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2 أغسطس ٢٠٢٠ وقالت في تغريدة آخرى: »ينتخبون فاسدين ٠١األثنين
وعيال حرام ويسلمون بلدانهم للخونة 

والحرامية ويمشونهم مشي الخرفان، 
ويتحكمون فيهم وإذا جتهم مصيبة 

تنمروا على الفنان المحترم حسين الجسمي

4 ملاذا تعمدت شمس الكويتية 1
إهانة اللبنانيني ؟

من يحمى »عمال السياحة » من خراب البيوت ؟

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

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

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

اخلاص بها. 

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

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

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

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

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

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

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

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

أكد »سعفان« 
أنه تم وضع 

قواعد للصرف 
للقطاعات 

المتضررة

وفاء حسن

إميان سعيد

شرين جمال

هل ينتقل ميسى إلى ليفربول5

هل ذكرت تقارير 
إعالمية إنجليزية أن نادى 

ليفربول اإلنجليزى يفكر 
فى التعاقد مع األسطورة 
األرجنتينى ليونيل ميسى 

نجم فريق برشلونة إذا 
قرر مغادرة 
فريقه فى 

نهاية 
الموسم 
الجاري.

إسالم أسامة 

وقالت التقارير إن مالك الريدز على اســتعداد توفير املبلغ الذى 
يحتاجه ميسى والذى قد يتعدى 200 مليون يورو ألنهم يدركون أنهم 
ســيحصلون علــى ضعفه من العائد التســويقى مبــا للنجم العاملى 
مــن شــهرة ال ينافســه فيــه أحــد. فضال عــن مجاورته لألســاطير 

محمد صالح وساديو مانى وروبيرتو فيرمينيو .
وأكدت التقارير أن بعض كبار مشجعى وداعمى ليفربول تواصلوا 
مع ممثل ميســى وأكد لهم أن النجم األســطورى ال ميانع فى اللعب 

حتت قيادة العبقرى األملانى يورجن كلوب املدير الفنى للريدز.
كان املــدرب األملانــى يورجــن كلوب قد قارن بــني جنمى كرة القدم 
العاملية ليونيل ميسى وكريستيانو رونالدو، موضًحا الفوارق بينهما.
وقــال كلــوب فى تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ اإلســبانية: 
”بالنســبة لى أفضل ميســي، ولكننى أكن كل االحترام لكريســتيانو 

رونالدو“.
وتابــع املــدرب األملاني: ”لقد لعبنا ضد كليهمــا، أمامهما يكون 
من املستحيل الدفاع عن املرمى، لكن ميسى لديه قدرات بدنية 
أقــل مــن رونالدو، إذا كان علّي أن أرســم الالعب املثالى فســوف 

أرسم رونالدو بسرعته وطوله وقدرته الهائلة على القفز.
كانت تقارير قد أشــارت إلى أن إنتر ميالن اإليطالى مســتعد 
لتقدمي 260 مليون يورو إلى ميسى إذا قرر مغادرة برشلونة هذا 

العام.
وكانت تقارير إعالمية قد كشــفت فى وقت ســابق أن 
قصة الوالء، التى جمعها ميسى البالغ من العمر 
33 عاًما، فى برشــلونة، قد تنتهى قريًبا، بعد 
أن أوقــف املفاوضات لتجديد عقده، الذى 

سينتهى بعد عام.
 »THESU N« لصحيفــة  ووفًقــا 
اإليطاليــة، ســيقترح إنتــر عقًدا مع 
والــذى  ســنوات،   4 ملــدة  ميســى 
راتًبــا ســنوًيا  ســيعطى ميســى 
صاًفيــا قــدره 50 مليــون يــورو، 
إذا وافــق ليــو علــى العــرض، فإن 
صافــى ربــح ميســى ســيكون أعلى 
من منافسه كريستيانو رونالدو، الذى 
يحصــل على 13 مليون يورو ســنويا مع 

يوفنتوس.
يشــاع أن رئيــس إنتــر ميالن، ســتيفن زاجن 
قــد أجــرى بالفعل محادثات مع ممثلى ميســي، 

وحتدث إلى رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو

أثارت الممثلة شمس 
الكويتية جداًل واسعًا على 

السويشال ميديا بعد 
هجومها على الشعب 

اللبناني ودفاعها عن الفنان 
اإلماراتي حسين الجسمي 
بعدما تعرض االخير إلى 
حملة تنمر بعد االنفجار 

األليم الذي وقع في 
مدينة مأرفا وهز العاصمة 

اللبنانية بيروت.

ماذا وراء صمود القطاع املصرفى فى مواجة األزمات ؟2

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

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

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

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

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

على اإلقتراض لتمويل رأس املال العامل.

أطلقت 
الحكومة 
المصرية 

والبنك 
المركزى 

المصرى عدة 
مبادرات لدعم 
القطاع الخاص

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

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

ظبى اإلسالمى – مصر وكريدى أجريكول – مصر.

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

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

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

تلك الظروف العصيبة.

أسئلة      األسبوع    الساخنة
ووقــع حســني اجلســمى فريســة للتنمــر بعــد انفجــار بيروت 
ووصفه اللبنانيني بأنه مطرب »نحس« بعد نشر تغريدة له عبر 
حسابه على تويتر قبل وقوع االنفجار بيومني قال فيها: »بحبك 

يا لبنان«.
وكتبــت »شــمس« علــى حســابها فــى موقــع تويتــر: »لبنانــى 
يعانــى مــن زنا احملارم ألن كل زعمائــه اغتصبوه !! عار عليكم 
يــا لبنانيــني لــو خليتوا ناقصني الشــرف واحلراميــة واملرتزقة 
يضلــون حاكمينكــم ويغتصبــون بلدكم !! شــاغلينكم بالطائفية 
والوضــع االقتصــادي، جاهدوا لطردهم كلهم ما عندكم شــىء 

تخسروه«.
وقالــت فــى تغريدة آخــرى: »ينتخبون فاســدين وعيــال حرام 
ويسلمون بلدانهم للخونة واحلرامية وميشونهم مشى اخلرفان، 
ويتحكمــون فيهــم وإذا جتهم مصيبة تنمروا على الفنان احملترم 
حســني اجلســمي، واهلل عيــب وحــرام وقلــة ذوق والنتيجــة هو 
متوفــق وثرى ومبســوط واللــى يتنمرون عليه فاشــلني وحاكمهم 

زعيم مغتصب كرامتهم«.
وإتهمــت شــمس بإهانة الشــعب اللبنانى عمومــاً وهو ما ردت 
عليه من خالل فيديو نشرته على حسابها على انستجرام قائلة: 
»مساء اخلير لكل الفاشلني من أمة العرب«، مشيرة إلى أنها لم 
تقصد فى تغريدتها التعميم بل من أطلقت عليهم »الفاشلني«.

»املوجــز« يرصــد أبــرز معلومــات عــن الفنانــة »شــمس« التى 
أهانت اللبنانيني:

 اســمها بالكامل شــمس بندر نايف األســلمي، ولدت يوم 28 
أبريــل عــام 1980، فــى محافظــة حفــر الباطن شــرقى اململكة 
العربيــة الســعودية ألب ســعودى وأم كويتية، رحــل والدها وهى 

طفلة ال يتعدى عمرها العامني.
ـ تزوجت والدتها بعد وفاة والدها من رجل كويتى والذى قام 
بتربيتها وعاشــت مع والدتها وزوجها فى الكويت، حصلت على 

شهادة من املعهد العالى للفنون املوسيقية فى الكويت.
ـ بدأت مشــوارها الغنائى من خالل تكوين فرقة شــعبية نهاية 
التسعنيات، وكانت أولى خطواتها احلقيقية بعد طرح أول ألبوم 
لها بعنوان حبيب الورد« عام 2001 مع امللحن الســعودى أحمد 

الفهد وشركة رناد للصوتيات.
ـ تألقــت فــى تقــدمي األغانــى باللهجــة اخلليجيــة، وطرحــت 
ألبومها الثانى عام 2002 وكان يحمل عنوان »سبع مرات« وهى 
نفس األغنية التى قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب.
ـ تعتبــر أول مغنيــة عربيــة توقــع عقــداً مــع شــركة إنتاج 
أمريكية »سربرايز« وذلك إلصدار ألبومني غنائني بنسختني 
األولى باللهجة اخلليجية والثانية باللهجة املصرية »شمس 
خليجــي« و«شــمس مصري« عام 2007 وضــم األلبوم 22 أغنية 

بواقع 12 أغنية مصرية وعشر أغانى خليجية.
ـ شاركت محمد عبده فنان العرب أغنية سينجل بعنوان »سور 
الكويت العظيم« فى ســبتمبر عام 2007، ومت تصوير املوســيقى 

مبدينة السرة فى الكويت حتت إنتاج تلفزيون الوطن.
ـ تعتبر أول مغنية نسائية يظهر صوتها على القناة األولى على 
التلفزيون السعودى بعد أكثر من ثالثني سنة من اإليقاف، وذلك 
من خالل أغنيتها »نصراوى ال تكلمني« وهى أغنية إهداء لنادى 

النصر السعودى فى نهايات عام 2013.
ـ ادعت فى إحدى لقاءاتها التلفزيونية عام 2015، أنها تخلت 
عن اجلنسية اخلليجية وحتمل حالياً بطاقة خضراء وفرنسية.
ـ شــاركت للمــرة األولــى والوحيــدة فــى التمثيــل مــن خــالل 
املسلســل الكوميدى »عوض أنا عن جد« بطولة الفنانان أســعد 

الزهرانى وحبيب احلبيب

محمد عبدالعزيز

كيف تعايش األثرياء مع جحيم فيروس كورونا ؟3

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

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

تلخصت فى اآلتي:ڈ
العيش مع العائلة

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

املكتب.
- قــرر أيًضــا معظــم املســتثمرين أن ينتقلــوا نهائًيــا 

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

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

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

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

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

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

املستجد.
القلق من تعويض اخلسائر

- 58% مــن العينــة أقــروا بــأن لديهم قلقــا أيًضا نابعا 

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

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

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

أعمالهم.
- املســتثمرون الشــباب أقروا باإلجماع بأن الوباء 

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

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

بعضهم من فقدان وظائفهم العليا فى ظل الوباء.

67% من 
المستثمرين 

األثرياء أقروا بأن 
جائحة كورونا 

أثرت عليهم 
كلًيا فيما يخص 

تفكيرهم فى 
الشؤون المالية

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

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

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

0١3
ال شك أن ضربة ترسيم الحدود البحرية بين مصر 

واليونان قد ضربت رجب طيب أردوغان رئيس 
تركيا في مقتل حيث أنهت أطماعه في ثروات 

شرق البحر األبيض المتوسط ، السيما الجزء الغني 
بثروات طبيعية مهمة.

ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان يلغي اتفاق تركيا وحكومة السراج كونه يغطي بعض المناطق التي شملتها االتفاقية
 االتفاق يقطع الطريق على األطماع االقتصادية لتركيا في غاز المتوسط ويحرمها من ادعاءاتها بامتالك حقوق في المنطقة

ضربة مصر التى أنهت مؤامرات أردوغان فى البحر املتوسط
ولكــن الــرد جاء فــى يونيو 2020، حــن وقعت اليونــان وإيطاليا اتفاقا 
لترســيم احلــدود البحرية بينهما، وشــدد اجلانبان خــال االتفاق على أن 
يكــون للجــزر اليونانيــة فى املتوســط مناطق اقتصاديــة خالصة، حيث أن 
جميــع اجلــزر لها نفس حقوق البر الرئيســى، كما هو محــدد فى القانون 

الدولي.
واعتبــر هــذا األمــر حينهــا ضربــة لتركيــا، التــى جتاهلت هــذه اجلزر 
خال اتفاق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مع السراج، فى نوفمبر 

املاضي.
وعــن اتفــاق حكومــة طرابلس مــع أردوغان، يقول الباحث فى الشــؤون 
األمنيــة واالســتراتيجية، اجلنــرال دومينيــك ترينكــوان: اتفــاق طرابلــس 
وأنقــرة هــو اتفــاق ال يعتبــر ســاريا ألنــه يتعلــق فقــط بطرف ميثلــه فايز 

السراج، وال ميثل الشعب الليبى برمته«.
وفــى يوليــو 2020، جــاءت الضربــة الثانيــة، بتوقيــع مصر مــع اليونان 
التفــاق لترســيم احلــدود بعد مفاوضات بــن البلدين، وهــو االتفاق الذى 

عّزز قطَع الطريق بوجه أطماع أنقرة فى ثروات املتوسط.
وقال أستاذ الدراســات األمنية واالستراتيجية، كليانثيث كيرياكيديس، 
إن ترســيم احلدود البحرية بن مصر واليونان يلغى اتفاق تركيا وحكومة 

السراج كونه يغطى بعض املناطق التى شملتها االتفاقية.
وأشار إلى أن اليونان حتترم القانون الدولى، عكس تركيا التى تتصرف 
بعدائية مع مصر واليونان، مضيفا أن االتفاقية تتوافق مع قانون البحار.
مــن جانبــه، أكــد عضو جلنة الدفاع واألمن القومــى فى مجلس النواب 
محمــود محيــى الدين، أن اجلانب التركى يحاول اســتخدام الورقة الليبية 

من أجل الصراع على الغاز فى شرق املتوسط.
وأضــاف أن علــى اجلانــب التركــى أن يقــوم بترســيم احلــدود البحرية 
مــع اليونــان، مشــيرا إلــى أنــه ال يوجد حــدود بحرية مشــتركة مع مصر، 
إال إذا قامــت أنقــرة بابتاع جزيــرة قبرص وهو ما يقوم االحتاد األوروبى 

مبواجهته وكان الرد قويا.
وقال ترينكوان بهذا الشأن: » الرئيس الفرنسى إميانويل ماكرون أعلن 
أن هناك اجتماع قادم ملناقشــة اتفاق مشــترك حول كيفية االســتفادة من 
البحر املتوســط، فمن غير املقبول أن يكون هناك تنقيب بهذه املياه بدون 

اتفاق«.
وأضــاف: »حكومــة أنقرة تريد أن تســتخدم القوة ألنها تعتبر ذلك حقا 
لهــا، وهــو تصرف أحادى، أما االتفاق املوقع بن اليونان ومصر لديه دعم 

دولى كبير«.
وقدرت أحدث الدراسات حجم احتياطى الغاز فى شرق املتوسط بنحو 
345 تريليــون قــَدم مكعــب، باإلضافة إلى كميات مهمة مــن االحتياطيات 
النفطيــة تقــدر بنحو مليار ونصف املليار برميل من النفط، باإلضافة إلى 

ثروات طبيعية مختلفة، ما يجعل مياه املتوسط ثروة حقيقية.
زلزال فى تركيا 

بعد أن حددت مصر فى يونيو املاضى منطقة ســرت اجلفرة فى ليبيا 
كخط أحمر يحظر على فصائل حكومة الوفاق وامليليشيات املوالية لتركيا 
فى ليبيا جتاوزه، وإال يعتبر تهديداً مباشر ملصر يستوجب التدخل، رسمت 

مصر واليونان خطاً آخر لتركيا، لكن هذه املرة فى البحر املتوسط.
 وقعــت مصــر واليونــان اتفاقيــة تعيــن احلــدود البحريــة، بينهمــا فى 
املتوســط، وهو اتفاق كشــفت خريطة أرســلتها اخلارجية املصرية لوكالة 
»رويتــرز » قطعــه للخــط بن تركيــا وليبيا، مبا يعنى فعليــا إبطال االتفاق 

املوقع بن حكومة فايز السراج والرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
واســتنفر هــذا االتفاق أنقــرة، فاعتبرت اخلارجية التركيــة أن املنطقة 
التــى شــملها االتفــاق بــن اليونــان ومصر تقع فــى نطاق اجلــرف القارى 

التركي.
كمــا اعتبــرت هــذا االتفــاق املصــرى اليونانــى الغيــاً وباطــًا النتهاكه 

احلقوق البحرية الليبية.

فما هى تلك االتفاقية التى أثارت حفيظة أنقرة؟
لتفســير أســباب الغضب التركى، أوضح وزير البترول األســبق أســامة 
كمال أن احلدود البحرية يتم ترسيمها وفقاً ملعاهدة األمم املتحدة لقانون 
البحــار لعــام 1982، واملوقعة من كافة الــدول األعضاء فى األمم املتحدة، 
حيث يوجد ما يسمى باملياه اإلقليمية وما يسمى باملياه االقتصادية، وتبدأ 
املياه اإلقليمية من نقطة التقاء اليابســة باملياه عند الشــاطىء، وبعمق 12 
ميــًا، أمــا امليــاه االقتصاديــة فتبــدأ مــن نفــس النقطة ومتتد فــى البحر 
200 ميــل إذا كانــت املســافة بــن الدولــة واجلار تزيد عــن 400 ميل، أما 
إذا كانــت أقــل مــن 400 ميــل فيتم ترســيمها باالتفاق مع الــدول املجاورة 
بطريقة متناسبة ومتساوية وال يجوز البحث عن الثروات البحرية فى تلك 
املناطق، إال بعد التوافق حول أسلوب استغال تلك الثروات باإلنصاف مع 
الــدول املتاصقــة واملتقابلة معا، كما هى حالــة مصر واليونان املتاصقة 

معا فى احلدود البحرية.
إلــى ذلــك، أشــار إلــى أن الــدول التــى متــارس حقوقــا علــى مناطقهــا 
االقتصاديــة تصــدر نشــرات بحرية تلتقطهــا أجهزة الراديو على الســفن 
املاحيــة املــارة، حتدد فيها إمكانية املرور من عدمه، حيث ميكن أن تقوم 
الدولــة التــى متــارس حقوقا على املناطــق االقتصادية بأعمــال تنقيب أو 
بحث أو مســح ســيزمى ، أو أعمال عســكرية، وبالتالى ميكن أن تصطدم 

السفن املارة بها، فتحدث مشكلة.
وأضاف أن ترســيم احلدود يحدد لكل دولة مناطقها االقتصادية التى 

متارس عليها من البحث عن الثروات أو عمل مسح سيزمي.
كمــا لفــت إلــى أنه بناء على تلك االتفاقية  ميكــن ملصر واليونان القيام 
بــكل عمليــات البحــث والتنقيــب كل فــى منطقته اخلالصة، دون مشــاكل، 
وميكن أن تقوم شركات التنقيب العاملية بضخ استثمارات فى تلك املناطق 
بعــد أن اكتســبت الصفة القانونية، وثبت خضوعهــا للدولة صاحبة احلق 

فى البحث والتنقيب عن الثروات، وهو ما ليس حقا لتركيا.
ال مداخل لتركيا باجتاه ليبيا

من جانبه، قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير اخلارجية األسبق 
إنــه بعــد توقيع اتفاقية ترســيم احلدود البحرية بن مصــر واليونان وبعد 
اتفاق ترسيم احلدود بن اليونان وإيطاليا، لم يعد لتركيا أى مدخل باجتاه 
ليبيا ميكن أن يتوافق مع قواعد القانون الدولى، مضيفا أن سكرتير عام 
األمم املتحــدة رفــض إيداع االتفاق البحرى الذى أبرمته تركيا مع حكومة 

السراج فى ليبيا ولم يعتمده البرملان الشرعى الليبي.
كما كشــف أن تركيا وإســرائيل لم توقعا على االتفاقية الدولية لقانون 
البحــار، وبالتالــى ال ميكنهمــا اســتغال أى ثــروات طبيعيــة فى 
املناطــق االقتصاديــة بالبحــر املتوســط التــى تخــص دوالً 
أخــرى، وســيعد أى تدخــل منهمــا مبثابة اعتــداء على 
القانــون الدولى، وافتئاتا علــى االتفاقيات القانونية 
املوقعــة بن الدول املتشــاطئة على البحر املتوســط 
ســواء كانت بن مصر وقبرص أو قبرص واليونان 

أو اليونان وإيطاليا، واآلن بن مصر واليونان.
وأكــد أنه ليس لتركيا أى حق فى مزاعمها 
بوجود حدود بحرية لها مع ليبيا بناء على 

كل االتفاقيات.
إلى ذلك، شــدد علــى وجود حاجة 
الغــاز  الســتخراج  ملحــة  أوروبيــة 
وآمــن  مســتقر  بشــكل  والنفــط 
وقانونى ودون نزاعات من البحر 
املتوســط واالســتفادة منــه فــى 
ظــل نقــص اإلمــدادات الواردة 
واجلزائــر  روســيا  مــن  لهــا 
والنرويج، مشــيرا إلى أن هذا 
االتفــاق يتيــح للبلدين فرصة 
البحث والتنقيب عن الثروات 
ونفــط  غــاز  مــن  الطبيعيــة 
االقتصاديــة  املناطــق  فــى 
وممارســة  لهمــا  اخلالصــة 
االقتصاديــة  األنشــطة 
بالتوافق مع الدول املتاصقة 
أو املقابلة معهــا بحرياً، بعيداً 
متاما عــن أى مزاعــم ترددها 
تركيا أو محاوالتها خللق حدود 

لها مع ليبيا.

وأكــد أن أوروبــا تــدرك أن أمنها واســتقرارها مرتبط بأمن واســتقرار 
املتوســط وأن غــاز املتوســط مؤهــل أقــرب للوصــول لهــا بحكــم عاقات 
اجلوار الوطيدة والتى تستلزم حتقيق قدر من الهدوء واالستقرار، متوقعا 
أن تتخــذ أوروبــا قريبا موقفا جتاه املمارســات واألدوار التركية التى باتت 

تشكل عبئا وخطرا على أوروبا.
يذكر أن اتفاق ترسيم احلدود البحرية بن مصر واليونان ميثل خطوة 
مهمــة علــى الصعيد االقتصادى ملصر إذ يتيح املزيد من اكتشــافات الغاز 
فى البحر املتوسط. وخال املؤمتر الصحفى، قال شكرى إن »االتفاق يتيح 
لــكا البلديــن املضى قدماً فى تعظيم االســتفادة مــن الثروات املتاحة فى 
املنطقة االقتصادية اخلالصة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة«.

و قــال ســمير غطــاس، رئيــس منتــدى الشــرق األوســط للدراســات 
االســتراتيجية واألمــن القومــى، إن »محادثــات قدميــة تعــود لعــام 2003 
جمعــت مصــر واليونان قبل توقيع االتفاق، حيث كان هناك بالفعل مذكرة 
تفاهم بن البلدين بشــأن ترســيم احلدود البحرية«. وأضاف أنه مبوجب 
االتفاقية ســتجنى مصر مكاســب اقتصادية واســعة، إذ سيكون من حقها 
التنقيب غرب حقل ظهر واحلقول الصغيرة التى بجواره والتى مت الكشف 

عن إحداها األسبوع املاضي. 
إضافة إلى األبعاد االقتصادية لاتفاق، يقول غطاس إنه »على صعيد 
األمن القومى فإنه يقطع الطريق على األطماع االقتصادية لتركيا فى غاز 
املتوســط ويحرمهــا من ادعاءاتهــا بامتاك حقوق فــى املنطقة، فبموجب 
هذه املزاعم كانت أنقرة تريد السيطرة حتى على عملية تصدير الغاز من 

دول منتدى غاز املتوسط إلى أوروبا«.
بعــد  زادت  احلــدود  ترســيم  أهميــة  أن  أوضــح  الســياق،  ذات  وفــى 
اكتشافات الغاز املهمة التى شهدتها املنطقة بدءاً بحقول الغاز فى املناطق 
االقتصادية إلسرائيل وقبرص واليونان، وهو ما فتح شهية تركيا للحصول 
علــى حصــة فى شــرق املتوســط للتنقيب عن الغــاز لذا عقــدت االتفاقية 
املعروفة بينها وبن حكومة الوفاق فى ليبيا، ومنحت لنفسها حقوقاً ليس 
فقــط للتنقيــب عن الغاز فى شــرق املتوســط، حتى ذهــب الرئيس التركى 
رجــب طيــب أردوغــان للقول بأن كل مــن يريد التنقيب عــن الغاز والنفط 
فى هذه املنطقة عليه أن يحصل أوالً على إذن مسبق من تركيا وهذا أمر 

يعكس تغطرساً تركياً«، حسب وصفه.
اتفاق اليونان-إيطاليا

يأتــى اتفــاق مصر واليونان بعد شــهرين مــن توقيع األخيــرة اتفاقاً مع 
إيطاليا بشأن ترسيم املنطقة االقتصادية اخلالصة بن البلدين فى البحر 
اإليونى، فى خطوة أولى أبطلت اتفاق أردوغان-السراج. من جهته، طالب 
البرملــان الليبــى باالنضمــام إلــى اتفــاق اليونان-إيطاليــا، باعتبــاره إطاراً 
متوســطياً عادالً لترســيم احلدود مبا يحقق األمن والسلم واالستقرار فى 
حــوض البحــر املتوســط، بحســب بيان للجنــة الدفاع واألمــن القومى فى 

البرملان الليبى فى 10 يونيو املاضي.
وفى يناير  املاضى رفض البرملان الليبى التصديق على اتفاق الســراج 
-أردوغــان، وقــرر  إحالــة املوقعن علــى االتفاقيات البحريــة واألمنية مع 
تركيــا إلــى القضــاء بتهمــة اخليانــة العظمــى. يذكــر أنه مبوجــب »اتفاق 
الصخيــرات« املوقــع فــى ديســمبر )كانــون األول( 2015 برعايــة األمم 
املتحــدة، فإنــه يخول لرئيس احلكومة الليبية عقد االتفاقيات واملعاهدات 

الدولية شريطة أن تتم املصادقة عليها من قبل مجلس النواب املنتخب.
قانون البحار

ومــن اجلديــر ذكره، أنه إضافــة للرفض احمللى، لقى اتفــاق أردوغان-
الســراج رفضــاً إقليمياً واســعاً، فضًا عن رفض أوروبــى باعتباره يتنافى 
مع القانون الدولى للبحار والقوانن الداخلية لليبيا. ويتيح االتفاق ألنقرة 
الوصــول إلــى مناطــق واســعة مــن البحــر املتوســط، مبا فى ذلــك جزيرة 
كريــت اليونانيــة، وهــى املناطــق التــى تؤكد اليونــان أنها جزء مــن مناطق 
سيادتها البحرية. ورّسم االتفاق املثير للجدل محوراً بحرياً افتراضياً بن 
»داالمان« الواقعة على الســاحل اجلنوبى الغربى لتركيا و«درنة« املوجودة 
على الســاحل الشــمالى الشــرقى لليبيا بعيداً عن مجال السيطرة الفعلية 
لـ«حكومة الوفاق«، ومن وجهة نظر أردوغان، يتيح له هذا اخلط اعتراض 

التكتل البحرى الناشئ بن قبرص ومصر واليونان وإسرائيل.
كمــا تزعــم أنقــرة أن لهــا احلق فى االستكشــاف فــى امليــاه القبرصية 
اليونانيــة والوصــول إلــى احتياطــات الغــاز الطبيعى بالقــرب من قبرص، 
التــى حتتــل تركيــا شــطرها الشــمالى وتطلق عليه اســم جمهورية شــمال 
قبرص التركية. وللدفاع عن موقفها، نشــرت تركيا سفن التنقيب واحلفر 
فى املياه القبرصية اليونانية وأرســلت الســفن البحريــة ملضايقة عمليات 
الشركات الدولية. غير أنه بعد أشهر من التحذيرات األوروبية واألميركية 
ألنقرة والتهديد األوروبى بفرض عقوبات، تراجعت تركيا وأعلن أردوغان 

وقــف التنقيــب عن النفط قبالة ســواحل اليونان مؤقتاً حتى يتم التفاوض 
على تلك القضية. 

يذكــر أن مصــر واليونــان ولبنــان وقبــرص وقعــت علــى اتفاقيــة األمم 
املتحــدة لقانــون أعالــى البحــار لعــام UNCLOS( 1982(، والتــى حتــدد 
املناطــق االقتصاديــة اخلالصــة للــدول علــى أنهــا متتــد 200 ميــل مــن 
شــواطئها. ومــع ذلــك، لــم توقــع تركيــا علــى االتفاقيــة األمميــة وال تقبل 
أحكامهــا، ومــن ثــم جتــادل بأن قبــرص يحق لها فقط احلصــول على 12 
كــم مــن املنطقة االقتصاديــة اخلالصة. وخال املؤمتــر الصحافى لوزراء 
خارجيــة مصــر واليونــان، لفتا إلــى أن االتفاق يســتند إلى قانــون البحار 
وإلــى مبــدأ )م ا ح( »امليــاه االقتصادية احملققة« لكل دولة، مبا يتطابق مع 

القانون الدولي. 
اإلخوان 2013

يذكــر أنــه فــى عــام 2013، أجريت اجتماعــات ثاثيــة، إذ يقول رئيس 
منتــدى الشــرق األوســط إن »اإلخوان ســعوا للدفع بتركيا فــى احملادثات 
حول ترســيم احلدود املصرية اليونانية، ثم توقفت املفاوضات رغم وجود 
عــدة جلــان فنيــة اجتمعــت خمس مــرات. ووقعت مصــر وقبــرص اتفاقاً 
لترســيم احلــدود عــام 2004، وهى االتفاقية التى ســعى مجلس الشــورى 
املصــرى فــى مارس )آذار( 2013، إللغائها بناء على مشــروع قانون قدمه 

النائب خالد عبد القادر عودة، القيادى بجماعة اإلخوان املسلمن«. 
وفى هذا الشــأن اســتبعد غطاس أن تقدم تركيا على تصعيد عســكرى 
متهــور فــى منطقــة املتوســط رداً على االتفــاق املصرى اليونانى، مشــيراً 
إلــى أن مصر واليونان »ليســا أكراد ســوريا والعــراق«، فأردوغان إذا بادر 
بالصــدام العســكرى ســوف يصطــدم بقــوة عســكرية ضخمــة تردعه إذا 
تطلب األمر ذلك. ويضيف »سلوك أردوغان منفلت لكنه فى النهاية ينسق 
إجراءاته املنفلتة مع اجلانب األميركى، فمن دون ضوء أخضر أميركى لن 
يقدم على شــيء، وال أعتقد أن الواليات املتحدة ســوف تســمح بأن تقوم 

منافسة عسكرية بن دولتن من الناتو«. 
الدعم األميركى لتركيا

ولفــت غطــاس إلى تراجع فى املوقف التركى يصحبه مؤشــرات على 
تراجع نســبى للدعم األميركى للرئيس التركى يتمثل فى القرار األخير 
لوزارة اخلزانة األميركية بفرض عقوبات على ثاثة ليبين اســتخدموا 
موانــئ تقــع حتت ســيطرة حكومة الوفــاق فى طرابلــس لتهريب النفط 
واملخدرات عبر مالطا، كما تتمسك الواليات املتحدة بوقف إطاق النار 
فى ليبيا، ومؤخراً التقى وفد أميركى قيادات اجليش الوطنى الليبى، إذ 
إن اللقاء فى حد ذاته يعنى أن واشــنطن ال متنح ضوءاً أخضر مفتوحاً 

لتركيا فى ليبيا. 
وفــى ذات الشــأن، أعلنــت وزارة اخلزانــة األميركيــة أن الواليــات 
املتحــدة فرضــت عقوبــات ماليــة علــى ثاثة أفــراد وشــركة مقرها فى 
مالطا لتهريبهم املخدرات والنفط بطريقة غير شرعية من ميناء زوارة 
الــذى تســيطر عليه حكومة الوفاق. ووفقــاً لبيانات صدرت عن وزارتى 
اخلارجيــة واخلزانــة األميركيــة، فــإن العقوبات اســتهدفت »شــبكة من 
املهربــن الذيــن يســهمون فى عدم االســتقرار فى ليبيــا« وأن »الواليات 
املتحدة ملتزمة بفضح الشبكات غير املشروعة التى تستغل موارد ليبيا 

ملصاحلها اخلاصة فى حن تلحق الضرر بالشعب الليبي«.
وبحســب البيــان األميركــى، فمــن بن هــؤالء األفراد املواطــن الليبى 
فيصــل الوادى مشــّغل الســفينة »مرايا« وشــركاؤه مصبــاح محمد وادى 

ونور الدين ميلود مصباح، وشركة الوفاق احملدودة ومقّرها مالطا.
لكن ما خلفية الصراع حول غاز املتوسط؟

تعــد أولــى صفحــات القصــة بــدأت عــام 2010 حــن أعلنــت هيئــة 
املســح اجليولوجى األمريكية، أن حوض شــرق البحر املتوســط، يحتوى 
علــى 122 تريليــون قدم مكعب مــن الغاز الطبيعــى، و1.7 مليار برميل 
احتياطــى مــن النفط، وبعد اســتمرار االكتشــافات يبلــغ األن احتياطى 
الغــاز الطبيعــى فيهــا إلــى200 تريليــون قــدم مكعب من الغاز، بحســب 
تصريحــات ســابقة لوزيــر البتــرول املصــرى، وعقب االكتشــافات وألن 
جميع الدول املطلة على منطقة شــرق البحر املتوســط تعانى من عجز 
فــى الطاقــة لــم متاطــل تلك الدول فى الســعى ألكتشــاف الثــروات فى 

قاع البحر.
وبدأ يأخذ النزاع شــكله القانونى منذ عام 2013، حن وقعت مصر 
وقبرص إلتفاقية لترسيم احلدود البحرية بن الدولتن فى ديسمبر من 
عــام 2013، فى املقابل ســعت تركيا للتنقيب عــن الغاز فى مياه قبرص 
بالتنسيق مع حكومة شمال قبرص -وهو جزء احتلته تركيا عام 1974، 

وال يعترف بها أحد سوى تركيا-.
ومــن هنــا ســعت تركيا عبــر منابرهــا اإلعاميــة باالدعــاء أن مصر 
بتوقيعها لاتفاق تنازلت عن جزء من حدودها البحرية لصالح قبرص، 

سعيا من تركيا النتقاص من احلقوق القبرصية،
وعقــب االتفاقيــة املصريــة القبرصيــة توالــت االكتشــافات فــى امليــاه 
املصريــة والتــى يعــد أبرزهــا حقــل ظهــر، الــذى يعتبــر أكبــر حقــل الغاز 

مكتشف فى شرق املتوسط حتى األن.
وفى هذا الســياق وجدت تركيا نفســها فى عزلة فى شــرق املتوســط، 
خاصــة مــع وجــود صراعــات تاريخيــة مــع العديد مــن الدول الشــاطئية 
للحوض على رأسهم اليونان وقبرص، لذا لم يتوانى االتراك فى التحرش 
فالســفن التــى تنقــب عــن الغــاز والبتــرول قبالــة الســواحل القبرصيــة 
واليونانيــة، طــوال الســنوات األخيــرة، مما دفــع أثينا للجــوء للناتو لوقف 

التعدى على سيادتها.
وســعيا منها إليجاد موطئ قدم فى كعكة غاز املتوســط، استغلت تركيا 
الصراع الليبى، لتوقع مع حكومة الوفاق الليبية مذكرة تفاهم فى نوفمبر 
املاضــى ترســيم احلــدود البحريــة، االتفاقيــة التــى القــت انتقــادات مــن 
االحتــاد األوروبــى، وشــجب متكرر مــن قبل باقى دول احلــوض، معتبرين 
إياها أنها ال تكفل أى حقوق لباقى دول حوض شــرق املتوســط، كان اخر 
تلــك اإلدانــات، إعان مشــترك لكل مــن مصر واليونان وقبرص وفرنســا 

وأنضمت إليه اإلمارات لرفض االستفزازات التركية.
ويشــكل توقيــع مصر واليونان اتفاق لترســيم احلــدود أحدث الفصول 
فى قصة ممتدة عبر قرابة عشر سنوات من الصراع حول الطاقة والغاز 
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ال شك أن ضربة ترسيم الحدود 
البحرية بين مصر واليونان قد 

ضربت رجب طيب أردوغان رئيس 
تركيا في مقتل حيث أنهت 
أطماعه في ثروات شرق البحر 

األبيض المتوسط ، السيما الجزء 
الغني بثروات طبيعية مهمة.

ووفَق األمم المتحدة، تمتد المياه 
اإلقليمية للدول على بعد 12 ميال 

بحريا من شواطئها، أما المنطقة 
االقتصادية الخالصة فتمتد على 

أكثر من 200 ميل بحري.
وبسبب تداخل الحدود في 

المتوسط   فإن توقيع اتفاقيات 
بين الدول المتجاورة وفق 

معاهدة قانون البحار، يبقى هو 
الحل لترسيمها، وهو ما عارضته 

تركيا، بسبب أطماعها في منطقة 
شرق المتوسط، التي تعوم على 

ثروات نفط وغاز.
في نوفمبر من العام الماضي، 

سارعت تركيا تحت غطاء التعاون 
مع حكومة الوفاق الموالية لها، 

إلى ترسيم ِالحدود مع ليبيا.
لكّن هذا االتفاق الذي تجاهل 

وجود جزر يونانية، أثار حفيظة 
أثينا التي رأت فيه تعديا على 

حقوقها السيادية.

خالد الصباغ

مؤمتر ترسيم الحدود بني مرص واليونان
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للعالقة الحميمة بين فايز السراج، رئيس 

حكومة الوفاق الوطنى فى العاصمة 
الليبية طرابلس، وبين تركيا، أبعاد أخرى 

تتجاوز مسألة تالقى المصالح السياسية بين 
الطرفين.

جاسوس
بالوراثة

 ما ال تعرفه عن التاريخ 
القذر لعائلة فايز السراج 

للعالقــة احلميمــة بــن فايز الســراج، رئيس 
حكومــة الوفــاق الوطنــى فــى العاصمــة الليبية 
طرابلــس، وبــن تركيــا، أبعــاد أخــرى تتجــاوز 
مسألة تالقى املصالح السياسية بن الطرفن. 
فالتنقيــب فى الســيرة الذاتية للســراج، والذى 
كان شــخصا مجهوال فى عالم السياسة الليبية 
حتى اندالع احلرب األهلية عام 2011، كشــف 
عــن انحــداره من أصــول تركيــة عثمانية، رمبا 
- فــى جانــب مــن املشــهد العــام - تفســر لنــا 
خضوع السراج الســلس إلرادة الرئيس التركى 
رجــب طيب أردوغان، وحتوله إلى "تابع" مطيع 
لألخيــر، وكأنــه مجــرد والي، عينــه العثمانيون 
علــى طرابلــس، علــى غــرار ســنوات االحتالل 

التركــى الطويلــة لليبيا )1551 - 1911(.
املســارات احلاليــة لألزمــة فــى ليبيــا، والتى 
فــى  الوفــاق  حكومــة  أصــوات  فيهــا  تتراجــع 
طرابلــس أمــام تصريحات املســؤولن األتراك، 
الذيــن صــاروا يشــيرون إلى ليبيا فــى خطابهم 
السياســى كمستعمرة تركية، يحتم علينا العودة 
مــن جديد إلى األصول التركية العثمانية لفايز 
الســراج. ليــس فقــط ألنهــا تفســر لتصرفاته، 
وإمنــا أيضــا ألن تاريــخ عائلته فــى ليبيا، يبرز 
منذ ســنواته األولى، ســيرة أسرة اختارت على 
الوطنيــة  املصالــح  ضــد  االصطفــاف  الــدوام 
الليبيــة لصالــح احملتلن األجانــب، أيا ما كانت 
ماهيــة هــؤالء األخيريــن. وهــو ما يجعــل فايز 
الســراج خلفــا مخلصا ألســالفه، ال مبتدعا أو 

مستحدثا.
الســراج«،  فــوزى  »مصطفــى  مذكــرات  كانــت 
والــد رئيــس حكومة الوفــاق،  حثبما نشــر موقع 
األصــل  عــن  كشــفت  التــى  هــى  اآلن«  »تركيــا 
التركــى لعائلتــه. ففــى كتابــه املعنــون بـ»ذكريــات 
وخواطر مصطفى فوزى الســراج«، والصادر عن 
مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخية عام 
2005، أكــد مصطفــى أنــه ينحدر مــن عائلة من 
الكراغلــة. وهــم طائفــة إثنيــة نتجــت عــن تزاوج 
األتــراك العثمانيــن بالنســاء الليبيات عبر قرون 
االحتــالل التركــى لليبيا، واحتفظ أغلب أفرادها 

بصالت ثقافية مــع املاضى العثماني.
ويبــدو أن انتســاب مصطفــى الســراج إلــى 
الكراغلــة، وحقيقــة عــدم انتمائــه إلــى أرومــة 
عربيــة صرفــة، كانــت تؤرقــه وآل بيتــه، ألنــه 
يعرض نســبه أساســا كإجابة على ســؤال أحد 
أحفــاده، ويدعــى رضــا الســراج عــن الدمــاء 
التركيــة فــى عروقهم. وينظر فــى تلك اإلجابة 
متجــاوزة  باعتبارهــا  العروبــة،  مســألة  إلــى 
حلــدود األصالــة العرقيــة الضيقــة، إلــى آفاق 
كل  مــن  جتعــل  والتــى  الواســع،  االســتعراب 
متحــدث بالعربيــة عربــي، بغــض النظــر عــن 

الدماء املختلطة فى نســبه.
حــال،  أى  علــى  الســراج:  مصطفــى  يقــول 
األعلــى  اجلــد  عــن  التفصيــل  مــن  فبمزيــد 
لعائلــة الســراج، نقــول إن محمــد آغــا كان من 
شــمال  الواقعــة  »مغنيســية«  مدينــة  مواليــد 
مدينــة »أزميــر« التركيــة. وقد قــدم جندياً فى 
احلاميــة العثمانيــة إلــى واليــة »طرابلس« عام 
1840 وعمــل باجلبــل الغربى مبدينــة »نالوت« 
مــن  تــزوج  وفيهــا  األمازيغيــة.  األغلبيــة  ذات 
الســيدة الليبية »ســعيدة بنت عسكر« من قبيلة 
اإلقامــة مبدينــة  إلــى  انتقــل  ثــم   ، العســاكرة 
طرابلــس، وتوفى بها عن ولدين هما، مصطفى 

- صاحــب املذكرات - وقدري.
االحتــالل  براثــن  فــى  ليبيــا  ســقوط  وبعــد 
لقــب  العائلــة  حملــت   ،1911 عــام  اإليطالــى 
»الســجل  النفــوس  ســجالت  فــى  »الســراج« 
محمــد  بــن  لـ»مصطفــى  ولــد  وقــد  املدنــي«، 
أغا«أربعــة أوالد هــم: نــوري، فــوزي، وخيــري، 
وشــكرى الذيــن عملــوا بوظائــف عامــة مبدينة 
طرابلس خالل العهد العثمانى وعهد االحتالل 
اإليطالــي، أما »فوزي« بــن مصطفى بن محمد 
آغــا، فقــد ولد لــه ســبعة أوالد هــم: مصطفى 
وعلى وكمال وسعدات وسعيد وجناتى وراشد.
يهمنا من هؤالء بالطبع »مصطفى بن فوزي« 
والــد »فائــز الســراج«. ومــن املثيــر أنــه - أى 
مصطفى - امتلك ســجال طويال من العمل مع 
احملتلــن األجانب لليبيا، فقد كانت املؤسســات 
االســتعمارية تفضــل االتكاء فى إدارتهــا لليبيا 
علــى الكراغلة، من الذين تعلم الكثير منهم فى 
املــدارس اإليطاليــة بطرابلــس، وبالتالــى كانوا 
منســجمن مــع الرؤيــة الكولونياليــة احلاكمــة. 
هــذا علــى العكــس من العــرب األقحــاح الذين 
آثــروا املضــى قدما فى املقاومــة وجهاد احملتل 

اإليطالــى حتى النهاية.
وقــد كان مصطفــى بــن فــوزى الســراج مــن 
هــؤالء. فبعــد مولــده فــى محلة شــارع الزاوية 
إيطاليــة  مبدرســة  أبــوه  أحلقــه   ،1916 ســنة 
عربيــة ابتدائيــة ثــم انتقــل منهــا إلــى مدرســة 

إيطاليــة للتوجيه املهني.
بعــد ذلــك، درس مصطفــى بعــد ذلــك اللغــة 
العربية فى كلية أحمد باشــا. وســاعده تعليمه 
بهــا على االلتحاق بوظيفــة فى الهيكل اإلدارى 
لالســتعمار اإليطالــى فى ليبيــا، حيث عن من 
قبــل الطليــان )ســكرتيرا للشــؤون العربية( فى 
العــام 1939، كمــا ُعــَن مترجمــاً فــى اإلذاعــة 
والتــى  بطرابلــس،  اإليطاليــة  الفاشســتية 
كانــت متحدثــا رســميا باســم حكومــة الزعيــم 

الفاشستى الشــهير موسوليني.
ويالحــظ أن شــقيق مصطفى الســراج، على 
بــن فوزى بــن مصطفى كان يعمل هو اآلخر مع 
الطليــان. فقد عن ضمــن أفراد حرس الوالى 

العــام اإليطالــى لليبيــا، حســب مــا ذكــره أخوه 
مصطفــى فــى مذكراته. ولم يذكــر »مصطفى« 
أبــو »فائــز الســراج« فــى كتابه موقفــه وموقف 
زيــارة  عــن  الشــخصى  وانطباعــه  عائلتــه 
»موســوليني« الشــهيرة ملدينة »طرابلس« وعدد 
من املدن الليبية، ألنه يبدو أن األمر ال يشــرفه 
الــكالم عنه. خاصة إذا مــا علمنا أن مصطفى 
باإلمســاك  كلفــا  قــد  علــى  وأخــوه  الســراج 
بلجــام حصــان »موســوليني« أثنــاء ســيره فــى 
موكبــه مبدينــة »غدامــس«. ومــن الدالئل على 
صدقيــة تلــك الواقعــة، أنــه ملا اندلــع اخلالف 
بن مصطفى الســراج وبن النائب فى البرملان 
الليبــى »إبراهيــم بن شــعبان« بعد االســتقالل، 
قــام األخيــر ردا علــى تهم مصطفــى له بادعاء 
كخــادم  مباضيــه  وذكــره  واملزايــدة،  الوطنيــة 
للســلطة االســتعمارية اإليطالية، مشيرا بشكل 

محدد إلى حادثة موكب موســوليني.
على أى حال، فقد اســتمر مصطفى الســراج 
فى وظيفته تلك، حتى زوال االحتالل اإليطالى 
عن ليبيا فى العام 1943. ومبا أن هذا الزوال 
اقترن باســتبدال احملتــل اإليطالى مبحتل آخر 
قــرر  الســراج  مصطفــى  فــإن  بريطانيــا،  هــو 
االنتقــال ســريعا مــن خدمــة األول إلــى العمــل 

الثاني. مع 
البريطانــى  العســكرى  احلكــم  بدايــة  ففــى 
قبــل  مــن  الســراج  مصطفــى  كلــف  لليبيــا، 
اإلجنليــز بإصدار صحيفــة )طرابلس الغرب(، 
لتكون لســان حال االحتــالل البريطانى للبالد. 
ثم عــن بعدها فى مصلحة الزراعة مستشــاراً 
لشــؤون املزارعــن الليبيــن، وبقــى بهــا حتــى 
انتهــاء احلكم العســكرى البريطانى واســتقالل 

ليبيا سنة 1952.
وحتى بعد االستقالل، كان مصطفى السراج 
الــذى  الوطنــى  املؤمتــر  حــزب  إلــى  منتســبا 
كان مرضيــاً عليــه فــى بدايــة إنشــائه مــن قبل 
البريطانيــن. واشــترك فــى انتخابــات 1952 
مرشــحاً عــن املؤمتــر الوطنى عن أحــد مقاعد 
طرابلــس، وفــاز مبقعد فــى البرملان فى الدورة 
البرملانيــة )1952 – 1956م( وعــن بن عامى 
»مصطفــى  حكومــة  فــى  وزيــراً   1955-1954
بــن حليم«، ثــم عن مديــراً للمؤسســة الوطنية 
للتأمــن االجتماعى بــن عامى 1957-1959م 

، ثــم تفرغ للعمل احلر.
الســراج، وهــى  هــذا عــن ســيرة مصطفــى 
تنبئنــا مبــا فيــه الكفاية عن عالقة آل الســراج 
بالسياســة فــى ليبيــا، وركونهــا منــذ اللحظــة 
يحقــق  الــذى  األقــوى  الطــرف  إلــى  األولــى 

الذاتية. مصاحلها 
أمــا فائــز، رئيــس حكومــة الوفــاق الوطنــي، 
والــذى تابــع خطــى أبيــه، فقــد ولد فــى مدينة 
طرابلــس الليبيــة يــوم 20 فبرايــر 1960. ونال 
شــهادة البكالوريــوس فــى العمــارة والتخطيط 
العمرانــى مــن كليــة الهندســة )قســم العمارة( 
حصــل  كمــا   ،1982 ســنة  طرابلــس  بجامعــة 
على شــهادة املاجســتير فى إدارة األعمال عام 

.1999
فــى بداية حياتــه املهنية، عمل فائز الســراج 
بصنــدوق  املشــروعات  إدارة  فــى  مهندســا 
الضمــان االجتماعــى الليبــي، والتحــق باملكتب 
االستشارى الهندســى جلهاز املرافق مستشارا 
وتصميــم  دراســة  فــى  فشــارك  هندســيا 
التخطيطيــة  املشــروعات  علــى  واإلشــراف 

واملعمارية اإلســتراتيجية.
كمــا عمــل فتــرة طويلة فى القطــاع اخلاص، 
تريبوليــس  ملكتــب  مؤسســا  عضــوا  فــكان 
عــدة  لــه  وأجنــز  الهندســية  لالستشــارات 

مشروعات خاصة وعامة.
هــذه الســيرة املهنيــة لــم تكن تنبــئ أبدا عن 
شــخص يرغــب فــى أالعيــب السياســة. ولكــن 
مبجــرد اإلطاحــة بنظــام معمــر القذافــى فــى 
العــام 2011، ظهــر فايــز الســراج فجــأة علــى 
فــى  كعضــو  البــالد  فــى  السياســية  الســاحة 
هيئــة احلــوار الوطنى التى ســعت جلمع القوى 
املجتمعيــة الليبيــة املختلفة إلجراء حوار وطنى 
يخــرج البــالد مــن أزمتهــا السياســية واألمنية 
التــى أعقبــت اإلطاحــة بنظــام القذافــى عــام 

.2011
النيابيــة  االنتخابــات  فــى  فائــز  ترشــح  ثــم 
لعضوية مجلس النواب عن دائرة حى األندلس 
بالعاصمــة طرابلــس وفاز فيها، واختير رئيســا 
للجنــة اإلســكان واملرافــق وعضــوا فــى جلنــة 

الطاقــة فى هذا املجلس.
وفــى حكومــة أحمــد معيتيــق التــى أعقبــت 
الســراج  كلُــف  الثانيــة،  النيابيــة  االنتخابــات 
بتولــى وزارة املرافــق واإلســكان ، ولكنــه رفض 
قبــول التعيــن مبــررا ذلــك بـ"املنــاخ السياســى 
العــام وغيــاب االســتقرار األمنــي، وقصر عمر 

املتوقع". الوزارة 
تسارعت بعدها األحداث فى ليبيا مع ارتفاع 
وتيــرة احلــرب األهلية. وفــى 8 أكتوبر 2015، 
فاجــأ املبعــوث األممى الســابق اخلــاص بليبيا 
برناردينــو ليــون الكثيــر مــن الليبيــن باختيــار 
الســراج رئيســا حلكومة الوفاق الوطنى الليبية 
وتكليفــه بتشــكيل مجلــس رئاســى للبــالد مــع 
خمســة نواب آخرين من أطراف النزاع )برملان 
طبــرق وحكومتــه وبرملــان طرابلــس وحكومتــه 
وقــوى سياســية أخــرى(، وذلــك إثــر حــوارات 
حلــل  املغربيــة  الصخيــرات  مبدينــة  أجريــت 

األزمة السياســية الليبية.
اعترضــت العديــد مــن القــوى الليبيــة علــى 

تعيــن الســراج فــى أعلــى املناصب السياســية 
بالبلــد املضطــرب. وأشــير وقتهــا صراحة إلى 
أنــه "شــخصية ال يعــرف لهــا أى تاريــخ ثــوري، 
وال أى دور فــى ثــورة فبراير 2011، وال يعرف 
لهــا نشــاط سياســي"، كمــا خرجــت مظاهرات 
فــى ليبيــا تعترض على اتفاق الصخيرات الذى 
عــن مبوجبــه باعتبــار أنــه "يجســد الوصايــة 

الغربيــة على ليبيا".
هكــذا بــدأت مرحلــة جديــدة مــن الصــراع 
علــى الســلطة فــى ليبيــا بــن حكومــة الســراج 
الــذى ضــم  الليبــى  الشــرق  وبــن  جهــة،  مــن 
برملــان طبــرق برئاســة عقيلة صالــح، واجليش 
الوطنــى الليبــى برئاســة املشــير خليفــة حفتر. 
ومع إعالن األخير عن حملة عســكرية واســعة 
هدفهــا حترير طرابلس من ميليشــيات الوفاق، 
بــدأ فائز الســراج فــى عالقاته املعلنــة بتركيا، 
والتــى أصبحــت الضامــن األكبــر لبقائــه فــى 

السلطة.
ومــن املعلــوم أن عالقــة تركيــا بامللــف الليبى 
مــرت بثالث مراحــل منذ العام 2011. األولى، 
من ســقوط نظــام القذافى وحتى العام 2014، 
واقتصــرت خاللهــا محــاوالت الرئيــس التركى 
أردوغان على حماية االســتثمارات التركية فى 
ليبيــا والتى كانــت تقدر بنحو 15 مليار دوالر.

ومــع توقيع اتفــاق الصخيرات، تدخــل تركيا 
املرحلــة الثانية بدعمهــا لبنود االتفاق وبالتالى 
حلكومــة الوفــاق الوطنــي. واســتمر هــذا حتى 
أعلــن خليفــة حفتــر فــى أبريــل 2019 عمليــة 
فألقــى  آنفــا.  إليهــا  املشــار  حتريــر طرابلــس 
العســكرى دعمــا  بثقلــه  أثرهــا  أردوغــان فــى 

للسراج.
صــورة  فــى  التركــى  الدعــم  بدايــة  كانــت 
مركبــات حربيــة وطائــرات مســيرة دعمــت بها 
حكومــة طرابلــس وفقــا التفــاق بــن الطرفــن 
أعلــن عنه أردوغان فى 19 يونيو 2019. ولكن 
هــذا الدعــم مــا لبــث أن تطــور إلــى مذكرتــى 
تفاهم أعلن أردوغان توقيعهما مع الســراج فى 
27 نوفمبــر مــن العــام 2019. األولــى اتفاقيــة 
والشــرطية  العســكرية  املســائل  تضــع  أمنيــة 
واالســتخباراتية فــى املناطــق اخلاضعــة لفائز 
الســراج حتت الســلطة الكاملة لتركيا. والثانية 
مذكــرة رســمت احلــدود البحريــة بــن تركيــا 

وطرابلس فى شــرق املتوسط.
تعكــس  املذكرتــن  مــن  كل  مضامــن  كانــت 
تبــادال فــى املصالــح السياســية بــن أردوغــان 
والشــراج، ففــى مقابــل دعــم تركيــا العســكرى 
الالمحــدود حلكومة الوفــاق ضد حفتر، ضمن 
البحريــة  احلــدود  ترســيم  مبذكــرة  أردوغــان 
موطــئ قــدم لبالده فى ثروات شــرق املتوســط 
مــن الغاز الطبيعى والنفط. وهى الثروات التى 
ينظــر أردوغــان إلــى االتفاقــات حولهــا خــالل 
الســنوات األخيرة بن مصــر واليونان وقبرص 
الفــرص  كل  تفويــت  باعتبارهــا  وإســرائيل، 
علــى تركيــا لتنــال نصيبا من كعكــة الطاقة فى 

املنطقة.
الثالثــة  املرحلــة  التفاهــم  مذكــرات  دشــنت 
واألخيــرة مــن عمر التدخــل التركى فــى ليبيا، 
وهــى التى نعيش تداعياتها اآلن. وإذا كان ثمة 
مــا ميكــن مالحظتــه بشــدة عــن تلــك املرحلة، 
فهو حتول فائز الســراج مــن رئيس حكومة فى 
بلــد مســتقل، إلــى مجــرد تابع للرئيــس التركى 
أردوغــان. ومــن الواضــح أن األخيــر أمعن فى 
ترســيخ تلــك الصــورة الذهنيــة، لتحقيق دعاية 
إقليميــة ودوليــة لنفســه. وليــس أدل على ذلك 
مــن لقــاء أردوغان بالســراج فى إســطنبول فى 
20 فبرايــر 2020، حيث اختار الرئيس التركى 
قصــر دوملــة بهجــة، أحــد القصــور العثمانيــة 
التاريخيــة كمــكان للقاء، وكأنه ســلطانا من آل 

عثمان يســتقبل واليــا تركيا على طرابلس.
أردوغان والسراج

مشــهدا  اســتدعت  األخيــرة  األيــام  إن  بــل 
آخــر مــن التاريــخ العثمانــى البعيــد فــى ليبيا، 
حيــث نشــرت تســريبات فــى 21 يونيــو 2020 
تشــير إلى دفع حكومة الســراج مبلغ 12 مليار 
دوالر إلــى اخلزانــة احلكوميــة التركيــة نظيــر 
املســاعدات العســكرية التــى قدمتهــا األخيــرة 
خــالل املعارك التى انتهت بانتصار ميليشــيات 
الوفــاق فــى طرابلس على قــوات حفتر ودفعها 
القهقــرى نحو مدينة ســرت. هذا املبلغ املهول، 
واملقتطــع مــن ثــروات الشــعب الليبــى املهدرة، 
يشــبه أكثر ما يشــبه األموال املتنوعة التى كان 
والة طرابلــس األتــراك يقطعونهــا مــن خزانــة 
إســطنبول،  خزانــة  إلــى  ويرســلونها  الواليــة 
كلــه  الليبــى  التــراب  وأهــل  طرابلــس  تاركــن 

يعيشــون فى فقر وتعاسة.
العثمانــى  الســلطان  عالقــة  متــر  اليــوم 
اجلديــد، أردوغان، بواليــه على طرابلس، فائز 
الســراج مبنعطــف خطير، مــع تصاعد التهديد 
املصــرى بالتدخل العســكرى املباشــر فى ليبيا، 
إذا اســتمر تقــدم ميليشــيات الوفــاق وقوادهــا 
مــن األتــراك نحــو محــور ســرت - اجلفــرة. 
ويبــدو أن واحــًدا مــن اختياريــن باتــا يواجهان 
الســلطان والوالــي. إمــا أن يقنعا مبــا بلغاه فى 
ليبيــا، ويذهبــا إلــى طاولــة املفاوضــات. وإمــا 
أن يســتمرا فــى مغامرتهمــا العســكرية، وقــد 
تكتــب انكســارة الســراج فيها فصــل اخلتام له 
فــى الشــأن السياســى الليبي، إذ لــن يجد بعد 
هزميتــه وقتها ســوى تركيا ليعيــش فيها منفيا، 
احلواضــر  والة  مــن  العديــد  يفعــل  كان  كمــا 

العربية فــى العصر العثماني.

وفاء حسن

مصطفى السراج وأخوه على قد كلفا باإلمساك بلجام حصان 
»موسوليني« أثناء سيره فى موكبه بمدينة »غدامس«

 ينحدر من عائلة من الكراغلة، وهم طائفة 
إثنية نتجت عن تزاوج األتراك العثمانيين 

عائلته امتلكت  سجال طويال من العمل مع المحتلين 
األجانب لليبيا.. وأصلها يعود إلى جذور تركية 

اعترضت العديد من القوى الليبية على تعيين السراج 
فى أعلى المناصب السياسية بالبلد المضطرب
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

015
طرح علماء جيولوجيون ومهندسون، مخاوف 

جدية بشأن السالمة الهيكلية لسد النهضة 
فى إثيوبيا، والذى لم يكتمل بناؤه بعد، فيما 

تتعنت أديس أبابا بشأن االتفاق مع القاهرة 
والخرطوم حول قواعد ملء وتشغيل السد.

تبلــغ 300% احتلــت بها تركيــا املركز الثانى 
بــن الــدول األجنبيــة األكثــر اســتثماًرا فى 

إثيوبيا.
 كما يوجد فى إثيوبيا حالًيا أكثر من 350 
شــركة تركيــة، دخلت منها 120 شــركة فى 
2014، ويعمــل بهــا أكثــر من نصــف مليون 
إثيوبــى، وتتركز الــواردات التركيــة إلثيوبيا 
فــى املالبــس واألحذية واحلديــد املنتجات 
الصــادرات  بينمــا  البالســتيكية واألدويــة، 
واللحــوم  احلبــوب  فــى  تركــزت  اإلثيوبيــة 
والفواكــه واخلضراوات والنســيج، حتى أن 
وزيــر االقتصاد التركى اعتبرها قبل أشــهر 

أكبر دولة مستثمرة فى إثيوبيا.
يشــارك املســتثمرون األتراك فــى إثيوبيا 
فــى الغزل والنســيج، وكذلك فــى قطاعات 
البناء والتشــييد، كما يعمل البلدان معا فى 
قطــاع الطاقــة مــع شــركة تركيــة تعمل فى 
مجــال تركيب خطوط نقل الكهرباء وتوريد 

احملوالت.
كما وقعت تركيا مع إثيوبيا اتفاقية تعاون 
لتوليد الطاقة الكهربائية من ســد النهضة، 
وإيصالهــا إلى دول اجلوار فى يناير 2015، 
باعتبار تركيا دولة منبع، ولها خبرة واســعة 
وفــى  واســتثمارها،  الســدود  إنشــاء  فــى 
وتصديــر  الكهرومائيــة،  الطاقــة  مجــاالت 
امليــاه، وذلــك يؤكــد ســعى النظــام التركــى 

إلحلاق الضرر مبصر عبر تنفيذ السد.
نشــاطها  مــن  تركيــا  كثفــت  كمــا 
االقتصــادى فــى إثيوبيــا بتوقيــع اتفاقيــات 
تعــاون ومذكــرات تفاهــم لتعزيــز التعــاون 
قطاعــى  االتفاقيــات  تشــمل  االقتصــادى، 

املعادن والهيدروكربونات.
الســجن مدى احلياة عقوبة كشــف فساد 

نظام »أردوغان« »4-4«
متثــل إثيوبيــا بالنســبة إلــى تركيا ســوًقا 
اقتصادّيًــا واعًدا بفضــل مواردها املتعددة، 
ويحرص أردوغان على اختراقها بإشــراكها 
فــى العديــد مــن االتفاقيــات التــى تخــدم 
مصالــح أنقــرة أواًل، خاصــًة فيمــا يتعلــق 

مبجاالت اجلمارك والتجارة والطاقة.
التداخــل  مــدى  علــى  مؤشــر  وفــى 
االقتصــادى والتجــارى بــن البلديــن، قــال 
هــى  تركيــا  إن  للخارجيــة:  الدولــة  وزيــر 
لبــالده؛  الرئيــس  االقتصــادى  الشــريك 
إلــى وجــود العديــد مــن الفــرص  ُمشــيًرا 
االســتثمارية مــع أنقرة، يأتــى ذلك رغم أن 
تركيا تعد املستفيد األكبر من هذا التقارب 
وليــس إثيوبيــا، بعدمــا أصبحت رابــع أكبر 
الشــركاء االقتصاديــن ألنقــرة كمــا يقــول 
الســفير التركــي؛ مشــيرا إلــى ارتفاع حجم 
االســتثمارات الصناعيــة لبــالده فى أديس 

أبابا إلى نحو 3 مليارات دوالر.
الســيطرة على االقتصاد اإلثيوبى حققت 
لتركيــا أكثــر مــن هــدف إذ صــارت رقمــا 
صعبــا فــى معادلــة اتخــاذ القــرار اإلثيوبى 
وخاصــة فى ملف ســد النهضة كما أشــرنا 
ســلفا كما أصبحت املصدر الرئيسى للسلع 
التى يســتهلكها الشــعب األثيوبــى، وخاصة 
مــع رفــع الرســوم اجلمركيــة علــى الســلع 
والبضائــع التركيــة، خاصــة فــى مجــاالت 
الغزل والنسيج والزراعة، واجللود، وجتهيز 
األغذيــة واألدوية التى طرقتها بالفعل عدد 
من الشــركات التركية، إلى جانب قطاعات 
كالبنــاء والتشــييد، كما يتعــاون البلدان فى 
قطاعــات الطاقــة مبختلف أشــكالها، وفى 
ومــد  وتركيــب احملــوالت  توريــد  مجــاالت 

خطوط نقل الكهرباء.
االقتصــاد  بوابــة  مــن  تركيــا  وأصبحــت 
تشــاركها  إلثيوبيــا،  إســتراتيجّيًا  شــريًكا 
ومكافحــة  واألمــن  الســلم  تعزيــز  قضايــا 

اإلرهاب فى منطقة القرن األفريقى.

املفاوضــات أكدت خاللــه التزامها مبراعاة 
مخــاوف دول املصــب من حــاالت اجلفاف 

التى قد حتدث فى املستقبل.
وقــال إن إثيوبيــا تتحســب لذلــك وتضــع 
اعتبــارا للتعامــل مــع حاالت اجلفــاف تلك 
مبــا ميكن مــن مواجهتها، لكنها ال ميكن أن 
توقــع علــى اتفــاق ملزم يحدد مترير نســب 

محددة من املياه لدول املصب.

مسودة "خطوط إرشادية وقواعد" مللء سد 
النهضة.

وأكــدت مصر أن اخلطــاب اإلثيوبى جاء 
خالفــا ملــا مت التوافــق عليــه فــى اجتمــاع 
اإلثنــن برئاســة وزراء امليــاه، والذى خلص 
إلــى ضــرورة التركيــز علــى حــل النقــاط 
اخلالفية لعرضها فى اجتماع الحق لوزراء 

املياه.
مــن جانبها، قالت وزارة الرى الســودانية 
إن موقــف إثيوبيــا األخيــر يثيــر مخــاوف 

جديدة بشأن مسار مفاوضات السد.
اإلثيوبيــة  والــرى  امليــاه  وزارة  وكانــت 
أعلنــت، الثالثاء املاضى، تأجيل اجتماعات 
مفاوضات ســد النهضة إلــى اإلثنن املقبل 
10 أغسطس اجلارى، بناء على طلب مصر 

والسودان.
وســد النهضــة الذى أوشــكت أديس أبابا 
علــى االنتهــاء منــه بعــد إعالنهــا مؤخــرا 
اكتمال املرحلة األولى لعملية امللء، ال يزال 
محل خالف بن مصر وإثيوبيا والسودان.

ولــم يتــم التوصل إلى اتفاق نهائى بشــأن 
السد رغم جوالت التفاوض املتعددة، والتى 
رعتهــا تــارة الواليــات املتحدة وتــارة أخرى 
االحتــاد األفريقى، عالوة علــى اجتماعات 
ثالثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.

هروب أبى أحمد 
إلى ذلك كشــفت تقارير معلوماتية حصل 
املوجــز علــى جــزء منهــا أن رئيس الــوزراء 
املاضيــة  الفتــرة  فــى  اســتهدف  االثيوبــى 
ارضــاء الرأى العــام االثيوبى مبســألة ملء 
الســد الخفاء اخفاقات حكومته فى ملفات 
اقتصاديــة متعددة أدت الى انهيار مســتوى 

املعيشة واخلدمات الى ادنى مستوياتها .
هذا الى جانب حالة الغضب الشعبى من 
املمارســات القمعيــة للمظاهــرات والعــداء 
الشديد لبعض القبائل من قبل احلكومة .

احمــد  ابــى  أن  التقاريــر  كشــفت  وقــد 
لديــه تخوفات مــن االخفاقات التــى تعانى 
منهــا انقرة والدوحــة باعتبــار تركيا وقطر 

الداعمن الكبيرين إلثيوبيا بعد اسرائيل.
و يعــد الــدور التركــى القطــرى املشــبوه 
الســبب الرئيســى فى تعثر مفاوضات ســد 
النهضــة فــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
ورفضها للتوقيع، إذ أن وفًدا أمنّيًا قطرّيًا-
تركّيًا ســافر إلى أديس أبابا وحمل رســالة 
املفاوضــات  علــى  املوافقــة  أن  مفادهــا 
املصريــة اإلثيوبيــة فــى الواليــات املتحــدة 
ســيكون لهــا خســائر كبيــرة لــن يســتطيع 

النظام اإلثيوبى حتملها.
أخبرهم الوفد أن سحب الودائع القطرية 
والتركية التى تبلغ 6 مليارات دوالر سيعطل 
بناء السد من األساس، ويؤخر خطة التنمية 

اإلثيوبية فى ظل أزمات عاملية متالحقة.
وأكــد الوفــد للســلطات اإلثيوبيــة أنهــم 
لــن يجــدوا فــى دول العالم مــن يقبل بضخ 
مليــارات الــدوالرات وخاصــة بعــد جنــاح 
املفــاوض املصرى فــى إثبات تعنــت أثيوبيا 

فى مفاوضات سد النهضة.
يشــار إلــى أن تركيــا ضمن قائمــة الدول 
املمولــة لســد النهضــة مــن خــالل مشــروع 
اســتثمارى زراعــى ضخــم، لزراعــة مليــون 
ومائتــى ألــف فدان فى منطقة الســد، ومع 
انطــالق املفاوضات برعاية أمريكية ســارع 
أردوغــان  طيــب  رجــب  التركــى  الرئيــس 
للتحــرك فــى هــذا امللــف بهــدف تفجيــره 

بالتعنت.
تبلــغ اســتثمارات تركيا فــى إفريقيا 
أثيوبيــا  مليــارات دوالر، نصيــب   6
وحدها منها أكثر 2.5 مليار دوالر، 
وتتطلــع أنقــرة إلى زيادتهــا لتصل 
إلى 10 مليارات دوالر بنسبة زيادة 

فى اول تعليق على قرار مصر والســودان 
بتجميد اجتماعات مفاوضات سد النهضة 
بســبب التعنــت األثيوبــى أعــرب املتحــدث 
باسم اخلارجية اإلثيوبية السفير دينا مفتى 
عــن تطلعهــم لنجــاح املفاوضــات والتوصل 
إلى اتفاق فى أسرع وقت بشأن قواعد ملء 
ســد النهضــة، مشــددا علــى متســك بالده 

مبواصلة التفاوض حلل القضايا العالقة
وقــال إن بــالده ال ميكنهــا توقيــع اتفــاق 
يشــترط متريــر حصص محــددة للمياه من 

سد النهضة لدول املصب.
وأوضــح مفتــى، فــى مؤمتــر 

صحفــى أن املقتــرح الذى 
فــى  إثيوبيــا  قدمتــه 

وذكــر أن إثيوبيــا أكــدت فــى مقترحهــا 
لدولتــى املصب على أنهــا مواصلة مبراحل 
ملء الســد، وعدم التطرق ملســألة التقاسم 

املستدام حلصص مياه النيل.
وأردف أن هــذه القضايــا لهــا منبر آخر، 
قائــال "تقاســم املياه ال ينحصــر بن الدول 
الثــالث وإمنا هنــاك دول حوض النيل التى 

يجب أن تكون طرفا فيها".
أعلنت مصر والسودان تعليق االجتماعات 
اخلاصــة بســد النهضة اإلثيوبــى، إلجراء 
مشــاورات "داخلية بشــأن الطرح 
خطــاب  بعــد  اإلثيوبــي"، 
امليــاه  وزيــر  قدمــه 
يضــم  اإلثيوبــى، 

واستشهد بعض املهندسن بأبحاث تشير 
إلى أن السد معرض للمخاطر البيئية التى 
قد تتســبب فى انهياره، حيث يتاخم الســد 
واحــًدا من أكبر الصدوع على وجه األرض، 
وهــو الــوادى املتصــدع الكبيــر أو األخــدود 

األفريقى العظيم.
اجليولوجيــا  أســتاذ  عــن  املوقــع  ونقــل 
بجامعة القاهرة عباس شــراقى أن "إثيوبيا 
هى الدولة اإلفريقية األكثر نشاًطا زلزالًيا، 
وســد النهضــة وخزانــه يقعان فــوق صدع، 
بحيــث يجعلــه  الســد مقــوس  مــن  وجــزء 
لالنهيــار"،  عرضــة  وأكثــر  بنيــًة  أضعــف 
وخالل الســنوات اخلمس املاضية شــهدت 
إثيوبيــا 5 زالزل علــى األقل تتراوح شــدتها 
بــن 4 درجــات و5.3 درجــات على مقياس 

ريختر.
ومع ذلك، قلل أستاذ اجليولوجيا بجامعة 
كولــورادو بولدر األمريكية روجر بيلهام من 
شأن هذه املخاوف، وقال إن السد يقع على 
بعــد حوالــى 500 كيلومتــر إلــى الغرب من 
تقاطــع عفــار الثالثى، وهــو ملتقى صفائح 
متباينــة حيــث تتفاعــل الصفائــح التكتونية 
النوبيــة والصوماليــة والعربيــة، مضيًفا أن 
الــزالزل الكبيــرة نــادرة احلــدوث فــى هذه 
املنطقة وحتدث على مســافة 200 كيلومتر 

تقريبا من موقع السد.
لكــن بيلهــام أضــاف "أعتقــد أن مشــروع 
ســد النهضة قد يســبب زالزل مثلما حدث 
عندما مت ملء ســدى كاريبا وأســوان للمرة 

األولى".
أســتاذ  العســكرى  هشــام  وأوضــح 
االستشــعار عــن بعــد وعلــوم نظــم األرض 
بجامعة تشامبان األمريكية أن سد النهضة 
مشــيد فى منطقــة تكتونية نشــطة، وميكن 
لزيــادة الضغــط فيها أن يؤديــة إلى انزالق 
التصدعات، وأضاف أن بناء مســطح مائى 
ضخــم مثــل خــزان ســد النهضــة يســبب 
ضغًطــا هائــاًل علــى قشــرة األرض، وهــذا 
بدوره قد يسبب انزالقات صدعية وزالزل.
وأضــاف املوقــع أن االنهيــارات األرضية 
والفيضانــات متثــل مخاطــر أخــرى علــى 
الســد، فمصــدر النيــل األزرق هــو بحيــرة 
تانــا، التــى تقــع علــى ارتفــاع 1788 متــًرا 
فــوق مســتوى ســطح البحر فــى املرتفعات 
اإلثيوبيــة، ويتحــرك النهــر عبــر منحدرات 
شــديدة االنحــدار تغــدو غير مســتقرة فى 
بعــض األحيــان عندمــا تقتــرب مــن ســد 

النهضة.
وأشار شراقى إلى أن "املياه تتدفق بشدة 
خالل موســم األمطار فى يوليو وأغسطس 
اليومــى  امليــاه  تدفــق  ومعــدل  وســبتمبر، 

يتجاوز 600 مليون متر مكعب".
الفيضانــات  أن  إلــى  باحثــون  وانتهــى 
املفاجئــة أو التدفقــات املائيــة غير املتوقعة 
من األمطار الغزيرة - التى يُتوقع أن تزداد 
مع تغير املناخ - قد تؤدى إلى رفع املياه إلى 
مســتويات قد ال يتمكن الســد مــن التعامل 
معهــا، والطمــى احملتبــس قــد يجعلــه أكثر 
عرضــة لالنهيــار أو التصــدع، وعلــى مدى 
الســنوات األربعن املاضية، فقدت السدود 
حوالــى  وإثيوبيــا  الســودان  فــى  املوجــودة 

نصف قدرتها على حجز الطمى.
وبحســب املوقع، أصبحت املخاوف بشأن 
السالمة الهيكلية لسد النهضة أكثر إحلاًحا 
هــذا الصيف، حيث أظهــرت صور األقمار 
الصناعيــة األخيرة أن اخلزان خلف الســد 
بــدأ فى االمتــالء. ونفت احلكومة اإلثيوبية 
ملء اخلزان عمًدا، وعزت ارتفاع املياه إلى 

هطول األمطار الغزيرة فى املنطقة.
رعب فى أثيوبيا بعد انسحاب مصر 

والسودان من املفاوضات 

ثمن اخليانة
مشروع سد النهضة قد يسبب زالزل مثلما حدث عندما تم ملء سدى كاريبا 

وأسوان للمرة األولى

ابى احمد لديه تخوفات من االخفاقات التى تعانى منها انقرة والدوحة باعتبار تركيا 
وقطر الداعمين الكبيرين إلثيوبيا بعد اسرائيل

طرح علماء جيولوجيون 
ومهندسون، مخاوف جدية بشأن 

السالمة الهيكلية لسد النهضة فى 
إثيوبيا، والذى لم يكتمل بناؤه بعد، 

فيما تتعنت أديس أبابا بشأن 
االتفاق مع القاهرة والخرطوم حول 

قواعد ملء وتشغيل السد.
وبحسب موقع "إيرث آند سبيس 
ساينس نيوز" المتخصص بعلوم 

الجيولوجيا والفضاء، يتخوف علماء 
ومهندسون من احتماالت انهيار 

سد النهضة، كونه مشيًدا فى 
منطقة جبلية مرتفعة فوق منطقة 
ألواح تكتونية نشطة تحت القشرة 

األرضية.

ميادة أبوطالب

خبراء يؤكدون انهيار سد النهضة.. وأبى أحمد يحاول الهروب
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

0١6
هناك العديد من االحتماالت الواردة، 

والتساؤالت الكثيرة التى يهتم بها العلماء 
حول فيروس كورونا، والعمل بشكل جاد 

على تواجد لقاح لوقف انتشار الفيروس

زمن الكورونا
رعب املوجة الثانية يثير اجلدل بني املصريني 

أثارت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء  
بشــأن توقعــات بإمكانية وجــود "موجة ثانيــة" من اإلصابات 
بفيــروس كورونــا املســتجد مبصــر خــال األشــهر القادمة، 
البــاب حــول دالالت وتوقيت حدوث املوجــة الثانية لفيروس 

كورونا فى مصر
املتعارف عليه أن الفيروسات التنفسية لها موجات كأمواج 
البحــر أو املوجــات الزلزالية؛ حيث يرتفع عدد اإلصابات ثم 
يعــود مــرة أخرى إلى التراجــع، وكل دورة هى "موجة" واحدة 
من فيروس كورونا ، وقد أكد علماء أن فيروس كورونا يشبه 
" الســارس " فيمكن أن يتحول إلى فيروس موســمى فى ظل 
وجود انخفاض ملحوظ فى معدل اإلصابات، وعدم التوصل 

إلى لقاح فّعال ملواجهة هذا الفيروس.
وقالــت الدكتــورة جيهــان العســال نائــب رئيــس اللجنــة 
العلميــة لكورونــا إن املوجــة الثانية فى حــال حدوثها ال قدر 
اهلل ســتكون مــن عاماتهــا ارتفاع مؤشــر اإلصابات بشــكل 
ملحــوظ، موضحــة أن احلديث عــن أن الفيروس فى موجته 
الثانيــة أعراضــه أقــل وأخف من أعراض املــرة األولى قائلة 

"األعراض بتقل، بتبقى شبه دور البرد العادي".
أشــارت إلى أنه ال توقيت مرشــح حلــدوث املوجة الثانية، 
ألن معيار احلكم على دخول أى بلد املوجة الثانية أو معاودة 

نشاط الفيروس، هو ارتفاع أعداد اإلصابات
مــن جانبــه قــال  الدكتــور شــريف وديــع، مستشــار وزيرة 
الصحة للطوارئ فى مصر، إن هناك العديد من االحتماالت 
الــواردة، والتســاؤالت الكثيــرة التــى يهتــم بهــا العلمــاء حول 
فيــروس كورونا، والعمل بشــكل جــاد على تواجد لقاح لوقف 

انتشار الفيروس.
وأضــاف "وديــع"أن مصر ســوف تتعــرض ملوجــة ارتدادية 
خــال األســبوع القــادم، وارتفــاع عــدد حــاالت اإلصابــة بـــ 
فيــروس كورونــا و ذلك نتيجة لعــدم التزام املواطن بخطوات 
الوقاية الواجب اتباعها، والشعور باألمان، كما أوضح الفرق 
بــن املوجــة االرتداديــة واملوجة الثانية التــى يتحدث العلماء 
عــن احتماليــة حدوثهــا، قائــًا »إن املوجــة الثانيــة حتــدث 
عندما تنخفض أعداد اإلصابات حتى القاع وتعود األوضاع 
لطبيعتها دون تسجيل حاالت، ثم يعود الفيروس لينتشر مرة 

أخرى.
ونتيجــة لذلك يجب احلرص علــى اتباع جميع اإلجراءات 
االحترازيــة، لتجنــب حــدوث املوجــة االرتداديــة على مصر، 
وارتفــاع اإلصابــات مرة أخــرى، وكذلك األماكــن التى كانت 

تســجل إصابــات أقل قــد تتعرض لهذه الهــزة نتيجة النتقال 
املواطنن املصابن من أماكن أخرى، ويؤدى إلى ظهور فروع 

أخرى للفيروس.
وشــدد على ضــرورة توخى احلذر الشــديد وعدم التهاون 
فــى اإلجــراءات االحترازيــة لتجنــب الوصول إلــى ما يعرف 
بالهــزة أو املوجــة االرتدادية على مصر، لتجنب ما حدث مع 

الدول السابقة، وعودة انتشار الفيروس بقوة.
وأستكمل  بأن جميع الفيروسات التى انتشرت فى أى وقت 
كان لهــا موجــة ثانيــة، ولذلك مــن املتوقع حــدوث موجة ثانية 
لـــ فيــروس كورونا على مصر بشــكل كبير، نتيجــة عدم التزام 

املواطن بخطوات الوقاية الواجب اتباعها، والشعور باألمان.
وأكد أن انخفاض منحنى أعداد املصابن بفيروس كورونا 
فى مصر خال آخر 10 أيام يدل على سير منظومة الصحة 
املصريــة فــى الطريــق الســليم، مشــددا على ضــرورة توخى 
احلــذر الشــديد وعــدم التهــاون فــى اإلجــراءات االحترازية 

لتجنب الوصول إلى هذه املوجة.
يقــول الدكتــور أحمــد شــاهن أســتاذ علــم الفيروســات، 
الحظنــا بالفعــل خال األيام املاضية بالنــزول التدريجى مع 
الثبــات مــع العلــم أننا فى وقت ذروة اإلصابة، وأن اســتمرار 
هــذا النــزول التدريجى البطــيء ولكنه مبشــر باخلير، الفًتا 
إلــى أن أى فيروس تنفســى فــى العموم كاملوجــات الزلزالية 
ومثال على ذلك فيروس الســارس الذى كان له قمة وبعدها 
اختفى وأصبح موسمًيا، ونظرا ألن فيروس كورونا قريب من 
فيروس ســارس فيمكن ســيكون مثله ف السارس اختفى فى 

دول وقد أعلنت ذلك.
وأشــار إلــى أن معدل الـ "R1.1" يعنــى أن معدل اإلصابة 
التزال تدريجية بطيئة - حتت األلف-، وســوف نصل خال 
األيام القادمة إلى الـ" R 1" وهذا معناه أن معدالت اإلصابة 
تتراجــع وهذا مؤشــر لانخفاض ألننا بالفعــل جتاوزنا فترة 
الــذروة، وقــد يكون هنــاك بعض الثبات فــى املعدالت خال 
األيــام القادمــة إلى أن تبدأ أن تقــل تدريجًيا، كما حدث فى 
بعــض الــدول، موضًحا أن املوجــة الثانية قد تكون فى بعض 
األماكن وليس كل األماكن ولكنها قد تكون أشــد وأعنف من 

املوجة األولى أو أقل.
ولفــت شــاهن إلــى أننا فى مرحلــة الثبات والــذى يعقبها 
النــزول، وذلــك ألن املوجــات الفيروســية عبــارة عــن منحى 
فيمكــن أن تكــون نســبة النــزول كبيــرة وأن تنتهــى لكــن مــا 
يقلــق أن تتركــز املوجــة الثانية فى بعض األماكــن، مؤكًدا أن 

اإلجــراءات االحترازية املتخذة والتأكيد على ارتداء الكمامة 
والتباعد االجتماعى ساهمت بشكل كبير فى أن األعداد فى 
انخفــاض والتزام املواطن حتى بعــد انخفاض األعداد بتلك 
اإلجــراءات وعــدم التعامــل بأن الفيروس قــد انتهى فيروس 

كورونا شّكل نظام حياة جديد للعالم بأكمله.
مــن جانبــه، يؤكــد الدكتــور أمجــد احلــداد رئيــس قســم 
احلساســية واملناعة باملصل واللقــاح، ليس هناك دليل طبى 
أن هنــاك موجــة ثانيــة، وال يوجد دليل أيًضــا إذا كانت هذه 
املوجــة أشــرس أو أقل حدة من مثيلها، فنجــد أن األنفلونزا 
اإلســبانية كانــت لهــا موجــة ثانيــة وكانت أعنف مــن املوجة 
األولــى، وعلــى النقيض جند فيروس " الســارس " وهو أحد 
الفيروسات التاجية مثل كورونا ولكن لم جند له موجة ثانية 
علــى الرغــم من ارتفاع عــدد اإلصابات به وأصبــح ضعيًفا، 
بل وحتول إلى فيروس شــبة موســمي، متســائا هل فيروس 
كورونا ســيلك مســلك الســارس ويصبــح موســمى و ضعيًفا 
كفيروس األنفلونزا أم سيصبح أكثر شراسة؟، فاإلجابة هنا 
ليــس معلوم حتــى وقتنا هذا ألنه فيروس مســتجد ال نعرف 
ســرعة حتوره هل لألشــرس أم لألضعف، ولكن ما نراه اآلن 
هو أن الفيروس يتحول إلى األضعف، لكن هل املوجة الثانية 
قــد تعــاود بقــوة أم ال أم ســيصبح كمثيلــه ســارس موســمى 

ويكون أقل ضعفا ال أحد يعلم.
وأكد احلداد، عدم احتياجنا إلى إجراءات احترازية أشــد 
فــى حالــة وجــود موجــة ثانيــة مــن الفيــروس، ولكنهــا نفس 
اإلجــراءات االحترازيــة املتخذة بل أقل فا نعلم إذا كان هذا 
الفيروس التنفســى ضعف أم شــرس إال فى فصلى اخلريف 
والشــتاء القادمــن لكن الوضع احلالــى الفيروس أصبح أقل 
حــدة وقــوة وهــذا نــراه ذلك فــى انخفــاض معــدل احلاالت 
اإليجابيــة وقــد ينتهــى األشــهر القادمــة ولكــن هل ســيعاود 
بصورة أخرى ال نستطيع أن نحكم ألننا ال نعرف فسيولوجية 
حتوره، مشــدًدا على ضرورة االلتزام باإلجراءات االحترازية 
علــى الرغم مــن انخفاض معدل اإلصابات بــل مازال هناك 
خطــورة على فئات كبار الســن وأصحــاب األمراض املزمنة، 
فمعدل انخفاض اإلصابات ليســت بســبب ضعف الفيروس 
هــذه الفتــرة فقــط ولكــن االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة 
وارتداء الكمامة ساهمت بنسبة كبيرة فى التخفيف من حدة 
الفيروس ومن أعراضه ومن انتشــاره، لذا يجب االســتمرار 
فــى اإلجــراءات االحترازية حتــى نتوصل إليجــاد لقاح لهذا 

الفيروس.

الحكومة حذرت منها وطالبت الشعب بالحفاظ على االجراءات االحترازية.. و علماء: 
ستكون أعنف من األولى 

محمد عبدالعزيز

خطة اخلالص.. تفاصيل اجتماعات احلكومة إلنقاذ »متضررى كورونا«
تعمــل حكومــة الدكتــور مصطفــى مدبولــى على 
تكثيــف جهودهــا إلنقاذ املتضررين مــن وباء كورونا 
وذلك وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وخــال الفترة املاضيــة مت عقد أكثر من اجتماع 
بــن الــوزراء املعنيــن حيــث شــدد وزيــر التنميــة 
احملليــة محمود شــعراوى، على أهمية توفير حصر 
كامــل بفرص العمــل والفرص االســتثمارية املتاحة 
مبختلــف املجاالت والقطاعــات على أرض مختلف 
محافظــات اجلمهورية خاصة محافظات الصعيد، 
مشــيرا إلى أهمية دور القطاع اخلاص ومؤسســات 
املجتمــع املدنــى واجلمعيــات األهليــة فى مســاندة 
جهــود الدولــة فى هذا الشــأن وتوفيــر فرص عمل 

للعائدين من اخلارج وتوفير فرص تدريبية لهم.
جاء ذلك خال لقاء شــعراوى مع الســفيرة نبيلة 
مكــرم وزيــرة الدولــة للهجــرة وشــؤون املصريــن 
باخلارج، اليوم اخلميس، الستعراض جهود التعاون 
املشــترك فــى مبــادرة "نــورت بلــدك" للتعــرف على 
بيانــات املصريــن العائديــن مــن اخلــارج متهيــدا 
لدمجهــم فى خطط ومشــروعات التنميــة املختلفة 
باحملافظــات وتوفيــر فرص عمل لهم، وذلك تنفيذا 
لتوجيهــات الرئيــس عبدالفتاح السيســى للحكومة 
باســتيعاب العمالــة العائــدة مــن اخلــارج املتضررة 
مــن تداعيــات أزمة فيــروس كورونا املســتجد التى 

اجتاحت العالم.
شارك فى االجتماع الذى عقد عبر تقنية الفيديو 
كونفرانــس كا مــن نيڤــن جامــع وزيــرة التجــارة 
والصناعــة، عمــرو حنفــى محافظ البحــر األحمر، 
والدكتور أحمد األنصارى محافظ الفيوم، وأســامة 
القاضى محافظ املنيا، والدكتور محمد هانى غنيم 
محافظ بنى ســويف وطارق الفقى محافظ سوهاج 
وعصام سعد محافظ أسيوط واملستشار مصطفى 
ألهــم محافــظ األقصــر وممثلن لــوزارة التخطيط 
والتنميــة االقتصاديــة واملهندس طارق شــاش نائب 
الرئيس التنفيذى للمشروعات املتوسطة والصغيرة 

ومتناهية الصغر.
وقــال وزير التنمية احمللية، إن هناك فرص عمل 
موجــودة مبختلــف احملافظــات ولكنهــا حتتــاج إلى 
حصــر وجتميع ومعرفــة تخصصاتها لدعم اجلهود 
التــى ســتقوم بهــا مختلــف احملافظــات والــوزارات 
املعنيــة بهــذا امللف املهم الســتيعاب أعــداد العمالة 
العائــدة مــن اخلارج والتــى تأثرت بتداعيــات أزمة 

الفيروس التاجى.
فــى  املشــاركن  احملافظــن  شــعراوى،  ووجــه 
االجتمــاع بضــرورة احلصــر الدقيق لفــرص العمل 
محافظــة  بــكل  املتاحــة  االســتثمارية  والفــرص 
وتصنيفها طبقاً ملجاالتها ســواء زراعية أو صناعية 
أو غيرهــا وعلــى رأســها محافظة الــوادى اجلديد 
خاصة فى مشروعات استصاح األراضى، مطالبا 
بضــرورة موافاة الــوزارة خال األيام املقبلة بفرص 
العمــل والتركيــز علــى املشــروعات كثيفــة العمالــة 

ومشــروعات البنيــة التحتية فى مجــاالت الصرف 
الصحى ومياه الشرب.

واقترح وزير التنمية احمللية، بأن يتم إنشاء موقع 
إليكترونــى لإلعان عن فرص العمل واملشــروعات 
املتاحــة فــى احملافظات وتســليط الضــوء إعامياً 
علــى قصــص النجاح التى حققهــا املصرين الذين 
عــادوا خال الفترة األخيرة من اخلارج، باإلضافة 
إلــى اتاحــة خــط ســاخن بــكل محافظة للــرد على 
العائديــن  املصريــن  ومقترحــات  استفســارات 
مــن اخلــارج والراغبــن فــى التعــرف علــى فــرص 
العمــل املتاحــة والفــرص االســتثمارية ومجــاالت 
املشــروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر، 
وذلــك بالتعــاون مــع وزارات الهجــرة والتخطيــط 
وجهــاز  والصناعــة،  والتجــارة  العاملــة  والقــوى 
تنمية املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة ومتناهية 
الصغر وجمعيــات رجال األعمال والقطاع اخلاص 

ومنظمات املجتمع املدنى.
وأكــد شــعراوى، ضــرورة توفيــر دعــم وقــروض 
ميســرة لبعــض العمالــة العائــدة مــن اخلــارج عــن 
طريــق وزارة التنميــة احملليــة )برنامج مشــروعك( 
ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية املشروعات 
املتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، مشــيراً 
إلــى أنه ســيتم توفير تدريب حتويلــى للراغبن من 
العمالــة العائدة عن طريــق وزارات التنمية احمللية 
والقــوى العاملــة والتجــارة والصناعــة والتخطيــط 

والقطاع اخلاص.
ومن جانبها.. استعرضت وزيرة الهجرة السفيرة 
نبيلــة مكــرم، جهــود التعــاون مــع كل مــن وزارتــى 
التخطيط والتنمية االقتصادية، فى إعداد استمارة 
بعنــوان "نورت بلدك" للتعرف على بيانات العائدين 
مــن اخلارج ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية 
املشــروعات املتوســطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
وذلــك متهيًدا لدمجهم فى خطط التنمية التى تتم 

على أرض مصر وتوفير فرص حقيقية بوطنهم.
وقالــت مكرم، إنــه بالتعاون مــع وزارة التخطيط 
مت حتليــل بيانــات العائديــن من اخلــارج من خال 
اســتمارة "نــّورت بلــدك" التى ســاعدت فــى تكوين 
قاعــدة بيانــات دقيقة تتضمن املعلومات الرئيســية 

عن العائدين من اخلارج واملتضررين إثر جائحة 
كورونــا واملهــن التــى ميتهنونهــا واملهــارات 

املتوافرة لديهم.
إلعــادة  اســتعدادهم  إلــى  وأشــارت 
دمــج هــذه العمالة فى خطــط التنمية، 
املختلفــة  احملافظــات  مــع  بالتعــاون 

ملعرفــة فــرص العمــل املتاحــة 
فى كل محافظة وفرص 

االســتثمار املمكنة، 
علــى أن تتســق 

الفرص  تلــك 
إمكانات  مع 

العمالــة العائــدة، وتتوافق مع امليزة التنافســية لكل 
محافظة؛ وهو ما يسهم فى توطن أهداف التنمية 

املستدامة.
املؤشــرات  أهــم  الهجــرة،  وزيــرة  واســتعرضت 
واملعلومــات الرئيســية عــن العائديــن مــن اخلــارج 
فــى  وجــاءت  كورونــا،  جائحــة  إثــر  واملتضرريــن 
صدارة مهن املسجلن فى استمارات "نورت بلدك" 
العمالــة الفنية احلرفية، اإلدارة والتســويق، املجال 
التجــارى واملصرفى، والهندســة والبناء والســياحة 
والفنــادق والزراعــة والصيد ومن أبــرز محافظات 
الوجه القبلى ســوهاج، أسيوط، املنيا، وقنا والوجه 
والشــرقية  والغربيــة  القاهــرة  الدقهليــة  البحــرى 

واجليزة والوادى اجلديد وكفر الشيخ.
فــرص  علــى  الوقــوف  أهميــة  مكــرم،  وأكــدت 
العمــل املتاحــة باحملافظــات املختلفــة لاســتفادة 
مــن  تتضمنــه  ومــا  بلــدك"  "نــّورت  اســتمارة  مــن 
بيانات دقيقة حتتوى على املعلومات الرئيســية عن 
العائدين من اخلارج واملتضررين إثر جائحة كورونا 
املســتجد وذلــك متهيــدا لتوفير البرامــج التدريبية 
الازمــة لتأهيلهــم واملتائمــة مــع تلــك املهــارات 
وتعزيــز كفاءاتهم،مبا يســاعد فــى خلق فرص عمل 
مناســبة لهم واالستفادة من مهاراتهم فى مجموعة 
مــن البرامــج التى تســاعد علــى التنمية الشــاملة، 
وذلك فى إطار خطة الدولة لاستثمار فى العنصر 
البشــرى بدمجهم فى عدد من املشروعات القومية 

للدولة.
ومــن جانبها.. أكدت نيفــن جامع وزيرة التجارة 
تنميــة  جلهــاز  التنفيــذى  والرئيــس  والصناعــة 
املشــروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 
حــرص احلكومــة علــى توفيــر فــرص عمــل الئقــة 
للعمالــة العائــدة مــن اخلــارج ومشــروعات صغيرة 
ومتناهيــة الصغــر للراغبــن فى إقامة مشــروعات 
جديــدة فــى مختلــف احملافظــات ،مشــيرًة إلــى أن 
الدولــة ســتتيح فــرص العمــل مبشــروعات البنيــة 
التحتيــة األساســية ومشــروعات األشــغال العامــة 
كثيفــة العمالــة إلــى جانــب توفيــر قروض ميســرة 
إلقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وبصفة 
خاصــة فــى مجــاالت الزراعــة والثــروة احليوانيــة 

والصناعة وغيرها.
إلــى حــرص جهــاز  الوزيــرة،  ولفتــت 
تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر على دعم ومســاندة 
العمالــة العائــدة مــن اخلــارج مــن 
خال إتاحة برامج تدريبية مجانية 
لتأهيــل  اجلهــاز  بفــروع  مكثفــة 
الراغبــن فــى إنشــاء وإدارة 
صغيــرة  مشــروعات 
الصغــر  ومتناهيــة 
ملســاعدتهم  وكــذا 
فــى إعداد دراســات 

اجلــدوى للمشــروعات ســواء التى يتــم متويلها من 
اجلهــاز أو مــن البنوك، ذاكرة أن اجلهاز يتيح حالياً 
برامج متويلية يصل حدها األقصى إلى 10 ماين 
جنيه للمشروع الواحد بشروط وإجراءات ميسرة.

وأشــارت جامــع، إلــى إمكانيــة احلصــول علــى 
البرامــج التمويليــة مــن جهــاز تنميــة املشــروعات 
املتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر من خال 
محافظــات  كافــة  فــى  املنتشــرة  اجلهــاز  فــروع 
اجلمهوريــة أو من خال عــدد من البنوك املتعاقدة 
مع اجلهاز لتمويل املشــروعات الصغيرة واملتوسطة 

ومتناهية الصغر.
فيما قالت الدكتورة ندى مســعود مســاعد وزيرة 
التخطيــط، إن الــوزارة عملــت علــى وضــع خارطة 
طريــق للتعامــل مــع تخصصــات العمالــة العائــدة 
تشــمل تصنيــف للوظائــف املتاحــة وفــرص العمــل 
مــن خــال املشــاريع القوميــة احلاليــة، والتركيــز 
علــى العمالة غير املنتظمة، من خال فرص العمل 
املتاحة فى مشــاريع تبطن التــرع و البنية التحتية، 
والعمــل علــى التعــاون مــع القطــاع اخلــاص فــى 
تدريــب وتأهيل هــذه العمالة ومطابقتهــا للوظائف 
املتاحــة من خال منصات التوظيف التابعة للقطاع 
اخلــاص، وحاضنــات األعمــال الوطنيــة مــن خال 

مشروع رواد ٢0٣0.
وفــى ختــام االجتمــاع مت االتفــاق علــى عــدد 
مــن التوصيــات واملقترحــات منهــا إطــاق موقع 
الكترونــى للعائديــن مــن اخلارج يشــمل البيانات 
األساســية لــكل شــخص وعلــى رأســها ســابقة 
أعمالــه وتخصصــه، باإلضافــة حلصــر فــرص 
العمــل املتاحــة فــى كل محافظــة وإتاحتهــا على 
املوقــع، كذلــك توفير خط ســاخن لــكل محافظة 
أو  استفســارات  او  شــكاوى  لتلقــى  مخصــص 

مقترحات العمالة العائدة.
كمــا مت االتفــاق على قيــام وزارة الهجرة مبوافاة 
العمالــة  بأعــداد  بحصــر  احملليــة  التنميــة  وزارة 
العائــدة موزعــة علــى احملافظــات، علــى أن تتولــى 
وزارة التنميــة احملليــة إعــداد حصر بفــرص العمل 
باحملافظــات  املوجــودة  االســتثمارية  والفــرص 
املســتهدفة وموافــاة وزارتى الهجــرة والصناعة بها 
وكذا مقترحات السادة احملافظن فى هذا الشأن.
كمــا مت االتفــاق أيضــاً على تشــكيل جلنــة تضم 
ملــف  متابعــة  تتولــى  املعنيــة،  للــوزارات  ممثلــن 
العائديــن وتوفيــر فــرص عمــل لهــم، وســيتم عقــد 
اجتماع موســع للســادة الوزراء املعنين واحملافظن 
مبقــر مجلــس الــوزراء خــال الفترة املقبلــة ملتابعة 

آخر املستجدات فى هذا امللف املهم.
حضــر االجتمــاع مبقــر الــوزارة كا مــن اللــواء 
محمــد الزملــوط محافــظ الــوادى اجلديــد واللواء 
أشــرف عطية عبد البارى محافظ أســوان، واللواء 
وزارة  وقيــادات  قنــا،  محافــظ  الــداودى  أشــرف 

التنمية احمللية

أكد شعراوى، ضرورة توفير دعم وقروض ميسرة لبعض العمالة العائدة من الخارج عن طريق وزارة التنمية 
المحلية )برنامج مشروعك( ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 

وفاء حسن

وزير التنمية المحلية طالب المحافظين بحصر األعداد وتوفير وظائف لهم
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

0١7
أصدر المركز اإلعالمى لمجلس الوزراء تقريرًا 

تضمن إنفوجرافًا سلط الضوء على مدى 
صمود قناة السويس أمام األزمات، وتحسن 

حركة المالحة بها خالل الفترة األخيرة

كانت إيرادات قناة السويس 
خالل عام 2018/2017، قد بلغت 

نحو 5.6 مليار دوالر، و5 مليار دوالر 
عام 2017/2016، فى حين وصلت 

اإليرادات عام 2016/2015، نحو 5.1 
مليار دوالر

زادت إيرادات قناة السويس بالدوالر 
بنسبة 4.7% فى األعوام المالية 

خالل الفترة 2015-2020 مقارنة 
بالفترة 2010-2015، حيث بلغت 

إيرادات القناة خالل عام 2020/2019، 
نحو 5.7 مليار دوالر، بعدما كانت 5.8 

مليار دوالر خالل عام 2019/2018

محمد عبدالعزيز

من املؤكد أن قناة السويس اجلديدة ستبقى هدية 
مصــر للعالــم وملحمــة وطنيــة تضاف إلــى الرصيد 
الكبيــر مــن مالحــم الشــعب املصــرى خاصــة وأنها 
عكســت التقاء قــوة اإلرادة وحكمــة اإلدارة والتفانى 
فــى العمــل، وتأتــى الذكرى اخلامســة الفتتاحها فى 
وقــت متكنــت فيه قناة الســويس من تعزيــز مكانتها 
الرائدة وكســب ثقة عمالء املجتمع املالحي، بالرغم 
العالــم  التــى ميــر بهــا  مــن الظــروف االســتثنائية 
حركــة  علــى  كورونــا  ألزمــة  الســلبية  والتداعيــات 
التجــارة الدوليــة، حيــث جنحــت الدولــة مــن خالل 
هيئــة قناة الســويس فــى وضع اســتراتيجية للتعامل 
مــع األزمة وفق نهــج علمى ومدروس قائم على تبنى 
سياســات تســويقية وتســعيرية مرنة، باإلضافة إلى 
اتبــاع اإلجــراءات الوقائيــة واالحترازيــة مــن خــالل 
تفعيــل حزمــة اخلدمــات اإللكترونيــة املقدمــة عبــر 
املوقــع الرســمى للهيئــة، وأبرزها خدمــة طلب عبور 

السفن.
وفــى هــذا الســياق، أصــدر املركــز اإلعالمــى 
ملجلــس الــوزراء تقريــراً تضمن إنفوجرافاً ســلط 
الضــوء علــى مــدى صمــود قنــاة الســويس أمــام 
األزمات، وحتســن حركة املالحة بها خالل الفترة 
األخيــرة، باإلضافــة إلى اإلجنــازات التى حتققت 
علــى مدار الســنوات اخلمس املاضية فى املنطقة 

االقتصادية.
ورصــد التقريــر، زيــادة حركــة املالحــة فــى قنــاة 
الســويس بنسبة 4.4%، لتصل إلى 9.5 ألف سفينة 
عبــرت القنــاة خــالل النصف األول من عــام 2020، 
مقارنة بـ 9.1 ألف سفينة عبرت القناة خالل نفس 

الفترة عام 2019، وذلك بالرغم من أزمة كورونا.
ووفقاً للتقريــر، فقد لعبت احلوافز والتخفيضات 
املمنوحــة، دوراً بــارزاً فــى حتقيــق طفــرة كبيــرة فى 
معدالت عبور سفن الصب اجلاف وناقالت البترول 
وســفن الغــاز الطبيعى املســال خــالل النصف األول 
من 2020، حيث زادت ســفن الصب اجلاف بنســبة 
36.3%، كمــا زادت ناقــالت البترول بنســبة %9.6، 
فضــاًل عــن زيــادة ناقــالت الغــاز الطبيعــى بنســبة 

.%10.1
وأظهر التقرير، زيادة أعداد السفن العابرة للقناة 
لتصــل إلــى 19.3 ألف ســفينة عبــرت القناة خالل 

عــام 2020/2019، مقارنــة بـــ 18.5 ألــف ســفينة 
عبــرت القناة خالل عام 2019/2018، و17.9 ألف 
ســفينة عبرت القناة خالل عــام 2018/2017، و17 
ألــف ســفينة خالل عــام 2017/2016، بينما شــهد 
عام 2016/2015 عبور 17.3 ألف سفينة، فى حني 
زادت احلمولــة الصافية بنســبة 16.9% فى األعوام 
املاليــة خــالل الفتــرة 2015-2020 مقارنــة بالفترة 

.2015-2010
 هــذا وقــد اســتعرض التقريــر، زيــادة إيــرادات 
قنــاة الســويس بالــدوالر بنســبة 4.7% فــى األعوام 
املاليــة خــالل الفتــرة 2015-2020 مقارنــة بالفترة 
2010-2015، حيــث بلغــت إيــرادات القنــاة خــالل 
عــام 2020/2019، نحــو 5.7 مليــار دوالر، بعدمــا 
كانــت 5.8 مليــار دوالر خــالل عــام 2019/2018، 
ُموضحــاً أن هــذا التراجع يعــود إلى انخفاض حركة 
التجــارة العاملية بنســبة 18.5%، خــالل الربع الثانى 
لعام 2020، وتراجع مؤشــرات االقتصادات العاملية، 
وتأثيــر تداعيــات أزمــة فيــروس كورونــا على ســوق 

النقل البحري.
عــام  خــالل  الســويس  قنــاة  إيــرادات  وكانــت 
2018/2017، قــد بلغــت نحو 5.6 مليــار دوالر، و5 
مليــار دوالر عــام 2017/2016، فــى حــني وصلــت 
اإليرادات عام 2016/2015، نحو 5.1 مليار دوالر.
األولــى  املرتبــة  مصــر  احتــالل  التقريــر،  وأبــرز 
إفريقيــاً والثانيــة عربيــاً، مبؤشــر اتصــال اخلطوط 
نقطــة   66.7 بقيمــة  وذلــك  املنتظمــة،  املالحيــة 
عــام 2019، مقارنــة بـــ 62.4 نقطــة عــام 2018، 
هــذا بجانــب تقدمهــا 6 مراكــز فى مؤشــر أجيليتى 
للوجيســتيات فى األســواق الناشئة، لتحتل املركز الـ 

20 عام 2020، مقارنة باملركز الـ 26 عام 2019.
وتأتــى هذه املعدالت فى الوقــت الذى توقعت فيه 
وكالــة "فيتش" زيادة احلمولة العابرة لقناة الســويس 
خالل الفترة من 2020 إلى 2024، رغم تأثر املوانئ 
بأزمة كورونا، فى حني أكد صندوق النقد الدولى أن 
إنشــاء قناة الســويس اجلديدة ساهم فى دفع عجلة 
النمو االقتصادي، كما أشــار الرئيس الفرنســى إلى 
أن القنــاة متثــل أرضــاً خصبــة للفــرص االقتصادية 

بكافة املجاالت.
وعلــى صعيــد متصــل، أوضحــت منظمــة املجلس 

البحــرى البلطيقــى والدولــى ارتفــاع حركــة املالحة 
بقناة الســويس رغم توقعات تراجــع التجارة العاملية 
نتيجــة تفشــى فيــروس كورونــا، بينما أشــارت وكالة 
األنبــاء األمريكية إلى أن قيام احلكومة املصرية فى 
عــام 2015 بالتوســعة الكبيــرة فــى القناة ســمح لها 

باستيعاب أكبر السفن فى العالم.
الســويس  تنفيــذ قنــاة  إلــى أن  وجتــدر اإلشــارة 
اجلديــدة، اســتغرق 12 شــهراً، حيــث بلــغ إجمالــى 
الطــول الكلى للمشــروع 72 كم، مقســمة إلى 35 كم 
حفــر، و37 كم توســيع وتعميــق تفريعــات البحيرات 

الكبرى والبالح، وبعمق 24 متراً.
وقد انعكســت القناة اجلديــدة إيجاباً على خفض 
زمن العبور املباشر للسفن دون توقف من 18 ساعة 
ســابقاً إلــى )10 – 11( ســاعة، بجانــب تقليــل زمــن 
االنتظــار فى حالة وجوده إلى )3- 4( ســاعات بدالً 

من )6 – 8( ساعات سابقاً.
وإضافــة إلــى ما ســبق، وفى ســياق ذى صلة أبرز 
التقريــر، أيضاً إجنــازات املنطقــة االقتصادية لقناة 
الســويس خــالل 5 ســنوات، والتــى تشــمل البنيــة 
التحتيــة واملرافق، حيث بلغــت تكلفة تنفيذ عدد من 
محطــات الكهربــاء 4.4 مليار جنيــه، فى حني بلغت 
تكلفة إنشاء عدد من محطات املياه 5.4 مليار جنيه 
مــا بــني محطــات حتلية ميــاه البحر ومحطــات رفع 

وتنقية وخزانات تكديس.
ورصد التقرير، أن تكلفة تنفيذ أعمال شبكة طرق 
بأعلى املعايير العاملية فى املنطقة الصناعية بشــرق 
بورسعيد بلغت 4.2 مليار جنيه، بإجمالى أطوال 64 
كم، كما بلغت تكلفة تنفيذ أعمال حتسني التربة فى 
املنطقة الصناعية بشــرق بورسعيد 7.8 مليار جنيه 
مبســاحة 17 كــم2 كمرحلة أولى، بينمــا بلغت تكلفة 
إنشــاء عدد من محطات ووحــدات معاجلة الصرف 

الصحى 2.4 مليار جنيه.
وفيمــا يتعلق باملوانئ واخلدمات اللوجســتية، جاء 
فــى التقريــر أن تكلفــة إنشــاء 5 كــم مــن األرصفــة 
اجلديدة فى ميناء شــرق بورســعيد بلغت 6.8 مليار 
جنيه، وذلك بهدف زيادة أطوال األرصفة بامليناء من 
2.4 كم فى عام 2014، إلى 7.4 كم فى 2019، كما 
بلغ إجمالى استثمارات تنفيذ احلوض الثانى مبيناء 
العــني الســخنة، وإنشــاء محطــة تــداول احلاويــات 

الثانيــة )CT2( نحــو 10 مليــار جنيــه، وكذلــك بلغت 
تكلفة تنفيذ بنية حتتية معلوماتية مليكنة وإدارة ميناء 

غرب بورسعيد نحو 94 مليون جنيه.
هــذا وقــد مت افتتاح قناة ميناء شــرق بورســعيد 
متــر،   18.5 وعمــق  كــم،   9.2 بطــول  اجلانبيــة 
لتقليــل زمــن انتظار الســفن من 13.5 ســاعة إلى 
4.6 ســاعة، كما بلغت تكلفة تنفيذ محطة الصب 
اجلاف مبيناء األدبية بنظام BOT نحو 264 مليون 

جنيه.
واســتعرض التقرير، أبرز املشــروعات املســتهدفة 
واملتمثلــة  الســويس،  لقنــاة  االقتصاديــة  باملنطقــة 
فــى املنطقــة الصناعية الروســية بشــرق بورســعيد، 
باســتثمارات نحــو 6.9 مليــار دوالر، علــى مســاحة 
5.25 كم2، حيث توفر املنطقة 35 ألف فرصة عمل 
مباشــرة وغير مباشرة، بنســبة 90% عمالة مصرية، 
بجانب إقامة محطة متعددة األغراض مبيناء شــرق 
بورســعيد باســتثمارات مســتهدفة 1.5 مليار جنيه، 
 ،BOT برصيــف بطــول 900 متــر، وســاحة بنظــام
حيث توفر احملطة 2300 فرصة عمل مباشرة وغير 

مباشرة.
ووفقــاً للتقريــر، فإنه من املســتهدف أيضاً إنشــاء 
أكبــر مصنــع لألليــاف الضوئيــة بالعــني الســخنة، 
باســتثمارات أكثر مــن مليار جنيــه، وبطاقة إنتاجية 
4 مليــون كــم مــن الكابــالت ســنوياً، وذلــك خلدمــة 
االســتثمار احمللي، وكذلك التصدير للســوق العربى 

واإلفريقى واألوروبي.
وأبرز التقرير، مراكز التدريب الفني، واملتمثلة فى 
إنشــاء األكادميية املصريــة األملانية للتدريب التقني، 
باســتثمارات أكثــر مــن 22 مليــون يــورو، مــن قبــل 
التحالــف بني شــركة ســيمنس العامليــة ووزارة أملانيا 
االحتاديــة للتعاون االقتصــادى والتنمية، مع املنطقة 
االقتصادية لقناة الســويس، حيث ستقوم األكادميية 
بتوفيــر التدريــب ألكثــر مــن 5500 شــاب مصــري، 
مــا بــني مهندس وفنــى على مــدار اخلمس ســنوات 
املقبلة، وكذلك إنشاء مركز تدريب فنى بالتعاون مع 
احلكومــة الصينيــة، باســتثمارات 110 مليون جنيه، 
بهدف تدريب وتأهيل العمالة باملنطقة ورفع كفاءتها 
فــى إطــار اهتمــام املنطقــة بأهميــة تأهيــل العنصر 

البشري

كيف انقذت قناة السويس اجلديدة االقتصاد 
املصرى وهزمت مؤامرات أهل الشر؟

حلم السيسى

تكلفة تنفيذ أعمال شبكة طرق بأعلى المعايير العالمية فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بلغت 4.2 مليار جنيه، 
بإجمالى أطوال 64 كم، كما بلغت تكلفة تنفيذ أعمال تحسين التربة فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد 7.8 مليار جنيه 

بمساحة 17 كم2 كمرحلة أولى، بينما بلغت تكلفة إنشاء عدد من محطات ووحدات معالجة الصرف الصحى 2.4 مليار جنيه

رصد التقرير، زيادة حركة المالحة فى قناة السويس بنسبة 4.4%، لتصل إلى 9.5 ألف سفينة عبرت 
القناة خالل النصف األول من عام 2020، مقارنة بـ 9.1 ألف سفينة عبرت القناة خالل نفس الفترة عام 

2019، وذلك بالرغم من أزمة كورونا
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أحمد عز

 يعــود  للديكــور  اخلــاص مبسلســل »هجمــة مرتــدة« خــال األســبوع 
املقبــل، وذلــك إلســتئناف تصويــر العمــل، مبدينــة الســينما، وجتمــع 
نفــس  فــى  التصويــر  ويســتمر  العمــل  أبطــال  بــن جميــع  املشــاهد 

الديكور عدة أيام وينتقل بعدها فريق العمل إلى ديكور آخر.
 »هجمــة مرتــدة« مــن األعمــال املتوقــع لها املنافســة بقــوة، خاصة وأنه 
يضم مجموعة كبيرة من جنوم الصف األول، فضا عن تناوله لقصة 
حقيقيــة مــن واقــع ملفــات املخابــرات املصريــة، واملسلســل مــن تأليف 
باهــر دويــدار، وإخــراج أحمــد عــاء الديــب، ويشــارك فى بطولته هشــام 

أســبوع  بعــد  حريــر«  »خيــط  مبسلســلها  اخلــاص  للديكــور  تعــود 
إلســتئناف تصوير العمل، والذي جتســد من خاله دور موظفة فى 
احدى شــركات املقاوالت، وتتورط مع رئيس الشــركة والتى تكشفها 

أحداث املسلسل فى إطار اإلثارة والتشويق.
مسلسل »خيط حرير«، بطولة مى عز الدين ويشارك فى بطولته 
كل مــن الفنــان محمــود عبداملغنــي وسوســن بــدر ونيقــوال معــوض 
مي سليم وهنادي مهنا يوسف عثمان، ومن تأليف محمد سليمان 

عبداملالك، وإخراج إبراهيم فخر.

أكدت الفنانة الشابة إيمى إسالم أنها 
انتهت من تصوير أحداث دورها فى فيلم 
»سوء الرجالة«، والذى تدور قصته حول 

العالقات المعقدة بين الرجل والمرأة، 
مشيرة إلى أنها تجسد دور ممرضة تظهر 

»جدعنة« بنات مصر

رزان مغربى:

هــى إعالميــة ومغنيــة وممثلــة لبنانيــة، 
فــى ســن  برامــج  كمقدمــة  بــدأت عملهــا 
السادســة عشــرة، وكان ذلــك علــى شاشــة 
تليفزيــون »املســتقبل«، وحينها كانت أصغر 
مقدمــة برامــج فــى لبنــان.. هــى الفنانــة 
واإلعالميــة رزان مغربــى التــى تألقــت فى 
رمضــان املاضــى من خالل برنامــج »اغلب 
السقا«، وتعود خالل الفترة املقبلة للسينما 
مــن خالل فيلم »صابــر وراضى« مع النجم 

أحمد آدم.
وقالــت »مغربــى« لـ»املوجز« إنها ســعيدة 
باالنضمام للعمل واملشاركة مع طاقم الفيلم 
املميز، خاصة النجم أحمد آدم الذى ســبق 
أن تعاونــت معــه فــى مسلســل »الفوريجى« 
عــام 2010، مشــيرة إلــى أنهــا وافقت على 
املشــاركة فــى الفيلــم بنــاء علــى توافــر كل 
عوامــل النجــاح فــى العمل مــن قصة جيدة 
ومخــرج مميــز وكذلك شــركة اإلنتــاج التى 

توفر كل ما يحتاجه الفيلم.
»صابــر وراضــى« تأليــف محمــد نبــوى، 
وإخــراج أكــرم فريــد، وبطولــة أحمــد آدم، 
الديــن،  محيــى  ومحســن  مغربــى،  ورزان 
وجارى التعاقد مع باقى الفنانني املشاركني 
فــى البطولــة، وتــدور أحداثــه فــى إطــار 

كوميدى.
وعبــرت عــن ســعادتها بنجــاج برنامجها 
»اغلب الســقا« والذى قدمته خالل رمضان 
املاضــى، ونال إعجاب كثير من املشــاهدين 
الكبــار  وأحبــه  كلــه،  العربــى  الوطــن  فــى 
واألطفــال وتفاعلــوا معــه، مشــيرة إلــى أن 
كواليــس العمــل كانــت صعبــة جــدا خاصة 
بعد تفشى فيروس كورونا املستجد »كوفيد 
19«، ووقــف حركــة الطيــران ومنعهــم مــن 

العودة إلى مصر.
وأضافــت الفنانــة اللبنانيــة أنها ســعيدة 
جــداً بالتعــاون مــع أحمــد الســقا والــذى 
وصفتــه بالشــهم واجلــدع وصاحــب الــدم 
اخلفيــف، وقالــت إنــه وقــف بجوارهــا فى 
الغربــة، فرغــم أنها فى بلدهــا لبنان إال أن 
أهلهــا مقيمــون فــى مصر وتعتبرهــا بلدها 
األول، موضحــة أنهــا مقيمــة وســتقيم فــى 
مصــر إلــى النهاية ولن تغادرهــا أبداً، فهى 
بلــد األمــان وتشــعر بالراحة وكأنها وســط 
أهلهــا. وأكدت أنه يوجــد بينها وبني أحمد 
السقا »كيميا فنية« كبيرة، حيث إنه لديهما 

طاقة كبيرة حلب العمل، كما أنهما يعمالن 
علــى االنتهــاء مــن أى دور فــى أقصر وقت 
أخطــاء  أى  يتــركان  وال  منــه،  ميــالن  وال 
وراءهمــا، فضــاًل عــن وجود صداقــة قوية 
جتمعهــا بوالدتــه وزوجته وجنله »ياســني«، 
والــذى تعتبره صديقها املقرب. وقالت إنها 
شــعرت مبلل وضيــق عندما مت وقف حركة 
الطيــران، وكذلك الســقا أيضاً الذى شــعر 
باحلنــني لعائلته، فكانت تهــون عليه ويهون 
عليهــا، ومينحــان بعضهمــا طاقــة إيجابيــة 
الســتكمال املشــوار الصعــب، موضحــة أن 
فريــق عمــل البرنامــج كان مكونــاً من 300 
شــخص وأصبح 80 علــى نهايــة البرنامج. 
وقالــت »مغربــى« إنهــا كانــت تشــعر برعب 
مــن كل شــخص فــى اللوكيشــن خاصــة مع 
انتشــار كورونــا، فكانت تخاف مــن املاكيير 
واملصــور وكل شــخص، ولكــن كان يجب أن 

تنهــى مــا بدأتــه. وذكــرت أن أكثــر حلقة 
أعجبتهــا هى احللقة األولى مع النجم 
محمــد هنيــدى، التــى كانــت حلقــة 
مميزة، نظــراً للصداقة القوية التى 
جتمعهــم، مشــيرة إلــى وجــود جزء 
أن  البرنامــج. وأضافــت  مــن  ثــان 
أولــى جتاربها فــى التمثيــل بدأتها 
فى السينما، من خالل فيلم »حرب 
بوابــة  اعتبرتــه  والــذى  أيطاليــا«، 
دخولهــا للفن، وكذلك فيلم »حســن 
طيــارة« مــع النجــم خالــد النبــوى، 
والذى جسدت من خالله شخصية 
أعمالهــا  عــن  فضــاًل  رومانســية، 
الدرامية مثل مسلسل »عدى النهار« 
مع املخرج إســماعيل عبداحلافظ، 
مشــددة علــى أن مصــر كانت »وش 
السعد عليها«. وقالت »مغربى« إنها 
ال تهتم باأللقاب ولكنها أحبت لقبها 
الــذى أطلقــه عليهــا رئيــس قنــوات 
»إم بــى ســى مصر« وهو »كريســتالة 
الشاشــة«، مشــيرة إلــى أنهــا تعتبــر 
الغناء وسيلة تبقى على عالقة احلب 
بينها وبني اجلمهور، فالتواصل معهم 
علــى املســرح يوّلــد شــعوراً ال ميكــن 
جهــداً  يتطلــب  الغنــاء  لكــن  وصفــه، 
كبيــراً، وتفرغــاً تاماً، ولكنها ستســعى 

لتحقيق ذلك.

وأشــارت إلى أن هناك أســباباً رئيســية وراء حماســها لتجســيد 
دورهــا فــى الفيلــم، أبرزها التعــاون مع املخرجة نيفني شــلبى التى 
تهتــم بــكل تفاصيــل املمثــل وتركز عليها جــداً مهما كانــت صغيرة، 
وسيناريو العمل الرائع جداً والهادف والذى يحمل رسالة للجمهور.
وأضافت »إميى« أنها تعتبر الفيلم إضافة قوية ملشــوارها الفنى، 
مشيرة إلى أن شركة اإلنتاج للمنتج شريف مندور والتى تتولى إنتاج 
العمــل تتميــز بتقــدمي أعمــال فنية هادفــة ومحترمة للمشــاهدين. 
والفيلم من بطولة عدد من النجوم منهم باســم ســمرة وجنالء بدر 
وأحمــد وفيــق ومحمود الليثى وفراس ســعيد وانتصــار وعدد آخر 
من الفنانني، وســيناريو وحوار دينا السقا ونيفني شلبى والتى تقوم 

بإخراجه أيضاً.
وذكرت »إميى« أنها انتهت من تصوير مشاهدها األخيرة فى فيلم 
»زنزانة 7«، حيث جتســد شــخصية »سمر« والتى تختلف متاماً عن 
شــخصية »خديجة« فى فيلم »ســوء الرجالة«، حيث تلعب دور فتاة 
شــريرة وتشــجع طوال الوقت على األذى وإحلاق الضرر باآلخرين 
دون أى رحمــة، مضيفــة أن أحــداث العمــل مليئــة باملفاجآت، ومن 

الصعب أن يتوقعها اجلمهور أثناء مشاهدته لقصة العمل.
ويشــارك فــى بطولــة الفيلــم كوكبــة متميــزة مــن النجــوم، منهــم 
نضــال الشــافعى وأحمــد زاهر وعبيــر صبرى ومنــة فضالى ومايا 
نصــرى وإميى ســالم وإيهاب فهمى وأحمــد التهامى ومدحت تيخة 
ومصطفى هريدى وآخرون، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج 

إبرام نشأت.
وأبــدت ســعادتها بحصولها علــى جائزة املمثلــة األولى مبهرجان 
إبــداع املســرح للمتخصصــني، والتــى تعتبرهــا نقطــة فارقــة فــى 
مشــوارها الفنى، حيث لم تتوقــع إطالقاً على حصولها على جائزة 
ممثلــة أولــى وكانــت مفاجــأة لهــا. وأكــدت أن العديــد مــن النجوم 
تتمنــى التعــاون معهــم خــالل الفتــرة املقبلــة، وعلى رأســهم النجم 
كرمي عبدالعزيز والفنانة التونســية هند صبرى، مؤكدة أنها تتمنى 
الوقــوف أمــام كاميــرا العديد مــن املخرجني ومن بينهــم املخرجان 
محمــد ســامى وكاملة أبوذكــرى. وأضافــت أن األدوار الذى تتمنى 
جتسيدها ولم تسمح الفرصة لها فى تقدميها حتى اآلن هى أدوار 
»األكشــن« بصفــة عامة، مضيفــة أن أحالمها فى مجال التمثيل أن 
تكــون جنمة شــباك بالســينما املصرية من خــالل خوض البطوالت 
املطلقــة. وقالــت إنــه ال مانع لديها فى جتســيد أدوار اإلغراء طاملا 
فى ســياق الدراما، ومن خالل فكرة مهمة يســتفيد منها اجلمهور، 

ومع مخرج كبير تثق فيه.

محمد متساح

مصر »وش السعد« علىّ.. وهذه 
حكايتى مع »صابر وراضى«

أكدت الفنانة الشابة إيمى إسالم أنها انتهت من تصوير أحداث دورها 
فى فيلم »سوء الرجالة«، والذى تدور قصته حول العالقات المعقدة بين 

الرجل والمرأة، مشيرة إلى أنها تجسد دور ممرضة تظهر »جدعنة« بنات مصر

حقق الفنان 
أحمد عز خالل 

الفترة الماضية 
نجاحات فنية 
كثيرة ما بين 

الدراما والسينما 
وحتى المسرح، 
ورغم ذلك  لم 

ينجح فى تكوين 
أسرة بشكل 

مستقر حيث دخل 
فى مشاكل مع 

زوجتيه السابقتين 
المطربة أنغام و 

الفنانة زينة .

إميى إسالم:
أقبل أدوار اإلغراء بشروط 

وأمتنى العمل مع هؤالء

محمد متساح

فاروق لطفى

احمد عز رفض 
التعليق على 

ماتردد عن 
خطوبته من ابنة 
المحامى اشرف 

عبدالعزيز

سبق أن تداولت 
شائعات عن 

زواج احمد عز من 
منة شلبى ومنة 
فضالى وساندرا 

نشأت لكن لم 
يثبت حقيقة أى 

شائعة منهم

خــالل الســاعات املاضيــة مت تــداول 
صــور جتمعه بنجلة احملامى اخلاص به، 
وأشــيع أنــه مت خطبتهمــا وهــذا مــا نفاه 

مقربني من الفنان.
والصور املتداولة مت التقاطها فى عيد 
ميــالد ابنة احملامى أشــرف عبدالعزيز، 
وهــو محامى املطرب عمرو دياب، وعدد 
مــن املشــاهير، والذى ظهر بجــوار ابنته، 
التى ظهرت بفستان كاجوال أبيض اللون، 
حيــث يتميز بأنه متوســط الطول ومزين 
بنقــوش، مــع مكيــاج بســيط و تســريحة 
شــعر انســيابية بينما ظهــر الفنان أحمد 
عــز بـ»شــورت« و»تيشــرت« فــاحت اللون، 
و»كاب«، طبقــا ملا نشــره احملامــى وابنته 

على موقع الصور انستجرام.
و لــم يعلــق الفنــان أحمــد عــز، علــى 
اخلطوبــة املزيفــة، عــن طريــق أى بيــان 
إعالمــى أو من خالل منصــات التواصل 

االجتماعي.
ولــم تكــن هى أول مرة تخرج شــائعات 
عــام 2018،  ففــى  عــز  تفيــد بخطوبــة 
تداولت أخبار تفيد بأن الفنان أحمد عز 
يســتعد إلعالن خطوبته من مغنية شــابة 
تدعــى منى مكاوى، وذلك بعد أيام قليلة 

من خسارته قضية الفنانة زينة.
يعلــن  ســوف  عــز  أحمــد  أن  وأشــيع 
خطوبتــه مــن الفتــاة التــى تدعــى منــى 
بقــوة  اخلبــر  هــذا  ليتصــدر  مــكاوى، 
قــرار  انطــالق  بعــد  التواصــل،  مواقــع 
احملكمة بإلزامه دفع 30 ألف إســترلينى 

كمصروفات دراسية لتوأم زينة.
ونفــى حينهــا أحمد عز خبــر خطوبته 
املتــداول، مشــير إلــى أن هــذه الشــائعة 
وأن  عنــه،  تطلــق  التــى  األولــى  ليســت 
مصــدر هــذا اخلبر غير معلوم ولكنه فى 
النهايــة غيــر صحيح، وهــو ال يهتم بهذه 

الشائعات.
أن  البعــض   أكــد  عــام 2015،  وفــى 
احتفــل بخطوبتــه،  عــز  أحمــد  الفنــان 
فــى ســرية تامة علــى فتاة مــن خارج 
الوسط الفنى تدعى دينا، وهى ابنة 
أحــد رجــال األعمــال، وإن حفــل 
اخلطويــة أقيــم فى منزل أســرة 
خطيبتــه فــى القطاميــة شــرق 

القاهرة.
لتعــود محاميــة عــز، حينها 
وتنفى كل تلك األخبار وتقول 
إن عز لم يتزوج، مضيفة أنها 
ال تعلم مصدر هذه األخبار.
الســورية  الفنانــة  وكانــت 
أصالــة، أولــى النســاء فــى 
وذلــك  عــز،  أحمــد  حيــاة 
بسبب صداقتهما الشديدة، 
والتى فتحت املجال للعديد 

من الشائعات.
جــداًل،  األمــر  وزاد 
للفنانــة  "عــز"  مشــاركة 
فــى  كـ"موديــل"،  الســورية 
ببدايتــه  كليباتهــا  أحــد 
الفنيــة، والــذى كان بعنوان 
"ملا جــت عينك فى عيني"، 
وهــى إحــدى أغانــى ألبوم 
الــذى  بيرحتلــك"  "قلبــى 
أصدرته أصالة مع شــركة 
عالــم الفن قبــل 17 عاًما 

وحتديًدا عام 1998.
نفــت  "أصالــة"  أن  إال 
األمر وأكد أن عالقتهما 

صداقــة فقط، وامتدت حتى اليوم، حتى 
أنهــا قامــت بإهــداء أغنيــة له فــى فيلمه 

"والد رزق"، بعنوان "تساهيل".
وتــرددت شــائعات أخرى حــول الفنان 
أحمــد عــز، ولكن هذه املــرة مع املخرجة 
فــى  شــاركته  والتــى  نشــأت"،  "ســاندرا 
"مســجون  منهــا  األفــالم،  مــن  العديــد 
ترانزيــت واملصلحــة ومالكــى إســكندرية 

والرهينة".
عاطفيــة  عالقــة  ثمــة  أن  وقيــل 
جتميــع بــني االثنــني، وذلك بســبب تعدد 
مشــاركتهما مًعــا، وفى أثنــاء صمت "عز" 
أحــد  فــى  "ســاندرا"  خرجــت  الغريــب، 
البرامــج وأكــدت أن عالقتهــا بعز عالقة 

صداقة فقط.
وشددت على أنه إذا كان هناك عالقة 
مــن  أحــد  فلــن مينعهمــا  بينهمــا،  حــب 
إعالنهــا حتــى الديانــة املختلفــة لــم تكن 
عائًقــا فى نظر ســاندرا، مشــيرة إلى أن 

عائلتها متحررة ولديها عقلية متفتحة.
وجمعت بعض األفالم بني عز والفنانة 
اللبنانيــة نور، وذلك قبل زواجها، وهو ما 
فتــح املجــال أيًضا للعديد من الشــائعات 
حولهما، الســيما وأن اجلمهــور كان يرى 

أنهما ثنائى متفاهم.
والتــزم "عز" الصمت، ولم يرد على ما 
يقــال، حتــى انتهت هذه الشــائعات بخبر 
زواج "نور" من رجل أعمال ليس معروف.
أمــا الفنانــة منة شــلبى والتى شــاركت 
عــز أيضا فــى فيلمني وهما "بــدل فاقد" 
و"شــباب تيك أواي"،فقد تــرددت العديد 
مــن األقاويــل بــأن هنــاك عالقــة جتمــع 
بــني الثنائى، الســيما وأنهمــا حرصا فى 
يــوم العــرض اخلاص لفيلم "بــدل فاقد"، 
على احلضــور مًعا واالنصراف فى نفس 
التوقيــت، وهــو األمــر الــذى رجــح كفــة 

تأكيد اخلبر فى هذه الفترة.
وتــزوج الفنــان أحمــد عز مــن املطربة 
أنغام ســرا لفترة كبيرة، حيث كان اخلبر 
ال يصــدق مــا بــني شــائعة وحقيقة، حتى 
أنهــت أنغــام هــذا اجلدل، ونشــرت عقد 
زواج عرفــى مت بينهمــا، لتضــع "عــز" فى 
خانــة شــديدة الســوء، بعدما نفــى األمر 
أكثــر من مــرة، ليعود مجــدًدا ويؤكده هو 

اآلخر.
أمــا زوجــة أحمــد عــز وهــى الفنانــة 
زينــة فقــد بــدأت احلكاية عندمــا تفاجأ 
املواقــع  علــى  منتشــر  بخبــر  اجلمهــور 
اإلخباريــة، يفيــد بأن "زينــة" تتهم الفنان 
أحمــد عــز بإنكار أبنــاءه منهــا، وهذا ما 
نفــاه فــى أكثر مرة بجملة"أقســم باهلل ما 

اوالدي"
صــور  تســربت  اإلنــكار،  وبرغــم 
للفنــان أحمــد عــز برفقــة "زينــة" وهــو 
يقضيــان شــهر العســل، وبعــد العديــد 
مــن التفاصيــل، قــررت احملكمــة تأكيد 
ادعــاءات "زينــة"، وحكمت بأنــه بالفعل 

والد التوأمني.
وأثنــاء أزمــة "عــز وزينــة"، كان "عــز" 
يستأنف نشــاطه الفنى، وبدأ فى تصوير 
مسلســله "اإلكســالنس"، لتخــرج أخبــار 
جديدة حول ارتباطه بالفنانة الشابة منة 
فضالــى التــى شــاركته بطولة املسلســل، 

وكالعادة أيًضا، رفض "عز" التعليق.
ونفــت "منــة" الشــائعة، وأكــدت أنهــا 
مجــرد أقاويل واهية الغــرض منها فقط 
البلبلــة والتأثيــر علــى قــرار احملكمة فى 

قضية "زينة".

ما ال تعرفه عن عدد مرات 
زواج وخطوبة أحمد عز

وان
جن

الد
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أحمد زاهر 
وصــف الفنــان أحمــد زاهــر منتقــدي فيلمــه »زنزانــة 7« بـ«الفتايــن« 
خــال لقائــه مــع اإلعاميــة فاطمــة مصطفــى يف برنامــج »الراديــو 
بيضحــك« علــى 9090. وتابــع »زاهــر«: »النــاس اللــي بتقــول الفيلــم 
مقاوالت أو مســروق من فيلم تركي ناس بتفتي وناس بتمشــي وراها 
وتشــير من غير تدقيق«. وأوضح أنه يرى البطوالت النســائية فرصة 
جيــدة للمنافســة خلــروج عمــل فنــي جيــد، موضحــا أن البطــوالت 
الرجالية تنجح أكثر من النسائية، مشيرا إلى أن من تنال البطولة 

من النجمات على الساحة تستحقها بجدارة.

محمد رمضان
نشر  فيديو جديدا له عبر خاصية االستورى عبر 
حســابه الشــخصى مبوقــع التواصــل االجتماعــى 

لتبادل الصور والفيديوهات  »انستجرام«. 
وظهــرت زوجــة محمــد رمضــان وهــى تقبلــة علــى 

خده على انغام ام كلثوم من سيارتة اخلاصة.
الرمضانيــة  الدرامــا  ســباق  فــى  محمــد   وشــارك 
ببطولــة مسلســل »البرنــس« مــع  عــدد مــن جنــوم 

الفن.

رحمة حسن
 نشــرت  صــورة جديــدة لهــا،  مــن خــال حســابها الشــخصى 
على موقع التواصل االجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات 
»إنســتجرام«.ةوعلقت رحمــة علــى الصــورة قائلــة »احلمــدهلل 

على كل شيء GOOD NIGHT احلمدهلل. 
»ســابع  فــى بطولــة مسلســل  وشــاركت رحمــة حســن مؤخــرا 
جار«وهــو مــن بطولــة »دالل عبــد العزيــز، شــيرين، ســارة عبــد 
الرحمــن، هانــى عــادل، نيقــوال معــوض، هيــدى كــرم«، وقصــة 

وسيناريو وحوار هبة يسري.

أصبح إمتالك طائرة خاصة أمرًا ليس بالغريب، 
وحقق العديد من نجوم الفن أحالمهم 

بإمتالك طائرات خاصة كان آخرهم النجمة 
ياسمين صبري والنجم محمد رمضان الذي 

يعتبر من أكثر الفنانين الذين يختارون 
مشاركة صور ممتلكاتهم الثمينة عبر 

مواقع التواصل االجتماعي

فاروق لطفى

يف البداية حققت إليسا جناحا كبيًرا 
من خالل أغنيتها "هعتبرك مت"، والتي 
طرحتها ضمن البومها األخير "صاحبة 
رأي" جناًحا كبيرا حيث حتطت األغنية 
حاجــز املليــون و300 الــف يف أقــل من 
أســبوع، وعلي الرغم من عدم إختالف 
اجلميــع علي جمال األغنية إال أن رواد 
يرونهــا  اإلجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
حتض ضد الرجال بشكل قاسي، وهي 
مــن كلمــات أمير طعيمــة، وأحلان زياد 

برجي، وتوزيع أحمد إبراهيم.
مــت  "هعتبــرك  األغنيــة:  وتقــول 
ومــن بكرا، أنــا هالبس أبيــض وأخلي، 
أصحابي وأهلــي يهنوني، هعتبرك مت 
ولــو جانــي، مخلوق بعينيــه ينكر موتك 

حا اعتبره أنا زيك فعيوني".
ولــم تكن هــي األغنية األولي إلليســا 
التــي حترض ضد الرجــال ففي أغنية 
"هيلف يلف" والتي قدمتها ضمن البوم 
أســعد واحــدة يف عــام 2012، وقالــت 
فيــه بــكل ثقــة "هيلــف يلــف ويرجعلــى 
عشــان  ويدمعلــى  قدامــى  وهيجــى 
أســامحه وأنســى وأعديهــا"، فهى على 
يقــني أنها تركتــه برغبتها وإنه ســيعود 
لهــا، واألغنية من كلمــات نادر عبداهلل 
وأحلان تامر عاشور، حيث غنتها إليسا 

مبشاركة وائل كفورى.

وعــن أنانيــة الرجــال قدمــت إليســا 
واضحــة  رســالة  "كرمالــك"،  أغنيــة 
وجهتها إليســا فى هــذه األغنية حينما 
قالــت "أنانــى انــت أنــى حبيبــى جــرب 
تنســانى" فــكان حديثهــا واضًحــا عــن 
أنانيــة الرجــال التــى تعانى منها نســاء 
كثيــرة، وهي من كلمــات وأحلان مروان 
خــوري وهــي من البــوم بســتناك الذي 

طرحته يف 2006.
وعــن إحتقارهــا للرجــل وســقطوها 
مــن عينــه، وقالــت مــن خــالل أغنيــة 
نــادر  كلمــات  مــن  وهــي  "مصدومــة" 
عبداهلل ووليد ســعد وقالت من خاللها 
"مصدومة عشــان شكله فى عينى بقى 
مــش والبد" وأكــدت عليها حينما قالت 

"مهو مش صغير ع الكالم ده".
ويف وضــع النهاية للمرأة القوية التي 
ال تبالي بغياب الرجل عنها وهجره لها 
قالت من خالل أغنية"فيه شي أنكسر" 
مــن كلمات واحلان مروان خوري "بينى 
انا وبينك خالص فى شــىء انكسر، ما 

بسألك مني انهزم ومني انتصر".
ويف عام 2014 من خالل البوم "حالة 
"إنســانة  أغنيــة  إليســا  قدمــت  حــب" 
وضعــت  األغنيــة  هــذه  وفــى  بريئــة"، 
إليســا كثير أمام أنفســهم عندما قالت 
"واحلالــة اللــى انا وصللهــا معاك مش 

من يوم"، ألنها حتدثت عن األمور التى 
جتعــل املرأة تكره الرجل عن اقتناع تام 

منها.
واســتكماال حلقوق املــرأة يف كليب يا 
مرايتي، متّيز العمل بقصته التي تعالج 
العنف املنزلي ضد املرأة، وأظهرت فيه 
إليسا، جمال فاتن وأنوثة طاغية، حيث 
جسدت دور امرأة متزوجة وأم لطفلني 
معاملــة  بســبب  بائســة  حيــاة  تعيــش 
زوجهــا العنيفــة لها، فيمــا حترص هي 
- أي الشــخصية التــي تؤديهــا إليســا 
يف الكليــب - علــى إخفــاء ذلــك عــن 
نهايــة  ويف  منهــا،  واملقربــني  أطفالهــا 
الفيديــو، تقرر هذه املــرأة املعنفة طلب 
الطالق من زوجها، وتأخذ على عاتقها 

مسؤولية تربية أوالدها.
وحــول تســليطها الضــوء على قضية 
"ملكــة  شــددت  املــرأة،  ضــد  العنــف 
اإلحســاس" يف إحــدي لقاءاتهــا علــى 
أنــه "بإمكان أي امرأة تعاني أن تنتفض 
وتكســر صمتها وأال تستســلم.. وتتخذ 

قرارها فترسم خط حياتها بيدها".
يذكر أن أغنية "يا مرايتي" من كلمات 
أحمــد ماضي وأحلان زياد برجي، وقد 
مت تصويــر الفيديــو كليب احلــاص بها 
علــى مدى يومني يف صربيا حتت إدارة 

املخرجة إجني جمال.

العيــال  مــن  مفاجــأة  فــى 
هانــى  املنتــج  قــرر  الثقيــل 
مسلســل  تقــدمي  أســامة 
جديد يحمل اســم »منرة 
عــدد  يضــم  اتنينــى، 
النجــوم  مــن  كبيــر 
ويتولــى  املصريــني، 
إخراجــة 8 مخرجني 
رأســهم  علــى  كبــار، 
محســن  تامــر  املُخــرج 
وطــارق العريان ومحمد شــاكر خضير 
وهادى الباجور وهانى خليفة وآدم عبد 

الغفار وأحمد النجار.
واملسلســل يقــدم كل حلقــة قصــة 
ُمختلفــة بأبطال ُمختلفني، ومن بني 
جنــوم العمل املُشــاركني، منى زكى 
ونيللى كرمي وشــيرين رضا وعمرو 
وماجــد  مالــك  وأحمــد  يوســف 
الكدوانــي، مؤكــًدا أن العمــل كان 
مــن املقــرر تصويــره فــى أكثر من 
مدينــة عربيــة لكن نظــًرا لظروف 
جائحــة كورونا تغيرت اخلطة ليتم 

التصوير داخل مصر فقط.
وانتهــوا فــى املسلســل تصويــر 4 
حلقات كاملة، من بينهم حلقة النجمة 
نيللى كرمي والتى يتولى إخراجها تامر 
محســن، وقامت بتصوير أسبوعني من 
احللقة فى لبنــان بنهاية العام املاضي، 
وصــورت أســبوعني أخرين فــى مدينة 
اجلونــة بالغردقــة فــى مصــر، وهنــاك 
حلقــات مت تصويرهــا فــى مدينــة جدة 

بالسعودية قبل انتشار كورونا.
املخــرج  كشــف  أخــر  ســياق  وفــى 

محمــود كامل عن آخر تطــورات فيلمه 
اجلديد "الصندوق األسود" والذى يقوم 
ببطولته كل من منى زكى ومحمد فراج. 
وقال محمود كامل  : إن العمل حاليا 
فــى مرحلــة املونتــاج حيــث انتهيت من 
تصويره منذ فترة وحتديدا قبل انتشار 
وتوقفنــا  املســتجد،  كورونــا  فيــروس 
عــن تنفيذ باقــى مراحل الفيلم بســبب 

املرض. 
واضــاف كامــل: ســعيد بالتعــاون مع 
الفنانــة منــى زكى، واتصــور انها تظهر 
بشــكل مختلف فى هذا الفيلم مع باقى 
فريــق العمــل، خاصــة ان قضيــة هــذا 
والتشــويق  بالصراعــات  العمــل مليئــة 

واالثارة. 
واوضح كامل أن العمل يشبه الى حد 
مــا فــى اطاره الفنــى، فيلــم "ادرينالني" 
والذى قدمته منذ فترة مع الفنان خالد 
الصاوى وغــادة عبد الرازق والذى كان 
يعتمــد على التشــويق واالثــارة والتاثير 

النفسى على االنسان بشكل عام. 
وأشار إلى أن فيلم الصندوق األسود 
تــدور احداثــه فــى ليلتــني علــى االكثر 
وليــس كمــا يــردد البعــض بــان احداثه 

تدور فى ليلة واحدة.
يذكــر ان الفيلــم تــدور أحداثــه حول 
تعــرض منــى زكــى للخطــف مــن قبــل 
"هجــام" و"ســارق"، وهــو مــا يعرضهــا 
ايضا للكثير من املخاطر بســبب حملها 

الذى يعد اللغز الرئيسى فى العمل.
والفيلــم بطولــة منــى زكــى ومحمــد 
فــراج ومصطفى خاطــر وتاليف احمد 

وهيثم وهدان واخراج محمود كامل.

لقاء 
السحاب 

»منرة 2« يجمع بني 
منى زكى و نيللى كرمي 

أصبح تعتبر المطربة 
اللبنانية إليسا من أكثر 
الفنانات الالتي يقدمن 

أغاني الحب والرومانسية و 
لقبت بـ"ملكة اإلحساس"، 
ولكن ما بين الحين واآلخر 
تقدم أغاني ضد الرجال، 

وتكشف عن نظرة االحتقار 
للرجل وتحرض النساء علي 
أخذ حقهن وتلقين الرجل 

درسا ال ينساه فى عمره، 
ومن خالل هذا التقرير 
نستعرض أهم أغاني 

إليسا التي جعلتها "ملكة 
الدبش"

»إال أنا« يناقش قضايا المرأة.. 
و»شديد الخطورة« أولى تجارب 

أحمد العوضى فى نوعية 
المسلسالت القصيرة

البدايــة مــع مسلســل »احلرامــى« الــذى انطلــق تصويــره 
األســابيع املاضيــة فهــو ينتمــى لنوعية املسلســالت ذات الـ10 
حلقات، ويشــارك فى بطولته نخبة كبيرة من جنوم الفن منهم 
أحمــد داش، رانيا يوســف، كارولني عزمــى، رانا رئيس، وعدد 

من ضيوف الشرف، ومن إخراج محمد سالمة.
وتــدور أحــداث املسلســل فى إطــار اجتماعى حــول زوجني 
يجســد أدوارهمــا الفنانــة رانيا يوســف والفنان بيومــى فؤاد، 
ولديهما ثالث بنات ويتعرض منزلهما للسرقة ومن هنا تتوالى 
األحــداث، وهــذا العمــل يعــد البطولــة املطلقة األولــى للفنان 
الشــاب أحمد داش، إذ يجســد شــخصية احلرامى، وذلك فى 

إطار كوميدى عائلى.
وانطلــق خــالل األيــام املاضية عرض أولى حلقات مسلســل 
»الشــركة األملانيــة ملكافحــة اخلــوارق جمجــوم ومب مب«، علــى 

إحدى املنصات اإللكترونية، وذلك بعد تأجيله أكثر من مرة.
وينتمــى املسلســل إلــى نوعيــة أعمــال الرعــب ولكن بشــكل 
كوميــدى مــن خــالل شــخصني همــا األول يدعــى »جمجــوم« 
والثانى يدعى »مب مب« يكونان فريقا لعمل شــركة حتمل اســم 
»الشــركة األملانيــة ملكافحــة اخلــوارق« للعمــل علــى مكافحــة 
ومحاربــة اخلوارق وتقــع لهما العديد من املفارقات الكوميدية 
فــى كل مــكان يذهبــان لــه ملزاولــة عملهمــا، والعمــل ال يعتمد 
على اجلانب الكوميدى فقط، بل سيظهر لكل شخصية منهما 
العديد من املشــكالت االجتماعية اخلاصة باحلياة املعيشــية، 

وكذلك العالقات العاطفية فى إطار درامى.
ملكافحــة  األملانيــة  الشــركة   - مب  ومب  »جمجــوم  مسلســل 
اخلوارق« تدور أحداثه فى 15 حلقة، وهو من تأليف مصطفى 
صقــر ومحمــد عز وكــرمي يوســف وإبراهيم خطــاب، وإخراج 
إســالم خيــرى، وبطولــة محمــد عبدالرحمــن ومحمــد ســالم 
وميرنــا جميــل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشــرف مثل 
أحمد الســعدنى، أحمد فتحى، شــيماء ســيف، محمد ثروت، 

عمرو وهبة وآخرين.
هذا باإلضافة إلى مسلسل »ليه أل« الذى عرض على إحدى 
املنصــات اإللكترونيــة خــالل الفتــرة املاضيــة وحقــق جناحــا 
جماهيريا كبيرا، وتصدر املسلسل محركات البحث بعد عرض 
احللقــة 15 واألخيرة. وأثار املسلســل الكثيــر من اجلدل حول 
قصتــه التــى تــدور حول »عاليــا« التى جتســدها الفنانة أمينة 
خليــل وهــى شــابة مــن عائلــة تقليدية يتحكــم اآلبــاء فيها فى 
زمــام أمــور اجليل األصغر، لكنها تقرر فجأة اإلمســاك بزمام 
أمــور حياتهــا، حتــى وإن وضعها ذلــك فى مواجهــة عنيفة مع 
أغلــب أفــراد العائلــة. واملسلســل اجتماعى يتنــاول قصة جيل 
يريــد التحكــم فــى زمــام أمــور حياته وحيــاة أبنائــه، حتى ولو 
جتــاوزت أعمارهــم الثالثــني، وجيل فى الثالثينــات من العمر 
يحاول تسلم الراية وخلق مساحة من االستقالل وحرية اتخاذ 
القرار، صراع ما بني التشــبث بالتقاليد ولو كانت بالية، وبني 

الرغبة فى التجديد ولو كانت مخاطرة.

مسلســل »ليه أل«، من تأليف ورشــة ســرد حتت إشــراف 
السيناريست مرمي نعوم، سيناريو وحوار دينا جنم ومجدى 
أمــني، وشــارك فــى بطولته كوكبة مــن النجوم منهــم أمينة 
خليل ومحمد شرنوبى وهانى عادل وعمر السعيد وشيرين 
رضــا وهالــة صدقــى ومحمــد شــاهني ومــرمي اخلشــت، 

وغيرهم.
وينضــم إلــى هــذه القائمــة مسلســل »إال أنــا« الــذى أعلــن 
صناعــه العــودة مــن جديــد لتصويــر احلكايــات املتبقيــة مــن 
املسلســل، نظــراً لعرض حكايتني فقط منه قبل توقفه بســبب 
موســم رمضــان املاضــى، وتفشــى فيــروس كورونا املســتجد. 
ومــن املقــرر أن يعــود فريــق العمل إلــى موقــع التصوير خالل 
األيــام املقبلة لتصوير أول مشــاهد حكاية »أمل حياتى«، وهى 

احلكاية الثالثة من العمل الذى يتضمن 6 حكايات.
وســيكون أبطــال حكاية »أمــل حياتى« حنان مطــاوع بيومى 
فؤاد، وســلوى عثمان، ونور محمود، نانســى صالح، شاهيستا 
ســعد، رامى الطمبارى، أحمد كشــك، رضوى الشــريف، سمر 
عالم وهو تأليف أمني جمال، وشــريف يســرى، وإخراج أحمد 

حسن.
مسلســل »إال أنــا« تــدور أحداثــه فــى 60 حلقة، وهــو عبارة 
عــن مجموعــة من القصص املســتقلة، كل قصة منها تدور فى 
10 حلقات، وتســرد تلك القصص وقائع وأحداثا حقيقية فى 
معظمهــا تتعرض ملوضوعات تهم املجتمــع بصفة عامة واملرأة 

بصفة خاصة.
ونختتــم مبسلســل »شــديد اخلطــورة« الذى انطلــق عرضه 
األيــام املاضية على املنصة اإللكترونيــة »watchit« بعد تأجيله 
ألكثــر مــن مرة ويقــوم ببطولته الفنان أحمــد عوضى ويخوض 
من خالله جتربة املسلسالت القصيرة ألول مرة، ويجسد فيه 
دور شــاب يدعى »مالك« يعيش مع والده املُســن، ويجسد دوره 
الفنان هادى اجليار، إال أن حظه الســيئ يقوده للوجود داخل 
أحــد البنــوك أثناء الســطو عليهــا، من قبل إحــدى العصابات 
فيصبــح أحــد شــهود العيــان على عملية الســطو، مــا يعرضه 
لتهديــدات تطــال أســرته وتتوالى األحداث فى إطار تشــويقى 
اجتماعــى. حيــث يتناول املسلســل عــدة قضايا مهمــة أبرزها 
عالــم الهاكــرز، والشــائعات التــى يروجها البعــض على مواقع 
السوشــيال ميديا، ومدى خطورتها علــى األمن القومى للبالد 
واألجيــال  الشــعوب  علــى  الشــائعات  تلــك  وتأثيــر  العربيــة، 
الصغيــرة، كذلــك مــدى تأثيرهــا علــى إحــداث البلبلة وســط 
املؤسسات والشعب وضرب جميع األفكار وبث الروح الهدامة 
فــى البالد. ويشــارك فــى بطولة مسلســل »شــديد اخلطورة« 
مجموعــة مــن النجوم منهــم أحمد العوضــى، ورمي مصطفى، 
وريــاض اخلولــى، وهــادى اجليــار، ومحمــود حجــازى، وناهد 
رشدى، وحمزة العيلى، وحسنى شتا، وخالد كمال، ومن تأليف 
محمد ســيد بشــير، وإخراج حســام علــى، ومن املقــرر تقدمي 

املسلسل على أكثر من جزء كل جزء سبع حلقات.

فاروق لطفىشرين جمال

املسلسالت القصيرة تخطف قلوب املشاهدين وفلوس املنتجني

بدأت فكرة المسلسالت القصيرة 
فى االنتشار بالدراما المصرية وسط 
ترحيب كبير من نجوم الفن وشركات 

اإلنتاج، فهى لها الكثير من المميزات، 
أهمها أن أحداثها قصيرة ومكثفة 

ومدة الحلقة لم تتجاوز النصف ساعة، 
وفى البداية كانت مقتصرة على 

الفنانين الشباب فقط لكن فى الوقت 
الحالى شهدت مشاركة نجوم الصف 

األول، وفى السطور المقبلة يرصد 
»الموجز« تفاصيل هذه األعمال.

عدوة 
الرجالة

ملاذا تخلت إليسا عن لقب »ملكة اإلحساس«؟

صناع الدراما يرفعون شعار »ال للملل«

»ليه أل« يسلط الضوء على صراع األجيال.. وجرأة المسلسل أثارت الجدل
أحمد داش يخوض أولى بطوالته المطلقة من خالل »الحرامى« أمام رانيا يوسف وبيومى فؤاد
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

0١0
لم يكن عبدالحليم حافظ مجرد مطرب 

يمتلك صوتًا عذبًا يلهب به قلوب 
العاشقين، وإنما كان أيضًا صوتًا 

سياسيًا استغلته ثورة 23 يوليو فى 
الوصول للبسطاء

كيف أنقذت سعاد حسنى عبداحلليم حافظ من قبضة صالح نصر؟
السندريال والعندليب

لــم يكــن عبداحلليــم حافظ مجــرد مطرب 
ميتلــك صوتاً عذباً يلهب به قلوب العاشــقني، 
وإمنا كان أيًضا صوتاً سياســياً اســتغلته ثورة 
23 يوليــو فــى الوصول للبســطاء، عبر أغانيه 
الثوريــة التــى عبــرت عــن املرحلــة اجلديــدة 
آنــذاك، والتــى كان للفن دور كبيــر فى قبولها 

لدى املصريني، بل والعرب.
وفى كتابه »حليم وأنا«، يروى الدكتور هشام 
عيســى، الطبيب اخلــاص للعندليب، أن بعض 
الصحــف تعرضــت لنقــد احليــاة الشــخصية 
لـ»حليــم«، فما كان مــن الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصــر إال أن خاطــب الصحفيني، قائاًل 
إنــه يعتبــر العندليب جهــازاً إعالمياً وســفارة 
متنقلــة ملصــر والقوميــة العربيــة التــى يدعــو 
إليها وانتقد اإلســاءات الشخصية له وألمثاله 

من الرموز الوطنية.
وكانــت الثورة تعتبر اإلعالم املوجه ملســاندة 
حركات التحرير العربية فى اجلزائر، واليمن، 
وفلســطني هــو مدفعيتهــا الثقيلــة، ولم يخيب 
»حليــم« الرجــاء فغنــى لثــورة اجلزائــر »أرض 
اجلزائر« لبليغ حمدى، وغنى للجنود العائدين 
من اليمن أغنية »يا حبايب بالســالمة« حملمد 

عبدالوهاب.
ويــروى أن »حليم« كان قد أصّر على إدخال 
بعــض الفقــرات مــن خطــب عبدالناصــر فى 
بدايــة إحــدى أغانيــه التــى كان يقدمهــا فــى 
عيد الثورة ولم يكن ذلك ضمن ما كتبه مؤلف 

األغنية.
وحــني بــدأت األغنية بصوت خطــب جمال 
عبدالناصــر أخــذ يلتفــت حولــه باحثــاً عــن 
مصدر التســجيل، وحني بدأ حليــم الغناء بدأ 
الرئيس الراحل يبتسم وظهرت عليه عالمات 
اإلعجــاب بهــذا التجديد، أمــا العندليب فقد 
أحــس بســعادة غامــرة وبعــد ذلك أخــذ يقلد 
يكتشــف  أن  وقبــل  دهشــته،  أثنــاء  »ناصــر« 

احلقيقة.
غنــى »حليــم« فــى كل أعيــاد الثــورة وأحب 
ذلــك لســبب آخــر. إن أســعد حلظــات املغنى 
فــى حياتــه هــى اللحظــة التــى تــذوب فيهــا 
احلواجــز بينه وبني جماهيره، ويشــعر أنه قد 
مت اكتشــافه مــن قبلهم، وهى نقطــة الالعودة 

إلى الفشل وهى حلظة والدة النجم.
حــدث ذلــك فــى عيــد الثــورة األول يوم 23 
يوليــو 1953 حــني قدمــه يوســف وهبــى ألول 
مرة ليشــارك الفنانني احملتفلني بالعيد، فغنى 
العندليــب أغنيتــه اجلميلــة »صافينــى مــرة«، 
وهــى نفس األغنيــة التى قابلها جمهور كازينو 
الشاطبى باستهجان قبل ذلك، وطلبوا منه أن 
يغنــى لعبدالوهاب أو لعبدالعزيز محمود بدالً 

منها.
كانــت احلفلــة مذاعــة علــى الهــواء وحــني 
وقف »حليم« ليغنيها كان يسجل إصراره على 
هــذه الطريقة اجلديــدة فى الغناء ويؤكد ثقته 

بنفسه وفنه.
اســتمع اجلمهور إلى األغنية ثم ضج املكان 
بالتصفيق احلاد معلنني مولد النجم اجلديد. 
ولــم يكــن احلضــور كثيفــاً ولكــن مصــر كلهــا 

استمعت إليه فى اإلذاعة والتفتت إليه.
جنــح »حليــم« وبــدأت العروض تنهــال عليه 
باألفالم السينمائية. وكان أولها »حلن الوفاء« 
مع شــادية، والذى خرج للنور فى عام 1955، 
وقبل أن ينتهى من متثيل الفيلم كان قد تعاقد 
علــى فيلــم آخر هــو »أيامنا احللــوة« مع عمر 

الشــريف، وأحمــد رمــزى، وفاتــن حمامة، ثم 
فيلــم »أيام وليالي« وكلها فى نفس العام ســنة 
1955، ولــم ينــس العندليــب تلــك الليلــة أبداً 
وكان يؤمن بالتفاؤل فلم ينقطع غناؤه فى عيد 

الثورة طيلة عهد عبدالناصر.
العندليب وسعاد وصالح نصر

أمــا عبد احلليم فكما كرمتــه الثورة وأعلت 
مــن قــدره، فقــد أصابتــه انحرافــات بعــض 

املنتمني إليها بسهام جارحة.
فحــني شــاعت قصــة حــب »حليم« وســعاد 
حســنى وتباينت األخبار عن الــزواج املرتقب، 
وهــل مت فعــاًل أم هــل ســيتم فــى املســتقبل، 
رئيــس  مــن  تليفونيــة  مكاملــة  »حليــم«  تلقــى 
جهــاز املخابــرات وقتهــا صالح نصــر، وكانت 
الســندرياّل قد ســيقت قســراً للعمــل مع هذا 
اجلهــاز فــى أعمــال خاصــة كانــت جتــرى مع 
شــخصيات عربيــة بغــرض الســيطرة عليهــم 

سياسياً.
ســعاد  أن  لـ»حليــم«  نصــر  صــالح  أســّر 
متورطــة، وأنــه يأبى عليه أن يتــزوج منها ألنه 

يحبه ويقدره.
لم يعجب هذا األمر »حليم«، كما أنه لم يؤثر 
قيد أمنلة على شــعوره نحو السندريال، وعلى 
العكس ســارع مبكاملتها تليفونياً فنصحها بأن 
تتمــرد عليهــم، وأن تتوقف عــن التعامل معهم 

مع وعد منه بدعم لها.
لم مير ســوى يوم واحد وإذا بـ»حليم« يتلقى 
مكاملــة ثانيــة من صــالح نصر. كانــت مكاملته 
مــع ســعاد حســنى قــد ســجلت طبعــاً، وأخــذ 
صــالح نصــر يعاتبــه ويهدده بخشــونة، وطلب 
إليــه أن يحضــر للقائــه، ورغم أن ذلك ســبب 
قلقــاً لـ»حليم« فقد أبــى أن يفعل ذلك واتصل 
باملشــير عبداحلكيم عامر الذى طمأنه وطلب 
إليــه أن يتجاهــل ما قاله له صالح نصر، وأنه 

سوف يتولى األمر بنفسه.
وحــني عــاد صــالح نصــر ملخاطبتــه قائاًل: 
»لقــد أنقــذك املشــير هــذه املــرة«، فــرد عليه 
»حليــم« بغلظــة طالباً منه أال يعود ملكاملته بعد 

ذلك أبداً.
آثار النكسة

حني حدثت النكســة لــم يصدق »حليم« كما 
لــم يصــدق باقــى النــاس مــا حــدث، أو علــى 
التحديــد لــم يتبني لهم حجــم الكارثة فى أول 
األمــر. وبــدأ يغنــى بحمــاس منقطــع النظير، 
فقدم األغنية املشهورة »وال يهمك يا ريس من 
األمريــكان«، وهــى أقــرب إلى شــعار خطابى، 
وحني اســتمع إليها املســئولون فى اإلذاعة دار 
اجلــدل حــول مــا إذا كان يســمح بإذاعتهــا أم 
مُتنــع، وبعــد مناقشــة األمــر ورفعه إلــى جهة 

أعلى صدر القرار بإذاعتها.
انكشفت األمور وتبني جسامة ما وقع فى 5 
يونيــو 1967. غنى »حليم« بحزن عميق أغنية 
»عــدى النهــار« لعبدالرحمــن ألبنــودى، وبعــد 
ذلــك أقســم أن يبــدأ حفالته الغنائيــة بأغنية 
»أحلف بسماها وترابها«، وأن يستمر فى ذلك 

حتى تتحرر سيناء وقد أوفى بوعده.
باســتثناء أغنيــة »عاش اللى قــال« ثم أغنية 
»النجمــة مالت علــى القمر« لم يقــدم »حليم« 
أى أغــان وطنيــة بعد وفــاة »ناصر« رغم عمق 
صداقته وحبه للرئيس الراحل أنور السادات، 
ورمبــا لــم تتح لــه الفرصة ليكشــف عــن رأيه 

وهو يرى إجنازات »ناصر« تنحسر.

أمانى أبوعيسى

 غنى »حليم« فى كل أعياد الثورة وأحب 
ذلك لسبب آخر. إن أسعد لحظات المغنى فى 

حياته هى اللحظة التى تذوب فيها الحواجز 
بينه وبين جماهيره

: »لقد أنقذك المشير هذه المرة«، فرد عليه »حليم« بغلظة طالبًا منه أال 
ً
حين عاد صالح نصر لمخاطبته قائال

يعود لمكالمته بعد ذلك أبدًا
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سمير الباجورى
املستشار القانونى

يواصل نادى الزمالك  استعداداته 
للميركاتو الصيفى المقبل، سواء من 

خالل الصفقات الجديدة التى يعمل على 
إبرامها فى الوقت الحالي، أو حسم مصير 

العبيه المعارين.

ملــف التعاقــدات من امللفات امللحة على طاولــة مجلس إدارة النادى 
األهلــى  بعــد تقرير السويســرى رينيه فايلر املديــر الفنى للفريق األول 
لكــرة القــدم بالفريــق األحمر، الــذى أكد فيه حاجة الفريــق إلى تدعيم 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة. ويســعى مسئولو النادى األهلى 
مــن خــالل جلنة التعاقدات والتى يرئســها أمير توفيــق، باإلضافة إلى 
جلنة التخطيط والتى يقودها محسن صالح ويعاونه كل من خالد بيبو 
وزكريا ناصف، إلى تدعيم الفريق بشكل عام ومركز رأس احلربه بشكل 
خاص. وجاء طلب السويســرى رينيه فايلر بتدعيم خط الهجوم برأس 
حربة متميز بعد تراجع مستوى مروان محسن اآلونة األخيرة، باإلضافة 
إلــى عــدم رضاه عن املغربى وليد أزارو، وهو حال أيضا صالح محســن 
الذى خرج إلى نادى سموحة على سبيل اإلعارة، وعدم تأقلم السنغالى 
أليو بادجى. ورشــحت جلنة التخطيط برئاســة محســن صالح العديد 
من األسماء املميزة فى الدوريات األفريقية وكان على رأسهم الكونغولى 
جاكســون موليــكا مهاجــم مازميبى، والــذى كان يعد احــد أهم أهداف 

الفريق الفترة املاضية من أجل دعم خط الهجوم فى املوسم املقبل. 
يرغب السويســرى رينيه فايلر، املدير الفنى للفريق األول لكرة القدم 
بالنــادى األهلــى، فى ضم الالعب صاحب الـــ20 عاًما، على اعتبار أنه 
ســيكون إضافــة كبيــرة للفريق األحمر خــالل الفترة املقبلة. واســتطاع 
فايلــر أن يشــاهد العديــد مــن املباريــات بالنســبة لالعــب فــى الفتــرة 
األخيرة، حيث أثنى على إمكانياته، ومدى قدرته على تعويض الغيابات 
التى سيعانى منها األهلى فى املوسم اجلديد. وبسبب بطء املفاوضات 
مــن قبل النــادى األهلى أصبحــت صفقة انتقال جاكســون موليكا فى 
مهــب الريــح بعد اهتمام العديد مــن األندية األوروبية بخدمات الالعب 

الذى نال إعجاب الكثير بعد تألقه الفترة املاضية. 
ويعــد موليــكا صاحــب الـــ20 عاًمــا إحــدى أبــرز املواهب فــى القارة 
الســمراء إذ متكــن من تســجيل 16 هدًفا فــى أول 30 مباراة له ببطولة 
دورى أبطــال إفريقيا. وقــال وكيــل موليــكا فى تصريحــات نقلها موقع 
أفريكا توب سبورتس: "أوملبيك مارسيليا الفرنسى أبدى اهتمامه بضم 

موليكا، لكن مازميبى اشترط إبرام اتفاق شراكة بني الناديني". 
وأضــاف: "إذا متــت هــذه الشــراكة ســيكون موليــكا أول العــب مــن 
مازميبــى يلعــب فــى مارســيليا، لكــن ذلك لم يحــدث حتــى اآلن". وكان 
وكيــل مهاجــم مازميبــى قد أكد أن األهلى قد تواصــل مع مالك النادى 
الكونغولى، وتقدم له بعرٍض مالى لشراء عقد الالعب. واختتم: "موهبة 

موليكا يتم احلديث عنها فى كل من أوروبا وإفريقيا ومارسيليا 
ليــس النادى األوروبى الوحيد الذى يريد التعاقد مع الالعب، 
وهنــاك اتصــاالت أخرى مع أنديــة بلجيكية، وهى أندرخلت 

وستاندرد دى لييج". 
وأكــد موقع "أفريــكان فوتبول" اإلفريقــى، أن األهلى تقدم 

بعــرض بقيمــة 2.5 مليــون دوالر، لضــم موليــكا من نادى 
مازميبــى الكونغولى، مشــددًا على أن النادى الكونغولى 

مــن املمكــن أن يرفض العــرض. وأصر وكيــل موليكا 
على أنه كانت هناك اتصاالت عديدة لضم الالعب 
مؤخــرًا، قائــاًل :"كان أول اتصال حدث بني تى بى 
مازميبــى وأوملبيــك مرســيليا فى فرنســا". وتابع 

:"عــرض األهلــى 2.5 مليــون دوالر، وهــو النادى 
الوحيــد الــذى أبــدى اهتماًما حقيقًيــا وثابًتا 

بالتعاقــد مــع مازميبى، واتصلــوا بصاحب 
النادى مويس كاتومبى".

علــى  موليــكا  علــق  فيمــا 
مفاوضــات األهلــى حيــث قــال : 
"األهلــى؟ ميكننــى أن أكون على 
عليهــم  ولكــن  معهــم  تواصــل 
ألن  مازميبــى  مــع  التفــاوض 
القــرار النهائــى فــى يــد اإلدارة". 

وأضــاف: "هدفــى األساســى هــو االحتــراف فى أوروبــا، الحظت أن 
اجلمهــور التركــى يريدنــى )مازًحــا(، فهــم يحبوننــى ويعلقون على 
صورى فى شــبكات التواصل االجتماعى، لكننى لم أتواصل مع أى 
ناٍد هناك". وتابع: "قبل أشهر كان هناك تواصل مع بعض املسئولني 
فــى أوملبيــك مارســيليا، لكــن هــذا لــم يســتمر طويــاًل". وواصــل 
تصريحاتــه: "أعتقــد أن الدورى الفرنســى ســيكون انطالقة مثالية 
ملشــوارى فــى قارة أوروبــا، خاصة إذا كان ناديــاً معروفا مثل موناكو 
بالنســبة للجمهور الكونغولى، أود أن أبدأ بفرنســا وحتديًدا موناكو 
الــذى أعشــقه منذ طفولتى". وأمت: "أمتنــى أن أذهب إلى أوروبا فى 
أقــرب وقــت ممكن، آمل أن يحــدث ذلك بعد انتهاء جائحة فيروس 
كورونــا، لكننــى لــن أتعجــل القرار خاصــة أننى ال أمتلــك أى وكيل 

ميكنه البحث عن العرض املناسب".

أحزان فايلر

إسالم أسامة 

األهلى يفقد األمل فى التعاقد مع »موليكا«

يتقدم الزميل 
محمد متساح احملرر 
بقسم الفن بأجمل 

وأرق التهاني القلبية 
لصديقه األستاذ أحمد 
عبد الكرمي  مبناسبة 

اخلطوبة السعيدة علي 
اآلنسة رانيا أحمد فواز 

ويتمني لهم السعادة

يعد كبار أندية أوروبا 
هم األكثر قدرة على 

الوصول ألبعد المراحل 
فى المسابقات الكبرى، 

وخاصة دورى أبطال 
أوروبا، حيث تمتلك 

الفرق الخبرة واإلمكانيات 
والرغبة فى التتويج بأكبر 

لقب فى القارة العجوز، 
لكن فى النسخة الحالية 

من البطولة، غادر عدد 
كبير من األندية 

الكبرى.

ليفربول
ليفربــول  يخــرج  أن  أحــد  يتوقــع  لــم 
اإلجنليــزى حامــل لقــب النســخة األخيرة 
ووصيــف البطولــة الســابقة، امُلترف فى 
صفوفه محمد صالح من دور ثمن النهائى 
فى دورى األبطال، حيث خســر الريدز فى 
لقاء الذهاب بهدف نظيف، وانتظر عشاق 
النــادى اإلجنليزى أن يقوم بعمل رميونتادا 
قوية فى ملعب أنفيلد كما حدث فى املوسم 
املاضــى أمــام برشــلونة اإلســبانى بالفــوز 
برباعية نظيفة بعد اخلســارة بنتيجة 3-0 
وتأهــل للنهائــى وفاز باللقــب، لكن الفريق 
خســر فى اإلياب بنتيجــة 2-3 بعد اللجوء 

لألشواط اإلضافية وودع املسابقة.
ريال مدريد

يعــد فريــق ريــال مدريــد اإلســبانى هــو 
فــى ظــل  باللقــب  للتتويــج  األول  املُرشــح 
الســيطرة علــى البطولة برصيد 13 لقب، 
كمــا أنــه بطــل النســخة فــى املوســم قبل 
املاضــى على حســاب الريــدز، لكن امللكى 
ولــم  ســيتى  مانشســتر  بفريــق  اصطــدم 
يتمكــن مــن التغلــب علــى كتيبة بيب 
جوارديــوال، حيث خســر بنتيجة 
الذهــاب  مباراتــى  فــى   4-2

واإلياب.
وانتظر عشاق الريال التغلب 
على الســيتى والتأهل إلى ربع 
النهائــى بدال منهم، كما حدث 
فى بطولة الدورى اإلســباني، 
حيــث كان الفريق فــى املركز 
الثانــى خلف غرميه التقليدى 
برشــلونة بفــارق نقطتني، قبل 
توقف النشــاط بســبب انتشار 
فيــروس كورونــا، لكنه جنح فى 
حصــد النقــاط فــى مبــاراة تلــو 
األخــرى حتى اقتنص الصدارة من الفريق 
الكتالونــى وحافظ عليها حتى خطف لقب 
الليجــا، ولم حتدث ردة الفعل املنتظرة من 
كتيبة املدرب الفرنســى زيــن الدين زيدان، 
حيث اكتفى باللقب امللى وغادر املسابقة 

األوروبية.
يوفنتوس 

اإليطالــى  يوفنتــوس  فريــق  يتمكــن  لــم 
بقيادة جنمه كريستيانو رونالدو االستمرار 
فــى البطولــة واالقتراب أكثر من املنافســة 
بقــوة على اللقب، حيث انتهى مشــواره فى 
ثمن النهائى بشــكل صادم لعشــاق السيدة 

العجوز على يد فريق ليون الفرنسي.
بعد خســارة البيانكونيرى بهدف دون رد 
فى لقاء الذهاب فى فرنســا، ردة الفعل لم 
تكــن كافيــة من جانب الفريــق فى مواجهة 
اإليــاب، حيث تلقى هدف وكان يجب عليه 
تســجيل ثالثة أهــداف للتأهل، لكن الدون 
سجل هدفني فقط وغادر البطولة، وانتهى 
اللقــاء بالتعــادل بنتيجــة 2-2، لكــن خــرج 
اليوفــى بســبب قاعــدة تســجيل األهداف 
فــى أرض اخلصــم، حيــث ســجل الفريــق 
الفرنســى هدًفــا فى أرض يوفنتــوس، ولم 
يســجل العبــو البيانكونيــرى أى هدف فى 
خســارة الذهــاب وانتهــى حلــم اليوفى فى 
التتويــج باللقــب األوروبــى بقيــادة صاروخ 
ماديرا للموســم الثانــى على التوالى بعدما 
ودع املســابقة املوســم املاضــى فى دور ربع 
النهائــى على يــد أياكس أمســتردام، حيث 
تعــادل فــى الذهــاب بنتيجــة 1-1، وخســر 
فــى اإليــاب مــن الفريق الهولنــدى بهدفني 

لهدف.
توتنهام

رغم أن توتنهام اإلجنليزى ليس ُمرشًحا 
اإلجنــاز  لكــن  الكبــرى،  بالبطولــة  للفــوز 
الكبيــر الــذى حققــه النــادى اللندنــى فــى 
النسخة املاضية بالوصول للمباراة النهائى 
وحصــد لقــب الوصيــف لصالــح ليفربــول 
البطــل، جعــل اجلماهيــر تتوقــع أن يحقق 
نتائــج جيــدة ويصــل ألدوار متقدمــة، لكنه 
خرج من البطولة فى ثمن النهائى على يد 
اليبزج األملاني، حيث خســر بهدف دون رد 
فى الذهاب وتلقى هزمية ثقيلة فى اإلياب 
بأربعــة  باخلســارة  وغــادر   ،3-0 بنتيجــة 

أهداف نظيفة.

يواصل نادى الزمالك  اســتعداداته للميركاتو الصيفى املقبل، ســواء 
مــن خــالل الصفقــات اجلديــدة التــى يعمــل علــى إبرامها فــى الوقت 

احلالي، أو حسم مصير العبيه املعارين.
وميتلــك الزمالــك عددا من الالعبني املعارين ألندية محلية بالدورى 
املصــري، باإلضافــة إلــى املغربــى حميــد أحــداد املعــار لنــادى الرجاء 

املغربي.
وتضم قائمة املعارين كال من أحمد رفعت واإليفوارى رزاق سيســيه 
فى صفوف االحتاد السكندري، والنيجيرى معروف يوسف فى صفوف 
املقاولــون العــرب، وأحمــد أبو الفتــوح املعار لســموحة، والثنائى أحمد 

كابوريا ومحمد أشرف "روقا" لطالئع اجليش.
موقف املعارين فى الزمالك

اجلهاز الفنى لنادى الزمالك، استقر على اإلطاحة بـ6 من الالعبني 
املُعاريــن خارج الفريق فى املوســم املقبــل، بداية من أحمد رفعت، رغم 

تألقه مع االحتاد السكندري.
أحمــد رفعــت قدم مســتويات رائعــة مع فريق االحتاد خالل املوســم 
احلالي، حيث شــارك معه  فى 15 مباراة بالدورى وكأس مصر، أحرز 

خاللها 4 أهداف، وصنع 5 آخرين.
وتبقــى كثــرة الالعبني فى مركز اجلناح عائقا أمام عودة العب إنبى 

السابق للفريق األبيض بعد انتهاء إعارته.
الزمالك ميتلك املغربيني أشــرف بنشــرقى ومحمد أوناجم فى هذا 
املركز، باإلضافة إلى محمود عبدالرازق "شــيكاباال" ومصطفى فتحى 
وأحمد سيد "زيزو" وكرمي بامبو وإسالم جابر وإمام عاشور، باإلضافة 

إلى الوافد املنتظر، األجنولى آرى بابل.
وحسب مصدر بنادى الزمالك  فإن اجلهاز الفنى استقر أيضا على 
رحيل محمد أشــرف "روقا" الذى قضى النصف األول من املوســم مع 

إنبي، ولكنه لم يشارك أساسيا إال فى عدد قليل من املباريات.
وفى يناير املاضي، انتقل روقا لنادى طالئع اجليش، وشــارك فى 7 

مباريات فقط، لم يحرز أو يصنع فيها أى أهداف.
كمــا ســيلحق بــه، بحســب املصدر، زميلــه فى طالئــع اجليش أحمد 
كابوريا الذى لعب 8 مباريات فقط خالل املوسم احلالي، أحرز خاللها 

هدًفا وحيًدا وصنع آخر.
وستكون فرصة كابوريا فى العودة صعبة، فى ظل كثرة الالعبني فى 

مركزه، وعلى رأسهم يوسف إبراهيم "أوباما". 
موقف الثالثى األجنبى فى الزمالك

وقال املصدر إن قائمة الضحايا ستضم أيضا الثالثى األجنبى رزاق 
سيسيه ومعروف يوسف وحميد أحداد.

مستوى سيسيه شهد تراجعا مع "زعيم الثغر" خالل املوسم احلالي، 
مقارنة مبستواه فى املوسم املاضي.

وشــارك سيســيه مــع االحتاد هذا املوســم فــى 16 مبــاراة، لم يحرز 
خاللها سوى هدفني، وصنع 3.

رزاق سيســيه العــب الزمالــك املصــرى املعــار لصفــوف االحتــاد 
السكندري

واستقر الزمالك على بيع الالعب فى نهاية املوسم، فى حال وصول 
عرض مبقابل مادى مناسب.

أمــا معــروف يوســف، فقــد ظهر مبســتوى متميز خــالل تواجده مع 
املقاولون العرب، ولعب بشكل أساسى مع الفريق.

وشــارك النيجيــرى فــى 16 مبــاراة ببطولتــى الــدورى وكأس مصر، 
أحرز خاللها هدفا وصنع 2 آخرين.

وســيكون مــن الصعــب عودة معــروف للفريق األبيض، فــى ظل كثرة 
عدد األجانب بالفريق.

الالعب املغربى حميد أحداد ظهر بصورة متميزة مع الرجاء املغربى 
بعد إعارته للفريق فى بداية املوسم احلالي.

وتلقــى الالعــب عرضا من نادى شــباب املمديــة املغربى فى األيام 
القليلة املاضية لالنتقال إلى صفوفه فى الصيف املقبل.

واســتقر الزمالــك علــى بيــع الالعــب بصــورة نهائية، وعــدم إعارته 
مجددا، فى ظل كثرة عدد األجانب بالفريق.

الناجى الوحيد
ويعد أحمد أبو الفتوح األقرب للعودة إلى الفريق األبيض فى املوسم 

املقبل، بناء على تفكير إدارة الكرة. 
شــارك أحمــد أبــو الفتــوح مع ســموحة هــذا املوســم فــى 15 مباراة 

ببطولتى الدورى وكأس مصر، ولم يصنع سوى هدف وحيد.
ويعد أبو الفتوح األقرب للعودة للفريق فى الفترة املقبلة، خاصة وأن 
الفرنســى باتريس كارتيــرون، املدير الفنى للفريــق، يعتمد على محمد 

عبدالشافى بصورة أساسية.
عبداهلل جمعة يتواجد دائما كبديل، ومييل املدرب لتوظيفه فى خط 
الوســط، وهــو مــا يعنى حاجته لالعــب املعار إلى ســموحة ليكون بدال 

لـ"شيفو".

ريال مدريد األكثر تتويًجا يودع املسابقة.. 
ومشوار رونالدو مع يوفنتوس ينتهى مجدًدا

مصير جنوم الزمالك املعارين 
أبو الفتوح ورفعت األقرب للعودة .. 

والثالثى األجنبى يبحثون عن أندية أخرى 

خروج الكبار من دورى األبطال

إسالم اسامة

ليفربول البطل يخرج بصعوبة.. توتنهام 
الوصيف ُيغادر بنتيجة ثقيلة
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أعلــن بنــك مصر مؤخــراً اســم الفائز 
بســيارة موديل 2020، حيث قام الســيد 
قطــاع  رئيــس  درة   إيهــاب  االســتاذ/ 
التجزئــة املصرفية والفــروع ببنك مصر 
بتســليم الســيارة للســيد/ عــاء الديــن 
محمــد الســيد  الفائــز باجلائــزة وذلــك 
فــى االحتفــال املقام لهــذا الغرض ببنك 
مصر  فرع التجمع اخلامس يوم الثاثاء 
املوافــق 28 يوليــو 2020، هــذا وقد عبر 
بفــوزه  ســعادته  عــن  بالســيارة  الفائــز 

بالسيارة فى سحب بنك مصر.
هــذه  مصــر  بنــك  أطلــق  وقــد  هــذا 
املســابقة متاشــياً مــع توجهــات الدولــة 
دعــم  فــى  املصــرى  املركــزى  والبنــك 
مــع  وتزامنــاً  اإللكترونيــة  املدفوعــات 
دعــوات وزارة الصحــة ومنظمة الصحة 
غيــر  املدفوعــات  الســتخدام  العامليــة 
النقدية للحد من تفشى فيروس كورونا، 
وقــد بدأت هذه احلملة فى ابريل 2020 
واستمرت حتى 30 يونيو2020، لتشجيع 
حاملــى بطاقــات بنــك مصــر االئتمانية 
،واخلصــم املباشــر، واملدفوعــة مقدمــاً 
الســتخدامها فــى معاماتهم املالية بدالً 
مــن التعامــل النقدي، إذ كانــت متنح كل 
معاملة شراء اوناين 5 فرص لكل عميل 
بينمــا متنــح عمليات الشــراء من احملال 

التجاريــة والدفــع عــن طريــق ماكينــات 
الدفع الطرفية POS  ثاثة فرص، هذا 
و قد مت الســحب على الســيارة بحضور 

مسؤولى وزارة التضامن االجتماعي.
هــذا وقــد أصبــح امتــاك بطاقــات 

االئتمــان، واخلصم املباشــر، واملدفوعة 
مقدمــاً واســتخدامها ضــرورة حياتيــة، 
فــأى مــا كانــت احتياجــات املســتهلك، 
ســتلبى البطاقــات هــذه االحتياجــات، 
وأحيانــاً قــد ال يتوافر طــرق دفع بديلة 

عنها، كما يتمتع حاملى البطاقات بعدة 
مزايا منها االمان ضد الســرقة والتلف 
نقــداً،  املبالــغ  نفــس  بحمــل  باملقارنــة 
االنترنــت  عبــر  للتعامــات  وبالنســبة 
فقــط أتــاح بنــك مصر عــدة خصائص 
أرصــدة  حمايــة  مــن  العميــل  متكــن 
بطاقاتــه مــن االحتيال والســرقة ومنها 
 ONE TIME على ســبيل املثال خاصيــة
العميــل  متكــن  والتــى   ،PASSWORD
مــن تأكيــد كل معاملــه يقوم بها بنفســه 
مــن خــال كود يصــل للعميــل على رقم 
هاتفه املســجل لدى البنك، حيث تتســم 
البطاقات بكونها أكثر عملية عن غيرها 
مــن طــرق الدفــع، هــذا ويتمتــع حاملى 
بطاقــات بنــك مصــر  بكافــة انواعهــا  
بعــدد كبير مــن العــروض واخلصومات 
والسحوبات  بالتعاون مع شبكة ضخمة 

من املتاجر واحملال.
وانطاقــاً مــن اميــان بنــك مصــر بأن 
الرئيســى  احملــرك  هــى  التكنولوجيــا 
قيمــة  وتعزيــز  حتســن،  فــى  للنجــاح 
اخلدمــات التــى يقدمهــا لعمائــه؛ فــإن 
البنــك يعمــل دائمــاً علــى تطويــر بنيتــه 
التكنولوجية مســتخدماً أحدث الوسائل 
تقــدمي  بهــدف  العامليــة  التكنولوجيــة 

خدماته بصورة أكثر كفاءة.

بنك مصر يسلم سيارة موديل 2020 للفائز فى احلملة التسويقية لتشجيع 
استخدام بطاقات بنك مصر االئتمانية واخلصم املباشر واملدفوعة مقدماً

أكــد الدكتور إســماعيل عبــد الغفار رئيس 
األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
البحــري، اهتمــام مصــر بصناعــات القيمــة 
املضافــة وإقامــة املناطــق اللوجيســتية بتلــك 
املنطقــة احليويــة حتــى تكون قناة الســويس 
أكثر من مجرد قناة تعبر من خالها السفن.

وقال رئيس األكادميية فى بيان له مبناسبة 
احتفــاالت مصر بذكرى افتتاح قناة الســويس 
اجلديــدة- »نفخــر فــى األكادمييــة بالتعــاون 
مــع وزارة النقل املصريــة واملنطقة االقتصادية 
لقناة السويس فى مجاالت التصميم ودراسة 
اجلدوى وكذلك تصميمات الرؤية املتكاملة«.

ولفــت إلــى أن القيــادة السياســية تهــدف 

إلــى جعل موانــئ الدولة األكثــر جذبا حلركة 
التجــارة العاملية واالســتثمار، مؤكــدا أن مصر 

متتلك كافة املقومات التى تؤهلها لذلك.
وأوضــح: »ال زال النقــل البحــري، وســيظل، 
هــو رقــم واحد بــن قطاعات النقــل فهو نقل 
مستدام وصديق للبيئة وآمن. ويشهد القطاع 
تطــورا كبيــرا مــع دخــول تطبيقــات الــذكاء 

االصطناعى والتكنولوجيا احلديثة«.
وأشــار إلــى تأكيــدات الرئيــس عبدالفتــاح 
السيســى بضــرورة أن النقــل البحــرى قاطرة 
التنميــة فــى مصر، مضيفا ال بــد من تكامل 
وســائل النقــل، لكــن يبقى النقــل البحرى هو 

األساس فى حركة التجارة العاملية.

اختتم معرض هومز العقارى فعالياته 
اليــوم، والتى امتــدت على مدار 3 أيام 
بدأت من اخلميس املاضى ومبشــاركة 
نحــو 25 شــركة عقاريــة، وبإقبال قوى 

خال أيامه الثاثة.
قــال محمــد عبيــد، رئيــس مجلــس 
إدارة شــركة هومــز للتســويق العقاري، 
إنــه مت عــرض عــدد مــن املشــروعات 
املتنوعة فى العاصمة اإلدارية اجلديدة 
والساحل الشمالى واملنصورة اجلديدة 
والعبــور، وذلك لتلبيــة احتياجات عدد 
كبيــر من العمــاء، مؤكــدا أن املعرض 
شــهد إقبــاالً قويــاً مــن العمــاء خال 

فترة انعقاده.
انعقــاد  مــن  الهــدف  أن  وأوضــح 
العقــارى  الســوق  تنشــيط  املعــرض 
والتأكيــد علــى دور الطلــب احلقيقــى 
الســوق  مبيعــات  علــى  احلفــاظ  فــى 
العقارى واســتمرار عمــل القطاع رغم 

أزمــة كورونــا احلاليــة، باإلضافــة إلى 
التعــرف علــى االحتياجــات اجلديــدة 
للعمــاء فــى وحداتهم الســكنية والتى 
قــد تكــون تغيرت نتيجة حتــول العديد 

من الوظائف لألداء من املنزل.
اإلجــراءات  كامــل  اتخــاذ  وأكــد 
االحترازيــة للحفــاظ علــى ســامة كل 
عارضــن  مــن  باملعــرض  املتواجديــن 
وعماء وهــى اإلجراءات التى حددتها 
احلكومة مقابل عودة نشــاط املعارض 

فى القطاعات املختلفة.
وأشــار إلــى أن الشــركات العقاريــة 
املشاركة فى املعرض جنحت فى حتقيق 
جــزء كبيــر مــن مســتهدفاتها البيعيــة 
خــال الفترة املاضية ومنذ بداية أزمة 
كورونا، ومع بدء عودة نشــاط املعارض 
العقارية فمن املتوقع أن تتمكن العديد 
من الشــركات من حتقيق مستهدفاتها 

البيعية خال العام اجلاري.

أعلنــت شــركة جبــال للتطويــر العقارى 
عــن جناح صفقة االســتحواذ على أســهم 
شركة املستقبل لاستثمار العقاري، وذلك 
خال االســتحواذ على مشــروعات شركة 
املســتقبل البالــغ عددها 15 مبشــروعات 

مبدينة القاهرة اجلديدة. 
وقال الدكتور احمد العتر رئيس مجلس 
إدارة شــركة جبــال للتطويــر العقــاري، إن 
هــدف الدمــج بن الشــركتن هو التوســع 
بشــكل كبيــر فــى الســوق العقــارى فــى 
مدينــة القاهــرة اجلديــدة، وخاصــة بعــد 
جنــاح الشــركة فــى تقــدمي منتــج عقارى 
بشــكل مختلف وبفكر جديد فى الســوق 

العقاري.
وأوضــح أن أزمــة فيروس كورونا كان لها 
تأثيــر كبيــر على الســوق العقــارى خال 
الفترة املاضية، ولكن إدارة الشركة واجهت 
هــذه األزمة من خال إيجاد أفكار وحلول 
مبتكــرة  توفــر أهم عوامل األمــن واألمان 
فى الســوق العقــاري، والتى القت إعجاب 

العديد من العماء.
وأكــد أن الســوق العقــارى هــو احلصان 
الذهبى الرابح لاســتثمارات خال الفترة 
تلــك الفتــرة، خاصــة مــع توجهــه الدولــة 
املصريــة فــى التوســع اجلغرافــى للمــدن 
اجلديــدة، وإنشــاء مــدن جديــدة تتضمــن 
االقتصاديــة  االســتثمارات  مــن  العديــد 
األخــرى كمدن العاصمــة اإلدارية اجلديدة 

والعلمن اجلديدة واملنصورة اجلديدة.
شــركة جبــال العقارية تعتبــر من كبرى 
املقــاوالت  الرائــدة فــى قطــاع  الشــركات 
القاهــرة  مبدينــة  العقــارى  والتطويــر 
املفهــوم  تبنــى  علــى  وعملــت  اجلديــدة، 
والبنــاء،  التشــييد  فــى مجــال  احلديــث 
وتبحــث باســتمرار عــن القيمــة املضافــة 
التى تســتطيع أن تقدمهــا للعماء لتمثل 
لهــم انطاقــة ونقلــة حقيقــة فــى مفهوم 
الســكن الراقى واملثالي، مع تقدمي أسعار 
تنافســية بحيث متثل مشروعاتها فرصة 

فريدة لراغبى السكن واالستثمار.

الفائز اسمه عالء الدين محمد السيد

القيادة السياسية تهتم بتطوير الموانىء المصرية

»عبيد«: إقبال كبير خالل أيام المعرض ونجاح الشركات فى تنشيط 

العتر أكد السوق العقاري هو الحصان الذهبى الرابح لالستثمارات

الدكتور إسماعيل عبد الغفار: النقل البحرى قاطرة 
التنمية.. ونفخر بدورنا فى مشروع قناة السويس اجلديدة

ختام فعاليات معرض هومز العقارى 
مبشاركة 25 مطوراً عقارياً ..اليوم

»جبال للتطوير العقارى« تستحوذ على »املستقبل« 
للتوسع فى مشروعاتها بالقاهرة اجلديدة

الدكتور إسامعيل عبد الغفار

احمد العرت

فى إطار مبادرة البنك املركزى املصرى 
لدعم النشــاط الصناعــي، جنح البنك 
األهلــى املصــرى وبنــك قطــر الوطنــى 
االهلــى فــى تكويــن حتالــف مصرفــى 
متويــل  عقــد  توقيــع  خالــه  مــن  مت 
معبرى مشــترك مع شــركه يونيفرســال 
للصناعــات الهندســية بهــدف توفيــر 

رأس مال عامل للشركة.
وقــع عقد التمويل شــريف ريــاض رئيس 
للشــركات  املصرفــى  االئتمــان  مجموعــة 
البنــك  عــن  ممثــا  املشــتركة  والقــروض 
األهلى املصرى بصفته مرتب رئيســى أولى 
ومســوق للتمويــل، وبهــاء الشــافعى رئيــس 
قطــاع االئتمان واالســتثمار ممثا عن بنك 
قطــر الوطنى األهلى بصفته وكيل التمويل 
للتمويــل،  اولــى ومســوق  ومرتــب رئيســى 
مجلــس  رئيــس  قطــب  يســرى  واملهنــدس 
اإلدارة والعضو املنتدب لشركة يونيفيرسال.
يأتى هذا التحالف متاشــيا مع الدور 

الرائــد الــذى يضطلع بــه كل من البنك 
األهلــى املصــرى وبنــك قطــر الوطنــى 
األهلــى حتــت مظلــة مبــادرات البنــك 

القطاعــات  لدعــم  املصــرى  املركــزى 
االقتصادية املختلفة ، خاصة فى ضوء 
التحديــات والظروف احلاليــة وتبعاتها 

املتوقعــة،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
كمــا يأتى الســتهداف تدعيم االقتصاد 
املصــرى وتخفيــف األعبــاء امللقــاه على 
الشــركات الصناعية ومســاعدتها على 
وخططهــا  نشــاطها  فــى  االســتمرار 
بشــكل  يســتهدف  كمــا  االســتثمارية، 
أساســى اإلبقــاء على العمالــة املوجودة 
بالشــركة وعــدم تأثرها بتلــك التبعات، 
خاصــة فى ظــل الضغــوط االقتصادية 
الناجتة عن تفشــى فيــروس كورونا فى 
مــن البنكــن  العالــم بأكملــه، واميانــاً 
بأهمية القطاع الصناعى والزراعى فى 
دفــع االقتصــاد املصــرى واحلفاظ على 
املرتفعــة،  االقتصــادى  النمــو  معــدالت 
كما يؤكــد التحالف على الدور احليوى 
للقطــاع املصرفــى فــى احلفــاظ علــى 
عجلــة اإلنتاج وعلى قــدرة البنوك على 
حتقيــق التكامــل الفعــال خلدمة ودعم 

الصناعة املصرية.

البنك األهلى املصرى وبنك قطر الوطنى األهلى يقودان ترتيب 
قرض معبرى لصالح شركه يونيفرسال للصناعات الهندسية

في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم القطاعات الصناعية

 يأتى هذا التحالف تماشيا مع الدور الرائد الذى يضطلع به كل من البنك األهلى المصرى وبنك قطر 
الوطنى األهلى تحت مظلة مبادرات البنك المركزى المصرى لدعم القطاعات االقتصادية المختلفة

بنك عوده - مصر يدشن نظام جديد خلدمة األنترنت 
واملوبايل البنكي من خالل تطبيقات الهاتف املحمول 

يف ســياق جهــود بنــك عوده-مصــر املبذولــة لتعزيــز حتويــل 
خدمات ومنتجات البنك التقليدية الى خدمات ومنتجات رقمية 
جلذب شــرائح جديدة من العماء باملجتمع املصري الى القطاع 
املصريف مما سيعمل على زيادة معدالت منو االقتصاد القومي، 
يســتعد بنك عوده-مصر لتدشــن حزمة من اخلدمات الرقمية 
منهــا نظــام جديــد خلدمــة األنترنــت البنكــي و إطــاق خدمــة 
املوبايــل البنكي مــن خال تطبيقات الهاتف احملمول قريبا مما 
يتيــح لعماء البنك اجراء العمليات املصرفية نفســها من خال 

قنوات التواصل االليكترونية.
وفــى هــذا الصــدد صــرح محمد بديــر، الرئيــس التنفيذي 
لبنــك عوده-مصــر قائــاً:« يهدف البنك الي حتســن جتربة 
العميــل البنكيــة بصفــة عامة واخلدمــة االلكترونيــة  بصفة 
خاصــة. حيــث تقــدم اخلدمــات اجلديــدة جتربــة فريــدة من 
نوعهــا تتواكــب مــع التقدم االلكترونــي العاملــي. فيركز البنك 
علــى تقــدمي باقــة متنوعــة مميــزة مــن اخلدمــات املصرفية 
واملدفوعــات الرقميــة مبا يتوافق مع توجيهــات البنك املركزي 
املصري ويحقق الســهولة والســرعة واألمــان لعماء البنك يف 

اجراء معاماتهم املصرفية.« 
املصرفيــة  التجزئــة  قطــاع  مديــر  بــدر،  إميــان  وقالــت 
بالبنــك:«ان نظــام خدمات اإلنترنت واملوبايــل البنكي اجلديد 
ســيمكن العماء من إدارة عملياتهم املصرفية بســهولة وأمان 
علــي مــدار الســاعة و بأقــل مجهــود من خال تطبيق ســهل 
االستخدام وبأقل اخلطوات لتقدمي جتربة اليكترونية متميزة، 
ممــا يقلــل من حاجة العماء لزيارة فــروع البنك وذلك بإتاحة 
خدمــات جديــدة غير مســبوقة ســوف توفــر للعميــل جتربة 
فريــدة و ســهلة تهــدف لراحــة العميل وتعزيز ثقتــه يف البنك 
وقنواتــه  حيــث ســيتمكن العميــل من اال شــتراك يف اخلدمة 

ذاتيا من أي مكان.« 
كمــا يعمــل البنك حاليا على إتاحة قنــوات خدمات رقمية 
متعددة لإلجابة على استفسارات العماء واطاعهم علي اخر 
التطورات يف اخلدمات املقدمة من البنك والعروض من خال 
تطبيــق الواتســاب WHATSAPP  واملســاعد الرقمــي الذكــي 
)CHATBOT( من خال املوقع الرسمي للبنك و الصفحة 
الرســمية للبنــك علــي موقع التواصــل االجتماعي فيســبوك 

 .)2WAYS SMS( باإلضافة إلي خدمة الرسائل التفاعلية

واإلســكان حملتــة  التعميــر  بنــك  أطلــق 
كجــزء  التوفيــر  حســابات  جوائــز  علــى 
مــن اســتراتيجية البنــك لتقــدمي خدمــات 
مصرفيــة تنافســية ومزايــا ترضــى القطاع 

االكبر من العماء
تأتــى هــذه احلملــة فــى إطــار تشــجيع 
العمــاء احلاليــن واجلــدد علــى اســتثمار 
العديــدة  باملزايــا  والتمتــع  مدخراتهــم 
والتســهيات التى تقدمها حسابات التوفير 
املتنوعــة بالبنــك والتى تنافس فــى مزاياها 

أكبر البنوك املصرفية فى مصر.
 تسرى اجلوائز املعلن عنها على مجموعة 
متميــزة من حســابات التوفير التى صممت 
خصيصا لتائم احتياجات الشريحة األكبر 
مــن العمــاء مبــا يحقــق أقصــى درجــات 
الرضــا لعمائنا وجلــذب أكبر قطاع ممكن 
مــن اجلمهور والتوســع فى تطبيق الشــمول 

املالي.  
تشــمل احلملة العمــاء احلالين واجلدد 
بعــض  اســبوعى علــى  مــن خــال ســحب 
رصيدهــا  تصــل  التــى  التوفيــر  حســابات 
الــى 100000 جنيــه وبعــدد فــرص تســاوى 

مضاعفات 50000 جم.
وتشــمل هــذه احلســابات حســاب ادخار 
مصريــة يعــد بنــك التعميــر واإلســكان فــى 
مقدمــة البنوك املصريــة التى قدمت اوعية 
ادخارية خاصة باملرأة حتت اســم » حســاب 

ادخار مصرية ».
 حيــث اولى بنك التعمير اهتماما خاصة 
باملــرأة املصرية باعتبارها شــريك فعال فى 
تنمية املجتمع ضمن جهوده لنشــر الشــمول 
املالى والوصول لكافة فئات املجتمع وخاصة 
فــى ظــل توجهات الدولة لتقــدمي كل الدعم 

لتمكن املرأة من التمويل واالستثمار. 
حســاب  وهــو  بيزنــس  توفيــر  حســاب 
موجــه  متميــز  شــهرى  عائــد  ذو  ادخــارى 
ألصحــاب االعمــال والذى يجمــع بن مزايا 

احلساب اجلارى وحسابات التوفير.
حســاب التوفيــر التصاعــدى والذى يتيح 
للعمــاء املرونــة فــى اختيــار دوريــة صرف 
العائد » شــهرى ، ربع ســنوى ، نصف سنوى 
او ســنوى بحسب شرائح رصيد احلساب و 

الذى تزيد نســبة العائد فيه بحســب رصيد 
لصاحــب احلســاب  كمــا ميكــن  احلســاب 
احلصــول على وحدة ســكنية مــن الوحدات 
املتاحــة بالبنــك وفقــا لاولويــات التــى يتم 

حتديدها. 
وعــاء  املرتبــات  حتويــل  توفيــر  حســاب 
ادخــارى ذو طابــع مميز يتيح لكافة الســادة 
العاملــن علــى مختلــف شــرائح مرتباتهــم 

التمتع بعائد شهرى تنافسي.
هذا باإلضافة الى مجموعة من حسابات 
التوفيــر املميــزة التــى يقدمها بنــك التعمير 
واالســكان لعمائــه والتــى لــن تنــدرج فــى 
السحب على رأسهم حساب توفير االطفال 
والشــباب ذو اجلوائز وحســاب ادخار احلج 

والعمرة وحساب جارى الصفوة.
عاوة على حزمة متنوعة من الشــهادات 
تلبــى  تنافســية  عوائــد  باســعار  والودائــع 

احتياجات جميع العماء
اجلوائز املقدمة سوف يتم اجراء السحب 
عليهــا يــوم االحــد من كل اســبوع ملدة ثاثة 
أشــهر بــدءا من يوم 9 اغســطس وحتى يوم 
25اكتوبر وســوف يتم اعان اســماء السادة 
الفائزيــن علــى الصفحــات الرســمية للبنك 

مبواقع التواصل االجتماعي.
خــال  واإلســكان  التعميــر  بنــك  جنــح 
الســنوات الســابقة ان يكــون لــه دور ريادى 

مبساهمته الفعالة فى املشاريع االقتصادية 
ثقــة  يكســب  ان  اســتطاع  حيــث  الكبــرى، 
العمــاء واجلمهــور خال مســيرته الطويلة 

التى تتجاوز ال 40 عاما.
وحتت رئاسة األستاذ حسن غامن وضع 
البنك خطة اســتراتيجية طموحة يســعى 
مــن خالهــا ان يكون فــى مقدمة البنوك 
املصرفية التى تقدم كل ما هو جديد من 
خدمــات ومنتجات تتــاءم مع احتياجات 
كافة شرائح العماء مع املتابعة املستمرة 
لــكل ما يســتجد على الســاحة املصرفية 
واحلرص على  التطوير الدائم  فى اداؤه 
املصرفى للحفاظ على ثقة عماؤه حيث 
يقدم البنك حزمة متكاملة من اخلدمات 
املصرفيــة تبــدأ مــع العميل منذ ســنواته 
األولــى وحتــى ســن املعــاش مــن األوعية 
ببرامــج  مــروراً  بأنواعهــا  اإلدخاريــة 
التمويل على تنوعها  والتوســع فى مجال 
الرقميــة حتقيقــا  اخلدمــات املصرفيــة 
التعامــات  خلفــض  الدولــة  لتوجهــات 
النقديــة و تعزيــز التعامل بوســائل الدفع 

اإللكترونية.
وهــذا باإلضافــة الــى اخلطــة التوســعية 
مــن خــال افتتــاح فــروع جديــدة وماكينات 
الصــراف االلــى واالنتشــار اجلغرافــى فــى 
أماكن مختلفة لنكون دائما أقرب لعمائنا.

التعمير واإلسكان يطلق حملة حسابات التوفير 
بجائزة أسبوعية 50000 جنيه

فى إطار تشجيع العمالء الحاليين والجدد على استثمار مدخراتهم

محمد بدير

حسن غانم

 أطلق بنك مصر هذه المسابقة تماشيًا مع توجهات الدولة 
والبنك المركزى المصرى فى دعم المدفوعات اإللكترونية


