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واليــوم، متــر علينا الذكــرى الثامنــة واألربعون على 
نصــر الســادس مــن أكتوبــر عــام 1973، ذلــك النصر 
الــذى قاتــل املصريون مــن أجلــه ودفعوا أثماًنــا غاليةً 
من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزًءا غالًيا وعزيًزا من 
أرض الوطــن الذى أقســمنا علــى حمايته وصون ترابه 

وحــدوده مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات.
إن حــرب أكتوبــر املجيــدة لــم تكــن مجــرد معركــٍة 
أعظــم  فيهــا  وحققــت  مصــر  خاضتهــا  عســكريٍة 
انتصاراتها، وإمنا كانت اختبارًا حقيقًيا لقدرة الشعب 
املصــرى على حتويل احللــم إلى حقيقٍة، بل لم تقتصر 
آثارها على املدة الزمنية للحرب، وإمنا امتدت لتنشــر 

أشــعة األمل فى كل ربوع مصر.
فلقــد حقــق جيل أكتوبر العظيــم، النصر، ورفع راية 
الوطــن علــى ترابه املقدس، وأعاد للعســكرية املصرية 
الكبريــاء والشــموخ، حــن عبــر عشــرات اآلالف مــن 
أبطال القوات املســلحة، فى الســادس مــن أكتوبر عام 
1973، إلى الضفة الشــرقية لقناة الســويس، الستعادة 
أغلى بقعة فى الوطن، وهى سيناء، واستعاد املصريون 
األرض، واســتعادوا معهــا كرامتهــم واحتــرام للعالــم، 
حيــث تعــد حــرب أكتوبر املجيــدة، عالمــة مضيئة فى 
تاريــخ العســكرية املصريــة العريقــة فقــد تبــارت فيها 
جميــع التشــكيالت والقيــادات فــى أن تكــون مفتاحــا 

لنصر مبن.
فلقــد علّمنــا نصر أكتوبر العظيــم أن األمة املصرية 
قــادرٌة دوًمــا علــى االنتفاض من أجــل حقوقها وفرض 
احترامهــا علــى اآلخرين، تعلمنا أيًضــا أن احلق الذى 
يســتند إلــى القــوة تعلــو كلمتــه وينتصــر فــى النهايــة، 
وأن الشــعب املصــرى ال يفــرط فى أرضه وقــادرٌ على 

حمايتها.
وفــى إطار االحتفاالت بنصر الســادس مــن أكتوبر، 
يســتعرض موقع »صــدى البلد« اإلخبــارى الدور الذى 
قــام بــه ســالح املظــالت وأبطالهــا الذين شــاركوا فى 

نصر أكتوبر.

اإلبرار اجلوى
أثناء الفترة التحضيرية ملعركة العبور التى خاضتها 
الوحــدات املقاتلــة فــى 6 أكتوبــر عــام 1973، كان ثمة 
تخطيط علمى دقيق الستخدام وحدات اإلبرار اجلوى 
فــى العمليــة الهجومية اإلســتراتيجية لتحرير ســيناء، 
باإلضافــة إلــى االســتعداد للقيــام بتأمــن األهــداف 
احليويــة أثنــاء التمركز ضمــن قوات املنطقــة املركزية 
العســكرية، مــع تواجــد وحــدة لهــا فــى مطــار شــرق 
القاهرة، للعمل كاحتياطى لتنفيذ أى مهام باإلســقاط، 
إلــى جانــب قيام إحدى الوحدات باإلبــرار فى املنطقة 

احلتميــة للهجوم وتدمير العدو ومنعه من التقدم.
لقــد كان لوحــدات املظــالت دور هــام فــى خطــة 
اخلــداع االســتراتيجى للعــدو اإلســرائيلى واإلعــداد 
لعمليــة العبور، كما كانت هنــاك العديد من التحركات 
للوحــدات املنفــذة لتأكيد هذا اخلــداع، باإلضافة إلى 
مهــام التأمــن ضــد أى ردود فعــل عدائية أثنــاء عبور 
قواتنــا مــن ســيناء، بالتزامــن مــع تواجــد كتيبــة هاون 

وأخــرى فهد فى القنطرة غرب وفى منطقة الفردان.
مبا يعكس أن القيادة العامة للقوات املســلحة ارتأت 
أهميــة تأمــن كل اجلبهــات واملناطــق احلدوديــة قبــل 
وأثنــاء ســير املعركــة، كما تولت وحــدات مظلية أخرى 
عمليات الهجوم وتدمير قوات العدو فى مضيقى متال 
واجلدي، واالســتيالء عليهما وتأمينهما لتســهيل تقدم 

قواتنــا ومنع تقدم العدو من خاللهما.
معاونة الوحدات املدعومة عليها فى االســتيالء على 

النقط القوية
املصاطــب  الصغــرى  الفرعيــة  الوحــدات  احتلــت 
املوجــودة غــرب القناة، ودأبــت على معاونــة الوحدات 
املدعومــة عليهــا فــى االســتيالء علــى النقــط القويــة 
وتأمــن رؤوس الكبــارى ضد هجمات العــدو املضادة، 
واستمرت فى تنفيذ مهامها القتالية لصالح تشكيالت 
ووحدات شــرق القناة، لتأمن املوجــات األولى للعبور، 

ثــم عبرت وفتحت خطا للنيران على الضفة الشــرقية 
للقنــاة وقامــت بعــدة دوريــات ناجحــة ونصبــت كمائن 
للدبابــات املعاديــة، باإلضافــة إلى معاونة التشــكيالت 
والوحدات فى حتقيق مهامها واحتالل رؤوس الكباري.
ووزعــت أطقم املظالت علــى قواعد الصواريخ التى 
كانــت مهــددة بهجوم دبابات العدو، وكــذا على منطقة 
تفيشــة، وكان هــذا التوزيــع هدفه الســعى وراء حصار 
الثغرة ومنع انتشــار دبابات العــدو فى اجتاه العاصمة 

ومدينة اإلسماعيلية.

عناصر املقذوفات لوحدات املظالت
لعبــت عناصــر املقذوفــات لوحــدات املظــالت دورًا 
محورًيــا فى صد الهجمــات املضادة املعادية بعد عبور 
القــوات ممــن عبــروا ضمــن املوجــات األولــى بنطــاق 
اجليشــن الثانــى والثالــث امليدانيــن، وحتــى الثامــن 
عشــر من أكتوبر، فقد تولــت وحدات املقذوفات، صد 
وتدميــر مــا يزيــد علــى 118 دبابة للعدو اإلســرائيلي، 
حيــث كان من ضمن تلــك القوات فردين مقاتلن ممن 
عرفــوا بصائــدى الدبابــات، حيث دمــر كل منهما أكثر 

من 30 دبابة معادية.
وحــدات  لرجــال  البطــوالت  مالحــم  واســتمرت   
املظالت حتى بعد أن أحدث العدو الثغرة غرب القناة، 
حيث اســتطاعت عناصر املظالت والقــوات املتواجدة 
غرب القناة من حصر العدو ومنعه من تطوير الهجوم 
غربًــا، وكان لهــا أدوار بطوليــة فــى معــارك ضاريــة 
ومتتالية فى أبو سلطان ومطار الدفرسوار – سرابيوم 

وغيرهــا من مناطق العمل املؤثرة فى أعمال القتال.
كمــا لعبــت دورًا بارًزا فى أعمــال االحتواء واحلصر 
للقوات املعادية غرب القناة مبنطقة عتاقة، واستمرت 
مــع  النشــط  بالدفــاع اإليجابــى  تنفيــذ مهامهــا  فــى 
اســتمرار اســتطالع أوضــاع العدو ومنعــه من حتصن 
دفاعاتــه غــرب القنــاة وجنحــت وحــدات املظالت فى 
إرهاق واســتنزاف العدو فى مواجهتها وكبدته خسائر 
كبيــرة فــى العــدد والعتــاد، وكما لــم متكنه مــن تثبيت 
أوضاعه وحتســن مواقعه الدفاعية غرب القناة، حتى 
متكنــت مفاوضــات الكيلــو 101 مــن تنفيــذ إجــراءات 

الفصل بن القوات.

دور الكتيبة الفهد 
فــى صباح الســادس من أكتوبــر 1973 كانت إحدى 
كتائــب الفهــد ملحــق علــى اجليــش الثانــى امليدانــى 
وموزعــة فــى منطقــة الفــردان وقطــاع بورســعيد ومع 
الفرعيــة  الوحــدات  للعبــور انطلقــت  املوجــة األولــى 
الصغــرى للكتيبــة مع الوحدات امللحــق عليها ملعاونتها 
وتأمــن رؤوس  القويــة  النقــط  فــى االســتيالء علــى 

الكبارى ضد هجمات العدو املضادة.
واستمرت الكتيبة فى تنفيذ مهامها القتالية لصالح 
التشكيالت ووحدات شرق القناة إلى أن حدثت الثغرة 
وأعيــد جتميع الكتيبة فى قيــادة اجليش الثانى للعمل 
مــع الصاعقة مبهمة تدميــر دبابات العدو التى حتاول 

التقدم فى مدينة اإلسماعيلية.
ولقــد كان ألطقــم الكتيبة أدوارهــا البطولية فى كل 
موقــع وكان أقدامهــا فى ســيناء وكانت خســائر العدو 
مــن الدبابات من جــراء صواريخهم ومن واقع بالغات 
القتال للتشكيالت والوحدات التى كانت تعمل معها 58 
دبابــة ذلك العــدد الذى كان عزاًء ملصر فى استشــهاد 
قائــد الكتيبة الرائد صالح حواش حامل وســام جنمة 

ســيناء ومعه عشرة من خيرة رجاله.
فقــد كان لــكل لواء مــن ألوية املظــالت دورة املتميز 
اجلدير بالتسجيل كما أن أوضاعهم ومهامهم فى هذه 

املرحلــة أكدت أنهم وحدات املهام الصعبة.

دور لواء االقتحام اجلوي
الثغــرة  تذكرنــا  أكتوبــر  حــرب  عــن  كلمــا حتدثنــا 
والبالغــات القتاليــة للعدوعــن خســائر قواتــه نتيجــة 
للمقاومــة العنيفــة من رجــال املظــالت املصرية هؤالء 

الرجــال الذين كان لهم دورهــم البطولى منذ أن بدأت 
هــذه الثغــرة إلــى أن مت الفصل بن القوات وانســحاب 
إسرائيل من غرب القناة واحلديث عن دور أحد الوية 
قحم جو بصفة خاصة ال بد وأن نتحدث عن الوحدات 

الفرعيــة التى كان لكل منها دورها املتميز.
وكانت قد أعطيت املهمة لكتائب اللواء سعت 1000 
يــوم 8 أكتوبــر بالهجوم على املصاطــب املحاذية للقناة 
وتأمينهــا والوصــول إلى مطار الدفرســوار على طريق 
القنــاة كمــا حترك باقــى اللواء علــى الطريــق الترابى 
املحاذى للترعة احللوة فى اجتاه ســرابيوم إلى محطة 
الفتــح لتأمينهــا بالتعــاون مــع األدالء مــن أبناء ســيناء 

الشرفاء.
وقامــت إحــدى كتائــب قحم جــو بالتحــرك مبحاذاة 
القنــاة وطهــرت املصاطــب حتى وصلت إلــى املصطبة 
األخيــرة والتــى كان العــدو قد جهزها هندســيا وكثف 
األلغــام حولهــا وأنشــأ بها نقطا شــبه حصينــة وبذلك 
محاوالت شــتى لالســتيالء على هــذه املصطبة وكانت 
كل محاولة يســقط فيها عشــرات من الشــهداء إلى أن 
طلــب قائــد الســرية القائــم باملحاولة األخيــرة قصف 
املوقــع باملدفعيــة رغــم وجــوده على اتصــال قريب منه 
ثــم صدرت األوامر بتعديل أوضاع الكتيبة لتحتل أحد 

اخلطوط احليوية فى العمق.
أكتوبــر   16 يــوم   1400 ســعت  األوامــر  وصــدرت 
بتحــرك كتيبــة قحــم جــو للجيــش الثانــى للعمــل مــع 
إحــدى الفــرق امليكانيكيــة ودفعت الكتيبــة إلى منطقة 
مطــار الدفرســوار مبهمــة القضــاء على العــدو هناك 
والتــى كانــت تقدر بســبع دبابات ولكنهــا فوجئت بقوة 
العــدو حوالــى 50 دبابة فى منطقة املطار فـ اشــتبكت 
مــع أعــداد منها فقام العــدو بتركيز نيرانــه عليها فتم 
ســحبها وأعيــد جتميعهــا بعــد حصــر العــدو وتطويق 

الثغرة.
فــى حــن قامت كتيبــة قحم جــو أخرى تابعــة للواء 
باحتــالل مواقعهــا جنــوب محطــة ســرابيوم ودفعــت 
دورية االســتطالع أكدت وجود جتمعات للعدو مدرعة 
أمــام الكتيبــة وأبلغــت عنهــا وفــى صبــاح 19 أكتوبــر 
ســنة 1973 قــام العــدو بالهجوم على موقــع الكتيبة فـ 
أسقطت فصيلة الد. جو طائرتن ميراج ، فقام العدو 
بقــذف مركز باملدفعية على موقع الكتيبة أتبعه هجوم 
بدبابات العدو من عدة اجتاهات وكانت معركة ضارية 
تكبــد فيهــا العــدو فيهــا 11 دبابــة و 6 عربــة مدرعــة 
باإلضافة إلى خســائر كبيــرة فى األفراد واملعدات فى 

معركة غير متكافئة.
وقاتلــت الكتيبــة بشراســة إلى أن استشــهد قائدها 
املقــدم فطــن عبد الوهــاب ومعه 8 ضباط وعشــرات 
الصــف واجلنــود باإلضافــة إلــى أعداد مــن اجلرحى 
خالل التمســك باألوضــاع الدفاعيــة للكتيبة، حتى مت 
إمداد الوحدات الفرعية بالذخائر واالحتياجات حتت 
ضغــط العــدو اجلــوى والبرى واســتمرار الدفــاع على 

اتصال قريب بالعدو.
تلــك كانــت ملحمة اللــواء 182 قحم جــو الذى فقد 
فــى قتالــه فــى املعركة شــهداء بررة ضحــوا بأرواحهم 
فــداء ملصر وحماية لترابهــا وكانت دمائهم حجر عثرة 
أمــام العــدو منعه مــن تنفيذ أهدافه فــى الوصول إلى 
اإلســماعيلية ومنح قائده العقيــد عبد الرحمن بهجت 

نوط اجلمهورية من الطبقة األولى.

دور لواء املظالت
فــى 19 أكتوبــر ســنة 1973 كانــت كتيبــة مظــالت 
فــى مطــار شــرق القاهــرة مســتعدة لتنفيــذ أى مهــام 
باإلسقاط ، فصدرت األوامر بوضع وحدات من اللواء 
فــى منطقــة االنتشــار مبهمــة االشــتراك الدفاع حتت 
قيادة اجليش الثالث مع اســتمراره فى منطقة متركزه 
بالقاهــرة مــع اســتعداده للتحــرك فــور صــدور األمــر 
بذلك وظهرت بوادر اســتخدامه فى اجتاه بير عريب، 
فقــام اللــواء بدفــع مجموعة إلى منطقــة ميناء األدبية 
ونفذت مهامها بكل دقة وكانت املعلومات التى حصلت 

عليها أساســى فى وضع القرار للتحرك واالحتالل.
وفى سعت 1830 يوم 8 نوفمبر سنة 1973 حتركت 
مجموعــات مــن اللــواء بــرا إلى اجليــش الثالث مبهمة 
احتــالل جبــل عتاقــة ومنــع العــدو مــن توســيع ثغــرة 
االختــراق جنوبــا فــى منطقــة األدبية ولتحقيق ســرية 
االحتــالل ومفاجــأة العدو ثم تقــدم الوحدات الفرعية 
مــن خالل الوديان اجلبلية دون مركبات معتمدين على 
لياقتهــم العاليــة وتدريبهــم اجليــد فــى نقل أســلحتهم 
ومعداتهــم وفوجــئ العــدو برجــال املظــالت يحتلــون 
السلســلة اجلبلية غرب األدبية مما حقق االهتزاز فى 

دفاعاته.
كما تقدمت كتيبة مظالت واحتلت منطقة الفنجرى 
علــى اتصــال قريــب بــه واســتكملت التكديســات مــن 
الذخائــر واالحتياجــات بجهــود بشــرية مضيئــة رغــم 
االشــتباكات النيرانيــة والقصــف اجلــوى ومزيــد مــن 
تخفيف العبء البدنى على األفراد فى نقل االحتياجات 
فقــد مت إنشــاء مدق صالح للحمــالت باجلهود الذاتية 

ووصــول إلى أعلى قمة فى جبل عتاقة.
واســتمرت الوحدات فى حتســن مواقعها الدفاعية 
والتدريــب والتخطيــط علــى تنفيــذ اخلطــة لتصفيــة 
الثغــرة حيــث كانت املهمة للواء فيمــا بعد تدعيم كتيبة 
دبابــات لتدميــر العدو فى املنطقة األدبية واالســتيالء 
عليها ثم تطوير الهجوم فى اجتاه الســويس باإلضافة 

إلــى تدمير العدو فى اجلزء املحتل من جبل عتاقة.
ولكــن حالــة مباحثــات فصــل القــوات دون تنفيذها 
تلك املباحثات التى كثيرا ما تعثرت نتيجة لالشتباكات 
التــى كان يقوم بها اللواء من مواقعة احلاكمة لتخفيف 
الضغط على جانب اجليش الثالث امليدانى فى شــرق 
القنــاة بنــاء على طلــب القوة املحاصرة واســتمر اللواء 
فــى نشــاط الدفاعــى إلــى أن عــاد إلــى القاهــرة بعد 
حصولــه علــى خطاب شــكر مــن القائد العــام للقوات 
املســلحة باإلضافــة إلــى تكــرمي العديــد مــن الضباط 
والصــف واجلنــود وفــى مقدمتهــم العقيــد أح طلعــت 

حــرب حيث منح نوط اجلمهورية من الطبقة األولى.

 دور لــواء اقتحام جوي
فــى 20 أكتوبــر ســنة 1973 صــدرت األوامــر بدفع 
اللــواء إلــى وصلــة أبــو ســلطان للعمل مع إحــدى فرق 
املشاة، وفى 23 أكتوبر استلم قائد اللواء مهمة الدفاع 
عن وادى العشــرة الســتكمال حصار العــدو فى الثغرة 
ومنعــه من االختراق ومت احتــالل كتائب ملوافاتها وبدأ 
النشــاط الدفاعــى ودفــع دوريــات االســتطالع ملتابعة 

نشاط العدو فى الثغرة.
وفــى 25 أكتوبــر كلــف اللــواء بدفــع عناصــر لتلغيم 
بعــض قواعد الصواريــخ القريبة وتلغيم بعض املدقات 
التــى يســتخدمها العدو داخل الثغــرة كما كان لعناصر 
القناصــة واألســلحة املضــادة للدبابــات دورا فعاال فى 
إيقــاع اخلســائر بالعــدو وأثنــاء الدفــاع عــن القتال به 
وأعيــد لتجميــع اســتعدادا لتنفيــذ خطــة التعامــل مع 
الثغــرة وألغيت املهمة بانتهاء مباحثات الســالم وفصل 
القوات، وتقديرا ملا حققه رجاله من بطوالت مت تكرمي 
العديد من رجالة كما حصل قائدة العقيد نبيل ســالم 

على نوط الواجب العسكري.
تلــك هــى املصاعــب واملهــام التــى فرضتهــا ظروف 
القتــال علــى وحدات املظــالت وبرغــم املصاعب التى 
واجهتهــا فقد أثبتت النتائج أنهم رجال املهام الصعبة.

وخيــر دليــل على ذلك ما قام الرئيس القائد األعلى 
للقــوات املســلحة الرئيس محمــد أنور الســادات أثناء 
منحه وســام جنمة الشــرف العسكرى لقائدهم العميد 
أح محمــد حســن عبــداهلل حيــث قــال: »لقــد قامــت 
وحــدات املظــالت مبهــام قتاليــة مــن أمجــد معــارك 

احلرب كل معركة حتتاج الى مجلدات لتســجيلها«.

الفزع األكبر يصيب جنود العدو.. 
أسرار املعارك الضارية فى حرب 

أكتوبر وثغرة الدفرسوار

اميان الدالى 

أحمد صالح 

نفذت بعدة دوريات 

ناجحة ونصبت 

كمائن للدبابات 

المعادية

استولت على 

النقط القوية 

ونجحت فى تأمين 

رؤوس الكبارى ضد 

هجمات المضادة

اختراق الساتر الترابي
ولكــن ليــس عنــد املصرين مســتحيل فقد 
أزلنــا الســاتر الترابــى مبضخات امليــاة كأننا 
نــروى ظمــأ القنــاة التــى ظلــت عطشــة إلــى 
أبنائها طول 6 سنوات منذ عام 1967 إلى أن 
ُحــررت بأيد ابنائها وارتوت أرضها بدمائهم، 
وحطمنــا خــط بارليف بكل قالعــه وحصونة 
القوية فلم يبقى منه سوى الذكريات احلزينه 
التــى تركهــا جنودنــا األبطــال لإلســرائيلين 
كلمــا تذكروه، وســطرنا نحــن بعزمية الرجال 
وقوتهــم أبــرز ســطور الشــجاعة واألنتصــار 

وأجمل الذكريات.

اللواء فؤاد فيود
اللــواء أركان حــرب فــؤاد فيــود حتدث عن 
ذكرياتــه مــع حرب أكتوبــر املجديــدة، والذى 
وصفها بأنها نقطة بعث فى احلياة، مبناسبة 
مرور 48 عاًما على نصر السادس من أكتوبر.

وأوضــح »فيــود« أنــه متــت دراســة العــدو 
دراســة دقيقــة ومتأنيــة قائمــة علــى العلــم 
األمــن  بدراســة  فقمنــا  والدقــة  واحلقائــق 
االســرائيلى نقاط القوة فيــه ونقاط الضعف 

وقمنا بتحليلها الستغاللها.

التحاقه باجليش
قال اللواء أركان حرب فؤاد فيود أنه التحق 
بالقوات املسلحة فى عام 67، وبعد التحاقة، 
تنــازل الرئيس جمــال عبدالناصر عن احلكم 
وذلــك بســبب حــرب يونيــو 67 ، وبعد إعالن 
مظاهــرات  فــى  املصريــن  نــزل  التنحــي، 

مطالبينه بعدم التنحي.

بطوالت حرب االستنزاف
يتذكــر اللــواء أركان حــرب فؤاد فيــود أيام 
حرب االســتنزاف ، قائالً: »دخلنا فى مرحلة 
الدفاع النشط من سبتمبر 68 حتى 8 مارس 
69 وقمنــا بعمــل غــارات وأكمنــة علــى العدو 
اإلسرائيلى وأحلقنا بهم اخلسائر الفادحة«.

وأضــاف: »بدأنــا فــى معركــة اإلســتنزاف 
منــذ يــوم 8 مارس 1969، وفــى اليوم التالي، 
استشــهد الفريــق عبداملنعــم ريــاض رئيــس 
حــرب القوات املســلحة حيــث كان فى اخلط 
األول فــى املهاجمة مــع اجلنود والقوات عند 
النقطــة منــرة 6 فى اإلســماعيلية وهذا دليل 

على عظمة القيادة«.
وتابع: »اســتمرت معارك اإلســتنزاف حتى 
يــوم 8 اغســطس 1970 وكل ذلــك كان حتــت 
قيــادة الزعيــم جمــال عبدالناصــر ومت أيضا 
اعادة بناء وتنظيم القوات املسلحة وتسليحها 
وجنــاح  الصواريــخ  حائــط  وبنــاء  وتدريبهــا 
القوات املسلحة فى إسقاط طائرات الفانتوم 
اإلســرائيلية وظــل عبدالناصر يحــارب حتى 

آخر يوم فى عمره«.

األسرة وذهابه للحرب
قــال اللــواء أركان حــرب فؤد فيــود أن قبل 
احلــرب بـــ 4 أيــام مت رفــع درجة االســتعداد 
داخل القوات املحســلة ، وذهبت ألســلم على 
والــدى ووالدتي، وقلت لوالــدى حينها: »املرة 
دى بايــن بجــد«، فتلــى عليــا اآليــة الكرميــة 
»أَْيَنَمــا َتكُوُنــواْ ُيْدِرككُّــُم امْلَــْوُت َوَلــْو ُكنُتــْم ِفى 
َدٍة«، وقوله تعالى »َفِإذَا َجاَء أََجلُُهْم  َشــَيّ بُُروٍج ُمّ

اَل َيْسَتأِْخُروَن َساَعةً َواَل َيْسَتْقِدُموَن«.
وتذكــر اللــواء أركان حرب فــؤاد فيود قول  
والــده: »لــو كتبت لك الشــهادة انت هتتشــفع 
فينــا بــس اوعــى جتيلك طلقة فــى ضهرك«، 
فهــذه النصيحــة جعلتنــى واقــف علــى رجلى 
ألنهم ملا بيبدأوا االشــتباكات كنت بكون أمام 
العــدو وكنــت أمتنــى أن أكــون شــهيد وأدخل 

اجلنة إال أنى اصبت.

حرب أكتوبر
فيــود  فــؤاد  حــرب  أركان  اللــواء  يكشــف 
ذكرياته  عن حرب السادس من أكتوبر قائال: 
»بعد رفض إســرائيل كل املفاوضات السلمية 
ودخلنــا فــى حالة الالســلم والالحــرب اتخذ 
الرئيــس محمد أنــور الســادات بطل احلرب 
والســالم قرار حرب شاملة لتحريك القضية 
رغم عدم املقارنة بن أسلحة العدو وأسلحتنا 

من حيث النوعية والكيف والكم«.
تابــع اللــواء أركان حرب فــؤاد فيود : »لكن 
تفوقنا عنهم من ناحية الكفاءة القتالية وإرادة 
الشعب املصرى التى تصنع املستحيل وطبقنا 
مبــدأ املفاجــأة وهو أهم مبــادئ احلرب وهو 
يعنــى القيام بعمل غيــر متوقع فى مكان غير 

متوقع فى زمن غير متوقع«.
وأضــاف: »مت اختيــار يــوم الســبت للهجوم 
حيث أنه يوم اجازة عند اليهود وكان يوم عيد 
الغفران، فضال عن أن هذا الشــهر كان وقت 
انتخابات الكنيست ومعظم أعضاء الكنيست 
مــن القــادة اإلســرائيلين فكانــوا مشــغولن 
أن  أى  يــوم 10 رمضــان  وكان  باإلنتخابــات 
ضوء القمر سيستمر حتى منتصف الليل مما 
يســاعد ســالح املهندســن من عمل الكبارى 

على القناة«.
وأكمــل: »وبعــد منتصــف الليل عبر ســالح 
املشاة القناة بالقوة والعدة والعتاد فى العتمة 
املظلمــة لنفاجئ العدو بعد أن صرح اجلانب 
اإلســرائيلى بــأن املصريــن لــو فكــروا فــى 
عبــور القنــاه ســيجعلون القنــاة دم لو جنحوا 
فى العبور سيدهســون القوات املصرية حتت 

جنازير الدبابات«.
وأردف اللــواء أركان حــرب فــؤاد فيــود : 
»عبرنــا القنــاة وكنــت واحــدا من قــادة أطقم 
خســائر  وأحدثنــا  العــدو  دبابــات  اقتنــاص 
مروعــة للعــدو وفشــلوا فــى إســترداد خــط 
بارليــف وكانــت قواتنــا اجلويــة قــد دمــرت 
األهــداف احليوية للعــدو كاملة وأحلقت بهم 
خسائر فادحة واستيقظ العالم كله على هزة 
عنيفــة وهــو غيــر مصــدق لهزميــة إســرائيل 

األسطورة التى ال تقهر«.
دوره فى حرب أكتوبر

حتــدث اللــواء أركان حــرب فــؤاد فيود عن 
دوره فــى حــرب أكتوبرحيث قــال: »كنت على 
قــوة الفرقــة 23 وكان قائــدى النقيــب منيــر 
فكرى بغدادى أباظة، حاولت قوات الثغرة أن 
تدخــل االســماعيلية من عند كوبــرى اجلالء 
أمــام قرية أبوعطوة قابلهم إبراهيم الرفاعى 
وعبدالواحــد عملولهــم مجــزرة فــى قرية ابو 

عطوة من ضمنهم 3 دبابات فى اماكنهم«.
وتابــع: فحبــوا يلفــوا ويجوا مــن على ترعة 
املنايــف عشــان يجــوا مــن اإلســماعيلية مــن 
ورا فكنــت أنــا عنــد ترعة املنايــف دمرنا لهم 
عربية وكنا نحيط بهم من جميع اإلجتاهات،  
رجعــوا مــرة أخــرى يــوم 19 اكتوبــر وحاولوا 
يدخلــوا الســويس يــوم 24 اكتوبــر حصلتهلم 
مجــزرة، وهــذا هــو العيــد القومــى ملحافظة 

السويس 24 اكتوبر«.

معارك باسلة
يواصــل اللواء فؤاد فيــود حديثه عن حرب 
أكتوبــر املجيــدة قائــال: »إن من أهــم املعارك 
التى شــاركت فيها كانت هناك مهمة خطيرة 
كلفنا بها وهى تأمن العمق التكتيكى للجيش 
الثانــى امليدانى انتظارا ألعمال التطوير فلما 
حدثــت الثغرة قمنا بالتصدى للقوات املعادية 
التــى كانــت حتــاول االســتيالء علــى مدينــة 
االســماعيلية وجنحنــا فــى هــذا بالتعاون مع 
قــوات الصاعقــة املتمركــزة فــى منطقــة ابــو 
عطوة فى إيقاف تقدمها بعد مواجهة شرسة 
أنــواع  الثغــرة كان أشــرس  فــى  القتــال  ألن 

القتال«.
ويوضح: »ذلك ألن القوة الرئيســية للقوات 
املدرعــة االســرائيلية كانــت عبــارة عن ثالث 
مجموعــات عمليــات بقيادة اجلنرال شــارون 
ودان ومت إعــداد أكثــر مــن كمــن علــى ترعة 
املنايــف نظــرا للقتــال املســتمر فــى منطقــة 
التعثــرة حتــى اليســتطيع العــدو ان يســتعيد 

قوته ويرتب أوراقه من جديد«.
يقــول اللــواء فــؤاد فيــود أن املعــارك التــى 
شــهدتها منطقــة »نفيشــة« والثغــرة ومعركــة 
أبــو عطــوة مازالت بها الدبابات اإلســرائيلية 

املدمرة وموجودة حتى اآلن.
وأكــد اللــواء فــؤاد فيود أن حــرب 73 أدت 
إلى اســترداد األرض والعــرض ومفتاح أرض 
الفيروز وهى التى أجبرت اإلســرائيلين على 
اإلنســحاب من ســيناء جزء باحلــرب واجلزء 
الثانى باملفاوضات التى ترتكز على أسس من 
القوة ألن إسرائيل الحتترم الضعيف ووافقت 
علــى وقف إطــالق النار باملفاوضات بدال من 

السالح.
ويتابــع: »أتذكــر مقولــة ديفيــد بــن اليعازر 
رئيس أركان جيش الدفاع اإلسرائيلى عندما 
قــال لكل حــرب مفاجآتهــا ولم تكــن مفاجأة 
حرب اكتوبر 73 إال نوعية املقاتل املصرى لم 
نكــن نتخيل أنه ســيقاتل بهذه الضراوة وهذه 

القوة والشراسة«.

بطوالت املقاتلني
وكشــف اللــواء أركان حرب فــؤاد فيود عن 
بعــض من بطــوالت املقاتلن حيث قال: »كنت 
فى قرية نفيشة قبل اإلسماعيلية وكان هناك 
بــرج مراقبــة إال أن القناصــة االســرائيلين 
اطلقوا على عسكرى فيه النيران فاصيب فى 
يده فاراد النقيب حازم أن ينقذه فحذرناه من 
الطلــوع حتى ال يصاب هو األخر ولكنه أصر 
على إنقاذ العســكرى ولكنه أصابته نار العدو 

استهشد وقتها«.
وتابــع: »كان القائــد عبداحلليــم أبو غزالة 
قائــد مدفعية اجليش قــال لنا: »زعالنن ليه 
هنجيــب حقه تالت متلــت«، فيوم وقفة العيد 
الكبيــر عمل معركة أســمها معركة أبو غزالة 
فقامــت املدفعيــة بــدك فيهــم صراخهم كان 
جايب لرب الســماء وقال لنا جيبنا حق حازم 

وال الء«.
إسرائيل تعترف بهزميتها فى أكتوبر 73

كشــف اللــواء أركان حــرب فــؤد فيــود أن 
قادة إســرائيل هم من اعترفوا بواقع الهزمية 
املؤلــم، حيث قالت جولد مائير بعد هزميتهم 
فــى حــرب 73 : »أيــام حزينــة مش هنســاها 

فى حياتي«.
كما قال موشى ديان بعد حرب يونيو1967: 
»نحــن فى انتظار توقيع املصرين على وثيقة 
اإلستســالم وُعنواننــا معــروف بالقدس وظل 
ينتظــر املصريــن طويالً حتى مات بحســرته 
بعــد هزميــة أكتوبــر 1973«، كما أنهــم كانوا 
يسمون حرب أكتوبر حرب األيام الستة ولكن 
أحنــا خالنهــا حــرب الســاعات الســتة التــى 

دمرنا فيها خط بارليف.

رسالة للشباب
أقــول لهم ما قاله الرئيس الســادات رحمه 
اهلل عليه »سوف يجيئ اليوم الذى جنلس فيه 
ونحكــى فيــه مع أحفادنــا واودالنا كيف حمل 
كلنا منا أمانته وادى رســالته فى موقعه خير 
مــا يكون االداء وكيف خــرج االبطال من هذا 
الشــعب وهذة األمة يحملون ألمتهم مشــاعر 
النــور ليضيــوا لألخريــن ليعبــروا مبصر من 

اليأس الى األمل والرجاء«.
وقــال أيًضا: »عاهدت اهلل وعاهدتكم على 
أن جيلنــا لــن يســلم أعالمه إلى جيل ســوف 
يجيء بعده منكسة أو ذليلة وإمنا سوف نسلم 
أعالمنــا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريها قد 
تكــون مخضبة بالدماء ولكننــا ظللنا نحتفظ 
برؤوســنا عاليــة فــى الســماء وقــت أن كانت 

جباهنا تنزف الدم واأللم واملرارة«.
واختتــم اللــواء فــؤاد فيــود حديثــه قائــال: 
»كانــت هنــاك مقولة مشــهورة وهى أن جيش 
إســرائيل ال يقهــر لكــن العزميــة والتخطيط 
اجليد ووضوح الهدف والتدريب العنيف أدى 
إلــى النجاح أثنــاء التنفيذ فقهرنا األســطورة 
قوتهــم  وكشــفنا  االســرائيلية  والغطرســة 
وحقيقتهــم فى حــرب أكتوبر ولقناهم درســا 

فى فن القتال لن ينسوه ابدا«.

الســادس من أكتوبر، ذلك اليوم املجيد الذى ازاحت فيه الدولة 
املصرية غبار االحتالل اإلسرائيلى عن شبة جزيرة سيناء، وكسرت 

أنــف االحتالل ، وأذاقته مرارة الهزمية ودمرت الهيبة التى طاملا تباها 
بها وبأنه ال يقهر وجنودها هم أفضل اجلنود.

ولكن أتى اليوم السادس من أكتوبر عام 1973 وكشفت الدولة 
املصرية عن هيبتها وقوتها وعال زئيرها إلى عاللى السماء 

بقول »اهلل واكبر« الذى بعث الرعب فى قلوب اجلنود والقادة 
اإلسرائيليني، عابرين قناة السويس ومحطمني الساتر الترابى 

وخط باراليف املنيع الذى قال عنه الســوفيت فى ذلك الوقت »ال 
يقهر إال بقنبلة نووية«.

سيناء، األرض املقدسة، تلك 
األرض التى جتلى عليها رب 

العزة وأقسم بها، مر األنبياء 
عليها، وزادها اهلل قدسية على 
قدسيتها، فهى األرض املباركة 

والبقعة الغالية على قلب كل 
مصري، كما أنها املفتاح ملوقع 
مصر العبقرى فى قلب العالم 

بقاراته وحضاراته، وهى محور 
االتصال بني آسيا وأفريقيا وبني 

الشرق والغرب.
لقد ُقدر ملصر، بحكم موقعها 

اجلغرافى ومكانتها، أن ُتصبح 
قبلة العالم على مدار التاريخ، 

فمصر »املكان – واملكانة«، 
تتوسط العالم وتربط قاراته 

ببعضها البعض، ما جعلها محط 
أنظار اجلميع، وأن من يسيطر 

على مصر، فقد سيطر على 
قلب العالم أجمع.

ونتيجة ملوقعها اجلغرايف، 
سعت العديد من الدول 

الحتالل مصر، لتستغل 
موقعها، ولتتحكم فى كل 

شيء، إال أنها كانت عصية على 
االنكسار، قوية فى الدفاع عن 

أرضها وترابها املقدس، وكان 
املدخل الرئيسى ألى ُمحتل 

يريد أن يقوم باحتالل مصر، 
هى سيناء، األرض التى ضحى 
من أجلها عشرات اآلالف على 
مدار التاريخ، وذلك حلمايتها 

وصونها من املخططات 
واملؤامرات، التى حتاك ضدها 

بصفة مستمرة.
واملعروف عن سيناء أنها 

البوابة الشرقية ملصر، وحصن 
الدفاع األول عن أمنها وترابها 

الوطني، وهى البيئة الثرية 
بكل مقومات اجلمال والطبيعة 

واحلياة، فهى التاريخ العريق 
الذى سطرته بطوالت املصريني 

وتضحياتهم الكبرى حلماية 
هذه األرض.

كبدت إسرائيل خسائر قاسية فى نصر 73 

املظالت املصرية وحوش خلف خطوط العدو 
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اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

١١4 نجوم وحكايات
نفت سهير رمزى ارتداءها الحجاب مقابل 

األموال، مشيرة إلى أن قناعاتها تغيرت خالل 
السنوات األخيرة، لكنها لم تضعف رغم تخليها 

عن الحجاب، معلقة: »المهم االحتشام«.

الفنان  الفنانات  وكان من بين هؤالء 
خبر  أفجع  التى  أسمهان  والمطربة 

أثناء  بسيارتها  الترعة  فى  غارقة  وفاتها 
الوسط  البر  رأس  سفرها لمصيف 

الفنانة  رحلت  حيث  محبيها،  وكل  الفنى 
نجوميتها  أوج  وفى  شبابها  فى  الجميلة 

عام 1944  قبل أن تكمل العقد الثالث من 
بعد حياة  ومثير  عمرها بشكل غامض 
ال تقل إثارة ، حاولت خاللها اسمهان 

أكثر من مرة، كما تعرضت  االنتحار 

الفنان أحمد  زوجها  لمحاولة قتل من 
عالقتها  عن  الكثيرون  وتحدث  سالم، 

عالقتها  وساءت  األلمانية،  بالمخابرات 
األطرش. فؤاد  بشقيقها 

وفى الوقت الذى كانت تعمل فيه 
أسمهان بفيلم غرام وانتقام استأذنت من 

منتج الفيلم الممثل يوسف وهبى للسفر 
إلى منطقة رأس البر لتمضية فترة من 

الراحة هناك فوافق، فذهبت إلى رأس البر 
صباح الجمعة 14 يوليو 1944 ترافقها 

صديقتها ومديرة أعمالها مارى قالدة، 
وفى الطريق فقد السائق السيطرة على 
السيارة فانحرفت وسقطت فى الترعة، 

ولقت أسمهان مع صديقتها حتفهماعن 
عمر ناهز 32 سنة أما السائق فاختفى بعد 

الحادث ، وبعد اختفائه ظل السؤال عمن 
يقف وراء موتها دون جواب، وظلت أصابع 

االتهام موجهة نحو كل من: المخابرات 
البريطانية وإلى زوجها األول حسن 

األطرش وإلى زوجها الثالث أحمد سالم 

وإلى الملكة نازلى وحتى إلى شقيقها فؤاد 
األطرش، لكن ظل لغز وفاها بال حل حتى 

األن.
أعلى  كانت  والتى  كاميليا  الفنانة  أما 
األربعينات  منتصف  فى  أجًرا  النجمات 

تقل بشاعة حيث  نهايتها ال  فكانت 
واحترقت  أن سقطت  بعد  لقيت مصرعها 

وماتت  تستقلها  كانت  التى  الطائرة 
جثتها. وتفحمت  الجميلة  كاميليا 

 توفيت فى ظروف غامضة فى 31 

الطائرة  1950 عندما سقطت  أغسطس 
بالقرب من  الرابعة فجًرا  الساعة  فى 

إلى  كانت متجهه  و  البحيرة،  محافظة 
روما.

متفحمة  نصف  كاميليا  جثة  على  وعثر 
فى رمال الصحراء، و قيل الكثير عن 

وارتباطها  »كامليا«  الفنانة  مقتل  واقعة 
والملك  الموساد  وعالقة  فاروق،  بالملك 

أنها  الحادث، حيث قيل  فاروق بتدبير 
للموساد. فاروق  الملك  اخبار  تنقل  كانت 

كاميلياأسمهان

فى حياتنا نرى ونسمع عن 
العديد من حوادث القتل 

واالنتحار والحوادث البشعة 
التى تنتهى بها حياة البعض 
نهاية مأساوية ويهتم الناس  

بتفاصيل هذه الحوادث 
وكيف وقعت وأسبابها،و حين 

يتعلق األمر بنجم أو فنان 
يكون اهتمام الناس بمعرفة 

التفاصيل مضاعفًا ، لما 
يحظى به الفنان من شهرة 

وجماهيرية.
وعلى مدار التاريخ الفنى 

تعرض عدد من نجمات الفن 
لمثل هذه الحواث المأسوية 

التى انتهت بها حياتهن 
نهاية بشعة بالقتل أو 

االنتحار أو نتيجة لحوادث 
وكبيرة.

لغز املوت الغامض

الثانى  اليوم الجمعة الجزء   dmc أذاعت قناة 
السيرة  لإلعالمية وفاء  من حلقة برنامج 

سهير  الفنان  فيها  تستضيف  والتى  الكيالنى، 
رمزى .

أنها ليس  الحلقة،  واعترفت سهير رمزى، خالل 
لديها أوالد حتى اآلن؛ بسبب اإلجهاض، فكلما 
حملت فى طفل أجهضته، وذلك ألنها لم تكن 

ترغب فى أن تتعلق بأى شخص غير أمها الفنانة 
القرار. درية أحمد، لكنها نادمة على هذا 

وقالت سهير رمزى: »أجهضت فى أول جوازة 
وزعل  أجهضت  الثانية  والجوازة  وطلقنى..  مرتين 

منى، ورفضت أخلف عشان محبش حد زى أمى«.
وأضافت: »كنت بجهض ومعرفش إنه حرام ، 
وعوضت ده فى القطط« الفتة إلى أنها تنادى 
للقطط  »بقول  االسم:  بنفس  وزوجها  القطط 

»لولو« ولجوزى »لولو« .

أفالمى«  هعمل  مش  الزمن  رجع  »لو  وتابعت: 
كممثلة  عملها  بجانب  الحجاب  أن  إلى  مشيرة 

مع  مينفعش  »الحجاب  قائلة:  يجتمعان؛  ال 
قالوا  وسألت  مشتغلش  سنة   20 قعدت  شغلى.. 

النهاية  فى  لكن  بالحجاب  تمثلى  ممكن  لى: 
. » مينفعش

الحجاب مقابل  ارتداءها  ونفت سهير رمزى 
إلى أن قناعاتها تغيرت خالل  األموال، مشيرة 

تخليها  رغم  لم تضعف  لكنها  األخيرة،  السنوات 
االحتشام«. »المهم  معلقة:  الحجاب،  عن 

اتفقوا على  أزواجها  أن  وكشفت سهير رمزى 
إن الصفة  أنها قالت  أنها عصبية وعندية، كما 

»الغيرة«. أزواجها  بين  المشتركة 
الفنانة درية  واختارت سهير رمزى صورة أمها 

ووجهت  لكتاب يحكى سيرتها،  لتكون غالًفا  أحمد 
قريب«. »هجيلك  قائلة:  الحلقة  عبر  رسالة  لها 

تفتح خزائن 
أسرارها 

سهير رمزى 

والدراما  العصابات  مسلسل  يواصل 
 ، Peaky Blinders  الشهير

بصمة  ووضع  كبيرة  نجاحات  تحقيق 
الدراما، ولكن  ليست فقط فى عالم 

السينما،  فى  النجاحات  ستواصل 
أن كشفت عدة تقارير أجنبية  بعد 

الشهير  الدرامى  العمل  حبكة  تحويل 
اقتراب  تزامًنا مع  فيلم سينمائى  إلى 

طرح الموسم السادس واألخير من 
المقبلة.  الفترة  خالل  المسلسل 

collider فى تقرير  ونقلت صحيفة 
ستيفين  من  تصريحات  مؤخًرا،  لها 

الذى  الشهير،  المسلسل  مؤلف  نايت 
إلى  الدرامى  العمل  أكد تحويل 

عرضه  المقرر  من  سينمائى  فيلم 
فى 2023، والذى يسرد من خالله 

شوارع  فى  األشهر  العائلة  مستقبل 
الربع األول من  بيرمنجهام ولندن فى 
القائمون  وكشف  عشر.  التاسع  القرن 

الشهير،  الدرامى  المسلسل  على 
الرسمى األول  البوستر  مؤخًرا، عن 

فيه  ظهر  الذى  الشهيرة  للسلسلة 

صاحب  مورفي،  كيلين  العالمى  النجم 
وحملت  شيلبي،  تومى  شخصية 

 Black – الحلقة عنوان »اليوم األسود
Day«. وكان قد أعلن القائمون على 

الشهير  العصابات  دراما  مسلسل 
Peaky Blinders، منذ أيام قليلة، 

السادس  الموسم  تصوير  انتهاء 
غير  بشكل  المسلسل  من  واألخير 

الرسمية  الصفحة  نشرت  حيث  مباشر، 
فيس  موقع  عبر  الشهيرة  للسلسلة 

بوك، صورة من أمام غرفة مكتب 
لكل  الشكر  لتوجه  شيلبي«،  »تومى 

المسلسل، وهو ما وصفه  صناع 
القائمين  من  النهاية  برسالة  الكثيرون 

انتهاء  بعد  للجميع  المسلسل  على 
تلقت  ما  وسرعان  التصوير.  عملية 

العصابات،  لسلسلة  الرسمية  الصفحة 
تتساءل  التى  التعليقات  من  الكثير 

عن موعد طرح الموسم السادس 
والتى رجحت  المسلسل  واألخير من 

بنهاية  أن يعرض  التقارير  الكثير من 
العام الجارى بدون موعد محدد.

حرصت الفنانة هنا الزاهد، على إحياء ذكرى رحيل 
الفنان طلعت زكريا، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابها 

الشخصى بموقع »إنستجرام«، لتطلب من متابعيها 
وجمهورها بقراءة الفاتحة على روحه.

وكتبت الزاهد على الصورة التى نشرتها: »النهاردة 
عدى سنتين على أجمل راجل وكان ابويا وسندى 

وضهرى من وانا صغيرة، ربنا يرحمك يا أغلى الناس 
على قلبي، وحشتنى اوي، أرجو قراءة الفاتحة على روح 

طلعت زكريا«. جدير بالذكر أن الممثل الراحل طلعت 

بالمعهد  واإلخراج  التمثيل  زكريا تخرج من قسم 
1984 وبدأ مشواره  المسرحية عام  للفنون  العالى 

الفنى خالل مسرحية الشخص عام 1982 وقدم عددًا 
سبتمبر  وفى  والمسرحية،  التليفزيونية  األعمال  من 
2007 ُأصيب بالتهاب فى أحد شرايين المخ مما أدى 

العمل لفترة  اعتزاله  إلى  أدت  بغيبوبة  إلى إصابته 
8 أكتوبر 2019 إثر أزمة صحية،  وجيزة، توفى فى 

59 عاما، من أهم أعماله فيلم طباخ  عن عمر يناهز 
العربي. أبو  والسيد  الرئيس، 

Peaky Blinders يتحول 

لفيلم سينمائى يعرض 2023

هنا الزاهد حتيى ذكرى رحيل طلعت زكريا: كان أبويا وسندى وضهرى
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السنة الثامنة عشرة

قال موسيماني، عبر تويتر: »أتمنى التوفيق ١١
لفريق بلدى »بافانا بافافانا ومنتخب الدولة 
التى أعيش بها حاليا »الفراعنة«

الرسمية  مهمته  تولى  فى  الوقت  ضيق  رغم 
كارلوس  البرتغالى  جنح   ، الوطنى  املنتخب  مع 
، فى وضع بصماته  كيروش املدير الفنى للفراعنة 
رغم   ، ليبيا  أمام  املنتخب  كتيبة  على  سريعا 
كتب  حيث   ، قليل  وقت  فى  للمباراة  االستعدادا 
كيروش فصل الثقة األول مع اجلماهير املصرية و 
فى أول مهمة رسمية مع الفراعنة، بعد الفوز على 
املجموعة  مصر  منتخب  تصدر  و  الليبى  املنتخب 
 6 عند  ليبيا  رصيد  جتمد  بينما  نقاط،   7 برصيد 

الثانى. املركز  نقاط فى 
بعد  اجلماهير  لدى  الطموحات  سقف  ارتفع   
مصر  منتخب  فبدأ   ، لكيروش  الواقعى  اإلعالن  

املباراة بتشكيل يضم كال من: محمد الشناوى فى 
الونش  ومحمود  حجازى  وأحمد  املرمى،  حراسة 
وعمرو  الننى  ومحمد  توفيق  وأكرم  فتوح  وأحمد 
وعمر  السعيد  اهلل  وعبد  صالح  ومحمد  السولية 
مميزة،   أسماء  وكلها  محمد،  ومصطفى  مرموش 
الذى  مرموش  بإشراك  اجلميع  كيروش  وفاجأ 
املنتخب  فى  مرة  ألول  أساسى  كالعب  مكانه  يجد 
العب  كأفضل  بتتويجه  احلماية  اكتسب  قد  وكان 
اللقاء،  من  ساعات  قبل  األملانى  بالدورى  صاعد 
ألكرم  الرسمى  األول  الظهور  املباراة  شهدت  كما 

املنتخب األول. توفيق مع 
بشوط  للكرويني  واملعروف  الثانى  الشوط  فى   

وتنظيًما،  انتشارًا  أفضل  املنتخب  كان  املدربني 
بني  وترابط  عشوائية  بدون  املنتخب  وظهر 
اخلطوط بشكل مميز ، وجنح عمر مرموش جناح 
من  عاملى  لهدف  السيطرة  ترجمة  فى  شتوجتارت 
اللقاء،  زمن  من   49 الدقيقة  فى  قوية  تسديدة 
وهو  الفراعنة،  بقميص  ميالده  شهادة  ليكتب 
الذى عانى من جتاهل كبير على صعيد املنتخبات 

السنوات األخيرة. فى 
يبدأ  مدرب  ثانى  هو  كيروش  كارلوس  ويعتبر   
على  بالفوز  مصر  منتخب  مع  الرسمية  مسيرته 
تصفيات  فى   2005 عام  شحاتة  حسن  بعد  ليبيا 

كأس العالم 2006.

تشكيل  كيروش،  كارلوس  البرتغالى  أعلن 
وجاء  ليبيا  أمام  مباراته  فى  مصر،  منتخب 
و  حجازى  أحمد  و  الشناوى  محمد  كالتالي: 
توفيق  أكرم  و  فتوح  أحمد  و  الونش  محمود 
محمد  و  السولية  عمرو  و  الننى  محمد  و 
و  مرموش  عمر  و  السعيد  عبداهلل  و  صالح 

محمد. مصطفى 
وحيدة  مفاجأة  كيروش  كارلوس  وفّجر 
مباراة  به  سيخوض  الذى  التشكيل  فى 
اجلولة  فى  قليل  بعد  ليبيا  أمام  الفراعنة 
العالم  لكأس  املؤهلة  بالتصفيات  الثالثة 
التشكيل  تضمن  حيث  قطر،  فى   2022
عمر  اسم  للفراعنة  واألساسى  الرسمى 
األملانى،  شتوجتارت  العب  مرموش، 
مرموش،  عمر  الشاب  املصرى  النجم  وُتوج 
أفضل  بجائزة  شتوجتارت،  فريق  مهاجم 
شهر  خالل  األملاني،  الدورى  فى  شاب  العب 
الذى  القوى  األداء  بعد  املاضى،  سبتمبر 

فى  املاضى  الشهر  خالل  فريقه  مع  قدمه 
املسابقة. 

صفوف  فى  مسيرته  مرموش  عمر  وبدأ 
وُتوج  دجلة،  وادى  بنادى  الشباب  فريق 
 16 حتت  القاهرة  منطقة  ملسابقة  هدافا 

عاما فى موسم 2016-2015.
شتوجتارت  فريقه  مرموش  عمر  وقاد 
على  هدف  مقابل  أهداف  بثالثة  للفوز 
اجلولة  ضمن  هوفنهامي  فريق  ضيفه 
ملعب  على  األملانى  الدورى  من  السابعة 
الدولى  التوقف  قبل  أرينا،  بنز  مرسيدس 
املؤهلة  التصفيات  املنتخبات  خلوض 

لنهائيات كأس العالم 2022 فى قطر. 
 22 الـ  صاحب  املصرى  املهاجم  وسجل 
مع  خاضها  مباريات   3 خالل  هدفا  عاما، 
البوندزليجا خالل شهر سبتمبر  فريقه فى 

املاضى. 
اجلناح  مركز  فى  مرموش  عمر  ويلعب 

يجعله  ما  عاما،   22 العمر  من  ويبلغ  األمين، 
مرشحا للتألق والتطور فى السنوات املقبلة.
كأس  بطولة  فى  مصر  منتخب  مع  وشارك 
قبل   ،2017 فى  عاما،   20 حتت  أفريقيا  أمم 
نفس  فى  األملانى  فولفسبورج  إلى  ينتقل  أن 

العام.
الشباب  فريق  صفوف  فى  مرموش  ظل 
الفريق  إلى  الصعود  قبل  سنوات،   3 ملدة 
إلى  أعير  ما  سرعان  ولكنه  2020ـ  فى  األول 
من  الثانى  النصف  فى  األملانى  باولى  سان 
خطف  قليلة،  أشهر  وخالل  املاضي.  املوسم 
سجل  بعدما  بشدة،  األضواء  مرموش  عمر 
سان  مع  حاسمة  متريرات   3 وقدم  أهداف   7

باولى فى 21 مباراة.
العب  ثانى  هو  مرموش  عمر  أن  ُيذكر 
بعد  شتوجتارت،  ألوان  عن  يدافع  مصرى 
أحمد صالح حسنى الذى لعب له فى الفترة 

بني عامى 1999 و2001.

عمر مرموش 
حدوتة 
مصرية 
جديدة 

اكتشاف وجوه جديدة وترابط اخلطوط 
مالمح الظهور األول لكيروش مع املنتخب

موسيماني: أمتنى التوفيق 
للبافانا بافانا والفراعنة 

منتخب بلدى احلالية

محمد شريف ينتظم فى تدريبات األهلى استعداًدا 
للحرس الوطنى وفقرات متنوعة للحراس

ملنتخبى  التوفيق  لألهلي،  الفنى  املدير  موسيماني،  بيتسو  متنى 
من  الثالثة  املرحلة  خالل  مصر  ومنتخب  بالده«  »منتخب  إفريقيا  جنوب 

العالم 2022. املؤهلة لبطولة كأس  التصفيات اإلفريقية 
»أمتنى  تويتر:  على  حسابه  عبر  موسيماني،  وقال 
ومنتخب  بافافانا  »بافانا  بلدى  لفريق  التوفيق 
وكل  »الفراعنة«،  حاليا  بها  أعيش  التى  الدولة 
كأس  إلى  والتأهل  القادمة  الفترة  فى  التمنيات 

العالم 2022.
حتت  األولى  املباراة  الوطنى  املنتخب  ويدخل   
البرتغالى كارلوس كيروش، فى املركز  قيادة 
نقاط،   4 برصيد  الترتيب  بجدول  الثانى 
والتعادل  أجنوال  على  الفوز  من  جمعها 
أمام اجلابون بهدف ملثله، بينما يخوض 
املنتخب الليبى املباراة فى املركز األول 
اجلابون  على  الفوز  فى  جنح  بعدما 

وأجنوال.
الفراعنة فى حتقيق  منتخب  وجنح 
آخر  فى  الليبى  املنتخب  على  الفوز 
مواجهة جمعت بينهما بهدفني نظيفني 
احلكم  أدارها  التى  الودية  املباراة  فى 
جهاد جريشة عام 2016، سجل األهداف 
فى  مرسى،  وباسم  جبر  على  من  كل 
ركلة  زكريا  مؤمن  فيه  أهدر  الذى  الوقت 

جزاء تصدى لها القائم األمين.
الليبى  نظيره  الوطنى  املنتخب  وواجه 
فى  مباريات   6 سابقة،  مباراة   21 فى 
األمم  لكأس  املؤهلة  أفريقيا  تصفيات 
أفريقيا  تصفيات  فى  ومباراتني  األفريقية، 
مباريات   4 و  العالم،  لكأس  املؤهلة 
وحيدة  ومباراة  األفريقية،  األلعاب  بدورة 
بدورة  وأخرى  األفريقية،  األمم  بكاس 
األلعاب  بدورة  وأخرى  األفريقية،  األلعاب 
األفريقية، و6 مباريات ودية بني املنتخبني.
حقق الفراعنة 13 انتصارا، و3 تعادالت، 
و5 هزائم، وتعد 10 /2 أكبر نتيجة جمعت 
لقاءات الفريقني، عندما فاز بها الفراعنة 

عام 1953 بدورة األلعاب العربية.

األول  الفريق  العب  شريف،  محمد  انتظم 
لكرة القدم بالنادى األهلي، فى تدريبات الكرة 
اإلضافية  السلبية  الراحة  انتهاء  بعد  اليوم، 

التى حصل عليها خالل األيام املاضية.
حراس  مدرب  ميشيل،  يانكون  وقاد   
بالنادي،  القدم  لكرة  األول  بالفريق  املرمى 
على  املرمى  حراسة  لثالثى  قوية  تدريبات 
فى  عالء  وحمزة  شوبير  ومصطفى  لطفى 

اليوم. مساء  الفريق  مران 
قبل  متنوعة  بدنية  تدريبات  الثالثى  وأدى 
إطار  فى  فنية  تدريبية  وحدات  يخوضوا  أن 

املقبلة. للمرحلة  التحضير 
القدم  لكرة  األول  الفريق  واستأنف 

اليوم  مساء  تدريباته  األهلى  بالنادى 
بعد  باجلزيرة،  التتش  ملعب  على  اجلمعة 
عليها  حصل  التى  السلبية  الراحة  انتهاء 

اخلميس. أمس  الفريق 
تأهيلية  تدريبات  األهلى  العبو  وخاض 
فى  اليوم،  مران  انطالق  قبل  اجليم  فى 
لتجهيزهم  لالعبني  املوضوع  البرنامج  إطار 

املقبلة. للمرحلة 
فنية  تدريبات  الالعبني  خوض  وأعقبها 
بطل  ملباراة  التحضير  إطار  فى  متنوعة 

املقبلة.  النيجر 
احلرس  فريق  ملواجهة  األهلى  ويستعد 
الـ32  دور  ذهاب  فى  النيجر  بطل  الوطنى 

إفريقيا. أبطال  دورى  منافسات  من 
قد  الكرة،  مدير  وكان سيد عبد احلفيظ، 
النيجر،  إلى  الفريق  سفر  موعد  عن  أعلن 
فى  الوطنى  فريق احلرس  ملواجهة  استعداًدا 

إفريقيا. أبطال  بدورى  البداية  ضربة 
يغادر  سوف  الفريق  إن  الكرة  مدير  وقال 
متوجًها  اجلارى  أكتوبر   14 يوم  القاهرة 
اليوم  فى  مرانه  سيخوض  وإنه  النيجر،  إلى 

املباراة. ملعب  على  التالى 
القاهرة  فى  استعداداته  األهلى  ويختتم 
ساعات  قبل  التتش،  ملعب  فى  مرانه  بأداء 
إلى  للسفر  القاهرة  مطار  إلى  التوجه  من 

. لنيجر ا

محلل أداء األهلى 
اجلديد يظهر فى التتش

املنضم  اجلديد  االٔداء  محلل  سولومون،  كايل  تواجد 
بالنادى  القدم  لكرة  االٔول  للفريق  الفنى  للجهاز  حديًثا 
االٔهلى بقيادة بيتسو موسيماني، اليوم للمرة االٔولى فى 

تدريبات الفريق.
 وبدأ سولومون مهام عمله اجلديد ضمن أفراد اجلهاز 

الفنى بقيادة بيتسو موسيماني.
االٔهلى  بالنادى  القدم  لكرة  االٔول  الفريق  واستأنف 
تدريباته مساء اليوم اجلمعة، بعد انتهاء الراحة السلبية 

التى حصل عليها الفريق أمس اخلميس.
اجليم  فى  تأهيلية  تدريبات  االٔهلى  العبو  وخاض 
املوضوع لالعبني  البرنامج  إطار  املران فى  انطالق  قبل 

لتجهيزهم للمرحلة املقبلة.
بطل  الوطنى  احلرس  فريق  ملواجهة  االٔهلى  ويستعد   
أبطال  الـ32 من منافسات دورى  دور  النيجر فى ذهاب 
إفريقيا.  وكان سيد عبد احلفيظ مدير الكرة، قد أعلن 
ملواجهة  استعداًدا  النيجر  إلى  الفريق  سفر  موعد  عن 
أبطال  بدورى  البداية  فى ضربة  الوطنى  احلرس  فريق 

إفريقيا.
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بحضور 17 جهة وطنية..

التعاون الدولى تُطلق مشاورات مع بنك التنمية األفريقى إلعداد االستراتيجية القطرية

التجارة: أكثر من 50 الف زائر للجناح 
املصرى خالل أسبوع فى أكسبو 2020

100 مليون جنيه أرباًحا نقدية وزعتها 
شركات البورصة فى أكتوبر

تدريب 763 موظفا مرشحا لالنتقال للعاصمة اإلدارية على برامج لرفع قدراتهم

.. واالنتهاء من تقييم 3624 متقدمًا للتعيني بوظائف فى احلكومة خالل سبتمبر

اإلسكان تؤكد دعم مصر ملشروعات التنمية بدولة الكونغو

املشاورات  الدولي،  التعاون  وزارة  أطلقت 
إلعداد  األفريقى  التنمية  بنك  مع  الوطنية 
للفترة  اجلديدة  القطرية  التعاون  استراتيجية 
لسلسلة  استكماًل  ذلك  يأتى   ،2026/2022 من 
الدولى  التعاون  وزارة  تديرها  التى  املشاورات 
لتحديث  املعنية،  الوطنية  اجلهات  مع  بالتنسيق 
استراتيجيات التعاون مع شركاء التنمية للخمس 

سنوات املقبلة
جاء ذلك مبشاركة أحمد زايد، املدير التنفيذى 
ومالني  األفريقي،  التنمية  ببنك  وجيبوتى  ملصر 
بلومبرج، نائب مدير البنك ملنطقة شمال أفريقيا 
واملمثل املقيم فى مصر، ومسئولى وزارة التعاون 
وزارة   17 من  أكثر  ممثلى  عن  فضال  الدولي، 
وجهة حكومية من بينهم وزارات اإلسكان والنقل 
والرى  املائية  واملوارد  والزراعة  املحلية  والتنمية 
والتعليم  والتصالت  والسياحة  والتخطيط 
والهيئة  املالية  للرقابة  العامة  والهيئة  العالى 

العامة للمنطقة القتصادية لقناة السويس.
به  تقوم  الذى  الدور  إطار  فى  ذلك  يأتى   
التعاون  عالقات  وتعزيز  وتنمية  إلدارة  الوزارة 
القتصادى مع شركاء التنمية متعددى األطراف 
وبرنامج  الوطنية  التنمية  رؤية  لدفع  والثنائيني، 
عمل احلكومة الذى يتسق مع األهداف األممية 

للتنمية املستدامة 2030.
أهمية  على  الدولي،  التعاون  وزارة  وأكدت   
فيها  يشترك  التى  املشاورات،  هذه  إطالق 
ووضع  إعداد  فى  الصلة،  ذات  األطراف  كافة 
الدولة  أولويات  تعكس  طموحة  استراتيجية 
وحتفز  تنطلق«،  »مصر  احلكومة  عمل  وبرنامج 
أيًضا  وتتسق  التنمية،  فى  اخلاص  القطاع  دور 
مع أهداف التنمية املستدامة، موضحة أن وزارة 
مشاورات  ذاته  الوقت  فى  تدير  الدولى  التعاون 
لإلعداد لستراتيجية اخلمس سنوات املقبلة مع 
والبنك  والتنمية  اإلعمار  األوروبى إلعادة  البنك 
هذه  خالل  من  وتسعى  املتحدة،  واألمم  الدولى 
والتساق  التكامل  لتحقيق  املتزامنة  املشاورات 
املؤسسات  مع  املستقبلية  الستراتيجية  بني 
هذه  من  األثر  يعظم  مبا  األطراف  متعددة 

الشراكات ويعزز أجندة التنمية الوطنية.
بيان  فى  الدولي،  التعاون  وزارة  وأوضحت   
الستراتيجية  أن  اجلمعة،  اليوم  صحفي، 
أن  املستهدف  من  البنك  مع  للتعاون  اجلديدة 

اإلمنائى  التعاون  مشروعات  تعزيز  على  تركز 
املحاور  إطار  فى  احلكومة  برنامج  تنفيذ  لدعم 
وتنمية  األعمال  بيئة  حتسني  التالية،  الرئيسية 
البنية التحتية القتصادية ومبا يستهدف حتقيق 
مؤشرات التنمية الصناعية والتكنولوجية، وتنمية 
اخلاص،  القطاع  استثمارات  لتعزيز  املهارات 
استخدام  كفاءة  وحتسني  العمل،  فرص  وخلق 
للتعامل  الزراعة  قطاع  وحتديث  وتنمية  املياه، 
نحو  والتحول  الغذائي،  األمن  متطلبات  مع 

احتياجات  لتلبية  الطاقة اخلضراء  استخدامات 
النمو السكانى السريع فى مصر.

 ونوهت الوزارة إلى أن الستراتيجية اجلديدة، 
بني  املنفذة  لالستراتيجية  استكمال  تأتى 
 ،2021-2015 من  الفترة  خالل  والبنك  مصر 
ودعم  التحتية  البنية  تطوير  فى  ساهمت  والتى 
الشفافية  وتعزيز  واملستدام،  الشامل  النمو 
إلى  لفتة  اخلاص،  القطاع  ومشاركة  واحلوكمة 
على  العمل  بدأ  التى  اجلديدة  الستراتيجية  أن 

إعدادها تتكامل مع أولويات البنك الستراتيجية 
فى  الطاقة  مصادر  وتعزيز  إنارة  وهى  اخلمس 
افريقيا،  فى  الغذائى  األمن  وحتقيق  أفريقيا 
التكامل  وحتقيق  افريقيا،  فى  الصناعة  وتطوير 
معيشة  مستوى  وحتسني  القارة،  فى  اإلقليمى 

املواطنني فى أفريقيا.
 وقالت الوزارة إن مصر من األعضاء املؤسسني 
للبنك األفريقى للتنمية، وتتجاوز محفظة التعاون 
من  مت  دولر،  مليار   6.7 البنك  مع  اإلمنائى 

خاللها متويل أكثر من 107 مشروع تنموي، منها 
1.1 مليار دولر مت توجيهها لتمويل مشروعات 
للقطاع اخلاص، موضحة أن املشروعات املنفذة 
رؤية  إطار  فى  تأتى  األفريقى  التنمية  بنك  مع 
وزارة التعاون الدولى لوضع املواطنني فى محور 
لتحقيق  اجلارية،  املشروعات  وتنفيذ  الهتمام، 

أهداف التنمية املستدامة.
حرص  إلى  الدولي،  التعاون  وزارة  وأشارت   
بنك  مع  املشترك  العمل  تعزيز  على  احلكومة 

التنمية األفريقي، لدعم اجلهود التنموية الوطنية 
من جهة، وحتقيق التكامل اإلقليمى مع دول قارة 
فضال  املشتركة،  املشروعات  خالل  من  أفريقيا 
القطاع  به  يقوم  أن  ميكن  الذى  الدور  دفع  عن 
خبرته  من  انطالًقا  القارة  تنمية  فى  اخلاص 
املكتسبة من املشروعات القومية الكبرى املنفذة 

فى مصر.
مشاورات  إطالق  على  تعليقه  وفى   
املدير  زايد،  أحمد  قال  اجلديدة،  الستراتيجية 
التنفيذى ملصر وجيبوتى ببنك التنمية األفريقى 
وبنك  مصر  بني  املشاورات  بانطالق  :«أرحب 
التعاون  استراتيجية  بشأن  الفريقى  التنمية 
مع  التنمية  شركاء  أهم  من  فالبنك  اجلديدة، 
األولويات  مع  وسياساته  برامجه  وتتسق  مصر 
والقضايا اإلقليمية والوطنية.  وقد أعلن البنك 
مؤخرا التزامه بتخصيص 15% من متويله للتكامل 
السابعة  الزيادة   التزامات  إطار  فى  اإلقليمى 
لرأس مال البنك،  وهو ما ميثل  فرصة مثالية 
فى  وخاصة  اخلاص،  القطاع  مشاركة  لتكثيف 
ظل الفجوة  فى متويل البنية التحتية فى إفريقيا 

واملقدرة بحوالى 100 مليار دولر سنويا«.
بلومبرج،  مالني  استعرضت  اللقاء  وخالل   
ملنطقة  الفريقى  التنمية  بنك  مدير  نائب 
اإلمنائى  التعاون  أطر  أفريقيا،  شمال 
وما  األفريقى  التنمية  وبنك  مصر  بني 
للفترة  السابقة  الستراتيجية  فى  حتقق 
محاور  أبرز  وكذا   ،2021/2015 من 
وزارة  خالل  من  اجلارى  والتنسيق  العمل 
احلكومية  األطراف  مع  الدولي،  التعاون 
القطرية  الستراتيجية  أولويات  لوضع 

.2026/2022
 كما ثمنت بلومبرج، اجلهود املبذولة فى تنفيذ 
البنك  مع  للتعاون  السابقة  الستراتيجية  محاور 
بأداء  أشادت  كما   ،2021-2015 الفترة  خالل 
القتصاد املصرى القوى بفضل برنامج اإلصالحات 
الذى مت تنفيذه حيث انعكس هذا األداء على ارتفاع 
الستراتيجية  فترة  السنوية خالل  النمو  معدلت 
معدلت  فى  كبير  بشكل  التحكم  على  وساعد 
التضخم، وانخفاض الدين احلكومي، كما أشادت 
باجلهود املبذولة لالستثمار املستدام فى دعم البنية 
التحتية القتصادية والتقدم اجلدير بالثناء الذى مت 

إحرازه فى حتسني وتطوير بيئة األعمال.

ساما  الدميقراطية  الكونغو  بدولة  الوزراء  رئيس  استقبل 
اإلسكان  وزير  نائب  عباس،  خالد  املهندس  كينجى،  لوكونديه 
للمشروعات القومية، بحضور السفير املصرى فى الكونغو حمدى 

شعبان. 
سعادته  عن  الكونغولى  الوزراء  رئيس  أعرب  اللقاء  وخالل 
بالعالقات بني البلدين، وبالتطور الكبير الذى تشهده، كما وجه 
التى متيز  الكبيرة  واجلودة  اللتزام  على  املنفذة  للشركة  الشكر 

مشروعاتها .
 من جانبه أكد املهندس خالد عباس، فى بيان صحفى، دعم 
مصر ملشروعات التنمية بدولة الكونغو الدميقراطية، والستعداد 

التام ملزيد من التعاون مع األشقاء بدولة الكونغو الدميقراطية .
 كما أكد املهندس سيد فاروق، رئيس الشركة املنفذة، ترحيبه 
مزيد  لتنفيذ  تسعى  الشركة  وأن  الكونغولى،  بالسوق  بالتواجد 
الكونغو،  فى  األشقاء  من  كبيرا  ترحيبا  وتلقى  املشروعات  من 
مشيرا إلى أن الشركة قد فازت مؤخرا مبشروع طريق بالكونغو 
يورو،  ماليني   110 بتكلفة  متر،  كيلو   150 بطول  الدميقراطية، 
ويتضمن إنشاء ثالثة كبارى بأطوال مختلفة لتقاطعات الطريق، 
وحماية  األمطار  مياه  لصرف  صناعًيا  عماًل   33 إنشاء  وكذلك 

الطريق.
 وأضاف رئيس الشركة املنفذة أن الطريق يربط بني مقاطعتى 
تنفيذ مشروع  فى  بدأت  الشركة  أن  كما  يورو،  وكاجنا  كامويشا 
إنشاء مبنى وزارة الدفاع الوطنى الكونغولية بالعاصمة كينشاسا، 
ويتكون من 5 طوابق، هذا  مناقصة،  به من خالل  فازت  والذى 

باإلضافة إلى عدد من مشروعات الطرق وشبكات املياه.

املصرى  اجلناح  أن  والصناعة،  التجارة  وزيرة  جامع  نيفني  أعلنت 
من  مسبوق  غير  إقبالً  شهد  دبى   2020 اكسبو  بفعاليات  املشارك 
الزائرين خالل األسبوع األول من املعرض، وبلغ عدد زوار اجلناح 
ما  وهو  العالم،  دول  مختلف  من  زائر  ألف   50 نحو  اآلن  حتى 

يجعله أحد أكثر األجنحة جذباً للزائرين .
 وقالت الوزيرة، فى بيان صحفي، اليوم اجلمعة، إنها ملست 
كبير  اهتمام  قليلة  أيام  منذ  املصرى  للجناح  افتتاحها  خالل 
انبهارهم  عن  عبروا  الذين  املصرى،  باجلناح  الزائرين  من 

مبحتويات اجلناح ومدى التقدم الذى تشهده مصر حالياً .
 وفى هذا اإلطار قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل 
التجارى واملفوض العام للمشاركة املصرية باكسبو 2020 دبى، إن 
اإلقبال الكبير منذ بداية إكسبو يعود إلى املحتوى الفريد الذى 
التابوت األثرى الذى يجسد  يتمتع به اجلناح املصرى وأهمها 
باإلضافة  الفرعونية،  واملستنسخات  العريقة  مصر  حضارة 
مصر  تشهدها  التى  التطورات  لكافة  اجلذاب  العرض  إلى 
حالًيا فى كافة ميادين احلياة وعلى رأسها مجالت الصناعة 
والبنية التحتية واملدن الذكية واملشروعات القومية، وذلك عبر 

شاشات تفاعلية على أعلى مستوى من التقنيات احلديثة. 
أن  بالكسبو،  املصرية  للمشاركة  العام  املفوض  وأضاف   
مصر تستهدف أن يحافظ اجلناح املصرى بإكسبو على هذه 
الوتيرة من اإلقبال املتزايد ل سيما من خالل إثراء املحتوى 
والتى  اجلناح  داخل  ستقام  التى  الفعاليات  بدء  مع  خاصةً 

ستتضمن ندوات وحلقات نقاشية ومؤمترات.

املصرية  البورصة  تقرير  كشف 
الشركات  توزيع  عن  األسبوعي، 
 14.55 بلغت  نقدية  أرباحاً  املدرجة 
جاء  العام،  بداية  منذ  جنيه  مليار 
املصرى  املركزى  البنك  قرار  رغم  ذلك 
توزيعات  بإجراء  للبنوك  السماح  بعدم 
املحتجزة  أو  السنوية  األرباح  من  نقدية 

املساهمني. على  للتوزيع  القابلة 
ووزعت شركات البورصة أرباًحا بلغت 
يناير،  شهر  خالل  جنيه  مليار   2.574
مارس،  شهر  خالل  جنيه  مليون   537
أبريل،  شهر  خالل  جنيه  مليار  و7.325 
مايو،  شهر  خالل  جنيه  مليار  و2.25 
يونيو،  شهر  خالل  جنيه  مليون   330
يوليو،  شهر  خالل  جنيه  مليون  و600 
أغسطس،  خالل  جنيه  مليون  و611 
و225 مليون جنيه خالل سبتمبر، و100 
فى  جلسات   3 أول  خالل  جنيه  مليون 

أكتوبر. شهر 
بالبورصة  املدرجة  الشركات  كانت   
على  نقدية  أرباحاً  وزعت  قد  املصرية، 

جنيه  مليار   23.7 بلغت  املساهمني، 
مليار   26.3 مقابل   ،2020 عام  خالل 
مليار  و23.9   ،2020 عام  خالل  جنيه 
مليار  و29.9   ،2019 عام  خالل  جنيه 
مليار  و20.1   ،2018 عام  خالل  جنيه 
مليار  و12.2   ،2017 عام  خالل  جنيه 

جنيه خالل عام 2016.
النقدية،  األرباح  توزيعات  وتعرف   
فى  الشركات  تدفعه  ما  مقدار  بأنها 
بالنسبة  سنة  كل  األسهم  أرباح  توزيعات 
لسعر سهمها، وحققت 92 شركة مدرجة 
بنحو  نقدية  بتوزيعات  مصر  ببورصة 

23.8 مليار جنيه خالل 2019.
 ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع 
أداء  وحتسني  للشركات،  امللكية  قاعدة 
الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم 
احلوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف 
وإنعاش حركة  وتطوير  تنمية  إلى  الطرح 
تدفق رؤوس األموال والتداول بالبورصة 
املصرية، ورفع رأس املال السوقى لتكون 

للمستثمرين. جذبًا  أكثر 

من  واإلدارة،  للتنظيم  املركزى  اجلهاز  انتهى 
للعاصمة  لالنتقال  مرشًحا  موظًفا   763 تدريب 
وذلك  املاضي،  سبتمبر  خالل  وذلك  اإلدارية، 
من  للوقاية  مشددة  احترازية  إجراءات  وسط 

فيروس كورونا.
اجلهاز  رئيس  الشيخ  صالح  الدكتور  وقال   
التنفيذية  اخلطة  إن  واإلدارة،  للتنظيم  املركزى 
للدولة  اإلدارى  اجلهاز  موظفى  لتدريب 
اإلدارية  العاصمة  إلى  لالنتقال  املرشحني 
والتى  أساسية  برامج  حزمة  تشمل،  اجلديدة 
املوظفني  تزويد  وتتضمن  املرشحني،  لكل  تقدم 
الوطنى  الوعى  برفع  املتعلقة  باملوضوعات 
اجلدارات  برامج  وحزمة  الوظيفية،  وباللياقة 
اجلدارات  تقييم  نتائج  أساس  على  ُتبنى  والتى 
من  النتهاء  مت  اإلطار  هذا  وفى  السلوكية، 
مرشح  موظف  لكل  تدريبى  »كارت«  إعداد 

اجلهاز  رئيس  الشيخ  صالح  الدكتور  قال 
انتهى  اجلهاز  إن  واإلدارة،  للتنظيم  املركزى 
 3 فى  لشغل  متقدًما   3624 تقييم  من 
شهر  خالل  للدولة،  اإلدارى  باجلهاز  وحدات 
القدرات  تقييم  مبركز  وذلك  املاضى،  سبتمبر 

واملسابقات.
اليوم  صحفى،  بيان  فى  »الشيخ«،  أضاف 
 2716 تقييم  من  النتهاء  مت  أنه  اجلمعة، 
ضمن  وذلك  سبتمبر  شهر  خالل  مهندًسا 
138 متقدما بدأ  6 آلف و  أعمال تقييم عدد 
لشغل  املاضى  أغسطس  شهر  خالل  تقييمهم 
النوعية  باملجموعة  مهندس  وظيفة   238
»ميكانيكا  للتخصصات  الهندسة  لوظائف 

مستجيًبا  التدريب  يكون  بحيث  لالنتقال، 
مت  التى  السلوكية  اجلدارات  من  لالحتياجات 

أساسها.  على  التقييم 
اليوم  صحفي،  بيان  فى  »الشيخ«،  وأضاف 
البرامج  حزمة  تتضمن  اخلطة  أن  اجلمعة، 
مجموعة  كل  تدريب  يتم  حيث  التخصصية، 
وتدريب  البشرية،  املوارد  مثل  فى مجال عملها 
العاملني  وتدريب  التعاقدات،  بإدارة  العاملني 
هذه  فى  التنسيق  ويتم  القانونية،  بالشئون 
البرامج مع الوزارات واألجهزة املعنية كل فيما 
يخصه، كما تشمل حزمة برامح التطبيقات من 
خالل تدريب عملى على كيفية إجادة استعمال 
العاصمة  فى  تعميمها  املقرر  التطبيقات 
املوظفون  يكون  بحيث  اجلديدة  اإلدارية 
بكيفية  النتقال  قبل  كاملة  دراية  على  املنتقلون 

البرامج. هذه  واستخدام  تشغيل 

آلى«  وحاسب  واتصالت  ومدنى  وكهرباء 
املوارد  بوزارة  »ج«  الثالث  الوظيفى  باملستوى 
مركزية  مسابقة  أول  فى  وذلك  والرى،  املائية 
اخلدمة  قانون  إقرار  منذ  اجلهاز  ينفذها 

.2016 عام  نوفمبر   2 فى  املدنية 
 وتابع كما مت تقييم 546 طبيبا متقدًما لشغل 
درجة زميل مساعد بالهيئة العامة للمستشفيات 
 362 تقييم  إلى  باإلضافة  التعليمية،  واملعاهد 
لهم  التدريبية  الحتياجات  لتحديد  موظفا 
أعمال  جميع  أن  إلى  مشيرا  اجلهات،  بإحدى 
من  بدًء  إلكترونى  بشكل  تتم  باملركز  التقييم 
أدنى  دون  النتيجة  ظهور  وحتى  املمتحن  دخول 
والشفافية  العدالة  بهدف حتقيق  بشرى،  تدخل 

وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص فى التوظف.
 


