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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

٢٠2 تكثف دول الجوار ألفغانستان جهودها 
لمنع حرب أهلية شاملة وشيكة، ومن بينها 

باكستان وأوزباكستان، ودول وسط آسيا

طالبان حتذر من إبقاء قوات أجنبية فى أفغانستان حلماية مطار كابول 

أيام دامية يعيشها الشعب األفغانى تحت 
نيران حركة طالبان الموالية لتنظيم القاعدة 

ومحاولتهم إسقاط الحكومة األفغانية )الهشة 
بالفعل والمحرومة حاليا من الدعم الغربى( فى 
الوقت الذى تدفع فيه طالبان لحصة األسد فى 

تكوين حكومة إسالمية متشددة، وتعمل على 
األرض لمحاصرة المدن والتمدد بسرعة مذهلة 

مستغلة فرصة ذهبية سنحت بانسحاب قوات 
التحالف بزعامة الواليات المتحدة األمريكية من 
البالد، لتصبح المنطقة أمام كابوس حرب أهلية 

وفوضى شاملة تخرج من حدود أفغانستان لدول 
الجوار وتمتد للعالم بأسره.

بايدن  جون  بقرار  املنددة  الصيحات  تعالت  لقد 
الرئيس األمريكى إمتام خطة سلفه ترامب باالنسحاب 
من أفغانستان، بزعم حتقيق االستقرار النسبي!، وترك 
املنطقة للفوضى، مبا يشبه متاما ما جرى فى العراق 
بعد دخولها بزعم وجود أسلحة نووية ثم إغراقها فى 
نشرت  التى  املتشددة  اإلسالمية  وامليليشيات  الدماء 

الرعب والعنف.
وبعد اجتماع قادة حركة طالبان مع مبعوثى أمريكا 
القطرية  العاصمة  فى  وأفغانستان  وروسيا  والصني 
التى  قطر  أن  تبني  املاضي،  اجلمعة  يوم  الدوحة 
أصبحت  قد  طالبان،  حلركة  السياسى  املكتب  تضم 
العنف  لتنظيمات  مساندتها  فى  املكشوف،  على  تلعب 
فى  طالبان  حركة  قادة  اشترط  حيث  الراديكالية، 
فى  املدانني  احلركة  مسجونى  عن  اإلفراج  االجتماع 
وإقرار حكم إسالمى وإسقاط حكومة  إرهاب،  جرائم 

أفغانستان الراهنة.
 

طالبان تتعهد بالسالم
طالبان  مليشيات  بني  العنيفة  املواجهات  رغم 
املئات حتى  التى سقط ضحيتها  األفغانية،  واحلكومة 
حائز  الدولى  املصور  صديقى  دانيش  بينهم  اللحظة، 
حركة  زعيم  فإن  لألحداث،  تغطيته  خالل  البوليتزر 
طالبان »هبة اهلل أخوند زاده« قد راح فى بيان أصدره 
الوصول  تأييده  يؤكد  األضحى  عيد  مبناسبة  األحد 
وصفه  ما  وهو  البالد،  فى  للنزاع  سياسية  لتسوية 

املراقبون بالسالم اخلادع على فوهة البنادق!
وعّدد زعيم طالبان فى رسالته سلسلة من التعهدات 
فى حال قيام »إمارة إسالمية« فى البالد، فقال »نريد 
عالقات دبلوماسية واقتصادية وسياسية جيدة ووثيقة 
املتحدة«،  الواليات  فيها  مبا  العالم  دول  جميع  مع 
والعالم  واملنطقة  لدول اجلوار  بالكامل  »نؤكد  مضيفا: 
دولة  أى  أمن  بتهديد  ألحد  تسمح  لن  أفغانستان  أن 

أخرى انطالقا من أراضيها«.
كبير  مسئول  وهو  متقى  خان  أمير  دعا  جهته،  من 
تويتر  على  نشرت  تغريدة  فى  الثالثاء  طالبان  بحركة 
املعارك  لتجنب  االستسالم  إلى  األفغانية  املدن  سكان 

و«تعريض مدنهم ألضرار«. 
وأضاف أن طالبان »تؤكد لكل السكان أن أفغانستان 

ستكون وطنهم جميعا وأنه لن يسعى أحد لالنتقام«.
مؤخرا  حققت  التى  املتمردة  احلركة  حذرت  كما 
قوات  إبقاء  من  تركيا  األرض،  على  كبيرة  مكاسب 
انسحاب  بعد  كابول  مطار  أفغانستان حلماية  فى  لها 
أغسطس  نهاية  بحلول  املرتقب  األجنبية  القوات 
املقبل، واعتبرت ذلك أنه »انتهاك« لسيادتها و«لوحدة 

وسالمة« أراضيها وهددت مبقاومتها.
وتذكر دعوة طالبان باالستراتيجية التى استخدمتها 
منتصف  فى  السلطة  على  استيالئها  عند  احلركة 
وإرغام  املدن  مبحاصرة  تقوم  كانت  حني  التسعينيات 

الزعماء التقليديني على التفاوض على االستسالم.
 

عودة امليليشيات
حتدثت  امليليشيات«  إلى  »العودة  عنوان  حتت 
مرة  اإلقليميون  النفوذ  عن سماسرة  تاميز«  »نيويورك 
وركزت  املتطوعني،  امليليشيات  وتسليح  بتجنيد  أخرى 
الذى  األفغانى  الشاب  ذلك  »وحيدى«  حالة  على 
املئات  البندقية؛ وقد حمل  اضطر منذ طفولته حلمل 
املركز  الشريف،  مزار  حول  السالح  املتطوعني  من 
االقتصادى الشمالى، حلماية منازلهم، لكنهم دعموا - 
بقصد وبدون قصد - املصالح التجارية ألمراء احلرب 

ووسطاء السلطة الذين ينظمون امليليشيات.
العديد  حملت  وقد  جديدة،  ليست  امليليشيات  هذه 

كانت  ما  وغالًبا  املاضيني،  العقدين  فى  األسماء  من 
حتت رعاية ملكية احلكومة: الشرطة احمللية، واجليش 
وامليليشيات  الشعبية،  االنتفاضة  وقوى  اإلقليمى 

املوالية للحكومة.
البالد فى األسابيع  أنحاء  لكن ما حدث فى جميع 
األخيرة - الذى دافع عنه القادة األفغان - هو طفرة 
جديدة يخشى الكثيرون أنها صدى قريب جًدا للطريقة 
فى  األهلية  احلرب  فى  أفغانستان  بها  سقطت  التى 

التسعينيات. 

 
فوضى وشبح حرب أهلية

إس«  بى  »سى  محطة  مراسلى  كبير  أجاتا،  شارلى 
األمريكية، حتدث عن دهشة اجلميع للسرعة القصوى 
التى اتخذت فيها طالبان قرار املواجهة ونفذته، وبدأت 
بعد  لسيطرتها،  إلخضاعها  الكبرى،  املدن  مبحاصرة 
احلكومة  أفقد  ما  وهو  النظام،  قوات  مع  مواجهات 
وجعلها  احلركة  مع  مفاوضات  أى  فى  القوى  موقفها 
إلمالءاتها.  خاضعة  طالبان  أيدى  فى  كدمية  تبدو 

ال  الدبلوماسية  العملية  أن  مضيًفا 
تنعكس إيجاًبا على األفغان الذين يرون 
واملواجهات  الدمار  حجم  باعينهم 
والرعب،  والضحايا  املسلحة 
إذا  مستقبلهم  نحو  بالقلق  ويشعرون 
ما وصلت طالبان لسدة احلكم؛ ومن 

وفق  التعلم  من  الفتيات  حرمان  ذلك 
عجلة  وإعادة  للشريعة،  ضيق  منظور 

البالد حلالة البدائية التى تخطاها العالم 
منذ قرون.

نزوح  حالة  فى  الفوضى  حالة  تسببت 
أفغانى  ألف   ١٩ يعادل  مبا  لألفغان  كبيرة 

باسم  إس  بى  سى  محطة  تقرير  بحسب 
ملستقبل  طالبان  تقدم  يعنى  »ماذا 
تشمل  األرقام  وهذه  أفغانستان«، 
مهن  أى  ميتهنون  من  خاص  بوجه 
األمريكى  باجليش  عالقة  لها 
كمترجمني أو فنيني وما شابه على 
أصبحوا  ألنهم  عاًما،   ٢٠ مدى 
كما  طالبان،  انتقام  دائرة  فى 

لتجار  كثيرون  تعرض 
وخاصة  التأشيرات 
الراغبة  األسر  من 
إلى  الهجرة  فى 
العائالت  أما  تركيا، 
فقد  يسًرا  األكثر 
أوروبا  إلى  اجتهت 
ستسفر  ما  النتظار 
فى  األوضاع  عنه 
قرار  قبل  بالدهم 

العودة من جديد.
 

جيران 
أفغانستان.. درجة 

تأهب قصوى
فى  احلركة  مقاتلى  سيطر 
مراكز  على  األخيرة  اآلونة 
إيران  مع  مهمة  حدودية 
وطاجيكستان  وتركمانستان 
فى  مناطق  عدة  على  وكذلك 
واليات مجاورة لكابول، ما أثار 
مخاوف من أن تقوم مبهاجمة 

اجلوع والظالم.. مخاطر 
يواجهها األفغان فى رحلة 

الهروب من االعتداءات

اخلروج  بوابة  يشكل  الذى  ومطارها  قريبا  العاصمة 
الوحيدة من املدينة للرعايا األجانب.

ملنع حرب  دول اجلوار ألفغانستان جهودها  وتكثف 
أهلية شاملة وشيكة، ومن بينها باكستان وأوزباكستان، 
ودول وسط آسيا؛ إذ إن تفاقم األوضاع فى أفغانستان 
لتلك  معا  والالجئني  التشدد  حركات  تصدير  يعنى 
االنسحاب  بعد  حدث  ما  بالبال  يزال  فال  البلدان! 
السوفيتى من أفغانستان ١٩٨٩ وظالله الثقيلة املتمثلة 
ملعقل  كابول  وحتويل  وباكستان  إليران  املاليني  بهجرة 

تصدير الهجمات اإلرهابية حول العالم.
حاليا هناك نحو ألف جندى قد فروا عبر احلدود 
األفغانية للهروب من الزحف والتقدم الطالبانى، وهو 

ما يعنى أننا أمام تيار هجرة جديد.
يلوح فى األفق أيًضا شبح ما يعرف بتنظيم »داعش« 
ذهب  التى  البلدان  سيما  وال  املنطقة،  فى  اإلرهابى 

مقاتلوها فى دول الصراع مثل سوريا والعراق.
 

هؤالء يقبلون مبصافحة طالبان
لغة املنافع تصعد هذه اآلونة؛ أوزبكستان، على سبيل 
املثال، تزود أفغانستان بالكهرباء، ويقر املسئولون بأنهم 
يحافظون على حوار مع طالبان للحفاظ على استمرار 
اإلمداد عبر احلدود، وهذا النوع من العالقات مرشح 
للزيادة فى الفترة املقبلة بعد محاصرة طالبان حلدود 
معبر  وبينها  أجزائها،  معظم  على  وهيمنتها  البالد 
سبني بولداك املؤدى إلى باكستان، وهو شريان جتارى 

حيوى لقندهار وما وراءها.
فى  السابق  الهندى  السفير  قال  أيضا،  الهند  وفى 
أفغانستان عمار سينها: »كان من املفترض أن نتواصل 
مع طالبان، مبجرد جلوس احلكومة األفغانية وطالبان 
معا للتفاوض، فلماذا منتنع عن ذلك واجلميع يتحدث 
معهم؟ يجب أن نتعامل معهم، كما نفعل مع أّي فصيل 

آخر«.
أبدت  قد  بريطانيا  مثل  كبرى  دوال  أن  املثير  من 
أحد  طالبان  فيه  تكون  بوضع  للقبول  استعدادها 
بريطانيا،  ومنها  أفغانستان،  مستقبل  فى  الالعبني 
مع  حوار  فى  واالس  بن  دفاعها  وزير  كشف  والتى 
فى  طالبان  حركة  مع  ستتعامل  لندن  أن  »تليغراف« 
واحترمت  احلكومة  إلى  دخلت  إذا  أفغانستان 

حقوق اإلنسان!
آفاق  أن  البريطانى  الدفاع  وزير  وأقر 
جدال  تثير  أن  ميكن  طالبان  مع  التعاون 
بريطانيا  عسكريا   ٤٥٧ وأن  سيما  ال 
عمليات  »كل  لكن  أفغانستان  فى  قتلوا 

السالم تتطلب التوافق مع العدو«.
البريطانى  الدفاع  وزير  بحسب 
»اعتراف  إلى  تطمح  طالبان  فإن 
التمويل  على  للحصول  دولي« 
إعمار  إلعادة  الالزمني  والدعم 
كانوا  إذا  يتم  ال  و«هذا  البالد 
مضيفا:  اإلرهاب«  راية  يرفعون 
»يجب أن يكونوا شركاء فى السالم 
وإال فسيواجهون مخاطر العزلة«.

كحركة  نفسها  طالبان  تنصب 
عديدة  دول  وتعتبرها  مقاومة، 
مثال  فنجد  إرهابية  حركة 
تستخدم  تركيا،  بخصوص 
طالبان لغة حادة حازمة معتبرة 
بالتوافق  أردوغان  تصريحات 
مع أمريكا على حماية املطارات 
تعد  لم  »إذا  وأنه  »احتالاًل«، 
فى  النظر  التركية  السلطات 
قرارها مواصلة احتالل بالدنا« 
كما  »ستقاومها  طالبان  فإن 
قاومت ٢٠ عاما من احتالل أجنبى« فى نفس الوقت 
تيارات  من  عناصر  نقل  عن  تتردد  معلومات  هناك 
اإلسالم السياسى إلى أفغانستان لالستقرار وممارسة 

نشاطاتهم اإلرهابية بدعم من حكومة أنقرة.

 
األفغان يواجهون »اخلروج الكبير« بعد شبح 

العنف
عاًما   ٢٠ بعد  املشهد  تغلف  الفوضى  لقد أصبحت 
من انسحاب قوات الناتو، فى إطار مجابهة احلركات 

اجلهادية. 
بأن  الالجئني  لشئون  املتحدة  األمم  وكالة  وبحسب 
نحو ٢٧٠ ألف أفغانى قد فروا من منازلهم لالنتقال 
يناير  منذ  األفغانى  الداخل  فى  أمنا  أكثر  ملناطق 
األمريكى  واالنسحاب  العنف  احداث  بسبب  املاضى، 

وتقدم طالبان.
وذكرت صحيفة »جارديان« أن عددا آخر قد حزم 
مبعدل  وتركيا  وبنجالديش  وباكستان  إليران  أمتعته 
نحو ١٩٠٠ قد عبروا احلدود خالل الفترة األخيرة. 

إعادة سيطرة حركة  على  »تاميز«  وركزت صحيفة 
»العصر  أن  معتبرة  واسعة  مساحات  على  طالبان 
املظلم حلكم طالبان عاد« مذكرة مبنع طالبان النساء 

من اخلروج من دون البرقع ومن دون رفقاء ذكور«.
وتعد تركيا املالذ األول لالجئني مبعدل ٤ ماليني، 
أغلبهم من سوريا، ويليهم األفغان، وقد استقبلت عام 
الدولية،  أفغانى طالبوا احلماية  ألف   ٢٣ نحو   ٢٠٢٠
والتى  األفغانية،  الهجرة  إلدارة  املتاحة  البيانات  وفق 
نقلتها »جارديان«، وعلى الرغم من نفى املتحدث باسم 
التقرير؛  قلل من شأن  والذى  التركية  الداخلية  وزارة 
األمنية  اجلدران  لبناء  جاٍر  العمل  أن  إلى  مشيرا 
وأبراج املراقبة واألضواء الكاشفة وأجهزة االستشعار 
والعراق  إيران  مع  تركيا  حدود  طول  على  الالسلكية 
اكتمال  »عند  أنه  مضيًفا   ،٪٩٠ بنسبة  اكتمل  قد 
والتهريب،  القانونى،  غير  والعبور  اإلرهاب،  املشروع، 

واجلرائم العابرة للحدود، سيتم منعه«.
مصور  تقرير  فى  البريطانية  الصحيفة  وجسدت 
سيطرة  بعد  تركيا  لشرق  األفغان  »هروب  باسم 
رحلتها  فى  باألسر  احمليطة  املخاطر  كم  طالبان« 
اخلدمات،  وغياب  اجلوع  يعانون  حيث  الدول  لتلك 
قضبان  ويعبرون  الظالم  جنح  فى  مسرعني  ويعدون 
عليهن  لالعتداء  تتعرض  النساء  وبعض  القطارات، 
من قبل املهربني، إضافة لوسائل االنتقال غير املؤهلة 
بينهم  والغرق؛  للموت  املهاجرين  بعض  تعرض  والتى 
للمركب  الزائدة  احلمولة  بسبب  حتفهم  لقوا  قد   ٦٠

فى بحيرة فان، الشهر املاضي.
 

قطر أكبر الرابحني من عودة طالبان
املتحاربة  األطراف  اقترحت قطر رسمًيا على  لقد 
فى أفغانستان املوافقة على وساطة طرف ثالث لدفع 
إلى  والتوصل  األمام،  إلى  املتوقفة  السالم  مفاوضات 
ترتيب لتقاسم السلطة قبل أن تكمل القوات األجنبية 
بحلول  البالد  من  خروجها  املتحدة  الواليات  بقيادة 
»صوت  ملوقع  وفقا  سبتمبر،   ١١ فى  النهائى  املوعد 

أمريكا«.
اإلرهاب  ملكافحة  اخلاص  القطرى  املبعوث  وقال 
ماجد  بن  مطلق  النزاعات،  حل  فى  والوساطة 
الوساطة  اقتراح  شاركت  حكومته  إن  القحطاني، 
األسبوع املاضى، مع ممثلى احلكومة األفغانية وحركة 

طالبان.
واحلقيقة أن قطر تعتبر أن استثمارها الطويل فى 
أتى  قد  القاعدة  لتنظيم  التابعة  طالبان  حركة  دعم 
وقت جنى ثماره اليوم، خاصة بعد أن عّبرت دول مثل 
مع  عالقات  إلقامة  استعدادها  عن  وروسيا  بريطانيا 

نظام حركة طالبان اجلديد.
مكافأة  على  طالبان  حركة  ستعمل  جانبها،  ومن 
وفتحوا  ودّعموها  آووها  الذين  القطريني  أصدقائها 
القوى  مختلف  مع  الدبلوماسى  التواصل  قنوات  لها 
فى  األسود  طالبان  ملف  عن  النظر  بغض  الكبرى، 

مجال انتهاك حقوق اإلنسان.
شريكا  لتصبح  قطر  وساطة  لوال  طالبان  تكن  لم 
رئيسيا فى »عملية السالم« أو يلتقى زعماؤها القادة 
األمريكيني وسحب أسماء قياديني بارزين فى احلركة 

واشتراط إطالق سراح  الغربية،  السوداء  القوائم  من 
آخرين من سجون احلكومة األفغانية.

 
ماذا سيحدث إذا هيمنت طالبان على 

كابول؟
»إيكونوميك  صحيفة  حتدثت  مفصل  تقرير  فى 
تاميز« عن سيناريوهات محتملة حال سيطرة طالبان 
اإلسالمية  اإلمارة  قيام  من  يعنيه  وما  كابول،  على 
تفسير  من  ذلك  يعنيه  وما  نفسها،  تأسيس  بإعادة 

للشريعة اإلسالمية. صارم 
مرحلة  هو  طالبان  لدى  االعتدال  حاالت  أكثر 
تخضع  وبالطبع  الوسطى،  القرون  إلى  بنا  تذهب 
االضطهاد،  من  األكبر  للنصيب  واألقليات  النساء 
األخرى،  اإلسالمية  والطوائف  الشيعة  وبخاصة 
بالتسامح  تعترف  ال  املاللى  ميارسها  التى  فالسلطة 
أنه  الصحيفة  وترجح  لهؤالء.  حرية  مساحة  أى  مع 
السلطة  وسيمارس  للغاية  تعسفًيا  حكمهم  سيكون 
وهى   - العسكريني  والقادة  املاللى  من  كل  قبل  من 
املالك  حيث مييل  البشتون  مجتمع  فى  راسخة  سمة 

السلطة. تقاسم  إلى  واملاللى 
القتل  عمليات  من  اخلوف  يؤدى  أن  املرجح  ومن 
ستفرضها  التى  اخلانقة  والضوابط  االنتقامية 
فى  أفغانستان.  من  آخر  جماعى  نزوح  إلى  طالبان 
أوروبا  إلى  الذهاب  األفغان من  حني سيتمكن بعض 
األوسط،  الشرق  حتى  ورمبا  الشمالية،  وأمريكا 
باكستان  إلى  إما  سيتوجهون  الالجئني  معظم  فإن 

الوسطى. إلى دول آسيا  أو حتى شمااًل  إيران  أو 
من جهة أخرى، فإن أفغانستان ليست دولة قابلة 
املساعدات  على  وتعتمد  املالية  الناحية  من  للحياة 
بحسب   – املرجح  من  احلكومة.  إلدارة  اخلارجية 
استولت  إذا  املساعدة  هذه  تنفد  أن  التقرير- 
التسعينيات  عكس  على  السلطة.  على  طالبان 
من  ميكنها  وضع  فى  تزال  ال  باكستان  كانت  عندما 
تكافح  فإنها  طالبان،  حلكومة  احلماية  بعض  توفير 

اآلن. 
حتصل  أن  جيدة  فرصة  هناك  التقرير،  وبحسب 
من  مساعدة  على  طالبان  تقاوم  التى  العناصر 
ستصبح  أفغانستان  أن  يعنى  وهذا  خارجية.  جهات 
مواجهة  حتاول  التى  اخلارجية  للقوى  لعب  ساحة 
بعضها البعض ومع حركة طالبان. لم يتضح بعد رد 
التدخل األجنبى  ناحية، فإن مثل هذا  طالبان. فمن 
خالل  من  البلدان  لهذه  اجلميل  رد  على  سيحفزهم 
هذه  إلى  الهجمات  وتوجيه  ملنشقيهم  املالذ  توفير 

البلدان. 
واألمنية  اخلارجية  بالسياسة  يتعلق  األخير  البعد 
مستقل  ككيان  طالبان  ستظهر  هل  طالبان.  حلركة 
اإلستراتيجية  املخططات  رهينة  ستبقى  أنها  أم 
اخليوط  اإلمارة  قطعت  إذا  لباكستان؟  الكبرى 
فعل  رد  سيكون  فكيف  بباكستان،  تربطها  التى 
حقانى  شبكة  مثل  وكالئها  ستستخدم  هل  باكستان؟ 
اإلمارة؟  على  لالعتماد  لباكستان  املوالني  والقادة 
إلى  سيؤدى  املتعجرف  الباكستانى  املوقف  وهل 
بني  طالبان  صفوف  فى  وانقسامات  انقسامات 

لباكستان. املوالني 
فى  الرئيسى  الشاغل  فإن  للهند،  بالنسبة 
فى  االستقرار  عدم  مييل  باألمن،  يتعلق  أفغانستان 
طبيعى  بشكل  االستقرار  زعزعة  إلى  أفغانستان 
يتمثل  الهند،  فى  حتًما  تأثيره  وسيشع  املنطقة  فى 
أفغانستان  تصبح  أن  فى  املباشرة  املخاوف  أحد 
للهند  املناهضة  اجلهادية  للجماعات  آمًنا  مالًذا 
فى  طيبة(  )عسكر  طيبة  وعسكر  محمد  جيش  مثل 
الهندية.  اإلرهابية  اجلماعات  من  وغيرها  كشمير 
الهنود  املواطنني  رغبة  األخرى  القلق  دواعى  ومن 
فى الذهاب والعيش فى اإلمارة اإلسالمية »البكر«.

 ألف جندى يفرون عبر احلدود األفغانية للهروب من الزحف الطالبانى

عــــــــودة أمـــــــــــراء الــــــدم

إميان الدالي
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٢٠3 تطرق االجتماع إلى جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات 
قطاع األعمال العام، حيث عرض وزير قطاع األعمال 

العام، تطوير لوائح العمل والهيكل التنظيمى للشركات

الرئيس يفتح ملف شركات قطاع األعمال 

يف إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
األعمال  قطاع  شركات  تطوير  جهود  مبواصلة 
العام، لدعم الصناعة الوطنية واالقتصاد القومي 
وحتقيق التنمية املستدامة، من خالل حسن إدارة 
أصول قطاع األعمال العام وامليكنة وتنمية الكوادر 
العاملة وتأهيل العنصر البشري، أكد بعض خبراء 

االقتصاد على ضرورة.
تطرق االجتماع إلى جهود إعادة هيكلة وتطوير 
العام، حيث عرض هشام  األعمال  قطاع  شركات 
لوائح  تطوير  العام،  األعمال  قطاع  وزير  توفيق 
العمل والهيكل التنظيمى لشركات قطاع األعمال، 
 ،٢٠٢٠ لعام   ١٨٥ رقم  اجلديد  القانون  إطار  فى 
للقطاع  التابعة  بالشركات  العمل  بتطوير  اخلاص 

والنظم اإلدارية بها. 
جهود  العام  األعمال  قطاع  وزير  واستعرض 
تطوير شركة جسور - النصر لالستيراد والتصدير 

النقل  خدمات  من  متكاملة  حزمة  لتقدم  سابقا- 
واللوجيستيات، مع تعزيز أدائها اخلارجى وتوسيع 
نطاق عملها ليشمل العديد من املناطق على مستوى 

العالم، باإلضافة إلى إفريقيا والشرق األوسط.
بأن  السيسي  الرئيس  وجه  اإلطار،  هذا  وفى 
جسورا  اخلارجى  بوجودها  الشركة  أداء  ميثل 
فعلية ممتدة مع العالم، من أجل التواصل التجارى 
إطار  فى  وذلك  والصادرات،  للمنتجات  والترويج 
معدالت  بزيادة  ومبادرتها  الدولة  إستراتيجية 
التصدير وتنميتها وتعزيز نفاذ الصادرات املصرية 

ألسواق جديدة، خاصة فى دول القارة اإلفريقية.
شركة  تطوير  مستجدات  االجتماع  تناول  كما 
الكهربائية  السيارات  إلنتاج  للسيارات،  “النصر” 
متاشيا  الصينية،  اخلبرة  مع  بالشراكة  مصر  فى 
السيارات  إنتاج  نحو  املتنامى  العاملى  التوجه  مع 
صناعة  توطني  نحو  الدولة  وجهود  الكهربائية، 

املركبات ذات الطاقة النظيفة، فضاًل عن استغالل 
التى  املتنوعة  الفنية  واخلبرات  الشركة  أصول 
التدريب  ببرامج  املتميزة  الكفاءات  ودعم  متلكها، 
املكاتب  بخبرات  االستعانة  وضرورة  املتقدمة، 
اإلدارية  النظم  مجال  فى  العريقة  االستشارية 

والهيكلية واملوارد البشرية.
وبدوره، يقول الدكتور صالح الدين فهمي، أستاذ 
االقتصاد بجامعة األزهر، إن إعادة هيكلة شركات 
قطاع األعمال العام يعتمد على نوعني من الهيكلة 
اإلدارية على  الهيكلة  تقوم  واإلدارية، حيث  املالية 
الشركات،  هذه  تدير  التي  البشرية  املوارد  تغيير 
ومبدعة  عاملة  املوظفني  عقلية  يكون  أن  حيث 
وليس  عالية،  جودة  ذات  إنتاج  وحتقق  ومطورة 
الراتب  على  احلصول  إلى  يهدف  موظف  عقلية 
الشهري دون االهتمام بكون الشركة حتقق ربح من 
عدمه، مشيًرا إلى أن الهيكلة املالية تكمن يف دعم 

هذه الشركات مالًيا، من خالل تقدمي التسهيالت 
املالية لها والقروض مما يسمى »تعومي الشركات«.

املالي سيساهم يف  الدعم  أن  ويستكمل فهمي، 
املمكن  من  أو  إلنتاجها،  الشركات  هذه  استعادة 
أن يتم تأجيل سدادها للديون، موضًحا أنه هناك 
أمثلة عديدة على هذا األمر مثل الشركة املصرية 
ولكنها حتولت  خاسرة،  شركة  فكانت  لالتصاالت 
املالية  الهيكلة  إعادة  بفضل  رابحة  شركة  إلى 
أرباح  إلى شركة منتجة حتقق  واإلدارية وحتويلها 

مستمرة.
اخلبير  اإلدريسي،  علي  الدكتور  يضيف  كما 
االقتصادي، أن عملية حتويل الشركات من كونها 
إلى شركة  االقتصاد وخاسرة ومديونة  عبء على 
ذات قيمة مضافة لالقتصاد وحتقق األرباح، فإن 
هذه املعادلة التي تتحرك عليها الدولة، وذلك من 
التكنولوجيا احلديثة  واستخدام  اإلنتاج  فن  خالل 

وتدريب العمالة وغزو األسواق احمللية واألجنبية، 
يف  يساهم  مبا  املنافسة،  على  قادرة  تكون  وأن 
حتققها  التي  املكاسب  وتعظيم  الصناعة  توطني 
هذه الشركات واالستعانة بخبرات الشركات التي 
والداعمة  اجليد،  اإلنتاج  مستوى  على  تعودت 

لالقتصاد املصري. 
عنها  املعلن  اخلطوات  أن  اإلدريسي،  ويواصل 
البورصة  يف  العام  األعمال  قطاع  شركات  بطرح 
املصرية وتأجيلها نتيجة التداعيات الراهنة، حيث 
مردود  له  سيكون  اخلاص  القطاع  مشاركة  أن 
إيجابي على هذه الشركات، ومن املمكن أن مشاركة 
القطاع اخلاص يساهم يف عملية التطوير السريع 
واملطلوب حتقيقه بشكل أفضل، مؤكًدا أن الدولة 
تهتم بهذه الشركات وحتسني ظروفها وحتويلها من 
شركات حتقق األرباح املطلوبة، وأن يتم تطويرها 

وفًقا للمطلوب.

السيسى يوجه مبواصلة جهود 
تطويرها واحلفاظ على مقدراتها 
 التطوير يحتاج إلعادة هيكلة مالية وإدارية ورؤية جديدة 
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٢٠4 نجوم وحكايات
فيلم »البعض ال يذهب للمأذون مرتين« للنجم 

كريم عبد العزيز حصد إيرادات وصلت إلى 30 
مليون جنيه، 

محمد صبحي وسوسن بدر

انضم الفنان محمد صبحي والفنانة سوسن بدر إلى قائمة سفراء 
مبادرة »تعالى نحلم« التي يقام المؤتمر الخاص بإطالقها مساء 

اليوم بأحد فنادق القاهرة.
يتحدث محمد صبحي وسوسن بدر، عن سبب مشاركتهما في 

المبادرة، وعن أهميتها، وكيفية تشجيع اإلنسان العادي علي 
دعم هذه المبادرة والمشاركة فيها، حيث تهدف المبادرة الي 

العودة  للحياة الطبيعية مرة أخرى من خالل استصالح األراضي 
الزراعية وعودة زراعة المحاصيل األورجانيك بدون مبيدات،  الفن

أهل

أحيا النجم تامر حسنى حفالً ضخمًا أمس بالساحل الشمالى، 
استقطب خالله فئات كبيرة من اجلمهور وأعداد ضخمة حرصوا 

على حضور احلفل الغنائى الذى لم يقتصر على وجود مصريني فقط 
وإمنا امتد إلى جاليات أخرى ممن حرصوا على التواجد باحلفل الذى 

امتد إلى نصف ساعة إضافية على ميعاد انتهاء احلفل نظرًا لتفاعل 
اجلمهور بشكل كبير مع تامر حيث طالبوه بعدم التوقف عن الغناء 
ليستمر تامر بعد املوعد املحدد لالنتهاء استجابة لرغبة اجلمهور.
كما شهد احلفل غناء تامر حسنى مجموعة من أبرز أغانيه مثل 

أغنية »صعبة« التي حققت تفاعل كبير من قبل اجلمهور مثلما 
حصل خالل حفله السابق مبدينة »العلمني« التي شهدت حضورًا 

قياسيًا أيضًا من قبل جمهور ومحبى تامر.
وتأتى حفالت تامر حسنى يف الساحل الشمالى يف الوقت الذى 

ينجح فيه بالسينما من خالل أحدث أعماله »مش أنا« الذى حقق 
جناحًا كبيرًا على مستوى اإليرادات وصل إلى ربع مليار جنيه مصري 

هي اجمالى اإليرادات ما بني مصر ومختلف بلدان العالم العربى 
مثلما ذكر عبر حسابه على موقع انستجرام امس حينما احتفل 

بذلك وشكر كافة املشاركني بهذا النجاح بكتابة بوست مطول على 
انستجرام قال فيه : » »احلمد هلل سعيد جدًا بتحقيق فيلم )مش أنا( 

املركز األول داخل مصر وخارجها وسعيد أيضًا بتحقيقه أعلى إيراد 
لفيلم عربي يف تاريخ السينما املصرية والعربية فى سابقة لم حتدث 

من قبل، حيث جتاوز الـ15 مليون دوالر مبا يعادل باملصري ربع مليار 
جنيه وما زال يحقق داخل السينمات، واألهم ردود أفعالكم املحترمة 

اإليجابية جتاه أول عمل من كتابتى قصة وسيناريو وحوار«.

تامر حسنى يغلق شوارع الساحل 
الشمالى بحفل غنائى ضخم 

تصدر الفنان حمو بيكا، مؤشرات البحث جوجل خالل الساعات 
القليلة املاضية وذلك بعد خالفه مع رائد شرطة يف اإلسكندرية. 

بدأت األزمة عندما وضع الرائد شاهر قمرة من إدارة مرور 
اإلسكندرية، الكالبشات على إطارات سيارة »بيكا« للوقوف يف 

املمنوع، ما أدى الى حدوث مشاجرة بني حمو بيكا والضابط، فقام 
األخير بتحرير مخالفة للسيارة لتغيير الشكل اجلوهرى للسيارة 
وانتهاء رخصة السير وتركيب زجاج ملون غير مثبت على الرخصة.

وبعد حترير محضر بالواقعة، انصرف حمو بيكا من سرايا النيابة 
بعد دفع كفالة مالية.

وقبل أيام، تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو 
ملطربي املهرجانات حمو بيكا ونور التوت وأصدقائهم أثناء دخولهم يف 

شجار جديد مع مجموعة من  الشباب وذلك مبنطقة الساحل الشمالي 
عند بوابة مارينا 5.

وظهر خالل الفيديو، معركة ضرب باألحزمة بني حمو بيكا ورفاقه 
وبني الشباب يف الوقت الذي ردد أحد الشباب أن حمو بيكا يخشى 

النزول من سيارته حتى ال يتعرض للضرب.

تفاصيل أزمات وخناقات
حمو بيكا  يف اإلسكندرية

حكايات أينت عامر مع السحر األسود 

تشهد دور العرض السينمائية انتعاشه 
تدريجية على مستوى األفالم املعروضة وأرقام 

اإليرادات يف شباك التذاكر، وذلك بعدما 
استقبلت أفالم جنوم الشباك يف األسابيع 

املاضية، وحتديدًا بعد زيادة نسبة التشغيل 
إلى 70 % وهى النسبة األكبر منذ عام ونصف، 

مع بدء انتشار فيروس كورونا، والذى تسبب يف 
غياب أفالم جنوم الشباك وتأجيلها، إلى أن قرر 

صناع هذه األفالم طرحها وهذا ألقى بظالله 
على شباك التذاكر.

وحصد شباك التذاكر على مدار الثالثة 
أشهر املاضية، وحتديدًا منذ بدء موسم عيد 

الفطر املاضى، إيرادات وصلت إلى 143 مليون 
جنيه حتى اآلن، وجاءت كالتالى: فيلم »مش 
أنا« للنجم تامر حسنى حقق 38 مليون 424 
جنيه، والعمل فكرة وسيناريو وحوار وبطولة 
تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك يف 

بطولته حال شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن 
بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب 

عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، 
محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وانطلق يف 

دور العرض يوم 23 يونيو املاضى.

فيلم »العارف« للنجم أحمد عز حقق إيرادات 
بلغت 35 مليون جنيه، ويشارك يف بطولة 

العمل أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود 
حميدة، كارمن بصيبص، ركني سعد، أحمد 
خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم 

الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد 
ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج 
أحمد عالء الديب ويعد من األفالم الضخمة 

إنتاجيًا فى السينما املصرية اذ مت تصويره بني 
4 دول هى )مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا(، 

وطرح الفيلم يوم 14 يوليو اجلارى.
فيلم »البعض ال يذهب للمأذون مرتني« 

للنجم كرمي عبد العزيز حصد إيرادات وصلت 
إلى 30 مليون جنيه، ويشارك يف بطولة الفيلم 

دينا الشربينى، ماجد الكداونى، بيومى فؤاد، 
محمد ثروت، أحمد حالوة، وعدد من ضيوف 

الشرف على رأسهم أحمد فهمى، شيكو، عمرو 
عبد اجلليل، محمد ثروت، نسرين أمني، 

شيماء سيف، وتأليف أمين وتار وإخراج أحمد 
اجلندى وطرح الفيلم يف دور العرض يوم 7 

يوليو املاضى.

السينما حتصد 143 مليون جنيه 
فى شباك التذكر منذ عيد الفطر

وجهت الفنانة أينت عامر، رسالة غامضة 
جلمهورها من خالل حسابها الرسمي على 
تطبيق “فيسبوك” والتي تفاعل معها عدد 

كبير من املتابعني.
وكتبت “عامر”: “ده طلع فيه سحر أسود 

بجد يا جماعة .. اللهم اضرب الظاملني 
بالظاملني وأخرجنا من بني إيديهم ساملني”.

وكانت  أينت عامر، قد شاركت يف بطولة 
مسلسل »كوفيد - 25« بطولة يوسف الشريف، 

وأحمد صالح حسني، وإدوارد، وإيناس كامل، 
وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صالح 

الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسالم 
جمال، وزكي فطني عبد الوهاب، وعماد رشاد 
وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إجني عالء 

وإخراج أحمد نادر جالل.
وتدور أحداث املسلسل حول شخصية 

»يوتيوبر« يحاكي تطور وباء من خالل قصة 
خيالية ودراما اجتماعية جتمع بني املشاهد 
املؤثرة واألكشن والتشويق، ويتناول محاكاة 

تخيلية لتطور فيروس كورونا خالل السنوات 
املقبلة، واحلرب املثارة على فكرة األبحاث 

العلمية واللقاحات.
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هيئة التحرير

أسبوعية ـ مستقلة ـ شاملة
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محمدعبدالعزيز
سكرتري التحرير

سمري الباجورى
املستشار القانونى

قرر مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا برئاسة 
النائب محمد أبو العينين تعيين الكابتن هيثم 
شعبان مديرًا فنيًا للفريق األول لكرة القدم

حلسم مصير معسكر اإلسكندرية.. كارتيرون يترقب جدول الدوري اجلديد

املدير  كارتيرون  الفرنسي  يترقب 
القدم  لكرة  األول  للفريق  الفني 

بنادي الزمالك إعالن احتاد الكرة 
جلدول الدوري بعد تعديله ، من 

الفريق  معسكر  مصير  حسم  أجل 
باإلسكندرية. احلالي 

الفريق خاض مباراتني وديتني  وكان 
أمام منتخب  املاضية  الفترة  يف 

وفاز  السعودي،  وأبها  الثاني  القسم 
الثانية  يف األولى بسباعية وفاز يف 

هدف. مقابل  بهدفني 
ومن املقرر أن يلتقي الزمالك غدا 
السكندري يف  املجد  السبت، فريق 

املعسكر  الودية خالل  التجارب  ثالث 
العرب. ببرج  احلالي 

يف  برنامجه  كارتيرون  وسيحدد 
بناء على جدول  املقبلة  الفترة 

الدوري اجلديد الذي سيتم إعالنه 
املقبل. يوم األحد 

أعلن احتاد الكرة، أمس اخلميس، 
املمتاز  الدروى  مباريات  تأجيل 

1 أغسطس،  وكأس مصر اعتبارا من 
إلى ربع  املنتخب األوملبي  بعد تأهل 

. أوملبياد طوكيو  نهائى 
وقال احتاد الكرة فى بيان رسمي إنه 

بإعداد  املسابقات  تكليف جلنة  مت 
جدول جديد للدوري يتم اإلعالن 

املقبل. عنه بشكل رسمي األحد 

أكد تقرير تونسي، دخول نادي الترجي يف منافسة مع الزمالك، للتعاقد 
مع املهاجم اجلزائري كرمي العريبي مهاجم نيم الفرنسي، خالل فترة 

االنتقاالت الصيقية. وذكر موقع  “ footballtunisien” التونسي، أن 
كرمي العريبي دخل قائمة اهتمامات الترجي، لتعويض الغاني خالد عبد 

الباسط، حيث تسير املفاوضات بني الطرفني، يف الطريق الصحيح«.
وأضاف املوقع التونسي:« أن يواجه منافسة من قبل الزمالك املهتم بضم 

الالعب اجلزائري، باإلضافة إلى النجم الساحلي، وعجمان اإلماراتي.
يف سياق متصل، كشف مصدر مقرب من اجلزائري كرمي العريبي مهاجم 

فريق نيم الفرنسي، مؤخرا، موقف الالعب، من االنضمام إلى نادي 
الزمالك، خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.

وقال املصدر: بالفعل توجد مفاوضات من جانب نادي الزمالك، 
للتعاقد مع كرمي العريبي يف الصيف املقبل«.

وتابع املصدر:« كرمي العريبي لديه رغبة يف االنضمام إلى الزمالك، 
لكن هذا ال يعني حسم الصفقة، لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى 

اآلن«.
وعانى كرمي العريبي من االبتعاد عن املشاركة  مع نيم، يف معظم 

مباريات الدوري الفرنسي املوسم املاضي، حيث شارك يف 285 
دقيقة فقط طوال املوسم، لم يسجل أو يصنع خاللهما أي هدف.
يذكر أن كرمي العريبي توج بلقب هداف دوري أبطال أفريقيا “ مع 

النجم الساحلي”، موسم 2019 - 2020، برصيد 10 أهداف.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ كرمي العريبي 800 ألف يورو، وفقا 

صفقة جزائرية تشعل الصراع
 بني الزمالك والترجي التونسى

بسبب األهلي.. رئيس وادي دجلة السابق يهاجم احتاد الكرة

يخضع صالح جمعه العب الفريق االول لكرة القدم 
بنادي سيراميكا كليوباترا لعملية جراحية يف وتر 

أكيلس .
ونشر عبدالرحمن جمعه الشقيق االصغر لـ صالح 

جمعه صورة لـ أخيه خالل جتهيز غرفة العمليات 
استعدادا إلجراء اجلراحة .

يف سياق أخر قرر مجلس إدارة نادي سيراميكا 
كليوباترا برئاسة النائب محمد أبو العينني تعيني 

الكابنت هيثم شعبان مديًرا فنًيا للفريق األول 
لكرة القدم، وتوجيه الشكر للكابنت ضياء السيد، 

وجهازه املعاون على الفترة التي حتملوا فيها مقاليد 
املسئولية، بإخالص وتفان، يف املرحلة املاضية من 

عمر مسابقة الدوري العام.
ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا املركز احلادي 
عشر يف  جدول ترتيب الدوري العام، برصيد ٣٣ 

نقطة، من 2٧ مباراة، فاز يف ٧ مباريات، وتعادل يف 12 
مباراة، وخسر 8 مباريات، سجل مهاجموه ٣5 هدًفا، 
واهتزت شباكه مبثلها. من جهة اخرى أكد الكابنت 

هيثم شعبان، أن العالقة بينه وبني مجلس إدارة 
نادي سيراميكا كليوباترا، برئاسة النائب محمد أبو 
العينني، واملهندس طارق أبو العينني، املشرف العام 
على الكرة، أكبر من اختزالها يف عالقة عمل فقط، 

مشدًدا على أن نادي سيراميكا كليوباترا بيته، ويشعر 
بروح األجواء األسرية بني جدرانه. وأكد املدير الفني 

اجلديد لنادي سيراميكا كليوباترا، أنه لم يتردد يف 
قبول دعوة إدارة النادي، بشأن عودته لقيادة الفريق، 

مشيًرا إلى أن األمر لم يستغرق ثوان معدودة، معتبًرا 

الدعوة أمر تكليف، ال ميكن التفكير فيه، خاصة وأنه 
يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الفريق، بحكم أنه شريك 

كامل يف تكوينه، واختيار كل عناصره.
وأضاف الكابنت هيثم شعبان: أعلم صعوبة املهمة، 
وسط الظروف والتحديات التي يتعرض لها نادي 
سيراميكا كليوباترا، سواء بسبب الغيابات طويلة 

املدى لعدد من الركائز الرئيسية بسبب اإلصابات، أو 
وضعية الفريق يف جدول الدوري العام، نتيجة غياب 

التوفيق عن النتائج خالل األونة األخيرة.
وتابع املدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا: 

نستهدف مبدئًيا حتسني النتائج، واعادة ترتيب 
األوراق بشكل يعيد الفريق ملركز أفضل  يف جدول 

ترتيب الدوري، واالرتقاء بطموح الالعبني، من أجل 
الوصول ألفضل مكانة خالل املرحلة املتبقية من 

عمر الدوري العام، وسنبدأ من اليوم يف اعادة تقييم 
املوقف، وفرض حالة من التركيز، وأثق يف التزام كل 

الالعبني، وادراكهم حلساسية املرحلة الراهنة، وسط 
سباق محموم يف القمة، وصراع محتدم يف القاع، 

بني أكثر من فريق، ما يضفي صعوبات كبيرة على 
كل املباريات، بصرف النطر عن أسماء املنافسني 

ووضعيتهم يف جدول املسابقة.
واختتم الكابنت هيثم شعبان تصريحاته بتوجيه 
الشكر للكابنت ضياء السيد، املدير الفني السابق 

لنادي سيراميكا كليوباترا، وجهازه املعاون، على 
الفترة التي قاد خاللها مسيرة الفريق، مشيًرا إلى 

أنهم بذلوا كل ما يف وسعهم، وغياب التوفيق ال يقلل 
أبًدا من شأن اجلهاز الفني السابق.

صالح جمعة يستعد إلجراء عملية 
جراحية يف وتر أكيلس

شارك محمد صالح العب فريق ليفربول اإلجنليزي متابعيه عبر 
حسابه مبوقع التواصل االجتماعي انستجرام بصورة له مع عدد 

من أصدقائه بالفريق
وظهر صالح بالصورة مع ألكسندر أرنولد وتشامبرلني وروبرتسون 

أثناء تواجدهم بحمام السباحة داخل نادي ليفربول .
وأكد تقرير صحفي أن عملية انتقال كيليان مبابي العب فريق باريس 

سان جيرمان الفرنسي، إلى نادي ريال مدريد اإلسباني، خالل 
فترة االنتقاالت الصيفية احلالية، باتت شبه مستحيلة.

وذكرت إذاعة “ كادينا سير” اإلسبانية، أن مجلس 
إدارة نادي ريال مديد استسلم يف ملف ضم مبابي 
هذا الصيف، بسبب عدم تقدمي إدارة باريس سان 

جيرمان، أي تسهيالت خالل عملية مفاوضات.
وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة ريال مدريد لن 

تغلق باب املفاوضات نهائيا، سواء مع كيليان 
مبابي أو باريس سان جيرمان، حال فشل ضم 

الالعب هذا الصيف.
كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا، أن كيليان 

مبابي هو املرشح األول لالنضمام لريال 
مدريد. وأكدت صحيفة “  صحيفة “ فيخاس” 

اإلسبانية” أن أنشيلوتي املدير الفني للميرجني، 
طلب بشكل رسمي من ريال مدريد التعاقد مع 

النجم املصري محمد صالح العب فريق ليفربول، 
حال فشل احلصول على توقيع مبابي.

وأضافت الصحيفة أن صالح لم يخف رغبته سابًقا يف 
االنضمام ألحد ناديي ريال مدريد أو برشلونة، وأنه هناك 

خالفات بينه وبني مدربه األملاني يورجن كلوب.
وينتهي عقد محمد صالح مع ليفربول بنهاية موسم 2022-

.202٣

محمد صالح يتألق رفقة
أرنولد وتشامبرلني وروبرتسون



06 العدد ٧43
اإلصدار الثانى

األخيرةالسنة الثامنة عشرة
أغسطس  ٢٠٢١ ٢٠األثنين

وزيرة التجارة تعقد اجتماعا موسعا مع قيادات الهيئة 
الهندسية والتنمية الصناعية

التجارة  وزيرة   ، جامع  نيفني  أكدت 
تستهدف  الوزارة  ان  والصناعة، 
يف  التوسع  احلالية  املرحلة  خالل 
بكافة  الصناعية  املجمعات  انشاء 
وبكافة  اجلمهورية  محافظات 
يف  يسهم  ومبا  االنتاجية  القطاعات 
لتعميق  الوزارة  مستهدفات  حتقيق 
احتياجات  وتوفير  املحلي  التصنيع 
السوق املصري من الصناعات الوطنية 
فرص  من  املزيد  خلق  الى  باالضافة 
صناعات  توطني  عن  فضالً  العمل 
وذلك  متقدمة  بتكنولوجيات  جديدة 
الفتاح  عبد  الرئيس  لتوجيهات  تنفيذاً 
املجمعات  انشاء  يف  بالتوسع  السيسي 

وجغرافياً.  انتاجياً  الصناعية 
الذي  املوسع  اللقاء  خالل  ذلك  جاء 
التنمية  هيئة  مبقر  الوزيرة  عقدته 
الصناعية مع اللواء ايهاب الفار رئيس 
املسلحة  للقوات  الهندسية  الهيئة 
الهيئة  رئيس  الزالط  محمد  واللواء 
الستعراض  الصناعية  للتنمية  العامة 
بانشاء  اخلاصة  الوزارة  استراتيجية 
مستجدات  وآخر  الصناعية  املجمعات 
اجللود  مبدينة  هنجر   100 انشاء 
بالروبيكى ، وقد شارك فى اللقاء عدد 
وادارة  الهندسية  الهيئة  قيادات  من 
التنمية  وهيئة  العسكرية  األشغال 
امللك  الى جانب محمد عبد  الصناعية 
بجهاز  االقليمية  الفروع  قطاع  رئيس 
والصغيرة  املتوسطة  املشروعات  تنمية 

. الصغر  ومتناهية 
حريصة  الوزارة  إن  الوزيرة  وقالت 
صناعية  مجمعات  إنشاء  على 
احلصول  للمستثمرين  تتيح  متخصصة 
لبدء  ومؤهلة  مميزة  وحدات  على 
هذه  ان  الى  مشيرًة  الفوري،  االنتاج 
املجمعات تسهم يف حتقيق التكامل بني 
منتج  وتوفير  والتوريد  االنتاج  سالسل 

االستيراد. من  واحلد  متميز  محلي 
أولت  الوزارة  أن  جامع  وأوضحت 
كبيراً  اهتماماً  املاضية  الفترة  خالل 
منظومة  من  االستفادة  لتعظيم 
يقتصر  ال  بحيث  الصناعية،  املجمعات 
إنتاجية  وحدات  إقامة  على  دورها 
بل  بعينها،  صناعية  أنشطة  خلدمة 
توفير  تستهدف  متكاملة  منظومة  تكون 
الالزمة  التحتية  والبنية  والبيئة  املناخ 

وتوفير  بها  املقامة  الصناعات  لدعم 
حيث  الصناعات،  بتلك  للتوسع  فرص 
مجمعات  إنشاء  علي  الوزارة  حرصت 
بكافة  مزودة  متكاملة  صناعية 
إدارية–  )مباني  الالزمة  اخلدمات 
خدمية  منشآت  تدريب–  مراكز 
إستدامة  لضمان  بنوك(  ولوجيستية– 
بسالسل  وربطها  اإلنتاجية  األنشطة 

املتكاملة. اإلنتاج 
الهيئة  أن  إلى  الوزيرة  وأشارت 
قامت  الصناعية  للتنمية  العامة 
17 مجمع صناعى يف عدد من  بإنشاء 
صناعية  وحدات  بإجمالي  املحافظات، 
توفر  وحدة،   5046 عددها  يبلغ 
مباشرة،  عمل  فرصة  ألف   48 نحو 
مليار   10 الى  تصل  تكلفة  وباجمالي 
بالدور  االطار  هذا  يف  مشيدًة  جنيه، 
الهيئة  تلعبه  الذي  واملحوري  الهام 
تنفيذ  يف  املسلحة  للقوات  الهندسية 
قياسي  زمن  املجمعات يف  هذه  وانشاء 
ووفقاً الحدث املواصفات العاملية، وهو 
خطط  حتقيق  يف  يسهم  الذي  االمر 
للصناعة  املستهدفة  الشاملة  التنمية 

. املصرية 
استعراض  االجتماع  تناول  وقد  هذا 
 100 انشاء  ملشروع  التنفيذى  املوقف 
اجللود  ملدينة  الثانية  باملرحلة  هنجر 
الهيئة  قيادات  افادت  حيث  بالروبيكى 
  %  73 من  االنتهاء  مت  بانه  الهندسية 
املخطط  ومن   ، االنشاءات  حجم  من 
خالل  بالكامل  املشروع  من  االنتهاء 
، حيث  العام اجلارى  الربع االخير من 
انتاجية  ووحدات  ورش  املشروع  يضم 
للمعارض  ومبنى  تكنولوجى  ومركز 
محال  جانب  الى  تدريب  ومركز 

جتارية.
لعملية  التنفيذي  املوقف  وحول 
الصناعية  املجمعات  انشاء 
أوضح  للمستثمرين  وتخصيصها 
الهيئة  رئيس  الزالط  محمد  اللواء 
هناك  ان  الصناعية  للتنمية  العامة 
انشائها  من  االنتهاء  مت  مجمعات   4
املصانع  وبدأت  بالكامل  وتخصيصها 
الصناعى  املجمع  وهي  فعلياً  بها  العمل 
باجمالى  باملنوفية  السادات  مبدينة 
ويستهدف   ، وحدة   296 بلغ  وحدات 
الصناعات  يف  اإلنتاجية  األنشطة 

املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  أطلقت 
مصر  منصة  عبر  االجتماعي  للتأمني  خدمة   13

تضمنت: الرقمية 
االستعالم  التأميني،  الرقم  عن  استعالم 
سجلوا  من  عدد  ويصل  تأمينية،  مدة  آخر  عن 
إطالقها  منذ  احلكومية  املنصة  على  بياناتهم 
عن  يزيد  ما  الي  املاضي  العام  منتصف  جتريبيا 

عميل. مليون   2.5
عن  سابق  وقت  فى  االتصاالت  وزارة  واعلنت 
منصة  على  مرقمنة  حكومية  خدمة   75 إطالق 

وهى  أخرى  منافذ  من  إتاحتها  مع  الرقمية  مصر 
احلكومية؛  اخلدمات  ومراكز  البريد،  مكاتب 

.)15999( االتصال  ومركز 
مصر  منصة  علي  االجتماعى  التأمني  خدمات 

هى: الرقمية 
التأميني الرقم  عن  استعالم 

تأمينية مدة  أخر  عن  االستعالم 
االجور  و  االشتراك  مدد  عن  االستعالم 

االجتماعي التأمني  يف  مدة  بكل  اخلاصة 
االستعالم عن اإلستقطاعات اخلاصة باملؤمن عليه

املعاش مللف  االساسية  البيانات  عن  استعالم 
للقائم  املنصرف  املعاش  عن  االستعالم 

بالصرف
بالصرف للقائمني  اإلستقطاعات  عن  استعالم 

للمستفيد املستحقة  املعاشات  استعراض 
السيارة بيانات  عن  استعالم 

السيارة حساب  كشف  عن  االستعالم 
باخلارج العاملني  رصيد  عن  االستعالم 
باخلارج العاملني  سدادات  عن  استعالم 

 استعالم عن العمليات املستمرة التابعة للمقاول

الوهاب،  عبد  محمد  املستشار  التقى 
لالستثمار  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس 
نيلسون،  كريس  الدكتور  احلرة،  واملناطق 
الرئيس التنفيذي لشركة »كيمني« األمريكية، 
تصنيع  مجال  يف  الشركات  كبرى  إحدى 
والشرق  مصر  يف  البيطرية  اللقاحات 
صناعات  إلى  باإلضافة  وأفريقيا،  األوسط 
األدوية واللقاحات البشرية التي تغطي بعض 
منتجاتها  وتصدر  املحلي  السوق  احتياجات 
ألكثر من 15 دولة، والتي متتلك أكثر من 22 

مصنعا حول العالم. 
 وقال املستشار محمد عبدالوهاب: تطرق 
اللقاء لبحث خطط توسعات الشركة يف السوق 
املصري، وحل أية حتديات قد تواجه نشاطها 
وذلك بالتنسيق مع الوزارات واجلهات املعنية.

 
املدير  السيد،  مجدي  الدكتور  وقدم 
اللقاحات،  إلنتاج  »ميفاك«  لشركة  التنفيذي 
شريكاً  األمريكية  »كيمني«  شركة  تعد  التي 
رئيسياً لها، عرضاً حول خطة توسعات نشاط 
الشركة يف مصر، من خالل ضخ استثمارات 

جديدة بقيمة 1.8 مليار جنيه مصري خالل 
مصانع   3 إلقامة  القادمة،  الثالث  السنوات 
والبشرية،  البيطرية  اللقاحات  إلنتاج  جديدة 
 100 مساحة  على  مزرعة  إنشاء  جانب  إلى 
يتم  والذي  الصحي،  البيض  إلنتاج  فدان 
استخدامه خالل العملية اإلنتاجية للقاحات، 
الفتا إلى أن ما شهدته مصر من اصالحات 
اقتصادية وتيسير مناخ االستثمار كان الدافع 
استثمارات  لضخ  خطة  لوضع  األساسي 

جديدة مبصر.
الوهاب  عبد  املستشار  قال  جانبه  ومن    
االستثمار  هيئة  تعقدها  التي  اللقاءات  إن 
تأتي  العاملة يف مصر،  العاملية  الشركات  مع 
ضمن خطة عمل الهيئة للتواصل مع الشركات 
القائمة التي تسعى للتوسع وزيادة إنتاجيتها، 
التكنولوجيا  بنقل  تقوم  التي  تلك  خاصة 
الهيئة  حرص  موضحاً  اخلارج،  من  احلديثة 
االستثمارات اخلاصة يف  على دعم وتشجيع 
عدد من القطاعات التي تستهدفها احلكومة 
املصرية، لتتواكب مع االستثمارات العامة التي 

تنفذها الدولة.

ضخ استثمارات جديدة بقيمة 1.8مليار 
جنيه خالل 3 سنوات إلنتاج اللقاحات

البترول: شراكة 
ناجحة مع مؤسسة 
التمويل األفريقية 

وزير  املال  طارق  املهندس  استقبل 
املعدنية  ساميال زوبايرو  والثروة  البترول 
والوفد  األفريقية  التمويل  مؤسسة  رئيس 
التعاون  امكانيات  بحث  مت  حيث  املرافق 
للبترول  جديدة  مشروعات  متويل  يف 
العمل  برامج  ضوء  يف  والبتروكيماويات 
تستهدف  التي  البترول  لقطاع  احلالية 
لزيادة  املشروعات  من  كبيرة  حزمة  تنفيذ 

املضافة.  القيمة  وتعظيم  اإلنتاج 
طارق  املهندس  استعرض  اللقاء  وخالل 
مؤخرا  حتققت  التي  النجاح  قصص  املال 
اجلارية  واملشروعات  البترول  صناعة  يف 
األساسية  البنية  مجاالت  يف  واملستهدفة 

والتعدين. والبتروكيماويات  البترولية 
على  البترول  قطاع  حرص  املال  وأكد   
التمويل  مؤسسة  مع  ناجحة  شراكة  إقامة 
التعاون  اجل  من  سوياً  والعمل  االفريقية 
التي  اجلديدة  املشروعات  يف  البناء 
يف  واملساهمة  البترول  قطاع  ينفذها 
االستثمارية،  وخططه  أهدافه  حتقيق 
تنسيق  على  االتفاق  مت  انه  مضيفاً 
بترتيب  وجه  أنه  و  املشتركة  اجلهود 
رئيسا  مع  املؤسسة  عمل  لفريق  لقاءات 
الطبيعية  للغازات  القابضة  الشركة 
على  للوقوف  املعدنية  الثروة  وهيئة 
التي  واملشروعات  االستثمارية  الفرص 

. متويلها  يف  املساهمة  ميكن 
 ومن جانبه أكد رئيس مؤسسة التمويل 
وشراكة  تعاون  إلقامة  تطلعها  االفريقية 
جديدة  افاقاً  يفتح  مبا  مصر  مع  تنموية 
قطاعات  يف  خاصة  املؤسسة   ألعمال 
الفتاً  والتعدين  والغاز  كالبترول  حيوية 
يف  رائداً  منوذجاً  قدمت  مصر  أن  إلى 
مؤكدا  والغاز،  البترول  صناعة  تطوير 
متويل  يف  باملشاركة  املؤسسة  اهتمام 

املصرى. البترول  قطاع  مشروعات 
 وخالل استعراض املشروعات اجلديدة 
مؤسسة  وفد  اثنى   ، تنفيذها  مت  التي 
سونكر  مشروع  على  االفريقية  التمويل 
البترولية  املنتجات  وتخزين  لتداول 
للشراكة  ناجح  كنموذج  السخنة  مبنطقة 

اخلاص. والقطاع  الدولة  بني 
سعد  الكيميائى  من  كل  اللقاء  وحضر   
القابضة  املصرية  الشركة  رئيس  هالل 
مبارز  أسامة  واألستاذ  للبتروكيماويات 
الفني  املكتب  لشئون  الوزارة  وكيل 
املنتدب  العضو  الشريف  أسامة  والربان 
نظيم  محمود  واملهندس  سونكر  لشركة 
سونكر. لشركة  املنتدب  العضو  مستشار 

وزارة االتصاالت تطلق 13 خدمة للتأمني االجتماعى على منصة مصر الرقمية

والغذائية،  الهندسية،  الدوائية، 
بورسعيد  مبحافظة  الصناعى  واملجمع 
عدد  باجمالى  الرسوة(  )جنوب 
ويستهدف  وحدة     118 بلغ  وحدات 
بينها  من  متنوعة  إنتاجية  أنشطة 
والهندسية،  الكيماوية،  الصناعات 
واملجمع  والنسيج،  والغزل  والغذائية، 
بالقاهرة  بدر  مبدينة  الصناعى 
وحدة   87 بلغ  وحدات  عدد  باجمالى 
اإلنتاجية  األنشطة  ويستهدف   ،
والهندسية  الغذائية  الصناعات  يف 
مبرغم  الصناعى  واملجمع  والكيماوية، 
وحدات  عدد  باجمالى  باإلسكندرية   1
للصناعات  مخصصة  وحدة   238 بلغ 

لبالستيكية. ا
إقامة  خطة  إطار  يف  أنه  إلى  ولفت   
املجمعات الصناعية فقد طرحت الهيئة 
2020 عدد  عام  من  أكتوبر  خالل شهر 
بلغ  وحدات  عدد  باجمالى  مجمعات،   7
االسكندرية  مبحافظات  وحدة   1657
سويف  وبني  والغربية  االحمر  والبحر 
وذلك  واالقصر  وسوهاج  واملنيا 
الى  متر   48 بني  ما  تتراوح  مبساحات 
792 متر وفقاً لنوع األنشطة املستهدفة، 
إلى أن هذا الطرح متيز بتقدمي  مشيراً 
تخفيض  شملت  مسبوقة  غير  تيسيرات 
بني  لتتراوح  الشروط  كراسة  ثمن 
كل  إلغاء  مت  كما  جنيه،   500 إلى   300
التكاليف املعيارية، وخفض رسوم جدية 
ألف   50 من  الصناعية  للوحدة  احلجز 
جنيه لتصل إلى 10 آالف جنيه، وإتاحة 
قابلة  سنوت   10 ملدة  الوحدات  إيجار 
حتصيل  تأجيل  عن  فضالً  للتجديد، 
تيسيرا  أشهر،   6 ملدة  الوحدات  إيجار 
للوحدات  بالنسبة  األعمال  رواد  على 
الذي  األمر  اإليجار،  نظام  بها  املتاح 
املستثمرين  من  العديد  استحسان  القى 
الوحدات  على  للحصول  املتقدمني 

الصناعية. 
 وأشار الزالط إلى أنه مت االنتهاء من 
وجارى  واسوان  بأسيوط  مجمعني  انشاء 
حالياً اإلنتهاء من إنشاء عدد 4 مجمعات 
صناعية مبحافظات البحيرة وقنا والفيوم 
 2556 نحو  تبلغ  وحدات  عدد  بإجمالي 
الصناعات  تستهدف  صناعية  وحدة 
الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة 

والتغليف واألثاث.

بنك ناصر االجتماعى يعلن عن إتاحة
خدمة حساب التوفير بفائدة %11

خدمة  عن  االجتماعى  ناصر  بنك  أعلن 
احلل  وهو  املصرى  باجلنيه  التوفير  حساب 
وميكنهم  العمالء  مدخرات  الستثمار  األمثل 
احلصول على فائدة تنافسية على املدخرات 
اخلاصة بهم حيث قام البنك فى العام املالى 
تسوية  بعد   %11 عائد  مبنح   2020-2019
بالسوق  عائد  أعلى  وهو  العام  إيرادات 

املصرفى.
وقال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس 
فى  إنه  للبنك  املنتدب  والعضو  اإلدارة 
ورؤية  املستدامة  التنمية  استراتيجية  إطار 
الوزيرة  برئاسة  البنك  وضع   2030 مصر 
االجتماعي  التضامن  وزيرة  القباج  نيفني 
التحول  فأن  البنك  إدارة  مجلس  ورئيس 
مقدمة  يف  املالي  الشمول  وحتقيق  الرقمي 
عدد  إطالق  خالل  من  وسياساته  أولوياته 
للعمالء  املصرفية  واملنتجات  اخلدمات  من 
إلى  أسرع  بشكل  الوصول  ضمان  بهدف 
باختالف  القنوات  مختلف  من  العمالء 
أكبر عدد من فئات املجتمع  الفئات وحتفيز 

الرسمي. القطاع املصريف  للتعامل مع 
حساب  فتح  يتم  أنه  إلى  عشماوى  ولفت 
واحلد  عام   16 سن  من  اعتبارا  التوفير 
ويتم  جنيه   500 احلساب  لفتح  األدنى 
إليداع  التالى  الشهر  بداية  العائد  احتساب 
أى  فى  واإليداع  السحب  حرية  مع  النقود 
وقت بدون غرامات أو خصومات كما ميكن 
باإلضافة  هذا  احلساب،  بضمان  االقتراض 
من  واملعاشات  املرتبات  حتويل  إمكانية  إلى 
رغبه  على  بناء  للحساب  املعنية  اجلهات 

آلى  صرف  بطاقة  إصدار  بجانب  العميل  
والتي  البنك  عمالء  لكافة   ATM للعميل 
الصرف  عمليات  فى  استخدامها  ميكن 
الصرف  وماكينات  البنك  منافذ  من  النقدى 
اآللية املرتبطة بالشبكة القومية للمدفوعات، 

من خالل  املشتريات  عمليات  إلى  باإلضافة 
من  احلكومية  املدفوعات  وكذلك  التجار، 
التحصيل احلكومية واخلدمات  نقاط  خالل 

البنك. يوفرها  التى  املتنوعة  املصرفية 
وعن األوراق املطلوبة، لفتح احلساب قال 

بطاقة  من  صورة  فى  تتمثل  إنها  عشماوى 
الرقم  إلى  باإلضافة  سارية،  القومى  الرقم 
االستعالم  إمكانية  على  مؤكدا  التأمينى، 
الساخن  اخلط  خالل  من  استفسار  أى  عن 

خلدمة العمالء 16868.


