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ياسر بركات يكتب عن:
التأميم الحالل

التقاريــر االقتصاديــة، الصــادرة صبــاح اجلمعــة، أعطــت الرئيــس 
األمريكــى دونالــد ترامب نصراً كبيرا فى مواجهة االنتقادات املتصاعدة 
ضده بســبب ســوء إدارته ألزمة االحتجاجات؛ إذ أشــارت إلى انخفاض 
معدالت البطالة من 14.7% خالل شــهر أبريل إلى 13.3% خالل شــهر 

مايو، حيث أضاف االقتصاد األمريكى 2.5 مليون وظيفة.
األرقام ال تزال تعكس مســتويات هائلة من البطالة، ومع ذلك اســتغل 
الرئيس ترامب هذا التحســن الطفيف فى اإلشــادة بأداء إدارته فى دفع 
االقتصــاد األمريكــى، وكتــب عــدة تغريــدات، وصــف فيها التقريــر بأنه 
مذهــل، قبــل أن يعقد مؤمتــره الصحفى املفاجئ 

بحديقة بالبيت األبيض.
ترامــب أثار مزيداً من الغضب واالنتقادات، 
تغريــدة  فــى  رســالة،  بنشــر  قــام  أن  بعــد 
مســاء اخلميــس، تصــف املتظاهرين بأنهم 
"إرهابيون". فالرســالة املوقعة من محامى 
ترامب الســابق جــون دود، واملوجهة إلى 
وزيــر الدفــاع الســابق جيمــس ماتيس، 
تشــير إلــى أن املتظاهريــن "إرهابيون 
للقيــام  الكراهيــة  مشــاعر  تدفعهــم 
بعمليات احلرق والتدمير، ويسيئون 
يحترمــون  وال  الشــرطة،  إلــى 

هيئة الدولة والقانون". 
البيــت األبيــض بــدا كمــا 
لــو كان قلعــة محصنــة بعــد 
وضــع مزيــد مــن املتاريــس 
احلديديــة  واألســوار 
الفاييــت  بحديقــة  احمليطــة 
املقابلــة للبيت األبيــض، وإغالق 
الشوارع احمليطة، ومتركز كثير من 
عناصــر الشــرطة واحلــرس الوطنى 
والقناصــن وقــوات مكافحــة الشــغب 
لتأمن املنطقة. وأشــارت اخلدمة السرية 
إلى أن هذا الوضع قد يســتمر حتى العاشر 
من يونيــو. وطلبت عمدة العاصمة واشــنطن، 
موريل باوزر، فى رســالة رســمية، ســحب جميع 
ســلطات إنفــاذ القانــون الفيدراليــة االســتثنائية. 
وأعلنــت، فــى مؤمتــر صحفى مســاء اخلميــس، أنها 

تريد إبقاء القوات الفيدرالية خارج العاصمة.
مســئولو البيــت األبيــض انتقــدوا أداء عمدة واشــنطن 
فــى حماية كنيســة ســان جونز مــن احلريــق، وتأخرها فى فــرض حالة 

حظر التجول، وصمتها أمام تشويه املبانى الوطنية، وعدم حتركها بشكل 
قوى ملنع أعمال الشــغب. ويرى بعضهم تلك التحصينات دلياًل على قوة 
ترامــب فــى مواجهــة الشــغب، وإظهــار الهيمنــة واإلصــرار على ســيادة 
القانون وإقرار النظام، فيما يراها بعض آخر دلياًل على ضعف الرئيس 
ترامــب، وأن البيــت األبيــض أصبح يشــبه قصور احلكم فــى املجتمعات 
االســتبدادية، ويتعــارض مع الــدور التاريخى الذى مثله هــذا البيت منذ 
وضــع حجر األســاس له فــى عام 1792، بصفته بيتاً معروفاً باســم بيت 

الشعب، وعالمة واضحة على الدميقراطية األمريكية.
لــم تهــدا أروقة واشــنطن منذ انتقــادات وزير الدفاع الســابق جيمس 
ماتيــس لترامــب، وتهديــده باالســتعانة بالقــوة العســكرية فــى مواجهــة 
املتظاهرين. وانتقد كثير من املشــرعن الدميقراطين ترامب وتغريداته 
كاملعتــاد، لكــن املثيــر هــو خــروج بعــض اجلمهوريــن وبعــض مســئولى 
إدارة ترامــب الســابقن لتأييد ماتيس، واإلشــادة بتاريخــه، واالتفاق مع 
حتذيراته. وقال رئيس طاقم املوظفن الســابق بالبيت األبيض اجلنرال 
جــون كيلــى إن اجلنرال ماتيس يحظى باالحتــرام والتقدير، وإن الرئيس 
ترامــب لــم يقــم بإقالتــه. وانضــم إليــه اجلنــرال جــون ألــن الــذى أدان 
االســتغالل السياســى للدين فى التقاط ترامب لصورة أمام كنيسة سان 

جونز.
انتقــدت الســيناتور اجلمهورية عن والية أالســكا، ليزا موركوفســكى، 
تصريحــات ترامــب، وأشــارت إلــى أنهــا قد تكــون غير متأكــدة مما إذا 
كانــت ســتؤيد إعــادة انتخاب الرئيــس فى نوفمبر املقبل أم ال. وأشــادت 
موركوفســكى باجلنرال ماتيس، وأيدت آراءه. وفى املقابل، هدد الرئيس 
ترامب بالسفر إلى والية أالسكا، ومساندة املرشح املنافس ملوركوفسكى. 
ووصــف الســيناتور اجلمهــورى ميــت رومنى عــن والية يوتــا تصريحات 
ماتيس بأنها مذهلة قوية. وأعلنت الســيناتور اجلمهورية عن والية من، 
ســوزان كويلنــز، التــى تواجــه معركة إعــادة انتخابها فى نوفمبــر املقبل، 
أنها لن تشــارك فى اســتقبال ترامب فى زيارته للوالية. وأشــار اخلبراء 
إلــى أن انتقــادات موركوفســكى واجلنرال ماتيس تصعــد الضغوط على 

احلزب اجلمهورى.
املظاهــرات اســتمرت بوتيــرة هادئــة منظمــة فــى العاصمة واشــنطن 
وعــدد مــن املدن األمريكية. وبعد أكثر من أســبوع متوتر من املظاهرات، 
بدأ التساؤل عما يطالب به املتظاهرون، وإلى متى ستستمر املظاهرات. 
واعتــرف بعــض القادة الســود بأنه ال ميكنهم االســتمرار فى املظاهرات 
إلى األبد. وأرسل هؤالء وثيقة من 19 صفحة، تتضمن مطالب وتوصيات 
تركز على مطالبة الشــرطة بتحمل املســئولية املهنية، وضرورة اإلشراف 
املدنــى علــى أداء الشــرطة، ووضع آليــات إلعادة االنضبــاط. وقام قادة 
حركــة "حيــاة الســود مهمــة" برفــع دعوى قضائيــة ضد الرئيــس دونالد 
ترامــب وقيــادات إنفاذ القانــون، موجهن إليهم اتهامــاً بانتهاك احلقوق 
الدســتورية للمحتجــن فى حرية التجمع والتظاهــر والتعبير عن الرأى. 

ويقــول احملللــون إن حتقيــق العــدل مطلــب أساســى، لكن ما يبــدو عليه 
العــدل يختلف حســب املدينة وحســب احلادث، وفقــاً لتاريخ املجتمع مع 

الشرطة.
املثيــر هــو أن عدد العمــال األمريكين الذين جرى تســريحهم بشــكل 
دائــم أو مؤقت بســبب تفّشــى فيروس "كورونا" املســتجّد بلــغ 42 مليوناً، 
مــع انضمــام 1.87 مليون شــخص األســبوع املاضى إلــى طالبى إعانات 
البطالــة، وفــق وزارة العمــل. وكان عــدد الطلبــات اجلديــدة املقدمة فى 
األســبوع املنتهــى فــى 30 مايو أســوأ قلياًل مــن املتوّقع، ولكــن أقل بنحو 
249 ألفاً من األســبوع الســابق، ما يشــير إلى أن عمليات التســريح غير 

املسبوقة تتباطأ.
جاريــد برنســتن، املســئول فــى "مركــز دراســات امليزانيــة وأولويــات 
السياسات"، قال إن "هذا وغيره من املؤشرات ال توحى بأن سوق العمل 
ح أن  تتحســن، ولكــن اآلثــار الســيئة تتباطأ". وقال برنســتن: "مــن املرجَّ
يكون معدل البطالة الوطنية مبستوى 20 فى املائة أو أعلى من ذلك، أى 
ما يعادل ضعَفى املعدل فى ذروة الركود الكبير، على أن تستغرق العودة 

إلى العمالة الكاملة سنوات عدة".
معــدل البطالــة املؤّمن عليها، الذى يشــير إلى عدد األشــخاص الذين 
يتلقــون إعانــات، ارتفــع بنصف نقطة إلــى 14.8 فى املائة فى األســبوع 
املنتهــى فــى 23 مايــو، مع 21.5 مليون شــخص يتلقون إعانات. ويشــير 
ذلــك إلــى أن عدداً أقل من األشــخاص يعودون إلى العمل، بعد أن أظهر 
تقرير، األســبوع املاضى، انخفاض معدل الذين يتلقون إعانات، رمبا مع 
السماح للشركات بإعادة فتح أبوابها فى بعض الواليات.أما عن التمييز 

العنصرى، فالوضع سيبقى على ما هو عليه، ورمبا يصبح أسوأ.
قبــل وفــاة فلويــد حتت ركبة شــرطى أبيــض جثا على رقبتــه فى أحد 
شــوارع املدينــة، كان فيــروس كورونا املســتجد يضرب الواليــات املتحدة 
بشــدة موديا بحياة أكثر من 106 ألف شــخص ومكبدا االقتصاد خسارة 
42 مليــون وظيفــة. وحتــى املــرض مييــز، فاألمريكيــون مــن األصــول 
األفريقيــة ميثلــون 13,4% مــن عــدد الســكان لكنهــم يعــّدون 22,9% من 
الوفيــات بوباء كوفيد-19، بحســب مراكز الوقاية من األوبئة. ونســبتهم 
مرتفعــة أيضــا فــى مــا يتعلق مبعــدالت البطالة التى ســجلت فــى أبريل 
14,7% بالنسبة جلميع العمال لكنها بلغت 16,7% بن السود األمريكين، 

بحسب وزارة العمل.
االقتصــاد يحــرم الســود األمريكين مــن املزايا حتى قبــل وقت طويل 
مــن األزمــة؛ فهــم يحصلون على 73 ســنتاً مقابــل كل دوالر يحصل عليه 
األمريكيون البيض، فيما معدل الفقر بينهم أعلى مبرتن ونصف مقارنة 
بالبيض، وفقا ملعهد السياســات االقتصادية لألبحاث. والفجوة واســعة 
إلــى حــد أن بنــك كليفالند االحتياطــى الفيدرالى قدر العــام املاضى أن 
ثــروة عائلــة بيضاء عادية تزيد بنحو 6,5% عن ثروة عائلة ســوداء عادية 
تقريبــا، مــا كانــت عليــه فى 1962. وفى ســيناريو أكثر تفاؤال، ســيتمكن 

تاريخــى  تقســيم  والدة  العالــم  يشــهد 
جديــد، وبعد أن كان االختصاران الشــهيران 
"AC" و"BC" يرمــزان تاريخيــاً إلــى حقبتَــى 
قبــل وبعــد ميالد املســيح، فإنهمــا فى الوقت 
الراهــن باتــا يحمــالن رمزيــة جديدة، تشــير 
إلــى أن شــكل العالــم قبــل فيــروس كورونــا، 
أصبــح مختلفــاً عــن العالم بعد تفشــى الوباء 
التغييــرات  أبــرز  ومــن  األصعــدة.  كل  علــى 
اجلذريــة التى يشــهدها العالــم اآلن، تصالح 
الدول الرأســمالية مع احملرمات االشتراكية، 
وإعــادة النظــر فــى "ثوابــت ثقافيــة" أو حتى 
اتخــاذ "إجــراءات متطرفة" تقــوض احلريات 
وتنتهــك اخلصوصيــات، باإلضافة إلى تغيير 
كيفية التســوق والسفر والعمل وأيضاً طريقة 

صنع القرارات السياسية واالقتصادية. 
يحــدث ذلــك فــى كل دول العالــم، لكن فى 
مصــر، التــى قــررت حكومتها تســعير خدمة 
املستشــفيات  فــى  كورونــا  مصابــى  عــالج 
اخلاصــة، قوبــل هذا القــرار بالرفــض، على 
أن  إمكانيــة  يتيــح  القانــون  أن  مــن  الرغــم 
تئــول هــذه املستشــفيات جلهــة إداريــة قــد 
تكــون حكوميــة يحددهــا رئيــس اجلمهوريــة 
لتقــدمي اخلدمة بالتســعيرة التــى تراه اجلهة 
واحلكومــة ورئيس اجلمهورية، مناســبة حال 

تطبيق قانون الطوارئ.
كانــت وزارة الصحــة والســكان، قد أعلنت 
عن تســعيرة عالج املصابــن بفيروس كورونا 
فى املستشــفيات اخلاصة بعد تلقيها العديد 
من الشكاوى باملغاالة فى تسعيرة العالج التى 
ال تتناسب مع تكلفة اخلدمة، وجاءت موافقة 
الدكتــورة هالــة زايد وزيرة الصحة والســكان 
بــأن تكلفــة العــزل بالقســم الداخلــى تتراوح 
مــن 1500 إلــى 3000 جنيــه، وتكلفــة العــزل 
بالرعاية املركزة شــاملة جهاز تنفس صناعى 
تتــراوح مــن 7500 جنيــه حتــى 10000 جنيه 
وتكلفــة اليــوم فــى الرعاية دون جهــاز تنفس 
صناعــى مــن 5000 جنيه حتــى 7000جنيه. 
وقالــت وزيرة الصحة والســكان، إن األســعار 
شــاملة اخلدمة واملســتلزمات وأجور األطباء 
والتمريض واإلقامة بالكامل وكذلك التحاليل 
واألشــعة، مشــيرة إلــى تولــى العــالج احلــر 

والتراخيص الطبية مسئولية التنفيذ.
اإلدارة املركزيــة للعــالج احلر والتراخيص 
الطبيــة بــوزارة الصحــة والســكان، أرســلت 
العــالج  إدارات  إلــى جميــع  دوريــاً  منشــوراً 
احلــر باحملافظــات يتضمــن تســعيرة عــالج 
مصابــى كورونــا فــى املستشــفيات اخلاصة. 
وحــذرت مــن عــدم االلتــزام باألســعار. لكــن 
الدكتــور خالــد ســمير عضــو مجلــس إدارة 
غرفــة مقدمــى اخلدمــات الصحيــة باحتــاد 
املستشــفيات  غالبيــة  إن  قــال  الصناعــات، 
اخلاصــة التــى تقــدم خدمــة عــالج فيــروس 
كورونــا، انســحبت مــن تقــدمي خدمتهــا بعــد 
إقــرار وزارة الصحة األســعار اجلديدة. على 
الرغــم مــن أن املــادة الثانية مــن القانون 22 
لســنة 2020 بتعديل أحكام قانــون الطوارئ، 
نصــت علــى إلزام بعــض أو كل املستشــفيات 
التخصصيــة  الطبيــة  واملراكــز  اخلاصــة 
الصحيــة  الطــوارئ  حــاالت  فــى  واملعامــل، 
وملــدة محــددة، بالعمل بكامــل أطقمها الفنية 
وطاقتها التشــغيلية لتقــدمي خدمات الرعاية 
الصحيــة بصفــة عامــة أو حلــاالت مرضيــة 
مشــتبه فى إصابتها بأمــراض محددة، حتت 
اإلشراف الكامل للجهة اإلدارية التى يحددها 
رئيــس اجلمهورية، وحتدد هذه اجلهة أحكام 
التشغيل واإلدارة، واالشتراطات واإلجراءات 

التى يتعن االلتزام بها.
ضــرورةَ  ناقــش  الرأســمالى  الغــرب 
تأميــم العديــد مــن القطاعــات االجتماعيــة 
أحــد  التأميــم هــو  أن  مــع  واإلســتراتيجية، 
ركائــز النظام االشــتراكى الــذى يعتمد تأميم 
وســائل اإلنتــاج فــى إطار تغيير منــط اإلنتاج 
اخلاصــة  امللكيــة  علــى  القائــم  الرأســمالى 
لوســائل اإلنتــاج إلــى منــط إنتــاج قائــم على 
امللكيــة اجلماعية لوســائل اإلنتــاج وقطاعاته 
احليويــة التى تخدم املجتمــع كل املجتمع من 

كل حسب طاقته ولكل حسب عمله.
أعلنــت إســبانيا تأميم جميع مستشــفيات 
ومنشــآت تقــدمي الرعاية الصحيــة اخلاصة 
فى البالد، فى إطار مواجهة فيروس كورونا. 
وذكــرت احلكومة اإلســبانية أنها تضع جميع 
منشــآت مقدمى اخلدمات الصحية اخلاصة 
حتت اإلدارة العامة، لم حتدد إلى متى سيظل 
وضع هذه املنشآت حتت اإلدارة العامة. وأكد 
وزير الصحة اإلســبانى "ســلفادور إيال" على 

اخلطــوات التأميمية نفســها للقطاع اخلاص 
للصحة، وأضاف أن طالب الطب فى الســنة 
الرابعة سيلتحقون لتقدمي مساعدات صحية 
فــى البــالد حتــت إشــراف الدولــة وأن علــى 
جميع الشــركات القادرة علــى  إنتاج املعدات 

الطبية االتصال باحلكومة.
 فــى فرنســا أثــار مفهــوم التأميــم جــدال 
كبيــرا كأحد اخليارات فــى حماية االقتصاد 
الفرنســى واحلفــاظ على الوظائــف واحتواء 
الوبــاء، وإثــر ذلك لم يســتبعد رئيــس الوزراء 
مــارس   17 يــوم  فيليــب"  "إدوارد  الفرنســى 
املاضى فى مقابلة مع قناة فرانس 2 مســألة 
التأميــم مؤكــدا أمــام مالين املشــاهدين أنه 
على استعداد لتأميم شركة اخلطوط اجلوية 
الفرنســية، وهــو ما أكــده وزير الدولــة للنقل 
"جــان باتيســت جيبــارى" وقــال وزيــر املاليــة 
الفرنســى خالل عرضه مشروع قانون املالية 
املعــدل فــى 18 مــارس: ال يجــوز إغــالق أى 
شــركة كبيــرة، ال ينبغــى أن يتزعــزع الوضــع 
حتــت  وســائل  لدينــا  للبــالد،  االقتصــادى 
تصرفنــا لدعم شــركاتنا الصناعيــة الكبيرة. 
ميكننا التأميم إذا لزم األمر، نحن مستعدون 

الستخدام كل هذه السيناريوهات.
كثيــر مــن املراقبــن حتدثــوا عــن احتمال 
واالجتماعــى  االقتصــادى  النمــوذج  تغييــر 
الفرنســى فــى نهاية الوباء. واســتدل البعض 
على ذلك بخطاب الرئيس الفرنســى السابق 
"نيكــوال ســاركوزى" فــى أزمــة 2008  املاليــة 
العامليــة الــذى جاء فيه: لقد انتهى مبدأ عدم 
تدخل الدولة، لقد انتهى قانون الســوق الذى 
كان يعتبــر دائما على حق، يجب أن نتعلم من 
هذه األزمة حتى ال حتدث أزمة مرة أخرى ، 

لقد انتقلنا للتو حلافة الكارثة.
مــن قلــب مدينــة تولــون الفرنســية، واتــت 
املطلقــة  "القــوة  ليصــف  اجلــرأة  ســاركوزى 
لألســواق، ووجوب عــدم تقييدها بأى قواعد 
أو تدخل سياسى" بأنها كانت فكرة "مجنونة"، 
وهو الوصف نفســه الذى رآه ينســحب أيضاً 
علــى فكــرة أن "األســواق دائمــاً علــى حــق"، 
مطالباً بـ"إصالح النظام الرأســمالى العاملي؛ 
بعدمــا كشــفت األزمــة املاليــة )آنــذاك( عــن 
املصرفيــة  األنشــطة  فــى  خطيــرة  ثغــرات 

العاملية".
وبعــد 10 ســنوات، أعلــن إميانويل ماكرون 
فــى أول خطاٍب بعد تنصيبه رئيســاً لفرنســا 
علــى  احلــرب  هوالنــد  لفرانســوا  خلفــاً 
"النزعــات التســلُّطّية وجتاوزات الرأســمالية 
العاملية"، لكن رغم كل هذه السوابق اجلريئة، 
لــم يكــن متوقعــاً أن يصــل األمــر بالرئيــس 
ماكــرون إلــى حد التلويــح فى خطــاٍب متلفز 
بـ"تأميــم الصناعــات" إذا لــزم األمــر ملواجهة 
التداعيــات االقتصاديــة الناجمة عن تفشــى 

فيروس كورونا.
وحديــث ماكرون، الــذى دعمه وزير ماليته 
برونــو لــو مير، عــن "التأميم"، فــى دولٍة مثل 
فرنســا تتبنى االقتصــاد الليبرالى؛ يدل على 
"تغييــر فى منط التفكير الفرنســى"، مبعنى: 
أنــه لــم يعــد مــن احملرمــات أن تلجــأ الدولة 
الفرنســية إلــى إجراءات اشــتراكية، تضع يد 
الدولــة علــى قطاعــات اقتصاديــة أساســية، 
بــل رمبــا تكون األزمــة نقطة انطــالٍق إلعادة 
النظــر علــى القواعــد االقتصادية الراســخة 
فــى زمــن العوملــة، خاصة فى قطاعــات حية 

مثل األدوية. 
صحيٌح أن النهج الذى اتبعته فرنســا حتى 
اآلن هــو األكثــر جــرأًة أوروبيــاً؛ إذ تعهــدت 
باريــس بعــدم الســماح للفشــل بــأن يَُقــوِّض 
أركان أى شــركة فرنســية مهما كان حجمها، 
نتيجة التفشــى الوبائى لفيروس كورونا الذى 
دفع الشــركات، كبيرها وصغيرها، إلى تعليق 
عملياتهــا، متعهدًة بتقدمي مئات املليارات من 
القروض وتأخير مدفوعات الضرائب وتعليق 
فواتير اإليجار واملرافق للشركات الصغيرة.

لكــن فرنســا ليســت حالــة اســتثنائية بــن 
النهــج  هــذا  اتخــاذ  فــى  األوروبيــة  الــدول 
االقتصادى الصارم، حســبما يرصد تشــارلز 
رايلى فى "سى إن إن بزنس"؛ فها هى الدولة 
األملانية أيضاً تلقى بثقلها إلدارة دفة املشــهد 
االقتصادى، فتحشد ما ال يقل عن 550 مليار 
دوالر من ضمانــات القروض، وتتعهد بتوفير 
ســيولة غير محدودة للشــركات املتضررة من 
الوباء، وليس هذا وذاك سوى جزء من حزمة 
إجراءات وصفها وزير املالية أوالف شــولتس 
األسبوع املاضى بأنها تشبه "البازوكا" )قاذف 
صواريــخ مضــاد للدبابات قــادر على اختراق 

العوائق الصلبة(.
وبعدما كانت الدول الرأسمالية تعيب على 
ل احلكومى  الدول االشتراكية مثل هذا التدخُّ
املفــرط، وتصفــه بـ"االنتهازيــة" وجتــرده مــن 
تتعطــش  التــى  العادلــة"  "التنافســية  قيمــة 
إليهــا األســواق، باتــت هى نفســها اآلن تلجأ 
إلــى ما كانت تنتقده فــى املاضى، ليس فقط 
تلويحــاً بتأميم الصناعات كما فعلت فرنســا، 
أو بإطــالق بــازوكا بقوة 500 مليــار يورو كما 
فعلــت أملانيــا، ولكن بالتدخــل أكثر كما فعلت 
إيطاليــا حــن أعلنــت اعتزامها تأميم شــركة 
"أليتاليــا" للطيــران، التــى فتــك بهــا الركــود 

الناجت عن احلظر احلالى.
فــى  الــدواء  آخــر  هــو  التأميــم  كان  وإذا 
فرنســا، فــإن مجلس الــوزراء اإليطالى ينظر 
شــركة جديــدة  "تأســيس  فــى  بالفعــل  اآلن 
تديرهــا متاماً وزارة االقتصاد واملالية، أو أن 
يكون لها احلصة األكبر فيها بطريقة مباشرة 
أو غيــر مباشــرة". والبــازوكا اإليطاليــة التى 
جتهزهــا احلكومــة القتحــام قطــاع الطيران 
والنتيجــة  يــورو،  مليــون   600 قوتهــا  تبلــغ 
املرتقبــة هــى: ســيطرة الدولــة علــى القطاع 

كاماًل أو على األقل جزئياً. 
حالــة الطــوارئ التى أعلنتها إســبانيا هذه 
املــرة ليســت كتلــك التى تطبقها الــدول عادة 
أثنــاء الكــوارث الطبيعية، بل متنــح احلكومة 
مبوجبهــا  ســيطرت  اســتثنائية"؛  "ســلطات 
علــى املرافــق الصحيــة، واملبــادرات العامــة 
واخلاصــة، وحتولــت البــالد فــى ظــل هــذه 
الطــوارئ إلــى مــدن أشــباح، حتــى ال تــكاد 
ترى شــخصاً ميشى فى الشــوارع إال القليل. 
بــأن  إيــال  وصــرح وزيــر الصحــة ســلفادور 
مرافــق الرعايــة الصحية اخلاصة ســتصادر 
لعــالج املصابــن بفيــروس كورونا املســتجد، 
ويجب على مصنعى وموردى معدات الرعاية 
الصحيــة إبــالغ احلكومــة فــى غضــون 48 

ساعة.
مــا  نــادراً  وغيرهــا  اإلجــراءات  هــذه 
نشــاهدها فــى غير زمــن احلرب، كمــا تقول 
جريــدة "اجلارديــان" البريطانيــة، لكن الدول 
األوروبيــة أعلنت بالفعــل أنها فى حالة حرب 
ضــد عــدو "غيــر مرئــى ومــراوغ" مثلمــا قال 
"ماكرون" ملوحاً مبعاقبة أى شــخص يخالف 
اإلجراءات التى تفرضها احلكومة، بل طبقت 
الشــرطة اإليطالية بالفعــل غرامات على 20 
ألف شــخص خالل أربعة أيام لعدم امتثالهم 

للقواعد املفروضة الحتواء الفيروس. 
يشــهدها  التــى  اجلذريــة  التغييــرات 
العالــم نتيجــة الذعــر الناجت عن تفشــى وباء 
كورونــا العاملــى، ال تقتصــر على السياســات 
أو  الصحيــة  اإلجــراءات  أو  االقتصاديــة 
لتشــمل  متتــد  بــل  اجلماعيــة،  العقوبــات 
إعــادة النظــر فيما قد يعتبــره البعض ثوابت 
مجتمعيــة، انطالقــاً مــن قناعــة أن مواجهــة 
الوبــاء تتطلــب تغييــر الثقافــة وليــس فقــط 
البحــث عن عــالج دوائى. وفى مقاٍل نشــرته 
صحيفــة "بوســطن جلــوب" يــوم 13 مــارس 
املاضى، أشارت البروفيسيرة ميشيل جلفاند 
مــن جامعــة ميريالند، إلى بحث نشــرته هى 
وزمالؤهــا فــى مجلــة "ســاينس" قبــل عــدة 
التــى  املجتمعــات  أن  إلــى  خلــص  ســنوات، 
تتبنــى نهجــا ثقافيــاً صارمــاً، فــى دول مثــل 
الصــن وســنغافورة والنمســا، لديهــا العديد 
مــن القواعد والعقوبات التى حتكم الســلوك 
مســتويات  مواطنوهــا  واعتــاد  االجتماعــى، 
عاليــة مــن املراقبــة التــى تهــدف إلــى تعزيز 
الســلوك اجليــد. أمــا املجتمعات التــى تتبنى 
نهجا ثقافياً فضفاضاً، فى دول مثل الواليات 
املتحــدة وإيطاليــا والبرازيــل، فلديهــا قواعد 

أضعف وأكثر تسامحاً. 
هــذه االختالفات فى مســتويات الصرامة 
فــى مقابــل التســامح لــم تكــن عشــوائية، بل 
وجد البحث الذى شــمل 33 دولة أن البلدان 
التــى لديها أقوى القوانــن والعقوبات األكثر 
صرامــة، هــى تلــك التــى كان لديهــا تاريــخ 
مــن املجاعــة واحلــرب والكــوارث الطبيعيــة، 
وأيضاً تفشــى األمراض، وهو ما جعلها تتعلم 
بالطريقــة الصعبــة علــى مــر القــرون كيفيــة 
االســتفادة مــن القواعــد الصارمــة والنظــام 

املنضبط إلنقاذ األرواح. 
فــى املقابــل، فــإن الثقافــات التــى واجهت 
القليل من التهديدات »مثل الواليات املتحدة« 
كان لديها دائماً رفاهية تبنى ثقافة فضفاضة 
وأكثــر تســامحاً، لكــن فــى أوقــات اخلطــر 
يتبــن أن هذا التراخى يســهم فــى مضاعفة 

املخاطــر، باملقارنــة باالســتجابة األكثر كفاءة 
وفعاليــة التــى أظهرتها املجتمعــات الصارمة 
مثــل ســنغافورة وهــوجن كــوجن فــى مواجهــة 
كوفيــد-19. واالســتنتاج الــذى توصلــت إليه 
ميشــيل جلفاند من التفشــى احلالى هو: "أن 
برمجتنــا الثقافيــة الفضفاضــة حتتــاج إلــى 
تغييــر كبيــر فــى األيــام القادمــة"؛ وال يعنــى 
هــذا نقــل مســاوئ أنظمــة احلكم املســتبدة، 
بــل التخلــص من عيــوب التراخــى احلكومى 
والتســاهل املجتمعــى. وإذا كان التغيير الذى 
تقترحــه ميشــيل وزمالؤهــا يتعلــق بالثقافة، 
فــإن نصيحــة ياشــا مونــك، الكاتب املســاهم 
فــى مجلــة "ذى أتالنتك" تصل إلى حد "إلغاء 
كل شــىء"، حتــى لــو بــدا تصرفــك "غريبــاً، 
أو غضــب منــك اآلخــرون، أو ســخروا منك، 
واتهمــوك بالتطــرف، واإلفــراط فــى القلق"؛ 
ألن هذا ببســاطة هو "الشــىء الصحيح الذى 

ينبغى فعله".
فــى الواليات املتحدة األمريكية أيضا، قال 
بيــل دى بالســيو، عمــدة نيويــورك، عاصمــة 
كورونا فى العالم، إن تفشى الفيروس فرصة 
لتأميــم املصانــع والصناعــات احليويــة التــى 
ميكــن أن تنتــج اإلمدادات الطبيــة التى نحن 
فــى حاجــة إليهــا، وأضــاف: إننــا فــى وضــع 
يشــبه احلــرب واحلكومة الفيدراليــة عاجزة 
عن توفير األقنعة وأجهزة التنفس واملعقمات 
واملطهرات ما أصاب الناس باجلنون  فلنعمل 

على تأميم هذه القطاعات احليوية.
فــى  األولــى  االقتصاديــة  القــوة  وأملانيــا، 
أوروبــا صرحــت حكومتهــا بأنهــا ال تســتبعد 
تأميــم الشــركات املتعثرة وقال بيتــر ألتماير،  
وزيــر االقتصــاد والطاقــة، وكان إلــى جانبــه 
أوالف شولتز، وزير املالية: ال يجب إغالق أى 
شركة وال يجب أن  يفقد أى مواطن وظيفته، 
وأكــد أن بنك التنمية الوطنى ســيتكلف بهذه 
التأميــم  إلــى أن عمليــة  العمليــات. وأشــار 
ســتطال حتــى القطاع الصحــى اخلاص رغم 
أن أملانيــا لديهــا نظام صحى عام قوى ممول 
من الدولة به أكثر من 28 ألف ســرير للعناية 
املركــزة، وأجهــزة تنفــس صناعى هــى األكثر 

من أى دولة أخرى فى العالم.
فــى نيودلهــى العاصمــة الهنديــة أغرقــت 
الواليــات واألقاليم االحتاديــة احملكمَة العليا 
بعرائــض ونــداءات لتأميــم القطــاع الصحى 
اخلــاص ومعاهــد الرعاية الصحيــة وطالبت 
مــن خاللهــا أن تصبــح حتــت تســيير الدولة 
الهنديــة حتــى يســتطيع الهنــود العاديون من 

الولوج للعالج والرعاية و احتواء الوباء.
وبائيــة  وأزمــة  اقتصاديــٍة  صدمــٍة  كل 
تتــرك ندوبهــا علــى جســد البشــرية، ولــن 
يكــون فيــروس كورونا املســتجد مختلفاً، إذ 
بــدأ يغير منذ اآلن كيفية التســوق والســفر 
والعمل، ومن املرجح أن يستمر هذا التأثير 
لسنوات قادمة. ففى غضون أسابيع فقط، 
اعتــاد الناس فــى املناطق املتضــررة ارتداء 
وإلغــاء  الضروريــات،  وتخزيــن  األقنعــة، 
التجمعــات االجتماعيــة والتجاريــة، وإلغاء 
خطط الســفر، والعمل من املنزل. وإذا كان 
الوبــاء يــؤدى إلــى تقليل الطلــب على بعض 
الســلع، فإنــه على امتداد اخلــط يؤثر على 
العــرض، مــا يضطــر املَُصنِّعــن الدوليــن 
إلــى إعــادة النظر فى مصادر شــراء وإنتاج 
الــذى  التحــوُّل  بالتبعيــة  ويســرع  ســلعهم، 
الواليــات  بــن  التجاريــة  احلــرب  أطلقتــه 
املتحــدة والصن، لتجنــب مخاطر االعتماد 
علــى مصــدر واحــد للمكونــات. باختصار: 
مــا كانت القرارات السياســية واالقتصادية 
يحدثــه  أن  ميكــن  ســنوات،  فــى  تفعلــه 

الفيروس فى أيام.
وبينما أعلنت البنوك املركزية حالة طوارئ 
غير مسبوقة، تلَهث احلكومات إليجاد أمواٍل 
لدعم القطاعات املتعثرة، وباتت النظافة على 
رأس جــدول أعمــال احلكومات والشــركات، 
حتــى إن ســنغافورة تخطــط لتطبيــق معايير 
تنظيــف إلزامية، ناهيــك بالتغييرات األعمق 
أثــراً على أمناط العمــل والتنقل، والتغييرات 
التــى ســيحفزها الوبــاء وال بــد علــى صعيد 
الرعايــة الصحيــة، حتى فى الــدول الفقيرة. 
وألن آثار الصدمات ال تتشابه عادة؛ ال يجرؤ 

أحد على توقع ما هو قادم. 
الوبــاء جعــل األنظمــة الرأســمالية  التــى 
تقــدس امللكيــة اخلاصــة والقطــاع اخلــاص 
وحريــة املبــادرة وعــدم تدخل الدولــة، تطرح 
ضــرورة التأميــم علــى مســتوى احلكومــات 

والدول وليس فقط على مستوى الشعوب.

شياطني الشر 
فى مصر

اجلحيم األمريكى 
لن ينتهى

   قائمة 
التسعير التى 

وضعتها 
الدولة إلجبار 

المستششفيات 
الكبرى على عالج 

الغالبة تثير غضب 
حيتان البيزنس

 مصر هى 
الدولة الوحيدة 

التى رفضت تأميم 
الشركات بعد 

انتشار الوباء

 ننشر 

خريطة تأميم 
المستشفيات 

والمصانع فى دول 
العالم

1

2

أباطرة المستشفيات يقتلون 
الفقراء بكورونا الجشع!

الموجز تنبأت بأحداث 
األسبوع الماضى

أسرار حرب 
الوزيرة .. مع 
دولة الفاسدين
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تعهّدت 32 دولة 
و12 منظمة وشركة 

بتقديم 8.8 مليارات 
دوالر لصالح "التحالف 

العالمى من أجل 
اللقاحات والتحصين"، 
متجاوزة بذلك هدف 

7.4 مليار دوالر، لتحصين 
300 مليون طفل حول 

العالم ودعم جهود 
مكافحة "كوفيد - 19". 

كما خصصت قمة 
اللقاح، التى استضافتها 
بريطانيا افتراضيًا، 567 

مليون دوالر لتمويل 
أداة مالية جديدة تتيح 

وصول أى لقاح فعال 
للدول ذات الدخل 

المتوسط والمنخفض.

يبحث السودان، حاليا 
مع مصر وإثيوبيا، ترتيب 

استئناف المفاوضات، 
وفق بيان لوزارة الرى 

السودانية، حيث أجرى 
الوزير السودانى، ياسر 
عباس، اجتماعاته عن 

ُبعد مع نظيره المصرى 
محمد عبد العاطى، 
واإلثيوبى سيليشى 

بيكيلى، كل على حدة، 
للترتيب الستئناف 

المفاوضات الثالثية، 
ووضع تصور للقضايا 
العالقة المتبقية من 
مفاوضات واشنطن. 

وقبل أيام دعمت رسالة 
سودانية إلى مجلس 

األمن، موقف مصر فى 
مواجهة إثيوبيا، حيث 

طالبت بتشجيع كل 
األطراف على االمتناع 

عن القيام بأى إجراءات 
أحادية قد تؤثر على 

السلم واألمن اإلقليمى 
والدولى.

 لمشوار طويل من المفاوضات 
ً
  إعالن مصر والسودان استئناف التفاوض جاء استكماال

تخلله الكثير من النكسات واالنقطاعات، منذ شروع إثيوبيا فى بناء السد سنة 2011

األمريكيون السود من اللحاق بالبيض بعد 200 سنة. لكن بسبب الوباء، 
حذر الباحث االقتصادى الكبير فى بنك كليفالند الفدرالى ديونيسيس 

أليبرانتيس فى مقابلة من أن "معظم الفجوات ستتسع".
حتــى بعــد إلغــاء العبوديــة منتصــف القــرن التاســع عشــر، ال تــزال 
أجيال من املمارســات والقوانن العنصرية التى تعزل الســود فى أحياء 
معينة وحترمهم من الوصول إلى خدمات مالية، تغذى انعدام املســاواة 
وتطــارد مدنــا أمريكية. وفيما يعــد امتالك منزل مفتاحــا لتكوين ثروة 
بن األجيال، أظهرت دراســة ملعهد بروكينجز عام 2018 أن املنازل فى 
أحيــاء نصــف قاطنيهــا على األقل من الســود، تقل قيمتها بنســبة %50 

على األقل عن أحياء ال يقطنها سود.
ميضــى األمريكيون من أصل أفريقى وقتا أطول للوصول إلى عملهم 
مقارنــة بأى مجموعة أخرى، وفق دراســة جلامعة شــيكاغو عام 2014 
نظــرا ألنهــم يقيمــون غالبــا فــى أحيــاء لديهــا وظائــف أقــل وخطــوط 
مواصالت أسوأ. وحتى اسم الشخص ميكن أن يسبب له الضرر، فقد 
أظهرت دراسة لباحثن فى جامعتى تورونتو وستانفورد عام 2016  أن 
األمريكين من أصل أفريقى الذين يحاولون إخفاء عرقهم على سيرهم 
الذاتية عند التقدم لوظيفة ما، يتلقون اتصاالت من أرباب العمل تزيد 

بأكثر من مرتن عن اآلخرين.
الفيروس قتل األمريكين األفارقة مبعدالت أكبر من أى مجموعة 
عرقيــة أخــرى. وميكنك رؤية هذا األمر بوضوح فى اجلنوب. ففى 
والية لويزيانا، ميثل السود 70% من الوفيات فى حن أنهم ميثلون 
33% فقط من السكان. وفى والية االباما، ميثلون 44% من الوفيات 
و26% مــن الســكان. كاروالينا اجلنوبية وجورجيــا لم تعلنا بعد عن 
معلومات بشأن التفاوت فى الوفيات، لكن احتماالت إصابة السود 
فــى كلتــا الواليتــن تفوق احتمــاالت إصابــة البيض. علــى أن هذا 
النســق موجود فى الشــمال أيضاً، حيث يعرف السكان األمريكيون 
األفارقــة فى مدن مثل شــيكاغو وميلوكى معــدالت إصابة ووفيات 

مرتفعة.
املســئولون الفيدراليــون ربطــوا هــذه التفاوتــات بالســلوك الفــردى. 
"الطبيــب العام األمريكى"، الذى يُعد املســئول األول عن الصحة العامة 
فــى أمريــكا، جيرومــى أدامــس، وهــو أمريكــى أفريقــى، حــّث الســود 
ومجموعــات أخرى ملونة على "جتنب الكحــول والتبغ واملخدرات"، كما 
لــو أن هــذه األخيرة متّثل مشــكلة خاصة بتلــك املجموعات. واحلال أن 
تعــرض الســود لإلصابــة بفيروس كورونــا لديه عالقــة بالطابع العرقى 

النعدام املساواة فى الواليات املتحدة.
لكــى نعطى بعض األمثلــة ذات الصلة باملوضوع، فإن احتماالت عمل 
األمريكيــن األفارقــة فى وظائف قطاع اخلدمات أكبــر. وباملقابل، فإن 
احتمــاالت امتالكهــم ســيارة أقــل، واحتمــاالت امتالكهــم منــزالً أقــل. 
وبالتالــى، فاحتمــاالت أن يكونوا على اتصال وثيق مع أشــخاص آخرين 

أكبر، وذلك من الوسائل التى يتنقلون بها إلى أنواع العمل التى يزاولونها 
إلى الظروف التى يعيشون فيها.

إن تفاوتات اليوم الصحية تنحدر مباشرة من تفاوتات األمس املتعلقة 
بالثــروة والفرص. فحقيقة أن األمريكين األفارقة مَمثلون بشــكل أكبر 
من حجمهم فى وظائف قطاع اخلدمات إمنا يعكس تاريخاً من أســواق 
العمالة املقّســمة عرقياً التى أبقت عليهم فى أســفل السلم االقتصادى، 
كما أن حقيقة أن احتماالت امتالكهم منازلهم اخلاصة أقل إمنا تعكس 
تاريخــاً مــن التمييــز الصــارخ بخصوص الســكن. وإذا كانــت احتماالت 
معانــاة األمريكيــن الســود من أمراض عديــدة فى الوقت نفســه أكبر، 
التــى جتعــل من فيروس كورونا أكثر خطورة وفتكاً، فألن تلك األمراض 

ترتبط بالفقر املدقع الذى ما زال ميّيز تلك املجموعات السكانية.
وإذا نظــرت إلى الصــورة الكاملة للمجتمع األمريكى، فمن الواضح 
أن الوضــع الهيكلــى لألمريكيــن األفارقــة ال يختلــف كثيــراً عما كان 
عليه مع مجىء العصر الصناعى؛ فالعرق ما زال يشــّكل الشــخصية، 
وما زال يحدد حدود من ينتمى ومن ال ينتمى، وحدود أى مجموعات 
تواجــه عــبء انعــدام الالمســاواة الرأســمالية )بــكل أشــكالها( وأيها 
يحظــى براحــة. وبعبــارة أخــرى، إن العرق ما زال يجيب عن الســؤال 
"َمن؟": من ســيعيش فى أحياء مكتظة ومعزولة؟ وَمن ســيكون معّرضاً 
ألنابيب ملوثة بالرصاص الســام والنفايات السامة؟ ومن سيعيش فى 
هــواء ملــوث ويعانى مــن أمراض مثل الربو وأمــراض القلب؟ وعندما 
يأتى املرض، َمن هو األول الذى سيستسلم ويسقط فريسة له بأعداد 

كبيرة؟
األوضاع فى فى الواليات املتحدة مرشحة ملزيد من االشتعال مع فوز 
نائب الرئيس األمريكى السابق، جو بايدن، بـ1992 مندوبا، وهو العدد 
الكافــى من أصوات املندوبن ليؤمن ترشــحه عــن احلزب الدميقراطى 
فى االنتخابات الرئاســية األمريكية 2020 أمام دونالد ترامب الســاعى 

لفترة والية ثانية.
فــى اســتقصاء لـCNN مؤخــراً حول املنافســة بن ترامــب وبايدن، 
أظهــرت األرقــام تفــوق بايدن بنســبة 51% من عدد الناخبن املســجلن 
علــى مســتوى أمريــكا، مقابــل مــا نســبته 41% مــن األصــوات الداعمة 
لترامــب، األمــر الذى يعكس حتوال كبيرا فــى حجم الدعم لبايدن الذى 
كان يحظــى بـــ48% من معدل الدعم مقابل 43% لترامب فى اســتقصاء 

شهر أبريل املاضى.
وفــى كلمــة أدلــى بها بايدن عقب إعــالن النتائج قــال: "قبل أكثر من 
3 أشــهر بقليــل وقفــت على مســرح فــى جنــوب كارولينا وقلت للشــعب 
األمريكى، إن هذه احلملة حملتنا جلميع من ترك متخلفا وطرح أرضا 
ولم يحسب، وهذه الكلمات تأخذ معنى أكبر فى هذا اليوم"، فى إشارة 
إلى االحتجاجات التى جتتاح مناطق بالبالد، بعد مقتل األمريكى جورج 

فلويد على يد الشرطة فى مينابولس.

القمــة االفتراضيــة، التــى شــارك فيهــا أكثــر مــن 50 
اســتمرار  إلــى  دعــت  وحكومــة،  دولــة  رئيــس  و35  بلــداً 
احلمــالت العامليــة للتلقيــح ضــد احلصبــة وشــلل األطفال 
وحمــى التيفوئيــد التــى تأثرت نتيجــة الوباء. كما ســتدعم 
التبرعــات اخلاصــة مبكافحــة "كورونــا" متويل شــراء لقاح 
مســتقبلى ومتويــل إنتاجه، وكذلــك دعم توزيعــه فى الدول 
الناميــة. وأوضح التحالف العاملى للقاحات فى ختام القمة 
أن الســنوات اخلمــس املقبلــة ستشــهد أكبــر اســتثمار فى 
التحصــن من قبل الــدول ذات الدخل املنخفض. وتابع فى 
بيــان: "ستســاهم البلدان املدعومة مببلــغ 3.6 مليار دوالر 
فى تكلفة شراء اللقاحات، وهو أكثر من ضعف املبلغ للفترة 
2016 - 2020. وأكثر من 40% من إجمالى التكلفة املقدرة 
لتوريد اللقاحات إلى هذه البلدان. ومن املتوقع أن تستثمر 
أيضــاً نحــو 6 مليــارات دوالر فــى تكاليــف تقــدمي خدمات 
التحصــن خالل الفترة نفســها"، محــذراً فى املقابل من أن 
تداعيــات الوبــاء االقتصاديــة الوخيمــة قد تؤثــر على هذه 

التقديرات.
أنطونيو جوتيرش، األمن العام لألمم املتحدة، اعتبر أن 
أى لقاح مســتقبلى ضد فيروس "كورونا املســتجد" يجب أن 
يكــون "منفعة عامــة عاملية" متاحة للجميــع. وقال جوتيرش 
فــى افتتــاح القمــة، إن "اللقــاح يجــب أن يكــون منفعة عامة 
عامليــة، لقاحاً للشــعوب"، مشــيراً إلى إطالق عــدد من قادة 
الــدول دعــوة فــى هــذا االجتاه. وشــدد األمن العــام لألمم 
املتحدة أنه مع اندالع أزمة فيروس "كورونا املستجد"، تعّطل 
كثير من حمالت التلقيح، موضحاً أن "عشرين مليون طفل" 
لم يحصلوا على كامل اللقاحات و"طفل من بن كل خمســة 
أطفال" لم يحصل على أى لقاح. وحّض احلاضرين: "علينا 
إيجــاد وســائل مضمونة ملواصلة التلقيح رغــم الوباء، وحن 

يتم التوصل إلى لقاح يجب أن نضمن توافره للجميع".
مــن جهتــه، قال الرئيــس األمريكى دونالــد ترامب الذى 
جتاوزت إصابات "كورونا" فى بالده مليوناً و800 ألف: "كما 
أظهر فيروس )كورونا املســتجد(، ال توجد حدود"، مضيفاً 
أنــه "وحشــى وفظيــع لكننــا ســنتولى أمــره معــاً". كمــا دعا 
رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونســون الذى استضاف 
القمــة إلــى "حقبــة جديــدة من التعــاون الصحــى الدولى". 
وقــال جونســون الذى ميثــل بلده ثانــى أكثر الــدول تضرراً 
مــن الفيــروس بتســجيلها نحــو 40 ألف وفاة: "آمــل فى أن 
تكون هذه القمة الوقت املناســب الذى ســيجتمع فيه العالم 

لتوحيد البشرية فى املعركة ضد املرض".
بريطانيــا هــى أكبــر مســاهم حتــى اآلن فــى "التحالــف 
العاملــى مــن أجل القاحــات والتحصن"، إذ وعــدت بتقدمي 
1.65 مليار جنيه إســترلينى )1.85 مليار يورو( على مدى 
الســنوات اخلمس املقبلة. كما وعدت أملانيا وفرنســا بدفع 
600 مليــون يــورو )679 مليــون دوالر( لــكل منهمــا، بينمــا 
شملت تعهدات كبيرة أخرى مبلغ 600 مليون دوالر من قبل 
كندا، و300 مليون يورو من االحتاد األوروبى، و300 مليون 
دوالر مــن اليابــان. ومــن جهتهــا، دعــت "منظمة أوكســفام 
اخليرية" إلى اســتثمارات عامة "فــى اللقاحات والعالجات 
التــى لها حقوق اســتعمال مفتوحة ومتوافــرة جلميع الدول 
بسعر التكلفة"، منتقدًة "سلطة االحتكار لدى قطاع صناعة 
األدوية الذى يقف فى طريق الوصول إلى لقاح للشعوب".

أيضــا، حتــاول مجموعــة الــدول العشــرين إيجــاد حلول 
للتداعيــات التــى خلفهــا الوبــاء علــى اقتصاديــات الــدول، 
خاصــة األكثــر فقــرا، ومــن بــن تلــك اإلجــراءات مبــادرة 
جتميــد مؤقــت لديون تلك الدول. وبالفعل تقدمت 36 دولة 

بطلــب االســتفادة من مبــادرة خدمة تأجيل ســداد الديون، 
خالل الشــهر األول من تفعيل املبادرة، التى ســتمكن الدول 
املســتِحقة مــن حتريــر مــا يصــل إلــى 14 مليــار دوالر مــن 
مســتحقات الديــون الســتخدامها فى مواجهــة الوباء. وفى 
إطــار متابعــة تطبيــق املبــادرة، انعقــد يوم اجلمعــة اجتماع 
اســتثنائى افتراضــى ملجموعة عمــل الهيكل املالــى الدولى 
مبجموعة العشــرين، ملناقشــة وتقييم طلبات تأجيل ســداد 
الديون. وإلجراء تقييم اســتباقى مشــترك لألسابيع األولى 
مــن تطبيــق املبــادرة ومناقشــة أى أمــور عالقــة. وتشــير 
التقديــرات املبدئيــة للبنــك الدولى أنه ميكن توفير ســيولة 
فوريــة تفــوق 14 مليــار دوالر ملســاعدة الدول األشــد فقراً 
لتعزيــز مكافحتهــا للوباء. وقد يرتفع املبلغ ملســتويات أعلى 
مــن ذلــك حال انضمام املزيد من الدائنن، مبن فيهم بنوك 

التنمية متعددة األطراف والدائنون من القطاع اخلاص.
انضــم إلــى اجتمــاع أعضــاء مجموعة العمــل خبراء من 
 )WBG( والبنــك الدولــى )IMF( صنــدوق النقــد الدولــى
ومعهد التمويل الدولى )IIF( وأمانة نادى باريس وعدد من 
بنوك التنمية اإلقليمية. كما شاركت جميع اجلهات الدائنة 
الرســمية الثنائيــة فــى هــذه املبــادرة، ومتت دعــوة القطاع 
اخلــاص والبنــوك اإلمنائيــة الدوليــة للمشــاركة فــى هــذه 
املبادرة. وستســتمر مجموعة العشرين بالعمل على املبادرة 
مــع كل شــركائها ومواصلــة التعاون مع أهــم األطراف ذات 
العالقــة مــن خالل وضع إطــار عمل واضــح ملتابعة ورصد 

التقدم احملرز.
مجموعــة عمــل الهيكل املالــى الدولى ســتعقد اجتماعاً 
اســتثنائياً آخر فى 23 يونيو اجلارى، لدراسة جهود تطبيق 
مبــادرة خدمة تأجيل ســداد الديون متهيــداً الجتماع وزراء 
املالية ومحافظى البنوك املركزية لدول مجموعة العشــرين 
الذى سيعقد يوليو املقبل. وعلى صعيد بحث سبل مواجهة 
تداعيــات كورونــا شــاركت مجموعــة العشــرين مــع األمن 
العــام ملنظمة األمم املتحدة والرؤســاء املشــتركن ملجموعة 
األصدقــاء املعنيــة بتمويل أهداف التنمية املســتدامة )كندا 
وجامايكا( فى احلدث رفيع املســتوى لألمم املتحدة بشــأن 

متويل التنمية فى فترة األزمة وما بعدها. 
هــذه الفعاليــة جمعــت رؤســاء الــدول واحلكومــات إلــى 
جانــب رؤســاء املنظمــات الدوليــة وممثلــى املنظمــات غير 
احلكوميــة والقطــاع اخلاص ملناقشــة التحديــات والفرص 
واحللول امللموسة جتاه ست مجاالت رئيسية هي: السيولة 
العاملية واالستقرار املالى، وجوانب الضعف فى الدين العام 
للــدول الناميــة، ومشــاركة املقرضــن من القطــاع اخلاص 
فــى مبــادرة تعليــق مدفوعــات للديــن، والتمويــل اخلارجى 
والتحويــالت املالية من أجل منٍو شــامل، والتدفقات املالية 
غير املشــروعة، باإلضافة إلى التعافى بشكٍل أفضل بهدف 

منو شامل ومستدام.
اإلجراءات التى اتخذتها مجموعة العشــرين لالستجابة 
للتحديــات الصحيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة، تزامنــت 
مــع جهود أخــرى بذلتها املجموعة لســد الفجــوة التمويلية 
فــى الصحــة العاملية التــى تُقــدر بقرابة 8 مليــارات دوالر، 
التــى  العشــرين  واملصادقــة علــى خطــة عمــل مجموعــة 
أرســت املبــادئ الرئيســية إلجراءات محــددة للمضى قدماً 
بالتعــاون االقتصــادى الدولى، واملوافقة علــى مبادرة تعليق 
مدفوعــات خدمــة الديــن للــدول األكثــر فقــراً، والعمل مع 
املؤسســات املالية الدولية لتنفيذ اســتجابة مالية قوية على 
وجه الســرعة، وضمان الدعم والوصول املتزايدين للتمويل 

الطارئ وبالتالى تقوية االستقرار واملتانة املالية العاملية.

هــذه الفعاليــة قــد تــؤدى إلــى تضافــر جهود املشــاركن 
لتمكن النقاشــات بشــأن املقترحات امللموســة للتغلب على 
التحديــات فــى املجاالت الرئيســية احملددة؛ وســيتم الرفع 
مبخرجات النقاشــات على هامش املنتدى السياســى رفيع 
املستوى فى يوليو، واجلمعية العمومية ملنظمة األمم املتحدة 
فــى ســبتمبر. وعلــى صعيــد دعــم التجــارة فــإن مجموعة 
العشــرين أعلنت إصرارها على التعاون والتنسيق لتخفيف 
األثر الناجم عن الوباء على التجارة واالســتثمار واإلســهام 
فــى وضع أســاس قوى للتعافــى االقتصــادى العاملى بحيث 

يكون مستنداً على منو قوى ومستدام ومتوازن وشامل. 
إجــراءات دعم االســتجابة التجارية و االســتثمارية التى 
أعدهــا فريــق مجموعة عمل التجارة واالســتثمار، تنقســم 
إلى جزءين: اإلجراءات على املدى القصير التى  تستهدف 
تخفيــف أثــر الوبــاء، واإلجــراءات على املــدى الطويل التى 
تهــدف إلــى دعــم اإلصالحــات الالزمــة ملنظمــة التجــارة 
العامليــة والنظام التجارى متعــدد األطراف، إلى جانب بناء 

سالسل اإلمداد العاملية وتقوية االستثمار الدولى.
وســط ذلك كلــه، أكدت تقارير شــركة األبحــاث الدولية 
فيتش سوليوشــنز التابعة لوكالة فيتش للتصنيف االئتمانى 
أن االقتصــاد املصــرى ســيبقى قويــاً على املدى املتوســط، 
بيئــة االســتهالك.  القويــة وتعافــى  بفضــل االســتثمارات 
باإلضافــة إلــى توقعــات بأن يبقــى االقتصاد املصــرى قوياً 

خالل السنوات اخلمس املقبلة.
فيتش سوليوشنز أشارت إلى أنه خالل الفترة من 2017 
وحتــى أزمــة "كورونــا"، كان منو االقتصاد املصــرى إيجابياً 
بفعــل زيادة اســتقرار االقتصاد الكلى واجلانب السياســى، 
وأوضحت أن األزمة لن تلغى هذا النمو، ولكن رمبا تؤخره. 
وتتوقــع "فيتــش سوليوشــنز" أن ينمــو االقتصــاد املصــرى 
مبعدل 2.6% خالل العام املالى اجلارى، على أن يرتفع فى 
العــام املالى املقبل إلى 3.6%، وســيواصل النمو ليصل إلى 
5.4% فــى العــام املالــى 2021 - 2022، وتتطلــب معدالت 
النمــو القويــة علــى املــدى الطويــل املزيد مــن اإلصالحات 
الهيكلية، بحسب التقرير. كما أفادت املؤسسة أن توقعاتها 
تســتند إلــى أن اإلصالحــات الهيكليــة التــى تنفذهــا مصر 
سوف جتذب املزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة فى 
قطاعــات غيــر البترول والغــاز الطبيعى، كما أنها ســتخلق 

قدرة تنافسية تدعم القطاع اخلاص.
فيمــا يتعلــق مبعــدالت التضخــم توقعت فيتــش أن يبقى 
منخفضــاً خالل الســنوات املقبلة، ليكون مبتوســط %5.4، 
علــى أن يتراجــع تدريجياً خالل الســنوات اخلمس املقبلة. 
وذكــر التقريــر بعــض اإلشــادات الدوليــة الواســعة بجهــود 
الدولــة فــى خفــض معــدالت التضخــم مــع تفاقــم أزمــة 
كورونــا، حيــث أكــدت منظمــة األغذيــة والزراعــة لــألمم 
املتحدة )الفاو( أن التضخم الســنوى ألســعار الغذاء ســجل 
معدالً ســلبياً بنســبة 1.7% فى مــارس 2020. ويرجع ذلك 
النخفــاض أســعار اخلضراوات فــى ظل أزمــة كورونا، كما 
أشــار البنك الدولى إلى أنه رغم تداعيات األزمة، فإنه من 
املتوقع تراجع معدل التضخم فى 2019-2020 مقارنة بعام 
2018-2019. فضاًل عن إشادة وكالة بلومبرج بنجاح مصر 
فــى كبــح جماح معدل التضخم فى إطار األزمة، والذى كان 
قد ارتفع فى وقت ســابق إلى أكثر من 30%، وكذلك إشــادة 
كابيتــال إيكونوميكــس بانخفاض معــدل التضخم العام إلى 
5.1% فى مارس 2020، وهو متســق مع مستهدفات البنك 
املركــزى فــى ظل اإلجــراءات التــى تتبناها الدولــة ملواجهة 

أزمة كورونا.
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32 دولة و12 منظمة وشركة تعهدوا بتقدمي 8.8 مليارات 
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هل يبدأ موسم تأديب 
أديس أبابا؟

 التفاصيل 
الكاملة 

ألضخم قاعدة 
عسكرية 

مصرية على 
حدود أثيوبيا

  40 مليون 
عامل يستعدون 

إلشعال الحرب بعد 
تشريدهم

اللقاح يجب أن يكون منفعة 
عامة لجميع الشعوب

القاهرة استنفدت مراحل التفاوض 
وسط هروب إثيوبى مثير

خــالل األســبوع املاضــى، مت تــداول أخبــار بشــأن موافقــة دولــة جنــوب 
الســودان، علــى إقامــة قاعدة عســكرية مصريــة فى مدينة "باجــاك"، قرب 
حدودهــا مــع إثيوبيــا. لكــن وزارة الشــئون اخلارجيــة فــى جوبــا نفــت هذه 
األخبــار، وأكــدت فى بيان، أنها "ال أســاس لها من الصحــة... وادعاء زائف 
ودعايــة يطلقهــا أعداء الســالم فى البالد من أجل اإلســاءة لعالقات جنوب 
السودان مع دول اجلوار واملنطقة برمتها". ووصفت حكومة جنوب السودان 
كال من مصر وإثيوبيا، بأنهما "صديقان مقربان جلنوب السودان". فيما لم 

يرد تعليق رسمى مصرى حتى اآلن.
تصاعد التوتر بن مصر وإثيوبيا، عقب انسحاب األخيرة من اجتماع فى 
واشنطن، نهاية فبراير املاضى، كان مخصصاً إلبرام اتفاق نهائى بخصوص 
قواعد ملء وتشغيل السد، برعاية وزارة اخلزانة األمريكية والبنك الدولى. 
أعقبــه مباشــرة إعالن إثيوبيا بدء تخزيــن 4.9 مليار متر مكعب فى بحيرة 
الســد، فى يوليو املقبل، دون االتفاق مع مصر أو الســودان. والشهر املاضى 
تبادلــت الدولتان إرســال الرســائل إلى مجلس األمن الدولــى، اتهم فيها كل 
طــرف اآلخر بالســعى للجــور على حقوقه. قبل أن يعلنا، مببادرة ســودانية، 

استعدادهما الستئناف املفاوضات فى وقت الحق.
لكل دولة طريقتها فى التعامل مع األزمة. وطبيعى أن يكون جزء من هذه 
الطريقة معلناً واآلخر غير معلن. لكن فى النهاية ال متكن محاســبة الدولة 
إال على تصريحاتها الرســمية الواضحة. وال ميكن البناء على مجرد أخبار 

مضروبة، تستهدف مجرد الشو اإلعالمى.
بــن القاهــرة وجوبا تعاون واســع فــى املجاالت كافة، حيــث أخذت مصر 
علــى عاتقهــا دعــم الدولــة الوليــدة منذ اســتقاللها عن الســودان، والتعاون 
العســكرى بــن مصــر وجنوب الســودان يأتى ضمن اتفاقيات تعاون واســعة 
تضــم تعاونــا جتاريــا واقتصاديــا لدعم بناء مؤسســات احلكومــة فى جوبا، 

وهو تعاون معلن.
طبقــا للخبــر، الذى مت نفيــه الحقا، فإن "مصدرا عســكريا ذكر لتلفزيون 
جوبــا أن حكومــة جنــوب الســودان وافقــت علــى طلــب مصــر بنــاء قاعــدة 
عسكرية فى منطقة باجاك ستضم نحو 250 جنديا مصريا". لكننا نستبعد 
أن تســعى مصــر لبناء قاعدة عســكرية فــى جنوب الســودان لتوجيه ضربة 
عســكرية لســد النهضة، ألن هذا اخليار لو كان حتميا، فإن األمر ال يحتاج 
لقاعدة معلنة، بل يكفى مجرد تســهيالت عســكرية ولوجيستية، تكون كافية 
إلمتام املهمة. ولو أرادت مصر بناء قاعدة لضرب إثيوبيا، لكانت قامت بها 

منذ فترة وليس فى ذلك التوقيت.
خــالل األســابيع األخيــرة، أقدمــت مصــر على خطــوة الســتمالة اجلانب 
الســودانى فــى صفهــا، عندمــا أمتت مشــروع الربط الكهربى بــن البلدين، 
الذى أســقط حاجة الســودان إلى كهرباء ســد النهضة، وهى اخلطوة التى 
تعتبرها أديس أبابا قد تصيب مشروع الربط الكهربى بن السودان وإثيوبيا 
فــى مقتــل. ولكــن هل تــؤدى هذه التطورات إلــى اندالع حرب بــن البلدين، 
خاصــة أن التوتــر بينهمــا لم يقف فقــط عند توغل اجليــش اإلثيوبى داخل 
احلدود الســودانية، بل ســبقه تسمية ســفير إثيوبى فى السودان ينتمى إلى 
القومية األمهرية املسيحية كرسالة تصعيد إثيوبية مع اخلرطوم، خصوصاً 
أن السفير الذى مت سحبه لم يستكمل فترته بعد، وأن خطوة تسمية سفير 
أمهرى جتىء باملخالفة لقاعدة أن الســفراء اإلثيوبين خالل العقود الثالثة 
األخيرة كانوا من أقاليم العفر واألورمو، باعتبار أنها أقاليم للمســلمن فى 

إثيوبيا، أصحاب التعاطف التقليدى مع السودان.
احتمــال احلــرب بن البلدين هو احتمال ضعيف، نظــرا لغرق إثيوبيا فى 
توتــرات داخليــة بــن القوميــات واألعــراق املختلفــة، التى نتج عنهــا تفجير 
إثنيــة،  أســٍس  علــى  االغتيــال  اإلثيوبيــة، وممارســة  والكنائــس  املســاجد 
وكذلــك وجــود توتــرات داخــل الكنيســة اإلثيوبية وهى كنيســة أرثوذكســية، 
ينازعهــا األورمــو املســيحيون ليكون رأس الكنيســة منهم وليــس من األمهرا 
الذيــن يحــوزون هــذه املكانــة الدينية الرفيعــة تاريخياً، كما تواجه الكنيســة 
األرثوذكســية أيضــاً حتديــات جديــدة بســبب حجم التبشــير البروســتانتى 
حاليــاً فــى إثيوبيا واملســتند إلى انتماء آبى أحمد إلــى هذه الطائفة، وحتت 
مظلــة جملــة هــذه التوتــرات الداخلية، اضطــر رئيس الــوزراء اإلثيوبى إلى 
تأجيــل االنتخابــات البرملانية إلى أجٍل غير مســمى، فى خطوة ســوف تزيد 

االحتقانات السياسية اإلثيوبية، وال تخفف منها.
إعالن مصر والســودان اســتئناف التفاوض جاء اســتكماالً ملشــوار طويل من 
املفاوضــات تخللــه الكثيــر من النكســات واالنقطاعــات، منذ شــروع إثيوبيا فى 
بنــاء الســد ســنة 2011، بهــدف االتفاق حول تقليــل تأثير الســد اإلثيوبى 
تراجع إمداداتهمــا  مــن  تخشــيان  اللتــن  على كل من الســودان ومصر، 
مقتــرح  رفضت إثيوبيا التوقيع علــى  وفى فبراير املاضــى  من مياه النيــل. 
نوفمبر املاضــى  فــى  دخلــت  اتفاق تقدمت به الواليات املتحدة التــى 
كوسيط إلى جانب البنك الدولى إليجاد حلول خلالفات الدول الثالث.

إثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئــى  الســودان مقترحاً  رفــض  مايــو   12 فــى 
حول ملء بحيرة الســد. ونقلت وزارة الرى والزراعة الســودانية عن رســالة من 
عبد اهلل حمدوك، رئيس الــوزراء، إلى  آبى أحمد، رئيس الوزراء اإلثيوبى 
أن توقيــع أى اتفاق جزئــى للمرحلة األولى ال ميكن املوافقة علي
لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها فــى  ه نظــراً 
وأن معظم القضايا حتت التفاوض وأهمها آل االتفاق، 
ية التنسيق وتبادل البيانات وسالمة الســد واآلثار 
البيئية واالجتماعية مرتبطة ارتباطاً وثيقــاً ليس 
فقط بامللء األول وإمنا بكل مراحل امللء والت
شغيل طويل املدى وبالتالى ال ميكن جتزئتها.

اخليــار العســكرى أمــر مســتبعد فــى الوقت 
حاليــا  تســير  التــى  ملصــر،  بالنســبة  الراهــن 
وفــق خطوات قانونيــة وتفاوضية منها شــكوى 
مجلس األمن، واإلعالن عن استعدادها خلوض 
السياســى  املســار  أن  يعنــى  املفاوضــات، مبــا 
مســتمر ولــم يتوقــف، والطريق الســلمى ما زال 

متاحا.
إثيوبيــا هــى التى تــروج الحتماليــة تعرضها 
انتــزاع  بهــدف  مصريــة  عســكرية  لضربــة 
التعاطــف الدولــى. وفى أكتوبــر املاضى، حتدث 
رئيس الوزراء اإلثيوبى عن اســتعداد بالده حلشد 
املاليــن للدفــاع عن الســد فى مواجهــة أى حرب، 
األمــر الذى أغضب مصر، فاضطــر لتقدمي توضيح 

يؤكد أن حديثه مت فهمه على وجه خاطئ. 
عدم تلويح مصر باللجوء للخيار العسكرى ال يعنى 
عــدم اســتعدادها لهذا اخليــار إذا ما اضطــرت إليه. 
لكن املثير للدهشــة هو أن خــوف اإلثيوبين من إمكانية 
الــرد العســكرى، الذى لم تلوح به مصر الرســمية وال 
تفضلــه حتــى اآلن، لــم يتــم ترجمته إلــى مرونة 
واحتــرام حلقــوق اآلخريــن دون اســتعالء 
الهــدف  كان  إذا  إال  غطرســة.  أو 
مــن إظهــار هــذا اخلــوف هو 
اإلســاءة ملصــر أفريقيــا 
والظهــور  ودوليــا 
يخالف  مبظهر 

حقيقتهم.

بايدن
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٨04
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تطبيق تجربة حقن 

بالزما المتعافيين لبعض مصابى فيروس 
كورونا من الحاالت الحرجة

وزيرةالصحة تعلن جناح التجربة فى مصرالعالج بالبالزما
فــى خطــوة تفتــح بــاب األمــل أمــام مصابــى فيــروس كورونــا 
املميــت وخاصــة حــاالت اإلصابةاحلرجة أعلنت الدكتــورة هالة 
زايــد وزيــرة الصحة والســكان عــن جناح جتربة حقــن املصابني 
بفيروســكورونا املســتجد ببالزما املتعافيني مــن الفيروس وذلك 
لعــالج احلــاالت احلرجــة والتــى متالعمــل بهــا فــى إطــار جهود 
الدولــة املصرية إليجاد خطوط عالجية وتســابق دول العالم فى 

إيجادعالج للمرضى املصابني بفيروس كورونا املستجد.
وأشــارت الوزيــرة إلــى أنــه مت تطبيــق جتربــة حقــن بالزمــا 
املتعافيــني لبعــض مصابى فيروس كورونا مــن احلاالت احلرجة 
مبستشفيات وزارة الصحة والسكان، كما مت توفير البالزماالثنني 
مــن املستشــفيات اجلامعيــة بعد طلبهــا، حيث أظهــرت التجربة 
نتائج مبدأية مبشرة منخالل نسبة تعافى جيدة للمرضى وتقليل 
احتياج املرضى ألجهزة التنفس الصناعى مع زيادة نسب الشفاء 

وخروج املرضى من املستشفيات.
وناشــدت الوزيــرة املتعافيــني مــن فيــروس كورونــا بعــد مرور 
١٤ يوًمــا علــى شــفائهم، بالتوجــه إلى أقــرب مركز نقــل دم تابع 
خلدمــات نقــل الــدم القوميــة بــوزارة الصحــة والســكان،حيث 
مت تفعيــل العمــل ب ٥ مراكــز نقــل دم على مســتوى اجلمهورية، 
لسحب بالزما املتعافيني،تشمل املركز القومى لنقل الدم مبنطقة 
العجــوزة باجليــزة، باإلضافة إلى عدد مــن املراكزاإلقليمية لنقل 

الدم مبحافظات اإلسكندرية واملنيا واألقصر وطنطا.
جتربة الواليات املتحدة فى العالج بالبالزما

فــى مــارس املاضــى أعلنــت إدارة الغــذاء والــدواء األمريكيــة 
)FDA( عن بروتوكوالت طوارئ جديدةتسمح باستخدام بالزما 
دم أشخاص تعافوا من كورونا املستجد للعالج من املرضى الذين 

همفى وضع حرج جراء إصابتهم بكوفيد-١9.
وقالــت إدارة الغــذاء والــدواء، إنهــا تعمــل علــى اإلســراع فــى 
اســتخدام العالجببالزما الدم ما يسهل على األطباء اللجوء إلى 
وسيلة أخرى حملاربة املرض فى ظل عدم توفرعقار أو لقاح ضد 
الفيروس الذى يحصد أرواح املئات أو اآلالف يوميا حول العالم.
وأشــارت إلــى إنها تعمل على "تســهيل وصــول" املرضى الذين 
يعانومنــن التهابــات تهدد حياتهــم إلى بالزما الــدم املأخوذة من 

شخص معافى ثبتت إصابته فى وقتسابق بكوفيد-١9.
وقــال حاكــم نيويورك أنــدرو كوومو إن نيويــورك تنتهج العالج 

فى التجارب السريرية.
وأوضــح أن "العــالج مجــرد جتربــة لألشــخاص الذين هم فى 
حالة صحية خطيرة،لكن إدارة الصحة العامة فى نيويورك تعمل 
علــى التقنيــة مــع عــدد مــن كبريــات وكاالت الصحةفــى الوالية 

ونعتقد أن النتائج واعدة.
وتتضمــن العملية املعروفة باســم العالج املشــتق مــن البالزما 
بالزمــا  علــى  اختبــارات  األطبــاء  إجــراء  "بالزماالنقاهــة"،  أو 
دم أشــخاص تعافــوا مــن املــرض الستخراجاألجســام املضــادة 
للفيروس antibody ثم حقن الشــخص املريض بتلك البالزما 

أو مشتق منها.
يذكر أن األجســام املضادة هى بروتينات تســاعد فى احلفاظ 

على صحة اإلنسان،إذ تقوم بتحييد البكتيريا والفيروسات.
وبحســب FDA فإن من املمكن لعــالج "بالزما النقاهة"، التى 
حتتوى على أجســاممضادة للفيروس واســمه الرســمى سارس-
كوف-2 ويسبب املرض كوفيد-١9، أن يكون فعاال ضد العدوى.
وقال الطبيب أرتورو كاســاديفال، رئيس علم األحياء الدقيقة 
اجلزيئية واملناعةفى كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة، 
الــذى دعا إلى عالج البالزما، إن هذا اإلجراء"خطوة كبيرة" إلى 

األمام.
وأضــاف أن "لديهــا احتمالية عالية لتكــون فعالة، لكننا نعرف 
بناء علىجتارب سابقة أن الطريقة لديها فرصة جيدة" للنجاح.

جتربة الصني
أجرت الصني جتاربها على 2٤٥ مريضا تلقوا العالج بالبالزما 
من املرضى املتعافينو حتسنت 9١ حالة منهم، ومت السيطرة على 

األعراض، وذلك وفقا لوكالة األنباء الصينية"شينخوا".
ووفقــا لوكالــة األنبــاء " رويتــرز" ذكر خبير صينــى إن االطباء 
فيشــنجهاى يســتخدمون بالزمــا الــدم مــن أشــخاص تعافوا من 

الفيروس التاجي، لعالج األشخاص الذينمازالوا يقاتلون العدوى 
ونشروا بعض النتائج االولية املشجعة.

وأكــدت منظمــة الصحــة العاملية فى وقت الحق أن اســتخدام 
البالزمــا النقاهةهــو نهــج "صالــح للغايــة" لالختبــار ، ولكــن من 
املهم احلصول على التوقيت املناســبلزيادة تعزيز مناعة املريض، 
وأضافــت أن البالزمــا النقابية أثبتت أنهــا "فعالة ومنقذةللحياة" 
الكلــب  داء  ذلــك  فــى  مبــا  األخــرى،  املعديــة  األمــراض  ضــد 

والدفتيريا.
جتربة اليابان فى العالج بالبالزما

أعلنــت تطويــر دواء،  اليابــان  فــى  إحــدى شــركات األدويــة 
بالزمــا   مــن  املشــتق  اجلهازاملناعــى  مــن  أجــزاء  باســتخدام 

األشخاص املتعافينمن فيروس كورونا.
ويعمل العالج من الناحية النظرية، عن طريق وضع البروتينات 
املضــادة للمرضمن املرضى الذين تعافوا، فى األشــخاص الذين 

ما زالوا يقاتلون املرض.
ووفقــا لتقريــر " الديلى ميل" أون الين، ميكن جلســم املرضى 
بعدذلــك اســتخدام هذه البروتينات املســماة األجســام املضادة، 
كمــا لو أنها كانت موجــودة لديهمبدالً من االضطرار إلى صنعها 

من نقطة الصفر.
ســتقوم الشــركة اليابانيــة املطــورة للــدواء، بتســمية العــالج 
TAK-888 ، لكنهال ميكن استخدامه فى املرضى الذين يعانون 

من مرض شديد.
أبحاث الصحة اإليطالية على بالزما املتعافني

أعلــن املعهــد العالى للصحــة اإليطالية أنه يتم إجــراء أبحاث 
ســريعا علــى البالزمامــن املتعافــني مــن خــالل فحــص  كميــة 
األجسام املضادةاملوجودة فى البالزما فى املرضى الذين متاثلوا 

للشفاء.
وخلــص املســؤول الطبــى إلــى القــول إن "مراكــز بحوثنا تعمل 
بجــد علــى هذااجلانــب، وأعتقــد أن الرد ســيكون لدينا عاجال، 

وليس فى أوقات بعيدة".
قال رئيس مستشفى بوما اإليطالية، والطبيب املتخصص فى 
أمــراض الرئة، جوزيبــىدى دونو، ٥3 عاما، إن "العالج بالبالزما 
يعمــل فى إيطاليا بشــكل جيــد، ومت جتريبهعلى ١00 مريض فى 
املستشــفى يعانــون مــن أمــراض حرجة قبــل اصابتهــم بفيروس 

كورونا".
جتربة فرنسا

بدأت فرنســا جتربة ســريرية فى 7 أبريل املاضى، تقوم على 
نقل بالزما دم ألشخاصتعافوا من كورونا إلى مرضى فى مرحلة 

شديدة من املرض.
وقامت التجربة على نقل البالزما من مرضى متاثلوا للشــفاء 
إلــى مرضــى يعانومنــن الفيــروس فــى محاولــة لتزويدهــم بهذه 

املناعة.
وأخذت عينات محددة فى منطقة باريس وفى شــرق فرنســا 
من نحو 200 شخص متاثلواللشفاء منذ ما ال يقل عن ١٤ يوما.
فــى مستشــفيات  الســريرية 60 مريضــا  التجربــة  وشــملت 

باريســية حصــل نصفهــم علــى البالزماعلــى أن حتصــل عمليــة 
تقييم أولى خالل من أسبوع إلى ثالثة أسابيع من بدء التجربة.

وقــد أعلنــت الوكالــة الفرنســية لألدويــة مؤخرا أنهــا أجازت 
بشــروط صارمــة اســتخدامأمصال )بالزمــا( مرضــى كورونــا 
متاثلوا للشفاء ملعاجلة مصابني بوباء كوفيد-١9 فى حالةحرجة.
وكان الســماح باســتخدام البالزمــا فــى فرنســا يقتصــر على 
التجارب اإلكلينيكيةكالتى بدأت فى 7 أبريل بإشــراف املســاعدة 
العامة-مستشــفيات باريــس واملؤسســة الفرنســية للدمواملعهــد 

الوطنى للصحة واألبحاث الطبية.
لكــن "نظــرا إلــى خطــورة كوفيــد-١9 ولزيــادة فــرص جنــاة 
علــى  االشــراف  الوكالــة  قــررت  فــى حالةخطيــرة"،  املصابــني 
"اســتخدام بالزما مرضى تعافوا اســتثنائياوبصورة موقتة خارج 

إطار التجارب السريرية اجلارية".
وقالــت الوكالــة: "ســيحصل ذلــك عندما لــن يكــون أو لم يعد 

ممكنا شمل مريضفى جتربة".
وترمى التجارب الســريرية اجلارية الى تقييم فعالية وســالمة 
بالزمــا األشــخاصاملتعافني ملعاجلــة مرضــى "أصابهــم فيــروس 

كورونا املستجد بأعراض مهددة للحياة".
وقالــت الوكالــة أن بعــض املعطيــات تــدل علــى أن البالزمــا 
لــدى املصابــني بكوفيد-١9يحتوى على أجســام مضادة ناشــطة 
ضــد الفيــروس مــا قــد يســمح بتحســني معــدل شــفاء املرضــى 

املصابينبمتالزمة االلتهاب الرئوى احلاد".
وإلــى هــذا اليــوم لــم تثبــت فعاليــة البالزمــا فــى مكافحــة 
كوفيــد-١9 بحســب الوكالةالوطنيــة لســالمة األدويــة واملنتجات 

الصحية.
وأضافــت "لهذا الســبب فإن اســتخدام البالزمــا يجب أن يتم 

أوال فى إطارالتجارب السريرية كلما كان األمر متاحا".
أراء اخلبراء

ويــرى اخلبــراء أن البالزمــا حتتوى علــى اجللوبيولني املناعى 
املفــرط ، الذىيركــز علــى األجســام املضــادة فى املريــض الذى 
تعافى، حيث متنح جهاز املناعة دفعة من األجســاماملضادة على 
أمل أن متر بها فى املرحلة الصعبة للغاية، لذا يجب إعطائه فى 

الوقت املناسب.
وقــال بعض اخلبراء أن املشــكلة األساســية التــى نواجهها مع 
فيروس كورونا هيعدم وجود أجســام مناعية فى اجلســم واجهته 
مــن قبــل، لذلك فــى حالة أن اجلهاز املناعــى للفردضعيف يكون 
من السهل للفيروس أن يهاجم اجلهاز املناعى ويكون من السهل 

تفاقم حالة املريض.
لذلــك فاألفــراد الذين تعرضــوا لإلصابة بفيــروس كورونا 
وتكــون لديهــم أجســاممناعية حملاربــة املرض وبعد شــفائهم 
التام يبقى فى جســم املعافى أجســاما مناعية لذلك نســتعني 
ببالزما الدم لدى املتعافني حيث حتتوى بالزما الفرد املعافى 
على كميات عالية من األجساماملضادة فى بالزما الدم لفترة 
ولذلــك يجــب أن تتــم هــذه العملية فــى وقت قصيــر ال يزيد 
عن شــهر من وقت تعافى املريض، حيث يجب أن تكون نســبة 
األجســام املضــادة املوجــودة فــى البالزماعاليــة لنجــاح هــذه 

العملية".
ويــرى اخلبــراء أن هنــاك العديــد مــن الشــروط التــى يجــب 
توافرهــا لنجــاح هــذه العملية، وهــى االنتظار ملــدة ١٤ يوما بعد 
التأكــد من ســلبية املعافى من مرض كورونــا نهائياً،  والتأكد من 
عــدم إصابتــه بــأى من األمراض األخرى التييمكــن أن تنتقل من 
."B" أو فيروس"C" شخص آلخر عبر انتقال الدم مثل فيروس

كمــا يجــب التأكــد أن املعافــى فــى صحة جيــدة وال يعانى من 
األنيميا، أو قصورفى القلب أو أى مرض قد يتسبب فى تعرضه 

للخطر.
ويرى بعض اخلبراء أن هذه العملية تتم مع احلاالت اخلطيرة 
أو أصحــاب املناعةالضعيفــة لتعزيز قوة اجلهــاز املناعى لديهم، 
حيث يعد وسيلة آمنة وفعالة، لكن ال ميكناالعتماد عليها وحدها 
فــى العــالج، فهــى تتوقــف على عــدد املتبرعني وهــى تعمل على 
مساعدةاجلهاز املناعى فى املقاومة، لذلك يتم االستعانة ببعض 

العالجات األخرى أثناء فترة العالج.

كورونــا، مؤكداً أن املرحلــة احلالية حتتاج إلى جهود 
كافة الباحثني والعلماء ألن العبور من األزمة احلالية 
ومواجهــة فيــروس كورونــا لــن تأتــى اإل مــن خــالل 
البحــث العلمــى. وأكــد اخلشــت أن جامعــة القاهرة 
لــن تبخل بجهد علمائهــا أو ما تتطلبه من ميزانيات 
إليجــاد حــل علمى ملواجهــة فيروس كورونا، مشــيراً 
إلــى أنه حتــى اآلن صدر من الفريــق البحثى بحثان 
من اجلامعة للدكتور عبده الفقى األســتاذ املســاعد 
بقســم الفيزيــاء احليويــة بكليــة العلــوم حــول إعادة 
اســتعمال مضــاد )HCV( ومثبطــات النوكليوتيدات 
ضد )COVID-١9(ومت نشر البحث فى مجلة علوم 
احليــاة الدوليــة LIFE SCIENCES، وبحث آخر 
 SPIKE حــول )التنبــؤ مبكان االرتباط بــني بروتني
اخللــوى  واملســتقبل  املســتجد  بكورونــا  اخلــاص 
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INFECTION الدولية.
منــذ  أعلــن  قــد  للبحــوث  القومــى  املركــز  وكان 
شــهرين تقريباً عــن محاولته اكتشــاف لقاح لفيروس 
كورونــا، وقــال الدكتــور محمــد علــى املشــرف علــى 
الفريــق البحثــى الــذى يعمــل علــى اكتشــاف اللقــاح 
إن هنــاك أدويــة كثيرة قامــت بعض الــدول بتجربتها 
فــى عالج فيروس »كورونا« املســتجد وأشــهرها دواء 
مــرض املالريــا ودواء آخــر لعالج أمــراض اإلنفلونزا 
وفيروســات أخرى مشــيراً إلى أن هذه األدوية أثبتت 
جناحــاً إلــى حد ما. وأشــار إلى أن املركــز قام بأخذ 
كل املعلومــات عــن الفيروس من دولــة الصني مبجرد 
ظهــوره حيث بدأ التعــرف عليه وعلى خواصه ثم بدأ 
البحــث عــن دواء مضاد له أو لقاح واق منه. وأكد أن 
هنــاك اختالفــاً بــني املصــل واللقاح، حيــث إن اللقاح 
يكون من امليكروب نفســه أو جزء منه ويستخدم 
للوقاية من اإلصابة به، أما املصل »املضاد« 
بــه أجســام  فعبــارة عــن محلــول ســائل 
مضــادة للفيروس وذلــك غالباً يؤخذ من 
شــخص لديه مناعــة، مضيفــا أن املركز 
بتجــارب لعمــل املصــل أو  يقــوم حاليــاً 
اللقــاح لعــالج املــرض ووقايــة الناس من 
اإلصابــة بــه إال أن األمــر قــد يطــول إلى 
عــام ونصف مع األخذ فــى االعتبار للفترة 
التى ســتجرى خاللها التجارب 

السريرية على اللقاح.

كلية الطب والصيدلة والعلوم والهندسة لسرعة تصنيع 
أجهــزة التنفــس الصناعــى وكل مــا لــه عالقــة بذلــك، 
مشــيراً إلى أنه بالنســبة للعالجــات الدوائية مت إجراء 
أبحاث على عالجني يســتخدمان لعالج أمراض أخرى 
لتجربتهــا لعــالج فيروس كوفيد ١9. وأشــار إلى إجازة 
7 أبحــاث مــن جلنــة أخالقيــات البحــث العلمــى بكلية 
الطــب أحدهــا متعلــق بالعقــار اخلاص بعــالج فيروس 
كورونا فى محاولة لعالج املرضى الذين وصلت حالتهم 
ملرحلــة حرجــة، كمــا كان هنــاك بحــث آخــر عــن أحد 
العالجات املتعلقة مبرضى الدرن ومدى فاعليته لعالج 
كورونــا. وأضــاف املتينــى أن هنــاك بحثاً مهمــاً يهدف 
إلقامــة مســح علــى كل الطواقــم الطبيــة بجامعــة عني 
شــمس وبحث إلقامة مســح علــى كل الطواقــم الطبية 
فــى مصر ومــدى وجود األجســام املضادة بأجســامهم 
ملواجهــة هذا الفيــروس، وذلك كعامل مهــم ووقائى ملن 
يتعامــل مــع املرضى حاملــى الفيروس، مشــيراً إلى أن 
كل هــذه األفــكار عكف عليها الباحثــون وعلماء جامعة 
عني شــمس. وأشــار املتينــى إلى أن هنــاك العديد من 
علــى  باجلامعــة  اآلن  مســتمرة  الســريرية  األبحــاث 
املرضى املصابني بفيروس كورونا، وهى أبحاث متعددة 
املراحــل تتــم لتجربة بعض العقــارات التى تعالج بعض 
األمــراض األخرى لعالج كورونــا، موضحاً أن األبحاث 
الســريرية تهــدف أيضــاً إلجــراء عمليــات التشــخيص 
بصــورة صحيحة على مجموعة من املرضى مبرض ما 

ومدى أمان سبل العالج املختلفة.
الدكتــور محمــد  أصــدر  القاهــرة  وفــى جامعــة 
الفــرق  بدعــم  قــراراً  اجلامعــة،  رئيــس  اخلشــت، 
البحثية املشــكلة من اجلامعــة إليجاد لقاح أو مصل 
لعــالج فيروس كورونا مببلــغ١0 ماليني جنيه، وذلك 

الســتمرار مواصلــة اجلهــود البحثيــة وتوفير 
احتياجاتهــا الالزمة الســتكمال األبحاث 

العلمية اجلارية.
وقــال اخلشــت إن الفــرق البحثيــة 
بجامعة القاهرة والتى تتشكل من 2٥ 
باحثــاً وعاملــاً تضم عدداً من أســاتذة 
والصيدلــة  والطــب  العلــوم  كليــات 
وتواصــل  لــألورام،  القومــى  واملعهــد 

معامــل  داخــل  البحثــى  عملهــا 
إليجــاد  اجلامعــة 

عــالج لفيــروس 

األســبوعني القادمــني بــدءاً مــن تاريــخ إعــالن النقابة 
وأشــارت إلــى أن مصــر ســوف حتــدد دواء معاجلــاً 
ملرضى كورونا خالل العشــرة أيام القادمة إال أنه حتى 

اآلن لم تنته املهلة التى حددتها النقابة.
اجلامعات املصرية أيضاً كانت قد أعلنت منذ بداية 
تفشــى الفيــروس عــن تكويــن فــرق بحثيــة لتطويــر أو 
اكتشــاف لقــاح، وصرح الدكتــور محمــود املتينى رئيس 
جامعــة عــني شــمس بــأن اجلامعــة ومنــذ بدايــة أزمــة 
فيــروس كورونا عملت على تكوين فريق بحثى كبير من 

مصرى ملعاجلة املصابني بفيروس كورونا.
وأوضحــت النقابة فى بيان لها أنه مت تشــكيل جلنة 
نقابية برئاسة نقيب املهن العلمية عبدالستار املليجى، 
وعضويــة رئيــس شــعبة العلــوم الطبيــة ورئيس شــعبة 
الصناعــات الدوائيــة ورئيــس شــعبة التحاليــل الطبية 
بالتعاون مع مركز التميز العلمى لفيروسات اإلنفلونزا. 
وأوضحت النقابة أن اللجنة تأكدت مع فريق الباحثني 
من أن مصر بســواعد علمائها وباحثيها ســيتحقق لها 
امتــالك ســالح رادع لهــذا الفيــروس اخلطيــر خــالل 

ومــن اجلديــر بالذكر أن بعض هذه األبحاث تدور 
حول دراسة بأثر رجعى ملرضى اجلهاز التنفسى من 
نوفمبــر 20١9 إلى فبراير2020 ودراســة التسلســل 
املصريــني  للمرضــى  كورونــا  لفيــروس  اجلينــى 
واســتخدام عــالج البالزمــا مــن املرضــى املتعافــني 
ودراســة مقارنــة لبعــض األدويــة املســتخدمة عاملياً 

وغيرها من األبحاث املعملية واإلكلينيكية.
كمــا أعلنت نقابة املهن العلمية منذ شــهر ونصف 
تقريبــاً أنــه مت إجناز قرابة 7٥% من خطة إنتاج دواء 

تســابق دول العالــم أجمــع الزمــن من أجــل إيجاد 
لقــاح أو عــالج يقضــى على الفيــروس القاتل كورونا 
املســتجد، الــذى اعتبــر مبثابة أكبــر جائحة واجهت 
العالم احلديث أهلكت نحو ٤00 ألف شــخص بينما 
أصابت حوالى 6ونصف مليون مواطن حول العالم.

وعلى ما يبدو أن العلم والبحث العلمى فى العالم 
يقــف حتــى اآلن مكتوف األيدى أمام الفيروس حيث 
يتــم اإلعــالن يومياً عــن عقارات ولقاحات مكتشــفة 
حديثاً أو إجراء بعض التطوير على القدمي منها لكن 
سرعان ما يختفى األمل بعد أن تثبت التجارب فشل 

تلك اللقاحات وعدم فاعليتها.
وفــى مصــر تعمــل وزارة التعليــم العالــى والبحث 
العلمى مبشــاركة كافة اجلامعات املصرية من خالل 
فرق بحثية مت تشكيلها منذ تفشى الفيروس فى مصر 
على إيجاد اللقاح، ومؤخراً أعلن وزير التعليم العالى 
الدكتــور خالــد عبدالغفــار عن تقــدم مصر فى عدد 
األبحاث الســريرية التــى أجريت عن فيروس كورونا 
املســتجد كوفيــد ١9 على مســتوى القــارة األفريقية 
والشــرق األوســط، حيث أجــرت مصــر٥0 بحثاً من 
إجمالــى 6٤ بحثــاً علــى مســتوى القــارة األفريقيــة. 
وأشــار عبدالغفار إلى أن الدراســات الســريرية فى 
مصــر تفوقــت على عــدة دول على مســتوى الشــرق 
األوســط ومنهــا إيــران واألردن وإســرائيل وقبــرص 
وتركيا ولبنان والسعودية والعراق، مشيراً إلى أهمية 

علوم البيانات فى مواجهة كوفيد ١9.
ووفقــاً للــوزارة فــإن مصــر تعــد األولــى بــني دول 
الشرق األوسط والقارة األفريقية فى القيام بتجارب 
حملاولــة إيجــاد عــالج لفيروس كورونا املســتجد كما 
أن هناك جهوداً للجامعات املصرية واملراكز البحثية 
فى القيام مبعظم التجارب اإلكلينيكية على مســتوى 
القارة األفريقية. وأوضح الوزير فى بيان صادر عن 
وزارة التعليــم العالى أن من اجلامعات املصرية التى 
شاركت فى هذه التجارب جامعة عني شمس وجامعة 
القاهرة وجامعة أسيوط وجامعة طنطا وجامعة كفر 
الشــيخ وجامعة الزقازيق وجامعــة األزهر بإإلضافة 
للمركــز القومــى للبحوث. وقال وزيــر التعليم العالى 
إنــه علــى الرغــم مــن قيــام دول العالم بنحــو ١١6١ 
دراســة إكلينيكيــة إال أن مصــر جــاءت فــى املراكــز 
العشــرة األولى على مســتوى العالم من حيث القيام 

بتجارب إكلينيكية ملقاومة فيروس كورونا.

الواليات المتحدة وفرنسا والصين وإيطاليا يبحثون عن طوق النجاة فى العالج بالبالزما
نتائج مبشرة للتجربة فى النمسا الخبراء يضعون روشتة لضوابط استخدامها فى مواجهة كورونا

اللقاح املصرى.. نرصد تفاصيل أحدث اختبارات اجلامعات واملراكز البحثية

اخلالص من الكابوس

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تعلن مصر األولى أفريقيًا فى إجراء التجارب السريرية 

خالد الصباغ

نقابة العلميين أعلنت منذ شهر ونصف عن انتهاء 75% من اللقاح ووعدت باالنتهاء منه خالل 10 أيام
فرق بحثية بالجامعات ما زالت تعمل على اكتشاف اللقاح

مروة حمدى
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اخلالص من الكابوس

كيف يتخلف العالم 
من كابوس كورونا؟.. 

وهل سيستطيع 
التوصل الى لقاح ينقذ 

البشرية من هذا الوحش 
المفترس؟.. وما السر الذى 
قاد االجداد للتخلص من 

األوبئة التى ضربتهم 
فى القرون الماضية؟

إجابة هذه التساؤالت من 
خالل استعراضنا لدراسة 

التى أصدرها »مركز 
المستقبل لالبحاث« 

واعدتها الباحثة إيمان 
فخرى.

وإلى نص الدراسة:
تكشف مراجعة خبرات 

ا عن  األوبئة تاريخيًّ
تعدد مسارات »نهاية 

األوبئة«، إذ إن التفشى 
الوبائى قد ينحسر نتيجة 

تشكل مناعة القطيع، 
وتطبيق إجراءات الحجر 

واإلغالق، واكتشاف 
»محور العدوى«، وتطوير 

اللقاحات واألدوية، 
باإلضافة إلى التضامن 

الدولى وتفعيل 
اإلجراءات الوقائية، 

وعادة ما تتطور األوبئة 
فى صورة موجات من 
االنحسار والعودة مع 
وجود طفرات جينية 

تطرأ عليها من آن آلخر 
مثل: الطاعون، واإليبوال. 
وال تزال التوقعات حول 

»جائحة كورونا« متباينة 
ومتعارضة بصورة كبيرة 

فى ظل عدم اليقين 
المحيط بانتشار العدوى، 
وعدم التوّصل إلى لقاح 

فّعال لمواجهة الفيروس 
حتى اآلن، 

مبراجعــة اخلبــرات التاريخيــة النتهاء األوبئة، يتضــح أن معظم 
األوبئــة الســابقة انتهــت إمــا بعد انتشــار »مناعة القطيــع«، أو بعد 
تطبيق »إجراءات التباعد االجتماعي« بشكل صارم، أو التمكن من 
التوصل للقاح وتطعيم معظم األفراد به، باإلضافة إلى التمكن من 
التوصــل إلى أســباب انتشــار املرض والســيطرة عليهــا، مع اإلبالغ 
املبكر عن حاالت اإلصابة والسيطرة عليها، وهو ما ميكن توضيحه 

فيما يلي:
مناعة القطيع

انتهــت العديــد مــن األوبئــة بعد انتشــارها بشــكل كبيــر يصعب 
السيطرة عليه مما أّدى إلى وفاة اآلالف من األفراد مع بقاء الذين 
تغلبت مناعتهم على املرض. فعلى ســبيل املثال، انتشــر »الطاعون« 
أو ما يُطلق عليه »املوت األسود« ألول مرة فى عام 541 فى مدينة 
القســطنطينية وأطلق عليه طاعون جستنيان، وانتشر بشكل سريع 
فــى جميع أنحاء أوروبا وآســيا وشــمال إفريقيــا واجلزيرة العربية، 
ممــا أســفر عــن مقتــل ما يُقــدر بنحــو 30 إلى 50 مليون شــخص، 
إلــى درجــة أن بعض مؤرخى هــذه الفترة يذكرون أنه »لم يتبقَّ أحد 

ليموت«، فلقد قضى هذا الوباء على نصف سكان العالم تقريًبا.
وفى هذا اإلطار، يُشير أستاذ التاريخ بجامعة دى بول األمريكية 
»تومــاس موكايتيــس« إلى أن »املواطنني لم يكــن لديهم فهم لكيفية 

محاربة الطاعون سوى أن يقوموا بتجنب املرضى«، أما فيما يتعلق 
بكيفية انتهاء الطاعون، فإن أفضل تفســير ملا حدث آنذاك هو أن 
غالبيــة النــاس الذيــن ظلوا على قيد احليــاة بطريقة أو بأخرى قد 

كّونوا مناعة ضد املرض، مما أدى إلى توقف انتشاره.
األمــر ذاتــه ينطبــق على »األنفلونزا اإلســبانية« حيــث ظهر هذا 
الوبــاء ألول مــرة عــام 1918 فــى أوروبا والواليــات املتحدة وأجزاء 
من آسيا قبل االنتشار السريع حول العالم، وساعدت القوات التى 
تتحــرك فــى جميع أنحــاء العالم فى خضّم احلــرب العاملية األولى 
على نشر الفيروس، بل إن الرئيس األمريكى »ويلسون« أُصيب بهذا 

املرض فى أوائل عام 1919 أثناء التفاوض على معاهدة فرساي.
ولــم تكــن هنــاك عقاقير أو لقاحــات فعالة لعالج هذه الســاللة 
القاتلــة مــن األنفلونــزا فــى ذلــك الوقــت، لذلــك أُمــر املواطنــون 
بارتداء األقنعة والبقاء فى منازلهم، ومت إغالق املدارس واملســارح 
والشــركات ودور العبــادة، ونُصــح الناس بعــدم املصافحة باأليدي، 
ولكــن تفاقــم الوضــع، ألن األنظمــة الصحيــة العاملية كانــت منهكة 

بسبب احلرب العاملية األولى.
إجراءات التباعد االجتماعي

علــى الرغــم مــن صعوبة تطبيــق إجــراءات التباعــد االجتماعى 
قدمًيــا نظــًرا لصعوبة تتبع األفراد والســيطرة علــى حتركاتهم؛ إال 

أنــه مــع ظهور املوجة الثانية من »الطاعون« عام 1374 بشــكل أكثر 
شراســة، والذى أدى إلى وفاة ما يقدر بحوالى 200 مليون شــخص 
فى 4 ســنوات فقط، ففى هذا الســياق قرر املســؤولون عن مدينة 
»راجوســا« الســاحلية اخلاضعــة لســيطرة البندقية إبقــاء البحارة 
الذيــن وصلــوا املدينة حديًثا فى عزلة حتى يتمكنوا من إثبات أنهم 

لم يكونوا مرضى، وامتّدت مدة العزل من 30 إلى 40 يوًما.
ويُعتقد أن إجراءات »التباعد االجتماعي« قد ساهمت فى احلد 
من انتشــار الســارس بالصــني، حيث ظهر هذا املــرض فى نوفمبر 
2002، وبحلــول يوليــو 2003 أصيــب أكثر مــن 8000 حالة فى 26 
دولة، وأودى بحياة 800 شــخص حســب تقديرات معهد »باســتور« 
الفرنســي، وقامــت الصــني والدول التــى ظهر فيها املــرض باتخاذ 
إجــراءات صارمــة، حيث مت إغــالق املدارس واجلامعــات واألماكن 
العامة، كما أصدرت منظمة الصحة العاملية حتذيرها بشأن السفر 

إال للضرورة القصوى.
وانتهــى الســارس أيًضا رغــم عدم وجود لقاح مــن خالل تطبيق 
إجــراءات العــزل الفــورى للمرضــى والتباعــد االجتماعــي. ومــن 
اجلديــر بالذكر أن الســلطات قــد متّكنت من احتــواء املرض نظًرا 
لكونــه غيــر ُمعــٍد إال بعد ظهــور األعراض على الشــخص املصاب، 

وذلك على النقيض من فيروس كورونا.

تطويــر لقــاح: يُعــد »اجلــدري« أول وبــاء ينتهــى بعــد اكتشــاف 
لقــاح طبــى على يــد طبيب بريطانى يُدعــى »إدوارد جينر« فى عام 
1801، حيث كان اجلدرى مستوطًنا أوروبا وآسيا لقرون، وقد أدى 
إلــى مقتــل ثالثــة من كل عشــرة أشــخاص أُصيبوا به. لكــّن معدل 
الوفيات به فى العالم القدمي كان أقل مقارنة بالدمار الذى أحلقه 
بالواليات املتحدة واملكسيك، اللتني انتقل إليهما اجلدرى من خالل 
املستكشــفني األوروبيني فى القرن اخلامس عشــر، ولم تكن لديهم 
أى مناعــة طبيعيــة ضــد هــذا الفيروس، مما أدى إلــى وفاة ما بني 
90% إلــى 95% مــن ســكان العالــم اجلديــد علــى مــدى قــرن، حيث 
تناقص تعداد املكسيك من 11 مليون نسمة إلى مليون نسمة فقط 
، وبعد اكتشاف لقاح له وتطويره أعلنت منظمة الصحة العاملية فى 

عام 1980 أن اجلدرى قد اختفى من سطح األرض.
وعلــى الرغــم من وجود بعض األعــراض اجلانبية للقاح أنفلونزا 
اخلنازير املشــابه للقاح األنفلونزا املوســمية؛ إال أنه يُعتقد أن هذا 
اللقاح قد ســاهم فى احلد من انتشــار املرض، حيث قامت منظمة 
الصحــة العامليــة بتصنيف الفيروس علــى أنه جائحة فى يونيو عام 
2009. وقــد ظهــر هــذا الفيروس فــى الواليات املتحــدة فى أبريل 
2009، وكانــت املكســيك والواليــات املتحــدة وكنــدا األكثــر تضرًرا 
مــن هذا الفيــروس. ووفًقا للمركز األمريكــى للوقاية من األمراض 
والســيطرة عليهــا )CDC( فــإن عــدد الوفيــات مــن هــذا الفيروس 
خالل عام 2010/2009 تراوح بني 150 ألًفا إلى 575 ألف نسمة. 
وبــدأت التجــارب الســريرية للقاح فى يوليــو 2009، ومت االنتهاء 
من تطوير اللقاح وطرحه فى األســواق فى نهاية ديســمبر 2009 . 
وما ســّهل وســّرع عمليــة تقدمي لقاح ألنفلونــزا اخلنازير كان وجود 
مصــل لألنفلونــزا املوســمية بالفعــل، وجتارب حــول أمصال أخرى 
لعــالج ســالالت مختلفــة مــن أنفلونــزا اخلنازيــر التــى ســبق وأن 
انتشرت فى الواليات املتحدة عام 1976 ، وأعلنت منظمة الصحة 

العاملية االنتهاء من هذا الوباء فى أغسطس 2010 .
اكتشاف »محور العدوى«:

حــدث هــذا مــع وباء الكوليــرا الذى ظهر فى إجنلتــرا فى القرن 
التاســع عشــر، مما أسفر عن مقتل عشــرات اآلالف، وظّن العلماء 
فــى ذلــك الوقــت أن الوباء انتشــر نتيجــة التلوث فى الهــواء، ولكّن 
طبيًبــا بريطانًيّــا يُدعى »جون ســنو« اكتشــف أن اإلصابــات األكثر 
خطــورة للمرض كانت ألشــخاص يقطنون فى محيط مضخة برود 
ســتريت ملياه الشــرب، وقام املســؤولون بتوقيف مضخة املياه، مما 
أدى إلى تخفيف نســب العدوى. إذن، فقد تراجع هذا الوباء أيًضا 
دون تطويــر لقــاح، ولكــن بعد اكتشــاف أنه ميكن احلد من انتشــار 
الوبــاء مــع توفيــر مياه شــرب نظيفــة، وأصبــح يُســتخدم مصطلح 
»محــور العــدوى« لوصــف مواقع مثــل مضخة برود ســتريت، حيث 

تكون الظروف جيدة لنقل العدوى.
التحركات املبّكرة والتنسيق الدولي

يُعتقد أن قيام األطباء احملليني والبلجيكيني والفرنسيني املقيمني 
بالكونغو فى عام 1976 بإخطار السلطات احمللية ومنظمة الصحة 
العامليــة بتفشــى مرض جديد هو »اإليبوال« قد ســاهم فى احتوائه 
سريًعا، على الرغم من ارتفاع معدالت الوفيات بهذا املرض، والتى 
بلغت 88% من إجمالى املصابني.  إذ إنه مت التحرك السريع لوضع 
املصابني قيد احلجر الصحي، مما ساهم فى انتهاء املوجة األولى 

من الفيروس.
وشــهد العالــم تفشــى فيروس اإليبوال عدة مــرات بعد ذلك، كان 
أكثرهــا دمويــة الــذى بدأ فى غينيــا منذ نهاية عام 2013 واســتمر 
حتــى 2016، وانتقــل إلــى عــدد من بلدان غــرب إفريقيــا وإيطاليا 
وإجنلتــرا والواليــات املتحــدة وإســبانيا. وحتــى عــام 2016 أصيب 
أكثــر مــن 28600 حالة، ووصل عدد الوفيات إلى أكثر من 11 ألف 

حالة . 

ولكن أعلنت منظمة الصحة العاملية فى مارس 2016 عن توقف 
انتشــار املرض بعد تنســيق االستجابات الدولية مع الدول املصابة، 
علــى حــد تعبير الدكتــور »بيتر هوتيز« عميد الكليــة الوطنية لطب 
املناطــق احلــارة فــى كليــة بايلــور للطــب األمريكية. وجتــدد ظهور 
الفيــروس مــرة أخرى فى غرب إفريقيا عام 2018، ولكن مت توفير 

عقارين كانا قد مت تطويرهما لعالج هذا الفيروس.
توقعات دولية متباينة

تتوقــع العديــد مــن الــدول احتمالية اســتمرار فيــروس »كورونا« 
لفترة طويلة فى ظل عدم وجود لقاح مالئم له حتى اآلن، وأنه يجب 
العمــل علــى اّتخاذ االحتياطات الالزمــة قبل بدء تخفيف إجراءات 
اإلغالق التى مّت فرضها. وفى هذا اإلطار، صّرح مسؤول الطوارئ 
فــى منظمة الصحــة العاملية »مايكل ريان« فى مارس 2020 أنه »ال 
ميكــن توقع املدة التى ستســتغرقها هــذه اجلائحة«، وطالب باتخاذ 

اإلجراءات التى تُتيح التعايش مع الفيروس حتى يظهر اللقاح.
وتباينــت التوقعــات حــول موعد انتشــار الفيروس. فعلى ســبيل 
املثال، توّقعت دراسة صادرة عن مركز أبحاث وسياسات األمراض 
املعديــة )CIDRP( األمريكيــة فــى مايــو 2020، احتماليــة حــدوث 
موجــة ثانيــة مــن اإلصابــات فــى خريــف 2020، مشــيرين إلــى أن 
حدتها ســتكون أكبر من املوجة احلالية فى حالة اســتمرارية أعداد 
الوفيــات فــى االرتفاع، وأشــارت الدراســة إلــى أن انتشــار »مناعة 
القطيع« يتطلب تفشــى الوباء ما بني 18 إلى 24 شــهًرا على األقل، 

ورجحت الدراسة أن الوباء لن ينتهى قبل عام 2022.
وعلــى الرغــم مــن عدم ظهور لقــاح، إال أن مديــر املعهد الوطنى 
للحساســية واألمــراض املعدية األمريكى »أنتونى فاوتشــي«، صرح 
فــى أبريــل 2020 فــى مقابلــة مــع شــبكة »إم إس إن بــى ســي« أن 
احليــاة ســتعود إلــى طبيعتهــا فــى الواليــات املتحــدة بحلول شــهر 

نوفمبر املقبل.

حكايات من ملف األوبئة فى القرون املاضية؟

سر العقار الذى قضى على أشرس الفيروسات؟

سيناريوهات العالم إلنقاذ البشرية من »كوفيد-١٩«

ترويض
الوحش

كيف تخطط البشرية 
للقضاء على وباء كورونا؟

تطوير اللقاح

نهاية كورونا

محمد عبدالعزيز

خبرة املاضى

فــى أشــهر الصيــف، مبعنــى أنــه بســبب احلرارة 
فقــد ال تعيــش الفيروســات نفســها لفتــرة طويلة 
علــى األســطح ممــا يُقلل مــن إمكانية انتشــارها. 
أمــا العامــل الثانــى الــذى يدعــم هــذا الســيناريو 
فهــو زيادة وعى البشــر، واالســتمرار فــى االلتزام 
بسياســة التباعــد االجتماعــي، ممــا ســيعنى أن 
شهور الصيف القادمة ستشهد انخفاًضا فى عدد 
اإلصابات. ويتقاطع هذا الســيناريو مع السيناريو 
الثالث، حيث إن تراجع الوباء فى الصيف ال يعنى 
انتهاءه؛ ألن هناك إمكانية كبيرة ألن يحدث تفشٍّ 

آخر مع حلول الشتاء املقبل.
ختاًما، ميكن القول إن اخلبرة التاريخية توضح 
أنــه ليس كل األوبئــة تنتهى من خالل إيجاد لقاح، 
خاصــة وأن التوصــل إليــه يســتغرق وقًتــا طوياًل، 
وبعــض األوبئــة انتهــت موجة تفشــيها قبل تطوير 
اللقــاح، بــل قــد يتــم القضاء علــى الفيــروس بعد 
اكتســاب »مناعــة القطيــع« أو اكتشــاف »محــور 
العــدوى« والســيطرة عليه، وجهود اإلبــالغ املبكر 
بحــاالت اإلصابــات. وتتجــه الــدول فــى الوقــت 
احلالــى إلــى محاولــة إيجــاد حل وســط للحفاظ 
علــى صحــة املواطنــني واألنظمة الصحيــة وعدم 
اإلضــرار باملصالــح االقتصاديــة، وذلك من خالل 
تنظيم عمليات فتح جزئية لالقتصاد، وفى الوقت 
نفســه خفــض عــدد اإلصابات لتخفيــف الضغط 

على األنظمة الصحية.

جتريبــى ســريرى كبيــر تــروج له منظمــة الصحة 
العامليــة. فــى حــني أن الصــني اعتمــدت بالفعــل 

.favilavir »العالج بعقار »فافيالفير
موسمية الفيروس

يــرى فريــق مــن اخلبــراء أن فيــروس كورونــا 
لــن ينتــِه، وأنــه مــن املرّجــح أن يُصبح مســتوطًنا 
ويصيب البشر بانتظام مثل األنفلونزا. وفى هذا 
اإلطــار، صــرح خبيــر األمــراض املعديــة »مايكل 
أوســترهولم« مــن جامعــة مينيســوتا، بأنــه مــن 
املمكن أن نشــهد عودة لفيروس كورونا عاًما بعد 
عــام مثل األنفلونزا املوســمية، إال إذا جنحنا فى 

تطوير لقاح له. 
وهــذا الســيناريو تدعمــه التجربــة التاريخيــة 
فــى التعامــل مــع األوبئــة، التى لم تكــن لها موجة 
واحــدة فقط، بل عدة موجــات وحتى على فترات 
متباعــدة، خاصة ســالالت األنفلونــزا التى تتطور 
بشــكل مســتمر، وتُصيــب البشــر كل عــام. وهــذا 
الســيناريو ينطــوى علــى حتدٍّ رئيســى هــو إنهاك 
األنظمــة الصحيــة العاملية خالل عمليــة مكافحة 

الفيروس بشكل موسمي.
التأثر بارتفاع درجات احلرارة

يدعم هذا الســيناريو عامالن رئيســيان؛ األول 
أن بعــض اخلبــراء يرون أنــه لعدة أســباب تُصبح 
بعــض الفيروســات -ولكن ليس كلهــا- أقل قابلية 
لالنتشــار مــع ارتفاع درجــات احلــرارة والرطوبة 

التوصل إلى لقاح
علــى  للقضــاء  األمثــل  احلــل  هــو  هــذا  يُعــد 
الفيــروس، إال أن تطويــر وإعــداد مصل يســتغرق 
عادة عدة ســنوات ملا يســتلزمة من التجارب على 
احليوانات، ثم التجارب الســريرية على متطوعني 
مــن البشــر. ويعتقد بعــض اخلبــراء أن اللقاح قد 

يتوفر بحلول منتصف عام 2021.
ويســعى العلمــاء لتوفيــر بدائــل حتــى تطويــر 
مــن  املتعافــني  بالزمــا  اســتخدام  منهــا  اللقــاح، 
املــرض، حيــث ميكــن أن تعمــل األجســام املضادة 
للفيــروس التــى تكونــت فــى دم املتعافــني علــى 
مســاعدة املرضــى، أمــا اآلليــة الثانيــة فتتمحــور 
حــول حتفيــز املناعــة ضــد الفيروس فى أجســام 
احليوانات، ثم اســتخراج األجسام املضادة من دم 
احليوانــات، وهذه التقنية مت اختراعها فى أواخر 
القــرن التاســع عشــر، وكانــت خط الدفــاع األول 
للسيطرة على تفشى فيروس اإليبوال أيًضا. ولكن 
اللجوء إليها مع فيروس كورونا سيحتاج مزيًدا من 

التجارب واالختبارات.
وتتمثل اآللية الثالثة فى االســتفادة من األدوية 
املتاحــة بالفعــل لعــالج أو التخفيــف مــن أعراض 
فيــروس كورونــا، ومــن أهمهــا عقــار »رمزيفيــر« 
)remdesivir( الــذى كانــت لــه نتائــج واعدة لعالج 
الســارس، وكذلك عقار الكلوروكني املستخدم فى 
عالج املالريا، وكال العقارين هما جزء من مشروع 

ميكن اإلشــارة إلــى أربعة ســيناريوهات ينطوى 
كل منهــا علــى بعض التحديات حــول كيفية انتهاء 

األزمة احلالية، وذلك فيما يلي:
»ذروة املنحنى«:

يــرى فريــق مــن اخلبــراء أن الوســيلة الوحيدة 
للقضاء على هذا الوباء هى أن يكتسب عدٌد كبيٌر 
من البشــر مناعًة ضده مما ســيُفقده القدرة على 
االنتشــار، وســيحدث ذلك حــال إصابة عدد كبير 
من البشــر بالفيروس، وبالتالى ســيكون الفيروس 
قــادًرا علــى إصابــة عــدد أقل مــن البشــر، ويبدأ 
منحنى اإلصابات فى االنخفاض. ويستدل مؤيدو 
هذا الســيناريو على تراجع اإلصابات فى إسبانيا 
وإيطاليا، بعد أن عانت الدولتان من نسبة وفيات 

وإصابات مرتفعة للغاية.
ولكــّن هنــاك حتديــني رئيســيني يواجهــان هذا 
الســيناريو؛ األول هــو انهيــار األنظمــة الصحيــة 
الوطنيــة فــى مواجهــة عــدد كبير مــن اإلصابات، 
وهــو ما أثبت أن األنظمة الصحية فى العديد من 
الدول غير مستعدة له. أما التحدى الثانى فيتعلق 
بــأن املتعافــني يطــورون أجســاما مضــادة ضــد 
الفيــروس، ولكــن ال يعــرف العلماء املــدى الزمنى 
للمناعة التى يكتسبها املتعافون، حيث ثبت إصابة 
حــاالت ســبق وأن تعافــت بالفيروس مــرة أخرى، 
ممــا يزيد مــن خطورة وجود موجــات متعددة من 

هذا الفيروس.

يرى فريق من الخبراء أن الوسيلة الوحيدة 
للقضاء على كورونا هى أن يكتسب عددٌ 

كبيرٌ من البشر مناعًة ضده مما سيُفقده 
القدرة على االنتشار
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ميادة أبوطالب

لم يستطع راشد الغنوشى، زعيم حركة النهضة 
اإلخوانية، أن يتحلى بالدبلوماسية المطلوبة، وأن يكون 

على الحياد فى الحرب الدائرة بليبيا وانتهج سياسات 
مفادها أنه يدعم حكومة الوفاق الليبية المدعومة 
من تركيا وقطر والموالية لجماعة اإلخوان المسلمين

شيطان الدوحة مازال يمارس جرائمه ويتحالف مع اردوغان وروحانى.. يزعم انه يرغب في 
المصالحة ومستعد لها لكنه يرفض تنفيذ شروط الرباعى العربى

لم يستطع راشد الغنوشى، زعيم حركة النهضة اإلخوانية، أن يتحلى بالدبلوماسية املطلوبة، وأن 
يكون على احلياد فى احلرب الدائرة بليبيا وانتهج سياسات مفادها أنه يدعم حكومة الوفاق الليبية 
املدعومة من تركيا وقطر واملوالية جلماعة اإلخوان املسلمني، األمر الذى أثار غضب البرملان ضده، 
وســبب احلرج ألعضاء حركته الذين يســعون للظهور مبظهر الوطنية واحلفاظ على مصالح وطنهم 

دون غيره حتى لو كانت مصالح اجلماعة األم، وبات مستقبل زعيم النهضة فى خطر.
فى سابقة هى األولى فى تاريخ تونس عقدت جلسة مساءلة رئيس البرملان وزعيم حركة النهضة 
اإلخوانية راشد الغنوشى، بشأن ما وصفه النواب باالصطفاف فى احملور التركى -القطرى، وتدخل 
أنقــرة فــى ليبيــا وتكريس صفته خلدمة أجندات سياســية تخدم سياســة اإلخــوان باملنطقة، خاصة 
حول حتركاته اخلارجية املشــبوهة واتصاالته التى باتت تهدد وتغضب التونســيني وتهدد دبلوماســية 

بالدهم، وفق الئحة املساءلة.
وهــذه املــرة األولــى فــى تاريــخ تونس التى تقع فيها محاســبة لرئيــس البرملان الــذى يعتبر الرجل 
الثانى فى الدولة وفق الدستور التونسى، حيث لم يحدث أن متت مساءلة رئيس املجلس التأسيسى 
)البرملــان ســابقاً( مصطفــى بــن جعفر، أو رئيس البرملان الســابق محمد الناصر، وال حتى الرؤســاء 

الذين تعاقبوا على البرملان قبل ثورة يناير 2011.
وفى الوقت الذى أســقط فيه البرملان التونســى الئحة تقدم بها احلزب الدســتورى احلر املعارض 
تقضى بإلزام مجلس نواب الشــعب برفض التدخل العســكرى فى ليبيا، والتزام تونس مببدأ احلياد 
بخصــوص الصراع الليبى ورفض إقامة قواعد لوجيســتية وعســكرية فى تونــس هدفها التدخل فى 
ليبيــا، فــإن محاســبة الغنوشــى رافقهــا الكثير من املشــادات الكالمية واملناوشــات بني نــواب حركة 
النهضــة وباقــى األحــزاب، خاصــة بعــد أن توعــد برملانيــون بتقدمي إثباتــات فى اجللســة، فيما لوح 
آخرون بسحب الثقة من رئيس البرملان، مستقباًل، بعد استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية لذلك.
وجاء موقف النواب التونســيني بســبب سياســة الغنوشــى جتاه أنقرة والرئيس التركى رجب طيب 
أردوغان، التى أثارت اســتياء واســعاً فى األوســاط السياســية والبرملانية التونســية، ملا تضمنته من 

مخالفة لألعراف الدبلوماسية املعمول بها.
هذه املواقف أثارت غضب العديد من البرملانيني التونسيني، وجعلت من حلفاء الغنوشى السابقني 

أعداء له.
ومؤخراً أشــعل الغنوشــى غضب نواب البرملان بعدما وجه رســالة إلى رئيس حكومة الوفاق فايز 
الســراج بعد ســيطرة قواته املدعومة من تركيا على قاعدة الوطية اجلوية، ما أدى إلى اســتياء واسع 
فى تونس، واعتبرت هذه رسالة حتد لرئيس البالد قيس سعيد الذى يدفع باجتاه احلياد فى األزمة 
الليبيــة وتعديــاً علــى صالحياته، ومحاولة لتوريط البالد فــى اصطفاف وراء احملور التركى القطرى 

وإغراقها فى مستنقع اإلسالم السياسى.
وأعلــن فايــز الســراج رئيــس حكومــة الوفــاق الليبية أنه تلقــى اتصــاالً هاتفياً من رئيــس البرملان 
التونســى، تنــاول مســتجدات الوضــع فــى ليبيا، مضيفاً أن الغنوشــى قدم تهانيه للســراج باســتعادة 
حكومة الوفاق الوطنى لقاعدة الوطية االســتراتيجية، واســتفزت تلك اخلطوة التونسيني، خاصة أن 
رئاســة البرملان أخفت احلقيقة واكتفت بالقول إن الغنوشــى شــدد خالل اتصاله بالسراج على أنه ال 
حل عســكرياً للصراع فى ليبيا ومن الضرورى العودة إلى املســار السياســى، دون اإلشارة إلى رسالة 

التهنئة باالنتصار الذى حققته قواته بعد استعادة السيطرة على قاعدة الوطية.
ولــم يكــن اتصال الغنوشــى بالســراج هــو االتصــال الوحيد الذى أجــراه بأطراف ليبية محســوبة 
على حكومة الوفاق وموالية لتركيا، فقبل يومني من اتصاله باملســئول الليبى، أجرى اتصاالً آخر مع 
اإلرهابــى الليبــى خالد املشــرى، عميل قطر وتركيا، غير أن حركتــه اإلخوانية أخفت األمر، واكتفت 
فى بيان لها بالقول إن الغنوشــى أجرى محادثات مع رؤســاء البرملانات املغاربية فى ليبيا، واملغرب، 
واجلزائــر، وموريتانيــا وتبادل التهانى مبناســبة شــهر رمضــان والعيد، لكن بيان ما يســمى باملجلس 
األعلى للدولة الليبى فضح أمر الغنوشــى، بالقول إن رئيســه املشــرى تلقى مكاملة من الغنوشــى، مع 
التكتم عن الفحوى احلقيقية للمكاملة، وإدراجها حتت بحث ضرورة تفعيل مؤسسات املغرب العربى. 
ووفقــاً للمراقبــني فــإن هــذا التكتم يأتى مــن منطلق إدراك احلركــة اإلخوانية أن االتصــال الهاتفى 
الــذى أجــراه زعيمها بصفته رئيســاً للبرملان التونســى، لم يكن مع رئيس البرملــان الليبى كما حاولت 
الترويج لذلك فى بيانها، وإمنا مع رئيس هيئة استشارية ال صفة برملانية لها، وهذا ما يعد مخالفاً 
للدستور التونسى ولألعراف الدبلوماسية املعمول بها. ويرى اخلبراء أن التحالفات اإلقليمية حلركة 
النهضــة واضحــة وجلية، فهى داعمة جلماعة اإلخــوان، ومنخرطة ضمن محورهم الذى يضم تركيا 
وقطر، مشيرين إلى أن هناك ما يسمى بالدبلوماسية البرملانية، لكن ال يوجد فعلياً برملان فى ليبيا، 
وحتــى فــى حــال وجوده، فإن العالقات معه ال تشــمل بحث امللفات والقضايــا ذات الصلة بالعالقات 

الدولية للبلدان.
والبرملان الليبى منقسم إلى قسمني، أحدهما كان يعقد فى طبرق شرقى البالد، ويترأسه عقيلة 

صالح، والثانى تابع حلكومة ما يسمى بالوفاق غير الدستورية، فى العاصمة طرابلس.
ورداً علــى هــذه التحــركات عقــد الرئيس التونســى اجتماعاً تشــاورياً تنســيقياً رفيعــاً حول امللف 
الليبى، وغيب عنه الغنوشى، األمر الذى شكل صفعة قوية لإلخوانى الذى أراد أن يكون العباً مهماً 
فــى امللــف. ويعــد هذا االجتماع   فائــق األهمية بالنظر إلى تطورات األوضــاع فى اجلارة اجلنوبية، 
وكان مــن املفتــرض أن يتــم فــى إطــار مجلــس األمــن القومى، غيــر أن ذلك كان سيســتدعى حضور 
الغنوشى بصفته عضواً فى املجلس، وهو ما ال يريده سعيد، ولذلك اختار أن يكون االجتماع تشاورياً 
تنســيقياً، حتــى يكــون احلاضــرون فيه خاضعــني الختياره. ويــرى املراقبون أن هذا االجتماع شــكل 
صفعــة قوية فســرت احلمــالت اإللكترونية للذباب اإلخوانى التابع حلركة النهضة، التى اســتهدفت 
الرئيس التونسى، ووضحت كواليس املكاملة الهاتفية التى أجراها الغنوشى مع املشرى، الرجل واسع 
النفوذ فى طرابلس واحلاكم الفعلى للتنظيمات اإلرهابية وامليليشــيات املســلحة الناشــطة فيها، فى 

محاولة لتبريرها.
ولــم يتوقــف األمــر عنــد اتصــاالت بأطــراف من حكومــة الوفاق فــى إطــار الدبلوماســية املوازية 
للغنوشــى، وإمنا شــكل االتصال الهاتفى الذى تلقاه األخير من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، 
فى أبريل املاضى، القطرة التى أفاضت كأس سعيد املستاء من سطو رئيس البرملان على صالحياته، 

ومن املكاملة التى شكلت خرقاً لألعراف الدبلوماسية.
ويبــدو أن ســعيد رأى أن حتــركات الغنوشــى تشــكل ســطواً بــدا مــن الواضح أنه ميهد الســتيالء 
زعيــم اإلخــوان علــى صالحياتــه، التى من بينها السياســة اخلارجيــة، ولذلك تعمــد األخير جتاهله 
فــى االجتمــاع التشــاورى، لتبدأ بذلــك املواجهة الفعلية بني الرجلني، ويجد الغنوشــى لنفســه مبرراً 

لتحركاته املوازية واملريبة حتت عناوين كاذبة.
حيث اعتبر زهير مخلوف النائب عن حزب قلب تونس أن الغنوشى خالف القوانني التونسية التى 
حتدد صالحيات رئيس البرملان، وأنه مع عزل كل من يتجاوز صالحياته الدســتورية، وأن الغنوشــى 

ليس فوق القانون ويجب محاسبته، وسحب الثقة منه وفق ما ينص عليه الدستور
واتهــم مخلــوف، فى تصريحه لــه، حركة النهضة بانتهاج أعمال الدواعــش والتورط فى انقالبات 
وتفجيرات، وأن تلك املخططات لم تكشف حتى اآلن من قبل مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنه ميلك 

أدلة إلزاحة احلركة عن املشهد السياسى ككل.
الالفت أن سياسة الغنوشى لم متثل فقط فرصة للخصوم الستغالل أخطائه ضده، بل أن أيضاً 
تســببت فــى انقــالب حلفائــه عليــه، وتســللت اخلالفات بســببه إلى داخــل البيت النهضــاوى، األمر 
الــذى يشــير إلــى غضــب من سياســاته، وانفــراده بالرأى داخل احلركــة، حيث طالبــه عضو مجلس 
شــورى احلركة زبير الشــهودى، باعتزال السياســة نهائياً، وفق ما نقلته قناة التاســعة احمللية خالل 
حوار أجرته معه. وشــدد الشــهودى فى تصريح له، على أنه ال مجال للتجديد له فى مؤمتر احلركة 
القادم ألن القانون الداخلى مينع ذلك، مجدداً التعبير عن رفضه الصارم لدعوات املناشدة 
للغنوشــى بالبقاء على رأس النهضة، ألنها تضر بالدميقراطية داخل احلركة، وفقاً 

لرأيه.
وكان عدد من قياديى الصف األول للحركة قد وقعوا بياناً نشــرته وكالة 
األنبــاء الرســمية، طالبــوا فيــه بضمان التــداول القيادى فــى احلركة مبا 
يسمح بتجديد نخبها وذلك وفق مقتضيات نظامها األساسى، فى إطار 

جتديد عميق للحركة استجابة ملتطلبات الواقع وحاجيات البالد.
ومبقتضــى القوانــني الداخليــة للحركة ال ميكــن لرئيس احلركة، 
راشــد الغنوشــى، الترشــح لواليــة جديــدة علــى رأس احلزب فى 
املؤمتر القادم، الذى كان من املنتظر تنظيمه وســط هذا العام. 
ومــن بــني املوقعــني علــى هــذه الوثيقــة، صهــر زعيــم احلركة 
والقيادى البارز بالنهضة، رفيق عبدالســالم، ورئيس مجلس 
الشــورى، عبدالكــرمي الهارونى، ورئيس مكتــب االنتخابات، 
عبــداهلل  السياســى،  املكتــب  وعضــو  النويشــى،  محســن 

اخللفاوى.
وفى خطوة مفاجئة، أعلن عبدالفتاح مورو، نائب رئيس 
حركة النهضة ومرشحها لالنتخابات الرئاسية التى جرت 
فى تونس العام املاضى، انسحابه من احلركة واعتزاله 
العمل السياســى، الفتاً إلى وجود إشــكال كبير داخل 
احلركة ألن املعارك السياسية لم تعد خصومات على 

البرامج بل على األيديولوجيا وتصفية احلسابات.
وكانــت حركــة النهضــة قــد شــهدت خالل األشــهر 
األخيرة عشــرات االستقاالت بسبب سياسات زعيمها 
راشد الغنوشى وتفرده بالرأى ومحاولة االستيالء على 
مواقع القرار فيها. إلى جانب ذلك تشهد تونس حراكاً 
احتجاجياً ميدانياً، ســبق جلســة مساءلة الغنوشى فى 
البرملــان، رفضــاً لسياســات حركــة النهضــة ورئيســها 
فــى الداخــل واخلــارج، األمــر الذى دفــع مراقبني إلى 
توقع انتهاء الغنوشــى سياســياً أو علــى األقل إضعافه 
برملانيــاً. ويــرى اخلبراء أن الغنوشــى اليوم أضعف من 
أى وقــت مضى، وأنه مير بأســوأ مرحلــة على اإلطالق 
فــى تاريخه السياســى، مشــددين علــى أن األطراف التى 
حاولت الدفاع عنه هى نفسها التى أساءت إليه، وسببت له 
الكثير من اإلرباك واملتاعب، وهزت صورته لدى الرأى العام 
التونســى. كمــا يــرون أن مســاعى ســحب الثقة من الغنوشــى 
ســواء جنحت أو لم تنجح، فإنها تبقى ســابقة فى تاريخ البالد 
أن جترى محاسبة رئيس البرملان ومساءلته، وأنه حتى إن واصل 
اإلشراف على جلسات البرملان، وتسييرها فإنه فقد رمزيته التى 
انتهت وإلى األبد، حيث إنه بات غير قادر على السباق مع املشهد 

السياسى.

دخلــت أزمــة قطــر واملقاطعــة العربيــة لها عامهــا الرابع، خــالل األيام 
القليلــة املاضيــة، وعمقت بذلك عزلتها وأهــدرت فرص جندتها، حيث ال 
تــزال املواقــف القطرية تتعارض مع الصــف العربى وذلك فى ظل إصرار 
نظــام احلمديــن على دعــم التنظيمــات واجلماعات اإلرهابية واملســاعى 
الراميــة إلــى زعزعــة األمــن واالســتقرار فى املنطقــة، دون أدنــى مراعاة 
ملبــادئ حســن اجلــوار وثوابــت العالقات اخلليجيــة، ما يُقلل مــن توقعات 
التوصــل إلــى حل إلنهــاء املقاطعة العربية وإعادة قطــر إلى صف الوحدة 

العربية.
بداية أزمة قطر

وقبل أن نتطرق إلى تأثير املقاطعة العربية على قطر ال بد من اإلشارة 
إلــى بدايــة األزمــة، التــى تعــود إلــى 5 مــارس 2014 بإعــالن الســعودية 
واإلمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، لعدم التزام قطر باتفاق 

مبرم فى 23 نوفمبر 2013، بالعاصمة السعودية الرياض.
انتهــت األزمــة يــوم 16 مــن نوفمبــر 2014، بتوقيع قطر اتفاقــاً جديداً 
فــى اليــوم نفســه، وتعهدهــا بااللتزام بــكال االتفاقني )اتفــاق الرياض 23 
نوفمبــر 2013 واتفــاق الريــاض التكميلــى 16 نوفمبــر 2014(. وجــاءت 
أبــرز بنــود االتفاقني كاآلتى: وقــف دعم تنظيم اإلخــوان اإلرهابى، وطرد 
العناصــر التابعــة لــه من غير املواطنني من قطــر، وعدم إيواء عناصر من 
دول مجلــس التعــاون تعكر صفو العالقات اخلليجية، وعدم تقدمي الدعم 
ألى تنظيــم أو فئــة فــى اليمــن يخــرب العالقــات الداخليــة أو مــع الدول 
احمليطة. وتعهد متيم بن حمد أمير قطر أيضاً بااللتزام بعدم التدخل فى 
الشــئون الداخلية ألى من دول مجلس التعاون اخلليجى بشــكل مباشــر أو 
غير مباشر، وعدم إيواء أو جتنيس أى من مواطنى دول املجلس ممن لهم 

نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إال فى حال موافقة دولته.
بعد أن استنفدت دول الرباعى العربى كل الوسائل إلقناع قطر بالرجوع 
إلــى طريــق احلق وااللتزام مبا تعهدت بــه ووقف دعمها لإلرهاب، أعلنت 
كل من السعودية واإلمارات والبحرين ومصر فى يوم 5 يونيو 2017 قطع 
عالقتها مع قطر، بســبب إصرار األخيرة على دعم التنظيمات اإلرهابية 

فى عدد من الساحات العربية.
وفى 22 يونيو 2017 قدمت الدول األربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة 
تضم 13 مطلباً إلعادة العالقات مع الدوحة، كلها تدور فى فلك ما سبق أن 
تعهد به أمير قطر فى إطار اتفاق الرياض2013 واتفاق الرياض التكميلى 
2014. وبــدالً مــن أن تبــدأ قطــر فــى تنفيذ املطالــب الـ13 للــدول األربع 
الداعية ملكافحة اإلرهاب الهادفة إلى تصويب سياســة نظامها اســتمرت 
فى املكابرة، والتدخل فى شــئون دول املنطقة الداخلية بشــكل ميس أمنها 
القومــى، عبــر التآمر مع العمالء على األرض أو عبر شــن حمالت افتراء 
مة تقــوم بها قنــاة »اجلزيرة« وإعالم قطــر، وتنظيم  وترويــج أكاذيــب منظَّ
منتديــات ومؤمترات تســتهدف الدول الداعية ملكافحــة اإلرهاب. واألكثر 
من ذلك أن قطر بدأت فى عمل حتالفات علنية بشكل صريح تضم تركيا 
وإيــران لإلضــرار بأمن واســتقرار دول املنطقة، والعمل على شــق الصف 
اخلليجى والعربى. ومع ذلك منحت دول الرباعى العربى النظام القطرى 
فرصة لتســوية أزمته، وبدأت الســعودية محادثات مع قطر، وذلك حرصاً 
علــى الشــعب القطــرى ومصاحلــه، وجتنيب الشــعب تداعيات سياســات 
نظــام متيــم بن حمد، لكن قطر أجهضت مبكراً احملادثات مع الســعودية، 
رغم حاجة الدوحة الشــديدة إلى إنهاء املقاطعة املســتمرة، وأمام املوقف 
القطرى أنهت السعودية احملادثات عقب القمة اخلليجية التى عقدت فى 

الرياض، وتغيب عنها أمير قطر.
مخطط التآمر القطرى لتقسيم السعودية

ولــم تكــن هــذه األزمة هــى بداية توتــر العالقات بني قطر والســعودية، 
فقــد كشــف موقــع »العربية.نــت« عــن أن مؤامــرات قطر على الســعودية 
وجيرانها ليست جديدة، فهى متتد سنوات خلت، وقد ظهرت مرات عدة 
بالدليــل الواضــح والصوت عبر تســجيالت ســربت ســابقاً. ولعل هذا ما 
دفع ناشــطني ســعوديني إلى كشــف النقاب عن تســجيلني صوتيني ألمير 
قطر الســابق حمد بن خليفة، ولرئيس وزرائها الســابق، ووزير خارجيتها 
حمد بن جاسم، مع الزعيم الليبى السابق معمر القذافى، يهاجمان فيهما 

السعودية واألسرة احلاكمة.
وفــى  التســجيلني املذكوريــن اللذيــن ســربا عــام 2014 )ويرجــح أنهما 
يعــودان إلــى عــام 2003( يظهــر تخطيــط تلــك الشــخصيتني القطريتني 
لزعزعــة الوضع فى الســعودية، وتقســيمها. وفــى أحدهما يقول حمد بن 
جاســم إن الســعودية لــن تعــود موجــودة بعــد 12 عامــاً، بــل ستقســم إلى 
دويالت. فى حني يعترف أمير قطر السابق بأن بالده من أكثر الدول التى 
تُسبب إزعاجاً للسعودية، جازماً أن النظام السعودى لن يبقى على حاله، 
وأنــه ســينتهى بالتأكيــد. ويضيــف أن األمريكيــني إذا جنحوا فــى العراق 
فاخلطوة الثانية ســتكون هى تقســيم الســعودية. وفى التســجيل الصوتى 
املســرب يتحــدث حمد بــن خليفة عن دعمه لعدد مــن القنوات اإلعالمية 
التى تهاجم الســعودية، ويؤكد التخطيط لتشــجيع حتــركات واضطرابات 

داخلية لزعزعة االستقرار فى اململكة العربية السعودية.
التآمر القطرى ضد البحرين

ولــم يختلــف التآمر القطرى ضد الســعودية عن تآمرها ضد البحرين، 
فقد مت الكشف خالل السنوات املاضية عن عدد من احلقائق حول معالم 
املشــروع التآمــرى القطرى فى أحــداث البحرين عام2011، التى أريد لها 
أن تكون سبباً فى قلب نظام احلكم الشرعى فى البالد، لكن قيادة مملكة 
البحرين واجهت تلك املؤامرة بحكمة وحزم قل نظيره فى تعاملها مع تلك 

األحداث االنقالبية.
وفــى فيلــم وثائقى بثــه تليفزيون البحرين فى أغســطس 2017 بعنوان: 
»خيــوط املؤامــرة«، ظهــر أن قطــر هــى من أطلقــت الشــرارة األولى التى 
أشــعلت الفوضــى والتخريــب فــى البحرين عــام 2011، فقد اســتخدمت 
وســائل التواصل االجتماعى إلثارة الفتنة عبر مخطط شــامل اعتمد على 
الدعــم املالــى واإلعالمــى واللوجيســتى ألعمــال العنف واإلرهــاب داخل 

البحرين.
ومضــت املؤامــرة القطرية فــى تنفيذ خطوات ميدانية، عكســها التآمر 
اإللكترونــى، ورافقها مخطط حتريضى مــن جانب قناة »اجلزيرة« بهدف 
التدويل اإلعالمى لألزمة، ووضع البحرين حتت الضغط الدولى فى شكل 
البنية السياســية واحلقوقية، وســخرت قناة »اجلزيرة« القطرية برامجها 
ونشرات أخبارها لبث نداءات حلشد اجلمهور، بهدف التحريض وفبركة 
الوقائع. وأعقب هذا التحرك امليدانى التآمرى خطوات سياسية من خالل 
التنسيق مع جمعية »الوفاق« املنحلة، إذ كان التواصل مع أعلى سلطة فى 
قطر وهو »مستشار األمير القطرى« املدعو حمدبن خليفة العطية لتأمني 

اجلانب التشويهى من املخطط، عبر نشر األكاذيب والفبركات اإلعالمية، 
إلثارة الرأى العام احمللى واإلعالمى، وهو ما كشــفته محادثة هاتفية بني 

حمد بن خليفة العطية واملعارض البحرينى حسن على سلطان.
وتضمــن تقرير تليفزيــون البحرين املعنون »خيــوط املؤامرة« بث مكاملة 
مسجلة بني رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم واملعارض البحرينى 
علــى ســلمان، أكــد خاللهــا بن جاســم أن هدفه الرئيســى إســقاط نظام 
احلكــم بالبحرين، داعياً على ســلمان إلى الثقــة به، وأنهم صادقون، فيما 

رد عليه املعارض البحرينى بأنهم يثقون بهم.
وهندســت قطــر مشــروعها لقلــب نظــام احلكــم فــى البحريــن، عبر 
تشــكيل حكومة انتقالية خالل شــهرين، وإلغاء حالة الســالمة الوطنية، 
وانســحاب قوات درع اجلزيرة املشــتركة فى البحرين، وإيقاف تليفزيون 
وإذاعــة البحريــن واإلفــراج عــن جميــع املوقوفــني فى األحــداث، بينما 
اســتمر حمد بن جاســم رئيس الوزراء القطرى آنذاك فى التواصل مع 
اإلرهابيني فى البحرين وقادتهم الستكمال خيوط املؤامرة، إذ مت كشف 
النقاب عن اجتماعات ســرية عقدها فى لندن حمد بن جاســم الرجل 
القوى فى نظام احلمدين القطرى مع فلول املعارضة فى البحرين منهم 
الهارب سعيد الشهابى، وذلك للتنسيق املشترك بهدف العمل معاً لقلب 
نظام احلكم فى البحرين، وفى تلك االجتماعات أبدى حمد بن جاســم 
اســتعداد النظــام القطرى لتقــدمي التمويالت الالزمــة لتنفيذ املخطط 
التآمرى ضد نظام احلكم فى البحرين. وكشفت صحف البحرين وثائق 
تؤكــد إجــراء اتصاالت مكثفة بني احلكومة القطرية وما يســمى »حركة 
أحرار البحرين« فى لندن قبل 5 أشهر فقط من اندالع أحداث فبراير 
2011، ففى ســبتمبر2010 جرى لقاء ســرى وخاص جمع رئيس وزراء 
قطر الســابق الشــيخ حمد بن جاســم آل ثانى مع ســعيد الشــهابى فى 
العاصمــة البريطانيــة. ومت بحث أوجه التعاون والتنســيق لدعم احلركة 
ماليــاً وإعالميــاً، إذ مت االتفاق على متويــل احلركة من الدوحة، إضافة 
إلــى االتفــاق علــى إنشــاء قنــاة فضائية بتمويــل قطرى، علــى أن يتولى 
ســعيد الشــهابى إدارتها. وبالفعل مت حتويل مبالغ ضخمة إلى الشهابى 
وحركته لتفعيل ما مت االتفاق عليه فى االجتماع. كما قام حمد بن جاسم 
فــى مــارس 2011 باتصــاالت مكثفــة مع املدان على ســلمان قبل دخول 
قــوات درع اجلزيــرة بفتــرة بســيطة إلى البحريــن، وقدم فــى اتصاالته 
تلــك مجموعــة من األفــكار واعتبرها الحقاً مبــادرة قطرية للمنامة، بل 
طلــب من الوفاق التنســيق مع املتآمرين معهــا لعدم مغادرة دوار مجلس 
التعــاون، بحيــث تقــوم قطــر بالضغــط على حكومــة البحريــن من أجل 
أن تفتــح اجلهــات األمنيــة جميع الطــرق للجمهور، وإيقاف احلراســات 

األهلية، وكذلك نقاط التفتيش الشعبية.
باإلضافةإلــى ذلــك، مت الكشــف عن قيــام االنقالبيني بالتجســس على 
بالدهــم لصالــح النظــام فــى قطــر عــن طريــق إمــداده باملعلومــات التــى 
يريدهــا حــول احلالــة األمنية فى مملكــة البحرين، وحول أعمال الشــغب 
والتخريب التى تقوم بها فئات خارجة على القانون، إلى جانب ذلك يأخذ 
االنقالبيــون تعليماتهــم من النظــام القطرى لكيفية التصــرف حتى ينجح 
مخططهم التآمرى، ما يعنى أن دور قطر تالقى مع الدور الذى قامت به 
دولة اإلرهاب إيران فى التآمر على البحرين، وأن قطر تواصلت مع إيران 

وأتباعها فى املنطقة بشأن التنسيق والتعاون فى ذلك.
تأثير املقاطعة على قطر

على مدى 36 شــهراً من املقاطعة، أصبحت قطر هى اخلاســر األكبر، 
فهــى مــن قــررت االبتعــاد عن محيطهــا العربــى لهثــاً وراء طموحات غير 
مشــروعة لتوســيع نطــاق نفوذهــا اإلقليمــى، وظهــرت بوضــوح عالمــات 
اإلرهاق املالى واالقتصادى على مختلف قطاعاتها التشــغيلية، للقطاعني 

العام واخلاص.
ووفقــاً لتقديــرات مؤسســة االستشــارات االقتصاديــة العامليــة فيتــش 
سوليوشــن، التابعــة لوكالــة التصنيــف االئتمانــى فيتــش، فــإن االقتصــاد 
القطــرى ميــر بأســوأ حالة لــه منذ املقاطعــة العربية للدوحــة فى 2017. 
وقالــت املؤسســة فــى مذكــرة بحثيــة إن هناك تدهــوراً كبيراً فــى الركائز 
االقتصادية القطرية خالل العام الراهن 2020، عما كانت عليه فى العام 
املاضــى. وفيما يتعلق مبوازنة الدولة اخلليجية الصغيرة، أوضحت فيتش 
أن هــذا التدهــور دفعهــا لتعديل توقعاتهــا للموازنة القطرية من تســجيل 
فائض بنحو 2.1% إلى تكبد عجز قدره 5.9% من الناجت احمللى اإلجمالى 

خالل 2020.
ونتيجــة ألزماتهــا، جلــأت احلكومــة القطرية إلى االســتدانة مــن بوابة 
األذونــات 18 مــرة خــالل العــام اجلــارى 2020، بحثاً عن متويــل نفقاتها 

اجلارية بالعملة احمللية.
انهيار قطاع النقل

منذ إعالن الرباعى العربى مقاطعة الدوحة، ومنع وســائل مواصالتها 
املختلفة سواء اجلوية أو البحرية أو البرية من املرور عبر مجاالت السفر 
مــن خــالل الــدول األربــع، بــدأ قطاع النقــل القطرى فــى املعانــاة بصورة 
متزايــدة، وعلــى الرغــم من مكابــرة الدوحــة وعبر تصريحات املســئولني 
الرســميني أو بواســطة القنــوات الفضائيــة املواليــة لها ومحاولــة التقليل 

من حدة وتأثير هذه اخلطوة، إال أن األرقام والوقائع تثبت عكس ذلك.
ارتفاع التضخم والدين اخلارجى وانخفاض الودائع فى البنوك

تبعــات املقاطعــة العربيــة دفعــت إلى ارتفــاع الدين اخلارجى املســتحق 
على الدوحة إلى مستوى قياسى غير مسبوق حتى نهاية 2019، حيث بلغ 
196.04 مليار ريال )53.88 مليار دوالر أمريكى(، بعد أن كان فى 2017 
وهــو أول أعــوام املقاطعــة العربيــة للدوحــة 114.25 مليــار ريــال قطرى 

)31.4 مليار دوالر أمريكى(.
وتســببت خســائر الدوحــة خــالل الفتــرة املاضية فــى ارتفــاع كبير فى 
مســتوى التضخم، وهروب االســتثمارات األجنبية وحتول كبرى الشركات 
من املكاســب الهائلة خلســائر غير محتملة، بإجمالى يتجاوز الـ500 مليار 
دوالر خالل الـ 1000 يوم. ورصدت املصارف انخفاضاً فى الودائع بقيمة 
إجماليــة تبلــغ 40 مليــار دوالر من الودائع اخلاصة، وصعد إجمالى الدين 
العــاّم إلــى أكثر من نصف تريليون ريال، هذا باإلضافة إلى عزلة إقليمية 

ودولية وغياب التمثيل السياسى عن 5 قمم عربية.
نزيف المتناهى لقطاع السياحة

اعترفت الهيئة العامة للســياحة القطرية بانهيار قطاع الســياحة، فيما 
فشــلت مبــادرات اإلنقــاذ احلكوميــة، وبلغــت خســائره نحو نصــف مليون 
ســائح. وكشــف تقرير للهيئــة العامة للســياحة القطرية انخفــاض أعداد 
الســائحني فــى قطــر، بنســبة جتــاوزت الـ50%خــالل عــام 2017، فيمــا 

تراجعت نسبة اإلشغال فى قطاع الفنادق والشقق الفندقية إلى %58.
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٨07
ثورة النقيب لتطهير نقابة المحامين شملها ايضا 
إعادة تخصيص الغرفة التى كان قد ألغاها النقيب 

السابق داخل مقر النقابة العامة لتكون مقرًا 
للجنة الجهاز المركزى للمحاسبات مع تزويدها 

بكافة األجهزة والمستلزمات

نقيــب احملامني أكــد أنه ميلك مســتندات اإلدانة التى 
تؤكــد تعمــد إهــدار أمــوال احملامــني، مشــدد علــى أنــه 
جــاء إلــى منصبه مــن أجل تطهيــر النقابة من الفســاد 

والفاسدين الذى دام ألكثر من عشرين عاما.
صــراع »عطيــة« مع جبهــة النقيب الســابق للمحامني 
امتد للدخول فى صراع أكثر شراسة مع موظفى النقابة 
العامــة والفرعيــات، حيث قــام بعد أيام مــن توليه مهام 
عمله بحركة تنقالت لعدد من املوظفني ســعيا لتحســني 
عمــل املنظومــة اإلداريــة داخــل النقابــة، كمــا كلــف إدارة 
شــئون العاملــني بإلــزام جميــع موظفــى النقابــة وكــذا 
موظفــى النقابات الفرعيــة املختلفة بتقدمي إقرار الذمة 

املالية لكل منهم فى غضون أسبوع.
»عطيــة« ســبق لــه أن طالــب علياء عفت عبدالســالم 
املعينــة بالشــئون القانونيــة بــرد ما يزيد علــى 177 ألف 
جنيــه حتصلــت عليها دون وجه حق، على أثر انقطاعها 
عن العمل ملدة خمس سنوات، كذلك طالب أربع موظفني 
آخريــن بــرد ما تقاضوه من بــدالت وحوافز دون وجه حق 

خالل الفترة التى سبقت االنتخابات املاضية.

صــراع »عطيــة« مع موظفى النقابة امتــد لصراع أكثر 
شراسة مع النقابات الفرعية، حيث تقدم ببالغني لنيابة 
األمــوال العامــة ضد مجلســى نقابتى القاهــرة اجلديدة 
وجنوب القاهرة على خلفية رفضهما توريد نسبة الـ%75 
من الرســوم املســتحقة عن توثيق العقود للنقابة العامة 
رغــم مخاطبتهمــا أكثر من مرة، واتهم األولى باالســتيالء 
علــى مــا إجماليــه 537.857 جنيــه مــن أمــوال النقابــة 
العامة، واســتيالء نقابة جنوب القاهرة الفرعية على ما 

إجماليه 306.682 جنيه من أموال النقابة العامة«.
كما شــكل النقيــب الفقيه -كما يطلــق عليه أنصاره- 
جلنــة خماســية إلدارة نقابــة محامــى القاهــرة اجلديدة 
الفرعية، برئاسة محمود أحمد رشدى احملامى بالنقض، 
وذلك على خلفية البالغ املقدم منه لنيابة األموال العامة 
العليــا ضد مجلــس النقابة الفرعية، بتهمة باالســتيالء 
علــى مبلــغ 537857 جنيهــا مــن أمــوال النقابــة العامــة 
للمحامــني، وكذلــك االتهامــات والبالغــات املتبادلــة بني 
نقيــب وأعضــاء وأمني صندوق مجلــس النقابة الفرعية، 
كمــا خاطــب بنــك اإلســكندرية فــرع التجمــع اخلامس، 

العتمــاد توقيــع كل مــن احملامــى محمود أحمد رشــدى 
رئيــس اللجنــة املعينــة إلدارة النقابــة الفرعيــة بالقاهــرة 
اجلديــدة، واحملامــى كمــال أحمــد محمــد ســيد أمــني 
صندوق اللجنة املعينة، على حساب النقابة بالبنك بدل 
كل مــن احملامى أشــرف زكى النقيب الســابق، واحملامى 

أحمد مهنا أمني الصندوق السابق.
ثــورة النقيــب لتطهيــر نقابــة احملامــني شــملها أيضاً 
إعــادة تخصيــص الغرفــة التــى كان قــد ألغاهــا النقيب 
الســابق داخــل مقــر النقابــة العامــة لتكون مقــراً للجنة 
اجلهاز املركزى للمحاســبات مــع تزويدها بكافة األجهزة 
واملستلزمات، كما طالب جميع املوظفني املعنيني بتسهيل 
عمل اللجنة وإمدادها بكافة املستندات املطلوبة، وخالل 
األيام املاضية استقبل »عطية« احملاسب عالء عبدالفتاح 
وكيل الوزارة باجلهاز املركزى للمحاسبات، ورئيس اللجنة 
املعينــة من قبل اجلهاز املركزى ملراجعة األعمال بكل من 
النقابــة العامــة والنقابــات الفرعيــة ملراجعــة حســابات 
الســنوات  للمحامــني عــن  العامــة  النقابــة  وميزانيــات 

السابقة.

يــؤدى  طــالب الثانويــة العامــة امتحاناتهم 
ظــل  فــى   2020/2019 الدراســى  العــام  عــن 
القلــق  مــن  حالــة  تثيــر  اســتثنائية  ظــروف 
واخلوف على الطالب وأولياء أمورهم بســبب 
فيــروس كوفيــد19 املعــروف إعالميــا بإســم 
كورونــا املســتجد، األمر الذى دفــع العديد من 
املهتمــني بالعملية التعليمية يطالبون بتأجيل 
اإلمتحانات أو استبدالها باملشروعات البحثية 

أو اختبارات القدرات.
ومن جهته حاول الدكتور طارق شوقى وزير 
التربية والتعليم والتعليم الفنى توجيه العديد 
من رســائل اإلطمئنان للطــالب وأولياء  األمور 
اللجــان،  وكذلــك املراقبــني واملشــرفني علــى 
مؤكــدا أن قــرار تأجيــل أو إلغــاء امتحانــات 
الثانويــة العامــة قــرار دولة وليــس وزير فقط، 
وخاصــة أن االمتحانــات جــزء مــن منظومــة 
كبــرى فى البلــد، الفتا إلى أن احلياة ســتعود 
لطبيعتها والنشــاط الرياضــى قبل امتحانات 

الثانوية العامة.
يكــون اإلمتحــان  قــد  أنــه  الوزيــر  وأوضــح 
الــذى ينطلــق 21 يونيــو أفضــل مــن تأجيلــه 
لشــهر ســبتمبر ألننا ال نعرف إلى أين تســير 
األمــور، وخاصــة أن اخلطة فى العالم كله هى 
التعايــش مــع هذا الوبــاء مبحاذيــر، الفتا إلى 
أنه ســيعطى فرصة ملن يريد أداء اإلمتحانات 
بإجــراءات وقائيــة وأكبــر خدمــة ممكــن، وأى 
طالــب فــى حجــر صحــى أو مصــاب ســيتم 

إتاحة دخوله الدور الثانى بالدرجة النهائية.
وأشــار الدكتور طارق شــوقى إلى أن الوزارة 
اتخذت العديد مــن اإلجراءات لتعقيم وتأمني 
جلان االمتحانات، وحماية الطالب والقائمني 
بالفيــروس  اإلصابــة  مــن  االمتحانــات  علــى 

الشرس.
وأكــد وزيــر التربيــة والتعليــم أنــه مت تعقيم 
وتطهيــر اللجان اإلمتحانية وســيتم تطهيرها 
مــرة آخــرى قبل وبعد كل امتحــان، إلى جانب 
وضــع بوابــات للتعقيــم يدخــل الطــالب مــن 
خاللهــا أمــام كل جلنــة إمتحانيــة، باإلضافة 
إلــى توزيــع كمامات وقفــازات وأغطيــة للقدم 

ومطهــر على الطالب يوميا قبل 
دخولهم اللجنة.

اإلجــراءات  بــني  ومــن 
ســتتخذها  التــى 
الــوزارة لتعقيــم وتأمــني 
اللجــان، تطبيق التباعد 
اإلجتماعــى بــني الطالب 

مبســافة متــر علــى األقل 

بالتنســيق مــع وزارة الداخلية التى ستشــارك 
فى تنظيم دخول الالب اللجان، باإلضافة إلى 
توفير ســيارات إسعاف وطبيب وزائرة صحية 

أمام كل جلنة سير.
مت  أنــه  شــوقى  طــارق  الدكتــور  وأضــاف 
زيــادة عــدد اللجان واملشــرفني، بحيث أنه فى 
بعــض اللجــان يكون بها 8 لـــ12 طالب فقط، 
ناصحــاً أوليــاء األمــور بإتاحــة الوقــت وتهيئة 
األجــواء ألبنائهــم ملذاكــرة دروســهم اســتعداداً 
لالمتحانــات التى من املقرر إنطالقها يوم 21 

يونيو اجلاري.
وأكــد وزيــر التربيــة والتعليــم أنــه مت إعداد 
فيلــم ميثــل  محــاكاة المتحانــات  وتصويــر 
الثانويــة العامة هذا العام ســيتم بثه كرســالة 
طمأنــه للطالب وأولياء األمور مشــيرا إلى أن 
عــدد أيام امتحان الطــالب هى 10 أيام فقط 
علــى مــدار شــهر، واملخاطــرة التــى يأخذونها 
حلضــور اإلمتحانــات تشــبه ذهــاب أحدهــم 

للسوبر ماركت.
التــى  املقترحــات  أن  جميــع  إلــى  وأشــار 
حتــدث فيها أولياء األمــور والطالب، ويقدرها 
، ولكنــه عــاد ليقــول أنــه يوجــد صعوبــة فى 
تنفيذها، واصفا املجهود الذى تقوم به الوزارة 
بالتعــاون مع الــوزرات والهيئات اآلخرى لتخرج 

االمتحانات بالشكل الالئق عظيم .
فــى  لالمتحانــات  العامــة  اإلدارة  تنتهــى 
األســبوع اجلــارى من جتهيز خطابــات الندب 
للمعلمــني وأعضــاء الشــؤون القانونية وعمال 
اخلدمــات املعاونة املكلفــني بالعمل فى جلان 
ســير امتحانــات الثانويــة فــى الفتــرة من 21 
يونيو وحتى 31 يوليو اجلاري، التى سيشــارك 
بهــا مــا يصــل مــن 168 ألــف معلــم وعضــو 
قانونى فى 3313 جلنة أساسية على مستوى 

اجلمهورية.
بتوزيــع  لالمتحانــات  العامــة  اإلدارة  تقــوم 
خطابات الندب فى منتصف الشــهر اجلاري، 
على أن يتم تشــكيل جلــان تتبع جلان النظام 
واإلدارة فــى بعــض املدارس لتلقــى االعتذارات 
القانونيــة  الشــروط  عليهــا  تنطبــق  التــى 

لالعتذار.
يذكــر أن وزارة التربيــة والتعليــم، قــررت 
تأجيــل امتحانــات الثانويــة العامــة ملــدة 
أسبوعني، بســبب اإلجراءات االحترازية 
التــى تطبقهــا احلكومــة للوقايــة من 
»كورونــا«  فيــروس  انتشــار  مخاطــر 
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شوقى: ال تراجع وال استسالم خطة الكنيسة ملواجهة الفساد والفضائح املالية بإيبراشية سيدنى

رامى عبداحلميد

»رجائى عطية« يتوعد المتورطين باالعتداء على أموال 
المحامين بالسحن  

رجائى
شايل سيفه 

 من األسقف
ً
االمتحانات 21 يونيو الجاري.. والثانوية العامة قرار دولةتعيين لجنة أمناء على ممتلكات وأموال اإليبراشية بدال

من جديد عادت إيبراشية 
سيدنى للظهور على الساحة 

القبطية خالل األيام الماضية، 
حاملة معاها مستجدات 

ووقائع إعادة هيكلة وإصالح 
اللجان اإلدارية والمالية، وهو 

ما كشفت عنه رسالة األنبا 
تادرس مطران بورسعيد 

والنائب البابوى لسيدنى 
مؤخرًا، وذلك بعد أن عانت 

اإليبراشية خالل الفترة 
الماضية من مخالفات مالية 

ومشكالت عديدة سبق وأثارها 
أبناء الكنيسة هناك. 

دالل أحمد

يصر رجائى عطية نقيب المحامين، على مواصلة حربه 
الضروس ضد سامح عاشور نقيب المحامين السابق ورجاله 

فى النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، رافضا 
االلتفات لشعارات أبناء األسرة الواحدة وحقوق الزمالة، 
األمر الذى حوله لضيف دائم على مكتب النائب العام 

للتبليغ عن المتورطين فى سرقة أموال المحامين، آخر 
هذه البالغات كان المقدم إلى المحامى العام األول لنيابة 

األموال العامة العليا الذى قيد برقم 270 لسنة 2020 
حصر وارد أموال عامة عليا، عن جرائم غسيل األموال 

واألضرار عمدا باألموال العامة لنقابة المحامين الناجمة عن 
عقود القرض والتمويل البالغ 172 مليون يورو تعادل 3 

مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصرى وما البس ذلك من 
تعاقدات، وقدم »عطية« خمس حوافظ مستندات شملت 
األدلة على ارتكاب جرائم غسيل األموال واإلضرار العمدى 

بأموال النقابة.

شيماء منصور

كان األنبا تادرس النائب البابوى إليبراشية سيدنى 
وتوابعها قد بعث برسالة رعوية باللغة اإلجنليزية، هنأ 
فيها شــعب اإليبراشــية مبناســبة عيد الصعــود الذى 
وافــق يــوم  28 مايــو املاضي، وتضمنت الرســالة آخر 
التطورات واملستجدات عن أوضاع اإليبراشية بعد أن 
قــدم األنبا تادرس تقريراً مفصاًل عن األوضاع املالية 
واإلداريــة أثنــاء زيارتــه ألســتراليا فى مــارس املاضى 
الى قداســة البابا توا ضروس الثانى بابا اإلســكندرية 

وبطريرك الكرازة املرقسية.
وقــدم نيافتــه خالل الرســالة شــكره هلل باســتمرار 
ومباركــة جميــع الصلــوات دون انقطــاع، ونقلهــا »أون 
اليــن« خالل اإلجــراءات االحترازية التــى اتخذتها 
احلكومــة االســترالية للحــد من انتشــار فيروس 
كورونــا املســتجد كما قدم الشــكر لشــعب وكهنة 
شمامســة وخدام الكنيســة على االلتزام بتطبيق 
اإلجراءاتوأضاف األنبا تادرس أن العمل مستمر 
علــى إعــادة هيكلــة وإصــالح اللجــان اإلداريــة 

واملالية لإليبراشية.
كمــا قــدم »تــادرس« التهنئة للقمص شــنودة 
األنبــا  القديســان  كنيســة  كاهــن  منصــور 
انطونيــوس واألنبا بــوال على اختياره ســكرتيرا 
عامــا ملجلــس كنائــس واليــة نيــو ســاوث ويلــز 
لفترة ثالثة واكد أن األنبا دوماديوس أســقف 
األحــوال  عــن  مســئول  وأوســيم  أكتوبــر   6
الشــخصية لإليبراشــية بصفتــه رئيســا 

للمجلس اإلكليريكى ألستراليا.
عــن  تــادرس  األنبــا  وحتــدث 
اإلصالحــات اإلداريــة اخلاصــة 
ومنهــا  ســيدنى  بإيبراشــية 
التأكيــد على تعديــل املادة 
جلنــة  بتعيــني  اخلاصــة 
أمنــاء »أوصيــاء« علــى 
وأمــوال  ممتلــكات 
اإليبراشــية بدالً من 
أسقف اإليبراشية 
بدســتور  وحــده 
شــية  ا يبر إل ا
لدى  املســجل 
نيــو  حكومــة 
ويلز  ســاوث 
فــة  ضا إ
تعيــني  الــى 

مجلــس ادارة جديد لألشــراف على املدارس القبطية 
الثالثوتعيني جلان عالقة عامة وإعالمية. 

أمــا عــن أحــوال اإليبراشــية املاليــة فقــد مت تعيني 
جلنــة ماليــة مؤقتة برئاســة احملاســب أمجــد لطفى، 
والعمــل علــى حصــر املمتلكات التــى مت رهنها للبنوك 

االسترالية مقابل احلصول على قروض مالية.
 كمــا أشــار نيافتــه بقيام بنــك الكومنولــث بتجميد 
جميــع القــروض لدى الكنيســة ملــدة ثالث أشــهر كما 
ســيتم اإلعــالن عــن التقريــر املالــى لإليبراشــية بعد 
ومراجعتهــا  املاليــة  والتقاريــر  احلســابات  اســتالم 
املبالــغ  وتعليــق  اإليبراشــية،  شــعب  علــى  وعرضــه 
املاليــة الشــهرية التــى تقدمهــا الكنائــس لإليبراشــية 
وتقدر بنحو 23 ألف دوالر أســترالى شــهرياً ودراســة 
تخفيضهــا.. واختتــم األنبــا تادرس رســالته بــأن قلبه 
مفتــوح لشــعب اإليبراشــية ملن يرغب فى مناقشــة أى 

أمر متعلق باخلدمة.
وال تعــد هــذه املرة األولى التى يكشــف فيها النائب 
البابــوى عــن تطورات األوضاع فى إيبراشــية ســيدنى 
منــذ إشــرافه عليهــا مطلع العــام اجلارى، ففى شــهر 
مــارس املاضى عــاد األنبا تادرس إلــى القاهرة بعدما 
قضــى قرابــة الشــهرين فــى أســتراليا، إذ كلفــه البابا 
تواضــروس الثانــى بــإدارة إيباراشــية ســيدنى عقــب 
اســتبعاد أســقفها األنبــا دانييــل الــذى عاد إلــى ديره 

بالبحر األحمر.
وفورعودة األنبا تادرس قدم للبابا تواضروس الثانى 
تقريــراً عمــا آلــت إليه األوضــاع فى تلك اإليباراشــية 
املأزومــة، وتضمن التقريــر تفاصيل اخلطة التى عمل 

عليها املطران من أجل إعادة هيكلة اإليبراشية.
والتقــى األنبــا تــادرس خــالل زيارته تلك عــدداً من 
رجــال القضــاء واحملامــني األســتراليني، منهــم مايكل 
لــى قاضــى احملكمــة األســترالية الفيدراليــة، وجــون 
ســاوث  نيــو  واليــة  محكمــة  قاضــى  هاتزيســجوس، 
ويلــز، وتســافاريديس قاضى محكمة نيو ســاوث ويلز 
احمللية، وروبرت إسحق رئيس مجموعة وليم روبرتس 
للمحامــاة، كمــا التقــى وفًدا من أعضــاء هيئة تدريس 

وطلبة املدارس القبطية.
وقــرر األنبــا تــادرس بعــد هــذا اللقــاء تعيــني جلنة 
أوصياء على ممتلكات وأموال اإليبراشية، األمر الذى 
يتطلب تعديل دســتور اإليبراشية املسجل لدى العديد 

من اجلهات احلكومية األسترالية.
واســتمع املطران إلى مجالــس إدارات الكنائس فى 
إيبراشــية ســيدنى بعــد الكشــف عن مخالفــات مالية 

جسيمة تسببت فى زيادة ديون الكنيسة لدى احلكومة 
االســترالية، حتــى بلغــت معدالت غير مســبوقة جراء 
رهن كنائس وأراضى ومؤسسات تابعة للكنيسة لبنوك 

أسترالية.
وأخــذ األنبــا تــادرس علــى عاتقــه ثــورة تصحيــح 
اإلصالح وقال لشعب كنائس سيدنى بعد توليه األمر: 
»إذ نُصلــى جميًعــا مــن أجــل ســالم وبُنيان إيبراشــية 
ســيدنى، وأن حتــل الطمأنينــة كل ربوعهــا، وتؤول كل 
األمــور لصالــح اإليبراشــية، وإن كان ألحد أى تخوف 
أو سؤال، أو أى مشاكل، يُرجى االتصال بى شخصًيا، 
فقلبــى مفتــوح للــكل، بــكل احلــب واألمانــة، فإنــه من 
غيــر املقبول نشــر رســائل حتمل جتريحــا أو هجوما، 
تسىء إلى اآلباء الكهنة أو اخُلدام، أو أى شخص على 

اإلطالق«.
وتعــود بدايــة انفــراج أزمــة إيبراشــية ســيدنى 
التــى ظلــت تعانــى مــن الفســاد والفضائــح املالية 
لســنوات إلــى الزيارة التــى قام بها الوفــد البابوى 
ألســتراليا خــالل الفتــرة مــن 27 نوفمبــر حتــى ٤ 
ديســمبر املاضى، لتقييم أوضاع إيبراشــية سيدنى 
وتوابعها، فى ضوء املشاكل التى أثارها وركز عليها 
العديــد مــن أبنــاء اإليبراشــية، وكان أهمهــا زيادة 
ديون وتغيير كل من لوائح ودســتور اإليبراشــية مبا 
يتوافق مع القوانني والدســاتير االســترالية، والتى 
تســتند إليهــا الكنائس األخرى، إضافــة إلى إعادة 
النظــر فى تغييــر اللجان املاليــة واإلدارية وكنائس 

اإليبراشية.
وعلــى إثــر هــذه الزيــارة قــدم الوفــد فــور عودتــه 
للقاهــرة تقريــراً مفصــاًل عــن األحوال التــى متر بها 
اإليبراشــية لقداســة البابا تواضروس الثانى، والذى 
أســفر عــن تكليــف األنبــا تــادرس مطران بورســعيد 
باإلشــراف الكامل على إيبراشــية ســيدنى باستراليا 
مــن كل النواحــى الرعوية واملاليــة واإلدارية، على أن 
يتم تقدمي تقرير نصف ســنوى عن اإليبراشــية وذلك 
بعــد االطالع علــى تقرير اللجنة البابويــة التى زارت 
ســيدنى نهايــة العــام املاضــى طبقــاً للقــرار البابــوى 
رقــم ) 17 – 2019 (، واملنشــور مبجلــة الكــرازة فــى 
عددها الصادر رقم 179 بتاريخ 27 ديســمبر 2019، 
ومت تعيني القمص حنا جاد وكياًل باإلنابة إليبراشــية 
ســيدنى االســترالية خلفــاً للقمــص تــادرس ســمعان  
فــى وقــت ســابق  طبقاً للبيــان الصادر عن الكنيســة 
القبطيــة االرثوذكســية بتاريــخ اخلميــس املوافــق 19 

ديسمبر 2019.

الوزارة اتخذت العديد من اإلجراءات لتعقيم 
وتأمين لجان االمتحانات وحماية الطالب

املستشار حامدة الصاوى النائب العام سامح عاشور نقيب املحامني السابق
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ر

البداية مع الفنان تامر حســنى الذى أعلن عن أنه 
ينوى طرح ألبومه اجلديد مع بداية موســم الصيف، 
بالتزامــن مــع طرح فيلمــه الســينمائى اجلديد الذى 
يحمل اســم »مش أنا«، والذى بدأ فى تصويره، وكان 
مــن املقــرر طرحــه فــى عيد الفطــر لكــن مت تأجيله 
بســبب أزمــة فيــروس كورونــا، ولــم يحــدد تامر 
الشــكل النهائى لطرح األلبوم، سواء طرحه على 
شــكل أغــان متفرقة بينهــا فتــرات متقاربة أو 
إصــداره دفعــة واحــدة بشــكل كامــل، وصــرح 
تامــر حســنى أن األلبوم يحتــوى على العديد 
مــن املفاجآت، وأنه بذل فيه 
مجهــودا كبيــرا، ومتنى أن 
يحقــق مــن خاللــه محطة 
جديــدة فى حياته أكبر من 

محطة »عيش بشوقك«.
 ويشــهد األلبــوم تعــاون تامر مع 
كل مــن: الشــعراء أميــن بهجــت قمر، أميــر طعية، 
تامر حســن، أحمد راؤول، عزيز الشافعى، حسام 
ســعيد، ومــن امللحنــن تامــر علــى، محمــد يحيى، 
محمود أنور، إسالم زكى، أحمد زعيم، ومن املوزعن 
فهد، عادل حقى، توما، رامى ســمير، على فتح اهلل، 

يحيى يوسف، جالل احلمداوى، وسام عبد املنعم.
وأكــدت املطربة شــيرين عبد الوهاب انتهاءها من 
تســجيل أغنيتــن مــن ألبومهــا اجلديــد، خاصة بعد 
جنــاح ألبومهــا األخير، والذى حمل اســم »إنســانى« 
وكتبــت شــيرين عبــر حســابها مبوقــع »تويتــر« :«أنا 
فرحانــة جــًدا بحبكــم ليــا والتفاعل ده، بجد شــكًرا 
ودائما ضهر وسند ألى حد، قد إيه شعرت بأمان من 
هذا الهاشــتاج، وإنى مهما غبت هالقى ناس بتسأل 
عليــا«، وتابعــت:« أنــا كنت فــى إجازة وحالًيا شــغالة 
علــى ألبومى اجلديد وخلصــت منه أول أغنيتن، إن 

شاء اهلل أرجعلكم بألبوم قوى يعوض الغياب«.

أمــا الفنــان محمد حماقى فقد أعلــن مؤخًرا، أنه 
سيطرح ألبومه املقبل خالل موسم الصيف، وأنه بدأ 
فى إعداده بالفعل، لتكون هذه أقصر فترة يستغرقها 
فــى التحضيــر بــن ألبومن بالنســبة لــه، وذلك ألنه 
تعــود على أن يســتغرق ما بن عامــن وثالثة بن كل 
ألبوم، ولكنه طرح آخر ألبوماته »كل يوم من ده«، مع 
مطلع عام 2019، أى أن األلبوم املقبل ســيتم طرحه 

بعد عام ونصف فقط.
ومن املتوقع أن يتعاون حماقى فى األلبوم اجلديد 
مــع نفس فريق العمل الذى تعود على التعاون معهم، 
وهــم أميــن بهجــت قمــر، وأميــر طعيمــة، وعمــرو 
مصطفــى، وتامر علــى، ومحمد النادى ومتيم وتوما، 
وســيتم الكشــف عــن تفاصيلــه مــع اقتــراب موعــد 

طرحه.
يأتــى أيًضــا الفنــان رامــى صبرى علــى قائمة 
الفنانن الذين يستعدون لطرح أعمالهم اجلديدة 
فــى فصــل الصيــف علــى هيئــة أغــان ســينجل، 
وأعلــن أنــه يعمل عليهــا حالًيا، ولكنه لم يكشــف 
بعــد عــن أى تفاصيــل، وصــرح صبــرى أنــه قرر 
االبتعــاد عــن طــرح ألبومــات جديــدة وســيكتفى 
باألغانــى الســينجل، ويرجــع ذلــك لعدة أســباب 
منهــا أن اجلمهــور يحتــاج إلــى أن يســمع مطربه 
املفضــل طــوال العام، كمــا أن التحضيــر لأللبوم 
يأخــذ منــه فتــرة كبيرة، لذلــك يطــرح ألبوما كل 
عامن، موضًحا أن طرح أغنية ســينجل أهم من 

األلبومات حالًيا.
وكشــف تامر عاشــور أنه بدأ تسجيل أغانى ألبوم 
جديــد اســتعداًدا لطرحه فــى خالل الفتــرة املقبلة، 
وأن األلبوم من إنتاجه اخلاص، وسيعلن بعد االنتهاء 

من تسجيله اسم الشركة التى ستتولى توزيعه.
يعود محمد محيى للســاحة الغنائية بألبوم جديد 
يحمــل اســم »بتاع زمــان«، والــذى يعود بــه للجمهور 

بعــد غيــاب دام ألكثر من 11 عاما، وطرح منه أغنية 
بالفعــل حملــت اســم »ســهرانن«، للتنويــه عــن قرب 
طــرح األلبــوم، وتســببت أزمــة فيــروس كورونــا فــى 
تأجيــل طرحــه، حيــث كان مقــرًرا طرحــه فــى عيــد 
الربيع هذا العام، ويضم ألبوم محيى 18 أغنية، منها 
»بتــاع زمــان، هربت، أخبــار احلبايب، أحلــى الناس، 

قضية«. 
ويتعــاون محمــد محيــى فــى األلبــوم مع الشــعراء 
أميــن بهجــت قمــر وأميــر طعيمــة وأحمــد مــرزوق 
وعنتر هالل وإيهاب عبده وأشــرف أمن ونور الدين 
حمــدى ونور الدين مصطفى وهانى رجب وســلطان 
صــالح الشــاعر الراحــل رضا امن. كمــا يتعاون مع 
امللحنن محمد رحيم ووليد ســعد ومصطفى عوض 
وإيهــاب عبد الواحد ومدين وحمادة النادى ومحمود 
شــريف وكــرمي حمــدى ومديح، ويضــم األلبوم عددا 
من األغانى من أحلان محمد محيى. فيما اقتصرت 
التوزيعــات املوســيقية علــى كل مــن فهــد ومحمــد 

العشى ورفيق عاكف.
ومــن األلبومــات التــى كان مــن املقــرر طرحها مع 
بدايــة الصيــف ومت تأجيلهــا أيًضــا بســبب فيــروس 
كورونــا ألبــوم الفنانــة اللبنانية إليســا، والذى أعلنت 
أنهــا ســتطرحه عندمــا تــرى الوقــت مناســًبا. ومــن 
األســماء التى تشــارك فى إعداد األلبوم كل من بهاء 
الديــن محمــد وأمير طعيمة ونادر عبد اهلل، ومحمد 
رحيــم ومحمد يحيى وســهام شعشــاع ومدين ورامى 
جمــال ومــالك عــادل وأحمــد زعيــم وأحمــد عبــد 

السالم وأحمد إبراهيم.
كما بدأت أيضا الفنانة سميرة سعيد تسجيل عدد 
من األغانى اجلديدة اســتعداًدا لطرحها فى ألبومها 
املقبــل، وتتعاون فيه حتى اآلن مع كل من شــادى نور 
وأشرف أمن وشادى محسن ومايكل صفوت وأحمد 

حسام وإلهامى دهيمة وهانى ربيع.

قالت الفنانة مروة األزلى إنها ســعيدة جداً بتجســيد 
شــخصية »لوزة« فى مسلســل »البرنــس« والذى ُعرض 
فــى الســباق الرمضانــى املاضــى، وأكدت أنهــا توقعت 
أن يكــون العمــل »منبــر وان« خصوصاً أنــه يضم جنماً 
ميتلــك قاعــدة جماهيريــة كبيرة فــى الشــارع العربى، 
ويتولــى إخراجــه مخــرج كبيــر بحجــم محمــد ســامى. 
وأضافــت أن كواليــس العمل أثنــاء التصوير كانت أكثر 
مــن رائعة، حيث ســيطر على األجواء التركيز الشــديد 
فى اللوكيشــن أثناء التصوير من اجلميع وعلى رأســهم 
املخــرج الكبيــر محمد ســامى، ومع ذلك ُوجــد الترفيه 
واملتعة من الضحك والهزار. وأشــارت إلى أن ترشحها 
لدور »لوزهة« جاء من قبل املخرج محمد سامى، والذى 
ســاعدها فــى التحضيــر لهــذه الشــخصية مــن خــالل 
البروڤــات والتوجيهــات التى كان يوجههــا إليها، لذلك 
تتمنــى أن تكــرر جتربــة العمل معه مــرة أخرى ألنه من 
أذكى وأشطر املخرجن واملؤلفن، كما أنه محب ملهنته، 
ولديــة موهبــة إظهار قــدرات املمثل وإظهــار أفضل ما 
لديــه، مشــيرة إلــى أن أصعــب األشــياء التــى واجهتها 
أثناء التصوير هو اخلوف من اإلصابة بفيروس كورونا 
املستجد أثناء التصوير. وذكرت »األزلى« أن مشاركتها 
فــى املسلســل املصــرى حقــق لهــا انتشــاراً كبيــراً فــى 
مصــر والوطن العربى بأكمله، ألن العمل حظى بنســبة 
مشاهدات عالية، موضحة أنها ال توافق على املشاركة 
فــى أى عمــل إال إذا كان دورهــا قويــا، وهــذا ما حتقق 
من خالل مشــاركتها فى مسلســالت »زلزال« و»نصيبى 
وقســمتك 3«. وأشــارت إلــى أن أحالمهــا فــى مجــال 
التمثيــل لــم حتققهــا بعــد، وأن الطريق أمامهــا طويل، 
وأن لديهــا طموحات كثيــرة، وأنها تتمنى خوض جتربة 
البطولــة املطلقة، كما أن لديها العديد من األدوار التى 
تريد أن تؤديها مثل شــخصية املريضة النفسية والبنت 

الرومانسية.
وأكدت أنها تريد إعادة جتربة التمثيل فى الســينما، 
بعد مشــاركتها فى فيلم »صنــدوق الدنيا«، الذى قامت 
مــن خاللــه بــدور »زبــادى« بائعــة الكبــدة، وحققت من 
خاللــه جناحاً كبيــراً على السوشــيال ميديا وأصبحت 

»زبادى« تريند على جميع املواقع.

لم أشارك فى »البرنس« بـ»الواسطة«.. و»ليلى« جرس إنذار للجميعلال فضة:

مروة األزلى: 
»لوزة« حققت لى انتشاراً 

فى الوطن العربى.. 
والسينما تراود خيالى

 آية أبوالنصر

أمانى أبوعيسى

ينتظر الجمهور بعض المطربين 
لطرح ألبوماتهم الجديدة، التى 
تأخروا فى طرحها بسبب أزمة 

فيروس كورونا 
التى تواجه 

العالم، وكان 
بعض المطربين 

قد أعلنوا من قبل عن نيتهم طرح 
ألبومات غنائية جديدة مع بداية 
فصل الصيف ولكن تراجعوا بعد 
ذلك، وقاموا بوضع خطط بديلة 

لطرح هذه األعمال، وإن كان سيتم 
طرحها فى شكل ألبومات غنائية 

كاملة وفى وقتها، أم االكتفاء 
بأغان منفردة لحين انتهاء هذه 
األزمة، وخالل هذا التقرير يرصد 

»الموجز« األلبومات التى يستعد 
صناعها لطرحها خالل الفترة 

المقبلة.

اســتطاعت الفنانــة الشــابة لــال فضة جــذب أنظــار جمهور 
ومتابعــى درامــا شــهر رمضــان املاضــى، مــن خــالل مسلســل 
»البرنس« حيث جســدت دور »ليلى« التى توفى والدها ,والدتها 
واجتهــت لطريق اإلدمــان وانتهى األمر مبوتهــا. وقالت »فضة« 
لـ»املوجــز« إنهــا ســعيدة بــردود الفعــل القويــة التــى تلقتهــا من 
متابعى العمل والتى لم تتوقعها، خاصة أن مســاحة الشــخصية 
ليســت كبيــرة ولكنها مؤثرة جداً، مشــيرة إلــى أن »البرنس« لم 
يُشــاهد مــن قبل املشــاهد املصــرى فقط بل كان على املســتوى 

العربى كله.
وذكــرت أنهــا تقدمــت الختبــار للمسلســل عندمــا علمــت أن 
املخرج محمد ســامى يبحث عن فتاة تســتطيع التمثيل والغناء، 
فتقدمــت وحصلــت علــى الدور، مشــيرة إلى أنهــا حصلت على 
أكثر من »كورس« فى التمثيل ملدة 4 سنوات سابقة، نافية فكرة 
دخولها الفن بالواســطة عن طريق والدها املصور خالد فضة، 

خاصة أنها شاركت من قبل فى أفالم قصيرة وإعالنات.
وأضافــت أنهــا ســعيدة بالوجــود مــع هــذا الكــم الهائل من 
النجــوم الكبــار فــى العمــل، وعلــى رأســهم النجــوم محمــد 
رمضــان وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد وغيرهم، مضيفة أن 
تصويــر العمــل انتهــى قبل بداية شــهر رمضــان وهذه ميزة 
لــدى املخــرج محمد ســامى. وقالت »فضــة« إن كواليس 
املسلســل كانــت ممتعــة، وســاد التعــاون بــن اجلميع، 
مــع أخــذ كل اإلجــراءات االحترازيــة ضــد فيــروس 
كورونــا الــذى كان فــى بدايتــه حينهــا، ورغــم ذلــك 
كانت مرعوبة ومتوترة خشية اإلصابة بالفيروس. 
وأضافــت أنهــا اســتطاعت مــن خالل شــخصية 
»ليلــى« دق جرس إنذار لكل الشــباب واألهالى، 
من خالل توجيه رســالة قاســية وواقعية لفتاة 
توفــى والداهــا، وعاشــت مــع جدتهــا والتــى 
متلــك  وال  وحيــدة  لتصبــح  أيضــاً  توفيــت 
أصدقاء، ما جعلها تتجه لإلدمان، معبرة عن 
سعادتها باشتراكها مع الفنان الشاب أحمد 
داش والذى يعشــق املوســيقى جداً. وأكدت 
أن النجــم محمــد رمضــان جنح هــذا العام 
فــى تلميع كل جنــوم العمل، وأثبت أنه فنان 
مختلف، ويســتطيع أن يقدم أشــياء جديدة 
خــارج القالــب التمثيلــى الــذى ُوضــع فيــه 
الفتــرة املاضية، لذا ترى نفســها محظوظة 

باملشاركة فى هذا العمل.

وعن موسيقى وأغانى محمد رمضان، أشارت »فضة« إلى 
أنهــا رائعة جداً ومختلفة، حيث اســتطاع صناعة موســيقى 
جديــدة ميكــن ســماعها فى كل األحوال ســواء فــى حفلة أو 
فرح أو عندما يكون الشخص مبفرده، إضافة لتقدميه »شو 
جميــل«، فضاًل عــن الدويتوهات التــى يقدمها مع املطربن 
العــرب. وأضافــت أنها تعتبر املوســيقى والتمثيل عملها فى 
املرحلــة املقبلــة، فقــد تخطــت مرحلة كــون هذيــن األمرين 
مجرد هواية بالنســبة لها، فهى تعشــق الغناء ومتارســه من 
ســن 3 ســنوات، وبــدأت كتابــة كلمــات أغانيهــا وتلحنها من 
حوالى 4 ســنوات، وقدمت فى مسلســل »البرنس« أكثر من 
أغنيــة مــن كلماتها وتلحينها، وتســتعد خالل الفتــرة املقبلة 
لطــرح أغنيــة »الوقــت« التــى طرحتهــا فــى العمــل، بتوزيــع 
جديــد، بجانــب 6 أغانــى أخرى، كما تفكــر فى طرح إحدى 
هذه األغنيات فى فيديو كليب، وال ترغب فى تقدمي أغانيها 
فى شــكل ألبوم غنائى بل أغانى »ســينجل«. وأكدت أنها ال 
تفضــل وضــع قدوة أمامهــا فى مجال التمثيــل، ولكن توجد 
جنمــات حتبهــن جداً، وعلى رأســهن الفنانتان يســرا ونيللى 
كــرمي، ومــن النجوم آســر ياســن وأحمد الفيشــاوى وخالد 
الصــاوى، ومــن جنــوم الزمن اجلميل تعشــق رشــدى أباظة 
وصالــح ســليم. وتابعــت أنهــا حتــب مــن املطربــن املطرب 
الكبيــر محمــد عبدالوهــاب، ووصفــت أحلانــه بـ»التحــف 
الفنيــة التــى لن تتكرر«، وعبداحلليم حافظ والذى دائما ما 
تعــود ألحلان أغنياته وتتابعها جيدا، بجانب املطرب محمد 

ثروت، إضافة ألسمهان وفيروز من لبنان.
وبالنســبة للمطربــن املوجوديــن علــى الســاحة الفنيــة اآلن، 
أوضحــت أنهــا تقدر املطرب محمود العســيلى الــذى يصنع كل 
شــىء فى أغانيه بنفســه، مشــيرة إلى ســماعها ملوســيقى راب، 
وحتــب جداً أغانى املهرجانات، وتراها لوناً جديداً ال نســتطيع 
إلغاءه أو االســتغناء عنه فمطربو هذه األغنيات ميلكون شــعبية 
كبيــرة. وقالــت إنهــا حتب التمثيــل والغناء على الســواء، ولكنها 
دائمــا ما تعيش مع أغانيهــا التى تكتبها وتلحنها وتغنيها وتكون 
جــزءا مــن حياتهــا احلقيقيــة، فهــى التــى تصنعهــا وتعيشــها، 
كمــا تعــزف جيتــار وبيانــو وحتب الرقــص جداً، وتســعى لتلقى 
»كورســات« فــى الرقــص املعاصــر، حتــى تصبح فنانة شــاملة. 
وقالت إن اسم »لال« هو لقب أمازيغى معناه »األميرة« ووالدها 
هــو مــن اختاره لها، مضيفــة أنها تترك اخلطــوات القادمة فى 
حياتهــا علــى اهلل، وتتمنــى أن تنجــح فــى تطويــر نفســها فــى 

املوسيقى والتمثيل الفترة املقبلة.

محمد متساح

 محظوظة بالعمل 
مع محمد رمضان.. 

وأستعد لطرح أغانى 
المسلسل فى كليبات

 أعشق محمد 
عبدالوهاب وأسمهان.. 

و»المهرجانات« فن ال 
نستطيع االستغناء عنه

لعنة كورونا تطارد ألبومات جنوم الغناء
نرصد خطة المطربين للعودة فى زمن الوباء

دينا الشربينيأهل

الفن
محمود حميدة

 يواصل تصوير مشاهده فى فيلم »الغسالة«، مع هنا 
الزاهد وأحمد حامت، فى الديكورات اخلاصة بالعمل 

بأحد مصانع البالستيك. 
ويصاب يف أحداث العمل بالزهامير، حيث تدور األحداث 
فى إطار كوميدى، ويحتاج حميدة إلى معاملة خاصة، 
وتدور أحداث الفيلم حول عمر، الذى يحاول التخلص 

من الشوائب التى متنعه من االرتباط بحب حياته.

تنتظر عرض فيلمها اجلديد »يوم١٣«، حيث يضع املخرج وائل عبد اهلل اللمسات 
النهائيــة لوضــع املونتــاج واملكســاج وعمل املوســيقى التصويرية، ويعــد العمل أول 

فيلم رعب مصرى، ومن املفترض طرح الفيلم مبوسم عيد األضحى املقبل. 
فيلم »يوم ١٣« بطولة كل من: أحمد داوود ودينا الشربينى وشريف منير ومحمد 
ثروت ونسرين أمني وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد املغنى ومجدى 
كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوى، وتأليف وإخراج وائل عبد اهلل.

تعشق الغناء وتمارسه من سن 3 سنوات

من المتوقع أن يتعاون حماقى فى األلبوم 
الجديد مع نفس فريق العمل الذى تعود على 

التعاون معهم، وهم أيمن بهجت قمر، وأمير 
طعيمة، وعمرو مصطفى، وتامر على، ومحمد 

النادى وتميم وتوما، وسيتم الكشف عن 
تفاصيله مع اقتراب موعد طرحه
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

يونيه ٢٠٢٠ ٨٠األثنين

ر

منى زكى
املونتــاج  عمليــات  مــن  اإلنتهــاء  تنتظــر 
وامليكســاج، لفيلمهــا اجلديــد »الصنــدوق 
األسود« مع املخرج محمود كامل،  واملقرر 
طرحــه خــالل الفترة املقبلة بعد القضاء 

على فيروس كورونا واستقرار األوضاع.

ياسمين عبد العزيز
مــن  بعــد غيــاب عامــني،  للســينما  للعــودة  تســتعد  
العمــل  منتــج  يعمــل  حيــث  كوميــدى،  فيلــم  خــالل 
أحمــد الســبكي علــي إنهــاء التحضيــرات بعــد انتهــاء 

أزمة فيروس كورونا. 
والعمــل مــن تأليــف خالــد جــالل، وأحداثــه تــدور فــى 
إطــار كوميــدى، ومــا زال الفيلــم فــى مرحلــة الكتابــة 

حتى اآلن، ولم يستقروا على مخرج للعمل. 

مصطفى  خاطر
ينتظــر طــرح ٣ أفــالم جديــدة خــالل الفتــرة 
املاضية، حيث أن إنتشــار فيرس كورونا حال 
مــن  كان  حيــث  األعمــال،  هــذه  عــرض  دون 
املقــرر طــرح فيلم »العارف« الذى يشــارك فى 
بطولته مصطفى خاطر، خالل موسم عيد 
الفطــر هــذا العــام إال أن إغــالق دور العــرض 

ألغى املوسم.

أن  عبدالوهــاب  شــيرين  الفنانــة  تعــودت 
تثيــر اجلــدل حولهــا دائمــاً، وذلــك مــن خــالل 
تصريحاتهــا التــى تضعهــا فــى مــأزق، وأيضــاً 
تثيــر اجلــدل فى حياتها الشــخصية وعالقاتها 
العاطفية ســواء القدميــة أو احلالية مع زوجها 
الفنــان حســام حبيب، فمن قبل أثــارت اجلدل 
بكثــرة ظهورهــا وهــى تقبلــه، واآلن أصبحــت 
حديــث اجلمهــور مــن جديد بســبب اخلالفات 

التى نشبت بن الثنائى مؤخراً.
خالفات كبيرة اشــتعلت بن النجمة شــيرين 
بفيــال  حبيــب،  حســام  وزوجهــا  عبدالوهــاب 
 األخيــر مبدينــة الرحاب، وصلت إلى التراشــق 
باأللفــاظ، كما تداول نشــطاء مواقــع التواصل 
االجتماعــى عــدة أخبــار عــن وجــود خالفــات 
حــادة وأن األمر تطور من شــجار لفظى نشــب 
بينهمــا لتشــابك باأليــدى، واســتعانت شــيرين 
بصديقهــا  النجم أحمد ســعد الذى جاء للصلح 
بــن الزوجــن، وفور وصول أحمد ســعد حدث 
تراشــق لفظى بينه وبن حسام حبيب، وحسب 
عدة روايات قررت شــيرين ترك منزل الزوجية 
بعــض  أكــد  متداولــة  روايــة  وفــى  بالرحــاب، 
املقربن من شــيرين أن ســعد جنــح فى تقريب 
وجهات النظر بينها وبن حســام حبيب، ورواية 
ثالثــة تؤكــد أن األمر تطور  بينهما حيث أصرت 
شــيرين عبدالوهــاب علــى الطالق لكن حســام 

حبيب رفض. 
الواقعــة غريبــة علــى جمهــور شــرين  تلــك 
وحســام حبيــب، خاصــة أن الثنائــى ال يتــركان 
ظهــوراً إعالميــاً أو مناســبة إال وتبــادال كلمــات 
احلــب والغــزل، حتــى وصفهما البعض بأســعد 
زوجن فى الوسط الفنى، فدائماً تتغزل شيرين 
فى وســامة حســام حبيب، بينما وصفها األخير 
بوش اخلير عليه، فذلك حسام حبيب الذى قال 
إن شــيرين هى من طلبت يده، وهو ال يعد هذا 
أمراً غير مرغوب فيه، وهذه شيرين التى قالت 
فــى تصريحــات إعالميــة عن أول لقــاء بينهما، 
»شفته يومها حبيبى، وقلت له هو ينفع نتجوز؟« 
فرد أنها لو انتظرت لطلب منها الطلب نفسه.

حســام حبيــب هــو الــزوج الثالــث فــى حياة 
شــيرين، ويقــال إن قصــة حبهمــا بــدأت قبــل 
تصويرهمــا أغنيــة »كل مــا أغنــى«، التــى كانت 
نواة لقصة حب طويلة شهدت الكثير من التردد 
مــن قبــل شــيرين عبدالوهــاب، بســبب ابنتيها 
وتخوفهــا من فقدان حضانتهما، إال أن حســام 
كان يحــاول بكل الطرق تذليل كل العقبات أمام 

زواجه، وهذا جعل من منه بطل شيرين.
لــم يكتــف حســام حبيــب بذلك بــل جعل كل 
حياتــه حتــت تصــرف شــيرين بشــكل كامــل، 
ونســى أنه فنــان مثلها، وأصبح مستشــاراً فنياً 
ألعمالهــا، بعــد أن متكــن مــن اإلطاحــة مبدير 
أعمالها، إلى أن وقعت شيرين بالفعل فى حبه.
واحتفلت شــيرين بزواجها من الفنان حســام 
حبيــب فــى 8 أبريــل مــن عــام 2018، فى حفل 
زفــاف حضــره عدد مــن جنوم الفــن، بعد فترة 
طويلة من نفى العالقة التى جمعتهما، والبداية 
كانت عندما نشــر املهندس حسن حبيب، والد 
حسام صورة جمعت شيرين بنجله عبر حسابه 
علــى »فيــس بــوك«، معلقــاً: »ابنى وعروســته«، 
لكــن ســرعان مــا نفى »حبيــب« ما قالــه والده: 
»والــدى ميــزح معنا«، والذى أكــد أن عالقتهما 
ليســت أكثــر مــن »صداقــة متينــة«، بعدهــا مت 
حذف الصورة، وبعد أســابيع قليلة نشــر والده 
صــورة جديــدة جتمع ابنه بشــيرين وعلق عليها 
قائــاًل: »رغــم كيد العــزال ابنى وحبيبــة قلبى«، 
وبعــد شــهرين أمت حســام زواجــه من شــيرين، 
فــى أحد فنادق القاهرة. وبعد زواجهما تعرض 
الزوجــان ملوجــة مــن الســخرية، إثــر ظهورهما 
وهــى تقبلــه، مــا دفع البعــض لتوجيــه تعليقات 
الذعــة للزوجن، بســبب حرص شــيرين الدائم 
علــى تقبيــل زوجهــا فــى أى مناســبة، تســاءل 
البعض ملاذا هى التى تصر دوماً أن تظهر حبها 
للعلــن، بينمــا هــو ال يقوم بأى تصــرف عاطفى 
نحوهــا؟ ويبــدو أن تعليقات اجلمهور اســتفزت 
أثنــاء  لهمــا  صورتــن  بعدهــا  لينشــر  حبيــب 
رحلتهمــا فى فرنســا، وأطل فى إحــدى الصور 
وهــو يحتضنهــا ويقبلها، وفى األخــرى يعانقها، 
وعلــق: »واهلل بحبك أكتر«، فيما قالت شــيرين 
إن حســام يخجل أمام الكاميرات لذا هى التى 

تقوم بتقبيله.
وكان أول زواج للفنانــة شــيرين عبدالوهــاب 
مــن املــوزع املوســيقى مدحــت خميــس، الــذى 
ارتبطــت بــه فــى بدايتهــا الفنيــة لتتخلــص من 
إحلاحــه، خصوصــاً أنــه كان يهــدد باالنتحــار 
فــى حــال عــدم اســتجابتها لــه، وكان يدعــى 
أنــه ســيضع يــده فــى الزجــاج لقطــع شــرايينه 
ليتخلــص من حياتــه لو لم توافق على االرتباط 
بــه، وكانــت والدتهــا تتصــل بهــا مــراراً لتنقــذه 
وحتــاول إخراجه من تلك احلالة، فوافقت على 
الــزواج، لكنهــا عانت مــن خيانته لهــا ومعاملته 
القاســية بعد الزواج بحسب تعبيرها، ما دفعها 

للهــرب من املنــزل أكثر من مــرة، خصوصاً أنه 
تردد وأشــيع أنــه كان يعنفها مما جعلها تشــعر 
بالندم على هذه الزيجة فيما بعد، وكشفت أنها 
كانــت فى إحدى املرات تضطر إلى املبيت على 
ساللم املنزل بسبب املشكالت التى سببها لها، 
واعترفت شيرين من قبل بأنها أجهضت نفسها 

لرغبتها فى هذا الوقت فى االنفصال.
وبعــد انفصالها عن خميس ارتبطت عاطفياً 
مبديــر أعمالهــا، وكانــت شــيرين قــد أعلنــت 
خطوبتهــا من عصام فرج علــى الهواء فى أحد 
عــن  األخيــر  ليكشــف  التليفزيونيــة،  البرامــج 
عصبيتها الشديدة وأنها تغار بشدة وأنها كانت 
تلقــى األكــواب الزجاجيــة عليه، حتــى إنها فى 
إحدى املرات نســيته متامــاً، وبالرغم من قصر 
مــدة اخلطوبة اســتطاع عصــام أن يدير أعمال 
شيرين فى بداية حياتها الفنية قبل أن تنفصل 

عنه بعد أزمات حلقت بهما.
فى 2006 متت خطبة شيرين لرجل األعمال 
أحمــد غزالــى، ومت االنفصــال بعد عدة أشــهر 
بســبب عــدم التفاهــم بينهما، وتزوجــت بعدها 
من املوزع املوسيقى محمد مصطفى، الذى يعد 
الــزوج الثانــى فى حياة شــيرين ووالــد ابنتيها، 
وجمعتهمــا عالقــة حــب قويــة انتهــت بــزواج 
مفاجــئ للجمهــور، ثــم انفصــال مفاجــئ أيضاً 
بعد 5 سنوات من الزواج، وتردد أن السبب فى 
ذلك هو خيانته لها، لكن الفنانة الشــهيرة نفت 
األمــر فــى أكثــر من لقــاء تليفزيونــى مؤكدة أن 

القسمة والنصيب وراء انفصالهما.
وكانــت شــيرين قــد أحبــت املوزع املوســيقى 
محمــد مصطفــى بعنف، خاصة أنها شــخصية 
عاطفيــة، لكــن انتهــى الــزواج باالنفصــال رغم 
وقوفهــا إلــى جــواره فــى أزمتــه املرضيــة، لكن 
مصطفــى برر االنفصال بوجــود اختالفات فى 
حياة كل منهما، فشــيرين ال تهوى اجللوس فى 
املنــزل وحتب احلفالت الصاخبة بعكس حياته 
الهادئــة، ولذلك وجــد أن االنفصال أفضل من 
احليــاة فى خالفات فى ظل وجود طفلتن هما 

هنا ومرمي.
وحتــى اآلن ترفض شــيرين االعتراف بقصة 
احلــب التــى جمعتهــا مبديــر أعمالهــا األســبق 
ياســر خليــل، بالرغم من أن هــذه القصة كانت 
السبب فى قرار شيرين باالعتزال بعدما حدث 
خــالف بينهمــا، وقــررت االنفصال عنــه أخيراً 
بعد االنفصال العاطفى الذى دام أكثر من عام 

ليتم االنفصال الفنى أيضاً.

حكايات العشق والطالق فى مشوار 
جنمة »اخلروج عن النص« أحزان شيرين

أمانى أبوعيسى

تزوجت محمد مصطفى 
ثم انفصلت عنه بعد 

رفضها االعتزال واتهامه 
بالخيانة

مدحت خميس أول 
زواج لها وقالت قبلته 

بعد ان هدد باالنتحار

هــو املمثل عصام الســقا الــذى أكد حبه 
بــكل  »هــرم«  املجنــد  الشــهيد  لشــخصية 
مسلســل  فــى  جســدها  التــى  تفاصيلهــا، 
»االختيــار«، مؤكداً أنه تواصل مع أصدقاء 
دفعتــه ممــن ُكتــب لهــم النجاة، ومــع والده 
احلــاج »محمــود« ملعرفة عالقته بالشــهيد 
أحمد منسى. وأعرب »السقا« عن سعادته 
بــردود الفعــل القويــة بعد عرض مسلســل 
»االختيــار« الذى حقــق جناحاً كبيراً ضمن 
موســم الدرامــا الرمضانــى املاضى، حيث 
تصــدر العمــل قائمــة املسلســالت األعلــى 
مشاهدة وكانت ردود فعل اجلمهور ظاهرة 
فى الشــارع العربى، مشــيراً إلــى أن العمل 
يعتبر نقلة قوية فى تاريخ الدراما العربية، 
خاصــة أن أحداثــه كشــفت عــن بطــوالت 
القوات املسلحة املصرية. وأكد أن ترشحه 
ملسلســل »االختيار« جــاء عن طريق املخرج 
بيتر ميمى وذلك لتقدمي شــخصية الشهيد 
املجنــد محمــد محمود محســن الــذى كان 
ملقبــا بـ»هــرم« أو »ظــل املنســى«، وذلــك 
بســبب عالقــة احلــب القويــة التــى كانــت 
تربطهمــا حتــى إنهمــا استشــهدا معــاً فــى 
كمن البرث، لذلك عشــق الشــخصية بكل 
تفاصيلهــا. وأضــاف »الســقا« أنــه اســتعد 
ابــن  لتجســيد شــخصية الشــهيد »هــرم« 
قريــة كفــر النعيــم التابعة ملركــز ميت غمر 
بالدقهليــة من خــالل التواصل مع أصدقاء 
دفعته ممن كتب لهم النجاة وهم فى إجازة 
أثنــاء الهجوم علــى الكمن، كما تواصل مع 
عائلته ومنهم والده احلاج »محمود«. وأشار 
إلى أن الرســالة التــى يقدمها للجمهور من 
خالل جتســيد شــخصية »هرم« هى الوفاء 
للقائــد وللقوات املســلحة، حيــث كان لديه 
حــب ووالء غيــر طبيعــى لدرجــة أنــه بعــد 
علمه بأن »املنســى« استشــهد ترك السالح 
بعــد نفاد ذخيرته، وبــدأ يقذف التكفيرين 

باحلجارة، فهو إنسان بطولى جداً.

وأكد أنه ســعيد بالتعاون مع املخرج بيتر 
ميمــى ألنــه مجتهــد جــداً، ويقــدم نصائح 
لفريــق العمل، ويهتم بتفاصيل الشــخصية، 
أن عالقــة صداقــة قويــة تربطــه  مؤكــداً 
بالنجــم أميــر كــرارة ويعتبــره مــن أجــدع 
وأضــاف  الفنــى.  الوســط  فــى  الفنانــن 
أن اجليــش املصــرى ملــىء بالعديــد مــن 
البطــوالت، لذلــك ال بد من جتســيد قصة 
حيــاة هؤالء األبطال وتخليد أســمائهم من 
خــالل أعمــال فنية تبــرز أدوارهم. وأشــار 
إلى أن ترشــحه لالنضمــام إلى فريق عمل 
مسلسل »الفتوة« جاء من قبل الكاتب هانى 
ســرحان، حيث نالت قصــة العمل إعجابه، 
خاصة أنها تعود باملشــاهد إلى عام 1890 
وبدايــات القــرن املاضــى بحــى اجلماليــة، 
وتــروى قصصاً عن حياة الفتوات، مشــيراً 
إلــى أن عالقــة صداقة قويــة تربطه ببطل 
العمــل النجم ياســر جالل حيــث قدما معاً 
النجــم  بطولــة  وعــودة«  »ذهــاب  مسلســل 
أحمد الســقا. وأوضح »السقا« أن ترشحه 
الفنانــة  بطولــة  ثانيــة«  »فرصــة  ملسلســل 
ياســمن صبــرى، جــاء عــن طريــق املؤلف 
محمــد ســيد بشــير خاصــة بعد مشــاركته 
العام املاضى فى مسلســل »أبوجبل« بطولة 
النجــم مصطفــى شــعبان، مشــيراً إلــى أن 
شــخصية »خالــد« جديــدة ومختلفــة، لــم 
يجسدها من قبل، وتشبه شخصية العديد 
مــن الشــباب حيــث يقع فــى حب فتــاة من 
طرف واحد، ليتحول بعدها لشــخص آخر 
يفكــر فى االنتقــام منها بعد رفضها الدائم 
لــه. وأضــاف أن العديد مــن النجوم يتمنى 
التعاون وتكــرار جتربته معهم خالل الفترة 
املقبلــة، ومنهــم النجوم أمير كرارة وياســر 
جالل وأحمد السقا وأحمد حلمى والكثير 

من جنوم الفن.

ورغــم ذلــك كان دوره محوريــاً وفعــاالً فــى األحداث. وأعــرب »مغنية« 
لـ«املوجــز« عن ســعادته البالغة بــردود الفعل القوية حول املسلســل، التى 

استقبلها عبر مواقع التواصل االجتماعى املختلفة.
وشــارك فــى بطولــة العمــل نخبــة متميــزة مــن النجــوم منهــم يوســف 
الشريف وعمرو عبد اجلليل وناهد السباعى وسهر الصايغ وسوسن بدر 
وأحمــد وفيــق ومحمــد لطفى، ومن تأليف عمرو ســمير عاطف، وإخراج 
ياســر ســامى. وأضــاف أن مــا نال إعجابــه فى فكرة املسلســل هو قصة 
العمــل اجلديــدة واملختلفــة، التى لم يتــم عرضها على اجلمهــور من قبل 
ســواء فى الفترة الزمنية املســتقبلية أو بالنســبة ألحداثه، وهو حتد قوى 
فــى حــد ذاتــه لبطــل وكاتــب ومخرج ومنتــج العمــل، لذلك لم يتــردد فى 

االنضمام إلى فريق العمل.
وأشــار إلى أنه ســعيد جداً بالتعاون مع النجم يوســف الشــريف، ألنه 
ممثــل محتــرم ذو أخــالق عاليــة، وبعــد مشــاركته فــى املسلســل أصبحا 
صديقــن، موضحــاً أن »الشــريف« مثابــر جداً، ويدافع جــداً عن فكرته، 
ويبذل مجهوداً كبيراً خلروج العمل إلى النور بشكل يرضى عنه اجلمهور. 
وأكد أنه يرتبط بعالقة صداقة مع املخرج ياســر ســامى متتد ألكثر من 
25 عامــاً، وأنــه يتمنــى تكــرار جتربتــه معــه مرة أخــرى. وأوضــح الفنان 
اللبنانــى ســعادته باملشــاركة كضيف شــرف خالل احللقــات األخيرة من 
مسلســل »ســكر زيادة«، الذى عرض خالل شــهر رمضان الكرمي، مشيراً 
إلــى أن أكثر املسلســالت التى نالــت إعجابه فى دراما رمضان هذا العام 
»البرنس« و«االختيار« و«بـ100 وش« و«خيانة عهد«. وأشــار »مغنية« إلى 
أن حلم حياته  يتمثل فى الوقوف أمام الفنان الكبير عادل إمام، والتعاون 
مع العديد من النجوم خالل الفترة املقبلة ومنهم كرمي عبد العزيز خاصة 
أنهمــا تعاونــا مــن قبل فى مسلســل »امــرأة من زمن احلــب«، إضافة إلى 
النجوم أحمد الســقا وأحمد عز وأمير كرارة ومحمد رمضان، ومتنى أن 
يجمعه عمل بالفنان أحمد حلمى ألنه يقدم السهل املمتنع وميتلك تلقائية 
فــى األداء، وأيضــاً النجمــات منى زكى ونيللى كرمي ودينا الشــربينى وأن 
يكــرر جتربتــه مرة أخرى مع الفنانة أمينة خليل بعد مشــاركتهما معاً فى 

مسلسل »ال تطفئ الشمس«.

عصام السقا: »هرم« عالمة مضيئة فى حياتى.. 
و»االختيار« نقطة حتول فى الدراما العربية

استغرقت 9 أشهر فى التحضير لمسرحية »المتفاءل«

فاروق لطفى فاروق لطفى

باسم مغنية:  فيروس كورونا 
حولنى لضيف شرف فى »النهاية«

 يوسف 
الشريف يدافع 

عن أفكاره.. 
وأتمنى تكرار 

تجربتى مع 
كريم عبدالعزيز

أكد الفنان اللبنانى 
باسم مغنية أن 

أزمة كورونا تعد 
السبب الرئيسى وراء 

تقليص دوره فى 
مسلسل »النهاية«، 

موضحًا أنه قام 
بتصوير 30% فقط 
من مشاهده، وبعد 

محاوالت وتأجيالت 
عدة بسبب تداعيات 

الفيروس المستجد 
وتوقف حركة الطيران 

بقى الحال كما هو 
عليه، وتحول لضيف 

شرف

فنان موهوب 
بالفطرة، عندما 

تشاهده على 
الشاشة تدرك أنك 

أمام ممثل يشبهك، 
يمتلك كاريزما 

مختلفة، ويجسد 
الدور باحترافية 

عالية ومصداقية 
شديدة.. لفت أنظار 
الجمهور فى موسم 

دراما رمضان الماضى 
من خالل ثالثة 

مسلسالت دفعة 
واحدة.

تواصلت مع والد الشهيد وأصدقاء دفعته.. 
وأمير كرارة »جدع«

 معركة باأليدى مع حسام حبيب تنتهى بالصلح المؤقت بعد توسط أحمد سعد

تعودت الفنانة شيرين عبدالوهاب أن 
تثير الجدل حولها دائمًا، وذلك من خالل 
تصريحاتها التى تضعها فى مأزق، وأيضًا 

تثير الجدل فى حياتها الشخصية وعالقاتها 
العاطفية سواء القديمة أو الحالية مع 

زوجها الفنان حسام حبيب



1 بث مباشر
العدد 708

اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

0 يونيه ٢0٢0 ألمحت نيللى إلى أهمية تجربة الزواج 80األثنين
من خالل أحد المشاهد التى قدمتها 

خالل مسلسلها »ذات«، قائلة: »الجواز 
بالنسبة لى حاجة مهمة وهو ده 

مستقبلى

4 ماذا تعرف عن الزوج اجلديد 1
لـ»نيللى كرمي«؟

ملاذا انخفض سعر اجلنيه املصرى أمام الدوالر األمريكى؟

خبراءاالقتصــاد أكــدوا أن انخفاض اجلنيــه أمام الدوالر 
يعــود إلــى تراجــع التدفقــات الدوالريــة علــى مصر بســبب 
التداعيــات االقتصاديــة الســلبية النتشــار فيــروس كورونا. 
وأضافــوا أن خــروج العديــد مــن املســتثمرين األجانــب مــن 
أدوات الديــن األجنبيــة مــن األســواق الناشــئة ومــن بينهــا 
مصــر، التــى بلــغ بيع أدوات الدين من املســتثمرين لنحو 17 
مليــار دوالر خــال شــهرى مــارس وأبريــل املاضيني بســبب 
أزمــة تداعيات كورونا العامليــة أدى إلى تراجع موارد العملة 

الصعبة.
وتابعــوا أن ارتفــاع ســعر الــدوالر خــال األيــام املاضية، 
نتيجة لتوقف حركة السياحة مبصر وتوقف الطيران بسبب 
انتشــار جائحة فيروس كورونا حول العالم، األمر الذى أدى 
كذلــك إلــى انخفــاض كبيــر فــى عائــدات مصر مــن العملة 

الصعبة.
تراجــع  ألســباب  االقتصــاد  خبــراء  ذكــره  آخــر  ســبب 
اجلنيــه وهــو زيادة الطلب علــى الدوالر لتلبيــة االحتياجات 
االســتيرادية فى مصر، فى الوقت الذى تراجعت فيه موارد 
مــن حتويــات املصريــني باخلــارج،  الدوالريــة  التدفقــات 
وانخفــاض إيرادات الســياحة، والصادرات، بســبب انتشــار 
فيــروس كورونــا املســتجد كوفيــد 19. ويــرى اخلبــراء أن 

تراجــع ســعر صــرف العملــة املصرية، جــاء رد فعــل طبيعياً 
على الضغوط على االستثمارات باألدوات احلكومية، الفتني 
إلــى خــروج 17 مليــار دوالر اســتثمارات أجنبية فــى أدوات 
الدين احلكومية خال شهرى مارس وأبريل. وقالوا إن هذه 
الضغــوط جعلــت رد الفعــل الطبيعــى لســعر الصــرف، لكن 
اجلنيه املصرى تراجع بنســبة 2% فى األســبوعني األخيرين 
علــى عكــس تراجعــات أقــوى فــى عمــات الدول الناشــئة. 
واعتبــروا أن مؤشــرات عــودة اجلنيــه للصعــود ســترتبط 
بتحســن االحتياطيــات الصافيــة التى يســتثمر بهــا القطاع 
اخلــاص، وبالتالــى ســتكون العوامــل احلاســمة هــى عــودة 
الســياحة، وفتــح االقتصــاد، وأيضــاً صعــود النفط ســيُعزز 
التدفقــات كمــا ســيُعزز مــن حتويــات املصريــني باخلارج، 

وكلها تؤثر على العمات األجنبية.
وأكد مصرفيون أن ارتفاع سعر الدوالر يعكس مصداقية 
آلية العرض والطلب ويزيد من ثقة املستثمرين األجانب فى 
الســوق املصرية، فى عدم وجود أى تدخل للتحكم فى ســعر 
الــدوالر. وأوضحــوا أن آليــة العرض والطلــب تعطى صورة 
واضحة للمســتثمرين األجانب عن القيمة احلقيقية للجنيه 
أمــام باقــى العمــات األجنبيــة، وأنــه فى حال عــدم حترك 
اجلنيــه أمــام الــدوالر فى ظــل هــذه الظروف كانــت تصدر 

لماذا انخفض سعر الجنيه المصرى أمام الدوالر األمريكى؟ سؤال أثار حالة من القلق فى 
مصر بعدما فقد الجنيه المصرى نحو 45 قرشًا من قيمته أمام الدوالر األمريكى خالل فترة 

التتجاوز الـ21 يومًا، بداية من 18 مايو الماضى، ليكسر حاجز الـ16 جنيهًا خالل التعامالت 
ألول مرة منذ ديسمبر 2019، وهى الخسارة األكبر للجنيه منذ ما يقرب من عامين.

خبراء: االرتفاع 
نتيجة لتوقف 

حركة السياحة 
بمصر وتوقف 

الطيران بسبب 
انتشار جائحة 
فيروس كورونا

محمد عبدالعزيز

إميان سعيد

أمانى أبوعيسى

متى يصفح فايلر عن وليد أزارو؟5

تستمر  األزمة بين 
السويسرى رينيه فايلر، 

المدير الفنى للفريق 
األول لكرة القدم بالنادى 
األهلى، ومهاجم األحمر 

المغربى وليد أزارو والمعار 
لنادى االتفاق السعودى، 

بعدما تمسك مدرب 
األحمر برحيل الالعب 

عن القلعة الحمراء الفترة 
الحالية مطالبًا إدارة 

األهلى بتوفير بديل.

إسالم أسامة 

وكانــت جلنــة التخطيــط قــد أوصت باســتمرار الاعــب الفتــرة املقبلة 
داخــل جــدران القلعة احلمراء بعد قناعتها باإلجماع على امتاكه املهارات 
والقدرات العالية، التى قد يســتفيد منها األهلى فى املوســم املقبل، إال أن 
فايلــر كان لــه رأى آخــر بعد جتديد رفضه الســتمرار الاعب فى صفوف 
الفريق ومتسكه برحيله بشكل نهائى، ليبقى السؤال الشاغل بني صفوف 

جماهير املارد األحمر.. ملاذا يرفض فايلر عودة وليد أزارو؟
البدايــة عندمــا افتعــل املغربى وليد أزارو أزمة كبيرة مع السويســرى 
رينيــه فايلــر وحتديداً قبل لقاء طنطا فــى الدورى، وصدر عن الاعب 
رد فعل عنيف بعد علمه باستبعاده، وضرب يده فى احلائط مما أدى 
إلــى كســر أحــد أصابعه، ومن هنا منح فايلر الضــوء األخضر لرحيله. 
وال يؤيد فايلر عودة أزارو بسبب الكم الكبير من الفرص السهلة التى 
يهدرها فى املباريات ويتســبب فى إهدار مجهود الفريق بشــكل كبير، 
وقبل رحيل أزارو ظهر بشــكل متواضع فى التعامل مع الفرص الســهلة 
حتى أمام املرمى اخلالى كما حدث فى لقاء باتينيوم بالقاهرة. ويرى 
املديــر الفنــى أن املهاجــم املغربى يجيد التعامل مــع أندية تعتمد على 
الهجمــة املرتــدة، وليــس فريقــاً يعتمــد علــى الضغــط الهجومى مثل 

النادى األهلى.
ويفكــر السويســرى من خــال احلديث مع جهاز الكرة فــى التعاقد مع 
الكونغولــى جاكســون موليــكا مهاجــم فريــق مازميبــى، ويــرى أنــه صفقة 

ستكون مفيدة وستمنح األهلى إضافة قوية.
موقــف أزارو فــى األهلــى اســتمر لفتــرة غامضــاً فــى ظــل رغبــة جلنة 
التخطيــط للكــرة بالنادى اإلبقاء علــى الاعب، حيث أوصت اللجنة، التى 
يترأســها محســن صالــح وتضم فــى عضويتها زكريا ناصــف وخالد بيبو، 
املــدرب السويســرى رينيــه فايلر املدير الفنى لألهلــى باالحتفاظ باملهاجم 

املغربى وعدم إعارته ُمجدداً أو بيعه.
وتــرى اللجنــة أن أزارو يعــرف جيــداً طبيعــة املنافســات فــى الدورى 
املصرى وتأقلم مع األهلى خال املواسم املاضية، وأكدت أن بقاء املهاجم 
املغربــى قــد يكــون أفضــل بكثير من ضــم مهاجم أجنبى آخر ســيحتاج 
وقتــاً للتأقلــم واالنســجام فــى الــدورى املصرى ومــع األهلى، ال ســيما أن 
أزارو حصــل علــى هــداف الــدورى املصرى من قبل ولــه خبرة قوية فى 
املنافســات احمللية واألفريقية قبل أن يتعرض لســوء حظ فى الفترة 

التى سبقت إعارته لاتفاق السعودى حرمه من التسجيل.
ورغــم أن جلنــة التخطيــط للكــرة فــى األهلى ســبق وطالبت 
فايلــر باإلبقــاء علــى أزارو لكن املــدرب السويســرى رفض، إال 
أن اللجنــة جــددت طلبهــا منــذ أيــام بعدما تابعــت عن كثب 
احملــاوالت األهاويــة احلاليــة للتعاقــد مــع مهاجــم أجنبى 
ووجــدت أن املعروضــني على النادى ليســوا أفضل حاالً من 
أزارو وسيحتاج أى منهم فترة طويلة للتأقلم مع الفريق، كما 
هو احلال مع الســنغالى آليو بادجى الذى تعاقد معه النادى فى يناير 
املاضى، لكنه لم ينسجم سريعاً مع الفريق كما تسببت »جائحة« كورونا 
التــى جّمــدت النشــاط الرياضــى فــى العالم كلــه فى تأجيل انســجام 

املهاجم السنغالى مع األهلى.
وفــى ذات الســياق، انتصــر فايلر على جلنة التخطيــط فى ملف عودة 
املغربــى وليــد أزارو، وجدد متســكه برفضه التام عودتــه فى ظل بقائه فى 
القيادة الفنية للفريق، وذلك على غير رغبة وتوصيات جلنة التخطيط 
التــى متســكت بعودة الاعــب القتناعها بقدراته وخبرتــه فى الدورى 

املصرى ومحاولتها تقريب وجهات النظر.
وفــى املقابــل، رفــض أزارو التجديــد موســماً مقابــل جتديــد 
إعارتــه، وأكــد رغبتــه فــى الرحيل النهائى بســبب تعنــت فايلر 
ضــده، وتلقــى األهلــى عــدة عــروض لشــراء الاعب مــن أندية 
إماراتية وسعودية وقطرية، حيث حدد مسئولو األهلى 3 مايني 
دوالر لبيــع وليــد أزارو، وهــو املبلــغ الــذى جتــد اإلدارة  احلمــراء 

صعوبة فى احلصول عليه.

تعيش النجمة نيللى 
كريم قصة حب بطلها 

رجل األعمال عمرو إسالم، 
وتصدر خبر زواجهما السرى 
تريند مواقع البحث ومواقع 

التواصل االجتماعى 
المختلفة بعد االحتفال 

بزواجهما خالل إجازة أيام 
عيد الفطر المبارك داخل 

فيلته بمدينة الجونة 
بحضور عدد من أصدقائه 

وأصدقائها وهو ما تسبب 
فى موجة غضب بعد 

إصابة عدد كبير من 
الحضور بفيروس 

»كورونا« 
ومنهم فنانون 

وإعالميون 
ورجال أعمال

ما اخلدمات املميزة التى تقدمها »الكهرباء« لكبار املشتركني؟3

ويأتى ذلك اســتكماال ملشــروع العــدادات الذكية التجريبى 
الذى أطلقته لتوريد وتركيب وتشــغيل 250 ألف عداد، حيث 
انتهــت الــوزارة من تركيب حوالــى 200 ألف عداد ذكى فى 6 
شــركات توزيع )شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ اإلسكندرية 

ـ القناة ـ جنوب الدلتا ـ مصرى الوسطى(.
كمــا تســعى وزارة الكهرباء والطاقة، الســتخدام العدادات 
الذكيــة فــى شــبكة الكهربــاء مــن أجــل حتســني األداء الفنى 
للشــبكة، وذلــك متهيــداً لتعميــم التجربة على باقى شــركات 

التوزيع التابعة.
مــن ناحيتهــا، كشــفت مصادر مســئولة من داخــل الوزارة، 
أن القطــاع بصــدد إنشــاء مراكــز البيانــات وطــرق االتصــال 
اخلاصة بها، وذلك فى نطاق 6 شركات توزيع، الفتة إلى أنه 
مت االنتهاء من إنشــاء مركز البيانات الرئيســى مبدينة نصر، 
باإلضافــة إلى 5 مراكز بيانات نطاق شــركات التوزيع ومركز 
بيانــات شــركة القنــاة ومبنــى املركــز التبادلــى DR ، كمــا مت 
الربط بني مراكز البيانات والعدادات الذكية التى مت تركيبها 

بهذه الشركات.
وأوضحــت أنــه مت البــدء فــى إصــدار فواتيــر العــدادات 
الذكيــة التــى مت تركيبهــا للتأكــد مــن صحتهــا و مطابقتهــا 
الســتهاك العداد، مشــيرا إلى أنه ســيتم أيضا جتربة مركز 

البيانات اخلاص بشــبكة العدادات الذكية، الفتة إلى أن هذا 
املشــروع من املقرر له أن يســتهدف كبار املشتركني والشرائح 
كثيفــة االســتهاك من القطــاع املنزلى، مضيفاً أنه سيســمح 
للمشــترك بشــحن رصيد العداد باســتخدام »الفيــزا« عاوة 

على مميزات كثيرة و متعددة.
وأضافــت أنــه يتــم تركيــب هــذه العــدادات مجانــا لصالح 
املشــتركني التابعــني لنطاق الشــركات املذكورة، ألنه مشــروع 
الطاقــة  لتوفيــر  الكهربــاء  قطــاع  خطــة  ضمــن  التجريبــى 
الكهربائية لكل االستخدامات بدرجة عالية من اجلودة، ورفع 
مســتوى اخلدمــات املقدمــة للمواطنــني من خال األســاليب 

التكنولوجية احلديثة.
كمــا كشــفت املصادر عن 6 شــركات أجنبيــة ومحلية تقوم 
بتصنيــع عدادات الكهرباء الذكيــة وتنفيذها وتركيبها لصالح 
شركات توزيع الكهرباء، وتشتمل هذه الشركات املصنعة على 
كًاّ من الســويدى إليكتوميتر، وSAMEMCOM الفرنسية، 
وهواوى الصينية، وإســكرا إميكو املصرية، وZTE الصينية، 

باإلضافة إلى شركة جلوبال.
وأضافــت أيضــا أن وزارة الكهربــاء تخطــط لتغييــر جميع 
متطــورة  أخــرى  بعــدادات  الكهربائيــة  بالشــبكة  العــدادات 
 )CSS( وحديثــة وذكيــة، وأنــه ســيتم تطبيــق خدمة العميــل

ملتابعة االســتهاك على مدار اليوم والشــهر وســداد الفواتير 
وأقصى حمل، وتفعيل تطبيق الرســائل إلرسال رسائل نصية 
للمشــترك بإصــدار الفاتــورة وأقصــى حمــل ومواعيد فصل 
التيــار عنــد القيام بأعمال الصيانــة، وتطبيق احملمول ملتابعة 
اســتهاك املشــترك على مدار اليوم والشهر وسداد الفواتير 
وأقصــى حمل، والســداد اإللكترونى، وذلــك تنفيذاً خلدمات 

املقدمة للمشتركني من مشروع العدادات الذكية.
وكان الدكتــور محمــد شــاكر وزيــر الكهربــاء والطاقة، قد 
أكــد فــى تصريحات له، عــن فوائد املشــروع التجريبى والتى 
تتلخص فى حتديد االستهاك الفعلى بدون زيادة أو نقصان، 
والتغلــب علــى األســباب اجلذرية للقــراءات غيــر الصحيحة 
وانتظــام عملية قراءة العــدادات واالهتمام بدقتها، باإلضافة 
إلــى التحكــم فى االســتهاك وتقليــل قيمة فاتــورة الكهرباء، 

والتخلص التدريجى من زيارات القراء واحملصلني.
وأشــار الــى أن أهــم مــا مييــز العــداد الذكــى أنــه مــزود 
بخاصيــة احلصــول علــى معلومات عــن اســتهاك الكهرباء، 
وكذلك إمكانية الشحن عن بعد وتعامل مميكن دقيق لتافى 
أخطاء العنصر البشري، فضًا عن أنه سيتم احملاسبة بنفس 
أســعار الكهرباء وشــرائح االســتهاك املتعامل بها حالًيا دون 

أى زيادة فى أسعار الكهرباء.

الوزارة قامت 
بتركيب 200 

ألف عداد ذكى 
مجانا وتسعى 
لمنح امتيازات 

للشرائح كثيفة 
االستهالك

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حاليا لالنتهاء من تنفيذ أول مشروع ريادى فى 
 ،)RFP1( المنطقة بأكملها بتركيب 250 ألف عداد ذكى مجانا فى نطاق ست شركات توزيع
وذلك فى إطار سعيها الدائم لتقديم خدمات مميزة للمشتركين سواء فى المنازل أو الشركات 
والمحال التجارية، ومن المستهدف أيضا إنشاء شبكات االتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.

وفاء حسن

كيف جنا قطاع التشييد فى مصر من جحيم كورونا؟2

ولعل آخرها قرار البنك املركزى إضافة الشــركات العاملة فى قطاع 
املقاوالت والتشييد والبناء التى يبلغ حجم إيراداتها السنوى 50 مليون 
جنيه فأكثر إلى املســتفيدين من مبادرة إتاحة 100 مليار جنيه بســعر 
عائد 8% متناقص من خال البنوك، لتقوم بإقراضه لشركات القطاع 

اخلاص الصناعى واملجال الزراعى.
اهتمــام الدولــة بقطــاع التشــييد، جعــل مؤسســة فيتــش الدوليــة 
للتصنيف االئتمانى تؤكد أن قطاع التشــييد املصرى ســيتصدر أسواق 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2029.
أســامة اجلوهــرى، مســاعد رئيــس الــوزراء والقائــم بأعمــال رئيس 
مركــز املعلومــات ودعــم اتخــاذ القرار، اســتعرض ملخصــاً لتقرير آخر 
صدر عن مؤسسة »فيتش«، حول التوقعات املستقبلية لقطاع التشييد 
والبنــاء فــى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بعــد تداعيات 
انتشــار »كورونــا« حتى عام 2029، موضحــاً أن التقرير تضمن توقعات 
بــأن يواصــل قطــاع التشــييد والبناء فــى مصر منوه القــوى على مدار 
الســنوات العشــر املقبلة، ليكون متوســط النمو السنوى مبعدل 9% ما 
بني عامى 2020 و2024، بعد تأثره على املدى القريب بجائحة »كورونا«، 

كما أنه من املتوقع أن يفوق قطاع التشييد والبناء مبصر باقى األسواق 
مبنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على املدى الطويل.

وانطاقــاً مــن أن مصــر حتتل، فى املرحلة احلاليــة، الترتيب الرابع 
كأكبر قطاع فى التشييد والبناء فى املنطقة، فقد أشار »اجلوهرى«إلى 
أن تقريــر »فيتــش« يتوقــع أن متتلــك مصــر بحلــول 2029 أكبــر قطاع 
للتشييد والبناء فى املنطقة بأكملها، الفتاً إلى أن مصر سجلت مرتبة 
متقاربــة مــع دولــة اإلمــارات، مــن حيث أقوى ســوق فــى املنطقة وهى 
أعلــى من املتوســط العاملى واإلقليمى، كمــا لفت التقرير إلى أن مصر 
سجلت الترتيب الثانى كأقوى سوق فى منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيــا، وقــد كان هــذا مدفوعــاً بتحســن نســبى فــى ملــف املخاطر 
مبصــر، بعد أن واصلت الدولة تســجيل نقــاط قوية من حيث املخاطر 

السياسية والتشغيلية قصيرة األجل.
»اجلوهــرى« أضــاف أنه من املتوقع وفقاً لتقرير »فيتش« أن يُحافظ 
قطــاع التشــييد والبنــاء فــى مصــر على هذا املســتوى مــن النمو وهو 
9%، مــع توقعات للتوســع بنســبة 7.5% خــال 2020، وإن كان ذلك أقل 
من توقعات »فيتش«السابقة للنمو بنسبة 9.7% قبل جائحة »كورونا«، 

لتنتقــل مصــر خــال فترة التوقعــات من املرتبــة الرابعــة كأكبر قطاع 
تشــييد مــن حيث قيمــة الصناعة إلى املرتبة األولــى فى املنطقة ككل 

بحلول عام 2029.
تقريــر »فيتــش« لفت إلى أن قيمة صناعة التشــييد والبناء احلالية 
فــى مصــر بنحــو 25 مليــار دوالر، متوقعــاً أن يدفــع النمــو املســتدام 
بالقطــاع هــذه القيمة لتصل إلى أكثر من 89 مليار دوالر بحلول 2029، 
األمــر الــذى ســيجعل مصر مُتثل حوالى 30% من قيمــة صناعة البناء 

والتشييد فى املنطقة بأكملها.
وفى ضوء هذه التوقعات، فإن التقرير أشــار إلى أن مصر ستشــهد 
دوراً أكبــر للقطــاع اخلــاص، كمــا أشــاد التقريــر بــدور الشــراكة بــني 
القطاعــني العــام واخلــاص الــذى تُديــره وزارة املاليــة، والــذى جنح فى 
حتســني الشــفافية أثناء طرح العطاءات، وهو األمر الذى متت ترجمته 
إلــى مزيــد مــن الثقــة من جانب املســتثمرين والشــركات، كمــا أنه من 
املتوقع استمرار الفرص املتاحة فى مصر للمشروعات اخلضراء بشكل 
يفــوق أقرانها على املســتوى اإلقليمــى، وهو ما ظهر واضحاً من خال 

إنشاء العاصمة اإلدارية اجلديدة.

فيتش: تؤكد أن 
قطاع التشييد 

المصرى سيتصدر 
أسواق منطقة 
الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا 
بحلول عام 2029

رغم تلقى عدد من القطاعات ضربات موجعة جرَّاء انتشار جائحة كورونا إال أن قطاع التشييد والبناء 
المصرى ظل حائط صد وصمام أمان لالقتصاد المصرى، حيث ُيمثل أكثر من 17% من الناتج القومى 

ويوفر أكثر من 4 ماليين فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، والسؤال اآلن كيف نجا قطاع التشييد فى مصر 
من جحيم كورونا؟

منذ بداية أزمة كورونا، حرصت الدولة على أال يتأثر قطاع المقاوالت والتشييد والبناء بأى أزمات أو 
تقلبات اقتصادية سواء على المدى المتوسط أو البعيد، من خالل اتخاذ قرارات استباقية وانتهاج 

سياسات مالية وتحفيزية.

صورة سلبية فى عدم اتباع سياسة السوق احلر فى حتديد 
سعر الصرف.

ومع ذلك لم ينخفض اجلنيه إال بشــكل طفيف منذ بداية 
العام، ويتناقض هذا بشــكل كبير مع عمات أســواق ناشــئة 
أخرى تأثرت باألزمة، إذ نزل الريال البرازيلى بحوالى %20 

فى 2020.
وكانــت وكالــة بلومبــرج، قــد توقعــت فــى نهايــة شــهر 
أبريــل، أن يواجــه اجلنيه »هبوطاً حتمياً« مع أزمة انتشــار 
»كوفيــد-19«، وقالــت فــى تقرير لهــا إن مواصلــة اجلنيه 
املصــرى ألدائــه اجليــد وســط تداعيــات انتشــار فيروس 
»كوفيــد-19« االقتصاديــة، يتناقض متاما مع أداء عمات 
األســواق األفريقيــة والتــى تهــاوت بشــدة خــال الشــهر 
املاضــى. ولفتت »بلومبرج« إلى أن العديد من املســتثمرين 
يــرون أن قيمــة اجلنيــه مبالــغ فيها وأنه ســيواجه »هبوطاً 
حتميــاً« فــى مواجهــة الــدوالر رغم مكاســبه الكبيــرة هذا 
العــام. وأشــار تقرير بلومبــرج إلى أن اجلنيــه املصرى هو 
صاحــب األداء األفضــل هــذا العــام بعــد عملــة ميامنــار، 
ومتكــن مــن احلفــاظ علــى مرونتــه وســط نــزوح األمــوال 
من األســواق الناشــئة خال شهر مارس بســبب تداعيات 

انتشار الفيروس.

أسئلة      األسبوع    الساخنة
وأحملت نيللى إلى أهمية جتربة الزواج من خال أحد املشــاهد التى 
قدمتها خال مسلسلها »ذات«، قائلة: »اجلواز بالنسبة لى حاجة مهمة 
وهــو ده مســتقبلى، كل واحــد قادر يحدد أولوياته يــا صفية وأنا حرة«، 

وذلك عبر صفحتها اخلاصة مبوقع التواصل االجتماعى فيس بوك
وبدأت قصة حب نيللى كرمي لرجل األعمال عمرو إسام فى إحدى 
الــدول األجنبيــة، حيــث وقــف بجانبهــا خــال عمليتهــا األخيــرة التى 
أجرتها على يد فريق أجنبى إلزالة ورم من وجهها وهو ما وطد العاقة 
بينهمــا وجعلهــا تدخــل فــى مرحلة اجلديــة بعدها، وكان مــن املفترض 
إعــان االرتبــاط رســمياً متهيــداً للــزواج إال أن الظروف التــى مرت بها 

الباد من فيروس كورونا عطلت األمر أكثر من مرة.
عمرو إسام هو الزوج الثالث فى حياة نيللى كرمي، والصديق املقرب 
للفنــان الكبيــر عمــرو ديــاب، حيــث جتمعهمــا صداقة عائلية بســبب 
صداقة زوجة الهضبة زينة عاشور وزوجة عمر السابقة حنان شحاتة، 
وهو رجل أعمال تخرج من اجلامعة األمريكية بالقاهرة قسم االقتصاد 
وإدارة األعمــال الصغــرى، عمــل فــى شــركة والده عــام 1989، وهو أحد 
أهــم رجال األعمال فى اســتيراد األطعمــة الفاخرة إلى مصر، وصاحب 
أشهر كافيهات فى مصر أبرزها كافيه TRIANON، كما ميتلك أكثر 
مــن 100 متجــر فى مختلف أنحاء مصر. وتزوجــت نيللى مرتني األولى 
وعمرهــا لــم يتجــاوز العشــرين عاماً وأثمــرت تلك الزيجــة عن طفلني 
وهمــا يوســف وكرمي، ثم تزوجت للمرة الثانية مــن خبير التغذية هانى 
أبوالنجــا وأعلنــت انفصالهمــا بعد زواج اســتمر 11 عامــاً وأثمرت تلك 
الزيجة عن بنتني وهما ســيليا وكندة من خال برنامج »ET بالعربى« 

بعبارة مقتضية: »أنا امرأة حرة«
وأكــدت فــى أكثر من برنامــج تليفزيونى أنها عاشــت حياة 
زوجيــة طويلــة مــع طليقهــا أبوالنجــا وصفتهــا بســنوات 
»النكد«، وهو ما تســبب أن يكون أغلبية أعمالها واقعية 
وال يــزال اجلمهــور يتحدثــون بهــا إلى وقتنــا احلالى، 
وعن سبب حتملها طوال تلك املدة قالت إنها إنسانة 
صبــورة ومتفائلــة جــداً وكانــت تأمــل أن تتحســن 
الظــروف يومــاً مــا، ورد طليقهــا »أبوالنجــا« عليها 
عبــر صفحتــه اخلاصة على أحــد مواقع التواصل 
االجتماعى قائاً: »القرارات أن تقرر التزام الصمت 
حينمــا يكــون الــكام مباحــا وأن تقــرر أن تظل 
محترمــاً حني يتخلى اآلخرون عن االحترام، وأن 
تصــون مــا فرط فيه اآلخــرون، هنا فقط يظهر 
معــادن النــاس، حتية لــكل من ظــل محترماً فى 
زمــن عــدم االحتــرام«، وأردف أبوالنجــا: »هناك من 
لهــم القــدرة علــى إبهارنــا فــى إظهار قلــة األصل، 
سبحان اهلل فى قدرة هؤالء على التحول، واحلمد 
اهلل علــى كشــف أنفســهم«. وحققــت نيللــى كرمي 
جناحاً كبيراً فى دراما رمضان املاضى من خال مسلسل 
»بـــ100 وش« مــن إخــراج كاملة أبوذكرى، وقصة وســيناريو 
وحوار أحمد وائل وعمرو الدالى، وشاركها البطولة عدد 
من النجوم منهم الفنان آسر ياسني وشريف 
دســوقى وإســام إبراهيــم وعــا رشــدى 
ومصطفــى درويــش ودنيا ماهــر وزينب 
غريب ومحمد العظيم وســلوى محمد 
على ولؤى عمران، وتألقت من خاله 
بدور »ســكر« نصابة محترفة تتحد 
للقيــام بعمليــات  مــع أصدقائهــا 

نصب.



1 فى الشبكة
1يونيه 2020 العدد ٧0٨

اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

0 ٨االثنين

طارق شلتوت

محمد جالل فراج

ناصر غازى

هشام جابر

محمد صالح
حسام عبدالشافى

محمد شعبان

مدير التحرير

مدير التحرير الفنى

مراجعة لغوية

اإلخراج  الصحفى

هيئة التحرير

أسبوعية ـ مستقلة ـ شاملة
تصدر كل إثنني عن شركة املوجز 
للصحافة والطباعة والنشر شركة 

مساهمة مصرية

البريد االلكترونى
ELMOGAZ@ELMOGAZ.COM

التوزيع واالشتراكات

ملدة عام
156 جنيهات

الدول العربية
350 دوالر

الدول األجنبية
450 دوالر

4 ويصا واصف 
متفرع من شارع مراد- اجليزة

  تليفون: 
0235703001
0235703004
0235703006

مؤسسة األهرام

WWW. 
ELMOGAZ

.COM

محمدعبدالعزيز
سكرتير التحرير

سمير الباجورى
املستشار القانونى

أكد مصدر من نادى الزمالك أن مصطفى 
محمد نجم الفريق الصاعد دخل اهتمامات 

ناديى أندرلخت وجينت المنافسين فى 
الدورى البلجيكي، لبحث إمكانية التعاقد 

معه خالل فترة االنتقاالت الصيفية الحالية.

مصيــر الثنائــى مــا زال غامضــاً بعد 
التأكد من رحيلهما من القلعة احلمراء، 
والــذى ظهــر الفترة املاضيــة من تخبط 
فــى التصريحات بشــأن حارس األهلى، 
واآلخــر الذى تراجع عن االعتزال وقرر 
االســتمرار فى املالعب ليكمل مســيرته 

داخل املستطيل األخضر.
وفــى خــالل هــذا التقرير نســرد لكم 
مصيــر الثنائى خالل الفترة املقبلة ومن 
جهة أخرى أسباب اخلالف بني عاشور 
أســوار  خــارج  جعلــه  والــذى  واألهلــى 
القلعــة احلمراء بشــكل لــم يتوقعه أكثر 

املتشائمني.
مأســاوية  نهايــة  عاشــور..  حســام 

ومصير مجهول
داخــل  العــب خصوصــا  كل  يســعى 
النــادى األهلــى أن يختــم مســيرته مــع 
كــرة القــدم بشــكل طيــب وعالقــة قوية 
مع اجلماهير التى ســوف تسانده عقب 
اعتزالــه، هــو عكــس مــا فعلــه حســام 
عاشــور قائــد النــادى األهلــى التاريخى 
مــن حيث حصد األلقاب واملشــاركة فى 
البطــوالت، بعدمــا ظهر بكلمــات أثارت 
غضب األهالوية والتى جعلته فى مكانة 
الســعيد  وعبــداهلل  احلضــرى  عصــام 
وغيرهمــا مــن الالعبــني الذيــن فقــدوا 

حب جماهير املارد األحمر.
نهايــة عاشــور داخــل جــدران القلعــة 
احلمــراء كانــت مأســاوية لــم يتوقعهــا 
البعــض خصوصــاً تفضيلــه جبهة تركى 
آل الشــيخ علــى النــادى األهلــى، ممــا 
جعــل نهايــة عالقته مع اجلمهور أســرع 
ما يكون وفى السطور التالية نسرد لكم 
مصير عاشــور الفتــرة املقبلة باإلضافة 
إلى كواليس اخلالف مع مجلس اإلدارة.

وعد األهلى
بالنــادى  التخطيــط  جلنــة  طالبــت 
األهلــى، حســام عاشــور قائــد الفريــق 
االعتــزال نهايــة هــذا املوســم، والعمــل 
فــى قنــاة األهلــى أو املعايشــة فــى أى 
نــاد أوروبى ثــم العودة للعمــل فى قطاع 
الناشئني باألهلى، مع تكرميه فى مباراة 
اعتــزال علــى أعلى مســتوى. واســتغرق 
حســام عاشــور وقتــا كبيــرا فــى الــرد 
على مســئولى األهلى بشأن مصيره إما 
باالعتزال أو اللعب فى ناد آخر، خاصة 
أن النشــاط الرياضــى توقف منذ شــهر 
مــارس بســبب انتشــار فيــروس كورونا، 
ممــا أتاح الفرصة لقائد األهلى للتفكير 

فى مستقبله دون استعجال.
بداية األزمة بني عاشور واإلدارة

طالــب حســام عاشــور قائــد النــادى 
األهلى إدارة ناديه بتحديد موقفها فيما 
يخــص مبــاراة اعتزالــه، املقــرر إقامتها 
اســتقرار  بعــد  املقبلــة  املرحلــة  خــالل 
نهايــة  اعتزالــه  إعــالن  علــى  عاشــور 
املوســم اجلــارى، وقبــول عــرض اإلدارة 
احلمــراء وصــرف النظر عن اســتكمال 
مســيرته الكرويــة فــى نــاد آخــر خــارج 

القلعة احلمراء.
استعجال عاشور والفيديوهات

واســتقر قائــد الفريق علــى االعتزال 
نهايــة هــذا املوســم وبــدأ فــى التجهيــز 
ملبــاراة اعتزاله مــع إدارة األهلى، وجهز 
خطــاب االعتــزال وعرضــه علــى إدارة 
األهلــى، التــى تأخــرت فــى الــرد علــى 
قائــد األهلــى مــا يقرب من 4 ســاعات، 
ليخــرج بفيديو يكشــف تفاصيل االتفاق 
واملستشــار  األهلــى  إدارة  وبــني  بينــه 
تركى آل الشــيخ. واتهم عاشــور مجلس 
إدارة األهلــى بإفســاد مهرجــان اعتزاله 
وتعطيــل حســم مصيــره، ممــا اعتبــره 
مجلــس اخلطيب خروجا عــن األعراف 
لألهلــى،  األخالقيــة  والقيــم  الكرويــة 
خاصــة أن هــذه االتهامــات تزامنت مع 
جتــدد اخلــالف مــع تركــى آل الشــيخ 

رئيس األهلى الشرفى سابقا.
وقرر ســيد عبداحلفيظ، مدير الكرة 
بالنــادى األهلــى، توقيع 
غرامــة ماليــة على 
عاشــور  حســام 
لوائــح  ملخالفتــه 
ى  د لنــا ا
فــى  بالظهــور 
وســائل اإلعالم 
احلصــول  دون 
موافقــة  علــى 
الكــرة، كمــا  مديــر 
قــرر رفع مــا جاء من 
لســان  علــى  تصريحــات 
الالعب بشــأن النــادى إلى جلنة 
التخطيط للكرة التخاذ ما تراه، لتوصى 
بســحب عرضها العتزال حسام عاشور 

بعد تصريحاته ضد األهلى.
عروض اخلليج

خطوة أخرى قد يلجأ لها عاشور بعد 
رحيله عن األهلى بنهاية املوسم احلالى، 
وهــو االنتقال ألحد الدوريات اخلليجية 

وحتديداً للدورى السعودى.
األهلــى  جنــم  عبدالرحمــن  عــادل 
الســابق والــذى ميتلــك جتربــة تدريبية 
فى املالعب الســعودية مــن خالل قيادة 
فريــق الشــباب أعلــن أن عاشــور دخــل 
فــى مفاوضــات مــع أحد املســئولني فى 
نــاٍد كبيــر بالــدورى الســعودى. وأضاف 
عبدالرحمن فى تصريحــات تليفزيونية 
»عاشــور دخــل فــى مفاوضــات مع أحد 
أن  إال  الكبــرى  باألنديــة  املســئولني 
املفاوضات لم تصل للمستوى الرسمى«.
وتابــع: »عاشــور تلقــى عرضــاً آخــر 
مــن أحــد أندية الدورى الســعودى، لكن 

لــم يــرض الالعــب نظــراً لشــعوره بــأن 
اســم النــادى أقــل بكثيــر مــن تاريخه«. 
باإلضافــة إلــى تأكيد عاشــور فــى آخر 
امتالكــه  علــى صفحتــه  نشــره  فيديــو 
عرضــني األول مــن الــدورى الســعودى 

واآلخر من الدورى البرتغالى.
حقيقة االنتقال للزمالك

»ربنــا يســهل، ال أحــب املزايــدة علــى 
أحــد، هناك اتصاالت كثيــرة فى الفترة 
األخيرة، وربنا يلهمنى القرار املناســب«، 
بهذه الكلمات كان تعليق حســام عاشــور 

على موقفه من الرحيل للزمالك.
أحــد  فــى  مداخلتــه  خــالل  عاشــور 
بوجــود  رده  عنــد  الرياضيــة  البرامــج 
عــرض من جانب الزمالك رد »ضاحكاً« 
دون أن يوضــح أى جديــد حــول الرحيل 
للقلعــة البيضاء. وأضاف عاشــور: »فى 
بدايــة املوســم املاضى كنت أساســياً مع 
النــادى األهلــى، كيــف لــى بعــد موســم 
واحــد أن أفكــر فــى االعتــزال، ميكننى 

اللعب لثالثة مواسم قادمة«.
فــى املقابــل، نفــى مرتضــى منصــور 
رئيــس مجلس إدارة نــادى الزمالك، فى 
تصريحــات خاصة لـ»مصــراوى« دخول 
ناديه فى مفاوضات حول ضم عاشور.

إكرامى وإحراج بيراميدز
حتــت شــعار »اخلروج الكبيــر«، كانت 
نهايــة عالقــة شــريف إكرامــى بالنــادى 
األهلــى بعــد مســيرة طويلــة، اســتطاع 
شــريف إكرامــى حــارس مرمــى النــادى 
األهلــى أن يحتفــظ مبكانــة مميــزة فى 
قلوب عشــاق الفريــق األحمر رغم تأكد 
رحيلــه بنهاية املوســم اجلارى، بعد عدم 
التجديــد مــع األهلــى فــى املفاوضــات 
األخيــرة، ليرحــل إكرامــى مجانــاً علــى 
الفريــق ويصبــح مــن حقــه التوقيــع ألى 
نــاد آخر فــى فترة االنتقــاالت الصيفية 
املقبلة، ونســرد لكم حقيقــة انتقاله إلى 
بيراميــدز بــني تصريحــات تؤكــد إمتــام 

الصفقة ونفى الالعب.
زيزو يعلن إمتام الصفقة

عبدالشــافى  عبدالعزيــز  أعلــن 
املستشــار الفنــى لنــادى بيراميــدز عــن 
توقيع شريف إكرامى على عقود انتقاله 

للفريق بداية من املوسم املقبل.
وكان إكرامــى قــد أعلــن منــذ عــدة 
األهلــى  النــادى  عــن  رحيلــه  أســابيع 
بنهايــة املوســم اجلارى مــع انتهاء عقده 
مــع القلعــة احلمــراء. وقــال عبدالعزيز 
البرامــج  أحــد  عبــر  عبدالشــافى 
الرياضيــة: »كل شــىء معــروف، إكرامى 
يوقــع على عقــود انتقاله إلــى بيراميدز 
بالفعــل«. وتابع زيزو: »إكرامى ســيرحل 
عن األهلى فى صفقة انتقال حر، ورحل 
بشــكل رائــع وجتربتــه انتهت مــع القلعة 

احلمراء بالفعل«.
سعيد ينفى التعاقد

أكــد هانــى ســعيد املديــر الرياضــى 
لنــادى بيراميــدز، أن فريقــه لــم يتوصل 
التفاق مع شريف إكرامى حارس مرمى 
النادى األهلى حتى اآلن. وأشــار ســعيد 
فــى تصريحــات عبر قناة صــدى البلد، 
إلــى أن عبدالعزيز عبدالشــافى »زيزو« 
املستشــار الفنــى لنــادى بيراميــدز قــد 
شــريف  بشــأن  األمــر  عليــه  اختلــط 
إكرامى. وقال سعيد: »عندما نتعاقد مع 
أى العب يتم اإلعالن عن طريق القنوات 
الرســمية لنا، لدينا طريقة لإلعالن عن 
الصفقــات وال يتــم اإلعــالن عنهــا عبر 
التليفزيونيــة«.  املســئولني  تصريحــات 
وأكمــل: »يبــدو أن األمر قد اختلط على 
عبدالعزيــز عبدالشــافى قليــاًل، إذا كنا 
قــد وقعنا مع شــريف إكرامــى وتوصلنا 
التفاق معه فإننا ســنعلن مباشــرة مثلما 
وأضــاف:  فتحــى«.  أحمــد  مــع  فعلنــا 
»نحــن مــن األندية املهتمة بضم شــريف 
إكرامــى، لكننــا لــم نحصل علــى توقيعه 
حتــى اآلن، وفــور االتفاق على كل شــىء 
سنعلن ذلك«. واختتم: »حتدثنا مع زيزو 
بالفعــل، وقال لنا إنه لــم يقصد ما قاله 
نصــاً وهو مــا يجعلنى أؤكد أن األمر قد 

اختلط عليه«.
أكرامى يؤكد عدم التوقيع

علق شــريف إكرامــى حارس مرمى 
تصريحــات  علــى  األهلــى  النــادى 
هانــى ســعيد املديــر الرياضــى لنادى 
يوقــع  لــم  إكرامــى  بــأن  بيراميــدز، 
وقــال  لبيراميــدز.  رســمى  بشــكل 
موقــع  علــى  حســابه  عبــر  إكرامــى 
التواصل االجتماعى تويتر: »تشــرفت 
بتصريحــات املديــر الرياضــى لنــادى 
انتقالــى  إمكانيــة  عــن  بيراميــدز 
لصفوفهــم املوســم املقبــل وأؤكد على 
مــا أشــرت إليــه فــى فبرايــر املاضى 
أننــى ســوف أكــون أول مــن يعلــن عن 
وجهتى املقبلة وفى التوقيت املناسب، 
ومســئولى  إلدارة  مســتحق  شــكر 
االحترافيــة  علــى  بيراميــدز  نــادى 

والتوضيح«.
يرفض إكرامى اإلعالن عن وجهته املقبلة 
فــى الوقــت اجلــارى منتظــراً إلغــاء املوســم 
النــادى  مــع  لتعاقــده  احترامــاً  انتهــاءه،  أو 
وللجماهيــر احلمــراء، حيــث ينتهــى تعاقــد 

الالعب فى األهلى بنهاية املوسم اجلارى.
داخــل  مــن مصــدر  »املوجــز«  وعلــم 
النــادى األهلــى أن إكرامــى أنهى اتفاقه 
بيراميــدز  صفــوف  إلــى  لالنضمــام 
منــذ فتــرة بعدمــا اتفق مــع األهلى على 
الرحيــل، إال أن احلارس الدولى يرفض 
اإلعــالن عــن وجهته احترامــاً جلماهير 

النادى األهلى.

مصير الكابنت
لعنة اخلروج من جنة األهلى

إسالم أسامةإسالم أسامة

دائما يضرب 
مجلس إدارة النادى 

األهلى على مر 
العصور، المثل فى 

ترسيخ المبادئ 
والقيم بصدور 

قرارات تاريخية، 
وهو ما يجعل 
القلعة الحمراء 

متميزة عن غيرها 
ويجعل االنضباط 
سمة أساسية بين 

الفرق واألجهزة 
الفنية واإلدارية. 
الساعات األخيرة 

شهدت توترا 
شديدا لم يشهده 
الشارع األحمر منذ 
زمن طويل، حيث 

شهد ملف التجديد 
لالعبين الكبار 

بالفريق اهتماما 
بالغا بسبب قيمة 

وحجم النادى 
األهلى ومن جهة 
أخرى قيمة وقدر 

الالعبين أمثال 
حسام عاشور قائد 
الفريق األول والذى 
لعب لألهلى لمدة 
16 عاما لم يخرج 

فيها عن جدران 
القلعة الحمراء، 
واآلخر شريف 

إكرامى حارس عرين 
المارد األحمر والذى 

توج معه 

أكــد مصدر داخل نــادى الزمالك 
أن مصطفــى محمــد جنــم الفريــق 
ناديــى  اهتمامــات  دخــل  الصاعــد 
أندرخلــت وجينــت املنافســني فــى 
الــدورى البلجيكــي، لبحــث إمكانية 
التعاقد معــه خالل فترة االنتقاالت 

الصيفية احلالية.
إدارة  أن  علــى  شــدد  املصــدر 
الزمالــك لم تتلق أى عرض رســمى 
لكنــه  اآلن،  حتــى  الالعــب  بشــأن 
متابعتــه لــم تتوقــف عــن أندرخلت 
وجينــت فقــط، بــل امتــدت أيضــا 
اإلجنليــزي،  يونايتــد  لنيوكاســل 
مجــددا  رينجــرز  اهتمــام  بجانــب 

باحلصول على خدماته.
مصطفــى محمــد مييــل بدرجــة 
أكبر نحو االحتراف فى ســن مبكر، 

خاصــة وأنــه لم يتجــاوز الـ23 عاما 
بعد، رغم متسك مسؤولى الزمالك 

باستمراره، حسب املصدر.
ومــن املقــرر أن يتم حســم األمور 
ســواء برحيل الالعــب أو البقاء مع 
فريقــه، مبجرد اســتئناف النشــاط 
الرياضى مــرة أخرى، بعد فترة من 
التوقف جراء تفشى فيروس كورونا 

املستجد
وبات مصطفى محمد، جنم فريق 
أنظــار  محــط  املصــري،  الزمالــك 
العديــد مــن الفــرق األوروبية خالل 
املســتويات  بعــد  األخيــرة،  اآلونــة 
املتميــزة التــى قدمهــا مــع "القلعــة 

البيضاء" على األصعدة كافة.
املهاجــم الشــاب الواحــد يعيــش 
أفضــل فتراتــه الكروية بعــد عودته 

إلــى الزمالــك هــذا املوســم، عقــب 
انتهــاء فتــرة إعارتــه بــني صفــوف 
هجــوم  ليقــود  اجليــش،  طالئــع 
فــى  باقتــدار  األبيــض  الفــارس 

مختلف البطوالت، محليا وقاريا.
منحــه  محمــد  مصطفــى  تألــق 
األساســية  التشــكيلة  فــى  مكانــا 
ملنتخــب مصــر األوملبــي، وســجل 4 
أهــداف قــاد بهــا "الفراعنــة" للقب 
 23 حتــت  األفريقيــة  األمم  كأس 

عاما للمرة األولى فى تاريخه.
عرضــا  تلقــى  الزمالــك  مهاجــم 
رســميا لالنتقال إلــى فريق رينجرز 
املاضــي،  ينايــر  فــى  االســكتلندى 
إدارة  مجلــس  متســك  أن  غيــر 
ناديــه باســتمراره، حال عــدم إمتام 

الصفقة.

شــهدت الســاعات القليلــة املاضية اقتراب مســئولى 
نــادى الزمالــك مــن التعاقد مــع الدولــى األجنولى أرى 
بابــل، جنــاح وجنم الفريق األول لكــرة القدم بنادى أول 
أغســطس األجنولــى لتدعيــم الفريق األول فى موســم 

االنتقاالت الصيفية املقبلة من أجل حصد األلقاب.
الزمالــك قطــع شــوطاً كبيراً فــى مشــوار مفاوضاته 
مــع الدولــى األجنولــى بعدما أوصى الفرنســى باتريس 
كارتيــرون، املدير الفنى للزمالك، بتدعيم مركز اجلناح 
األيســر، وعقــب الوصــول لصيغــة تفــاوض نهائيــة بني 
القلعــة البيضــاء وفريــق أول أغســطس يتــم اإلعــالن 
بشــكل رســمى، على أن يوقع على العقود عبر الفاكس 
فــى ظل الظــروف الراهنــة التى مير بها العالم بســبب 

تفشى فيروس كورونا املستجد.
وتعد التجربة األجنولية فى مصر ناجحة بنسبة كبيرة 
الفترة املاضية، خصوصاً سرعة التأقلم والتكييف على 
األجــواء الكــرة املصرية، بعيــداً عن تألقهــم وامتالكهم 
املهــارات العاليــة، لذلك فــى هذا التقرير نبرز مشــوار 

وصفات األجنولى آرى بابل صفقة الزمالك املنتظرة.
بابل بني مهاراته العالية وتعدد املراكز

وميتلــك  الســن  صغيــر  عامــاً   26 بابــل  األجنولــى 
إمكانيــات ومهــارات رائعــة مــن خــالل خبرات واســعة 
فــى الــدورى البرتغالى، حيث ســبق له اللعــب فى نادى 
ســبورتنج لشــبونة من قبل وهو نفس النادى الذى دافع 
عن ألوانه الفتى األســمر املدلل شــيكاباال، ما يؤكد أنه 
العــب مميز وقادر علــى قيادة هجــوم الزمالك وكذلك 
إمكانية بيعه وتسويقه ألندية أوروبية أو خليجية مبالبغ 
كبيــرة حــال تفوقــه فى تســجيل وصناعــة األهداف مع 

الزمالك.
يجيــد األجنولــى آرى بابــل اللعب فى أكثــر من مركز 
فى امللعب، حيث يجيد اللعب فى مركز اجلناح املهاجم 
األمين واأليسر وكذلك يلعب فى مركز املهاجم الصريح 
واملهاجــم املتأخــر ممــا يضيــف إلــى املدرب الفرنســى 
إمكانيــات وخيــارات عديــدة للدفــع واالســتفادة به فى 

أكثر من مركز حال حاجة الفريق.
أرقام متواضعة فى مسيرة بابل

بحســب موقــع »ترانســفير ماركــت« املتخصــص فــى 
إحصائيــات وأرقــام الالعبــني، فــإن آرى بابــل لعب 43 
مباراة فى مســيرته الكروية بني ســبورتنج لشبونة »ب« 

البرتغالــى ومورينســى البرتغالى أيضاً وأول أغســطس 
األجنولــى. ومتكــن الالعــب من تســجيل هدفني وصنع 
مثلهما رفقة أول أغســطس األجنولى خالل 43 مباراة، 
وهــى أرقــام كارثيــة للغايــة لصاحــب الـ26 عامــاً الذى 
لعب 31 مباراة مع سبورتنج لشبونة »ب« دون إحراز أو 
صناعة أى أهداف أخرى وهو ما دفع الفريق البرتغالى 
لفســخ التعاقد ســريعاً معه. لكن املوســم اجلارى آلرى 
بابل فى بطولة دورى أبطال أفريقيا جيد، حيث ســجل 

هدفاً وصنع آخر فى 8 مباريات.
اجلنــاح األجنولــى يجيــد فــى عــدة مراكــز كمهاجــم 
صريــح ووهمــى وجنــاح أيســر وأميــن وأيضــاً كالعــب 
وســط هجومــى وهو مــا مينح اجلهــاز الفنــى للزمالك 
خيارات عدة فى حال إمتام الصفقة بنجاح، لكن املركز 
املفضــل آلرى بابل خالل مســيرته وهو اجلناح األيســر 
الــذى لعــب فيه 11 مبــاراة دون تســجيل أو صناعة أى 
هــدف، بينما خاض بابل 9 مباريات كمهاجم وهمى و6 
مباريات كجناح أمين ولعب مباراة واحدة كالعب وسط 

هجومى.
مفاوضات األهلى ومسيرة البرتغال

عقــب انتقال بابل إلى ســبورتنج لشــبونة ظهر تقرير 
مــن صحيفــة »أوجوجــو« البرتغاليــة يفيــد بــأن األهلى 
طلــب من النادى البرتغالى ضــم الالعب مقابل مليونى 
يــورو و30% مــن نســبة إعــادة بيعــه مســتقباًل. ولكــن 
أوضــح التقرير أن لشــبونة رفض العرض بشــكل قاطع 
لرؤية رئيسه برونو دى كارفاليو بأن الالعب انضم لتوه 
للفريــق وأن ســعره ســيرتفع كثيــراً فى املســتقبل. وفى 
البرتغال قرر لشــبونة إعارة بابل إلى موريرينسى لستة 
أشــهر ولكن الالعب لم يشــارك سوى فى أربع مباريات 
بواقــع 79 دقيقــة لــم يســجل خاللهــا أى هــدف ليعــود 
ســريعاً لســبورتنج ب أو الفريــق الرديــف. وإجمــاالً مع 
لشبونة خاض بابل 31 مباراة لم يسجل فيها أى هدف 
وصنع هدفاً وحيداً ليعود إلى أجنوال مجدداً على سبيل 
اإلعارة فى ســبتمبر 2018. وفى موســم 2019-2018 
بــدأ بابــل يســتعيد أداءه رويــدا رويــدا فســجل ثمانيــة 
أهداف فى 28 مباراة. ثم فى املوسم احلالى سجل 14 
هدفاً فى 26 مباراة شارك فى 24 منها بشكل أساسى، 
وسجل هدفاً حينما شارك فى مباراة من اثنتني شارك 

فيهما كبديل.

أندية أوروبية تخطط خلطف مصطفى محمد

الزمالك يتعاقد مع بابل لتدعيم الهجوم

رحيل 
البلدوزر

الدبابة 
األجنولية

فرحة »لني«
يتقدم الزميل رامى 

عبد احلميد بأرق 
التهانى القلبية لشقيقته 

»نسمة« مبناسبة قدوم 
مولودتها األولى »لني 

محمد أمني«،داعيا املولى 
عز وجل أن يجعلها من 

الذرية الصاحلة وقرة عني 
والديها. 

 حسام عاشور أضاع تاريخه مع األهلى وتحدى الجماهير بعد قرار مجلس االدارة 
باالستغناء عنه وحرمانه من كافة االستثناءات التى أعلنها الخطيب من قبل

 شريف إكرامى تعامل بذكاء وبحث عن مصلحته لكنه لم يخسر الجماهير وال 
مجلس اإلدارة وبيراميدز وضعه فى موقف محرج أمام الرأى العام

محمد عبدالعزيز
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 THE EUROPEAN مجلــة  منحــت 
جائزتــى  املصــرى  األهلــى  البنــك  العامليــة 
»أفضــل بنــك مصــرى فــى مجــال التجزئــة 
املصرفيــة، وأفضل بنك فى مجال اخلدمات 

املصرفية الرقمية » فى مصر لعام 2020.
      وتعقيبــا علــى اجلائــزة أعرب هشــام 
عكاشــه رئيــس مجلــس إدارة البنــك األهلى 
املصــرى عــن ســعادته بقــدرة البنــك علــى 
اقتنــاص تلــك اجلوائــز الصــادرة عــن احدى 
املجــات العاملية التى تضع معايير وضوابط 
فــى  األفضــل  املؤسســات  محــددة الختيــار 
العالــم فى مجاالت عــدة ومن أهمها القطاع 
العمــل  بفــرق  مشــيدا  واملصــريف،  املالــى 
احملترفــة واملدربة التى تنتمــى للبنك األهلى 
وتفانيهــا  بجهودهــا  أهلــت  والتــى  املصــرى 
حصــول البنــك علــى تلــك اجلوائز بشــهادة 
خبــراء التقييــم العامليــن، من خــال تقدمي 
أعلى درجات اجلودة فى اخلدمات واملنتجات 
املصرفيــة، حيث يضع البنك اســتراتيجيات 
طموحــة لتطويــر منظومــة خدماتــه ســواء 
فــى مجــال التجزئة املصرفيــة أو فى مجال 
التوســع الرقمــى الذى يعد مــن أهم أولويات 
البنك فى الســنوات األخيرة من أجل تدعيم 
خطــط الدولة نحــو التحول الى مجتمع اقل 

اعتمادا على النقد.
وأشــار عكاشه الى ان تلك االستراتيجيات 
اســفرت عــن الوصــول مبحفظــة التجزئــة 
املصرفيــة بالبنــك الــى 100 مليار جنيه وهو 
اجنــاز غيــر مســبوق فــى القطــاع املصرفى 
املصــرى حيث كان البنك األهلى املصرى هو 
أول مــن وضــع خططــا بعيدة املــدى لتطوير 
خدماتــه للتجزئــة املصرفيــة نتــج عنها تنوع 
والشــهادات  االدخاريــة  األوعيــة  فــى  فريــد 
وبطاقــات الدفــع االلكترونيــة التــى تتبايــن 
لتتيــح املرونــة فــى تلبية مختلــف احتياجات 
والتوســع  املطــرد  النمــو  كان  وقــد  العمــاء 
والتنــوع الــذى يحققــه البنــك األهلــى فــى 
فــى  ســببا  املصرفيــة  التجزئــة  مجــاالت 
حصــول البنك على تلك اجلائزة، حيث يعد 
احلصــول على هذه اجلائــزة الرفيعة حافزاً 
للبنــك وإداراتــه وفروعه على تقدمي مســتوى 
أعلى من اخلدمة التى تليق بعماء بنك أهل 

مصر.
       واضاف يحيى ابو الفتوح نائب رئيس 

مجلس اداره البنك االهلى املصرى ان جائزة 
أفضــل بنــك فــى التجزئــة املصرفيــة تأتــى 
اســتنادا لتحقيق البنك معدالت منو مرتفعة 
مبحفظة بطاقات االئتمان واخلصم املباشر 
واملدفوعــة مقدما حيث يعتبر البنك األهلى 
املصرى رائد سوق بطاقات الدفع االلكترونية 
فى مصر باستحواذه على احلصة السوقية 
االكبــر وكــذا معــدالت النمــو فــى محفظــة 
القــروض الشــخصية، عاوة علــى ذلك فان 
لديــه أكبر قاعدة بيانات عماء فى الســوق 

املصرفى املصري.
مشــيرا الى ارتفاع عدد ماكينات الصراف 
اآللــى ATM ليصل الــى 4400 ماكينة تعمل 
علــى مــدار اليــوم وتقــوم بعمليات الســحب 
وااليــداع مــن احلســابات وصــرف املرتبــات 
والتبرعــات  والفواتيــر  املســتحقات  وســداد 
واالســتعام عــن األرصــدة، كمــا ارتفــع عدد 
ماكينــات الـــ POS ليصــل إلــى أكثــر مــن 
22 ألــف ماكينــة، وقــد وصلــت شــبكة فروع 
البنك الى 510 فرعا ووحدة مصرفية تنتشر 
فــى جميــع أنحــاء اجلمهوريــة وفقا خلطط 
واستراتيجيات مدروسة للتوسع فى مختلف 

أنحاء مصر.
 كمــا تنوعــت البطاقات املصــدرة للعماء 
مــا بــن 5.3 مليــون بطاقــة خصم مباشــر، 

و4.8 مليون بطاقة مسبقة الدفع، باإلضافة 
الى أكثر من 1.7 مليون بطاقة ائتمانية، وما 

يجاوز 1.7 مليون بطاقة ميزة
واكــدت داليا الباز نائــب رئيس مجلس 
ان جائــزه  املصــرى  االهلــى  البنــك  اداره 
افضل بنك فى اخلدمات الرقميه تعكس 
استراتيجيات البنك فى تطوير اخلدمات 
اولــى  كانــت  والتــى  الرقميــه  املصرفيــه 
خطواتها افتتاح البنك ألول باقة من فروع 
اخلدمــة االلكترونية فى مصر مطلع عام 
2019، بحيــث تهــدف الــى تقــدمي خدمــة 
افضــل واكثر متيزا لعمــاء البنك خاصة 
بالنســبة للفئــات التــى تعــد التكنولوجيا 
احلديثــة هى اســاس تعاماتهم اليومية، 
اضافــة الى اطاق البنــك املرحلة الثانية 
 AHLY NET البنكــى   االنترنــت  مــن 
 NBE البنكــى  املوبايــل  تطبيــق  وكــذا 
العمــاء  حصــول  لتســهيل   MOBILE
الكترونيــا  املصرفيــة  خدماتهــم  علــى 
بوســائل ســريعة وآمنة حيث متكنهم من 
إمتــام العديــد مــن اخلدمــات املصرفيــة 
دون احلاجــة لزيــارة الفروع حيث زاد عدد 
املشــتركن مــن األفــراد ليصــل إلــى مــا 
يزيــد عن 2،400،000 عميل بنســبه تفعيل 
بلغــت 70 % ومــا يقرب من 60 الف عميل 

شركات، اضافة الى تطوير خاصية الدفع 
 QR « عــن طريــق رمــز االجابــة الســريع
CODE SCAN TO PAY«وذلــك مــن 
خال احملفظة االلكترونية للبنك األهلى » 
الفون كاش« والتى تعد من اوائل احملافظ 
االلكترونيــة التــى مت اطاقها فى الســوق 
املصرفــى املصــرى ويبلــغ عدد املشــتركن 
بها حتى االن ما يزيد عن مليون وستمائة 
ألــف مشــترك وتتيــح احملفظــة خدمــات 
مصرفية الكترونيــة متعددة والتى جتذب 
باخلص شــريحة الشــباب ومنها التحويل 
مــن محفظة الــى محفظة أخرى وســداد 
الفواتيــر ودفع التبرعات وإمكانية الشــراء 
عــن  اإللكترونيــة  الشــبكات  خــال  مــن 
طريق اصــدار خدمة البطاقة االفتراضية 
» VCN«والتــى يقــوم املســتخدم بتحديد 
مبلــغ البطاقة املطلوب واســتخدامها فى 

عملية الشراء بكل سهولة وامان
     وأضافت الباز ان البنك يتيح لعمائه 
بخدمتــى  االشــتراك  امكانيــة  احلاليــن 
االنترنــت البنكــى NBE NET أو املوبايــل 
البنكــى NBE MOBILE مــن خال موقع 
البنــك أو مــن خــال مركز اتصــاالت البنك 
19623 حيث ميكن للعميل القيام بالعمليات 
املصرفيــة دون احلاجــة لزيــارة الفرع، خاصة 
فــى الظــروف احلاليــة التى متر بهــا الباد 
البنــك  فــروع  علــى  الضغــط  ولتخفيــف 
وتقليــل الزحــام النــاجت عــن تكــدس العماء 
طلبــا للخدمــات املصرفيــة ومراعــاة معايير 
الصحــة العامــة حيــث ميكن للعميــل القيام 
لزيــارة  احلاجــة  دون  املصرفيــة  بالعمليــات 
الفرع ، مشيرة الى ان تلك اخلدمات تتطلب 
بنية تكنولوجية قوية لتســتوعب هذا التوسع 
املتنامى والطموح فى اخلدمات الرقمية، لذا 
يســعى البنــك بشــكل دائــم لتوظيــف البنية 
التحتيــة التكنولوجيــة والبرمجيات احلديثة 
التكنولوجيــة  الثــورة  ليواكــب  لديــه  املتاحــة 
عامليا، كما تتطلب أيضا رفع درجات التوعية 
والثقافــة املصرفيــة لــدى العمــاء وهــو مــا 
يقــوم بــه البنــك بشــكل ايجابــى مــن خال 
اعــداد افــام توضيحية لكيفيــة التعامل مع 
اخلدمــات الرقميــة بحيث يتــم اذاعتها على 
موقــع البنــك الرســمى وصفحــات التواصل 

االجتماعى اخلاصة به.

البنك األهلى املصرى يحصد جائزتى أفضل بنك فى مجال 
التجزئة املصرفية وأفضل بنك فى اخلدمات الرقمية

من إنترناشيونال فاينانس العالمية

حصــل بنــك مصــر مؤخــراً على جائــزة أفضل 
بنــك فــى مجــال املســئولية املجتمعيــة فى مصر 
فاينانــس  إنترناشــيونال  مجلــة  مــن   2020 لعــام 
العامليــة، وتعــد هذه هى املــرة الثالثة التى يحصل 
نفــس  مــن  اجلائــزة  نفــس  علــى  البنــك  فيهــا 
لبنــك مصــر احلصــول  املؤسســة، حيــث ســبق 
علــى تلــك اجلائــزة فــى عامــى 2017 و2019، ومن 
اجلديــر بالذكر ان مجلة إنترناشــيونال فاينانس؛ 
هــى إحدى املجــات املالية املتخصصة فى العالم 
التى تتخذ من بريطانيا مقراً لها، وتســتند املجلة 
فــى اختيارها للبنوك الفائــزة إلى مجموعة كبيرة 
مــن املعاييــر املصرفيــة الدوليــة واملرتبطــة باألداء 
وكذلــك  البنــك  يتبناهــا  التــى  واالســتراتيجية 
االنشــطة اخلاصــة مبجــال املســئولية املجتمعية، 
باإلضافــة إلــى آراء مجموعة متميــزة من احملللن 

واملصرفين الدولين.
 هذا ويعد فوز بنك مصر بتلك اجلائزة تأكيداً 
لدوره الرائد فى مجال املسئولية املجتمعية، حيث 
ان بنــك مصــر مــن أكبر البنوك التــى لها باع فى 
مجــال املســئولية املجتمعية ومن أكثر املؤسســات 
إدراكاً للمســئوليات البيئيــة واالجتماعيــة وقواعد 
احلوكمــة التــى تقع على عاتق املؤسســة وتتكامل 
علــى  أعمالهــا  واســتدامة  أدائهــا  معاييــر  مــع 
املــدى الطويــل، وهــو أول بنــك مصــرى مملــوك 
للدولــة يحصــل علــى موافقــة منظمــة املعاييــر 

ويقــوم   )GRI( االســتدامة  لتقاريــر  الدوليــة 
بتقريــر األعمــال بالتوافــق مــع مبادئ االســتدامة 
مــن خــال مراعــاة احلوكمــة وحقــوق االنســان، 
ومكافحة الفساد، واملشاركة املجتمعية، مع مراعاة 
معاييــر الســامة البيئية، هذا كمــا يتوافق البنك 
 UN GLOBAL املتحــدة األمم  معاييــر  مــع 
COMPACT للمواطنــة )املســئولية املجتمعيــة 
للمؤسســات(، وجديــر بالذكــر أن بنــك مصر قام 
بإنفــاق نحــو 760 مليــون جــم فى مجــال التنمية 
املجتمعيــة للعــام املالــى 2019/2018 وحوالــى 800 

مليون جنيه فى العام املالى 2020/2019.
 هــذا وقــد حاز بنك مصــر على عــدة جوائز 
عامليــة فــى مجــال املســئولية املجتمعيــة منهــا؛ 
»أفضل بنك فى مجال االستدامة البيئية  مصر 
عام 2019  واملســئولية املجتمعية- مصر  2018« 
مــن مجلة جلوبال بيزنــس أوت لوك البريطانية، 
املســئولية  مجــال  فــى  بنــك  »أفضــل  وجائــزة 
إنترناشــيونال  مجلــة  مــن  مصــر«  املجتمعيــة 
بيزنــس لعامــى 2018 و2019، كمــا حصــل البنك 
علــى جائــزة »أفضــل بنك فــى مجال املســئولية 
املجتمعيــة »مصر عــام 2019« من مجلة جلوبال 
براندز البريطانية، كما فاز البنك بجائزة »أفضل 
بنــك فى مجال املســئولية املجتمعية »مصر عن 
عامــى 2019 و 2020« من مجلــة جلوبال بانكينج 

آند فاينانس ريفيو.

قــال املهندس أمجد حســنن، نائــب رئيس غرفة 
التطويــر العقــارى باحتــاد الصناعــات، إن النظــرة 
املطوريــن  رؤيــة  علــى  املســيطرة  هــى  التفاؤليــة 
العقاريــن للقطــاع وذلــك اعتمــاداً علــى عنصريــن 
همــا، النظــرة املتفائلــة لاقتصــاد املصــرى بصفــة 
عامة وهى النظرة القائمة على تصنيف املؤسســات 

الدولية ملصر.
وأضــاف فــى لقائــه بقنــاة CNBC عربيــة، أن 
العنصر الثانى هو وجود زيادة سكانية وهو ما يعنى 
احتيــاج حقيقى لوحدة ســكنية وطلــب حقيقى على 
العقــار، وبالرغــم أن نتائــج أعمال الشــركات خال 
الربــع الثانــى لم تكن هى املرجوة ولكن هناك تفاؤالً 
بــأداء الســوق خــال الربــع الثالــث ليقــود القطــاع 

العقارى االقتصاد املصرى الفترة املقبلة.
طلبــات  العقاريــة  الشــركات  تلقــى  إلــى  وأشــار 
مبواصفــات جديــدة للوحــدات تتناســب مــع مكوث 
األفــراد فــى املنــزل، كمــا أن الشــركات لديها خطة 
لطــرح مشــروعات الفتــرة املقبلة مما يؤدى لنشــاط 

السوق.
وقــال إنــه عقــب انتهــاء أزمــة كورونا فــإن العالم 
ســيتغير وســيكون هنــاك تأثيــر فعلى علــى التجارة 
خاصــة اإللكترونيــة التى ســتزيد وهو مــا يؤثر على 
القطــاع التجارى فى الســوق العقــاري، إال أن مصر 
بعيــدة عــن هذا التوجــه حاليا وســيظل هناك طلب 

على احملات واملوالت التجارية.
وأوضــح أن عمــل املوظفن من املنــزل أمر مؤقت 
نتيجــة أزمــة كورونــا احلاليــة وليــس مــن املتوقــع 
اســتمرار عمل املوظفن بنســبة كبيرة من املنزل فى 

مصر بعد انتهاء األزمة.
وتوقع زيادة فى الطلب على شراء العقارات خال 
الفتــرة املقبلة فهناك طروحات متعددة بدأت بطرح 
هيئة املجتمعات العمرانية ملشــروع جديد بالعاصمة 
اإلداريــة اجلديــدة وطروحــات أخــرى خــال الربــع 
الثالــث، منها طــرح التعمير واإلســكان والذى يتوقع 
أن يكــون األكبــر، خاصــه أنــه يضم وحــدات جاهزه 

لاستام ومبدد دفع تصل إلى 20 سنة.
توقع زيادات ســعرية تتراوح بن 10 و15 % خال 

العام احلالي.
وأكــد أن تراجع اجلنيه أمام الدوالر يجعل العقار 
فرصــة آمنة لاســتثمار أمام العمــاء وهو ما يعنى 
زيــادة اإلقبــال على العقــار ويدعم الرؤيــة التفاؤلية 
للمطورين حول أداء الســوق الفتــرة املقبلة، فالناس 

تضع أموالها بالعقار لاحتفاظ بقيمتها.
وقــال إن مصــر عقــب أزمــة كورونــا متكنــت مــن 
عــودة العمــل ملعدالتها الطبيعيــة بالتدريج ، فاألزمة 
كبيــرة وتؤثــر على العالم بالكامــل ولكن التأثير على 
االقتصاد املصرى والقطاع العقارى ستكون أقل من 

الدول احمليطة.

للمرة الثالثة بنك مصر يحصد جائزة »أفضل بنك 
فى مجال املسئولية املجتمعية فى مصر لعام 2020« 

أمجد حسنني: توقعات متفائلة للقطاع العقارى خالل الفترة املقبلة

محمد وحيد: العالم يثق فى 
اقتصاد مصر.. وعلينا استثمار تلك 

الصورة لصالح اجلميع

قــال محمــد وحيــد، رئيــس مجلــس إدارة 
جــودة  منصــة  ومؤســس  كتاليســت  شــركة 
للتجــارة اإللكترونيــة، إن االقتصــاد املصــرى 
ميلــك قاعــدة مســتقرة وأكثــر صابــة مــن 
أســواق ودول كبــرى، حتــى لــو رأى البعــض 
خريطــة  أن  علــى  مشــددا  ذلــك،  عكــس 
تداعيــات وبــاء كورونا املســتجد »كوفيد 19« 
ومــا حملتــه من خســائر ألغلــب دول العالم، 
فى مقابل اســتقرار األداء محليا مع توقعات 
مستقبلية إيجابية، تؤكد قدرات مصر وتُعزز 
مكانتهــا وفرصهــا ضمن خريطــة االقتصاد 

العاملى فى مرحلة ما بعد األزمة.
وأضاف مؤسس أول سوق إلكترونية لتجارة 
املنتجــات املصريــة، أن الصورة اإليجابية عن 
امتــاك االقتصــاد املصرى مرتكــزات صلبة 
وقــادرة علــى املنــاورة وامتصــاص الصدمات 
ليســت خطابــا حكوميــا أو تفــاؤال مجانيــا 
مــن املســتثمرين واخلبــراء احملليــن، وإمنــا 
هــى قــراءة واقعيــة جــدا للمشــهد املصــرى 
املســتقر وســط أمــواج عاصفة عامليــة، تُعزز 
تقارير وتوقعات عديد من املؤسســات املالية 
واالقتصادية العاملية، فى مقدمتها مؤسســة 
ســتنادرد آند بورز التي أبقت على التصنيف 
االئتمانــى ملصر عند مســتويات إيجابية مع 
نظــرة مســتقبلية مســتقرة، أو تقريــر آفــاق 
االقتصــاد العاملى الصادر عن صندوق النقد 
الدولــى، الذى أشــار إلى حتقيــق مصر منوا 
صاعدا بـ2% خال 2020، مقابل منوا ســلبيا 
لكل األســواق اإلقليمية احمليطة يبدأ بـ%1.1 

للكويت وصوال إلى 12% فى لبنان.
املتخصصــة  كتاليســت  رئيــس  وأوضــح 
فــى ريادة األعمــال واحللول املبتكــرة للتجارة 
واخلدمات، أن ثبات السوق املصرية، وقدرتها 
تشــغيل  ُمعــدالت  ضمــان  علــى  الواضحــة 
احترازيــة  إجــراءات  مــع  بالتزامــن  طبيعيــة 
مشــددة فــى مواجهة الوباء، والســيطرة على 
سوق الصرف ومستويات التضخم والبطالة، 
مع إتاحة معروض كبير من السلع واخلدمات 
مبــا يتجاوز الطلب احمللى املتنامى، وامتاك 
قاعدة مالية قوية مبا ســاعد احلكومة على 
تدبير وضخ أكثر من 120 مليار جنيه لصالح 
تنشــيط االقتصاد وســوق املال وتعزيز برامج 
الرعايــة االجتماعيــة، كلها تؤكد قوة الســوق 
املصريــة وجتعلهــا رهانا مســتقبليا ُمحتما 
لكل املســتثمرين والشركات العاملية، فى ظل 
ما يتوافر لديها من قدرات تنافسية، وحوافز 
قانونيــة  ومنظومــة  لاســتثمار،  مباشــرة 
وتنفيذية متطورة، وسوق عمل ضخمة بُكلفة 
تشغيلية متوازنة، فضا عن عدد مستهلكن 
ضخم وطلب مرتفع وإنفاق استهاكى كبير.

 »RMC« قــال أحمــد عبيد، رئيــس مجلــس إدارة
لاستشــارات والتســويق وأحــد أبرز رواد التســويق 
فى مصر، إنه فى ظل الركود العاملى املرتبط بأزمة 
انتشــار فيــروس كوفيــد 19 فإنــه من الضــرورى أن 
تســعى الــدول إلعــداد خطة اســتراتيجية للتســويق 
لنفســها فى جميــع املجــاالت الســياحية والعقارية، 
والصناعية كجزء أساســى وهام من اخلطة القومية 
للدولــة لضمــان الدفــع بعجلــة االقتصــاد، وحتقيق 
معــدالت منــو متزايــدة بشــكل يضمــن ضــخ املزيــد 
من االســتثمارات واملشــروعات على املــدى الطويل، 
األدوات  تطــور  ومــع  املاضيــة  الســنوات  فخــال 
التســويقية بفضل اإلنترنت أصبحت فكرة التسويق 
تتجــاوز مجــرد منتج يتم بيعه ملســتهلك ولكنها رؤية 
شــاملة لألحــداث ومعرفــة كاملــة بالســوق لتحقيق 

أهداف كبيرة.
وأكد »عبيد«، أهمية التسويق وتطوير األعمال فى 
الوقــت احلالــى قائــًا:« فــى الوقت الذى نشــهد فيه 
أزمــة لــم يســبق جليلنا فى أى مــن دول العالم أن مر 
بها، من املهم ألصحاب األعمال واملشــروعات اللجوء 
إلــى أصحــاب اخلبــرة واملعرفــة فــى إدارة عمليــات 
التسويق خال األزمات، فهؤالء لديهم العلم واملعرفة 
األعمــال  وارشــاد  توجيــه  علــى  للعمــل  الضروريــة 
والشــركات لضمــان اســتمرارها فــى مســار النجاح، 
حيــث ميثل التســويق وتطوير األعمــال حجر الزاوية 

وطوق النجاة للشركات فى ظل التحديات والتغييرات 
التى تقع اآلن، وما سيحدد بقاء األعمال واستمرارها 
حتــى خال هذه األزمة هــو ما يتوافر لها من معرفة 
ومعلومــات متكنهــا مــن فهــم الصــورة بشــكل واضح 

واتخاذ القرار املناسب والصحيح من خالها«.
وأضاف “عبيد إنه على الرغم من التأثير الكبير 
لألزمة احلالية على كافة القطاعات والصناعات إال 
أن شــكل هــذا التأثيــر اختلف من شــركة إلى أخرى 
باختــاف القطاعــات العاملــة، ففــى حــن تنامــت 
أعمــال قطاعات مثل األدوية واملســتلزمات الطبية، 
وبعــض التطبيقــات اإللكترونيــة، خاصة فى القطاع 
املصرفــى وقطــاع التعليم جند قطاعــات أخرى فى 
صراع يومى من أجل البقاء واالســتمرار، والتســويق 
الســليم يســاعد الشــركات علــى اتخــاذ القــرارات 
بحكمــة وثقــة خــال األزمــة احلاليــة للعمــل علــى 
حتقيــق األهــداف املرجــوة، حيــث يقدم رؤيــة ثاقبة 
الضبابيــة  حالــة  ظــل  فــى  للشــركات  ومســتقبلية 
الســائدة، ويســاعدها على اســتغال وقــت األزمات 
فى تعزيز وانتشار عامتها التجارية، مؤكدا إن أزمة 
كوفيد 19 غيرت شــكل العالــم واحلياة التى نعرفها 
واعتدنــا عليها، وإن تأثير هذه األزمة ظهر بقوة فى 
كافــة نــواح احليــاة بدًء مــن تفاصيل وأنشــطة اليوم 
العادى لكل فرد وصوال إلى سلوك املستهلك فى كل 

مكان حول العالم.

أحمد عبيد: التسويق وضخ مزيدة االستثمارات طوق جناة لعبور أزمة كورونا

من مجلة The European العالمية 
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