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خطة الحسم على مكتب الرئيس

هل تكتب اخليارات العسكرية
كلمة النهاية مللف سد النهضة ؟
تحلت مصر طوال السنوات
الماضية بالصبر اإلستراتيجى فى
تعاملها مع ملف سد النهضة
فى ظل تعنت ومراوغة الجانب
األثيوبى.
وطرقت مصر جميع االبواب
وسلكت كل السبل الدبلوماسية
النهاء األزمة بشكل يضمن حقوق
مصر التاريخية فى مياه النيل
ويلبى احتياجات الجانب األثيوبى
فى االتجاه المقابل دون االضرار
بمصالح مصر.
لكن التجربة اثبتت أن الجانب
األثيوبى يراوغ فى محاولة
مكشوفة الستهالك الوقت وهو ما
يدفع بنا إلى اتجاهات وخيارات
اخرى .الرئيس السيسى استعرض
منذ بدء األزمة خطة الحسم بجميع
خياراتها وهى االن بالفعل على
مكتبه لدراستها واتخاذ القرار
االخير وقبل ان نتطرق للخيارات
المطروحة سنزيح الستار عن الملف
منذ بدايته لنستعرض مدى التعنت
االثيوبى.
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الطمى للسودان
وتقليل كميات المياه
ونظام السريان إلى
مصر

نقطــة االنطــاق عندمــا بــدأت املفاوضــات املصريــة
– اإلثيوبيــة حــول «ســد النهضــة» قبــل ســنوات،
وتنحصراملخــاوف مــن الســد فــى شــقني ،أولهمــا يتعلق
بجســد الســد ومدى مالءمته مع ظروف املنطقة املشــ ّيد
عليهــا ومــدى جودة تصميمه ،واآلخــر متعلق بحجم املياه
التى ســيحجبها الســد من حصة مصر البالغة  56مليار
ســنويا ،وتأثير هــذا على ســكانها وأراضيها
متــر مكعــب
ً
الزراعية.
فيما يخص الشق األول املتعلق ببنية السد وتصميمه،
فقد أشار تقرير سابق (غير منشور بشكل رسمي) للجنة
شــكلت مــن خبــراء مصريــن وســودانيني
الثالثيــة التــى ُ
وإثويبيــن ودوليــن لدراســة آثــار الســد ،إلــى أن معايير
للســد
التصميــم املبدئى لم توضح ســوى الطبيعة العامة
ّ
الســد مع
من دون ذكر تفاصيل حول مدى مالءمة جســم
ّ
ظروف املنطقة املش ّيد عليها فى بادىء األمر.
وبحســب التقريــر نفســه ،فالتصميمــات اإلنشــائية
ألساســات «ســد النهضــة» ال تأخــذ فى االعتبار انتشــار
الفواصــل والتشــققات الكثيفــة املتواجــدة فــى الطبقــة
الصخرية أســفل السد ،مبا يهدد بانزالق السد وانهياره.
وحــذرت دراســة أعدهــا أســتاذ الســدود وامليــاه بجامعة
كيوتو اليابانية «سامح قنطوش» ،من تراكم الطمى داخل
بحيرة سد النهضة نتيجة لعدم وجود فتحات كافية عند
القاع لتمرير املواد الرسوبية ،وهو ما يزيد من احتماالت
انهياره.
وســيؤدى انهيار الســد إلــى آثار تدميريــة وخيمة على
كل مــن مصــر والســودان ،إذ ميكن لكمية امليــاه املندفعة
مــن الســد ( 74مليار متــر مكعب) أن تصل إلــى القاهرة
وتغرقهــا فــى خــال ثالثــة أيــام (بعــد أن يغــرق إثيوبيــا
والسودان ومناطق واسعة من مصر) ،بحسب الدكتور أبو
العــا أمني ،القائم بأعمال رئيس املعهد القومى للبحوث
الفلكية واجليوفيزيقية.
أما الشق الثانى من املخاوف واملتعلق بحجم املياه التى
ســيحجبها الســد من حصة مصر ،فهو بدوره ينقسم إلى
جزءيــن ،أحدهمــا يتعلــق بحجم املياه التى ســيتم حجبها
خــال فترة مــلء خزان الســد ،واآلخر بالفتــرة التى تلى
عمليــة املــلء .وحســب التقاريــر فإن اخلــاف بني مصر
وإثيوبيا منصب بشــكل أساســى على املــدى الزمنى التى
سيتم فيه ملء اخلزان.
ترغب إثيوبيا فى ملء خزان السد خالل  3سنوات من
أجــل تســريع عملية إنتاج الكهرباء منــه ،بينما ترى مصر
أن أقل مدى زمنى لعملية ملء خزان «سد النهضة» يجب
أال يقل عن  6سنوات (بعض التقارير تتحدث عن  7و10
سنوات) .فماذا يعنى األمر فى كلتا احلالتني؟
وفق منوذج محاكاة أعدته الدكتورة «نهى سمير دنيا»،
رئيس قســم الهندســة البيئية مبعهد الدراســات البيئية،
بجامعة عني شــمس ،بغرض رصد اآلثار املتوقعة للســد،
تأثيرا
فإذا كانت فترة ملء اخلزان  3سنوات فإنه سيؤثر
ً
شديدا على حصة مصر والسودان من املياه بنقص ميثل
ً
سنويا خالل فترة امللء.
نحو  24مليار متر مكعب
ً
وبحســب النتائج األول ّية لدراســة منوذج املحاكاة الذى
صممته إثيوبيا نفسها لبحيرة التخزين ،فإن مصر «قد ال
ّ
«سد النهضة» إذا
تتأثر» فى بداية ملء خزان املياه خلف ّ
كانت هذه الســنوات ممطــرة ،أما إذا مت ملء اخلزان فى
السد العالى فى مصر إلى
سنوات اجلفاف ،عندما يصل
ّ
أقل مستويات التشغيل ،فإن ذلك سيؤدى إلى وجود تأثير
كبير على إمدادات املياه إلى مصر ،وفق التقرير الثالثى
الذى سبق اإلشارة إليه.
وعــن تأثيــر هــذا علــى قطــاع الزراعــة املصري،تقول
احدى الدراسات التى أجراها أحد أساتذة كلية الزراعة
بجامعة القاهرة ،توضح أن مصر ســوف تخســر  %51من
أراضيهــا الزراعيــة فى حالة ملء اخلزان فى  3ســنوات.
تأثيرا بال ًغــا على الغذاء
ويعــد ذلــك ســيناريو كارثيا يؤثر
ً
املتوفر ويؤدى إلى بطالة عشرات اآلالف من العاملني فى
دولة يعمل ربع سكانها فى مجال الزراعة.
الدراســات احلكوميــة الداخليــة تشــير إلــى أن كل
نقصــان فــى امليــاه مبقــدار مليــار متــر مكعب يــؤدى إلى
فقــدان  200ألــف فــدان مــن األراضــى الزراعيــة ويؤثــر
نظرا ألن كل خمســة
علــى ســبل معيشــة مليون مواطــنً ،
أشخاص فى املتوسط يعيشون على املحصول الناجت عن
الفدان الواحد.
ووفــق نفــس الدراســة ،فــإن مــلء اخلــزان خــال 6
ســنوات يــؤدى إلى فقــدان  %17من األراضــى الزراعية.
وكمــا هــو واضــح كلما زاد عدد ســنوات مــلء اخلزان قل

تمتلك مصر عالقات جيدة
مع دول أخرى تكن العداء إلثيوبيا
كجنوب السودان وإريتريا

األثــر الســلبى على حصة مصر من امليــاه وعلى قطاعها
الزراعى والقطاعات املرتبطة به.
بعد ملء خزان «سد النهضة» ،فإنه من املتوقع أن تقل
ســنويا،
حصــة مصــر مــن املياه بـــ 5مليــارات متر مكعب
ً
وفــق منــوذج محــاكاة أعدتــه الدكتــورة نهى ســمير دنيا،
وهــو مــا قد يــؤدى إلى بــوار ما يقــرب من مليــون فدان،
وفقدان آالف العمال لوظائفهم ،حال اســتمر نظام الرى
فــى مصــر بنظام الغمر ولــم يتحول إلى الــرى بالتنقيط،
كما ســتتأثر برامج اســتصالح األراضى فى مصر بشكل
مباشــر.ووفق تقريــر صــدر عن معهد «ماسوتشوســيس»
للتكنولوجيا؛ فإن السد اإلثيوبى سيؤدى إلى تزايد معدل
تراكم اﻷمالح فى اﻷرض الزراعية فى دلتا النيل بشــكل
كبير ،وهو ما سيؤثر على خصوبة التربة.
ووفق دراســة قنطوش فإن تأثيرات الســد تشــمل منع
وصــول الطمــى للســودان ،وتقليــل كميــات امليــاه ونظــام
الســريان إلــى مصر ،وهو أمر ســيتبعه تدهــور فى جودة
املياه وتلوثها .كما أنه فى غضون  10ســنوات ســينخفض
مجــرى نهــر النيــل باجتاه مصر والســودان أســفل «ســد
النهضة» بأكثر من  5أمتار حيث ســيؤثر الســد على تآكل
املجــرى النهــرى مبا يهدد ســاحل البحر املتوســط والذى
ســيطغى على أراضى الدلتا ويغرقها .لذلك يحتاج األمر
إلــى تدابيــر هندســية وبيئيــة ســريعة قبل اكتمال إنشــاء
السد للحفاظ على السواحل املصرية من التآكل.
ويتوقــع منــوذج املحاكاة الســابق اإلشــارة إليه ،حدوث
انخفــاض ملنســوب امليــاه الالزمــة لتشــغيل الســد العالى
بنســبة  %10حتــى عــام  ،2070وزيــادة االنخفــاض إلــى
نســبة متثــل  %40مــن عــام  2070حتى عــام  .2099كما
ســتنخفض نســبة الطاقــة الكهربائيــة املتولدة من الســد
( 2100ميغــاواط) بنســبة  %10فــى الفتــرة حتــى عــام
 ،2040وأن االنخفاض يتزايد حتى يصل إلى ما بني %16
و %30فى الفترة ما بني عامى  2040و .2070كما ســجل
النمــوذج حــدوث نقص حاد فــى الطاقة يصل إلى ما بني
 %30و %45فى الفترة من  2070حتى .2099
اما عن إمكانية اخليار العسكرى فكانت مطروحة منذ
وقت مبكر وهناك كلمات مأثورة للواء
الراحــل عمــر ســليمان ،رئيــس املخابــرات املصريــة
األســبق عندمــا قال «الدولة الوحيــدة التى ال تتعاون هى
إثيوبيــا ،نحــن مســتمرون فى التفــاوض معهم بالوســائل
الدبلوماســية ،وبالفعل نحن نناقش التعاون العسكرى مع
السودان ،لكن إذا وصل األمر إلى أزمة ،فسنقوم ببساطة
بإرســال طائرة لقصف الســد والعودة فى نفس اليوم ،أو
ميكننا أن نرســل قواتنا اخلاصة لتخريب السد ،وتذكروا
مــا فعلتــه مصر فــى أواخر الســبعينات ،أعتقــد أن ذلك
كان فــى عــام  ،1976وقتها كانت إثيوبيا حتاول بناء ســد
كبيــر فقمنــا بتفجيــر املعدات وهى فى عــرض البحر فى
طريقها إلى إثيوبيا».
و فــى كل مــرة تتعثــر فيهــا مفاوضات «ســد النهضة»،
ُيطــرح خيــار التدخــل العســكرى حلــل األزمة ،ســواء من
بعيــدا عن
املســؤولني أو مــن مقربــن مــن دوائرهم .لكن
ً
القدرة السياسية على اتخاذ قرار توجيه ضربة عسكرية
إلثيوبيا أو استهداف السد فقط ،ماذا عن القدرة الفنية؟
هل متتلك مصر من القدرات العســكرية ما يؤهلها لفعل
ذلك؟
االجابــة بــكل حســم نعــم متتلك مصــر خياريــن للقيام
بعمل عســكرى ضد إثيوبيا ككل أو «ســد النهضة» بشــكل
خاص:
األول :دعــم اجلماعــات االنفصاليــة املســلحة لشــن
هجمــات بالوكالــة علــى احلكومــة و«ســد النهضــة» .ولن
صعبا ،فهناك أكثر
أمرا
ً
يكون إيجاد مثل هذه اجلماعات ً
مــن  12جماعــة مســلحة فــى إثيوبيا .بعضهــم يعمل على
قلب نظام احلكم ،واآلخر يهدف إلى إقامة دولة مستقلة.
يبــدو أن مصــر قد ســبق وحاولت اســتخدام هذا اخليار،
إذ أعلنت إثيوبيا ،منذ سنوات ،عن تصديها لهجوم مسلح
اســتهدف «سد النهضة» ،وقالت إن املسلحني ينتمون إلى
«حركــة  7مايــو» املعارضــة واملحظورة .كمــا أعلنت أديس
أيضــا ،،عــن جناح الســودان فــى توقيــف مجموعة
أبابــا ً
مســلحة قالت إنها حتركت من إريتريا الســتهداف «ســد
النهضة» .ورغم أن القاهرة لم تتهم مباشرة بالوقوف وراء
هذه التحركات ،إال أن اتهامات غير رسمية وجهت إليها.
الثانــى :التدخــل العســكرى املباشــر .يتفــوق اجليــش
املصــرى علــى نظيره اإلثيوبــى بوضــوح ،إذ يحتل األخير
جيشــا علــى مســتوى
املرتبــة  41مــن ضمــن أقــوى 133
ً
العالــم ،بينمــا يحتــل اجليــش املصــرى مرتبــة متقدمــة

بــن العشــرة األوائــل من جيــوش العالــم .ويصلــح للخدمة
العســكرية فــى مصــر  35.3مليــون نســمة مقابــل 24.8
مليــون فى إثيوبيا ،ويصل عــدد القوات العاملة فى اجليش
املصرى إلى  454ألف شــخص مقابل  162ألف جندى فى
اجليش اإلثيوبى.
كمــا تبلــغ إجمالــى ميزانيــة الدفــاع الســنوية للجيــش
اإلثيوبــى  340مليــون دوالر مقابل  4.4مليار دوالر للجيش
عسكريا
هجوما
املصرى .لكن كيف ميكن للقاهرة أن تشن
ً
ً
ضد أديس أبابا؟ هذه بعض السيناريوهات التى قد حتدث:
التدخل البرى :ال يوجد ملصر حدود مشتركة مع إثيوبيا،نوعا ما من خطر الهجوم البرى .فهل
وهو ما يحمى األخيرة ً
تســتطيع مصر اســتخدام أراضى الــدول املجــاورة إلثيوبيا
للهجــوم علــى الســد؟ كانــت هناك خطــة مصرية ســودانية
فــى عام  ،2010تقوم القاهرة مبقتضاها ببناء قاعدة جوية
صغيــرة علــى األراضــى الســودانية الســتيعاب الكومانــدوز
املصريني الذين قد يتم إرســالهم إلى إثيوبيا لتدمير الســد،
لكــن تدهــور العالقــات املصريــة الســودانية يجعــل إجنــاز
هــذه اخلطة أمرا مســتبعدا للغايــة ،فاخلرطوم اآلن تفضل
التحالف مع أديس أبابا على التحالف مع القاهرة.
متتلــك مصــر كذلك عالقــات جيدة مــع دول أخرى تكن
العــداء إلثيوبيــا كجنوب الســودان وإريتريا ،فهل تســمحان
ملصــر باســتخدام أراضيهــا؟ هــذه مخاطــرة كبيــرة ألنهمــا
ســتكونان عرضــة لــرد فعل إثيوبــى عنيف ،لكــن إن حظيتا
بإغراءات جيدة من القاهرة رمبا تسمحان بذلك.
التدخــل البحــرى :تتفوق مصر على إثيوبيا بوضوح فىالعتــاد البحري،فالقاهــرة متتلــك  319قطعــة بحريــة إلــى
جانــب القطع البحرية العمالقة اجلديدة التى انضمت فى
الســنوات االخيرة ،فى حني ال متتلك أديس أبابا وال قطعة
منطقيا إذا علمنــا أن إثيوبيا
بحريــة واحــدة .ســيبدو األمر
ً
دولــة «حبيســة» ال تطــل على بحــار أو محيطــات ،وبالتالى
لن تســتطيع مصر مهاجمة إثيوبيا عن طريق البحر إال إذا
متهيدا
اقتصر األمر على إرسال قوات ومعدات إلى إريتريا
ً
للقيام بعمل برى ضد أديس أبابا.
أمــا اســتهداف مصــر لـ«ســد النهضــة» بصواريــخ مــن
البحــر ،فهــو أمر مســتبعد ،إذ ال متتلك القاهرة – بحســب
املعلومــات املتاحــة – أى طــراز ُمتقدم مــن صورايخ «كروز»
ً
فضل عن تدمير  10مليارات
مبقدرته الوصول إلى السد.
متر مكعب من اخلرسانة.
التدخــل اجلــوى :يتفــوق ســاح اجلو املصــرى بوضوحعلــى نظيــره اإلثيوبى ،فالقاهرة متتلــك  1132قطعة جوية
متنوعة بني اعتراضية وهجومية ونقل ،بينما يتكون ســاح
جــو أديــس أبابا مــن  80طائــرة فقط .قد يكون اســتخدام
ســاح اجلو هو اخليار األســلم فى حال أرادت مصر عدم
املخاطرة بتدخل برى فى إثيوبيا خشية من عواقبه ،أو فى
حــال رفضت دول اجلــوار اإلثيوبى أن تكون قاعدة انطالق
للقوات املصرية.
تبلغ املســافة من مصر إلى «ســد النهضة» مرورًا بأجواء
السودان  1400كيلو متر ،وهو ما قد يكون عائق أمام بعض
املقاتالت املصرية ،لكن ســاح اجلو املصرى املتنوع يضمن
تذليــل هــذا العائق ،فصفقة الســاح املصريــة التى ضمت
مبقتضاها  24طائرة رافال فرنســية إلى أســطولها ،قادرة
وحدها على إزالة هذا العائق ،إذ تستطيع الرافال الطيران
ألكثر من  3700كيلو متر.
تخلصنــا مــن عائــق املســافة ليظهــر لنــا عائــق آخر هو
عائــق احلمولــة املطلوبــة لهــدم الســد .نحــن أمــام مبنــى
مترا ،وحجمه
خرســانى عرضه  1800متر ،وارتفاعه ً 170
 10مليــارات متــر مكعــب من اخلرســانة ،لــذا حتتاج مصر
الســتخدام عشرات األطنان من املتفجرات فى حال أرادت
التخلص من السد.
وفــى حــال متت الضربة اجلوية بعد عمل الســد ،لتقليل
اخلســائر البشــرية ،فيمكن ملصر اســتخدام قنبلة مخترقة
للتحصينــات «بانكــر باســتر» .هــذه القنبلــة قــادرة علــى
االنفجار فى عمق املياه ،مما يعطيها إمكانية االنفجار عند
قاعدة الســد ،وهى أضعف نقطة فيه .وهى قنبلة يشاع أن
مصر متتلكها ،أو ميكن امتالكها دون صعوبة كبيرة.
فــى إطــار احلديــث عــن اســتعدادتها لصــد أى هجــوم
جــوى مصــرى ُمحتمل،تواتــرت األخبــار عــن قيــام إثيوبيــا
بنشــر بطاريــات صورايــخ فرنســية الصنع حول الســد .لم
تذكــر املصــادر نوع بطاريــات الصواريخ ،وال مــدى كفاءتها
وقدرتهــا علــى صــد هجــوم ُمباغت مــن مقاتــات مصرية
حديثة كالرفال التى تســتطيع املناورة والهروب بشــكل جيد
للغايــة .لكــن ما نعرفه عن قاذفــات الصواريخ اإلثيوبية هو
أن عددهــا  183قاذفــا ،وبالطبــع لن يتم نشــرها كلها حول
«ســد النهضــة» ،لــذا فــإن صــد هجــوم مصرى جــوى كبير
احتمال ضعيف.
وانضــم للدفــاع عــن الســد مؤخــر منظومــة الدفــاع
االسرائيلية لكنها اضعف من حماية السد وفشلت فى صد
الهجمات والصواريخ الفلسطينية الضعيفة.
اخليار العســكرى لن يتم تأجيله اكثر من ذلك الستحالة
توجيــه اى ضربــات بعــد مــلء الســد الن ذلك ســيؤدى إلى
كارثــة واغــراق القــارة باكملهــا واختفــاء الســودان من على
خريطة العالم.

إميان الدالي

العدد ٧٣٤
اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

االثنين

٣١

مايو ٢٠٢١

لم تتوقف خطة تحديث وتطوير التسليح فى الجيش

بث مباشر

المصرى على األسلحة من دولة واحدة بل حدث

تنفيذ واقعى لمقولة «تنويع مصادر التسليح»
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اجلنرال واجليش
كيف جنح الرئيس السيسى فى إعادة بناء القوات املسلحة املصرية

ليس من قبيل المبالغة أن نقول
ان الرئيس عبد الفتاح السيسى
نجح فى اعادة بناء الدولة
المصرية خالل الست سنوات
الماضية.
والن الجيوش هى الدرع الواقى
لالوطان فقد حرص
الجنرال منذ
اللحظة
االولى
على تطوير
وتحديث
الجيش المصرى
العظيم والسير فى كل
المسارات التى تستهدف
تحقيق التنمية واالنتقال بمصر
إلى عهد جديد بطرق متوازية،
لكن كان أهم تلك المسارات هو
مواجهة التحديات األمنية التى
تجابه الدولة الجديدة ،والتى
كانت خارجة لتوها من حكم
جماعة اإلخوان ،ومن خرج فى
عهدهم من السجون من الجماعات
اإلسالمية والتى تتبنى منهج
العنف واإلرهاب ،معززين وقتها
قوتهم من تغافل اإلخوان عما
يفعلونه ،فكان التحدى األهم
هو كيف يتم صناعة مساحة
من األمن فى الدولة يساعد على
بناء االقتصاد القومى المصرى،
بل وبناء جيش وطنى قادر على
حماية اإلرادة الشعبية ،وحماية
التحديات المستقبلية من ناحية
أخرى.

شاركت مصر فى عهد الرئيس السيسى فى مناورات عسكرية جديدة تقام
ألول مرة فى تاريخ القوات المسلحة

كانــت مصــر مــا بــن  2011و 2013شــهدت تواجــدا كبيــرا لعــدد مــن جماعــات العنــف
والتــى تبنــت فكــرة مناهضــة الدولــة بالســاح ،حتــى إن خــروج عــدد كبيــر مــن أفــراد تلــك
اجلماعــات بعفــو مــن الرئيــس املعــزول محمــد مرســى ،وظهورهــم فــى الشاشــات واللقــاءات
العامــة ،جعلهــم يــزدادون فــى تبنيهــم لألفــكار املناهضــة للدولــة ،ففــى أحــد املــرات ذكــر
الشــيخ حــازم صــاح أبــو إســماعيل ،أن اجليــش املصــرى البــد وأن يأخــذ إذنــا قضائيــا قبــل
أن يواجــه اإلرهابيــن ،معتبــرا إياهــم فصيــا معارضــا ،وليــس مســلحني يواجهــون الدولــة،
مــع التأكيــد أن كافــة اإلجــراءات القانونيــة يتــم اتباعهــا فــى التعامــل فــى كافــة مواجهــات
الدولــة ،لكــن اجليــش املصــرى وبفطنــة قائــده الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى وقتهــا ،حيــث
كان وزيــرا للدفــاع ،اســتطاع فهــم مــا ينويــه اإلخــوان للمصريــن جميعهــم ،وحــاول اإلصــاح
مــا اســتطاع ،حتــى وقــع اخلــاف احلقيقــى ،الــذى كان يتوجــب عليــه وعلــى قــادة اجليــش
االنضمــام لــإرادة الشــعبية فــى  30يونيــو.
اســتطاع الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى خــال ســنوات حكمــه ،أن يؤســس ملســارات هامــة
داخــل منظومــة األمــن نفســها ،فــكان التفكيــر أوال فــى تطويــر التســليح بالكامــل داخــل كافــة
أســلحة اجليــش املصــرى ،وحيــث إن عمليــة التســليح قــد تســتغرق عشــرات الســنوات ،إال أن
التصريحــات الرســمية مــن قيــادات القــوات املســلحة أنفســهم فــى الســت ســنوات تؤكــد أن
كافــة وحــدات اجليــش املصــرى خضعــت خلطــة التطويــر والتحديــث مبعــدالت
أســرع بكثيــر مــن املعــدالت الطبيعيــة ،ومت تطويــر وحتديــث كافــة
األســلحة باجليــش املصــرى.
وفــى خطــة تســليح القــوات املســلحة املصريــة ،ضــم
اجليــش املصــرى ألول مــرة قطعــا بحريــة جديــدة ،رمبــا
يكــون بعضهــا ميثــل عــددا قليــا مــن املوجــود مــع
دول العالــم ،مثــل حاملتــى املروحيــات مــن طــراز
ميســترال ،والتــى أطلــق عليهمــا أســماء جمــال عبــد
الناصــر وأنــور الســادات ،وهمــا احلاملتــان اللتــان
اســتطاعت مصــر نيــل صفقتهمــا وســط موجــات
مــن اخلالفــات الدوليــة وقتهــا ،كمــا اســتطاعت مصــر
احلصــول علــى صفقــة الغواصــات األملانيــة اس  43والتــى
تعــد أحــدث أنــواع الغواصــات الهجوميــة علــى مســتوى
العالــم ،باإلضافــة للطائــرات املقاتلــة رافــال مــن اجلانــب
الفرنســى.
لــم تتوقــف خطــة حتديــث وتطويــر التســليح فــى اجليــش املصــرى ،علــى
األســلحة مــن دولــة واحــدة ،بــل حــدث تنفيــذ واقعــى ملقولــة «تنويــع مصــادر التســليح»،
فاعتمــدت مصــر علــى كافــة التكنولوجيــات احلديثــة فــى الســاح ،وتعاونــت مــع كبــرى دول
العالــم مثــل روســيا والصــن والواليــات املتحــدة وفرنســا وأملانيــا ،وغيرهــا ،وكانــت خطــة
التســليح تشــمل كافــة النواحــى ،ولكــن أهــم مــا مييزهــا هــو تدريــب الضبــاط املصريــن علــى
تلــك التكنولوجيــات احلديثــة واســتيعابها بشــكل ســريع وعملــى ،حتــى إن الغواصــة األخيــرة
وصلــت ملصــر بعــد إبحــار ملــدة  20يومــا بطاقــم بحــرى مصــرى بالكامــل.
كذلــك شــاركت مصــر فــى عهــد الرئيــس السيســى ،فــى منــاورات عســكرية جديــدة ،تقــام
ألول مــرة فــى تاريــخ القــوات املســلحة ،مــع اجلانــب العربــى ومــع روســيا والصــن ،وحيــث
تطــورت خطــة التدريــب بالقــوات املســلحة ،فتضمنــت منــاورات عســكرية علــى مــدار العــام،
وفــى كافــة األســلحة ،ومــع كافــة الشــركاء واألصدقــاء مــن كافــة دول العالــم.
كان الرئيــس عبدالفتــاح السيســى ،يســير فــى طريــق التأســيس الثانــى للجيــش
املصــرى ،بعــد محمــد علــى باشــا ،والــذى قــام بتأســيس اجليــش املصــرى ،فحــرص الرئيــس
السيســى طــوال ســنوات حكمــه علــى خطــة تطويــر وتأهيــل الفــرد املقاتــل نفســه ،فلــم يتــوان
حلظــة عــن تأهيــل كافــة املقاتلــن باجليــش املصــرى ،وتســليحهم بأحــدث أنــواع األســلحة علــى
مســتوى العالــم ،باإلضافــة لشــراء املعــدات احلديثــة التــى تؤمــن ملصــر ثرواتهــا ومقدراتهــا،
وكذلــك ملواجهــة التحديــات التــى قــد تواجــه مصــر فــى املســتقبل وعلــى مختلــف االجتاهــات.
كانــت ســيناء حتديــدا فــى بدايــة ثــورة  30يونيــو مقصــدا لتجمــع العناصــر اإلرهابيــة،
خاصــة وكلنــا نذكــر عبــارة القيــادى اإلخوانــى محمــد البلتاجــى بــأن األوضــاع فــى ســيناء
ســتهدأ حينمــا يعــود رئيســهم للحكــم ،ومــع إصــرار انحيــاز اجليــش املصــرى إلرادة املصريــن،
واجــه اجليــش املصــرى اجلماعــات والعناصــر اإلرهابيــة بــكل بســالة واقتــدار ،فأطلــق
عمليــة حــق الشــهيد والتــى اســتمرت لعــدة ســنوات واعتمــدت علــى تطهيــر ســيناء بشــكل
كامــل مــن البــؤر اإلرهابيــة ،وفــى عــام  2018أعلنــت القيــادة العامــة للقــوات املســلحة إطــاق
العمليــة الشــاملة ســيناء ،والتــى تســتهدف ضــرب فلــول اإلرهــاب علــى مختلــف االجتاهــات
اال ســتراتيجية.
كانــت العمليــات اإلرهابيــة فــى الســنوات األولــى مــن ثــورة  30يونيــو مســتمرة ،إال أن
تلــك العمليــات هــدأت عــام عــن عــام ،بــل مــرت املناســبات كافــة دون عمليــات إرهابيــة تذكــر،
وظلــت األرقــام تتراجــع ،وذلــك لقــوة التخطيــط ،وحتديــث عمليــات التحــرك ،واالعتمــاد
علــى املعلومــات ،وتدريــب وتأهيــل الفــرد املقاتــل فــى منظومــة العمــل.

العدد ٧٣٤
اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

أهل
الفن

االثنين

٣١

مايو ٢٠٢١

نجوم وحكايات

فيلم «ليلة العيد» تأليف أحمد عبد اهلل،
ويتحدث عن قهر المرأة بشكل عام،
وتدور أحداثه فى يوم واحد ،ما بين
يوم الوقفة وأول يوم العيد،
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أحمد حلمى
يستعد الفنان أحمد حلمى للعودة للسينما خالل الفترة القادمة
بعد غياب عامين بفيلم جديد ،عمل على تحضيراته خالل الفترة
الماضية ،ومن المقرر بدء تصوير أولى مشاهده منتصف شهر
يوليو المُقبل .ويتعاون أحمد حلمى فى فيلمه الجديد الذى
لم يستقر بعد على اسمه ،مع المُخرج محمد شاكر خضير

والمُؤلف هيثم دبور ،ومن المُقرر أن يتم طرح الفيلم خالل
موسم عيد األضحى المُقبل .ويعد فيلم “خيال مآتة” آخر أعمال
أحمد حلمى السينمائية الذى ظهر خالله بشخصيتين (الجد يكن
والحفيد عزيز) ،وشاركه التمثيل العديد من الفنانين منهم منة
شلبى ،إنعام سالوسة ،خالد الصاوى ،حسن حسنى ،بيومى فؤاد،

بعد بتر قدم شريف الدسوقى

قصص النجوم الذين تعرضوا ملضاعفات السكرى ..وأحدهم دفنوه ح ًيا
تفاجئ الوسط الفنى بخبر تناقلته
الفنانة بدرية طلبة بعد أن أعلنت
عبر حسابها الشخصى على موقع
التواصل اإلجتماعى «فيسبوك»،
عن بتر قدم الفنان الكوميدى
شريف دسوقى بعد صراع مع
«خراج» فى قدمه لعدة شهور
بسبب إصابته بمرض
السكرى وإهماله لقدمه
خالل الفترة الماضية،
وبدأت إصابته بهذه
اللعنة أثناء تصوير فيلم
وقفة رجالة بأحد المدن
الساحلية ولم يتحمل شريف
دسوقى ملوحة البحر مع بخار
الماء نظرا لتاريخه مع مرض
السكرى فتعرض لإلغماء وظهر
بعدها خراجا على قدمه.
ونرصد خالل السطور التالية أبرز
الفنانين اللذين تحولت
حياتهم لمأساة
بسبب
مضاعفات
مرض السكرى
فمنهم من فقد بصره
وآخر من فقد جزءا من
أعضائه وأخيرا من دفن وهو
حى يرزق.

يونس شلبى

صالح قابيل

كان مــرض الســكرى ضيفــا مبكــرا عنــد
الفنــان الكوميــدى يونــس شــلبى حيــث أصيــب
مبــرض الســكر فــى ســن  30عامــا ،وبعــد زواجــه
وتألقــه الفنــى بــدأت رحلــة عذابــه ومعاناتــه مــع
املــرض عــام  1994حيــث يتشــابه مــع شــريف
دســوقى فــى هــذا األمــر نظــرا ألنــه مــرض بعــد
جناحــه وحتديــدا أثنــاء عــرض مســرحية فــاح
فــى مدرســة البنــات ،حيــث بــدأت تظهــر عليــه
مضاعفــات الســكر ،فأصيــب بغرغرينــة فــى
إصبــع قدمــه ،وأزمــات بســبب ضيــق الشــرايني،
وأجــرى أكثــر مــن جراحــة زرع شــرايني فــى ســاقيه
وانتشــرت أقاويــل تفيــد بفقدانــه لبصــره نتيجــة
تأثــره مبــرض الســكرى ،وفــى عــام  1995ماتــت
أمــه فكانــت أكبــر أزمــة فــى حياتــه ،وبعدهــا
تدهــورت حالتــه الصحيــة والنفســية ،وأصيــب
بجلطــات فــى القلــب واملــخ وأجــرى عمليتــن قلــب
مفتــوح ،وأنفــق مبالــغ كبيــرة علــى عالجــه.

ويعــد الفنــان مــن أشــهر الفنانــن
الذيــن أصيبــوا بهــذا املــرض ،الــذى كان
ـببا فــى وفاتــه ،إذ دخــل فــى غيبوبــة ظــن
سـ ً
األطبــاء أنــه توفــى ليتــم دفنــه وهــو حــى،
ليمــوت بعــد ذلــك بســكتة قلبيــة بســبب
شــدة اخلــوف.
وظهــرت روايتــن لهــذا األمــر
أحدهمــا تقــول بأنــه أصيــب بغيبوبــة ســكر
أدت إلــى اعتقــاد أهلــه لوفاتــه ممــا جعلــوا
يتســارعوا بدفنــه لكــن األمــر لــم يكــن
كذلــك فبمجــرد االنتهــاء مــن الغيبوبــة
رجــع للحيــاة ليجــد نفســه داخــل مقبــرة
وميــوت بعــد ثالثــة أيــام مــن شــدة اخلــوف
واجلــوع .والروايــة األخــرى تقــول أن
هــذه األشــياء لــم حتــدث وكانــت مجــرد
شــائعات حيــث أنــه لــم يصــب بغيبوبــة
ســكر ومــات نتيجــة توقــف عضلــة القلــب.

حسني الشربينى
غــاب الفنــان عــن عالــم
الفــن منــذ أكثــر مــن  5ســنوات
بعــد إصابتــه بكســر فــى
مفصــل القــدم اليســرى ،إثــر
اختــال توازنــه عــام 2002
عنــد اســتعداده ألداء فريضــة
الصــاة ،كمــا كان يعانــى ممــا
يســمى باألطــراف العصبيــة
فــى قدمــه اليمنــى ،وكل
هــذه األشــياء مــن مســببات
مضاعفــات مــرض الســكرى.

سعيد صالح
توفــى الفنــان ســعيد صالــح
بســبب مضاعفــات مــرض الســكرى
الــذى أثــر علــى القلــب والضغــط
فقضــى عليــه ،ففــى عــام 2005
تعــرض ســعيد صالــح آلالم حــادة
فــى القلــب ،بســبب ضيــق فــى ثالثــة
شــرايني قــام بتغييرهــم بعــد أن
أجــرى عمليــة جراحيــة ،كمــا كان
يعانــى مــن اإللتهــاب الرئــوى وبعــض
املشــاكل فــى القلــب.

رسالة شريف الدسوقى للرئيس السيسى عبر «انستجرام»
شــارك الفنــان حســن أبــو الــروس متابعيــه برســالة
صوتيــة مــن الفنــان شــريف دســوقى ،عبــر حســابه الرســمى
علــى موقــع الصــور والفيديوهــات الشــهير «انســتجرام»،
طمــأن فيهــا جمهــوره ومحبيــه بعــد خضوعــه لعمليــة بتــر
قــدم ســكرى مؤخــرا.
نشــر أبــو الــروس التســجيل الصوتــى وعلــق
عليهــا «رســالة شــريف الدســوقى ليكــم وللســيد رئيــس

اجلمهورية..يــا جماعــه دى رســاله شــريف الدســوقى علــى
اجلــروب بتــاع العصابــة للنــاس كلهــا اللــى بتحبــه وســألت
عليــه للســيد رئيــس اجلمهوريــة اللــى فعــاً بشــكره مــن
قلبــى علــى اهتمامــه بيــه واهلل خطــاب جميــل مــن إنســان
جميــل» .وبــدأ شــريف دســوقى التســجيل بآيــة قرآنيــة «إِ َّن
الـ ِ
م ُنــونٍ »،
الص ِ َ
ا َل ِّذي ـ َن آ َم ُنــوا َو َع ِملُــوا َّ
ـات َل ُه ـ ْم أَ ْج ـ ٌر َغ ْي ـ ُر َ ْ
وأضــاف شــريف «بشــكر كل واحــد قالــى كلمــة أو بعتلــى

رســالة ..بشــكر كل الشــكر للشــعب املصــرى فــرد فــرد آنســة
آنســة مــدام مــدام».
وتابــع شــريف « باشــكر أبونــا ..بقــا لينــا أب نتباهــى
بيــه فــى الدنيــا كلهــا اللــى قالنــا إحنــا مــش بتــوع حــداد..
إحنــا بتــوع ربنــا ،كل ســنة وانتــوا طيبيــن وإن شــاء اهلل
هنتقابــل فــى حاجــات جايــة كتيــر» ،واختتــم دســوقى
رســالته باألغنيــة الشــهيرة مليونيــر مليونيــر.

يسرا فى منطقة
احلزام األخضر
من أجل «ليلة العيد»

تواصــل الفنانــة يســرا تصويــر مشــاهدها املتبقيــة فــى فيلــم
«ليلــة العيــد» بحــارة الســبكى مبنطقــة احلــزام األخضــر فــى مدينــة
الســادس مــن أكتوبــر ،والــذى مــن املقــرر عرضــه فــى الســينمات
خــال الفتــرة املقبلــة ،حيــث يرصــد الفيلــم معانــاة وقهــر املــرأة
املتزوجــة وســوء معاملــة الرجــال لزوجاتهــم ،خاصــة أن أحــداث
الفيلــم تــدور فــى إطــار درامــى واجتمــاع.
فيلــم «ليلــة العيــد» تأليــف أحمــد عبــد اهلل ،ويتحــدث عــن قهــر
املــرأة بشــكل عــام ،وتــدور أحداثــه فــى يــوم واحــد ،مــا بــن يــوم
الوقفــة وأول يــوم العيــد ،ويســلط الضــوء علــى االنتهــاكات التــى
تتعــرض لهــا املــرأة عبــر عــدة مراحــل منهــا الطفولــة والشــباب.
مــن جانــب آخــر شــاركت يســرا فــى الســباق الرمضانــى لهــذا
العــام مــن خــال مسلســل «حــرب أهليــة» الــذى شــارك فــى بطولتــه
نخبــة كبيــرة مــن جنــوم الفــن
منهــم يســرا وباســل
وجميلــة
خيــاط
عــوض وأروى جــودة
وســينتيا خليفــة،
ومايــان الســيد،
ورشــدى الشــامى،
وبرلتنــى فــؤاد،
تأليــف
ومــن
أحمــد عــادل،
وإخــراج ســامح
عبــد العزيــز،
وإنتــاج مشــترك
ســينرجى
بــن
والعــدل جــروب.

فيفى عبده تكشف تطورات حالتها
الصحية بعد تعرضها لوعكة
حرصت الفنانة فيفى عبده على طمأنة جمهورها ،على
حالتها الصحية ،بعد تعرضها لوعكة صحية خالل الفترة
املاضية ،وخضوعها لعملية جراحية بسبب تلقيها حقنة
عن طريق اخلطأ.
وظهرت فيفى عبده فى فيديو عبر حسابها الرسمى
مبوقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” ،وعلقت
قائلة“ :الزم الدنيا متشى ونشكر ربنا ،وفاضل حاجة
صغيرة وأبقى كويسة ،وده بفضل ربنا ودعاكم ليا وكل اللى

بيحبونى ،وأنا بقيت كويسة أوى احلمد هلل رب العاملني
وفاضل حاجة صغيرة وابقى كويسة ،وأطلعلكم وممكن
أظهر أونالين وهبقى متواجدة معاكم الفترة اجلاية دي”.
وكانت أثارت فيفى عبده مؤخرا ،تساؤل اجلمهور حول
إصابتها بفيروس كورونا املستجد ،بعد فيديو نشرته
وحذرت فيه من اإلصابة بفيروس كورونا ،وقالت به« :ربنا
يشفى كل مريض ..خلى بالكوا من نفسكم عشان موضوع
كورونا وربنا يشفى املصابني اللى أنا من ضمنهم”.
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ً
وفقا لصحيفة
«ال جازيتا ديلو سبورت» يمكن أن
يغادر رونالدو فى الصيف

فى الشبكة

حسني لبيب :لن أزور األهلى ..
وسنستكمل الدورى بشروط كارتيرون

05

أسبوعية ـ مستقلة ـ شاملة
تصدر كل إثنني عن شركة املوجز
للصحافة والطباعة والنشر شركة
مساهمة مصرية

مدير التحرير

طارق شلتوت
مدير التحرير الفىن

محمد جالل فراج

هيئة التحرير

محمد صالح
حسام عبدالشاىف
محمد شعبان
سكرتري التحرير

محمدعبدالعزيز

حتدث حسني لبيب رئيس جلنة
إدارة نادى الزمالك اجلديدة ،عن ملف
التجديد لالعب التونسى فرجانى ساسي،
ومباريات منافسه األهلى ببطولة الدورى
املؤجلة بسبب مشاركة األخير فى إفريقيا،
وعالقته مبسؤولى القلعة احلمراء.
وقال لبيب « :أطمئن كل جماهير
الزمالك ،هناك خط مفتوح مع كل
الالعبني ولكن حسب قرار مجلس اإلدارة
لسنا قادرين على احلديث فى أى شيء إال
عندما تكون فد اكتملت».
وأضاف« :أطمئن جمهور الزمالك سواء
فرجانى ساسى أو باقى الالعبني ،فأى
العب يتشرف بارتداء القميص األبيض
ويشرفنا أن نتعاقد معه ومنحو له أى
عقبات» .وأردف« :ال توجد لدينا أزمة

مع أى العب طاملا هو يريد ارتداء قميص
الزمالك وانتمائه للنادي».
وعن تأجيل مباريات األهلى فى الدوري،
واصل« :أنا أمثل نادى الزمالك وأحترم
كل االحتادات الرياضية ،كل واحد يعرف
عمله وليس لى عالقة بأى فرق منافسة
أمنا أهم شيء لدى هو الزمالك ،وحصوله
على كامل حقوقه».
وواصل« :سألت أمس املدير الفنى
باتريس كارتيرون عن رأيه فى امللف ،ألننا
ال نتدخل فى عمل األجهزة الفنية ،وكانت
رؤيته أن نلعب املباريات بشروط معينة،
وبالفعل اتفقنا فيها مع احتاد الكرة».
وأردف« :نحن نساند املدير الفنى
وندعمه وسنحقق له ما يريد ،ولكن ال
أتدخل فى الفنيات إطال ًقا».

وعن زيارة وفد من الزمالك ،لألهلى
حال فوزه بالسوبر ،تابع تصريحاته« :لو
كل نادى زار اآلخر لن ننتهى العملية ،ولكن
نبارك لبعض عبر الهاتف بدون زيارات».
واستكمل« :عالقتنا بجميع أندية مصر
جدا ونحترم اجلميع ،ال يوجد أى
طيبة ً
سبب لزيارة األهلى أو العكس بسبب
الفوز باملباراة ،أمنا حال وجود أزمة مع
أى ناد ،وارد أن نذهب له والعكس ً
أهل
ً
وسهل».
وأمت« :نحن فى مجال رياضي ،هناك
منافسة شريفة وكلنا أصدقاء ،امللعب
هو الذى يحكمنا فى املنافسة
الشريفة ،خارج امللعب
كلنا نحترم بعض ونحترم
الصداقات».

اإلخراج الصحفى

هشام جابر
مراجعة لغوية

ناصر غازى
املستشار القانونى

سمري الباجورى
التوزيع واالشرتاكات

مؤسسة األهرام
ملدة عام
 156جنيهات

أسطورة آرسنال :محمد الننى مفيد أكثر من سيبايوس ليفربول يعلن ضم إبراهيما كوناتى من اليبزيج
أشاد اإلجنليزى إيان رايت ،أسطورة
مبحترفنا املصرى
نادى آرسنالُ ،
شيرا إلى أنه يفضل
محمد الننيُ ،م ً
تواجده فى التشكيل األساسى
للجانرز ،عن اإلسبانى دانى سيبايوس،
عارا للمدفعجية من ريال
الذى لعب ُم ً
مدريد .الننى عاد إلى آرسنال الصيف
املاضى بعد انتهاء فترة إعارته مع
فريق بشكتاش التركي.
وقال رايت فى تصريحات
نشرتها شبكة «»tbrfootball
البريطانية« :بالنسبة لى
سيبايوس ال يجب أ ّن يكون

فى فريقي ،أفضل وجود محمد الننى
عنه».
وأضاف« :الننى لديه دافع وتصميم
أبدا إنكار ما ينتجه
رائع ،ال ُيكن ً
للفريق ،وما يحاول القيام به».
وواصل« :سيبايوس ميتلك بالفعل
قدرات أفضل ،ولكنه افتقر إلى
االتساق هذا املوسم ،ولم يظهر بشكل
جيد» .موسم  ،2021/2020يعد من
بني أكثر املواسم التى خاض فيها الننى
مباريات مع آرسنال ،حيث شارك فى
وسجل
مبختلف املُسابقات،
 41مباراة ُ
ّ
ثالثة أهداف.

أدار ظهره لـ ريال مدريد..

الدول األجنبية
 450دوالر
 4ويصا واصف
متفرع من شارع مراد -اجليزة
تليفون:
0235703001
0235703004
0235703006
الربيد االلكرتونى

ELMOGAZ@ELMOGAZ.COM

WWW.
ELMOGAZ
.COM

رحيل رونالدو وعودة بيانيتش وضم لوكاتيلي..

رسم ًيا ..أليجرى يعود لقيادة
يوفنتوس خلفا لـ بيرلو
أ عـــــــلن
نـــــــــــــا د ى
يو فنتـــو س ،
صا حـــــــــــــــب
املركز الـــــــــــــرابع
فى سلم ترتيب
الدورى اإليطالي ،تعيني
أليجري،
ماسيميليانو
فنيا للفريق األول
مديرا
ً
ً
لكرة القدم بالبيانكونيري.
وكان يوفنتوس ،قد قرر
صباح اليوم اجلمعة ،إقالة
اإليطالى أندريا بيرلو
من تدريب الفريق ،بعد
الفشل فى التتويج بلقب
الدورى اإليطالي
وقال يوفنتوس فى
«ماسيميليانو
بيانه:
أليجرى هو مدرب
يوفنتوس مرة أخرى،
ماسيميليانو هو مدربنا
اجلديد».
وأضاف« :يجد أليجرى
جيداٍ ،
ناد
مقعدا يعرفه
ً
ً
يحبه ،ليبدأ رحلة جديدة
معا اليوم ،نحو أهداف
ً
جديدة».
وواصل« :ما حققه
فى مغامرته األولى مع
يوفنتوس محفورا فى تاريخ
النادي ،وبعد عامني من

أعلن نادى ليفربول ،ثالث الترتيب
فى الدورى اإلجنليزى املمتاز ،أولى
صفقاته الصيفية ،بالتعاقد مع
قادما من
الفرنسى إبرهيما كوناتي،
ً
صفوف اليبزيج األملاني.
وقال ليفربول فى بيانه« :توصل
نادى ليفربول لكرة القدم إلى اتفاق
بشأن انتقال الالعب إبراهيما
كوناتى من اليبزيج».
وأضاف« :املدافع صاحب الـ22
عاما ،وقع على عقد طويل األمد مع
ً
اعتبارا من األول من يوليو
الريدز،
ً
القادم ،وسيتم استخراج تصريح

العمل له ،بعد اجتيازه الفحص
الطبي».
ولم يكشف ليفربول قيمة
الصفقة ،ولكن وسائل إعالم
بريطانية ،ذكرت أ ّن الريدز دفع
قيمة الشرط اجلزائى بعقده 35
مليون يورو ،كما وقع على عقد مدته
خمس سنوات حتى  30يونيو .2026
كوناتى مع اليبزيج ،فى موسم
 2021/2020خاض  20مباراة
مبختلف املُسابقات ،ومتكن صاحب
ُ
عاما من تسجيل هدف
الـ»»21
ً
وحيد.

الدول العربية
 350دوالر

الوادع يعود مرة أخرى».
ولم يكشف يوفنتوس
عن العقد الذى وقع عليه
أليجري ،ولكن تقارير
صحفية ذكرت أنه لديه
عقد ميتد حتى عام ،2025
وراتب سنوى قدره تسعة
ماليني يورو فى املوسم
الواحد.
أليجرى رحل عن تدريب
يوفنتوس ،بعد  6سنوات
قضاها ،من  2014وحتى
 ،2019و ُمنذ ذلك احلني لم
يتول تدريب أى ٍ
ناد.
عاما ،خالل
صاحب الـً 53
فترته مع يوفنتوس ،حصل
على لقب الدورى اإليطالى
 5مرات ُمتتالية ،وكأس
إيطاليا فى ُ 4مناسبات،
والسوبر فى مرتني ،وتأهل
مع يوفى إلى نهائيني من
دورى األبطال ،ولكنه خسر
مرة ضد برشلونة وأخرى
أمام ريال مدريد.
ضا
أليجرى كان ميلك عر ً
من نادى ريال مدريد ،الذى
استقال مدربه الفرنسى
زين الدين زيدان ،من
تدريب الفريق ،ولكن املدرب
اإليطالى فضل العودة إلى
السيدة العجوز من جديد.

كيف سيكون مستقبل اليوفى مع أليجري؟
عاد ماسيميليانو أليجرى
لفترة ثانية مع يوفنتوس ،وتتكهن
الصحف اإليطالية بإمكانية
رحيل النجم البرتغالى كريستيانو
رونالدو.
وكان يوفنتوس أعلن فى بيان
رسمى رحيل بيرلو من منصبه
كمدير فنى وعودة أليجري.
وف ًقا لصحيفة «ال جازيتا ديلو
سبورت» ،ميكن أن يغادر رونالدو
فى الصيف.
عندما غادر أليجرى يوفنتوس
فى عام  ،2019أخبر النادى أنه
تخيل يوفنتوس بدون رونالدو.
على الرغم من أن فترة
االنتقاالت الصيفية لم تبدأ بعد،
تقريرا
نشرت الصحيفة اإليطالية
ً
أوضحت فيه كيف ميكن أن يكون
تشكيل يوفنتوس حتت قيادة
أليجري ،فى املوسم اجلديد.
معجبا
يعتبر املدرب اإليطالى
ً
بأمثال فيديريكو كييزا وديان
كولوسيفسكى وألفارو موراتا املعار
حاليا إلى يوفنتوس.
ً
ميكن ليوفنتوس متديد إعارة
موراتا ملوسم آخر مقابل 10
ماليني يورو أو التوقيع معه بشكل
دائم مقابل  45مليون يورو.
قد يكون مهاجم يوفنتوس
الرئيسى فى  22-2021حتى لو
أيضا ماورو
كان النادى يراقب
ً
إيكاردى العب باريس سان
جيرمان.
كما يريد أليجرى بقاء باولو
ديباال وحث مديرى يوفنتوس على
متديد عقد األرجنتيني.
ُعرض على ديباال  10ماليني
سنويا فى الصيف املاضي،
يورو
ً
لكنه رفض العرض املقدم من

النادي ،حيث ينتهى عقده فى
يونيو  2022وإذا لم يتوصل النادى
إلى اتفاق مع املهاجم ،فقد يضطر
إلى املغادرة فى الصيف.
من ناحية أخرى ،من املتوقع
أن ميدد القائد جورجيو كيللينى
إقامته فى النادى حتى عام .2022
باحلديث عن انتهاء العقود،
فإن جيانلويجى دوناروما ،هدف
ليوفنتوس ،حيث أعلن ميالن
رحيله عن الفريق ،وهو اآلن العب
حر.
دوناروما أبدى إعجابه مبنشور
على «إنستجرام» يعلن عودة
أليجرى إلى يوفنتوس ،وهو
ما أثار تكهنات حول
انضمامه
إمكانية
للبيانكونيري.
فى هذه احلالة،
سيحتاج يوفنتوس
إلى بيع حارس
مرماه تشيزني،
قبل التوقيع مع
دوناروما البالغ من العمر
عاما.
ً 22
ميكن ليوفنتوس
أيضا التعاقد مع
اثنني من العبى
الوسط ،الهدف ذو
األولوية هو مانويل
الذى
لوكاتيلى
ينتهى عقده مع
ساسولو فى يونيو
.2023
أليجرى معجب
مبيرالم
أيضا
ً
بيانيتش الذى قد
يغادر برشلونة،
غلما بأنه قبل

عام واحد ،انضم العب خط
الوسط البوسنى إلى الفريق
الكتالونى من يوفنتوس فى صفقة
مبادلة مع آرثر بقيمة تزيد عن
 80مليون يورو ،ولهذا السبب ،من
الصعب تخيل عودته إلى يوفنتوس
بصفقة دائمة.
تشكيل يوفنتوس املتوقع حتت
قيادة أليجري
اخليار :)1-3-2-4( 1
حراسة املرمى :تشيزنى /
دوناروما.
الدفاع :كوادرادو ،دى ليخت،
كيلينى  /بونوتشي ،أليكس
ساندرو /دانيلو.
لوكاتيللي/
الوسط:
بيانيتش ،بنتانكور /آرثر.
املهاجم:
الوسط
ديباال،
كولوسيفسكي،
كييزا.
الهجوم :إيكاردي /موراتا
اخليار  3-3-4( 2إذا
بقى رونالدو):
حراسة املرمى:
تشيزني /دوناروما.
ا لد فا ع :
دى
كوادرادو،
ليخت ،بونوتشى
 /كيليني ،أليكس
ساندرو  /دانيلو.
ا لو سط :
بينتا نكو ر /
بر نا ر د يسكي ،
لو كا تيللي /
بيانيتش ،ماكينى /
آرثر.
كييزا
الهجوم:
 /ديباال ،موراتا،
رونالدو.
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وزير املالية :تكليف رئاسى بتوسيع قاعدة املستفيدين من مبادرة إحالل املركبات
شركة جديدة تعمل مبصر باالنضمام للمبادرة بشرط
محليا ،والسماح
أن حتتوى سياراتها على  ٪٤٥مكو ًنا
ً
للمواطنني من أصحاب طلبات إحالل السيارات املتقادمة
بتعديل واستكمال بياناتهم بسهولة ،وتغيير نوع السيارة
أو لونها من خالل ارتياد املوقع اإللكترونى وإلغاء الطلب
القدمي ،والتقدم بطلب جديد مبراعاة حتديث البيانات،
والسماح للمواطنني بتسجيل «طلبات اإلحالل» فور
مرور عامني على رخصة السيارة املتقادمة .أشار إلى
أنه مت تخصيص فريق من الدعم الفنى بالتنسيق مع
شركة  e-financeحلل كل املشكالت التقنية والفنية
التى قد تطرأ عند تسجيل طلبات إحالل السيارات على
املوقع اإللكترونى لهذه املبادرة الرئاسية .قال الدكتور
طارق عوض ،املتحدث الرسمى باسم املبادرة الرئاسية
إلحالل املركبات ،إلى أن هناك  ٤٠ألف «طلب إحالل»
ٍ
مستوف للشروط والبيانات ،وقد مت توجيه رسائل نصية
إلى مقدمى «طلبات اإلحالل» الذين أنهوا إجراءاتهم،
ولم يتوجهوا إلى ساحات التخريد فى املواعيد املقررة
خالل شهر أبريل املاضى ،بتحذيرهم بإلغاء طلباتهم إذا
لم يتوجهوا لساحات التخريد فى موعد أقصاه نهاية مايو
احلالى؛ حتى اليتم تأخير الطلبات األخرى للمواطنني
اجلادين فى استكمال إجراءاتهم ،على نحو يضمن وصول
الدعم واحلوافز املمنوحة إلى مستحقيها.
أضاف أنه يتم تلقى استفسارات املواطنني بكل اهتمام
من خالل فريق الدعم الفنى ،عبر اخلط الساخن،١٥٧٠٧ :
وعرض االقتراحات على اجلهات املسئولة عن املبادرة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير املالية ،أن هناك تكلي ًفا
رئاسيا من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على توسيع
ً
قاعدة املواطنني املستفيدين من املبادرة الرئاسية إلحالل
املركبات املتقادمة «األجرة واملالكى» بسيارات أخرى جديدة
تعمل بالوقود املزدوج «البنزين والغاز الطبيعى»؛ مبا يتسق
مع استراتيجية الدولة نحو التوسع فى الطاقة النظيفة
واالقتصاد األخضر ،وتشجيع املنتج املحلى ،وتوطني
صناعة السيارات والصناعات املغذية لها خللق املزيد من
جنبا إلى جنب مع جهود تخفيف األعباء عن
فرص العملً ،
املواطنني ،وتيسير فرص حصولهم على سيارات جديدة
بدالً من مركباتهم املتقادمة بتيسيرات ائتمانية محفزة،
موضحا أنه مت تخصيص  ٢,١مليار جنيه مبوازنة العام
ً
املالى املقبل لتمويل احلافز األخضر للمرحلة األولى من
املبادرة الرئاسية التى تستهدف إحالل  ٢٥٠ألف سيارة
متقادمة مبحافظات القاهرة ،واجليزة ،والقليوبية،
واإلسكندرية ،والسويس ،وبورسعيد ،والبحر
األحمر.
أضاف الوزير ،أنه مت اتخاذ إجراءات
جديدة لتوسيع قاعدة املواطنني املستفيدين من
املبادرة الرئاسية إلحالل املركبات املتقادمة ،منها:
دراسة مد مظلة املبادرة لتشمل سيارات املنطقة احلرة
ببورسعيد ملا لها من طبيعة خاصة ،والسماح للمحافظات
غير املشتركة ،باالنضمام للمبادرة فور جاهزية البنية
التحتية والتكنولوجية بها خاصة محطات متوين الغاز
أيضا بقبول أى
الطبيعى وساحات التخريد ،والسماح
ً

بسبب كورونا  ...التأمني الطبى يتصدر تعويضات شركات التأمني خالل  3أشهر
كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة املالية عن أداء األنشطة
املالية الغير مصرفية خالل الربع األول من  2021أن فرع
التأمني الطبى استحوذ على  %54.49من قيمة التعويضات
املسددة لعمالء شركات التأمينات العامة واملمتلكات بالسوق
خالل الربع األول من العام  ،2021ليتصدر بها فروع التأمني
بهذا النشاط خالل هذه الفترة.
أوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة املالية أن تصدر
التأمني الطبى يرجع إلى تزايد حجم التعويضات التى

شهدها هذا الفرع التأمينى خالل الفترة املاضية نتيجة
جلائحة كورونا ،وخاصة فى ظل إعالن الشركات التى
تستحوذ على  %71من عمالء التأمني الطبى فى السوق كانت
ملتزمة بتوفير التغطية العالجية ملصابى فيروس كورونا من
املؤمن عليهم – حاملى الوثائق التأمينية – بصورة كاملة
وذلك وفقا ً لتعاقداتها مع املستشفيات.
أضاف التقرير :جاء فرع السيارات التكميلى فى املرتبة
الثانية بني فروع التأمني بنسبة  ،%20.88ثم فرع تأمينات

احلريق والذى جاء فى املركز الثالث بحصة تبلغ ،%9.97
وجاء فرع تأمني احلوادث واملسئوليات باملرتبة الرابعة بنسبة
.%6.75
واظهر التقرير ،أن فرع التأمني الهندسى جاء باملركز
اخلامس بني فروع نشاط تأمينات املمتلكات من حيث قيمة
التعويضات بنسبة  ،%4.16ثم فرع التأمني على السيارات
اإلجبارى بنسبة  %2.2ليأتى فى املرتبة السادسة من بني
فروع تأمينات املمتلكات.

وذكر التقرير  ،أن فرع النقل البحرى احتل املرتبة
السابعة بنسبة  %0.56من حجم التعويضات املسددة
خالل الربع األول من العام اجلاري ،ثم فرع أجسام
السفن باملركز الثامن بنسبة  ،%0.54واحتل فرع النقل
الداخلى املركز التاسع بحصة .%0.37
و أشار تقرير هيئة الرقابة املالية  ،الى أن فرع تأمني
البترول باملرتبة العاشرة بحصة تصل إلى  ،%0.07مت حذف
فرع الطيران لظهور نسبته بالسالب.
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 12قراراً إدارياً إلزالة مخالفات
البناء مبدن العبور والعبور
اجلديدة وبنى سويف اجلديدة
أصدر الدكتور عاصم اجلزار ،وزير اإلسكان
واملرافق واملجتمعات العمرانية 12 ،قراراً إداريا ً
إلزالة مخالفات البناء مبدن (العبور ،والعبور
اجلديدة ،وبنى سويف اجلديدة) ،مؤكداً مواصلة
وزارة اإلسكان ،ممثلة فى أجهزة املدن اجلديدة،
إزالة جميع أنواع املخالفات والتعديات ،باملدن
اجلديدة ،تطبيقا ً للقانون ،وحفاظا على مظهرها

اجلمالى ،وملنع ظهور أى عشوائيات بها.
وقال الدكتور عاصم اجلزار :مت إصدار 10
قرارات إدارية إلزالة مخالفات البناء مبدينة
العبور ،وقرار إدارى إلزالة مخالفات البناء
مبدينة العبور اجلديدة ،وقرار إدارى إلزالة
مخالفات البناء مبدينة بنى سويف اجلديدة،
واملتمثلة فى بناء غرف سطح بدون ترخيص،

وبناء أدوار بدون ترخيص ،ومخالفة النشاط
املُخصص لألرض.
ونصت القرارات التى أصدرها وزير اإلسكان،
على أن تتولى أجهزة مدن :العبور ،والعبور
اجلديدة ،وبنى سويف اجلديدة ،مبعاونة كل من
شرطة التعمير ،وقسم الشرطة املختص ،تنفيذ
اإلزاالت.

مسئولو «اإلسكان» يتفقدون مشروعات املرافق
وأعمال تطوير املحاور والطرق بالقاهرة اجلديدة

قام املهندس عالء عبد العزيز ،مساعد نائب
رئيس هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة لقطاع
التنمية وتطوير املدن واملشرف العام على أعمال
املرافق ،أمس ،بجولة تفقدية مبدينة القاهرة
اجلديدة ،يرافقه املهندس أمني غنيم ،رئيس جهاز
املدينة ومسئولو اجلهاز ،وذلك ملتابعة سير العمل
بعدد من املشروعات اجلارى تنفيذها باملدينة.
واستهل مسئولو اإلسكان ،جولتهم ،بتفقد
سير العمل مبحطة تنقية مياه الشرب بطاقة
( 500ألف م/3يوم) ،وتابعوا مراحل إنتاج املياه،
واملرور على أحواض الترسيب واملرشحات
والفالتر واخلزان األرضي ،كما تفقدوا املعمل
الرئيسي ،للتأكد من مدى كفاءته فى إجراء
االختبارات الالزمة على املياه املنتجة من
املحطة ،طبقا للمواصفات الفنية وتوصيات
وزارة الصحة والسكان ،وتفقدوا وحدة التحكم
للمشروع والتى تتابع دورة املياه بداية من املأخذ
الرئيسى باملعادى وحتى املصب باملحطة.
كما تفقد مسئولو الوزارة ،أعمال تنفيذ

املرحلة الثانية من املحطة ،واستمعوا لشرح
تفصيلى من مهندسى اجلهاز املسؤولني عن
املشروع ،وأكدوا أهمية عمل املحطة بكامل
طاقتها على مدار اليوم ،لضمان أفضل خدمة
لسكان القاهرة اجلديدة.
وشملت جولة مسئولى اإلسكان ،متابعة األعمال
اجلارى تنفيذها بخطوط اإلنحدار الرئيسية
بالتجمع األول ،والتى تعد أحد املشروعات
لتطوير منظومة الصرف بالقاهرة اجلديدة ،حيث
تتراوح أقطار اخلطوط من (  800مم  1800 :مم)،
لنقل مياه الصرف الصحى بطريقة اإلنحدار على
اخلطوط الرئيسية املقترح تنفيذها إلى محطة
اجلبل األصفر مبسارها بطريق السويس وامتداده،
كما تفقدوا أعمال التطوير اجلارى تنفيذها
بالتجمع األول.
وتابع مسئولو اإلسكان ،أعمال تطوير محور
يوسف السباعى بطول  11كم حتى ربطه بطريق
السويس ،وأعمال تطوير محور مصطفى كامل
بطول  6.500كم من طريق السويس وحتى

التسعني الشمالي ،وأعمال تطوير محور طه
حسني بطول  4.5كم ،من الطريق الدائرى
وحتى مصطفى كامل ،وكذا أعمال تطوير محور
جنيب محفوظ بطول  6كم ،حيث أكدوا على
سرعة االنتهاء من األعمال املتعارضة مع تطوير
املحاور الطولية والعرضية بالتجمع األول.
وفى ختام اجلولة ،طالب مسئولو الوزارة،
بسرعة إجناز األعمال بأعلى جودة وتكثيف
العمل مع إضافة أطقم أخرى للمواقع لسرعة
االنتهاء من األعمال باملحاور القادمة من مدينة
نصر ومصر اجلديدة للتجمع ومنها للعاصمة
اإلدارية اجلديدة.
من جانبه ،أوضح املهندس أمني غنيم ،أنه
مت تطوير محور السادات بطول  11كيلو مترا،
وجارٍ العمل على توسعة املحور وجعله محورا
حرا ،ليتم ربطه مبحور امليثاق وحتى التسعني
الشمالى ،حيث يعتبر مدخال رئيسيا للتجمع
األول ،ويتم اآلن تعديل املحور بتقاطعه مع
مصطفى كامل.

طريقة تقدمي شكوى
إلى جهاز حماية
املستهلك فى  6خطوات
أكد الدكتور على املصيلحى وزير التموين
والتجارة الداخلية ،أن جهاز حماية املستهلك
يعمل على ضبط األسواق ومكافحة الغالء
والتأكد من توافر االحتياجات اليومية
للمواطنني من السلع واخلدمات من خالل
التنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة
املعنية بالرقابة على األسواق.
واضاف أن اجلهاز هو الوكيل عن
املواطنني واملدافع عنهم فى مواجهة كل
ما يخل بحقوقهم االستهالكية ،وأنه يعمل
اتسا ًقا مع توجهات الدولة فى اتخاذ
اإلجراءات االحترازية للحفاظ على سالمة
وصحة املواطنني والتوسع فى تلقى شكاوى
املواطنني وتداولها وتوثيق اإلجراءات
إلكترونيا ،وأن هناك عدة
املتخذة حيالها
ً
طرق لتلقى الشكاوى وهي:
طرق عمل شكوى حلماية املستهلك
 -1االتصال باخلط الساخن من خالل أى
خط أرضى من خالل الرقم .19588
 -2إرسال شكوى من خالل الفاكس على
رقم .0233030170
 -3إرسال الشكوى إلكترونيا من خالل
ملء استمارة عبر املوقع اإللكترونى جلهاز
حماية املستهلك www. cpa. gov. eg
 -4التوجه إلى مقر جهاز حماية املستهلك
فى  96شارع أحمد عرابى باملهندسني
أو  115ب القرية الذكية لتقدمي الشكوى
باليد.
 -5تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس
اب على رقم 01577779999 :مع العلم بأن
هذا الرقم متاح لتلقى الرسائل فقط وليس
الستقبال املكاملات.
 -6تقدمي شكوى من خالل تطبيق
املحمول اخلاص بجهاز حماية املستهلك
على جوجل ستور أو أبل ستور.
وأهاب حسام الدين باملواطنني التقدم
بالشكاوى فى أقرب وقت من املشكلة ،مع
التأكيد على وجود كافة املستندات اخلاصة
بالشكوى واإلبالغ عن أية ممارسات
سلبية ضارة  ،مؤكدا أهمية تفعيل الرقابة
املجتمعية فى إطار متوازى مع الرقابة
املؤسسية التى تستهدف ضبط املنظومة
االستهالكية.

أعلن البنك التجارى الدولى –
مصر ” ،”CIBعن حصوله على 5
جوائز من مجلة ”The Digital
 ”Bankerالعاملية ،وتشمل جائزة
أفضل بنك فى خدمات إدارة النقد
وأفضل بنك فى خدمات املدفوعات
وأفضل بنك فى املعامالت املصرفية
وأفضل ٌمبادرة لتمويل احتياجات
املوردين وأفضل ُمبادرة فى مجال
”سلسة التمويل ” فى مصر وذلك
خالل حفل توزيع جوائز االبتكار فى
مجال اخلدمات البنكية فى الشرق
األوسط وأفريقيا لعام  2021والذى
نظمته .The Digital Banker
وتكرم جوائز ”The Digital
 ”Bankerاملؤسسات العاملية
الدولية الرائدة فى القطاع
املصرفى حول العالم وهى متنح
تقدير ا للبنوك املتميزة فى
سنويا
ً
مجاالت االبتكار الرقمى وتطوير
البنكية
واخلدمات
املنتجات
وخدمة العمالء.
جدير بالذكر أن البنك يقدم
باقة متكاملة من املنتجات
ملساعدة
الرقمية
واخلدمات
الشركات واملؤسسات فى إمتام
جميع معامالتهم البنكية بأمان من
أى مكان فى ظل تفشى فيروس
كورونا املستجد من خالل البوابة
اإللكترونية للشركات وحلول مميزة
إلدارة السيولة النقدية ،إذ متتد
إلى أكثر من  135دولة فى أنحاء
العالم ،مع احلفاظ على اإلجراءات
االحترازية لتحقيق سالمة عمالئه
والعاملني لديه ،وذلك فى إطار
توجيهات البنك املركزى املصرى
الصغيرة
الشركات
ملساعدة
واملتوسطة باعتبارهم األكثر تضررًا
خالل األزمة.
وأثمرت تلك اجلهود عن ارتفاع
حجم املعامالت املنفذة عبر خدمة
اإلنترنت البنكية للشركات بنسبة
 %93على أساس سنوي ،بزيادة فى

عدد املشتركني وصلت إلى %45
حتى شهر ديسمبر 2020وذلك
بسبب اعتماد العمالء الكامل على
هذه القنوات كبديل للمعامالت
النقدية واإلجراءات الورقية منذ
بداية األزمة كما يقدم برنامج
خصيصا لعمالء البنك
مصمم
ً
التجارى الدولى –لتمويل احتياجات
املشتريات
وأنشطة
املوردين
والتوريد والتعاقد من خالل منصة
إلكترونية واحدة.
وفى السياق صرح محمد فرج
نائب الرئيس التنفيذى لقطاع
العمليات فى البنك التجارى
الدولى – مصر أن تلك اجلوائز تعد
مبثابة شهادة ثقة جديدة للبنك،
حيث يعكس اخلطوات املهمة التى
خطاها ”التجارى الدولي” فى
كافة املجاالت املصرفية وحرص
البنك فى تقدميه ملجموعة واسعة
ومتنوعة من اخلدمات املصرفية
عبر القنوات الرقمية والتى صممت
خصيصا جلعل التجربة املصرفية
ً
أسهل وأنسب للعمالء.
ويعتز البنك بحصوله على هذه
اجلوائز املرموقة التى ساهمت
فى ترسيخ مكانته كأفضل مزود
خلدمات إدارة النقد ومتويل
املوردين ،والتى تعد أكبر دليل على
قوة املنتجات واخلدمات املقدمة
فى مجال املعامالت البنكية ،حيث
دائما على توفير أفضل
يحرص
ً
احللول املبتكرة لعمالئه .باإلضافة
إلى ذلك ،تشمل خدمات إدارة
النقد مجموعة كبيرة ومتنوعة
من املنتجات واحللول املصرفية
خصيصا لتمكني
الرقمية املصممة
ً
عمالءنا فى قطاع الشركات من
إدارة احتياجاتهم املالية بفاعلية
وأمان من أى مكان فى العالم
والتى ساهمت فى حتسني إدارة
أعمال ورأس مال وسيولة العديد
من الشركات.

