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2 يوليو ٢٠٢٠ ُفصل الطيار من عمله فى فبراير من ٠٢األثنين
العام الماضي، بعدما نشر رمضان مقطع 

فيديو ظهر فيه جالسا فى مقعد 
مساعد الطيار أثناء رحلة جوية.

4 متى يتم القبض على محمد 1
رمضان فى تنفيذ حكم احلبس؟

من يحمى »عمال السياحة » من خراب البيوت ؟

ولفــت الوزيــر إلــى أن بالنســبة لقطــاع الســياحة )خاص 
وعام( مت صرف 203 ماليني و316 ألف جنيه ، لـ 195 ألفا 

و 796 عامال يعملون فى 2900 منشأة.
أمــا بالنســبة لقطــاع الغــزل والنســيج )خــاص وعــام( مت 
صــرف 98 مليونــا و702 جنيــه، لـــ 76 ألفــا و675 عامــال ، 
يعملــون فــى 97 منشــأة ، كمــا مت صــرف 36 مليونــا و 576 
جنيهــا لـــ 22 ألفــا و931 عامــال ، يعملــون فى 101 منشــأة 

قطاع خاص وعام.
وأكــد »ســعفان« أنــه مت وضع قواعد للصــرف للقطاعات 
املتضررة خاصة لقطاع السياحة باالتفاق بني وزارات القوى 
العاملة والســياحة والتخطيط والتنميــة واالقتصادية خالل 
اجتماعهــم األخير إلعانة ذلك القطــاع، وفًقا لها يتم تقدمي 
الطلبــات إلــى االحتــاد العــام للغــرف الســياحية ملراجعتهــا 
وتقدميهــا إلــى الصنــدوق والذى بدوره يقــوم مبراجعتها مع 
التأمينــات االجتماعيــة، وعلــى أثره يتم الصرف للمنشــآت 
املتعثــرة مبوجــب شــيكات أو حتويالت بنكية على احلســاب 

اخلاص بها. 

الســياحة  رئيــس جلنــة  النائــب عمــرو صدقــى،  قــال  
والطيــران املدنــى مبجلــس النــواب، إن التداعيات الســلبية 
فيــروس كورونــا املســتجد نالت كثيرا من القطاع الســياحى 
فــى مصــر إال أنــه وفًقــا لتوجيهــات الدولة ال يجوز تســريح 

العمالة بهذه املنشآت.
وحــذر مــن التخلــى عن العمــال فــى املرحلة االســتثنائية 
احلاليــة التــى متــر بهــا الدولــة مقترًحــا بتخفيــف الرســوم 
التى فرضت مؤخرا على القطاع الســياحى، وذلك لتخفيف 
العــبء عليــه ليصبح قادًرا على االلتــزام املادى نحو العمالة 

من خالل توجيه هذه السيولة لصالح رواتبهم.
كمــا حــذر النائــب محمــد وهــب اهلل عضــو جلنــة القوى 
العاملــة مبجلــس النــواب ووكيــل احتــاد العمــال أصحــاب 
املنشــآت الســياحية من عــدم التزامهم املادى جتــاه العمالة 
لديهــم، مؤكــًدا أن وزارة القــوى العاملــة ســتدعم العمالــة 
املتضــررة منهم: »لو الفنــادق ما التزمتش مع العمال هنقدم 

لهم دعم مادى من صندوق وزارة القوى العاملة«.
كانت  منظمة الســياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة قد 

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال 
صرف إعانات الطوارئ للعاملين في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع 

السياحة، والغزل والنسيج ، وأخري، والتى تصل إلى 338 مليون و 594 ألف جنيه، لنحو 295 ألفا و 402 
عامل يعملون فى 3098 منشآت متضررة من جائحة فيروس »كورونا« المستجد، وذلك بنسبة 100% من 

األجر األساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات 
بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة 

القطاعات المتضررة من كورونا المستجد )كوفيد-19( ، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

أكد »سعفان« 
أنه تم وضع 

قواعد للصرف 
للقطاعات 

المتضررة

وفاء حسن

إميان سعيد

شرين جمال
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هل يرحل ميسى عن 
برشلونة بعد خسارة 

الدورى األسبانى وبقاء 
المدير الفنى كيكى ستين 
فى منصبه ؟ هذا السؤال 

بات حديث جمهور 
البلوجرانا بعدما كشفت 
مصادر تفاصيل ربما لن 
تسعد الكثير من جماهير 

برشلونة، ونجومه

إسالم أسامة 

، بشــأن ما جرى باجتماع إدارة الفريق مع مدرب الفريق األول كيكى 
سيتني، بعد 24 ساعة من فقدان الفريق لقب الدورى اإلسباني، وتتويج 

الغرمي التاريخى ريال مدريد باللقب.
وحسب ما أوردت صحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية، فإن سيتني 
مســتمر مع برشــلونة »حتى اآلن«، وذلك رغم وجود أصوات أخرى داخل 

النادى تشير إلى أن ساعات كيكى أصبحت معدودة بداخل النادي.
وأشــار موقــع »بارســا بلوجرانا« إلــى أن مباراة آالفيــس أمس ، وهى 
األخيــرة فــى الليجا هذا املوســم، رمبا لن تكون فصل اخلتام لســيتني 

فى قيادة العمالق الكتالوني.
ورغم عدم صدور أى تأكيد رســمى من داخل أســوار »كامب نو« بنية 
إقالــة ســيتني، إال أن تلــك اخلطــوة بــدت متوقعــة بعــد كارثة خســارة 
»الليجــا »، غيــر أن الكفة متيــل قليال ناحية بقاء املدرب املثير للجدل، 

حسب »بارسا بلوجرانا«.
ورمبــا ميثــل اســتمرار ســيتني فى منصبــه صدمة لالعبــى الفريق، 
وعلى رأســهم ليونيل ميســى الذى أبدى مرارا عدم رضاه عن األوضاع 
داخل الفريق ودعا إلى عملية »نقد ذاتي« واسعة فى برشلونة، محذرا 
فى الوقت نفســه من أن اســتمرار األخطاء رمبا يعنى خســارة الفريق 

وتوديعه دورى أبطال أوروبا الذى يبحث عن لقب منذ عام 2015.
ووفًقــا للمعلومــات الصــادرة عن صحيفة »مونــدو ديبورتيفو«، والتى 
نقلها موقع »آس«، فإن رئيس النادى جوســيب بارتوميو اســتمع بالفعل 
إلــى آراء ميســي، وآراء زميلــه األوروجوايانــى لويــس ســواريز، و«وضعها 

بعني اعتباره«.
وقــال ميســى أفضل العــب فى العالــم 6 مرات، فــى تصريحات 
بعــد فقــدان الليجــا لقناة »موفيســتار+«، »لــم نكن نتوقــع ولم نكن 
نرغــب فــى إنهــاء األمور بهذه الطريقة، لكن ذلــك يختصر الى حد 

كامل عامنا«.
وتابع »كنا فريقا غير منتظم إلى حد كبير، ضعيفا جدا، يخسر 

فى الندية وفى الرغبة، يتلقى األهداف بسهولة«.
وأضــاف »خســرنا العديــد مــن النقــاط حيــث لــم يكــن يجب أن 
نخســرها. ريال مدريد قام بالكثير من العمل، لم يخســر أى 
مبــاراة منــذ العودة )بعد توقف نحو ثالثة أشــهر بســبب 
لكننــا أيضــا ســهلنا  فيــروس كورونــا املســتجد(، 

مهمته«.
وأشــار النجــم األرجنتينــى إلــى أن علــى 
ناديــه »القيــام بعمليــة نقد ذاتــى تبدأ من 
الالعبني، لكن عملية نقد ذاتى شــاملة. 
ريــال يســتحق الفــوز بــكل املباريــات، 
لكننــا برشــلونة وعلينــا واجب الفوز 

بكل املباريات«.
وحذر ميســى من أنه »فى حال 
واصلنا بهذه الطريقة، سيكون من 
الصعــب جــدا علينــا الفــوز بدورى 
أبطــال أوروبا )تعــادل فى ذهاب ثمن 
النهائــى مــع نابولــى اإليطالــى 1-1(. 
تأكــد األمــر اليوم بالنســبة إلــى الليجا، 
لكــن يجب أن يحــدث تغيير فى العمق، إذا 
أردنــا أن نقاتــل مــن أجــل دورى األبطــال، وإال 

سنخسر املباراة ضد نابولى أيضا«.
وتأتــى تصريحــات ميســى فى أعقــاب فترة من 
التوتر وعدم اليقني فى النادى الكاتالونى الذى يشرف 

على تدريبه كيكى سيتيني.

تعامل محمد رمضان 
بكل صلف وغرور مع الطيار 

أشرف أبو اليسر فبعدما 
أضاع مستقبله راح يسخر 
منه ويتهمه باالبتزاز رغم 

أنه وعده بتدبير وظيفه 
تعوضه عن منصبه الذي 

فقده.

ماذا وراء صمود القطاع املصرفى فى مواجة األزمات ؟2

وصرحــت مونيت دوس محلــل أول االقتصاد الكلى وقطاع 
اخلدمــات املالية بشــركة اتش ســى قائلــة: »نخفض تقييمنا 
للســعر املستهدف للبنك التجارى الدولى بنسبة 17% تقريبا 
إلــى 95.5 جنيــه للســهم ومصــرف أبــو ظبــى اإلســالمى - 
مصــر بنســبة 14% تقريبــا الــى 21.8 جنيه للســهم وكريدى 
أجريكــول بنســبة 21% تقريبا الى 41.0 جنيه للســهم ونبقى 
علــى توصيتنا بزيادة الوزن النســبى لبنــوك التجارى الدولى 
ومصرف أبو ظبى اإلسالمى - مصر ونرفع تقييمنا لكريدى 
أجريكــول - مصــر مــن توصيــة محايــدة إلى توصيــة بزيادة 
الــوزن النســبي. ووقــع اختيارنــا علــى ســهم البنــك التجارى 
الدولــى لتوقعنــا لــه بأداء متميــز ضمن بنــوك القطاع حتت 
تغطيتنــا: البنــك التجارى الدولى هــو اختيارنا األفضل نظرًا 
للنمــو اجليد فى ميزانيته العامة، والربحية العالية، واجلودة 
العاليــة لألصــول، والرســملة العاليــة. علــى الرغــم مــن أننا 
معجبــون بــأداء مصــرف أبوظبى اإلســالمى - مصر، إال أننا 
نعتقد أن تأخير زيادة رأس املال ســوف يؤثر ســلبا على سعر 
الســهم. وعنــد املســتويات احلاليــة، نعتقــد أن ســهم كريدى 

أجريكول يتم تداوله بأسعار منخفضة جدا.«
واســتطردت مونيــت دوس مفســرة: »بالرغــم مــن تخفيض 

توقعاتنــا لنمــو إجمالــى النــاجت احمللى نرى أن مصــر ما زالت 
تقــدم عوائد-معدلة-املخاطــر جاذبة لالســتثمار االجنبى فى 
أذون اخلزانــة )CARRY-TRADE( كمــا نتوقــع صمود القطاع 
البنكــى فــى ظــل تباطــؤ اقتصادى خــالل عــام 2020: نرى أن 
الســياحة واإلســتثمارات اخلاصــة واإلنفــاق االســتهالكى هى 
أهم مكونات إجمالى الناجت احمللى التى تأثرت ســلبا بإنتشار 
فيــروس كوفيــد-19 فــى مصــر. وبنــاءا عليــه قمنــا مبراجعة 
توقعاتنــا لنمــو إجمالــى النــاجت احمللــى املتوقع للســنة املالية 
20/19 باخلفــض مرتــني، من 5.9% لـــ 4.7% واآلن لـ 4%. وقد 
راجعنــا أيضــا توقعاتنــا لنمــو إجمالــى النــاجت احمللى للســنة 
املاليــة 21/20 باخلفــض لـــ 3.7% مــن 6.1% ســابقا. ملكافحة 
التأثيــر الســلبى لـــ COVID-19 ، أطلقت احلكومــة املصرية 
والبنــك املركــزى املصرى عــدة مبادرات لدعــم القطاع اخلاص 
مبا فى ذلك خفض ســعر الفائدة 300 نقطة أســاس من قبل 
البنك املركزى املصرى فى مارس لتحفيز النشاط االقتصادي. 
باســتخدام معدل شــارب SHARPE RATIO لألسواق الناشئة 
املختلفــة، نعتقــد أن العوائــد احلالية لســوق اخلزانة املصرية 
ال تزال جذابة لالســتثمار االجنبى إلى جانب اســتقرار ســعر 
العملة احمللية باملقارنة مع االســواق الناشئة االخرى مما يقلل 

حجم املخاطرللمستثمر االجنبي. وهذا من وجهة نظرنا يجب 
أن يــؤدى إلــى اســتعادة التدفقات األجنبية إلى ســوق اخلزانة 
املصريــة وبالتالــى يؤدى إلى تقليل عوائد أذون اخلزانة وكذلك 
ســعر العائــد علــى الودائــع البنكيــة مــع توقعاتنــا باســتقرار 
ســعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية 2020. نعتقد أن األســس 
االقتصادية القوية فى مصر ستدعم ربحية القطاع املصرفى، 

على الرغم من تخفيض توقعاتنا الرباح 2020.«
وأضافت: »تأجيل اإلقراض لتمويل املصروفات الرأسمالية 
لعام 2021 ولكن نتوقع أن يبقى كل من البنك التجارى الدولى 
ومصــرف أبــو ظبى اإلســالمى - مصر وكريــدى أجريكول - 
مصــر علــى ربحيتهــم بالرغم مــن تخفيض توقعاتنــا الرباح 
عام 2020 بســبب انخفاض امليزانية والدخل من غير الفوائد 
وارتفــاع املخصصــات: أدى تفشــى كوفيد-19 منــذ منتصف 
مــارس، إلــى تباطؤ نشــاط األعمال فى مصــر حيث اتخذت 
احلكومــة بعــض اإلجــراءات االحترازيــة مبــا فــى ذلك فرض 
حظر جتول جزئى ووقف بعض وســائل النقل العام. ونتيجة 
لذلــك، قــررت الشــركات العاملــة فــى مصــر تأجيــل خطط 
متويــل املصروفات الرأســمالية حتى عــام 2021 وأبقت فقط 

على اإلقتراض لتمويل رأس املال العامل.

أطلقت 
الحكومة 
المصرية 

والبنك 
المركزى 

المصرى عدة 
مبادرات لدعم 
القطاع الخاص

أصدرت شركة اتش سى لتداول األوراق المالية تقريرها حول القطاع 
البنكى المصرى فى ضوء تطورات تفشى كوفيد-19، مؤكدة على 

صمود القطاع فى مواجهة هذه األزمة كما أعلنت عن تقييماتها لسعر 
أسهم الثالث بنوك تحت تغطيتها: البنك التجارى الدولي، مصرف أبو 

ظبى اإلسالمى – مصر وكريدى أجريكول – مصر.

قالت  إن السياحة بالنسبة ملاليني الناس حول العالم ليست 
مجرد نشاط ترفيهى، بل تعد مصدرا لكسب الرزق لشعوب 
ومجتمعــات محليــة، مطالبة مبراعاة ذلــك عند التفكير فى 

محاربة تفشى جائحة كورونا.
وفى رســالة له من مدريد، أعرب زوراب بولوليكاشــفيلى 
أمــني عام املنظمة، عن قلقــه من خطر يداهم القطاع جراء 
التوقف عن احلركة والسفر، مشيرا إلى بيان منظمة العمل 
الدولية التابعة لألمم املتحدة والذى أكد أن نحو 1.6 مليار 
فــرد حــول العالم مهــددون بفقــدان العمل كنتيجة مباشــرة 

لتفشى فيروس كورونا.
وحذر األمني العام من العمالة غير الرسمية »غير املؤمن 
عليهــا«، والتــى تعــد األكثــر ضعفا فــى مجتمعاتنــا وخاصة 
قطــاع الســياحة، وقــد ســاهم الكثيــر منهــم فــى مــا جعــل 
الســياحة مبثل هذه القوة لفتــرة طويلة، موضحا أن العمالة 
املوســمية هى من ترحب وتقدم اخلدمات املباشــرة للسائح، 
وتعد من عوامل اجلذب، ما يستدعى ضرورة مساندتهم فى 

تلك الظروف العصيبة.

أسئلة      األسبوع    الساخنة
وألن احلقوق ال تضيع فى وجود العدالة  فقد قضت احملكمة بحبس 
رمضــان، مــدة عــام وتغرميــه 20 ألــف جنيه، فــى اتهامه بســّب وقذف 
الطيار أشرف أبو اليسر، الذى ُفصل من عمله بعد ظهور رمضان معه 

فى مقطع فيديو من داخل غرفة قيادة الطائرة.
وتقــدم محامى رمضان حســبما نشــرت بى بى ســى فــى تقرير لها   
بطعن ضد احلكم الذى أصدرته محكمة جنح الدقى جنوبى القاهرة، 

ومن املتوقع إعادة النظر فى القضية خالل نحو شهر.
وُفصــل الطيــار مــن عمله فى فبراير من العام املاضي، بعدما نشــر 
رمضان مقطع فيديو ظهر فيه جالســا فى مقعد مســاعد الطيار أثناء 

رحلة جوية.
وكان محام الطيار أشرف أبو اليسر قد تقدم بثالث دعاوى قضائية 
يتهم فيها محمد رمضان بسبه وقذفه، ويطالب بتعويض مالي، بعدما 
أعلن األخير فى إحدى الفضائيات أنه عرض على الطيار مبلغا ماليا 

»كترضية بعد فصله من العمل«.
ودّشــن رواد مواقــع التواصــل االجتماعــى فى مصر حملــة ملقاطعة 

الفنان املصرى بعد حتميله مسؤولية فصل الطيار فى ذلك الوقت.
و فــى فبرايــر 2019، نشــر رمضــان مقطع فيديو ظهر فيه جالســا 
فــى قمــرة قيادة طائرة أثناء رحلة جويــة، حيث بدا وكأنه يقودها، فى 
مخالفة لقوانني الطيران اجلوية التى حتظر دخول الركاب أو التعامل 

مع قائد الطائرة أو مساعده.
وقــال رمضــان فى هــذا الفيديو: »فى جتربة هــى األولى من نوعها 

سنقوم بقيادة الطائرة«.
الفيديو أثار ردود فعل صاخبة على مواقع التواصل االجتماعي؛ 
حيــث طالــب كثيرون بـ »حترك قانونى أو عقابي« ضد رمضان، 
بينما قال طيارون ســابقون وقانونيون إنه »ال مســؤولية جنائية 

أو قانونية ضده«.
وفــى أكتوبــر املاضــي، اتخــذت وزارة الطيــران املدنى  عدة 
إجــراءات عقابيــة ضــد الطيــار املعنــى بالواقعــة، أشــرف أبو 

اليسر.
وقالــت الــوزارة حينهــا، إنهــا أجــرت حتقيقــا تبني مــن خالله 
ثبوت ما ورد باملقطع الذى نشــره رمضان وتظاهره بتولى القيادة، 

باملخالفة لقواعد الطيران املدني.
وقــررت الوزارة، بحســب بيــان لها، إلغاء رخصة الطيار وســحبها 
مدى احلياة، وعدم توليه مستقبال أى أعمال تخص الطيران املدنى 

سواء إدارية أو فنية، مع سحب رخصة الطيار املساعد ملدة عام.
وفــى بيان آخــر أعقب قرارات ســحب رخصة الطيار ومســاعده 
بدقائــق، أعلنــت وزارة الطيــران املدنــى قبــول اســتقالة مديــر شــركة 

الطيران ذاتها، التى متلك الطائرة، محل الواقعة.
وانتشــرت حينهــا على مواقــع التواصل االجتماعى دعــوات تطالب 
مبقاطعة الفنان فى حملة اتخذت وسم قاطعوا_محمد_رمضان.

وانتقــدت إيناس عبد احلليــم، عضو جلنة الصحة مبجلس النواب، 
الواقعة واصفة إياها بـ«الفعل املســتهتر الذى يظهر صورة ســلبية عن 

الطيران املدنى وعن مصر«.
فــى املقابــل، دافــع آخــرون علــى مواقــع التواصــل االجتماعــى عن 
رمضان، قائلني إن اللوم يقع على عاتق الطيار املصرى وليس العكس.
ودافــع رمضــان عــن موققه قائال إنه لم يكــذب عندما قال إن قائد 
الطائرة كان على علم بأن هناك تصوير بالفيديو، وإنه لم يكن يعرف 

قوانني الطيران املدني.
واتهــم الطيــار رمضان بالســّب والقذف، بعد ظهــور الفنان فى لقاء 
تليفزيونــى قــال فيــه إن الطيــار كان يطالبه بنحو تســعة ماليني جنيه 

مصري، وإنه رفض عرضا )قدمه له رمضان( للعمل فى اإلمارات.

محمد عبدالعزيز

كيف تعايش األثرياء مع جحيم فيروس كورونا ؟3

بعــض من تلــك العينة، كان فى دولــة اإلمارات العربية 
املتحدة، والتى قال 81% من املســتثمرين فيها أن اخلوف 
املكرث لديهم ســوف يبقى معهم لفترة طويلة، و87% من 
العينــة نفســها، يرون أنهم ســوف يكونون فــى حاجة إلى 
احلصول على استشــارات أكثر من مستشــاريهم املاليني 

فيما يخص أعمالهم.
وخلصت نتائج االستطالع الذى أجرته املجموعة وكان 
قوامه من 3750 مســتثمًرا من 15 ســوًقا حول العالم، أن 
معظم مســتثمرى العالم بدأوا فى وضع خطط بديلة عن 
ما كانوا يتبعونه فى الســابق، وباتوا لديهم نية فى تعديل 
منط حياتهم بشكل كامل فيما بعد انتهاء الوباء، وأفصح 
بعض من هؤالء األثرياء عن إجراءاتهم املســتقبلية والتى 

تلخصت فى اآلتي:ڈ
العيش مع العائلة

- 70 % من األثرياء الذين كانوا ضمن عينة االستطالع 
أكدوا أنهم سوف يقللون عدد مرات سفرهم وتنقلهم إلى 

املكتب.
- قــرر أيًضــا معظــم املســتثمرين أن ينتقلــوا نهائًيــا 

للعيــش بالقــرب من أســرهم، حتــى يعتنوا بهــم ويقدرون 
على رؤيتهم طوال الوقت.

- ينوى أكثر من 46% من املســتثمرين األثرياء االنتقال 
للعيش فى املدن أو املناطق األقل اكتظاًظا بالسكان.

- 88% من هؤالء األثرياء صرحوا بأنهم سوف يبحثون 
مــن اليــوم على مــا يبقيهم بصحــة جيــدة، وأن ذلك على 

صدارة اهتماماتهم.
- 67% مــن املســتثمرين األثريــاء أقــروا بــأن جائحــة 
كورونــا أثــرت عليهــم كلًيــا فيمــا يخــص تفكيرهــم فــى 

الشؤون املالية.
- عبــر 56% مــن قــوام العينة عن قلقهم الشــديد فيما 
يخــص عــدم ادخارهم ما يكفى مــن املال، وذلك فى حال 

انتشر وباء آخر.
- عبر 60% منهم عن تخوفاتهم بشــأن حتمل أســرهم 
فيــروس كورونــا  مــا أصابهــم  إذا  أعبــاء ماليــة طائلــة 

املستجد.
القلق من تعويض اخلسائر

- 58% مــن العينــة أقــروا بــأن لديهم قلقــا أيًضا نابعا 

مــن اضطرارهــم للعمل طــوال فترات طويلــة فيما بعد 
مــن أجل تعويض كافة اخلســائر التى تكبدوها جراء 

الوباء.
- القلــق انتــاب 54% من العينــة عبروا عن قلقهم 

حيال ترك ما يكفى من املال ألبنائهم.
- فى العينة نفســها أقر 83% منها بأنهم ســوف 
يتعني عليهم احلصول على املزيد من االستشارات 
من املستشارين املاليني املعينني لديهم فيما يخص 

أعمالهم.
- املســتثمرون الشــباب أقروا باإلجماع بأن الوباء 

أثــر عليهــم كثيًرا من الناحيــة املالية، فيمــا أثر أيًضا 
على طريقة تفكيرهم فيما يخص الشؤون املالية.

- أكثر ما اتفق عليه شباب املستثمرين فى أنه مقلق 
للغايــة بالنســبة لهــم فــى فتــرة ما بعــد كورونا هــو أنهم 
ســوف يضطــرون للعمــل لفترات أطول مــن أجل تعويض 
اخلسائر السابقة، بداًل من االدخار ملا يكفى من املال من 
املكاســب التى حتولت خلســائر الفترة املاضية، ويخشــى 

بعضهم من فقدان وظائفهم العليا فى ظل الوباء.

67% من 
المستثمرين 

األثرياء أقروا بأن 
جائحة كورونا 

أثرت عليهم 
كلًيا فيما يخص 

تفكيرهم فى 
الشؤون المالية

أعدت مجموعة »UBS« استطالع عن رؤية األثرياء لتأثير فيروس كورونا علي 
حياتهم العملية والشخصية وحصلت على آراء العديد من األثرياء حول الحياة ما بعد 

كورونا، وجاءت نتائج االستطالع الذي أجرته المجموعة أن نسبة 75% من األثرياء 
الذين لديهم استثمارات حول العالم، أكدوا أن الحياة لن تعود مثلما كانت قبل وقوع 
العالم فريسة لجائحة كورونا، حيث يتفق قوام العينة على الشعور بالخوف من عدم 

استطاعتهم ترك ما يكفى من األموال ألسرهم.
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

3 يوليو ٢٠٢٠ ال شك أن األمير تميم بن حمد ال يتأخر ٠٢األثنين
عن مساندة أردوغان وتقديم كل سبل 

الدعم المالى و اللوجيستى حتى ال يتم 
إسقاطه

ال شك أن سقوط الشيطان 
التركى رجب طيب أردوغان 

بات قريبا جدا والحروب التى 
يشعلها فى المنطقة ما هى إال 
صحوة الموت أو رقصة المذبوح 

األخيرة فاألزمات الداخلية 
والمشاكل االقتصادية 

والسياسية التى تعيش فيها 
تركيا بلغت حلقوم الشعب 

الذى ينتظر الفرصة للخالص 
من عصابة القصر الحاكم .

 وكشف تقرير غربى العديد من 
الخفايا التى تتعلق بتداعى 
نظام الشيطان التركى رجب 

طيب أردوغان وقرب إعالن 
التخلص منه بسبب الفشل 

الذريع للنظام على كافة 
األصعدة الداخلية و الخارجية 

ولجوءه إلى افتعال أزمات كبرى 
للتغطية على جرائمه ومن 

ذلك ما يتعلق بالتعسف من 
خالل اعتقاالت آالف القضاة 

والتدخل فى أحكامه التى 
يفترض استقاللها وكذلك 

اعتقال آالف المحامين بدون 
توجيه أية لوائح اتهام.

نص التقرير السرى عن خطة األتراك لالطاحة بأدروغان
كمــا كشــف التقرير الــذى كتبه الكاتب فرانك نوردهاوزن ونشــرته 
صحيفــة فرانكفورتــر روندشــاو األملانيــة. بتاريــخ: 16 يوليــو 2020م 
قصًصــا وثائقية عن حاالت االعتقال اجلنونية والتى عصفت أيًضا 

بحقوق اإلنسان على كافة مستوياتها.
جنون االعتقاالت

واســتعرض التقرير كيف جن جنون أردوغان عقب فشــل محاولة 
االنقــاب وشــرع فى سلســلة اعتقــاالت طالت األالف من منســوبى 
املؤسســة القضائية ومن ذلك القضاة وآالف احملامني والذى اضطر 

من جنا منهم للجوء إلى دول أوروبية منها أملانيا.
واستشهد التقرير بقصص عديدة ومنها قصة هوليا أوزكان التى 
كانــت تشــغل منصــب )مدعيــٍة عامة( فــى النظام لســنوات عديدة، 
والتــى أكــدت »لــم يعــد هناك أمــن قانونــي«، وتضيــف: »لكن احلق 
ســيعود، فــا ميكــن للظلــم أن يســود. بداًل مــن أن يتحســن الوضع 
أصبح أســوأ فى تركيا«. مشــيرة إلى أنها فرت إلى أملانيا بحثاً عن 
احلريــة، فيمــا تقول صديقتها »آيس«: »كنــا ضحايا هجوم ال هوادة 

فيه من قبل احلكومة على النظام القضائي«.
مصير مجهول

وقصــة »أوزكان« ليســت ســوى مرآة لقصص الكثيــر من احملامني 
الــذى وجهــت لهــم تهــم اإلرهــاب افتــراًء وبعضهــم ســجن دون تهــم 
ومصيرهــم غيــر معــروف ألســرهم التــى جنحــت فــى الفــرار إلــى 
دول مجــاورة أو أخــرى قبلــت مبنحهــم اللجــوء السياســى، وأغلبهن 
ســيدات يخشــني احلديث خشية على أرواح أزواجهن املسجونني فى 

إسطنبول وخصوًصا فى سجن سيليفرى سيء السمعة.
ويــورد الكتــب بعض احلقائق األخرى التــى وصفها بأنها ال ميكن 
دحضهــا: »حــول كيفية التصــرف ضد القضاء، ففــى صباح يوم 16 
يوليو، بينما كانت القوات املوالية ال تزال تقاتل املتمردين، كان مجلس 
القضاء األعلى )HSYK( يرســل بالفعل قائمة بأســماء 2745 قاضًيا 
ومدًعا عاًما يشتبه فى انتمائهم إلى انقابيني حركة عبداهلل غولن، 
والذين ســيتم توقيفهم عن العمل أو اعتقالهم، ومت نشــر إصدارات 
هــذه القائمــة فــى الصحافة. يقول محمــد أوزكان معلًقا على ذلك: 
»كان من املســتحيل إنشاء القائمة دون استعدادات طويلة«، ويضيف 
قائًا: »لقد مت التخطيط للهجوم على القانونيني منذ فترة طويلة«.

كشف الفساد
وضمن السياقات أضاف كاتب التقرير أن ما قام به نظام أردوغان 
كان محاولــة إليقــاف احلمــات التــى قام بهــا القانونيــون والقضاة 
لكشف الفساد املستشرى فى احلكومة وخصوًصا ما يتعلق بالوزراء 
واملقربــني مــن أردوغــان. ناقًا على لســان »أوزكان«: »إن زعماء حزب 
العدالــة والتنميــة واجهــوا ببدائــل دقيقة ومثيــرة للجــدل: »إما أنهم 
ســمحوا بالتحقيــق فــى ســيادة القانــون، لكنهــم 
اضطــروا بعــد ذلــك إلــى قبول 
اســتخدامهم  إســاءة  أن 
جــاءت  للمنصــب 
احملكمــة،  إلــى 

أو منعوا التهم، لقد فعلوا ذلك وتصرفوا با رحمة ضد كل من رأوه 
معارًضا، وخاصة القضاة«.

وكشــف التقريــر على لســان شــاهد عيــان عقب 15 يوليــو 2016 
كيــف قامــت جمعية تضم 450 محامياً منفًيــا بجمع الوثائق وكيف 
أنه بالتزامن كان هناك تعميم متزامن فى امللف ووزع على محاميى 
حزب العدالة والتنمية جاء فيه: »يتم التحقيق مع إرهابيني من حركة 
عبــداهلل غولــن، ويجــب القبض علــى 3000 قاٍض ومدٍع عام بشــكل 
عاجــل«، وبــل وكيــف مت إفــراغ ســجن مخصص الســتقبال القضاة! 
وصوالً ملا أستشهد به »أوزكان« من شهادة وزير العدل السابق بيرول 
إردم املوجودة فى هاتفه الذكي«، ويضيف: »منذ عام 2013، مت وضع 

قائمة فى جميع مؤسسات الدولة للتعرف على أعوان غولن«.
لوائح اتهام فارغة

كمــا كشــف التقريــر كيف أن مت حشــر 150 محامياً فــى زنزانات 
صغيرة وصوالً إلى أن احملققني أكدوا للمتهمني: »ملفكم فارغ، هناك 
رســالة واحــدة فقط من »املجلــس األعلى للقضــاة واملدَّعني العامني 

التركى »HSYK« بأنه يجب أن يتم القبض عليكم«!!
كمــا كشــف التقريــر أن معظم احملاكمات التى متــت بعد محاولة 
انقاب فى تركيا لم تشتمل على أية لوائح اتهام فردية!!.. هذا فيما 
تــرك املعتقلــون غير واضحني بشــأن التهم اجلنائيــة ألكثر من عام. 
يقــول »أوزكان«: صــدرت لوائــح االتهام باســتخدام نظام نســخ لصق 
واحتوت فى الغالب على اتهامات عامة ال عاقة لنا بها«، لقد كانت 
وثائق غير مهنية ســخيفة....عندما كانت احملكمة بحاجة إلى أدلة، 
اعتمــدت على شــهادة مكتوبة من شــهود لم نتمكن مــن مواجهتها«، 
ووصفــت العمليــة بأنهــا »غيــر قانونيــة مــن البدايــة إلــى النهاية«، 
اآلن هنــاك مجموعــة تضــم نحــو 500 قــاٍض ومــدع عــام ينتظــرون 
حكــم احملكمــة األوروبية حلقوق اإلنســان، بعــد رفعهم دعوى ضد 

»أحكامهم اإلرهابية« فى ستراسبورغ.
إطالق سراح القتلة

وفــى جانــب نحى كل حقــوق اإلنســان جانباً كشــف التقرير 
عن أن سجناء محاولة االنقاب فى تركيا ال يتلقون أى نوع من 
العاجات فى مواجهة حاالت العدوى بفيروس كورونا املستجد.
تقــول »آيــس«: »أنا قلقة للغاية حالًيا بشــأن أزمة كورونا. فى 
زنزانــة مجــاورة لزوجها، أصيب جميع الســجناء الـ 19 بفيروس 
كورونــا، لكنهــم لــم يعاجلــوا، و«حلســن احلــظ، لم ميــت أحد«. 
عندما أصدرت احلكومة عفواً جزئياً عن حوالى 90.000 سجني 
جنائى فى أبريل بسبب الوباء، مت إعفاء حوالى 50.000 سجني 
سياســى، حيــث مت إطاق ســراح القتلــة، ولم يطلقــوا القضاة، 

وهذا جنون!
تدمير القضاء املستقل

وأشــار التقريــر إلى أنــه وفًقا لوزارة العــدل التركية فى نهاية 
عــام 2019، مت إيقــاف حوالى 7000 قــاٍض ومدٍع عام، ومت فصل 

حوالــى 4 آالف واتهامهــم منــذ محاولــة االنقاب، وال يــزال أكثر من 
500 معتقــل؛ أى أنــه مــا مت »تطهيــره« حوالى ثلث النظــام القضائى 

التركى.
وخلص التقرير إلى أنه بعد محاولة انقاب فى تركيا: ثلث النظام 
القضائى »مت تطهيره« ويضيف: »اليوم ال يوجد سوى االنتهازيون فى 

القضاء التركى، فقد أصبح القضاء ساًحا للسلطة التنفيذية«.
وأكــد أن حكومــة أردوغــان رفضت بشــدة االنتقادات التــى أثارتها 
منظمــات حقوق اإلنســان مثل هيومن رايتس ووتــش، ولكن أردوغان 
يتخذ حالًيا إجراءات ضد آخر معاقل الســلطة القضائية املســتقلة 
- نقابــات احملامــني الدميقراطيــة، فــى نهايــة األســبوع، فقد أقرت 
حكومتــه األغلبيــة فــى البرملان قانوًنــا ويهدف إلى إســكات املمثلني 

احملترفني.
قطر ومحاولة إنقاذ الشيطان التركى 

ال شــك أن األميــر متيــم بن حمــد ال يتأخر عن مســاندة أردوغان 
وتقدمي كل ســبل الدعم املالى و اللوجيســتى حتى ال يتم إســقاطه 
فالعاقات بينهما وثيقة والصفقات القذرة سر بقاءهما فى احلكم 
فمن سوريا إلى ليبيا، تُثير الشراكة التركية - القطرية التى تتمحور 
حول الدفاع عن »اإلسام السياسي« القلق. ففى حتقيق موسع نشر 
قبل أيام فى صحيفة الفيجارو الفرنسية، ذّكر الصحافى الفرنسى 
جورج مالبرونو بالهدية القطرية القيمة التى تلقاها الرئيس التركى، 
رجب طيب أردوغان، قبل سنوات، والتى كانت عبارة عن طائرة بوينغ 
747 ُقدمــت لــه بســخاء مــن قبــل حليفه أميــر قطر، كرمــز لتعزيز 

الشراكة القطرية التركية، التى غيرت املوازين فى سوريا وليبيا.
وبحسب مصدر سويسرى فإن الطائرة التجارية التابعة للخطوط 
اجلوية القطرية، والتى وصلت فى 11 ديسمبر 2017 إلى مطار بازل 
مولــوز الفرنســى السويســرى، زادت قيمتها أكثــر من الضعف حيث 

بلغت مليار دوالر.
كما كشــف التقرير أنه بعد بضعة أشــهر من هبوط الطائرة فى 
بازل، وصل فريق إلى زيوريخ من أجل استام مشاعل حرارية مضادة 
للصواريــخ مــن شــركة إلبيت )ELBIT( اإلســرائيلية، بهــدف تثبيتها 
حتــت جناحــى طائرة الرئيــس التركى، املعروف مبواقفــه احلادّة من 
السياســة اإلســرائيلية، إال أنه وبحسب ما أكد جندى فرنسى »ففى 
مجــال األمــن اجلوى، إســرائيل ال مفر منهــا تقريًبــا، وعندما يتعلق 
األمــر بحمايــة قــادة العالم ألنفســهم ســرعان مــا ينســون مبادئهم 

الرئيسية«.
إلى ذلك، ألقى التقرير الضوء على تلك العاقات احلميمة التى 

جتمع البلدين، والتى تشمل أيضا تنسيقاً أمنياً ومخابراتياً.
فمنــذ العــام 2017، تعــزز التحالف بني الدوحة وأنقــرة، ومثل هذا 
احملــور التركــى - القطــرى اجلديــد، الــذى يقــوم علــى الدفــاع عــن 
»اإلســام السياســي« وتنظيمات اإلخوان وغيرها، شــرًخا فى العالم 

العربى اإلسامى.

الدوحة ومساعدة الليرة التركية
إلــى ذلك، عزز االنقاب الفاشــل ضــد الرئيس التركى فى صيف 
2016، تلك العاقة بني الطرفني، بعد أن هبت اإلمارة الغازية الغنية 
ملســاعدة الليــرة التركية من خال إيداع 3 مليــارات دوالر إلى البنك 

املركزى.
وبعــد ذلــك بعام، أنشــأت أنقرة جســراً جوياً مع الدوحــة، لتجاوز 

جيرانها.
كمــا اســتثمرت قطر املليــارات فــى قطاعى الســياحة واملصارف 

التركية والصناعات التحويلية.
وجتددت الشــراكة فى 20 مايو عندما حصلت تركيا، لعدم وجود 
اتفــاق مــع الدول الغربية، على مصــدر جديد للعمات األجنبية من 
قطــر، بفضــل زيــادة التبادالت بــني البنوك املركزية فــى البلدين إلى 

15 مليار دوالر.
تنسيق مخابراتي

إلى ذلك، لفت التقرير الفرنسى إلى أن هذه الشراكة بني البلدين 
متتد إلى مجاالت حساســة كالدفاع واالســتخبارات والسيطرة على 

العالم اإلسامى.
ولفــت إلى أن ضبــاط املخابرات التركيــة اخلارجية )MIT( أخذوا 
مكانهــم داخــل أجهــزة املخابــرات القطريــة، فقــد نقــل عــن ضابط 
اســتخبارات فرنســى علــى دراية باخلليــج، تأكيده قيــام ضباط من 
املخابــرات التركيــة اخلارجية )MIT( بالعمــل داخل أجهزة املخابرات 
القطريــة الداخليــة واخلارجيــة، والعكــس صحيح أيضا، ما يُســلط 

الضوء على تبادل املعلومات االستخباراتية بني البلدين.
وأشــار التقريــر إلــى أن بعض الــدول األوروبية اســتفادت من هذا 
التقــارب، الفتــا إلــى أن فرنســا اســتفادت مــن مســاعدة املخابرات 
التركية فى إطاق سراح الرهائن فى سوريا عام 2014، كما استفادت 
إيطاليا مؤخرًا من الدعم التركى واالستخبارات القطرية فى إطاق 
سراح سيلفانا رومانو، التى احتجزت فى الصومال من قبل ميليشيا 

الشباب املرتبطة بالقاعدة.
فبمــا أن أنقــرة لديهــا قاعــدة عســكرية فــى الصومــال قامــت 
املخابــرات التركيــة بالتواصل مع اخلاطفني، فى حني قامت الدوحة 

بدفع الفدية، وفًقا للصحافة اإليطالية.
متطرفو إدلب

وفــى ســوريا، تتعاون أجهزة التنصت احلكوميــة التركية والقطرية 
الكبيــرة فــى إدارة الفصائل املتطرفة، احمُلاصــرة فى محافظة إدلب 

التى تريد كل من دمشق وموسكو استعادتها.
فقــد أوضــح التقريــر أن أنقرة حتتاج إلى اتصــاالت القطريني مع 
املتطرفــني لتحقيــق هدفها املتمثــل فى القضاء علــى األكثر تطرفاً 
- مــن املقاتلــني األجانــب املرتبطــني بالقاعــدة - وإعطــاء االنطبــاع 
للدول الغربية املعنية بامللف السورى بأن بقية الفصائل األقل تطرفاً 

ستطيعها.
متويل شركة تابعة لصهر أردوغان

باإلضافــة إلــى دعمهــا السياســى والتشــغيلى، تســتثمر الدوحة 
بشــكل متزايــد فــى الصناعــات الدفاعيــة التركية. فبحســب مجلة 
RAID تعتبــر وزارة الدفاع القطرية من أوائل عماء طائرات املراقبة 
مــن دون طيار من طــراز )BAYRAKTAR TB-2( القابلة للتســليح، 
وهى من مُيول تطوير النموذج القادم للشــركة التى يرأســها سلجوق 

بيرقدار، صهر أردوغان.
إلــى ذلــك، ارتفعــت نســبة التمويــل القطــرى لعــدد من املشــاريع 
العســكرية، كمشروع شركة BMC، املسؤولة عن إنتاج أول دبابة قتال 
تركيــة ALTAY، والتــى ميلكهــا إيثيم ســاجناك، رجــل أعمال قريب 

من أردوغان.
فقد أضحت نسبة التمويل 25.1% من قبل عائلة أوزتورك، مقابل 

49.9% للقوات املسلحة القطرية.
إلــى ذلــك، ذكر التقرير بأن القاعدة التركية التى مت إنشــاؤها فى 
قطر عقب املقاطعة تســتضيف ما يقارب 5000 جندى، منهم قوات 
خاصة وُمشــاة. ويســمح ميناء قطر العميق لتركيا بالرســو فى مياه 

اخلليج.
أما الدعم التركى فيزيد من عمق قطر االستراتيجى، مما يسمح 

للبلدين بالتدخل فى شرق إفريقيا على وجه اخلصوص.
أنقرة وليبيا

ففــى ليبيــا، يُحــارب الدعــم الــذى تقدمــه الدوحــة وإســطنبول 
حلكومــة الوفــاق بقيادة فايز الســراج، الدول التــى تعارض الفصائل 

وامليليشيات املرتبطة بجماعة اإلخوان املسلمني.
وفــى الســياق، أشــار الباحــث جليــل احلرشــاوى إلــى أن قطــر 
ليســت املمول الوحيد ألنقرة فى ليبيا، لكنها تغطيها بشــكل خاص 
دبلوماسياً، وأكد أن الشحنات القطرية غادرت بالفعل قاعدة العديد 
اجلويــة القريبــة مــن الدوحة، قبل فتــرة وجيزة من اســتعادة الوفاق 

لقاعدة الوطّية اجلوية فى الثامن عشر من شهر مايو.
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لجأ إلى افتعال أزمات كبرى للتغطية على جرائمه ومن ذلك ما يتعلق بالتعسف من خالل اعتقاالت آالف القضاة والتدخل 
فى أحكامه التى يفترض استقاللها وكذلك اعتقال آالف المحامين بدون توجيه أية لوائح اتهام

المعزول يستعين بمليارات الغالم القطرى للنجاة من غضب الشعب وفضيحة 
حشر 150 محاميًا فى زنزانات صغيرة تشعل غضب أهل القضاء الواقف

رامى عبداحلميد
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اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

الشيخ خليفة المعروف بولعه بالسيارات الرياضية 02
الفارهة وحياة البذخ هو عضو غامض فى عائلة 

تعتبر من أغنى العوائل الملكية فى العالم؛ فهو 
ابن أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثانى من 

زوجته الشيخة موزة بنت ناصر المسند

بالوقائع واملستندات.. فضائح شقيق أمير قطر فى أمريكا
كان مــن املمكــن أن تبقــى حیــاة الشــیخ خلیفــة 
الصاخبــة أثنــاء فترة دراســته طى الكتمــان، إال أن 
صحیفة لوس أجنلوس تامیز نشــرت فى تقریر لها 
ادعاءات خطیرة تدل على أن شهادتى البكالوریوس 
واملاجســتیر اللتنی حصل علیهما الشــیخ املدلل من 
جامعــة جنــوب كالیفورنیــا لم تأتیا نتیجــة اجتهاده 
فى الدراســة بل بطرق احتیالیة و رشــاوى ووسائل 

غیر مشروعة
و أفاد تقریر الصحیفة بأن احدى الشــخصیات 
الثریة قامت بترتیب لقاء خاص بنی رئیس اجلامعة 
والشــیخة مــوزة قبــل التحــاق ابنهــا باجلامعة التى 
خصتــه مبعاملة تفضیلیة ســمحت لــه بالغیاب عن 
احملاضرات حتت ذریعة األمن الشخصي، حتى أنه 
حصــل على شــهادة املاجســتیر دون أن یضع قدما 
فى حرم اجلامعة، مضیفا أن شقیق األمیر امضى 
كامل فترة دراســته العلیا فى رحالت ســیاحیة بنی 

الدول األوروبیة
و منــذ اللحظــة االولــى التــى نزل فیهــا آل ثانى 
مــن الطائــرة، وجد نفســه محاطــاً بحاشــیة كاملة 
دون  ونزواتــه  رغباتــه  كل  وتنفــذ  أوامــره  تنتظــر 
اســتثناء، بحســب التامیــز التى أكدت أن حاشــیته 
تضمنــت ســائقنی، رجــال أمــن، مرشــدین، مدربى 
ریاضة وممرضنی، وطباخنی باالضافة الى مرشــد 
أكادمیي. وفقا لشهادات عدد من الكادر التدریسى 
الذیــن أكــدوا أیضــاً أن طالــب الدراســات العلیــا 
والذى عمل كمســاعد حملاضر باجلامعة، جوفینال 
كورتیس ســهل حصول الشیخ على تسهیالت كبیرة 
للحصــول علــى شــهادته العلیــا وهــو یعمــل حالیــاً 
بروفیسور فى كلیة أوكسیدنتال فى لوس اجنلوس

مقامر الس فيجاس
فــور وصــول الشــیخ خلیفــة الى لــوس آجنلوس، 

ســارع لالنضمام الى احلاشیة اخلاصة 
لــه رجل یدعــى جوزیف جوریه لیلعب 

دور املدبر واملربي، فمن هو جوریه؟
وفقــا لتقریــر الصحیفــة، جوزیف 

جوریــه البالــغ مــن العمــر ســتنی عاماً 
األلقــاب  مــن  عــدد  علــى  حصــل 

القطریــة  البعثــة  فــى  الرســمیة 
لدى األمم املتحدة فى نیویورك 
مــن ضمنهــا مدیــر العالقــات 
العامــة و منســق الســفر. فــى 
عــام ٢٠١٨ وجهــت لــه والیــة 
نیویــورك تهمة القیــام بتقدمی 
رشــوة الى احد املشــرفنی فى 
لتتمكــن  كنــدى  مطــار جــون 
طائرتهــا  ابقــاء  مــن  قطــر 
املطــار  فــى  الدبلوماســیة 
انعقــاد  أثنــاء  اللیــل  خــالل 
لــأمم  العامــة  اجلمعیــة 
املتحــدة و هــو أمــر یخالف 

قواننی هذا املطار الدولي
تدفــع  أن  میكــن  كیــف 

و  بــذخ  فواتیــر  احلكومــة 
احلاكــم  شــقیق  مقامــرة 

القطــرى فــى مدینــة القمــار 
الس فیجــاس خاصة و أن القمار 
محــرم دینیــا و ممنوع فــى الدولة 
القطریة االســالمیة؟ كیف سیبرر 

جوریه نفقات آل ثانى و ورفاقه؟
تامیــز  أجنلــوس  لــوس  تقریــر 
كشــف بالتفاصیــل الطریقــة التــى 
احتــال بهــا جوریــه علــى الدوحــة 
لتبریــر حیــاة البــذخ الفاحــش التى 
عــن طریــق عقــد  یعیشــها خلیفــة 
اتفاق مع شركة بفرلى هیلز لتأجیر 
یتــم مبوجبــه  الفارهــة  الســیارات 
تزویــر الفواتیــر. مثــال، إجــازة فى 

الس فیجــاس تســتبدل بأجــازة فــى دیزنــى النــد، 
مضیفــا أن الطــرق االحتیالیــة التــى اســتخدمتها 

الشركة أثارت حفیظة بعض املوظفنی
ففى دعوى قضائیة رفعت ضد الشــركة، وصف 
مســؤول مالــى تنفیــذى ســابق طریقــة التعامل مع 
ملــف قطر بغیر القانونــى مضیفا أن قلقة تصاعد 
خــالل فترة الثمانى ســنوات التى أمضاها مع هذه 
الشــركة نتیجــة ازدیــاد عملیــات تزویــر الوصوالت 

ورفع أسعار النفقات
و بعــد مغــادرة الشــیخ خلیفــة آل ثانــى الوالیات 
املتحــدة لیعــود الى الدوحة جف تدفق األموال مما 

أدى الى غلق شركة بفرلى هلز لتأجیر السیارات
هــذا وفى مكاملــة هاتفیة قصیرة، رفض جوزیف 
جوریــه اإلجابــة علــى تســاؤالت التامیــز بحســب 
الصحیفــة التــى ذكــرت أن قطــر و بتعلیمــات مــن 
والــدة األمیــر، الشــیخة مــوزة، تبرعــت لعــدد مــن 
اجلامعــات األمریكیــة بأكثــر مــن ملیــار دوالر مما 
یجعل الدوحة أكبر ممول اجنبى للتعلیم العالى فى 

الوالیات املتحدة
یذكر أن وزارة التعلیم األمریكیة أعلنت عن فتح 
حتقیــق بشــأن األمــوال الطائلة التــى قدمتها دولة 
قطر للجامعات األمریكیة فیما وجهت وزارة العدل 
التهــم الــى مجموعة مــن الشــخصیات للعبهم دورا 
فى فضیحة الرشاوى القطریة ملسؤولنی فى الفیفا 
الستضافة دورة كأس العالم لكرة القدم عام ٢٠٢٢
و تســتمر قطــر مبواجهــة اتهامــات جدیــة حول 
وخــارج  داخــل  دولیــة  إجرامیــة  بعملیــات  القیــام 
الوالیــات املتحــدة و كانــت آخرهــا شــكوى قانونیة 
الشــهر  بدایــة  االحتادیــة  احملكمــة  الــى  قدمــت 
اجلاري، تكشف النقاب عن أدلة دامغة تثبت ضلوع 
النظــام القطرى بنشــاط الكترونــى إجرامى منظم 
یهــدف الــى اســكات االصــوات األمریكیــة البــارزة 

املنتقدة حلكم آل ثاني
هذا وأدعت الشكوى التى قدمها الرأسمالى 
االســتثمارى والرئیس الســابق للجنة املالیة فى 
احلــزب اجلمهــوري، الیــوت برویــدي، أن قطر 
وظفــت قراصنة اخصائیــنی مدربنی تدریبا 
عالیــا مــن قبــل املجتمــع املخابراتى 
ومراقبــة  الختــراق  األمریكــى 
وإســكات كل األصــوات الناقــدة 
للسیاســة القطریــة، مؤكــدا أن 
حســاباته  اخترقــت  الدوحــة 
اإللكترونیــة وســربت معلوماته 
االعــالم  لوســائل  اخلاصــة 

بهدف النیل منه
ركــزت  برویــدى  قضیــة 
باألســاس على شــركة جلوبال 
برئاســة  أسیســمنت  ریســك 
ظابــط الســى آى إیــه االســبق 
تعاقــدت  الــذى  تشــاكر  كیفــن 
علــى  خــالل  مــن  قطــر  معــه 
ملــف  عــن  املســئول  الــذوادى 
البریــد  الختــراق  العالــم  كأس 
االلكترونــى وارهاب األمریكینی 
الذیــن  العامــة  والشــخصیات 

یجرؤون على انتقاد قطر
ومــن ضمن األســماء املتهمة بالتواطؤ 
مــع قطــر فــى عملیاتهــا الغیــر قانونیــة 
جارســیا  أنتونــى  املتحــدة  بالوالیــات 
الضابــط الســابق والــذى یتخصــص فــى 
القرصنــة األلكترونیــة مبســاعدة كورتنى 
شــالكر الذى ســاعده فــى تدمیــر األدلة 

بعد قضیة إلیوت برویدى ضدهم
كانت  صحیفة »دیلى میل« البریطانیة 
قد كشــفت عن تفاصیل جدیدة ُوصفت 
بـ»الصادمــة« فى قضیة محاكمة شــقیق 
أمیــر قطر، خالد بــن حمد بن خلیفة آل 

ثاني، فى الوالیات املتحدة األمریكیة.
وأشــارت الصحیفة إلى أنها حصلت على صورة 
مــن أوراق الدعوى القضائیة املرفوعة ضد شــقیق 
أمیــر قطــر فى ماساشوســتس، وذلك یــوم الثالثاء 
املاضــي، والتــى ترســم صــورة مروعــة للملیاردیــر 

العربى الطائش.
اتهامــات  یواجــه  ثانــى  آل  خالــد  أن  وذكــرت 
بتحریــض موظفــنی تابعــنی لــه على قتــل مواطننی 
أمریكیــنی، وضــرب ســائقه حتــى املــوت، وتعاطــى 

املخدرات، والتحرش بشخص مثلى اجلنس.
وأوضحــت أن الدعــوى القضائیــة، التــى أقامها 
6 موظفــنی ســابقنی كانــوا یعملــون لــدى الشــیخ 
القطــري، تزعــم أنــه كان ال ینــام لعدة أیام بســبب 
تعاطیه املخدرات، ویعاشــر العاهــرات، وأمر اثننی 
مــن موظفیــه بقتــل أمریكیــنی، وتعــرى أمــام أحــد 
املمرضــنی الرجــال، وقــال لــه إنــه یریــد معاشــرة 

شخص وهو یلوح بعضوه الذكري.
تعذيب جنسى وتهديد بالقتل

وبحســب التقریــر، فــإن واقعة مرعبــة تضمنتها 
الدعــوى القضائیــة، تشــیر إلــى أن األمیر القطرى 

مارس اللواط مع ذكر باستخدام عصا البلیاردو.
ونقلــت الصحیفــة عــن أحد املدعــنی، وهو رامز 
طعمــة، جنل طعمــة طعمة، وهو آخــر مدیر أعمال 
ألسطورة البوب األمریكى الراحل مایكل جاكسون، 
قولــه فــى الدعــوى القضائیــة إن األمیــر القطــرى 
هــدده بالقتــل، وقــال لــه: تســتطیع أن تتحــدث مع 
والدك، وتخبره أنك ســتدفن فــى الصحراء، وزعم 
أن الشــیخ اختطفــه وألقــاه فــى أحد الســجون فى 
العاصمــة القطریة الدوحة عدة أیام، وحاول تلفیق 

جنایة له، كى یبقى فى السجن.
القضائیــة،  الدعــوى  أطــراف  أحــد  وقــال 
یدعــى تیــرى هــوب، وكان یعمــل فى فریــق العنابى 
للســباقات، التابــع للشــیخ القطــري، وهــو فریــق 
ینافس فى ســباقات الســیارات، إن الشیخ القطرى 
أمــره 4 مــرات خــالل الفترة مــن ٢٠١٠ إلى ٢٠١٢ 
بقتــل منافســه، الــذى كان وقتهــا مالــًكا لرابطــة 

السباقات األمریكیة وزوجته املالكة للفریق.
وأكــد تیرى هــوب، البالغ من العمر 54 عاًما، أن 
الشــیخ القطرى تعهد لــه بالوفاء بجمیع احتیاجاته 
املالیــة مدى احلیاة إذا نّفذ عملیة االغتیال، إال أنه 

رفض ذلك.
وروى املّدعــون فــى القضیــة الطریقــة التــى قام 
مــن خاللهــا الشــیخ خالــد بن حمــد بــن خلیفة آل 
ثانــى بقتــل ســائقه، حیــث أخرج مسدســه، وجذب 
السائق ثم ضربه على مؤخرة الرأس، وبعدها فقد 

الضحیة الوعى ثم فاضت روحه.
وأكــد »تیــرى هوب« أن الشــیخ خالــد توجه إلیه 
بعــد ذلــك، وقــال لــه إن هذا هــو جزاء مــن یعصى 
أوامــره، ثــم حمل حراس الشــیخ جثة الســائق بعد 

ذلك وألقوا بها فى مؤخرة السیارة.
أوامر بالقتل

وقالــت »دیلــى میل« إنها كشــفت من قبــل أقوال 
أحــد املدعــنی، وهــو ضابــط ســابق فــى البحریــة 
األمریكیــة ویدعــى ماریــن ماتیو بیتارد، أن الشــیخ 
أمره بقتل شخصنی، ثم هدده بعد ذلك بالقتل بعد 

أن رفض األمر.
ونقلــت عــن الدعــوى القضائیــة املرفوعــة ضــد 
األمیــر خالــد أنــه خــالل الفتــرة مــن ســبتمبر إلى 
نوفمبر ٢٠١7، فى لوس أجنلیس بوالیة كالیفورنیا، 
أمــر الشــیخ القطــرى »بیتــارد«، الــذى كان یعمــل 
لدیه مدیًرا لأمن، بقتل رجل وســیدة، كان یراهما 
الشیخ خالد خطًرا على سمعته االجتماعیة، وأمنه 

اخلاص إال أن »بیتارد« رفض هذا األمر متاًما
ووصف املوظفون السابقون لدى األمیر القطرى 
الطبیعة الســادیة لــه، والذى تتضمــن قیامه خالل 
وجوده داخل قصره الشــخصى فى قطر باغتصاب 
شــخص مثلــى اجلنس خــالل حفــل، ووضعه عصا 

البلیاردو فى مؤخرته، بحســب ما جاء فى الدعوى 
القضائیة.

وقــال تیــرى هوب، إنــه حاول أن یتــرك احلفل 
الــذى أقیم فــى قصر األمیر القطــرى فى أكتوبر 
٢٠١6، إال أنه أُجبر على البقاء، ومشاهدة الشیخ 
خالــد وهــو میارس ســلوكه الســادى ضــد الرجل 
املثلــي، حیــث قال لــه: ال میكن أن تترك املكان إال 

إذا سمحت لك بذلك.
وأشارت الصحیفة إلى أن روبرت فون سمیث، 
البالــغ مــن العمــر 57 عاًما، اتهم الشــیخ بانتهاك 
قوانــنی العمل األمریكیة وفســخ عقــده من جانب 

واحد.
وأكــد اثنــان مــن املدعــنی، حیــث كانــا یعمالن 
كممرضــنی، أنهمــا كانــا مجهزین بأدویــة مضادة 
للتوتــر التنفســي، وأشــار أحدهمــا فــى الدعــوى 
املرفوعــة أمــام القضــاء فــى ماساتشوســتس أنه 

رأى األمیر مخموًرا وحتت تأثیر املواد املخدرة.
تهديد باالغتصاب

ونقلت الصحیفة عن جیسون مولینبرینك، وهو 
ممــرض ســابق كان یعمــل لــدى األمیــر القطري، 
بســلوكیاته  اســتهدفه  خالــد  الشــیخ  إن  قولــه 
اجلنســیة الشــاذة، حیــث أكــد أنــه قام فــى یونیو 
٢٠١٨ مبحاولــة االعتــداء علیــه جنســًیا، وإظهار 
عضــوه الذكــري، وأن هــذه احملنــة جعلتــه یشــعر 

بتعرضه لالنتهاك.
وقال املمرض البالغ من العمر 49 عاًما إنه بعد 
هــروب اثننی مــن العاملنی لدى الشــیخ القطري، 
فــإن األخیر كان غاضًبا للغایــة، واقتاده إلى دورة 
املیــاه، وقــال لــه إنه یرید أن میــارس اللواط معه، 
ثــم أظهــر عضوه الذكــري. وأكــد مولینبرینك أنه 
تعرض إلساءات أخرى من جانب األمیر القطري، 

الذى وجه له سباًبا وقًحا.
املمــرض  القضیــة  فــى  املدعــنی  بــنی  ومــن 
األمریكــى ماتیو ألیند، البالغ من العمر 3٨ عاًما، 
والــذى مت احتجــازه دون رغبتــه فــى قصر األمیر 
بالدوحة، وقال إنه حاول الهروب، لكن الشیخ أمر 
ببقائه فى العاصمة القطریة لعدة أشهر، قبل أن 

یسمح له باملغادرة إلى وطنه.
وقال ألیند إنه عندما عاد من عمله إلى املنزل، 
فــى ینایــر املاضــي، وجــد صدیقته آبى هــان، قد 
تعرضــت لضرب مبرح، فى هجوم تقول الشــرطة 

إنها حتقق فى مالبساته كونه محاولة قتل.
وأكد ألیند، خالل مقابلة سابقة مع دیلى میل، 
مطلــع العام اجلاري، أنه یعتقــد أن هذا االعتداء 
الوحشــى علــى صدیقتــه جــاء بدافــع تهدیده من 
جانب الشــیخ القطــري، كى یتراجــع عن القضیة 

التى رفعها ضده.
وذكــر احملققــون أنهــم یبحثــون األمــر، ولكنهم 
لــم یعثــروا حتــى اآلن علــى أى دلیــل ضــد األمیر 

القطري.
ونقلت الصحیفة عن رامز طعمة، أحد املدعنی 
فــى الدعوى املرفوعة ضــد األمیر القطري، قوله 
إن قاضًیــا كان ینظــر فــى أمــره خــالل وجــوده 
بالعاصمة القطریة الدوحة قال: له ال تقلق، إنهم 
یعلمــون جیــًدا ســلوكیات األمیــر خالــد، ســأطلق 
ســراحك، ولكننى ال أرید أن أسمع منك أى شيء 

یسيء لدولتنا، قطر.
فــى  األمریكیــة  الســفارة  أن  وأضــاف طعمــة 
الدوحــة، والقنصلیــة القطریة فى لوس أجنلوس، 
والسفیر القطرى الشیخ مشعل بن حمد آل ثاني، 
وامللحــق العســكرى القطــرى لــدى األمم املتحدة، 
ساهموا فى إطالق سراحه، وإعادته إلى الوالیات 

املتحدة.
وأشــار ماریــن ماتیو بیتارد، مدیــر األمن الذى 
كان یعمــل لصالــح الشــیخ خالــد، إلى أنــه عندما 
علــم األخیــر بأنه ســاعد طعمة علــى الهروب من 

قصره، اتصل به وهدده بالقتل.

 إحدى الشخصیات الثریة قامت 
بترتیب لقاء خاص بین رئیس 

الجامعة والشیخة موزة قبل التحاق 
ابنها بالجامعة

 قطر وظفت قراصنة اخصائیین 
مدربین تدریبا عالیا من قبل 

المجتمع المخابراتى األمریكى 
الختراق ومراقبة وإسكات كل 

األصوات الناقدة للسیاسة القطریة

فالتى واشنطن

فى عام ٢٠١١ استقبلت مدینة 
لوس أنجلوس فى والیة كالیفورنیا 
األمریكیة الشیخ الشاب خلیفة بن 
حمد بن خلیفة آل ثاني، الشقیق 

األصغر لحاكم دولة قطر، وذلك 
للدراسة من أجل الحصول على 

شهادة جامعیة كجزء من تقالید 
عائلته الحاكمة فى ارتیاد الجامعات 

االجنبیة
الشیخ خلیفة المعروف بولعه 

بالسیارات الریاضیة الفارهة وحیاة 
البذخ هو عضو غامض فى عائلة 

تعتبر من أغنى العوائل الملكیة فى 
العالم؛ فهو ابن أمیر قطر السابق حمد 
بن خلیفة آل ثانى من زوجته الشیخة 

موزة بنت ناصر المسند المعروفة 
بتقدیم تبرعات سخیة لعدد من 

الجامعات االمریكیة مما منحه منزلة 
ممیزة داخل و خارج الجامعة

ممرض امریكى أكد أن الشیخ خالد 
استهدفه بسلوكیاته الجنسیة 

الشاذة، حیث أكد أنه قام فى یونیو 
2018 بمحاولة االعتداء علیه جنسًیا، 

وإظهار عضوه الذكري، وأن هذه المحنة 
جعلته یشعر بتعرضه لالنتهاك

أكد تیرى هوب، البالغ من العمر 
54 عاًما، أن الشیخ القطرى 

تعهد له بالوفاء بجمیع 
احتیاجاته المالیة مدى الحیاة 
ذ عملیة االغتیال، إال أنه 

ّ
إذا نف

رفض ذلك

ميادة أبوطالب
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اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

كان عدد من النشطاء قد سربوا وثيقة تكشف 02
تأخر حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، عن 

سداد  مديونياتها إلى المستشفيات التركية 
المسئولة عن عالج جرحى مقاتليها المصابين جراء 

 المواجهات مع قوات الجيش.  

يعد رئيس ديوان احملاســبة الليبى خالد شكشــك مثاالً 
صارخاً على ســلوك اإلخوان املســلمني، الذى ال يكترثون 
ملعنــى الوطنيــة وال يعرفون إال لغة املصالــح، التى يبررون 
من خاللها كل شــىء حتى ســرقة ونهب أموال شــعوبهم، 
وهــو مــا يحــدث فــى ليبيــا، حيث يتــم نقل أمــوال النفط 

الليبى إلى مصارف تركيا من خالل أعضاء اجلماعة.
رفــض خالــد شكشــك رئيــس ديــوان احملاســبة الليبى 
مجــدداً عمليــة التدقيق الدولى حلســابات املصرف 
املركــزى الليبــى، األمــر الــذى فســره املراقبون 
باخلوف من الكشــف عن قضايا فســاد ودفع 
أمــوال للميليشــيات مــن قبــل أعضــاء فــى 
جماعــة اإلخــوان. ووفقــا للمصــادر الليبية 
التــى  هــى  طرابلــس  فــى  األطــراف  فــإن 
تعرقــل عملية دولية للتدقيق فى حســابات 
الــذى حتــول  الليبــى،  املركــزى  املصــرف 
إلــى أحد أســباب الصــراع حــول احلقول 
النفطيــة، والــذى يتهمــه اجليــش الليبــى 
علــى  واإلنفــاق  مســلحة  جماعــات  بدعــم 
اإلرهاب من أموال بيع النفط، وتسبب فى 
توقــف العمــل باحلقــول النفطية بســبب 
اخلالفات حول تقسيم العائدات وطرق 
اإلنفــاق. كمــا اتهم األمــني العام لألمم 
فــى  جوتيريــش،  أنطونيــو  املتحــدة، 
كلمتــه إلــى مجلــس األمن، مســئولني 
محليــني لــم يســمهم بعرقلــة التقدم 
املصــرف  مراجعــة  عمليــة  فــى 
املركــزى، مؤكدا ضــرورة تنفيذ هذا 
اإلجراء، كما أدانت الواليات املتحدة 
قبــل يومــني مــا وصفتهــا بالعرقلــة 
غير القانونية للتدقيق الذى طال 

انتظاره للقطاع املصرفى.
لكــن مصادر ليبيــة أوضحت 
هــم  املســئولني  هــؤالء  أن 
أعضــاء فــى جماعــة اإلخوان 
يســيطرون  الذيــن  املســلمني 
على ديــوان احملاســبة بقيادة 
خالد شكشــك وكذلك الذين 
وعلــى  املصــرف  يديــرون 
رأســهم الصديــق الكبير وعلى 
فتحــى عقــوب، باإلضافــة إلــى 
للدولــة  رئيــس املجلــس األعلــى 
خالــد املشــرى، متحججــني بقوانــني 

محلية.
وفــى أبريل املاضى، اتهمــت املمثلة اخلاصة 
لألمني العام لألمم املتحدة، رئيسة بعثة األمم 
املتحــدة للدعــم فى ليبيــا بالوكالة، ســتيفانى 
ويليامــز، ديــوان احملاســبة الليبــى بطرابلس 
بإعاقــة املراجعــة الدولية للمصــرف املركزى، 
تعزيــز  هدفهــا  عمليــة  عطلــوا  إنهــم  وقالــت 
الشفافية واملساءلة، لكن رئيس ديوان احملاسبة 
خالد شكشــك قال إن هــذا الطلب يتعارض مع 
قانون املصارف الليبى الذى يقضى بأن الديوان 
هو اجلهة املخولة مبراجعة حسابات املركزى.

والغريــب أنــه فى الوقــت الذى يتمســك فيه 
اإلخــوان فــى ليبيا بتطبيــق القانون هم أول من 
يخالفونــه، حيث إن وجود الصديق الكبير على 
رأس مصــرف ليبيــا املركــزى فــى طرابس هو 
مخالفــة صريحة للقانون، لعدة أســباب، أولها 
إقالتــه من قبل البرملــان الليبى، وثانيا النتهاء 
مدتــه القانونية لشــغل منصب احملافظ وفق 
قانــون املصــارف. واألكثــر مــن ذلــك فــإن 
خالــد شكشــك وجــوده غيــر قانونــى فــى 
منصــب رئيــس ديوان احملاســبة حيث قرر 
مجلــس النواب الليبــى فى عام 2014 إنهاء 
خدمتــه وإقالته من منصبــه. وجاء هذا القرار 
بعــد أن قــام شكشــك بتجميد أرصدة املؤسســات 
العامة والســيادية للدولــة، كما أمر بإيقاف الصرف 
أو التحويــل من احلســابات املصرفيــة اخلاضعة لرقابة 
الديــوان، واملتمثلــة فى مجلس الــوزراء والوزارات وكافة 
الهيئات واملصالح واملؤسسات واألجهزة العامة واملكاتب 

التابعة للدولة وما فى حكمها.
وفــى الوقت الذى تقبــع فيها املليارات الليبية املجمدة 
فى البنوك األجنبية دون االستفادة منها، أطلق مختصون 
ليبيون، صيحة حتذير من أجل وضع حد لنزيف األموال 
الليبية نحو اخلارج واعتبروا أن املبالغ املعلن عنها ليست 
إال نقطــة فــى بحر املليارات التى يحولهــا تنظيم اإلخوان 
إلــى مصــارف خارجيــة توجــد خاصــة فــى تركيــا، التــى 

حتتضن وتؤوى أبرز قيادات الصف األول من التنظيم.

وكشف رئيس جلنة السيولة فى املصرف املركزى الليبى 
بالبيضاء رمزى آغا، أن املركزى الليبى بطرابلس قام خالل 
الشــهر اجلارى بتحويل 4 مليارات من احتياطاته النقدية 
إلــى املصرف املركزى التركى كوديعة بدون احلصول على 
عائد عليها، مشيراً إلى وجود قانون يرجع إلى سنة 2013 
بشــأن منــع املعامالت الربويــة صادر من املؤمتــر الوطنى 
العام. وأوضح آغا أن هذه الوديعة ســتزيد من احتياطات 
املصرف املركزى التركى من العملة األجنبية وهذا سيكون 
لــه أثر إيجابى فى اســتقرار ســعر صرف الليــرة التركية، 
كما ســتكون هــذه الوديعــة ضماناً لالتفاقيــات املبرمة ما 
بــني اجلانــب التركــى وحكومــة الوفاق فيما يخــص توريد 
األســلحة واملدرعــات والطائــرات املســيرة، باإلضافة إلى 
تكاليــف عــالج اجلرحى من مســلحى امليليشــيات، فضاًل 
عن اســترجاع حقوق الشــركات التركية التى متتلك عقود 
مشــاريع داخل ليبيا أثناء فترة حكم العقيد الراحل معمر 
القذافــى وتّوقف تنفيذها، والتى طالب بها الرئيس رجب 

طيب أردوغان مؤخرا لتعويض شركات بالده.
وعلــى الرغــم مــن حتويــل كل هــذه األمــوال لتركيــا، 
والتحالــف مــع حكومــة الوفــاق إال أن أنقــرة لــم تســتطع 
حتمــل تأخــر نفقــات عالج جرحــى ميليشــيات طرابلس، 
الذيــن تدفعهــم كل يــوم للحرب مــع اجليــش الليبى، ففى 
خالــد  ديــوان احملاســبة،  رئيــس  أعلــن  املاضــى  مــارس 
شكشــك، أنــه جــار حتويــل املخصصــات املاليــة للجرحى 
واملصابني من قوات الوفاق فى معارك العاصمة طرابلس 
ومت إيفادهــم إلــى تركيــا لتلقــى واســتكمال العــالج. وأكد 
شكشك، فى تصريحات صحفية، أن حكومة الوفاق تولى 
املصابني رعاية قصوى وتتواصل مع املستشــفيات التركية 

لالطمئنان عليهم.
وكان عدد من النشــطاء قد ســربوا وثيقة تكشف تأخر 
حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، عن سداد  مديونياتها 
إلــى املستشــفيات التركيــة املســئولة عــن عــالج جرحــى 

مقاتليها املصابني جراء  املواجهات مع قوات اجليش.  
وهددت املستشــفيات التركيــة بإخراج جرحى املجاميع 
والعناصــر املســلحة التابعــة لقــوات الوفــاق مــن الفنــادق 
واملستشــفيات، وعــدم قبــول أى جريح حتى تقــوم الوفاق 
للتحالــف  اعتبــار  أى  دون  املســتحقات،  كافــة  بســداد 
العســكرى الــذى عقــده أردوغان مع الوفــاق، ومع ذلك لم 

يعترض شكشك، وسارع فى توفير األموال الالزمة.
وهذا املوقف إن دل على شىء فهو يدل على أن عملية 
اإلنفــاق علــى املســلحني واملرتزقــة فــى طرابلــس تتم من 
خــالل أمــوال النفــط الليبيــة التــى يســيطر عليهــا ديوان 
احملاسبة بصفته السلطة املالية األعلى فى البالد برئاسة 
شكشك من خالل البنك املركزى، والغريب أنه فى الوقت 
الذى يسمح فيه خالد شكشك بتحويل األموال إلى تركيا، 
دعــا خالــد شكشــك، رئيــس ديــوان احملاســبة الليبــى فى 
سبتمبر املاضى املجلس الرئاسى حلكومة الوفاق الوطنى 
إلــى حمايــة أو نقــل االســتثمارات الليبيــة مــن مصر إلى 
إحدى الدول التى جتعلها فى مأمن، رغم أنها استثمارات 
قانونية وليست حتويل أموال دون فائدة مثلما يحدث فى 

تركيا.
يذكــر أن كل عائــدات النفط التى متثــل نحو 95 باملائة 
مــن إجمالــى اإليــرادات فــى ليبيــا تذهــب إلى حســابات 
املصــرف املركــزى الليبى الذى تســيطر عليــه قيادات من 
تنظيم اإلخوان، ويتهمه اجليش الليبى بتمويل امليليشــيات 
إلــى  األمــوال  وحتويــل  األجانــب،  واملرتزقــة  املســلحة 
املصــارف التركيــة، وهــى األزمــة التى انتقلــت إلى حقول 
وموانــئ النفــط التــى توقفــت عــن العمل منذ شــهر يناير 
املاضــى بعــد إغالقهــا من طــرف القبائل الليبيــة، تنديدا 

باستخدام األموال فى جلب املرتزقة لقتل أبنائهم.
والستئناف تصدير النفط، يشترط اجليش الليبى ضرورة 
فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عائدات النفط مع 
آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الشــعب 
الليبى بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية. كما يشترط 
اجليش وضع آلية تضمن عدم وصول تلك العائدات إلى يد 
امليليشيات واملرتزقة لتمويل اإلرهاب، ويطلب كذلك ضرورة 
مراجعــة حســابات مصــرف ليبيا املركزى ملعرفــة أين وكيف 
أنفقت عوائد النفط طيلة الســنوات املاضية والتى حرم من 
االســتفادة منها الشــعب الليبى ومحاســبة كل من تسّبب فى 

إهدارها وإنفاقها فى غير محلها.
خالد أحمد شكشك من مواليد 1971 فى مدينة زلتني 
عضو املجلس االنتقالى الذى تولى قيادة ليبيا فى املرحلة 
االنتقالية التى أعقبت ســقوط القذافى. ويعتبر شكشــك 
الــذراع السياســية  قياديــا فــى حــزب العدالــة والبنــاء، 

جلماعة اإلخوان املسلمني
درس احملاســبة فــى جامعة قاريونــس وتخرج منها عام 
1994، وحتصــل علــى شــهادة املاجســتير مــن أكادمييــة 
الدراســات العليــا فــى جنــزور، ثــم الدكتــوراه مــن جامعة 

القاهرة عام 2010.

يومــاً بعد يوم تنكشــف أســرار جديدة حــول انقالب 
اخلامس عشر من يوليو عام 2016، والذى كان مبثابة 
عصــا »موســى الســحرية« للديكتاتــور العثمانــى رجب 
طيــب أردوغــان، لتصفيــة كل مــن يُخالــف طموحــات 
ومخططــات الســلطان التركــى، حيــث مت شــن حملــة 
اعتقــاالت بــاآلالف وفْصــل املئــات ومصــادرة صحــف 
وتكميم أفواه، والسبب املعلن دعم منظمة الداعية فتح 
اهلل جولــن، الذى اتهمه أردوغان بالتخطيط لالنقالب 

بعد ساعات من حتركات اجليش وبدون أى حتقيق.
جديــدة  أســراراً  كشــف  الســويدى  مونيتــور  موقــع 
وتفاصيــل خطيرة حول »التمثيلية املدبرة«، موضحاً أن 
رجل االستخبارات التركى الذى يُدير العمليات السرية 
ألنقــرة فى ليبيا ســاعد فى تنظيم مســرحية االنقالب 

املزعومة ضد رجب طيب أردوغان فى يوليو 2016.
املســرحية  أن  أكــد  الســويدى  الصحفــى  التحقيــق 
االنقالبية اســتهدفت دعم نظــام الرئيس التركى رجب 
طيــب اردوغان، والذى نفذ على أثرها عملية اضطهاد 

جماعى للمعارضة.
عميــل املخابــرات التركية صادق أوســتون لعب دوراً 
رئيســياً فــى تنظيــم اجلماعــات االســالمية فــى ليبيــا 
عــام 2011، وعــاد الحقــاً الــى تركيــا الدارة العمليــات 
السياســية نيابة عن اردوغان، بحسب تقرير »مونيتور« 
التابــع لشــبكة نورديــك لالبحــاث واملراقبــة ومقرهــا 

ستوكهولم.
ويوضح الســجل العســكرى ألســتون أنه خدم بشكل 
أساســى فى اللوجيســتيات فى قيــادة القوات اخلاصة 
للجيــش التركــى، ومقــر األركان العامة وقيــادة القوات 
البريــة، ومت، بــني عامى 1999 و2002 تكليفه باخلدمة 
فى املقر الرئيســى حللف شــمال األطلنطى للعمل على 
النقــل واخلدمات اللوجيســتية وتنســيق حركة القوات، 
وكان قائــد فــوج املتدربــني فــى األكادمييــة العســكرية 
التركيــة بــني عامــى 2004 و2006، وآخر منصب خدم 
فيــه قبــل تقاعــده فــى 2 أكتوبــر 2009 كان القيــادة 

اللوجيستية للقوات البرية فى أنقرة.
التحقيق الصحفى السويدى كشف عن أن »اوستون« 
ســاعد فى التخطيــط لالنقالب الفاشــل، ونصب فخاً 
جلنــراالت فــى اجليــش التركــى ليس لهــم عالقة بهذه 
املســرحية، ونســق حشــد القــوات حتــت بنــد مواجهــة 

تهديدات اإلرهاب الطارئة.
واتهــم رجل اردوغــان حركة جولن غير املشــتبه بها، 
بالتامــر والتخطيــط لالنقالب، ثم عــاد مرة أخرى إلى 
ليبيا حلشد الدعم للقيادة الليبية املتحالفة مع الرئيس 
التركــى، وهــو مســئول حاليــاً عــن عمليــات املخابرات 

هناك.
وأزيــح الســتار عــن دور أوســتون أمــام احملكمــة فى 
املسرحية العسكرية الكاذبة لإلطاحة بأردوغان، والتى 
كان من املفترض أن تكون ســرية، عندما وقع فى خطأ 
التوقيت الرئيسى للعملية، باإلسراع باإلعالن عن اسم 
قائــد االنقــالب، وهــو ما أثار الشــكوك حــول دوره فى 

أحداث 15 يوليو 2016.
وخالل جلســات محاكمة املتهمني باالنقالب املزعوم 
الذيــن عرفوه جيداً، تقدم الكثيرون للكشــف عن مزيد 

من التفاصيل حول دوره فى تلك املسرحية الكاذبة.
وأمــام ذلــك، ســارعت حكومــة أردوغان إلى إرســال 
)أوســتون( بعد أحداث االنقالب مباشرة إلى أستراليا 
كُملحق دبلوماســى، ليُصبح بعيــداً عن متناول محاميى 
الدفــاع الذيــن أرادوا وضعــه علــى املنصة واســتجوابه 
فــى واقعــة االنقالب الكاذب. وأشــار التحقيــق إلى أن 
أوســتون ضابــط اجليش الــذى التحق باالســتخبارات، 
اكتمــال  قبــل  ســارع  عندمــا  فــادح  خطــأ  فــى  وقــع 
التحقيقات إلى اإلعالن فى املجلس العســكرى األعلى 
والقائــد الســابق للقــوات اجلوية آكني أوزتــورك كقائد 
لالنقــالب فــى الوقــت الــذى كان اجلنــرال ال يزال فى 

منزل ابنته.
ويقــع منــزل ابنــة القائــد الســابق للقــوات اجلويــة 
التركيــة علــى بعد حوالــى أربعة أو خمســة كيلومترات 
مــن قاعــدة أكينجــى اجلويــة، املقــر الرئيســى لقــوات 
االنقــالب املزعــوم، فى الوقت الذى لــم يكن ألوزتورك 
عالقــة بحركــة جولــن من األســاس أو على علــم متاماً 

باملؤامرة التى حُتاك ضده.
وفــى أول مثول له أمــام احملكمة فى 1 مارس 2019 
بعد فترة احتجاز طويلة قيد احلبس االنفرادى، كشف 
اجلنــرال أوزتــورك عــن كيفيــة تلفيــق االســتخبارات 

التركيــة التهم له، واتهم أوســتون بتنفيــذ املؤامرة، لكن 
دفاع أوزتوك، فى غياب وسائل إعالم حرة، وجد آذاناً 

صماء فى قضاء غير مستقل.
وردد أردوغان ومســئولون أتراك آخرون قصة وكالة 
املخابــرات امللفقــة، التــى رواهــا أوســتون، فى حني مت 
استخدام محاولة االنقالب كذريعة لتحويل نظام تركيا 

إلى حكم الرجل الواحد.
ولفــت التقرير إلى أن أحد مكاســب أردوغان 

هــى  الفاشــلة  االنقــالب  عمليــة  مــن 
واجــه  حيــث  أوزتــورك،  تهميــش 
الرئيس التركى وقائد االستخبارات 

شــديدة  مقاومــة  فيــدان  هــاكان 
فــى كثيــر مــن املواقــف مــن قبل 
للناتــو،  املوالــني  اجلنــراالت 
وخاصة أوزتورك، الذين شغلوا 
مقاعــد رئيســية فــى املجلــس 

العسكرى األعلى.
وســاعد االنقالب املزيف 
املقاومــة  تلــك  علــى كســر 
فــى اجليــش التركــى عبر 
اإلطاحــة بنحــو 70% مــن 

جميع الضباط الكبار.
حصــل  النهايــة  وفــى 

مــا  علــى  أردوغــان 
بتعزيــز قبضتــه  أراد 
علــى الســلطة، وحول 
البرملانـــــــى  النظـــــام 
رئاســة  إلــى  للبــالد 
وأقصــى  دائمـــــــة، 
الت  ا جلنـــــــــــــــر ا
ت  ال ا ميــر د أل ا و
عارضــوا  الذيــن 
ته  مغــــــــــــــــــــــامرا

عبـــــــر  العســــــكرية 
واضطهــد  احلـــــدود، 

وســــــــــجن  املعارضــــــــة، 
عشرات اآلالف ممن ال عالقة 

لهــم باالنقــالب وأغلق مــا يقرب من 200 
منصة إعالمية.

ومنذ عدة أيام، كشف سليمان صويلو وزير داخلية 
تركيا عن عن حصيلة العمليات األمنية الواسعة التى 
انطلقــت فــى تركيا عقــب 15 يوليــو 2016، موضحاً 
أن وزارة الداخليــة شــنت 99 ألفــا و66 حملــة أمنية 
منــذ احملاولــة االنقالبية وحتى يومنا هــذا، مضيفاً 
أن احلمالت أسفرت عن احتجاز وتوقيف 282 ألفا 
و790 شخصاً واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخر.
وأشــار »صويلو«إلــى أن عــدد ســجناء احملاولــة 
االنقالبية يبلغ حالياً 25 ألفاً و912 شخصاً، بينما 
بلــغ إجمالى األشــخاص الذين مت اتخــاذ إجراءات 

قانونية بحقهم 597 ألفاً و783 شخصاً.
وحاولــت العديــد مــن التقاريــر االســتخباراتية 
تســليط الضوء على حقيقــة ما حدث فى محاولة 
االنقــالب العســكرى الفاشــلة، وخــروج أردوغــان 
على العالم فى اليوم التالى، بقائمة من االتهامات 
املجهــزة بعنايــة، معلنــاً أن فتــح اهلل جولــن، هــو 
العقل املدبر لالنقالب وموجهاً أصابع االتهام إلى 
حركة اخلدمة بأنها من دبرت احلركة االنقالبية، 
ليســتخدمها كتهمة ســابقة التجهيــز، لضرب كل 

أعدائه بحجر واحد.
وباألخــص  األوروبيــة  املخابــرات  وبــدأت 
محاولــة  مــن  واحــد  بعدأســبوع  البريطانيــة، 
االنقــالب، كشــف حقيقة ما حدث، حيث أشــارت 
إلــى أنهــا حصلــت علــى مكاملــات هاتفيــة وبريدية 

حــدوث  أثنــاء  التركيــة  احلكومــة  ملســئولى  مشــفرة 
أنهــم خططــوا إللصــاق  الفاشــل، تكشــف  االنقــالب 
اجلرميــة بحركة اخلدمة حتى يختلقــوا ذريعة إلطالق 

حملة تصفية موسعة فى أجهزة الدولة.
االســتخبارات  مركــز  أعــد    ،2017 فبرايــر  وفــى 
فــى االحتــاد األوروبــى تقريــراً يؤكد بشــكل صريح أن 
أردوغان هو من دبر هذه احملاولة االنقالبية الفاشــلة، 
لكى يتمكن من احلصول على ذريعة لتصفية معارضيه، 
ووصــف التقريــر ادعــاء أردوغان، إن فتــح اهلل جولن، 

كان وراء احملاولة االنقالبية »باالحتمال البعيد«.

مهندس »مسرحية االنقالب« الذى 
ُيدير عمليات تخريب ليبيا

احلرامى الذى حول أموال النفط 
الليبى إلى مصارف تركيا

خالد شكشكصادق أوستون

رفض عملية تدقيق دولية للمصرف المركزى الليبى حتى ال 
ينكشف فساد اإلخوان

حّول أموال النفط الليبى إلى مصارف تركيا ووضع ودائع 
بالمصرف المركزى فى أنقرة

لعب دورًا رئيسيًا فى تنظيم الجماعات االسالمية فى 
ليبيا عام 2011

سمح بتحويل األموال للميليشيات المسلحة من 
خالل شركة »صادات« التركية

خدم بشكل أساسى فى اللوجيستيات فى قيادة 
القوات الخاصة للجيش التركى

ساعد فى التخطيط لالنقالب الفاشل، ونصب فخًا 
لجنراالت فى الجيش التركى

ميادة أبوطالبوفاء حسن

شياطني 
طرابلس

جرائم السراج 
والذين معه
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

026
الوزارة  ألغت امتحانات سنوات النقل بالجامعات و 

المعاهد واستعاضت عنها بأبحاث التخرج أما طالب 
السنوات النهائية فهم مازالوا يؤدون امتحانات 

الفصل الدراسى الثانى التى بدأت فى األول من يوليو 
الجارى فى ظل إجراءات إحترازية مشددة لضمان 

سالمة الطالب و العاملين وأعضاء هيئة التدريس.

نائب وزير التعليم العالى أعد  دراسة حول استراتيجية التعليم العالي في مصر ما بعد أزمة فيروس كورونا 
المستجد covid-19 وكشفت عدد من النتائج المهمة

وال يخفــى علــى احــد ان جتربــة الدراســة فى ظل 
انتشــار جائحــة كورونــا فى العالم هــى جتربة جديدة 
لذلــك كان علــى الــوزراة أن تعــى وتــدرس جيــداً كل 
التــى  للمعوقــات  حلــول  إيجــاد  وحتــاول  تفاصيلهــا 

واجهتها خاللها .
 الدكتــور محمــد أميــن عاشــور نائب وزيــر التعليم 
العالى والبحث العلمى لشــؤون اجلامعات قام بإجراء  
دراســة حول اســتراتيجية التعليم العالى فى مصر ما 

.19-COVID بعد أزمة فيروس كورونا املستجد
وأكد عاشــور إن الدولــة املصرية اتخذت مجموعة 
مــن القرارات االحترازية الفورية ملواجهة أخطار وباء 
فيروس كورونا املســتجد كان من أهمها تطبيق أفكار 
لتحقيــق التباعــد االجتماعــى موضحــا أنــه فــى هذا 
الصــدد اتخــذت وزارة التعليــم العالــى حزمة قرارات 
فوريــة داعمــة لضمــان اســتمرار العمليــة التعليميــة 
دون أن تتأثر ســلًبا بقرار إغالق املؤسســات التعليمية 
واللجوء الفورى لواحد من أهم األساليب العلمية فى 
عصر تكنولوجيا املعلومات وهو التعليم عن بعد الذى 

كان ضمن هذه القرارات الفورية.
 وتابــع عاشــور خــالل دراســته أنه بعد مــرور فترة 
زمنيــة كافية استشــعر املســؤولني احلاجــة إلى تقييم 
هذه التجربة للوقوف على أهم التحديات التى ينبغى 
مجابهتهــا فــى املســتقبل فقــام فريــق مــن املختصني 
التابعــني لــوزارة التعليــم العالــى والبحــث العلمى فى 
شــهر مايــو 2020 بالتحضيــر لدراســة اســتقصائية 
اســتهدفت التعرف على حتديات التجربة التى تواجه 

اجلامعات املصرية باختصاصاتها العلمية املختلفة.
وأوضــح عاشــور أن االســتقصاء اســتهدف توثيــق 
مجموعة من البيانات املبنية على ردود فعل املشاركني 
فى العملية التعليمية ســواًء كانــوا من القيادات العليا 
باجلامعــة وأعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونة 
والوافديــن  املصريــني  والطــالب  اإلدارى  واجلهــاز 
مشــيرا إلــى أن االســتقصاء اســتهدف تغطيــة ثالثــة 

محاور أساســية وهى تقييــم التجربة املصرية للتعليم 
عن بعد مســتهدفة اجلامعات واملعاهد العليا املصرية 
واستكشــاف مــدى تأثيــر نواحى التجربــة على نواجت 
التعلــم املســتهدفة وقيــاس رضا األطــراف املعنية من 
قيــادات وأســاتذة وإداريــني وطــالب جتــاه القــرارات 
املتخــذة داخــل اجلامعة ووضع تصــور متكامل خلطة 
عمــل مســتقبلية لكيفيــة االســتفادة مــن إيجابيــات 
التجربــة وتفادى ســلبياتها علــى أن تكون تلك اخلطة 
مبنية على الرؤى والسياســات املســتخلصة من نتائج 

االستقصاء.
وأضاف عاشور أنه ُصممت ٤ استمارات استبيانية 
لتغطية هذا االستقصاء واملوجه لألطراف املعنية فى 
اجلامعــات املصريــة احلكوميــة واخلاصــة واألهليــة 
والدوليــة وهــم متخــذى القرار من رؤســاء اجلامعات 
ونوابهم والعمداء ورؤســاء األقســام ورؤساء الوحدات 
وأعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونــة وأعضــاء 

اجلهاز اإلدارى والطالب املصريني والوافدين.
 واعتمد جمع البيانات على نهج التعهيد اجلماعى 
CROWDSOURCING بحيــث وضعــت االســتمارات 
املعلوماتيــة  شــبكات  منصــات  مــن  مجموعــة  علــى 
العنكبوتيــة املختلفــة  مثــل املوقــع الرســمى للــوزارة 
ونشــرت خالل االجتماعــات الدورية للمجلس األعلى 

للجامعات وشبكات التواصل االجتماعى وغيرها.
 وقــد بلــغ عــدد املشــاركني فــى األربعة اســتبانات 
106897 مشــارك وكانــت بيانــات املشــاركة كالتالــى 
متخذى القرار 10٤1 مشــارك أعضاء هيئة التدريس 
مشــارك   1258 اإلدارى  اجلهــاز  مشــارك   11100
الطلبــة املصريــني 89867 والوافدين 3631 مشــارك 

وتضمــن اســتقصاء رؤى املســئولني والقيــادات العليا 
باجلامعات املصرية 1٤ سؤال فى ثالثة محاور، وهى: 
مســتويات تقبــل فكرة التعليم عــن بعد داخل وقدرات 
الطــالب على حتمل تكلفــة التعليم عن بعد وإمكانات 
الوضع الراهن فيما يُخص البنية األساسية اخلدمية 
للتقنيــات الرقميــة والتــى تقدمها املؤسســة التعليمية 
لألطراف املشــاركة فى عملية التعليم طالب وأعضاء 

هيئة التدريس والهيئة املعاونة.
وأشــار نائب وزير التعليم العالى لشؤون اجلامعات 
أن النتائــج أوضحــت ارتفــاع نســبة تقبــل القيــادات 
بــني- وتراوحــت  املدمــج  التعليــم  لفكــرة  باجلامعــة 
20.79٪ و3٤.53٪ مــا بــني محتمــل جــًدا ومحتمــل 
وانحصــرت نســبة الرفــض فيمــا بينهــم %10.6٤ و 
7.16٪ ما بني غير محتمل وغير محتمل بشــدة على 
التوالــى وتبــني تقبــل أعضــاء هيئــة التدريــس لفكــرة 
التعليــم عــن بعــد خالل التــرم القــادم بنســبة ضئيلة 
10.71 ٪ و 19.02٪ مــا بــني موافــق دائًمــا وموافــق 

غالًبا.
وبالنســبة لتحديــات التعليــم عــن بعــد فقــد أشــار 
املسئولني باجلامعات املصرية إلى انتظام التفاعل عن 
بعد خالل منصات التعليم املختلفة )٤8.٤1٪ محتمل 
و18.65٪ محتمــل بشــدة( وبخصوص استفســار عن 
مــدى إمكانيــة إجــراء االمتحانــات »أون اليــن«، فقــد 
أشــار املسؤولني فى االستبيان إلى صعوبة هذا األمر 

)2٤.35 % معارض و8.50 ٪معارض بشدة(.  
رأى  إلــى  االســتقصائية  الدراســة  أشــارت  كمــا 
القيــادات فى تقــدمي الدعم املالى للطــالب املتعثرين 
ومــدى رغبتهــم فــى تقــدمي القــروض لدعــم الطالب 

لشــراء أجهــزة حاســوب وفــى هــذا األمــر أختلــف 
رأى القيــادات فــى اجلامعــات مــا بني ضــرورة توفير 
القــروض والدعــم املالى بشــكل مســاوى )٤0.66٪-
9.3٤٪ الختيار غير موافق وغير موافق بشدة مقارنة 
للنسبة اإلجمالية املساوية 39.٤9٪-10.51٪ ملوافق 

وموافق بشدة.
فى حني ركز اســتقصاء أعضاء هيئة التدريس عن 
رضاهم عن جتربتهم التدريســية حيث أشارت العينة 
إلى مجموعة من اإليجابيات مثل الدعم الفنى املقدم 
من مؤسســاتهم خالل فترات اســتمرار الدراســة عن 
بعــد حيــث أشــار  ٤9.٤1٪ إلــى رضائهم عــن الدعم 
املقدم لهم من مؤسساتهم التعليمية، فى حني تراوحت 
نســب عــدم الرضا مــا بــني 7.32٪ و3.37٪، والذى 
جاء نتيجة مشــكالت تقنية خلدمات شــبكة اإلنترنت 
وصعوبــة التعامل مع برامج الفيديو كونفرانس عالوة 
علــى صعوبــة التحقق من تفاعل الطــالب معهم أثناء 

الشرح عن بعد فى حالة تواجده.
كمــا نســبة ضئيلة إلــى رضائهم عن حجــم األعباء 
التدريســية عبــر اإلنترنــت وتراوحت ما بــني ٪1.80 

و6.80٪ على التوالي.
واختلفت نسب الرضا التى تقيس جودة املخرجات 
التعليميــة املتوقعــة فى التعليم عن بعــد مقابل التعليم 
الــذى اعتــادت عليه اجلامعة فى الســنوات الســابقة، 
حيــث جــاءت ســلبية بنســبة تراوحــت بــني ٪17.21 
و2.02٪، وفى املقابل كانت النســبة اإليجابية تتراوح 
بــني 12.0٤٪ و ٤7.82٪، وكانــت العينــة احملايــدة 

20.91٪ من إجمالى االستجابات.
وفيمــا يُخص احلصول على املــادة العلمية تبني أن 

أفضــل الطرق املتاحة على املنصــات اإللكترونية هى 
احملاضــرات املســجلة والكتــب اإللكترونيــة فــى حني 
كانت األســوأ هى أجهزة احملمول وشــبكات اإلنترنت 

التى تسبب عنها رداءة الصوت فى بعض األحيان.
وتضمــن االســتقصاء للجهــاز اإلدارى ثالثة محاور 
تضمنــت 1٤ ســؤال، واســتهدفت قيــاس الرضــا عــن 
الدراســة،  تعليــق  فتــرة  خــالل  املتخــذة  القــرارات 
اإلدارى  اجلهــاز  أفــراد  بــني  التواصــل  وأســاليب 
والقــرارات الصــادرة لتقليل أيام التواجــد، واملخاوف 

واحملاذير خالل العمل فى فترة احلظر.
وأشــارت هــذه االســتطالعات إلــى نســب عاليــة 
ممــن عبروا عن اهتمــام اجلامعة بجميع العاملني بها 
وإبداء املشــاركة فى تقدمي العون واالهتمام بالنواحى 
الصحيــة بنســب تتراوح مــا بــني 58.55٪ و٪52.88 
و51.78٪، كما أشــارت اســتطالعات الرأى للطالب 
املصريــني والوافدين إلى العديد من النقاط الســلبية 
واإليجابية فقد إشــارت الدراســات إلى ارتفاع نســبة 
الطــالب الذيــن اســتخدموا التعليــم عــن بعــد خــالل 
التــرم الدراســى للعام األكادميــى 2020/2019 والتى 
تنوعــت ما بــني الهواتف احملمولة وأجهزة احلاســوب 
الشــخصية مــع تصدر الهاتف للتفاعــل خالل التعليم 
عن بعد بنسبة تصل إلى 75٪ للطلبة املصريني و ٪70 
للطلبة الوافدين مقارنة باألدوات األخرى املستخدمة 

خالل التعليم عن بعد.
كما أشــارت النتائــج لبعض اإليجابيــات والتى كان 
والتــى ميكــن  املســجلة  توافــر احملاضــرات  أبرزهــا 
الرجوع إليها وقت احلاجة بنسبة تصل إلى ٪17.30، 
واملهــارات اجليدة لبعــض احملاضرين خالل التدريس 

عــن بعــد )18٪(،  كمــا لفتــت العينة أيضــا إلى بعض 
السلبيات التى يجب تالفيها خالل الترم القادم وهى 
وجــود بعــض احملاضرين غيــر املدربني علــى التعامل 
مــع اإلنترنــت فى التدريس بنســبة تعليــق وصلت إلى 
22.٤0٪  وقد أشــارت 2٤.30٪ من العينة إلى ســوء 

شبكات اإلنترنت بشكل عام.
وأكد عاشور أن النتائج أشارت إلى بعض التحديات 
التــى تواجــه منظومة التعليم العالــى والتى حتتاج إلى 
العمــل مــن أجــل التنميــة، فضــال عــن وجــود نقــاط 
إيجابيــة للتنفيذ فى املســتقبل، موضحا أنه باالطالع 
علــى االســتقصاء بشــكل شــامل تبــني أن هناك خط 
مشــترك بــني كل منهــم واملتمثل فى اســتجابتهم نحو 
التعلم عن بعد حيث شملت التوصيات النقاط التالية:
 - يعــد التعلــم عــن بعد جتربــة مفيدة مــن منظور 
)القيادات-أعضــاء  باجلامعــة  املعنيــة  األطــراف 
هيئــة التدريــس والهيئــة املعاونة - اجلهــاز اإلدارى - 
الطالب( بعد تالفى التحديات والنقاط السلبية التى 
حدثــت خالل ربيع 2020 وفى حالة انتظام الدراســة 
ميكــن تطبيق التعلم املدمج لوضع اجلامعات املصرية 
فــى حالــة حتــرك ألى ظــروف عاجلة مثــل ما يحدث 

بسبب فيروس كورونا املستجد.
- أهميــة التحول الرقمــى واملضى قدًما نحو تهيئة 

اجلامعات لتكنولوجيا اجليل الرابع.
- إتاحة فرص التدريب جلميع األطراف املعنية فى 
اجلامعة على التقنيات احلديثة واملعاصرة للتعامل مع 

التغييرات الناشئة.
- أشــارت النتائج إلى دور السياســات املرنة وطرق 
االتصال والتواصل ودورها الفعال فى قيادة الظروف 

الطارئة وامللحة.
- ميكــن للطــالب إن يقومــوا بــدور هــام فى رســم 
سياسة اجلامعة وميكن سماع صوتهم بسهولة ولكنهم 
بحاجــة إلى املزيد من القنــوات للوصول إلى منصات 

وقنوات أوسع للتواصل.

الدكتور المصرى احمد سلمان يكشف التفاصيل الكاملة

» التعليم العالى« تعلن عن تفاصيل خطتها إلدارة اجلامعات فى العام الدراسى القادم 

تسعى  وزارة التعليم العالي 
بشتي الطرق إلى إتمام العام 

الدراسي الحالي بالشكل الالئق 
بالرغم من انتشار فيروس كورونا 

حيث اعتمدت الوزراة نظام 
التعليم االلكتروني عن بعد عقب 
قرار مجلس الوزراء بوقف الدراسة 

فى 15 مارس الماضي .
الوزارة  ألغت امتحانات سنوات 

النقل بالجامعات و المعاهد 
واستعاضت عنها بأبحاث التخرج 
أما طالب السنوات النهائية فهم 

مازالوا يؤدون امتحانات الفصل 
الدراسى الثانى التى بدأت فى 
األول من يوليو الجارى فى ظل 

إجراءات إحترازية مشددة لضمان 
سالمة الطالب و العاملين وأعضاء 

هيئة التدريس.

 أعلن وزير 
السياحة واآلثار، 

أن الوزارة ستقوم 
بافتتاح عدد من 

المشاريع األثرية 
الهامة خالل 

الفترة المقبلة

كشف  الدكتور المصرى 
أحمد محمود سالمان، عضو 

الفريق البحثى بجامعة 
أوكسفورد البريطانية أن  

لقاح أوكسفورد يسير  إلى 
خط نهاية السباق الدولى 

للقضاء على فيروس كورونا، 
وقد يكون المركز األول من 
نصيبه، شريطة أن يثبت 

نجاحه فى المرحلة الثالثة 
والنهائية فى 27 من يوليو 

الحالي.

فيمــا أكدت تقارير إعالميــة أن التفاؤل باللقاح 
كبيــر لدى الكثير من الدول التى تنتظره للخالص 
مــن كوفيــد-19، وكذلــك مضاعفــة قــدرة متلقــى 
اللقــاح علــى تطويــر مناعتهــم ضد أمــراض قاتلة 

أخرى ومحاربتها.
وكشف  ساملان تفاصيل املرحلة  اللقاح اجلديد 
اســمه »شــادوكس 1- إن كــوف 19« ويعتمــد على 
حتميــل الشــفرة الوراثية ملــادة بروتينية تســتخدم 
لتحفيــز جهــاز املناعــة عــن طريــق فيــروس آخــر 
يقــوم بنقــل املــادة الوراثية، ويُســتخدم فيه نوع من 
أنواع الفيروســات اسمه »األدينوفيروس«، وحتديدا 

املعدى لفصيلة القرود الشمبانزي.
أوضح أن  اللقاح تعتمد فكرته على استخالص 
فــى  املوجــودة  األشــواك  لبروتــني  الوراثيــة  املــادة 
فيــروس كورونــا، ونقلهــا عــن طريــق فيــروس آخر 
ضعيــف مســتخلص من الشــمبانزي، ووظيفته أن 
يقــوم بعدوى اجلســم ونقل املــادة الوراثية اخلاصة 
بأشــواك وفيروس كورونا للجســم، والتى مجرد أن 
يلتقطهــا اجلهــاز املناعى يقوم بتكســير الفيروس 
الناقــل، ويأخد محتويات التكســير ويعرضها على 
جهــاز املناعــة، ليقــوم اجلهــاز املناعــى بــدوره فى 
تكوين أجسام مضادة من اخلاليا البائية أو خاليا 
تائية سامة قاتلة من املناعة اخللوية، التى تتكاثر 
وتعيش لفترة طويلة فى الدم واألنسجة الليمفاوية 

ونخاع العظام.
وقــال إنــه فــور دخــول املــادة الوراثيــة لبروتــني 
األشــواك اخلاصــة بكورونــا اجلســم، تتســبب فــى 
العــدوى خلاليــا اإلنســان الطالئيــة فــى  إحــداث 
اجلهــاز التنفســي، والتــى بدورهــا تقــوم بتصنيــع 
بروتــني األشــواك وتعرّضــه جلهــاز املناعــة، وبــدروه 
يؤدى إلى حتفيز جهاز املناعة إلنتاج أجسام مضادة 
مــن اخلاليا البائيــة، باإلضافة إلى اخلاليا املناعية 
.T-CELLS »التائية القاتلة والسامة »تي-سيلس
عضو الفريق البحثى بجامعة أوكسفورد أضاف 
املضــادة  لألجســام  املنتجــة  البائيــة  اخلاليــا  أن 
واخلاليا التائية القاتلة لديها ذاكرة، وتعمل كجيش 
منتظــم، وتهيــئ اجلســم ملواجهــة كورونا وبســرعة 
أكبــر، وتقضــى عليه قبــل أن يحــدث العدوى وهو 
خارج اخلاليا املستهدفة أو حتى بعد دخوله إليها.
وذكــر أن فكــرة اللقــاح، كمــا هــو أى لقــاح، هى 
حتفيــز جهاز املناعة عن طريق اســتخدام تعريض 
جهــاز املناعة ملســبب املرض أو جــزء منه لتحفيزه 

وإنتاج ذاكرة مناعية ضده.
وأضــاف أن اخلاليــا البائيــة املنتجــة لألجســام 
املضــادة واخلاليــا التائيــة القاتلــة ســيكون لديهــا 
ذاكــرة، ومبجــرد تعــّرض اجلســم لعــدوى طبيعيــة 
اســتجابة  هنــاك  ســيكون  بكورونــا،  اإلصابــة  أو 
مناعيــة ســريعة قوية جدا تقضى علــى الفيروس 

وتتخلــص منــه، قبل دخوله للخاليا املســتهدفة أو 
حتــى بعــد جناحه فــى دخول اخللية، مشــيراً إلى 
أنــه وفى حالة جناحه فى دخول اخللية وإصابتها 
بالعــدوى، ســيكون فــى انتظــاره اخلاليــا املعروفة 
باســم اخلاليــا التائيــة القاتلــة، والتــى ميكنها أن 
تتعــرف علــى اخلليــة املصابة عنــد عرضها جزءا 
من أى بروتني غريب على اجلســم، ومن ثم تقتلها 
وتدمرهــا مبــا فى داخلهــا من الفيروســات، وتقوم 
بإزالتها من اجلســم قبل انتشار الفيروس ودخوله 

خلاليا أخرى.
ســاملان ذكر أن اللقاح اجلديد يعمل كذلك على 
منــع حدوث العدوى، وذلك عن طريق حتفيز خلق 
اخلاليا البائية املنتجة لألجســام املضادة واخلاليا 
التائيــة القاتلــة، وجعلها قادرة علــى القضاء على 

الفيروس قبل أن يحدث العدوى.
وأضاف أنه بالنسبة للمرحلة الثالثة من التجارب 
السريرية واألخيرة من اللقاح، فهى تعتمد حتى اآلن 
على 10 آالف متطوع من بريطانيا و٤ آالف متطوع 
فى البرازيل و2000 متطوع فى جنوب إفريقيا، ويتم 
التجهيز لنحو 30 ألف متطوع بالتنسيق مع شركة 
»أســترا زنيكا« لتبدأ عليهم املرحلة الثالثة واألخيرة 
للتجارب الســريرية، مضيفاً أنه مت التعاقد على 

اللقــاح بالفعــل فــى عــدة دول وبجرعات 
كبيرة.

 العالم فى انتظار لقاح أوكسفورد للخالص من »كورونا«

خالد الصباغمحمد عبدالعزيز

الحكومة دشنت مبادرات لعودة السياح 

فــى ضوء اســتئناف حركة الســياحة الوافدة الــى مصر وفى 
إطــار جهــود وزارة الســياحة واآلثــار الســتعادة معــدالت احلركة 
الوافــدة إليهــا، أجــرى املهنــدس أحمــد يوســف رئيــس الهيئــة 
Z، اجتماعا  O O M املصرية العامة للتنشيط السياحي، عبر تقنية
مع ممثلى عدد من كبرى شركات السياحة العاملة فى األسواق 

التى بدأت فى الوفود للمقاصد السياحية املصرية.
وخالل اللقاء، مت بحث ســبل تعزيز احلركة الوافدة ملصر من 
هذه األسواق فى ضوء املتغيرات احلالية، حيث قام رئيس الهيئة 
باســتعراض ضوابط وإجراءات الســالمة الصحية التى اتخذتها 
الوزارة الســتئناف السياحة اخلارجية لضمان السالمة الصحية 
للســائحني والعاملــني بالقطاع الســياحي، مشــيرا الى احلوافز 
املختلفة التى مت منحها لتشــجيع الشــركات ومنظمى الرحالت 
علــى تنظيــم الرحــالت الــى احملافظــات الســياحية املصريــة، 
ومنهــا إلغــاء رســوم التأشــيرات الســياحية لألجانــب الوافديــن 
الــى احملافظات الســياحية ورســوم الهبوط واإليــواء وذلك حتى 
31 أكتوبــر 2020، باالضافــة الى تخفيضات على أســعار الوقود 
اخلاص بالطيران ، ومد العمل ببرنامج حتفيز الطيران احلالى 

حتى 29 أكتوبر 2020.
وحتــدث عــن اســتعداد الهيئــة لتطويــر التعــاون مع شــركات 
الســياحة مــن خــالل تنفيــذ برامــج ترويجية مشــتركة، مشــيرا 
إلــى أن الهيئــة تقــوم بدعــوة الصحفيــني واملؤثرين وقــادة الرأى 
والشــخصيات العامة فى األســواق املختلفة لزيارة مصر بهدف 
تســليط الضــوء علــى اإلجــراءات املتميــزة ومعاييــر الســالمة 

الصحية املطبقة فى املقاصد السياحية املختلفة فى مصر.
وقــام ممثلو الشــركات الســياحية بعــرض مقترحاتهــم لزيادة 
احلركــة الســياحية الوافــدة ملصر من األســواق الســياحية التى 
يقومــوا بالعمــل بها، ومت التباحث حول وضع خطط مســتقبلية 
قصيرة املدى الستعادة احلركة السياحية من املزيد من األسواق 

وفتح أسواق سياحية جديدة.
من جانبه ، أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة واآلثار 
أن الدولة املصرية تعمل حالًيا على عودة السياحة فى القريب 
العاجــل إلــى أرقامها قبل جائحة كورونا، مشــيرًا إلى أن مصر 
أظهــرت مرونــة فــى التصــدى و التعامــل لعــدة أزمات ســابقة 

شهدتها البالد خالل العقدين املاضيني.
وأوضح العنانى أن الســياحة األوروبية شــكلت ما يقرب من 
60% مــن الســياحة فــى مصــر خالل عــام 2019، مشــيرًا إلى 
أن الدولة املصرية تســعى خللق وجهات ســياحية جديدة داخل 
البــالد مــن خالل التوســع فى إنشــاء املتاحف اآلثرية وتأســيس 
مــدن جديــدة مثــل مدينــة العلمــني اجلديــدة والتى مــن املتوقع 
أن تكــون أحــد أهم الواجهات الســياحية فى مصر 
خالل الســنوات القادمة، مشــيرًا إلى أن 
مصــر اســتقبلت فــى عــام 2019 ما 

يقــرب مــن 2 مليــون ســائح مــن أملانيــا و 1.5 مليون ســائح من 
أوكرانيا.

كمــا أعلن وزير الســياحة واآلثــار، أن الوزارة ســتقوم بافتتاح 
عــدد مــن املشــاريع األثرية الهامة خــالل الفترة املقبلــة، والتى 
تعمــل عليهــا منــذ ســنوات وبعضهــا كان متوقًفــا وهــو األمــر 
الذى يعطى انطباًعا عن مدى اهتمام الدولة بقطاع الســياحة 
واآلثــار، وتلــك املشــروعات متثــل إضافــة جديــدة للمقصــد 

السياحى املصري.
مــن جانبهــا أشــارت د. هالــة الســعيد  وزيــرة التخطيط إلى 
الــدور املهم الذى يلعبه قطاع الســياحة فــى زيادة الناجت احمللى، 
وتوفيــر فــرص عمــل عــدة فــى مختلف أنشــطة القطــاع أو فى 
األنشــطة والقطاعــات املرتبطــة واملتداخلــة معه، مؤكــدة ضرورة 

االهتمام بالقطاع السياحى وحتقيق زيادة كبيرة فى عوائده.
وأوضحت الســعيد أن الدولة اتخذت العديد من اإلصالحات 
واإلجــراءات، التــى تســعى لتهيئــة بيئــة األعمــال وإعــادة ثقــة 
املســتثمرين فــى االقتصــاد املصــرى ، بهــدف حتقيــق النمــو 
الشــامل واملســتدام ، مشــيرة إلى أن قطاع الســياحة يُعد شريك 
رئيســى للحكومة فى حتقيق التنمية، مؤكدة وجود خطة شاملة 
لإلصــالح الهيكلــى لعــدد 7 قطاعات واعدة فــى االقتصاد منها 

املجال السياحى .
كما أكدت الســعيد أن مصر دائًما ما تســتهدف جذب أسواق 
جديدة فى مجال الســياحة، مشــيرة إلى أن املســتهدف بشــكل 
أساســى هو الطبقات املتوســطة، غير أن الدولة املصرية تسعى 
جلــذب شــريحة أكبــر مــن الســياح إلى املناطــق الســياحية فى 
مصر على رأسهم الطبقات العليا التى ميكن أن تكون أحد أهم 

الشرائح السياحية املناسبة للسياحة الثقافية.
ورحبــت وزيــرة التخطيــط بالتعــاون مــع مجموعــة بوســطن 
االستشــارية الستشــارات األعمال واالستفادة من خبرات الشركة 
فــى مجــال االستشــارات اإلداريــة االســتراتيجية لتحقيــق رؤيــة 

متكاملة حول التطوير األمثل ملجال السياحة فى داخل مصر.
فيما أكد ممثلوا مجموعة بوســطن االستشــارية أن املجموعة 
ســتتقدم مبقتــرح للدولــة املصرية يهدف إلى حتقيــق قفزة غير 
مســبوقة فــى مجال الســياحة املصريــة، مؤكديــن أهمية العمل 
علــى إعــادة التســويق ملصر كأحــد الوجهات الســياحية الرائعة 
ملختلف السياح حول العالم والتى تعد خطوة هامة لتعزيز ودعم 

السياحة داخل البالد.
جديــر بالذكــر أن مجموعة بوســطن االستشــارية هى شــركة 
استشــارات إداريــة عامليــة لها مكاتــب فى ٤2 دولــة ويقع مقرها 
الرئيس فى بوسطن، وتعرف على أنها واحدة من أرفع الشركات 
االستشــارية مســتوى فــى العالــم، وتشــتهر املجموعــة بابتــكار 
العديــد مــن أســاليب التحليــل اإلدارى ومنهــا مصفوفــة النمــو 

واملشاركة، وتأثيرات منحنى اخلبرة وغيرها.
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الشهير بـ«توتا« ودع  الديكور اخلاص بفيلمه اجلديد »مش أنا« مع 
النجم تامر حسنى، والذي يظهر من خالله كضيف شرف خالل 

أحداث العمل، وأوشك األبطال على االنتهاء من تصويره، املقرر أن 
يطرحه فى دور العرض السينمائى الفترة املقبلة، حيث يتبقى له 
ما يقرب من أسبوعني على االنتهاء من التصوير بالكامل، ليدخل 
الفيلم مراحل املونتاج واملكساج وخالفه، ليكون جاهزًا فى أى وقت.

تواصل تصوير دورها يف فيلم »هيكل نظمي« مع النجم رامز جالل، وجتسد 
من خالل العمل شخصية دكتورة تعالج رامز جالل من النحافة، خالل أحداث 
فيلم »هيكل نظمى«، حيث يناقش الفيلم املشاكل التى يتعرض لها املصابون 

بالنحافة ويلجأ لكثير من األطباء ليحل هذا األمر فى إطار كوميدى. 
ويجسد رامز دور صحفى، ويدخل فى كثير من املواقف الكوميدية مع 
غادة عادل التى تشاركه فى بطولة العمل.الفيلم بطولة رامز جالل 

وغادة عادل، من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كرمي، خالد الصاوى، 
بيومى فؤاد، حمدى املرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف.

يستعد النجوم الكبار للعودة إلى عالم السينما 
بعد ابتعاد طال لسنوات حيث تنافس الفنانة 
الكبيرة يسرا في موسم عيد األضحى القادم 

من خالل فيلم »صاحب المقام« مع النجم آسر 
ياسين، والذي تعود به إلى السينما بعد غياب 
7 سنوات، منذ تقديمها فيلم »جيم أوفر« 

تســتعد الفنانة ديانا هاشــم الســتئناف تصوير باقى مشــاهد 
مسلسل »قوت القلوب«، متهيداً لعرض باقى حلقات العمل، حيث 
ُعــرض منــه 25 حلقة قبل شــهر علــى إحدى القنــوات املفتوحة، 
وتــدور أحداثــه فى إطار اجتماعى درامى فــى 50 حلقة. وقالت 
»هشــام« فى حوارها لـ»املوجز« إنها ســعيدة بالنجاح الذى حققه 
اجلــزء األول مــن العمــل، متمنيــة أن ينــال إعجــاب املشــاهدين، 
مشــيرة إلى أنها جتســد شخصية فتاة مرفهة طائشة حتب شاباً 

هو الفنان إسالم جمال.
»قــوت القلوب« مــن بطولة ماجدة زكى، ومحمــد أنور، وخالد 
شــوقى،  فريــد  ورانيــا  وســهرالصايغ،  جمــال،  وإســالم  زكــى، 
ومصطفــى درويــش، وفــراس ســعيد، نورهــان، وديانــا هشــام، 

سمرعالم، وتأليف محمد احلناوى، وإخراج مجدى أبوعميرة.
وأشــارت إلــى ســعادتها بنجــاح دورها فــى مسلســل »إال أنا«، 
والــذى تــدور فكرتــه حول 6 قصص مختلفــة، كل قصة تدور فى 
10 حلقــات مــع أبطــال ومؤلــف ومخــرج مختلف، حيث شــاركت 
مع الكاتب الكبير يســرى الفخرانى واملخرج محمد أســامة، فى 
حكايــة »أهــل موســى«، والتى دارت فــى إطار اجتماعــى عائلى، 
وجســدت دور ابنــة الفنانــة وفــاء عامــر، وكانت تعمــل محامية. 
وقالــت إنها حتمســت للمشــاركة فى املسلســل، ألن الــدور الذى 
ظهرت به لم تقدم مثله من قبل، إضافة إلى أن أكثر مشــاهدها 
مــع الفنانــة وفــاء عامر وهى مــن محبيها. وعبرت عن ســعادتها 
بــردود الفعــل التــى تلقتهــا حــول شــخصيتها فى مسلســل »حب 
عمرى« مع النجم هيثم شاكر والذى عرض فى رمضان املاضى، 
مضيفة أن العمل حظى بنسبة مشاهدة عالية، وكان من األعمال 
املهمــة التــى أعــادت لألذهــان األعمــال الدراميــة الرومانســية. 
وأكدت أنها تبحث عن تأثير دورها فى العمل أكثر من أى شــى، 
حيــث تهتــم بالكيف أكثر مــن الكم فى اختياراتهــا، ألنها ترى أن 
العمــل اجليــد الــذى يحمل رســالة أهم مــن غيــره، مضيفة أنها 
تتمنــى جتســيد شــخصيات جديــدة متــس الشــارع ومشــكالته. 
وأشــارت إلى أنها محظوظة جداً الشــتراكها مع الفنانة الكبيرة 
يســرا، فى مسلســل »احلساب يجمع«، والذى جسدت من خالله 
دور ابنتها، وتعتبرها قدوتها فى التمثيل، كما أن العمل معها كان 
حلمــاً حتقق، مشــيرة إلى أنها تعلمت منهــا الكثير مثل التلقائية، 

وعدم التوتر، وتتمنى تكرار العمل معها مرة أخرى.
واعتبــرت نفســها محظوظــة بالتعاون مع النجــم الكبير يحيى 
الفخرانــى فــى مسلســل »باحلجــم العائلــى«، فهو مدرســة فنية 
يتعلــم منهــا أى إنســان، فضاًل عــن تواضعه ومســاعدته لكل من 
حولــه فــى العمــل، موضحة أنــه كان دائما يوجه لهــا العديد من 
النصائــح، حيــث نصحها بتنميــة موهبتها، وحرصهــا دائما على 

اختيار وانتقاء األدوار، متمنية تكرار العمل معه مرة أخرى.
وأضافت أنها تتمنى تكرار الوقوف أمام عدسة كاميرا املخرج 
هانى خليفة، حيث تعلمت منه الكثير، واكتسبت منه خبرة كبيرة، 
وتتمنى الوقوف أمام عدسة كاميرا املخرج املميز شريف عرفة، 
ومحمــد ياســن. وأشــارت إلــى أنها ترغب فى جتســيد الســيرة 
الذاتية للفنانة هند رستم فى عمل فنى يخلد ذكراها، كما تتمنى 
جتســيد شــخصية شــجر الدر فى عمــل تاريخى، وكانــت تتمنى 
الوقوف أمام الفنان الراحل محمود عبدالعزيز. وقالت »هشــام« 
إنهــا تعتبــر كل أدوارهــا محببة إلى قلبها، فــكل عمل يضيف لها 
خبرة كبيرة، ويعلمها شــيئاً جديداً مثل »باحلجم العائلى«، و»بال 
دليــل«، و»كأنــه امبــارح«، و»احلســاب يجمــع«، و»أبوالعروســة«، 
و»قمر هادئ«، مشيرة إلى أنها تتمنى جتسيد شخصية كوميدية، 

وخوض جتربة سينمائية خالل الفترة املقبلة.

»ال تستسلم« أنغام تطل بألبوم خليجى.. وأصالة تعود بـ

املطربون يتمردون على »كورونا« ويطرحون ألبوماتهم فى عيد األضحى
 إليسا تروى قصة 

حياتها فى ألبومها 
الجديد.. وتامر 

حسنى ينتهى من 
تسجيل »قد الفراق«

توقفــت احليــاة الغنائيــة فــى جميــع أنحــاء العالــم العربى بســبب 
جائحة »كورونا«، لكن جند أن عدداً من النجوم قد جتاوزوا األزمة 
وأعلنوا عن طرح ألبوماتهم الغنائية اجلديدة خالل إجازة عيد 

األضحى املبارك املقبل.
ويأتــى فــى مقدمــة تلــك األلبومــات اجلديــدة ألبــوم 
الفنانة اللبنانية إليســا، الذى كشــفت شــركة »روتانا« 
عــن غالفــه أخيــراً، وهو األلبــوم الــذى يحمل رقم 
12 فى مسيرة إليسا الفنية، ومن املتوقع أن يحمل 
اسم األلبوم اجلديد »عظيمة«، وهو األلبوم األخير 
فى تعاقدها مع شركة »روتانا للصوتيات واملرئيات«، 
كما أعلنت إليسا فى تصريحات تليفزيونية على هامش 
حفلهــا املباشــر الــذى أحيته فى بداية الشــهر اجلارى، عن 
أن ألبومهــا الغنائى أصبح جاهزاً للطرح. وأشــارت إليســا إلى 
أن األلبوم ســيتضمن اللهجتن املصرية واللبنانية وتتعاون فيه مع 
نخبة من كبار الشعراء وامللحنن املصرين أمثال بهاء الدين محمد، 
ورامى جمال، ومحمد يحيى، ومحمد رحيم، وشادى نور، كما أعلنت 
أن األغنية التى ستحمل اسم األلبوم ستكون أغنية خاصة بها لكونها 
تسرد قصة حياتها، فى حن كشف الشاعر بهاء الدين محمد أن ألبوم 

إليسا يتضمن أغنيتن من كلماته وهما »هعتبرك مت«، و»مباحة«.
يذكر أن إليسا طرحت خالل الشهرين املاضين أغنيتن من األلبوم، 
األولــى مصريــة بعنــوان »هنغنى كمــان وكمــان«، والثانية لبنانيــة بعنوان 

»قهوة املاضى«.
ويواصــل املطرب تامر حســنى حتضيرات ألبومــه الغنائى اجلديد على 
قدم وســاق من أجل االنتهاء منه الفترة املقبلة اســتعداداً لطرحه للجمهور 
فــى األســواق وعبر قناته الرســمية مبوقــع الفيديوهات الشــهير »يوتيوب« 

واملتاجر اإللكترونية.
وانتهــى تامــر حســنى مؤخــراً من تســجيل أغنية جديدة حتمل اســم »قد 
الفــراق«، التــى مــن املفتــرض طرحهــا علــى طريقــة الســنجل خــالل األيام 
املقبلة، وتعاون فيها مع كل من الشــاعر الغنائى تامر حســن وامللحن واملوزع 

املوسيقى إسالم زكى.
كما انتهى أيضاً تامر حسنى من تسجيل أغنية أخرى حتمل اسم »هقولها 
تانــى« وتعــاون فيهــا مع الشــاعر الغنائى أمير طعيمة وامللحــن محمد يحيى 
واملوســيقار الكبيــر عــادل حقــى. وتعتبــر هــذة األغنيــة هى األخــرى إحدى 

أغنيات ألبوم تامر حسنى اجلديد.
وتســتعد النجمة أنغام لطرح ألبوم غنائى جديد خالل الشــهرين املقبلن، 
وذلــك عبــر موقــع الفيديوهــات العاملى »يوتيــوب« والسوشــيال ميديا. يضم 
ألبــوم أنغــام اجلديــد 18 أغنيــة وجميــع أغانيــه باللهجــة اخلليجيــة، حيــث 
ال يضــم أى أغنيــة باللهجــة املصريــة، وهــو من إنتــاج وتوزيع شــركة »روتانا 

للصوتيات واملرئيات«. وتعمل أنغام حالياً على قدم وســاق لالنتهاء من كافة 
تفاصيــل األلبــوم اســتعداداً لطرحــه، وللتركيــز علــى األلبوم املصــرى الذى 
ستطرحه عقب اخلليجى، حيث طلبت أنغام من بعض الشعراء وامللحنن أن 

يرسلوا إليها مجموعة من األغانى اجلديدة باللهجة املصرية.
وأعلنــت النجمــة الســورية أصالة نصــرى عن االنتهاء من تســجيل أغانى 
ألبومهــا اجلديــد الــذى يحمــل اســم »ال تستســلم«، مقدمــة الشــكر للملحن 
السعودى سهم، إلشرافه على العمل الذى سيطرح فى األسواق خالل موسم 

عيد األضحى.
كمــا يســتعد املطــرب مصطفــى كامــل لطرح ألبومــه اجلديد خــالل عيد 
األضحــى أيضــاً، وقــال: »ألبومــى اجلديد يتضمــن 8 أغنيــات، وانتهيت من 
تسجيل أغنياته قبل انتشار فيروس كورونا املستجد«، وكان يفترض استكمال 
وضع اللمسات األخيرة على أغنياته خالل فترة احلظر، ولكنه فضل إيقاف 
تلك اخلطوات خوفاً على صحته وصحة أوالده، مشــيراً إلى أنه فضل طرح 
أغنيتــن مــن أغنيــات األلبوم، وهمــا »مجرم«، و»حلوة البنــات«، على أمل أن 
يطرح األلبوم كاماًل مع بداية الشــهر املقبل على أقصى تقدير، وكشــف أنه 

»يفكر جدياً فى تصوير أغنية من أغنيات األلبوم بطريقة الفيديو كليب«.
كمــا أعلــن الفنان كرمي أبوزيد عن طرح ألبومه الغنائى اجلديد »فكك من 
النــاس«، والــذى يعــود به بعد فتــرة غياب دامت ما يقرب مــن 15 عاماً منذ 
ألبوم »تفاحة آدم« عام 2005، وكشف أبوزيد أن ألبومه اجلديد سيتضمن 5 

أغنيات وسيطرحها تباعاً، كل أسبوع أغنيتن.
أمــا ألبــوم الفنــان اللبنانــى عاصــى احلالنى اجلديــد الذى يحمل اســماً 
مؤقتاً هو »بعشقك«، فأصبح جاهزاً مع شركة اإلنتاج، وذلك متهيداً لطرحه 
خالل موسم عيد األضحى املبارك، وذلك بعد تأجل طرحه من شهر فبراير 
املاضــى. ويتضمن األلبوم اجلديد 10 أغنيات، باللهجات اللبنانية واملصرية 
واخلليجيــة، وخــالل فترة انتشــار الفيــروس طرح احلالنى أغنيــة منه وهى 

أغنية »بعشقك«.
من األلبومات املنتظر طرحها خالل فترة العيد، أيضاً ألبوم »رابح 2020« 
للفنــان الســعودى رابــح صقــر الــذى أعلن رســمياً االنتهــاء من تســجيل كل 
أغنيات ألبومه اجلديد، كما كشــف فى وقت ســابق عن أســباب تأجيله عبر 
صفحته الرسمية على موقع »تويتر« قائاًل: »جمهورى احلبيب أوالً أحبكم... 
وثانيــاً األلبــوم جاهز وراح نختار الوقت املناســب لطرحه، الظروف احلالية 

صعب طرح أى عمل فيها«.
ويعتبر عام 2020 من بن أكثر األعوام ركوداً فى الســوق الغنائية، بســبب 
جائحــة »كورونــا« التــى فرضت اإلغــالق فى جميع املجاالت، إذ شــهد العام 
اجلــارى طــرح خمســة ألبومات غنائيــة ملطربن كبار فقط حتــى اآلن: ألبوم 
»سهران« للفنان عمرو دياب، وألبوم »كبير الفن« للفنان الكويتى نبيل شعيل، 
وألبــوم »أنــا لوحــدى« للفنــان رامــى جمــال، وألبــوم »أقــوى واحــدة« للفنانة 

التونسية لطيفة، وألبوم »شهد احلروف« للفنان العراقى ماجد املهندس.

محمد متساح أمانى أبوعيسى

البرومــو  للعمــل  املنتجــة  الشــركة  وطرحــت 
اخلــاص بــه متهيــدا لعرضه، فى  دور الســينما 
ويشارك فى بطولة العمل، بخالف يسرا كل من 
آســر ياســن، أمينة خليل، بيومى فــؤاد، وريهام 

عبد الغفور.
وتدور أحداثه حول شخصية يسرا التى تظهر 
طوال األحداث للفنان آســر ياسن الذى يجسد 
دور رجــل أعمــال ثري، على هيئــة روح وتطارده 
طوال األحداث، فيما جتسد الفنانة أمينة خليل 
شــخصية زوجة آســر ياســن فى العمــل، والتى 

تتعرض حلادث أليم خالل األحداث.
وليس يســرا فقط هى التى ســتعود للســينما 
بعــد غيــاب طويــل حيــث يســتعد النجــم يحيى 
الفخرانــى الســتئناف تصويــر فيلــم » الصحبة 
احللوة« والذى يشــارك فيه برفقة النجم محمد 
ســعد، وتوقــف بســبب اإلجــراءات االحترازيــة 
ملجابهــة فيــروس كورونــا، وعــدم متكــن فريــق 
العمل من اســتكمال التصويــر خارجًيا واإلقامة 

بالفنادق.

يذكر أن فيلم »الصحبة احللوة« بطولة يحيى 
الفخرانــي، ومحمد ســعد، تأليف الكاتب وحيد 
حامد، وتتولى ســاندرا نشــات، مسئولية إخراج 

الفيلم.
وتنتظــر الفنانــة الكبيــرة شــيرين ودالل عبد 
العزيــز وميرفــت أمن عرض فيلــم »أعز الولد« 
والــذى مت االنتهــاء مــن تصوير جميع مشــاهده 
منــذ فتــرة كبيــرة، وال يعلــم أحــد ســبب توقــف 

عرضه حتى اآلن.
وتــدور أحــداث فيلــم »أعــز الولــد« حــول 4 
جــدات يواجهــن العديــد مــن الضغوطــات مــع 
سلســلة  بطريقــة  العيــش  ويحاولــن  األطفــال، 
وبســيطة بشكل درامى وكوميدى فى إطار مثير 
ومشوق، حيث تتعرض كل من الفنانات: ميرفت 
أمن ودالل عبد العزيز وشــيرين لعملية خطف 
مــن قبل عصابة مجهولــة الهوية، ويضعنهن فى 

أحد املصانع الستغاللهن وطلب فدية.
الفيلــم من إخراج ســارة نوح، وتقــوم ببطولته 
أمــن،  وميرفــت  العزيــز  عبــد  دالل  مــن:  كل 

شــيرين، وإنعــام سالوســة إلــى جانــب مشــاركة 
عدد من النجوم فى أحداث الفيلم كضيوف من 
بينهــم منى زكــى ورجاء اجلــداوى وكندة علوش 

واملخرج عمرو سالمة.
ومنــد فترة يســعى الزعيم عادل إمــام للعودة 
للســينما مــع أبناءه الفنان محمــد إمام واملخرج 
رامــى إمــام فى فيلم يحمل اســم مبدئــى »الواد 

وأبوه«.
ومت تأجيل تصويره بعد موسم عيد األضحى 
املقبــل، حيــث كان يحضــر له منذ فتــرة طويلة، 
ويتولــى إخراجــه  املخرج رامى إمام ومن تأليف 
صالح اجلهينى، وهو من نوعية أكشــن كوميدى 
أفالمــه  عــن  كبيــر  بشــكل  مختلفــا  وســيكون 
الســابقة، وكان من املفتــرض البدء فى تصويره 
الفتــرة احلاليــة لذلــك ابتعــد محمــد إمــام عن 
درامــا رمضان هــذا العام، رغم ظهــوره كل عام 
فى شهر رمضان، ولكن بسبب أزمة كورونا، قرر 

صناع العمل تأجيل الفيلم.
وجنح الفنان حسن فهمى فى العودة للسينما 

من خالل فيلم »الكويســن« والذى عرض العام 
قبــل املاضــى مــن بطولــة الفنــان أحمــد فهمى 
وشــيرين رضــا وبيومــى فــؤاد وأحمــد فتحــي، 
فانتازيــا  كوميــدى  إطــار  فــى  أحداثــه  ودارت 
حــول شــخصية مفتــاح وشــقيقته غــزال ثنائــى 
متخصــص فــى النصب، يكتشــف مفتــاح وجود 
جوهــرة ثمينــة تدعــى القرمــوط القرمــزى فى 
منزل عائلة الكويســن، فيقــرر اختراق صفوف 
هــذه العائلــة من خــالل انتحال شــخصية ابنهم 
مظهــر املفقــود منــذ ســنوات طويلة، لكــن هذه 
املهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم جناحها 

فى البداية
وجنــح أيضــا الفنــان محمــود حميــدة العودة 
للسينما من خالل العديد من األعمال الناجحة 
ومنهــا »فوتوكوبــي« مع شــيرين رضــا و«يوم من 
األيــام« وهــو بطولــة جماعية مع هبــة مجدى و 

لطفى لبيب واحمد حامت.
و«البعض ال يذهب للماذون مرتن، والعارف، 

وسيدى جابر، والغسالة« وغيرها من األفالم.

أفالم  الكبار

شرين جمال

 الزعيم و الفخرانى ويسرا يعودون إلى السينما بعد غياب 
 »صاحبة 

المقام« يعيد 
يسرا و»الواد وابوه« 

مفاجأة عادل 
امام لجمهوره 

والفخرانى يستعين 
»الصحبة الحلوة« بـ

ديانا هشام: أستعد لـ»قوت القلوب«.. 
والسينما تراود أحالمى

يستعد النجوم الكبار للعودة إلى عالم السينما بعد 
ابتعاد طال لسنوات حيث تنافس الفنانة الكبيرة 

يسرا في موسم عيد األضحى القادم من خالل فيلم 
»صاحب المقام« مع النجم آسر ياسين، والذي تعود 
به إلى السينما بعد غياب 7 سنوات، منذ تقديمها 

فيلم »جيم أوفر« بمشاركة مي عز الدين.

كريم أبوزيد يعود للغناء بعد 15 عامًا.. ومصطفى كامل يستأنف تحضيرات ألبومه
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

يوليو ٢٠٢٠ ٠٢األثنين

ر

أحمد زاهر 
ودع الديكور اخلاص بفيلم »زنزانة 7«، بعدما أنتهى 

من تصوير كل مشاهده فى العمل، املقرر طرحه فى 
السينمات خالل موسم عيد األضحى املقبل.

ونشر أحمد زاهر صورا جديدة له من داخل كواليس 
تصوير الفيلم وهو يستقل دراجة نارية ويرتدى 

خوذة وميسك فى يده مسدسات نارية، وذلك عبر 
حسابه الرسمى مبوقع الفيديوهات والصور الشهير 

»إنستجرام«. 

محمد رجب
يعمــل علــي اإلنتهــاء مــن التحضيــرات النهائيــة ملسلســله 
اجلديد،  والذى يحمل اسما مبدئيا وهو »الشبكة«، وسيتم 
تغييــر االســم بعــد االنتهــاء مــن حتضيراتــه وتعاقــد النجوم 
الفتــرة احلاليــة،  والــذى ينتمى لنوعية الـ45 حلقة، ويتولى 
إخراجــه إســماعيل فــاروق. يشــار إلــى أن محمــد رجــب حقــق 
جناحــا كبيــرا فــى مسلســله األخيــر »األخ الكبيــر«، تأليــف 
أحمــد عبــد الفتــاح، وإخــراج إســماعيل فــاروق، وشــارك فــى 

بطولته كل من عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد

هيدى كرم
شاركت جمهورها ومتابعيها، بصورة جديدة عبر خاصية 

االستورى من خالل حسابها الشخصى على موقع التواصل 
االجتماعى للفيديوهات والصور »إنستجرام« وظهرت هيدى 

فى الصورة بإطاللة جذابة بفستان أحمر من أمام إحدى 
املرايات. يذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل »كلبش 3« 

تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وبطولة أمير كرارة، 
أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، 

أحمد العوضى، إسالم جمال، وعدد آخر من الفنانني.

يعيش الفنان أحمد فتحى حالة من النشاط 
الفنى المكثف، حيث يشارك فى أكثر من 

عمل فنى، منها فيلم »الغسالة« مع 
الفنانين أحمد حاتم وهنا الزاهد بينما ينتظر 

عرض فيلم »ديدو« مع الفنانين كريم 
فهمى وبيومى فؤاد

تعيــش بالتوهات التصوير حالياً حالة من النشــاط الفنى، حيث 
يقــوم عــدد من النجــوم بتصوير أعمالهم اجلديدة وســط إجراءات 
وقائيــة بســبب فيــروس كورونــا، وتتنــوع هــذه املسلســالت مــا بن 
األكشــن والدرامــا االجتماعية والرومانســية، فاجلمهور ينتظر من 
اآلن عــرض تلك املسلســالت، فبعض األعمال ســبق تصوير أجزاء 
منهــا أمــاًل فى اللحاق مبوســم رمضــان املاضى، وأخــرى تعود إلى 
اســتوديوهات التصويــر كجــزء جديــد مــن أعمال املوســم الشــتوى 
للدرامــا املطولــة ومسلســالت األجــزاء، وفــى هذا التقريــر يرصد 

»املوجز« أبرز هذه األعمال.
البدايــة مــع الفنانــة اللبنانية هيفاء وهبى التى ســتعود األســبوع 
املقبل لتصوير مشــاهدها املتبقية فى مسلســل »أسود فاحت«، الذى 
مت تأجيــل عرضــه وتوقــف تصويــره قبــل انطالق شــهر رمضان 
املاضــى بســبب انتشــار فيــروس كورونــا، حيث دخلــت هيفاء 
الفتــرة املاضية فى التحضيرات النهائية برفقة صناع العمل 

لوضع خطة عودة تصويره مرة أخرى.
وتصــور وهبــى مشــاهدها بالعمــل داخــل أحــد املواقع 
أبطــال  اللبنانيــة، مبشــاركة  بيــروت  الداخليــة مبدينــة 
العمــل، وتعمــل على نهاية تصويره خــالل فترة أقصاها 
شــهر، حيــث يتبقى لها حوالى ٣0 مشــهدا، ليدخل بعد 
ذلك مخرج العمل كرمي العدل فى أعمال مونتاج حلقات 

املسلسل وبعدها يتم االستقرار على موعد عرضه.
مسلســل »أســود فــاحت« بطولــة هيفــاء وهبــى شــريف 
سالمة، أحمد فهمى، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس 
ســعيد، رانيا منصور، نانســى صالح، ناصر سيف، حنان 
ســليمان، ســلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، 
محمــد الصاوى، عمر الســعيد، حســام اجلنــدى، ميرا 
العــدل، وهــو مــن تأليــف أمن جمــال وإخــراج كرمي 

العدل.
كمــا بدأت أســرة مسلســل »اآلنســة فرح« 
تصويــر مشــاهد املوســم الثانــى مــن العمــل 

مطلع هذا األسبوع وذلك بعد فترة من التحضيرات وترقب تطورات 
األوضاع بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى االستقرار 
علــى الفنانــن اجلــدد الذيــن ينضمــون إلى أحــداث املوســم الثانى 

السيما بسبب فتح خطوط درامية جديدة فى العمل.
 Jane the« مسلســل »اآلنســة فرح« مأخوذ من املسلســل األمريكى
virgin« ومقــرر عرضــه علــى أربعة أجــزاء وكل جــزء يتكون من 22 
حلقــة، ويشــارك فــى بطولته نخبة كبيرة من جنــوم الفن منهم رانيا 
يوســف، أســماء أبواليزيــد، محمــد كيالنى، هبــة عبدالعزيز، هدى 
مجــد، عارفــة عبدالرســول، جيــالن عــالء، مرمي اخلشــت، محمد 
عمروســى ومــن إخــراج أحمــد اجلنــدى. وتــدور أحداث املسلســل 
حــول فتــاة تدعــى »فــرح« والتى جتســد شــخصيتها الفنانة أســماء 
أبواليزيــد فهــى تعمــل فــى أحــد الفنادق وحتــاول أن تكــرس بعض 
الوقــت لدراســتها، ويلعب القــدر لعبته وتتعرض فــرح حلادث يقلب 
حياتهــا رأســاً على عقب، بعد حقنها باخلطــأ فتحمل وهى عذراء، 
وذلــك وفقــاً للقصــة التى يــدور حولها املسلســل األجنبــى الذى مت 

اقتباس أحداثه منه.
وفــى نفس الســياق تخــوض الفنانة رانيا يوســف جتربــة جديدة 
فى الدراما التليفزيونية من خالل مسلســل »احلرامى« الذى ينتمى 
لنوعيــة أعمــال الـ10 حلقات، حيث تشــترك فــى بطولته إلى جانب 
الفنــان بيومــى فــؤاد، والعمل من إخراج محمد ســالمة، ومن املقرر 
عرضــه علــى إحــدى املنصات الرقميــة عبر اإلنترنت خــالل الفترة 

املقبلة.
مسلســل »احلرامى« بطولة رانيا يوســف وبيومى فــؤاد وكارولن 
عزمــى وأحمــد داش، رنا الرئيس، وإنتاج أمير شــوقى، فكرة وكتابة 
أحمــد فــوزى صالــح ومحمد بــركات، ومــن إخراج محمد ســالمة، 
حيــث تــدور أحداث العمل فى إطار كوميدى تشــويقى، حول عملية 
ســطو فاشــلة على أحد املنازل أبطالها ســارقان ينجح أحدهما فى 
الفــرار بينمــا يقع اآلخر فــى املصيدة، ويبقــى عالقاً ومحاصراً فى 

املنزل ضمن أحداث فيها الكثير من التشويق واإلثارة.
وعــاد صنــاع مسلســل »القاهــرة كابــول« خــالل األيــام املاضيــة 

الســتكمال تصوير مشاهدهم، وكان قد وصل فريق العمل إلى %40 
من مشــاهد املسلســل، وذلك بعد توقفه منذ أبريل املاضى بســبب 
تدابيــر فيــروس كورونــا املســتجد، ومــن املقــرر عرضه فى املوســم 
الرمضانــى املقبــل. حيث يتناول املسلســل ثالث قصص مثيرة حول 
املؤامــرات التــى حُتاك ضــد املنطقة العربية، خاصــة مصر بالفترة 
األخيــرة، مســلطاً الضوء على األعمــال اإلرهابية التى تقع فى هذه 
املنطقة، ويشارك فى بطولة العمل نخبة كبيرة من جنوم الفن منهم 
طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبدالوهاب، خالد كمال وحنان 

مطاوع، شيرين، أحمد رزق، ومن إخراج حسام على.
ونختتــم مبسلســل »حكايات بنــات« اجلزء اخلامــس الذى انطلق 
تصويره األسبوع املاضى، بعد أن توقف فريق العمل بسبب األوضاع 
التــى متــر بهــا البالد مــن فيروس كورونا املســتجد، وتــدور أحداث 
املسلســل فى إطار اجتماعى تشــويقى والعمل من إخراج مصطفى 

أبوسيف.
املوســم  خــارج  املسلســل  مــن  الرابــع  اجلــزء  عــرض  مت  وقــد 
الرمضانــى، وأشــاد به اجلمهــور على مواقع التواصــل االجتماعى، 
ويرصــد املسلســل حكايات احلب فى حيــاة الفتيات وكيفية التعامل 
مع الرجال، ويشارك فى بطولة العمل كوكبة من النجوم منهم ميرنا 
نــور الديــن، هنــد عبداحلليــم، هاجر أحمد، أســماء جــالل، أحمد 
كــرارة، حــازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حســن، محمــد إبراهيم، 

وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحة، وغيرهم.
يذكــر أن اجلــزء األول مــن مسلســل »حكايــات بنــات« عــرض 
فــى عــام 2012، والقى جناحاً جماهيريــاً كبيراً، وكان من بطولة 
حوريــه فرغلــى، دينا الشــربينى، صبا مبارك، ريهــام أمين، كرمي 
فهمى، رجاء اجلداوى، مها أبوعوف، عمرو صالح، وتأليف باهر 
دويــدار، وإخــراج حســن شــوكت، واجلــزءان الثانــى والثالث قد 
عرضا عام 2017 مع بعض التغييرات فى البطالت حيث شارك 
فيه كل من دينا الشربينى، صبا مبارك، إجنى املقدم، ندا موسى، 
أحمــد العوضــى، أجمد جمال ســعيد وعمرو صالــح ومن إخراج 

مصطفى أبوسيف.

الوجه األخر لنسرين طافش 

أسرار وتفاصيل عودة احلياة إلى بالتوهات الدراماشعلة نشاط

شرين جمال

وكتبــت طافــش تعليقاً على الصورة: »أول يوم تصوير، الوجه اآلخر.. 
توكلنــا علــى اهلل«، وذلــك عبــر صفحتها الرســمية مبوقع تبــادل الصور 

والفديوهات الشهير إنستجرام.
مسلسل »الوجه اآلخر« بطولة كوكبة متميزة من النجوم منهم، ماجد 
املصرى ونســرين طافش وندى موســى وعماد رشــاد وهبة األباصيرى 

ومادلــن طبــر ومهند حســنى وعماد رشــاد، وســيناريو وحــوار فداء 
الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

وقالــت  »طافــش«، أنهــا لن تقبــل البطولــة املُطلقة على حســاب 
العمــل نفســه، قائلــة: »ما يهمنيــش تكون بطولة ُمطلقة والســالم«، 
منوهــة إلــى أن هذا لن يجعلها تتنــازل عن احملتوى القيمى والفنى 

واإلبداعى املوجود فى النص واملشروع. 
وأشــارت نســرين طافش، إلى أن اهتمامها بأن تشارك فى عمل 
هــادف ســواء كان بطولــة جماعيــة أو ُمطلقة، الفتة إلــى أن هدفها 
مــن هــذا هو ان يحقق العمــل جناًحا ويراه اجلمهور ويســتمتعون به 

ويتعلمون منه ويتفاعلون معه. 
وأعربــت »طافــش« عــن ســعادتها مــن النجــاح فــى مصــر، وحــب 
اجلمهور املصرى لها، مؤكدة أنها تبادل املصرين نفس احلب، وتعشق 
مصر قبل أن تبدأ العمل فيها، الفتة إلى أنها حزينة للتأخر فى العمل 
مبصر، وأنه كان يعرض عليها العمل بأفالم ومسلســالت مصرية منذ 
أكثر من 10 سنوات، لكنها كانت مشغولة بحياتها والعمل فى سوريا. 
وحــول حالتهــا العاطفيــة، قالــت الفنانــة نســرين طافــش، إنهــا ال 
ترفض الزواج، لكنها تنظر إليه مبنظور خاص، قائلة: »اجلواز حاجة 
حلوة، وأنا بحب املشروع ده، وإنى أعمل عائلة«، مشيرة إلى أن الزواج 

ليس غاية مطلقة لديها: »مش الغاية إنى أجتوز والسالم«. 
وأوضحت نســرين طافش، أن الزواج بالنسبة لها اختيارا، ويجب 
أن يكــون صحيًحــا أواًل، مؤكــدة أنهــا عندمــا جتــد اإلنســان الذى 
يستحقها، وجدير بحبها وإخالصها ووفائها والتزامها ومشاعرها 

وعواطفها؛ لن تتردد فى املوافقة عليه.
وأشارت نسرين طافش، إلى أنه يجب أن يوجد بينها وبن شريك 
حياتها، انسجام روحى وفكري، وأن لديها مواصفات خاصة تبحث 

عنها، ولن تتردد فى قبول شخص تنطبق عليه هذه املواصفات، الفتة 
إلى أنها فى الفترة احلالية تركز على عملها الفنى فقط. 

وحول مواصفات شــريك أحالمها، أوضحت نســرين طافش، أنها 
مواصفات شخصية أكثر منها شكلية، فالشخصية هى أن يكون شخصا 
ناجحا يتمتع بالثقة بالنفس، ألنها ناجحة، لذا تريده ناجًحا ومنجًزا فى 
حياتــه، وأال يكــون ال شــئ فــى حياته قــد حققه، فى الوقــت الذى تكون 

حققت هى كل شئ، فهذا ليس توازًنا فى العالقة. 
وأضافت »طافش« أنها تبحث عن الكرم ضمن الصفات الشــخصية، 
الفتــة إلــى أنــه ليس املقصود الكرم املادي، ولكــن الكرم فى العواطف بـ 
)التعبير واحلنية واحلب واإلحتواء(، هذا باإلضافة إلى الذكاء وحتديد 

أهدافه جيًدا، وحتقيق ذاته. 
وحــول املواصفــات الشــكلية، أوضحت نســرين، أنها حتب االســتايل 
العربــى أو الالتينــي، وليس الغربي، فقالت: »مش عايزاه أشــقر وبعيون 

ملونه وبشرة بلوندية«. 
وأضافت نســرين طافش، أن هناك أشــباء أخرى حُتســد عليها غير 
اجلمــال، مثل )االبتســامة والنجاح ومحبة النــاس واالجتهاد والصحة(، 

الفتة إلى أنها تركز فى عملها أكثر من اإلنشغال مبثل هذه األشياء. 
إنهــا مرحــة  نســرين طافــش،  قالــت  الشــخصية،  وحــول صفاتهــا 
و»فرفوشــة أوي« بطبيعــة شــخصيتها، وأشــارت إلــى أنهــا ال تتأقلم مع 
األخريــن ســريًعا، قائلــة: »أنا مــا باخدش وش على الناس بســرعة وفى 

ناس ملا بأرتاح لهم؛ شخصيتى الفرفوشة الطفلة بتطلع لوحدها«. 
وأضافــت نســرين طافــش، أنها ال حتــب أن تأخذ األمور بشــكل جاد 
كثيًرا، لكنها حتب أن متزح وتلعب مثل األطفال، وال تشــعر باخلجل من 
هــذا، لكــن تتحفــظ على ذلك فــى أماكن العمــل، أو األماكن الرســمية، 

وتتعامل بشكل جاد. 
وأشــارت نســرين طافش، إلى أن شــخصية الفرفوشة تظهر أكثر لديها 
فــى األماكــن الصحيحــة مــن خالل السوشــيال ميديــا، ألن النــاس هناك 
يلمسون هذه الشخصية، مؤكدة أن عصبيتها مثيرة للضحك، فالعصبية ال 
تتمكن منها أكثر من 5 دقائق بعدها تقوم بحل املشكلة، وال جتعلها تطول.
وأكــدت طافــش، أنهــا ال حتــب أن تتمكــن العصبيــة منها وتســتفحل 
بداخلها، الفتة إلى أنها ال حتب األشخاص العصبين على طول املدى، 

ألن احلياة بالنسبة لها أبسط من ذلك. 

فاروق لطفى فاروق لطفى

أعلنت النجمة نسرين طافش، تصوير أولى مشاهدها 
في مسلسل »الوجه اآلخر« مع الفنان ماجد المصرى، 

وذلك من خالل نشرها صورة جديدة من أول يوم تصوير 
داخل الكرفان الشخصي لها بالمسلسل.

لست ممثالً كوميدياً فقط.. وأمتنى التعبير عن مشكالت ذوى الهمم

أحمد فتحى:

بينمــا ينتظــر عــرض فيلم »ديدو« مــع الفنانن 
»فتحــى«  وذكــر  فــؤاد.  وبيومــى  فهمــى  كــرمي 
لـ»املوجــز«، أنــه انتهى من تصوير كافة مشــاهده 
فى فيلم »الغســالة« حيث يجســد شخصية شاب 
يدعى »سيد«، وهو دور كوميدى ولكنه دور جديد 
ومختلف فى تناوله وغير معتاد وســيكون مفاجأة 

للجمهور.
وتدور أحــداث العمل فى إطار كوميدى خيالى 
مــن الفانتازيــا، لكــن بشــكل مختلــف عمــا ُقــدم 
ســابقاً، حول غســالة متطــورة ميكن مــن خاللها 

السفر عبر الزمن.
وإخــراج  صليــب،  عــادل  تأليــف  »الغســالة« 
عصــام عبداحلميد، وإنتاج ســينرجى فيلمز ونيو 
سينشــرى وأفــالم مصــر العامليــة، ويشــارك فــى 
بطولته أحمد حامت وهنا الزاهد ومحمود حميدة 
ومحمــد ســالم وطاهــر أبوليلــة وعــدد آخــر من 

الفنانن الشباب.
وأشار إلى أنه سعيد جداً بردود فعل اجلمهور 
حول مسلســل »اللعبة« الذى عرض ضمن موســم 
درامــا رمضــان املاضــى، حيــث تلقــى مــن خالله 
مرتــن ردود فعــل قوية، وذلك بعــد عرضه للمرة 
األولــى على إحــدى املنصات اإللكترونيــة وللمرة 
الثانيــة بعــد عرضــه علــى شاشــة »إم بــى ســى 
مصــر«، وذلك بعــد النجاح الســاحق الذى حققه 
فــى عرضــه األول. وأكد »فتحــى« أنه من املنتظر 
إنتــاج جــزء ثــان من مسلســل »اللعبــة« بعد جناح 
جــزءه األول ســواء علــى املنصــات اإللكترونية أو 
على الشاشة الصغيرة، مؤكداً أنه مع إنتاج أجزاء 
ثانيــة مــن األعمال الفنية طاملا بها رســالة هادفة 
للجمهــور. وأضــاف أن األســباب الرئيســية وراء 

حماســه للمشــاركة فــى بطولة العمــل متثلت فى 
أن جميع فريق املسلســل أصدقــاؤه، ومنهم املنتج 
أميــر شــوقى وهو مــن أقرب األصدقــاء إلى قلبه 
وأكثــر مــن أخ، وكذلــك الفنانــن شــيكو وهشــام 
ماجــد حيث جتمعهــم »كيميا« خاصــة، وكان أول 
تعــاون يجمعهــم مــن خــالل فيلــم »بنــات العــم«، 
إضافــة إلى املخرج معتــز التونى الذى تعاون معه 
فــى العديــد من األعمــال الفنيــة بداية مــن فيلم 
»كابــن مصــر«، مضيفاً أن دوره وســيناريو العمل 
كلها عوامل رئيســية كانت الســبب وراء مشــاركته 
فــى العمــل. وأشــار إلى أنــه ينتظر طــرح أحدث 
أعمالــه الســينمائية فيلــم »ديــدو«، الــذى تأجــل 
عرضــه مؤخراً بســبب فيروس كورونا املســتجد، 
وهــو أول عمــل فنى مصــرى »جرافيكس«، وتدور 
أحداثــه حول 5 أشــخاص يتــم حتويلهم فى وقت 
مــا إلــى عقــالت أصبع، فيقعــون فــى العديد من 
املفارقــات واملغامــرات املثيــرة، ويحاولــون النجاة 

فى إطار من الكوميديا.
ويشــارك فــى بطولــة »ديــدو« كوكبــة متميــزة 
مــن النجــوم، منهــم كــرمي فهمــى، وبيومــى فؤاد، 
وحمــدى امليرغنى، ومحمــد ثروت، وهدى املفتى، 
ومجموعــة مــن ضيــوف الشــرف ومنهــم أحمــد 
فهمــى، وهشــام ماجــد، وشــيكو، وغيرهــم، وهو 
من إنتاج كرمي الســبكى ومحمد أحمد الســبكى، 
وســيناريو وحــوار كــرمي فهمــى، وإخــراج عمــرو 
صــالح. وأكــد أنــه ممثــل شــامل وليــس ممثــاًل 
كوميديــاً فقــط، حيــث قــدم األدوار التراجيديــة 
وأجــاد فيهــا بجانــب الكوميديــة، مؤكــداً أنــه من 
الطبيعــى أن يحب اجلمهور الفكاهة، ولكن هناك 
أيضــاً شــخصيات إنســانية حقيقيــة جتمــع كل 

الصفات من حزن وضحك وحب وكراهية وهو ما 
يســعى دائماً لتقدميه إلــى اجلمهور. وأضاف أن 
حلم أى ممثل أن يكون »جنم شباك«، ولكن احللم 
األكبــر الــذى يــراوده أن ميثــل كل الشــخصيات 
باجلــودة التــى يحلم بها، مــن خالل تقدمي أعمال 
فنية مهمة تترك بصمات مشــرفة لدى اجلمهور. 
وأشــار إلى أن جميــع النجوم املصريــن العظماء 
هــم مثلــه األعلى فى مجال التمثيــل، ولكن أقرب 
النجــوم الذيــن تأثــر بهم مــع مرور الزمــن النجم 
الراحل نور الشــريف، مشــيراً إلى أن شــخصيته 
احلقيقيــة قريبــة جداً من شــخصية »رضا« التى 
قدمهــا فــى فيلم »ســاعة رضــا« ومت طرحه بدور 
العــرض الســينمائى، ومــن املقــرر طرحــه علــى 
القنــوات الفضائيــة خــالل الفتــرة املقبلــة ألنهــا 
شــخصية إنســانية جداً لشــاب يقطن فى إحدى 
املناطق الشعبية. وأكد »فتحى« أنه يتمنى جتسيد 
عــدد مــن الشــخصيات منها شــخصية »املهمش« 
وذوى الهمــم، حيث لم تقدم حياتهم فى الســينما 
إال فــى أعمــال قليلــة، مشــيراً إلى أنــه ليس ضد 
ورش التمثيــل، لكنــه مــع الــورش احلقيقية فقط 
التــى يتولــى إدارتهــا مجموعة مــن املوهوبن فى 
عالــم التمثيــل، والذيــن ميتلكــون خبــرات فنيــة 
مهمــة، لذلــك ال بــد أن تبنــى ورش التمثيــل على 
أسس صحيحة حتى تقدم مواهب فنية إلى سوق 
العمل. وأشار إلى أن العديد من املسلسالت نالت 
إعجابــه فى ماراثون دراما رمضان املاضى، منها 
»االختيــار« بطولــة النجــم أمير كــرارة، و»الفتوة« 
للنجم ياســر جالل، و»ليالينا 80« بطولة الفنانن 

إياد نصار وغادة عادل.

أنتظر عرض »ديدو« بفارغ الصبر.. ونجاح اللعبة أسعدنى

يعيش الفنان أحمد فتحى حالة من 
النشاط الفنى المكثف، حيث يشارك فى 
أكثر من عمل فنى، منها فيلم »الغسالة« 

مع الفنانين أحمد حاتم وهنا الزاهد

»أسود فاتح«.. وحكايات »إال أنا« تحت قيد التنفيذ بعد توقفه بسبب فيروس كورونا هيفاء وهبى تعود من جديد لـ
فريق عمل »اآلنسة فرح« يبدأ تصوير الجزء الثانى.. ورانيا يوسف تخوض تجربة درامية جديدة من خالل »الحرامى«

الجمهور ينتظر بشغف الجزء الخامس من »حكايات بنات«.. و»القاهرة كابول« على موعد مع الجمهور فى السباق الرمضانى المقبل
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قــام بنك مصر مؤخــراً بتوقيع بروتوكول تعاون 
وعــاج  املبكــر  لاكتشــاف  بهيــة  مؤسســة  مــع 
ســرطان الثــدى باملجــان، وذلــك للتبــرع مببلغ 10 
مليــون جنيــه لســد االحتياجــات الطبية وشــراء 
جهازيــن ماموجــرام للكشــف املبكــر عــن أمراض 
ســرطان الثدي، والــذى ميثــل وجودهمــا إضافــة 
قويــة فــى تقــدمي خدمــة الكشــف املُبكــر لعــاج 

سرطان الثدى جلميع السيدات.
ويأتــى توقيع هذا البروتوكــول انطاقاً من دور 
البنــك الرائــد فــى مجــال املســئولية املجتمعيــة 
باعتبارها أحد محاور حتقيق التنمية املستدامة، 
وحرصــه علــى ســد احتياجات املؤسســة الطبية 
الســتقبال أعــداد إضافيــة مــن الســيدات تقــدر 
بحوالــى 56 ألــف ســيدة ســنوياً إلجــراء الكشــف 
املبكــر، وذلك للمســاعدة فى القضــاء على قوائم 

االنتظار عن طريق زيادة وحدات الكشف املبكر.
ومــن اجلديــر بالذكــر ان بنــك مصــر يحرص 
دائماً انطاقاً من دوره الرائد فى مجال املسئولية 
املجتمعيــة باعتبارها أحد محاور حتقيق التنمية 
املســتدامة، على املســاهمة فى التنمية الشــاملة 
ملختلــف قطاعــات املجتمع مبا فــى ذلك الصحة 
والتعليم والثقافة والعمل والبيئة، ومساندة القرى 
األكثــر احتياجاً ومشــروعات املــرأة املعيلة وكل ما 
يختص بتنمية اإلنســان، كما يحرص البنك على 
دعــم جهــود الدولــة فى كافــة املجــاالت التنموية 
والتــى  والتعليــم  الصحــة  مجــال  فــى  وخاصــة 
حتــرص الدولة علــى االرتقاء بهما لرفع مســتوى 
اخلدمــة املقدمــة للمواطنــن مبــا ينعكــس علــى 

الصالح العام.
هذا وقد قام بنك مصر مؤخراً باملساهمة فى 
عدة مشروعات تنموية خاصة مبجال الصحة 
ويأتى على راسها دعم البنك للقطاع الصحى 
فى محافظات مصر ملواجهة تداعيات انتشار 
فيروس كورونا املســتجد بأكثر من 600 مليون 
جنيــه، هــذا إلى جانب دعمه ملؤسســة مجدى 
يعقــوب ألمــراض وأبحاث القلــب مببلغ 32.08 
مليــون جنيــه، وذلــك إلنشــاء مركز القســطرة 
فــى مستشــفى مجــدى يعقــوب اجلديــد فــى 
حدائــق أكتوبــر، وذلك لتلبية االحتيــاج املتزايد 
علــى عــاج القلــب واألوعيــة الدمويــة، ودمــج 

العــاج والبحــث وتطويــر القــدرات بطريقــة 
علمية، هذا إلى جانب دعم مستشفى الناس 
لألطفــال مببلــغ 30 مليــون جنيــه لدعم مركز 
األشــعة باملستشــفى، وكذلك دعم مستشــفى 
املنيا اجلامعى للمســاهمة فــى تطوير ملحق 
عمليــات املستشــفى مببلــغ 65 مليــون جنيه. 
هــذا وقــد وصلــت إجمالى مســاهمات البنك 
فــى مجــال املســئولية املجتمعية خــال العام 
املالــى 2020/2019 لنحو 1.4 مليار جنيه، وقد 
بلغــت مســاهمات البنــك أكثر مــن 3.2 مليار 

جنيه خال اخلمس سنوات األخيرة.
حصــل بنك مصــر  على جائزة أفضل بنك 
فــى مجــال املســئولية املجتمعيــة فــى مصــر 
لعــام 2020 من مجلــة إنترناشــيونال فاينانس 

العاملية.
 وتعــد هذه هى املرة الثالثة التى يحصل فيها 
البنــك علــى نفس اجلائــزة من نفس املؤسســة، 

حيــث ســبق لبنــك مصــر احلصــول علــى تلــك 
اجلائزة فى عامى 2017 و2019.

جدير بالذكر أن مجلة إنترناشيونال فاينانس؛ 
هى إحدى املجات املالية املتخصصة فى العالم 
التى تتخذ من بريطانيا مقراً لها، وتستند املجلة 
فــى اختيارها للبنوك الفائزة إلى مجموعة كبيرة 
مــن املعاييــر املصرفيــة الدولية واملرتبطــة باألداء 
وكذلــك  البنــك  يتبناهــا  التــى  واالســتراتيجية 
االنشــطة اخلاصــة مبجال املســئولية املجتمعية، 
باإلضافــة إلــى آراء مجموعة متميزة من احملللن 

واملصرفين الدولين.
ويعــد فــوز بنــك مصــر بتلــك اجلائــزة تأكيداً 
لــدوره الرائــد فــى مجــال املســئولية املجتمعيــة، 
حيــث أنــه مــن أكبــر البنــوك التــى لهــا بــاع فى 
مجال املســئولية املجتمعية ومن أكثر املؤسســات 
إدراكاً للمســئوليات البيئيــة واالجتماعية وقواعد 
احلوكمــة التى تقع على عاتق املؤسســة وتتكامل 

مــع معاييــر أدائها واســتدامة أعمالها على املدى 
الطويــل، وهــو أول بنــك مصــرى مملــوك للدولــة 
يحصــل علــى موافقــة منظمــة املعاييــر الدولية 
لتقارير االســتدامة )GRI( ويقوم بتقرير األعمال 
بالتوافــق مع مبادئ االســتدامة من خال مراعاة 
احلوكمــة وحقــوق االنســان، ومكافحــة الفســاد، 
واملشــاركة املجتمعية، مع مراعاة معايير السامة 

البيئية.
فــى مجــال  أنفــق 800 مليــون جنيــه  البنــك 

املسئولية االجتماعية لعام 2020-2019
كمــا يتوافــق البنــك مــع معاييــر األمم املتحدة 
UN GLOBAL COMPACT للمواطنة )املســئولية 
املجتمعية للمؤسســات(، وجدير بالذكر أن البنك 
قــام بإنفــاق نحــو 760 مليــون جنيــه فــى مجــال 
 2019/2018 املالــى  للعــام  املجتمعيــة  التنميــة 
املالــى  العــام  فــى  جنيــه  مليــون   800 وحوالــى 

.2020/2019
وحــاز البنك على عدة جوائز عاملية فى مجال 
املسئولية املجتمعية منها؛ أفضل بنك فى مجال 
االســتدامة البيئية  مصر عام 2019  واملســئولية 
مــن مجلــة جلوبــال  املجتمعيــة- مصــر  2018 
بيزنــس أوت لوك البريطانية، وجائزة أفضل بنك 
فى مجال املســئولية املجتمعيــة مصر من مجلة 
إنترناشــيونال بيزنــس لعامــى 2018 و2019، كمــا 
حصــل البنك على جائــزة أفضل بنك فى مجال 
املســئولية املجتمعية  مصــر عام 2019 من مجلة 
جلوبال براندز البريطانية، كما فاز البنك بجائزة 
أفضــل بنــك فــى مجــال املســئولية املجتمعيــة  
مصــر عــن عامى 2019 و 2020 من مجلة جلوبال 

بانكينج آند فاينانس ريفيو.
ومــن اجلديــر بالذكــر أن تلــك اجلوائز تعد 
تتويجاً جلهود بنك مصر وتأكيداً لدوره الرائد 
وقدرتــه املتواصلة على حتقيق مســتويات أداء 
قويــة فــى مجــال املســئولية املجتمعيــة، هذا 
وقــد ســاهم البنــك بشــكل كبير فــى رفاهية 
ورخــاء مصــر منــذ تأسيســه، فبنــك مصر ال 
يســعى إلى حتقيــق الربحية املالية فحســب، 
بــل يعمــل أيضــاً كمحفــز للتنميــة الوطنيــة 
واالســتراتيجية، مما يؤكد التزامه باالستدامة 

والتطوير املستمر

بنك مصر يدعم مؤسسة بهية لالكتشاف املبكر وعالج سرطان الثدى 
باملجان والتبرع بـ 10 مليون جنيه لصالح محاربات سرطان الثدى

حصــل البنك التجــارى الدولى - مصر، أكبر بنك 
قطــاع خــاص فى مصر علــى املركز 369 هــذا العام 
بــدال مــن 548 العــام املاضى فــى التصنيــف العاملى 
مــن مجلــة » ذا بانكــر » األمريكيــة، لـــ »أفضل 1000 

بنك فى العالم«. 
حيــث تقــدم التجــارى الدولــي، 179 مركــزا دفعــة 
واحــدة وذلكــف اســتناداً علــى النتائج املاليــة القوية 

التى حققها البنك العام املاضي
كمــا جــاء البنــك فــى املركز العاشــر فــى إفريقيا 
بــرأس مــال قــدره 2.943 مليــار دوالر، وفقــا للقائمــة 

التى أصدرتها املجلة أيضا.
وضمــن قائمــة أفضــل 5 بنــوك فــى إفريقيــا من 
حيــث النمــو، أحتــل التجارى الدولــى املرتبــة الثانية 

بنمو ضخم بنسبة %74.76.
وتصنف قائمة ذا بانكر البنوك من حيث إجمالى 
األصول ومعدل منوها، واألرباح قبل خصم الضرائب 
وكذلك معدل منوها، فضًا عن رأس املال األساسى 

ومعدل منوه، ونسبة كفاية رأس املال.    

وعلق هشــام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك 
التجارى الدولى قائا: » تقدمنا فى قائمة التصنيف 
العاملــى ملجلة ذا بانكر لهــذا العام تأكيد جديد على 
قوة املركز املالى للبنك، وتطلعه إلى النمو املستدام«.
وأضاف أن هذا اإلجناز اجلديد يعكس مدى التزام 
التجارى الدولى باالبتكار والنمو وقدرته فى احلفاظ 
على قوة مركزه املالى وجودة أصوله والســيولة املالية 
العاليــة، كمــا يؤكد موقعه الريــادى كأكبر بنك قطاع 

خاص فى مصر«.
وأســتطرد عــز العــرب أن البنــك يؤكــد علــى إلتزامه 
بضمان حصول عمائه على أفضل املنتجات واخلدمات 
املصرفية التى ترقى للمعايير العاملية، إلى جانب سعيه 
فــى نفس الوقت حلصول جميع شــرائح وفئات املجتمع 

املصرى على خدمات بنكية سهلة االستخدام.
اجلديــر بالذكــر أن البنك التجــارى الدولى حصل 
علــى العديــد من املراكز املرموقة من أهمها تصنيفه 
باملركــز الـ 28 بقائمــة مجلة فوربس األمريكية ألكبر 

100 شركة فى الشرق األوسط لعام 2020.

عقد مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى اجتماعا اليوم 
ناقــش مقترحات الغرفة آلليــة عمل صندوق دعم وضمان 
االستهاك الذى أطلقته وزارة املالية وحددت مجموعة من 

املقترحات متهيدا لتقدميها للجهات املعنية.
 قــال املهنــدس طارق شــكرى رئيس مجلــس إدارة 
التــى مت  املقترحــات  إن  العقــارى،  التطويــر  غرفــة 
قصيــر  زمنــى  ســقف  وضــع  تضمنــت  مناقشــتها 
إلجراءات احلصــول على متويل عبر املبادرة وإخطار 
العميــل وحتديــد خطــوات واضحة ومحــددة ومعلنة 
لتجنــب املشــاكل التــى يواجههــا العمــاء حاليا عند 
احلصــول علــى متويــل حيــث يفقــد العمــاء حاليا 

الرغبة فى الشراء جراء التعقيدات وتأخر الرد.
أشــار إلــى أهمية تيســير اإلجــراءات واملســتندات 
املطلوبــة مــن العميــل بتفعيــل نظام إقرار املســتفيد 
بصحة البيانات املرفقة وحتمله املســئولية القانونية 
لصعوبــة احلصــول علــى معظــم املســتندات التــى 

تطلب حاليا كإثبات الدخل وغيره .
وأطلقت وزارة املالية مبادرة إنشــاء صندوق ضمان 
وحتفيز االســتهاك يهدف إلى ضم شــريحة جديدة 
من املســتهلكن ممن ال يستطيعون شراء عقارات أو 
ســلع معينــة، ويتم مــن خاله تقدمي ضمــان لتمويل 

البنوك لهذه القروض برأسمال مليارى جنيه.
قال شكرى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد 
على أهمية تيســير اإلجراءات وأن املبادرة تســهم فى 
دخول شــرائح أخرى لم يكن مبقدورها االستفادة من 

املبادرات احلالية لصعوبة الوفاء باالشــتراطات حيث 
وجه الســيد الرئيس رســالة طمأنة للناس بالتعامل 
مــع البنــوك دون تخــوف وســهولة اإلجــراءات حيــث 
يهــدف الصنــدوق لتقــدمي ضمــان لتمويــل البنــوك 
لهــذه القروض، وبذلك تكون الدولة ســعت لتيســيير 
حصول املواطنن على وحدة سكنية أو سلعة بضمان 
مــن احلكومــة، وبالتالى يحد من تكلفة القرض على 

العميل ويساهم فى حتريك الطلب واالقتصاد.
أوضــح أن املقترحــات شــملت أيضــا زيــادة ســقف 
قيمــة الوحــدات التــى تســتفيد مــن املبــادرة ألكثر من 
2.25 مليــون جنيــه وهــو احلــد احلالــى ملبــادرة متويل 
متوســطى الدخــل وذلك الســتفادة شــرائح جديدة من 
املبادرة وبالتالى حتقيق الهدف منها بتنشيط املبيعات.
أضــاف شــكرى، أن مــن املقترحــات أيضــا تيســر 
اإلجــراءات للشــركات فــى تعاماتهــا مــع اجلهــات 
احلكوميــة والتــى تواجــه صعوبة فيهــا حاليا كطلب 
حصــول الشــركة علــى حــق رهــن وحــدات املشــروع 
وذلــك بتحديــد فترات زمنية قصيــرة للحصول على 

املوافقات الستفادة عمائها من املبادرة.
قــال إنــه ميكــن للعمــاء االســتفادة مــن مبــادرة 
السلع املعمرة بضمها إلى الوحدات من خال توفير 
وحدات شاملة األجهزة املنزلية وتقسط على العميل.
أضــاف أن الغرفــة ســتعد مذكرة بهــذه املقترحات 
متهيدا لعرضها على املســئولن عن الصندوق عقب 

إعان تفاصيل آلية عمله.

قــال محمــد وحيــد، رئيــس مجلــس إدارة شــركة 
كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة اإللكترونية، 
إن البرامــج واملشــروعات التــى أعدتهــا »كتاليســت« 
فــى مجــال االقتصــاد الرقمــى والتوظيــف املســتقل 
ســتجعلها أكبــر مصنع لــرواد األعمــال وأهم منصة 

لاستثمار مبصر فى غضون سنوات قليلة.
وأضــاف رئيــس كتاليســت املتخصصــة فــى ريادة 
األعمــال واحللــول املبتكــرة للتجــارة واخلدمــات، أن 
الشــركة تشــق طريقــا جديدة علــى أغلــب الفاعلن 
فــى الســوق املصرية، لكــن هذا العائــق النوعى رمبا 
يكون فرصة فى الوقت نفسه، ألنه يضمن مستويات 
إيجابية من النجاح والنمو مبجرد الوصول إلى قاعدة 
جيــدة مــن العمــاء واملســتخدمن. متابعــا: »أطلقنا 
جتربــة جديــدة علــى الســوق، ســنبذل جهــدا أكبــر 
لتســويقها وإقنــاع النــاس بها، لكننا نضمــن النجاح، 
ليس فقط ألن املنافســة احمللية غير موجودة، ولكن 
ألن إمكانات النمو متوفرة، وألننا اتبعنا فى تخطيط 
برامجنا ومشــروعاتنا واملنصات املقرر إطاقها أعلى 
معاييــر الضبــط واحلوكمــة واالســتجابة ملتطلبــات 

العالم الرقمى وحتوالت االقتصاد اجلديد«.
لتجــارة  إلكترونيــة  ســوق  أول  مؤســس  وأوضــح 
املنتجــات املصريــة، أن »كتاليســت« اختــارت دخــول 
الســوق مــن بوابة التجــارة اإللكترونية دعمــا لإلنتاج 
تلــك  أن  خاصــة  احلقيقــى،  االقتصــادى  والنمــو 
املســاحة تنعكــس ســريعا علــى املجتمع عبــر تنمية 
دخول املســتثمرين الصغار وحتسن اإلنتاج والتداول 
التجــارى واإلنفاق االســتثمارى، وســننتقل الحقا إلى 
الســتكمال  املســتقل،  والعمــل  اخلدمــات  اقتصــاد 
منظومــة العمــل ومتكــن أكبــر عــدد مــن أصحــاب 
املهــارات وتأهيلهــم للنفــاذ إلــى األســواق اإلقليميــة 
والعامليــة، واقتطــاع حصــة من الطلــب املتنامى على 

املنتجات واخلدمات الرقمية«.
وأشــار »وحيــد«، إلــى أن برامــج شــركة كتاليســت 

تســتهدف خال ســنواتها األولى ترقيــة عدد التجار 
اإللكترونيــة  التجــارة  منصــات  علــى  والعارضــن 
العامليــة، مثــل أمــازون، مــن 100 تقريبــا فــى الوقــت 
احلالــى إلــى نحــو 100 ألف، وزيــادة النشــطن عبر 
منصــات العمــل املســتقل واخلدمــات احملــدودة مــن 
نحــو 25 ألفــا فى الوقــت الراهن إلى نصــف املليون 
فى غضون ســنتن من االنطــاق، مع مواصلة النمو 
بأحجــام إنتــاج ومبيعــات وملتحقن جدد مســتقرة، 
مستطردا: »خططنا تستهدف الوصول إلى 600 ألف 
فى الســنوات األولــى، تنعكس منتجاتهــم وخدماتهم 
وعوائدهــم على 10 ماين فى محيطهم من األســر 
واملتعاملــن وساســل التوريــد ومقدمــى اخلدمــات 
كتاليســت  ســيجعل  الــذى  األمــر  وهــو  اآلخريــن، 
وأضخــم  األعمــال  لــرواد  أكبــر مصنــع  ومنصاتهــا 
منصــات االســتثمار املصرية خال الســنوات األولى 

من انطاقها«.

أنفق 800 مليون جنيه فى مجال المسئولية االجتماعية لعام 2020-2019

تأكيد جديد على قوة المركز المالى للبنك، وتطلعه إلى النمو المستدام 

تضمنت وضع سقف زمنى قصير إلجراءات الحصول على تمويل 

نستهدف دعم اإلنتاج والنمو االقتصادى الحقيقى

 »التجارى الدولى CIB« ضمن تصنيف 
»ذا بانكر« ألفضل 1000 بنك عاملياً

»غرفة التطوير العقارى« حتدد مجموعة مقترحات عمل 
»صندوق دعم وضمان االستهالك« متهيدا لعرضها على املسئولني

محمد وحيد: »كتاليست« ستكون أضخم مصنع 
لرواد األعمال وأهم منصة استثمار فى مصر

محمد االترىب

هشام عكاشة هشام عز العرب

م. طارق شكرى

محمد وحيد

وقــع البنــك األهلى املصرى ومؤسســة التمويل 
الدوليــة IFC اتفاقيــة تعــاون بهــدف االســتفادة 
مــن خبــرات اجلهتن فــى متويل مضخــات املياه 

باألراضى الزراعية لتعمل بالطاقة الشمسية.
وفــى تعليــق لــه علــى االتفاقية، صرح هشــام 
عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك األهلى املصرى 
ــأتى انطاقــا مــن حــرص  أن التعــاون مــع IFC يـ
البنك على دعم اســتراتيجية الدولة ورؤية مصر 
2030 وتوجهاتها نحو التوســع فــى برامج التنمية 
الوطنية املســتدامة وزيادة كفاءة اســتخدام املوارد 
احملليــة املتاحة للطاقة واحلفاظ على مصادرها، 
إضافــة الى اميان البنــك األهلى املصرى بأهمية 
تعظيــم االســتفادة من مصــادر الطاقــة املتجددة 
ومــن أهمهــا الطاقــة الشمســية التــى تتمتع بها 
مصــر، مع حــرص البنك على تغيير منط احلياة 
والســلوك االســتهاكى لدى املواطنــن من خال 
ترشــيد اســتخدام الطاقة ليواكب بذلــك معايير 

التنمية املستدامة املعمول بها عامليا .
مشــيرا الــى ان هــذا التوجــه ينعكــس بشــكل 
إيجابى على دفع االقتصاد واحلفاظ على البيئة، 
خاصة مع اســتراتيجية البنك الساعية الى دعم 
املشروعات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة 
املشــروعات  والتــى حتتــل  فــى مصــر،  العاملــة 

الزراعية اهتماما كبيرا بها. 
كمــا أكد عكاشــه علــى اهتمام البنــك األهلى 
املصرى ببناء الشراكات املثمرة واملمتدة مع شركاء 
التنميــة علــى املســتوين احمللى والدولــي، حيث 
تعد تلك الشراكة هى األولى من نوعها بن البنك 

.IFC األهلى املصرى ومؤسسة التمويل الدولية
ومــن جانبــه صرح وليد لبــادى املدير اإلقليمى 

ملؤسســة التمويل الدولية فى مصر ان املؤسســة 
تستهدف تفعيل االستفادة من الطاقة الشمسية 
خــال  مــن  مبصــر  الزراعيــة  املشــروعات  فــى 
الدعــم ســواء ألصحــاب ورواد األعمــال  تقــدمي 
أو للمؤسســات االقتصاديــة التــى تتولــى توجيــه 
التمويــل الــازم لتلــك املشــروعات ســعيا البتكار 
مناذج وخطط عمل مدروسة وتستند الى معايير 
محــددة حتقــق النتائج املرجوة من االســتفادة من 

الطاقة والتكنولوجيا النظيفة صديقة البيئة فى 
مصر خاصة فى النشاط الزراعي.

وأضــاف يحيى أبــو الفتوح نائب رئيس مجلس 
إدارة البنــك األهلــى املصرى أن االتفاقية تتضمن 
التجديــد فــى شــكل برامــج االئتمان واالســتفادة 
من مشــروع مؤسســة التمويل الدولــى فى مجال 
مضخات املياه بالطاقة الشمســية لتواكب سوقاً 
ضخمــا تفــوق قيمتــه مليــارى دوالر، إضافــة الى 

قيــام مؤسســة التمويــل الدوليــة بــدور فعال فى 
اســتراتيجية التدريــب ، حيــث ســيتم التدريــب 
املتخصــص والــازم للعاملــن فــى مجــال متويل 
املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة بالبنــك علــى 
عمليــات التقييم للدراســات وحســابات اجلدوى 
االقتصادية ملشــروعات الضخ بالطاقة الشمسية 
املقدمــة مــن عماء البنك بالقطــاع الزراعى وهو 
األســاس الذى يعتمد عليه البنك األهلى املصرى 
فى تطبيق أى مشروع جديد، خاصة فيما يتعلق 

بخطط واستراتيجيات الدولة. 
وأكد ممدوح عافيه رئيس مجموعة املشروعات 
الصغيــرة واملتوســطة بالبنــك األهلــى املصرى ان 
تفعيل هذه اإلتفاقية يأتى فى إطار اســتراتيجية 
البنــك للتنميــة املســتدامة حيث يحــرص البنك 
علــى املســاهمة فى ترويــج ومتويــل تكنولوجيات 
خاصــة  ومســتدامة  اقتصاديــة  حلــول  متثــل 
لألنشــطة الزراعية، حيث من األهداف األساسية 
للدولة فى املرحلة القادمة حتديث شــبكات الرى 

والترشيد فى استخدام واستهاك املوارد.
مضيفــا ان هذا املشــروع مع مؤسســة التمويل 
الدولية يشــكل حلقة من حلقات متويل ساســل 
القيمــة التــى يطــرح لهــا البنــك األهلــى املصرى 
الصغيــرة  املشــروعات  دعــم  مســتهدفا  حلــول 

واملتوسطة.
كما ســيحرص فى تطبيق تلك االتفاقية على 
اختيــار الكفــاءات الازمــة مــن مديــرى العاقات 
بالبنــك لاســتفادة مــن البرامــج التدريبيــة التى 
للفكــر  مكملــة  ســتعد  والتــى   IFC ســيقدمها 
احلديــث بالبنــك فــى صياغة مثل تلــك النوعية 

اخلاصة من احللول التمويلية.

IFC البنك األهلى املصرى يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية
دعما لخطط الدولة للتنمية المستدامة.. 

أكسا للتأمني مصر وشركة ستار لوساطة التأمني 
فى شراكة جديدة للتأمني على السيارات

بــن  تأمينيــة  توقيــع عقــد شــراكة  مت 
شــركة أكســا للتأمن مصر، وشركة ستار 
لوســاطة التأمن إحدى الشركات التابعة 
للشــركة الوطنية للسيارات - ناتكو خال 
شــهر يوليو، لتعزيــز التعاون بن الطرفن 
فى إطار اســتراتيجية أكسا لزيادة قنوات 

التوزيع اخلاصة مبنتجاتها.
وأعــرب أحمــد ناصف العضــو املنتدب 
لشــركة أكســا للتأمن مصر، أن الشــركة 
ســوف تقــوم بطــرح وثيقــة التأمــن علــى 
الســيارات للعمــاء اجلــدد فــى كل مــن 
الشركات الثاث التابعة للشركة الوطنية: 
اجليــزة  للســيارات،  الوطنيــة  القاهــرة 
الوطنية للســيارات واالســكندرية الوطنية 
املعتمــدون  املوزعــون  وهــم  للســيارات 
لسيارات ركوب مرسيدس-بنز فى مصر، 
خالهــا  مــن  العمــاء  ســيتمكن  بحيــث 
باالســتفادة بالعديــد من املزايــا التأمينية 

التى تنفرد أكسا بتقدميها.
عمــاء  جلميــع  الشــراكة  تتيــح  كمــا 
االســتفادة  احلاليــن  مرســيدس-بنز 
بخدمــة اإلصاح املباشــر داخل توكيات 
مرســيدس-بنز فــى الشــركات املذكــورة. 
كمــا توفــر أكســا أيضــاً خدمة املســاعدة 
على مــدار 7/24 بواســطة فريق مختص 
بخدمــة العمــاء، خدمة ســحب الســيارة 
فــى حــال وقــوع عطــل نــاجت عن مشــكلة 
علــى  واملســاعدة  حــادث،  أو  ميكانيكيــة 
تغيير اإلطارات، وإعادة تشــغيل البطارية 

والتزويد بالوقود فى احلاالت الطارئة. 
كما صــرح محمد يحيــى رئيس مجلس 
إدارة شــركة ســتار لوســاطة التأمــن عن 
تفاؤله بالشراكة »نعتز بالشراكة مع أكسا 
وهى أحد رواد التأمن فى السوق املصرى 
ونتطلع للتوســع فى مجاالت تعاون أخرى 
فى املستقبل مما يتيح لعمائنا االستفادة 
مــن خطــط حمايــة فــى فــروع تأمينيــة 
متنوعــة«. وأوضــح محمد حســن العضو 
املنتــدب لشــركة ســتار للوســاطة قائــًا » 
ســعداء بهــذا التعــاون، ونتعهــد بتكريــس 
لتحقيــق  الوســاطة،  فــى مجــال  خبرتنــا 
أفضــل النتائــج املرجــوة وتقــدمي أفضــل 

اخلدمات التأمينية لعمائنا.« 
هــذا وتقــدم أكســا لعمائهــا فــى مجال 
التأمن على الســيارات منتجن »أوتو جو« 
و »أوتــو هــاى اليــن«، ســعياً نحــو حتقيــق 
املنتجــات  جميــع  بتوفيــر  اســتراتيجيتها 
التأمينيــة، جلميع فئــات العماء فى مصر 
مــن خال كل قنــوات التوزيع بالتركيز على 

تطوير خدمة العماء، واالبتكار املستمر.

أعلنــت كارفــور، التــى تديرها شــركة »ماجد 
الفطيــم« فى مصــر، عن افتتــاح فرعها الثالث 
واخلمســن فــى البــاد، ويأتــى الســوبرماركت 
اجلديد فى اإلســكندرية كجزء من دعم كارفور 
املتواصل لاقتصــاد احمللى فى مصر، وتأكيداً 
فــى املجتمــع  التنميــة  التزامهــا بدعــم  علــى 

املصري.
وميتــد املتجــر اجلديــد علــى مســاحة 900 
متر مربع، فى حى زكى رجب فى اإلســكندرية، 
ويأتــى كجــزء مــن  خطــة كارفــور الطموحــة 
لتوســيع نشــاطاتها فــى مصــر، حيــث تخطط 
الفتتــاح متاجــر جديــدة فى القاهرة فــى الربع 

الثالث من العام اجلاري. 
وتشــمل الفــروع اجلديــدة املخطــط لهــا فــى 
القاهــرة موقعــاً مبســاحة 500 متر مربع ســيتم 
الكشف عنه قريباً فى ميفيدا، وهو ثانى متجر 
مدمــج لكارفــور فــى مصــر، وموقعــاً مبســاحة 
1,200 متــر مربع فى األزهر، إضافة إلى متجر 
آخر فى اإلسكندرية مبساحة 1,100 متراً مربعاً 

فى وينجت.
وقال جان لوك جرازياتو، مدير كارفور مصر 
لــدى »ماجد الفطيم للتجزئــة«: »افتتاحنا لهذا 

الفــرع اجلديــد فــى اإلســكندرية يأتــى ضمــن 
التزامنا بدعــم املجتمعات التى نعمل فيها كى 
تنمو وتزدهر باستمرار. الفروع األربعة اجلديدة 
- التــى تضاف إلى اســتثمار بقيمة 37 مليون 
جنيــه مصــرى - تأتى ضمن مســاعينا لنكون 
ركيــزة أساســية للمجتمعات التى نشــكل جزءاً 
منها، ونأمل أن تســاعد اســتثماراتنا على دفع 
االقتصــاد احمللــى قدماً من خــال خلق فرص 
العمــل للمصريــن املوهوبــن والطموحن، كما 
نتطلــع الســتقبال عمائنــا الكــرام فــى الفروع 
اجلديــدة ومواصلــة مشــاركتنا اإليجابيــة فــى 

مسيرة التنمية فى املنطقة«.
احمللــي،  لاقتصــاد  دعمهــا  إلــى  وإضافــًة 
تعمــل كارفــور بحــرٍص علــى تقليــل بصمتهــا 
الكربونيــة وحمايــة مســتقبل املجتمعــات التى 
تقدم خدماتها فيها، حيث أطلقت سلســلة من 
املبــادرات للحد مــن املخلفات الضــارة بالبيئة، 
أحاديــة  الباســتيكية  األكيــاس  خصوصــاً 
 L ED االســتخدام، إلى جانب تركيــب مصابيح
ذات االستهاك املنخفض، مع أجهزة استشعار 
احلركة الدقيقة التى تضمن عدم هدر الطاقة 

الكهربائية داخل متاجرها.

كارفور تفتتح متجرها الثالث واخلمسني فى 
مصر وتستعد الفتتاح ثالثة فروع أخرى

ضمن التزامها المتواصل بدعم االقتصاد المصري وتنمية المجتمع

 يأتى توقيع هذا البروتوكول انطالقًا من دور البنك الرائد فى مجال 
المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة

 عكاشة: البنك يحرص على دعم استراتيجية الدولة ورؤية مصر 
2030 وتوجهاتها نحو التوسع فى برامج التنمية الوطنية المستدامة

وقع البنك األهلى المصرى ومؤسسة 
التمويل الدولية IFC اتفاقية تعاون بهدف 

االستفادة من خبرات الجهتين فى تمويل 
مضخات المياه باألراضى الزراعية لتعمل 

بالطاقة الشمسية.
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سمير الباجورى
املستشار القانونى

رحلت عن تشيلسى بسبب كثرة تغيير 
المدربين والرغبة فى خوض تحديات 
جديدة، تم تغيير 12 أو 13 مدربا على 

الفريق خالل فترة وجودى مع الفريق 
األزرق.

بدايــة ميكيــل الكروية مــع نادى لني 
أوسلو النرويجى فى عام 2005، حيث 
لعــب معهــم 6 مباريــات وســجل هدفا 
واحــدا، وقادتــه مهاراتــه إلــى التألــق 
فــى مونديــال الشــباب 2005، األمــر 
الــذى جعلــه هدفاً للعديد مــن األندية 
الــدورى  عمالقــا  منهــم  اإلجنليزيــة، 
ومانشســتر  تشيلســى  اإلجنليــزى 
يونايتــد، حيــث انتقــل فــى النهاية إلى 
النادى اللندنى »تشيلسى« عام 2006.
ميكيــل فــى أول حــوار مــع وســيلة 
إعــالم مصريــة، حيث حتــدث للموجز 
وذكرياتــه  وأهدافــه،  طموحاتــه  عــن 
وعالقتــه بالفرعــون املصــرى محمــد 

صالح.. فإلى نص احلوار:
أهــم  عــن  حدثنــا  البدايــة  فــى 

إجنازاتك على املستوى الكروى؟
حافلــة،  مســيرة  كانــت  بالطبــع   -
كانــت  اإلطــالق  علــى  أجنحهــا  لكــن 
محطتــى مــع تشيلســى، حيــث حققت 
معــه لقــب الــدورى املمتاز مــرة واحدة 
كأس  ولقــب   ،2010-2009 مبوســم 
االحتــاد اإلجنليــزى 3 مــرات: 2006-
 ،2010 -2009 ،2009-2008 ،2007
باإلضافــة إلــى لقب الــدرع اإلجنليزى 

فى موسم 2007-2006.
الدوليــة  مســيرتك  تكــن  لــم  وملــاذا 

بحجم مسيرتك مع األندية؟
مــع منتخــب  مــرة  - شــاركت ألول 
األفريقيــة  األمم  بطولــة  فــى  بــالدى 
فــى  دوليــا  واعتزلــت  2006 مبصــر، 
املنتخــب  نيــل  بعــد  البطولــة  نفــس 

النيجيــرى للمركز الثالــث بالبطولة 
األفريقية فى البطولة بسب حالة 
اإلحبــاط ألنى كنت أحلم بالفوز 

بالبطولة.
هــل حصولــك علــى املركز 
مونديــال  فــى  الثانــى 
ضغوطــا  وضــع  الشــباب 

عليك؟

يقترب نادى ليفربول اإلجنليزى من التعاقد مع تياجو 
ألكانتــارا العــب بايــرن ميونخ األملانى خــالل االنتقاالت 
املقبلــة بنهايــة املوســم احلالى، فى ظــل البحث عن جنم 
جديد يقود خط وســط الريــدز من أجل تدعيم صفوف 

الفريق بخدمات الالعب وإضافة اجلودة للوسط.
ورغــم أن األملانى يورجن كلــوب املدير الفنى لليفربول 
صــرح كثيــراً بأنــه ســيخوض املوســم املقبــل بالتشــكيل 
احلالــى وال يحتــاج إلبــرام صفقات فى ظــل تأثر النادى 
اقتصادياً بســبب انتشــار فيروس كورونا واخلسائر التى 
تكبدهــا اجلميع فى ظل التوقف عن النشــاط الرياضى 
ألشــهر عديدة، لكن يبدو أنه ســيجلب الالعب لصفوف 

فريقه.
التقاريــر الصحفيــة العديــدة أكــدت أن تياجــو لــن 
يســتمر مع البافارى فى املوسم 
املقبل، وبعد انتهاء مسابقتى 
علــى  والــكأس  الــدورى 
والتتويــج  احمللــى  املســتوى 
بهمــا، يتبقــى لــه املشــاركة مع 
فريقــه فــى املواجهــات املتبقية 
بدايــة  أوروبــا،  أبطــال  دورى  فــى 
البطولــة  نهائــى  ثمــن  إيــاب  مــن 
أمام تشيلســى، حتى انتهاء مشوار 
الفريــق فى القــارة العجوز، كما أن 

الالعب عرض منزله للبيع فى تأكيد على عدم بقائه فى 
أملانيا والرحيل لدورى جديد.

أمــا ليفربول فيســتكمل املباريــات املتبقية فى الدورى 
اإلجنليزى املمتاز بعد أن توج به رسمياً، ولن يشارك فى 
أى مسابقات أخرى، حيث لن يخوض نصف نهائى كأس 
االحتــاد اإلجنليــزى أو دورى األبطــال بعــد اخلــروج من 

املسابقة على يد أتليتكو مدريد اإلسبانى.
ويــرى جمهــور ليفربــول أن الفريق بحاجــة إلى العب 
وســط جديــد حتى يُضيف إلــى أداء الريدز والربط بني 
خطــى الدفــاع والهجــوم بطريقة أفضل واملســاهمة فى 
التغلــب على اخلصوم والفوز باملباريات من أجل التتويج 

بالبطوالت فى نهاية املوسم.
بينمــا وجهة نظر عدد من عشــاق الريــدز بأن الفريق 
ليــس بحاجــة إلــى الكانتــارا، حيــث يثقــون فــى قدرات 
كورتيــس جونــز العــب الريــدز الشــاب وأنــه قــادر على 
تقــدمي الكثيــر فــى حــال حصــل علــى فرصــة حقيقيــة 
وشــارك فــى دقائــق أكثر مع الفريــق األول. كما أن أحد 
اجلماهير أطلق عليه لقب »كوتينيو اجلديد« فى إشــارة 
إلــى أن الالعــب الشــاب هــو خليفــة البرازيلــى فيليــب 
كوتينيو العب الريدز الســابق الذى قدم مستويات رائعة 
وتألق مع الفريق، حيث إنه قضى 5 ســنوات ســجل فيها 
54 هدفــاً وصنــع 45 أخــرى قبــل رحيلــه إلــى برشــلونة 

اإلسبانى وحالياً فى صفوف البايرن.

وعلق آخر على مقطع فيديو نشره احلساب 
التواصــل  موقــع  عبــر  لليفربــول  الرســمى 

االجتماعــى »تويتــر«، قائــاًل: »ســأضع كورتــس 
فــى خط وســط فريقى بــدالً من جيجــى فينالدوم 

وأليكــس تشــامبيرلني وجيمــس ميلنــر، هــو أفضــل 
منهم، أتخيله عندما يحصل على الرقم 10«.

وخــاض الالعــب اإلســبانى 24 مبــاراة فــى املوســم 
احلالــى ســجل خاللها 3 أهــداف، ورغم تبقــى عام فى 
عقــده مــع بايرن حتى صيف 2021، لكــن بعد أن رفض 
جتديــد عقــده، تبحــث إدارة النــادى األملانــى عــن بيــع 
الالعــب واالســتفادة من انتقاله ألى نــاد بدالً من رحيله 

بشكل مجانى بنهاية عقده املوسم املقبل.
وقضى الكانتارا 7 مواسم مع البايرن بعد انضمامه 
للفريــق قادمــاً من نادى برشــلونة اإلســبانى، حيث إن 
املــدرب الســابق للفريــق الكتالونــى بيــب جوارديــوال، 
جلبــه من البرســا بعــد أن عمــل معه وأراد االســتفادة 
مــن إمكانياتــه فى فتــرة تدريبه للبافــارى، وبعد رحيل 
بيب إلى مانشســتر سيتى، اســتمر الالعب فى أملانيا، 
مبــاراة جنــح  العديــدة 231  وخــاض خــالل ســنواته 
فــى إحــراز 31 هدفــاً وصنــع 37، وفــاز بالعديــد مــن 
البطــوالت منهــا الدورى 7 مرات وكأس أملانيا 4 مرات 

وكأس العالم لألندية والسوبر األوروبى مرة واحدة.

فى ليلة هادئة يوم 22 
أبريل 1987 فى مدينة 
»بالتياو« فى نيجيريا، 
ابتسمت السماء لهذه 

المدينة الفقيرة، ومنت 
عليها بموهبة كروية نادرا 

ما يجود بها القدر على 
األفارقة، إنه تاريخ مولد 
النجم الالمع جون أوبى 

ميكيل، قائد منتخب النسور 
الخضر والعب تشيلسى 

اإلنجليزى السابق.

جون أوبى ميكيل: محمد صالح العب عاملى.. وال أمانع فى اللعب بالدورى املصرى«

جنم ليفربول املنتظر

فادى عبدالشافى

جمهور الريدز ينتظر انضمام تياجو إلى الفريق 
عدد من عشاق الريدز يرون أن الفريق ليس بحاجة إلى الكانتارا، حيث يثقون 

فى قدرات كورتيس جونز العب الريدز الشاب

األسطورة 
النيجيرية

تحدث عن الفرعون وأبوتريكة والحضرى

خوفى على عائلتى 
كان السبب وراء إنهاء 

التعاقد مع طرابزون 
سبور وترك تركيا

وأتذكر محمد 
أبوتريكة العب 

األهلى شاهدته فى 
مونديال األندية، 

وأعرف الحارس 
األسطورى عصام 

الحضرى

إسالم أسامة

- يجــوز أن يكــون هــذا علــى رأس 
األســباب، حصدت فضية كأس العالم 
2005 لكــرة القــدم حتــت 20 عاما مع 
بجائــزة  وفــزت  النيجيــرى،  املنتخــب 
أفضــل العــب شــاب فى أفريقيــا لعام 
شــاب  العــب  وأفضــل   2006  ،2005
فى تشيلســى عــام: 2007، 2008، كل 
هذه اجلوائز فى سن صغيرة بنى لدّى 

أحالم وتطلعات كبيرة.
فــى  الوقــت  بعــض  صــاح  زاملــت 

تشيلسى.. فى رأيك ملاذا فشل؟
- أرفــض احلكــم علــى فترتــه معنــا 
بالفشــل، حينمــا أتــى صــالح إلينا فى 
تشيلســى كســب احترام اجلميــع لكنه 
كان صغيــر الســن، رحل إلــى إيطاليا 

إلــى  وعــاد  اخلبــرات  اكتســب 
الدورى اإلجنليزى أقوى.

إجنــازات  يحقــق  لــم  لكنــه 
قيــادة  حتــت  الفريــق  مــع 

مورينيو؟
محمــد  ألن  بالطبــع   -
علــى  يحصــل  لــم  صــالح 
فرصة حقيقية فى تشيلسى.

وما رأيك فيما وصل إليه اآلن؟
- ســعيد للمكانــة التى وصــل إليها، 
وأمتنــى أن يحصــل على جائــزة الكرة 

الذهبية وهو بالفعل يستحقها.
هل توقعت أن يصل لهذه املكانة؟

- فى احلقيقة ال، لم أتخيل أن يصل 
محمد صالح لهذا املستوى بعد رحيله 

عن تشيلسى.
ومــا ســبب رحيلــك عن تشيلســى فى 

أوج تألقك؟
- رحلــت عن تشيلســى بســبب كثرة 
تغييــر املدربــني والرغبــة فــى خــوض 
حتديــات جديــدة، مت تغييــر 12 أو 13 
مدربــا على الفريق خالل فترة وجودى 

مع الفريق األزرق.
ترتبــط  الــذى  ومــن 
كبيــرة  بعاقــات  معــه 

فى تشيلسى؟
كثــر،  العبــون   -
تيــرى  جــون  مثــال 
ودروجبــا  والمبــارد 
ســاعدونى  ألنهــم 
فــى  التأقلــم  علــى 

تشيلسى.
وماذا عن خافاتك مع مورينيو؟

- اخلالفــات بــني الالعــب واملدرب 
موجــودة طاملــا لــم تخــرج عــن اإلطار 
الصحيــح قــد نختلــف فــى أمــور فنية 
لكن يبقــى االحترام، وجوزيــه مورينيو 
قــدم أشــياء عظيمة للفريق وال أنســى 

فضله علّى.
ومن أهم العب عاصرته فى البلوز؟
- ال ميكن مقارنة دروجبا بأى العب 
آخــر، هــو أعظــم العب رأيتــه فى كرة 

القدم.
مؤخرا فســخت عقدك مع طرابزون 

التركى.. ملاذا؟
- خوفــى علــى عائلتــى كان الســبب 
وراء إنهاء التعاقد مع طرابزون ســبور 
وترك تركيا رغم أن الفريق كان يســير 

بشكل جيد قبل توقف النشاط.
هل ميكن أن نتوقع خوضك لتجربة 

احتراف فى اخلليج؟
- متنيــت أن ألعــب فــى دول اخلليج 
وبالتأكيــد ســتكون فرصــة جيــدة لــو 
حتققــت ولكن علــّى أن أنتظر وأرى ما 

سيحدث فى املستقبل.
الــدورى  فــى  نــراك  أن  ميكــن  هــل 

املصرى؟
- لــم ال، الــدورى املصرى جيد جدا 
أتابعــه فــى بعــض األوقــات، وأعــرف 
تلقيــت  إذا  والفــرق،  األســماء  بعــض 
املصــرى  الــدورى  مــن  قويــا  عرضــا 

سأفكر فى األمر بكل تأكيد.
ومــن هــم الاعبــون األبرز فــى الكرة 

املصرية؟
- بالطبــع لعبــت مع صــالح وأراه 
العالــم  فــى  5 العبــني  أهــم  مــن 
حاليــا، وأتذكــر محمــد أبوتريكة 
فــى  شــاهدته  األهلــى  العــب 
وأعــرف  األنديــة،  مونديــال 
احلــارس األســطورى عصــام 

احلضرى.

ابتسام حتصل على املاجستير
أجمل وأرق التهانى القلبية 

من الزميلة مروة حمدى رئيس 
قسم التعليم باجلريدة إلى 

األستاذة إبتسام متيم أخصائى 
أول اإلعالم باإلدارة العامة 

للمكتب الفنى لوزير التعليم 
العالى مبناسبة حصولها على 
املاجستير فى اإلعالم بتقدير 

ممتاز فى رسالة بعنوان »عالقة 
الشباب اجلامعى باملواقع 

األلكترونية ملؤسسات التعليم 
العالى وسبل تطويرها«.. ألف 

مبروك مع أطيب التمنيات 
مبزيد من النجاح
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ينظر  إلى مياه النيل من منطلق الملكية 
 

ً
التي يقوم هو بتمريرها نحو الغير ممثل

في الجانبين المصري والسوداني

التحليل النفسى
آلبى أحمد

مؤامرة رئيس الوزراء األثيوبى 
للهروب من مفاوضات سد النهضة

نشــر املركــز املصــرى للدراســات والفكــر 
التحليــل  عــن  دراســة  االســتراتيجى 
فيمــا  أثيوبيــا  لقــادة  والسياســى  النفســى 
يخــص تفاوضهــم بشــأن النهضــة مــع مصر 

والسودان.
الداســة التــى كتبتها الدكتورة عزه هاشــم 
أســتاذ علــم النفــس السياســى كشــفت لنــا 
نــص  وإلــى  األثيوبــى..  التعنــت  أســباب 

الدراسة..
بالفعــل  اإلثيوبــى  املفــاوض  يســعى  "هــل 
نحــو التوصــل حلــل لقضيــة ســد النهضــة؟ 
اســتعداء  علــى  اإلصــرار  مــن  العائــد  مــا 
مصــر؟ ملــاذا تصــل احملادثــات مــع اجلانــب 
اإلثيوبــى دوًمــا إلــى طريــق مســدود؟ ملــاذا 
يتبنــى املفــاوض اإلثيوبــى لغــة املنــح واملنــع 
يتصاعــد  ملــاذا  الســد؟  حــول  حديثــه  فــى 
احلديــث مــن جانبــه عــن احلــرب واحلشــد 
فى وقت التفاوض؟ هل نحن أمام حســابات 
منطقيــة قائمــة علــى احلــد مــن اخلســائر 
وتعظيم املكاســب؟ هذه التســاؤالت وغيرها 
تــدور فــى أذهــان املتابعــن ملفاوضــات ســد 
النهضــة اإلثيوبــى، والتــى أعلنت وزارة الرى 
املصريــة انتهاءهــا دون حتقيــق تقــدم يُذكر، 
وهــو مــا أعقبتــه سلســلة مــن التصريحــات 
التصعيديــة علــى لســان عدد من املســئولن 
فــى إثيوبيــا، وعلــى رأســهم وزيــر اخلارجية 
اإلثيوبــى. إن تلــك التصريحــات واحــدة من 
سلســلة تصريحــات تصعيديــة متتاليــة تثيــر 
العديــد مــن التســاؤالت، ليــس فقــط حــول 
أســباب املوقف اإلثيوبــى، ولكن عن اجلذور 
النفســية لهــذا املوقــف، وتفســيره النفســى، 
خاصــة أنــه يبــدو فــى الكثيــر مــن األحيــان 
عقالنيــة  حســابات  عــن  يصــدر  ال  وكأنــه 
منطقيــة، أكثــر مــن كونــه يعبــر عــن مواقف 
تشــكلت مســبًقا، وتبــدو طاولــة املفاوضــات 
وليــس  وإبالغهــا  عنهــا  لإلعــالن  كموقــع 
مناقشــتها. إن القضيــة هنــا تتجــاوز العملية 
تديــر  التــى  للعقــول  ومتتــد  التفاوضيــة، 
العمليــة، وأهدافهــا، وتوجهاتها، وإدراكاتها، 
وطريقــة وزنهــا لألمــور، ومعاجلتهــا ملواقف 
املكســب واخلســارة، وحقوق الطــرف اآلخر 

وحدود الضرر واالكتراث.
اقرأ أيضاً

بعد جلســة مجلســة األمــن.. تصريح نارى 
مــن ســامح شــكرى حــول موقــف أثيوبيا من 

املفاوضات
لعنــة الفراعنــة.. احتجاجــات فــى أثيوبيا 
واشتباكات بن الشــباب الغاضب والشرطة

خــالل ســاعات ..مصــر تــرد علــى خيانــة 
أثيوبيــا  فــى مجلــس األمــن بقرار حاســم و 

رادع
العمليــة  مســار  متابعــة  إلــى  اســتناًدا 
التفاوضيــة بــن إثيوبيــا والســودان ومصــر 
مــن  اإلثيوبــى، ومــا يســتتبعها  الســد  حــول 
املســئولن  مــن  وتصريحــات  حتــركات 
اإلثيوبيــن، ميكــن حتديــد عــدد مــن األبعاد 
النفســية احلاكمــة للســلوك التفاوضى الذى 
يُفضــى فــى نهاية األمر إلى طريق مســدود. 
واحلقيقــة فــإن معضلــة العمليــة التفاوضية 
أنهــا فى جزء كبير منها قائمة على مدركات 
القائمــن عليهــا، ولعــل الفجــوة بــن املدرك 
ــا ميكــن أن  والواقــع متثــل بعــًدا نفســًيّا مهًمّ
يســاعد فى فهم ما هــو غامض فى توجهات 
القضيــة. وميكــن  حيــال  اإلثيوبــى  الطــرف 
النفســية  واملــدركات  املنطــق  عــن  احلديــث 
ســد  ملــف  حيــال  إثيوبيــا  فــى  للمســئولن 
النهضــة اســتناًدا إلى عــدد من التفســيرات 

التى ميكــن إجمالها فيما يلي:

امليــاه مياهنــا.. عقلية املالك

تتبنى إثيوبيا فى تعاطيها مع قضية الســد 
مبلكيــة  واإلدراك  القناعــة  املالــك.  موقــف 
تبــدو واضحــة فــى تصريحــات  النيــل  نهــر 
للشــعب  اجلمعــى  العقــل  وفــى  املســئولن، 
وزيــر  املثــال، جنــد  ســبيل  علــى  اإلثيوبــى. 
اخلارجية اإلثيوبى غيدو أندارغاشــيو يُشير 
فــى تصريحاتــه التــى أعلن فيهــا بتاريخ ٢٠ 
مايــو ٢٠٢٠ أن بــالده ســتبدأ فــى ملء ســد 
النهضــة اعتباًرا مــن يوليو املقبل، وأن بالده 
ســوف تبــدأ فــى التعبئة األولية خلزان ســد 
وامليــاه  أرضنــا،  األرض  مضيًفــا:  النهضــة، 
مياهنــا، واملــال الــذى يُبنــى به ســد النهضة 

مالنــا، وال قوة ميكنهــا منعنا من بنائه.
ينظــر املفــاوض اإلثيوبــى إلــى ميــاه النيل 
مــن منطلــق امللكيــة التى يقوم هــو بتمريرها 
الغيــر ممثــاًل فــى اجلانبــن املصــرى  نحــو 

وينعــم  يتفضــل  ميلــك  ومــن  والســودانى، 
مطالــب،  ألى  ينصــاع  أو  يطيــع  ال  ولكــن 
وســيرفض بالطبــع أى صياغــة تســلبه تلــك 
امللكيــة املزعومة. يبدو هذا الشــعور بامللكية 
واضًحــا للغايــة، ويصعــب إخفــاؤه حتــى فى 
إرســال  عنــد  حتــى  العلنيــة،  التصريحــات 
رســائل الطمأنة إلى مصر، جند أنها رسائل 
فوقيــة يطلقها املالك. إن عقيدة التملك تلك 
هــى التى دفعت إثيوبيا لرفــض التوقيع على 
أى وثائــق قانونيــة ملزمــة، واالكتفــاء فقــط 

بوضــع قواعد غير ملزمة.

موقــف املانح واملانع

واملنــع هــذا بوضــوح  املنــح  يبــدو موقــف 
عندمــا يتبنــى املفــاوض موقف املالــك، وفًقا 
املصــرى  املفــاوض  لــه.  التطــرق  ســبق  ملــا 
يتحــدث مــن مقعد الشــريك، بينمــا يتحدث 
املفــاوض اإلثيوبى من مقعد املانح، املفاوض 
املصــرى يتحدث عن حــق قانونى، واملفاوض 
اإلثيوبــى يتحــدث عــن تفضــل دون نقــاش. 
ومــن هنا، فــإن اإلدراك اخلاطــئ للمواقف، 
يــؤدى  اخلاطئــة،  املقاعــد  علــى  واجللــوس 
فــإن  هنــا  ومــن  اإلخفــاق.  إلــى  بالضــرورة 
املفــاوض اإلثيوبــى باإلضافــة إلــى مــا لديه 
مــن ســوء إدراك لدوافــع مصر ومــا تخطوه 
مــن خطوات فى ســبيل ضمــان أمنها املائي؛ 
يــرى أن ما يتيحــه من قواعد منظمــة ينبغى 
قبولــه بترحــاب وامتنان، بينما تســعى مصر 
لقوانــن حاكمــة مــن منطلق احلق الشــرعى 
والقانونــى والتاريخــى واإلنســانى فــى نهــر 
النيــل، الذى تــراه مصر والعالــم نهًرا دولًيّا، 
وتــراه إثيوبيــا نهًرا إثيوبًيّــا تُنعم به على دول 
املصب، ومن هنا يبدأ املسار الذى يؤدى فى 

النهاية إلى طريق مســدود.

»نحــن غير ملزمــن«.. موقف عدم االكتراث

طاولــة  إلــى  اإلثيوبــى  املفــاوض  يدخــل 
املفاوضــات وهو فى موقــف املتفضل، وليس 
مثيــرة  بصــورة  يتكــرر  مــا  وهــو  املشــارك، 
لالنتبــاه مؤدًيــا إلــى شــعور بعــدم االلتــزام، 
فهــو يــدرك بشــكل خطأ أنــه ال يوجد هناك 
مــا يدفعــه نحــو االلتزام حيال مصــر بوثائق 
قمنــا  وإذا  فعليــة.  خطــوات  أو  قانونيــة، 
بتحليــل مضمــون تصريحــات كل مــن وزيــر 
اخلارجيــة ورئيــس الــوزراء اإلثيوبيــن جند 
إلــى  بالتوصــل  ملزمــة  غيــر  إثيوبيــا  جملــة 
اتفــاق قبــل ملء ســد النهضــة ال يخلــو منها 
أى تصريــح، بل إن جملــة إثيوبيا غير ملزمة 
تُعــد اجلملــة األكثر تكراًرا فــى التصريحات 
قناعــة  خلفهــا  تكــون  التــى  وهــى  املعلنــة، 
داخليــة بــأن االلتزام يجب أن يســبقه إلزام. 
إن قناعــة عــدم االلتزام تلك كفيلة بال شــك 
مفاوضــات، وحتويلهــا  أيــة  مســار  بإفشــال 
إلــى إجــراء شــكلى. إن عــدم االلتــزام يؤدى 
مرونــة  ويعــوق  التفكيــر،  فــى  تصلــب  إلــى 
املواقــف؛ فاجللــوس إلــى طاولــة التفــاوض 
دون شــعور بالتــزام يجعل مــن الرفض بدياًل 
قليــل التكلفــة، ويُعــزز مــن ســيكولوجيا عدم 
االكتــراث. فعندما قال وزير خارجية إثيوبيا 
غيدو أندارغاشــيو، مساء اجلمعة 19 يونيو، 
إن بالده ماضية قدًما فى ملء ســد النهضة 
الشــهر املقبــل، ســواء باالتفــاق مــع مصر أو 
دونــه؛ أظهر تصريحه عدم االكتراث مبوقف 
الطرفــن املتضرريــن، وليــس اإلصــرار على 
أحــد  لتصريــح  التطــرق  وعنــد  املواصلــة. 
أعضــاء فريق التفاوض اإلثيوبى عندما ُوجه 
له ســؤال حــول إمكانية حــدوث جفاف ناجت 
عــن بناء الســد قائــاًل: إنه فــى حالة حدوث 
جفــاف، يتعــن على مصر وإثيوبيــا مواجهته 
مًعــا باعتباره ظاهرة طبيعية، يطرح تســاؤاًل 
ا، هو: هل تود إثيوبيا بالفعل  اســتنكارًيّا مهًمّ

التوصــل إلى اتفاق منصف؟

اإلنصــاف هزمية.. لــن أنتصر إذا خرج اآلخــر بنتائج منصفة

إن قناعــة ضــرورة وجــود طــرف خاســر 
تكــون  مــا  غالًبــا  التفاوضيــة  العمليــة  فــى 
كارثيــة، التفاوض يقوم بصورة رئيســية على 
توافقــات وتنــازالت مقابل مكاســب لدى كل 
طرف؛ إال أن الطرف اإلثيوبى ينظر إلى أى 
مكســب ميكــن أن حتققــه مصر مــن العملية 
التفاوضيــة بوصفــه خســارة لــه، وهــى رؤية 
طريــق  إلــى  مفاوضــات  بأيــة  تــؤدى  حــادة 

مســدود. فعندمــا يعلــق املفــاوض اإلثيوبــى 
لــن تتحمــل إثيوبيــا األلــم وحدهــا،  قائــاًل: 
ــا: ملــاذا  لتزدهــر مصــر، يطــرح تســاؤاًل مهًمّ
يجب أن يتحمل أى طرف من األطراف األلم، 
ملــاذا ال ينجــو اجلميع؟ واحلقيقــة أن املنطق 
قــد يفشــل فــى تفســير هــذا البعد النفســى 
الــذى يقوم على الســعى نحو الشــعور بالقوة 
والتحقــق مــن خــالل خــروج طــرف مهــزوم. 
إذا خرجــت مصــر فــى وضــع منصــف مــن 
املفاوضــات ســيُدركها الطــرف اآلخر ممثاًل 
فى إثيوبيا بوصفها خســارة، يزيد من تفاقم 
الوضع ما صوره احلشد اإلعالمى والشعبى 
الــذى صــور قضية التفاوض مــع مصر بأنها 
معركة، وأنه بالضرورة يجب أن تخرج مصر 
خاســرة، حتى يستطيع املسئولون فى إثيوبيا 
إعــالن انتصارهــم، بــل إن هنــاك من يدرك 
فــى إثيوبيــا أن عمليــة التفــاوض -فــى حــّد 

ذاتهــا- تنطوى على تنازل.

حديــث احلرب وقت التفاوض

عند متابعة مســار املفاوضــات وما يعقبها 
مــن تصريحات )واملقصود هنــا التصريحات 
النبــرة  أن  ســياُلَحظ  شــك  ال  الرســمية(، 
التصعيديــة تســود فــى تصريحــات اجلانــب 
اإلثيوبــى، علــى الرغــم مــن أن املنطــق يقول 
هنــا  وهــو  املتضــرر،  الطــرف  العكــس، ألن 
مصــر والســودان، هو مــن ينبغى عليــه تبنى 
لغــة التحذيــر فى حــال اإلضــرار مبصاحله 
التى يضعها الطرف األول على احملك. ويثار 
هنا تســاؤل مهم: ملاذا يعلو صوت املســئولن 
اإلثيوبيــن إن كانــوا بالفعــل يجلســون علــى 
مقعــد القــوى واملانــح؟ كما ســبق وأن ذكرنا، 
ملــاذا يخــرج رئيــس وزراء إثيوبيــا آبى أحمد 
علــى املــأل متحدًثــا عــن احلــرب؟ قائــاًل إنه 
إذا اضطــرت بــالده إلى خوض حرب بشــأن 
ســد النهضــة، فيمكن لها أن حتشــد املالين 
مــن أجــل املواجهــة. واحلقيقــة أن الضجيج 
قلًقــا  يُخفــى  اإلثيوبــى  اجلانــب  مــن  املثــار 
عميًقــا، وليــس اطمئناًنــا كما يــروج البعض، 
وتكــرار احلديــث عــن احلــرب واالســتعداد 
لهــا، يعنــى أن هــذا البُعــد هو مصــدر القلق 
هنــا  العالــى  فالصــوت  إلثيوبيــا،  الرئيســى 
يخفــى فزًعــا كامًنــا وحالــة عــدم اســتقرار 
وانعدام يقــن أوصل رئيس الوزراء اإلثيوبى 
إلــى املبــادرة بالتهديد، عندما صــرح قائاًل: 
إذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى الذهــاب إلــى 
احلــرب، فيمكننا حشــد املالين، وإذا متكن 
البعــض من إطالق صاروخ، فيمكن لآلخرين 
رئيــس  أن  والالفــت  القنابــل.  اســتخدام 
الــوزراء اإلثيوبــى قــد أطلــق هــذا التصريح 
بينمــا كان مســار املفاوضات ال يزال قائًما.

العداء جلب 

احلكومــة  لــدى  حثيــث  ســعى  هنــاك 
اإلثيوبيــة لوضــع مصــر فــى موضــع »الدولة 
العــدو«. ويبــدو أن هذا الســعى يأتى بهدف 
فــى  اســتغاللها  يتــم  كراهيــة«  »بــؤرة  خلــق 
التنفيــس عــن طاقــة الغضــب املتنامــى فــى 
الداخل حيال احلكومة احلالية، وما تشــهده 
مــن احتقانــات داخليــة. إن هنــاك محاولــة 
لتحويــل مصــر من »طــرف متضــرر« يحاول 
مــن خــالل املفاوضــات درء الضــرر الواقــع 
عليــه والوصول إلى نتائج مرضية ومضمونة 
جلميــع األطــراف، إلــى طــرف يســعى للنيل 
مواردهــا  تنميــة  ومحاوالتهــا  إثيوبيــا  مــن 
الداخليــة. وال يقتصــر األمــر علــى هذا، بل 
إن اللغــة التــى يتم اســتخدامها تصور مصر 
كدولة مســتعمرة، تســعى إلى فــرض إرادتها 
وســيطرتها علــى امللكية اإلثيوبيــة املتصورة. 
علــى ســبيل املثــال، علــق أحد أعضــاء فريق 
التفــاوض اإلثيوبى زريهــون آبيبأن املصرين 
-علــى حــد زعمــه- يعتقــدون أنــه ميكنهــم 
دول  علــى  االســتعمارية  رغباتهــم  فــرض 
املنبــع، ويريــدون جعــل إثيوبيــا ودول املنبــع 
األخــرى مســتعمراتهم. واحلديــث هنا يتخذ 
لغــة تتســم بالعموميــة، وهــو إدراك يبدو أنه 
قد تأصل لدى شــريحة من الشــعب اإلثيوبى 
عبر شــحن إعالمى متواصل، يســاعد بدوره 
فى محاوالت كسب أصوات فى الداخل، فى 
وقت تغرق فيه احلكومة فى إثيوبيا فى عدة 
ملفــات، حيــث يبدو ملف الصــدام مع مصر 
حــول ســد النهضــة قضيــة مالئمــة لإللهــاء 
وتعبئــة للحــرب التــى تتضــاءل بجوارهــا أى 

شواغل أخرى

وفاء حسن

يدخل  إلى طاولة المفاوضات وهو في موقف 
المتفضل، وليس المشارك، وهو ما يتكرر بصورة 

مثيرة للنتباه مؤدًيا إلى شعور بعدم االلتزام

 ينظر إلى أي مكسب يمكن أن تحققه مصر من 
العملية التفاوضية بوصفه خسارة له، وهي رؤية 

حادة تؤدي بأية مفاوضات إلى طريق مسدود

ا وحالة عدم استقرار 
ً
تصريحاته العنترية تخفى  فزًعا كامن

وانعدام يقين بهدف خلق “بؤرة كراهية” يتم استغللها 
في التنفيس عن طاقة الغضب المتنامي في الداخل 


