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العلــوم  لنشــر  عاملــى  حضــارى  علمــى  ثقافــى 
والتكنولوجيــا األملانيــة مــن أرض مصــر إلفريقيــا 
والعالــم العربــى ومنــارة للعلــوم والتكنولوجيا، وهو 
مــا عبــر عنــه مبنــى اجلامعة باســتخدام شــرائح 
النحاس فى واجهة املبنى والتى تعكس بريق أشعة 
الشمس لتضفى خصوصية للمكان وتعطى رونقا 

خاصا لقلب العاصمة اجلديدة.
وأضاف منصور أن استخدام النحاس فى واجهة 
مبنى اجلامعة األملانية الدولية بالعاصمة اجلديدة 
يحمــل العديــد مــن الــدالالت من أهمها ان أشــعة 
مصــر وانعكاســها على النحاس ميثــل نور املعرفة 
الذى يسطع من بالدنا للمنطقة والقارة اإلفريقية، 
فضــال عــن أن النحــاس معــدن نفيــس ذو أهمية 
خاصــة عنــد املصريــن القدمــاء يحمــل الطابــع 
الفرعونــي، لــذا مت اختيــاره مــن اجلانــب األملانــى 
ليوضــع بجانب اللون احلجرى على مبنى معاصر 
ميثــل التكنولوجيا األملانية، وهــو تزاوج للحضارات 

ورمز للتعاون األورو متوسطي.
وأضاف أن النحاس يعكس دفء مصر وتسامح 
أهلهــا واحتضانهــا للثقافــات والشــعوب املختلفــة 
علــى مــر الزمــان موضحــا أن اجلامعــة األملانيــة 
الدوليــة مركــز اشــعاع للعلــم وهديــة أملانيــا ملصر 
ومنارة علمية لبالدنا مصر وقارة أفريقيا واملنطقة.
إلــى أهميــة تواجــد اجلامعــة  وأشــار منصــور 
فــى عاصمــة مصــر اجلديــدة وأن اجلامعــة بدأت 
بالفعل فى تنفيذ العديد من املشــروعات البحثية 
والــدورات التدريبية إلى جانــب تقدمي احملاضرات 
التعريفيــة واســتقبال الزائرين وهــو ما يؤكد وجود 
حيــاة حقيقيــة داخــل اجلامعــة وكذلــك العاصمة 

اإلدارية نفسها.
وتابــع قائــال، إنــه ســيتم تقدمي خريــج ميتلك 3 
لغــات إلــى جانــب املهــارات التــى ســيتمكن منهــا 
خــالل دراســته املتخصصــة ليكــون لديــه القــدرة 
علــى االلتحــاق بســوق العمــل مباشــرة مــن خالل 
تعلــم التكنولوجيات اجلديدة والصناعات احلديثة 
التــى تخــدم توجهــات الدولــة املصريــة ومــن ثــم 
تنمية قدراتها على املنافســة فى مختلف األسواق 
العامليــة، الفتــا إلى أن اجلامعة تعــد الوحيدة التى 
وإرادة  دوليــة  اتفاقيــة  خــالل  مــن  تأسيســها  مت 

سياسية رفيعة املستوى.
درجــة  متنــح  اجلامعــة  أن  إلــى  منصــور  ونــوه 
أن  موضحــا  العليــا،  والدراســات  البكالوريــوس 
التعليــم األملانــى العالى يعتمد علــى وحدة البحث 
العلمــى والتطبيــق العملــى ويعمــل علــى تنميــة 
مهــارات الطــالب ليكونــوا على اســتعداد للدخول 

إلى سوق العمل مباشرة.

اخلبرات األملانية فى مجال العلوم التطبيقية.
وأعلــن ما تيوس كناوت رئيــس اجلامعة األملانية 
الدوليــة أن مبنــى اجلامعــة فى العاصمــة اإلدارية 
يحمل شــعار رمــز الصداقة املصريــة االملانية وأنه 
يعلــو املبنى كلمــة GIU فى تصميم متحرك ميكن 

رؤيته من جميع اجلهات.
وقال رئيس اجلامعة األملانية الدولية إن شــروط 
القبــول باجلامعــة هــى نفس الشــروط املتبعة فى 
اجلامعــات األم بأملانيــا وتطبق بنفس الوضع على 
شــهادات التخرج منها مؤكدا أن اجلامعة اجلديدة 
تعــد جســرا جديــدا لتعزيــز العالقــات بــن أملانيا 
ومصر، وهى أحد أبرز نتائج زيارة الســيد الرئيس 
عبــد الفتــاح السيســى فــى أكتوبــر 2018 ألملانيــا، 

وتعكس ثقة أملانيا فى مصر.
الدوليــة  األملانيــة  اجلامعــة  إن  قائــال،  وتابــع 
بالعاصمــة اإلداريــة اجلديدة ستســهم فــى تعميق 
واالقتصاديــة  والثقافيــة  العلميــة  العالقــات 
والتكنولوجيــة بــن البلديــن، مــع تواجد هــذا الكم 
الهائــل مــن التعليم اجلامعــى العالــى األملانى فى 
مصــر، باإلضافــة للمــدارس األملانيــة ومعهد جوتة 
والهيئــة األملانية للتبادل العلمــي، األمر الذى يؤكد 
عمــق العالقــات الثنائية ووصولها ملســتوى جديد 
يفتخــر به اجلانــب األملانى نظــرا للمكانة املتميزة 

التى حتظى بها فى مصر.
وأشــار كنــاوت إلى حرص اجلانــب األملانى على 
التواجــد فــى العاصمــة اإلداريــة اجلديــدة فهــى 
مصر املســتقبل، موضحــا أن مبنى اجلامعة يوثق 
لتواجد التعليم األملانى فى مصر ويوطد العالقات 
الثقافية ويزيد من عمق الترابط بن البلدين، وأن 
هناك تواجد قوى تكنولوجى أملانى ميثل قوة العلم 
والتكنولوجيــا األملانيــة وعمــق العالقات بن مصر 
وأملانيا فى مجال التعليم العالى والثقافة والتعليم 
األساســى والبحــث العلمــى الذى ميتــد ألكثر من 

150 عاما.
وأوضح أن حتالف اجلامعات املؤسســة للجامعة 
األملانيــة الدوليــة يضــم جامعــات: برلــن للعلــوم 
للعلــوم التطبيقيــة، واجلامعــة  أولــم  التطبيقيــة، 
التطبيقيــة لالقتصــاد والقانــون ببرلــن، وميونيخ 
للعلــوم التطبيقيــة، ميونســتر للعلــوم التطبيقية، 
أوســنبروك للعلــوم التطبيقيــة، هامبــورج للعلــوم 
جامعــة  التطبيقيــة،  للعلــوم  برميــن  التطبيقيــة، 
للعلــوم  كولونيــا  التطبيقيــة،  للعلــوم  هايلبــرون 

التطبيقية » واجلامعة األملانية بالقاهرة.
 وقال الدكتور أشــرف منصور الرئيس املشــارك 
ملجلــس أمناء اجلامعة األملانيــة الدولية بالعاصمة 
اإلداريــة اجلديــدة، أن اجلامعــة تعــد مركز اشــعاع 

للعلــوم  الدوليــة  األملانيــة  اجلامعــة  انتهــت 
التطبيقيــة بالعاصمة اإلدارية اجلديدة من إنشــاء 
مبانيها لتســتعد إلستقبال الطالب بدءاً من العام 

الدراسى املقبل .
 GIU وأكد مجلس أمناء اجلامعة األملانية الدولية
بالعاصمة اإلدارية اجلديدة ثقة أملانيا فى الشــباب 
املصرى وفى قدراته على التعلم وحمل رسالة احلب 

والتفاهم بن الشعبن املصرى واألملاني.
وذكــر املجلــس فى بيان له أنــه لديه رؤية تهدف 
واملنطقــة  األوســط  والشــرق  إلــى متكــن مصــر 
اإلفريقيــة من خالل إتاحــة التعليم العالى األملانى 
اجلامعــى علــى مســتوى عاملــى من أجــل النهوض 
بفعاليــة بالصناعــة واالقتصــاد مــن خــالل دمــج 
أحدث التقنيات واألوساط األكادميية وخلق كفاءات 
تسعى لالبتكار والتميز والبحث العلمى والتطبيق 
العملــى وتعمل علــى التعاون التقنــى واالقتصادى 
والثقافــى على الســاحات الدوليــة والوطنية ، وأن 
إنشــاء اجلامعــة األملانيــة GIU يرمــز إلــى أهميــة 
مصــر بالنســبة لقــارة أوروبــا وعمــق تأثيرهــا فى 

املنطقة العربية وإفريقيا
واجلدير بالذكر إن إنشاء اجلامعة األملانية الدولية 
هــو رمــز الصداقــة األملانية املصرية حيــث مت توقيع 
اتفاقيــة بــن وزارة التعليــم العالــى والبحــث العلمى 
املؤسســة  األملانيــة  اجلامعــات  وحتالــف  املصريــة 
للجامعــة األملانيــة الدوليــة فــى العاصمــة اإلداريــة 
اجلديدة فى إطار لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى 
واملستشــارة األملانيــة اجنيال ميركل فــى أكتوبر 2018 

وذلك فى إطار التعاون العلمى بن الدولتن.
وأكد سيريل نون السفير األملانى فى القاهرة أنه 
فخــور مبقر اجلامعة بالعاصمــة اإلدارية اجلديدة 
معربا عن ســعادته بأن تكــون من أوائل اجلامعات 
التــى تعمــل بكامــل طاقتهــا فــى قلــب العاصمــة 

اإلدارية اجلديدة.
وقال السفير األملانى بالقاهرة خالل جولة التى 
قــام بها االســبوع املاضــى مبقر اجلامعــة األملانية 
الدولية التطبيقية بصحبة الدكتور أشرف منصور 
الرئيس املشــارك ملجلس أمنــاء اجلامعة إنه وألول 
مــرة يتــم تطبيــق نظــام التعليــم العالــى األملانــى 
التطبيقــى فى مصــر ولم يكن هذا اإلجناز الكبير 
ممكنــاً لــوال العمــل الــدؤوب الــذى قــام بــه فريــق 
العمــل باجلامعة جلمع أفضــل اجلامعات األملانية 
التطبيقيــة إلطــالق منــارة علــم جديــدة للتعليــم 

العابر للحدود بن مصر و أملانيا.
وتابع قائال إن دولة أملانيا تفخر بكونها الشريك 
الرئيســى للتعليــم العالــى فــى مصــر خاصــة مع 
وجــود كبرى اجلامعات األملانيــة لتقدمي ونقل كافة 

مصر حتصد ثمار اإلصالح االقتصادى

وفــى هــذا الصــدد، أصــدر املركــز اإلعالمــى ملجلــس 
الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافاً ســلط من خالله الضوء 
على حتقيق معدل التضخم خالل عام 2020/2019 أفضل 
مســتوى لــه منــذ 14 عامــاً )2006/2005( بعــد انخفاضه 

ملستويات قياسية بفضل انخفاض أسعار الغذاء.
ووفقــاً للتقريــر، فقــد ســجل املتوســط الســنوى ملعدل 
التضخــم العــام  5.7% عــام 2020/2019، مقارنة بـ %13.9 
و%23.5   ،2018/2017 عــام  و%20.9   ،2019/2018 عــام 
عــام 2017/2016، و10.2% عــام 2016/2015، و10.9% عــام 

.2007/2006
يأتــى االنخفــاض الــذى شــهده معــدل التضخــم العام 
بعدما سجل معدل التغير الشهرى ألسعار الغذاء معدالت 
املالــى 2020/2019،  العــام  ســالبة فــى 7 شــهور خــالل 
ليســجل -1.4% فى يونيــو 2020، و-0.4% فى مايو 2020، 
و-0.1% فــى فبرايــر 2020، و-0.5% فــى ديســمبر 2019، 
و-1.5% فــى نوفمبــر 2019، و-1.8% خالل شــهرى أكتوبر 

وسبتمبر 2019.
ورصد التقرير، تســجيل معدل التضخم العام مســتوى 
أدنــى مــن مســتهدفات البنــك املركــزى          %9 )%3±( 
لنهاية عام 2020، حيث سجل معدل التضخم العام %5.6 
فــى يونيــو 2020، بينمــا ســجل 5.1% فــى مــارس 2020، 
و7.1% فــى ديســمبر 2019، و4.8% فــى ســبتمبر 2019، 
و9.4% فــى يونيــو 2019، و14.2% فــى مــارس 2019، و%12 
فى ديســمبر 2018، علماً بأن البنك املركزى قد جنح فى 
حتقيق مســتهدفات نهاية عــام 2018، وقد مت تقديرها بـ 

.)%3±( %13
وجــاء فــى التقرير أيضاً، أن معدل التضخم األساســى 
ســجل أفضــل مســتوى له منذ إطالق املؤشــر عــام 2005، 
بنســبة 1% فــى يونيــو 2020، مقارنــة بـــ 10.9% فــى يونيو 
2018، و12.4% فــى يونيــو 2016، و8.8% فــى يونيــو 2014، 
و7% فــى يونيــو 2012، و6.7% فــى يونيــو 2010، و%20.7 
فــى يونيو 2008، و6.3% فــى يونيو 2006، علماً بأن معدل 

التضخم األساسى قد سجل 3.5% فى يونيو 2005.
ورصد التقرير، مناذج ألبرز السلع الغذائية التى شهدت 
أســعارها انخفاضاً خالل شهر يونيو 2020 مقارنة بنفس 
الشــهر مــن العام الســابق، حيــث انخفض ســعر الليمون 
بنســبة 53.1%، ليصل إلى 30.48 جنيه مصرى فى يونيو 
2020، مقارنــة بـــ 65 جنيهــاً مصرياً فــى يونيو 2019، كما 
انخفض سعر الفلفل األسود احلب بنسبة 35.5%، ليصل 
إلــى 91.29 جنيــه مصــرى فــى يونيــو 2020، مقارنــة بـــ 
141.43 جنيــه مصرى فى يونيــو 2019، فى حن انخفض 
ســعر ســمك املكرونة املجمــد بنســبة 15.5%، ليصل إلى 
26.68 جنيــه مصــرى فــى يونيــو 2020، مقارنة بـــ 31.56 

جنيه مصرى فى يونيو 2019.
وباإلضافــة إلــى ذلــك،  انخفــض ســعر القمح بنســبة 
15.5%، ليصــل إلــى 7.07 جنيــه مصرى فــى يونيو 2020، 
مقارنــة بـــ 8.37 جنيــه مصــرى فــى يونيــو 2019، وكذلك 
انخفــض ســعر دقيــق القمــح بنســبة 15.5%، ليصل إلى 
6.61 جنيــه مصــرى فــى يونيــو 2020، مقارنــة بـــ 7.82 
جنيه مصرى فى يونيو 2019، فضاًل عن انخفاض ســعر 
الســمك البلطــى بنســبة 10.3%، ليصل إلــى 34.11 جنيه 
مصرى فى يونيو 2020، مقارنة بـ 38.04 جنيه مصرى فى 
يونيو 2019، هذا بجانب انخفاض سعر املوز بنسبة %8.1، 
ليصــل إلى 14.71جنيه مصرى فى يونيو 2020، مقارنة بـ 

16جنيهاً مصرياً فى يونيو 2019.
كما انخفض ســعر األرز البلدى الســائب بنسبة %7.7، 
ليصــل إلــى 9.96 جنيه فى يونيــو 2020، مقارنة بـ 10.79 
جنيــه مصــرى فــى يونيــو 2019، وســعر اللحــم البقــرى 
واجلاموســى )كنــدوز مشــفي( بنســبة 7.6%، ليصــل إلى 
136.1 جنيــه مصــرى فــى يونيو 2020، مقارنــة بـ 147.27 
جنيــه مصــرى فــى يونيــو 2019، بينمــا انخفــض ســعر 
السمك البورى بنسبة 7.4%، ليصل إلى 66.24 جنيه 
مصــرى فــى يونيــو 2020، مقارنــة بـــ 71.5 جنيــه 

مصرى فى يونيو 2019.
هــذا وقــد تطرق التقريــر إلى إشــارة وكالة 
»بلومبرج« أن انخفاض أســعار الغذاء للشهر 
الثانــى علــى التوالــي، يســهم فــى احتــواء 
الضغــوط التضخميــة ممــا يخفــف مــن 

اآلثار االقتصادية جلائحة كورونا.
جديــر بالذكــر أن التضخــم العــام هــو 
معــدل التغير فــى الرقم القياســى العام 
ألســعار املســتهلكن، بينما يعد التضخم 
العــام  الرقــم  مــن  مشــتق  األساســى 
ألســعار املستهلكن مســتبعداً منه السلع 
واخلدمات احملدد أســعارها إدارياً والسلع 
الغذائيــة األكثــر تقلبــاً وهــى اخلضــروات 

والفاكهة.

يظل معدل التضخم من 
أهم المؤشرات االقتصادية 

التى تتمحور حولها 
عملية صياغة سياسات 

الدولة على الصعيد 
االقتصادي، لما لها من 

دالالت وانعكاسات آنية 
على حياة المواطنين من 
جهة، وتأثير على حوافز 

االستثمار من جهة أخرى، 
وقد نجحت السياسات 
المالية للدولة المصرية 

فى احتواء الضغوط 
التضخمية والسيطرة على 

أسعار السلع الغذائية 
خالل اآلونة األخيرة 

بحسب المؤشرات واألرقام.

 معدل التضخم ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ 14 عامًا

نجحت السياسات 
المالية للدولة 
المصرية فى 

احتواء الضغوط 
التضخمية 

والسيطرة على 
أسعار السلع 

الغذائية خالل 
اآلونة األخيرة 

بحسب المؤشرات 
واألرقام

رامى عبداحلميد

وفاء حسن

متثــل أزمــة قيــد طــالب التعليــم املفتــوح فى 
جــداول نقابة احملامن، صداعا فى رأس رجائى 
عطيــة نقيــب احملامــن، الذى يقف حائــراً أمام 
حجيــة األحــكام القضائية التــى حتصلوا عليها 
وبــن اتهام البعــض له مبخالفة قانــون احملاماة 
الذى يشترط قيد خريجى طالب التعليم املفتوح 
بنظــام الثانويــة العامــة فقط وليــس احلاصلن 

على دبلومات فنية.
األيــام املاضيــة شــهدت تقدم احملامــى يحيى 
التلــت مبذكرة إلى نقيــب احملامن يطالبه فيها 
بتنفيــذ األحــكام القضائيــة النهائيــة واخلاصة 
بقيــد احلاصلن على ليســانس احلقوق بنظام 
التعليــم املفتــوح ســواء احلاصلــن علــى ثانويــة 
عامــة أو دبلومــات فنيــة، موضحــاً أن القانــون 
املصــرى واملجلــس األعلــى للجامعات لــم يفرقا 
بــن التعليــم املفتوح أو التعليم اجلامعى بشــكل 
عــام، كمــا لم مييــزا بــن احلاصل على شــهادة 

احلقوق املسبوقة بثانوية عامة أو دبلوم فنى.
النقيــب  طالــت  املاضيــة  الســاعات  خــالل 
العــام للمحامن اتهامات عديــدة تتعلق بطالب 
التعليم املفتوح من جبهة أنصار ســامح عاشــور، 
نقيــب احملامــن الســابق، التــى زعمــت مؤخــرا 
أن عــددا مــن أعضــاء مجلــس النقابــة احلالــى 
مــن احملســوبن علــى جبهــة اإلصــالح النقابــى 
تفاوضــوا مــع محامــى طــالب التعليــم املفتــوح 

-يحيــى التلــت- مــن أجــل التمهيــد لقيــد عدد 
مــن أنصــار جماعــة اإلخوان املســلمن واملزورين 
واملجرمــن مرة أخرى فى نقابة احملامن، بحجة 
تنفيذ األحكام القضائية وحرصا على أال تتكبد 
النقابة العامة للمحامن مالين اجلنيهات جراء 

عدم تنفيذ األحكام املشار إليها.
فــى ســياق متصل، كشــف محمــود الداخلى، 
أمن عام نقابة احملامن -عضو جبهة اإلصالح 
النقابى- تفاصيل ما توصلت إليه جلنة التقدير 
والبت فى أدلة االشــتغال، والتى شــكلها النقيب 
العــام للنظــر فيمــا قــدم مــن طلبات إعــادة من 
الــزوال 2016، ويتوقف الفصــل فيها على تقدير 
أدلــة االشــتغال املقدمــة مــن الطالــب، موضحاً 
أن اجتمــاع اللجنــة الــذى عقدتــه فــى 20 يونيو 
املاضــى، وشــهده النقيــب العــام رجائــى عطية، 
ظهر خالله حرصه الشــديد فى التيســير على 

احملامن وطلباتهم محل البحث.
العــام، تبحــث  وبحســب تصريحــات األمــن 
اللجنــة قرابة الثالثة آالف ملف، من خالل عدد 
مــن أعضائهــا، مشــيراً إلــى أن ذلــك يحتاج إلى 
املزيد من الوقت، وتعمل اللجنة لالنتهاء منه فى 
أقــرب وقت ممكــن. وأضاف: تبذل اللجنة خالل 
هــذه الفتــرة أقصــى جهودهــا فى بحــث جميع 
األدلــة املرفقــة فــى الطلبات املقدمــة، واخلاصة 
بالســنوات الثــالث الســابقة لعــام 2016«، وتابع: 

بعــد االنتهــاء مــن بحث جميــع الطلبات ســيتم 
رفعها إلى اللجنة، وترســلها اللجنة بدورها إلى 
جلنــة القيــد، حيث يتمكــن املقبولون من تقدمي 
أوراقهــم وال يقــع أحــد حتت طائلــة القانون فى 
تزوير أية أوراق، أو يتم اســتغالله بأى شــكل من 

األشكال«.
يذكــر أن نقيب احملامن، رجائى عطية، قد 
أصــدر قــرارا فــى 16 أبريل املاضى، بتشــكيل 
االشــتغال  أدلــة  فــى  والبــت  التقديــر  جلنــة 
علــى  عضــوا   25 ضمــت  والتــى  باحملامــاة، 

مــواد  العــام، وشــملت  النقيــب  رأســهم 
القــرار، أن للجنــة مــن واقــع مــا 

تقــدره أن تطلــب من صاحب 
الشــأن التقــدم مبزيــد مــن 
أن  ولهــا  االشــتغال،  أدلــة 

تطالبــه بدليــل علــى أنه 
آخــر  عمــال  ميــارس  ال 
غيــر احملامــاة، كمــا أنه 
فــى حالة تســاوى عدد 
اآلراء عنــد التصويت، 
يرجــح اجلانب الذى 

فيــه النقيــب، وأن 
اللجنــة  قــرارات 
نهائية وتلتزم بها 
قطاعــات  كافــة 

التعليم املفتوح.. صداع فى رأس نقيب املحامني

رئيس اجلامعة األملانية الدولية: نفخر بعمق العالقات مع مصر

»رجائى عطية« بين مطرقة تنفيذ األحكام القضائية وسندان اتهامه بالخيانة

تبدأ الدراسة من العام المقبل

رامى عبداحلميد
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

3 يوليو ٢٠٢٠ إن التبجح األثيوبى وصل إلى مداه فبلغت ٧٢األثنين
بهم الجرأة أن يقول  المتحدث باسم 

الخارجية اإلثيوبية إن بالده تسعى 
للتوصل إلى اتفاق استرشادى فقط وغير 

ملزم بشأن سد النهضة

سكت الكالم والبندقية هتتكلم 

خالد الصباغ

زيــادة املواصفــات الفنيــة املســتهدفة أثنــاء جريــان 
املفاوضات، مثل: زيادة الطاقة املستهدفة من السد، 
وزيادة حجم خزان الســد، وزيادة ارتفاع طول السد، 

وتعقيد عملية ملء وتشغيل السد.
وبالعــودة للدراســات األوليــة التــى اســتند إليهــا 
مشــروع ســد النهضة )بأسمائه املختلفة التى تغيرت 
عبــر الســنوات: الســد، ســد احلــدود، ســد األلفية، 
وأخيًرا ســد النهضة اإلثيوبية الكبرى(، جند أن هذه 
الدراســات ُوصفــت من قبل املتخصصــن مبن فيهم 
أعضــاء جلنــة اخلبــراء الدوليــة IPOE بأنهــا قدمية 
وتعــود ألكثــر من نصــف قرن. ومرد هــذا اخلطأ هو 
أن إثيوبيــا اعتمــدت دون أى حتديــث علــى التقريــر 
األمريكــى الســتصالح  املكتــب  نفــذه  الــذى  الفنــى 
 UNITED STATES BUREAU OF األراضــى 
RECLAMATION (USBR( لصالــح إثيوبيــا فى عام 
1964، واقتــرح فيــه وقتها بناء أربعة ســدود صغيرة 
ومتوســطة احلجــم. وُذكــر فى هذا التقرير أن ســعة 
خزان الســد املقترح بقرب احلدود السودانية )موقع 
ســد النهضــة( ال يتجــاوز 11.1 مليــار متــر مكعــب. 
وطــوال فترة املفاوضات، لم تقدم إثيوبيا أى دراســة 
مســتقلة مت إجراؤهــا فــى تاريــخ أحــدث بشــأن بناء 

السد.
وبتاريــخ 13 مــارس 2011، نشــرت وكالــة رويتــرز 
لألنباء تصريحات رســمية على لســان رئيس الوزراء 
اإلثيوبى فى هذا الوقت ميليس زيناوي، ُذكر فيها أن 
الســد ســيقوم بإنتــاج 5000 ميجاوات مــن الكهرباء 
فــى غضــون مــن 5-10 ســنوات. ومــع اإلعــالن عن 
الســد بشكل رســمى فى مارس 2011، ودون إخطار 
دول املصــب كمــا تقتضى االتفاقــات الدولية لألنهار 
املشــتركة، فوجئــت اللجــان الفنيــة اإلثيوبية نفســها 
بزيــادة حجــم خزان الســد ليصل إلــى 63 مليار متر 
مكعــب، أى تقريًبــا 5 أضعــاف الدراســات األمريكية 

للمشروع.
ولم يتوقف األمر عند هذا، فمع تقدم املفاوضات 
زاد حجــم الســد مــرات عــدة، ليصــل إلــى 74 مليار 
متــر مكعــب!، وزادت الطاقــة املســتهدفة أيًضا أثناء 
املفاوضــات، كمــا هــو موضح فــى الوثائق، مــرة إلى 
وأخيــًرا  ميجــاوات،   6450 ثــم  ميجــاوات،   6000
7000 ميجــاوات، وهو نفس ما جرى بشــأن اإلعالن 
اإلثيوبى عن عدد توربينات توليد الكهرباء من السد 
التــى تغيــرت مواصفاتهــا وأعدادهــا أكثــر مــن مرة، 
وكذلــك ارتفــاع الســد أيًضا الذى زاد مــن 145 متًرا 

إلى 155 متًرا. 
املوقع املتغّير لسد النهضة

ميثــل املوقــع اجلغرافــى لســد النهضــة اإلثيوبــى 
لغــًزا كبيــًرا، فلو ســلمنا بأن الهدف من املشــروع هو 
توليــد الطاقة فقط، فهناك بدائــل جغرافية متعددة 
مبواصفات فنية أفضل إلقامة سد جديد فى إثيوبيا، 
كمــا حــدث مع ســدود أخرى بنتهــا إثيوبيــا من قبل، 
والكثيــر من إنتاج هذه الســدود مــن الكهرباء يذهب 
للتصديــر للخــارج، وليــس لتغطية العجــز الكبير فى 
إنتــاج الطاقــة الكهربائية فى الداخــل اإلثيوبى الذى 
يســتخدمه آبى أحمد رئيس الوزراء اإلثيوبى كذريعة 
أمام املجتمع الدولى لبناء سد النهضة بهذا احلجم. 
الدوليــة  التنميــة  مجلــة  وبحســب 
DEVELOPMENT TODAY فــإن أحد املواقع 
البديلــة لســد النهضــة كان ســيوفر طاقــة مقاربــة 
للمســتهدف الواقعــي، وبتكلفــة أقل كثيــًرا من تكلفة 
بناء ســد النهضة، وبســنوات إجناز أقــل، واألهم أنه 
لــم يكــن ليســبب أى ضــرر ألى مــن جيــران إثيوبيــا 

املشتركن معها فى النيل األزرق.
فقــد تعمــدت إثيوبيــا اختيــار موقــع الســد ليكون 
مالصًقا حرفًيّا للحدود الســودانية، حيث يقع جسد 
الســد الرئيســى علــى بعــد أقل من 15 كــم فقط من 
احلــدود الســودانية، لتجنــب تضــرر إثيوبيــا مــن أى 
تداعيــات متوّقعــة من جراء تشــقق الســد أو انهياره 
بالكامــل، فضــاًل عما مينحه هــذا املوقع إلثيوبيا من 
قدرة على التحكم فى مجرى النيل األزرق من أقرب 

نقاط جريانه نحو السودان ومصر. 
وكالعــادة، بــدأت املغالطــات اإلثيوبيــة مبكًرا، منذ 
اإلعــالن األول عــن املشــروع فــى عــام 2011، حيــث 
ذكــرت وســائل اإلعــالم اإلثيوبية الرســمية فى نقلها 
خلطاب رئيس الوزراء »ميليس زيناوي« أن السد يقع 
على بعد 40 كم من احلدود السودانية، وهو ما ثبت 
بعــد ذلــك أنه جــزء من سياســة التضليل الرســمية، 
حيــث تُعــد املســافة احلقيقيــة بــن الســد واحلــدود 
الســودانية نحو ثلث املســافة املعلنة. هذا فى الوقت 
الــذى يبعــد فيــه الســد عــن العاصمــة أديــس أبابــا 
مبســافة 750 كــم كاملــة، ويبعــد مئــات الكيلومترات 
عن مناطق تركز الســكان الرئيســية فى إثيوبيا، وفى 
غيــاب لشــبكة متكاملــة لنقــل الكهربــاء املتولــدة عن 

السد ملناطق االستهالك املتوقع.
 الغرض احلقيقى من بناء السد

ال تتعلــق املغالطــة الوحيــدة املتعلقة مبوقع الســد 
بقربــه مــن احلــدود الســودانية، فقــد أشــار تقريــر 
جلنــة اخلبــراء الدوليــة  IPOE الصادر عــام 2013، 
والــذى شــارك فى إعــداده خبراء من مصــر وإثيوبيا 
والســودان بجانب خبراء مســتقلن، إلى وقوع الســد 
فــى منطقــة صخرية غير مســتقرة، ومعرضة خلطر 
الزالزل واالنزالق حســب وصف اللجنة، ومبا يشــكل 
خطورة على جسد السد. هذا باإلضافة إلى أن سد 
النهضــة يقــع بن تلن كبيرين بارتفــاع 600 متر لكل 
منهمــا. مــع األخذ فــى االعتبار أن متوســط انحدار 
مجــرى النيــل األزرق فــى األراضــى اإلثيوبيــة حــاد 
للغايــة، ويبلــغ مــن منبع النيــل األزرق -حيــث بحيرة 
تاتا- 1786 متًرا عند وصوله ملوقع الســد، وهذا من 
شأنه الضغط بقوة على جسد السد، وفًقا لدراسات 
الدكتــور أســفاو بيينــى ASFAW BEYENE أســتاذ 
الهندســة امليكانيكيــة اإلثيوبــى بجامعــة واليــة ســان 
دييجــو األمريكيــة، والــذى يرى أن اختيار موقع ســد 
النهضة يعود إلمكانيات الرى من خالل خزان السد، 
بســبب سهولة الوصول نســبًيّا إلى األرض املسطحة 

وانخفاض عملية اجلرف من املنبع. 
تؤيــد  العلميــة  الشــواهد  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
اختيــار موقــع الســد الســتغالله فــى أغــراض الرى 
والزراعــة ال لتوليد الكهرباء، جاءت تصريحات وزير 
اخلارجية اإلثيوبى األســبق برهانى جبريكريســتوس 
BERHANE GEBRE-CHRISTOS فــى عــام 2013 
لتنفــى هــذه احلقيقــة، حيــث أعلــن أن ســد النهضة 
ســوف يســتخدم فقط لتوليد الكهرباء، وليس للري، 
وأنــه مســتحيل من الناحية التقنية اســتخدام الســد 
ألى أغــراض زراعية، وهو ما تكرر الحًقا مرات عدة 
فــى تغطيــة نيويــورك تاميز لقضية الســد فــى زيارة 
ميدانيــة، وذلك على لســان املدير التنفيذى الســابق 
للمشــروع املهندس ســيمينيو بيكلي، والذى أعلن عن 

مقتله فى ظروف غامضة فى 2018. 
هذه الســردية الرســمية اإلثيوبية مت توظيفها من 
أجــل حتييــد املخاوف املصريــة، باالدعاء بأن الســد 
املشيد لتوليد الطاقة كغرض رئيسى سيتطلب مترير 
أكبر قدر من املياه عبر فتحاته للمرور على توربينات 
التوليــد، ومن ثم لن يكون مــن صالح إثيوبيا احتجاز 
كميات كبيرة من املياه فى خزان الســد لفترة طويلة. 
بينمــا جاء اإلعالن عن تخفيضــات متوالية فى عدد 
التوربينــات ومــن ثــم فــى حجــم الطاقــة املتولدة من 
الســد ليؤكــد أن الغــرض اإلثيوبى هو احتجــاز املياه 

واستغاللها وليس متريرها لتوليد الكهرباء.
على هذا النحو، يكشــف اخلطاب اإلثيوبى بشــأن 
ســد النهضة عن قدر كبير من االرتباك وســوء النية 
الــذى جتســد بوضــوح فــى تغييــر حقيقــة املعلن من 
معلومــات فنية بشــأن حجم الســد وموقعه والغرض 
منــه، فضــاًل عــن التناقــض الكبيــر فــى تصريحــات 
املســئولن اإلثيوبين أنفسهم بشأن السد من مرحلة 
ألخــرى. وإذا كان طابــع التناقــض واملغالطة قد طال 
اجلوانــب الفنيــة من اخلطاب اإلثيوبى بشــأن الســد 
مبــا لهــذه اجلوانــب مــن طابــع تقنــى يفتــرض أن 
يعتمــد فقــط على احلقائق، فإن اخلطاب السياســى 
اخلــاص بالتعليــق علــى عمليــة التفــاوض واألهداف 
السياســية للمشــروع جاء محماًل بحمولــة مضاعفة 

من املغالطات واألكاذيب والتناقضات.

يؤدى لتقليل كميات املياه املنصرفة ملصر والســودان، 
مشــيرا إلى أن كميات املياه ونتيجة لوجود الســد قد 
تقــل لكنهــا غيــر مقلقــة، وبالتالى لــن تقل احلصص 

املائية التاريخية املقررة ملصر والسودان.«
كما أشــار إلــى أنه خالل جلســات التفاوض كانت 
إثيوبيــا تــزج بهــذه األمــور فــى النقاشــات للتشــتيت 
واالبتعــاد عــن نقــاط القضيــة الرئيســية، إلفشــال 
االتفــاق، مضيفــاً أنهــا تتقــدم مبطالب أخــرى بعيدة 
عن مســار التفاوض احلالــى وأبلغنا وفدها بإمكانية 
التقدم بطلباتها ملناقشــتها بن مصر والسودان ولكن 
بشــرط أن يكــون بعيداً عــن تلك االتفاقيــة اخلاصة 
بســد النهضــة، موضحــا أن كل جلســات التفــاوض 
احلاليــة هدفهــا الوصــول التفــاق حــول قواعــد مــل 
وتشــغيل ســد النهضــة، وفقا إلعــالن املبــادئ املوقع 
عــام 2015، وليس للتفاوض حول أمور أخرى تخص 

دول حوض النيل
و  للفكــر  املصــرى  للمرصــد  دراســة  حســب  و 
الدراســات االستراتيجية فإنه طوال تاريخ العالقات 
الثنائيــة بــن البلدين لم تنكر مصــر حق دولة إثيوبيا 
فــى اســتغالل املــوارد الطبيعية املوجــودة فى أرضها 
أو املــارة بهــا من أجــل حتقيق التنميــة. ولكن عندما 
ترتبط املشروعات اإلثيوبية بنهر النيل الذى تشترك 
فيهــا مــع دول أخرى، ويرتبط وجود شــعوبها به، هنا 
يجــب علــى جميــع األطــراف أن تتفــاوض، وتتعــاون 
بحســن نيــة لتقليــل أى خســائر محتملــة، وتعظيــم 

الفوائد املشتركة.
 ورغم بديهية هذه احلقائق، جاء واقع املفاوضات 
املضنيــة حول مشــروع ســد النهضة طــوال عقد من 
الزمــان، بــن دولتى املصــب مصر والســودان، ودولة 
املنبع إثيوبيا، كاشــًفا عن تشــدد إثيوبى فى كل نقاط 
التفاوض الفنية، وهو ما برز بوضوح فى ضرب إثيوبيا 
 INTERNATIONAL تقاريــر جلنة اخلبــراء الدوليــة
عــرض احلائــط،   )PANEL OF EXPERTS (IPOE
والتــى شــارك خبراء إثيوبيــون فــى عضويتها؛ حيث 
قامت برفضها رفًضا قاطًعا، وهو ما تكرر مرة أخرى 
مع تقارير املكاتب االستشارية، ومع أى محاولة جادة 

لتقييم السد وآثاره تقييًما دقيًقا موضوعًيا. 
هــذه املواقــف اإلثيوبيــة تثير الكثير من الشــكوك 
إثيوبيــا  اســتعداد  حقيقــة  أولهمــا:  أمريــن؛  بشــأن 
بدراســات فنيــة كافيــة لتنفيــذ مثــل هــذا املشــروع 
الضخم، وثانيهما: اســتعداد إثيوبيا للتفاوض مبرونة 
ونية حســنة حلســم اخلالفات الفنية اجلوهرية ذات 
الصلــة مبخاوف دولتى املصب، خاصة تلك املخاوف 

املتعلقة بحجز املياه أو بانهيار السد.
فى هذا اإلطار، تعرض الدراسة  املوقف اإلثيوبى 
املريــب واملتناقــض مــن األبعاد الفنية لســد النهضة، 
وذلــك من خــالل االســتناد إلى مصدرين رئيســين، 
أنفســهم،  اإلثيوبيــن  املســئولن  تصريحــات  همــا 
وتقاريــر األطــراف الدوليــة احملايــدة املشــاركة فــى 

عملية التفاوض، أو املعنية بها.
حجم وسعة خزان سد النهضة 

مــن بن القضايــا الفنية األكثر إثــارة للجدل حول 
ســد النهضة ما يتعلق بســعة خزان السد، التى تقرر 
أن تكــون أضعــاف االحتياج الفعلــى لتوليد الكهرباء، 
خاصة مع اإلصرار اإلثيوبى املستمر على أن يتحمل 
اجلانبان املصرى والسودانى كافة التأثيرات السلبية 
املتوقعــة، جــراء مــلء الســد األول وخــالل ســنوات 

اجلفاف احملدود واملمتد.
أحــد األدلــة علــى ذلــك، تصريــح الســيد زريهــون 
آبــى عضــو الفريــق التفاوضــى اإلثيوبى بشــأن ســد 
ــا: فــى حالة حــدوث جفاف  النهضــة الــذى قــال نًصّ
لنهــر النيل، يتعــن على مصر وإثيوبيــا مواجهته مًعا 
باعتبــاره ظاهــرة طبيعيــة، ولم يقــل مثــاًل، فلتتعاون 
الــدول الثــالث لتخفيف األضرار احملتملة من الســد 

اإلثيوبي!
وعوًضــا عــن تقــدمي التســهيالت، وإظهــار مرونة 
فــى  اإلثيوبــى  اجلانــب  أخــذ  املفاوضــات،  أثنــاء 

إن التبجــح األثيوبــى وصــل إلــى مــداه فبلغت بهم 
اجلرأة أن يقول  املتحدث باســم اخلارجية اإلثيوبية 
الســفير »دينــا مفتــي« إن بــالده تســعى للتوصل إلى 
اتفــاق استرشــادى فقــط وغيــر ملــزم بشــأن ســد 
النهضة، والقضايا اخلالفية فى اجلوانب القانونية. 
وأضــاف مفتــى  أن احلكومــة اإلثيوبيــة ال تبحــث 
عن اتفاق ملزم بشــأن املفاوضات اجلارية حول ســد 
النهضة، فقط اتفاق استرشــادى ميكن مراجعته فى 

أى وقت.
هــذه التصريحــات أثارت غضب الشــعب املصرى 
القيــادة السياســية باالنســحاب مــن  الــذى طالــب 
املفاوضــات و إعــالن أثيوبيــا دولــة عدوة ما يســمح 

للجيش املصرى بالتحرك حلماية األمن القومى .
لقــد كشــفت مصــادر رفيعــة املســتوى إن القيــادة 
ســد  عــن  إثيوبيــا  تصريحــات  تتابــع  السياســية  
النهضــة مــن قرب وجترى مشــاورات للــرد على تلك 

التصريحات.
إلــى أن القاهــرة ترفــض أى  وأشــارت املصــادر 
يحفــظ  باتفــاق  وتتمســك  ملزمــة  غيــر  اتفاقيــات 
مصاحلهــا املائيــة. الفتــة إلــى أن هنــاك اتصــاالت 
حــول  األفريقــى  واالحتــاد  الســودان  مــع  مكثفــة 

مستجدات ملف سد النهضة.
وأكــدت املصــادر علــى أن مجلــس األمن ســيكون 
خيار مصر املقبل حال استمرار التصعيد غير املبرر 
مــن إثيوبيــا. وكان املســؤولون اإلثيوبيــون قد أطلقوا 
تصريحــات مســتفزة ملصــر والســودان بعــد إعــالن 
رئيــس الــوزراء اإلثيوبــي، آبــى أحمــد، حتقــق مــلء 

املرحلة األولى من سد النهضة.
واعتبر املسؤولون اإلثيوبيون أن نهر النيل أصبح 
بحيرة إثيوبية ولم يعد نهرا، فيما اعتبر آخرون أن 
حتقق ملء املرحلة األولى من ســد النهضة مبثابة 

انتصار إلثيوبيا.
مــن جانبــه قال الدكتور عــالء الظواهرى عضو 
جلنــة مفاوضــات ســد النهضــة إن التصريحــات 
األثيوبية بشــان رغبتها فى اتفاق استرشادى غير 
ملزم تصريحات مســتفزة و الهدف منها الهروب 
من املفاوضات بعدما أوشــكت علــى توقيع إتفاق 

ملزم برعاية اإلحتاد اإلفريقي.
وقــال الظواهــرى فــى تصريحــات تليفزيونية 
إن أثيوبيــا تخطط إلجبار مصر لالنســحاب من 
املفاوضــات حتى تظهر فــى دور الضحية مؤكدا 
إن مصر حتلت بالصبر طوال الســنوات املاضية 
ولــم تتخذ أى رد فعل غير دبلوماســى حتى اآلن 

رغم أن القضية تخص األمن القومي.
وأضــاف أنــه مصــر ركــزت طــوال جلســات 
التفــاوض على الضوابــط التى حتكم عملية امللء 
والتشغيل فى فترات اجلفاف، وأهمها أال تؤثر تلك 
العمليــات علــى نصيب البالد من امليــاه«، مضيفاً أن 
»هنــاك مــا يعرف بالســنوات اجلافــة، حيث تصرف 

نحو 49 مليار متر مكعب من املياه«.
ذكر الظواهرى أن وفد مصر الفنى أعد حساباته 
جيــدا لكافــة الســيناريوهات وقــام بشــرحها خــالل 
جلســات التفاوض بهــدف التوصل ألقل ضرر ممكن 
على مصر من جهة، وفى نفس الوقت متكن إثيوبيا 
من تشغيل السد وتوليد الطاقة الكهربائية«، مضيفا 
أن مصــر جاهزة بســيناريوهات ملدة 100 عام مقبلة 
حــول كافــة البدائل التى ميكن اللجــوء إليها ملواجهة 
تأثيــرات ســد النهضة. وقــال: »نتفاوض مــع إثيوبيا 
وفق كل تلك الســيناريوهات، بحيث لو وصلنا ألســوأ 

سيناريو ممكن ميكننا التعامل معه ومع إثيوبيا«.
أوضــح أن »ســد النهضــة وفقــا التفاقيــة إعــالن 
املبادئ عام 2015 هو ســد غير مســتهلك للمياه، بل 
لتوليــد الكهربــاء، وتوليــد الكهربــاء ال يتطلب ســوى 
ميــاه تأتــى مــن الفيضــان لتذهــب إلــى التوربينــات، 
ثــم تخــرج طبيعيــا وتنصــرف إلــى الســودان ومنهــا 
إلــى مصــر، وإذا كان هنــاك اســتهالك وقتهــا للمياه 
فســيكون عبارة عــن فواقد، مثل زيــادة البخار فهذا 

أثيوبيا تتعنت على 
الرغم من أن هناك 

بدائل جغرافية 
متعددة بمواصفات 

فنية أفضل إلقامة 
سد جديد 

أثيوبيا لجأت لشغل الصهاينة وتهربت 
من المفاوضات عندما اقتربت من نهايتها 

خصوصا بعد أن طالب االتحاد األفريقى 
باتفاق ملزم بين جميع األطراف

استفزت الدولة الحبشية مصر طوال 
مراحل التفاوض لكن ألن السيسى رجل 

سالم أصر على الحل الدبلوماسى

التبجح األثيوبى وصل إلى مداه فبلغت بهم 
الجرأة أن يقول  المتحدث باسم الخارجية 

اإلثيوبية السفير »دينا مفتي« إن بالده تسعى 
للتوصل إلى اتفاق استرشادى فقط وغير ملزم 

بشأن سد النهضة

لم يعد فى قوس 
صبر مصر منزع  

فالخيانات األثيوبية 
المتكررة  فى ملف 

سد النهضة تجبرها 
على اللجوء إلى القوة 
الغاشمة لحماية أمنها 

القومى فالسد بالنسبة 
للمصريين قضية 
وجودية  ال جدال 

فيها .
لقد استفزت أثيوبيا 

القيادة المصرية طوال 
مراحل التفاوض لكن 

ألن السيسى رجل 
سالم أصر على الحل 
الدبلوماسى و شارك 

فى المفاوضات التى 
دعا إليها االتحاد 

األفريقى و رغم ذلك 
وجدنا أثيوبيا تلجأ 

لشغل الصهاينة 
وتهرب من المفاوضات 

عندما اقتربت من 
نهايتها خصوصا 

بعد أن طالب االتحاد 
األفريقى باتفاق ملزم 

بين أثيوبيا و مصر 
والسودان.

الشعب املصرى يطالب السيسى باحلل العسكرى حلسم قضية سد النهضة
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تميم وأردوغان والغنوشى ثالثة أوجه لعملة 

واحدة، يجمع بينهم وجهات النظر القائمة على 
الفساد واالستبداد والقمع وانتهاك حقوق 

اإلنسان، كما أن العامل المشترك بينهم أن هناك 
نساًء استطعن هز عروشهم وفضح جرائمهم 

وتعريتهم أمام العالم.

وفاء حسن

البدايــة كانــت مــع أســماء ريان، زوجة الشــيخ طالل بــن عبدالعزيز بن أحمد بــن على آل ثانى، 
حفيــد مؤســس قطــر، والتى متكنت من فضح اجلرائم البشــعة التى يرتكبهــا نظام احلمدين بحق 

معارضيه مبن فيهم أبناء األسرة احلاكمة أنفسهم.
»أســماء ريان«، هى أملانية اجلنســية تزوجت الشــيخ طالل آل ثانى عام 2007، وهو االبن األكبر 

ألحد اآلباء من مؤسسى قطر، والذى توفى باملنفى بالسعودية فى عام 2008.
تقول أســماء ريان إن معاناة األســرة وبها 4 أبناء للشــيخ طالل بدأت مع وفاة والد الزوج الشيخ 
طالل، والذى شغل أيضاً منصب وزير الصحة فى قطر، مشيرة إلى أن هناك عداًء قدميا للشيخ 
عبدالعزيز بن حمد نقله نظام حمد، ومن بعده نظام متيم إلى االبن الشــيخ طالل والذى أدخلوه 
الســجن فــى ظــل النظامــني، وهــو اآلن يقبــع فــى ســجن متيم بعــد أن حكــم عليه بالســجن اثنني 

وعشرين عاماً فى عام 2013 وما زال حبيساً منذ ست سنوات.
وأوضحت ريان أن نظام احلمدين الذى يحكم اإلمارة حالياً يتعنت ضد زوجها املعتقل، ويحرمه 
من أبســط حقوقه األساســية، وهو العالج، مضيفة أن النظام القطرى يســتمر فى انتهاك حقوق 
أسرتها، وزوجها املعتقل منذ 7 سنوات فى السجون القطرية. وتابعت: »أن نظام احلمدين يرفض 
أن نتواصل مع زوجى، إال إذ كنا فى الدوحة، وهذا غير قانونى، ونتمنى أن توفر السلطات أطباء 
للشــيخ طــالل ألنه يُعانى من الســكر، وأمــور كثيرة تؤثر على صحته«. واســتطردت أن نظام قطر 
يحرص على تعذيب املسجونني والتنكيل بهم، وحرمانهم من حقوقهم األساسية، وأهمها التواصل 

مع األهل والعالج.
وأشارت إلى أن القضاء القطرى الذى يفترض أن به انصافاً للمظلومني، يعمل غير ذلك، ويلجأ 

للترهيب وال يحمى املتهمني.
وفى تصريحات سابقة، كشفت أسماء ريان، عن أن السلطات القطرية أجبرتها هى وعائلتها على 
إخــالء منزلهــم، ولديهــا مخاوف على حيــاة زوجها فى الســجون القطرية، مؤكدة أنــه يفتقد الكثير 
مــن حقــوق اإلنســان. وتابعت: »الســلطات القطرية احتجزتنــى أنا وأطفالى فى مكان غير مناســب 
لألطفال، ولم أحصل على أى دعم مادى أو اجتماعى من السلطات القطرية«. وأوضحت أن النظام 
القطرى يجبر زوجها على تنفيذ حكم بالســجن 25 عاماً رغم قدرته على دفع ديونه، مؤكدة أن كل 
ادعاءات الدوحة باحملافظة على حقوق اإلنسان كاذبة. ونوهت بأنها لم تكن ترغب فى ترك زوجها 
فــى الســجون القطريــة ولكنهــا اضطرت للمغــادرة من أجل أطفالها. وأشــارت زوجة الشــيخ طالل 
إلــى أن النظــام القطــرى كان قــد أجبر زوجها على العودة للدوحة بعد إغرائه بتســليم إرث والده له 
وعادت معه إلى الدوحة لتبدأ املأســاة التى لم تنته بعد. وأكدت أن االنتقام من أبناء الشــيخ طالل 
بدأ مباشــرة عقب إدخاله للســجن بتهمة توقيع شــيكات بدون رصيد ومطالبته بســداد الديون، لم 
يقتصر االنتقام على إدخال والد األطفال الصغار إلى الســجن ولكن امتد إلى فرض ضغوط هائلة 
عليهم وعليها معنوياً، وصوالً إلى إجبارهم على مغادرة املنزل، ونقلهم إلى منزل غير مؤهل للســكن 
مبنطقــة مهجــورة فــى الصبخــة، حيــث ُتاصر امليــاه الراكدة املنــزل، وكذلك احلشــرات، وفى ظل 
درجــات حــرارة تصــل إلى 50 درجــة مئوية، مما عرض األطفال الصغــار لألمراض واضطرهم بعد 
ذلــك إلــى احلصــول على عالجــات الكورتيزون لفترات طويلة. وأكدت »أســماء« أنها وثقت ذلك كله 
بالصور والفيديوهات، وأنها كانت تطلب من الســلطات فى قطر بناًء على ذلك نقلها وأبناء الشــيخ 
طالل إلى منزل آخر، وكانت السلطات ترد بأنها ال جتد سبباً للنقل، فى حني كانت األسرة ال متلك 
ماالً إليجاد بديل بعد أن ترك نظام متيم األم وأبناءها األربعة معدمني ودون أية مساعدة تُقدم لهم.
وقالــت ريــان إن النظــام القطــرى حاول تعذيب الشــيخ طالل عقليــاً ومعنوياً واســتخدم إلى 
أقصــى حــد الضغط عليه، من خــالل وضع أبنائه فى 
معانــاة ال تنتهــى وبشــكل ممنهج، وحتــى الزيارة 
التى سمح بها فى مرة جعلوا فيها من وسائل 
التخويف لألبناء ما جعل من رؤيتهم ألبيهم 
غايــة فى الصعوبــة، حتى إن االبن األصغر 
ال يعــرف والــده ولــم يــره مطلقــاً. وأكــدت 
زوجة الشــيخ طالل أنه وضع فى الســجن 
ودبــرت لــه هذه املؤامرة فقــط ألنه طالب 
بحقــوق فــى قطــر، وقالــت إن علــى متيم 
ونظامــه أن يقولــوا للرأى العــام وللمجتمع 
الدولى والعالم أين هى الدولة التى أقامها 
على حقوق اإلنسان، وهو ينتقم من أطفال 
صغار بعدســجن والدهــم انتقاماً منه ومن 

أبيه؟!.
وقالــت زوجــة الشــيخ طــالل إنــه بعــد أن 
منعــت مــن ممارســة أيــة مهنة فــى قطر من 
أجــل الضغــط علــى زوجها وبرغم ما تســبب 
فيــه ذلــك من معانــاة ال حد لهــا لألبناء، فإن 
النظــام القطرى حاول بعد ذلك التواصل معها 
خشية مغادرتها الدوحة، وشددت على أن زوجها 
لــن يُقدم الهدية التى ينتظرها متيم ولن يفرط فى 
حقوقــه كعضــو بالعائلــة املالكــة، مهمــا كانــت 

الضغوط عليه وعلى أبنائه الصغار.

 مواقفهــا اجلريئــة ومهاجمتهــا الرئيــس التركــى رجب طيب أردوغــان جعلها تُلقــب باملرأة 
احلديدية فى تركيا، إنها ميرال أكشينار رئيسة حزب اخلير، والتى تُعد من أبرز السياسيني 

املعارضني ألردوغان.
وحمــل حزبهــا اســم »حزب اخليــر« ألنها كانت تقــول دائماً إن تركيا ســتكون بخير فى ظل 
حزبها، مضيفة: »أن تركيا وشــعبها تعبا.. والدولة تآكلت وانعدم النظام وال حل ســوى تغيير 
كل املنــاخ السياســى«. ومؤخــراً، وجهت رئيســة حزب اخلير التركى املعــارض، انتقادات حادة 
لســلطات العدالة والتنمية، بســبب تفاقم أزمة البطالة بني احلاصلني على شــهادات جامعية 
ملعــدالت غيــر مســبوقة، كمــا انتقــدت قمع الشــرطة التركيــة ملســيرات الدفاع التــى ينظمها 
احملامــون األتــراك ضــد تدخــالت الرئيس فى انتخابــات النقابة، وكذلك كشــفت عن إصرار 
الســلطة علــى إجراء امتحانات الثانوية رغم تذير اخلبــراء بتصاعد اإلصابات بكورونا بني 

الطالب.
وســبق أن اتهمت »أكشــنار« الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالتســلط والعدوانية، بعد 
فرضه عقوبات على قناة »خبرترك«، بعد استضافتها فى بث مباشر، وانتقدت أيضاً موقف 
أردوغان من املرأة، قائلة: »إنه يُريد أن نبقى داخل املنزل«. كما هاجمت نظام الرئيس التركى 
رجب طيب أردوغان، وطالبته بإظهار احلقائق إذا كان يريد إدارة تركيا، قائلة ألردوغان: »إذا 
لم تتضن هموم الشعب فال تستحق اجللوس على كرسى احلكم دقيقة واحدة«. كما حذرت 
أردوغــان مــن إغالق منصات التواصل االجتماعى، موجهة حديثها لها: »ستخســر كل شــىء« 

وطالبته بالتوقف عن أكاذيبه.
وشــنت ميــرال أكشــنار هجومــاً حاداً علــى أردوغان فى الكلمــة التى ألقتها داخــل البرملان 
التركى، حيث هاجمت فيها السياسات االقتصادية للنظام التركى، وحملت إلى تورط أردوغان 
ورجاله فى عمليات فساد. وقالت ميرال: »األسواق تعرف نسبة التضخم احلقيقية، واملواطن 
الذى يفكر ألف مرة فى الســوق ماذا يشــترى بأمواله القليلة هو أيضاً يعرف نســبة التضخم 

احلقيقية«.
وولدت أكشينار فى عام 1956 ألبوين هاجرا من سالونيك فى اليونان وانخرطت فى العمل 
السياســى مبكــراً، وتمل ميرال، شــهادة الدكتوراه فى التاريخ لكنهــا تركت العمل األكادميى 
عندمــا فــازت مبقعــد فى البرملــان عام 1994 عن حــزب الطريق الصحيح. وبعدها بســنوات 
قليلــة تولــت منصــب وزيرة الداخليــة فى حكومة جنم الدين أربكان عــام 1996 إلى أن تدخل 
اجليــش وأطــاح باحلكومــة فى انقالب ناعم عــام 1997 عبر إصدار إنذار نهائى ضد حكومة 

أربكان.
وقفــت أكشــينار ضــد تدخل اجليش فى احلياة السياســية، وتدت أحــد اجلنراالت الذى 

هددها بأن يصلبها على السياج احلديدى الواقع أمام مجلس الوزراء.
وتؤكد أكشــينار على أهمية ســيادة القانون وصيانة املؤسســات وإتباع األصول واإلجراءات 
القانونيــة، قائلــة: »إن أردوغــان يــرى العالم بلونــني فقط هما إما أبيض أو أســود، أما أنا فال 
أنظر إلى ســيادة القانون مبنظار اخلطأ أو الصواب، أنا أؤمن بســيادته«. وعادت أكشينار إلى 
البرملان عام 2007 بعد عشــر ســنوات من الغياب عن أروقته لكن هذه املرة على قوائم حزب 
احلركــة القوميــة املتطــرف الذى ارتبط اســمه فى ســبعينات 
القــرن املاضى مبنظمة »الذئاب الرمادية« القومية 
املتطرفة التى ارتكبت العديد من اجلرائم ضد 

النشطاء األكراد واليساريني فى البالد.
مفاوضــات  أكشــينار  وعارضــت 
الســالم التــى أجرتهــا احلكومــة مع 
قبــل  الكردســتانى  العمــال  حــزب 
ســنوات قليلــة، وقالــت إن القانون 
التركــى فيه ما يكفى من ضمانات 
لصيانــة حقــوق األقليات فى البالد 
وحاجاتهــا. لكنهــا انتقــدت اعتقال 
النــواب األكــراد وزجهم فى الســجن 
ووصفت ذلــك بأنها محاولة من قبل 
ولذلــك  األكــراد  لترهيــب  أردوغــان 
»زج بالنــواب األكــراد فــى الســجون قبل 
االســتفتاء على النظام الرئاســى« حســبما 

قالت.
وتعرضت هى نفســها حلملة شرســة من 
قبــل اإلعــالم املوالــى ألردوغــان تناولــت حياتها 
الشــخصية، كمــا تلقــت تهديــدات بالقتــل ووصفت 
ذلــك بأنها محاولة إلرهابها، وقالت: »إن هذه احلملة 
املنســقة منــذ أبريــل 2016 تهــدف إلــى إرغامــى علــى 

التراجع لكنهم فشلوا فى ذلك«.

جنحت فى اختراق املشــهد السياســى والصعود بشــكل الفت، واستحوذت على اهتمام الرأى 
العــام الداخلــى واخلارجــى، وأصبحت اخلصم األول لإلســالميني وحزب النهضــة، ومثلت منذ 
دخولها إلى البرملان التونسى، حجر عثرة أمام أجندات حركة النهضة اإلسالمية، ولقبت بـ»عدو 
جماعة اإلخوان األولى فى تونس«، بل وأصبحت أكثر األسماء التى ُتظى بثقة التونسيني، إنها 

النائبة التونسية عبير موسى، املرأة التى تقود املواجهة ضّد الغنوشى وحزبه.
وفــى أحــدث تصريحاتهــا، أثناء تظاهــرة احتجاجية نظمها احلزب الدســتورى احلر، طالبت 

»موسى« البرملان التونسى بتصنيف اإلخوان جماعًة إرهابيًة.
وقالت رئيسة كتلة احلزب الدستورى احلر إن البرملان التونسى يخضع حلكم مرشد جماعة 
اإلخــوان اإلرهابيــة، وجــاء ذلك تعليقاً على رفض تديد جلســة عامة بالبرملان ملناقشــة الئحة 
إعــالن تنظيــم اإلخوان جماعة إرهابية، واعتبار كل َمن لهم عالقة بالتنظيم، بشــكل مباشــر أو 

غير مباشر، مرتكباً جلرمية إرهابية.
ومنــذ دخولهــا إلــى البرملان التونســى، عرقلت »موســى« مترير اتفاقيتني جتاريتــني مع تركيا 
وقطر تُتيحان للدولتني الســيطرة على االقتصاد التونســى، وكانت وراء جلســتني ملســاءلة رئيس 
البرملــان راشــد الغنوشــى بشــأن تركاته اخلارجيــة الغامضــة، ودفع البــالد لالصطفاف وراء 
احملور التركى القطرى واألجندة اإلخوانية، كما تقود حملة لسحب الثقة من »الغنوشى« وعزله 

من رئاسة البرملان، ما جعلها عرضة للتكفير داخل البرملان.
وتقول موسى إن الغنوشى وحركته »أكبر خطر على تونس وعلى أمنها القومى«، وتعتبر 
أن »وجــوده علــى رأس البرملــان ال يُشــرف تونــس« وأن »ســحب الثقة من الغنوشــى واجب 

وطنى«.
كما وجهت للغنوشى اتهامات ثقيلة فى البرملان، وأشارت إلى أّنه »كذب على التونسيني أكثر 
مــن مــّرة«، وحملتــه مســئولية االغتيــاالت السياســية التى عرفتهــا البالد، وقّدمــت باحلجج ما 
يُثبت أن حزب حركة النهضة هو »حزب دينى شمولى وليس مدنياً«، وكشفت عالقاته بقيادات 
إرهابيــة علــى غــرار يوســف القرضاوى، وعلــى الصالبى، وأدّلة عــن ارتباطــه بالتنظيم الدولى 

لإلخوان املسلمني.
كما اتهمت رئيســة احلزب الدســتورى احلر، راشــد الغنوشــى باســتغالل أزمة كورونا 
لتمريــر مشــاريع خطــرة علــى البالد دون حســيب أو رقيــب. وأوضحت موســى أن هذه 
املشاريع تتعلّق باتفاقيات مع تركيا وقطر يُريد الغنوشى متريرها لفرض هيمنة احللف 
التركــى القطــرى داخــل البالد، مضيفــة أن هذه االتفاقيات تســمح لقطــر وتركيا بفتح 
مكاتــب لالســتثمار فــى تونــس تتعارض مــع القوانــني الداخلية لالســتثمار، وقد تذهب 
عائداتهــا إلــى جهــات مجهولــة. وأوضحــت عبير موســى أنها جلأت للمحكمــة اإلدارية 
وتقّدمت بقضية فى جتاوز السلطة وطلبت إيقاف تنفيذ قرار إحالة هذه املشاريع على 

التصويت البرملانى.
ويُذكــر أن »موســى« هاجمــت الرئيــس التركى رجــب طيب أردوغــان، واتهمتــه بتنفيذ أجندة 
جماعــة اإلخــوان فــى املغــرب العربى، مشــددة علــى أن مخططات حل أزمة تونــس جاهزة لكن 
أيدى القيادة التونســية ُمكبلة، الفتة إلى أن حركة النهضة فشــلت فى تقيق أى منو فى البالد 
وسياســاتها أدت لرفــع نســبة البطالة. وكشــفت رئيس احلزب الدســتورى احلر عــن أنها تلقت 
تهديداً باالغتيال عن طريق »سيارة مفخخة«. وأضافت »موسى« أنها تلقت رسالة حول مخطط 

االغتيال عن طريق »دواعش« وصلوا مؤخراً من ليبيا.
وكانت فرقة مكافحة اإلرهاب بالعاصمة تونس قد أبلغت عبير موسى بأنها مستهدفة بتهديد 

إرهابى يهدف إلى تصفيتها.
وولدت عبير موسى عام 1975 مبنطقة الساحل التونسى، 
موطن الرئيسني األسبقني احلبيب بورقيبة وزين العابدين 
بــن على، وتخرجت فى كليــة احلقوق بتونس، من أبوين 
ضابــط شــرطة ومدّرســة فــى التعليــم، ومتزوجــة من 
عقيــد بــوزارة الداخلية. ومتــت معاقبتهــا بتجميدها 
كامــل  عــام  ملــدة  احملامــني  عمــادة  مــن  كمحاميــة 
ســنة2011، وإصــدار حكم بســجنها مدة 6 أشــهر 
بعــد شــكوى ضدهــا وجههــا إليها أحــد احملامني، 
اتهمهــا فيهــا باالعتــداء عليــه بغــاز يشــّل احلركة، 
خالل جلســة فى احملكمة أســفرت عــن حّل حزب 
بــن علــى )التجمع الدســتورى( فى مــارس 2011، 

ألغاه القضاء الحقاً.
وفى 2012، التحقت بـ»حزب احلركة الدستورية« الذى 
أسســه حامــد القروى، الوزيــر األول فى عهد بن على، قبل 
أن تصعد لرئاسته عام 2016، ويُصبح الحقاً اسمه 
»احلزب الدســتورى احلر«، وبات اليوم 
أكبر خصم حلزب النهضة 
يرفــع شــعار مناهضــة 
ويعمــل  اإلســالميني 
علــى إخراجهــم مــن 

احلكم.

نساء كشفن جرائم ثالثى الشر
تميم وأردوغان والغنوشى ثالثة أوجه لعملة واحدة، يجمع 
بينهم وجهات النظر القائمة على الفساد واالستبداد والقمع 

وانتهاك حقوق اإلنسان، كما أن العامل المشترك بينهم أن هناك 
نساًء استطعن هز عروشهم وفضح جرائمهم وتعريتهم أمام العالم.

وخالل السطور القادمة سنرصد حكاية 3 »نساء« كشفن جرائم 
تميم وأردوغان والغنوشى.

فضحت العائلة احلاكمة فى 
قطر وكشفت جرائم متيم

وضعت أول مسمار فى نعش 
أردوغان وقادت خطة إسقاطه

تزعمت احلرب ضد الغنوشى 
للخالص من إخوان تونس

عبير موسىميرال أكشينارأسماء ريان
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يوما بعد األخر يتكشف الوجه القبيح لقيادات اإلخوان 

فى الداخل والخارج ومؤخرا شربت بريطانيا من كأس 
عنصرية قيادات اإلخوان التى تأويهم وتحميهم 

وترفض تسليمهم لبالدهم لمحاكمتهم على جرائم 
تورطوا فيها

فضيحة اإلخوان 
فى بريطانيا 

طرد قيادى باجلماعة من منصب كبير ومطالب 
بحظر اجلماعة وترحيل قياداتها من لندن 

يوما بعد األخر يتكشف الوجه القبيح لقيادات اإلخوان فى 
الداخل واخلارج ومؤخرا شــربت بريطانيا من كأس عنصرية 
قيــادات اإلخــوان التــى تأويهــم وحتميهــم وترفض تســليمهم 

لبالدهم حملاكمتهم على جرائم تورطوا فيها.
لقــد كشــفت صحيفــة "التــامي" الوجــه العنصــرى للقيــادى 
اإلخوانــي، حشــمت خليفــة وأجبرتــه علــى االســتقالة مــن 
رئاســة مــا يعرف بـ"هيئــة اإلغاثة اإلســالمية العاملية"، بعدما 
فضحت نشره عدًدا من التدوينات التى حتض على الكراهية 
والتطرف.وطالبــت الصحيفة بإدراج اجلماعة اإلرهابية على 
قائمــة اإلرهــاب وترحيــل قياداتهــا إلى بالدهم التــى ارتكبوا 

فيها جرائم .
وقامــت الصحيفــة البريطانية، بنشــر تدوينات أســاء فيها 

القيادى املستقيل إلى كل من اليهود. 
وأوردت "التامي" أن هذه املنظمة التى تنشط فى بريطانيا، 
بينمــا أدرجتهــا دول كثيــرة فــى قائمة اإلرهــاب، حتصل على 
570 مليون دوالر من املداخيل فى كل سنة، وبعض العائدات 
تأتــى مــن منظمة األمم املتحدة واملفوضيــة األوروبية ودافعى 

الضرائب فى بريطانيا.
واضطر حشــمت خليفــة، املعروف مبواقفــه املتطرفة، إلى 
االســتقالة، بعدمــا عرضــت صحيفة "تــامي" تدوينات وصفت 
باملعادية للسامية فى موقع التواصل االجتماعى "فيسبوك".

وفــى إحــدى التدوينــات املثيــرة للجــدل، وصــف حشــمت 
خليفة حركة "حماس" فى فلسطني بأنقى "حركة مقاومة" فى 
التاريخ احلديث، وقال إن إدارجها ضمن قائمة اإلرهاب أمٌر 

معيب ومسيء لكل املسلمني، بحسب قوله.
وعقــب تــداول هــذه اآلراء البعيــدة عــن مقتضيــات العمل 
اخليــرى واإلنســاني، قــال مســؤولو املنظمــة أنهم ســيفتحون 

حتقيقا أوليا فى التصريحات صدر عن الرئيس.
وعقــب الضغــوط، زعمــت الهيئــة أنها تأســف بكل إســاءة 
تسبب بها كالم حشمت خليفة، وأضافت أن ما صدر عنه من 

إساءات يتعارض مع ما سمتها بـ"قيم املنظمة".
ولعــب حشــمت خليفــة، 63، وهــو بريطانى اجلنســية منذ 
2005، دورا فى نشــاط املنظمة بعدد من مناطق العام، وكان 
مديرا للهيئة فى أســتراليا، كما أشــرف أيضا على فروع فى 

أملانيا وجنوب إفريقيا.
ونشــر حشــمت خليفــة تدويناته فى عامــى 2014 و2015، 
وهــو مــا أثــار اســتغرابا بريطانيــا ألن هذا الــكالم صدر عن 

شخص يقدم نفسه مبثابة "عراب" للعمل اإلنساني.
وولد حشــمت وتلقى تعليمه فى مصر، ودأب على مهاجمة 
القاهــرة، مــن بــاب تعاطفــه مــع جماعــة اإلخــوان اإلرهابية، 

ويصور هذا األمر مبثابة خالف سياسي.
وفى محاولة الحتواء الفضيحة، زعمت املنظمة أنها تنشط 
فــى املجال اإلنســانى فقط وال عالقة لها بالعمل السياســي، 
لكــن امليول اإليديلوجى ملســؤوليها يؤكد عكس ذلك، بحســب 

متابعني.
وأكــدت الهيئة أن حشــمت قدم اســتقالته التى دخلت حيز 
التنفيــذ علــى الفــور، كما أنه لــن يتولــى أى دور باملنظمة فى 

املستقبل، بعدما أعرب عن مواقف عنصرية ومسيسة.
وتعيــد هــذه االســتقالة حســبما نشــرت وكالة ســكاى نيوز 
جــدال حــول إيــواء بريطانيا لعــدد من الشــخصيات املتطرفة 
احملسوبة على تنظيم اإلخوان وجماعات أخرى تنتمى إلى ما 

يعرف بـ"اإلسالم السياسي".
ومتكــن املنتمون إلــى تيارات اإلخوان من دخــول بريطانيا، 
منــذ عقــود، عــن طريــق طلــب اللجــوء، بذريعــة تعرضهــم 

للـ"اضطهاد" السياسى فى بلدانهم األصلية.
ويــرى متابعون فى الغرب، أن هذه الشــخصيات املتشــددة 
انقلبت على الدول الغربية التى استضافتها وصارت مصدرا 
للمشاكل، سواًء عبر حتريض اجلاليات املسلمة على األنظمة 

احمللية، أو من خالل جتنيد بعض األفراد ألجل إرسالهم لبؤر 
التوتر حتى يقاتلوا فى صفوف اجلماعات املتطرفة.

لكــن وجود هؤالء املتشــددين فى الــدول الغربية صار يثير 
نقاشا حادا، بعدما تورط بعضهم فى هجمات إرهابية، علما 
أنهم يســتفيدون من أموال دافعــى الضرائب حينما يحصلون 

على معونات من الدولة.
وينبه متابعون إلى أن هؤالء املتشــددين يســتغلون هامش 
حقــوق اإلنســان، ألجــل بــث مواقــف متطرفــة، علمــا أنهم 
ينظــرون إلــى املنظومــة الغربيــة التــى حتتضنهــم بصــورة 

قدحية.
تعد بريطانيا اآلن من أكثر الدول الداعمة لنظام اإلرهاب، 
كمــا أنهــا مــن أكثــر الــدول التى متنح حــق اللجوء السياســى 
للمتهمني باإلرهاب على مســتوى العالم، وهى الدولة نفســها 
التى ســاعدت فى إنشاء "جماعة اإلخوان" املسلمني، وقدمت 
لهــم الدعــم املالــى واالســتخباراتى علــى مــدار عقــود، وهى 
الدولة نفســها التى فتحت لهم أبوابها ليعيشــوا فى أراضيها 
وحتــت كنــف حماية شــرطتها، بل منحت بعضهم معاشــا من 
الضمــان االجتماعــي، ووفرت لهم املســاكن وأحيانا ســيارات 
دافعــى  أمــوال  مــن  ذلــك  وكل  املعــدات،  بأحــدث  مجهــزة 
الضرائــب، فهنــاك من عــاش قرابة عقدين "الجئــا فى لندن 
يحيون على اإلعانة االجتماعية، دون أن يدفعوا بنســا واحدا 

للضرائب أو يعرق فى أى عمل.
وعن بداية العالقة املشــبوهة بني اإلخوان ولندن جند 
أنها بدأت مع نشــأة اجلماعــة اإلرهابية فى مصر مطلع 
القــرن املاضــى حينمــا حتالف مؤســس اجلماعة حســن 
البنــا مــع املســتعمر البريطانى ملصر، وحصــل على دعم 
كبيــر مــن االســتعمار البريطانى تــارة ملواجهــة األحزاب 
السياســية املناهضــة لالســتعمار، وتارة لدعــم امللك فى 
مواجهــة خصومــه السياســني، وظلــت هــذه العالقة بني 
اإلخــوان ولنــدن حتــى اآلن، فقــد أصــدرت تريــزا مــاى 
رئيســة وزراء بريطانــى قرارا يتيــح لعناصر اإلخوان حق 
احلصول على اللجوء السياسي، فى شهر أغسطس عام 
2015، وقــد ذكر التقرير الصــادر عن حكومة لندن عدة 
أســماء من قيــادات اإلخــوان مؤهلة للحصــول على هذا 

اللجوء السياسي.
وللــرد علــى ســؤال ملــاذا يختار اإلخــوان لنــدن دون غيرها 

من العواصم األوروبية للجوء إليها؟ يجيب الكاتب البريطانى 
مــارك كيرتــس فى كتابــه "العالقات الســرية" الذى صدر فى 
عــام 2010، عــن العالقــة التاريخية بني اإلخــوان ولندن، من 
خــالل وثائق أشــارت إلــى وجود صالت قوية بني االســتعمار 
اإلجنليــزى وجماعــة اإلخــوان منــذ النصف األول مــن القرن 
املاضــي، ويتحــدث مــن خــالل وثائــق بريطانيــة رفعــت عنها 
الســرية مؤخــرا، حــول توطيــد العالقــات من خــالل التمويل 
والتخطيــط إلفشــال املنطقــة العربيــة واإلســالمية وإدخالها 
فى أتون املعارك السياســية واحلزبية الطاحنة بهدف تفتيت 

املنطقة وإدخالها فى دوامة من الفوضى الالنهائية.
وحتــدث الكاتــب البريطانى عن بداية العالقة بني اإلخوان 
والنظــام فى لندن، التى تأسســت مع احلــرب العاملية الثانية، 
قائال: شهدت جماعة اإلخوان املسلمني منوا ملحوظا بقيادة 
حسن البنا، الذى سعى إلى تأسيس مجتمع إسالمى ليس فى 
مصر فقط، ولكن فى كل أقطار الدول العربية؛ ولذلك أنشأ 
العديــد مــن الفروع جلماعته، فى الســودان واألردن وســوريا 
وفلســطني وشــمال أفريقيــا، بهــدف إقامة دولة حتت شــعار 
"القــرآن دســتورنا"، والتزم اإلخــوان بالتقيد الصــارم لتعاليم 
اإلســالم، وقدمــت نفســها للمجتمعــات األوروبيــة علــى أنهــا 
بديــل للحركات الدينية وحركات القومية العلمانية واألحزاب 
الشيوعية فى مصر والشرق األوسط، جلذب انتباه بريطانيا 
العظمــى والواليــات املتحدة، وهمــا القوتــان املوجودتان على 

الساحة فى تلك الفترة.
وفــى األربعينيــات مــن القــرن املاضى ومع مهادنــة حكومة 
امللــك فاروق حلســن البنا، بدأت بريطانيــا فى متويل جماعة 
اإلخوان سرا منذ عام 1940، حيث رأى فاروق أنه من املفيد 
التحالــف مع قوى سياســية أخرى ضد األحزاب السياســية، 
التــى كان ميثلهــا حــزب الوفــد، ويشــير تقريــر للمخابــرات 
البريطانيــة عــام 1942 إلى أن القصــر امللكى قرر أن جماعة 
اإلخــوان جماعــة مفيــدة لهم، ومــن هنا بــدأت رعاية القصر 
امللكــى لهــم أيضــا، وحتــى يومنــا هــذا مت رعايــة العديــد من 
اجلماعات اإلرهابية فى مصر من قبل احلكومة البريطانية، 

ملعارضة خصوم لها أو لتعزيز مصاحلها.
"العالقــات  كتابــه  فــى  كيرتــس  مــارك  الكاتــب  ويضيــف 
السرية" أن بريطانيا مولت "جماعة اإلخوان" فى مصر سرا، 
مــن أجل إســقاط نظام حكم الرئيس املصرى الســابق جمال 
عبدالناصــر، والتمويل الذى بدأ عام 1942 اســتمر بعد وفاة 
عبدالناصــر، رغــم اســتخدام الرئيس الراحل أنور الســادات 
اجلماعة لتدعيم حكمه وتقويض تواجد اليســار والناصريني 
فى الشارع املصري، واستمرت بريطانيا فى اعتبار "اإلخوان" 

سالحاً ميكن استخدامه.
وفــى اخلمســينيات تآمرت بريطانيا مــع اجلماعة الغتيال 
عبدالناصر، وكذلك اإلطاحة باحلكومات القومية فى سوريا، 
وبرز ذلك فى حادث "املنشــية" الشــهير، والذى شــهد إطالق 

النار على جمال عبدالناصر من قبل أحد أعضاء اإلخوان.
ويؤكــد الكاتب اإلجنليزى أنه فى عهد عبدالناصر اعتبرت 
بريطانيــا اجلماعة مبثابة املعارضة لهــذا النظام، التى ميكن 
اســتخدامها لتقويضــه، وعقد مســئولون اجتماعــات مع قادة 
اجلماعــة كأداة ضــد النظــام احلاكم فــى مفاوضات اجلالء، 
العــدوان الثالثــى عــام 1956 علــى مصــر أجــرت  وخــالل 
بريطانيا اتصاالت سرية مع اإلخوان، وعدد من الشخصيات 
الدينيــة كجزء من خططهــا لإلطاحة بعبدالناصر أو اغتياله، 
وكان اعتقاد املسئولني البريطانيني فى ذلك الوقت يركز على 
احتماليــة تشــكيل اإلخــوان احلكومــة اجلديدة بعــد اإلطاحة 
بعبدالناصــر علــى أيــدى البريطانيــني، وفــى مــارس 1957 
كتــب تريفور إيفانز، املســؤول فى الســفارة البريطانية، الذى 
قــاد اتصــاالت ســابقة مــع اإلخــوان قائــال: إن اختفــاء نظام 

عبدالناصر ينبغى أن يكون هدفنا الرئيسي.

وقــال موقــع قنــاة »تــاال وان« التركيــة، إن موقــع 
»تويتر« أغلق عدًدا من احلسابات اإللكترونية التابعة 

لـ »عصابة البجع«، كما يُطلق عليها فى تركيا.
وتعــد »عصابــة البجــع«، كمــا يطلــق عليهــا فــى 
إلكترونيــاً يســعى للتشــويش علــى  تركيــا، جيشــاً 
املعارضــني األتــراك، وتلفيق األكاذيــب عنهم، بغية 

تشويه صورتهم أمام الرأى العام.
و"عصابــة البجــع" هى مركــز »بوســفور جلوبال« 
)Bosphorus Global( املعروف مبجموعة »البجع«، 
العدالــة  تابعــة حلــزب  وهــى مجموعــة إعالميــة 
والتنميــة التركــي، تضم عــدداً من وســائل اإلعالم 
املواليــة للحــزب، علــى رأســها مجموعــة »صبــاح« 
اإلعالمية التى ميلكها ســرهاد ألبيرق، شقيق وزير 
اخلزانة واملالية برات ألبيرق، بجانب مجموعة من 
رجــال األعمال وأصحاب النفــوذ املقربني جداً من 

الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
مهمة املجموعة

تتمثل مهمة املجموعة فى شّن حمالت إعالمية 
لتشــويه صورة وســمعة األشــخاص املستهدفني 

من أجل مصالح احلزب.
كمــا دأب العاملون فى هذه العصابة على 
تلميع صــورة الرئيس التركــى رجب طيب 
أردوغان، واإلشــادة بإجنازاته املفترضة 
خلصومــه  واإلســاءة  وتضخيمهــا، 
عبــر اختــالق حكايــات غيــر حقيقية، 
الدعايــة  ســياق  فــى  وتضخيمهــا 

االنتخابية ألردوغان وحزبه.
أنشطتها

املجموعــة،  أنشــطة  أحدثــت 
اإلعالمــى  املجــال  فــى  تتمثــل  التــى 
والقضائــي، فى الفتــرة األخيرة، هزة 
عميقــة فــى ثقــة شــريحة كبيــرة مــن 
وصّنــاع  واحلكومــة  بالدولــة  الشــعب 

القرار فى أنقرة.
زيارة أردوغان

وفــى أغســطس عــام 2019، أجرى 
أردوغــان زيــارة مثيــرة التقــى خاللهــا 
فريق عمل مجموعة »البجع«. اســتمر 
اللقــاء مــدة ســاعة ونصــف الســاعة، 

وحضره رئيس إدارة االتصال فى رئاسة اجلمهورية 
التركيــة فخر الدين ألتون، ورئيس مركز البوســفور 

للشئون العاملية صهيب أويوت.
ونشــرت املجموعة تغريــدات حول الزيارة مرفقة 
بصــور جماعيــة مــع أردوغــان، من خالل حســابها 
الرســمى علــى موقــع التواصــل االجتماعــى تويتر، 
قائــاًل: »لقــد مت تقــدمي معلومــات ألردوغــان حــول 

أنشطتنا اخلارجية أيضاً«.
أردوغــان  الرئيــس  تفضــل  »لقــد  أيضــاً:  وقــال 
بتشــريف مؤسســتنا. اســتمر اللقاء ســاعة ونصف 
حــول  معلومــات  تقــدمي  خاللــه  ومت  الســاعة، 
مشــروعات فــى اإلعــالم االجتماعــي، مثــل نشــر 
معلومات عن »منظمة فتح اهلل جولن« والتنظيمات 
اإلرهابية وأنشطتها واألنشطة اخلارجية األخرى.

عالقتها ببرات ألبيراق
وأحدثت املجموعة حالة من الغضب العارم داخل 

حزب العدالة والتنمية، خاصة وأن املجموعة تدعم 
صهــر أردوغــان برات ألبيرق، الــذى ترى املجموعة 
بقــاءه فى منصبه كوزير أمــًرا ضرورًيا، وأن ابتعاده 

عن احلكومة سيحدث انهياراً.
عالقتها باستقالة داود أوغلو من منصبه

فــى عــام 2016 نشــرت املجموعــة ملّفــاً اضطــر 
بعده رئيس الوزراء األســبق ورئيس حزب املستقبل 
مــن  االســتقالة  إلــى  أوغلــو  داود  أحمــد  احلالــى 
منصبــه، وكان هــذا امللــف يحتــوى علــى معلومــات 
حــول اخلالف املشــتعل بــني أردوغــان وداود أوغلو 
فــى تلــك الفترة، وكانــت هناك مجموعــة من التهم 
املوجهة لداود أوغلو من بينها العمل لصالح أملانيا.
ونشــرت املجموعة االدعاءات اخلاصة باخلالف 
بــني داود أوغلــو وأردوغــان على مدونــة على موقع 
»Word Press« حتت اسم »ملف البجع«، وانتشرت 

على وسائل اإلعالم بشكل واسع وسريع جداً.

بـــ  أردوغــان،  املنشــورة،  االدعــاءات  ووصفــت 
»الرئيــس«، وجرى وصــف داود أوغلو بـ»األســتاذ«، 
وانتشــرت أقاويــل وادعــاءات بأنها أعــدت من قبل 
مجموعــة من الصحفيني املقربني من أردوغان مثل 
جيــم كوتشــوك، وجميــل بــارالس، وهــالل كابالن، 

وحشمت بابا أوغلو، ومليح ألتينوك.
مطالب بالتحقيق مع املجموعة

للنيابــة  ــدم محاميــان  تقَّ وفــى ســبتمبر 2019، 
العامة فى إســطنبول ببــالغ يطالب بفتح حتقيقات 

حول »مجموعة البجع«.
وقــال الصحفــى التركي، فــرات أريــز، الذى كان 
من بني أعضاء مؤسسة »بوسفور جلوبال« الفكرية: 
»مجموعــة البجع جتتمع بكثرة مع أردوغان وتزاول 
أنشــطتها فــى قصــر عثمانــى فاخــر قــرب مضيق 
إســطنبول، بتمويــٍل مــن مستشــفى خــاص يديــره 
صديق أردوغان وطبيبه الشــخصى ووزير الصحة، 
فخر الدين قوجة، واملجموعة تشكل جلان أردوغان 
علــى  املعنــوى  القتــل  متــارس  التــى  اإللكترونيــة 
املعارضني من خالل نشــر أخبار ومعلومات مضللة 

عنهم عبر مواقع اإلعالم االجتماعي«.
ومنــذ أيــام، كشــف داود أوغلو، عــن تعرض وزير 
العــدل التركــى عبد احلميــد جول، حلملــة منظمة 

من »عصابة البجع« بأوامر رئاسية.
وقــال داود أوغلــو: »إن الذيــن دشــنوا حمــالت 
ضــدى فى ذلك الوقت دشــنوا حمــالت تلو األخرى 
على مستوى الوزارات. فاآلن كل من يتعرض لعملية 
مضــادة يشــير إلى عصابة البجــع. وأذكر هنا وزير 

العدل عبد احلميد جول«.
وكشــفت صحيفــة تليجــراف البريطانيــة عن أن 
تطــارد  أصبحــت  واالغتصــاب  بالقتــل  تهديــدات 
معارضــى الرئيــس التركــى رجــب طيــب أردوغان، 
الفتــة إلــى أن النظــام شــكل مليشــيات إلكترونيــة 
عــن  فضــاًل  املعارضــني  مــن  لالنتقــام  تفرغــت 
فــرض النظام رقابــة صارمة على مواقــع التواصل 

اإلجتماعي.
وأضافت: "فى بعض األحيان، تتصاعد اإلساءات 
عبر اإلنترنت إلى عنف بدنى فى الواقع احلقيقي، 
يطــال ليــس فقــط املعارضــني وإمنا بعــض الفئات 

االجتماعية األخرى".

واضطر حشمت خليفة القيادى االخوانى المعروف بمواقفه المتطرفة إلى االستقالة من هيئة االغاثة االسالمية 
بعدما عرضت صحيفة »تايم« تدوينات وصفت بالمعادية للسامية فى موقع التواصل االجتماعى »فيسبوك«

جيش »الشيطان التركى« الغتيال معارضيه
يمولها ويديرها صهره برات ألبيراق

وفاء حسن

محمد عبدالعزيز

ماذا تعرف عن "عصابة البجع" وما هى مهمتها؟ 
ومن هم مؤسسيها؟ وما هى أحدث أنشطتها؟ وما 

عالقة برات ألبيراق بها؟ وماذا عن زيارة أردوغان 
لهذه العصابة؟

أسئلة كثيرة باتت تتردد بقوة بعد إعالن موقع 
التواصل االجتماعى العالمى »تويتر« عن إغالق 

الحسابات التابعة لـ»عصابة البجع« التابعة 
للرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

ع«
بج

ة ال
صاب

»ع

تتمثل مهمة العصابة فى شّن حمالت إعالمية لتشويه صورة 
وسمعة األشخاص المستهدفين من أجل مصالح أردوغان ورجاله
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اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

مثلما كانت جائحة كورونا وباال على معظم 72
المواطنين فى العالم فأنها كانت بمثابة وش 
السعد على أغنى المليارديرات فى العالم فبعد 
أن تعرضوا لخسائر فى أول شهرين من الوباء 

استطاعوا أن يستغلوا األزمة ويجنوا أرباحا طائلة

ثروة إيلون ماسك  وصلت إلى 59 مليار 
جنيه استرليني، بعد أن كانت ال تتجاوز 

19.7 مليارات فى مارس

الرابحون
من الوباء 

كيف يفكر هؤالء فى الهروب إلى مالذات آمنة 
إذا انفجرت املوجة الثانية من »كورونا«؟

مثلمــا كانــت جائحة كورونا وبــاال على معظم 
املواطنــن فــى العالــم فأنهــا كانــت مبثابــة وش 
الســعد على أغنــى املليارديرات فى العالم فبعد 
أن تعرضوا خلســائر فى أول شــهرين من الوباء 
اســتطاعوا أن يســتغلوا األزمــة ويجنــوا أرباحــا 
طائلــة حيــث كشــف تقريــر لصحيفــة "ميــرور" 
البريطانيــة، أن أربعــة مــن أغنــى األثريــاء فــى 
إســترلينى  جنيــه  مليــار   144 كســبوا  العالــم، 
)184 مليــار دوالر(، منــذ بدايــة اإلغــاق الذى 

شــهده العالم عقب تفشــى جائحة كورونا.
أن  إلــى  البريطانيــة،  الصحيفــة  وأشــارت 
أصبــح  بيــزوس،  جيــف  "أمــازون"،  مؤســس 
الشــخص األكثر ثراء فى العالم االثنن الفائت، 
بعدمــا كســب 10 مليــارات جنيه إســترلينى فى 

يوم واحد.
وباتــت ثروة بيزوس تبلغ 149 مليار حنيه، أى 
ما يوازى 190 مليار دوالر، بينما لم تتجاوز فى 

مــارس 89 مليار جنيه.
وأرجعــت "ميــرور" تنامــى ثــروة بيــزوس إلــى 
ارتفاع أسهم "أمازون" بنسبة 8 فى املئة، االثنن 
الفائــت، فضــا عن تزايد اإلقبال على التســوق 
عبر اإلنترنت خال اإلغاق الذى شهده العالم 

بعد تفشــى فيروس كورونا املستجد.
أمــا ثــروة الرئيس التنفيذى لشــركة "تســا"، 
إيلــون ماســك، فقد وصلت إلــى 59 مليار جنيه 
 19.7 تتجــاوز  ال  كانــت  أن  بعــد  اســترليني، 

مليارات فى مارس.
ويعــود االرتفــاع فى ثروة ماســك الــذى يحتل 
املرتبــة اخلامســة عامليــا بقائمــة أغنــى أثريــاء 
العالــم، إلــى االرتفــاع بأســهم الشــركة والــذى 
حيــث  مــارس،  منــذ  املئــة  فــى  لـــ270  وصــل 
باتــت قيمــة "تســا" حاليــا تقــّدر بـــ230 مليــار 
إســترليني، أى أكبــر مــن قيمــة فــورد وفيــرارى 

وجنــرال موتورز وبــى إم دبليو مجتمعة.
وبالنســبة إلــى الرئيــس التنفيذى لفيســبوك، 
مــارك زوكربيــرغ، فقــد وصلــت ثروتــه إلــى 72 
مليــار إســترليني، مســجلة ارتفاعــا بقيمــة 29 
مليــار، بعــد أن كانــت فى مــارس ال تتخطى 43 

مليار.
ويرجــع تعاظــم ثــروة زوكربيــرغ إلــى ارتفــاع 
أســهم "فيسبوك" بشكل كبير فى فترة اإلغاق، 
وخصوصــا فــى ظل اإلقبــال الكبيــر على املوقع 
"إنســتغرام"  مثــل  التابعــة  األخــرى  واملنصــات 

و"مسنجر". و"واتساب" 
األميركــى  املليارديــر  ثــروة  ارتفعــت  كذلــك 
ومؤســس شــركة "مايكروســوفت"، بيــل غيتــس، 
إلى 93 مليار إســترليني، فى حن كانت مبارس 

77 مليار.
ومنــت ثــروة غيتــس بفضــل ازدهــار أعمــال 
قيمتهــا  باتــت  إذ  مؤخــرا،  "مايكروســوفت" 
الســوقية تقّدر بحوالى 1.3 تريليون إسترليني.

ضربة حظ 
بعــد  حتقيــق ثاثــة أســاتذة فــى كليــة الطب 
بجامعــة ســاوثامبتون البريطانيــة هذا األســبوع 
"اختراقــا" كبيــرا فــى عــاج مرضــى فيــروس 
حصصهــم  قيمــة  ارتفعــت  املســتجد،  كورونــا 
الســوقية فــى شــركتهم الدوائيــة ليصبحــوا من 

أصحاب املايــن بن ليلة وضحاها.
 فقبــل مــا يقــرب مــن عقديــن مــن الزمــن، 
اكتشف الثاثة أساتذة وهم راتكو ديوكانوفيتش 
وســتيفن هولغيــت ودونــا ديفيــز أن األشــخاص 
الذيــن يعانــون أعــراض الربــو وأمــراض الرئــة 
املزمنــة يفتقــرون إلى بروتن يســمى إنترفيرون 
بيتا، والذى يســاعد علــى محاربة نزالت البرد. 
ووجــد األطبــاء أن مناعة املرضــى ضد العدوى 
اســتبدال  مت  إذا  تعزيزهــا  ميكــن  الفيروســية 

البروتــن املفقود فى دم املريض.
وبعــد هــذا االكتشــاف، أنشــأ الثاثــة شــركة  
لتطويــر   ،  Synairgen ســينيرجن  اســم  حتــت 
عاجــات دوائية لألعراض املرضية فى اجلهاز 
التنفســي. وطرحــت الشــركة اســمها فى ســوق 
األســهم فى عام 2004، ولكن صفقة مع شــركة 
اســترازينيكا لعــاج العدوى الفيروســية ملرضى 

الربو انهارت وهوت أســهمها معها.
ومع تفشــى جائحــة فيروس كورونا املســتجد 
بــات الطلــب علــى أى عــاج محتمــل لصعوبات 

التنفس التى يســببها وبــاء كوفيد-19 مرتفعاً.
وقــال ريتشــارد مارســدن، الرئيــس التنفيذى 
لشــركة ســينيرجن، إن الشــركة أجــرت جتــارب 
ســريرية حــول اســتخدام عقــار إنترفيــرون بيتا 
أعــراض  يعانــون  الذيــن  األشــخاص  ملســاعدة 
االلتهــاب فى الشــعب الهوائيــة املزمن أو انتفاخ 

الرئة. فى حويصات 
وأضــاف: "عندمــا ظهر وباء فيــروس كورونا، 
أدركنــا أنــه قد يكون للشــركة الدوائية دور مهم 
فــى محاربــة الفيــروس لذلــك بدأنا فــى إجراء 
جتــارب ســريرية فــى فبرايــر ومــارس حتســباً 

لتفشــى الوباء فى اململكة املتحدة.

وأشــار مارسدن إلى أن اســتراتيجية الهجوم 
فــى  تكمــن  املصابــن  عنــد  كورونــا  لفيــروس 
نشــاط  مــن  واحلــد  املناعــى  إضعــاف اجلهــاز 
اإلنترفيــرون بيتــا، لذلــك إذا متكنــا مــن تعزيــز 
اجلســم بهذا البروتن فيمكن أن يكون له تأثير 

كبير."
وأظهرت نتائج التجارب األولية، التى نشــرت 
هذا األســبوع، أن مرضى فيروس كورونا الذين 
مت إعطاؤهــم عــاج إنترفيــرون بيتــا، املســمى 
للشــفاء  البخاخــات، متاثلــوا  SNG001، عبــر 

كبير. بشكل 
التــى أجريــت  الدراســة  إن  الشــركة  وقالــت 
علــى نحو مئة شــخص وجدت أن املرضى كانوا 
أقــل عرضة بنســبة 79 باملئــة للتعرض لإلصابة 
باألعــراض القاتلــة مــن الوبــاء، كمــا أن ضيــق 
التنفــس لــدى هــؤالء املصابن "انخفض بشــكل 

ملحوظ".
ومبجــرد نشــر نتائــج التجارب الســريرية فى 
هــذه الدراســة، فــى 21 يوليــو، ارتفعــت أســهم 
الشــركة إلــى أكثــر مــن خمســة أضعــاف بنحــو 

.٪540
وقفــزت أربــاح ديوكانوفيتــش وهو أســتاذ فى 
الطــب، ويبلــغ مــن العمــر 65 عاما، مــن حوالى 
300 ألف جنيه إسترلينى إلى 1.6 مليون جنيه 
إســترلينى فــى يــوم واحــد، بحصة فى الشــركة 

باملئة. تبلغ 0.56 
علــم  أســتاذ  هولغيــت  حصــة  ارتفعــت  كمــا 
األدويــة املناعية والتى تبلغ 0.59 فى الشــركة، 
إلى 1.7 مليون جنيه إسترليني. وصعدت قيمة 
األســهم التــى ميتلكهــا ديفيــز، البالغ مــن العمر 
67 عاماً، وهو املؤســس الثالث وأســتاذ اخلايا 
التنفســية والبيولوجيــا اجلزيئيــة، والذى ميتلك 
حصة مماثلة من األســهم عبر شــركة منفصلة.

شــركة  أســهم  قيمــة  ارتفعــت  اآلن  وحتــى 
ســينيرجن أكثــر مــن 30 ضعفــا، عنــد إغــاق 
الســوق يــوم اجلمعــة، حيــث بلــغ إجمالــى قيمة 
حصــص مؤسســى الشــركة أكثــر مــن 7 مليــون 

استرليني. جنيه 
وحتــاول شــركة ســينيرجن، التــى تتخــذ مــن 
مستشــفى ســاوثامبتون العــام مقــراً لها، تقدمي 
نتائج التجارب الســريرية إلــى الهيئات الصحية 
فــى جميع أنحــاء العالم للحصــول على املوافقة 
علــى املرحلــة التالية لطرح العاج فى األســواق 

العاملية.
التعايــش مع األزمة

كانــت مجموعة »UBS« قد أعدت اســتطاع 
عــن رؤيــة األثريــاء لتأثيــر فيــروس كورونا على 
علــى  وحصلــت  والشــخصية  العمليــة  حياتهــم 
آراء العديــد مــن األثريــاء حــول احلياة مــا بعد 
كورونــا، وجــاءت نتائج االســتطاع الذى أجرته 
املجموعــة أن نســبة 75٪ مــن األثريــاء الذيــن 
لديهم استثمارات حول العالم، أكدوا أن احلياة 
لــن تعــود مثلمــا كانت قبــل وقوع العالم فريســة 
جلائحــة كورونــا، حيــث يتفــق قــوام العينة على 
الشــعور باخلوف من عدم اســتطاعتهم ترك ما 

يكفى من األموال ألســرهم.
دولــة  فــى  كان  العينــة،  تلــك  مــن  بعــض 
 ٪81 قــال  والتــى  املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 
مــن املســتثمرين فيها أن اخلــوف املكرث لديهم 
مــن  لفتــرة طويلــة، و٪87  يبقــى معهــم  ســوف 
العينــة نفســها، يــرون أنهــم ســوف يكونــون فى 
حاجــة إلى احلصــول على استشــارات أكثر من 

مستشــاريهم املاليــن فيما يخص أعمالهم.
أجرتــه  الــذى  االســتطاع  نتائــج  وخلصــت 
املجموعــة وكان قوامــه مــن 3750 مســتثمًرا من 
العالــم، أن معظــم مســتثمرى  15 ســوًقا حــول 
العالــم بدأوا فى وضع خطط بديلة عن ما كانوا 
يتبعونه فى الســابق، وباتوا لديهم نية فى تعديل 
انتهــاء  بعــد  منــط حياتهــم بشــكل كامــل فيمــا 
الوبــاء، وأفصــح بعــض مــن هــؤالء األثريــاء عن 
إجراءاتهــم املســتقبلية والتى تلخصت فى اآلتي:

العيش مــع العائلة
- 70 ٪ مــن األثرياء الذيــن كانوا ضمن عينة 
عــدد  يقللــون  ســوف  أنهــم  أكــدوا  االســتطاع 

مرات ســفرهم وتنقلهم إلى املكتب.
- قــرر أيًضــا معظــم املســتثمرين أن ينتقلــوا 
نهائًيــا للعيــش بالقرب من أســرهم، حتى يعتنوا 

بهــم ويقــدرون على رؤيتهم طوال الوقت.
املســتثمرين  مــن   ٪46 مــن  أكثــر  ينــوى   -
األثريــاء االنتقــال للعيــش فــى املــدن أو املناطق 

األقل اكتظاًظا بالســكان.
- 88٪ مــن هــؤالء األثريــاء صرحــوا بأنهــم 
ســوف يبحثون من اليوم على مــا يبقيهم بصحة 

جيــدة، وأن ذلك علــى صدارة اهتماماتهم.
- 67٪ مــن املســتثمرين األثريــاء أقــروا بــأن 
جائحــة كورونــا أثــرت عليهــم كلًيــا فيمــا يخص 

تفكيرهم فى الشــؤون املالية.
قلقهــم  عــن  العينــة  قــوام  مــن   ٪56 عبــر   -

الشــديد فيمــا يخــص عــدم ادخارهم مــا يكفى 
من املال، وذلك فى حال انتشــر وباء آخر.

- عبر 60٪ منهم عن تخوفاتهم بشــأن حتمل 
إذا مــا أصابهــم  أســرهم أعبــاء ماليــة طائلــة 

فيروس كورونا املســتجد.
القلــق من تعويض اخلســائر

- 58٪ مــن العينــة أقــروا بــأن لديهــم قلقــا 
أيًضــا نابعا من اضطرارهم للعمل طوال فترات 
طويلة فيما بعد من أجل تعويض كافة اخلسائر 

التــى تكبدوها جراء الوباء.
- القلــق انتــاب 54٪ مــن العينــة عبــروا عــن 

قلقهــم حيال ترك مــا يكفى من املال ألبنائهم.
- فــى العينــة نفســها أقــر 83٪ منهــا بأنهــم 
ســوف يتعــن عليهــم احلصــول علــى املزيــد من 
االستشــارات مــن املستشــارين املاليــن املعينن 

لديهــم فيما يخص أعمالهم.
- املســتثمرون الشــباب أقــروا باإلجمــاع بأن 
الوبــاء أثر عليهم كثيًرا من الناحية املالية، فيما 
أثــر أيًضــا علــى طريقــة تفكيرهــم فيمــا يخص 

املالية. الشؤون 
- أكثــر مــا اتفق عليه شــباب املســتثمرين فى 
أنــه مقلــق للغايــة بالنســبة لهم فى فتــرة ما بعد 
كورونــا هو أنهم ســوف يضطرون للعمل لفترات 
أطول من أجل تعويض اخلســائر الســابقة، بداًل 
مــن االدخــار ملــا يكفــى مــن املــال من املكاســب 
التــى حتولت خلســائر الفترة املاضية، ويخشــى 
بعضهــم مــن فقــدان وظائفهــم العليــا فــى ظــل 

الوباء.
الهــروب الكبير 

لــم يعــد يشــغل بــال األثريــاء اآلن املــاذات 
الضريبيــة اآلمنــة، بــل كل ما يشــغلهم حالياً هو 
وجــود مــاذ آمــن مــن كورونا، لكــى يســتطيعوا 
العيــش بحريــة فــى حال مــا إذا تفاقمت األزمة 

مجددا.
ففــى املــرة املقبلــة التــى ســيدخل العالــم فى 
إغــاق مشــابه ملــا حــدث قبل أســابيع، ســيكون 
األثرياء على اســتعداد للهرب إلى الشواطئ، أو 
رمبــا إلى نيوزيانــدا، وهى أحد الــدول القليلة 

اخلاليــة حاليا من فيروس كورونا.
برامــج  مــن  االســتفادة  لألثريــاء  وميكــن 
التــى تضمــن لهــم اجلنســية أو اإلقامــة مقابــل 

االســتثمار فى البلد الذى سيســتضيفهم.
وتقــوم شــركة هينلــى أند بارتنــرز، وهى أكبر 
شــركة استشــارات إقامــة فــى العالــم، بتقــدمي 
خدماتهــا للباحثــن عــن الوجهــات اآلمنــة فــى 
حــال إذا مــا حــدث إغــاق مفاجــئ لاقتصــاد 

مرة أخــرى أو اجتاح الوباء العالم.
وعلــى ســبيل املثــال، ميكــن احلصــول علــى حــق 
العيــش والعمــل والدراســة فــى نيوزيانــدا، إذا مــا 
علــى  وذلــك  دوالر،  مليونــى  نحــو  باســتثمار  قمــت 
حســب نوعية تأشيرة إقامة املستثمر التى يختارها.
ومــن خــال 1.2 مليون يورو، تتضمن شــراء 
منزل، يســتطيع زوجان احلصول على اجلنســية 

مالطا. فى 
يقول دومنيك فوليك، رئيس املبيعات بشــركة 
هينلــى إن األثريــاء يبحثــون حاليــا عــن خطــة 
طــوارئ، ولهذا هناك ارتفــاع كبير فى الطلبات، 
ليــس فقط فى االستفســارات، ولكــن أيضا فى 

البــدء باإلجراءات خاصة بالنســبة للعائات.
املتعلقــة  االستفســارات  حجــم  وارتفــع 
باحلصــول علــى اجلنســية بنســبة 49٪ مقارنــة 
زادت  كمــا  للشــركة،  وفقــا  املاضــي،  بالعــام 
علــى  للحصــول  بطلبــات  التقــدم  عمليــات 

اجلنســية بنسبة ٪22.
ولــم يعــد اهتمام األثرياء على جــزر الكاريبى 
فقــط، حيــث يســتطيعون عــزل أنفســهم وســط 
الشــواطئ الرمليــة، لكنهــم يتطلعــون أيضــا إلى 
أســتراليا، ونيوزياندا، وهى الدول التى أبهرت 

العالــم فــى تعاملها مع فيروس كورونا.
تقــول ناديــن جولدفوت، وهى مدير مشــارك 
فــى شــركة فراجومــن للقانــون، إن الوباء جعل 
األثرياء يأخذون خطوات جدية بشأن احلصول 
علــى جنســية دولــة أخرى، ومــن أبرز أســئلتهم 
عــن الــدول التــى يرغبــون لانتقــال إليهــا، هى 

كيــف تعاملت الدولة خال الوباء.
وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن الناس يــرون أن 
خطــوة احلصــول علــى جنســية ثانيــة تعــد أداة 
إلدارة الثــروات، بقــدر مــا متكنهــم أيضــا علــى 

الســفر بدون تأشــيرة، وفقاً لشركة هينلي.
وزادت االهتمــام أيضــا فى األشــهر املاضية، 
فــى  اجلنســية  مقابــل  االســتثمار  ببرنامــج 
البرتغــال التى تتيمز باســتقرار القطاع العقارى 
بها، كما أن معدل انتشــار كورونا بها منخفض.
ولكــن ال يســتطيع األثريــاء الهــروب ســريعا 
إلــى املاذات اآلمنة، إذ إن احلصول على جواز 
ســفر ثــان يحتاج إلى 3 أشــهر علــى األقل وفقا 
لبرنامــج جــزر الكاريبــي، وفترة أطول بالنســبة 

لدول االحتاد األوروبي.

بيل جيتس  وصلت ثروته إلى 93 
مليار إسترليني، فى حين كانت 

بمارس 77 مليار

جيف بيزوس  أصبح الشخص األكثر ثراء 
فى العالم بعدما كسب 10 مليارات جنيه 

إسترلينى فى يوم واحد

ثروت مارك زوكربيرج وصلت إلى 72 مليار 
إسترليني، مسجلة ارتفاعا بقيمة 29 مليار، 
بعد أن كانت فى مارس ال تتخطى 43 مليار

محمد عبدالعزيز

التفاصيل الكاملة لبيزنس أثرياء العالم ولغز 
مكسب  4 من أشهرهم 184 مليار دوالر
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

7 يوليو ٢٠٢٠ قال مرشح الحزب الديمقراطى النتخابات 7٢األثنين
الرئاسة األمريكية، جو بايدن، إنه سينهى 

حظر دخول مواطنى دول إسالمية إلى 
الواليات المتحدة فى أول يوم لرئاسته للبالد 

إذا جرى انتخابه للمنصب.

يبدو أن اللعب بالدين 
سيكون عامال مهما في 

حسم االنتخابات الرئاسية 
في أمريكا التي ستجري في 
نوفمبر القادم فبعد أن غازل 

جو بايدن المرشح الديمقراطي 
للرئاسة المسلمين في أمريكا 

وطلب دعمهم بل إنه استعان 
بحديث للرسول صلى الله 

عليه وسلم لمخاطبتهم راح 
المرشح الجمهوري والرئيس 

الحالي دونالد ترامب إلي كتلته 
األساسية وهم اإلنجيليون 

األصوليون وأكد لهم أن كل 
طلباتهم مجابة.

حرب املصحف و األجنيل خلطف كرسى الرئاسة فى البيت األبيض 
قــال مرشــح احلزب الدميقراطــى النتخابات الرئاســة األمريكية، جو 
بايــدن، إنــه ســينهى حظــر دخــول مواطنى دول إســامية إلــى الواليات 

املتحدة فى أول يوم لرئاسته للباد إذا جرى انتخابه للمنصب.
وأضاف بايدن، فى مؤمتر انتخابى افتراضى : »سأنهى حظر )دخول( 

املسلمني )إلى أمريكا( فى اليوم األول لرئاستى الباد«.
وجــاء احلــدث بعنــوان »قمــة مليون صوت مســلم«. ونظمتــه منظمة 

»EMGAGE« املعنية باحلقوق السياسية للمسلمني األمريكيني.
وداعب بايدن مشاعر الناخبني املسلمني من أجل دعمه ضد ترامب، 
ُمستدعًيا حديث النبى محمد: »من رأى منكم ُمنكرا فليغيره بيده، فإن 
لم يســتطع فبلســانه، فإن لم يســتطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان«- 

وفق ما نقله موقع »سى ان ان بالعربية«.
ودعا بايدن مليون ناخب أمريكى من أصول إســامية إلى مســاعدته 
فى انتزاع هذا »الُســم« املوجود فى احلكومة األمريكية، قائا: »لنجعلها 
فترة رئاسية واحدة ملنافسه اجلمهورى الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، 

فى 3 نوفمبر املقبل، حيث موعد االنتخابات الرئاسية.
وتعهــد بايــدن بإشــراك قيادات مســلمة فــى إدارته الرئاســية، ودعم 
حقوق اإلنســان واألقليات املســلمة حول العالم، مثل الروهنغيا واإليغور، 
إضافــة إلــى قضايــا من يعيشــون فى ســوريا واليمن وغــزة، وقيام دولة 

فلسطينية مستقلة.
وأكــد بايــدن، كلمته التى نشــر موقــع »THE HILL« مقطتفات منها، 

أنه لن يدعم األنظمة الديكتاتورية التى تضطهد شعوبها ومعارضيها.
وقال املرشــح الدميقراطى النتخابات الرئاســة األمريكية إنه سيعمل 
مع الكوجنرس إلصدار تشــريع جديد ملواجهة جرائم الكراهية واإلهانة، 
التــى طالــت األمريكيــني ذوى األصول اإلســامية والاتينيــة واإلفريقية 

خال فترة حكم ترامب، ُمعتبرًا أن األخير نشرها بأقواله وسياساته.
إذا كان بايدن يعتمد على املسلمني فإن ترامب يعتمد على اإلجنليني 
األصوليــني فحســب دراســة للباحثــة مهــا عــام باملركز املصــرى للفكر 
والدراســات االســتراتيجية ميكن القول بشكل عام إن القاعدة اإلجنيلية 
األصوليــة مثلــت -وال تزال متثل- القاعدة الرئيســية التى يســتند إليها 
ترامــب، األمــر الــذى يدفعــه بقوة إلى تعزيــز كل قنــوات التواصل معها، 
والعمــل علــى تنفيــذ أجندتها. ورغم وصــول عاقات التقــارب بني إدارة 
ترامــب واإلجنليــني األصوليــني إلــى أفضــل مســتوياتها، إال أن جائحــة 
ــا فــى هــذا التقــارب، بطريقــة  كورونــا وتداعياتهــا مّثلــت شــرًخا مهًمّ
اســتدعت مــن إدارة ترامــب بــذل املزيــد مــن اجلهــود من أجل اســتعادة 
هــذه القاعــدة. وفــى املقابــل، ال بــد من إيضاح فكــرة مهمــة مؤداها أن 
ـ»ترامب« ال يعنى بالضرورة  تراجــع تأييد القاعدة اإلجنيليــة األصولية لـ
موافقتهــا علــى املرشــح الدميقراطــى جو بايــدن. األمر الــذى قد ميثل 
ـ»ترامب«  ـ مأزًقــا لــدى هــذه القاعدة بطريقــة تدفعها إلــى التصويــت لـ

بسبب عدم وجود بدائل أخرى
فى الســطور التالية نعرض نص دراســة الباحثة ..«لقد مثل مشــهد 
رفع الرئيس األمريكى دونالد ترامب للكتاب املقدس فى ســاحة كنيســة 
القديــس يوحنا فى وجــه االحتجاجات العارمة التى اندلعت فى أعقاب 
مقتــل جورج فلويد فــى 25 مايو 2020 مبينيابوليس، 
مشــهًدا غير مألوف لدى الكثيرين، ال ســيما 
فــى ظــل جتــذر العلمانية فــى الواليات 
املتحــدة باعتبارهــا إحــدى الســمات 
السياســى  للنمــوذج  األساســية 
املشــهد  هــذا  أن  إال  األمريكــي. 
بــأن  واضًحــا  انطباًعــا  يعطــى 
للديــن  ومؤثــرًا  قوًيّــا  دورًا  ثمــة 
ميكــن توجيهــه واالســتفادة منــه 
مدلــواًل  يعطــى  كمــا  سياســًيّا، 
بــارزًا حــول قــدرة الديــن علــى 
بعــض  -وحســم-  فــى  التأثيــر 
املعــارك السياســية، األمــر الذى 
دور  حــول  التســاؤالت  أثــار 
اإليفاجنيليكيني على الســاحة 
السياســية األمريكية، وباألخص 
فــى ظــل حكــم ترامب، وكــذا مدى 
قدرتهــم علــى التأثيــر فــى نتائــج 
االنتخابــات الرئاســية القادمة فى 

نوفمبر 2020.
صعود اإلجنيلية األصولية

املتحــدة  الواليــات  أن  رغــم 
مبــدأ  ودســتورًيا  رســمًيا  تتبنــى 

فصــِل  علــى  القائــم  العلمانيــة 
الســلطة السياســية ومؤسساتها 

عــن الســلطة الدينيــة، إال أن ثمــة عاقــة جدلية بني الدين والسياســة 
تضــرب بجذورهــا فــى أعماق التاريــخ والثقافــة األمريكيــة. فقد مثلت 
البروتســتانتية بذرة التكوين األولى للواليات املتحدة، ثم جذب التصنيع 
الســريع واالزدهار االقتصادى املتنامى املهاجرين من غير البروتستانت، 
بطريقــة أوجــدت حتدًيــا للبروتســتانتية احملافظــة. فقــد رفــض التيار 
ـ»املســيحية اجلديــدة« التى حاولــت التوفيق بني  ـ احملافــظ مــا ُعرف بـ
الديــن والعلــم مــن خــال منهــج تكيفــي. وكان الربــع األول مــن القــرن 
العشــرين قد شــهد حالــة من االنشــقاق فــى البروتســتانتية األمريكية 

بسبب الهوة بني األصولية واحلداثة.
فــى أعقــاب ذلــك، اجتــه األصوليــون إلى تأســيس محطــات الراديو 
والتليفزيون لزيادة تأثيرهم. كان من بني الوعاظ البارزين جيرى فالويل، 
وبيلــى جراهــام، وأورال روبيرتس، وبات روبرتســون، وجيمى ســواجارت. 
األمــر الــذى أدى إلــى اتســاع شــعبيتهم وتأثيرهــم. لــذا، جــرى أول لقاء 
بــني القيــادى األصولــى بيلــى جراهــام والرئيــس األمريكــى ترومان فى 
1950. وتكــرر هــذا األمر مع أيزنهاو وجونســون ونيكســون. وعلى الرغم 
من أن األصوليني التزموا بسياســة عدم التدخل املباشــر فى السياسة، 
إال أن ثمــة أحداًثــا دفعتهــم إلــى التدخــل، أبرزهــا قــرار تطبيــق الدمج 
العرقــى الصــادر عــن احملكمــة العليا فــى 1954، والذى يعنى املســاس 
باإلعفــاء الضريبى الذى تتمتع بــه املدارس واألكادمييات األصولية التى 
حتمــل أجنــدة ضمنية للفصــل العنصــري. وأيًضا قرار احملكمــة العليا 
فــى عــام 1962 الــذى أنهى الصاة فى املــدارس، وقرارها مبنح النســاء 
احلق فى اإلجهاض فى عام 1973. وأخيرًا، ما شــهده عقدا الســتينيات 
والســبعينيات مــن مشــكات اجتماعيــة، كالعنــف، واملخــدرات، وتزايــد 

معدالت الطاق، واألمهات بدون زواج.
هــذه األحــداث دفعــت األصوليني إلــى االعتقــاد بــأن الليبرالية التى 
تدافــع عنهــا الدولــة هــى الســبب الرئيســى فــى كل هــذه املشــكات، 
وتأتــى احملكمــة العليا على رأس تلك األســباب. لذا، اجتهوا إلى تطوير 
خطابهــم وبرامجهــم فــى اإلذاعــة والتليفزيون لتقــدمي أفكارهم بصيغة 
شــعبية منقحة وعبر برامج ترفيهية ورياضية. وبدءوا أيًضا فى تنظيم 
جتمعات شعبية احتفالية. فضًا عن التوسع فى بناء املعاهد والكليات 
الدينية، وكذا التوســع فى نشــر اجلرائد واملجات والصحف، وتعزيز ما 

ـ»شبكة الكنيسة اإللكترونية«. ـ ـ ميكن وصفه بـ
أما على الصعيد السياسي، فقد حدث ما ميكن وصفه بالتزاوج بني 
األصوليني واحلزب اجلمهورى بسبب ميل الطرفني الّتباع خط محافظ. 
حــدث هذا التزاوج بســبب رغبــة احلزب اجلمهورى فــى احلصول على 
املزيــد مــن األصوات، ورغبة األصوليني فى الوصــول للمكتب البيضاوى 
والكابيتول هيل من أجل وضع سياســتهم موضع التنفيذ. ومثلت 
االنتخابــات الرئاســية فــى عــام 1980 االنتصــار األول لألجنــدة 
األصوليــة، حيث تبنى احلزب اجلمهورى ومرشــحه رونالد ريجان 
أجندة أصولية، وجرى اســتبعاد العناصــر ذات امليول الليبرالية من 

احلزب أبرزهم الرئيسة املساعدة للحزب مارى كريسب.
تقارب ترامب مع اإلجنيلية األصولية

يصــور ترامب نفســه منــذ حملته االنتخابيــة األولى فى 2016- 
كحــاٍم للمســيحية فى الواليــات املتحدة، فــى مقابل النموذج 
الليبرالــى للرئيــس الســابق بــاراك أوباما. وعلــى الرغم من 
مســيرة ترامــب املتناقضة مــع التعاليــم األصولية )زيجات 
ثــاث، اتهامــات بالتحــرش، فضيحــة ســتورمى دانيالــز(، 
لكنــه متكــن من جتــاوز ذلك عبر بناء حتالفات سياســية 
راســخة مع قيــادات األصوليني، وتبنــى مطالبهم ورؤاهم. 
وتعليًقــا علــى ذلــك، يقول حليــم شــبيعة )الباحث واحمللل 
السياسى اللبناني( لبى بى سي: ال مشكلة عند اإلجنيليني 
باإلميان أن اهلل يعطى ترامب البركة، لينفذ مشــيئته، بغض 
النظر عن كونه شخًصا مخطًئا، يرتكب أفعااًل منافية للدين 
املســيحي. وفى هذا الســياق، اختار نائبه مايك بنس املتشدد 

ــا، صاحــب املواقف احملافظــة ضد املثليني والتحول اجلنســى  دينًيّ
واإلجهاض.

ويأتــى علــى رأس اإلجــراءات التى قــام بها ترامب ملغازلــة اإلجنيليني 
األصوليــني، إعــان ترامــب اعتراف الواليــات املتحدة بالقــدس عاصمة 
إلسرائيل فى 2017، استنادًا إلى ضرورة حتقق نبوءة إعادة بناء أورشليم 
قبل عودة املســيح. ولم يجد وزير اخلارجية مايك بومبيو حرًجا فى أن 
يعلــن علــى املــأل أن ترامب هو مبعوث الــرب إلنقاذ اليهود، مستشــهًدا 
بنموذج امللكة اليهودية إستير التى أنقذت اليهود من الفرس. وبعد أيام 
مــن اإلعــان جــاء إعــان أمريكى آخر بخصــوص حائط البــراق، حيث 

اعتبرت الواليات املتحدة أن حائط البراق إسرائيلي.
وألن القضــاء كان علــى رأس الشــواغل التــى تهــم األصوليــني، فقــد 
حــاز علــى اهتمــام ترامب منــذ وصوله لســدة احلكم. فقبــل أن يصبح 
رئيًســا، وعــد بتفويــض عملية االختيــار القضائى للجمعيــة الفيدرالية 
THE FEDERALIST SOCIETY، التــى تضم مجموعة قوية من 
احملامــني احملافظني. وخــال حملته االنتخابية األولــى، تعّهد للناخبني 
احملافظني بتسمية قضاة تتوافق مواقفهم مع قيمهم. لذا، اتبع سياسة 
مؤداهــا التوســع فــى تعيــني القضــاة اليمينيــني احملافظــني. فقــد قام 
بتعيــني 187 قاضًيــا خال الســنوات الثاث األولى مــن حكمه. كما قام 
باســتبدال القاضــى احملافظ املعتدل نســبًيّا أنتونــى كينيدى باحملافظ 
املتشــدد بريــت كافانــو، األمــر الذى أدى إلــى وجود 5 قضــاة محافظني 

بداخل احملكمة العليا التى تتكون من رئيس و8 قضاة.
وفــى إطــار احلشــد لانتخابــات القادمــة، أعلــن ترامب فــى نوفمبر 
2019، تعيــني القسيســة بــاوال وايــت التــى تنتمــى للطائفــة اإلجنيليــة 
)راعية مركز القدر اجلديد فى أورالندو بفلوريدا( فى منصب املستشارة 
الروحية، بعدما شــغلت منصب رئيســة للمجلس االستشــارى اإلجنيلى 
ـ»ترامــب« منــذ عــام 2017. وقــادت وايــت العديــد مــن الصلــوات  ـ ـ ـ لـ
واألنشــطة الدينيــة فــى الواليات املتحدة، وتقدمي العظــات الدينية على 
شاشــات التلفزيــون. كمــا ســهلت العديد مــن اللقاءات بني القساوســة 
احملافظــني ومســئولى البيــت األبيــض لطمأنتهم بأن الرئيس مســتمر 
فى التجاوب مع اهتماماتهم وقضاياهم. ومن أبرز هذه اللقاءات، اللقاء 
الــذى مت فــى مــارس 2019 داخل البيت األبيــض بني بنس و100 من قادة 

الطوائف والقساوسة ذوى األصول الاتينية.
وفــى الســياق ذاتــه، اجته ترامب إلــى إطاق حتالــف اإلجنيليني من 
أجل ترامب، لتجييش األصوليني خلفه فى االنتخابات القادمة، بكنيسة 
امللك يسوع الدولية، وهى كنيسة كبيرة التينية فى ميامى بقيادة القس 
جييرمو مالدونادو، وهو زعيم إجنيلى بارز. وأطلق ترامب بهذه املناســبة 
تصريحــه الشــهير: فــى اليوم الــذى توليت فيــه منصبــي، انتهت حرب 

احلكومة الفيدرالية على الدين.
تراجع غير متوقع

ينتمــى حوالــى واحــد مــن كل أربعــة بالغــني أمريكيــني إلــى طائفــة 
مســيحية إجنيليــة وفًقا لدراســة مركز بيو لألبحــاث 2014، مما يجعل 
اإلجنيليني أكثر املجموعات الدينية شيوًعا. وفى انتخابات 2016، حصل 
ترامب على أصوات 81% من البيض اإلجنيليني. ووفًقا الستطاع ملركز 
بيو للدراسات جرى فى الفترة من 4 ، 15 فبراير 2020، يرى 43% أن إدارة 
ترامب ساعدت املسيحيني اإلجنيليني، على الرغم من أن حصة مماثلة 
)44%( تقــول إن اإلدارة لــم يكن لهــا تأثير على هذه الفئة. فى حني يرى 

11% فقط أن إدارة ترامب أضرت باملسيحيني اإلجنيليني.
كمــا تناول اســتطاع آخر للمركز مت فى الفتــرة ذاتها، تصورات حول 
ترامــب بــني البروتســتانت اإلجنيليــني البيــض. ووجــد أن اإلجنيليــني 
البيــض ينظــرون إلــى ترامــب إلــى حد كبيــر على أنــه يقاتــل من أجل 
معتقداتهــم ومصاحلهــم، ويشــعرون بــأن دفة األمــور السياســية املهمة 
تســير فــى اجتاههــم. لكــن عندمــا يتعلــق األمــر بالصفــات والســلوك 
ــترامب، فإن الكثيرين يعبرون عن مشــاعر مختلطة. وال  ـ ـ الشــخصى لـ
يرى معظم املصوتني ترامب شخًصا متديًنا أو أميًنا أو متفوًقا أخاقًيّا 

)علــى الرغــم مــن أن العديد مــن اإلجنيليني البيض يقولــون إنه متدين 
ــا إلى حد ما(.  إلــى حــد مــا، أو صادق إلى حد ما، أو مســتقيم أخاقًيّ
ويقــول ثلثــا اإلجنيليــني البيض إنه من املهم جــًدا أن يكون هناك رئيس 
يدافع عن معتقداتهم الدينية، وهى ضعف النسبة تقريًبا التى ترى أنه 
ا أن يكون لدى الرئيس معتقدات دينية قوية. ويقول ثاثة  مــن املهــم جًدّ
أربــاع اإلجنيليني البيــض إنهم يتفقون مع الرئيس على قضايا كثيرة أو 

كلها تقريًبا أو كلها.
وفــى املقابــل، ميكــن القول بشــكل عــام إن األزمــة املرتبطــة بجائحة 
كورونا قد أضرت بشــعبية ترامب بســبب اإلدارة املتخبطة التى تســببت 
فــى وضــع الواليات املتحدة فى مقدمة الدول من حيث أعداد اإلصابات 
والوفيــات، فضــًا عــن التداعيــات االقتصادية الضخمة التــى التهمت 
اإلجنازات التى اســتطاع ترامب حتقيقها خال الســنوات الثاث األولى 
مــن حكمــه. وأظهر اســتطاع للرأى من معهد أبحــاث الدين العام، وهو 
منظمــة غيــر حزبية وغيــر ربحية، تراجًعا مزدوًجا فــى دعم ترامب بني 
اإلجنيليــني البيــض والكاثوليك فــى الفترة من مارس إلــى أبريل 2020. 
كما أوضح مسح آخر ملركز بيو لألبحاث أُجرى فى الفترة من 29 أبريل 
إلــى 5 مايــو 2020، أن ثاثة أرباع البروتســتانت اإلجنيليني البيض يرون 
أن ترامــب يســتجيب بطريقة ممتــازة للجائحــة )43%(، بينما يرى %32 
أنه يستجيب بصورة جيدة. بعبارة أوضح، فإن حصة اإلجنيليني البيض 
الذين أعطوا ترامب عامات إيجابية فى تعامله مع األزمة تقل بنســبة 
6 نقاط مئوية عما كانت عليه عندما ُطرح السؤال فى استطاع أُجرى 

فى الفترة من 19 إلى 24 مارس 2020.
حفز التأييد مجدًدا

يبــدو أن ترامــب أدرك أن التراجــع فــى تأييــد اإلجنيليــني األصوليني 
ميثــل خطــرًا علــى فرص فــوزه فى االنتخابــات القادمة. ومــن ثم، عمل 
على حفز شــعورهم وتكثيف التواصل معهم لضمان اســتمرار تأييدهم 
عبر عدة أمور من بينها استمرار التواصل واللقاءات بني البيت األبيض 
والقيــادات األصوليــة. فقــد حضر ترامب نفســه قداًســا عبــر اإلنترنت 
اســتضافته كاتدرائيــة القديــس باتريــك فــى نيويورك. كمــا عقد بنس 
مائــدة مســتديرة مــع الزعمــاء الدينيــني فى واليــة أيوا فى مايــو 2020. 
وارتباًطــا بذلــك، حاول ترامب حفز مشــاعر اإلجنيليني األصوليني عبر 

بلورة واستعراض حتركه على أسس دينية:
رفع اإلجنيل

فى مشــهد غير مألوف لدى الكثيرين، حمل ترامب فى كنيســة سان 
جونــز بواشــنطن الكتــاب املقــدس فى وجــه احملتجني فــى يونيو 2020. 
األمــر الــذى اعتبرته بعض التحليات رســالة مباشــرة إلــى قاعدته من 
اإلجنيليــني األصوليــني مفادهــا أنه يعمــل وفق توجيه إلهــى فى مقابل 
الفوضويني واألناركيني من دعاة التخريب، كما قد حتمل رسالة إضافية 
مفادهــا أنــه يقود معســكر اخلير فى وجه معســكر الشــر الــذى يقوده 
معارضــوه. وهى ليســت املرة األولى التــى جتمعه باإلجنيل، فعندما أدى 
القســم الدســتورى انضم إلى عدد قليل من الرؤســاء الذين أدوا القسم 
علــى إجنيلــني أحدهمــا كان هدية له مــن والدته، والثانــى كان اإلجنيل 

الذى استخدمه أبراهام لينكولن خال تنصيبه.
وفــى الســياق ذاتــه، قالت صحيفــة اجلارديان إن ترامــب خال فترة 
حملتــه االنتخابيــة األولــى عــام 2016 ذكــر مــرارًا أن اإلجنيــل هــو كتابه 
املفضل. وفى مسيرة فى ميتشيجان قال إن اإلجنيل هو كتابه األفضل 
علــى اإلطاق، فا شــيء يهزم اإلجنيــل. كما هاجم البعض قيام ترامب 
بتقدمي نسخ موّقعة من الكتاب املقدس للناجني من إعصار ألباما، فى 
حني أشــار بعض القادة الدينيني إلى أن العديد من الرؤســاء الســابقني 

ومنهم فرانكلني روزفلت ورونالد ريجان وقعوا على الكتاب املقدس.
إعادة فتح الكنائس

علــى الرغــم من أن ترامب ليس ممارًســا منتظًمــا للطقوس الدينية، 
إال أنه كان من أشــد الداعمني إلعادة فتح الكنائس بعد انتهاء إجراءات 
اإلغــاق الناجتــة عــن كورونــا، وذلــك الســتمالة املتدينــني احملافظــني. 
وللحفــاظ علــى عاقتــه بهــم، طالــب ترامب فــى 23 مايــو 2020 حكام 
الواليات بالسماح بإعادة فتح دور العبادة على الفور، مهددًا بتجاوز قادة 
الواليات الذين يرفضون االمتثال لتعليماته. جاء ذلك ردًّا على ما أعلنته 
مراكز السيطرة على األمراض والوقاية من حذف املؤسسات الدينية من 

اإلرشادات اجلديدة بشأن اخلروج التدريجى من حالة اإلغاق.
علق ترامب: يعتبر بعض احلكام أن متاجر اخلمور وعيادات اإلجهاض 
ضرورية، لكنهم تركوا الكنائس ودور العبادة األخرى. هذا ليس صحيًحا. 
لذلك، أنا أصحح هذا الظلم وأعتبر دور العبادة ضرورية. منتقًدا حكام 
الواليــات الدميقراطيــني إن الكنائــس ال تُعامل باحترام مــن قبل الكثير 
من احلكام الدميقراطيني. مضيًفا: أريد فتح كنائســنا. ســنتخذ موقًفا 

قوًيا جًدا بشأن ذلك قريًبا جًدا.
األمر التنفيذى بشأن احلرية الدينية

علــى الرغــم من أن سياســة ترامب تبدو مصلحيــة خالية من القيم، 
إال أنــه حــاول إضفاء طابع قيمى دينى على سياســته، كما حاول تعزيز 
الصــورة القيميــة واألخاقيــة للواليات املتحدة، عبــر توقيع أمر تنفيذى 
خــاص باحلريــة الدينيــة الدوليــة فــى 2 يونيــو 2020. فقــد مت تكليــف 
اخلارجيــة األمريكيــة بزيــادة اجلهــود بشــأن التمييــز الدينى مــع الدول 
الشــريكة للواليــات املتحــدة. ويعطــى األولويــة للحريــة الدينيــة الدولية 
فــى تخطيط وتنفيذ السياســة اخلارجية للواليــات املتحدة، وفى برامج 
املســاعدة اخلارجية لوزارة اخلارجيــة والوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

.)USAID(
ويأتــى توقيــع ترامــب األمــر التنفيــذى اجلديــد بعــد نشــر التقريــر 
الســنوى للجنــة األمريكيــة للحريــة الدينيــة الدوليــة، الــذى يوثــق حالة 
احلريــات الدينيــة حــول العالم. ووفق األمــر التنفيــذي، مت تكليف وزارة 
اخلارجية األمريكية بتمويل البرامج التى تعزز وحتمى احلريات الدينية 

فى اخلارج بقيمة 50 مليون دوالر.
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بايدن يداعب مشاعر االمريكيين المسلمين من أجل دعمه ضد ترامب ويتعهد بإنهاء حظر دخول المسلمين إلى امريكا
ترامب يرد عليه بطلب دعم االنجيليين االصوليين بعدما استجاب لكل مطالبهم

يصور ترامب نفسه منذ حملته االنتخابية األولى فى 2016- كحاٍم للمسيحية 
فى الواليات المتحدة.. وبايدن يستعين بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم

ميادة أبوطالب
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اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

٧٢8 نجوم وحكايات

 دينا الشربينىأهلر

الفن
بيومى فؤاد

ودع الديكــور اخلــاص بفيلــم »اخلطــة العاميــة« مــع بطلــى العمــل علــى ربيــع، 
ومحمــد عبــد الرحمــن الشــهير بـ«توتــة«، حيــث يظهــر كضيــف شــرف خــال 
األحداث، ويكون وجهًا لوجه أمام الفنان عمرو عبد اجلليل، والعمل تأليف كل 
مــن أحمــد عبــد الوهــاب وكــرمي كنز. وتدور أحــداث فيلم »اخلطــة العامية«، فى 
قالــب أكشــن كوميــدى، حــول عصابــة تخطط لســرقة أحد البنــوك، ومع تتابع 
األحداث تقع العديد فى املفارقات الكوميدية، ويشــارك فى بطولته مجموعة 
مــن النجــوم منهــم علــى ربيــع، غــادة عــادل وعمــرو عبــد اجلليــل ومحمــد عبــد 

الرحمن، والفيلم من إخراج معتز التونى.

 تعيش حالة من النشاط واسعة تعيشها الفنانة وخاصة فى السينما حيث إنها تشارك 
خــال الفتــرة القادمــة مــن خــال فيلــم »ثانيــة واحــدة«، والــذى تعاقــدت عليه مؤخــًرا، مع 
املنتج محمد الســبكى، وهو من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد، ويشــارك فى 
بطولتــه مصطفــى خاطــر ومحمــود حميدة وويزو وعا رشــدى. ومن ناحيــة أخرى انتهت 
دينــا الشــربينى مــن تصويــر فيلمــى »البعــض ال يذهــب للمــأذون مرتني«مــع كــرمي عبــد 
العزيــز، و«يــوم 13« منــذ بدايــة العــام ولكــن مت تأجيــل عرضهمــا بســبب اغــاق دور العرض 
للوقايــة مــن انتشــار فيــروس كورونــا، كمــا تواصــل تصويــر فيلــم »30 مــارس« مــع أحمــد 
الفيشاوى، وتستعد للظهور كضيفة شرف فى فيلم »قمر 14«للمخرج هادى الباجورى.

تركت منة شلبى بصمة واضحة حيث شاركت 
فى الكثير من األفالم التى أثبتت موهبتها 

كممثلة، وعلى رأسها فيلم »نوارة« والذى 
جسدت خالله شخصية تحمل نفس االسم

أحتفلت الفنانة 
منة شلبي، األيام 

الماضية بعيد ميالدها 
الـ ٣٩، والتى تألقت 
خالل مشوارها الفنى 

بالكثير من الشخصيات 
المتنوعة فهى دائًما 

تبحث عن األدوار 
العميقة والمركبة، كونت 

قاعدة جماهيرية كبيرة

ووقفت خالل مسيرتها أمام كبار النجوم وعملت مع عمالقة 
املخرجــن، فهــى آخــر جنمــة شــابة عملــت مع الراحل يوســف 
شاهن، وفى السطور املقبلة يرصد »املوجز« أبرز احملطات فى 

حياتها الفنية.
أســمها احلقيقى منة اهلل محمد هشــام الدين شلبى، ولدت 
فــى اجليــزة ٢٢ يوليو عام ١٩٨٢، والدتهــا هى املمثلة والراقصة 
زيزى مصطفى، ووالدها هو رجل األعمال هشام شلبى، وعمتها 

هى اإلعالمية بوسى شلبى.
كانت تشارك منة فى البرامج التليفزيونية والفوازير لألطفال، 
وعام ٢٠٠٠، بعد ذلك أكتشــفتها الفنانة ســميحة أيوب وقّدمتها 

فى مسرحية »سلمى يا سالمة«.
كانت بدايتها احلقيقية عندما رشحها الساحر محمود عبد 
العزيز لتقف أمامه فى بطولة فيلم الســاحر من إخراج الراحل 

رضوان الكاشف عام ٢٠٠١.
ويعــد مشــهدها األكثــر إنتشــارًا ألى ممثلــة شــابة فــى بداية 
مشــورها، وهو املشــهد الذى يجمع منة شــلبى بالفنانة ســلوى 
خطــاب، وتكشــف فيــه عــن جتاوزها مرحلــة الطفولــة لتصبح 

أنثى.
 وهذا الدور تسبب ملنة فى هجوم شرس من النقاد والصحافة 
بســبب بعض املشــاهد التــى وصفوها باجلريئــة، وخرجت منة 
فــى حــوار تلفزيونى مع محمود ســعد بعد عــرض الفيلم بفترة 

ودافعت عن موقفها.
فيلم »الســاحر« كان »وش الســعد« على الفنانة الشــابة ففى 

عــام ٢٠٠١ أيًضــا، أخــذت دور رئيســى فى مسلســل »أين قلبي« 
مع النجمة يســرا وحســن حســنى، ولعبــت دور الفتــاة املراهقة 

املنحرفة، وحققت من خالله جناح جماهيرى كبير.
ويعتبر فيلم »كلم ماما« الذى عرض فى السينمات عام ٢٠٠٣ 
مــن أهم محطاتهــا الفنية، حيث قدمت خالله دور »بنت البلد« 
التــى تعيــش فى حى شــعبى، وقامت ببطولتــه الفنانة القديرة 

عبلة كامل، والفنان الراحل حسن حسنى.
تركت منة شلبى بصمة واضحة حيث شاركت فى الكثير من 
األفــالم التى أثبتت موهبتها كممثلة، وعلى رأســها فيلم »نوارة« 
والذى جســدت خالله شــخصية حتمل نفس االســم، وهى فتاة 

من طبقة شعبية وتضطر للعمل لدى أحد الوزراء.
حصدت منة شلبى على عدة جوائز عن أعمالها منها جائزة 
أفضــل ممثلــة عن دورهــا فى فيلم »نوارة« مــن مهرجان جمعية 
الفيلــم ٢٠١٧، ومهرجانــات دبــى وتطــوان وماملــو ووهــران ٢٠١٦، 
وقبلهــا جائــزة أفضــل ممثلة عــن دورها فى فيلم »بنات وســط 
البلــد« مــن مهرجان املركــز الكاثوليكى للســينما املصرية ٢٠٠٦، 
وجائــزة أفضــل ممثلة عن دورها فى فيلم »عن العشــق والهوى« 
مــن املهرجــان القومــى للســينما املصريــة ٢٠٠٦، كمــا منحهــا 
اجلمهور لقب أفضل ممثلة فى عدة استفتاءات أجرتها صحف 

وإذاعات مصرية وعربية.
 تعاونهــا املتكــرر مع املخرج خالد يوســف فــى أكثر من عمل 
عرضها لشــائعات ارتباطها بــه، إلى أن أعلن خطوبته منها فى 
مقابلــة تلفزيونيــة عــام ٢٠٠٧، علــى أن يكون الــزواج بعد إنتهاء 

تصويرهــا لفيلــم »كــده رضا«، لكن ســرعان ما انفصــال دون أن 
تكشف عن السبب.

بعــد ذلــك تدوالــت بعض الشــائعات عــن زوجها الســرى من 
الفنــان أحمــد عــز لكــن ســرعان ما نفــت الفنانــة زيزى 

مصطفى هذه األخبار مشيرة أن ما يتردد عن ذلك 
مجرد إشاعات ليس لها اساس من الصحة.
وكشفت منة فى إحدى البرامج التلفزيونية 

أن عدم زواجها حتى األن يعود إلى القسمة 
والنصيــب، فهى ال ترفــض الزواج، لكنها 
حتــى اآلن لــم جتد الشــخص املناســب 
وتنزعــج مــن الســؤال عن عــدم زواجها، 
إضافة إلى إنزعاجها من قول الناس لها 
إنها لن تتمكن من اإلجناب فى حال عدم 

زواجها فى سن صغيرة.
لفريــق  أنضمــت منــة شــلبى مؤخــراً 

عمــل فيلم »النمــس واإلنس« الذى من 
املقــرر عرضــه فى الســينمات خالل 

ببطولتــه  ويقــوم  املقبلــة  الفتــرة 
الفنــان محمد هنيــدى، ونخبة 

كبيــرة مــن جنــوم الفــن وهو 
مــن إخــراج شــريف عرفــة 

وتــدور أحداثه فى إطار 
كوميدى.

؟؟؟؟؟؟

شيرين جمال

معلومات خطيرة عن سر 
اختفاء منة شلبى

تعرضت شــقيقة الفنانة زينة، لوعكة صحية 
داخلت على إثرها إحدى املستشــفيات لتتلقى 
العــالج بعــد إصابتهــا بنزيــف حاد فــى املخ، 
بســبب  احلــزن  مــن  حالــة  زينــة  وتعيــش 
شــقيقتها وطالبــت املقربن منهــا بالدعاء 

لها.
ودخلت "نســرين" شقيقة زينة إحدى 
املستشــفيات فــى مدينــة ٦ أكتوبــر، 
وذلــك يــوم الســبت املاضــي، وقــرر 
الطبيــب املعالــج لهــا أن تبقــى فــى 
املستشــفى ملدة ١١ يوما، ليقرر من 
بعدهــا إذا كانــت تخطــت مرحلــة 

اخلطر أم ال.
اجلدير بالذكر أن احملكمة 
يونيــو  شــهر  فــى  قضــت 
شــقيقة  بحبــس  املاضــى 
زينــة، ٦ أشــهر، وتغرميهــا 
وبــراءة  جنيــه،  آالف   ١٠
الفنــان أحمد عز، وذلك فى 
واقعــة املشــاجرة بالســاحل 

الشمالى العام املاضي.
واســتند قرار احملكمة على 
التناقــض بن أقوال الشــهود، 
"تســجيل  الفنــى  والدليــل 
بطــالن  وكذلــك  الكاميــرات"، 
املستشــفى،  وتقريــر  األوراق 
ومخالفتــه  اصطناعــه  وبيــان 

للحقيقة، وذلك بدافع االنتقام والتشهير.
كمــا أظهــرت أوراق القضيــة أن الطبيب الذى 
أجــرى التقريــر الطبــى أكــد أن املدعيــة أحدثت 
إصابتها بنفسها من أجل توريط أحمد عز، وأكد 
ذلــك عــدم ذكــر إصابتها فى حتقيقات الشــرطة 

األولية.
وجاء تضارب األقوال فى صالح املتهم، خاصة 
وأن كاميــرات املراقبــة أفــادت بعــدم وقــوع حالة 
التعــدى مــن جانــب أحمــد عــز، مع ثبــوت تعدى 

املتهمة األولى نسرين وشقيقها محمد عليه.
وكانــت النيابــة العامــة مبحافظة اإلســكندرية 
أصــدرت قــرارا فــى شــهر فبراير بإحالــة أحمد 
عــز وشــقيقة زينــة إلــى احملاكمــة، علــى خلفيــة 
املشــاجرة، التــى وقعــت بينهمــا فــى أحــد فنادق 

الساحل الشمالى فى أغسطس.
وخــالل التحقيقات، قال أحمد عز إن شــقيقة 
زينــة اعتدت عليــه فجأة وبدون مقدمــات، وكان 
أمــام  بالســباب  بــادر  آخــر  بصحبتهــا شــخص 

املوجودين فى مكان الواقعة.
وأضــاف، أنها قامت ببــالغ كاذب ضده، نظرا 
ألنهــا حررت ضده محضــرا تتهمه فيه باالعتداء 
عليهــا، مشــيرا إلى أنــه ال يوجد مــا يؤكد صحة 
هذا االعتداء من الشهود والعاملن فى الفندق.

يذكر أن النيابة استمعت إلى أقوال ٣ أشخاص 
مــن شــهود الواقعــة، إضافــة إلــى حتفظهــا على 
تســجيالت كاميــرات املراقبــة وتســجيل صوتــى 

تسلمته من أحمد عز.

أحزان زينة بعد إصابة شقيقتها 
بنزيف حاد فى املخ وتســتعد املســارح التابعــة لــوزارة الثقافــة، للعــودة مــن جديــد 

لتقــدمي العــروض املســرحية املختلفــة فــى عيد األضحــى، ولكن 
بالشــروط اخلاصــة للحماية من فيروس كورونــا، وقد بدأ البيت 
الفنى للمسرح فى تعقيم املسارح املختلفة، وتطبيق نظام التباعد 
االجتماعــى بــن الكراســى، بحيث تكــون هناك مســاحات تباعد 
كافية، حيث يشــهد مســرح البالون حاليا بروفات مسرحية "سيد 
درويش"، بطولة لقاء سويدان وميدو عادل الذى يقوم بدور الشيخ 

سيد درويش، ومن املقرر أن تعرض فى عيد األضحى املقبل.
عادت الفنانة ســهر الصايغ إلى مســرحية "املتفائل" مع الفنان 
ســامح حسن، حيث يســتعد فريق العمل لبدء بروفات املسرحية 
مــن جديــد خالل األيام القليلة املقبلــة بعدما حتدد عرضها على 
خشــبة املســرح القومى بالعتبة للعام الثانى علــى التوالى بدء من 
ثانــى أيــام عيــد األضحــى املقبــل، حيــث مت عرض املوســم األول 
للمســرحية علــى املســرح القومــى ملــدة ٧5 ليلــة عــرض وحققت 

جناحاً مميزاً، ورفعت الفتة كامل العدد.
العرض يناقش أهمية التفاؤل والعمل واالجتهاد فى حياتنا مهما 
تعرض اإلنسان لظروف صعبة، فال بد من وجود هدف نسعى دائماً 
للوصــول إليــه مهما كانت الصعوبات، مضيفاً: جاءت كواليس العمل 

كوميدية وسيطر عليها جو من التعاون واحلب.
يستعد فريق عمل مسرحية "أليس فى بالد العجائب" من إنتاج 
البيت الفنى للفنون الشــعبية واالســتعراضية بقيادة دكتور عادل 
عبــده، لفرقــة حتت ١٨ بقيادة الفنان عبــد املنعم محمد، لتقدمي 
العرض على مسرح محمد عبد الوهاب باإلسكندرية، وذلك ثانى 

أيام عيد األضحى املبارك املوافق ١ من أغسطس.
تعود مســرحية "أفراح القبة" فى موســمها الثالث على خشــبة 
املســرح  العائــم باملنيــل بدًءا مــن ثانى أيام عيــد األضحى املبارك 
املوافق ٢  أغسطس، و ملدة ٣ أيام فى األسبوع، اخلميس واجلمعة 
والســبت فى  متام السابعة مساء مع اتخاذ اإلجراءات االحترازية 

للوقاية من  ڤيروس كورونا. 
وتــدور أحداث الروايــة خالل حقبة الســبعينيات، حول ممثلى 
فرقــة  مســرحية يقومــون بتقــدمي مســرحية جديــدة حتمل اســم 
)أفراح القبة(،  يكتشــف املمثلون فى كواليس املســرح، أن أحداث 
املسرحية تدور  حول شخصياتهم احلقيقية، وأن مؤلف املسرحية 

يعــرض أمامهــم  أســرارهم التى حدثت باملاضى ويســعى املمثلون 
إليقــاف هذه  املســرحية، لكن مالــك الفريق يُصر على اســتكمال 
العمل، ويجد  املمثلون أنفسهم مجبرين على االستمرار فى متثيل 

أدوارهم احلقيقية، العرض عن رواية الكاتب جنيب محفوظ.
ويعود "مســرح كايروشــو" فــى عيد األضحى لتقدمي مســرحية 
"عالء الدين" بطولة أحمد عز وإخراج مجدى الهوارى، ويشــارك 
فى البطولة تارا عماد ومحمد ثروت وهشــام إســماعيل وســامى 
مغاورى وإســالم إبراهيم ومحمد جمعة، وقصة العرض مقتبســة 
مــن قصة "عالء الدين واملصباح الســحري" إحدى حكايات كتاب 
"ألــف ليليــة وليلــة"، يجرى تناولهــا بطريقــة كوميدية حتمل حس 

الدعابة املصرى باستخدام تقنيات حديثة ألول مرة. 
ويســتعد املســرحى القومى لعودة نشــاطه، حيث ســيتم عرض 
مســرحية" امللــك ليــر" للنجــم الكبيــر يحيــى الفخرانى ويشــاركه 
البطولــة رانيــا فريــد شــوقى، وهبــة مجــدى وريهام عبــد الغفور 

وإخراج تامر كرم.
"امللك لير" تراجيديا للشــاعر الكبير وليم شكسبير، وقدمت على 
املســرح ألول مرة ســنة ١٦٠٦، وبعدها تعاقب تقدميها فى كل بلدان 
العالم ملا حتمله من موضوع إنسانى يخص البشر جميعا على كوكب 
األرض، وهى من أصعب نصوص شكسبير ودائما يقول عنها النقاد 
أنهــا نــص يقــرأ وال ميثل وحتويلهــا من نص مســرحى مكتوب لعمل 

مسرحى حى يعتبر إجناز كبير، خاصة عندما تقدم بسالسة.
كما يستعد الفنان أحمد مكى لتقدمي مسرحية "حزلقوم"، وهى 
مسرحية كوميدية اجتماعية وسوف يتم دخول اجلمهور للعروض 
بنســبة ٢5% مــع مراعــاة تطبيق اإلجــراءات االحترازيــة، ملواجهة 

"فيروس كورونا".
ويخوض النجمان على ربيع وأوس أوس أولى جتاربهم البطولية 
من خالل مســرحية »صباحية مباركة"، التى ســتعرض بداية من 
أول أيام عيد األضحى املبارك، وستحتوى املسرحية على فصلن 

بهم استعراضات غنائية.
ومسرحية »صباحية مباركة«، من بطولة سليمان عيد، وطاهر 
أبوليلــة، وحســام داغــر، ومــن تأليــف أحمــد عبدالوهــاب وكرمي 
سامى، وأشعار أمين بهجت قمر، وأحلان أحمد املوجى، وإخراج 

أشرف عبدالباقى.

فاروق لطفىأمانى أبوعيسى

أحمد عز يقدم »عالء الدين« فى عيد األضحى.. 
وسهر الصايغ تعود لـ»املتفائل«

يشهد المسرح بقطاعيه الحكومى 
والخاص خالل الفترة الحالية والمقبلة 
انتعاشة ونشاطًا كبيرًا لم تحدث منذ 
جائحة فيروس كورونا التى تسببت 

فى غلق المسارح وتعطيل الحياة، لكن 
مع إعادة الحياة تدريجًيا، يعود عدد 

كبير من العروض المسرحية للعرض من 
جديد خالل أيام عيد األضحى، ومنها 

»الملك لير«، و"عالء الدين"، وأيًضا 
هناك مسرحية جديدة تجمع بعض 

نجوم مسرح مصر، وهى "صباحية 
مباركة".

الحياة تعود إلى المسرح

نجوم مسرح مصر يستعدون لـ«صباحية مباركة«.. و»الملك لير« ينير القومى
»حزلقوم« بوابة أحمد مكى للمسرح.. والجميع مقيد باإلجراءات االحترازية 

الساحر جعلها »نجمة الجيل« وإشاعات الزواج شبح يطاردها
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

يوليو ٢٠٢٠ ٧٢األثنين

ر

دنيا سمير غانم
تعود للديكور اخلاص بفيلم »تسليم أهالى« بعد عيد األضحى 

مباشرة، إلستئناف تصوير مشاهدها فى العمل، وجتمع أولى 
مشاهدها بينها وبني هشام ماجد ولوسى وآخرين من النجوم 

والفيلم من تأليف شريف جنيب وإخراج  خالد احللفاوى. فيلم 
»تسليم أهالى« يسجل البطولة املطلقة األولى فى السينما 

للنجمة دنيا سمير غامن بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما 
التليفزيونية على مدار السنوات األخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم 

هشام ماجد وبيومى فؤاد ودالل عبد العزيز ومحمد أوتاكا

 نور اللبنانية
 وافقــت بشــكل رســمى علــى خــوض جتربــة دراميــة جديدة من 
خــال  مسلســل »جمــال احلــرمي«، حيث بدأت الشــركة املنتجة  
التحضيرات واالستعدادت للمسلسل، الذى ينتمى لنوعية الـ 
45 حلقــة، مــن إخــراح منال الصيفى. يشــار إلــى أن أخر أعمال 
نــور اللبنانيــة، مسلســل »البرنــس«، الــذى عــرض فــى رمضــان 
املاضــى، وحقــق جناحــا كبيــرا، مسلســل »البرنــس« مــن تأليــف 
وإخــراج محمــد ســامى وبطولــة، محمــد رمضــان، ، أحمد زاهر، 

روجينا، جناء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز.

مى سليم
   تواصل تصوير دورها فى مسلسل »أثر رجعى«، وهو من 

تأليف فتحى اجلندى وإخراج معتز حسام ويشارك مى 
البطولة الفنان محمد عز، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى 

مثير ومقرر عرضه فى الفترة املقبلة. مسلسل »بأثر رجعى« 
يشارك فى بطولته إلى جانب مى سليم ومحمد عز كل من 

تونى ماهر وهاله فاخر وهاجر الشرنوبى وإيناس شيحة 
وخالد محروس ومحمد حسنى وشمس وعاء زينهم 

وسعيد صديق ومجموعة من الفنانني كضيوف شرف.

زاهر أبدى  غضبه الشديد تجاه ما تعرض له 
من انتقادات، بسبب صورة نشرها مع ابنته 
ليلى داخل حمام السباحة، موضحا أنه ظهر 

محتضنا إياها بالكامل وال يظهر منها سوى 
وجهها وجزء من ذراعيها

ليلى زاهر.. حبيبة أبوها 
زاهر أبدى  غضبه الشديد جتاه ما تعرض 
لــه مــن انتقــادات، بســبب صــورة نشــرها مع 
ابنتــه ليلــى داخــل حمــام الســباحة، موضحا 
أنــه ظهــر محتضنــا إياها بالكامــل وال يظهر 
منهــا ســوى وجههــا وجزء مــن ذراعيهــا، ورغم 
ذلــك انهالــت التعليقات املســيئة لهما، قائال: 
»واللــى يقولك ازاى حتضنهــا وهى بنتك! ايوا 
حضرتــك بتفكــر ازاى مــش فاهــم، دى بنتــى 

طبعا هحضنها. دى بنتي«.
وكانــت ليلــى قــد أعربــت ســعادتها بنجــاح 
دورهــا فــى مسلســل الفتــوة ووجهــت الشــكر 
لوالدهــا قائلة : والدى الفنان أحمد زاهر، هو 
قدوتى فــى التمثيل، وهو من علمنى التمثيل 
وزرع فــى حــب الفــن، فالفضــل فــى موهبتى 
لــه، كمــا أود أن أتوجــه بالشــكر لوالدتى التى 
كانــت الســبب الرئيســى فــى جنــاح دورى فى 
»الفتــوة«، فهــى التى ذاكرت معى الشــخصية 
وتعبــت معــى كثيــرًا، ولــو أنا كويســه وناجحه 

فهذا بفضل ربنا ثم مساعدة أمى لي.
و أضافت: ملاذا أدخل معهد ســينما ووالدى 
موجود؟، فهكذا أعربت عن فخرها بجلوســها 
مع والدها، وعشــقها للتحدث معه، معرًبة أنه 
يســقيها من خبرتــه فى مجــال التمثيل التى 
تتمنى هى التعمق فيه بنسبة أكبر، والفرصة 
التــى تريــد أن حتصل عليها هو التمثيل أمام 
والدهــا، فقالــت: امتنى التمثيل مع والدى فى 
عمل واعتقد أن هذه ســتكون خبرة كبيرة لى 
فى مشوارى الفني، فخبرة والدى مبثابة ورش 

التمثيل.
وعــن ســبب توقفهــا عــن التمثيــل بعــد أن 
دخلت عالم الفن فى طفولتها، أوضحت ليلى 
أن والدها هو من أجبرها على ترك الفن حتى 
ال ميــل منها اجلمهــور، قائلة: »خالنى اختفى 
عشــان شــاف إن لــو فضلــت مكملــة النــاس 
هتزهــق منــي.. وإنــه الزم افصــل بــن الطفلة 
الصغيــرة والبنــت ملا كبــرت.. مكنتش مقتنعة 
خالص ونفســيتى تعبت جدا واتضايقت جدا 

ألنه حبيت التمثيل وكان نفسى أكمل«.
بالصــف  ســتلتحق  أنهــا  ليلــى  أوضحــت 
الثالــث الثانــوى العــام املقبــل، وحتلــم بدخول 
كلية اإلعالم، الفتة إلى أن والديها يســاعدنها 

فى املذاكرة سواء للتمثيل أو املدرسة.
ويُذكــر أن الفنانــة الشــابة ليلى أحمد زاهر 
ممثلــة مصريــة، بــدأت مســيرتها الفنية عام 
٢٠٠٨ وكانت تبلغ من العمر حينها 5 ســنوات، 
الســينما  بــن  مــا  بعدهــا  أعمالهــا  توالــت 
والتلفزيــون، حيــث كانت  أولى أعمالها الفنية 
دورهــا فــى فيلم »كابــن هيما«بطولــة الفنان 
تامــر حســنى ثــم شــاركت بأعمــال مختلفــة 
منهــا فيلــم »عمــر وســلمى«، ومسلســل »بــرة 
الدنيا«،إلــى أن متكنت من إثبات جدارتها فى 

مجال التمثيل.

فاروق لطفى 

محمد متساح

لن يتوقف ذباب 
السوشيال الميديا عن 

اغنيال المشاهير بالحق 
أو الباطل و كأن التنمر 

على خلق الله أصبح 
إدمان ..لقد وصلت 

الخسة بهؤالء أن يتنمروا 
ويتطاولوا على النجم أحمد 

زاهر ألنه ظهر فى صورة 
متحتضنا نجلته ما يعكس 

أنهم يفكرون بأقدامهم 
ألنهم بالتأكيد ال يملكون 
عقل سوى  يفهم طبيعة 

العالقة األبوية .

والتــى جتمــع معظــم جنــوم العمــل وفــى مقدمتهــم »منصــور«، 
الــذى يقــدم دوره الفنــان نضال الشــافعى، و«حربي« الذى يجســد 
شــخصيته الفنــان أحمــد زاهر، وغيرهــم من جنوم العمــل، وتدور 
الصراعات واملشاكسات بينهم جميعاً وذلك فى إطار أكشن وإثارة. 
ويشارك فى بطولة العمل كل من النجوم أحمد زاهر، ونضال 
الشــافعى، وأحمد التهامى، ومدحت تيخا، وعبير صبرى، ومايا 
نصــرى، و إيهــاب فهمــى، و منــه فضالــى، ومصطفــى هريــدى، 

وسيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام نشأت. 
وعبر عن مدى ســعادته بكواليس العمل ومشــاركته فى العمل 
مــع الفنانــن أحمــد زاهــر، ونضــال الشــافعى، والــذى وصــف 
بـ«عشرة عمر«، موضًحا أن القدر دائماً ما يجمعهم سويا، حيث 
تعاونــا فــى أكثر من عمل مثل مسلســل »فرقة ناجى عطا اهلل«، 

و«خط ساخن«، و«قيد عائلي«.
وذكــر أن كواليــس العمل كانت صعبــة خاصة أن العمل توقف 
أكثــر مــن مرة، ألســباب مختلفــة، منها تفشــى فيــروس كورونا، 
متمنًيا أن ينال العمل إعجاب اجلمهور السيما أنه بذل مجهوًدا 

كبيراً فى العمل، وسيظهر بـ«لوك« مختلف ومرعب.
 وأوضح »التهامي« أن سبب موافقته على املشاركة فى العمل 
ترجــع إلى أن الشــخصية جديدة ومختلفة عــن تلك التى قدمها 
فــى الســابق، كما أن القصــة مختلفة ومكتوبة بشــكل رائع، ومع 

طاقم عمل يحب العمل معه دائما. 

وأكــد انــه يعتبر دوره فى مسلســل »خط ســاخن« مع الفنانة 
ســوالف فواخرجــى مــن األدوار الصعبــة التى جســدها، حيث 
يظهــر فــى مشــهد ويتعرض حلــادث ويتم إلقــاء الســيارة التى 
يســتقلها فــى النيــل، موضًحــا أن عــدم عــرض املسلســل علــى 
القنــوات املفتوحــة حتــى اآلن لم  يعرضه للظلــم، حيث يتم بثه 
حصريــاً علــى إحــدى القنــوات الســعودية، لكنه ســيُعرض فى 
مصر قريبا، وسيأخذ حقه من املتابعة، وذلك عندما تقوم قناة 
فضائيــة بأخــذ حقوق بث املسلســل، خاصة أنــه عمل مهم وذو 
قيمة، ويجمع كوكبة كبيرة من النجوم منهم سوالف فواخرجى، 

وحسن فهمى، ونضال الشافعى.
وأشــار إلى أنه يتمنى تقدمي الكثير من األعمال الفنية ســواء 
األكشــن أو الدراما أوحتى الكوميدى، موضًحا أنه سبق وشارك 
فــى مسلســل »ونســني« ومسلســل »البرنسيســة بيســة« و«طلقة 
حظ« كضيف شــرف وغيرها من األعمال الكوميدية، فهو يحب 
التمثيل وال يشعر مبلل منه، ويتمنى أن  يقدم شخصية إسالمية، 
إضافة للشــخصيات البطولية، فضاًل عن جتسيد حياة األبطال 

والشهداء، حيث أنه تربى تربية عسكرية.
وأضاف أنه يتمنى الوقوف أمام عدسة كاميرا كل املخرجن، 
خاصــة شــريف عرفــة، الذى يعتبــره صاحب فضــل عليه، حيث 
أنــه أول من قدمه  للســينما، وله فضــل عظيم فى دخوله مجال 
التمثيــل، وكذلــك املخــرج رؤوف عبــد العزيز، كمــا يتمنى العمل 

مــع كل النجــوم فهــو يحــب مصطفى خاطــر وتعاون  معــه كثيراً 
وأيضا أمير كرارة، والذى يعتبره »صديقاً وِعشرة عمر« من قبل 
التمثيل، ومتنى التعاون أيضا مع الزعيم عادل إمام مرة أخرى. 
وأكــد انــه يضع معاييــراً الختيار أدواره، منهــا القصة اجليدة 
والــدور املختلف، وفريــق العمل اجليد، واملخــرج احملترف الذى 
يســتطيع تقــدمي العمل بشــكل يســعد اجلمهــور، مشــيًرا إلى أن 
الســينما صاحبــة الفضــل عليــه، أمــا الدراما فهى أقرب شــيء  
لقلــوب اجلمهــور، ألنهــا تدخــل البيــوت لذلــك البــد مــن تقدمي 

محتوى محترم وال يخدش حياء أحد.
وأكد انه ال يهتم بكم الدور وال كبر حجمه، فاملهم بالنسبة له 
تأثير شــخصيته فى العمل، وأن تترك عالمة لدى املشــاهد، وال 
يهتم بالبطولة من عدمها فالبطولة بالنسبة له هى أن يقدم دوراً 

وهادفاً وينال إعجاب اجلمهور.
وأضــاف أنــه يعتبر كل األدوار قريبة إلى قلبه، غير أن أقربها 
فيلــم »التجربــة الدمناركيــة » و«طيور الظالم«، والــذى كان أول 

عمل يجمعه  بالزعيم عادل إمام.
وذكر أنه يعتبر نفســه من املنتمن ملدرســة الزعيم عادل إمام، 
فقد أضاف له الكثير وأثر فيه وتعلم منه الكثير، معتبًرا نفســه 
مــن  احملظوظــن الذيــن بدأوا الفن على يده ، فهناك الكثير من 
النجوم حتلم من التمثيل أمامه ولو مبشــهد واحد، فهو يشــجعه 

دائما ويدعمه حتى ال يشعر بالقلق أثناء التمثيل أمامه.

أحمد التهامى: دخلت الـ»مطحنة« فى »زنزانة7«.. و»خط ساخن« مختلف

نضال الشافعى »ِعشرة ُعمر«.. وشريف عرفة صاحب فضل على
وأتمنى الوقوف أمام عدسة كاميرا كل المخرجين، خاصة شريف عرفة

ليلى: فخورة 
بوالدى وهو من 
علمنى التمثيل 

وزرع فى حب 
الفن، فالفضل 

فى موهبتى له

شرين جمال

أعلن  عدد كبير من 
مطربين مصر والوطن 

العربى عن طرح أغانى 
»سينجل« جديدة تزامًنا 

مع فاعليات اإلحتفال 
بعيد األضحى المبارك، 
حيث يستعدون لطرح 

تلك األغانى خالل األيام 
المقبلة، فنجد أن نجوم 

الغناء يحرصون كل عام 
على إهداء أغانى جديدة 

للجمهور تزامًنا مع هذه 
المناسبة، وفى السطور 

التالية يرصد »الموجز« 
أبرز المطربين الذين 

يستعدون لطرح أغانى 
جديدة خالل الفترة 

المقبلة.

ينتظر الفنان أحمد 
التهامي، عرض فيلمه 

الجديد »زنزانة 7«، والمقرر 
طرحه فى موسم عيد 

األضحى المقبل، حيث يجسد 
شخصية تدعى »مطحنة« 

وهى بلطجى ال يتهاون 
فى أخذ حقه بأى طريقة 

ممكنة سواء مشروعة أو غير 
مشروعة.

وذكر »التهامي« لـ»الموجز« 
أنه مع تصاعد األحداث 

يدخل السجن، ويتم إيداعه 
بأشهر زنزانة للمسجلين 
الخطر وهى »زنزانة 7«

البدايــة مع الفنان التونســى صابر الرباعــى الذى أنتهى 
مؤخــراً مــن تســجيل أغنية ســنجل جديدة بعنــوان »ورحمة 
قلبــي«، ويقــدم الرباعــى األغنية باللهجــة املصرية، وحتمل 
الطابــع الشــعبى، وهــى مــن أحلــان مديــن، وتوزيــع كــرمي 

عبدالوهاب، وكلمات وليد غزالى.
من ناحية أخرى طرح الرباعى مؤخراً كليب جديد بعنوان 
»ليلة فى العمر«، واألغنية من كلمات وأحلان سليم عساف، 

وتوزيع املوسيقى عمر صباغ، ومن إخراج وليد ناصيف.
كما شارك صابر الرباعى مؤخراً فى أوبريت »أنت أقوى« 
مع الكينج محمد منير، وجنم اجليل تامر حسنى، والديفا 
سميرة سعيد، والنجم وائل جسار، والنجمة كارول سماحة، 
وهــو من كلمــات مدحت العدل وأحلان عمرو 
وإخــراج  حمــدى،  نــادر  وتوزيــع  مصطفــى، 

الكليب لطارق العريان.
وقــرر الفنــان رامــى صبــرى طــرح أحــدث 
باســم  الســينجل  الطريقــة  علــى  أغنياتــه 
»خطيــرة« ليلــة عيد األضحــى املقبل ليحتفل 
مــع جمهــوره بشــكل خــاص، وأثــار هــذا اخلبــر 
حمــاس جمهــور رامــى صبــرى وســط ترقــب 
لألغنيــة التــى حتمل النــوع الغنائــى اإليقاعى 
الــذى يتناســب مــع أجــواء الصيــف، واألغنية 
مــن كلمات تامر حســن وأحلان رامى صبرى 

وتوزيع جالل حمداوى.
مــن جانب آخر شــارك الفنــان رامى صبرى 
فى السباق الرمضانى لهذا العام من خالل أغنية 
»غريب احلب« والتى غناها لتتر مسلسل »فرصة تانية« 
وحققــت األغنيــة ردود أفعال كبيرة منــذ أن طرحها على 
قناتــه علــى »اليوتيــوب« لتقترب من ٦ مليون مشــاهدة، 
وهى من كلمات تامر حسن، وأحلان مدين، وتوزيع نادر 

حمدى.

يذكــر أن آخــر أعمال الفنان رامى صبــرى، أغنية »حياتى 
مــش متــام« وهى من كلمات وأحلان عزيز الشــافعى وتوزيع 
جالل احلمداوى، وتنتمى إلى أغانى املقسوم البطىء، والتى 
حققــت جنــاح جماهيرى كبير ونســب مشــاهدة عالية منذ 

طرحها.
هــذا باإلضافــة إلى الفنانــة اللبنانية هيفــاء وهبى، التى 
تســتعد إلطالق أغنية جديدة لهــا باللهجة املصرية، تتعاون 
فيها مع الشاعر الغنائى أحمد عالء الدين، والتى تضيفها 
ألغانى ألبومها اجلديد، وحتمل األغنية اسم »وال الهوا« من 
أحلان مودى سعيد، وتوزيع املوسيقى توما، ومن املقرر طرح 

األلبوم خالل الفترة املقبلة.
مــن جانــب آخر تعــود هيفاء وهبــى خالل الفتــرة املقبلة 
لتصوير مشاهدها املتبقية فى مسلسل »أسود فاحت«، الذى 
مت تأجيل عرضه وتوقف تصويره قبل إنطالق شهر رمضان 
املاضى بســبب إنتشــار فيروس كورونا، حيــث دخلت هيفاء 
الفترة املاضية فى التحضيرات النهائية برفقة صناع العمل 

لوضع خطة عودة تصويره مرة أخرى.
وتنضــم إلــى هــذه القائمــة الديفــا ســميرة ســعيد، التى 
أنتهت مؤخراً من تســجيل أغنية جديدة حتمل اســم »زعلنا 
مــن بعــض« اســتعدادًا لطرحها خــالل الفتــرة املقبلة، وهى 
مــن كلمات الشــاعر رمضان محمــد، وأحلان محمد يحيى، 

وتوزيع أمير محروس.
من جانب أخر تســتعد الفنانة ســميرة ســعيد، لتسجيل 
أغنيــة مــن ألبومها اجلديد حتمل اســم مبدئي« قط وفار«، 
وهــى مــن كلمات عبداحلميد احلبــاك، وأحلان إيهاب عبد 

الواحد، وتوزيع نابلسى، وتسجيل صوت أمير ناثان.
كمــا شــاركت الديفــا فى أوبريــت »أنت أقوى« مــع الكينج 
محمــد منير والنجم تامر حســنى والنجمة كارول ســماحة 
والفنان وائل جســار والنجم التونسى صابر الرباعى، حيث 
مت اختيار األسماء القائمة على صناعة العمل بعناية فائقة، 

وهــو مــن كلمــات مدحــت العدل وأحلــان عمــرو مصطفى، 
وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

ويحــرص الفنان حماده هالل علــى اإلحتفال مع جمهوره 
بعيــد األضحــى من خالل طرح اغنيــة جديدة حتمل عنوان 
»آيــة فــى اجلمــال«، وهى من كلمات محمــود عليم، وأحلان 
بينــو، وتوزيــع املوســيقى هــادى مســرة، ومن املقــرر طرحها 
الرســمية عبــر موقــع  املقبلــة علــى قناتــه  خــالل األيــام 

الفيديوهات الشهير »يوتيوب«.
فــى نفــس الســياق طــرح حمــادة هــالل مؤخــراً أغنيــة 
»جمالها« وهى من كلمات ماجد صبرى، وتوزيع مادو صالح 
وجيتارشــريف فهمــى ومــن إخــراج أحمد عاطــف، وظهرت 
معــه فى الكليب، الفنانة الشــابة منــة عرفة، وحققت جناح 

جماهيرى كبير وتصدرت محركات البحث فور طرحها.
يذكــر أن هالل طرح الشــهر املاضى كليــب بعنوان »خلينا 
متونســن ببعــض«، واألغنيــة مــن كلمــات محمــد البندارى 
وســلمى رشيد وأحلانه، وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد 

السالم.
ونختتــم بالفنــان مصطفــى قمــر، الــذى يســتعد لطــرح 
أحدث أغنياته التى حتمل اســم »زحمة األيام« ويشــاركه فى 
غنائهــا أيًضــا مجموعة من جنــوم التســعينات هم املطرب 
حميــد الشــاعرى، واملطرب هشــام عباس، واملطــرب إيهاب 
توفيق، والتى سيتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير 
»يوتيوب« خالل األيام القليلة املقبلة وســيتم تصويرها على 
طريقــة الفيديو كليب، واألغنية من كلمات الشــاعر الراحل 
ســامى العجمى، وأحلان الراحل أشــرف سالم، وتوزيع ندمي 

الشاعرى.
وكان مصطفى قمر قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه بعنوان 
»ضحكــت ليــا« علــى طريقــة الفيديــو كليــب وهــى األغنية 
الرسمية لأللبوم الذى طرحه منذ فترة، واألغنية من كلمات 
تامر حسن وأحلان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد املنعم.

جنوم الغناء يهدون جمهورهم أغانى »سينجل« فى عيد األضحى.. أبرزهم سميرة سعيد وصابر الرباعى

قال: أتمنى العمل مع أحمد حلمى ومحمد رمضان

»وال الهوا« باللهجة المصرية أحدث أغانى هيفاء وهبى.. وسميرة سعيد تضع اللمسات 
األخيرة على »زعلنا من بعض«.. وحماده هالل يحتفل مع جمهوره بـ »آية فى الجمال«
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السنة الثامنة عشرة

وأشار عكاشه الى ان توسع البنك فى خدماته 7٢
االلكترونية يعد امتدادا لريادة البنك فى مجال 
فروع الخدمة االلكترونية والتى اطلقها البنك 

مطلع عام 2019 ألول فى القطاع المصرفى المصرى 
بعدد من المناطق المستهدفة

وتعليقــا علــى تلــك اخلطــوة الهامــة، صرح هشــام 
عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك االهلى املصرى أنها 
تأتــى فى اطار ســعى البنك املســتمر واســتراتيجيته 
الطموحة للتوسع فى اخلدمات املصرفية االلكترونية 
التــى يقدمهــا البنــك لعمالئه ، خاصــة أن فرع البنك 
الرئيســى يعــد هــو أكبــر الفــروع مــن حيــث حجــم 
تعامالتــه وكــذا عدد العمالء  الذين تتباين شــرائحهم 
لتغطــى مختلــف الفئــات مبــا يســتلزم معــه إتاحــة 
مختلف اخلدمات املصرفية بأفضل وأحدث األساليب 
التــى تتيــح أفضل خدمة وأعلى جــودة لهؤالء العمالء، 
وأشــار عكاشــه الى افتتــاح البنك أيضــا فرعا مزدوج 
اخلدمــة بتجمــع » ســى شــل » الســياحى بالســاحل 
الشــمالى وذلــك الســتهداف فئــات العمــالء املتواجدة 
بتلك املنطقة احليوية طوال فترات املوسم الصيفى ، 
حيث سيخدم هذا الفرع العمالء املستهدفني بشريط 
الســاحل الشــمالى بأكملــه خاصــة مــع اتاحتــه ملزيج 
مــن اخلدمــات اإللكترونية التى تتيــح للعمالء احلرية 

واملرونة فى تلبية احتياجاتهم املصرفية.
وأشــار عكاشــه الــى ان توســع البنك فــى خدماته 
االلكترونيــة يعد امتــدادا لريادة البنك فى مجال فروع 
اخلدمــة االلكترونيــة والتــى اطلقها البنــك مطلع عام 
2019 ألول فــى القطــاع املصرفــى املصــرى بعــدد مــن 
املناطق املســتهدفة والتــى حققت جناحا ملحوظا فى 
مواكبة أفضل األســاليب العاملية فى تقدمي اخلدمات 
املصرفيــة، حيث يعد منوذج الفروع املزدوجة  متكاملة 
اخلدمــات املصرفيــة أحــد منــاذج الفــروع التى ســبق 
للبنــك اطالقهــا، حيــث يتضمن هــذا النمــط بداخله 
فرعا للخدمات االلكترونية، اضافة الى فرعا تقليديا 
متكامــال، مؤكــدا علــى جهــود البنــك االهلــى املصرى 
املتناميــة فــى دعم الشــمول املالى الــذى يعد من أهم 
أولويات البنك من خالل استقطاب املزيد من العمالء 
املرتقبني للتعامل مع اجلهاز املصرفى خاصة بالنسبة 
لفئــات الشــباب الذين تعــد التكنولوجيا احلديثة هى 
اساس تعامالتهم اليومية، مؤكدا على ان افتتاح البنك 
ألمناط مختلفة من الفروع يأتى طبقا للدراسات التى 
قــام بهــا البنــك للســوق والتغيــرات احملليــة والعامليــة 
ومــا يناســب احتياجات العمالء، خاصــة تلك املتعلقة 

بتوفير خدمات سريعة توفر الوقت واملجهود.
ومــن جانبــه اوضــح يحيى ابــو الفتــوح نائب رئيس 
مجلــس ادارة البنــك االهلى املصــرى ان تلك اإلضافة 
تعــد امتــدادا للتطويــر الشــامل الــذى قــام بــه البنك 
لفرعــه الرئيســى منذ نحو ثالثة أعــوام والذى تضمن 
وروعــى فــى تطويــره احلفاظ علــى الطابــع التاريخى 
واألثرى الفريد الذى مييز الفرع وكونه أحد أقدم فروع 
البنوك املصرية، وذلك باتباع أحدث الطرق واألساليب 
العامليــة فــى التعامــل مــع مثــل تلــك املنشــآت والتــى 
تتطلب الدقة واحلرص الشديدين حتى ال تتسبب فى 
احــداث أية أضرار لها أو متس طابعها العريق، مؤكدا 
علــى أن التطويــر لــم يقتصــر على حتديــث وجتديد 
املبانــى فــى صــاالت العمــالء واملكاتــب اخللفية وإمنا 
امتــد ايضا إلى إتاحة تســهيالت جديــدة خلدمة فئة 
كبيرة من العمالء من كبار الســن أو ذوى االحتياجات 
اخلاصــة مــع اتاحــة مصاعــد ومســارات مجهــزة لهم 

تيســيرا عليهــم طوال فتــرة تواجدهم بالبنــك، مؤكدا 
علــى ان فروع اخلدمة االليكترونية أو الفروع املزدوجة 
تعد جزءا من االستراتيجية الطموحة للتحول الرقمى 
بالبنــك األهلــى املصــرى والتــى حتقــق تكامــال مــع 

القنوات الرقمية األخرى.
كمــا اكــدت داليــا البــاز نائــب رئيس مجلــس ادارة 
البنــك االهلــى املصــرى حــرص البنــك املســتمر على 
التطــورات  لتســتوعب  التكنولوجيــة  بنيتــه  تطويــر 
املتالحقــة فى أســاليب تقــدمي اخلدمة ولتكــون قادرة 
على اســتيعاب كافة املستجدات املصرفية فى العالم 
والتحــول من فكــرة البنوك التقليدية للمســاهمة فى 
حتقيــق الشــمول املالــى ، مشــيرة الــى ان النمــوذج 
اجلديــد الــذى يتيحــه البنــك فــى فرعــه الرئيســى 
سيســاهم فى تفعيل اكبر خلدماتــه الرقمية، خاصة 

فى ضوء أن الفرع الرئيسى يضم املقر
األساســى  ملركــز معلومــات البنك االهلــى املصرى 

الذى مت اعادة بنائه فى عام
والتطــور  املتزايــدة  املتطلبــات  ليواكــب   2012
التكنولوجــى حيــث انــه مت تصميمه وفقــا واملقاييس 
املعياريــة ملراكــز البيانــات TIER 3، وكان اول مركــز 
معلومات لبنك مصرى وعلى مستوى افريقيا والوطن 
العربــى يحصــل علــى شــهادة األيزو لضمان مســتوى 
اخلدمــة وحماية بيانــات العمالء، خاصة فى ضوء ما 
شــهده مــن عمليــات تطويــر مســتمرة مت خاللها مد 
الفــرع بأحدث وســائل االتصــال والتجهيــزات التقنية 
واملراقبــة الفعالة املتبعة فى كبرى املؤسســات العاملية 

والتى تتوافق مع املقاييس الدولية.
وأضــاف كــرمي ســوس الرئيــس التنفيــذى للتجزئة 

املصرفيــة والفــروع بالبنــك األهلــى املصــرى ان اتاحة 
الفــروع مزدوجــة اخلدمــة او تلــك التى تضــم منطقة 
خدمــات الكترونيــة تعمل باســتراتيجية فريدة بحيث 
تتيــح فــى جــزء منهــا تقــدمي اخلدمــات املصرفيــة 
اخلدمــة  بفــروع  اســوة  للعمــالء  بالكامــل  الكترونيــا 
االلكترونيــة، اضافــة الــى اتاحة تقــدمي اخلدمات من 
خــالل فــرع تقليــدى يضم كافــة املعامــالت املصرفية 
بذات مقر الفرع، مشيرا الى ان افتتاح فرعا بالساحل 
الشــمالى يأتــى اســتنادا لدراســة تطــور احتياجــات 
العمــالء وتوزيعهــم اجلغرافــى ســعيا الى التوســع فى 
قاعــدة العمــالء املســتهدفني، حيــث يتولــى العاملون 
بتلــك الفروع DIGITAL GREETERS« مســاعدة 
وارشــاد العمــالء بكيفية اســتخدام االنترنــت واملوبايل 
البنكــى بخدماتــه املختلفــة وأيضــا اســتعراض كامــل 
خلدمــات احملفظة االلكترونية الفون كاش مما يجعل 
منوذج الفــروع االلكترونية مبثابة مراكز تدريب لعمالء 
البنــك على كل اخلدمات الرقمية املختلفة  لتســاهم 
بذلــك فى التثقيف املصرفى للعمالء وهو الدور الذى 

يحرص بنك أهل مصر القيام به لدى املجتمع
املصــرى  االهلــى  البنــك  فــرع  ان  بالذكــر  جديــر 
الرئيســى يعد من أقدم فروع البنوك فى مصر ويعود 
تاريخــه لعــام 1906 حيــث قــام البنــك بشــرائه ليكون 
الفرع الرابع للبنك بعد فرع قصر النيل  والذى أصبح 

فيما بعد مقرا للبنك 
املركــزى منذ اوائل ســتينات القرن املاضى  وفرعى 

لندن واخلرطوم.
 THE BANKER وعلــى صعيــد آخر، أعلنت مجلــة
العاملية تقييمها السنوى ألفضل البنوك على املستوى 

العاملــى والقــارى لعام 2020 حيث احتــل البنك االهلى 
املصــرى املرتبــة رقــم 237 بني أفضــل 1000 بنك على 
مســتوى العالــم، اضافــة الــى تواجــده ضمــن قائمــة 
أفضــل 5 بنــوك على مســتوى قــارة افريقيــا بأكملها، 
ويأتــى البنــك االهلى املصرى بتلــك النتائج على قمة 
البنــوك املصرية، وذلك اســتنادا الى عدد من املعايير 
ومؤشــرات القيــاس املتخصصــة فــى أعمــال البنــوك 
ومن أهمها قوة املركز املالى واجمالى االرباح الســنوية 
والقاعــدة الرأســمالية وثبــات االصــول وغيرهــا مــن 
املعاييــر التــى تعكــس مــدى قــوة وثبات البنــك، وهى 
املعاييــر التى أهلت البنك االهلى املصرى الى احتالل 
تلــك املكانــة املتقدمــة ليس فقط فى مصــر وافريقيا 

وامنا عامليا.
كان البنــك االهلــى قــد حقــق صافى أربــاح فى 30 
يونيو 2019 وصل الى 20.2 مليار جنيه  بعد الضرائب 
مبعــدل منــو وصل الى 100% وذلك ألول مرة فى تاريخ 
القطــاع املصرفــى املصــري، اضافة الى رفع رأســماله 
املصــدر واملدفــوع الى 50 مليار جنيــه ، كما اوضحت 
املؤشــرات ارتفــاع املركــز املالــى للبنك ليصــل الى 1.6 
تريليــون جنيــه فــى ذات التاريــخ، اضافــة الى تخطى 
محفظتــه للتجزئة املصرفية حاجــز 100 مليار جنيه، 
كمــا جاوزت محفظة الودائــع تريليون ونصف تريليون 
جنيــه ، مــع احــداث البنــك طفــرة فى كافــة مجاالت 
العمــل املصرفــى وبشــكل خاص اخلدمــات املصرفية 
االليكترونيــة والرقمية خالل تفشــى ازمــة كورونا مبا 
يؤكــد قوة البنية التكنولوجية واالســتراتيجية الرقمية 
للبنــك االهلــى املصرى الذى يخدم اكثر من 14 مليون 

عميل من أهل مصر.

الطــالب، مت  أمــور  أوليــاء  علــى  تيســيراً 
االتفــاق بــني وزارة التربيــة والتعليــم والتعليم 
الفنــي؛ ممثلــة فــى وحــدة املــدارس املصرية 
»إميرالــد  املــدارس  إدارة  وشــركة  اليابانيــة 
للتطويــر التعليمــى وإدارة املــدارس«، وبنــك 
مصــر، على تقدمي قــرض متويل التعليم من 
بنــك مصــر بشــروط ميســرة، وذلــك بهدف 
متويل املصاريف الدراســية واملتعلقات املالية 
لطــالب املــدارس املصريــة اليابانيــة، والتــى 
يصل عددها إلى 43 مدرســة منتشــرة بـ 24 

محافظة.
ويقضــى االتفاق بأن يتيــح بنك مصر من 
خالل هــذا التعاون؛ التقــدمي للحصول على 
قــرض التعليم من خالل عدة برامج متويلية 
تتناسب مع احتياجات العمالء املختلفة، هذا 
وتصــل مــدة القرض إلى 8 أشــهر وتســتحق 
األقســاط خالل الفترة من 5 سبتمبر إلى 5 
إبريل من العام التالي. ويشمل االتفاق تأمني 
مجانــى على حيــاة املقترض فى حالة الوفاة 
أو العجز الكلي، كما أن نسبة التمويل ميكن 
أن تصــل إلــى 100% مــن قيمــة املصروفــات 

الدراسية.
وأوضحــت الوزارة، أن املدارس املصرية 

اليابانيــة تقدم منوذجاً تعليمياً متميزاً، 
للدولــة  بالنســبة  أهميتهــا  وتكمــن 
املصرية واســتراتيجيتها لبناء اإلنســان 
املصــرى فى ضــوء تركيز نظــام التعليم 

اليابانــى علــى التكويــن الســليم لكافة 
لــدى  جوانــب الشــخصية واألكادمييــة 
القيــم  فيهــا  مبــا  والطــالب  األطفــال 
اجلماعــى  العمــل  وتنميــة  األخالقيــة 

بهــدف صقل األجيــال اجلديدة ملواجهة 
احلياة العملية.

ويأتــى هــذا التعاون فى إطــار حرص بنك 
مصــر الدائم علــى املشــاركة الفعالة فى كل 
مــا يختــص بتنميــة اإلنســان، وإميانــاً منــه 
بــأن احلصــول على تعليم جيــد هو من أهم 
احملاور التى تؤثر فى تكوين وتنمية العنصر 
البشــرى من خالل ثقــل مواهبه املختلفة مع 
إكســابه املهــارات واخلبرات العمليــة الالزمة 
ليصبــح عضــو فاعل فى املجتمــع، حيث أن 
تطــور األمم والشــعوب يكــون بســواعد وعلم 

أبناءها.
وجديــراً بالذكــر أن بنك مصر يقدم قرض 
التعليــم ضمــن باقــة متنوعــة مــن قــروض 
التجزئــة املصرفيــة التى تناســب احتياجات 
العمــالء علــى اختالفهــا مــن خــالل شــبكة 
فروعــه التــى تصــل إلــى 700 فــرع منتشــرة 
بجميــع أنحــاء اجلمهوريــة، هــذ إلــى جانب 
مرابحــة التعليم التى يتم تقدميها من خالل 
فروع بنك مصر كنانة للمعامالت االسالمية، 
الدراســية  املراحــل  جميــع  لتمويــل  وذلــك 
والبرامــج  العلميــة  والدرجــات  واجلامعيــة 

التدريبية املتخصصة.

أعلنــت شــركة ماتيتــو العاملية الرائدة فى مجــال احللول الذكية 
املتكاملــة إلدارة ومعاجلــة امليــاه وحلول الطاقــة البديلة انضمامها 
 WATER ACTION كعضــو مؤســس إلــى مؤسســة العمــل املائــى
PLATFORM وهــى منتــدى يســعى إلــى التعاون وتبــادل اخلبرات 

واملعلومات بني البلدان فى قطاع املياه. 
وكانــت شــركة »آيــل يوتيليتيــز« قــد أطلقــت املنصة فــى مارس 
املاضــى كاســتجابة جلائحــة كوفيــد-19، إال أنها تطورت لتشــمل 
مجموعة واسعة من القضايا املتعلقة باملياه، ما يقدم منصة مثالية 
للنقــاش مــع قــادة صناعــة املياه حــول العالم. وتعمــل املنصة على 
اجلمــع بــني مختلف اخلبــرات العامليــة لتطوير اســتجابات أفضل 
للســيناريوهات التى قد حتمل فى داخلها اضطرابات وتأثير على 
قطــاع امليــاه ما يســهم فــى حماية األرواح وســبل املعيشــة وجتنب 

اآلثار السلبية على االقتصاد الكلي.
وصممــت املنصــة لتصبــح متاحــة للجميــع وخاصــة للحكومات 
واملؤسسات املالية واألكادميية ومرافق املياه وشركات التكنولوجيا 
ومجموعــات الصناعــة العامليــة التــى ميكن أن تســتفيد عمليا من 

هذه اخلبرات واملعلومات.

وقال بيير كالرك رئيس شــركة »آيل يوتيليتيز« ميكن من خالل 
التعــاون العاملــى والعمــل املنظــم تقدمي املســاعدة فى االســتجابة 
الســريعة لســيناريوهات التعامــل مــع حــاالت الطــوارئ العامليــة، 
وبدعم من قادة صناعة املياه العامليني مثل شــركة ماتيتو ســتصبح 

هذه املنصة مركًزا استراتيجيا للمناقشات املتخصصة حول شؤون 
املياه احلالية واحللول والتقنيات املوثوقة التى ميكن أن تســهم فى 

رسم سيناريو إيجابى إلدارة ملف املياه فى املستقبل.
ومــن جانبــه قــال املهنــدس كــرمي مــدور، الرئيــس التنفيــذى 
ملجموعــة ماتيتو أفريقيا إن تبــادل املعرفة واملعلومات أحد أهم 
األولويــات فى شــركة ماتيتو، وســنعمل من خــالل دعمنا ملنصة 
العمــل املائــى علــى تقدمي واعتماد طــرًق جديدة لدعــم املرافق 
واملجتمعــات حــول العالــم بهــدف احلد مــن التأثيرات الســلبية 
احملتملــة فــى قطــاع املياه ســواء كان ذلك بســبب تغيــر املناخ أو 

األوبئة أو غيرها.
وأشــار »مدور« إلى وجود مجال وفرص كبيرة للحوار والوصول 
البــالد  تعمــق وتطــور جتهيــزات  مــن شــأنها أن  إلــى توصيــات 
والقائميــني علــى صناعــة امليــاه ملواجهة أى ســيناريوهات محتملة 

وهذه املنصة خطوة مهمة فى هذا االجتاه.
 يشــار إلــى أن منصة العمل املائى تعقد نــدوة عبر اإلنترنت كل 
أسبوعني، وميكن للجمهور العام حضورها.  وتعقد الندوة القادمة 

فى 23 يوليو الساعة )7.30 و16.30 بتوقيت جرينتش(.

البنك االهلى املصرى يفتتح منطقة خدمات 
الكترونية بفرعه الرئيسى بشارع شريف

»التعليم« تتفق مع »بنك مصر« لتمويل املصاريف الدراسية واملتعلقات 
املالية لطالب املدارس املصرية اليابانية

 Water ماتيتو تنضم كعضو مؤسس ملنصة العمل املائى
Action Platform العاملية لتبادل اخلبرات واملعلومات

القاهــرة، 25 يوليــو 2020: تســتعد شــركة أويــكا 
املالكــة للعالمــة التجاريــة »LO FASHION« الرائــدة 
فى تصميم وإنتاج األزياء العصرية الفتتاح خط إنتاج 
جديــد خاص باملــرأة ليمثل إضافة جديــدة لعالمتها 
التجاريــة LO FASHION املتخصصــة فــى مالبــس 
الرجــال و التــى حققــت جناحــات ملحوظة بالســوق 

املصرى والعاملى فى اآلونة األخيرة.
و تأتى هذه اخلطوة فى إطار خطط شــركة اويكا 
التوســعية لزيادة االنتاج بشــكل عام بنسبة تصل الى 
300 % مقارنــة بالعــام املاضــي. و علــى صعيــد آخــر 
 LO ســيتم اطالق املوقع االلكترونــى اجلديد ملالبس
FASHION بعــد تطويــره ليقــدم خدمــات اكثــر و 

يسهل من عملية شراء و تسويق املنتجات.
وفى هذا السياق علق خالد اوبية مؤسس الشركة: 
»اســتطاعت شــركة أويكا أن حتقق نتائج مبهرة منذ 
تأسيســها فــى 2016، حيــث وصلــت منتجاتنــا مــن 
املالبــس اخلاصــة ب LO FASHION ألكثــر مــن 18 
محافظة على الصعيد احمللي، وما يزيد عن 23 دولة 
عامليــاً. كمــا ازدادت مبيعــات LO FASHION بشــكل 
ملحــوظ خــالل األعــوام القليلــة املاضيــة لتصل الى 
600% فى عام 2017 بعد مشاركتنا فى اسبوع املوضة 
 LO FASHION العاملــى فى نيويورك، ثم اســتطاعت
ان حتقــق منــو وصل الى 400% فى عــام 2018، وذلك 
بعــد جناحهــا فــى تصميــم الــزى اخلــاص باملنتخب 
املصــرى لكرة القدم أثناء ســفره للمشــاركة فى كأس 

العالم فى روسيا.
وأضاف خالد اوبية«رغم الظروف احلالية وانتشار 
جائحة كورونا، إال أننا ملتزمون بدعم السوق املصرى 
بجــودة  منتجــات  لتوفيــر  اســتثماراتنا  واســتكمال 
عامليــة جلميــع عمالءنــا. كمــا نقــوم حاليــاً بتطويــر 

موقعنــا االلكترونــى ليواكب أحــدث التقنيات العاملية 
فــى عمليــات البيــع اإللكترونية عبر تســهيل عملية 
التســجيل وطلب الشــراء وخدمات الدفع املباشر عن 
طريــق التعامــل مــع أحــدث تقنيات اخلدمــات املالية 
التســوق  مــن  لنمكــن عمالءنــا  وذلــك  اإللكترونيــة. 
الكترونيــاً عبــر موقعنــا اجلديــد، واحلصــول علــى 
تخفيضــات كبيــرة و اربــاح  عنــد التوصيــة بشــراء 

منتجات »LO FASHION« لعمالء آخرين.«
ويذكــر أن شــركة أويكا تســعى لزيادة اســتثماراتها 
فــى مجــال املالبس فــى مصر لتصل الــى 25 مليون 
جنيهــاً بحلــول عــام 2021، حيث تتبنى اســتراتيجية 
جديدة تدعم تنفيذ خطة التحول الرقمى لتتماشــى 
مــع رؤيــة مصــر 2030 عــن طريــق تطويــر موقعهــا 

اإللكترونى وتسهيل عمليات البيع عبر اإلنترنت.

توقــع أمين عبداحلميد الرئيس التنفيذى لشــركة 
التمويــالت  ان إجمالــى  للتمويــل - مصــر  أمــالك 
العقاريــة لشــركات التمويــل العقــارى خــالل  عــام 
2021 قــد تصــل إلــى 3.5 مليار جنيــه وذلك بخالف 
التمويــالت اخلاصة مببادرة البنــك املركزى حيث ان 
هذا ناجت عن الطفرة غير املسبوقة التى سيشهدها 

القطاع بعد انفراجة ازمة كورونا.
وأضــاف عبداحلميــد ان التمويــل العقارى ســيكون 
هــو احلصــان الرابــح خــالل الفتــرة املقبلــة النــه مــن 
املعــروف دائمــاً واملســلم بــه ان جهــات  التمويل بكافة 
أنواعهــا هــى أكثر املســتفيدين دائماً بعــد اخلروج من 
األزمــات وخاصــة التمويــل العقــارى بعــد أزمــة كورونا 
بســبب اخلــوف الــذى تطــرق الــى العمــالء خوفا من 
تاخــر بعــض  املطورين العقاريني فى تســليم او تنفيذ 
مشــروعاتهم العقاريــة لتأثرهم بهــذه األزمة و حتفظا 
مــن عــدم التزامهم بالشــروط املبرمــة بالعقد وخاصة 
التمويــل  الوحــدات . ممــا ســيجعل  مواعيــد تســلم 
العقــارى بالنســبة للعميــل اآلن هو املــالذ اآلمن خالل 
تلــك الفترة لالســتثمار فى مجال العقــارات حيث انه 
ســيكون موجه الى الوحدات املنفذة فعليا ومن املمكن 
تسلمها فور توقيع العقد والتاكد متاماً من قانونيتها. 
وأكــد انــه البد من وضــع آليات لعمــل بروتوكوالت 
تعــاون مشــترك بــني املطوريــن العقاريــني وشــركات 
التمويل العقارى للعمل معا لضمان تنشيط واسقرار 
الســوق خــالل الفتــرة املقبلة بدال من املنافســة غير 
املبررة قبل تلك األزمة حيث وصلت فترة سداد سعر 
الوحات املباعة من قبل للمطور العقارى الى 8 و 10 
ســنوات ولكــن بعد أزمة كورونا واجــه بعض املطورين 

العقاريني بعض املشــكالت فى الســيولة املالية  مما 
جعلهم يلجأون للتعاون املشترك مع شركات التمويل 
العقــارى فى خــروج منتج عقارى جديد يتناســب مع 
كال من إحتياجات الســوق وانتظــام التدفقات املالية 
الــذى يحتاجــه املطــور العقــارى لتنفيــذ االلتزامــات 
امللقاه على عاتقه جتاه عمالئه وايضا لكى يستطيع 
االلتزام بتســليم املشروعات فى نفس اوقات التعاقد 
مما يساهم فى اختصار الوقت املطلوب من شركات 
التمويل ملنح التمويل للعمالء و إنهاء إجراءات العميل 
فــى شــركات التمويــل العقــارى ألن دراســة املشــروع 
موجودة بالفعل بعد انعقاد البروتوكول املشــترك ولن 

يتبقى سوى الدراسة االئتمانية للعميل.

قــال محمــد وحيــد، رئيــس مجلــس إدارة كتاليســت 
ومؤســس منصــة جــودة للتجــارة اإللكترونيــة، إن الســوق 
املصرية حتتل موقعا بارزا ضمن قائمة األســواق الناشئة 
والنامية، بحســب تقارير مؤسســات دولية عديدة، أبرزها 
البنك وصندوق النقد الدوليني، وإيكونوميست، وعدد من 
بنــوك االســتثمار ومؤسســات التصنيــف االئتمانى، التى 
تؤكد جميعا أننا منلك واحدا من أكثر اقتصادات املنطقة 

قوة وتنافسية وجذبا لالستثمارات اإلقليمية والعاملية.
وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة املنتجات 
املصريــة، أن أحــدث التقاريــر الصــادرة خــالل الشــهور 
األخيــرة، تتوقع أن يحقــق االقتصاد املصرى منوا إيجابيا 
رغم الضغوط الناجمة عن أزمة فيروس كورونا املســتجد 
»كوفيد 19«، وذلك مقارنة بخريطة انكماش واسعة املدى 
تســيطر على أســواق إقليمية ودولية بارزة، كما أن تقييم 
أبــرز املؤسســات العامليــة تضــع مصــر فى املرتبــة األولى 
بني األســواق الناشــئة األكثــر منوا، واملرتبــة الثانية عامليا 
بعــد معدالت منــو االقتصاد الصينى، وهو ما يؤكد جناح 
السياســة االقتصاديــة واملاليــة للدولــة فــى عبــور األزمة 
الراهنــة، وامتــالك مفاتيــح ذهبيــة لتجــاوز التداعيــات 
املترتبــة على ارتباك األســواق فى املرحلة األخيرة، فضال 
عــن توفير مــالذ آمــن وتنافســى لتدفقات االســتثمارات 
والفوائــض املالية العامليــة الباحثة عن بيئات أكثر جدوى 

وأقل فى معامالت املخاطرة.
وأكــد رئيــس مجلــس إدارة كتاليســت املتخصصة فى 
ريــادة األعمــال واحللــول املبتكــرة للتجــارة واخلدمات، أن 
هياكل االقتصاد املصرى كانت قادرة طوال الفترة املاضية 
علــى امتصــاص الضربــات املتولــدة عــن الوبــاء العاملــى، 
واحلفــاظ علــى قــدرات إنتاجيــة وجتاريــة جيــدة للغاية، 
ومــع انحســار مخاطــر انتشــار الفيــروس وجنــاح خطط 
الســيطرة عليــه نســبيا، فإن مســار التعافــى االقتصادى 
الذى بدأ مؤخرا سيشــهد تصاعدا متســارع الوتيرة، ومع 
بــدء العــودة التدريجية للســياحة واســتعادة مــوارد النقد 
األجنبــى الناجتــة عنهــا، إضافة إلى حتويــالت املصريني 
للمنتجــات  التصديريــة  الطاقــات  وتنشــيط  باخلــارج، 
املصريــة، خاصــة احلاصالت الزراعيــة التى حققت أكثر 
مــن 4 ماليــني طــن خــالل الشــهور املاضيــة، كلهــا توفر 
غطــاء ُمعززا حلالة االطمئنــان والثبات، مع آفاق إيجابية 
للغاية بشــأن فرص االســتثمار وإمكانات النمو فى املدى 
الوشــيك، مبــا يزيد احتماالت تنشــيط ســوق االســتثمار 
املباشــر، ويحفــز الالعبــني احملليــني علــى التوســع فــى 
أعمالهم، مع استكشــاف الســوق واستشــعار حجم املزايا 
التــى مُيكــن حتقيقها مــع اجتاه العالم لتعويض خســائر 
الفتــرة املاضيــة، وتنشــيط مســتويات اإلنتــاج والتجــارة 

وتداول السلع واخلدمات.
وشــدد »وحيــد«، علــى أن املرحلة املقبلــة تتطلب رهانا 
أكبر على القدرات اإلنتاجية احمللية، ال سيما املشروعات 
املتوســطة والصغيــرة، وعلــى االجتــاه لألســواق احمليطة 
وتعزيز تنافسية املنتجات املصرية، والدخول فى شراكات 
نوعيــة بني املصنعــني احملليني واخلارجيــني، مع اجتذاب 
أكبــر قــدر من التدفقــات االســتثمارية والفوائــض املالية 
العامليــة الباحثــة عــن التعافــى فى مالذات آمنة وأســواق 
أعلى ربحية وأقل خطرا. متابعا: »مُيكن أن نحقق معدالت 
منــو قياســية فى جــذب االســتثمارات، مع الرهــان على 

األســواق األوروبية واآلسيوية فى تنشيط حركة السياحة، 
حتويالتهــم  تعزيــز  علــى  باخلــارج  املصريــني  وحتفيــز 
املاليــة، إضافــة إلى التركيز على مبــادرات البنك املركزى 
واحلكومــة ملســاندة أنشــطة ريــادة األعمــال واالقتصــاد 
احملــدود، مبــا يســمح بإضافة قــدرات إنتاجية أقــل ُكلفة 
وأكثــر تنافســية، وتوليــد مزيــد مــن الوظائــف مبــا يعزز 
قدرات اإلنفاق االســتهالكى ويزيد وتيرة تنشــيط الســوق 
احمللية، وهو ما يدفع فى اجتاه تعظيم التوقعات العاملية 
بشــأن مؤشــرات النمــو االقتصــادى احملتملــة، ويقلــص 
الضغوط الواقعة على الهياكل املالية واالحتياطى النقدى 

وموارد املوازنة العامة«.
جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق 
عددا من املشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، 
وحقــق جناحات عديــدة فى قطاعات التجــارة والعقارات 
واخلدمات، ومؤخرا أســس مشــروعه اجلديــد مُمثال فى 
شركة »كتاليست« املتخصصة فى ريادة األعمال واحللول 
املبتكــرة للتجارة واخلدمات، التــى أطلقت أولى عالماتها 
التجاريــة أواخــر ينايــر املاضــى مــن خالل منصــة جودة 
للتجــارة اإللكترونيــة، أول ســوق رقميــة لتجــارة املنتجات 
املصريــة، التــى فتحت باب تســجيل العارضــني باإلعالن 
عن حزمة من املزايا التسويقية واخلدمية، وشبكة واسعة 
مــن الشــركاء واملوزعــني ومقدمى خدمات النقــل وأنظمة 
الســداد النقــدى واإللكترونى، فضال عــن برامج للتدريب 
واملشــروعات  األعمــال  لــرواد  الفنــى  والدعــم  والتأهيــل 
الصغيــرة، بينمــا قــال »وحيد« فــى تصريحــات صحفية 
الفتــرة املقبلــة  ســابقة إن »كتاليســت« تُخطــط خــالل 
إلطــالق مزيد من العالمــات الرائدة فى مجاالت خدمات 
النقــل الذكيــة ومنصات التشــغيل املســتقل، كما تســعى 
إلبرام اتفاقات وحتالفات مع شــركاء صناعيني من مصر 
وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم واملســاندة 
لرواد األعمال، وتســهيل نفاذ املنتجات املصرية لألســواق 
اخلارجية، وصوال إلى إنشاء سوق إقليمية ُمتكاملة تكون 
مبثابــة حاضنــة للمشــروعات الصغيــرة، بغــرض تطويــر 
القــدرات اإلنتاجيــة والتجاريــة، وتعزيــز اإليــرادات وفرص 

منو االقتصادات الناشئة باملنطقتني العربية واألفريقية.

استكماال لخطة انتشار فروعه االلكترونية..

فى إطار مسئوليته المجتمعية

صممت لتصبح متاحة للجميع وخاصة للحكومات والمؤسسات المالية واألكاديمية

 ويقضى االتفاق بأن يتيح بنك مصر من خالل هذا التعاون؛ التقديم 
للحصول على قرض التعليم من خالل عدة برامج تمويلية

بخطة استثمارات تصل إلى ه٢ مليون جنيه بحلول عام ٢٠٢١

بخطة استثمارات تصل إلى ه٢ مليون جنيه بحلول عام ٢٠٢١

رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة اإللكترونية

شركة أويكا تستعد الفتتاح خطوط إنتاج جديدة لعالمتها 
التجارية »LO Fashion« املتخصصة يف املالبس

أمين عبداحلميد : إجمالي التمويالت العقارية خالل العام 
القادم تصل إلى ٣.٥ مليار جنيه من شركات التمويل العقارى

محمد وحيد: مصر أهم األسواق الناشئة عامليا.. 
ومنلك أكثر االقتصادات الواعدة باملنطقة

محمد وحيد

 هشام عكاشة: الخطوة تأتى فى إطار سعى البنك المستمر واستراتيجيته 
الطموحة للتوسع فى الخدمات المصرفية االلكترونية التى يقدمها البنك لعمالئه
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة
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أوضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم 

مجلس الوزراء أنه سيجرى فحص كل طلب، 
وفى حالة ثبوت جديته ستتخذ اإلجراءات 

الالزمة بشأنه

كل ما ُتريد معرفته عن القانون الذى يشغل املصريني

التنمية املحلية«: املسئولية اجلنائية تقع على اصحاب العقارات املخالفة

مجلس النواب: قانون التصالح يراعى البعد االجتماعى 
ويسمح بالتقسيط لغير القادرين

أعلــن رئيــس مجلس الــوزراء مصطفــى مدبولي، خــال اجتماع مع 
وزراء املاليــة والتنميــة احمللية واإلســكان، حتديد قيمــة جدية التصالح 

فى مخالفات البناء.
وأكد مدبولى على ضرورة ســداد أى مخالف قيمة جدية التصالح، 

وقال إنه فى حال االمتناع سيتم إزالة مخالفته على الفور.
وأوضــح املستشــار نــادر ســعد املتحــدث باســم مجلــس الــوزراء أنه 
ســيجرى فحص كل طلب، وفى حالة ثبوت جديته ســتتخذ اإلجراءات 
الازمة بشــأنه، وفًقا ألحكام التصالح، وإذا مت قبول الطلب والتصالح، 
ستخصم فى هذه احلالة املبالغ التى مت سدادها حتت مسمى »جدية 
الطلــب« من املســتحقات املاليــة املقررة على مقدم الطلــب، بينما فى 
حالــة رفــض الطلــب فســيرد مبلــغ اجلديــة ملقــدم الطلــب الــذى قام 

بسداده.
وفيمــا يلــى التفاصيل اخلاصــة مببالغ جدية التصالــح التى جرت 

املوافقة عليها:
مبلــغ جدية التصالــح ملخالفات الرســومات املعمارية اإلنشــائية 
20 ألــف جنيــه للمدن، و5 آالف جنيه للقرى، ومبلغ جدية التصالح 
ملخالفــات الــردود 40 ألــف جنيــه للمــدن، و10 آالف جنيــه للقــرى، 
ومبلــغ جديــة التصالح ملخالفات الزيادة فى ســطح غرف الســطح 
50 ألف جنيه للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، ومبلغ جدية التصالح 
ملخالفــات بنــاء دور الســطح 80 ألف جنيه للمــدن، و20 ألف جنيه 
للقــرى، ومبلغ جديــة التصالح ملخالفات البنــاء بدون ترخيص 160 
ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم 
احملافظات واملدن اجلديدة، ومبلغ جدية التصالح ملخالفات حتويل 
البــدروم إلــى نشــاط غيــر مرخص بــه 120 ألف جنيــه للمدن، و30 

ألف جنيه للقرى.
وســيتعني علــى كل مــن تقــدم للتصالح فــى مخالفــات البناء فى 
الفتــرة األخيــرة إيــداع مبلــغ جدية التصالــح، كما ســيتعني على من 
يتقــدم ألول مــرة دفــع قيمــة جديــة التصالح فــى موعــد أقصاه 30 

سبتمبر املقبل، وفًقا ملا صرح به رئيس مجلس الوزراء.
وتضمنت الائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات 
البناء، تيســيرات على املواطنني التى ســتنطبق عليهم الشــروط فى 
تســديد قيمــة التصالح فى املخالفات، وذلــك من خال إتاحة نظام 

للتقسيط على دفعات، وفيما يلى نرصد تفاصيل التقسيط:
وفًقــا لائحــة التنفيذية يجــوز أداء قيمة التصالــح وتقنني األوضاع 
علــى أقســاط ال تتجــاوز مدتهــا ثــاث ســنوات بنــاء على طلــب يقدم 
للجهة اإلدارية املختصة من صاحب الشأن مرفًقا به السنج الدال على 
ســداد مقــدم التقســيط مببلغ 25% علــى األقل من القيمــة اإلجمالية 

ملقابل التصالح خال ستني يوما من تاريخ موافقة اللجنة.
ويســدد باقــى قيمــة التصالــح على أقســاط ربع ســنوية متســاوية 
بفائدة تقسيط طبًقا لسعر االئتمان واخلصم املعلن من البنك املركزى 
املصــرى وقت الســداد، ويتم احتســابها مــن تاريخ ســداد املقدم وحتى 
تاريخ ســداد القســط، ويســتحق القسط األول »القســط والفائدة« فى 

نهاية ثاثة أشهر من تاريخ سداد املقدم.
 وفى حالة التأخير عن سداد أى من األقساط فى موعد استحقاقه 
يتحمــل صاحــب الشــأن غرامة تأخيــر تعادل ســعر االئتمان واخلصم 

املعلــن مــن البنــك املركزى املصرى مــن تاريخ االســتحقاق وحتى تاريخ 
السداد.

 وبعد تأخير أى قسط من األقساط عن مدة الثاث سنوات مبثابة 
عــدم ســداد مقابــل تقنــني األوضــاع، وتقــوم اجلهــة اإلداريــة املختصة 
باســتكمال كافــة اإلجــراءات املتبعــة فــى حالــة رفض طلــب التصالح 

وتقنني األوضاع.
وأكــدت وزارة التنمية احمللية، أن ماك العقارات املخالفة مســئولني 
جنائيــاً عــن املخالفــات باعتبــار أن محضــر املخالفــة احملرر مســجل 
لبيانــات صاحــب العقار املخالــف أو من ميثله قانوًنا، مشــيرًا إلى أنه 
طبًقــا لقانــون التصالح فى بعض مخالفات البنــاء والئحته التنفيذية 
يُتيــح لصاحــب الشــأن أًيا مــن كان )مالك الشــقة- احتاد شــاغلني..( 
تقــدمي طلــب التصالــح علــى الوحــدات الســكنية املخالفــة، أو وحــدة 
سكنية من العقار املخالف، كما أنه طبًقا لقانون البناء فهذا ال يعفى 
صاحب العقار األصلى من املســائلة اجلنائية ومحاســبته واســتكمال 

اإلجراءات القانونية طبًقا حملضر املخالفة احملرر ضده.
جدير بالذكر أن الائحة التنفيذية نصت على بعض الضوابط فى 

هذا الشأن على النحو التالي:
1- يجــوز تقــدمي طلــب التصالح عــن كامل املبنــى املخالف أو جزء 

منه.
2- يُقدم طلب إلى اجلهة اإلدارية من أى من ذوى الشــأن ســواء كان 
املخالف احملرر باسمه احملاضر )مالك العقار(، أو الساكن الذى يقطن 

بأٍي من وحدات العقار املخالف أو مجموعة من سكان العقار.
3- مالــك العقــار املخالــف هــو املســئول جنائًيا عــن مخالفاته، وال 
يحــول تقــدمي طلــب التصالــح من أحد الســكان- عن جزء مــن العقار 

املخالف- دون تعقبه ومحاسبته عن مخالفاته.
ودعا اللواء محمود شعراوى وزير التنمية احمللية، املواطنني الراغبني 
فى تقدمي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى اإلسراع فى 
تقــدمي الطلبات إلى املراكــز التكنولوجية باألحياء واملراكز باحملافظات 
ودفــع مبلــغ جديــة التصالح التى تُقدر بنســبة 25% من قيمة املخالفة 
ووفقــاً للمســاحة احملــددة فــى الطلبات، وذلــك وفقاً ملا قــرره مجلس 

الوزراء وذلك قبل 15 أغسطس القادم.
ووجه شعراوى، احملافظني بضرورة إعطاء ملف التصالح 

على مخالفات البناء أهمية قصوى خال الفترة احلالية 
االنضبــاط  وحتقيــق  كاملــة  الدولــة  حقــوق  الســترداد 

ملنظومة البناء بكافة احملافظات.
املتابعــة  بأهميــة  احملافظــني  شــعراوى  وجــه  كمــا 

املســتمرة والدورية لســير العمل فــى هذا امللف 
علــى مدار اليوم والتأكد مــن تذليل كافة 

التســهيات  كل  وتقــدمي  العقبــات 
أثنــاء  للمواطنــني  والتيســيرات 

تقــدمي طلبــات التصالح وفقاً 
لقانــون التصالــح فى بعض 
رقــم 17  البنــاء  مخالفــات 
لســنة 2019 والقانــون رقم 
والئحتــه   2020 لســنة   1

التنفيذية.
وأشــار وزيــر التنمية احملليــة إلى أن احملافظات قامت خال شــهر 
يوليــو اجلــارى ببعض اإلجراءات واخلطوات للتســهيل والتيســير على 
املواطنــني خــال تقدمي طلبات التصالح، حيــث مت فتح منافذ جديدة 
بجميــع املراكز واملدن واألحياء الســتقبال الطلبــات، كما مت تخصيص 
خطوط ساخنة لإلباغ عن مخالفات البناء، و إلغاء اإلجازات والراحات 
جلميع العاملني مبلف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من املواطنني 
طوال أيام األســبوع وتشــكيل جلان برئاسة نواب احملافظني والقيادات 
احملليــة باحملافظة للمــرور الدورى على جلان التصالح لســرعة إجناز 

املهام باملنظومة.
ووجــه وزيــر التنميــة احملليــة، احملافظــني بضــرورة االســتمرار فــى 
توعيــة املواطنــني بأهمية التصالح فى املخالفــات وحثهم على التقدم 
بالطلبات وإنهاء اإلجراءات وإصدار القرارات بإمتام التصالح بالنســبة 

لتلك املخالفات.
وأوضــح شــعراوى أن هنــاك فرصــة كبيــرة أمــام املواطنــني الراغبني فى 
التصالــح لتصحيــح أوضاعهــم فــى مخالفــات البنــاء وفقاً للقانــون وعدم 
تعرضهــم إلزالــة املخالفــات، الفتاً إلى أنه ســيتم تســليم املتقدمني شــهادة 
تفيد ذلك لتقدميها للجهات املختصة وذلك بعد دفع املبالغ املالية اخلاصة 
بجدية التصالح حلني انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة املختصة .

وأكــد الوزيــر على أنه ســتتم اإلزالة الفورية جلميــع املخالفات التى 
ال تســدد مبالــغ جديــدة التصالح، والتى تقــدر بحوالى 25% من قيمة 
مقابــل التصالــح على املســاحة املخالفة املقدم عنهــا الطلب ، تنفيذاً 
لتوجيهات القيادة السياســية والســيد رئيس مجلس الــوزراء بالتعامل 

مبنتهى احلزم والشدة مع املخالفني .
وأعلــن اللــواء محمود شــعراوى عــن أن عــدد الطلبات التــى تلقتها 
احملافظات حتى 20 يوليو 2020 بلغت حوالى 517 ألف طلب للتصالح 

وتقنني األوضاع .
وفــى الســياق ذاتــه، قــال وزيــر التنميــة احملليــة إنــه قــام بتوجيــه 
احملافظات بإنشاء قسم استعام بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجى 
يتقدم له املواطن لاســتعام عما إذا كانت الوحدة الســكنية أو العقار 
مرخــص مــن عدمه مع إعطاءه إفادة رســمية وذلك للتســهيل على 
املواطنــني قبــل الشــروع فى شــراء الوحــدات للتأكــد من عدم 
وجــود مخالفــات على الوحــدة قبل شــراءها ولضمان عدم 
التاعب بهم من قبل أصحاب العقارات واملبانى املخالفة .
الشــهرى  التحديــث  أهميــة  علــى  شــعراوى  وأكــد 
لســجات املخالفــات واإلبــاغ الفــورى عــن املخالفــني 
والتعامــل الفــورى إلزالــة املخالفــات من خــال وحدات 
التدخــل الســريع باحملافظــات، وطالــب بضــرورة 
لتحديــد  املقاولــني  احتــاد  مــع  التنســيق 
الكبــرى  الشــركات  مــن  مجموعــة 
املتخصصــة فــى أعمــال اإلزاالت، والتــى 
متكــن احملافظة مــن اإلزالة الفورية حتى 
ســطح األرض للمخالفــة مــع حتقيــق 
االشــتراطات الفنيــة الازمــة أثنــاء 

عملية الهدم.

 وقــال النائــب عمــاد ســعد حمــودة، رئيس جلنة 
اإلسكان مبجلس النواب، إن 30 سبتمبر أخر موعد 
لتقدمي طلبــات التصالح فى بعض مخالفات البناء 
وفًقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 واملعدل بالقرار رقم 
1 لســنة 2020 بشــأن التصالح فى بعض مخالفات 
البنــاء وتقنــني األوضــاع، وعلى اجلميــع أن يعلم انه 
بعد هذا التاريخ لن يكون هناك تصالح ألن التشريع 
مؤقت، وستخضع كافة املخالفات للقوانني اخلاصة 
بها سواء قانون البناء أو القوانني اخلاصة بالزراعة، 
ولهــذا علــى اجلميــع املبــادرة بســرعة اإلقبــال على 
التصالــح قبل انتهاء املــدة الزمنية املنصوص عليها 

فى القانون.
وأوضح رئيس جلنة اإلســكان مبجلس النواب، أن 
قانــون التصالح وضع اشــتراطات صارمة للتصالح، 
فــى الوقت الذى يراعى البعــد االجتماعى، وتضمن 
الكثيــر مــن احملفــزات، وعلــى املواطنــني التأكــد ان 
القانــون يهــدف للحفاظ علــى الثــروة العقارية، من 
لــم يتقدم للتصالح خال الفتــرة املتبقية من تنفيذ 

القانــون علــى األرض ســتصبح وحدته الســكنية أو 
منزلــه عرضــة لإلزالــة حتى لــو كانــت تنطبق عليه 

االشتراطات مما يستوجب سرعة التقدم.
ولفــت رئيــس اللجنــة، إلــى أن القانــون يســمح 
بتقســيط قيمة املخالفة لغير القادرين، وهذا يعنى 
أن التشريع تضمن الكثير من احملفزات وبعد انتهاء 
مدة التطبيق ســيصبح كل شخص مخالف مسئول 
عن نفســه مســئولية كاملة، ولن يكون هناك تهاون 

فى تنفيذ اإلزاالت على أرض الواقع.
طلــب  لتقــدمي  املطلوبــة  األوراق  وبخصــوص 

التصالح هى كالتالى:
ـ صــورة مــن بطاقــة الرقــم القومــى ملقــدم طلب 

التصالح.
ـ املســتندات الدالــة علــى أن املخالفــة املطلــوب 
التصالــح فيهــا مت القيــام بهــا قبــل العمــل بأحكام 
قانــون التصالــح فى بعض مخالفــات البناء وتقنني 
أوضاعهــا املشــار إليــه، ومنهــا على ســبيل املثال ال 

احلصر ما يلي:

ـ املســتند الــدال علــى تاريخ اإلجــراءات القانونية 
احملررة حيال املخالفة.

ـ املســتند الــدال على تاريخ تركيــب أى مرفق من 
مرافق العقار.

ـ مســتخرج رســمى صادر من مصلحة الضرائب 
العقارية.

ـ عقود البيع املشهرة، أو اإليجار املشمولة بإثبات 
التاريخ بالشهر العقاري.

ـ صورة ملتقطة من القمر الصناعي.
ـ اإليصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

ـ وتقــوم اجلهــة اإلداريــة املختصــة بإعطــاء مقدم 
الطلــب شــهادة، تفيــد تقدمــه بالطلــب مثبتــا بهــا 
رقمــه وتاريــخ قيــده واملســتندات املرفقة بــه ويترتب 
علــى تقدمي هذه الشــهادة إلى احملكمــة او اجلهات 
املختصــة، بحســب األحــوال، وقــف نظــر الدعــوى 
املتعلقــة باملخالفــة ووقف تنفيذ األحــكام والقرارات 
واإلجــراءات الصادرة بشــأن األعمــال املخالفة محل 

هذا الطلب إلى حني البت فيه.

وحظــر القانــون التصالــح فيمــا يخل بالســامة 
باملبانــى  اخلاصــة  واملخالفــات  للبنــاء  اإلنشــائية 
واملنشآت ذات الطراز املعمارى املتميز، وجتاوز قيـود 
االرتفــاع املقررة والبناء على األراضى اململوكة للدولة 
والبناء على األراضى اخلاضعة لقانون حماية اآلثار 

وحماية نهر النيل.
وفــى حالة رفــض اللجنة طلــب التصالح على 
املخالفــة أو عــدم ســداد قيمــة مقابــل التصالــح 
خــال 60 يوًمــا من تاريخ موافقــة اللجنة، يصدر 
احملافــظ أو رئيس الهيئة املختصة قرار بالرفض 
أو  الازمــة،  التنفيذيــة  اإلجــراءات  وباســتكمال 
بتصحيــح األعمــال املخالفــة وفــق أحــكام قانون 

البناء.
ويتــم تقــدمي طلــب تظلــم ملــن مت رفــض طلبــه 
للتصالح خال 30 يوًما من تاريخ إخطاره به، وتتولى 
ُــشكل مبقر احملافظة أو الهيئة  نظر التظلم جلنة تـ
ــى التظلم خال  اإلداريــة املختصــة، وتبت اللجنة فـ

90 يوما، من تاريخ تقدمي الطلب.

التصالح
فى مخالفات 

املبانى
ما هى األوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح 

فى مخالفات البناء؟ وهل هناك مخالفات محظور 
التصالح فيها؟ وما قيمة جدية التصالح فى 

مخالفات البناء؟ وما إجراءات التظلم فى حالة رفض 
التصالح فى مخالفات البناء؟ وماذا عن آلية تقسيط 

قيمة مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح وتقنين 
األوضاع؟ والسؤال األهم من يتحمل رسوم التصالح 

فى مخالفات البناء؟ أسئلة كثيرة تشغل الشارع 
المصرى خالل الفترة الحالة وسنحاول خالل السطور 

القادمة اإلجابة عن كل هذه األسئلة.
يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء 

وتقنين األوضاع من التشريعات التى تهدف 
للحفاظ على الثروة العقارية وفى نفس الوقت 

التصدى لظاهرة البناء العشوائى، ويتضمن الكثير من 

وفاء حسن

طارق شلتوت

محمد جالل فراج

ناصر غازى

هشام جابر

محمد صالح
حسام عبدالشافى

محمد شعبان

مدير التحرير

مدير التحرير الفنى

مراجعة لغوية

اإلخراج  الصحفى

هيئة التحرير

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

مساهمة مصرية

البريد االلكترونى
ELMOGAZ@ELMOGAZ.COM

التوزيع واالشتراكات

ملدة عام
156 جنيهات

الدول العربية
350 دوالر

الدول األجنبية
450 دوالر

4 ويصا واصف 
متفرع من شارع مراد- اجليزة

  تليفون: 
0235703001
0235703004
0235703006

مؤسسة األهرام

WWW. 
ELMOGAZ

.COM

محمدعبدالعزيز
سكرتير التحرير

سمير الباجورى
املستشار القانونى

ابتسام حتصل على املاجستير
أجمل وأرق التهانى القلبية 

من الزميلة مروة حمدى رئيس 
قسم التعليم باجلريدة إلى 

األستاذة إبتسام متيم أخصائى 
أول اإلعام باإلدارة العامة 

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

ممتاز فى رسالة بعنوان »عاقة 
الشباب اجلامعى باملواقع 

األلكترونية ملؤسسات التعليم 
العالى وسبل تطويرها«.. ألف 

مبروك مع أطيب التمنيات 
مبزيد من النجاح




