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3٢2 حصل 3 من خريجى الجامعة على جوائز »نوبل«، 
وهم األديب الراحل نجيب محفوظ، والرئيس 
الراحل ياسر عرفات، والدكتور محمد البرادعي

الفاطمية  الدولة  عهد  أول  يف  أنشئ  »األزهر«  أن  التاريخ  سجل 
بعد«  فيما  األزهر  الذي سمى  القاهرة،  »جامع  باسم  جامًعا  مبصر، 
األولى  جمادى  من  والعشرين  الرابع  يف  أساسه  حجر  أرسى  حيث 
ثاني  الفاطمي  اهلل  لدين  املعز  اخلليفة  فيه  وصلى  359هـ/970م، 
األولى من شهر رمضان سنة  الفاطمية صالة اجلمعة  الدولة  خلفاء 
اجلديدة،  للدولة  الرسمي  اجلامع  باعتماده  إيذانا  361هـ/972م، 
فيه،  انتظمت  التي  الدروس  حلقات  يف  والعلم  الدين  لنشر  ومقرا 
اخلليفة  قاضي  القيرواني  محمد  بن  حنيفة  أبو  القاضي  وبدأها 
املعز لدين اهلل، وحسب التصنيف العاملي من موقع »ويبو ماتريكس« 
جلامعات العالم فإن جامعة األزهر حتتل املركز 36 يف أفريقيا و2315 

عاملياً بني اجلامعات.
وعلى الرغم من كون األزهر بدأ جامعا، إال أنه مر بعدة خطوات قبل 
اليوم، وشهد عام 1872م  أن يصل ملرحلة اجلامعة الشاملة املعروفة 
إصدار أول القوانني املنظمة لطريقة احلصول على العاملية وموادها، 
ويف عام 1885م، تناول القانون حتديد صفة من يتصدى ملهنة التدريس 
يف  الكتب  أمهات  دارسة  من  انتهى  قد  يكون  وأن  األزهر،  جامع  يف 
أحد عشر فنا، واجتاز فيها امتحاًنا ترضى عنه جلنة من ستة علماء 

يرأسهم شيخ األزهر.
مت  وفيه   ،1908 سنة  قانون  استصدر  العشرين  القرن  بداية  ويف 
األزهر، وعضوية كل  برئاسة شيخ  األزهر  تأليف مجلس عال إلدارة 
من مفتي الديار املصرية، وشيوخ املذاهب احلنفي واملالكي واحلنبلي 
لثالث  الدراسة  تقسيم  أيضا  وفيه  املوظفني،  من  واثنني  والشافعي، 
مراحل: أولية وثانوية وعالية، ومدة التعليم يف كل منها أربع سنوات، 
مينح الطالب الناجح يف كل مرحلة شهادة، و بصدور القانون رقم 103 
احلديثة،  التعليمية  النظم  إلى  التعليمي  النظام  حتول  1961م  لسنة 

وتوسع األزهر يف نوعيات وتخصصات التعليم والبحث العلمي للبنني 
كليات  والعربية  الشرعية  الكليات  إلى  وضم  السواء،  على  والبنات 
واإلدارة  والهندسة،  والتربية  والعلوم  والصيدلة  األسنان  وطب  للطب 
يف  به  بأس  ال  قدًرا  طالبها  ويتلقى  والترجمة  واللغات  واملعامالت، 

العلوم الدينية، لتحقيق املعادلة 
جامعة القرويني واجلدل حول األقدم

تقع جامعة القرويني يف مدينة فاس، باملغرب، وتعتبرـ  وفًقا لليونسكو 
ـ أقدم مؤسسة تعليم عاٍل وأول جامعة متنح إجازة يف الطب يف العالم، 
مؤسسًة  وتُعد  العالم،  يف  جامعة  أقدم  بأنها  املؤرخون  إليها  ويُِشير 
تعليمية تابعة جلامع القرويني، الذي قامت ببنائه السيدة فاطمة بنت 
محمد الفهري القرشي عام 245 هجرية املُوافق 859 ميالدية، والذي 
يف  الرائدة  والتعليمية  الروحية  املراكز  من  واحًدا  بعد  فيما  أصبح 
العصر الذهبي للعالم اإلسالمي، وقد بدأت اجلامعة التدريس بعد بناء 
اجلامع مباشرًة على شكل دروس وحلقات علم، وتطورت حتى أصبحت 
والدرجات  املتخصصة،  العلمية  الكراسي  تخترع  علمية  أول مؤسسة 
العلمية يف العالم، وقد أُدمجت يف نظام اجلامعات احلكومية احلديث 
يف املغرب يف عام 1382 هـ/1963 م. كما أن تصميم وطراز املسجد 
ميثل العمارة املغربية واإلسالمية التاريخية التي تضم زخارف متنوعة 

عديد لفترات ُمختلفة من التاريخ املغربي.
سبب التأريخ بأن »جامعة القاهرة« هي األقدم

شهدتها  التي  التطورات  اهم  من  احلديث  التعليمى  النظام  كان 
مصر يف النصف االول من القرن 19، وارتبط ارتباطا وثيقا باملشروع 
 – باشا »1805  ارسى دعائمه محمد على  الذي  النهضوى  السياسى 
باملعنى  تعليمى  نظام  تعرف مصر  لم  توليه حكم مصر  وقبل   »1848
باملساجد  امللحقة  املدارس  وبعض  االزهر  هناك  كان  بل  الدقيق، 

يصل  نظام  ذات  تكن  لم  جميعا  لكنها  والقرى،  باملدن  والكتاتيب 
بينها ويجعل منها وحدة تعليمية، كما كانت بعيدة عن سلطان الدولة 
قرونا  البالد  اهل  تعليم  تقوم على  ان  استطاعت  انها  ورقابتها، رغم 

طويلة.
لكن هذا التنظيم لم يدم طويال ففى عام 1841 مت فيه الغاء اغلب 
اخلصوصية  املدارس  تالميذ  اعداد  وانقاص  االبتدائية  املدارس 

»العالية« مبا يتالئم مع حاجة الدولة إلى خريجيها، كموظفني. 
استكملت مظاهر   »1879  –  1863« اسماعيل  وفى عهد اخلديوي 
على  األوروبية  املالية  املؤسسات  من  االستدانة  باب  بفتح  التبعية 
وأنشات  االهتمام،  من  كبير  بقسط  التعليم  وحظى  مصراعيه، 
مصاريف  ذلك  يف  مبا  الدراسة،  نفقات  وحتملت  املدارس  احلكومة 
معيشة الطالب، وأنشئ عدد من املدارس االبتدائية يف مختلف انحاء 
احلكومة  وأشرفت  جنوبا،  املنيا  إلى  شماال  االسكندرية  من  البالد 
على الكتاتيب »املكاتب االهلية« كما أنشئت بعض املدارس التجهيزية 
»املتوسطة« واملدارس اخلصوصية »العالية« فأنشئت »مدرسة اإلدارة 
واأللسن« عام 1868، التي أصبحت تعرف باسم »مدرسة احلقوق منذ 
1886« ومدرسة الرى والعمارة، التي عرفت باسم »املهندسخانة عام 

1866«، وغيرها من املدارس. 
وعندما تولى »على باشا مبارك« ديوان املدارس عام 1868، جمع 
اجلماميز،  درب  بسراى  »العالية«  اخلصوصية  املدارس  من  عددا 
فخصص لكل مدرسة ناحية من السراى وأقام معمال مجهًزا للكيمياء 
والطبيعة ومكتبة عامة »دار الكتب اخلديوية عام 1870« ومدرجا كبيرا 
بذلك  فكادت  املعرفة،  فروع  مختلف  يف  عامة  محاضرات  فيه  تلقى 
تتهيأ الفرصة لقيام جامعة مصرية، ولو قدر لهذه التجربة االستمرار 

لكانت نواة لقيام أول جامعة مصرية حقيقية.

 ،1893 عام  التعليمية  البريطاني  االحتالل  سياسة  اعلنت  وعندما 
التي ذهبت إلى عدم التزام احلكومة بتعيني خريجى املدارس املختلفة، 
قل اقبال التالميذ على االلتحاق باملدارس العليا على وجه اخلصوص، 
بحجة اخلشية  باملدارس  املقبولني  اعداد  املعارف  نظارة  كما حددت 
من زيادة عدد اخلريجني العاطلني، وزادت من املصروفات الدراسية 
باملدارس العليا اعتبارا من عام 1905 للحد من االقبال على التعليم 
العالى، وقصره على أبناء األعيان وحدهم، ومن ثم جعل التوظف يف 
اإلدارة املصرية قاصًرا على النخبة االجتماعية املتعاونة مع االحتالل، 
وإبعاد أبناء الطبقة الوسطى الذين تركزت بينهم خميرة العمل الوطنى 

املعادى لالحتالل.
االحتالل  الوطنى ضد  الكفاح  أرتبط  العشرين،  القرن  مطلع  وفى 
بقيادة مصطفى كامل مبعارضة السياسةه التعليمية، واملطالبة بنظام 
تعليمى وطنى يتسع ليشمل الراغبني يف طلب العلم من املصريني، وفى 
إطار تلك احلركة كانت الدعوة إلى تأسيس »اجلامعة املصرية« بعد 
التعليم العالى، وتأسست  ما توفرت ملصر قاعدة عميقة اجلذور من 
ثم  األول،  باسم جامعة فؤاد  اجلامعة يف 21 ديسمبر 1908، عرفت 
من  كبيراً  عدداً  وتضم   ،1952 يوليو   23 ثورة  بعد  القاهرة  جامعة 
الكليات اجلامعية، ومت تصنيفها عامليا عام 2021 يف املركز 201 ضمن 

قائمة أكبر 500 جامعة على مستوى العالم.
جامعة القاهرة وجائزة نوبل

األديب  وهم  »نوبل«،  جوائز  على  اجلامعة  خريجى  من   3 حصل 
والدكتور  عرفات،  ياسر  الراحل  والرئيس  محفوظ،  جنيب  الراحل 
محمد البرادعي، كذلك تخرج منها الدكتور مصطفى مشرفة، والسير 
مجدى يعقوب، كما تخرج منها أيضا الرئيس العراقي الراحل صدام 

حسني.

التنسيق واجلامعات صداع فى رأس كل بيت 
مع إعالن نتيجة امتحانات 

الثانوية العامة، تبدأ 
مرحلة البحث عن مكتب 

التنسيق  الخاص بالقبول 
في الجامعات المصرية، 
مع استمرار حالة الترقب 
والقلق، ويبدأ البحث في 
تاريخ الجامعات للتعرف 

على تاريخ الجامعة أو 
الكلية التي سيلتحق بها 

الطالب، ويظل طالب جامعة 
القاهرة على اعتقاد بأن 

جامعتهم هي األقدم على 
مستوى الوطن العربي، 
قبل أن نصدمهم بأن 

جامعة القاهرة هي ثاني 
أقدم الجامعات في مصر، 

والثالثة على مستوى الوطن 
العربي.. وللحكاية أصل...

حكاية أول وأقدم جامعة يف مصر والوطن العربي

األولى عربيا
و36 إفريقًيا

»األزهر«
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3٢3 بالطبع خطه عالميه شيطانية بهذا 
الحجم والنطاق تتطلب التواطؤ 

واألتفاق مع كل حكومات العالم 

وفقاً ملوقع األمم املتحدة على شبكة اإلنترنت ، فإن جدول أعمال 
القرن 21 هو »خطة عمل شاملة يجب أن تتخذها مؤسسات منظومة 
األمم املتحدة واحلكومة واملجموعات الرئيسية على الصعيد العاملي 

والوطني واحمللي ، يف كل مجال يؤثر فيه البشر على البيئة« .
والتي تهدف خلفض عدد سكان االرض  الشيطانيه،  أجنده 21 
وكانت  سنوات،   10 من  أكثر  منذ  سربت  والتي  الثلثني،  من  ألكثر 
مجرد تسريبات غير مؤكد لوقوعها إال أن أنتشار فيروس كورونا 
مؤخرا وعلي اعتاب أول أيام عام 2020، وتفاقم األزمه حتي اآلن 

قد يكشف لكم عن حقيقة وجدية خطة أجنده 21.
نحاول هنا أن نكشف لكم خطة الشيطان إلخالء 95% من سكان 
املتحدة للشؤون  القرن 21 إلدارة األمم  العالم وكان جدول أعمال 
هو  وتطويرها  املستدامة  التنميه  شعبة  واألجتماعية  األقتصادية 
لتوحيد الدين وتهدف كما يبدو كوسيله إلعادة هيكلة عدد سكان 

العالم بتقليل األثر البيئي وحتسني نوعية احلياه
مهله  مع   ، واسع  نطاق  علي  السكان  هجرة  من  هذا  لتحقيق 
قصيرة نسبياً كما يحدث من هجرات السوريني ألي مختلف أنحاء 
أتخاذ  ومت  الثانية.  العاملية  احلرب  منذ  لم حتدث  والتي   ، العالم 

من  نوع  أو  وباء غامض  أو  عاملية  فأما حرب  األجراءات اجلذرية 
مجاعة عامليه واسعة النطاق بسبب فشل احملاصيل وخطة

الدخان العاملية برش غاز الكيمتريل ، والذي يحتوي علي مواد 
 ، أستنشاقها  عبر  الطويل  املدي  علي  خطيره  نانويه  كيميائية 
وتأثيرها البيئي علي الزراعات والتغيرات املناخية خطير جدا قد 
نكون ملسناه والحظناه اآلن، مما نشهده من أحداث مناخيه غريبه 

يف كل انحاء العالم ، وهذه هي الطرق احملتمله
وخطة الدخان العاملية برش غاز الكيمتريل ، والذي يحتوي علي 
مواد كيميائية نانويه خطيره علي املدي الطويل ، عبر أستنشاقها 
الطرق  وهذه  املناخية  والتغيرات  الزراعات  علي  البيئي  وتأثيرها 
سكان  من   %95 علي  والقضاء  إخالء  أهداف  لتحقيق  احملتمله 

العالم !! هذه هي الشروط املطروحه علي األرض
إنقاذ  بفكره  الناجني  أختيار  سيتم  ورمبا  العالم  سكان  إلخالء 
بأتخاذ  بالفعل  بدأوا  الذين  واألثرياء  النخبه  من  وأنتقاءهم   %5
مالجئ حتت األرض !! وبالطبع خطه عامليه شيطانية بهذا احلجم 
وهذا  العالم  حكومات  كل  مع  واألتفاق  التواطؤ  تتطلب  والنطاق 
واضح من موافقة حكومات العالم علي خطة التنمية املستدامة ، 

وخطة أتفاقية كيوتو لتعديل املناخ عبر جهاز هارب ورش الكيمتريل 
لكم  ...وضحت   21 القرن  بداية  منذ  تنفيذها  يف  والبدء  عاملياً 
التنمية املستدامة وما تهدف لها من القضاء علي 95% من  خطة 

سكان العالم   
 !! العالم  95% من سكان  والقضاء علي  إخالء  أهداف  لتحقيق 
العالم  سكان  إلخالء  األرض  علي  املطروحه  الشروط  هي  هذه 
من  وأنتقاءهم   %5 إنقاذ  بفكره  الناجني  أختيار  سيتم  ورمبا   ،
بالفعل بأتخاذ مالجئ حتت األرض  الذين بدأوا  النخبه واألثرياء 
تتطلب   ، والنطاق  احلجم  بهذا  شيطانية  عامليه  وبالطبع خطه   !!
التواطؤ واألتفاق مع كل حكومات العالم ، وهذا واضح من موافقة 
أتفاقية  وخطة   ، املستدامة  التنمية  خطة  علي  العالم  حكومات 
كيوتو لتعديل املناخ عبر جهاز هارب ورش الكيمتريل عاملياً والبدء 

يف تنفيذها منذ بداية القرن 21 ..
وأنشأ   ، بيلوسي  نانسي  وأعلنتها   ، األب  بوش  عليها  وقع  وقد 
حول   1993 عام  يف  املستدامة  للتنمية  الرئيس  مجلس  كلينتون 

تطوير التنمية املستدامة لتطبيق األجندة 21 
 21 القرن  أعمال  بجدول  املتعلق  التنفيذي  األمر  وقع  أوباما   

إلى  اخلاصة  األراضي  من  املواطنني  نقل   .1  2011 يونيو   9 يف 
و  ساعة   24 املراقبه  مع  »اربطها  الكثافة  عالية  حضرية  مساكن 

مسح شبكات اجليل اخلامس5«. 
آكيلي  احليوانات  يسكنها  واسعة  برية  مساحات  إنشاء   .2
اللحوم CARNIVORES. 3. احلد من االزدحام املروري وخفض 
مدن  وإنشاء  السيارات  على  القضاء  طريق  عن  الوقود  استخدام 
»املختارة«  الشركات اخلاصة  4. دعم  االقدام«.  للسيرعلي  »قابلة 

باألموال العامة الستخدامها من أجل »التنمية املستدامة«. 
املصلحة  تفضل  التي  بالسياسة  املتعلقة  القرارات  اتخاذ   .5
من  كبير  بشكل  احلد   .6 األفراد.  »االشخاص«  على  العامة 
 .7 الكربون«.  »تلوث  يخلق  شيء  وأي  واملياه  الطاقة  استخدام 
يف  بالقوة  القوانني  تطبيق  الدواوينية،   « البيروقراطية  استخدام 

املجتمعات املنظمة » 
زيادة   .8 الدميقراطية.  العمليات  خارج  شاملة  قرارات  التخاذ 
الضرائب والرسوم واللوائح و القوانني. 9 - تنفيذ سياسات تهدف 
»الطفل  نوع  من  قوانني  )أي  السكان  عدد  انخفاض  حتفيز  إلى 

الواحد«(.

ننشر جدول أعمال أجندة القرن 21

خطة الشيطان

ما هو جدول أعمال القرن 21؟ هـو تهجير 95٪ من سكان العالم بحلول عام 2030 ال يدرك 
معظم الناس أن أحد أكبر التهديدات لحريتهم قد يكون برنامج األمم المتحدة الذي يخطط 
إلخالء 95٪ من سكان العالم. نعم ال تندهش من النسبة اسم هذه الخطة هو جدول أعمال 

القرن 21 ، وقد وضعته إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية ، شعبة التنمية 
المستدامة ، كجزء من سياسة االستدامة.

املوت.. املجاعات.. تدمير األرض.. سيناريوهات نهاية العالم
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السنة الثامنة عشرة

3٢4 نجوم وحكايات
رغم رحيل الفنانة دالل عبد العزيز خالل 

األسابيع الماضية، إال أن جمهورها 
ومحبيها سيتمكنون خالل الفترة الماضية 

من مشاهدة أعمال فنية لها جديدة

مروى اللبنانية

أعلنت مروى اللبنانية عن تحضير مفاجأة 
لجمهورها خالل الفترة المقبلة، عبر حسابها علي 

موقع تبادل الصور والفيديوهات »إنستجرام«.
ونشرت مروى صورة وكتبت: “أحبابي وأصدقائي 

وإخواتي وكل محبين مروى أتمنى لكم كل الخير 

دوما وأبدا وبكل الظروف على كل األحوال دائما 
ألف الحمدهلل.. وإنشاءاهلل قريبا أفاجئكم ليس 
بعمل إنما بأعمال أخدت مني وقتي لكن ألقدم 
األجمل لكم دائما كما تعودتم مني.. أتمنى أن 

تنال إعجابكم قريبا”. الفن
أهل

رغم رحيل الفنانة دالل عبد العزيز 
خالل األسابيع املاضية، إال أن جمهورها 

ومحبيها سيتمكنون خالل الفترة املاضية 
من مشاهدة أعمال فنية لها جديدة، وهناك 

أعمال أخرى بدأت فى تصويرها إال أنها 
تواجه املجهول. 

الفنار :
 دالل عبد العزيز التى قدمت خالل شهر 

رمضان املاضى مسلسل ملوك اجلدعنة 

وحصلت على إشادات النقاد واجلمهور، كانت 
قبل تعرضها للوعكة الصحية األخيرة قد 
إنتهت من تصوير عملني سينمائيني وهما 

فيلم الفنار أو الناجى والتى تشارك فى 
بطولته الفنان محمد الشرنوبى. 

وأوضح محمد الشرنوبى  أن العمل 
يشارك يف بطولته الفنانة الراحلة دالل 

عبد العزيز، مؤكدا أنها انتهت من تصوير 
مشاهدها بالكامل قبل رحيلها«.

تسليم أهالي : 
 ثانى األعمال التى انتهت الفنانة الراحلة 

دالل عبد العزيز من تصويرها هو فيلم 
تسليم أهالى، وتشارك فى بطولته  الفنانة 

دنيا سمير غامن، وقد انتهت من تصوير عدد 
كبير من مشاهدها.

فيلم تسليم اهالى يشارك فى بطولته 
بجانب دالل عبد العزيز ودنيا سمير غامن 
كل من  هشام ماجد وبيومي فؤاد  ومحمد 

أوتاكا، على أن يظهر عدد من النجوم 
كضيوف شرف منهم اميى سميرغامن ولوسى 

وآخرين.
عالم موازي :

 وفى الدراما بدأت الفنانة دالل عبد 
العزيز قبل وفاتها من تصوير مسلسل عالم 

موازى، إال أنها لم تنته من تصوير دورها 
بالكامل ويظل مصير هذا العمل مجهوال 

بشكل كبير. 

وجه االعالمي  عمرو الليثي الشكر الي أعضاء 
جلنة حتكيم مسابقة ممدوح الليثي لكتاب 
السيناريو ، والتي يترأسها املخرجة الكبيرة 

انعام محمد علي رئيس جلنة التحكيم ، والفنان 
الكبير خالد زكي عضو جلنة التحكيم ، والكاتب 

الكبير عاطف بشاي عضو جلنة التحكيم 
، واجلهود العظيمة التي بذلوها يف قراءة 

النصوص املقدمة واختيار األفضل منها طبقا 
ملعايير املسابقة ، والتي سيتم توزيعها جوائزها 

علي الفائزين يف افتتاح مهرجان االسكندرية 
السينمائي يف اخلامس والعشرين من سبتمبر 

املقبل بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ 
االسكندرية .

ويذكر ان إدارة مهرجان اإلسكندرية السينمائي 

لدول البحر املتوسط برئاسة األمير أباظة، قد 
أعلنت عن جوائز جلنة حتكيم »مسابقة ممدوح  

الليثي«، والتي جاءت علي النحو التالي :
اجلائزة األولى من نصيب سيناريو فيلم 

»سينما كايرو« للكاتب كرمي جورج إلياس 
وقيمتها 17 ألًفا و500 جنيه، واجلائزة الثانية 

كانت من نصيب سيناريو فيلم »بلوك د« للكاتب 

جورج ملعي وقيمتها 12 ألفا و500 جنيه، أما 
اجلائزة الثالثة لسيناريو فيلم »ضحكي ودموعي 

وسنيني السودة« للكاتب مينا نصر وقيمتها 10 
آالف جنيه.

ومن اجلدير بالذكر ان االشتراك يف مسابقة 
ممدوح الليثي للسيناريو، والتي تنظمها 

اجلمعية املصرية لُكتاب ونقاد السينما، بالتعاون 

مع أسرة الكاتب الراحل ممدوح الليثي، يقتصر 
على الشباب املصريني الذين يكتبون ألول أو 
ثاني عمل، كما ُيشترط يف السيناريو املقدم 

للمسابقة أن يكون مكتوًبا باللغة العربية على 
الكمبيوتر، وأال يكون قد سبقت مشاركته يف أي 

مسابقة مماثلة داخل مصر أو خارجها، وأن يكون 
العمل األول أو الثاني لصاحبه .

فيلمان ومسلسل.. املصير املجهول ألعمال دالل عبد العزيز بعد وفاتها

عمرو الليثي يوجه الشكر إلى جلنة حتكيم مسابقة ممدوح الليثي مبهرجان اإلسكندرية السينمائي

يستعد الفنان محمد رمضان، إلحياء حفله 
الغنائي اليوم يف الساحل الشمالي، وإستعد رمضان 

للحفل حيث اجرى بروفات مكثفة، كما شهد املسرح 
جتهيزات ضخمة إستعداداً للحفل.

ومن املتوقع أن يقدم محمد رمضان عدد من أبرز 
األغاني اخلاصة به من بينها :“منبر وان”، “امللك”، 

»مافيا«، “فيروس”، »بوم بوم«، »انساي”، »السلطان«، 
»انت جدع«، »كورونا فيروس«، »يال بينا«، »مصباح 

عالء الدين«، »أنا البطل«، »ثابت«، و“على اهلل”.
وتعد أغنية “على اهلل” هي أحدث أعمال محمد 

رمضان الفنية وتقول كلماتها: “على اهلل على اهلل  .. 
انا ماشي فيها كدا على اهلل .. على اهلل .. على اهلل  .. 

انا ماشي فيها كدا علي اهلل .. احب اجيبها وهي طايره 
اخش يف احليطه اوقعها .. ١ ٢ ٣ ٤ هاتلي شله وهسمعها”. انتوا هلس خيش وقش بضاعه 

بايظه هنرجعها .. انا احلقيقي دي احلقيقة .. عاملزيكا لساني اطول من برج ايفل  .. حطيت 
عالوحش عديت الليفيل .. انا كابوسك Egyptian eagle ..انت شغلتي لو مبسوط اخليك 

تتقفل«.  و نشر محمد رمضان فيديو من البروفات اليومية ملتابعة األمور النهائية قبل انطالق 
احلفل، فى منطقة جولف بورتو مارينا، وعلق قائالً »Just rehearsal ! ..  من بروڤات أقوى 

حفلة يف الساحل«.

جتهيزات ضخمة ملسرح حفل

محمد رمضان
تستعد دور العرض الستقبال عدد من 

األعمال السينمائية اجلديدة، وهما فيلمى 
ماكو و 200 جنيه، وفى السطور التالية نرصد 

مواعيد طرح تلك األعمال.  
200 جنيه

 من أول األفالم املقرر إنطالقها فى دور 
العرض السينمائية املصرية، هو فليم 200 

جنيه  والذى سيتم طرحه يوم األربعاء القادم 
املوافق 25 أغسطس. 

فيلم “200 جنيه”، تدور أحداثه يف إطار 
اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة 

ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر 
فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له 

حدوتة مختلفة عن األخرى.
وتدور أحداث الفيلم يف إطار اجتماعي حول 

200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من 
مختلف الطبقات االجتماعية وأماكن املعيشة 

ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل 
العمل بني مجموعة قصص مختلفة.

»200 جنيه » بطولة مجموعه كبيرة من 
النجوم وعلي رأسهم إسعاد يونس ، أحمد 

السقا ، احمد ادام  ،احمد رزق ، هاني رمزي 
،خالد الصاوي ، آسر ياسني ، بيومي فؤاد 

،نيللي كرمي ، ليلى علوي ، غادة عادل ،أحمد 
السعدني ، طارق عبد العزيز  ،محمود حافظ 

، مي سليم، نيرمني زعزع ، ملك قورة ، نهى 
صالح  ، دينا فؤاد ، محمد فراج ، أحمد داود ، 

محمد العريف ، آية قاسم ،  عمرو عبداجلليل.
ومن تأليف أحمد عبد اهلل وإخراج  محمد 

أمني ومن إنتاج شركتي »فيردي« لـ محمد 
عبداحلميد ووائل علي وشركة “آرت ميكرز” 

للمنتج أحمد عبد العاطي.
ماكو

 ثانى األعمال التى من املقرر طرحها فى 
دور العرض السينمائية، هو فليم ماكو املؤجل 
منذ فترة طويلة حيث مت االستقرار على يوم 

األربعاء 1 سبتمبر لطرحه.
وتأجل عرض فيلم “ماكو” حوالي عامني، 

وتدور أحداثه حول مأساة حقيقية خاصة 
بالعبارة “سالم إكسبريس”، وقيام 8 أشخاص 

برحلة غطس يف أعماق البحر األحمر ولم 
يعودوا جميعا إلى البر.

يشارك يف بطولة فيلم “ماكو” كل من بسمة، 
واملمثل التركي مراد يلدرمي، ناهد السباعي، 

سارة الشامي، عمرو وهبة، نيقوال معوض، 
محمد مهران، وهو من تأليف أحمد حليم، 

وإخراج محمد هشام الرشيدي.
وتدور أحداث الفيلم حول مركب غرقت عام 
1990، لذا يتضمن العديد من املشاهد املرهقة 

يف التصوير إلعطاء املصداقية، وتنفيذها 
بحرص شديد للحفاظ على سالمة طاقم 

العمل.

ماكو و200 جنيه.. 
بالتواريخ..  أفالم فى دور 

العرض السينمائى خالل أيام
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أعار النادي األهلي أحمد ياسر ريان لصفوف نادي 3٢
ألتاى التركي لمدة عام واجتاز الالعب الكشف 
الطبي وأعلن نادي التركي اتمام التعاقد معه.

بسبب كهربا.. 
جنش خارج حسابات 

منتخب مصر فى 
املعسكر املقبل

سر تعاقد الزمالك مع عمر كمال 
عبد الواحد فى امليركاتو الصيفى

هل يتسلم البطل درع الدورى فى امللعب هذا املوسم؟

بات محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى 
الزمالك، مهددا باالستبعاد من حسابات اجلهاز 

الفنى ملنتخب مصر بقيادة حسام البدرى بعد أزمته 
األخيرة مع ناديه ورفضه قرار الفرنسي باتريس 

كارتيرون املدير الفني لفريقه باجللوس احتياطيا 
أمام سيراميكا بالدورى، قبل أن يغادر معسكر 

الفريق من تلقاء نفسه.
وسبق وأن استبعد اجلهاز الفنى للمنتخب الوطنى 

محمود كهربا العب األهلى من حساباته عندما 
دخل فى أزمة مع مدربه بيتسو موسيمانى ومت 

على اثرها ايقاف الالعب فى األهلى واستبعاده من 
املباريات، وأكد حسام البدرى وقتها أنه يتضامن مع 
االندية فى أى قرارات تربوية لذا مت استبعاد كهربا 

من احلسابات وقتها.
من جانبه، أكد حسني لبيب، رئيس اللجنة املكلفة 

بإدارة نادى الزمالك، أنه سيعقد جلسة اليوم 
السبت مع باتريس كارتيرون مدرب نادى الزمالك، 

للحديث عن تفاصيل أزمة محمود عبد الرحيم 
جنش حارس مرمى الفريق.

وقال لبيب : »ال أحد يقلق على العبى الزمالك، 
وأى 11 العب يرتدى قميص الزمالك يحقق 

االنتصار، أى العب يخطئ سينال عقابه، ويجب 
أن يكون هناك التزام داخل الفريق من جميع 

الالعبني، وسنحافظ على قوام الفريق«.
وأضاف: »سأجلس مع كارتيرون وأعرف كل الوقائع 

بخصوص جنش، وسنتخذ القرار بناًء على 

توصيات اجلهاز الفنى، األهم بالنسبة لنا هو أن 
أى فرد يف النادى يتبع مبدأ الثواب والعقاب، من 

أصغر ألكبر فرد يف الفريق والعقاب متدرج، أى 
إنسان أخطأ سينال عقابه وبعد ذلك نحترم وجوده 

بالفريق، وال نخفى األخطاء«.
وأعلن الفرنسي كارتيرون املدير الفني لفريق 

الزمالك خروج احلارس محمود »جنش« من قائمة 
الفريق لنهاية املوسم بسبب االعتراض على قرارات 

اجلهاز الفني باجللوس على دكة البدالء يف مباراة 
سيراميكا. وأوضح الفرنسي كارتيرون خالل املؤمتر 

الصحفى أن احلارس محمود جنش عقب إبالغه 
بعدم اللعب أساسيا يف املباراة أمام سيراميكا قام 

مبغادرة معسكر الفريق دون إبالغ أحد.

شريف يحافظ على صدارة هدافى 
الدورى رغم الغياب فى 3 مباريات
األهلى ومنتخب  حافظ محمد شريف مهاجم 

مصر على صدارة هدافى الدوري املمتاز 
19 هدفًا قبل جولتني من نهاية  برصيد 
املسابقة بفارق أربعة أهداف عن أحمد 

املعار لسيراميكا  ياسر ريان العب األهلى 
الذى سجل 15 هدفًا ولكنه طار لإلعارة 

املغربى  ثالثًا  التركى فيما يحل  بالدوري 
اشرف بن شرقى جنم الزمالك برصيد 

14 هدفًا.
الثالثة  املباريات  وغاب محمد شريف عن 
األخيرة لألهلى أمام إنبى وطالئع اجليش 

إصابته بشد فى  البورسعيدى بسبب  واملصرى 
التى  االسماعيلى  مباراة  فى  اخللفية  العضلة 

.1-1 االيجابى  بالتعادل  انتهت 
ويقدم محمد شريف موسما قويا مع األهلي 
جنح خالله فى تسجيل 26 هدفا مع الفريق 

املسابقات،  باملوسم احلالي يف مختلف  األحمر 
وبات املهاجم األول فى صفوف الفريق األحمر، 

ووالتر  املهاجمني صالح محسن  باقي  متفوقا على 
محسن. ومروان  بواليا 

 محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا 
املوسم 46 مباراة، من بينها 29 فى الدورى و13 فى 

أفريقيا و2 فى كأس العالم لألندية وواحدة فى 
كأس مصر ومباراة فى السوبر األفريقى مسجال 

26 هدفا، بواقع 19 فى الدورى و 6 فى أفريقيا 
تبلغ قيمته  السوبر األفريقى، فيما  وواحد فى 

ألف يورو، ويقدم محمد  التسويقية مليونا و800 
شريف مستويات قوية مع األهلى منذ عودته 

من اإلعارة إلى إنبى فى املوسم املاضي، وبات 
الفريق األحمر  املهمة فى صفوف  العناصر  من 

الفنى،  املدير  موسيمانى،  بيتسو  عليه  ويعتمد 
والقارية. املحلية  املباريات  أساسى فى  بشكل 

أثبت محمد شريف،  أنه هداف من العيار 
الهجوم  أقدامه فى قيادة  الثقيل، بعدما ثبت 
املحلى واألفريقي، حيث  املستوى  األحمر على 
يقدم واحدا من أفضل مواسمه الكروية، بعد 

تألقه مع إنبى املوسم املاضى وعودته إلى البيت 
األحمر، ليحفر  اسمه فى قلوب جماهير 

األهالوية، خاصة فى ظل تسجيله أهدافا مهمة 
وحاسمة فى مسيرة املارد األحمر نال بها ثقة 

موسيمانى.  بيتسو  أفريقى  اجلنوب  الفنى  املدير 
وأعلن االحتاد األفريقي لكرة القدم »كاف« 

النادي األهلي على  حصول محمد شريف مهاجم 
لقب هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 
6 أهداف، وسجل محمد شريف هدفا لألهلي يف 
أفريقي  فوزه على حساب كايزر تشيفز اجلنوب 

النهائي لدوري أبطال  اللقاء  3-0 يف  بنتيجة 
 6 أفريقيا، ورفع محمد شريف رصيد أهدافه إلى 

البطولة. أهداف محتالً صدارة ترتيب هدايف 
ورغم أن اجلزائري أمير سعيود جنم شباب 

بلوزداد سجل 8 أهداف إال أن الكاف لم يعتبره 
هدافا لدوري األبطال، بعدما سجل هاتريك فى 
التمهيدى  الدور  بذهاب  الكينى  جورماهيا  مرمى 

انتهت بفوز بلوزداد  التى  املباراة  الثانى خالل 
بسداسية دون رد.

وأحرز شريف أهدافه الستة يف مرمى فيتا كلوب 
املجموعات  مبرحلة  وإيابا  ذهابا  الكونغولىي 

التونسي  والترجي  باملجموعات  التنزاني  وسيمبا 
النهائى. ذهابا وإيابا يف نصف 

يغيب طاهر محمد طاهر، العب النادي 
األهلي، عن صفوف فريقه خالل مباراة 

اجلونة املقرر لها الثالثاء املقبل باستاد 
خالد بشارة فى اجلولة 33 لبطولة 

الدوري املمتاز لإليقاف، حيث حصل 
الالعب على بطاقة صفراء ثالثة أمس 

فى مباراة املصري بالدوري.
من ناحية أخرى، اقترب محمد شريف مهاجم 

النادى األهلى من العودة لقائمة املارد األحمر يف 
مباراته القادمة ضد اجلونة يف اجلولة الثالثة والثالثني 

من عمر مسابقة الدوري العام، بعدما تعافى الالعب من 
اإلصابة بشد يف العضلة اخللفية والتي أبعدته عن مباريات 

فريقه ضد إنبي وطالئع اجليش واملصري، وقد يكون متواجدا 
يف قائمة لقاء اجلونة القادم.

وفضل اجلهاز الفني لألهلي استبعاد محمد شريف من قائمة 
مباراة املصري السيما مع عدم جاهزية الالعب بنسبة %100 

، حيث استقر الرأي داخل اجلهاز الفني على استبعاده من 
قائمة مباراة الفريق البورسعيدي خشية من تفاقم اإلصابة اذا 

ما تعجل يف الدفع به، خاصة وأن موقف املنافسة على الدوري 
باتت ضعيفة يف ظل اتساع فارق النقاط مع الزمالك إلى 4 

نقاط قبل جولتني من انتهاء املسابقة.
ويقدم محمد شريف موسما قويا مع األهلي جنح 
خالله فى تسجيل 26 هدفا مع الفريق األحمر 

باملوسم احلالي يف مختلف املسابقات، وبات 
املهاجم األول فى صفوف الفريق األحمر، متفوقا 

على باقي املهاجمني صالح محسن ووالتر بواليا 
ومروان محسن

األهلي  النادي  موهبة  ريان  ياسر  أحمد  يعد 
فى  ا  حالّيً املتواجدين  املهاجمني  أهم  أحد 
جيًدا  مستوى  قدم  حيث  املصرية  الساحة 
لقب  على  شرًسا  منافًسا  وظل  املوسم  هذا 

محمد  يتصدره  الذى  املصري  الدوري  هداف 
ضمن  ريان  وتألق   ، األهلي  مهاجم  شريف 

سجل  بعدما  املوسم  هذا  سيراميكا  صفوف 
خاضها  مباراة،   25 يف  آخر  وصنع  هدفا   16

والكأس. بالدوري 
ريان  ياسر  أحمد  األهلي  النادي  وأعار   

عام  ملدة  التركي  ألتاى  نادي  لصفوف 
نادي  وأعلن  الطبي  الكشف  الالعب  واجتاز 

معه.  التعاقد  امتام  التركي 
بعض  فى  تهديفى  عقم  األهلي  وواجه   

شريف  محمد  عنها  غاب  التى  املباريات 
الذى  األمر  األساسى،  األحمر  املارد  مهاجم 

األهلى  تأثر  حول  للتساؤل  البعض  دفع 
للدوري  ريان  ياسر  أحمد  إعارة  بقرار 

لشريف. املناسب  البديل  أنه  السيما  التركى 
مع  قويا  موسما  شريف  محمد  ويقدم    

هدفا   26 تسجيل  فى  خالله  جنح  األهلي 
يف  احلالي  باملوسم  األحمر  الفريق  مع 

األول  املهاجم  وبات  املسابقات،  مختلف 
على  متفوقا  األحمر،  الفريق  صفوف  فى 

بواليا  ووالتر  محسن  صالح  املهاجمني  باقي 
محسن. ومروان 

لعب  عاما،   25 الـ  صاحب  شريف  محمد   
فى   29 بينها  من  مباراة،   46 املوسم  هذا 

العالم  كأس  فى  و2  أفريقيا  فى  و13  الدورى 
ومباراة  مصر  كأس  فى  وواحدة  لألندية 
هدفا،   26 مسجال  األفريقى  السوبر  فى 

أفريقيا  فى   6 و  الدورى  فى   19 بواقع 
تبلغ  فيما  األفريقى،  السوبر  فى  وواحد 

يورو،  ألف  و800  مليونا  التسويقية  قيمته 
مع  قوية  مستويات  شريف  محمد  ويقدم 

فى  إنبى  إلى  اإلعارة  من  عودته  منذ  األهلى 
املهمة  العناصر  من  وبات  املاضي،  املوسم 

عليه  ويعتمد  األحمر  الفريق  صفوف  فى 
بشكل  الفنى،  املدير  موسيمانى،  بيتسو 

والقارية. املحلية  املباريات  فى  أساسى 

طاهر يغيب عن 
األهلى أمام اجلونة

هل يندم األهلى على التفريط فى 
أحمد ياسر ريان للدوري التركى؟

جنح مسئولو الزمالك فى التوصل التفاق مع 
عمر كمال عبد الواحد صانع ألعاب املصرى 

البورسعيدى، فى صفقة انتقال حر خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية احلالية، بعدما رفض 

الالعب التجديد لناديه وخروجه من القائمة 
األفريقية.

واتفق عمر كمال، صاحب الـ27 عاما، مع 
الزمالك على احلصول على 6 ماليني جنيه 
يف املوسم ومليون جنيه من اإلعالنات ليصل 

إجمالي ما سيحصل على 7 ماليني جنيه، 
فى ظل رغبته األكيدة على االنتقال للفريق 

األبيض بالرغم من امتالكه لبعض العروض 
املحلية القوية على رأسها بيراميدز.

وفضل الزمالك التعاقد مع عمر كمال عبد 
الواحد بسبب قدرته الكبيرة على الوصول 

لشباك املنافسني، حيث سجل حتى اآلن 13 
هدفًا خالل 31 مباراة خاضها مع املصرى 

البورسعيدى، كما صنع هدفني لزمالئه.
كما ميتلك عمر كمال عبد الواحد ميزة قوية 
وهى أنه سجل فى مباراتي املصرى مع األهلى 

فى الدور األول والثانى، كما سجل فى شباك 
بيراميدز، مما يعنى أنه ال يخشى مواجهة 

الكبار فى الدورى.
وجنح الزمالك فى الفوز على نظيره سيراميكا 

2-1 فى املباراة التى جمعت الفريقني على 
استاد السويس ضمن مواجهات اجلولة رقم 32 
من بطولة الدوري املصري املمتاز، تقدم أحمد 

محسن العب سيراميكا لفريقه فى الدقيقة 
41 ، وتعادل بن شرقى للزمالك فى الدقيقة 

46 قبل نهاية الشوط األول، وتقدم أحمد زيزو 
للفريق األبيض من ركلة جزاء فى الدقيقة 60.
وبهذه النتيجة واصل الزمالك تربعه على قمة 

جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما 
خاض 32 مباراة حقق الفوز يف 23 وتعادل يف 

7 مواجهات وخسر مباراتني، وسجل العبوه 
58 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، فيما احتل 

سيراميكا املركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد 
أن لعب 32 مباراة فاز يف 8 لقاءات وتعادل يف 14 

مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل العبوه 39 
هدفًا وتلقت شباكه 43 هدفًا.

كشف مسئولو احتاد الكرة أنه لم يتم التطرق، 
حتى اآلن، ملسألة تسليم درع الدورى لبطل 

املسابقة هذا املوسم داخل امللعب من عدمه، 
خاصة أن املسابقة لم يتم حسمها ولم يتحدد 

بطل الدورى املصرى حتى اآلن.
وأوضح مسئولو احتاد الكرة أن اجلبالية 

ستتواصل مع الرعاة عقب حسم لقب الدورى، 
سواء لألهلى أو الزمالك، ملناقشة عملية 

التسليم وهل هناك إمكانية لتسليمه داخل 
امللعب أم فى احتفالية خاصة عقب انتهاء 

املسابقة.
وأشار مسئولو اجلبالية إلى أن ضيق الوقت قد 

يدفع احتاد الكرة لتسليم درع الدورى للبطل فى 
احتفالية خاصة بعد الدورى وليس فى امللعب.

واقترب فريق الكرة األول بنادى الزمالك من 
التتويج بلقب الدورى للموسم احلالى 2020 / 

2021، خاصة بعدما حقق الفوز على سيراميكا 
بنتيجة 2 / 1 فى املباراة التى جمعتهما مساء 
اجلمعة، على استاد السويس ضمن مواجهات 

اجلولة رقم 32 من بطولة الدوري املصري 
املمتاز.

وبهذه النتيجة، واصل الزمالك تربعه على قمة 
جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما 

خاض 32 مباراة حقق الفوز يف 23 وتعادل يف 

7 مواجهات وخسر مباراتني، وسجل العبوه 
58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما احتل 

سيراميكا املركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد 
أن لعب 32 مباراة فاز يف 8 لقاءات وتعادل يف 14 

مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل العبوه 39 
هدفًا وتلقت شباكه 43 هدفًا.

ويحتاج الزمالك 3 نقاط فقط دون النظر 
لنتائج مباريات األهلى، ففى حالة فوز الفارس 

األبيض على اإلنتاج احلربى فى املباراة املقرر 
لها يوم الثالثاء، سيصبح رصيده 79 نقطة، 

وسواء فاز األهلى على اجلونة أو حتققت أى 
نتيجة أخرى سيصبح الزمالك بطل البطولة.



06 العدد ٧46
اإلصدار الثانى

األخيرةالسنة الثامنة عشرة
أغسطس  ٢٠٢١ 3٢األثنين

دخول 5000 سفينة جتارية ملرافئ 
دبي بالنصف األول من 2021

التابع  اخلشبية،  للسفن  املالحي  الوكيل  مكتب  أعلن 
أنه  دبي،  يف  احلرة  واملنطقة  واجلمارك  املوانئ  ملؤسسة 
سفينة   5000 من  أكثر  دخول  حركة  تنظيم  على  أشرف 
خشبية إلى مرافئ دبي خالل النصف األول من عام 2021، 
السفن  بواسطة  اإلمارة  جتارة  تنمية  يف  بذلك  مساهمة 

اخلشبية.
 وحملت هذه السفن 260،001 طن من البضائع، وصدرت 
365،632 طن من اإلمارة إلى العالم، وذلك وفقا لإلجراءات 
املحددة يف مجال األمن والسالمة، وبالتنسيق مع اجلهات 

احلكومية املعنية يف هذا القطاع .
يأتي ذلك يف إطار املكانة العاملية الرائدة إلمارة دبي كمركز 
عاملي وإقليمي رئيسي للتجارة الدولية، ومتاشيا مع الدور 
الكبير حلركة تبادل البضائع باستخدام السفن اخلشبية 
اخلارجية،  دبي  جتارة  يف  التنوع  حتقيق  يف  ومساهمتها 
وقال سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة املوانئ 
واجلمارك واملنطقة احلرة يف دبي، »إن املكتب يتولى مهمة 
اإلشراف على السفن اخلشبية، وتنظيم جميع العمليات 
املتعلقة بها خالل فترة وجودها يف مياه إمارة دبي للقيام 
ومشغلي  مالكي  عن  بالنيابة  واخلدمات  باإلجراءات 
السفن، فضال عن رعاية مصالح تلك السفن، والتأكد من 
سالمة وحماية البحارة العاملني عليها، وضمان حقوقهم 

خالل فترة وجودهم يف اإلمارة«.
جائحة  فرضتها  التي  القيود  من  الرغم  »على  وأضاف، 
كوفيد-19، إال أن املكتب جنح منذ بداية العام اجلاري يف 

تنظيم حركة دخول وخروج أكثر من 5،383 سفينة خشبية 
على  حتمل  دبي،  وخور  ديرة  ومرفأ  احلمرية  ميناء  عبر 
متنها 260،001 طن من السلع واملواد االستهالكية القادمة 
جانب  إلى  التقليدية،  االسواق  وتغذية  التجارة  بهدف 
مختلفة  وجهات  إلى  دبي  من  طن   365،632 تصديرها 
الذين  التجار  زيادة إجمالي عدد  إلى  العالم«، مشيرا  من 
مع  مباشرة  وخدمات  معامالت  على  للحصول  تقدموا 
 650 إلى  ليصل  اخلشبية  للسفن  املالحي  الوكيل  مكتب 
تاجرا، حيث استقبل مرفأ ديرة 288 تاجرا، وخور دبي 240 

تاجرا، وميناء احلمرية 115 تاجرا وميناء راشد 7 جتار.
واملنطقة احلرة يف  املوانئ واجلمارك  رئيس مؤسسة  وأكد 
يسعى  اخلشبية  للسفن  املالحي  الوكيل  مكتب  أن  دبي، 
كل  يف  اخلشبية  بالسفن  اخلاصة  العمليات  تنظيم  إلى 
سعي  ضمن  وذلك  البحرية،  السالمة  بجوانب  يتعلق  ما 
إلى  املتواصل  احلرة  واملنطقة  واجلمارك  املوانئ  مؤسسة 

تطوير بيئة التجارة واألعمال يف اإلمارة.
التجارة  حركة  لتطوير  املتصاعدة  اجلهود  مع  ومتاشيا 
املوانئ  دبي، وسعي مؤسسة  بالسفن اخلشبية عبر موانئ 
وتوطيد  تعزيز  إلى  بدبي  احلرة  واملنطقة  واجلمارك 
جانب  إلى  للسفن،  البحرية  والسالمة  األمن  جوانب 
مكتب  يحرص  اإلمارة،  يف  واألعمال  التجارة  بيئة  تطوير 
املوانئ  ملؤسسة  التابع  اخلشبية،  للسفن  املالحي  الوكيل 
على  اإلطار  هذا  يف  دبي،  يف  احلرة  واملنطقة  واجلمارك 
تيسير العديد من اخلدمات لتلك للسفن اخلشبية تشمل 

التلف  من  وحمايتها  سالمتها  وضمان  البضائع  مناولة 
وجودها  فترة  وخالل  والتحميل  التفريغ  عمليات  أثناء 
على أرصفة امليناء، باإلضافة إلى العديد من التسهيالت 
يف  الذكية  التقنيات  تطبيق  عبر  األخرى،  واخلدمات 
التعامالت، مثل نظام /احلجز اإللكتروني/ الذي يتم من 
خالله حتديد مواعيد دخول السفن اخلشبية إلمارة دبي 
األرصفة  وتنظيم  االنتظار  مدة  يقلل  ما  الرسو،  ومواقع 
استخدام  خالل  من  وكذلك  االستيعابية،  طاقتها  وزيادة 
اخلشبية  السفن  مالك  ربط  يف  املتخصص  »ناو«  تطبيق 
السفن  مالك  يحدد  حيث  إلكترونيا،  الدولة  يف  بالتجار 
من خالل النظام نوع البضائع التي سيتم نقلها، واملساحة 
املتوافرة والطاقة االستيعابية واألسعار، فيما يتيح النظام 
للتجار يف الدولة معلومات عن السفن التي ستتوجه لدبي 

واملتاحة لنقل البضائع إلى الوجهات املستهدفة.
ويف هذا اإلطار قال ابن سليم : » إن مكتب الوكيل املالحي 
للسفن اخلشبية أسهم، منذ انطالقه يف يوليو 2020 حتى 
خالل  من  اخلشبية  السفن  مالك  أعمال  تطوير  يف  اآلن، 
بضائعهم  لتخليص  الالزمة  واملعامالت  الوقت  اختصار 
التعامل معها إضافة  إلى  التي يحتاجون  وتوحيد اجلهة 
إلى تقدمي اخليارات التجارية املتعددة لهم كتوفير فرص 
احلفاظ  جانب  إلى  خلدماتهم،  األجل  طويلة  العقود 
التلف  من  وحمايتها  سالمتها  وضمان  البضائع  على 
أثناء عمليات التفريغ والتحميل خالل فترة تواجدها يف 

أرصفة امليناء يف مرافئ دبي«.

تراجع قطاع مواد البناء بنسبة %2.4 
خالل تعامالت البورصة األسبوع املاضي

تفاصيل  استعدادات البنوك لتنفيذ 
مبادرة التمويل العقاري

املالية: نستهدف تسليم
300 سيارة ميكروباص شهرًيا

وفقًا ألسبقية احلجز

تصدر قطاع سياحة وترفيه ارتفاعات قطاعات 
بنسبة  املاضي،  األسبوع  خالل  املصرية  البورصة 
6.6% تاله قطاع ورق ومواد تعبئة وتغليف بنسبة 
قطاع  تاله   %2.6 بنسبة  عقارات  قطاع  ثم   %3.6
تاله   %2.4 بنسبة  مصرفية  غير  مالية  خدمات 

قطاع بنوك بنسبة %1.6.
البورصة املصرية

وأدوية  صحية  رعاية  قطاعات  تراجعت  فيما 
والشحن  النقل  خدمات  قطاع  تاله  بنسبة %0.4 
مساندة  وخدمات  طاقة  قطاع  ثم   %0.7 بنسبة 

بنسبة 1.9% ثم قطاع مواد بناء بنسبة %2.4.
يف  املقيدة  لألسهم  السوقي  املال  رأس  خسر 
البورصة املصرية 500 مليون جنيه خالل تعامالت 
 715.2 مستوى  عند  ليستقر  اجلاري  األسبوع 

مليار جنيه مقابل 715.7 مليار جنيه وسط تباين 
أداء مؤشراتها. 

بلغ إجمالى قيمة التداول يف البورصة املصرية 
خالل األسبوع احلالي نحو 34.2 مليار جنيه فى 
حني بلغت كمية التداول نحو 2953 مليون ورقة 

منفذة على 292 ألف عملية.
 وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول البورصة 
تداول  كمية  و  جنيه  مليار   22.2 قدرها  املصرية 
ألف   238 على  منفذة  ورقة  مليون   2759 بلغت 

عملية خالل األسبوع املاضي.
هذا وقد استحوذت األسهم يف البورصة املصرية 
داخل  التداول  قيمة  إجمالى  من   %  32.29 على 
املقصورة. فى حني مثلت قيمة التداول للسندات 

نحو 67.71 % خالل األسبوع.

وتصورات  جتهيزات  إعداد  يف  البنوك  بدأت 
بالتمويل  الرئاسية اخلاصة  املبادرة  تنفيذ  لبدء 
العقاري اجلديد واملعلنة رسميا من البنك املركزي 

منذ شهر مضى.
املبادرة  تلك  يف  املشاركة  البنوك  تستهدف 
زيادة  عدد عمالئها من خالل منح تيسيرات لهم 
بالتزامن مع الضوابط املعلنة من البك املركزي 
مبناسبة  املصرفية  للخدمات  بالترويج  املصري 

االحتفال بالشمول املالي العربي.
قالت مصرفية مطلعة أن حجم البنوك املشاركة 
يف مبادرة التمويل العقاري بلغت 15 بنك حكوميا 
مصرية  بنوك   5 من  أكثر  أن  موضحة   ، وخاصا 
كانت جاهزة لالشتراك يف املبادرة الرئاسية منذ 

اإلعالن عنها يف يوليو املاضي.
بقية  استكمال  عمليات  أن  املصادر  أوضحت 
البنوك عمليات االشتراك باملبادرة اجلديدة تتم 
وفقا جلداول زمنية محددة من خالل رفع حجم 

محافظها بقروض التجزئة املصرفية مبا يتناسب 
مع املبادرة الرئاسية اجلديدة لتقليل األعباء عن 

الفئات األولي بالرعاية ومتوسطي الدخل.
الوحدات  علي  الفائدة  سعر  إن  املصادر  قالت 
تاريخيا  يعد  الرئاسية  املبادرة  ضمن  السكنية 
البنك  يعلنها  التي  األولي  للمرة  وأنه  خصوصا 
الدخل  ومتوسطي  ملحدودي  أكثر  لدعم  املركزي 
بفترات سداد أكثر تيسيرا وهو ما يعني تنشيط 
التوظيف  عمليات  ويدعم  العقاري  للسوق  اكبر 
سكنية  وحدات  بناء  جراء  املباشر  وغير  املباشر 

جديدة.
أضافت املصادر أن تلك املبادرة تعد أكثر مناسبة 
للعمالء واملطورين العقاريني خصوصا وأن حدود 
اسعار الوحدات السكنية محددة بحسب الدخل 
أن  موضحة   ، السداد  وفترات  اقساط  وكذلك 
املبادرة اجلديدة تساعد علي ضبط السوق وتدعم 

االقتصاد.

أكد الدكتور محمد معيط وزير املالية، أن املبادرة الرئاسية 
بالغاز  تعمل  جديدة  بسيارات  املتقادمة  املركبات  إلحالل 
الطبيعى، حتظى بإقبال املواطنني على االستفادة مما تتيحه 
من مزايا حتفيزية تتمثل فى احلافز األخضر، وتقدمي سيارات 
متطورة، وموفرة اقتصادًيا، وصديقة للبيئة بتسهيالت ائتمانية 

غير مسبوقة، وقد مت تسليم أول سيارة ميكروباص جديدة.
تابع الدكتور محمد معيط وزير املالية : من املتوقع أن تتوالى 
عملية تسليم سيارات امليكروباص خالل الشهر اجلارى وفًقا 
ألسبقية احلجز، مبعدل 300 سيارة ميكروباص شهرًيا، إضافة 
إلى 4 آالف و127 سيارة مالكى وتاكسى أخرى مت تسليمها منذ 
أبريل املاضى وحتى اآلن، وحتملت اخلزانة العامة للدولة نحو 

92,8 مليون جنيه قيمة احلافز األخضر لهذه السيارات.

املالية  وزارة  أن  املالية،  وزير  معيط  محمد  الدكتور  أضاف 
انتهت من إجراء املزايدة العلنية، ليتم رفع السيارات القدمية 
من ساحات التخريد بالقاهرة الكبرى واإلسكندرية والسويس 
وصديقة  آمنة  بطريقة  معها  للتعامل  األحمر،  والبحر 
للبيئة، من خالل إعادة تدوير مكوناتها كمواد خام تدخل فى 
صناعات متعددة مثل التى تعتمد على »احلديد« و»املطاط« 
ُيسهم  الذى  النحو  على  وغيرها،  و»الفايبر«،  و»البالستيك« 
جديدة  صناعية  وأنشطة  حديثة،  تكنولوجيات  توطني  فى 
فى مجال إعادة تدوير مكونات املركبات املتقادمة، إضافة إلى 
تقليل تلوث الهواء، واالنبعاثات الكربونية الضارة الصادرة من 

السيارات املتهالكة.
قال أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحالل املركبات 

بوزارة املالية، املدير التنفيذي ملبادرة إحالل السيارات املتقادمة 
الطلبات  إجمالى  إن  الطبيعى،  بالغاز  تعمل  جديدة  بأخرى 
بلغ  للمبادرة،  اإللكترونى  املوقع  على  املكتملة  الصحيحة 
حتى اآلن نحو 31 ألف طلب، وقد مت حتى منتصف أغسطس 
اجلارى، تخريد 4701 سيارة قدمية مضى على صنعها أكثر من 
عشرين عاًما، منها 4508 سيارة مالكى و102 تاكسى و91 سيارة 

ميكروباص.
أضاف أننا نسعى إلى تشجيع املزيد من الشركات املصنعة 
مساحة  لتوسيع  املبادرة  فى  املشاركة  على  محلًيا  للسيارات 
االختيار أمام الراغبني فى إحالل سياراتهم القدمية، وتلبية 
طلبات  بني  الفجوة  وتقليل  املواطنني،  من  املتزايد  اإلقبال 
اإلحالل، والسيارات التى يتم تسليمها، وإزالة أى معوقات قد 

حتول دون زيادة الطاقة اإلنتاجية من السيارات محلية الصنع.
مبادرة  باسم  الرسمى  املتحدث  الرازق،  عبد  أحمد  وأشار 
إحالل املركبات بوزارة املالية، إن الوزارة تعمل بصفة مستمرة 
على تنقية الطلبات التى ترد على املوقع اإللكترونى للمبادرة  
التى  الطلبات  بحذف  وذلك   ،www.gogreenmasr.com

بقاعدة  مطابقتها  واقع  من  صحيحة  غير  بيانات  تتضمن 
بيانات اإلدارة العامة للمرور، والطلبات التى ال تنطبق عليها 
شروط املبادرة، والطلبات غير املكتملة، ولم يتم فيها حتديد 
املختص  البنك  أو  السيارة  نوع  حيث  من  العميل  اختيارات 
بالتمويل، وتوضيح ذلك للعميل من خالل رسائل نصية على 

هاتفه املحمول.
مبادرة  باسم  الرسمى  املتحدث  الرازق،  عبد  أحمد  وأضاف 

حتفيز  تستهدف  املبادرة  أن  املالية  بوزارة  املركبات  إحالل 
املواطنني من أصحاب السيارات القدمية التى مر على صنعها 
أكثر من عشرين عاًما للحصول على سيارات جديدة متطورة 
تعمل بالوقود املزدوج »الغاز الطبيعى والبنزين«، لتحل محل 
سياراتهم املتقادمة، من خالل تقدمي حزمة من احلوافز أهمها: 
السيارة اجلديدة  قيمة  يبلغ 10% من  الذى  األخضر،  احلافز 
املالكى بحد أقصى 22 ألف جنيه كمقدم ثمن السيارة اجلديدة 
من  و%20  املواطن،  عن  نيابة  للدولة  العامة  اخلزانة  تسدده 
ألف جنيه،  »التاكسى« اجلديدة، بحد أقصى 45  ثمن  سيارة 
إلى  إضافة  جنيه،  ألف   65 أقصى  بحد  لـ»امليكروباص«  و%25 
التسهيالت االئتمانية غير املسبوقة بسعر عائد ثابت للبنك %3 

طوال فترة التقسيط.


