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كد خبراء السياسة واالقتصاد أن مصر 

نجحت فى تعميم نجاح االستقرار الداخلى 
لتكون نموذجًا يحتذى به فى دول الجوار

على هامش قمة بغداد للتعاون والشراكة، جاءت رسائل 
الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدة على صدق املساعى 
األوسط،  الشرق  فى  واالستقرار  السالم  املصرية إلحالل 
والرخاء  للتنمية  موطًنا  إلى  امللتهبة  املنطقة  وحتويل 
تعميم  استمرار  على  عالوة  واإلرهاب،  التطرف  ونبذ 
يعود  أسواق جديدة، مبا  املصرى فى  االقتصادى  النجاح 

بالنفع على الداخل املصرى واحمليط العربى
رسائل  ركزت  والتنمية،  للبناء  الدعوة  جانب  وإلى 
احلفاظ  ضرورة  على  العراقى  للشعب  السيسى  الرئيس 
ومواجهة  واإلرهاب،  للعنف  والتصدى  وطنهم  على 
اإلرهاب ودعوات التعطيل، مؤكًدا على عظمة تاريخ شعب 
يحظى  بلد  فى  أفضل  مستقبل  يستحق  الذى  العراق 

بعمقه العربى والتاريخى واإلنسانى.
أن مصر جنحت فى  السياسة واالقتصاد  أكد خبراء  و 
لتكون منوذًجا يحتذى  الداخلى  تعميم جناح االستقرار 
املصرية فى  اإلدارة  دول اجلوار، عالوة على صدق  به فى 

مسعاها للوصول باملنطقة وشعوبها إلى بر األمان.

منوذج ملهم
وفى هذا الصدد، تقول الدكتورة سمية عسلة، اخلبيرة 
فى الشأن الدولى، إن جناح مصر جعلها منوذًجا ملهًما، 
فاستعادت دورها فى العمق اإلفريقى بعد غياب 40 عاما، 
لتستعيد مصر دورها فى إفريقيا بالقوة الناعمة، مؤكدة 
اقتصادية  لم يقتصر على مشروعات  املصرى  املشروع  أن 
داخل مصر وخارجها، وإمنا امتد ذلك إلى أن يكون ملصر 
عدة  فى  برز  ما  وهذا  اإلنسانى،  املستوى  على  مشروعات 

أمور.
فى  األيقونة  أصبحت  مصر  أن  عسلة  سمية  واعتبرت 
امللهم  والنموذج  الداخل،  فى  اإلرهاب  محاربة  مجال 
أن  إلى  الفتة  العالم،  دول  وبقية  العربية  املنطقة  فى 
إيران،  خصوصا  بغداد،  قمة  فى  سياسيني  فرقاء  وجود 
املستوى  على  جدا  ذكى  حترك  ويعد  جناح  مؤشر  فهذا 
السياسى، فمعناه جمع طرفى النزاع، الفتة إلى أن مصر 

تسعى لتهدئة األوضاع وخلق استقرار سياسى فى العراق، 
العراق،  والسياسى فى  االقتصادى  البناء  كخطوة إلعادة 
فالعراق دولة نفطية كبيرة ولها عمقها التاريخى والعربى 

الهام.

عودة العراق إلى الطاولة
الثانية  الرسالة  أن  إلى  الدولية،  اخلبيرة  وأشارت 
العراق  الرئيس السيسى هى دعمه إلعادة  التى وجهها 
أن  يؤكد  ما  والدولية،  العربية  املفاوضات  طاولة  إلى 
قوال  العربى  التضامن  داعية  هى  املصرية  القيادة 

وفعال.
أن مصر  على  التأكيد  هى  األهم  الرسالة  أن  واعتبرت 
فى  الثانية  أفغانستان  هى  العراق  تكون  بأن  تسمح  لن 
املنطقة، والتأكيد على أن مصر لن تقبل بوجود أى كيان 
إرهابى أو مخرب على األرض العربية واملنطقة فى الفترة 
املقبلة، خصوصا فى ظل ما نترقبه من انسحاب القوات 
بعد  أفغانستان  فى  يحدث  وما  العراق،  من  األمريكية 
انسحاب األمريكان وعودة نظام طالبان املتطرف، معتبرة 
للمنطقة  دعم  هو  اإلرهاب  مواجهة  فى  العراق  دعم  أن 

وألجل العالم كله
فى  الصادقة  رغبتها  على  أكدت  مصر  أن  وأضافت 
الذى  هو  املصرية  التجربة  جناح  وأن  العربى،   التعاون 
التى  البناء  رسائل  إلى  الفتة  املنطقة،  فى  نفسه  فرض 
»حافظوا  العراقى،  الشعب  إلى  السيسى  الرئيس  وجهها 
ألنه  والتعمير«،  البناء  الدستورى،  املسار  بلدكم،  على 
ينظر إليهم بعني األخ واألب، فهم فى النهاية شعب راقى 
لهم فى  يستحق احلياة األفضل، مؤكًدا على دعم مصر 

كافة مناحى احلياة.

التضامن العربى
قمة  فى  واملشاركة  للعراق  الرئيس  زيارة  أن  واعتبرت 
والتضامن  للعراق  مصر  دعم  استمرار  على  دليل  بغداد 
العربى، لتجاوز ما شهده العراق من مرحلة عدم استقرار، 

تاريخ  من  الهامة  املرحلة  هذه  لعبور  أنه  على  وتأكيد 
العراق، مبا فى ذلك الدعم الفنى والتقنى وحتى العنصر 

البشرى ألجل استعادة الشعب العراقى لبالده.
العراقى والسالم  كما أشادت سمية بدعم مصر لألمن 
التصدى  مجال  فى  الفريدة  املصرية  التجربة  ونقل 
وتعاون  شراكة  إلقامة  فرصة  هناك  أن  لإلرهاب، مضيفة 
مواجهة  أجل  من  واالستثمار  التعاون  فرص  وتعزيز 
التحديات االقتصادية التى تواجه العراق واألمة العربية، 

بل والعالم كله.
كانت  السيسى  الرئيس  رسالة  أن  عسلة،  واعتبرت 
واضحة فى استعداد مصر لتقدمي الدعم للعراق، فمصر 
القدمية  سياستها  وهذه  العربى،  الصف  لتوحيد  تسعى 
على  عالوة  واملنطقة،  العرب  األشقاء  جتاه  والراسخة 
التكامل املرتقب بني مصر والعراق، معتبرة أن هذه القمة 
تعد استكماال لقمة العراق السابقة التى متت بني مصر 

والعراق واألردن، وأكدت على فرص التكامل االقتصادى.

معركة البناء والتنمية
اخلبير  الدين،  نور  خالد  الدكتور  قال  جانبه،  ومن 
كلمة  الفتاح  عبد  الرئيس  ألقى  حينما  إنه  االقتصادى، 
الطريق  على  مصر  بأن  أيقنت  بغداد،  مؤمتر  فى  مصر 
والنهج  املنوال  نفس  على  املصرية  الدولة  وأن  الصحيح، 
وأن  أراضيها،  وسالمة  الدولة  سالمة  على  احلفاظ  فى 
املعركة احلقيقة هى البناء والتنمية، ال الهدم والتخريب، 
وهو ما فعله الرئيس سلًفا فى العديد من الدول، وميد به 

يده إلى العراق اليوم.
وأشار نور الدين، إلى أن الرئيس السيسى يؤكد فى كل 
الدول  حتركاته على أن سعى مصر للحفاظ على وحدة 
أمام التدخالت اخلارجية، الفًتا إلى أن الشراكة املصرية 
مجاالت  فى  ومتجددة،  قدمية  شراكة  هى  العراقية 
الكهرباء والطاقة واإلنشاءات، فهى شركات مصرية تفتح 
الباب أمام توفير فرص العمالة لألفراد واملصانع املصرية 

والعراقية أيًضا.

احلق فى احلياة
دائًما  يؤكد  الرئيس  أن  االقتصادى،  اخلبير  وأضاف 
من حقوق  هو حق  إرهاب  دون  احلياة  فى  احلق  أن  على 
اإلنسان، الفًتا إلى أن هناك دواًل فى املنطقة كانت تتأهب 
لالنقضاض على العراق إذا ما ضعف أو هزل، فإذا مبصر 
تقف فى وجه ذلك، مؤكدة أن أمن العراق من أمن مصر، 

وأن دعوات التعطيل واإلرهاب لن يكتب لها النجاح.
واحد  والعراق فى خندق  كانت مصر  إنه لطاملا  وتابع، 
السيسى  الرئيس  أكده  ما  وهو  التحديات،  مواجهة  فى 
بزيارته للعراق، الفًتا إلى أن مصر التى أصبح لها جتربة 
اقتصادية ألول مرة فى تاريخها احلديث، فى ظل حتديات 
كورونا واملناخ الصعب، تستطيع مصر أن تقف محاربة فى 
يؤكد  ما  وهو  العراق،  جانب  إلى  والبناء  التنمية  مجال 
على دعوة مصر إلرساء الهدوء والسالم فى منطقة الشرق 
باعتباره  املعتدلة،  الدول  لكل  ضماًنا  امللتهبة،  األوسط 

مفتاح التنمية.

احلرب على اإلرهاب
نوه  الرئيس  أن  إلى  الدين  نور  خالد  الدكتور  وأضاف 
اإلرهاب، وضرورة  على  العراق هى احلرب  معركة  أن  إلى 
جانب  إلى  تقف  مصر  أن  مؤكًدا  املشترك،  العمل  تعزيز 
إلى حسن اجلوار وعدم االعتداء،  العرب، داعية  أشقائها 
واالحترام املتبادل لسيادة الدول، واالمتناع غير املشروط 
عن التدخل فى سياسات الدول الداخلية، فضاًل عن عدم 

توفير مالذات لإلرهاب.
كما اعتبر الرئيس أن مصر والعراق ارتبطوا معًا بوحدة 
هى  مصر  وأن  وحيًدا  ليس  العراق  وأن  والهدف،  املصير 

السند واألمان لكل العرب.

أمن قومى عربى
فيما أكد الكاتب واملفكر سامى الزقم، على أن الرئيس 
نظم  اتباع  إلى  املسئولية  توليه  منذ  يسعى  السيسى 
اصالحية على كافة األصعدة، أهمها االصالح االقتصادى 

ووضع  االستثمار،  أفاق  تفتح  التى  التشريعات  وتعديل 
وبزيارات   واخلارجى،  الداخلى  املستوى  على  برنامج 
»الشام  فكرة  من  وجعل  العالم،  زعماء  مع  متبادلة 
ومصر  العراق  بني  بالتعاون  ملموًسا  واقًعا  اجلديد« 
وفرنسا  العراق  زعماء  مع  مهمة  لقاءات  وعقد  واألردن، 
ووقعت  والشراكة،  التعاون  بفكرة  ورحب  والكويت  وقطر 
مصر عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مختلفة مع اجلانب 

العراقى.
سيادة  على  الرئيس  السيد  تأكيد  إلى  الزقم  وأشار 
الشئون  فى  التدخل  وعدم  اإلرهاب  ومكافحة  الشعوب 
وتركيا،  ايران  خارجية  وزيرى  وجود  فى  للدول  الداخلية 
وبحضور أمير قطر، معتبًرا أن ذلك مبثابة تذكير لهم بأن 
ولن  املنطقة،  دول  وكل  العراق  مرحلة جديدة سيشهدها 
يسمح فيها باحتالل أراض عربية بقوات نظامية أو حتى 
بنشر اإلرهابني واإلرهاب فيها، أو إيواء اإلرهابني ودعمهم، 
وأن مصر تضع كل إمكاناتها فى خدمة أشقائها باعتبار أن 
القومى  العربية هو جزء من األمن  والدول  أمن اخلليج 

املصرى.

أمل للعراقيني
الرئيس  رسائل  أن  الزقم،  واملفكرسامى  الكاتب  واعتبر 
وماضيه  بحضارته  تذكيره  هو  العراقى  للشعب  بالنسبة 
مشرق  مستقبل  فى  لديه  األمل  روح  وبث  العظيم 
االنتخابات  الجناح  قدما  واملضى  العمل  على  وحتفيزه 
بالنسبة  أنه  مضيًفا  واملشاركة،  بالتعاون  اخلالفات  ونبذ 
الستعداد الشعب املصرى لتقدمي جتربته لألخوة العرب 
كانت  االخيرة  والرسالة  تردد  بال  العراق  وأولهم  جميعا 
بأننا  وغيرهم  اجلوار  دول  مزايدات  أمام  الطريق  قطع 

البديل.. إنها مصر.
عبد  الرئيس  حضور  فهى  األخيرة  الرسالة  أن  وتابع، 
هذه  فى  املستوى  رفيع  وفد  رأس  على  السيسى  الفتاح 
الظروف الصعبة والتقلبات العاملية، وهو ما يعنى أن مصر 

تعيد تقدمي نفسها للعالم أجمع.

جتربة ملهمة ومصير مشترك مقة ارعلب
فى مواجهة التحديات
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سجل التقرير تعرض 1.288 حالة إلهانات 

تمييزية ذات دالالت عرقية وتهديدات بالقتل 
فى الفترة من فبراير إلى أبريل 2021 وحدها

 تقارير دولية تكشف جرائم رئيس الوزراء اإلثيوبى فى تيجراى

ألف شخص فى 
تيجراى يعيشون »أسوأ 

أزمة جوع فى العالم

تقرير عن العنف 
اجلنسى

900

تعذيب وجثث ملقاه فى النيل
وحرب إبادة ضد الشعب اإلثيوبى

آبى أحمد

١٢00

على  أشهر  تسعة  مرور  من  الرغم  على 
الصراع الدائر فى إقليم تيجراى، إال أن الوضع 
إثيوبيا  فى شمال  الواقع  اإلقليم  فى  اإلنسانى 
التدهور، حيث بدأت فظائع املشهد  مستمر فى 
الكامل  اإلعالمى  التعتيم  رغم  تدريجيًا  تظهر 
أحمد  آبى  الوزراء  رئيس  حكومة  فرضته  الذى 

اإلقليم. على 
التواصل  مبوقع  إثيوبية  حسابات  كشفت 
املصورة  املقاطع  بعض  عن  »تويتر«  االجتماعى 
والتى توثق جرائم حرب يرتكبها جنود اجليش 
اإلثيوبى بحق مدنيني فى مناطق متفرقة من 

تيجراى. إقليم 
يقوم  قتل  مشاهد  املصورة  املقاطع  وأظهرت 
إعدامهم  عبر  مدنيني  بحق  اإلثيوبيون  اجلنود 
فى  منحدر  قمة  من  بجثثهم  اإلطاحة  ثم 

الواقعة شرقى األقليم. أباى«  »دبرى  منطقة 

قوات آبى أحمد تقتل سكان تيجراى 
النيل فى  جثثهم  وتلقى 

قال  إذ  احلد،  هذا  عند  األمر  يقتصر  لم 
مسؤول سوداني، فى والية كسال، إنه مت العثور 
56 جثة، على ما يبدو ألشخاص  على أكثر من 
يف  الواقع  تيجراى  إقليم  يف  احلرب  من  فروا 
ستيت  نهر  فى  طافية  املجاور،  إثيوبيا  شمال 
بعضها  املاضى،  األسبوع  خالل  البلدين  بني 

اليدين. أو مقيدة  مصاب بأعيرة نارية 
جالية  رئيس  تنساى  قبرو  اتهم  جانبه،  من   
اجليش  احلليو،  ود  ريفى  مبحلية  تيجراى 
نحو  باحتجاز  األمهرا  ومليشيات  اإلثيوبى 
معظمهم  تيجراى  قومية  من  شخص   2500
حمرا  ببلدة  اإلغاثة  مخازن  داخل  الشباب  من 

وعدد من املدن الكبيرة فى إقليم تيجراى.
وقال إنه جترى تصفية هؤالء املعتقلني ومن 
األعضاء،  تشوية  عبر  بجثثهم  التمثيل  ثم 
النهر  بها فى  والقذف  آخرين  تقييد  فضال عن 

الذى يحمل اجلثث بدوره إلى السودان.
إقليم  بلدات  من  فارين  أن  إلى  تنساى  وأشار 
فى  الالجئني  استقبال  مركز  إلى  تيجراى 
السودانية  للسلطات  رووا  السودانية  حمداييت 
لها  يتعرضون  انتهاكات  اإلنسانية  واملنظمات 

املتحالفة  واملليشيات  اإلثيوبية  القوات  يد  على 
معها.

االعتقال  تشمل  االنتهاكات  تلك  أن  وأضاف 
اجلسدية،  والتصفية  والتعذيب  القسرى 
بالتدخل  الدولى  واملجتمع  املنظمات  وطالب 
االنتهاكات  هذه  إيقاف  على  والعمل  العاجل 
الفيدرالى  اجليش  لدى  احملتجزين  وحترير 

األمهرا. ومليشيات 

جرائم حرب
إثيوبيا،  فى  األخيرة  التطورات  أن  احلقيقة 
سواء  خطيرا  سيكون  القادم  املشهد  بأن  تنذر 
سيما  ال  اإلقليمي،  أو  احمللى  املستوى  على 
النظام  أن  حقوقية  منظمات  أكدت  أن  بعد 
حرب  جرائم  إلى  ترقى  جرائم  ارتكب  اإلثيوبى 
جانب  إلى  تيجراى،  إقليم  فى  اإلنساية  ضد 
اجلنسى  والعنف  االغتصاب  استخدامها 
كسالح حرب ضد النساء والفتيات فى اإلقليم.
لدى  داخلى  سرى  تقرير  كشف  كذلك، 
صحيفة  عليه  حصلت  األمريكية  احلكومة 
املسؤولني  أن  األمريكية،  تاميز«  »نيويورك 
املتحالفة  املليشيات  ومقاتلى  اإلثيوبيني 
فى  منهجى  عرقى  لتطهير  حملة  تقود  معها 

تيجراى.
ذات  أرضا  قوية،  بتعابير  التقرير،  ويوثق 
أن  إلى  أشار  كما  وقرى مهجورة،  منازل منهوبة 
اإلثيوبى،  أمهرة  إقليم  واملسؤولني من  املقاتلني 
رئيس  من  بدعم  تيجراى  دخلوا  والذين 
عمدا  يقومون  أحمد،  أبى  اإلثيوبى  الوزراء 
عبر  عرقيا  املتنجانس  اإلقليم  بتغيير  وبكفاءة 
إلى  والترهيب، الفتا  للقوة  املمنهج  االستخدام 
أن قرى بأكلمها تعرضت لدمار شديد أو ُمحيت 

متاما.
تيجراى مواطنى  تهدد  املجاعة 

من  أقل  أن  الدولية  التقارير  رصدت  كما 
وصلت  املطلوبة  الغذائية  املساعدات  من   %7
حوالى  سكانها  عدد  يبلغ  التى  تيجراى  إلى 
الغذائية  املواد  مخازن  وأن  شخص،  ماليني   6
أشهر  تسعة  بعد  استنفدت  تيجراى  املخزنة فى 
من احلرب، مؤكدين أن هذا النقص ليس بسبب 

اإلثيوبية  احلكومة  ألن  بل  الطعام،  توفر  عدم 
أن  من  محذرين  اإلنسانية،  املساعدات  تعرقل 
يعيشون  تيجراى  فى  شخص  ألف   900 نحو 

»أسوأ أزمة جوع فى العالم منذ عقد«.
بني  اجلوع  بنشر  أحمد  أبى  قوات  قامت  كما 
فى  األوضاع  تدهور  ظل  فى  االقليم،  سكان 
اإلقليم، حيث يواجه أكثر من 400 ألف شخص 
عتبة  على  آخرين  مليون   1.8 وبات  املجاعة 

املجاعة، وفق األمم املتحدة.
جنون أبى أحمد تعدى مرحلة احلصار ونفذا 
والعنف  والغبادة  التعذيب  إلى  الغذائية  املواد 
اجلنسى  وهو ما أشار اليه تقرير ملنظمة العفو 
املسلحة  القوات  أفراد  أن  قالت  التى  الدولية، 
بقسوة  اجلنسى  العنف  استخدمت  اإلثيوبية 
سياق  إلى  »بالنظر  إنه  وقالت  حرب،  كسالح 
النساء  ضد  املرتكب  العنف  وخطورة  وحجم 
تصل  االنتهاكات  فإن  تيجراى،  فى  والفتيات 
إلى حد جرائم حرب وقد تصل إلى جرائم ضد 

اإلنسانية«.

إثيوبيا فى  العنف اجلنسى.. سالح 
تيجراى حرب 

1.288 حالة إلهانات  تعرض  التقرير  وسجل 
بالقتل  وتهديدات  عرقية  دالالت  ذات  متييزية 
فى الفترة من فبراير إلى أبريل 2021 وحدها.

ونطقن  اغتصابهن  مت  فتيات  وحتدثت 
الرذيلة  ممارسة  على  ذويهم  وإجبار  بشهادات، 
الضوء  العاملية  الصحافة  سلطت  كلها  معهم، 
بأن  تاميز«  »نيويورك  صحيفة  ووصفته  عليها، 
قبل  من  النائية  املناطق  فى  »االغتصاب سالح« 

اإلثيوبى. جنود اجليش 
اإلثيوبى  اجليش  شن   2020 نوفمبر  ومنذ 
مقتل  عن  أسفرت  تيجراى،  إقليم  ضد  حربا 
وحدوث  شخص  مليون   1.7 ونزوح  اآلالف 
مجاعة هى األسوأ فى أى مكان فى العالم منذ 
الزمان حيث يعانب ما  ما ال يقل عن عقد من 
شبيهة  ظروف  من  شخص  ألف   400 من  يقرب 
لذات  معرضون  آخرين  مليون  و1.8  باملجاعة 
أكثر  هناك  أن  إلى جانب  املستقبل،  فى  اخلطر 

من 1200 تقرير عن العنف اجلنسى.
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٦٠4 نجوم وحكايات
مسرحية »زقاق المدق« بطولة كل دنيا 
عبد العزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، 

نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالق

مسرحية »زقاق المدق«
ومن المقرر أن تنطلق أولى ليالى عرض مسرحية »زقاق 

المدق« على خشبة مسرح محمد عبد الوهاب في 
اإلسكندرية، لمدة شهر وذلك بعد فترة من البروفات 

التي أجراها أبطال العرض المسرحى، على أن يعودوا بعد 
انتهاء المدة في اإلسكندرية لعرضها على مسرح البالون 

بالعجوزة.
مسرحية »زقاق المدق« بطولة كل دنيا عبد العزيز، أمل 

رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء 
عبد الخالق، بهاء ثروت، عبداهلل سعد، أحمد صادق، حسان 

العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى،  الفن
أهل

أنظار جمهوره ومحبيه من خالل  الفخراني يف جذب  الكبير يحيي  النجم  جنح 
مسرحيته اجلديدة »ياما يف اجلراب يا حاوى« والتى تعرض حاليا. 

املسرحية، ابطال  املسرحية مؤمتر صحفي ضم  ابطال  وأقام 
وكارمن سليمان وشريف  الشرنوبى  الفخراني ومحمد  الفنان يحيي  وحتدث كل من 

العمل.  النجوم عن كواليس  وإياد نصار وغيرهم من  الدسوقى 

جنوم املسرحية يكشفون كواليس العمل
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ب 
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يحىي الفخرانى: 

محمد الشرنوبى 

شريف الدسوقى: 

كارمن سليمان:

 وفى البداية عبر الفنان يحيى الفخراني عن سعادته ببدء 
عـــرض الــمــســرحــيــة فــي مــحــافــظــة اإلســكــنــدريــة، وقــــال: »غــايــة 
الذكاء بداية العرض في اإلسكندرية، ألنه اختيار موفق أوي 
للمسرح،  الحقيقي  المجس  هي  واإلسكندرية  مزاجي،  وعلى 
واخـــتـــيـــار مــوفــق مـــن كـــايـــرو شــــو.. فــالــمــواطــن االســكــنــدرانــي 
مــبــيــجــامــلــش ومــبــيــطــلــعــش الــقــرش بــالــســاهــل وبــيــكــون عــامــل 

حسابه«.
الــجــراب  فــي  يــامــا  لـــ  الصحفي  مؤتمر  عــن  المسؤلون  وبــدأ 
روح  عــلــى  دقــيــقــة حـــداد  الــفــخــرانــي،  ــاوي، للفنان يحيي  يــا حـ
السيناريت الكبير فيصل ندا، الذي رحل عن عالمنا عن عمر 

ناهز الـ 81 عاًما
ــان يـــعـــانـــي فــي  ــ ــه كـ ــ وأضـــــــاف الـــنـــجـــم يــحــيــى الـــفـــخـــرانـــي أنـ
ــي بــســبــب  ــومــ ــقــ الـــمـــســـرحـــيـــات الــــتــــي قـــدمـــهـــا بـــالـــمـــســـرح الــ
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة، لـــدرجـــة أنــــه عـــنـــدمـــا يــطــلــب شـــــراء أحـــذيـــة 

للراقصين فهذا يتطلب إمضاءات عديدة على أوراق روتينية 
عديدة قد تستغرق شهوًرا.

إال  القومي  للمسرح  يعود  لــن  النجاح  أن  الفخراني  وأكــد 
إذا تــم الــتــخــلــص مــن هـــذه الــبــيــروقــراطــيــة وكـــل مــســرح يكون 
التشكيك  مــن  أيــًضــا  التخلص  ويــتــم  ميزانيته،  عــن  مسئواًل 
والتخوف من السرقات وبالتالي يؤثر هذا على جودة العمل، 
مشيًرا إلي أن قرر إعادة أعمال قدمها على مسرح الدولة مثل 

الملك لير وألف ليلة وليلة. 
وأكــــد  أنـــه كـــان مــتــخــوفــا مــن قــبــول تــقــديــم مــســرحــيــة »يــامــا 
في  بالعمل  الــخــاص  المجهود  بسبب  حــاوي«  يــا  الــجــراب  فــي 

المسرح.
وأوضــــــح أنــــه قــــدم نــفــس الــــروايــــة عــــام 1994 بــالــمــســرح 
الــقــومــي، وكـــان يــســال نــفــســه كــيــف يــمــكــنــه تــجــســيــد شخصية 
أن العمل بالمسرح  رجل عجوز، واآلن كبر في السن واكتشف 

عندما  الهواري  مجدي  للمخرج  اعتذر  أنه  إلى  أشار  مرهق. 
بإيقاف  وعـــده  األخــيــر  لكن  المسرحية،  تقديم  عليه  أقــتــرح 
العروض في حال شعر بالتعب وعدم قدرته على استكمالها، 

وهو ما شجعه على خوض التجربة.
وعقب المخرج مجدي الهواري مازحا، أنه كان يقول ذلك 
فقط من أجل خداعه إلقناعه، لكنه يتراجع عن ذلك الوعد 
الــعــمــل بالمسرح  يــحــب  أنـــه  الــفــخــرانــي  ويــؤكــد  لــيــعــود  اآلن.  
إحساسه،  تشغيل  وإعادة  الممثل  ألجهزة  صيانة  بمثابة  ألنه 
لكي  عمره  في  الله  يطيل  أن  ويتمنى 
ــرح طــــوال  ــمـــسـ ــالـ يـــعـــمـــل بـ

حياته.

يــشــارك  لــــذي  وا لــشــرنــوبــي  ا لــمــطــرب مــحــمــد  ا ــا  مـ أ
لــوقــوف  بــا فــخــور وســعــيــد  نــه  أ فــقــال   لــمــســرحــيــة  ا فــى 
عــمــل مــســرحــي  فـــي  نــي  لــفــخــرا ا يــحــيــي  لــنــجــم  ا م  مـــا أ
ــد  ــ ووعـ ــا حــــــــاوى،  ــ يـ لـــــجـــــراب  ا ــي  ــ فـ مــــا  يــــا ــثــــل  مــ كـــبـــيـــر 

نــه  مــتــنــا ا عــن  مــعــبــرا  مــهــم،  بــتــقــديــم عــرض  لــجــمــهــور  ا
أن  نــى حــيــث  لــفــخــرا ا يــحــيــي  لــنــجــم  ا م  ــا مـ أ لــوقــوف  بــا
عــلــى  ــنـــيـــة،  األمـ هــــذه  يــتــمــنــى  لـــدنـــيـــا  ا ــي  فـ مــمــثــل  أى 

قــولــه. حــســب 

املواطن السكندرى مبيجاملش ومبيطلعش القرش بالساهل

فخور بالوقوف أمام نجم كبري مثل الفخرانى 

مخرج العمل يتعامل بتواضع 
شديد لم أجده من قبل 

اعتذر عن ترددى لقبول املسرحية

الــفــنــان شــريــف دســوقــي عــن ســعــادتــه بالمشاركة فــي العرض  وأعـــرب 
إني  اتكلم  وعايز  النهارده،  معاكو  موجود  إني  »سعيد  وقال:  المسرحي 
بــاألمــانــة وعــمــري الــلــي قضيته بــالــمــســرح لــم أجــد مــخــرج ونــجــم كبير 
الشديد  بالتواضع  بيتعاملوا  الفخراني  ويحيى  الهواري  مجدي  مثل 
حد  ممكن  هل  مصدق  ومكنتش  البروفات  فترة  في  بإتقان  والعمل  دا 

يتوجه بعرض لألسرة المصرية والعربية زي العرض دا«.
ــد بــالــي وبــحــاول أحــافــظ إنـــي مــنــحــازش عن  وأضــــاف دســوقــي: »واخــ
دون  الــمــبــذول  الجهد  نتاج  إعجابكم  هينال  إنــه  واثــق  إنــي  إال  الــعــرض 

تفريط في أي تفصيلة في عرض ياما في الجراب يا حاوي«.

في  بالمشاركة  سعادتها  عن  سليمان  كارمن  الشابة  المطربة  وأكدت 
يحيي  الفنان  زوجــة  جابر  لميس  الدكتورة  أن  إلى  مشيرًة  المسرحية، 

الفخراني هي من رشحتها للعمل
وتــحــدثــت كـــارمـــن قــائــلــة: مــبــســوطــة أنــنــا مــعــاكــم، ومــبــســوطــة بــالــلــي 
عرضته في كاريري، وفخورة أكتر أن تم اختياري في مسرحية ياما في 

الجراب يا حاوي، ودكتور لميس جابر هي من رشحتني.
 ليوضح الفنان الكبير يحيي الفخراني هذا األمر، قائاًل: من األول 
كارمن  وكلمنا  وهايلة،  جايزة  واخــده  بنت  في  قالتلي  ولميس  خالص 

واعتذرت. ساعتها 
الحمد  وصلحتها  غلطة  كــانــت  قــائــلــة:  سليمان  كــارمــن  عليه  لــتــرد   
المسرح، وبشكر أستاذ  أني وقفت جنب دكتور يحيي على  لله، وفخورة 
مجدي الهواري على هذه الثقة، ومتوسمين أن الجمهور يحبها، زي ما 

واديناها كل وقتنا حبيناها، 

إياد نصار : 
يحيي الفخراني قدوتى

وعبر الفنان إياد نصار عن سعادته بالتعاون 
مــع الــفــنــان الــقــديــر يحيى الــفــخــرانــي، وقـــال : 
يحيي  الكبير  الــفــنــان  مــع  بالعمل  سعيد  »أنـــا 
ــيـــادة الــمــايــســتــرو  ــرانـــي، والــتــمــثــيــل بـــقـ ــفـــخـ الـ
مجدي الهواري، الذي حينما أرى كل تفاصيله 

على المسرح أشعر بذهول«.
وقــــال إن الــفــنــان الــكــبــيــر يــحــيــى الــفــخــرانــي 
في  العرض  على  وافق  أنه  موضحا  قدوته،  هو 
مــســرحــيــة »يــامــا فــي الــجــراب يــا حــــاوي« بــدون 
»الفخراني«  كلمات  يتذكر  ما  دائما  ألنه  تردد؛ 
عــن الــمــســرح، مــتــابــعــا: »دائــمــا يــقــول إن مهما 
علي  يجب  السينما،  أو  التلفزيون  في  نجحت 
وأقــيــم نفسي من  المسرح ألهــذب  إلــى  الــعــودة 

جديد«.

وفى البداية اعلنت صوفيناز خالل األيام الماضية 
شاب  مطرب  على  خطوبتها  خبر  اعــالن  قــرب  عن 
برفقته عبر  باكثر من صورة  حيث شاركت جمهورها 

صفحتها علي فيس بوك وكتبت قريبا. 
ــد من  ــدي ــع ــة  ال ــراضــي ــع ولــــدي الـــراقـــصـــة االســت
ألب  أرمينيا  مواليد  من  فهى  الرجال  مع  الحكايات 
 3« أوالدهــا  برعاية  اكتفت  وأم  مصنعا،  يملك  كان 
وهي  الرقص  فنون  تعلم  في  بدأت  وولد«،  فتيات 
إحــدى  إلــى  عمرها،وانضمت  مــن  الــرابــعــة  فــي 

الفرق وهي في الثامنة.
عند  أنــه  لها  تلفزيوني  لقاء  في  وذكــرت 
لها  للرقص، قال  ابنته  باتجاه  والدها  علم 
عليكي  »هاحط  وخالها  أمها  حضور  في 

وأولع فيكي«. بنزين، 
وكــشــفــت عــن زيــجــاتــهــا الــســابــقــة، في 
برنامج سابق لها، وقالت أن زواجها األول، 
العشرينات،  من  األولى  السنوات  في  كان 
في  يعيش  أردنــي  رجــل  على  تعرفت  حيث 
وقتها  وكافيه،  مطعما  ويمتلك  الشيخ  شرم 
باستمرار،  الشيخ  شرم  صافيناز  تزور  كانت 
وكانت مشهورة هناك خاصة في منطقة نعمة 
تحترفه،  لم  أنها  من  الرغم  على  بالرقص،  بيه 

للمكان فقط. فكانت ترقص كسائحة وزائرة 
لها  التودد  يحاول  ظل  الرجل  هــذا  أن  وأضافت 
مرة بإرسال خاتم هدية، ومرة أخرى بالحديث، حتى 

سافر خلفها موسكو، وتزوجها هناك، مؤكدة أن هذا 
الزواج  بعد  نجمة  ستصبح  بأنها  يعدها  كان  الرجل 
منه، لكنها فوجئت به بعد ستة أشهر فقط من الزواج 
بفترة،  بعدها  ــزواج  ال واستمر  الرقص،  من  يمنعها 
دولة  في  عمل  عقد  على  صافيناز  حصلت  أن  إلــى 
الشرط  أن  من  الرغم  على  عليه  فوافقت  البحرين، 
على  ضغط  ورقــة  ليكون  دوالر،  مليون  به  الجزائي 
زوجها، لكن وبسبب هذا األمر حدث الطالق بينهما.

»شيخ  برنامج  في  األرمينية،  الراقصة  وأوضحت 
تزوجت  أنها  الدغيدي  إيناس  مع  والجريئة«  الحارة 
4 مرات: »مقدرش أعيش من  مرتين فقط وُخطبت 
راجــل؟!  بــدون  يعيش  يعرف  حد  في  راجــل..  غير 
إيده  في  همسك  ومــش  شغلي  عندي  هيبقى  لكن 

يوم«. كل 
الــرجــال  مــن  الــعــديــد  هــنــاك  إن  قــالــت صوفينار   
أثرياء  كانوا  منهم  كبير  وعدد  الــزواج،  عليها  عرض 
ثراء فاحشا، إال إن هناك شخص واحد تقدم للزواج 
السر،  في  الــزواج  هذا  يكون  أن  اشترط  لكنه  منها، 
وكان وحسب تصريحاتها شخص “تقيل” رجل أعمال 
الخليج”،  لحد  هنا  من  “جامد  إياه  واصفة  مشهور، 
وقالت إنه لم يكن لديه مانع من الرقص مادام الزواج 
في السر، لكنها لم توافق على هذا الرجل، قائلة أنه 

المناسب لها. لم يعجبها ولم يكن الشخص 
الــزواج  عــروض  من  العديد  رفضت  إنها  واضافت 
كبار  كانوا  »كلهم  بالقول  ذلك  وفسرت  وصلتها،  التي 

موضحة  الصغيرين«،  الرجالة  احب  وانا  السن،  في 
ووصفت  البنيان،  قــوي  الطويل  الــرجــل  تحب  انــهــا 
مفيش«،  وزيــه  عسل  »دمــه  بالقول  المصري  الرجل 
برنامج مسابقات، وتقوم  قبل أن تكشف عزمها عمل 

المقبل. باختيار عريسها  من خالله 
الــنــادي  العــب  صــالــح جمعة  بين  أزمـــة  وانــدلــعــت 
ــي الــســابــق وســيــرامــيــكــا كــلــيــوبــاتــرا الــحــالــي،  األهــل
مغازلتها  يحاول  رسائل  لها  ارسل  بعدما  وصافينار، 
تعرف  ال  إنها  قائلة،  الواقعة  علي  وعلقت  قالت  كما 
إذا  وحتى  قبل  من  به  تلتق  ولم  الالعب صالح جمعة 

قابلته لن تتعرف عليه ألنها ال تعرف شكله.
لم  أنــهــا  المتفلزة،  تصريحاتها  خــالل  وأضــافــت 
حتى  جمعة  صالح  وبين  بينها  الرسائل  أزمــة  تفتعل 

البعض. تصبح تريند كما قال 
من  لها  تأتي  رســائــل  أي  على  تــرد  أنها  وأكـــدت: 
أن  وجــدت  ألنها  كثيرا  استغربت  لكنها  الجمهور، 
وتعاكسه،  رسائل  له  ترسل  إنها  يقول  جمعة  صالح 
والحقيقة أنه هو من أرسل لها في البداية وهي ردت 
وأبقى على رسائلها. وشددت  ثم حذف رسائله  عليه 
صورته  ورأت  جمعة  صالح  تعرف  تكن  لم  أنها  على 
ما  سبب  تعرف  ال  أنها  موضحة  األزمـــة،  هــذه  بعد 
حدث قائلة: »يمكن حد زقه عليا، حد مش بيحبني«.
ما  وعمري  علّي  زقه  يكون  حد  »ممكن  وأضافت: 
الرسالة وقال  شفته ومعرفهوش، هو عاكسني ومسح 

للناس إني بعت وردة له وعاكسته«.

حكايات وأسرار عن حياة الراقصة الىت هزت عرش الرقص الشرقى
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نجحت الراقصة االستعراضية 
صوفينار فى تحقيق قاعدة 

جماهيرية كبيرة فى مصر 
والعالم العربى خالل الفترة 

الماضية، وتعتبر االكثر إثارة 
من خالل صورها وأخبارها 
المختلفة، وتعتبر من أكثر 

الراقصات االجنبيات الآلتى 
استحوزن على مكانة كبيرة 

فى مصر، وتصدر اسمها 
مؤشرات البحث خالل الفترة 

الماضية بعد ظهورها مع أحد 
المطربين الشباب معلنة عن 

قرب ارتباطهم.
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السنة الثامنة عشرة

يكون استقدام الحكام األجانب 6٠
لكل ناد فى 5 مباريات بحد 
أقصى خالل الموسم وال بد من 
موافقة اتحاد الكرة على الطلب

كرمي فؤاد: حققت حلم حياتى باالنضمام لألهلى
حديثا  املنضم  الالعب  فؤاد،  كرمي  أكد 
هلي،  االٔ بالنادي  القدم  لكرة  ول  االٔ للفريق 
نه حقق حلم حياته باللعب لنادي القرن،  اأ
التوقيع  يف  واحدة  حلظة  يتردد  لم  لذلك 
منذ  هلي  االٔ يعشق  نه  أ خاصة  بياض،  على 
خلوض  جاهز  نه  أ لى  إ مشيرا  طفولته، 
التحديات مع الفريق خالل الفترة املقبلة، 
بكل  هلي  االٔ تتويج  يف  ثقته  على  وشدد 

البطوالت املقبلة.

على بياض
كون  أ ن  أ لي  كبير  »شرف  فؤاد:  كرمي  وقال 
شجعه منذ الصغر،  أ هلي الذي  العبا يف االٔ
دخلت  عندما  توصف  ال  سعادتي  وكانت 
ت  ول مرة، حيث بدأ غرفة مالبس الفريق الٔ
من  مكاملة  بعد  فترة  منذ  معي  املفاوضات 
املوافقة  يف  تردد  أ ولم  توفيق،  مير  أ الكابنت 
فريقيا«  إ يف  فضل  »االٔ النادي  عرض  على 
حلم باللعب يف صفوفه منذ سنوات  والذي أ

طويلة، لذلك وقعت فورا على بياض«.

هالوية حلم عائلتى االٔ
نه حقق حلمه وحلم  أ لى  إ شار كرمي فؤاد  وأ
»بالفعل  وقال:  هلي  لالٔ بالتوقيع  لته  عائ
كان لدي العديد من العروض، وبعضها كان 
ال  هلي  لالٔ اللعب  لكن  كبير،  مالي  مبقابل 
ي شيء ٓاخر.. لذلك وقعت  ن يقارن بأ ميكن أ
حقق  هلي فورا؛ حتى أ على عقود اللعب لالٔ
يف  تربيت  نا  أ كلها..  لتي  عائ وحلم  حلمي 
بعد  جيال  بالوراثة  النادي  تعشق  لة  عائ
جيل، وال ميكن وصف السعادة التي غمرتنا 
هلي الذي كان  جميعا بعد وصول عرض االٔ
ول من البداية، وهو ما جعلني ال  خياري االٔ

خرى«. ي عروض أ قبل مناقشة أ أ

كثر من مركز أ
وعن املراكز التي يجيد اللعب فيها قال كرمي 
مركز؛  من  كثر  أ يف  اللعب  جيد  أ نا  »أ فؤاد: 
»هاف  و  أ يسر،  أ و ظهير  أ مين  أ سواء كظهير 
و هاف ليفت«.. ولكن مركزي املفضل  رايت أ
وال  يسر،  االٔ الظهير  ثم  مين  االٔ الظهير  هو 
ي مكان يف  يوجد لدي مشكلة يف توظيفي بأ

امللعب وفقا لوجهة نظر اجلهاز الفني«.
ضغوط نادي القرن

التي  الضغوط  حجم  جيًدا  علم  »أ ضاف:  وأ
نادي  بحجم  كبير  لناٍد  اللعب  يفرضها 
صعبة  ستكون  املنافسة  ن  أ عرف  وأ القرن.. 
هذه  وسط  التواجد  ن  أ خاصة  للغاية، 
لى الكثير من  الكوكبة من الالعبني يحتاج إ
يجابي  مر إ اجلهد، واملنافسة بني الالعبني أ
اجلميع،  مستوى  ارتفاع  يف  وتسهم  للغاية، 
للغاية  سعيد  نا  أ الفريق،  يخدم  ما  وهو 
من  كبيرة  سماء  أ يضم  فريق  يف  بتواجدي 
من  كثيرا  ستفيد  سأ كيد  وبالتأ النجوم، 

اللعب معهم«.

عالقة صداقة
هلي قال كرمي فؤاد:  وعن عالقته بالعبي االٔ
رتبط  وأ هلي،  االٔ العبي  على  غريًبا  »لست 
مثل؛  منهم  العديد  مع  صداقة  بعالقات 
كرم  وأ شوبير  ومصطفى  شريف  محمد 

صداقة  بعالقة  معه  ارتبط  الذي  توفيق 
ذلك  يساعدني  ن  أ توقع  وأ لسنوات،  ممتدة 

سرع«. قلم بشكل أ على االنسجام والتأ
مشجع  نا  أ قبل  من  كدت  أ »كما  كمل:  وأ
ومتنيت  طفولتي،  منذ  هلي  االٔ للنادي 
اللعب  متنيت  سنوات..  منذ  له  اللعب 
الذي  بوتريكة  أ محمد  الكابنت  جانب  لى  إ

عشقه بشدة«. أ

جاهز للتحديات
حتت  بالتدرب  كبيرة  »سعادتي  ضاف:  وأ
قيادة مستر بيتسو موسيماني.. شرف كبير 
فني  مدير  فهو  قيادته،  حتت  عمل  أ ن  أ لي 
قدير، وصنع تاريخا كبيرا يف عالم التدريب 
وهو  وبطوالت،  جناحات  من  حققه  مبا 
نا متشوق  ميثل مدرسة قوية يف التدريب.. أ
علم  ول معه.. وأ خوض املران االٔ للغاية لكي أ
من  الكثير  يتطلب  ثقته  على  احلصول  ن  أ
هلي  اجلهد والتركيز.. بشكل عام اللعب لالٔ
لى العبني مبواصفات خاصة.. البد  يحتاج إ
من امتالك شخصية قوية قادرة على حتمل 
وجاهز  كبيرة،  نفسي  يف  ثقتي  الضغوط.. 
بقميص  خوضها  أ سوف  التي  للتحديات 

هلي يف الفترة املقبلة«. االٔ

لقاب هديف الفوز بكل االٔ
هلي قال  برز امنياته بعد االنضمام لالٔ وعن أ
ي  هلي يدخل أ ن االٔ كرمي فؤاد: »من املعروف أ
الفوز  وهديف  بها،  التتويج  جل  أ من  بطولة 
بطولة  لكل  ن  أ عرف  وأ لقاب،  االٔ بكل  معه 
يف  حدود  بالد  طموحاتنا  ولكن  طبيعتها، 
السوبر  س  وكأ مصر  س  كأ ببطولة  الفوز 
حقق  الفريق  املحلي،  والسوبر  فريقي  االٕ
مبشاركته  العالم  س  كأ يف  الثالث  املركز 
مبونديال  بالتتويج  حلم  أ واالٓن  املاضية، 
متنى  أ الشخصي  الصعيد  وعلى  ندية..  االٔ
كتب لنفسي  ن أ ثرة، وأ ن يكون لي بصمة مؤ أ

هلي«. تاريخا كبيرا مع االٔ

فشة القاتل هدف أ
ملباريات  دائم  متابع  نه  أ فؤاد  كرمي  كد  وأ
مع  عديدة  ذكريات  »لدي  وقال:  هلي  االٔ
احتفلت  وانتصاراته..  هلي  االٔ مباريات 
يف  فشة«  »أ مجدي  محمد  بهدف  كثيًرا 
الزمالك، وكانت فرحة غامرة بالهدف الذي 
هلي  االٔ تتويج  وخالل  قاتل،  توقيت  يف  جاء 
املنتخب  برفقة  كنت  العاشرة،  بالبطولة 
فارق  هناك  وكان  اليابان،  يف  وليمبي  االٔ
بتوقيت  فجًرا  قيمت  أ واملباراة  التوقيت  يف 
الساعة  تغير  بسبب  عاني  أ وكنت  طوكيو، 
صباحي،  مبران  ومرتبط  البيولوجية 
هلي  ن تتويج االٔ شعر بتوتر كبير ٕاال أ وكنت أ

سعدني كثيرا«. باللقب أ
رساله  موجها  حديثه  فؤاد  كرمي  واختتم 
فيها:  قال  مكان  كل  يف  النادي  جلماهير 
كثيرا  دعمني  الذي  هلي  االٔ جمهور  شكر  »أ
قاتل  وسأ الفريق،  لى  إ االنتقال  قبل  حتى 
كون عند حسن  قدم كل ما ميكنني؛ حتى أ وأ
ن  هلي قبل أ نا مشجع لالٔ ظن اجلميع بي.. أ
كون  أ ن  بأ نا فخور  وأ كون العًبا يف صفوفه،  أ

هلي«. جزًءا من منظومة االٔ

بعد توقيعه على بياض 

حسني  برئاسة  الزمالك  نادي  دارة  بإ املكلفة  اللجنة  قامت 
لكرة  النادي  فريق  لسباعي  احترافية  عقود  بتوقيع  لبيب 
القدم مواليد 2003 . ووقع أحمد عبد الرحيم ايشو وماجد 

هاني وعبداهلل محمد وأحمد رفاعي وعبد الرحمن الفيومي 
ملدة  عقود  على  السيد،  حسن  الرحمن  وعبد  عالء  وطارق 
اللجنة  رئيس  لبيب  حسني  التوقيع  حضر   . مواسم  أربعة 

املكلفة بإدارة الزمالك وحسني السيد عضو اللجنة وفاروق 
قطاعات  رئيس  حامد  وبدر   ، لالٕدارة  الفني  املسشار  جعفر 

الناشئني ومحمد عبد الرحيم املدير االٕداري لفريق 2003.

بعد التتويج بالدوري..استقالة املدرب العام للزمالك

الزمالك يبرم عقود احتراف مع 7 العبني من الناشئني

العام   املدرب  املقصود  عبد  أحمد  تقدم 
الزمالك،  بنادي  القدم  لكرة  األول  للفريق 
النادي  بإدارة  املكلفة  باعتذار رسمي للجنة 
الفترة  خالل  منصبه  يف  االستمرار  لعدم 

املقبلة.
عقد  علي  املقصود  عبد  أحمد  وحرص 
اللجنة  رئيس  لبيب  حسني  مع  جلسة 
املكلفة بإدارة الزمالك وحسني السيد عضو 
تقدم  الكرة،  فريق  علي  واملشرف  اللجنة 

خاللها  باعتذر رسمي عن االستمرار.

أنه يتعرض  اعتذاره  املقصود يف  وأكد عبد   
لضغوطات بسبب اجلو العام للكرة املصرية 
التي  األخيرة  واألحداث  احلالي  الوقت  يف 
إلى  باإلضافة  الكروية  الساحة  شهدتها 
وتقبل  فنى  كمدير  للعمل  للعودة  رغبته 
له  ومتنوا  اعتذاره  الزمالك  مسؤولو  

التوفيق يف املرحلة املقبلة.
الفرنسي  مع  املقصود  عبد  أحمد  وحتدث 
للزمالك،  الفني  املدير  كارتيرون  باتريس 
إلخطاره رسميا برحيله عن اجلهاز الفني، 

له  متمنيا  الفني  املدير  تقبله  ما  وهو 
التوفيق خالل املرحلة املقبلة.

و أكد أحمد عبد املقصود أنه سيحصل على 
راحة  ملدة أسبوع أو 10 أيام وبعدها سيحدد 

وجهته املقبلة، يف املوسم اجلديد.
وأضاف  أنه ميتلك عرضني رسميني للعودة 
للتدريب يف السعودية خالل املوسم املقبل، 
وبعد انتهاء اإلجازة سيحدد وجهته املقبلة.

يذكر أن الزمالك توج مؤخرا، بلقب الدوري 
املصري املمتاز.

املكتب  عضو  ريدة  أبو  هاني  كشف 
التنفيذي باالحتاد اإلفريقي لكرة “كاف” 
املتحدة  شركة  حصول  كواليس  والفيفا، 
بث  حقوق  على  اإلعالمية،  للخدمات 
مباريات منتخب مصر، يف تصفيات كأس 

العالم 2022.
وقال هاني أبو ريدة يف تصريحات عبر قناة 
أون تامي سبورتس :« أبارك لشركة املتحدة 
على املجهود الكبير خالل الفترة املاضية، 
عملنا خالل السنوات املاضية على تغيير 
متابعة  اجلمهور  بإمكان  واآلن  األجواء، 

مباريات منتخب مصر بشكل مجاني«.
رأيته من أجهزة  ريدة:« ما  أبو  وتابع هاني 
على  حصولنا  محاوالت  خالل  الدولة 
أنهم  هو  مصر،  منتخب  مباريات  بث  حق 
بقدر   التسويقية،  للناحية  ينتظروا  لم 
رغبتهم يف محاولة إسعاد الشعب املصري، 

أحد  يستطيع  أن  ميكن  ال  ألنه 
املناسب  بالشكل  مباريات  تسويق 
انطالق  من  فقط  أيام   3 قبل  

التصفيات«.
وواصل أبو ريدة:« كل هذه األمور 
اعتبرها أن تضحية، وإنتمنى أن 
تنقل قنوات أون تامي سبورتس 

مباريات منتخب مصر بالشكل 
يوضح  والذي  اجلمهور،  يسعد  الذي 
للفيفا مدى اهتمامنا بلعبة كرة القدم، 
وأن مصر بخير، وأنها متتلك اإلمكانيات 

لتقدمي أفضل شيء ممكن«.
عظيمة  مصر  ريدة:«  أبو  هاني  وأشار 

إجنازه  مت  ما  كبيرة،  إمكانيات  ومتتلك 
القليلة  السنوات  خالل  رياضيا  مصر  يف 
املاضية، يوضح أنه يوجد إرادة للتغيير وأن 

مصر ستبدأ عهدا جديدا«

كشف مصدر مسئول داخل االحتاد املصري لكرة القدم 
عن موقف اللجنة الثالثية من استقدام حكام أجانب 

يف البطوالت املحلية.
االجتماع  خالل  احلكام  أزمة  ملف  طرح  مت  قد  وكان 
الذي عقد يوم األحد املاضي مع أندية الدوري املمتاز 

للمناقشة يف كافة تفاصيل املوسم اجلديد.
عن  نيابة  يحضر  كان  الذي  شحاته  حسن  كرمي  وأكد 
األندية  مع  اجلبالية  اجتماع  يف  األهلي  البنك  نادي 
أن هناك اتفاق مع أندية الدورى املمتاز بشأن استقدام 
بعد  اجلديد   الدورى  فى  للمباريات  أجانب  حكام 
تراجع اللجنة التى تدير اجلبالية عن قرارها السابق 

مبنع استقدام حكام أجانب نهائيا.
ووضعت اللجنة التى تدير احتاد الكرة بعض الشروط 
إلستقدام حكام أجانب فى الدورى اجلديد، أبرزها أن 
يكون استقدام احلكام األجانب لكل ناد فى 5 مباريات 

بحد أقصى خالل املوسم حسب رؤية االحتاد وال بد من 
موافقة احتاد الكرة على الطلب وفقا لرؤيته لظروف 
هو  األجانب  احلكام  يطلب  من  وأن  الدورى،  مسابقة 

النادي صاحب امللعب فقط.
وقرر االحتاد املصري لكرة القدم منح فرق الدورى املمتاز 
راحة حتى 21 سبتمبر املقبل ال تقام قبله أي مباريات 
رسمية، وذلك حتى تتمكن األندية من االستعداد اجليد 
للموسم اجلديد وحصول العبيها على الراحة املطلوبة، 
على  عديدة  ارتباطات  يشهد  املقبل  املوسم  أن  خاصة 
مستوى املنتخب الوطني واألندية املشاركة يف البطوالت 
اخلارجية ، األمر الذي ينذر بصعوبات زمنية ال جتعل 
يرجوه  الذي  األمثل  بالشكل  املسابقة  اقامة  ظروف 
لكرة  املصري  االحتاد  يجري  ذلك  على  وبناء  اجلميع 
القدم تعديال على مواعيد تتناسب مع مد فترة الراحة، 

على أن يعلن هذا التعديل يف وقت الحق.

أبو ريدة يكشف كواليس حصول 
املتحدة على حقوق بث مباريات املنتخب

صافرة احلكام األجانب تعود للدوري املصري من جديد بـ 3 شروط
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األخيرةالسنة الثامنة عشرة
سبتمبر  ٢٠٢١ 8٠األثنين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن االحتياطي 
بخالف  اآلن،  أشهر   5 يكفي  السكر  من  االستراتيجي 

التعاقد على 200 ألف طن سكر خام منشأ برازيلى.
 ويتراوح سعر السكر يف األسواق املحلية بني 7,5 و9,5 
بوزارة  الداخلية  التجارة  قطاع  لبيان  وفقاً  للكيلو  جنيه 
بـ 8,50 جنيه، ويتم ضخ  التمويني  التموين، كما أن السكر 
خالل  من  املواطنني  احتياجات  لتلبية  منه  كبيرة  كميات 
فارق  تتحمل  والتي  الغذائية  للصناعات  القابضة  الشركة 
عن وجود  التوزيع، فضالً  وتكلفة  اإلنتاج  تكلفة  السعر بني 
احتياطي استراتيجي من السكر يكفي حتى موسم اإلنتاج 

املقبل.
باملواطنني  الداخلية  والتجارة  التموين  وزارة  وأهابت   
من  تداوله  يتم  فيما  الدقة  حتري  والتجار  والشركات 
يف  حتديات  من  والعالم  البالد  تشهده  ما  ظل  يف  بيانات 

ظل اجلائحة.
 وشهدت أسعار السكر العاملية بعض االرتفاعات نتيجة 
املحاصيل  من  بعدد  أضرت  التي  األخيرة  الصقيع  ملوجة 
البرازيل  )باعتبار  السكر  رأسها قصب  وعلى  البرازيل،  يف 
كبرى دول العالم إنتاجاً للسكر( وأكثرها تأثيراً يف اجتاهات 

أسعاره مما أثر بالزيادة يف أسعاره خالل شهري يونيو ويوليو 
املاضيني، هذا فضالً عن ارتفاع أسعار البترول عاملياً خالل 
األشهر املاضية، مما أدى إلى توجه البرازيل إلى استخدام 
سكر القصب اخلام يف إنتاج اإليثانول كأحد بدائل البترول، 

األمر الذي أثر يف األسعار العاملية للسكر.
السكر  أسعار  يف  االرتفاع  ذلك  أن  بالذكر  جدير   
بالسوق العاملية لم يؤثر يف أسعار السكر بالسوق املحلية 
الذاتي  االكتفاء  نسبة  ارتفاع  نتيجة  وذلك  اآلن،  حتى 
إلى  احلالي  العام  خالل  السكر  من  ملصر  حتققت  التي 
السكر  ببنجر  املزروعة  املساحات  الزيادة يف  بسبب   %89

املنتجة. الكميات  زيادة  وبالتالي  السكر،  وقصب 
فإن  السكر،  استيراد  حظر  عن  يتردد  ما  ضوء  ويف   
وزارة التموين والتجارة الداخلية تؤكد أن استيراد السكر 
2021، حيث  يونيه  منذ شهر  به  واخلام مسموح  األبيض 
2021 ملدة ثالثة  صدر قرار حظر االستيراد منذ مارس 
أشهر فقط وقد صدر القرار آنذاك ألهمية احلفاظ على 
املستورد  السكر  انخفاض سعر  الوطنية يف ظل  الصناعة 
وقتها، والذي كان من شأنه ان يؤدي الى تكدس مخزون 
صناعة  يف  العاملة  بالشركات  واإلضرار  املحلي  السكر 

السكر من القطاعني العام واخلاص على حد سواء.
بالتعاون  الداخلية  والتجارة  التموين  وزارة  قامت  كما   
السكر  على  تعتمد  التي  الصناعية  الشركات  جميع  مع 
كمدخل أساسي لعملياتها الصناعية، حيث مت وضع خطة 
عمل للتغلب على التحديات التي تواجه تلك الشركات يف 

محلياً. األبيض  السكر  تدبير 
 ومن املتوقع عدم حدوث أى أزمات خالل الفترة املقبلة 
عليه، خاصة يف  التأكيد  سبق  ملا  نتيجة  السكر  سلعة  يف 
ظل وفرة مخزون السكر املحلي مبا يكفي االحتياج املحلي 
حتى موسم اإلنتاج املقبل، فضال عن قيام وزارة التموين 
وضخ  التموينية  املنظومة  فى  بتوفيره  الداخلية  والتجارة 
كميات كبيرة منه يف املنافذ األخرى التابعة لها من خالل 
وفرة  إلى  إضافة  الغذائية،  للصناعات  القابضة  الشركة 
املعروض منه فى السوق احلرة من جانب شركات القطاع 

املنتجة له. اخلاص 
والتجارة  التموين  وزارة  دخول  عن  فضال  هذا   
وللعمل  التموينية  االستهالكية  للفجوة  كمستورد  الداخلية 
حدوث  حال  وسعريا  كميا  السوقي  التوازن  حتقيق  على 
أية ممارسات احتكارية غير منضبطة من بعض التجار.

التموين  وزير  أول  مساعد  عشماوي  إبراهيم  الدكتور  أكد 
التجارة   ان مساهمة قطاع  الداخلية  التجارة  تنمية  ورئيس جهاز 
الداخلية يف الناجت املحلي ارتفعت من 17.5 إلى 21% من اجمالى 

املحلى. الناجت 
أول  مساعد  عشماوي  إبراهيم  الدكتور  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مع الصحفيني 

التجارى  السجل   خدمات  شهدتها  التى  الطفرة  عن  لالعالن 
التجارية. واملناطق  باملشروعات 

الشركات  إحدى  مع  حاليا  تتواصل  الوزارة  أن  إلى  وأشار 
فى  يساهم  ما  وهو  للمنتجات  تخزينية  مساحات  التاحة  العاملية 
املعنية  اجلهات  مع  التعاون  يتم  حيث  الداخلية،  التجارة  تنشيط 

التخزينية.  املساحات  لتوفير هذه  الدولة  فى 

روعي  استثمارية  دراسة  علي  بناء  تتم  املشروعات  أن  وأكد 
املحافظة  كطبيعة  الچيو/اقتصادية  املؤشرات  من  مجموعة  فيها 
الدخل  ومستويات  السكان  منو  ومعدالت  بها  السكانية  والكثافة 
إضافةً  محافظة  بكل  الشرائية  القوة  وكذا  االستهالكي  واالنفاق 
الي املساحات التجارية املطلوبة لكل من صناعات التجزئة نسبة 

وتطورها. بكل محافظة  السكانية  الكثافات  الي 

والتنمية  التخطيط  وزارة  اختتمت 
االقتصادية مجموعة ورش العمل والدورات 
بالتعاون  عقدها  مت  التي  املكثفة،  التدريبية 
مع وزارة التنمية املحلية على مدار ثالثة أيام 
للقيادات املحلية باملحافظات مبركز التنمية 
املحلية للتدريب بسقارة، وذلك حول مشروع 
املحالت  تراخيص  منظومة  تطوير  و  ميكنة 
الئحته  و   2019 لسنة   154 للقانون  طبقا 

التنفيذية.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط 
والتنمية االقتصادية أن الوزارة تتولى العمل 
تراخيص  منظومة  وتطوير  ميكنة  على 
بتقدمي  أقر  القانون  أن  متابعه  املحالت، 
تراخيص املحالت للمواطنني من خالل عدد 
من مراكز اإلصدار على مستوى كل محافظة 
منظومة  تطوير  و  حوكمة  إطار  يف  وذلك 

إصدار تراخيص املحالت.
وأكدت السعيد أن مشروع ميكنة وتطوير 
كذلك  يهدف  املحالت  تراخيص  منظومة 
الرسمي  غير  االقتصاد  أوضاع  تقنني  إلى 
على  االجراءات  وتسهيل  تبسيط  من خالل 
يوفر  أن  على  التراخيص،  طالبي  املواطنني 
النظام ربًطا آلًيا بني اجلهات املعنية بإصدار 
وذلك  ألنشطتها  طبًقا  املحالت  تراخيص 

احلاجة  دون  مميكنة  عمل  دورة  إطار  يف 
لألرشيف الورقي بني هذه اجلهات من خالل 
إتاحة بوابة إلكترونية موحدة لتلك اجلهات 
متكنها من إنهاء إجراءات خدمات تراخيص 

املحالت املقدمة.
وزارة  حرص  إلى  السعيد  وأشارت 
التخطيط على تقدمي الدور الداعم، وتوفير 
املعنيني  لتأهيل  الالزمة   التدريب  منظومة 
خاصة  املختلفة  املشروعات  مع  بالتعامل 

املشروعات التي يتم العمل على ميكنتها.
قال  املحالت،  خدمات  منظومة  وحول 
مساعد  عبداحلفيظ  اشرف  املهندس 
أنها  الرقمى  للتحول  التخطيط  وزير 
التراخيص،  طلبات  متابعة  إمكانية  تتضمن 
معرفة  إمكانية  السابقة،  والتراخيص 
األوراق والرسوم املطلوبة الستكمال خدمات 
عن  فضاًل  البناء،  تراخيص  مثل  املحليات 
باإلشغاالت  الطلبات اخلاصة  تنفيذ  متابعة 
الشكوي،  وطلبات  واملصاعد  واإلعالنات 
التراخيص  علي  اإلطالع  إمكانية  مع 
األحياء  من  استخراجها  مت  التي  السابقة 
واملدن، إلى جانب إمكانية سداد املدفوعات 
املستحقة عن طريق خدمة الدفع االلكتروني 
خالل  من  واستكمالها  الفيزا  باستخدام 

األحياء املختصة.
أن  احلفيظ  عبد  أوضح  كما 
مستفيًضا  شرًحا  تضمن  التدريب 
وتوحيد  من  والهدف  للقانون 
تنفيذها  وطرق  وآليات  املفاهيم 
أى  لتجاوز  الواقع  أرض  على 
 ، التطبيق  عملية  فى  سلبيات 
الشرح  تقدمي  إلى  باإلضافة 
الالزم ملنظومة تراخيص املحال 
عن  تنفيذها  مت  التى  العامة 
طريق وزارة التخطيط والتنمية 

التى  والتيسيرات  االقتصادية 
عمل  وآليات  للمواطنني  ستقدم 

إنشاءها  سيتم  التى  التراخيص  مراكز 
باملحافظات. 

على  العمل  يتم  أنه  احلفيظ  عبد  وأكد 
للمشاركني  العملى  للتدريب  خطة  إعداد 
التدريبية  والبرامج  العمل  ورش  فى  كافة 
على أرض الواقع باملحافظات خالل األيام 
املقبلة من خالل ممثلى وزارتي التخطيط، 

التنمية املحلية.
املحافظات  تقسيم  مت  أنه  إلى  ُيشار 
املشاركة بورش العمل إلى ثالث مجموعات 
ما بني 170 إلى 180 فرد من 9 محافظات.

سجلت صناعة األغذية يف الصني توسعا مستقرا 
من حيث اإلنتاج واملبيعات يف األشهر السبعة األولى 
من العام اجلاري، حسبما أظهرت بيانات من وزارة 

الصناعة وتكنولوجيا املعلومات.
 وأوضحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات 
القيمة  ذو  الصناعي   الناجت  ارتفاع   ، الصني  فى 
الغذائية بنسبة 9.1 %على  املواد  املضافة ملصنعي 
أساس سنوي يف الفترة من يناير إلى يوليو، بينما 
الزراعية  الثانوية  املنتجات  معاجلات  إنتاج  ارتفع 

بنسبة 10 %.
 أضافت وزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات فى 
الصني ،أن األشهر السبعة األولى من العام اجلارى 
شهدت مبيعات التجزئة لصناعة املواد الغذائية منوا 
قويا، حيث ارتفعت مبيعات احلبوب والزيوت واملواد 
الغذائية بنسبة 10.6% مقارنة بالعام السابق لتصل 
مليار   143.24 )حوالي  يوان  مليار   929.07 إلى 
دوالر أمريكي(.  كما أظهرت بيانات وزارة الصناعة 
وتكنولوجيا املعلومات فى الصني أن مبيعات التجزئة 

على   % بنسبة 27.9  ارتفعت  املشروبات  قطاع  يف 
أساس سنوي لتصل إلى 158.71 مليار يوان، بينما 
سجلت املبيعات يف قطاع التبغ والكحول زيادة سنوية 

بنسبة 29.6 باملئة لتصل إلى 258.81 مليار يوان.
 اشارت وزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات فى 
الصني الى أن شركات األغذيةالتي جتاوزت إيراداتها 
السنوية 20 مليون يوان حققت أرباحا خالل النصف 
بزيادة  يوان،  مليار  بلغت 306.95  العام،  من  األول 

17% على أساس سنوي.

يف  عامال  بنكا   22 من  أكثر  بدأ 
مبادرة  تفعيل  يف  املصرية  السوق 
للتمويل  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس 
30عاما  مدي  3%علي  بفائدة  العقاري 
علي  اتاحها  بعد  أقصي،  كحد  للسداد 
لتلك  الرسمية  اإللكترونية  املواقع 
البنوك كان من أبرزها » مصر، االهلي، 
القاهرة، املصرف املتحد، سايب، قطر 
لتنمية  املصري   ،qnb االهلي  الوطني 

الصادرات ،وغيرها.
ل  مطلعة  مصرفية  مصادر  وقالت 

صدي البلد ، أن اجلهاز املصريف لديه 
استفادة عمالء  عمليات  لتبكير  حرص 
العقاري  التمويل  من.منتج  البنوك 
ومتوسطي  محدودة  لفئات  املوجه 
اجلديدة  الرئاسية  املبادرة  من  الدخل 

وفقا لتوجهات القيادة السياسية .
التمويل  إتاحة  أن  املصادر  ذكرت 
ومتوسطة  فئات محدودة  للعميل سواء 
واحلالة  الدخل  بحسب  الدخل سيكون 
مستحق  عميل  لكل  االجتماعية 

للوحدات السكنية .

مبادرة  دمج  املصادر سيتم  أوضحت 
التمويل العقاري السابقة مبحفظة مالية 
متوسطة  لفئات  جنيه  مليار   50 تبلغ 
الدخل بفائدة 8 % مع املبادرة اجلديدة 
من  العمالء  استفادة  تعظيم  بغرض 
عمليات احلصول علي متويل للوحدات 
السكنية حيث سيكون الفيصل لعمليات 
قيمة  و  الدخل  وفقا ملستويات  التمويل 
عليها  تنطبق  التي  السكنية  الوحدة 

شروط املبادرة .

يرتاوح سعر السكر يف األسواق احمللية بني 7,5 و9,5 جنيه للكيلو 

التموين: احتياطي السكر آمن ملدة 5 أشهر.. 
وال مخاوف من حدوث أزمات

.. ونتواصل مع كبرى الشركات العاملية لتوفير مساحات تخزينية للمنتجات

التخطيط تختتم الدورات التدريبية املكثفة لقادة 
املحليات عن منظومة تراخيص املحالت

صناعة األغذية يف الصني تسجل منوا يف اإلنتاج واملبيعات

بدء تطبيق مبادرة التمويل 
العقارى اجلديدة يف 22 بنكا


