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دلوقتي تقدر تشتري العربية اللي بتحلم بيها من خالل قرض شخصي 
من CIB صمم خصيًصا لتزويدك بمجـموعة من المـزايا الفـريدة، بـدون 
مقدم، وبدون حظر بيع أو تأمين على السيارة، وفترة تمويل تصل إلى 
اإلدارية وسعر  المصاريف  على  50% خصم  إلى  باإلضافة  5 سنوات، 

عائد مميز.
لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة أقرب فرع CIB أو اتصل بمركز خدمة العمالء 19666

اشـتري عـربية أحــالمك مع القرض 
الشخصي مـن CIB بـكل ســــهولة!
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هل مصر حقا على اعتاب دولتها الجديدة ؟ نعم هذا 
ما حلم به الرئيس ووعد به الشعب لتقهر مصر الخوف 

والظالم وتودع الفوضى ودعاة المؤامرة.
واليمكن أن ينسى أحد من أصحاب األقالم تلك الليلة 

التى وقف فيها رئيس لبنان األسبق شارل حلو وداعب 
الصحفيين اللبنانيين بمقولة باتت مأثورة »أهال بكم 

فى وطنكم الثانى لبنان«الن كل قلم منهم بات 
مأجورا لدولة اخرى يكتب من اجل مصالحها على جثة 

وطنه، وفى خضم الحديث عن أزمة اإلعالم المصرى 
وخطاياه، وتدنى مهنيته.. نتساءل: هل اقتربنا من 
الحد الذى سيقول فيه رئيس مصر يوما لإلعالميين 

والصحفيين المصريين »أهال بكم فى وطنكم الثانى 
مصر«؟!

ونتمنى أال يأتى مثل هذا اليوم الصعب حتى ولو على 

سبيل الدعابة الن هذا يعنى باختصار اننا وصلنا إلى 
حروب طائفية كالمية رصاصها الشائعات ودباباتها 

وصواريخها هى معارك التالسن والسباب على جثة 
الوطن ؟!

المهم فى هذا الملف ان الدولة مسئولة حماية 
المؤسسات االعالمية والصحفية قبل ان تتحول إلى 

مكاتب استخبارات وتجسس لحساب دول معادية.
»الفوضى االعالمية » كانت ابرز التحديات التى 

واجهت الدولة فى السنوات االخيرة ويقال دوما ان 
هناك أكفاء حول الرئيس لديهم القدرة على ادارة 
هذا الملف بحرفية واخالص لما يملكونه من خبرة 
كبيرة فى التعامل مع وسائل االعالم لكن ما حدث 

فى األونة االخيرة يؤكد ان هناك متغيرات عديدة 
شهدتها الساحة فى مقدمتها غزو المال السياسى 

مصر تقهر اخلوف 
على أعتاب 

دولتها احلديثة 

املركزيــة  االســتخبارات  طريقــة  علــى 
االمريكيــة »ســى.اى.ايه » عملت هذه املكاتب 
التــى تنطلــق منهــا سلســلة مواقــع اخباريــة 
وصحــف ظاهرهــا الرحمة وباطنهــا التخابر 
والتجســس وجمــع التقاريــر لوضعهــا حتــت 
اقدام أجهزة اســتخبارات لدول معادية ملصر 

وشعبها وال تريد بنا خيرا.
وقــد ابتدعــت املخابــرات األمريكيــة هــذا 
األســلوب وهــو اســتخدام املكاتــب الصحفية 
الداة  الدبلوماســية  والهيئــات  والســفارات 
للتجســس والتخابــر فهذه املؤسســات متتلك 
القدرة على االختراق والتجول فى حرية دون 

مساءلة.
دولــة  ووجدنــا  اللعبــة  بــدأت  هنــا  ومــن 
صغيــرة جتنــد رجــل اعمــال »وهمــى هجــن 
» لالســتحواذ علــى وســائل اعالم ثــم حتويل 
هــذه الوســائل إلــى مكاتــب جتســس تختــرق 
كل الــوزارات والهيئــات واملؤسســات وجتمــع 
التقاريــر لوضعهــا حتــت اقــدام هــذه الــدول 

املعادية بواسطة مالكه«الرجل الهجن ».
امللف طويل والقائمة السوداء اطول وهناك 
وافدين جدد على اللعبة اقتحموا سماء مصر 
عبــر فضائياتهــا ووســائل اعالمهــا املختلفــة 
التــى ال تســقطها املضــادات االرضية وقوات 
الدفاع اجلوى وتلك قواعد اللعبة مع الثعالب 
الكبيــرة التــى جنــدت ذئــاب صغيــرة للتآمــر 
علــى هذا الوطن ومتزيقه بل ومتزيق املنطقة 

باثرها.
فصول اللعبة كثيرة وال زال العرض مستمرا 
وهذا كله ال يلقى باللوم على معسكر االعداء 
النهم بحساباتهم يخوضون حروبا رفعوا فيها 
لــواء »نصــر بال حــرب » وينفــذون خططا مت 
اقرارهــا داخــل املخابرات املركزيــة ملخصها 

ان »يستيقظ الشرق األوسط ميتا ».
لكــن عالمــة االســتفهام الكبــرى تكمن فى 
موقــف الدولة واجهزتها من هذه االختراقات 
والتوغــالت املشــبوهة وهنــا ال يوجــد امامنا 

سوى افترضيتن ال ثالث لهما.
االولــى ان الدولــة تعلــم كل مــا يحــدث من 
اختراقــات وبيــع للذمم والوطــن ولكنها تغض 
الطــرف إلــى وقت تراه بوجهــة نظرها..وتلك 
والتخابــر ضــد  اخليانــة  ملفــات  كارثــة الن 
الوطن ال ميكن الصبر عليها او حتملها حتت 

اى مسمى.
االفتــراض الثانــى هــو ان الدولــة ال تعلــم 
هــذا  ان  ونثــق  الكــوارث  أم  تلــك  شــىء..و 
االفتــراض ضعيف جدا ان لم يكن مســتحيال 
على االطالق وفى كل االحوال سنزيح الستار 
فيمــا تبقــى مــن امللــف عــن ادوات املخطــط 

وجذوره.

مكاتب 
االستخبارات 

االعالمية
١

5- نــدوة نظمهــا مركــز ديــان ألبحــاث 
 2006 عــام  وإفريقيــا  األوســط  الشــرق 
حتــت  العربــى  الوطــن  وتفتيــت  لتقســيم 
عنوان الدولــة واملجتمع فى العالم العربى 

فى طريقهما إلى الســقوط واإلنهيار.
 وعــدد ليــس بالقليل من هــذه اخلطط 
محــدود  بشــكل  تــوزع  كانــت  واملشــاريع 
االطــار  فــى  يتــم  تداولهــاكان  وكذلــك 
املعلوماتــى والبحثــى فقط لكــن متكنا من 

الوصــول إليها ومنها ندوة مركز ديان .
نقطــة انطالق خطة التقويض والتدمير 
ووالســكانى  واجلغرافــى  املجتمعــى 
واملؤسســى كانــت فــى عــام 2006 عندما 
توقــع بل تأكد الكيان الصهيونى اســرائيل 
أننــا ســائرون إلى حــروب إجتثــاث للذات 
ســماها هــو ) الدولة واملجتمــع فى العالم 
اإلنهيــار  إلــى  طريقهمــا  فــى  العربــى 
والتقــوض( هــذا التوقــع لــم يكــن مجــرد 
أضغاث أحــالم أو أوهام دغدغة عواطف 
150 باحثــا ومستشــرقا ميثلون كل شــعب 
وأقســام املركز وبعضهم عمل ســفراء مثل 
شــمعون شــامير وعوديــد عيران وتســفى 
مازال ويوسى جينات فى القاهرة وعمان.

خطــط الظــالم الدامس وهذا احلشــد 
علــى  إســتند  اإلســرائيلية  األدمغــة  مــن 
للتكوينــات  دقيقــة  وقــراءات  معطيــات 

املنطقــة العميــاء. .هــذا هــو مصطلــح 
املرحلــة التــى ســبقت مــا تعيشــه املنطقة 
فبعيــدا عــن اجلدل املثار حول ما يشــهده 
الوطــن العربــى والعديــد مــن أقطــاره من 
حملــة إجتثــاث وتفتيت طائفــى وجغرافى 
صــار مــن املؤكــد أن مــا يحــدث ال ميثــل 
مفاجــأة إســتراتيجية باغتت صناع القرار 

والساسة.
فمــا يحــدث مــن قتــل وتهجيــر وتدمير 
وحرائــق كان متداوال فــى الدوائر الغربية 
األمريكيــة واألوروبيــة واإلســرائيلية فــى 

مراحل زمنية مختلفة.
1- بعــد التوقيــع علــى إتفاقيــة كامــب 
ديفيــد عــام 1979 رؤيــة هنــرى كاســنجر 
عــن املنطقة وضــرورة تفتيتها حتولت إلى 

مخطط.
2- أدبيــات املحافظن اجلدد مؤسســة 
التــراث صانعة الفكر والكــوادر املحافظة 
املنطقــة  لتفتيــت  ومشــاريع  واليمينيــة 
لصالح إســرائيل » مشــروع ريتشارد بيرل 

وبول ولفوويتز«.
3- خطــة لوبرانــى مستشــار بن جريون 
ودميغرافيــا  جغرافيــا  املنطقــة  لتقســيم 

وإثــارة الصراعات الطائفية واملذهبية.
4- مشــروع تقســيم العراق »جو بايدن« 

نائب الرئيس األمريكى.

املكونــات  بــن  والعالقــات  املجتمعيــة 
احلاكمــة  واملؤسســات  الدميغرافيــة 
تتــآكل للســيطرة  التــى راحــت  وقدراتهــا 
على زمام األمور وألسباب عديدة من بن 
هذه األســباب إنتشار القطيعة بن شرائح 
الشــعب واحلاكــم والفجــوات اإلجتماعية 
وغياب املشــروعات القوميــة وتآكل الوالء 
للهوية الوطنية وهنا كان لوســائل االعالم 

التــى حتدثنا عنها الدور االكبر.
األمنيــة  األزمــات  تفاقــم  األهــم  و 
فأنتجــت  واإلســتراتيجية  والسياســية 
بالتالــى العمــل اإلســتراتيجى والعجز عن 
بنــاء رؤيــة إســتراتيجية بعيــدة املدى ترى 
وتستشــرف التحديات واملخاطر وتســتعد 

اإلستباقية. للمواجهة 
ثــم ذهــب من خططــوا ملشــروع التفتيت 
واجلغرافــى  الدميغرافــى  والتقويــض 
واملؤسسى للوطن العربى الجراء دراسات 

وابحاث ملا أســفرت عنه تلك اخلطط.
وهنا جند ان رئيس شعبة اإلستخبارات 
عامــوس  الســابق  اجلنــرال  العســكرية 
يدلــن ورئيــس معهــد األمن القومى قســم 
مــا يتعــرض لــه الوطــن العربــى إلى ثالث 

مراحل:
املرحلــة األولى بــدأت عام 2011 وحتى 
عام :2015 وأســفرت عن تقويض وتفتيت 

وتدمير 4 دول العراق ليبيا سوريا واليمن.
املرحلــة الثانية: 2015- 2020 ســتمتد 
وتســتهدف دوال مثــل لبنان ومصر وتونس 

واجلزائر واألردن .
 2025  -2020 مــن  الثالثــة:  املرحلــة 
والكويــت  والســودان  الســعودية  ســتطال 
واإلمارات وبحســب حتليل اجلنرال يادلن 
فــان الصراعــات فــى املنطقــة واحلــروب 
األهليــة واحلمــالت اجلهاديــة لــن تتوقف 

قبــل عقد أو عقدين من الزمن.
نتائج املرحلة األولى:

- عمليــات نــزوح وهجــرة شــملت حتــى 
اآلن مــا بن 8 إلــى 10 مالين من العراق 

وسوريا ومن ليبيا.
 املرحلة الثانية: سيرتفع عدد النازحن 
لبنــان  مــن  مليــون   15 إلــى  واملهاجريــن 

وتونس واألردن ومن دول أخرى.
املوقــف  تقديــر  تقاريــر  خلصــت  كمــا 
لعمليــات التدمير إلى ان إجتاهات النزوح 
والهجــرة لن تكون نحو أوروبا بل إلى دول 
إقليميــة وخليجية، دول اخلليج الســعودية 
املوجــة  والكويــت واإلمــارات، مثــل هــذه 
املهاجريــن  بــن  مواجهــات  إلــى  ســتؤدى 
وســلطات تلــك الــدول التى ســتحاول منع 

تدفقهم إلى بالدها.
والنتيجــة املأســاوية التــى ســتنجم عــن 

هــذه املوجــات مــن النــزوح والهجــرة إلــى 
فــى  جديــدة  دميغرافيــة  خريطــة  رســم 
جغرافيــة  خارطــة  جانــب  إلــى  املنطقــة 

وجيوبوليتيكية مختلفة .
دراســات مجالــس املؤامــرة التــى بدأت 
مبكــرا كانــت حريصــة علــى تقــدمي نتائج 
لســيناريوهات  ونقــاط مرحليــة  ومحــاور 
وحلفــاء  الزمنيــة  وبرامجهــا  التمزيــق 
هــذه  فــى  سيشــاركون  الذيــن  الداخــل 

اجلرائــم وانتهوا إلى عدة محاور منها:
للتعريــف   ( الضعيفــة  الــدول  أن   -1
إقتصاديــا  املهمشــة  الــدول  أى  الواســع 
ومجتمعيــا أو مــا يعــرف بالــدول الرخــوة 
يشــوب  التــى  الرمــادى  الطابــع  وذات 
مســتقبلها اإلقتصــادى ورمبــا السياســى 
واألمنــى قــدر كبيــر مــن عدم اليقــن كما 
هو احلال بالنســبة لألردن ومصر وتونس 

والسودان.
2- يتوقع أن يصل حجم النزوح والهجرة 
إلــى 40 مليون مــن إجمالى ســكان العالم 
العربــى ليس بالضرورة إلى أوروبا بل إلى 
دول أخــرى بعيــدة مثــل كنــدا والبرازيــل 
واألرجنتــن وأســتراليا وإلــى دول إقليمية 
ميســورة احلال التى ستكون عملية النزوح 

إليهــا مقرونة بصدامات وصراعات.
لعمليــة  العربيــة ســتتعرض  الــدول   -3

المنطقة العمياء ٢

حروب الهجين  3

المنطقة العمياء.. هذا هو مصطلح 
المرحلة التى سبقت ما تعيشه المنطقة

“باحلــرب الهجينة” التى يســتخدم فيهــا املقاتلون مزيجا 
لتحقيــق  العســكرية  وغيــر  العســكرية  التكتيــكات  مــن 
أهدافهــم. وبالرغــم مــن أن هــذا املفهوم ليــس باجلديد، 
فــإن ظهوره فــى األزمتن االســتراتيجيتن األكثر إحلاحا 
لهذه السنة استرعى اهتمام احلكومات الغربية. وهذا ما 
أّكــده حلف الناتــو فى قمته املاضية، حيــث التزم بضمان 
أن يكــون احللــف “قــادرا فعليــا علــى معاجلــة التحديات 

املعينة التــى تطرحها تهديدات احلرب الهجينة”.
 تقديــرات املوقــف التــى نشــرت فــى بعــض الدوريــات 
العســكرية الغربية اشــارت إلــى أن املزيج مــن التكتيكات 
التى تســتعملها روســيا فى أوكرانيا من جهة، ويســتعملها 
تــرك  أخــرى  جهــة  مــن  وســوريا  العــراق  فــى  داعــش 
احلكومــات الغربيــة ال تعــرف الطريقــة املثلــى للــرد على 

هذه التهديدات املختلطة.
 وفــى حــن أن الطريقتن املســتخدمتن على امليدانن 
ليســتا متشــابهتن بــأى حــال مــن األحــوال، فــإن كليهما 
يســتعمالن األدوات العسكرية واملدنية والعمليات السرية 
وحــرب املعلومــات واإلعالم العصرى. وميكــن اعتبارهما 

منوذجن لنفس الظاهرة. 
ونظــرا إلحســاس قــادة احللف األطلســى باحلاجة إلى 
ســرعة التحــّرك واملرونــة أمــام هــذه التهديــدات، فقــد 
اتخــذوا خطــوات فــى قمــة “وايلــز” لتحســن اجلهوزيــة 

العســكرية. وقــد طرحــت هاتــان األزمتان أمامهم أســئلة 
مألوفــة: هــل يجب فرض عقوبات، وإن كان اجلواب بنعم 
فعلــى مــن؟ وهل يجب القيام بعمل عســكرى، وإن مت ذلك 
فما هو نوعه؟ وكيف ميكن مســاندة األصدقاء واحللفاء؟

اســتخدام اخلطــط املزدوجــة زاد مــن التحديــات عبــر 
احلاجة إلى ســرعة وخفة أكبر فى اتخاذ القرارات 

فــى البدايــة يعــود اســتعمال عبــارة “هجــن”، فى هذا 
الســياق، إلــى حتليــل قامــت بــه قــوات ســالح البحريــة 

األميركية للتجارب العملياتية فى العراق وأفغانســتان.
 وفــى ســنة 2005 كتب اجلنــرال جيمس ماتيس -الذى 
شــغل الحقا منصب قائد للقيادة املركزية األميركية- فى 
مجلــة “اإلجــراءات” التابعة ملعهــد البحرية األمريكية عن 
ظهــور طرق “غيــر منتظمة” مثل اإلرهاب وأعمال التمرد 

وجتارة املخدرات. 
وجــاء فــى هذا التحليــل، أن “اخلصوم غيــر النظامين 
يسعون إلى استغالل األفضلية التكتيكية فى وقت ومكان 
يختارونهمــا بأنفســهم بــدل اخلضــوع إلــى قواعدنــا، إذ 
يحاولون مراكمة سلســلة من اآلثار التكتيكية الصغيرة ثم 
يضّخمونها عبر اإلعالم وحرب املعلومات إلضعاف العزم 
األميركــي”. وهكــذا تظهــر عمليــة اندماج طرق ووســائل 

حربية مختلفة، وهو ما يســمى “احلرب الهجينة”.
وتنقــل التقديــرات عــن احلــروب الهجينــة، مــا كتبــه 

الضابــط فى مشــاة البحريــة األمريكية فرانــك هوفمان، 
فــى مقــال، صــدر فــى ســنة 2007، عــن معهــد بوتوماك 
للدراســات السياســات العامــة، يقــول فيــه إن احلــروب 
الهجينــة “متــزج الصراع الفّتاك الــذى تقوم به الدولة مع 
احلماســة املتعصبة واملطولة فى احلرب غير النظامية”. 
ومــن اهم النماذج النموذج الروســى الهجن الذى طوق 

أسلوب الرد لدى الناتو:
ويعــرف فرانــك احلــرب الهجينــة، علــى أنهــا “تتضمن 
سلسلة من الطرق املختلفة للحرب مبا فى ذلك القدرات 
التقليديــة والتكتيكات واملعلومات غير النظامية واألعمال 
اإلرهابيــة مبا فيهــا العنف واإلكراه العشــوائى والفوضى 
اإلجراميــة”. واملثــال الــذى أورده الكثيــر مــن اخلبــراء، 
لتوضيــح معنــى احلــرب الهجينــة، هــو حرب ســنة 2006 
بن إســرائيل وحزب اهلل، حيث وجدت القوات العسكرية 
اإلســرائيلية صعوبــة فــى التعامــل مــع املزيــج بــن حرب 
عصابــات مــدن وخاليــا مقاتلــة يصعــب حتديــد موقعهــا 
واســتخدام التكنولوجيا العســكرية مبا فى ذلك القذائف 

والصواريخ.
لكــن ال يخلــو تعريــف التهديــدات الهجينــة هــذا مــن 
مــن  مزيجــا  ببســاطة  تعنــى  “هجــن”  فكلمــة  اجلــدال، 
العناصــر املختلفــة. وهذه العناصر )املقاربات العســكرية 
التقليديــة واحلــرب غيــر النظاميــة والتمــرد واإلرهــاب 

خســر الغرب وامريكا الكثير مــن تريليونات الدوالرات 
وســقوط عــدد مــن افــراد جيوشــهم فــى حــروب العراق 

وافغانســتان فكانت اخلطة البديلة هى حروب الهجن.
فعندمــا تتعــرض جهــة مــا لهجــوم مــن قــوات بريــة أو 
بحريــة أو جويــة تقليدية، فــإن طريقة الرد عادة ما تكون 
واضحــة. لكن ماذا يحدث عندمــا يكون الهجوم “هجينا” 
وهــو عبارة عــن خليط مــن القوات “اخلاصــة” املدعومة 
وتصــل  املســتترين،  والــوكالء  اإلعالميــة  باحلمــالت 
خطورتهــا حــد اإلرهــاب؟ وكيــف ميكــن أن تتكيــف 
قــوات اخلصم مــع هذه 
التــى  الهجمــات 
خطورتهــا  كشــفت 
األزمتــن  فــى 
االســتراتيجيتن 
إحلاحــا  األكثــر 
املاضــى  للعــام 
ونقصــد هنا داعش فى ســوريا 
والعراق واألزمة فى أوكرانيا.

وأعــادت الصراعــات فى 
أوكرانيــا والعراق وســوريا 
خالل ســنة2015 تســليط 
األضــواء علــى مــا يســمى 
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»اسود على الجبهة« 4

لوسائل االعالم.
هذا إلى جانب تحول بعض الوسائل االعالمية ـ التى 

ترفع شعار الوطنية وتدعى انها لسان الدولة واالخيرة 
منها براء ـ تحول هذه الوسائل إلى مكاتب استخبارات 

لحساب جهات مشبوهة.
وال يخفى على اجهزة الدولة هذا الدور المشبوه الذى 

لعبته هذه المواقع من تجسس على مؤسسات الدولة 
لحساب فئات مأجورة لدول بعينها بل وسعيها إلى 
تاسيس افكار تتعلق بما يسمى الصحافة االقليمية 

لتوسيع دائرة التجسس والتلصص على الشعب المصرى 
هذا إلى جانب لعبة الفساد ونهش ثروات الوطن من 

خالل هذه الشبكة المدمرة ولكن ليس هذا موضوعنا 
االن. الملف الذى بين ايدينا نثق انه سيصل إلى أكبر 

رأس فى الدولة وعميد العائلة المصرية الذى نكن له 

كل احترام وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى ونعلم ان 
كثير من التفاصيل وربما جميعها وأكثر منها توافرت 

لديه منذ ان كان مديرا للمخابرات الحربية.
الجزء االول من هذا الملف سنكشف فيه خطورة 

المال السياسى على اختراق وسائل االعالم ومؤسسات 
الدوله الكبرى بالتبعية.

اما الجزء الثانى فسنخصصه لما يمكن ان نطلق عليه 
المنطقة العمياء لمجتمعاتنا التى نجح الغرب فى 

استغاللها الثارة الفوضى.
اما الجزء الثالث فيختص بما يطلق عليه حروب الهجين 

وقد كانت وسائل االعالم جزءا منه ولعبت الدور 
الرئيسى فى هذه الحروب التى حرقت المنطقة باثرها.

حــروب  ادارة  »فــى  »البواســل  جنــاح 
العصابات وتصفية جيوب االرهاب 

شــعار  رفعــوا  اجلبهــة«  علــى  »أســود 
رجــال  الشــهادة..انهم  او  النصــر  امــا 
ال  الذيــن  البواســل  املصــرى  اجليــش 
ميكــن وضعهــم فى اختبار النهم فوق كل 
اختبار..ومتثــل العمليــة األخيرة للقوات 
الشــهيد«  »حــق  ســيناء  فــى  املســلحة 
تتويجــاً خلططهــا فــى احلــرب الدائــرة 
هنــاك بعــد مواجهــة واســعة ومباشــرة 
منــذ مــا يزيد على ســنتني، تتصف بأنها 
غيــر تقليديــة، بل هى ذات طبيعة نوعية 
مســتجدة متاماً على قاموس املهام التى 
تكلــف بهــا اجليوش، مما يســتدعى بناء 
خبــرات جديــدة فــى أســاليب ومعــدات 
قويــة  إرادة  أيضــاً  ويتطلــب  القتــال 
القضــاء  إلــى  األولــى  بالدرجــة  تهــدف 
علــى اإلرهــاب وليــس تثبيتــه واإلقــال 
مــن تأثيــره، وهذا ما تســعى إليه الدولة 
املصرية حكومة وشــعباً، ونظراً للطبيعة 
احلــروب  مــن  النوعيــة  لهــذه  املعقــدة 
أصبحت تســمى -فــى اصطاح جديد- 
صيغتهــا  تطــورت  التــى  بالامتماثلــة 
األحدث لــدى العناصر املارقة اخلارجة 
على الشــرعية لتتجــاوز اجليل اخلامس 
يعــَرف  صــار  مــا  إلــى  احلــروب  مــن 
بـ»احلــرب الهجينة«، وهــذه هى العقيدة 
القتاليــة التــى تتبناهــا عصابــات قــوى 
اإلســام السياســى املســلحة فى سيناء، 
ممــا جعــل التصــدى لهــا يــزداد صعوبة 
وعنفــاً. وتعتبــر العمليــة التــى بدأت من 
صبــاح االثنــني 7 ســبتمبر أكبــر هجــوم 
بــرى وجــوى تشــهده ســيناء منــذ حــرب 
نحــو  متقدمــة  كخطــوة   1973 أكتوبــر 

حســم املعارك املحتدمة ضد اإلرهاب.
وتعتبر احلــرب الهجينة النقلة النوعية 
األكثر حتوالً جذرياً وخطورة بسبب تغير 
األرض  علــى  عملهــا  وأســاليب  أدواتهــا 
وأســلحة  جديــدة  تكتيــكات  باســتخدام 
فائقــة القدرات، وفــى الفضاء اإلعامى 
االتصــاالت  تكنولوجيــا  باســتغال 
والوســائط املختلفة عبر شــبكة اإلنترنت 
فــى  اهلل  حلــزب  املبهــر  النجــاح  وبعــد 
جولــة صراعــه مع إســرائيل عــام 2006 
حــرب  تكتيــكات  مقاتلــوه  تبنــى  عندمــا 
العصابــات مســتخدمني صواريخ مضادة 
للــدروع والســفن بنجاح، كما اســتطاعت 
صواريخــه تهديد اجلبهــة اخللفية للعدو 
وجنحــت وســائله اإلعاميــة فــى حتقيق 
نصــر معنــوى ومتكن من اختــراق أجهزة 
اتصــال العــدو والتجســس علــى خططــه 
وحتركاتــه ومنعــه مــن اختــراق صفوفــه 
مما أوقع اجليش اإلسرائيلى فى ارتباك 
كبيــر أدى إلــى هزميتــه ميدانيــاً، ولقــد 
لفــت نظــر قــوى الهيمنــة هــذه النوعيــة 

الهجينــة لتقوم بإعادة إنتاجها فى الدول 
صياغــة  وإعــادة  محاربتهــا  يــراد  التــى 
بالتفتيــت،  ســواء  السياســية  أنظمتهــا 
كمــا يجــرى اآلن فــى ســوريا والعــراق، 
أو خلخلــة نظــام الدولــة ومتاســك بنيتها 
الوطنيــة والسياســية، كما متــت املحاولة 
الفاشــلة فــى مصر. وتتلخــص خصائص 
حــروب العصابات احلديثــة بصفة عامة 

فى النقاط التالية:
متطــورة  أســلحة  اســتخدام   -  1
مثــل  فائقــة  قــدرات  ذات  تكنولوجيــاً 
للدبابــات  املضــادة  املوجهــة  املقذوفــات 
وصواريــخ الدفــاع اجلــوى املحمولة فوق 
الكتف واملواد املتفجرة ذات قوة االنفجار 

الهائلة.
االتصــال  وســائل  اســتخدام   -  2
تتوافــر إال  التــى ال  والتنصــت احلديثــة 
وتقتصــر  املتقدمــة  الــدول  جيــوش  فــى 
أحياناً على الدول العظمى، ويكشف هذا 
الوضــع طبيعة تداخل عاقــات اإلرهاب 
فــى الشــرق األوســط حتديــداً مــع هــذه 

القوى.
العناصــر  تشــكيات  تتعمــد   -  3
التجمعــات  وســط  الذوبــان  اإلرهابيــة 
واملناطــق اآلهلة بالســكان ومتارس عليها 

النفوذ باملال والتخويف.
اجلماعــات  تكــون  الغالــب  فــى   -  4
اإلرهابيــة عابرة للدولــة القومية وترتبط 
بشــبكات إقليميــة متثل ظهيــراً مهماً فى 
مجــال االســتخبارات والتدريب واإلمداد 

باألفراد واملال والساح.
5 - اســتخدام أســاليب إرهــاب كارثية 
بكميــات  املفخخــة  كالعربــات  للترويــع 
والعمليــات  املتفجــرات  مــن  ضخمــة 
االنتحاريــة واللجوء إلى القســوة فى قتل 
املدنيــني العــزل بطــرق همجيــة وشــنيعة 
أماكــن  مــن  واإللقــاء  واحلــرق  كالذبــح 

مرتفعة.
وتكتيــكات  أســاليب  بــني  املــزج   -  6
العصابــات  وحــروب  التقليديــة  احلــرب 
واملواقــع  الوحــدات  علــى  الهجــوم  عنــد 

العسكرية.
7 - التهديد املســتمر الستقرار الدولة 

وتعطيل دوالب عملها.
8 - فتــح القنــوات مــع امليديــا بتعــدد 
التواصــل  واســتخدام شــبكات  أشــكالها 
لتغطيــة  اإلنترنــت  عبــر  االجتماعــى 

عملياتها إعامياً.
9 - نشر الشــائعات واألكاذيب وترويج 
املغالطــات حلشــد الدعــم املعنــوى بــني 
عناصرهــا وأنصارها وهدم الثقة والروح 

املعنوية بني املواطنني.
10 - التعــاون مــع عصابــات اجلرميــة 
املنظمة فى التجارة غير الشــرعية لآلثار 

والبترول وتهريب األفراد والساح.

تفتيــت وتقســيم جغرافى وســكانى بأبعاد 
طائفيــة ومذهبيــة وهــذا اخليار سيشــمل 
وميتــد إلى دول خارج الدول األربع املفتتة 
علــى أرض الواقــع العراق وســوريا وليبيا 

واليمن.
4- ما خلص إليه اخلبراء واملستشرقون 
فــى معاهــد أبحــاث األمــن القومــى بعدة 
دول اوروبيــة مبشــاركة امريكا واســرائيل 
فــى مقاربتهــم للحملــة التدميريــة للــدول 

العربية هو:
 - خــروج عــدة دول عربيــة مــن دائــرة 
الــدول املهــددة بالتقويــض واإلنهيــار إلــى 
دائــرة الــدول التــى تتعرض فعــا للتدمير 

والتقويض.
-  دخــول مزيــد مــن الــدول العربى من 
الطابــع الرمــادى إلــى دائــرة الــدول التى 
يحيــط مســتقبلها الغموض وعــدم اليقني 
 ، والســودان  ولبنــان  األردن  تونــس  مثــل 
دخــول دول مــن حالــة اليقني مــن الناحية 
دائــرة  إلــى  واجلغرافيــة  اإلقتصاديــة 
كالســعودية  الرمــادى  الطابــع  ذات  دول 
واإلمــارات والكويت إمــا نتيجة إلنخفاض 
أســعار البتــرول أو إيجاد الطاقــة البديلة 
أو إســتغناء الواليــات املتحدة عن إســتراد 
النفــط أو إســتياء اجلماعــات التكفيرية 
علــى منابــع النفــط مثــل تنظيــم داعــش 

والقاعــدة فى شــبه اجلزيــرة العربية وهو 
ما حدث فى العراق وســوريا وليبيا.

 العمــى اإلســتراتيجى والسياســى فــى 
اإلســتراتيجى  واإلملــام  واإلدراك  جانبنــا 

لــدى اجلانب االخر املخطط .
وهنــاك امثلــة علــى املنطقــة العامية او 
الــذى  والسياســى  اإلســتراتيجى  العمــى 
أقعدنا عن إستشــراف املستقبل وحتدياته 
أو  إدراك  دون  للمواجهــة  واإلســتعداد 
تفكير إســتباقى أو دراســات إستشــرافية 
إســتراتيجية  مبفاجــأة  نفاجــئ  ال  لكــى 
مدمــرة كمــا يحــدث اآلن ، هــذه نتيجــة 
إنبثقــت عــن العمــى اإلســتراتيجى الــذى 
أعمانــا عن رؤية نقــاط ضعفنا والفجوات 
فــى بناءنا حتى نعاجلها ونســدها وخاصة 
تســرب  دون  لنحــول  مجتمعاتنــا  فــى 
الفيروســات الســامة ســواء خــارج الوطن 

العربى أو من داخله.
مختلــف  الوضــع  كان  ابيــب  تــل  وفــى 
متامــا وراح البعــض يتباهــى فــى األيــام 
األخيــرة بــل يحــدث مــن انهيــار الوطــن 
العربــى وكذلك مجتمعاتــه ودوله كما تنبأ 
وبلــغ بــه األمر إلى حد إجــراء مقارنة بني 
الوضــع عنــده والوضع فــى الوطن العربى 
تباهــى بأنــه حول الشــتات واملنافــى التى 
حشــدها فــوق أرض فلســطني والتــى بلــغ 

75 جاليــة وصهرها فــى قالب واحد وفى 
إطــار ما ســمى بدمــج األشــتات واملنافذ، 
هذه اجلماعات التى حشــدها التى تتكون 
مــن 75 جاليــة متباينــة فــى ثقافتهــا وفى 
عاداتهــا وتقاليدهــا وأمزجتهــا إنصهــرت 
كيــان  تخلخــل  واحــدة  حادثــة  تقــع  ولــم 
العــدو نتيجــة لوجــود اليهــود الشــرقيني 

السفارادمي
العلمانيــني  أو  األشــكناز  الغربيــني  أو   

واملتدينني.
احلكومــة  انشــغلت  ســابق  وقــت  وفــى 
اإلســرائيلية برئاســة دافييــد بــن جريــون 
ورئيــس الدولة فــى حينه حاييــم وايزمان 
بالعمــل علــى دمــج تدفقات الهجــرة لبناء 
مشــروع لدمجها وصهرها لتكوين مجتمع 
املجتمــع  يتحــول  ال  وحتــى  متماســك 
اإلســرائيلى إلــى مجتمع مجهــرى ضعيف 

ال يرى بالعني املجردة.
فــى الشــرق االوســط وحتديــدا الوطن 
العمــى  إســتفحال  وبســبب  العربــى 
األمــور  تركنــا  واإلســتراتيجى  السياســى 
علــى حالهــا ولــم نوظــف مــا لدينــا مــن 
طاقات علمية وإســتراتيجية وفكرية لبناء 
مشــروع املواطنة والهوية الوطنية وتذويب 
اخلافــات والتباينــات وإســتبداد كيانــات 
صغيــرة للبناء ال بإحكام حتى ال تنفذ من 

خاله الفيروســات الغربية واإلسرائيلية.
الســابق  التحليلــى  العــرض  فــى ضــوء 
لنجــاح أعــداء الوطن العربــى فى توظيف 
العمــى اإلســتراتيجى والسياســى لدينا ال 
يفوتنا أن ننوه بسخرية العدو بل وشماتته 

ملا يصيبنا.
ففــى إجتمــاع ألعضــاء مجلــس الوزراء 
املصغــر لشــئون األمن قال رئيــس الوزراء 
للحضــور  نتنياهــو  بنيامــني  اإلســرائيلى 
عندمــا  صــواب  علــى  دائمــا  كنــت   (
رفضــت التوقيــع علــى إتفاقيــة ســام مع 
الفلســطينيني ألنهــا ال تســاوى ثمن الورق 
واحلبــر الذى كتبت به وألننى كنت أعرف 
مــاذا ينتظــر العالــم العربــى مــن أحــداث 
وتطورات.. شــاهدوا ما يحدث فى العالم 
العربــى هجــرة ســكانية باملايــني يهيمون 
علــى وجوههم أما نحن فى إســرائيل بيت 
كل يهــودى نســتقبل عشــرات اآلالف مــن 
املهاجريــن الذيــن ســيضاعفون مــن حجم 
عــام  مليــون   12 ليبلــغ  إســرائيل  ســكان 

.»2025
بهــذه الكلمــات التــى يعلوهــا الشــماتة 
حتــدث نتنياهو وهكذا تضاعف اســرائيل 
مــن مكاســبها اإلســتراتيجية اجلغرافيــة 
كمــا تتضاعــف ثــروات عمــاء الشــر فى 

الداخل.

واإلجــرام والعمليــات املعلوماتيــة( ليســت جديــدة باملرة. 
وفــى هــذا الســياق، تظهر عبــارة أخرى هــى “ال متماثل” 
وتــدّل علــى محاولــة كســب األســبقية عبــر البحــث عــن 
مواطن ضعف اخلصم بدل مواجهته بشــروطه اخلاصة.

مــع ذلــك ميكّن االندمــاج املرن للتكتيــكات الذى لوحظ 
فــى عــدة مياديــن حربيــة مــن زعزعــة اجليــوش الغربية 
التــى كانــت تعتقــد أن تكنولوجياتهــا املتفوقــة وعقائدهــا 
الراســخة ســتمنحها أفضلية كبيرة ضد أى عدو محتمل. 
وهكــذا ما كان يعتقد ســابقا جوانــب منفصلة للصراع مت 

إدماجــه فى مــا ميكن اعتباره طريقة جديدة للحرب.
وعلــى الرغــم مــن كل ماســبق فقــد كان إدخــال مفهوم 
“احلــرب الهجينــة”، بالرغــم مــن ضبابيتــه، مفيــدا فــى 
دفــع املفكريــن االســتراتيجيني العســكريني، إلــى جانــب 
املســئولني واألكادمييــني، إلى التفكير فــى ردود فعل أكثر 
مرونــة وجناعــة. وقــد ُوجــدت وضعيتــان أدتا إلــى تأكيد 
احلاجــة إلــى ذلــك: الوضعية فى أوكرانيــا والوضعية فى 
سوريا والعراق. وفى كلتا احلالتني زاد اندماج التكتيكات 

فــى حدة الصعوبات أمام من يواجهونها.
ففــى أوكرانيــا قال زعمــاء حلف الناتو فــى إعان قمة 
ويلز: “نشــهد حملة منســقة مــن العنف تقوم بها روســيا، 
واالنفصاليــون الذيــن تدعمهــم، بهدف زعزعة اســتقرار 
أوكرانيــا كدولــة ذات ســيادة”. كمــا ورد فــى مجلــة “وول 

و جــذب املجنديــن مــن الــدول الغربيــة، ميثــل داعــش 
تهديــدا فى بلدان هؤالء املجّندين.

الهجينــة،  احلــرب  اســتراتيجية  علــى مامــح  وبنــاء   
التــى تشــكّلت باخلصــوص فــى العــراق وســوريا، لوحظ 
أن هــذه التكتيــكات يجــرى إتباعها فــى صراعات أخرى 
فــى البلــدان النامية، ففى مالــى، مثا، قامت مجموعات 
املخــدرات  فــى  التجــارة  طريــق  عــن  ممولــة  جهاديــة 
واألســلحة باالســتحواذ على انتفاضة الطوارق العلمانية 
أساســا. أمــا فــى نيجيريــا فقد نّفــذ التنظيم اإلســامى 
بوكــو حــرام عــدة أنــواع مــن الهجمــات، وكان قــد حتّول 
مــن حركــة متــرد إلــى تنظيــم مجهــز مبعــدات عســكرية 
من أســلحة وســيارات، وفى الوقت نفســه يقوم باألعمال 

واالختطاف. اإلرهابية 
 وأمام تعّقد هذه الصراعات، تعلّمت احلكومات الدرس 
بــأن هنــاك حاجــة إلــى ســرعة أكبــر ملعاجلــة التركيبات 
اجلديــدة للتكتيــكات التى تســتعملها التنظيمــات املتمردة 
واإلرهابيــة، لكنهــا تســتغل أيضــا تفوقهــا فــى املعــدات 
التكنولوجيــة والعســكرية وثقلهــا االقتصــادى والشــرعية 
احلكوميــة. ومــن ثم شــملت ردود الفعل جتــاه التهديدات 
الهجينة التى تتعرض لها مزيجا من اخلطوات العســكرية 
وزيــادة النشــاطات االســتخباراتية واملراقبــة واإلجراءات 

االقتصادية مثل العقوبات.

»أسود على الجبهة« رفعوا شعار اما النصر او 
الشهادة..انهم رجال الجيش المصرى البواسل الذين 

ال يمكن وضعهم فى اختبار النهم فوق كل اختبار

فــوغ  أنــدرس  آنــذاك  الناتــو  عــام  أمــني  عــن  ســتريت” 
رسموســن قولــه: “تلجــأ روســيا إلــى حــرب هجينــة عبر 
والصواريــخ  الســريني  والكومنــدوس  خاطفــة  تدريبــات 

املهربة”.
فعــل  ردود  ســتتطلب  الهجينــة  التهديــدات  مجابهــة   
جديدة وقابلة للتعديل ومشــتركة بني احلكومات وأعضاء 

التحالف
 امــا بالنســبة لداعــش فى العــراق وســوريا فهو اآلخر 
يســتعمل مزيجــا ناجحــا مــن التكتيــكات فــى حملتــه فى 

ســوريا والعراق من أجل حتقيق غايات متعددة منها 
 • القيام بحملة عســكرية يجمع فيها القوات الحتال 

األراضى واحلفاظ عليها.
 • السعى وراء أهداف سياسية: إعان دولة اخلافة، 
ويفــرض قراءتــه للشــريعة علــى األراضــى التــى يحتلهــا، 
ويســتفيد من قمع احلكومة للســنة فى العراق، فضا عن 

احلرب األهلية الدائرة فى ســوريا.
 • إضافــة إلــى إعــدام الكثيــر من اجلنــود واملواطنني 
املحليني، ينفذ حملة خطف رهائن من الصحفيني وعمال 

اإلغاثة الغربيني وقتلهم.
 • يقوم داعش بعملية دعاية موســعة بإعداد أشــرطة 
واإلعــام  “اليوتيــوب”  عبــر  وتوزيعهــا  متطــورة  فيديــو 

االجتماعــى وتطبيقات الهواتف الذكية.

إميان الدالي
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السنة الثامنة عشرة

4٢4 نجوم وحكايات
رحل الفنان سمير غانم، إثر إصابته 

بوعكة صحية، جراء معانته من 
الفشل الكلوى وتم نقله للمستشفى 

ولفظ أنفاسه األخيرة هناك

محمد رياض

يعود الفنان محمد رياض، لتصوير مسلسله الجديد 
»الحلم«، فى نهاية الشهر الجارى، حيث يتم تصوير 

المشاهد فى منطقة خان الخليلى. 
وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى ويناقش القيم 

واألخالق عند المصرين فى منطقة خان الخليلى. »الحلم«، 
بطولة نضال الشافعى، صابرين، وفاء عامر، كمال أبو ريا، 

أنوشكا، مدحت تيخة، ياسمين جمال، محمود الجابرى، 
سميرة عبدالعزيز، شريف خير اهلل، وإخرج حسنى صالح. الفن

أهل

يعد »النمر« أول تعاون بينك وبني محمد 
إمام.. حدثينا عن الكواليس؟

أعتبره من أفضل الفنانني الذين تعاونت 
أو  الشخصى  املستوى  على  سواء  معهم، 
املهنى، فهو شخص جدع ومحترم ويتعامل 
بود، وأنا أراه ممثل متميز وشخص حقيقى، 

يساعد َمن حوله باستمرار فى الكواليس.
بعد تقدميك عدد كبير من الشخصيات 
الذى  الدنيا سكر« ما  املختلفة فى »حلوة 
»ملك«  شخصية  فى  مختلفًا  رأيتنه 

»النمر«؟ مبسلسل 
بجد  متثيل  بها  ملك  شخصية 
ليست  فهى  مختلفة،  كثيرة  وانفعاالت 
بل  السابقة،  أدوارى  أغلب  مثل  اليت 
أنها  فأحسست  ومذاكرة،  شغل  بها 
فى  عندى  جديدة  نقطة  ستبرز 

التمثيل لم يراها اجلمهور من قبل.
رأيِت  عندما  انهيارك  مشهد 
والدتك فى املستشفى بعد ٢٠ عاما 

كان صعباً، فكيف كانت كواليسه؟
الوقت،  من  الكثير  مننا  استغرق 

اندمجت  فقد  بسببه،  البكاء  من  وانهارت 
والدتى  أنها  أشعر  وكنت  التمثيل،  فى  كثيراً 
فكان  عاماً،   ٢٠ منذ  بالفعل  أراها  لم  التى 
من املشاهد الصعبة جداً بالنسبة لى، ولكننى 

أعتبره املشهد األقرب لقلبى.
كيف استعديت لدور ملك، وهل قمِت بزيارة 

الصاغة؟
ال لم أزر أى صاغة نظراً إلصابتى بفيروس 
كورونا وضيق الوقتـ، فقط قرأت الورق جيداً 

والتزمت به وذاكرته جيداً. 
أثناء  الكورونا  مع  جتربتك  عن  ماذا 

التصوير؟
أثناء  واجهنى  ما  أصعب  ذلك  اعتبر 
التصوير، وكنت أيضاً أصور حلوة الدنيا سكر 
فى  األسبوعني  فترة  فتسببت  منها،  أنته  ولم 

ضغط فى التصوير ومشاهد كتير.
قبل  لها  تعرضت  هل  خيانة..  به  املسلسل 

ذلك؟
ولكننى  احلمدهلل،  لها  أتعرض  لم  ال 

تعرضت للغدر.
الدنيا  و«حلوة  »النمر«  خطوة  ترين  كيف 

سكر« فى مشوارك الفنى؟
به  أحلم  كنت  سكر  الدنيا  حلوة  مسلسل 
منذ زمن واحلمدهلل حلمى حتقق بعدما جنح 
األفعال،  ردود  من  الكثير  وحصد  املسلسل 
منذ  فهو  جداً،  به  سعيدة  النمر  وأيضاً 
احللقات األولى يتصدر التريند ويتحدث عنه 

اجلمهور.
الدنيا  »حلوة  أم  »النمر«  أكثر  أرهقك  ماذا 

سكر«؟
حلوة الدنيا سكر أرهقنى كثيراً بسبب كثرة 
كبير،  تركيز  إلى  يحتاج  فكان  الشخصيات، 
فى  ثالثة  أو  أصور شخصيتني  كنت  وأحياناً 
ألخرى  شخصية  من  واالنتقال  واحد،  يوم 
لكن  االطالق،  على  بالسهل  ليس  أمر  كان 

احلمدهلل ردود األفعال هونت على الكثير.
من  فهمى  أحمد  الفنان  زوجك  وأين 

اختياراتك الفنية.. هل يدعمك؟
يفتخر  ودائما  أنا،  كإنه  بيدعمنى  أحمد 
وهو  دائًما،  رأيه  لى  ويعطى  ويساندنى،  بى 
الذى شجعنى على خوض جتربة النمر وحلوة 

الدنيا سكر.

هنا الزاهد: 
شخصيتى فى »النمر« ممتعة.. 

وأحمد فهمى يدعمنى دائًما

جنوم رمضان يكشفون أصعب املشاهد فى مسلسالت املوسم

استطاعت أن تصعد فى عالم الفن بسرعة 
الصاروخ، فخالل سنوات قليلة حفرت اسمها كبطلة 

فى عالم الفن، وقررت هذا العام أن تنطلق أكثر 
لتحقق المزيد من النجاحات، كما قررت تغيير 

جلدها من الكوميدى للدرامى، إنها الفنانة هنا 
الزاهد، التى قامت ببطولة مسلسل »النمر« 

خالل الموسم الرمضانى، بالمشاركة مع 
الفنان محمد إمام، الموجز حاورها، 
للوقوف على كواليس المسلسل، 

والمزيد من التفاصيل، تجدونها فى 
الجوار التالى:

موت  الرداد،  حسن  الفنان  نفى 
فيروس  بسبب  غامن،  سمير  الفنان 
عبر حسابه  كتبه  بوست  عبر  كورونا، 

انستجرام. على 
وعلق  صورة  الرداد  ونشر 
راجعون  اليه  وإنا  هلل  قائالً:«إنا 
انسان  واطيب  الغالى  حماَي  وداًعا 
قراءة  ارجو  حياتى،  فى  قابلته 

الطاهرة والدعاء  الفاحتة على روحه 
ملحوظة:  اهلل..  شاء  إن  بالرحمة  له 

كورونا«. بسبب  ليست  الوفاة 
إثر  غامن،  سمير  الفنان  ورحل 
جراء  صحية،  بوعكة  إصابته 
نقله  ومت  الكلوى،  الفشل  من  معانته 
األخيرة  أنفاسه  ولفظ  للمستشفى 

هناك.

يبدأ الفنان خالد النبوى، نهاية األسبوع املقبل، تصوير 
يظهر  والذى  عال«،  عن  »البحث  مسلسل  فى  مشاهده 
أحد  فى  التصوير  املقرر  ومن  شرف،  كضيف  خالله 

األماكن بالقاهرة.
عبدالصبور«  »عال  الشخصية  قصة  يتناول  املسلسل 
سنوات   ١٠ مرور  بعد  بها  متّر  التى  اجلديدة  واملغامرات 
االجتماعى  املسلسل  فى  للجمهور  األول  ظهورها  منذ 

الشهير »عايزة أجتوز«.
ويشارك فى بطولة املسلسل عدد من النجوم من بينهم 
سوسن بدر، هانى عادل، ندا موسى، محمود الليثى، داليا 
النجوم  من  لعدد  خاص  ظهور  املسلسل  ويضم  شوقى، 
من  وغيره  النبوى،  خالد  الكبير  النجم  بينهم  من  العرب 
النجوم، تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو وحوار مها 

الوزير وغادة عبدالعال ومن إخراج هادى الباجورى.

خالد النبوى يبدأ تصوير 
»البحث عن عال« نهاية 

األسبوع املقبل

 سر خطير وراء وفاة سمير غامن 

ورحل فطوطة 

زخر الموسم الدرامى 
الرمضانى، بالعديد من 

األعمال التى حققت 
تفاعاًل واسعًا مع 

الجمهور، والتى أظهرت 
أن بعض النجوم 

بالفعل تعبوا على 
مسلسالتهم، وبذلوا 
بها جهدًا كبيرًا، لذا 

سأل »الموجز« النجوم 
عن أكثر المشاهد التى 
أرهقتهم فى رمضان، 

وجاءت ردودهم 
كاآلتى:

منى زكى عن »لعبة 
نيوتن«:

»كانت مدة التصوير 
طويلة، فبسبب 

التوقف الذى حدث 
بسبب انتشار فيروس 

كورونا استمر 
التصوير تقريًبا ملدة 

عام ونصف وذلك 
جعلنى ال أستطيع 

أن أنفصل بشكل 
كبير عن الشخصية 
التى تؤديها، وأيضا 
ال تستطيع العيش 

والتأقلم فى حياتك 
اليومية بنفس شعور 

الشخصية التى 
أؤديها«.

هند صبرى عن »هجمة مرتدة«:
»واجهت العديد من الصعوبات، بينها 

التصوير على مدار عام ونصف، إذ كان من 
املفترض عرض املسلسل العام املاضى، لكن 

»كل تأخيرة وفيها خيرة«، وأعتقد أن رب ضارة 
نافعة، فالتأخير منحنا فرصة أكثر للتركيز 

على التفاصيل، ففى الكتابة أستاذ باهر 
دويدار، استغل الوقت فى إعادة كتابة بعض 
احللقات وإن الفترة الطويلة أيضا سالح ذو 

حدين فمطلوب مننا كممثلني أن نحافظ 
على تقمصنا للشخصية وتعايشنا معها طوال 

هذه الفترة وهو أمر صعب خصوصا عندما 
تصور أعماال أخرى خالل هذه الفترة ويجب 

عليك الفصل بني الشخصيات، وكان هناك 
تركيز أكثر من أحمد عالء، ومن الصعوبات 

أن التصوير كان فى وقت كورونا، ونحن لدينا 
مشاهد كثيرة وأجزاء كبيرة من العمل تدفعنا 

للسفر كثيًرا لبالد أوروبية وعربية، ومشاهد 
بها أكشن، ومشاهد أخرى صعبة، وأحمد اهلل 

أن اجلمهور قد أحب املسلسل«.

محمد ثروت عن »بني السما واألرض«:
»مشهد محاولة قتلى لـ«سامي«، أعتبره من 

أصعب املشاهد فى املسلسل، لكونه يضم 
انفعاالت عديدة ومختلفة، فكان يحتاج إلى 

مذاكرة جيدة، كما أنه يعتبر نقطة حتول 
للشخصيات من حولى، إذ أنهم كانوا يكرهوننى 

فى البداية، ويعتبرونى الشخص الرخم الذى 
ليس لديه عقل، ولكن ومن بعد أن أحكى كيف 

خف عقلى وأن والد سامى الذى أحاول قتله 
هو من سرق مشروعى وحلمى، يتعاطفون معى 

ويحبوننى، فكان علّي اختبار صعب أن اكسب 
تعاطفهم وتعاطف املشاهدين«.

 »وأيًضا هناك مشهد الذى كنت أجلس فيه 
أمام األطباء النفسيني ليشخصوننى، فهذا 

يشهد كم انفعاالت متناقضة وحتوالت فى 
ثوان معدودة، ففى البداية كنت أضحك 

كأننى مجنون وبعدها جد وعقالنية رجل 
يفهم كل ما يدور حوله، ثم ضحكت مبرارة، 
وأيضًا مشهد جالل مع خطيبته، فهى تأتى 

وتراه قد تبدل وفى حالة رثة«.

جنالء بدر عن »بني 
السما واألرض«:
»بالطبع مشهد 

املواجهة كان صعبًا 
جدًا، وأصعب ما 

فى احللقات نفسيًا 
ودراميًا، ألنها كانت 

مناظرة ومباراة 
متثيلية فأنا 

أمام ١٠ ممثلني 
يعتبر جميعهم 

هذا املاستر سني 
بالنسبة لهم، فكان 

يجب أن نحفظ 
كلنا جيدًا حتى ال 

ميكننا اإلعادة«.

حمادة هالل عن 
»املداح«:

»حتى أكون صادقا 
فى اإلجابة، 

فمعظم مشاهد 
املداح صعبة حتى 

احلوار السهل 
صعب ألن تفاصيله 

هادئة ومتعبة 

درة عن »بني السما 
واألرض«:

مشهد النهاية كان مؤثرًا، 
وجاءت لى العديد من ردود 

األفعال، وأيًضا املشهد 
الذى تذهب فيه عال 

حلميد فى بيته وتقول له 
أن يكون سيد احللوانى 

خالها ولم تختار حياتها، 
لكنها اختارته هو، وأيضًا 
مشهدها الذى تقول فيه 

أن مشاعرنا وما فى قلوبنا 
ليس بأيدينا، فكان مؤثرًا 

وجاءتنى ردود األفعال 
عليه.

أحمد بدير عن »بني السما 
واألرض«:

»أعتبر مشهد موتى أصعب 
مشاهدى فى املسلسل، 

وأعتبره ماستر سني بالنسبة 
لى، فمشهد املوت غالبًا فى 

أى عمل ال يتجاوز الدقيقة، 
أما ذلك فقد كان وقته ٣ أو 

٤ دقائق، وكان علّي أن أجسد 
حلظات املوت بكل تفاصيلها، 

مثل املنازعة وغيبوبة املوت 
لذلك تطلب املشهد تركيز 

عاٍل، وكان مشهد جميل 
وأحببته كثيرًا أن يكون 

مشهد وفاته هو مشهد بيع 
ابنه للمكتبة، فاملكتبة تعتبر 
هى حياته وكان متمسكًا بها 

بشدة، وأغنية عبداحلليم 
فى اخللفية أضافت ُبعدًا 

مميزًا«.

رمي البارودى عن »كله باحلب«:
»مشهد االجهاض، فقد قمت بتصويره بعد 
١9 ساعة تصوير متواصلة، وكان آخر مشهد 

فى ديكور منزل »كارميان« فى فترة زمنية 
سابقة، وطلبت من املخرج أن أقوم بغسل 
وجهى متاًما، ورفعت شعرى، وقام بتوفير 

العوامل املناسبة للتقمص وكان بالتعاون مع 
مدير التصوير، وقام بإخراج املوجودين ولم 
يتبقى سوى بعض األشخاص، ألنه كان به 
لقطة نزول الدم وهو حالة نسائية خاصة، 
وبدأت االستعانة بالذاكرة االنفعالية لدى 

واملخزون بداخلى، فجاء كما ظهر للجمهور، 
وعند مشاهدتى له »شدني«، فدائًما ما يكون 

األمر سهل أن يتم وضع ميكب آب، ولكن 
األصعب هو التجرد من كل ذلك والظهور 

باحلقيقة وملس مشاعر حقيقية دون االعتماد 
على الشكل، فهو مشهد »ماستر سني«، 

واألصعب بالنسبة لى فى التصوير«.
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قال جهاد جريشة، : قررت اعتزال 
التحكيم، وأن الموسم الحالى هو آخر 
مواسم العمل بالمجال التحكيمى

��

قارب الموسم الكروى 2020-2021، على 
االنتهاء فى مختلف الدوريات األوروبية 
الكبري.. موسم جاء بعد عام الكورونا.. 

فيروس كورونا الذى مازال يؤثر على العالم 
أجمع وليس كرة القدم بحسب.

مانشستر سيتى تُوج بالدورى اإلنجليزي، إنتر 
تُوج بالدورى اإليطالي، وبايرن ميونخ تُوج 

كالعادة بالدورى األلماني، ومازال الصراع 
قائمًا فى الدورى اإلسبانى بين أتلتيكو مدريد 

وريال مدريد، وفى الدورى الفرنسى بين ليل 
وباريس سان جيرمان على التتويج باللقب 

المحلي. موسم 2020-2021 كان شاهدًا على 
تفوق لالعبينا العرب فى الدوريات األوروبية، 

فعدد كبير من الالعبين العرب إما تُوجوا بلقب 
الدوري، أو ظهروا بشكل قوى هذا الموسم.

وفى هذا التقرير نستعرض تألق الالعبين العرب 
فى الدوريات األوروبية هذا الموسم.

صالح  محمد 
أنه  يؤكد  الذى  صالح،  محمد  بذكر  نبدأ  أن  البد 
منازع،  بال  التاريخ  مر  على  العرب  الالعبني  أفضل 

الكبير. الثابت وسجل أهدافه  بأدائه 
صالح حظى مبوسم رائع، فإجمااًل أحرز 31 هدًفا 
بطولة  فى  هدًفا   22 منهم  البطوالت،  مختلف  فى 
هدافى  ترتيب  صدارة  ليتقاسم  اإلجنليزي،  الدورى 

املسابقة رفقة هارى كني مهاجم فريق توتنهام.
أنه  إال  جيد،  مبوسم  فريقه  يحظ  لم  وإن  صالح 
كان  ملا  ولواله  كعادته،  رائع  بأداء  ظهر  ذكرنا  كما 
أوروبا  أبطال  لدورى  الصعود  على  لينافس  ليفربول 

املقبل. املوسم 

محرز  رياض 
هذا  الالعبني  أفضل  أحد  كان  اجلزائري،  اجلناح 
املوسم، فأدائه الرائع مع مانشستر سيتى ساهم فى 
لنهائى  التأهل  وكذلك  اإلجنليزي،  بالدورى  تتويجهم 

دورى أبطال أوروبا.
املسابقات،  مختلف  فى  هدف   14 سجل  محرز 
8 آخرين.. توج معهم ببطولة كأس  إضافة لصناعته 
األبطال  دورى  لقب  ومازال  اإلجنليزية،  الرابطة 
ممكًنا يوم 29 مايو املقبل، ليحقق محرز رفقة فريقه 

كل شيء فى موسم تاريخى له وملانشستر سيتي.

حكيمي  أشرف 
الظهير املغربي، رحل عن نادى ريال مدريد اإلسبانى 
لـ إنتر اإليطالى فى الصيف املاضي، ليثبت خطأ إدارة 

امليرجنى فى التخلى عنه.
حكيمى ساهم فى عودة لقب الدورى اإليطالى الغائب 
عن خزائن إنتر منذ 11 عاًما.. أشرف سجل 7 أهداف 
وصنع 9 فى بطولة الدوري، ليبرهن على جودته وتألقه 

وتأثيره الكبير مع “ النيراتزوري”.

ش 
املهاجم املغربي، ظهر بأفضل مستوياته مع إشبيلية 
الليجا،  اإلسبانى هذا املوسم، بتسجيله 18 هدًفا فى 
ليصبح خامس هدافى املسابقة هذا املوسم قبل جولة 
وحيدة من النهاية، وضمن معهم احتالل املركز الرابع 
على األقل، والتأهل لدورى أبطال أوروبا املوسم املقبل.

بونو  ياسني 
فى  منازع  بال  األفضل  كان  املغربي،  املرمى  حارس 
قدم  بونو  فـ  املوسم،  هذا  اإلسبانى  إشبيلية  فريقه 
األندلسي، حيث  الفريق  مع  املوسم  هذا  رائع  مستوى 
خرج بشباك نظيفة فى 23 مباراة مختلفة فى املوسم، 
وتلقت شباكه 36 هدًفا، بل وأنه تقمص دور املهاجمني، 
بتسجيله هدًفا فى شباك بلد الوليد فى الليجا، ليجلب 

املركز  احتالل  معهم  وضمن  لفريقه،  التعادل  نقطة 
الرابع على األقل، والتأهل لدورى أبطال أوروبا املوسم 

املقبل.

مصطفــى محمد 
مهاجمنا  أكد  االحتراف،  فى  موسم  نصف  أول  فى 
املصرى مصطفى محمد على تفوقه، فاستطاع تسجيل 
8 أهداف فى 16 مباراة فى الدوري، إضافة لتسجيله 

هدف فى بطولة كأس تركيا.
مصطفى محمد احتل مع جاالتا سراى املركز الثانى 
املؤهلة  للتصفيات  معهم  ليتأهل  التركي،  الدورى  فى 

لدور املجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا.

النني  محمد 
هذا  بريقه  استعاد  ارسنال،  نادى  ميدان  متوسط 
املوسم، فشارك فى 41 مباراة هذا املوسم، وسجل 3 
أهداف، كما أنه سجل أول أهدافه بقميص اجلانرز فى 

الدورى اإلجنليزي.

رشيد غزال 
اجلناح اجلزائري، قاد بشكتاش لتحقيق لقب الدورى 
التركي، فالالعب استطاع تسجيل 8 أهداف وصناعة 

17 هدًفا فى املسابقة.

باألسماء واإلحصائيات.. النجوم العرب
يكتبون التاريخ فى الدوريات الكبرى 

الفرنسي،  مارسيليا  نادى  كشف 
مع مصطفى  التعاقد  فى  رغبتهم  حقيقة 
محمد مهاجم نادى الزمالك واملعار من نادى 

جاالتا سراى التركي.
وسانت  مارسيليا  أن   ”takvim  “ موقع  وذكر 
إيتيان الفرنسي، يرغبان فى التعاقد مع مصطفي، بعد 

تألقه مع جاالتا سراي.
لتقدمي  إيتيان يخطط  أن سانت  التركي،  املوقع  وتابع 
عرضا لضم مصطفى محمد من جاالتا سراى “حال فعل 
وكذلك احلال  الزمالك”،  بند شرائه من  التركى  النادى 

بالنسبة بـ نادى مارسيليا أيضا.

وقال ألكسندر روزى املتحدث الرسمى لنادى مارسيليا 
الفرنسى :« إنها مجرد شائعة خاصة بامليركاتو ونحن ال 

نرد على مثل تلك الشائعات.«
عرض  لتقدمي  مستعد  مارسليا  أن  التقرير،  وأوضح 
بقيمة 20 مليون يوور، لضم مصطفى محمد من جاالتا 
جاالتا  صفوف  إلى  محمد  مصطفى  وانضم  سراي. 
سراي، ملدة موسم ونصف املوسم على سبيل اإلعارة، مع 

أحقية الشراء 4 ماليني دوالر.
  16 فى   سراى  جاالتا  مع  محمد  مصطفى  وشارك 
املوسم، سجل خاللهما  هذا  التركى  الدورى  فى  مباراة 

8 أهداف.

“قررت   : جريشة،  جهاد  وقال 
املوسم  وأن  التحكيم،  اعتزال 
العمل  مواسم  آخر  هو  احلالى 

باملجال التحكيمي”.
وأوضح: أنتظر فرصة قوية 
خالل أيام للعمل بها؛ لإلعالن 
أنتظر  ولن  التحكيم،  اعتزال  عن 
حال  احلالي؛  املوسم  نهاية  حتى 

وصول الفرصة.
وأضاف: اعتزالى العمل باملجال 
شخصية،  ألسباب  التحكيمي؛ 
به،  سأنشغل  كبير  عمل  وانتظار 

حال التوصل التفاق بشأنه.
ونوه بأنه شارك فى التحكيم على 
مدار 25 عاما، وأدار مباريات فى 
كأس العالم وأمم إفريقيا ومختلف 

املسابقات املحلية والقارية.

قال اإليطالى فابرزيو رومانو، الصحفى املوثوق بشبكة “سكاى سبورتس”، إن األرجنتينى 
سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتى اإلجنليزي، اتفق على االنتقال لصفوف 

برشلونة اإلسباني، فى فترة االنتقاالت الصيفية.
وكتب رومانو، فى تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر”، 
“أجويرو سينتقل لصفوف برشلونة، ومن املقرر أن ينضم 

حتى يونيو 2023، أى بعقد ميتد ملدة موسمني”.
وأشار رومانو إلى أنه مت التوصل التفاق، حيث يتم 
منح مكافأة إضافية لـ أجويرو؛ فى حالة فوز برشلونة 

بلقب دورى أبطال أوروبا.
رحيل  سيتي،  مانشستر  نادى  أعلن  أن  وسبق 
سيرجيو أجويرو عن الفريق، بنهاية عقده، نهاية هذا 

املوسم.
الهولندى  بأن  “رومانو”،  أفاد  متصل،  سياق  وفى 
من  اقترب  الفرنسي،  ليون  مهاجم  ديباي،  ممفيس 
إلى صفوف برشلونة، حيث أخبر موكليه  االنتقال 
بقراره. وكان ديباى قد أعلن رحيله عن صفوف 

ليون، بنهاية عقده، نهاية املوسم اجلاري.

ونادى  والرياضة  الشباب  لوزارة  األوملبية  اللجنة  أرسلت   
التحكيم  مركز  حلكم  النهائية  التنفيذية  الصيغة  الزمالك 
والتسوية الصادر فى 23 فبراير املاضى ببطالن الئحة القلعة 
للحكم  ووفقا    .2019 يونيو  فى  املعتمدة  الداخلية  البيضاء 
القضائى الصادر ملصلحة ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك 
الوزارة  البيضاء األخيرة ستعود  القلعة  السابق ببطالن الئحة 
للعمل بالالئحة االسترشادية بنادى الزمالك.  وعلم املوجز أن 
العمل بالالئحة االسترشادية داخل نادى الزمالك يقضى بتعيني 
مدير تنفيذى ومدير للنشاط الرياضى ومدير مالي.  وكشفت 
مصادر أن ممدوح عباس كسب طعنه على بطالن الئحة الزمالك 
ضد النادى واللجنة األوملبية فى حكم أول درجة ثم االستئناف .  
وقالت املصادر إن الئحة الزمالك الصادرة فى عام 2017، والتى 
أجريت عليها االنتخابات التى تضمنت مقعدين فى النائب مت 
إلغاؤها بقرار جمعية عمومية وإقرارها الئحة جديدة فى عام 
2019 التى طعن ممدوح عباس وانتخب عليها الرباعى أشرف 
زكى أمينا للصندوق وأحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد 

عادل عبدالفتاح أعضاء .

وافق االحتاد الدولى لكرة القدم »فيفا« اليوم 
السعودي،  نظيره  اقتراح  دراسة  على  اجلمعة، 
كل  والنساء  للرجال  العالم  كأس  بطولة  بإقامة 

سنتني بداًل من إقامتهما كل 4 سنوات.
اليوم  الفيفا«  »كوجنرس  اجتماع  وأثناء 
على  للفيفا  تابعا  عضوا   166 وافق  اجلمعة، 
دراسة اقتراح االحتاد السعودى بإقامة املونديال 
فيما  أعوام،   4 كل  إقامته  من  بداًل  عامني  كل 

رفض 22 عضًوا اقتراح السعوديني.
ونشر االحتاد السعودى لكرة القدم بياًنا عبر 
حسابهم الرسمى على موقع “ تويتر” جاء فيه:« 
االجتماع  فى  يصوتون  فيفا  كوجنرس  أعضاء 

السعودى  االحتاد  مقترح  على  باملوافقة  الـ71 
للرجال  العالم  كأس  إقامة  جدوى  بدراسة 
والفيفا  صوًتا،  بـ166  عامني  كل  والسيدات 

ا«. يعتمد املقترح رسمّيً
القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  وستقام 
على  القادم،  العام  قطر  فى  املقبلة  للرجال 
 2026 عام  العالم  كأس  بطولة  ُتقام  أن 
األمريكية  املتحدة  الواليات  باستضافة 

واملكسيك وكندا.
 2026 عام  العالم  كأس  بطولة  وستقام 
مبشاركة 48 منتخب وذلك للمرة األولى فى 

تاريخ البطولة.

مارسيليا الفرنسى يسعى لضم مصطفى محمد

جهاد جريشة يكشف سر  
اعتزاله التحكيم 

برشلونة يقترب من التعاقد 
مع أجويرو وديباى مجانًا

الزمالك يعود للعمل 
بالالئحة االسترشادية

فيفا يوافق على دراسة مقترح 
السعودية بإقامة كأس العالم كل عامني
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املالية تعلن إجراءات جديدة لرفع كفاءة التحصيل اجلمركى
املالية،  وزير  معيط  محمد  الدكتور  ه  وجَّ
كفاءة  لرفع  جديدة  إجراءات  باتخاذ 
احلوكمة،  وترسيخ  اجلمركى  التحصيل 
التنسيق  وتعزيز  الدولة،  حق  واستيداء 
قضايا  وهيئة  الداخلية  وزارة  مع  املتواصل 
الصادرة  القضائية  األحكام  لتنفيذ  الدولة 
قدًما  واملضى  اجلمارك،  مصلحة  لصالح 
بكل  واإلجراءات  املبادىء  توحيد  فى 
من  االستفادة  وتعظيم  اجلمركية،  املنافذ 
مع  يتكامل  نحو  على  البشرية،  الكوادر 
املظلة  ُيوفر  الذى  اجلديد  اجلمارك  قانون 
لتحديث  القومى  املشروع  لتنفيذ  التشريعية 
اجلمركية؛  اإلدارة  منظومة  وميكنة 
املستهدفات  حتقيق  فى  ُيساعد  مبا 
من  الدولة  متكني  أجل  من  االقتصادية؛ 
مستوى  حتسني  على  اإلنفاق  أوجه  زيادة 
املشروعات  من  باملزيد  املواطنني،  معيشة 
تغيير  فى  ُتسهم  التى  واخلدمية  التنموية 

وجه احلياة على أرض مصر.
مصلحة  رئيس  غتورى  الشحات  وقرر 
مركزية  جلان  ثالث  تشكيل  اجلمارك، 
واملدنية  اجلنائية  األحكام،  كل  حلصر 
مصلحة  لصالح  الصادرة  واإلدارية، 
الوسائل  كل  اتباع  تتولى  بحيث  اجلمارك، 
وزارة  مع  والتنسيق  القانونية  والسبل 
وهيئة  اجلمارك  مباحث  خاصة  الداخلية 
األحكام  هذه  لتنفيذ  الدولة؛  قضايا 
املستحقة  املديونيات  كل  واستيداء 
جتتمع  بحيث  اجلمارك،  مصلحة  لصالح 
نتائج  الستعراض  شهر؛  كل  اللجنة  هذه 
مبا  تواجهها؛  قد  حتديات  وأى  أعمالها، 
استيداء  منظومة  كفاءة  رفع  فى  ُيسهم 
جلنة  تشكيل  قرر  كما  الدولة..  حق 
املوضوعات  وفحص  لدراسة  مركزية؛ 
اإلدارات  بني  الرأى  فى  اخلالف  محل 
وإبداء  القانونية،  أو  املختلفة  اجلمركية 
الذى  تطبيقه،  الواجب  القانونى  الرأى 
الثالثة:  اجلمركية  باملناطق  تعميمه  سيتم 
واملنطقة  والغربية،  الشمالية  »املنطقة 
واجلنوبية«؛  الوسطى  واملنطقة  الشرقية، 
بكل  واإلجراءات  املبادئ  توحيد  لضمان 
اجلمهورية؛  مستوى  على  اجلمركية  املنافذ 

للشفافية. وترسيًخا  للعدالة  حتقيًقا 
مت  أنه  اجلمارك،  مصلحة  رئيس  أكد 
كل  على  الفعلى  املرور  تتولى  جلنة  تشكيل 
العاملني  توزيع  إلعادة  اجلمركية؛  املواقع 
لالحتياجات  وفًقا  اجلمركية  باملواقع 
العجز  أماكن  حتديد  تتولى  حيث  الفعلية، 
الفًتا  اجلمركية،  باإلدارات  والزيادة 
تفصيلية  دراسة  إعداد  سيتم  أنه  إلى 
املناطق  مستوى  على  العمالة  حجم  عن 
بكل  العاملني  أعداد  وعرض  والقطاعات، 

املنوط  العمل  وحجم  واختصاصاتهم  إدارة 
من  االستفادة  تعظيم  فى  ُيسهم  مبا  بهم؛ 

البشرية.  الكوادر 
توحيد  مت  أنه  املالية،  لوزارة  بيان  ذكر 
جميع  فى  واملستندية  اإلجرائية  املعامالت 
االستيراد  لعمليات  اجلمركية  املنافذ 
املرفقة  املستندات  أن  موضًحا  والتصدير، 
البضائع  عن  املقدم  اجلمركى  بالبيان 
التسليم،  »إذن  تتضمن  أن  البد  الواردة 
اإلفراج  باستثناء  الشحن«  وبوليصة 
إلكترونًيا،  تسليمها  يتم  أن  على  املسبق، 
التفصيلية  التجارية  الفاتورة  إلى  إضافة 
تضمنت  إذا  العبوة«  »كشف  عن  ُتغنى  التى 
الواردة،  للبضائع  التفصيلية  العبوة  بيانات 
بإعفاء  املطالبة  عند  املنشأ  إثبات  ومستند 
أخرى  حاالت  أى  أو  جمركى  تفضيل  أو 
ألحكام  املنفذة  القواعد  لالئحة  وفًقا 

والتصدير. االستيراد  قانون 
بالبيان  املرفقة  املستندات  أن  إلى  أشار 
املصدرة،  البضائع  عن  املقدم  اجلمركى 
التجارية  الفاتورة  أيًضا  تتضمن  أن  يجب 
العبوة«  »كشف  عن  ُتغنى  التى  التفصيلية، 
التفصيلية  البيانات  تشمل  أن  بشرط 
املختصة  الرقابية  اجلهة  وموافقة  للعبوة، 
حال  الشحن،  وإذن  لها،  اخلاضعة  للسلع 

إلكترونًيا. تسليمها  ويتم  توفره، 
معيط  محمد  الدكتور  حرص  البيان  أكد 
هندسة  إعادة  استدامة  على  املالية  وزير 
توحيدها  لضمان  اجلمركية  اإلجراءات 
يضمن  الذى  النحو  على  املنافذ؛  مبختلف 
 »SAD« املوحد  اجلمركى  اإلقرار  تأمني 
قواعد  خالل  من  العرض  جهات  وتوحيد 
وتوحيد  اجلمركية،  البنود  وتذييالت 
الضرائب  لتحصيل  القيمة  حتديد  قواعد 
إرساء  فى  يسهم  مبا  اجلمركية؛  والرسوم 

واجلمركية. الضريبية  العدالة  دعائم 
أوضح أن وجود اللجان املشتركة الدائمة 
وساحات  واملعاينة  الكشف  ساحات  فى 
الفحص واملعاينة بكل منفذ جمركى يضمن 
ُمحدد  زمنى  وجدول  واضحة،  آلية  وضع 
تتضمن  التى  الطرود  أو  احلاويات،  لفتح 
تصديرها،  املزمع  أو  املستوردة،  البضائع 
الرقابية،  اجلهات  فقط جلميع  واحدة  مرة 
وسحب  لها،  اجلمركية  املعاينة  ألغراض 
العينات إذا لزم األمر، الفًتا إلى أن اللجنة 
أكثر  أو  ممثاًل  تضم  الدائمة  املشتركة 
للرقابة  العامة  والهيئة  اجلمارك،  ملصلحة 
والهيئة  والواردات،  الصادرات  على 
اجلهات  وباقى  الغذاء،  لسالمة  القومية 
البضائع  وفحص  مُبعاينة  املختصة  األخرى 
عليها طبًقا  والرقابة  املصدرة  أو  املستوردة 

املقررة. والقواعد  للقوانني 

عدد جهاز حماية املستهلك مجموعة من 
عند  االعتبار  فى  أخذها  الواجب  النصائح 

شراء األدوية وهى:
- يجب املحافظة على قائمة لكل األدوية 
تتناولونها  كنتم  اذا  وحتى  تتناولونها،  التى 
طبية  وصفة  بدون  أو  مع  منخفضة  بوتيرة 
ومبا فيها اإلضافات الغذائية كالفيتامينات.

بهذه  معالج  طبيب  أى  إبالغ  يجب   -  
القائمة وبأى نوع من احلساسية

- ال تشتر أدوية بدون وصفة طبية
وفترة  االنتاج  تاريخ  من  التأكد   -

الصالحية
- التأكد من تدوين رقم التسجيل بوزارة 

الصحة على العبوة.
غير  املستوردة  األدوية  شراء  جتنب   -

املرخصة بوزارة الصحة.
حفظها  يجب  التى  األدوية  شراء  قبل   -
بطريقة  مخزنة  أنها  من  تأكد  الثالجة  فى 

مطابقة لشروط احلفظ والتخزين.
العام:  الشعور  الى  االنتباه  املهم  من   -
فى  يطرا  تغيير  اى  وتوثيق  متابعة  يجب 
 , األدوية  تناول  عن  الناجت  العام  الشعور 

واعالم الطبيب املعالج او الصيدلى.
متناول  عن  بعيدا  األدوية  احفظ   -

األطفال.
- جتنب تناول األعشاب مجهولة املصدر 
التى تستخدم على أنها دواء لعالج كثير من 

األمراض.
بتقدمي شكواك مباشرة  فى حالة رغبتك 
جلهاز حماية املستهلك ميكنك القيام بتقدمي 

الشكوى من خالل إحدى الطرق التالية:
اخلاص  الساخن  باخلط  االتصال   -
 ( أرضى  خط  أى  خالل  من   )19588( بنا 
 – الكبرى  القاهرة  يغطى  الساخن  اخلط 

اإلسكندرية(.
- إرسال شكواك من خالل الفاكس على 

رقم 0233030170
- التوجه ألقرب مكتب بريد مللء استمارة 

شكوى مجانية.
- إرسال شكواك إلكترونًيا بالضغط هنا.

 96 بالعنوان  اجلهاز  مقر  إلى  التوجه   -
شارع أحمد عرابى – املهندسني أو 115 ب 

القرية الذكية لتقدمي الشكوى باليد.
رقم  على  آب  واتس  طريق  عن   -

01281661880
- تطبيق املحمول على جوجل ستور وابل 

ستور.

القائم  اجليزاوى،  ناصر  الدكتور  وقع 
واملهندس شريف  بنها،  جامعة  رئيس  بأعمال 
التجارى  البنك  مؤسسة  مدير  السعيد، 
وجتهيز  لتطوير  تعاون  بروتوكول  الدولى، 
األطفال  عناية  ووحدة  األطفال  عناية  وحدة 

اجلامعية. بنها  مبستشفيات  املبتسرين 
جاء ذلك بحضور اللواء عبداحلميد الهجان 
محافظ القليوبية والدكتور عادل عدوى وزير 
املوارد  تنمية  جلنة  ورئيس  األسبق  الصحة 
سمير  تامر  والدكتور  اجلامعية،  املستشفيات 
نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب، 
قطاع  على  املشرف  سوسة  جمال  والدكتور 
والدكتور  البيئة،  وتنمية  املجتمع  خدمة 
ورئيس  الطب  كلية  عميد  القاضى  مصطفى 
عمرو  والدكتور  املستشفيات،  إدارة  مجلس 
بنها  ملستشفيات  التنفيذى  املدير  الدخاخنى 
اجلامعية، وشيرين شوقى أمني عام اجلامعة.

وفى كلمته أشاد اللواء الهجان بالدور الذى 
املجتمعية  املشاركة  البنوك فى  به قطاع  يقوم 
القطاعات  كافة  فى  والتطوير  والتنمية 
العالقة  ان  مضيفا  القليوبية،  اهالى  خلدمة 
إلى  مشيًرا  وطيدة  واجلامعة  املحافظة  بني 
الدعم  كل  تقدمي  على  حريصة  املحافظة  أن 
العلمية  رسالتها  تقدمي  أجل  من  للجامعة 

واخلدمية.

بالتعاون  سعادته  عن  اجليزاوى  وأعرب 
البنك  ومؤسسة  اجلامعة  بني  املستمر 
الشراكة  بروتوكول  وتنفيذ  الدولى  التجارى 
لتطوير  اجلانبني  بني  املوقع  االستراتيجية 
ومستلزمات  املبتسرين  األطفال  وحدة 
دائما  ترحب  اجلامعة  أن  مؤكًدا  تشغيلها، 
وخدمات  موارد  لتنمية  املجتمعية  باملشاركة 
خدمة  وتقدمي  اجلامعية  بنها  مستشفيات 
التى  املستشفى  على  للمترددين  الئقة  صحية 
تخدم  بل  فقط،  القليوبية  محافظة  تخدم  ال 

عدد من املحافظات املجاورة.
تتحمل  اجلامعية  بنها  إن مستشفيات  وقال 
الصحية  اخلدمة  تقدمي  فى  كبيًرا،  عبئًا 
أنه  إلى  مشيًرا  القليوبية،  محافظة  اهالى 
على  اجلامعة حريصة  إدارة  املنطلق  هذا  من 
جزءا  باعتبارها  اجلامعية  املستشفيات  دعم 
القيام  تستطيع  حتى  املجتمعى  دورها  من 
بأداء واجبها اخلدمى من خالل تقدمي خدمة 

الئقة. صحية 
من جانبه، قال الدكتور عادل عدوى، وزير 
املوارد  تنمية  جلنة  ورئيس  األسبق  الصحة 
املصرفى  القطاع  إن  اجلامعية،  املستشفيات 
فى مصر قد اثبت انه داعم رئيسى للمجتمع 

خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا.
تعد  اجلامعية  املستشفيات  أن  وأضاف 

مستوى  على  الصحية  اخلدمة  عصب 
وكفاءات  خبرات  من  متلكه  ملا  اجلمهورية، 
وأساتذة وإمكانيات علمية وعملية، حيث تعد 
الصحية  اخلدمة  لتقدمي  األساسية  الركيزة 
أن  الى  مشيرا  اجلمهورية،  أنحاء  مبختلف 
مؤسسات املجتمع املدنى تعد شريكًا أساسًيا 

بنها اجلامعى. تنمية موارد مستشفى  فى 
السعيد«،  »شريف  املهندس  أشار  بدوره 
إلى  الدولى،  التجارى  البنك  مؤسسة  مدير 
أن التعاون مع جامعة بنها يأتى فى إطار فى 
وفى  الطفل  بصحة  لالرتقاء  املؤسسة  جهود 
اجلانبني  بني  املوقع  الشراكة  بروتوكول  إطار 
باملستشفى  احلضانات  قسم  وجتهيز  لتطوير 

اجلامعى.
شراكة  وقعت  كانت  بنها  جامعة  أن  يذكر 
الدولى  التجارى  البنك  مؤسسة  مع  تعاون 
تزويد  بهدف  املبتسرين  األطفال  لدعم 
احلضانات  قسم  تشغيل  بأجهزة  املستشفى 
مليون   15 بتكلفة  48 حضانة  بطاقة  اجلديد 
مزودة  متنقلة  حضانات  بينهم  من  جنيه 
إفاقة،  وحضانات  صناعى  تنفس  بأجهزة 
النساء  قسم  استقبال  تزويد  عن  فضالً 
حديثى  األطفال  خلدمة  بحضانات  والتوليد 
واألجهزة  التجهيزات  من  وغيرها  الوالدة 

الطبية. 

حماية املستهلك 
يطلق روشتة نصائح 

عند شراء األدوية

حسم رسوم اإليداع 
والسحب بالبنوك 
نهاية العام اجلاري

رسوم  احتساب  مهلة  تنتهى 
جميع  على  واإليداع  السحب 
بالبنوك،  املصرفية  العمليات 
اجلارى  املالى  العام  بنهاية 

املقبل. يونيو   30 فى  وحتديدا 
املصرى  املركزى  البنك  ومنح 
عمالء  املاضى،  العام  بنهاية 
أى  احتساب  من  إعفاء  البنوك 
السحب  عمليات  على  رسوم 
من  البنكى  والتحويل  واإليداع 
مبصر  العاملة  البنوك  فروع 
حتى   2021 يناير  من  بداية 

املقبل. يونيو  نهاية 
البنك  قرره  ما  مبوجب 
إعطاء  من  املصرى  املركزى 
الثانية  للمرة  شهور   6 مهلة 
اإلجراءات  ضمن  التوالى  على 
باجلهاز  العمالء  على  التيسيرية 
اجلهود  مع  بالتزامن  املصرفى 
تداعيات  أعباء  لتقليل  املمنوحة 
االقتصاد  على  كورونا  فيروس 
البنوك  فإن  واألفراد،  القومى 
اقرار  بعدم  شهر  ملدة  ملتزمة 
املعامالت  من  اى  على  رسوم  أى 

. لبنكية ا
مصادر  كشفته  ما  وبحسب 
البلد  صدى  لـ  مطلعة  مصرفية 
البنك  قرار  تنتظر  البنوك  فإن 
القادم  الشهر  بنهاية  املركزى 
نهاية  حتى  ثالثة  مهلة  مبد 
فى  اجلارى  امليالدى  العام 
الرسوم  احتساب  عدم  عمليات 
واإليداع  السحب  عمليات  على 
سيتم  أم  البنكية  واحلواالت 
تلك  على  جديدة  رسوم  فرض 

البنكية. املعامالت 

تعاون بني جامعة بنها والبنك التجارى الدولى لدعم وحدة األطفال املبتسرين

األسواق  على  السيطرة  حتكم  أن  الكهربائية،  السيارات  شركات  حتاول 
وملواكبة  البيئة  على  حفاظا  بالبنزين  تعمل  التى  السيارات  وإقصاء  العاملية 
العاملى ولبدء استثمارات جديدة ومن املمكن أن يحدث ذلك فى أوروبا  التطور 

تقدير. 2030 على أقصى  أو   2027 خالل عام 
الكهربائية  السيارة  سعر  متوسط  يكون  أن  املتوقع  من   ،2030 عام  وبحلول 
بسبب  التغيير  هذا  يحدث  أن  املتوقع  ومن  البنزين  سيارات  من  أقل 
الكهربائية،  السيارات  إنتاج  فى  السيارات  صانعو  يضخها  التى  االستثمارات 
نظرا  أسعارها  خفض  إلى  ذلك  ليؤدى  التجميع  خطوط  من  املزيد  بناء  مع 
الذى  التحول  هذا  من  البعض  وتخوف   2030 بحلول  منها  املعروض  لكثرة 

بالسريع. الكثيرون  وصفة 
سيارات  مثل  حجماً  األكبر  السيارات  تصبح  أن  السيارات  خبراء  ويتوقع   
تعمل  التى  نظيراتها  من  أقل  بأسعار  متوفرة  أوفر  والكروس  فى  يو  االس 
الهاتشباك  مثل  األصغر  السيارات  تصبح  أن  على   ،2026 بحلول  بالبنزين 

.2030 فى  كذلك  والسيدان 
 وبالفعل مت عمل دراسة على السعر املتوقع أن تصل إليه السيارات 
ما  أى  يورو   20.000 إلى  يصل  ما  وهو  احلجم  متوسطة  الكهربائية 
أن  املتوقع  من   2030 عام  وبحلول  مصرى  جنيه   381.000 يعادل 
16.000 يورو اى ما يعادل  الكهربائية  يكون متوسط سعر السيارات 

سيرتفع  البنزين  سيارات  سعر  متوسط  أن  حني  فى  جنيه،   305.000
381.000 جنيه مصرى. يعادل  ما  اى  يورو   20.000 الى  ما يصل  إلى  قليالً 

شهدت  الصني  أن  صناعى  تقرير  ذكر 
الشباب  املستهلكني  االهتمام بني  زيادة فى 
بالعالمات التجارية واملنتجات املحلية التى 
التقليدية  الصينية  والثقافة  النمط  تدمج 

املاضية. القليلة  السنوات  على مدى 
مشترك  بشكل  الصادر  التقرير  وأشار 
بايدو ومعهد  العمالقة  عن شركة اإلنترنت 
اهتمام  ارتفاع  إلى   ،People.cn لـ  تابع 
بنسبة  املحلية  باملنتجات  الصينى  الشعب 
528 فى املائة مقارنة بعشر سنوات مضت.
التحسينات فى اجلودة  التقرير إن  وقال 
زخما  دفعت  قد  التجارية  العالمة  وصورة 
القطاعات  فى  املحلية  املنتجات  إلى 
والسيارات  املالبس  ذلك  فى  مبا  املتنامية 
تضاعف  حيث  التجميل،  ومستحضرات 
شعبيتها ثالث مرات من نظيراتها األجنبية 

العام. هذا 

النمو  املحلية  املحمولة  الهواتف  وقادت 
املحمولة  بالهواتف  املستهلك  وعى  مع 
املائة  فى   82 إلى  تصل  بنسبة  املتطورة 
هذا العام من 52 فى املائة فى عام 2016، 
وباتت أحدث التقنيات مبا فى ذلك اجليل 
بالذكاء  والتصوير  والرقائق  اخلامس 
املستهلكني. رائجة بني  كلمات  االصطناعى 
شهدت  املحلية،  املنتجات  رأس  وعلى 
األفالم  ذلك  فى  مبا  الثقافية  الصناعات 
شعبية  املتحركة  والرسوم  واأللعاب 

للتقرير. وفقا  متزايدة، 
الصحافة  بكلية  األستاذ  يانغ  شن  وقال 
صعود  إن  تسينغهوا،  بجامعة  واالتصال 
على  يقتصر  ال  املحلية  التجارية  العالمات 
يتعلق  بل  االستهالك،  بيانات  فى  النمو 
فى  للبالد  املتزايدة  بالقوة  باالعتراف  أكثر 

واالقتصاد. والتكنولوجيا  الثقافة 

حقيقة انخفاض أسعار السيارات الكهربائية الصني تشهد ارتفاعا فى اهتمام املستهلكني 
بالعالمات التجارية واملنتجات املحلية

جمال الدالي


