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أكثــر مــن ألــف برملانى أوروبــى أصدروا بيانــاً، يوم األربعــاء، يعارضون فيه 
املخطــط اإلســرائيلى لضــّم أراٍض فلســطينية محتلــة فى القــدس والضفة 
الغربيــة، مــا يعكس تنامــى الوعى الدولى ضد خطورة اخلطوة اإلســرائيلية، 
وميهد لتحركات رسمية أكثر فاعلية ملنع تنفيذها. وبالتوازى، جترى السلطة 
الوطنية الفلسطينية اتصاالت مكثفة مع عدة أطراف عربية ودولية من أجل 
صياغــة مشــروع قــرار يتــم طرحه على اجلمعيــة العامة لــأمم املتحدة، فى 

مواجهة مخطط الضم اإلسرائيلى.
االتصــاالت الفلســطينية اجلارية تتــم بناًء على قــرارات اجتماعات الدول 
العربية ومنظمة املؤمتر اإلســامى على املســتوى الوزارى، وتضمنت الضغط 
لعقــد اجتمــاع خــاص للجمعيــة العامة لأمم املتحــدة. وكثفت الســلطة من 
حتركاتهــا قبــل املوعــد املفتــرض لتطبيــق عملية الضــم التى مــا زالت غير 
واضحة، فى ظل خافات أمريكية إسرائيلية وإسرائيلية داخلية حول العملية 
التــى تهــدد االســتقرار فــى املنطقة. وقطــع العاقات مع إســرائيل والواليات 
املتحدة، وتســتعد لتصعيد يشــمل سحب االعتراف بها وحتويل السلطة إلى 
دولــة، وهمــا خطوتان قد جتلبان رد فعل إســرائيليا مدمرا. وتتطلع الســلطة 
إلــى ائتــاف دولــى ملنع إســرائيل من تنفيــذ خطة الضم، لكــن عقد اجتماع 
اجلمعيــة العامــة يصطدم حتى اآلن بتداعيات أزمــة فيروس كورونا املتجدد، 

وتعليق جلسات املنظمة الدولية.
يــوم اجلمعــة، أصيــب 9 فلســطينيني بالرصاص املعدنى املغلــف باملطاط، 
والعشرات باالختناق بالغاز املسيل للدموع، خال قمع جيش االحتال مسيرة 
كفــر قــدوم األســبوعية، املناهضــة لاســتيطان. وأفــاد مراد شــتيوى، منســق 
املقاومــة الشــعبية فــى كفــر قــدوم، بأن جيش االحتــال اقتحــم البلدة عقب 
انطــاق مســيرة كفر قدوم، وأطلــق وابًا من الرصاص املعدنــى وقنابل الغاز، 
مــا أدى إلــى إصابــة 9 بالرصاص املعدنــى املغلف باملطاط، والعشــرات بالغاز 
املســيل للدموع. كما أصيب عشــرات الفلســطينيني باالختناق بالغاز املســيل 
للدموع إثر اندالع مواجهات مع قوات االحتال فى منطقة باب الزاوية وسط 
مدينــة اخلليــل. وقالت مصادر فلســطينية إن مواجهات اندلعت بني الشــبان 
وجنود االحتال الذين اعتلوا أسطح املنازل واحملال التجارية فى منطقة باب 

الزاوية، وأطلقوا وابًا من قنابل الغاز ما أدى إلصابة العشرات باالختناق.
أيضــا، منعــت قــوات االحتــال اإلســرائيلى الفلســطينيني مــن أداء صاة 
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ال ملء دون اتفاق
قبــل اجللســة التــى يعقدهــا مجلــس األمــن اليــوم )اإلثنــني( 
ملناقشــة قضية ســد النهضة اإلثيوبى، شارك الرئيس عبد الفتاح 
السيسى، مساء اجلمعة، فى قمة مصغرة لرؤساء الدول األعضاء 
بهيئــة مكتــب رئاســة االحتــاد اإلفريقى عبــر الفيديــو كونفرانس 
ملناقشة القضية نفسها، برئاسة سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية 
جنوب إفريقيا والرئيس احلالى لاحتاد، وبحضور كٍل من أعضاء 
املكتب الرئيس الكينى أوهورو كينياتا، والرئيس املالى إبراهيم أبو 
بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدى رئيس جمهورية الكونغو 
الدميقراطية، إضافة إلى مشاركة عبد اهلل احلمدوك رئيس وزراء 

السودان، وآبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.
الرئيــس اجلنــوب إفريقــى، قــاد وســاطة بعقــد قمــة افريقيــة 
افتراضية جمعت رؤســاء مصر الســودان، إثيوبيــا، كينيا، الكونغو، 
ومالى، وشارك فى القمة رئيس مفوضية االحتاد األفريقى موسى 
فكــى. وقــال بيــان أصــدره مجلــس الــوزراء الســودانى إن األطراف 
الثاثيــة املعنيــة بقضيــة الســد اتفقت على بــدء مفاوضات على 
مستوى اللجان الفنية فوراً للوصول التفاق فى غضون أسبوعني. 
وذكر البيان أن رئيس الوزراء الســودانى، عبد اهلل حمدوك، شــدد 
علــى ضــرورة الوصول إلــى اتفاق يحفــظ مصالح الــدول الثاث. 
وأكــد أن الســودان ليس وســيطاً محايــداً ولكنه طــرف أصيل فى 
القضيــة، وأكبــر املســتفيدين مــن الســد كمــا أنــه ســيكون أكبــر 
املتضرريــن فــى حال وجود مخاطر. وحث حمــدوك مصر وإثيوبيا 
على ضرورة العودة العاجلة للتفاوض وبإرادة إفريقية للوصول إلى 

تفاهم حول القضية.
البيــان الســودانى ذكــر أن االجتماع ســادته روح إيجابية بني كل 
الرؤســاء الذيــن حتدثوا عن ضرورة أن يصــل اجلميع حلل يرضى 
جميــع األطــراف وبإرادة ودعم من القادة األفارقــة. وأكد املتحدثون 
أن املفاوضــات الســابقة قــد حلت مــا بني 90 و9٥% مــن القضايا 
ولــم يتبقَّ إال القليل الذى ســيتحقق بفضــل توفر االرادة والعزمية. 
ودفعــت وزارة اخلارجيــة الســودانية، )األربعــاء( املاضــى، بخطــاب 
ملجلس األمن الدولى، بينت فيه موقف السودان من آخر التطورات 
فــى قضية ســد النهضــة اإلثيوبى، ونتائج جــوالت املفاوضات بني 
الدول الثاث. وكانت احلكومة السودانية حذرت من أن ملء خزان 
ســد النهضــة قبــل التوصــل إلى اتفــاق، يعرض حيــاة املايني من 

السودانيني للخطر.
خــال القمــة توجــه الرئيــس عبدالفتــاح السيســى بالشــكر 
للرئيــس اجلنــوب إفريقى على مبادرته بالدعــوة لعقد هذه القمة 
الهامــة لتناول قضية ســد النهضة بحضــور الدول املعنية الثاث، 
باعتبارهــا قضيــة حيويــة متس بشــكل مباشــر حيــاة املايني من 
مواطنــى مصــر والســودان وإثيوبيــا، مؤكــداً تقدير مصــر حلكمة 
وجهــود جنــوب إفريقيــا الرئيــس احلالــى لاحتــاد اإلفريقــى فى 
التعامــل مــع التحديات االســتثنائية التــى تواجه القــارة اإلفريقية 

فى هذه املرحلة.
الرئيــس أكــد أن مصر منفتحة برغبــة صادقة فى التوصل إلى 
اتفاق عادل ومتوازن بشــأن ســد النهضة، على نحو ميكن إثيوبيا 
مــن حتقيــق التنميــة االقتصادية التى تصبو إليهــا وزيادة قدراتها 
علــى توليــد الكهربــاء التــى حتتاجها، أخــذاً فى االعتبــار مصالح 
دولتــى املصــب مصــر والســودان وعــدم إحــداث ضــرر حلقوقهما 
املائية، ومن ثم يتعني العمل بكل عزمية مشتركة على التوصل إلى 
اتفاق بشأن املسائل العالقة وأهمها القواعد احلاكمة مللء وتشغيل 
الســد، وذلك على النحو الذى يؤمن ملصر والســودان مصاحلهما 

املائيــة ويتيــح املجــال إلثيوبيا لبدء امللء بعد إبرام االتفاق. وشــدد 
الرئيس على أن مصر دائماً لديها االستعداد الكامل للتفاوض من 
أجل بلوغ الهدف النبيل بضمان مصالح جميع األطراف من خال 
التوصــل إلــى اتفاق عــادل ومتــوازن، ومن هذا املنطلــق فإن مصر 
تؤكد أن جناح تلك العملية يتطلب تعهد جميع األطراف وإعانهم 
بوضوح عن عدم اتخاذ أى إجراءات أحادية، مبا فى ذلك عدم بدء 
ملء الســد دون بلورة اتفاق، والعودة الفورية إلى مائدة املفاوضات 

من أجل التوصل إلى االتفاق العادل الذى نصبو إليه.
فــى ختــام القمــة، مت التوافــق على تشــكيل جلنــة حكومية من 
اخلبــراء القانونيــني والفنيــني مــن الــدول الثاث مصر والســودان 
وإثيوبيــا، إلــى جانــب الــدول األفريقيــة األعضــاء بهيئــة مكتــب 
رئاســة االحتــاد اإلفريقــى، وكــذا ممثلو اجلهــات الدوليــة املراقبة 
للعمليــة التفاوضيــة، وذلك بهدف االنتهاء مــن بلورة اتفاق قانونى 
نهائى ملزم جلميع األطراف بخصوص قواعد ملء وتشــغيل ســد 
النهضة، مع االمتناع عن القيام بأى إجراءات أحادية، مبا فى ذلك 
مــلء الســد، قبل التوصل إلــى هذا االتفاق، وإرســال خطاب بهذا 
املضمــون إلى مجلس األمن باعتبــاره جهة االختصاص ألخذه فى 
االعتبــار عنــد انعقاد جلســته ملناقشــة قضية ســد النهضة اليوم 

اإلثنني.
الوعد اإلثيوبى الشفهى ال يقنع أحداً فى مصر، فمصالح الدول 
والشــعوب تقوم على التزامات متبادلة ومقننة، تتوافق مع القانون 
الدولى وخبرات الشعوب والدول األخرى، واالستفادة من إيجابياتها 
والتخلى عن ســلبيات إن وجدت. وطوال الســنوات الســت املاضية 
وحتــى قبــل التوصل إلى اتفاق اخلرطوم اإلطارى فى مارس 201٥، 
عبــرت مصــر عــن تفهمها حلاجة الشــعب اإلثيوبــى للتنمية عبر 
توليــد الكهربــاء وفــى الوقت ذاته أال تتضرر مصر من بناء الســد 
اإلثيوبى ضرراً جسيماً، إذ تدرك أنه سوف يؤثر حتماً على واردات 
امليــاه ملصــر، وأنــه ميكنهــا أن تتحمــل فقد جــزء مــن واردات املياه 
بطريقة منظمة تراعى حجم الفيضان وفقاً حلالته. ومن هنا كان 
موقف مصر ال يعترض على بناء الســد اإلثيوبى ويربط تشــغيله 

بقواعد القانون الدولى وباتفاقات مسبقة ومفصلة.
منــذ أســبوع، أحالــت مصــر النزاع، إلــى مجلس األمــن الدولى، 
بعــد أن فشــلت احملادثــات الثاثية، بني مصر وإثيوبيا والســودان، 
منتصــف يونيــه احلالــى، فــى التوصل التفــاق بشــأن قواعد ملء 
وتشــغيل الســد، الــذى تبلغ تكلفته أربعة مليــارات دوالر، ويتم بناؤه 
قــرب حدود إثيوبيا مع الســودان. إذ كانــت إثيوبيا تُصر على ملء 
خزان السد، كمرحلة أولى، فى يوليو املقبل، بنحو ٥ مليارات متر 

مكعب، دون االكتراث باالعتراضات املصرية والسودانية.
بينما كانت إثيوبيا جترى استعدادات لتدشني »حملة افتراضية 
عاملية« لدعم بناء الســد، من قبــل أعضاء من املغتربني اإلثيوبيني 
وأصدقاء إثيوبيا. وبحسب الوكالة اإلثيوبية الرسمية، فإن احلملة 
تنظــم مــن قبــل »منظمــة اإلثيوبيــني املتحديــن مــن أجل الســام 
واملصاحلــة«، وهى منظمة مدنية مقرها اململكة املتحدة، بالتعاون 
مــع شــبكة تبــادل املعرفــة العامليــة. وتهــدف احلملة إلــى »تعريف 
أعضــاء املجتمــع الدولى بســد النهضة وعمليــات التفاوض وجمع 

األموال إلكمال السد«. 
اكتمل بناء السد بأكثر من 70%، وتقول إثيوبيا إنها ال تستهدف 
اإلضــرار مبصالــح مصــر، وإن الهــدف مــن بنــاء الســد هــو توليد 
الطاقــة الكهربائيــة. لكــن جيــدو أندارجاشــيو، وزيــر اخلارجيــة 
اإلثيوبــى، كان قــد أكــد فى تصريحــات لوكالة األنبــاء األملانية، إن 

باده تعتزم البدء فى ملء بحيرة سد »النهضة« حتى دون التوصل 
التفاق مع مصر والســودان فى هذا الشــأن. وقال الوزير: »ســنبدأ 
خال األشهر املقبلة فى ملء بحيرة السد، حتى لو لم يكن هناك 
اتفاق بني الدول الثاث«، مصر وإثيوبيا والسودان. ومع ذلك أعرب 
أندارجاشيو عن أمل باده فى التوصل التفاق مع مصر والسودان، 
مضيفاً فى املقابل أن »إصرار« مصر على التحكم فى تدفق املياه 

صعب، وقال: »لن نسمح بذلك مع مصدر املياه اخلاص بنا«.
الافت هو أن الواليات املتحدة األمريكية دفعت باجتاه استئناف 
املفاوضــات للتوافــق علــى قواعــد مــلء وتشــغيل »ســد النهضة«. 
وسبق أن عبر الرئيس األمريكى دونالد ترامب للرئيس عبد الفتاح 
السيســى، فــى اتصــال تليفونى قبل نحو أســبوعني، عــن »التزام 
باده بتســهيل الوصول إلى اتفاق عادل حول ســد النهضة«، قبل 
أن تتوقــف املفاوضات. كما ســبق أن دخلــت الواليات املتحدة على 
خــط النزاع، فــى نوفمبر املاضــى، بعد جمــود املفاوضات، بهدف 
التوصل التفاق بني الدول الثاث على قواعد ملء وتشغيل السد. 
لكن العملية فشلت بعدما دفعت الواليات املتحدة فى اجتاه توقيع 
اتفــاق تعتبــره مصر »عــادال ومتوازنا«، وهو ما أثــار غضب إثيوبيا 
التى اتهمت الواليات املتحدة بأنها »ال تتصرف بشكل دبلوماسى«.
مــن جانبــه، قــال رئيس الــوزراء الســودانى، عبــد اهلل حمدوك، 
إن باده ســتواصل مســاعيها مــن أجل الوصول إلــى اتفاق مرض 
ألطــراف ســد النهضــة، موضحــا أنــه تلقــى اتصــاالً هاتفيــاً مــن 
وزير اخلزانة األمريكى، ســتيفن منوشــني، بحث معه خاله ســير 
املفاوضــات الثاثيــة. وبحســب تصريــح حمــدوك، فــإن املســئول 
األمريكى أشاد بجهود السودان من أجل الوصول لتوافق بني الدول 
الثاث )الســودان، ومصر، وإثيوبيا( على ملف ســد النهضة، مبرزا 
أنــه أبلــغ املســئول األمريكى شــكره علــى الدعــم األمريكى إلجناح 
التفاوض على سد النهضة، وأكد له أن السودان »سيواصل جهوده 

للوصول إلى اتفاق باعتباره طرفاً أصيًا فى املفاوضات«.
بدوره، قدم ياســر عباس، وزير الرى الســودانى، شــرحا مفصا 
للبعثــات الدبلوماســية املعتمــدة فــى اخلرطــوم بخصــوص آخــر 
تطــورات ملــف ســد النهضــة، وقــال فــى مؤمتــر صحفــى عقــده 
األربعاء: »تلقينا دعوة من إثيوبيا الستئناف املفاوضات، وأكدنا لها 
أن العــودة لطاولــة التفــاوض تتطلب إرادة سياســية حلل القضايا 
اخلافية العالقة«. وأوضح عباس أن مســودة االتفاق التى قدمها 
الســودان خــال جوالت التفاوض، التى جــرت منذ منتصف يونيه 
احلالى، تصلح كأساس للتوافق بني الدول الثاث، بعد أن اتفقت 
على معظم الوســائل الفنية. وجدد رفض حكومته لشــروع إثيوبيا 
فــى ملء ســد النهضــة من جانب واحد، قبل توقيــع اتفاق، لتأثير 
ذلك على ســامة »ســد الروصيــرص الســودانى«، املتاخم للحدود 

اإلثيوبية، بحسب تعبيره.
اخلافــات تتركــز فــى اجلوانــب القانونيــة األساســية، وتتعلــق 
بإلزاميــة االتفــاق، وعدم ربطه باتفاقيات تقاســم املياه وآليات حل 
النزاعات، إلى جانب مســائل فنية محدودة. وقد كشــف وزير الرى 
الســودانى عــن احتماالت إحلاق ســد النهضة أضــرارا على باده، 
تتعلــق بالتشــغيل غيــر اآلمن، وتأثيــره على اخلزانات الســودانية. 
وتبذل احلكومة السودانية جهوداً حثيثة لتنوير الرأى العام، احمللى 
والعاملــى، مبوقفهــا مــن تطورات ملف ســد النهضة، وهــو ما أكده 
املســئول الســودانى بقولــه إن »املهم هــو الوصــول التفاقية ملزمة 
قانوناً مللء وتشــغيل ســد النهضة، دون التطرق حلصص املياه فى 

النيل األزرق«.

فــى  »عيــوب«  عــن  ســودانية  معلومــات  جــددت  بالتزامــن، 
التصميمات الهندســية للسد املخاوف من انهياره، األمر الذى قد 
يسبب أضراراً واسعة. وهناك من ذهبوا إلى إن املشاكل الفنية هى 
ســبب ســعى إثيوبيا طوال الوقت إلى تعطيل عمل جلان اخلبراء 
الدوليــني، ورفضها اســتكمال أى دراســات محايدة بشــأنه، وتقدم 

فقط »معلومات محلية مضللة«.
اخلبير السودانى املهندس دياب حسني دياب عضو جلنة 
اخلبــراء الدوليــني لتقييــم ســد النهضة، والتى تشــكلت عام 
2011 من الدول الثاث، إن دراسات السد غير مكتملة حتى 
اآلن، وإن إثيوبيا اكتفت بدراســة موقع الســد فقط وتصاميم 
علــى مراحــل مع التشــييد دون أى تأمني. وأضاف، فى حوار 
مــع جريــدة »أخبــار اليــوم« الســودانية: »قمنــا بزيــارة املوقــع 
ملراجعة العمل أكثر من ثاث مرات والتقرير اخلتامى )صدر 
عــام 2014( أوضــح املطلوب من إثيوبيا إدخاله فى التصميم، 
وفــى أثنــاء عمــل اللجنــة مت تكليــف جلنــة جانبيــة ملراجعة 
األساســات واحلفر وعمل تقرير باملاحظات للجنة اخلبراء، 
ومت رفع التقرير باملطلوب عمله إلى الشركة املنفذة، وأهمها 
ترســيب الصخور والنظافة واحلشو فى السد الرئيسى، أما 
الســد السروجى فوجد األساسات غير ثابتة وصخورا هشة 
يجــب إزالتهــا تصــل إلى أعمــاق أكثر من4٥ متــرا ولم توجد 
صخور ثابتة«. كما أشــار إلى أنه فى املنتصف توجد كهوف 
أخطر من التربة ال يعرف مداها، واختلف اخلبراء هل توجد 

فوالق أم ال. 
إثيوبيــا نفــت فــى ردهــا علــى التقريــر وجــود فوالــق أو كهوف 
فــى املوقــع، لكن ال يســتبعد وجود فوالق داخــل البحيرة على بعد 
مائــة كيلــو. غيــر أن اخلبيــر الســودانى كشــف أن إثيوبيــا لم تقم 
بعمــل دراســة مســح مائــى مفصــل بشــبكات، ملعرفة أى مشــاكل 
تــؤدى حلــدوث شــقوق وفوالــق، منوها بــأن وجود فوالق أو شــقوق 
داخل بحيرة محملة بطمى وأخشــاب وممارســة الشــعب اإلثيوبى 
فــى البحيــرة، مع ضغط املياه والطمى تــؤدى إلى حركة قوية مثل 
تســونامى ممكــن تصل إلى الســد ويحدث مــوج عالى يطفو فوق 
الســد السروجى قد يؤدى النهياره. وأضاف: »طالبنا إثيوبيا بعمل 
مســح مائى بدقة لكن لم تلتزم«. ونوه بأنه فى مثل هذه الســدود 
الكبيــرة يوصــى خبــراء البنك الدولــى، بتكوين جلنــة دولية دائمة 
من خبراء لزيارة املوقع على األقل كل 3 أشــهر، ملراجعة التصاميم 
والعمل اإلنشائى وعمل ماحظات للمقاول واملستشار لكن إثيوبيا 

لم تفعل هذا، وتكتفى فقط بخبراء محليني«. 
ملعرفة األضرار إذا حدث انهيار، بحســب اخلبير الســودانى، من 
املفترض عمل منوذج حســابى حتليلى لتوضيح الكميات املنســابة 
والســرعة واألبعــاد واإلنشــاءات املتأثــرة، وقــد وعــدت إثيوبيــا من 
البداية بأنها ستقوم بهذا العمل، لكنها لم تلتزم حتى اآلن بذلك.

طبعــا مــن حــق إثيوبيــا أن تســتفيد تنموياً مــن الثــروة املائية، 
لكن ليس من حقها أن يكون ذلك على حســاب مصر والســودان. 
وبــكل تأكيــد لن تكــون هناك تنمية لو لم يتم التفاهم على صيغة 
ترتضيهــا الــدول الثــاث، ألن عدم التفاهم ســيؤدى إلــى مواجهة، 

باردة، ثم ساخنة، ال قدر اهلل.
وأخيــرا، فــإن التحديــات التــى تواجههــا بادنا تدفعنــا للتفكير 
فــى ضــرورة البحث عن خطاب إعامى يتســق مع التحوالت التى 
نعيشــها ويتفاعل معها، وتكون له انعكاســاته على املجتمع ورؤيته 

لأشياء، وآلية تفكيره وتواصله مع اآلخر.

ألف برملانى 
أوروبى يعارضون 

احتالل القدس
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مفاجأة قد تقلب الموازين  
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الوعد اإلثيوبي الشفهي ال يقنع أحدًا فى مصر، فمصالح الدول والشعوب تقوم على 

التزامات متبادلة ومقننة، تتوافق مع القانون الدوى وخبرات الشعوب والدول األخرى

حتالف تقوده منظمة الصحة العاملية طالب اجلهات املانحة 
مــن القطاعني احلكومى واخلاص مســاعدته علــى جمع 31.3 
مليار دوالر خال الـ 12 شهراً املقبلة لتطوير عاجات ولقاحات 
وإجــراء فحــوص ملواجهة فيروس »كورونا املســتجد« حتت مظلة 
اســمها )آكــت أكســيليريتور(. وجــدد التحالف فى بيــان الدعوة 
إلــى تعــاون عاملــى ملواجهــة الوباء موضحــا أن املســاهمة بلغت 
حوالــى 3.4 مليــار دوالر حتــى اآلن. وهــو ما يعنــى وجود فجوة 
متويلية قدرها 27.9 مليار دوالر، وهناك حاجة عاجلة إلى 13.7 

مليار فوراً.
املنظمــة أشــارت إلى أن املبادرة تهدف إلــى القيام بنحو ٥00 
مليــون فحــص، إلــى جانــب 24٥ مليون جرعــة عاجية جديدة 
للمرض تقدم إلى الدول ذات الدخل املنخفض واملتوسط بحلول 
منتصف 2021. محذرة من أن الوباء ال يزال يشكل خطراً يهدد 
مايــني األرواح، ومؤكدة على ضــرورة العمل الفورى ومتويل تلك 
اجلهــود. وقالــت »إن التكلفــة اإلجماليــة للعمــل فــى مركز آكت 
أكسيليريتور تقل عن عشر ما يقدره صندوق النقد الدولى من 
خسائر يتكبدها االقتصاد العاملى كل شهر بسبب الوباء«. ومع 
تســارع الســباق إلنتاج لقاٍح واٍق، ســارعت احلكومــات إلى إبرام 
صفقات مســبقة لشراء عاجات واعدة للتحصني ضد فيروس 
كورونــا املســتجد. وقالت كبيرة علماء منظمــة الصحة العاملية، 
يوم اجلمعة، إن لقاحاً تطوره شــركة »أسترازينيكا«، بالتعاون مع 
جامعــة »أكســفورد« العريقــة، هــو »أكثر اللقاحــات التى وصلت 

ملراحل متقدمة من التطوير«.
كبيــرة علمــاء منظمــة الصحة العاملية، ســمية ســواميناثان، 
)البريطانيــة-  »أســترازينيكا«  تطــوره شــركة  لقاحــاً  إن  قالــت 
الســويدية( للوقايــة هــو علــى األرجح األكثر ســبقاً فــى العالم 
وأكثــر اللقاحــات التــى وصلــت ملراحــل متقدمــة مــن التطويــر. 
وأضافت أن لقاحاً تطوره شركة »مودرينا« األمريكية ليس بعيداً 
أيضــاً عمــا توصلت إليه »أســترازينيكا«، وذلك من بني أكثر من 
200 لقــاح مقتــرح دخلــت 1٥ منهــا مرحلــة التجارب الســريرية. 
وأضافــت أن املنظمــة جتــرى محادثــات مــع مصنعــني صينيني 
مــن بينهــم »ســينوفاك« بشــأن لقاحــات محتملــة. ودعــت إلى 
التفكيــر فــى التعاون فى تطويــر لقاح بطريقــة مماثلة لتجربة 

)سوليداريتى( التى تنفذها املنظمة فيما يخص األدوية.
شــركة »أســترازينيكا« تعمــل بالتحالف مع جامعة أكســفورد 
البريطانيــة للوصــول إلــى اللقــاح الــذى دخــل مرحلــة التجارب 
الســريرية النهائيــة، بجانــب 1٥ لقاحــاً آخــر، من بــني نحو 200 
لقاح يجرى تطويرهم حالياً فى العالم. وكشفت منظمة الصحة 
العاملية عن خطة لشراء مليارى جرعة من اللقاح للسكان األكثر 
عرضة للخطر فى العالم. وتوقعت أنه بحلول نهاية عام 2021، 
ميكــن تســليم اجلرعات إلى البلــدان لتلقيح األفــراد املعرضني 
خلطــورة عاليــة، علــى األرجح مبا فى ذلــك العاملني فى مجال 
الرعايــة الصحيــة، واألشــخاص الذين تزيد أعمارهــم على 6٥ 
عامــاً، وغيرهــم مــن البالغــني الذيــن يعانــون مــن أمــراض مثل 

السكرى.
مــع اســتمرار تعــرض معظــم العالــم للعــدوى ميكــن أن 
يستمر هذا الفيروس. وقالت سواميناثان إن »أفضل رهان 
لدينــا إلنهــاء املرحلــة احلادة مــن هذا الوباء هــو احلصول 
علــى لقــاح فى أقرب وقت ممكن«. فــى وقت حذر رانييرى 
جويــرا، األمني العام املســاعد ملنظمــة الصحة العاملية، من 
موجــة ثانيــة أكثــر شراســة للفيــروس بعد انتهــاء الصيف 
على غرار ما يعرف بـ«اإلنفلونزا اإلســبانية«، وقال: »كورونا 
املستجد يتطور بالطريقة نفسها التى توقعناها وهو يشبه 
اإلنفلونــزا اإلســبانية التــى اختفــت فى الصيــف ثم عادت 
أكثــر شراســة فــى ســبتمبر وأكتوبــر، وتوفى خــال املوجة 
الثانيــة نحــو ٥0 مليــون شــخص«، الفتاً إلــى أن ظهور بؤر 
تفش جديدة فى إيطاليا بل أوروبا بشــكل عام أمر ال مفر 

منه.
فــى الواليــات املتحــدة، أعلــن مديــر »مراكــز الوقاية من 
أن  اخلميــس  ريدفيلــد،  روبــرت  ومكافحتهــا«،  األمــراض 
»خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية% من األمريكيني أصيبوا 
سواء عرفوا ذلك أو لم يعرفوا«، أى أكثر من عشرين مليون 
شــخص وهــو عــدد أكبــر بكثيــر مــن ذاك املعلــن رســميا 

والبالغ 2.4 مليون شخص، كما نقلت عنه وكالة الصحافة 
الفرنسية. وبعد شهرين منذ بدء انتشار الوباء، ارتفع عدد 
اإلصابات اجلديدة فى اجلنوب والغرب، ويقترب من أعلى 

املستويات التى سجلت فى أبريل املاضى.
وكانــت تكســاس من بــني الواليات األكثر جرأة فى اســتئناف 
النشــاط مطلــع يونيــه. وكان احلاكــم اجلمهــورى للواليــة جريج 
أبوت واثقا من أن تكســاس »أفلتت« من أســوأ وباء فى الواليات 
املتحــدة، إال أنــه أجــل مرحلــة إعــادة فتــح الواليــة مــع االرتفــاع 
الســريع فــى اإلصابات، واحلــاالت التى تســتلزم العناية املركزة 
فى املستشــفيات. وفى غضون ذلك، يواصل الوباء اجتياح دول 
أمريكا الاتينية، وصارت البرازيل وهى الدولة األكثر تضررا فى 
املنطقــة. وفى املكســيك، أعلــن وزير املال أرتــورو هيريا إصابته 
بالفيــروس بعــد ثاثــة أيام من لقائــه الرئيس أندريــس مانويل 
لوبيز أوبرادور. وقال على حســابه على تويتر: »أبلغت بإصابتى 
األكيدة بالفيروس. لدى عوارض خفيفة جدا، وأخضعت نفسى 

للحجر الصحى. سأواصل العمل من منزلى«.
أما أوروبيا، فعادت احلياة إلى وضع شبه طبيعى، رغم ظهور 
بــؤر عــدوى جديدة، لكنهــا محدودة فى كل من أملانيا وإســبانيا 
وإيطاليــا والبرتغــال. وكان املديــر اإلقليمــى ملنظمــة الصحــة 
العامليــة، هانــز كلوجــى، قد حذر اخلميس مــن أنه فى 11 دولة 
»أدى انتقال العدوى املتســارع إلى انتشــار واسع جدا من جديد، 
وإذا لــم يتــم احلــد منــه ســيدفع األنظمــة الصحية إلــى حافة 

الهاوية مرة أخرى فى أوروبا«.
وفى مســعى للشــعور بأن احلياة عادت إلى طبيعتها، حتدى 
عشــرات الســياح درجات احلــرارة املرتفعة فى باريس وتســلقوا 
الســالم احلديديــة لبــرج إيفل أثنــاء إعادة فتحه للســياح، دون 
املصاعــد التى اعتبرت صغيرة جــدا لالتزام بإجراءات التباعد 
االجتماعى. واستأنف مطار »أورلى« الباريسى نشاطه مع إقاع 
أول رحلــة متوجهــة إلــى مدينــة بورتو فى البرتغــال، بعد توقف 
اســتمر ثاثة أشــهر. وأقلعت طائرة للرحات منخفضة التكلفة 
التابعــة لشــركة »ترانســافيا«، مدشــنة بذلــك عــودة الرحــات 

التجارية إلى سماء باريس.
من جهتها، أعلنت النرويج، التى ال تزال تفرض بعض القيود 
الصارمــة علــى الســفر، اخلميس، أنها ســتعمل علــى تخفيف 
اإلجــراءات مع دول شــينجن واالحتاد األوروبــى بحلول منتصف 
يوليو. من جهتها، عبرت السويد اجلمعة عن استيائها من قرار 
منظمة الصحة العاملية اعتبار اململكة الواقعة فى شمال أوروبا 
من »الدول التى تشهد عودة قوية« للوباء، موضحة أن ذلك جنم 

عن »تفسير خاطئ متاما« للمعطيات السويدية.
وضمــت الئحــة الــدول التــى أعلنها الفــرع األوروبــى ملنظمة 
الصحــة العامليــة، كل مــن الســويد وأرمينيا ومورلدافيا وشــمال 
مقدونيــا وأذربيجان وكازاخســتان وألبانيا والبوســنة والهرســك 

وقرجيزستان وأوكرانيا وكوسوفو.
وفى البرتغال، أعيد فرض إجراءات حجر صحى على أجزاء 
من العاصمة لشبونة، كما حدث فى منطقتني فى غرب أملانيا. 
أما فى إســبانيا، فلم تســجل ســوى ثاث وفيات فى الساعات 
الـــ24 املاضيــة، لكــن وزارة الصحة أعلنت أنهــا تراقب من كثب 
ثــاث بــؤر للعــدوى تثير القلق. وفــى إيطاليا، نشــرت احلكومة 
جنــودا الســتعادة النظــام فــى بلدة ســاحلية قــرب نابولى، بعد 
تفشى فيروس كورونا فى مجمع سكنى شغله باملخالفة للقانون 
مئات العمال املهاجرين، ما تسبب فى مواجهات غاضبة بينهم 

وبني السكان. 
وال تزال احلكومات تكافح من أجل حتقيق توازن صعب، بني 
احتياجــات الصحــة العامة ملكافحة فيروس أصاب 9.7 مايني 
شــخص فى العالم، وتأثيره املدمر على االقتصاد العاملى. لكن 
رئيســة البنــك املركــزى األوروبــى كريســتني الجــارد، أعلنت يوم 
اجلمعــة، أنــه مت »على األرجح« جتاوز املرحلة األســوأ فى األزمة 
االقتصادية التى تسبب فيها الوباء. لكنها حذرت من أن الوضع 
الطبيعــى اجلديــد ســيبدو مختلفاً متامــاً عمــا كان عليه قبل 
الوبــاء. وقالــت الجارد فى مؤمتــر عبر اإلنترنــت »جتاوزنا أدنى 
نقطة على األرجح«. وأضافت »أقول ذلك مع بعض الشــك ألنه 
قد تكون هناك موجة ثانية حادة )من الوباء( بطبيعة احلال، إذا 

كنا قد تعلمنا أى شىء من اإلنفلونزا اإلسبانية«.

العالم على كف كورونا
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القيادة 
الفلسطينية 

تبحث مع دول 
العالم، خاصة 

األطراف المؤثرة، 
وضع آلية عملية 

لفرض عقوبات 
على إسرائيل في 

حال تنفيذها 
مخطط الضم

الضم على فرص السام فى املنطقة وعلى األمن والسلم الدوليني.
وأكد عباس: »تلقينا تأكيدات من الدول العربية كافة، أنها ملتزمة مببادرة 
الســام العربية من ألفها إلى يائها، وترفض أى عاقات ســام مع إســرائيل 
قبل حتقيق الســام مع دولة فلســطني، وفق هذه املبادرة، وقرارات الشــرعية 

الدولية، كما ترفض أى خطوات تطبيعية مع إسرائيل«.
كلمــة عبــاس التى تنطوى على تهديد بحل الســلطة إذا ضمت إســرائيل 
أى جــزء مــن األراضى الفلســطينية، جاءت قبل أســبوع مــن املوعد املفترض 
لتطبيــق عمليــة الضم التى ما زالت غير واضحة، فى ظل خافات أمريكية 
- إســرائيلية، وإســرائيلية داخليــة، حــول العمليــة التــى تهدد االســتقرار فى 
املنطقة. وضمن سلسلة فعاليات بدأتها السلطة فى منطقة األغوار املهددة، 
عقــدت اللجنتــان التنفيذية ملنظمــة التحرير الفلســطينية، واملركزية حلركة 

»فتح«، واحلكومة، اجتماعاً فى األغوار.
االجتمــاع الــذى انعقــد فى قريــة فصايل جاء تأكيداً علــى املوقف برفض 
املهــددة  املناطــق  فــى  للمواطنــني  اإلســرائيلية، ودعمــاً  الضــم  مخططــات 
باالســتياء عليها. وقال أمني ســر اللجنة املركزية حلركة »فتح« اللواء جبريل 
الرجــوب: »نريــد التحــدث بلغة واحدة وتوجيه رســالة ألهلنا فــى األغوار؛ بأن 
مهمتنــا هــى توفيــر كل إمكانيات البقــاء والصمود لهم فــى أرضهم«. وجدد 
أمني سر اللجنة املركزية للحركة، دعوة »فتح« للجميع »لاتفاق على 3 بنود؛ 
األول أن عــدو شــعبنا املركــزى هــو االحتــال، والبند الثانــى أن تعزيز احلالة 
الوطنيــة الفلســطينية لــن يكون إال باحلوار الهــادف املرتكز على أن قضيتنا 
سياســية وأن قيادتنــا واحــدة ممثلــة مبنظمة التحريــر الفلســطينية، وثالثاً: 
أنــه إذا كنــا غيــر قادرين على حتقيق الوحدة، فإنــه يجب علينا التوحد على 
بنــد واحد، وهو مواجهــة الضم وكل املخططات الهادفة إلى تصفية القضية 

الفلسطينية وتسخير كل اإلمكانيات لتحقيق ذلك«.
كانــت حركــة »فتح« قد نظمت، االثنني املاضى، مهرجاناً مركزياً فى أريحا 
رفضاً ملخطط الضم، بحضور دولى واسع. وأطلقت احلملة العاملية ملناهضة 
الضــم اإلســرائيلى لــأرض الفلســطينية. وقالت فى بيــان إن »خطط الضم 
اإلســرائيلية ليســت وليدة اليوم أو األمس، إمنا هى مخطط استيطانى كبير 
يعمــل علــى مصــادرة أكبر قــدر ممكن من أراضــى دولة فلســطني، ليقضى 
نهائياً على حلم الدولة الفلسطينية، لكن ما استجد اآلن أن الواليات املتحدة 

بقيادة ترامب أعطت الضوء األخضر لاحتال لينفذ خطته، وهرولة البعض 
نحو التطبيع، واالنقسام«.

ثلثا الفلسطينيني يعتقدون أن إسرائيل ستذهب إلى الضم فعاً. وأظهرت 
نتائج استطاع للرأى اعتقاد ثلثى من شملهم االستطاع أن إسرائيل ستقوم 
فعًا بضم مناطق فلســطينية. وقال »املركز الفلسطينى للبحوث السياسية 
واملسحية« إنه أجرى هذا االستطاع فى الفترة ما بني 17 و20 يونيه احلالى 
وجهــاً لوجــه، مــع عينــة عشــوائية بلغ عددهــا 1200 فــى 120 موقعاً ســكنياً 

بالضفة الغربية وقطاع غزة، وكانت نسبة اخلطأ %3.
جــاء فى االســتطاع أن »نســبة ٥2% تؤيــد العودة للعمل املســلح، وتعارض 
ذلك نسبة 42%«. وتقول »نسبة 6٥% إنها قلقة من حصول مواجهات مسلحة 
مع إســرائيل، ونســبة 6٥% تقول أيضاً إنها قلقة من انهيار الســلطة أو عدم 
قدرتهــا علــى تقــدمي اخلدمــات«. وتقــول »نســبة 63% إنهــا قلقــة مــن عودة 
الفوضــى والفلتــان األمنى، وتقول نســبة 62% إنها قلقة من عدم القدرة على 

السفر عبر األردن«.
اجلمهــور أبــدى تشــاؤماً حيــال رد الفعــل العربــى والدولــى إذا مــا قامت 
إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية. وتقول »نسبة 63% إنها ال تتوقع أن 
يقوم األردن بإلغاء معاهدة الســام مع إســرائيل، وبينما تقول نسبة 70% إنها 
ال تتوقع قيام األردن أو مصر، بســحب ســفيرها فى إســرائيل«، تقول »نسبة 
78% إنهــا ال تتوقــع أن تقــوم دول أوروبيــة بفــرض عقوبــات علــى إســرائيل«. 
ويرفض الفلسطينيون رفضاً قاطعاً ضم أى شبر من أراضى الضفة الغربية. 
وقطعت الســلطة العاقات مع إســرائيل والواليات املتحدة، وتستعد لتصعيد 
يشــمل ســحب االعتراف بها، وحتويل الســلطة إلى دولة، وهما خطوتان قد 

جتلبان رد فعل إسرائيلياً مدمراً.
القضيــة الفلســطينية متر بواحدة من أخطــر مراحلها، إذ يعمل االحتال 
بعــد أن حصــل علــى األرض أن يحصــل أيضــاً على الشــرعية، وبحيث تُفرغ 
القضيــة مــن أى مضمــون قانونــى أو أخاقى وتواجــه انزواًء متســارعاً على 
الصعيد الدولى، تُعززه حالة االنشــغال العاملى مبواجهة األزمات الناشــئة عن 
الوبــاء وغيرهــا. ويرتبــط التهديــد األخطر آنيــاً مبواجهة ما يُســمى بُخطط 
الضــم التــى تتبناهــا احلكومة احلالية فى إســرائيل، مبســاندة من الواليات 

املتحدة، وتسعى لتطبيقها خال الفترة القادمة.

اجلمعــة فــوق أراضــى مواطنــى قرية حــارس املهــددة باملصــادرة واالعتداءات 
املتكــررة من قبل مســتوطنى مســتوطنة رفافا غرب ســلفيت شــمال الضفة 
الغربيــة احملتلــة. وقــال الشــيخ عمــر ســمارة، رئيــس مجلس قــروى حارس: 
»لأسبوع اخلامس على التوالى نقوم بأداء صاة اجلمعة على أراٍض مهددة، 
مت االعتداء عليها من قبل االحتال من خال اقتاعهم لعشــرات األشــجار 
وجتريف مســاحات واســعة، كرســالة لهــم أن األرض لنا مهما طــال الزمان«. 
وأضاف: »هذا األســبوع قاموا مبنعنا من الوصول إلى األرض، وإغاق مدخل 
البلدة من خال البوابة احلديدية التى أقاموها منذ ســنوات، ونشــر للجنود 
بكل مكان، فقررنا إقامة الصاة على مدخل البلدة، وكانت هناك مضايقات 
مــن قبــل اجلنود الذيــن اعتدوا على بعض املشــاركني املنددين مبمارســاتهم 

التعسفية بحقهم«.
القيادة الفلســطينية تبحث مــع دول العالم، خاصة األطراف املؤثرة، وضع 
آلية عملية لفرض عقوبات على إســرائيل فى حال تنفيذها مخطط الضم 
مــن أجــل أن يكــون ذلك خطوة اســتباقية رادعة. ويســتهدف مشــروع القرار، 
الذى يزال قيد البحث، حتديد اإلجراءات والعقوبات الواجب فرضها جماعياً 
وفردياً من دول العالم على إسرائيل، فى حال تنفيذها مخطط الضم. وكان 
ريــاض املالكــى، وزير اخلارجية الفلســطينى قد حتدث يــوم األربعاء املاضى، 
إلى مجلس األمن عبر اإلنترنت. وقال إن اســتمرار إســرائيل بسياستها التى 
جتمــع بني االســتعمار والفصــل العنصرى، ســتؤدى إلى احتــدام الصراع فى 
املنطقــة. مضيفــا فى كلمته، فى اجللســة التى خصصت بشــأن احلالة فى 
الشــرق األوســط، مبا فى ذلك قضية فلسطني، وعقدت عبر تقنية »الفيديو 
كونفرانس«، »أن إسرائيل مصممة على جتاهل جميع املناشدات التى أطلقها 
املجتمع الدولى، إذ تعتقد أنها بعيدة عن العقاب، وتعتقد أن قرارات مجلس 
األمــن ملزمــة لآلخريــن؛ واحملاكــم الدولية لهــا اختصاص علــى اآلخرين، وأن 

العقوبات يجب أن تفرض على اآلخرين«.
املالكــى طالــب املجتمــع الدولى »باتخــاذ تدابير فعالة لــردع الضم وجميع 
السياســات غير القانونية األخرى التى مهدت الطريق لذلك«، مشــددا على 
أنه يجب أن يكون واضحا، أيضا، أن الضم ســيؤثر بشــكل ال رجعة فيه على 
عاقات إســرائيل مع فلســطني واملنطقة. وقال: »كان من املفترض أن حتولنا 
اتفاقيات أوســلو إلى شــركاء سام، لكن لأسف اســتمرت إسرائيل فى شن 

حرب على حياة الفلســطينيني وحقوقهم، وقد انتهكت روح ونص االتفاقات، 
وبضمهــا، تتخــذ قرارا ســينهى االتفاقــات. وكان من املفتــرض أن متهد هذه 
االتفاقات الطريق إلنهاء االحتال واتفاق سام نهائى«. وأعاد املالكى التأكيد 
على أن »الضم، ســواء كان جزئياً أو كلياً، تدريجياً أو فورياً، هو خرق خطير 
مليثــاق األمم املتحــدة وال ميكن أن ميــر دون عقاب«. ودعا وزير اخلارجية إلى 
عقد مؤمتر ســام دولى وآلية متعددة األطراف من شــأنها أن تســاعد على 
دفع السام من خال املساءلة، وضمان أن املفاوضات ليست عملية إضاعة 

للوقت.
الرئيــس الفلســطينى محمود عباس قــال إن تنفيذ مخططات الضم فى 
األراضــى الفلســطينية احملتلــة، ســيترتب عليــه أن يتحمــل االحتــال جميع 
املســئوليات عــن األرض احملتلــة وفــق »اتفاقيــة جنيــف الرابعــة«، لكنه أبقى 
البــاب مواربــاً للعــودة إلــى املفاوضــات مرة أخــرى إذا لم تنفذ هــذه اخلطوة. 
وأضــاف عبــاس فى كلمته أمام اجللســة اخلتامية لــدورة االنعقاد الرابع من 
الفصــل التشــريعى الثانى للبرملان العربى، التــى انعقدت »عن بُعد«: »نرفض 
ضــم أى شــبر من األرض الفلســطينية احملتلة إلى دولــة االحتال، كذلك ما 
يســمى )صفقة القرن( وجميع املخططات األمريكية - اإلســرائيلية وما ينتج 
عنهــا«. وتابــع: »القرار الذى اتخذته القيادة الفلســطينية فى اجتماعها الذى 
شاركت فيه جميع فصائل منظمة التحرير، بالتحلل من االتفاقيات مع دولة 
االحتــال، ال يعنــى أننــا ال نريد الســام، بل إننــا مند أيدينا للســام، وعلى 
اســتعداد للذهاب ملؤمتر دولى، والعمل من خال آلية متعددة األطراف؛ هى 
الرباعيــة الدوليــة لرعاية املفاوضات على أســاس قرارات الشــرعية الدولية، 

ومبادرة السام العربية«.
عبــاس دعــا إلى مزيد مــن الضغط على اإلدارة األمريكية إليصال رســالة 
واضحة بالرفض العربى القاطع ألى خطط أو إجراءات تشــمل ضم أى شــبر 
من األراضى الفلســطينية احملتلــة، ومطالبة مجلس األمن الدولى واجلمعية 
العامــة لــأمم املتحدة، باتخاذ إجراءات فوريــة وحازمة ملنع تنفيذ مخططات 
الضــم االحتاليــة. كمــا طالــب الرئيــس بالعمل مــع االحتاد األوروبــى ودوله 
األعضــاء التخاذ خطــوات فورية وعاجلة لوقف مخططــات الضم واالعتراف 
بدولة فلســطني، ومطالبــة البرملانات اإلقليمية والبرملانــات الدولية واالحتاد 
البرملانــى الدولــى، برفــض هــذه املخططــات االحتاليــة وتداعيــات مخطط 

على خط األزمة الليبية، دخلت الواليات املتحدة بقوة، وطالبت بنزع 
فورى لســاح امليليشيات والدعوة الستئناف احلوار السياسى. وذكرت 
اخلارجية األمريكية، فى بيان، أن املسئولني األمريكيني أكدوا حلكومة 
فايز الســراج خــال اجتماع )يوم األربعاء( ضرورة اســتئناف احملادثات 
بشــأن نزع ســاح امليليشيات. وأعربت الواليات املتحدة عن رفضها كل 
التدخــات األجنبيــة فــى ليبيا، مؤكــدة حتمية الوقــف الفورى إلطاق 
النــار، واســتئناف املفاوضــات حتــت إشــراف منظمــة األمم املتحــدة. 
وطالبت واشنطن حكومة »الوفاق« بعدم خضوع قوات األمن ألى تهديد 

من قبل امليليشيات واجلماعات املسلحة واملقاتلني األجانب.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال فى كلمة قبل أيام إن محور 
»ســرت واجلفــرة خط أحمر« بالنســبة إلى مصر. وأكــد الرئيس أن أى 
تدخل مصرى مباشر فى ليبيا بات شرعيا، مؤكدا أن »جاهزية القوات 
املصرية للقتال صارت أمرا ضروريا«، ومشددا على أن »مصر حريصة 
علــى التوصل إلى تســوية شــاملة فى ليبيا«، كما أنهــا حريصة »على 

سيادة ووحدة األراضى الليبية«.
علــى اجلانــب اآلخر، دعا الرئيس الروســى فادميير بوتني ونظيره 
الفرنســى إميانويــل ماكــرون إلــى وقــف إطاق النــار فى ليبيــا، وبدء 
احلوار السياســى. وأعرب بوتني وماكرون )خال اجتماع عبر الفيديو 
كونفرانــس( عــن قلقهما املشــترك من اســتمرار األعمــال القتالية فى 
ليبيــا، ودعمهمــا للدعوة لوقف عاجل إلطاق النار واســتئناف احلوار 
بــني األطــراف الليبيــة بالتوافق مع قــرارات مؤمتر برلــني، والقرار رقم 

2٥10 الذى أكدها، وصدر عن مجلس األمن التابع لأمم املتحدة. 
علــى صعيــد آخر، دعا اجليــش الليبى الدول العربيــة ودول اجلوار 
شــعوباً وحكومات وباقى دول العالم الســاعية للســام إلى عدم التردد 
فــى دعــم اجليش الوطنــى الليبى فى معركتــه املصيرية ضد اإلرهاب 
وتعزيز كفاحه فى التصدى لاســتعمار، بحســب بيان للمتحدث باسم 
اجليــش اللــواء أحمــد املســمارى. وطالب املســمارى فى البيــان الدول 
بـ«النظــر مبوضوعيــة إلــى حقيقــة مــا يجرى علــى الســاحة الليبية، 
ومــا لــه من أبعاد وتداعيــات خطيرة على املســتوى القومى وعلى أمن 

اإلقليم«. 
املسمارى طمأن الشعب الليبى بأن املعركة »ضد اإلرهاب واملرتزقة، 
واملطامع التركية لغزو« ليبيا »لن تتوقف، إلى حني حترير كامل التراب 
الليبى، وفرض السيادة الوطنية«، معتبراً أن »ما مت من إعادة االنتشار 
لقواتنــا املســلحة هــو مــن متطلبــات املعارك السياســية والعســكرية، 
واستجابة صادقة للمطالب امللحة من أشقائنا وأصدقائنا احلريصني 
علــى مصلحة الشــعب الليبى، ودعوات املجتمــع الدولى املتكررة، لفتح 

اآلفاق لعملية سياسية«.
املتحــدث باســم القبائــل الليبيــة أكــد أن القبائــل تعــد قوائــم مــن 
املتطوعــني الشــباب لتدريبهــم وتســليحهم، اســتجابة لدعــوة الرئيس 
األتــراك  املســتعمرين  قتــال  حــول  السيســى  عبدالفتــاح  املصــرى 
وميليشــياتهم مــن املرتزقــة، مشــدداً علــى أنهــم لــن يســمحوا بنهــب 
»اإلخوان« لثروات ليبيا، كما ســيقفون بوجه طموحات وأحام الرئيس 
التركــى رجــب طيــب أردوغان على أراضيهــم. وفى اإلطار نفســه، أكد 
برملانيــون ليبيــون حاجة بادهم إلى الدعم املصرى ملواجهة التدخات 
العســكرية التركية فى شــئون الباد، محذرين من عدم التزام حكومة 
»الوفاق« وامليليشــيات املســلحة التابعة لها بوقــف االقتتال والتصعيد 
فــى البــاد. وقــال عضــو مجلــس النــواب الليبــى علــى التكبالــى إن 
املبــادرة الليبيــة املصرية ال تدعو للحرب ولكن للــردع وضرورة الذهاب 
ملفاوضات، مشيراً إلى موافقة مجلس النواب الليبى على تلك املبادرة 

رغم رفض حكومة »الوفاق« ورفعها لراية احلرب. 
مــع ذلــك، تصاعدت التكهنــات، بخصــوص اقتراب معركة وشــيكة 
للســيطرة علــى مدينتــى ســرت واجلفــرة بوســط ليبيــا، بــني قــوات 
»اجليش الوطنى« بقيادة املشير خليفة حفتر، والقوات املوالية حلكومة 
»الوفاق« املدعومة من أنقرة، وذلك فى ظل استمرار النشاط العسكرى 
التركــى املعــادى، ومواصلــة تركيا وحكومة الســراج قــرع طبول احلرب 
عانية، حيث قال الناطق باســم الرئاســة التركية، إبراهيم قالن، فى 
تصريحات لوســائل إعام تركية محلية إن حكومة »الوفاق« متمســكة 
بالتقدم نحو مدينتى ســرت واجلفرة، وجدد ما وصفه باشــتراط باده 
و«الوفــاق« انســحاب قوات »اجليش الوطنى« منهمــا من أجل التوصل 

إلى وقف إلطاق النار.
حتســبا النــدالع معــارك حــول مدينــة ســرت الســاحلية 

االســتراتيجية، عــزز »اجليــش الوطنــى« مــن قواتــه 
فــى محيط احلقول النفطيــة، حيث توجهت 

التابعــة  اخلاصــة  القــوات  مــن  ســرية 
للجيش إلى هذه احلقول لتأمينها. 

كمــا ونقلت وكالــة »األناضول« 
التركية الرســمية لأنباء 

الديــن  صــاح  عــن 
النمــروش، وكيــل 

الدفــاع  وزارة 
مــة  بحكو
 ، ج ا لســر ا
قولــه إنــه 
ليســت  «
ك  هنــا

خطــوط حمــراء« أمــام تقــدم قواتها ملا ســماه بـ«حترير وبســط كامل 
السيطرة على سرت«، الواقعة على بعد 4٥0 كيلومترا شرق العاصمة 
طرابلس. وبعدما لفت إلى أن قوات حكومته باتت على أبواب ســرت، 
قــال النمــروش إن »عمليــة حتريرها لن تتأخر«، مشــيرا إلى قيام هذه 

القوات ببعض التجهيزات على تخوم املدينة.
فى املقابل، كشــف »اجليش الوطنى«، على لســان الناطق الرســمى 
باسمه اللواء أحمد املسمارى، النقاب عن وجود قطع عسكرية بحرية 
تركيــة قبالــة ســواحل ليبيا الغربية، مشــيرا إلــى أن الطيــران التركى 
يواصل رحاته إلى مصراتة، وأن طائرات شــحن عســكرية تركية تنقل 
الســاح إلى ليبيا. واتهم املســمارى فى مؤمتر صحفى، عقده مســاء 
األربعــاء، الرئيس التركى رجب أردوغان بـ«العمل لصالح مخابرات دول 
أخــرى لــم يحددهــا«، وحتدى رغبة املجتمع الدولــى بوقف إطاق النار 
فــى ليبيــا، كما اتهم قطر بـ«الوقوف خلف االضطرابات احلاصلة فى 
ليبيا، ومتويل املرتزقة وامليليشيات«. وأكد املسمارى جاهزية واستعداد 
قوات »اجليش الوطنى« الليبى للتعامل مع أى حالة طارئة فى مواجهة 
املخطــط االســتعمارى التركــى، مشــيرا إلــى أن »أكبــر ضربــة وجهــت 

للجيش التركى عندما ظهرت صور ألفراده وهم عرايا«.
فى سياق ذلك، طالب املسمارى األمم املتحدة بضرورة تعديل الوعاء 
الزمنــى واملكانــى لبعثــة تقصى احلقائــق، التى أقرهــا مجلس حقوق 
اإلنسان للتحقيق فى االنتهاكات التى وقعت فى ليبيا منذ عام 2016. 
مشــيرا إلــى مقتــل واغتيــال وفقــد نحو 1600 شــخص، ما بــني مدنى 
وعســكرى فــى مــدن بنغازى ودرنــة وأجدابيا. مشــددا على ضــرورة أن 
يطــال التحقيــق دوال وكيانــات وأفــرادا يصلــون إلــى خــارج ليبيا، مثل 
قطــر وتركيــا، ورأى أن األولــى مــا زالــت متثــل تهديــدا لليبيــا بدعمها 
اإلرهاب والتطرف، وكذلك أنقرة التى دعمت امليليشيات وأرسلت ألفى 
عســكرى تركى و17 ألف »مرتــزق أجنبى« ملقاتلة اجليش، معتبرا ذلك 

جرمية ضد حقوق اإلنسان.
ليبيا صارت منتهكة من جماعة »اإلخوان« التى تغلغلت فى مفاصل 
الدولــة الليبيــة بعد اإلطاحــة مبعمر القذافى عام 2011، وهى اآلن فى 
أشــد احلاجــة إلــى من يقف معها الســترداد ســيادتها، وللحفاظ على 
هويتها العربية، وعلى أمنها واســتقرارها، الذى هو ضرورة للدفاع عن 
األمن القومى العربى. وما من شك فى أن جميع أبناء الشعب الليبى 

يرفضون االحتال التركى ونهب ثروات الباد. 
الافــت أن وزارة اخلارجيــة األمريكيــة ذكرت أن تركيــا دولة مصدرة 
لإلرهابيني، واتهمتها بتسهيل عبور املقاتلني اإلرهابيني الذين يسعون 
لانضمام إلى مناطق الصراع فى ســوريا والعراق، كما قالت إن أنقرة 
اســتخدمت حركــة االنقــاب الفاشــلة فــى عــام 2016 ذريعــة لهــا فى 
تصفية املعارضني، واعتقال املواطنني. وكشــف تقرير الدول ومكافحة 
اإلرهــاب لعــام 2109 الذى أعدتــه وزارة اخلارجية، عــن انتهاكات تركيا 
حلقــوق اإلنســان واعتقــال مواطنــني أتــراك، وكذلك مواطنــني أجانب 
مقيمــني فــى تركيا، مبا فيهم مواطنون أمريكيــون، وموظفون محليون 
فــى بعثــة الواليــات املتحدة إلــى تركيا، بزعــم ارتباطهــم بحركة جولن 

املعارض التركى للرئيس رجب أردوغان. 
التقريــر، الــذى حصلــت »املوجــز« علــى نســخة منــه، قــال مبنتهى 
الوضوح إن تركيا بلد يســهل عبور املقاتلني اإلرهابيني، الذين يســعون 
لانضمــام إلى »داعش« واجلماعــات اإلرهابية األخرى التى تقاتل فى 
ســوريا والعــراق، رغــم أنها عضو نشــط فــى التحالــف العاملى لهزمية 
داعــش. ووفقــاً للبيانــات العامة، اعتبــاراً من نوفمبــر تضمنت قائمة 
»املمنوعــني مــن الدخــول« فى تركيــا حوالى 7600 فــرد. وبني منتصف 

نوفمبر وأوائل ديسمبر 2019. 
قامت احلكومة التركية بترحيل أو منع دخول أكثر من 70 شــخصاً 
بســبب اإلرهــاب املزعوم، وأفــادت وزارة الداخلية أنه حتى 9 ديســمبر، 
كان هنــاك 1.174 عضــواً فــى داعش و11٥ من أعضــاء »القاعدة« فى 
احلجــز التركــى. وأضــاف التقرير: »فــى أعقاب محاولــة االنقاب فى 
يوليــو 2016. وصفــت احلكومــة التركيــة حركــة فتــح اهلل جولن املنفى 
بأنهــا »منظمــة فتــح اهلل اإلرهابيــة«، وهى ليســت مصنفــة على أنها 
منظمــة إرهابيــة فى الواليات املتحــدة، وواصلت احلكومة أيضاً فصل 
املوظفني العســكريني واألمنيني واملدنيني من الوظائف العامة فى عام 
2019. منــذ محاولة االنقاب الفاشــلة فى عــام 2016، قامت احلكومة 
بفصــل أو تعليــق أكثــر من 130.000 موظــف مدنى وأفــراد من القوات 
املســلحة مــن الوظائــف العامــة. وأشــار تقريــر وزارة 
قبضــت  تركيــا  أن  إلــى  اخلارجيــة 
علــى أكثر مــن 80 ألف مواطن 
تركــى وســجنتهم بســبب 
انتمائهــم  ادعــاءات 
جولــن،  حلركــة 
أكثــر  وأغلقــت 
 1٥00 مــن 
منظمــة غير 

حكومية. 

واعتبــر التقريــر أن تركيــا لديهــا تعريــف واســع لإلرهــاب يشــمل 
اجلرائــم ضــد النظام الدســتورى، واألمــن الداخلى واخلارجــى للدولة، 
وجميعها تســتخدمها الدولة حتت بند اإلرهاب، واستخدمت احلكومة 
بانتظام القانون لتجرمي ممارسة حرية التعبير، وحرية التجمع، وحقوق 
اإلنســان األخرى. ووفقا لوزارة الداخلية التركية، أحالت السلطات أكثر 
من 10 آالف حســاب على وســائل التواصل االجتماعى إلى الســلطات 
القضائية، متهمة تلك احلســابات بأنها تنشــر دعايات مزعومة تتعلق 
باإلرهاب، وفى الربع األول من عام 2019 وحده، ألقت القبض على أكثر 
من 3600 مســتخدم يواجهون إجراءات قانونية بســبب أنشــطتهم على 

وسائل التواصل االجتماعى.
القيادة املصرية، على لســان الرئيس عبد الفتاح السيســى، حددت 
خطاً أحمر لتركيا فى ليبيا. متّثل املوقف املصرى فى البدء بدعوة إلى 
اســتئناف محادثات التســوية السياســية بني األطــراف الليبية والتزام 
هدنة؛ ما يعنى بقاء خطوط االنتشار العسكرية كما هى بعد انسحاب 
»اجليــش الوطنــى« من غرب الباد. وما من شــك فى أن خطط تركيا 
فــى ليبيــا تتضمــن اســتهدافاً مباشــراً ملصر، مــن خال إنشــاء نظام 
تهمــني عليــه جماعــة »اإلخــوان« فــى طرابلس، مــع ما يعنــى ذلك من 
انتقــال »إخــوان مصــر«، الذيــن تؤويهم تركيــا، إلى ليبيا وعــودة الوضع 
إلــى ســابق عهده عندما كان اإلرهابيون يتخــذون من ليبيا قاعدة لهم 

كمجموعة هشام عشماوى فى درنة على سبيل املثال.
املوقــف الفرنســى احلالى شــديد الوضوح مبعارضته للــدور التركى 
فــى ليبيــا، وقــد عّبــر عنــه علنــاً الرئيس إميانويــل ماكرون. ويخشــى 
الفرنســيون أن يســتخدم الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان ليبيــا البتزاز 
أوروبــا مثــل مــا فعل ســابقاً بورقة املهاجريــن، الذين فتح حــدود باده 
أمامهم لـ«غزو« أوروبا، بحســب ما يقول منتقدون لسياســاته. وإضافة 
إلى ذلك، يخشى الفرنسيون أيضاً أن ينجح أردوغان فى إنشاء قاعدة 
لتيارات اإلسام السياسى املتشدد فى ليبيا، مشيرين إلى نقل األتراك 
إلــى هــذا البلــد مــا يصــل إلــى 10 آالف مرتزق ســورى مــن جماعات، 

بعضها يوصف بالتشدد، وبعضها كان جزءاً من »داعش« و«النصرة«.
يزعــم األتراك، فى املقابل، بأن الفرنســيني كانــوا يدعمون »اجليش 
الوطنــى« بقيــادة املشــير خليفة حفتر، الــذى يعتبرونه »غير شــرعى«، 
بينمــا هــم جــاءوا إلى ليبيا بناًء على طلب مــن »احلكومة املعترف بها 
مــن األمم املتحــدة«، فــى إشــارة إلى حكومــة فائز الســراج املنبثقة من 

»اتفاق الصخيرات« باملغرب فى ديسمبر 201٥.
وتعتــرف األمم املتحــدة بالفعل بحكومة الســراج، لكن هذه احلكومة 
تفتقد الشرعية كونها لم حتصل على ثقة مجلس النواب الليبى، وكون 
فتــرة صاحيتها املنصــوص عليها فى اتفاق الصخيــرات تتحدث عن 

سنة ونصف السنة فقط، وهى فترة انقضت منذ زمن طويل.
جهة واحدة لها الشرعية فى ليبيا، هى مجلس النواب املنتخب من 
الشــعب )انتخابــات 2014(. وقــد أعلــن رئيس هذا املجلس، املستشــار 
عقيلــة صالح عيســى، دعمــه الواضح للموقف املصــرى، مبا فى ذلك 
إمكان التدخل عسكرياً إذا حاولت تركيا السيطرة على سرت واجلفرة، 
والتقدم شرقاً نحو الهال النفطى. وقد برز دور رئيس مجلس النواب 
الليبــى بشــكل الفــت أخيراً؛ إذ ظهر فى املؤمتــر الصحفى الذى عقده 
الرئيس السيسى مع املشير حفتر، والذى مت خاله اإلعان عن مبادرة 
إطــاق احلــوار الليبى - الليبى. ودعم عقيلــة صالح »إعان القاهرة«، 
للبدء فى عملية سياســية شــاملة إلنهاء األزمة الليبية، والتأكيد على 
دور القوات املســلحة فى مكافحة اإلرهاب واملرتزقة والعدوان األجنبى، 

وإنهاء أى دور للميليشيات املسلحة.
هنــاك أيضــا رســالة حاســمة وجهتهــا إيطاليــا إلــى حكومــة فايز 
الســراج، األربعاء، أضيفت إلى مجموعة رســائل من دول أخرى حملت 
املغــزى نفســه. وجــاءت الرســالة فــى إطــار حتذيــر مــن أى محــاوالت 
الختــراق جبهــة ســرت من قبــل ميليشــيات طرابلس، حيــث أكد وزير 
خارجيــة إيطاليــا، لويجــى دى مايو، عقب لقائه الســراج فى العاصمة 
طرابلــس، علــى ضرورة إطــاق العملية السياســية فى ليبيــا، والعودة 

إلى املفاوضات.
التحذير أصبح واضحا بصورة ال تقبل التجاهل أو ســوء التفســير، 
وخاصته أن أى خطوات عسكرية من امليليشيات املدعومة من تركيا، 
الختراق جبهة ســرت، أمر مرفوض وســيؤدى إلى تفاقم النزاع. وشــدد 
الوزيــر اإليطالــى أيضا على ضرورة وضع حد للتدخات اخلارجية فى 
ليبيا، والعودة للمسار السياسى. وقال دى مايو: »لقد أثرت مع السراج 
مخاوفنا بشأن العمليات العسكرية فى سرت التى ميكن أن تؤدى إلى 
جتــدد القتــال ووقوع املزيد مــن الضحايا فى صفــوق املدنيني«. وتابع: 
»كمــا أكــدت أن هــذه املســألة من شــأنها أن تــؤدى عمليا إلى تقســيم 
الباد، وهو أمر غير مقبول بالنســبة لنا باعتباره اخلطوة األولى نحو 

اندالع صراع مسلح جديد«.
وتكتســب حتذيرات روما أهميتها مما تعكســه من رســائل واضحة، 
أهمهــا أن موقــف رومــا جــاء عقــب لقــاء بــني الوزيــر اإليطالــى وفايز 
السراج، وفى قلب طرابلس. وتأتى أيضا عقب توقيع إيطاليا واليونان 
اتفاقية لترســيم احلدود البحرية بينهما، وهى خطوة من شــأنها قطع 
الطريــق أمــام األطماع التركيــة فى حقول النفط والغاز فى املتوســط. 
ثم إن اجلانب اإليطالى، كان الطرف الذى تعول عليه حكومة الســراج 
كحليف وحيد فى االحتاد األوروبى. لكن الرياح اإليطالية جاءت مبا ال 
تشتهيه حكومة الوفاق، لتعكس حتوال واضحا ومستمرا فى سياسات 

روما جتاه األزمة الليبية.
إن كل قيــادات ميليشــيات »الوفــاق« ومعهــم جماعة اإلخــوان وباقى 
اإلرهابيــني عبــارة عــن مرتزقة تدفع لهــم دويلة قطــر الصغيرة مقابل 
هــدم بادهــم وتخريبهــا، حتقيقــا للمشــروع التركــى بدمائهــم ومبداد 
»اخليانــة« وأقــام »العمالة«، وقد جرى ذلــك على طول التاريخ وعرض 
اجلغرافيا، وأكثر من يحتقرهم هم من اســتخدموهم لتخريب بادهم 

وجندوهم إلسقاطها وتخريبها وسرقتها، والشواهد ال حتصى.
باختصار، نقول إن التدخل التركى فى ليبيا ســيحقق شــيئاً واحداً، 
ليس السيطرة على ليبيا ومتكني »الوفاق« من كل السلطة، بل توسيع 
دائرة الصراع فى هذا البلد املمزق منذ الربيع العربى. لهذا جاء »إعان 
القاهرة« كمحاولة أخيرة إلنقاذ ليبيا قبل االنتقال إلى الفصل اجلديد 

واألخطر من احلرب.

  وبيان نهائى بعدد الوفيات فى أوروبا والشرق األوسط 
 الفرنسيون يقلدون االسكندرانية ويصعدون إيفل فى مظاهرة كبيرة 

بالخط 
األحمر  3

مصر دقت أول مسمار فى نعش أردوغان
التفاصيل الكاملة لموقف القبائل بعد تصريحات السيسى   قوائم المتطوعين    الجيش الليبى يدعو العرب لصد الغزو التركى   

للتدريب والتسليح تشمل جميع الشباب الليبى  مواجهة المستعمرين األتراك وميليشياتهم من المرتزقة تجدد العهد بين القبائل 



0 بث مباشر
العدد ٧١١

اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

4 يونيه ٢٠٢٠ قد وقعت دينا عقود انضمامها لفيلم »30 ٩٢األثنين
مارس« منذ فترة قصيرة، حيث يتولى إخراجه 

أحمد خالد موسى، وستكون دينا الشربينى 
بطلته الرئيسية، ويشاركها البطولة أيضًا 

كل من أحمد الفيشاوى، وخالد الصاوى

4 ماذا وراء تعاقد دينا الشربينى 1
على 4 أفالم دفعة واحدة؟

كيف ترى املؤسسات العاملية االقتصاد املصرى؟

حيــث خالفــت مصــر االجتــاه الهبوطى لالســتثمارات 
األجنبية املباشرة الواردة للقارة األفريقية، والتى شهدت 
تراجعاً فى التدفقات الداخلة إليها بنسبة 10% لتبلغ 45 

مليار دوالر فى العام املاضى.
»الســعيد« لفتــت أيضــاً إلــى تصريــح صنــدوق النقــد 
الدولــى بــأن االقتصــاد املصرى يأتى ضمــن قائمة تضم 
أكبــر30 اقتصــاداً، ُيثلــون 83% مــن النــاجت اإلجمالــى 
العاملــى، وتوقــع الصنــدوق فــى يونيــو مــن تقريــر »آفــاق 
االقتصــاد العاملــى« أن تنجــح مصــر والصــن فى حتقيق 
منــو إيجابى خالل2020، وذلــك رغم حتديات اقتصادية 
وصحية فرضتها جائحة »كوفيد-19« وهو ما دفع معظم 

دول العالم إلى انكماش حاد.
وزارة التخطيط ســلطت الضوء على تصريحات شركة 
ســيكينج ألفــا، حيــث أكــدت فــى تقريــر صــادر عنها أن 
مصر تعد ســوقاً مثيــراً لالهتمام لالســتثمار فيه، وذلك 
بعــد النظــر فــى التاريــخ االقتصــادى والسياســى للبالد 
خالل السنوات العشر املاضية وتوقعاتها املستقبلية لعام 

.2030
»ســيكينج ألفا« أوضحت أن حتســن االقتصاد املصرى 
بشــكل كبير منذ عام 2011، يُقلل من مخاطر االســتثمار 
املرتبطة باالســتثمار فى سوق األسهم، الفتة إلى انتعاش 
مجــال الســياحة فــى مصــر بشــكل كبيــر خــالل 2016-

2019، كمــا واصلــت العملــة املصريــة اســتقرارها هــذا 
العام، مقارنة باألسوأق الناشئة األخرى.

تقريــر الــوزارة تطــرق إلــى ما أعلنــه البنــك األفريقى 
للتنميــة، فــى تقريــر لــه، عــن أنه قــد قام بدعم مشــروع 
الطاقــة الشمســية الضخــم فــى مصــر، الــذى ســيكون 
األكبــر فــى العالــم عنــد االنتهــاء، ومــن بن املســتثمرين 
AFRICA50 والتــى أنشــأها بنــك التنميــة األفريقــى، 
وسيُســاعد مشــروع بنبــان علــى توفيــر الطاقــة النظيفة 
ملئات اآلالف من األســر، وسيســاعد مصر على الوصول 
إلى هدفها املتمثل فى توليد 20% من طاقتها من مصادر 
متجــددة بحلــول عــام 2022، ووضع هذا املشــروع مصر 
علــى اخلريطــة كالعــب رئيســى للطاقــة الشمســية فــى 

أفريقيا.
البنــك األفريقــى للتنميــة قــال إن تأثير مشــروع بنبان 
تنموى هائل، حيث سيوفر حوالى 1000 وظيفة بناء )من 
إجمالــى 4500 وظيفــة(، وتوفيــر الطاقــة النظيفة ألكثر 
من 400000 أســرة وجتنــب 350.000 طن من انبعاثات 
ثانى أكســيد الكربون التى كانت ســتنتج من مصادر غير 

متجددة.
التقريــر أشــار إلــى تصريح صندوق النقــد العربى 
بــأن مصر تصدرت قائمة الدول العربية فى خدمات 
الدفــع اإللكترونــى واحملافظ اإللكترونيــة بعدد 130 

رغم بشرى سارة زفتها وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بإصدارها تقريرًا 
جديدًا يرصد آراء المؤسسات العالمية فى االقتصاد المصرى، والسؤال اآلن كيف 

ترى المؤسسات الدولية اقتصاد مصر؟
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، أشارت إلى تقرير 

منظمة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( لعام 2020، المتضمن 
أن مصر ظلت أكبر متلٍق لالستثمارات األجنبية المباشرة فى أفريقيا خالل العام 

الماضى، مع زيادة التدفقات الداخلة إليها بنسبة 11% لتصل إلى 9 مليارات دوالر

مصر تصدرت 
قائمة الدول 

العربية فى 
خدمات الدفع 

اإللكترونى 
والمحافظ 
اإللكترونية

وفاء حسن

فاطمة خميس

أمانى أبوعيسى

هل يرحل »كهربا« من األهلى بعد 5
التعاقد مع طاهر وبقاء رمضان؟

يشهد  النادى األهلى 
الفترة الحالية حالة من 
التجديد والتدعيم فى 

صفوف الفريق األول لكرة 
القدم، بعدما طلب المدير 

الفنى لألحمر السويسرى 
رينيه فايلر التدعيم فى 
العديد من المراكز قبل 

بدء الموسم الجديد كعادة 
القلعة الحمراء قبل كل 

موسم كروى.

إسالم أسامة 

وبشأن التدعيم الذى يجعل البعض خارج القلعة احلمراء على سبيل اإلعارة 
أو بالبيــع النهائــى، فيأتى محمود عبداملنعم كهرباء على رأس القائمة املهددة 
بالغياب عن القلعة احلمراء املوسم املقبل بعد اقتراب إمتام التعاقد مع طاهر 
محمــد طاهــر، وحال بقاء رمضــان صبحى مع النادى األهلى املوســم املقبل.. 
ليبقى الســؤال الشــاغر فى رؤوس اجلماهير احلمراء فى الشــارع الرياضى.. 

هل يرحل كهربا بعد التعاقد مع طاهر وبقاء رمضان؟
البدايــة عندمــا خرجــت تقارير تفيد بــأن جلنة التخطيط بالنــادى األهلى 
برئاســة محســن صالح، اســتقرت على إعارة محمود عبداملنعم »كهربا« العب 
الفريق الكروى األول بنهاية املوســم اجلارى فى حالة متديد عقد السويســرى 
رينيه فايلر، املدير الفنى خالل الفترة املقبلة، وذلك لسببن، أولهما أن الالعب 
تعمــد انتقــاد طريقــة لعــب وسياســة املديــر الفنى خــالل جلســاته اخلاصة، 
والســبب الثانى أن كهربا يتمســك باملشــاركة األساســية فى املباريات احمللية 
واألفريقية، رافضا فكرة اجللوس احتياطيا أو االســتبعاد من قائمة املباريات، 
فى الوقت الذى يرفض فيه »فايلر« التدخل من أى طرف، ســواء كان مســئوال 
أو العبــا فــى األمــور الفنيــة، وهو مــا أبلغه أكثر مــن مرة إلى مســئولى جلنة 

التخطيط.
جلنــة التخطيــط بالقلعــة احلمــراء تخشــى من افتعــال األزمات مــع املدير 
الفنــى مــن جانــب »كهربا« ومن ثم فإنها تفضل إعارته بنهاية املوســم اجلارى، 
ســواء ألى نــاد محلــى أو خــارج مصــر، وكان كهربــا قــد تلقى عرضا ســعوديا 
خالل فترة ســابقة من أجل االنتقال إليه فى املوســم املقبل، وأخطر به ســيد 
عبداحلفيــظ، مديــر الكــرة، لكــن األخير أرجأ البت فيه حلــن احلصول على 
رأى املدير الفنى بشأن استمرار الالعب من عدمه. يأتى هذا فى الوقت الذى 
اقتــرب فيــه طاهــر محمد طاهر، مهاجــم املقاولون العرب مــن االنضمام إلى 
صفــوف القلعــة احلمراء بعد اجللســة التى عقدها محمــود اخلطيب، رئيس 
النــادى مع محســن صالح، رئيس نادى املقاولــون العرب ومحمد عادل فتحى، 
املشــرف العام على الكرة بذئاب اجلبل، واتفق خاللها الطرفان على إمكانية 
انضمام »طاهر« إلى القلعة احلمراء، سواء على سبيل اإلعارة أو البيع، ووفقا 
ملصــدر مطلــع فإن مســئولى املقاولــون العرب أبــدوا مرونة كبيــرة من أجل 
إمتام الصفقة وفقا لالتفاق على األمور املالية التى ســتنتهى خالل الفترة 

املقبلة.
يذكــر أن مســئولى القلعــة احلمــراء دخلــوا فــى مفاوضات جــادة مع 
الالعب خالل الفترة السابقة، بناء على طلب من فايلر، املدير الفنى، 
الذى يتمســك بضم مهاجم متميز يعتمد عليه فى املباريات املقبلة 

إلى جانب مروان محسن مهاجم الفريق األساسى.
وانضــم محمــود كهربــا إلــى صفــوف األهلــى الصيــف املاضى 
قادماً من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف 
املوســم، وذلــك بعدما ســدد األهلى الحتاد الكــرة فيما يقرب من 
15 مليــون جنيــه عبــارة عن مســتحقات متأخرة عنــد قيد بعض 
الالعبــن بجانــب نســبة الـ3% من عقــد الالعب وعائد احتــاد الكرة 
مــن البــث الفضائــى ملباريات األحمــر، ليتمكن من قيده رســمياً خالل فترة 

االنتقاالت الشتوية املاضية.
ورحــل كهربــا عــن الزمالــك رغــم امتداد عقده مــع الفريق والــذى يؤكد 
النــادى األبيــض أن العقــد قانونــى وموقــف النــادى ســليم، حيــث قــام 
باالنتقــال إلــى أفيــش البرتغالى واســتخرج بطاقــة دولية مؤقتــة قبل أن 
ينضــم للنــادى األهلــى ليصعــد األبيض شــكواه فى الفيفــا ضد الالعب 

والنادى البرتغالى والقلعة احلمراء.
ولم يخض محمود كهربا ســوى 10 مباريات مع الفريق األحمر منذ 
انتقالــه إليــه قادماً من الدورى البرتغالى، حيث متكن من إحراز ثالثة 

أهداف وصنع مثلها.

تعيش الفنانة دينا 
الشربينى حالة من 

»النحت« السينمائى 
فى الفترة األخيرة، حيث 

تعاقدت على بطولة 
فيلمين جديدين، هما 

»التهويدة« مع النجم عمرو 
يوسف، و»30 مارس« مع 

الفنان أحمد الفيشاوى، 
وتقدم دينا خالل هذه 

األعمال نفس نوعية 
القصة، حيث تدور األحداث 

فى إطار الـ»سايكو دراما«.

ملاذا يقدس البطريرك املرأة ويدافع عنها فى عظاته وأحاديثه؟2

وكان آخــر حديــث للبابا عــن املرأة أمــس وذلك خالل 
حلقــة جديــدة من برنامج »مًعــا بنفس واحدة« الذى يذاع 
على الصفحة الرســمية للمتحدث باسم املركز االعالمى 
للكنيســة علــى موقع التواصل االجتماعــى »الفيس بوك« 
حيــث قــال: »أنــه خالل صــوم الرســل نصلىى مــن أجل 
املرأة التى خلقها اهلل مع آدم اإلنسان األول، فنصلى من 

أجل املرأة فى كل صورها التى خلقها اهلل«.
وال يتردد البابا فى املشاركة بأى لقاء يدافع عن حقوق 

املرأة ففى بداية العام اجلاري
أكد البابا خالل رسالة بالفيديو كونفرانس ألقاها فى 
مؤمتــر اللجنــة املجمعيــة للمرأة الذى عقد بأســيوط، إن 
املســيح رفــع من مكانــة املرأة التى لم تكــن حتتل مكانتها 

الالئقة فى العهد القدمي.

وأشار قداسته الى إن الكتاب املقدس أولى املرأة عناية 
خاصة حتى إنها شــهدت األحداث الكبرى فى املســيحية 

مثل الصلب ضارًبا املثل بشخصيات نسائية مسيحية.
كمــا أبدى البابا إعجابه مبوضــوع املؤمتر األول للجنة 
املجمعية، الذى حمل شعار ال للعنف ضد املرأة متمنًيا أن 
تسود هذا الوعى فى الكنائس وفى املجتمع بشكل عام.

وخالل االحتفال بالذكرى الســنويه لشــهداء الكنيســة 
البطرسيه نهاية العام املاضي

 قــال البابــا إن الســيدة العــذراء مرمي هى املــرأة التى 
تزين الكنيســة، واملرأة املتزوجة تكون دائما ســبب سعادة 
بيتهــا، كمــا أن لها تأثيرا كبيرا فى احليــاة، وتعلم أبنائها 

حياة القداسة.
وأشــار البابــا إلــى أن املســيح رفــع كثيــرا مــن شــأن 

املــرأة، بعــد أن كانت بال كرامة فى فكر ووجدان الشــعب 
اليهــودي، بينمــا كــرم املســيح املــرأة ســواء املتزوجــة أو 

األرملة أو العذراء.
وال يتردد البابا فى الدفاع عن املرأة واملطالبه بحقوقها 
فعقب نشــر وثيقة األمم املتحدة للمرأة فى يناير املاضى 

والتى قالت ان الزواج قيًدا على حرية املرأة.
فســارع البابــا بنشــر فيديو عبــر الصفحة الرســمية 
للمتحدث الرســمى باسم الكنيسة املرقسية عبر »فيس 
بــوك«، قال فيه »األســرة ككيان جــاء بها اهلل حن خلق 
آدم وحــواء، فكيــف تتحدث الوثيقــة أن الزواج قيد وأن 
احلمــل قيــد، وهى وثيقة تعبر عن نوع من الشــذوذ فى 

التفكير« .
وأضاف »هذه الوثيقة جاءت لتفكيك املجتمعات«.

ال يتردد البابا 
فى المشاركة 
بأى لقاء يدافع 

عن حقوق 
المرأة ففى 
بداية العام 

دايمآ ما يؤكد البابا تواضروس الثاني، بابا 
اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن المرأة هى 

نصف المجتمع، وأن دورها ال يقل أهمية عن الدور 
الذى يقوم به الرجل.

كما طالب أكثر من مرة األقباط الصالة من أجل المرأة 
الفتا إلى أن صالح المرأة يعنى صالح المجتمع ككل.

ألــف منفــذ منتشــرة فى مختلــف أنحــاء اجلمهورية. 
ولفــت تقريــر وزارة التخطيــط إلــى مــا ذكــره تقريــر 
صــادر عــن صنــدوق النقــد العربــى بعنــوان »مرصد 
التقنيــات املاليــة احلديثة فى الــدول العربية« لرصد 
أبــرز النمــاذج الناجحــة فــى مجــال التقنيــات املالية 
ينتشــر  أنــه  والتطبيــق،  للتوســع  القابلــة  احلديثــة 
اســتخدام احملافظ الرقمية لشركات التقنيات املالية 
فــى مجــال الدفــع اإللكترونى فى قطــاع التجزئة فى 
عــدد مــن الدول مبــا يُعزز آليــات الدفــع اإللكترونى، 
حيــث يتوفــر فــى مصــر نحــو 15.3 مليــون محفظة 
رقميــة، ونحو4 مالين محفظة فى البحرين، ومليون 
محفظــة فــى الســعودية. وأضــاف أن إجمالــى عــدد 
املنافــذ التــى تقــدم خدمــات الدفــع اإللكترونــى فــى 
ثمانــى دول عربيــة هى: »البحرين واجلزائر وســوريا 
العــراق ولبنــان وليبيا ومصر واملغــرب« بلغ نحو 178 
ألف منفذ. وتابع أن نشــاط شــركات التقنيات املالية 
فــى عــدد من الدول العربية شــهد منــواً ملحوظاً فى 
الســنوات األخيــرة مدعومــاً بالتطور الكبير املُســجل 
علــى صعيــد قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات، 
فيما ســاهمت الزيادة الكبيرة فى أعداد مســتخدمى 
الهواتــف الذكية فى اإلســراع بتبنــى تطبيقات الدفع 

اإللكترونى فى الدول العربية.

أسئلة      األسبوع    الساخنة
 وبــدأت هــذه األعمال بتصوير فيلمن قبل ظهــور فيروس كورونا والذى 
تســبب فى إغالق دور العرض الســينمائية ضمن اإلجراءات التى اتخذتها 
احلكومة املصرية للوقاية من انتشــار الفيروس، إال أنها تســتكمل نشاطها 
السينمائى فى األيام املقبلة من خالل الفيلمن اجلديدين لتكون احملصلة 

4 أفالم فى 2020.
وقــد وقعــت دينا عقــود انضمامها لفيلم »30 مــارس« منذ فترة قصيرة، 
حيث يتولى إخراجه أحمد خالد موســى، وســتكون دينا الشــربينى بطلته 
الرئيســية، ويشــاركها البطولــة أيضــاً كل مــن أحمــد الفيشــاوى، وخالــد 
الصــاوى، وأحمــد خالد صالــح، وأســماء أبواليزيد، وصبرى فــواز، ومحمد 
جمعــة، ومحمــد علــى رزق، وندى موســى، وعــدد آخر مــن الفنانن، حيث 

ينتمى الفيلم لنوعية أعمال السايكو دراما.
أما فيلم »التهويدة« فتشارك دينا بطولة الفيلم مع بطله الرئيسى عمرو 
يوســف، وســيتولى املخــرج طارق العريــان إخراجــه والفيلم ينتمــى لنوعية 
الـ»ســايكو دراما«، حيث يعتبر هــذا القالب الفنى اجلديد، وجتربة جديدة 
لعمرو يوســف الذى شــارك فى العديد من أعمال األكشــن والرومانســية؛ 
كمــا أن هــذا الفيلــم ليس التعــاون األول الذى يجمع الفنان عمرو يوســف 
واملخرج طارق العريان، حيث جمعهما من قبل فيلم »والد رزق«، وطرح صناع 
»التهويدة« قبل أسابيع تيلر قصيرا للفيلم، وكشف عن طبيعة العمل الذى 

ينتمى لنوعية أعمال الرعب بفكرة جديدة على السينما املصرية.
كما انتهت أيضاً دينا الشربينى من تصوير فيلم »البعض ال يذهب للمأذون 
مرتن« قبل عدة أشــهر، حيث كان مقرراً طرحه فى عيد الفطر املاضى، ولكن 
قــرار غلــق دور العرض الســينمائية منذ شــهر مارس املاضــى ضمن اإلجراءات 
الوقائيــة من انتشــار فيروس كورونا تســبب فى تأجيل طــرح الفيلم، خاصة مع 
إلغــاء موســم عيد الفطر، ويشــارك فى بطولــة الفيلم كــرمي عبدالعزيز وماجد 
الكدوانــى وبيومــى فؤاد وعدد من ضيوف الشــرف، منهــم أحمد فهمى، وعمرو 
عبداجلليل، ونسرين أمن، وآخرون وهو تأليف أين وتار، وإخراج أحمد اجلندى.
وكانــت املشــاهد األخيــرة التــى صورهــا كــرمي عبدالعزيز خــالل العمل 
فــى أحــد الديســكوهات، والتى جمعت بينــه وبن الفنانة دينا الشــربينى، 
يشــار إلى أن صناع العمل كشــفوا عن صورة توضح ظهور كرمي عبدالعزيز 
بلوك إحدى الشــخصيات فى الفيلم، الذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى 
اجتماعــى، حيــث يقــدم شــخصية »إعالمــى« يعمــل على كشــف احلقائق 
بطريقــة تنكريــة فى شــخصيات مختلفــة وغريبة عنه، حيــث يظهر بدور 

رجل »شعبى« أصلع ويرتدى زياً كوميدياً.
أمــا فيلــم »يــوم 13«، فقد انتهت أيضاً دينا الشــربينى مــن تصويره فى 
مطلــع العــام اجلارى، حيث كان مخططاً طرحه فى موســم عيد األضحى 
إال أن فكرة فتح دور العرض بسعة استيعاب 25 فى املائة ستجعل صناعه 
يؤجلون طرحه ملوعد آخر إلى حن فتح دور العرض بســعة كاملة، والعمل 
من بطولة أحمد داود، وشريف منير، ومحمد ثروت، ونسرين أمن، وأروى 
جــودة، وأحمــد زاهر، وفيــدرا، ومحمود عبداملغنى، ومجــدى كامل، ونهال 

عنبر، ونهى عابدين، ومحمد الصاوى، وتأليف وإخراج وائل عبداهلل.
ومت بنــاء ديكــور كبير ملخزن مهجور وصور فيــه أبطال الفيلم العديد 
من املشاهد قبل االنتقال إلى مدينة اإلنتاج، حيث تدور معظم األحداث 
هناك، والفيلم ينتمى لنوعية أعمال الرعب والتشويق، وانطلق تصويره 

يوم 16 ديسمبر املاضى.
يذكر أن فيلم »يوم 13« يسجل التعاون الثانى بن أحمد داود ودينا 
الشــربينى فى الســينما بعدما قدما سوياً فيلم »هيبتا - احملاضرة 
األخيــرة« مــع املخرج هادى الباجورى قبل 4 ســنوات، بينما اشــتركا 
معا فى بطولة مسلســلى »جراند أوتيل« مع عمرو يوســف ومحمد 
ممــدوح وإخــراج محمــد شــاكر خضير، و»زى الشــمس« مبشــاركة 
أحمد الســعدنى وسوســن بدر وإخراج ســامح عبدالعزيز، وأخيراً 
»لعبة النسيان«، الذى قدمته الشربينى خالل السباق الرمضانى 
املاضــى، وهو مقتبس من فورمات مسلســل إيطالى، والســيناريو 
واحلــوار لتامر حبيب، وإخراج أحمد شــفيق، وبطولة إجنى املقدم، 
ومحمــود قابيــل، ورجاء اجلــداوى، وأســماء أبواليزيد، وعلى قاســم، 

وأسماء جالل، وضيف الشرف أحمد صفوت.

وفاء حسن

متى تسقط حكومة الفخفاخ فى تونس ؟3

لقد طالب بعض نواب املعارضة الفخفاخ باالستقالة. فيما 
هــدد عيــاض اللومي، املنتمــى حلزب »قلب تونــس«، بتقدمي 
الئحة لسحب الثقة منه ومقاضاته، بحجة استغالل منصبه 
للتنفــع، كمــا طالبته نعيمة املنصــوري، عن الكتلــة البرملانية 

نفسها، باالستقالة »حفظاً ملاء الوجه«؛ على حد تعبيرها.
وحتولت اجللسة البرملانية من اجتماع لتقييم أداء احلكومة 
خالل مائة يوم من وجودها، إلى جدل حاد حول الشركة التى 
يتلــك الفخفــاخ أســهماً فيهــا، والتى حصلت علــى صفقتن 
مــع الدولــة بقيمة 44 مليون دينار تونســى )نحو 15.4 مليون 
دوالر( خالل فترة احلجر الصحي. وشهدت مداخلة الفخفاخ 
بعد رده القوى على منتقديه مقاطعة بعض النواب، خصوصاً 
النائب عن حزب »الرحمة« املعارض، ســعيد اجلزيري، الذى 
كانــت مداخلتــه قويــة وشــديدة االنتقــاد لرئيــس احلكومــة.
وأوضــح اللومــى أن موقــف حزبه من رئيــس احلكومة يرتكز 
علــى شــبهات »تضــارب املصالــح« و»شــبهات الفســاد«، التى 
باتــت تالحق الفخفاخ بســبب مشــاركته فى صفقــة عمومية، 

رغم أنه رئيس حكومة يفترض أن يبتعد عن الشبهات.
»احلــزب  رئيســة  موســي،  عبيــر  انتقــدت  مــن جهتهــا؛ 
الدســتورى احلر«، )معارض(، عــدم توفر أى وثيقة حكومية 

تقيم الوضع االقتصادي، وتقدم معطيات حول حصيلة مائة 
يــوم مــن عمر احلكومــة. ووجهــت كالمها لرئيــس احلكومة 
فــى  منــه...  متأكــدون  ألننــا  يعنينــا؛  ال  »فســادكم  قائلــة: 
حكومتكــم فســاد أكبــر من هــذا، وبها أعضاء ال يســتحقون 

االنتماء لها«.
ودافع رئيس احلكومة عن موقفه بقوله إن من حق الوزير 
أن »ينمى ثروته ويستثمر أمواله وهو خارج املسؤولية، وهذا 
ما قمت به بعد خروجى من املســؤولية فى 2014«، مضيفاً 
أنه أســس من منطلق قناعته بأهمية االســتثمار شــركة مع 
بعض أصدقائه، وأنه أقنع فى سنة 2015 مستثمراً أجنبياً، 
ودخل فى شراكة فى قطاع تثمن النفايات، داعياً إلى تغيير 
املفاهيــم، والتأكيــد علــى أنه من حق املســؤول أيضــاً العمل 

واإلنتاج، على حد تعبيره.
وتابــع الفخفــاخ مدافعــاً عن نفســه بالقول إنه ســأل أهل 
فبرايــر  نهايــة  رئاســة احلكومــة  تولــى  بعــد  االختصــاص 
)شــباط( املاضي، حول ما يفرضه القانون فى هذه احلالة، 
فأخبروه بأن الشــرط الوحيد هو التصريح باملكاســب، وهو 
مــا قــام به لدى هيئــة مكافحة الفســاد؛ وبـ»التدقيق اململ«؛ 
على حد تعبيره، مؤكداً أن ذلك لم يكن فى العلن، وأن رئيس 

الهيئة شــوقى الطبيب راســله ليحذره من تضارب املصالح، 
وهو ما جعله يفوت أسهمه، حسب تعبيره.

وعبــر الفخفــاخ عن اســتيائه ممــا عّدها »حملــة منظمة« 
ضــده، قائــاًل: »نقــول للذيــن يحاولــون ضــرب مصداقيتــى 
باللهجة التونسية: )يبطى شوية(«، وهو تعبير غير مستحب 
فى األوســاط التونســية، موضحاً أنه جاء لتكريس النزاهة، 
وأنه أول من كرس الشــفافية فى وزارة املالية حن كان على 

رأسها.
وعــّد الفخفــاخ أن مــا يتــم ترويجــه فــى حقــه »محــض 
مغالطــات وافتــراء«، وقــال بهــذا اخلصــوص: »دعنــا نصلح 
كل مــا قيــل من مغالطــات وافتراءات وشــتم... ألن االفتراء 
والشــيطنة ضــد كل من يســتثمر أمواله أمر غيــر مقبول... 
ومــن غير املعقول التعامل مع األشــخاص مبنطق امللفات... 

التى أرهقت تونس«.
فــى الســياق ذاتــه، قــال رئيــس احلكومــة إنــه »ال مجــال 
إلرباك الدولة بأى طريقة كانت... ونقول ملن يحاول إرباكنا: 
هيهــات... هيهــات... الدولــة واقفة«، مضيفــاً أن هناك من 
حــاول طيلة 10 ســنوات التآمر علــى الدولة؛ لكنه لم يتمكن 

من حتقيق أى شيء، على حد تعبيره

المعارضة 
التونسية 

تقصف الفخاخ.. 
فسادكم ال 
يعنينا؛ ألننا 

متأكدون منه... 
فى حكومتكم 
فساد أكبر من 

هذا

هل تشهد الفترة القادمة سحب الثقة من حكومة الفخفاخ فى تونس بعد 
إنقالت نواب البرلمان ضدها؟.. ولماذا أعلن النواب حملتهم فى هذا التوقيت؟.. 
وهل السبب سياسى أم انه اقتصادى؟.. حيث تفجرت العديد من قضايا الفساد 

داخل الحكومة وكيف يستطيع الفخفاخ العبور من هذه األزمة؟.. وما موقف رئيس 
تونس مما تعرضت له الحكومة داخل البرلمان.
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السنة الثامنة عشرة
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فى محاولة أخرى لترهيب المواطنين، انتشرت 

شائعة عن إجبار العاملين بالجهاز اإلدارى 
للدولة على المعاش المبكر كشرط للحصول 

على قرض صندوق النقد الدولى لمواجهة 
»أزمة كورونا«،

األخوان يستغلون رفع احلظر ويطلقون الشائعات القاتلة

تقارير االقتصاد املصرى فى »الصندوق«

بســعر 85 جنيهــاً، وطــرح اللحــوم املجمــدة بســعر 63 
جنيهــاً، بجانــب توفيــر كميــات كبيــرة مــن الدواجــن 
والفاكهــة  اخلضــراوات  منتجــات  وكذلــك  املجمــدة، 
بأســعار مخفضــة مقارنــة بأســعار نفــس الســلع فــى 

األسواق األخرى.
وقــد مت اتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية ملنع انتشــار 
فيروس كورونا املســتجد خالل حصول املواطنني على 
الســلع الغذائيــة مــن احملــالت واملتاجــر باحملافظــات 
املختلفة، حيث يتم تخفيض عدد املستهلكني املوجودين 
باملتاجر إلى 25% فقط من السعة االستيعابية للمتجر، 
مــع تخصيــص أماكــن انتظــار خــارج املتجــر لوقــوف 
املواطنني حلني وقت دخولهم مبسافات متباعدة، منعاً 
حلــدوث أى تزاحم خارج احملــالت، كما يتم تخصيص 
احملــالت  املواطنــني  دخــول  عمليــة  لتنظيــم  منــدوب 
التجاريــة، علــى أن تكــون األولويــة لكبــار الســن وذوى 

االحتياجات اخلاصة.
وفــى يوم آخــر فى محاولــة لتعكير مــزاج املصريني 
الكمامــات  بشــأن طــرح  أنبــاء  الشــر«  »أهــل  تــداول 
القماشــية علــى البطاقــات التموينية بســعر 40 جنيهاً 
بدايــًة من يوليــو املقبل، ونفــت وزارة التموين والتجارة 
الداخليــة تلــك األنبــاء، ُموضحــًة أنه فــور تطبيق قرار 
طــرح الكمامــات الواقيــة علــى البطاقــات التموينيــة، 
ســتكون بســعر مناســب وعادل، ومبا يقل عن ســعرها 
باألســواق، مــع االلتــزام الكامل باملواصفات القياســية 
واملعتمــدة مــن اجلهات املعنية، وذلــك فى إطار حرص 

الدولة لتخفيف العبء عن محدودى الدخل.
وفــى ســياق متصل، فإنه جــار التفاوض والدراســة 
الدقيقة مع كافة اجلهات املختصة، للوقوف على مدى 
إمكانيــة إتاحــة الكمامــات علــى البطاقــات التموينية، 
بهــدف الوصــول ملنتــج مبواصفــات ذات جــودة وســعر 
مناســبني، حيــث يأتــى ذلــك فى إطــار حــرص الدولة 
بكافــة أجهزتهــا املعنية علــى صحة وســالمة املواطن، 

للوقاية واحلد من انتشار فيروس كورونا املستجد.
واســتهدفت الشــائعات قطــاع الســياحة، وتــرددت 
أنباء حول تطبيق رســوم تأشيرة دخول على السائحني 
الوافديــن إلــى احملافظات الســياحية بدايــًة من يوليو 
املقبــل، وعلــى الفور نفــت وزارة الســياحة واآلثار تلك 
األنبــاء، ُموضحــًة أنــه مت إعفــاء الســائحني القادمــني 
للبــالد مــن جميــع أنحــاء العالــم علــى مــن الطيــران 
املباشر إلى احملافظات السياحية من رسوم التأشيرات 
السياحية، وذلك خالل الفترة من 1 يوليو القادم حتى 
31 أكتوبــر 2020، مــع حصولهم على تلك التأشــيرات 
عنــد وصولهــم املطــار، وذلــك فى إطار حــرص الدولة 

على تنشيط السياحة.
وفــى ســياق متصــل، فقــد اعتمــد املجلــس الدولى 
للســياحة والســفر، ضوابــط الســالمة الصحيــة التــى 
أقرتها وزارة السياحة واآلثار املصرية إلعادة استقبال 
الســياحة الوافــدة إليهــا، كما قام املجلــس مبنح مصر 

.»SAFE TRAVEL« خامت السفر اآلمن
وظهــرت أكذوبــة جديــدة لترهيــب املواطنــني تتعلق 
بتــداول عصائــر معلبة فاســدة باألســواق، وعلى الفور 
نفــت الهيئــة القوميــة لســالمة الغــذاء تلــك األنبــاء، 
ُمشــددًة علــى أن كافــة املنتجــات الغذائيــة املتداولــة 
باألســواق مبــا فيها العصائر ســليمة وآمنــة، ومطابقة 
للمعاييــر واملواصفــات القياســية، وتخضــع لعمليــات 
رقابــة دوريــة أثنــاء مراحل اإلنتــاج والتوزيــع والعرض 
املختلفــة للتحقــق من ســالمة املواد اخلام املســتخدمة 
سواء كانت احمللية أو املستوردة، وذلك فى إطار حرص 

الدولة على صحة وسالمة املواطنني.
وفى ســياق متصل، فهناك حمالت تفتيشــية دورية 
يتــم شــنها علــى كافــة أســواق املوادالغذائيــة، وذلــك 
لضمــان تطبيــق املعاييــر واالشــتراطات الدوليــة، كما 
يتــم تطبيــق برامــج ملراقبــة امللوثــات املختلفــة بالغذاء 
من خالل ســحب عينات مــن الغذاء وفحصها باملعامل 
املعتمدة للتأكد من جودتها وسالمتها ومدى مطابقتها 

للمواصفات القياسية املُتفق عليها.

األعلــى للجامعــات، مشــددًة علــى أن اجتيــاز طــالب 
السنوات النهائية لتلك االمتحانات يعد شرطاً أساسياً 
للتخــرج، وذلــك فى إطار حرص الدولة على مســتقبل 

أبنائها من طالب اجلامعات.
ويعهد للجامعات وضع اجلداول والضوابط الالزمة 
لتنفيــذ تلك القرارات بالكليات التابعة لها، مع مراعاة 
منح الطالب فترة زمنية مالئمة قبل إجراء االختبارات 
النهائية، كما سيتم التنسيق مع اجلهات املعنية بالدولة 
لتذليــل أيــة عقبــات تواجــه طــالب الســنوات النهائية 

نتيجة تأخر موعد تخرجهم.
اإلجــراءات  كافــة  بتطبيــق  اجلامعــات  وســتقوم 
االحترازيــة والوقائيــة، وفقــاً للمعاييــر املعلن عنها من 
قبــل منظمــة الصحة العامليــة، ووزارة الصحــة، وذلك 
حرصــاً علــى صحة وســالمة الطــالب، وأعضاء هيئة 
التدريــس ومعاونيهم والعاملني باجلامعات، فضاًل عن 
حتديــد ســعة قاعات االمتحان األساســية مبــا يتوافق 
مــع االشــتراطات والتعليمــات الصحيــة الصــادرة عن 
وزارة الصحــة فــى هــذا الشــأن مــن خــالل االلتــزام 
بالتباعــد االجتماعى وغيرها مــن اإلجراءات الوقائية 
التــى تضمن ســالمة الطالب وأعضــاء هيئة التدريس 

والعاملني.
كمــا انتشــرت شــائعة تتعلــق بعــدم تســليم طــالب 
الثانوية العامة »بوكليت« املواد غير املضافة للمجموع، 
وبدورهــا نفــت وزارة التربيــة والتعليــم والتعليم الفنى 
تلك األنباء، ُموضحًة أنه مت تسليم الطالب »البوكليت« 
اخلــاص مبواد التربيــة الدينية واالقتصــاد واإلحصاء 
فــور االنتهــاء مــن امتحــان اللغــة العربيــة، وفــى حالة 
عدم تســلم أى طالــب »البوكليت« اخلــاص بتلك املواد 
يســتطيع أن يتســلمه من جلنته بعــد توقيعه على عدم 
التربيــة  »بوكليــت«  الطــالب  سيتســلم  كمــا  التســلم، 
الوطنيــة فــور االنتهاء من امتحان مــادة اللغة األجنبية 

الثانية.
وقــد مت وضع عدد من القواعد والضوابط الواجب 
اتباعهــا قبــل دخــول جلــان امتحــان الثانويــة العامــة، 
التــى تتمثــل فــى احلضور مبكــراً إلى جلنــة االمتحان 
اســتعداداً لدخــول اللجنة مــن الثامنة صباحــاً، وعدم 
اصطحــاب أوليــاء األمور، وااللتــزام بارتــداء الكمامة 
والتعقيــم مــن خــالل املــرور عبــر البوابــة اإللكترونية 
داخــل اللجنــة، وعــدم مصافحة الطــالب بعضهم ملنع 
حــدوث أى مشــكالت صحيــة أو نقــل أى أمراض، مع 
االلتــزام مبقــر اجللــوس داخــل جلنة االمتحــان وعدم 
التنقل بني املقاعد، وكذلك احلرص على وجود تباعد 
بــني الطالب خالل االصطفاف لدخــول اللجنة وأثناء 
التعقيم، باإلضافة إلى عدم حيازة أى وســائل تُســاعد 
على الغش، ألنه سيتم الكشف عليها وتفتيش الطالب 
حلظة دخولهم، وإذا شــعر الطالب بأى مشكلة صحية 
أو ظهــرت عليــه أعــراض كورونا يجــب إبالغ املالحظ 
فــوراً التخاذ اإلجــراءات الصحية الالزمــة، باإلضافة 
إلــى االبتعــاد عــن إثــارة املشــكالت داخــل اللجنــة أو 

التعدى على املالحظني أو املراقبني.
كمــا تداولــت بعــض املواقــع اإللكترونيــة وصفحات 
التواصــل االجتماعى صوراً بشــأن بيــع بقالى التموين 
الســلع التموينية بأســعار مخالفة لألســعار املقررة من 
قبــل الــوزارة، وعلى الفور نفت وزارة التموين والتجارة 
الداخليــة تلك األنبــاء، ُموضحًة انتظام صرف الســلع 
التموينيــة بجميــع محــال البقالــة التموينيــة ومنافــذ 
جمعيتى وفروع املجمعات االســتهالكية وفقاً لألســعار 
احملــددة مــن قبــل الوزارة، ُمشــددًة على شــن حمالت 
تفتيشــية دوريــة على كافة املنافــذ التموينية 
التموينيــة  الســلع  توافــر  مــن  للتأكــد 

وااللتزام باألسعار املقررة.
فقــد  متصــل،  ســياق  وفــى 
منافــذ  فــى  الســلع  طــرح  مت 
املجمعات االستهالكية أوالً بأول 
للمواطنــني، حيث مت طــرح كيلو 
الســودانية  الطازجــة  اللحــوم 

ونفت وزارة الصحة والسكان تلك األنباء، ُموضحًة أن 
هــذه البروتوكــوالت مزيفة وال عالقــة للوزارة بها، وأن 
الــوزارة هــى اجلهة الوحيــدة املنوط بها صــرف أدوية 
بروتوكول العالج لكل مصاب بالفيروس حســب طبيعة 
حالته، وفقاً لقرارات اللجنة العلمية املشــكلة فى هذا 
الشــأن، ُمحذرًة املواطنني من االنســياق وراء مثل تلك 
البروتوكوالت املنتشــرة على اإلنترنت، والتى تستهدف 

الربح وقد تؤدى لإلضرار بصحتهم.
وتعــد وزارة الصحــة والســكان هى اجلهــة الوحيدة 
املنــوط بهــا صــرف أدويــة بروتوكوالت عــالج فيروس 
كورونــا، وفقــاً لــرأى اللجنــة العلميــة، وذلــك إمــا مــن 
خــالل تطبيــق البروتوكــوالت العالجيــة التــى تُقدمها 
ملرضــى فيــروس كورونــا باملستشــفيات، أو مــن خالل 
إرســال حقائــب األدويــة الالزمــة إلــى املنــازل ملرضى 
فيــروس كورونــا ذوى األعــراض البســيطة أثناء العزل 
املنزلــى، كمــا تواصل الوزارة رفع اســتعداداتها بجميع 
احملافظــات، ومتابعة املوقف أوالً بأول بشــأن فيروس 
»كورونــا املســتجد«، مع اتخاذ كل اإلجــراءات الوقائية 

الالزمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.
وإلى هنا لم تتوقف الشائعات بل انتشرت أنباء عن 
رفــع ســعر رغيــف اخلبز املدعــم بعد تطبيــق منظومة 
بيــع القمــح النقــدى اجلديــدة بدايًة من يوليــو القادم، 
وأكــدت وزارة التمويــن والتجــارة الداخلية عدم صحة 
تلك األنباء، ُمشددة على أنه ال توجد أى نية للمساس 
بســعر رغيف اخلبز املدعــم مهما زادت تكلفة إنتاجه، 
املدعــم  اخلبــز  رغيــف  اســتمرار صــرف  وُموضحــًة 
للمواطنــني علــى بطاقــات التمويــن بـ5 قــروش فقط، 
علــى أن تتحمل املوازنة العامــة اجلديدة2021/2020 
فارق التكلفة بني ســعر البيع وســعر اإلنتاج احلقيقى، 
ُمشــددًة على أن الهدف من تطبيق املنظومة اجلديدة، 
هــو ضبــط أوجه صــرف الدعم، وذلك مــن خالل بيع 
القمــح للمطاحــن مقابــل ســعره نقــداً. وأكــدت وزارة 
التمويــن تصدر الدعم الســلعى قائمــة الدعم باملوازنة 
اجلديدة، كما تبلغ قيمة دعم اخلبز والتموين نحو 84 

مليار جنيه فى املوازنة العامة للدولة.
ولــم يكتــف أهل الشــر بالتوقف عن محاوالت نشــر 
األكاذيب واالفتراءات بل قاموا بترويج شــائعات تتعلق 
بتراجــع وزارة التعليم العالى عن قرار إمتام امتحانات 
الفصل الدراسى الثانى فى اجلامعات للفرق النهائية، 
ونفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تلك األنباء، 
ُموضحًة أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطالب 
الســنوات النهائيــة باجلامعــات ســتعقد فــى موعدها 
املقــرر بــدءاً مــن 1 يوليــو املقبــل وفقــاً لقــرار املجلس 

مبجــرد إعــالن احلكومــة عــن مجموعــة قــرارات 
جديــدة بشــأن خطــة التعايــش مــع فيــروس كورونــا 
واإلجراءات االحترازية للحد من انتشاره بالتزامن مع 
عــودة احلياة لطبيعتها انطلقت العديد من الشــائعات 
واألكاذيــب واألخبــار املضللــة التــى تُروجهــا عصابات 
السوشــيال ميديا »أهل الشــر« على شــبكات التواصل 
الرخيصــة  األســاليب  كل  مســتخدمني  االجتماعــى، 
والقــذرة مــن أجــل إحــداث حالــة مــن الفــزع والرعب 
وزعزعــة االســتقرار، ولكــن وحــدة رصــد الشــائعات 
باملركــز اإلعالمى ملجلــس الوزراء وقفت باملرصاد لكل 
شــائعة يتــم ترويجها، ونفــت خالل تقريرهــا لتوضيح 
احلقائق ورصد الشائعات الذى أصدرته مؤخراً عدداً 
مــن األخبــار الكاذبــة، وأفشــلت بذلــك مؤامــرة »أهــل 
الشــر« الغتيــال احلكومــة بعــد قــرارات عــودة احلياة 

لطبيعتها، وأثبتت أن مصر »ضد الكسر«.
»املوجز« رصدت، خالل السطور التالية، الشائعات 
التى روجها »أهل الشر« إلثارة الرأى العام وبث الذعر 
بــني املواطنــني، كما ســلطت الضوء علــى كيفية فضح 

احلكومة أالعيبهم بالوثائق ونسف شائعاتهم.
البدايــة كانــت مع الشــائعة التــى روجتهــا التيارات 
واألشــخاص املعادية للدولة املصرية، فى بعض املواقع 
اإللكترونيــة وصفحــات التواصــل االجتماعــى بشــأن 
فــرض ضريبــة جديدة علــى الســلع املباعــة إلكترونياً 
ضمــن تعديــالت قانــون ضريبــة »القيمــة املضافــة«، 
وعلى الفور نفت وزارة املالية تلك األنباء، موضحًة أن 
تعديالت القانون لم تتضمن فرض أى ضرائب جديدة 
على املســتهلكني سواء على السلع املباعة عبر التجارة 
اإللكترونية أو وســائل البيع التقليدية، وذلك فى إطار 

تخفيف العبء عن املواطنني.
وتشــمل تعديــالت قانــون الضريبــة علــى القيمــة 
املضافــة، إجــراء إصالحــات تتعلــق بتحصيــل وتوريد 
الضريبــة املســتحقة على الشــركات غيــر املقيمة التى 
تُباشــر أعمــاالً داخــل مصــر، مــن خالل تطبيــق نظام 
تســجيل وحتصيــل مبســط بــدالً مــن النظــام احلالى 
القائــم علــى تعيــني ممثــل قانونــى، مبــا يتوافــق مــع 
املعايير العاملية ومتطلبات الشــركات األجنبية، ويتسق 
مــع تطبيقات التجارة اإللكترونية. كما يســهم التعديل 
فــى توســيع القاعــدة الضريبيــة، عــن طريــق تشــجيع 
الشــركات األجنبيــة علــى الدخــول للســوق املصريــة 
والعمل وفقاً للمعايير العاملية، وضمان سهولة وسرعة 
توريدالضرائــب احملصلــة، علــى النحــو الــذى يرســى 
دعائــم مبــادئ املنافســة العادلة، ويُســاعد فى خضوع 
ســلع وخدمــات الشــركات غيــر املقيمــة لنفــس فئــات 
الضريبــة املفروضــة علــى الشــركات الوطنيــة، حيــث 
ســتتيح بيئة املنافســة العادلة من خفض لألســعار بني 
املنافســني الــذى يصــب فى صالــح املواطــن. وتخضع 
السلع املباعة عبر املنصات اإللكترونية حالياً لضريبة 
القيمــة املضافــة، ويتــم حتصيــل الضريبة عــن طريق 
الشــركة مباشرة إذا كانت مقيمة، أو بواسطة مصلحة 
اجلمــارك إذا كانــت الشــركة غيــر مقيمــة، ويشــمل 
التعديل املقترح آلية حتصيل الضريبة لكى تتم بشــكل 
مباشــر بني الشــركة غير املقيمة ومصلحــة الضرائب 

لضمان فاعلية وسرعة التحصيل.
وفــى محاولــة أخــرى لترهيــب املواطنني، انتشــرت 
شــائعة عــن إجبــار العاملــني باجلهــاز اإلدارى للدولــة 
علــى املعــاش املبكــر كشــرط للحصــول علــى قــرض 
صنــدوق النقــد الدولــى ملواجهة »أزمــة كورونا«، ونفى 
اجلهــاز املركزى للتنظيم واإلدارة تلك األنباء، ُموضحاً 
أن املعــاش املبكــر هو حق اختيارى متامــاً لكل موظف 
بالدولــة وال يجوز إجباره عليــه بأى حال من األحوال، 
وُمشــدداً علــى أن احلكومة حريصــة كل احلرص على 

حقوق كافة املوظفني وعدم املساس بها.
وتعمــل احلكومــة على حتســني أداء اجلهاز اإلدارى 
بالدولــة واالهتمام بالعنصر البشــرى والذى يُعد أثمن 
مــورد متتلكه الدولة املصريــة، مبا ينعكس إيجاباً على 
حتســني اخلدمات العامة التــى تقدمها الدولة جلموع 

املواطنني.
الشــر«  »أهــل  روجهــا  التــى  الشــائعات  وتضمنــت 
املعــاش  صــرف  عــن  احلكومــة  توقــف  حــول  أنبــاء 
املبكــر ملســتحقيه، وعلــى الفــور نفــت وزارة التضامن 
االجتماعــى تلك األنباء، ُموضحًة أن املعاش املبكر هو 
حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون وال يجوز حرمانه 
منــه أو إيقاف صرفه بأى حال من األحوال، وُمشــددة 
على أن الدولة مســتمرة فى الوفاء بكافة املســتحقات 
واالمتيــازات التأمينيــة املقررة ألصحاب املعاش املبكر 

دون أى انتقاص.
وقــد حدد قانون التأمينات االجتماعية واملعاشــات 
اجلديد عدة شروط الستحقاق »املعاش املبكر«، تتمثل 
فى توافر مدد اشــتراك فى تأمني الشيخوخة والعجز 
والوفــاة تعطــى احلــق فــى معاش ال يقل عــن 50% من 
أجــر أو دخــل التســوية األخير، ومبــا ال يقل عن احلد 
األدنى للمعاش املشــار إليه بالفقــرة األخيرة من املادة 
)24( مــن هــذا القانــون، والتــى تنص علــى أنه »يجب 
أال يقــل إجمالــى املعاش املســتحق عــن 65% من احلد 
األدنى ألجر االشــتراك فى تاريخ اســتحقاق املعاش«، 
فضــاًل عــن أن تتضمن مــدة االشــتراك التأمينى مدة 
اشتراك فعلية ال تقل عن 240 شهراً، وتكون ملدة 300 
شــهر فعلية بعد 5 ســنوات مــن تاريخ العمــل بالقانون 
اجلديــد«، ولــن يتم إيقاف من يســتحق املعاش املبكر، 
ومــن يرغب فى التقدم فى صرف معاش مبكر، يجب 
توافــر الشــروط الثالثــة املشــار إليهــا واملنصــوص 

عليها فى قانون التأمينات مجتمعة.
مواقــع  علــى  ترويجهــا  مت  أخــرى  أكذوبــة 
التواصــل االجتماعــى حــول وجــود بروتوكــوالت 
لعــالج فيــروس كورونــا منســوبة لــوزارة الصحة، 

اإلصــالح  برنامــج  حققــه  الــذى  النجــاح  يُعــد 
املصــرى  االقتصــادى واألداء اإليجابــى لالقتصــاد 
بشــكل عام خالل الفترة املاضية أحد أهم األســباب 
الرئيســية فــى متاســكه وقدرتــه علــى التكيــف مــع 
األزمــات الطارئــة والتعافــى من آثارهــا، فضاًل عن 
تصــدره ملعــدالت النمــو االقتصــادى لــدول املنطقة، 
وذلــك علــى الرغــم مــن التداعيــات الســلبية ألزمــة 
علــى  ســلبى  بشــكل  أثــرت  التــى  كورونــا  فيــروس 

اقتصادات دول العالم.
ويبدوأن هذه النجاحات دفعت صندوق النقد إلى 
إقــراض مصــر قرضــا جديدا يــوم اجلمعــة املاضى 

حيث 
أكــد املجلــس التنفيــذى لصنــدوق النقــد الدولــى 
أنــه بعد ســجل حافــل من النجاح فــى إكمال برنامج 
اإلصــالح االقتصادى املصــرى احمللى بنجاح، والذى 
كان مدعومــا مــن تســهيل الصنــدوق املوســع التابــع 
لصندوق النقد الدولى فى الفترة من 2019-2016، 
كانت مصر واحدة من أســرع األســواق الناشئة منًوا 

قبل اندالع جائحة كورونا.
جــاء ذلــك خــالل بيــان أظهــر موافقــة املجلــس 
التنفيــذى لصندوق النقد الدولي، على توفير ترتيب 
ائتمانــى مدته 12 شــهًرا ملصر، بقيمــة تعادل 3.76 
مليار وحدة حقوق ســحب خاصة حوالى 5.2 مليار 

دوالر.
يذكــر أن االضطرابــات احملليــة والعامليــة الكبيرة 
التوقعــات  تفاقــم  إلــى  أدت  الوبــاء  عــن  الناجمــة 

االقتصادية وتعديل أولويات السياسة.
وأشــار بيان الصنــدوق أنه يهدف إطار السياســة 
الترتيــب  الــذى ســيدعمه  للســلطات،  االقتصاديــة 
املقــرر   Stand By arrangement االئتمانــى 
أن يوفــره الصنــدوق، إلــى احلفــاظ علــى اســتقرار 
االقتصــاد الكلــى فــى مصــر مــع أولويــات مــن أجل 
الضــرورى  والصحــى  االجتماعــى  اإلنفــاق  حمايــة 
مــع جتنــب تراكم الدين العام بشــكل مفــرط وتثبيت 
املالــى مــع  توقعــات التضخــم وحمايــة االســتقرار 
احلفاظ على ســعر صرف مرن وتنفيذ اإلصالحات 
واحلوكمــة  الشــفافية  لتعزيــز  الرئيســية  الهيكليــة 

والتنافسية.
مــن جانبها كشــفت ســاييه، نائبة مديــرة صندوق 
النقــد الدولــي، إنه خالل الســنوات القليلة املاضية، 

شهدت مصر منًوا اقتصادًيا قوًيا.
وأضافــت  أن النمــو القــوى جــاء مــع انخفــاض 
البطالة ومعدالت تضخم متوسطة وبناء احتياطيات 

نقدية قوية وتراجع ملحوظ فى الدين العام.
وبحســب ســاييه فــإن الســلطات املصريــة كانــت 
تتطلــع إلــى توســيع وتعميــق االصالحــات الهيكليــة 

مــع  الســابق  مصــر  برنامــج  حتــت  بــدأت  والتــى 
الصنــدوق، لكن انتشــار فيروس كورونــا أعاد ترتيب 
أولويــات الســلطات املصريــة بشــكل مؤقــت ملعاجلة 

األزمة االقتصادية والصحية.
وبحســب ساييه، فإن احلكومة املصرية استجابت 
ســريًعا ألزمــة كورونــا مــن خــالل حزمــة حتفيزيــة 
ملســاندة احتياجــات الرعايــة الصحيــة واالقتصــاد 

ودعم األفراد والقطاعات األكثر تضرًرا.
واتخذ البنك املركزى املصرى عدة خطوات لدعم 
النشاط االقتصادى واملقرضني، بحسب نائبة مديرة 

صندوق النقد الدولي.
وقالــت ســاييه إن البرنامــج اجلديــد مــع التمويل 
الطــارئ التــى حصلــت عليــه مصــر مــن صنــدوق 
املاضــي،  الشــهر  دوالر  مليــار   2.7 بقيمــة  النقــد 
سيســاعد جهود احلكومة املتواصلــة لتخفيف األثار 
مــع  أزمــة كورونــا،  مــن  االقتصاديــة واالجتماعيــة 
احلفــاظ علــى اســتقرار االقتصــاد الكلــى وحمايــة 

اإلجنازات السابقة.
فــى مصــر ستســاعد  التنميــة  شــركاء  "بجانــب 
الدفعــات مــن برنامــج مصــر اجلديــد علــى تلبيــة 

االحتياجات التمويلية الكبيرة"، بحسب ساييه.
وفــى هذا الصدد، نشــر املركــز اإلعالمى ملجلس 
الــوزراء، إنفوجرافــاً ســلط مــن خاللــه الضــوء على 

توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي، بتصــدر معــدالت 
النمــو املصــرى قائمــة أكبر 30 دولة تســاهم بـ %83 
فى االقتصاد العاملى لعام 2020، مشــيراً فى الوقت 
نفســه إلــى أن مصــر من أكثــر الدول اســتقراراً فى 

توقعات معدالت النمو.
ووفقاً لتوقعات الصندوق ملعدالت النمو فى يونيو 
2020،فقــد جــاء فــى اإلنفوجــراف، احتــالل مصــر 
املرتبــة األولــى فــى القائمــة مبعــدل منــو 2%، تليها 
الصــني مبعدل منو 1%، بينمــا انكمش الناجت احمللى 
اإلجمالى إلندونيســيا بنســبة 0.3%، تليها باكســتان 
مبعــدل انكمــاش 0.4%، ثــم كوريــا اجلنوبية مبعدل 
انكماش 2.1%، وكازخستان مبعدل انكماش %2.7، 
والفلبــني مبعــدل انكمــاش 3.6%، وماليزيــا مبعــدل 
انكماش 3.8%، كما انكمش الناجت احمللى اإلجمالى 
لكل من اســتراليا والهند مبعدل انكماش 4.5% لكل 
منهــا، وكذلــك انكمش الناجت احمللــى لبولندا مبعدل 

4.6%، وتركيا مبعدل %5.
ورصــد اإلنفوجــراف، توقــع صنــدوق النقــد الدولى 
انكمــاش الناجت احمللى اإلجمالى لعدد من الدول أيضاً 
أبرزهــا الواليــات املتحدة مبعــدل 8%، وكذلك بريطانيا 
مبعــدل 10.2%، فضــاًل عــن انكمــاش النــاجت احمللــى 
اإلجمالى لفرنسا مبعدل 12.5%، هذا بجانب انكماش 

الناجت احمللى اإلجمالى إلسبانيا مبعدل %12.8.

الصندوق يهدف الى الحفاظ على استقرار االقتصاد الكلى فى 
مصر مع أولويات من أجل حماية اإلنفاق االجتماعى والصحى

النقد الدولى يمنح مصر قرضا جديدا ويؤكد أن لمصر سجل حافل من النجاح فى إكمال برنامج اإلصالح االقتصادى المصرى

وفاء حسن

خالد الصباغ

»الموجز« ترصد، الشائعات التى روجها »أهل الشر« إلثارة الرأى 
العام وبث الذعر بين المواطنين

مؤامرة 
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٩26
أشاد التقرير بمشاركة فضيلة شيخ األزهر فى 

تدشين كاتدارئية ميالد المسيح بالعاصمة االدارية 
الجديدة مقتبسا كلمة فضيلته »الدين اإلسالمى 

قد أوجب على المسلمين حماية دور العبادة 
اإلسالمية والمسيحية واليهودية«.

نص تقرير اخلارجية األمريكية عن دور إمام التسامح 
شيخ األزهر فى مكافحة التطرف العاملى 

ال شــك فــى أن اإلمــام األكبر الشــيخ الدكتور 
يعــد   الشــريف  األزهــر  شــيخ  الطيــب،  أحمــد 
أحــد أبرز القيادات الدينية اإلســامية وأشــهر 
اإلنســانية  القضايــا  ناصــروا  الذيــن  علمائهــا 
العادلــة ورفعــوا رايــة التســامح والوســطية فى 
وجــه دعــوات االنعــزال والتطرف على مســتوى 
العالــم. واســتجق فضيلــة اإلمــام أن يكون على 
رأش الشخصيات الدينية التى أشادت بها وزارة 
اخلارجيــة األمريكيــة فى تقريرها الســنوى عن 

احلريات الدينية فى العالم .
رصــد التقريــر الســنوى مــا تقوم بــه املنظمة 
العامليــة خلريجى األزهر برئاســة فضيلة اإلمام 
األكبــر الدكتــور أحمــد الطيــب شــيخ األزهــر 

الشريف، فى مكافحة الفكر املتطرف .
وأشــاد تقرير اخلارجيــة األمريكية بالدورات 
التدريبيــة التــى تعقدهــا املنظمة ألئمــة وعلماء 
ليبيــا، مشــيدا بدورهــا فــى تأهيليهــم ملكافحــة 
"التطــرف" وتعزيــز وســطية اإلســام و تفنيــد 
املشــكات و القضايــا التــى يعانى منهــا اجلوار 

الليبى .
وأضــاف التقريــر أن املنظمــة تواصــل تأهيل 
الكــوادر و األئمــة مــن مختلف الــدول من خال 
ورش عمــل تعمــل على تفنيد الفكــر املتطرف و 
طــرح نقاشــات حــول القضايا الشــائكة و تبادل 
األفــكار مبشــاركة نخبة من كبــار علماء األزهر 

الشريف.
كمــا أشــاد التقريــر باجلهــود التــى يقودهــا 
األزهــر بقيــادة فضيلة األســتاذ الدكتــور أحمد 
فــى مجــال  الشــريف،  األزهــر  الطيــب، شــيخ 
املســتوى  علــى  واإلرهــاب  التطــرف  مكافحــة 

الدولى واإلقليمي.
ونوه تقرير اخلارجية األمريكية إلى أن شــيخ 
األزهــر وقداســة البابا وقعا معــا فى فبراير من 
العام 2019 وثيقة األخوة اإلنسانية، التى تتعهد 

بالتصدى للتطرف وحتقيق األخوة بني البشر.
كمــا أبــرز التقريــر جهــود األزهــر الشــريف 
فــى مواجهــة اإلرهــاب من خــال مواقفــه التى 
املتواصلــة،  واإلصــدارات  البيانــات  أظهرتهــا 
وتطويــر مناهجــه التعليميــة مبــا يتناســب مــع 
املستجدات، ومبا يعزز التسامح، مشيًرا إلى أن 
األزهــر أصدر عدة كتب أكادمييــة جديدة تركز 
علــى العاقــة بني املســلمني واملســيحيني وتعزز 

احلوار واملساواة بني أتباع الديانات.
فــى  األمريكيــة  اخلارجيــة  وزارة  أشــارت 
تقريرهــا الــذى ترصد فيه حالــة اإلرهاب حول 
العالــم وأبــرز اجلهــود الدولية فــى مواجهته أن 
األزهــر واصــل تنظيــم املؤمتــرات التــى تركــز 
علــى مكافحــة اإلرهاب بالتعاون مع املؤسســات 

الدولية.
كمــا أشــاد تقريــر وزارة اخلارجيــة األمريكية 
حول احلريات الدينية فى مصر مبوقف فضيلة 

األســتاذ الدكتور أحمد الطيب، شــيخ األزهر 
علــى  التطــرف  فــى مكافحــة  الشــريف، 

الصعيدين الداخلى والعاملي.
فعلــى الصعيد الداخلي، ذكر التقرير 

أن األزهر الشريف حتت قيادة شيخ األزهر قد 
أنشــأ بيت العائلة املصرى بالتعاون مع الكنيسة 
األورثوذكسية فى مصر فى عام 2011 من أجل 
مواجهة النعرات الطائفية من خال أفرع البيت 

املنتشرة فى كل ربوع مصر.
أشــاد التقرير مبشــاركة فضيلة شــيخ األزهر 
فــى تدشــني كاتدارئية مياد املســيح بالعاصمة 
االداريــة اجلديدة مقتبســا كلمة فضيلته "الدين 
اإلســامى قد أوجب على املســلمني حماية دور 

العبادة اإلسامية واملسيحية واليهودية".
أشــادت وزارة اخلارجيــة األمريكيــة باجلهود 
التــى يقودهــا األزهــر برئاســة فضيلــة اإلمــام 
األكبــر األســتاذ الدكتــور أحمــد الطيــب شــيخ 
حكمــاء  مجلــس  رئيــس  الشــريف،  األزهــر 
املســلمني، بالتعاون مع قداســة البابا فرنسيس، 
التســامح  لتعزيــز  الكاثوليكيــة  الكنيســة  بابــا 

ومواجهة التطرف.
ونوهــت الــوزارة، فــى تقريرهــا الســنوى عــن 
مكافحة اإلرهاب، بأن اإلمام األكبر شيخ األزهر 
وقداســة البابــا فرانســيس كانــا قــد وقعــا فــى 
فبرايــر من عــام 2019 وثيقة األخوة اإلنســانية 
التــى تتعهد بالتصدى للتطــرف وحتقيق األخوة 

بني البشر.
وأبــرز التقريــر جهــود األزهــر الشــريف فــى 
التــى  مواقفــه  خــال  مــن  اإلرهــاب  مواجهــة 
املتواصلــة،  واإلصــدارات  البيانــات  أظهرتهــا 
وتطويــر مناهجــه التعليمية مبا يعزز التســامح، 
مشيراً إلى أن األزهر أصدر عدة كتب أكادميية 
املســلمني  بــني  العاقــة  علــى  تركــز  جديــدة 
واملســيحيني وتعــزز املســاواة فــى احلقــوق بــني 

أتباع الديانات.
وأشــارت وزارة اخلارجيــة األمريكيــة - فــى 
تقريرهــا الــذى ترصد فيه حالــة اإلرهاب حول 
العالــم وأبــرز اجلهــود الدوليــة ملواجهتــه - إلى 
أن األزهــر واصــل تنظيــم املؤمتــرات التى تركز 
علــى مكافحــة اإلرهاب بالتعاون مع املؤسســات 

الدولية.
و قال التقرير : عبر  مســيرته املليئة بالعطاء 

لعــب فضيلــة اإلمام األكبر دورا بــارزا فى إذابة 
االحتقــان الطائفــى فــى عــدد من بلــدان العالم 
املســلمني  وإعــادة صياغــة عاقــة  اإلســامى 
بـ"اآلخر" على األســس اإلسامية القومية، التى 
تؤكــد حتميــة احتــرام أتبــاع األديــان الســماوية 
األخرى، حيث يؤكد فضيلته أن ما يفرق األزهر 
عن أى جامعة أخرى هى الرسالة التى يقوم بها 

فى نشر الوعى الدينى واملجتمعي.
و أضــاف : لعــب فضيلــة اإلمــام األكبــر منــذ 
توليــه مشــيخة اجلامع األزهر عــام 2010 دورا 
بــارزا فــى دفــع مســيرة احلــوار بــني األديــان، 
ومــد جســور التواصــل واحلوار بــني املجتمعات 
فــى الشــرق والغــرب، وتعزيز مفاهيــم التعايش 

السلمى وقبول اآلخر.
 تابــع : يعــرف عــن فضيلــة اإلمــام األكبر أنه 
صاحــب فكــر تنويــرى ومعتــدل، ال مييــل إلــى 
التشدد وال يغالى فى الدين، بل يفضل الوسطية 
التــى يراهــا أفضــل ما مييــز الدين اإلســامي، 
ومن هنا يأتى موقفه احلاســم الذى يرفض فيه 
إنــكار اآلخر؛ أى آخر، حتــت أى دعوى دينية أو 
مذهبيــة أو عرقية، ويراه ليس من اإلســام فى 

شيء.
 وبــني التقريــر : يتمتــع فضيلة اإلمــام األكبر 
بعلــم غزيــر واســع وثقافــة رفيعــة، وهــذا ليــس 
مبســتغرب علــى من تربى فــى األزهر وتعلم فى 
"الســوربون"، التــى حصــل منهــا علــى الدكتوراه 
فــى العقيــدة اإلســامية، بعــد أن تتلمــذ فيهــا 
على أيدى أعرق أســاتذتها الذين أشــادوا بدأبه 
ومثابرتــه وتفوقه، وتصديه لدراســة موضوعات 
شــائكة ال يقــوم بهــا إال مــن أوتــى عزمــا وإرادة 

ورغبة متأججة فى العلم.
الــوزارة  جلهــود  التقريــر  أشــار  أشــار  كمــا 
األوقــاف فــى افتتاح أكادميية األوقــاف الدولية 
لتدريــب األئمــة والواعظــات وإعــداد املدربــني، 
وعقــد املؤمتر الدولى الســنوى للمجلس األعلى 
والــذى  األوقــاف  بــوزارة  اإلســامية  للشــئون 
حضــره نحو 130 وزير أوقاف ومفتًيا وعاملًا من 
جميع أنحاء العالم للمشاركة فى مؤمتر ملكافحة 
الفكــر املتطرف وتعزيز التعدديــة، ودور الوزارة 
فــى تعزيــز وترســيخ أســس املواطنــة والعيــش 

املشترك بني أبناء الوطن الواحد.
ونشــر املوقع الرســمى لوزارة األوقاف صورة 
التقريــر باللغــة االجنليزيــة، وترجمتــه العربيــة 
ونصهــا: »واصلــت احلكومة املصريــة مواجهتها 
املســتمرة ملكافحــة التطــرف العنيــف فــى عــام 
2019. ففى شــهر يناير افتتحت وزارة األوقاف 
والدعــاة  األئمــة  لتدريــب  أكادمييــة  املصريــة 
وجمعــت الــوزارة 130 وزيــر أوقــاف ومفتى من 
جميع أنحاء العالم للمشاركة فى مؤمتر ملكافحة 
الفكــر املتطــرف وتعزيــز التعدديــة، كمــا ركزت 
وزارة األوقــاف علــى ســد الفجوة بني املســلمني 
واملســيحيني بدعــوة ممثلــني مــن كا اجلانبــني 
ملناقشة القضايا ذات االهتمام املشترك 
باذلة اجلهــد ملعاجلة القضية الطائفية 

وخاصة فى صعيد مصر«.

اإلســامية، فــإن عبــداهلل حّجــى املكنى 
فــى  كان ضابطــاً  قــرداش«،  بـ»أبوعمــر 
اجليش العراقى الســابق، وكان املســئول 
الشــرعى فى تنظيم القاعدة، قبل تكوين 
تنظيــم داعــش فى ســوريا والعــراق عام 
2014. كما مت اعتقال »أبوعمر قرداش«، 
فى ســجن »بــوكا«، الذى أنشــأته القوات 
األمريكيــة فــى مدينة البصــرة اجلنوبية 
عقــب دخولهــا إلــى العــراق عــام 2003، 
بــه  مســجوناً  كان  الــذى  الســجن  وهــو 
البغدادى نفســه حينهــا. ويُلقب »أبوعمر 
قرداش«، بـ»املدمر«، ويُعرف عنه قســوته 
وشــدته فى التعامــل مع خصوم التنظيم، 
أن  إال  »التركمــان«،  إلــى  نســبه  ورغــم 
قيادات داخل داعش من بينهم إسماعيل 

العيثاوى تؤكد على »قرشيته«.
وتولى »أبوعمر قرداش«، منصب أمير 
»ديوان األمن العام«، فى سوريا والعراق، 
وهو أحــد أقوى الدواويــن داخل داعش، 
واملســئول عن حماية القيادات والتخلص 
من أعداء التنظيم، كما أشــرف فى وقت 
ســابق علــى »ديوان املظالــم«، وهو ضمن 
اإلدارات اخلدميــة التــى أنشــأها داعش 
خــال ســيطرته علــى املــدن، كمــا تولــى 
منصــب وزيــر »التفخيــخ واالنتحاريــني« 
داخل التنظيم اإلرهابى، وأشــرف بنفسه 
معــارك  أثنــاء  التفخيــخ  عمليــات  علــى 

التنظيم ضد اجليش احلر فى سوريا.
نائــب  العراقــى«،  »أبوبكــر  ورشــحه 
البغــدادى الســابق، ليكــون قائــداً لفــرع 
التنظيــم فى لبنــان، إبان تفكيــر التنظيم 
فى إنشــاء فرع هناك، لكن الفكرة ألغيت 

فى وقت الحق.
وكان »أبوعمــر قرداش«، أحد مرافقى 
الــذى  األخيــر  الفيديــو  فــى  البغــدادى 
بثــه التنظيــم بعنــوان »فــى ضيافــة أمير 

املؤمنني«، فى أبريل 2019.

وأشــارت وزارة اخلارجيــة األمريكيــة 
فــى  شــارك  عبــداهلل  حّجــى  أن  إلــى 
تشــمل  التــى  اجلرائــم  مــن  العديــد 
االختطــاف والقتل والذبح لألقليات فى 
شــمال غربــى العراق، وأنه املســئول عن 

للتنظيم. الدولية  العمليات 
البريطانيــة  »اجلارديــان«  صحيفــة 
أكــدت أن »حّجى« أحد مؤسســى تنظيم 
»داعــش« اإلرهابى، ويدعى أمير محمد 
زعامــة  وتولــى  املولــى،  عبدالرحمــن 
اجلماعــة بعــد ســاعات مــن وفــاة أبــو 
البغــدادى. »اجلارديــان« أضافــت  بكــر 
القــادة  أكثــر  أحــد  يعتبــر  »املولــى«  أن 
نفــوذاً فى صفــوف التنظيم، وولد لعائلة 
تركمانيــة عراقيــة فى بلــدة تلعفر. وكان 
املولى عضواً بارزاً فى تنظيم »القاعدة« 
فى العراق، قبل انضمامه إلى »داعش«.
وقبــل خافته للبغــدادى، أكمل حّجى 
عبــداهلل دراســته األكادميية فــى مدينة 
الشــريعة،  كليــة  مــن  وتخــرج  املوصــل، 
وعمــل خطيبــا فــى جامــع العجيــل فــى 
قضــاء تلعفــر، وكان متطرفاً، وتدّرج فى 
املناصــب الشــرعية واإلداريــة، وأصبــح 
أحــد أعضــاء مجلــس الشــورى، ومن ثم 
بايع داعش، وأصبح أحد أعضاء اللجنة 
املفوضــة قبــل أن يُصبــح نائباً عســكرياً 

للبغدادى.
األيديولوجيــا  »عــّراب  بأنــه  ويوصــف 
املتطرفــة« التى ينتهجها داعش فى العنف 
والقتــل، وميلك تاريخاً أســود فــى التنكيل 
باملدنيــني، وســجله حافل بانتهــاكات بحق 
اإليزيديــني  الســّيما  واألطفــال،  النســاء 
الذيــن قاد ضدهم حملــة قمع عنيفة فترة 
ســيطرة التنظيم على مساحات واسعة من 
العراق، بحســب موقــع »املكافآت من أجل 

العدالة«.
ووفقــاً ملصــادر معنية مبلــف احلركات 

كان ضابطًا فى 
الجيش العراقى 

السابق، وكان 
المسئول الشرعى 
فى تنظيم القاعدة

الغربية املولى على أّنه الزعيم احلقيقى 
للتنظيم.

لبرنامــج  الرســمى  احلســاب  ووجــه 
علــى  العدالــة«  أجــل  مــن  »مكافــآت 
تويتــر »تغريــدة«، وأرفــق صــورة للزعيم 
اجلديــد لتنظيم داعــش تتعلق بصورته. 
وغرد احلســاب: »يا حّجــى عبداهلل، إن 
صورتــك هــذه ليســت بجميلــة إطاقــاً! 
أن  اإلرهابيــني  أصدقائــك  مــن  اطلــب 

يبعثوا لنا صورة أجمل لو ســمحت!«.
ويهــدف برنامــج »املكافــآت مــن أجل 
العدالة« إلى تقدمي اإلرهابيني الدوليني 
للعدالــة ومنــع أعمــال اإلرهــاب الدولية 
الواليــات  ممتلــكات  أو  مواطنــى  ضــد 

املتحدة.
»فــإن  البرنامــج،  هــذا  ومبوجــب 
وزيــر اخلارجيــة قــد يُخصــص مكافآت 
ملعلومــات تؤدى إلــى اعتقال أو إدانة أى 
شــخص يُخطــط أو يُســاعد أو يُحــاول 
ضــد  دوليــة  إرهابيــة  بأعمــال  القيــام 
مواطنــى الواليات املتحدة أو ممتلكاتها، 
والتــى متنــع حــدوث مثل هــذه األعمال 
فى املقام األول، والتى تؤدى إلى تعريف 
أو مــكان وجــود زعيــم إرهابى رئيســى، 
أو التى تُعطل متويل اإلرهاب«، بحســب 

موقع الوزارة.
واإلرهابــى، حّجــى عبداهلل هــو أمير 
عبداملولى، ويســتخدم أسماء أخرى مثل 
»أبوعمرالتركمانــى، وعبداألميــر محمد 
بعــض  فــى  ويعــرف  الصلبــى«،  ســعيد 
املناطــق بـ»عبــداهلل قــرداش«، وأبوعمر 

قرداش.
وبحســب وزارة اخلارجيــة األمريكيــة 
فــإن حّجــى عبداهلل مــن مواليد املوصل 
عــام 1976، وتولــى زعامــة التنظيم بعد 
مقتــل زعيمــه أبوبكــر البغــدادى بهجوم 

أمريكى.

برنامــج »مكافــآت من أجــل العدالة« 
األمريكيــة  اخلارجيــة  لــوزارة  التابــع 
قــال: »إن اإلرهابــى حّجى عبداهلل، قام 
بجرائــم ال تُعد وال حُتصى ضد األبرياء 
مــن إخوانكــم، تواصلــوا معنــا إن كانــت 
لديكــم معلومات تؤدى إلى التعرف على 
أو حتديــد موقــع اإلرهابــى«. وأضــاف 
تويتــر:  موقــع  علــى  البرنامــج  حســاب 
»احصــل علــى 10 مايــني دوالر بــدالً 
مــن 5 مايــني«. ووصــف املكافــأة بأنها 
»حلظة مهمة فى معركتنا ضد )داعش( 
»مــع  وتابــع:  العالــم«،  حــول  وفروعهــا 
هزميــة التنظيــم اإلرهابــى فــى ســاحة 
املعركــة، نحــن مصممــون علــى إيجــاد 
قادتــه حتــى يتمكــن التحالــف الدولى 
مــن  )داعــش(  لهزميــة  يُقاتــل  الــذى 
االســتمرار فــى تدمير بقايــا التنظيم 

املســلح وإحباط طموحاته العاملية«.
وهذه ليســت املكافأة املالية األولى 
لتســهيل القبــض علــى رأس داعــش، 
ففــى أغســطس مــن العــام املاضــى، 
عــرض برنامــج »املكافــآت مــن أجــل 
دوالر  مايــني   5 مكافــأة  العدالــة« 
أمريكــى، ووصفــه حينهــا بأنــه »خليفــة 
محتمل للبغدادى«. وفى مارس املاضى، 
أدرجته واشــنطن على الئحتها السوداء 

الدوليني«. »لإلرهابيني 
 27-26 ليــل  ُقِتــل  البغــدادى  وكان 
عســكرية  عمليــة  فــى   2019 أكتوبــر 
أمريكيــة فــى محافظــة إدلــب بشــمال 
غربى ســوريا، وفــى نهاية الشــهر ذاته، 
أعلــن التنظيم رســمياً تعيني أبوإبراهيم 
الهاشــمى القرشــى خلفاً للبغدادى. بيد 
لــدى  يكــن معروفــاً  لــم  »القرشــى«  أن 
احملللــني، حتــى إن بعضهــم شــكك فــى 
وجــوده من األســاس، ومنذ ذلك احلني، 
حــددت العديــد مــن أجهــزة املخابــرات 

امللف السرى ألخطر إرهابى فى العالم
إرهابى يساوى رأسه »10 ماليين دوالر«.. وأحد المسئولين عن خطف وقتل األيزيديين فى 2014

وفاء حسن

كالعادة منذ عدة أيام، ضاعفت 
وزارة الخارجية األمريكية قيمة المكافأة 

المعروضة مقابل معلومات تؤدى إلى 
القبض على زعيم تنظيم داعش الجديد 

»حّجى عبدالله« لُتصبح عشرة ماليين 
دوالر أمريكى بداًل من خمسة ماليين، 

األمر الذى أثار العديد من األسئلة الهامة 
أبرزها، من هو هذا اإلرهابى؟ وما هى 

خلفياته؟ وما أسباب مضاعفة مكافأة 
جّىالقبض عليه؟

ح

ويوصف بأنه 
»عّراب األيديولوجيا 

المتطرفة« التى 
ينتهجها داعش فى 

العنف والقتل

لعب اإلمام دورا بارزا فى إذابة االحتقان الطائفى فى عدد من بلدان العالم اإلسالمى 
»اآلخر« على األسس اإلسالمية القويمة وإعادة صياغة عالقة المسلمين بـ

منار فكرى
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

927
قدم دواء »ريمديسيفير« بصيصًا من األمل فى 

مكافحة فيروس كورونا المستجد، ولذلك أقرته 
وكالة األدوية األوروبية بالموافقة المشروطة 

علىاستخدامه مع مرضى كوفيد-19، ليُصبح بذلك 
أول عقار يقترب من الحصول على الضوء األخضر 

كعالج لهذا المرض بالقارة األوروبية

كل ما تريد معرفته عن العقار الذى أجازته الصحة العاملية وتصنعه مصر

املوجة الثانية من وباء كورونا ..رعب يهدد العالم

من املصابني مبرض كوفيد-19.
ويفــوق هــذا العــدد مثلــى الرقــم الــذى كانــت 
الشــركة تستهدفه فى الســابق، وهو مليون جرعة 

فقط.
وقــال دانييــل أوداى الرئيــس التنفيذى لشــركة 
علــى  التعــاون  )جهــود(  »ســنواصل  جيليــاد: 
مســتوىالعالم لضمــان كفايــة اإلمــدادات فــى كل 
مــكان«. كمــا أعلنــت الشــركة عــن خطــط بشــأن 
»موجــة تاليــة مــن التجــارب الســريرية«، مبــا فى 

ذلك دراسات تتعلق بالنساء احلوامل.
وقالــت جيليــاد إن تركيبــة الدواء، الــذى يؤخذ 
بطريــق االستنشــاق، ســتعطى بطريــق األجهــزة 
املســتخدمة فــى جلســات البخــار، وهــو مــا يعنى 

سهولة االستخدام خارج املستشفيات.
وأوضحــت دراســة نشــرت فــى مجلة »نيتشــر« 
الطبيــة، أن عقار رميديســيفير منــع تطور املرض 
فى رئة القردة املصابة بفيروس كورونا املســتجد. 
وقال الباحثون فى الدراسة، إن قردة املكاك التى 
تلقــت الــدواء لــم تظهــر أى بــوادر علــى إصابتها 
مبــرض تنفســى وقــل فيها مــا يلحــق بالرئتني من 

أذى.
وكانــت حكومة اليابان قد ســمحت باســتخدام 
عقار »رميديســيفير« املضاد للفيروسات، ملعاجلة 
املصابني بفيروس كورونا، وبذلك أصبحت اليابان 
ثانى بلد يوافق على اســتخدام عقار رميديسيفير 

بعد الواليات املتحدة.
واألســبوع املاضــى، بــدأت شــركة إيفــا فارمــا 
املصرية لألدوية تصنيع عقار رميديسيفير بطاقة 
تصــل لنحــو1.5 مليــون جرعــة شــهرياً. وأوضــح 
أمجد طلعت املدير العام للشــركة، فى تصريحات 
صحفية، أن رميديســيفير ســيُباع بأقــل من ألفى 
جنيــه )حوالــى 124 دوالرا( للجرعة. وقال طلعت 
إن إيفــا »بــدأت فــى تصنيــع عقــار رميديســيفير 
ونحــو  يوميــاً،  ألــف حقنــة   16 إنتاجيــة  بطاقــة 
500 ألــف حقنة شــهرياً، ومت التبــرع بنحو 1200 
جرعــة لهيئة الــدواء، وبدأوا فــى توصيلها لبعض 

مستشفيات احلجر الصحى بتوجيه من الهيئة.
املتوســطة  للحــاالت  مخصــص  الــدواء  »هــذا 
واحلرجــة مــن مرضى كورونــا والذين فــى حاجة 
لرعاية مركزة باملستشــفيات وإلى أكسجني«، على 

حد قول املدير العام للشركة.
وأشــار إلى أن هناك اتصاالت مع بعض الدول 
فى شــرق أوروبا وفى أفريقيــا ملعرفة احتياجاتها 
مــن الــدواء، قائــًا: »كى نســتطيع عمــل تخطيط 
للتصنيــع لكــن ســيكون ذلــك بعــد االنتهــاء مــن 

احتياجات السوق املصرية أوالً«.
البريطانيــة  الصحــة  وزارة  أعلنــت  كمــا 
املضــاد  رميديســيفير  عقــار  ستســتخدم  أنهــا 
للفيروســات فى عاج بعض مرضى كوفيد-19، 
الذيــن مــن املرجــح أن يســتفيدوا منه. وكشــفت 
الوزارة، أن تلك اخلطوة ســتتم فى إطار التعاون 
مع شــركة جيلياد ساينسز املصنعة للعقار. وقال 
وزيــر الصحــة مــات هانكــوك: »رمبا تكــون هذه 
أكبــر خطــوة لألمــام فــى عــاج فيــروس كورونا 
منــذ بدء األزمة«. وأضاف »هذه خطوات مبكرة 
للغاية، لكننا مصممون على دعم العلم ومساندة 

املشروعات املبشرة«.
وقالت احلكومة إن توزيع العقار ســيتحدد وفق 
أكبــر فائدة ممكنة منــه، لكنها لم تفصح عن عدد 

املرضى الذين سيُعاجلون به.
ساينســز  اليــف  جوبيانــت  شــركة  وأعلنــت 
الهندية، التوقيع على اتفاق ترخيص غير حصرى 

لبيع رميديسيفير فى 127 دولة منها الهند.
لتوســيع  محادثــات  »جيليــاد«  شــركة  وجتــرى 
نطــاق العــرض العاملى لهذا الــدواء، بعد حصولها 
والعقاقيــر  األغذيــة  إدارة  مــن  موافقــة  علــى 
األمريكيــة علــى اســتخدامه للطــوارئ فــى عــاج 
مرضــى كوفيــد-19. ومبوجــب االتفــاق، حتصــل 
»جوبيانــت« الهنديــة أيضــاً علــى حقــوق تصنيع 

الدواء وزيادة إنتاجه.
وقالــت »جيليــاد« إنهــا تتفاوض ملنــح تراخيص 
طويلــة األجــل، مــع العديــد مــن صانعــى األدويــة 
فــى الهند وباكســتان، إلنتاج رميديســيفير لصالح 
الــدول النامية، وإنها ســتوفر تكنولوجيا ملســاعدة 

اإلنتاج.
لكــن املؤســف أن مجلــة »ذى النســيت« الطبيــة 
نشــرت نتائج مخيبة لآلمال لدراســة صينية متت 
عبر املقارنة مع دواء وهمى، وأظهرت أن املرضى 
لــم تظهــر  بعقــار رميديســيفير  الذيــن عوجلــوا 
عليهم نتائج أفضل من تلك التى ســجلت باألدوية 

الوهمية.
وفى النهاية فإن »رميديسيفير« هو عقار وليس 
عاجــاً معجــزة، وليــس مائمــاً جلميــع املرضى، 
فاألطبــاء مــا زالوا فــى حاجة إلى معرفــة املزيد، 
لكــن البعــض يــرى أنــه مُيكــن أن مُيهــد الطريــق 

لعاجات أفضل.

شــديد. وتابع أن 85% من املصابني ســيتخلصون 
مــن فيــروس كورونــا عبــر املكــوث فــى الفــراش 
وشــرب الســوائل، فـ»هذا الدواء ليس لهم، وليس 

للجميع«.
ووفقــاً لشــركة جيليــاد ساينســز فــإن العقــار 
يســتخدم فــى احلــاالت املتقدمــة عندمــا يصــل 
املريض ملرحلة االلتهاب الرئوى احلاد، وانخفاض 

مستويات األوكسجني التى تتطلب تدخًا طبياً.
والتجــارب التــى أجريت حتــى اآلن أظهرت أن 
املرضــى تعافــوا من االلتهاب الرئــوى، ولم يعودوا 
بحاجــة إلى دعم األوكســجني، وخرج بعضهم من 

املستشفى فى غضون اليوم 14.
ووفقــاً لنتائــج أحــدث دراســة نشــرتها شــركة 
جيلياد كانت أكثر ردود الفعل السلبية شيوعاً هى 
الغثيان والفشــل التنفســى احلاد، وحوالى 7% من 
املرضــى ســجلت لديهــم إنزميات الكبــد مرتفعة، 
والطفــح  اإلســهال  اجلانبيــة  اآلثــار  مــن  أيضــاً 
اجللــدى واختــال فــى وظائف الكلــى وانخفاض 

ضغط الدم.
ولــم يعــرف ســعر العقــار باملنطقــة األوروبيــة، 
لكن ســعره بالواليات املتحدة قد يصل إلى 5080 

دوالراً لدورة العاج الواحدة.
فى حني ستبيعه شركات هندية لألدوية البديلة 
التــى حتمــل نفس اخلصائــص، لكن ليــس بنفس 
االســم التجارى، بســعر بــني 5000 و6000 روبية 

)66.13 و79.35 دوالر(.
وفى مصر ســيُباع رميديســيفير بأقل من ألفى 

جنيه )حوالى 124 دوالراً( للجرعة.
وقالــت شــركة جيليــاد ساينســز إنهــا تتوقــع 
أن تتمكــن مــن توريــد كميــات كافية مــن دوائها 
بنهايــة العــام، لعــاج أكثر مــن مليونى مريض 

التكاثر، وفق فرانسبرس.
كما أوضح بيتس، أنه يدخل نفسه فى احلمض 
النــووى الريبــى الفيروســى، ويتســبب فــى إنهــاء 

الفيروس قبل األوان.
وأشار »بيتس« إلى أن الدواء أظهر فائدة فقط 
لــدى املرضــى الذين دخلوا املستشــفيات من كبار 
الســن، والذيــن يُعانون من مشــكات فــى اجلهاز 
التنفســى أو مشكات صحية ســابقة. وقال: »إنه 
يُنقــذ األرواح لكنــه ال يُغيــر قواعــد اللعبة«، وذلك 
وفقاً ملوقع نيويورك بوســت. وأضاف أن التجارب 
الســريرية أظهرت أن العقار أدى إلى التعافى فى 
4 إلــى 10% مــن هــؤالء الذيــن يٌعانــون من مرض 

وكانــت شــركة »جيليــاد ساينســز« األمريكيــة 
بــدأت اختبــار هذا العقــار، بعــد أن أظهر جناحاً 
فى مواجهة النســخة الســابقة من فيروس كورونا 
املعروفــة مبتازمــة الشــرق األوســط، وفيــروس 

سارس.
وجــاء فــى بيــان ملعاهــد الصحــة األمريكية أنه 
مقارنــة مــع املرضــى الذيــن تلقــوا دواء وهميــاً، 
تعافى املرضى الذين عوجلوا بعقار رميديســيفير 
الــذى ينتجــه مختبــر جيلياد األمريكــى خال 11 

يوماً بدالً من 15 يوماً.
وشــملت التجربة 1036 مريضــاً فى 47 موقعاً 
فى الواليات املتحدة و21 فى أوروبا وآســيا، وهى 
تعد حتى اآلن الدراســة األوســع نطاقا حول هذا 

العقار التى باتت نتائجها متوافرة.
مضــاد  جتريبــى  عقــار  هــو  ورميديســيفير 
األمريكيــة  األدويــة  شــركة  طورتــه  للفيروســات 

»جيلياد ساينسيز« فى البداية لعاج اإليبوال.
وأظهــر رميديســيفير، الــذى ُطّور عــام 2015، 
وعوداً مبكرة فى دراســة على احليوانات، وأُصدر 
الحقــاً فى الكونغو، لكنه فشــل فــى النهاية كعاج 

فعال إليبوال.
وفى حديثه مع »نيويورك بوست«، قال املفوض 
املســاعد الســابق إلدارة األغذيــة واألدويــة، بيتــر 
بيتــس: »لــم يُظهر واعداً أبداً. فشــل نســبياً ضد 
اإليبــوال. لذا، قال األطبــاء دعونا نرى ما إذا كان 

يعمل ضد كوفيد-19«.
ويُحاكــى الــدواء األدينوزين، إحــدى كتل البناء 
الفيروســى-  الريبــى  النــووى  للحمــض  األربــع 
RNA، وعندمــا يقــوم  باســم  املعــروف أيضــاً 
جينومــه  فــى  رميديســيفير  بدمــج  الفيــروس 
بــدالً مــن األدينوزيــن، فيُصبح غيــر قادر على 

املصنعــة بـ»توفيــر إمــدادات كافيــة للمرضــى فى 
جميع أنحاء العالم«.

وفــى منتصف الشــهر املاضى، أعطــى الرئيس 
األخضــر  الضــوء  ترامــب،  دونالــد  األمريكــى، 
لـ»رميديســيفير« لعــاج مصابــى كورونــا، وذلــك 
عقــب صدور قــرار مــن إدارة األغذيــة والعقاقير 
األمريكيــة )FDA( لشــركة »جيليــاد ساينســيز« 
املصنعة باالســتخدام الطــارئ لعاجها التجريبى 
مبــرض  املصابــني  لعــاج  للفيروســات  املضــاد 

كوفيد-19.
وأكــد نائب الرئيــس األمريكى، مايك بينس، أن 
شركة جيلياد والسلطات ستوزيع مليون جرعة من 
عقــار »رميديســيفير«، بني مستشــفيات الواليات 

املتحدة.
أمــا الدكتــور أنطونــى فاوتشــى، خبيــر األوبئة 
ومستشــار الرئيس األمريكى دونالد ترامب، فأكد 
أن دواء »رميديسيفير« أظهر فاعليته فى مساعدة 
مرضى كوفيد-19 على التعافى، وذلك بعد نشــر 
نتائج جتربة ســريرية واســعة النطاق لهذا الدواء 
املضاد للفيروســات. وأضاف، أن هذا األمر يثبت 
أن الدواء املســتخدم ســابقاً فى عاج إيبوال، وهو 
مــن إنتــاج عمــاق األدويــة األمريكــى »جيليــاد«، 
ميكــن أن يتصدى لفيروس كورونا املســتجد، وهو 

ما يعطى األمل.
وأبدى »فاوتشى« تفاؤالً حذراً، واعتبر أن عقار 
رميديســيفير مُيكــن أن يُصبــح مــن اآلن وصاعداً 
العاج ملكافحة احلاالت اخلطيرة من كوفيد-19.
وقال »فاوتشى« إن النتائج األولية كانت واضحة 
لدرجــة أن املســئولني عــن التجربة قرروا نشــرها 
ليتمكــن املرضــى الذيــن عوجلــوا بأدويــة وهميــة 

احلصول من اآلن وصاعداً على رميديسيفير.

ما هو رميديسيفير وملاذا ُطّور؟ وما مدى فاعليته 
ضــد كورونــا؟ وكيف يعمــل؟ وملن يُســتخدم؟ وهل 
له آثار جانبية؟ وكم ســيُكلف؟ وهل رميديســيفير 
عاج شــاف؟ كل هذه األســئلة تصدرت محركات 
البحــث املختلفة، خاصة أن اجلميــع ينتظر بلهفة 

إنتاج عقار يقضى على الوباء احلالى.
قــدم دواء »رميديســيفير« بصيصــاً مــن األمــل 
فــى مكافحــة فيــروس كورونــا املســتجد، ولذلــك 
أقرته وكالة األدوية األوروبية باملوافقة املشــروطة 
علىاســتخدامه مــع مرضــى كوفيــد-19، ليُصبح 
بذلــك أول عقار يقترب من احلصول على الضوء 

األخضر كعاج لهذا املرض بالقارة األوروبية.
وأوصــت جلنة الوكالة املعنية باألدوية البشــرية 
يقــل  الذيــن ال  املرضــى  مــع  العقــار  باســتخدام 
عمرهــم عــن 12 عامــاً، ويُعانــون مــن االلتهــاب 

الرئوى، وبحاجة ملدهم باألكسجني.
موافقــة  بالفعــل  رميديســيفير  عقــار  ونــال 
علــى اســتخدامه بشــكل اســتثنائى فــى احلــاالت 
احلــادة، وذلك فى الواليات املتحدة والهند وكوريا 
اجلنوبية وإســرائيل، واملوافقة كاملــة فى اليابان، 

كما تستخدمه مصر.
وأظهــرت نتائــج جتربــة ســريرية أجريــت على 
أكثــر مــن 1000 شــخص أن مرضــى كوفيــد-19 
الذيــن يُعانون من مشــكات فى اجلهاز التنفســى 
وتناولوا »رميديســيفير« قد حتســنوا بنســبة %31 
أســرع من أولئــك الذيــن تناولوا الــدواء الوهمى، 
واألمــراض  للحساســية  الوطنــى  للمعهــد  وفقــاً 

املعدية فى الواليات املتحدة.
وأعلــن مركــز كليفانــد الطبــى عــن أن الدواء 
أثبــت فاعليتــه بالســيطرة علــى الفيــروس، وجنح 
بتقليــل مــدة الشــفاء لـــ4 أيــام، وتعهدت الشــركة 

ريمديسيفير.. نصح به أشهر خبير أمريكى.. ووزعت أمريكا مليون جرعة منه لعالج المصابين بكوفيد-19

األنفلونزا اإلسبانية تشبه فى انتشارها فيروس كورونا، حيث انخفضت فى الصيف، واستؤنف تفشيها بشدة فى سبتمبر وأكتوبر، ما تسبب فى وفاة 50 مليون شخص

شكك فى فاعليته لعالج كورونا
ُ

شركة هندية تنتجه لبيعه للدول النامية.. والصين ت
وفى مصر سُيباع ريمديسيفير بأقل من ألفى جنيه )حوالى 124 دوالرًا( للجرعة

محمد عبدالعزيز

وفاء حسن

لقاح 
اخلالص

 متــى تندلــع املوجات الثانية من الفيروس، وإلى أى مدى تؤثر 
فــى حياة النــاس جميعهم، وهل الهيئات الصحية مســتعدة فعًا 
للتعامل مع وضع جديد؟ هذه األسئلة أصبحت تشغل بال الرأى 

العام العاملى بعد حتذير منظمة الصحة العاملية .
ويؤكــد مختصــون أن التباعــد االجتماعــى والفحوصــات أمر 
حاســم فــى مســتقبل اجلائحــة، التــى نعيشــها، إال أن شــكلها 
ســيختلف وفقــاً لعوامــل خارجية هذه املرة بعيداً عن ســيطرتنا، 
كمناعتنــا جتــاه املرض، وطول املدة التى ميكــن لهذه احلماية أن 

تصمد.
وبحســب وكالــة »بلومبيــرج«، فإن القلق هو أنــه مبجرد إخماد 
املوجــة احلاليــة، ســيعود الوبــاء إلــى الظهــور مجــدداً بقــوة، ما 
املتزايــدة، واألنظمــة  تكــرار ســيناريو اإلصابــات  فــى  يتســبب 

الصحية الغارقة فى استقبال املرضى وضرورة إغاق الباد.
حتدث األوبئة نتيجة انتشار مسببات األمراض اجلديدة »مثل 
الفيــروس املســتجد« التــى ال تتمتــع الغالبية العظمى من البشــر 
بحماية مناعية ضدها. هذا ما يســمح لها بأن تتحول إلى تفٍش 

عاملي.

ومــا يحــدث غالباً هو أن نوعــاً جديداً من فيــروس اإلنفلونزا 
ينتشر فى جميع أنحاء العالم ثم يتراجع، نوعاً ما مثل تسونامي. 
وبعد بضعة أشهر، يعود وينتشر حول العالم، أو فى أجزاء كبيرة 

منه.
وكيف يعود الوباء مجدداً؟

هنــاك عــدد مــن االحتمــاالت، فــى حالــة اإلنفلونــزا، يحــدث 
ذلــك مــع بداية الطقس البارد، وهــو عامل قد يؤثر على فيروس 

»كورونا« أيضاً.
كمــا ميكــن أن يحدث حتول فى العامــل املمرض، ففى خريف 
عام 1918، حدثت موجة ثانية من تفشــى اإلنفلونزا اإلســبانية، 

وتسببت فى معظم الوفيات فى هذا اجلائحة.
ويعتقــد بعــض الباحثني أنها ناجتة عن طفرة جعلت الفيروس 
ال ميكــن التعــرف عليه مرة أخرى فــى معظم أجهزة املناعة لدى 

األشخاص.
متغيــر مهــم آخر هــو انتقال الفيــروس إلى الســكان الذين لم 

يتعرضوا له من قبل وليس لديهم مناعة.
وقالت منظمة الصحة العاملية فى 24 أبريل املاضي، إنه ال يوجد 

دليــل حتــى اآلن علــى أن األشــخاص الذين تعافوا مــن )كوفيد 19( 
لديهم أجسام مضادة حتميهم من عدوى ثانية

مــن جانبــه حــذر املديــر العــام املســاعد للمبــادرات الصحية 
مبنظمة الصحة العاملية، رانييرى جويرا، اجلمعة، من أن 

مايــني األشــخاص قــد يفقــدون حياتهــم إذا شــهدت جائحة 
فيروس كورونا املســتجد، موجة ثانية من اإلصابات، مضيًفا أن 
»الفاشــية القاتلة انتشــرت حتى اآلن مثلما توقع املســؤولون فى 

منظمة الصحة العاملية«.
وقال الدكتور رانييرى جويرا إن األنفلونزا اإلسبانية تشبه فى 
انتشارها فيروس كورونا، حيث انخفضت فى الصيف، واستؤنف 
تفشيها بشدة فى سبتمبر وأكتوبر، ما تسبب فى وفاة 50 مليون 
شــخص خال املوجة الثانية«، وأضاف أن »تفشــى الوباء يحدث 

كما توقعنا.
تأتــى تصريحــات جويرا فى الوقت الذى بــدأت فيه عدة دول 
فــى أوروبا، وفــى جميع أنحاء العالم، فــى تخفيف قيودها للحد 

من انتشار فيروس كورونا املستجد )كوفيد- 19(.
ومــن املقــرر أن يقرر مســؤولو االحتاد األوروبــى  البلدان التى 

ســتخضع لقيــود علــى الســفر بعــد إعادة فتــح حدودها للســفر 
الدولــي، مــع اســتمرار ارتفــاع معــدالت اإلصابــة والوفيــات فى 

الواليات املتحدة وأجزاء من أمريكا اجلنوبية.
أكــد خبيــر أمريكى أن املوجة الثانية من فيروس كورونا بدأت 
فــى الواليات املتحــدة، محذرا املواطنني مــن مخاطرها، مطالبا 

فى الوقت نفسه القطاع الصحى باالستعداد جيدا لها.
وقال ويليام شافنر، األستاذ فى كلية الطب بجامعة فاندربيلت 
فــى الواليــات املتحدة، إن "موجــة ثانية من الفيروســات التاجية 

بدأت فى الواليات املتحدة، ويحتاج الناس إلى البقاء حذرين".
ونقلــت شــبكة "ســى إن بى ســي" اإلخباريــة األمريكيــة قوله: 
"البــاد أصبحــت كلها تقريبا مفتوحة، لكــن الكثير من الناس ال 
يحافظون على اإلجراءات الصحية، ال سيما اإلبقاء على مسافة 

كافية بينهم وبني اآلخرين، فضا عن عدم ارتداء األقنعة".
وأشــار شــافنر إلى أن الباد على األرجح "لن تدخل فى حالة 
إغــاق ثانية، ألنها ببســاطة لم تتخلص مــن تأثير حالة اإلغاق 

األولى"، على حد تعبيره.
وتوقع شــافنر انتشــار فيروس كورونا على نطاق أوســع خال 

الفتــرة املقبلــة، ال ســيما فى ظل عــودة التجمعــات اجلماهيرية، 
ومن بينها الصاة فى الكنائس، محذرا من أن الكثير من الناس 

ال يتوخون احلذر.
وفــى ظل اســتبعاد دخــول الباد فــى حالة إغاق مــرة ثانية، 
طالب شافنر احلكومات والشركات أساقفة الكنائس بالعمل مًعا 
مــن أجــل تعزيــز ثقافة ارتــداء األقنعــة واتباع إجــراءات التباعد 

االجتماعي.
وقــال إن ارتــداء األقنعــة فــى هــذه املرحلــة "مهم جــدا جدا"، 
مضيفــا أنــه "يجب على الســلطات إقناع وتعليم الســكان أن هذا 

األمر جزء مهم من أجل سامتهم وسامة املجتمع".
وحذر شــافنر من "إغراق املستشفيات باملرضى فى حال عدم 
التــزام اإلجــراءات الصحيــة"، قائــا: "إذا رفعنــا كل اإلجــراءات 
االحترازيــة ولم نطبــق التباعد االجتماعي، ولــم نرتدى األقنعة، 
وجتمعنــا بأعداد كبيرة، فهذا ســيضع نظــام الرعاية الطبية فى 

مأزق
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الفن
إياد نصار

عــاد للديكــور اخلــاص بفيلــم »موســى« للمخرج بيتر، حيث يســتأنف  
بســبب  أشــهر  عــدة  دام  توقــف  بعــد  الفيلــم،  باقــى مشــاهد  تصويــر 
االنشغال باألعمال الدرامية فى رمضان، وكان قد انتهى فريق العمل 

من تصوير أكثر من 50% من مشاهد الفيلم. 
الفيلــم تأليــف وإخــراج بيتــر ميمــى، بطولــة إياد نصار، كــرمي محمود 
عبــد العزيــز، أحمــد العوضى، أحمد حامت، ســارة الشــامى، أســماء أبو 

اليزيد، محمود حافظ، عبد الرحمن القليوبى، محمد لطفى.

تعقد  جلسات عمل مكثفة مع املنتج جمال العدل حاليا لبحث فكرة مسلسلها 
اجلديد الذى تخوض به السباق الرمضانى 2021، حيث استقلبت أكثر من فكرة 
خــال األســبوعن املاضيــن ولكنهــا لــم حتســم أمرهــا مــن نوعيــة العمــل الــذى 
ســتقدمه حتــى اآلن، ولكنهــا اســتقرت علــى املخــرج مانــدو العدل ليكــون مخرجًا 
للعمل فى ثانى تعاون بينهما بعد »ألعلى ســعر«، وقدمت نيللى كرمي مسلســل 
»بـــ100 وش« فــى شــهر رمضــان املاضــى، وشــاركها البطولــة آســر ياســن، شــريف 
دســوقى، مصطفــى درويــش، عــا رشــدى، إســام إبراهيــم، حنــان يوســف، زينب 

غريب، دنيا ماهر، سلوى محمد على،  إخراج كاملة أبو ذكرى. 

الحظ عدد كبير من رواد مواقع التواصل 
االجتماعى اختفاء الفنانة مى عز الدين 

من التواصل مع محبيها ومتابعيها عبر 
حساباتها الرسمية، حيث لم تنشر صورًا أو 

فيديوهات منذ يناير الماضى

الشقراء

تعود الفنانة رمي مصطفى للشاشــة الصغيرة من 
جديــد بعــد غياب، من خالل تقــدمي جتربة جديدة 
فى مسلســل »شديد اخلطورة«، املقرر عرضه على 
منصة »واتش ات« الرقمية مع بداية الشهر املقبل، 
ويتنــاول املسلســل قضيــة الهاكــرز وخطورتهم على 
األمن  القومى واســتخدامهم بشكل كبير فى ضرب 
مؤسســات  الدولــة،  حيــث تعرض كل حلقــة فى 30 
دقيقــة، وينتمــى العمــل  لنوعيــة األعمــال األكشــن، 
وهــى جتربــة  جديــدة يتــم تقدميهــا ألول مــرة فــى 

مصر .
وقالــت رمي فــى تصريحــات صحفيــة إنها قررت 
خــوض جتربة »شــديد اخلطــورة« حتدياً لنفســها، 
خاصة كأول ممثلة تقدم »أكشــن حقيقى«، مضيفة 
أنهــا قدمت كافة املشــاهد دون االســتعانة بدوبلير 
رغــم وجــود مشــاهد خطــرة بالفعــل علــى حســب 
وصفهــا، مشــددة علــى أن التجربــة رغــم صعوبتها 
إال أنها كانت ممتعة بالنسبة لها، وتعتبرها اختبارا 
كبيــرا لهــا خــالل لون جديــد تقدمه للمــرة األولى. 
وأشــارت رمي إلــى أنهــا خضعــت لتمرينــات قتالية 
كانت تؤديها للمرة األولى، موضحة أن ضيق الوقت 
قبــل انطــالق التصويــر حــال دون إمكانيــة تأجيــل 
مشــاهد األكشــن اخلاصــة بها، الفتة إلــى أنه رغم 
صعوبة هذه التمارين إال أنها استمتعت بها وقررت 
االستمرار فيها بعد ذلك، كما عبرت رمي مصطفى 
عــن ســعادتها بتجربــة مسلســلها اجلديــد متمنيــة 
أن ينــال إعجــاب اجلمهــور. وقالــت رمي إن فكــرة 
املسلســل جديــدة وهــو يتكون من 7 حلقــات فقط، 
الفتــة إلى أنها انتهت من تصوير جميع مشــاهدها 
فيــه. وأشــارت إلــى أنهــا حتمســت للتجربــة وهــى 
مجرد فكرة ورحبت بها، خصوصا أن املسلسل فيه 
تفاصيل ســتجذب انتبــاه اجلمهور، معبرة عن عدم 
قلقها من عرض املسلسل على منصة إلكترونية ألن 
الفكرة والسيناريو اجليدين يفرضان نفسيهما على 
الســاحة، باإلضافة إلى أن املســتقبل هو للمنصات 
اإللكترونيــة. وأكــدت أن كل مــا يشــغلها دائمــا هــو 
أن تقــدم دوراً جديداً وشــخصية تترك بصمة لدى 
اجلمهور، حتى لو كانت مشاهدها فى العمل قليلة، 
مشــيرة إلــى أنــه ليــس مهماً بالنســبة لهــا فكرة أن 
تظهــر فــى كل املشــاهد. وأوضحــت أنهــا ال متانــع 
البطولــة اجلماعيــة، ولكن املهم عندهــا هو الدور، 
الفتــة إلــى أنهــا تراعــى اجلمهــور الذى يشــاهدها 
وأنها ال حتب أن تقدم شــيئا يجرحهم أو يزعجهم. 
وأضافــت رمي مصطفــى أنهــا تعيــش حاليــاً فتــرة 
احلجــر املنزلــى للوقاية من انتشــار فيروس كورونا 

وال تخــرج كثيــراً إال للضــرورة، خاصــة أنهــا غيــر 
مرتبطة بتصوير أى أعمال فنية خالل هذه الفترة، 
مشــيرة إلــى أنها فــى انتظار بدء عرض مسلســلها 
»شــديد اخلطــورة«، حيــث أصبــح العمــل جاهــزا 

للعرض منذ بضعة أسابيع.
يشــار إلى أن مسلســل »شــديد اخلطــورة« مقرر 
تقدميــه علــى أكثــر مــن جــزء، كل جــزء 7 حلقــات 
ويعــرض علــى منصــة »WATCH IT« الرقميــة، 
وأحداثــه تــدور حــول شــاب يدعــى »مالــك«، وهى 
الشــخصية التى يجســدها الفنان أحمد العوضى، 
ويعيــش مــع والده املُســن، الــذى يلعــب دوره الفنان 
هــادى اجليــار، ويتعــرض للكثيــر مــن املشــكالت 
وتتوالــى األحــداث فــى إطــار اجتماعى تشــويقى. 
ويشــارك فــى بطولــة املسلســل أحمــد العوضــى، 
ورياض اخلولى، وهادى اجليار، ومحمود حجازى، 
وناهــد رشــدى، وحمــزة العيلــى، وحســنى شــتا، 
وخالد كمال، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج 

حسام على.
كمــا انتهــت رمي مــن تصوير آخر مشــاهدها 
فــى »العنكبــوت« مــع النجم أحمد الســقا قبل 
انتشــار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يتبقى 
ألســرة العمل مشــاهد قليلة على االنتهاء من 
األحــداث بالكامل، حيث توقــف التصوير من 

قبــل بســبب انشــغال أبطاله مبسلســالتهم 
الرمضانيــة وســفر أحمد الســقا إلى لبنان 

لتصوير برنامجه األخير »إغلب السقا«.
نايــر  تأليــف محمــد  »العنكبــوت«  فيلــم 
وإخــراج أحمــد نادر جــالل وبطولــة أحمد 
العابديــن،  ظافــر  زكــى،  منــى  الســقا، 
يســرا اللــوزى، شــيماء ســيف، زكــى فطــن 
ويســجل  ممــدوح،  ومحمــد  عبدالوهــاب، 
التجربــة الســينمائية الثالثة لرمي مصطفى 
بعــد فيلمــى »مــش رايحن فــى داهية« مع 
املخرج أحمد صالح قبل 3 سنوات، و»والد 

رزق 2« مــع املخــرج طــارق العريــان والــذى 
عرض فى عيد األضحى املاضى.

وكان آخــر أعمــال رمي مصطفــى ظهورهــا 
كضيفة شرف بـ4 مشاهد فقط فى فيلم »والد 

رزق 2« بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد 
الفيشــاوى وأحمــد داوود وكــرمي قاســم وخالــد 

الصاوى ونسرين أمن، إضافة إلى خالد الصاوى 
وباســم ســمرة مع ظهور عدد مــن النجوم كضيوف 
شــرف ومن تأليف صــالح اجلهينى، وإخراج طارق 

العريان.

وتردد أن سبب هذا االختفاء يعود إلى عدم استقرار حالتها النفسية بعد 
أن توقفت الكثير من مشاريعها الفنية سواء السينمائية أو التليفزيونية.

وكانــت »عــز الديــن« قــد فشــلت فــى حتقيــق جنــاح مبسلســلها األخيــر 
»البرنسيســة بيســة«، الــذى عــرض فــى دراما رمضــان من عــام 2019، ما 
عرضهــا للشــعور باإلحباط، خاصة أنها تفرغت للعمل متاماً، ولم تشــارك 
فــى أعمــال فى هذا العام، لكنها تعرضت النتقادات شــديدة للغاية بســبب 
أحداثــه غيــر اجليــدة، كمــا وصفــه الكثيــرون من النقــاد الفنيــن وجمهور 

الدراما الرمضانية آنذاك.
وطوت مى صفحة هذا العام لتبدأ عاما جديدا 2020 بتفاؤل على خلفية 
مشــاركتها فى مسلســل »خيط حريــر«، ووضعت األمل بعــد احتفالها بعيد 
ميالدها فى 19 يناير املاضى على أن هذا العام سيكون بداية جديدة لها، 
وبــدأت فــى تصوير العمل، ليأتى قرار صناع املسلســل بوقف التصوير بعد 
تفشى فيروس كورونا، دون حتديد موعد الستئناف التصوير، وتردد وقتها 
أن أسرة املسلسل ستعود الستكمال العمل الذى توقف دون حتديد موعد. 
يضاف إلى هذا السبب عامل آخر يتمثل فى أن عدداً كبيراً من جنوم الفن 
كانوا يعيشــون فى حالة نفســية ســيئة بســبب انتشــار وباء كورونا، وفرض 
احلظــر املنزلــى على اجلميع، وعدم اســتطاعتهم اخلروج مــن منازلهم كما 
كان يحدث من قبل، فضاًل عن إصابة عدد من جنوم الوســط الفنى وعلى 

رأسهم الفنانة رجاء اجلداوى.
يذكــر أن مــى عــز الديــن حققــت العديــد مــن النجاحــات الفنيــة خالل 
مشــوارها الفنــى، مــن خالل مسلســالت »رســايل« و»وعد« و»حالة عشــق« 
»ودلع بنات« وكذلك أفالم »عمر وسلمى« والذى تكون من 3 أجزاء، و»جيم 

أوفر«، و»اللمبى 8 جيجا«، وغيرها.
ولــدت ماهيتــاب حســن عــز الدين، وهــو االســم احلقيقى لـ»مــى«، فى 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة فى إمارة أبوظبــى، وظلت بها ألربع ســنوات ثم 
عادت ملصر مع أســرتها، وهى حاصلة على ليســانس اآلداب قســم اجتماع 

من جامعة اإلسكندرية.
فــى عــام 2001، عرفــت أن الفنــان محمــد فــؤاد يبحث عــن وجه جديد 
ليشــاركه البطولة فى فيلمه »رحلة حب«، فأخذت الزمام فى يدها وطلبت 
من صديق العائلة املخرج منير راضى أن يعرفها على مخرج الفيلم محمد 
النجــار، وبعــد ذلك اقترح على الفنان محمد فؤاد الذى أُعجب بها وأســند 

إليها الدور.
والظهــور الثانــى لها كان فى مسلســل »أين قلبى؟«، الــذى لعبت فيه دور 
ابنة الفنانة يســرا فى املسلســل؛ حيث أعجبت بها بعدما رأتها أمام محمد 
فؤاد، فاتصلت مبخرج مسلسلها مجدى أبوعميرة، وأخبرته أنها وجدت من 
ســتقوم بدور ابنتها فى املسلســل، وفعال أســند الدور لها رغم وجود أربعن 
مرشــحة. وُخطبــت »عزالدين« فى عام 2009 إلــى العب كرة القدم محمد 

زيدان، ولكنهما انفصال بعد ذلك.

شرين جمال

رمي مصطفى تشارك العوضى 
فى »شديد اخلطورة«

الحظ عدد كبير من رواد مواقع التواصل االجتماعى اختفاء الفنانة 
مى عز الدين من التواصل مع محبيها ومتابعيها عبر حساباتها 

الرسمية، حيث لم تنشر صورًا أو فيديوهات منذ يناير الماضى

أزمات الفنانين مع مديرى أعمالهم عرض مستمر لم ينته، فمعظمها ال يمر بسهولة 
وتنتشر تفاصيله بسرعة البرق على مواقع التواصل االجتماعى وربما تصل تلك األزمات إلى 

ساحات المحاكم، والبعض اآلخر يمر بسالم بعد تدخل أشخاص لحل النزاع وتنتهى بعدم 
تعامل الطرفين مرة أخرى، وفى السطور المقبلة يرصد »الموجز« أبرز األزمات بين نجوم الفن 

ومديرى أعمالهم.

لغز اختفاء
مى عز الدين

أمانى أبوعيسى

محمد متساح

بوسى راحت ضحية 
مدير أعمالها وصدر 

ضدها حكم بالحبس 
تسع سنوات 

التهامها بتحرير 
شيكات بدون رصيد 

قيمتها 30 مليون

حسام حبيب 
يتهم بالشروع 

فى قتل مدير 
أعمال شيرين 

عبدالوهاب 
السابق وأزمتهم 

تصل إلى 
المحكمة

البدايــة مع الفنان اللبنانية هيفاء 
محــركات  تصــدرت  التــى  وهبــى، 
البحث األيام املاضية، وذلك بســبب 
أزمتهــا األخيــرة مــع مديــر أعمالها 
فهــى أصبحــت حديــث السوشــيال 
ميديــا خالل الفتــرة املاضية. حيث 
اتهمــت هيفاء وهبــى مدير أعمالها 
علــى  باالســتيالء  وزيــرى  محمــد 
ومسلســالتها،  حفالتهــا  عائــدات 
موجهــة رســالة غير مباشــرة تتهمه 
فيهــا باالســتيالء علــى أموالها التى 
حصلــت عليها على مدار الســنوات 
املاضيــة مــن العمــل، وحجــم املبلــغ 
املســروق حوالى أربعة مالين دوالر 
أى ٦3 مليون جنيه، حســب تصريح 
ياســر  اللبنانيــة  الفنانــة  محامــى 

قنطوش.
وال ينتهى األمر عند هذا احلد بل 
وصل إلى انتشار أخبار زواج هيفاء 
من مدير أعمالها، وذلك بعد تداول 
إيصــال إيــداع ألوراق دعــوى إثبات 
زواج تقــدم بها وزيرى حملكمة قصر 
النيــل، فــى واقعــة نــادرة باحملاكــم 
املصريــة، حيــث املعتــاد أن تتقــدم 
النســاء بدعــوى إثبات زواج ونســب 

بعد إنكار األب لنسبه ألطفاله.
بتقــدمي  يفيــد  الدعــوى  إيصــال 
محمــد وزيــرى األوراق إلــى نيابــة 
قصر النيل لشئون األسرة للمطالبة 
أول  حتديــد  ومت  زواجــه،  بإثبــات 
جلســة فــى الثانى من يونيــو املقبل، 
مت  إذا  الــزواج  أن  يعنــى  مــا  وهــو 
مدنيــاً  أو  عرفيــاً  ســيكون  إثباتــه 
أو شــفهياً ويتوجــب تأكيــد حدوثه 
حــدوث  تؤكــد  شــرعية  بشــهادة 
»خلــوة الزوجية« بــن الطرفن، 
أو شــهادة أصدقاء مقربن 
الــزواج  هيفــاء  بإعــالن 
أو  أمامهــم،  وزيــرى  مــن 
أيــة مخاطبــات مكتوبــة أو 
الطرفــن  بــن  مســموعة 
العالقــة  وجــود  تؤكــد 

الزوجية.
هيفــاء  الفنانــة  وهــددت 
وهبــى باللجــوء إلــى القضــاء 
زواجهــا،  ادعــاءات  علــى  للــرد 
غيــر  كلهــا  الواقعــة  أن  مؤكــدة 
حقيقيــة، وتعــد مــن قبيــل التشــهير 
متابعيهــا  مــن  وطلبــت  بســمعتها، 
انتظار نتائج التحقيق وما ستسفر 

عنه إجراءات احملاكمة.
األزمــات  أبــرز  ومــن 
التــى أثــارت ضجــة كبيــرة 
شــيرين  مشــكلة  كانــت 
مديــر  مــع  عبدالوهــاب 
أعمالهــا الســابق، حيث 
انفصالهمــا  أعلنــت 
نهائــى،  بشــكل 
خــالل  مــن  وذلــك 
علــى  نشــرته  بيــان 
صفحتهــا الرســمية 

االجتماعــى  التواصــل  موقــع  عبــر 
وجهت خالله الشكر والتقدير ملدير 
أعمالهــا ياســر خليــل ملســاندته لها 

خالل سنوات عمله معها.
ومــع تســريب فيديــو البلهارســيا 
الشــهير لشــيرين، الذى تســبب فى 
حالــة من الهجوم عليها، اُتهم ياســر 
بتسريب الفيديو ونشره على وسائل 
بشــكل  نفــى  ياســر  لكــن  اإلعــالم، 
قاطــع تورطــه بتســريب الفيديو فى 
هــذا الوقــت، وبعد مــرور فترة على 
هــذه األزمة تقدم ياســر خليل ببالغ 
ضد الفنان حسام حبيب، يتهمه فيه 
بالشــروع فى قتله أمــام منزله، ألنه 
أشــهر الســالح النــارى فــى وجهــه، 
وقال خليل فى التحقيقات إن حسام 
حبيب وآخرين تعدوا عليه بالضرب 
باألســلحة مــا تســبب فــى إحــداث 
إصابتــه، حيث أســفرت التحقيقات 
للمحاكمــة  الطرفــن  تقــدمي  عــن 
اجلنائيــة التــى قضت ببــراءة املنتج 
ياســر خليــل ومعاقبة حســام حبيب 
جنيــه  آالف  و10  عامــاً  بالســجن 

تعويضاً.
ومــن النجمــات الالتــى وقعن فى 
فــخ اخلالفــات مع مديــرى األعمال 
شــهدت  حيــث  بوســى،  الفنانــة 
مــن  العديــد  املاضيــة  الســنوات 
اخلالفــات التى وصلت إلــى ذروتها 
بينهما ووصلــت للقضاء، وكان حكم 
قد صدر ضد بوســى باحلبس تســع 
ســنوات التهامهــا بتحريــر شــيكات 
مليــون   30 قيمتهــا  رصيــد  بــدون 
جنيه، وذلك فى القضيتن املقيدتن 
برقم 21034 ســنة 2015، واألخرى 
املقيــدة برقــم 20353 ســنة 2015 
لصالــح زوجها الســابق وليد فطن، 
املبالــغ،  وســداد  التصالــح  وعقــب 
صدر حكــم جديد عن محكمة جنح 
الهــرم غيابياً، وأدان بوســى رســمياً 
بتهمــة إصدار شــيكات بدون رصيد 
حيثيــات  بنفــس  طليقهــا،  لصالــح 

احلكم الصادر.
ونختتــم باملطربــة األردنيــة ديانــا 
كــرازون فقــد نشــبت حرب شرســة 
بينهــا وبــن مدير أعمالهــا ومنتجها 
الســابق محمــد املجالى الذى طالب 
مبنعهــا مــن الغناء فى مصر أو حتى 
الغنــاء بشــكل عــام، بعــد إخاللهــا 
وطالبهــا  معــه  التعاقــد  بشــروط 
اجلزائــى  الشــرط  قيمــة  بســداد 
وقــدره مليــون جنيه، لكــن مع تدخل 
نقيــب املوســيقين اتفــق الطرفــان 
على وقــف التجاذب اإلعالمى وحل 
اخلــالف بشــكل ودى ودفع الشــرط 
اجلزائــى إال أن كــرازون ماطلت فى 
ســداد قيمة الشرط املتفق عليه فلم 
يجــد املجالــى أمامــه ســوى اللجــوء 
إلى القضاء األردنى، وبدأ أيضاً فى 
شــن حرب شرســة من التصريحات 
ضدها وكشف العديد من أسرارها.

معارك الفنانني مع مديرى أعمالهم
هيفاء وهبى تتهم مدير أعمالها باالستيالء على 

أموالها.. واألخير يرفع دعوى إلثبات زواجهما
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أحمد السقا
 يســتأنف تصويــر فيلمــه اجلديــد » العنكبــوت« بعد  عــودة الفنان 
ظافــر العابديــن مــن لنــدن وفتــح الطيــران، حيــث يتبقــى يومــان 
فــى مونتــاج  العمــل  ويبــدأ مخــرج  الفيلــم،  انتهــاء  تقريبــًا علــى 
ومكســاج الفيلم اســتعدادًا لعرضه فى الســينمات قريبًا, ويجسد 
ظافــر العابديــن دور شــقيق أحمــد الســقا خــال أحــداث الفيلــم، 
ويدخــل فــى صراعــات معــه خاصة وأنــه يظهر كرجل أعمــال كبير، 
ولديــه العديــد مــن املشــاريع الكبيــرة فــى مصــر، وتتعــرض إحــدى 

مشاريعه حلادث كبير، ومن هنا يبدأ الصراع بينه وبن السقا.

تامر حسنى
أنــا«،   »مــش  فيلمــه  تصويــر  مــن   اإلنتهــاء  علــي  أوشــك 
للمخرجــة ســارة وفيــق حيث انتهــي  من تصوير عدد كبير 
من املشــاهد قبل أزمة كورونا، ويتبقي تصوير أســبوع واحد 
فقط،  ومن املقرر اســتئناف التصوير خال األيام القليلة 

املقبلة. 
يشــار إلــى أن الفيلــم توقــف خــال األشــهر املاضيــة بســبب 
انشــغال عــدد مــن أبطالــه بأعمــال موســم رمضــان املاضــى 

وانتشار فيروس كورونا. 

مى عمر
األغــراب«  »نســل  النســائية ملسلســل  البطولــة  فــى  تشــارك    
مــع  املخــرج محمــد ســامى والنجمــن أحمــد الســقا وأميــر 
كــرارة، وتقــدم مــن خال العمل شــخصية مختلفــة، ودور فتاة 
صعيديــة، ولــم يتــم التعاقــد معهــا بشــكل رســمى حتــى اآلن، 

ومن املقرر عرض العمل فى موسم دراما رمضان املقبل.
مــن ناحيــة أخــرى تســتعد مــى عمر لبــدء تصوير مسلســلها 
»لؤلؤ«، الذى ينتمى لنوعية الـ45 حلقة، وبدء التعاقدات فيه 
األيام احلالية استعدادًا النطاق تصويره نهاية الشهر املقبل

اشتعلت مواقع التواصل االجتماعى 
بكثير من التعليقات وردود الفعل 

بعدما أعلن النجم محمد رمضان عن 
نيته تقديم السيرة الذاتية للفنان الراحل 

أحمد زكى فى عمل درامى

محمد متساح

وحيد حامد لم يعترض على كتابتى للعمل.. والهجوم على المسلسل غير مبرر

»الديــك« قــال لـ»املوجــز« إنــه متحمــس جــداً للعمل، 
حيــث يعكف حالياً على االنتهاء من كتابته، مشــيراً إلى 
أن املــدة املتبقيــة حتى شــهر رمضان املقبــل كافية جداً 

لالنتهاء من كتابة العمل.
وأضاف أنه ســيتطرق مــن خالل العمل لقصة صعود 
فنــان كبيــر، وتاريخــه الفنــى وكفاحــه وســط املعوقــات 
الكثيرة، التى تغلب عليها ووصل إلى القمة، موضحاً أنه 
لن يقدم ســيرة ذاتية عن أحمد زكى، ولكن سيســتوحى 
منــه معنــى املوهبــة وتطورهــا، رغــم كل الظــروف التى 
كانت ضده، وكيف أنه ظل ميثل حتى وفاته رغم أنه كان 
مصاباً بالسرطان، ما يدل على أنه كان شخصية نادرة.
وذكــر أنــه يرغــب فــى إظهــار الفــن املصــرى بشــكل 
جيــد ومختلف، والــذى يتمثل فى شــخصية أحمد زكى 
خــالل الفتــرة الزمنية التى عاشــها، مــع مراعاة احلالة 
النفسية له، وكيف كافح حتى نهاية حياته، وظل يجسد 

شــخصيات فنية مختلفة، ويتقمصهــا ويعيش بداخلها. 
وأكــد أنــه يــرى أن الفنــان محمــد رمضان هو األنســب 
للشــخصية ســواء من ناحية السن أو الشكل، وأنه واثق 
فــى قدرتــه علــى جتســيد الشــخصية، موضحــاً أنهــم 
يســعون للتعاقد مــع مخرج جيد، للمســاعدة فى إجناح 

العمل.
وعبــر عــن حزنه من الهجوم الشــرس على املسلســل 
والفنــان محمــد رمضــان، واعتبــره هجوماً غيــر مبرر، 
وطالــب املعترضــن أن ينتظــروا حتــى يتــم االنتهاء من 
العمــل وتقدميــه بشــكل كامل، ثــم يحكموا عليــه. وأكد 
»الديــك« أنــه متابــع جيد لكل ما يقال عــن العمل، وعن 
اعتــراض عائلة أحمد زكى على تقدمي ســيرته الذاتية، 
بحجة وجود وصية تركها الفنان الراحل ذكر فيها عدم 
رغبته فى تقدمي شخصيته فى عمل فنى، ورد على ذلك 
قائــال إنــه كان من األصدقــاء املقربن ألحمد زكى، وما 

يقــال عــن وجود وصية له ليس صحيحاً، وهذه الوصية 
ال وجود لها، ومن لديه ما يثبت ذلك فليقدمه لإلعالم.
وعــن اعتــراض جنــل زوجة أحمــد زكى الفنانــة هالة 
فــؤاد علــى ظهورها فى العمل، أشــار »الديــك« إلى أنه 
بالفعــل لــن يتطــرق للحياة الشــخصية للفنــان الراحل، 
فعلــى الرغــم من أهميتها دراميا ألنهــا أثرت فى حياته 
الفنيــة إال أنه يســتطيع إغفــال دورها، قائــاًل »فاملؤلف 

الشاطر يحل أى مشكلة«.
ونفــى وجــود خــالف بينــه وبــن املؤلف وحيــد حامد 
من أجل كتابة العمل، مشــيراً إلى أنه فور احلديث معه 
عــن كتابة املسلســل تواصل مع »حامــد«، ليعرف موقفه 
مــن العمــل احترامــا لتقاليــد املهنــة، حيث أكــد له -أى 
حامــد- أنــه مشــغول حاليــاً بكتابــة اجلــزء الثالــث من 
مسلســل »اجلماعة« لعرضه فى رمضان 2021، ومتنى 

له التوفيق.

وتطرق »الديك« إلى غيابه خالل الفترة املاضية، بعد 
تقدميــه مسلســل »الطوفــان« فــى عــام 2017، حيث لم 
يقدم إال فيلماً للرسوم املتحركة هو »الفارس واألميرة«، 
الــذى عــرض فى مهرجان اجلونة الســينمائى، وأضاف 
أن املوضوعات التى كانت تعرض عليه ال تنال إعجابه، 
فلــم يجــد قصة جيــدة يســتطيع تقدميهــا، وكان يكتفى 
بالقــراءة، ومتابعــة ما يدور على الســاحة، ولكن عندما 
عــرض عليه كتابة ســيناريو عن صديقــه أحمد زكى لم 
يعترض أبدا، خاصة أنها ستقدم عن طريق شركة إنتاج 
محترمة ســتبذل قصارى جهدها إلظهار العمل بشــكل 
جيــد، فضاًل عن حبه للفنــان الراحل والذى تعاون معه 
فــى أكثــر من عمل فنى مــن أبرزها أفــالم »موعد على 
العشــاء« و»ضــد احلكومة«، و»النمر األســود« و»حســن 

اللول«.

وقالــت الفنانــة الشــابة لـ»املوجــز«: إنهــا 
سعيدة بنجاح كل األعمال التى شاركت فيها 
خــالل الفتــرة املاضيــة، ومنهــا مسلســالت 
»سلسال الدم«، و»وعد« و»ونوس« و»نصيبى 
وقســمتك«، وفيلمــا »آخــر ديك فــى مصر«، 

و»تصبح على خير«.
وأشــارت إلى أنها تعتبر مسلسل »سلسال 
الــدم« الــذى شــاركت فــى اجلزءيــن الثانــى 
والثالــث وبدايــة الرابع مــن حلقاته من أهم 
األعمــال، خاصة أنها تعاونت من خالله مع 
النجــم ريــاض اخلولــى، الــذى وصفتــه بأنه 
مدرســة متثيلية متحركة يتعلــم منها كل من 
يتعــاون معه، فهو فنــان متكامل يبحث دائما 
عــن تقــدمي اجلديــد واملختلــف، وكذلــك 
الفنانــة الكبيرة عبلــة كامل والتى 
دائمــا ما تعطيها نصائح لتتعلم 
دائمــا  أنهــا  وأكــدت  منهــا. 
تســعى للتنوع فى أدوارها، 
شــخصية  قدمــت  حيــث 
خــالل  مــن  كوميديــة 
»الوصيــة«  مسلســلى 
أكــرم  النجــم  مــع 
حســنى والذى عرض 
فــى درامــا رمضــان 
املاضــى، و»30 ليلة 
النجــم  مــع  وليلــة« 
الصغيــر،  ســعد 
مشــيرة إلــى أنها 
أحبت شــخصية 

»جاســمن« التى قدمتها فى مسلسل »وعد« 
مع النجمة مى عز الدين.

وذكرت سارة محمد أنها ترغب فى التنوع 
فــى األدوار وتقــدمي كل ألــوان الفــن مــا بن 
الكوميديــة والتراجيديــة، والبعــد متاماً عن 
جتسيد شخصية الفتاة »الكيادة« واخلطافة، 
التــى يرغــب املخرجــون فى حصرهــا فيها، 
موضحــة أنهــا رفضــت العديد مــن األعمال 
الفنيــة بعــد تقدميهــا شــخصية »أمنية« فى 
قصــة »علــى الهادى يا زبــادى« ضمن اجلزء 
الثالــث مــن مسلســل »نصيبــى وقســمتك«، 
ألنها ترغب فى البعد عن شخصية »خطافة 
الرجالــة« التى جســدتها فــى أكثر من عمل. 
وأضافــت أنهــا تتمنــى التعــاون مــع الفنانــة 
غــادة عبدالــرازق والفنــان أحمــد مكــى فى 
عمــل فنى فى الفترة املقبلــة، والوقوف أمام 
عدســة كاميرا املخرج مروان حامد، مشيرة 
الراحلــة شــادية  الفنانــة  أنهــا تعشــق  إلــى 
وتعتبرهــا فنانــة متكاملة، خاصــة أنها كانت 
تســتطيع التلــون ما بــن فتاة دلوعة وســيدة 
كبيرة، متمنية جتســيد شــخصيتها فى عمل 
فنــى. وقالــت إنهــا ليــس لديهــا مشــكلة فى 
تقــدمي أدوار اإلغراء، حيث قدمتها فى أكثر 
من عمل ســابق، ولكنهــا ال ترغب فى حصر 
نفســها فى هــذه األدوار، لرغبتها فى إظهار 
قدرتهــا التمثيليــة، ولكــن ال ترفضها بشــكل 
عــام، حيث أكدت أنهــا »عملت إغراء وبعمل 
إغراء وهعمل إغراء« داخل السياق الدرامى 

العمل.

محمد متساح 

سارة محمد: أنا مش »خطافة رجالة«

اشتعلت مواقع التواصل 
االجتماعى بكثير من التعليقات وردود 
الفعل بعدما أعلن النجم محمد رمضان 
عن نيته تقديم السيرة الذاتية للفنان 

الراحل أحمد زكى فى عمل درامى.
وكان المؤلف وحيد حامد قد نوه 
من قبل عن كتابة مسلسل يروى 

قصة حياة الفنان الراحل، وترقب 
الجمهور تطورات وكواليس العمل، 

ليعلن بعدها رمضان أنه تعاقد مع 
المؤلف بشير الديك والذى كان مقربا 

ألحمد زكى لكتابة مسلسل يحمل 
اسم »اإلمبراطور«، تمهيدا لعرضه فى 

ماراثون دراما رمضان 2021، لتدور فى 
أذهان الكثيرين تساؤالت حول كيفية 

كتابة هذا العمل فى ظل ما يثار حوله.

لذلك هناك قطاع كبير من الفنانن يرفضون رفض تام نشــر 
أى صــورة ألبنائهــم حتى يحافظ عليهم من هذه الظاهرة القاتلة 
لكنهــم لــم يســلمون أيًضــا من الســب والقذف ألنهم لــم يظهروا 
تفاصيــل وجوههــم عنــد نشــر أى صــورة علــى مواقــع التواصل 
االجتماعي، وخالل الســطور املقبلة يرصد املوجز وقائع »التنمر 

اإللكتروني« الذى يتعرض لها الفنانين وأبنائهم.
البداية مع الفنانة ياسمن عبدالعزيز وزوجها احمد العوضى 
اللذان تعرضا حلملة تنمر شرســة ملجرد انهما نشــرا صورة من 

املنزل بزى رياضى.
وكان الفنــان شــريف منير قــد آثار جدالً واســًعا خالل الفترة 
املاضية بعد نشــر صورة لنجلتيه كاميليا التى تبلغ من العمر 12 
عامــا وفريــدة 1٦ عاًما، ليُفاجأ بتعليقات مســيئة وردته من قبل 
بعــض متابعيــه علــى وســائل التواصل، مــا دفعهما مــع والدتهما 
للضغــط علــى منيــر مــن أجــل حــذف الصــورة، بعــد أن شــعرن 

باحلزن الشديد.
لكن على الفور قرر منير عدم التأثر بهؤالء األشــخاص لذلك 
قــام بإعــادة نشــر الصورة مرة أخرى، مع توجيه رســالة شــديدة 
اللهجة لألشخاص الذين تنمروا على جنلتيه قائاًل »امبارح نزلت 
صورة بناتى ولقيت تعليقات من ناس مريضة جرحونى وجرحوا 
بناتي، شوية الهمج املتخلفن دول مش هما اللى هيحددوا أنشر 

إيه ومانشرش إيه«.
ومــن جانبه أعرب شــريف منير عن غضبه الشــديد ملا حدث 
معــه مؤكــداً أن ســيلجأ للقانــون بعــد ذلــك للقضــاء علــى هــذه 
الظاهــرة، وذلــك من خــالل مقطع فيديو ظهر فيــه برفقة بناته، 
ليوجــه رســالة لــكل املنتقديــن واملتنمريــن الذيــن انتقــدوه علــى 

الصورة.
قائــاًل: »همــا دول املذنبــن املتهمن اللى عملــوا  املصيبة اللى 
بوظوا البشــرية اللى أذوا الناس اللى أذوا الدين ألن الناس اللى 
بعتولى بيكلمونى بالدين، اللى شتمونى ماليكة، هما  دول البنتن 

الكبار أوى دول اللى أذوا الدنيا كلها«.
ومــن جانبهــا وصفت فريدة ما حدث معها بأنه »أذى نفســي« 
مطالبة والدها أن يتخذ اإلجراءات الالزمة مع هؤالء األشخاص، 
أما كاميليا قالت: »أنا شعرت باإلهانة ملا حدث معى ومع والدى 

وهذا األمر أغضبنى كثيراً وأمتنى أن القانون يأخذ حقنا«.
وفى نفس الســياق وجه الفنان شــريف منير رســالة شــكر ملن 
دعمــه هــو وابنتيــه، وطلب منهــم ومــن كل رواد مواقــع التواصل 

االجتماعــى الوقــوف صًفا  واحًدا أمام التنمر، وعلى من يتعرض 
لألذى بأى تعليق أن يصور نسخة من هذا التعليق املؤذى وتقدمي 
بالغ فى مباحث اإلنترنت  التى تهتم اهتماًما كبيًرا بكل من يلجأ 

إليهم.
يذكــر أن عــدد كبير من جنوم الفن دعموا موقفه، مســتنكرين 
اإلســاءات التى وجهت إلــى عائلته منهم محمد عادل إمام ومنى 
زكى وجميلة عوض وهنا شيحة وياسمن عبد العزيز وغيرهم.

وبعــد أيــام قليلــة مــن تعــرض شــقيقة محمد رمضــان حلملة 
مــن التنمر عليها بعد نشــرها صــور زفافها على مواقع التواصل 
االجتماعي، بســبب مالمحها ولون بشــرتها السمراء، واجه جنل 
الفنــان رمضــان األزمة نفســها، حيث وجهت ضــده موجة عنيفة 

من التنمر بسبب لون بشرته، ومالمحه التى تشبه والده.
وكان محمــد رمضــان قــد نشــر صــورة لــه جتمعــه بأبنــه من 
كواليس فيديو كليب »كورونا فيروس« أحدث أعماله الفنية التى 
طرحهــا خــالل الفترة املاضية معلقاً على الصورة بأنه علّم جنله 
كيفية تعقيم غرفته أثناء تصويره الكليب، إال أن إحدى متابعات 
صفحتــه، أعادت نشــر الصــورة وعلقت عليها بعنصريــة، قائلة: 
»املصيبــة أن أوالده جميعهــم شــبهه، وال أحد منهــم أخذ مالمح 
والدتــه وبشــرتها الفاحتــة«، وأثــار هــذا التعليق الصــادم غضب 
رمضان وعائلته وبعض أبناء الوسط الفنى الذين أبدوا تعاطفهم 

معه وطفله الصغير.
ورد الفنــان محمــد رمضان على التعليــق املتنمر عبر صفحته 
الرسمية مبوقع التواصل االجتماعى »فيسبوك«، قائاًل إنه فخور 
بلونه ولون والده وأوالده، وهذا صنع اهلل، وإنه ســعيد بأن أبناءه 
سيتم تربيتهم على عدم العنصرية والدليل أن أمهم وأباهم لونان 

مختلفان عن بعضهما.
وكانــت الفنانة شــيماء ســيف من أوائــل الفنانــن الذين أبدوا 
تعاطفهم مع رمضان وابنه، وكتبت عبر صفحتها الرسمية مبوقع 
فيســبوك: »الفنــان أو الفنانة لو أخفــى أبناءه عن األضواء أو مت 
وضــع صــورة قلب على وجهه حتــى يخفى مالمحه، ليعيش حياة 
طبيعية، يتعرض لإلنتقادات اجلارحة، وتكثر العبارات املســتفزة 
مثــل ال أحــد أجنــب غيــره، ومــا هــو املميــز فــى أبنــه عــن باقى 
األطفال ليخفيه، ويخشــى عليه من احلســد ال ينشر صوره، وإذا 
نشر صور أبنائه ينتقدون طفاًل صغيراً ويسخرون منه، متسائلة 
فــى ختام تعليقها أن أصحاب هذه التعليقات التنمرية ال ينتابهم 

تأنيب ضمير ولو حلظة عندما يتهكمون على خلقة اهلل«.

شرين جمال

جنوم فى جحيم »تنمر السوشيال ميديا«

قرر التنمر اإللكترونى 
عرض مستمر فى حياة 

الفنانين فهم دائًما 
يدفعون ضريبة شهرتهم 

فعندما تزداد شعبية 
الفنان وحب الجمهور 
له يزداد معها أيًضا 

اإلنتقاد ولكن بأشكال 
مختلفة، ففى الوقت 

الحالى أصبحت ظاهرة 
التنمر أكثر عنًفا وتزايدت 

بشكل كبير، وأمتدت 
إلى عائلتهم وابنائهم 

بعدما كانت تقتصر 
عليهم فقط فمنهم من 

يرد بقسوة والبعض األخر 
يكتفى بحذف العبارات 

المسيئة التى كتبت له

»دماغ شيطان« جمعنى مع باسم سمرة.. ورياض الخولى مدرسة فنية متنقلة

بشير الديك: ال توجد 
وصية متنعنى من كتابة 

قصة حياة أحمد زكى..
ورمضان األنسب

تشارك الفنانة الشابة 
سارة محمد فى فيلم »دماغ 

شيطان« مع النجم باسم 
سمرة، حيث تنتظر استئناف 
تصويره خالل الفترة المقبلة 

بعد عودة الحياة لطبيعتها 
، عقب فترة توقف طويلة 

بسبب تفشى فيروس كورونا 
المستجد »كوفيد19«.
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األرثوذكسية تؤجل فتح كنائس القاهرة واإلسكندرية لمنتصف يوليو  وتستعين بكبائن تعقيم.. 
والكاثوليكية تتنازل عن سر التناول.. واإلنجيلية قررت تعليق فتح كنائسها لـ 6 يوليو وفرض إجراءات خاصة

قد أعلنت الكنيسة عدد من اإلجراءات 
االحترازية عقب فتح الكنائس ومنها وضع 

برنامج الكترونى خاص بالتحكم فى عدد 
الحاضرين، وهو برنامج سهل وجيد، ويمكن أن 

يتم تعديله ليوافق ظروف الكنيسة المحلية

»دفعة كورونا«.. حكايات ساخنة
من امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠

دعوات طالبية لوقف امتحانات طالب 
الفرق النهائية باجلامعات ومقاطعتها

وعلى الرغم من حتذير وزارة التربية والتعليم 
اال أن امتحان اللغة العربية شــهد تكدس ألولياء 
األمــور أمــام اللجــان إلــى جانــب تأخــر وصــول 
أوراق االمتحانات لبعض اللجان ، باإلضافة إلى 

التعقيم الصورى لطالب الثانوية العامة.
األجنبيــة  اللغــة  امتحــان  فــى  األمــر  وتبــدل 
األولى، حيث مت التنسيق مع وزارة الداخلية ملنع 
تواجــد أولياء األمور أمام اللجان، وعمل ممرات 
آمنــة لدخــول الطالب، األمر الذى دفع  الدكتور 
طــارق شــوقى وزيــر التربيــة والتعليــم والتعليــم 
الفنــى لنشــر  صــور ملشــاهد من واقــع املدارس 
املصريــة حــول اجلمهوريــة فــى ثانــى امتحانات 

الثانوية العامة ٢٠٢٠. 
ووجه الدكتور طارق شوقى عبر صفحته على 
موقع التواصل االجتماعى فيسبوك، الشكر لكل 

من شارك فى هذه امللحمة القومية املُشرفة.
ولكــن تنظيم اليــوم الثانى لالمتحــان، لم يكن 
املشــهد الوحيــد ألن شــكاوى صعوبــة االمتحان 
شــغلت اجلميع وبخاصة احلديــث عن "القطعة" 
وأنهــا فــوق مســتوى الطالــب املتوســط وتضــم 
كلمــات غيــر مقررة فى املنهج، ومن جهته أوضح 
الدكتــور رضا حجازى رئيــس امتحانات الثانوية 
العامة أن سؤال قطعة الفهم فى اختبارات اللغة 
اإلجنليزية، جاء من كتب مرجعية دولية، مضيفا 
أنــه مــن الطبيعى أن جتد تلــك القطع فى بعض 
الكتــب اخلارجيــة، ومحــذر مــن االنســياق وراء 
الدعــاوى التــى تدعــو إللغاء أســئلة قطعة الفهم 

وتوزيع درجتها.
وبالنســبة لبعــض الشــكاوى مــن صعوبــة املادة، 
فأكد أن نتيجة تصحيح العينة العشوائية هى التى 

ستحدد صحة هذه الشكاوى أو عدم صدقها.
ومن جهــة آخرى أكدت مصادر بوزارة التربية 
التــى  الــوزارة ســتعلن اإلجــراءات  والتعليــم أن 
اتخذتهــا فــى هذا األمر بعد تعدد الشــكاوى من 

أن سؤال قطعة الفهم جاء من كتاب خارجي.
وأشــارت إلــى أن التعديــالت جميعها ســتكون 
فــى صالــح الطالــب، باإلضافــة إلــى أن هنــاك 

تعليمات بالرأفة فى التصحيح.
أمــا عــن اللجــان املعروفــة بإســم جلــان أوالد 
األكابــر، فأوضــح رئيس عام امتحانــات الثانوية 

العامــة، أنــه متــت الســيطرة الكاملة هــذا العام 
على جلان الشــغب بجميــع احملافظات، وخاصة 

جلان الشغب بكفر الشيخ واإلسكندرية.
وأشار إلى أنه مت تركيب كاميرات لهذه اللجان 
ومت تشــديد املراقبــة علــى تلــك اللجــان  وكتابه 
تقريــر كل جلنــة امتحانيــة مــن مراقــب االدارة 
الــذى مت تعينه مؤخرآ، مؤكدا أن التشــديد على 

هذه جلان لم يتم اتخاذه من قبل.
هــذا  العامــة  الثانويــة  امتحانــات  وشــهدت 
العــام أيضــا مواجهــة قويــة تعتمــد علــى الذكاء 
الغــش  مكافحــة  جلــان  بــن  االصطناعــى 
اإللكترونى ومباحث اإلنترنت ووزارة االتصاالت 
الغــش  وصفحــات  املعلومــات،  وتكنولوجيــا 
اإللكترونى بتطبيقات التواصل االجتماعى فيس 

بوك وواتس آب، وتليجرام.
وجنحــت  قــوات األمــن بــوزارة الداخليــة فى 
القبــض علــى اثنــن مــن مروجــى االمتحانــات 
"شــاومينج  بعنــوان  الفيســبوك  تطبيــق  علــى 
بيغشــش ثانوية عامة"، بعدمــا رصدت الصفحة  
"شــاومينج بيغشــش ثانويــة عامــة"، وهــى تقــوم 
بتوجيه رســائل للطالب الثانوية العامة، تتضمن 
تســريب االمتحانات وأجوبتها قبل موعد بدءها 

بحوالى 5 ساعات.
متكنــت األجهــزة األمنيــة من خــالل الفحص 
الفنــى وجمــع املعلومــات مــن حتديــد القائمــن 
على هذا النشاط، وهم طالبان جامعيان يقيمان 
بالبحيــرة، مت اســتهدافهما وضبطهمــا، وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك  اســتمرت مخالفــات تســريب 
أســئلة االمتحــان علــى عــدد مــن الصفحــات، 
طــالب  بيغشــش  شــاومينج  صفحــة  وخاصــة 
الثانويــة ٢٠٢٠ على تطبيق تليجرام، الذى احتل 

الصدارة هذا العام.
ومن جهة آخرى قام أحد املسئولن عن صفحة 
الغش اإللكترونى فى نشــر تسجيل صوتى وبيان 
عــن امتحانــات الثانويــة العامــة العامــة للعــام 
الدراســى ٢٠٢٠/٢٠19، إلثــارة البلبــة ومخالفة 
القانون والتأثيرعلى الطالب وأولياء األمور قال 

خالله "االمتحانات دى بتمشى باحلب"
وأشار إلى  أنه يتعامل مع مراقبن فى اللجان 

إلرسال االمتحان له لتوزيعه على الطالب.

باإلضافــة لذلــك أكد املجلــس على ضرورة تطبيــق اجلامعات 
لــكل اإلجــراءات االحترازية والوقائية وفًقــا للمعايير املعلن عنها 
مــن قبــل منظمــة الصحــة العامليــة ووزارة الصحة وذلــك حرصاً 
على صحة وســالمة الطالب وأعضــاء هيئة التدريس ومعاونيهم 
و العاملــن باجلامعــات خشــية تفشــى فيــروس كورونا املســتجد 

بينهم .
وأكــد املجلــس أنــه يجــوز للطــالب الذيــن ال يرغبون فــى أداء 
االمتحانــات لهــذا الفصل نظــراً للظروف الراهنــة التقدم بطلب 
ملجالــس الكليــات قبــل بــدء موعــد إنعقــاد االمتحانــات ووفقــاً 
للمواعيــد التــى تقررهــا مجالــس الكليات ســواء بتقــدمي الطلب 
ورقيــا أو بأية وســيلة الكترونية أخرى يتــم من خاللها التاكد من 
شخصية مقدمه على ان يكون االعتذار فى هذه احلالة عن أداء 
كافة االمتحانات املقررة للطالب فى الفصل الدراسى الثانى  اما 
بالنســبة لألعذار الطارئة واملرضية املقبولة فيمكن تقدميها فى 

اى وقت وفى كلتا احلالتن ال يعد غياب هؤالء الطالب رسوباً.
وبالرغــم مــن ذلــك إال أن دعــوات كثيــرة ظهرت بــن الطالب 
و االحتــادات الطالبيــة بالكليات تدعو إلــى مقاطعة االمتحانات 
وتطالــب باملســاواة بطــالب فرق النقــل باجلامعــات الذين قاموا 
بإعداد مشــروعات بحثية لكل مادة كشــرط اساسى لتخرجهم أو 

أداء االمتحانات الكترونياً.
جــاء علــى رأس هــؤالء إحتــاد طــالب كليــة الفنــون اجلميلــة 
بجامعة حلوان الذين أصدروا بياناً جاء فيه " منتنع باإلجماع عن 
النزول حلضور امتحانات الفصل الدراسى الثانى وذلك باإلتفاق 
بــن طلبــة جميــع أقســام الكلية و التــى قد مت اإلعــالن عنها من 
قبــل الكليــة على أن تبدا فى 11 يوليو٢٠٢٠ وتنتهى فى ٢9 يوليو 

" ٢٠٢٠
وأضــاف البيــان " أســباب اإلعتراض على انعقــاد االمتحانات 
تتمثــل فــى الزيــادة اليوميــة ألعــداد املصابــن بفيــروس كورونــا 
الكليــة و اإلضــرار  وبالتالــى فهنــاك إحتماليــة إلصابــة طلبــة 
ســواء  الطلبــة  تنقــل  وصعوبــة  أســرهم  وســالمة  بســالمتهم 
املغتربــن منهــم أو املقيمــن وذلــك للتزاحم الشــديد و الغيرآمن 
فــى مواصــالت النقلل العامة كما انه لم يتم تقليل عدد ســاعات 
االمتحان حيث تتراوح عدد ســاعات االمتحان الواحد بن بن 4 
إلى 1٠ ساعات وعدم قدرة الطلبة على إرتداء الكمامات لفترات 
طويلــة ألن الكثيــر منهــم يعانــى مــن مشــاكل فى الصــدر وضيق 
التنفــس بإلضافــة إلى عــدم وجود أيام للراحة مما ســييزيد من 
ارتفــاع معــدل اإلصابات كما ال يوجد وقت متــاح للتعقيم الكامل 

لقاعات االمتحان ."
وقــدم الطــالب اقتراحــات و حلــول مــن خالل البيــان جاء بها 
"اعتماد درجات اعمال الســنة ومشــروعات التخــرج و التى متت 
تأديتها ومتابعتها وتســليمها عن بعد "اون الين" عوضاً عن تأدية 
امتحانــات املواد العملية وان يتم اجتياز االمتحانات النظرية اون 

الين.
هــذا البيــان دفــع الدكتــور أحمد فــؤاد هنوعميد كليــة الفنون 
اجلميلــة بجامعــة حلوان للرد على الطالب قائــاًل" أبنائى طالب 

بكالوريــوس الفرقــة الرابعــة بأقســام الكلية العلميــة وقد قاربت 
رحلتكم العلمية و التجربة املعرفية لكم على االنتهاء و التى نأمل 
أن تكون على قدر من التوفيق و النجاح لتلبى ما تطمحون فيه من 
متطلبــات حلياتكم املهنية و العملية القادمة وألنكم دائماً مصدر 
ســعادتنا مبا حصدتوه من فنون ومعرفة عبر ســنوات دراســتكم  
نأنــس بكــم ونســعد بصحبتكــم أصبح احلــوار والفهــم الصحيح 
هــو ســمة العالقة بيننا إلمياننا دائمــاً أن طالب البكالوريوس من 

النضج أن يصبح زمياًل فى ركب احلياة.
و أضاف العميد .. قد علمت مبا تقدم من بيان الحتاد طالب 
الكليــة والــذى تطــرق الــى املرحلــة املقبلــة مــن أداء االمتحانات 
النهائية و مايحمله من حالة تعكس حالة القلق املشــروع فى ظل 

الظروف االستثنائية التى منر بها
فــى هذا اإلطــار نؤكد حرصنــا الكامل علــى مصلحة الطالب 
أوالً وإلتزامنا بقرارات املجلس األعلى للجامعات وتطبيق قرارات 
مجلــس الــوزراء بوجوب أداء االمتحانات النهائية بشــكل مباشــر 
داخــل مقــر الكلية مــع إتخاذ كافــة التدابير اإلحترازية لســالمة 
الطــالب مــن تباعد و كشــف حرارى صباحى وتعقيــم االتيليهات 
واملدرجــات ومتابعــة صحيــة ..كمــا نلتــزم بقرار رئيــس اجلامعة 
بقبول إعتذار الطالب الراغبن فى أداء االمتحانات النهائية فى 
ســبتمبر القــادم بدالً من يونيه و تقبل األعــذار املرضية املعتمدة 

دون مساس باملجموع التراكمى أو التقدير العام .
رســالة اخرى تقدم بها مجموعة من طالب اجلامعات الباقن 
لإلعادة وطالب الفرصة األخيرة إلى وزير التعليم العالى الدكتور 
خالــد عبد الغفــار يدعون خاللها لوقف إجــراء االمتحانات جاء 
بها " أن هذا القرار بشأن أداء امتحانات حتريرية للطالب سوف 

يوقع علينا ضررا كبيرا "
وفــى ســياق متصــل تقدمــت النائبة مى محمــود عضو مجلس 
النواب بطلب االحاطة الى الدكتور على عبد العال رئيس املجلس 
موجــه الــى كل من رئيــس مجلس الــوزراء و وزير التعليــم العالى 
و البحــث العلمــى بشــأن امتحانــات الســنة النهائيــة باجلامعات 

املصرية
وقالت فى طلبها.. نظراً للظروف الطارئة التى متر بها البالد 
بســبب انتشــار فيــروس كورونــا والــذى يجتــاح العالــم كلــه  ومن  
خــالل نهــج احلكومــة فــى التكامــل مابن الــوزارات للمــرور من 
االزمــة و بدء تفعيل اجــراءات التعايش مع اجلائحة فأننى اتقدم 
بطلب االحاطة بشــأن امتحانات السنة النهائية بكافة اجلامعات 
املصريــة و التــى من املقرر عقدها فى االول من يوليو ٢٠٢٠ وما 
قــد يعانيــه الطــالب املغتربن من عــدم توافر االماكــن اقامة فى 
املدن اجلامعية نتيجه حتويل الكثير منها الماكن للحجر الصحى 
ممــا يكبــد الطالب مشــقة الســفر من محافظة الخــرى يومياً او 
عنــاء البحث عــن االماكن لالقامة للطلبة من احملافظات البعيدة 

التى يصعب معها السفر اليومي. 
 وتســاءلت عــن االجــراءات املتبعــة واليات احلل فــى ظل هذه 
الظروف و كذا امكانية استبدال االمتحانات بابحاث اسوة بباقى 

السنوات االخري.

مروة حمدىشيماء منصور

بالتفاصيل.. خطة الطوائف الثالث لفتح الكنائس
كانت اللجنة الدائمة للمجمع املقدس بالكنيســة القبطية األرثوذكســية، 
قد عقدت اجتماع عاجل الســبت املاضي،عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" 
برئاســة قداســة البابــا تواضــروس الثانــى بابــا األســكندرية وبطريــرك 
الكــرازة املرقســية، لبحــث عودة فتح الكنائس بعد قــرارات رئيس مجلس 
الوزراء األخيرة وفى ظل متابعتها للوضع الصحى وانتشار جائحة كورونا.
 أوضحت الكنيسة عقب اجتماعها إنه نظًرا حلاالت العدوى واإلصابات 
والوفاة واختالف معدالتها من إيبارشــية إلى أخرى ومبســتويات شــديدة 
/ متوســطة / خفيفة، فقد رأت اللجنة أن يقوم األب األســقف مع مجمع 
الكهنــة فــى كل إيبارشــية بتقديــر املوقــف الصحى من حيث اســتمرار أو 
تعليق القداســات بالكنائس ملدة أســبوعن أو أكثر، أو فتحها تدريجّيًا مع 
مراعاة كافة اإلجراءات الصحية، مراعاًة كاملًة وشاملًة، وبصورة جدية.

وأشــارت الكنيســة إلى أن يتم ذلك بجانب تعليق الصلوات بشــكل 
كامل بكافة إيبارشيات الكرازة املرقسية يومى األحد واجلمعة 

وفًقا لقرار مجلس الوزراء.
وتابعت:"فــى حالــة اختيــار الفتــح التدريجــى فى أى 
إيبارشــية نوصــى بااللتــزام بكافــة التعليمــات التى 

ستصدر الحًقا فى مذكرة خاصة".
وأردفــت اللجنة:"بالنســبة لكنائــس القاهــرة 
واإلســكندرية )إيبارشية قداسة البابا( وحيث 
إنهــا تشــهد ارتفاًعــا فــى نســب اإلصابــات 
والعــدوى، لذا يتم تأجيل فتح الكنائس حتى 
منتصف يوليو، ويُعاد وقتها تقييم املوقف".

واســتدركت اللجنة: "سيُقام  قداس يوم 
عيد الرســل على ســبيل االســتثناء بعدٍد 
محدوٍد ال يزيد عن ٢5 فرًدا مع مراعاة 

كافة االحتياطات الصحية".
القبطيــة  الكنيســة  وكانــت 
األرثوذكســية قد سارعت عقب إعالن 
مصطفــى  الدكتــور  الــوزراء  رئيــس 
مدبولــي،  الغــاء حظــر التجول وفتح 
األســبوع  مــن  بدايــة  العبــادة  دور 
اجلــاري، بإصــدار قال فيــه القس 
بولــس حليــم، املتحــدث الرســمى 
للكنيسة "سوف نبدأ  باحملافظات 

األقل تضررا، وبأعداد قليلة وبإجراءات احترازية مشددة.
وبالفعــل قامــت بعــض الكنائــس باحملافظــات لالســتعداد للفتــح ففــى 
اإلســكندرية بدأت بعض الكنائس باالستعانة بكبائن التعقيم وقد تسلمت 
الكنائس فعلًيا بعض من هذه الكائن، وسيتم تزويد الكاتدرائية والكنائس 

الكبرى بها.
وفــى األقصــر دعــا األنبــا يوســاب، األســقف العــام لكنائــس األقصر، 
كل األقبــاط مبختلــف كنائســها إلــى طلــب اســتمارات لتحديــد االوقــات 
املناسبة حلضور القداسات بعد انعقاد املجمع املقدس األخير، مؤكدا أن 
القداســات مســتقبال ســتكون بأعداد محدودة ال تتخطى الـ"3٠" شــخص 
وبإجــراءات احترازية تتمثل فى احلفاظ على التباعد االجتماعى وارتداء 

الكمامات والتعقيم املستمر للكنائس.
أمــا "الكنيســة الكاثوليكيــة" فكان لهــا عدد من اإلجــراءات التى قررت 
اتخاذها ملنع انتشار الوباء بن رعاياها، وقالت الكنيسة فى بيان لها: "إنه 
جتاوبــا مــع ما أعلنه مجلس الــوزراء مؤخرا من إجــراءات عودة تدريجية 
للحيــاة اليوميــة فــى الظــروف العاديــة، فأنهــا توصــى الكهنــة والرهبــان 
والراهبات وكل األقباط فى الكنيسة الكاثوليكية مبصر، بإتباع التوصيات 
التاليــة فــى املرحلــة الراهنة: العودة من جديد لصلــوات القداس بحضور 
املؤمنــن بــكل الكنائــس، بدءا من الســبت املوافق ٢7 يونيــو ٢٠٢٠، ما لم 

تستجد أمور أخرى طارئة.
- ينســق الكهنــة مع مجلس الكنيســة باحلفاظ علــى أن يكون احلضور 

وقت القداس ال يتجاوز ٢5% من سعة الكنيسة.
- يكــون هنــاك فاصل بن كل شــخص وآخٍر مســافة متــر ونصف املتر 

من كل اجلهات.
وبخصــوص املناولــة، قالــت "الكاثوليكيــة"، إنهــا تعــى جيــدا تقليدهــا 
املُســتَلم، لكنهــا فــى هــذا الظــروف االســتثنائية فقــط، تصرح بــأن يضع 
الكاهن املناولة للمؤمن فى يده، على ينتظر الكاهن حتى يتأكد أن املؤمن 

قد تناولها مباشرة فى فمه.
وميتنــع الكهنة، فى هذه الفترة االســتثنائية فقــط، عن مناولة األطفال 

دون 6 سنوات.
وقــررت الكنيســة العــودة مــن جديــد لصلــوات اجلنــازات واالحتفــال 
باخلطوبات واألكاليل واملعموديات على أاّل يتجاوز احلضور فى الكنيســة 
٢5% من سعتها، على أن يكون هناك فاصال بن كل شخص وآخٍر مسافة 

متر ونصف املتر من كل اجلهات.
فى حن اختلف موقف الكنيسة اإلجنيلية عن الكنائس األخرى ، حيث  

قررت تأجيل فتح كنائسها ملدة أسبوع على أن تبدأ القداسات يوم 6 يوليو 
املقبــل، وذلــك حتى يتمكن رؤســاء املذاهب مع مجامعهم دراســة تفاصيل 
ــة، مــع االلتــزام بتقريــر جلنــة إعــادة فتح  خطــة عــودة الكنائــس اإلجنيليَّ
الكنائــس، واللجنــة الطبية، على أن يجتمع املجلس امللى ورؤســاء املذاهب 
ــة يــوم االثنــن 6 يوليو ملناقشــة وإقــرار اخلطــة التدريجية لعودة  اإلجنيليَّ

فتح الكنائس.
وقد أعلنت الكنيسة عدد من اإلجراءات االحترازية عقب فتح الكنائس 
ومنهــا وضــع برنامــج الكترونى خاص بالتحكم فى عــدد احلاضرين، وهو 
برنامج سهل وجيد، وميكن أن يتم تعديله ليوافق ظروف الكنيسة احمللية، 

وقد يصلح لنسبة تصل إلى 35% من عدد الكنائس.
ميكــن أن يكــون هنــاك أكثــر مــن اجتماع عــام بنفس اخلدمــة وفقرات 
العبــادة حســب ظــروف كل كنيســة، ويختــار الشــخص املوعد الــذى يريد 
احلضــور فيه، يجب أن يكــون هناك وقت كافى بن االجتماعات، إلعطاء 

الفرصة للقيام بإجراءات التعقيم.
وأكــدت أنــه ال يجــب أن تزيــد مدة االجتماع عن  ســاعة بــأى حال من 
األحــوال، علــى أن يكــون احلضــور واالنصــراف فــى موعــد محــدد، هذا 
باإلضافــة إلــى تدريــب عمــال الكنيســة علــى كيفيــة التطهيــر وااللتــزام 

باإلجراءات االحترازية.
 وأضافــت انــه يفضــل فــى بدايــة االفتتــاح عــدم حضــور كبــار الســن 
واألطفال وذوى األمراض املزمنة والذين يعانون من أعراض مرضية -وَمن 
يخالطونهــم- وأن يتعبــدوا فى بيوتهم. وعند حضــور األطفال االجتماعات 

العامة، ينطبق عليهم ما ينطبق على الكبار من إجراءات احترازية.
وفيمــا يتعلق بالتناول فقد وضعــت "اإلجنيلية"عدد من اإلجراءات منها 
ارتداء القســيس "جوانتي" قبل البدء فى ممارسة الفريضة، يقف الشيوخ 
مع الراعى ويشــاركون فى الصالة، وليس فى كســر اخلبز والتوزيع، يقوم 
الراعــى بكســر اخلبز مبفــرده، يأتى الراغبون فى التناول، حســب ترتيب 
جلوســهم ومــع مراعــاة التباعــد بينهــم، ويأخــذ كل واحد اخلبــز والكأس 
ويعود إلى مقعده، يصلى الراعى -أو أحد الشــيوخ- على اخلبز، ويتناول 
الشــعب اخلبــز معــا، وهكــذا مــع الــكأس، وبعــد ذلــك يتم جمــع الكؤوس 

الفارغة، والتخلّص منها بشكل آمن.
كمــا أوضحــت الكنيســة اإلجنيلية أنها ســتقوم بتعين شــخص أو جلنة 
ملتابعــة كل اإلجــراءات اخلاصــة باألمــان، و طالبــت الكنائــس باالحتفاظ 
بســجل احلاضريــن فــى كل اجتمــاع، حتــى ميكن تتبــع أثر العــدوى، عند 

ظهور إصابات.

منار فكرى - فاطمة خميس

شهدت امتحانات الثانوية 
العامة المعروفة "بثانوية 

الكورونا" العديد من األحداث 
التى شغلت جميع المهتمين 

بالمنظومة التعليمية فى 
مصر، حيث جاء اليوم األول 
لالمتحانات الخاص باختبار 

اللغة العربية بالعديد من 
المخالفات والسلبيات، التى 

القت انتقاد الجميع ومن بين 
هذه المشاهد تكدس وزحام 

أولياء األمور أمام اللجان.

أعلن المجلس األعلى 
للجامعات الثالثاء الماضى 

عن كلمته األخيرة بخصوص 
إجراء امتحانات الفرق النهائية 
بالجامعات مؤكدًا أنها ستجرى 

فى موعدها الذى سبق وتم 
تحديده فى األول من يوليو 

المقبل على أن يترك لمجالس 
الجامعات اعتماد مواعيد 

وجداول امتحانات الفصل 
الدراسى الثانى بالكليات 

المختلفة بالجامعات وفقا 
لظروف كل جامعة على حده.

وجه الدكتور طارق 
شوقى عبر صفحته 
على موقع التواصل 

االجتماعى فيسبوك، 
الشكر لكل من شارك 

فى هذه الملحمة 
القومية الُمشرفة

اتحاد طالب فنون 
جميلة حلوان 

يعلن مقاطعة 
االمتحانات و 
العميد يؤكد: 

ملتزمون بقرارات 
األعلى للجامعات

قبل أيام من إنعقادها وبرغم قبول االعتذاراتالقبض على شاومينج وشكاوى اإلنجليزى األبرز

شهدت الساحة القبطية 
حالة من الفرح والسعادة ، 

بعد إعالن الحكومة المصرية 
عن إعادة فتح دور العبادة 
بعد مرور نحو 3 أشهر على 
قرار إغالقها بسبب فيروس 

كورونا مع استمرار اتخاذ  كافة 
االجراءات االحترازية، وبمجرد 
أن صدر بيان الحكومة قامت 

الكنائس بعقد اجتماعات 
مكثفة لبحث عودة الصلوات 

مرة أخرى ووضع إجراءات 
معينة لكل كنيسة وطائفة.



1 فى الشبكة
1يونيه ٢٠٢٠ العدد ٧١١

اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

٢ ٩االثنين

طارق شلتوت

محمد جالل فراج

ناصر غازى

هشام جابر

محمد صالح
حسام عبدالشافى

محمد شعبان

مدير التحرير

مدير التحرير الفنى

مراجعة لغوية

اإلخراج  الصحفى

هيئة التحرير

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

سمير الباجورى
املستشار القانونى

جاء تتويج ليفربول باللقب قبل 7 جوالت 
من نهاية المسابقة هذا الموسم، متصدرًا 

الترتيب برصيد 86 نقطة.
ويعد هذا اللقب هو رقم 19 لليفربول فى 

تاريخه فى الدورى اإلنجليزي.

وجاء فوز تشيلســى على مانشســتر ســيتى بهدفني 
لهدف، فى اجلولة 31، ليعجل بتتويج ليفربول باللقب 

اليوم.
وجاء تتويج ليفربول باللقب قبل 7 جوالت من نهاية 
املســابقة هذا املوســم، متصدًرا الترتيــب برصيد 86 

نقطة.
ويعــد هــذا اللقب هو رقــم 19 لليفربول فى تاريخه 

فى الدورى اإلجنليزي.
ويتوج الريدز بعد ثالثة عقود، حيث فشــل ليفربول 
فى حســم لقب البرمييرليــج على مدار الثالثني عاًما 

املاضية.
بالــدورى  ليفربــول  فيهــا  تــوج  مــرة  آخــر  وكانــت 

اإلجنليزى فى عام 1990.
ويظل مانشستر يونايتد هو أكثر األندية اإلجنليزية 

تتويًجا بلقب البرمييرليج برصيد 20 لقًبا.
يذكــر أنه عندما انضم محمــد صالح إلى ليفربول 
من روما فى صيف 2017، كانت هناك شــكوك كثيرة 
حــول مــا إذا كان الفرعون املصرى ســينجح مع أحمر 
امليرسيســايد، خاصــًة وأنــه خاض جتربة فاشــلة فى 

الدورى اإلجنليزى مع تشيلسي.
وجنــح الدولــى املصــرى فى التتويــج بجائزة أفضل 
العب فى الدورى اإلجنليزى فى موسم 2018/2017 
إثــر عروضــه القويــة، حيث تفوق على منافســه األول 
كيفــن دى برويــن، رغــم أن األخيــر حــاز علــى لقــب 

البرميرليج رفقة فريقه مانشستر سيتي.
أرقــام   10 أفضــل  وإليكــم 
حققهــا صــالح منــذ وصوله 

إلى ليفربول:
 30 ُيســجل  أفريقــى  أول 
واحــد  موســٍم  فــى  هدفــًا 

بالدورى االجنليزي:
ليفربــول  بينمــا كان 

يتطلــع إلــى تعزيز مكانه فى املراكز األربعة األولى من 
أجــل التأهــل إلــى دورى أبطــال أوروبا خالل املوســم 

القادم، لم يستطع صالح التوقف عن التسجيل
ففــى فــوز الريدز 0/3 على بورمنــوث فى منتصف 
أبريل، جنح الدولى املصرى فى تسجيل الهدف الثانى 
لليفربول، ليصل إلى هدفه الـ30 فى املوســم، ويُصبح 
بذلــك أول أفريقــى يحرز هذا الكــم من األهداف فى 

موسم واحد بالدورى اإلجنليزي.
وكســر محمــد صــالح رقــم 29 هدفــاً الــذى حققه 
النجــم اإليفــوارى الكبيــر ديدييه دروجبا حني ســاهم 
فى حصول تشيلسى على اللقب موسم 2010/2009.

أفضل هداف مصرى فى الدورى اإلجنليزي:
قبــل أن تغــزو أفــكار التفــوق علــى دروجبــا رأس 
صالح، كان لدى النجم املصرى رقم قياســى آخر فى 

األفق، والذى كسره فى فبراير 2018.
فعندما زار صالح شباك وست هام يونايتد )1/4(، 
رفــع رصيده من األهداف فــى البرميرليج لـ23 هدفاً 
ليُصبح أفضل هداف مصرى فى الدورى املمتاز على 
اإلطالق، متفوقاً على ميدو الذى سجل 22 هدفاً فى 
ســتة مواســم مع توتنهام، وميدلسبره، وويجان ووست 

هام.
االستحواذ على جوائز الشهر:

فــى موســم 18/2017، أصبــح صــالح أول العــب 
فــى الــدورى اإلجنليــزى املمتــاز يفــوز بجائــزة أفضل 

العــب فــى الشــهر لـــ3 
مرات خالل موســم 

أن  بعــد  واحــد، 
فــى  بهــا  ظفــر 
وفبراير  نوفمبر 

ومارس.
ففى نوفمبر، ســجل 

الفرعون املصرى ســبعة 

أهداف فى أربع مباريات، بينما ســجل 4 أهداف فى 
3 مباريات بشهر فبراير.

وفــاز املصــرى بلقــب أفضــل العب فى الشــهر فى 
مــارس بعدما ســجل ســتة أهداف فى أربــع مباريات، 
وهو ما ســاعد ليفربول على تعزيز مكانته فى املراكز 
األربعــة األولــى والتأهــل إلــى دورى أبطــال أوروبــا 

.19/2018
25 هدفًا بالقدم اليسرى:

بعــد أن حتســن بشــكل كبير فــى اللمســة األخيرة، 
ســجل محمد صالح 32 هدفاً فى الدورى اإلجنليزى 
املمتــاز خــالل املوســم الكــروى 18/2017، 25 منهــا 
جــاءت بقدمــه اليســرى، أكثــر من أى العــب آخر فى 

موسم واحد بالدورى اإلجنليزى املمتاز.
وحطــم محمــد صــالح الرقــم القياســى الــذى كان 
بحوزة العب ليفربول الســابق روبى فاولر فى موســم 

1995/1994 )19 هدفاً بالقدم اليسرى(.
مــع  األول  موســمه  فــى  األهــداف  مــن  عــدد  أكبــر 

ليفربول:
يتصدر محمد صالح قائمة أكثر الالعبني تسجياًل 
لألهداف فى موسمهم األول مع ليفربول، حيث سجل 
الدولى املصرى 32 هدفاً فى موسمه األول مقابل 24 

لفيرناندو توريس فى موسم 2008/2007.
واحــد  موســم  فــى  هدفــًا   +40 ُيســجل  العــب  أول 

بإجنترا:
فــى أصبح محمد صــالح أول العب  يلعــب 

صفــوف إحــدى أنديــة الــدورى 
اإلجنليــزى املمتــاز، يســجل 
فــى  هدفــاً   40 مــن  أكثــر 

موســم واحد، حيث تخطى كريســتيانو رونالدو )42(، 
وسجل 44 هدفاً.

أكبــر عــدد مــن األهداف فى موســم واحــد بدورى 
األبطال:

أظهــر الفرعــون املصــرى بصمته فــى دورى أبطال 
أوروبــا مع ليفربول، حيث أصبح أكثر العب تســجياًل 
لألهداف فى موســم واحد للريدز، بواقع 10 أهداف 

فى 13 مباراة خالل املوسم الكروى 2018/2017.
رابع هداف فى تاريخ ليفربول بالبرميرليج:

ولويــس  توريــس  فرنانــدو  محمــد صــالح جتــاوز 
ســواريز، ليُصبــح رابــع أفضــل هــداف مــن ليفربــول 
فــى عهد الدورى املمتاز: روبى فاولر )128(، ســتيفن 
جيــرارد)120(، مايــكل أويــن )118(، محمــد صــالح 

)70(، لويس سواريز )69(، فرناندو توريس )65(.
أول العب يسجل 69 هدفًا فى 100 مباراة:

مبــاراة هدرســفيلد خــالل شــهر أبريــل مــن العــام 
املاضــي، جعلــت صــالح يصــل ملباراتــه الـــ100 مــع 
ليفربــول، لكــن جنــم الريــدز ومنتخب مصر اســتطاع 
أن يحقــق رقماً تاريخيــاً بعدما وصل إلى هدفه الـ69 
ليصبــح فى صدارة األعلى تســجياًل خــالل أول 100 

مباراة مع أحمر امليرسيسايد.
واستطاع صالح أن يحطم رقماً حققه روجر هانت 
جنم ليفربول الســابق بعدما ســجل 68 هدفاً بقميص 

الريدز.
حدث استثنائى فى الدورى اإلجنليزي:

أصبــح محمــد صالح أول العب فــى تاريخ الدورى 
اإلجنليــزى يُســجل فــى شــباك فريــق واحد فى ســت 
مباريــات متتاليــة، بعدمــا ســجل 8 أهــداف فــى 6 

مباريات أمام بورمنوث.

محمد حسن:
للمشــاركة  بفــرص عديــدة  لــم يحــظ 
الزمالــك فــى ظــل غيــاب محمــود  مــع 
عبدالعزيز لإلصابة، كما فشــل فى حجز 
مكانه فى الفريق عند غياب طارق حامد 
أو فرجانى ساســى، حيث فضل كارتيرون 
الدفع بأحمد ســيد زيزو فى مركزه. وبات 
محمد حسن أقرب الراحلني عن صفوف 
الفريــق، خاصــة أنــه ظل خارج حســابات 
اجلهــاز الفنــى خالل الفتــرة املاضية، فى 

ظل عدم اقتناع كارتيرون مبستواه.
الالعــب تلقــى عروضــا من عــدة أندية 
محليــة، أبرزها ناديه الســابق وادى دجلة، 
إال أنه لم يحسم موقفه من تلك العروض 

حتى اآلن.
ودخل الزمالك فى مفاوضات مع العبه 
الســابق محمــود عبدالعاطــى »دوجنــا«، 
العــب وادى دجلــة، وعماد نبيــل »دوجنا«، 
العب بيراميدز، لتدعيم خط الوســط فى 

الفترة املقبلة.
عمر السعيد:

أدى تألــق مصطفــى محمد فــى مركز 
رأس احلربــة لتراجع فرص مشــاركة جنم 
اإلنتــاج احلربى الســابق، وســيؤدى تعاقد 
الزمالــك مــع رأس حربة جديــد لتقليص 

حظوظه بالبقاء داخل النادى مستقبالً.
الزمالــك اســتقر علــى رحيــل مهاجمه 
عمــر الســعيد، فــى ظــل تراجــع مســتواه 
وخروجــه مــن حســابات اجلهــاز الفنــى 
للفريــق األبيــض بقيادة كارتيــرون. وتلقى 
عمــر الســعيد عروضا من أنديــة محلية 
فــى اآلونــة األخيــرة، أبرزهــا وادى دجلــة 

أن  املقــرر  ومــن  البورســعيدى،  واملصــرى 
العــروض  مــن  موقفــه  الالعــب  يحســم 
خــالل الفتــرة املقبلــة. وميتلــك الزمالــك 
فى قائمتــه مصطفى محمد والكونغولى 
كابوجنــو كاســوجنو فــى قلــب الهجــوم، 
ويســعى للتعاقد مع العــب أجنبى جديد 

خالل الفترة املقبلة.
محمد عنتر:

يبــدو محمــد عنتــر، جنــاح الفريق، من 
بهــم  ســيضحى  الذيــن  الالعبــني  بــني 
الزمالــك خــالل الفتــرة املقبلــة، فــى ظل 
عــدم قناعــة كارتيــرون بقدراتــه. الالعــب 
تلقــى عروضــا عديــدة مــن أنديــة إنبــى 
ومصــر املقاصــة ووادى دجلــة وســموحة 
واملقاولون العرب، إال أنه لم يحسم موقفه 

من هذه العروض.
إسالم جابر:

فــى  الســابق  الداخليــة  العــب  ظهــر 
مباريــات قليلــة مــع الزمالك هذا املوســم 
معظمها كبديل، ومع تألق الثنائى أشرف 
بــن شــرقى ومحمــد أوناجــم، قــد يغــادر 
النــادى خــالل الفتــرة املقبلــة، رمبــا على 

سبيل اإلعارة.
كابوجنو كاسوجنو:

مع ارتباط الزمالك بعدة العبني أجانب، 
ال ســيما فى مركز قلب الهجوم، ســيؤدى 
ذلــك ال محالــة لرحيل النجــم الكونغولى 
العائــد مــن إعارة فاشــلة مع نــادى الوداد 

البيضاوى املغربى.
كرمي بامبو:

الــذى  بامبــو،  كــرمي  اجلديــد  الوافــد 
انتقــل إلــى »الفــارس األبيــض« قادما من 

االنتقــاالت  فتــرة  خــالل  اإلســماعيلى 
الصيفية املاضية. بامبو شــارك فى عدد 
قليــل مــن املباريــات منــذ بدايــة املوســم 
املــدرب الفرنســى،  مــع الزمالــك، رفقــة 
فــى ظل كثــرة الالعبني فــى مركزه خالل 
األهلــى  العــب  وتلقــى  احلاليــة.  الفتــرة 
املصــرى األســبق عروضا من عــدة أندية، 
على رأســها فريقه الســابق اإلسماعيلى، 
باإلضافة إلى سموحة، غير أنه لم يحسم 

موقفه حتى اآلن.
عودة الثنائى املعار

أحمد أبوالفتوح:
استقر باتريس كارتيرون على استعادة 
أحمد أبوالفتوح املعار إلى فريق سموحة، 
نظــرا لظهــوره بشــكل مميــز للغايــة مع 
األمم  بطولــة  فــى  األوملبــى  املنتخــب 
األفريقيــة حتــت 23 عامــا املاضية التى 
أقيمــت فــى مصــر، ويأمــل املجلــس فى 
االســتفادة أيضــاً مــن الالعــب ماليا فى 
حال عدم مشاركته فى املباريات وإعارته 

فى فريق كبير ومبقابل مالى أكبر.
أحمد رفعت:

أعلــن رئيس نادى الزمالك مؤخرا عودة 
أحمد رفعت املعار إلى االحتاد السكندرى 
مرة أخرى لصفوف الفريق األبيض، بينما 
يتحفظ الفرنسى باتريس كارتيرون حتى 
اآلن علــى عــودة الالعــب، وهنــاك مقترح 
بإعارتــه لفريــق بيراميدز الــذى يأمل فى 
احلصــول علــى خدماتــه نظــرا لرغبــة 
الزمالــك أيضــاً فى إبــرام تعاقدات من 

بيراميدز.

عد
لس

ش ا
و

توج نادى ليفربول رسمًيا 
بلقب الدورى اإلنجليزى الممتاز 

لموسم 2019- 2020، بعد 
هزيمة مانشستر سيتى أمام 

تشيلسي، اليوم الخميس 
الماضى، وذلك بعد غياب 

اللقب 30 عام، وأعرب جماهير 
ليفربول عن سعادتهم، 

واعتبروا أن نجم منتخب مصر 
محمد صالح هو »وش السعد« 

الذى أتى لهم بحلم كان من 
الصعب تحقيقه لوال وجوده 

وجهوده مع الفريق، وبصمته 
التى يتركها فى كل مباراة 

يخوضها مع الريدز.

استقر الفرنسى باتريس 
كارتيرون، المدير الفنى للفريق 

األول لكرة القدم بنادى الزمالك، 
على الالعبين الراحلين عن القلعة 

البيضاء الفترة المقبلة خالل 
موسم االنتقاالت الصيفى بعد 

عدم قناعته بهم ومطالبته 
بتدعيم الفريق بالعبين آخرين.

ومع اقتراب »الميركاتو« الصيفى 
يقترب معه رحيل عدد من العبى 

الفارس األبيض، وهذا الموسم 
تعد قائمة الالعبين الراحلين عن 

صفوف القلعة البيضاء ليست 
بالقليلة بسبب امتالك الزمالك 

العديد من الالعبين الذين لم 
يشاركوا بصفة أساسية والبعض 
اآلخر لم ينجح فى إقناع المدرب 

بإمكانياته.
ويكشف »الموجز« الالعبين 

الراحلين عن صفوف نادى الزمالك 
خالل موسم االنتقاالت الصيفى.

كيف قاد صالح ليفربول للحصول على الدورى بعد غياب 30 عام

 مطاريد
الزمالك

إسالم أسامة

القلعة البيضاء تعلن االستغناء عن نصف دستة العبني
محمد حسن وعمر السعيد وكاسونجو ابرز الراحيل.. ورفعت 

وأبوالفتوح يعودان

تتقدم الزميلة

مروة حمدى
رئيس قسم التعليم 

باجلريدة بخالص التعازي 

للدكتور
محمد كمال

األستاذ بجامعة كفر الشيخ 

فى وفاة املغفور لها بإذن 

اهلل والدته

 رحم اهلل الفقيدة وألهم 

ذويها الصبر والسلوان

عزاء واجب

إسالم أسامة
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وقــع البنــك األهلــى املصــرى اتفاقيــة تعــاون مع 
هيئــة قنــاة الســويس، وذلك فــى إطــار دوره الفعال 
لتطبيــق  الدولــة  سياســات  دعــم  نحــو  واملتنامــى 
سياســات الشمول املالي، والتيســير على املواطنني 

فى سداد مدفوعاتهم إلكترونًيا.
صرح هشــام عكاشــه رئيس مجلــس إدارة البنك 
أن االتفاقيــة تأتــى بهــدف توفيــر وتطويــر البنــك 
كافــة خدمات التحصيل اإللكترونى الالزمة لســداد 
رسوم عبور األنفاق فى كافة االنفاق مبنطقة القناة 
باإلســماعيلية، بورســعيد، الســويس وكــذا الكبــارى 

التابعة لها.
وأوضــح أن تلك االتفاقيــة تؤكد أيًضا على الدور 
الريــادى للبنك األهلى املصرى فى مجال التحصيل 
اإللكترونى باعتباره أكبر البنوك املصرية دعما لهذا 
املجال ســعيا للتحول الى مجتمع أقل اعتمادا على 
النقد حيث يسعى البنك األهلى املصرى إلى اتاحة 
كافــة الوســائل التكنولوجيــة املتاحــة لديــه لتنفيــذ 
اســتراتيجيته للتحول الرقمى والتوسع فى خدمات 
الدفــع اإللكترونية ودعمــاً جلهود الدولة فى تطبيق 

الشمول املالى.
وأكــد الفريــق اســامة ربيــع رئيــس هيئــة قنــاة 
السويس على حرص الهيئة على التعاون مع البنك 
األهلــى املصــرى فــى تفعيــل منظومــة التحصيــل 
البيــع  نقــاط  ماكينــات  خــالل  مــن  اإللكترونــى 
)POS( للخدمــات املقدمــة للمواطنــني فــى كافــة 
اإلنفــاق والكبــارى واملعديــات التــى تديرهــا الهيئــة 
وذلــك باســتخدام البطاقــة املشــتركة بــني كال مــن 
هيئــة قناة الســويس والبنك األهلــى املصرى وميزة 
او اى بطاقــة مــع العميــل تفعيــاًل خلطــط الدولــة 
الشــاملة فــى التحول الرقمــي، مشــيدا باخلدمات 
واإلمكانيــات التــى يوفرهــا البنــك دعمــا ملنظومــة 

السداد االلكترونى.
وأضــاف يحيــى أبــو الفتــوح نائب رئيــس مجلس 

تتيــح  االتفاقيــة  أن  املصــرى  األهلــى  البنــك  إدارة 
اســتخدام كافــة انــواع البطاقــات وكذلــك بطاقــة 
ميــزة كمرحلــة أولــى فــى ســداد الرســوم، اضافــة 
الى امكانية اســتخدام احملفظــة اإللكترونية للبنك 
فى ســداد رســوم العبور كمرحلة ثانية، مشــيراً الى 
امكانية استخدام البطاقات أو احملافظ االلكترونية 
لكافة مســتخدمى األنفاق والكبارى بأسلوب ميسر 
وســريع فى سداد رســوم العبور من خالل ماكينات 
الـــ POS التــى مت اتاحتهــا فــى مقــرات األنفــاق 

واملعديات والكبارى.

وأشــار كــرمي ســوس الرئيــس التنفيــذى للتجزئــة 
املصرفيــة والفــروع بالبنك الى ســعى البنك املتنامى 
الــى نشــر أدوات الدفــع االلكترونــى وبصفــة خاصة 
بطاقة الدفع الوطنية »ميزة« حيث تضمنت االتفاقية 
إصدار البنك بطاقة ميزة مسبقة الدفع الالتالمسية 
بنظــام الرمز املشــترك CO-BRANDING والتى 
توجه بصفة أساسية لشريحة العمالء املترددين على 

أنفاق هيئة قناة السويس.
وأكــد علــى حــرص البنك علــى توفير الســهولة 
فى إجراءات إصدارها حيث ميكن للعمالء اســتالم 

البطاقــة وشــحنها فوريــا من خــالل منافــذ الهيئة 
املخصصة لتوزيع البطاقات باألنفاق وبصورة بطاقة 
الرقم القومى على مدار اليوم دون احلاجة لزيارة أى 
من فروع البنك، كما متكن حامليها من سداد كافة 
املدفوعــات داخــل مصر بأعلى معــدالت األمان مثل 
رسوم عبور األنفاق التابعة للهيئة، السحب النقدي، 
املشــتريات مــن خــالل التجــار والتســوق اآلمن عبر 
االنترنــت وســداد املدفوعــات احلكوميــة واســتقبال 
احلــواالت اخلارجيــة وذلــك ضمــن منظومــة البنك 

للدفع اإللكترونى.

جنــح بنــك مصــر مؤخــراً فــى احلصــول على 
الصغيــرة  املشــروعات  مجــال  فــى  جائزتــني 
واملتوســطة لعــام 2020؛ وهمــا جائــزة »أفضــل 
بنك فى مجال املشــروعات الصغيرة واملتوســطة 
- مصــر« مــن مجلــة جلوبــال بيزنــس اوتلــوك 
البريطانيــة، وجائــزة »البنــك األكثر ابتــكاراً فى 
مجال املشــروعات الصغيرة واملتوسطة - مصر« 
مــن مجلــة إنترناشــونال فاينانــس العامليــة، هذا 
وقــد جــاءت التقييمات اخلاصة بالفوز اســتناداً 
علــى مجموعــة مــن املعاييــر الفنيــة املتخصصة 
واملرتبطــة بــاألداء واالســتراتيجية التــى تتبناها 
املؤسســات مبوجب تقييــم نخبة من اخلبراء فى 

املجاالت املختلفة.
هذا ويعد فوز بنك مصر بتلك اجلوائز تأكيداً 
لــدوره الرائــد فــى مجــال املشــروعات الصغيرة 
واملتوســطة، فقد حصل البنــك  على العديد من 
اجلوائــز فــى هــذا املجال منهــا؛ جائــزة »أفضل 
بنــك شــريك للمشــروعات الصغيرة واملتوســطة  
فــى مصــر لعــام 2020« مــن مجلــة ذا يوربيــان 
متويــل  فــى  العــام  »بنــك  جائــزة  البريطانيــة، 
املشــروعات الصغيرة واملتوسطة لعام 2019 فى 
أفريقيــا« من مجلــة كوربورات اليف واير، جائزة 
»البنــك األســرع منــواً فــى متويــل املشــروعات 
الصغيــرة واملتوســطة - مصــر 2018« من مجلة 
إنترناشــونال فاينانس العامليــة، »أفضل بنك فى 
متويــل املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة لعــام 
2018« من مجلة ذا يوربيان البريطانية، »أفضل 
بنك فى متويل املشــروعات الصغيرة واملتوســطة 
مصــر 2018« مــن مجلــة إنترناشــونال بيزنــس 
العامليــة، »أفضــل بنــك فــى متويــل املشــروعات 
الصغيــرة واملتوســطة للشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا - عــام 2018« مــن مجلــة ويلــث انــد 
فاينانــس انترناشــيونال، جائــزة »البنك األســرع 
منواً فى قطاع املشــروعات الصغيرة واملتوســطة 
لعــام 2017«، وجائــزة »البنــك األســرع منواً فى 
لعــام 2017«  الصغــر  متناهــى  التمويــل  قطــاع 
مــن مجلــة جلوبــال بانكينج اند فاينانــس ريفيو، 

وجائــزة »أفضــل بنــك داعــم ملشــاريع الشــباب 
فــى الوطــن العربــى عــام 2017« مــن مؤسســة 
محمــد بن راشــد لدعم مشــاريع الشــباب، هذا 
كمــا حصــل بنك مصر علــى العديد من اجلوائز 
مبختلــف قطاعــات األعمــال، وذلك مــن العديد 
من املؤسسات الدولية تقديراً وتتويجاً إلجنازاته 
احملققــة وجهــوده املبذولــة مبختلــف قطاعــات 
االعمــال باعتباره أحد أعمدة االقتصاد الوطنى 
وأول بنك مملوك للمصريني، حيث أُسس البنك 
بهــدف املســاهمة فــى رفاهيــة ورخــاء »مصر«، 
وعلــى مــدار 100 عــام يلتــزم البنــك برســالته، 
حيــث تأتى مصالح ومطالب املصريني دائماً فى 
مقدمــة اهتمامات البنك، فبنك مصر ال يســعى 
إلــى حتقيــق الربحيــة املالية فحســب، بــل يعمل 
أيضــاً كمحفــز للتنمية الوطنية واالســتراتيجية، 

مما يؤكد التزامه باالستدامة والتطوير املستمر، 
وقدرتــه املتواصلــة علــى حتقيق مســتويات أداء 
قويــة مــن خالل ما لديه من مقومات الســتمرار 

النمو.
 ومــن اجلديــر بالذكــر أن بنــك مصــر يولــى 
قطــاع املشــروعات املتناهيــة الصغــر والصغيرة 
واملتوســطة أهميــة كبــرى ملا لــه مــن دور حيوى 
واســتراتيجى فــى االقتصــاد القومــي، فقد قام 
البنــك بزيادة حجم محفظــة متويل هذا القطاع 
لتصــل إلــى 20% من حجــم احملفظــة االئتمانية 
متاشــياً مع توجهات الدولــة لهذا القطاع؛ األمر 
الذى ينعكس على احلد من البطالة، وزيادة منو 
الدخــل للفرد الواحد أو األســرة شــاملة، والذى 
مــن شــأنه التأثير علــى معدالت النــاجت القومى 
مــن خــالل زيــادة اإلنتاجيــة املجتمعيــة وتغطية 

متطلبــات الســوق احمللــى مــن خالل دفــع عجلة 
االنتاج. 

هــذا وقد حرص بنك مصــر على الدخول فى 
العديــد مــن البروتوكــوالت واملبــادرات التــى من 
شــأنها خدمة هــذا القطاع وعمالئــه، منها على 
ســبيل املثــال؛ املشــاركة فــى مبــادرة رواد النيــل 
التــى أطلقها البنك املركــزى املصرى لدعم رواد 
األعمال وتزويد الشــركات الصغيرة واملتوســطة 
مــن  وذلــك  الشــاملة،  املاليــة  غيــر  باخلدمــات 
خــالل فرعــى املبادرة )بيــوت التصميم - مراكز 
تطويــر األعمال(، هذا باإلضافة إلى عقد البنك 
التفاقيــة تعــاون مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة 
لتقــدمي منتجــات وخدمــات غيــر ماليــة للمــرأة 
للمســاهمة فى دعم االســتثمار ودمــج االقتصاد 
غيــر الرســمى فى منظومــة االقتصاد الرســمى 
للمــرأة، هــذا إلــى جانــب تقــدمي املشــورة املالية 
ألصحــاب املشــروعات اجلديــدة للمســاندة فــى 

خلق مؤسسات قوية بناءة.
وفى اطار حرص بنك مصر على دعم عمالئه 
مــن أصحــاب املشــروعات الصغيرة واملتوســطة 
ومتناهيــة الصغــر، قــام البنــك مؤخــراً بإطــالق 
خطــة متكاملــة مــن اخلدمات غيــر املالية لدعم 
عمالئــه وذلــك ملســاعدتهم علــى التخفيــف من 
حــدة اآلثــار الســلبية التــى قد يتعرضــوا لها من 
جــراء أزمــة فيــروس كورونــا املســتجد، وتشــمل 
تلــك اخلدمات؛ خدمات التوعية والنصح ونشــر 
املعرفة، اخلدمات التسويقية، خدمات التدريب، 
خدمات شــركاء األعمــال، خدمة التحليل املالي، 
تيســير  خدمــة  اجلــدوى،  دراســات  خدمــات 
احلصــول علــى متويــل، هــذا ويتــم تطبيــق تلك 
اخلطــة علــى مراحل تبدأ مــن  احملافظات التى 
يتواجــد بهــا مراكــز تطويــر أعمــال بنــك مصــر 

»السادات ودمياط اجلديدة واألقصر«.
هــذا ويحــرص بنــك مصــر دائمــاً علــى املشــاركة 
الفعالة فى بناء االقتصاد املصرى والنهوض باملجتمع 
مــن خــالل توفير كافة اخلدمات املاليــة وغير املالية 

مبا يلبى احتياجات عمالئه على كافة األصعدة.

اعلنت املجموعة املالية هيرميس القابضة 
الرائــدة  املاليــة  ش.م.م، شــركة اخلدمــات 
باألســواق الناشئة واملبتدئة، وصندوق مصر 
الســيادى عــن احلصــول علــى املوافقــة من 
مجلــس إدارة البنــك املركــزى املصــرى لبدء 
عمليــة الفحــص النافــى للجهالــة علــى بنك 
االســتثمار العربي، وذلك بغرض االستحواذ 
علــى 76% من رأســمال البنــك معظمها عن 
طريــق االكتتاب فى زيادة رأس املال املصدر 
واملدفوع مع احتمال شــراء عدد محدود من 
األسهم اململوكة للمســاهم الرئيسى احلالى 
بنــك االســتثمار القومــي. وفــى حالــة امتام 
الصفقــة تصبــح املجموعة املاليــة هيرميس 
القابضــة مالكــة لنســبة ال تقــل عــن 51 % 
وصندوق مصر السيادى مالكا لنسبة ال تقل 
عن 25% من رأســمال البنك، بينما يحتفظ 
بنك االســتثمار القومى واحتاد اجلمهوريات 

العربية بالنسبة املتبقية.
وتعليقــاً على احلصــول على املوافقة لبدء 
الفحــص النافى للجهالة مــن البنك املركزى 
التنفيــذى  الرئيــس  ســليمان،  أميــن  قــال 
لصنــدوق مصــر الســيادي، أن الشــراكة مع 
ضمــن  تأتــى  هيرميــس  املاليــة  املجموعــة 
خطة الصنــدوق للتعاون مع القطاع اخلاص 
القطاعــات  فــى  االســتثمار  فــى  املصــرى 
القطــاع املصرفــى  الواعــدة وعلــى رأســها 
القطــاع  أن  مضيفــاً  الرقمــي،  والتحــول 
املصرفــى املصــرى يعتبــر مــن القطاعــات 
الواعــدة ويتمتــع بقدرات تنافســية للتوســع 
اقليميــا وافريقيــا، وعبــر ايضــاً عــن تطلعه 
لتنفيــذ هــذه العمليــة بنجــاح خالل األشــهر 

القليلة القادمة.

ومــن ناحيته أعرب كــرمي عوض، الرئيس 
هيرميــس  املاليــة  للمجموعــة  التنفيــذى 
القابضــة، أن احلصــول علــى املوافقــة لبدء 
الفحــص النافى للجهالة مــن البنك املركزى 
خطوة هامة تأتى ضمن اســتراتيجية بدأتها 
الشــركة منــذ عدة ســنوات وتهــدف لتحويل 
املجموعة من بنك اســتثمار إلى بنك شــامل 
أيًضــا  يقــوم   UNIVERSAL BANK
بتقــدمي كافــة اخلدمــات املصرفيــة والغيــر 
مصرفيــة لعمالئــه فــى وطنــه األم مصــر، 
مؤكــًدا ســعادته بالتعاون مــع صندوق مصر 
الســيادى وآماًل أن متثل هذه العملية باكورة 

التعاون املستقبلى بني املؤسستني.
اجلدير بالذكر أن امتام عملية االستحواذ 
يعتمــد علــى عــدة عوامــل منهــا االنتهاء من 
بشــكل  للجهالــة  النافــى  الفحــص  عمليــة 
مرضــى للمشــترين واالتفــاق بــني األطراف 
بالعمليــة  املتعلقــة  العقــود  علــى  املختلفــة 
مــن  النهائيــة  املوافقــات  علــى  واحلصــول 
ثــم يجــب  املركــزى املصــري، ومــن  البنــك 
علــى املســاهمني توخــى احلــذر وأخــذ هذه 
العوامل فى االعتبار عند تداول سهم شركة 
املجموعــة املاليــة هيرميــس القابضة خالل 

الفترة القادمة.

»األهلى املصرى« يتعاون مع هيئة قناة السويس مليكنة جميع خدمات التحصيل املقدمة للجمهور

أفضل بنك فى مجال املشروعات الصغيرة واملتوسطة - مصر من جلوبال بيزنس اوتلوك البريطانى

املجموعة املالية هيرميس القابضة وصندوق مصر السيادى 
يبدأن الفحص النافى للجهالة على بنك االستثمار العربى

عبر الفيديو كونفرس

بغرض االستحواذ على 76% من رأسمال البنك

الدولــى  التجــارى  البنــك  مؤسســة  وقعــت 
بروتوكول جديد مع مستشفى سوهاج اجلامعى 
لتجهيز وتوسيع وحدة الغسيل الكلوى لألطفال 

باملستشفى.
صرح األستاذ هشام عز العرب رئيس مجلس 
إدارة البنك التجارى الدولى إن املؤسسة تواصل 
جهودهــا ملســاندة الدولــة فــى توفيــر الرعايــة 
الصحية لألطفال خاصة فى ظل انتشار الوباء.
حيــث خصص مجلس األمناء مبلغ وقدره 16 
مليــون جنيــه فى أبريــل 2019 لتوســيع وجتهيز 
وحــدة الغســيل الكلــوى لألطفــال باملستشــفى 
باعتبارهــا أكبــر وحدة تخــدم األطفال املصابني 

بأمراض الكلى فى صعيد مصر.
تتكون تلك الوحدة من 26 ماكينة غسيل كلى 
وغرفــة عناية مركــزة باإلضافة إلى غرفة فصل 
البالزمــا ومحطــة معاجلة مياه ونظــام توصيل 

مركزى لتخفيض معدالت العدوى.
الســعيد  شــريف  املهنــدس  مــن  كاًل  ووقــع 
مدير مؤسســة البنك التجارى الدولى واألســتاذ 
الدكتــور أحمــد عزيــز عبد املنعم شــرف رئيس 

جامعــة ســوهاج عقــد الشــراكة عــن بعــد عبر 
خاصيــة الفيديــو كونفرانــس التزامــا بالتباعد 

االجتماعى.
وعلــق الســعيد: »انــه مــن املتوقــع أن تخــدم 
الوحــدة حوالــى 5000 طفــل ســنويا ولفــت إلــى 
أن الرؤيــة العامــة للمؤسســة تتمثــل فــى رفــع 
العــبء عن املواطنني غير القادرين، ودعم قطاع 
الصحــة خاصة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم 

بني يوم و18 عاماً«.
ولفــت إلــى أهمية وجــود تنوع فــى اخلدمات 
مختلــف  جانــب  مــن  للمواطنــني  املقدمــة 
القطاعات، سواء احلكومى أو املدنى أو القطاع 
اخلاص خاصة فى ظل الوضع الراهن وانتشــار 

فيروس كورونا.
وقد ســاهمت مؤسسة البنك التجارى الدولى 
فى تطوير مستشفيى سوهاج اجلامعى منذ عام 
2014 مــن خالل تطوير وجتهيز أقســام األطفال 
بأحــدث األجهزة، وذلك فى إطار ســعيها الدائم 
لتحســني وتوفيــر اخلدمــات الطبيــة لألطفــال 

املستحقني الدعم فى مختلف احملافظات.

تواصــل شــركة نوفارتس 
دعــم  جتــاه  التزامهــا 
فــى  الصحيــة  الســلطات 
مصــر فــى معركتهــا ضــد 
حيــث  كورونــا،  جائحــة 
تتخــذ العديد من املبادرات 
تنظيــم  وتتولــى  املبتكــرة 
توعويــة  أنشــطة  عــدة 
كبيــرة  شــريحة  تســتهدف 
الرعايــة  أخصائيــى  مــن 

الصحية للمســاعدة فى حماية املواطنني ودعم 
جهود الدولة فى التخفيف من تداعيات انتشار 

فيروس كورونا.
منــذ الظهور األول للجائحة، قامت نوفارتس 
فارمــا،  نوفارتــس  قطاعاتهــا:  بجميــع  مصــر 
واألورام، وســاندوز، والعمليــات الفنيــة، باتخاذ 
عــدة خطــوات لتقليــل اآلثــار الناجتــة عن هذه 
اجلائحــة، ووضعــت دعــم اخلطــوط األماميــة 
ضمــن أولوياتها. حيث تواصل الشــركة تعاونها 
مع وزارة الصحة املصرية من خالل دعم توفير 
املعــدات الوقائيــة الالزمة ألخصائيــى الرعاية 

)الكمامــات،  الصحيــة 
والبــدل والنظارات الواقية، 
وواقيــات الوجــه والــرأس( 
الكواشــف  إلــى  باإلضافــة 
 »PCR KITS« املعمليــة 
اخلاصــة بفحــص فيــروس 
كورونا املستجد. ومن املقرر 
الصحــة  وزارة  تتولــى  أن 
إدارة هذا الدعم املقدم من 
نوفارتــس والذى تبلغ قيمته 
6٬5 مليــون جنيه لضمــان وصوله إلى اجلهات 

الصحية احلكومية األكثر احتياًجا.
وفــى إطــار االلتــزام املســتمر للشــركة جتاه 
اجلهــود التعليميــة والتوعيــة الصحيــة، قامــت 
نوفارتس بالتعاون مع وزارة الصحة باستضافة 
الويبينــار الطبى األول مبصر للتوعية بفيروس 
كورونــا فــى 29 مــارس املاضــي، وقــد شــارك 
فــى هــذه النــدوة اإللكترونيــة مــا يزيــد عــن 
5600 طبيــب فــى تخصصات متعددة ملناقشــة 
أحــدث التطــورات فى طــرق احتــواء الفيروس 

والعالجات املتاحة.

»مؤسسة التجارى الدولى« توقع برتوكول مع 
»مستشفى سوهاج اجلامعى« لدعم صحة الطفل

لثانى مرة فى مصر.. درايف ثرو للكشف 
على فيروس كورونا فى اجلامعه االمريكية 

بــدأ فــرع درايــف ثــرو اجلامعــه االمريكيه 
أمــام بوابــة 2، والتــى تقــدم هــذه اخلدمــه 
بالتعــاون مــع جهــات الدولــه و وزارة التعليم 
العالى و معاملها املرجعيه وإحدى الشــركات 

الرائدة فى مجال اخلدمات الطبيه. 
حيث مت إنشاء هذا املركز فى زمن قياسى 
بعــد الضغط الكبير علــى املركز األول الذى 
مت تفعيلــه فى جامعة عني شــمس وافتتحه  
الســابق  االســبوع  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
، ويعتبــر املركــز اجلديــد خلدمــة منطقــة 
التجمــع اخلامس و لتقريب املســافات على 
مــن يرغــب فــى االطمئنــان أو يشــعر بــأى 
أعــراض، وتوفيــر مركــزى للمســح إحداهما 
علــى باب اجلامعــة للجمهور ، واألخر داخل 
احلــرم اجلامعــى لطالب اجلامعة وبأســعار 

مخفضة.
وتتضمــن اخلدمــة نوعــني مــن التحاليل، 
األول وهو املسحة عن طريق األنف وحتليلها 
عــن طريق جهاز پى ســى آر املعترف به من 
قبــل هيئــة الغــذاء والــدواء األمريكيــة، أمــا 
التحليل الثانى وهو االختبار الســريع »رابيد 
تست« لألجسام املضادة لڤيروس كورونا عن 
طريــق قطــرة مــن الــدم ،حيــث يتــم جتميع 
العينات وإرســالها للتحليل باملعمل املرجعى 
للمستشفيات اجلامعية وخالل ساعات يتم 
إرسال نتيجة العينة عبر تطبيق الواتساب.

تأكيدا للدور الريادى للبنك فى مجال التحصيل اإللكترونى

بنك مصر يحصد جائزتين فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2020:

  والبنك األكثر ابتكارًا في مجال المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة – مصر من إنترناشونال فاينانس العالمية

لدعم جهود الدولة فى التخفيف من تداعيات انتشار فيروس كورونا

 عكاشة: االتفاقية تهدف إلى توفير وتطوير البنك كافة خدمات التحصيل 
اإللكترونى الالزمة لسداد رسوم عبور األنفاق

 3Dالـــ خاصيــة  مصــر  عــوده  بنــك  طّبــق 
ماســتركارد  بطاقــات  علــى   SECURE
حتمــى  والتــى  املباشــر  واخلصــم  االئتمانيــة 
ــن حركــة الشــراء عبر اإلنترنــت عن طريق  وتؤمِّ
إرسال رســالة نصية )SMS( حتتوى على رقم 
ســرى متغيــر لكل عملية علــى الهاتف احملمول 
املســجل لــدى البنــك، ودون هــذا الرقــم ال تتــم 

عملية الشراء.
يأتــى ذلــك فى ســياق خطــة البنــك للتحول 
الرقمــى للتيســير علــى العمــالء التعامــل مــع 
املنظومــة املصرفيــة، وفــى ضوء ســعيه لتقدمي 
أفضل وأحدث منتجات وخدمات قطاع التجزئة 
املصرفيــة مــع تطبيــق أعلى معدالت الســالمة 

واألمان أثناء املعامالت املالية.
الــال  ويســتمر البنــك فــى توفيــر خاصيــة 
تالمســية »CONTACTLESS« والتى تتيح 
للعمــالء إمتــام عملية الشــراء بتمريــر البطاقة 
البيــع اإللكترونيــة دون احلاجــة  نقــاط  أعلــى 
إعطائهــا للتاجــر، مما يحّد من عملية انتشــار 

عدوى فيروس كورونا املستجّد.
وصــرح محمــد بديــر، العضــو املنتــدب لبنك 
عــوده- مصر، بأنه فى ضوء دعم البنك املركزى 
اإللكترونــى  الدفــع  وأدوات  لوســائل  املصــرى 
البنــك  كّثــف  العمــالء الســتخدامها،  لتحفيــز 
جهــوده فــى تطويــر تلــك اخلدمــات واملنتجات 
ســعًيا إلرضاء تطلعات عمالء البنك من األفراد 
والشــركات، وأيًضــا لتســهيل معامالتهــم املالية 
خالل األزمة الراهنة، كما يساعد ذلك فى دعم 

وحتقيق الشمول املالي.

وأضاف: كان لدى البنك رؤية منذ عام 2016، 
إذ قــام بنك عوده آنذاك بتفعيل اخلاصية »الال 
تالمســية« علــى جميــع بطاقاتــه، حيــث إنه ال 
يحتــاج إلــى إدخــال رقــم التعريــف الشــخصى 

للمعامالت التى تقّل قيمتها عن 600 جنيه.
أعلــن بنــك عــوده - مصــر بــدء تفعيــل رقــم 
احلســاب املصرفــى الدولــى IBAN لتســهيل 
جميــع املعامالت املصرفية الداخلية واخلارجية 

للعمالء.
التحويــالت  IBAN بدقــة  ويتميــز حســاب 
املصرفيــة وســرعة تنفيذهــا بتكلفــة أقــل ممــا 
يحــد مــن أخطــاء النســخ وجتنــب التأخير فى 

تنفيذ املدفوعات اإللكترونية.
وفــى هــذا الصدد قــال محمد بديــر، العضو 
املنتــدب لبنك عوده -مصــر: يطبق البنك نظام 
IBAN متاشياً مع خطة البنك املركزى املصرى 

لتدعيم برنامج الشمول املالى مبصر.
وميكن للعميل معرفة رقم احلســاب اجلديد 
من خالل أى كشــف حســاب بنكى أو من خالل 

الفرع التابع له العميل.
وســيكون مــن الضــرورى للعمــالء معرفة رقم 
احلســاب املصرفــى الدولى اخلــاص بهم حيث 
أنــه لــن يتم إمتام أى حتويل من أو إلى حســاب 
بنكــى داخــل أو خــارج مصر دون رقم احلســاب 
املصرفــى اجلديــد وذلــك ابتــداء مــن 30 يونيــو 

.2020
وبــدأت بنوك أخــرى إجراءاتهــا لتفعيل الرقم 
املصرفى الدولى من قطر الوطنى األهلى واتش 

اس بى سى والبنك التجارى الدولى.

 بنك عوده- مصر يطبق خاصية تأمني 
3D SECURE املشتريات عبر اإلنترنت

سعًيا إلرضاء تطلعات عمالء البنك من األفراد والشركات

نوفارتس مصر تتوسع فى مبادرات كوفيد-١٩

 فى حالة اتمام الصفقة، سيقوم الطرفان باالكتتاب فى 
زيادة راس مال بغرض تملك حصة ال تقل عن 76% من البنك
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