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السد أو احلرب
ليبيا »مسافة السكة«.. وأثيوبيا حتت حد السيف

حتى ساعات قليلة مضت توقفت املحادثات بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا 
على النيل األزرق وتفجرت خالفات جديدة على الساحة لكنها لم تكن يوما بعيدة 
عن تصوراتى الشخصية التى رصدتها على مدار شهور ومنذ بداية محاوالت أديس 

أبابا التهرب من التزاماتها .
لقد جعلنا سد النهضة محور اهتمامنا ألننا توقعنا الوصول إلى هذه اللحظة الفارقة 

التى سوف حتسمها القيادة املصرية بشكل قاطع كما حسمت عشرات امللفات الشائكة.
السد أو احلرب .. هكذا قلت وهكذا أكتب اليوم ، فالنيل ليس ملكا لنا وحدنا لكنه 

ملك أجيال قادمة ستلعننا إن فرطنا فى نقطة مياه واحدة ، النيل هو شريان الوجود 
لكل مصرى منذ فجر التاريخ ، وسيظل خالدًا كما قلت وكما سيحفظ ذلك العشرات 

من االجيال القادمة ..
اننى اليوم أعيد نشر جزء من مقاالت سابقة ليس للتأكيد على اهتمام املوجز 

بالقضية والتركيز على تفاصيلها وإبرازها كقضية جوهرية وليس للتذكير ببعض 
االقالم التى تعاملت مع تلك القضية باستهانة ال تليق ، ولكن أعيد التذكير مبا 

نشرناه حتى يتأكد العالم كله من موقف مصر ومن موقف قياداتها وكيفية تعاملهم 
مع القضية عبر مراحلها املختلفة بهدوء العظماء وحكمة الكبار .

لقد سجلنا مواقف مصر الرسمية ومحاوالتها الطويلة لالبتعاد عن الصدام وشن 
احلرب على أثيوبيا التى تعانى دمارا داخليا حاولنا التركيز على كشف جوانبه .
إن مصر اليوم وهى تلجأ لألم املتحدة إمنا تضع أمام أديس أبابا آخر فرصة قبل أن 

يكشر األسد عن أنيابه ويدفع أبناء الشعب األثيوبى ثمنا فادحا ، مصر لن تتوانى 
فى الدفاع عن نيلها وليس هناك ما يستحق احلرب اكثر أهمية من مياه النيل .

 وعلى اجلبهة الغربية حسم الرئيس السيسى املوقف فى التدخل العسكرى 
بتصريحات فاجأت العالم وتختصر موقف مصر الذى حددتة مع كل الدول العربية 

وخلصة الرئيس فى عبارة »مسافة السكة«

يارس بركات
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ياسر بركات
يكتب:

أول حصر ملحاوالت أثيوبيا مصر ومجلس األمن
التهرب من املفاوضات

اللجوء للحل العسكرى سيصبح أمرًا 
واقعا وبشهادة المجتمع الدولى

توقفت احملادثات بشأن سد النهضة الذى تبنيه 
إثيوبيــا على النيــل األزرق وتفجرت خالفات بينها 
وبــن مصــر، وذلــك قبــل أســابيع من بدء تشــغيله 
املتوقــع. ويــوم اجلمعــة ١٩ يونيــو ٢٠٢٠ أعلنــت 
مصر أنها تقدمت بطلب إلى مجلس األمن باألمم 
املتحــدة حــول ســد النهضــة األثيوبــى تدعــو فيــه 
املجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة 
الــدول الثالث مصر وأثيوبيا والســودان التفاوض 
بحســن نية تنفيذاً اللتزاماتها وفق قواعد القانون 
الدولــى من أجــل التوصل إلى حل عــادل ومتوازن 
لقضيــة ســد النهضــة اإلثيوبــي، وعدم اتخــاذ أية 
إجراءات أحادية قد يكون من شــأنها التأثير على 
فــرص التوصــل إلــى اتفــاق. وقــد اســتند خطاب 
مصــر إلــى مجلــس األمن إلى املــادة ٣٥ من ميثاق 
األمم املتحــدة التــى جتيز للــدول األعضاء أن تنبه 
املجلــس إلــى أى أزمــة من شــأنها أن تهــدد األمن 

والسلم الدولين.
اتخــذت مصــر هــذا القــرار علــى ضــوء تعثــر 
املفاوضــات التــى جرت مؤخراً حول ســد النهضة 
نتيجــة للمواقــف األثيوبيــة غيــر اإليجابيــة والتى 
تأتــى فــى إطار النهج املســتمر على مدار عقد من 
املفاوضــات املضنيــة، مــروراً بالعديــد من جوالت 
التفــاوض الثالثية وكذلك املفاوضات التى عقدت 
فــى واشــنطن برعايــة الواليات املتحدة ومشــاركة 
البنــك الدولــى والتــى أســفرت عــن التوصــل إلى 
والــذى  الثــالث  الــدول  مصالــح  يراعــى  اتفــاق 
قوبــل بالرفــض مــن أثيوبيــا، ووصــوالً إلــى جولــة 
املفاوضــات األخيــرة التــى دعــا إليهــا الســودان 
الشــقيق وبــذل خاللهــا جهــوداً مقــدرة مــن أجــل 
التوصــل إلى اتفاق عادل ومتــوازن يراعى مصالح 
كافة األطراف، إال أن كافة تلك اجلهود قد تعثرت 
بســبب عدم توفر اإلرادة السياســية لــدى أثيوبيا، 
وإصرارها على املضى فى ملء سد النهضة بشكل 
أحــادى باملخالفة التفاق إعــالن املبادئ املوقع بن 
الــدول الثــالث فــى ٢٣ مــارس ٢٠١٥ والذى ينص 
على ضرورة اتفاق الدول الثالث حول قواعد ملء 
وتشــغيل ســد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث 

ضرر جسيم لدولتى املصب.
ملجلــس األمن ســلطة عامة فى إجــراء التحقيق 
من تلقاء نفسه أو بتشكيل جلنة تخضع لتوجيهاته 
فى أى نزاع أو موقف يرى املجلس أنه بحاجة إلى 
ذلــك حــال التأكد من مــا إذا كان النزاع قد حتول 
فعــال إلى تهديد حقيقى للســلم أو فــى طريق إلى 
إشــعال أعمــال العدوان ويدفــع ذلك مجلس األمن 
التخاذ اإلجراءات الرادعة تطبيقا للفصل الســابع 
مــن امليثــاق، فيســتطيع املجلس أن يطالــب أثيوبيا 
بوقــف ملء الســد حلن االتفــاق النهائى مع مصر 
والســودان على القواعد الفنية مبلء و تشغيل سد 

النهضــة أو اتخــاذ قــرارات أخرى. واملــادة ٣6 من 
ميثــاق مجلــس األمــن متنحــه حق التدخــل فى أى 
مرحلــة مــن مراحــل النــزاع وأن يوصــى مبــا يراه 
مناســبا من اإلجراءات وطرق التســوية، وهو ليس 
ملزما باالنتظار لفشــل األطــراف فى التوصل إلى 
حل النزاع حتى يبدأ فى عمله. وبحسب املادة ٣8 
مــن ميثــاق املجلــس، فإنه يســتطيع أن يــؤدى دورا 
توفيقيا وشــبه حتكيمي، حال طلب املتنازعن بأن 

يقدم توصيات بقصد حل النزاع حل سلميا.
قبــل أســابيع من بــدء املــلء املُعلن خلزان »ســد 
النهضــة« اإلثيوبي، فشــلت احملادثات الثالثية بن 
مصر وإثيوبيا والسودان، للتوافق على قواعد ملء 
وتشــغيل الســد، وقــدم الســودان اقتراحــاً بإحالة 
األمــر إلى رؤســاء وزراء الــدول الثالث للبحث عن 
حلول لنقاط اخلالف. فيما قالت مصر إن إثيوبيا 
رفضــت االقتراح وإن املفاوضات »لم حتقق تقدماً 
يذكر«، وحذر وزير اخلارجية سامح شكرى من أى 

»حترك أحادي« إثيوبى قبل التوصل التفاق.
وحمل شــكري، خالل لقائه نظيــره اليونانى فى 
القاهــرة، »التعنــت اإلثيوبــي« املســئولية عــن تأزم 
األمــر، رغــم ما أبدتــه القاهرة مــن جدية للتوصل 
التفــاق عــادل يراعى مصالح الــدول الثالث، على 
حد قوله، محذرا من »خطوات أحادية من شــأنها 
أن تدفــع األوضــاع إلــى مزيد مــن التوتر مبا يهدد 
اســتقرار املنطقة«. وكانت مفاوضات يومية، تضم 
وزراء الرى والفرق الفنية للدول الثالث، بدأت فى 
التاســع مــن يونيــو اجلاري، فــى محاولــة للتوصل 
التفــاق قبل يوليــو املقبل، وهو املوعــد الذى قالت 

إثيوبيا إنها ستبدأ فيه ملء خزان السد.
جــرت املفاوضات األخيرة بحضــور رقابة دولية 
ثالثية ضمت الواليــات املتحدة واالحتاد األوروبى 
وجنــوب أفريقيــا، بعد جولة ســابقة فى واشــنطن 
انتهت دون اتفاق أيضا فى فبراير املاضي. وأكدت 
مصر مجدداً على حرصها على التوصل إلى اتفاق 
يحقــق مصالــح الــدول الثالث وال يفتئــت على أى 
منهــا، وهــو مــا دعا مصــر لالنخراط فــى جوالت 
املفاوضــات املتعاقبة بحســن نية وبإرادة سياســية 
ُمخِلصــة. ومــن هذا املنطلق، ونظــراً ملا متثله مياه 
النيــل مــن قضيــة وجوديــة لشــعب مصــر، طالبت 
مصــر مجلــس األمــن بالتدخل وحتمل مســئولياته 
لتجنب أى شــكل من أشــكال التوتر وحفظ الســلم 

واألمن الدولين.
يقــع الســد، الــذى مت االنتهاء من نحــو 7٥% من 
إنشــاءاته، علــى النيــل األزرق فــى إثيوبيــا قــرب 
احلــدود مــع الســودان. وتــرى مصــر، فــى الســد 
تهديــدا وجوديــا محتمــال. وتســعى للتوصــل إلــى 
اتفــاق ملــزم قانونا يضمن احلــد األدنى من تدفق 
ميــاه النيــل وآليــة حلــل النزاعــات قبــل أن يبــدأ 
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لقد وضعت مصر خيار اللجوء إلى مجلس األمن على الطاولة، بسبب 

تعنت أديس أبابا فى المفاوضات وتمسكها بقرارات أحادية

تشــغيل الســد. وقــال ياســر عبــاس، وزيــر الــرى 
واملــوارد املائيــة الســوداني، إن وفــد بــالده »طلــب 
فــى  الــوزراء  لرؤســاء  اخلالفيــة  امللفــات  إحالــة 
الــدول الثــالث للوصــول لتوافق سياســى بشــأنها 
مبا يوفر اإلرادة السياســية التى تســمح باستئناف 
املفاوضــات فى أســرع وقت«. لكــن مصر قالت إن 
إثيوبيا رفضت االقتراح. وأكد محمد عبدالعاطي، 
وزيــر املــوارد املائية، فى تصريحات نقلتها رئاســة 
مجلس الوزراء املصري، أن توقف املفاوضات جاء 
بســبب »املواقــف اإلثيوبيــة املتعنتة علــى اجلانبن 

الفنى والقانوني«.
اجلوانــب  مناقشــة  خــالل  رفضــت،  إثيوبيــا 
القانونيــة أن »تقــوم الــدول الثالث بإبــرام اتفاقية 
ملزمــة، ومتســكت بالتوصــل إلــى مجــرد قواعــد 
إرشــادية ميكــن إلثيوبيــا تعديلهــا بشــكل منفرد«، 
وفقــا للوزيــر، الــذى أضاف أن »إثيوبيا ســعت إلى 
احلصول على حق مطلق فى إقامة مشروعات فى 
أعالــى النيــل األزرق، فضــاًل عن رفضهــا املوافقة 
علــى أن يتضمــن اتفاق ســد النهضة آليــة قانونية 
ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت إثيوبيا على 
تضمــن االتفــاق إجــراءات ذات فعاليــة ملجابهــة 

اجلفاف«.
حــل  ســيتطلب  للمفاوضــات  الكامــل  االنتهــاء 
القضايــا القانونيــة. ولم ترد إثيوبيــا صراحة على 
اقتراح الســودان بخصوص مشاركة رؤساء الوزراء 
فــى املفاوضــات. وفــى حســابه علــى تويتــر، كتب 
مجلــس األمــن القومــى األمريكــى أن »٢٥7 مليون 
شــخص فى شــرق أفريقيــا يعتمدون علــى إثيوبيا 
إلظهــار قيــادة قوية وهــو ما يعنــى التوصل التفاق 
عــادل«. وأضــاف أن »املســائل التقنيــة مت حلها... 
حــان وقــت التوصــل التفــاق حــول ســد النهضــة 
اإلثيوبــى العظيــم قبل ملئه مبيــاه نهر النيل«. وردا 
علــى هــذه التغريــدة، زعــم مكتــب رئيــس الــوزراء 
اإلثيوبى إن حكومته »أظهرت باســتمرار قيادة فى 
موقفها من اســتخدام عادل ومتســاو مليــاه النيل«. 
وقال إن »إثيوبيا تؤكد حقها فى ملء وتشغيل السد 
اســتنادا إلــى إعالن مبادئ ســد النهضــة اإلثيوبى 

العظيم«.
إدارة هــذه املعركــة القانونيــة فــى مجلس األمن 
الدولــى ســتكون جوهرية ودقيقــة لضمان أن تعزز 
كل خطــوة منهــا أى إجــراءات مصريــة موازيــة، 
هــذه  مــن  أى  علــى  يترتــب  أال  لضمــان  واألهــم 
اخلطــوات فــى أى مرحلــة اتخــاذ قــرارات دوليــة 
تقيد خيارات مصر األخرى. إذ من املتوقع أن تبدأ 
إثيوبيا ملء خزان السد فى يوليو بنحو ٥ مليارات 
متــر مكعــب، كمرحلــة أولــى، بســبب عــدم اكتمال 
اجلزء األوســط من الســد، على أن تســتكمل ملء 
البحيــرة فــى فيضان العــام القادم بــدءا من يوليو 

٢٠٢١. وهــى كميــة محــدودة لن تؤثــر إطالقا فى 
خطورتها على مصر، لكن داللتها تشير إلى فرض 
أمر واقع يشكل خطرا على مصر والسودان«. ولو 
جترأت إثيوبيا على ذلك فهناك عام كامل للحركة 

على كل املسارات.
فى السياق، فوجئ السودانيون بأن محمد حمدان 
دقلــو، الشــهير بـ«حميدتــي«، نائــب رئيــس مجلس 
الســيادة، فــى إثيوبيــا، التــى يزورهــا ألول مرة منذ 
تقلد منصبه، بينما أبدت جهات كثيرة فى احلكومة 
السودانية عدم معرفتها بالزيارة وأجندتها، مبا فى 
ذلــك الســفارة اإلثيوبيــة فــى اخلرطوم، والســفارة 

السودانية فى أديس أبابا.
بعــد نشــر وســائل إعــالم إثيوبيــة خبــر الزيــارة 
»السرية« سارعت وكالة األنباء السودانية الرسمية 
»ســونا« إلى نقله دون تفاصيل، واستخدمت مفردة 
»من املقرر« للحديث عن أجندة الزيارة بالقول: »من 
املقــرر أن يجــرى الفريــق أول محمد حمــدان دقلو 
غــداً جلســة مباحثــات رســمية مــع رئيس الــوزراء 
اإلثيوبي، تتصل مبســيرة العالقات الثنائية، بجانب 
عــدد مــن امللفــات اإلقليميــة، وال ســيما املتصلــة 
بعمليــات الســالم فى املنطقة«. وفــى املقابل، نقلت 
وكالــة األنباء اإلثيوبية »إينا« صــوراً للزيارات، التى 
تضمنت زيارة للمجمع الصناعى اإلثيوبى بـ«آداما«، 
ومشــاركته فــى زراعــة شــجرة، يبدو أنهــا جزء من 
مشــروع »البصمــة اخلضــراء«، الــذى تعمــل عليــه 
الســلطات اإلثيوبية، وزيارات أخــرى لبعض املواقع 

التى قصدت أديس أبابا دعوته لزيارتها.
بدا أن زيارة حميدتى ذات طابع خاص وشخصي، 
وغير مربوطة بوضعه الرسمى نائباً لرئيس مجلس 
الســيادة أو جلنــة اقتصاديــة، وغالبــا جــاءت تلبية 
لدعوة بصفة شخصية لرجل يحمل مفاتيح التعاون 
االقتصادى أو قضية النزاع احلدودي، أو مفاوضات 
سد النهضة. إذ قال حميدتى إنه يبحث عن أرضية 
لعمل اقتصادى واستثمارى كبير، وهو ما يتوفر فى 
إثيوبيــا. كمــا أن الزيــارة لها بعد اســتثمارى خاص 
فقد زار مجمع »آداما الصناعي« برفقة آبى أحمد، 
وال يــزور املجمــع عــادة إال الرؤســاء، الذين يزورون 
إثيوبيــا، ولهــذا الســبب ارتكبــت إثيوبيــا عــن عمد 
خطــأ بروتوكوليــا، متثل فى مرافقة رئيــس الوزراء 
حلميدتي، بدالً من نظيره نائب رئيس الدولة الذى 

استقبله فى املطار.
الزيارة شــخصية، أكثر من كونها رســمية بدليل 
أن الســفارة اإلثيوبيــة فــى اخلرطوم لــم تكن تعلم 
بالزيــارة، وكــذا ســفارة الســودان فى أديــس أبابا. 
ويبــدو أن إثيوبيــا تعمــدت حرق ســرية الزيارة فى 
رســالة موجهة للقاهرة، فحواهــا أن لديهم عالقة 
قوية برجل مبثل هذا الثقل، فســّربوا خبر الزيارة 
وصّورهــا لوســائل إعــالم غيــر رســمية فــى بادئ 

األمر.
ال يوجــد خيــارات متاحــة أمام مصر والســودان 
فى حالة تنفيذ إثيوبيا ملا صرحت به بأنها ســوف 
متأل خزان الســد باملياه خالل الشهر القادم سوى 
اإلذعان لألمر الواقع أو احلرب، حيث أن املقصود 
بالنهايــة الصفريــة للتفــاوض أنها قــد وصلت إلى 
نهاية نفق مسدود وهذا األمر يطلق على التفاوض 
الصفــري، والــذى يعنــى أن يكســب طــرف واحــد 
ويخســر الباقون، وهو عكس التفاوض من أجل أن 
يكســب اجلميع وهو احلل الــذى يحفظ حقوق كل 
األطراف خاصة فى منابع املياه املشــتركة. خاصة 
أن القانــون الدولــى تخلــى عــن مبــدأ »الســيادة 
املطلقة« على املوارد املائية املشــتركة من قبل دولة 
املنبــع لذلــك أصبــح ادعــاء إثيوبيا بســيادتها َعلى 
منبــع املصــب هــو موقف غيــر قانونــى وإصرارها 
علــى ذلك يعنــى أنها فاوضت على حافــة الهاوية، 

وتنتظر رد فعل مجلس األمن.
املخــاوف واآلثــار التــى قــد يتســبب بهــا الســد 
ويلحــق ضررهــا بدولتــى املمــر واملصب الســودان 
ومصر متعددة لكن أهمها اجلفاف الذى قد يلحق 
بنظــام الــرى وميــاه الشــرب خــالل فتــرة احتجاز 
امليــاه مللء الســد، أمــا اخلطر الثانى فهــو احتمال 
انهيار الســد، كما حدث لســدود كثيرة، بينها أكثر 
من 6 ســدود انهارت خالل عام واحد فقط، وهذا 
وحــده جــرس إنــذار لدولتــى املمر واملصــب حيث 
سبق وأن انهارت بوابة خزان السد األوغندى وهو 
يقارب ويشــابه بصورة كبيرة سد النهضة واألمثلة 
الدولية كثيرة حول انهيارات الســدود حول العالم، 
كانهيــار ســد فــى واليــة تكســاس األمريكيــة، و٣ 
ســدود فــى البرازيل، وســدان فى روســيا بإقليمى 
كراسنويارســك وسيبيريا وقد تســبب انهيار بوابة 
الســد األوغنــدى فــى غــرق العديــد مــن القــرى، 
وهــو ما قد يكــون إنذارا لكارثة قــد حتدث للقرى 
السودانية الواقعة على ضفاف مجرى النهر وذلك 

فى حال انهيار كلى أو جزئى للسد.
الوقــت يضيــق وإذا لــم يحــدث ضغط سياســى 
وقانونــى علــى إثيوبيا خــالل األيــام القادمة، عبر 
املجتمــع الدولى ومجلس األمن وغيره من الهيئات 
واملنظمات الدولية إليجاد حلول منصفة ســُيصِبح 
األمــر واقعاً ولــن يبقى أمام مصر والســودان غير 
التســليم واإلذعان أو اللجوء للخيار العسكري. مع 
مالحظة أن الفقرة األولى من املادة ٣٥ تنص على، 
»لــكل عضــو مــن »األمم املتحــدة« أن ينبــه مجلس 
األمــن أو اجلمعيــة العامــة إلى أى نــزاع أو موقف 
من النوع املشــار إليه فى املادة الرابعة والثالثن«. 
تنــص املادة الثانية من ذات املادة على ، »لكل دولة 
ليســت عضواً فى »األمم املتحــدة« أن تنبه مجلس 
األمــن أو اجلمعيــة العامة إلى أى نزاع تكون طرفا 

فيه إذا كانت تقبل مقدماً فى خصوص هذا النزاع 
التزامــات احلل الســلمى املنصوص عليها فى هذا 

امليثاق«.
كذلك، تنص الفقرة الثالثة من املادة نفسها على 
أن »جتــرى أحــكام املادتــن ١١ و١٢ على الطريقة 
التــى تعالــج بها اجلمعية العامة املســائل التى تنبه 
إليهــا وفقــا لهــذه املــادة«. خولــت الفقــرة الثالثــة 
مــن املــادة ٣٥ فــى فقرتهــا األولــى لــكل عضو من 
أعضــاء األمم املتحــدة أن ينبــه املجلس بشــأن أى  
نزاع أو موقف سواء كان طرفا فيه أو لم يكن حق 
إخطــار املجلس، و الغاية مــن ذلك جتنب املماطلة 
مــن جانب الدول أطراف النــزاع، وهنا فلفت نظر 
املجلــس ال يختلف عن عــرض األمر على املجلس، 
فالباعــث الرئيــس مــن تنبيــه املجلــس تهيئتــه كى 
ينظر فى النزاع أو املوقف ويصدر فيه توصياته. 

لقــد وضعت مصر خيــار اللجوء إلى مجلس 
األمــن على الطاولة، بســبب تعنــت أديس أبابا 
فــى املفاوضــات ومتســكها بقــرارات أحاديــة. 
وتعــد خطــوة اللجــوء إلــى مجلس األمــن بلغة 
ميثــاق األمم املتحــدة حتــت الفصل الســادس 
من ميثاق املنظمة الدولية حول »حل النزاعات 
ســلميا«، ما يعنى أن اختصاصات املجلس فى 
النزاعــات التــى تعــرض عليــه مبقتضــى هذا 
الفصل تشمل تقدمي توصية، وتكون القرارات 
الصــادرة عــن املجلس حتت الفصل الســادس 
التــى  بتلــك  مقارنــة  أدبيــة،  بإلزاميــة  تتمتــع 
تصــدر عــن املجلس بناًء على الفصل الســابع، 
ذات الطبيعــة اإللزاميــة مبــا ذلــك اســتخدام 
القــوة. وميكن ملجلس األمــن أن يدعو أطراف 
النــزاع إلى تســوية النزاع فيمــا بينهم بالطرق 
الدبلوماســية، إذا رأى ضــرورة لذلــك، حتــى 
لــو لــم يتفــق األطــراف علــى عــرض االتفــاق 
على مجلس األمن والذى يســتطيع أن يباشــر 
صالحيتــه فــى توصية أطــراف النــزاع باتباع 
وســائل معينــة لتســوية النــزاع، ولــه أيضــا أن 

ميتنع عن ذلك.
ســد النهضــة ســيحقق نقلــة مهمــة فــى عمليــة 
التنميــة اإلثيوبيــة، لكن التصعيد مع مصر بســبب 
تفاصيــل فنيــة، ميكــن جتاوزهــا بتفاهــم ال يكلف 
إثيوبيــا الكثيــر، وراءه بالتأكيــد دوافــع سياســية، 
داخليــة وخارجيــة. وميكنك ربــط التعنت اإلثيوبى 
بزيارة بنيامن نتنياهو، رئيس الوزراء اإلســرائيلى 
إلــى أديــس أبابــا ســنة ٢٠١6 بالتزامن مــع افتتاح 
املرحلة األولى للسد، إضافة إلى تلك التصريحات 
اإلثيوبيــة بشــأن الشــراكة مع إســرائيل فــى إدارة 
الكهربــاء، وبقــول نتنياهــو إن »إســرائيل ســتدعم 
أديــس أبابــا، لتتمكــن من االســتفادة مــن مواردها 

املائية«.
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

4 يونيه ٢0٢0 كان الفنان محمد رمضان قد أعلن رسميا ٢٢األثنين
عن تقديمه لشخصية الفنانة الراحل أحمد 

زكى فى السباق الرمضانى المقبل، وكان 
من المقرر أن يقوم بكتابته الكاتب وحيد 

حامد لكنه اعتذر بسبب انشغاله

4 ملاذا يرفض »السقا« العمل 1
مع محمد رمضان؟

هل تراجعت احلكومة عن حل أزمة أطباء تكليف مارس 2020؟

وجاء بنص اخلطاب الذى تقدم به مجموعة من ممثليهم: 
»نحــن 7 آالف طبيــب تكليــف بشــرى نعانى مــن تعنت وزارة 
وطنهــم  خدمــة  مــن  محرومــون  ونحــن  لشــهور،  الصحــة 
واملســاعدة فــى هذه الظــروف احلرجــة، وإن وزارة الصحة 
تعتزم املضى فى تطبيق نظام أثبت عدم قابلية تطبيقه منذ 
شــهور«. وذكــروا فى اخلطــاب »نحن أطباء التكليف ســعينا 
إلــى التحاور مع مســئولى الــوزارة مرارا وتكــرارا، ومن قبل 
فتــح حركــة التكليــف للوصــول إلــى حل بأســرع شــكل، مما 
يضمــن أمــان مســتقبلنا وصحــة املنظومــة الطبيــة، إال أننا 
لــم نتلــق إال كل التعنــت واالســتخفاف بســبعة آالف طبيــب 
فــى هــذا الوقــت احلرج«. وأضافــوا »إننا فى صدد مشــكلة 
التكليــف هــذه ملدة 65 يوما، وها نحن على قرب إغالق باب 
التظلمــات فــى 22 يونيو، بدون الوصــول ألى حل مما يهدد 
بتنحية آالف األطباء عن العمل حتت ظل املنظومة الصحية 

فى مصر«.
وناشــد األطبــاء بســرعة اتخــاذ اإلجــراءات حلــل هــذه 
املشــكلة، وتكليــف هذه الدفعة على النظــام القدمي للتكليف 

املتعارف عليه لسنوات.
ورغــم هــذا اخلطــاب، إال أنــه مت إبــالغ ممثلــى أطبــاء 
التكليــف، بــأن تقــدمي الطلبات حالياً مقتصــر على اجلهات 
الرســمية فقــط، أمــا الطلبــات الفرديــة فيتــم إرســالها عن 
طريــق الفاكــس، لذلــك مت إرســال طلــب املقابلة عــن طريق 

الفاكس من مقر النقابة العامة لألطباء.
وأوضحت النقابة العامة لألطباء أن املشــكلة ميكن حلها 

ســريعا مبجــرد إقــرار تكليــف األطبــاء على النظــام القدمي 
املتعــارف عليــه منــذ ســنوات، مبا يفيــد املنظومــة الصحية 
بانضمــام أطبــاء شــباب جدد لتقــدمي الرعايــة الطبية، كما 
تخشى النقابة من ازدياد وتيرة تقدمي طلبات إلغاء التكليف 
مــن األطبــاء، مما يضر باملنظومة الصحيــة ويؤدى إلى فقد 
أعضــاء مهمــن يحتــاج إليهم الوطن فى هــذا الوقت احلرج 

الذى نحتاج فيه جلميع اجلهود.
الغريــب فــى األمر، أن الدكتورة هالــة زايد وزيرة الصحة 
والســكان، جــددت دعوتهــا لألطقــم الطبيــة مــن األطبــاء 
الوحــدات  للعمــل فــى  والتمريــض املتقاعديــن لالنضمــام 
واملراكــز الصحية والعيادات اخلارجية باملستشــفيات، وكان 

األولَى تعين هؤالء األطباء.
مــن ناحيتــه، أكــد الدكتــور إيهــاب الطاهر، األمــن العام 
لنقابــة األطبــاء، بــأن 75% مــن دفعــة تكليف مــارس 2020، 
رفضوا التســجيل فــى احلركة بالنظــام اجلديد، وأن نصف 
نيابــة  إلــى  لالنضمــام  مــن ســجلوا ســيتركون مقاعدهــم 
اجلامعــة، الفتــاً إلــى أن هــذه النســبة تؤكــد وجــود مشــكلة 
حقيقيــة فــى نظام التكليف اجلديد، فرغم وجود مشــكالت 
فى النظام القدمي، مثل عدم إتاحة الدراسة ألكثر من نصف 

الدفعة، إال أنه لم يالق هذا احلجم من االعتراض.
كمــا كشــف الطاهــر عن األســباب احلقيقيــة التى دفعت 
7 آالف طبيــب لالعتــراض علــى التكليــف اجلديــد، ومنهــا 
عــدم وجود عــدد كاف من املدربن، وتداخــل حركة الزمالة 
مــع النيابــات، ووضع هؤالء الشــباب ملقترحــات عملية حلل 

رغم الوعود التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خالل اجتماعه 
األخير مع الدكتور حسين خيرى نقيب األطباء، بحل أزمة أطباء تكليف مارس 2020، والبالغ 

عددهم 7 آالف طبيب، إال أن مطالبهم ما زالت معلقة، منذ ما يقرب من 65 يومًا دون 
التوصل إلى أى حلول ترضى جميع األطراف.

هذا األمر دفع أطباء التكليف لمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء مرة أخرى، لتقديم طلب رسمى 
للقاء المهندس مصطفى مدبولى، حتى يتم حل مشكلتهم.

مستقبل 
غامض ينتظر 
7 آالف طبيب 

بسبب عدم 
استجابة 
»الصحة« 

لمطالبهم

إميان سعيد

إميان سعيد

محمد متساح

كيف يرى اخلطيب عودة الدورى؟5

تمسك  محمود 
الخطيب »بيبو« رئيس 

مجلس إدارة النادى األهلى 
باستكمال المنافسات 
المحلية خالل الموسم 

الحالى بعد اجتماع اتحاد 
الكرة مع األندية لمناقشة 
هذا الملف فى ظل تفشى 

فيروس كورونا والذى 
على أثره تجمد النشاط 

الرياضى فى مصر.

إسالم أسامة 

وطالــب بيبــو بعودة النشــاط من أجل ســير عجلة االســتثمار الرياضى 
وعــدم إهــدار موســم اقتــرب علــى االنتهــاء، باإلضافــة إلــى استشــهاده 

بالدوريات األوروبية والعربية التى قررت استئناف املسابقات احمللية.
وخرج بيبو فى بيان رســمى نشــر عبر موقع النادى األهلى، يســرد فيه 
أســباب متســكه باستكمال املنافسات احمللية هذا املوسم، حيث جاء نص 

البيان كالتالى:
وجــه الكابــن محمود اخلطيب رئيس النادى األهلى التحية إلى اللجنة 
اخلماسية برئاسة عمرو اجلناينى على اجلهود الكبيرة التى تبذلها خالل 
هــذه الفتــرة لتنفيــذ قــرار الدولة باســتئناف بطولــة الــدورى والعمل على 
اســتكمال كل املســابقات احمللية بعد توقف طويل بســبب جائحة كورونا. 
وقــال إن الدولــة قامــت بدراســة األمــر مــن كافــة جوانبه فــى االجتاهن، 
األول وهــو احلفــاظ علــى كل عناصــر اللعبــة وســالمتهم، والثانــى يتمثل 
فى اســتئناف مســابقة الدورى فى وجود إجراءات احترازية ووقائية كاملة 
وملزمة للجميع، وذلك لتخطى األزمة ودفع عجلة احلياة مثلما حدث فى 
بلدان العالم وهو أمر تستحق عليه الدولة الشكر واملساندة ال سيما وأنه 

ال أحد يعرف موعد نهاية هذا الوباء إال اهلل سبحانه وتعالى.
وقــال الكابــن محمــود اخلطيــب إن اللجنة اخلماســية برئاســة عمرو 
اجلناينــى أدارت امللــف باحترافيــة شــديدة واهتمــام بالغ، وقامت بدراســة 
كل العقبات ووضعت الســيناريو األمثل والذى يتماشى مع توجهات الدولة 
بحثــاً عــن مصلحــة املواطنــن واملؤسســات الرياضيــة. وأضــاف أنــه أثناء 
مشــاركته فى اجتماعات اللجنة اخلماسية مع األندية مؤخراً ملس العديد 
من اإليجابيات التى ال يجب إغفالها ومنها استيعاب اللجنة لكل وجهات 
النظــر املطروحــة من ممثلــى األندية حول كيفية اســتئناف بطولة الدورى 
وتطبيق اإلجراءات االحترازية. وكانت ردود اجلناينى وأعضاء جلنته مقنعة 
خاصــة وأنهم أخــذوا على عاتقهم إزالة العراقيل التى حتدث عنها 
البعــض من الســادة ممثلــى األندية. ودارت املناقشــات فى أجواء 

ودية تهدف للمصلحة العامة.
وقــال رئيــس النــادى إن أكثــر الطــرق حلــل أى مشــكلة هــو 
مواجهتهــا هكذا فعلــت الدولة، وهكذا تعمل اللجنة اخلماســية 
ومعهــا األنديــة، كما أن أكثر من 95% من العالم أيقن ذلك ووضع 
الضمانــات الكافية لســالمة كل العناصر وعودة احلياة للمالعب 
واملؤسسات الرياضية، ألنه كما قال فى السابق ال ميلك أحد 
إجابة قاطعة متى ينتهى هذا الوباء، ومصر دولة كبيرة ولها 
قيمتهــا ومتلــك من القيادات واإلمكانــات ما يؤهلها لتجاوز 
كل هذا والســير فى االجتاه الذى يخدم مصلحة املواطنن 

ويحافظ على سالمتهم فى كل املجاالت.
إلــى أن اســتئناف  الكابــن محمــود اخلطيــب  وأشــار 
الــدورى لم يكــن هو املوضوع الوحيد الــذى طرحته اللجنة 
اخلماسية فى اجتماعاتها مع األندية، بل كان هناك ملف 
رابطة أندية احملترفن والذى يرغب اجلناينى وزمالؤه فى 
إنشــائها وتفعيــل دورهــا مــع بداية املوســم اجلديــد مثلما 
يحــدث فــى دول العالــم املتقدمــة كرويــاً ومت طــرح تصــور 
إيجابــى فــى هذا الشــأن إلعادة األمور إلى نصابها وبالشــكل 
الذى يســاهم فى االحترافية الكاملــة للمنظومة الكروية وحفظ 
احلقــوق للجميــع.. أيضــاً مت مناقشــة تطويــر الئحــة النظــام 
األساســى لالحتــاد وهــو أمر غايــة فى األهميــة. وهناك بنود 
عديــدة تعمــل اللجنــة اخلماســية علــى تطويرهــا وإضافتهــا 
مبــا يســاهم فــى النهــوض باللعبــة علــى الصعيديــن الفنــى 
واإلدارى. وأشــاد الكابــن محمود اخلطيب بالــروح الطيبة خالل 
االجتماعــات حتــى وإن اختلفت بعض وجهــات النظر لكن يبقى 

أن املصلحة العليا هى التى حكمت القرار.
ومتنــى رئيــس النــادى أن تســتكمل اللجنة مســيرتها على هذا 
النحــو ألنــه يقــع على عاتقها مســئوليات كبيرة، وعلــى األندية أن 
تســاعد وتســاند اللجنــة اخلماســية وتدعــم توجهــات الدولة وكذا 
اجلهود التى بذلها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء 
والدكتــور أشــرف صبحــى وزيــر الشــباب والرياضــة والــذى ال ينكــر 
أحــد دوره الواضح فى اســتئناف بطولة الــدورى واهتمامه بهذا امللف 
مــع احتــاد الكــرة، ووضع التصــور اإليجابى الــذى يخــدم كل اللعبات 
الرياضية واســتكمال املســابقات فى وجود إجراءات احترازية ووقائية 

حتفظ سالمة كل العناصر.

منذ بزوغ نجم الفنان 
محمد رمضان وهو دائم 
الخالفات مع زمالئه فى 

الوسط الفنى باعتباره 
»نمبر وان« واألول فى 

اإليرادات، ومنذ فترة 
تداولت أنباء عن اشتراكه 
مع الفنان أحمد السقا فى 
عمل درامى جديد كان من 
المقرر أن يعرض فى دراما 

رمضان 2021 
بعنوان »نسل 

األغراب«

متى ينجح محمد شاكر فى وقف جرمية سرقة الكهرباء؟2

. يضــاف إلــى ذلــك عدم حتقيق شــركات التوزيــع خفضاً 
بنســبة الفقد للشبكة القومية خالل األشهر القليلة املاضية 
والــذى تــراوح بــن 14 و28% داخــل الشــركات التســع بســبب 
حاالت الســرقة التى ما زالت مســتمرة فى التيار الكهربائى، 

ما أدى خلسائر تعدت 14 مليار جنيه فى السنة.
ورغــم التعليمــات املشــددة مــن احلكومــة بضــرورة تكثيــف 
حمــالت ضبــط ســرقات التيــار الكهربائــى باســتخدام حــق 
الضبطيــة القضائيــة للعاملــن بقطــاع الكهربــاء، إال أن مــا 
تواجهه مصر من انتشار فيروس كورونا واإلجراءات االحترازية 
التــى تتبعهــا الوزارة بخالف فرض حظــر التجول، جعل األمر 
يتزايد بدرجة كبيرة، وهو ما واجهته الشــركات خالل األشــهر 
الثالثة املاضية، حيث بلغت نســبة الفقد فى الشبكة القومية 
20% بســبب الســرقات وإهمال بعض شــركات توزيع الكهرباء 

فى استخدام حق الضبطية القضائية للحد من السرقات.

مــن ناحيتها، أكدت مصادر مســئولة داخــل وزارة الكهرباء، 
أن الطاقــة املولــدة مــن الشــبكة الكهربائيــة مت خفضهــا فى 
األشــهر املاضيــة، الفتــة إلــى أن الشــركة القابضــة لكهربــاء 
مصــر تقــوم ببيع هذه الطاقة لشــركات توزيع الكهرباء، التى 
بدورهــا تقــوم بتســجيل الكميات املســتهلكة من املشــتركن، 
إال أنــه نتيجــة لســرقات الكهرباء تراجعت نســبة الفقد وهو 
ما شــهدته األشــهر املاضية بســبب عدم وجود رقابة كافية. 
وأشــارت املصادر إلى وجود تراجــع واضح فى الطاقة املباعة 
للشــهر الثالــث علــى التوالــى علــى عكــس العــام املاضــى، 
وذلــك بســبب قرار غلق املراكــز التجارية واملطاعــم واملقاهى 
التزامــاً بقــرار احلكومــة بفرض حظــر التجول، مــا أدى إلى 
تقليــل نســبة الفقد بشــركة جنوب القاهرة لتوزيــع الكهرباء، 
وانخفــاض كمية الطاقــة املباعة خالل شــهرى مارس وأبريل 
ومايو املاضى بنســب تتراوح ما بن 4 و6% يومياً. وأوضحت 

التيــار  ســرقات  حملصلــة  الســنوى  املتوســط  أن  املصــادر 
الكهربائــى مــن خالل شــرطة الكهرباء أو بواســطة شــركات 
توزيــع الكهربــاء ال يتجــاوز 3 مليــارات جنيه ســنوياً، مشــيرة 
إلــى أن هــذا العام شــهد عــدة تطــورات خاصة فيمــا يتعلق 
بتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشــوائية واملخالفة عن 
طريــق تركيــب العدادات الكودية، ما ســاهم بدرجة كبيرة فى 
القضــاء علــى ســرقات التيار ولكــن البعض ممــن ليس لهم 
ضميــر ال ينفكــون عــن الســرقة. وذكــرت املصادر أن نســبة 
الفقد فى الشــبكة ال تشــمل ســرقات التيار فقط، بل تضم 
جانبــن مهمن أيضاً، وهما اجلانــب املؤجل واجلانب املغلق، 
وهو ما يكلف احلكومة خسائر سنوية تبلغ 8 مليارات جنيه، 
منوهة بأن النســبة األكبر فى إيرادات شــركات الكهرباء التى 
كانــت تعتمــد بدرجة كبيــرة على كبار املشــتركن من القطاع 

الصناعى والسياحى وليس من القطاع املنزلى فقط.

تعدت 14 مليار 
جنيه.. ووقف 

التحصيل 
من كبار 

المشتركين 
فاقم األزمة

يشهد قطاع الكهرباء حاليًا حالة من عدم الثبات، بعد قرار وقف تحصيل فواتير االستهالك 
من كبار المشتركين للقطاع الصناعى والسياحى لمدة 6 أشهر، وذلك بسبب تداعيات فيروس 

كورونا المستجد، األمر الذى تسبب فى إلحاق خسائر مالية باهظة بشركات الكهرباء.
ما فاقم األزمة هو أن شركات التوزيع لم تتمكن من سداد حصة الشركة القابضة من إيراداتها 

خالل الـ3 أشهر الماضية منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، نظرًا ألن النسبة األكبر 
من إيرادات هذه الشركات كانت تعتمد على كبار المشتركين من أصحاب المصانع والفنادق 

والمحالت التجارية وليس من القطاع المنزلى

معظــم هــذه الســلبيات. وأشــار إلــى أن النظام الــذى تعتزم 
وزارة الصحة تطبيقه أظهر الكثير من الســلبيات حن ُطبق 
علــى 800 طبيب فقط، ويجب إعــادة تقدير املوقف وإرجاء 
تطبيقــه علــى دفعة قوامهــا يقارب 9000 طبيب، وعشــرات 

اآلالف من بعدهم، حتى تالفى هذه السلبيات.
وأفاد األمن العام أن النقابة سبق وتقدمت مبقترحات 
حلــل هذه األزمة، حيث طالــب أعضاء املجلس بأن يكون 
التكليف طبقا للنظام القدمي املتعارف عليه منذ ســنوات 
طويلــة، وذلك حلن وضع خطة متأنيــة والتجهيز الفعلى 
ألى نظــام جديد مســتحدث قبل تطبيقــه لتالفى حدوث 
ســلبيات جوهريــة تخــل باملنظومــة التدريبيــة والصحيــة 
الــوزارة  أنفســهم، إال أن مســئولى  ومبســتقبل األطبــاء 
لــم يضعــوا حلــوالً فعلية للمشــكلة بــل لألســف يحاولون 
االلتفــاف علــى توجيهــات رئيــس اجلمهورية، بــأن قاموا 
باإلعــالن عن تكليــف من يرغب على النظام املســتحدث 
وتكليــف مــن يرغــب علــى نظام )ثالــث(، وهو عبــارة عن 
تكليف األطباء باملستشفيات ملدة عام ثم التحاقهم بنفس 
النظام املستحدث مبا فيه من مشكالت عديدة، ما يعنى 
أن مســئولى وزارة الصحــة يرغبــون فقــط فــى جتميــد 
الوضــع ملدة عــام ثم العــودة للنظام املســتحدث املعترض 

عليه.
ونــوه بأن إصرار مســئولى وزارة الصحــة غير املبرر على 
تطبيــق النظــام املســتحدث فــى التكليف، وجتاهــل مطالب 

شباب األطباء يثير العديد من عالمات االستفهام.

أسئلة      األسبوع    الساخنة
، لكــن املتابعــن فوجئوا بالتعاقد مع النجم أمير كرارة فى العمل 
الــذى ينتمــى للدراما الصعيدية. وجتدد اخلالف القوى بن الثنائى 
بسبب هذا املسلسل ورفض محمد رمضان وضع اسم »السقا« قبل 
اســمه فــى تتــر العمل، وما أجــج اخلالفات أكثر أن محمد ســامى 
مخرج مسلســل »رمضان« القادم هو الذى ســيخرج أيضاً مسلســل 
»نســل األغــراب«. وقيــل إنــه مت اإلعالن عــن مسلســل »اإلمبراطور« 
للنجــم محمــد رمضــان بالتزامن مع اإلعالن على مسلســل »نســل 
األغــراب« لكــى يتــم التغطيــة علــى رفــض »الســقا« مشــاركته فــى 

املسلسل.
وكان الفنــان محمــد رمضــان قــد أعلــن رســميا عــن تقدميــه 
لشخصية الفنانة الراحل أحمد زكى فى السباق الرمضانى املقبل، 
وكان مــن املقــرر أن يقــوم بكتابتــه الكاتب وحيد حامــد لكنه اعتذر 
بســبب انشــغاله بكتابة اجلزء الثالث من مسلسل »اجلماعة«، وحل 

محله الكاتب بشير الديك.
واندلــع اخلــالف بن النجمن بعد رد فعل غير متوقع من الفنان 
محمــد رمضــان، وصف فيه فيلم »هروب اضطــرارى« للفنان أحمد 
الســقا بـ»الفاشــل«، بالرغــم مــن حتقيقه أعلــى إيــرادات، وتخطيه 
حاجــز الـــ12 مليون جنيه مصــرى، وتصدره لإليــرادات على الرغم 
من مشــاركة محمد رمضان بعمل ســينمائى يحمل اسم »جواب 

اعتقال« والذى لم يحقق اإليرادات املتوقعة منه.
ثم أتى بعدها فيلم »الكنز« ليشعل احلرب أكثر، بعدما رشح 
املخــرج شــريف عرفه الثنائى للمشــاركة بالعمــل، وترك لهما 
حريــة االختيــار بــن األدوار الرئيســية للعمــل إال أن الثنائــى 
طلب جتســيد شــخصية »على الزيبق«، وهو ما وضع املخرج 

فى مأزق لكنه اختار فى النهاية العمل مع محمد رمضان.
وبعدهــا بفتــرة اشــتعلت احلــرب مــرة أخرى عندما انتشــرت 
شــائعة تفيد بطرد ياســن السقا جنل أحمد السقا من أحد 
العــروض املســرحية، ممــا دفــع البعض للحديــث عن وقوف 
رمضان وراء خروج هذه الشائعة؛ كنوع من االنتقام من زميله 

النجم الشهير.
وقتها وجه الســقا رســالة ملنافســيه، عبر »فيس بوك«، 
طالبــاً منهم مواجهته بكل شــجاعة وعدم اســتغالل جنله 
فــى أى معــارك دخــل هــو طرفاً فيهــا، وفســر الكثيرون 
رســالته كونهــا موجهة إلى الفنان الشــاب محمد 

رمضان.
وفى موقف مشابه لفيلم »الكنز«« مت ترشيح 
الثنائــى لفيلم آخر ليتنافســا فيــه على الفوز 
بشــخصية محوريــة فــى فيلــم »ســرى للغاية«، 
الــذى يشــارك فــى بطولته عدد كبير مــن النجوم، 
ولكــن فــاز به النجم أحمد الســقا هذه املرة، فيما كان 

نصيب رمضان دوراً آخر جلندى مصرى.

وفاء حسن

ماذا وراء فضيحة شقيق أمير قطر فى أمريكا؟3

صحيفــة »ديلــى ميــل« البريطانيــة أوضحــت أن ســتة 
الســابق لصالــح األميــر  فــى  يعملــون  كانــوا  أمريكيــن 
القطــرى رفعوا الدعوى ضده، متهمن إياه باإلقدام على 
أفعــال مشــينة، وتوجيهــه أوامر الثنن مــن العاملن لديه 

بقتل أناس، والتهديد بقتل املوظفن.
وقال أحد املدعن يدعى، رامز طعمة، ابن طعمة مدير 
أعمــال مايــكل جاكســون، فــى ملــف الدعــوى، إن األمير 
القطــرى هــدد بقتله، قائــاًل له: »ميكنــك مهاتفة والدك، 
وإخباره بأنك ســتدفن فى الصحراء«. وأضاف طعمة أن 
شقيق أمير قطر اختطفه وأبقاه سجيناً فى الدوحة لعدة 

أيام، وحاول توريطه فى جرمية، وألقى به فى السجن.
وأوضــح مدعــى آخــر يدعى، تيــرى هوب، الــذى عمل 
ضمــن فريــق األمير القطرى لســباق الســيارات، أنه فى 
الفتــرة بــن 2010 و2012، أمــره بقتــل أحــد خصومــه، 
 AMERICAN DRAG« ثــم مالــك مضمــار الســباق
RACING LEAGUE«، وزوجــة املالك. وأشــار هوب، 
54 عامــاً، إلــى أن خالــد بــن حمــد أخبــره بأنــه ســيكون 
»مستقراً« مالياً لبقية حياته؛ حال تنفيذه عمليات القتل، 

لكنه رفض.
وأثنــاء عمــل هــوب لصالــح شــقيق أميــر قطــر عــام 
2016 فــى الدوحة، قاد األخير ســيارته إلى الصحراء، 
وضرب ســائقه حتى املوت أمامه. وقال هوب، إنه كلما 
زادت توسالت السائق، ازداد عنف األمير القطرى فى 
الضرب، مشــيراً إلى أنه شــاهده وهو يســتل مسدسه، 
ثم ســحب الســائق من مؤخرة رأســه، ووضع املســدس 
فى فمه. وشــاهد هوب شــقيق أمير قطر عندما ضرب 
السائق فى مؤخرة رأسه، وسقوط السائق، حتى توقف 
صدر الســائق عن االرتفاع، فى إشــارة لتوقف التنفس، 
حتــى أصبــح فــى النهايــة جثة هامــدة. وأشــار إلى أنه 
هــدده قائــاًل: »هــذا ما يحــدث عندمــا تتجاوزنى. هذا 
عاملى«، بحســب الدعوى، مشــيراً إلى أن حراس األمير 

ألقوا بجثمان الرجل فى اجلزء اخللفى للسيارة.
ونقلت »ديلى ميل« أيضاً عن مزاعم أحد املدعن، وهو 
جندى مشاة البحرية األمريكية السابق ماثيو بيتارد )46 
عاماً(، بأن »هذا امللياردير القطرى أمره بقتل شخصن، 

وهدده فى وقت الحق بقتله بعد أن رفض«.

واســتأجر الشيخ خالد بيتارد فى 2017 مديراً لألمن، 
وفــى العــام نفســه طلب منــه قتل رجل وامــرأة اعتبرهما 

تهديداً لسمعته االجتماعية وأمنه الشخصى.
ووفقــاً للدعــوى، رفض بيتارد تنفيــذ هذا الطلب »غير 

القانونى«.
باإلضافــة إلــى ذلــك، ذكر جايســون مولــن برينك )49 
ســنة(، الــذى كان يعمــل ممرضــاً خاصــاً للملياردير، أنه 
تعرض للعنف اجلسدى والتحرش اجلنسى من قبل خالد 
بــن حمــد، وأنــه كان يوجه له شــتائم نابية باســتمرار، بل 
ويجبــر املوظفــن اآلخرين على إلقاء الشــتائم على مولن 
برينك، مهدداً بإلقاء القهوة الساخنة عليهم إذا رفضوا.

ولــم يســتجب فريق خالد بــن حمد القانونــى ومحامو 
شركته األمريكية والسفارة القطرية لطلبات »ديلى ميل« 

املتكررة للتعليق على هذه االتهامات.
نيــوز«  »عــرب  صحيفــة  كشــفت  املاضــى،  والشــهر 
الســعودية، الصــادرة باللغة اإلجنليزية، عــن أن خالد آل 
ثانــى، شــقيق أميــر قطر، »قتل شــخصياً« موظفــاً هندياً 

مبزاعم إهانة زوجته.

سبق له قتل 
شخصيًا« 

موظفًا هنديًا 
بمزاعم إهانة 

زوجته

شهدت قضية خالد بن حمد آل ثانى، شقيق أمير قطر، تطورات جديدة أمام المحاكم األمريكية، 
وكشفت تقارير صحفية عن أن الشرطة األمريكية أمرت بضبط شقيق أمير قطر بعد اتهامه فى محاولة 

قتل أمريكيين، والسؤال اآلن هل يتم القبض على شقيق أمير قطر؟
دعوى قضائية أمريكية كشفت عن أن شقيق أمير قطر، خالد بن حمد آل ثانى، وجه طاقم العاملين لديه 

بقتل أمريكيين على أراضى الواليات المتحدة األمريكية.
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السنة الثامنة عشرة

تواصل »الموجز« نشر تفاصيل االستجواب الذى 22
تقدم به النائب أحمد فرغلى لرئيس مجلس النواب 

ضد وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد 
بشأن منح رجل األعمال منصور عامر أرضًا بمدينة 

بورسعيد بالمخالفة للقانون

»املوجز« ينشر تفاصيل أخطر استجواب فى البرملان عن صفقات صاحب بورتو

طارق شلتوت

تواصــل »املوجــز« نشــر تفاصيل االســتجواب 
الــذى تقــدم بــه النائــب أحمــد فرغلــى لرئيــس 
احملليــة  التنميــة  وزيــر  ضــد  النــواب  مجلــس 
ومحافــظ بورســعيد بشــأن منــح رجــل األعمال 
منصــور عامر أرضاً مبدينة بورســعيد باملخالفة 
بعــض  نشــرنا  املاضــى  العــدد  فــى  للقانــون.. 
التفاصيل وفى هذا العدد ننشر نص االستجواب 

واملستندات الكاملة التى قدمها فرغلى:
السيد األستاذ الدكتور/ على عبدالعال

رئيس مجلس النواب
إعمــااًل إلــى حكــم املــادة )130( مــن الدســتور 
التنفيذيــة  الالئحــة  مــن  و217   216 واملادتــن 
للمجلــس أرجــو توجيــه اســتجواب إلــى الســيد 

اللواء/ وزير التنمية احمللية
بشــأن قيــام محافظــة بورســعيد ببيــع قطعة 
أرض بزمــام قريــة الديبــة مبحافظــة بورســعيد 
مبســاحة )فقط ثالثمائة وخمســة وسبعني ألف 
متر مربع( على البحر مباشــرة )باألمر املباشر( 
إلحــدى الشــركات الســياحية بســعر )1285ج( 
وخمســة  ومائتــان  )ألــف  فقــط  املربــع  للمتــر 
وثمانــون جنيهــاً للمتــر مربــع( ويعد هذا ســعراً 
متدنيــاً جــداً خاصــة أن جهــة التقييــم )الهيئــة 
العامــة للتنميــة الســياحية( حــددت ســعر البيع 
لالستثمار السياحى وعند توقيع العقد جاء فى 
البنــد التمهيــدى للعقــد بني احملافظة والشــركة 
بأنــه لالســتثمار الســياحى ثم فــى نهاية متهيد 
العقد مت كتابة إقامة مشــروع )ســياحى وسكنى 
ومتنــوع(  ورياضــى  وتعليمــى  وإدارى  وفندقــى 
ووجــود الكثيــر من املخالفات بالعقد مما يشــير 
لوجود شبهة إهدار املال العام وعدم اتباع أحكام 
قانون االســتثمار رقم 72 لســنة 2017 واملادتني 
54 و55 مــن الالئحة التنفيذيــة للقانون املذكور 
واملــادة 65 مــن نفس القانــون ومخالفــاً ألحكام 
قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لســنة 2018. 
األمر الذى يشــير إلى وجود شــبهة فساد وتربح 

وإهدار للمال العام.
مرفــق مــع الطلــب: األســانيد والدالئــل 

تدعــم  التــى  واملســتندات  واحلقائــق 
االستجواب

النائب/أحمد فرغلى
رقم العضوية 77

مذكرة شــارحة لبعض املالحظات 
العقــد  شــابت  التــى  والشــبهات 

وإجراء البيع باألمر املباشر.
أواًل: وجــود شــبهة إلهــدار املــال العــام 
لبيــع املتر بهذه املنطقة املميزة على البحر 
مباشــرة باألمر املباشر بســعر متدٍن وهو 

مبلغ 1285 جنيهاً للمتر.
ثانيــًا: تناقــض متهيد العقد مع نفســه 

الســياحى  بالنشــاط  النشــاط  حــدد  حيــث 
وخدماتــه ثــم إعــادة حتديــده بأنــه مشــروع 
)ســياحى وســكنى وفندقــى وإدارى وجتــارى 
واجتماعــى  ورياضــى  وترفيهــى  وتعليمــى 

وممارسة يخوت ومتنوع(.
أ- إضافــة كلمة )متنــوع( بتمهيد العقد يثير 
الكثيــر مــن الشــكوك حيــث يكون لكل نشــاط 

هيئــة أو جهــة معينــة لتقييــم أســعار األراضــى 
واألنشطة طبقاً لنوع النشاط.

ب- األمــر الــذى كان يتعني معــه مراعاة ذلك 
فــى تفاصيــل العقــد والســعر الــذى مت حتديده 
وفقاً لتقدير الســعر املعــد مبعرفة الهيئة العامة 
للتنميــة الســياحية وهــى ليســت معنيــة بجميــع 
)قامــت  مثــال  للمشــروع  احملــددة  األغــراض 
الشركة بطرح مدرسة مساحة 6000 متر بسعر 
150 مليــون جنيــه وكذلك طرح بنزينة مبســاحة 
وهــذان  جنيــه  مليــون   61 بســعر  متــر   4200
النوعان من النشــاط ليســا مــن تخصص الهيئة 

العامة للتنمية السياحية(.
ثالثــًا: جــاء بالبند اخلامــس أن الهيئة العامة 
للتنميــة الســياحية قامــت بتقديــر ســعر البيــع 

وكذلك جاء بالعقد )جلنة البت(.
وجاء بتمهيد العقد االســتناد للقانون رقم 27 
لســنة 2017، علماً بأنه ذكر بالعقد أن املستثمر 
تقــدم بالطلــب فى يــوم 2018/3/20 ومت توقيع 

العقد بتاريخ 2018/4/16.
وهو ما يثير شــبهه عــدم اتباع أحكام القانون 
رقــم 72 لســنة 2017 والئحتــه التنفيذيــة التــى 
نصت فى املادة 54 منها على »تلتزم جهة الوالية 
املعنيــة بدراســة طلبات التصرف فــى العقارات 
املقدمــة مــن املســتثمرين مبوافاة الهيئــة برأيها 
الفنــى فــى تلــك الطلبــات موضحاً به األســباب 
التى استندت إليها فى الرفض أو القبول، وذلك 
خــالل أســبوع من تاريــخ ورود الطلب املقدم من 

املستثمر.
كما أن العقد لم يتضمن عرض املوضوع على 
اللجان املشــكلة طبقاً حلكم املادة 65 من قانون 
االســتثمار واملــادة 55 مــن الئحتــه التنفيذيــة، 
وذلــك للتحقق مــن مدى توافق الشــروط الفنية 
جانــب  مــن  ســلفاً  املوضوعــة  واملاليــة 
الهيئــة بالتنســيق مــع جهــة الواليــة 
وذلك للبــت فيها خالل ثالثني يوماً 
واعتمــاد توجهــات تلــك اللجان من 

الرئيس التنفيذى للهيئة.
رابعــًا: فــى حال عــدم اتباع 
األحكام املنصوص عليها فى 
قانــون االســتثمار والئحتــه 
هيئــة  واعتمــاد  التنفيذيــة 
االستثمار لألسعار واللجان 
وتنفيذ كامل ألحكام القانون 
رقــم 72 لســنة 2017 تكــون 
اجلهــة اإلداريــة أمــام اتفــاق 
مباشــر وفقــاً ألحــكام القانون 
رقــم 182 لســنة 2018 وفــى 
هــذه احلالــة يكــون العقــد قد 
ألن  متامــاً  القانــون  خالــف 
هــذه  فــى  املختصــة  الســلطة 
احلالــة يكــون هو رئيــس مجلس 
الــوزراء ويجــب أن تكــون هنــاك 
واقتصاديــة  اجتماعيــة  ضــرورة 
املزايــدة  إجــراء  ال ميكــن  ملحــة 

فيها.
خامســًا: وجــود شــبهة إلهــدار 

املــال العــام لتقديــر ســعر املتــر بـــ1285 كســعر 
ملنشــآت ســياحية كمــا جــاء فــى بدايــة البنــد 
التمهيدى وقيام الشركة بالبيع كوحدات سكانية 
بســعر يصــل لـــ18 ألــف جنيــه للمتــر ومنشــآت 
تعليميــة وجتارية وكان مــن الواجب إعادة تقييم 
ســعر بيع األرض لألنشطة املختلفة عن النشاط 

السياحى.
سادســًا: وجــود شــبهة إهدار للمــال العام كما 
جــاء بالبند احلادى عشــر الذى ألــزم احملافظة 
بتكاليف إدخال جميع أنواع املرافق والتى تتعدى 
عشرات املاليني من اجلنيهات على سبيل املثال 
فقــد حتملت احملافظة مبلغ 22 مليون جنيه فى 

بند الكهرباء فقط.
مــع  العقــد  متهيــد  تعــارض  لقــد  ســابعًا: 
البنــد األول والفقــرة الثانيــة مــن البنــد الرابــع 
للموافقــات  اســتناده  األول  بالبنــد  ذكــر  حيــث 
الصــادرة مــن اجلهــات احلكوميــة والدراســات 
الشــروط  وكافــة  للمشــروع  املعتمــدة  الفنيــة 
الفنيــة احملــددة الســتغالل األرض محــل العقــد 
وكافــة املراســالت واالجتماعــات والتنســيقات 
املشــتركة بني الطرفني واملخطط االســتراتيجى 
البــت  ومحضــر  لــألرض  املعتمــد  والتفصيلــى 
والطلبات وكراســة الشــروط الفنيــة، بينما نفى 
فــى البنــد الرابــع فقــرة 2 ذلــك وذكر علــى أن: 
يلتــزم الطرف الثانــى بتقدمي الدراســات الفنية 
للمشــروع واملخطــط العــام التفصيلى مبســاحة 

األرض خالل ثالثة أشهر.
ثامنــًا: جــاء مبحضــر اجتمــاع اللجنــة الفنية 
للبــت فــى الطلبــات املقدمــة مــن املســتثمرين 
للتعامــل علــى قطــع األراضى املعدة لالســتثمار 
داخــل احملافظة واملشــكلة بقرار الســيد اللواء/ 
 2018 لســنة   )272( رقــم  بورســعيد  محافــظ 
الصــادر بتاريــخ 2018/3/18 اجتماعهــا األول 
بديــوان عــام احملافظــة وأن اللجنة ســوف تقوم 
علــى  للموافقــة  التمهيديــة  اإلجــراءات  بكافــة 
متهيــداً  ببورســعيد  االســتثمارية  املشــروعات 
العامــة  بالهيئــة  البــت  جلنــة  علــى  للعــرض 
شــئونها  إلعمــال  احلــرة  واملناطــق  لالســتثمار 
فيهــا عمــاًل بأحكام الفصل الســادس من قانون 
االستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 
والئحتــه التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس 

الوزراء رقم )2310( لسنة 2017.
أ- عقــدت اللجنــة الفنية للبت اجتماعاً لنظر 
الطلب املقدم من شركة عامر للتنمية السياحية 
محافظــة  قيــام  رغــم   2018/4/23 بتاريــخ 
بتاريــخ  الشــركة  مــع  العقــد  بتوقيــع  بورســعيد 
16 /2018/4 أى أن اللجنــة انعقــدت ملناقشــة 
املوافقــة على الطلب بعــد قيام احملافظة بتوقيع 

العقد.
ب- رغــم تأكيــد اللجنة بأنه ال بد من العرض 
لالســتثمار  العامــة  بالهيئــة  البــت  علــى جلنــة 
واملناطق احلرة وإعماالً لقانون 72 لســنة 2017 
املــادة 65 والئحتــه التنفيذيــة باملادتــني 54 و55 
لشــروط البيــع باألمر املباشــر وهذا لــم يتم ولم 
يعــرض املوضوع على جلنة البــت بالهيئة العامة 
لالســتثمار مما يؤكد وجود شبهة فساد وبطالن 

العقد من األساس.
تاســعًا: تعــد مخاطبــة اإلدارة العامة للشــئون 
املاليــة واإلدارية حملافظة بورســعيد إلى الســيد 
مدير إدارة األمالك باحملافظة مبذكرة املستشار 
القانونى لشئون االستثمار حول حتديد املساحة 
املســلمة بالزيــادة لشــركة عامر جــروب للتنمية 
السياحية بتاريخ 2019/9/25 رغم توقيع العقد 
فــى 2018/4/16 ممــا يشــير إلى وجود شــبهة 
تواطؤ تقودنا إلى شــبهات فســاد وتربح وإهدار 
للمــال العــام ألن املطالبــة جاءت بعــد مرور عام 

ونصف على توقيع العقد.
مستندات االستجواب:

- مذكرة شــارحة )تتضمن شــرح االستجواب 
وأسباب تقدميه

صــورة ضوئيــة مــن عقــد البيع بــني محافظة 
بورسعيد وشركة عامر للتنمية السياحية واملوقع 

بتاريخ 2018/4/16(.
- صــورة ضوئيــة من مخاطبــة رئيس اجلهاز 
الســياحية  للتنميــة  العامــة  للهيئــة  التنفيــذى 
لالســتثمار  محــدد  الســعر  بــأن  للمحافــظ 
الســياحى فقط بتاريخ 2017/12/4 وباملخالفة 
لذلــك مت توقيــع العقد بنشــاط ســكنى وفندقى 

وجتارى وتعليمى ومتنوع.
- صــورة ضوئيــة من محضر اللجنة للبت فى 
طلبات املســتثمرين باحملافظــة واملنعقدة بتاريخ 
2018/4/23 والتــى وافقــت على طلب الشــركة 
 2018/4/16 العقــد  توقيــع  تاريــخ  أن  رغــم 
)املوضوع الثانى اخلاص بشركة عامر جروب(.

- صــورة ضوئيــة من مطالبة شــركة الكهرباء 
املوجهــة إلــى ســكرتير عــام محافظة بورســعيد 
لســداد قيمــة مقايســة ابتدائيــة لتوصيــل التيار 
ملشــروع بورتوســعيد مببلــغ 22780000 جنيــه 
)اثنان وعشــرون مليون وســبعمائة وثمانون ألف 

جنيه(.
- صــورة ضوئيــة من تصديــق احملافظ على 
للشــئون  العامــة  مــن اإلدارة  العــرض  مذكــرة 
املاليــة واإلداريــة باملخالفــة للســيد احملافــظ 
العتمــاد مبلغ 2278000 لشــركة القناة لتوزيع 
الكهرباء قيمة توصيل التيار الكهربائى ملشروع 

بورتوسعيد.
- صــورة ضوئية من التقرير الفنى والتقدير 
االستشــارى للهيئــة العامــة للتنمية الســياحية 
)بورتوســعيد(  الديبــة  قريــة  شــرق  ألرض 
مبســاحة 90 فداناً غير مكتملة املرافق والذى 
جــاء فيــه بأنه لم يتم بحث املســتندات املقدمة 
مــن اجلهــة الطالبــة )محافظة بورســعيد( من 
حيث صحتها ومدى قانونيتها وإمنا مت اإلطالع 
عليها واســتخدام ما ورد بها من بيانات لعملية 

التقدير.
- صــورة ضوئيــة من مخاطبــة اإلدارة العامة 
للشــئون املالية واإلدارية حملافظة بورســعيد إلى 
الســيد مديــر إدارة األمــالك باحملافظة مبذكرة 
حــول  االســتثمار  لشــئون  القانونــى  املستشــار 
حتديد املســاحة املســلمة بالزيادة لشــركة عامر 
جــروب للتنمية الســياحية بتاريــخ 2019/9/25 

رغم توقيع العقد فى 2018/4/16.

 النائب أحمد فرغلى يكشف 
كيف اشترى منصور عامر أرض 

بورسعيد بالمخالفة للقانون

 فضح إهدار المال العام لبيع المتر 
على البحر مباشرة باألمر المباشر بسعر 

متدٍن وهو مبلغ 1285 جنيهًا للمتر

 العقد لم يتضمن عرض الموضوع على 
اللجان المشكلة طبقًا لحكم المادة 65 من 

قانون االستثمار والمادة 55 من الئحته 
التنفيذية، وذلك للتحقق من مدى توافق 

الشروط الفنية والمالية الموضوعة سلفًا 
من جانب هيئة التنمية السياحية

منصور عامر فى املصيدة

لواء محمود شعراوى

النائب أحمد فرغىل

لواء عادل الغضبان
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يمثل شهر يوليو المقبل رمز السعادة 

والبهجة ألصحاب المعاشات بعدما بعدما 
قررت الحكومة صرف الدفعة األولى من 

العالوات الخمس

ميثــل اإلجــراء األكثر أهميــة، والذى يكــون له مفعول 
الســحر داخل نفوس املوظفني الذين ينتظرون شــهر 
يوليــو من كل عــام لتطبيق الزيــادات املعمول بها فى 
الدســتور والقانــون املصــرى علــى رواتبهــم ملواجهــة 
االرتفاعــات التــى تضاف على كاهل املواطن، وإن كان 
يراهــا البعض ال تتناســب قيمتها مــع الزيادات التى 

تهبط على السلع املختلفة فى األسواق.
وتبــدأ وزارة املالية، خالل شــهر يوليــو املرتقب فى 
تطبيــق الزيــادات اجلديدة فى األجــور والتى تتضمن 
العــالوة الدوريــة وأخــرى قيمة مقطوعة، بحســب كل 
درجــة وظيفيــة، وهــذا يأتى ضمن تكليفــات الرئيس 
عبدالفتــاح السيســى، للحكومة بزيادة أجور العاملني 
بالدولة مبا يُسهم بصورة كبيرة فى حتسني أحوالهم 
املعيشــية، ومبــا يضمــن رفــع مســتواهم االجتماعــى 
واملعيشى مبا يتناسب مع حترك األسعار املرتقب فى 
هذه الفترة والتى تشــمل الغالبية العظمى من السلع 

املوجودة فى األسواق باإلضافة إلى تعريفة الركوب.
ومن جانبها قدمت وزارة املالية شرحا وافيا لتوضيح 
طــرق احتســاب قيمة الزيــادة فى الدرجــات الوظيفية 
املختلفــة )أقــل وأكبــر زيــادة فــى الدرجــة الوظيفيــة 
الواحدة( والتى تتضمن نســبة العالوة الســنوية املقررة 
إلــى جانــب قيمة احلافــز القطعية املقتــرح، باإلضافة 
إلى طرق حســاب قيمة الزيادة فى الدرجات الوظيفية 

للعاملني اخلاضعني لقانون اخلدمة املدنية.
وعلــى الرغــم مــن أن هــذه اإلجــراءات تهبط على 
قلوب املصريني بشــىء من الســعادة، إال أنها ال تفى 
باحتياجاتهم، إال أنها تكون مبثابة املســاهمة اجليدة 
التــى اعتــادوا عليها مــن قبل احلكومة فــى كل عام، 
حيــث تتزامــن هــذه اإلجــراءات مــع حتــرك األســعار 
وخاصــة احملروقــات التى يكون لها تأثيــر كبير على 
كل الســلع املوجودة فى الســوق وهــو ما يحدث خلال 
فــى بعــض األحيــان، حيــث يؤكــد البعــض أن نســبة 
الزيــادة التى تضاف إلــى الراتب أحيانا ما تقل كثيرا 

عن قيمة الزيادات التى تشمل السلع واملواصالت.

رواتــب  علــى  تطبيقهــا  ســيتم  والتــى  الشــخصى، 
املوظفــني، وتضمنــت التعديــالت اجلديــدة رفــع حد 
اإلعفــاء األساســى لــكل ممول مــن 8 آالف جنيه إلى 
15 ألــف جنيــه )الشــريحة األولى املعفــاة(، باإلضافة 
إلــى زيــادة حد اإلعفاء الشــخصى ألصحاب املرتبات 
مــن 7 إلــى 9 آالف جنيــه، وبالتالــى ســيكون الدخــل 
الســنوى لــذوى املرتبــات حتــى 24 ألف جنيــه معفياً 
مــن الضرائــب، كمــا مت اســتحداث شــريحة جديــدة 
بالضريبة بنسبة 2.5% ألصحاب الدخول من 15 إلى 
30 ألف جنيه سنوياً، بخالف حد اإلعفاء الشخصى، 
على أن تصبح الضريبة على الشــريحة من أكثر من 
30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه 10% بدالً من %15، 
والضريبــة علــى الشــريحة أكثــر مــن 45 ألــف جنيه 

حتى 60 ألف جنيه ستكون 15% بدالً من %20.
كما ستصبح الضريبة على الشريحة أكثر من 60 
ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه 20% بدال من %22.5، 
وعلــى الشــريحة أكثر من 200 ألــف جنيه وحتى 400 
ألف جنيه 22.5%، كما مت اســتحداث شريحة جديدة 

بسعر 25% لذوى الدخل األعلى من ذلك.
وفــى حالــة مــا حــدث هــذا القــرار فإنــه ســيمثل 
االنتصــار الكبيــر ملوظفــى الهيــكل احلكومــى، حيث 
ترتفع قيمة اخلصومات الضريبية بشــكل مبالغ فيه 
وهو ما يتســبب فى أزمة داخل املؤسســات احلكومية 
والهيئــات املختلفــة، باإلضافــة إلــى أن هنــاك بعض 
البنــود املتعلقة بهذه اخلصومات والتى تتكرر بشــكل 
مبالــغ فيــه حتت مســميات أخرى وهو مــا يثير أزمة 
للموظفــني أنفســهم. وإذا مــا مت تطبيــق هــذا القرار 
اجلديــد فإنــه ســيكون لــه الــدور األكثــر فاعلية فى 
اســتقرار األوضــاع باملؤسســات والهيئــات املختلفــة، 
حيث ســيتم توحيد اخلصومات بالنسب املعلن عنها 
والتى احتواها القانون دون أن تكون هناك أية زيادات 

لم ترد فى القانون.
زيادة األجور واملرتبات

أمــا فيما يخص ملف زيــادة األجور واملرتبات، فهو 

هــذا األمــر ال يــزال حلمــا للموظفــني فــى اجلهــاز 
احلكومى، حيث كان يعتبر البعض أن قيمة الضريبة 
أحيانا ال تتناسب مع قيمة الدخل، وهو ما كان ميثل 
أزمات لهم داخل هيئاتهم ومؤسساتهم، باإلضافة إلى 
أن إعــادة صــرف الفروق الضريبيــة التى مت خصمها 
مــن رواتبهــم كانــت متثــل لهم كبــرى األزمــات، حيث 
كانــت تتأخــر عمليــة الصــرف دون أيــة مبــررات، إال 
أن تأكيــدات وزارة التضامــن االجتماعــى، تكشــف أن 
يبــدأ الشــهر املقبل تطبيق تعديــالت قانون الضريبة 
على الدخل، التى أقرها مجلس النواب منذ أكثر من 
شــهر، والتى تضمنت زيادة حــد اإلعفاء من الضريبة 
وتعديــل بعض الشــرائح، ورفع حــد اإلعفاء الضريبى 

حيــث إن الدولــة وعــدت منــذ فتــرة طويلــة بصــرف 
املســتحقات القدميــة ألصحــاب املعاشــات، وهــو ما 
جعل الكثير يحلم بصرف مستحقاته التى مت الوعد 
بهــا بعد احلصول على حكم قضائى بأحقية صرف 
أمــوال املعاشــات التــى حتتفــظ بهــا وزارة التضامــن 
االجتماعــى، الفتني إلى أن طريقة الصرف املوضحة 
من قبل الوزارة فيها ظلم بني، حيث إن بداية الصرف 
فــى يوليو واالنتهــاء فى أبريل ليس منصفا، حيث إن 
الزيــادات التــى ســيتم إقرارها لن تنتظر شــهر أبريل 

لكنها ستكون جميعها فى شهر يوليو املقبل.
رفع حد اإلعفاء الضريبى

أمــا فيمــا يخص رفــع حد اإلعفــاء الضريبى، فإن 

والدفعــة الثالثــة مع معاش شــهر يناير 2021 على أن 
تكون الدفعة األخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.

وانقســمت اآلراء بني مؤيد ومعــارض لهذه العالوة، 
حيــث اجتــه البعــض إلى أنها جــاءت فــى وقتها وأن 
الدولــة تتحمــل فيهــا الكثيــر مــن األعبــاء لتوفيرهــا 
ألصحــاب املعاشــات، وأن ذلــك يأتى فى إطار ســعى 
الدولة حكومة وقيادة سياسية لتحسني أوضاع أرباب 
املعاشــات، والوصول بدخولهم إلى احلد األدنى الذى 
يليق بهم، باإلضافة إلى أن هذا يتزامن أيضاً مع رفع 
مســتوى اخلدمــات املقدمــة لهم، والتى تبــدأ بخدمة 

التأمني الصحى، والتى سيتم تغيير معاملها قريبا.
واجتــه فريــق آخــر إلــى أن هــذا األمــر ال يصــح، 

العــالوات اخلمــس للمعاشــات، رفــع حــد اإلعفاء 
الضريبــى، زيــادة األجــور واملرتبــات.. هــى اإلجراءات 
الثالثــة التــى ينتظرها املصريون فى شــهر يوليو من 
كل عام، حيث تشاركهم الدولة باملشاعر الطيبة والتى 
تبــدأ باإلجــراءات الثالثة، تزامنا مع حتريك األســعار 
الــذى يلتهــم الكثيــر مــن هــذه األمــوال التــى تضاف 
إلــى »جيب املوظف«، عبر هــذه اإلجراءات احلكومية 
الثالثــة، كمــا أن اجلميــع يعتبــر شــهر يوليــو من كل 
عام مبثابة الشهر السعيد، حيث تنزل السعادة على 
املوظفــني وترتفــع قيمة رواتبهم التــى يتقاضونها من 
هيئاتهــم ومؤسســاتهم وشــركاتهم، باإلضافــة إلى أن 
املوظــف ســيتمتع هــذا العــام بضوابــط جديــدة فى 
خصــم قيمــة الضرائب على دخله، كما تشــهد بيوت 
كبــار الســن ســعادة مماثلــة ملــا تشــهده دخولهم من 
املعاشــات، حيث يصيبها هى األخــرى الزيادة وتدرك 
االرتفاعــات.. »املوجز«، تعرض خالل الســطور التالية 
تفاصيــل حالــة البهجــة والســعادة التــى حتــل علــى 

املصريني خالل األيام القليلة املقبلة.
عالوات املعاش اخلمس

ميثــل شــهر يوليــو املقبــل رمــز الســعادة والبهجة 
ألصحــاب املعاشــات بعدمــا بعدمــا قــررت احلكومة 
صــرف الدفعــة األولــى مــن العــالوات اخلمــس لهم، 
وهــو ما أعلنته نيفــني القباج وزيرة التضامن، مؤخرا، 
حيــث كشــفت أنه تتــم إضافة قيمة الزيــادة اخلاصة 
بضــم العــالوات اخلمــس علــى املعــاش أوالً، على أن 
يتــم حســاب قيمة العــالوة الدورية بنســبة 14% ليتم 
صرفهــا بدايــة يوليو املقبل ، وذلك بحــد أقصى 980 

جنيهاً.
ومــن املقرر طبقا لتصريحــات مصادر مطلعة فى 
وزارة التضامــن االجتماعــى، أنه ســيتم تقســيم األثر 
الرجعى وهو 5 سنوات لضم العالوات على 4 دفعات 
بالتساوى، ليتم صرف الدفعة األولى من الرجعى مع 
معــاش شــهر يوليــو املقبــل، باإلضافة إلى أنه ســيتم 
صــرف الدفعة الثانية مع معاش شــهر أكتوبر املقبل 

وكان مــن املنتظر أن ينعقد اجتماع املجلس 
األعلى للجامعات الســبت املاضى فى موعده 
الثابت شــهرياً للوقوف علــى تفاصيل انعقاد 
االمتحانات واستعدادات اجلامعات لها واتخاذ 
كافــة اإلجراءات االحترازية من تطهير وتعقيم 
للمدرجات وقاعات االمتحان واملدن اجلامعية 
بشــكل خــاص، نظــراً ألنهــا كانــت تســتقبل 
وســتكون  اخلــارج  مــن  العائديــن  املصريــني 
أيضــاً فى اســتقبال الطــالب املغتربــني أثناء 
فتــرة أداء االمتحانــات. إال أن وزيــر التعليــم 
عبدالغفــار  خالــد  الدكتــور  العالــى 
قــرر تأجيل انعقاد اجتماع املجلس 
فــى ظــل تزايــد املطالبــات بإلغاء 
االمتحانــات مــن جانــب الطــالب 

وأولياء أمورهم.
فــى الوقت ذاتــه تتجه األنظار 
إلــى امتحانــات الثانويــة العامة 
وزارة  أعلنــت  أن  بعــد   2020
التربية والتعليم والوزير الدكتور 
كافــة  اتخــاذ  شــوقى  طــارق 
وكافــة  االحترازيــة  اإلجــراءات 
التدابيــر إلجراءاالمتحانــات فى 

موعدها.
داخــل  خاصــة  مصــادر  وتشــير 
وزارة التعليــم العالى أن رئيس املجلس 
الدكتــور خالــد عبــد الغفــار وأمينــه 
قــد  لطيــف  محمــد  الدكتــور  العــام 
قــررا تأجيــل االنعقــاد حلــني متابعــة 
ما ســيحدث خالل امتحانات الثانوية 
العامــة التى ســتبدأ قبل ســاعات من 
للمجلــس  اجلديــد  االنعقــاد  موعــد 

الثالثاء املقبل.
املجلــس  يناقــش  أن  املتوقــع  ومــن 
أثنــاء اجتماعــه أيضاً املوقــف النهائى 
المتحانــات فــرق النقــل، خاصــة أن 
امتحانــات  أمتــت  اجلامعــات  أغلــب 
طــالب فــرق النقــل مــن خــالل تســلم 
البحــوث من الطــالب إلكترونيــاً والتى 
الفصــل  المتحانــات  بديــال  تعتبــر 
الدراســى الثانى وذلك تنفيــذا لقرارات 
والتــى  للجامعــات  األعلــى  املجلــس 
وضعــت البحوث أحد بدائــل االمتحانات 

مــن  الوقايــة  إجــراءات  ضمــن  التحريريــة 
فيروس كورونا املستجد.

وكشــف الدكتــور خالــد عبدالغفــار وزيــر 
التعليم العالــى والبحث العلمى خالل املؤمتر 
الصحفى للجنة العليا إلدارة أزمة كورونا عن 
موعــد البدء فى امتحانات الفصل الدراســى 
الثانــى للعــام اجلامعــى 2020/2019 التــى 
تضمنــت أن يكــون األربعــاء 1 يوليو البدء فى 
أعمــال امتحانــات الطالب اخلاصــة بالفرق 
جامعــة  لــكل  وتــرك  باجلامعــات  النهائيــة 
احلرية فى وضع جداول االمتحانات الزمنية 
اخلاصــة بالتدريب املؤهــل لفترة االمتحانات 
واتخــاذ كافة اإلجراءات الوقائية ضد كورونا 
هيئــة  وأعضــاء  الطــالب  ســالمة  لضمــان 
التدريــس والعاملــني وأن تتولــى اجلامعــات 
واملعاهد إعالن اجلداول اخلاصة بامتحانات 

طالب الفرق النهائية.
بينمــا حســم املجلــس األعلــى للجامعــات 
مصير الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى 
الثانى للعام اجلامعى 2020/2019 فى إطار 
تطــورات الوضــع العاملــى النتشــار فيــروس 
كورونــا املســتجد، حيــث اســتعرض املجلــس 
فــى جلســته قــرارات رئيــس مجلس الــوزراء 
أرقــام 606 لســنة 2020 بشــأن تعليــق جميع 
الفعاليــات التــى تتطلــب وجــود أى جتمعــات 
كبيــرة للمواطنني، و717 لســنة 2020 بشــأن 
تعليــق الدراســة فى جميع املــدارس واملعاهد 
واجلامعــات و768 لســنة2020 بشــأن خطــة 
الدولــة الشــاملة حلمايــة املواطنــني مــن أى 
تداعيــات محتملــة لفيروس كورونا املســتجد 

والقرار رقم 852 لسنة 2020.
املتاحــة  البدائــل  كافــة  املجلــس  وناقــش 
يحقــق  مبــا  التعليميــة  العمليــة  الســتمرار 
املتطلبات األساسية واحلد األدنى من معايير 
إمتام املناهج فى ضوء اختالف طبيعة ونظام 
الدراســة وأســلوب إجــراء االمتحانــات فــى 
الكليــات املختلفــة، مــع التقيــد مبــا اتخذتــه 
الدولة من تدابير للحد من انتشار الفيروس.
وبالنسبة لطالب فرق النقل بجميع الكليات 
تقــرر إلغــاء إجــراء االمتحانــات التحريريــة 
والشــفوية التــى كان مــن املزمــع عقدهــا فى 
الفصل الدراســى الثانى وتســتبعد الدرجات 

التــى كانــت مقــررة لهــا مــن املجمــوع الكلــى 
للدرجات فى كل السنوات الدراسية )املجموع 
التراكمى( ويســتبدل بتلــك االمتحانات -بناء 
على قرار من مجلس اجلامعة- أحد البديلني 
بحثيــة  لرســائل  الطــالب  »إعــداد  اآلتيــني: 
مقبولة )مقالة بحثية - مشروع بحثى - بحث 
مرجعــى( فى املقــررات التى كانت تدرس فى 
هــذا الفصل ويكون لكل جامعة وضع املعايير 
الالزمــة  والقواعــد  والشــروط  والضوابــط 
لتقييــم وإجــازة تلك الرســائل، وفقــا لطبيعة 
الدراســة املقررة لكل كلية أو برنامج دراســى 
على حدة، )مع التأكيد على التزام اجلامعات 
مبراجعة الرســائل املقدمة من الطالب بدقة 
وعــدم قبول أى رســائل مقدمة منهم إذا ثبت 
اقتباســها أو نقلها من رســائل أخــرى كليا أو 
جزئيــا أو أنهــا تعــد مجرد نقل ملــا ورد بأحد 

املقاالت أو الرسائل أو املراجع العلمية(.
أمــا البديــل الثانــى فهــو عقــد اختبــارات 
إلكترونيــة للمقــررات التــى كانت تــدرس فى 
هــذا الفصــل بالنســبة للكليــات أو البرامــج 
الدراســية امللتحــق بهــا أعــداد محــدودة من 
التحتيــة  البنيــة  لديهــا  ويتوافــر  الطــالب 
واإلمكانيــات التكنولوجيــة التــى متكنهــا مــن 
إجــراء االختبــارات إلكترونيا جلميع الطالب 
وذلك شريطة التأكد من توافر وسيلة تواصل 

إلكترونية لدى الطالب.
وأكــد املجلــس أنــه فــى أى مــن البديلني 
املتقدمــني ال ترصد درجات للطالب »وإمنا 
يعــد الطالب ناجحا أو راســبا فقط«، الفتا 
إلى أنه حال عدم قبول الرســالة البحثية - 
املشــروع البحثى - التى أعدها الطالب فى 
مقرر أو أكثر أو حال عدم اجتيازه االختبار 
اإللكترونــى تتولى اجلامعات وضع القواعد 
املنظمة لذلك شــريطة منحه فرصة أخرى 
بذات الوسيلة ســواء بإعادة التقدم برسالة 
أخــرى أو إعــادة إجــراء االختبــار إلكترونيا 
بحســب األحــوال وإذا لــم تقبــل الرســالة 
املقدمــة منــه للمــرة الثانيــة أو لــم يجتــز 
االختبــار اإللكترونــى للمــرة الثانيــة يعتبــر 
الطالــب راســبا فى تلك املــادة وتطبق عليه 
اللوائــح والقواعــد املنظمــة ملعاجلة أوضاع 

الطالب الراسبني.

5 عالوات للمعاشات.. رفع حد اإلعفاء الضريبى.. زيادة األجور

الثانوية العامة حتدد مصير امتحانات الفرق النهائية باجلامعات باألسماء ..خصوم »رجائى عطية« 
فى نقابة املحامني 

دالل أحمد

تطبيق الزيادات الجديدة فى األجور والتى تتضمن العالوة الدورية وأخرى قيمة 
مقطوعة، بحسب كل درجة وظيفية

يوليو.. شهر الفرج

الوزارة تنتظر نتائج إجراء امتحانات الثانوية العامة» أبو عيسي والجبالى وأبو رحاب« أبرز المعارضين ..واإلحالة إلى النائب العام »فزاعة« نقيب المحامين 

احتدم الصراع داخل 
نقابة المحامين خالل 

األيام الماضية بين 
رجائى عطية وخصومه 

بشكل غير مسبوق، وذلك 
بعد أن تداول عدد من 

المعارضين صورة تجمع 
النقيب العام بحفيدته 

والتعليق عليها بعبارات 
غير الئقة، وهو ما تسبب 

اشعال نار الغضب فى 
صدور أنصار »عطية« 

الذين اعتبروا هذا الموقف 
تدخال في الحياة الخاصة 
وواقعة ال يمكن السكوت 

عنها أو التهاون مع 
المتورطين بنشرها.

حالة من الترقب والقلق 
يعيشها طالب السنوات 

النهائية بالجامعات والمعاهد 
المصرية الذين من المنتظر أن 
يؤدوا امتحانات نهاية العام 

فى األول من يوليو المقبل 
وسط خوف متزايد من خطر 

اإلصابة بفيروس كورونا 
المستجد خاصة.

مروة حمدى

» عطيــة « الــذى حاول منذ أعتلى كرســى 
نقيــب احملامــني أن يضع حــدا لتجاوز بعض 
احملامــني فــى حقه، بــأن تقدم بعــد أيام من 
توليــه مهــام منصبــه ببالغــني إلــى احملامى 
العــام األول لنيابــة اســتئناف القاهــرة، ضد 
احملاميان ناصر ربيع، وسوزان عمر أبوبكر، 
عمــا وقــع من كل منهما من ســب وقذف فى 
حقــه وإســاءة إلــى شــرفه واعتبــاره،  فوجئ 
بزيــادة عــدد املعارضــني لقراراتــه خاصــة 
بعــد إصراره علــى إحالة عدد من املخالفات 
النقابــة  تــورط فيهــا مجلــس  التــى  املاليــة 
الســابق برئاســة ســامح عاشــور إلى النائب 

العام.
الســاعات املقبلة تنبأ بأن تشــهد الساحة 
املتبادلــة  البالغــات  مــن  العديــد  النقابيــة 
بــني أنصــار النقيــب ومعارضيــه خاصة بعد 
فشــلت احللول الودية فى لم شــمل احملامني 
وإصــرار كل طــرف علــى رأيــه، ليصبح أبرز 
خصــوم »رجائــى عطيــة« من داخــل مجلس 
النقابة العامة عيســى أبو عيسى و خالد أبو 
كــراع، ومن خــارج املجلس حســام أبو داغر، 

ومحمود أبو رحاب، وعاطف اجلبالي.
نقيــب احملامــني، وإزاء االنتقــادات 
املوجهــة إليــه مــن خضومــه، خــرج 
ليؤكــد أنــه جــاء خلدمــة احملامني 
والنهــوض برســالتهم، ولكى يعيد 
األمجــاد إلــى احملاماة، ويحســن 
املجتمــع،  عــني  فــى  صورتهــا 
وتابــع: »لــم ينــج أى عمــل قمــت 
بــه، أو اجتهــدت فيه، مــن انتقاد 
فمنــذ  ســخيفة..  واعتراضــات 
ألذى  اتعــرض  وانــا  انتخابــى 

وإهانات شديدة، انا وأسرتى«.
التطــاول  أن  وأوضــح 
عليــه بلغ حــدودا ال 
إنسان  يطيقها 
وبألفــاظ 
ة  ر قــذ

على حد وصفه، مشدد على أنه أول شخص 
حريــص علــى تشــكيل هيئــة مكتــب النقابة، 
حتــى يتحمــل عنــه جــزء مــن العــبء الــذى 

يحمله.
تصريحــات النقيب كانــت مقدمة لرفضه 
التصالــح مــع احــد معارضيــه ممــن جتــاوز 
املاضيــة  الســاعات  شــهدت  حيــث  بحقــه، 
فشــل محــاوالت الصلح بني نقيــب احملامني 
ومحمــود أبــو رحــاب وذلــك بعــد أن عــرض 
وعبيــر  احلســينى  ومعبــد  حافــظ  ممــدوح 
زميلهــم  يعتــذر  أن  النقيــب  علــى  اجلميــل 
بشــكل رسمى لشــخص النقيب وأن يتم فتح 
صفحــة جديــدة بينهمــا، إال ان النقيب العام 
قــد اســتعرض لوفــد احملامــني كم الســباب 
والشتائم التى توالت من مجموعة معارضيه 
مواقــع  علــى  الشــخصية  حســاباتهم  علــى 
التواصــل االجتماعــى وعندمــا قاطعــه احد 
احلضــور مرتــني استشــاط غضبــاً رافضــا 
مقاطعته بعد أن اســتمع لوجهة نظرهم دون 
مقاطعــة، ومع تكرار املقاطعة انفعل »عطية« 
نتيجــة الضغــوط التــى مورســت عليــه وقرر 

عدم قبول االعتذار.
فــى الســياق ذاتــه، يواصــل عيســى 
نقابــة  مجلــس  عضــو  أبوعيســى، 
احملامــني، حرب التصريحات بيه وبني 
نقيــب احملامني، بشــأن اصرار األخير 
علــى إعــادة عــدد مــن احملامــني الــى 
جدول النقابة دون وجه حق، مؤكدا أن 
من مت إعادة قيدهم قبل تولى »رجائى 
وضوابــط  للقانــون  ووفقــا  عطيــة« 
التنقيــة وبعــد أن تقدموا مبســتنداتهم 
وســددوا رســوم اإلعادة مــن الزوال أو 
القيــد ال يقــارن مبن مت إعــادة قيدهم 
خالل شهور تولى النقيب احلالى مهام 

منصبه اجلديد. 
وأضــاف: مــا مت إعادتهــم جلــدول القيــد 
بعــد 18 مــارس املاضــى وحتــى اآلن عــادوا 
رســوم  وبــدون  مســتندات  بــدون  للجــدول 
اإلعــادة مــن الــزوال أو القيد، واســتخرجت 
لهم البطاقات العالجية وهم غير مستحقني 
طبقا للقانون وشروط القيد ألنهم ال يعملون 
باحملامــاة لســنوات، مطالبا نقيــب احملامني 
بضرورة احلرص على الوضوح وعدم تضليل 

اجلمعية العمومية.

الطالب يطالبون بإلغاء االمتحانات خوفًا من اإلصابة بكورونا بعد تفشيها فى الجامعات

رامى عبداحلميد

مصطفى مدبوىل
نيفني القباج

خالد عبدالغفار
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أكد عدد من الحقوقيين اعتزامهم التقدم 

بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس 
حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة خالل الفترة 

المقبلة، لكشف انتهاكات ميليشيات حكومة 
الوفاق الليبية بحق المدنيين

خطة محاكمة ديكتاتور تركيا أمام اجلنائية الدولية

برات ألبيراق.. حرامى إسطنبول

 انتهاكات مرتزقة 
أردوغان تطال األحياء 
واألموات فى ترهونة

  مرتبط 
بعالقة قوية مع 
إسرائيل.. وأغرق 
االقتصاد التركى 

على طريقة 
»تيتانك«.. 

وعاونه شقيقه 
لتنحية أوغلو 
عن المشهد 

السياسى

 يسعى أردوغان 
لتنصيبه نائبًا 
ومساعدًا أول 

له.. وُوصف بيد 
الديكتاتور العثمانى 

الحديدية لقمع 
المعارضين

طان
شي

د ال
طيا

أكد عدد من احلقوقيني اعتزامهم التقدم بشــكاوى للمحكمة اجلنائية الدولية اص
ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة خالل الفترة املقبلة، لكشف انتهاكات 
ميليشيات حكومة الوفاق الليبية بحق املدنيني، عقب دخولها مدينة ترهونة بدعم 
من تركيا. وأوضح احلقوقيون أن الشــكاوى ســتكون مدعومة باألدلة واملســتندات 

ضد حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
ويُشــار إلــى أنــه مت تســجيل مئــات اجلرائــم التــى ترتقــى إلــى مســتوى اإلبادة 
اجلماعيــة فــى ترهونــة وبنــى وليــد واألصابعــة وقصــر بن غشــير، التــى ارتكبها 
مرتزقــة أردوغــان فى حق مدنيني عزل وموظفني حكوميني وعناصر أمنية، وذلك 
علــى مرأى ومســمع من بعثة األمم املتحــدة، واملراقبني الدوليني، وحكومة الوفاق، 
وتراوحت بني اإلعدامات امليدانية واالعتقال التعســفى والتعذيب واقتحام املنازل 
ونهــب محتوياتهــا وحرقها وســلب األمــالك العامــة واخلاصة وتخريب املنشــآت، 
وصوالً إلى إتالف املزارع وســرقة املواشــى من خيول وإبل وأغنام. كما لم تســلم 
مقبــرة ترهونــة من احلــرق وانتهاك قبور املوتى وحفر بعضهــا حلرق ما تبقى من 
جثث أصحابها فى مشاهد لم يسبق أن سجلتها األحداث املشابهة فى العالم.

وكانــت بعثــة األمم املتحدة للدعم فــى ليبيا قد دعت مؤخراً حكومة الوفاق 
إلى فتح حتقيق فى عمليات النهب وتدمير املمتلكات فى ترهونة واألصابعة.
وفــى غضــون ذلك، قال املتحدث باســم اجليش الوطنــى الليبى، اللواء 
أحمــد املســمارى، إن »ميليشــيات مدعومــة من أنقرة متــارس عمليات 

تخريب ونهب داخل مدينة ترهونة«.
وأدانــت وزارة اخلارجيــة باحلكومــة الليبيــة املؤقتــة، االنتهاكات 
اجلســيمة التــى يرتكبهــا مرتزقــة أردوغــان فــى بعــض املناطــق 
املجاورة للعاصمة طرابلس خاصة مدينة ترهونة ومنطقة قصر 
بــن غشــير والعربان وبعض البلــدات األخرى، بعد الســيطرة 
عليها بغطاء جوى تركى. وكشــفت عن أن ميليشيات الوفاق 
ترتكب انتهاكات جســيمة فى املناطق التى دخلتها؛ تتمثل 
فــى إزهــاق األرواح، ونهــب املمتلــكات اخلاصة، وســلب 
املرافق واملنشآت العامة، واألعمال االنتقامية مبا فيها 
قتل اجلرحى داخل املستشــفيات. وكشــف احملامى 
والناشــط احلقوقــى ســعيد عبداحلافــظ مديــر 
»ملتقــى احلــوار للتنميــة وحقــوق اإلنســان« عن 
أن »املنظمة ســتتقدم قريباً بعدد من الشــكاوى 
للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، ومجلس حقوق 
اإلنســان التابــع لــألمم املتحــدة، متضمنــة 
كل مســتندات وأدلــة إدانــة حكومــة الوفاق 
وامليليشــيات املســلحة التــى تدعمها تركيا 
»نحــن  عبداحلافــظ:  وأضــاف  وقطــر«. 
حاليــاً فــى مرحلة جتميع وإعــداد ورصد 
حكومــة  ضــد  االتهامــات  أدلــة  وتوثيــق 
الوفــاق برئاســة فايــز الســراج املدعومــة 
مــن تركيــا، وســنتقدم بها قريبــاً للمحكمة 
اجلنائيــة الدوليــة«. ولفــت »عبداحلافــظ« 
إلــى أن منظمته تتواصل حالياً بشــكل مكثف 
مــع عدد مــن احلقوقيــني الليبيني فــى الداخل 

للمساعدة فى عملية الرصد والتوثيق لالنتهاكات. ونوه الناشط احلقوقى املصرى 
بــأن »احملكمة اجلنائية الدولية تســمح لألفراد واملنظمات بالتقدم بالشــكاوى فى 

نطاق اجلرائم التى تقع ضد اإلنسانية«.
يشــار إلى أن احملكمة اجلنائية الدولية أعلنت فى مارس املاضى قبول شــكوى 
قدمهــا احملامــى املصرى ســعيد عبداحلافظ، ضد حكومة الوفاق، بســبب دعمها 
للميليشــيات اإلرهابيــة املســلحة والقنــوات الفضائيــة املمولة من تنظيــم اإلخوان 

اإلرهابى.
وتديــن الدعــوى املقدمــة حكومــة الوفــاق جــراء مــا ارتكبتــه مــن جرائــم ضــد 

اإلنسانية بحق الليبيني.
وفــى تعقيبــه، قال عبداحلافظ: »هذه هى املــرة األولى التى تعلن فيها اجلنائية 
الدولية منذ اندالع األزمة الليبية قبول شكوى مقدمة ضد حكومة الوفاق«. وأشار 
إلــى أن »احملكمــة بــدأت التحقيق فــى املعلومات الــواردة إليها عبــر مكتبها املعنى 
فــى ليبيــا، لكــن األمر سيســتغرق بعض الوقت إلعــالن قرارها فى الشــكوى التى 

تقدمنا بها«.
ووفقاً ملا جاء فى الشكوى فإنها أكدت أن اجلرائم التى ارتكبتها حكومة الوفاق 
وامليليشيات املسلحة تضعهما حتت طائلة املادة 25 من النظام األساسى للمحكمة 
اجلنائيــة الدوليــة، ســواء فــى جرائمهمــا الفردية أو املشــتركة، أو تعزيز النشــاط 
اإلرهابــى واإلجرامــى وممارســات اإلبــادة اجلماعيــة التــى مارســتها اجلماعــات 

املسلحة ضد املدنيني والعسكريني.
ولفتــت إلــى أن دعمهمــا الصريــح جلرائــم امليليشــيات التابعة حلكومــة الوفاق 
يضعهمــا فــى  منزلــة الشــريك املتضامــن فــى كل اجلرائــم التــى ارتكبتهــا تلــك 
امليليشــيات ضد اإلنســانية، خاصة أنها متارس عملها اإلعالمى على أســاس بث 

الكراهية والعنف من أجل مصالح سياسية ألطراف خارجية.
ودخلــت املنظمــة املصرية حلقوق اإلنســان برئاســة حافظ أبوســعدة على خط 
التحــركات احلقوقيــة لفضــح انتهاكات تركيــا األخيرة فى ليبيا. وقال »أبوســعدة« 
إن »املنظمــة املصرية حلقوق اإلنســان تتواصــل حالياً مع حقوقيني ليبيني؛ متهيداً 
للتحــرك القانونــى واحلقوقــى الالزم أمام املنظمــات واحملاكم الدوليــة«. وأردف: 
»نُتابع باهتمام شديد ما يجرى ميدانياً، وسنتحرك حقوقياً الحقاً لفضح انتهاكات 

النظام التركى فى ليبيا«.
وبشــأن جــدوى التحــرك احلقوقــى املصــرى ضــد حكومــة الوفاق وتركيــا، أكد 
احمللل السياســى الليبى عبداحلكيم معتوق ضرورة ممارســة ضغوط حقيقية على 
تركيا، وتضييق اخلناق عليها، عبر فتح ملف حقوق اإلنسان فى ليبيا على الصعيد 
األممى لكشــف انتهاكاتها املســتمرة فى البالد. ودعا احمللل السياســى الليبى إلى 
ضرورة التمســك بإعالن القاهرة الذى يتضمن مبادرة شــاملة حلل األزمة الليبية، 
وترجمته على األرض من أجل اســتقرار ليبيا واحلفاظ عليها من التقســيم. وقال 
معتــوق: »مطلــوب خطوات حاســمة مــن املجتمع الدولى لوقف فــورى آللة احلرب 
علــى األرض«. ونبــه معتــوق إلى أن »تركيا جتاهلت مــا مت االتفاق عليه فى برلني، 
وضربت بقرارات مجلس األمن عرض احلائط بشأن منع تدفق السالح إلى ليبيا، 

وإرسال املرتزقة واإلرهابيني لها«.
وكان يوسف العقورى، رئيس جلنة الشئون اخلارجية مبجلس النواب الليبى، أكد 
فى تصريحات ســابقة أن »قرارات مجلس األمن بحظر توريد الســالح إلى ليبيا، 
أصبحــت حبــراً علــى ورق نتيجة لالنتهــاكات الصريحة والتدخل التركى املباشــر، 
وأن السراج يعرقل جهود السالم«. وأضاف أنه »يجرى حالياً توثيق اجلرائم التى 

ارتكبتها تركيا بحق املدنيني الليبيني، استعداداً ملالحقتها قضائياً دولياً«.

تختلــف األزمنــة واألســماء لكــن يظــل »التوريــث« هــو 
ســيناريو الرئيــس التركــى رجــب طيــب أردوغــان للمحافظــة علــى 
»إمبراطوريــة العائلــة« عبــر تشــكيل عصابــات لألصهــار، وإطالق 
أياديهــم فــى احلكــم والشــأن العــام، ضمانــاً لتمريــر الصفقــات 
املشبوهة، وحياكة املؤامرات والتعتيم على احلقائق، فى وقت باتت 
فيــه تركيــا أشــبه مبقاطعــة حتكمهــا عصابــة »األصهــار« بتفويض 

أردوغان.
ومؤخــراً، كشــف أورهان أوغور أوغلو الكاتــب التركى بصحيفة 
يانى شــاغ التركية عن تعديالت محتملة فى حكومة حزب العدالة 
والتنميــة احلاكــم فــى تركيــا. وقال أوغــور أوغلو إنه ســيتم تعيني 
مســاعدين جديديــن بســبب أن فــوات أوكتــاى، نائــب الرئيــس 
التركــى، لــم يتمكن من القيام بعمليات إصالح كافية بســبب عبء 
البيروقراطيــة. وتوقــع الكاتــب منــح منصب هام لصهــر أردوغان، 
مضيفــاً فــى مقالتــه: »أعرف من هو االســم األول الذى تتســاءلون 
عنــه فــى تغييــر احلكومــة. لكن ال تظنــوا أن الصهر ســيبقى خارج 
احلكومة...فســوف يكــون الصهر برات ألبيــراق فى منصب النائب 

واملساعد األول لرئيس اجلمهورية«.
فساد سمسار صفقات نفط داعش

يُلقــب »ألبيــراق« بـ»منر األناضــول« فى حزب العدالــة والتنمية، 
ويُصنفــه الكثيــرون على أنه ذراع الرئيس التركــى أو رجل أردوغان 
األول، وخليفتــه فــى اإلرهاب والفســاد، وكذلك يُلقبــه البعض بأنه 

»أخطبوط تركيا األول«.
ورافــق »بــرات« أردوغان أثناء محاولة اإلطاحــة به فى 15 يوليو 
2016، وكان يرافقــه أيضــاً فــى رحلــة العــودة إلــى اســطنبول فــى 
الطائــرة التى نقلته هو ومرافقيه، والتى اســتمر حتليقها لســاعات 
بعــد أن متكــن مــن إجهاض محاولــة اإلطاحة بحكمــه، وكان بجوار 
أردوغــان عقــب اإلعــالن عــن القضــاء علــى االنقــالب فــى مطــار 

أتاتورك.
ويُصنف برات بأنه أكثر تشــدداً من الرئيس التركى فيما يخص 
معارضيــه، ويعتقــد أنــه مــن حــث أردوغــان علــى اتخاذ إجــراءات 
شديدة الصرامة باحلبس والعزل لكل معتنقى أفكار فتح اهلل جولن 
بعد محاولة االنقالب، فهو يد الديكتاتور العثمانى احلديدية لقمع 
املعارضني. ويرى الكثير من املراقبني أن ألبيرق هو »الرجل الثانى« 
فى تركيا، ورمبا يكون خليفة أردوغان مســتقباًل، وأحد األشــخاص 

األوسع نفوذاً فى البالد.
وولد »ألبيراق« فى إسطنبول عام 1978، وبعد تخرجه فى قسم 
إدارة األعمال باللغة اإلجنليزية فى جامعة إســطنبول، أكمل شهادة 
املاجستير فى كلية »لوبن« إلدارة األعمال فى جامعة بيس نيويورك، 
وتــزوج مــن إســراء، االبنة الكبــرى ألردوغان، عــام 2004، وله منها 
ثالثــة أوالد، وقبــل زواجــه مــن ابنة أردوغــان كان مديــراً ملجموعة 

جاليك التركية القابضة.
وقبل سنوات، لم يكن أحد يسمع عنه حتى تبدلت األمور، وشهد 
نفــوذه فى الســنوات األخيــرة تنامياً الفتاً فى النظــام وداخل حزب 
العدالــة والتنمية احلاكم، واشــترى صحيفة الصبــاح التركية مببلغ 
1.5 مليار دوالر، والقناة التليفزيونية اإلخبارية »خبر« بعد حصوله 
علــى قــرض مســاعدة من بنوك حكوميــة مببلغ 750 مليــون دوالر، 
ثــم تــرك املجموعــة وأصبــح يتوالهــا اآلن شــقيقه يافــوز، وترشــح 
لالنتخابــات علــى قوائم حزب العدالة والتنميــة عام 2015 وأصبح 
عضــواً فــى البرملــان وبعدهــا بأشــهر قليلــة أصبــح وزيــراً للبترول 

والثروات الطبيعية فى حكومة أحمد داوود أوغلو عام 2015.
تســلمه لــوزارة النفــط جعــل الشــبهات حتــوم حوله بشــأن ملف 

جتــارة النفــط مــع داعــش، خصوصــاً أن املعــارض فتــح اهلل جولن 
ســبق وأن اتهمــه مباشــرة وبالل جنــل أردوغان األكبــر بالتورط مع 

التنظيم اإلرهابى.
وحــاول اإلعــالم املوالــى ألردوغــان نفــى هــذه االتهامات بشــتى 
الوسائل، غير أن تسريب رسائل البريد اإللكترونى اخلاص بصهره 
ونشــرها عبــر موقع ويكيليكس، شــكال فضيحة اســتعرضت للرأى 

العام حقيقة ما يجرى فى كواليس احلكم.
وأظهــرت الوثائــق التى متتــد من أبريل 2000 حتى 23 ســبتمبر 
التواصــل  ووســائل  اإلعــالم  علــى  الســيطرة  محــاوالت   2016
االجتماعــى لصالح احلزب احلاكــم، ودور ألبيرق فى كل املؤامرات 

التى حُتاك إلخضاع املعارضني وإجلام أفواه املنتقدين.
الوثائــق أظهــرت أيضــاً أن ألبيراق دخل فــى عالقة مع »داعش« 
وتورط فى تهريب نفط التنظيم إلى تركيا، وهى التجارة التى متول 

عملياته اإلرهابية.
وقالــت صحيفــة اإلندبندنــت البريطانية فى ديســمبر 2016 إن 
هنــاك أدلــة قويــة على عالقة صهــر أردوغان بشــركة تركية متهمة 
بشــراء النفــط مــن تنظيم داعش الذى كان يســيطر على عدد كبير 

من آبار النفط فى سوريا والعراق خالل عامى 2015 و2016.
واتهمــت روســيا عائلــة »أردوغــان« باالجتــار بالنفــط املنتــج فى 
مناطــق ســيطرة »داعــش«. إذ قــال نائــب وزيــر الدفــاع الروســى، 
أناتولــى أنطونــوف، أواخــر 2016، إن بــالل أردوغــان، ابن الرئيس 
التركــى وصهره يُتاجران بالنفــط الذى يبيعه التنظيم اإلرهابى إلى 

وسطاء ينتهى فى آخر املطاف فى تركيا.
وفــى 2017، كشــفت ُمحاكمــة جــرت فــى إيــران لرجــال أعمال 
تورطوا فى ملف فساد نفطى، شارك فيها أيضاً رجل أعمال تركى 
يُدعى رضا ضراب ومســئولون أتــراك، أحداثاً مثيرة، حيث اتهمت 
الشــركة الوطنية اإليرانية للنفط صهر الرئيس التركى باالســتيالء 
علــى أمــوال النفــط اإليرانية، بــدالً من إعادتها إلــى خزانة الدولة، 
مؤكديــن أن أمــوال النفــط اإليرانيــة مت إنفاقهــا فــى شــراء مصنع 

لألملونيوم باسم سيدة، وشراء شركة نقل لصهر أردوغان.
وملواجهــة الفضيحة، حصد أردوغان جميع الرؤوس التى اشــتبه 
بعالقتهــا بالتســريبات، وشــن حملــة اعتقــاالت محمومــة شــملت 
أى صحفــى تداولهــا أو نشــرها أو حتــى حتــدث عنهــا عبــر مواقع 

التواصل.
وفــى يوليــو العام املاضى، اعتقلــت الســلطات التركية الصحفى 
»توجنــا أوكرتــان« بعــد نشــره أخبــاراً حــول تســريبات املراســالت 
اإللكترونيــة أللبيــراق، وقــال الصحفــى املعتقــل آنــذاك: »أخبرنــى 
احملامــى أن قــرار احتجــازى جــاء بســبب نشــرى مقتطفــات مــن 
مراسالت ألبيراق، ثم كشف عن أن مذكرة االعتقال بحقى صدرت 

بتهمة االنتماء لتنظيم إرهابى«.
واعتقل النظام أيضاً دنيز يوجل، مراسل صحيفة »دى فيلت« فى 
تركيا، بسبب مقاالت كتبهاحول اختراق البريد اإللكترونى اخلاص 
بصهر الرئيس أردوغان، بحسب تقرير لصحيفة دى فيلت األملانية 

فى فبراير 2017.
محاوالت إقصاء املقربني

ومــع تعاظــم نفــوذه داخــل احلكــم، حــاول ألبيراق إقصــاء رجال 
أردوغــان عــن املشــهد السياســى، ففى عــام2016، كشــفت تقارير 
إعالمية، أن ألبيراق وأخيه سيرحات، كانا وراء تقدمي داود أوغلو، 
رئيــس احلكومــة التركية الســابق، اســتقالته، وإقصاءه من املشــهد 
السياســى التركــى، وتنحيــه عن رئاســة حزب العدالــة والتنمية فى 
22 مايــو مــن العام نفســه، حيــث نظما هجومــاً سياســياً وإعالمياً 

ضده، ألنه رأى أن خروجه من املشهد السياسى يفسح املجال أمام 
أردوغــان لتعزيــز ســلطته، كمــا أنه سيفســح لألخير املجــال للدفع 
به إلى األضواء، بحســب تقرير نشــرته »فايننشــال تاميز« فى مايو 

.2016
عالقته بإسرائيل

وفــى أعقــاب تطبيع العالقات بــني تركيا وإســرائيل عام 2016، 
كان »بــرات« هــو املســئول التركى الذى ســافر إلى إســرائيل، وعقد 
لقــاءات مع نظيره اإلســرائيلى، يوفال شــتاينت، تطرقت إلى تعاون 
البلدين فى مجال نقل الغاز املستخرج من حقول الغاز اإلسرائيلية 

فى البحر املتوسط إلى تركيا والقارة األوروبية.
وفــى الفتــرة التى كان فيها برات وزيــراً للطاقة، زادت العالقات 
التجاريــة فــى مجــال الطاقــة بــني إســرائيل وتركيــا، ســواء بطــرق 

شرعية أو غير شرعية.
وكشــف حتقيق ملوقع TankerTracker.com أن ســفن نفط 
عراقية تنقل النفط من كردســتان العراق إلى إســرائيل، عن طريق 
مينــاء جيهــان التركــى. ومتــر العمليــة بسلســلة طويلة مــن عمليات 
التمويه، عبر تغيير أســماء الســفن أكثر من مرة، إلى أن تصل إلى 

ميناء يافا »تل أبيب« البحرى اإلسرائيلى.
غرق االقتصاد وانهيار الليرة

وفــى يوليو 2018، كلف »أردوغان« صهره بتولى حقيبة اخلزانة؛ 
وجــاء تعيينــه فى وقت تشــهد تركيا فيه أوضاعــا اقتصادية صعبة، 
وعلــى رأســها ارتفاع نســبة التضخم وانهيــار قيمة الليــرة التركية، 
وارتفاع سعر الفائدة، وفقدان ثقة املستثمرين األجانب، وعجز كبير 

فى امليزانية العامة.
وعقــب تنصيــب »بــرات« وزيــراً، تراجعــت قيمــة الليــرة التركية 
بحوالــى 3 فــى املائــة بعــد يــوم فقــط من توليــه هذا املنصــب؛ كما 
تراجعت البورصة وارتفع ســعر الفائدة على ســندات اخلزينة؛ لكنه 
أرجع هذا السقوط إلى أن مراكز تتآمر إلسقاط احلكومة التركية.
ودعا »برات« إلى تخفيض نسب الفائدة بشدة، بزعم أنها السبب 

األساسى ألزمات االقتصاد التركى.
وخــالل العــام املاضــى، عقد ألبيــراق اجتماعــاً مغلقــاً مع مئات 
املســتثمرين خــالل اجتماعــات صندوق النقد والبنــك الدوليني فى 
واشــنطن، ووصــف بعــض من حضــروا االجتماع بأنه األســوأ الذى 
يحضرونه على اإلطالق مع مسئول حكومى رفيع املستوى، وفقاً ملا 

.Axios »نشره موقع »أكسيوس
ومنــذ عــدة أيام، قال معارض تركى إن ســفينة االقتصاد التركى 
تغرق بقيادة برات ألبيراق وزير اخلزانة واملالية، كما غرقت سفينة 

»تيتانك« الشهيرة.
جــاء ذلك فى تغريدة نشــرها »متل قــره مال أوغلو«، زعيم حزب 
»السعادة« التركى املعارض، على حسابه الشخصى مبوقع التواصل 

االجتماعى »تويتر«.
التغريــدة كانــت عبــارة عن مقطع فيديــو أعاد »قره مــال أوغلو« 

نشره من الصفحة الرسمية حلزب »السعادة« على تويتر.
ووضع احلزب موسيقى فيلم »تيتانك« الشهير فى خلفية الفيديو 
املذكــور الذى يبــدأ بعبارة »حفل االقتصاد«، وإلى جانب املوســيقى 
توجــد فــى الفيديو تأثيرات مزعجــة على اللحن بالتزامن مع ظهور 

أرقام ومعطيات صادرة عن احلكومة تتعلق باالقتصاد.
رئيــس احلــزب كتب فى تغريدته قائاًل: »املزعج ليس املوســيقى، 
ولكــن األرقــام واملعطيــات االقتصاديــة هى املزعجــة، االقتصاد لن 
يســتقيم بإخفــاء األرقــام احلقيقيــة«، مضيفــاً: »ســفينة االقتصــاد 

بقيادة ألبيراق تغرق كتيتانك«.

حقوقيون مصريون يفضحون جرائم »الوفاق« ونظام أردوغان دوليًا

خليفة أردوغان فى الفساد واإلرهاب

وفاء حسن

وفاء حسن
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هند صبريأهلر

الفن
عائشة بن أحمد

انتهــت مــن تصويــر جميــع مشــاهدها فــى فيلــم »تــوأم روحــي« 
الذى من املقرر عرضه فى السينمات فور إفتتاح السينمات من 
جديــد، حيــث صــورت املشــاهد األخيــرة مــن العمــل خــال األيام 
املاضيــة بعــد توقــف تصويــره إلنشــغال فريــق العمــل بتصويــر 
أعمــال آخــرى، ويشــاركها البطولــة حســن الــرداد وأمينــة خليــل، 
وهــو مــن تأليف أمانى التونســي، وإخــراج عثمان أبو لنب، وتدور 

أحداثه فى قالب إجتماعى رومانسي

تســنأنف تصويــر مشــاهده فــى مسلســل »هجمــة مرتــدة« بطولــة النجــم 
أحمــد عــز، حيــث حدد املخــرج أحمد عاء عددًا من مواقع التصوير التى 
ســيقوم بتصوير املشــاهد املقبلة فيها بالقاهرة، وذلك بعد انتهاء صناع 
العمــل مــن تصويــر عــدد كبيــر من مشــاهده قبل موســم رمضــان املاضي، 
قبل قرار تأجيله بســبب جائحة فيروس كورونا املســتجد، واملسلســل من 
تأليف باهر دويدار، ويشارك فى بطولته كل من ماجدة زكى وصاح عبد 
اهلل ومحمود البزاوى وهشــام ســليم ومحمد جمعة، ويعرض فى موســم 

دراما رمضان املقبل

شقيقة احمد زكى: النجم الراحل أوصى 
بعدم عرض حياته فى عمل فنى من بعد 

وفاته، قائًل :«عمر الحقيقة ما بتوصل«، 
مشيرة إلى أنه نقل وصيته لعائلته والبنه 

هيثم رحمة اهلل عليه

محمد متساح 

الفن أهم من احلب.. واجلمال 
اليخدم املمثلة

حاول أثار الفنان يسرا املسعودى:
محمد رمضان الجدل 
حوله منذ إعالنه عن 

تقديم قصة حياة 
اإلمبراطور أحمد زكي، 
فى عمل درامى سيتم 
تقديمة خالل ماراثون 

رمضان المقبل 
2021، ويتولى 

كتابة السيرة الذاتية 
الكاتب الكبير بشير 
الديك، وعلى الرغم 
تبادل اآلراء ما بين 

مؤيد ومعارض لتقديم 
محمد رمضان قصة 

حياة اإلمبراطور، نجد 
محمد رمضان يصر 
على تقديمها بأى 

طريقة فى ماراثون 
رمضان 2021.

اســتمرت حالــة اجلــدل بعدمــا بــن معارضــن ظهور 
فــى شــخص محمــد رمضــان،  زكــى  أحمــد  شــخصية 
خاصة مع وضع أولى خطوات هذا املشروع بالتعاقد مع 

السيناريست واختيار اجلهة اإلنتاجية.
ومن جانبها قالت منى عطية الشــقيقة الكبرى للفنان 
الراحــل أحمــد زكــى، إنهــا ترفــض متاًمــا تقــدمي قصــة 
حيــاة شــقيقها أو حتــى التطــرق حلياتــه بشــكل أو بأخر 
فــى أى عمــل فنــى درامى أو حتى ســينمائى، ســواء كان 
من سيجســده الفنان محمــد رمضان أو غيره، مؤكدة أن 
اإلمبراطور أوصاهم قبل وفاته بعدم عرض قصة حياته 

فى أى عمل فنى.
وأضافــت الشــقيقة الكبــرى أن أحمــد زكــى دائًمــا ما 
كان يحب االحتفاظ بحياته الشــخصية لنفســه ولعائلته، 
بعيًدا عن األضواء اإلعالمية، وأوصى بعدم عرض حياته 
فــى عمــل فنى من بعــد وفاته، قائاًل :«عمــر احلقيقة ما 
بتوصل«، مشــيرة إلى أنه نقل وصيته لعائلته والبنه هيثم 

رحمة اهلل عليه.
مشــيرة إلــى أن الراحــل أحمــد زكــى أوصاهــم بعــدم 
الظهور فى أحاديث إعالمية أو صحفية عن حياته أيًضا 
فهو كان يحب االحتفاظ بها لنا، لذا فهم يرفضون متاًما 
ما يحدث اآلن، كما  رفضون جتسيد حياته فى املسلسل 
الــذى يتــم حتضيــره مــن قبــل الفنــان محمــد رمضــان، 
وصرحوا بذلك من قبل بأنهم لم ولن يوافقوا عليه، فهم 

يرفضون أيًضا ألن وصيته حتتم ذلك.
ومــن جانبــه أعلــن رامــى بــركات شــقيق الفنــان هيثم 
أحمد زكى عن موقفه من جتسيد الفنان محمد رمضان 
للســيرة الذاتية للنجم الراحل، حيث أبدى موافقته على 
تقــدمي محمــد رمضان لســيرة اإلمبراطــور، ولكنه عاتب 
رمضــان ألنــه لم يســتأذن مــن ورثة الراحل قبــل أن يعلن 

عن إقدامه على هذه اخلطوة.
وأضاف شقيق هيثم أحمد زكى أنه كلف محاميه بالل 
عبــد الغنــى من أجل االتفاق مــع محمد رمضان والكاتب 
بشير الديك، فيما يتعلق بتنفيذ السيرة الذاتية، كما أكد 
احملامى بأن موكله ليس لديه مانع من جتســيد شخصية 

زكى يشعل ثورة النقاد ضد رمضان

صراع الكبار على دراما رمضان 2021

بــدأ الصــراع مبكــراً علــى درامــا رمضــان املقبــل 2021، حيــث أعلن 
العديــد من جنــوم الفن عن تعاقدهم على أعمــال رمضان املقبل، وعلى 
الرغم من مرور أســابيع قليلة على انتهاء الشــهر الكرمي، إال أن مالمح 
اخلريطة الدرامية اخلاصة بدراما رمضان بدأت تتشكل، وبدأ كل جنم 

فى أخذ نصيبه من »التورتة« قبل أن يذهب لغيره.
البدايــة كانــت مــع اإلعالن عــن وجود جزء ثــان ملسلســل »االختيار«، 
الذى ُرشــح له الفنان كرمي عبدالعزيز لدور البطولة، وذلك بعد النجاح 
الكبيــر للجــزء األول، بطولــة أميــر كرارة، ومــن املقــرر أن يتولى إخراج 

املسلسل املخرج بيتر ميمى أيضاً الذى تولى إخراج اجلزء األول.
يشــار إلــى أن اجلــزء األول مــن االختيــار حقق جناحاً كبيــراً وحصد 
نســبة مشــاهدات عالية، والعمل تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى 

وشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم.
كمــا تعاقــد النجمان أمير كرارة وأحمد الســقا، على تقدمي مسلســل 
»نســل األغــراب«، وهــو عمل صعيدى أعلن صناعه أنه ســيكون مفاجأة 
كبيرة للشارع املصرى، واملسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، حيث 
يتقابل كرارة والسقا وجهاً لوجه فى الدراما التليفزيونية للمرة األولى.

وتعاقــد الفنــان ياســر جالل على بطولة مسلســل »خالد بــن الوليد«، 
بدال من الفنان عمرو يوسف الذى قام بالفعل بتصوير عدد من مشاهد 
العمل باألردن إال أن التصوير توقف قبل رمضان املاضى بشــهور قليلة، 

والعمل مأخوذ عن كتاب عبقرية عمر للكاتب عباس محمود العقاد.
وأعلــن النجــم محمد رمضان عن جتســيده لشــخصية النجم الراحل 
أحمــد زكــى فى مسلســل جديــد يحمل اســم »اإلمبراطور« علــى أن يتم 
عرضه فى موســم دراما رمضان 2021، وانتشــرت أنباء حول التحضير 
ملشــروع مسلســل عــن قصة حيــاة الفنــان أحمد زكى من إخــراج محمد 
سامى، على أن يقدمها محمد رمضان، وأن الكاتب الكبير وحيد حامد 

هو من سوف يتصدى لكتابتها.
وحيــد حامــد كشــف فى تصريحــات له أنه تلقــى اتصــاالً هاتفياً من 
املخرج محمد سامى يعرض عليه فكرة كتابة هذا املشروع، وأنه حتمس 
للفكرة لكنها لم تتعد كونها مجرد فكرة لم تدخل حيز التنفيذ بعد، وفى 
ظل انشــغال املخرج محمد ســامى مبسلســله اجلديد »نســل األغراب«، 
أصبــح مــن الصعب مشــاركته فــى إخراج مسلســل »اإلمبراطــور«، ومن 
املنتظــر خــالل الســاعات القليلة املقبلة أن يتم اإلعــالن عن فريق عمل 

املسلسل بالكامل.
يذكر أن شهرة محمد رمضان جاءت من خالل جتسيده شخصية الفنان 
أحمد زكى فى مسلســل »الســندريال« من بطولة منى زكى، وتأليف ممدوح 
الليثى وإخراج ســمير ســيف عام 2006، وظل حلم جتســيد عمل كامل عن 
قصة حياة أحمد زكى حلماً يراود محمد رمضان، الذى صرح برغبته تلك 

خالل العديد من اللقاءات التليفزيونية خالل األعوام املاضية.

كمــا يشــهد املوســم الرمضانــى املقبــل، وجــود النجــم أحمــد عز مع 
النجمــة هند صبرى فى مسلســل »هجمة مرتــدة«، والذى تأجل عرضه 
مــن الســباق الرمضانى املاضــى، وهو من تأليف باهــر دويدار، وإخراج 

أحمد عالء.
واملسلسل يتناول ملفاً من ملفات املخابرات املصرية، ومت تصوير عدد 
مــن مشــاهده قبــل أزمــة كورونا إال أنــه مت وقف تصويــره ليدخل بذلك 

سباق العام املقبل رمضان 2021.
وانضم للقائمة الفنان طارق لطفى الذى تعاقد على مسلسل »القاهرة 
كابول«، والذى يضم مجموعة من النجوم أيضاً وهم فتحى عبدالوهاب، 
وخالــد الصــاوى، وحنان مطــاوع، ونبيــل احللفاوى، تأليــف عبدالرحيم 

كمال، وإخراج حسام على.
املسلسل تدور أحداثه حول ٣ قصص مثيرة حول اخلطط واملؤمرات 
التــى حتــاك ضــد مصر واملنطقــة العربية باإلضافة إللقــاء الضوء على 

األعمال اإلرهابية التى تستهدف هذه املنطقة.
ومن املقرر أن يخوض الفنان مصطفى شــعبان بطولة مسلســل »حتى 
ال يطيــر الدخــان« حيث أكدت الشــركة املنتجة أنه من املقرر اســتئناف 

كتابة باقى حلقاته وبدء تصويره خالل الشهور املقبلة.
وفــى الســياق ذاتــه من املقــرر أن يعــود الفنان أحمد مكى للمشــاركة 
فى الدراما الرمضانية بعد تعاقده رسمياً على مسلسل لرمضان املقبل 

.2021
وبعــد غياب ســنوات عديــدة عن الدرامــا التليفزيونية، تعــود النجمة 
منــى زكــى لدراما رمضان من خالل مسلســل »تقاطع طــرق«، الذى كان 
مــن املفتــرض عرضه فــى الســباق الرمضانى املاضــى، إال أن الظروف 
االســتثنائية التــى ميــر بهــا العالــم بســبب فيــروس كورونــا حالــت دون 
اســتكمال تصويــر العمــل، فتم تأجيلــه. ويناقش املسلســل ملف اخليانة 
الزوجيــة، حيث تتزوج منــى من الفنان محمد ممدوح ويخونها مع امرأة 
أخرى، وتدخل فى صراعات طويلة معه خالل أحداث املسلسل، وتسافر 
بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغير مجرى األحداث. يشار 
إلــى أن مسلســل »تقاطــع طرق« بطولــة منى زكى، محمد فــراج، محمد 
ممدوح تايسون، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وعدد كبير من الشباب، 

تأليف وإخراج تامر محسن.
وأيضــاً مــن احملتمل أن تعود الفنانة مى عزالدين للســباق الرمضانى 
بعــد أن مت تأجيــل تصوير مسلســلها »خيط حرير« الــذى كان من املقرر 
عرضــه فى موســم رمضــان املاضى، وتــدور أحداث املسلســل فى إطار 
اجتماعــى رومانســى يتخلله بعض األحــداث الكوميدية، وهو بطولة مى 
عــز الديــن، هنــادى مهنى، نيكوال معوض، يوســف عثمان، سوســن بدر، 
أحمــد خليــل، ومــن تأليف محمد ســليمان عبداملالك، وإخــراج إبراهيم 

فخر.

ياسر جالل بديل عمرو يوسف فى »سيف الله«.. وكريم عبدالعزيز يستكمل ملحمة 
الشهداء فى »االختيار2«

أمانى أبوعيسى

تنتظــر الفنانــة التونســية يســرا املســعودى بــدء 
النجمــن  مــع  كابــول«  »القاهــرة  مسلســل  تصويــر 
طــارق لطفــى وخالــد الصــاوى، واملقــرر عرضــه فــى 

دراما رمضان املقبل.
وتــدور أحــداث العمــل حــول ثاث قصــص مثيرة، 
حــول املؤامــرات التــى ُتــاك ضد املنطقــة العربية، 
مســلطًا  األخيــرة،  الســنوات  فــى  مصــر  خاصــة 
بــن  تقــع  التــى  اإلرهابيــة  األعمــال  علــى  الضــوء 
الوقــت واآلخــر، حيــث يتعــاون إرهابــى مــع عدد من 
املنظمــات اإلرهابيــة، ويتصدى له ضابط الشــرطة 
والذى يجسد شخصيته فتحى عبدالوهاب، بينما 

ينقل الصورة املذيع خالد الصاوى.
وعبــرت »املســعودى« عن ســعادتها مبشــاركتها فى 
مسلســل »بيوتــى كلينــك« الــذى يعــرض حاليًا على 
العمــل  أن  اإللكترونيــة، مضيفــة  املنصــات  إحــدى 
مختلــف وجديــد مــن نوعــه، يضــم عــددًا كبيــرًا من 
النجوم من مختلف البلدان العربية من السعودية 
وســوريا وتونــس ومصــر واملغــرب، وكل فنان يتحدث 
بلغتــه دون تريــف. وأضافــت أنها تقــدم من خال 
العمــل شــخصية كوميدية جديــدة ومختلفة، وهى 
مركــز  فــى  تعمــل  التــى  التونســية  الفتــاة  »أمينــة« 
التجميــل الــذى تــدور فيــه معظــم أحــداث العمــل، 
وتطمح فى أن تتزوج من شخص ثرى لتعيش حياة 
بعيــدا عــن الفقــر، وعندمــا تفقــد األمــل فــى ذلــك 
تسعى للزواج من طبيب فى املركز الذى تعمل فيه 
وتســاعده فى التفوق على زمائه باخلدع واحليل، 

وتتصاعد األحداث فى إطار كوميدى.

العمــل،  حــول  الفعــل  بــردود  ســعادتها  وأبــدت 
خاصــة فــى اخلليــج العربــى والــذى يتابــع العمــل 
بشكل كبير، مضيفة أن العمل يتكون من جزأين، 
وكل جــزء مــن ثاثــن حلقــة. وقالــت إنهــا شــاركت 
فى مسلســل »فانتينو« مع الزعيم عادل إمام فى 
إلــى أن  رمضــان املاضــى، كضيفــة شــرف، مشــيرة 
وجودها فى مسلســل من بطولة الزعيم حتى ولو 
مبشــهد واحــد يعتبــر شــرفا بالنســبة لهــا. وذكــرت 
النجــم  مــع  تشــارك  أن  تتمنــى  أنهــا  »املســعودى« 
أحمــد الســقا فــى عمــل فنــى حيــث تترمــه جــدا 
وتقــدر فنــه، وكذلــك مع كــرمي عبدالعزيز ومحمد 
رمضان الذى وصفته بـ»الناجح جدًا«. وأكدت أنها 
حاولــت تويــل قلقها وخوفها مــن فيروس كورونا 
لشــىء إيجابــى، حيــث أصبــح لديها وقت ملشــاهدة 
التلفــاز وصورهــا القدميــة، وعرفــت مــن القريــب 
أعمــال  كتابــة  كمــا حاولــت  والبعيــد عنهــا،  منهــا 
فنيــة، ومارســت هوايتهــا فى القــراءة أيضًا. وقالت 
األطفــال،  ســينما  خــال  مــن  كانــت  بدايتهــا  إن 
لــذا تتمنــى تقــدمي برنامــج عــن األطفــال خــال 
الفتــرة القادمــة، لتســليط الضوء علــى قضاياهم 

ومشكاتهم.
وأكدت« املسعودى« أن اجلمال ال يخدم النجمة 
مــن وجهــة نظرهــا، فاألهــم هــو القبــول واألداء، 
مضيفــة أن حبهــا للفــن مــن املمكــن أن يجعلهــا 
يحبهــا  مــن  ألن  شــخص،  ألى  باحلــب  تضحــى 
يحبهــا كمــا هى عليه، مضيفــة أن مقولة أن الفن 

»قبل الهنا بسنة«.. يأخذ العمر هى مقولة صحيحة متامًا.
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ياسر جلل
يعقد حاليًا جلسات عمل مكثفة مع السيناريست إسام حافظ 
التاريخــى  املسلســل  تصويــر  لبــدء  العزيــز،  عبــد  رؤوف  واملخــرج 
»ســيف اهلل ـ خالــد بــن الوليــد« حيــث مــن املفتــرض بــدء تصويــر 
أولى مشــاهده فى منتصف أغســطس املقبل، حيث يجرى حاليًا 
بنــاء التجهيــزات النهائيــة لديكــور »مكــة« مبدينــة  االنتهــاء مــن 
اإلنتــاج اإلعامــى لعــرض العمــل فــى موســم دراما رمضــان املقبل، 
والعمــل مــن إنتــاج شــركة ســينرجي، ويشــارك فــى بطولتــه يوســف 

شعبان وأحمد فؤاد سليم وبيومى فؤاد وآخرون

حمادة هلل
يســتعد لطــرح أغنيته اجلديــدة التى تمل عنوان »طحن 
طحن«، حيث من املقرر طرحها االسبوع اجلارى على قناته 
الرســمية عبر موقع الفديوهات الشــهير يوتيوب، وهى من 
كلمــات هشــام عبــد احلليــم، وأحلــان حســن ســراج، وتوزيــع 
أوكا، وذلــك بعــد جنــاح آخــر أغانيــه »جمالهــا« التــى طرحها 
كلمــات ماجــد صبــرى  مــن  كليــب  الفيديــو  علــى طريقــة 
وتوزيــع مــادو صالــح، وجيتــار شــريف فهمــي، وإخــراج أحمد 

عاطف والتى حازت فور طرحها على إعجاب الكثيرين

ريم مصطفى
تقــدم للمــرة األولــى نوعيــة األكشــن فــى مسلســلها اجلديــد 
املنصــات  إحــدى  علــى  عرضــه  املنتظــر  اخلطــورة«  »شــديد 
أحمــد  الفنــان  البطولــة  ويشــاركه  أيــام،  خــال  اإللكترونيــة 
العوضــي، وإنتــاج تامر مرســي، ويتناول العمــل قضية الهاكرز 
وخــط ورتهــم علــى األمــن القومى واســتخدامهم بشــكل كبير 
فــى ضــرب مؤسســات الدولــة، وتعــرض كل حلقــة فــى مــدة 30  

دقيقة، ويتكون من 7 حلقات فقط

انضمت مغنية المهرجانات يارا محمد 
إلى قائمة المتهمين بسرقة األلحان، 

بعد تقديمها لمهرجان بعنوان »اسأل 
دموع عينيا«، وقامت باقتباس وتغيير 

األغنية األصلية

وتعقــد مــى عمــر حاليــاً جلســات عمــل مكثفــة مع 
املخرج محمد عبدالسالم والكاتبة زينب عزيز وشركة 
ســينرجى لإلنتــاج الفنــى تامــر مرســى، لالنتهــاء من 
معاينــة مواقــع التصويــر وترشــيح باقــى فريــق العمل 
بعــد اختيار الفنان أحمــد زاهر وإدوارد، كما تتفاوض 
الشــركة مــع عــدد من الفنانــن لبدء التصوير الشــهر 
املقبل من أجل عرضه قبل حلول شهر رمضان املقبل.
وتألقت مى عمر فى العديد من األعمال الدرامية 
كان آخرهــا دور »ليل« فى مسلســل »الفتوة«، والذى 
قدمت فيه دور البطولة النســائية أمام النجم ياســر 
جــالل، وشــارك فى بطولة العمل عــدد من الفنانن 
منهم أحمد صالح حســنى وريــاض اخلولى وجنالء 
بــدر وأحمد خليل وهنادى مهنا وأحمد خالد صالح 
وضيــاء عبداخلالــق وإنعام سالوســة وعايدة رياض 
ومهــا نصــار ومحمــود حافــظ وليلــى أحمــد زاهــر 
وأحمد جمال ســعيد وعهدى صادق ومجدى فكرى، 

للكاتب هانى سرحان، وإخراج حسن املنباوى.
وتخــوض الفنانــة شــيماء ســيف أولــى بطوالتهــا 
املطلقــة مــن خــالل مسلســل »بالقــوة«، مــع الفنــان 
عمرو وهبة، وينتمى العمل لنوعية األعمال الدرامية 
الطويلة، والذى تصل حلقاته لـ45 حلقة، ولكن يقدم 
فى ثالث قصص درامية مختلفة كل منها 15حلقة.

والعمــل تأليف أحمد احملمــدى الذى يتولى كتابة 
القصــة األولــى وأمن جمــال كتابة القصــة الثانية، 

وإخراج وليد احللفاوى.
آخر أعمال شيماء سيف فى الدراما التليفزيونية 

كانــت من خــالل مسلســل »الزوجة 18« مــن تأليف 
أمــن جمــال ومحمد أبوالســعد، وإخــراج مصطفى 
الســباعى  وناهــد  الــرداد  وبطولــة حســن  فكــرى، 
وســلوى خطــاب ومحمــود البــزاوى ومريهان مجدى 
وإيناس كامل وهيدى كرمي وســعيد صديق ومحمود 

الليثى وآية سماحة وإبراهيم السمان وآخرين.
الشــهير  الفنــان محمــد عبدالرحمــن  ويخــوض 
بـ»توتــة« جنــم مســرح مصر أولــى بطوالتــه املطلقة 
من خالل مسلسل كوميدى بعنوان »جمجموم ومببم 
الشــركة األملانية ملكافحــة اخلوارق«، واملقرر عرضه 

قريباً على إحدى املنصات اإللكترونية.
املسلســل بطولــة عــدد مــن الفنانن منهــم محمد 
ســالم وميرنا جميل ومحمد محمود، وإنتاج عبداهلل 
أبوالفتوح، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكرمي 

يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسالم خيرى.
بطوالتــه  ألولــى  العوضــى  أحمــد  الفنــان  وروج 
املطلقة فى مسلســل »شــديد اخلطــورة«، من خالل 
حســابه  عبــر  للعمــل  التشــويقى  البرومــو  نشــره 
الشــخصى علــى موقع تبــادل الصــور والفيديوهات 
»إنستجرام«، وينتمى العمل لنوعية األعمال األكشن 
ومكــون مــن 7 حلقــات كل حلقــة ٣0 دقيقــة، وهــى 
جتربــة جديــدة ومختلفــة تقــدم للمــرة األولــى فــى 
مصــر، ويتنــاول العمل قضية »الهاكــرز« وخطورتهم 

على األمن القومى.
ويشــارك »العوضــى« فــى البطولــة كل من رياض 
اخلولــى وهــادى اجليــار ومحمــود حجــازى وحمزة 

 محمد عبدالرحمن 
ينتظر عرض »جمجوم 

وبمبم«.. ومحمد أنور 
»إسعاف يونس«..  بـ

وأمينة خليل تثير غضب 
»ليه أل« جمهورها بـ

العيلى وناهد رشدى وحسنى شتا وآخرين، وتأليف 
محمد سيد بشير، وإخراج حسام على.

وحقــق أحمــد العوضــى جناحــاً كبيــراً من خالل 
جتســيد شــخصية اإلرهابــى هشــام عشــماوى فــى 
مسلسل »االختيار« بطولة النجم أمير كرارة، وإنتاج 
سينرجى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.
وينتظــر الفنــان محمد أنور إشــارة لبــدء تصوير 
أولــى بطوالتــه املطلقــة من خالل مسلســله اجلديد 
يتكــون مــن 15 حلقــة،  يونــس«، والــذى  »إســعاف 
ومــن املقــرر البدء فــى تصويره خالل األيــام القليلة 
القادمــة لعرضه فى أقــرب وقت ممكن، والعمل من 
إنتاج تامر مرســى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى 

عمر، وإخراج معتز التونى.
وقدمت الفنانة أمينة خليل أولى بطوالتها املطلقة 
مــن خالل مسلســل »ليــه أل«، والــذى ينتمى لألعمال 
الفنية التى يصل عدد حلقاتها 15 حلقة، ومت عرضه 
على إحدى املنصات الرقمية عبر »سوشيال ميديا«، 
وأثــار جــدالً واســعاً خصوصــاً بعــد مشــاركة جنــوم 

التيك توك »دينا مراجيح وجو« خالل حلقاته.
وشــارك فــى بطولــة مسلســل »ليــه أل« كل 

من، شــيرين رضــا وهالة صدقــى ومحمد 
الشرنوبى وهانى عادل ومحسن محيى 

الديــن وعمــر الســعيد ونارديــن فرج 
ومــرمي اخلشــت وعمر الشــناوى، 

وتأليــف مــرمي نعــوم، وإخــراج 
مرمي أبوعوف.

محمد متساح

فاروق لطفى

يواصل يخوض عدد كبير 
من النجوم أولى بطوالتهم 

المطلقة فى عالم الدراما 
التليفزيونية، وذلك بعد 
تألقهم فى العديد من 

األدوار واألعمال طوال 
مشوارهم الفنى.

فى البداية، تستعد النجمة 
الشابة مى عمر، لتصوير 

أولى بطوالتها المطلقة فى 
الدراما التليفزيونية من خالل 
مسلسل »لؤلؤ«، والمفترض 
البدء فى تصويره منتصف 
الشهر المقبل، لعرضه على 

الشاشات الفضائية فى 
الموسم الشتوى المقبل، 

والذى ينتمى لنوعية األعمال 
الدرامية طويلة الحلقات 

والتى يصل عدد حلقاتها 
لـ45 حلقة.

جنوم فى سنة أولى بطولة درامية

شقيق هيثم زكى: رمضان لم يستأذن من ورثة الراحل 
قبل أن يعلن عن إقدامه على هذه الخطوة

سمير الجمل: تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكى مرفوض 
ا ألحد

ً
ليس لشخص محمد رمضان، ولكن ألن أحمد زكى ليس ملك

الراحل وتاريخه الفنى، كما أنه من املمكن أن يصور فيه 
بعض املشاهد اخلاصة مبسلسله املقرر تنفيذه.

أمــا  املخــرج كــرمي أشــار إلــى أنــه منــذ اإلعــالن عن 
فكــرة تقــدمي الســيرة الذاتيــة ألحمد زكى وقصــة حياته 
وهــو فــى حيــرة شــديدة مــا بــن الكشــف عــن احلقيقة 
بخصوص فكرة تقدمي قصة حياة األســطورة أحمد زكى 
أو الســكوت عنهــا، ولكــن حــق الصداقــة لصديقــه هيثم 
زكــى تقتضــى عدم الســكوت، حيث كشــف عــن أن هيثم 
كان رافًضا متاًما فكرة تقدمي الســيرة الذاتية أو أى شئ 
يخــص والــده الراحل بل أن اجلميــع كان يعلم متام العلم 
أن هيثم ووالده كانا ال يحبان أن يتم الكشــف عن أســرار 
حياتهمــا اخلاصــة للرأى العام، وقــال هيثم قبل وفاته له 
أثنــاء حتضيرهما للجــزء الثانى من فيلــم »الكابوريا« أن 
والده أوصى بعدم تقدمي أى أعمال فنية سواء درامية أو 

سينمائية تخص حياته.
ومــن جانبهــا قالــت الفنانة املعتزلة شــمس البــارودى فى 
مداخلة تلفزيونية إن محمد رمضان عندما يجسد شخصية 
الراحــل أحمــد زكــى ســيكون متقمًصــا للشــخصية لكــن ال 
يشــبهه، مضيفــة :«محمــد رمضان مش أحمــد زكى، محمد 

رمضان هيتقمص الشخصية عشان مفيش حد بيتكرر«.

واعتــرض الكاتــب والسيناريســت الشــهير عمر طاهر 
على جتسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكى، قائال 
إنــه »لــن يصلــح«، موضًحــا أنه كشــف عن رأيــه كمواطن 
مصــرى محــب للفــن غيــور على أحمــد زكــى، ولفت فى 
أســباب الرفــض إلــى أنه غيــر مرتاح بســبب الفجوة بن 
محمد رمضان وأحمد زكى فى حياتهما أمام اجلمهور.

كمــا رفضــت الناقــدة الفنيــة عــال الشــافعى متاًمــا 
ظهــور أحمــد زكى فى مشــروع فنى ســواء على الشاشــة 
التلفزيونيــة أو الســينمائية وســواء فــى شــخص محمــد 

رمضان أو غيره.
كمــا رأى الناقــد ســمير اجلمــل، أن جتســيد محمــد 
رمضــان لشــخصية أحمــد زكــى مرفوض ليس لشــخص 
محمــد رمضــان، ولكــن ألن أحمــد زكى ليس ملــًكا ألحد 
حاليــا كــى يبــدى رأيه فــى األمر بــداًل منــه، موضًحا أن 
الوريــث الشــرعى يعيــش فــى اخلــارج ورأيه الــذى ميكن 

األخذ به لن يكون عن اجلانب الفنى.
وأوضــح ســمير اجلمــل أنه لن يســتبق األحــداث ألن 
محمد رمضان بدأ املشروع بالفعل، وأصبح األمر واقًعا 
وهو ما يحتاج منا املســاندة كى يخرج العمل بشــكل يليق 
بأحمــد زكى، مبينــا أن األمر لن يتوقــف على »رمضان« 
فقط، ولكن املؤلف واملخرج عليهما مســؤولية كبيرة فى 

هذا األمر.
ومت التعاقــد منــذ عدة أيــام مع املؤلف بشــير الديك 
لكتابــة ســيناريو مسلســل عن حياة الراحــل أحمد زكى 
ليُطــرح فى املاراثون الدرامــى الرمضانى 2021، وذلك 
بعد انشــغال املؤلــف وحيد حامد بكتابــة اجلزء الثالث 
مــن مسلســل »اجلماعة«، كما أن هنــاك عدة مخرجن 
املنبــاوى،  املخــرج حســن  منهــم  لإلخــراج  مرشــحن 
ومحمد شــاكر خضير وشــادى الفخراني، وخالل عدة 

أيام ستعلن الشركة املنتجة عن مخرج املسلسل.
الــذى تصــدر  الهاشــتاج  واســتنكر محمــد رمضــان، 
موقــع التغريــدات »تويتــر«، والذى يتتقد جتســيده حلياة 
الفنــان الراحل أحمد زكى، ونشــر رمضــان مقطع فيديو 
وهــو يُقلــد الفنــان الراحــل أحمــد زكــى بأحــد البرامج، 
على حســاباته مبواقــع التواصل االجتماعــى، ُمذياًل إياه 
بتعليق:«اللقاء ده من 8 ســنوات قلت أمتنى جتســيد جنم 
التجســيد األول ورئيس جمهوريــة التمثيل ودلوقتى بعلن 
إن شــاء اهلل عن مسلســلى القادم اإلمبراطور أحمد زكى 
فــى رمضان2021 ثقة فــى اهلل جناح يليق بالنجم الكبير 

وباجلمهور العظيم«.

احمــد زكى، بشــرط أن يتــم االنتهاء أوالً مــن اإلجراءات 
القانونية، وحفظ احلقوق املادية للوريث قبل بدء تصوير 

العمل.
وقال املستشــار بالل عبد الغنى وكيل رامى عز الدين 
بــركات شــقيق الفنــان الراحل هيثم أحمــد زكى والوريث 
 الشرعى له، :«إن الفنان محمد رمضان لم يخطرنا لعمل 
مسلســل عــن حيــاة اإلمبراطــور، وأن وكيلــه رامى ينتظر  
إخطاره باألمر  حتى يقرر إن كان يوافق على العمل أوال، 
مضيًفــا أن وكيلــه وضــع شــروًطا للموافقة على جتســيد 
قصــة حيــاة  الراحــل أحمــد زكى أهمهــا أن يكــون العمل 
يحتــرم تاريــخ اإلمبراطــور أحمد زكى، وأن يطلع بنفســه 

على السيناريو حتى يبد  رأيه فى األمر . 
وأضاف أن رامى يوافق بشــكل مبدأى على أن يجســد 
محمــد رمضــان العمــل وال يوجد اعتراض على شــخص 
رمضــان لكــن  البد أن يخطر األســرة أوال كإجراء قانونى 

حفاظا على حق الورثة الشرعين. 
ومــن ناحيــة أخــرى، أعلــن محامــى رامى بــركات عن 
ترحيبه بشراء محمد رمضان لشقة أحمد زكى املوجودة 
فــى منطقــة املهندســن، إذا كان لديــه الرغبــة فى ذلك، 
مشــيراً إلى أن الفنان الشــاب يدرك بالتأكيد قيمة منزل 

أمانى أبوعيسى

ملحنون يتهمون »مطربى املهرجانات« بالسرقة
اعتــاد مــؤدو املهرجانــات إثــارة اجلــدل مــن 
خــالل أغانيهــم التــى ســريعا ما تنتشــر وســط 
الشــباب، وبعــد منعهم من الغنــاء فى احلفالت 
واألفــراح والنــوادى أصبحوا يســعون إلى طرح 
أغانيهــم علــى قنــاة »يوتيــوب« لكســب املــال، 
الفتــرة  خــالل  ولكــن  اســتمرارهم،  وضمــان 

األخيرة الحقتهم اتهامات بسرقة األحلان.
فى البداية خرج الفنان أكرم حســنى وكشف 
عن تعرضه لســرقة حلن أغنيــة »بالباقى لبان« 
وهى األغنية الدعائية ملسلســل »رجالة البيت«، 
الــذى عــرض خــالل درامــا رمضــان املاضــى، 
وذلــك مــن قبــل مــؤدى املهرجانــات حمــو بيكا 
وفيلــو وأبوليلــة فــى أغنيــة »هــال واهلل«، والتى 
حققــت جناحاً كبيراً فــور طرحها على قنواتهم 
على »يوتيوب«، وذاع صيتها بن الشباب. وكتب 
»حســنى« عبــر حســابه الشــخصى علــى موقع 
التواصــل االجتماعــى »فيــس بــوك«، منشــوراً 
قــال فيــه: »احلقيقة دى مــش أول مرة أتعرض 
فيهــا لســرقة شــغلى، بس املوضــوع وصل حلد 
مــا يتســكتش عليــه، أنا مش ضد أى  شــكل من 
األشــكال الفنيــة طاملــا بتتقــدم فــى إطــار مــن 
االحتــرام للمهنــة وللمجتمــع، لكــن أنــا ضد كل 
أشــكال التعــدى علــى حقــوق امللكيــة الفكريــة 
 وســرقة مجهــود وتعــب نــاس قعدت كتيــر أوى 

تشتغل«. 
ملسلســلى  دعائيــة  أغنيــة  »عملــت  وتابــع: 
األخير فى رمضان اللى فات اسمها »بالباقى 
لبــان« مــن كلماتى وحلــن بالل ســرور وتوزيع 
 كينــج، واتفاجئــت مــن يومــن بســرقة حلــن 
األغنية واتعمل عليها مهرجانن واحد اســمه 
)هــال واهلل( وواحــد اســمه )خــد فطيــرك(، 
ودى مــش أول مــرة أبقــى عامل أغانى ســواء 

مــن أحلانى أو مــن أحلان زمايلــى احملترمن 
اللى بتعامل معاهم ويتسرق اللحن ويتعمل بيه 
أغانى، ودى ســرقة صريحة تســتوجب اتخاذ 
إجــراءات قانونيــة، وبتوجــه للنقيــب احملتــرم 
الفنــان هانــى شــاكر نقيــب املهــن املوســيقية 
بشــكوى ضــد من تعــدوا على اللحــن  األصلى 
لألغنيــة وبتمنــى يكــون فيه قــرارات صارمة 

لعدم تكرار ده«.
ولم تكن واقعة ســرقة حلن من أكرم حســنى 
هــى األولــى، حيث فجــر امللحن محمــد مدين، 
مفاجأة جديدة، وكشف عن سرقة أحد أحلانه، 
وقــال إنــه تعــرض للســرقة مــن قبــل مطــرب 
املهرجانات حمو بيكا أيضاً، بعد أن قام األخير 
بســرقة حلــن أغنية له، ليســتخدمه فــى مواله 
األخيــر »وقــت الــوداع«، مشــيراً إلــى أن اللحن 
يعود ألغنية سابقة قدمها املطرب تامر عاشور.
وتقــدم »مديــن« بشــكوى ضد حمــو بيكا فى 
نقابــة املهــن املوســيقية، مضيفاً أنــه لن يرضى 
بــأى اعتــذار مثلمــا حــدث مع حســن شــاكوش 

وعمر كمال.
وبعــد طــرح مطــرب املهرجانــات حمــو بيكا، 
اخلمــرة«،  »دلقــوا  بعنــوان  جديــدا  مهرجانــا 
اكتشــف املتابعــون أن اللحــن مأخوذ مــن أغنية 
الفنانــة شــيرين عبدالوهاب »كتــر خيرى« التى 

غنتها منذ 11 عاماً.
نــادر  كلمــات  مــن  خيــرى«  »كتــر  أن  يذكــر 
عبــداهلل، وأحلــان تامــر على، وصــدرت ضمن 

ألبوم »حبيت« عام 2009.
أما األغنية الشــهيرة »يــوم زفافك« وهى من 
كلمــات هانــى عبدالكــرمي، أحلــان وليد ســعد، 
وغناء وائل جســار، فقد قام حمو بيكا بالتعدى 
علــى حقــوق أصحابهــا وقدمهــا فــى مهرجــان 

بعنوان »حبيتك وجرحتينى«.
كما كشــف »مدين« سرقة حلن أغنية »بنت 
اجليران« حلسن شاكوش واملطرب عمر كمال 
مــن أغنيــة »حاجة مســتخبية« للنجــم محمد 
حماقى، وكتب عبر حســابه الشخصى مبوقع 
التواصــل االجتماعى »فيس بوك«: »أنا مكمل 
فــى القضية ومــش هتنازل عنهــا إال باعتذار 
وباعتــراف رســمى إن حلن بنــت اجليران هو 
حلن أغنية )حاجة مســتخبية(، ألن بالطريقة 
دى هتكــون إعــادة نشــر ومــش ســرقة زى ما 
ســبق واترجمت لتركــى واتغنت باللغة التركية 
لكــن غير كــده هعتبرهــا مســروقة«، وبالفعل 
اعتــذر شــاكوش علــى اللحــن، وقبــل »مدين« 

االعتذار.
وطرح »حماقى« أغنية »حاجة مستخبية« فى 
ألبوم »من قلبى بغنى« عام 2012، واســتطاعت 
أن حتقــق أكثــر مــن 65 مليــون مشــاهدة علــى 

»يوتيوب«.
وانضمــت مغنية املهرجانــات يارا محمد إلى 
قائمــة املتهمن بســرقة األحلان، بعــد تقدميها 
ملهرجــان بعنــوان »اســأل دموع عينيــا«، وقامت 
باقتبــاس وتغيير األغنية األصليــة التى قدمتها 
الفنانــة وردة، من كلمــات صالح جودت وأحلان 

املوسيقار محمد عبدالوهاب.
كمــا كشــف امللحــن تامــر علــى عــن ســرقة 
أحلانــه فــى أكثر من عمل بأغانــى املهرجانات، 
منها أغنية »يا بعيد« التى حلنها، وقام الشــاعر 
نــادر عبــداهلل بكتابــة كلماتهــا، وقدمهــا الفنان 
تامر حسنى بألبومه »عمرى ابتدا« عام 2016.
وفوجئ تامر على بأن اللحن نفسه يُقدم فى 
مهرجان بعنوان »يا حديد«، غناء ســامر املدنى 

ومصطفى اجلن وهادى الصغير.

مية
حلرا

ا
أكرم حسنى: كشف عن تعرضه لسرقة 

لحن أغنية »بالباقى لبان« وهى األغنية 
الدعائية لمسلسل »رجالة البيت«،

»شديد الخطورة« »لؤلؤ«.. وشيماء سيف تراهن على »بالقوة«.. وأحمد العوضى ينافس بـ مى عمر تخوض أولى بطوالتها المطلقة بـ
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

0 يونيه ٢0٢0 يأتى توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول ٢٢األثنين
استكمااًل لدوره الرائد فى مجال 

التمويل العقارى حيث شارك البنك 
فى مبادرات البنك المركزى المصرى 

للتمويل العقارى

فــى إطــار دوره لدعــم توجــه الدولــة نحــو 
التحــول الرقمــى، يتيح البنــك االهلى املصرى 
بالتعــاون مع فورى تقــدمي العديد من خدمات 
الدفــع االلكترونــى لعمــاء البنــك مــن خــال 
بوابــة دفــع الكترونــى خاصــة بالبنــك  حيــث 
صرح هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك 
االهلــى املصرى أن التعاون يأتى ضمن خطط 
واســتراتيجيات البنــك الهادفــة لتدعيــم دوره 
فــى مجــال اخلدمــات املصرفيــة االلكترونيــة 
التى تســعى لتوفير خدمات يواكب بها أحدث 
االساليب العمل املصرفى، وكذا تدعيم خطط 
الدولــة نحــو االنتقــال ملجتمــع اقــل اعتمــادا 
علــى الــكاش، حيث يســعى التعاون مــع فورى 
الــى تشــجيع  حاملــى البطاقــات البنكية على 
اســتبدال املعامــات النقديــة بوســائل الدفــع 
االلكترونــى املتاحــة فــى اى وقــت علــى مــدار 
اليــوم مــع امكانية قبول جميــع بطاقات الدفع 
االلكترونى، مشــيرا الى تزايــد أهمية التعامل 
الرقمــى فى الفترات االخيرة خاصة فى ضوء 
انتشــار فيروس كورونا املستجد والذى يتطلب 
تقليــل التعامــل النقدى وكذا تفــادى االزدحام 
فــى اى مــن أماكــن تقــدمي مختلــف اخلدمات 

مراعاة ملعايير الصحة العامة.          
واضــاف يحيــى ابــو الفتــوح نائــب رئيــس 
مجلــس إدارة البنــك األهلى املصــرى أن بوابة 
الدفــع االلكترونــى للبنــك تتيــح بالتعــاون مــع 
منهــا  اخلدمــات  مــن  العديــد  فــورى  شــركة 
ســداد فواتير التليفون احملمول وشحن رصيد 
جلميــع شــركات االتصــاالت، ســداد فواتيــر 
التبرعــات،  تقــدمي  والغــاز،  وامليــاه  الكهربــاء 

سداد اشــتراكات النوادى والنقابات والقنوات 
اخلدمــات  أقســاط  ســداد  التليفزيونيــة، 
التأمينية، ســداد مخالفات الســيارات، ســداد 
والطيــران،  التعليميــة،  اخلدمــات  مصاريــف 
وامكانيــه الدفــع مــن خــال التطبيــق للتجــار 

املتعاقدين مع فوري.
ومــن جانبــه أشــار كــرمي ســوس الرئيــس 
التنفيــذى للتجزئــة املصرفيــة إلــى إن تقدمي 
الدفــع  بوابــه  خــال  مــن  الدفــع  خدمــات 

اإللكترونــى اخلاصة بالبنــك األهلى املصرى 
يأتــى فــى إطار التعاون املشــترك بــن البنك 
وشــركة فــورى حيــث وصــل عــدد ماكينــات 
فــورى املربوطــة علــى نظــام تشــغيل البنــك 
األهلــى املصرى الى أكثر من 90 ألف ماكينة 
توفــر خدمــه الدفــع اإللكترونــى عــن طريق 
البطاقــات البنكيــة لتعزيز توجــه الدولة نحو 
الشــمول املالــى واملدفوعــات غيــر النقديــة 
، مشــيرا الــى ان شــركة فــورى فــى طريقها 

العتمــاد الدفــع بخاصيــه رمــز االســتجابة 
الســريع QR CODE  وذلــك بعــد اجتيــاز 
كافــة االختبــارات الازمــة ألتاحــه اخلدمــة 

على املاكينات. 
وأضــاف أشــرف صبرى املؤســس والرئيس 
التنفيــذى لفــورى إن هــذا التعــاون املثمــر مع 
البنك األهلى املصرى يعد اســتثماراً خلدمات 
الدفــع اإللكترونى فــى القطــاع املصرفى، وال 
ســيما البنــك األهلــى املصــرى الــذى يحظــى 
بالنســبة األكبــر مــن املتعاملــن على مســتوى 

اجلمهورية..
الدفــع  تقــدمي خدمــات  إن  وتابــع صبــرى 
وجــذب  هــو خطــوة الســتهداف  اإللكترونــى 
مســتوى  علــى  العمــاء  مــن  كبيــرة  قاعــدة 
اجلمهوريــة للتســهيل عليهــم فى طــرق الدفع 
واملعامــات اليوميــة واحلصول علــى خدمات 
التحــول الرقمــى بطرق أبســط وأســرع وأكثر 
أمانا وخاصة فى ظل الظروف الراهنة، وذلك 
باســتخدام جميع البطاقات البنكية  للحصول 
علــى اخلدمــات املختلفــة، كمــا يلعــب تطبيــق 
MYFAWRY، أيضــا دوراً ملموســا وحيويــا 
فــى إتاحــة خدمــات الدفــع اإللكترونــى حيث 
أتــاح MYFAWRY الدفــع ألكثــر مــن 300 
خدمــة مــن فواتيــر امليــاه، وشــحن البطاقــات 
ودفع فاتورة وشحن كارت الكهرباء، اإلنترنت، 
والنــوادى  النقابــات  اشــتراكات  التليفــون، 
والتبرعــات ألكثــر مــن 100 جهــة خيرية، وما 
زال التطبيــق األوســع انتشــارا يحقــق صــدى 
إيجابيــا واســعا باإلضافــة الــى قبــول الدفــع 

بالبطاقات من منافذ فورى.

أكد محمد العتــال الرئيس التنفيذى ملجموعة 
العتــال هولدينــج ان قطاع العقارات شــهد خال 
الثاثة شــهور املاضية تراجعا فى نســبة املبيعات 
املتوقعــة للشــركات فــى هــذا التوقيــت مــن العام 
وذلك نتيجة طبيعية الزمة كورونا التى أثرت على 
معظــم القطاعات االقتصادية فــى العالم بأكمله 
مشيرا إلى أن املجموعة استطاعت أن تتغلب على 
تراجــع حركة املبيعات خال هذه الفترة بعدد من 
اخلطط التســويقية املختلفة منذ اول يوم الندالع 
األزمــة التــى تتمثــل فــى التواصــل املســتمر مــع 
العمــاء عن طريــق وســائل التكنولوجيا احلديثة 
والبيــع الكترونيــا وتقدمي عــروض اون الين مميزة 
باإلضافة إلى اســتمرار عروض الشــركة اخلاصة 
بالتخفيضــات التى كان مــن املقرر طرحها خال 
معرض ســيتى ســكيب والــذى مت تأجيلــه كإجراء 
احترازى من قبل الدولة ملدة شهر تقريبا مما كان 
فرصــة قويــة للعماء فى احلصــول على وحدات 

مميزة وبأسعار تنافسية
وأضــاف العتال خال مؤمتر صحفى مت عقده 
بخاصية الفيديو كونفرانس ان أزمة كوفيد - 19 
لهــا تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد القومــى بوجــه 
عــام وان القطــاع العقــارى من ضمــن القطاعات 
التــى تأثرت بالطبــع ولكن يظل القطاع أحد أكثر 
القطاعــات متاســكا وقت االزمات بــل ويخرج من 
كل أزمــة األكثــر قــوة وربحــا باعتبار العقــار أحد 
أكثــر املــاذات االســتثمارية امنــا وحفاظــا علــى 
القيمــة خاصــة مــع تراجــع ســعر الــدوالر بدايــة 
األزمة وتغيير أسعار الفائدة فى البنوك الفتا إلى 
أن الشــراء وقت االزمات هى أفضل أنواع الفرص 

لراغبى االستثمار احلقيقى
واشــار العتــال ان اعمــال االنشــاءات واخلطــة 
الزمنية املوضوعة من قبل الشركة ملشروع باركلن 
لم تتأثر مطلقا بازمة كورونا حرصا منهم بتسليم 
املشــروع وفقــا للمعــدل الزمنــى امللتزمــن بــه مع 
العماء وشــركة العاصمــة االدارية مع اتخاذ كافة 
اإلجــراءات االحترازيــة والوقائية جلميــع العاملن 
باملوقــع والشــركة وتوفير وســائل الرعايــة الطبية 
لهــم علــى مــدار اليــوم مشــيرا إلــى أن احلفــاظ 
علــى العنصر البشــرى داخــل املجموعة أحد أهم 
اســتراتيجيات الشــركة مؤكدا أن املجموعة قامت 
باجــراءات احلمايــة للعمــاء مــن خــال تعقيــم 
الشــركة بصفة دورية يوميا ووضع كافة املطهرات 

واملعقمــات فى كل مكان وتخفيــف عدد العاملن 
بالشــركة مــن خــال جــدول تنــاوب بــن اإلدارات 
وبعضها باإلضافة إلى توفير التعامل مع العماء 
عــن بعــد من خال البيــع الكترونيــا والذى حقق 
نســبة مبيعــات مرضية خاصة فــى ظل الظروف 
احلرجــة التــى منــر بهــا جميعــا باالضافــة الــى 
توفيــر كافة املعلومــات والفيديوهات املصورة اوال 
بــاول عن املشــروع عبر وســائل التواصل احلديثة 
وتوفيــر كافــة مســتلزمات الوقاية للعمــاء داخل 
الشــركة وذلــك حرصا منا على حمايــة موظفينا 
وعماءنا حتى متر هذه األزمة على خير مشــيرا 
إلى أن الفترة املقبلة ستحدث ثورة تكنولوجية فى 
كافة القطاعات وسيتم االنتقال بشكل سريع إلى 
التحــول الرقمــى فى كافة تعامــات احلياة الذى 
اصبــح ضــرورة حتمية فــى كافــة القطاعات بعد 

الظروف األخيرة
وبسؤاله عن تغيير سلوك املشترى خال األزمة 

األخيرة وطريقة تعاملهم مع هذه املتغييرات
أكــد العتــال ان املشــترى عقــب األزمــة األخيرة 
اصبــح أكثــر مقارنــة وتفكيــرا قبــل اتخــاذ القرار 
بالشــراء وخاصــة فــى املشــروعات التــى الزالــت 
حتت اإلنشــاء ولكن لــم بتغيير االمــر لدينا كثيرا 
والتزامهــا  العمــاء  مــع  الشــركة  لســمعة  نظــرا 
مبواعيــد التســليمات حتت اى ظــروف وتاريخها 
الطويل فى السوق الذى ميتد الكثر من ٧0 عاما 
ولكــن الحظنا خال األزمــة ان الوحدات التجارية 
 « العاصمــة  بافليــون  لــذا   « والطبيــة  واإلداريــة 

املشــروع االدارى اخلــاص بنــا كانــت األكثــر طلبــا 
مما يدل على رغبة املشــترى فى االستثمار طويل 
األجــل ولذا قامت الشــركة بتقدمي عروض مميزة 
علــى هذه الوحــدات باإلضافة إلى منح » اجليش 
األبيض » من االطباء املتعاملن مع الشركة خصم 
خاص وتســهيات فى الســداد للوحــدات الطبية 
داخــل املشــروع بنســبة تصل الــى ٢0 % باإلضافة 
إلــى عــروض مميــزة للوحدات الســكنية اخلاصة 
مبشروع باركلن بداية من الغد تقديرا من الشركة 

جلهودهم فى مواجهة أزمة كورونا
باإلضافة أيضا إلى اســتمرار عرض ٨% مقدم 
و٨ ســنوات اقســاط متســاوية للوحدات السكنية 

مبشروع باركلن وحتى انتهاء األزمة
واشــار العتــال إلــى أن معدالت البناء باملشــروع 
بــدأت  حيــث  املوضوعــة  للخطــة  وفقــا  تســيير 
املجموعــة مــن خال شــركة اتكــون ذراع املقاوالت 
اخلاص بهم فى تنفيذ اعمال االنشاءات للمرحلة 
االولــى بنســبة إنشــائية بلغــت 1٥ % الفتا إلى أن 
نســبة املبيعات منذ بدايــة العام وحتى اآلن بلغت 
٨0 % من إجمالى املستهدف خال النصف األول 
مــن ٢0٢0 وهــى نســبة مرضية فى ظــل الظروف 

احلالية
بعقودهــا  ملتزمــة  املجموعــة  أن  موضحــا 
مــع العاصمــة فــى تســديد اقســاط األرض فــى 
لتأجيــل  تتقــدم بطلــب  لــم  مواعيدهــا احملــددة 
ظــل  فــى  حتــى  بهــا  اخلاصــة  األرض  اقســاط 

الظروف احلالية

تعاون بني البنك االهلى املصرى وشركة فورى إلتاحة باقة من اخلدمات االلكترونية للعمالء

محمد العتال: التعامل الكترونيا ساهم فى التغلب 
على تراجع مبيعات الشركة خالل أزمة كورونا

فى ندوة الجمعية المصرية المصرية البريطانية لألعمال

الرئيس التنفيذي للعتال هولدنج

 بحضور ومشاركة وزير املالية، الدكتور محمد 
املصريةالبريطانيــة  اجلمعيــة  عقــدت  معيــط، 
الثانيــة  جلستهاالنقاشــية   BEBA لألعمــال 
عبــر اإلنترنت، حتــت عنوان »ماذا بعد؟ الشــؤون 
املاليــة فــى مصربعد فيــروس كورونا املســتجد«، 
ملناقشــة األوضــاع املاليــة فــى مصــر بعــد هــذه 
كورونــا  فيــروس  ملكافحــة  الفترةاالســتثنائية 
املصريــة  احلكومــة  دعــم  وكيفيــة  املســتجد، 
وإطاقهــا للبرامــج واملبادرات املختلفــة ووضعها 
للخطــط طويلــة األجــل لتلبيــة احتياجــات تلــك 

الفترة.
وصــرح وزيــر املالية،الدكتــور محمد معيط، أن 
عجــز املوازنــة وصل إلى 6.3% وأنه فى ظل أزمة 
كوفيد-19 احلالية من املتوقع أن يزيد ليصل إلى 
٧.٥% بعــد أن كان مــن املتوقــع الوصــول إلى ٥% 
أو أقــل خــال العامــن ٢0٢1 و٢0٢٢، وذلك قبل 

حدوث اجلائحة.
وأضــاف معيــط أن الديــن بالنســبة للدخل قد 
وصــل إلى ٨6-٨٧%، مشــيرا إلــى أنه على الرغم 
مــن املؤشــرات احلاليةفــإن مصر مــن املتوقع لها 
أن حتقق عودة قوية لتصبح الدولة الوحيدة التى 

حتقق منوا إيجابيا فى املنطقة.
وأشار معيط إلى أن الوضع احلالى يحتاج إلى 
املراجعة والتقييم على أســاس شبه يومى وهو ما 
تقــوم عليــه الــوزارة واحلكومــة املصريــة، خاصة 
وأن املوازنــة التــى مت تقريرهــا فى مــارس ٢0٢0 

متاعدادها فى الفترة بن ســبتمبر وحتى فبراير 
٢0٢0 أى قبــل اجلائحــة، لذلــك فإننــا نعملعلــى 
مراجعتهــا وفقــا للمســتجدات ونضــع تقييمــات 

تقديرية لتسيير الفترة احلالية.
ولفــت معيــط إلــى أنــه مــن املتوقــع لاقتصــاد 
حتقيق منوا بنسبة ٥%على أقل تقدير، مشيرا إلى 
أن الدولــة تعمل على حتقيق ذلك من خال العمل 
على استقرارأوضاعها على املستويات االقتصادية 
والسياســية واملاليــة ملــا لذلــك مــن تأثيــر كبيــر 
علىالعملــة األجنبيــة املباشــرة التى تأثــرت نتيجة 
انخفــاض معــدالت التجــارة العامليــة وتســتمرفى 

العودة لكن ليس كسابق عهدها قبل اجلائحة.
وقــال وزيــر املاليــة أنهنــاك مقتــرح للصكــوك 
ســيتم عرضه على رئاســة الــوزراء والبرملان هذا 
باإلضافة إلى عرض ومناقشــة إصدار الســندات 
وتعزيــز  البيئــى  االلتــزام  إطــار  فــى  اخلضــراء 
اســتدامة التنمية، الفتا إلــى أهمية مقترح قانون 
الصكــوك مــن أجــل تيســير اخلــروج إلى أســواق 
أخرى عامليةخاصة األســواق اآلســيوية التى تأتى 

على رأس القائمة.
بــن  التواصــل  علىأهميــة  نصيــر  أكــد  كمــا 
املســؤولن وخاصة فــى احلكومة املصرية ورجال 
بــن  والتكاتــف  ألنالتعــاون  واخلبــراء  األعمــال 
القطاعن العام واخلاص من أهم أولويات املرحلة 
مــن أجــل التغلب علــى التحديات واملســاهمة فى 

انتعاش االقتصاد من جديد.

قــال الدكتــور أحمد شــلبي، الرئيــس التنفيذى 
والعضــو املنتــدب لشــركة تطويــر مصــر، إنــه مت 
الوصــول مبعــدالت التنفيــذ مبشــروعات الشــركة 
حاليــا لنســبة تتــراوح بــن ٧0 و ٨0 %، وذلــك بعد 
أن كانــت ٥0 % مــع بدايــة أزمــة كورونا، مــع اتخاذ 
كافــة الضوابــط واالجــراءات االحترازيــة الازمــة 
حلماية املوظفن والعمالة والتعقيم املستمر ملواقع 

املشروعات.
وأضــاف فــى تصريحــات خاصــة، أن الشــركة 
تركــز فــى املرحلــة احلالية على املراحــل التى يتم 
تســليمها خال العام اجلارى مبشــروعاتها بحيث 
يتــم الوفــاء بالتزاماتهــا مــع العمــاء، وذلــك مــع 
احلفاظ على ســامة اجلميع وتوفير طاقم طبى 
كامــل فى مواقع املشــروعات مــع الفحص الدورى 
للموظفن، الفتا إلى االتفاق مع شركات املقاوالت 
بإقامــة  بالســاحل  الشــركة  ملشــروعات  النفــذة 
جتمعات تســمح للعمالــة بالبقاء فى املشــروعات 

وعدم التنقل حلمايتهم.
 وأكــد أن شــركته مســتمرة فــى تنفيــذ خطتها 
االســتثمارية للعــام اجلــارى حتــى منتصــف العام 
احلالى رغــم التغيرات املتاحقة الناجتة عن أزمة 
كورونــا، كما قامت الشــركة بخطتها لطرح مراحل 
جديــدة مبشــروعاتها كمــا كان مخططــا مطلــع 

العام، ففى مشــروع »بلومفيلدز« مبدينة املســتقبل 
مت طــرح ٢٥0 وحــدة خال شــهرى فبرايــر ومارس 
املاضين، باإلضافة لطرح وحدات جديدة مبشروع 

»إملونت جالة«
وأشار إلى أن الشركة قامت بطرح تلك الوحدات 
بأنظمة ســداد جديدة ومحفزة للعماء وتتناســب 
مــع طبيعــة املرحلــة احلاليــة والتــى تتضمــن 0 % 
مقدم وأقســاط متتد لـ10 ســنوات، وتتناســب مع 
الشــريحة املســتهدفة بالســوق وكذلــك مشــجعة 

التخاذ القرار الشرائى للفترة احلالية.
وتابــع أن الشــركة مســتمرة فــى تنفيــذ خطتها 
والســاحل  القاهــرة  غــرب  التوســعية مبنطقتــى 
الشــمالي، وتتوقع اإلعان عن اســتثمارات جديدة 
بــكا املنطقتــن قبل نهايــة ٢0٢0 وذلك فور امتام 

االجراءات الازمة لتلك األراضي.
وأكــد أن اخلطــة االســتثمارية للشــركة للعام 
اجلــارى يتــم تنفيذها كما هــي، والتى تتضمن 
ضخ اســتثمارات بقيمة 3.٥ مليار جنيه، بواقع 
٢ مليار جنيه فى »املونت جالة«، ومليار جنيه 
فــى مشــروع »فوكا بــاي« بالســاحل الشــمالي، 
وضــخ ٥00 مليــون جنيه لاســتمرار فى تنفيذ 
»بلومفيلــدز«  مبشــروع  االنشــائية  االعمــال 

مبستقبل سيتى.

»معيط« يناقش التحديات االقتصادية وموقف 
املالية املصرية ما بعد أزمة »كورونا«

»رويال وان للتطوير« تطرح 
مشروع »كابيتال برامي«

العقــاري«،  للتطويــر  وان  »رويــال  شــركة  طرحــت   
مشــروعها »كابيتــال بــرامي« علــى مســاحة 6 آالف متــر 

بالعاصمة اإلدارية اجلديدة.
قــال ســاهر مجــدي، مديــر القطــاع التجــارى بشــركة 
»رويــال  وان«، إن املشــروع متعــدد األنشــطة حيــث يضــم 
وحدات بنشــاط )إدارى فندقى - جتارى - طبى - ســكنى 

فندقى(.
ويقام على  مساحة إجمالية 6 آالف متر مربع ومساحة 
بيعيــة تبلــغ نحــو 11 ألف متر، ومكون مــن دور أراضى و٥ 

أدوار.
وأوضــح أن اجلــزء التجــارى باملشــروع يضــم 41 وحدة 
مبســاحات متنوعــة تبــدأ مــن 39 متــرا، وتبلــغ املســاحة 
البنائية للجزء التجارى نحو 434٢ مترا كما يضم املشروع 
جزءا طبيا بإجمالى 36 وحدة مبســاحة بنائية تبلغ ٢99٥ 

م مبساحات تبدأ من ٢٢ م للوحدة.
وأشــار إلى أن املشــروع يضم جزءا إداريا بإجمالى 1٧ 
وحدة مبســاحة بنائية تبلغ 3644 مترا مبساحات تبدأ من 
٨9 متــرا للوحــدة، ويتم تســليم املشــروع خال 3 ســنوات، 
  MU23 مؤكــدا علــى املوقــع املميــز للمشــروع مبنطقــة
بالقــرب مــن محــور األمــل بالعاصمــة اإلداريــة اجلديدة، 
بــدور االستشــارى  القيــام  رائــف فهمــى  ويتولــى مكتــب 

الهندسى للمشروع.
وأضاف محمد رمضان، مدير قطاع املبيعات بالشركة، 
أن مشــروع كابيتــال بــرامي يضم عدة مزايا أبرزها ســاحة 
أعمــال متكاملــة، وموقع مميز مبنطقــة MU23 بن أكبر 
كثافتن سكنيتن R3& R٢ مما يجعل الوحدة ذات ضمان 
اســتثمارى مــدى احليــاة للعميــل، باإلضافــة إلــى تضمــن 

اجلزء الطبى على إدارة متكاملة.
أما اجلزء التجاري، فقال تامر ســعيد، مدير التســويق 
والعاقات العامة بالشــركة، إن النشــاط التجارى ســيكون 
العامليــة ويوفــر نظــام  التجاريــة  العامــات  أكبــر  وســط 
مميــزة  أيقونــة  كريســتال«  »البــاك  وتعــد  الفرانشــايز، 
باملشــروع ويطل عليها املشــروع بالكامل، كما تقدم الشركة 

أنظمة سداد مميزة للمشروع.
وأضاف أن الشركة تقدم أنظمة سداد تصل لـ٧ سنوات 
ومقــدم يبــدأ مــن 10 % ويتــم تشــطيب الوحــدات الطبيــة 
واإلداريــة ســوبر لوكــس، ويعــد املشــروع أول مبنــى إدارى 
بــإدارة فندقيــة ولــه ســاحة اجتماعــات خارجيــة، ويعتمد 
بنســبة كبيرة على الطاقة الشمســية لتوليد جزء من طاقة 
املشــروع، باإلضافة لساحة انتظار وصالة رياضية، وقاعة 

اجتماعات ومنطقة ألعاب لألطفال ومنطقة ترفيهية.

لتدعيم منظومة التحول الرقمي...

 ابوالفتوح: التعاون مع شركة فورى العديد من الخدمات منها سداد 
فواتير التليفون المحمول وشحن رصيد لجميع شركات االتصاالت

معدالت التنفيذ بمشروعات الشركة  تتراوح بين 70 و 80 %

شلبى: تطوير مصر ملتزمة بتسليماتها مع مراعاة حماية املوظفني

 بعــد أن ُصنفــت شــركة سامســوجن الكترونيكس 
علــى أنهــا العامــة التجارية رقم 1 فــى مجال إنتاج 
أجهــزة التلفزيــون ملــدة 14 عاًمــا وذلــك لتقدميهــا 
أفضــل اخلصائــص التــى متيزها من حيــث اجلودة 
ودقة الصورة، أعلنت الشــركة عن حصول تلفزيونات 
QLED فئتــى 4K و8K علــى شــهادات الســامة 
من مختبرات )UNDERWRITERS UL( وهى 
الشركة الرائدة فى علوم السامة فى الواليات املتحدة، 
وذلك بعد خضوعها لعمليات التحقق من عدم وجود 
مخاطــر ضوئيــة خاصــة لنــوع LED. كمــا حصلت 
الشاشات الرائدة من سامسوجن على شهادة »سامة 
 VERBAND DEUTSCHER مــن  العــن« 
فــى   )ELEKTROTECHNIKER (VDE
أملانيــا. وبذلك تصبح شــركة سامســوجن هــى األولى 
على مستوى الصناعة التى تتلقى شهادات السامة 
لألضــواء املنبعثــة مــن تلفزيونــات QLED، والتــى 
مت التأكيــد علــى أنهــا ال حتــوى أيــة مخاطــر لضوء 
LED، وفقا لتصنيفات ومعايير اللجنة الكهروتقنية 

.IEC الدولية للسامة الضوئية والعن
حســن،  قاســم  املهنــدس  صــرح  جانبــه  مــن 
رئيــس قطــاع التليفزيونــات فــى شــركة سامســوجن 
الكترونيكــس مصــر، »علــى الرغم مــن أن تلفزيونات 
QLED مــن سامســوجن تنبعــث منها إضــاءة عالية 
ذات ســطوع كبيــر، فقد مت تصميــم أجهزة التلفزيون 
اخلاصــة بنا حلماية البصر دون التأثير على جتربة 
املشــاهدة الغامــرة. يســعدنا أن يتــم تقديــر جهودنا 
مــن قبــل معهدى UL و VDE وســوف نســتمر فى 
جعــل ســامة عمائنــا أولويــة قصــوى أثنــاء تطوير 

منتجاتنا.«
وقــد أجــرت مؤسســتى UL وVDE االختبــارات 
 8K الـــ  فئــة  فــى   65Q900T طــرازى  علــى 
و65Q90T  فــى فئــة الـــ 4K- وكاهمــا يصــدران 
أضــواء هــى األكثر ســطوعا بن تشــكيلة تلفزيونات 

QLED مــن سامســوجن لعــام ٢0٢0 - للضوء األزرق 
واألشعة فوق البنفسجية واألشعة حتت احلمراء.

واســتمرارًا لنجاحــات الشــركة فــى تقــدمي أحدث 
االبتكارات فى مجال الشاشــات التليفزيونية، أعلنت 
طــرازات  تقــدمي مجموعــة  عــن  أيًضــا  سامســوجن 
CRYSTAL UHD هــذا العــام والتــى تســتخدم 
جسيمات النانو كريستالية الشكل، لتوفير دقة ألوان 
رائعة وثبات الصورة لفترة طويلة، دون حدوث التدهور 
الــذى قد ياحظه املســتخدم فى التقنيــات األخرى. 
 CRYSTAL UHD وتأتــى مجموعــة تلفزيونــات
 CRYSTAL PROCESSOR مدعمــة مبعالــج
4K لتوفــر كل لــون مــن ألــوان 4K القوية مهما كان 
املصدر من خال شــريحة واحدة تنظم اللون، وتعزز 
نســبة التبايــن العالية، وتتقــن اســتخدام تكنولوجيا 
املــدى الديناميكــى العالــى )HDR(. التــى تزيد من 
مســتوى الســطوع فــى التليفزيــون حتــى فــى أكثــر 

املشاهد إظام.
ويأتــى تليفزيــون CRYSTAL UHD مزود أيًضا 
بخاصيــة معــزز األلعاب التى تعمل على حتســن أداء 
الشاشــة بحيث يتسنى للمستخدم التحكم فى اللعبة 
على نطاق أوسع عن طريق احلد من تأخير املدخات 
الذى يكاد يكون غير ملحوظ باإلضافة إلى املشــاهدة 
مبجرد اللمس: فعندما تلمس جهاز التلفزيون بالهاتف 
الذكــي، يستشــعر التلفزيون اللمســة ويعكس تشــغيل 
امللفــات بطريقــة تلقائيــة ويتوفر التليفزيــون بطرازين 
مختلفــن حيــث ميتــاز الطــراز األول بإضــاءة خلفيــة 
تقليديــة، مــع ضبــط جســيمات النانــو الكريســتالية 
الشــكل واإلضــاءة اخللفيــة إلبــراز درجات اللــون. هذا 
الطــراز يأتى بتصميم خال من احلواف ويدعم خدمة 
املســاعدين الصوتيــن املتعــددة، بينمــا ميتــاز الطراز 
الثانــى بتقنيــة CRYSTAL DISPLAY ومعالــج 
4K CRYSTAL PROCESSOR لتوفيــر نفس 

.BIT-16 4 ولونK قوة

سامسوجن تستمر فى ريادتها لقطاع األجهزة التليفزيونية
QLED »الشركة تحصد على شهادات سالمة عالمية لتليفزيونات »سامسونج

قــام بنك مصر بتوقيــع بروتوكول تعاون مع 
غرفــة التطويــر العقــارى باحتــاد الصناعــات 
املصريــة لتحفيــز التمويــل العقــارى، وقد قام 
الســيد االســتاذ محمد االتربى رئيس مجلس 
إدارة بنك مصر بتوقيع البروتوكول مع السيد 
املهنــدس طــارق شــكرى رئيــس مجلــس إدارة 
غرفــة التطويــر العقــارى، وذلك يــوم األربعاء 
املوافــق ٢0٢0/6/1٧، وذلك بحضور الســيد 
التنفيــذى  املديــر  رجــب   أســامة  املستشــار 
لغرفــة التطويــر العقارى، والســيدة االســتاذة 
هنــد فهمــى رئيس قطــاع التجزئــة املصرفية 
ببنــك مصــر، وجــاء توقيــع بنــك مصــر لهــذا 
البروتوكــول اتســاقاً مــع رؤيتــه بشــأن حتفيز 
الســوق العقارى وتوفير املســكن املائم لكافة 
فئــات املجتمع، ومتاشــياً مع توجهــات الدولة 
والتــى تقــوم بتقدمي آليات تســاهم فى تطوير 
تنفيــذ  مــن خــال  العقــارى، وذلــك  الســوق 
مبــادرة البنــك املركزى للتمويــل العقارى لفئة 
متوســطى الدخل بســعر فائدة متناقصة ٨ % 
فقــط، باإلضافــة الــى منتج التمويــل العقارى 
مــن بنــك مصــر والــذى يتــم التعامــل بــه مــع 
الفئــات من خارج مبادرة البنك املركزى وذلك 
وفقــاً ألحكام السياســة االئتمانية املعمول فى 

البنك.
ويهــدف هــذا البروتوكــول الى وضــع آليات 
وأطر للتعاون املشــترك بن بنك مصر وغرفة 
التطويــر العقارى باحتــاد الصناعات املصرية 
وذلك بغرض تيسير اجراءات التمويل العقارى 
علــى كافــة املتعاملن مــع املطوريــن العقارين 
مــن أعضــاء الغرفــة، وذلك باســتحداث طرق 

عمــل تتســم باملرونــة التــى تتــاءم مــع طبيعة 
ومتطلبــات الســوق العقارى املصرى، مبا يتفق 
مع السياســة االئتمانية لبنك مصر وفى إطار 
القوانــن واللوائــح املنظمــة للســوق العقــارى 
واملعمــول بهــا داخــل مصــر، وذلك مــن خال 
تنفيــذ مبادرة البنك املركــزى املصرى للتمويل 
العقــارى ملتوســطى الدخــل، وذلــك باإلضافة 
إلــى منح منتج التمويل العقارى من بنك مصر 
للمتعاملن على كافة مشــروعات املطورين من 
أعضــاء الغرفة والتى ال ينطبق عليها شــروط 

املبــادرة مبــا يخــدم كافــة شــرائح املواطنــن 
لتحقيق النفع العام على كافة أطراف منظومة 

التمويل العقاري.
هذا ويأتى توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول 
اســتكماالً لــدوره الرائــد فــى مجــال التمويــل 
العقــارى حيــث شــارك البنــك فــى مبــادرات 
العقــارى،  للتمويــل  املصــرى  املركــزى  البنــك 
بهــدف تعزيــز قطاعــى العقارات واإلنشــاءات 
من أجل محدودى ومتوسطى الدخل، وحرصاً 
املتعاملــن  علــى  التســهيل  علــى  البنــك  مــن 

مــع األعضــاء الفاعلــن فــى مجــال التطويــر 
واالســتثمار العقارى، وذلــك باعتبارهم إحدى 
الركائــز األساســية فى توفير مناخ اســتثمارى 

يائم تطلعات السوق العقارى ككل.
هذا ويحرص بنك مصر دائماً كونه مؤسسة 
مصرفيــة رائــدة علــى الدخــول فى املبــادرات 
والبروتوكــوالت التــى تهــدف لتقــدمي خدمات 
تتناســب مــع احتياجــات العمــاء، حيــث يعــد 
رضــا العمــاء محــور اهتمــام البنــك الدائــم، 

لكونهم شركاء النجاح على كافة املستويات.

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع غرفة التطوير العقارى باحتاد الصناعات املصرية  
لتحفيز التمويل العقاري

 البروتوكول يستهدف تيسير اجراءات التمويل العقارى على كافة المتعاملين مع 
المطورين العقاريين من أعضاء الغرفة
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قالت مصادر ان محمد صالح نصح طاهر 
باالحتراف بالخارج وعدم االنضمام الى 
االهلى حتى يحقق حلمه ويصبح واحدا 

من كبار المحترفين.

وطلــب رينيــه فايلر املديــر الفنى للفريق األحمــر من مجلس 
اإلدارة تدعيــم الفريــق مبهاجــم جيــد خــال فتــرة االنتقــاالت 
الصيفية املقبلة من أجل سد ثغرة تذبذب مستوى الاعبني فى 
هذا املركز. ويعد طاهر محمد طاهر من أبرز األســماء الامعة 
فى صفوف ذئاب اجلبل حالياً بعد أن شارك مع فريقه فى 86 
مباراة سجل فيها 11 هدفا وصنع 9 أهداف لكن اإلصابة دائما 

ما كانت تاحقه بالرغم من صغر سنه.
طاهــر البالــغ مــن العمــر 23 عامــا والاعــب الدولــى ميلــك 
إمكانيــات فنيــة وبدنيــة عاليــة، إال أن حظوظــه دائما تصطدم 

باالبتعاد عن املستطيل األخضر بسبب اإلصابة املتكررة.
وخاض املهاجم الشــاب جتربة احتراف ســابقة بنادى لوهافر 
بفرنســا أحد أندية دورى القســم الثانى إال أن التجربة لم يكتب 
لها النجاح وعاد مرة أخرى للمقاولون. وشارك طاهر فى مباراة 
دوليــة واحــدة مــع املنتخب األول عــام 2018 وشــارك مع منتخب 
مصر للشــباب فى أمم أفريقيا عام 2017، لكنه لم يشــارك فى 
بطولتى كأس األمم األفريقية لكرة القدم للكبار وحتت 23 سنة 

واللتني أقيمتا فى مصر بسبب اإلصابة.
شــارك طاهــر محمــد طاهر مــع املقاولون العرب مــع الفريق 
األول مبوســم 2013/ 2014 ولعــب فــى مركــز املهاجــم الصريــح 
وحتت املهاجمني وجناح أمامى لكن حظوظه كانت قليلة للظهور 

بسبب كثرة اإلصابة.
وبشأن جلسة اخلطيب لاتفاق على إمتام صفقة طاهر قال 
محســن صــاح رئيس مجلــس إدارة نــادى املقاولــون العرب فى 
تصريحاته تليفزيونية: »لم يتم احلديث بشــأن رغبة األهلى فى 
احلصول على طاهر محمد طاهر قبل اليوم«. وتابع: »اخلطيب 
طلب التعاقد مع طاهر محمد طاهر عن طريق الشــراء بشــكل 

نهائى أو اإلعارة بالشكل الذى يناسب الناديني والاعب«.
وأمــا عــن رغبة طاهــر محمد طاهــر، فقال رئيــس املقاولون: 
»طمــوح الاعــب دائمــاً هو االحتــراف فى أوروبــا وخوض جتربة 
جديــدة ولوال ســوء احلــظ واإلصابات العديدة لكــن قد عاد إلى 

أوروبا من جديد«.
وأضــاف: »لــم يحدث مــن قبل التفاوض بشــأن طاهر محمد 
طاهــر ولــم يتــم احلديــث عــن املقابــل املــادى إطاقــاً ومت طرح 
أفــكار بشــأن البيع أو اإلعــارة«. وواصل: »الاعــب مرحب للغاية 
باالنتقــال إلــى األهلى، وهو يقول إن طموحه االحتراف لكن هذا 
ال مينع اللعب ملدة عام فى األهلى«. واستطرد: »من بني العروض 
املسموح بها فى التفاوض خال الفترة املقبلة أن األهلى ميتلك 
عددا من الاعبني موجودين فى أندية أخرى على سبيل اإلعارة 

وعرض علينا عدة أسماء ميكن أن نأخذها فى االعتبار«.
وعلم »املوجز« أن مســئولى األهلى رفضوا وضع شــرط جزائى 

فــى عقــد شــراء طاهر، رغم اشــتراط الاعب ذلك حتى يتســنى 
لــه الرحيــل حــال تلقيه عــرض احتراف مميــزا، وهو األمــر الذى 
حتفظت عليه جلنة التخطيط بالنادى وأصرت على عدم وجوده.
وطلــب مســئولو املقاولــون العــرب مــن نظرائهــم فــى األهلى 
اســتعادة باســم على بشكل نهائى فى صفقة بيع طاهر محمد 
طاهر لألهلى، بجانب استعارة العب آخر بخاف املقابل املادى، 
خاصة أن باسم على كان أحد جنوم الذئاب قبل انتقاله لألهلى 
موســم 2014 مع الثنائى محمد فاروق ومحمد رزق، وتألق باســم 
علــى بقميــص األهلى طوال الفترة املاضيــة قبل أن يخرج معاراً 

للجونة هذا املوسم.
وأكــد مصــدر ّمقرّب من طاهر محمد طاهر أن األخير اختار 
األهلــى بعدمــا تابع العروض التى وصلتــه خال الفترة املاضية، 
ووجــد أنهــا ليســت قوية ولــن تضيف لــه، بعكس احلــال إذا ما 
رحــل لألهلــى وشــارك معه بشــكل مؤثــر حيث ســتزيد فرصته 
فــى الوجــود مــع املنتخبــات الوطنيــة، ســواء األوملبــى أو األول، 
وسيكتســب اخلبــرات التــى تؤهلــه فيمــا بعد لاحتــراف بأحد 

أندية الدوريات الكبيرة فى أوروبا.
وقالــت مصــادر ان محمــد صــاح نصــح طاهــر باالحتــراف 
باخلــارج وعــدم االنضمام الى االهلى حتى يحقق حلمه ويصبح 

واحدا من كبار احملترفني.

يســعى مســئولو نــادى الزمالك الفتــرة احلالية وفى 
ظل توقف النشــاط الرياضى فى مصر بســبب تفشى 
فيروس كورونا املســتجد، من جتديد دماء الفريق األول 
لكــرة القدم من أجــل ترميمه من الاعبني الذين رحلوا 

الفترة املاضية.
وهــرب عن الفارس األبيض الفترة املاضية التونســى 
حمــدى النقــاز والذى كان يشــغل مركــز الظهير األمين 
بالفريق، وعلى أثر رحيله يسعى مسئولو نادى الزمالك 
لتدعيم هذا املركز باعب إفريقى مميز حتى مت ترشيح 

حمزة املثلوثى العب نادى الصفاقسى التونسي. 
وبــدأ املثلوثــى مســيرته الكروية داخل نــادى البنزرتى 
منــذ أن كان شــابا ومت تصعيــده للفريــق األول وهو فى 
الثامنة عشــر من عمره فى موســم 2009-2010 وشارك 
فــى مبــاراة واحدة فقط وشــارك أيضا فــى 4 مباريات 
فــى موســم 2010-2011 مع البنزرتي، جنــح فى التتويج 
بلقبني لكأس تونس مع فريقى الصفاقسى والبنزرتي.
بداية حمزة املثلوثى احلقيقية مع البنزرتى كانت فى 
موســم 2011-2012 إذ شــارك فى 24 مباراة فى الدورى 

التونسى وجنح فى صناعة هدفني لزمائه.
استمر حمزة املثلوثى فى املشاركة مع البنزرتى بصفه 
مســتمرة فى التشــكيل األساســى للفريق حتى صيف 
2016 الــذى أكمــل فيــه انتقالــه إلى نادى الصفاقســى 
بعــد عدة مواســم داخل جدران النادى البنزرتى شــارك 
خالهما فى 128 مباراة جنح فى تسجيل 5 أهداف مع 

فريقه وصنع 3 أهداف.
مع الصفاقســى التونســى فى أول موســم له، موسم 
2016-2017 شــارك حمزة املثلوثى فى 24 مباراة فى كل 
البطــوالت وجنح فى تســجيل هدف وحيــد وصناعة 6 
أهــداف وفى موســم 2017-2018 شــارك فــى 27 مباراة 

وجنح فى صناعة 4 أهداف.
موســم 2018-2019 هــو األبــرز فــى مســيرة حمــزة 
املثلوثــى مــع الصفاقســى التونســى حيــث مت اختيــاره 
كقائــد للفريق وشــارك فى 31 مبــاراة فى كل البطوالت 

وجنح فى تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفني.
فــى املوســم احلالــى فقد شــارك حمــزة املثلوثى فى 
17 مبــاراة مع الصفاقســى وجنح فى تســجيل هدفني 
وصناعــة 3 أهداف ليصل إجمالى مشــاركاته بقميص 
الصفاقســى لـــ 99 مبــاراة حيــث جنــح فى تســجيل 7 

أهداف وصناعة 15 هدفا.

ودوليا، يتواجد حمزة املثلوثى بشكل غير منتظم فى 
قائمــة املنتخب التونســى منــذ مباراة كولومبيــا الودية 
فى عام 2014 والتى كانت أولى مبارياته مع باده حيث 
شــارك إجمــاال بقميــص نســور قرطــاج فــى 28 مباراة 

وصنع 3 أهداف.
ويعــد انتقــال املثلوثــى ألى نــاٍد يرغب فــى احلصول 
علــى خدماتــه ســيكون مجانــي، حيــث مــن املقــرر أن 
ينتهــى عقــد قائد الصفاقســى بنهاية املوســم احلالى 

مما يحق التوقيع ألى ناٍد.
وحــدد املثلوثى شــرًطا من أجل جتديــد التعاقد وهو 
احلصــول على مســتحقاته املتأخرة والتــى تقدر بـ200 
ألــف دوالر بجانب احلصــول على راتب جيد فى عقده 
اجلديــد وهــذا ما مينع الصفاقســى من تلبية شــروط 

الاعب بسبب األزمة املادية التى يُعانى منها النادي.
املثلوثى حدد أولوياته إذا لم يســتمر مع الصفاقسى 
وهــو الرحيل إلى مصر وحتديًدا إلى صفوف الزمالك، 
وفــى حــال تعثــر االنتقال ســيكون التفكيــر فى عرض 

الترجى بجانب النجم الساحلي.
يعتبر املثلوثى من أفضل العبى الدورى التونسى فى 
املوســم اجلــارى حتــى اآلن، حيث تشــير أرقــام الاعب 
إلــى أنــه شــارك فى 17 مباراة ليســجل هدفــني مقابل 

صناعته لثاث متريرات حاسمة.
أرقــام املثلوثــى هــذا املوســم جعلتــه يكــون مــن بــني 
األفضل ليكون فى منافسة مع الثنائى سامح الدربالى 
العــب الترجى التونســى ووجدى كشــريدة العب النجم 

الساحلى التونسي.
وشــهد األســبوع املاضــى شــهد مكاملــة هاتفيــة بــني 
الفرنســى باتريــس كارتيــرون املدير الفنــى لفريق نادى 

الزمالك واملثلوثي.
كارتيــرون بحســب تقاريــر صحفيــة تونســية، أكدت 
أن املديــر الفنــى الفرنســى لديــه الرغبــة فــى التعاقد 
مــع املثلوثــى من أجل قيادة اجلبهة اليمنى فى املوســم 
املقبــل خاصــة أن الفريق األبيض ال يعتمد ســوى على 
حازم إمام مع االستعانة بالناشئ أحمد عيد كبديًا له.
ويعــد الراتــب املعــروض علــى صاحــب الـــ27 عاًمــا، 
مغرًيا حيث قدمت اإلدارة البيضاء عرًضا يقدر مبليون 
و700 ألــف دوالر ملــدة ثاثة مواســم، وهــو العرض الذى 
جعل الاعب يفكر فى التوقيع للزمالك عن الترجى أو 

النجم الساحلي.

خليفة صالح.. 
صفقة القرن

شهدت الفترة الماضية تحركا قويا من قبل مسئولى النادى األهلى بشأن 
الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق األول لكرة القدم بنادى 
المقاولون العرب، لسد عجز الفريق فى مركز رأس الحربة. وتطورت المفاوضات 

الساعات القليلة الماضية عقب جلسة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة 
النادى األهلى مع محسن صالح رئيس نادى المقاولون العرب بشأن 
االتفاق على كل ما يخص صفقة انتقال طاهر إلى القلعة الحمراء.

إسالم أسامة

سر متسك محمود اخلطيب بضم طاهر محمد طاهر لألهلى
محمد صالح 
ينصح طاهر 

باالحتراف والبعد 
عن االندية 

المحلية

والالعب يريد 
التخلص من 

نادية بخفض 
راتبه من أجل 

العودة إلى 
أحضان ملعب 

األنفيلد معقل 
نادى ليفربول

»لم أكن ألغادر إلى أى ناٍد آخر، لكن برشلونة شىء 
مختلف، إنه حلم، إنه مكان ساحر بالنسبة لى« تلك 
الكلمــات التــى ألقاهــا فيليــب كوتينيــو عندمــا أمت 
تعاقده مع برشــلونة اإلســبانى قبل أن يتحول حلمه 
إلــى كابــوس يــراوده حتى بعــد خروجه لإلعــارة إلى 
نادى بايرن ميونخ األملانى والذى توج مؤخراً بالدورى.
كوتينيو هو أغلى العب فى تاريخ برشــلونة وثالث 
أغلــى العــب فــى تاريخ كــرة القدم، كان هــو الاعب 
الــذى أراده ليونيل ميســى ألن يحــل محل نيمار، كان 
الرجــل الذى نعته روبــرت فيرنانديز، املدير الرياضى 

للنادى الكتالونى، بأنه خليفة أندرياس إنييستا.
ورغم التصريحات واألقاويل بني مســئولى والعبى 
برشــلونة حول إمكانيات ومستقبل حتول احلال اآلن 
بــني الطرفني مــن أجل التخلص مــن اآلخر، فالنادى 
لــم يعــد بحاجــة إلى خدماتــه حتى أصبــح يغرى به 
األنديــة للحصول على العبني آخرين، والاعب يريد 
التخلص من نادية بخفض راتبه من أجل العودة إلى 

أحضان ملعب األنفيلد معقل نادى ليفربول.
وتعثــر كوتينيــو بشــدة ولــم يكــن عند ُحســن ظن 
التوقعــات فى برشــلونة منــذ انتقاله إليــه فى العام 
2018 فــى صفقــة بلــغ قوامهــا 135.5 مليــون جنيــه 
العمــاق  مســئولو  اضطــر  وبالفعــل  إســترلينى. 
الكتالونى إلى إعارة الاعب صاحب الـ28 عاما إلى 

صفوف بايرن ميونيخ فى بداية املوسم احلالى.
ويســعى برشــلونة للتخلص من كوتينيو فى الفترة 
احلاليــة لعدم وجود مكان له فى الفريق فى املوســم 
القــادم وفــى ظــل ارتباطه القــوى بالعــودة من جديد 

إلى البرمييرليج.
صحيفــة ذا صــن البريطانيــة أفادت بــأن كوتينيو 
ينــوى اقتطــاع جــزء مــن راتبه الســنوى لكــى يتمكن 
مــن االنضمام إلــى ليفربول من جديد هذا الصيف، 
وأوضحــت أن الاعــب البرازيلــى تواصل مــع املدرب 
األملانــى يورجــن كلــوب املديــر الفنــى للريــدز بشــكل 
شــخصى فى محاولة لتسهيل عملية العودة ألنفيلد 

رود.
وقالــت صحيفــة »مونــدو ديبورتيفــو« اإلســبانية 
إن وكيــل كوتينيــو تلقــى اتصــاال مــن جانــب أنديــة 
تشيلســى ومانشستر يونايتد وليستر سيتى، فضًا 
عــن نيوكاســل يونايتــد لكنه لم يتواصل مباشــرة مع 

وكيل الاعب.
لكــن كوتينيــو يُظهــر رغبــة قويــة فى العــودة إلى 
ليفربــول، وهــو ما تفاعل معــه فيرمينو الذى تربطه 
عاقــة وثيقــة مــع كوتينيــو داخــل وخــارج امللعــب، 
بإيجابيــة حينمــا وضع عامة إعجاب على منشــور 
أورده موقــع )ليفربــول جولز( على حســابه الرســمى 
)فيليبــى  املنشــور:  وقــال  إنســتجرام.  موقــع  علــى 
كوتينيو تقدم بطلب شخصى إلى يورجن كلوب فى 
محاولة ملســاعدته على العودة إلى أنفيلد حتى ولو 

كان هذا يعنى خفضا كبيرا فى الراتب(.
كانــت تقاريــر صحفيــة صادرة مؤخرا قد أشــارت 
إلــى أن برشــلونة لديــه اســتعداد لاســتغناء عــن 
كوتينيــو نظير مــا إجمالى قيمته 44.5 مليون جنيه 
اســترلينى، لكن ذلك قد ميثل مشــكلة إلدارة الليفر 
التــى تعانــى من عثرة ماليــة نتيجة تعليق النشــاط 

الكــروى فــى إجنلتــرا علــى خلفيــة تفشــى جائحــة 
فيروس كورونا التاجى املستجد املعروف اصطاحيا 

بـ كوفيد-19.
كانــت تقاريــر أملانيــة أكــدت أن النجــم البرازيلــى 
كوتينيــو لــن يســتكمل مشــواره مــع بايــرن ميونــخ، 
وســيعود إلــى برشــلونة، مــع نهايــة املوســم احلالى، 
فــى ظــل رغبة النــادى البافــارى فى احلصــول على 
خدمــات النجــم ليــروى ســانى، العــب مانشســتر 
ســيتى. وأضافــت الصحيفــة، أن مســئولى بايــرن 
ميونــخ ال يفكرون فى حتويل إعــارة النجم البرازيلى 
إلــى انتقــال دائم، خاصــة وأنهم يرغبــون فى إعطاء 
القميــص رقــم 10، الــذى يرتديــه كوتينيــو، لنجــم 

السيتى ليروى سانى.
وأحــرز كوتينيــو 9 أهــداف كما ميلــك 8 متريرات 
حاسمة خال مشاركته فى 32 مباراة بقميص بايرن 
ميونخ هذا املوســم، منها 8 أهداف و6 أسيســت فى 

22 مباراة بالدورى األملانى، كما سجل 
هدفــني وصنــع هدفــا فى 7 

دورى  مبســابقة  مباريــات 
أبطال أوروبا، فيما ســجل 
فــى 3 مباريــات  ظهــوره 

بكأس أملانيا.
البرازيلــى  ويغيــب 
جنــم  كوتينيــو  فيليــب 
ميونــخ  بايــرن  فريــق 
األملانــى، عــن البافــارى 
املوســم  نهايــة  حتــى 
احلالــى، بعــد خضوعه 
فــى  جراحيــة  لعمليــة 

الكاحــل األميــن 24 أبريل 
املاضى.

الساحر  دوبلير
البرازيلىالهارب

 ملاذا أعلن كوتينيو عن رغبته
فى العودة إلى ليفربول؟

إسالم اسامة إسالم اسامة

»املثلوثى« يقترب من قيادة اجلبهة 
اليمنى للزمالك فى املوسم املقبل

ياسر بركات
رئيس مجلس اإلدارة 

ورئيس التحرير
طارق شلتوت
مدير التحرير

وأسرة حترير »املوجز« 
يتقدمون بخالص 

التعازى
إلى الزميل

راضى عبدالبارى
الصحفى بجريدة الشروق
فى وفاة املغفور له 

بإذن اهلل والده
سائلني املولى عز وجل
 أن يغفر له ويرحمه 

وأن يسكنه فسيح جناته
ويلهم أهله الصبر 

والسلوان

عزاء واجب
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نهاية املجنون
10 كتب هزت عرش ترامب

وفاء حسن

ذا رووم وير إت هابند

وصــف بأنــه كتــاب الفضائــح، أو »الكتــاب الــذى ال يريــدك دونالــد ترامــب أن 
تقــرأه«، إنــه كتــاب جون بولتون مستشــار األمــن القومى األمريكى الســابق، الذى 
ســيدق املســمار األخير فى نعش ترامب، والذى أحدث ضجة عاملية وتســبب فى 
حالــة رعــب للرئيــس األمريكى دونالد ترامــب ملجرد اإلعالن عن اقتراب نشــره. 
ويحمــل كتــاب بولتون اســم »ذا رووم وير إت هابند: وايت هــاوس ميموار« )املكان 

الذى حدث فيه ذلك: مذكرات البيت األبيض(.
وذكرت دار نشر ساميون آند شوستر، أن كتاب بولتون يقدم شهادة مطلعة عن 

»عملية صنع القرار غير املتسقة واملتخبطة« للرئيس دونالد ترامب.
ومــن املرتقــب أن يُقــدم الكتــاب، وهــو مؤلــف مــن 592 صفحة، صورة واســعة 
عــن كيفيــة اتخــاذ الرئيــس األمريكــى القــرارات، وكيفيــة تعامله مع املستشــارين 
وقضايا السياسة اخلارجية، سواء تعلق األمر بأوكرانيا أو بفنزويال وإيران وكوريا 

الشمالية.
وقالــت دار النشــر إن الكتــاب يســرد بالتفصيــل معامــالت ترامــب مــع الصني 
وروســيا وأوكرانيا وكوريا الشــمالية وإيران وبريطانيا وفرنســا وأملانيا. وأضافت: 
»هــذا هــو الكتــاب الــذى ال يريــدك دونالد ترامــب أن تقرأه«. ومضــت تقول: »ما 
شهده بولتون أثار دهشته.. رئيس همه الوحيد هو انتخابه لفترة جديدة، حتى لو 

كان ذلك يعنى تعريض األمة للخطر أو إضعافها«.
ووفقــاً للناشــر، يقــول بولتــون فى كتابه »علــّى أن أقدح زناد فكــرى لتحديد أى 
قــرار مهــم اتخذه ترامب خالل فترة خدمتى من دون أن يكون خاضعاً حلســابات 

إعادة انتخابه«.
وكشــفت مقتطفــات جون بولتون، نشــرتها وســائل إعــالم أمريكيــة أن الرئيس 
دونالــد ترامــب طلــب املســاعدة من الرئيس الصينى شــى جني بينــغ للفوز بوالية 

رئاسية ثانية فى انتخابات عام 2020.
وذكر بولتون فى كتابه أن ترامب خالل قمة مع شى فى يونيو من العام املاضى 
»حــّول احملادثــة بشــكل مفاجئ إلــى االنتخابات الرئاســية األمريكيــة، ملمحاً إلى 
قــدرات الصــني االقتصاديــة للتأثيــر فى احلمالت اجلارية، ملتمســاً من شــى أن 

يضمن أنه سيفوز«.
وفــى املقتطفات التى نشــرتها صحف واشــنطن بوســت ونيويــورك تاميز ووول 
ســتريت جورنــال كتــب بولتــون أن ترامب شــدد على أهمية املزارعــني األمريكيني 
وكيــف أن »زيــادة الصني مشــترياتها من فــول الصويا والقمح« ميكــن أن تؤثر فى 
النتيجــة االنتخابية فــى الواليات املتحدة. وقال بولتون: »كنت أوّد أن أطبع كلمات 
ترامب نفســها، لكّن عملية املراجعة احلكومية املســبقة للنشر قّررت عكس ذلك«، 
فــى إشــارة إلى ضــرورة إخضاع مســّودة كتابــه للتدقيق من قبــل وكاالت أمريكية 

قبل أشهر.
واعتبر بولتون فى وصفه حللقات عّدة من سلوكيات ترامب، أّن »إعاقة العدالة 

بدت كأّنها أسلوب حياة لم نتمّكن من تقّبله«، وفق املقتطفات.
ورفعــت إدارة الرئيــس األمريكــى، دونالد ترامــب، يوم الثالثــاء املاضى، دعوى 
قضائيــة ملنــع بولتــون من نشــر كتــاب يتوّقع أن يرســم فيه صورة قامتــة جداً عن 
الرئيــس اجلمهــورى وطريقــة حكمه. والدعوى التى رفعت أمــام محكمة فيدرالية 
فى واشــنطن تطلب منع نشــر الكتاب بدعوى أّن بولتون لم يحز على موافقة على 
النــّص بأكملــه، ممــا يجعــل مؤلَّفه »فى انتهــاك واضح لالتفاقات التــى وّقع عليها 

كشرط لتوظيفه والّطالعه على معلومات سرية للغاية«.
وتعليقــاً علــى الكتــاب، أكد الرئيس األمريكــى دونالد ترمب فــى تغريدة له، أن 

كتاب مستشاره السابق لألمن القومى جون بولتون، »خيال بحت«.
وكتــب ترامــب: »كتــاب بولتــون مجموعة أكاذيــب وروايات مختلقــة، كلها بهدف 
إظهارى بصورة ســيئة«. وأضاف »الكثير من التصريحات الســخيفة التى ينســبها 

إلّى لم أقلها يوماً، خيال بحت. يحاول فقط االنتقام ألننى أقلته«.
وفــى تغريدة ســابقة وصــف الرئيس األمريكى كتاب مستشــاره الســابق لألمن 
القومــى بولتون بالـ»األحمق واملمــل للغاية«، واعتبر أنه ملىء باألكاذيب والقصص 
املزيفــة. وأضــاف فى تغريدة على حســابه فى »تويتر« أن مستشــاره الســابق كان 
يقــول كل شــىء جيــد عنه، باألدلة، إلى أن متــت إقالته من منصبه، واصفاً بولتون 

باألحمق اململ والساخط الذى يريد فقط الذهاب للحرب.
وكان الرئيــس ترامــب قــال لقنــاة »فوكــس نيــوز« Fox News، فــى مقابلــة 
منفصلة، إن بولتون خرق القانون بإدراجه معلومات فى غاية السرية فى الكتاب.

كابوس الصدمات

كشــفت صحيفــة »اجلارديــان« البريطانيــة عــن تفاصيــل تتعلــق بكتــاب ابنــة 
شــقيق دونالــد ترامــب، املقــرر إصــداره فى 28 يوليــو املقبل، والذى يقول ناشــره 
إنــه »سيشــرح كيــف أصبــح عمهــا الرجــل الذى يُهــدد اآلن صحــة العالــم واألمن 
االقتصــادى والنســيج االجتماعــى«.  وفقــاً للناشــر، ســيصف الكتــاب »كابــوس 
الصدمات والعالقات املدمرة واملزيج املأســاوى من اإلهمال وســوء املعاملة« الذى 
يُفســر األعمــال الداخليــة لـ»واحدة من أقوى العائالت فى العالم«. وقال الناشــر، 
إن مارى ترامب، وهى: »عاملة نفسية إكلينيكية مدربة وابنة أخى دونالد الوحيدة« 
ستُســلط ضــوءاً ســاطعاً علــى التاريخ املظلــم لعائلتهــم وتُقدم »صــورة توضيحية 

موثوقة لدونالد ترامب والعائلة التى جعلته رجل اليوم«.
وبحســب مــا ورد كانــت مارى ترامــب مصدراً رئيســياً للتقريــر الصحفى حول 
ضرائــب العائلة، والذى نشــر فى صحيفة »نيويــورك تاميز« وفاز بجائزة بوليتزر. 

وتقــول مــارى إنهــا »أمضت معظــم طفولتها فى منزل أجدادهــا الكبير الفخم فى 
قلب كوينز، حيث نشأ دونالد وأشقاؤه األربعة«.

وفــى الكتــاب تشــرح كيف أن أحداثاً معينة وأمناطــاً عائلية عامة خلقت الرجل 
املتضــرر الــذى يشــغل حاليــاً املكتــب البيضــاوى، مبــا فــى ذلــك العالقــة الغريبة 

والضارة بني فريد ترامب وابنيه الكبار، فريد جونيور ودونالد.
وتــرك فريــد ترامــب جونيــور، والــد مــارى ترامــب، شــركة العائلــة وتوفــى فى 
عام1981، عن عمر يُناهز 42 عاماً، بسبب مشكالت فى القلب ناجمة عن إدمان 

الكحول.
درســت مــارى ترامب، ابنة شــقيق دونالــد، اللغة اإلجنليزية فــى جامعة تافتس 

وكولومبيا وعلم النفس السريرى فى جامعة أديلفى فى لونغ آيالند، نيويورك.
وفى عام 2000 أجرت مقابلة نادرة مع صحيفة نيويورك ديلى نيوز، حيث قالت 
إن »عمتها وأعمامها يجب أن يخجلوا من أنفســهم« بســبب ســلوكهم جتاه وصية 

اجلد فريد ترامب األب، ومعاملتهم البن أخيهم املصاب بالشلل الدماغى.

المعتوه

حقق كتاب »املعتوه« الذى ألفته أوماروسا نيومان، املساعدة السابقة فى البيت 
األبيــض، عــن تفاصيل جتربتها أثناء عملها ملدة عام مع الرئيس األمريكى دونالد 
ترامب مبيعات تخطت 33 ألف نســخة فى أول أســبوع من إصداره واحتل املركز 

الثانى فى قائمة أعلى الكتب مبيعاً فى الواليات املتحدة.
ويعتبــر االدعــاء األكثــر إثــارة للجدل فــى كتابها هــو أن لديها تســجياًل صوتياً 
لترامــب وهــو ينعــت الســود بلفــظ ال يقبلونــه أثنــاء تصويــر حلقــة مــن برنامــج 
»أبرانتــس«. وأشــار الكتــاب إلــى أن وجهــة نظر مؤلفتــه فى ترامــب تغيرت، فهى 
تصــف الرئيــس األمريكــى بالعنصريــة، وهــو ما يتعــارض مع ما كانــت تقوله قبل 
أن تُفصــل مــن وظيفتها. وتتهم نيومان أيضــاً الرئيس ترامب فى كتابها بأنه أدلى 
بتصريحــات يــزدرى فيهــا الفلبينيني وأقليات أخرى، إضافة إلى دالئل تشــير إلى 

حاالت »نسيان وإحباط«.
وكتبت تقول »ال ميكن إنكار تراجع قدراته العقلية«.

وتولــت أوماروســا، التــى تعــرف الرئيــس األمريكى منذ أن كانــت جنمة لعرض 
تليفزيون الواقع »أبرانتس«، منصب مستشار شئون األمريكيني من أصول أفريقية 
حلملــة ترامــب االنتخابية الرئاســية عــام 2016، قبل تولى منصب مستشــارة فى 
البيــت األبيــض بعد فوز ترامب بالرئاســة. وكانت أوماروســا أحد أبرز املناصرين 

السود للرئيس األمريكى قبل عزلها من منصبها فى البيت األبيض.
ووصف ترامب نيومان بأنها »كلبة« و»مجنونة« و»وضيعة«.

وقــال ترامــب إن املوظفــة الســابقة فــى اإلدارة األمريكية وقعت علــى »اتفاقية 
عــدم اإلفصــاح« التى من املفترض أن متنعها من الكشــف عمــا حدث أثناء عملها 

فى البيت األبيض.
وكان البيــت األبيــض قد أعلن فى 13 ديســمبر2017، عن فصل أوماروســا من 
منصبها كمديرة لالتصال لقضايا األمريكيني من أصول أفريقية ألنها تسببت فى 

مضايقات لزمالئها.

 »والء أعلى«

»والء أعلــى« مــن تأليــف مديــر مكتــب التحقيقــات الفيدرالى الســابق جيمس 
كومــى، وأول كتــاب مذكرات كبيرة وخطيرة على املســتوى السياســى من قبل فرد 

رئيسى فى »امليلودراما املقلقة«، داخل إدارة ترامب.
عمــل كومــى، الــذى أقالــه ترامــب بشــكل مفاجــئ فــى مايــو 2017، فــى ثالث 
إدارات ســابقاً، ويؤكــد كتابــه كيــف أن ســلوك الرئيــس األمريكــى جاهــل بشــأن 
واجباته األساســية كرئيس، وكيف كان يســتهتر بالضوابط والتوازنات التى حتمى 
دميقراطيات بالدهم، مبا فى ذلك االستقالل األساسى للقضاء وتطبيق القانون. 
كمــا يحتــوى كتــاب كومى على شــهادته التى قدمهــا أمام جلنة االســتخبارات فى 
مجلس الشيوخ فى يونيو 2017 بتفاصيل عاطفية كبيرة، وهو يعرض موهبة كاتبه 
على السرد، وهى مهارة شحذها بوضوح خالل أيام عمله كمحام للواليات املتحدة 

فى املقاطعة اجلنوبية لنيويورك.
ووصــف مديــر مكتــب التحقيقــات الفيدرالــى الســابق فــى كتابــه »والء أعلــى، 
احلقائــق والكــذب والقيادة«، رئاســة ترامب بـ»حريق الغابات« الــذى يلحق ضرراً 

جسيماً مبعايير البالد وتقاليدها، بحسب صحيفة »نيويورك تاميز« األمريكية.
ومينــح »والء أعلــى« للقراء بعض الروايات شــبه الســينمائية عمــا كان يفكر به 
كومــى حينمــا كان يقــول فى الســابق إن ترامــب طالبه بالوالء، خالل حفل عشــاء 
واحــد فــى البيــت األبيــض، عندمــا ضغــط عليــه ترامــب ليتــرك التحقيــق حــول 
مستشــاره لألمن القومى الســابق مايكل فلني، وعندما ســأل الرئيس ما ميكن أن 

يفعله كومى »لرفع سحابة« التحقيق الروسى.
كما اعتبر »كومى«، أن الرئيس األمريكى دونالد ترامب »غير مناسب أخالقياً« 
لتولــى منصــب رفيــع كرئيس الواليات املتحــدة األمريكية، لكونــه ال يتقيد بإظهار 
احلقائــق التى يتجاهلها باســتمرار والقيم املؤسســية التى يحتــم عليه التحلى بها 
كونــه رئيســاً للواليــات املتحــدة األمريكيــة، فــى كتابه الذى ســجل مبيعــات تصل 
إلى600 ألف نسخة فى األسبوع األول، طبقاً ملا أعلنته مؤشرات سوق الكتب فى 

الواليات املتحدة، ما جعله فى صدارة الكتب األكثر مبيعاً.
وأشــار كومــى، فــى كتابــه، إلــى أن »ترامــب يقــود الواليــات املتحــدة األمريكية 
اســتناداً لغروره وأنانيته والوالء الشــخصى«، وأنه يســتخدم طلبه للوالء بأســاليب 

زعماء املافيا.

موجة ال تهدأ

»موجــة ال تهــدأ« مــن تأليف جون ماكــني، رئيس جلنة الدفاع مبجلس الشــيوخ 
األمريكــى، وفيــه يســخر مــن ترامــب ومــن فكرة ضــرورة قيــام الواليــات املتحدة 
بتعزيز قيمها فى اخلارج، وانتقده بشــدة، لتهديده بقتل أزواج وأطفال املســلحني 

اإلرهابيني خالل حملته.
ويعتبر الكتاب ترامب فاشاًل ومثيراً للمخاوف األمريكية بشأن حقوق اإلنسان، 
مضيفــاً أن العالــم ينتظــر منــا أن نكون مهتمني بوضع اإلنســانية، ويجب أن نكون 

فخورين بهذه السمعة، قائاًل: »لست واثقاً من أن الرئيس يفهم ذلك«.
واتهمــه ماكــني أيضــاً بالتقاعــس عن التمســك بالقيم األمريكيــة، وأيضاً مبدح 
»طغاة« دوليني وتشــويه وســائل اإلعالم وجتاهل حقوق اإلنســان واحلط من قدر 

الالجئني.
واســتعرض ماكــني فــى كتابه أيضــاً، أن ترامب عندما يقــرأ أخبارا ضده وضد 
سياســته يقول عليها »زائفة« بغض النظر عن صحتها، مضيفاً أن هذا األســلوب 
ينتهجه احلكام املستبدون الذين يُريدون تشويه سمعة الصحافة احلرة والسيطرة 
عليها. وتابع ماكني أن ترامب يفتقر التعاطف مع الالجئني واألبرياء واملضطهدين 
والرجــال والنســاء واألطفــال البائســني، الفتاً إلــى أن الطريقة املزعجــة التى بها 

ترامب مروعة.
وقــال جــون ماكــني فى كتابه موجة ال تهــدأ: »إنه من الصعب أن تعرف ما الذى 

ميكن أن تتوقعه من الرئيس ترامب؟«.

 »الفاشية: احذر«

فى كتاب ملادلني أولبرايت، وزيرة اخلارجية األمريكية األسبق بعنوان »الفاشية: 
احــذر« تُقــدم فصــاًل حــول الســلوك املزعج لترامــب، إلظهار ما ميكــن أن يحدث 

للقادة املتعطشني للسلطة الذين ال يعرفون الضوابط والتوازنات.
كتاب نار وغضب

أحــدث كتــاب »نار وغضب« ضجة بالعالــم، حيث يرصد مواقف وآراء »ترامب« 
حول إدارته األمريكية احلالية.

ويصور كتاب »نار وغضب« اخللل فى عمل البيت األبيض ويرسم صورة قامتة 
عن إدارة »ترامب«، حيث يســخر أفراد فيها من رئيس يعتبرونه غير مؤهل وغير 
قــادر علــى قيــادة البالد. وقــال مايكل وولف، مؤلــف الكتاب، منتقــداً العام األول 
للرئيس األمريكى، إن ما كشفه الكتاب سيضع حداً على األرجح لبقاء ترامب فى 
املنصب. وأشار مايكل وولف، إلى أن كتاب »نار وغضب« مبنى على أكثر من 200 
مقابلــة أجراهــا مــع الرئيس ومع مســئولني فى البيت األبيــض، وإن الكتاب دقيق 

ويوجد تسجيالت صوتية للكثير من املقابالت.
وواجــه »ترامــب« أيضــاً، مؤلــف كتــاب »نار وغضــب« مايكل وولــف، بجملة من 
االتهامات، قائاًل: »لم أصرح أبدا للكاتب -الذى ينشر كتباً زائفة- باالطالع على 
معطيات خاصة فى البيت األبيض، بل رفضته عدة مرات! لم أحتدث معه لكتابه، 
إنــه ملــىء بالكذب والتحريــف واملصادر غير احلقيقية، انظــروا إلى تاريخ الرجل 

وما سيحدث له ولستيف بانون غير الدقيق!«.
ولم يكن هذا الكتاب الوحيد الذى خصصه املؤلف األمريكى مايكل وولف للرئيس 

األمريكى، حيث أصدر كتابا آخر حتت عنوان »احلصار.. ترامب حتت القصف«.

قيود ذهبية: سر تاريخ نساء ترامب

كشــفت الكاتبة »نينا بورليج«، فى كتاب »قيود ذهبية: ســر تاريخ نســاء ترامب« 
وجهــاً آخــر لـ»دونالد ترامب«، لتتنــاول فى الكتاب القصص واملغامرات النســائية 
فى حياة الرئيس األمريكى. واستعرضت »بورليج« فى كتابها أحداثاً تتعلق بوالدة 
ترامب وزوجاته الثالث وشــقيقاته، وبناته، واملوظفات الالئى عينهن فى مناصب 

رفيعة بالبيت األبيض.
كمــا كتبــت بورليج، أيضاً عن عديد من النســاء األخريات الالئى زعمن حترش 

الرئيس األمريكى بهن، وهى املزاعم التى طاملا ينفيها ترامب جملة وتفصياًل.
يذكــر أن، مؤلفــة الكتــاب وتُدعــى نينــا بورليــج، هى املراســلة السياســية ملجلة 
»نيوزويــك« األمريكيــة وتعمــل فــى مجــال الصحافــة االســتقصائية، والتحليالت 

املتعلقة باملرأة، وفقاً لـ»جاليرى بوكس«.

 »الخوف: ترامب فى البيت األبيض«

بعد أن لعب الكاتب األمريكى »بوب وودورد« دوراً فى إسقاط الرئيس األمريكى 
الســابق ريتشــارد نيكســون فى الســبعينات، جاء الدور ليفتح النار على »ترامب«، 
وحقــق أعلــى املبيعات بكتابه »اخلوف«. ورصد »وودورد« حالة الفوضى فى البيت 
األبيــض، وصلــت إلــى حــد وصفها لهــا بـ»انقــالب إدارى« و»انهيــار عصبى«، كما 
نقــل عــن أبــرز موظفى البيــت األبيض »جون كيلى« قوله لزمــالء إنه يعتبر ترامب 

»معتوهاً«.
ووفقــاً للكتــاب، دعــا ترامــب إلى اغتيال الرئيس الســورى بشــار األســد، وقال 
الرئيس لوزير دفاعه: »لنقتله، لنذهب إلى هناك ونقتل كثيرين منهم«، ورد ماتيس 
بأنه »سيفعل ذلك فوراً«، لكنه أعّد بدل ذلك خطة لتوجيه ضربة جوية محدودة، 

لم تُهدد األسد شخصياً.

ترامب بال قناع

ركز كتاب »ترامب بال قناع« ملؤلفيه مايكل كرانش ومارك فيشر، على عنصرية 
الرئيس األمريكى، وفســر أســباب كرهه للمسلمني واآلســيويني واألفارقة وسكان 

أمريكا اجلنوبية.
وقــال مؤلفــا الكتــاب إن »ترامــب«، كان فاشــاًل ومشــاغباً ومؤذيــاً فى دراســته 

وعنصرياً يحتقر األعراق والقوميات ما عدا العنصر األبيض«.

عبقرى متوازن للغاية

ألــف فيليــب راكــر وكارول ليونيــغ يــورد صحفيــان فــى واشــنطن بوســت كتاب 
»عبقــرى متــوازن للغاية« إللقاء الضوء على جهل الرئيس األمريكى دونالد ترامب 

باملعلومات التاريخية واجلغرافية.
وتنــاول الكتاب مواقــف حقيقية وتصريحات للرئيس األمريكى تثبت فعاًل عدم 

درايته باحلقائق التاريخية واحلدود الدولية.
وأكد الكتاب أن عدم إملام الرئيس األمريكى دونالد ترامب باملعلومات التاريخية 

واجلغرافية يصل إلى حد جهله بأن هناك حدوداً مشتركة بني الهند والصني.

مذكرات بولتون 
سيدق المسمار األخير 

فى نعش ترامب والذى 
أحدث ضجة عالمية 

وتسبب فى حالة رعب 
للرئيس األمريكى

سلط 
ُ

مارى ترامب ست
ضوءًا ساطعًا على التاريخ 

المظلم لعائلتهم 
قدم »صورة توضيحية 

ُ
وت

موثوقة لدونالد ترامب 
والعائلة التى جعلته 

رجل اليوم«

حقق كتاب »المعتوه« 
الذى ألفته أوماروسا 

نيومان، المساعدة 
السابقة فى البيت 

األبيض مبيعات تخطت 
33 ألف نسخة فى أول 

أسبوع من إصداره

منذ أن اعتلى الرئيس دونالد ترامب، العرش األمريكى، وهو مادة 
دسمة، اغتنمها العديد من الُكتاب، وأرض خصبة للنقد والهجوم، 

والغريب أن أغلب الكتاب الذين يحركون األحداث المثيرة من حوله هم 
مساعدوه السابقون وشخصيات قريبة من البيت األبيض.

وخالل السطور القادمة سُنسلط الضوء على أبرز الكتب التى هزت عرش 
الرئيس األمريكى دونالد ترامب، والتى كشف بعضها سياسات ترامب 

من داخل البيت األبيض، وطريقة تفكيره، وقراراته، وفضحت عالقته 
بالنساء.


