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حانت ساعة احلسم ..اجليش املصرى ينتشر فى  3دول
هــم رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا اهلل عليــه فمــن اهلل
عليهــم بــأن يكونــوا خيــر أجنــاد األرض وأن يظلــوا فــى
ربــاط إلــى يــوم القيامــة انهــم رجــال اجليــش املصــرى
البواســل حيــث تشــارك القــوات املســلحة فــى العديــد
مــن املنــاورات والتدريبــات العســكرية املختلفــة ،فــى كالً
مــن «الســودان  -اإلمــارات  -تونــس» ،حيــث تنوعــت
تلــك التدريبــات مــا بــن «اجلويــة – البحريــة – الدفــاع
اجلــوى  -البريــة» ،مســتخدمة فيهــا أحــدث األســلحة
والتكنولوجيــا العســكرية ،ممــا يظهــر قــوة اجليــش
املصــرى ،وتنفيذهــا أكثــر مــن تدريــب فــى توقيــت واحــد،
مــع دول كثيــرة.
والتدريبــات العســكرية التــى تنفــذ تتنــوع مــن حيــث
األســلوب والتنفيــذ ،باإلضافــة إلــى املــدارس املختلفــة
فــى التدريــب منهــا املدرســة الشــرقية منهــا والغربيــة،
وذلــك فــى داللــة واضحــة علــى القــدرة املصريــة اخلاصــة
بتنفيــذ أى تدريــب بــكل مهــارة وكفــاءة قتاليــة عاليــة.
وعلــى ال ُرغــم مــن جائحــة فيــروس كورونــا املتســجد
«كوفيــد  ،»19 -إال أن ذلــك لــم مينــع تنفيــذ األنشــطة
والتدريبــات العســكرية للقــوات املســلحة ،وذلــك لتنفيــذ
أى مهمــة تطلــب مــن القــوات املســلحة حلمايــة األمــن
القومــى املصــرى ،واملصالــح املصريــة.
واملشــاركة املصريــة دليــل واضــح علــى قــدرة اجليــش

املصــرى الكبيــرة واســتطاعاته لتنفيــذ تلــك التدريبــات
التــى تتطلــب اإلمكانــات القتاليــة والبشــرية والفنيــة
واللوجســتية الهائلــة ،مــن أجــل الوصــول للمســتهدف مــن
تلــك التدريبــات ،وهــى االســتعداد واجلاهزيــة القتاليــة
للقــوات املســلحة املصريــة.
وألن مصــر األكثــر قــوة وجاهزيــة مــن الناحيــة
التدريبيــة والقتاليــة فــى منطقــة الشــرق األوســط،
تســعى العديــد مــن الــدول مــن أجــل تنفيــذ تدريبــات
ومنــاوارات عســكرية معهــا ،ســواء كانــت تلــك التدريبــات
داخــل مصــر أو خارجهــا ،حتــى وصــل األمــر فــى بعــض
األحيــان أن مت تنفيــذ تدريبــات داخــل وخــارج مصــر فــى
نفــس التوقيــت.

التدريب العسكرى
حماة النيل» بالسودان«
أعلنــت القــوات املســلحة فــى بيــان لهــا فــى الثانــى
والعشــرين مــن شــهر مايــو ،عــن وصــول عناصــر مــن
القــوات املســلحة املصريــة إلــى الســودان للمشــاركة فــى
التدريــب املشــترك «حمــاة النيــل» والــذى تشــارك فيــه
عناصــر مــن القــوات البريــة والبحريــة واجلويــة لــكال

اجلانبــن بهــدف تأكيــد مســتوى اجلاهزيــة واالســتعداد
للقــوات املشــتركة وزيــادة اخلبــرات التدريبيــة للقــوات
املســلحة لــكال البلديــن والــذى يأتــى اســتمراراً لسلســلة
التدريبــات الســابقة «نســور النيــل  1-ونســور النيــل .»2-
ورحــب اللــواء ركــن مالــك الطيــب مديــر إدارة
التدريــب بهيئــة األركان الســودانية ،بالقــوات املصريــة
املشــاركة ،وأشــاد مبــا تتســم بــه القــوات املصريــة مــن
كفــاءة وجاهزيــة عاليــة وخبــرات تدريبيــة وقتاليــة
متميــزة ،مؤكــداً أن التدريــب يهــدف إلــى تبــادل اخلبــرات
وتعزيــز ســبل التعــاون العســكرى بــن البلديــن.

التدريب العسكرى
زايد  »3باإلمارات«
أعلنــت القــوات املســلحة فــى  21مايــو ،عــن إنطــاق
فعاليــات التدريــب املصــرى اإلماراتــى املشــترك «زايــد
 »3والــذى يســتمر علــى مــدار أســبوعني بدولــة االمــارات
العربيــة املتحــدة مبشــاركة وحــدات مــن القــوات اخلاصــة
لــكال البلديــن.
ويشــتمل التدريــب علــى العديــد مــن األنشــطة
والفعاليــات مــن بينهــا نقــل وتبــادل اخلبــرات التدريبيــة

بــن اجلانبــن ،والتدريــب علــى إدارة أعمــال قتــال
مشــترك بــن العناصــر املشــاركة.
وقــد تضمنــت مراحــل اإلعــداد لهــذا التدريــب رفــع
معــدالت الكفــاءة الفنيــة والقتاليــة للعناصــر املشــاركة
والتأكيــد علــى األهــداف التدريبيــة املطلــوب تنفيذهــا
خــال التدريــب لتوحيــد املفاهيــم وصقــل مهــارات
العناصــر املشــاركة مبــا يســاهم فــى حتقيــق أعلــى
معــدالت الكفــاءة واإلســتعداد القتالــى.
يأتــى التدريــب «زايــد  »3فــى إطــار حــرص القــوات
املســلحة علــى تعزيــز أواصــر التعــاون العســكرى وتبــادل
اخلبــرات مــع الــدول الشــقيقة والصديقــة وفــرض
املواقــف الطارئــة وإيجــاد أنســب احللــول أثنــاء إدارة
العمليــات املشــتركة ضــد القــوى املعاديــة وتطويــر العمــل
املشــترك بــن القــوات املســلحة املصريــة واإلماراتيــة
ملواجهــة التحديــات فــى ظــل الظــروف الراهنــة التــى متــر
بهــا املنطقــة.

التدريب العسكرى فى
تونس مبشاركة  12دولة
فــى التاســع عشــر مــن شــهر مايــو ،أعلنــت القــوات

املســلحة فــى بيــان لهــا عــن إنطــاق فعاليــات التدريــب
البحــرى املشــترك «»2021-Phoenix Express
والــذى جتــرى فعالياتــه لعــدة أيــام بامليــاه اإلقليميــة
لدولــة تونــس بالبحــر املتوســط ،مبشــاركة  13دولــة
«مصــر وتونــس والواليــات املتحــدة وبلجيــكا واليونــان
وإيطاليــا وأســبانيا ومالطــا واململكــة املتحــدة واجلزائــر
واملغــرب وليبيــا وموريتانيــا».
ويتضمــن التدريــب تنفيــذ العديــد مــن األنشــطة
التدريبيــة التــى تســاهم فــى حتقيــق التجانــس بــن قــوات
الــدول املشــاركة ،وعقــد عــدد مــن املحاضــرات النظريــة
والتدريبــات العمليــة واملؤمتــرات التنســيقية بغــرض
توحيــد املفاهيــم فــى تعزيــز األمــن البحــرى وتأمــن
خطــوط املواصــات البحريــة وأســلوب تنفيــذ العمليــات
اإلعتراضيــة بالبحــر.
تأتــى هــذه التدريبــات فــى إطــار خطــة القــوات
املســلحة للتدريبــات املشــتركة مــع الــدول الشــقيقة
والصديقــة بهــدف تعزيــز وتنميــة عالقــات التعــاون
العســكرى ملجابهــة التحديــات والعدائيــات مبســرح
عمليــات البحــر املتوســط وذلــك فــى إطــار دعــم
العالقــات العســكرية وتعزيــز التعــاون وتبــادل اخلبــرات
بــن القــوات املســلحة املصريــة ونظائرهــا مــن الــدول
الشــقيقة والصديقــة.

السد حتت حماية احلاخامات

نكشف شفرة منظومة الصواريخ االسرائيلية التى حتمى سد النهضة
بدأ العمل بمنظومة «سبايدر» منذ عام وتم االنتهاء من تمركزاتها
هناك ثوابت سياسية

وتاريخية ربما لن تتغير
لسنوات طويلة فى

المستقبل البعيد ولعل
ملف العالقات العربية

االسرائيلية احد هذه

الملفات المهمة وستظل

اسرائيل هى العدو والخطر

االول على العرب مهما
تعددت المعاهدات

ومحاوالت التطبيع.

المعلومات التى سنتناولها
فى هذا التقرير تؤكد على
فحوى هذه الثوابت حيث

عاودت اسرائيل اللعب فى

ملف سد النهضة االثيوبى

مرة اخرى ولكن هذه

المرة بشكل عسكرى فج
يكشف عن وجه العدو

الصهيونى القذر حيث

اتفقت اسرائيل بالفعل

على توريد منظومات

صواريخ دفاعية لحماية
محيط السد االثيوبى.

أول نظام دفاع جوى يطلق نوعين من الصواريخ األول بمدى  5كم والثانى بمدى  50كم
اســرائيل روجــت كعادتهــا لتفــوق أســلحتها وان اجلانــب االخــر تقصــد
اثيوبيــا هــو الــذى ســعى لالســتعانة بهــذه املنظومــات التــى سنكشــف عــن
تفاصيــل عــن نوعياتهــا وهــى منظومــة تســمى مبنظومــة ســبايدر .وأن اختيــار
أثيوبيــا لنظــام ســبايدر االســرائيلى للدفــاع اجلــوى جــاء بعــد اقتنــاع إثيوبيــا
بــأداءه فــى الصــراع فــى كشــمير بــن الهنــد وباكســتان.
األمــر خــرج مــن نطــاق الترويــج إلــى حيــز التنفيــذ حيــث زعمــت تــل ابيــب
أنــه مت االنتهــاء مــن تثبيــت نظــام الصواريــخ حــول ســد النهضــة االثيوبــى بعــد
أن بــدأ العمــل بذلــك فــى شــهر مايــو املاضــى ،وأن هــذا النظــام أول نظــام دفــاع
جــوى ميكنــه إطــاق نوعــن مــن الصواريــخ األول مبــدى  5كــم والثانــى مبــدى
 50كــم.
االمــر دون شــك لــم يقتصــر فقــط علــى اجلوانــب العســكرية
واالســتراتيجية بــل هنــاك عالقــة اســتثمارية وتقنيــة قويــة بــن الدولــة العبر ّيــة
وســد النهضــة اإلثيوبــى باتــت ُمؤ ّكــد ًة ،وال حتتــاج إلــى إثبــات ،فمشــروع الســد
اقتراحــا أمريك ًّيــا إســرائيل ًّيا بالدرجــة األولــى ،وتتــردد معلومــات ب ُق ـ ّو ٍة إن
كان
ً
اخلرائــط الهندس ـ ّية ودراســات اجلــدوى املتعلّقــة بــه ،أى ســد النهضــة ،كانــت
مــن وضــع شــركات إســرائيلية أيضــا ،فإثيوبيــا كانــت ،ومــا زالــت ،رأس حربــة
االختــراق السياســى واالقتصــادى والعســكرى اإلســرائيلى للقــارة اإلفريقيــة
وعلــى حِ ســاب النفــوذ اال ان مصــر جنحــت فــى االونــة االخيــرة فــى اســترداد
مكانتهــا افريقيــا وعــادت إلــى احضــان القــارة الســمراء وبقــوة.
احلديــث عــن العالقــة اإلســرائيل ّية الوثيقــة بالســد ليســت دربــا مــن دروب
ـودا لتوزيــع كهربــاء الســد التــى
اخليــال ،فقــد مت توقيــع شــركة إســرائيلية عقـ ً
ســيولدها إلــى كل مــن كينيــا وجنــوب الســودان ،واالتّصــاالت جاريــة للوصــول
إلــى اتّفاقــات ُماثلــة مــع دول أُخــرى فــى حــوض النيــل.
إســرائيل اســتغلت الفرصــة فــى عــام  2011وبينمــا كانــت تنشــغل مِ صــر
بقضاياهــا الداخليــة ومحــاوالت الســيطرة علــى الفوضــى ففرضــت طو ًقــا
خان ًقــا علــى مِ صــر ،وإمداداتهــا مــن ميــاه النيــل التــى حتصــل علــى نصيــب
األســد منهــا ( 56مليــار متــر مك ّعــب ســنو ًّياُ ،مقابــل  18مِ ليــار للســودان) أمــا
خــر الســنوى ،ولهــذا ر ّكــزت دولــة االحتــال
الباقــى مــن امليــاه فهــى حجــم التب ّ
علــى إثيوبيــا التــى ُت ّثــل مــن خــال النيــل األزرق  85باملِئــة مــن ميــاه النيــل،
ووقفــت خلــف التّحريــض علــى إنشــاء ســد النهضــة للتحكــم مبصــادر امليــاه
حتــت عنــوان توليــد الكهربــاء ،وفــى اإلطــار نفســه قدمــت إســرائيل دراســات
إلــى كل مــن روانــدا والكونغــو إلقامــة ثالثــة ســدود إلحــكام الســيطرة علــى مِ يــاه
ـي  15باملِئــة مــن مصــادر ميــاه.
البحيــرات ال ُعظمــى التــى ترفــد النّيــل بحوالـ ّ
مصــر دومــا تعالــج مثــل هــذه التحــركات بحكمــة وتواجههــا بنفــس طويــل
وتنتصــر دومــا فــى النهايــة كمــا انهــا تتجنــب الدخــول فــى اى صراعــات لكنهــا
تــدرك جيــدا الوجــه احلقيقــى للكيــان الصهيونــى فإســرائيل مــا زالــت تعتبــر
صــةً أن الشــعب املصــرى
مِ صــر اخلطــر الوجــودى األكبــر الــذى ُي ّ
هددهــا ،خا ّ
يرفــض بق ـ ّوة كل أشــكال التطبيــع ،ويــرى فــى إســرائيل عــدوا أبديــا.
وال يفوتنــا حقيقــة مهمــة فبالرغــم مــن خطــورة هــذا التحــرك وضــرورة
عــدم االســتهانة بــه لكــن يجــب عــدم التهويــل ايضــا خاصــة اذا تذكرنــا إن
منظومــات الصواريــخ اإلســرائيلية ِ
فشــلت فــى حمايــة تــل أبيــب مــن صواريــخ

ســواء التــى تُطلقهــا املُقاومــة اللبنان ّيــة مــن الشّ ــمال ،أو املُقاومــة
املقاومــة
ً
ِ
تنجــح فــى حمايــة ســد النهضــة
الفلســطين ّية مــن اجلنــوب ،وال نتو ّقــع لهــا أن َ
اإلثيوبــى فــى حــال تصا ُعــد التو ّتــر بــن إثيوبيــا ومِ صــر وحتولــه إلــى ُمواجهـ ٍـة
عســكر ّي ٍة.
حتــرك الرئيــس السيســى فــى امللــف االفريقــى خــال الفتــرة املاضيــة
يســتحق دون شــك االشــادة ويؤكــد ان مصــر عــادت بقــوة وان املشــروعات
املشــتركة مــن االشــقاء االفارقــة جتــاوزت حــدود املراهقــة الصهيونيــة
ففــى قمــة النيجــر منــذ عــام وعلــى ســبيل املثــال والتــى ترأســها الرئيــس
عبــد الفتــاح السيســى لإلحتــاد األفريقــى جــاء القــرار الهــام الــذى عاشــت اغلب
شــعوب القــاره تترقبــه طــوال ســنني بأعــان إطــاق منطقــة التجــارة احلــرة
األفريقيــة القاريــة وذلــك بعــد أســتكمال عــدد التصديقــات الالزمــه لدخــول
االتفاقيــة حيــز النفــاذ بتوقيــع  54دولــه عليهــا مــن بــن  55دولــه افريقيــة
ليصبــح هــذا احلــدث الكبيــر عالمــة فارقــة فــى مســيرة التكامــل األقتصــادى
بــن دول القــارة حيــث ستنشــئ تلــك األتفاقيــة أكبــر منطقــة جتــارة حــرة فــى
العالــم مــن حيــث احلجــم وعــدد الســكان املســتفيدين منهــا وهــو مــا يتوقــع
جميــع املحللــن اإلقتصاديــن فــى العالــم ان يغيــر قواعــد اللعبــة علــى املســتوى
ايضــا علــى نحــو مماثــل للتغييــر
االقتصــادى والتجــارى االفريقــى بــل والعاملــى ً
الــذى عــزز النمــو فــى أوروبــا وأمريــكا الشــمالية مــن قبــل لتنتقــل افريقيــا إلــى
مرحلــه جديــده مــن مراحــل النمــو والتطــور لــم تشــهدها رمبــا مــن قبــل.
وفــى كلمتــه االفتتاحيــة امــام القمــة أكــد الرئيــس السيســى علــى أن حتقيق
التكامــل االقتصــادى بــن دول افريقيــا يتطلــب املزيــد مــن اجلهــد واملثابــرة
لتحريــر التجــارة فــى الســلع واخلدمــات بــن الــدول اإلفريقيــة املوقعــة علــى
اإلتفاقيــة وتوفيــر الضمانــات التجاريــة الالزمــة وخلــق البيئــة األســتثمارية
املواتيــة لتحقيــق أهــداف األتفاقيــة الطموحــة وتلبيــة التطلعــات املشــروعة
للشــعوب األفريقيــة فــى التنميــة والتقــدم والرقــى مــع ضــرورة تطويــر البنيــة
التحتيــة االفريقيــة مــن اجــل تســهيل حركــة الســلع واخلدمــات واإلتصــاالت
والبيانــات واألفــراد مبــا يســاهم فــى تخفيــض تكلفــة التجــارة واألســتثمار
وحتفيــز املزيــد مــن النمــو والنهــوض مبســتوى معيشــة املواطــن األفريقــى أينمــا
كان.
وعلــى مســتوى أســتفادة مصــر بهــذه االتفاقيــة يبــدو اننــا ســنكون مــن
فعليــا حيــث تفتــح تلــك االتفاقيــة جميــع اســواق افريقيــا امــام
اكبــر املســتفيدين ً
الســلع واملنتجــات املصريــة بشــكل كبيــر بعــد حتريــر التجــارة لترتفــع قيمــة
الصــادرات املصريــة لتلــك الــدول التــى متثــل واحــدة مــن اكبــر األســواق والكتــل
اقتصاديــا
البشــرية فــى العالــم وهــو مــا يعــود بالنفــع الشــديد علــى مصــر
ً
ايضــا فمــا زالــت افريقيــا هــى العمــق االســتراتيجى ملصــر.
وماليــا وسياسـ ًـيا ً
ً
الرئيــس السيســى يهــدف منــذ اللحظــة االولــى إلــى أســتعادة الريــادة
املصريــة فــى أفريقيــا بــل وفــى كل ارجــاء العالــم اميانــا بــان القــارة الســمراء
كنــز يســتحق االهتمــام.

إميان الدالي

العدد ٧٣5
اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

االثنين

07

يونيو ٢٠٢١

قصة اصطياد فئران اإلرهاب
باألقمار الصناعية العسكرية
إجراء مسح شامل ودقيق لشبه جزيرة
سيناء والشريط الحدودى مع ليبيا

بث مباشر

تأتى فرنسا فى المرحلة الثانية بعد روسيا دعما
لمصر فى هذا المجال حيث تمتلك تكنولوجيا
تصنيع األقمار الصناعية بنسبة 100فى المائة

03

يبدو أن منطقة الشرق األوسط باتت على أعتاب المزيد من التغيرات

الدراماتيكية إستراتيچيًا  ،بينما مراكز الثقل تُعيد ترتيب األوراق التكتيكية

 ..وفى النهاية ستكون الغلبة لمن يمتلك القدرة على المناورة وإحتواء

المفاجأة أو تحقيق المبادأة وجميعها تحتاج الى قراءة متأنية للمشهد

 .هذا هو ملخص الحالة التى نعيشها فى دائرة حروب نشبت بالفعل واخرى

تدق طبولها بقوة وقد تناولنا فى «الموجز» على مدار اعداد كثيرة سابقة

مدى استعداد مصر لمواجهة هذه التحديات وفى هذا الملف الذى بين ايدينا

سنزيح الستار ألول مرة عن دائرة جديدة ومهمة فى حربنا على االرهاب خاصة
بعد النجاحات المهمة التى حققتها العملية الشاملة سيناء منذ عام 2018

 .هذا الملف يتعلق باستعانة مصر باقمار صناعية عسكرية متطورة للغاية

ساهمت بفاعلية فى اقتالع جذور االرهاب وحصد رؤوسه فى سيناء خاصة ان
هذه االقمار تستطيع اجراء مسح شامل ودقيق لشبه جزيرة سيناء .

األقمار المدنية أدت خدمات استراتيجة مهمة..وفرنسا قدمت «مفاجأة» قلبت موازين المواجهة مع اإلرهاب
لــم يتوقف االمــر عند هذا احلــد بل ســتدخل مصر هذا
املجال من اوســع ابوابه وستتوسع فيه بتوجيهات من القيادة
السياســية وابلغ دليل على ذلك حــرص الرئيس عبدالفتاح
السيســى خــال زيارته لفرنســا منــذ فترة على بحث ســبل
إطــاق قمــر صناعى ألهــداف إســتراتيجية تتعلــق باألمن
القومــى ،وقــد مت إطــاق القمــر مطلــع عــام  ،2020ملراقبــة
احلــدود الغربية مــع الدولــة الليبية ،ورصد تســلل العناصر
املســلحة عبــر الصحــراء الغربية،ووقتهــا حتــدث الرئيــس
عــن خطــورة الصحــراء الغربيــة كبــاب وممــر كبير لتســلل
اإلرهابيــن ،خاصة بعد تدميرعدد كبير من ســيارات الدفع
التى كانت تنقل أســلحة لعناصر داعش اإلرهابية.
جميــع التقاريــر التــى كانــت تعرض علــى الرئيــس كانت
تؤكد على أهمية التطــور التكنولوجى فى مكافحة اجلرائم
والعمليات اإلرهابية ،والتــى أصبحت الدول املتقدمة تعتمد
مؤخــرا بـ«عوملة اإلرهــاب» التى
عليهــا لصد مــا بات يعــرف
ً
جتتــاح العالــم وليس مصر فقــط ،خاصة مع أهميــة األقمار
الصناعية فى الرصد والتجســس وحفظ األمن ،حيث يوجد
صناعيــا يراقب مصــر ضمن برامج االســتخبارات
قمــرا
124
ً
ً
األجنبية.
وقــد حصلــت «املوجــز» ايضا علــى معلومــات تؤكد اطالق
مصــر القمــر الصناعــى «ســات  »2بحلول عــام  ،2021إضافة
إلــى القمــر الصناعى الذى بحث الرئيس إطالقه فى فرنســا
كاشــ ًفا عــن امتــاك مصــر لبرنامــج هــام إلطالق عــدد من
األقمــار الصناعية ملراقبة حدودها الشاســعة ،حيث حتتاج
صناعيا ملراقبة احلدود ،تعمل بالتناوب حول
قمرا
مصــر 20
ً
ً
احلدود املصرية بالكامل ،وهذا البرنامج يتم تنفيذ خطوات
منــه اآلن بإطالق أول قمر ملراقبة احلدود الغربية التى تأتى
منها التهديدات األخطر ملصر.
االهتمــام بهــذه التقنيات واســتخدامها عســكريا لم يأت
مــن فراغ فالقمر الصناعى اجلديد ســتكون لــه القدرة على
التقــاط أهــداف وتصويرهــا بدقة تصــل إلى متــر واحد فى
نطاقــات مرئيــة وباألشــعة حتــت احلمــراء بتكلفــة تتجاوز
املليــار جنيــه كمــا أن فرنســا لهــا جتارب ســابقة فــى إطالق
األقمار الصناعية املصرية نايل ســات .102 ،101
وتأتــى أهميــة القمــر الصناعــى ملراقبة احلــدود املصرية
خاصــة بعــد مــا قدمــه القمــر الصناعــى إيجبــت ســات من
معلومــات مهمة فى تصفيــة العناصر اإلرهابية فــى العملية
قبطيا فى ليبيا،
التى شــنها اجليش املصرى ثأرًا من مقتل 21
ً
ً
مهما فى توفير معلومات عــن األنفاق التى تعبر
وكان
عامــا ً
من سيناء إلى غزة.
امــا خطــة مصــر ملكافحــة اإلرهــاب باســتخدام األقمــار
أيضا لصناعة
الصناعيــة فتتمحــور فــى تعاقدها مع روســيا ً
قمــر تعويضــى للقمــر «إيجبــت ســات» الــذى فقدتــه مصر
نتيجــة أعاصيــر شمســية أدت إلتــاف أجهــزة اإلرســال
واالستقبال بالقمر.

ورغــم اننا تأخرنــا كثيرا فــى اقتناء هــذه التكنولوجيات
أال أن مصرتســير بخطوات ثابتة فى مشــوار امتالك مشروع
فضائــى بــل وتوجــد بالفعــل وفود مهمــة مــن وكاالت فضاء
روسية وكازاخستانية وبيالروســية تتردد على مصر للتعاون
مــع الهيئــة املصرية لالستشــعار عن بعــد من أجــل التجهيز
إلطالق عدة أقمار صناعية خالل الســنوات املقبلة.
الــروس بالطبــع يتربعــون علــى عــرش املشــروع الفضائى
املصــرى خاصــة أن االحتــاد الســوفيتى هــو أول مــن ســبق
إلــى تكنولوجيــا األقمــار الصناعيــة ،حيــث أطلــق االحتاد
الســوفيتى أول قمر صناعى عــام  ،1957ليصل عدد األقمار
الصناعيــة التــى مت إطالقهــا حتى اآلن إلى أكثــر من  6آالف
قمر داخل املدار.
كمــا أن األقمار الصناعية الســابقة التى أطلقتها الشــركة
األوروبية «أســتريوم» ملصر وهما نايل ســات  101ونايل سات
 102كانــت أهدافهمــا مدنيــة ،لكنهمــا كانــا يقومــان بــدور
أيضــا ،أمــا القمر إيجيبت ســات الــذى أطلقته
إســتراتيجى ً
روســيا فهو بالفعل قــدم خدمات عســكرية ومعلومات أمنية
للدولــة املصريــة خاصة أن اجلهود العســكرية التــى تبذلها
مصــر لتأمني احلــدود الغربية ضخمة ،لكن احلدود شاســعة
ويصعــب تأمنهــا بشــكل كامل فى ظــل تعرض اكبــر العواصم
العامليــة لعمليات اختراق من اجلماعات االرهابية .
وتأتى فرنســا فــى املرحلة الثانيــة بعد روســيا دعما ملصر
فــى هــذا املجال حيــث متتلــك تكنولوجيــا تصنيــع األقمار
الصناعية بنســبة 100فى املائة ،وهى من الدول املتقدمة فى
إطالق األقمار الصناعية.
اخلطــوات التــى قطعتهــا مصــر فــى هــذا املجــال اصابــت
اســرائيل بقلق شديد كما هو متوقع دوما حيث كشفت مجلة
الدفــاع العســكرية اإلســرائيلية «يســرائيل ديفنــس» التى
تصدر عن اجليش اإلســرائيلى ،عن قلقل بالغ لدى األوساط
العسكرية واألمنية فى إسرائيل من الصفقة املهمة بني مصر
وفرنســا والتى ســيتم مبوجبها شــراء قمر صناعى ألغراض
التجسس وقمرا صناعيا لالتصاالت العسكرية.
وأضافــت املجلــة اإلســرائيلية أن صفقــة شــراء األقمــار
الصناعيــة العســكرية والســفن الفرنســية ســتصل حلوالى
.1.2
وأوضحت املجلة العســكرية أن شركة الصناعات العسكرية
الفرنســية  DCNSســتورد ملصر  4ســفن حربية اثنتان منهم
طرادات ،مشيرة إلى أن الشركة قد باعت نوع مماثل من تلك
السفن ملصر فى عام .2014
ولفتــت «يســرائيل ديفينــس» إلــى أن القمــر الصناعــى
العســكرى املصرى مت شرائه من شــركة «ايرباص» مببلغ 600
مليــون يــورو ،موضحــة أنه سيشــكل طفــرة كبيرة فــى عالم
االتصاالت العسكرية ملصر.
واذا كانــت العمليــة الشــاملة فــى ســيناء قــد جنحــت فى
محاصــرة اجلماعات االرهابية واقتالع جــذور غالبيتها لكن

يبقى االجتاه االســتراتيجى الغربى هــو التحدى األكبر فى
املرحلــة املقبلــة باعتبــار أن اخلطــر القــادم من ليبيــا اصبح
له دوائــر متعددة مابــن دواعش يتخفون فى املــدن الكبرى
على شــكل جيــوب وفى محيــط الهــال النفطــى ،ومقاتلون
أجانــب يديــرون الصــراع القبلى فــى اجلنوب وعلــى احلدود
مع السودان وتشــاد ويواصلون ســيناريوهات احلرق وتهريب
األسلحة .
وألن خريطــة التنظيمــات الليبيــة املســلحة أصبحــت
بالفعــل متشــابكة األهــداف واملصالــح فــإن اخلطر مــن هذا
االجتاه االســتراتيجى املهم بات مضاعفا ويحتاج الى يقظة
وتعامل مختلف .
وبداية مشــاهد الفرار وتكوين اجليــوب االرهابية كانت
منــذ جنــاح قــوات اجليــش الليبــى بقيــادة املشــير خليفة
حفتــر فــى هزميــة ودحرالقــوات املدعومــة مــن اإلخــوان
والقاعــدة التى كانت تســيطر علــى موانئ الهــال النفطى
نهاية شــتاء العــام  2017مما ادى الى فرار هذه العناصر الى
مناطق عدة ومن بينها احلدود املصرية التى كانت بال شــك
جذبــا لدوافع انتقامية من قبل امليلشــيات
الواجهــة األكثر
ً
املهزومة ،على أســاس الدعم العلنى من قبل القاهرة حلفتر
واجليــش الليبــى الشــقيق الــذى يحــاول اســتعادة دولتــه
واستقرارها.
حتــى نتأكــد مــن هــذه املعلومــات فقــد كان مــن ثمــار
هــذا املتغيرظهورميلشــيات «ســرايا الدفــاع عــن بنغــازي»،
التــى ظهــرت للنــور ألول مــرة مبدينــة اجلفرة صيــف العام
 ،2016وهــى بقايــا مجالس مســلحة كـ»شــورى ثــوار بنغازى
وأجدابيــا» و»شــورى مجاهدى درنــة» الداعشــى ،املكون من
بعض الفصائل كجيش اإلســام وجماعة أبو ســليم ،وحرس
املنشــآت النفطيــة بقيــادة إبراهيم جضران ،وهــى على صلة
مباشــرة بتنظيم أنصار الشــريعة املصنف ككيــان إرهابى من
قبــل مجلس األمن ،وتراوحت انتماءاته بني القاعدة وداعش
خالل األعوام القليلة املاضية.
اما عــن مصادر الدعــم والتمويــل فقد حصلت املليشــيات
واملجالس املنصهرة حتت عباءة «ســرايا الدفــاع عن بنغازى»
علــى متويالت مباليــن الدوالرات مــن قبل املؤمتــر الوطنى
املنتهية واليته «برملان اإلخوان الذى تشــكل عقب اإلطاحة
مبعمر القذافى» ،وحكومتــه املنبثقة عنه وتعرف بـ»حكومة
اإلنقاذ» ،برئاســة خليفة الغويــل ،واملتمركزة غرب العاصمة
طرابلــس ،وترفــض اتفاق الصخيــرات ،وما متخــض عنه من
حكومــة وفــاق وطنى بزعامــة فايز الســراج ،وتعادى بشــدة
املشــير خليفــه حفتــر ورجاله وحتــاول تهريــب عناصر الى
مصر لالنتقام منها .
وقــد مت رصــد حتــركات األجنحــة اإلخوانيــة املقاتلــة
فــى ليبيا ،وكــذا بالتنســيق مع «اجلماعــة الليبيــة املقاتلة»
تقريبــا ،نحو مناطــق الهالل
املمثلــة للقاعــدة قبــل عامــن
ً
وحتديدا فــى راس النوف والســدرة،
النفطى شــرق البــاد،
ً
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ً
ً
صناعيا
قمرا
تحتاجهم مصر
لمراقبة الحدود،
تعمل بالتناوب حول
الحدود المصرية
بالكامل

١٫٢

مليار دوالر قيمة
صفقة شراء األقمار
الصناعية العسكرية
والسفن الفرنسية

بغية مساندة ودعم «ســرايا الدفاع عن بنغازى» ،كى يتسنى
لألخيرة اســتعادة التحكــم فى املنطقة التــى تعوم على %70
من مخزون الطاقة باجلماهيرية.
ايضــا فى مقدمة األجنحة التى ترتدى العباءة اإلخوانية
النشــطة فــى هــذا الشــأن «املجلــس العســكرى املوجــود فى
مصراتــه» ،والــذى اتخــذ علــى عاتقه توفيــر الدعــم املالى
واللوجيستى لـ»سرايا الدفاع عن بنغازى» ،باعتباره الواجهة
العســكرية لـ»مجلس شورى بنغازى» الداعم حلكومة اإلنقاذ
املنشــقة عــن «الوفــاق الوطنــى» ،واألخطر أنه ســار فى هذا
الطريق ودون أى تعتيم أو خجل بالتنســيق مع القاعديني.
وألن القاهــرة تقف بقوة فى ظهر اجليــش الوطنى الليبى
بقيــادة حفتــر ،فــإن قوات ســرايا بنغــازى تعتبرهــا عدوتها
مســتغربا أن
األولى على املســتوى اخلارجى ،ومن ثم لم يكن
ً
تتهــم املشــير الليبى بعبارات مطاطة ال دليــل عليها ،مفادها
أنــه حصل على دعم جوى انطل ًقا من مصر فى معارك حترير
الهالل النفطى.
وخــال الســنوات املاضيــة تبــرز لالفــق حتــركات بالغــة
اخلطــورة حيــث مت رصد حتركات من اإلخــوان عبر عناصر
تابعــة لتنظيمهــم الدولى فــى ليبيا بالتنســيق مع اجلماعة
الليبيــة املقاتلــة املنتمية للقاعدة ،الحتواء قادة املليشــيات
الداعشــية الصغيــرة ،ومنحهم فرصة التنســيق على األرض
ككيــان واحد فى املواجهــات مبناطق ليبية عــدة ،كطرابلس
وإجدابيــا وبنغــازى ،وذلــك ،من أجــل «ضرب العمــق املصرى
بعمليــات نوعية «كاســتهداف األقباط» واملؤسســات خاصة
فــى املناســبات الوطنيــة لتربــك نظــام احلكــم علــى ضفاف
النيل كخدمة لقوى اقليمية تعادى مصر وتستهدف زعزعة
استقرارها .
القيادة السياســية فى مصرادركت منذ وقت مبكر خطورة
الوضــع علــى احلــدود الليبية،وحتركت على عــدة اجتاهات
منهــا العســكرى ومنهــا السياســى املتمثــل فىســعيها الــى ان
ودوليــا لدعــم حفتــر ورجالــه والعمــل على
عربيــا
حتشــد
ً
ً
تســليح اجليــش الليبــى الوطنى مبــا يكفى حلمايــة أراضيه
ليبيا
وحدوده .وكانت القاهرة ومبعاونة أبو ظبى أدارا اتفا ًقا
ً
مهما بني الســراج وحفتر بشعار «حماية احلدود الغربية من
ً
اإلرهاب».
وبالفعــل جنحت مصر فى هذا االطار ومتكنت من الوصول
الــى ضــرورة االتفــاق علــى بنــاء جيــش وطنــى ومؤسســات
رئاســية ودســتورية قويــة بليبيــا لضــرب أوكار تنظيمــات
اجلهــادى القاعــدى املصــرى هشــام العشــماوى واجلماعــة
بعيدا عــن أراضيها ،وبخاصــة مع تواصل
املقاتلــة واإلخــوان
ً
رصد عناصر داعشــية وقاعدية مصرية تنشــط بشــدة من
فتــرة على احلدود الغربية من قلب ليبيا.
كل هــذه التفاصيــل وغيرهــا الكثيــر جعلــت مــن اقتنــاء
االقمــار الصناعيــة العســكرية امــرا مهمــا للغاية فــى تأمني
كافة االجتاهات االستراتيجية املصرية .

العدد ٧٣5
اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

االثنين

٠٧

يونيو ٢٠٢١

نجوم وحكايات

حقق مسلسل «هجمة مرتدة» نجاحًا
كبيرًا فى الموسم الرمضانى لهذا
العام ،وشارك فى بطولته عدد كبير من
نجوم الفن.
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أهل
الفن
حكايات وغراميات وطرائف جنوم زمن الفن اجلميل على «البالجات»
إياد نصار

يشارك الفنان إياد نصار فى مسرحية «ياما فى الجراب
يا حاوي» والذى يقوم ببطولتها الفنان القدير يحيى
الفخرانى وهى من إخراج مجدى الهوارى ،ومستوحاة من
أحد النصوص الخاصة بالشاعر بيرم التونسي ،ومن المقرر

مع بداية موسم صيف ،2021
وانتهاء النجوم من مشقة تصوير
أعمالهم بالموسم الرمضانى
الماضي ،وحصد نجاحاتهم
بعد العرض ،بدأوا فى رحالت
االستجمام لقضاء اإلجازات
الصيفية والسفر إلى وجهتهم
المفضلة سواء بالسفر إلى خارج أو
داخل مصر ،كما شارك عدد كبير من
المشاهير صورهم وهم على واجهة
شواطئ البحر لقضاء أول فترة
الصيف.
وفى نفس السياق حاولنا اإلجابة
على سؤال هل اختلف «هواء
المصايف» اليوم عن الزمن الجميل؟
فوجدنا أن لنجوم الزمن الجميل
حكايات وطرائف فى إجازات
المصايف كشفوها فى العديد
من الحوارات الصحفية ،وفى هذا
التقرير سوف نكشف عن بعضها:

«بيقولولى توبي»
نصيحة لم تأخذ بها
الشحرورة ببيروت
قد يرتبط جو املصايف بقصص العشق
والهوى التى تنشأ باألخص فى فترة املراهقة،
وهذا ما كتبت عنه الشحرورة فى مذكراتها،
عاما استأجر
فروت أنها وهى فى عمر الـً ١٦
لها والدها فيال أنيقة فوق ربوة من ربى لبنان
اجلميلة لقضاء اإلجازة الصيفية مكافأة لها
على جناحها ،وهناك قابلت فتى وسيما ً أنيقا ً
طويل القامة ومفتول العضالت ،أسود الشعر
وواسع العينني ،وقعت فى غرامه ،وبينما
هى تنتظره فى اليوم التالى بعدما واعدها،
وجدت صورته فى صحيفة ومكتوب أسفل
الصورة مت القبض على نصاب كبير ومحتال
دولى خطير.

حيلة تفتك بحياء فريد األطرش:
كان معروف عن الفنان الكبير فريد األطرش ،احلياء الشديد واخلجل من
التفاف املعجبات حوله ،لذا اختار أن يقضى إجازته الصيفية فى أقصى
ضواحى لبنان ،لكنه فوجى مبالحقة املعجبات به لدرجة اقتحامهن الفندق
الذى كان يقيم فيه ،مما اضطر الشرطة أن تتدخل بتخصيص أفراد منها
تسير وراءه للمحافظة على األمن والنظام ،وخاصة بعد تكرار حوادث االقتحام
بالقوة للفنادق التى يقيم بها فريد.
لكن لم تستطيع الشرطة أن حتميه من حيل الفتيات ،ففى تلك اإلجازة ادعت
إحدى الفتيات أنها مارلني مونرو لوجه الشبه الشديد بينهما ،وطلبت من
املوظف أن يبلغ فريد أن مونرو تريد أن تقابله ،وفى هذا الوقت قرأ فى
الصحف املصرية خبر حول قبول دعوة مارلني مونرو لزيارة لبنان ،مما جعله
يقبل الطعم بسهولة ،فنزل ملقابلتها فوجدها تقف على حمام السباحة وترتدى
مايوها ً يبرز مفاتنها ،مما جعله يشعر بخجل شديد ونظر إلى األرض وقال
للفتاة :وهل كان من الضرورى أن حتدث املعرفة وأنت مبالبس البحر فاحمر
وجهها وعرف منها أنها يونانية األصل ،وحجزت غرفة فى نفس الفندق عندما
علمت أنه يقيم فيه ،وكانت قبل هذا التعارف اعتادت أن متر أمامه وهى
ترتدى املايوه حتى جتذب انتباهه.

عرضها على أحد المسارح الخاصة خالل الفترة المقبلة.
من جانب آخر شارك إياد نصار فى السباق الرمضانى لهذا
العام من خالل مسلسل «االختيار» الجزء الثانى الذى
يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن.

«لست وحدك حبيبها» صدمة عاطفية
ملحمد فوزى على «بالج اإلسكندرية»:

عمر جديد لـ»محرم فؤاد»
على شاطئ املعمورة:

حكى «محمد فوزي» فى إحدى حواراته الصحفية
أنه فى مستهل حياته الفنية ذهب إلى اإلسكندرية
لالستجمام ،وهناك التقى بفتاة جميلة وجذابة على
البالج وتبادال االبتسامات ،ثم تكررت اللقاءات بينهما،
لكنه الحظ أنه كان يرافقها فى كل مرة سائق األسرة،
ووصفه بأنه كان شاب وسيم ،كما الحظ عليه أنه
معتد بذاته مهتم بأناقته ،وحينما سأل الفتاة عن ذلك
أجابته إنه نشأ فى أسرتها منذ كان فى السابعة من
عمره .ومع مرور الوقت اشتعلت عالقة احلب بني
فوزى وفتاته ،حتى أتفقا على الزواج وأعطى هذا
السواق بقشيشا من فرحته بتلك اخلطوة ،وخالل
رجوع أسرة الفتاة إلى القاهرة وتخلف فوزى عنهم
ومكوثه فترة فى االسكندرية ،فوجئ بعد رجوعه
بأسبوعني أن فتاته تزوجت السواق فى بيت أسرتها.

كاد أن يخسر محرم فؤاد حياته فى بحر املعمورة ،فعندما
سافر محرم لالحتفال بعيد ميالد زوجته حتية كاريوكا
فى املعمورة ،وصباح اليوم التالى لالحتفال ذهب محرم
فؤاد مع بعض أصدقائه للبالج ونزول البحر ،وخلع محرم
قميصه وسلسلة ذهبية كان يرتديها ويتفاءل بها مكتوب
عليه لفظ اجلاللة ،واسم محمد صلى اهلل عليه وسلم،
وبعد نزوله البحر ارتفعت األمواج لكن دون أن يشعر
بخطر ،حتى غلبه املوج وكاد أن يغرق ،فظل يصرخ وعجز
أصدقائه عن إنقاذه ،حتى اختفى عن األنظار فصرخوا
جميعا ظنا منهم أنه غرق ،ولكن كتب اهلل له عمرا جديدا
عندما أنقذه أحد الغواصني معه «برسوار» ،وعاد به إلى
الشاطئ فأجريت له اإلسعافات األولية.
وبعد أن أفاق محرم فؤاد بحث عن السلسلة الذهبية
وارتداها ،وأقسم أنه لن يخلعها مرة أخرى.

قنبلة املوسم

أسرار
اعتزال
أمال ماهر
أعلنت الفنانة أمال ماهر اعتزالها
الغناء دون الكشف عن أسباب واضحة
مكتفية باإلشارة إلى كونها اسباب
خارجة عن إرادتها.
وكتبت عبر صفحتها الرسمية
على فيسبوك منشورا قالت فيه
« :جمهورى العزيز الذى ساندنى
لسنوات وسنوات وكان رفيق دربى
نظرا لظروف خاصة بى
الدائم؛ ً
وخارجة عن إرادتي ..أُعلن ابتعادى
متاما عن الوسط الفنى والنشاط الفني،
ً
متمنية لكل جمهورى كل اخلير والسعادة
فى هذه احلياة ،ومتمنية كل التوفيق إلى كل
الزمالء».
أخرى أم ال؟ ..فهذا
وتابعت «إن كنت سأعود مرة
ٰ
سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط ..فكل ما
حاليا هو ابتعادى فقط ال غير ..وبالنسبة
أفكر به
ً
لصدور ألبومى الذى كنت قد أعلنته فهو مؤجل
سمى ..كُنت فى غاية احلماس لتقدميه
ألجل غير ُم ٰ
مضى ولكنها
وقت
أى
من
أكثر
ا..
كثير
لكم واجتهدت ً
ٰ
إرادة اهلل»
»:شكرا لكل من ساندنى فى رحلتى الفنية
وأضافت
ً
شكرا لكل اجلمهور العربى من املحيط
وفى حياتيً ..
كثيرا على مدى أعوام
بكم
استمتعت
إلى اخلليج..
ً
ٰ
شكرا هلل عز وجل ً
أول
جمهور..
خير
وكنتم
وأعوام
ً
ودائما».
وأخيرا
ً
ً

مى ونيللى وهانى فى فيلم جديد
تعاقدت الفنانة مى سليم مع أسرة فيلم « 200جنيه» للفنان هانى
رمزى ونيللى كرمي ،واملقرر بدء تصويره قريبا.
تدور أحداث فيلم « 200جنيه» ،حول مبلغ  200جنيه تنتقل
من شخص آلخر من مختلف الطبقات االجتماعية واألماكن
السكنية ،ومن تأليف أحمد عبداهلل ،وإخراج محمد أمني ،ويشارك

فى بطولته عمروعبد اجلليل وليلى علوى وأحمد رزق وإسعاد
يونس وخالد الصاوى وغيرهم .يذكر أن آخر أعمال مى سليم كان
فى رمضان  ،2021وشاركت فى مسلسل «حلم غزال» ،مع شريف
سالمة ،عمرو عبد اجلليل ،وفاء عامر ،خالد كمال ،أحمد خليل،
وفاء عامر ،ومن تأليف إياد عبد املجيد وإخراج محمد أسامة.

بدء حتضيرات اجلزء الثانى من «هجمة مرتدة» الشهر املقبل
كبيرا فى املوسم الرمضانى
حقق مسلسل «هجمة مرتدة»
ً
جناحا ً
لهذا العام ،وشارك فى بطولته عدد كبير من جنوم الفن.
وقد مت االستقرار على بدء حتضيرات اجلزء الثانى فى مطلع
استعدادا للموسم الرمضانى املقبل.
يوليو املقبل،
ً
وكانت احللقة األخيرة ،انتهت باإلعالن عن جزء ثان من املسلسل،
بعدما أخبر رفعت املسيرى «هشام سليم» فى عام  2014معاونيه
برغبته فى معرفة تطورات العملية  ،73ليأتى مشهد تواجد سيف

العربى «أحمد عز» وهو يرتدى عمامة يهودية ،وظهر يؤدى صالتهم
فى معبد .مسلسل «هجمة مرتدة» من تأليف باهر دويدار وإخراج
أحمد عالء الديب ،وبطولة كال من أحمد عز ،هند صبري ،ماجدة
زكي ،هشام سليم ،نضال الشافعي ،صالح عبداهلل ،ندى موسى،
محمود البزاوي ،محمد عادل ،خالد أنور ،نور محمود ،محمد
جمعة ،فيدرا ،أحمد فؤاد سليم ،يوسف عثمان ،هاجر الشرنوبي،
مايان السيد ،شمم احلسن ،الشينة الشني ،على قنديل.

االثنين

العدد 73٥
اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة
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يونيو ٢٠٢١

بطولة الدوري في الموسم المقبل

فى الشبكة

بنظام المجموعتين لمواجهة عامل ضيق
الوقت الذي يتعرض له مسؤولي الجبالية

صالح جمعة
يرحب باللعب
فى الزمالك

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

حتدث صالح جمعة العب األهلي السابق وسيراميكا
كليوباترا احلالي ،عن إمكانية انضمامه لصفوف الزمالك.
وقال جمعة يف تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي
سي مصر»« :ال توجد لدي أزمة يف االنتقال لـ الزمالك ،وكما
قلت قبل ذلك أنا العب محترف».
جيدا من الزمالك سأوافق،
ضا
وأضاف« :إذا تلقيت عر ً
ً
هو نادي كبير ويضيف ألي العب متواجد ضمن صفوفه
ويرتدي قميصه».
واستكمل« :قرار االنضمام إلى النادي املنافس بعد فترة،
حاليا بنادي سيراميكا يجعل
مثل الفترة التي أتواجد فيها
ً
األمور أفضل بكثير».
«حاليا أنا العب محترف وألعب يف مكان آخر غير
واختتم:
ً
ٍ
ضا من ناد كبير سيقدر اجلماهير
األهلي ،ولو تلقيت عر ً
ذلك».

سكرتري التحرير

محمدعبدالعزيز

اإلخراج الصحفى

هشام جابر
مراجعة لغوية

ناصر غازى
املستشار القانونى

أفراح موسيمانى

سمري الباجورى

وكيل كارتيرون يرد على
أنباء رحيله عن الزمالك

واصل بيتسو موسيماني املدير الفني لفريق النادي األهلي،
احتفاله بـ تتويج الفريق بـ لقب السوبر األفريقي عقب الفوز على
نهضة بركان يف الدوحة اجلمعة املاضية.
وكتب موسمياني ،عبر حسابه الرسمي مبوقع التواصل
االجتماعي « انستجرام»  »:عندما نؤمن ونثق ببعضنا البعض ،
سنحقق ذلك ..مت إجناز املهمة بعد كل شيء».
وانتهى بيتسو موسيمانى ،املدير الفنى للفريق األول لكرة القدم
باألهلى  ،من وضع سيناريو االستعداد ملواجهة الترجى الرياضى
التونسى مبلعب رادس  19يونيو احلالى فى ذهاب نصف نهائى دورى
أبطال إفريقيا .واستقر املدرب اجلنوب أفريقى ،على تقسيم
خطة اإلعداد لثالث مراحل أوالها التدريبات اجلماعية مع
التدرج البدنى بعد الراحة السلبية التى منحها لالعبيه عقب
العودة من الدوحة والفوز بكأس السوبر االفريقى على حساب
نهضة بركان املغربى بهدفى محمد شريف وصالح محسن.
وأخطر موسيمانى اجلهاز اإلدارى  ،بأن املرحلة الثانية ستبدأ
فى السابع من يونيو احلالى بزيادة التدريبات مع تنظيم مباراة ودية
أو اثنتني حسب حالة الالعبني وقتها على ان تكون املرحلة الثالثة
واألخيرة هى السفر مبكرا الى تونس على منت طائرة خاصة ،ووضع
موعد مبدئي  15يونيو بهدف تعويد الالعبني على االجواء هناك.
وقام فريق التحليل بالنادى بتجهيز اكثر من  12مباراة للترجى فى
دورى أبطال إفريقيا والدورى التونسى وتسليمها ملوسيمانى فعليا وبدأ فى
مشاهدتها بهدف التوصل للطريقة األنسب ملواجهة املنافس.

التوزيع واالشرتاكات

مؤسسة األهرام
ملدة عام
 156جنيهات

حسم حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون املدير
الفني لنادي الزمالك اجلدل حول رحيل األخير عن القلعة البيضاء.
وقال وكيل كارتيرون «كارتيرون يف إجازة ،ومنذ أن عاد إلى
الزمالك وهو متحمس للغاية لتحقيق بطولة جلماهير الزمالك،
وهو مستمر يف مهمته» .وتابع« :كل ما يف األمر أن كارتيرون أعطى
للفريق واجلهاز الفني إجازة ،وهو سافر إلى بالده ،فهو لم يعد إلى
فرنسا منذ أزمة كورونا يف واليته األولى للزمالك».
نهائيا واألمور تسير بشكل طبيعي
وأكمل« :ال يوجد أي مشاكل
ً
كاملعتاد» .وعن عصبية كارتيرون التي ظهرت يف الفترة األخيرة،
قال« :املرحلة احلالية هي ضغط مباريات بشكل متواصل،
والغيابات واإلنذارات ،وهو حريص على فوز الفريق ،وهو يعلم
بأهمية املرحلة وهذا يؤثر على حالته ،وال يوجد أي شئ أخر».
وبسؤاله عن عدم تسجيل عقد يوسف أوباما يف احتاد الكرة
بجانب العقود اجلديدة ،قال« :سمعت بهذا احلديث من قبل ولكني
ال أستطيع أن أنكره أو أنفيه ،األمر يتعلق بإدارة النادي وبالتأكيد
هم حريصون على مصلحة الفريق ،وأتوقع أن يأخذوا اخلطوات
متاما يف إدارة النادي احلالية
الصحيحة حلفظ حقوقه ،وأثق
ً
أنهم لديهم القدرة الكافية على توثيق عقود الالعبني يف الوقت
املناسب».

احتاد الكرة يدرس تطبيق دوري املجموعتني املوسم املقبل
كشف مصدر باحتاد الكرة املصري ،النقاب
عن حقيقة إقامة بطولة الدوري يف املوسم املقبل
بنظام املجموعتني ملواجهة عامل ضيق الوقت
الذي يتعرض له مسؤولي اجلبالية.
وقال املصدر« :احتاد الكرة لم يعرض على
األندية يف اجتماعه أول أمس تصور إقامة دوري
املوسم اجلديد بالنظام اجلديد».
وأضاف« :احلديث عن إقامة دوري من
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مجموعتني أمر سابق آلوانه ،االحتاد سينتظر
بداية موعد انتهاء املوسم اجلاري من أجل وضع
نظام املوسم اجلديد».
وتابع« :لكن بطولة كأس العرب بجانب فترة
استعدادا لكأس أمم
التوقف للمنتخب األول
ً
إفريقيا ،يصعبان مسألة إقامة دوري املوسم
اجلديد من مجموعة واحدة ،هذه هي وجهة نظر
اللجنة الثالثية» .وأردف« :لذلك هناك اجتاه

لتنفيذ دوري املوسم املقبل من دورين ،سواء من
مجموعتني ويتأهل أول وثاني من كل مجموعة
لدورة رباعية حتسم الفائز بالدرع ،أو إقامة
دوري من دور واحد ،ثم نخوض ملحق لتحديد
البطل أو الفرق الهابطة».
واختتم« :هذا سيوفر ما يقرب من  80مباراة،
وهناك عدة اقتراحات لتنظيم البطولة من
دورين».

عودة كريستيانو رونالدو
إلى ريال مدريد
أفادت تقارير صحفية إيطالية ،أن تولي كارلو أنشيلوتي تدريب ريال مدريد مرة
أخرى ،تفتح الطريق أمام كريستيانو رونالدو للعودة إلى النادي امللكي.
أنشيلوتي أشرف على تدريب رونالدو خالل الفترة من  2013حتى  ،2015قبل
أن يرحل كارلو ،ثم رونالدو يف  2018إلى يوفنتوس.
صحيفة «كوريري ديلو سبورت» اإليطالية ،أفادت بأن فلورنتينو بيريز
ال يزال يفكر يف استعادة كريستيانو رونالدو ،وقد يحدث ذلك مع عودة
أنشيلوتي .وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس بالضرورة عودة رونالدو بعد
عودة أنشيلوتي ،لكن مع انتشار أنباء رحيل البرتغالي عن يوفنتوس
يف الصيف ،بعد موسم سيء للبيانكونيري يف الدوري ودوري أبطال
أوروبا ،قد يحدث ذلك.
يعمل اآلن خورخي مينديز مدير أعمال كريستيانو رونالدو،
على حسم مستقبله ،إذا كان سيظل مع يوفنتوس أو يرحل
خالل فترة االنتقاالت الصيفية ،وهذا يعتمد على إرشادات
سوق االنتقاالت ،واالستثمارات واحلالة املادية للفريق اإليطالي،
باإلضافة ملشروع ماسيمليانو أليجري اجلديد.
الصحيفة اإليطالية أفادت بأن أنشيلوتي على عالقة جيدة مع
كريستيانو ،ووصفه من قبل بأنه أفضل محترف دربه يف مسيرته،
وهو ما قد يجعل عودته إلى ريال مدريد قد تشهد ظهورا جديدا لـ
رونالدو يف النادي امللكي.
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مبابي :ال أحد أفضل من ميسي ورونالدو..
والغرور مطلوب يف كرة القدم!
أكد مهاجم وهداف الفريق األول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان،
كيليان مبابي ،أنه ال يوجد العب أفضل من الثنائي ليونيل ميسي
وكريستيانو رونالدو.
ويعد مبابي ،أحد أفضل الالعبني يف العالم بالوقت احلالي ،بعدما
أثبت جدارته مع منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان على مدار السنوات
املاضية.
وحتدث الفرنسي عن وجهة نظره يف حواره مع مجلة «»ESQUIRE
األمريكية ،وقال« :اجلميع يعرف
أنهم األفضل ،إذا أخبرت نفسك أنك
ستقدم أفضل مما يقدمونه ،فهذا
يتجاوز خط الغرور وحب الذات ألنه
يدل على نقص الوعي».
وأضاف« :ميسي ورونالدو كسرا كل األرقام
يف كرة القدم ،أحاول التعلم منهما من خالل مشاهدة
ما يفعالنه لكن هذا لن يجعلك تفعل ما يفعالنه بالظبط ولكن
عند رؤيتهم يف امللعب يزيدك رغبة يف التعلم ومحاولة الوصول إلى
مستواهما».
وعن غرور النجوم يف كرة القدم« :يف مستوى املحترفني ،لن
يخبرك أي شخص بأنك قادر على القيام بالكثير من األشياء،
األمر متروك لك إلقناع نفسك بأنك كذلك».
وأضاف« :حب الذات ،ليست مجردة نزوة من النجوم ،لكنها
دائما
اإلرادة ملواصلة النجاح وجتاوز أرقامك التي حتققها
ً
لتقدمي أفضل ما لديك ،يف كل مرة تدخل فيها امللعب ستقول
إنك األفضل».
وواصل تصريحاته« :هذا ما واجهه نيمار من صعوبة يف بدايته
مع باريس سان جيرمان ،ألن املشجعني يف فرنسا جادين عكس
البرازيل فهم يحبون املهارات واحلفالت والسهر لساعات متأخرة
ولعب القمار ،كانوا ينظرون إلى نيمار كما لو أنه ال يهتم إال
بنفسه وال يركز يف املباريات مع الفريق».
وبسؤاله كيف يصف نفسه كمهاجم« :اللعب يف جميع املراكز
الهجومية ،سيرتي الذاتية تتحدث عني سواء على اليمني
أو اليسار أو كمهاجم لقد عملت على تقليل نقاط ضعفي مع
التركيز على نقاط قوتي مثل السرعة واستخدامها يف الهجمات
املرتدة».
وعن املقارنة مع هاالند« :إيرلينج مازال يف عامه الثاني،
سنتعرف عليه أكثر يف السنوات املقبلة ،إنها البداية لكني سعيد
من أجله وملا يقدمه يف املباريات».

العدد ٧35
اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

االثنين
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األخيرة
يونيو ٢٠٢١

املشاط :مصر بوابة روسيا لتعزيز
التبادل التجارى مع أفريقيا

الدولة تسابق الزمن إلنهاء تنفيذ القطار الكهربائى
السالم ـ العاصمة اإلدارية ـ العاشر من رمضان
تسابق الدولة الزمن إلنهاء تنفيذ
مشروع القطار الكهربائى السالم ـ العاصمة
اإلدارية ـ العاشر من رمضان ،حيث تعمل
على تنفيذ برنامج زمنى مضغوط إلنهاء
تنفيذ وافتتاح املرحلتني األولى والثانية
من املشروع أمام اجلمهور خالل أكتوبر
املقبل ،حيث تواصل أعمال التشطيبات
النهائية باملحطات واستكمال أعمال تركيب
سكة القطار ونظم اإلشارات.
ورصدت «املوجز» ،أعمال إنهاء تنفيذ
مشروع القطار الكهربائى باملحطات
واستكمال القطاعات املتبقية من تركيب
القضبان احلديدية فى قطاعات املسار
باملشروع
الكهروميكانيكية
وتنفيذ
واستمرار أعمال التشطيبات باملحطات من
واجهات وأرصفة ومبانى إدارية من خالل
استمرار العمل على مدار اليوم.
وقال املهندس أيسر رفعت ،املشرف
على تنفيذ املشروع ،إن شركات املقاوالت
الوطنية تنفيذ برنامج زمنى مضغوط
لسرعة إنهاء تنفيذ املشروع وفق املوعد
املتفق عليه واملعلن من قبل وزارة النقل،
حيث أن أعمال التنفيذ مستمرة على مدار
 24ساعة لسرعة إجنازها ،كما أن الشركة
الصينية املنفذة للمشروع تعمل على تنفيذ
األعمال الكهروميكانيكة بطول املسار.
وأضاف املشرف على تنفيذ املشروع،
أن املرحلتني األولى والثانية من املشروع
ميتدان بطول  70كم شاملة  12محطة
وتخدم وتربط القاهرة الكبرى باملدن
اجلديدة الواقعة على جانبى املسار ،كما
أن كل محطة بها ساحات انتظار للسيارات

افتتاح املرحلتني
األولى والثانية
أمام اجلمهور أكتوبر
املقبل ..أطوالهما 70
كم شاملة  12محطة

البريد املصرى ينقل جتربته
فى التحول الرقمى إلى الدول العربية
قال سامح عبد الستار سليمان رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة البريد
املصري ،إن منتدى اللجنة العربية الدائمة للبريد يناقش عدة ملفات على
رأسها التحول الرقمي والتجارة اإللكترونية ،مضي ًفا يف هذا الصدد أن البريد
املصري سباق منذ أكثر من  5سنوات يف نقل حركة البريد التقليدي إلى
قادر ا على التعامل مع معطيات
احلركة الرقمية التي من شأنها جعل البريد
ً
التواصل التكنولوجي احلالية ،أصبحت سياسيات الالورقية والتواصل وكشف
الشفافية وتأمني العناصر املالية ودفع العناصر التي من شأنها مكافحة
غسيل األموال ،كل ذلك دفع البريد منصة لتقدمي مجموعة من اخلدمات التي
تتسم بالرقمية البحتة وتخرج عن األداء الورقي العادي الذي كان مثار كثير
من األقاويل.
أضاف «سليمان» ،لـ»اليوم السابع» ،أن البريد املصري كان سباق على
تنظيم أكثر من جتمع عربي وأفريقي لتناول هذا املوضوع باعتبارنا رواد يف
هذا املجال ،ولدينا مجموعة من اخلبراء يف املؤسسة البريدية متخصصني
يف هذا املجال وجنحوا يف إحداث ثورة رقمية داخل البريد املصري وخبرة
الزاما علينا أن ننقلها إلى املنطقة العربية ،وهذا متوفر يف
تراكمية أصبح
ً
فرق العمل التي قامت بالعمل على مدى اليومني السابقني.
تابع كما تناول املنتدى فتح العضوية بالتجمعات البريدية للعناصر األخرى
بخالف اإلدارات البريدية ،وهو أمر شائك أن يكون منافسني أعضاء يف
االحتاد البريدي العاملي؛ ألنه جهة صنع القرار وعندما أدخل املنافسني
إيجابيا من حيث تبادل الرؤوى واالستفادة من اخلبرات
عنصر ا
يصبحون إما
ً
ً
عنصر ا
وحتويل املوقف إلى الربح للجميع ويف نفس الوقت ميكن أن يكون
ً
سلبيا يف تدعيم األدوات اخلاصة بالشركات اخلاصة التي لديها إمكانيات
ً
سلبيا
انعكاسا
وقدرات تسويقية أعلى من اإلدارات البريدية ،ويكون ذلك
ً
ً
على البريد يف املؤسسات احلكومية ،ولذا املسألة حتتاج الكثير من الدراسة
ألن املنصة العربية حتتاج إلى اخلروج بصورة ورؤية تواجه بها العالم يف حال
دخول أطراف أخرى للعالم البريدي من خالل احتاد البريدي العاملي يكون
منافس ويف الوقت نفسه عضو وصانع للقرار.
واستطرد كما يناقش املنتدى املوضوعات العامة املرتبطة بتنظيم األجور
واخلدمات والرد على ما يسمى اخلالفات التي تسمى بني املعسكر الصناعي
واملعسكر املالي يف احتاد البريدي العاملي فيما يتعلق بالنفقات اخلتامية
وغيرها من اخلدمات البريدية ذات الشأن ،وتنسيق املوقف العربي يف
الكوجنرس القادم يف كوت ديفوار ليكون هناك موقف عربي مؤثر على اللوبي
امللتزم بصنع القرار يف املؤسسة البريدية.

خلدمة مستقلى القطار الكهربائى من
أصحاب السيارات املالكى.
وتواصل شركات املقاوالت املصرية تنفيذ
األعمال اإلنشائية واملدينة باملشروع فيما
ستقوم شركة أفيك الصينية بتنفيذ نظم
اإلشارات واالتصاالت والتحكم بطول مسار
املشروع املنطلق من محطة عدلى منصور
بالسالم فى اجتاه العاصمة اإلدارية وصوال
إلى العاشر من رمضان ،كما أنه مخطط
افتتاح املرحلة الثالثة من املشروع املمتدة
بطول  20كم شاملة  4محطات منتصف
العام املقبل لتصل أطوال املشروع إلى
 90كم تقريبا مع ارتفاع تكلفة املشروع
االستثمارية إلى  2.18مليار دوالر تقريبا.
وقامت وزارة النقل ممثلة فى الهيئة
القومية لألنفاق مبد مسار املشروع ليشمل
إضافة  3محطات جديدة بالعاصمة
باإلدارية ليبلغ عدد املحطات املوجودة
بالعاصمة اإلدارية وتغطى أنحاءها
بالكامل  4محطات ،حيث مت إضافة محطة
أمام كنيسة امليالد بالعاصمة اإلدارية
وأخرى أمام املدنية الرياضة وثالثة أمام
الكيان العسكرى ونادى الرماية بالعاصمة
اإلدارية ،كما مت إضافة أيضا محطة
جديدة مبدينة العاشر من رمضان ليصبح
بها  3محطات تغطى العاشر من رمضان،
لترتفع عدد املحطات املوجودة بطول مسار
املشروع إلى  16محطة.
مشروع القطار الكهربائى يحقق الربط
وخدمة تبادل الركاب مع اخلط الثالث ملترو
اإلنفاق (عدلى منصور ـ جامعة القاهرة)
فى محطة عدلى منصور ،كما سيربط

مع مونوريل العاصمة اإلدارية فى محطة
العاصمة اإلدارية  ،2وسيربط مع القطار
الكهربائى السريع العلمني /العني السخنة
املخطط تنفيذه فى محطة العاصمة
اإلدارية بالقطار الكهربائى السريع .
يذكر أن مشروع القطار املكهرب يبدأ
من مدينة السالم ،حيث الربط مع اخلط
الثالث ملترو األنفاق فى محطة عدلى
منصور ،مارا بطريق القاهرة ـ اإلسماعيلية
الصحراوى حتى مدينة الروبيكى شمال
خط سكك حديد السويس ،ثم يتفرع فى
الروبيكى إلى فرعني ،يتجه الفرع األول
شماالً مبحاذاة الطريق الدائرى اإلقليمى،
حيث ينطلق املسار شماالً بعد مدينة
بدر متجها إلى مدينة العاشر من رمضان،
ويتجه الفرع اآلخر جنوب ًا من محطة
الروبيكى إلى العاصمة االدارية اجلديدة
واصال حتى املدينة الرياضية اجلديدة.
وينطلق املشروع من مدينة السالم ،حيث
محطة عدلى منصور أولى محطات مشروع
القطار املكهرب ،ومير خالل مساره على مدن
العبور واملستقبل والشروق وبدر والعاصمة
اإلدارية وينتهى مبدينة العاشر من رمضان،
حيث ميثل هذا املسار املرحلة األولى من
املشروع ،ومير مشروع القطار املكهرب خالل
مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلى
عبر كوبرى علوى مير عبره خالل تقاطعه
مع محور سعد الدين الشاذلى ،وجتاور
كل محطة ساحة انتظار للسيارات ميكن
ملستقلى القطار املكهرب بعد تشغيله
استخدامها النتظار سياراتهم حلني انتهاء
رحلتهم بالقطار املكهرب.

استهلت الدكتورة رانيا املشاط ،وزيرة التعاون الدولي ،أنشطتها
ولقاءاتها الثنائية ضمن فعاليات منتدى سانت بطرسبرج االقتصادي
الدولي لعام  ،2021بلقاء أنتون كوبياكوف ،مستشار الرئيس الروسي،
لبحث العالقات االقتصادية بني جمهورية مصر العربية وروسيا
االحتادية.
وخالل اللقاء ،أشادت وزيرة التعاون الدولي ،بالعالقات االستراتيجية
األخيرا
عاما وتشهد الفترة
بني مصر وروسيا التي متتد ألكثر من ً 50
ً
تطورًا غير مسبوق بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،حيث مت
توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون االستراتيجي يف أكتوبر 2018
أساسا نحو تعزيز العالقات الثنائية
بني مصر وروسيا ،والتي تشكل
ً
بني اجلانبني وحتقيق املصالح املشتركة يف دعم النمو االقتصادي يف
البلدين.
كما أشارت «املشاط» ،إلى قرار عودة السياحة الروسية إلى مصر
واستئناف حركة الطيران الكاملة بني مطارات البلدين ،مبا يف ذلك
الغردقة وشرم الشيخ ،بعد االتصاالت املتبادلة بني السيد الرئيس عبد
الفتاح السيسي ونظيره الروسي فالدميير بوتني ،والتأكيد على ما توفره
املطارات املصرية باملقاصد السياحية من معايير األمن والراحة للسياح
الوافدين ،والتطلع إلى أن ميثل ذلك القرار قوة دفع فاعلة
يف اجتاه مزيد من االرتقاء بالعالقات الثنائية بني
البلدين ،ويعزز من حركة األفراد والوفود السياحية
املتبادلة بينهما.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي ،إلى الفرص املتاحة
لتعزيز التعاون املصري -الروسي ألفريقيا ،حيث
تُعتبر مصر حلقة وصل ميكن من خاللها تعزيز
التعاون الثالثي مع روسيا وقارة أفريقيا ،على
املستوي التجاري واالقتصادي واالستثماري،
الفتة إلى أن  %40من التجارة الروسية لقارة
أفريقيا متر عبر مصر ،كما أن عضوية مصر
يف املبادرة الرئاسية لتطوير البنية التحتية
يف القارة ،تفتح اآلفاق لشراكات مصرية
روسية أفريقية لتنفيذ مشروعات البنية
التحتية .ونوهت وزيرة التعاون الدولي ،إلى
القمة الروسية األفريقية األولى التي عقدت
يف أكتوبر  2019برئاسة الرئيس عبدالفتاح
السيسي ،والرئيس فالدميير بوتني ،نقطة حتول
استراتيجية يف العالقات املشتركة ،لدعم التنمية
يف القارة والعالقات املشتركة ،ونتيجة لهذه القمة
اعتمد القادة والرؤساء املشاركون أهدا ًفا لتطوير
التعاون الروسي األفريقي على كافة املستويات،
وخاللها مت توقيع  92اتفاقية.
وتنعكس العالقات القوية بني جمهورية مصر العربية
وروسيا على التعاون االقتصادي يف مختلف املجاالت
حيث تنفذ مصر محطة الضبعة النووية بالتعاون مع
موسكو بتكلفة  25مليار

التنمية الصناعية جترى تعديال على
رخصة السجائر وتطرحها للشركات
طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية على الشركات العاملة يف سوق
إنتاج السجائر الشروط اجلديدة لزيادة رخصة إلنتاج السجائر التقليدية
واإللكترونية ،بعد مراجعتها مع مجلس الوزراء خالل شهرى أبريل ومايو
 .2021ووفق التعديالت اجلديدة للرخصة ،فإنه مت إلغاء شرط عدم إصدار
رخص تصنيع أخرى ملدة  10سنوات «مع التزام الدولة بعدم طرح أى رخص
جديدة لصناعة كل أو جزء من املنتجات التبغية بقيمة وشروط مالية تقل
عن الرخصة موضوع املزايدة».
وقال إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان والسجائر باحتاد الصناعات
املصرية ،إنه جرى تخفيض شرط اإلنتاج إلى مليار سيجارة سنويا بالسوق
املحلى ،بدال من  15مليارا.
يشار إلى أن الشرقية للدخان ،ستكون مشارك فى رخصة صناعة
السجائر فى مصر بوصفها املنتج الرئيسى للسجائر والتبغ واملعسل فى
مصر.
وجرى تعديل البنود سابقة الذكر ،مع اإلبقاء على مساهمة الشرقية
للدخان بحوالى  %24من رأسمال الشركة التى سيؤسسها صاحب العرض
الفائز .ومنحت التنمية الصناعية شركات السجائر الراغبة فى االشتراك
باملزايدة ،مهلة شهرين لتقدمي العروض الفنية للمزايدة بحد أقصى أغسطس
.2021

لدعم وحدتي األطفال واملبتسرين..

«التجارى الدولى» يوقع بروتوكول تعاون مع «جامعة بنها»
إستكماالً إللتزام البنك التجاري الدولي –
مصر « »CIBبدوره يف مجال املسئولية املجتمعية،
وحرصه الدائم على خلق قيمة ُمضافة للمجتمع
الذي يعمل به ،وقعت مؤسسة «التجاري الدولي»
بروتوكول تعاون مع «جامعة بنها» بقيمة تقارب 2
مليون جنيه ،لدعم املصروفات التشغلية لوحدة
عناية األطفال ووحدة عناية األطفال املبتسرين
مبستشفيات اجلامعة ،يأتي ذلك يف إطار إدراك
البنك بأهمية العمل على توطني أهداف التنمية
املستدامة العاملية « »SDGsعلى املدى الطويل،
ومبا يتماشى مع الهدف السابع عشر من أهداف
التنمية املستدامة املعني بعقد الشراكات لتحقيق
األهداف.
مت توقيع البروتوكول بحضور كلٍ من
املهندس شريف سعيد ،مدير مؤسسة
«التجاري الدولي» ،و دينا سليمانُ ،مخطط
برامج املؤسسة ،هذا باإلضافة إلى الدكتور
ناصر اجليزاوي ،القائم بأعمال رئيس جامعة
بنها ،واللواء عبد احلميد الهجان ،محافظ
القليوبية ،والدكتور عادل العدوي ،وزير
الصحة األسبق ورئيس جلنة تنمية موارد
املستشفيات اجلامعية.
تبعا لبروتوكول الشراكة املوقع
وجاء ذلك ً
بني اجلانبني بقيمة  12.4مليون جنيه،
لتجهيز إقامة أكبر قسم حضانات حديثة
ومتطورة مبستشفى اجلامعة خلدمة مواطني
محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا ،بطاقة
 33حضانة و  10اسرة رعاية مركزة لالطفال
من بينها حضانات متنقلة مزودة بأجهزة تنفس
صناعي وحضانات إفاقة ،فضال عن تزويد
استقبال قسم النساء والتوليد بحضانات
خلدمة األطفال حديثي الوالدة وغيرها من

التجهيزات واألجهزة الطبية.
ويف هذا السياق ،أشار «السعيد» إلى أهمية
الدور الذي يقوم به القطاع املصريف بإعتباره
مؤكدا أن استراتيجية
داعم رئيسي للمجتمع،
ً
دائما إلى تطوير
تسعى
«التجاري الدولي»
ً
وحتسني مستوى املعيشة للفئات املستهدفة مع
التركيز على قطاع صحة األطفال ،والتي تُعتبر
إحتياجا.
من أكثر القطاعات
ً
كما أوضح «السعيد» ان مؤسسة «التجاري
الدولي» تهتم بدعم وتطوير اخلدمات الطبية
املتميزة ،وذلك من أجل حتسني أوضاع املجتمع
املصري واالرتقاء بخدمات الرعاية الطبية يف
مجال صحة األطفال ،والتي خصص لها البنك

سنويا خلدمة األطفال من
 %1.5من أرباحه
ً
عاما.
عمر يوم وحتي ً 18
ويف السياق ذاته ،أعرب « اجليزاوى «
عن سعادته بالتعاون املستمر بني اجلامعة
مؤكدا أن
ومؤسسة «التجاري الدولي»،
ً
اجلامعة ترحب دائما باملشاركة املجتمعية
لتنمية موارد وخدمات املستشفى اجلامعي
حتى تستطيع القيام بأداء واجبها اخلدمي من
خالل تقدمي خدمة صحية الئقة.
هذا وأشاد «العدوي» بالدعم املُقدم من
البنك التجاري الدولي ملستشفيات اجلامعة،
مشيرا إلى أن املستشفيات اجلامعية تعد
ً
عصب اخلدمة الصحية على مستوى

اجلمهورية ،ملا متلكه من خبرات وكفاءات
وأساتذة وإمكانيات علمية وعملية ،حيث تعد
الركيزة األساسية لتقدمي اخلدمة الصحية
مبختلف أنحاء اجلمهورية.
واجلدير بالذكر أن «التجاري الدولي»
ُيعتبر أكبر بنك قطاع خاص يف مصر من
حيث املركز املالي ومنوذج أعماله الفريد الذي
يركز على تلبية احتياجات العمالء ،حيث يقدم
البنك مجموعة واسعة ومتميزة من املنتجات
واخلدمات البنكية لعمالئه من األفراد
واملؤسسات والشركات مبختلف أنواعها.
بينما ت ُعد «مؤسسة البنك التجاري الدولي»
منظمة غير هادفة للربح وتركز على حتسني
جودة خدمات الرعاية الصحية والتغذية يف
احتياجا ممن
مصر وخاصة األطفال األشد
ً
ال يحظون بالتغطية املالئمة خلدمات الرعاية
الصحية ،وذلك من خالل التعاون مع العديد
من مؤسسات الرعاية الصحية البارزة على
إطالق املشروعات التنموية ذات املردود
اإليجابي املستدام.
ونشأت املؤسسة عام  2010باعتبارها
امتدادا ألنشطة البنك على صعيد املسئولية
ً
االجتماعية ،حيث ال تقتصر أنشطة املؤسسة
على تقدمي التبرعات واملساعدات املادية فقط،
بل متتد لتشمل اإلشراف على املشروعات
ومتابعتها من أجل ضمان تعظيم االستفادة من
املوارد املتاحة وحتقيق أهداف كل مشروع.
وحصلت مؤسسة البنك التجاري الدولي
على الكثير من اجلوائز املرموقة من جانب
تقديرا
العديد من املؤسسات البارزة ،وذلك
ً
إلسهامات املؤسسة على صعيد أنشطة
املسئولية االجتماعية.

