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على وباء العصر 

30بعد        يومًا

يوسف العتيبة.. قصة الدبلوماسى 
الذى اقتحم قصر نتنياهو
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يكتب

دوالر فى الشهور الثالثة السابقة، وواجه الطلَب العاملى املتصاعد 
علــى الــدوالر، وهو عملــة املالذ اآلمن التى تتعــرض ألزمة، ودعم 
االقتصــاد األمريكــى وقطاعــاً كبيــراً مــن العالــم النامــى املرتبط 
باقتراض الدوالر. ومع اســتعادة أســعار النفط زخَمها، مت جتاوز 
اخلطــر اآلنــى مــن حــدوث انهيــار فــى األســواق الناشــئة. وقــام 
االحتياطى الفيدرالى مبهمته أيضاً فى الداخل. فمؤشر ناسداك 
يقتــرب مــن أعلى قمة له على اإلطالق، وكذلك مؤشــر ســتاندرد 
آنــد بــورز. ومن املؤكد أن مهمة اســتعادة الثقة فــى التقييم املالى 

قد اكتملت.
اجلانــب اآلخــر لهــذا هو أنــه بعــد أن بلغ معــدل الفائدة 
صفــراً، تصاعد عجز امليزان االحتادى وعائدات الســندات 
األمريكيــة تــكاد ال تكــون أعلــى مــن باقــى العالــم املتقــدم 
وليــس هنــاك الكثيــر من احلوافز للمســتثمرين كــى يلجأوا 
للــدوالر. وال يُتوقــع حتســن األوضاع بســبب نزاع واشــنطن 
مــع بكني واالحتجاجات التى انتشــرت فى الواليات املتحدة 
خــالل األيــام القليلة املاضية بســبب مقتل رجل أســود على 
يد ضابط شــرطة واحتمال اتســاع نطاق البطالة. ومازالت 
األصــول األمريكيــة تتمتــع بجاذبية كبيرة، وانخفاض ســعر 
صــرف الدوالر ليس إال تخفيفاً لعالوة املخاطر الكبيرة فى 
الــدول األخــرى التــى فضلت الدوالر. ويخشــى جــاى باول، 
رئيــس االحتيــاط االحتادي، مــن احتمال أنه رمبــا بالغ فى 
أقصــى حــد مــن الســيولة أو حتــول انخفــاض الــدوالر فى 
اآلونــة األخيــرة إلى هزمية تامــة. ولتحقيق التــوازن، قلص 
االحتياط االحتادى الشــراء اليومى للســندات من 75 مليار 
دوالر فى إحدى مراحل األزمة إلى أقل من عشرة مليارات.
مــن الصعــب احتــواء تأثــر املوازنــة العامــة بزيــادة ممتلــكات 
االحتياطــى الفيدرالــى بنســبة 70% لتصــل إلــى أكثــر مــن ســبعة 
تريليونات دوالر فى مثل هذا املدى القصير. وال عجب أن الدوالر 
كان مــن الضحايــا. وال غرابــة إذا توقــف االحتياطــى الفيدرالــى 
قريبــاً عــن التحفيــز اليومــى ليصبــح أكثــر انتقائيــة فــى شــراء 
األصــول. وضعــف الــدوالر يعكس أيضــاً القوة النســبية للعمالت 
األخــرى. فلــم تقــم الصــني وال اليابان بــأى حتفيز على املســتوى 
نفسه كما فعلت الواليات املتحدة. والنظير األكثر تداوالً للدوالر، 
وهــو اليــورو، ســجل بعض املكاســب الكبيــرة فى اآلونــة األخيرة. 
وصندوق التعافى لالحتاد األوروبى الذى لم يتم االتفاق عليه بعد 
ويبلــغ 750 مليــار يــورو )840 مليار دوالر( هو دليل على أن وحدة 

منطقة اليورو قد تتحقق أخيراً.
عــالوة علــى هذا، ألقى برنامج التيســير الكمــى للبنك املركزى 
األوروبــى احللقــة األضعــف فــى منطقــة اليــورو، وهــى إيطاليــا، 
وســاعدها علــى أن تُبقــى كلفة االقتراض قريبة مــن تلك املعمول 
بهــا فــى أملانيــا. وإلغــاء اإلغالق علــى امتــداد أوروبــا، دون تأثير 
ملحــوظ علــى معــدالت اإلصابة بفيــروس كورونــا )أو على األقل 
حتــى اآلن(، يعطــى انطباعاً بأن الركود قــد ال يكون بالعمق الذى 
خشــيناه. وعــزز البنك األوروبى املركزى ميزانيتــه بأقل من %20، 
رغم أن هذه النســبة يحتمل أن تزيد الحقاً. وهذا قد يختبر قوة 
اليــورو فــى اآلونــة األخيــرة وهو ما قــد يصبح محــل ترحيب من 

مصّدر كبير مثل أملانيا.
ورمبا يكون ضعف الدوالر هو الشــيء الذى يحتاجه االقتصاد 
العاملــى الســتدامة التعافــى املالئم كما مينع انحــراف تدفق رأس 
املــال إلــى عملــة ســائلة واحــدة. والعائــدات األعلــى احملتملة فى 
االقتصــادات الناشــئة ســتعود للظهــور مرة أخرى. وهذه ســتكون 
أنبــاء جيــدة أيضــاً للمصّدريــن األمريكيــني الذيــن يحصلون على 
عائــدات من اخلــارج. لقد قــام االحتياطى الفيدرالــى بعمل رائع 
حتــى اآلن. لكــن يتعــني عليــه اآلن إدارة تقليــص التحفيــز بنجاح 

أيضاً.

تأثير ألزمة الفيروس العاملية على صناعة الدواء فى مصر«.
مجلس الوزراء أكد أيضا أنه »ال صحة النســحاب املستشفيات 
»اســتمرار  الفيــروس«، موضحــاً  عــالج مصابــى  مــن  اخلاصــة 
املستشــفيات اخلاصة فى تقدمي اخلدمة الطبية الالزمة ملصابى 
الفيــروس، وفقــاً للشــروط التى حددتهــا الوزارة لضمان ســالمة 
كافــة املتواجديــن بهذه املستشــفيات، فضاًل عن القيام بالتنســيق 
الدائــم مــع املستشــفيات اخلاصــة للتأكد من توافــر كافة األدوية 
الالزمــة لعــالج مصابــى )كورونا(، وذلــك فى إطار جهــود الوزارة 

للتصدى ألزمة الفيروس«.
مــا قــد يطمئــن هــو أن الــدوالر األمريكــى يتعــرض لهــزة بعــد 
انخفاضه إلى أدنى مســتوى له على أســاس حساب حجم التجارة 
مــع الــدول األخــرى منذ مارس. وهــذه عالمة علــى أن التأثيرات 
االقتصاديــة لألزمة تضعف حــول العالم. ورمبا حان الوقت الذى 
يتعــني فيــه علــى الواليــات املتحــدة أن تكبح التحفيــز االقتصادى 
غيــر احملــدود أو تدخــر على األقــل بعض اإلجراءات ملــا هو قادم 
للتصدى ملخاطر معينة وليس مجرد حتقيق السيولة فى السوق.

االحتياطــى االحتــادى )البنــك املركــزى األمريكــي( أنقذ عالم 
املــال بُحزمــه النقديــة التــى ال تكل بعــد أن ضخ ثالثــة تريليونات 

مــادي، موضحــاً أن »مراكــز الــدم تقــوم بإجــراء عمليــات فحص 
وحتليــل دقيقــة للبالزما املســحوبة للتأكــد من ســالمتها، متهيداً 
حلقــن مصابى )كورونــا( خاصة احلاالت احلرجة بشــكل مجانى 
دون أى مقابل مادي«، الفتاً إلى أنه »يتم إجراء التحاليل اخلاصة 

بسالمة وأمان البالزما قبل حقنها«.
املتحــدث باســم مجلــس الــوزراء قــال إن »الدولــة املصريــة لن 
تتخــذ اشــتراطات كبيــرة لعــودة الســائحني مــن الــدول األقل فى 
درجــة الوبــاء«، مؤكداً أن »هناك الكثير من اإلجراءات االحترازية 
املطبقة داخل املدن السياحية مبصر«، موضحاً أن »الدولة سوف 
تتشــدد فــى اإلجراءات جتاه الــدول ذات معدل الوباء العالي، بناء 
على طلب وزارة الصحة، بجلب شهادة اخللو من الفيروس، بتاريخ 
ال يقل عن 48 ساعة قبل مجيء رحلة السائح«. كما كشف »املركز 
اإلعالمــى ملجلــس الــوزراء« عــن أنــه فى ضــوء ما تردد مــن أنباء 
بشــأن عجــز باملــواد اخلام الالزمــة إلنتــاج األدوية تأثــراً بـ«أزمة 
كورونــا«، تواصــل املركــز مــع هيئة الــدواء املصرية، التى شــددت 
علــى »توافــر مخزون اســتراتيجى كاف ومطمئن مــن املواد اخلام 
الالزمــة لصناعــة الــدواء«، مشــيرة إلــى »جناح الدولة فــى توفير 
معظــم األدويــة للمواطنــني، بصناعة وطنية محليــة، وال يوجد أى 

أنباء »الشــرق األوسط« أن »شراسة الفيروس قلت، مقارنة بقوته 
مــن 3 أشــهر، وأن 85% من اإلصابات بســيطة وتســتجيب للعالج 
املنزلي«، مضيفاً أن »احلكومة بدأت فى طرح الكمامات القماش 
فى األســواق بسعر 5 جنيهات للكمامة، وهى صاحلة لالستخدام 
ملــدة شــهر، وذلــك بغســلها وتطهيرها يومياً«، مشــيراً فــى الوقت 
ذاته إلى أن »إجمالى املطروح من تلك الكمامات 8 ماليني كمامة 

شهرياً، وستصل إلى كافة مناطق مصر وتوفيرها للجميع«.
إلــى ذلك، أكد »املركــز اإلعالمى ملجلس الوزراء« أنه »ال صحة 
لتوقــف املستشــفيات احلكوميــة عن اســتقبال احلــاالت الطارئة 
وزارة  مــع  تواصــل  أنــه  )كورونــا(«، موضحــاً  بأزمــة  لالنشــغال 
الصحة والســكان التى أكدت »اســتمرار العمل بأقســام الطوارئ 
باملستشفيات الستقبال كافة احلاالت الطارئة، وتقدمي اخلدمات 
الطبيــة الالزمــة لهــم علــى الفــور، مــع اتخــاذ كافــة اإلجــراءات 
االحترازيــة والوقائيــة لضمان صحة وســالمة املواطنني واألطقم 
»املركــز  ونفــى  الصحيــة«.  باملنظومــة  العاملــني  وكافــة  الطبيــة 
اإلعالمــى ملجلــس الــوزراء« مــا أثيــر فــى بعــض وســائل اإلعالم 
واملواقــع اإللكترونيــة وصفحــات التواصل االجتماعي، بشــأن بيع 
مراكــز الــدم اإلقليميــة بالزمــا »املتعافــني« مــن »كورونــا« مبقابل 

يواصــل فيــروس كورونا انتشــاره فى العالم بســرعات مختلفة، 
كما يواصل حصد األرواح وضرب البنى االقتصادية، وتغيير وجه 
العالــم. وحــذرت األمم املتحــدة، مــن أن الوباء قــد يدفع مباليني 
األطفــال إلــى ســوق العمــل، فــى وقــت تســتعد لإلعالن عــن أول 
ارتفــاع فــى عمالــة األطفــال منــذ عقديــن، مشــيرة إلــى أن عدد 
الفقراء قد يتجاوز املليار نســمة بفعل الوباء. كما أشــارت منظمة 
العمــل الدوليــة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة »اليونيســيف« فى 
تقرير مشترك إلى أن عدد األطفال الذين يعملون تراجع مبقدار 
94 مليونــاً منــذ عــام 2000. كما حذر التقرير مــن أن التداعيات 
االقتصاديــة للوبــاء قــد تدفــع 395 مليــون شــخص إضافيني إلى 
الفقر املدقع وتزيد إجمالى من يعيشــون على أقل من 1.9 دوالر 

يومياً عاملياً إلى 1.1 مليار.
فــى الســياق، وبينما يجرى تخفيف العــزل تدريجياً فى العالم، 
دعا عدد من القادة األوروبيني الثالثاء املاضي، االحتاد األوروبى 
إلى دراســة وســائل تأمني اســتعداد أفضل ملواجهة الوباء املقبل، 
معتبريــن أن التكتــل لــم يكن مبســتوى التصدى للوبــاء وقالوا فى 
رســالة إلــى رئيســة املفوضية األوروبية أورســوال فــون دير اليني، 
مرفقــة بوثيقــة توجيهيــة، إن التصــدى بشــكل فوضــوى النتشــار 
فيروس »كورونا« املستجد »أثار تساؤالت« بشأن درجة االستعداد 
وأظهــر احلاجــة إلــى مقاربــة علــى مســتوى أوروبا، بينمــا يجرى 
احلديث عن موجة ثانية للوباء. ووقع الرسالة إلى جانب ماكرون 
وميركل، رؤســاء حكومات بولندا ماتوش مورافيتســكي، وإســبانيا 
بيــدرو سانشــيز، وبلجيــكا صوفــى فيلمــس، والدمنــارك ميتــى 

فريديريكسن.
جــاءت هذه الرســالة بعد حتذير أطلقــه رئيس منظمة الصحة 
العامليــة تيدروس أدهانوم جيبريســوس الذى قــال إن »الوضع فى 
أوروبا يتحسن لكنه يسوء فى العالم«. وأعلن وزير شؤون الشركات 
البريطانى ألوك شارما، أنه بات بإمكان كل متاجر التجزئة إعادة 
فتــح أبوابهــا اعتباراً من االثنني املقبل فــى إجنلترا بفضل التقدم 
احملــرز فــى إطار مكافحة فيروس »كورونا املســتجّد«. كما أعلنت 
احلكومــة الفرنســية أّنهــا تأمل أن تضع فــى 10 يوليو حّداً حلالة 
الطــوارئ الصحّيــة الســارية فــى البالد منــذ نهاية مــارس، للحّد 
من تفّشــى فيروس »كورونا املستجّد«، مشّددة على »تطّور الوضع 
الصّحــى اإليجابــى فــى املرحلة الراهنة«. وفى هــذا اإلطار، يعيد 
بــرج إيفــل فتــح أبوابه فى 25 يونيــو بعد إغالق دام ثالثة أشــهر، 
أمــام الذيــن يحــق لهم الوصول فقط إلى الطابــق الثانى مع وضع 
الكمامة اإللزامى اعتباراً من ســن احلادية عشــرة والصعود فقط 

عبر الساللم.
مــن جهته، حذر األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو جوتيريش 
مــن »أزمــة غذائيــة عامليــة« تكــون تبعاتهــا بعيــدة األمد بالنســبة 
لـ«مئــات ماليــني األطفــال والبالغــني« إذا لــم يتــم بــذل أى جهود 
لتخفيــف عواقب الوبــاء. وقال جوتيريش فى بيان صدر بالتزامن 
مــع دراســة لــألمم املتحــدة: »إن أنظمتنــا الغذائيــة لم تعــد تعمل 
والوبــاء يفاقــم الوضع«، مذّكراً بأن »أكثر من 820 مليون شــخص 
ال يحصلــون اليــوم على مــا يكفى من الغذاء لســّد جوعهم«. وفى 
محاولة لتطويق العواقب الكارثية لألزمة الصحية على االقتصاد، 
كشــفت احلكومة الفرنســية خطة دعم لقطاع الصناعات اجلوية 
»تبلــغ قيمتهــا اإلجماليــة 15 مليــار يــورو«. وأما املنظمــة الدولية 
للطيــران املدنــى )إياتــا( فقــدرت قيمــة اخلســائر التــى تتكبدها 
شركات الطيران بسبب الوباء بأكثر من 84 مليار دوالر فى 2020 

وأكثر من 15 ملياراً فى 2021.
فــى مصــر، رجــح مجلــس الــوزراء »تراجــع معــدل اإلصابــات 
بـ)كورونــا( مطلــع يوليــو املقبــل«؛ لكنــه فــى الوقــت نفســه أوضح 
أن »األمــر متعلــق مبدى التــزام املواطنني باإلجــراءات االحترازية 
وارتــداء الكمامــات«، الفتاً فى تصريحــات تلفزيونية نقلتها وكالة 

األمريكيــة  اإلدارة  شــنت 
هجومــا حــادا علــى احملكمــة 
وعلــى  الدوليــة  اجلنائيــة 
قرارها بالقيام مبالحقة عناصر 
فــى  والتحقيــق  األمريكيــة  القــوات  مــن 
احتمــال قيامهــم بجرائــم حــرب. وأصدر 
تنفيذيــا مينــع  أمــرا  األمريكــى  الرئيــس 
احملكمــة مــن مقاضاة إى مواطــن أمريكى 
أمامهــا، فارضــا عقوبــات علــى أعضائها. 
وقبلهــا فرضــت اإلدارة األمريكيــة عقوبات 
علــى مســئولى احملكمــة، تصــل إلــى حد 
التهديــد واإلكــراه، ومتثــل محاولة غير 

مقبولة للتدخل فى حكم القانون.
سلســلة  أثــار  األمريكــى  القــرار 
مــن االنتقــادات الدوليــة، فاالحتــاد 
األوروبــى أعــرب عــن قلقــه البالغ من 
اإلجــراءات التــى أعلنــت عنهــا واشــنطن. 
كمــا أبــدت األمم املتحــدة موقفا مشــابها، 
وقالت إنها ســتتابع املسألة. وقال ستيفان 
دوجاريك املتحدث باسم األمني العام لألمم 
املتحــدة: »لقــد الحظنــا بقلق هــذه التقارير 
حــول األمر التنفيــذى الذى يجيــز عقوبات 
ضــد أفــراد معينــني فــى احملكمــة اجلنائية 
الدوليــة«. وأضــاف »نــدرك أنــه كانت هناك 
تصريحــات ســابقة لوزيــر اخلارجيــة األمريكــى 
مايك بومبيو بأن أى قيود مفروضة على األفراد سيتم 
تنفيذها بشــكل متســق مــع التزامات الدولــة املضيفة 
مبوجــب اتفاقيــة مقــر األمم املتحــدة«. وفــى مقابــل 
التنديــد الــذى صــدر مــن جهــات دوليــة عــدة، رحب 
بنيامــني نتانياهــو رئيس الــوزراء اإلســرائيلى بالقرار 

األمريكي، واصفا احملكمة بأنها مسيسة.
يقــع املقــر الرســمى للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة 
فــى هولنــدا، وحتديــدا فــى مدينة الهاي. وتأسســت 
رسميا عام 2002، بعدما أقرت األمم املتحدة مشروع 

إنشــاء احملكمــة عــام 1998. وتعــد احملكمــة اجلنائية 
الدوليــة هيئــة مســتقلة عــن األمم املتحــدة، من حيث 
املوظيفــني والتمويل إال أن هناك اتفاقا بني املنظمتني 
يحكــم طريقــة تعاطيهما من الناحية القانونية. وتعمل 
احملكمــة على مقاضاة املتهمني بتهم اإلبادة اجلماعية 
وجرائم احلرب وكل األفعال الال إنسانية التى تتسبب 
فــى معانــاة أو آذى جســدى أو نفســي. ويســمح نظام 
احملكمــة مبقاضــاة دول علــى جرائــم ارتكبت فى دول 
أخرى. كما يســمح نظام روما األساســى الذى تســتند 
إليــه احملكمــة مبقاضــاة الــدول غيــر األعضــاء علــى 
اجلرائــم التــى ترتكــب فــى دول أخــرى متــارس فيهــا 
احملكمــة مهامهــا. وحاليــا يبلــغ عــدد األعضــاء فــى 
احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة 104 أعضاء مــن مختلف 
دول العالــم. وســنة 2002 أعلنــت الواليــات املتحــدة 
وإســرائيل، ســحب توقيعهما على قانــون احملكمة، ثم 

تلتهما دول أخرى.
فــى مؤمتر صحفى مشــترك لوزير اخلارجية مايك 
بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر ووزير العدل وليم بار 
ومستشــار األمــن القومى روبرت أوبرايــن، أعلنوا فيه 
أن اإلدارة األمريكيــة لــن تســمح مبقاضــاة أى جنــدى 
أو مواطــن أمريكــى أمامهــا، ألن الواليــات املتحــدة ال 
تعترف بســلطتها، متهمني إياها بالفساد وبأنها قامت 
وال تزال مبمارسات مسيسة ال متت بصلة إلى العدالة 
واحترام حقوق اإلنسان سواء بالنسبة إلى األمريكيني 

أو حللفاء وشركاء الواليات املتحدة. 
بتوقيعــه األمــر  ترامــب  الرئيــس  إن  قــال  بومبيــو 
التنفيــذى مينــع أى مالحقة جنائية بحــق األمريكيني، 
ويؤكد تصميم إدارته على الدفاع عن القيم األمريكية 
وتاريخ الواليات املتحدة فى الدفاع عن حقوق اإلنسان 
وعن احملاكمات العادلة التى لطاملا شدد عليها النظام 
القضائــى األمريكــي. وأضــاف بومبيــو أن الواليــات 
املتحدة ترفض قرار املدعى العام فى احملكمة بإجراء 
محاكمات زائفة حول أفغانســتان، مؤكدا أنه حتى ولو 
اســتمر فــى هذه املقاضــاة فهذا ســيكون عملية زائفة 

وقــد يكــون هناك إدانة وال يوجد أى ضمانة مبحاكمة 
عادلة. 

واعتبر بومبيو أنه بدال من أن يكون هناك مجموعة 
مــن القضــاة احمللفني هنــاك مجموعة مــن القضاة ال 
يخضعــون ألى محاســبة أمريكيــة. لذلــك ســنتصرف 
بالطريقــة التــى تتصــرف بهــا أى دولــة مســئولة عــن 
يالحــق  مــن  وسنحاســب  جهــة  أى  طريــق مالحقــة 
ترحــب  املتحــدة  الواليــات  أن  وأضــاف  عناصرنــا. 
باالنتقــاد املتزايــد للمحكمــة الدوليــة مــن قبــل دول 

أخرى كبريطانيا وأملانيا واليابان والتى أدت إلى وقف 
تلك اإلجراءات فى وقت ســابق، لكن لســوء احلظ مت 
إلغــاء هــدا القــرار وأطلقــوا حتقيقا جديــدا ونحن ال 
ميكننــا أن نقبــل بذلــك وباحملاكمــات الزائفــة، وهــذا 
مــا تقوم بــه أيضا احملكمة ضد إســرائيل عبر قيامها 
بتحقيقــات زائفــة ضدهــا نتيجــة ما تقول إنــه جرائم 
حــرب فــى الضفــة الغربية وغــزة، والتى مــن الواضح 
أنهــا »محاكمــات سياســية« غير عادلة ضد إســرائيل 
بحســب قوله. وأكد بومبيــو أن هناك أخطارا يتعرض 

لها احللفاء والشركاء وخالل 18 عاما كان هناك أربع 
إدانــات فقــط مــن مقاضــاة ألف شــخص، ورغم ذلك 
قدم القضاة طلبا برفع رواتبهم بنسبة 26% وهذا يلقى 
الضــوء على الفســاد فى تلك احملكمــة. وأعلن بومبيو 
أن اإلدارة األمريكيــة اتخــذت قراريــن، األول يفــرض 
عقوبات ضد مسؤولى احملكمة املنخرطني فى قضايا 
ضــد العناصــر األمريكيــة واحلليفــة وبــأن التصنيف 

سيتم كل حالة على حدة أو ضد كيانات.
ثانيــا وســعت الواليــات املتحــدة من القيــود على 
تأشــيرات الدخــول لهــؤالء املنخرطــني فــى هــذه 
التحقيقــات، وهــذا يشــمل أيضــا أفــراد أســرهم، 
قائــال »نحن لســنا ســعداء باتخاذ هــذه اإلجراءات 
لكــن الواليــات املتحدة لن تســمح لهــؤالء األعضاء 
وأفــراد أســرهم باملجــيء إلــى الواليــات املتحــدة 
والتمتــع بحريــة التحــرك فيهــا فيمــا هــم يقومون 
مبالحقــة وتقييد حريــة تنقل األمريكيني املدافعني 
عــن احلريــات«. وختــم بالقــول إن فــى الواليــات 
املتحــدة قانونــا قضائيا وجنائيا هــو األفضل وهى 
قــادرة علــى القيام مبالحقة املنتهكــني ومقاضاتهم 
ننســى  أن  »وال ميكــن  اإلنســان،  وحتتــرم حقــوق 
أبــدا التــزام أمريــكا بالعدالــة أو أن ننســى جرائم 
أوغنــدا أو يوغســالفيا التى ســاهمنا فيها بفعالية 
ونحــن نحاكم بشــكل أفضل من محاكمات احملكمة 

اجلنائية الدولية«.
تعــود خلفيــة األزمــة إلــى مــارس املاضــي، حينمــا 
أعطــت احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة الضــوء األخضــر 
للتحقيــق فــى جرائــم حــرب محتملــة وجرائــم ضــد 
اإلنســانية فــى أفغانســتان بني عامــى 2003 و2014، 
مبا فى ذلك جرائم يُزعم أن القوات األمريكية ووكالة 
املخابــرات املركزية )ســى أى أيه( قد ارتكبتها. ومتثل 
هــذة اخلطوة أحدث إجــراءات اإلدارة األمريكية ضد 
املنظمــات واالتفاقيــات الدوليــة، وهــو ما شــمل حتى 
اآلن اتفــاق باريس للمناخ، واتفاق نافتا للتجارة احلرة 

فى أمريكا الشمالية، واتفاقيات دولية أخرى.
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 باقى 30 يوم.. والرهان على الوعى

تفاصيل وثيقة 21 فبراير التى تتمسك بها 1
القاهرة فى مواجهة تالعب أديس أبابا

وافــق البرملــان اإلثيوبى األربعاء املاضى على متديد فترة بقاء 
رئيــس الــوزراء آبــى أحمد فى الســلطة ملدة عــام إضافى بعدما 
تأجلت االنتخابات التى كانت ُمقررة فى أغســطس القادم. ومن 
املرجــح أن يــؤدى متديد فتــرة والية رئيس الــوزراء اإلثيوبي، ملا 
بعد ســبتمبر، إلى تفاقم خــالف متصاعد بني حكومته وأحزاب 
املعارضــة، وهــدد بعضها بتنظيم انتخابات فــى منطقة تيجراى 
التى تضم واحدة من أكثر اجلماعات العرقية تأثيراً فى البالد.

رمبا لهذا الســبب، ال تزال الفجوة  متســعة خالل مفاوضات 
»ســد النهضة«، التى تواصلت، هذا األســبوع على مستوى وزراء 
املــوارد املائيــة ملصــر وإثيوبيــا والســودان، وبحضــور مراقبــني 
مــن الواليــات املتحــدة واالحتــاد األوروبــى وجنــوب أفريقيا. إذ 
أعلنــت أديــس أبابا، رغبتها فى تقليــص دور املراقبني، وانتقدت 
مســاعى مصــر لـ«تدويــل النــزاع«، مؤكدة أن »ممارســة الضغط 
الدبلوماســى اخلارجى ليس مؤشراً على الشفافية وحسن النية 

فى املفاوضات«.
التصريحــات اإلثيوبيــة جاءت بعد أن عبــر الرئيس األمريكى 

دونالد ترامب، لنظيره املصرى عبد الفتاح السيسي، فى اتصال 
هاتفى عن »التزام بالده بتسهيل الوصول إلى اتفاق عادل حول 
ســد النهضة«، بحســب بيان البيت األبيض نقلته )ســى إن إن(. 
مــع أن الواليــات املتحــدة دخلــت على خــط النزاع، فــى نوفمبر 
املاضــي، بعد 9 ســنوات مــن جمود املفاوضــات، بهدف التوصل 
التفاق بني الدول الثالث، على قواعد ملء وتشــغيل الســد، لكن 
العمليــة فشــلت بعدما دفعــت الواليات املتحدة فــى اجتاه توقيع 
اتفــاق تعتبــره مصر »عادال ومتوازنا« ما أثار غضب إثيوبيا التى 

اتهمت الواليات املتحدة بأنها »ال تتصرف بشكل دبلوماسي«.
يــوم الثالثــاء املاضــى اســتأنفت الــدول الثــالث محادثاتهــا 
عبــر الفيديــو كونفرانس، بحضــور املراقبني الدوليــني. غير أن 
اخلالفــات ســيطرت علــى احملادثــات، خاصــة إزاء دور هــؤالء 
املراقبني، و«املرجعية األساســية« للقضايا محل النقاش، فبينما 
طالبت مصر أن تكون مرجعية النقاش وثيقة 21 فبراير 2020، 
التــى أعدتهــا الواليــات املتحــدة والبنــك الدولي، واتفقــت فيها 
األطــراف كافــة، علــى نحــو 90% مــن القضايــا، قبــل انســحاب 

العقل املصرى فى أزمة السد

بشرى الحكومة 
المصرية للشعب:

وزراء الخارجية و الدفاع و العدل: لن 
نسمح بمطاردة مواطن أمريكى !

  مصر تحرز انتصارا على وباء العصر .. وفرنسا تستعد لفتح برج ايفل للجمهور   استمرار العمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات 
الستقبال كافة الحاالت   لن نسمح ببيع بالزما المتعافين  من كورونا  صناعة الدواء فى مصر لن تتأثر بأزمة الفيروس 

العالمى  واستعدات احترازية لعودة قطاع السياحة  السر وراء التعافى االقتصادى العالمى  كوفيد يصيب الدوالر األمريكى فى مقتل!

ترامب يتحدى املحكمة اجلنائية الدولية!
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مقال العتيبة يأتى فى وقت تستعد فيه إسرائيل فى أول يوليو المقبل لتنفيذ الخطة األمريكية 

للسالم التى تنص على ضم غور األردن ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة منذ 1967

انفراد الموجز

أردوغان يعترف فى تسجيل صوتى: أقنعت مرسى 
مبشروع القمامة لكسب تصويت املصريني!

يوسف العتيبة قصة الدبلوماسى 
الذى اقتحم قصر نتنياهو

4
لــدى  اإلمــارات  دولــة  ســفير  العتيبــة  يوســف 
الواليــات املتحــدة، أقــدم علــى خطــوة قــد يراهــا 
البعــض جريئــة وقد يراهــا آخرون متهورة، ونشــر 
مقاال فى جريدة »يديعوت أحرونوت« اإلسرائيلية، 
حــذر فيه مــن أن خطة إســرائيل لضــم أجزاء من 
احتمــال  أى  ســتعرقل  احملتلــة  الغربيــة  الضفــة 
حلصــول تقــارب بينهــا وبــني الــدول العربية، مما 
يعرقــل عمليــة الســالم. وذكــر أنــه »فــى الفتــرة 
األخيــرة، حتــدث قــادة إســرائيليون بحمــاس عــن 
التطبيــع مــع اإلمــارات ودول عربيــة إضافية، لكن 
هذه األقوال تتناقض مع خطة الضم اإلسرائيلية«، 
وعلــى  بالتأكيــد  ســيقوض  الضــم  أن  موضًحــا 
الفــور التطلعــات اإلســرائيلية لتحســني العالقات 
األمنيــة واالقتصاديــة والثقافية مــع العالم العربى 

واإلمارات. 
فــى مقالــه الــذى حمــل عنــوان »إمــا الضــم أو 
التطبيــع« قــال العتيبــة إن »اســتمرار احلديث عن 
التطبيــع ســيكون مجــرد أمــل مغلوط فى حتســني 
العالقات مع الدول العربية«، مؤكداً أن خطة الضم 
اإلســرائيلية تتحــدى اإلجمــاع العربــى - وعمليــاً 

الدولى أيضاً - فيما يتعلق باحلق الفلسطيني.
فيــه  تســتعد  وقــت  فــى  يأتــى  العتيبــة  مقــال 
إســرائيل فــى أول يوليــو املقبــل لتنفيــذ اخلطــة 
األمريكية للسالم التى تنص على ضم غور األردن 
ومســتوطنات الضفــة الغربية احملتلــة منذ 1967. 
وكان الرئيــس األمريكــى دونالــد ترامــب قد أعلن 
أواخــر ينايــر عــن خطــة للســالم تنــص علــى ضم 
إســرائيل املســتوطنات، وتلحــظ فى املقابــل إقامة 
دولــة فلســطينية منزوعــة الســالح علــى مســاحة 
يريدهــا  التــى  الشــرقية  القــدس  دون  صغيــرة 

الفلسطينيون عاصمة لدولتهم املوعودة.
كان عبــد اهلل بن زايد، وزير اخلارجية والتعاون 
الدولــى اإلماراتــي، قــد أعرب فى بيــان صدر فى 
10 مايــو املاضى عن بالــغ قلقه ورفضه ملا تضمنه 
برنامــج احلكومة اإلســرائيلية اجلديدة من خطط 
وإجــراءات لضــم أراض فلســطينية فــى الضفــة 
الغربيــة. وحــذر وزير اخلارجيــة اإلماراتية من أن 
»هذه اخلطوة أحادية اجلانب غير قانونية وتقوض 
فــرص الســالم وتتعــارض مــع جميع اجلهــود التى 
يبذلهــا املجتمــع الدولى للوصول إلى حل سياســى 
دائــم، وفقاً للقــرارات الدولية ذات الصلة«، مؤكداً 
أن »مســار عمليــة الســالم فــى الشــرق األوســط 
وقــد  ومعــروف،  واضــح  جميعــاً  ننشــدها  التــى 

أرســته املبــادئ الدولية املتفــق عليها حلل القضية 
الفلسطينية وإنهاء االحتالل اإلسرائيلى لألراضى 
الفلسطينية«، مجددا تأكيد دولة اإلمارات على أن 
»أى خطــوات أحادية اجلانــب تعيق وتعرقل فرص 

السالم الدائم الذى نطمح إلى حتقيقه«.
اإلمــارات  كــررت  اجلــاري،  يونيــو  بدايــة  فــى 
حتذيرهــا مــن أن أى حتــرك إســرائيلى من جانب 
واحــد ســيمثل انتكاســة خطيــرة لعمليــة الســالم، 
فى إشــارة إلى خطط احلكومة اإلســرائيلية للبدء 
بإجراءات ضم املســتوطنات اليهودية ومنطقة غور 
األردن ذات األهميــة االســتراتيجية فــى الضفــة 
الغربيــة. وقال أنور قرقاش وزير الدولة اإلماراتى 
للشــؤون اخلارجية »احلديث اإلســرائيلى املستمر 
عن ضم أراض فلسطينية يجب أن يتوقف. إن أى 
حترك إســرائيلى أحادى اجلانب ســيكون انتكاسة 
خطيــرة لعمليــة الســالم، وســيقوض حــق تقريــر 
املصير للفلســطينيني، وسيشــكل رفضــا لإلجماع 
والســالم«.  االســتقرار  بشــأن  والعربــى  الدولــى 
وأكــد قرقــاش أن التجــاوب الدولــى مــع التحــرك 
مــن  العواصــم  بقلــق  اإلماراتــى مشــجع ويتصــل 
القــرار اإلســرائيلى املتوقــع، قائاًل »اإلمــارات من 
خــالل حتركهــا املدروس تفند تصريحــات نتنياهو 
بخصــوص العالقات مــع العالم العربى وحتذر من 

تداعيات وخطر توسعة االحتالل،
بالتزامن، أدان 54 عضواً بالكوجنرس األمريكى 
ضــد  اإلســرائيليني  املســتوطنني  عنــف  تصاعــد 
الفلســطينيني بالضفة الغربيــة احملتلة، ودعوا فى 
رســالة وجهوهــا للســفير األمريكــى فى إســرائيل 
ديفيــد فريدمــان إلــى إدانــة جميــع أعمــال العنف 
فى الضفة الغربية مع تزايد هجمات املســتوطنني 

اإلسرائيليني ضد الفلسطينيني.
جــاء فــى نص الرســالة التى بــادرت إليها عضو 
الكوجنــرس ديب هاالند: »نحن نعتقد أن الواليات 
املتحــدة يجــب أن تديــن جميع أعمــال العنف التى 
تبعدنا عن السالم، ويجب أن توضح إدانتها، سواء 
كانــت الضحية إســرائيلية أم فلســطينية«. وأكدت 
الرســالة أن »حــوادث العنــف ضــد الفلســطينيني 
التــى يرتكبهــا مســتوطنون زادت بنســبة 78% فــى 
األســبوعني األخيريــن مــن شــهر مــارس، وتشــمل 
تلك االنتهاكات االعتداء اجلســدي، اقتالع أشجار 
للفلســطينيني ورجــم ســيارات  الزيتــون اململوكــة 
يقودها فلســطينيون. ويعزو مسؤولو األمم املتحدة 
وأجهزة األمن اإلســرائيلية، ارتفاع عدد الهجمات، 
جزئياً، إلى إغالق املدارس فى املستوطنات بالضفة 
اإلســرائيليني  انشــغال  »مــع  وقالــت:  الغربيــة«. 
والفلســطينيني بشــكل منهجــى فــى مكافحــة 
انتشــار فيــروس كورونا، فــإن أى زيادة فى 
العنــف بني اجلانبني من شــأنها أن تزيد 
فقط من صعوبة معاجلة أزمة الصحة 
العامــة املتزايــدة«. وأضافــت: »هــذا 
االرتفاع، وســط وباء فيروس كورونا، 
يتبــع الزيــادات الكبيــرة بالفعــل فــى 
عنف املســتوطنني ضد الفلسطينيني 
علــى مــدى العامــني املاضيــني. فكمــا 
تاميــز  نيويــورك  صحيفــة  ذكــرت 
علــى  املســتوطنني  اعتــداءات  فــإن 
الفلسطينيني وممتلكاتهم، زادت بنسبة 

50% فى 2018«.
فــى الوقت الــذى تتبنى فيــه إدارة ترامب 
سياســة خارجية متهــورة فيجب علــى أوروبا 
التعبيــر عــن موقف واضــح. وتعتبر إســرائيل 
من أهم شــركاء أوروبــا التجاريني وتعتبر معظم 
الدول األوروبية االســتيطان غيــر قانونى وتدعم 
حل الدولتني. وفى الوقت الذى اتسم فيه رد أوروبا 
علــى ضــم روســيا شــبه جزيــرة القرم عــام 2014 
بالســرعة حيــث مت فــرض عقوبــات على روســيا، 
كان ردها على االســتعمار اإلسرائيلى الزاحف هو 
االستسالم. ومن أجل مصداقية االحتاد األوروبى 
ومــا تبقى من عملية ســلمية فــإن عليه توضيح أن 

أى عملية ضم ستواجه بتداعيات.
ومــن اإلجراءات املباشــرة للضم هــو منع تداول 
املنتجــات القادمــة مــن املســتوطنات التــى لــن يتم 
التعامــل معهــا كأجــزاء مــن إســرائيل. ويجب ردع 

نتنياهو قبل تنفيذه الضم. 
رمبا أرادت إسرائيل من الضم حتقيق النصر 
إال أن حتطيم آمال الفلســطينيني بتسوية عادلة 
ســيؤدى إلــى مشــاكل فــى املســتقبل. وســيجد 
الشــباب الفلســطينى الــذى يعانــى مــن ضغــط 
ولــو  املتطرفــني.  كالم  فــى  جاذبيــة  االحتــالل 
ســمح العالــم لنتنياهو املضى فــى خطط الضم 
للتداعيــات  املســؤولية  مــن  نوعــا  فســيتحمل 

الناجمة عن القرار.

بأن الشــاطر وليس مرســى هو من يدير احلكم فعال، 
وكان يشير إلى خيرت الشاطر، القيادى باإلخوان الذى 
لم يســتطع الترشح للرئاســة. وقال أردوغان أن هناك 
بعــض املشــكالت فى قيادة اإلخــوان، وأنه أخبرهم أن 
يتجنبوا أى استياء داخلهم، وكان أردوغان قلقا على ما 
يبدو من النزاع الداخلى بني مرســى والشاطر، اللذين 

احتفظ كليهما بروابط قوية مع أردوغان.
فــى املكاملــة، ذكر أردوغــان أنه نصح مرســى وقادة 
آخريــن من اإلخوان بالقيــام ببعض العمل فى القاهرة 
إلقنــاع املصريــني بالتصويــت لهــم، وأضــاف أنــه قال 
ملرسى إن مدينة القاهرة غارقة فى القذارة، وأضاف: 
انظــر القاهــرة قــذرة، الســيما مــدن القبــور القدمية، 
فدعنــا نقوم بشــيء مثل. هناك محــالت اجللود حيث 
الرائحــة ســيئة والقذارة فى كل مكان.. قلت سأرســل 
شــركة تركيــة لتعمــل فــى القاهــرة حتــى االنتخابات، 
إلــى 150 شــاحنة  وأنــه ســيقدم لهــم مــا بــني 100 
لضغــط القمامــة. وذكــر نورديك مونيتــور أن أردوغان 
كان يحــاول علــى ما يبدو دعم مرســى حتســبا إلجراء 
انتخابات رئاســية مبكرة، والتى دعت إليها املعارضة ، 
فى انتهاك واضح للقوانني املصرية التى متنع التدخل 

األجنبى فى الشئون الداخلية.
مــع ذلــك، أعــرب أردوغان عن أســفه ألن حكومة 
مرســى لــم ترســل وزيــرا بعــد للتحدث عــن خططه 
للقاهــرة وقــال إنــه ذكــر مرســى بذلــك فــى الليلــة 
األخــرى عندمــا حتــدث معــه عبــر الهاتــف، وكان 
أردوغــان يشــعر بســعادة كبيــرة برؤية جناح مرســى 
فــى احلصــول على أصوات للدســتور اجلديد، وفقا 

لتسجيل احملادثة. 
اآلن، يعانــى االقتصــاد التركى مما يعرف اقتصاديا 
بـــ »الركود التضخمي«، يعنى ارتفاع أســعار املســتهلك 
مــن الســلع واخلدمــات، يقابلــه تراجع حاد فــى القوة 
الشــرائية، ويعــد هذا املســتوى من أصعــب التحديات 
التى تواجه أى سوق حول العالم.  وقفز عجز التجارة 
اخلارجيــة لتركيــا خالل الشــهور اخلمســة األولى من 
العــام اجلــاري، متجــاوزا 20 مليــار دوالر، ليضاعــف 
أزمات سوق النقد األجنبى للبلد الذى يعانى من نزوح 
االســتثمار. وكشــف بيانات هيئة اإلحصــاءات التركية 
أن عجــز التجــارة اخلارجيــة خــالل الفتــرة املذكــورة 
قفــز 110%. وبلغــت قيمــة العجز فى الفتــرة بني يناير 
حتــى نهايــة مايو املاضــي، نحو 20.85 مليــار دوالر ، 
مقارنــة مــع نحــو 9.98 مليــار فــى الفتــرة املقابلة من 

العام املاضى 2019.
هــل سيســتطيع أردوغــان الســيطرة علــى الوضــع 
الداخلى ومترير سياســاته اخلاطئــة وتهدئة الطبقات 
الشــعبية املتضررة بتوظيفه »األســلوب املعتاد« املرتكز 
علــى عواطــف أفــراد املجتمــع نحــو الديــن وتهييــج 
مشــاعرهم بشــعاراته امللصقــة بالقضايــا اإلســالمية 
كقضية القدس الشــريف؟ أم أن خططه فى الســيطرة 
علــى النفــط الليبى وتثبيت املجد التركى االســتعمارى 
فــى املنطقــة العربيــة كفيــل لــه أن يعيد بناء مــا دمره 
هو بيده؟ وهل سيقنع الرأى العام الداخلى واخلارجى 
بغوغائية الشــعارات القومية واإلســالمية؟ أم ستحقق 
مقولة أبراهام لينكولني:«تســتطيع أن تخدع كل الناس 
بعــض الوقــت، أو بعــض النــاس كل الوقــت، ولكنك ال 

تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت«؟!

»إيرينــي« يــوم األربعاء. علماً بأن وســائل إعالم تركية 
أكــدت اعتــراض البحريــة اليونانيــة »ســفينة شــحن 
جتاريــة تركية«، كانت ترافقها فرقاطات تركية متجهة 

إلى ليبيا.
جوزيف بوريل، وزير خارجية االحتاد األوروبي، أكد 
وقــوع احلــادث فى امليــاه الدولية قبالة ســواحل ليبيا، 
حيــث عارضــت تركيــا قيام املهمــة البحريــة األوروبية 
بتفتيــش الســفينة، بعد االشــتباه بخرقهــا حظر األمم 
املتحدة على األسلحة إلى ليبيا. وتأييداً ملا ذكره موقف 
»فاليت رادار 24« اإليطالي، قال مصدر عســكرى فى 
اجليــش الليبــي، إنــه مت التصدى لطائرة شــحن تركية 
فــوق ســواحل مصراتــة وإجبارهــا على العــودة. بينما 
أعلنــت قوات حكومــة الوفاق إحكامها الســيطرة على 
خط إمداد رئيســى لـ«اجليش الوطني«، بقيادة املشــير 
خليفــة حفتــر، وهــو ما نفــاه مصدر باجليــش الوطنى 

الليبي.
عــادًة مــا تُضطــر تركيــا لإلعــالن عــن املنــاورات 
والتدريبــات، التــى جتريهــا قبالــة ســواحل ليبيــا بعــد 
أن تتســرب عبــر مصــادر أخرى. ففى مــارس املاضى 
فعلت الشيء نفسه بعد أن كشف موقع »إيتمال رادار« 
اإليطالــى عــن توجــه طائــرات شــحن إلــى مصراتــة 
وطرابلــس فــى غــرب ليبيــا، وقــد ذكــر املوقع الشــهر 
املاضــى أيضــاً أن تركيــا أنشــأت جســراً جويــاً لنقــل 
األســلحة إلــى ليبيــا، وأن 11 طائرة شــحن على األقل 
توجهــت مــن تركيــا إلــى غــرب ليبيــا خالل أســبوعني 

فقط.
وما دمنا نتحدث عن تركيا نشير باملرة إلى أن موقع 
»نورديــك مونيتــور« الســويدى ذكــر أن الرئيس التركى 
رجب طيب أردوغان أقحم نفســه بشــكل شخصى فى 
السياســات الداخليــة ملصر فى محاولــة أخيرة لتعزيز 
الدعم حملمد مرســى فى عام 2013، ووفقا لتســجيل 
حصــل عليــه املوقــع، فــإن أردوغــان كان يتحــدث على 
الهاتف بشــأن كيفية تخطيطه إلرسال مساعدة جلعل 
مرســى يبــدو جيــدا قبــل انتخابــات محتملــة، وأشــاد 
باملوافقــة علــى الدســتور املصرى الذى دعمه مرســى 

لكن رفضته املعارضة فى ظل مزاعم بالتزوير.
املوقــع ذكــر أن التســجيل الــذى مت فــى 22 إبريــل 
مســاء،  دقيقــة  و53  الواحــدة  الســاعة  فــى   ،2013
أظهــر أن مصطفــى لطيــف توبــاش، رجــل األعمــال 
الفاســد وصديــق عائلــة أردوغان، قد اتصــل باألخير 
الــذى كان رئيســا للحكومــة للحديــث عــن التطــورات 
فــى مصــر. وقــال توبــاش إنــه التقــى برجــل األعمال 
الســعودى ياســني القاضي، الذى كان مدرجا فى وقت 
مــا كممــول للقاعدة مــن قبل األمم املتحــدة والواليات 
املتحدة، وأن كليهما حتدثا عما كان يحدث فى مصر.  
وكان القاضى يجرى صفقات جتارية سرية مع توباش 
وبــالل جنــل أردوغــان وآخريــن فــى انتهــاك للقوانني 
التركيــة، وخضعــوا جميعــا لتحقيــق جنائــى مــن قبــل 

مدعى اسطنبول.
عن محادثته مع القاضي، قال توباش: »إنه ســيعود 
اليوم.. لقد جلب لك ماء زمزم وسأرسله إلى منزلك.. 
ويبعث لك بسالمه«، ورد أردوغان التحية للقاضي. ثم 
حتولــت املكاملة بــني توباش وأردوغان إلى مصر، حيث 
كان االســتياء من حكم مرســى الذى يزداد اســتبدادا، 
ونقل توباش عن القاضى رأيه فى مكاملته مع أردوغان 

احلملــة فى الظاهر بـ«تعزيــز التبادل التجارى وتقدمي 
املســاعدات اإلنســانية«، بينمــا ترمــى فى واقــع األمر 
إلــى ترســيخ الوجــود العســكرى واألمنــى التركــى فى 
تلــك البلــدان، مثلما حدث فى الصومال قبل ســنوات، 

ويتكرر فى ليبيا فى الوقت احلاضر.
وفقــاً لتقرير املوقع البريطاني، يقيم النظام التركى 
فى الصومال اآلن أكبر قاعدة عسكرية له خارج البالد، 
وذلك فى وقت تتواتر فيه تقارير، بشــأن اعتزام أنقرة 
حتويل قاعدة »الوطية« اجلوية االســتراتيجية القريبة 
مــن طرابلس، إلــى القاعدة األولى لها على الســواحل 
اجلنوبيــة للبحر املتوســط. وبجانب محاوالت التوســع 
العســكري، يخطط نظام أردوغان الســتغالل عالقاته 
الوثيقــة بحكومــة فايز الســراج وإخوان ليبيــا، منطلقاً 
لتعزيــز التحالفات بني التنظيمات اإلرهابية الناشــطة 
فــى بقــاع مختلفــة من أفريقيــا، ما يُنــذر بوقوع موجة 
أوســع نطاقاً من االعتداءات، التى تشــكل خطراً على 
استقرار القارة، وتهديداً لألمن على الساحة الدولية. 
ولم يغفل تقرير »ميدل إيست مونيتور« اإلشارة إلى أن 
النظام التركى يســعى أيضاً الستغالل احلضور الكبير 
للدول األفريقية من حيث العدد، فى املنظمات الدولية 
وعلــى رأســها األمم املتحدة، للخروج مــن حالة العزلة 

الدبلوماسية التى يعانى منها على هذا الصعيد.
وزارة الدفــاع التركيــة أقــرت فــى بيــان أن قواتهــا 
أجــرت منــاورات »البحــر املفتــوح« فــى امليــاه الدوليــة 
بالبحر املتوسط، مؤكدًة بذلك ما أعلنته القوات التابعة 
حلكومــة الوفــاق الوطني، وســط تقاريــر عن حتركات 
وجســر بحــرى وجــوى لنقــل الســالح إلــى ميليشــيات 

»الوفاق«، رصدتها مواقع عسكرية متخصصة.
املناورات التى أجرتها وحدات تابعة لقيادتى القوات 
اجلويــة والبحرية متت إدارتهــا من مراكز عمليات فى 
تركيــا، مبشــاركة 17 طائــرة تابعة للقــوات اجلوية، و8 
فرقاطــات وطــرادات تابعــة لقيــادة القــوات البحرية. 
وكان هــدف املنــاورات اختبــار وتطويــر مهــام عمليات 
املســافات الطويلة دون انقطاع. وجاء اإلعالن التركى 
عن املناورات بعد 24 ســاعة من إعالن غرفة عمليات 
»بركان الغضب«، التابعة حلكومة الوفاق، برئاسة فائز 
السراج، املدعومة من تركيا، عن تنفيذ القوات اجلوية 
والبحريــة التركيــة منــاورات فــوق البحــر املتوســط، 
مبشــاركة طائــرة اإلنذار املبكــر والتحكم احملمول جواً 
»إى – 7. تــي«، وأن تركيــا نّفــذت جســراً جويــاً يتكون 
من 17 طائرة بني إســطنبول ومصراتة. باإلضافة إلى 
مشــاركة فرقاطات حتمــل صواريخ موجهــة وطائرات 

مسّيرة مسلحة.
موقــع »إيتاميــل رادار« املتخصص فــى رصد حركة 
الطيــران العســكري، قــال إنــه رصــد مهمــة جديــدة 
للقــوات اجلويــة التركية. فيما أكد موقع »فاليت رادار 
24« اإليطالــي، املعلومــات ذاتها، مشــيراً إلــى اقتراب 
3 طائرات شــحن عســكرية تركية، وسفينة على متنها 
أســلحة من أجواء غرب ليبيا. مبرزاً أن طائرتني منها 
أقلعتــا مــن مطار إســطنبول، فيمــا حلّقــت الثالثة من 
قاعــدة كونيا العســكرية التركية، فى أجــواء مصراتة، 

لكنها عادت دون أن تهبط.
وأضاف املوقع ذاته أن سفينة الشحن التركية )سى 
آى آر كــى آى ســي( التــى أبحــرت من إســطنبول، هى 
الســفينة التــى اعترضتها فرقاطة يونانيــة تتبع عملية 

 ســاءت العالقــات بــني أنقــرة والقاهــرة منــذ عزل 
محمــد مرســي، منــدوب جماعــة اإلخــوان فــى قصر 
الرئاســة، الــذى كان تابعا للرئيــس التركى رجب طيب 
أردوغــان، ما تســبب فى قطع العالقات بــني البلدين. 
واحتــدم اخلــالف بــني اجلانبني بســبب نفــوذ وموارد 
بحريــة فــى شــرق البحــر املتوســط، وأيًضــا بســبب 

التدخل التركى فى سوريا وفى ليبيا.
يدرك اجلميع أن املشروع التركى فى ليبيا لن يؤدى 
ســوى إلى املزيــد من االقتتــال وهدر الدمــاء واألرواح 
واألمــوال، ويضــع ليببــا أمــام خطــر التقســيم، ورمبــا 
يدرك اجلميع أن التأييد الواســع للمبادرة املصرية لن 
يغيــر من موقــف أردوغان وغــروره وانتهازيته ومتاديه 
فــى العــدوان، وهــو مــا يطــرح مســؤولية علــى جميــع 
الليبيــون فــى النظــر إلــى مصلحة بلدهــم أوال وأخير، 
مــن خــالل تغليب لغة احلوار علــى احلرب، واملبادرات 
الســلمية علــى العدوان، ودعوة العــرب فى الوقوف مع 
الشعب الليبى واملساعى الرامية إلى حتقيق االستقرار 
والســالم فيهــا، واملجتمــع الدولــى فــى االنتقــال مــن 
مســايرة أردوغان والصمت على جرائمة وعدوانه إلى 
اتخــاذ إجــراءات رادعــة لوقفــه عن كل ما ســبق، ومن 
دون ذلك، فان أردوغان سيرفض كل مبادرة ترمى إلى 
حتقيق الســالم ســواء فى ليبيا أو ســوريا أو أى مكان 

يرى أردوغان أنه قادر على حتقيق أطماعه فيه.
فى حوار تلفزيونى كشف جاويش أوغلو عن قيامه، 
بتفويض مــن الرئيس رجب طيب أردوغان، باتصاالت 
مع مصر فى الســابق، إال أن »التوازنات فى ليبيا أدت 
إلــى توتر العالقات قليال«. وقــال الوزير »عند النقطة 
التى وصلنا إليها، تطبق الطريقة األكثر عقالنية، وهى 
إجراء حوار وتعاون مع تركيا بدال من جتاهلها«. وقبل 
أيــام رفضت تركيا اقتراح مصر وقف إطالق النار فى 
ليبيــا قائلــة إنــه »يهدف إلــى إنقاذ خليفــة حفتر قائد 
اجليــش الوطنــى الليبــى بعــد فشــل هجومــه النتــزاع 
الســيطرة علــى العاصمــة طرابلــس«. وتدعــم تركيــا 
حكومة الوفاق الوطنى املعترف بها دوليا برئاسة فائز 
الســراج والتــى متكنــت قــوات تابعــة لها فى األســابيع 
القليلة املاضية من صد هجوم شنته قوات حفتر على 
طرابلــس، بينمــا يحظى اجليش الوطنــى الليبى بدعم 

مصر.
احملــاوالت املســتميتة التــى يقــوم بهــا نظــام رجــب 
طيب أردوغان، لتعزيز وجود امليليشــيات املســلحة فى 
طرابلــس، والســعى ملد نفوذها إلى أنحــاء مختلفة من 
ليبيا، تســتهدف حتويل هذا البلد إلى »نقطة انطالق« 
للتنظيمــات اإلرهابيــة الناشــطة فى القــارة األفريقية 

بأسرها.
إرســال النظام التركى آالف املرتزقة الســوريني إلى 
ليبيــا، ال يرمى فقط لدعــم حكومة طرابلس املتحالفة 
مع امليليشيات املتطرفة، وإمنا يهدف كذلك إلى تعزيز 
الصــالت القائمــة بــني تلــك املجموعــات اإلرهابيــة، 
والتنظيمــات املتشــددة العاملة فى مناطق ســاخنة من 
أفريقيا، خاصة فى منطقة الســاحل فى غرب القارة، 
والتــى تضم موريتانيــا والنيجر ومالى وبوركينا فاســو 

وتشاد.
خبــراء فــى مجــال ضبــط التســلح كشــفوا النقــاب 
عــن تــورط تركيا فى عمليــات توريد أســلحة وذخائر، 
جلماعات مســلحة وتنظيمات إرهابيــة بينها »داعش« 
والقاعــدة اإلرهابيــان، فــى دول مثــل نيجيريــا ومالي. 
وتضــم قائمــة هــذه التنظيمــات، جماعــات مثل حركة 
»بوكــو حــرام«، وجماعة »نصرة اإلســالم واملســلمني«، 
التى نشــأت نتيجــة حتالف أربع مجموعــات متطرفة، 
هــى حركــة »أنصار الدين« و«كتائب ماســينا«، و«كتيبة 

املرابطون« و«إمارة منطقة الصحراء الكبرى«.
شــحنات األســلحة التركيــة، تزامنــت مــع تصاعــد 
الهجمات اإلرهابية وعمليات االغتيال، التى تستهدف 
قــوات األمــن فى دول الســاحل األفريقــي، خاصة فى 
مالــى والنيجر. وفى تقرير نشــره موقع »ميدل إيســت 
مونيتــور«، شــددت املصــادر الغربيــة علــى أن الفتــرة 
احلاليــة تشــهد مــا يبــدو حملــة ملــد النفــوذ التركــى 
فــى أفريقيــا، هــى األوســع نطاقــاً مــن نوعهــا، منــذ 
انهيــار الدولــة العثمانيــة قبل نحو قــرن. وترتبط هذه 

للتوتــر فــى حوض نهر النيل منذ أن أطلقت إثيوبيا املشــروع 
فى عام 2011. وكان قادة الدول الثالث قد وّقعوا فى مارس 
2015 اتفــاق مبــادئ يُلزمهــم بالتوصل إلــى توافق من خالل 
التعــاون فيمــا يتعلــق بالســد. ورفضت مصر والســودان فى 
مايو املاضي، مقترحاً إثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئى للبدء مبلء 
بحيرة الســد. ويشــكل الســد مصدراً للتوتر فــى حوض نهر 
النيل، وتقول أديس أبابا إن »السد مهم القتصادها. فى حني 
تخشــى مصر والســودان من أن »يؤثر السد على إمداداتهما 

من مياه النيل«.
ثوابت املوقف املصري، تتضمن مطالبة إثيوبيا بعدم اتخاذ 
»أى إجــراء أحــادى باملــلء حلــني نهايــة التفــاوض والتوصل 
التفاق«، وأن مرجعية النقاش هى »وثيقة 21 فبراير 2020«، 
وأن يكون دور املراقبني كـ«مســهلني«. كما اشترطت أن تكون 
فترة املفاوضات من 9 - 13 يونيو، للتوصل إلى اتفاق كامل 
للمــلء والتشــغيل. وبالتالــي، حتفظت مصر والســودان على 
»الورقة اإلثيوبية« التى تضمنت رؤية أديس أبابا بشــأن ملء 
وتشــغيل »سد النهضة«، عقب اجللسة الثالثة الجتماع وزراء 
رى الدول الثالث عبر »الفيديو كونفرانس« بحضور مراقبني 
مــن الواليــات املتحــدة واالحتــاد األوروبى وجنــوب أفريقيا. 

وبينمــا أكــدت القاهــرة »ضــرورة أن تقــوم إثيوبيــا مبراجعة 
موقفهــا الــذى )يعرقــل( إمكانيــة التوصــل التفــاق«، دعــت 
اخلرطــوم إلــى »ضــرورة التوصــل لـ)اتفــاق ســريع ومقبول( 
للــدول الثــالث قبل بــدء إثيوبيا فى عملية امللء األول للســد 

مطلع يوليو املقبل«.
مصــر أعربت، وكذلك الســودان، عن حتفظهمــا على )الورقة 
اإلثيوبيــة(، لكونها متثل تراجعاً كاماًل عن املبادئ والقواعد التى 
ســبق أن توافقت عليها الدول الثالث فى املفاوضات التى جرت 
مبشاركة ورعاية الواليات املتحدة والبنك الدولي؛ بل إهداراً لكل 
التفاهمــات الفنية التى مت التوصــل إليها فى جوالت املفاوضات 
الســابقة. وأكــد بيــان »الري« أن »مصر تؤكد اســتمرار متســكها 
باالتفــاق الــذى انتهــى إليــه مســار املفاوضــات التــى أُجريت فى 
واشــنطن؛ لكونــه اتفاقــاً منصفــاً ومتوازنــاً، وميّكــن إثيوبيــا مــن 
حتقيق أهدافها التنموية مع احلفاظ على حقوق دولتى املصب«. 
كمــا شــددت مصر على »ضــرورة أن متتنع إثيوبيــا عن اتخاذ 
أى إجــراءات أحاديــة باملخالفــة اللتزاماتهــا القانونية، وبخاصة 
أحكام اتفاق إعالن املبادئ املبرم فى 2015، ملا ميثله هذا النهج 
اإلثيوبــى مــن تعقيــد للموقــف، قد يــؤدى إلى تــأزمي الوضع فى 
املنطقــة برمتهــا«، مؤكدًة »أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض بحســن 
نية، أسوًة بالنهج الذى تتبعه مصر منذ بدء املفاوضات، من أجل 

التوقيع على اتفاق عادل يراعى مصالح اجلميع«. 
هــذه أيام كاشــفة تؤكد ســالمة املوقف املصرى فــى املفاوضات، 
كما تؤكد أيًضا ضرورة إعادة فتح ملف العالقات املصرية اإلفريقية 

والعربية األفريقية؛ خاصة فى نطاق دول حوض النيل.

إثيوبيا من جلسة توقيع االتفاق النهائي، قالت وزارة املياه والرى 
والطاقة اإلثيوبية، »يجب أن تكون وثيقة العمل اخلاصة بالفرق 
القانونيــة والفنية للــدول الثالث خالل اجتماع 12 - 13 فبراير 

2020 أساس التفاوض«.
تتهــم إثيوبيــا الواليــات املتحــدة باالنحيــاز ملصــر، وأنهــا 
تســعى إلــى فــرض اتفــاق عليهــا. وفــى تصريح لوزيــر الرى 
اإلثيوبــى سيليشــى بيكيلــي، نقلتــه وكالــة األنباء الفرنســية، 
قــال إن األطراف األخــرى يجب »أال تذهب أبعد من مراقبة 
املفاوضات ومشــاطرة املمارسات احلسنة حني تطلب بشكل 
مشــترك مــن الــدول الثــالث«. وانتقــد أيضــا مبــادرة مصر 
بتوجيــه رســالة فــى مايــو إلى مجلــس األمن الدولــى تفصل 
اعتراضاتها بالنســبة للســد. واعتبر ذلك محاولة »ملمارســة 

ضغط دبلوماسي«. 
إلــى مجلــس  اللجــوء  »محاولــة  اعتبــر  اإلثيوبــى  البيــان 
األمــن التابــع لألمم املتحدة للمــرة الثانية ملمارســة الضغط 
الدبلوماســى اخلارجى ليس مؤشــرا على الشــفافية وحسن 
النيــة فــى املفاوضــات«. وجتــرى االجتماعــات االفتراضيــة 
بشــكل يومــى باســتثناء أيــام اجلمعــة واألحــد حتــى اكتمال 
املفاوضــات. ويشــّكل ســد النهضــة اإلثيوبى الكبيــر مصدراً 

 الخرطوم تتوافق مع الرؤية المصرية وتتهم أثيوبيا 
قال لهم: تتحدثون عن التطبيع 5بعرقلة االتفاقيات

وأنتم تقتلون أوالدنا كل يوم !

54 عضوًا بالكونجرس األمريكى يدينون تصاعد 
عنف الصهاينة  ضد الفلسطينيين

 أخطر تسريب يفضح أقذر عملية لبيع مصر فى مزاد تركيا  التسجيل  تم فى 22 إبريل 2013، فى الساعة 
الواحدة و53 دقيقة مساء، وموقع »نورديك مونيتور« السويدى ينشر التفاصيل كاملة  كيف وصل  أخطر ممول 

لتنظيم القاعدة إلى قصر الرئاسة فى القاهرة ؟!  سر عالقة إخوان مصر مع مصطفى توباش وياسين القاضى 
أشهر ممول لتنظيم القاعدة !  القاضى يرسل ماء زمزم ألردوغان قبل وضع خطة تنصيب محمد مرسى رئيسا 

لمصر  أردوغان كان يحلم بتنصيب خيرت الشاطر لكنه اضطر للتعامل مع مرسى ويعترف فى التسجيل بأنه 
صاحب برنامج مرسى الرئاسى  تعهدت لإلخوان فى مصر  بارسال 150 شاحنة النجاز مهمة تنظيف الشوارع 



0 بث مباشر
العدد ٧٠٩

اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

4 يونيه ٢٠٢٠ بن شرقى الذى نجح فى وقت قصير فى إثبات ٥١األثنين
ذاته وسط العبى الفارس األبيض وحصد 

معه ثالث بطوالت بين كأس مصر، والسوبر 
األفريقى والسوبر المصرى، قد تكون رحلته 

أيضًا قصيرة فى القلعة البيضاء

4 متي يعترف أحمد الفيشاوى 1
بجرائمه ؟

كيف تنجح احلكومة فى جتربة غلق املحال مبكرًا؟

املتحــدث باســم مجلــس الــوزراء قــال إن وزارة التنميــة 
احملليــة تــدرس مع احملافظــات، كيفية االســتفادة بعد أزمة 
كورونــا، فــى حتديــد مواعيــد جديــدة لفتح وغلــق احملالت 
العامــة، لتنظيــم األمــر وحتديــد مواعيد يلتزم بهــا اجلميع، 
ملنــع الفوضــى وإعادة األمور إلى نصابها الصحيح، بحيث ال 
تتــرك احملالت التجارية مفتوحة على مدار 24 ســاعة، كما 

كانت قبل أزمة فيروس كورونا.
وتابــع املتحــدث باســم مجلس الــوزراء: »قــرارات حتديد 
فــى  ســتكون مختلفــة  كورونــا  أزمــة  بعــد  الغلــق  مواعيــد 
احملافظــات احملليــة عــن احملافظــات العادية خاصــة املدن 
الســاحلية وعلــى رأســها ســيناء والغردقــة، كمــا أن مواعيد 

الصيف ستكون مختلفة عن الشتاء«.
تصريحات مشــابهة أدلى بها أســامة هيــكل، وزير الدولة 
لإلعــالم، حيــث أشــار إلــى أن احلكومــة ناقشــت اســتمرار 
غلــق احملــال التجارية لياًل لوقت معني حتى بعد انتهاء أزمة 
كورونــا، مضيفــاً أنه فــى وقت من األوقات ال بــد أن نتحول 
مثــل الــدول األخــرى، ويكــون هنــاك مواعيد للفتــح والغلق، 

معلقاً: »سندرس وممكن نستمر كده«.
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية احمللية، 
قــد أكــد خــالل اجتمــاع عقــده مــع كل مــن اللــواء 

خالــد عبدالعــال محافــظ القاهــرة، واللــواء أحمــد 
راشــد محافــظ اجليــزة، واللــواء محمــد الشــريف 
محافــظ اإلســكندرية، أنه ســيتم التواصــل مع كافة 
احملافظــات خــالل الفتــرة اجلاريــة لدراســة بعــض 
املقترحــات اخلاصــة مبواعيــد غلــق وفتــح احملــال 
واملــوالت التجاريــة واملطاعــم لتنفيذها عقــب انتهاء 
أزمــة كورونــا واالســتفادة مــن التجربــة احلاليــة فى 
هذا الشــأن. وأوضح شــعراوى أن دراسة املقترحات 
احملــال  وفتــح  غلــق  مبواعيــد  اخلاصــة  اجلديــدة 
واملوالت التجارية واملطاعم، سيأتى فى ضوء إصدار 
رئيــس مجلس الــوزراء قراراً بالعمل بأحكام الالئحة 
التنفيذية لقانون احملال العامة الصادر بالقانون رقم 

154 لسنة 2019.
وينــص مشــروع قانــون احملــال العامــة الــذى وافــق عليه 
مجلــس النــواب فــى يوليــو 2019 علــى ارتبــاط مواعيــد 
اإلغــالق والفتــح للمحــال اســتناداً إلــى اشــتراطات خاصة 
تتنــاول النشــاط واملســاحة واملنطقة، فــإن الرخصة تتضمن 
أن يتــم حتديــد مواعيــد اإلغــالق والفتــح من خــالل املركز 
التابع للوحدة احمللية، واملواعيد مرتبطة بأنها ستكون مبينة 
فى الرخصة اســتناداً إلى نوع النشــاط وإلى املنطقة الواقع 

تصريحات هامة أدلى بها المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تتعلق 
باتجاه الحكومة لتحديد مواعيد لفتح وغلق المحالت بعد انتهاء أزمة كورونا، ولكن هل 

تنجح الحكومة فى تجربة غلق المحال مبكرًا، خاصة أنها فشلت قبل ذلك؟ وهل سيلتزم 
أصحاب المحال بهذه المواعيد؟ أم سيكون هناك مخالفات بالجملة؟

مجلس الوزراء: 
قرارات تحديد 
مواعيد الغلق 

بعد أزمة كورونا 
ستكون مختلفة 
فى المحافظات 

المحلية عن 
المحافظات

وفاء حسن

إميان سعيد

محمد عبدالعزيز

ماذا وراء تهديد بن شرقى بالهروب 5
على طريقة حمدى النقاز؟

مسلسل  الهروب ما 
زال مستمرًا داخل أروقة 
نادى الزمالك خصوصًا 

هذا العام بعد هروب 
العبه حمدى النقاز، فمن 
الممكن أن نرى المغربى 

أشرف بن شرقى هو اآلخر 
يسير على درب زميله 

السابق بالفريق من أجل 
تحقيق رغبته فى االنتقال 
إلى أحد األندية األوروبية.

إسالم أسامة 

بــن شــرقى الــذى جنــح فــى وقــت قصير فــى إثبــات ذاته وســط 
العبــى الفــارس األبيض وحصد معه ثالث بطــوالت بني كأس مصر، 
والســوبر األفريقــى والســوبر املصرى، قد تكون رحلتــه أيضاً قصيرة 
فــى القلعــة البيضاء بعد صدور العديد من التقارير بعدم اســتمراره 
مع الزمالك الفترة املقبلة، ليظل السؤال الشاغل فى عقول جماهير 
نادى الزمالك.. هل يهرب أشرف بن شرقى من الزمالك على طريقة 

حمدى النقاز؟
البدايــة عندمــا رفــض املستشــار مرتضــى منصــور رئيس مجلس 
إدارة نــادى الزمالــك فكرة رحيل أشــرف بن شــرقى عــن الفريق األول 
الفتــرة احلاليــة خصوصاً أنه عمود أساســى بالفريق، باإلضافة إلى 
ارتباطه بعقد مع الفارس األبيض حتى موســم 2022، وهو ما أشــعل 
فتيــل األزمــة بني الالعب والنادى خصوصاً أنه يرى النادى يقف أمام 
مســتقبله. وســعى مســئولو نادى الزمــال ك إلى متديــد التعاقد مع 
بن شــرقى تقديراً ملوهبته ومســتواه املميز الذى قدمه خالل املوســم 

اجلارى وجناحه فى لفت األنظار.
وجاء حترك اإلدارة لغلق الباب بشكل نهائى أمام رحيله رغم تبقى 
موســمني آخرين فى عقده لكن اإلدارة ترغب فى زيادة القيمة املالية 
فــى عقــده ومتديــده حتى 2024 على غــرار محمود عالء فى رســالة 
واضحة ومباشرة جلميع الوكالء بأن بن شرقى لن يرحل عن الزمالك.
وتعاقــد الزمالــك مع أشــرف بن شــرقى مطلع املوســم اجلارى من 
صفوف الهالل الســعودى، وحجز مكانه فى التشــكيل األساسى منذ 
اللحظة األولى وقدم مســتويات مميزة. إال أن بن شــرقى رفض الرد 
وإعطــاء املوافقــة ملســئولى الزمالك بعــد تلقيه العديد مــن العروض 

املغرية خالل الفترة احلالية من عدة أندية.
وعلمــت »املوجــز« أن مفاوضات جتديد الزمالــك مع جنمه املغربى 

بن شرقى قد تعثرت بسبب إصراره على العودة إلى أوروبا.
ويحاول مسئولو الزمالك إقناع الالعب بالوصول إلى حل يرضى 
الطرفــني فــى ظــل حتريض السماســرة له علــى الهروب 
بنفــس طريقــة التونســى حمــدى النقاز مســتغال األزمة 

املالية وعدم تقاضيه مستحقاته فى الشهور األخيرة.
وقالت تقارير مغربية إن بن شــرقى ســوف ينفذ خطة 
الهــروب إذا لــم يصــل إلــى حــل مــع الزمالك فيما كشــف 
تقرير تركى، أن املغربى أشرف بن شرقى جنم فريق الزمالك، 
يرغــب فــى االنضمام إلى طرابزون التركى، خالل فترة االنتقاالت 
الصيفيــة املقبلــة. وذكــرت صحيفــة »أكســام« التركيــة، أن نــادى 
طرابزون يســعى لضم أشــرف بن شــرقى، خالل فترة االنتقاالت 
الصيفيــة املقبلــة، مــن أجــل تدعيــم خــط هجومــه. وأضافــت 
الصحيفــة أن الزمالــك يضغط على أشــرف بن شــرقى من أجل 
إقناعــه باملوافقة على االســتمرار مــع الفريق، لكن الالعب يرغب 

فى االنتقال إلى طرابزون.
وكان أشــرف بن شــرقى انضم إلى الزمالك، خالل فترة االنتقاالت 

الصيفية املاضية، قادما من نادى الهالل السعودى.
وشارك بن شرقى مع الزمالك فى مباريات مسابقة الدورى املصرى 
هذا املوســم، ســجل خاللها 4 أهداف، وصنع هدفا وحيدا، كما قاد 
األبيض للتتويج بكأس السوبر األفريقى بتسجيله هدفني فى شباك 

الترجى، فى املباراة التى انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3- 1.

تحدثت هند الحناوي 
وهي طليقة الفنان أحمد 
الفيشاوي، عن آخر أزمات 

الفنان الشاب  الذي يواجه 
قضية نسب جديدة من 
زوجة لجأت إلى الحناوي 

لمساعدتها.
وفى عام 2005، كانت هند 
الحناوى بطلة قضية أثارت 

الرأى العام المصرى بشأن 
إثبات نسب طفلة كانت 
تبلغ أربعة أشهر، وقالت 

إنها ثمرة زواج سرى قصير 
بينها وبين الممثل الشاب. 

غير أن الفيشاوى كان 
يصمم على نفى 

العالقة، ثم 
اعترف بابنته 

فى نهاية 
المطاف.

هل تتراجع »الكهرباء« عن قرار زيادة أسعار الفواتير؟2

ومن املقرر أن يتم حســاب قيمة فاتورة الكهرباء بعد هذه 
الزيادات، وفقاً جلداول األســعار حســب االســتهالك، لتكون 
الشريحة األولى من صفر إلى 50 كيلو وات )38 بدالً من 30 
قرشــاً(، أما الشــريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات )48 
بدالً من 40 قرشاً( والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو 
وات )65 بدالً من 50 قرشــاً(، والشــريحة الرابعة من 201 إلى 
350 كيلو وات )96 بدال من 82 قرشــاً(، والشــريحة اخلامسة 

من 351 إلى 650 كيلو وات )118 بدالً من 100قرشاً(.
وأوضــح الوزيــر أنه بدءاً من اســتهالك 651 إلى ألف كيلو 
وات ســيتم رفع الدعم، ما ميثل 2% فقط من عدد الفواتير، 
والتــى تدخــل ضمــن الشــريحة السادســة بقيمة 140 قرشــاً 
للكيلــو وات، بينمــا لن حتصل الشــريحة الســابعة من صفر 
إلى أقل 1000 كيلو وات، على دعم سوى 118 قرشاً، والشريحة 

الثامنة من صفر ألكثر من 1000 بقيمة 145 قرشاً.
وأكــد »شــاكر«، أن هــذه الزيــادة لــن تكــون األخيــرة، حيث 
سيتبقى 3 أعوام أخرى ستزيد فيها أسعار الكهرباء، قبل أن 
يتم إلغاء الدعم نهائياً، موضحاً أن املواطن محدود الدخل لن 

يشــعر بإلغــاء الدعم على اإلطــالق، وأن الدولة ال تزال تدعم 
محدودى الدخل، كما أنها حتمى مواردها من السرقة، ولهذا 

يجب على املواطنني ترشيد االستهالك لتوفير الطاقة.
وفيمــا يتعلــق بأخطــاء الفواتيــر والتحصيــل، قــال وزيــر 
فواتيــر  فــى  أخطــاء  لدينــا  أن  نعتــرف  »نحــن  الكهربــاء: 
التحصيــل، واللــى له حــق هياخده واملخطئ ســينال العقاب 
املناســب، وجميع القراءات مســجلة بالصــورة ونحتفظ بها«، 
مشيراً إلى أنه يتابع جميع شكاوى املواطنني بنفسه. وأوضح 
أنه أصدر توجيهاته لرؤســاء شــركات توزيع الكهرباء بســرعة 
معاجلــة شــكاوى املواطنني وحل مشــكالت الفواتيــر، وكذلك 
حــل املشــكالت اخلاصــة بكــروت شــحن العــدادات، وتوحيد 
آليات الشــحن بجميع شــركات التوزيع، فضــاًل عن التواصل 
بتحذيــر املواطنــني وتوعيتهــم بأســاليب ترشــيد اســتهالك 
الكهرباء. وأضاف أنه نتيجة للظروف االقتصادية التى يعانى 
منهــا املواطنــون بســبب جائحــة كورونــا، فإنه تقــرر مد أجل 
خطــة رفــع الدعم عن أســعار بيــع الطاقة الكهربيــة للقطاع 
املنزلــى لثــالث ســنوات لتنتهى فــى العام املالــى 2025/2024 

بدالً من 2022/2021.
وفيما يخص املصانع والشــركات، أوضح »شاكر« أن هناك 
دعماً حقيقياً للمرحلة السابعة من تعريفة استهالك الكهرباء 
للقطاع املنزلى والصناعى والزراعى للعام املالى 2021/2020، 
والتــى ســيتم تطبيقهــا على اســتهالك التيار بدايــة من أول 
يوليــو املقبــل، وذلــك وفقــاً ملــد فتــرة رفــع الدعــم، فــى حني 
ستكون نسبة الزيادة اجلديدة للقطاع املنزلى 19.1% أقل من 
العــام املاضــى، حيث كانــت 21%، مؤكداً أن الدولة ســتتحمل 
22 مليــار جنيه قيمة الدعــم املوجه للقطاع الصناعى خالل 
الســنوات اخلمس املقبلة بعد تثبيت ســعر الكهرباء للقطاع 
الصناعــى بهــذه املــدة، وذلــك بنــاء علــى توجيهــات الرئيس 
السيســى مبــد خطــة رفع الدعم ملــدة 3 ســنوات أخرى. كما 
قــرر وزيــر الكهربــاء تثبيــت أســعار بيــع الطاقــة الكهربائية 
علــى اجلهــود الفائقــة واملتوســطة والعالية خلمس ســنوات، 
واستمرار شركات توزيع الكهرباء فى حتصيل رسوم النظافة 
على فاتورة اســتهالك الكهرباء الشــهرية ملدة عام آخر، حلني 

إيجاد آلية جديدة لتحصيل هذه الرسوم.

القرار يثير غضب 
المواطنين.. 

والوزير: من له 
حق سيأخذه 

والمخطئ 
سينال العقاب 

المناسب

سيطرت حالة من االستياء والقلق على الشارع المصرى، بعد إعالن الدكتور محمد شاكر وزير 
الكهرباء والطاقة المتجددة عن الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء للمرة السابعة، خاصة أن 

أيامًا قليلة تفصلنا عن شهر يوليو الذى سيشهد بدء تطبيق هذه القرارات

فيهــا هــذا احملل، مــا إذا كانت منطقة ســكنية أو جتارية أو 
سياحية، وبالتبعية املناطق السكنية سيكون لها مواعيد غلق 

أشد.
وفــى عــام 2012 قررت احلكومة إغــالق احملال التجارية 
فــى متام الســاعة العاشــرة مســاًء لتوفير الطاقــة، ولكن لم 
يدخــل هذا القرار حيز التنفيذ، ألن احلكومة قررت تأجيله 
ألجــل غير مســمى بعدما واجه انتقــادات كثيرة، واألكثر من 
ذلك أنه مت آنذاك إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء 
اإلدارى مبجلــس الدولــة، للمطالبة بإلغاء قــرار غلق احملال 
فــى العاشــرة مســاًء ملــا فيه مــن إجحاف حلقــوق املواطنني 
وخســائر ألصحــاب احملــالت. وذكــرت الدعــوى أن اجلهــة 
اإلداريــة أصــدرت قراراً بغلق احملالت فى العاشــرة مســاًء، 
وهــذا القــرار مخالــف للقانــون ويخلو من الســبب الصحيح 
وأضافــت  املواطنــني.  وإضــرار مبصالــح  انحــراف،  وفيــه 
الدعوى أن إغالق احملال له آثار سلبية تعود على االقتصاد 
املصــرى، مشــيرة إلى أن تنفيذ القرار سيتســبب فى ارتفاع 
أسعار السلع واملنتجات، وانتشار السرقات مع اختفاء املارة 
مــن الشــارع، فضاًل عن تخفيض أصحــاب احملالت للعمالة 
وتسريحهم األمر الذى يسبب معه بطالة ألن بعض احملالت 

تعمل على مدار 24 ساعة متواصلة.

أسئلة      األسبوع    الساخنة
ويبــدو أن الفيشــاوى يواجــه قضيــة مشــابهة جديــدة اآلن، إذا 
قالــت احلنــاوى إنــه منذ 9 ســنوات، تعرفت ابنتهــا )لينا(، خالل 

زيارة ألبيها، على سيدة اتضح فيما بعد أنها زوجته.
وأضافــت فــى تصريحــات تليفزيونيــة أن هذه الســيدة رحلت 
وهــى حامــل، وأنــا تواصلــت معهــا لكــى يتعــرف ابنهــا بابنتــي، 
وبالفعل زراتنى العام املاضي، والتقطت ليا صورا مع أخيها، لكن 
أمــه رفضــت عــرض أى صــور البنها مــع ابنتي« علنا فــى مواقع 

التواصل االجتماعي.
وتابعت احلناوى »منذ أسبوعني، تواصلت معى السيدة وقالت 

إنها موافقة على عرض الصور«.
وأوضحــت أن الطفل يبلغ مــن العمر ثمانية أعوام، قائلة: »هو 

أخ لينا ونحن معترفون به«.
وأشــارت احلناوى إلى أنها ســاعدت الســيدة فى التعرف على 

محاميها التخاذ اإلجراءات القانونية.
احملامى شعبان سعيد، قال إنه تلقى مكاملة هاتفية من سيدة 
أملانيــة تدعــى دنيس وملان، والتى ذكرت له أنها كانت متزوجة من 
الفنان أحمد الفيشاوي، ولديها ابن منه يدعى »تيتوس«، وترغب 

فى إثبات النسب.
وأضــاف احملامــي: »هنــاك مســتندات جايــة فــى الطريــق أن 
تيتــوس الفيشــاوى هــو ابن أحمد الفيشــاوي، وأنه ســيتم توثيق 
األمــر فــى محكمة األســرة«، موضحا أن »الســيدة والدة الطفل 
بحثــت على لينــا ووالدتها هند احلنــاوى وتواصلت معهم منذ 

عام، وبدأت فى إجراءات إثبات العالقة بينهما«.
وذكــر البرنامــج: »أن الطفــل يبلــغ 7 أو 8 ســنوات، وأن زواج 
الفيشــاوى من والدة الطفل مت حني ســافر الفنان الشــاب مع 

والدته الفنانة سمية األلفى ألملانيا لتلقى العالج«.
وفيمــا يتعلــق بقضيــة النفقــة التــى رفعتهــا احلنــاوى ضــد 
الفيشــاوي، قالــت: »هــذه القضيــة بدأت منــذ 2017 حينما 
ســافرت اجنلتــرا، ولــم أســترد فواتيــر مصروفــات 

دراسة لينا حتى اآلن«.
وأشــارت هنــد احلنــاوي، التــى أنهــت دراســة 
الدكتــوراة فى جامعــة كينت اإلجنليزية، إلى أنها 
بصــدد إعداد كتاب تنشــر فيهــا مذكراتها التى 
قالــت إنها »تعكس حكاية مجتمع يدفن رأســه 

فى التراب.
من جانبها، نشــرت لينا، صورة لها جتمعها 
انســتجرام،  علــى  حســابها  عبــر  بتيتــوس 
وقالت: »هذا هو أخى تيتوس الفيشــاوي.. أنا 
ســعيدة جًدا ألننــى وجدته فى حياتى ونصنع 
ذكريــات مًعا.. أحبك كثيرًا تيتوس.. ال أســتطيع 

االنتظار لرؤيتك قريًبا«.

وفاء حسن

ملاذا يصر بولتون على فضح ترامب فى مذكراته؟3

وكان ترامــب قــد حــذر بولتــون ســابقاً مــن نشــر مذكراته 
فيمــا هو ال يزال رئيســاً فى البيت األبيــض، وحاول محاموه 
ثنــى بولتــون عــن ذلك بزعم أن أجزاء كبيــرة من مادة الكتاب 

مصنفة سرية للغاية.
لكن الناشــر »ســاميون وشوســتر« قال إنه سيمضى قدماً 
بنشــر املذكــرات التــى حتمل عنــوان »ذا رووم ويــر إت هابند« 
فى 23 يونيو، مثيراً حماسة القراء بالقول فى بيان صحفى: 
»هــذا هــو الكتاب الــذى ال يريــدك دونالد ترامــب أن تقرأه«. 
ونقل البيان قول مستشــار األمن القومى الســابق: »أنا أشعر 
بأنى حتت الضغط لتحديد أى قرار هام اتخذه ترامب خالل 

فترة عملى لم يكن مدفوعاً بحسابات إعادة انتخابه«.
ولفــت الناشــر إلــى أن بولتــون ســيوثق مخالفــات ارتكبها 
ترامــب تتعــدى الضغوط التى مارســها األخير علــى أوكرانيا 
للتحقيــق مع منافســه الدميقراطى جو بايــدن وأدت التهامه 
ومحاكمتــه فــى الكوجنــرس. وأضــاف أن بولتــون »يقــول إن 
مجلــس النــواب ارتكب أخطاء فى املمارســة خــالل احملاكمة 
عبــر حصر االتهام بشــكل ضيق بأوكرانيا، فــى الوقت الذى 
كانت جتاوزات ترامب الشبيهة مبا فعله مع أوكرانيا موجودة 

على نطاق سياسته اخلارجية بالكامل«.

ونقلــت وكالــة الصحافــة الفرنســية عن البيــان إن بولتون 
ســيصف فــى مذكراتــه عمليــة اتخــاذ القــرار »املتناقضــة 

واملشتتة« لترامب.
وفــى شــهر فبرايــر املاضــى، ذكــرت صحيفــة »واشــنطن 
بوســت« األمريكية، أّن ترامب تدّخل بشكل مباشر فى تقييم 
البيت األبيض ملســودة كتاب لم يُنشــر بعد ملستشاره السابق 
لألمــن القومــى جون بولتــون، قائــاًل ملوظفيه إنــه ينظر إلى 

بولتون على أنه »خائن«.
ونقلــت الصحيفــة عن مصدرين مّطلعني بصورة مباشــرة 
علــى املوضــوع، قولهمــا إن ترامب يــرى أّن كّل ما قاله بولتون 
بشــأن األمن القومى مصّنف ســرياً، وإّنه سيســعى ملنع نشر 

الكتاب.
ويلــّح ترامــب علــى مســاعديه لضــرورة أال يُبصــر كتــاب 
بولتــون حــول عمله فى البيــت األبيض النور قبــل انتخابات 
نوفمبــر، وفــق املصدريــن اللذين حتّدثا شــرط عدم الكشــف 

عن هويتهما.
وقال ترامب حملاميه إنه ال يجب السماح لبولتون بنشر أى 
مداوالت معه بشأن األمن القومى ألنها سرّية، وفق املصدرين 
نفسيهما، اللذين أشارا إلى أن ترامب طرح قضية الكتاب مع 

فريقه مراراً، ســائاًل عما إذا كان مستشــاره السابق سيتمّكن 
من نشره.

وأعلنــت شــركة ســاميون وشوســتر األمريكيــة لطباعــة 
الكتــب عــن أنهــا لــن تُغيــر موعــد نشــر الكتــاب املرتقــب 
ملستشــار األمــن القومــى الســابق جون بولتــون، رغم طلب 
ترامــب منعه، وفق إعالم محلــى. وقالت صحيفة نيويورك 
بوســت إنــه رغم الســخط والصخب احمليــط بكتاب جون 
بولتــون اجلديــد، إال أن شــركة النشــر ســاميون وشوســتر 
ال تــزال عازمــة علــى إصــدار الكتــاب فــى موعــده. وكانت 
صحيفــة »نيويــورك تاميــز« أعلنت عــن أنهــا اطلعت على 
مقتطفــات غير منشــورة مــن كتاب مرتقب جلــون بولتون. 
وطبقــا للصحيفــة، فقد تضمنــت املقتطفــات مزاعم بأن 
ترامــب أبلــغ بولتــون فى أغســطس 2019، بأنه ســيحجب 
مســاعدات بحجــم 391 مليــون دوالر عــن أوكرانيــا إلى أن 
يتلقــى وعــداً بــأن يتــم فتــح حتقيقــات ضــد خصمــه جو 

بايدن.
بــدوره، عبــر الرئيــس األمريكــى ترامــب عــن غضبــه فــى 
سلســلة تغريــدات جــاء فيهــا: »إذا قــال بولتــون ذلــك، فهــذا 

ليُحقق مبيعات أكبر من كتابه«.

ترامب: ال يجب 
السماح لبولتون 

بنشر أى مداوالت 
معه بشأن األمن 

القومى ألنها 
سرّية

ما أسباب عداء جون بولتون لترامب؟ ولماذا يصر مستشار األمن القومى السابق على فضح الرئيس 
األمريكى؟ هذه األسئلة أثيرت على خلفية إعالن دار نشر أمريكية عن أن »بولتون« قرر تحدى البيت 
األبيض، ونشر كتاب مذكرات يكشف فيه ما يعتبره تجاوزات ارتكبها الرئيس دونالد ترامب تتعدى 

قضية أوكرانيا وقد تعرضه أيضًا للمساءلة.
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

٥١5
جاءت هذه القرارات بعد احتجاجات عنيفة شهدتها 

المدن اللبنانية عبر فيها المحتجون عن سخطهم إزاء 
التراجع غير المسبوق فى قيمة عملة بلدهم.واعتراضا 

على فقدان الليرة اللبنانية 70% من قيمتها منذ 
أكتوبر الماضي

عمليات اإلنقاذ تبدأ اليوم.. والليرة تكتب لبنان احلزين
نهاية مفجعة لبيروت

اليــوم، االثنــن، تبــدأ احلكومــة اللبنانيــة ضــخ دوالرات 
فى الســوق ملواجهة التدهور غير املســبوق فى ســعر الليرة 
اللبنانيــة، بنــاء علــى اتفاقهــا مع بنــك لبنان املركــزي. كما 
قــررت احلكومــة اتخــاذ تدابيــر أمنية ملالحقــة املتالعبن 
بســوق الصــرف ومهربــى العملة إضافة إلى تشــكيل خلية 
أزمــة برئاســة وزير املالية ملتابعة تطــورات الوضعن املالى 

والنقدي.
جــاءت هــذه القرارات بعــد احتجاجات عنيفة شــهدتها 
املــدن اللبنانيــة عبــر فيهــا احملتجــون عــن ســخطهم إزاء 
التراجــع غيــر املســبوق فى قيمــة عملــة بلدهم.واعتراضا 
علــى فقــدان الليــرة اللبنانيــة 70% من قيمتها منــذ أكتوبر 
املاضــي، وهــو مــا أدخل البالد فى أســوأ أزمــة اقتصادية 
تشــهدها منــذ عقود. وواجــه الكثير مــن اللبنانين، الذين 
يعتمــدون علــى مدخراتهــم مــن العملة الصعبــة، حالة من 

الفقر. ثم فاقم وباء كورونا من األزمة.
اللبنانيــون يحتجــون علــى احلكومــة وسياســاتها  ظــل 
االقتصاديــة علــى مدى شــهور عــدة، تعبيرا عن ســخطهم 
إزاء التراجع غير املســبوق فــى قيمة عملة بلدهم. فلجاؤا 
إلــى التظاهــر وإغــالق الشــوارع والطرقــات فــى عدد من 
املــدن، مــن طرابلــس فى الشــمال إلى صور فــى اجلنوب. 
ففى طرابلس، ثانى أكبر املدن اللبنانية، رشــق متظاهرون 
مبنى تابعا للبنك املركزي، ورددوا هتافات مناهضة للنخبة 
السياســية وأخرى تدعو للوحدة الوطنية، عقب اشتباكات 
طائفيــة إثر احتجاجات فى بيروت األســبوع املاضي. وإثر 
هذا الوضع األمني، ُعقدت اجتماعات عاجلة على مستوى 

رئاسة الوزراء ورئاسة الدولة. 
املســئولون اللبنانيون يريدون تطويق انهيار ســعر الليرة 
الشــارع، عبــر  فــى  املتصاعــد  والغضــب  الــدوالر،  أمــام 
إجــراءات سياســية وماليــة، لتهدئــة املخــاوف واتخــذت 
احلكومــة قــراراً بضــخ الدوالر فــى الســوق لتهدئة الطلب 
عليه، وســط إصــرار على توحيد األرقام التــى ينوى لبنان 
التقــدم بهــا للتفــاوض مــع صنــدوق النقــد الدولــي. وبعد 
ســاعات على اشــتعال الشــارع احتجاجاً على ارتفاع سعر 
صــرف الــدوالر مقابــل الليــرة، مبــا يذّكــر باأليــام األولــى 
لالحتجاجــات فــى أكتوبــر املاضي، تداعى أركان الســلطة 
لفــرض حلــول ســريعة الحتواء األزمــة، أثمــرت تعهداً من 
حاكــم مصــرف لبنــان بضخ دوالرات فى الســوق بــدءاً من 

يوم االثنن املقبل، بحسب ما أعلن الرئيس ميشال عون.
ســعر صرف الــدوالر ارتفع مقابل الليرة بشــكل مفاجئ 
بنسبة 25% خالل يومن، ووصل مساء اخلميس إلى حدود 
الـ5 آالف ليرة للدوالر فى السوق السوداء، علما بأن سعر 
الصرف الرســمى ال يزال مســتقراً عند 1515 ليرة، بينما 
كان الصرافــون يتداولون بالســعر بــن 3850 ليرة و4000 
ليــرة، وهو ما أثار حالــة الغضب التى عّبر عنها اللبنانيون 

باالحتجاجات فى الشارع.
قبيــل انعقــاد جلســة مجلس الوزراء برئاســة عون، عقد 
اجتماع ثالثى فى قصر بعبدا ضّم الرئيس اللبنانى ورئيس 
مجلــس النــواب نبيه بــرى ورئيس احلكومة حســان دياب. 
وأعلــن بــرى بعد اللقاء أنــه »مّت االتفاق علــى خفض قيمة 
الــدوالر إزاء الليــرة بــدءاً من اليــوم )اجلمعة( ولكــن فعلياً 
بدءاً من االثنن إلى حتت الـ4000 وصوالً إلى 3200 وهذا 
األمر ســيحصل واإلجــراءات مّت االتفاق عليهــا. وتابع »مت 
االتفاق على مخاطبة صندوق النقد الدولى بلغة واحدة«.

مجلــس الــوزراء عقــد جلســة اســتثنائية برئاســة رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال عون الذى قال فى مستهلها: »ما 
حدث نتيجة ارتفاع ســعر الدوالر من دون أى مبرر يجعلنا 
نتســاءل عمــا إذا كان الرقــم الــذى أعطــى لســعر الدوالر 
هــو شــائعة مت تعميمهــا لينــزل النــاس إلى الشــوارع وتقع 
املواجهــات؟ وهــل هى لعبة سياســية أم مصرفية أم شــيء 
آخــر؟ وأضــاف »توصلنا إلــى تدبير ســيبدأ تنفيذه االثنن 

املقبــل يقــوم على تغذية الســوق بالــدوالر من قبل مصرف 
لبنان. وعليه يفترض أن يتراجع ســعر الصرف تدريجياً«. 
وتابــع: »مســؤولية مــا حصل ماليــاً تتحملهــا جهات ثالث: 
احلكومــة ومصــرف لبنان واملصارف وعليه فإن اخلســائر 

يجب أن تتوزع على هذه اجلهات وليس على املودعن«. 
يتعامل مصرف لبنان مع األزمة باخليارات املتاحة، وذلك 
عبر وضع اليد على كامل التحويالت املالية التى تصل عبر 
شــركات التحويــل النقــدي، وصرفها للمرســل إليهم بســعر 
3850 ليرة للدوالر الواحد، وهو ما يقارب السعر املعروض 
لدى الصرافن الشرعين. كما يتدخل فى السوق عبر ضخ 
الدوالرات من االحتياطى املوجود لديه بطريقة مدروسة ال 

تؤثر على احتياطاته من العملة األجنبية.
مبجــرد اإلعــالن عن احللــول املقترحة، تراجــع التداول 
فى الســوق الســوداء إلى حدود الـ4700 ليرة للدوالر، بعد 
أن كان يُصرف 5000 أو 5250 ليرًة، بينما نفذت األجهزة 
األمنية حملة أمنية على الصرافن غير الشرعين لتهدئة 
الســوق. وبــدأت التهدئــة مع إعــالن وزيــر الصناعة  عماد 
حــب اهلل ، بعــد انتهاء جلســة مجلــس الوزراء فى الســراى 
احلكومــي، أن مصــرف لبنان بدأ بضــّخ الدوالرات. وتأمل 
احلكومة اللبنانية بهذه االجراءات فى التوصل إلى مخرج 
من هذه األزمة املالية، التى أثارت غضب فئات اجتماعية 
واســعة تضــررت قدراتهــا الشــرائية بفعــل انهيــار العملــة 
اللبنانية، وأصبحت شــبه عاجزة عن شــراء الطعام أو دفع 

إيجار بيوتها.
يلقى اللبنانيون بالالئمة فى الوضع الكارثى الذى آل إليه 
اقتصاد بالدهم على عقود من الفساد وارتفاع أسعار املواد 
الغذائية ومعدالت البطالة. كما جلأت احلكومات املتعاقبة 
إلــى وضــع ضوابــط للتحكــم فــى رأس املال، ما حــال دون 
متكن اللبنانين من ســحب مدخراتهم من العملة الصعبة. 
وإذا كان هنــاك مــن يرى أن الســبب فى األزمة االقتصادية 
فــى لبنــان يعود لسياســات خاطئة، فإن آخريــن ربطوا بن 
مــا يجــرى فــى لبنان منذ شــهور ومــا يجرى فى الســويداء 
بســوريا منذ أســابيع. واســتنتجوا أن وراء األزمتن مؤامرة 
أمريكيــة إســرائيلية. وهنــاك أيضــا مــن يتهمــون احلكومة 
اللبنانيــة بأنهــا ال تســتطيع وقف النزيــف، ألن أقطابها هم 
الذيــن يقومــون بالســطو على املــال العام فــى الطاقة وفى 

اجلمارك، عبر مرافئ ومعابر ومطارات البالد

2001. ومت وضــع املمــول  الســبيعى ألول 
مــرة علــى قائمــة األمم املتحــدة لإلرهاب 
فى عام 2008 لقيامه بتقدمي مســاعدات 

مالية لإلرهابين مراراً.  
التــى  القطريــة  الشــخصيات  ومــن 
ذكرهــا حتقيق وول ســتريت جورنال يأتى 
رئيــس احتــاد كرة القدم القطرى الســابق 
عبدالرحمــن بــن عمير  النعيمــى، واملمول 
عبداللطيــف بــن عبــداهلل صالــح محمــد 
الكــوارى .  وتؤكــد لينــارز فــى مقالهــا أن 
الدوحــة منحــت الضــوء األخضــر لهــؤالء 
جماعــات  بتمويــل  يقومــوا  كــى  األفــراد 
التطــرف، فــى الوقــت الــذى  تعطــى فيــه 
مبراقبــة  الوعــود  القطريــة  احلكومــة 
األفــراد املدرجــن فــى القائمة الســوداء، 
فــى  كانــت  القطريــة  احلكومــة  أن  إال 
الواقع تســاهم  بشــكل خطير فى الســماح 
لألموال بالوصول إلى حســابات مصرفية 
إرهابيــة دون عوائــق .  ويذكر مقال الكاتبة 
األمريكية أن خليفة الســبيعى متكن، على 
الرغــم مــن ســمعته فــى متويــل اإلرهاب، 
مــن احلصول على مــا يصل إلى 10  آالف 
دوالر شــهريا بحجــة تدبيــر الضروريــات 
األساســية للحياة من احلســابات املجمدة 
داخــل قطر .  وتضيف أنــه عندما تتعرض 
حيــاة األبريــاء للخطــر، فــإن متكــن مثل 
هــؤالء األفــراد مــن العمــل بحريــة يعــد 
فــى  اإلرهــاب .   إجرامــى  تواطــؤ  مبثابــة 
وتتابــع الباحثــة فــى مقالهــا بالقــول قــام 
املســتفيدون مــن قطــر فــى ســوريا وهــم 
أحرار الشام وحليفها جبهة الشام، الفرع 
السابق لتنظيم القاعدة،  بتنفيذ عمليات 
انتحارية واغتياالت وخطف. ففى أبريل 
مــن عــام 2017، دفعت الدوحة فدية بلغ 
إجماليهــا 275 مليــون دوالر علــى األقل 
األســرة  أفــراد  مــن   9 ســراح   إلطــالق 
احلاكمــة و16 مــن املواطنــن القطرين.  
هــذه  مــن  املســتفيدين  قائمــة  وشــملت 
الفديــة اإليرانــى قاســم ســليمانى، قائد 
قــوات احلــرس الثــورى وفيلــق القــدس 
الــذى قتــل فــى عمليــة نوعيــة  أمريكية.  
لــم  الدبلوماســى  املســتوى  علــى  أيضــاً 
تقــم قطــر بالكثير ممــا ينبغــى لتخفيف 
الشــكوك حول مــدى التزامهــا مبكافحة 
اإلرهــاب. فعندما اجتمعــت  دول اخلليج 
فــى قمــة مكــة، التــى عقــدت ملناقشــة 
اخلارجيــة  السياســة  عدوانيــة  تزايــد 
باملنطقــة،  الدمــار  إلشــاعة  اإليرانيــة 
رفضــت الدوحة  االنضمام إلــى جيرانها 
فــى إدانــة العدوان، ويشــكل هذا املوقف 
عالمــة مثيــرة للقلــق حــول قبــول قطــر 
للنشــاط اإليرانــى التخريبــى وينبغى أن 
املتحــدة  للواليــات  إنــذار   يكــون جــرس 
وحلفائها الغربيــن .  وتضيف لينارز، فى 
الوقت نفســه، كشفت حتقيقات صحفية 
أخــرى عــن وجــود متويل قطــرى منتظم 
ألعضــاء جماعــة اإلخوان املســلمن  فى 
جميــع أنحــاء أوروبــا. ومن خــالل الدعوة 
إلــى اإلســالم الراديكالى، ســعى اإلخوان 
اإلســالم  دور  تقويــض  إلــى  املســلمون 
املعتــدل وقاموا  بالترويج للتخلى عن مبدأ 
الســالم مع غير املســلمن، وإنهاء التعاون 

مع الدول الغربية كحلفاء ال أعداء . 

األمــور التــى يجــب احلديث عنهــا، والتى 
ليــس لهــا  مــكان بــن الــدول املتحضــرة 
»لقــد  فيســبيير:  وقــال  الدميقراطيــة .  
علمنــا مــن قبل أن هجوماً فــى الصومال، 
مت بواســطة إرهابين مدعومن من قطر، 
وهو ما نشرته صحيفة »تاميز«  فى تقرير 
معمــق فــى 5 أغســطس  2018. والدعــم 
اإلرهابى القطرى لهجوم الصومال لم يكن 
األول من نوعه، فى حن تكشــف صحيفة 
»تاميــز« أن مصرف الريان القطرى ميول 
 منظمــات إرهابية فــى بريطانيــا .  وأكدت 
الصحيفــة أن حســابات مريبــة عديدة مت 
إغالقهــا فى بنوك عاملية، إال أن املصرف 
القطرى ســمح ألصحاب هذه احلســابات 
 بالتعامــل املصرفــى، الــذى اتضــح الحقــا 
أنــه علــى صلة بتمويــل منظمــات إرهابية 
مــن ضمنهــا منظمــة حمــاس .  ومــن أبرز 
احلســابات التــى تعاملت مع بنــك الريان، 
صنــدوق املنتدى اإلســالمى، الــذى يدعو 
لفــرض احلكــم اإلرهابــى املتطــرف فــى 
الــذى  لنــدن،  شــرق  ومســجد   أوروبــا، 

يستضيف متحدثن سلفين . 
أمــا صحيفة »تيليجراف«، فقد كشــفت 
فــى تقرير أن مؤسســة قطــر اخليرية فى 
لندن، املصنفــة كمنظمة إرهابية فى عدد 
مــن الــدول، تقــوم  بتوزيــع املالين ســنوياً 
علــى عــدد مــن مســاجد بريطانيــا، التــى 
تــروج للفكــر اإلرهابى املتشــدد .    ورغم أن 
املنظمــة غيــرت اســمها عــام 2017، إال 
أنها لم تتوقف عن احلصول على التمويل 
من قطــر .  وامتدت ظاهــرة دعم اإلرهاب 
الكاتــب،  إلــى خــارج بريطانيــا، بحســب 
وأصبحت تؤثــر على أوروبا أكملها، وحان 
الضــوء  لالنتبــاه  وتســليط  اآلن  الوقــت 
علــى ظاهــرة متويــل قطر املباشــر، وغير 

املباشر، للمنظمات اإلرهابية فى أوروبا
وفــى ختــام املقــال، أكــد فيســبيير أن 
الوقت قد حان لفرض تشديدات صارمة، 
علــى الصعيدين الدولــى واألوروبى، للحد 

من دعم قطر  لإلرهاب . 
والالفــت أن واشــنطن ال تتخــذ موقفــاً 
القطــرى،  الســلوك  هــذا  ضــد  حاســماً 
ومنــذ تولى ترامب الســلطة تبنــت اإلدارة 
األمريكيــة اجتاهــاً بعدم  التســامح مطلقاً 
مــع أهــداف السياســة اخلارجيــة املدمرة 
إليران، وشــنت حملة على احلرس الثورى 
اإليرانــى وامليليشــيات املتطرفة التابعة  له 
بالوكالــة فــى غــزة ولبنان واليمــن وأماكن 
أخــرى، وفقــا ملا جــاء فــى مقــال للباحثة 
األمريكية جولى لينارز مبوقع ذا جى سى .  
وتقول لينارز إنه يجب على البيت األبيض 
أن ميــارس ضغوطا مماثلــة لوقف روابط 
اإلمــارة املزعجــة باإلرهــاب واجلماعــات 
 املتطرفــة .  وتتابــع الباحثة أن ســجل قطر 
فــى مجــال متويــل ودعم اإلرهــاب واضح 
وضــوح الشــمس. فبحســب ما أشــار إليه 
حتقيق مت نشــره فى صحيفة  وول ستريت 
أبــرز  العديــد مــن  تــورط  ثبــت  جورنــال 
مواطنــى قطــر فــى مســاعدة اجلماعــات 
اإلرهابية األجنبية، ويشتهر املمول خليفة 
 الســفبيعى بصلته بشــخصيات بــارزة فى 
تنظيــم القاعــدة، مبــن فيهــم خالد شــيخ 
محمــد، مهنــدس هجمــات 11 ســبتمبر 

فرى بيكون: مؤسسات 
مالية قطرية يسيطر 

عليها تميم قدمت 
ماليين الدوالرات إلى 

حركتى حماس والجهاد

بنك قطر الوطنى تورط 
في جرائم غسيل أموال 

لتمويل عمليات إرهابية 
تستهدف السياح 

األمريكيين

الدن .  وبحســب الدعــوى القضائيــة، فقد 
عملــت »قطر اخليرية« مع مصرف الريان 
وبنك قطر الوطنى، اللذين يسيطر عليهما 
أفراد من  العائلة احلاكمة، إلرسال مالين 

الدوالرات إلى حركة حماس . 
ويخضــع مصرف الريان حالياً للتحقيق 
فــى اململكــة املتحــدة، بســبب مســاعدته 
»قطــر اخليريــة« فى إرســال األمــوال إلى 

حركتى حماس  واجلهاد الفلسطينيتن . 
وأشــارت الدعــوى إلــى أنه بــن مارس 
وســبتمبر 2015، وزعــت »قطــر اخليرية« 
مــا ال يقــل عــن 28 مليــون دوالر أمريكــى 
علــى شــركات  تابعــة حلمــاس واجلهــاد، 
فيما ســاعدت هــذه األموال فــى تنفيذ 6 
هجمــات إرهابيــة علــى األقــل بــن عامى 

2014 و2016 
وكانــت تقاريــر إعالميــة أجنبيــة أكدت 
تآمــر مصرف الريان وبنــك قطر الوطنى 
مــع »قطــر اخليريــة« فى عمليات غســيل 
املالــى  النظــام  مــن  خــالل  ســراً  أمــوال 
التنظيمــات  قيــادات  ودعــم  األمريكــى 
اإلرهابيــة مباشــرة، كمــا ثبت مســئوليتها 
عــن متويــل عمليــات إرهابيــة تســتهدف 
 الســياح األمريكين داخل إسرائيل بالقتل 

والتشويه . 
هــذه املعلومات دفعت ضحايا العمليات 
اإلرهابيــة للتأكيد فــى دعواهم القضائية 
املصرفيــة  اخلدمــات  قدمــا  البنكــن  أن 
لقيــادة حمــاس  العاملــة خــارج قطــر، مــا 
تســبب فــى ســقوط العديد مــن الضحايا 
املتطرفــة،  التنظيمــات  تلــك  لعمليــات 
مســتندين إلــى قانون تايلور فــورس الذى 

عه الرئيس األمريكى دونالد ترامب .   وَقّ
للمعلومــات فــإن دعــم النظــام  ووفقــاً 
أشــكال  عــدة  يأخــذ  حلمــاس  القطــرى 
النظــام  يدفعهــا  التــى  األمــوال  أبرزهــا 
ظاهريــاً لدعــم غزة عبــر منظمة  حماس، 
وتؤكد املصادر أن الدعم ال يصل إلى غزة 

وينتهى داخل خزائن حماس . 
آخرها كشــف عنه موقع الرسالة التابع 
حلركــة حمــاس الذى أشــار إلــى أن قطر 
أرســلت 12 مليــون دوالر عبــر إســرائيل 
االتفــاق  حســب  حمــاس  لتــوزع  حلركــة 
مــع اجلانــب القطــرى، كمــا ناقــش يحيى 
الســنوار قائــد حماس فى غزة، والســفير 
القطــرى محمــد العمــادى طريقــة تقدمي 
والتســهيالت  املســاعدات  مــن   مزيــد 
القطريــة. والواقــع أن الدوحــة ال متــول 
فقط اإلرهاب فى أمريكا ولكن فى أوروبا 
أيضــاً، ففــى حــن تتظاهر قطــر بقدرتها 
الرياضــى  والصناعــى  االســتثمار  علــى 
فــى أوروبــا وأمريــكا، أمــا فــى اخلفــاء، 
فــال تكف عــن متويل اجلهــات اإلرهابية، 
وفقاً ملا أشــار إليه مقــال فى صحيفة »لو 
 تريبيون« الفرنســية، داعياً إلى احلزم فى 
مواجهــة الدعم القطــرى لإلرهاب .  وقال 
جيرار فيســبيير، الباحث مبركز دراسات 
الشــرق األوســط، إن فضائــح قطر خالل 
عمليــة تشــييدها ملالعــب مونديال 2022 
باتت  معروفة، ولكن هناك مواضيع مقلقة 
يجــب احلديــث عنهــا .  وبحســب  أخــرى 
الكاتــب، فــإن الدعــم القطــرى املســتمر 
هــو  أوروبــا،  فــى  اإلرهابيــة  للجماعــات 

فــرى  »واشــنطن  صحيفــة  وبحســب 
عــدة  قدمــت  فقــد  األمريكيــة،  بيكــون« 
مؤسســات ماليــة قطريــة يســيطر عليهــا 
إلــى حــد كبيــر حاكــم البــالد متيــم  بــن 
إلــى  الــدوالرات  ثــان، ماليــن  حمــد آل 
حركتــى حمــاس واجلهاد الفلســطينيتن .  
وتصنف الواليــات املتحدة احلركتن على 
أنهمــا منظمتــان إرهابيتــان، وقــد شــنتا 
عــدة هجمــات أدت إلــى مقتــل مواطنــن 
أمريكيــن، وفقــاً  للدعــوى القضائية التى 
وصفتهــا وســائل إعــالم أمريكيــة بأنهــا 
»غيــر مســبوقة« . وأشــارت الدعــوى إلــى 
أن مؤسســات قطريــة، مــن بينهــا »قطــر 
اخليريــة«، اســتخدمت النظــام املصرفى 
األمريكــى لتمويل هذه اجلماعات  بشــكل 
غير قانونى، واستغلت اجلماعات بدورها 
األموال فى شــن هجمات ضــد أمريكين 
الدعــوى  وأوضحــت  وإســرائيلين .  
القضائيــة التــى رفعها بيــرل، الذى ترافع 
فى العديد من قضايا اإلرهاب، أن »قطر 
اخليريــة« تعــد أكبــر الداعمــن  حلركتــى 
حمــاس واجلهــاد، وقدمــت لهمــا متويــاًل 
بالدوالر األمريكى حتت غطاء »التبرعات 

اخليرية «.
وقــال بيــرل لصحيفــة »واشــنطن فرى 
بيكــون«: »باإلضافــة إلى محاســبة أولئك 
هــذه  فــإن  اإلرهــاب،  مولــوا  الذيــن 
القضيــة يجــب أن تكون  رادعــاً قوياً 
لآلخريــن الذيــن قــد يفكــرون فى 

أنشطة مماثلة «.
فــى  املدعــن  بــن  ومــن 
القضيــة، التــى مت تقدميهــا 
مكافحــة  قانــون  مبوجــب 
األمريكــى،  اإلرهــاب 
فــورس،  تايلــور  عائلــة 
وهو عســكرى أمريكى 
علــى  ُقتــل   مخضــرم 
حمــاس  حركــة  يــد 
ومــن    .  2016 عــام 
يــؤدى  أن  املرجــح 
عــن  الكشــف 
تــورط قطــر فــى 
دعــم اجلماعــات 
فــى  اإلرهابيــة 
أكثر من دولة فى 
والعالم،  املنطقــة 
إلــى إثــارة املزيد 
مــن  التحقيقــات 
الكوجنرس  داخل 
بشــأن  األمريكــى 
للفصائــل  دعمهــا 
  . بيــة  ها ر إل ا
الدعوى  وتســتهدف 
حتديــداً  األمريكيــة 
»قطــر  مؤسســة 
اخليريــة«، التى أنشــئت 
اســم  حتــت   1992 عــام 
العمل اخليرى، لكنها تعمل 
رئيســى  »كمصــدر  متويــل 
الدوليــن«،  لإلرهابيــن 
كانــت مصــدراً  أنهــا  ويعتقــد 
رئيســياً لتمويــل زعيــم تنظيــم 
بــن  أســامة  الســابق  القاعــدة 

وقائع انهيار االقتصاد اللبنانى.. والحكومة تبدأ ضخ الدوالرات لمواجهة مهربى العمالت
األوضاع تشتعل وسط احتجاجات شعبية وشلل فى األحزاب

دعوى أمريكية تكشف متويل قطر لإلرهاب  
مؤسسات تتبع الدوحة مباشرة تسهل وصول األموال لإلرهابيين

ميادة أبوطالب

كالعادة األيام وحدها كفيلة بأن تسقط 
األقنعة، فربما حاول أمير قطر مرارًا وتكرارًا مستخدمًا 

أمواله وثرواته إقناع أمريكا وأوروبا بأنه  بعيد عن 
اإلرهاب والحركات اإلرهابية، إال أن المعلومات التى 
تأتى تباعًا وعلى مدار سنوات تثبت أن الدوحة أكبر 

ممول لإلرهاب  فى العالم، ما دفع ضحايا اإلرهاب 
فى أمريكا لتحريك دعوى قضائية ضد مؤسسات 

قطرية تتبع بشكل مباشر أو غير مباشر السلطة  فى 
الدولة الخليجية الصغيرة ألول مرة، وفى سابقة لم 
تشهدها محاكم أمريكا من قبل،  أقام محام أمريكى 

دعوى قضائية ضد قطر فى الواليات المتحدة، 
بسبب تمويل الدوحة جماعات إرهابية أدت 

هجماتها إلى مقتل  أمريكيين وإسرائيليين، وفق ما 
ذكرت وسائل إعالم أمريكية .  وجاء فى تفاصيل 

الدعوى التى قدمها المحامى األمريكى ستيفن بيرل 
نيابة عن أسر القتلى فى نيويورك، أن »قطر قدمت 

تموياًل سريًا  للعديد من الهجمات اإلرهابية التى 
أودت بحياة أمريكيين وإسرائيليين«. 
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حصل على أرض مشروع بورتوسعيد باألمر المباشر ..والنائب أحمد فرغلى يكشف 
تفاصيل القضية.. ووزارة التنمية المحلية تحقق فى المخالفات 

علمت  الموجز أن الرقابة المالية بصدد 
االنتهاء من التحقيقات التى تجريها فى 

البالغات التى قدمت ضد منصور عامر ومن 
المتوقع أن تصدر عقوبات حاسمة بعد 

العقاب األولى

دليل الطالب للنجاة من فيروس كورونا 
فى جلان امتحانات الثانوية العامة

206 آالف شكوى على مكتب مدبولى ترصد 
آالم املصريني من جحيم الوباء القاتل

يأتــى ذلــك بســبب إجــراء امتحانــات الثانويــة 
العامــة للعــام الدراســى 2020/2019 فى ظروف 
اســتثنائية فى ظل مواجهة جائحة فيروس كوفيد 
19 املعــروف إعالميــا باســم كورونــا املســتجد، 
التربيــة والتعليــم  ولذلــك حــاول مســئولو وزارة 

توجيه عدة نصائح للطالب وأولياء أمورهم.
حيــث قــال الدكتــور رضــا حجــازى نائــب وزير 
التربية والتعليم لشئون املعلمني، ورئيس امتحانات 
الثانويــة العامــة، خالل نصائحه لطــالب الثانوية 
العامــة أنــه البد مــن التعامل النفســى مع الذات، 
والتعامــل مع الورقــة االمتحانية، وكذلك احلفاظ 
علــى الثبات االنفعالى والهــدوء والبعد عن القلق 
والتوتــر أثنــاء فتــرة االمتحانــات، هــى عوامــل ال 

ميكن دونها اعتالء سلم التفوق الدراسي.
وأشــار »حجــازي« إلى أن الدولــة حريصة على 
ســالمة الطالب وتوفير جو يســاعدهم على أداء 
االمتحــان بشــكل آمــن ويحقــق تكافــؤ الفــرص 
للجميــع، إلــى جانــب أنــه يتــم تعقيم اللجــان قبل 
وبعــد االمتحــان من اجلهات املختصــة، مؤكدا أن 
االمتحانات ستأتى من األجزاء التى تغطى املنهج 

حتى 15 مارس .
وحذر نائب الوزير طالب الثانوية العامة من حيازة 
املوبايــل أو أى أدوات الكترونيــة للغــش فــى اللجنة، 
مشــددا على ضرورة حتضير األدوات الالزمة الداء 
االمتحــان وكذلــك بطاقــة حتقيق الشــخصية ورقم 
اجللــوس، وتدوين بعض العناويــن واألفكار اخلاصة 
باملــادة ملراجعتهــا قبــل االمتحــان واألجــزاء ســريعة 

النسيان ملراجعتها صباح يوم االمتحان.
وشــدد الدكتــور رضــا حجــازى علــى ضــرورة 
اتبــاع عدة اجراءات حلماية الطالب من االصابة 
ارتــداء  بينهــا  مــن  املســتجد،  كورونــا  بفيــروس 
الكمامة قبل اخلروج من املنزل وااللتزام بالتباعد 
االجتماعــى خــالل التوجه الى جلنة االمتحان مع 
ضــرورة الوقــوف فى طابــور متباعــد عند دخول 

اللجنة االمتحانية.
وأكــد أيضا أنه على الطالب ضرورة املرور من 
بوابة التعقيم ثم قياس حرارته بواســطة الكاشف 
بالســتيكى  بغطــاء  حذائــه  وتغطيــة  احلــرارى 
سيتســلمه قبل دخوله اللجنة مع الكمامة واملعقم 

اخلاص بكل طالب. 
أمــا خــالل انعقــاد اللجنــة االمتحانيــة فأشــار 
الدكتــور رضــا حجــازى إلــى ضــرورة التأكــد من 
كتابة االسم ورقم اجللوس باملكان املخصص على 
غالف كراســة االمتحــان، وعد صفحات كراســة 
االجابــة للتأكــد ان العــدد مطابق للعــدد املوجود 

علــى الغــالف، والتأكــد ان مسلســل الصفحــات 
صحيــح، باإلضافــة إلى التأكد من ســالمة جميع 
صفحــات البوكليــت قبل اإلجابة فيهــا وفى حالة 
وجــود اى عيــب بهــا فيطلب تبديل أخرى ســليمة 

فوراً بها. 
ونصح »حجازى« الطالب بعدم العبث بكراســة 
االمتحــان او قطــع او نــزع صفحــة منهــا حتى ال 
يتعــرض الطالب للمســاءلة، مشــددا على ضرورة 
قراءة التعليمات جيًدا ســواء املوجودة على خلفية 
رقــم اجللــوس أو مقدمــة كراســة البوكليت او فى 
مقدمــة األســئلة، ثــم تتــم اإلجابــة عــن األســئلة، 
وينصح باســتخدام القلم اجلاف االزرق لإلجابة، 
والقلــم الرصــاص فى الرســومات، وال تســتخدم 

مزيل الكتابة.
ووجــه نائــب الوزيــر الطــالب بضــرورة تنظيــم 
الوقت خالل االمتحان حتى ال يحتاجوا إلى وقت 
اضافــى مــع الوضع فى االعتبــار أن االجابة على 
مزيد من األســئلة االختيارية ال تغنى عن اإلجابة 
عن أســئلة إجبارية، مشــددا على ضرورة اعتماد 
الطالب على أنفســهم والبعد عن محاولة تصوير 
جــزء مــن البوكليــت ورفعه علــى مواقــع التواصل 
االجتماعــى ألن ذلــك يعــرض الطالــب للمســاءلة 

القانونية.
وأشــار إلــى ضــرورة أن يتجنــب الطــالب عند 
األسئلة املوضوعية )االختيار من متعدد( التظليل 
علــى اكثر من رمز، وفى حالة حـــدوث ذلك يجب 
علــى الطالب كتابة كلـــمة "ملغاة" أمــام اى اختيار 
زائد عن املطلوب وإال فقد الطالب درجة السؤال 

فى حال كانت اإلجابة صحيحة.
أمــا عنــد االجابة عــن االســئلة املقاليــة، فأكد 
ضــررة الكتابة فى املســاحة املخصصــة لإلجابة، 
وفى حالة احلاجة ملساحة أخرى، ميكن استكمال 
اإلجابــة فــى صفحات املســودة مع االشــارة اليها 
مــع ضــرورة التأكــد من عدم نســيان أســئلة دون 
إجابة وعند االنتهاء من اإلجابة عن اسئلة كراسة 
االمتحــان والتاكد من صحــة اإلجابات من خالل 
املراجعــة وعلــى الطالــب أن يســلمها للمالحظني 

فى نهاية وقت االمتحان.
وشــدد الدكتــور رضــا حجــازى علــى الطــالب 
بضــرورة عــدم جتمــع الطــالب مــع بعضهــم بعد 
االمتحان حرصا على التباعد االجتماعي، مشيرا 
إلى ضرورة أن يحاول الطالب التخلص من القلق 
فالعقــل املنظــم والنفس الهادئــة، لهما دور رئيس 
فى استرجاع املعلومة الصحيحة، وربط املعلومات 

املخزنة سابقا، الستنتاج املطلوب.

وفــى ظــل هذه التداعيــات، تلقــى الدكتور مصطفــى مدبولى، 
رئيــس مجلــس الــوزراء، تقريراً من منظومة الشــكاوى احلكومية 
املوحــدة مبجلــس الــوزراء، تابــع مــن خاللــه اجلهود التــى قامت 
بهــا املنظومــة فى تلقى ورصد شــكاوى املواطنــني على املنظومة، 

واستجابات اجلهات احلكومية لها خالل شهر مايو 2020.
الشــكاوى  منظومــة  مديــر  الرفاعــى،  طــارق  الدكتــور  وأكــد 
احلكوميــة املوحــدة، أن املنظومــة اســتقبلت 206 آالف شــكوى 
وطلب واســتغاثة خالل شــهر مايو 2020، بزيادة قدرها 28 ألف 

شكوى عن شهر أبريل 2020 بنسبة زيادة قدرها %16.
وأوضــح أنــه مت االنتهــاء من فحــص ومراجعة عــدد 202 ألف 
شــكوى، حيــث مت توجيه 181 ألف شــكوى جلهــات االختصاص، 
ومت حفــظ 21 ألــف شــكوى، وفقــا لضوابــط فحــص ومراجعــة 
الشــكاوى قبل توجيهها للجهات املختصة، وجار استكمال فحص 

4 آالف شكوى وطلب متهيداً التخاذ الالزم بشأنها.
القاهــرة األكثر شــكوى. وأشــار إلى أنه بدراســة مؤشــرات 
املنظومــة ونتائج حتليل موضوعات الشــكاوى املســجلة خالل 
الشــهر املاضــى، اتضــح اختصــاص 10 وزارات هــى القــوى 
العاملــة، التضامــن االجتماعــى، الصحــة والســكان، التمويــن 
والتجارة الداخلية، اإلســكان واملرافــق واملجتمعات العمرانية، 
الداخلية، االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، الكهرباء والطاقة 
املتجددة، التربية والتعليم، والبترول والثروة املعدنية بالنصيب 
األكبر فى اســتقبال والتعامل مع شــكاوى وطلبات والتماسات 
املواطنني بنســبة 93% من إجمالى الشــكاوى املوجهة للجهات 
خالل الشهر. وقال: اختصت احملافظات بنسبة 5% من إجمالى 
الشــكاوى الواردة خالل الشــهر، وكان النصيب األكبر من تلك 
النســبة بـــ9 محافظــات هى )القاهــرة، اجليزة، اإلســكندرية، 
الدقهلية، الشرقية، املنوفية، القليوبية، الغربية، البحيرة، كفر 
الشيخ(. ولفت مدير منظومة الشكاوى احلكومية املوحدة، فى 
تقريــره، إلــى أنه فى إطــار تنفيذ احلكومــة لتعليمات الرئيس 
عبدالفتاح السيسى، رئيس اجلمهورية، بصرف منحة للعمالة 
غيــر املنتظمــة املتضررة مــن تداعيات انتشــار فيروس كورونا 
املســتجد، وفــى ضــوء اآلليــات واملعايير املطبقــة لتوجيه هذه 
املنحة ملستحقيها ملدة ثالثة أشهر والتى أقرتها اللجنة املشكلة 
برئاســة رئيس مجلس الوزراء، فقد اســتقبلت املنظومة خالل 

شهر مايو عدد 132 ألف شكوى.
وأوضــح أنــه متت مراجعــة وفحص هذه الشــكاوى ولوحظ 
أن أعلــى احملافظــات التــى وردت مــن قاطنيهــا شــكاوى فــى 
هــذا املجــال هى محافظات املنيا وســوهاج واجليزة والقاهرة 
والبحيــرة وكفــر الشــيخ، وتنوعــت موضوعات تلك الشــكاوى 
بني عدم اســتقبال رســالة االســتحقاق رغم تســجيل الطلبات 
علــى موقــع وزارة القوى العاملة، وشــكاوى عــدم إدراج بيانات 
املواطن بقاعدة بيانات برنامج العمالة غير املنتظمة، وشكاوى 
التظلــم من عدم االســتحقاق، وشــكاوى من صعوبــة التواصل 
مــع اخلــط الســاخن لــوزارة القوى العاملــة )142(، وشــكاوى 
معوقات صرف املنحة، وطلبات من بعض املواطنني للتســجيل 
فــى املنحــة، وكذلــك طلبات لصرف الدفعــة الثانية من املنحة 
ملــن قــام بصرف الدفعة األولى. ولفت إلى أنه مت التنســيق مع 
وزارة القــوى العاملة بشــأن هذه الشــكاوى وتوجيهها للجهات 
املعنية للمراجعة والتدقيق، وفى حالة ثبوت اســتحقاق صرف 
املنحة يتم إرســال رسالة نصية على الهاتف اخلاص بالشاكى 

واملســجل بياناتــه علــى املوقــع الرســمى للــوزارة تفيــد مــكان 
وموعد الصرف.

سالمة املنشآت
وأوضــح أنــه لوحــظ خالل هذا الشــهر وجود تفاعــل كبير من 
املواطنني فى تســجيل الشكاوى واالستغاثات التى تتعلق مبظاهر 
تؤثر على ســالمة األرواح واملنشــآت، مبا يؤكد أن وسائل تواصل 
املواطنــني مــع املنظومــة ومــن أهمها املوقــع اإللكترونــى ملنظومة 
الشكاوى احلكومية املوحدة WWW.SHAKWA.EG واخلط 
الســاخن لشــكاوى مجلس الــوزراء 16528، وتطبيق فى خدمتك 
على الهاتف احملمول، باتت قريبة ومترسخة فى أذهان املواطنني.

بالغات كورونا
وأضــاف الدكتــور طــارق الرفاعــى، أن بالغــات واســتغاثات 
وشــكاوى واستفســارات املواطنــني حول جائحة كورونا املســتجد 
على رأس أولويات عمل املنظومة، فقد قامت املنظومة بالتنسيق 
الفــورى واملتابعــة املســتمرة لتفاعــل اجلهــات املختلفــة مع جميع 
شــكاوى الطــوارئ واالستفســارات الطبية الواردة مــن املواطنني، 
حيث اســتقبلت خالل شــهر مايو 15770 شــكوى وطلب استغاثة 
واستفســارا تتعلــق بالنواحــى الطبيــة املختلفة، ومت التنســيق مع 
القيــادات املختصــة بــوزارة الصحــة والســكان للتعامــل مــع هذه 
احلاالت من خالل توجيه احلاالت املشتبه فيها، إلجراء الفحص 
الطبــى واتخاذ الالزم جتاه تلك احلاالت واملخالطني لها، وكذلك 
ســرعة التعامــل مــع االســتغاثات اخلاصــة باحلــوادث وحــاالت 
الطوارئ واحلضانات، وغيرها بالتنسيق مع قيادات املستشفيات 

اجلامعية.
وأضــاف أن وزارة الداخليــة وقيــادات احملافظــات املختلفــة 
قامت أيضاً بســرعة االستجابة لشــكاوى املواطنني حول مخالفة 
قــرار رئيــس مجلس الــوزراء بحظر التجمعــات وتنفيذ احلمالت 
املســتمرة علــى مناطق الشــكاوى وحتريــر احملاضــر للمخالفني، 
ومنها على ســبيل املثال فض ســوق قرية البرادعة مركز القناطر 
اخليرية محافظة القليوبية، وسوق قرية محلة زياد مركز سمنود، 

محافظة الغربية.
تدخالت إنسانية

وعلــى الصعيــد االجتماعــى واإلنســانى أكــد مديــر منظومة 
الشكاوى احلكومية املوحدة، أن دور وزارة التضامن االجتماعى 
بــرز فــى بحــث ودراســة عــدد 3306 شــكاوى، مــا أســفر عــن 
إصدار وإعادة تفعيل320 كارت تكافل وكرامة لألســر املطابقة 
لشــروط الصرف ببرنامج الدعم النقدى املشــروط، إلى جانب 
دراســة 185 شكوى بشأن األشــخاص بال مأوى وإيداع مسنني 
ومشردين بدور الرعاية املناسبة، إضافة إلى تقدمي مساعدات 
مالية وعينية عاجلة لـ178 أســرة تقدمت باستغاثات للمنظومة 
خــالل الشــهر، حيــث أظهرت نتائــج البحــوث احتياجهم نتيجة 
تــردى احلالــة املعيشــية لهــم بســبب تداعيــات فيــروس كورونا 

املستجد.
وأوضــح فــى ذات الســياق، انتهــاء الهيئة القوميــة للتأمني 
االجتماعــى من بحث ودراســة عدد )1435( شــكوى، وجاءت 
شكاوى التضرر من تأخر االستحقاق وإنهاء إجراءات التسوية 
وضــم املــدد التأمينية لبعــض املواطنني كأعلى الشــكاوى فى 
هذا املجال، وكانت أبرز نتائجها دراســة الشــكاوى وتســجيل 
150 معاشــاً علــى احلاســب اآللــى وحتديــد موعــد الصرف 

الفعلى للمستحقني.

محمد شعبانشيماء منصور

استجواب فى مجلس النواب عن صفقات امبراطور األراضى
وعلمــت  "املوجــز" أن الرقابــة املاليــة بصدد 
فــى  التــى جتريهــا  التحقيقــات  مــن  االنتهــاء 
البالغــات التى قدمت ضــد منصور عامر ومن 
املتوقع أن تصدر عقوبات حاســمة بعد العقاب 
األولــى الــذى صــدر العــام املاضى مبنــع عامر 
ومجموعاتــه املرتبطــة من التصويــت على قرار 

اجلمعية العمومية.
واحلقيقة أن ملف منصور عامر فى البورصة 
لــم يكــن الوحيد الــذى يتم التحقيــق فيه فهناك 
أيضا أرض مشروع بورتو بورسعيد حيث علمت 
"املوجز" أن وزير التنمية احمللية كلف مستشاريه 
بدراسة ملف األرض ومدى قانونية الصفقة بني 
منصور عامر ومحافظة بورســعيد وهل حصل 

على تسهيالت غير مشروعة. 
حتــرك وزارة التنميــة احملليــة جــاء بعد أن 
تقــدم النائــب أحمــد فرغلــي، عضــو مجلس 
النواب عن محافظة بورســعيد، باســتجواب 
عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس 
النــواب ضد محافظ بورســعيد، موجها له 
تهمــة إهــدار املــال العام بشــأن تخصيص 
قطعة أرض على شــاطئ بورسعيد لشركة 
"عامــر جروب" مقدما حافظة مســتندات 
تؤكد مخالفة احملافظ والشــركة فى تغيير 

صفة التخصيص.
النائب كشف للموجز تفاصيل استجوابه 
حيــث قــال: قــام محافــظ بورســعيد ببيــع 
قطعــة أرض مبنطقــة قريــة الديبة محافظة 
مربــع  متــر  ألــف   375 بورســعيد مبســاحة 
علــى البحــر مباشــرة، باألمر املباشــر إلحدى 
الشــركات الســياحية بســعر 1285 جنيهــا 
فقــط،  مربــع  للمتــر 

ويعــد هــذا ســعرا متدنيا جــدا خاصــة أن جهة 
التقييــم الهيئة العامة للتنمية الســياحية حددت 
ســعر البيع لالســتثمار الســياحى، وعنــد توقيع 
العقــد جــاء فــى البنــد التمهيــدى للعقــد بــني 
احملافظة والشركة بأنه لالستثمار السياحى ثم 
فى النهاية متهيد العقد بني كتابة إقامة مشروع 
وتعليمــى  وإدارى  وفندقــى  وســكنى  ســياحى 
ورياضــى ومتنــوع، ووجود الكثيــر من املخالفات 
بالعقد؛ ما يشــير لوجود شــبهة إهدار مال عام، 
وعــدم اتبــاع أحــكام قانــون االســتثمار رقم 72 
لســنة 2017، واملادتــني 54 و55 مــن الالئحــة 
التنفيذية للقانون املذكور، واملادة 65 من القانون 
نفسه، ومخالفا ألحكام قانون تنظيم التعاقدات 
رقــم 182 لســنة 2018، األمــر الذى يشــير إلى 

وجود شبهة فساد، وإهدار للمال العام.
املستندات املقدمة فى بيانه

وأرفــق النائب حافظة مســتندات تدعم بيانه 
الــذى تقــدم بــه، احتــوت علــى مذكرة شــارحة 
مبخالفــة احملافــظ، وصــورة ضوئيــة مــن عقد 
البيــع بــني محافــظ بورســعيد، وشــركة عامــر 
للتنمية السياحية، واملوقع بتاريخ 2018/4/16.
ضوئيــة  صــورة  املســتندات  شــملت  كمــا 
مــن محضــر اللجنــة الفنيــة للبــت فــى طلبــات 
بتاريــخ  واملنعقــد  باحملافظــة،  املســتثمرين 
2018/4/23، التــى وافقت على طلب الشــركة 
 2018/4/16 العقــد  توقيــع  تاريــخ  أن  رغــم 
)املوضوع الثانى اخلاص بشركة عامر جروب(.
كمــا احتــوت املســتندات على صــورة ضوئية 
مــن مطالبة شــركة الكهرباء املوجهة لســكرتير 
عام محافظة بورســعيد لســداد قيمة مقايســة 
ابتدائية لتوصيل التيار ملشــروع بورسعيد مببلغ 

22 مليــون و780 ألــف جنيــه، وصــورة ضوئيــة 
مــن تصديــق احملافــظ علــى مذكــرة العــرض 
مــن اإلدارة العامــة للشــئون املاليــة واإلداريــة 
مليــون و780  مبلــغ  22  باحملافظــة العتمــاد 
ألف جنيه لشــركة القناة لتوزيــع الكهرباء قيمة 

توصيل التيار الكهربائى ملشروع بورسعيد.
مــن  ضوئيــة  صــورة  املســتندات  وتضمنــت 
التقريــر الفنــى، والتقديــر االستشــارى للهيئــة 
العامــة للتنميــة الســياحية ألرض شــرق قريــة 
الديبــة ببورتــو ســعيد مبســاحة 90 فدانــا غير 
مكتملــة املرافــق، التــى جــاء فيهــا بأنــه لــم يتم 
بحــث املســتندات املقدمــة مــن اجلهــة الطالبة 
محافظــة بورســعيد مــن حيث صحتهــا، ومدى 
قانونيتهــا، وإمنا مت االطالع عليها، واســتخدام 
مــا ورد بها مــن بيانات لعمليــة التقدير، فضال 
عــن صــورة ضوئية من مخاطبــة اإلدارة العامة 
للشــئون املاليــة واإلداريــة حملافظــة بورســعيد 
إلــى مديــر إلدارة األمــالك باحملافظــة مبذكرة 
لشــئون االســتثمار حــول  القانونــى  املستشــار 
حتديد املســاحة املســلمة بزيادة الشركة »عامر 
جروب« للتنمية السياحية بتاريخ 25 /9 2019 

رغم توقيع العقد فى 2018/4/16.
وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، 
قــد وافــق على تخصيــص قطعــة أرض مبنطقة 
قريــة الديبة لشــركة »عامر جروب« بســعر 481 
مليون و875 ألف جنيه بسعر 1285 للمتر مربع 
فقــط، إلقامة مشــروع ســياحى فندقــى وإدارى 
وتعليمــى ورياضى ومتنوع، لكن الشــركة حتايلت 
وغيــرت صفة التخصيص من ســياحى لســكني، 
على غرار ما حدث فى قضية الكمبوند الشهير 

مبدينتى.

طارق شلتوت

يستعد طالب الثانوية 
العامة لخوض ماراثون 

االمتحانات التى من المقرر 
انطالقها يوم األحد 21 يونيه 
الجارى وعلى الرغم من رسائل 

الطمأنة التى ترسلها وزارة 
التربية والتعليم من وقت آلخر 

فإن حالة القلق تسيطر على 
عدد كبير من طالب الثانوية 

العامة.

امتدت تداعيات فيروس 
كورونا المستجد إلى جميع 

مناحى الحياة، حيث تأثرت 
كل القطاعات سلبًا، وتوقفت 

أنشطة، ومن ثم زادت 
الشكاوى واالستغاثات على 
كل المستويات االقتصادية 

واالجتماعية.

الوزارة نصحت الطالب 
بارتداء الكمامة قبل 

الخروج من المنزل 
وااللتزام بالتباعد 

االجتماعى

ضرورة المرور من بوابة 
التعقيم ثم قياس 

حرارته بواسطة 
الكاشف الحرارى

مجلس الوزراء استقبل 
206 آالف شكوى وطلب 

واستغاثة خالل شهر 
مايو

الرفاعى: بالغات 
كورونا المستجد على 

رأس أولويات عمل 
المنظومة

المنظومة الحكومية تستقبل طلبات واستغاثات المواطنين.. والقاهرة تستأثر وزارة التربية والتعليم توجه رسائل ألبنائها

منصور عامر

يعتقد رجل األعمال 
منصور عامر رئيس 

مجموعة عامر جروب
 أنه قادر على اإلفالت 

من القضايا التى 
تورطت فيها شركاته. 

ومصدر اعتقاده 
هو عدم االعالن عن 
نتائج التحقيقات 

التى تجريها األجهزة 
الرقابية وتناسى 

عامر أن ملفه متخم 
بالقضايا ويحتاج 

إلى فترة كبيرة حتى 
يتم إنجازه بكل دقة 

ومعرفة المتورطين 
معه فى المخالفات 

التى أضرت بمساهمى 
شركاته. 

أرفق النائب أحمد 
فرغلى حافظة 

مستندات تدعم بيانه 
الذى تقدم به، احتوت 

على مذكرة شارحة 
بمخالفات المحافظ

النائب أحمد فرغىل
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صفحات على مواقع التواصل االجتماعى تعقد مزادات.. واإلفتاء: حرام شرعًا
أستاذ جراحة: نقل البالزما له شروط.. والمؤبد ينتظر المتاجرين

مع كل أزمة يظهر متاجرون بها، يستغلون حاجة 
الناس وأوجاعهم لتحقيق مكاسب خرافية دون 

مراعاة ألى معايير إنسانية، وهذا حدث مؤخرًا مع 
تفشى فيروس كورونا المستجد، من خالل قيام 

بعض المتعافين ببيع بالزما الدم لمصابى الفيروس.

دالل أحمد

وهم النجاة من فيروس كورونا.. الفيتامينات فيها سم قاتل
اإلفــراط فــى الفيتامينــات واملكمــات فيه 
أصــوات  تعالــت  العبــارة  بهــذه  قاتــل..  ســم 
املخاطــر  مــن  املواطنــن  حلمايــة  األطبــاء 
الوخيمــة التى قد تلحق بالصحة، حيث يكثف 
األطبــاء فى هــذه الفترة من حمــات التوعية 
لــدى املواطنــن الباحثن عــن فرص حتصن 
أنفســهم مــن اإلصابة بالفيــروس، حيث يؤكد 
ويلحــق  التحصــن وهمــى  هــذا  أن  األطبــاء 
األضرار بالصحة العامة للمواطنن، محذرين 
الفيتامينــات  تنــاول  فــى  اإلفــراط  أن  مــن 
واملكمــات الغذائية، قد يصيب الكبد والكلى 
باألزمــات الصحيــة التــى ال تنتهــى.. وتأتــى 
هــذه احملاذيــر فــى الوقت الذى انتشــرت فيه 
الشــائعات التــى تؤكــد أن هنــاك أصنافــاً من 
الغذائيــة،  واملكمــات  الفيتامينــات،  أدويــة 
تقــى مــن اإلصابة بالفيروس، وهــو ما أحدث 
تكالبــاً مــن الكثيــر مــن املواطنــن، الباحثــن 
عــن حتصن أنفســهم وعائاتهــم من فيروس 
كورونــا )كوفيد-19(، بل وأســرع الكثير منهم 
إلــى اقتنــاء كميات كبيــرة خوفا من اســتمرار 
مــدة بقــاء الفيــروس لفتــرات طويلــة، فيمــا 
اســتغل جتــار األزمــات فــى رفــع أســعار هذه 
املنتجــات التى يراهــا بعض خبراء الدواء أنها 
تضــر أكثر ما تفيــد عند اإلفراط فى تناولها، 
وتنتعــش هذه التجارة عبــر منصات التواصل 
االجتماعى. »املوجز«، تعرض خال الســطور 

التالية بداية األزمة ورؤية اخلبراء لها.
أكــد عــدد من األهالــى أن هنــاك صفحات 
نشــر  فــى  تســابقت  االجتماعــى،  للتواصــل 
الكثيــر من املنتجــات الغذائيــة والفيتامينات، 
التــى متكنهم من الوقاية مــن فيروس كورونا، 
هــذه  إلــى  الكثيــر جلــأوا  أن  إلــى  مشــيرين 
املنتجات بحجة أنها تزيد من مناعة اجلســم، 
وتزيــد مــن قوتــه وصابته ملواجهــة الفيروس 

الفتاك.
الصيدليــات  بعــض  أن  األهالــى  وكشــف 

مــع كل أزمة يظهر متاجرون بها، يســتغلون 
حاجــة النــاس وأوجاعهــم لتحقيــق مكاســب 
خرافيــة دون مراعــاة ألى معاييــر إنســانية، 
وهذا حدث مؤخراً مع تفشى فيروس كورونا 
املستجد، من خال قيام بعض املتعافن ببيع 
بازمــا الــدم ملصابــى الفيــروس، بعــد ظهور 
مؤشــرات إيجابية تؤكد فاعليتها فى العاج.

عــن  أعلنــت  قــد  الصحــة  وزارة  وكانــت 
تطبيــق جتربــة حقن بازمــا املتعافن لبعض 
احلــاالت  مــن  القاتــل  الفيــروس  مصابــى 
الثنــن  وتوفيرهــا  مبستشــفياتها،  احلرجــة 
طلبهمــا،  بعــد  اجلامعيــة  املستشــفيات  مــن 
نتيجــة ملــا أظهرته التجربة من نتائج مبشــرة 
بزيــادة نســبة تعافى جيدة للمرضــى، وتقليل 

احتياجهــم ألجهزة التنفس الصناعى.
ناشــدت  املؤشــرات،  هــذه  علــى  وبنــاء 
الدكتــورة هالــة زايــد وزيــرة الصحــة جميــع 
املتعافــن مــن الفيــروس، التوجــه بعــد مرور 
14 يومــاً على شــفائهم إلى أقــرب مركز نقل 
دم تابــع خلدمات نقل الدم القومية بالوزارة، 

تجار األزمات يستغلون 
التكالب على الفيتامينات 

ويطرحون أدوية 
مغشوشة ومطالب 
بتدخل جهاز حماية 

المستهلك 

صفحات التواصل 
االجتماعى تحولت 

إلي صيدليات.. وأطباء  
يحذرون من تناول 

العقاقير دون استشارة

توفــر هــذه املنتجــات وبكميــات كبيــرة، حيث 
قــام البعــض بشــراء كميــات كبيــرة مــن هــذه 
بقــاء  فتــرة  تطــول  أن  مــن  خوفــاً  املنتجــات 
الفيروس، مشــيرين إلى أن غياب الوعى وراء 
تكالــب الكثير نحو شــراء هــذه املنتجات التى 
يتناولونهــا بكميات كبيرة لغياب الوعى الطبى 
فــى التعامــل مــع األزمات الصحيــة، مطالبن 

مــا  ظهــور  أن  إال  منهــم،  البازمــا  لســحب 
يســمى بـ»بيزنــس بازمــا املتعافــن« داخــل 
املستشــفيات اخلاصة أدى إلى بيعها بأسعار 
فلكيــة للحــاالت احلرجة، ما قد يتســبب فى 
كارثة حقيقية خال الفترة املقبلة خاصة فى 

ظل عدم اكتشــاف عاج للفيروس.
مافيا البالزما

والافــت للنظر أن ظهــور العاج بالبازما 
املســتغلن  األشــخاص  مــن  مجموعــة  دفــع 
واملتســلحن باجلشــع، إلــى التربــح مــن وراء 
ذلــك لتحقيــق مبالــغ فلكية، ســواء من خال 
بيع البازما فى الســوق الســوداء، أو احتكار 
بعــض األدوية واملســتلزمات الطبيــة الازمة 
إلنقــاذ حيــاة املرضــى، ولهذا شــهدت مواقع 
صفحــات  ظهــور  االجتماعــى  التواصــل 
لسماســرة بازمــا دم علــى اإلنترنــت، التــى 
املستشــفيات  مــن أصحــاب  تديرهــا شــبكة 
اخلاصــة واملعامل واملراكــز الطبية اخلاصة، 
وبيعــه  املتعافــن  مــن  الــدم  شــراء  بهــدف 
إعــان  مــن  بذلــك  مســتفيدين  للمصابــن، 

بضــرورة تكثيف احلمــات التفتيشــية لوزارة 
الصحة والســكان، علــى الصيدليات والتأكيد 
علــى عدم صرف هــذه املنتجات دون روشــتة 

معتمدة من األطباء.
مــن جانبهــا شــددت مصــادر فــى الشــعبة 
العامــة ألصحــاب الصيدليــات علــى أهميــة 
املواطنــن،  لــدى  التوعيــة  حمــات  تكثيــف 

وزيــرة الصحة عن جناح جتربة املستشــفيات 
دم  ببازمــا  املصابــن  لعــاج  احلكوميــة 

املتعافن.
وشــهدت هــذه الصفحات مطالبــة البعض 
بتوفيــر بازما ملتعاف فصيلة »B« بأى ســعر 
يحــدده، وآخر »يســتعطف« أعضــاء اجلروب 
مــن املتعافن لبيع 5 ســنتيمتر بازما ملريض 
إلــى 2000  وضعــه خطيــر، ووصــل الســعر 

دوالر.
وفــى الســياق ذاتــه، دخــل مجلــس النــواب 
النائبــة  تقدمــت  حيــث  األزمــة،  خــط  علــى 
آمــال رزق اهلل، عضــو مجلس النــواب، بطلب 
إحاطــة، موجــه إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء، 
ووزيــرة الصحــة، بشــأن املتاجــرة ببازمــا دم 
طائلــة،  مببالــغ  للمرضــى  وبيعهــا  املتعافــن 
وتهــرب املتعافــن مــن التواصــل مــع الصحــة 
للتبــرع بها إلنقاذ احلــاالت احلرجة، وطالبت 
املتاجريــن.  علــى  مشــددة  عقوبــات  بتوقيــع 
وتــرددت أنباء حول قيام بعــض املتعافن ببيع 
لتر البازما الواحد بأسعار تبدأ من 20 ألف 

والتأكيــد علــى أن اللجــوء إلــى تنــاول هــذه 
إلــى  يــؤدى  طبــى،  إشــراف  دون  املنتجــات 
حيــاة  تنهــى  قــد  التــى  الصحيــة  األزمــات 
املواطنــن. وأضافت املصادر أن انتشــار هذه 
املنتجــات بن املواطنن يحقق كوارث صحية، 
مشيرين إلى أهمية تكثيف الدور الرقابى من 
قبــل األجهــزة املعنية، حيث إن هــذه املنتجات 

جنيــه، وميكــن أن تصــل إلــى 50 ألــف جنيه، 
والغريب أن بعضاً من مســتغلى األزمة نشــروا 
علــى حســاباتهم الشــخصية مبــررات لبيعهــم 
البازمــا، مثــل قولهــم »إنهــم ال يجــدون مــا 
ينفقــون به على أوالدهم، لذلك يضطرون إلى 

التربح من هذه التجارة«.
أمر ساذج

مــن ناحيتــه، أكــد الدكتــور إيهاب ســراج، 
مديــر بنوك الــدم القوميــة، أن التفكير فى 
شــراء وبيع بازما الدم أمر ســاذج للغاية، 
ألن عمليــة بيــع الــدم غيــر ممكنــة فالغش 
ســهل جداً فيها، كما أن التحاليل اخلاصة 
ببازمــا املتعافــن دقيقــة وغيــر متوفــرة 
للعامــة، وليســت موجودة ســوى فــى وزارة 

الصحة.
املتعافــن  تبــرع  ضــرورة  علــى  وشــدد 

بالبازمــا مــن خــال الطــرق الشــرعية عبر 
خدمــات بنــوك نقــل الــدم القوميــة، لضمان 

بطريقــة  للمحتاجــن  البازمــا  صــرف 
صــرف  يتــم  أن  علــى  وآمنــة،  صحيــة 

يتــم تهريبهــا بطرق غير شــرعية، كمــا أنها ال 
تخضــع للفحوصــات الطبية الدقيقــة، فضًا 
عــن أن مروجــى هذه املنتجات ال توجد لديهم 
أى التزامات جتاه الدولة فا يلتزمون بســداد 

الضرائب مثًا أو التأمينات أو اجلمارك.
وطالبــت املصــادر األجهزة الرقابيــة املعنية 
مبتابعــة مواقع التواصــل االجتماعى وحتديد 
مؤسسى هذه الصفحات التى تروج للمنتجات 
الدوائيــة والطبيــة املســتوردة، مشــددة علــى 
أهميــة التزام اإلدارات املعنيــة بوزارة الصحة 
بدورهــا الرقابــى للشــركات املنتجــة لألدوية، 
مخــازن  تخضــع  أن  علــى  والصيدليــات، 
الشــركات والصيدليــات للفحص املنتظم عبر 

احلمات التفتيشية املفاجئة.
عــوف،  علــى  الدكتــور  حــذر  جانبــه  مــن 
رئيــس شــعبة األدويــة باالحتــاد العــام للغرف 
التجارية، مــن اإلفراط فى تناول الفيتامينات 
واملكمــات الغذائيــة بــدون إشــراف طبى، أو 
حتاليل معملية للتعرف على احتياجات جســم 
اإلنسان من هذه الفيتامينات التى تعرض فى 
نوعيتها للنقص، مشــيراً إلــى أن اإلفراط فى 
تنــاول الفيتامينات بــدون أى احتياج لها يعمل 
على تخزينها فى دهون اجلسم وتأثيرها على 
الكبد والكلى مما يســبب أزمات صحية كبيرة 

ال حتمد عقباها.
وأوضــح عــوف قائــًا: هنــاك نوعــان مــن 
الفيتامينات التى يتكالب على شرائها املواطن 
فــى صورة مكمات غذائيــة ومنها فيتامينات 
 b وفيتامن c تــذوب فــى املياه وهــى فيتامــن
كومبلكــس، وهنــاك نوع آخر مــن الفيتامينات 
وتذوب فى الدهون فى جسم اإلنسان وتتركز 
فيهــا وهى فيتامــن د، وفيتامن هـ، وفيتامن 
أ، وجميعهــا فيتامينــات تتركــز فــى الدهــون، 
وفــى حالــة عــدم احتيــاج اجلســم لهــا تؤثــر 

بصورة مباشرة على الكلى والكبد.

البازمــا ألقارب املتعافى من الدرجة األولى 
بصورة فورية.

كمــا أعلن مركز الفتوى التابع لألزهر فتوى 
بتحــرمي بيــع البازما، مؤكــداً أن بيع املتعافى 
بازمــا دمــه مســتغًا اجلائحة حرام شــرعا، 
واستشــهدت الفتــوى بحديــث شــريف ينهــى 
عــن بيــع الــدم، وأوضحــت أن أشــد مــن بيــع 
الــدم حرمــة أن يتاجــر املتعافــى بــآالم الناس 
فيبالغ فى ثمن دمه، ويعقد عليه مزاداً ســرياً 
أو علنياً، وأن يســتغل حاجــة الناس ومرضهم 
وفاقتهــم »فهــذه واهلل أخــس أنــواع التجــارة 
وأذمهــا؛ ملنافاتهــا الدين واملــروءة ولن القلب 
وكــرم النفــس وشــكر النعمة؛ وهــى صفات ال 
تليق بصحيح فضًا عن أن يتعامل بها مريض 

األمس مع مريض اليوم«.
جترمي قانونى

وفــى الســياق نفســه، انتقــد الدكتــور خالد 
ســمير، أســتاذ جراحة القلــب وأمن صندوق 
نقابــة األطبــاء الســابق، مــن يســتغلون أزمــة 
لعــاج  املتعافــن  بازمــا  بيــع  فــى  كورونــا 
املصابــن بالفيــروس، معقبــاً: »القانــون مينع 
االجتار فى األعضاء، والبازما من األنسجة، 
ولهــذا ينطبــق عليها ما ينطبــق على األعضاء 
التى يجّرم بيعها وفقا لنص القانون«. وأشــار 
إلــى أن قانــون زراعة وبيع األعضاء البشــرية 
ينــص علــى معاقبــة املخالــف بالســجن املؤبد 
وبغرامة ال تقل عن مليون جنيه وال تزيد على 
مليونــى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع 
العضــو املنقــول عن طريق التحايل أو اإلكراه، 
وتطبــق ذات العقوبــة إذا وقع الفعل على جزء 
من عضو إنســان حى. وتكون العقوبة السجن 
املشدد، وتكون العقوبة اإلعدام إذا ترتب على 
الفعــل املشــار إليــه فــى الفقرة الســابقة وفاة 
املنقول منه أو إليه. كما أوضح أن نقل البازما 
من متعافى كورونا له معايير وضوابط، فليس 
كل متعــاٍف يصلح ألخذ بازما منه، الفتاً إلى 
ضــرورة أن يكــون املتعافى خاليــاً من فيروس 
»سى«، أو أى أمراض دم أخرى ميكن أن تنقل 

املرض إلى جسم املريض املصاب بكورونا.
شروط التبرع

العســال، عضــو  الدكتــورة جيهــان  وكانــت 
فيــروس  عــاج  لبروتوكــوالت  العليــا  اللجنــة 
كورونــا، قــد كشــفت عن أهــم شــروط التبرع 
بالبازمــا، التــى تتمثــل فــى ضــرورة أن يكون 
قــد مــر علــى شــفاء املتبــرع أســبوعن إلى ٣ 
أســابيع، وأن تكــون نتيجة التحليل ســلبية من 
وجــود الفيــروس، كما يجــب أن يكــون املتبرع 
خاليــا مــن األمراض التــى متنع التبرع ســواء 
أمــراض فيروســات »ســى« و»بــى« واإليــدز، 
مشــيرة إلــى اســتبعاد الســيدات احلوامل من 
التبــرع. وأوضحــت أن العينــة تؤخــذ مــن دم 
املتبــرع حيــث تفصــل البازمــا، ثــم يحصــل 
املريــض بفيــروس كورونــا علــى وحدتــن مــن 
البازمــا بينهمــا 12 ســاعة، الفتــة إلــى أن 
العــاج ببازما النقاهــة هو عاج جتريبى 
يســتخدمه األطباء لألشــخاص املصابن 
مفيــدة  والبازمــا  التاجــى،  بالفيــروس 
وال  بشــدة  يعانــون  الذيــن  لألشــخاص 
مثــل  األخــرى،  العاجــات  تســاعدهم 
املرضى الذين يعانون من حاالت طبية 
مــرض  أو  القلــب  كأمــراض  مزمنــة، 
الســكرى، أو أولئــك الذيــن يعانون من 
ضعف أجهزة املناعة. وذكرت أن خطر 
اإلصابــة بعــدوى كوفيــد 19 مــن تلقــى 
اآلن  حتــى  املتعافــن  ببازمــا  العــاج 
منخفــض جــداً إن لم يكــن معدوماً، ألن 
الــدم املتبرع به يجب أن يكون مســتوفياً 
للشــروط التــى حددتهــا وزارة الصحــة، 
واختبــار الــدم للتأكد من ســامته، ثم مير 
بعمليــة لفصــل خايــا الدم بحيــث يكون كل 

ما تبقى هو بازما مع أجســام مضادة.

مافيا بيع بالزما الدم تتاجر بآالم مرضى فيروس كورونا

سماسرة الدم

لها أضرار خطيرة على الكلى والكبد والتجار يستنزيفون جيوب المصريين

إميان سعيد
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دانا حمدانأهلر

الفن
ايمي سمير غانم

نشرت صورة لها  عبر حسابها مبوقع التواصل 
اإلجتماعى للصور والفيديوهات »إنستجرام«، والتى 

ظهرت من خاللها  بإطاللة كالسيكية ممسكة بكلبها .
وشاركت اميى سمير غامن فى مسلسل »سوبر ميرو » 
والذى عرض رمضان قبل املاضى وحقق جناحا كبيرا 

مع كل من حمدى املرغني، ومحمد ثروت وسمير غامن، 
وعمر الشناوى وغيرهم من النجوم.

شــاركت جمهورهــا بصــورة جديــدة جتمعهــا بشــقيقتيها مــى 
الشــخصى مبوقــع  عبــر حســابها  وميــس حمــدان  ســليم 
دانــا حمــدان  وظهــرت  انســتجرام،  االجتماعــى  التواصــل 

وأخواتها فى الصور بإطاللة ساحرة على البحر. 
جديــر بالذكــر أن آخــر أعمــال دانــا هــو مسلســل »حواديــت 
الشــانزلزية« مــع إيــاد نصــار وداليــا مصطفــى ومجموعــة 

كبيرة من النجوم. 

وقع اختيار شركة »سينرجى«، على الفنان 
كريم عبدالعزيز لتقديم دور البطولة، مع 
االحتفاظ ببيتر ميمى كمخرج للعمل، ولم 

يتم تحديد المؤلف أو القصة التى سيرويها 
العمل.

غــادة  الشــابة  الفنانــة  قالــت 
طلعــت إنهــا فوجئت بــردود فعل 
اجلمهــور والنقاد والفنانني حول 
شــخصية الســت »ثريــا«، التــى 
جســدتها فــى مسلســل »الفتوة« 
موســم  ضمــن  عــرض  الــذى 
املاضــى.  الرمضانــى  الدرامــا 
وأضافت لـ»املوجز« أن شخصية 
»ثريا« من أكثر الشخصيات التى 
حققــت جناحــاً مــع النــاس رغم 
أن مســاحة دورهــا كان صغيــراً، 
مشــيرة إلى أنها شاركت من قبل 
بــدور مســاحة أكبــر مــن خــال 
مسلســل »رحيــم« الــذى عــرض 
فــى موســم الدرامــا الرمضانــى 
قبل املاضى بطولــة أيضاً النجم 
ياســر جال، وحققت ردود فعل 
جيدة، لكنها لم تكن بقوة »ثريا«. 
وعبــرت »طلعــت« عــن ســعادتها 
بإشادة عالم اآلثار سامح الزهار 
بدورهــا، حيث كتــب أنها أجادت 
جتسيد الشــخصية مبا يتناسب 
اجلماليــة،  فتــوات  عصــر  مــع 
ســواء فى أســلوبها أو مابســها 
أو حركاتهــا. وأوضحــت أن مــا 
نــال إعجابهــا فــى فكــرة العمــل 
هــو احلقبة الزمنية التى يقدمها 
فــى عصــر  للجمهــور  املسلســل 
الفتــوات، خاصــة أنهــا عاشــقة 
لتلك النوعية من األعمال، مؤكدة 
أنهــا أحبت تفاصيل شــخصيتها 
ألن بها مســاحة متثيل، كما أنها 
شــريرة ومتســلطة وقويــة، وتثير 
أزمات منــذ ظهورها فى حلقات 
العمل، وهذه الشــخصيات تترك 

وتظهــر  اجلمهــور،  مــع  بصمــة 
قدرات املمثل.

وأكــدت أن الرســالة واجلانب 
خــال  »ثريــا«  تقدمــه  الــذى 
األحــداث للجمهور يتمثل فى أن 
هنــاك العديــد من النمــاذج التى 
تشــبه شخصيتها داخل املجتمع، 
والتــى حتب الرجل املتزوج الذى 
بيتــه  فــى  ســعيداً  يكــون  رمبــا 
وتتلذذ بـ»خــراب البيوت«، لذلك 
يجــب على املــرأة أن تعلــم جيداً 
طبيعــة تلك النمــاذج وأال تصدق 
كل ما يقال عن زوجها، كما تقدم 
الشخصية رسالة أخرى مفادها 
دائمــاً،  ينتصــر  ال  الشــر  أن 
وهــذا هــدف من أهــداف الفن. 
وأضافــت أنهــا ســعيدة بالتعاون 
ألنــه  جــال  ياســر  النجــم  مــع 
ممثل كبيــر وموهوب، واجلمهور 
ينتظــر أعماله بفــارغ الصبر كل 
عــام ألنــه ممثل صادق وبســيط 
وطبيعــى وابــن بلد، مشــيرة إلى 
أنــه لــم يســتحوذ علــى البطولــة 
مبفــرده وإمنــا أعطى مســاحات 
كبيــرة مــن األدوار لباقــى فريــق 
العمل. وأبدت »طلعت« سعادتها 
بالوقــوف أمــام كاميــرا املخــرج 
حســني املنباوى ألنه مخرج كبير 
ومبــدع وذكى جداً، موضحة أنها 
التجربــة الثانيــة التــى جتمعهما 
»حــاوة  مسلســل  جنــاح  بعــد 
الدنيــا«، وتتمنــى تكــرار التعاون 
معــه كثيــراً، ألنه ميتلــك رصيداً 
فنياً كبيراً من األعمال الناجحة، 
ويعطى كل فنان مســاحة إلظهار 

مواهبه وقدراته.
العديــد  أن  إلــى  وأشــارت 
نــال إعجابهــا  مــن املسلســات 
فــى موســم الدرامــا الرمضانــى 
»بـــ100وش«،  منهــا  املاضــى، 
و»البرنــس«.  و»النهايــة«، 
وأكــدت أنها ترغب فى جتســيد 
الشــخصيات الكوميديــة، حيــث 
قدمــت أكثــر من عمــل كوميدى، 
»مــارى  شــخصيتى  وجســدت 
منيــب« و»جمــاالت زايــد« علــى 
خشــبة املســرح مع املخرج خالد 
جــال، ونالت إعجاب اجلمهور، 
مشــيرة إلى أنهــا تتمنى الوقوف 
أمام العديد من املخرجني خال 
كاملــة  ومنهــم  املقبلــة،  الفتــرة 
أبوذكــرى ألنهــا حتــب طريقتها 
تقدمهــا،  التــى  واألعمــال 
وتامر محســن ألنه متميز 
اإلخــراج،  عالــم  فــى 

ومحمد ياسني.

وجــاء القــرار بإنتاج جــزء ثان من املسلســل بعد ارتباط 
اجلمهور الشديد بامللحمة الدرامية التى جسدت بطوالت 
قــوات الصاعقــة املصريــة، بقيــادة الشــهيد البطــل أحمد 
منســى، مــا جعــل صفحــات السوشــيال ميديــا فــى حالــة 
شــغف وفضــول مــن قبــل اجلمهــور ملعرفة من هــو البطل 
الذى ستحكى عنه قصة اجلزء الثانى للمسلسل من رجال 

القوات املسلحة.
ومن جانبه قال الفنان أمير كرارة فى تصريح لـ»املوجز« 
إن اجلــزء الثانــى مــن مسلســل »االختيار« ليــس له عاقة 
باجلــزء األول، خاصــة أن اجلــزء الثانــى ســيتضمن قصة 
جديــدة لبطــل جديد من أبطال مصــر، واالرتباط الوحيد 
بــني اجلزءيــن هو اســم العمل ليــس إال، واختيــار أى فنان 
لتجســيد دور البطولــة يعــود لرؤيــة املخرج. ومتنــى كرارة 
النجــاح للفنان كرمي عبدالعزيز ولفريق عمل« االختيار٢«، 
مشــيراً إلــى أن جنــاح اجلــزء األول هــو مــا دفــع صنــاع 
املسلســل إلنتاج اجلزء الثانــى، وأن قصص هؤالء األبطال 
من الشــهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن دائماً 
مــا تنال إعجــاب اجلمهور ألنها حتــرك عواطفهم، وتروى 

لهم حقائق حتدث على أرض الواقع.
ومــن ناحيــة آخرى أكد أمير كرارة أنه لم يســتقر حالياً 
علــى أى عمــل جديد لتقدميــه، وأن أمامه ما ال يزيد على 
شــهر ليعلن عن العمل الذى ســيختار تقدميه خال الفترة 
املقبلــة، وذلــك بعد النجــاح الكبير الذى حققــه فى اجلزء 

األول من »االختيار.
وتناول »االختيار« فى اجلزء األول قصة الشــهيد أحمد 
صابر منســى، قائد الكتيبة   103 صاعقة، الذى استشــهد 
فى كمني »مربع البرث«، مبدينة رفح  املصرية  عام ٢017، 

أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء .
للوصــول  الدراميــة  اخليــوط  ربــط  البعــض  ويحــاول 
لتفاصيــل العمــل قبــل اإلعــان عنــه، خاصــة أن هنــاك 
مئــات األســماء مــن أبطال ورجــال القوات املســلحة، وقد 
يكــون املشــهد األخيــر فى مسلســل االختيار الســبيل حلل 
لغــز قصة اجلزء الثانى، حيث ظهر البطل الشــهيد أحمد 
صابــر منســى مــع ابنــه حمــزة، وكانــا ذاهبني لزيــارة قبر 

 وذكــر »عــاء« لـ»املوجــز« أنــه كان يتوقــع 
هــذا النجــاح الكبيــر وكل ردود الفعــل مــن 
اجلمهور حول املسلسل، ألن هذا كان ظاهراً 
مــن »الورق«، فالســيناريو كان مكتوباً بشــكل 
عبقرى، ولكن املسلسل حقق جناحاً أكبر من 
املتوقع، فحظى بنسبه مشاهدات عالية على 
مســتوى الوطن العربى، كما تفاعل اجلمهور 
مــع عائلة رضوان البرنس وتعلق بها. وأشــار 

 وقال »عزب« إنه سعيد بالنجاح الذى حققه 
فــى درامــا رمضــان هــذا العــام، وردود الفعــل 
اإليجابيــة التــى تلقاها على دوره فى مسلســل 
»البرنــس« مــع النجــم محمــد رمضــان، والتــى 
لــم يتوقعهــا، حيــث شــارك فى العمــل كضيف 
شــرف، ولكــن الصــدى الــذى تركــه الــدور فى 
اجلمهــور العمــل كان كبيــراً جــداً. وعبــر عــن 
ســعادته باالشــتراك فى مسلسل »البرنس« مع 
النجــم محمد رمضــان، الذى متيز بالعديد من 
املواصفــات التــى شــجعته علــى املوافقــة على 

إلــى أن ترشــحه لدور »ياســر« جــاء من قبل 
املخــرج محمــد ســامى، حيــث جلــس معــه 
وســاعده فى التحضير للشخصية من خال 
البروڤــات، والتوجيهات التى كان يوجهها له، 
حتــى ظهــر »ياســر« للجمهــور بهذا الشــكل. 
وأكد »عاء« أن جميع املشاهد كانت صعبة، 
وكانت مليئة بالتوتر حتى فى تصوير املشاهد 
الصامتــة، لذا كانت كواليس املسلســل مليئة 

املشاركة فيه ومنها القصة اجلديدة واملختلفة، 
ووجود مخرج متميز مثل محمد ســامى والذى 
يتــرك العنــان للنجــوم لإلبــداع، ويقــدم كل مــا 
لديــه للخــروج بالعمــل على أكمل وجــه، فضًا 
عــن وجود شــركة إنتــاج وفــرت كل اإلمكانيات 
للعمل من مابــس وديكورات وفنانني متميزين 
حتــى فــى األدوار الصغيــرة، وكذلــك إجراءات 
احترازية ضد فيروس كورونا. وأضاف »عزب« 
أنــه ســعيد بعــدد »الكوميكــس« التى انتشــرت 
بعــد زواجــه مــن الفنانــة دنيــا عبدالعزيــز فى 

بالتركيــز فلم يكن هناك أى حوارات جانبية، 
ولــم يكن هناك أى نــوع من أنواع »الهزار« أو 
الضحك، ولكن كان املخرج محمد سامى هو 
الوحيد الذى يقوم بأجواء من الترفيه واملتعة 

لكى يغير من أجواء التصوير.
ورغم النجاح الذى حققه »عاء« من خال 
شــخصية »ياسر« فإنه أعرب عن تخوفه من 
عــدم تصديــق اجلمهــور لــه بعــد لعبــه لهذا 

املسلسل، واملقارنة بينها وبني فشله من الزواج 
من والدتهــا فى فيلم »صراع الزوجات«، والتى 
جســدتها الفنانة دالل عبدالعزيز، مشــيراً إلى 
أن ذلــك دليــل على جناح الشــخصية وتأثيرها 
فــى املشــاهد، وهو أمــر لم يكن يتوقعــه. وتابع 
أنــه فى كواليس العمل تذكر كواليس الفيلم مع 
دنيــا عبدالعزيز، حيث عرضت عليه صورة من 
الكواليس وكان ســعيداً جداً بها. ولفت إلى أنه 
لــم يكن يقصد املشــاركة فى كل هــذه األعمال 
كضيــف  فيهــا  شــارك  حيــث  واحــدة،  دفعــة 

الدور. وتطرق إلى ثانى أعماله التى شــارك 
بهــا خــال الســباق الرمضانــى املاضى وهو 
مسلســل »جمع سالم«، حيث جسد شخصية 
»شــريف« التــى تختلــف كل االختــاف عــن 
»ياســر« فــى مسلســل »البرنــس«، وكان هذا 
من أسباب قبوله لهذا العمل، مشيراً إلى أن 
ترشحه لدور »شريف« جاء من قبل املخرجة 
إميان حداد واملخرجة جناء رشدى. وكشف 
عن أن كواليس املسلسل كانت رائعة، خاصة 
أنه عمل من قبل مع الفنانة زينة فى مسلسل 
»ألعلى ســعر« وهمــا أصدقــاء، ولكنها كانت 
أول جتربــة عمــل له مــع رمي البــارودى وكان 
ســعيداً بها. وأوضح أن معايير اختيار أدواره 
تتمثــل فــى »الــورق املعــروض« عليــه، وإيقاع 
األحــداث، واألهــم مــن ذلــك هــو أن يجذبــه 
الــدور، ويــرى إن كان يســتطيع القيــام بــه أم 
ال، مشــيراً إلــى أنــه يخطــط خلــوض جتربة 
البطولــة املطلقة. ولفت إلى أعمالة احلديثة 
الذى يقوم بتصويرها، وهى مسلسل »إال أنا« 
مــع كنــدة علوش وهو عبــارة عن 10 حلقات، 
وتــدور أحداثــة حول مجموعــة من القصص 
املستقلة عن بعضها البعض خال 60 حلقة، 
وكل قصة منها تدور فى 10 حلقات منفصلة، 
موضحاً أن املسلسل ُعرض منه أول حكايتني 
قبــل شــهر رمضــان املاضــى، وهمــا »بنــات 
موســى« بطولة وفاء عامر، و»ســنني وعدت« 

بطولة أروى جودة.

شــرف باســتثناء مسلســلى »جمــع ســالم« مــع 
النجمــة زينة و»شــاهد عيان« مع النجم حســن 
الــرداد، ولكــن تأثيــر الشــخصيات القوى جعل 
املشــاهدين يشــعرون بأنــه شــارك فــى أعمال 
كثيــرة. ويعتقد »عزب« أن البطوالت النســائية 
هــذا العــام أثبتــت جناحهــا، كمــا أن األعمــال 
الدراميــة كانــت مختلفــة ومت تقدميهــا بتقنيــة 
عاليــة وبجــودة أفضــل مــن الســنوات الســابقة، 
ومتيــزت بالتنــوع ما بــني الوطنيــة واالجتماعية 
واإلثارة واألكشــن. وأشــار إلى أنه ُرشح ملسلسل 
»شــاهد عيــان« مــع الفنــان حســن الــرداد، عــن 
طريق املنتج ممدوح شــاهني، حيث جذبه للعمل 
طبيعة الشــخصية التى ســيقدمها وهى الطبيب 
النفسى، التى قدمها بشكل مختلف، مضيفاً أنه 
تعاون مع »الرداد« فى اجلزء الثانى من مسلسل 
»الدالى«، وتنبأ له مبستقبل زاهر، وعندما قابله 
مرة أخرى وجده يتذكر كل ما قاله له من إشادة 
وتشــجيع، حيــث إنه كان حينهــا طالباً فى املعهد 
العالــى للفنون املســرحية. وأضاف أنه اســتطاع 
هذا العام االبتعاد عن شــخصية »الشــرير« التى 
قدمهــا علــى مــدار الســنوات املاضيــة، وأنــه ال 
يرغــب فــى تقدميها الفتــرة املقبلة، مشــيراً إلى 
أنــه ال يهتــم بحجم الدور بقــدر اهتمامه بقيمته 
وتأثيره، ومن ثم يرى أن مشاركته كضيف شرف 
مبثابــة تقديــر له ولقيمته الفنية، خاصة إذا كان 
دوره يضيف للعمل. وقال إنه يقضى وقته حالياً 
فــى املنــزل وال يخرج متامــاً بعــد انتهائه من كل 
االلتزامــات اخلاصــة بــه، احتــرازاً مــن فيروس 
كورونــا، ومتنى الشــفاء للفنانة رجــاء اجلداوى، 

ومرور هذه األزمة بسام.

غادة طلعت:
»الفتوة« نقلة نوعية فى مشوارى

وأمتنى العمل مع كاملة أبوذكرى

االختيار»٢«
كرمي عبدالعزيز يقود ملحمة 

جديدة فى رمضان ٢٠٢١

فاروق لطفى

محمد متساح

بعدما حقق مسلسل »االختيار« 
نجاحًا واسعًا خالل عرضه فى شهر 

رمضان الماضى، أعلن القائمون على 
المسلسل تقديم جزء ثان من العمل ووقع 

اختيار شركة »سينرجى«، على الفنان 
كريم عبدالعزيز لتقديم دور البطولة، مع 

االحتفاظ ببيتر ميمى كمخرج للعمل، 
ولم يتم تحديد المؤلف أو القصة التى 

سيرويها العمل.

محمد عالء: جناح »البرنس« فاق توقعاتى.. وانتظر البطولة املطلقة

أمين عزب: مشاركتى فى 5 مسلسالت رمضانية »صدفة«

أعرب الفنان محمد 
عالء عن سعادته بدوره 

فى مسلسل »البرنس«، 
الذى عرض على شاشات 
التليفزيون خالل السباق 

الرمضانى الماضى، حيث 
جسد شخصية »ياسر« أحد 

أشقاء »رضوان البرنس«.

نجح الفنان أيمن عزب فى 
جذب أنظار المشاهدين من 

خالل أعماله المميزة وتعاونه 
فى مسيرته الفنية مع العديد 
من النجوم، حيث جسد خالل 

هذا العام أكثر من شخصية فى 
دراما رمضان الماضى، وشارك 
بها فى مسلسالت »البرنس«، 

و»جمع سالم«، و»لما كنا 
صغيرين«، و»شاهد عيان«، 

و»لعبة النسيان«.

أبحث عن 
الكوميديا 

فى الدراما.. 
ومسلسالت 
»بـ١٠٠ وش« 

و»البرنس« 
و»النهاية« 

نالت إعجابى

آية أبوالنصر
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لطيفة
  طرحــت أحــدث أغانيهــا »للشــمس« وذلــك عبــر 
قناتهــا علــى موقــع اليوتيــوب، وهى مــن كلمات 
ياسني احلمزاوى وأحلان و توزيع أمني القلسي.

اغنيتهــا  كليــب  برومــو  نشــرت  لطيفــة  كانــت 
اجلديــدة »للشــمس« عبــر حســابها علــى موقــع 
متهيــدا  إنســتجرام  االجتماعــى  التواصــل 

لطرحها.

سمية الخشاب
 تألقــت   بإطاللــة جذابــة، علــى مــن يخت فــى البحر 
ونشــرت الصــور عبــر حســابيها علــى موقــع التواصــل 
وأشــادت   . »و«إنســتجرام«  »فيــس  بــوك  اإلجتماعــى 

تعليقات املتابعني بإطاللتها. 
أغنيــة  كانــت  اخلشــاب  ســمية  أعمــال  آخــر  أن  يذكــر 
»عربية أنا«، التى صورتها بطريقة الفيديو كليب فى 

سوريا، وحققت جناًحا كبيًرا وقت طرحها.

أحمد زاهر
يشــارك  فــى بطولــة مسلســل »لؤلــؤ« الــذى ســيكون أول 
مــى عمــر ببطولتهــا  التــى ســتقوم  الدراميــة  األعمــال 
املطلقة، واملقرر عرضه  خارج شــهر رمضان وجتســد مى 
دور مطربة اســمها لؤلؤ، ومن تأليف زينب عزيز وإخراج 

محمد عبد السالم.
جديــر  بالذكــر أن آخــر أعمــال احمــد زاهــر هو مسلســل 
»البرنــس« مــع النجــم محمــد رمضــان واملخــرج محمــد 

سامى والذى عرض فى دراما رمضان ٢٠٢٠.

قالت الفنانة الشابة غادة طلعت إنها 
فوجئت بردود فعل الجمهور والنقاد 

والفنانين حول شخصية الست »ثريا«، التى 
جسدتها فى مسلسل »الفتوة« الذى عرض 

ضمن موسم الدراما الرمضانى الماضى

شــهيد الصاعقة املصريــة البطل إبراهيــم رفاعى، وحكى 
منســى البنــه عــن بطولة الشــهيد، فتوقع البعــض أن يبدأ 
اجلــزء الثانــى مــن حيث انتهى املشــهد األخيــر من اجلزء 

األول.
إبراهيــم  البطــل  أن  املعروفــة  القصــص  ومــن ضمــن 
الرفاعى كان فى حياة الشهيد البطل أحمد منسى دائماً، 
وكان مبثابــة القــدوة وامللهــم لــه وأن لقب األســطورة ورثه 
منسى عن إبراهيم الرفاعى أسطورة الصاعقة املصرية.

وفى إحدى حلقات مسلسل »االختيار« ظهر فى جدران 
منزل منســى بــرواز يحمل صورة إبراهيــم الرفاعى، الذى 
كان حاضراً فى ذهن منســى من خال مواقفه الشــجاعة 

واإلنسانية.
ويــردد البعض أن املسلســل قد يتناول جتســيداً لســيرة 
أحــد أبطــال محاربــة اإلرهاب بعــد ثــورة 30 يونيو، حيث 
رشــح البعــض قصــة حيــاة العقيــد رامــى حســنني شــهيد 
الصاعقة، وهو بطل من أبطال القوات املســلحة املصرية، 
وهو القائد الســابق للكتيبة 103 صاعقة، الذى استشــهد 
فــى أكتوبــر ٢016، ليتولى قيادة الكتيبة من بعده الشــهيد 

أحمــد املنســى، وملــن ال يعــرف فالشــهيد العقيــد رامــى 
حسنني من مواليد 1975، وتخرج فى الكلية احلربية عام 
1996. انضم الشــهيد رامى حســنني إلى ساح الصاعقة 
فــور تخرجــه، ســافر فــى العديد مــن البعثــات اخلارجية، 
حصل خالها على كافة فرق الصاعقة املصرية، وشــارك 
فــى عمليــة حق الشــهيد فى ٢015، ونال الشــهادة فى ٢9 

أكتوبر ٢016.
كان معروفــاً عــن العقيد رامى حســنني أنــه كان متفوقاً 
فــى الرمايــة، فكانت العبوة الناســفة تفجــر بطلقة واحدة 
منه، وطوال عام قضاه فى محاربة العناصر اإلرهابية قبل 
استشهاده كان بطًا مصرياً ممثًا للعسكرية املصرية فى 

أكمل صورها.
فــى إحدى النــدوات التثقيفية للقوات املســلحة، حتدث 
وزيــر الدفــاع، وكذلــك زمــاء العقيــد رامــى حســنني عن 
بطوالتــه فــى الكتيبــة، واصفني إيــاه بأنــه كان دائماً محباً 
للعمــل، حتــى إنــه كان آخــر الذين يذهبون لإلجــازة، وكان 
دائمــاً يطلبــه القــادة للمشــاركة فــى العمليــات املهمــة فى 

مواجهة العناصر اإلرهابية.

وفــى تســجيل نــادر لــه متــت إذاعتــه فــى أحــد األفام 
للقــوات  املعنويــة  الشــئون  إدارة  مــن  املنتجــة  الوثائقيــة 
املســلحة، ظهر العقيد الشــهيد رامى حســنني، قبل تنفيذ 
إحــدى املهــام، ينصح الضبــاط واجلنود املشــاركني قائًا: 
»كل واحــد علــى قلــب زميلــه، وســنتحرك زى مــا احنــا، 

وهنرجع ساملني غامنني«.
يذكــر مــن قصص الشــهيد رامى حســنني، أنــه كان فى 
مهمــة خطيــرة للغايــة، فقــال ألحــد ضباطه، »ســأكون أنا 
فى املقدمة وكل الرجالة ورايا، علشــان تاخذ قوتها منى«، 
ليستشــهد يومهــا ضاربــاً املثل فــى التضحيــة بالنفس فى 

سبيل الوطن.
اختيــار كــرمي عبدالعزيــز لتقــدمي اجلــزء الثانــى مــن 
مسلســل »االختيــار«، جعــل متابعــى املسلســل يحتفلون به 
علــى السوشــيال ميديا، مشــيدين بهذا االختيــار بدالً من 
الفنان أمير كرارة، وأشــار البعض إلى أن كرمي ســيضيف 

للمسلسل طابعاً مختلفاً وسينجح جناحاً كبيراً.
وبالرجــوع إلــى األعمال التى قدمها كــرمي عبدالعزيز فى 
مشــواره، ســنجد أنــه قــدم أعمــاالً ذات طابع »وطنــى«، من 

خــال أعمــال املخابرات املصريــة، كان أبرزهــا »والد العم« 
الــذى جســد خالــه »ضابــط املخابــرات املصريــة«، وتناول 
العمــل الصــراع العربــى اإلســرائيلى. وتدور أحــداث العمل 
الذى حقق وقت عرضه فى ٢009، جناحاً كبيراً، عن ضابط 
باملوساد »شريف منير« مسئول عن تكوين شبكة جاسوسية 
لتنفيــذ اغتيــاالت فى مصر، يتــزوج بفتاة مصرية ال تعرف 
هويتــه احلقيقيــة، ثم يجبرها على العيش فى »إســرائيل«، 

ترســل املخابرات املصرية ضابطاً لكشــف نوعية املعلومات 
التــى حصل عليهــا وإعادة الزوجة املخدوعة، ويظهر الفيلم 
كفــاءة املخابــرات املصريــة. ثم عــاد لتقدمي هــذه النوعية 
فى ٢017، من خال مسلســل »الزيبق«، وهو من ملفات 
املخابــرات العامــة املصريــة، ومن تأليف السيناريســت 
وليد يوســف وإخراج وائل عبداهلل، وجسد من خاله 
دور »عمــر صــاح« فنــى كاميــرات الــذى يجنــد مــن 
قبــل املخابــرات املصرية عن طريــق الضابط خالد 
صبــرى »شــريف منيــر« مــن أجــل أن ينــدس فــى 
أوروبا للكشــف عن خايا املوســاد املوجودة هناك 
واملوجودة فى مصر ومعرفة املهام املطلوبة منهم.

أمير كرارة يرد على 
استبعاده من 

المسلسل.. ويوجه 
رسالة للفنان كريم 

عبدالعزيز

أمانى أبوعيسى

شرين جمال شرين جمال

 »شاركت فى السباق الرمضانى بأربعة أعمال.. 
وتغلبت على ضغط التصوير ألننى أعشق التمثيل«

ڤيروس كورونا يحاصر النجوم

فى البداية حدثنا عن شخصيتك فى مسلسل »النهاية«؟
جســدت خــال األحــداث دور شــاب يدعى »الطحــاوى« فهو مــن أصدقاء 
بطل العمل الفنان يوسف الشريف، ودائماً يسعى ملساعدته والوقوف بجواره، 
وذلك عن طريق أنه خصص له مخبأ فى السوبر ماركت اخلاص به ليمر من 
خالــه ويذهــب إلى امللجأ ليعلم األطفــال القراءة والكتابة، وهذه الشــخصية 
نالــت إعجابــى مــن البدايــة، ألنها حتمل العديــد من املواقف اإلنســانية، هذا 

باإلضافة إلى أننى لم أقدم مثلها من قبل.
كيف كان تعاونك مع الفنان يوسف الشريف؟

هذا أول عمل يجمعنا، فكنت دائماً أســمع عنه من قبل أنه فنان على قدر 
كبيــر مــن االحترام وكل مــن يتعاون معه كان يؤكد ذلك، وعندما شــاركت معه 
فــى املسلســل وجــدت أنــه بالفعل شــخص أكثر مــن رائع على املســتوى الفنى 
واإلنســانى، فأنــا كنــت محظوظــاً ألن جتمعنــى بــه الكثير من املشــاهد، وفى 

احلقيقة أنا سعدت للغاية بهذا التعاون وأمتنى تكراره.
املسلســل مختلــف ويتحــدث عــن املســتقبل.. كيــف تــراه كمشــاهد خاصة أن 

البعض وصفه بالغريب؟
بالفعــل هــذا العمــل مختلــف متامــاً، فهــذا املعتاد للفنان يوســف الشــريف 
فدائمــاً أعمالــه خارج الصندوق ومميزة، فاملسلســل يعتبــر مغامرة كبيرة ألنه 
كان غير معلوم هل ســيتقبل اجلمهور هذه الفكرة أم ال، لكن من وجهة نظرى 
أن اجلمهــور املصــرى لديــه الوعــى الكافــى لهــذه النوعيــة من األعمــال، ألنه 
يشاهد دائماً األعمال العاملية التى تكون أفكارها مختلفة نوعاً ما، وأعتقد أن 
مسلسل »النهاية« سيكون نقطة انطاق لهذه النوعية من األعمال فى مصر.

شاركت أيضًا فى »ليالينا ٨٠« فحدثنا عن طبيعة دورك فى املسلسل؟
قدمــت شــخصية »زيــن«، فهو لديــه محل لبيع شــرائط الفيديــو وذلك ألن 
وقتهــا كان الفيديــو شــيئاً جديــداً ولــه قيمة كبيــرة، فهذا الدور حمــل العديد 
مــن املفاجآت وعكس شــخصيتى فى مسلســل »النهاية« متامــاً، لذلك وافقت 
عليه على الفور ألن حتد كبير بالنســبة لى أن أطل على اجلمهور فى الســباق 

الرمضانى بأكثر من شخصية.
كيف استعددت لهذه الشخصية نظرًا لتفاصيلها املختلفة؟

أنا فى األســاس عشــت جزءاً من حياتى فى هذه احلقبة، ألننى من مواليد 
الثمانينــات، لذلــك لــدّى خلفية عن بعــض التفاصيل، لكننــى حاولت االطاع 
على تفاصيل أكثر فى شخصيتى، وعلى سبيل املثال أننى درست جيداً كيفية 
التعامل مع شرائط الفيديو وطريقة تنظيفها والتعامل معها، وذلك حتى يكون 

الدور أكثر واقعية ويظهر للجمهور فى أفضل صورة.
فى رأيك.. ما الذى يجعل املسلسل مختلفًا عن باقى األعمال التى تناولت 

هذه احلقبة الزمنية؟
فى احلقيقة أن هذا العمل يحمل الكثير من العناصر التى جتعله مبكانة 

أخــرى فــى هذه النوعية من املسلســات التى تتناول حقبات زمنية مختلفة 
وذلــك ألن فريــق العمــل قدم ســيناريو مختلفاً ومميزاً، واإلخــراج كان له رؤية 
خاصــة، واملمثلــون قدمــوا أدوارهــم بحرفيــة كبيــرة، هــذا باإلضافــة إلــى أن 

املوسيقى اخلاصة به مميزة للغاية.
وماذا عن مشاركتك فى مسلسل »بـ ١٠٠ وش«؟

ســعدت للغايــة ملشــاركتى فــى هــذا العمــل، ألننى كنــت أمتنى التعــاون مع 
املخرجــة العظيمــة كاملــة أبوذكــرى، ألنها بالفعــل من أعظــم املخرجات على 
الســاحة الفنيــة، فهو عمل كوميــدى تقدمه الفنانة نيللى كــرمي ببراعة كبيرة، 
وأجسد خال األحداث دور شاب يدعى »مراد اجلبالى«، وهذا الدور مختلف 

عن باقى الشخصيات التى قدمتها فى املوسم الرمضانى.
فــى  »اتنــني  فــى مسلســل  املشــاركة  علــى  الــذى شــجعك  مــا 

الصندوق«؟
من ُحسن حظى أن املسلسل ُعرض فى السباق الرمضانى، 
خاصــة أننــا انتهينــا مــن تصويــره منذ عــدة أشــهر وكان من 
املفترض أن يعرض فى املوسم الشتوى لكن تغيرت الظروف 
وقــرر صنــاع العمــل عرضه فى شــهر رمضان، وبشــكل عام 
ســعدت بالتعــاون مع املخــرج محمد مصطفــى واملؤلف لؤى 
الســيد، والتجربة كانت أكثر من رائعة بالنســبة لى والتعاون 

مع النجمني حمدى امليرغنى وأوس أوس له طابع خاص.
كيف استطعت توفيق الوقت بني تصوير أربعة أعمال؟

هــذا األمــر لــم يكــن ســهًا علــى اإلطــاق، وكان يتطلــب 
مجهــوداً كبيراً، ألنه فى بعــض األحيان كان يجب علّى 
أن أصــور أكثــر من عمل فى نفس اليوم، لذلك كان 
يسبب لى ضغطاً كبيراً، لكننى كنت دائماً أتغلب 
عليــه وأبذل قصــارى جهدى لتقــدمي أفضل ما 

لدّى ألننى أعشق التمثيل.
كيــف اســتقبلت ردود فعــل اجلمهــور عــن هــذه 

األعمال حتى اآلن؟
ردود فعــل اجلمهور أســعدتنى كثيــراً فى هذا 
املوســم، وأدوارى القــت استحســان املشــاهدين 
خاصة شخصية »طحاوى« فى مسلسل »النهاية«، 
وأمتنى أن أكون دائماً عند حسن ظنهم وما زالت 

األدوار حتمل العديد من املفاجآت.

وألول مــرة منــذ ســنوات طويلــة لــم يســجل شــباك التذاكــر أى إيرادات 
خــال الفتــرة املاضيــة، وبذلك أطــاح فيروس كورونا مبوســم عيد الفطر 
الســينمائى الذى ينتظره اجلميع كل عام، وبشــغف كبير ينتظر عدد 
كبير من جنوم الفن فتح أبواب السينما أمام اجلمهور لعرض 
أفامهم التى مت تأجيلها بسبب هذه األزمة، وفى هذا التقرير 
يرصد »املوجز« األفام التى تنتظر فتح السينمات حتى تخرج 

إلى النور.
البدايــة مــع فيلــم »العنكبوت« الــذى يعود من خاله الفنان أحمد الســقا 
للســينما مــن جديــد بعــد غياب ثاث ســنوات، وتدور أحداثه فــى إطار من 
األكشــن واإلثارة حول عصابة تطاردها قوات األمن، ويجســد الســقا خال 
األحــداث دور رجــل محــط اهتمــام واجلميــع يبحث عنه ألنه يرتــدى قناعاً 
وبدلــة ســوداء فــى كل عملية يقوم بهــا ما يجعل من الصعــب الوصول إليه. 
ويتــم تنفيــذ األكشــن فــى الفيلــم بواســطة مصمــم األكشــن العاملــى أنــدرو 
ماكنــزى، وســيتم تقدمي جرعة أكشــن ضخمــة خال الفيلم الــذى رصد له 

املنتج ميزانية ضخمة.
الفيلــم مــن إخــراج أحمــد نادر جــال وتأليــف محمد ناير ويشــارك فى 
بطولتــه بجانــب أحمد الســقا نخبة كبيــرة من جنوم الفن، منهــم منى زكى، 
ظافــر العابديــن، يســرا اللــوزى، شــيماء ســيف، رمي مصطفــى، زكى فطني 
عبدالوهــاب، ومحمــد لطفــى، ومحمــد ممــدوح، وأحمد فؤاد ســليم، حيث 
مت وقــف تصويــر الفيلــم قبل شــهر رمضان املاضى بســبب انشــغال أبطاله 
مبسلســاتهم الرمضانية وســفر أحمد الســقا إلى لبنــان لتصوير برنامجه 
األخيــر »إغلــب الســقا«، الــذى مت عرضــه علــى الشاشــات فــى املاراثــون 
الرمضانــى، هــذا باإلضافة إلى الظــروف الراهنة وانتشــار فيروس كورونا 

املستجد.
ويأتــى فيلــم »البعــض ال يذهب للمــأذون مرتني« للنجم كــرمي عبدالعزيز 
مــن أبرز األفام التى مت تأجيلها بســبب ڤيــروس كورونا، حيث أعلن صناع 
الفيلم عن طرحه فى عيد الفطر قبل ثاثة أشهر، ولكن مت تأجيله وأصبح 
موعد طرحه مجهوالً حتى اآلن، وانتهى أبطاله من تصوير مشــاهدهم منذ 
فتــرة طويلــة فى العديد من األماكن والديكــورات. وتدور أحداث الفيلم فى 
إطــار اجتماعــى ويطرح العديد من التســاؤالت حول جتربــة الزواج، ويقدم 
خاله كرمي عبدالعزيز شخصية إعامى يعمل على كشف احلقائق بطريقة 
تنكريــة فى شــخصيات مختلفة وغريبــة عنه، ويناقش العديــد من القضايا 

االجتماعية التى لها عاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الطاق.
فيلــم »البعــض ال يذهــب للمأذون مرتني« بطولة كــرمي عبدالعزيز، ماجد 
الكدوانى، عمرو عبداجلليل، ودينا الشربينى وعدد كبير من النجوم وتأليف 

أمين وتار، وإخراج أحمد اجلندى.
هــذا باإلضافــة إلــى فيلــم »العــارف: عــودة يونس« الــذى يشــهد التعاون 
األول بــني الفنــان أحمد عز والفنان أحمد فهمى، وتدور أحداثه حول فكرة 
حــرب العقــول فــى وقتنــا املعاصــر، من خال قصــة يونس الــذى يعيش مع 
زوجته وطفلته الرضيعة فى إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد 

البنوك عن طريق اإلنترنت، ومن هنا يدخل فى صراع مع إحدى العصابات 
اخلطيرة. ويشارك فى بطولة فيلم »العارف« كوكبة من النجوم، منهم أحمد 
عــز، وأحمــد فهمــى، مصطفــى خاطــر، محمود حميــدة، كارمــن بصيبص، 
أحمد خالد صالح، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد عاء الديب.

ويعتبــر فيلــم »ديدو« مــن أكثر األفام الذى واجهت أزمة بســبب ڤيروس 
كورونــا، حيــث مت تأجيله ملوســمني متتاليــني، ليقرر منتــج العمل طرحه فى 
موســم عيــد الفطــر بعد عدم حلاقه مبوســمى رأس الســنة ومنتصف العام 
بســبب عــدم االنتهــاء من أعمال املونتــاج واجلرافيك، ولكــن يأتى الڤيروس 

ليأجله للمرة الثالثة.
وتــدور أحــداث الفيلم فى قالب من الكوميديا، حول شــاب يدعى »ديدو« 
الذى يقرر بصحبة أصدقائه سرقة عالم أثرى، لكنه يكتشف األمر ويتمكن 
من حتويلهم بتجربة من جتاربه إلى عقات أصابع، فتحدث لهم العديد من 
املفارقــات واملغامرات الكوميدية. ويشــارك فى بطولتــه بجانب كرمي فهمى 
مجموعــة مــن النجــوم، منهم حمدى امليرغنــى ومحمد ثــروت وهدى املفتى 
وبيومــى فــؤاد، وعدد من ضيوف الشــرف منهم أحمد فهمى وهشــام ماجد 

وشيكو، والفيلم من تأليف كرمي فهمى، وإخراج عمرو صاح.
وينضــم إلــى هــذه القائمــة فيلم »أشــباح أوروبــا«، الذى ميثل عــودة قوية 
للفنانــة اللبنانيــة هيفاء وهبى للســينما مــن جديد بعد غياب دام لســنوات، 
وتدور أحداثه فى إطار من اإلثارة والتشــويق حول زوجة تنجب ســتة توائم، 
مــا يجعــل الــزوج يبيــع ثاثــة مــن أبنائهما بســبب الفقــر، وعندما تكتشــف 
الزوجــة، تقرر ترك زوجها والســفر للخارج. وتنشــأ العديــد من الصراعات 
بني األشــقاء وهم مقســمون إلى ثاثة، هم هيفاء وهبى وأحمد الفيشــاوى 
ومصطفى خاطر يعيشــون فى مصر فى حالة اقتصادية ضعيفة ولهم ثاثة 
توائم يعيشون فى أوروبا، وتقوم هيفاء وهبى بدور فتاة تعيش فى حى شعبى 
فــى وســط البلــد وشــقيقتها التى تعيش فــى أوروبا تنوى العــودة إلى مصر، 
ويقــوم الفنــان مصطفى خاطر بدور ســائق ميكروبــاص فى مصر يعانى من 
احلالــة االقتصاديــة ويقوم بدور مهندس كمبيوتــر كبير فى أوروبا، ومن هنا 

تتوالى األحداث.
ونختتم بفيلم »الغســالة« الذى توقف تصويره قبل شــهر رمضان املبارك 
وقــرر صناعــه عودة التصوير من جديد الفترة املاضية مع اتخاذ اإلجراءات 
الوقائية الازمة وســيتم جتهيز الفيلم لطرحه فور افتتاح الســينمات، حيث 
تدور أحداث الفيلم فى إطار من الفانتازيا واخليال العلمى بشكل اليت حول 
عمر الذى يحاول اســتخدام الغســالة للتخلص من الشــوائب التى متنعه من 

االرتباط بحب حياته، ومن هنا تتوالى األحداث.
يذكر أن »الغســالة« من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبداحلميد، 
ويشــارك فــى بطولتــه كل مــن أحمــد حــامت وهنا الزاهــد ومحمــود حميدة 
ومحمد سام وأحمد فتحى وطاهر أبوليلة وعدد آخر من الفنانني الشباب. 
ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بني هنا الزاهد وأحمد حامت بعدما 
قدمــا فيلــم »قصــة حــب« الــذى مت عرضه فى موســم عيد احلب مــن العام 

املاضى، وحقق وقتها جناحاً جماهيرياً كبيراً.

نما
سي

ن ال
حزا

أ

ينتظر الماليين من 
عشاق السينما والمعنيين 

بها افتتاح دور العرض 
من جديد، وذلك بعد 
غلقها مارس الماضى 
تنفيذًا لقرارات رئيس 

الوزراء لمنع أى تجمعات 
للمواطنين، وذلك كتدبير 

احترازى فى إطار خطة 
الدولة للتعامل مع 

أى تداعيات محتملة 
لفيروس كورونا المستجد

يعد الفنان الشاب 
محمد مغربى من 

الوجوه الجديدة التى 
أثبتت وجودها على 
الساحة الفنية، من 
خالل أدواره المميزة 

التى قدمها على 
الساحة الفنية الفترة 

الماضية، ويعيش 
مغربى حالة من 

النشاط الفنى هذه 
الفترة، ألنه شارك فى 
السباق الرمضانى لهذا 

العام من خالل أربعة 
مسلسالت درامية، قدم 

فى كل واحد منها 
دورًا مختلفًا عن اآلخر، 
لذلك كان لـ»الموجز« 
هذا الحوار ليكشف لنا 

عن تفاصيل أدواره 
وعن أبرز كواليس 

المسلسالت.

»العنكبوت« واإلثارة والتشويق تسيطر على األحداث أحمد السقا يعود للسينما بـ
كريم عبدالعزيز ينتظر عرض »البعض ال يذهب للمأذون مرتين«.. و»العارف« يسجل 

التعاون األول بين أحمد فهمى وأحمد عز
»أشباح أوروبا« يعيد هيفاء وهبى للسينما من جديد.. و»الغسالة« يسجل التعاون 

الثانى بين أحمد حاتم وهنا الزاهد

اختيار كريم عبدالعزيز 
لتقديم الجزء الثانى من 

مسلسل »االختيار«، 
جعل متابعى 

المسلسل يحتفلون به 
على السوشيال ميديا

محمد مغربى:
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

510
بعدما أشعلت شيرى هانم وابنتها 

السوشيال ميديا بفيديوهات مخلة باآلداب، 
تمكنت اإلدارة العامة لمباحث اآلداب 

من القبض عليها بتهمة الترويج للفسق 
والفجور والتحريض على الدعارة

الهرم الرابع وجنمة جيل 
فتايات التك توك

»املوجز« ترصد مشوار فتيات »التطبيق 
امللعون« من الفقر إلى الثراء ثم السجن

بالُسباب واإليحاءات اجلنسية غير املبررة، وكان ذلك واضحاً بدون 
احلاجــة إلــى مشــاهدة محتواهــا، إذ إن عناويــن فيديوهاتهــا كانت 

تغنى عن ذلك.
مؤخــراً، انضمــت »زمــردة« لوالدتها شــيرى هــامن، وقدمت معها 
العديد من الفيديوهات املنافية لآلداب، وحرصت هى األخرى على 

التأكيد على وجود عالقة بينها وبني »الباشا«.
ومنــذ ذلك احلني، بدأت مرحلة تصفية احلســابات، بني شــيرى 
وناصــر حكايــة،  رودينــا،  األســتاذة  واليوتيوبــرز اآلخريــن  هــامن، 
وغيرهــم، إذ تبــادل كل األطــراف العديــد مــن الفيديوهــات التــى 
تتضمن الكثير من االتهامات واأللفاظ النابية، واســتمر األمر لعدة 

شهور.
حرصــت »الهامن« على التأكيد أنها فوق طائلة القانون وأن فكرة 
القبض عليها بعيدة متاماً نظراً للدعم املقدم لها من ِقبل »الباشا«، 
إال أن ناصــر حكايــة، تشــجع بعد القبض على حنني حســام، ومودة 
األدهــم، وقــرر أن يجعل األمر يتخذ شــكاًل قانونيــاً، فلجأ لعدد من 

احملامني لتقدمي بالغات ضد الهامن وابنتها زمردة.
اإليقــاع بها لم يكن ســهاًل بحســب تصريحــات ناصر حكاية، فى 
الفيديــو الــذى نشــره باألمس، والذى أعلن مــن خالله القبض على 
شــيرى هــامن، مؤكداً أنها كانت تكذب علــى متابعيها على »يوتيوب« 
طوال الوقت بشأن وجودها فى أماكن غير التى توجد فيها بالفعل 
ممــا صعــب املهمــة علــى الشــرطة، التى ضبطتهــا هــى وابنتها فى 

إحدى الشقق مبصر اجلديدة.
أشــار »حكايــة« إلــى أن االســم احلقيقى لشــيرى هامن هو 
شــريفة رفعت، أما ابنتها زمردة، فاســمها هو نورا هشــام، 
مؤكداً أن الدولة لم تكن لتتهاون فى اإليقاع بامرأة ُمدانة 
فى قضية ســرقة عــام 2018، باإلضافــة إلى قضيتني 
بتهمة ضرب والدتها، مشــيراً إلى أنها نصبت أيضاً 

على والدة محمد هانى، العب النادى األهلى.
وكشــفت النيابــة العامة جانباً مــن التحقيقات 
التــى أجرتها مع املتهمتني املعروفتني بـ»شــيرى 
هــامن« و»زمردة« وذلــك فى إطار قرار النيابة 
التحقيقــات  ذمــة  علــى  بحبســهما  العامــة 

بقائمة من االتهامات.
ومتثلــت االتهامــات فى االعتــداء على 
مبادئ وقيم أسرية فى املجتمع املصرى، 
اخلاصــة،  احليــاة  ُحرمــة  وانتهاكهمــا 
والعــرض  التوزيــع  بقصــد  ونشــرهما 
صوراً ومقاطع مصورة خادشة للحياء 
تتضمــن  دعــوة  وإعالنهمــا  العــام، 
إغــراء بالدعارة ولفــت األنظار إليها، 
واعتيــاد إحداهما ممارســة الدعارة 
وحتريــض األخــرى لها ومســاعدتها 
على ذلك وتســهيلها لها، وإنشــائهما 
وإدارتهمــا واســتخدامهما حســابات 
خاصــة بالشــبكة املعلوماتيــة بهدف 

ارتكاب تلك اجلرائم.
وبينــت النيابــة العامــة فــى بيــان 
لها، أنه مت رصد ما تنشــره املتهمتان 
مــن مقاطع تتضمن إيحاءات جنســية 
احليــاء  تخــدش  وعبــارات  وســباباً 
مبواقــع التواصــل االجتماعــى، وتلقت 
النيابــة عــدة مطالبــات بإلقــاء القبــض 
عليهمــا والتحقيق معهمــا عبر الصفحة 
الرســمية لـ»النيابة العامــة« مبوقع »فيس 
بــوك«، وعبــر خدمة الشــكاوى اإللكترونية 

لـ»النيابة العامة«.

لم يهتموا باحملتوى قدر اهتمامهم بالترويح عن أنفســهم بالضحك 
على ما يبدر من سيدة ظن البعض فى البداية أنها مجنونة أو تعانى 

من مرض نفسى.
شــخصية شــيرى هــامن، أحاطهــا الغمــوض إذ حرصــت دائمــاً 
علــى إخفــاء حقيقتهــا وهويتها، مع ترســيخ فكرة واحــدة وهى أنها 
مــن الطبقــة األرســتقراطية، املدعومــة مــن ِقبــل أحــد األشــخاص 
البارزين فى إحدى اجلهات السيادية، والذى كانت تناديه فى أغلب 

فيديوهاتها بـ»الباشا«.
ظهــور شــيرى هــامن، ببعــض املالبــس املكشــوفة دفــع البعــض 
النتقادهــا، إال أنهــا كانــت تــرد علــى املنتقديــن بارتــداء 
مالبــس مكشــوفة أكثــر وأكثر، وشــيئاً فشــيئاً 
أخــذت فيديوهاتهــا منحنــى آخــر ال 
يهدف لشــىء ســوى الــرد على 
أفعالهــا  ينتقــد  مــن  كل 
ملــىء  مبحتــوى 

وبعدما أشعلت شيرى هامن وابنتها السوشيال ميديا بفيديوهات 
مخلــة بــاآلداب، متكنــت اإلدارة العامــة ملباحــث اآلداب من القبض 
علــى البلوجر شــيرى هامن الشــهيرة بـ»ســيدة التيك تــوك«، وابنتها 
زمردة، حيث جاء قرار القبض عليهما على خلفية نشرهما محتوى 
خادشاً للحياء، ويحتوى على ألفاظ نابية وأفكار تهدد أمن املجتمع.
البدايــة كانــت منــذ شــهور، حينما ظهــرت امرأة غريبــة األطوار 
فــى فيديوهــات ال تتعــدى الدقيقــة الواحدة، تتحــدث بكلمات غير 
مترابطــة وغيــر مفهومــة، إال أن خفــة ظلها جذبــت الكثيرين الذين 

ومن »ســيدة التيك توك«، إلى منة عبدالعزيز والشــهيرة بـ»فتاة التيك 
تــوك«، التــى مت اغتصابهــا من قبل أصدقائها بعدمــا كانت تظهر معهم 
فى فيديوهات مختلفة على نفس التطبيق، وقررت النيابة إحالتها إلى 

التأهيل التفسى بدالً من حبسها، وذلك ملدة 3 أشهر قابلة للزيادة.
وتعــود بدايــة القصــة إلى ظهور منــة، التى يتابعها عبر حســابها على 
انســتجرام ما يقارب الـ50 ألف شــخص، ظهرت بالعديد من الكدمات على 
وجهها وهى تبكى، لتكشــف عن تعرضها حلادث اغتصاب وتصوير باإلكراه 

من شخص صديقها باالتفاق مع عدد من أصدقائها البنات.
قالــت منــة: »فيــه فيديوهــات اتنشــرت ليــا باإلكــراه وضــرب اغتصــاب.. 
واحــد اســمه مازن إبراهيــم اغتصبنى ومصورنــى باإلكــراه وضاربنى وعورنى 
فــى كل جســمى، واللــى منزلــني الفيديوهــات دى بنــات صحابــى متفقــني 
معــاه.. كانــوا متفقــني مع مازن إنهــم هيغتصبونى ويضربونــى وهيصورونى.. 
أنــا عايــزة حقــى.. مــش عشــان أنا يتيمــة أو معرفتــش العيب مــن الصح أو 
معرفتــش الغلط«.وعلــى الفــور، بدأ اســم منة يتصدر محــركات البحث، ومن 

املعلومــات املنشــورة عبــر حســابها أنها متزوجــة، وحترص على نشــر العديد 
مــن الفيديوهــات التــى جتمعها بزوجهــا أو مبفردها، حيث إن حســابها على 
تطبيق الفيديوهات »تيك توك« يحتوى على 83 ألف متابع، وحتول هاشتاج 
»حق - منة - عبدالعزيز«، وهاشــتاج »القبض - على - املغتصب - مازن 
- إبراهيــم« إلــى األكثــر تداوالً عبــر تويتر، ، ثم عادت منــة بفيديو جديد 
اليــف عبــر حســاب زوجها محمــد، تؤكد أنــه تلقى تهديداً من الشــخص 
الــذى تتهمــه باالغتصــاب، وتقــول إنه شــخص هارب مــن والــده وإنه قام 
بأخــذ هاتفهــا وأموالهــا بالقوة. فــى املقابل، خــرج مازن إبراهيم، الشــاب 
الــذى تتهمــه منــة باغتصابهــا، مبجموعة مــن الفيديوهات عبر حســابه 
علــى »فيــس بوك«، للرد على اتهام منة، كاشــفاً عــن تعرضها للعديد من 
األزمات العائلية والنفســية، مؤكــداً أن العالقة بينهما كانت طيبة وعالقة 
صداقــة و، كمــا كشــف عن تعرضــه لعملية ابتزاز من منــة للحصول على 
األمــوال، ليطالــب املتابعــني بالقبض على هؤالء الشــباب والتحقيق معهم 
وهــو مــا حدث بالفعــل، . وبعد فترة من احلبس أمــر النائب العام حمادة 

الصاوى باســتبدال احلبس االحتياطى للمتهمة آية، وشهرتها 
»منــة عبدالعزيــز« بأحــد التدابير املنصوص عليهــا باملادة 201 
مــن قانــون اإلجراءات اجلنائية كبديٍل عــن احلبس االحتياطى؛ 
وهــو إلزامهــا بعــدم مبارحــة أحــد مراكــز االســتضافة احملــددة 
وحمايــة  لـ»اســتضافة  االجتماعــى«  التضامــن  »وزارة  مبشــروع 
املــرأة املَُعنَّفة نفســّياً واجتماعّياً واقتصادّيــاً«، والذى قبلته املتهمة 
موطنــاً ومســكناً لها لعــدم وجود محل إقامة ثابــت ومعلوم لديها. 
وكلفــت النيابــة العامة بالتنســيق مع »وزارة التضامــن االجتماعى« 
و»املجلــس القومى للمرأة«، األخصائية االجتماعية املشــرفة مركزّياً 
على مشــروع »اســتضافة وحماية املرأة املعنفــة« مبحافظة القاهرة، 
وأخصائية نفســية ببرنامج »حماية أطفال وكبار بال مأوى« بالوزارة، 
ببحــث حالــة املتهمــة االجتماعيــة والنفســية وعــرض نتائــج البحــث 
والتوصيات على »النيابة العامة«، والتى أســفرت عن اضطرابها انفعالياً 

ونفسياً نتيجة تعرضها ألزمات اجتماعية قاسية ُمنذ صغرها.

وفــى أبريل املاضى، كانت القضية األشــهر التى قادت 
حنــني حســام، وامللقبــة بـ»هــرم مصــر الرابــع« إلى خلف 
القضبــان، بســبب فيديوهــات تروج من خاللها ملمارســة 
أفعــال خادشــة للحيــاء، بهدف دعم األســر فــى ظل أزمة 

كورونا على حد وصفها.
ولم ميثل القبض على حنني حســام، الطالبة بجامعة 
القاهــرة، ردعاً ألمثالها، فظهــرت فيديوهات جديدة غير 
ــمودة األدهــم، التى حتظى  مناســبة للعــادات والتقاليد لـ
مبتابعــة 2 مليون شــخص عبر تيك تــوك، أعقبها ظهور 
مقاطــع علــى نفس الســياق ملنــة عبدالعزيــز البالغة من 
العمــر 17 عامــاً، ثــم »شــيرى هــامن وابنتهــا« فــى أحدث 

جرمية ضد األخالق كما ذكرنا سابقاً.
البدايــة كانــت عنــد إعــالن حنــني املثيــر للريبــة، عــن 
حاجتهــا لفتيــات تعمــل مقابــل مرتبــات تبــدأ مــن 3000 
دوالر شــهرياً، ويكــون العمــل خــالل منصة تقــوم الفتيات 
بالتســجيل بهــا، ويشــترط أن تكــون حســنة املظهــر وأن 
تتحــدث مــن مكان به إضــاءة جيدة، حتى تســهل عملية 
احملادثــات مع املســتخدمني مــن الزوار مقابــل نظام دفع 
يسمى بالكوينز يشتريها املستخدم مقابل مبالغ من املال 
ويبــدأ فى دفعهــا للفتيات، مؤكــدة أن البرنامج محترم ال 

شك فى نواياه.
قالت نصاً: »مواصفات البنات اللى عاوزاهم ما يقلوش 
عن 18 سنة.. ألن حضرتك هتكونى مذيعة فى أبلكيشن 
ما ينفعش تكونى طفلة.. الاليف بيكون فورمال يعنى ما 
ينفعش البنت تطلع بلبس خارج.. القبض هيكون من 36 
دوالر حلد ألفني و3 آالف دوالر.. هتفتحوا اليف بوشكوا.. 
مش محتاجة غير شــكل الئق والناس هتتدخل وتتعرفى 
عليهــم وتكونى صداقات بشــكل محتــرم وجميل من غير 

جتاوزات«.
وبعــد اللغــط الــذى حدث بســبب هذا الفيــدو، ظهرت 
حنــني فــى فيديو آخر دافعت فيه عن نفســها، وقالت إن 
الفيديــو الــذى بثــه اإلعــالم »مت اقتطاعه وحتريفــه«، وإن 
اإلعــالم أســاء فهم ما طلبته فى املقطــع املصور، واختزله 
بشــكل ُمخــل، كمــا خرجــت فــى تصريحــات تليفزيونية، 

وأوضحــت حنــني أنها »طلبت 20 فتاة محترمة من 
أجــل تطبيــق جديد، فــى مقطــع فيديو من 3 

دقائق«، لكن وسائل إعالم اختصرته إلى 10 
ثــوان فقــط، مؤكــدة أن والديهــا »موافقان 

على ما تنشره من مقاطع مصورة«.
وقبل املشــكلة األخيرة، تعرضت حنني 
النتقــادات واســعة بســبب أســلوبها فــى 

احلديــث وأدائها لبعــض احلركات 
على حسابها على تطبيق تيك 

تــوك، إال أن حنــني كانــت 
تفســر هــذه االنتقــادات 

»اليوتيوبــرز«  بغيــرة 
املســتخدمني  أى 
ملوقــع  النشــطني 
منهــا،  يوتيــوب 
فضاًل عــن الفراغ 

الــذى ســببه العــزل 
فيــروس  بســبب  املنزلــى 

كورونا، على حد قولها.
وقرر الدكتور محمد اخلشــت، 
إحالــة  القاهــرة،  جامعــة  رئيــس 
بكليــة  الطالبــة  حســام،  حنــني 
اآلثار، إلى التحقيقات باجلامعة 
تتنافــى  بســلوكيات  لقيامهــا 
والقيــم  العامــة  اآلداب  مــع 
وذلــك  اجلامعيــة،  والتقاليــد 
بعــد أن تلقت اجلامعــة العديد 

مــن الرســائل حــول قيــام إحدى 
الفتيات -تدعى انتماءها جلامعة 

القاهــرة- بنشــر مقاطــع مصــورة 
منافية لســلوك وقيــم املجتمع، كما 
مت القبــض عليهــا ووجهــت النيابــة 
العامــة لهــا اتهامــا »بارتــكاب جرمية 
االجتار بالبشر بتعاملها مع أشخاص 
طبيعيني هن فتيات استخدمتهن فى 
أعمــال منافيــة ملبــادئ وقيــم املجتمع 
املصرى، للحصول على منافع مادية«.
قــال  حــدث،  مــا  علــى  وتعليقــا 
والــد حنــني حســام، فــى تصريحــات 
صحفيــة، إن ابنتــه بريئــة ولم حترض 
علــى الفســق، مضيفا أنهــا دخلت فى 
نوبــة بــكاء أمــام النيابــة. ويرى حســام 
التــى  الفيديوهــات  أن  عبدالهــادى 
تعدهــا ابنتــه »عاديــة، وال تتعدى كونها 
فيديوهات شبابية كباقى الفيديوهات 
التــى تنشــرها الفتيــات والشــباب مــن 
جيلهــا والتــى تأتــى فــى إطــار الهــزار 

واملزاح«.

حنني حسام

منة عبدالعزيز.. »بنت الشارع« التى باعت جسدها من أجل الشهرة

مودة األدهم.. مدمنة االستعراض باملالبس الفاضحة

شهدت اآلونة األخيرة العديد من الكوارث التى 
نتجت عن االستخدام السيئ للمواقع الترفيهية 

وأبرزها »التيك توك«، وهو ما جعل األجهزة 
األمنية تقوم بضبط عدد من رواد مواقع التواصل 
االجتماعى بتهمة التحريض على الفسق والفجور، 
من بينهن »شيرى هانم وابنتها زمردة، ومن قبلها 

منة عبدالعزيز، ومودة األدهم، وحنين حسام«، 
وأحالتهن إلى النيابة العامة بتهم أخالقية.

كل هذه األزمات والكوارث كان وما زال الراعى 
الرسمى لها هو برنامج »التيك توك«، الذى أصبح 

األداة التى يتمحور حولها مختلف االتهامات.

أمانى أبوعيسى

جنون
التيك توك

مــودة األدهــم »تيــك تــوك«، اســم مــودة األدهم لــم يعد مشــهورا فى »تيك تــوك« أو 
فيــس بــوك فقط بل دخــل قائمة جوجل تريند بعدة عناوين، وذلك بعد القبض عليها 
بتهمة مخالفة آداب املجتمع املصرى واألسرة املصرية املعروفة منذ القدم لتلحق بذلك 
بصديقتها حنني حسام الطالبة بكلية آثار جامعة القاهرة التى سبقتها. ومت القبض 
على مودة األدهم التى تعد من أشهر وجوه برنامج تيك توك، وذلك بعد صدور قرار من 
النيابة العامة حلماية اآلداب بوزارة الداخلية بالقبض عليها، وحاولت مودة التهرب من 
القبض عليها من محل إقامتها بالقاهرة اجلديدة مبجرد علمها أن هناك قرارا صدر 
بالقبض عليها. وتنقلت مودة األدهم بني مدينة الرحاب والساحل الشمالى للهروب من 
الشــرطة إلى أن مت العثور عليها فى مدينة الســادس من أكتوبر وهى تســتقل ســيارة 

مت حتديــد أرقــام لوحاتهــا املعدنية ومراقبة حتركاتها ومبجرد العثور على الســيارة مت 
القبــض عليهــا بعدما حاولت التهرب كثيراً باســتخدام اخلواص اإللكترونية لتشــفير 
بيانــات هاتفها احملمول خالل اســتخدامها للشــبكة املعلوماتيــة واتصاالتها الهاتفية. 
ولكــن اســتطاعت اإلدارة العامــة ملباحث اآلداب، القبض عليها ووجهت لها تهمة نشــر 
مقاطع حترض على الفســق والفجور وتخل بالقيم األســرية، بعد نشــرها فيديوهات 

ترتدى بها مالبس فاضحة تخدش احلياء العام.
مودة األدهم من مواليد محافظة مرسى مطروح، جاءت إلى القاهرة منذ سنوات، 
وتدعى مودة فتحى رشــاد وشــهرتها »األدهم«، تسكن فى »مدينتى« مبنطقة التجمع 
األول وحاليــاً متتلك ســيارة موديل 2020، كانــت قد انضمت إلى عالم »التيك توك«، 

وظهــرت فى فيديوهات عبر التطبيق، ورصدتها أجهزة األمن ومباحث 
اآلداب، وباتــت دليل إدانتها. لذلك داهمت الشــرطة منزلها فى التجمع 

لكن لم تعثر عليها، إذ كانت قد رحلت قبل وصول الشــرطة، واســتمرت 
التحريــات وتوجيــه املأموريات للبحث عن مكانها، حتى عثر عليها تختبئ 

فى إحدى مناطق الـ6 من أكتوبر.
ُعرضــت »األدهــم« على النيابة العامة بالقاهرة اجلديدة، وصديقتها، التى 
تظهر بصحبتها فى الفيديو، واللتان ادعتا تصويرهما اللقطات قبل ساعات 
حظــر التجــول، وأمرت النيابة بإخالء ســبيلهما مقابل دفع كفالة قيمتها 20 

ألف جنيه، على ذمة احملضر رقم 64 جنح التجمع األول.

شيرى وزمردة.. الهامن تقود جنلتها إلى سكة احلرام
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سمير الباجورى
املستشار القانونى

شهدت اآلونة األخيرة عودة الخالف بين 
مجلس إدارة النادى األهلى برئاسة محمود 

الخطيب، وتركى آل الشيخ رئيس هيئة 
الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على 

أثر ملف اعتزال حسام عاشور.

شــهدت اآلونة األخيــرة عودة اخلالف 
بــن مجلس إدارة النادى األهلى برئاســة 
محمود اخلطيب، وتركى آل الشيخ رئيس 
هيئة الترفيه باململكة العربية الســعودية، 

على أثر ملف اعتزال حسام عاشور.
وفــى بيان رســمى مــن النــادى األهلى 
أعلن مجلس إدارة األحمر رفع اسم تركى 
آل الشــيخ مــن الرئاســة الشــرفية للقلعة 
احلمــراء بعدمــا جتــاوز فى حــق مجلس 

إدارة األهلى كما وصفه البيان.
وقبــل آل الشــيخ عــن القلعــة احلمراء 
استفاد عدة العبن من خالله عن طريق 
الترضيــة إذا كان فــى شــأن التجديــد أو 

الشراء.
»صالح محسن«

صالح محسن والذى يعد أغلى صفقة 
فــى تاريــخ الكــرة املصريــة آنــذاك والتى 
مصــرى،  جنيــه  مليــون   ٤٠ تبلــغ  كانــت 
والتى اســتفاد منها جميــع األطراف بعد 
أن حتمل تركى آل الشــيخ تكلفة الصفقة 
من شراء الالعب من نادية السابق إنبى، 
وترضيته، باإلضافة إلى اســتفادة األهلى 
بخدمــات الالعــب، حتى أصبــح الالعب 
حبيــس دكــة البــدالء ليرحــل عــن القلعة 
احلمــراء علــى ســبيل اإلعــارة إلــى نادى 
ســموحة. وقدم األهلى الشكر للمستشار 
الســعودى بســبب مســاندته لألهلــى من 
خالل دعمه ملنشــآت النادى، ومســاعدته 
فــى إعــارة العديــد من الالعبــن للدورى 
السعودى. ومتت إعارة عدد من الالعبن 
لصفــوف الــدورى الســعودى حيــث أعير 
الســيد  حســن  وكذلــك  جمعــة  صالــح 
وعمــرو  الشــيخ  وأحمــد  زكريــا  ومؤمــن 

بركات وعماد متعب.
»عبداهلل السعيد وأحمد فتحى«

استقبل النادى األهلى تركى آل الشيخ 
فــى 13 مارس 2٠18، فــى زيارة تاريخية 
هى األولى له وحرص خاللها على القيام 
بــدأت  النــادى  ملنشــآت  تفقديــة  بجولــة 
بصالــة األمير عبــداهلل الفيصل، قبل أن 
يتوجــه إلى ملعــب التتش لتقــدمي التهنئة 
لالعبــى األهلــى واجلهــاز الفنــى وإدارة 
الكرة بالنادى بعد الفوز ببطولة الدورى.

وفــى نهايــة الزيــارة تدخــل تركــى آل 
الســعيد  عبــداهلل  جتديــد  فــى  الشــيخ 
لألهلــى، وأعلن ســيد عبداحلفيظ مدير 
جهــاز الكــرة باألهلــى عــن متديــد عقــد 
عبــداهلل الســعيد ملدة موســمن قادمن، 
وقــام عبداحلفيــظ باصطحــاب الالعب 
الحتــاد الكــرة ومت توثيــق العقــد اجلديد 
والتأكيد على رغبة الالعب فى استكمال 
مشــواره داخــل القلعــة احلمــراء. حيــث 
عبــداهلل  الثنائــى  جتديــد  ملــف  شــهد 
مــن  العديــد  فتحــى  وأحمــد  الســعيد 
األزمات بعد أن اكتشــف مســئولو النادى 
األهلى توقيع األول للغرمي التقليدى نادى 
الزمالــك، ورفــض الثانى العــرض املقدم 
من النادى مســئولى األحمر. وبعد تدخل 
آل الشــيخ فى ملف التجديد وقع السعيد 
علــى عقــود التجديــد بعد حصولــه على 
ترضية خاصة من مالك بيراميدز آنذاك 
لينتهى به احلال بعد رحيله لنادى األهلى 

الســعودى ومــن بعدها اســتقر بــه احلال 
فى نادى بيراميدز.

أمــا عــن فتحــى فقــرر االســتمرار مع 
القلعة احلمراء بعد حصوله على ترضية 
ماليــه تعــادل ضعــف القيمــة املعروضــة 
مــن النــادى األهلــى، لينتهــى بــه احلــال 
للتجديــد  ورفضــه  عقــده  انتهــاء  بعــد 
بســبب ضعف املقابل املــادى، لينتقل إلى 

بيراميدز فى صفقة انتقال حر.
»حسام عاشور«

فى ساعة مبكرة من يوم 29 مايو دون 
تركى آل الشيخ عبر الفيس بوك برسالة 
كانــت بدايــة النهايــة فــى عالقــة تركــى 
آل الشــيخ مــع األهلــى كرئيــس شــرفى 
وقــال فيهــا: »إذا كان القــرار بيــد إدارة 
مــش عــاوزة مصلحــة النــادى وبيعطلــوا 
أى حاجــة تصــب فى مصلحــة النادى... 

وصبرت عليها كتير بس واضح 
فــى حاجــة...  مــش حيتغيــروا  إنهــم 
احلمد هلل عندى نادى فى أوروبا! والباب 
اللى يجيلك منه الريح ســده واستريح... 

لغاية ما ييجى رجال يقدروا الرجال!«.
وأعقــب هذه الرســالة سلســلة 

كفيلــة  كانــت  األحــداث  مــن 
بإنهاء العالقة بشــكل رسمى، 
حيــث رد محمد ســراج الدين 
علــى تدوينة تركى آل الشــيخ 
لتشــتعل األمور مجددا بن كل 

األطراف.
وظهر حســام عاشور قائد 

األهلــى فــى الصــورة بعد 
فيديــو  بإذاعــة  قيامــه 
تفاصيــل  فيــه  يكشــف 
إدارة  بــن  اخلــالف 
األهلى وتركى آل الشيخ 
حــول مهرجــان اعتزاله 
وأن محمــود اخلطيــب 
تأخــر  األهلــى  رئيــس 
فى الرد علــى مكاتبات 
قبــل اإلعالن الرســمى 

عــن تفاصيــل مهرجــان 
االعتزال.

ويعد حســام عاشور القائد 
التاريخــى للفريق األول لكرة 
القــدم بالنــادى األهلى آخر 
مــن حصلوا علــى الترضية 
مــن تركــى آل الشــيخ بعــد 

الفتــرة  أثيــرت  التــى  األزمــة 
املاضيــة حــول حتديد مصيره 
من االعتزال أو االســتمرار فى 

املالعب.
وعقب األزمة التى نشبت بينه 
وبــن مجلــس اإلدارة والتى أعلن 
تفاصيلهــا فــى عــدة فيديوهــات 
الرســمى  حســابه  عبــر  نشــرها 
علــى مواقع التواصــل االجتماعى، 
قــرر أن يســتمر فــى املالعب لفترة 
مقبلة قبل أن يعلن آل الشيخ دعمه 
له. وقرر آل الشــيخ ترضية الالعب 
بقيمــة مليــون دوالر باإلضافــة إلــى 
إيجاد عــرض احتراف قوى له خالل 

الفترة املقبلة.

كشــفت شــبكة »NTV SPOR« التركية عن انتهاء أزمة العب وســط 
الفريق األول لكرة القدم بنادى بشكتاش، محمد النني، مع اإلدارة والتى 

طفت على السطح على مدار األيام القليلة املاضية.
وهدد الننى قبل أسبوعن إدارة بشكتاش بالرحيل عن الفريق التركي، 

بسبب تأخرهم فى دفع مستحقاته املادية خالل األشهر األخيرة. 
وطالــب املصــرى الدولــى باحلصول علــى 1.3 مليون يــورو كإجمالى 
املســتحقات املتأخــرة لــه لدى بشــكتاش، لكن كان هنــاك طلب آخر من 

طرف اإلدارة جلميع الالعبن بالتنازل عن راتب شهرى أبريل ومايو.
السبب وراء طلب بشكتاش من الالعبن التنازل عن هذين الشهرين، 
هو األزمة املالية الطاحنة التى عانى منها النادى التركى فى ظل توقف 

النشاط الكروى املصاحب لتفشى فيروس كورونا بالبالد األوروبية.
وأفادت الشبكة التركية أن األزمة بن الننى واإلدارة قد مت حلها، من 
خالل اجتماع بن الطرفن توصال من خالله إلى اتفاق وعد من خالله 
مســئولو بشــكتاش بدفــع املســتحقات املاليــة مهما تأخر الوقت بســبب 

الوضع االقتصادى مع فيروس كورونا.

وتراجــع الننــى بحســب الشــبكة الشــهيرة عــن قــراره وتفهــم موقف 
اإلدارة، وبالتالــي، سيســتمر مــع بشــكتاش خالل الفتــرة املقبلة ليصبح 

متاًحا ملدربه فى مباريات الدورى.
كان أرســنال  قــد حذر الننى من تكرار هــذه التصرفات مرة أخرى، 
حيــث ســيعاقب الالعــب بالتجميــد إذا لم ينه موســمه مع بشــكتاش 
والــذى ميتلــك أحقية شــراء الدولى املصــرى بصورة نهائــى مقابل 18 

مليون يورو.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن إدارة آرســنال هــددت الننــى بالتجميــد، 
باإلضافــة إلى أنه لن يســمح لــه بالرحيل لصفــوف أوملبياكوس اليونانى 

والذى دخل فى مفاوضات مع الالعب فى الفترة األخيرة.
اجلديــر بالذكــر وأن الننــى قد انتقل إلى صفوف بشــكتاش بداية من 
املومس اجلارى على سبيل اإلعارة من أرسنال بنيه البيع، حيث شارع من 
الفريق التركى فى 28 مباراة فى مختلف البطوالت لم يُسجل أى هدف، 
بينما صنع هدفن، وذلك قبل توقف النشاط الرياضى فى العالم بسبب 

تفشى فيروس كورونا املستجد

وبن رحيله وبقائه يكشف لكم »املوجز« 
الكواليــس الكاملــة حــول ملــف التجديد 
للسويسرى رينيه فايلر مع النادى األهلى.

العروض املغرية
فايلــر  التــى حققهــا  املبهــرة  النتائــج 
مــع األهلــى جعلتــه مطلوبــا بالعديد من 
الدوريــات العربيــة فــى مقدمتهــا الدورى 
اإلماراتــى فضــاًل عــن تفكيــر عــدد مــن 
األنديــة السويســرية فــى احلصــول على 
خدماتــه وهــو األمــر الذى جعــل جمهور 
األحمــر يشــعر بالقلق لعدم حســم ملف 

التجديد حتى اآلن.
األهلــى تعاقد مع فايلر فى أغســطس 
وســط  اجلــارى،  املوســم  مطلــع   ،2٠19
غضب عارم وســخط كبير من اجلماهير 
التــى كانت متنى النفــس مبدير فنى من 
األســماء الرنانة فى العالم لكنها فوجئت 
التاريــخ،  مــن  الكثيــر  مبــدرب ال ميلــك 
قــدم وقتهــا مــن اإلدارة علــى أنــه مــدرب 
واعــد وميلــك كل مقومــات النجــاح لكــن 
هــذا األمــر لم يقنــع قطاعــا عريضا من 

اجلماهير.
لقلــوب  فايلــر  تســلل  رويــدا  رويــدا 
اجلماهيــر وعقولهــم أيضــاً خاصــة بعد 
بدايتــه بالفــوز ببطولــة الســوبر احمللــى 
علــى الزمالــك ثم تصــدر بطولــة الدورى 
دون خســارة، ومع الوصول لنصف نهائى 
دورى أبطــال أفريقيــا واالقتــراب من حلم 
اللقب التاســع اســتحوذ السويسرى على 
قناعــات اإلدارة واجلماهيــر وبــات اإلبقاء 

عليه مطلبا جماعيا.
تأخر إعالن التجديد

فيهــا  دخــل  التــى  املفاوضــات  ورغــم 
وترحيبــه  للتجديــد  فايلــر  مــع  األهلــى 
بالبقــاء ملوســمن مقبلــن قبــل 3 أشــهر 
إال أن توقــف النشــاط الرياضــى بســبب 
جائحة كورونا وغموض املشــهد الرياضى 
فــى مصــر علــى وجــه اخلصــوص أجــل 

كثيرا من حسم هذا امللف.
األهلــى  إدارة  مــن  طلــب  السويســرى 
الســفر لالطمئنــان علــى أفــراد أســرته 
الذيــن لــم يقابلهــم منذ عدة شــهور، إلى 
جانــب استشــارتهم فــى مســتقبله، وهو 
اجلماهيــر  مخــاوف  يثيــر  الــذى  األمــر 
احلمــراء أن تكــون تلك الرحلة هى فصل 

النهاية فى قصته مع األحمر.
وســيحدث ذلك إذا ما كانت النصيحة 
هــى  عليهــا  ســيحصل  التــى  األســرية 
االكتفاء بالفترة التى قضاها 
وخوض جتربــة جديدة فى 
العربيــة  الدوريــات  أحــد 
مــن  مثــال  كاإلماراتــى 
بوابــة اجلزيــرة الذى 
أبــدى اهتماما بالغا 
بالعــروض  أو  بــه، 
السويســرية التى 
وصلته فى الفترة 

األخيرة.
مــا يثير مخاوف 
األهلــى  جماهيــر 
مــن ســفر فايلر 
أنــه يأتــى مع 

االقتــراب مــن موعد اســتئناف النشــاط 
الشــهر  منتصــف  باألنديــة  الرياضــى 
اجلــارى، وإعالن إدارة النادى فى أكثر من 
مناسبة رغبتها فى استكمال الدورى وهو 
األمــر الــذى أعطــى البعــض انطباعا أن 
رحلة السويســرى لبالده تأتى فى توقيت 
غير مناســب ورمبا ألنه لن يكمل مشواره 
مــع الفريــق مكتفيا باملوســم الذى قضاه 

وبات فى أمتاره األخيرة.
األهلى يحســم اجلدل بشــأن التجديد 

لفايلر
كشــف املهندس خالــد مرجتى، عضو 
مجلــس إدارة األهلــى، عــن كافــة األمــور 
املتعلقــة بتجديد عقد السويســرى رينيه 
فايلــر، املديــر الفنــى للفريــق األول لكــرة 
القــدم. وقــال إنــه مت تكليفــه ومعــه أمير 
توفيق، مدير التعاقدات باألهلى، من قبل 
الكابــن محمود اخلطيب، رئيس النادى، 
بإمتام إجراءات جتديد عقد فايلر، بعدما 
أبــدى املديــر الفنــى ترحيبه باالســتمرار 
فــى مهمته الفنيــة خالل الفتــرة املقبلة. 
وأضاف أنه بالفعل عقد ثالثة اجتماعات 
عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رينيه 
ووكيلــه، وبحضــور أميــر توفيــق، مديــر 
التعاقــدات، على مدى ثالثة أيام، وانتهت 
هــذه االجتماعــات باالتفــاق علــى كافــة 
األمــور املالية واإلداريــة اخلاصة بتجديد 
عقــده ملــدة عامــن مقبلــن، ومت عــرض 
نتائــج هــذه االجتماعــات علــى الكابــن 
محمود اخلطيب، الذى وافق على كل ما 
مت االتفاق عليه مع املدير الفنى، وبالتالى 
لم تكن هناك مشــكلة أو خالف فى هذا 
الشــأن، خاصة أن رغبة التجديد متبادلة 
بن الطرفن، النادى متمســك باستمرار 
فايلــر، ألنه مدرب متميز ويســير بخطى 
ثابتــة، وحقق نتائج رائعــة، وهناك قناعة 
كاملة مبقومات الشــخصية التى ميلكها 
وتليــق باألهلــى، فــى املقابل رحــب فايلر 
بشــدة بتجديد عقــده، وعبر عن ارتياحه 
الكامــل مبنظومة العمل فى األهلى، وأنه 
يلقــى معاملــة محترمــة ومحترفة، ويريد 
أن يســتكمل مشــواره الناجــح الــذى بدأه 

منذ توليه املهمة.
بعــد  فايلــر  أن  إلــى  مرجتــى  وأشــار 
االتفاق الكامل على كافة األمور اخلاصة 
بتجديــد عقــده فى حضــور وكيله، طلب 
أن يكــون التوقيــع علــى العقــد اجلديــد 
بعد التحدث بشــكل مباشــر مع أســرته، 
التــى لــم تكــن موجــودة معــه بالقاهــرة 
طــوال الشــهور املاضية، وبســبب جائحة 
كورونــا وتوقف حركة الطيــران لم يتمكن 
مــن العــودة إلــى بــالده إال منــذ ســاعات 
فقــط، وقبل ســفره مباشــرة كانت هناك 
»أى  جانبــه  مــن  ســواء  معــه  اتصــاالت 
مرجتى« أو أمير توفيق مدير التعاقدات، 
وكلهــا تصــب فــى اإلطــار اإليجابــى، وأن 
فايلــر ســوف يســتمر فــى مهمتــه؛ هــذا 
فضــاًل عن أن الكابــن محمود اخلطيب 
حــرص علــى اجللوس بنفســه مــع فايلر 
ثــالث مــرات تقريباً، وتأكد من رغبته فى 
جتديد عقده وارتياحه للعمل فى األهلى، 
وهــو ما جعــل رئيس النادى يســتمع إلى 
خطته املســتقبلية للفريــق والدعم الفنى 
الــذى يحتاجه والتجهيز للمرحلة املقبلة، 
وهــو مــا وافــق عليــه الكابــن اخلطيب، 
ويعمــل علــى توفيــر كافــة احتياجــات 
املديــر الفنــى وجهــازه املعــاون علــى 
جميــع األصعــدة، لتحقيق طموحات 
جماهيــر وأعضــاء األهلــى. وأكــد 
فــى  متامــاً  يثــق  أنــه  مرجتــى 
أنــه  خاصــة  فايلــر،  شــخصية 
ســبق وأبلغه أثناء االجتماعات 
اخلاصــة بتجديــد العقد أنه 
تلقــى العديــد مــن عــروض 
التدريب فى دول مختلفة، 
بالعمــل  ســعيد  لكنــه 
فــى األهلــى ويرغــب فــى 
االســتمرار مبهمته، وعليه 
ســارت مفاوضــات جتديد 
أى  ودون  بسالســة  العقــد 
عراقيــل مــن اجلانبــن ألنهــا 

رغبة الطرفن.
وأبدى مرجتى دهشــته من الكالم 
الذى تناوله البعض مؤخراً بأن األهلى 
يتفاوض مع أحد املدربن، وهو كالم عار 
متامــاً من الصحة ولم يحدث، وتســاءل: 
كيــف يتفــاوض النــادى مــع مديــر فنــى 
جديــد وهــو اتفق بالفعل مــع فايلر على 

جتديد عقده ملدة موسمن مقبلن؟!

تقاضى جميع مستحقاته

هنكمل املشوار

إسالم أسامة 

األهلى وفايلر يقصفان جبهة 
املعارضة ويتفقان على التجديد

انقالب على اخلطيب 

مسمار
خط النص

محمد عبدالعزيز

ما زال ملف 
المفاوضات مفتوحًا على 
طاولة مجلس إدارة النادى 
األهلى وهذه المرة ليس 

بشأن الالعبين ولكنه بشأن 
المدير الفنى السويسرى 

رينيه فايلر من أجل بقائه 
فى الفريق لفترة مقبلة 

بعد أن اقترب عقده 
على االنتهاء مع القلعة 

الحمراء.
وخرجت تقارير صحفية 

الفترة الماضية تؤكد 
رحيله ألحد الدوريات 

الخليجية، وتقارير أخرى 
تؤكد استمراره بالقلعة 

الحمراء الفترة المقبلة بعد 
تمسكه ببناء فريق وحصد 

البطوالت مع النادى 
األهلى.

  صالح 
محسن أغلى 

صفقة فى 
تاريخ مصر 

يكتب نهايته 
مع القلعة 

الحمراء

  ترك 
أنقذ عبدالله 

السعيد 
من جحيم 

الخطيب 
ثم كافأه 

بالماليين 
فى السر

  أحمد 
فتحى اضاع 

تاريخه ورفض 
البقاء فى 

االهلى طمعا 
فى الماليين

إسالم أسامة 

انتهاء أزمة محمد الننى فى بشكتاش

ياسر بركات
رئيس مجلس اإلدارة 

ورئيس التحرير
وأسرة حترير »املوجز« 
يتقدمون بخالص العزاء

للزميل

محمد رضا
رئيس قسم الفن

فى وفاة املرحوم له
والده

سائلني املولى عز وجل
 أن يغفر له ويرحمه 

وأن يسكنه فسيح جناته
ويلهم أهله الصبر 

والسلوان

عزاء واجب

يقوده ٤ العبين تقاضوا الماليين من ترك آل شيخ



12 العدد ٧٠٩
اإلصدار الثانى

األخيرةالسنة الثامنة عشرة
يونيه 2٠2٠ ٥١االثنين

للعام الثانى على التوالى

أعلنت مجلة »فوربس« األمريكية أن البنك التجارى 
الدولــي، أكبــر بنك قطاع خاص فــى مصر، مصنف 
بقائمتهــا التــى تضــم أكبــر الشــركات فــى الشــرق 
األوســط لعــام 2020، كالبنك املصــرى الوحيد ضمن 
القائمــة التــى ضمت أكبر 100 شــركة عامة، واألكثر 

ربحية يتم تداولها فى أسواق املال فى املنطقة.
ووفقــاً ملجلــة فوربس احتل البنــك املرتبة رقم 28، 
حيــث ارتفعــت إجمالى أصــول التجــارى الدولى من 
19.1 مليــار دوالر فــى 2019 إلــى 24.5 مليــار دوالر 
فــى 2020، بينمــا قــدرت القيمــة الســوقية للبنك بـ 

5.5 مليار دوالر.
وتصــدرت اململكــة العربية الســعودية دول القائمة 
بواقــع 33 شــركة، تليهــا اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
ممثلــة بـ21 شــركة، ثم قطــر بواقع 18 شــركة، فيما 
جــاء قطــاع البنــوك واملؤسســات املاليــة فــى صدارة 
القطاعــات املمثلــة فــى القائمــة بواقع 46 مؤسســة 
ماليــة، يليــه القطــاع الصناعــى بـــ9 شــركات، وحــل 
قطاعا العقارات- اإلنشــاءات واالتصاالت فى املرتبة 

الثالثة بواقع 8 شركات لكل منهما.
ويعــد هــذا التكــرمي الــذى حظــى بــه CIB من 
مجلة »فوربس« أحدث إجنازات البنك ضمن سلسلة 
طويلــة من اجلوائــز العاملية التى حصل عليها والتى 

تؤكد على قّوة ادائة.
وكان البنــك التجــارى الدولــى - مصــر قد حصد 
مؤخــرا جائــزة أفضــل بنــك فــى مصــر لعــام 2020، 
مــن مجلــة »جلوبــال فاينانــس العاملية، اســتناداً إلى 
مــوارده املالية القوية ومنوذج األعمال الذى يركز على 

العمالء.
وصــرح هشــام عــز العــرب -رئيس مجلــس اإلدارة 
والعضــو املنتــدب- قائــال: » نفخــر بتواجــد البنــك 
التجــارى الدولــى بقائمة مجلة »فوربــس« ألقوى 100 
شــركة فى الشــرق األوســط هــذا العام وكونــه البنك 

املصرى الوحيد بالقائمة«.
تابع: » التصنيف يؤكد على استمرار جناح البنك 
فــى التأقلــم مع األوضاع االقتصاديــة املتغيرة مبصر 
وتطويع اســتراتيجيته لتتماشــى مع طبيعة األســواق 
املصــرى  املصرفــى  القطــاع  قــوة  ويؤكــد  الناشــئة، 

وتواجده املشرف فى املراكز الريادية العاملية«.
ومــن اجلديــر بالذكــر أن قائمــة »فوربس«صنفت 
نســبية  بــأوزان  اآلتيــة  للمعاييــر  وفقــاً  الشــركات 

متساوية:
- القيمة السوقية

- املبيعات
- صافى األرباح وإجمالى األصول.

قــال محمــد وحيــد، رئيــس 
مجلس إدارة شــركة كتاليســت 
ومؤســس منصة جــودة للتجارة 
وبــاء  أزمــة  إن  اإللكترونيــة، 
»كوفيــد  املســتجد  كورونــا 
باألســواق  تعصــف  لــن   »19
البعــض،  يتوقــع  كمــا  العامليــة 
جانــب  تغييــر  ســتُعيد  لكنهــا 
مــن مكوناتهــا وآليــات عملهــا 
املعتادة، بشــكل يُحــرر تدفقات 
جزئيــا،  واالســتثمار  التجــارة 
اجلغرافيــا  تأثيــرات  ويقلــص 
على تداخل األسواق واحلصول 
علــى خدمات العمالــة، متوقعا 

أن تتصــدر العمالــة املصريــة وفــرص االســتثمار 
احملليــة خريطة املشــهد االقتصادى فــى املنطقة 

والعالم.
وأضــاف مؤســس أول ســوق إلكترونيــة لتجارة 
أثبتــت  املنتجــات املصريــة، أن األزمــة األخيــرة 
هشاشــة جانب كبير من املنظومة القائمة، ســواء 
علــى صعيــد تركز املؤسســات الكبــرى والقدرات 
اإلنتاجية الضخمة فى أســواق بعينها، أو اعتماد 
وســائل وآليــات تقليديــة للتجــارة وتدفــق الســلع 
واخلدمات، أو إدارة األنشــطة املختلفة من خالل 
صيغــة عمــل تقليدية ترتبــط باملقــرات الضخمة 
وجتمع القدرات التشــغيلية فى مكان واحد، وهى 
األمــور التــى ثبتــت عــدم فعاليتهــا وســقط جــزء 

كبيــر منها حتت ضغــط الوباء 
لــذا مــن املتوقــع أن  العاملــى، 
تُعاد صياغتها أو تأخذ أشكاال 
أخرى فى املستقبل القريب ما 

بعد انتهاء كورونا.
كتاليســت  رئيــس  وأوضــح 
املتخصصــة فى ريادة األعمال 
للتجــارة  املبتكــرة  واحللــول 
مــن  عــددا  أن  واخلدمــات، 
األســواق الناشــئة ستتقدم فى 
خريطــة املنافســة، بفضــل ما 
نســبى،  اســتقرار  مــن  توفــره 
جيــدة  تشــغيلية  وقــدرات 
منــو  ومعــدالت  ومتناميــة، 
مســتقرة، وتكلفة إنتــاج وأجور وضرائــب زهيدة، 
صاحبــة  الــدول  مــن  وغيرهــا  »مصــر  متابعــا: 
اهتمــام  دائــرة  ســتدخل  الناميــة  االقتصــادات 
املستثمرين والشركات الكبرى، بعدما تأكد خالل 
األزمــة قدرتهــا على حتقيق قدر عــال من الثبات 
واالســتقرار، وجتــاوز التداعيــات التــى عصفــت 
بأســواق ضخمــة ودول متقدمة، لــذا فمن املتوقع 
أن تشــهد تدفقــا متناميا لالســتثمارات األجنبية 
املباشــرة، وطلبــا أكبــر علــى الســلع واخلدمــات 
والعمالة، مبا يُعزز قدرات النمو وتوليد الوظائف 
علــى  قدرتهــا  ويزيــد  االســتثمار،  منــاخ  ودفــع 

االندماج فى معادلة املنافسة اجلديدة عامليا«.

»التجاري الدولى« البنك املصري الوحيد بقائمة فوربس 
ألكبر 100 شركة فى الشرق األوسط لعام 2020

Smart Assets للتسويق 
تستهدف 600 مليون جنيه مبيعات 

لصالح الغير بنهاية 2020 

  SMART ASSETS تستهدف شركة
للتســويق العقارى حتقيق مبيعات تعاقدية 
لصالــح الغيــر بقيمــة 600 مليــون جنيــه 
خــالل العام اجلاري، مقارنة بتحقيق نحو 

460 مليون جنيه بنهاية العام املاضي.
قــال هانــى عــادل، رئيس مجلــس إدارة 
الشــركة، إن إجمالى محفظة مشــروعات 
الشــركة تبلغ نحو 120 مشــروعا تتنوع ما 
بــن ســكنية وجتارية وإدارية كمــا تتواجد 
العاصمــة  أبرزهــا  متنوعــة  مناطــق  فــى 
اجلديــدة  والقاهــرة  اجلديــدة  اإلداريــة 
الســخنة،  والعــن  الشــمالى  والســاحل 
مبيعــات  حققــت  شــركته  أن  موضحــا 
لصالــح الغيــر بالعاصمــة اإلداريــة بنهاية 
العــام املاضــى بقيمــة 350 مليــون جنيــه 

ملشروعات متنوعة.
تســويق  تتولــى  الشــركة  أن  وأضــاف 
مشــروعات متنوعة لصالح نحو 85 شركة 
مــن كبريــات شــركات التطويــر العقــارى 
بالســوق، مؤكدا أن الشــركة اعتمدت على 
املرونة فى التعامل مع أزمة كورونا احلالية 
وتأثيرهــا على القطــاع العقاري، فاخلطة 
التســويقية للشــركة تعتمــد على عنصرين 
وهما تنويع قنوات التســويق واالتصال مع 
العمالء ومضاعفة واحلفاظ على معدالت 

اإلنفاق على التسويق دون أى نقصان.
مكنــت  اخلطــة  هــذه  أن  إلــى  وأشــار 
الشــركة مــن حتقيق خطتهــا البيعية حتى 
الشــهر املاضــى دون أى تراجــع ملحــوظ 
لعمــالء مصريــن  التســويق  عبــر  وذلــك 
وعمــالء خــارج مصــر، فالفتــرة احلاليــة 
فرصة للعمالء املســتثمرين فــى العقار أو 
الراغبن فى احلصول على وحدة جاهزة، 
باإلضافة للوحدات ذات تيسيرات السداد 

املتميزة.
ولفــت إلــى أن هنــاك توجهــا ملحوظــا 
مؤخرا بزيادة اإلقبال على شــراء عقارات 
سكنية ســياحية بالعن السخنة والساحل 
الشــمالى وهو ما يُتوقع أن يســتمر ويزداد 
خــالل النصــف الثانــى من العــام احلالي، 
فهنــاك العديــد من العمــالء الذين طبقوا 
فــى  املنــزل  فــى  املكــوث  اســتراتيجية 
وحداتهــم املصيفيــة، موضحــا أن العميــل 
وحدتــه  فــى  التواجــد  يفضــل  أصبــح 
بــدال مــن  املنــزل  للعمــل مــن  الســياحية 
التواجد فى وحدته األساســية وخصوصا 

فى موسم الصيف.

أسواقنا وعمالتنا ستتصدر المشهد

محمد وحيد: مفاتيح املنافسة العاملية ستتغير بعد أزمة كورونا

أعلنت شركة سيتى ايدج للتطوير العقاري، املطور 
الوطنــى املصري، عن توقيعهــا بروتوكوالً للتعاون مع 
شــركة التعميــر للتمويــل العقــارى األولــى، بحضــور 
لفيف من قيادات الشــركتن وعلى رأســهم األستاذ/ 
أشــرف ساملان رئيس مجلس إدارة شركة سيتى أيدج 
و د.م. محمد املكاوي، الرئيس التنفيذى و أ/ حســن 
حسن، رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة 
األولى للتعمير، و أ/ حسن نصر املدير املالى لشركة 

سيتى ايدج.
ينــص البروتوكــول علــى أن تقــدم شــركة األولــى 
خدمــات التمويــل العقــارى بأنظمــة ســداد مختلفــة 
تصــل ملــدة 20 عاما وتناســب مختلف فئــات عمالء 
مشــروعات ســيتى ايــدج للتطويــر العقــاري، مبا فى 
ذلــك عمالء مبادرة البنك املركــزى ملن تنطبق عليهم 
شروط املبادرة والتى قد طرحها البنك املركزى نهاية 

العام املاضي.
وقد أشــاد األســتاذ أشــرف ســاملان رئيس مجلس 
إدارة شــركة ســيتى ايــدج للتطوير العقــارى باجلهود 
املبذولة من الدولة لالرتقاء بالقطاع العقارى باعتباره 
واحــداً مــن أهــم دعائــم االقتصــاد املصــرى وأضاف 
قائــال: »أننــا فــى شــركة ســيتى ايدج نضــع عمالئنا 
على قائمة أولوياتنا وبناء عليه فقد سعينا بالتعاون 
مع شــركة األولى للمشاركة فى مبادرة البنك املركزى 
للتمويل العقارى والتى من شــأنها أن تســاهم بشكل 
كبيــر فــى أنعاش الســوق العقارى فى ظــل الظروف 

التى متر بها البالد.«
كمــا صرح د.م. محمد املــكاوي، الرئيس التنفيذى 
للشــركة » إننا ســعداء بتوقيع هذا البروتوكول والذى 
ميثل تعاوناً مع شركة األولى للتعمير ذات الباع الكبير 
فى قطاع خدمات التمويل واالستثمار العقاري، وكلنا 
ثقة بأن هذا التعاون ســيأتى بثماره لصالح عمالئنا 

اللذيــن نحــرص على أن نوفر لهــم أفضل اخلدمات 
العقارية وأيسر نُظم السداد والتمويل العقاري«.

ومن جانبه صرح أ. حســن حســن، رئيس مجلس 
اإلدارة والعضــو املنتــدب لشــركة التعميــر للتمويــل 
العقــارى - االولــى« إن اختيارنــا مــن جانــب شــركة 
بقيمــة ســيتى ايــدج للتعــاون معهــا لهــو فخــر لنــا 
وتأكيــداً على ما نقدمه للقطاع العقارى من خدمات 
تعمــل علــى تنميتــه ودفعــه لألمام من خــالل تقدمي 
اخلدمــات املناســبة للعمــالء مــن كل الفئــات، وذلك 
بتوفير التمويل العقارى ونُظم الســداد التى تناســب 

كل فئة حسب متطلباتها وامكانياتها«.
ومــن خــالل هذا البروتوكــول تقوم شــركة )األولى( 
للتمويــل العقارى بطرح ثالثة أنظمة للســداد لعمالء 
ســيتى ايــدج بحــد أقصــى ال يتجــاوز 80% من قيمة 
الوحدة السكنية املطلوب متلُكها. النظام األول خاص 
باألفراد املشمولن مببادرة البنك املركزى حيث توفر 
لهــم نظام متويل عقارى مبدة ســداد للوحدات كاملة 

التشطيب وجاهزة للسكن بحد أقصى 20 عام.
والنظام الثانى للسداد يتم تطبيقه على الوحدات 
الســكنية غيــر املشــمولة مببــادرة البنــك املركــزي، 
حيث تتنوع مدد الســداد بهذا النظام لتصل إلى 10 
سنوات، وكذلك النظام الثالث يشمل نفس الفئة من 
الراغبــن فــى بيع الوحدات للغيــر، أو الراغبن منهم 
فــى احلصول على متويل الوحدات اململوكة لهم عن 

طريق البيع أو االستئجار.
واجلديــر بالذكــر أن شــركة ســيتى أيــدج للتطوير 
العقارى تقوم بتطوير وادارة تطوير وتسويق عدد من 
املشــروعات العقاريــة فى مدينة الشــيخ زايد ومدينة 
باإلضافــة  اجلديــدة  واملنصــورة  اجلديــدة  العلمــن 
عــدد مــن املشــروعات الســكنية والتجاريــة واإلدارية 

بالعاصمة اإلدارية اجلديدة.

سيتى ايدج توقع بروتوكول تعاون مع 
شركة التعمير للتمويل العقارى - األولى

ظم سداد متنوعة للعمالء تصل ل20 عاما
ُ
لتقديم خدمات التمويل العقاري بن

» األهلى املصرى« يحتفظ بجائزةأفضل بنك مصرى 
فى مجال خدمات التجزئة املصرفية لعام 2020 

وفقا لتقييم مؤسسةAsian Banker ›‹« العالمية للعام الثامن 

 ASIAN BANKER منحت مؤسسة
العامليــة البنــك األهلــى املصــرى جائزة 
»أفضــل بنك مصرى فى مجال خدمات 
التجزئــة املصرفيــة« لعــام 2020، وهى 
اجلائــزة التى تقدمها املؤسســة ألفضل 
بنك فى كل دولة من الدول التى يشملها 
التقييــم اســتناداً حلجم و تطــور أعمال 
التجزئــة املصرفيــة لدى البنــك وقدرته 
علــى اتاحــة خدمات جديــدة  ومنتجات 
مبتكــرة وكذا تزايد عدد وحدات شــبكة 
التوزيــع ومدى فاعلية انتشــارها، حيث 
يشــمل التقييــم حجم محفظــة التجزئة 
املصرفيــة فى مجــال الودائع والقروض 
وكذا منتجات التجزئة وانواع البطاقات 
باإلضافــة  الســنوية  منوهــا  ومعــدالت 
إلــى جــودة اخلدمة فى مختلــف الفروع 
وكذا عدد وطبيعــة اخلدمات املصرفية 
االلكترونية املقدمة للعمالء ومدى قدرة 

البنك على حتديثها بشكل مستمر.
اجلوائــز  مــن  اجلائــزة  تلــك  وتعــد 
التــى حتــرص البنــوك علــى اقتناصهــا 
لصدورها عن إحدى املؤسسات العاملية 
املرموقة ذات املصداقية والثقل الدولى 
فــى مجــال تقييــم البنــوك التى يشــمل 
الشــرق األقصــى  نطــاق تقييمهــا دول 
الــدول  وبعــض  العربــى  اخلليــج  ودول 

االفريقية.
وفــى تعليــق لــه على اجلائــزة، أعرب 
يحيــى أبــو الفتــوح نائب رئيــس مجلس 
عــن  املصــرى  األهلــى  البنــك  إدارة 
اعتــزازه بقــدرة البنــك علــى االحتفاظ 
متتاليــة،  أعــوام  لعــدة  اجلائــزة  بتلــك 
مؤكــدا علــى ان هــذا اإلجنــاز يعكــس 
مــا حققتــه فــرق عمل البنــك فى مجال 
غيــر  اجنــاز  مــن  املصرفيــة  التجزئــة 
مســبوق بالوصــول بإجمالــى محفظتها 
الــى مــا يجــاوز 100 مليــار جنيــه ألول 
مــرة فــى القطــاع املصرفــى املصريوهو 
مــا مت اجنــازه قبــل شــهور مــن اخلطــة 
املستهدفة، مبا يؤكد على فاعلية خطط 
ودراســات  وفقــا  يضعهــا  التــى  البنــك 
الحتياجات وتطلعــات عمالئه احلالين 
أو املرتقبن الذين يســعى الى اجتذابهم 
فــرق  أيضــا حرفيــة  يعكــس  مــا  وهــو 
العمــل املســئولة عــن مبيعــات منتجات 
التجزئــة وكــذا االســتمرارية فــى جودة 
اخلدمــة التى تقــدم للعمــالء من خالل 
كافــة فــروع البنــك، وهــى الفــرق التــى 
يتم تدريبها بشــكل مســتمر على أحدث 

أساليب تقدمي اخلدمة املصرفية والتى 
تنعكس بشكل ملحوظ على تطبيق مبدأ 
الشــمول املالــى فقــد زاد عــدد عمــالء 

البنك ليبلغ 14 مليون عميل.
وقــد أســفر تقييــم املؤسســة للبنــوك 
البنــك  مؤشــرات  متيــز  عــن  املصريــة 
األهلــى املصــرى فــى مجــاالت التجزئة 
املصرفيــة  بنهايــة عــام 2019 وارتفــاع 
معــدالت منوهــا بشــكل متزايــد، فعلــى 
كــرمي  أشــار  التوزيــع   شــبكة  صعيــد 
للتجزئــة  التنفيــذى  الرئيــس  ســوس 
املصرفيــة والفــروع بالبنــك الــى ارتفاع 
ATM عــدد ماكينــات الصــراف اآللي
تعمــل علــى  الــى 4400ماكينــة  ليصــل 
مــدار اليــوم وتقــوم بعمليــات الســحب 
وصــرف  احلســابات  مــن  وااليــداع 
املرتبات وســداد املســتحقات والفواتير 
والتبرعــات واالســتعالم عــن األرصدة، 
كما ارتفع عدد ماكينات الـPOSليصل إلى 
أكثــر من 22 الــف ماكينــة، وقد وصلت 
فرعــا   510 الــى  البنــك  فــروع  شــبكة 
ووحدة مصرفية تنتشر فى جميع أنحاء 
اجلمهورية وفقا خلطط واستراتيجيات 
مدروسة للتوسع، وعلى صعيد منتجات 
التجزئــة املصرفيــة، فقد أحــدث البنك 
األهلــى املصــرى طفــرة فــى اخلدمــات 
االلكترونيــة املقدمــة حيــث وصــل عدد 
عمالء االنترنت البنكى الى أكثر من2.3 
مليــون عميــل مــن االفــراد و58.5 الف 
عميل من الشــركات متاح لهماســتخدام 
التكنولوجيــا احلديثــة وأجهزة االتصال 

الذكيــة فــى احلصــول علــى خدماتهــم 
ســريعة  بوســائل  الكترونيــا  املصرفيــة 
فــى  وتســهم  تطلعاتهــم  حتقــق  وآمنــة 
اثــراء منط حياتهم وانشــطتهم املختلفة 
 PHONEباإلضافــة الــى خدمــات الـــ
CASH مما ساهم فى حتقيق الشمول 
املالــى باجتذاب الشــرائح غير املتعاملة 
البنــك االهلــى  البنــوك، كمــا كان  مــع 
املصــرى رائداً فــى مجال فروع اخلدمة 
اآلن  حتــى  افتتــح  حيــث  االلكترونيــة 
عشــرة فــروع من فــروع البنــك للخدمة 
االلكترونيــة والتــى تقدم جتربــة فريدة 
مــن  املصرفيــة  للتعامــالت  ومختلفــة  
خــالل تقــدمي حلــول الكترونيــة جديدة 
مثلماكينات الصراف التفاعليITM والتى 
تعــد عنصرا جديدا يتم إطالقه رســميا 
ألول مــره مــن خالل هذه الفــروع حيث 
ميكــن للعميل الســحب وااليداع النقدى 
بأكثــر مــن احلــدود اليومية املســموحة 
مــن خــالل ماكينــات الATMالتقليديــة 
 VIDEO كمــا تتضمن أيضا خدمة الـ،
CALL والتى تتيح للعمالء التواصل مع 
ممثــل خدمة العمالء بالصوت والصورة 
ملعاونتهــم فى احلصول علــى اخلدمات 

املصرفية املطلوبة بسهولة.
املصــدرة  البطاقــات  تنوعــت  كمــا 
للعمالء ما بن 5.3 مليون بطاقة خصم 
مســبقة  بطاقــة  مليــون  و4.8  مباشــر 
الدفــع، باإلضافة الــى أكثر من 1.200 
مليون بطاقــة ائتمانية، وما يجاوز 1.7 

مليون بطاقة ميزة

شــهد الدكتــور عمــرو طلعــت وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومات، 
واالســتاذ محمــد اإلتربى رئيــس مجلس إدارة بنك مصــر توقيع بروتوكول 
تعــاون بــن بنك مصر وهيئة تنميــة صناعة تكنولوجيــا املعلومات »ايتيدا« 
لدعــم وتنميــة الشــركات املصرية العاملــة فى مجال تكنولوجيــا املعلومات 
واالتصــاالت، وتقدمي التســهيالت االئتمانية الالزمة لنمــو وتطوير أعمال 
الشــركات املســجلة بقاعدة بيانات الهيئة، وقد قام بتوقيع البروتوكول كاًل 
من األستاذ عاكف املغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، واملهندسة 
هالة اجلوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات.
ويســتهدف البروتوكــول إتاحة االحتياجات التمويلية الالزمة للشــركات 
العاملــة فــى مجــال تكنولوجيــا املعلومات واالتصــاالت وخاصــة الصغيرة 
واملتوســطة، وذلــك وفقاً ملبــادرة البنك املركزى املصرى بســعر الفائدة %5 
ووفقــاً للشــروط واالحــكام املنظمــة لذلك، وفــى اطار البروتوكول ســتقوم 
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات بإعداد قائمة بالشــركات الراغبة 
فــى احلصــول علــى التمويــل مــن بنك مصــر، وذلك بعــد مراجعــة بيانات 
تســجيلها فــى الهيئــة، كمــا ســيتم تقــدمي دورات تدريبية فى مجــال ريادة 
األعمال للشــركات العاملة فى مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من 

كاًل من بنك مصر وايتيدا.
وعقــب توقيــع البروتوكــول؛ أكد الدكتــور عمرو طلعت وزيــر االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات على الدور احليوى الذى تلعبه الشــركات الصغيرة 
واملتوســطة فــى حتقيــق التنميــة االقتصاديــة وإتاحــة فرص عمــل متميزة 
وكثيفة؛ مشيراً إلى أن بروتوكول التعاون بن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا 
املعلومــات وبنك مصــر يأتى فى إطار حرص وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات الدائم على تنمية الشركات احمللية العاملة بالقطاع بشكل يعزز 
من قدراتها التشغيلية واملشاركة بفاعلية فى بناء مصر الرقمية ويزيد من 

تنافسيتها فى األسواق اإلقليمية والعاملية.
وأضــاف الدكتــور عمــرو طلعــت أن البروتوكــول يســتهدف توفيــر مناخ 
متويلى مناســب ومشجع للشــركات الصغيرة واملتوسطة العاملة فى مجال 
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت لتمكينهــا مــن رفع كفــاءة أداء أعمالها 

وتطوير إمكانياتها. 
وأكــد األســتاذ االتربــى رئيــس مجلــس إدارة بنــك مصــر أن توقيع هذا 
البروتوكــول يأتــى انطالقــاً مــن حــرص بنــك مصــر باعتبــاره أحــد أهــم 
املؤسسات املالية الرائدة على دعم ومتويل املشروعات الصغيرة واملتناهية 
واملتوسطة من خالل فروعه املنتشرة بكافة انحاء جمهورية مصر العربية، 
وتوفيــر آليــات متويــل متميــزة تلبــى كافــة االحتياجــات التمويليــة لكافــة 
املشــروعات بكافــة قطاعــات النشــاط االقتصــادى واخلدمى مبــا ينعكس 

على النهوض باالقتصاد القومي.
وأوضح األستاذ عاكف املغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن بنك 
مصر يولى قطاع املشــروعات الصغيرة واملتوســطة أهمية كبرى، فقد وصل 
حجم احملفظة التمويلية لهذا القطاع الى أكثر من 20% من إجمالى احملفظة 
التمويليــة، ويأتــى ذلــك تزامنــاً مع توجيهــات البنك املركــزى املصرى وجهود 
الدولــة للنهــوض بهذا القطاع لتحســن مؤشــرات االقتصــاد وزيادة معدالت 

التنمية االقتصادية وتشجيع املنتج احمللى وخفض فاتورة االستيراد.

بروتوكول تعاون لتيسير إجراءات 
متويل الشركات الصغيرة واملتوسطة

بين بنك مصر وايتيدا


