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العدد 75٢
اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

الملف األخطر للشباب

ننشر خريطة وظائف املستقبل بعد جائحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كـورونا
فرضت جائحة فيروس
كورونا واقعا متغيرا
ومختلفا ،إذ أن الوظائف
فى مختلف المجتمعات
بدول العالم تأثرت
تأثرا شديدا بالجائحة،
وفرض العزل المنزلى،
وكذلك إغالق العديد من
الشركات ،فضال عن التطور
التكنولوجى الهائل الذى
أصبح يغزو حياة البشر،
األمر الذى أثر على فرص
العمل بشكل كبير نتيجة
االستغناء عن عدد كبير
من العمالة التى حالت
محلها اآلالت.
وقد تنبه البنك الدولى
مبكرا لذلك األمر لذلك
أعلن بعد دراسة متعمقة
للواقع فى ظل انتشار
فيروس كورونا وتطور
التكنولوجيا أن هناك
العديد من الوظائف التى
ستختفى بسبب عوامل
كثيرة أبرزها جائحة
فيروس كورونا.
وطبقا إلحصائيات البنك
الدولى واالتحاد األوروبى،
يوجد من  195مليون إلى
 200مليون شخص بالعالم
فقدوا وظائفهم ،وفى
العالم العربى يوجد 5
ماليين وظيفة تم فقدها
بسبب جائحة كورونا.

استخدام التكنولوجيا و عدد األشخاص
الذين يرغبون ىف احلماية من
التهديدات األمنية ىف تزايد مستمر
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بث مباشر

أبرز الوظائف التى ستختفى فى املستقبل
وكاالت السفر والسياحة
إذ ميكــن عبــر املواقــع والتطبيقــات القيــام باملقارنــة الســهلة
للعــروض ،وتنســيق أى رحلــة كما تشــاء طاملا أنــك حتمل بطاقة
مصرفيــة ،وأنك تعرف وجهتك والهدف من رحلتك.
ساعى البريد وعمال «الدليفرى»
الطرود البريدية ستســلم بواســطة طائرات بال طيار ،وفواتير
الكهرباء واملاء والهاتف ســتصل مباشــرة إلــى البريد اإللكترونى
فــى ظل تطور احلوكمة اإللكترونية مبعظم الدول ،واألمر نفســه
بالنســبة لعمال «الديليفرى» الذين ســتتكفل طائرات بدون طيار
والســيارات ذاتية القيادة بتوصيل البضائع بدال منهم.
ســائقو التاكسى والطائرات ووسائل النقل
خــال العقــود املقبلــة لن تعــود هناك حاجة للســائقني مع بدء
التجــارب على الســيارات بال ســائق والتى تتحــرك ذاتيا ،واألمر
نفســه ســينطبق على ســائقى املواصــات العموميــة والقطارات
والطائــرات ،إذ بــدأت التجــارب علــى إدخال الطائــرات من دون
طيــار فى العمل املدنى لنقل الركاب.
عمال التجميع فى املصانع
ســتقوم اآلالت والروبوتــات بعمليــات التجميــع ،ووفقــا ملكتــب
إحصــاءات العمل األمريكى فــإن املهن احلرفية وأعمال التجميع
داخــل املصانــع ســتواجه انخفاضــا بنســبة  % 11بحلــول العــام
 ،2028ممــا ســيؤدى إلــى فقــدان ماليــن الوظائف فــى مصانع
الدول الصناعية.
املترجمون
سيبقى من بني املترجمني ،مترجمو األدب من شعر ورواية ،ألن
هذا يتطلب عاطفة إنسانية ،أما باقى أنواع الترجمة مثل األوراق
الرسمية أو املحادثات فى املؤمترات الدولية أو الترجمة الفورية
وترجمــة الوثائــق واملعاهــدات ،فهــذه كلهــا بــات لهــا برامج على
شــبكة اإلنترنت تطورت تطورا كبيرا خالل السنوات املاضية.
وظائف تزدهر فى املستقبل
البرمجــة  ..وكل ما يرتبط بها
أصبحــت البرمجة أمرا أساســيا فــى حياتنا اليوميــة فبدونها
تختفــى التكنولوجيــا واملعلومــات ،ومؤخــرا أصبــح اســتخدام
البرمجيــات أكثــر تطورا إذ دخلت فــى صناعة اآلالت الكهربائية
«كرفــع معــدات ثقيلــة أو اســتخدام املواتيــر وكذلــك فــى أجهزة
اإلنذار والعديد من االســتخدامات وغيرها الكثير.
أمن املعلومات
ميثــل أمن املعلومات ألى مــكان مبثابة اجلهاز العصبى فوجود
أى عطــل به يتســبب فــى العديد من األضــرار اخلاصة مبختلف
األقســام فهو عبارة عن أداة تضمن ســرية العديد من املعلومات
اخلاصة بالشركة وتعمل على توافرها وتضمن مصدقيتها ،وهذا
يقلل من حدوث أزمات فى الشــركة.
كما أن أمن املعلومات يشــير إلى العمليات واألدوات التى مت
تصميمهــا واســتخدامها فــى حمايــة جميع املعلومــات اخلاصة
باألعمال احلساســة من التعطيل والسرقة والتفتيش والتدمير.
وفــى اآلونــة األخيــرة أصبح اســتخدام التكنولوجيــا فى تزايد
مستمر مما جعل عدد األشخاص الذين يرغبون فى احلماية من
التهديدات األمنية يتزايد بشكل مستمر ،وكذلك جميع الشركات
الصغيــرة والكبيــرة حتتــاج إلى نظام أمن معلومــات قوى يحميها
مــن التعطيــل والتدمير ،وجتنــب أى خروقات أمنيــة ،وخصوصا
الشــركات التــى مــن خاللها يتــم التعامل باالمــوال وحجز تذاكر
الطيــران وحجز الفنادق وجميع الشــركات التى يتــم الدفع اليها
عبر بطاقات االئتمان.
الطاقــة البديلة واملتجددة وكل ما يتعلق بها
تعــد الطاقــة البديلــة أو مــا يطلــق عليهــا الطاقــة اخلضــراء
صديقــة للبيئــة ،كونهــا تقلــل من نســب التلــوث فى اجلــو ،إذ إن
استخدام هذه الطاقة ال يتطلب عمليات االحتراق ،كالتى حتدث
عنــد حرق الوقود األحفــورى ،وبالتالى ال تنبعث الغازات الدفيئة
وامللوثــات فى اجلــو ،وعليه فهى تقلل من تلــوث الهواء ،وحتافظ
علــى بيئــة نظيفة وصحية ،وذلك على عكس األنشــطة البشــرية
التــى تعتمــد علــى الفحــم والغــاز الطبيعى ،فهــى تنتــج انبعاثات
وغــازات تضــر الغــاف اجلــوى بثانى أكســيد الكربــون ،إضافة
إلــى االنبعاثات الناجتة عــن االحتباس احلرارى ،والتى ثبت أنها
تؤدى إلى تفاقم مشكلة ارتفاع درجات احلرارة ،وتواتر األحداث
املناخية القاسية.
وقطعــت مصر شــوطا كبيرا فى مشــروعات الطاقة اخلضراء
متمثلة فى الطاقة الشمسية والتى أصبحت أحد أهم املشروعات
القومية التى توفر طاقة نظيفة وصديقة للبيئة ،وتوسعت الدولة
فــى مشــروعات الطاقــة الشمســية خالل الفتــرة املاضيــة وكان
آخرهــا توقيــع احلكومــة على اتفاقيــة لتركيب وتشــغيل وصيانة
محطة إلنتاج الكهرباء باستخدام نظم الشمسية بقدرة  50ميجا
وات مبدينة الزعفرانة فى محافظة الســويس.
كما أنشأت ويعد مشروع بنبان للطاقة الشمسية من أهم وأكبر
املشروعات الكهربائية التى مت تنفيذها فى العالم خالل السنوات
األخيرة ،إذ يعد أكبر محطة للطاقة الشمســية فى العالم ،بقدرة
 ،1.465ومت إنشــاؤه بالشــراكة مــع القطــاع اخلــاص وخبــرات
دولية ،ليطلق عليه لقب عاصمة العالم للطاقة الشمســية.
وســاهم املشــروع فــى توفيــر  11.720فرصــة عمل مباشــرة،
و 23.440غير مباشرة فى فترة التنفيذ ،و 6.000بعد التشغيل،
ومت تخصيــص  %10مــن أربــاح الشــركات املشــاركة للمســؤولية
املجتمعية.
كما ســاهم املشــروع فى تفادى  2مليون طن من انبعاثات ثانى
أكسيد الكربون ،وتعزيز وجذب االستثمارات األجنبية يف املنطقة
وإصدار قوانني داعمة لالستثمار.
الطباعــة ثالثيــة األبعاد وكل ما يتعلق بها من وظائف مثل
التصميم واجلرافيك
وميكــن تعريــف الطباعة ثالثية االبعاد بأنهــا تلك التقنية التى
تعتمــد علــى إنتاج أشــكال ذات درجة عالية مــن التعقيد بأقل ما
ميكــن من املواد املســتخدمة فى التصنيع بالطــرق التقليدية ،أى
أنهــا عمليــة تصنيــع مــواد جديدة باالعتمــاد على ملفــات رقمية
بواســطة برامج حاســوبية ،ويشــار إلى أنها عملية تكوين أمنوذج
مطبوع بواســطة إضافة طبقة تلو األخرى من املواد للخروج فى
نهايــة املطــاف إلــى مادة ثالثيــة األبعاد ،بحيث تظهر على شــكل
شرائح أو مقاطع أفقية.
ظــا فى األعوام
األبعــاد
ثالثية
وشــهدت الطباعــة
تطورا ملحو ً
ً
تقريبــا مثل :صناعة
الصناعات
كل
فــى
واســتخدمت
الســابقة،
ً
الســيارات والطائــرات ،وصناعــة األزيــاء والديكــور ،واملجــاالت
الطبية ،وغيرها.
كمــا مت إنتــاج األقنعــة الواقية ،وتشــييد أماكن العــزل املؤقتة
فــى حــاالت الطــوارئ ،وإنتــاج مقابض أبــواب مطبوعــة ثالثية
األبعــاد لفتــح األبــواب دون اســتخدام اليديــن ،للمســاعدة فى
مكافحة انتشــار فيروس كورونا ،باإلضافة إلى إنتاج مســحات
اختبــار للكشــف عــن  ،19-COVIDوطباعــة أجهــزة التنفس
الصناعى.
وحتظــى الطباعــة ثالثيــة األبعــاد بأهميــة كبيــرة للغايــة ،إذ
تســاهم فــى بنــاء النمــاذج واألشــكال املعقــدة بأبســط الطــرق
وأكثرهــا ســهولة ،كمــا أنهــا توفر مــن التكلفة املاديــة ،إذ أنها ال
تتطلب استنزافا للمواد واألدوات الهندسية وإمنا تستعني مبواد
أقــل فتكــون أقــل ســعرا ،باإلضافــة إلــى عــدم وجــود أى حاجة
لتوفيــر مبالــغ ماليــة لبــدء االســتخدام والتشــغيل؛ بــل أن األمر

يقتصر على كمية املواد املســتخدمة فعليا والوقت املســتغرق فى
أعــداد املجســم أو النمــوذج ،باإلضافــة إلــى ما تقــدم ،فإنه من
املمكــن اســتخدام هــذا النــوع مــن الطباعة فــى تلبيــة متطلبات
املســتخدمني دون تكبــد أى تكاليــف ماديــة طائلة فــى التصنيع،
وذلــك نظــرا لســهولة خاصيــة التخصيــص ،كمــا أنهــا تلجأ إلى
بنــاء منــاذج أوليــة للمجســمات املــراد تصنيعها والتعديــل عليها
قبــل االنطــاق فــى التنفيــذ ،وحتتاج النمــاذج األولية عــادة إلى
املرور بعدة مراحل هى« :التصميم ،االختبار ،التحسني» ،وإعادة
التصميم إن استدعت احلاجة.
التعليم عن بعد
يســاهم التعليــم عــن بعــد فــى إتاحــة فــرص التعليــم مبختلف
االختصاصــات ،ويوفّــر فــرص تعليميــة جلميــع أبنــاء املجتمــع
لتحقيق التقدم والنجاح.
فوائد «التعلم عن بعد»
 يساعد على مواجهة حتديات املدارس فى زيادة نسبة غيابالطالب والتسرب الدراسى.
 يســهم فى تقليل الهدر من املوارد ويوفر نظام متابعة دقيقةملستوى تقدم الطلبة.
 ينمــى مهــارات الطالب فــى التعلم للمســتقل والتعلم الذاتىويكسبهم مهارات شخصية.
 ينمــى مهــارات التواصــل ويســهل عملية التواصــل مع جميعاملعنيني بتعلم الطالب.
 يخلق منظومة تعليمية متطورة تتماشــى مع التقدم املتســارعفى العالم.
 يستشــرف املســتقبل فــى حقبــة العصــر الرقمــى مــن أجــلالتصدى لألزمات بالذكاء الرقمى.
 يعطــى الفائــدة للطالب فــى جرعة مفيدة وممتعة وســريعةوسهلة االستيعاب.
 يســاعد على اكتشــاف البراعة الرقمية للطالب فى مرحلةالطفولة املبكرة.
 يضمــن إيصــال املعلومــة للمتعلــم بأقصــر وقــت وأقــل جهدوأكبر فائدة.
 يجعــل الطالــب أكثر اهتماما عند اســتخدام تقنيات جديدةفى التعليم.
التسويق اإللكترونى
هــو مجــال مطلــوب بشــدة لــكل الشــركات بجميــع أنواعهــا
ومجاالتهــا ،وترجــع أهميتــه إلــى أنه أصبــح العامل األساســى
الــذى يعتمــد عليــه الكثيــر مــن العمــاء فــى قــرار الشــراء
للمنتجات واخلدمات وقد أظهرت الدراســات أن هناك تزايدا
مســتمرا فى أعداد املشــترين الذين يتخذون قرار الشــراء من
خالل البحث على جوجل أو شــبكات التواصل االجتماعى مثل
الفيســبوك أو على أســعار املنتج وتعليقات املشــترين الســابقني
عليــه وجودتــه وغيرهــا مــن املعامــات التــى تؤثــر فــى قــرار
الشراء.
أهــم أهداف التســويق اإللكترونى
نشــر العالمة التجارية للشــركة :وهى الغاية األولى للتســويق
اإللكترونــى ،حيــث يتــم اســتغالل طــرق التســويق اإللكترونــى
املختلفــة لنشــر العالمــة التجاريــة بســرعة وإيصالهــا إلى أكبر
عدد من العمالء املســتهدفني.
الوصول لألســواق العامليــة :من أهداف التســويق اإللكترونى
هو وصول املنتجات أو اخلدمات لشركة ما من األسواق املحلية
إلى األسواق العاملية واملنافسة بني الشركات الصغيرة والكبيرة.
زيادة أرباح الشــركة :ومن أهم أســباب احلمالت التســويقية
وخصوصــا حمــات التســويق اإللكترونــى هــى مــن أجــل زيادة
األربــاح ،وخصوصا زيادة األرباح خالل فترة قصيرة.
جذب أكبر عدد من العمالء :تقوم احلمالت التســويقية على
جــذب العديــد مــن العمــاء مــا يزيــد املبيعــات فتزيــد األرباح،
وهذه الطريقة بالتســويق تعتبر من أكثر الطرق التى تزيد عدد
العمالء بســبب وصول اإلعالنات إليهم بالعديد من الطرق.
توثيق العالقة بني صاحب املنتج والعمالء :من أهم األمور التى
يبحــث عنهــا صاحب املنتج هو ثقة العمالء به ومبنتجه ،ويحصل
ذلك عن طريق التواصل املباشر بينهما والذى قد أتاحه التسويق
اإللكترونى وذلك بالعديد من الطرق.
حتديــد الفئــة املســتهدفة :مــن أهم مــا تهدف إليــه احلمالت
التســويقية هــو وصــول املنتــج للفئــة املطلوبــة مــا يســهل اختيار
العمالء األفضل للشركة.
القــدرة علــى العمل فى أى وقت :التســويق اإللكترونى ال يلتزم
بزمــان أو مــكان معني ما يتيح القدرة على العمل بأوقات مختلفة
سواء كانت خالل النهار أو الليل ،ما يجعل الشخص املسؤول عن
التســويق يصل إلى العديد من الفئات املستهدفة.
خفــض تكاليــف التســويق :التســويق اإللكترونــى يختلــف عــن
التســويق التقليــدى والــذى ميكــن أن يوفر مبالغ كبيــرة من أجل
احلملــة التســويقية ،حيــث يوفــر القــدرة على اســتغالل ميزانية
التسويق بشكل أفضل وأكثر فاعلية.
التجارة اإللكترونية
متكنــت التجــارة اإللكترونيــة مــن إحــداث نقلــة نوعيــة هائلــة
علــى التجــارة ،ومتكنــت مــن تغييــر ثقافــة الشــراء حــول العالم،
والســلوكيات الشرائية ،كما تتميز بأنها ذات منفعة تعود على كل
من األفراد والشــركات واملجتمع على ٍ
حد سواء.
أهمية التجارة اإللكترونية للشركات
 مكنت الشركات التجارية من الوصول إلى شريحة أوسع منالعمالء املحتملني بسهولة وخالل وقت أقصر من الطرق التجارة
التقليديــة ،مما كان له تأثير إيجابى ملحوظ فى حتقيق معدالت
أعلــى من املبيعات ،وبالتالى زيادة األرباح.
 توفــر التجــارة اإللكترونيــة مجال أكبر لعــرض املنتجات فىكل من األســواق املحلية والعاملية والدولية أمام شــركات األعمال
والشركات التجارية.
 ساعدت فى تهيئة وتطوير املنتجات وفقا لرغبات املستهلكني؛وتعتبر من أهم الفوائد التى تعود على الشــركات التجارية.
 مكنــت التجــار والشــركات التجاريــة علــى تطويــر وحتديــثمنتجاتهم؛ مما يعنى نسب مبيعات أكبر ،حيث ميكن عبر التجارة
اإللكترونية معرفة صدى جتارب املستهلكني عبر خاصية التقييم
التــى باتت متوفرة بغالبية املنصات اإللكترونية.
 تلعــب دورا كبيــرا فــى التقليــل من املــدة الزمنية املســتغرقةإلجنــاز املعامــات الشــرائية ،إذ قللــت مــن الفتــرة الفاصلة بني
عملية الشراء وسداد القيمة.
أهمية التجارة اإللكترونية لألفراد
 إتاحــة الفرصــة أمــام كبار التجار وأصحــاب رؤوس األموالالصغيــرة مــن إجنــاز املعامــات التجاريــة اخلاصة بهم بســهولة
وسرعة.
 ســاهمت فى التخلص من قيود الزمان واملكان. مكنــت نســبة كبيرة من األشــخاص مبختلــف دول العالم منالشــروع بإقامة مشــاريعهم التجارية مــن منازلهم ،ودون احلاجة
للخروج من املنزل ،األمر الذى ســاعد بشــكل كبير ربات البيوت
الراغبني بتحقيق دخل إضافى.
 ســاهمت فــى ظهور مواقع تعليميــة إلكترونية من أجل تبادلاآلراء واخلبــرات واملعرفــة بــن األشــخاص حــول العالــم ،ومــن
ضمنهــا كل ما يتعلق بالتجارة اإللكترونية.
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مجدي صبحي وعبد اهلل مشرف..
فنانون تراجعوا عن اعتزال التمثيل
أعلن عدد من
الفنانين خالل
الفترة الماضية
اعتزالهم التمثيل
ثم تراجعوا في
قرارهم بعد
مشاورات ومحاوالت
من زمالئهم
بالعدول عن هذا
القرار.
ونذكر فيما يلي
عدد من الممثلين
الذين تراجعوا عن
قرار اعتزالهم.

مجدي صبحي
كتب الفنان مجدي صبحي منذ فترة ،عبر حسابه على
مــوقــع «ف ـي ـس ـبــوك» ق ــائ ـ ًـا« :أصــدقــائــي زمــائــي بـعــد تفكير
بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيا بعد احترافي
له على مدى  40عاما قدمت فيه أعماال محترمة سيذكرها
تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية (سيرة حب)».
وت ــاب ــع م ـج ــدي ص ـب ـحــي ش ـق ـيــق ال ـف ـنــان م ـح ـمــد صـبـحــي
قائل« :أشكر أساتذتي بالمعهد العالي
خطابه لمن يتابعه ً
للفنون الـمـســرحـيــة ،الــذيــن وقـفــوا بجانبي عـلــى م ــدار 40
عامً ا فنًا محترمً ا».
واخ ـت ـت ــم أن ــه أب ـل ــغ صــدي ـقــه ون ـق ـيــب ال ـم ـهــن الـتـمـثـيـلـيــة
الدكتور أشــرف زكــي بقرار اعتزاله الفن وال رجعة نهائيا،
م ـض ـي ـفــا« :سـ ــوف أع ـيــش ح ـيــاة ج ــدي ــدة وم ــع ذك ــري ــات فني
المحترم ،أستودعكم الله ،اللهم أحسن خاتمتي بالتقرب

نجوم وحكايات

كل الثروات في الدنيا ،وأن نظرة حب أو رضا

واحدة من الجمهور لها ثمن كبير جدًا لديّ
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من ناحية أخرى ،انهالت التهاني والمباركات على أصالة بعد انتشار
الصور احتفاال بزيجتها الرابعة.
وكان الصحفي ربيع هنيدي القريب من أصالة قد نشر منذ فترة خبرا
عن فنانة تزوجت مؤخرا دون أن يذكر اسمها وكتب «أحببت ان اكون اول
المهنئين بزواج فني غنائي سيكون ترند عند الكشف عنه قريبًا» ،حتى
تكهن الكثيرون بأن الفنانة هي أصالة وبخاصة بعد انتشار عدة صور تجمع
الثنائي في أماكن عامة عبر مواقع التواصل االجتماعي وبخاصة تويتر،
الذي امتأل بالمباركات ألصالة وفائق على زواجهما.
وتزوجت أصالة نصري 3 ،مرات فى السابق ،األولى من أيمن الذهبي
وأنجبت منه ابنتهما شام في  1992وابنهما خالد عام  ،1998واستمر
زواجهما  15عامً ا ،وكانت حياتهما مليئة بالمشاكل والخالفات الزوجية
ليتم على إثرها الطالق عام  ،2005ويتم تبادل االتهامات بينهما عبر
وسائل اإلعالم.
وعقب االنفصال تبادل الطرفين اإلهانات ،حتى كشفت أصالة في لقاء
تلفزيوني السبب الحقيقي وراء انفصالهما وهو تعرضها للخيانة ،وخرج
كذلك المنتج السوري أيمن الذهبي عن صمته وكشف أن أصالة كانت على
عالقة بالمخرج طارق العريان قبل انفصالهما ،مؤكدً ا أن طارق العريان
طعنه في ظهره ،ولكن لم يتهم أصالة بخيانته.
الزيجة الثانية ألصالة عام  2006كانت من المخرج والمنتج طارق
العريان ،ودام زواجهما  13عامً ا وأنجبا التوأم آدم في مايو  ،2011ووصف
محبوها الزواج بالثنائي القوي والمثالي بين الزيجات في عالم الفن ،لكن
يبدو أن الحسد عرف طريقه إليهما وحدث بينهما خالفات كثيرة وانتشرت
أخبار االنفصال على السوشيال ميديا والمواقع المختلفة.
حتى انفصل الثنائي في  ،2020ورفضت أصالة اإلفصاح عن تفاصيل
االنفصال ،وانتشرت وقتها أخبار كثيرة تزعم أنها اكتشفت خيانته لها مع
الفنانة نسرين طافش ،لكن أصالة نفت ما تردد حول هذا األمر ولم تكشف
عن السبب وراء الطالق.
أما الزيجة الثالثة كانت مدتها  3شهور فقط ،من نائب برلمانى هذا
العام ،وحدثت في سرية تامة ولم تكشف أصالة تفاصيل ارتباطهما أو
انفصالهما ،ولكن تفاجأ الجمهور حينها بزواجها ،واالنفصال تم باتفاق
الطرفين وبكل هدوء.
والالفت أنه وحتى اللحظة لم تعترف أصالة بهذا العالقة ولم تعلن عنها
لجمهورها وابقتها في الخفاء حتى انفصلت رسمي ًا وبهدوء.

؟

الزيجة الثانية ألصالة كانت
من املخرج واملنتج طارق العريان
ودام زواجهما  13عامً ا

عبد الله مشرف
كشف الفنان عبد الله مشرف ،عن حقيقة اعتزاله الفن
خالل الفترة المقبلة بسبب قلة العمل.
وقــال عبد الله مشرف فــي تصريح خــاص لموقع صدى
البلد« :أنا كنت بهزر ،هو فيه حد بيعتزل دلوقتي ،أنا قولت
كده علشان مفيش شغل وال بيتعرض عليا أعمال».
وأض ـ ــاف ع ـبــد ال ـلــه م ـش ــرف« :حـ ــال الــدن ـيــا كـ ــده ،مفيش
فرص زى األول هي الحياة ماشية كدة يوم فوق ويوم تحت،
وفيروس كورونا عمل أزمات كثيرة وأثر على الفن».
ق ــال ال ـف ـنــان عـبــد ال ـلــه م ـشــرف ،إن خـبــر اع ـتــزالــه الـفــن
الــذي نشره على «فيسبوك» تم تــداولــه على محمل الفن،
الفتا إلى أن الفنان الحقيقي ال يعتزل.
وأضـ ــاف م ـش ــرف خ ــال مــداخ ـلــة م ــع اإلع ــام ــي شــريــف
عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC
م ـصــر» قــائــا« :الـشـغــل مـبـقــاش زي زم ــان مــن بـعــد كــورونــا،
الشغل بقى قليل على الـكــل ،وبيتعرض عليا شغل كتير،
وأن ــا مــش بـيـهـمـنــي ال ــدور صـغـيــر وال كـبـيــر ،ول ـكــن بيهمني
تأثير الــدور على الناس ،وليا أدوار صغيرة الناس حباها،
والحاجة اللي بتدخل قلبي بعملها».

قالت الفنانة سلوى خطاب ،إن حب الناس يفوق

إليك أكثر.
وليست هذه المرة األولى التي يعلن فيها مجدي صبحي
اع ـتــزالــه ال ـفــن ،حـيــث أع ـلــن ذل ــك مـنــذ ث ــاث س ـنــوات وقــال
وقـتـهــا فــي بـيــان صـحـفــي «اعـتــزلــت الـفــن نـهــائــيً ــا وال رجعة
فــي ذلــك ،أشـكــر كــل مــن قدمني للفن على مــدار  38عــامً ــا،
أشـكــر كــل زمــائــي الـفـنــانـيــن الـمـحـتــرمـيــن الــذيــن عرفتهم
خ ــال م ـش ــواري الـفـنــي وال ــذي ــن تـعــامـلــت مـعـهــم ،أش ـكــر كل
من دعموني من صغري وأقصد أصدقائي القدامى ،أشكر
الفن المحترم والهادف الذي قدمته ،في زمن قل فيه الفن
المحترم ،أشكركم جميعً ا يا من أحببتكم».
ث ــم أع ـلــن د .عـ ــادل ع ـبــده رئ ـيــس ال ـب ـيــت ال ـف ـنــي لـلـفـنــون
الشعبية واالستعراضية ،عن تراجع الفنان مجدى صبحى
عن قرار االعتزال.
ونشر “ عبده ” صورة تجمعة بـ “ صبحى ”  ،علق عليها
قــائ ـ ًا  « :الـحـمــد لـلــه ع ــودة الـفـنــان الـقــديــر الـمـتـمـيــز جــدا
مـجــدي صبحي إلــى جـمـهــوره وفـنــه مــرة أخ ــرى وانـتـظــرونــا
قريبا في عمل فني كبير».
تردد حال شيحة
تتردد الفنانة حال شيحة منذ فترة في قرار عودتها إلى
التمثيل مرة أخرى ،بعد ارتداء الحجاب واالعتزال سنوات
طويلة.
حــا شيحة قــدمــت خــال مـشــوارهــا الفني مــا يـقــرب من
 23عـمـ ًا تـنــوع بـيــن السينما واإلذاعـ ــة والـتـلـيـفــزيــون وكــان
آخرهم فيلم مش أنا  ،والذي أثارت بسبب مشكلة مع تامر
حسنى بسبب اعـتــراضـهــا عـلــى إذاع ــة مـشــاهــد وج ــدت أنها
غير مناسبة لها فى الفترة الحالية .
وبالنظر إلى عمر حال شيحة الفنى فهو يبلغ  24عام ًا
 ،أعتزلت الفن خــال تلك الفترة ما يقرب من  15عام ًا ،
بينما زاولت نشاطها الفنى لمدة  9أعوام فقط .
وبعد عودتها للتمثيل وخلع الحجاب وتقديم عدد من
األعمال الفنية خالل الفترة الماضية ،عــادت حال شيحة
للحجاب مرة أخرى وحتى اآلن لم تعلن اعتزالها التمثيل
والفن رسميا.

سلوى خطاب :حب اجلمهور
يفوق كل الثروات وتكرميي
باإلسكندرية مسئولية كبيرة
قالت الفنانة سلوى خطاب ،إن حب
الناس يفوق كل الثروات في الدنيا ،وأن
نظرة حب أو رضا واحدة من الجمهور لها
لدي.
ثمن كبير جدً ا ّ
وأضافت «خطاب» أنه عند تكريمها
بمهرجان اإلسكندرية ،شعرت أنها الزال
لديها الكثير لتقدمه ،قائلة« :حاسة إني
عندي مسؤولية تجاه الناس والجمهور
ولسة عندي كثير».
وأوضحت «خطاب» ،أن الفنانة أمينة رزق
كانت سبب دخولها معهد التمثيل ،قائلة:
«جدتي كانت عايزاني أشتغل في بنك وأنا
عالقتي باألرقام مش طبيعية ومبفهمش
فيها خالص ،فمدخلتش علمي ودخلت أدبي
في الثانوية العامة ،وأول ما اتعمل إعالن
إنه يبقى فيه دفعة بنات في معهد التمثيل
روحت وقدمت ،وعشان أقنع جدتي إني أدخل
معهد التمثيل ألنها كانت عايزاني أدخل
كلية تجارة ،قولتلها مش انتي بتحبي أمينة
رزق أنا هبقى زي أمينة رزق.
وأضافت خطاب أن الفنانة الراحلة أمينة
رزق هى سبب فى دخولها لمعهد التمثيل،
الفتة إلى أن أسرتها كانت تريد أن تعمل
فى مجال آخر له عالقة بدراستها فى كلية
التجارة.

العدد ٧٥2
اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

االثنين
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فى الشبكة

خاض الزمالك ودية مع بيراميدز استعدادا
لتوسكر الكينى وانتهت بالتعادل السلبي،
في المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب
الفرعي الستاد الدفاع الجوى
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أسبوعية ـ مستقلة ـ شاملة
تصدر كل إثنني عن شركة املوجز
للصحافة والطباعة والنشر شركة
مساهمة مصرية

مدير التحرير

طارق شلتوت
مدير التحرير الفىن

محمد جالل فراج

هيئة التحرير

محمد صالح
حسام عبدالشاىف
محمد شعبان
سكرتري التحرير

محمدعبدالعزيز

اإلخراج الصحفى

هشام جابر
مراجعة لغوية

ناصر غازى

كارتيرون عن توسكر الكينى:
لن نتهاون أمام أى منافس
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون املدير
الفني للزمالك ،على أهمية مباراة توسكر
الكيني يف ذهاب دور الـ 32لبطولة دوري
أبطال أفريقيا ،واملقرر لها يف كينيا يوم
 16أكتوبر اجلاري وشدد املدير الفني
للزمالك على أنه ال بد من احترام فريق
توسكر الكينى يف مواجهتي الذهاب
واإلياب من أجل الفوز والتأهل لدور
املجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وأوضح كارتيرون ملوقع الزمالك
الرسمى أنه يدرس الفريق املنافس يف
الفترة احلالية من أجل معرفة نقاط
القوة والضعف الستغاللها يف املباراة
املقبلة لتحقيق نتيجة إيجابية يف
لقاء الذهاب وشدد املدير الفني على
أن فريقه لن يتهاون أمام املنافس
وسيلعب بجدية وتركيز للعودة من
كينيا بنتيجة إيجابية.
وخاض الزمالك ودية مع بيراميدز
استعدادا لتوسكر الكينى وانتهت
بالتعادل السلبي ،يف املباراة التى أقيمت
بينهما على امللعب الفرعي الستاد

الدفاع اجلوى ،ضمن استعدادات
الرسمية
للمنافسات
الفريقان
املقبلة ،وحصل الزمالك على راحة
بداية من اليوم اجلمعة حتى يوم
 5من نفس الشهر ،عقب مباراة اليوم
ويستأنف الزمالك تدريباته اجلماعية
يوم  6أكتوبر.
و تُوج الزمالك ببطولة الدورى
املمتاز فى املوسم املنقضى ،ليشارك
فى النسخة اجلارية من بطولة دورى
أبطال أفريقيا ،حيث حصد األبيض
اللقب املحلى للمرة الـ 13فى تاريخ
قلعة ميت عقبة ،عقب تصدره جدول
ترتيب الدورى املمتاز ،برصيد 80
نقطة ،بعدما خاض  34مباراة حقق
خاللها الفوز فى  24لقاء وتعادل فى 8
هزم فى مباراتني ،فيما جنح
مواجهات ،و ُ
العبوه فى تسجيل  61هد ًفا كثانى
أقوى خط هجوم فى املسابقة بعد
األهلى الذى سجل العبوه  72هد ًفا،
واستقبلت شباك األبيض  21هد ًفا
ليكون أقوى خط دفاع فى املسابقة.

محمد شريف يثير أزمة بني النقاد
الرياضيني وجنوم الكرة
دورى وال دولى ..كلمات تسببت فى الصراع واالنقسام بني جنوم
الكرة حول تصنيف محمد شريف العب االهلى ،وذلك على هامش
مشاركة الالعب فى مباراة املنتخب امام ليبيريا وديا فى إطار
االستعداد ملواجهة ليبيا فى تصفيات كأس العالم
شهدت الساعات املاضية تصريحات لفاروق جعفر جنم الزمالك
السابق عن محمد شريف وقال فاروق جعفر يف تصريحات
باالستوديو التحليلى ملباراة مصر وليبيريا الودية على قناة
أون تامي سبورتس :محمد شريف املهاجم رقم واحد ولكنه «لسه
مش العب دولى» فهو يحتاج للوقت واملساحة الكتساب اخلبرات
وبحاجة إلى جزئية الثقة ،وكذلك أكرم توفيق والالعب الدولى
غير الدورى  ،وهو ما استفز جنوم الكرة خاصة وان محمد
شريف سجل هدفى فوز الفراعنة فى اللقاء الودى
امام ليبيريا.
ورد شريف عبداملنعم جنم االهلى السابق
أن محمد شريف طاملا يلعب للنادى
األهلى فهو العب دولى محترف على قدر
كبير من اخلبرة واملسؤولية مثله مثل
اى العب يرتدي قميص األهلى قائال »:
أى العب فى األهلى مش شريف بس ،
بيكون دولى ومحترف ومختلف عن
غيره
وأصاف ترافولتا الكرة املصرية أن
هدفى شريف ليس السبب فى ذلك
بل أن حتركاته داخل امللعب وخاصة
فى منطقة اجلزاء تثبت انه العب
كبير ومميز ومن النادى األهلى»
اما احمد بالل جنم االهلى
السابق فأكد ان أى العب أساسي فى
األهلى يعد العبا دوليا فى ظل مشاركة
القلعة احلمراء فى بطوالت افريقية
ودولية  ،وليس محلية فقط.
وقال بالل ان محمد شريف العب القلعة احلمراء
توج مع األحمر ببطولتى افريقيا و يلعب أساسيا
لفريقه  ،وراى اجلميع حتركاته فى امللعب سواء مع
االهلى او املنتخب..
وعن تصنيفه انه العب محلى أشار بالل أنه غير
مقبول ذلك ،فكان من املمكن ان يقال انه لم يدخل فى
فورمة املنتخب  ،أو يحتاج وقت لالنضمام مع طريقة
لعب املنتخب لكن مقولة العب محلى فهنا االمر صعب
جدا جدا.

 8بنود فى عمومية انتخابات نادى
الزمالك خالل شهر نوفمبر

تشهد اجلمعية العمومية العادية لنادي
الزمالك ،املقرر انعقادها فى شهر نوفمبر املقبل،
مناقشة  8بنود ومنهم بينهم بند انتخاب مجلس
إدارة جديد لقيادة قلعة ميت عقبة ملدة  4سنوات
مقبلة.
ويأتى جدول أعمال اجلمعية العمومية لنادى
الزمالك كالتالى:
التصديق على محضر االجتماع السابق
للجمعية العمومية.
النظر يف تقرير مجلس اإلدارة عن أعماله يف
السنة املالية املنتهية وبرامج النشاط وخطة
العمل للعام املالي اجلديد وتقرير مراقب
احلسابات.
اعتماد املوازنة واحلساب اخلتامي للسنة املالية
املنتهية يف  2021/6/30ومشروع املوازنة للسنة
املالية املقبلة.
انتخاب مجلس اإلدارة للدورة .2025/2021
تعيني مراقب احلسابات وحتديد مكافآته.
اعتماد تقرير مجلس اإلدارة عن رواتب
ومكافآت املدير التنفيذي واملدير املالي.
النظر يف االقتراحات املقدمة من جانب
األعضاء يف املوعد القانوني.

املوضوعات األخرى الواردة يف جدول األعمال.
وكشف مسئولو الزمالك ،عن فتح باب الترشح
لالنتخابات ،غد ،السبت ،حيث وجهت اللجنة
املكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك برئاسة حسني
لبيب ،الدعوة إلى أعضاء اجلمعية العمومية
املسددين لالشتراك السنوي آلخر سنة مالية
وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل
التاريخ املحدد الجتماع اجلمعية العمومية
بخمسة عشر يوما على األقل والذين مضت على
عضويتهم العاملة سنة على األقل وفق أحكام
الئحة النظام األساسي للنادي املعمول بها،
حلضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية املقرر
له يوم  19نوفمبر املقبل.
وكشف حسني السمري ،املدير التنفيذي لنادي
الزمالك ،إنه سيتم بدء التسجيل يف الكشوف
والتصويت على انتخابات مجلس إدارة جديد
للنادي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة
السابعة مساء موعد انعقاد اجلمعية العمومية،
يوم  19نوفمبر القادم ،ومن املقرر أن يستمر
تلقى طلبات املرشحني ملدة  7أيام متتالية اعتبارا
من غد السبت وملدة  8ساعات يوميا من الساعة
العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

كيروش يعتمد طريقة  1 / 3 / 2 / 4مع منتخب مصر
قرر كارلوس كيروش املدير
الفنى ملنتخب مصر األول،
االعتماد على طريقة 1 / 3 / 2 / 4
مع الفراعنة خالل الفترة املقبلة،
وحتديدا فى مباراتى ليبيا فى
تصفيات كأس العالم.
وشهدت األيام املاضية تفكير
اخلواجة فى أكثر من طريقة مثل
 3 / 3 / 4و  ، 2 / 4 / 4قبل أن يحسم
األمر مع معاونيه ويعتمد طريقة
 1 / 3 / 2 / 4مع الفراعنة .وأبدى
كارلوس كيروش املدير الفنى
ملنتخب مصر األول ،سعادته بأداء

ونتيجة املباراة الودية للفراعنة
أمام ليبيريا باستاد برج العرب،
قبل مواجهتى ليبيا فى تصفيات
كأس العالم .وحقق منتخب مصر
فوزا معنويا على حساب ليبيريا
بهدفني نظيفني سجلهما محمد
شريف .وقال كيروش فى املؤمتر
الصحفى بعد املباراة »:نعمل مع
الظروف املتاحة لنا ،الالعبون
مترنوا معنا مرتني قبل مباراة
ليبيريا  ،وقدموا ما عليهم وأنا
راض متاما عما قدموه».
تابع كيروش  »:لم ألعب للفوز،

ولكن لعبت لتحقيق بعض
األهداف املهمة وبالفعل استفدت
كثيرا من املباراة ،كما أننى لم
أحدد طريقة لعب معينة ولكن
طريقتى هى اللعب من أجل
الفوز».
أضاف  »:نركز األن فى مباراة
ليبيا املقبلة يوم اجلمعة فى
تصفيات كأس العالم ،فهى حياة
أو موت بالنسبة لنا ،ومنتخب
مصر فريق كبير يضم العبني
مميزين وال يحتاج املنتخب لثورة
تصحيح كما يردد البعض».

املستشار القانونى

سمري الباجورى
التوزيع واالشرتاكات

مؤسسة األهرام
ملدة عام
 156جنيهات
الدول العربية
 350دوالر
الدول األجنبية
 450دوالر
 4ويصا واصف
متفرع من شارع مراد -اجليزة
تليفون:
0235703001
0235703004
0235703006
الربيد االلكرتونى

ELMOGAZ@ELMOGAZ.COM

WWW.
ELMOGAZ
.COM

األهلى يودع ناصر
ماهر :شكراً نتمنى لك
التوفيق فيما هو قادم
ودعت الصفحة الرسمية للنادى االهلى عبر تويتر العبها
ناصر ماهر عقب اعالن رحيله لفيوتشر اف سى  ،حيث نشرت
الصفحة صورته وعلقت قائلة »:شكر ًا ناصر ماهر ..نتمنى لك
كل التوفيق فيما هو قادم «.
أعلن النادي األهلي بشكل رسمى بيع ناصر ماهر ،صانع
العاب الفريق إلى نادي فيوتشر الصاعد حديثا للدوري املمتاز،
وكشف املوقع الرسمى للقلعة احلمراء قيام أمير توفيق مدير
التعاقدات بالنادي بإنهاء كافة األمور املالية واإلدارية اخلاصة
بانتقال الالعب إلى ناديه اجلديد.
شكر ًا ناصر ماهر..
نتمنى لك كل التوفيق
فيما هو قادم
وأعلن ناصر ماهر
العب النادى األهلى
رحيله رسمي ًا عن القلعة
احلمراء بعدما أنهى
مفاوضات انتقاله لنادي
فيوتشر أف سى  ،وكتب
ناصر ماهر عبر حسابه
على تويتر »:اليوم أعلن
رحيلي عن النادي األهلي
يعلم اهلل أنني لم أدخر
جهدا او نقطه عرق يف
سبيل خدمه النادي
األهلي أشكر اجلمهور السند احلقيقي وأشكر زمالئي وأمتني
لهم التوفيق وللفريق يف ما هو قادم».
ولعب ناصر ماهر مع األهلى  44مباراة بكل البطوالت
بإجمالى  2800دقيقة لعب سجل خاللها ثالثة أهداف وصنع
مثلهم وتوج مع الفريق األحمر ببطولة الدوري مرة وكأس مصر
مرة ،ولعب ناصر ماهر فى صفوف سموحة  65مباراة بإجمالى
 5501دقيقة لعب سجل خاللها  9أهداف وصنع  16هدف أخر
كما لعب فى صفوف بتروجت  23مباراة بإجمالى  1183دقيقة
لعب صنع خاللها هدف وحيد ولم يسجل أهداف ًا.
ليكون إجمالى مشاركات ناصر ماهر طوال رحلته مع
الساحرة املستديرة  132مباراة سجل خاللها  12هدف وصنع 20
هدف وتوج مع املنتخب االوليمبى بكأس االمم االفريقية حتت
 23عام ًا والتى أقيمت بالقاهرة.

العدد ٧52
اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة
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معيط  :مستمرون يف دعم التصدير لنصل إلى  ١٠٠مليار دوالر خالل الثالث سنوات املقبلة
أكد الدكتور محمد معيط وزير املالية ،أن املصدرين
املستفيدين من املرحلة الثالثة ملبادرة «السداد النقدى
الفورى» بدأوا ،أمس ،صرف مستحقاتهم املتأخرة لدى
صندوق تنمية الصادرات ،من دعم احلكومة للمصدرين،
حيث مت صرف  ٨٠٠مليون جنيه لـ  ٣٠٢شركة ،ومن املقرر
أن حتصل مجموعة أخرى من املصدرين املستفيدين من
هذه املرحلة باملبادرة على مستحقاتهم  ٢٨أكتوبر املقبل،
موضحا أن وزارة املالية تبذل قصارى جهدها بالتعاون
ً
مع وزارة التجارة والصناعة والبنك املركزى املصرى،
والبنوك األربعة املشتركة فى املبادرة ،وصندوق تنمية
الصادرات ،منذ غلق باب تقدمي الطلبات للمرحلة الثالثة
مببادرة «السداد النقدى الفورى» ،التى مت إطالقها خالل
تنفيذا للتوجيهات الرئاسية مبساندة
شهر يوليو ٢٠٢١
ً
القطاع التصديرى.
أضاف الوزير ،أن املرحلة الثالثة من مبادرة «السداد

النقدى الفورى» للمستحقات املتأخرة لدى صندوق تنمية
الصادرات من دعم احلكومة للمصدرين ،تأتى استجابة
لرغبة الشركات املصدرة فى االستفادة من هذه املبادرة،
وتعد استكماالً ملا حققناه من جناحات فى املرحلتني
األولي والثانية فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر
 ،٢٠٢٠والفترة من فبراير إلى يونيه  ،٢٠٢١حيث صرفت
خاللهما أكثر من  ٢٠٠٠شركة مصدرة ما يقرب من ١٦,٥
مليار جنيه.
أشار الوزير ،إلى أن املرحلة الثالثة من هذه املبادرة
حظيت بإقبال كبير من الشركات املصدرة حيث تلقينا
طلبات من  ١٦٥٠شركة مصدرة ،ترغب فى االنضمام إليها؛
لتوفير السيولة النقدية التى ُتَّكنها من الوفاء بالتزاماتها
واحلفاظ على العمالة ،وتتيح لها التوسع يف أنشطتها
االستثمارية ،على نحو يعكس حرص مجتمع األعمال على
االستفادة من مبادرات احلكومة الداعمة للصناعة الوطنية،

ويتسق مع جهود الدولة لتعظيم القدرات اإلنتاجية ،وتعزيز
تنافسية املنتجات املصرية يف األسواق العاملية ،ودفع عجلة
االقتصاد القومي ،ورفع معدالت النمو ،وجذب استثمارات
جديدة ،وتعظيم اإليرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة
واملستدامة يف مختلف القطاعات.
قال الوزير ،إننا مستمرون فى دعم التصدير واملصدرين
تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالوصول بحجم الصادرات
ً
السنوية إلى  ١٠٠مليار دوالر خالل الثالث أعوام املقبلة،
موضحا أن احلكومة ساندت القطاع التصديرى مبا
ً
يقترب من  ٣٠مليار جنيه منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد
املستحقات املتأخرة» للمصدرين وحتى اآلن ،وهو دعم
لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ مبا يعكس حرص
الدولة على حتفيز الصادرات.
قال أحمد كجوك نائب وزير املالية للسياسات املالية
والتطوير املؤسسي ،إن املبادرات اخلمسة السابقة التى

طرحتها احلكومة لسداد املبالغ املتأخرة لدعم املصدرين
لدى صندوق تنمية الصادرات ،استفاد منها حوالى
 ٢٥٠٠شركة مصدرة ،الف ًتا إلى أن هذه املبادرات أسهمت
بفاعلية فى توفير السيولة النقدية الالزمة للشركات
املصدرة مبا يضمن استمرار عجلة اإلنتاج.
أشارت نيفني منصور مستشار نائب الوزير للسياسات
املالية ،إلى حرص الدكتور محمد معيط وزير املالية
على تعميق التعاون مع القطاع املصريف ووزارة التجارة
والصناعة وصندوق تنمية الصادرات ،على نحو ينعكس
فى حتفيز االستثمار ،وتعزيز بنية االقتصاد القومى،
وقد جتلى ذلك يف املرحلتني األولى والثانية من مبادرة
«السداد النقدى الفورى» ،مبا أسهم فى إجناح واحدة
من أسرع املبادرات التي مت تنفيذها لرد «املبالغ املتأخرة
لدعم املصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى
الشركات املصدرة.

التقى الدكتور على املصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أثناء زيارته
الرسمية لفرنسا  Alain GRISETوزير االقتصاد واملالية بفرنسا ،بحضور
مسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية واملعنيني بالتعاون مع مصر ،والدكتور إبراهيم
عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،السفير عالء
يوسف سفير مصر فى فرنسا.

بـ 100مليون يورو..

املصيلحي :سوق برج العرب
يسهم يف حتقيق األمن الغذائي

يأتي اللقاء يف إطار عالقة الشراكة املتنامية
واملتميزة بني البلدين ،حيث رحب الوزير
الفرنسى وزير التموين والتجارة الداخلية،
معربا ً يف الوقت نفسه عن سعادته بإمتام هذا
اللقاء ومؤكداً على تطلع فرنسا إلى البناء على
املكتسبات التى حتققت يف أعقاب زيارة وزير
االقتصاد واملالية الفرنسى للقاهرة فى يونيو
املاضى والتى مت التوقيع خاللها على االتفاق
اخلاص باملساهمة يف تنفيذ املشروعات ذات
األولوية يف مصر فى إطار حزمة التمويل
الشاملة ومن بينها مشروع إنشاء سوق اجلملة
مبنطقة برج العرب.
وأشار وزير االقتصاد واملالية الفرنسي إلي
النموذج الفرنسى فى توفير التموين والسلع
للسوق والذى تُعد مؤسسة  Rungisأحد
ركائزه منذ عام  ،1969موضحا ً أن اجلائحة
الصحية األخيرة (كورونا) أثبتت أن هذا
النموذج جنح فى تأمني األمن الغذائي الفرنسى
دون حدوث أى اضطراب فى سالسل التوريد
والتوزيع على املستوى الوطنى.
وتابع أن كافة املناطق الفرنسية استطاعات
أن حتصل على منتج بذات املواصفات حتى فى
أشد أوقات األزمة ،وأضاف أن فرنسا لديها
خبرات متميزة فى املجال التشغيلى من خالل
شركات متخصصة وترحب بنقل هذه اخلبرات
إلى مصر.
من جانبه أشاد الدكتور على املصيلحى وزير
التموين والتجارة الداخلية بالعالقات التاريخية
الوطيدة بني البلدين والتزام القيادتني
السياسيتني بتعزيزها فى كل املجاالت ،خاصة
مجاالت البنية التحتية والنقل بشكل يجعل من
فرنسا شريكا ً حقيقيا ً فى بناء مصر احلديثة.
وأضاف على املصيلحى وزير التموين
والتجارة الداخلية ،أن هذه الزيارة ُتثل تتويجا ً
لعمل جاد مت بالتعاون مع الوكالة الفرنسية
للتنمية ،مشيداً مبهنية الدراسة التى قام بها
اجلانب الفرنسى عن إحتياجات مصر من
أسواق اجلملة والتى تعد دراسة مرجعية ،األمر
الذى أدى إلى املوافقة على التمويل املُقدم من

الوكالة الفرنسية للتنمية بنحو  100مليون يورو
إلنشاء وإدارة سوق اجلملة فى منطقة «برج
العرب» ليكون مبثابة مشروع رائد ومتميز
لتطوير األسواق على مستوى اجلمهورية ،على
أن يلى ذلك إقامة  14سوق جملة مماثل فى
محافظات مختلفة مبا يسهم فى حتقيق األمن
الغذائي.
كما أضاف الدكتور على املصيلحى وزير
التموين والتجارة الداخلية أنه من األهمية
مبكان فى هذه املرحلة اإلسراع بدراسة
اجلدوى االقتصادية اخلاصة باملشروع حتى
يتسنى تكوين الشركة املصرية الفرنسية
املشتركة التى ستتولى إدارته بحلول مطلع
العام القادم ،مشيرا إلي أن هناك تقدم أحرزته
الوكالة الفرنسية للتنمية فى اختيار املكتب
االستشارى الذى سيقوم بالدراسة ،وأن عملية
اختيار اخلبير فى مرحلتها األخيرة ومن املنتظر
أن يتم ذلك فى غضون شهر ،مؤكداً على التزام
الوكالة بإنهاء كافة االجراءات حتى يتسنى بدء
التشغيل الفعلى للمشروع خالل  24-18شهراً.
كما استعرض الدكتور على املصيلحى
وزير التموين والتجارة الداخلية جهود الدولة
واحلكومة املصرية فى تطوير منظومة التجارة
الداخلية وإدخال القطاع اخلاص فى هذه
اجلهود ،وتدشني مشروع «جمعيتى» الذى يتم
من خالله حتديد املواصفات وقيام الوزارة
بالتوريد بأسعار أقل من سعر اجلملة ،على
أن يقوم القطاع اخلاص بتأمني وصول هذه
املنتجات السيما فى املناطق البعيدة ،وهو األمر
الذى عزز من طاقة شبكة التوزيع وإيجاد مورد
دخل لقطاع كبير من الشباب.
وأكد الدكتور على املصيلحى وزير التموين
والتجارة الداخلية كذلك على أن الوكالة
ومؤسستى  Semarisو
الفرنسية للتنمية
ّ
 Rungisعلى دراية بأن الفرص املتاحة
فى مجال التجارة الداخلية فى مصر كبيرة،
وأن إقامة أسواق اجلملة يعد بداية لتوطني
التكنولوجيا الفرنسية فى مجال تشغيل وإدارة
هذه األسواق.

املجتمعات العمرانية حتصل على جائزة األمم املتحدة
للمستوطنات البشرية فى مجال تطوير العمران املستدام
خالل ترؤسه ملجلس إدارتها ،تقدم الدكتور
عاصم اجلزار ،وزير اإلسكان واملرافق
واملجتمعات العمرانية ،بالتهنئة ،ألعضاء
مجلس إدارة هيئة املجتمعات العمرانية
اجلديدة ،وجميع العاملني بالهيئة ،مبناسبة
حصول هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة،
التابعة لوزارة اإلسكان ،على اجلائزة
التقديرية التي مينحها برنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البشرية  ،2021فى مجال
تطوير العمران املستدام ،من بني أكثر من
 170ترشيحا من العديد من البلدان ،وهي
إحدى أعرق اجلوائز يف العالم ،وتقدم لألفراد
واملدن واملنظمات واملشروعات التي تعمل على
التحضر املستدام.
وأكد الدكتور عاصم اجلزار ،أن جلنة
االختيار للجائزة ،رأت باإلجماع ،أن هيئة

املجتمعات العمرانية اجلديدة ،يجب أن
حتصل على اجلائزة لدورها طويل األجل فى
حتقيق العمران املستدام ،من خالل توفير
مشروعات إسكان اجتماعى آمنة ،وبأسعار
معقولة ،لتشجيع التماسك االجتماعى
للسكان ،مبا يتماشى مع أهداف التنمية
املستدامة ،ورؤية مصر  ،2030موضح ًا أن
الهيئة تُعد ذراع الدولة فى التنمية العمرانية،
وقد طورت من أدائها بشكل ملحوظ خالل
السنوات السبع األخيرة ،وهو ما انعكس فى
زيادة موازنتها االستثمارية سنويا.
وقال وزير اإلسكان ،إن هيئة املجتمعات
العمرانية اجلديدة خالل السنوات السبع
األخيرة ،القت دعما كبيرا من الرئيس
عبدالفتاح السيسى ،رئيس اجلمهورية ،الذى
آمن بقدراتها فى البناء والتنمية ،ومن ثم

انطلقت فى تنفيذ مئات اآلالف من وحدات
اإلسكان التى تناسب مختلف شرائح الدخل،
فى مجتمعات سكنية حضارية مخططة ،توفر
جودة احلياة ،وتتمتع باخلدمات املختلفة،
حيث مت إنشاء وتشغيل اآلالف من املبانى
اخلدمية املختلفة.
وأضاف الوزير ،أن الهيئة تتولى حاليا تنفيذ
 25مدينة جديدة من مدن اجليل الرابع،
بهدف التوسع العمرانى املخطط ،الستيعاب
الزيادة السكانية ،وتوفير فرص لالستثمار
والعمل ،وذلك تنفيذ ًا ملخرجات املخطط
االستراتيجى للتنمية العمرانية فى مصر
 ،2052كما اهتمت الهيئة أيضا بتوفير وسائل
نقل جماعى حضارية لسكان املدن اجلديدة،
وقريبا سيتمتع سكان املدن اجلديدة بخدمات
املونوريل ،والقطار الكهربائى ،كما لم تغفل

الهيئة توفير اخلدمات الترفيهية لسكانها،
من مراكز شباب ،وأندية رياضية متميزة،
ومسارات للدراجات ،وممشى سياحى على
املدن الساحلية ،وكذا مجموعة من احلدائق
واملتنزهات املتميزة ،يأتى على رأسها احلدائق
املركزية بالعاصمة اإلدارية اجلديدة.
جتدر اإلشارة إلى أنه سيقام حفل توزيع
اجلوائز للفائزين بشهادات برنامج األمم
املتحدة للمستوطنات البشرية لعام ،2021
خالل االحتفال باليوم العاملى للبرنامج فى
العاصمة الكاميرونية «ياوندى» ،فى الرابع من
أكتوبر املقبل ،حيث متت دعوة ممثل الهيئة
للسفر إلى «ياوندى» ،لتلقى هذه اجلائزة
املرموقة ،كما ُستقدم صورة من اجلائزة خالل
احتفالية يتم تنظيمها بهذا الشان فى مقر
وزارة اإلسكان.

«التجارى الدولى» يوقّع اتفاقية جديدة مع «فيزا» مدتها  5سنوات تدعم الشركات الصغيرة واملتوسطة
وقع البنك التجارى الدولى ـ مصر
( )CIBـ أكبر بنك خاص فى مصر،
عامليا
بالتعاون مع شركة  VISAالرائدة
ً
فى مجال املدفوعات الرقمية اتفاقية
جتارية جديدة مدتها  5سنوات ،لتنفيذ
الهدف االستراتيجى لكل من  CIBو
 ،VISAولدعم استراتيجية البالد
ملساندة الشركات الصغيرة واملتوسطة.
وسوف جتذب هذه الشراكة املزيد من
رواد األعمال إلى السوق من خالل منح
العديد من املزايا احلصرية لعمالء البنك
التجارى الدولى من قطاع اخلدمات
املصرفية لألعمال ،والتى ستمكّنهم من
والتكيف
إدارة أعمالهم بشكل أكثر كفاءة،
ُّ
مع الطبيعة املتغ ّيرة للسوق.

وبناء على الدعم الذى تقدمه VISA
ً
لرفع مستوى الشركات الصغيرة فى
جميع أنحاء العالم من خالل حلول
أيضا فى
األعمال املختلفة ،سيسهم ذلك ً
مزيد من االزدهار للشركات باستخدام
منصات وحلول جديدة مثل :عملية
املبسطة وكذلك عملية قبول
الدفع
ّ
املدفوعات.
قالت «مالك البابا» املدير العام لشركة
«فيزا» فى مصر« :إن شراكتنا مع البنك
التجارى الدولى متنح حلوال وإمكانات
رقمية ألصحاب الشركات الواعدة ،مما
ميكنّهم من وضع بصمتهم فى االقتصاد
الرقمى محليا وعامليا «فمن خالل تنفيذ
أدوات رقمية جديدة ،ستتمكن الشركات

الصغيرة واملتوسطة من توسيع خيارات
الدفع املحلية والدولية وحتسينها ،والتى
تقع فى إطار استراتيجية  VISAلتسهيل
عامليا».
حركة األموال
ً
وقال «رشوان حمادى» رئيس قطاعات
العمالء ومنتجات التجزئة املصرفية
لبنك « :CIBنحن نتطلع إلى االستفادة
من هذه الشراكة فى تنمية مشاريع
جديدة ،حيث تلعب الشركات الصغيرة
أساسيا فى مجتمعاتنا».
دورا
واملتوسطة ً
ً
املتقدمة التى طرحتها
«فمع احللول
ّ
شركة «فيزا» ،وكذلك مبادرات الشركاء
املستقبلية ،سيتمكّن عمالء البنك
التجارى الدولى من قطاع اخلدمات
املصرفية لألعمال من توسيع نطاق

أعمالهم واالرتقاء بها ملستويات أعلى.
وقد دشن البنك التجارى الدولى
مؤخرا وحدة  CIB Growthوالذى
ً
يهدف إلى تسهيل األعمال املصرفية
للشركات الصغيرة التى تقل إجمالى
مبيعاتها السنوية عن  50مليون جنيه
مصرى .ولكى يتماشى مع رؤية مصر
 ،2030يلتزم البنك التجارى الدولى
أيضا بتنمية متويل الشركات الصغيرة
ً
واملتوسطة مع التركيز بشكل خاص على
الشركات اململوكة للنساء .من خالل هذه
سيقدم البنك التجارى الدولى
الشراكة،
ّ
ً
خصيصا
ممت
ص
مبتكرة
حلول
وفيزا
ُ
ً
لرواد األعمال من السيدات ،مبساعدة
أدوات وإمكانيات متقدمة من «فيزا».

