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0 بث مباشر
أبريل ٢٠٢١ االثنين العدد ٧٢٩

اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

٩١2 تتلقى عناصر الموساد دروسًا فى جميع 
االختصاصات لمدة عامين ومدارسهم 

مستقلة فى تل أبيب والقدس

إميان الدالى

هل تورطت اسرائيل فى ملفات كثيرة 
خفية بخالف جرائمها المعروفة ؟ 

وما هى العالقات السرية التى تربط بين 
الموساد والجماعات االرهابية ؟أسئلة 

كثيرة ومحورية واالجابة عليها فى 
مجملها تمثل رسما واضحا لخريطة 

المنطقة ففى كل كارثة تحدث داخل 
الوطن العربى تجد أصابع الموساد 

االسرائيلى وبصماته الغادرة.
اسرائيل تشعر دوما بأنها المندوب السامى 

االمريكى على الشرق األوسط وتجهز 
كل الوسائل التخابرية والتآمرية من أجل 

القيام بهذه المهمة على أكمل وجه .
وال تنتظر تل ابيب ابدا أن تكون رد فعل بل 

تسعى دوما الى صناعة الحدث عن بعد وهو 
بكل تأكيد دوما ما يكون عمال تخريبيا .

هذه الحقائق التاريخية صنعت مبدأ »فتش 
عن الموساد« أو فتش عن تل ابيب وراء 

كل مصيبة او عمل تخريبى يقع فى الدول 
العربية . 

جميــع  فــى  دروســاً  املوســاد  عناصــر  وتتلقــى 
االختصاصات ملدة عامني ومدارســهم مســتقلة فى 
تل أبيب والقدس يتلقى فيها الدارسون محاضرات 
عــن السياســة الدوليــة وعــن سياســة و اقتصــاد 
اســرائيل نفســها  والوســائل والتجهيزات احلديثة 
الجنــاز مهمة االســتخبارات واالطالع على جتارب 
املخابــرات األجنبيــة ويشــترط فى جميــع الضباط 
العاملــني فى املوســاد )إتقان اللغة العربية( بشــكل 
إلزامــى بل ووصل االمر الــى اتقان اللهجة البدوية 
التــى يتحــدث بهــا اهــل ســيناء الختــراق القبائــل 
ومحاولــة جتنيد بعض شــبابها او التجســس عليها 
باعتبار ان هذه القبائل متتلك مفاتيح وأسرار شبه 

جزيرة سيناء وصحراءها الواسعة . 
ويوجــد فــى اســرائيل كليــة خاصــة ) لتدريــس 
األمــن وفق عقيــدة األمن الصهيونيــة وخلق مفهوم 
أمــن مشــترك علــى أســاس املعلومــات املشــتركة 
وفــى هــذه الكليــة يتــم دراســة املعطيــات وحتليلها 
فــى بعض األحيان ويقوم رؤســاء األقســام بتقمص 
شــخصيات مــن الــدول العربيــة ومحاولــة توقع رد 
الفعل والقرارات االســتباقية التخــاذ اجراءات فى 

اجتاه معاكس .
 وهنــاك عــدة أســاليب يســتخدمها املوســاد فى 
العمليــات االســتخباراتية اهمهــا اســلوب العميــل 
املــزروع حيــث  تتعاون كافــة اجهــزة املخابرات فى 
مســألة زرع عميــل لهــا فــى الــدول العربيــة وشــبه 

جزيرة سيناء .
وهنــاك اســلوب جتنيد يهــود من الــدول العربية 
وأبرز العمالء ) شوال كوهني( التى تعتبر من أخطر 
جواســيس املوســاد فــى لبنان ، والشــرق االوســط 
وشــاركت فــى إعــداد قــوة الدفــاع عــن النفس عن 
اليهــود التى اندمجت مع حــزب الكتائب اللبنانى و 
ســاهمت فى تهريب اليهود من لبنان ، واستطاعت 
جتنيــد الضابــط اللبنانى )جورج انطــون( وتعاونت 
مــع مدير كازينــو األوملبياد حيث يجتمــع اكبر عدد 
مــن رجــال السياســة وهــواة القمــار وقابلــت كميل 
شمعون ومهدت الجتماع اديب الشيشكى باجلنرال 
اســتطاعت  و  الصهيونــى  رئيــس األركان  مكليــف 
ســرقة البروتوكول األمنى بني ســوريا ولبنان إال أن 
املخابرات الســورية اكتشــفها واعتقلتها حتى أفرج 

عنها أثناء تبادل األسرى ..
وهنــاك اســلوب شــبكات التخريــب و مهمتها 

هــدف  خلدمــة  التخريــب  بأعمــال  القيــام 
سياســى فى احدى الــدول العربية، 

مثــل الشــبكة اجلاسوســية التــى تضمنت دموشــى 
مرزوق ، وشموئيل عزرا، فى مصر التى استطاعت 
جتنيد العديد من الشبان فى القاهرة واالسكندرية 
وتوجــد لها مناذج جديدة مت االيقاع بها مؤخرا فى 
عــدة شــبكات جتســس ســيتم االعالن عنهــا االيام 

القليلة القادمة . 
وقــد قــام املوســاد بانشــاء وحــدة مســئولة عــن 
تنفيذعمليات اغتيال لشــخصيات وسياسيني عرب 
وكانــت عمليــات االغتيــال تتم من خــالل التصفية 
اجلســدية املباشــرة او االغتيال عن بعد عن طريق 
جتنيــد جماعــات ارهابيــة للقيام بهــذه املهام  هذا 
الى جانب وجود وحدة مدربة على اعمال الســرقة 
وقــد نفــذت عمليات ســرقة طائــرات وبــرز دورها 

بقوة فى سرقة اليورانيوم .
ويقــوم التنظيم الدولى لليهود حول العالم بنفس 
الــدور الــذى يقــوم بــه التنظيــم الدولــى لالخــوان 
فهــو مبثابة همزة الوصل بني جواســيس اســرائيل 
حــول العالــم واملســئول عن التنســيق بــني األجهزة 
وتتركــز  املوســاد  وبــني  األوروبيــة  االســتخباراتية 
مهمته فى جتنيد موظفى الهيئات الدولية العاملني 
فــى الــدول العربيــة وجتنيد بعض الطــالب العرب 
الدارســني فــى اخلــارج عن طريق اســتخدام نقاط 
الضعف واستخدام الدبلوماسيني األجانب لسهولة 
حريتهــم فــى احلركــة واســتخدام جواســيس قرى 

احلدود مثل القرى السياحية فى مصر.
املخابــرات  بــني   تربــط  قويــة  وهنــاك عالقــة 
الصهيونية)املوســاد( و املخابــرات الدوليــة حيــث 
يرتبــط املوســاد بعالقــات حميمــة مــع املخابــرات 
األمريكية ولتنظيم هذه العالقة أنشــأت املخابرات 
األمريكية )القســم اليهودي( وهو من اهم االقســام 

داخل السى اى ايه .
امــا عن عالقة املوســاد بالدول الغربية، وخاصة 
شــمال  حلــف  مخابــرات  مــع 
االطلســى فهى ال تقل اهمية 
عــن الواليات املتحدة  فهو 

يشــارك بشــكل دائم فى التحقيق مــع اى متهمني من 
العــرب فــى الــدول الغربيــة ويســتغل املوســاد  ذلــك 

لكسب عمالء له.
هــذا الــى جانــب عالقــة املوســاد مــع  املخابــرات 
التركيــة، مركــز األمــن التركــى القومي،ويطلــق علــى 
هذه العالقة املثلث الرهيب وتعقد اجتماعات بشــكل 
دورى كل ســتة أشــهر حيث يتم تبادل املعلومات وقد 
تعهد املوســاد بتقدمي تقارير الى مركز االمن القومى 
التركــى حول النشــاطات التجسســية املعادية لتركيا، 
وتعهــد األتراك أيضــاً بتقدمي تقارير حول نشــاطات 
العرب التجسســية ضد اسرائيل خاصة  تقاريرحول 

النشاطات املصرية ضدها.
كما تنشــط اســرائيل فى افريقيا ويرتبط املوســاد 
بعالقــات قويــة باجهــزة مخابــرات الــدول اإلفريقية 
وســبق لــه التعــاون مع اثيوبيا  ، كينيــا ، غانا ، جنوب 
افريقيــا، وهــى عالقــات قويــة جــداً، وقــام  املوســاد 
بتدريــب اجهزة املخابــرات االفريقية وفى عام 1978 
ساعد املوساد أوغندا للحصول على صفقة طائرات 
بوينــج و زودهــا بطاقم ضمن اتفاقية للتجســس على 

ليبيا. 
وقــد رســم املوســاد فى الســنوات االخيــرة خططا 
ذات محوريــن للتجســس على مصــر االول هو احكام 
ســيناء  فــى  االرهابيــة  اجلماعــات  علــى  الســيطرة 
وتقــدمي الدعــم الالزم لها ..اما املحــور الثانى فتركز 

فى النقاط التالية :
اوال محاولــة ربط املراكز احلساســة فى االقتصاد 
واإلعــالم املصــرى مبصالــح اســرائيل واللعــب فــى 

ملفات مهمة مثل سوق العملة واشعال األزمات .
ثانيا  محاولة زرع كوادر غير معادية السرائيل  فى 

دوائر مهمة داخل مصر.
وقــد كشــف تقريــر معلوماتــى اعدتــه املخابــرات 
اإليرانيــة أن املوســاد االســرائيلى ضــم تســع دوائــر 
اهمهــا دائــرة تنســيق و تخطيــط املعلومــات ودائــرة 
جتميع املعلومات السرية واملهمة منها شعبة السيطرة 
و املراقبــة اإلقليمية ويكــون عملها خارج دولة الكيان 
التبعيــة  والعالقــات  السياســية:  العمليــات  ودائــرة 
والودية مهمتها التنســيق، والتعــاون وإقامة العالقات 
مــع مخابــرات الــدول األجنبية و دائرة شــئون الكادر 
الوظيفــى واملاليــة و األمــن ودائــرة شــئون التدريبات 
العمليــات  ودائــرة  التحقيقــات  ودائــرة  والتنظيــم  
التكتيكية وتضم عدة أقســام، شــعبة روســيا، وشعبة 
اجلمهوريــات املنفصلة عن االحتاد الســـــــــــــوفييتي، 
قســم العمليــات الـــــخاصــــــــــــة، قســـــــــم التدريبات 
 ، لنفســية ا
الشــئون  دائــرة 
 ، جيــة لو لتكنو ا
العامــة  املديريــة 
للمصادر، والتجهيزات 
العمليــات  ودائــرة 
كدائرتــني  السياســية 
مقــرات  لهمــا  منفصلتــني 
منفصلة سواء داخل السفارات 
او  الصهيونيــة  اوالقنصليــات 

خارجها.
امــا الدائــرة الثانيــة و الثالــث فلهــا 
فــروع موزعة على أســاس جغرافى فى 
امريــكا اجلنوبيــة اوروبــا الشــرقية، 
آســيا و املحيطــات ومنطقة البحر 
 ، أوروبــا   ، املتوســط  األبيــض 

الواليات املتحدة األمريكية.
وفى الداخل االســرائيلى 
يعمــل  املوســاد  فــان 
بالتــوازى مــع األجهــزة 
األمنيــة لتحقيق عدة 
اهداف معلنة منها 
املعلومــات  جمــع 
املتنوعــة وتقــدمي 
للوضــع  تقديــر 
وتقــدمي املعطيات للحكومــة من اجل اتخاذ القرارات 
السياســية والعســكرية  وتوفيــر األمــن و احلــركات 
الســرية الداخليــة وتوفير األمن للعمليات واملنشــآت 

الصناعية واألشخاص.
وهنــاك نشــاطات خاصــة تشــمل عمليــات وقائية 
وتخريب وحماية اليهود وادارة امللفات املتعلقة باألمن 

القومى
  وقــد اعتمــدت املخابرات املركزية األمريكية على 
ذراعهــا اليمنى »املوســاد »فى هــذا الصدد وقد وجد 

األخيــر انــه باتــت احلاجة لوحــدات اختــراق ورصد 
ومتابعة أمراً ملحاً ألجهزة استخبارات اسرائيل التى 
تشــعر بخطــورة منــذ اندالع الثــورات العربيــة وحتى 
االن وتاثيرهــا عليهــا وعلــى مســتقبلها فــى املنطقــة 
خاصــة فــى ظــل صراعهــا املتالحــق مــع حــزب اهلل 

اللبنانى اشتعال هذه اجلبهة من حني ألخر .
و هــذا األمــر دفــع اســرائيل الــى  أنشــاء وحــدة 
االســتخبارات فــى اجليــش الصهيونــى والعديــد من 
الوحدات ملتابعة االوضاع العربية ومن هذه الوحدات 
وتعتبــر الوحــدة 131 مــن أبــرز الوحدات الســرية 
التابعــة لشــعبة االســتخبارات العســكرية فــى دولــة 
الكيان الصهيونى »أمان« والتى عملت خارج اسرائيل 
للقيــام مبهــام أمنية تخريبــة وتفجيرية واســتخبارية 
بهدف زعزعة أمن الدول املجاورة وتخريب عالقاتها 
بالــدول عبــر اســتهداف دول أخــرى داخــل الدولــة 
املســتهدفة باالضافــة جلمــع معلومــات عــن الدولــة 
املعاديــة قبــل البــدء باحلــرب معهــا وهــى االنشــطة 

االستخباراتية املمهدة للحروب .
وهــذه الوحــدة مت جتهيزهــا فــى وضع االســتعداد  
بالــدول التــى شــهدت ثــورات  الربيــع العربــى للقيام 
بأعمــال تخريبــة وزعزعــة األمــن الداخلــى فيها فى 
حالة صعود تيارات معادية السرائيل خالفاً لألنظمة 

السابقة.
وقد مت اسناد عدة مهام لوحدة امان اهمها جتنيد 
وتدريــب وتوفيــر الســاتر للعمــالء وإرســال العمــالء 
إلــى الــدول املســتهدفة وزرع العمــالء مــن أجل جمع 
املعلومات وإنشاء قاعدة عمل يستفاد منها فى أوقات 

احلرب .
امــا عــن املســتوى التدريبــى فيخضع املتــدرب فى 
الوحــدة لــدورات متميــزة تتمثــل  فــى تدريبــات على 
إطــالق النــار، وإعــداد العبــوات املتفجــرة، واملالحة، 
والتعقــب والهــروب مــن التعقــب، التصويــر وإرســال 
رســائل مشــفرة  ويتم تخصيص فصل كامل من دورة 
التدريــب للثقافة والعادات والتقاليد العربية، إضافةً 

إلى اجلانب الديني.
ومــن ابــرز الشــخصيات التاريخيــة فــى اســرائيل 
والتــى عملــت فــى الوحــدة إبراهــام دار و هو ضابط 
مخابــرات يهــودى وأحــد أمهــر ضبــاط املوســاد فى 
حقبــة األربعينــات واخلمســينات، كان مســئوال عــن 
عمليــات تخريبيــة بأمريــكا وبريطانيــا ومــن مهاراته 
القــدرة الرهيبــة علــى التخفى والهــروب والتنقل من 

بلد إلى بلد حتت أسماء مستعارة.
وابراهــام دار هو االســم احلقيقى له الذى لم يكن 
يعرفــه الكثيــرون حتــى اليهــود أنفســهم وقد اشــتهر 
عــن  املســؤل  الضابــط  كان  و  دارلنــج  جــون  باســم 
تدريــب مجموعــة الوحدة 131 بهدف عمل تفجيرات 
وبريطانيــة  أمريكيــة  مبنشــات  تخريبيــة  وعمليــات 
مبصــر فــى حقبــة اخلمســينات لالضــرار باملصالــح 
املصريــة مــع أمريــكا فــى ذلــك الوقت وكذلــك لعمل 
زعزعــة فى اســتقرار العالقات املصريــة البريطانية 
التى كانت فى طريقها إلى االستقرار فى ذلك الوقت 

للحصول على اجلالء التام.
و فــى مصــر، تولــى »جــون دارلنــج« تعليــم شــباب 
اليهــود أســاليب العمل املخابراتــى وتنظيم املؤامرات 
التخريبيــة، تعلمــوا علــى يديــه أيضــا طــرق جتهيــز 
والتصويــر  املفخخــة  والرســائل  اليدويــة  القنابــل 
اســتطاع  وقــد  احلساســة.  لألماكــن  الفوتوغرافــى 
الهــروب عند كشــف أعضــاء الوحــدة 131 ملخططها 
الــذى عــرف بعد ذلك باســم فضيحة الفــون وقد مت 
كشف مخطط تلك الوحدة بالصدفة عندما أحترقت 

عبوة ناسفة قبل األوان فى جيب فيليب ناتسون.
ومــن اشــهر االعضــاء بالوحــدة ايلــى كوهني حيث 

اطلــق اســم إيلــى كوهــني علــى عميلــني أحدهما فى 
سوريا.

امللهمــة  »القــدوة  مبثابــة  النمــاذج  هــذه  وتعتبــر 
»بالنســبة للكوادر التى تعمل فى ســيناء حاليا وتدعم 
اجلماعــات االرهابيــة هنــاك لدرجة وصلــت الى مد 
هذه اجلماعات باجهزة السلكى اسرائيلية الصنع  .

)حتصــاق(  وحدتــى  ايضــا  الوحــدات  بــني  ومــن 
و«ام اى« وعنــد احلديــث عــن وحــدة )حتصاق( جند 
انهــا تتفــرع مــن  وحــدة االســتخبارات االلكترونيــة 
الصهيونيــة 8200 وهــى تعنــى ليــس فقــط مبهمــة 

الرصد بل التواصل مع االحداث والساسة العرب .
التطــور  لتالحــق  )حتصــاق(  انشــاء  مت  وقــد 
التكنولوجى لدى الشــباب العربى واملســلم فى مواقع 
التواصل االجتماعى مثل ) فيس بوك- توتير..(حتى 
تكــون  االســتخبارات الصهيونيــة قريبــة ممــا يفكــر 
فيه الشــباب ولتعرف أهدافهم ومســتوياتهم الفكرية 
وقدراتهــم ومــن ثــم رفــع تقاريــر لدراســتهم كحاالت 

ميكن االستفادة منهم .
 وتضــم الوحــدة »حتصــاق »عــددا مــن املجنديــن 
واملجنــدات املجيديــن للغــة العربيــة ولديهــم درايــة 
نفســية مسبقة بالتعامل مع العرب ويتمتعون بقدرات 
علــى التخطيــط فــى الهندســة االجتماعيــة  ولديهم 

متكن ومعرفة كاملة فى املواقع االجتماعية. 
امــا أبــرز املهــام التى أســندت اليهم فى الســنوات 
األخيــرة فكانــت رصــد املواقــع االجتماعيــة والثــوار 
فكريــاً مــن خــالل متابعــة حســابات قــادة الثــورات 
اســرائيل  نحــو  العربــى  العالــم  توجهــات  ورصــد 
وحلفائهــا ومتابعــة نقــاط الضعــف واخللــل فى بالد 
الثورات ورصد احتياجات مواطنى الدول املســتهدفة 
وجمــع معلومات عــن واقعها  وجتنيــد عمالء لصالح 

الشاباك.
وتاتــى فــى دائــرة املهــام ايجاد مــادة ميكــن ابتزاز 
الشــباب فــى الــدول العربيــة بهــا من خــالل الفتيات 

اللواتى يعملن فى هذه الوحدة .
وتســتخدم وحــدة »حتصاق »عدة اســاليب لتحقيق 
اهدافهــا منهــا انتحــال شــخصية أفــراد وسياســيني  

والتواصل على أنهم داخل البلد التى يرصدونها.
االجتماعيــة  املواقــع  مســتخدمى  مــع  والتواصــل 
والتعمــق فــى اقامــة عالقــات مــع بعضهــم  وايجــاد 
عالقــات غراميــة وهميــة مــع الشــبان عبــر فتيــات 
الوحدة بهدف اسقاط الشباب خاصة من اجلماعات 

التكفيرية واالنتهاء من سرعة جتنيدهم .
وقــد ادركــت اســرائيل منــذ وقــت مبكــر اهميــة 
وجود عدة اجهزة امنية واســتخباراتية تتناســب مع 
حالــة الترقــب التــى تعيشــها مــع كل الــدول العربية 
فتــم انشــاء عدة اجهــزة امنيــة واســتخباراتية منها 
فــرع »تشــاى »و هو قســم تابع للهاغانــاة وهى فرقة 
مــن  اجليــش الســرى الــذى اقامه املســتوطنون فى 
فلســطني بهدف جمع املعلومات وحتليلها دون تغيير 

 . طبيعتها
أما فرع الشــني بيت  فهو الذى كان مســئوال بصفة 
رســمية عــن األمــن الداخلــى ويوجد فــرع علياه بيت 
الــذى أقيــم فــى عهــد االنتــداب البريطانــى لتهريب 
وحــول  فلســطني  الــى  الشــرعيني  غيــر  املهاجريــن 
اهتمامــه الى مســاعدة اليهود علــى الفرار من الدول 

العربية املعادية السرائيل .
كما يوجد فرع لالســتخبارات على شئون البوليس 
و فــرع شــيروت يدوتــو وهو املعنى بخدمــات اإلعالم 

ذات اخللفيات االستخباراتية .  

   وحدة عنكبوتية 
تجهز لحملة عبر 
وسائل التواصل 

تحتوى على 
معلومات مسمومة 

الفشال الدولة 

   عمالء 
الحاخامات يبيعون 

أجهزة تجسس 
واتصال لعناصر 

تكفيرية 

    يخضع المتدرب 
فى الوحدة لدورات 
متميزة تتمثل  فى 

تدريبات على إطالق 
النار، وإعداد العبوات 

المتفجرة والمالحة

  تضم الوحدة 
»حتصاق »عددا 
من المجندين 

والمجندات 
المجيدين للغة 

العربية ولديهم 
دراية نفسية 

مسبقة بالتعامل
 مع العرب

   شفرات سرية 
حصل عليها 

االرهابيين من 
شركات اسرائيلية 

أمريكية 

تكتيكات األجهزة السرية اإلسرائيلية 
التى تدير اجلماعات اإلرهابية

فتش عن تل أبيب  
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

9١3
كانت المخابرات المركزية األمريكية 
تتجسس على مصر دائما بعدة طرق؛ 

منها دخول مناطق معينة فى الكابالت 
البحرية األرضية بين مصر والعالم

وفاء حسن

ثــروات  ــى  عل احلفــاظ  مهمــة  جانــب  ــى  ال
مصــر اجلديــد فــى شــرق املتوســط ويحيــط 
بــكل هــذا عــدو حبيــث بــرأس شــيطان تركــى 
بتمويــل قطرى ال يريد مبصر واملنطقة ســوى 
التقســيم وال يعتــرف اال بروائح البارود والدم 

.
تقديــرات املوقــف التــى وضعت أمــام صانع 
األول  اجتاهــن  فــى  باملشــهد  دفعــت  القــرار 
النفــس  وسياســة  الدبلوماســى  االجتــاه  هــو 
الطويــل أمــا اخليــار الثانــى فســيكون القــوة 
الرادعــة فــى وجــه الــدول املارقــة الن قضيــة 
الدفــاع عــن أمــن مصــر القومــى ليســت مــن 

قبيــل الرفاهية .
املهمة الدبلوماســية كانت شــاقة دون شــك 
والزالــت متعثــرة فــى بعــض املراحــل فبينمــا 
هنــاك حتــركات دبلوماســية تصافــح باليمن 
الدمــاء  ــى  اوان فــى  يســارها  تضــع  انهــا  اال 
مخططــات  فــى  املســاهمة  ــى  عل وتقســم 
اخلراب والدمار والرقص على جثث الشــعوب 

فــى مهمة قــذرة واضحة املعالم .
كل هــذه امللفــات تدار بحكمــة ونفس طويل 
كمــا اشــرنا مــن قبــل ووفــق معلومــات دقيقة 

. وخطوات مدروسة 
وهنــاك ملفــات أخرى خفيــة واجهتها الدولة 
املتعلقــة مبحــاوالت  بحســم خاصــة  املصريــة 
اختــراق االمــن القومى ولعل مقرات الســفارات 
لبعض الدول االجنبية واحدة من مكاتب الشــر 
ــى مــا يشــبه أجهــزة جتســس  والتــى حتولــت ال
ــى ابعد من  وتخابــر متحركــة بــل امتد دورها ال
ذلــك وهــو التخطيــط واملشــاركة فــى عمليــات 
تخريبيــة داخل عدد من الدول من بينها مصر.

وفــى هــذا امللــف تتعــدد األبــواب اخللفيــة 
طالبــت  الســفارات  هــذه  فبعــض  لالختــراق 
باســتقدام ادوات تكنولوجيــة واجهــزة حديثــة 
بدعــوى انهــا لزيــادة عمليــات التامــن اال ان 
جهــات ســيادية اكتشــفت ان عــدد مــن هــذه 
فائقــة  تنصــت  اجهــزة  اال  ماهــى  االجهــزة 
للســيادة  انتهــاك  مبثابــة  وانهــا  الكفــاءة 
ــى حــذر الرئيــس السيســى مــن  املصريــة الت
املســاس بها مهما كانت الضغوط  التى باتت 

غيــر مقبولــة كما كان فــى بعض العهود .
بــل كانــت مبثابــة  لــم تكــن ســهلة   املهمــة 
االبحــار فــى حقــول الغــام خاصــة أن  هــذه 
الواقعــة االولى لــم تكن االولى من نوعها التى 
ــى اعمــال  تشــرف فيهــا بعــض الســفارات عل
خاصــة  اســتخباراتية  وممارســات  تنصــت 
الســفارة االمريكيــة صاحبة التاريــخ الطويل 
فــى التجســس حــول العالــم وليس فــى مصر 
فقــط بدءا من األدوات التقليدية املســتخدمة 
للتجســس مثــل  برامج: »هايالنــدز« للقرصنة 
على أجهزة احلاسب اآللى بالتنصت عن بُعد، 
و»فاجراند« اللتقاط املعلومات من الشاشــات 
الــذى  إكــس«  بــى  »بــى  وأخيــرا  اإللكترونيــة، 

ينقل مناقشــات ومكاملات الدبلوماســين .
ــى حرفيــة شــديدة  ال يحتــاج  كان  املوضــوع 
فــى املواجهــة وال يقــل أهميــة فــى مواجهتــه 
فــى  يحــدث  ومــا  التقليديــة  احلــروب  عــن 
بــل  الغربيــة  حلدودنــا  تهديــدات  مــن  ليبيــا 
رمبــا يكــون أخطــر فهــذه التقنيــات املتقدمة 
معروفــة فى األجهزة )االســتخبارية( األجنبية 
األخــرى، لكــن وكالة األمن القومــى األمريكية 

لهــا أدواتهــا اخلاصــة؛ فتطبيقــات الهواتــف 
واحلواســب أغلبهــا يدار من الواليــات املتحدة 
اخلصوصيــة  حمايــة  اتفاقيــة  خــالل  مــن 
ومراعــاة شــروطها التــى جتب املوافقــة عليها 
املحمــول  التليفــون  ــى  عل البرنامــج  لتحميــل 

على ســبيل املثال .
وخطــورة هــذا النــوع مــن االختــراق انــه بن 
ايدينــا فــى كل حلظــة ويدخــل فــى كل مــكان 
ذاع  ــى  الت املعروفــة  البرامــج  فمــن  بحياتنــا 
صيتهــا فــى الفتــرة األخيــرة برنامــج »فايبــر« 
الــذى يســتخدمه املصريــون فــى االتصــاالت 
أن  واملخيــف  واملثيــر  الدوليــة.  الهاتفيــة 
إســرائيل،  فــى  يوجــد  بــه  الســيرفر اخلــاص 
وشاع اســتخدامه نتيجة ســهولة حتميله على 
املحمــول، والتواصــل بــن املصريــن وأقاربهم 

بالــدول العربيــة واألجنبية مجانا .
ولــم يــأت مخطط االختــراق بهذه الســهولة 
مــن فبيــل الصدفــة فمــن املعــروف أن الوطن 
العربــى هــو أكبر ســوق للمنتجــات األمريكية 
التــى ميكــن بهــا تصويــر ونقــل كل مــا يحدث 
ــى  إل تفاصيلــه  بــكل  العربــى  الشــارع  فــى 
ــى تتخذ من عدة قواعد  الواليــات املتحدة، الت
واالتصــال  املعلومــات  لنقــل  مركــزا  امريكيــة 

باملشــروع االســتخبارى »جلوبال نت وورك »
اخلدمــات  تقــدم  غربيــة  شــركات  وهنــاك 
الشــرعى«  »االعتــراض  فــى مجــال  والبرامــج 
واســع،  نطــاق  ــى  عل واملراقبــة  للمعلومــات، 
ومراقبــة الشــبكات اإللكترونيــة، والتجســس 
اإللكترونيــة  والرســائل  االتصــاالت  ــى  عل

باإلضافة إلى أجهزة جتسســية
وفــى عهــد الرئيــس الراحــل الســادات كان 
الســفارة  داخــل  مــن  ويــدار  يتــم  التجســس 
»ســى آى  األمريكيــة بالقاهــرة ولــم تكتــف الـ
إيــه« بذلك، بــل زرعت امليكروفونــات املتطورة 
فــى كل ركــن مــن أركان القصــر اجلمهــورى، 
خاصة بعد أن رفض الســادات توقيع اتفاقية 
األمريكيــة  املخابــرات  متنــح  خاصــة  أمنيــة 
احلصانــة فى مصر؛ علما بأن حســنى مبارك 
ــى بروتوكــول تلــك االتفاقيــة فى  قــد وقــع عل
أول أيامه بالرئاســة، وهو القرار الشــهير رقم 
166 لســنة 1981 الــذى منــح رجــال املهمــات 
اخلاصــة األمريكيــة فــى مصــر احلصانة من 
جميــع األخطــار خــالل عملهــم فــى مصر، أو 
مبعنــى آخــر أنــه ال ميكــن إلقاء القبــض على 

أمريكى أى جاسوس 
األمريكيــة  املركزيــة  املخابــرات  وكانــت 
ــى مصــر دائمــا بعدة طــرق؛ منها  تتجســس عل
دخــول مناطــق معينــة فــى الكابــالت البحريــة 
األرضيــة بــن مصر والعالم، وعــن طريق فالتر 
جتســس خاصــة نقلــت كل املحادثــات الهاتفية 
ــى غرفة عمليــات خاصة   بــن مصــر والعالم إل
ــى الشــفرات واألكواد  فــى الـ»ســى آى إيــه«، حت
كلهــا كان ميكــن كســرها؛ ألن أمريــكا هــى مــن 
متد مصر بها أصال. والكابالت منتج أمريكى. 
أمــا ما يتبقى من أحاديث فتجرى عبر األقمار 
الصناعيــة؛ فهنــاك برنامج خــاص ضمن إطار 
برامــج حروب الفضاء األمريكية كانت وال تزال 
تلتقــط جميــع املحادثات الال ســلكية الصادرة 

والواردة من مصر.
ليــس من قبيــل املبالغة أن نقول ان الرئيس 
عبــد الفتــاح السيســى جنــح فــى اعــادة بنــاء 

الدولــة املصرية خالل الســنوات املاضية .
والن اجليــوش هــى الــدرع الواقــى لالوطــان 
فقــد حرص اجلنرال منذ اللحظة االولى على 
تطويــر وحتديــث اجليــش املصــرى العظيــم و 
تســتهدف  ــى  الت املســارات  كل  فــى  الســير 
ــى عهــد  حتقيــق التنميــة واالنتقــال مبصــر إل
جديــد بطــرق متوازيــة، لكــن كان أهــم تلــك 
املســارات هو مواجهــة التحديات األمنية التى 
جتابــه الدولــة اجلديــدة، والتى كانــت خارجة 
لتوهــا مــن حكــم جماعــة اإلخــوان، ومن خرج 
اجلماعــات  مــن  الســجون  مــن  عهدهــم  فــى 
العنــف  منهــج  تتبنــى  ــى  والت اإلســالمية 
واإلرهــاب، معززيــن وقتهــا قوتهــم مــن تغافل 
اإلخــوان عمــا يفعلونــه، فــكان التحــدى األهم 
هــو كيــف يتــم صناعة مســاحة مــن األمن فى 
ــى بنــاء االقتصــاد القومى  الدولــة يســاعد عل
ــى  ــى قــادر عل املصــرى، بــل وبنــاء جيــش وطن
حمايــة اإلرادة الشــعبية، وحمايــة التحديــات 

املســتقبلية مــن ناحية أخرى.
 كانــت مصــر مــا بــن 2011 و2013  شــهدت 
العنــف  جماعــات  مــن  لعــدد  كبيــرا  تواجــدا 
ــى تبنت فكــرة مناهضة الدولة بالســالح،  والت
ــى إن خــروج عــدد كبيــر مــن أفــراد تلــك  حت
اجلماعــات بعفو مــن الرئيس املعــزول محمد 
مرســى، وظهورهــم فــى الشاشــات واللقاءات 
العامــة، جعلهــم يــزدادون فى تبنيهــم لألفكار 
ذكــر  املــرات  أحــد  ففــى  للدولــة،  املناهضــة 
الشــيخ حازم صالح أبو إســماعيل، أن اجليش 
املصــرى البــد وأن يأخــذ إذنــا قضائيــا قبــل 
أن يواجــه اإلرهابيــن، معتبــرا إياهــم فصيــال 
معارضــا، وليــس مســلحن يواجهــون الدولــة، 
القانونيــة  اإلجــراءات  كافــة  أن  التأكيــد  مــع 
يتــم اتباعها فــى التعامل فى كافــة مواجهات 
الدولــة، لكــن اجليــش املصرى وبفطنــة قائده 
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى وقتهــا، حيث 
كان وزيــرا للدفــاع، اســتطاع فهــم مــا ينويــه 
اإلخــوان للمصرين جميعهم، وحاول اإلصالح 
ــى وقــع اخلــالف احلقيقــى،  مــا اســتطاع، حت
ــى قــادة اجليش  الــذى كان يتوجــب عليــه وعل
يونيــو.   30 فــى  الشــعبية  لــإرادة  االنضمــام 
اســتطاع الرئيس عبد الفتاح السيســى خالل 
هامــة  ملســارات  يؤســس  أن  حكمــه،  ســنوات 
داخــل منظومــة األمن نفســها، فــكان التفكير 
أوال فــى تطويــر التســليح بالكامل داخل كافة 
أســلحة اجليــش املصــرى، وحيــث إن عمليــة 
التســليح قد تســتغرق عشــرات الســنوات، إال 
أن التصريحات الرســمية من قيادات القوات 
املســلحة أنفســهم فى الست ســنوات تؤكد أن 
كافــة وحدات اجليش املصــرى خضعت خلطة 
التطويــر والتحديــث مبعــدالت أســرع بكثيــر 
مــن املعــدالت الطبيعيــة، ومت تطوير وحتديث 

كافة األســلحة باجليش املصرى.
املســلحة  القــوات  تســليح  خطــة  وفــى   
مــرة  ألول  املصــرى  اجليــش  ضــم  املصريــة، 
يكــون بعضهــا  قطعــا بحريــة جديــدة، رمبــا 
ميثــل عددا قليال مــن املوجود مع دول العالم، 
ــى املروحيات من طراز ميســترال،  مثــل حاملت
عبــد  جمــال  أســماء  عليهمــا  أطلــق  ــى  والت
احلاملتــان  وهمــا  الســادات،  وأنــور  الناصــر 
صفقتهمــا  نيــل  مصــر  اســتطاعت  اللتــان 
وســط موجات مــن اخلالفات الدوليــة وقتها، 

ــى صفقة  كمــا اســتطاعت مصــر احلصول عل
الغواصــات األملانيــة اس 43 والتى تعد أحدث 
مســتوى  ــى  عل الهجوميــة  الغواصــات  أنــواع 
العالــم، باإلضافــة للطائــرات املقاتلــة رافــال 

من اجلانب الفرنســى.
 لــم تتوقــف خطــة حتديث وتطوير التســليح 
فــى اجليــش املصــرى، على األســلحة مــن دولة 
واحــدة، بــل حــدث تنفيــذ واقعى ملقولــة »تنويع 
مصادر التســليح«، فاعتمــدت مصر على كافة 
التكنولوجيــات احلديثــة فى الســالح، وتعاونت 
والصــن  روســيا  مثــل  العالــم  دول  كبــرى  مــع 
والواليــات املتحــدة وفرنســا وأملانيــا، وغيرهــا، 
وكانــت خطــة التســليح تشــمل كافــة النواحى، 
ولكــن أهــم مــا مييزهــا هــو تدريــب الضبــاط 
ــى تلــك التكنولوجيــات احلديثــة  املصريــن عل
إن  ــى  ــى، حت واســتيعابها بشــكل ســريع وعمل
الغواصــة األخيــرة وصلت ملصــر بعد إبحار ملدة 
20 يومــا بطاقم بحــرى مصرى بالكامل. كذلك 
شــاركت مصر فى عهد الرئيس السيســى، فى 
منــاورات عســكرية جديــدة، تقــام ألول مرة فى 
تاريخ القوات املسلحة، مع اجلانب العربى ومع 
روســيا والصن، وحيث تطــورت خطة التدريب 
بالقوات املســلحة، فتضمنت مناورات عسكرية 
ــى مــدار العــام، وفــى كافــة األســلحة، ومــع  عل
كافة الشــركاء واألصدقاء من كافة دول العالم. 
كان الرئيــس عبدالفتــاح السيســى، يســير فى 
طريق التأســيس الثانى للجيــش املصرى، بعد 
محمد على باشــا، والذى قام بتأسيس اجليش 
طــوال  السيســى  الرئيــس  فحــرص  املصــرى، 
ســنوات حكمه على خطة تطوير وتأهيل الفرد 
املقاتل نفسه، فلم يتوان حلظة عن تأهيل كافة 
املقاتلن باجليش املصرى، وتســليحهم بأحدث 
أنواع األســلحة على مســتوى العالــم، باإلضافة 
ملصــر  تؤمــن  ــى  الت احلديثــة  املعــدات  لشــراء 
ثرواتهــا ومقدراتها، وكذلــك ملواجهة التحديات 
ــى  ــى قــد تواجــه مصــر فــى املســتقبل وعل الت
مختلــف االجتاهــات. كانت ســيناء حتديدا فى 
بدايــة ثــورة 30 يونيو مقصــدا لتجمع العناصر 
اإلرهابيــة، خاصــة وكلنــا نذكــر عبــارة القيادى 
اإلخوانــى محمــد البلتاجــى بــأن األوضــاع فــى 
ســيناء ســتهدأ حينمــا يعــود رئيســهم للحكــم، 
إلرادة  املصــرى  اجليــش  انحيــاز  إصــرار  ومــع 
املصريــن، واجــه اجليــش املصــرى اجلماعــات 
واقتــدار،  بســالة  بــكل  اإلرهابيــة  والعناصــر 
ــى اســتمرت  فأطلــق عمليــة حــق الشــهيد والت
ــى تطهيــر ســيناء  لعــدة ســنوات واعتمــدت عل
بشكل كامل من البؤر اإلرهابية، وفى عام 2018 
أعلنــت القيــادة العامة للقوات املســلحة إطالق 
تســتهدف  ــى  والت ســيناء،  الشــاملة  العمليــة 
ضــرب فلــول اإلرهاب على مختلــف االجتاهات 
االســتراتيجية. كانــت العمليــات اإلرهابيــة فى 
الســنوات األولى من ثورة 30 يونيو مستمرة، إال 
أن تلــك العمليــات هدأت عام عن عام، بل مرت 
املناســبات كافــة دون عمليــات إرهابيــة تذكــر، 
وظلــت األرقام تتراجــع، وذلك لقــوة التخطيط، 
ــى  وحتديــث عمليــات التحــرك، واالعتمــاد عل
املعلومــات، وتدريــب وتأهيــل الفــرد املقاتل فى 

منظومة العمل. 

  الحرب 
الحقيقية هى 

فى األساس 
» معركة بقاء 

وطن« يستحق 
أهله كل الخير

 تقديرات 
الموقف 

التى وضعت 
أمام صانع 

القرار دفعت 
بالمشهد 

فى اتجاهين 
الدبلوماسية 

وقوة الردع 

الرئيس على اجلبهة 
7 سنوات فى مهمة خاصة للحفاظ على الوطن 

منذ اللحظة األولى 
وكانت مهمة الرئيس 

عبد الفتاح السيسى 
محفوفة بالمخاطر 

وكان الرجل يدرك جيدا 
أن المعركة هى فى 

األساس » معركة بقاء 
وطن« يستحق أهله 

كل الخير .
وقبل تولى المهمة 

كانت جميع دوائر االمن 
القومى المحيطة بمصر 
ملتهبة للغاية وتحتاج 

الى قبل شجاع وعقل 
رشيد وقوة رادعة ألى 

أطماع .
األمر ليس بغريب 
فالحدود الغربية 

مشتعلة منذ سقوط 
الرئيس الليبى السابق 

معمر القذافى وتوغل 
الميليشيات فى ليبيا 

التى تمثل الحديقة 
الخلفية لمصر وعمقها 

االستراتيجى المهم .
وفى الجنوب توجد 

تحديات تواجه االشقاء 
فى السودان ناهيك 

عن أزمة السد االثيوبى 
وتعنت أديس أبابا فى 

مفاوضات ملء السد  .
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اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

9١4 نجوم وحكايات
هانى شاكر لحمو بيكا: 

النقابة لها احترامها وقدسيتها

تترات املسلسالت كلمة السر فى جناح دراما رمضان

 قدمت كارول سماحة تتر مسلسل »ضد 
توزيع  العدل،  مدحت  كلمات  من  الكسر«، 
إلهامى دهيمة وأحمد حسام، وحققت من 
إنتاج  من  واملسلسل  كبير،  صدى  خالله 
الدالى،  عمرو  تأليف  جروب  العدل  شركة 
كرمي،  نيللى  وبطولة  خالد،  أحمد  وإخراج 
عماد،  تارا  اخلميسي،  لقاء  فراج،  محمد 
مصطفى  خليفة،  سينتيا  عمران،  لؤى 

درويش، نور إيهاب.
»كله  مسلسل  تتر  يارا  املطربة  وقدمت   
بهجت  أمين  كلمات  من  وهى  باحلب«، 
قمر، وحلنها عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد 
عادل وهى من إنتاج سكرمو لإلنتاج الفني، 
السعدنى  وأحمد  زينة  بطولة  من  املسلسل 
درويش  ومصطفى  فاخر  وهالة  وصابرين 
وسامر  البارودى  ورمي  منصور  ومحسن 
املصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، 
وإخراج عصام عبد احلميد، وإنتاج شركة 

سكيرمو ميديا.
 أما املطربة شيرين عبدالوهاب فقدمت  
بدوى  كلمات  غزال«  »حلم  مسلسل  تتر 
أمير  وتوزيع  رحيم،  محمد  وأحلان  جمعة، 
و  عبدالرزاق  غادة  بطولة  املسلسل  سمير، 
شريف سالمة، وعمرو عبد اجلليل، وخالد 
وخالد  سليم،  ومى  خليل،  وأحمد  كمال، 
محمود، وأشرف عبد الغفور، قصة وكتابة 

إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.
فى  أصالة  السورية  املطرب  وشاركت   

دراما رمضان هذا العام  بغناء تتر مسلسل 
»قصر النيل«،  كلمات أمير طعيمة، وأحلان 
بوحافة،  أمني  وتوزيع  الواحد،  عبد  إيهاب 
املسلسل بطولة بطولة دينا الشربيني، ريهام 
عبدالغفور، صبرى فواز، أحمد مجدي، 

صالح عبداهلل، محمود البزاوي، نبيل 
وتأليف  إخراج خالد مرعي،  عيسى، 

محمد سليمان عبداملالك.
 ونافس 

النجم  
تامر 

حسنى 
فى   بقوة 

مسلسل  تتر 
األغرب،  »نسل 

سارة  كلمات  الصعيدية،   الطريقة  على 
وتوزيع  نبيل،  هيثم  وأحلان  سعيد، 
عدد  وصلت  والذى  فهد،  موسيقى 
الى  اليوتيوب  تطبيق  على  مشاهداته 
حوالى 7  مليون مشاهدة، املسلسل من 

وأحمد  كرارة  وأمير  السقا  أحمد  بطولة 
وإخراج  تأليف  من  وهو  عمر،  ومى  مالك 

محمد سامى، ومن إنتاج شركة سينرجى.
أغنية  احلكمى  إبراهيم  املطرب  وقدم   
»البيوت مرايات« تتر ملسلسل »اللى مالوش 
وأحلان  قمر،  بهجت  أمين  كلمات  كبير«، 
نبيل،  خالد  موسيقى  وتوزيع  سعد،  وليد 
ياسني  محمود  عمرو  تأليف  املسلسل 

شركة  وإنتاج  فكرى  مصطفى  وإخراج 
العزيز  عبد  ياسمني  وبطولة  سينرجى، 
ودينا  الصاوى،  وخالد  العوضى،  وأحمد 
فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد 
السيد،  وإميان  حافظ،  ومحمود  العزيز، 
عبد  ومحمد  محمود،  اهلل  عبد  وأحمد 
العظيم، ومحمود ياسني »جونيور« وحال 

زلط.
تتر  عاشور  تامر  املطرب  وقدم    
مسلسل »والد ناس«، وهى أغنية من 
دعاء  كلمات 
عبدالوهاب، 

تامر  أحلان 
عاشور، 

طارق  توزيع 
يعود  الذى  مدكور 
املسلسالت  تترات  لتوزيع 
أعمال  تترات  تقدمي  بعد غياب طويل عن 
هانى  وإخراج  تأليف  املسلسل  درامية، 
وفيق،  أحمد  فواز،  صبرى  بطولة  كمال، 
إيهاب  فؤاد،  بيومى  شوقى،  فريد  رانيا 
أحمد صيام، صفاء  لقاء سويدان،  فهمى، 

الطوخى.
بتتر  فشارك  جمال  رامى  املطرب  انا   
أولى  فى  واألرض«،  السما  »بني  مسلسل 
الدين  نور  كلمات  تترات،  جتاربه فى غناء 
محمد، أحلان أخويا الشاطر أحمد العدل، 
حسام،  وأحمد  دهيمة  إلهامى  وتوزيع 

يسرا  درة،  سالمة،  هانى  بطولة  املسلسل 
نورهان،  بدر،  جنالء  بدر،  سوسن  اللوزى، 
ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، 
والعمل  السلكاوى،  أحمد  الليثى،  محمود 
من سيناريو وحوار إسالم حافظ، وإخراج 

محمد العدل.
جذب   سعد  أحمد  الفنان  وبصوت    
وانظار  أسماع   ،»2 »االختيار  مسلسل  تتر 
فى  »روحنا  أسم  حتملى  والتى  اجلماهير 
إيدينا« كلمات نصر الدين التاجى، وأحلان 
وتوزيع أحمد فرحات، املسلسل تأليف هانى 
سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة 
سينرجى، وبطولة كرمي عبد العزيز، أحمد 
املقدم،  إجنى  بشرى،  نصار،  إياد  مكى، 
هادى   - صبرى  طارق  اليزيد،  أبو  أسماء 

اجليار، إسالم جمال، وسامح الصريطي.
 وعاد املطرب مدحت صالح باملنافسة فى 
تتر مسلسل »هجمة مرتدة«، كلمات الشاعر 
أمين بهجت قمر، أحلان وليد سعد واملسلسل 
من  بطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة 
الشافعى، صالح  نضال  سليم،  هشام  زكى، 
عبد اهلل، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد 
عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، 
عثمان،  يوسف  سليم،  فؤاد  أحمد  فيدرا، 
هاجر الشرنوبى، وتأليف باهر دويدار وإخراج 

أحمد عالء الديب.

هانى شاكر
أكد الفنان هانى شاكر، أنه ال يتخذ أى موقف شخصى من مغنى 

المهرجانات حمو بيكا، قائال :«لو حاطه فى راسى مكنتش 
اتنازلت عن القضية«. وعن سبب تنازله عن القضية، قال هانى 

شاكر »مش عايز أؤذيه وال أضيع مستقبله، خريج السجون 
شكله مش حلو، لكن أخرت القرار ألخر وقت قرصة ودن، كان 

الزم موقف، ألن النقابة لها احترامها وقدسيتها«. وأردف 
هاني: »أنا معنديش مشكلة معاه، لو شفته فى الشارع بتكلم 

معاه عادي، وهسلم عليه وأبوسه«. وعن إمكانية انضمام حمو 
بيكا للنقابة، قال شاكر: هو عمل اختبار فى النقابة ومنجحش، 

اللجنة سقطته، هيفضل يشتغل وهو ساقط ربنا معاه«. الفن
أهل

محمد متساح

■ بداية.. ما سر حماسك لتقدمي »ضل راجل«؟
ما حمسنى للمشاركة فى مسلسل »ضل راجل«، 
هو توافر جميع عوامل النجاح للعمل الفنى، وفى 
مقدمتهم املخرج أحمد صالح والكاتب أحمد عبد 
الفتاح، وشركة إنتاج مثل سينرجى، وجميعهم على 
مستوى راقى من النجوم املشاركني، أما عن الدور، 
فشخصية األب وعالقته بابنته دائًما ما تكون قصة 
ونحتاح  قوى،  الصراع  بها  ويكون  بالدراما  ناجحة 
أن نتناول بالدراما عالقة األباء باألبناء ومن أوجه 
بناء  أساس  هى  األسرية  العالقات  ألن  مختلفة 
والسلبيات  االيجابيات  تناول  ويجب  املجتمعات، 

وتقدميها للمشاهد ومعاجلتها بقالب درامى.
■ وما السبب وراء تسميته بهذا األسم؟

الرجل  من  واألمان  احلماية  يعنى  راجل«  »ضل 
ألهل بيته، والذى ُيشعرهم دائًما باحلب واحلنان، 
ويظهر ذلك فى تعامله مع زوجته القعيدة »نيرمني 

الفقى«، وجميع أسرته.
اآلونة  فى  املرأة  ضد  العنف  حوادث  كانت  هل   ■

األخيرة سبًبا فى اختيارك لهذا العمل؟
واحًدا،  العنف مع املرأة قوالً  بالطبع، فأنا ضد 
وفى عاداتنا الشرقية ومجتمعاتنا العربية ال نسمح 
بالتعامل مع املرأة بشكل ال يليق، ألن الزوجة واألم هم 
من يصنعون املجتمعات، ويتوقف تقدمها على مدى 
الدور الفعال للمرأة به سواء كان بالتربية أو التعليم أو 
أى مجال من مجاالت احلياة، وبدأ ذلك يظهر جلًيا 
فى مجتماعتنا العربية فى الفترة األخيرة، واالهتمام 

بقضايا املرأة البُد أن يكون من أولويات الفن، وفى 
»ضل راجل« يتناول قضية حساسة ومهمة للغاية.

■ وماذا عن رسالتك من »ضل راجل«؟
العمل يتناول العديد من الرسائل والتى سيكتشفها 
اجلمهور مرورًا باألحداث، وفى مقدمتهم مناقشة 
بزوجاتهم،  األزواج  وعالقة  باألبناء  األباء  عالقة 
وكيفية مراعاة الزوج لزوجته القعيدة، وال يتركها فى 
مرضها؛ بل يراعيها ويتحمل عنها الصعاب دون أن 
يؤثر على واجباته والتزامته ألهل بيته وهذه معادلة 

»الرجولة«.
مع  تتعاون  طويلة  سنوات  بعد  الثانية  للمرة   ■
املخرج أحمد صالح بعد »حلظات حرجة« عام 2007 

.. فكيف كان التعاون بينكم؟

املخرج  مع  تعاونى  وأكرر  سنوات  منذ  بالفعل، 
حسني املنباوى، وهذا العام مع املخرج أحمد صالح، 
فهو مخرج موهوب وفنان فى اختياراته، واستفدت 

كثيًرا من جتربتى معه.
■ كيف ترى املنافسة الرمضانية هذا العام؟

»مائدة املسلسالت« عامرة بالعديد من األعمال 
الهامة واأللوان الدرامية، وإن كنت أرى أن اختالف 
منافسة،  وليست  مشاركة  هى  الدرامية  األعمال 
من أجل امتاع اجلمهور، وسأحرص على مشاهدة 
العديد من بينهم للمباركة لزمالئى وفى مقدمتهم 

اإلختيار، هجمة مرتدة، نسل األغراب وغيرهم.
■ وأين ياسر جالل من السينما؟

التواجد  أقدم عمل سينمائى ملجرد  أن  أريد  ال 

بالسينما، فالبٌد من اختيار املوضوع بعناية فائقة 
مثلما أفعل بالدراما، وهذا يحتاج جهد ذهنى كبير، 
باالضافة ألن هناك بعض التقنيات احلديثة التى 
دخلت بالدراما، جعلتها أقرب للسينما، وسعيد مبا 

حققته من جناح بالدراما.
■  وأخيًرا .. ماذا عن عالقتك بالسوشيال ميديا؟

التواصل  مواقع  على  حسابات  أى  لدى  ليس 
االجتماعى ولكن يصلنى كل ما يشعر به اجلمهور 
وتعليقاتهم على أعمالى بصفة مستمرة وأحمد اهلل 

على هذا احلب وتعليقاتهم.

ياسر جالل يكشف 
أسرار »ضل راجل«

خطف  من  تمكن  قدير،  نجم  هو 
على  وتربع  المشاهدين  وجدان 

الفنية  بأعماله  قلوبهم،  عرش 
حملت  طالما  والتى  الصادقة، 
سواء  للمجتمع  هامة  رسالة 

هو  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل 

يشارك  والذى  جالل،  ياسر  النجم 
الحالى  الرمضانى  الموسم  فى 

راجل«،  »ضل  مسلسل  خالل  من 
للدراما  جديدة  تجربة  فى 

ولكن  الشعبية  االجتماعية 
حواره  وفى  جديدة،  برسائل 

تفاصيل  عن  »جالل«،  كشف 
لهذا  انجذابه  وسر  مشاركته 

بهذا  تسميته  وسر  العمل، 
سنوات  بعد  وتعاونه  االسم 

صالح،  أحمد  المخرج  مع  طويلة 
: الحوار  داخل  أخرى  وتفاصيل 

 ليس لدى 
على  حسابات 

 .. ميديا  السوشيال 
وهذا موقفى من 

لسينما  ا

واالهتمام  المجتمعات..  بناء  أساس  هى  األسرية«  »العالقات 

الفن أولويات  المرأة الُبد أن تتصدر  بقضايا 

جتسيد  من  قلقة  كانت  إنها  صبرى  عبير  الفنانة  قالت 
دور »صباح« فى مسلسل »موسى« مع النجم محمد رمضان، 
والذى يتم عرضه حصرياً على قناة DMC فى شهر رمضان 
اجلارى، وذلك بسبب طبيعة الشخصية واملرحلة العمرية ولون 
بشرتها وشعرها، إال انها قررت دخول التحدى، وتلقت ردود 
أفعال جيدة جداً على ظهروها فى احللقات األولى من العمل.
وأشارت عبير صبرى أنها تدربت كثيراً على اتقان اللهجة 
أن  مضيفة  تعبيرها،  حسب  مرهقة  كانت  والتى  الصعيدية 
شخصية صباح مليئة بالفتاصيل سواء اخلارجية فى الشكل 
أو الصفات الداخلية، الفتة أنها تعرضت للشمس وغيرت لون 
ملناسبة  وكذلك  الصعيد  لسيدات  أقرب  تكون  حتى  بشرتها 

املرحلة العمرية التى جتسدها.
سرده  وطريقة  املسلسل  مبؤلف  صبرى  عبير  وأشادت 
محمد  العمل  مخرج  وكذلك  فيها،  القوية  واحلبكة  للحدوتة 
مريحة  صورة  يقدم  حيث  بالعبقرى،  وصفته  التى  سالمة 
مع  سواء  التفاصيل  بكل  واهتمامه  مميزة،  وكادرات  للعني 
الشخصيات أو فى الديكورات، متوقعة أن يكون »موسى« من 

أهم املسلسالت املعروضة خالل شهر رمضان اجلارى.
سمية  رمضان،  محمد  من  كل  بطولة  »موسى«  مسلسل 
صبرى  رجب،  سيد  اخلولى،  رياض  صبرى،  عبير  اخلشاب، 
فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة 
عبد الرسول، أمير صالح الدين، ضياء عبد اخلالق، حمدى 
الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانني، وتأليف ناصر 

عبد الرحمن، وإخراج محمد سالمة وإنتاج شركة سينرجى.

عبير صبرى تكشف 
كواليس دورها فى موسى 

مع اقتراب مرور أول أسبوع من 
دراما رمضان نجحت تترات بعض 

المسلسالت فى تصدر الترند وتداولها 
العديد فيما بينهم، ويتنافس فى هذه 
المرة عدد كبير من نجوم الغناء العربى 

على لقب أفضل تتر لمسلسل رمضان، 
حيث بات عنصر األغنية من أهم عناصر 

نجاح أى عمل درامي، والالفت للنظر هذا 
العام هو صعود اللون النسائى بشكل 

ملحوظ فى غناء تترات مسلسالت 
رمضان، وبذلك تكون الكفة النسائية 

هى الكفة الرابحة واألكثر حظًا 
بالمقارنة بالمطربين الرجال.

أمانى أبوعيسى

شيرين جمال
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سمير الباجورى
املستشار القانونى

 7 املوافق   1957 أبريل   7 فى  كانت  البداية   
على  األهلى  فاز  حيث  هجرياً،   1367 رمضان 
فى  بينهما  واألولى   16 الـ  القمة  فى  الزمالك 
سيد  سجلهما  نظيفني  بهدفني  رمضان  شهر 

الضظوي. 
رمضان   26 املوافق   1965 يناير   29 وفى 
1384 هجرياً واجه األهلى والزمالك فى املباراة 
وانتهت  رمضان،  شهر  فى  والثانية  بينهما  الـ28 

بتعادل الفريقني 2/2 . 
وفى 26 مايو 1985 املوافق 6 رمضان 1405 

األهلى  بني  الثالثة  املواجهة  كانت  هجرياً، 
 56 الـ  والقمة  الكرمي  الشهر  فى  والزمالك 

الزمالك.  التوفيق من نصيب  الفريقني، وكان 
وفى 6 مارس 1992 املوافق 2 رمضان 1412 
هجرياً، فاز األهلى على الزمالك بهدف نظيف، 
فى القمة الـرابعة خالل رمضان والـ 68 بينهما. 
رمضان   8 املوافق   2002 نوفمبر   23 وفى 
لقاء  فى  والزمالك  األهلى  التقى  1422 هجرياً، 
القمة اخلامس فى شهر رمضان والـ 88 بينهما، 

الغلبة من نصيب األبيض.  وكانت 

رمضان   27 املوافق   2004 نوفمبر   21 وفى 
فى  األهلى  على  الزمالك  فاز  هجرياً،   1424
 99 الـ  و  رمضان  فى شهر  السادس  القمة  لقاء 

 . بينهما
رمضان   21 املوافق   ،2004 نوفمبر   4 وفى 
على  كبيراً  فوزاً  األهلى  حقق  هجرياً،   1425
الشهر  فى  بينهما  السابعة  القمة  فى  الزمالك 

الكرمي بنتيجة 2/4 . 
وفى 16 اكتوبر 2005 املوافق يوم 13 رمضان 
على  غالياً  فوزاً  األهلى  حقق  هجرياً   1426

أفريقيا  أبطال  دورى  نهائى  نصف  فى  الزمالك 
نظيفة. بثنائية 

رمضان   5 املوافق   2008 سبتمبر   17 وفى 
بثنائية  الزمالك  األهلى على  فاز  1428 هجرياً، 

نظيفة فى القمة التاسعة فى شهر رمضان .
رمضان   14 املوافق   2008 سبتمبر   14 وفى   
الفريقني  بتعادل  املباراة  انتهت  هجرياً،   1428
شهر  فى  بينهما  العاشرة  القمة  فى   ،  2/2

رمضان.
 1433 رمضان   9  –  2012 يوليو   22 وفى 

مباراة  فى  الزمالك  مع  األهلى  التقى  هجرياً، 
أبطال  دورس  نهائى  إلى نصف  للتأهل  مصيرية 
افريقيا 2012 ، وكانت القمة الـ11 بني الفريقني 
بهدف  األهلى  بفوز  وانتهت   ، فس شهر رمضان 
فى  الفريقني  بني  مباراة  آخر  وكانت  نظيف.  
على  األهلى  بفوز  انتهت  قد  رمضان،  شهر 
من  األولى  اجلولة  فى  رد  دون  بهدف  الزمالك 
املرحلة الفاصلة بالدورى املصري، يوم 28 يونيو 
لعام  الكرمي  الشهر  من  األول  واملوافق   2014

1435 هجرياً.

حسام البدرى: ندمان على 
تجربتى فى بيراميدز

إسالم أسامة

��

تتوجه أنظار عشاق الساحرة 
المستديرة، غدا األحد ، لمباراة 

القمة بين األهلى والزمالك، 
فى المباراة المؤجلة من 

الجولة الرابعة لبطولة الدوري.
قمة رمضانية جديدة ستجمع 
األهلى بالزمالك، بعد 12 قمة 
جمعتهما فى الشهر الكريم 

على مر السنوات وقمة الدورى 
غالبًا ما تميل للنادى األهلى 
على حساب غريمه التقليدى 

الزمالك.
وفى السطور التالية ننشر سجل 

مباريات القمة بين األهلى 
والزمالك فى بطولة الدوري.

التاريخ السرى للقمم
الرمضانية بني األهلى والزمالك 

موسيمانى يجهز على لطفى نفسيا متهيدا حلراسة عرين األهلي

سيناريوهات وكوابيس ترسم 
أكد حسام البدرى، املدير الفنى ملنتخب مصر مستقبل كلوب مع ليفربول 

أنه يشعر بالندم من جتربته فى نادى بيراميدز. 
املزايدة على  أحد  يستطيع  »لن  البدرى   وقال 
رفضت  فلقد  معه،  وتاريخه  لألهلى  حبى 
عروضا كبيرة من أجل القلعة احلمراء ولن 

أفصح عنها«.
كلها  وحياتى  بيتى  »األهلى  وأضاف: 
فى  كانت  بنتى  جدرانه،  بني  قضيتها 

العناية املركزة وكنت بتابع حالتها بالتليفون من 
أجل إدارة مباراة لألهلى«.

وأكمل: »بعض جمهور االهلى زعل منى عشان 
روحت بيراميدز، مكنتش متوقع رد الفعل اللى 
حصل، كنت وقتها دون نادى فقبلت العرض ولو 
أعلم أنه سيغضب جمهور األهلى منى مكنتش 
هوافق عليه، ولو رجع بيا الزمن لن أوافق على 

العمل فى بيراميدز«.

حرص محمد مصيلحي، رئيس نادى االحتاد السكندرى على 
واجلهاز  الالعبني  ملؤازرة  اجلمعة،  اليوم  فريقه  مران  حضور 
الفنى بعد الهزمية من وادى دجلة فى دور الـ16 من كأس مصر 

ووداع املسابقة مبكرا.
املواجهة  استعداد  اجلمعة  اليوم  مرانه  الفريق  وخاض 
بيراميدز يوم 24 من أبريل اجلارى فى اجلولة 19 من مسابقة 
مقعد  على  الثغر  زعيم  فيه  ينافس  والذى  املمتاز،  الدورى 
للمشاركات  العودة  خالله  من  ويستهدف  الذهبى  املربع  فى 
جلسة  عقد  على  وحرص مصيلحي،  املقبل.  املوسم  اإلفريقية 
مع العبى الفريق حثهم فيها بنسيان اخلروج الكأس، والتركيز 
فى الدورى لالستمرار فى منافسة الكبار وإنقاذ املوسم الكروى 

للفريق بالتأهل إلفريقيا الغائب عنها زعيم الثغر منذ سنوات.
وقال مصيلحى لالعبني إن اجلماهير لن تغفر لهم التفريط 

فى مركز مؤهل إلفريقيا بعد ضياع حلم كأس مصر الذى يغيب 
عن خزائن النادى منذ موسم 1976.

وتأهل فريق وادى دجلة إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر 
عقب الفوز على االحتاد السكندرى بنتيجة هدف مقابل ال شيء 
ضمن  السويس  ستاد  على  الفريقني  جمعت  التى  املباراة  فى 

مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.
وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق محمد هالل العب فريق 
وادى دجلة فى الدقيقة 57 من عمر اللقاء، حيث قام بتسديد 
الكرة بقوة لتسكن شباك احلارس محمد صبحى حارس مرمى 

االحتاد السكندرى.
ويالقى فريق وادى دجلة نظيرة بتروجت بدور الـ8 من بطولة 
كوكاكوال  على حساب  بتروجت  فريق  تأهل  كأس مصر، حيث 

بضربات اجلزاء.

البدرى يفتح النار على بيراميدز 

رسائل نارية لالعبى 
االحتاد السكندرى

 بعد صدمة اخلروج 
من الكأس 

الفنى  املدير  موسيماني،  بيتسو  حرص 
لطفى  على  مع  جلسة  عقد  على  لألهلي، 
أجل  من  األحمر،  الفريق  مرمى  حارس 
متهيدا  أزره  من  والشد  حتفيزه 
مباراة  فى  األهلى  عرين  لقيادة 
يوم  الزمالك  ضد  القمة 
املباراة  فى  املقبل،  األحد 

الدورى  الرابعة من عمر  املؤجلة من اجلولة 
محمد  غياب  تأكد  حال  املمتاز،  املصرى 

القمة. الشناوى عن 
لطفى  على  فى جتهيز  موسيمانى  ويرغب 
فى  عليه  لالعتماد  متهيدا  ومعنويا  نفسيا 
القمة 121، فى حال خروج محمد الشناوى 
جاءت  ما  إذا  لألهلى  الفنية  احلسابات  من 

لها  خضع  التى  الطبية  املسحة  نتيجة 
إيجابية. الالعب 

أعمال  وكيل  احلديدي،  حازم  وكشف 
نتيجة  أن  األهلي،  قائد  الشناوى  محمد 
احلارس  لها  خضع  التى  الطبية  املسحة 
الثانية من صباح  بعد  اليوم اجلمعة ستظهر 
ستحدد  التى  املسحة  وهى  السبت،  غد 

موقفه من اللحاق بلقاء القمة أمام الزمالك 
احلسابات  من  خروجه  أو  األحد،  له  املقرر 

الفنية.
وقال احلديدي، إن الشناوى أجرى مسحة 
بعد  النتيجة  ظهور  وينتظر  اليوم،  طبية 
منتصف الليل، وهى التى ستحدد موقفه من 
أو   121 القمة  األهلى فى  االنضمام ملعسكر 

الفنية. خروجه من احلسابات 
الفنى لألهلى  املقرر أن يعلن اجلهاز  ومن 
اسم  من  ستخلو  والتى  القمة  مباراة  قائمة 
للقائمة  ينضم  أن  على  الشناوى  محمد 
من  العينة  حتول  حال  السبت  غدا  احلمراء 
جاهزا  سيكون  ووقتها  سلبية،  إلى  إيجابية 

لقيادة عرين فريقه فى القمة 121.

دورى  منافسات  اإلجنليزي،  ليفربول  فريق  ودع 
مدريد  ريال  يد  على  املوسم  هذا  أوروبا  أبطال 
فشل  فى  ويأمل  النهائي،  ربع  دور  من  اإلسبانى 
مواطنيه تشيلسى وآرسنال فى املنافسات األوروبية 

هذا العام.
األوروبى  الدورى  نهائى  نصف  إلى  آرسنال  تقدم 
بعد فوزه على سبارتا براج الليلة املاضية، وتشيلسى 
سيواجه ريال مدريد فى نصف نهائى دورى األبطال.
يعنى  العام،  هذا  األبطال  لدورى  ليفربول  توديع 
أن املركز الرابع فى الدورى اإلجنليزى املمتاز فقط 
سيضمن له مكاًنا فى النسخة املقبلة لدورى األبطال.
ليستر  اآلن،  البرمييرليج  ترتيب  جلدول  بالنظر 
سيتى ووست هام يونايتد سينضمان إلى مانشستر 
أوروبا،  أبطال  دورى  فى  يونايتد  ومانشستر  سيتى 

حيث يحتل الرباعى املراكز األربعة األولى.
لكن السباق مستمر بقوة، حتى أن إيفرتون الذى 
إلى  الوصول  فى  يأمل  يزال  ال  الثامن  املركز  يحتل 

املراكز األربعة األولى.
فيما يلى بعض السيناريوهات التى ميكن أن ينتهى 
بها املوسم مع كون إحداها كابوًسا مطلًقا لليفربول:

  

مانشســتر ســيتى يفوز بدورى أبطال أوروبا 
مكانه  حسابياً،  بالفعل  سيتى  مانشستر  يضمن 
الدورى  املراكز األربعة األولى ويقترب من لقب  فى 
اإلجنليزى وإذا استمروا فى أوروبا، فستظل األمور 

كما هي.
الدورى  من  أوروبا  أبطال  دورى  لـ  املتأهلة  الفرق 
والثانى  األول  املركز  أصحاب  ستكون  اإلجنليزى 

والثالث والرابع مع الفائز بالدورى األوروبي.
  

فوز تشيلســى بدورى أبطال أوروبا
سيضمن رجال توماس توخيل مكانهم فى مسابقة 
املوسم املقبل إذا فازوا بها هذا املوسم حتى لو فشلوا 

فى إنهاء البرمييرليج فى املراكز األربعة األولى.
الدورى  من  أوروبا  أبطال  لدورى  املتأهلة  الفرق 
والثانى  األول  املركز  أصحاب  ستكون  اإلجنليزى 
والثالث والرابع والفريق املتوج بدورى أبطال أوروبا.

  

فوز آرســنال بالدورى األوروبي
للفريق  يضمن  األوروبى  بالدورى  الفوز 
املوسم  أوروبا  أبطال  املتوج مكاًنا فى دورى 

املقبل.
املركز  فى  حالًيا  آرسنال  وجود  ومع 

أن  يبدو  اإلجنليزى  الدورى  فى  التاسع 
هذا هو أفضل طريق لهم.

الفرق املتأهلة لدورى أبطال أوروبا 
ستكون  اإلجنليزى  الدورى  من 
أصحاب املركز األول والثانى والثالث 

والرابع والفائز بالدورى األوروبي.
  

فوز تشيلســى وآرســنال فى أوروبا
كابوس  سيناريو  هذا  سيكون 

لليفربول.
األبطال  بدورى  تشيلسى  فاز  إذا 

وكالهما  األوروبي،  بالدورى  وآرسنال 
خارج املراكز األربعة األولى فى البرمييرليج، 

فسيضمن كالهما مكاًنا فى دورى أبطال أوروبا 
املوسم املقبل.

ومع ذلك، على الرغم من منح الفائزين بدورى 
املنافسة  فى  إضافية  مساحة  أوروبا  أبطال 
للموسم التالي، فإن هذه القاعدة ال تنطبق عندما 
البلد  نفس  من  األوروبى  بالدورى  الفائز  يكون 

أيًضا.
اإلجنليزى  الدورى  فريق  أن  يعنى  وهذا 
الدورى  إلى  سينضم  الرابع  املركز  صاحب 
سيتى  وليستر  ليفربول  أن  يعنى  األوروبي، مما 

ووست هام وتوتنهام وإيفرتون سيغيبون عن دورى 
أبطال أوروبا.

الدورى  من  أوروبا  أبطال  لدورى  املتأهلة  الفرق 
والثانى  األول  املركز  أصحاب  ستكون  اإلجنليزى 
والثالث واملتوج بدورى أبطال أوروبا واملتوج بالدورى 

األوروبي.

إميان كمال



06 العدد ٧٢9
اإلصدار الثانى

األخيرةالسنة الثامنة عشرة
أبريل  ٢٠٢١ 9١األثنين

أكــد الدكتــور محمد معيط وزير املاليــة، أن مصر متضى 
بخطــوات ثابتــة نحو اإلصالح االقتصادي، على نحو يســهم 
فــى تعزيــز الثقة لــدى املؤسســات املالية الدوليــة، واملجتمع 
االســتثمارى األجنبى بالســوق املالى املصــرى ويجذب املزيد 
ــى أدوات الدين املصرية بالعملة  من املســتثمرين األجانب إل
املحليــة، حيــث أعلنــت مؤسســة »جــي. بــي. مورجــان« 
انضمام مصر لقائمة املراقبة فى مؤشر »جي. بي. 
مورجان« للســندات احلكومية لألســواق الناشئة؛ 
متهيــًدا النضمــام أدوات الدين احلكومية املصرية 
بالعملــة املحليــة فــى املؤشــر خــالل مــدة أقصاها 
ــى أنه مــن املتوقــع أن تدخل مصر  ــا إل ٦ أشــهر، الفًت
ــى ٢٤ مليــار دوالر  بـــ ١٤ إصــدارًا بقيمــة إجماليــة حوال
ويكون نسبتها فى املؤشر ١,٧٨٪، وبذلك تكون مصر وجنوب 
أفريقيــا الدولتــن الوحيدتــن فقــط فــى الشــرق األوســط 

وأفريقيا املنضمتن لهذا املؤشر.
أضاف الوزير، أن مصر كانت منضمة لهذا املؤشر، ولكنها 
خرجت منه فى يونيه ٢٠١١ لعدم الوفاء مبتطلبات مؤسســة 

»جي. بي. مورجان«، موضًحا أن وزارة املالية بدأت منذ حوالى 
عامن ونصف السعى إلعادة انضمام مصر إلى مؤشر »جي. 
بــي. مورجــان« مــن خــالل حتقيق متطلبــات البنــك، ومنها: 
 YIELD« إطالة عمر الدين احلكومى وتعديل منحنى العائد
CURVE« ورفــع نســبة مشــاركة املســتثمرين األجانــب فــى 

األدوات املالية احلكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
أشــار إلى أن هذه اخلطوة تعكــس اجلهود املتواصلة لوزارة 
املاليــة خلفض تكلفــة الدين العام كجزء من حزمة اإلجراءات 
ــى تتخذهــا الدولــة لإلصالحــات االقتصاديــة، وإعمــاالً  الت
الستراتيجية خفض الدين العام على املدى املتوسط خاصة 
املقترحات اإلضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة املوازنة 
عن طريق تنشيط سوق األوراق املالية لتوفير السيولة وتعزيز 
الطلب على أدوات الدين احلكومية وبالتالى خفض تكلفتها، 
الفًتا إلى أنه مع انتقال مصر من قائمة املراقبة إلى املؤشــر 
الفعلى سيتم ضخ حوالى ٤,٤ مليار دوالر كاستثمارات إضافية 
جديدة داخل سوق األوراق املالية احلكومية املصرية من أذون 
وسندات خزانة وبالتالى حتقيق استراتيجية إدارة الدين فى 

خفض التكلفة.
أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات املالية والتطوير 
املؤسســي، أن انضمــام مصــر لقائمــة املراقبــة هــى خطــوة 
اســتباقية لالنضمام للمؤشــر مما يعكس اجلهود املتواصلة 
لــوزارة املاليــة لرفــع كفاءة إدارة الديــن العام وتخفيض تكلفة 
ــى  خدمتــه ضمــن حزمــة إجــراءات اإلصــالح االقتصــادى الت
تنفذها الدولة، إلى جانب تطبيق االستراتيجية التى وضعتها 
وزارة املالية خلفض حجم الدين العام على املدى املتوسط التى 
تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة املوازنة عن 
طريق تنشيط سوق األوراق املالية لزيادة مستويات السيولة 
وزيــادة الطلــب على أدوات الديــن احلكومية وبالتالى خفض 

تكلفتها.
قالــت نيفــن منصور مستشــار نائــب وزير املاليــة، مدير 
هذا املشروع، إنه على مدار عامن ونصف كان هناك تواصل 
دائــم مع فريق عمل بنك »جي. بي. مورجان« إلمداده بأحدث 
البيانات والتطورات اخلاصة بســوق األوراق املالية احلكومية 
والعمــل على تلبية متطلبات انضمام املؤشــر التى تضمنت 

إطالة عمر الدين احلكومى وزيادة نسبة مشاركة املستثمرين 
ــى تعديل  األجانــب فــى األدوات املاليــة احلكوميــة إضافــة إل
اإلجراءات املتبعة بشأن عدم االزدواج الضريبى وتطبيقه على 
املســتثمرين األجانــب، التــى من شــأنها تطوير ســوق أدوات 
الدين احلكومية املصرية، وبالتالى جذب شريحة جديدة من 
املستثمرين األجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها 
على اخلريطة العاملية للمؤشرات ورفع ثقة املؤسسات املالية 

الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
ــى انضمــام مصــر لقائمــة املراقبة ملؤشــر جي.  أشــارت إل
بــي. مورجان املختــص بالبيئة واحلوكمة اســتناًدا على طرح 
السندات اخلضراء فى أكتوبر ٢٠٢٠ وسوف تكون نسبة مصر 
فى هذا املؤشــر ١,١٤٪ مبا يعكس تواجد مصر على خريطة 
االقتصاديــات املســتدامة وتوجــه الدولــة نحــو أدوات الديــن 

اخلضراء.

وزير املالية: مصر ستكون إحدى دولتني فقط بالشرق األوسط 
وأفريقيا فى مؤشر »جي. بي. مورجان« للسندات احلكومية

تقارير إفصاح تكشف 

كشــفت تقاريــر إفصــاح عن مجلــس اإلدارة 
وهيــكل املســاهمن لعدد من البنــوك املدرجة 
بالبورصــة املصريــة، تنفيــًذا للمــادة رقــم 3٠، 
املصــرى  ــى  األهل البنــك  زيــادة  رأســها  ــى  عل
حصتــه بالبنك التجــارى الدولى من ١١٨.٠٠٢ 
 ١١٨.٢٨٧ ــى  إل  ٪٧.9٨ تعــادل  ســهم  مليــون 
حصــة  واســتقرت   ،٪٨ تعــادل  ســهم  مليــون 
 INVESCOو القابضــة  املاليــة  فيرفاكــس 
 OPPENHEIMER DEVELOPING
 ،٪5.5٦  ،٪٦.5١ MARKETS FUND عنــد 

التوالي. على 
ــى كيرلــس   كمــا رفــع املســاهم شــريف عدل
لتنميــة  املصــرى  بالبنــك  حصتــه  بولــس 
تعــادل  ســهم  مليــوون   ١9.3 مــن  الصــادرات 
ــى ٢3.3 مليــون ســهم تعــادل 55.٨٪،  ٧.٠9٪ إل
واســتقرت حصص املســاهمن بنك االستثمار 
ــى املصري،  القومــي، بنــك مصــر، البنك األهل
عنــد ٤٠.٧5٪، ٢3.١3٪، ١١.5٧٪، على التوالي.

القابضــة  النعيــم  شــركة  خفضــت  فيمــا   
لالســتثمارات مــن ٤١.٠١٨ مليون ســهم تعادل 
9.٧٠٪ بالبنــك املصــرى اخلليجى إلى ٤٠.٤٠٨ 
مليون ســهم تعادل 9.5٦٪، واســتقرت حصص 
لتأمينــات  ومصــر  للتأمــن  مصــر  شــركات 
القابضــة  خمســن  بــو  ومجموعــة  احليــاة 

 ،٪١١.٠١ عنــد  التجاريــة  الكويــت  وبــرارى 
ــى التوالي. 9.٠٦٪، 9.9٤٪، 5.٦٤٪، عل

 وبقطــاع اخلدمــات املاليــة غيــر املصرفيــة، 
رفع املســاهم وليد زكى حصته بشركة بايونيرز 
القابضة لالســتثمارات املالية مــن ٧٨.٦ مليون 
مليــون ســهم  ــى ٦.١٠3  إل تعــادل ٧.٤٦٪  ســهم 
تعــادل 9.٨3٪، واســتقرت حصــص شــركة عبد 
القــادر املهيــدب وأوالده، طه إبراهيــم التلباني، 
 EGYCAP حافــظ،  شــكرى  ــى  عل هشــام 
 ،٪١٠.٠3  ،٪١٤.3٨  ،INVESTMENTS LTD

٧.٢٢٪، 5.٨5٪، على التوالي.
إســماعيل  مصطفــى  املســاهم  رفــع  كمــا   

عــارف رزق حصته بالشــركة املصرية العربية 
)ثمــار( لتداول األوراق املالية من ٦.935 مليون 
ســهم تعادل ١٠.٠٨٧٪ إلى ٧.5٢٧ مليون ســهم 
تعــادل ١٠.95٪، فيمــا اســتقرت نســب باقــى 
املســاهمن عــادل عبــد الفتــاح عنــد ٪5١.١٦، 
وتراجعــت حصــة ابنته مايا مــن ١.3٦٧ مليون 
ــى ١.3١3 مليون ســهم  ســهم تعــادل ١.9٨9٪ إل
نبيــل  اســتقرت حصــص  كمــا   ،٪١.9١ تعــادل 
عبــد الفتاح، محمد عبد الفتاح، أســامة عبد 
الفتاح، ســهام عبد الفتاح، عند ١.٢٪، ٠.١٠٪، 
ــي، واســتقرت حصــة  ــى التوال ٠.١٠٪، ٢٪، عل

شــركة إثراء كابيتال عند ٢٢.٦٪.

البنك األهلى يرفع حصته بـ«CIB« لـ%8

شــروط  كراســة  كبــرى  شــركات  ســحبت 9 
املنافســة على تطوير وتنمية مدينة هليوبارك 
ــا، اململوكــة لشــركة مصــر  مبســاحة ١٦95 فداًن
اجلديــدة لإلســكان والتعميــر- إحــدى شــركات 
وزارة قطاع األعمال العام - وهم ماجد الفطيم، 
ومدينة نصر لإلســكان والتعميــر، وماوننت فيو 
للتطوير العقاري، واملراسم الدولية، وطيبة إلدارة 
األصــول العقارية، وحســن عالم، ومحمد العلى 
»شــركة سعودية«، والسادس من أكتوبر للتنمية 
واالستثمار-ســوديك، ومصر إيطاليا العقارية، 
بحســب املهندس فتح اهلل فوزي، رئيس مجلس 
إدارة شــركة مينا الستشارات التطوير العقاري، 

نائــب رئيس جمعيــة رجال األعمــال املصرين.  
أضــاف »فــوزي«، أن كراســة شــروط الطــرح مت 
إعدادها بشكل يشتمل على كافة نطاق األعمال 
والشــروط املاليــة والتجاريــة بــن شــركة مصر 
اجلديدة لإلسكان والتعمير، كواحدة من كبريات 
الشــركات التى متتلك محفظــة أراضى متميزة 
مبصــر، وبــن املســتثمرين واملطوريــن املهتمن 
بتقــدمي عروضهــم للفــوز باملشــروع، وأن آخــر 
موعد لتلقى االستفسارات من مقدمى العروض 
٢٤ أبريل، وموعد الرد من شركة مصر اجلديدة 

على االستفسارات املقدمة يوم ٢ مايو.
 وتابع »فوزي«، أن آخر موعد لتقدمي العروض 

لشــركة مصر اجلديدة ١٦ يونيــو إلتاحة الوقت 
املطلوبــة  الدراســات  إلعــداد  املطوريــن،  أمــام 
ــا أن تتقــدم من ٤-5  لتقــدمي عروضهــم، متوقًع

شركات بعروض نهائية لشراء األرض.
املطــروح  املشــروع  أن  ــى  إل »فــوزي«،  أشــار   
فرصة جلذب استثمارات أجنبية جديدة بسوق 
العقارات فى ظل ما تتميز به من مساحة وموقع 
متثل فرصة استثمارية متميزة للمطور العقارى 
لتطوير منتج عقارى جاذب للسوق، خاصة فى 
تلــك املنطقــة، التى حتظــى باهتمــام كبير فى 
الطلب على العقار، وتشهد اهتمام من الشركات 

العقارية.

6 شركات كبرى تتنافس على شراء 1700 فدان بالقاهرة اجلديدة

ا.. 
ً
تفتح مجان

؟؟؟؟؟

وزيــرة  جامــع  نيفــن  أعلنــت 
التجــارة والصناعــة أن الصــادرات 
املصريــة غيــر البتروليــة حققــت 
زيــادة ملحوظــة بنســبة ٦٪ خالل 
الربــع األول مــن عــام ٢٠٢١، حيــث 
مليــون  و٤3٨  مليــارات   ٧ بلغــت 
مليــارات   ٦ ــنحو  بـ مقارنــة  دوالر 
نفــس  خــالل  دوالر  مليــون  و99٠ 
الفتــرة من عام ٢٠٢٠، مشــيرًة إلى 
أن هــذه الزيــادة امللموســة جــاءت 
رغــم الظــروف الراهنــة املرتبطــة 
بأزمــة فيروس كورونــا التى يعانى 
منهــا العالم بأســره، وذلك بفضل 
احلكومــة  بذلتهــا  ــى  الت اجلهــود 
اإلنتاجيــة  القطاعــات  ملســاندة 
والتصديريــة خــالل األزمــة، األمر 
الــذى ســاهم فــى اســتمرار دوران 
ــى  عل واحلفــاظ  اإلنتــاج  عجلــة 

األسواق التصديرية.
الــواردات  إن  الوزيــرة  وقالــت   
املصريــة شــهدت ارتفاعــاً طفيفاً 
األول  الربــع  خــالل   ٪٢ بنســبة 
بلغــت  حيــث  اجلــارى  العــام  مــن 
مليــون  و99١  مليــار   ١٦ قيمتهــا 
دوالر مقارنــة بنحو ١٦ مليار و٦٧5 
مليون دوالر خالل نفس الفترة من 
ــى أن هذه  العــام املاضــي، الفتًة إل
املؤشــرات اإليجابيــة ســاهمت فى 
حتقيــق انخفاض فى عجز امليزان 
التجــارى بنســبة ١٪ حيــث بلغــت 
قيمة العجــز 9 مليار و55٢ مليون 
دوالر مقابــل 9 مليــار و٦٨5 مليون 
دوالر خالل نفــس الفترة من العام 

املاضي.
 ومــن جانبــه أوضــح املهنــدس 
الهيئــة  إســماعيل جابــر، رئيــس 
ــى الصادرات  العامــة للرقابــة عل

القطاعــات  أكبــر  أن  والــواردات 
قائمــة  ــى  عل املســتحوذة 
الصــادرات املصرية خــالل الربع 
األول مــن العام اجلــارى تضمنت 
الكيماويــة  املنتجــات  قطــاع 
و53٠  مليــار  بقيمــة  واألســمدة 
مليــون دوالر وقطــاع مــواد البناء 
بقيمــة مليــار و353 مليــون دوالر 
الغذائيــة  الصناعــات  وقطــاع 
بقيمــة 9٦5 مليــون دوالر وقطــاع 
واإللكترونيــة  الهندســية  الســلع 
بقيمــة ٧39 مليــون دوالر، وقطاع 
 ٤3٤ بقيمــة  اجلاهــزة  املالبــس 
مليــون دوالر وقطــاع الصناعــات 
الطبيــة بقيمة ١٧٤ مليون دوالر.

 واضــاف جابــر ان هناك 5 دول 
ــى ٪3٠.٦  اســتحوذت أســواقها عل
ــى الصــادرات املصرية  مــن إجمال
شــملت تركيــا بقيمــة 5٠٤ مليــون 
دوالر والواليــات املتحدة األمريكية 
بقيمــة ٤9٨ مليــون دوالر واململكــة 
 ٤5٦ بقيمــة  الســعودية  العربيــة 
مليــون دوالر وايطاليــا بقيمة ٤٤٧ 
مليــون دوالر ومالطــا بقيمــة 3٧5 

مليون دوالر.
املصــدرة  الــدول  أهــم  وحــول   
للســوق املصــري، أشــار جابر الى 
ــى  ان هنــاك 5 دول اســتحوذت عل
نســبة ٤٢.١٪ من إجمالى الواردات 
املصرية من اخلارج شملت الصن 
بقيمــة 3 مليــار و١٤5 مليون دوالر 
والواليــات املتحــدة بقيمــة مليــار 
و٤95 مليــون دوالر واملانيــا بقيمــة 
9٧٠ مليون دوالر وروسيا االحتادية 
بقيمــة ٨55 مليــون دوالر وإيطاليا 

بقيمة ٦٨9 مليون دوالر.

إلغــاء  املصــرى  ــى  األهل البنــك  يواصــل 
ــى فتــح جميــع أنــواع  املصاريــف اإلداريــة عل
ــى  احلســابات املصرفيــة للعمــالء اجلــدد حت
نهايــة شــهر أبريــل لتصبــح مجاًنا، والســماح 
بفتــح احلســاب بصــورة الرقــم القومــى فقط 
أوراق  أى  تقــدمي  دون  الشــخصية(  )البطاقــة 
أخــرى لدعم مبادرة البنــك املركزى باالحتفال 

باليوم العربى للشمول املالي.
وحفــزت مبــادرة البنــك املركــزي، حســاب 
املعــروف مبصطلــح  مواطــن  لــكل  مصرفــى 
ــى جــذب غيــر  ــي( البنــوك عل )الشــمول املال
وتقــدمي  املصرفــى  اجلهــاز  مــع  املتعاملــن 
خدمــات بنكيــة مجانــا دون أى رســوم خــالل 
٤ شــهور فقــط على مــدار العــام وهم مارس 
لالحتفــال  وأبريــل  املــرأة،  بيــوم  لالحتفــال 
ــي، وأغســطس  باليــوم العربــى للشــمول املال
لالحتفــال بيوم الشــباب، وأكتوبــر لالحتفال 

بيوم االدخار.
ويقدم البنك األهلى ٤ أنواع من احلســابات 
احلســاب  يشــمل  مختلفــة  شــرائح  تخاطــب 
العادى من ســن ٢١ عامــا إلى فوق للمصرين 
واألجانب، وحســاب املستقبل من سن ١٦ عاما 
ــى 5٠ عامــا فقــط، وحســاب املعــاش لكبــار  إل

السن، وحساب املدخر الصغير للجوائز.
ــى كل نــوع مــن  وتتبايــن نســبة الفائــدة عل
أنــواع حســابات التوفيــر فــى البنــك، وكذلــك 
حســب حجم شريحة حســاب كل عميل داخل 
احلســاب الواحد، وتتراوح دورية صرف العائد 
بــن شــهري، وربــع ســنوي، ونصــف ســنوي، 

وسنوي، حسب رغبة العميل.
ويحصــل العميــل بعــد إمتام فتح احلســاب 

الــذى يختــاره حســب رغبتــه ومبــا يتوافــق مع 
اخلصــم  بطاقــة  ــى  عل حســاب  كل  شــروط 
املباشــر )دبت( للتعامل على الســحب واإليداع 
على حســابه من خالل ماكينة الصراف اآللى 
دون احلاجــة للذهــاب للفروع، واالشــتراك فى 
ــى اإلنترنت واملوبايــل البنكي، واملحفظة  خدمت

الذكية مجانا دون أى رسوم.
ــى بعــد انتهــاء الشــهر  ويعــاود البنــك األهل
ــى  عل الرســوم  كافــة  تطبيــق  ــى  إل اجلــارى 
حساباته باستثناء حساب املستقبل الذى يتم 
تقدميه دون رســوم عند فتح احلساب لتحفيز 

الشباب على التعامل مع البنك.
ويقدم »املوجز« تفاصيل الفائدة املطبق على 
٤ أنــواع حســابات التوفيــر فــى البنــك األهلى 
املصرى فى شــهر إلغاء الرســوم ومجانية فتح 

احلسابات:
١-حساب التوفير العادي:

الشريحة األولى من 3٠٠١ جنيه إلى 5 آالف 
جنيه:

ــى العائد  تتــراوح الفائــدة بن 3٪ ســنويا عل
ربــع  العائــد  ــى  الشــهري، و3.٠5٪ ســنويا عل
ــى العائــد نصــف  الســنوي، و3.١٠٪ ســنويا عل

السنوي، و3.٢٠٪ على العائد السنوي.
الشــريحة الثانيــة مــن 5٠٠١ جنيــه إلى ١٠٠ 

ألف جنيه:
ــى العائد  تتــراوح الفائــدة بن ٤٪ ســنويا عل
ــى العائــد ربــع  الشــهري، و٤.٠5٪ ســنويا عل
ــى العائــد نصف  الســنوي، و٤.١٠٪ ســنويا عل

السنوي، و٤.٢٠٪ على العائد السنوي.
الشــريحة الثالثــة مــن ١٠٠ ألــف جنيــه إلى 

نصف مليون جنيه:

تتراوح الفائدة بن ٤.5٪ سنويا على العائد 
ربــع  العائــد  ــى  عل ســنويا  و٤.٦٪  الشــهري، 
ــى العائــد نصف  الســنوي، و٤.٦5٪ ســنويا عل

السنوي، و٤.٧5٪ على العائد السنوي.
الشــريحة الرابعــة أكثــر مــن نصــف مليون 

جنيه:
ــى  عل ســنويا   ٪٤.٧5 بــن  الفائــدة  تتــراوح 
العائــد الشــهري، و٤.٨5٪ ســنويا على العائد 
ــى العائد نصف  ربع الســنوي، و5٪ ســنويا عل
السنوي، و5.٢5٪ سنويا على العائد السنوي.

٢-حساب توفير املستقبل:
ــى 5٠  يقــدم للشــباب مــن ســن ١٦ عامــا إل
ــى مــدار العام ولكن  عامــا، ودون مصاريــف عل
فى الشمول املالى يتم اإلعفاء من احلد األدنى 

لفتح احلساب 5٠٠ جنيه.
ســعر الفائــدة: يتــراوح بــن ٤.٧5٪ ســنويا 
للعائــد  ســنويا  و٤.٨٠٪  الشــهري،  للعائــد 
ربــع الســنوي، و٤.٨5٪ ســنويا للعائــد نصــف 

السنوي، و5٪ سنويا للعائد السنوي.
3-حساب توفير املدخر الصغير ذو اجلوائز:

تتــراوح نســب الفائــدة حســب قيم شــريحة 
احلساب:

ــى 3٠ ألف جنيــه: ٢5.٪5  مــن 3٠٠١ جنيــه إل
سنويا.

ــى 5٠ ألف جنيه:  مــن فــوق 3٠ ألــف جنيه إل
٤.٢5٪ سنويا.

مــن فوق 5٠ ألف جنيــه إلى ١٠٠ ألف جنيه: 
3.5٪ سنويا.

أكثر من ١٠٠ ألف جنيه: 3٪ سنويا.
٤-حساب توفير املعاش:

يصرف فوائد سنوية بنسبة ٢5.٪5.

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير، 
ومتضى على مســار حتقيق ثانى مكســب أسبوعى على التوالي، 

بدعم من انخفاض عوائد اخلزانة األميركية وضعف الدوالر.
واســتقر الذهــب فــى املعامــات الفوريــة عنــد 1762.70 دوالر 
لألونصة، مع بداية التعامات األوروبية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته 
منذ 26 فبراير شباط عند 1769.37 دوالر أمس اخلميس. واملعدن 

األصفر مرتفع أكثر من واحد باملئة منذ بداية األسبوع اجلاري.
ونزلــت العقــود اآلجلة األمريكية للذهب 0.1 باملئة إلى 1763.80 

دوالر.
وتراجعــت عوائــد ســندات اخلزانــة األمريكيــة القياســية ألدنى 
مستوى فى شهر، مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة حليازة املعدن 
الذى ال يدر عائدا. ويتجه الدوالر صوب أســوأ انخفاض أســبوعى 

على التوالى هذا العام.
فى غضون ذلك، كشــفت بيانات أن اقتصاد الصني منا بوتيرة 

قياسية فى الربع األول، ليتوسع 18.3 باملئة على أساس سنوي.
وعززت قراءات اقتصادية فى اآلونة األخيرة من الواليات املتحدة 
والصني اآلمال بشــأن تعاف اقتصادى ســريع ودفعت املســتثمرين 

لشراء األصول عالية املخاطر.
وفــى وقت ســابق من األســبوع اجلاري، قال جيــروم باول رئيس 
مجلس االحتياطى الفدرالى ومســؤولون آخرون باملركزى األميركى 
إن التوقعــات االقتصاديــة األكثــر إشــراقا وفترة وجيزة مــن ارتفاع 
التضخــم لــن تؤثــر علــى السياســة النقديــة وإن البنــك املركــزى 

سيُبقى على دعمه حلني النتهاء األزمة.
ومييل الذهب لاستفادة من تدابير التحفيز واسعة النطاق من 

البنوك املركزية ألنه يُعتبر حتوطا من التضخم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، نزلت الفضة 0.1 باملئة إلى 
25.84 دوالر لألونصــة. وارتفــع الباديــوم 0.2 باملئــة إلى 2744.91 
دوالر وربــح نحــو أربعــة باملئة فى األســبوع. وزاد الباتني 0.4 باملئة 

إلى 1198.04 دوالر.

بالربع األول من 2021

6%زيادة فى الصادرات غير 
البترولية لتسجل 7.4 مليار دوالر

تعرف على أنواع احلسابات املصرفية فى البنك األهلي

الذهب يحلق قرب ذروة 7 
أسابيع مع انخفاض عوائد 

السندات األمريكية
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