بشكل مباشر 

وغير مباشر.

ًًمستثمرون: اِّـعرض يتضمن فرصـا استثمارية ال تتكرر.. وزائرون: وجدنا عروضـا أفضل مما نتمنى
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«آكام» رؤية مبتكرة حلياة استثنائية
العضو   - مــحــمــد  إدريـــــس  ــال  ــ ق
املنتدب لشركة آكام للتطوير العقارى 
انطالقها  منذ  اعتمدت  الشركة  إن 
بالسوق املصرى خالل عام ٢٠١٨ على 
وضع رؤى وأفكار مبتكرة ملشروعاتها 
لعمالئه  يوفر  عمرانى  منتج  وتقدمي 
حياة استثنائية مشيرا إلى أن الشركة 
متتلك خبرات متتد ألكثر من ٢٥ عاما 
من  بعدد  العقارى  التطوير  مبجال 
استطاعت  أنها  اال  املختلفة  املناطق 
العاملة  الشركات  أبــرز  من  تكون  أن 
اجلديدة  اإلداريــة  بالعاصمة  باملجال 
املختلفة  واملــفــاهــيــم  ــة  ــرؤي ال نتيجة 
لــلــمــشــروعــات والـــتـــى تــرتــكــز على 
احلياة  وجــودة  السعادة  مبدأ  حتقيق 
على  ــرص  احلـ خـــالل  مــن  لعمالئها 
وتراعى  تلبى  التى  اخلدمات  توفير 
دون  األســرة  أفــراد  احتياجات  كافة 
استثناء بعد دراســات مستفيضة من 
خالل مركز الدراسات السوقية التابع 

للشركة.
وأشار إدريس إلى أن الشركة لديها 
مشروعان بالعاصمة اإلدارية اجلديدة 
األول مشروع " سيناريو " املقام على 
يعتمد  والــــذى  فــدانــا   ٤٠ مــســاحــة 
تصميمه وفكرته بشكل اساسى على 

الــذى  للسيارات  الــدائــرى  والطريق 
الكومباوند  لــســكــان  ــان  ــ األم يحقق 
يقدمه  ذلــك  مــن  أكثر  ماهو  فهناك 
خلق  وهــو  لعمالئه  سيناريو  مشروع 
وإضــفــاء  الكومباوند  داخـــل  احلــيــاة 
ــرة من  ــراد األســ ــ ــفــادة لــكــل أف االســت
خالل وجود مكتبات واماكن الكتشاف 
مهارات التعلم واالبتكار عند األطفال 
من خالل اللعب الذى يؤدى فى النهاية 
علمية  وخبرات  مهارات  اكتساب  إلى 

وحياتية مفيدة للطفل

خالل  لعمالئها  مميزة  عــروضــا  تقدم   OUD
فترة املعرض تتمثل فى خطط سداد تصل إلى ٩ 

سنوات بدون فوائد و٣٠ ٪ على الكاش
اإلدارية  بالعاصمة   " جنوب   " فى  التسليم  بدء 
اخلامس  التجمع   " ــر  ازادي  " وبـ   ٢٠٢٢ ديسمبر 

نهاية ٢٠٢٣
العمرانية  للتنمية  الشرقيون  شركة  تستهدف 
الشرقيون،  النساجون  ملجموعة  التابعة   "OUD  "
من  جنيه  مليون   ١٥٠ تتخطى  مبيعات  حتقيق 
 " الــعــقــارى  الــيــوم  أخــبــار   " مبــعــرض  مشاركتها 

تنعقد  والـــذى   "AREX Egypt
اجلــارى  يونيو   ٦ حتى  فعاليته 
مبركز القاهرة الدولى للمعارض 

واملؤمترات.
خــالل   "  OUD  " ــارك  ــــشــ وت
مشروعاتها  مــن  بباقة  املــعــرض 
بــالــعــاصــمــة اإلداريـــــة اجلــديــدة 
ــور  ــب ــع ــامـــس وال ــجــمــع اخلـ ــت وال
بعروض  علم  ومرسى  والــشــروق 
مميزة للشراء طوال فترة املعرض 
تتمثل فى خصم ١٥ ٪ على الدفع 
عبر االقساط و٣٠ ٪ على الدفع 
ــكــاش، وتــقــدم الــشــركــة آجــال  ال

مبقدم  ســنــوات  و٩   ٧ حتى  ســـداد 
يبدأ من ١٠ ٪.

 OUD" تطرحها  التى  املشروعات  ضمن  ومن 
بالعاصمة   " جنوب   " مــشــروع  املــعــرض  خــالل   "
معدالت  به  الشركة  وحققت  اجلديدة  اإلداريـــة 
تتخطى  عامني  مــن  أقــل  فــى  مرتفعة  انــشــاءات 
نسبة ٤٠ ٪ من إجمالى املشروع، وتستهدف بدء 

التسليم به فى ديسمبر ٢٠٢٢.
العمرانية  للتنمية  الشرقيون  شركة  وتستهدف 
تنفيذ أعمال بقيمة ٩٠٠ مليون جنيه فى "جنوب" 
احلى  بجوار  املشروع  ويقع  اجلارى،  العام  خالل 
واحلى  والنواب  الوزراء  مجلس  ومبانى  الرئاسى 
الدولى  العاصمة  مطار  من  وبالقرب  احلكومى 
الشقق  بني  سكنية  وحدات  ويضم  املاسة  وفندق 
والفيالت والتوين هاوس، ويشمل أقل نسبة بنائية 
ومساحات شاسعة من الالند سكيب واملساحات 

اخلضراء والتى متثل أكثر من ٨٠ ٪ من املساحة 
الكلية فضال عن خدمات متنوعة.

ويضم " جنوب " خدمات مميزة من ناد رياضى 
ــارى ومــالعــب ريــاضــيــة والــعــديــد من  ومـــول جتـ
اخلدمات الترفيهية التى تلبى احتياجات العمالء 

من مختلف االعمار.
كما تطرح الشرقيون للتنمية العمرانية وحدات 
مبشروع كومباوند " ازادير " بالتجمع اخلامس،و 
 " ويتسم  مربع،  متر  الــف   ٧٠ مساحة  على  يقع 
مبانى  نــســبــة  ــل  ــأق ب  " ــر  ــ ــ ازادي
املساحات  من  قدر  أكبر  إلتاحة 
اخلضراء واخلدمات حيث يضم 
شجرة   ١٠٠٠ من  أكثر  املشروع 
صحية  بفوائد  تتسم  والتى  نيم 

عديدة منها كثافة الظل.
أولى  لتسليم  الشركة  وتستعد 
نهاية   " ــر  ــ ازادي  " ـــ  ب الــوحــدات 
االنشاءات  نسبة  وتخطت   ٢٠٢٣
فى املشروع ٣٠ ٪، وبلغت نسب 
املــبــيــعــات فــى كــل مــن " جنوب 
اجلديدة  اإلداريـــة  بالعاصمة   "
و"ازادير " بالتجمع اخلامس بني 

٦٠ إلى ٧٠ ٪.
وبدأت الشرقيون للتنمية العمرانية فى تسليم 
مبدينة   " هيلز  هيلوبوليس   " مبشروع  وحــدات 
العبور ومت انشاء املشروع وبيعه فى عامني فقط 
ويضم ١٦٤ فيال على ١٨ فدانا ويتم طرح وحدات 

مميزة من املتبقى باملشروع.
كــمــا يــتــم طـــرح وحــــدات مبــراحــل مــشــروع " 
اورينتال كوست " مبرسى علم، وتضخ الشركة فى 
انشاءات املشروع خالل العام اجلارى ٤٠٠ مليون 
جنيه وميتد على مساحة ٥٫٥ مليون متر مربع، 
ويقع على مسافة ٣٠ كم شمال مطار مرسى علم 
أورينتال   " ويضم  كيلومتر،   ٧،٥ طوله  بشاطئ 
 ٣٧٠٠ حوالى  بطاقة  عاملية  فنادق   ٨  " كوست 
اخرى  ترفيهية  مشروعات  إنشاء  ويجرى  غرفة 
جولف  وملعب  عاملية  مائية  مالهى  منها  كبرى 

عاملى ومارينا دولية لليخوت.

خلق مجتمع عمرانى مختلف وجديد 
حلوال  يضع  املــصــرى،  الــســوق  على 
اليومية  احلياة  لسيناريوهات  مبتكرة 
وتذليل الصعاب وإزالة كافة الضغوط 
أولى  ووضعها  املصرية  الزوجة  على 
اسرتها  اسعاد  لتستطيع  اهتماماتنا 
احلياة،  حلظات  بأمتع  معهم  وتنعم 
مجتمع  بناء  مجرد  هدفنا  يكن  فلم 
سكنى ولكن كان هدفنا تأصيل مفهوم 
جودة احلياة والبناء من أجل السعادة 
ــرة داخـــل مجتمع  ــراد األســ ــ لــكــل أف
السوق  فى  الريادة  وحتقيق  متكامل 
املصرى مبنتج عقارى جديد موضحا 
دراســات  بــإجــراء  قامت  الشركة  أن 
استقصائية مع األسر املصرية بشكل 
السيناريوهات  هذه  كل  ودراســة  عام 
مع  كاملة  ســنــوات  ثــالث  مـــدار  على 
مبنتهى  ومتخصصني  حــيــة  منـــاذج 
الدقة كانت املدخل االساسى لتنفيذ 
ان  ادريس  واضاف  الكومباوند.  هذا 
ما مييز مشروع عن آخر كم اخلدمات 
كل  يقدمها  التى  واملبتكرة  املختلفة 
مشروع موضحا أن " سيناريو" بجانب 
 ٨٠ تصل  خضراء  مبساحات  متتعه 
للمشروع  االجمالية  املساحة  من   ٪
األلعاب  ومناطق  املائية  والبحيرات 

باإلضافة إلى توفير أماكن تضاهى 
ــى يفضل  ــت الــكــافــيــهــات الــعــاملــيــة ال
لالستذكار  بــهــا  ــتــواجــد  ال الــشــبــاب 
إلى  بــاإلضــافــة  األصــدقــاء  ومقابلة 
االهتمام بالسيدة املصرية من خالل 
توفير جيم خاص لسكان الكومباوند 
سباحة  وحـــمـــام  بــحــضــانــة  مــتــصــل 
خاص باألطفال بفاصل زجاجى حتى 
أثناء  أطفالها  متابعة  االم  تستطيع 
إلى  باإلضافة  للرياضة  ممارستها 
خاصة  وسينما  مــدرج  مسرح  وجــود 

مركزى  ومطبخ  الكومباوند  لسكان 
لتجهيز وجبات نصف مطهية وقاعة 
خاصة باحلفالت واملناسبات اخلاصة 
ــات يتم  بــالــســكــان وكـــل هـــذه اخلــدم
املشروع  تسليم  بعد  بالكامل  إدارتها 
للشركة حتى تضمن استمرارية كفاءة 

هذه اخلدمات.
والذى  الثانى  الشركة  مشروع  أما 
ــربـــع الــثــالــث  ــالل الـ مت اطـــالقـــه خــ
مـــن الـــعـــام املـــاضـــى هـــو مـــشـــروع " 
مساحة  على  ــام  ــق وامل  "  SCENE٧
فى  يسير   ،R٧ مبنطقة  فــدانــا   ٤٠
ويتمتع  للشركة  العام  اإلجنــاز  نفس 
واملساحات  املميزة  اخلدمات  بنفس 
 ٪  ٨٢ نسبة  تتجاوز  التى  اخلــضــراء 
للمشروع  االجــمــالــيــة  املــســاحــة  مــن 
واملبادرة  الذكية  احللول  نفس  ويقدم 
بالسعادة  الشعور  على  تساعد  التى 
لكل أفــراد األســرة ولكن بتطور آخر 
ننتهجها  التى  املنظومة  يكمل  جديد 
مشاركة ووفقا ملتطلبات شريحة كبيرة 
 SCENE٧ إطــالق  فتم  العمالء  مــن 
مزودا بأكادمييات رياضية على أعلى 
رياضى  كومباوند  اول  ليكون  مستوى 

عاملى بالعاصمة اإلدارية اجلديدة .

نستهدف حجم مبيعات يتخطى مليار جنيه
ايــدج  مبيعات  قطاع  رئيس  حسن  عمرو  صــرح 
القابضة أن من اهم املشاريع  بالعاصمة االدارية 

OiA compound & OiA Towers اجلديدة
ال  العقار  اسعار  فى  متوقعة  زيــادة  يوجد  وإنــه 
تقل عــن ١٠٪ نــظــًرا لــزيــادة أســعــار احلــديــد ومــواد 

البناء والتى تخطت ٣٥٪ عن العام املاضى

من  ألكثر  زيادتها  إلى  يشير  آخر  جانب  وهناك 
بعد  احلالى  العام  من  الثانى  النصف  خالل  ذلك 
ومجمع  احلكومية  للمؤسسات  الرسمى  االنتقال 
ــوزارات  ــ الــبــنــوك وبــــدء الــتــشــغــيــل الــفــعــلــى حلـــى الــ
واملــطــار الــدولــى واجلــامــعــات. واكــد ا/ عمرو حسن 
انــهــا فــتــرة مــشــجــعــة جـــدا لــلــعــمــالء واملــســتــثــمــريــن 

اعلى  لتحقيق  الــعــقــارى  االستثمار  على  لالقبال 
العام  بــدايــة  مــع   ٪٢٥ إلــى  يصل  رمبــا  متوقع  عائد 

اجلديد
واضــــــــاف أيــــًضــــا اســـتـــهـــدافـــه حلـــجـــم مــبــيــعــات 
 ٢٠٢١ مــن  الــثــانــى  للنصف  جنيه  املــلــيــار  يتخطى 

OiA Towers مبشروع  عمرو حسن

 عمرو حسن رئيس قطاع املبيعات بشركة «ايدج» القابضة 

اقتنص الفرصة واحصل على وحدتك مبشروع «كاسيل الند مارك» 
بخصومات متنوعة خالل معرض «أخبار اليوم» العقارى

فى اطار حرص شركة كاسيل للتطوير العمراني 
تشارك  الكبرى،  العقارية  باملعارض  املشاركة  على 
كاسيل لتطوير العمراني بجناح متميز فى معرض 
أخــبــار الــيــوم الــعــقــاري بــدورتــه األولــــى واملــقــام فى 
نصر  مدينة  للمؤمترات -  الدولي  القاهرة  معرض 
يونيو  شهر  من   ٦ إلى   ٣ من  الفترة  فى   (CICC)
اجلاري ٢٠٢١، حيث تقدم الشركة عروض متنوعة 
ــــد مــــــارك" بــالــعــاصــمــة  عـــلـــى مــــشــــروع "كـــاســـيـــل النـ
بتطويره  كاسيل  تــقــوم  والـــذي  اجلــديــدة،  ــة  اإلداريــ
ــدان ويـــتـــكـــون مـــن ٤ مــراحــل  ــ عــلــى مــســاحــة ٤٣  فـ

سكنيه  وحـــده   ١٨٠٠ بــه  الـــوحـــدات  عـــدد  وإجــمــالــي 
بخالف ٢٥٠ وحده إداري و جتاري ( كاسيل جيت ) 
ويوفر املشروع عدًدا من اخلدمات واملرافق املتميزة 

التى تتيح لسكانه حياة عصرية مستقرة وآمنة.
والــــعــــروض الـــتـــى تـــوفـــرهـــا الـــشـــركـــة عــلــى مـــدار 
الــثــالث أيــــام مـــدة إقــامــة املــعــرض هــي خــصــم ٢٥٪ 
سنوات   ٥ على  والتقسيط  املختلفة  الوحدات  على 
واخليار  سنوات،   ٧ على  والتقسيط   ٪١٥ خصم  أو 
والتقسيط   ٪٥ بنسبة  اخلصم  هو  واألخير  الثالث 

على ١٠ سنوات بدون فوائد.

OUD » تستهدف مبيعات  الشرقيون للتنمية العمرانية « 
«AREX Egypt تتخطى ١٥٠ مليون جنيه من معرض «ً

 آسر حمدى

مشاركة متميزة وخصومات كبيرة من 
«العتال هولدينج» مبعرض أخبار اليوم العقارى

تشارك شركة "العتال هولدينج" فى معرض أخبار اليوم العقاري فى دورته 
٢٠٢١ يف معرض القاهرة  ٦ من شهر يونيو اجلاري  ٣ إلى  األولى بالفترة من 
لرواد  هولدينج"  "العتال  وتقدم   ،(CICC) نصر  مدينة   - للمؤمترات  الدولي 
املــعــرض عــروًضــا مــتــمــيــزة عــلــى الــوحــدات احملــتــلــفــة مبــشــروعــهــا يف العاصمة 
 ،Rاإلدارية اجلديدة مشروع "باركلني" املقام على مساحة ٢٧ فدان يف منطقة ٧
وبنتهاوس  دوبلكس  شقق  بني  متنوعة  وحــدة   ١١٠٠ ويضم  مراحل  أربــع  على 
من  عــدُدا  هولدينح"  "العتال  وتوفر  وجتــاريــة،  إداريــة  ووحــدات  واستوديوهات 
تبدأ  مبساحات  واستوديوهات  التشطيب  كاملة  واإلداريـــة  الطبية  الــوحــدات 
احلصول  ميكنك  حيث  كبيرة،  تنافسية  بأسعار  بــاملــشــروع  مربع  متر   ٥٠ مــن 
على وحدتك بخصومات تصل إلى ١٠٪ باقساط على ١٠ سنوات بدون فوائد.
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بطولة  والــطــبــال  الــراقــصــة  فيلم  فــى 
ــمـــد زكــــى..  الـــرائـــعـــني نــبــيــلــة عــبــيــد واحـ
تـــألـــق الـــفـــنـــان املــعــلــم مــحــمــد رضــــا فى 
دور «هــريــدى ابـــو الــهــدد» مــقــاول الــهــدم 
الــفــوائــد  أكــبــر  ويــحــقــق  يستمتع  الــــذى 
واالربــــــاح مـــن هـــدم الــبــيــوت والــعــقــارات 
اعرف  وال  سعر..  بأعلى  انقاضها  وبيع 
ــاذا اســتــقــر فـــى ذهــنــى مـــؤخـــرا «املــعــلــم  ملــ
ابــو الــهــدد» ورأيــت كثيرا من أمثاله فى 
الوسط الرياضى اليقلون عنه مهارة فى 
هــدم كل املــبــادرات التى من شأنها ازالــة 
التوتر بني قطبى الكرة املصرية االهلى 
والزمالك وآخرها املبادرة االخيرة التى 
متــثــلــت فــــى تــهــنــئــة الـــزمـــالـــك لــالهــلــى 
السوبر  ببطولة  االحــمــر  الــفــريــق  بــفــوز 
االفــريــقــى لــكــرة الــقــدم لــلــمــرة السابعة 
ادارة  مجلس  أحسن  والتى  تاريخه  فى 
محمود  الكابنت  بقيادة  االهلى  الــنــادى 
اخلطيب استقبالها بتوجيه برقية شكر 
سريعة للجنة املؤقتة اجلديدة للزمالك 
بـــرئـــاســـة الـــكـــابـــنت حــســني لـــبـــيـــب.. هــذه 
والزمالك  االهلى  بني  للتقارب  املــبــادرة 
ــاول افـــســـادهـــا كثير  ــ لــنــبــذ الــتــعــصــب حـ
مــن احــفــاد ابــو الــهــدد الــذيــن سعوا بكل 
ــافــــني الــتــعــصــب فــيــهــا  ــدق اســ ــ قـــوتـــهـــم لـ
لقتلها فــى مــهــدهــا.. ومــاكــاد الــزمــالــك 
بقيادة حسني لبيب يأخذ خطوة تهنئة 
حتى  االفريقى  بالسوبر  بالفوز  االهلى 
ظـــهـــر اجلـــاهـــلـــون بـــرؤوســـهـــم وطــلــتــهــم 
الكئيبة إلشــعــال الــنــار فــى املــبــادرة بعد 
ــازت ســلــة الــزمــالــك  ســـاعـــات قــلــيــلــة ملـــا فــ
املتعصبون  راهن  حيث  افريقيا  ببطولة 
املنتظرون ملوقف االهلى على ان االهلى 
نشوف  و»ملــا  الزمالك  مافعله  يفعل  لن 
االهلى هيعمل ايه» ولكن االهلى بوعى 
شــديــد فـــوت الــفــرصــة عــلــى املــتــربــصــني 
محترمة..  تهنئة  بــإرســال  بسرعة  رد  و 
يهدأون..  او  املتعصبون  يرتاح  هل  ولكن 
البيان  فــى  يفتشون  واخـــذوا  أل..  طبعا 
عــن ثــغــرة للنفخ مــن جــديــد فــى نغمة 
«حسني  يــقــولــوا  ازاى  فــقــالــوا  الــتــعــصــب 
تالكيك  اى  «الــكــابــنت»..  غير  مــن  لبيب» 
فى  بـــدأت  جميلة  روح  إلفــســاد  والــســالم 

العودة بعد غياب.  
ولــيــعــلــم املــتــعــصــبــون ان الــتــعــصــب ال 
يصنع بطوالت ولن يضيف اى بطوالت 
لـــالهـــلـــى ولــــــن يــنــقــصــهــا كـــمـــا انــــــه لــن 
يحرمه  ولـــن  بــطــولــة  لــلــزمــالــك  يضيف 
ــطـــوالت  ــبـ الـ حتـــقـــيـــق  الن  ــة  ــولـ ــطـ بـ ــــن  مـ
«مـــــــوال تــــانــــى» اليــفــهــمــه مــــن يــشــغــلــون 
رؤوسهم بالتعصب او صب اللعنات على 
باجلهد  تتحقق  الــبــطــوالت  اآلخـــريـــن. 
ــعــــرق واالخـــــــالص وعـــــدم االنــشــغــال  والــ
بــالــتــشــكــيــك فـــى املــنــافــســني واهــانــتــهــم 

بأكاذيب مفضوحة.

مدد.. يا أبو الهدد!

بقلم:
فتحى سند

fathy_sanad@hotmail.com

ال مؤاخذة!

>> عندما تعلو أصوات معظم.. او 
كل االندية.. رافضة ضغط مباريات 
الدورى.. فهذا معناه ان هناك خلال 
شديدا فى جدول املسابقة.. وعندما 
تــشــكــو انـــديـــة مـــن تــبــايــن رهــيــب فى 
عدد مباريات لعبتها.. مقارتة بعدد 
ــاريـــات فـــريـــق آخـــــر، فـــهـــذا يعنى  ــبـ مـ
ظلما.. ثم..عندما التتوحد قرارات 
حكام الساحة والفار فى قراراتهم.. 
فــيــســتــفــيــد فـــــريـــــق.. عـــلـــى حـــســـاب 
منافسني.. «غير محظوظني».. فهذا 

يؤكد ان العدالة غائبة!.
هــذا.. هو حــال الـــدورى الــكــروى.. 
الـــذى ميكن وصــفــه على ضــوء هذه 
املتناقضات بكلمة واحدة..» خربان «!.

>> مــــن «عـــجـــايـــب» الــــــــدورى فــى 
احملروسة.. ان يتم الضغط العنيف 
لــلــمــبــاريــات فــى مـــايـــو.. ثــم االغـــالق 
تقريبا فى يونيو..»منتهى العبقرية»!.

لها  ليس  التى  «العجيبة»..  أمــا    
االندية  فرق  جميع  ان  فهى  مثيل.. 
منحت العبيها إجازات وبدأت تبحث 
عن مباريات ودية.. اما املنتخب االول 
ــدرى.. ــبــ بـــقـــيـــادة الـــكـــابـــنت حـــســـام الــ

فـــقـــد قـــــرر ان يــســتــمــر فــــى اجـــازتـــه 
الــطــويــلــة..»بــال وجــع دمــــاغ».. عكس 
تستغل  الــتــى  الــعــالــم  منتخبات  كــل 
الفيفا.. حددها  التى  التوقف  فترة 

ألداء مباريات ودية جتريبية!.
>> من منطلق ان «احملتاج يركب 
الــصــعــب».. وافــقــت مــعــظــم االنــديــة 
املمتاز  الــدورى  تكمل  ..مضطرة..ان 
مــبــكــرا حتـــت اى ظـــــروف.. حــتــى لو 
دفعت الثمن غاليا بإصابات العبيها 
«بعاهات».. قد جتبرهم على االبتعاد 
ــاذا؟.. حتى  ــ عــن املــالعــب طــويــال.. ملـ
التــســتــمــر املــضــاعــفــات الــقــاتــلــة فى 

املوسم القادم.
ويدفع  اجلبالية..  فى  يعملوها.. 

ثمنها االغلبية من االندية!!.
>> يبدو.. انه عندما تبدأ انتخابات 
ــر..»اهللا اعـــلـــم..  ــ ــوقــ ــ احتـــــاد الـــكـــرة املــ
تعرضت  قد  اللعبة  ستكون  امتى».. 
ولكن  اخلسائر..  من  «فظيع»  لقدر 
يظل االمل كبيرا ان تأتى مجموعة 
«جديدة.. الجن» تستطيع ان تصلح ما 
افسدته الظروف..»ومش اى ظروف» 

والمؤاخذة .

البحث عن ..عدالة !

بقلم:

شوقى حامد
 hesham3668@yahoo.com

 بالعقل

ــا ممــثــلــو  ــهـ ــادلـ ــبـ ــتـــات كــــرميــــة تـ ــفـ لـ
ــلــــى  األهــ الـــكـــبـــيـــريـــن -  الـــقـــطـــبـــني 
والزمالك - تصلح ألن تكون أساسًا 
ــائــــج مــهــدمــة  ــدًا ألواصــــــر ووشــ ــديــ جــ
فاعل  بفعل  التهاوى  على  وأوشــكــت 
كانت قد اكتنفت العالقات واجلسور 
حسني  الكابنت  بــادر  بينهما..  التى 
لبيب رئيس اللجنة التى تدير القطب 
األبيض بإرسال برقية تهنئة لقلعة 
اجلزيرة على الكأس واللقب السوبرى 
السابع.. ورد الكابنت اخلطيب رئيس 
مجلس إدارة األهلى ببرقية مماثلة 
الزمالك  سلة  حتقيق  على  للتهنئة 
على  أشـــرف  الــتــى  إفريقيا  لبطولة 
إقامتها االحتاد الدولى للعبة.. وإذا 
كان هذا هو حال القيادات فال شك 
أن هذا التواصل والتقارب سينعكس 
من  العناصر  بقية  على  بــاإليــجــاب 
فـــنـــيـــني وإداريــــــــــني والعــــبــــني وحــتــى 
اجلـــمـــاهـــيـــر.. ولــــن يـــجـــرؤ أحــــد من 
هؤالء على خرق تلك النواميس وكسر 
تلك القواعد مستقبًال.. وستختفى 
تدريجيًا مظاهر االحتقان وظواهر 
التحرش ومعالم التربص والترصد 
التى أوجدتها بعض القيادات السابقة 
الــتــى كــانــت تــهــوى الــشــجــار والــنــقــاد 
واجنرفت فى طياتها قلة من املنفلتني 
لالعبني وللجماهير.. وليتنا نشهد 
قريبًا مبادرات ومسامحات وتنازالت 
ــايـــا الــــتــــى قــــد تــنــظــرهــا  عــــن الـــقـــضـ
الساحات القضائية قريبًا.. فاألهلى 
والزمالك أعرق وأكبر وأفضل من أن 
سيرتهما  ويـــتـــنـــاول  بــاســمــهــمــا  يــــزج 
الــقــضــاة واحملـــامـــون إلدانــــة املعتدى 
وتبرئة املعتدى عليه.. ولنسع جميعًا 
لطى تلك الصفحة القامتة وغلق هذا 
امللف األسود خاصة أن املتسببني فيه 
ساحتنا  غـــادروا  قد  عنه  واملسئولني 
الرياضية الغراء التى تشرفت مؤخرًا 

بالتخلص منهم واالبتعاد عنهم.

برافو لبيب والخطيب

ــيــــد حـــــارس  عــــمــــاد الــــســ
السكندرى  االحتــاد  مرمى 
بدأ البحث عن عروض من 
بعد  خاصة  الــدورى  اندية 
جتميده من جانب اجلهاز 
الفنى بقيادة حسام حسن 
باستبعاده  فرمان  وصــدور 
مــن املــشــاركــة فــى تدريبات 

الفريق ومبارياته.

ــر  ــابــ املـــــــقـــــــدم أحــــــمــــــد صــ
احتـــاد  ادارة  مــجــلــس  عــضــو 
اجلودو يرأس بعثة املنتخب 
املــجــر  فــــى  اآلن  املــــــوجــــــودة 
ــاد  ــيــ ــبــ ــمــ ــيــ اســــــتــــــعــــــدادا الولــ
ــنـــتـــخـــب يـــبـــدأ  طــــوكــــيــــو.. املـ

مبارياته غدا االحد.
بشعبية  يــحــظــى  صـــابـــر   

كبيرة وسط اسرة اجلودو.

أسامة إسماعيل مدير ادارة 
االعـــالم بــاحتــاد الــكــرة أكــد ان 
الفيس  على  االحتــاد  صفحة 
بوك سوف تعود للظهور على 

شبكة االنترنت خالل أيام.
ادارة  ان  بــالــذكــر  واجلـــديـــر 
االعالم باالحتاد مسئولة عن 
فقط  املنشورة  املــواد  محتوى 

بالصفحة.

  نــــــرمــــــني رفــــــيــــــق عــضــو 
مجلس ادارة احتاد املصارعة 
ــوز الــبــطــلــة سمر  ــ ــفـــت فـ وصـ
حمزة بذهبية بطولة اجلائزة 
الكبرى بروسيا على الروسية 
ايــكــاتــريــنــا صــاحــبــة بــرونــزيــة 
اوليمبياد ريــو.. بأنه انتصار 
مبــــذاقــــني رائــــعــــني ومــكــســب 

كبير للرياضة املصرية.

وجــيــه احــمــد رئــيــس جلنة 
احلــكــام أكــد أنــه سيتم صرف 
ما يقرب من ٤ ماليني جنيه 
ــام فــى  ــكـ ــلـــحـ كـــمـــســـتـــحـــقـــات لـ
نــهــايــة يــونــيــو عـــن املــســابــقــات 
املــنــتــهــيــة.. وبـــذلـــك يــكــون مت 
صرف كل مستحقات احلكام 
بـــعـــد أن حـــصـــلـــوا فــــى ابـــريـــل 
املاضى على ١٦ مليون جنيه.

انتصار مبذاقني عودة الصفحة شعبية كبيرة رحيل السيد أسماء صرف املستحقات

أخبار

و

األهلى يبدأ رحلة االستعداد لعبور الجى
 كتب محمود سعيد:

املدير  موسيمانى  بيتسو  طالب 
التعاقدات  جلنة  من  لألهلى  الفنى 
بضرورة التعاقد مع اجلناح اجلنوب 
مونبيليه  فــريــق  العــــب  افــريــقــى 
بعد  وذلــك  دوللى  كيجان  الفرنسى 
الــالعــب  ان  مــوســيــمــانــى  عــلــم  ان 
اجلديد  املــوســم  فــى  حــرا  سيكون 
بعد ان قرر ناديه عدم جتديد عقده 
سنوات   ٤ بعد  معه  التعاقد  وإنهاء 
األولــى  الــدرجــة  دورى  فــى  قضاها 
ــى الـــفـــور شــدد  ــســى..  وعــل ــرن ــف ال
التفاوض  بضرورة  افريقى  اجلنوب 
نادى  ان  خاصة  سريعا  الالعب  مع 
صن دوانــز الــذى كان يلعب له قبل 
لديه  الفرنسى  ــدورى  ــل ل االنــتــقــال 
رغــبــه قــويــة هــو اآلخـــر فــى عــودة 
وكان  جديد..  من  لصفوفه  الالعب 
كيجان دوللى قد تدرب حتت قيادة 
دوانز  صن  مع  قبل  من  موسيمانى 
لالهلى  الــعــام  املــــدرب  واكــتــشــفــه 
كــيــفــني جــونــســون.. وبــالــفــعــل بــدأ 
باألهلى  التعاقدات  جلنة  مسئولو 
فى احلديث مع املقربني من الالعب 
ملعرفته رغبته فى االنضمام لالهلى 
من عدمها وبدء املفاوضات الرسمية 
مع الالعب ورغم ان صفقة انضمام 
انتقال  صفقة  ستكون  دوللى  كيجان 
تهدد  قد  املالية  ــة  االزم ان  اال  حر 
الالعب  ان  خاصة  الصفقة  امتــام 
يــورو  مــاليــني   ٣ على  يحصل  كــان 
مع ناديه وهو مبلغ قد يرى مسئولو 
لكن  فيه..  مبالغ  انه  االحمر  املــارد 
موسيمانى يتمسك مبواطنه اجلنوب 
أفريقى ألنه يرى أنه اضافة لألهلي.
وفـــى ســيــاق آخـــر نــفــى مصدر 
ــول فى  ــدخــ ــ مــســئــول بـــاألهـــلـــى ال
فتحى  مــصــطــفــى  مـــع  مــفــاوضــات 
العب الزمالك واملعار لسموحة وأكد 
املصدر ان الالعب مرتبط بعقد مع 
فى  االهلى  يدخل  فكيف  الزمالك 
املقربني  او  الالعب  مع  مفاوضات 
موسيمانى  ان  املــصــدر  وأكـــد  منه 
وانه  الالعب  مع  التعاقد  يطلب  لم 
خارج حسابات األهلى خالل الفترة 

احلالية .
العديد  هناك  االطار  نفس  وفى 
موسيمانى  يسعى  التى  امللفات  من 
حسمها  إلــى  التخطيط  جلنة  مــع 

الـــوقـــت احلــالــى  مــســتــغــال تــوقــف 
الدولية  االرتباطات  بسبب  الــدورى 
متسكه  ــى  ــمــان مــوســي اكــــد  حــيــث 
بــاســتــمــرار الــيــو ديـــاجن مــع الفريق 
وغــلــق مــلــف الــعــروض املــقــدمــة له 
العناصر  مــن  الــالعــب  وان  خاصة 
ــع الــفــريــق وطــالــب  املـــؤثـــرة جـــدا م
املـــديـــر الــفــنــى لــألهــلــي  بــضــرورة 
ــودة كــل مـــن: احــمــد يــاســر ريــان  عـ
ــمـــدى املـــوســـم املــقــبــل  وعـــمـــار حـ
باقى  مصير  يحسم  لــم  انــه  واكـــد 
الــالعــبــني املــعــاريــن وســيــحــدد ذلك 
على  الوقوف  بعد  املوسم  نهاية  فى 

مصير  وعــن  الالعبني  كــل  مستوى 
ــروان مــحــســن اكـــد مــوســيــمــانــى  ــ مـ
فى  ميانع  ال  انــه  التخطيط  للجنة 
املقبل  املوسم  خالل  الالعب  اعــارة 
وطالب  اكبر  فرصة  على  للحصول 
عبد  مــع  التعاقد  افريقى  اجلــنــوب 
االسماعيلى  العب  مجدى  الرحمن 
وفـــى ظــل رغــبــة االســمــاعــيــلــى فى 
حتاول  محسن  مــروان  مع  التعاقد 
ادارة االهلى استغالل ذلك للتفاوض 
تبادلية  صفقة  لتكون  الدراويش  مع 
التخطيط  جلنة  مسئولو  ويعمل   ..
حلسم  وساق  قدم  على  والتعاقدات 

خاصة  سريعا  اجلديدة  الصفقات 
احتياجات  لــديــه  موسيمانى  وان 
التعاقد  من  البد  االهمية  فى  غاية 
معها فى املوسم املقبل فى مقدمتها 
انهاء صفقة كرمي فؤاد العب النجوم 
مسئولى  اتفق  والــتــى  النبى  املــعــار 
املوسم  االنضمام  على  معه  االهلى 
املقبل ويتبقى فقط انهاء املفاوضات 

مع ناديه .
وفى االطار الفنى يبحث اجلهاز 
الفنى لالهلى عن اقامة مباراة ودية 
ثانية خالل االيام القادمة استعدادا 
من   ١٩ يوم  املقررة  الترجى  ملباراة 

خاض  ان  بعد  وذلك  احلالى  الشهر 
ــام فــريــق مصر  ــاراة امـ ــب الــفــريــق م
حاول  اخلميس املاضى  يوم  للتأمني 
من  بعدد  الدفع  موسيمانى  خاللها 
الــالعــبــني الــعــائــديــن مــن االصــابــة 
خطط  وجتــربــة  عليهم  لالطمئنان 
فــنــيــة جـــديـــدة وجتــهــيــز الــالعــبــني 
منح  املباراة  وعقب  الترجى  ملباراة 
ــة من  ــالعــبــني راحــ مــوســيــمــانــى ال
الالعبون  ينتظم  ان  على  التدريبات 
فى املران من جديد استعدادا للفترة 
املقبلة ومن املقرر ان يسافر الفريق 
 ١٥ يــوم  خاصة  بطائرة  تونس  الــى 

أى  الصباحى  ــران  املـ عقب  املقبل 
قبل املبارة ب ٤ايام على ان يخوض 
تدريبني على احد املالعب الفرعية 
ويخوض املران الرئيسى على ملعب 
املباراة يوم ١٨ وسيغيب عن االهلى 
الذى  هانى  محمد  تونس  رحلة  فى 
جتهيزه  الــطــبــى  اجلــهــاز  ســيــحــاول 
ــعــودة فــى الــقــاهــرة بينما  ملــبــاراة ال
اصبحت فرص محمد مجدى افشة 
الذهاب  مبــبــاراة  اللحاق  فــى  قوية 
شفائياً  برنامجاً  هناك  ان  خاصة 
فترتني  على  الالعب  يخوضه  قوياً 

لتجهيزه للمباراة املهمة واملرتقبة.

موسيمان� يتمسك بـ«بلدياته».. ويسع� لغلق امللفات الشائكة

 األهلى حصل على راحة سلبية من التدريبات استعدادا للعودة بقوة قبل مواجهة الترجى التونسى

كواليس جديدة للمئوية وجهود مكثفة 
من أجل احتفالية عالمية للجبالية

الزمالك يعود للتدريب اليوم استعدادًا الزمالك يعود للتدريب اليوم استعدادًا 
لـ«زهرة الجنوب» فى بداية المعارك الـ لـ«زهرة الجنوب» فى بداية المعارك الـ ٩٩

األوليمبى يبدأ حلم طوكيو الكبير

غرامات بـ٢٣ مليون جنيه.. وواقعة صالح أبرز املخالفات
 كتب  د. مدحت رشدى:

بقيادة  ــكــرة  احتــادال يكثف 
رئيس  مجاهد  احمد  املهندس 
اجلــادة  جهوده  الثالثية  اللجنة 
ــة  ــام اخلـــاصـــة بــالــتــجــهــيــز إلق
احتفالية مئوية احتاد الكرة من 
اجل تنفيذها وخروجها فى ثوب 

عاملى مبهر.
ــذا االطــــار تكشف  ــى هـ وفـ
االحتفالية  ان  عن  اليوم  اخبار 
فقرة  مــن  اكــثــر  تتضمن  ســوف 
على  تتم  وسوف  وصورة  وحدث 
اكثر من يوم وليس يوما واحدا ، 
وبذلك فانها تشمل التجهيز لفيلم 
وثائقى عن االحتاد والكرة املصرية 
عام   ١٠٠ مدى  على  وإجنازاتها 
كاملة.. وتشمل االحتفالية ايضا 
اصــدار كتاب رائــع عن االحتــاد 
وقياداته والكرة املصرية وجنومها 
واجنازاتها ، باالضافة الى تنفيذ 
حفل غنائى كبير، واقامة مباراة مع 
منتخب عاملى كبير مثل البرازيل 
أو املانيا، باالضافة الى عدد من 

الفقرات املهمة االخري.
ارسلت  أخــرى،  ناحية  ومــن 
الكرة  الحتــاد  الراعية  الشركة 

بسداد  للمطالبة  رسميا  خطابا 
االحتاد  على  مستحقة  غرامات 
وهى  جنيه،   مليون   ٢٣ قدرها 
حسب  املوقعة  الغرامات  قيمة 
ــزاءات املــوقــعــة بني  ــ الئــحــة اجلـ
الشركة واالحتاد فى العقد املبرم 
وتتضمن   ..٢٠١٧ عــام  بينهما 
تنفيذ  عــدم  املطلوبة  الغرامات 
البنود الواردة فى العقد مثل عدم 
وضع شارات على اكتاف الالعبني 
فى عدد من املباريات الرسمية، 
وعدم االلتزام بوضع االعالنات 
اثناء  الراعية  بالشركة  اخلاصة 

 كتب منتصر الرفاعى:
فى  لتدريباته  الــزمــالــك  يــعــود 
ملعب  على  اليوم  مساء  السادسة 
عبداللطيف أبورجيلة بالقلعة البيضاء 
وذلك استعدادا  أيــام   ٥ راحــة  بعد 
 ٢٦ الـــ  اجلولة  فى  أســوان  ملواجهة 
للدورى واملقرر لها السابع عشر من 

يونيو اجلارى باستاد القاهرة.
ويغيب عن تدريب الزمالك العبو 
الفريق الدوليون احملترفون املنضمون 
ملنتخبات بالدهم التونسيان فرجانى 
ساسى وسيف الدين اجلزيرى بجانب 
وحميد  بن شرقى  أشرف  املغربيني 
أحداد، فيما سيتواجد التونسى حمزة 
املثلوثى باملران لعدم سفره وقضائه 
اإلجازة بأحد املدن الساحلية مبصر.. 
كما يغيب عن تدريب الزمالك العبو 
املنتخب األوليمبى الثالثى أحمد فتوح 
ومحمد عبدالسالم وإمام عاشور.. 
ويواجه كارتيرون حتدياً بتأخر عودة 
الرباعى احملترف للقاهرة حيث جترى 
محاوالت الستعادتهم يوم ١٥ يونيو 
للحاق باملران األخير قبل لقاء أسوان 

الذى جنح فى التعادل مع الزمالك 
بالدور األول ومن املنتظر أن يواجهه 
للمرة الثالثة هذا املوسم حال تخطى 
الفارس األبيض مصر املقاصة فى 
تأهل  بــعــد  لــلــكــأس  الثمانية  دور 
النهائى  نصف  للدور  اجلنوب  أبناء 

للمسابقة مبفاجأة مدوية على حساب 
املصرى البورسعيدى.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب 
مسابقة الدورى برصيد ٥٥ نقطة.

ويتبقى للزمالك ٩ مباريات لنهاية 
الدورى سيخوضها كارتيرون بنظام 

الضغط  ملواصلة  الكؤوس  مباريات 
حتى  تعثره  وانــتــظــار  األهــلــى  على 
يحقق الفريق األبيض لقب البطولة 
الغائبة عن دوالب بطوالته منذ عام 
٢٠١٥ يستهلها بلقاء أسوان ثم مصر 
املقاصة بالسويس يوم ٢ يوليو املقبل 
فى اجلولة رقم ٢٧ للدورى.. ويلتقى 
 ٥ يوم  القاهرة  باستاد  احمللة  غزل 
يوليو فى اجلولة رقم ٢٨  ثم يلعب مع 
االحتاد السكندرى يوم ١٨ أغسطس 

باإلسكندرية فى اجلولة رقم ٢٩.
يلعب   ٣٠ رقـــم  اجلـــولـــة  وفـــى 
 ٢٥ يــوم  االسماعيلى  مع  الزمالك 
وبعدها  باإلسماعيلية  أغسطس 
يلتقى دجلة بالقاهرة يوم ١١ سبتمبر 
فى اجلولة رقم ٣١ ومع  سيراميكا 
 ٢١ يــوم  اجلــديــد  السويس  باستاد 
سبتمبرفى اجلولة ٣٢  ..وفى اجلولة 
الدورى  منافسات  من  األخيرة  قبل 
احلربى  االنتاج  مع  الزمالك  يلعب 
يوم ٢٥ سبتمبر بالقاهرة وفى اجلولة 
األخيرة يلتقى البنك األهلى يوم ٢٩ 

سبتمبر على ملعب بتروسبورت.

 كتب محمد جابر:
للمنتخب  املغلق  املعسكر  السبت  اليوم  ينطلق 
طوكيو  أوملبياد  فى  للمشاركة  استعدادا  االوملبى 
إقامة  ترتيب  ومت  املقبل  يوليو   ٢٢ تنطلق  التى 
أفريقيا  جنوب  منتخب  أمــام  وديــتــني  مــبــاراتــني 
برونزية  حقق  أن  بعد  طوكيو  ألوملبياد  املتأهل 
البطولة األفريقية التى فاز بها املنتخب املصرى، 
وحتــددت  باألوملبياد  األولــى  املجموعة  فى  ويقع 

املباراة األولى يوم ١٠ يونيو، والثانية يوم ١٣ من 
نفس الشهر.

للمنتخب  الفنى  املدير  غريب  شوقى  وأشــار 
إلى أنه سيخوض وديتى جنوب افريقيا بتشكيلني 
مختلفني لتجربة كافة العناصر التى مت اختيارها 
االساسى  التشكيل  سيكون  التشكيالت  احد  وان 
استمرار  حال  طوكيو  اوليمبياد  فى   ٪١٠٠ بنسبة 
االوضاع كما هى بعيداً عن االصابات والغيابات.

الرسمية  واملباريات  التدريبات 
والـــوديـــة.. وتــشــمــل الــغــرامــات 
ايضا مبلغ ٢ مليون و ٣٠٠ ألف 
نزول  بواقعة  خاصة  وهى  جنيه 
ملعب  ارض  الى  وافراد  عناصر 
ستاد القاهرة والوصول الى جنم 
مصر وليفربول االجنليزى محمد 
صالح فى مباراة جزر القمر وهى 
عناصر اخترقت حرم امللعب وغير 
مسموح لها بالنزول مع تعريض 
بسبب  للخطر  صـــالح  محمد 
الظروف الصحية احلالية بسبب 

وباء، كورونا.

 محمد صالح يبدى استيائه من اقتحام اجلماهير فى لقاء جزر القمر

حسم ملف ساسى بعد العودة من تونس
ينتظر مسئولو الزمالك عودة الدولى التونسى فرجانى ساسى من تونس 
حلسم ملف التجديد له نهائيا سواء ببقاء الالعب أو رحيله بنهاية املوسم 
اجلارى بنهاية عقده.. وقدم احملاسب حسني لبيب رئيس اللجنة التنفيذية 
اجلديدة املكلفة بإدارة شئون الزمالك وحسني السيد عضو اللجنة  عرضا 
املتأخرة  مستحقاته  جميع  مبنحه  يقضى  تونس  الــى  سفره  قبل  لساسى 
والبالغة ٣٠٠ ألف يورو مع منحه ٣٥٠ ألف يورو مقدم جتديد عقده على أن 
يحصل على قرابة املليون و٦٠٠ الف يورو سنويا اال أن الالعب طلب مهلة 
للتفكير والرجوع لوكيل أعماله مهند عون.. وشهدت الفترة املاضية انفراجة 
الالعب  أن  خاصة  للزمالك  اجلديدة  اللجنة  مع  ساسى  جتديد  ملف  فى 
طلب من قبل احلصول على ٢ مليون و٤٠٠ الف يورو بجانب منحه ٦٥٠ الف 
يــورو قيمة مستحقاته املتأخرة من نهاية عقده وذلــك فى االجتماع الذى 

عقد بتونس قبل لقاء الترجى بدورى األبطال.
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د. أسامة أبوزيد

٧ سنوات مكاسب.. وإجنازات
> بعد ساعات يكمل الرئيس عبدالفتاح السيسى عامه السابع رئيسا 

ملصر.. حاميا لها.. وقائدا ألهلها.
أعــوام من التعب والشقا والتحدى ومحاربة االرهــاب واعــادة الثقة.. 
وال شــك ان الــريــاضــة فــى عهد الــرئــيــس شــهــدت طــفــرات تاريخية غير 
واألهم  والفردية..  اجلماعية  وااللعاب  الرياضة  مستوى  على  مسبوقة 
استقالل الرياضة من اندية واحتادات بعد ان اصدر الرئيس عبدالفتاح 
السيسى قانون الرياضة الذى منح االحتادات واالندية صالحيات وانارة 
خريطة طريق من اجل االنطالق احلقيقى دون أى تدخل أو فرض رأى 

من أى جهة.
واستضافة  عاملية..  بطوالت  تنظيم  من  الرئيس  عهد  فى  حتقق  ما 
كــرنــفــاالت افريقية كــان مــن أهــم املــكــاســب فــى اعـــادة بــنــاء بلدنا أمنيًا 

وسياحيا ومشاركة فى النهوض باجلانب االستثمارى.
واجلميل  فى الوقت الــذى رفضت فيه الــدول استضافة البطوالت.. 
أرض  على  وسهال  اهال  شعار  حتت  ذراعيها  تفتح  احملروسة  مصر  كانت 

مصر احلب والسالم.. االمن واالمان.
 املنشآت الرياضية العمالقة املوجودة االن جتعل كل مصرى يتباهى 

بأنه مصرى ابن مصرى.
االجنــازات لن تتوقف ابــدا.. واالنتصارات ستستمر.. مادامت النوايا 
املصلحة  يهمه  ما  وان  ابــدا..  اخللف  الــى  ينظر  ال  والقائد  خلصت  قد 

العامة والشفافية.. واختيار الرجل املناسب فى املكان املناسب.
نعم الرئيس السيسى يستحق كل االمتنان والتقدير والرسالة التى 

تتردد علي لسان كل رياضى فى أى محفل.. شكرًا معالى الرئيس.
> البد أن يجتمع أحمد مجاهد رئيس احتاد الكرة احلالى وفى أسرع 
ألن  للمنتخب،  الفنى  املدير  غريب  وشوقى  األهلى..  مسئولى  مع  وقت 
الوضع اصبح صعبا جدا من حيث موعد مباريات املنتخب فى اوليمبياد 

طوكيو.. ونهائيات أبطال افريقيا التى يخوضها الفارس األحمر.
ذلك  ومــع  طبيعى  غير  جهدا  يبذل  الــذى  مجاهد  أحمد  على  اشفق 
فإن سهام النقد ال تتوقف ألن التقييم اآلن اصبح حسب اللون وليس 

من أجل املصلحة العامة.
مصر  جماهير  مــن  األكــبــر  اجلـــزء  اســعــاد  فــى  مهمة  افريقيا  بطولة 
املنتمني لألهلي. ويحق لألهلى احلفاظ على العبيه من أجل البطولة.. 
شرف  طوكيو  اوليمبياد  فى  طيبة  نتيجة  وحتقيق  اهــم..  املنتخب  لكن 

يفخر به كل الشعب.
> يجب مراقبة دوريات الدرجة الثالثة لكرة القدم مبنتهى االهتمام 
ألن الرقابة معدومة.. والبيع «عينى عينك» واضاعة ضربات اجلزاء على 
«الكيف واملزاج» واالتفاقات من أجل املصالح.. وهبوط فرق بسبب نتائج 

االخرين.. أمر عادى وموجود!.
شــاهــدت هــدفــا مــن كــرة مــرفــوعــة مــن وســط املــلــعــب.. أمسكها حــارس 

املرمى تقريبا ولعبها فى املرمى.. ال حس وال خبر!!
فعال.. فضايح. والكل بيتفرج!!.

> البد أن يتعلم العبو الفريق االبيض من جنوم كرة السلة مبيت عقبة.
 روح غير طبيعية ورؤية وهدف الفوز فقط هو املوجود.

أبدع عمالقة السلة فى رواندا.. وعادوا مجبورى اخلاطر. ومعهم كأس 
افريقيا التي لم تدخل القبيلة البيضاء إال مرة واحدة فى التاريخ.

يعرفون  وال  مستحقاتهم  على  تقريبا  يحصلون  ال  الالعبون  هــؤالء 
طعم او شكل املكافآت.. ولكنهم يعرفون طريق االنتصارات.. وفعال كان 

الشكل واملضمون فى مباراتهم االفريقية سوبر.
دائم  مكان  فى  صورهم  ووضع  التكرمي  كل  يستحقون  النجوم  هؤالء 
داخل النادى. وكذلك التكرمي املادى.. وان كنت اتصور أن االمور املالية 
من  والعائد  مختلف  الفكر  الن  املوجود..  املجلس  مع  متاما  ستختلف 

وراء اسم الزمالك وكيانه الكبير يستطيع ان يحل االزمة.
>  انتخابات االحتادات واألندية بدأت.. «التربيط» ال يتوقف.. وروائح 
مظاهرات   بــدأوا  الكرسى  فى  والطامعون  االبـــواب..  كل  على  املــؤامــرات 
الفضيلة..  ثوب  اآلن  يرتدى  الكل  ان  لدرجة  بوك  الفيس  عبر  الترويج 

وكأن التاريخ ميحو املاضى املؤلم!!
اهللا املوفق للجميع.

اآلخرمن

 عاشور عبداملنصف يوسف عامر ماهر

نـــــــاصـــــــر مـــــــاهـــــــر العـــــب 
ــلــــب مـــــن ســيــد  األهـــــلـــــى طــ
عــبــداحلــفــيــظ مــديــر الــكــرة 
ــــى رحـــيـــلـــه  ــلـ ــ املــــــوافــــــقــــــة عـ
عــقــب املـــوســـم ألنــــه يرفض 
احلــصــول  دون  ــتـــمـــرار  االسـ
تلقى  بعدما  الفرصة  على 
عرضا من سموحة واالحتاد 
الــســكــنــدرى الســتــعــارتــه فى 

املوسم اجلديد.

ــد فـــــــــــرج عــــامــــر  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ
رئــــــيــــــس نــــــــــــادى ســـمـــوحـــة 
قـــال ان انــتــخــابــات الــنــادى 
السكندرى ٤ نوفمبر املقبل 
وانه سيخوض االنتخابات 
على مقعد الرئاسة وليس 
ــــرح بــأنــه  ــه صـ ــ صــحــيــحــا أنـ
مؤكدا  العام  العمل  اعتزل 
ــــى اعــــــتــــــزالــــــه الـــعـــمـــل  ــلـ ــ عـ

السياسى فقط.

الـــتـــونـــســـى فـــخـــر الـــديـــن 
يــــــــوســــــــف احملــــــــــتــــــــــرف فــــى 
حسم  يتم  لــم  االسماعيلى 
ــد لــه  ــديــ ــجــ ــتــ ــالــ مــــصــــيــــره بــ
لــلــبــقــاء مـــع الــــدراويــــش من 
ــره  أمــ تـــأجـــيـــل  ومت  ــه،  ــدمــ عــ
لقرار  طبقا  املــوســم  لنهاية 
ايــهــاب جـــالل املــديــر الفنى 
الذى لم يطلب التجديد له 

حتى االن.

مــــــحــــــمــــــد عـــــبـــــداملـــــنـــــصـــــف 
ــديـــر  ومـ ــلــــة  دجــ وادى  حــــــارس 
ــــى ســـابـــقـــة  ــــد فـ ــديـ ــ ــرة اجلـ ــ ــكـ ــ الـ
هــى األولـــى بــالــدورى املــصــرى 
قـــال انـــه ال يــحــتــاج  مــنــاصــب 
لــيــقــوم بـــدور مــديــر الــكــرة مع 
الـــالعـــبـــني وكــــــان يـــقـــوم بــهــذه 
تــولــى  االدارة  ورأت  ــوة  ــطـ اخلـ
هـــذا املــنــصــب لــالســتــمــرار مــع 

اعتزالي. عقب  دجلة  وادى 

ــــب  حـــــــســـــــام عــــــــاشــــــــور العــ
االحتــــــــاد الـــســـكـــنـــدرى طــلــب 
وســـاطـــة بــعــض املــقــربــني من 
مـــحـــمـــود اخلـــطـــيـــب لــلــعــفــو 
ــنـــه والـــــعـــــودة لــلــعــمــل بـــأى  عـ
احلالى  املوسم  عقب  منصب 
خاصة وان عاشور يتخذ قرار 
اصابته  بعد  قريبا  االعــتــزال 

بقطع الرباط الصليبي.

أسماء وساطة للصلح بدون مناصب حقيقة التجديد توضيح عامر عاوز أمشى

أخبار

و

yassen.omr.hamza@gmail.com

الدعم اِّـتواصل من القيادة السياسية 
وضع مصر فى مركز رياضى عاِّـى

 كتب منتصر الرفاعى:
أكد د. أشرف صبحى وزير الشباب 
الرياضة أن توجيهات السيد الرئيس 
عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية 
ودعمه ومتابعة فخامته املتواصلة مللف 
والرياضة  الشباب  مبنظومة  العمل 
جعل من الدولة املصرية قبلة جلميع 
مختلف  الســتــضــافــة  ــم  ــال ــع ال دول 
واملنافسات  واألحــــداث  الــبــطــوالت 
العاملية وذلك من خالل توافر البنية 
التى  العاملية  الرياضية  اإلنشائية 
أصبحت تتمتع بها مصر حالياً األمر 
وبشكل  دائماً  جاهزين  جعلنا  الــذى 
مستمر الستضافة البطوالت الدولية 

والقارية.
بالفعل  أصبحنا   : صبحى  وقــال 
ــدول الـــقـــادرة على  ــ فــى مــصــاف ال
عاملى  رياضى  حدث  أى  استضافة 
زمنية  توقيتات  إلــى  احلــاجــة  دون 
إلجناز متطلبات االحتادات الدولية 
ــددا مــن  ــ ــ ــك مـــصـــر ع ــل حـــيـــث متــت
االستادات الرياضية العاملية وكذلك 
إنشاؤها  مت  التى  املغطاة  الصاالت 
العاملية  املــواصــفــات  ألعــلــى  وفــقــاً 
املدن  مختلف  على  وموزعة  منتشرة 

املصرية.
وأكد وزير الرياضة أن تلك البنية 
دون  لتكتمل  كــانــت  مــا  الــريــاضــيــة 
شهدتها  التى  الشاملة  النهضة  تلك 
مــصــر خـــالل الــفــتــرة احلــالــيــة فى 
واملواصالت  للطرق  التحتية  البنية 
والسياحية  الــصــحــيــة  واملــنــظــومــة 
ــجــاالت  ــرهــا مـــن امل واألثـــريـــة وغــي
املراكز  أهم  أحد  مصر  جعلت  التى 
الرياضية اجلاذبة للرياضة العاملية.

ودعم  برعاية  صبحى  واستشهد 

القيادة السياسية بتوجيهات سيادته 
إلنـــشـــاء مــديــنــة مــصــر الــريــاضــيــة 
ستنقل  والتى  االوليمبية  لأللعاب 
ــة إلـــى مــصــاف  الــريــاضــة املــصــري
التى  املتقدم  العالم  دول  من  القليل 
رياضية  وإمــكــانــات  ــدرات  قـ لديها 
األسرة  عليها  تعتمد  اجلــودة  فائقة 
استضافة  فــى  الــدولــيــة  الرياضية 
األوليمبية،  وبــطــوالتــهــا  أحــداثــهــا 
ــاء  ــه ــت ــد االن ــع ــه ب ــ ــى أن ــ مـــشـــيـــراً إل
من  املقبلة  القليلة  الــفــتــرة  خـــالل 
لأللعاب  الــريــاضــيــة  مــصــر  مــديــنــة 
عن  مــؤهــلــني  سنصبح  األولــيــمــبــيــة 
األلعاب  دورات  الستضافة  جــدارة 
القارة  فى  فريد  كنموذج  األوليمبية 
األوسط  الشرق  ومنطقة  اإلفريقية 

بالكامل.
وأضاف وزير الرياضة أنه خالل 

 كتب محمد قطب:
للزمالك  الفنى  اجلهاز  اعطى 
بوش  اوجستى  االسبانى  بقيادة 
عقب  لالعبيه  راحة  الفنى  املدير 
حتقيق  عقب  ــدا  روانـ من  الــعــودة 
التى  السلة  لكرة  افريقيا  بطولة 
اختتمت ٣٠ مايو املاضى بعد رحلة 
يومني  استمرت  العودة  فى  عناء 
كاملني ومن املنتظر ان يعود الفريق 
للتدريبات اليوم استعدادا خلوض 
مباريات نصف نهائى بطولة دورى 
وطالب  اجلــزيــرة..  امــام  السوبر 
بالتركيز  الالعبني  الفنى  اجلهاز 
ان  خاصة  املقبلة  الفترة  خــالل 
الزمالك مقبل على بطولة اخرى 
تقل  وال  الـــــدورى  بــطــولــة  ــى  وهـ
التى  افريقيا  بطولة  عن  اهمية 
وان  مؤخرا  الفريق  عليها  حصل 
طموحات اجلماهير زادت وثقتها 
الدورى  بطولة  الزمالك  يحرز  ان 
هذا العام.. وتعهد الالعبون ببذل 
اقصى مجهود خالل الفترة املقبلة 
السعاد اجلماهير الزملكاوية بعدما 
وقفت اجلماهير بجانب الالعبني 

عقب حتقيق بطولة افريقيا وشاهدوا 
صفحات  عــلــى  الــكــبــيــرة  ــادة  ــســع ال
بفرحة  واملــواقــع  ميديا  السوشيال 

اجلماهير البيضاء. 
وكان احتاد السلة برئاسة مجدى ابو 
فريخة قد قام بتأجيل مباريات الفريق 
فى بطولة دورى السوبر حيث تقرر أن 
يخوض الزمالك مباراته األولى أمام 
اجلزيرة يوم ٨ يونيو احلالى بدال من 
٦ من الشهر نفسه على أن تقام باقى 
املباريات أيام: ١٠ و١٢ و١٤ و١٦ يونيو.

 كتب اسالم فاروق:
مــازالــت االفـــراح تـــدوى داخــل 
لقب  حتقيق  بعد  االهلى  الــنــادى 
للكرة  العام  هــذا  الـــدورى  بطولة 
فى  الفوز  حتقيق  عقب  الطائرة 
الزمالك  على  احلاسمة  املــبــاراة 
اشــواط  بثالثة  التقليدى  الغرمي 
اقيمت  التى  املــبــاراة  فــى  نظيفة 

على صالة املقاولون العرب.
وحصل العبو االهلى على راحة 
العودة  قبل  يومني  التدريبات  من 
استعدادا  للتدريبات  اخــرى  مــرة 
خلوض مباريات كأس مصر والتى 

ستنطلق بعد غد االثنني.

للتايكوندو  افريقيا  بطولة  السبت  الــيــوم  تنطلق 
بالسنغال والتى تقام يومى ٥و٦ يونيو اجلارى ويشارك 
الالعبني  من  كال  تضم  ببعثة  املصرى  املنتخب  فيها 
 ٥٨ حتت  فرج  ومصطفى   ٥٤ حتت  وزن  شراقى  عمر 
 ٦٨ حتت  وائل  الرحمن  وعبد   ٦٣ حتت  وائل  واحمد 
حتت  عيسى  وسيف   ٧٤ حتــت  خلف  الرحمن  وعبد 
مت  السيدات  وفــى   ٨٧ حتت  وزن  ــراوى  ال واحمد   ٨٠
٤٦ ونور حسني  اختيار كل من شهد سامى وزن حتت 

حتت  نبيل  واشرقت   ٥٣ حتت  مدحت  ومنة   ٤٩ حتت 
 ٦٧ حتت  مالك  وهداية   ٦٢ حتت  رفاعى  وروان   ٥٧
 ٧٣ وزن  فوق  شعبان  وتقى   ٧٣ حتت  ايهاب  وميسون 
احتاد  ادارة  مجلس  عضو  شبانة  كرمي  البعثة  ويرأس 
اوسكار  املكسيكى  الفنى  اجلهاز  ويضم  التايكوندو 
مدربني  السيد  واســامــة  مجدى  ومحمد  فنيا  مديرا 
باللجنة  الطبية  اللجنة  رئيس  كمال  حسن  والدكتور 

والتايكوندو. االوليمبية 

املــديــر  مصيلحى  محمد  وأكـــد 
الطائرة  لكرة  األهلى  لفريق  الفنى 
أن مواجهة الزمالك احلاسمة كانت 

أصعب بكثير من مباراة الدور األول 
فى  بـــ٠/٣  الفوز  فى  جنحنا  ولكن 

الدورين.

العالم  أشــاد  فقط  املنقضى  العام 
كانت  ورمبا  املصرية  بالقدرات  كله 
العاملية  الرياضة  نحو  االنطالقة 
لبطوالت  املبهر  التنظيم  خالل  من 
القدم  لكرة  االفريقية  األمم  كأس 
اإلفــريــقــيــة  األمم  وكــــأس   ٢٠١٩
فقط  أشهر  بثالثة  بعدها  للشباب 
لقبها  مــصــر  منتخب  حــاز  والــتــى 
وصعد إلى منافسات دورة األلعاب 
 ٢٠٢٠ طوكيو  املقبلة  األوليمبية 
املسبوقة  غير  النوعية  النقلة  ثــم 
مصر  باستضافة  أجمع  العالم  فى 
ــم لــكــرة  ــال ــع ملــنــافــســات بــطــولــة ال
جائحة  ظل  فى   ٢٠٢٠ مصر  اليد 
٣٢ دولــة ألول  كــورونــا ومبــشــاركــة 
من  ســواء  البطولة  تاريخ  فى  مــرة 
استضافة  حيث  من  أو  العدد  حيث 
فقط  واحـــدة  دولــة  فــى  فعالياتها 

والــتــى اعــتــرف الــعــالــم أنــهــا مثلت 
حتـــوالً فــى الــريــاضــة الــعــاملــيــة فى 
فى  البطوالت  واستضافة  تنظيم 
ــا فــضــًال عن  ــورونـ ظـــل جــائــحــة كـ
الطبية  للفقاعة  املصرى  االختراع 
والتى أخذها العالم بعد ذلك وبدأ 
بطوالته  مختلف  فى  تطبيقها  فى 

والعاملية. القارية 
لم  مــصــر  أن  الـــوزيـــر  وأضــــاف 
العالم  بطولة  إعجاز  عند  تتوقف 
ــهــار  لــكــرة الــيــد بـــل اســتــطــعــنــا إب
لها  التالية  األشــهــر  خــالل  العالم 
للرماية  العالم  بطوالت  باستضافة 
ــســالح و اجلــمــبــاز واخلــمــاســى  وال
للرماية  العربية  والبطولة  احلديث 
فضًال عن استضافتنا ألكثر من ٣٠ 
األشهر  خالل  وعاملية  قارية  بطولة 

املقبلة. القليلة 

 أسوان فجر مفاجأة قوية واطاح باملصرى خارج الكأس 

 سلة الزمالك حققت اجنازًا تاريخيًا بالتتويج بلقب دورى ابطال أفريقيا عن جدارة

 طائرة األهلى وفرحة الفوز بلقب الدورى على حساب الزماملك

املصرى يحتوى غضب اخلروج من الكأس

مصيلحى يحذر من الشائعات فى االحتاد السكندرى

سامى يهاجم التحكيم مجدداً بسبب سموحة

أبوجريشة يطالب إدارة 
اإلسماعيلى بإنهاء أزمة النجوم

 بورسعيد- محمد التفاهنى:
ــــت تــــوابــــع زلــــــــزال خــــروج  ــازالـ ــ مـ
املصرى من كأس مصر أمام أسوان 
تسيطر على اجــواء بورسعيد بعد 
اجلماهير  بني  االراء  اجتمعت  ان 
على  وضـــع  عــلــى  االدارة  ومــجــلــس 
مـــاهـــر كــمــســئــول عـــن الـــهـــزميـــة .. 

كانت االدارة برئاسة سمير حلبية 
قــد اوضــحــت أمـــام اجلماهير أنها 
اتخذت املوقف الذى يضفى الهدوء 
ــواء فــى الــوقــت احلــالــى  ــ عــلــى االجـ
للحفاظ على مسيرة الفريق فى 
الــــدورى بعد ان قـــررت خصم ١٠٠ 

ألف جنيه من كل العب.

 اإلسكندرية - وليد السنوسى:
حذر محمد مصيلحى رئيس نــادى االحتاد 
الوكالء  شائعات  بحرب  أسماه  مما  السكندرى 
والــتــى دائــمــا مــا تــبــدأ فــى االنــتــشــار بنهاية كل 
موسم كــروى وبــدايــة اســتــعــدادات الفرق إلبــرام 
االحتــاد  رئيس  وأضـــاف  الصيفية..  صفقاتهم 
بأننا نكن كل التقدير لكل الالعبني لكننا فى 
نفس الوقت لم نفتح حتى اآلن خط املفاوضات 
ــــب لــكــن اهــتــمــامــنــا يــقــتــصــر على  مــــع أى العـ
احملافظة على استقرار الفريق واملنافسة على املربع الذهبى.. فى السياق 
ذاته بدأ بعض الوكالء فى الترويج لعدد من  الالعبني بشأن تسويقهم خالل 
الفترة القادمة بعد نشر أخبار بشأن مفاوضات إدارة االحتاد السكندرى معهم 
ويأتى فى مقدمتهم مــروان محسن مهاجم األهلى وكــرمي حافظ الظهير 

األيسر لنادى ماالتيا سبور التركى وهو مانفته إدارة النادى السكندري.

يشهد فريق سموحة حالة غضب شديدة ضد جلنة احلكام باحتاد الكرة 
بداعى ظلم الفريق السكندرى فى املباريات األخيرة بالدورى.

اليوم»  لـ«أخبار  تصريحاته  فى  لسموحة  الفنى  املدير  سامى  أحمد  وقال 
حاالت  بجانب  سموحة  لالعبى  وظلم  فادحة  حتكيمية  أخطاء  هناك  أن 
هذه  أن  لسموحة  الفنى  املدير  وأضــاف  غــريــب..  بشكل  للفريق  الطرد 
فى  يقع  الفريق  جعل  ما  وهو  الفريق  انتصارات  مسيرة  عرقلت  األخطاء 

دوامة التعادل كأكثر فريق فى الدورى يتعادل فى ١٦ مباراة حتى اآلن.

اإلسماعيلية - ياسر الشريف:
الفنية  اللجنة  رئيس  أبوجريشة  على  طالب 
بالنادى اإلسماعيلى من مسئولى النادى برئاسة 
جنوم  نادى  أزمة  إنهاء  سرعة  عثمان  إبراهيم 
قيمة  جنيه  مليون   ٢٤ مبلغ  ودفــع  املستقبل 
مستحقات انتقال إبراهيم حسن العب الفريق 
مع  اإلسماعيلى  إدارة  لتعاقد  طبقاً  للزمالك 
مسئولى النجوم من قبل.. وقال على أبوجريشة 
جنوم  نــادى  رئيس  الطويلة  محمد  متسك  أن 
املستقبل بحقوقه فى الالعب ميثل حالة قلق مع 
خصم أى نقاط لإلسماعيلى هذا املوسم بسبب هذه املشكلة ووجود قرار صادر 
بذلك وبالتالى يجب حل هذه األزمة متاماً.. من ناحية أخرى.. وضع إيهاب 
التوقف  فترة  خالل  للفريق  خاصا  برنامجا  لإلسماعيلى  الفنى  املدير  جالل 
احلالية للدورى حيث يخوض الفريق ٣ مباريات ودية مع كسكادا والبنك األهلى 
واملقاولون العرب أيام ٧، ١٠، ١١ يونيو احلالى على ستاد اإلسماعيلية.. ويأمل 
اجلهاز الفنى استكمال الالعبني العائدين من اإلصابة برنامجهم التأهيلى وفى 
مقدمتهم عبدالرحمن مجدى حتى تتم االستفادة منه خالل املباريات القادمة.

 محمد مصيلحى

 على أبوجريشة

د. أشرف صبح� وزير الشباب والرياضة لـ«                   »:

 الرئيس السيسى أثناء جوالته فى املنشآت الرياضية

مدينة مصر الرياضية لأللعاب األوليمبية بوابة تنظيم األوليمبياد

        النهضة 
الرياضية جزء من 
النهضة الشاملة 
الت� تشهدها 

«أم الدنيا»

وزارة الرياضة تدرس إعادة تبويب الالئحة املالية

أفراح دورى الطائرة مستمرة.. ومصيلحى يشيد بعمالقة األهلى

اليوم.. التايكوندو يخوض حتديا جديدا بالبطولة اإلفريقية بالسنغال

إعــادة  حاليا  والــريــاضــة  الشباب  وزارة  تــدرس 
هيكلة اإلطــــار الــعــام لــالئــحــة املــالــيــة اخلــاصــة 
خالل  إصــدارهــا  مت  والتى  الرياضية  بالهيئات 
الــفــتــرة املــاضــيــة وذلـــك مــن خـــالل عــمــل تبويب 
ملواد وأحكام الالئحة املالية مبا يسمح بتقسيم 
الالئحة وفقا الختالف  وأحــكــام  أبــواب  وتــوزيــع 

طبيعة الهيئات وتنوع أهدافها وآلياتها.
وذلك فى إطار من احلوكمة املالية واإلدارية 
التى تسعى الوزارة إلى حتقيقها بغرض ضبط 
األداء املالى واإلدارى لكل الهيئات الرياضية فى 
األوضـــاع  لكل  واملــدقــقــة  املتأنية  الــدراســة  ضــوء 
الهيئات  مختلف  بــــأداء  املــرتــبــطــة  واملــتــغــيــرات 

ــا يــتــعــلــق مــنــهــا بــعــقــد  ــة مــ ــاصــ ــة وخــ ــيـ ــاضـ ــريـ الـ
اجلمعيات العمومية وإجراء انتخابات مجالس 
إدارتها مع حرص الــوزارة على وضع مزيد من 
الضوابط واإلجراءات التى تضمن سالمة ودقة 
ضوء  فى  الهيئات  لتلك  واإلدارى  املالى  األداء 

استمرار النشاط فى ظل جائحة كورونا.

األلعابكل

دورى السوبر الهدف القادم لعمالقة الزمالك

االحتاد أفضل من دكة األهلى!
 اإلسكندرية - محمود غامن:

لالحتاد  املعار  األهلى  العب  حمدى  عمار  جنح 
الثغر،  زعيم  مع  أقدامه  يثبت  أن  السكندرى 
األمر الذى جعل األهالوية يطالبون بعودته 

من جديد للقلعة احلمراء.
«أخبار اليوم» التقت عمار فى حوار سريع 
عن عالقته باالحتاد واألهلى واألوليمبياد من 

خالل السطور القادمة.
> .. ماذا يعنى لك املشاركة فى األوليمبياد؟

- حلم كبير لكل العب  وهناك أجيال لم حتقق 
هذا احللم وبإذن املولى تكون طوكيو محطة 

مهمة نحو الطريق ألوروبا والسير على 
درب صالح والننى وتريزيجيه ومصطفى 

محمد.
> ماذا لو طلب النادى األهلى عودتك؟

- من حق إدارة األهلى أن تعيدنى 
للفريق األحمر ووقتها سأرحب ولكن 
فكرة اجللوس على الدكة لكن أقبل بها.

> مــــاذا لـــو شــــارك مــحــمــد صــــالح فى 
األوليمبياد وهو يلعب فى مركزك؟

- بالطبع الفرصة لصالح ولكن ال أحد 
يعلم ما سيحدث.

> أخــيــرًا.. لو متسك االحتــاد بتجديد 
إعارتك.. ماذا سيكون موقف عمار؟

- دين فى رقبتى متسك مسئولى النادى 
السكندرى بى وحسام حسن صاحب فضل 
على بعد املولى عز وجل وبالطبع لو لم 
يحالفنى احلظ فى عرض أوروبى أفضل 
االستمرار فى االحتاد عن اجللوس على 

دكة البدالء فى األهلى.

عمار حمد, جنم زعيم الثغر:

الثغر، 
ودته 
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فنجان
قهوة

يسرى الفخرانى
بقلم:

sadikyyousry@hotmail.com

درهم إماراتىدينار كويتىريال سعودىاسترلينىيورودوالر
١٥٫٧٣١٩٫١٣٢٢٫٢٨٤٫١٩٥٢٫٣٧٤٫٢٨ أسعار العمالت

■  ٥ من يونيو ٢٠٢١م الســـبـت

٥ يونيو

 كل دقيقة من العمر متضى ال تعود، هذه الدقيقة هى 
قطعة الذهب التى تذوب وتتالشى ونفقد معها جزءا أصيال 
من ثروتنا، أنت لن توقف العمر، لن تقدر مهما امتلكت من 
والسنوات  متر  أن  واأليـــام  والساعات  الدقائق  متنع  أن  قــوة 
تسعد  أن  تستطيع  لكنك  الزمن..  خسارة  ومتنع  متضى  أن 
بكل حلظة من الزمن بالتفكير اجليد كل من حولك وكل 
مامتلك . أن تفكر فــى الــســعــادة ال فــى الــشــقــاء، فــى احلب 
وليس الكراهية، فى األمل وليس اليأس، فيما معك وليس 

فيما ميلكه غيرك !
جتمع  أن  تستطيع  وأنـــت  الغضب  فــى  ُعــمــرك  تفقد  ال 
حبات الرمل املتناثرة لتبنى ناطحة سحاب، ال تضع عمرك 
وتــشــكــوأن األيـــام تطير .. فــى حني  فــى مهب ريـــاح عاصفة 
ميكنك أن حتول الرياح إلى مصدر طاقة حتفر به بئر ماء !

أقرب  إنها  عنك،  بعيدة  ليست  بها..  حتلم  التى  احلياة 
مما تتصور وقد تكون حتت قدميك لكنك ال تدري. كم من 
قــصــص الــعــذاب بـــدأت واســتــمــرت ألن بــطــل الــقــصــة يبحث 
عــن كــنــزه فــى املــكــان اخلــطــأ، وُيـــســـرف فــى الــنــدم واخلـــوف 
واحلسابات والعمر الضائع على كنز مجهول لن يجده أبدا.

الفشل ليس نهاية القصة.. إمنا هوالدليل أن عليك أن 
تبدأ فى حكاية جديدة لطيفة لذيذة مبهجة !

كل أهدافنا إذا لم تقدم لك حياة سعيدة .. فهى أهداف 
مشوهة. العمل الذى ال يسعدك.. هوعقاب، النجاح الذى ال 
يسعدك.. هوفشل، الثروة التى ال تسعدك.. هى فخ، البيت 

الذى ال يسعدك.. هوزنزانة !
َول  احلــيــاة،  صعوبة  كانت  مهما   .. الــزمــن  تغير  ومهما 
وجهك إلــى كنز الــســعــادة، أحصل على الــقــدر الــذى يجعل 

أليامك املفقودة معنى !
الصياد الــذى ال يعرف قــدر رزقــه فــى كــل رحلة صيد.. 
يغنى ! هويبدأ رحلته سعيدا وينتهى منها سعيدا مهما كان 

حجم مايعود به. هوفى كل األحوال يقوم برحلة سعيدة !
والفالح الذى يذهب كل صباح إلى أرضه ليضع بذوره 

فى جوفها وينتظر أيهم تعيش وأيهم ميوت .. يغنى !
الــُعــمــر ال يــضــيــع .. إذا حتــــول إلــــى إجنــــــازات حــاضــرة 
وذكـــريـــات ســعــيــدة ورضـــا بــكــل دقــيــقــة وضعتها فــى صــنــدوق 

الكنز !
يــاصــديــقــي.. ال متــت وأنــــت عــلــى قــيــد احلـــيـــاة. احلــيــاة 
ال  اجلميلة..  والتفاصيل  السعيدة  بالفرص  مليئة  واسعة 
قمامة  صندوق  مع  تذكارية  صــورة  وتلتقط  ذلــك  كل  تترك 

وتقول هذا حظى وهذا نصيبى !

ياصديقى 
ال تموت!

نحتفل بذكرى ٥ يونيو، باستدعاء أهم حدث فى تاريخ األمة، 
واألمــة  ملصر  والشموخ  والكبرياء  الكرامة  أعـــادت  التى   ٧٣ حــرب 
العربية.. والسادات هو الزعيم التاريخى العظيم الذى لم يفرط 
ولم يتنازل ودافع عن قضايا بالده والقضايا العربية حتى النفس 

األخير.
الهزمية،  عار  أزاح  الذى  باالنتصار  ولكن  بالهزمية،  نحتفل  لن 
وأعاد الثقة للجيش الذى هزم قبل أن يحارب، ولكنه استطاع أن 

يعيد بناء نفسه، وينتظر يوم النصر.
نحتفل بالشعب الصامد الذى ربط احلزام ووفر لقمة عيشه، 
وسخر كل موارد الدولة لبناء اجليش واالستعداد للحرب، نحتفل 

بـ ٦أكتوبر وليس ٥ يونيو.
مــــاذا كـــان يــحــدث "لــــو" خــضــع الـــســـادات لــلــضــغــوط ولـــم يــبــادر 

باستكمال معركة السالم؟
سنة  تكونت  والــتــصــدى"،  "الــصــمــود  تسمى  جبهة  هــنــاك  كــانــت 
١٩٧٧ فى أعقاب إعالن الرئيس السادات استعداده لزيارة إسرائيل، 
واســتــهــدفــت فــقــط مــالحــقــة مــصــر وعــزلــهــا عـــن عــاملــهــا الــعــربــى، 

ومحاربتها فى كل مكان وجتويع شعبها.
أزماتها  مواجهة  فى  مصر  لدعم  وال  إسرائيل،  ضد  يتحدوا  لم 
فلسطني  عن  دفاعًا  الطويلة  احلــروب  بسبب  العاتية  االقتصادية 
قضية العرب الكبرى، وأرسلوا للسادات وفدًا من وزراء اخلارجية 
العرب، يساومه بدفع مليارات الدوالرات مقابل عدم ذهابه للقدس 
سيناء  احتالل  استمرار  الــســادات  ورفــض  السالم،  مبادرة  وعرقلة 
مقابل الدوالرات، وأمر مبغادرتهم مطار القاهرة، ألنه يعلم جيدًا 

أن املساومة تستهدف إضاعة فرصة تاريخية لن تأتى مرة ثانية.
ديسمبر سنة ١٩٧٧ عقد اجتماع تاريخى فى فندق مينا هاوس 
ضم الواليات املتحدة وإسرائيل ومصر، وكانت واشنطن وتل أبيب 
كبيرة،  تــنــازالت  لتقدمي  ومستعدتني  للسالم  االشــتــيــاق  قمة  فــى 
أبـــرزهـــا احلـــل الــنــهــائــى ملشكلة الــقــدس والــالجــئــني، ولـــم حتضر 
مت  انتظار  طــول  وبعد  واألردن،  سوريا  وال  الفلسطينية  السلطة 
فى  فرصة  أهم  وضاعت  القاعة،  من  الفلسطينى  العلم  استبعاد 

التاريخ حلل القضية الفلسطينية.
لم يصدقوا السادات حني قال إنه مستعد إلعطاء إسرائيل أى 
شيء حتت الشمس ما عدا األرض والسيادة، ومرت سنوات طويلة 
دخلت خاللها القضية الفلسطينية ثالجة املوتى، وبعدها نسمع 

تصريحات فلسطينية "يا ريتنا سمعنا كالم السادات".
وتصريحات مثل: "رفضنا حضور اجتماعات مينا هاوس غلطة 
تاريخية".. "رحم اهللا السادات".. "ليتنا حلقنا بطائرة السادات".. 

وتتدفق دموع الندم بعد فوات األوان.
ووضعها  الفلسطينية  القضية  دعم  فى  مصر  سياسة  وتستمر 
وال  متــوت  كــادت  أن  بعد  جديد،  من  الدولية  الساحة  أجندة  على 

يهتم بها أحد.
لتتحد  الفلسطينية،  الــفــصــائــل  ملعب  فــى  اآلن  الــكــرة  ولــكــن 
الدولة  قيام  إعــالن  فى  العادلة  قضيتهم  وراء  واحــدًا  صفًا  وتقف 
جتد  لن  ذلــك  وغير  الشرقية..  القدس  وعاصمتها  الفلسطينية 

القضية طريقًا للحل، وستدخل ثالجة املوتى من جديد.
إرادة  ولكن  نكسة،  أعقبتها  معركة  مجرد  يونيو  مــن  اخلــامــس 
النصر وروح التحدى فى حرب أكتوبر املجيدة، هى العوامل التى 
درسًا  يكون  ذلك  وليت  الوطنى،  ترابها  كامل  تسترد  مصر  جعلت 

لآلخرين.

وزارة الداخلية متكنت من ضبط 
١٥ ألفا و٢٠٤ مخالفات عدم ارتداء 
الكمامات الواقية وذلك فى حمالت 
امــنــيــة عــلــى مـــدار ٢٤ ســاعــة من 
بينهم ١٥ ألفا و١٤٨ شخصا قاموا 
مت  كما  الغرامة،  وســداد  بالتصالح 
للمحال  مخالفة  و٢٩٧  ألف  حترير 

التى لم تلتزم بقرار الغلق.

االحتــاد  فــى  تنظيميتان  هيئتان 
األوروبى وبريطانيا قررتا فتح حتقيقات 
ملكافحة االحتكار ضد فيسبوك.. وقالت 
املفوضية األوروبية إنها تبحث فيما إذا 
كانت الطريقة التى يدمج بها فيسبوك 
خدمة اإلعالنات املبوبة اخلاصة به 
فى الشبكة االجتماعية متنحه ميزة 
فى الوصول إلى العمالء فى انتهاك 
لقواعد املنافسة فى االحتاد األوروبي.

قطاع أمن املنافذ بوزارة الداخلية 
متكن من ضبط ٣١ قضية متنوعة خالل 
٢٤ ساعة حيث مت ضبط قضية فى 
مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع 
قضية  و٢٧  اجلمركية،  املنافذ  عبر 
فى مجال األمن العام وقضيتني فى 
مجال تهريب النقد وقضية فى مجال 
مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية 

وتزوير املستندات.

فى محاولة غريبة من نوعها للسيطرة 
على فيروس كورونا، جلأت سلطات 
تهديد  إلى  الباكستانى  السند  إقليم 
موظفى احلكومة باحلرمان من رواتبهم، 
إذا لم يتلقوا لقاح الفيروس.. وأعلن 
رئيس حكومة إقليم السند فى تغريدة 
فى  موظف  كل  أن  "تويتر"  على  له 
احلكومة ال يتلقى اللقاح سيتم وقف 

راتبه اعتبارا من شهر يوليو.

احتكار «فيسبوك»فى يوم واحد

لقاح باألكراهأمن املنافذ

كــــــــــــرم جبــــــــــــر
بقلم:

karam.gabr1@gmail.com

إنهــا مصـــــــر

١- ملاذا الفهلوة والصوت العالى 
واالســـتـــقـــواء مبــنــصــب مــن آلــيــات 

النجاح؟!
٢- ملـــاذا نحشر أنــوفــنــا فــى فرح 

بنت ثرى كلفه املاليني؟!
٣- ملاذا الزواج الثانى أجنح؟!

بال  حــق  وجــه  دون  العنيد  على  نطلق  ملـــاذا   -٤
بصيرة؟!

٥- ملـــــــاذا أحـــــب إيــــقــــاع الـــطـــبـــلـــة وأكــــــــره نــغــمــة 
التطبيل؟!

أكــدت  الــقــاهــرة  محافظة 
تسكني  من  االنتهاء  جارى  أنه 
ســـوق «أبـــواملـــكـــارم» اجلــديــد 
باملنطقة  ــشــاؤه  ان مت  ــــذى  وال
مسجد  بـــجـــوار  الــصــنــاعــيــة 

غرب  بحى  الزغل  أبواملكارم 
ــذى يقام  ــ مــديــنــة نــصــر.. وال
متر   ١٥٠٠ ــســاحــة  م ــى  ــل ع
مربع ويضم ٤٧ محال مجهزا 

مبختلف اخلدمات.

مجلس الوزراء نفي ما مت تداوله من منشور حتذيرى منسوب 
لوزارة الداخلية يزعم انتشار عصابات تخترق الهواتف الشخصية 
للمواطنني وسحب محتوياتها بالكامل البتزاز الضحايا واحلصول 

منهم على األموال.

أبواملكارم

غير صحيح

أعلن  بــورســعــيــد  مــحــافــظ 
للدعم  جديدة  وحــدة  تشكيل 
كورونا  عــزل  ملرضى  النفسى 
وبــدأت  احلميات  مبستشفى 

مشروع  بتنفيذ  عملها  الوحدة 
التواصل بني املرضى وأسرهم 
الفيديو  تقنية  عبر  بــاملــنــازل 
كونفرانس لرفع روحهم املعنوية.

 ١٤ بنحو  أضاحى  صكوك  بيع  عن  أعلنت  األوقاف  وزارة 
الصكوك  بيع  فى  األعلى  الفيوم  أوقاف  وجاءت  جنيه  مليون 
ثم   ١٠٠١ بـ سويف  بنى  أوقاف  مديرية  ثم  صكوك   ١٠٠٥ بـ
مديرية  جاءت  بينما  صك   ٧٠٠ بـ الشرقية  أوقاف  مديرية 

. صكاً  ٥٤٠ بـ الرابعة  املرتبة  فى  القاهرة  أوقاف 

حصلت الزميلة ملياء محمد صادق الصحفية بأخبار اليوم على 
درجة املاجستير فى اإلعالم بتقدير امتياز، عن رسالتها بعنوان: 
«أطر معاجلة الصحف املصرية لقضايا انتهاكات الطفل» ومتت 
املناقشة بجامعة عني شمس حتت إشراف د. محمود إسماعيل 

ود. محمد زين ود. عمرو نحلة أساتذة اإلعالم.

 وزارة املوارد البشرية بالسعودية أكدت أن ٢٦٣ مهنة ستخضع 
داخل  العمل  تراخيص  على  أصحابها  حلصول  املهنى  للفحص 
واالحساء  والــدمــام  الــريــاض  مبــدن  مراكز   ٥ وحــددت  اململكة.. 
الــوافــدة  العمالة  اجتياز  بعد  التراخيص  ملنح  ــغ  ورابـ وجـــازان 

االختبارات النظرية والعملية.

الروح املعنوية

صكوك األضاحى

ماجستير فى اإلعالم

فحص مهنى



طبعت مبطابع  ٦ أكتوبر
دار
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