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٥02
لم يكن عبدالحليم حافظ مجرد مطرب 

يمتلك صوتًا عذبًا يلهب به قلوب 
العاشقين، وإنما كان أيضًا صوتًا 

سياسيًا استغلته ثورة 23 يوليو فى 
الوصول للبسطاء

كيف أنقذت سعاد حسنى عبداحلليم حافظ من قبضة صالح نصر؟
السندريال والعندليب

لــم يكــن عبداحلليــم حافظ مجــرد مطرب 
ميتلــك صوتاً عذباً يلهب به قلوب العاشــقني، 
وإمنا كان أيًضا صوتاً سياســياً اســتغلته ثورة 
23 يوليــو فــى الوصول للبســطاء، عبر أغانيه 
الثوريــة التــى عبــرت عــن املرحلــة اجلديــدة 
آنــذاك، والتــى كان للفن دور كبيــر فى قبولها 

لدى املصريني، بل والعرب.
وفى كتابه »حليم وأنا«، يروى الدكتور هشام 
عيســى، الطبيب اخلــاص للعندليب، أن بعض 
الصحــف تعرضــت لنقــد احليــاة الشــخصية 
لـ»حليــم«، فما كان مــن الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصــر إال أن خاطــب الصحفيني، قائاًل 
إنــه يعتبــر العندليب جهــازاً إعالمياً وســفارة 
متنقلــة ملصــر والقوميــة العربيــة التــى يدعــو 
إليها وانتقد اإلســاءات الشخصية له وألمثاله 

من الرموز الوطنية.
وكانــت الثورة تعتبر اإلعالم املوجه ملســاندة 
حركات التحرير العربية فى اجلزائر، واليمن، 
وفلســطني هــو مدفعيتهــا الثقيلــة، ولم يخيب 
»حليــم« الرجــاء فغنــى لثــورة اجلزائــر »أرض 
اجلزائر« لبليغ حمدى، وغنى للجنود العائدين 
من اليمن أغنية »يا حبايب بالســالمة« حملمد 

عبدالوهاب.
ويــروى أن »حليم« كان قد أصّر على إدخال 
بعــض الفقــرات مــن خطــب عبدالناصــر فى 
بدايــة إحــدى أغانيــه التــى كان يقدمهــا فــى 
عيد الثورة ولم يكن ذلك ضمن ما كتبه مؤلف 

األغنية.
وحــني بــدأت األغنية بصوت خطــب جمال 
عبدالناصــر أخــذ يلتفــت حولــه باحثــاً عــن 
مصدر التســجيل، وحني بدأ حليــم الغناء بدأ 
الرئيس الراحل يبتسم وظهرت عليه عالمات 
اإلعجــاب بهــذا التجديد، أمــا العندليب فقد 
أحــس بســعادة غامــرة وبعــد ذلك أخــذ يقلد 
يكتشــف  أن  وقبــل  دهشــته،  أثنــاء  »ناصــر« 

احلقيقة.
غنــى »حليــم« فــى كل أعيــاد الثــورة وأحب 
ذلــك لســبب آخــر. إن أســعد حلظــات املغنى 
فــى حياتــه هــى اللحظــة التــى تــذوب فيهــا 
احلواجــز بينه وبني جماهيره، ويشــعر أنه قد 
مت اكتشــافه مــن قبلهم، وهى نقطــة الالعودة 

إلى الفشل وهى حلظة والدة النجم.
حــدث ذلــك فــى عيــد الثــورة األول يوم 23 
يوليــو 1953 حــني قدمــه يوســف وهبــى ألول 
مرة ليشــارك الفنانني احملتفلني بالعيد، فغنى 
العندليــب أغنيتــه اجلميلــة »صافينــى مــرة«، 
وهــى نفس األغنيــة التى قابلها جمهور كازينو 
الشاطبى باستهجان قبل ذلك، وطلبوا منه أن 
يغنــى لعبدالوهاب أو لعبدالعزيز محمود بدالً 

منها.
كانــت احلفلــة مذاعــة علــى الهــواء وحــني 
وقف »حليم« ليغنيها كان يسجل إصراره على 
هــذه الطريقة اجلديــدة فى الغناء ويؤكد ثقته 

بنفسه وفنه.
اســتمع اجلمهور إلى األغنية ثم ضج املكان 
بالتصفيق احلاد معلنني مولد النجم اجلديد. 
ولــم يكــن احلضــور كثيفــاً ولكــن مصــر كلهــا 

استمعت إليه فى اإلذاعة والتفتت إليه.
جنــح »حليــم« وبــدأت العروض تنهــال عليه 
باألفالم السينمائية. وكان أولها »حلن الوفاء« 
مع شــادية، والذى خرج للنور فى عام 1955، 
وقبل أن ينتهى من متثيل الفيلم كان قد تعاقد 
علــى فيلــم آخر هــو »أيامنا احللــوة« مع عمر 

الشــريف، وأحمــد رمــزى، وفاتــن حمامة، ثم 
فيلــم »أيام وليالي« وكلها فى نفس العام ســنة 
1955، ولــم ينــس العندليــب تلــك الليلــة أبداً 
وكان يؤمن بالتفاؤل فلم ينقطع غناؤه فى عيد 

الثورة طيلة عهد عبدالناصر.
العندليب وسعاد وصالح نصر

أمــا عبد احلليم فكما كرمتــه الثورة وأعلت 
مــن قــدره، فقــد أصابتــه انحرافــات بعــض 

املنتمني إليها بسهام جارحة.
فحــني شــاعت قصــة حــب »حليم« وســعاد 
حســنى وتباينت األخبار عن الــزواج املرتقب، 
وهــل مت فعــاًل أم هــل ســيتم فــى املســتقبل، 
رئيــس  مــن  تليفونيــة  مكاملــة  »حليــم«  تلقــى 
جهــاز املخابــرات وقتهــا صالح نصــر، وكانت 
الســندرياّل قد ســيقت قســراً للعمــل مع هذا 
اجلهــاز فــى أعمــال خاصــة كانــت جتــرى مع 
شــخصيات عربيــة بغــرض الســيطرة عليهــم 

سياسياً.
ســعاد  أن  لـ»حليــم«  نصــر  صــالح  أســّر 
متورطــة، وأنــه يأبى عليه أن يتــزوج منها ألنه 

يحبه ويقدره.
لم يعجب هذا األمر »حليم«، كما أنه لم يؤثر 
قيد أمنلة على شــعوره نحو السندريال، وعلى 
العكس ســارع مبكاملتها تليفونياً فنصحها بأن 
تتمــرد عليهــم، وأن تتوقف عــن التعامل معهم 

مع وعد منه بدعم لها.
لم مير ســوى يوم واحد وإذا بـ»حليم« يتلقى 
مكاملــة ثانيــة من صــالح نصر. كانــت مكاملته 
مــع ســعاد حســنى قــد ســجلت طبعــاً، وأخــذ 
صــالح نصــر يعاتبــه ويهدده بخشــونة، وطلب 
إليــه أن يحضــر للقائــه، ورغم أن ذلك ســبب 
قلقــاً لـ»حليم« فقد أبــى أن يفعل ذلك واتصل 
باملشــير عبداحلكيم عامر الذى طمأنه وطلب 
إليــه أن يتجاهــل ما قاله له صالح نصر، وأنه 

سوف يتولى األمر بنفسه.
وحــني عــاد صــالح نصــر ملخاطبتــه قائاًل: 
»لقــد أنقــذك املشــير هــذه املــرة«، فــرد عليه 
»حليــم« بغلظــة طالباً منه أال يعود ملكاملته بعد 

ذلك أبداً.
آثار النكسة

حني حدثت النكســة لــم يصدق »حليم« كما 
لــم يصــدق باقــى النــاس مــا حــدث، أو علــى 
التحديــد لــم يتبني لهم حجــم الكارثة فى أول 
األمــر. وبــدأ يغنــى بحمــاس منقطــع النظير، 
فقدم األغنية املشهورة »وال يهمك يا ريس من 
األمريــكان«، وهــى أقــرب إلى شــعار خطابى، 
وحني اســتمع إليها املســئولون فى اإلذاعة دار 
اجلــدل حــول مــا إذا كان يســمح بإذاعتهــا أم 
مُتنــع، وبعــد مناقشــة األمــر ورفعه إلــى جهة 

أعلى صدر القرار بإذاعتها.
انكشفت األمور وتبني جسامة ما وقع فى 
5 يونيــو 1967. غنــى »حليــم« بحــزن عميق 
أغنيــة »عدى النهــار« لعبدالرحمن ألبنودى، 
وبعــد ذلــك أقســم أن يبدأ حفالتــه الغنائية 
وأن  وترابهــا«،  بســماها  »أحلــف  بأغنيــة 
يســتمر فــى ذلــك حتــى تتحــرر ســيناء وقد 

أوفى بوعده.
باســتثناء أغنيــة »عاش اللى قــال« ثم أغنية 
»النجمــة مالت علــى القمر« لم يقــدم »حليم« 
أى أغــان وطنيــة بعد وفــاة »ناصر« رغم عمق 
صداقته وحبه للرئيس الراحل أنور السادات، 
ورمبــا لــم تتح لــه الفرصة ليكشــف عــن رأيه 

وهو يرى إجنازات »ناصر« تنحسر.

أمانى أبوعيسى

 غنى »حليم« فى كل أعياد الثورة وأحب 
ذلك لسبب آخر. إن أسعد لحظات المغنى فى 

حياته هى اللحظة التى تذوب فيها الحواجز 
بينه وبين جماهيره

: »لقد أنقذك المشير هذه المرة«، فرد عليه »حليم« بغلظة طالبًا منه أال 
ً
حين عاد صالح نصر لمخاطبته قائال

يعود لمكالمته بعد ذلك أبدًا
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تلك الحرب التى بدأت بمناوشات حدودية استنزفت 50
اقتصاد البلدين اللذين يعانيان بشكل كبير من 

اقتصاد ضعيف باألساس، وحسب تقديرات لتلك 
الحرب التى وصفت بالبدائية الشبيهة بالمعارك فى 

الحرب العالمية األولى

املصير األسود ألبى أحمد بعد انقالب »تيجراى«
ولكــن تلــك احلــرب التــى بــدأت مبناوشــات 
اللذيــن  البلديــن  اقتصــاد  اســتنزفت  حدوديــة 
ضعيــف  اقتصــاد  مــن  كبيــر  بشــكل  يعانيــان 
باألســاس، وحســب تقديرات لتلك احلرب التى 
وصفــت بالبدائية الشــبيهة باملعارك فى احلرب 
العامليــة األولــى، فقــدت أســمرة وأديــس أبابــا 
حوالــى 100 ألــف جنــدي، كما أســفرت احلرب 
عــن نزوح نصــف مليون مدنــى أجبرتهم احلرب 

على ترك منازلهم.
ووفقا لـ »إيكونوميســت« فإن من بني املقاتلني 
فــى »بادمــي« كان ضابــط اإلشــارة  آبــى أحمــد 
والــذى وصف هذه احلــرب بأنها بوابة للجحيم، 
وبســبب معايشــته التجربــة أنهــى ذلــك الصراع 
الدامــى فى 2018 بتنفيذ وعده بســحب القوات 
اإلثيوبيــة املتمركزة فى بادمــى وإعادة العالقات 
الدبلوماســية مــع إرتيريــا والذى مهــد حلصوله 

على نوبل للسالم.
ولكــن الرجــل الــذى ســعى للســالم مــع بداية 
وصولــه للســلطة بتوليــه منصــب رئيــس الوزراء 
عــاد اآلن ملوقــع املقاتل، فوّجه آبــى أحمد قوات 
بــالده العســكرية فــى 4 نوفمبــر اجلــارى إلــى 
إقليــم التيجــراي للتعامــل مع احملتجــني وفرض 
الطــوارئ فــى البــالد مســتغال انشــغال العالــم 
مبراقبــة املنافســة علــى مقعد رئيــس األمريكى 

بني املرشحني دونالد ترامب وجو بايدن.
وبــرر أحمــد الهجــوم علــى مواطنــني جبهــة 
قاعــدة  علــى  ســطوا  نفــذوا  بأنهــم  التيجــراي 
عسكرية لذا تدخلت احلكومة الفيدرالية بالعمل 
العســكري. ويرى رئيس الوزراء أن التمرد الذى 
تقــوم بــه التيجــراي قد يؤســس ملبــدأ انفصالى 
بــني أقاليم إثيوبيا التســعة لذا فإنه ينبغى قمعه 

بالقوة العسكرية.
واعتبــرت املجلــة البريطانيــة أن آبــى يخاطر 
بإقحــام بــالده فــى حــرب أهليــة وبلقنتهــا وهــو 
املصطلــح الذى شــاع فــى نهاية احلــرب العاملية 
األولــى لوصف التشــرذم االثنى والسياســى فى 
منطقة البلقان )جنوب شرق أوروبا( لكن يُوظف 
حاليــا للتعبير عن انقســام دولة مــا حتتوى على 
عدة إثنيات وسقوطها فى براثن احلرب األهلية 
والتطهيــر العرقــى علــى غــرار منطقــة البلقان، 
وعــدم  االضطــراب  حالــة  بنقــل  يهــدد  وهــذا 

االستقرار إلى البلدان املجاورة.
وبحسب التقرير املنشور فى املجلة فإن النزاع 
فــى منطقة التيجراى ميكــن أن يؤدى إلى جذب 
قوميــة األمهــرة أيًضا التى عانــت من صراعات 
حدوديــة مــع التيجــراى على مدى ســنوات، كما 
أنها ميكن أن متتد إلثارة املزيد من االضطرابات 

العرقية فى إثيوبيا.
صــدر بيان مــن حكومة إقليم تيجــراى الواقع 
شــمال إثيوبيا يعلن أن احلكومة الفيدرالية غير 
معترف بها وغير دســتورية ويرفض كل ما تقوم 
به من إجراءات جتاه القوات املســلحة وامليرانية 
وتؤكــد أن حكومــة اإلقليم لم تعد حتت ســيطرة 
احلكومــة الفيدراليــة وحتمــل حكومــة أريتريــا 

مسئوليتها فى دعم ديكتاتورية آبى أحمد
وفيما يلى نص البيان:

إن الدكتاتوريــة غيــر الشــرعية وحكــم الفــرد 
الــذى يســيطر حالًيا علــى احلكومــة الفيدرالية 
هى  مظاهر تؤكد من جديد املقولة الشهيرة بأن 
التاريخ يعيد نفســه .نفس املظالم التى ارتكبتها 
األنظمة القمعية االمبراطورية عن طريق التآمر 
مــع جهــات خارجيــة لتركيــع قوميــة التيجــراى 
وارتكاب أعمال ترقى ملســألة اخليانة عن طريق 
التخلى عن سيادة البالد ووحدتها واستقرارها.

وفــى األســابيع األخيــرة حاولــت تلــك الزمرة 
احلاكمــة للبــالد إعــادة تنظيم القوات املســلحة 
وتنفيــذ مخطط مخادع إلجبار شــعب التيجراى 
للنــزول علــى رغبــة احلكومــة الفيدراليــة  فقــد 
حاولــت احلكومــة الفيدراليــة وفى اجتــاه مغاير 
لالجتاهــات الوطنيــة إضعــاف أعضــاء قــوات 
الدفــاع الوطنــى املتمركــزة فــى إقليــم التيجراى 
لضمــان أمن املناطــق احلدوديــة واحلفاظ على 
ســيادة البــالد بعــد الصــراع الــذى مت حلــه مــع 

أريتريا بعد 23 عاًما.
وعلــى أى حــال وكمــا أوضحت حكومــة إقليم 
الدكتاتوريــة  فــإن  وتكــراًرا  مــراًرا  التيجــراى 
الوحدويــة عنــد انتهــاء فترة واليتهــا اعتباًرا من 
اخلامــس مــن الشــهر اجلــارى وفًقــا لدســتور 
اجلبهة الدميقراطية ال تتمتع بأى سلطة قانونية 

أو سياسية أو عسكرية.
وبنــاء على ذلك وبعد تعميق متعمق لألحداث 
اجلاريــة تصــدر حكومــة إقليــم التيجــراى بيــان 

باملوقف التالي:
مبــا أن الســلطة الوحدوية التــى حتكم البالد 
فاقــدة للشــرعية بســب انقضــاء مــدة واليتهــا 
القانونيــة فــإن أيــة قــرارات أو عمليــات تخــص 
قــوات الدفــاع الوطنــى اإلثيوبيــة تعتبــر الغيــة 
ولــن يتــم تنفيذهــا. ووفقــاً لذلك فإنــه يجب أن 
يكون من املفهوم أن أى قرارات  عملياتية تتعلق 
بالتيجــراى  أو تتعلــق بتغييــر القيــادات وإعــادة 
التنظيم والتســلح وحترك القوات غير شــرعية. 
ومن هنا ندعو قيادات قوات الدفاع الوطنى إلى 
رفــض إعــادة التنظيــم ألنه يتعارض مــع مهمتها 
الدستورية األساسية. مع العلم أنه سيتم حتميل 
مســؤولية هذه القرارات غير املســؤولة وما ينتج 

عنها  من عواقب وخيمة إلى أبى أحمد.
فــى ســياق آخر فــإن األمــوال التــى تأتى إلى 
حكومــة التيجــراى ليســت مــن جيــوب الســلطة 
الدكتاتوريــة ولكنهــا من أمــوال دافعى الضرائب 
اإلثيوبيــني ويتم إعادة توجيهها إلى الشــعب بناء 
على نصوص دســتورية حتدد تقاســم اإليرادات 
ولذلك فإن دعم شعب التيجراى يجب أن يستمر 
دون أيــة شــروط مســبقة. مع الوضــع باالعتبار 
أن الســلطة الدكتاتوريــة التــى تقبع فــى القصر 
إذا اســتمرت فــى قطــع اإلمدادات عــن حكومة 

التيجراى فسيكون هذا مبثابة إعالن للحرب.
شــعب التيجــراى حتمــل الظلــم واملمارســات 
ألجــل  طويلــة  ســنوات  مــدى  علــى  القمعيــة 
احلفــاظ علــى وحــدة البــالد إال أن نفــس هــذه 
الســلوكيات القمعيــة تتكــرر فــى عــدم فهــم من 
القيــادة الدكتاتوريــة لطبيعة صبر هذا الشــعب، 
ونظًرا ألن املخاطر التى حتيق بشــعب التيجراى 
هــذه املــرة غير مســبوقة وتهــدد تاريخــه وبقائه 
فنحــن ندعو كحكومة شــعب التيجــراى للنهوض 

ومواجهة أعدائه وصنع التاريخ.
وفيمــا يتعلــق بســد النهضــة فــإن احلكومــة 
قوبلــت  تكــن  لــم  لــو  الســلطة  فــى  املوجــودة 
بضغوطــات شــعبية كانــت ســترضخ حلكومــات 
أخــرى فــى مقابــل مــادى أو أى مميــزات أخرى 
الشــعب  املســاومة علــى مقــدرات  عــن  ناجتــة 
اإلثيوبــي. وعلــى ذلك فإن الزمرة احلاكمة كانت 
مســتعدة للتضحيــة مبقــدرات الشــعب اإلثيوبى 
وأثبتــت الزمــرة احلاكمــة مرة أخــرى انها قادرة 

على بيع السيادة اإلثيوبية دون أى ثمن.
ولذلــك فإنــه وقبل أن تنزلق البــالد إلى أزمة 
عامــة ويزداد خطر التفكك الوطنى فنحن ندعو 
دولة إثيوبيا وقومياتها وشــعوبها إلى طرح حلول 
الــذى  واخلــالص  الســالم  دعــوات  علــى  بنــاء 

اقترحته القوات الفيدرالية.
وبالنسبة ألعضاء قوات الدفاع الوطنى الذين 
أقســموا رســمًيا علــى احلفــاظ علــى الدســتور 
والدفاع عن الســيادة فغنه قد انتهى فيه الوقت 
الــذى ننظر فيه إلى االجتــاه اآلخر عندما تكون 
ســيادتنا مهددة ، وبســبب املنحى الــذى اتخذته 
الزمــرة القمعيــة فــى البــالد فقــد متــر تعريض 
قــوات الدفــاع الوطنــى النحــراف فــى مســارها 
الدســتورى ودفعهــا إلــى صــراع مــع القوميــات 
اإلثيوبيــة  وكل ذلــك فــى ســبيل احلفــاظ علــى 
مصالــح الزمــرة احلاكمــة الدكتاتورية. ومن هنا 
ندعو قوات الدفاع الوطنى لالنحياز إلى شعبها 
وحتمل املســؤولية التاريخية مع التأكيد على أن 

التيجراى حكومة وشعًبا ستقف إلى جانبكم.
الزمــرة الدكتاتوريــة تســتمر فــى ممارســاتها 
السلبية فى انتهاك صارخ للتعهدات وااللتزامات 
الدوليــة حتــى مســاعدات األمــن الغذائــى يتــم 
حتويلهــا خلدمة أهدافها الضيقــة، ولذلك فإنه 
يجــب علــى املنظمــات واملؤسســات الدوليــة أن 
تــدرك أن مــا تقدمــه ال يذهب للشــعب اإلثيوبى 
وإمنــا يذهــب خلدمــة مصالح الطبقــة احلاكمة 
كمــا أننــا ندعــو املجتمــع الدولــى واملؤسســات 
القاريــة والدولية وأعضاء الســلك الدبلوماســى 
املتمركزيــن فى إثيوبيا إلى إدراك أن البلد الذى 
ينحــدر إلــى حرب أهليــة ويواجه خطــر التفكك 
سيحدث تأثيرات إقليمية ودولية عنيفة. ولذلك 
فــإن على هذه الهيئات التخلص من مســؤوليتها 
القانونيــة واألخالقية ووقــف التعاون مع النظام 
احلاكم وفى حالة اإلحجام عن هذه اخلطوة فإن 
هذه املؤسســات واملنظمات ستتحمل مسؤوليتها 

وذنبها التاريخي.
نخاطــب إريتريــا وقــوات الدفــاع الوطنــى ، 
النظــام الدكتاتــورى احلاكــم يفعــل كل مــا فــى 
وســعه لتركيــع شــعب التيجــراى وإغراقــه مــرة 
أخــرى فــى نهــر من الدمــاء وإدراًكا مــن حكومة 
التجيراى لهذه املساعى إلثارة الفتنة مرة أخرى 
بني اإلثيوبيني واإلريتريني فى الوقت الذى يقوم 
فيــه أبــى أحمــد وأســييس أفورقــى فى ترســيخ 
دعائــم حكمهمــا الدكتاتــورى ، علينــا أن نفســد 

هذا املخطط.
حكومة آبى أحمد وتاريخ من تقويض 
احلريات مقابل قوى الضغط اخلارجي

اســتمرت حكومــة آبــى أحمــد فــى تقويــض 
املعارضــة والتــى بــدأت منــذ اليــوم األول الــذى 
أعلــن فيه آبــى أحمد عن سياســاته اإلصالحية 
والتــى كانت تهدف لتجريــد التيجراى من قوتها 
تدريجًيا، وهو ما ظهر جلًيا فى إقالة العديد من 
أصحــاب املناصــب العليا فى اجليــش اإلثيوبي، 
اإلثيوبــى عــن حزمــة  الــوزراء  رئيــس  واعــالن 
تغييــرات شــملت قــادة أركان اجليــش واألمــن 

واملخابرات.
فقــد قــام بتعيني ســيرى مكونــن خلًفا لرئيس 
أركان اجليــش اجلنــرال ســامورا يونــس الــذى 
أحاله للتقاعد، والذى بدوره لعب دوًرا منذ فجر 
الثــورة األولى جلبهة حترير شــعب تيجراى التى 
بدأت نضالها ضد احلكم العسكرى فى منتصف 

الستينيات من القرن املاضي.
كمــا متت إقالة »جيتاتشــوا أســفا« مدير عام 
األمــن واملخابرات واملنحــدر من قومية تيجراي، 
وتعيــني اجلنــرال »آدم محمد« خلًفــا له، وايقافه 

بعد ذلك، ولم تتعاون اجلبهة فى تسليمه. 
وهــو ما قابلــه محاولة للوقوف ضد مســاعى 
آبى أحمد لالســتئثار باحلكم، فتم اتهام اجلبهة 
فــى محاولة التفجير الذى اســتهدف أبى أحمد 

فــى أديس أبابا فــى يونيو 2018، ومؤخًرا قادت 
الســلطات اإلثيوبيــة حملــة اعتقــاالت ممنهجــة 
لقــادة املعارضــة وأطلقت اتهامات جلبهة حترير 
تيجــراى بجانــب جبهــة حتريــر األورومــو فــى 
التــورط فــى قضيــة اغتيــال املطــرب اإلثيوبــى 
محاولــة  فــى  هونديســا«،  »هاشــالو  األورومــى 
لعكــس جبهــة املعارضــة الداخليــة مــن مواجهة 
حكومة آبى أحمد على خلفية تأجيل االنتخابات 

إلى نزاعات داخلية. 
عقــب مقتــل هاشــالو هونديســا شــهد إقليــم 
موســعة  احتجاجــات  األكبــر  اإلقليــم  أوروميــا 
وشــهدت حملــة اعتقــاالت موســعة للمعارضــة 
واإلعالميــني، وأشــهرهم جوهــر محمــد، وهــو 
مــا قابلــه حمــالت احتجاجات واســعة للشــتات 
اإلثيوبى األكبر فى اخلارج والذى يصل إلى 2.5 
مليون إثيوبى باخلارج، وتوجد النسبة األكبر فى 

الواليات املتحدة. 
وبالتالــى فإنــه يوصــف بالقــوى املؤثــرة فــى 
القــرار اخلارجــي، فعقب سلســلة االحتجاجات 
أمــام الســفارات للتنديــد بانتهــاك حكومــة آبى 
أحمــد للحريات طالــب أعضاء مجلس الشــيوخ 
أورومــو  لرجــال  قانونيــة  بحقــوق  األمريكــى 
احملتجزيــن فــى إثيوبيــا، حيــث طلبــت عضوات 
مجلــس الشــيوخ عن والية مينيســوتا األمريكية، 
تينا سميث وإميى كلوبوشار، من وزارة اخلارجية 
األمريكية ممارســة الضغط على حكومة إثيوبيا 

لإلفراج عن جوهر محمد. 
االضطرابــات  أنــه  إلــى  الرســالة  وخلصــت 
السياســية األخيــرة واإلجــراءات التــى اتخذتها 
نحــو  التقــدم  هــددت  قــد  اإلثيوبيــة  احلكومــة 

الدميقراطية.
االنتهاكات ضد الدميقراطية تهدد 

املساعدات اإلثيوبية
وهــو الســبب اآلخــر الــذى قــال البعــض إنــه 
يقــف وراء إعــالن الواليــات املتحــدة عــن تعليق 
جزئــى من مســاعداتها املالية إلثيوبيــا رًدا على 
قــرار البدء مبلء الســد قبــل التوّصل التفاق مع 
مصر والســودان بشــأن هذا املشروع، وذلك فى 
ظــل حملــة إثيوبيــا األخيرة ضد قــادة املعارضة 
وأنصارهــا، خاصــة فــى ظــل االنتقــادات التــى 
وجهت للدعم املالى األوروبى واألمريكى إلثيوبيا 
على مدى السنوات القليلة املاضية لإلصالحات 
االقتصاديــة واإلصالحيــة والتــى أخرجهــا آبــى 

أحمد عن مسارها لضمان بقائه فى السلطة.
كمــا كتب بعض أعضــاء الكوجنرس األمريكى 
عريضــة تدعــو وزيــر اخلارجيــة األمريكيــة إلى 
تشــجيع احلكومــة اإلثيوبيــة علــى الدخــول فــى 
حوار مفتوح مع املعارضة من أجل انتقال سلمى 

للسلطة. 
وأصبحت هذه املســاعدات مشــبوهة فى ظل 
إعــالن تلك احلكومات عــن دعم الدميقراطيات 
للــدول؛ فيمــا جــاءت حكومــة آبــى بالعديــد من 
االنتهــاكات التــى تســببت فــى تزايــد النزاعــات 
التى ال تظهر بوادر على االنحسار، وعلى رأسها 
أعمال الشغب املستمرة فى أوروميا وواليتا التى 
تطالــب باالنفصــال، ممــا أدى لتجزئــة الدولــة 
فــى منطقــة أمهــرة، واملواجهــة بــني احلكومــة 
بقــاء  وضــع  إلــى  تيجــراى  وإقليــم  الفيدراليــة 

احلكومة موضع تساؤل.
تعرضــت  املاضيــة،  الثــالث  الســنوات  ففــى 
إثيوبيــا ملوجــات مــن العنــف العرقى علــى نطاق 
واســع، وأخرها منع قــوات األمن اإلثيوبية لنحو 
12 منهــم أربعــة صحفيني ومحلل بارز من مركز 
للدراســات من الســفر جوا إلى تيجراى لتغطية 

االنتخابات.
وبالتالــى انتهــج آبــى أحمــد عــدة إجــراءات 
تنتهــك سياســته اإلصالحيــة التــى أعلــن عنها، 
والتى أوصلته للحصول على جائزة نوبل للسالم 
عقــب توقيع اتفاقية الســالم مــع إريتريا، والتى 
أصبحــت مهــددة اآلن عقــب مزيد مــن املطالب 
باالنفصــال عــن الفيدراليــة اإلثنيــة اإلثيوبيــة، 
والتــى تطالــب بهــا واليــة واليتــا اجلنوبية عقب 
اإلثيوبــى  اإلقليــم  لتصبــح  ســيداما  انفصــال 

العاشر، إال أنها لن تكون الوحيدة. 
النزاعات الداخلية وتهديد حكومة آبى 

أحمد والتفكك اإلثيوبي
الــذى يواجــه  إقليــم تيجــراى نفســه  مــازال 
تدعــو  والتــى  عرقيــني  قوميــني  مــن  ضغوًطــا 
باحلكــم  واالنفــراد  لالنفصــال  ليــس  صراحــة 

الذاتي، ولكن يدعو لالستقالل عن إثيوبيا. 
الســالم  اتفاقيــة  تهديــد  جانــب  إلــى  هــذا 
اإلثيوبية مع إريتريا رفًضا من قومية التيجراي، 
والذى أعاد فكرة تنفيذ اتفاقية اجلزائر لترسيم 
احلــدود املوقعة عام 2000، والتى كانت تقتضى 
بتســليم قرية بادمى إلــى اجلانب اإلريتري، مما 
سيفقد إقليم التيجراى بعض من أراضيه، والتى 
رفضهــا التيجــراى رغبــًة منه فى تشــكيل إقليم 
تيجــراى الكبــرى والذى يقوم على إعادة توســيع 
حــدود منطقــة تيجراى فى الداخــل، واحلصول 
علــى األراضــى الســاحلية علــى منفــذ البحــر 
األحمر داخل إريتريا وحتقيق االنفصال، والذى 
ظهــر فى الســيطرة على األراضــى اخلصبة فى 
إقليــم  ولــو اجلنوبــى وتوســعت فى الغــرب نحو 
إقليــم والقايــت  وفــى الشــمال فــى القــاش فى 

إقليم بادمي اإلريتري.
وبالتالــى فــإن إجــراء االنتخابــات فــى إقليــم 
التيجــراي، قــد تعيــد لألذهــان حلــم التيجــراى 
والــذى يوضــح  الــذى ظهــر منــذ عــام 1976، 
اخلطة املفصلة للتحرير، وبدأ بدستور انفصالى 
صاغتــه اجلبهــة، فى ظــل معارضــة إريترية قد 
تظهــر نوًعــا مــن التعــاون مــع اجلبهــة، لتكويــن 
معارضــة بديلــة فــى حــال اتخــاذ األمــور منحى 
يقــود النفصال التيجــراى بالتعاون مع املعارضة 
اإلريتريــة التى دلــل عليها وجود قــادة املعارضة 

فى مقلي عاصمة اإلقليم. 
ومما ســبق، فــإن األزمــة احلالية فــى إثيوبيا 
ليســت صراًعــا بــني احلكومــة الفيدراليــة فــى 
أديــس أبابــا واحلكومــة اإلقليمية فــى تيجراي، 
بينمــا هــى إحيــاء لرغبــة قدمية للســيطرة على 
احلكــم مــن األقليــة األكثــر تأثيــًرا فــى الدولــة 

اإلثيوبية. 
فتظهــر األزمــة اإلثيوبيــة بأنهــا صراًعــا على 
الســلطة، يتجلــى فــى رغبــة إنفصاليــة إلقليــم 
التيجــراي، وما يقابله فى والية واليتا اجلنوبية، 
واالحتجاجــات األوروميــة فــى ظــل دعــم غربى 
يقــوده الشــتات اإلثيوبى فى اخلــارج، رمبا يقود 
ذلــك إلــى مزيــد مــن الســيطرة علــى احلكومــة 
احلاليــة لالنســحاب من املشــهد الــذى تزايدت 
فيــه الصراعــات على املوارد والســلطة، وجاءت 
االنتخابــات فــى إقليــم التيجــراى لتدلــل علــى 
صعوبــة ســيطرة احلكومة علــى الوضع احلالي، 
املســاعدات  تعليــق  بدايــة  أيًضــا  قــوده  الــذى 
إلــى  آبــى  اخلارجيــة، ممــا ســيضطر حكومــة 
محاولــة إيجــاد صيغــة توافقيــة والعمــل علــى 
تشكيل حكومة انتقالية توافقية لتمكنه من عبور 
األزمــة احلاليــة ومحاولــة إملــام أطــراف الدولة 
الفيدراليــة املفككــة، والتــى لــم تظهر أيــة بوادر 

على االنحسار بل على العكس قد تتفاقم.

   آبي يخاطر بإقحام بالده في حرب 
أهلية وهذا يهدد بنقل حالة االضطراب 

وعدم االستقرار إلى البلدان المجاورة

   أوضحت حكومة إقليم التيجراى مراًرا 
وتكراًرا فإن الدكتاتورية الوحدوية عند 

انتهاء فترة واليتها اعتباًرا من الخامس 
ا لدستور الجبهة 

ً
من الشهر الجارى وفق

الديمقراطية ال تتمتع بأى سلطة قانونية 
أو سياسية أو عسكرية

جحيم 
الديكتاتور 

وفاء حسن

ذكرت مجلة الـ »إيكونوميست« البريطانية، أن الحرب اإلثيوبية-
األريتيرية  التى استمرت عامين، بدأت بمناوشات بين  رجال الشرطة 

اإلثيوبيين والجنود اإلريتريين فى قرية  بادمى الحدودية الواقعة على 
جبل قاحل، وحينها شّبه مراقبون المناوشات بنزاع بين إثنين من الصلع 

على مشط للشعر.
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

٥٠4
رغم اقتراب سباق انتخابات الرئاسة 

األمريكية من محطته األخيرة، وقرب 
إعالن الفائز فيها؛ إال أن المخاطر المرتبطة 

بالمرحلة االنتقالية، خالل الفترة من اآلن 
وحتى تنصيب الرئيس الجديد

فــاز الرئيــس األمريكــى دونالــد ترمــب فــى االنتخابات 
عبــارة  إلــى  عــام 2016 مســتنداً  األمريكيــة   الرئاســية 
واحــدة بســيطة، »اجعل أمريكا عظيمــة مرة أخرى«، وهى 
العبــارة التــى بنــى عليها الكثير مــن السياســات الصادمة 
علــى املســتوى الدولــى واحمللــي، فــى مــا يتعلــق بالتجــارة 
والسياســات احلمائيــة والهجــرة والعالقــة مــع املنظمــات 
الدولية وحتى احللفاء التقليديني للواليات املتحدة، وأطلق 
علــى هــذا النهــج »الترمبيــة« باعتبــاره غيــر مســبوق فــى 

السياسات األميركية.
غيــر  والهجــوم  الواســعة  االنتقــادات  مــن  الرغــم  وعلــى 
املســبوق علــى ترمب بســبب سياســاته املختلفة، غيــر أنه من 
خــالل الكثيــر منهــا، ال ســيما التجاريــة، كمــا كشــفت جريدة 
االندبندنــت فــى تقريــر لهــا حقق مكاســب للواليــات املتحدة 
وجناحات على صعيد السياسة اخلارجية ليس أقلها اتفاقات 
»إبراهيم« وحتقيق وعده االنتخابى بســحب القوات األميركية 
مــن أفغانســتان واإلحجــام عــن مزيــد مــن التورط العســكرى 
فــى الشــرق األوســط. لكــن على أى حــال، يجــب التفرقة بني 
سياسات ترمب جتاه القضايا املختلفة، إذ يتوقع مراقبون أنه 
بينمــا ســيبنى خليفتــه على ما حققه األخيــر من جناحات فى 
بعض امللفات، فإن هناك سياســات أخرى ســيرتد عنها. ومع 
ذلــك فهــذا لن يعنى انتهــاء »الترمبية« كمنهج يحظى بشــعبية 

كبيرة داخل الواليات املتحدة.
بحســب روجرز سميث، أســتاذ العلوم السياسية فى جامعة 
بنسلفانيا، فإن ترمب فاز بترشيح احلزب اجلمهورى فى عام 
2016 ألنه أرســل أقوى اإلشــارات إلــى الناخبني اجلمهوريني 
فــى االنتخابــات التمهيدية بأنه ســيدافع عــن آرائهم كرئيس. 
ومتكــن الحقاً من إنشــاء حتالف شــعبوى ميينــى جديد يتمتع 
بجاذبيــة انتخابيــة أكبــر مــن اجلنــاح التقليــدى فــى احلــزب 
اجلمهــوري، ذى املواقــف االقتصادية واالجتماعيــة الليبرالية 
اجلديــدة واملتعــددة الثقافــات. وأشــار إلــى أن هــذا التحالف 
لديه الكثير من الشــباب ذوى الشخصيات الكاريزمية الهادئة 
وســيتجنب قادتها التنمــر الفظ واالســتهزاء بالقواعد اللذين 

أظهرهما ترمب فى املناظرة الرئاسية األخيرة.
مع ذلك مييل صنشــاين هيلجويز، أســتاذ العلوم السياســية 
فــى جامعــة دوك، إلــى االعتقــاد بأن العديد مــن اجلمهوريني 
ســوف يتطلعون إلى التوســع داخل حتالف ترمب للمحافظني 
الدينيني وما يســمى »الشــعبويني« برســالة »ألطف« تكون أقل 
إثــارة لإلزعاج للفئة األكثر تعليماً واجلمهوريني فى الضواحى 
مثــال نيكــى هالــي، التى خدمت كســفيرة ألميــركا لدى األمم 

املتحدة فى ظل إدارته.

الصين
علــى صعيد امللفات والقضايا، أظهــرت املناظرات اختالفاً 
كبيــراً بــني ترمب ومنافســه الدميقراطى جو بايــدن، لكن هل 
يعنــى هــذا أنــه فــى حــال فــوز املرشــح الدميقراطى ســيرتد 
بالكامــل عــن سياســات ســلفه؟ إذا أخذنــا علــى ســبيل املثال 
املواجهــة التــى خاضتها إدارة ترمب مع الصــني على الصعيد 
التجــارى وحتــى النفوذ العســكري، تعتبر ريبيكا هاينريشــس، 
من معهد هدسون فى واشنطن، أن هـــذه املواجهة تقع ضمن 
االنتصــارات الكبيــرة لترمــب، إذ عارضــت إدارتــه عمليــات 
النفــوذ الصينيــة وزادت الوعــى العاملى بالتهديد الذى تشــكله 
مــن  التالــى  اجليــل  فــى  خصوصــاً  الصينيــة،  التكنولوجيــا 
االتصــاالت احملمولــة. كمــا اتخــذت خطــوات لتقليــل اعتماد 
الواليــات املتحــدة على الصني للحصول على املواد األساســية 

الالزمة لألمن االقتصادى والوطني.
وبحســب مجلــة »فوريــن بوليســي«، فإنه بالعمــل من خالل 
مجموعــة »رباعيــة« للمحيطني الهندى والهادئ، نّســقت إدارة 
ترمــب السياســة اإلقليميــة مــع الهنــد واليابــان وأســتراليا. 
كمــا وضعت األســاس خلطط طموحــة لزيادة حجــم البحرية 
األميركية إلى أكثر من 350 ســفينة، أو رمبا حتى 500، وهى 
خطــة طويلــة األجل رحــب بها بعض صقور الدفــاع مع تنامى 

التهديد العسكرى من الصني.
هذا النهج الذى أسســه ترمب من املرجح أن يواصل بايدن 
اتباعــه، ففــى خطاب ألقــاه العام املاضــي، رّدد بايدن عبارات 
ترمــب املثيــرة فــى املواجهــة التجاريــة مــع الصــني، قائــاًل إن 
التســاهل مــع الصــني ســيجعلها تواصــل »ســرقة التكنولوجيا 
وامللكية الفكرية للواليات املتحدة، أو جتبر الشركات األميركية 
على التخلى عنها من أجل القيام بأعمال جتارية فى الصني«.
مع ذلك يعتقد بنجامني إتش فريدمان، مدير السياسات فى 
مؤسســة ديفينس بريوريت، وهى مؤسسة بحثية أمنية مقرها 
واشنطن، أنه بينما سيكون بايدن »أكثر صرامة« جتاه الصني 
فى ما يتعلق بإثارة مخاوف بشــأن انتهاكاتها حقوق اإلنســان، 
فإننى »أتوقع نهجاً خطابياً أقل تصادمية بشــكل عام، وهو ما 
يعنــى أقل حدة من النوع الذى يتخصص فيه )وزير اخلارجية 
األمريكي( مايك بومبيو، والذى مييل إلى اإلضرار بالعالقات 

من دون سبب وجيه يتجاوز االستهالك السياسى احمللي«.
وبحســب صحيفــة »يــو إس إيــه تــوداي«، فإنه مثــل ترمب، 
للمســاءلة  تخضــع  أن  يجــب  الصــني  بــأن  بايــدن  يجــادل 
عــن املمارســات التجاريــة غيــر العادلــة وفشــلها فــى الوفــاء 

بالتزاماتها. لكن نائب الرئيس السابق انتقد احلرب التجارية 
التــى شــنها ترمب مبفــرده واتفاقه التجــارى اجلديد مع بكني 
ووصفه بأنه »كارثة غير قابلة للتخفيف«، بحجة أنهم تســببوا 
فــى الضــرر للعمــال واملزارعــني األميركيــني لكنهم لــم يفعلوا 

شيئاً للحد من االنتهاكات التجارية فى الصني.
وقال بايدن إنه سيتخذ نهجاً مختلفاً من خالل حشد حلفاء 
الواليات املتحدة، مثل كندا واالحتاد األوروبي، لتحديث قواعد 
التجــارة الدولية والضغط على احلكومة الصينية وغيرها من 
منتهكــى التجــارة التباع القواعد، وحتميلهم املســؤولية. وعلى 
الرغــم مــن أنه لم يقدم مقترحات جتارية مفصلة، فإن أجندة 
بايــدن االقتصادية تتضمن اســتثماراً بقيمــة 400 مليار دوالر 
لشراء املزيد من املنتجات واخلدمات األميركية الصنع لتقليل 

اعتماد الواليات املتحدة على الصني فى بعض السلع.

اتفاق التجارة
وحافــظ ترمــب علــى وعــده فــى حملتــه االنتخابيــة بإعادة 
التفــاوض بشــأن اتفاقيــة التجــارة احلــرة ألميــركا الشــمالية 
»نافتــا«، وهــى اتفاقيــة عمرها ربــع قرن مع املكســيك وكندا. 
وتضمــن االتفاقيــة اجلديدة بــني الواليات املتحدة واملكســيك 
وكندا، التى تســمى »USMCA«، للمزارعني األميركيني وصوالً 
أكبــر إلــى الســوق الزراعيــة الكنديــة، وتضــع قواعــد جديدة 
للتجــارة اإللكترونيــة، وتفــرض أن يتم تصنيع نســبة أعلى من 

السيارات من األجزاء املُصنعة فى أميركا الشمالية.
وفى حني دعم بايدن سياسات التجارة احلرة خالل العقود 
الثالثــة التــى قضاهــا كعضــو فــى مجلــس الشــيوخ، وصــوت 
لصالــح »نافتــا«، وبصفتــه نائبــاً ألوبامــا، دعــم الشــراكة عبر 
احمليــط الهــادئ، لكنه قــال خالل مقابلــة تلفزيونية حديثة إن 
اتفــاق التجــارة األميركيــة اجلديــد مع املكســيك وكنــدا ميثل 

حتسناً مقارنة باتفاق »نافتا«.

دعم إسرائيل
وكان الدعــم القــوى إلســرائيل حجــر الزاويــة فــى سياســة 
ترمــب اخلارجيــة، إذ قــام بنقــل الســفارة األميركيــة مــن تــل 
أبيب إلى القدس، وجتاهل التوســع االستيطانى اليهودى على 
األراضــى الفلســطينية، واعتــرف بالســيادة اإلســرائيلية على 
مرتفعــات اجلوالن املتنازع عليها، وهى األراضى التى احتلتها 
إســرائيل مــن ســوريا عــام 1967. وفى يناير  املاضي، كشــف 
ترمــب ورئيس الوزراء اإلســرائيلى بنيامــني نتنياهو عن خطة 

ســالم تهــدف إلــى إنهاء عقود مــن الصراع بني اإلســرائيليني 
والفلسطينيني، لكنها قوبلت بانتقادات شديدة.

وبحســب مايكل كوبلو، مدير السياســة فى منتدى السياسة 
اإلســرائيلية، وهــى مجموعــة يهوديــة أميركيــة تــرّوج حلــل 
الدولتــني، فإن العالقــات بني الواليات املتحدة وإســرائيل فى 
ظــل رئاســة بايــدن ســتظل قويــة أيضــاً لكــن إدارته ستســعى 
على األرجح إلى »اســتعادة« العالقات الدبلوماســية ومساعدة 
التوســع  ضــد  تشــدداً  أكثــر  موقــف  واتخــاذ  الفلســطينيني 
االستيطانى فى الضفة الغربية. وقال إن إدارة بايدن ستسعى 
للبنــاء على نهج إدارة ترمب فى تعزيز العالقات الطبيعية بني 
إســرائيل ودول الشــرق األوســط األخرى، لكن ســيكون هناك 
توتــر مــع احلكومــة اإلســرائيلية بشــأن أى مفاوضــات نوويــة 

محتملة مع إيران.
وبحسب مستشارى بايدن، فإنه لن يعيد السفارة األميركية 
إلــى تــل أبيــب، وهــو مــا أكده بنفســه فــى تعليقــات لصحيفة 
»نيويورك تاميز« فى أبريل )نيســان( املاضي، لكن من املرجح 
أنــه ســيعيد فتــح قنصلية أميركيــة فى القدس الشــرقية تلبى 
حاجات الفلسطينيني وتسمح بسفارة فلسطينية فى واشنطن.

القوات األمريكية 
خــالل العــام 2020، اتخذت اإلدارة األميركية خطوات عدة 
تتعلــق بســحب قواتهــا مــن أفغانســتان مبا يشــمل القوات فى 
قاعدة »باغرام« التى تعرضت خالل العام املاضى الثنتني من 
العمليــات اإلرهابيــة أســفرتا عن مقتل جنــود أميركيني. ففى 
فبراير )شباط( املاضي، توصلت واشنطن وطالبان إلى اتفاق 
يقضى بســحب الواليات املتحدة جميع قواتها من أفغانســتان 
بحلــول منتصــف عام 2021 مقابل تأكيــدات من طالبان بعدم 
الســماح للجماعات اإلرهابية باســتخدام األراضــى األفغانية 

لشن هجمات دولية.
وفى أواخر ســبتمبر املاضي، أعلن مستشــار األمن القومى 
األميركــى روبــرت أوبرايــن أن الواليات املتحــدة تعتزم خفض 
مســتويات قواتها فى أفغانســتان من 5000 إلى 2500 بحلول 
أوائــل عــام 2021. لكــن ترمــب غــّرد فــى الثامــن مــن أكتوبر 
)تشــرين األول( احلالــي، متحدثــاً عــن حتميــة إعــادة جميــع 
القــوات األميركيــة الذين خدموا فى أفغانســتان مبا فى ذلك 
قاعــدة »باغــرام« اجلويــة الكبرى قبــل نهاية العــام 2020، ما 

يعنى حتقيق وعد انتخابى مهم لألميركيني.
وأعــاد ترمــب بعض القوات األميركيــة املتمركزة فى أملانيا، 
فى حني نشر آخرين فى بولندا، وأرسلت إدارته أيضاً عشرات 

الســفن األخــرى وأضافــت حوالى 14 ألف جندى فى الشــرق 
األوسط ملواجهة تهديدات إيران.

القــوات  ويتوقــع مراقبــون أن يعمــل بايــدن علــى ســحب 
األميركية من أفغانستان، وإن كان بوتيرة أبطأ، لكنه سيتراجع 
عن ســحب القوات من أملانيا، إذ يقول تود هاريســون، احمللل 
األمنــى لــدى مركــز العالقات اإلســتراتيجية والدوليــة، مركز 
أبحاث فى واشــنطن، إن بايدن ســيعكس مســاره على األرجح 
ويحافــظ علــى القوات البالغ قوامها 12 ألف جندى فى أملانيا 
كضمانة ضد أى عدوان روسى فى أوروبا. وبينما شكك ترمب 
فــى جدوى االحتفاظ بعشــرات اآلالف من القــوات األميركية 
فى كوريا اجلنوبية واليابان، فمن احملتمل أيضاً أن يعود بايدن 

إلى املوقف األميركى التقليدى الداعم وجود قواته هناك.

عالم متعدد
بحســب ريتشارد هاس، رئيس مجلس العالقات اخلارجية، 
مؤسسة بحثية فى نيويورك، أظهر ترمب القليل من االهتمام 
بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، أو النهــوض بالدميقراطية، أو 
تخفيــف املصاعــب اإلنســانية، أو مواجهة التحديــات العاملية 
مثــل الهجــرة، أو تغير املناخ، أو األمراض املعدية. ويشــير إلى 
أن التناقــض بــني ترمب والرؤســاء الســابقني ال يقــل وضوحاً 
عندمــا يتعلــق األمر بوســائل السياســة اخلارجيــة، فلقد كان 
الرئيســان اجلمهوريان والرئيسان الدميقراطيان السابقان له 
يؤمنون على نطاق واسع بالتعددية، سواء من خالل التحالفات 

أو املعاهدات أو املؤسسات.
ال يعنــى هــذا أنهــم جتنبــوا اتخــاذ إجــراء أحــادى اجلانــب 
متامــاً، لكنهــم جميعــاً أدركــوا أنــه فــى معظــم احلــاالت، فإن 
الترتيبــات املتعــددة األطــراف تضخم نفوذ الواليــات املتحدة، 
وتضفى املعاهدات درجة من القدرة على التنبؤ فى العالقات 
الدوليــة، وتعمــل تعدديــة األطــراف أيضاً على جتميــع املوارد 
ملواجهة التحديات املشــتركة بطريقة ال ميكن ألى جهد وطنى 

فردى أن يضاهيها.
فــى هــذا الصدد، أوضح بايدن أن إدارته ســتعكس قرارات 
السياســة اخلارجية التى حتمــل توقيع ترمب من خالل إعادة 
الدخــول علــى الفــور إلى اتفــاق باريــس للمناخ ووقــف خروج 
البالد من منظمة الصحة العاملية، وقال املرشــح الدميقراطى 
فى لقاء عقد فى وقت سابق من الشهر اجلاري، »أميركا أوالً 

جعل أميركا وحدها«.

الهجرة
تظــل قضيــة املهاجريــن هى األكثــر إثارة للجــدل منذ تولى 
ترمــب احلكــم فــى ينايــر 2017، وقد طرح سياســات صارمة 
عــدة لتنظيــم عمليــة الهجــرة ومواجهــة التدفق غير املشــروع 
للمهاجريــن عبــر احلــدود اجلنوبيــة مع املكســيك والتى كانت 
إحدى القضايا الرئيسة التى بنى عليها حملته االنتخابية فى 

.2016
لكــن رمبــا تكون هذه القضية هى األبرز بــني القضايا التى 
ستشــهد حتــوالً جذرياً حــال رحيل ترمب مــن البيت األبيض. 
فبحســب تقرير ملؤسســة التــراث، البحثية فى واشــنطن، فإن 
االختــالف بني املرشــحني بشــأن هذه القضية »صــارخ«. ومن 
املتوقــع إذا أصبــح بايدن رئيســاً، أنه ســيعود إلــى العديد من 
سياسات الهجرة نفسها التى كانت سائدة خالل إدارة أوباما، 
وسيشــمل ذلــك حماية برنامــج )احلاملون DACA( وتوســيعه، 
وقبول ما ال يقل عن 125 ألف الجئ سنوياً، والسعى للحصول 

على عفو عن 11 مليون أجنبى غير شرعي.
ودفــع ترمــب إلنهــاء برنامــج العمــل املؤجــل للقادمــني مــن 
األطفــال )DACA( فــى عهــد أوباما والذى يوفــر احلماية من 
الترحيــل لبعــض املهاجرين غير الشــرعيني الذيــن جاءوا إلى 
البالد وهم أطفال، لكنه واجه العراقيل، ال سيما فى احملكمة 
العليا التى أبطلت قراره، ويشير التقرير إلى أن بايدن سيمنح 
متلقــى البرنامــج خريطــة طريــق للمواطنــة ويعيــد برنامــج 
)DACA(. ويتوقــع تقريــر مؤسســة التــراث أن يتــم إلغاء قيود 
الســفر التى فرضها ترمب على البلدان التى تشــكل تهديدات 
لألمــن القومــى األميركي، مبــا فى ذلك ليبيا والعــراق وكوريا 
الشــمالية وفنزويال واليمن، والتــى وصفتها حملة بايدن بأنها 

»حظر للمسلمني«.

العالقات بين الواليات المتحدة وإسرائيل في ظل رئاسة بايدن ستظل قوية أيضًا لكن إدارته ستسعى على األرجح إلى »استعادة« 
العالقات الدبلوماسية ومساعدة الفلسطينيين واتخاذ موقف أكثر تشددًا ضد التوسع االستيطاني في الضفة الغربية.

هل ينهى بايدن عصر »الترامبية«؟

عكف على كتابتها منذ عامين ويستعد لنشرها عقب رحيله من البيت األبيض
رغم اقتراب سباق انتخابات الرئاسة األمريكية من محطته األخيرة، وقرب 

إعالن الفائز فيها؛ إال أن المخاطر المرتبطة بالمرحلة االنتقالية، خالل الفترة من 
اآلن وحتى تنصيب الرئيس الجديد، تشير إلى التحديات المحتمل أن تفرض 
نفسها على األمريكيين في الفترة المقبلة. وفي ظل سيناريو فوز »بايدن« 

في االنتخابات بفارق أصوات كبير على »ترامب« في المجمع االنتخابي 
واألصوات العامة، فمن المحتمل أن تشهد الفترة القادمة معركة قضائية 

وقانونية من قبل فريق »ترامب«، وتعقيدات في نقل الملفات والسلطة إلى 
فريق »بايدن«، باإلضافة إلى التوقعات باحتماالت حدوث عنف واضطرابات.

جهنم احلمراء فى البيت األبيض 
قائمة الملفات الساخنة التى أشعلها ترامب

وفاء حسن



0 بث مباشر
نوفمبر  ٢٠٢٠ الخميس العدد ٧٢١

اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

5٠5
واعتاد ترامب على التباهي بحياته ما قبل 

دخول معترك السياسة عبر التأكيد أنها 
كانت »حياة رائعة«، لكنه يتحفظ عن اإلدالء 

بأي موقف حال اضطر مرغما على

واعتــاد ترامــب علــى التباهــى بحياتــه ما قبل 
دخــول معترك السياســة عبر التأكيــد أنها كانت 
»حيــاة رائعــة«، لكنــه يتحفــظ عــن اإلدالء بــأى 
موقــف حال اضطــر مرغما على االنســحاب من 
املجــال العــام فى حال خابت توقعاتــه، وُحرم من 
واليــة ثانيــة وبعد مغادرتــه البيت األبيض فى 20 

كانون الثاني/يناير 2021.
إذا مــا اضطــر ترامــب ملغادرة البيــت األبيض، 
قــد يقــع فى إغــراء العودة إلــى عالــم التلفزيون، 

الذى كان أحد أعالمه فى الواليات املتحدة.
ورغــم أن صيتــه ذاع كإمبراطــور عقــارى فــى 
ثمانينات وتســعينات القــرن املاضي، كان برنامج 
»ذى أبرنتيس« مفتاح ترامب لدخول عالم الشهرة 

من بابه العريض.
وانتقــد ترامــب مــرارا منذ وصوله إلــى البيت 
األبيض، موقف قناة »فوكس نيوز« معتبرا أنها ال 

تناصره بالقدر الكايف.
أن  أشــهر  بضعــة  قبــل  تويتــر  عبــر  وكتــب 

املشاهدين »يريدون بديال اآلن.. وأنا كذلك«.
وقد يشــكل عام 2021 فرصة إلطالق قناة 
جديدة )رغم أن االستثمار األساسى قد يكون 
عامــال غيــر مســاعد فى ذلــك(، أو لالعتماد 
علــى خالل قنــوات »صديقة« موجــودة حاليا 
مــن بينها »وان أمريــكا نيوز« و«نيوزماكس تى 

يف«.
قــد يكــون األفــق ملبدا أمــام ترامب فــى حال 
اضطــر لتــرك البيــت األبيــض، إذ يشــّكل محــور 
حتقيقني فى نيويورك قد يكون كل منهما مدخال 

ملالحقة قانونية فى حقه.
ويدور األول وهو حتقيق جنائي، أطلقه مدعى 
عام مانهاتن ســايرس فانس، حول مزاعم بشــأن 
تزويــر ضريبــى وعمليــات احتيــال على شــركات 

التأمني وتالعب بالسجالت احملاسبية.
أمــا الثانى وهو حتقيــق مدني، أطلقته املدعية 
ليتيســيا جيمــس،  نيويــورك  فــى واليــة  العامــة 
حيث يســعى إلى التأكد من شــبهات بشــأن كذب 
»مؤسســة ترامــب« حول حجــم أصولها للحصول 

على قروض وامتيازات ضريبية.
ال شيء مينع نظريا ترامب من الترشح مجددا 
للرئاســة األمريكيــة فــى االنتخابات املقبلة ســنة 

2024 ، حال إخفاقه فى استحقاق هذا العام.

ومينع الدســتور األمريكى على أى رئيس تولى 
احلكم ألكثر من واليتني متتاليتني، لكن تبوؤ سدة 
الرئاســة لواليتني غيــر متتاليتني، يبقــى احتماال 
واردا لــم ينجــح فيه حتى اليوم ســوى رجل واحد 
هــو جروفــر كليفالنــد فــى نهايــة القرن التاســع 

عشر.
فقــد انتُخب كليفالند لوالية أولى ســنة 1884 
ثم ُهزم فى االنتخابات التالية ســنة 1888، ليعاد 

انتخابه فى والية رئاسية جديدة فى 1892.
وتعــّرف كتــب التاريــخ عنــه علــى أنــه الرئيس 
والعشــرون  الرابــع  وأيضــا  والعشــرون  الثانــى 

للواليات املتحدة.
فقد كان جروفر كليفالند فى سن 56 عاما فى 
بداية واليته الثانية، فيما ترامب ســيكون قد بلغ 

الثامنة والسبعني فى 2024.
املعهــودة،  الســاخرة  أو  االســتفزازية  بنبرتــه 
حتــدث الرئيس األمريكى اخلامس واألربعون فى 
األشهر املاضية عن »مسارات« عدة قد يسلكها.

ففــى يونيــو تطــرق ترامــب مازحــا إلــى إمكان 
قيامه برحالت برية مع زوجته ميالنيا.

وقال: »رمبا سأذهب إلى نيويورك للمرة األولى 
بالبــر مــع الســيدة األولــى.. أظن أنى سأشــترى 

سيارة تخييم وأسافر مع السيدة األولى«.
وفــى ســياق أقل رومانســية، قطــع ترامب قبل 
أيــام جتمعــا انتخابيــا كان يعقــده فى بنســلفانيا 

لتأمل شاحنات مركونة فى البعيد.
وتابــع ترامــب »يا جلمال هذه الشــاحنات! هل 
تظنــون أنــى قــد أركــب إحداهــا ألذهــب بعيــدا؟ 
سأرغب فى ذلك حقا، فقط القيادة والتنقل على 

الطرقات«.
وخــالل زيارة إلى »ذى فيلدجــز«، أكبر مجتمع 
للمتقاعديــن فــى فلوريــدا، حتــدث ترامــب عــن 
فرضية تعكس ميال أكبر للهدوء. وقال »ســأنتقل 
للعيش فى +ذى فيلدجز+. الفكرة ليست سيئة ال 

بل أنها تروق لى كثيرا«.
وتبقى فرضية راديكالية أكثر، تتمثل فى إمكان 

الهجرة من الواليات املتحدة األمريكية.
فقــد قــال ترامــب قبــل أســابيع »لن أكــون فى 
وضــع جيــد« فى حــال اخلســارة أمام جــو بايدن 
»النائــم« كمــا يحلــو للرئيــس األمريكــى وصفــه، 

مضيفاً: »قد أضطر ملغادرة البالد«.

الصغار بو وهنتر من زواجه األول، بعدما توفيت 
والدتهما وشــقيقتهما الرضيعة فى حادث سيارة 
عام 1972، وأجنب جو وجيل بايدن، عام 1981، 

ابنتهما الوحيدة، آشلي.
درســت  جيــل  أن  الصحفيــة  التقاريــر  تقــول 
الفنــون واآلداب، ثــم التربيــة، وتخصصــت فــى 
تعليــم األطفــال مــن ذوى االحتياجــات اخلاصة، 
اللغــة  تدريــس  فــى  ســنوات  عــدة  وأمضــت 
فــى  مختلفــة  عامــة  مــدارس  فــى  اإلجنليزيــة 
واليــة ديالويــر األميركيــة، مبا فى ذلك مدرســة 
برانديوايــن الثانوية، حيث ألقــت خطاب املؤمتر 

الوطنى الدميقراطى لعام 2020.
أسســت جيــل منظمــة بايــدن غيــر الربحيــة 
لصحــة الثــدي، وشــاركت فــى تأســيس برنامــج 
أصدقــاء الكتــاب، وشــاركت أيًضــا فى تأســيس 
فــى  كناشــطة  بايــدن  وتعمــل  بايــدن.  مؤسســة 
منظمــة أحذيــة ديالويــر على األرض، وشــاركت 
فى تأســيس مشــروع القوات املشاركة إلى جانب 

ميشيل أوباما.
ووفقــاً لعــدد من التقارير تركــز جيل على نقل 
صــورة إنســانية عن جو بايــدن، وتروى خصوصاً 
كيــف متكــن النائــب الســابق لبــاراك أوبامــا من 
اســتئناف أنشــطته فى البيت األبيــض، بعد أيام 
فقط على وفاة ابنه بو الذى قضى جراء سرطان 
فى الدماغ عام 2015. وقالت فى خطاب تناولت 
فيــه األزمــات التــى تشــهدها الواليــات املتحــدة 
بســبب الوبــاء والتوتــرات فــى البــالد منــذ أربــع 
سنوات: لقد عرف كيف يداوى أسرة، وبالطريقة 
نفسها نداوى بلداً: »عبر احلب والتفهم وبادرات 

لطف صغيرة وشجاعة وأمل ال يتزعزع«.
عــن جيل تقــول »إيرو نيــوز«، أنهــا جتوب منذ 
أشــهر الواليــات املتحدة بــال كلل، حاملة رســالة 
مفادهــا أّن زوجهــا وحــده قادر علــى توحيد بلد 
منقســم إلــى أبعد حــد إذا دخل البيــت األبيض، 
وبحيوية تتجاوز فى بعض األحيان قدرات زوجها 
الــذى حد من رحالته لفترة طويلة،ودرج املرشــح 
الدميوقراطــى علــى عــادة تقدمي نفســه على أنه 

»زوج جيل بايدن«.
تقول كايت اندرســن برويــر، وهى مؤلفة كتاب 
»عــن تاريــخ زوجــات الرؤســاء األميركيــني«، إن 
»جيل بايدن ســتقوم عندها بتحويل تطلعات هذا 

املنصب وحدوده«.

مــع تقــارب نســب التصويــت بــني كاًل دونالــد 
ترامــب وجــون بايــدن، فــى الســباق اإلنتخابــى 
األمريكي، يتجه أنظار الكثير ملن ستكون السيدة 

األولى مابني ميالنيا ترامب، أم جيل بايدن ؟.
ميالنيــا ولدت فى ســلوفينيا وغــادرت بالدها 
إلــى ميالنــو ثــم باريس على أمــل متابعــة عملها 

كعارضة أزياء.
وحملتها مسيرتها املهنية إلى الواليات املتحدة 
عام 1996 حيث التقت دونالد ترمب بعد سنتني 
وتزوجتــه فــى 2005، ولديهمــا ابــن يدعى بارون 

ويبلغ حالياً 14 عاماً.
كمــا تعــد ميالنيا ســيدة أعمال تترأس شــركة 
لبيــع مســتحضرات التجميــل والعناية بالبشــرة، 

وشركة إلنتاج املجوهرات.
ميالنيــا  بــدت  االنتخابيــة،  احلملــة  وخــالل 
متحفظــة بشــكل ملحــوظ فــى الترويــج لزوجهــا 
البالــغ مــن العمــر 74 عاما، وقبل أســبوعني من 
االنتخابــات، ألغت ميالنيا مشــاركتها فى فعالية 
انتخابية لترامب- وذلك كإجراء احترازى بسبب 
إصابتها بسعال، حسبما قالت املتحدثة باسمها.
انتخابــى  جتمــع  أول  ميالنيــا  عقــدت  وقــد 
مبفردهــا قبــل أســبوع متامــاً مــن انتخابــات 3 

نوفمبر.
وقالت السيدة األولى حينها: »أنا ال أوافق على 
الــدوام علــى الطريقة التى يعبر مــن خاللها عن 
األمــور، لكــن دونالد مقاتل، وهو يحب هذا البلد 

ويقاتل من أجلكم كل يوم«.
حــدث نــادر، ظهــرت ميالنيا إلــى جانب زوجها 
فــى فلوريــدا، وقالــت إن »اإلدالء بصــوت للرئيس 
ترامب هو اإلدالء بصوت من أجل أميركا أفضل«.
ولكــن مــن هــى جيــل بايــدن الســيدة األولــى 

احملتملة فى حالة فوز بايدن؟
جيل تريسى جاكوبس بايدن، تبلغ من العمر69 
أميركيــة شــغلت منصــب  وهــى مدّرســة  عامــاً 
السيدة الثانية للواليات املتحدة بني عامى 2009 
و2017، عندمــا كان بايــدن نائب رئيس الواليات 
لرئاســة  واملرشــح  واألربعــني،  الســابع  املتحــدة 
الواليــات املتحــدة فــى انتخابات عــام 2020 عن 

احلزب الدميقراطي.
بواليــة  هامنتــون  بلــدة  فــى  بايــدن  ولــدت 
نيوجيرســى األميركيــة، وتزوجــت جيــل مــن جو 
بايدن فى عام 1977، وأصبحت زوجة أب البنيه 

مصير ترامب بعد اخلسارة 

السيدة األولى حتكم البيت األبيض 
وضع عدد من الكتاب والمحللين األمريكيين 

سيناريوهات للرئيس دونالد ترامب حال خسارته في 
سباق االنتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن.
السيناريوهات جاءت من خالل تحليل تصريحات 

ومواقف الرئيس ترامب خالل الفترة األخيرة عند حديثه 
عن خروجه من البيت األبيض حال الخسارة.

ال شيء يمنع 
نظريا ترامب من 

الترشح مجددا 
للرئاسة األمريكية 

في االنتخابات 
المقبلة سنة 2024 

، حال إخفاقه في 
استحقاق هذا 

العام.

ميالنيا ولدت في سلوفينيا 
وغادرت بالدها إلى ميالنو 

ثم باريس على أمل متابعة 
عملها كعارضة أزياء وحملتها 

مسيرتها المهنية إلى الواليات 
المتحدة عام 1996 حيث التقت 

دونالد ترمب بعد سنتين 
وتزوجته في 2005،

جيل تريسي جاكوبس بايدن، 
تبلغ من العمر69 عامًا وهي 

مدّرسة أميركية شغلت منصب 
السيدة الثانية للواليات المتحدة 

بين عامي 2009 و2017، عندما 
كان بايدن نائب رئيس الواليات 

المتحدة السابع واألربعين، 
والمرشح لرئاسة الواليات 

المتحدة في انتخابات عام 2020 
عن الحزب الديمقراطي.

مركــز املســتقبل لدراســات واالبحــاث اصدر دراســة 
كشــفت خطــة ترامــب ملنــع بايــدن مــن دخــول البيــت 

االبيض ننشر نصها.
يــوم الســبت 7 نوفمبــر 2020،  مــع إشــراق صبــاح 
بالتوقيــت احمللــى األمريكــي، وبعــد مــرور أربعــة أيــام 
علــى التصويــت فــى انتخابات الرئاســة يــوم الثالثاء 
3 نوفمبر؛ لم يتم حسم نتائج هذه االنتخابات، وما 
زال األمريكيون ال يعلمون على وجه اليقني من هو 
رئيســهم القــادم، وذلــك رغــم وجــود مؤشــرات كافيــة 
تؤكد فوز »بايدن« فى هذه االنتخابات، وأنه الرئيس 
األمريكــى القــادم، حيــث يتوقــف األمــر فقــط علــى 
اإلجــراءات اللوجســتية املتعلقــة بعــد األصــوات فــى 
واليــات جورجيا وبنســلفانيا ونيفــادا وأريزونا، حيث 
باتــت املســألة تتعلــق بالوقــت فقــط، متــى ينتهى عد 

األصوات، وإعالن النتائج شبه النهائية.
التصويــت  تأثيــر  عــن  نتــج  الــذى  الوضــع  هــذا 
بالبريد على العملية االنتخابية، أدى إلى تعقيدات 
القانونيــة،  »ترامــب«  فريــق  بتحــركات  تتعلــق  أكثــر 
لتعطيل نتيجة االنتخابات فى بعض الواليات التى 
يتقــدم فيهــا »بايــدن«، هــذا باإلضافــة إلــى مؤشــرات 
حــول احتمــاالت رفض »ترامــب« لنتائج االنتخابات، 

فى ظل تشكيكه املستمر فى نتائجها.
وانطالًقــا ممــا يجــري، واحتمــال إعــالن النتائــج 
األمريكيــني  تواجــه  التــى  التحديــات  تظــل  قريًبــا، 
خالل الفترة القادمة موضع تســاؤل، فهناك أســئلة 
عديدة، أبرزها: هل ينجح فريق »ترامب« فى تعطيل 
نتيجــة االنتخابــات؟ ومــا هــى تداعيــات عــدم قبــول 
»ترامب« باالعتراف بالنتائج؟ وما هو املســار املتوّقع 
للمرحلة االنتقالية؟ هل ستسير مبرونة، أو ستكون 

هناك مشكالت تعطل انتقال السلطة؟.
حتركات قانونية:

كشــفت نتائــج التصويــت فــى اليومــني األخيريــن 
)اخلميــس 5 نوفمبــر، واجلمعة 6 نوفمبر( عن تقدم 
»بايــدن« علــى »ترامــب« فــى عــدٍد من الواليــات، وهذه 
األصــوات جــاءت نتيجــة التصويــت بالبريــد التى مت 
حســابها بعــد عــّد أصــوات الناخبــني الذيــن صّوتــوا 
مباشــرة يــوم االقتــراع العام يوم الثالثــاء، ونظًرا ألن 
هذه األصوات لم يتم عدها قبل عد أصوات االقتراع 
العــام، كان »ترامــب« متقدًمــا، ولكــن بعــد إضافتهــا 
اختلــف املوقــف متاًمــا، وهــذا دفــع الفريــق القانونــى 
فــى حملــة »ترامــب« للقيــام بعــدة حتــركات لتعطيــل 

النتيجة، وذلك على النحو التالي:
 الدعاوى القانونية

 رفــع فريــق »ترامــب« دعــاوى فــى محاكــم واليــات 
نتائــج  لتعطيــل  ونيفــادا،  وبنســلفانيا  جورجيــا 
عــدم  علــى  الدعــاوى  هــذه  وركــزت  االنتخابــات، 
قانونيــة عــد بعــض األصــوات نتيجة أنهــا جاءت بعد 
يــوم االقتــراع العــام، الثالثــاء 3 نوفمبــر، أو نتيجــة 
خروقــات فــى التصويت فى بعض الواليات. وُتطالب 
تلــك الدعــاوى إمــا بوقــف عــد األصــوات التــى جاءت 

بالبريد، أو إعادة فرز هذه األصوات.
 تشكيك »ترامب« فى النتائج

وبالتــوازى مــع حتــركات الفريــق القانونــي، أدلــى 
العمليــة  فــى  للتشــكيك  بتصريحــات  »ترامــب« 
االنتخابية، وحتدث عن أن االنتخابات متت سرقتها 
منــه، وعــن أصــوات قانونيــة فــى االنتخابــات، وأخرى 
غيــر شــرعية، مشــيًرا إلــى أنــه إذا مت عــد األصــوات 
القانونيــة فســيفوز فــى االنتخابــات، ولكــن مــع عــد 

األصوات غير القانونية فاالنتخابات ُسرقت منه.
موقف اجلمهوريني

الفريــق  وحتــركات  »ترامــب«  تصريحــات  أدت   
اجلمهــوري،  احلــزب  داخــل  انقســام  إلــى  القانونــي، 
يدعــم  األول  ــا؛  حالًيّ احلــزب  داخــل  تكتــالن  فهنــاك 
موقــف الرئيــس »ترامــب«، ويؤيد التشــكيك فى نتائج 
االنتخابات ونزاهة العملية االنتخابية، وهذا الفريق 
ا إلى جمع  تشير تقارير صحفية إلى أنه يسعى حالًيّ
60 مليــون دوالر لتغطيــة تكاليــف الدعاوى القانونية 
الثانيــة  »ترامــب«، واملجموعــة  التــى ســيرفعها فريــق 
داخــل احلــزب تــرى ضــرورة عدم التشــكيك فــى نزاهة 
االنتخابات، وضرورة التعقل فى التعامل مع املوقف.

 تأثير محدود
 مــن غيــر املتوقــع أن تؤثــر التحــركات القانونيــة 
لفريــق »ترامــب« علــى نتائــج االنتخابــات، فالتعويــل 
علــى أنهــا قــد تــؤدى إلــى تعطيــل النتيجــة أمــر غيــر 
واقعــي، خاصــًة إذا وضعنــا فــى االعتبــار أن »بايــدن« 
اقتــرب مــن رقــم 270 صوًتــا فــى املجمــع االنتخابــي، 
ا إلى  فإذا جتاوز هذا الرقم، والتقديرات تشير مبدئًيّ
أنــه ســيصل إلــى 306 أصوات، فاألمــر لن جُتدى معه 

أى محاوالت لتعطيل النتيجة.
مخاطر انتقالية

االنتخابــات،  نتائــج  فــى  »ترامــب«  تشــكيك 
والتحــركات القانونيــة لفريقــه، وحتديــات أكثــر فــى 

الفترة االنتقالية وهى الفترة من بعد إعالن النتائج 
ا يــوم 20 يناير 2021؛  وحتــى تنصيــب الرئيــس رســمًيّ
كانت متوقعة من قبل أكثر من مائة مسؤول أمريكى 
حالــى وســابق، وعــدد من اخلبــراء واملتخصصني فى 
الشــأن االنتخابــى األمريكــي، وذلك وفًقــا لتقديرات 
»مشــروع النزاهــة االنتقاليــة« الــذى عقــد فــى شــهر 
عــدة ورش عمــل واجتماعــات، ومنــاذج  يوليــو 2020 
وصــدرت  اخلبــراء،  هــؤالء  فيهــا  شــارك  محــاكات، 
خالصتهــا فــى تقرير للمشــروع فى أغســطس 2020، 
بعنــوان »منع تعطيل االنتخابات الرئاســية واملرحلة 
االنتقاليــة«، والــذى يرســم الســيناريوهات احملتملــة 
للمرحلة االنتقالية، وما الذى سيجرى فيها، وفيما 
لتقديــرات  وفًقــا  الســيناريوهات  لهــذه  عــرض  يلــى 
ــا بنــاء على تطــور األحداث  املشــروع، ومــا حــدث فعلًيّ

املرتبطة بنتائج االنتخابات:
 سيناريو نتيجة غير محسومة

 وفًقــا لهــذا الســيناريو، يتوقــع »مشــروع العدالــة« 
االنتقاليــة أن تبقــى نتائــج االنتخابــات غيــر واضحة 
لفترة طويلة، وذلك بسبب نتائج واليات ثالث: نورث 
كارولينا، وميشيغان، وفلوريدا. والتى ميكن أن تؤدى 
إلــى عــدة احتمــاالت، منهــا تعــادل »ترامــب« و«بايــدن« 
فــى املجمــع االنتخابــي، 269 صوًتا لكل منهما. ورغم 

هــذا  أن  إال  االنتقاليــة،  العدالــة  مشــروع  تقديــرات 
ا، فنتائج االنتخابات التى  السيناريو لم يحدث فعلًيّ
مت حســمها، حتى يوم الســبت، تشــير إلى أن »بايدن« 
االنتخابــي،  املجمــع  فــى  صوًتــا   253 علــى  حصــل 
و«ترامــب« 213 صوًتــا مــع تقــدم »بايــدن« فــى واليــات 

بنسلفانيا وأريزونا ونيفادا وجورجيا. 
سيناريو فوز »بايدن«

 يفتــرض هــذا الســيناريو فــوز »بايــدن« باملجمــع 
إلــى  ســيؤدى  وهــذا  العامــة،  واألصــوات  االنتخابــى 
قيام حملة »ترامب« بالطعن فى نتيجة االنتخابات، 
وســتعمل احلملــة علــى الزعــم بــأن هنــاك عمليــات 
االنتخابــات، وسيشــن  فــى  النطــاق  واســعة  احتيــال 
ووســائل  اجلمهــورى  واحلــزب  احلملــة  فريــق 
اإلعــالم الداعمــة لهــم، حملــة للتشــكيك فــى نتائــج 
العدالــة  »مشــروع  لتقديــر  ووفًقــا  االنتخابــات. 

االنتقالية« فإن هذه التحركات لن تنجح. 
ــا، أثبتــت تطــورات األحــداث صحــة توقعــات  فعلًيّ
»مشــروع العدالــة االنتقاليــة«، فهــذا الســيناريو هــو 
ا على الســاحة األمريكية،  بالضبــط مــا يجــرى حالًيّ
فاملؤشــرات األوليــة تظهــر تقــدم »بايــدن« فــى املجمع 
االنتخابــى واألصــوات العامة، ويشــن فريــق »ترامب« 
لتعطيــل  قانونيــة  وحتــركات  حملــة  واجلمهوريــون 

النتيجــة، لدرجــة أن تقاريــر صحفيــة حتدثــت عــن 
أن قنــاة »فوكــس نيــوز« اإلخباريــة الداعمــة للرئيــس 
»ترامب«، وّجهت مذكرة داخلية للعاملني فيها وكبار 
املذيعــني بعــدم اســتخدام لقــب »الرئيــس املنتخــب« 
لوصــف »بايــدن«، وذلك حتــى يتم البت فى الدعاوى 
القضائيــة، وحتــرك القنــاة هــو جــزء مــن توجهــات 
التقاريــر  صحــت  إذا  املوقــف،  إلربــاك  اجلمهوريــني 

الصحفية التى تتحدث عن توجهات القناة.
يتعلــق  الســيناريو  هــذا  إشــكاليات  مــن  وجــزء 
بتطوريــن محتملــني؛ األول رفض فريق »ترامب« فى 
البيت األبيض التعاون مع فريق »بايدن« االنتقالي، 
وتســلم  وتســليم  امللفــات،  نقــل  عمليــة  وتعقيــد 
الســلطة، وأيًضــا احتمــاالت حــدوث موجــة عنــف فى 

البالد نتيجة رد فعل أنصار »ترامب«.
 سيناريو فوز »ترامب«

يفتــرض هــذا الســيناريو فــوز »ترامــب« فى املجمع 
فــوز  نفســه  الوقــت  وفــى  صوًتــا،  بـــ286  االنتخابــى 
»بايــدن« فــى األصــوات العامــة، وفــى هــذا الســيناريو 
فــإن التطــورات احملتملــة أن تســعى حملــة »ترامــب« 
نتائــج املجمــع االنتخابــى  الشــرعية علــى  إلضفــاء 
مــن خــالل دفــع الروايــات التــى ُتلقــى بظــالل الشــك 
وتصويــر  العامــة،  باألصــوات  »بايــدن«  فــوز  علــى 

االحتجاجات التى قد يقوم بها أنصار »بايدن« على 
أنهــا معاديــة ألمريــكا وغيــر دميقراطيــة وتعــزز حكم 
عمــالء  لدفــع  »ترامــب«  حملــة  وستســعى  الغوغــاء، 
أنحــاء  جميــع  فــى  االحتجاجــات  فــى  اســتفزازيني 
البــالد لضمــان حتول هذه االحتجاجــات إلى أعمال 
عنف. ويخلص هذا السيناريو إلى دخول البالد فى 
خضــم أزمــة دســتورية شــاملة، حيــث تعــم الفوضــى 

السياسية، وانتشار التهديدات بالعنف.
ا، أثبتت تطورات األحداث أن هذا الســيناريو  فعلًيّ
االنتخابــى  املجمــع  فــى  فالنتيجــة  يتحقــق،  لــن 
واألصــوات العامــة لصالــح »بايــدن«، لكــن مــا طرحــه 
قــد  سياســية  وفوضــى  عنــف  عــن  الســيناريو  هــذا 
يخرجــون  قــد  »ترامــب«  فأنصــار  ــا،  جزئًيّ يتحقــق 
للشــوارع، و«ترامــب« لــن يقبــل االعتــراف بالنتيجــة، 

مما قد يؤدى إلى فوضى سياسية.
 سيناريو فوز »بايدن« بفارق بسيط

بفــارق  »بايــدن«  فــوز  الســيناريو  هــذا  يفتــرض   
ا عــن »ترامــب«، وتقدمــه بفــارق أقل من  بســيط جــًدّ
1% مــن األصــوات الشــعبية، وأن يحصــل علــى 278 
ســتبدأ حملــة  هــذه احلالــة  فــى  ــا.  انتخابًيّ صوًتــا 
»ترامب« بتشــجيع املجالس التشــريعية فى واليات 
بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان للتصديق على 
قائمــة منفصلــة مــن أصــوات الناخبــني الداعمــني 
فــى حملــة  »ترامــب«  وســتنخرط حملــة  لترامــب، 
تضليل كبيرة ومنسقة تركز على شرعية التصويت 
عبــر البريــد، ورواية تزوير االنتخابــات، وإذا وصلت 
هــذه االســتراتيجية  بــأن  »ترامــب« لقناعــة  حملــة 
الفوضــى  اجتــاه  فــى  تدفــع  فقــد  ناجحــة،  غيــر 
أن  »ترامــب«  للرئيــس  ميكــن  حيــث  واإلضرابــات، 
القــادر  الوحيــد  الشــخص  باعتبــاره  نفســه  يضــع 
علــى ضمــان القانــون والنظــام، وذلــك بعــد إطــالق 
موجــة مــن العنــف والفوضى، مــن خالل حث قوات 
الشــرطة احملليــة علــى تفكيــك حركة »حياة الســود 
مــن  »ترامــب«  ملؤيــدى  مظاهــرات  وخــروج  مهمــة«، 

حركات العنصريني البيض.
فاملؤشــرات  يحــدث،  لــم  الســيناريو  هــذا  ــا  وواقعًيّ
ا  العامة للنتائج ُتظهر تقدم »بايدن« بفارق كبير جًدّ
عــن »ترامــب«، ســواء فــى نتائــج األصــوات العامــة، أو 
املجمــع االنتخابــي، لكــن تقديــرات »مشــروع العدالة 
احلــركات  مــن  خاصــة  العنــف،  بشــأن  االنتقاليــة« 

املؤيدة لترامب، واردة بشكل ما.

خطة ترامب ملنع بايدن من دخول مكتب الرئيس 

من غير المتوقع أن تؤثر التحركات القانونية لفريق »ترامب« على نتائج 
االنتخابات، فالتعويل على أنها قد تؤدى إلى تعطيل النتيجة أمر غير واقعى

العودة إلى الشاشة أو السجن

الملف السرى لزوجتى ترامب وبايدن
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شريف صالح: الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى لشركة أچنا ١٠ % مقدم حجز وتسهيالت حتى ١٠ سنوات مبشروع كارنيليا السخنة طوال فترة املعرض 
كشف رشيف صالح رئيس القطاع التجارى برشكة أچنا للتنمية 
العمرانية أن الرشكة تقوم بتطوير مرشوع كارنيليا بالعني السخنة 

بجوار مارينا الجاللة العاملية بالعني السخنة مام يجعل املرشوع أكرث 
متيزا عىل مساحة 100 فدان وهو عبار عن 1000 وحده هو سكنية  

سياحية . 
وأشار ىف ترصيحات صحفية عىل هامش مشاركتهم مبعرض سيتى 

سكيب املنعقد ىف الفرتة من ٤ إىل ٧ نوفمرب الجارى مبركز مرص 

للمعارض الدولية ان عودة املعارض للسوق بعد توقف استمر الكرث 
من 10 أشهر بسبب فريوس » كوفيد - 19 » خطوة جيدة وتدعم 
حركة مبيعات الرشكات وتنشط القطاع العقارى متفائال مبعدالت 
االقبال من قبل العمالء وتعطش السوق ملثل هذه املعارض التى 
تكون  مكانا مناسبا الغتنام فرص استثامر عقارى بعروض مغرية  

وأضاف صالح ان الرشكة تقدم عروضا عىل وحدات مرشوع كارنيليا 
السخنة خالل سيتى سكيب 10 % لجدية الحجز وتسهيالت عىل عرش 

سنوات الفتا إىل أن األسعار تبدأ من مليون ومائة للوحدة مساحة 56 
مرت حتى 18 مليون جنيه للوحدة 265 مرت تشطيب كامل بالتكيفات 

واملطبخ 
وقال صالح أن املرشوع يتم تنفيذه عىل ٤ مراحل يتم تسليم 

املرحلة  األوىل 202٤ وقام بتصميمه رشكة كريتو املكسيكية عىل أعىل 
واحدث التصميامت املعامرية العاملية وجميع وحدات املرشوع تطل 

عىل البحر نظرا لتدرج منسوب املباىن من 0 وحتى ارتفاع 160 مرت 

حصاد الشركات فى معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض »سيتى سكيب«

تعتــزم شــركة تطوير مصر تقــدمي عرض خاص 
بنحو 35% منذ التعاقد حتى موعد االستالم خالل 

معرض سيتي سكيب .
وتقــدم شــركة تطويــر مصــر عروضهــا املميــزة 
خالل معرض سيتي سكيب ؛ مبشروعاتها الثالثة 
املونــت جاللــة بالعني الســخنة، مشــروع فوكا باي 
بالســاحل الشــمالي ومشــروع بلومفيلدز مبستقبل 

سيتي.
وتتميز تطوير مصر بخصومات بنحو 35% حتى 

موعد االستالم.
وتطلق تطوير مصر خالل معرض ســيتى سكيب 
عرض The Power of 7-11 بفترات سداد تتراوح 

بني 7 أعوام وحتى 11 عاما.
وتعــد تطويــر مصــر مــن أوائــل الشــركات التــي 
قدمــت عــروض تتميــز فتــرات ســداد تصــل الــى 
 think big عشــرة أعــوام وذلــك ضمــن حملتهــا

think 10 منذ عام 2017.
واملعــرض ميتــد منــذ األربعــاء 4 نوفمبــر ونهاية 
املعــرض يوافــق الســبت املوافــق 7 نوفمبــر ويبرم 
ســيتى ســكيب مبنطقــة مصــر للمعــارض الدولية 

بالتجمع اخلامس.
و يعد سيتي سكيب أهم املعارض العقارية ؛ التى 
تقــدم دومــا جتمع يتميــز بني أكبر عــدد املطورين 
العقارين والعمالء اجلادين يف االستثمار العقاري.

تطوير مصر تقدم خصومات بنحو 35% خالل معرض سيتى سكيب

اطلقت شــركة تاج مصــر للتطوير مول 
» Ezdan« بالعاصمــة اإلداريــة اجلديــدة 
خالل معرض ســيتي ســكيب والذي يقام 
مبركــز مصــر للمعــارض واملؤمتــرات يف 

الفترة من 4 وحتى 7 نوفمبر.
وقــال مصطفــى خليــل رئيــس مجلس 
إدارة شــركة تاج مصر إن الشــركة تطرح 
حزمــة من مشــروعاتها املميــزة باملعرض 

مع عروض كبيرة.
الســياحة  بحــي   ezdan mall ويقــع 
ومحطــة  املاســة  فنــدق  أمــام  والترفيــه 
املونوريــل بأكثــر املناطق متيزا بالعاصمة 

اإلدارية.
واضاف ان املول جتاري بالكامل ويقام 
علــى مســاحة 10.450 متــر ويضــم دور 
ارضي و 5 أدوار متكررة، كما يضم 1٦0 
محل جتاري مبســاحات تتراوح بني 30 : 
140 متــر ، وبأســعار تبــدأ مــن 50.000 

جنيه للمتر.
أضــاف خليــل أن الشــركة تقــدم مــن 
خــالل Ezdan mall منتــج عقــاري مميز 
وبأســعار تنافســية خالل معرض ســيتي 

سكيب.
وتســتهدف الشــركة تســويق نحو %35 
من Ezdan mall خالل املعرض مببيعات 
مليــون   300 بنحــو  مســتهدفة  تعاقديــة 

جنيه.
أشار خليل إلى أن الشركة تعتزم كذلك 
طــرح املرحلة الثالثة مــن كمبوند ديجويا 
حتقيــق  وتســتهدف   املعــرض،  خــالل 
مبيعات تعاقدية من كمبوند ديجويا بنحو 

200 مليون جنيه خالل املعرض.
ويقــع كمبونــد ديجويــا DE JOYA بالـــ 
R8 بالعاصمــة اإلدارية على مســاحة 23 
فــدان، باســتثمارات تقدر بنحــو 2 مليار 

جنيه.
عمــارة   32 ديجويــا  كمبونــد  ويضــم 
مســاحة  علــى  جتــاري  ومــول  ســكنية، 
15.000 متــر، ومــن املقــرر االنتهــاء مــن 
أعمــال اإلنشــاءات يف املشــروع بعــد 3 

سنوات.
وتعتــزم الشــركة كذلــك طــرح املرحلــة 
األولــى مــن »ديجويــا ســتريب مــول« بالـ 
R8 بالعاصمــة اإلدارية بواجهة ٦00 متر 

ويتكون من دورين جتاري ودور إداري.
وأملح مصطفى خليل أن تاج مصر تركز 
دائمــا علــى تقــدمي أفضــل التصميمــات 
العصريــة التي تخــدم احتياجات العمالء 
وحتقق أعلــى معدالت الراحة والرفاهية 
وفــق املواصفــات العامليــة، حيــث تتعاون 
الشــركة مــع مكتــب الدكتــور مدحت درة 
أحــد أكبر املكاتب االستشــارية يف مصر 
والشــرق األوســط للتصميــم واإلشــراف 
العــام علــى املشــروعات ملا له من ســجل 
واملشــروعات  بالنجاحــات  ملــئ  حافــل 

الكبرى.
وأكــد مصطفــى خليــل رئيــس مجلــس 
إدارة شــركة تاج مصر إن معرض ســيتي 
ســكيب يعــد أهــم املعــارض العقاريــة يف 
مصــر علــى اإلطــالق ويلقى دعمــا كبيرا 
العقــاري  الســوق  لتعزيــز  الدولــة  مــن 

املصري ودعم املشروعات اجلادة.

 Dejoya«و »ezdan mall« تاج مصر« تطلق«
strip mall« خالل معرض سيتى سكيب

نظرا لالقبال الكبير على المشروع 
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شركة »عقار مصر« حتقق 5٠ مليون جنيه مبيعات تعاقدية من مشروع »أناكاجي« بالعاصمة اإلدارية خالل معرض سيتى سكيب مصر

أكد محمــد منير - نائب رئيس مجلس 
للتطويــر  جــروب  ماســتر  شــركة  ادارة 
العقــارى ان هنــاك اقبــال كبيــر مــن قبل 
التوالــى  علــى  الثالــث  لليــوم  العمــالء 
مبعرض ســيتى ســكيب مما يؤكد على أن 
هناك تعطش ورغبة حقيقية للعمالء على 
الشــراء واغتنام فرص استثمارية حقيقية 
إلــى أن معــرض ســيتى ســكيب  مشــيرا 
ثانــى املعــارض التى تشــارك بها الشــركة 
بعــد جائحــة كورونــا وفــى اقــل من شــهر 
بينــه وبــني املعرض الســابق ممــا يعنى أن 
عام 2020 سيكشــف عــن مفاجأة للقطاع 
العقــارى فــى معــدل مبيعــات الشــركات 

بنهاية العام 
وأشــار منيــر فى تصريحــات صحفية 
علــى هامــش مشــاركتهم فــى فعاليــات 
معرض سيتى ســكيب املنعقد فى الفترة 
مــن 4 إلــى 7 نوفمبر ان فتــرة كورونا لم 
تؤثــر مطلقــا علــى معــدالت االنشــاءات 
ملشــروعات الشركة املتمثلة فى ذا سيتى 
العاصمــة االداريــة أو ابيــزا تشــيل اوت 
الســخنة  وال علــى اخلطــط التوســعية 
لهــا خالل عام  2020 مشــيرا إلى طرح 
الشــركة ألحــدث مشــروعاتها " ســيتى 
بالســوق  االداريــة  العاصمــة   " اوفــال 
املصــرى قبــل أيــام والــذى حقــق خــالل 
مــن  كبيــرا جــدا  إقبــاال  املعــرض  أيــام 
العمــالء نظــرا ملا ميتاز به مــن ابتكارات 
فى التصميم واخلدمات جتعله االختيار 
األمثــل لراغبى االســتثمار فى العاصمة 
ممــا جعــل اول 100 وحــدة فى املشــروع 
يتــم حجزهــا فــى اول يومــني باملعــرض 
جعل الشــركة تقرر مــد العرض اخلاص 

باملشــروع ل 50 عميــل جديــد حتى آخر 
أيام املعرض غدا

وأضــاف محمد اخلولى - رئيس قطاع 
التسويق ان ماستر جروب 

 حتــرص دائمــا علــى تقــدمي امتيازات 
لعمالئهــا  حصريــة  وعــروض  مختلفــة 
مشــيرا إلــى أن العــروض قائمــة على كل 
مشروعات الشركة وعلى جميع الوحدات 
ســواء ســكنى او ادارى او طبــى مشــيرا 
إلــى أن كل مشــروع داخــل الشــركة يتميز 
بطبيعــة خاصــة متيــزه عــن االخــر لتلبية 
احتياجــات شــرائح املجتمــع املختلفة مما 
يعطى العميل فرصة لالختيار ما بني هذا 

التنوع ما يناسبه 
وقــال طــارق اجلــداوى - رئيــس قطاع 
املبيعــات بالشــركة - ان املعــرض شــهد 
خــالل الثالثــة أيــام الســابقة اقبــال كبير 
مــن العمالء علــى جناح الشــركة نظرا ملا 
تتمتــع بــه املشــروعات مــن اماكــن مميزة 
ومتنوعة ما بني ســكنى وســياحى وإدارى 
باإلضافــة إلى األســعار والعروض املميزة 
التى قدمتها الشــركة خــالل أيام املعرض 
مشــيرا إلــى أن مشــروع ذا ســيتى وابيــزا 
تشيل اوت السخنة خصصت الشركة لهم 
عــروض تصل إلى 10 ســنوات تســهيالت 
امــا  فقــط   مقــدم  الســداد و10 %  فــى 
بالنســبة ملشروع  " ســيتى اوفال " أحدث 
مشروعات الشركة فقد خصصت الشركة 
عروضــا خاصة وتســهيالت إضافية ألول 
100 عميــل إال أن اإلقبــال الكبيــر علــى 
املشــروع مــن العمالء جعــل العرض ميتد 
إلــى 50 عميــل آخــر حتى نهايــة املعرض 

غدا.

»ماستر جروب« متد عرض »سيتى اوفال«
لـ 5٠ عميل جديد خالل أيام سيتى سكيب 

جنحــت شــركة عقار مصر للتطوير العمرانى فــى حتقيق مبيعات تعاقدية 
مــن مشــروعها الســكنى األول »أناكاجــي« بالعاصمــة اإلدارية بلغــت نحو 50 
مليون جنيه خالل معرض سيتى سكيب مصر واملنعقد مبركز مصر للمعارض 

واملؤمترات الدولية فى الفترة من 4 : 7 نوفمبر اجلاري.
قــال بهــاء حفــظ اهلل مديــر عــام شــركة عقــار مصــر، إن الشــركة قدمت 
عروضا خاصة خالل املعرض حيث طرحت الوحدات بدون مقدم وبأقســاط 

حتى 12 سنة.
أضاف حفظ اهلل أن معرض ســيتى ســكيب شــهد إقباال كثيفا من العمالء 
خــالل أيامــه األربعــة ممــن يبحثون عــن عقارات مميــزة حيث تشــارك كبرى 

شــركات التطويــر العقــارى املصريــة فــى املعــرض بوحــدات ســكنية وجتارية 
وفندقيــة ومكاتــب فــى مناطق مختلفة مبصــر كما تتصــدر العاصمة اإلدارية 

املشهد.
يعــد مشــروع »أناكاجــي«  أول كمبونــد فــى العاصمــة اإلداريــة  بتصميــم 
مصــرى مســتوحى من الطراز النوبــى املودرن بأحــدث التصميمات العصرية 

احلديثة التى تلبى احتياجات العمالء وتناسب أزواقهم.
 R8 أضــاف حفــظ اهلل أن مشــروع أناكاجي، مشــروع ســكنى فــى املنطقة
بالعاصمــة اإلداريــة اجلديــدة، علــى مســاحة 20 فــدان، ويضــم املشــروع 10 
عمــارات ســكنية كل عمــارة لها 4 مداخل منفصلة، بارتفــاع أرضى و 7 أدوار  

ويضم املشروع 800 وحدة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه.
وأشار إلى أن املشروع يضم نادى اجتماعي، ومركز ثقافى نوبي، مساحات 
خضراء، بحيث ال تتعدى املساحة املبنية باملشروع 18% من إجمالى املساحة.
أضــاف حفــظ اهلل، أن املشــروع من تصميم دار املعمار، وحصلت الشــركة 
على القرار الوزارى ورخص البناء، وتتم أعمال اإلنشاءات فى املرحلة األولى 
من املشروع بسرعة، حيث إنه من املقرر االنتهاء من املشروع فى العام 2022.
وأشــار إلى أن الشــركة تستعد لطرح مشــروعها الثانى بالعاصمة اإلدارية 

اجلديدة وهو مشروع سكنى جتارى إدارى طبي.
أضاف حفظ اهلل أن “عقار مصر” تأسســت فى العام 2018 ولها خبرات 

كبيــرة فــى مجــال التطويــر العمرانــى مــا جعلهــا حتمســت للدخــول بقوة فى 
مشروع العاصمة اإلدارية اجلديدة كونه مشروع قومى كبير مدعوم من الدولة 

بشكل قوى ومحفز للمستثمرين.
وأكــد مديــر  عــام شــركة عقار مصــر، أن الشــركة تعتمد فى مشــروعاتها 
على األفكار املبتكرة غير التقليدية لتحقق التميز واالختالف عن املشروعات 

املنافسة.
وحــول حجــم املعروض من املشــروعات العقارية فى الســوق املصري، أكد 
حفظ اهلل أن الســوق املصرى يحتاج مزيد من املشــروعات وأن حجم الطلب 
أكثر من املعروض، قائاًل: ” نحن نحتاج نحو 500 ألف وحدة سكنية سنوًيا”.

كشفت "كايرو فستيفال سيتي" عن أحدث مشروعات مجموعة الفطيم العقارية 
خالل مشاركتها اليوم الموافق 4 نوفمبر في معرض سيتي سكيب 2020، أكبر 

معرض عقاري في مصر، والذي يمتد على مدار 4 أيام في مركز مصر للمعارض الدولية 
بالقاهرة الجديدة.

حصاد الشركات فى معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض »سيتى سكيب«
وتشارك "كايرو فستيفال سيتي" فى معرض سيتى سكيب مبشروع 
)CFC Club( الذى ميتد على مساحة ٦2 ألف متر مربع فى اجلانب 
الشــمالى من "كايرو فســتيفال سيتي"، كما تشارك أيضا مبشروعات 
 The( ومكاتــب )Aura Apartments( وأورا )Oriana IV( 4 أوريانــا

.)Podium
وصرح املهندس أشرف عز الدين العضو املنتدب ملجموعة الٌفطيم 
العقارية، خالل مؤمتر صحفى باملعرض أن: "كايرو فســتيفال ســيتى 
 )CFC Club( حرصت على املشاركة فى املعرض بأحدث مشروعاتها
 )Aura Apartments( وشــقق أورا )Oriana IV( 4 وفيــالت أوريانــا
ومكاتــب The Podium(( وهــى مشــروعات متنوعــة تناســب وتلبــى 
 )CFC Club( احتياجــات مختلــف شــرائح العمــالء. ويحتــل مشــروع
موقعــا متميــزا داخــل كايــرو فســتيفال ســيتى ليقدم جتربــة رياضية 
وترفيهية فريدة ومتميزة لعمالء كايرو فســتيفال ســيتى واملشــتركني 

اجلدد."
وأضــاف أشــرف عــز الديــن أن "نتوقــع أن تصــل حجــم أعمــال 
مشروعات كايرو فستيفال سيتى لـ 5.5 مليار جنيه فى عام 2021." 
وأكد: "نلتزم فى كافة مشروعاتنا باملواعيد احملددة للتسليم للعمالء. 
ويعد مشــروع "CFC Club" ناديا اجتماعيا رياضيا، وســوف تكتمل 
املرحلة االولى فى يناير 2022 واملرحلة الثانية فى أغســطس 2022. 
وســوف تتضمــن املرحلــة األولــى جميــع املجمعــات الرياضيــة داخل 
النــادى ومنطقــة املســاحات اخلضراء، أمــا املرحلة الثانيــة فتتضمن 
الفعاليــات  ومناطــق  الداخليــة  الســباحة  هــاوس وحمامــات  كلــوب 

واحلفالت واملطاعم. 
وتعاقدت كايرو فستيفال سيتى مع كبرى املكاتب االستشارية 
العامليــة لوضــع التصميمات الهندســية للمشــروع الذى يضم 
مجمعــا رياضيــا يحتــوى علــى مجموعــة مختــارة بعنايــة من 

أحدث اآلالت واملعدات الرياضية التى توفر جتربة ممارســة 
رياضيــة متكاملــة، فضال عن مالعب متعــددة لرياضات كرة 
التنــس وكــرة اليد وكرة الســلة وكرة القدم. كمــا يضم النادى 
مجموعة من املرافق التى تلبى احتياجات العمالء ورفاهيتهم 
ومتطلبــات عملهــم مــن قاعــات اجتماعــات ومنتجــع صحــى 
متكامــل وصالــة رياضيــة وحمامات ســباحة ومســبح داخلى 
مدفأ منفصل عن مســبح االســتجمام إلى جانب مطاعم من 
أشــهر العالمات التجارية العاملية واســتراحات تتمتع بالذوق 

الرفيع.  
ويتمتــع املشــروع مبوقــع ممتــاز بفضــل واجهتــه الكبيــرة البالغة 2 
كــم علــى طــول الطريق الدائــرى للقاهرة مما يجعله علــى مقربة من 

املناطق الرئيسية مثل القاهرة اجلديدة، ومصر اجلديدة، واملعادي.
وتضمنــت أحــدث املشــروعات التــى أعلنــت عنهــا الشــركة، خالل 
املؤمتــر الصحفــي، مشــروع "أوريانــا 4" للفيــالت والــذى ميتــد علــى 
مساحة 100 ألف و٦٦1 متر مربع ويضم 11٦ فيال حيث مت االنتهاء 
مــن تنفيــذ ٦5% مــن املشــروع، كمــا مت اإلعــالن عن أحــدث تفاصيل 
مشــروع شــقق "أورا" الســكنى الذى ميتد على مساحة 5٦ ألف و359 
متر مربع، حيث يعتبر أحدث مشاريع كايرو فستيفال سيتى السكنية 
املغلقة لتوفر خصوصية وأمان تام لعمالئها، والذى يضم 404 شــقة 
تتــراوح مســاحتها بــني 130 و240 متــر مربــع ومت تنفيــذ 18% مــن 

املشروع خالل الربع الثالث من العام اجلاري.
أمــا مشــروع مكاتــب "The Podium" فيتكــون مــن ســتة مبانــى كل 
واحد منها مًكون من خمســة طوابق باإلضافة إلى مســاحات باألدوار 
األرضيــة متاحــة لإليجــار، يتميــز تصميمهــا وهندســتها املعماريــة 
بخطــوط عصريــة ناعمــة وهادئــة بحيــث تخلق منــاخ جذابــا للعمل، 
وتتوفــر االختيــارات بــني مكاتــب تشــطيب بالكامل او بدون تشــطيب 

مبساحات تبدأ من 95 متر مربع، حيث مت تنفيذ 37% من املشروع.
ويعد مشــروع كايرو فســتيفال سيتى طفرة حقيقية فى املشروعات 
العقارية املتكاملة، حيث يعتبر املشروع األول من نوعه فى مصر الذى 
يجمع بني الوحدات الســكنية واإلداريــة واألماكن الترفيهية فى مكان 
واحد متكامل، فهناك أكبر مول جتارى "كايرو فســتيفال ســيتى مول" 
احملاط مبجمعات سكنية ومكاتب إدارية راقية ومدرسة دولية، فضال 

."CFC Club" عن مشروع
وحتــرص كايرو فســتيفال ســيتى علــى تلبية رغبــات عمالئها التى 
تعــد أحــد أهم أســس اســتراتيجيتها التــى تضعها دائما فــى مقدمة 
أولوياتهــا وهــو األمــر الــذى يعكــس ريادة كايرو فســتيفال ســيتى فى 

السوق العقارى املصري.

كايرو فستيفال سيتى تشارك مبشروعات "CFC Club" و"فيالت أوريانا 4" و"شقق أورا" و"مكاتب البوديوم" فى سيتى سكيب 2٠2٠
 "CFC Club" يمتد على مساحة 62 ألف متر مربع ويوفر تجربة نادى اجتماعى ورياضى

نظرا لالقبال الكبير على المشروع 
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» العتال هولدينج«  تطلق  Bay side رأس سدر باستثمارات 1.5 مليار جنيه 

 أطلقت شركة سلدار مصر،  إحدى أبرز شركات 
الضيافة واالســتثمار العقارى  فى مصر، مشــروع 
اجلــازى مصــر  مبدينــة القاهــرة اجلديــدة علــى 
مســاحة 63 فــدان، بتكلفــة اســتثمارية 7 مليارات 
جنية وهو مشروع سكنى فندقى إدارى جتاري، يتم 
تنفيذه بالتمويل الذاتي. ويتكون املشــروع من عدة 
أقســام وهى ماريوت ريزيدنســز القاهرة اجلديدة، 
اجلــازى فيرســت وجــى دبليــو ماريــوت ريزدنســز 
اجلازى جاردنز و اجلازى للمكاتب االدارية ومجمع 
اجلازى فيرست مول التى تتجاوز مساحته 20000 

متر مربع.
وفى هذا الســياق، صرح طارق محمود  السيد، 
مصــر:  ســلدار  لشــركة  اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
»يسعدنا االعالن عن اطالق مشروع  اجلازى مصر  
الذى يتم تنفيذه برؤية جديدة  ومفهوم يتم طرحه 
ألول مرة فى الســوق املصــرى إذ مت توقيع اتفاقية 
ترخيــص وإدارة  مع شــركة املاريوت العاملية ليكون 
أول مشروع فى مصر يقدم جتربة السكن الفريدة  
والتى جتمع ما بني جودة العقار ورفاهية الضيافة 
من قبل  شــركة املاريوت إذ يحمل املشــروع كل من  

العالمات التجارية )ماريوت وجى دبليو ماريوت(.
وأضاف إنه قد مت تطوير مشروع اجلازى مصر 
مــن قبــل الشــركة اخلليجيــة لألنشــاء والتعميــر، 
وهى شركة تابعة لسلدار مصر، اعتمدت السرعة 
فى التنفيذ ليتم التســويق  للمشــروع عقب تنفيذ 
املرحلــة االولــى مــن املشــروع وذلــك لتعزيــز ثقــة 
العمالء فى الشــركة واملشروع ويتمكن املهتمني من 
رؤيــة الوحدات علــى أرض الواقع، ومــن املتوقع أن 
يتم االنتهاء من املشروع بالكامل بحلول عام 2022. 
وهــذا وقــد قامــت الشــركة بطــرح املرحلــة االولى 
للمشــروع »ماريــوت ريزدنســز اجلــازى فيرســت » 
وبحمــداهلل مت االنتهــاء مــن تســويق وبيــع جميــع 

الوحدات خالل 3 أيام فقط.
وكشــف رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة ســلدار 
مصــر عــن نيــة الشــركة فى إطــالق مشــروع جى 
دبليو ماريوت  اجلازى جاردنز فى ســيتى ســكيب 
نظــرًا الرتفــاع الطلب واالقبــال الكبير على جميع 
مراحل مشروع اجلازى. واضاف، إن الشركة انتهت 
مــن تنفيــذ مشــروع اجلــازى مصــر بنســبة ٪95 
مبدينــة القاهــرة اجلديدة، حيــث مت بيع الوحدات 
الســكنية للمرحلة االولى باملشــروع بنســبة ٪100، 
موضحــاً ان ما مت انفاقه حتــى الفترة احلالية ما 
يقــرب الـــ 4 مليــار جنيــه و جــارى انفــاق 3 مليار 

جنيه حتى انتهاء املشروع فى عام 2022«.
وقامــت شــركة ســلدار بالتعــاون كبرى شــركات 
الداخلــى،  والتصميــم  املعمــارى  التصميــم 
واالستشارات الهندسية لتخطيط الطرق واملناظر 
الطبيعية ، ويتولى تنفيذ املشروع عدد من شركات 

املقاوالت الرائدة فى مصر وأبرزها.

أعلنت شــركة فاو لالستثمار العقارى مشاركتها 
فــى فعاليات معرض ســيتى ســكيب مصر والتى 
تنطلــق خــالل الفتــرة مــن 4 وحتــى 7 نوفمبــر 
اجلــاري، وذلــك بطــرح مرحلــة جديــدة مبشــروع 
»ســوالس« بالعاصمة اإلدارية اجلديدة. قال عمرو 
عاشــور، رئيــس مجلــس إدارة الشــركة، إن املرحلة 
اجلديــدة تصــل مســاحتها إلــى 3 آالف متر مربع 
مبســاحات متنوعــة وتصميمــات متميــزة، حيــث 
تتســع تلك التصميمات الســتيعاب 20 فرداً داخل 
48 متــراً، مشــيرا إلــى أن الشــركة تقــدم عروضــاً 

حصرية خالل فعاليات املعرض.
وأكــد تفاؤلــه بــأداء املعرض فى دورتــه اجلديدة 
وذلــك نظرا ألهمية معرض ســيتى ســكيب مصر 

الســوق،  فــى  املهمــة  العقاريــة  املعــارض  كأحــد 
باإلضافــة إلــى وجــود طلــب مؤجــل لــدى العمالء 
سيتم تنفيذه خالل فترة املعرض، الفتا إلى أهمية 
املعــرض كفرصــة لتقــدمي العديد من املشــروعات 
املتنوعــة والعــروض احلصرية التى يســتفيد منها 

العميل فى النهاية.
وأوضــح أن مشــروع »ســوالس« يقــام بحــى املــال 
واألعمــال بالعاصمة اإلدارية اجلديدة على مســاحة 
8000 متــر مربع ويبلغ إجمالى املســاحة البيعية 24 
ألف متر من إجمالى 34 ألف متر إنشــاءات تتكون 
مــن 2 بدروم وأرضــى و7 طوابق، موضحا أن مكتب  
ديستانس ستديو لالستشارات الهندسية انتهى من 

وضع املخطط والتصميمات الداخلية للمشروع.

أحمد العتال : المشروع جاهز على التسليم والتقسيط على 4 سنوات

يتم تنفيذه برؤية جديدة  ومفهوم يتم طرحه ألول مرة فى السوق المصرى

المرحلة الجديدة تصل مساحتها إلى 3 آالف متر مربع بمساحات متنوعة وتصميمات متميزة

سلدار مصر تطلق مشروع »اجلازى مصر« على مساحة
63 فدان بتكلفة استثمارية 7 مليار جنية بالقاهرة اجلديدة

»فاو لالستثمار« تطرح مرحلة جديدة مبشروع 
»سوالس« خالل فعاليات سيتي سكيب مصر

أكــدت شــركة مصــر ايطاليــا العقاريــة، انتعاشــة 
فــى ســوق العقــارات املصــري، خــالل الربــع االول 
من2021 ومنوا ملحوظا فى حركة البيع باملشروعات 
العقاريــة املقامــة بالعاصمة االدارية، التى ســتحظى 
بأولوية إختيار الباحثني عن فرص اســتثمارية تتمتع 
باالستدامة، خاصة بعد االعالن الرسمى عن موعد 
االنتهــاء مــن األعمــال اإلنشــائية للحــى احلكومــي، 
بنهايــة 2020، والبــدء فــى مرحلــة التســكني املبدئى 
مطلــع العــام اجلديــد، متهيــدا لنقل املوظفــني وبدء 

تشغيله فعليا فى منتصف 2021.
وأعلنــت مصــر ايطاليــا مشــاركتها فــى معــرض 
ســيتى ســكيب باعتبــاره احلــدث األكبــر واألهــم فى 
الســوق العقارى املصرى، وكونها من أكثر الشــركات 
العقاريــة اهتمامــآ بالعاصمــة اإلداريــة، مــن خــالل 
مشــاريعها  تطويــر  فــى  كبيــرة  جلهــود  تكريســها 
بالعاصمة البوســكو، ،وفينشــى إميانــا منها بالطفرة 
التى ســتحدثها املدينة فى الســوق العقارى املصرى. 
وتقــدم مصر ايطاليا خالل ســيتى ســكيب مجموعة 
من العروض والتســهيالت فى مختلف مشــروعاتها، 
البوســكو و فيشــى فى العاصمة اإلدارية  والبوســكو 
ســيتى فــى مســتقبل ســيتى و كايرو بيزنــس بارك و 
النوفــا فيســتا فــى القاهــرة اجلديدة  لتطــرح خطة 

سداد تصل إلى 12 سنوات بدون مقدم.
وحققت مصر إيطاليا العقارية مبيعات 3.5 مليار 
جنيه فى املشروعات اخلاصة بها خالل 2019، وفى 
أوائــل 2020 كان املســتهدف أن تصل حجم املبيعات 
إلــى 4.5 مليــارات جنيه، ولكن بعــد مواجهة جائحة 
كورونــا مت تعديــل األرقام املســتهدفة الى 2.5 مليار 
ملواكبة ظروف الســوق العاملية، ومتكنت الشــركة من 
حتقيــق حتقيــق 2 مليــار جنيــه خــالل 9 شــهور، مع 
وجــود خطــط لضــخ اســتثمارات بقيمــة 3 مليــارات 
جنيــه خــالل العام اجلــارى. وجنحت مصــر ايطاليا 
فــى حتقيق رؤيتها للعاصمة اإلداريــة اجلديدة وأنها 
ســتحدث طفــرة كبيرة فى تاريخ العقــار املصرى من 
خــالل جناحها فــى أن تصبح أول مطــور عقارى من 
القطــاع اخلــاص يقــوم بالتســليم فــى العاصمــة فى 
ظــل االســتعداد وبدايــة حتضير الشــركات لالنتقال 
للعاصمــة اإلدارية ملمارســة أعمالها فى 2020 ، كما 
اســتطاعت أن تصبــح أول مطور عقــارى من القطاع 
اخلــاص يبدأ فى تســليم املرحلة األولى من مشــروع 
"البوســكو" فى العاصمة اإلدارية اجلديدة فى 2020 

بداًل من عام 2021
وصــرح املهنــدس محمــد هانــى العســال، الرئيس 
التنفيــذى والعضــو املنتــدب لشــركة مصــر إيطاليــا 
العقاريــة: "نحــن فى شــركة مصــر إيطاليــا العقارية 
نؤمــن بالطفــرة الكبيــرة التــى ســتحدثها العاصمــة 
اإلداريــة  اجلديــدة فى تاريخ العقار املصرى بســبب 

كشــف املهندس أحمد العتال رئيس شركة العتال 
 «   bay side   « مشــروع   إطــالق  عــن  هولدينــج 
أحدث مشــروعات الشــركة بالبحر األحمر مبنطقة 
رأس ســدر باجمالــى اســتثمارات تصــل الــى 1.5 
مليــار جنيــه علــى ان يتــم تســليم املشــروع بالكامل 
خــالل الربــع االخيــر مــن 2021 الفتــا إلــى حرص 
املجموعة على تنفيذ مشروع على أعلى مستوى من 
اجلودة مــن حيث التصميم والتخطيط والديكورات 
الداخلية ولذلك تعاقدت الشــركة مع الدكتور ياسر 
البلتاجى أحد أشهر املصممني املعماريني واملهندس 
 Hany Saad هانى ســعد  املديــر التنفيذى لشــركة
للوحــدات  الداخليــة  للتصميمــات   innovations

لضمان حصول العميل على أفضل جودة ممكنة
واشــار العتــال خــالل مؤمتر صحفى ان الشــركة 
والول مرة فى السوق العقارى ستقوم بطرح مشروع 
مت بنــاءه بالكامــل وهو اآلن فى مرحلة التشــطيبات 
النهائيــة بأحــد اروع االماكــن بــرأس ســدر ويتمتــع 
مبميــزات وخدمات بجودة عاملية حيث تتمتع جميع 
وحدات املشــروع بإطاللة مباشــرة على البحر وهو 
عبــارة عــن 160 وحــدة فندقيــة فاخــرة مفروشــة 
بالكامــل مصممة علــى أحدث الطــرازات املعمارية 
بها كل اخلدمات الترفيهية التى يحتاج إليها العميل 

باإلضافة إلى فندق سعة 32 غرفة .
وأضاف العتال ان استراتيجية الشركة تتركز فى 
االهتمام بتنفيذ مشــروعات عمرانيــة مختلفة وفى 
مناطق تتماشى مع خطط الدولة فى التنمية مشيرا 
إلى أن رأس سدر تعتبر أحد أكثر املناطق فى سيناء 
جذبا لالستثمار وتتمتع مبميزات طبيعية حباها بها 
اهلل كفيلــة ان جتعلهــا أحد اروع املناطق الســياحية 

موقعهــا االســتراتيجي، وتضمنهــا كل مــا يحتاجــه 
الفــرد علــى مســتوى املجتمعــات العقاريــة املتكاملــة 
من وحدات ســكنية متنوعة ووحدات جتارية مختلفة 
والهيئــات احلكوميــة الالزمة مخصصة للســكان مع 
املرافــق التعليميــة والطبيــة واالجتماعيــة وغيرهــا، 
مــع مســاهمتها فــى النهــوض باالقتصــاد املصــرى 
بشــكل كبير من خالل جذب االستثمارات األجنبية." 
وأضاف العسال: "ولذلك يسعدنا املشاركة فى سيتى 
سكيب 2020 كأول مطور عقارى من القطاع اخلاص 
يسلم فى العاصمة اإلدارية فى هذا الوقت القياسى، 
حيــث أن الشــركة تدرك أهميــة عامل الوقت لتقدمي 
مشــروع بهذا احلجم واجلودة املتميزة، لذلك كرسنا 
جهــود كبيــرة لتطوير املرحلــة األولى من "البوســكو" 
لتقــدم خدمات متكاملة ومتميــزة للعمالء، باإلضافة 
إلى االســتمرار فى التوسع فى العاصمة اإلدارية من 
خــالل انشــاء مشــروعنا الثانى فينشــى الذى ســيتم 

تسليمه فى 2022."
ويعتبــر مشــروع البوســكو هــو أول مشــروع يطرح 
للبيع فى العاصمة اإلدارية بإجمالى اســتثمارات 16 
مليــار جنيــه مبســاحة أرض 207 فــدان حتتوى على 
5100 وحدة تضم فيالت ، توين هاوس، شــقق، وقد 
مت االنتهاء من اعمال الهيكل اخلرســانى واملبانى، ل 
300 فيــال و2500 شــقة من خــالل التعاون مع 8 من 
أكبر شركات املقاوالت ومكاتب االستشارات لضمان 

فــى مصــر وهــذا ما جعــل القيــادة السياســية تهتم 
بتنميــة هذه املنطقة احليوية وتطوير بنيتها التحتية 
وتنفيــذ طــرق عاملية وزيــادة عدد اإلنفــاق اخلاصة 
بقناة السويس والتى ستساهم بشكل كبير فى تقليل 

الوقت للوصول إلى رأس سدر .
وأضــاف أن الشــركة تقوم بأنظمة ســداد مميزة 
للعمالء على أربع ســنوات مشــيرا أن هناك شــركة 
ســتولى إدارة الوحــدات وتأجيرها لصالــح املالكني 
لتحقيق عوائد. ربحية تســاهم فى ســداد األقساط 

ســرعة إنهاء األعمال اإلنشــائية  لوحدات املشــروع، 
وتســليمها فى وقــت قصير قبل املوعــد املتفق عليه، 
و تبلغ اجمالى الوحدات التى ســيتم تســليمها خالل 
العام وقبل املوعد احملدد بعام كامل 70 – 80 فيال.

كمــا تعمــل مصــر ايطاليــا علــى إجناز مشــروعها 
الثانــى بالعاصمــة اإلداريــة اجلديــدة فينشــى، الذى 
ســيتم تســليمه فــى 2022 علــى مســاحة أرض 110 
فــدان وتبلــغ اســتثماراته 8 مليــار جنيــه ويضم 600 
فيــال و1500 وحدة ســكنية بجانــب وحدات فندقية، 

وقد بدأ البناء فى 250 فيال حتى اآلن.
متيــزا  حتقــق  التــى  مشــروعاتها  احــد  وضمــن 
ملصر ايطاليا هو مشــروع البوســكو ســيتى مبستقبل 
بلغــت اســتثماراته  22 مليــار جنيــه  الــذى  ســيتى 
علــى مســاحة أرض 268 فــدان تضــم 6600 وحــدة 
يضــم املشــروع فيالت، تويــن هاوس، تــاون هاوس و 
شــقق، كمــا يحتــوى على حى جتــاري، مبانى متعددة 
االستخدامات، كلوب هاوس، شقق فندقية، مدرسة، 
نــادى اجتماعي، نــادى رياضي، مركــز ثقافى، مركز 
 Callison طبــي، النهر األخضــر، وذلك من تصميــم

DMA  و  RTKl
وفتحــت أبــواب احلجــوزات للشــقق العقارية وقد 
ســبق وقدمت الشركة عرض خاص ل"سيال" املرحلة 
اجلديدة بالبوسكو سيتى يحتوى على 800 شقة و40 

فيال.

املســتحقة للوحــدات فــى حالــة رغبــة العميــل فــى 
االستثمار

وقــال املهنــدس محمــد ديــاب املديــر التنفيــذى 
لشركة Inversion consultants استشارى التطوير 
للمشــروع ان منطقة راس ســدر تتمتع بفرض قوية 
جدا لالستثمار فهى بيئة خصبة ألن تكون من أحد 
املناطــق الســياحية والترفيهيــة العامليــة اضافة الى 
إقامة الدولة لشبكة الطرق بني رأس سدر والقاهرة 
وقــرب االنتهــاء مــن مطــار رأس ســدر ســيحدث 

باإلضافة إلى مشــروع الشركة الرائد فى القاهرة 
اجلديــدة النوفــا فيســتا الــذى يقع فى قلــب التجمع 
اخلامس وهو مشروع جاهز للسكن بوحدات متكاملة 
تبلغ عددها 131 وحدة من تصميم املهندس شــهاب 
مظهــر تضمــن فيالت، و توين هــاوس، وتاون هاوس 
متتــد على مســاحة أرض 41 فدان، ويضم املشــروع 
منطقة ســكنية، منطقة جتارية، حمام سباحة، مركز 
للياقة البدنيــة، منطقة ألعاب لالطفال، ملعب تنس، 
مسار للركض، مساحات خضراء طبيعية التى تشجع 
على التجمعات العائلية فى ظل الهدوء واالسترخاء.
تســتعرض مصــر ايطاليــا العقاريــة خالل ســيتى 
ســكيب مشــروعها كايــرو بيزنس بارك باســتثمارات 
تقــدر بـ 500 مليون جنيه فى وعلى مســاحة 78000 
متر مربع مقسمة الى  42 مبنى إدارى يناسب جميع 
الشركات مبختلف أحجامها، وقد مت تسليم 20 مبنى 
مــن أصل إجمالــى 42 مبنى، باإلضافــة إلى املرحلة 
اجلديــدة  "ألــور" ضمــن  املشــروع اإلدارى املتكامــل 
والذى حقق مبيعات قياسية بقيمة 200 مليون جنيه 
مصــرى خــالل يومــني فقط مــن طرحه، وهــو عبارة 
عن مجموعة مكاتب صغيرة على مساحات مختلفة، 
ويأتــى ذلــك فــى اطار زيــادة الطلب على املســاحات 
الصغيــرة  املتنوعــة تبــدأ من 58 متر مربــع، ومبانى 
اجلــزء اإلدارى 90 الــف متــر و7000 متــر للتجــارى 
كمــا يشــمل املشــروع فنــدق 130 غرفــة حتــت ادارة 
هيلتون، وســيتم تشــغيل اول مرحلة من املشــروع فى 

يونيو 2021.
مشــروعات  كأحــد   8 جــاردن  مشــروع  ويأتــى 
املكــون غيــر الســكنى وهــو عبــارة عــن مــول جتارى 
علــى مســاحة 22 ألــف متــر مربــع يضــم 58 وحــدة 
جتاريــة باســتثمارات 500 مليــون جنيــه، ومت ضــخ 
100 مليــون جنيــه منهــا فــى 2020، ويضم جاردن 8 
عــدًدا من املطاعــم الفاخرة ومتاجــر لألزياء وصالة 
ألعــاب رياضية "جيم" ومركــز جتميل ومنطقة ألعاب 
لألطفال وســوبر ماركت وحدائق شاسعة، باإلضافة 
إلــى عدد من العالمــات التجارية العاملية والتى تفتح 
بعــض منهــا ألول مرة فى مصــر، والبعض األخر من 
املقرر أن يفتتح فروعه اجلديدة مبفهوم جديد خالل 

.2020
ومن القاهرة الى العني الســخنة تســتعرض مصر 
ايطاليــا العقارية خالل ســيتى ســكيب مشــروع أخر 
سيســلم فــى 2020 وهــو كاى الســخنة ويشــمل 330 
وحدة من فيالت وشاليهات على مساحة أرض متتد 
إلى 35 فدان بإجمالى اســتثمارات 2.4 مليار جنيه، 
وســيتم تســليم املرحلــة األولــى فــى ديســمبر املقبل 
باجمالــى 150 وحــدة، مــع فندق حتــت ادارة هيلتون 
العامليــة من املقرر افتتاحــه بحلول عام 2024 ويضم 

200 غرفة.

حالــة انتعــاش للمنطقــة ويجعــل وجهــة للعديد من 
االستثمارات خالل السنوات القليلة املقبلة.

وأضــاف دياب ان مشــروع باى ســايد مت االنتهاء 
من 95٪ منه ،و ينقسم جلزئني جزء جتارى خدمى 
ترفيهى واخر سكنى مشيرا إلى أن وحدات املشروع 
مبساحات متنوعة بداية من 70 متر للشالية وحتى 
400 متــر الفيــالت وتبــدأ أســعار الوحــدات داخــل 

املشروع من مليون و650 ألف جنيه.
ومن جانبه أكد الدكتور ياســر البلتاجى - رئيس 
مجلــس اإلدارة واملؤســس لـــ»YBA« لالستشــارات 

والتصميمات الهندسية 
 ان املشــروع bay side  ســيحدث نقلــة فــى 
مدينــة رأس ســدر بالكامــل حيــث يتميــز بدقــة 
تصميماتــه الفريــدة واملختلفــة التــى تهتــم بــكل 
تفاصيل املشــروع باإلضافة إلى موقعه فى  اكثر 
األماكــن  متيــز  مبنطقــة رأس ســدر مشــير أن 
شــركة العتال تســعى لتقدمي منتج منفرد للسوق 
املصرى واضافة حقيقية للمشروعات السياحية 

فى مصر 
 Hany وقال هانى سعد - املدير التنفيذى لشركة
Saad innovations - املســئول عــن التصميمــات 
الداخليــة للمشــروع  انه ســعيد بالتعاون مع شــركة 
بحجــم مجموعــة العتــال ملــا لهــا مــن رؤيــة وفكــر 
مختلف فى مجال التطوير العقارى واهتمامها بأدق 
التفاصيــل التــى توفــر الرفاهية والراحــة لعمالئها 
الفتــا إلــى ان رأس ســدر منطقــة مميــزة ومشــروع 
bay side ســوف يســاهم فى جذب الســياحة لهذه 
املنطقــة املميــزة وســيجذب العمــالء نظــرا لتميــز 
املشروع وتنوع خدماته ما بني السكنى والفندقى .

مصر ايطاليا تشارك بقوة فى سيتى سكيب مبشروعات العاصمة اإلدارية والقاهرة اجلديدة
عروض حصرية وخطط سداد قوية بدون مقدم  وتقسيط حتى 12 سنة

 محمد هانى العسال: نؤمن بالطفرة الكبيرة التى ستحدثها العاصمة 
اإلدارية  الجديدة فى تاريخ العقار المصرى بسبب موقعها االستراتيجي

 أحمد العتال: استراتيجية الشركة تتركز فى االهتمام بتنفيذ مشروعات 
عمرانية مختلفة وفى مناطق تتماشى مع خطط الدولة فى التنمية

فى إطار مشــاركتها فى املؤمتر السنوى سيتى 
ســكيب، أعلنــت شــركة كولدويــل بانكــر مصــر 
لالســتثمار والتســويق العقــارى عن طــرح أحدث 
 .CB* CLUB اســم  االمتيازيــة حتــت  برامجهــا 
تتيــح اخلدمــة اجلديــدة لعمالء الشــركة إمكانية 
التشــطيب  وخدمــات  قــروض،  علــى  احلصــول 
وكهربائيــة،  منزليــة  أجهــزة  وشــراء  والتصميــم، 
وأثــاث منزلى وخدمات تأمينية متعددة للوحدات 
تنافســية،  فائــدة  أســعار  خــالل  مــن  العقاريــة 
متعــددة  تقســيط  ونظــم  متميــزة،  وخصومــات 
تناســب كافة شرائح العمالء حيث تكمن فلسفة 
البرنامــج فــى خدمــة العمالء من حلظة الشــراء 

حتى يشغلها ساكنيها.
صــرح محمد ســعدة، نائــب الرئيــس التنفيذى 
كولدويــل  بشــركة  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  ونائــب 
بانكر - مصر »إن برنامج CB* CLUB يهدف إلى 
املســاهمة فــى تغيير املفهــوم التقليدى للتســويق 
العقــاري، ومواكبــة حركــة التنميــة الســريعة التى 
تشــهدها البــالد. وتتمثــل شــروط االشــتراك فــى 
خدمة CB* CLUB اجلديدة أن يكون املشترك من 
عمــالء شــركة كولدويل بانكر- مصــر الذين قاموا 
بشراء وحدات جديدة فى أحد املشروعات العقارية 
التى تتعاون الشركة فى تسويقها بالتعاون مع أبرز 
املطوريــن العقاريــني فى مصــر على رأســهم بالم 
هيلــز، ماونــن فيو، تطويــر مصر، أورا، أوراســكوم 
للتنميــة، ومراكز، مدينة نصر لإلســكان والتعمير، 
وغيرهم من املطورين العقاريني املتميزين فى هذا 

القطاع.«
الرئيــس  أكــد كــرمي زيــن،  وفــى هــذا اإلطــار، 
التنفيذى بشــركة كولدويل بانكر- مصر: » كشركة 
عامليــة، نحــرص دومــاً علــى دراســة االحتياجــات 
املتغيــرة للعمــالء بخاصــة فــى ســوق واعــدة مثل 
الســوق املصريــة. مــن هنــا جــاء اهتمــام الشــركة 
بتغطيــة أكثــر من 300 مشــروع مميز فــى القاهرة 
اجلديــدة، والســاحل الشــمالي، والبحــر األحمــر، 
ومدينــة الســادس من أكتوبــر، والعاصمــة اإلدارية 
اجلديدة ومدينة املستقبل. ليس هذا فحسب، بل 
إن اســتراتيجية الشــركة تهدف إلى أخذ التسويق 
العقــارى إلى مســتوى جديد مــن الدعم لعمالئها 
وهــو مــا يضمــن االعتمــاد بشــكل موســع علــى 
ــدة تســاعد  التكنولوجيــا، وتوفيــر خدمــات جـديـ
ــى تذليل املتطلبــات التمويلية املختلفة للعمالء،  فـ
بالتوازى مع تدريب وتطوير مهارات القوة البشرية 
بالشــركة ليكونــوا قادرين على تقدمي استشــارات 
ســديدة لكافة العمالء. نفخر أننا اســتطعنا بقوة 
تغيير ثقافة التسويق العقارى لنحدث نقلة نوعية 
فــى املجــال ليس فقــط من خالل حتســني جودة 
اخلدمــات والتوســع فــى املنتجات القائمــة، ولكن 
أيضــاً مــن خــالل تقدمي آفــاق جديدة مثل الشــق 
التجــارى ونظــام املزادات من خالل بيع األراضى / 

العقارات بأعلى عائد استثماري.«
وأضــاف زين »إن مشــاركتنا فى معرض ســيتى 
ســكيب تأتى للعام الثامــن على التوالي، فهو يعد 
احلــدث العقــارى األبــرز فى مصــر، الــذى يترقبه 
العمالء كل عام، وحترص الشــركات على التواجد 
عبــره من خالل تقدمي عروض وتســهيالت مميزة 
الســتقطاب الشــريحة األكبــر من العمــالء، حيث 
أن العميــل أصبــح لديه ثقافة أكبــر ودراية جتعله 
يبحث عن الشــركات اجلــادة، ويفاضل بني جميع 
اخليــارات املطروحة بالســوق للوصول إلى اخليار 
األمثــل. وأكــد أن دور الشــركة االساســى يتجلــى 
فــى هــذه املرحلــة لتســهيل املهمة والوقــوف على 
اخليــارات اآلمنة واألفضل واألكثر مالئمة لظروف 

العمالء.«
جدير بالذكر أن شــركة كولودويل بانكر العاملية 
تأسســت عــام 1906 ويوجد لديهــا حالياً أكثر من 
3000 مكتــب علــى مســتوى العالــم بهــا أكثــر مــن 
86000 موظــف. وقــد بــدأت الشــركة أعمالهــا فى 
الشــرق األوســط عام 2001، ومتتلك شــبكة كبيرة 
مــن املكاتــب فــى مصــر. كما تتعــاون الشــركة مع 
300 خبيــر عقارى لتقدمي خدمات متميزة جلميع 
علــى  قيمــة  أعلــى  ولتحقيــق  املجتمــع،  شــرائح 
االســتثمار العقــارى بــدون عمولــة على املشــترى. 
ومــن خــالل شــركة تتميــز بتقــدمي محفظــة مــن 
اخلدمــات املتميــزة فــى ســوق التطويــر العقــارى 
األصــول،  وتقييــم  تســويقية،  الدراســات  تشــمل 
وإدارة التطويــر، وخدمــات رأس مــال، وغيرهــا من 
اخلدمــات املتعلقــة بالتســويق العقــارى للمطــور 
والعميــل. كما تقوم الشــركة من خــالل االكادميية 
 COLDWELL BANKER TRAINING« التدريبية
ACADEMY« بنقــل خبرتهــا فى مجــال العقارات 
والتســويق العقاري، باإلضافة إلى متكني املتدربني 
الكتســاب املهارات األساســية فى مجال التســويق 

العقاري.

 تأكيدًا لريادتها فى مجال التسويق العقاري وفي إطار حرصها على تقديم تسهيالت ومزايا خاصة لعمالئها

كولدويل بانكر-مصر تطلق برنامج CB* Club ألول مرة فى مصر

 The Waterway" كشفت مجموعة شركات واتر واي
Developments" ، الرائدة فى قطاع التطوير العقاري  
، خــالل مؤمتــر صحفــى علــى هامــش معــرض ســيتى 
ســكيب مصر عن خطتها التوسعية فى السوق املصرية 
خالل 2021 والتى تســتهدف خاللها اســتكمال وتنفيذ  

مشروعات جديدة بقيمة 13 مليار جنيه .
وقــدر  الســيد / هيثــم ســمير ، الرئيــس التنفيــذي 
 The" لـــ   التابعــة  الشــركات  إحــدى  إيكوتــى  لشــركة 
Waterway  Developments"   ، حجــم اإلســتثمارات 
اإلجماليــة للمجموعة  فى الســوق املصرية بـ 30 مليار 

جنيه  وتصل محفظة املشاريع الى 7 مشروعات .
وأشار الى ان أحد املشروعات اجلارى تنفيذها " ذا 
كابيتــال واي " بالعاصمة اإلدارية اجلديدة ومت اطالقه 
فــى فبرايــر 2018 وحققــت الشــركة به نســبة مبيعات 
وصلت الى 68 ٪ وهى اجمالى مامت طرحه من املشروع 
حتى االن وتتخطى املبيعات احملققة 4 مليارات جنيه .
وأضــاف ســمير ، أن املشــروع يضــم مرحلتــني مت 
طرح وحدات ضمن اجلزء السكنى فقط ولم يتم طرح 
املســطحات اخلدميــة التجاريــة واالداريــة ، الفتــا الى 
انــه مت بيــع الوحدات الســكنية باملرحلة األولى بالكامل 
وحوالى 60 ٪ من املرحلة الثانية ويشتمل املشروع على 
1508 وحــدة ســكنية مبســاحات من 90 الــى 333 متر 
تســلم كاملــة التشــطيب وبالتكيفيــات ويبلغ ســعر املتر 

25.8 الف جنيه  .
وأوضــح ان الشــركة وضعــت عرض خــاص للعمالء 
للشراء فى معرض سيتى سكيب يتمثل فى 10 ٪ مقدم 
وعلى فترة ســداد  تصل حتى 10 ســنوات ، بينما نظام 
الدفع املتبع خارج فترة املعرض اما صفر مقدم وسداد 
على 7 سنوات أو 15 ٪ مقدم وتقسيط على 9 سنوات .
ولفت الى ان أول التسليمات باملشروع مطلع 2022 ، 
وبلغ اجمالى ماانفقته الشركة فى االنشاءات حتى االن 

بني 2.5 الى 3 مليارات جنيه .
وأضــاف أنــه ســيتم طــرح اجلــزء االدارى والتجاري 
املبيعــات  وتبلــغ حجــم   ، ينايــر 2021  فــى  باملشــروع 
ذا   " مــن مشــروع   املســتهدفة  االجماليــة  التعاقديــة 

كابيتال واي " 7 مليارات جنيه .
وتبلــغ مســاحة مشــروع " ذا كابيتــال واى " 42 فداناً 
 The Waterway "  بالعاصمــة االدارية اجلديدة وتقوم
Developments " بتمويــل املشــروع ذاتيــاً ومتبقــى لها 

قسط وحيد من ثمن االرض .
وشــدد الســيد هيثــم ســمير حــرص املجموعــة فــى 
متجانــس  عمرانــى  مجتمــع  خلــق  علــى  مشــروعاتها 
بالتقــارب  يتســمون  الواحــد  املشــروع  فــى  فالعمــالء 
مــن  محــددة  شــروط  وهنــاك  واإلجتماعــى  الفكــرى 
الشركة فى التعاقد تضمن احلفاظ على شكل املشروع 

ورونقه اجلمالى .
وعن املشروعات اجلديدة قال السيد هيثم سمير أن 
املجموعــة بصدد إطالق وتنفيذ  3 مشــروعات جديدة 
مبدينــة القاهــرة اجلديــدة  االول " دابيلــو بي ار " وهو 
عبارة عن 120 شقة فندقية بالشويفات باستثمارات 2 
مليــار جنيــه ، والوحدات  مبســاحات مــن 60 الى 500 
متــر ومت التعاقــد مــع أحد العالمــات الفندقية الكبري  
إلدارة املشــروع ، وتســلم الوحــدات كاملــة التشــطيب 

بالتكيفيات واملطابخ .
كمــا مت طــرح كومباونــد  ســكنى متكامــل اخلدمات 

علــى 30 فدان بالتســعني الشــمالى بالقاهــرة اجلديدة 
وتبلغ اســتثماراته املبدئية 5 مليارات جنيه ، كما ســيتم 

طرح مشروع سكنى اخر .
وأشــار الى ان الشــركة طرحت فى ســبتمبر املاضى 
مشــروع " ذا هــاب " وهــو عبــارة عــن مجمــع خدمــى 
متكامــل باســتثمارات مليار و200 مليــون جنيه ومت بيع 
الوحدات املطروحة بنظام التمليك بالكامل خالل شهر 

وقيمتها اإلجمالية 600 مليون جنيه .
كما تســتعد املجموعة لتشــغيل مشــروع " 5A" أكبر 
مجمــع خدمــى بالقاهــرة اجلديدة خــالل ابريل 2021 
ويضــم  بالكامــل  وتســويقه  تنفيــذه  مــن  االنتهــاء  ومت 
عالمات جتارية وادارية تتواجد للمرة االولى فى مصر 
وتبلغ مساحة املسطح التجاري 20 الف متر ، واملكاتب 

االدارية 40 الف متر .
وعن االســتثمار فى الساحل الشمالى قال سمير ان 
الشــركة تترقــب انهاء اجــراءات تراخيص مشــروع "ذا 
واتــر واي الســاحل الشــمالى " وكان قــد مت طــرح جزء 
من املشروع فى 2018 وحققت الشركة مبيعات بـ 1.1 
مليــار جنيــه وتبلــغ اســتثماراته االجماليــة 4 مليــارات 

جنيه.
 وشــدد علــى أن خطــة 2021 ترتكــز علــى توســعة 
محفظة اراضى املجموعة باحلصول على قطع جديدة 
فــى الشــيخ زايــد وبالعديــد مــن احملافظــات بالوجــه 
البحــري والقبلــى وأقرب املشــروعات الــى التنفيذ هو 

مشروع ضخم مبدينة املنصورة على 220 فدان .
وأوضــح ان املجموعــة تنفــذ حاليــاً مشــروع ضخــم 
ومميز مبحافظة بورسعيد وهو " داون تاون بورسعيد "   
كما تدير منتجع  " باملا ريزورت بورســعيد " وهو عبارة 

عن 308 وحدة فندقية .
واشــار الى انه مت توقيــع عقود مقاوالت بقيمة 300 
مليــون جنيــه فــى 2020 لتنفيــذ مشــروعات الشــركة 

القائمة بالعاصمة اإلدارية والتجمع اخلامس .
 The Waterway"   " عمــالء  قاعــدة  ومتثــل 
Developments مــن االجانــب 13 ٪  ومــن املصريــني 

املقيمني باخلارج 33 ٪ .

"The Waterway Developments" تكشف 
خطتها التوسعية بضخ 13 مليار جنيه فى السوق املصرية

خالل مؤتمر صحفى على هامش مشاركتها بمعرض  سيتى سكيب

 8 مشروعات بالشيخ زايد والجونة وسهل حشيش 
والساحل الشمالي بإجمالي 5000 وحدة سكنية وتجارية
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املهندس شريف عثمان: الشركة تدرس عدة عروض استثمارية فى الساحل الشمالى سيتم اإلعالن عنها قريبا

تطرح شــركة » كورنر ستون للتطوير العقارى »  
عــروض مميــزة ومبتكرة على وحدات مشــروعها 
» THE CURVE« بالعاصمــة اإلداريــة اجلديــدة 
مبعــرض » ســيتى ســكيب مصــر » والــذى تنطلق 
فعاليتــه فــى الفتــرة من 4 الــى 7 نوفمبــر 2020 

مبركز مصر للمعارض الدولية .
وأكــد املهنــدس أشــرف بولــس رئيــس مجلــس 
»كورنرســتون  لشــركة  املنتــدب  والعضــو  اإلدارة 
للتطويــر العقاري« ، على اإلجــراءات االحترازية 
املشــددة املتبعــة مــن شــركة » انفورمــا العامليــة » 
املنظمــة ملعــرض ســيتى ســكيب مصــر للحفــاظ 
على ســامة  وصحة الشــركات والزائرين واحلد 
من انتشــار فيروس كورونا ، مبا يزيد من طمأنة 
الشــركات والزائريــن خاصــة وان معرض ســيتى 
ســكيب حــدث عقــارى ضخــم يتنظــره املهتمــون 

بالقطاع بصورة سنوية .
وأضاف ان جناح معارض فى االشــهر املاضية 
مثــل LE MARCHE ، واالهــرام العقــارى وايضــا 
مهرجــان اجلونة يعكس جنــاح تطبيق االجراءات 
االحترازيــة ووعى املواطنــن وثقافتهم وهو االمر 
الذى يبشــر بتحقيق النجاح املتوقع ملعرض سيتى 

سكيب .
وأشــار الى ان الشــركة تقدم عروض استثنائية 
خــال املعــرض للعمــاء منهــا  هدايــا تتمثل فى 
باقات شرائية لاجهزة الكهربائية مبعنى اذا قام 
عميل بشراء وحدة بسعر 2 مليون جنيه فيحصل 
على باقة بشــراء اجهــزة كهربائية بقيمة 60 الف 
جنيــه واذا كان ســعر الوحــدة 3 مايــن جنيــه 
يحصل على باقة بشراء اجهزة بـ 80 الف جنيه .

وأضــاف ان الشــركة تقــدم اجــل ســداد طويل 
 «  THE CURVE  « مشــروع  لوحــدات  ومتــوازن 
تصــل الى 9 ســنوات ، خال فتــرة املعرض فقط  
فى حن تتراوح اجال السداد باملشروع بن 5 و6 

الى 8 سنوات .
كمــا تقــدم الشــركة هدايــا خاصــة لشــركائها 
مــن املســوقن العقارين لتحفيزهــم على حتقيق 
املســتهدف ، وابتــكار اليــات جديــدة تتواكــب مع 
متيــز الشــركة وتســهم فــى حتقيق قيمــة مضافة 

للسوق .
للتطويــر  ســتون  كورنــر   « شــركة  وحصلــت  

العقــارى » مؤخــراً علــى القــرار الوزارى ملشــروع 
»THE CURVE« بالعاصمــة اإلداريــة اجلديــدة، 
وجــاٍر احلصــول علــى التراخيــص متهيــًدا لبــدء 

التنفيذ قريًبا.
ويقــع THE CURVE فــى موقــع مميــز باحلــى 
R8 بالعاصمــة اإلداريــة بجــوار  النهــر األخضــر 
مباشــرة،  وبالقــرب مــن محــور محمــد بــن زايد 

واملطار والقصر اجلمهورى والوزارات.
وقــال املهنــدس أشــرف بولس أن  نســبة البناء 
باملشــروع 18%، وهــى أقــل من املســموح به )وهو 
22.5%(، كمــا يضــم املشــروع خدمــات مثل مول 
جتــارى ومبنى إدارى ومســاحات خضراء واســعة 

والند سكيب.
وأضــاف أنــه ســيبدأ تســليم املشــروع نهاية 
2023، وتتــراوح مســاحات الوحــدات بــن80 
و320 متــًرا مربًعــا تســتحوذ علــى نســبة %70 
من إجمالى الوحدات املساحات بن 80 و200 
متــر مربع، وهو ما يتواكب مع طلب الشــريحة 

الكبرى من العماء.
وتابــع: كمــا أن التصميمات اخلاصة باملشــروع 
مت وضعها بواسطة أحد أكبر املكاتب االستشارية 
األمريكيــة  املتحــدة  بالواليــات  نيويــورك  فــى 
واملهنــدس املعمارى املصرى ياســر البلتاجى، كما 
يضــم املشــروع خدمــات جتارية وإداريــة وثقافية 

ورياضية« .

رئيس مجلس إدارة الشركة: جراند بالزا تنتهى من تنفيذ 250 وحدة بمشروع »الميرادا المستقبل« مارس المقبل

أشرف بولس: االجراءات االحترازية المطبقة من أنفورما طمأنت الشركات ونتوقع اقبال حاشد من العمالء

»كورنر ستون » تطرح » The Curve »  العاصمة اإلدارية اجلديدة 
باجال سداد تصل الى 9 سنوات خالل معرض سيتى سكيب مصر

أبدى  الدكتور أحمد صبور  العضو املنتدب لشركة 
األهلــى صبور  تفاؤله بالوضع العام فى 2021، مؤكًدا 
أن الصورة ستكون أفضل بكثير، خاصة وأن احلكومة 
ستبدأ إنتقالها للعاصمة اإلدارية اجلديدة، وتزامناً مع 
بدء تسليمات العلمن اجلديدة، إضافة إلى التسليمات 
املوازية فى الكثير من املشروعات العقارية والعمرانية 
بوجه عام، متوقًعا زيادة كبيرة فى األسعار، ألن العقار 
تظهر قيمته مع التســليم والســكن، فبهما تدب احلياة 
فــى املواقــع املنشــأة حديًثــا، ناصًحــا املســتثمرين فى 
الوحــدات بالتريــث فــى عمليــات البيــع ألن املكاســب 
ســتتضاعف الحًقــا، مبدًيا تفاؤله مبشــروعات الدولة 
القوميــة الكبــرى ومنهــا بالتاكيــد مدن اجليــل الرابع، 

والتى ستؤثر على حراك السوق العقارى بالكامل.
وحــول عــدد العمالــة املباشــرة وغيــر املباشــرة فى 
"األهلــى صبــور" قــال رئيســها التنفيــذى، إن الشــركة 
يعمل بها 381 موظًفا، وقريًبا كنت فى زيارة ملشروعن 
تنفذهما "األهلى صبور" فى مســتقبل ســيتى أحدهما 
يعمــل فيــه 1200 عامــل واآلخــر 1000 عامــل كخليــة 
نحل لســرعة اإلجناز اإلنشائى، ومن ثم حتقيق سرعة 

التسليم.
وحول خطط الشركة التوسعية، قال صبور: نخطط 
للتوســع فــى 2021 باملــدن االكثــر جذبــا لاســتثمار 
العقــارى ومنهــا العاصمة اإلداريــة والعلمن اجلديدة، 
ونحــن حالًيــا ندرس املواقع املتنوعــة والفرص املتاحة، 
واعــداد دراســات اجلــدوى لتلــك الفرص لاســتقرار 

على ما سيتم ادراجة بخطة عام 2021.
وحتــدث صبور عــن إجمالــى املبيعــات احملققة فى 
األولــى  أشــهر  الســتة  قائــًا: حققنــا خــال   ،2020
70%مــن إجمالى مخطط "نصف عــام"، علًما بأن تلك 
الفتــرة شــملت الـــ 3 أشــهر التى إنتشــرت بهــا جائحة 
كورونــا، والتى توقفت خالها احلياة فى مصر بنســبة 
كبيرة، و نأمل فى أن نتمكن من اســتكمال املســتهدف 

البيعى بالكامل مع نهاية العام اجلارى.
وعن جلوء الشــركة للتمويل، قــال الرئيس التنفيذى 
لشــركة األهلــى صبــور، إن املعادلــة الصحيــة العامــة، 
تقضــى بــأن ميــول املشــروع من 3 مصــادر متســاوية، 
وهــي؛ رأســمال املشــروع، ومقدمــات بيــع وأقســاط، 
ومتويــات مــن جهــات التمويــل الداخليــة فــى مصر، 
ســواء كانــت قــروض أو توريــق أوتاجيــر متويلــى أو 

أعلنــت شــركة التعميــر العربية للتنمية واالســتثمار العقاري 
اطــاق مشــروع "ريفــان ســكوير" بالعاصمة اإلداريــة اجلديدة، 
بإجمالــي اســتثمارات تبلــغ مليــار جنيــه، وذلك خــال فعاليات 

معرض سيتي سكيب مصر احلالى.
قال أحمد أســامة، رئيــس القطاع التجاري بشــركة التعمير 
العربية للتنمية واالستثمار العقارى، إن مشروع "ريفان سكوير" 
هو ثاني مشروعات الشركة بالعاصمة اإلدارية اجلديدة، ويقام 
علــى ممشــى الشــانزليزيه مبنطقــة  R7 بالعاصمــة اإلداريــة 
اجلديــدة علــى مســاحة 15.5 ألــف متــر مربــع، وهــو مشــروع 
إداري جتــاري طبــى، يقدم وحدات مبســاحات متنوعة تبدأ من 

50 متر مربع.
وأضــاف أن املشــروع يضــم حزمــة متكاملــة مــن اخلدمــات 
واألنشــطة الترفيهيــة، كمــا يضم املشــروع أول متحف مائي يف 
مصر، ومت تدشن املشروع وفقا للدراسات السوقية التي قامت 
بها الشــركة حول تفضيات العماء ومتطلبات السوق العقاري 
وفرص حتقيق عائد اســتثماري للعماء باملشروع، الفتا إلى أن 
املشــروع يقدم فرصة إستثمارية حقيقية لراغبى اإلستثمار فى 

األنشطة التجارية واإلدارية والطبية فى العاصمة اإلدارية .
وأشــار إلــى أن املشــروع ييتكون من 2 جــراج أرضي خلدمة 
رواد املشــروع، ودور أرضــي يضــم هايبــر ماركــت، وأول وأهــم 
متحــف مائــي يف مصــر، ويف األدور العليــا مطاعــم وعيــادات 
ومكاتــب إداريــة، كما يخدم مول ريفان ســكوير ســكان مشــروع 
ريفان، وكذلك ســكان منطقة R7 وهي أكبر منطقة ســكنية يف 

قلب العاصمة اإلدارية اجلديدة.
وأوضــح أن الشــركة إنتهــت مــن وضــع التســعير املبدئــى 
للمشــروع مبا يتناســب مع القدرة الشرائية للعماء املستهدفن 
وراغبى اإلســتثمار باإلضافــة إلى جتهيز عروض حصرية ألول 
مرة فى السوق العقارى والتى يتم اإلعان عنها خال فعاليات 

معرض سيتى سكيب مصر احلالى.
وأضــاف أنــه يتــم تســويق مشــروع "ريفــان ســكوير" علــى 
مرحلتــن، املرحلــة األولــى بواقــع 60 % مــن إجمالــي وحــدات 
املشــروع خال فعاليات معرض ســيتي سكيب احلالى، كما يتم 
طــرح املرحلــة الثانيــة من املشــروع الحقا، متوقعــا حجم إقبال 
قــوي علــى املشــروع وخاصــة مــع تلقــي الشــركة طلبــات حجز 
مــن العمــاء باملشــروع قبــل بــدء طرحه ممــا يعكــس الثقة فى 

مشروعات شركة " التعمير العربية ".
وكشــف عن البدء يف تنفيذ املشــروع خال الربع الثانى من 
العام املقبل وتســتغرق مدة تنفيذ األعمال 3 ســنوات تنتهى فى 
2023 وفقــاً للبرنامــج الزمنــى احملــدد، حيــث تســعى الشــركة 
للتنميــة  اإلداريــة  العاصمــة  مــع شــركة  بتعاقداتهــا  لالتــزام 

العمرانية وكذلك بتعاقداتها مع عمائها.
وحول املوقف التسويقي ملشروع "ريفان" وهو أول مشروعات 
الشــركة بالعاصمــة اإلداريــة اجلديــدة، قــال إنــه مت حتقيــق 
مبيعــات تعاقديــة بقيمــة 800 مليــون جنيه باملشــروع متثل 30 

العقــارى  بــازا لاســتثمار  تعتــزم شــركة جرانــد 
االنتهاء من تنفيذ ما يزيد عن 250 وحدة فى مشــروع 
الميــرادا املســتقبل الــذى تقيمــه الشــركة فــى مدينــة 

مستقبل سيتى خال الربع األول من العام املقبل.
قــال املهنــدس شــريف عثمــان رئيس مجلــس إدارة 
الشــركة، إن أعمــال اإلنشــاءات تســير وفــق اجلــدول 
الزمنــى املتفــق عليــه مــع شــركة املســتقبل، وبحســب 
العقود املبرمة مع العماء، الفتا إلى أن عدد الوحدات 
التــى مت تنفيذهــا حتــة اآلن وصل إلــى 130 وحدة مبا 

يتوافق مع خطة الشركة.
وأشــار إلى أن مشــروع الميرادا املستقبل يقام على 
مســاحة 47 فداًنا، باســتثمارات تصــل إلى 3.4 مليار 
جنيــه، ويضم نحو 1500 وحدة ســكنية مبســاحات ما 

بن 120 و240 متًرا مربًعا ويطور على 6 مراحل.
وتابــع عثمــان أن الوحدات التى يجــرى تنفيذها حاليا 
سيتم تسليمها خال عام 2022، وذلك ضمن أول مراحل 
املشروع، الفتا إلى أنه مت االنتهاء من 75% بإنشاءات تلك 

الوحدات وجارى حاليا تنفيذ أعمال التشطيب.
وأوضــح أن الشــركة تلقــت عروضا مــن عدة جهات 
إلبــرام اتفــاق علــى غــرار مــا مت مــع شــركة التعميــر 
واإلسكان لشراء مجموعة كبيرة من الوحدات، ويجرى 
حاليا دراسة العروض واختيار ما يتناسب مع تطلعات 
الشــركة ويلبــى احتياجات املشــروع، ويتوافــق مع رؤية 
الشركة للمشروع، الذى تخطط الن يكون له دور كبير 
فى تقدمي إضافة إلى الســوق العقارى من خال منتج 

عقارى مميز.
وأضــاف أن الشــركة جنحــت فــى تســويق مرحلتن 
مــن املراحل الســت ملشــروع الميرادا املســتقبل، حيث 
وقعــت اتفاًقــا مــع شــركة التعميــر واإلســكان، حتصل 
مبوجبه األخيرة على املرحلة اخلامســة بالكامل والتى 

متويــل عقــارى وغيرهــا مــن مصــادر التمويــل، مؤكًدا 
أن شــركته بالفعل جلأت للقــروض والتمويات لبعض 
مشــروعاتها، مضيًفــا: حتــرص شــركتنا دائمــا علــى 
احلفــاظ على الهيــكل التمويلى الصحى وفقا للمعايير 

التى تضمن االستدامة.
وتطــرق صبــور فــى حديثــه إلــى مخطــط الســاحل 
الشــمالى، ونقــل التبعية لهيئــة املجتمعــات العمرانية، 
واصًفا إياه بأنه قرار ممتاز، وأســعده شــخصًيا بشكل 
كبيــر، نظًرا إليجابياته، مؤكًدا؛ أصبح تعاملنا مع جهة 
والية واحدة، بدال من تعدد الواليات فى السابق، فهى 
ترجمــة واقعيــة لفكــرة الشــباك الواحــد، والتــى توفر 
املجهــود واملخاطــر والوقــت وغيرهــا، باالضافــة إلــى 
مترس الهيئة فى التعامل مع املشــروعات االســتثمارية 
واملســتثمرين أنفســهم، واحترافهــا التعامــل مــع حلول 
مشــكات كبار املستثمرين، والهيئة متارس هذا الدور 

% من وحدات املشروع، حيث تستهدف الشركة حتقيق مبيعات 
تعاقدية بقيمة مليار جنيه باملشروع بنهاية العام اجلارى.

وأوضــح أن 11 % مــن املبيعــات املتحققة متــت لعماء خارج 
مصــر، منهــم 5 % لعمــاء غيــر مصريــن جلنســيات ســعودية 

وإماراتية وكويتية والباقي لعماء مصرين عاملن باخلارج.
ويقــع املشــروع مبنطقــة R7 على ربــوة ترتفــع 20 متر، على 
مســاحة  17 فــدان مبنطقــة R7 بالعاصمة اإلداريــة اجلديدة، 
وهو أول مشــروع للشقق الفندقية بالعاصمة اإلدارية اجلديدة، 
ويضم 15 عمارة بإجمالي 700 وحدة، كما تبلغ النسبة البنائية 
باملشــروع 20%، والنسبة املتبقية 80% مساحات خضراء، ويطل 
املشــروع يطل على املمشــى الســياحي بالعاصمة، ويف اخللفية 

احلديقة املركزية.
وقال إن الشــركة بدأت تنفيذ أعمال احلفر بالكامل ملشــروع 
"ريفان" ومن املخطط بدء تنفيذ األعمال اخلرســانية للمشــروع 
بالكامل بداية من ديسمبر املقبل،  وذلك يف إطار خطة الشركة 
لإلســراع بوتيــرة األعمال باملشــروع لالتزام باجلــدول الزمني 

احملدد للمشروع واملواعيد املتفق عليها مع العماء.
واالســتثمار  للتنميــة  العربيــة  التعميــر  مشــاركة  أن  وأكــد 
العقاري يف فعاليات معرض سيتي سكيب مصر هذا العام تأتي 
يف إطــار حــرص الشــركة علــى التواجد يف أحد أهــم األحداث 

تضــم نحــو 1200 وحدة، كما حققت الشــركة معدالت 
بيعيــة جيــدة باملرحلة األولى من املشــروع، موضحا أن 
املرحلتــن األولــى واخلامســة متثــان نحــو 50% مــن 

إجمالى وحدات املشروع.
وأوضح أن الشركة استغلت الهدوء الذى الزم الفترة 
املاضيــة واإلجــراءات االحترازية التــى مت اتخاذها فى 
التركيز على الشق اإلنشائى وإجناز أكبر نسبة ممكنة 
مــن املشــروع، مع اتخــاذ كافة اإلجــراءات التى تضمن 
فــى مواقــع املشــروعات، وتطبيــق  العاملــن  ســامة 

منــذ أكثــر مــن 25 ســنة، فضــًا عــن إمتاكهــا آلليــة 
التصــرف الصحيــح واملعرفــة الكيفيــة "فنًيــا" خلــروج 

املشروعات بصورة جيدة.
وواصل صبور تعديد مميزات نقل الوالية، مؤكًدا أن 
ذلك اإلجراء سيترتب عليه إنشاء مدن ومناطق جديدة 
مثــل رأس احلكمــة، وهذا الربط بعد رؤية مدن اجليل 
الرابــع، مثــل العاصمــة والعلمــن واملنصــورة اجلــدد، 
وغيرهم، أدى ألن يصبح هناك مدًنا جديدة تنشأ على 
مســتوى عاملــى، وهى مدن تنشــأ بفكر الهيئــة، وإداراة 

التنمية فيها ستكون مشتركة بينها وبن املستثمرين.
وأبدى صبور رأيه فى قانون التصالح، قائًا؛ تعلمت 
مــن والــدى، أن املخالفــة تصــرف خاطــىء، وإذا كانت 
املخالفــات قــد إنتشــرت فى وقت مــا، فســيأتى اليوم 
الــذى تكتشــف فيه الدولة هــذه املخالفات وتعمل على 
اســترجاع حقوقهــا، مثنًيــا علــى تصــرف الدولــة فــى 

العقارية الهامة بالسوق، والتواصل املباشر مع العماء للتعرف 
على احتياجاتهم وتفضياتهم السكنية، وقياس مدى التطورات 

التي طرأت على اختيارات العماء خال فترة كورونا.
وأشــار إلــى أن الشــركة تســتهدف حتقيق مبيعــات تعاقدية 
بقيمــة 200 مليــون جنيــه مبشــروعي "ريفان" و"ريفان ســكوير" 

خال فعاليات معرض سيتي سكيب.
معــرض يف مقرهــا  بتدشــن  قامــت  الشــركة  أن  وأوضــح 
الرئيسي بنهاية سبتمبر املاضي وقدمت خاله عرض حصري 
ليــوم واحــد فقــط علــى عــدد مــن الشــقق الفندقيــة، وحققت 
الشــركة مبيعــات تعاقديــة بقيمــة 300 مليون جنيــه خال هذا 

اليوم.
وكشــف عــن مفاوضات الشــركة على قطعة أرض مبســاحة 
تتــراوح بــن 25 و 30 فــدان مبدينة العلمــن اجلديدة، تخطط 
الشركة لتدشن شقق فندقية عليها، ومن املتوقع التعاقد عليها 

رسميا قبل نهاية العام اجلارى.
وأكــد أهمية قرار الدولة بنقل الوالية على أراضي الســاحل 
الشــمالي الغربي لهيئــة املجتمعات العمرانيــة اجلديدة، والذي 
سيكون له مزايا على مستوى التنمية واالستثمار بتلك املنطقة، 
حيــث يــؤدي وجود جهــة والية موحــدة إلى حتفيز املســتثمرين 
احملليــن واالجانــب على التواجد بتلك املنطقة، كما أنه يســهل 

التباعــد االجتماعى داخل الشــركة أيضا، مشــيرا إلى 
أن الدولــة جنحــت فى إدارة األزمــة بصورة جيدة، كما 
أن القطــاع اخلاص كانت لديه املرونة فى جتاوز األمر 

على الرغم من الصعوبات والتأثيرات الناجمة عنه.
ولفــت إلــى أن الشــركات العقاريــة تأثــرت مبيعاتها 
بصــورة كبيــرة خــال الربــع الثانى من العــام بالتزامن 
مــع اإلجــراءات االحترازية، إال أنــه ومع بداية النصف 
الثانى وحتديد خال شــهرى يوليو وأغســطس، عادت 
احلركــة إلــى الســوق مجــددا وإن لــم تكــن بصورتهــا 

اإلكتفــاء بتحصيــل الغرامــات مــن املخالفــن، إضافــة 
لذلك فإن التصالح يعطى قيمة مرتفعة لسعر الوحدة، 
واملنطقــة بشــكل عــام، وهــى خدمــة مميــزة أضافتهــا 
الدولــة، لترفــع من قيمــة وربحية الوحــدات املخالفة، 
نظــًرا لاجــراءات الاحقة التى ســتتخذها من ترقيم 

وتقنن لوضع كل وحدة حتفظ حقوق املاك.
وواصــل التطــرق فــى حديثــه حــول التصالــح فــى 
مخالفات البناء ملشروعات الساحل الشمالى، شارًحا؛ 
إن اإلســتثمار يســاوى وقــت، واليــوم الــذى ميــر دون 
إجنــاز، ال يعــود مــرة أخرى، ولكى تــدور حركة التنمية 
فــى الســاحل، البد من تســريع وتيرة البــت فى ملفات 
املخالفــات هنــاك، خاصــة مع تزايــد إقبــال املطورين 
الشــديدة  املنطقــة  تلــك  فــى  لاســتثمار  العقاريــن 

اجلاذبية.
وعــن مخطــط رأس احلكمــة، قــال صبــور بعــد أن 
معاينــة  ومتــت  اجلديــدة،  العاصمــة  مخطــط  رأينــا 
نتائــج اإلنشــاءات، ومشــاهدة التكنولوجيــا املتقدمــة 
املســتخدمة فى كل اخلطــوات العمرانية هناك، نتوقع 
أن يكــون مخطــط رأس احلكمــة فــى أبهــى صــورة، 
وسندرس التواجد هناك مبجرد خروج املخطط وطرح 
األرض، خاصــة أن املوقع وطبيعته رائعن جًدا، يتبقى 
فقط أن يكون هناك نظاًما جيًدا للبيع والشــراكة وهو 
امرايجابــى متوقــع، متوقًعا ايضــا أن يتم تقدمي وطرح 
تلك املنطقة على غرار ما حدث فى العاصمة والعلمن 
اجلديدتــن، من بنــاء )مدينة كاملة البنية التحتية منذ 
املســتثمرين  جلــذب  ضمــان  االراضــى  طــرح  بدايــة 

وسرعة التطوير وزيادة معدالت التنمية العمرانية(.
وعن األســعار التنافســية للشــركة، قال صبور، إنها 
جــزء أساســى من فلســفتنا، وأراهــا أبرز نقــاط القوة 
لدينــا، والتــى حتقــق للســاكن واملســتثمر من مشــترى 
الوحدات قيمة مضافة لوحداتهم الحًقا، وأبدى صبور 
رأيــه فــى التشــريعات التــى حتتاجها الســوق العقارية 
أن هنــاك محوريــن  القادمــة، مؤكــًدا  الفتــرة  خــال 
رئيســين، البد من بذل اجلهــد خلروجهما للنور، ومن 
ثم العمل عليهما لتحقيق االســتفادة بشــكل عام لكافة 
األطــراف، ويتمثل هذين احملورين يف؛ تأســيس إحتاد 
املطوريــن العقاريــن، باإلضافــة إلى احتاد الشــاغلن 
)بحيــث يعــاد النظر فــى العاقة بن الشــاغل للوحدة 

واملطور العقارى(.

اإلجــراءات القانونيــة وتلحصــول علــى التراخيــص مما يجذب 
مستثمرين جدد.

وتابــع: هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة لديها خبرة قوية 
وعامليــة يف تنميــة مجتمعــات عمرانية جديدة وبطريقة شــاملة 
ومبعــدل تنفيذ ســريع للغاية وهــو ما مت يف إنهاء املرحلة األولى 
من بعض مدن اجليل الرابع يف وقت قياسى، وهو ما يعزز الثقة 
يف قــدرة الهيئــة على تنمية الســاحل الشــمالي الغربي بطريقة 
شــاملة حتقــق هــدف الدولة بتشــغيل تلك املنطقة طــوال العام 

وليس خال موسم السيف فقط.
وأشــار إلــى أن الســوق العقاريــة متكنــت من اجتيــاز اختبار 
كورونا بنجاح، فقد حافظت السوق على مبيعات مستقرة نسبيا 
رغــم األزمــة، وهــي املبيعــات التي ارتفعــت بالتدريــج بداية من 
يونيــو املاضــي ومن املتوقع اســتمرار هــذه الزيــادة يف املبيعات 
خــال الفتــرة املقبلــة لتشــهد الســوق العديــد مــن التطــورات 

اإليجابية خال العام املقبل.
وأكــد أن التكنولوجيا ســاهمت بــدور حيوي يف إمتام العديد 
مــن العمليــات البيعيــة خــال أزمــة كورونــا، ومــع التغيــرات 
التكنولوجيــة املتســارعة بالعالــم فإنــه مــن املتوقع زيــادة حجم 
بآليــات  واالســتعانة  العقاريــة  بالســوق  اإللكترونــي  التســويق 
تسويقية جديدة خال الفترة املقبلة متواجدة بالعالم منذ عدة 
ســنوات وامتــام عملية البيع، وهو ما يتناســب مــع خطة الدولة 

لتصدير العقار.
وأكــد أن احلكومــة قامت بدور قــوي لدعم االقتصاد احمللي 
والقطاع العقاري كذلك، فجاء قرار خفض سعر الفائدة بنسبة 
3 %، وتقــدمي تيســيرات للشــركات العقاريــة ترتبــط مبد آجال 
أقســاط األراضي أو مد آجال تنفيذ املشــروعات ملدة محددة، 
وهــو مــا حافــظ علــى معــدالت مســتقرة لاقتصــاد الوطنــي 

واستقرار السوق العقاري كذلك.
ولفــت إلــى أن الشــركات العقارية قامت بــدور متميز لدعم 
اتخــاذ العميــل للقــرار الشــرائي وتقــدمي أنظمــة ســداد مرنــة 
للعماء خال أزمة كورونا، باإلضافة إلى إعادة جدولة أقساط 
بعض العماء الذين تعرضوا للتعثر نتيجة تأثر أعمالهم بسبب 
أزمــة كورونــا، مؤكــدا أن هناك طلب مؤجل بنســبة كبيرة خال 

أزمة كورونا سيتم تنفيذه خال الفترة املقبلة.
وتعتبــر التعمير العربية للتنمية واالســتثمار العقاري شــركة 
اســتثمارات ســعودية بخبــرة مصريــة، وتأسســت الشــركة عام 
2010، ومتتلــك اســتثمارات بقطاعــات متعددة، منهــا بالقطاع 
الصناعــي عبــر تدشــن أكبــر مصنــع إلنتــاج الكرتــون مبدينــة 

العاشر من رمضان.
كما متتلك الشــركة اســتثمارات بالقطاع الزراعي من خال 
ثانــي أكبــر مشــروع إلنتــاج البلــح املجــدول بغــرض التصديــر 
علــى مســاحة 1500 فــدان، وبدأت الشــركة النشــاط العقاري 
اإلداريــة اجلديــدة  بالعاصمــة  "ريفــان"  عــام 2019 مبشــروع 

باستثمارات 3 مليارات جنيه.

الطبيعيــة، ولكــن علــى الرغم مــن ذلك فــإن ما حتقق 
ساهم فى تعويض جزء من التراجع فى املعدالت.

وتابــع أن شــركة املســتقبل تقــوم بــدور كبيــر فــى 
توفيــر احتياجات املطورين العاملن فى املشــروع وهو 
مــا يظهــر فــى أعمال املرافــق التــى مت إجنازها خال 
والصــرف  الكهربــاء  مــن محطــات  املاضيــة،  الفتــرة 
وأعمال الطرق والبنية التحتية، وهو ما يلبى متطلبات 
املطورين، اســتعدادا الستقبال السكان فى املشروعات 

التى سيبدأ التسليم فيها بنهاية العام اجلارى.
وفيما يتعلق باخلطة املستقبلية للشركة، قال رئيس 
مجلس إدارة شركة جراند بازا إن هناك عدة مناطق 
تضعها الشــركة على رأس اولوياتها، وهى تســير على 
نفــس اخلطــة التنمويــة التــى اعتمدتها الدولــة، والتى 
فتحت من خالها أفق استثمارية واسعة أمام شركات 
القطــاع اخلاص، إذ أن املــدن جديدة التى مت إطاقها 
واملشروعات العماقة التى يجرى العمل على تنفيذها 
أحدثــت طفــرة عمرانية كبيرة فى مصر اســتفاد منها 
االقتصــاد ككل، مــن فــرص للعمــل ومعــدالت للنمــو 

وتشغيل للعديد من القطاعات.
وأوضــح أن القطاع اخلــاص باتت أمامه العديد من 
الفــرص الواعــدة وهــو ما تســعى الشــركة القتناصها، 
حيــث تــدرس الشــركة دخــول مناطــق مثــل الســاحل 
الشــمالى وأيضــا العن الســخنة، ســيتم اإلعان عنها 
قريبــا، كما أن العلمــن اجلديدة أصبحت نقطة جذب 
اســتثمارى كبيرة، مشيرا إلى أن تلك اخلطة التوسعية 
ســيتم البــدء فــى تنفيذها فــور الوصول إلــى معدالت 
كبيرة من اإلنشاءات والتسليمات باملشروعات احلالية 
التى تعمل عليها الشركة سواء الميرادا املستقبل الذى 
تقيمه فى مســتقبل ســيتى أو مول الميرادا بازا لذى 

يقام فى القاهرة اجلديدة.

أحمد صبور: القطاع العقارى سوف يستعيد قوته فى 2021.. واملجموعة أعدت خطة توسعية 

أحمد أسامة: رئيس القطاع التجارى بالشركة: »التعمير العربية« تطلق 
مشروع »ريفان سكوير« بالعاصمة اإلدارية اجلديدة باستثمارات مليار جنيه 

نتوقع أن يكون مخطط رأس الحكمة فى أبهى صورة

11 % من مبيعات مشروع "ريفان" لعمالء خارج مصر...و5 % لعمالء غير مصريين 

 حققنا خالل الستة أشهر األولى 70%من إجمالي مخطط "نصف عام"، 
علًما بأن تلك الفترة شملت الـ 3 أشهر التى إنتشرت بها جائحة كورونا

 تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 800 مليون جنيه بمشروع 
"ريفان" خالل 9 أشهر....ومليار جنيه مستهدف بنهاية 2020 

 المشروع يقام على مساحة 47 فدانا باستثمارات 3.4 مليار جنيه
 بدء التسليم في المشروع خالل عام 2022 وفق الجدول الزمني الموضوع

قــال معتــز أمــن، الرئيــس التنفيــذى والعضــو 
 ،PHMG املنتــدب ملجموعة برامي لــإلدارة الفندقية
إن إجمالــى عــدد الوحــدات الفندقيــة التى تتولى 
املجموعــة إدارتهــا تبلــغ 84 وحــدة فندقيــة موزعة 

على 4 عامات جتارية.
وأوضــح أن العامــة التجاريــة بــرامي ريزيدنــس 
تضــم 40 وحدة فندقيــة مبدينة القاهرة اجلديدة، 
والعامــة التجارية »برامي ســيلكت« تضم وحدتن 
بوينــت 90، و6  »بــرامي ســيلكت  فــى  فندقيتــن 
وحــدات فندقيــة فى »بارمي ســيلكت إيســت تاون 
ســوديك« ، و3 وحدات فندقية فى »برامي ســيلكت 
أوشــن بلو، ووحدتن فندقيتن فى »برامي سيلكت 
فيلــدج«، ووحدتــن فندقيتــن فى »برامي ســيلكت 
نيو كايرو«، باإلضافة إلى وحدة فندقية فى »برامي 
ســيلكت ماونــن فيــو«، و3 وحــدات فندقيــة فــى 
»بــرامي ســيلكت املهندســن«، و3 وحــدات فندقية 

فى »برامي سيلكت بافاريا القطامية«.
وأشار إلى أن العامة التجارية »برامي هوليدايز« 
تضــم 4 وحــدات فــى »بــرامي هوليدايــز أمــواج« ، 
ووحدة فى »برامي هوليدايز سيشل«، وفى العامة 
التجمــع  إن  بــرامي  »بــرامي إن« فهنــاك  التجاريــة 

اخلامس والتى تضم 14 وحدة فندقية.
وأكــد اتخــاذ بــرامي لــإلدارة الفندقيــة للعديــد 
مــن اإلجــراءات الوقائية قبــل عودة فتــح وحداتها 
الســتقبال العمــاء، والتى تضمنــت إمتام احلجز 
والدفــع عــن طريق احلســاب البنكى مــع إمكانية 
إلغــاء احلجــز بدون أى رســوم إضافيــة، مع تنفيذ 
اشــتراطات األمــن والســامة للعاملــن والزائريــن 
واحلفــاظ علــى تباعــد املســافات أثنــاء تســكن 
الــزوار، كمــا يتــم توفيــر املعقمــات بجميــع مبانى 

برامي.
إدارة  رئيــس مجلــس  الصيــاد،  وكشــف خالــد 
الشــركة، عن تعاقد شــركة برامي لإلدارة الفندقية 
 PRIME   مــن خــال عامتهــا التجاريــة  PHMG
RESIDENCE  إلدارة الوحدات الفندقية مبشــروع 
اجلديــدة،  اإلدارة  بالعاصمــة  بــرامي«  »كابيتــال 

واململوك لشركة رويال وان للتطوير العقارى.
وأوضــح أن التعاقد يتضمن تولى شــركة برامي 
إدارة الوحدات الفندقية مبشــروع »كابيتال برامي« 
وتأجيرهــا بإجمالــى 36 وحــدة فندقية ، مشــيرا 

إلــى أن التعــاون مــع شــركة رويــال وان للتطويــر 
العقــارى يأتــى فــى إطار خطــة الشــركة للتعاون 
مع محفظة عماء ومشــروعات متميزة بالســوق 
العقاري، وهو ما يتوافر مبشــروع »كابيتال برامي« 
ذو املوقــع املتميــز واملكونــات املتميــزة بالعاصمــة 

اإلدارية اجلديدة.
أمــا عــن املشــروعات املســتقبلية للمجموعــة، 
فقال إنه من املخطط تشــغيل 177 وحدة فندقية 
مســتقبا موزعــة علــى العامــات التجارية برامي 

ريزيدنس وبرامي هوليدايز وبرامي إن.
وسيتم تشغيل  36 وحدة فندقية حتت العامة 
اإلداريــة  العاصمــة  ريزيدنــس  »بــرامي  التجاريــة 
اجلديدة خال النصف األول من 2023، و31 وحدة 
فندقيــة ضمن العامة التجاريــة »برامي ريزيدنس 
البنفســج« النصــف األول مــن 2021، و70 وحــدة 
فندقيــة ضمن العامة التجاريــة »برامي ريزيدنس 

أيدين روك خال النصف األول من 2022.
وبالنســبة للعامــة التجاريــة »بــرامي هوليدايز« 
فــإن بــرامي هوليدايــز املاظة باى ســتضم وحدتن 
 ،2021 مــن  الثانــى  النصــف  خــال  فندقيتــن 
ووحدتــن فى »بــرامي هوليدايز هاســيندا باى فى 
النصــف األول مــن 2021، باإلضافة إلى 6 وحدات 
فــى »بــرامي إن العاشــر مــن رمضــان ، و30 وحــدة 
فى »برامي إن هليوبولس« خال النصف األول من 

.2021
وأشــار إلــى أنه مــن املخطط االعان عــن إدارة 
فندقية للشركة لوحدات بالعن السخنة واجلونة.

تخطط إلضافة 177 وحدة جديدة

برامي لإلدارة الفندقية« تقوم بإدارة 84 
وحدة فندقية حتت 4 عالمات جتارية

تنطلــق فعاليــات الــدورة الثانيــة مــن قمــة 
 EGYPT ECONOMIC االقتصاديــة  مصــر 
التوالــي،  علــى  الثانــى  للعــام   SUMMIT
ديســمبر املقبــل، وذلك حتت رعايــة عدد من 
الوزارات وبحضــور مجموعة كبيرة من الوزراء 
واملســؤولن وعدد من اخلبراء وقادة الرأى فى 
املجــاالت االقتصاديــة املختلفــة بالقطاعــن 
احلكومى واخلاص، وستناقش القمة »الفرص 
االقتصادية فى مصر ما بعد أزمة كورونا« فى 

عدد من القطاعات الهامة.
ومــن املقــرر ان تشــهد القمــة عقــد 3 
جلســات متخصصــة، أولهــا هــى القطــاع 
املصرفــى وذلــك من خال تســليط الضوء 
علــى دور البنــوك فــى مســاندة االقتصــاد 
املصــرى خــال أزمــة كوفيــد-19، وتناقش 
اجللســة الثانيــة دورالقطاع العقــارى الذى 
القطاعــات  أقــوى  كأحــد  فعاليتــه  أثبــت 
صمــودًا وثباًتــا خــال أزمــة كورونــا، بينما 
»جلســة  الثالثــة  اجللســة  تســتعرض 
االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات« مــدى 
اســتعداد البنيــة التحتيــة خلطــة التحــول 
الرقمــى فى مصر فى أعقاب أزمة كورونا، 

والذى بات أحد احملاور الرئيسية فى خطة 
احلكومة املصرية.

اجلديــر بالذكر أن قمة مصــر االقتصادية 
قد عقــدت العام املاضى حتت رعاية الدكتور 
مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وحتت 
شــعار »مســتقبل مصر بعــد مرحلة اإلصاح 
االقتصــادى ورؤيــة مصــر 2030« والتى ضمت 
5 جلســات متخصصــة، وقــد حظــت القمــة 
باهتمــام كبير من جانب املختصن باملجاالت 
االقتصادية املتنوعة وحضور ما يقرب من 40 
متحدثــا وخبيرا فى عدة مجــاالت اقتصادية 

مؤثرة داخل املجتمع املصري.

للعام الثاني على التوالي

انعقاد قمة مصر االقتصادية ديسمبر املقبل 
ملناقشة الفرص االقتصادية ما بعد أزمة كورونا
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

٥00
لم يكن عبدالحليم حافظ مجرد مطرب 

يمتلك صوتًا عذبًا يلهب به قلوب 
العاشقين، وإنما كان أيضًا صوتًا 

سياسيًا استغلته ثورة 23 يوليو فى 
الوصول للبسطاء

فاروق لطفى

وأول مرة يُعرض على عمل بهذا الشكل، 
كما أحببت فريق العمل، والذى يضم أحمد 
العوضــى، ورياض اخلولي، وهادى اجليار، 
ومحمــود حجازي، وناهد رشــدي، وحمزة 
العيلي، وحسنى شتا، وخالد كمال، والعمل 
مــن تأليــف محمــد ســيد بشــير، وإخــراج 

حسام على، وإنتاج شركة سينرجي.
أضافت : الترشيح جاء عن طريق الفنان 
أحمــد العوضــي، الــذى عرض علــى فكرة 
املسلسل وحتمست له كثيرا، خصوصا أنه 
أكشن، وأنا كنت أريد تقدمي هذا اللون من 
فترة، وفكرة املسلســل التــى قدمها محمد 
ســيد بشــير جيدة جدا، وأحببــت أن يكون 

لى دور بها.
 وتابعت : طبعا كان استعدادنا للمسلسل 
غيــر أى عمــل آخر، فقــد كان صعبا جدا، 
ومترنــت كثيرا أنا والفنــان أحمد العوضى 
بشــكل مكثــف واحتــرايف، ألننــا أردنــا أن 
يخرج العمل بشــكل مناسب. االستعدادات 
كانت قاســية للغاية وكنا نتمرن آلخر وقت 
وحتــى أثنــاء التصويــر، وكان املســؤول عن 
تدريبــى وكل فريق العمــل املدرب طاحون، 

وطبعا تعرضت ملواقف صعبة.
 وقالــت : تعرضنــا للكثيــر مــن املشــاكل 
واخلطورة، وأصبت فى ركبتى أثناء تصوير 
أحــد املشــاهد فــى القلعــة، وانزلقت على 
األرض وكنــا فــى فصــل الشــتاء، ومازلــت 
أعانــى مــن تلــك اإلصابة وأخضــع للعالج 
الطبيعــى حتــى اآلن موضحــة :  املمثلــة 
العربية تســتطيع جتسيد أى دور بالتدريب 

مثــل املمثــالت فى الســينما العامليــة، وكل 
ممثــل بالتدريــب اجليد يســتطيع جتســيد 
أى صعوبــة، واألكشــن حتديــدا له علم فى 
التجسيد وتدريبات مكثفة وطريقة تصوير 
وهــذا يبــرز مهــارات املمثــالث األجنبيات 
أكثــر مــن املمثــالت العربيــات. فــى العالم 
العربــي، ال يهتم صناع الفن والدراما مبنح 

املرأة مثل هذه األدوار.
و عــن قلقهــا مــن الدور قالــت: كل عمل 
يصاحبه خوف من نوع مختلف، وبالنســبة 
لتجســيد األكشن كنت متخوفة قليال ولكن 
كان حماسى كبيرا جدا ملثل هذا النوع من 
الدرامــا، ألنــه مختلــف، ووجود املــرأة فيه 
نــادر أو معــدوم تقريبــا فــى الفــن العربي. 
ومنــذ فتــرة وأنــا أريــد أن أخــوض عمــل 
أكشــن، ووجــدت كل العناصــر اجليدة فى 
"شــديد اخلطــورة"، ولهــذا قــررت القيــام 

بالتجربة مهما كانت النتائج.
أردفــت: ردود األفعــال كانــت أكبــر مــن 
بالتجربــة  جــدا  ســعيدة  وأنــا  توقعاتــى 
احللقــات  عــرض  ومنــذ  ككل،  وبالعمــل 
األولــى مــن املسلســل حقــق صــدى كبيــرا 
وواسعا على الرغم من عرضه على منصة 
إلكترونيــة، لكــن اجلمهور تفاعــل جدا مع 
االحــداث  مــع  مندمجــا  وكان  املسلســل 
وينتظر ما سيحدث فى احللقات القادمة، 

وتابع العمل حلقة بحلقة.
أوضحــت: أحببــت جــدا فكرة أن املسلســل 
مكــون مــن 7 حلقــات، والكثيــر مــن النــاس 
املنصــات  إلــى  يتجهــون  اآلن  أصبحــوا 

أثبتــت  التجــارب  مــن  والكثيــر  اإللكترونيــة، 
جناحهــا على املنصــات اإللكترونية، وأنا رغم 
تخوفــى فــى البدايــة من ردود الفعــل إال أننى 
توقعت جناح املسلسل فقد بذلنا مجهودا كبيرا 
فــى العمل حتى يخرج بشــكل يليق باجلمهور، 
وبالعكــس أتاحت املنصــة اإللكترونية، عرض 
املسلســل بشــكل منظــم أكثر ومكثــف، وتابعه 

اجلمهور بطريقة مريحة.
 وعــن ســر اختفاءهــا قالت : قــررت أن 
أســتمتع بقســط مــن الراحــة ألن االعمال 
التلفزيونيــة تأخذ مجهودا كبيرا، كما أننى 
الســينمائى  فــى اجلانــب  أركــز  أن  أردت 
أكثــر، فقــد تواجــدت بكثــرة فــى الدرامــا 
وغبــت عــن الســينما. وشــاركت فــى فيلم 
"أوالد رزق 2"، وأســعى بخطــوات متوازنــة 

نحو الشاشة الكبيرة.
وماذا عن مشاركتها فى  فيلم "العنكبوت" 
مــع الفنــان أحمــد الســقا كشــفت: أقــدم 
شــخصية جديــدة جــدا وشــريرة، وحتمــل 
الكثير من التناقضات النفسية واإلنسانية، 
وهــى فتــاة تتاجر فــى املخــدرات وداخلها 
صراع كبير وصفات ســيئة ســتجعل الناس 
تكرهنى بشدة، وأنا سعيدة جدا باملشاركة 
فــى عمل مع جنــم كبير مثل أحمد الســقا 
واملخــرج املميــز أحمــد نــادر جــالل فهــو 
استاذ ويعرف كيف يخرج من داخلنا أشياء 
لــم نكــن نراها، وكنت أشــعر أثنــاء تصوير 
املشــاهد أننى مع عمالقة الفن، وأســتطيع 
أن أقــول إن الفيلــم ملحمــة بــكل األبطــال 

املتواجدين به.

فى مفاجأة من العيال الثقيل 
قرر املنتج هانى أسامة تقدمي 
مسلســل جديد يحمل اســم 
يضــم  اتنينــى،  »منــرة 
عــدد كبيــر مــن النجوم 
ويتولــى  املصريــن، 
إخراجــة 8 مخرجــن 
رأســهم  علــى  كبــار، 
املُخــرج تامر محســن 
وطارق العريان ومحمد 
شاكر خضير وهادى الباجور 
وهانــى خليفــة وآدم عبد الغفــار وأحمد 

النجار.
قصــة  حلقــة  كل  يقــدم  واملسلســل 
ُمختلفــة بأبطــال ُمختلفــن، ومــن بن 
جنــوم العمــل املُشــاركن، منــى زكــى 
ونيللــى كرمي وشــيرين رضــا وعمرو 
وماجــد  مالــك  وأحمــد  يوســف 
الكدواني، مؤكــًدا أن العمل كان من 
املقــرر تصويــره فى أكثر مــن مدينة 
عربيــة لكــن نظــًرا لظــروف جائحة 
كورونا تغيرت اخلطة ليتم التصوير 

داخل مصر فقط.
وانتهــوا فــى املسلســل تصويــر 4 
حلقات كاملة، من بينهم حلقة النجمة 
نيللــى كرمي والتى يتولى إخراجها تامر 
محســن، وقامت بتصوير أســبوعن من 
احللقــة فــى لبنــان بنهاية العــام املاضي، 
وصــورت أســبوعن أخريــن فــى مدينــة 
وهنــاك  فــى مصــر،  بالغردقــة  اجلونــة 
حلقــات مت تصويرهــا فــى مدينــة جــدة 

بالسعودية قبل انتشار كورونا.
مــن ناحية أخرى كشــفت الفنانة نيللى 
كــرمي، عــن تفاصيــل زواجهــا مــن وراء 

أهلها ودون علمهم وعمرها 17 عاما.
وقالت نيللى: وأنا فى سن الـ 17 سنة، 
قــررت اجتــوز من غيــر ما أهلــى يعرفوا 
لطمــت  اجتــوزت  ملامــا  قولــت  وروحــت 
بالروســي، واجتــوزت بعد وفــاة والدى بـ 
6 شــهور، وكان الفــرق بينــى وبــن زوجى 
10 ســنن واستمر 9 سنن، وتانى جوازة 

كانت بسرعة.
كتالــوج..  ملهــوش  اجلــواز  وتابعــت: 
اجلــواز زى البطيــخ.. جوازاتــى اإلتنــن 

كانت قرعة.
وأضافت: الطالق كان بســبب اختالف 
وجهــات النظر ومشــاكل احلياة، وال أنكر 

إنه حصل خيانة.
نيللى كرمي تكشف عن قرارها
النهائى بشأن زواجها الثالث

أعلنــت الفنانة نيللى كرمي، عن قرارها 
النهائى بشــأن زواجها الثالث، الذى أثير 

اجلدل حوله خالل الفترة املاضية.
وقالــت نيللــي: ال أريــد أن أتزوج ثانية، 

وقررت أعيش لنفسى ومع نفسي.
وكانــت نيللــى كــرمي، أعلنــت خطوبتها 
مــن رجل أعمال مصري، فى شــهر يونيو 
املاضــي، ويكبرها بـ 6 ســنوات، وكان من 

املقرر أن يتم الزواج نهاية الصيف.
زيجتيهــا  مــن  كــرمي،  نيللــى  وأجنبــت 
الســابقتن أربعــة أبنــاء وبنــات هم كرمي 

ويوسف وسيليا وكندة.
يذكــر أن، آخــر أعمــال الفنانــة نيللــى 
بطولــة:  وش،  بـــ100  مسلســل  كــرمي، 
آســر ياســن، ومصطفى درويش وإسالم 
إبراهيــم، وعدد كبير من الفنانن، تأليف 
أحمد وائل وعمــرو الدالي، إخراج كاملة 

أبو ذكري.

لقاء 
السحاب 

»منرة 2« يجمع بني 
منى زكى و نيللى كرمي 

تحدثت الفنانة ريم 
مصطفى عن دورها في 

مسلسل »شديد الخطورة«، 
وعن تجربة عرضه كأول 

مسلسل في المنصات 
اإللكترونية و قالت: 

أعجبتنى فكرة المسلسل 
جدا وتحمست بمجرد 

القراءة األولى للعمل، وهو 
خطوة مهمة لى ومختلف 
جدا، ألنه مسلسل أكشن 
تشويقى وهذا قليل جدا 

»إال أنا« يناقش قضايا المرأة.. 
و»شديد الخطورة« أولى تجارب 

أحمد العوضى فى نوعية 
المسلسالت القصيرة

البدايــة مــع مسلســل »احلرامــى« الــذى انطلــق تصويــره 
األســابيع املاضيــة فهــو ينتمــى لنوعية املسلســالت ذات الـ10 
حلقات، ويشــارك فى بطولته نخبة كبيرة من جنوم الفن منهم 
أحمــد داش، رانيا يوســف، كارولن عزمــى، رانا رئيس، وعدد 

من ضيوف الشرف، ومن إخراج محمد سالمة.
وتــدور أحــداث املسلســل فى إطــار اجتماعى حــول زوجن 
يجســد أدوارهمــا الفنانــة رانيا يوســف والفنان بيومــى فؤاد، 
ولديهما ثالث بنات ويتعرض منزلهما للسرقة ومن هنا تتوالى 
األحــداث، وهــذا العمــل يعــد البطولــة املطلقة األولــى للفنان 
الشــاب أحمد داش، إذ يجســد شــخصية احلرامى، وذلك فى 

إطار كوميدى عائلى.
وانطلــق خــالل األيــام املاضية عرض أولى حلقات مسلســل 
»الشــركة األملانيــة ملكافحــة اخلــوارق جمجــوم ومب مب«، علــى 

إحدى املنصات اإللكترونية، وذلك بعد تأجيله أكثر من مرة.
وينتمــى املسلســل إلــى نوعيــة أعمــال الرعــب ولكن بشــكل 
كوميــدى مــن خــالل شــخصن همــا األول يدعــى »جمجــوم« 
والثانى يدعى »مب مب« يكونان فريقا لعمل شــركة حتمل اســم 
»الشــركة األملانيــة ملكافحــة اخلــوارق« للعمــل علــى مكافحــة 
ومحاربــة اخلوارق وتقــع لهما العديد من املفارقات الكوميدية 
فــى كل مــكان يذهبــان لــه ملزاولــة عملهمــا، والعمــل ال يعتمد 
على اجلانب الكوميدى فقط، بل سيظهر لكل شخصية منهما 
العديد من املشــكالت االجتماعية اخلاصة باحلياة املعيشــية، 

وكذلك العالقات العاطفية فى إطار درامى.
ملكافحــة  األملانيــة  الشــركة   - مب  ومب  »جمجــوم  مسلســل 
اخلوارق« تدور أحداثه فى 1٥ حلقة، وهو من تأليف مصطفى 
صقــر ومحمــد عز وكــرمي يوســف وإبراهيم خطــاب، وإخراج 
إســالم خيــرى، وبطولــة محمــد عبدالرحمــن ومحمــد ســالم 
وميرنــا جميــل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشــرف مثل 
أحمد الســعدنى، أحمد فتحى، شــيماء ســيف، محمد ثروت، 

عمرو وهبة وآخرين.
هذا باإلضافة إلى مسلسل »ليه أل« الذى عرض على إحدى 
املنصــات اإللكترونيــة خــالل الفتــرة املاضيــة وحقــق جناحــا 
جماهيريا كبيرا، وتصدر املسلسل محركات البحث بعد عرض 
احللقــة 1٥ واألخيرة. وأثار املسلســل الكثيــر من اجلدل حول 
قصتــه التــى تــدور حول »عاليــا« التى جتســدها الفنانة أمينة 
خليــل وهــى شــابة مــن عائلــة تقليدية يتحكــم اآلبــاء فيها فى 
زمــام أمــور اجليل األصغر، لكنها تقرر فجأة اإلمســاك بزمام 
أمــور حياتهــا، حتــى وإن وضعها ذلــك فى مواجهــة عنيفة مع 
أغلــب أفــراد العائلــة. واملسلســل اجتماعى يتنــاول قصة جيل 
يريــد التحكــم فــى زمــام أمــور حياته وحيــاة أبنائــه، حتى ولو 
جتــاوزت أعمارهــم الثالثــن، وجيل فى الثالثينــات من العمر 
يحاول تسلم الراية وخلق مساحة من االستقالل وحرية اتخاذ 
القرار، صراع ما بن التشــبث بالتقاليد ولو كانت بالية، وبن 

الرغبة فى التجديد ولو كانت مخاطرة.

مسلســل »ليه أل«، من تأليف ورشــة ســرد حتت إشــراف 
السيناريست مرمي نعوم، سيناريو وحوار دينا جنم ومجدى 
أمــن، وشــارك فــى بطولته كوكبة مــن النجوم منهــم أمينة 
خليل ومحمد شرنوبى وهانى عادل وعمر السعيد وشيرين 
رضــا وهالــة صدقــى ومحمــد شــاهن ومــرمي اخلشــت، 

وغيرهم.
وينضــم إلــى هــذه القائمــة مسلســل »إال أنــا« الــذى أعلــن 
صناعــه العــودة مــن جديــد لتصويــر احلكايــات املتبقيــة مــن 
املسلســل، نظــراً لعرض حكايتن فقط منه قبل توقفه بســبب 
موســم رمضــان املاضــى، وتفشــى فيــروس كورونا املســتجد. 
ومــن املقــرر أن يعــود فريــق العمل إلــى موقــع التصوير خالل 
األيــام املقبلة لتصوير أول مشــاهد حكاية »أمل حياتى«، وهى 

احلكاية الثالثة من العمل الذى يتضمن 6 حكايات.
وســيكون أبطــال حكاية »أمــل حياتى« حنان مطــاوع بيومى 
فؤاد، وســلوى عثمان، ونور محمود، نانســى صالح، شاهيستا 
ســعد، رامى الطمبارى، أحمد كشــك، رضوى الشــريف، سمر 
عالم وهو تأليف أمن جمال، وشــريف يســرى، وإخراج أحمد 

حسن.
مسلســل »إال أنــا« تــدور أحداثــه فــى 60 حلقة، وهــو عبارة 
عــن مجموعــة من القصص املســتقلة، كل قصة منها تدور فى 
10 حلقات، وتســرد تلك القصص وقائع وأحداثا حقيقية فى 
معظمهــا تتعرض ملوضوعات تهم املجتمــع بصفة عامة واملرأة 

بصفة خاصة.
ونختتــم مبسلســل »شــديد اخلطــورة« الذى انطلــق عرضه 
األيــام املاضية على املنصة اإللكترونيــة »watchit« بعد تأجيله 
ألكثــر مــن مرة ويقــوم ببطولته الفنان أحمــد عوضى ويخوض 
من خالله جتربة املسلسالت القصيرة ألول مرة، ويجسد فيه 
دور شــاب يدعى »مالك« يعيش مع والده املُســن، ويجسد دوره 
الفنان هادى اجليار، إال أن حظه الســيئ يقوده للوجود داخل 
أحــد البنــوك أثناء الســطو عليهــا، من قبل إحــدى العصابات 
فيصبــح أحــد شــهود العيــان على عملية الســطو، مــا يعرضه 
لتهديــدات تطــال أســرته وتتوالى األحداث فى إطار تشــويقى 
اجتماعــى. حيــث يتناول املسلســل عــدة قضايا مهمــة أبرزها 
عالــم الهاكــرز، والشــائعات التــى يروجها البعــض على مواقع 
السوشــيال ميديا، ومدى خطورتها علــى األمن القومى للبالد 
واألجيــال  الشــعوب  علــى  الشــائعات  تلــك  وتأثيــر  العربيــة، 
الصغيــرة، كذلــك مــدى تأثيرهــا علــى إحــداث البلبلة وســط 
املؤسسات والشعب وضرب جميع األفكار وبث الروح الهدامة 
فــى البالد. ويشــارك فــى بطولة مسلســل »شــديد اخلطورة« 
مجموعــة مــن النجوم منهــم أحمد العوضــى، ورمي مصطفى، 
وريــاض اخلولــى، وهــادى اجليــار، ومحمــود حجــازى، وناهد 
رشدى، وحمزة العيلى، وحسنى شتا، وخالد كمال، ومن تأليف 
محمد ســيد بشــير، وإخراج حســام علــى، ومن املقــرر تقدمي 

املسلسل على أكثر من جزء كل جزء سبع حلقات.

فاروق لطفىشرين جمال

املسلسالت القصيرة تخطف قلوب املشاهدين وفلوس املنتجني

بدأت فكرة المسلسالت القصيرة 
فى االنتشار بالدراما المصرية وسط 
ترحيب كبير من نجوم الفن وشركات 

اإلنتاج، فهى لها الكثير من المميزات، 
أهمها أن أحداثها قصيرة ومكثفة 

ومدة الحلقة لم تتجاوز النصف ساعة، 
وفى البداية كانت مقتصرة على 

الفنانين الشباب فقط لكن فى الوقت 
الحالى شهدت مشاركة نجوم الصف 

األول، وفى السطور المقبلة يرصد 
»الموجز« تفاصيل هذه األعمال.

عودة 
الشقراء

رمي مصطفى: انتظرونى مع أحمد السقا فى العنكبوت 

صناع الدراما يرفعون شعار »ال للملل«

»ليه أل« يسلط الضوء على صراع األجيال.. وجرأة المسلسل أثارت الجدل
أحمد داش يخوض أولى بطوالته المطلقة من خالل »الحرامى« أمام رانيا يوسف وبيومى فؤاد

مى عز الدينأهلر

الفن
أحمد عز

 يعــود  للديكــور  اخلــاص مبسلســل »هجمــة مرتــدة« خــال األســبوع 
املقبــل، وذلــك إلســتئناف تصويــر العمــل، مبدينــة الســينما، وجتمــع 
نفــس  فــى  التصويــر  ويســتمر  العمــل  أبطــال  بــن جميــع  املشــاهد 

الديكور عدة أيام وينتقل بعدها فريق العمل إلى ديكور آخر.
 »هجمــة مرتــدة« مــن األعمــال املتوقــع لها املنافســة بقــوة، خاصة وأنه 
يضم مجموعة كبيرة من جنوم الصف األول، فضا عن تناوله لقصة 
حقيقيــة مــن واقــع ملفــات املخابــرات املصريــة، واملسلســل مــن تأليف 
باهــر دويــدار، وإخــراج أحمــد عــاء الديــب، ويشــارك فى بطولته هشــام 

أســبوع  بعــد  حريــر«  »خيــط  مبسلســلها  اخلــاص  للديكــور  تعــود 
إلســتئناف تصوير العمل، والذي جتســد من خاله دور موظفة فى 
احدى شــركات املقاوالت، وتتورط مع رئيس الشــركة والتى تكشفها 

أحداث املسلسل فى إطار اإلثارة والتشويق.
مسلسل »خيط حرير«، بطولة مى عز الدين ويشارك فى بطولته 
كل مــن الفنــان محمــود عبداملغنــي وسوســن بــدر ونيقــوال معــوض 
مي سليم وهنادي مهنا يوسف عثمان، ومن تأليف محمد سليمان 

عبداملالك، وإخراج إبراهيم فخر.
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يخشى ليفربول اإلنجليزى فقدان نجمه 
محمد صالح لفترة طويلة بسبب إمكانية 

التحاقه بمعسكر منتخب بالده مرتين خالل 
مدة قصيرة.

وفــاز الزمالــك علــى الرجــاء البيضــاوي املغربــي بنتيجــة 
3-1 يف اســتاد القاهرة الدولي )4-1 يف مجموع املباراتني(، 
ليضــرب الفريــق األبيض موعدا ناريا مع منافســه التاريخي 

األهلي يف املباراة النهائية لدوري األبطال.
وكان األهلــي ضمــن يف وقت ســابق املقعد األول يف نهائي 
البطولــة القاريــة، بعــد فــوزه علــى الــوداد املغربــي 2-0 يف 
ذهــاب نصــف النهائي يف الدار البيضــاء، قبل تأكيد تواجده 

يف النهائي بالفوز 3-1 يف اإلياب مبصر.
ومنــذ انطالق النســخة األولــى لدوري أبطــال إفريقيا يف 
عام 1964، لم يسبق أن كان الفريقان طرفا النهائي من بلد 
واحــد، لكــن األهلــي والزمالك متكنا أخيرا مــن حتقيق هذا 

اإلجناز التاريخي، ليؤكدا ريادتهما للكرة اإلفريقية.
متيمة حظ

األهلي واجه الزمالك خالل 4 نســخ ســابقة لدوري أبطال 
إفريقيــا أعوام 2005، 2008، 2012 و2013، انتهت جميعها 
بتتويــج املــارد األحمــر بطــال للمســابقة األعــرق يف القــارة 

السمراء.
ولــم يعرف األهلي طعم الهزمية أمام الزمالك يف البطولة 
اإلفريقيــة، حيــث حقــق الفــوز يف خمــس مباريــات مقابــل 

التعادل يف ثالث مواجهات.
ويعتبــر وليــد ســليمان، صانــع ألعــاب األهلــي حاليــا، هو 
الالعــب الوحيــد من اجليــل احلالي للقطبني الذي ســبق له 
تسجيل هدف خالل مواجهات الفريقني يف دوري األبطال.

تاريخ مواجهات األهلي والزمالك يف دوري األبطال
2005: التقى األهلي والزمالك ألول مرة يف دوري األبطال 
يف نصف النهائي، عندما حقق األحمر الفوز 2-1 يف مباراة 
الذهاب بهدفني من عماد متعب ومحمد بركات، فيما سجل 
هــدف األبيــض حازم إمــام، ثم انتصر األهلــي على الزمالك 

2-0 يف مباراة اإلياب بهدفني من محمد بركات.
2008: تواجــه قطبــا الكــرة املصرية مــرة أخرى، ولكن 

هــذه املــرة يف دور املجموعــات 
وحقــق  النهائــي(،  )ربــع 

األهلــي الفــوز 2-1 يف اجلولــة األولــى بهدفــني مــن أمــادو 
فالفيــو وأحمــد حســن، فيمــا ســجل حجمــال حمــزة هدف 
األبيــض، وانتهــت مواجهتهمــا الثانيــة يف اجلولــة اخلامــس 
بالتعــادل 2-2، وســجل لألهلــي أمــادو فالفيــو ومحمــد أبو 
تريكة، وسجل للزمالك جمال حمزة والغاني جونيور أجوجو.
2012: تكــرر نفــس الســيناريو عندمــا اصطــدم األهلــي 
بالزمالــك يف دور املجموعــات بعــد أربعــة أعــوام، حيث قاد 
محمــد أبــو تريكة فريقــه للفوز 1-0 يف اجلولــة الثانية، قبل 
أن يتعــادل الفريقــان 1-1 يف اجلولة السادســة، حيث افتتح 
محمــد إبراهيــم التســجيل للزمالــك قبــل أن يتعــادل محمد 

بركات.
2013: جتــددت املواجهــة بــني الفريقــني يف العــام التالــي 
وكانت األخيرة بينهما على الصعيد اإلفريقي، حيث أوقتعهما 
القرعة مرة أخرى يف نفس املجموعة، وانتهت املباراة األولى 
بالتعادل 1-1 بعدما ســجل أحمد جعفر هدف الزمالك قبل 
أن يتعادل محمد أبو تريكة، فيما حقق األهلي فوزا كبيرا يف 
اللقــاء الثاني علــى الزمالك بنتيجة )4-2(، وســجل لألحمر 
كل مــن وليد ســليمان، أحمد عبدالظاهــر، محمد أبو تريكة 
وأحمد فتحي، فيما سجل لألبيض عمر جابر وأحمد حسن.

فوز إفريقي وحيد للزمالك أمام األهلي
حقــق الزمالــك انتصــاره الوحيد على األهلــي يف بطوالت 
القــارة الســمراء يف جوهانســبرج بجنوب إفريقيــا، حني فاز 
علــى املــارد األحمــر )1-0( بالهدف الشــهير ألمين منصور، 
ليُتــوج الفــارس األبيــض بطال لــكأس الســوبر اإلفريقي عام 

.1994
فــى نفــس الســياق أكــد اإلعالمــي أحمــد ســمير، مقــدم 
برنامج السادسة بقناة األهلي، أن مباراة نهائي دوري أبطال 
إفريقيــا قــد تكــون ُمهــددة باإللغــاء وذلــك بســبب الظــروف 
اجلويــة والتــي قــد تشــهدها مدينة اإلســكندرية حتــى نهاية 

شهر نوفمبر اجلاري.
وفســر مذيع القناة احلمراء حديثه بأن ظروف توقيت 
مباراة نهائي العام اجلاري تأتي مماثلة لظروف مباراة 
الــدوري والتــي اقيمــت يف نفــس التوقيــت مــن العــام 
املاضي وشهدت أمطارا غزيرة جعلت لعب الكرة فيها 

أشبه »مبباراة يف كرة املاء«.
وكان االحتــاد األفريقــي لكــرة القدم قد قــرر تأجيل 
نهائــي دوري األبطــال ليُقــام يــوم 27 نوفمبــر اجلــاري 
بعــد أن كان ُمقــرًرا لهــا 6 نوفمبــر وذلك بعد مشــاورة مع 
الســلطات املصرية بحســب بيان رســمي صــادر عن الكاف 

يف وقٍت سابق.
وقــال ســمير خــالل ظهــوره عبــر قنــاة األهلــي:« تغطيــة 
أي ديربــي بــني األهلــي والزمالــك يف نهائــي كأس أو لقــاء 
حلســم الدوري تكون دائما بشــكل اســتثنائي، لكن هذه املرة 
العربيــة واإلفريقيــة  الــدول  لتشــمل  التغطيــة  ســتتضاعف 

أيضا«.
وتابــع:« بالتأكيــد شــرف لدولة بحجم مصــر أن يكون أول 
مرة طريف النهائي منها ورقم جديد يضاف للدولة املصرية، 
أطالــب اجلميــع مــن العبــني وأجهــزة فنيــة التحلــي بالوعي 
واملســؤولية خالل هذه املباراة، فاللقاء ســيكون به نســبة من 

احلساسية أعلى من الطبيعي«.
وأشــار إلــى أن البعض قلل من حجم األرقــام التي حققها 
األهلي يف مسابقة الدوري، بعد حسم اللقب مبكًرا واعتبروا 

املنافسة كانت على املركز الثاني أو يف منطقة الهبوط.
وأوضح، أن الدوري املصري ليس ضعيًفا كما يردد البعض 
بعد حسم األهلي للبطولة مبكًرا، والدليل على ذلك تأهل 3 
فريــق لنهائــي دوري أبطال أفريقيا ونهائــي الكونفدرالية يف 

موسم واحد.
وتابــع:« أمــر غيــر مقبــول حــني يخــرج البعــض ويتحــدث 
بــأن األهلي فاز مبســابقة ضعيفة، وًثبُــَت بالدليل القاطع أن 

األهلي حقق البطولة بعد التغلب على منافسني أقوياء.
وأكمل:« يف نفس التوقيت من العام املاضي أقيمت مباراة 
بــني األهلــي والزمالــك أطلــق عليهــا »قمــة الطــني«، بســبب 
األمطــار التــي هطلــت يف هذا اليــوم بغزارة ولــم يكن هناك 
كرة قدم خالل اللقاء، وذلك سيكون أحد أهم األسباب التي 
تهدد إقامة املباراة هذا العام وسيكون اللقاء ُمهدد باإللغاء«.
وأمت:« يف حالة إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا يف نفس 
الظروف التي أقيمت خاللها لقاء القمة العام املاضي وسط 
طقــس ســيء ومن ســقوط أمطــار وصعوبة حركــة الالعبني 

داخل امللعب ستكون املباراة مهددة باإللغاء«.

يخشــى ليفربــول اإلجنليــزى فقــدان 
جنمه محمد صالح لفترة طويلة بســبب 
إمكانية التحاقه مبعســكر منتخب بالده 

مرتني خالل مدة قصيرة.
ويأمل شــوقى غريب، مدرب املنتخب  
األوملبــي، فــى تعزيــز قــوة فريقــه بضم 
صالح لقائمة فريقه فى أوملبياد طوكيو 

املؤجلة لصيف 2021.
وتنص اللوائح على إمكانية اســتدعاء 
كل منتخــب 3 العبــني فــوق 23 عامــا، 
ليصبح صالح املرشــح األبرز لالنضمام 
األلعــاب  دورة  فــى  الفراعنــة  لقائمــة 

األوملبية املقبلة.
وأبــرزت صحيفة »ميرور« البريطانية 
تصريحــات غريــب، الذى قــال »اجلهاز 
الفنــى واالحتــاد املصــرى لكــرة القــدم 
صــالح  اســتدعاء  فــى  رغبــة  لديهمــا 

لألوملبياد«.
وأضــاف: »صــالح العب مــن الطراز 
العاملي، وآمل أن يكون قادرا على اللعب 
معنــا فــى األوملبيــاد، فامتــالك العــب 
بقيمتــه فــى فريقــك، يجعــل أهدافــك 

مختلفة«.
ومــن املقــرر انطــالق أوملبيــاد طوكيو 
فــى يوليو 2021، لتنتهى فى أغســطس 
التالي، مما يعنى احتمالية غياب صالح 
عــن الفتــرة التحضيريــة للريــدز حــال 
مشــاركته مع منتخب مصر فى األلعاب 

األوملبية.
وســيصبح ليفربــول مهــددا بفقــدان 
فــى غضــون 6  الثانيــة  للمــرة  صــالح 
أشــهر، حال مشاركته مع منتخب مصر 
األول فى كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 

بني شهرى يناير وفبراير 2022.
ولــن تتوقف أزمة ليفربول عند غياب 
الفريــق  بــل ســيفقد  صــالح فحســب، 
خدمات الســنغالى ساديو مانى والغينى 
نابــى كيتــا حال تأهــل منتخبى بالدهما 
للبطولــة األفريقيــة مطلــع العــام بعــد 

املقبل.
أعــرب محمــد  أخــر   فــى ســياق  و 
صــالح جنــم ليفربــول اإلجنليــزى عــن 

ســعادته بتأهل ناديــى األهلى والزمالك 
املصريني لنهائــى دورى أبطال إفريقيا، 
متمنيــا أال تشــهد املباراة أى حساســية 

بني العبى الفريقني.
وقــال صــالح إنــه تابــع مباراتــى قبل 
النهائى لدورى األبطال ويشــعر بالفخر 
ذلــك  ألن  للنهائــى  الفريقــني  بوصــول 
»يصــب فــى مصلحــة املنتخــب املصرى 

والبلد«.
بالفريقــني  فخــور  »أكيــد  وأضــاف: 
ســيكون  الــذى  الفريــق  أن  فــى  وأثــق 
جيــدا فى النهائــى هو الذى ســيقتنص 
اللقب. من اجليد أن يتأهل فريقان من 
مصــر لنهائــى األبطــال، وكذلــك تأهــل 

بيراميــدز لنهائى الكونفدرالية كان 
جيدا لســمعة الكــرة املصرية. 
فخــور بالفريقــني وأمتنى أال 
حساســية  أى  هنــاك  يكــون 
بــني الالعبني قبــل االنضمام 

للمنتخب املصري«.
وكان األهلــى قد حســم تأهله 

للنهائــى بفوزه علــى الوداد 
املغربــى  البيضــاوى 

نتيجــة  فــى   1-5
مباراتــى الذهاب 
واإليــاب   )2-0(

.)1-3(
جهــة  مــن 
أخرى، وصل 
ز  ميــد ا بير
ل  و أل
فــى  مــرة 

إلــى  تاريخــه 
كأس  نهائــى 

ليــة  ا ر نفد لكو ا
يخســر  أن  قبــل 
فــى  اللقــب  مبــاراة 

أكتوبــر  مــن  الـــ25 
نهضــة  أمــام  املاضــى 

بهــدف  املغربــى  بــركان 
دون رد.

أقدم تشلسى اإلجنليزى على عدد 
الكبيــرة  الهجوميــة  التعاقــدات  مــن 
الصيــف املاضي، علــى أمل االقتراب 
مــن لقــب الدورى اإلجنليــزى املمتاز، 
ومنــذ مشــاركة النجــم املغربى حكيم 
ثــورة  بــدأت  »البلــوز«،  مــع  زيــاش 

تشلسى باالنطالق.
لقبــه  الــذى  املغربــى  النجــم 
أمســتردام«،  »بســاحر  الهولنديــون 
بســبب مهارتــه العاليــة فــى صفــوف 
أياكــس أمســتردام الهولنــدى لســنني 
مــع  كبيــرا  فارقــا  أحــدث  عديــدة، 
تشــكيلة تشلســى منــذ مشــاركته مــع 

الفريق.
وغاب زياش عن عدد من املباريات 
فى انطالقة املوســم، بسبب إصابته، 
ولكــن دخوله لتشــكيلة »البلــوز« قلب 
نتائج تشلســى وجعله فريقا »شرسا« 
قمــة  علــى  ليفربــول  عــرش  يهــدد 

الدوري.
للتشــكيلة  زيــاش  دخــول  ومنــذ 
األساســية فى تشلســي، فى مباريات 
الفريق األربعة األخيرة، حقق تشلسى 
انتصــارات عريضــة، وســجل 14   4

هدفا واستقبل هدفا واحدا فقط.
خالل هذه املباريات، ســجل زياش 
هدفــني وقــدم 3 متريــرات حاســمة، 
لتحتفــى بــه جماهيــر تشلســى علــى 

وسائل التواصل االجتماعي.

األخيــرة  الفريــق  مبــاراة  ففــى 
الســبت، أمــام شــيفيلد يونايتــد، نال 
باملئــة  املغربــي« علــى 89  »الســاحر 
مــن األصــوات علــى حســاب النــادى 

الرسمي، الختيار رجل املباراة.
وكتب أحد مشــجعني »البلوز« على 
توتيــر: »اســتبدال البرازيلــى ويليــان 
بحكيــم زيــاش خــالل الصيــف هــى 
أفضــل عمليــة تغييــر فــى تاريــخ كرة 

القدم«.
وكتب مشــجع آخر: » بهذا املستوى 
زيــاش ســيحرز جائــزة أفضــل العب 

فى تشلسى هذا املوسم«.
فــى  األول  مــن موســمه  وبالرغــم 
إجنلتــرا، حيــث مســتوى كــرة القــدم 
أعلى بوضوح من هولندا، التى قضى 
فيهــا كل حياتــه، إال أن زيــاش أظهــر 

أنه جاهز للتحدى الكبير بسرعة.
وتنتظــر جماهيــر تشلســى ظهــور 
فــى  األساســية  بالتشــكيلة  زيــاش 
املباريات الكبيرة للفريق التى ستأتى 
نهايــة الشــهر اجلــاري، أمــام توتنهام 

هوتسبر وإشبيلية اإلسباني.
خطورة تشلســى الهجومية املتمثلة 
بزيــاش، باإلضافــة لألملانيــني تيمــو 
فيرنــر وكاى هافيرتــس، واألميركــى 
كرستيان بوليسيتش، قد تهدد هيمنة 
ليفربــول على الــدوري، الــذى حققه 
»الريدز« بفارق كبير املوسم املاضي.

تاريخ مباريات الدم و النار بني األهلى 
والزمالك فى أفريقيا 

شوقى غريب يحلم بضم محمد 
صالح وكلوب يرفض

جنم عربى يلمع فى الدورى اإلجنليزى

أصبحت بطولة دوري 
أبطال إفريقيا على موعد مع 

نهائي تاريخي للمسابقة 
بين قطبي الكرة المصرية، 
األهلي والزمالك، يوم 27 
نوفمبر الحالي بملعب برج 

العرب باإلسكندرية.

 نهائى القرن
ون

رع
الف

س 
ابو

ك

إسالم أسامة 

زياش

  منذ دخول 
زياش للتشكيلة 

األساسية فى 
تشلسي، فى 

مباريات الفريق 
األربعة األخيرة، 
حقق تشلسى 

4 انتصارات 
عريضة، وسجل 

14 هدفا 
واستقبل هدفا 

واحدا فقط

من يفوز باألميرة السمراء؟

  غريب: 
صالح العب من 
الطراز العالمي، 
وآمل أن يكون 

قادرا على 
اللعب معنا فى 

األولمبياد

طارق شلتوت
مدير التحرير

يتقدم بخالص العزاء
إلى األستاذ

عمرو شلتوت
فى وفاة والده

املهندس

عاطف شلتوت
سائال املولى عز وجل
 أن يغفر له ويرحمه 

وأن يسكنه فسيح جناته
ويلهم أهله الصبر 

والسلوان

عزاء واجب
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لتمويل 1108 وحدات سكنية بصندوق اإلسكان االجتماعىفى أحدث صفقات الذراع االستثمارى للبنك االهلي المصرىبهدف إقامة وتسويق مشروعات سكنية وتجارية وإدارية كبرى

قــام بنــك مصــر بتوقيــع بروتوكول 
تعــاون مــع بنــك التعميــر واالســكان 
بهــدف وضع آليات للتعاون املشــترك 
التعميــر  وبنــك  مصــر  بنــك  بــن 
واإلســكان إلقامة وتسويق مشروعات 
ســكنية، جتاريــة وإداريــة كبــرى، وقد 
قام السيد األستاذ/ محمد االتربى - 
رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع 
البروتوكول مع السيد األستاذ/ حسن 
بنــك  إدارة  مجلــس  رئيــس   - غــامن 
التعميــر واالســكان، وذلك يــوم االحد 
املوافــق املوافق 8 نوفمبر 2020، مبقر 
بنــك مصر بحضور لفيف متميز من 

قيادات البنكن.
 ويأتــى توقيــع البروتوكول بن بنك 
مصــر وبنــك التعميــر واإلســكان فى 
اطار املســاهمة فى تنفيذ السياســة 
العامــة التــى تنتهجهــا الدولــة والتى 
اقامــة  فــى  التوســع  إلــى  تهــدف 
تلــك  وخاصــة  الكبــرى  املشــروعات 
التــى تــؤدى إلــى توفير فــرص العمل 
والســكن، حيــث ميتلــك بنــك مصــر 
العديــد مــن قطــع األراضــى املتميــزة 
املشــروعات  إلقامــة  تصلــح  التــى 
 / اداريــة   / جتاريــة   / )ســكنية 
ترفيهيــة( وبنــك التعميــر واالســكان 
لديــه خبرة واســعة فى مجال انشــاء 
وإقامة وتســويق املشــروعات السكنية 
والتجارية واإلدارية والترفيهية املتميزة 
على مســتوى اجلمهورية ولديه كوادر 
متخصصة مؤهلة للقيام بتنفيذ مثل 

تلك املشروعات.
هذا ويتيــح البروتوكول لبنك مصر 
وبنــك التعميــر واإلســكان منح متويل 
ملشــترى الوحــدات فى إطــار القوانن 
العقــارى  للســوق  املنظمــة  واللوائــح 
واملعمــول بهــا داخل مصر، مبــا يتفق 
للبنكــن،  االئتمانيــة  السياســة  مــع 
حيــث يتم منــح التمويــل العقارى مبا 
يخدم كافة شــرائح املواطنن لتحقيق 
أطــراف  كافــة  علــى  العــام  النفــع 
منظومــة التمويــل العقــاري، انطالقاً 
مــن دور البنــوك املصرية احليوى فى 

دفع عجلة االقتصاد.
لتعزيــز  البنــكان  ويســعى  هــذا 
علــى  واحلفــاظ  خدماتهمــا  متيــز 
واملشــاركة  املــدى  طويــل  جناحهمــا 
بفاعليــة فــى اخلدمــات التــى تلبــى 
مــن  وذلــك  عمالئهمــا،  احتياجــات 
الشــراكات  فــى  الدخــول  خــالل 
التــى مــن  واملبــادرات والبروتوكــوالت 
شــأنها تلبيــة تلــك املتطلبــات؛ حيث 
أن قيم واســتراتيجيات عمل البنكان 
تعكس التزامهما بالتنمية املســتدامة 
والرخاء ملصر فى إطار دورهما الرائد 
فــى املشــاركة الفعالــة فــى التنميــة 
االقتصاديــة للبــالد، مــن خــالل دعم 
االقتصاد القومى احمللى لدفع عجلة 
التنميــة ودعم االقتصــاد املصرى فى 
شــتى املجــاالت حيــث يعمــل البنكان 
مصــر علــى حتفيز للتنميــة الوطنية 

واالستراتيجية.

أعلنت شركة األهلى كابيتال القابضة )ACH( - الذراع 
االستثمارى للبنك األهلى املصري- عن االنتهاء من كافة 
إجراءات عملية االستحواذ على نسبة 94.5% من أسهم 

مستشفى الندى زايد. 
وقــد صرح هشــام عكاشــه رئيس مجلــس إدارة البنك 
األهلــى املصــرى - رئيــس مجلــس إدارة شــركة األهلــى 
كابيتال القابضة، ان عملية االســتحواذ على املستشفى 
تعــد امتــدادا لألنشــطة التى تســتهدفها شــركة األهلى 
كابيتــال القابضة لدعم وتنميــة مجال الرعاية الصحية 
فــى مصــر مــن خــالل االســتثمار فــى مستشــفى رائدة 
فــى هــذا املجــال تتمتــع بعالمــة جتارية متميــزة بحيث 
تصبــح ركيــزة أساســية فــى منصــة الرعايــة الصحيــة 
املزمع اقامتها حتت ادارة شركة األهلى كابيتال القابضة 
وهــى املنصــة التى ســتضم حتت مظلتها شــركة األهلى 
للخدمات الطبية القائمة على ادارة العالج الطبى ألكثر 
مــن 200 ألف مســتفيد وكذا مستشــفى املقطم، إضافة 
الــى عيــادات صحــة والتــى وصــل عددها حاليــا الى 5 
عيادات، وكذلك شركة إلدارة الصيدليات، مشيرا الى أن 
االستحواذ على مستشفى الندى يعد هو اخلطوة األولى 
لألهلى كابيتال التى متهد بشــكل إيجابى الســتراتيجية 
جــذب االســتثمارات األجنبيــة الــى مصــر خاصــة فــى 

املجال الطبى والرعاية الصحية. 
وأكد عكاشه على الدور احليوى لشركة االهلى كابيتال 
القابضة خالل الفترة الســابقة والتى يبلغ رأســمالها 5 
مليــار جنيــه وتتجاوز اســتثماراتها 9 مليار جنيه متثلت 
فــى مجــاالت البتروكيماويــات ومــواد البنــاء واخلدمــات 

الطبية واخلدمات املالية غير املصرفية وغيرها.
وفــى ذات الســياق، أعــرب الدكتور عمر عبــد العزيز، 
الذى احتفظ مبساهمته فى املستشفى كشريك مؤسس 
ورئيس مجلس إدارة مستشفى الندى - زايد، عن اعتزازه 
بتعاون األهلى كابيتال مع املستشفى للمساهمة فى دفع 
عجلــة منوها واســتمرارها فى رفع معــدالت اجلودة الى 
أعلى املستويات التى تواكب املعايير الطبية العاملية؛ ومن 
أهمها منح خدمة للمريض بجودة مستدامة وأمان طبى 
تــام من أجــل الوصول الى جتربة ونتائج إيجابية يشــعر 

بها املريض، مؤكداً على ثقته فى قدرة املستشــفى على 
حتقيق املزيد من النجاح فى الفترة املقبلة اســتنادا إلى 
الكــوادر الطبيــة واإلداريــة املتميزة التــى تضمها لتصبح 
مركزاً للتميز فى مجال صحة املرأة والطفل بشكل عام.
وأضاف كرمي ســعادة الرئيس التنفيذى لشركة األهلى 
كابيتال القابضة ان إمتام الشــراكة مع مستشــفى رائدة 
فــى هــذا املجــال يأتــى اســتناداً ملكانــة النــدى كعالمــة 
جتارية رائدة ومنوذج للتميز املســتدام فى تقدمي الرعاية 
الصحيــة للمرأة واملجاالت العالجيــة األخرى، كما تتميز 
مستشــفى النــدى بحداثــة إنشــائها على أعلــى املعايير 
الطبيــة العامليــة وجتهيزهــا بأحــدث وأفضــل األجهــزة 
الطبيــة مــع متتعهــا بقيادة طبيــة وإدارية قويــة، وهو ما 

ينعكس على نتائجها املالية.
كما اشــار الى أهمية االهتمام باالســتثمار فى مجال 
الرعاية الصحية من منظور متلقى اخلدمة الذى يتطلع  
إلى جودة فى اخلدمة تضاهى املعايير واالعراف العاملية 
من خالل مناذج مؤسسية مستدامة لتوفير رعاية صحية 
متكاملــة، وعلــى هذا النحو، فان هذا االســتثمار يتوافق 
متاًمــا مــع رؤيــة الشــركة للمســتقبل، باعتبارهــا نقطــة 
انطــالق قويــة، حيــث تؤمــن األهلــى كابيتال وشــركاؤها 
بأهميــة االســتثمار فى منصة تهــدف الى حتقيق النمو 
فــى مختلف مجاالت الرعاية واخلدمة الطبية املختلفة، 
وتقــدمي خدمة متكاملة وعالية اجلودة فى اســتراتيجية 

ممتدة ملختلف شرائح املجتمع فى كافة انحاء البالد.
جدير بالذكر أن »الندى ويســت« تعد مستشــفى حديثة 
التأســيس، مت افتتاحهــا نهايــة عــام 2018، وحتمــل االســم 
التجــارى لواحــدة مــن أبــرز مستشــفيات أمــراض النســاء 
والتوليــد فى مصر، وهى تضم 74 ســريرًا فى قلب منطقة 
للشــيخ زايــد الواعــدة، حيــث تســتثمر جناح عالمــة الندى 
فــى  املتخصصــة  الرائــدة  املستشــفيات  كأحــد  التجاريــة 
أمــراض النســاء والتوليد، وقــد مت تصميمها وبنائها لتالئم 
أعلى املعايير فى تســهيالت الرعاية الصحية، مع تزويدها 
بأحدث املعدات واخلدمات عالية اجلودة التى تتيح التوسع 
بشــكل عملــى فى املجــاالت العالجية األخــرى، وهو ما كان 

واضًحا فى النمو السريع الذى حققته املستشفى.

وقعت نقابــة الصحفين واملصرف 
مشــترك  تعــاون  بروتوكــول  املتحــد 
ســكنية  وحــدات   1108 لتمويــل 
بصنــدوق اإلســكان االجتماعى ودعم 
نقابــة  ألعضــاء  العقــارى  التمويــل 
الصحفيــن؛ فى إطار مبــادرة البنك 
املركزى لتمويل محدودى ومتوســطى 
الدخــل الصــادرة فــى 2014، بهــدف 
تنشيط الســوق العقارية ودفع عجلة 

االقتصاد القومى.
نقيــب  رشــوان،  ضيــاء  قــال 
البروتوكــول  توقيــع  إن  الصحفيــن، 
جاء اســتكمااًل ملســيرة التعاون املثمر 
الصحفيــن  نقابــة  بــن  واملشــترك 
واملصــرف املتحــد التــى بــدأت منــذ 
2017 املاضــى، مؤكــًدا أن البروتوكــول 
ســيحقق مجموعــة مــن املنافع على 
وعلــى  القومــى  االقتصــاد  مســتوى 
املســتوى االجتماعى، مبــا يقدمه من 
تيســيرات متويليــة وخدميــة جلمــوع 
الصحفين من أعضاء النقابة والتى 
متكنهــم مــن توفير مســكن مناســب 
بشــروط  ويســدد  مناســبة  بتكلفــة 

ميسرة.
وأوضــح أشــرف القاضــى، رئيــس 
أن  املتحــد،  املصــرف  إدارة  مجلــس 
توقيــع البروتوكــول يأتــى فــى إطــار 
سياســة املصرف املتحــد نحو تعزيز 
مسيرة التعاون املشترك مع اإلعالمن 
والصحفين باعتبارهم شركاء جناح، 
التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  وكذلــك 

املســتدامة 2030 والتى يدور محورها 
األساسى حول املواطن املصرى.

املصــرف  أن  »القاضــى«  وأضــاف 
فــى  كثيــرة  يقــدم مميــزات  املتحــد 
إطــار مبــادرة التمويــل العقــارى التى 
ويدعمهــا  املركــزى  البنــك  أقرهــا 
صندوق اإلسكان االجتماعى ملواجهة 
أن  معتبــرا  التمويليــة،  التحديــات 
الوضــع االقتصــادى يتغيــر لألفضل، 
وتفــاؤال  اســتقرار  أكثــر  وأصبــح 
فــى ظــل وعــى القيــادة السياســية 
لتلبيــة احتياجــات املواطنــن بكافــة 
القطاعــات لتوفير ســكن آمن وكرمي 
يليق باملواطن املصرى. وتابع أن قطاع 
العقارى أحد احملركات املهمة لقاطرة 
التنميــة االقتصاديــة املصريــة، ألنــه 
يرتبط بشــكل مباشــر وغير مباشــر 
بأكثــر مــن 35 صناعــة، فضــال عــن 
إســهاماته فى توسيع قاعدة الشمول 
املالــى ودعــم خطــط الدولــة والبنك 
املركزى املصــرى نحو التحول ملجتمع 
غيــر نقــدى ودمــج االقتصــاد غيــر 
الرســمى بعجلــة االقتصاد الرســمى 

والتنمية الشاملة واملستدامة.
وأشــاد »القاضى« بالنجاحات التى 
حتققــت فــى ظــل مبــادرات البنــك 
املركزى املصرى لدى قطاعات الدولة، 
ومنهــا القطــاع العقــارى، فضــاًل عن 
إيجاد احللول املناســبة ملواكبة جميع 
الظــروف التــى ميــر بهــا العالــم فى 

الوقت الراهن

بنك مصر وبنك التعمير واالسكان 
يوقعان بروتوكول تعاون 

نقابة الصحفيني توقع بروتوكولاألهلى كابيتال القابضة تستثمر فى أسهم مستشفى الندى زايد 
تعاون مع املصرف املتحد


