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المطرب محمد رشاد عن زوجته مقدمة البرامج 
مى حلمى،هذا الزواج الذى لم يستمر سوى عام 

ونصف العام، تخلله مواقف وقصص كثيرة 
فحياتهما كان بها الكثير من إثارة الجدل
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شرين جمال
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من وراء األزمات التى أنهت قصة 
حب محمد رشاد ومى حلمى ؟

بعد فضيحة الهزيمة 
من بايرن ميونيخ بثمانية 

أهداف مقابل هدفين 
كشفت تقارير اعالمية 

إسبانية أن نادى برشلونة 
اإلسبانى رصد 250 

مليون يورو للتعاقد مع 
النجم المصرى محمد 

صالح المحترف فى نادى 
ليفربول اإلنجليزى خالل 

الموسم القادم.

إسالم أسامة 

وكشــفت التقاريــر أن برشــلونة يســعى للتعاقــد مــع محمــد صــاح 
لســببني، األول هــو تدعيــم هجوم الفريق الكتالونــى، والثانى أن اإلدارة 
ترى أن محمد صاح ســيكون خليفة النجم األرجنتينى ليونيل ميســى 

الذى بات رحيله مؤكد أن تراجع مستوى الفريق بشكل مهني. 
كان الدولــى املصــرى محمــد صاح، جناح فريــق ليفربول اإلجنليزى 
قــد أملــح إلــى إمكانية رحيله عــن الريدز فى املســتقبل، النجم املصرى 
ارتبــط دائًمــا باالنتقــال إلى ريال مدريد أو برشــلونة، بعدمــا لعب دورًا 
رئيســًيا فى فوز الريدز ببطولة الدورى اإلجنليزى املمتاز هذا املوســم، 

حيث سجل 19 هدًفا وصنع 10 آخرين فى البرمييرليج.
وقــال محمــد صــاح، فــى تصريحات نقلتهــا صحيفــة »ديلى ميل« 
البريطانية، »أريد فقط االســتمتاع اليوم واالســتمتاع باللحظة، ال أحد 

يعرف املستقبل وماذا سيحدث، دعنا نرى ما سيحدث
و عجــز األرجنتينــى ليونيــل ميســى قائــد برشــلونة اإلســبانى، عن 
قيــادة فريقــه للتأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، بعدما تلقى 
»بلوجرانــا« أكبــر خســارة فى تاريخــه بالبطولة على يــد بايرن ميونيخ 

األملانى بنتيجة 2-8، يوم اجلمعة.
وودع البارســا البطولــة بســيناريو كارثــى، ليحجز البايــرن مقعدا له 
فى املربع الذهبى، منتظرا مواجهة الفائز من مباراة مانشســتر سيتى 

اإلجنليزى ضد ليون الفرنسى.
وفشــل الهــداف التاريخــى للبارســا فــى صيــد شــباك 
احلــارس األملانــى مانويل نوير، إذ جاء هدف فريقه األول 
بأقــدام ديفيــد أالبــا مدافــع بايــرن باخلطأ فــى مرماه، 

وآخر عن طريق زميله األوروجوايانى لويس سواريز.
وأنهى ميسى موسمه خالى الوفاض، دون أن يحصد 
أى لقــب ألول مــرة منــذ 12 عامــا، كما هو حــال فريقه، 
باإلضافــة الكتفائــه بتســجيل 3 أهــداف فقــط بــدورى 

األبطال خال مشاركته فى 8 مباريات.
النجــم  الضعيــف  التهديفــى  الســجل  هــذا  ويعيــد 
األرجنتينــى لبداياتــه فــى دورى األبطــال، إذ لــم 
يســجل أقــل مــن 6 أهداف مبوســم واحد، 

منذ نسخة 2008-2007.
ويعد موســم 2004-2005 هو األســوأ 
علــى اإلطاق بالنســبة مليســى، حيث 
األبطــال،  دورى  فــى  مــرة  ألول  ظهــر 
أن  دون  واحــدة  مبــاراة  فــى  مشــاركا 

يسجل أى هدف.
وبعد انتظام مشاركاته مع البارسا، 
فشل ميســى فى املوسمني التاليني 
فى تســجيل أكثر مــن هدف واحد، 
مباريــات   6 فــى  مشــاركته  رغــم 
مبوسم 2005-2006، و5 لقاءات فى 

النسخة التالية.
ورغــم إقصاء يوفنتــوس اإليطالى 
مــن ثمــن النهائــى علــى يــد ليــون، 
إال أن جنمــه البرتغالــى كريســتيانو 
رونالدو ســجل أهدافا أكثر من غرميه 
ميســى هــذا املوســم، إذ يزيــد عنــه 

بهدف واحد فقط.

خالل األيام  الماضية 
انتشرت أخبار عن انفصال 

المطرب محمد رشاد عن 
زوجته مقدمة البرامج مى 
حلمى،هذا الزواج الذى لم 
يستمر سوى عام ونصف 

العام، تخلله مواقف 
وقصص كثيرة فحياتهما 

كان بها الكثير من إثارة 
الجدل، فى هذا التقرير 

نستعرض القصة الكاملة 
لعالقة محمد رشاد ومى 

حلمى.

متى يطلق البنك املركزى مبادرة إلنقاذ مشروعات الطاقة املتجددة؟2

مــن ناحيتهــا، أشــارت مصــادر مــن داخــل هيئــة الطاقــة 
املتجــددة، إلــى أن حتريــك أســعار شــرائح الكهربــاء ســيؤدى 
إلــى إنعــاش حركــة شــركات الطاقــة الشمســية نحــو حتريك 
السوق احمللية الذى أصابه الركود بسبب انتشار وباء كورونا، 
والــذى تســبب أيضاً فــى عزوف القطــاع الصناعى عن تنفيذ 
مشــروعات الطاقــة املتجــددة، نتيجة حدوث مشــكات مالية 
كبيــرة. وأوضحــت املصــادر أن هــذه املبــادرات مــن شــأنها 
املســاهمة فى حتريك الســوق بصورة محدودة حلني انحســار 
مــرض كورونــا، الفتــة إلــى أن أصحــاب الشــركات واملصانــع 
اخلاصة بالطاقة الشمســية، يســعون حالياً إلــى إعادة النظر 
فى خططهم التوســعية خال الفترة املقبلة، خاصة بعد إلغاء 

حظر التجول ورجوع احلياة لطبيعتها.
وفــى الســياق ذاتــه، أكــد الدكتــور محمــد اخليــاط، رئيس 
هيئــة الطاقــة اجلديــدة واملتجــددة، أن قــرار زيــادة شــرائح 
أســعار الكهرباء لن يكون له أى تأثير على مشــروعات الطاقة 
املتجــددة، الفتــاً إلى أن أســعار الطاقة املتجــددة تعد أرخص 
بكثير من نظيرتها املنتجة من املصادر التقليدية. وأشــار إلى 
أنــه بإمــكان املواطنــني الذيــن ميلكــون محطات خاصــة بهم، 
بيــع الكهرباء إلى احلكومة من خال ربط محطته الشمســية 

بالشــبكة القومية، لتصدير فائض اإلنتاج إلى الدولة ومن ثم 
احلصــول علــى مقابــل نظير تلــك الطاقات. وذكــر »اخلياط« 
أيضاً أن مشروعات الطاقة الشمسية سواء التى يتم تنفيذها 
للقطــاع املنزلى أو للشــركات واملصانع، تســاهم بدرجة كبيرة 
فــى تخفيــف عبء الدعم عــن كاهل احلكومة، وفــى التوقيت 
نفســه توفــر علــى العمــاء فاتــورة اســتهاك الكهربــاء التى 
تتزايــد بشــكل مســتمر خــال الفتــرة احلالية، فــى ظل توجه 
الدولة لتقليص الدعم وحتريك أســعار الكهرباء على مختلف 
شــرائح االستهاك، مؤيداً مطالبات الشركات العاملة مبجال 
الطاقــة املتجــددة بتوفير قروض من أجل حتريك مشــروعات 
الطاقــة املتجــددة فى الســوق وإنعاشــها من جديــد. وقال إن 
الهيئــة متكنــت مــن تكثيــف عملهــا خــال الثــاث ســنوات 
األخيــرة، وجنحــت بالفعــل فــى إجنــاز خطــوات كبــرى مبلف 
تســوية املديونيات املســتحقة عليهــا التى كانت تبلــغ مليارات 
اجلنيهــات، وهــو مــا نتج عنــه حتســن الوضع املالــى، إضافة 
لســير الهيكلــة املاليــة للهيئــة بخطــى منتظمة جــداً، علما أن 
هنــاك عاقــة ثقــة متبادلة بــني الهيئــة واملؤسســات املختلفة 

مؤخراً سواء احمللية أو األجنبية.
وأوضح أن الهيئة تنفذ حالياً مشروع طاقة شمسية لشركة 

»أكوابــاور« الســعودية فى كوم أمبــو، باإلضافة لـ50 ميجاوات 
ســتبدأ الهيئــة فى تنفيذهــا العام اجلارى، ليصــل إجمالى ما 
يتــم تنفيــذه من قــدرات كهربائية أللف ميجــاوات فى مراحل 
التركيــب، بجانــب تنفيــذ عــدد مــن مشــروعات طاقــة الرياح 
األخــرى حاليــا. وأشــار إلــى أن إجمالــى اســتثمارات الهيئــة 
املرتقــب تنفيذها خال العام اجلارى 2 مليار دوالر، مقســمة 
إلــى 1.3 مليــار دوالر فى مرحلــة التطوير، و750 مليون دوالر 
فــى مرحلــة الدراســة، موضحــاً أن هــذه االســتثمارات تعادل 
استثمارات مشروع محطات الطاقة الشمسية بنبان أسوان، ما 
يعطى مؤشراً ودفعة إيجابية ألى مستثمر، كما أن املشروعات 
التى تتم فى الوقت احلالى مقســمة بني اســتثمارات حكومية، 
وأخــرى خاضعــة للقطــاع اخلــاص، عبارة عــن 750 ميجاوات 
طاقة رياح حتت التطوير، و250 ميجاوات طاقة شمسية حتت 
التطوير أيضاً. وذكر »اخلياط« أنه من املقرر أن يتم البدء فى 
تركيب 250 ميجاوات خاصة مبشروع شركة ليكيا الفرنسية 
مبنطقة خليج السويس بنظام البناء والتشغيل والتملك، فضًا 
عــن مشــروع آخــر يبلــغ 250 ميجــاوات تابع للهيئــة، حيث من 
املرتقــب أن يبــدأ العمل فى تنفيذ املشــروعني قبل نهاية العام 

احلالى من خال أعمال التركيبات.

شركات 
تطالب 

بقروض 
ميسرة بعد 

زيادة شرائح 
استهالك 

الكهرباء

بالتزامن مع تطبيق الزيادات الجديدة فى فواتير الكهرباء، وارتفاع شرائح االستهالك بنسبة 
19% بداية من شهر أغسطس المقبل، طالب عدد من رؤساء الشركات العاملة بمجال الطاقة 

المتجددة بضرورة إطالق مبادرات من البنك المركزى لتوفير قروض بشروط ميسرة من أجل تحريك 
مشروعات الطاقة المتجددة فى السوق. وأشاروا إلى أن آمال شركات الطاقة المتجددة معلقة على 
دعم القطاع المصرفى لتمويل تلك المشروعات من خالل تقديم قروض بفوائد مخفضة، ما يحفز 

أصحاب المصانع والشركات على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة فى حالة تدبير التمويل.

بــدأت القصــة فى ديســمبر 2017 عندما أعلن محمد رشــاد 
عن ارتباطه باملذيعة مى حلمى، التى كانت تعمل وقتها فى قناة 

ON SPORT، فجأة دون مقدمات.
خال فترة اخلطبة انتشرت أخبار عن انفصالهما لكن دائما 

كانا يخرجان سريعا لنفيها.
مر عام على اخلطبة، وفى أكتوبر 2018 أعلنوا عن زواجهما، 
انتظــر جمهورهمــا صــور وفيديوهــات مــن حفــل الزفــاف لكن 

جاءت الصدمة بإلغائه.
لم يكشفا عن أسباب إلغاء الزفاف وقيل أنه لظروف خاصة، 
بعــض التقاريــر ذكــرت أن هنــاك حالــة وفــاة، وتقاريــر أخــرى 

أشارت إلى خاف وقع بينهما.
فى هذه الفترة انتشــرت صور ملى وقيل أنها مرضت ودخلت 
إلى املستشــفى بعد صدمة إلغاء الزفاف، لكن رشــاد نفى األمر 

وأكد أنهم يحاولون إنهاء اخلاف بينهما.
ثــم خرج رشــاد وحتدث عــن أزمة إلغاء حفــل الزفاف، وقال: 
»لــن أحتدث عن أســباب اخلــاف ألنها طبيعية وحتدث بني أى 
عائلتــني، وبينــى وبــني مــى حــب كبير، واملشــاكل حتدث بشــكل 
وارد من األهل واألصدقاء، ســأحتدث عن الفرحة التى لم تتم، 

وإحساسها الصعب علينا«.
وأشــار إلــى تدخــل البعض ونقــل كام خاطئ بــني العائلتني، 

نافيا أن تكون قائمة املنقوالت هى السبب.
بعــد 3 أشــهر مــن إلغاء الزفــاف، عادت مى لتنشــر صور من 
جلسة تصوير حفل زفافها امللغى، ورد عليها وقتها رشاد وأبدى 

إعجابه بها، فى إشارة إلى عودتهما.
ثــم فــى 23 مارس 2019، فاجأ رشــاد ومــى حلمى جمهورها 

بزفافهما، الذى حضره األصدقاء وبعض الفنانني.
حتضيــرات حفــل الزفــاف متــت فى ســرية تامة، وبعــد أيام 

ظهرت صور وفيديوهات من احلفل.
وبعــد مــرور يــوم علــى زواجهمــا، ظهــرا ســويا فــى برنامــج 
»احلكايــة« مــع عمــرو أديــب، وكشــفا عمــا حــدث وقــت إلغــاء 
زفافهمــا موضحــني أن ما حدث كان ســوء تفاهم بســبب 
بعــض األشــياء التــى كتبــت عبــر مواقــع التواصل 
االجتماعــى، أدت إلــى حــدوث خافــات بــني 

األسرتني.
ثــم أوضحــت مــى أنهمــا كانــت لديهمــا 
خطــة للتمويه حتــى يبعدا اإلعام عنهما 
ليتــم الــزواج فــى هــدوء، ومــن خطتهما 
التواصــل  مواقــع  علــى  املتابعــة  إلغــاء 

االجتماعى.
فــى ينايــر 2020 أعلنــت مــى حلمى 
عــن فقدانهــا جلنينها، وقتهــا مرت مى 
بأزمــة صحيــة ونشــر رشــاد صــورة لها 

وهى فى املستشفى

وفاء حسن

من هو منصور يافاش الذى يستعد لطرد أردوغان من قصر الرئاسة؟3

ووفقــاً للنتائــج فقــد تراجعت أصوات حــزب العدالــة والتنمية 
بنســبة 4.6% وردًا على ســؤال: »أى مرشــح رئاســى مشــترك قد 
ترشــحه املعارضــة خلوض االنتخابات ضــد أردوغان؟«، قال أغلب 

املشاركني فى االستطاع، هو منصور يافاش.
وأظهرت نتائج االســتطاع ارتفاع نسب أصوات بعض األحزاب 
مقارنــة باالنتخابــات العامة التى أجريت فى 24 يونيو 2018، ومن 
هــذه األحــزاب حــزب »اخلير« املعــارض الذى حصــل على %11.5 

بداًل من 10% فقط فى االنتخابات األخيرة.
وردًا علــى ســؤال:« هل ســتصوت للرئيس أردوغــان حال إجراء 
انتخابــات هــذا األحــد؟«، قــال 47.8% »ال«، مقابــل 40.6% قالــوا 

»نعم«، و11.6% مترددين.
أما بخصوص املرشــح املشــترك للمعارضة خلوض االنتخابات 
الرئاســية، منصــور يافــاش فحصل علــى 42.5% تــاه أكرم إمام 
أوغلــول بـــ37.1% ثــم ميــرال أكشــينار بـــ35.7% ومحــرم إينجــه 
القيادى السابق بالشعب اجلمهوري، بـ22.3% ثم الرئيس السابق 

للباد، عبداهلل جول بـ%22.2
وأظهرت العديد من اســتطاعات الرأى التى جرت مؤخرا انهيارا 
بشعبية الرجل وحزبه احلاكم، العدالة والتنمية، ما دفع كافة املراقبني 

إلى توقع نهاية احلزب مع أول استحقاق انتخابى تشهده الباد.

سلطت »الفاينانشيال تاميز« البريطانية الضوء على احتمالية 
منافســة رئيــس بلديــة أنقــرة التابــع حلــزب الشــعب اجلمهــورى 
املعــارض، منصــور يافــاش، للرئيــس التركــى احلالــى رجب طيب 
أردوغــان، فــى انتخابــات الرئاســة املقبلة، مشــيرة إلــى أنه حقق 
شــعبية كبيرة فى الفترة املاضية بسبب حماته املبتكرة ملساعدة 

املواطنني فى ظل جائحة فيروس كورونا »كوفيد 19«.
ونقلت جريدة »ينى تشاغ« التركية، عن نظيرتها البريطانية، أن 
رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، من املرتقب أن يكون مرشــًحا 
قوًيا أمام الرئيس أردوغان، فى انتخابات الرئاســة القادمة، وذلك 
فى مقال بعنوان »رؤساء البلديات املعارضة يطغون على أردوغان« 
ألقــت فيــه الضوء على احلملة التى أطلقها منصور يافاش حتت 
شــعار »اخليــر ُمعــدي« ملســاعدة األســر املتضرريــن مــن جائحــة 
فيــروس كورونــا. وأكد املقال أن »يافاش يســبب صداًعا ألردوغان، 

وسيكون منافًسا قوًيا ألردوغان فى أول انتخابات رئاسية«.
كمــا ســلط املقــال الضــوء علــى أن فــرص فــوز رئيــس بلديــة 
إســطنبول التابــع حلزب الشــعب اجلمهــورى املعــارض، أكرم إمام 
أوغلــو، ورئيــس بلديــة أنقــرة عــن احلزب عينــه، منصــور يافاش، 
فــى االنتخابــات القادمــة كبيرة، وذلــك وفًقا الســتطاعات مركز 
»متروبــول« للبحــوث االســتراتيجية واالجتماعيــة، خاصــة بعــد 

حمات مساعداتهم للمواطنني فى ظل جائحة فيروس كورونا.
ذكــر املقال أن النجــاح الذى حققه منصور يافاش كان مفاجأة 
كبيرة، مشــيرًا إلى أن أداء منصور يافاش فى ظل فيروس كورونا 
حقق جناًحا كبيرًا بالنسبة لـ65% من سكان أنقرة. وأشار املقال 
إلى أن حمات بلديات حزب الشــعب اجلمهورى مت إيقافها من 
النظــام احلاكــم على أســاس أنها غير قانونيــة، إال أن منصور 
يافــاش كان يبحــث عــن طــرق تثبت أنــه قادر على منافســة 

أردوغان وحتقيق التقدم بغض النظر عن املعوقات.
كمــا أكــد املقــال أن العوائق لــم تبعد يافــاش عما يريد 
فعلــه، فقــد جمــع مــع أول حملــة أطلقهــا 28 مليــون ليرة 
تركية، ولفت إلى أنه منذ جلوسه على مقعد رئيس بلدية 

أنقرة، لم تكن العوائق أو أى شيء آخر توقفه عما يريد.
وأفــاد املقــال البريطانــى بــأن وســائل اإلعــام املواليــة 

للحكومــة حاولت خلق تصور ســلبى عن منصور يافاش فى 
نظر الشــعب، مبحاولة اتهامه بالفســاد، وذلك بسبب جناحه، 

إال أن يافــاش لــم يلتفــت لكل هذا. بل إنــه على العكس من إمام 
أوغلو، فهو ال يتجادل مع أردوغان وال يلتفت مطلًقا ملا يثار حوله. 
كمــا أكــد املقــال أن منصور يافاش وجناحه ســيكونان منافســني 

ألردوغان فى انتخابات الرئاسة القادمة

من المرتقب أن 
يكون رئيس بلدية 

أنقرة منصور 
يافاشمرشًحا 

قوًيا أمام الرئيس 
أردوغان، فى 

انتخابات الرئاسة 
القادمة

أعلنت تراجعت نسبة األتراك الداعمين للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم )العدالة 
والتنمية( فى أحدث استطالع للرأى شهدته البالد.

وأمام تراجع أردوغان، تزايد االهتمام بالتصويت لمنصور يافاش رئيس بلدية العاصمة أنقرة، 
المنتمى لحزب الشعب الجمهورى أكبر أحزاب المعارضة التركية فى البالد.

والنسب المعلنة نقلتها صحيفة »آرتى غرتشك« التركية المعارضة، السبت، عن استطالع 
أجرته شركة AREA لألبحاث.

أسئلة      األسبوع    الساخنة
كيف تتخلص احلكومة من املدمنني و احلشاشني فى الوزارات ؟1

وبحســب بيان رسمى  تبني تعاطى 1.8% للمواد املخدرة، حيث 
انخفضــت النســبة بعدمــا كانت 8% فــى بداية حمات الكشــف، 
وأن أبــرز مــواد التعاطــى »احلشــيش والترامــادول واملورفــني«، وأنه 
يجرى إيقاف املوظف الذى يثبت تعاطيه للمواد املخدرة عن العمل 

وإحالته إلى النيابة اإلدارية التخاذ اإلجراءات القانونية الازمة.
وأكــدت القباج اســتمرار تكثيف حمات الكشــف عن تعاطى 
املخدرات بني العاملني فى اجلهاز اإلدارى للدولة لتشمل مختلف 
املؤسســات احلكوميــة، تنفيــذا لتوجيهــات رئيــس اجلمهوريــة 
وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة املؤسسات 
والهيئات من أجل تكثيف احلمات بشكل مستمر، وسط اتخاذ 
كافة اإلجراءات الوقائية فى احلمات التى مت تنفيذها فى ظل 
فيروس كورونا، بجانب أيضا أنه سيتم استمرار حمات الكشف 
على ســائقى حافات املدارس خال فترة الدراســة بالتعاون مع 
اجلهات املعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم املواد املخدرة.
وأوضحــت الوزيــرة أن من يطلــب العاج من اإلدمــان طواعية 
يتــم اعتبــاره كمريض ويتــم عاجه باملجان وفى ســرية تامة من 
خال اخلط الســاخن لعاج مرضى اإلدمان »16023«، ومن دون 
ذلك ويثبت تعاطيه للمواد املخدرة يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

الازمة وإيقافه عن العمل. 
من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن مدير 
صنــدوق مكافحــة وعــاج اإلدمــان والتعاطى، أنه ســيتم تكثيف 
حمات الكشف عن املخدرات بني العاملني فى الوزارات والهيئات 
التابعة لها فى احملافظات املختلفة بالتعاون مع مصلحة الطب 
الشــرعى واألمانــة العامــة للصحة النفســية علــى العاملني فى 
مختلــف اجلهــات التابعة للجهــاز اإلدارى للدولة خاصة الهيئات 
واملؤسســات اخلدميــة التى تقدم خدمــات للمواطنني، حيث يتم 
التنسيق حاليا مع كافة الوزارات واملؤسسات احلكومية املختلفة 
فــى احملافظات، إلمــداد الصندوق ببيانات عــن العاملني لديهم 
،وأعدادهــم وأماكن تواجدهم من أجل تنســيق حمات الكشــف 
على العاملني للتأكد من عدم تعاطيهم املواد املخدرة وتخصيص 
مســؤول اتصال بكل جهة ســيجرى الكشــف على العاملني بها، 

لتذليل أى عقبات تواجه حمات الكشف.
وذكــر أن تكثيــف حمات الكشــف عن تعاطــى املخدرات بني 
العاملــني فــى اجلهــاز اإلدارى للدولــة أدت إلــى انخفاض نســبه 
التعاطــى، كمــا أن هناك 32 ألف موظف تقدموا طواعية للعاج 
مــن خال اخلط الســاخن »16023« لصنــدوق مكافحة اإلدمان، 

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن االجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعالج 
اإلدمان والتعاطى، نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين »موظفين، وعمال، 

وسائقين«، بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى 
المحافظات المختلفة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 181 ألفا 763 موظفا فى مختلف 

الوزارات، وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وذلك فى الفترة 
من شهر مارس 2019 وحتى فبراير 2020.

تكثيف حمالت 
الكشف عن 

تعاطى المخدرات 
بين العاملين فى 

الجهاز اإلدارى 
للدولة أدت إلى 
انخفاض نسبه 

التعاطى

وفاء حسن

ويتم اعتبارهم مرضى وعاجهم مجانا وفى سرية تامة، كما أن 
الفتــرة املقبلة ستشــهد تكثيف حمات الكشــف علــى العاملني 
فى اجلهاز االدارى للدولة، وأنه اعتبارًا من األســبوع املقبل سيتم 
تكثيف احلمات ومن املســتهدف الكشــف على ما يقرب 1500 
موظــف يومًيــا وســط اتخاذ كافة اإلجــراءات االحترازيــة للوقاية 
مــن انتشــار فيروس كورونــا وتوفير جميــع املســتلزمات الطبية 
مــن كحــول وكمامات ومواد التعقيــم بجانب االلتزام خال إجراء 

التحايل بالتباعد بني أعضاء جلنة الكشف واملوظفني.
جديــر بالذكــر أن حمــات الكشــف علــى الســائقني التــى 
نفذهــا صنــدوق مكافحة وعاج االدمان والتعاطــى التابع لوزيرة 
التضامــن االجتماعــى حققــت جناحــا كبيــرا خــال الســنوات 
املاضية، بالتعاون مع اجلهات املعنية وادت إلى انخفاض نســبة 
التعاطى، حيث مت الكشــف على 2500 ســائق حافات مدرســية 
العام الدراســى املاضى وانخفضت نســبة التعاطى من 12% عام 
2015 إلــى 2.9 % العــام الدراســى املاضــى، ثــم انخفضت خال 
الفصــل الدراســى األول مــن العــام اجلــارى إلى 1%، كما ســيتم 
اســتمرار حمــات الكشــف علــى ســائقى احلافــات املدرســية 

خال فترة الدراسة.
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

١٣3
لم نرى الرئيس السيسى غاضبا كما ظهر 

فى حفل افتتاحات بعض المشروعات 
باالسكندرية وأن السبب الرئيسى لذلك 

الغضب هو تراخى أجهزة الدولة فى ملف 
التعديات على أراضى الدولة

لــم نــرى الرئيــس السيســى غاضبا كمــا ظهر فى 
حفل افتتاحات بعض املشروعات باالسكندرية وعلم 
املوجز أن الســبب الرئيس لذلك الغضب هو تراخى 
أجهزة الدولة فى ملف التعديات على أراضى الدولة 
فضــا عن عدم اســتجابة املواطنني للقــرارات التى 
صــدرت فــى هذا الشــأن و هومــا دعــا الرئيس إلى 
حتذيــر اجلميــع مــن أنه لــن يتراجع وقــال بالنص : 
"أنا مش عارف أعمل إيه. يا جماعة دى أرضنا اللى 
بنــاكل منهــا بتعمــل كده ليــه؟.. عايز إســكان بنعمل 
ومستعدين نعمل أكتر من كده، ملا بنعمل قطعة أرض 

ونبنى عليها جتمع الناس مبتاخدوش".
الدولــة  ألن  كــده  "بقــول  السيســي:  وأضــاف 
مبؤسســاتها يا محمد يا زكى )وزير الدفاع واإلنتاج 
احلربي(، مسئولة عن احلفاظ على الدولة املصرية 

والداخلية كلها".
وتابع الرئيس: "لن أسمح أبدا نهد بلدنا ونضيعها 
كــده، ال، واهلل أخلــى اجليــش ينــزل كل قــرى مصر، 
يــا نوقــف ونبقــى دولــة مظبوطــة يــا أســيب مكانى 
وأمشــى من هنا، وحد تانى يتولى البلد دى يضيعها 

أو يخربها
مــن جانبه كشــف مصدر بــوزارة التنميــة احمللية، 
أن تقديــر أعــداد مخالفات البناء حتــى عام 2019، 
وصلــت لـــ3 مايــني و240 ألــف عقــار فــى جميــع 

احملافظات.
وأضــاف املصــدر أن إجمالــى حــاالت التعديــات 
بالبنــاء على األراضى الزراعية خال الفترة من 25 
ينايــر 2011، حتى يوليــو 2018، بلغت تقريبا مليون 

و900 ألف حالة تعد.
وأشــار املصــدر، إلــى انتشــار العقــارات واملناطق 
العشوائية فى 226 مدينة من أصل 234 مدينة على 
مســتوى اجلمهوريــة، ووصلت نســبة العشــوائية من 
املبانــى إلى 40%، وذلك فى محافظات اإلســكندرية 
والشــرقية والقاهــرة واجليــزة والقليوبية، حيث تعد 

أكثر احملافظات فى انتشار املبانى العشوائية.
وأوضــح أن من مخالفــات البنــاء األدوار املخالفة 
لارتفــاع، يؤدى إلى زيادة الوحدات الســكنية وعدد 
الســكان، عــن املقــدر فــى التخطيــط، ما يــؤدى إلى 
الضغط على املرافق واخلدمات، من مياه شرب 
وصــرف صحــى وخافــه، وهــذا يعنــى عــدم 
كفايــة املياه التى تضخ لهم، ويصعب وصولها 
إلــى األدوار العليــا املتجــاوزة، وأيضــا عــدم 
قــدرة شــبكة الصــرف الصحــي، علــى تلقى 
تلــك الكميــات، التــى تضــخ فيها مــن جميع 

الوحدات السكنية باملنطقة
ملكافحــة اجلرائــم  العربــى  .كان االحتــاد 
االقتصاديــة وغســل األموالقــد كشــف فــى 
التــى مت  لــه  عــن قيمــة األراضــى  دراســة 
االســتياء عليهــا ســواء من خال وضــع اليد 
أو قوانني مت تشريعها فى األنظمة السابقة 
والتــى وصلت ل900 مليار جنيه 

.
التقريــر  وأضــاف 
وأمــاك  أراضــى  أن 
عقــود  خــال  الدولــة 
الســابقة  األنظمــة 
صارخــة  لتعديــات 
متــت  وخطيــرة، 
للقانون  باملخالفــة 

والدستور، مبساعدة مسئولني سابقني تربحوا نظير 
تخصيص هذه األراضي، ووصلت مســاحة األراضى 
املنهوبــة، إلــى ما يقرب من 16 مليــون فدان )حوالى 
67 ألف كيلو متر مربع( أى ما يقارب مساحة الدول 
اخلمس التالية مجتمعة: )فلسطني التاريخية 26.6 
ألــف كــم مربع ، الكويــت 17.8 ألف كم مربع ، قطر 
11.4 ألــف كــم مربــع ، لبنــان 10.4 ألف كم مربع ، 

البحرين 5.67 ألف كم مربع(.
وأوضــح التقريــر أن توزيــع أراضــى الدولــة علــى 
كبــار املســئولني ورجــال أعمــال يــدورون فــى فلكهم 
بأبخــس األثمان فى إهــدار أكثر من 900مليار جنيه 
وفًقــا للتقديــرات وهــو الفــارق بني الســعر الســوقى 
وســعر بيــع األراضى بجــان وتناول حتويــل األراضى 
املخصصــة للزراعــة )3.5 مليون فدان( والتى بيعت 
بأبخــس األثمــان، إلــى منتجعــات ســياحية فاخــرة 
وقصور وخاصة األراضى املوجودة على طريق مصر 

اإلسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي.
كمــا أشــار التقريــر إلــى ضيــاع مايــني األفدنــة 
الزراعيــة التــى كان ميكن زراعتها لتســاهم فى ســد 
الفجوة الغذائية وتصدير منتجاتنا الزراعية للخارج، 
باإلضافة إلى السحب اجلائر للخزان اجلوفى للمياه 
فى تلك املناطق خلدمة بحيرات وحدائق غير مثمرة 
وحمامات ســباحة وماعب جولف، مما يعد إهدارا 
للميــاه )الفــدان فــى ماعــب اجلولف املنتشــرة فى 
املنتجعــات يســتهلك كميــة ميــاه تكفى لــرى 7 أفدنة 

من الزراعة اجلادة(.
مت  التــى  األراضــى  جميــع  أن  التقريــر  وكشــف 
االســتياء عليهــا كانــت حتــت واليــة الهيئــة العامــة 
ملشــروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتقع جميعها 
خارج زمام املشروعات التى تنفذها الهيئة، منها 702 
ألف فدان مت تقنينها باملخالفة للقوانني املنظمة قبل 
العمــل بالقانون 148 لســنة 2006، و9.7 ألف فدان 
مت حصرهــا طبقــا للجان الفنيــة التى عقدت لتقنني 
وضع اليد بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006.
وأوضــح التقريــر أن باقــى مســاحات األراضــى 
التــى مت االســتياء عليهــا والتــى مت حصرهــا من 
واقــع الطلبــات املقدمــة للهيئة لتقنــني أوضاعها ـ 
11821 طلبــاً ـ والبالغــة 2.8 مليــون فــدان منهــا 
مســاحة 2.4 مليون فــدان مت حتديد قيمتها وفقا 
لتقديــرات اللجنــة العليــا لتثمــني أراضــى الدولــة 
بحوالــى 86.8 مليــار جنيــه طبقا ألســعار 2009، 
فضــا عــن تطــور األســعار حتــى تاريــخ املتابعــة 
والفحــص فــى 2010/6/30، باإلضافــة إلى باقى 
مساحات احلصر واملقدرة بحوالى 400 ألف فدان 
والتــى لــم يتوفر لهــا تقديرات أســعار مــن اللجنة 

العليا لتثمني أراضى الدولة.
وأوضــح التقريــرأن التعديات علــى أراضى الدولة 
فــى الطــرق الصحراويــة حوالــى مليــون و430 ألف 
فــدان، ، منها: مليــون ومائة ألف فدان فى األراضى 
الصحراويــة بالصعيــد، ومائتا ألف فــدان )وتقدرها 
تقاريــر أخــرى بـــأكثر مــن 500 ألــف فــدان( علــى 
طريق مصر اإلســكندرية الصحراوي، وسبعون ألف 
فدان على طريق مصر الســويس وســتون ألف فدان 
علــى طريــق مصــر اإلســماعيلية وأوضح املستشــار 
بــال النمس األمــني العام لاحتــاد العربى ملكافحة 
اجلرائم االقتصادية وغســل األموال أن هذا التقرير 
شــارك فيه مجموعة من خبراء االقتصاد بالتنســيق 

مع اجلهات املعنية والرقابية فى مصر

املصريــة  احلكومــة  الثانيــة  املوجــة  جتبــر  هــل 
علــى إعــادة فــرض االجــراءات االســتثنائية ؟.. و ما 
ســيتأثر  وهــل  للتطبيــق؟  املتوقعــة  الســيناريوهات 

االقتصاد املصرى بذلك ؟
مــن جانبــه، شــدد رئيــس الــوزراء علــى أن الفتــرة 
الراهنــةـ مع قرب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل 
اخلريفـ ستشهد إستمرار اإلجراءات املتخذة ملواجهة 
فيــروس كورونــا، محذراً من أن التزايــد امللحوظ فى 
أعــداد املصابــني مؤخراً يدفعنا إلى احلــذر، ومتابعة 
تشــديد اإلجــراءات االحترازيــة، وتطبيــق العقوبــات 
احملــددة علــى املخالفني، وذلــك مبا يجنبنا ســيناريو 
منحنــى  وارتفــاع  للوبــاء،  جديــدة  موجــة  حــدوث 
اإلصابات والوفيات بـشكل كبير كما حدث فى بعض 

البلدان.
ووجه مدبولي، باستمرار ُمستشفيات الفرز والعزل 
فى عملها واستقبال املصابني وتقدمي اخلدمة الطبية 
الازمــة لهــم، والتشــديد علــى اإللتــزام باإلجــراءات 

اإلحترازية املختلفة.
الصحــة  وزيــرة  زايــد،  هالــة  الدكتــورة  عرضــت 
والســكان، خــال اجتمــاع مجلــس الــوزراء، برئاســة 
الدكتــور مصطفــى مدبولــي، رئيس مجلس الــوزراء، 
آخــر املُســتجدات اخلاصــة مبوقــف فيــروس كورونا 
الســيناريوهات  الوزيــرة  تناولــت  حيــُث  املســتجد، 

املتوقعة للموجة الثانية من كورونا، حال حدوثها.
وأشــارت الوزيــرة، إلــى أن حــدوث "موجــة ثانيــة" 
يرتبــط بالضــرورة بشــعور زائف باألمــان لدى الناس 
بــأن الوبــاء قد انتهى، وبالتالــى يدفعهم إلى التراخى 
فــى اإللتزام باإلجراءات اإلحترازية واإللتزام بإرتداء 

الكمامات وحتقيق التباعد اإلجتماعي.
وعرضت وزيرة الصحة خال االجتماع اإلجراءات 
الواجــب اتباعهــا خال هذه املرحلة فــى ضوء تزايد 
أعــداد اإلصابــات مــن جديــد، لإلســتعداد جلميــع 
الســيناريوهات احملتملــة، ومنهــا زيــادة وتيــرة العمل 
مببادرات رئيس اجلمهورية اخلاصة بالصحة العامة، 
وخاصــة مبادرة عــاج األمراض املزمنــة، فضًا عن 
استكمال التوعية بإتباع جميع اإلجراءات اإلحترازية 
وضمان عدم التراخى من جانب املواطنني، باإلضافة 
إلــى اإللتــزام مبعاييــر مكافحــة العــدوى، داخل كافة 
منشــآت الدولة حفاًظا على الصحــة العامة، وجتنب 

حدوث موجة جديدة شديدة من املرض.
ولفتــت الوزيــرة إلــى أن التوصل إلــى لقاح لن مينع 
انتقــال العــدوى ولكن ســيقلل فرصة انتشــار العدوى 
وفى حالة حدوث عدوى سيقلل من شدة األعراض.

وأكــدت زايــد أنــه متــت مراجعــة كافة االجــراءات 
املتخــذة مبنظومــة 105 لإلستفســار واإلباغ عن كل 
مــا يتعلــق بفيــروس كورونا املســتجد، وإبقــاء القدرة 
معــدل  انخفــاض  عــن  رغًمــا  احلاليــة  االســتيعابية 
الطلبات وذلك حتسبا ألى زيادة محتملة 
فى التفاعــل، كما يتم تدريب األطقم 
الطبيــة بصــورة مســتمرة، من خال 
منصة التعليم االلكتروني، ويشــمل 
التدريب مهــارات الرعاية املركزة، 
ومكافحة العدوى، وبروتوكوالت 

العاج.
ممــا  الوزيــرة،  وحــذرت 
تاحــظ من تراخــى بعض 
االلتــزام  فــى  املواطنــني 
الكمامــات  بارتــداء 

بوسائل النقل العامة املختلفة، األمر الذى قد يتسبب 
فــى انتقــال العــدوى بــني املواطنــني وزيــادة أعــداد 
احلاالت مرة اخرى بعد انحســارها، األمر الذى ينذر 

بحدوث موجة ثانية من اإلصابة باملرض.
وشددت زايد، على أهمية اإللتزام باالجراءات التى 
تتضمن اإلبقاء على تفعيل إجراءات الرقابة والكمائن 
التــى تضمــن التــزام املواطنني بارتــداء الكمامات فى 
الطــرق الســريعة وداخــل املــدن وداخل وســائل النقل 
العامــة مع اإللتــزام بالتعليمات واإلجــراءات الوقائية 

الواجب إتباعها.
ووجهــت الوزيــرة باســتمرار التــزام كافــة العاملــني 
واملتردديــن علــى القطاعات والهيئــات التابعة جلميع 
تكثيــف  ومتابعــة  املطلوبــة،  بالضوابــط  الــوزارات 
التنويهــات اإلعاميــة اخلاصــة باإللتــزام بالتعليمات 
واإلجــراءات الوقائيــة الواجب اتباعهــا والتأكيد على 
إلتزام املواطنني بالتباعد اجلسدى وإرتداء الكمامات 
داخل وســائل النقــل العام واألماكــن العامة والتطهير 

املستمر لأليدي.
وأوضحــت أن اإلجــراءات املطلوبــة تشــمل كذلــك 
الشــاحنات  لســائقى   PCR حتليــل  إجــراء  ضــرورة 
اخلاصــة بنقــل البضائــع وكذلــك لألطقــم املســاعدة 
باملعامل التابعة لوزارة الصحة فى محافظات املغادرة 
بحيــث يكــون نتيجة التحليل مع الســائق عند املغادرة 
وذلك لتسهيل دخولهم للدول التى تطلب حمل شهادة 
ال PCR بإعتبــار ذلــك مــن متطلبــات الســفر الدولى 
حاليــاً، إلــى جانــب تنفيذ القرار الــذى يقضى بحظر 
 PCR دخــول القادمــني إلى مصر بدون شــهادة حتليل

بنتيجة سلبية.
وأضافــت زايــد، أنــه فــى إطــار التنســيق الدولــى 
فــى مواجهة هــذه اجلائحة، مت تشــكيل فريــق وزارى 
باإلســتجابة  معنــى  املتوســط  شــرق  إقليــم  داخــل 
جلائحــة فيــروس كورونا، الفتة إلى أنــه عقد اجتماع 
لهــذه اللجنــة الوزارية التى تضم بلــدان مصر، لبنان، 
املغرب، عمان، الســعودية، الصومال، العراق، لتحديد 
املمارســات اجليــدة ملواجهــة COVID-19 مع مراعاة 
ظــروف البلــدان املختلفة، وأنه جار التنســيق لتحديد 
أولويــات العمــل املشــترك فــى الفترة القادمــة والذى 
يشــتمل علــى حتديــد تأثيــر كورونــا علــى اخلدمــات 
الصحيــة األساســية، وحتديد أكثر األســاليب فعالية 
لتخفيــف إجراءات اإلغاق مع جتنب االرتفاع الكبير 
فــى احلــاالت واحلفــاظ علــى األنشــطة االقتصادية، 
مــع التنســيق بشــكل أفضل لضمــان التوزيع املناســب 

للقاحات واألدوية.
كمــا عرضت زايــد، نتائج لقائها املثمــر مع لياو لى 
تشــانغ، الســفير الصينــى لــدى مصــر؛ والــذى شــهد 
مناقشــة اإلجــراءات اخلاصة بتوقيــع اتفاقية التعاون 
احليويــة  للمســتحضرات  القابضــة  الشــركة  بــني 
واللقاحــات "فاكســيرا" وإحــدى الشــركات الصينيــة، 
فــى مجــال تصنيع لقاح فيــروس كورونا حتــت رعاية 
احلكومتــني املصريــة والصينيــة، علــى أن يتــم توقيع 

االتفاقية خال شهر سبتمبر املقبل.
ولفتت إلى أن اإلجتماع شهد استعراض كافة سبل 
التعاون مع اجلانب الصينى من خال تبادل اخلبرات 
مــع اللجنة العلميــة اخلاصة بوضع بروتوكوالت عاج 
فيــروس كورونــا، كما رحب اجلانب الصينى بأن ميتد 
التعــاون ليشــمل تبــادل اخلبــرات فــى مجــال تصنيع 
اللقاحات بشكل عام باإلضافة إلى التعاون فى مجال 

األبحاث اخلاصة بالفيروسات واألوبئة.

حكايات صادمة عن »امللف« 
الذى أشعل غضب الرئيس

هل جتبر املوجة الثانية من الوباء 
احلكومة على تطبيق إجراءات استثنائية ؟
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

4 أغسطس ٢٠٢٠ ال شك أن منطقة شرق البحر المتوسط ١٣األثنين
قد شهدت توترا كبيرا خال الفترة 

األخيرة، األمر الذى زاد المخاوف من 
اندالع مواجهات عسكرية

ال شك أن منطقة شرق البحر 
المتوسط قد شهدت توترا 

كبيرا خال الفترة األخيرة، األمر 
الذى زاد المخاوف من اندالع 
مواجهات عسكرية،فى ظل 

التعنت التركى وإصرار رجب 
طيب أردوغان على انتهاك 
حقوق الدول المجاورة دون 
مراعاة للقانون الدولي، عن 

طريق التنقيب عن الغاز 
والثروات النفطية بقرار منفرد 
دون االلتفات إلى االتفاقيات 

المنعقدة بين دول المنطقة.
وإذا كانت هذه الخالفات قد 
تأججت على نحو ملحوظ فى 

هذه المنطقة الحيوية من 
العالم، فإن النزاع فى األصل 
يعود إلى عقود أو حتى قرن، 

لكنه اكتسى زخًما خالل األعوام 
األخيرة، بسبب االكتشافات 

الواعدة للطاقة فى شرق 
المتوسط.

ومنذ مدة تقارُب عقدا من الزمن، 
كشفت هيئة المسح الجيولوجية 

األمريكية عن وجود إمكانيات 
مهمة جدا من النفط والغاز 

فى شرق المتوسط، فشكل هذا 
اإلعالن حافزا لدول المنطقة 

على االستفادة، وانفتحت 
شهية الشركات الكبرى.

التفاصيل الكاملة خلطة زعماء أوروبا لتأديب أردوغان
لكــن عملية االســتفادة ليســت مفتوحة على مصراعيهــا، بل تتطلُب 
أن تقــوم كل دولــة بتحديد املنطقة االقتصادية اخلاصة بها، حتى تنقب 
وتســتفيد ضمــن نطــاق محدد، ووفق ما تســمح به مقتضيــات القانون 

الدولى.
ومن أسباب اخلالف احلالى، أن دول هذه املنطقة لم تكن قد حددت 
املناطــق االقتصاديــة اخلاصــة بها من ذى قبل، ألنها لــم تكن على علم 

مبا يختزنه باطن شرق املتوسط.
وســارعت قبــرص إلى ترتيب مســألة احلــدود، فتفاوضــت مع مصر 
وإسرائيل من أجل رسم احلدود من جهتى اجلنوب والشرق، أما احلدود 

املشتركة مع كل من سوريا ولبنان فلم يجر حسم أمرها بعد.
وفــى نفــس الوقــت قامــت جمهوريــة قبــرص،  وهى دولــة عضو فى 
االحتــاد األوروبــى برســم احلــدود مــن جهــة الغــرب، لكــن تركيــا أبدت 

معارضة شديدة لهذه اخلطوة.
وتعارض أنقرة مســاعى جمهورية قبرص إلى رســم حدودها البحرية 
مــن جهة الغرب، وتتمســُك بذريعة أن شــمال قبــرص الذى تعرض لغزو 
تركى سنة 1974، من حقه أيضا أن يستفيد وميد منطقته االقتصادية 

أيضا.
وفــى ظل هذا اخلالف، ترســم تركيا حــدودا بحرية خاصة بها، على 
نحــو يتقاطــع مع النطــاق الذى حددته جمهورية قبرص لنفســها، وهذا 

األمر يسبب نزاعا حول مناطق مهمة فى شرق األوسط.
وإذا كانــت تركيــا تختلــف مع قبرص حول ترســيم احلدود مع قبرص  
،مســتندة إلــى منطــق ضعيــف  تــراه ســليم مــن وجهــة نظرهــا وميكن 
النقاش حوله، لكن موقفها ضعيف جدا  أمام اليونان، والســبب هو أن 
أثينا تبســط ســيادتها على جزر تبعد بكيلومترات قليلة فقط عن البر 
التركى، ومن املعروف أن القانون الدولى يتيح للجزر أن تكون لها مناطق 

اقتصادية خاصة تصل إلى نحو مئتى ميل.
وكانــت هــذه اجلزر تركية فى األصل، لكن جرى التنازل عنها من قبل 
تركيا لفائدة اليونان، خالل القرن املاضى، وفى سنة 1923 حتديدا، فى 

إطار اتفاقية »لوزان« التى أعادت رسم حدود الدولة التركية.
ويرى متابعون أن تركيا تسعى إلى التنصل من هذه االتفاقية وفرض 
األمــر الواقــع فــى املنطقة، حتــى وإن جرى ذلك على نحــو »مارق«، لكن 

أنقرة تواجه حتذيرات أوروبية تصُل إلى حد التلويح بفرض عقوبات.
وفــى نوفمبــر 2019، حاولــت تركيــا أن تخلــط األوراق فأعلنــت عمــا 
وصفتــه باالتفــاق مع حكومة فايز الســراج فى طرابلس، من أجل رســم 
احلــدود البحريــة بــن البلدين فى البحــر األبيض املتوســط، لكن هذه 

اخلطوة قوبلت بالرفض من البرملان التركى الذى أكد عدم شرعيتها.
وأدانــت مصــر املجــاورة، االتفاق الــذى وقعته حكومة الســراج، وقالت 
القاهــرة إنــه يشــكل خرقا التفاق الصخيرات الــذى كان يفترض فيه أن 

ميهد خلروج الفرقاء من األزمة.
ورأت اخلارجية املصرية، وقتئذ، أن اتفاق الصخيرات ال يخول حكومة 
الســراج أن توقع اتفاقيات مماثلة، كما كما متثيلها مختل بشــكل كبير، 

ألنه ال يعبر عن كافة مناطق ليبيا.
وأثــار هــذا االتفــاق حفيظــة دول أخــرى انتقــدت أطمــاع تركيــا التى 
حاولــت ووجــدت ذريعة فى الورقة الليبية، ثــم عززت وجودها فى البالد 

من خالل إرسال املرتزقة املتشددين وتقدمي الدعم العسكرى.
فضــال عــن ذلــك، ترفــض كل من اليونــان وقبرص احلــدود املزعومة 
مبوجب اتفاق أنقرة وحكومة فايز الســراج، ألن ما جرى رســمه ينال من 

منطقتيهما االقتصاديتن.
وتــرى قبــرص واليونــان أن 
ضــررا كبيــرا ســيلحق 
جــراء  مــن  بهمــا 
السراج  اتفاقية 

وأنقــرة، نظــرا إلى وجود مشــروع مع إســرائيل يقضى بإجنــاز خط غاز 
إسرائيلى، يسلك مسارا يبدأ من إسرائيل ثم يعبر قبرص قبل أن يصل 
إلــى جزيــرة كريــت اليونانية، أى أنــه يعبر النطاق الذى تزعــم تركيا أنه 

ضمن احلدود البحرية املشتركة مع ليبيا.
وفى ظل تعنت أنقرة، حتاول دول أوروبية وغربية أن تنزع فتيل األزمة، 
لكــن مــآل األمــور قــد يتوقف على حــزم االحتاد األوربى، أى مــا إذا كان 
ســيقُف بصرامة إلى جانب الدولتن التى تشــغالن عضويته أى قبرص 
واليونان، أم إنه سيبحث عن صيغة حل هادئة، نظرا إلى عضوية تركيا 

أيضا فى حلف شمالى األطلسى »الناتو«.
وفــى ظــل هذه املعطيــات بدأت طبول احلرب تدق فى منطقة شــرق 
املتوســط ، حيــث أعلنت اليونــان، اعتزامها تنظيم منــاورات حربية فى 
شرقى البحر املتوسط بالذخيرة احلية جنوب شرق جزيرة كريت، األمر 

الذى أثار غضب الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان.
وهــذا يعنــى أن املنــاورات تتم فى املنطقة التى تنقــب فيها تركيا عن 
النفــط والغــاز، وتقول قبرص واليونان عن أنقرة تتعدى على ســيادتهما 

بهذه األعمال التى تتم فى سواحل تابع لهما.
من جانبها أعلنت تركيا أيضا أنها جترى مناورات حربية فى البحرين 
األبيض املتوسط وإيجة، ونشرت صورا لهذه التدريبات، التى قالت إنها 

جاءت ردا على مناورات سابقة لقبرص واليونان مع فرنسا.
وكعادتــه بإلصــاق التهــم ، اتهم الرئيــس التركى رجب طيــب أردوغان 
اليونــان بتعريض ســالمة املالحــة للخطر من خالل املناورات، متناســيا 

أنه هو من تسبب فى األزمة فى األساس
وقــال أردوغــان فــى خطاب متلفــز إن اإلعالن عن املنــاورات اليونانية  
»عمــل فاســد يهــدد الســالمة الســاحلية واملالحية جلميع الســفن فى 

املنطقة«.
وتابع: »اعتبارا من اآلن، ستكون اليونان هى املسئولة الوحيدة عن أى 

تطور سلبى فى املنطقة.«
وفــى غضــون ذلــك، تكثف أملانيــا جهودها الدبلوماســية حملاولة منع 
التوتــرات اإلقليميــة من التصعيد أكثر، وحاولــت أجنيال ميركل التدخل 
ووجهت رســائل إلى أردوغان مفادها رفض عمليات التنقيب التى يقوم 
بها معتبره إياها انتهاكا صارخا حلقوق اليونان، ومع ذلك أرسلت تركيا 
ســفينة تنقيــب ترافقها ســفن حربيــة فى املنطقة وبدأت اعمال املســح 

اجليولوجي
وتعــارض احلكومة التركيــة مطالبة اليونان باحلقــوق احلصرية فى 
امليــاه حيث تعمل ســفينة األبحــاث، بحجة أنه ال ينبغــى إدراج اجلزر 

فى حساب احلدود البحرية بن الدول.
وتدعــم الواليات املتحدة واالحتــاد األوروبى حتى اآلن اليونان فى 
هذا النزاع، لكن دول االحتاد األوروبى ال تزال منقسمة بشأن طلب 

من اليونان لفرض عقوبات على تركيا.
فمــن جانبــه دعــا االحتــاد األوروبــى تركيــا إلــى إنهــاء أنشــطة 
التنقيب فى منطقة بحرية رسمت حدودها قبرص ومصر، ُمحذرا 
أنقرة من أن ذلك »يؤجج املزيد من التوترات وانعدام األمن فى شرق 

البحر املتوسط«.
وقــال املمثل األعلــى لالحتاد، جوزيب بوريل، إن عمليات املســح 
اجليوجلــى التــى بدأتهــا تركيــا تتعــارض وتقوض جهود اســتئناف 
احلــوار واملفاوضات، ملواصلة التهدئة الفورية، وهو الطريق الوحيد 

نحو االستقرار واحللول الدائمة«.
ودعا تركيا إلى »إنهاء هذه األنشطة على الفور واملشاركة بشكل 
كامل، وبحسن نية فى حوار واسع مع االحتاد األوروبي«، وفق بيان 

صادر عن اخلدمة الدبلوماسية لالحتاد.
لكن من جانبها اعلنت تركيا أن سفينة التنقيب التركية »ياووز« 

ســتواصل أعمــال التنقيــب فــى املنطقــة احمُلــددة، فــى الفتــرة مــن 18 
أغسطس إلى 15 سبتمبر.

وعملــت »ياووز« فــى املنطقة، التى حذر االحتاد األوروبى من مواصلة 
التنقيب فيها، إلى جانب 3 سفن تركية أخرى، هى »أرطغرل باى، عثمان 

باى، أورهان باي«.
بينمــا أصــدرت جمهوريــة قبــرص إخطــار نافتكس مضــاد، قائلة إن 
اإلخطــار التركــى »باطــل«، وأنشــطة »ياووز« والســفن املرافقــة لها »غير 

قانونية«.
لكــن فرنســا مــن جانبها عبــرت عن اعتراضهــا على اخلطــوة التركية 
بشــكل عملــى ،حيــث أعلنــت أنهــا سترســل طائرتــى »رافــال« والفرقاطة 
البحريــة »الفاييــت« لشــرق البحر املتوســط مــن أجل تعزيــز وجودها فى 
املنطقة، ولدعم وجودها العسكرى لوقف ومراقبة عمليات التنقيب التركية
كما دعا الرئيس الفرنسى إميانويل ماكرون تركيا إلى وقف التنقيب 
عن النفط والغاز فى املتوســط، ال ســيما بعد إرســال البحرية التركية 

سفينة تركية للتنقيب فى اجلرف القارى مع اليونان.
وأعلنت اليونان حالة التأهب القصوى فى اجليش واألسطول البحرى 
لديهــا داعيــة دول االحتاد األوروبى لعقد اجتماع أوروبى ملناقشــة ووقف 

تعديات أنقرة فى املتوسط، ردًا على التعديات التركية فى املتوسط.
وأعلنت تركيها رفضها للتحرك الفرنسى، حيث رفض نائب الرئيس 
التركــى، فــؤاد أوقطــاى، نشــر فرنســا طائرات عســكرية فــى جمهورية 
قبــرص، متهيًدا ملناورات عســكرية بن البلدين.وهــو ما وصفه أوقطاى 

بأنه »مغامرات« على فرنسا جتنبها، على حد قوله.
وجــاءت هــذه اخلطــوة الفرنســية مبوجــب اتفاقيــة الدفاع املشــترك 
املوقعــة مــع قبرص فى 4 أبريل نيســان 2017، التى دخلت حيز التنفيذ 

فى مطلع أغسطس اجلارى.
وفى املقابل تقول قبرص إنها ستمضى قدما فى التنقيب عن النفط 
والغاز فى مياهها، مما يشــير إلى متســكها مبوقفها فى مواجهتها مع 

تركيا بشأن ثروات الطاقة.
إال  أن الرئيــس التركــى رجــب طيــب أردوغــان، رفــض مــع كل هــذه 
التحــركات الدوليــة  التراجــع فى شــرق املتوســط  مهــدداً اليونان بدفع 
الضريبــة ، وهــدد بــدوره وزيــر اخلارجية التركــى مولود جاويــش أوغلو، 

بالرد على أى حترك يونانى فى املتوسط.
وقــال أوغلــو خالل مؤمتر صحفى مــع نظيره األملانى هايكو ماس إن 
»التوترات زادت فى شــرق املتوســط، ونحن ال نتحمل املسئولية، اليونان 

وحدها تتحمل املسؤولية كاملة«، مهدداً .
كمــا قــال إن »االحتــاد األوروبى ال يزال يقدم الدعــم الكامل لليونان«، 
مشــيرا إلــى أن »اليونــان تواصــل اســتفزازاتها فى البحر املتوســط بال 

رادع«، حسب قوله.
وقــال »ســنحمى حقوقنــا ولــن نســمح ألحــد باملســاس بهــا«، مبدياً 
اســتعداد بــالده للجلوس إلى طاولــة املفاوضات لكن من دون ضغوطات 

وال مساس بحقوق أنقرة.
وقال إن اتفاق اليونان مع مصر ال يخضع ألى قانون دولى بخصوص 

احلدود البحرية.
فــى املقابــل، عبــر هايكو ماس عن قلقه مما يحدث من مســتجدات 
فى شــرق املتوســط، وقال »نســعى لتخفيض التوتر فى شــرق املتوسط 
وجلب اليونان وتركيا لطاولة التفاوض«، مشــيراً إلى أن احلل العســكرى 
بــن تركيــا واليونان ســيكون »جنونا«، لكنه شــدد علــى أن »ال أحد يريد 
حل هذا اخلالف بالسبل العسكرية.. وهناك إرادة حوار لدى اجلانبن«.
وأشــار إلى أن زيادة التوترات فى شــرق املتوســط لن تؤدى إلى نتائج 

إيجابية لتركيا وال اليونان وال االحتاد األوروبى.
فــى املقابــل أعلنــت اليونــان أنهــا »ســترد بهــدوء مــع اســتعداد على 

الصعيديــن الدبلوماســى والعملى، وســتفعل كل ما هو ضــرورى للدفاع 
عن حقوقها السيادية«.

وكان رئيس الوزراء اليونانى الكسيس تسيبراس أدان مجددا  اللهجة 
العدائيــة لتركيــا بعــد احلــادث البحــرى األخيــر فــى بحــر إيجه،حيــث 
اصطدمت ســفينة يونانية بأخرى تركية ، مؤكدا أن »االســتفزازات ضد 

بلد عضو فى االحتاد األوروبى تستهدف كل االحتاد األوروبي«.
و دعــا تركيــا إلــى احتــرام »القواعد األساســية للقانــون الدولي« أكد 
تســيبراس أن »االســتفزازات ضــد احلقــوق الســيادية لبلــد عضــو فــى 

االحتاد األوروبى تستهدف أيضا كل االحتاد األوروبي«.
وذكر بأن احلدود البحرية لليونان »هى أيضا حدود االحتاد األوروبي«.
وزار تســيبراس مقــر شــرطة املوانــىء قــرب أثينــا بعــد أن تضــررت 
لالطمئنــان علــى طاقم الســفينة  إثر اصطدامها بســفينة دورية تركية 
شــرق بحــر إيجه قــرب جزيرة متنازع عليها بــن البلدين. ولم يصب أى 

من أفراد الطاقم بجروح.
وأفــادت الســلطات اليونانيــة، أن الســفينة التركيــة أجــرت »مناورات 
خطيــرة« فــى املياه اليونانية فــى انتهاك للقواعد البحريــة قرب جزيرة 

إمييا غير املأهولة.
وقــال تســيبراس »شــرطة املوانــىء اليونانيــة جتد نفســها يوميا فى 
اخلــط األول لضمــان أمــن حدودنــا البحريــة بالتعاون الوثيــق مع وكالة 
فرونتكــس األوروبيــة ألمن احلدود التى تقــوم بأكبر عملية لها فى بحر 

إيجه«.
وأبلــغ وزيــر الدفــاع اليونانــى بانــوس كامينــوس احللــف األطلســى 

باحلادث خالل اجتماع فى مقره فى بروكسل.
و«احتجــت« أثينــا لدى أنقرة داعية إلى »وضع حد ألعمال ال تســاهم 

فى تطوير العالقات الثنائية وتضرب االستقرار اإلقليمي«.
وفــى اتصــال هاتفــى مــع نظيــره التركــى بــن علــى يلديــرمي مببادرة 
مــن األخيــر، قــال تســيبراس، إن »مثــل هذا الســلوك يقــوض العالقات 

اليونانية-التركية والتركية-األوروبية«.
ودخــل الرئيــس األمريكــى أيضــا على خط األزمة ، حيــث ذكر البيت 
األبيــض أن الرئيــس األمريكــى عبــر فى اتصال هاتفى مــع رئيس وزراء 
اليونان كيرياكوس ميتســوتاكيس عن قلقه من التوتر القائم حاليا بن 

اليونان وتركيا.
وقــال البيــت األبيــض أنــه دعــا الدولتــن العضويــن بحلــف شــمال 
األطلسى إلى احلوار بخصوص نزاعهما على احلقوق فى موارد الطاقة 

بشرق البحر األبيض املتوسط.
وكان ترامــب بحــث فــى اتصال هاتفى مع نظيــره التركى رجب طيب 

أردوغان أيضا القضايا الثنائية واإلقليمية ومنها البحر املتوسط.
األوروبيــة  للشــئون  األمريكــى  اخلارجيــة  وزيــر  مســاعد  نائــب  وكان 
واآلســيوية، فيليب ريكر قد أكد أن تركيا تتبع سياســات اســتفزازية فى 
شــرق املتوســط وبحر إيجه، وهى سياسات من شــأنها تصعيد التوترات 
بينها وبن بالد املتوسط، معرباً عن قلقه من اإلضرار بوحدة حلف الناتو.
وبعــث »فيليــب« برســالة إلــى معهــد هيلينــى اليونانــى باســم وزيــر 
اخلارجيــة األمريكــى، مايك بومبيــو، بأن عمليات التنقيــب التركية أمر 

استفزازى.
وكشفت الوزارة عن أن انتهاك تركيا للمجال اجلوى اليونانى وعمليات 
التنقيــب فــى املياة القبرصية اإلقليمية، فضاًل عن توقيع مذكرة تفاهم 
مشتركة مع ليبيا لتقييد املجال البحرى وإعالن استمرارها فى التنقيب 

عن البترول أمر استفزازى للغاية.
وأكد فيليب أنهم حذروا تركيا مراراً وتكراراً من ضرورة إزالة التوترات 

فى املنطقة و التصعيد فى التوترات مع دولة اجلوار اليونان.
جــاء ذلــك على خلفية إصــدار اخلارجية األمريكيــة بياًنا يحث تركيا 
علــى وقــف أى مخططات ألنشــطة التنقيب عن البتــرول وكذلك جتنب 
اخلطــوات التــى تزيــد مــن التوتــر فــى املنطقــة وأن الواليــات املتحــدة 
األمريكية تشعر بقلق شديد من خطط تركيا املعلنة للمسح فى املناطق 
التى تفرض اليونان وقبرص سلطتها عليها فى شرق البحر املتوسط.

وكانت واشــنطن قد أرســلت  حاملة الطائرات النووية دوايت أيزنهاور مع 
مجموعة من السفن املرافقة إلى البحر األبيض املتوسط ، إلجراء مناورات 

مع القوات اجلوية اليونانية، فى رسالة اعتبرها أنها رسالة ردع ألردوغان
واجتهــت حاملــة الطائرات إلــى املنطقة الواقعة جنــوب جزيرة كريت 
اليونانية، للمشاركة  فى التدريبات مع أزواج من طائرات إف- 16، والتى 
أقلعت  من مطار سودا فى كريت، باإلضافة إلى أربع طائرات إف- 18 

من حاملة الطائرات دوايت دى أيزنهاور.
واعتبــرت هــذه اخلطوة  أول تدخل أمريكى مهم منذ األزمة مع تركيا 
والتــى لهــا رمــز خــاص، ألنــه يحدث فــى وقت لم يهــدأ فيــه القلق فى 
املنطقــة. وأشــار اخلبــراء ان مــع هــذه اخلطــوة  يرغــب األمريكيون فى 
إظهــار قدرتهــم على لعــب دور احلكم ومنع أى عمل هجومى قد حتاول 
تركيا القيام به. يتعلق هذا بشكل رئيسى مبرور سفينة األبحاث التركية 
أورتــش رايــس للبحــث عــن الهيدروكربونــات فــى املنطقــة االقتصاديــة 
اخلالصــة فــى جزيــرة كاســتيلوريزو اليونانية، مما قد يــؤدى إلى صراع 

مسلح بن اليونان وتركيا.
وتخوفــت الواليات املتحدة من التصعيد بعدما أكدت وســائل اإلعالم 
اليونانيــة، أن هنــاك بالفعــل مجموعتــان من حوالى 25 ســفينة حربية 
تركية فى املنطقة بالقرب من كاستيلوريزو وعلى طول الساحل التركى. 
لهذا السبب، كانت القوات املسلحة اليونانية فى حالة تأهب لعدة أيام.
وانتشــرت البحريــة اليونانيــة بالكامــل فى بحر إيجــة واحتلت مواقع 
رئيســية ملراقبــة أى حتــرك للســفن التركية. بدورها ، تســتخدم القوات 
املســلحة التركيــة طائــرات مســيرة لتتبــع مواقــع األســطول اليونانــى. 
ويوجــدد هنــاك علــى مســافة ليــس بعيدة عن مينــاء الرنــكا القبرصى 

فرقاطة فرنسية تراقب الوضع أيضا.

ون 
جن

ع امل
ركي

ت

ترامب يدخل على خط أزمة شرق المتوسط ويرسل أكبر حاملة طائرات لدعم اليونان
مناورات عسكرية بين اليونان وقبرص وفرنسا.. وتركيا تستمر فى أعمالها االستفزازية

مبادة أبوطالب

فرنسا عبرت عن اعتراضها على الخطوة التركية بشكل عملى ،حيث أعلنت أنها سترسل طائرتى 
»رافال« والفرقاطة البحرية »الفاييت« لشرق البحر المتوسط من أجل تعزيز وجودها فى المنطقة
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تدور مشاورات حاليا بين قيادات الجماعة 
الختيار قائم جديد بأعمال مرشد اإلخوان 
بعد القبض على عزت و تنحصر الترشيحات 

فى اإلرهابى محمود حسين وإبراهيم منير 
ومحمد البحيرى القيادى اإلخوانى الهارب .

ننشر امللف السرى للمرشحني خلالفة محمود عزت

قائد احلرب اإلعالمية ضد مصر و املتهم بنهب مليارات اجلماعة

مسئول التنظيم الدولى وسمسارالصفقات املشبوهة مع أعداء الوطن

الشيطان املجهول الذى يدير حروب اإلرهاب واالغتياالت من اخلارج

بات محمود حســني األمني العام جلماعة اإلخوان اإلرهابية والهارب فى 
تركيا هو األقرب ملنصب القائم بأعمال املرشد العام جلماعة اإلخوان بعد 
القبض على محمود عزت. ومن املنتظر أن يتم اإلعالن رسمياً بعد اجتماع 

التنظيم الدولى للجماعة خالل الفترة املقبلة.
ويعد محمود حسني وفقا لدراسة بوابة احلركات اإلسالمية املتخصصة 
فى اإلســالم السياســى قائد احلــرب اإلعالمية والتنظيميــة بني املجموعة 
القدميــة أو ما تســمى باحلرس القدمي فــى اجلماعة واملجموعة التى تولت 

إدارة اجلماعة عقب يوليو 2013 داخل مصر.
على الرغم من انه املرشــح االول إال ان شــباب اجلماعة اليفضلونه بسبب 

تورطه فى فساد مالى حيث نهب مليارات اجلماعة فى اخلارج.
محمود حسني ُماَلَحق حالًيا من قبل األمن بعد قرار النائب العام بضبطه 
وإحضــاره علــى خلفية اتهامــه وآخريــن بالتحريض على أحداث اشــتباكات 
احلرس اجلمهوري، وجاء قرار النيابة بضبطه وإحضاره فى ضوء التحريات 
التــى توصلت إلى اشــتراكهم عن طريق االتفاق والتحريض واملســاعدة على 
ارتــكاب اجلرائــم، التــى جــرت أمام دار احلــرس اجلمهورى ونســبت النيابة 
إلــى محمــود حســني وباقى املتهمني فــى قضية أحداث احلــرس اجلمهورى 
وعددهــم 651 متهمــاً، مجموعة من االتهامات فى مقدمها القتل، والشــروع 
فى القتل، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص، وحيازة 

وإحــراز أســلحة بيضاء، وقطع الطريق، وتعطيل املواصــالت العمل، وإحراز 
متفجرات، واملساس باألمن العام تنفيًذا لغرض إرهابي.

معــروف أن محمــود حســني املولــود فــى 16 يوليــو 1947 م مبدينــة يافا 
فــى فلســطني، ألم فلســطينية وأب مصرى واألمني العــام جلماعة اإلخوان 

ومهندس التنظيم التنظيم الدولي، وهو متزوج وله 4 أبناء .
نشأ فى مدينة رفح الفلسطينية وتلقى تعليمه االولى بها ثم التحق مبدرسة 
بئر سبع الثانوية برفح الفلسطينية، ثم انتقل مع والده عقب نكسة عام 1967 
م للعيــش فــى مدينــة رفــح املصريــة، ثم انتقل منها مع أســرته إلــى محافظة 
أســيوط لاللتحاق بكلية الهندســة، وعقب تخرجه التحق بالدراســات العليا، 
ثــم ســافر إلى الواليات املتحدة األمريكيــة للحصول على درجة الدكتوراه فى 

الهندسة، وعمل أستاذاً بكلية قسم مدنى بجامعة أسيوط.
يعتبــر محمــد حســني من أبناء الرعيــل األول للتنظيم الســرى الذى 
كونــه مصطفــى مشــهور داخل اجلماعــة عام 1978م، علــى الرغم من 
أنه لم يكون له عالقة بالعمل الطالبى والسياســى فى الســبعينيات، أو 
حتى العمل اإلسالمي، واستطاع مصطفى مشهور أن يستقطب حسني 
للجماعة عن طريق أحد أصدقائه، عندما كان يجوب محافظات مصر 
ا به،  فــى ذلك الوقت؛ ليشــكل من خــالل جولته تنظيًما إخوانّيًــا خاّصً
بالتــوازى مــع ما كان يقوم به عمر التلمســانى من اســتقطاب لقيادات 

الطــالب فــى اجلماعــات مــن أمثال عبــد املنعم أبــو الفتــوح وإبراهيم 
الزعفرانــى وأســامة رســالن؛ ليصبح من رجال مشــهور املخلصني مع 
كل مــن محمــود عــزت ومحمــد بديــع، وتولى محمــود عزت مســئولية 
تأهيله عقب انضمامه للتنظيم ســافر إلى الواليات املتحدة األمريكية 
للحصول على درجة الدكتوراه فى الهندسة، وكان معه فى نفس الوقت 
خطــاب توصيــة إلى مســئول اإلخوان فــى الواليات املتحــدة األمريكية 
وقتهــا »عبــد املتعال اجلابري«؛ ليشــارك فى كافة األعمــال التنظيمية 
للجماعــة فــى الواليات املتحدة، تشــكيل منظمة إســالمية تكون غطاء 
للعمل اإلخوانى ضمت أشــخاًصا مــن عدة دول، وأطلق عليها: »رابطة 
ــا لهذه  الشــباب املســلم العربــي«، وبعــد عــام فقــط أصبــح أميًنــا عاّمً
الرابطــة، مت اعتقالــه عــدة مرات، منهــا فى عــام 1995م، وحكم عليه 
بالسجن ثالث سنوات بسبب انضمامه للجماعة لإلخوان، ومرة أخرى 
فى أغسطس عام 2007م، وتدرج فى مواقع اجلماعة التنظيمية حتى 
أصبــح عضــًوا مبكتب إرشــاد اجلماعة، ثم أميًنــا لتنظيم اجلماعة فى 
عام 2010م، وعقب قيام ثورة 25 يناير عام 2011م استمر فى موقعه 
كأمني عام للجماعة وشــارك فى اعتصام رابعة العدوية قبل 30 يونيو 
2013م، وعقب فض االعتصام هرب إلى قطر ومت استبعاده منها إلى 

جنوب إفريقيا ثم إلى تركيا التى يقيم فيها حاليا.

املرشد 
القادم

محمود

محمد

حسين

البحيرى

1

3

إذا كان اغتيال حسن البنا عام 1949 قد شّكل انتهاء التنظيم 
األول الذي أسسه عام 1928، بينما شكل حادث المنشية عام 

1954 انتهاء التنظيم الثاني الذي تأسس عام 1951، وشكل 
إعدام سيد قطب عام 1966 انتهاء التنظيم الثالث الذي تأسس 
عام 1964، فإن القبض على محمود عزت يعتبر المشهد األخير 

في التنظيم الرابع الذي تأسس عام 1974، لينضم إلى محمد 
بديع وخيرت الشاطر خلف القضبان، في مشهد ال يمكن عنونته 
إال نهاية الحرس القديم وجيل الصقور وتنظيم سيد قطب داخل 

تنظيم اإلخوان.
وتدور مشاورات حاليا بين قيادات الجماعة الختيار قائم جديد 

بأعمال مرشد اإلخوان بعد القبض على عزت و تنحصر الترشيحات 
فى اإلرهابى محمود حسين األمين العام للتنظيم و المتهم بنهب 

مليارات الجماعة و إبراهيم منير مسئول التنظيم الدولى ومحمد 
البحيرى القيادى اإلخوانى الهارب .

وفاء حسن

يعــد إبراهيــم منير مرشــح بقوة خلالفة محمود عــزت و هو األمني العام 
للتنظيــم الدولــى للجماعة، ويقيــم فى العاصمة البريطانية لندن، ويشــرف 
على موقع إعالمى خاص باجلماعة يســمى »رســالة«، يتولى من خالله نقل 
التكليفــات والتعليمات للمكاتب اإلدارية، ونشــر األخبار اخلاصة باجلماعة 
وعقد الصفقات املشبوهة مع أعداء مصر فى قطر وتركيا ويرتبط بعالقات 

قوية باردوغان ومتيم.
 مــن مواليــد العــام 1937، وانضم لإلخوان وكان عمــره 16 عاماً، وصدر 
ضــده حكــم بالســجن ملدة 10 ســنوات فى قضية إحياء تنظيــم اإلخوان فى 
العــام 1965، وعقــب خروجــه مــن الســجن هاجــر لبريطانيا، واســتقر فى 

العاصمــة لنــدن، وحصل على عضوية مكتب اإلرشــاد، كما تولى مســؤولية 
ترتيــب اللقاءات بني قادة اإلخوان فــى مصر واحلكومات األوروبية للترويج 

للجماعة، ونفى أى معلومات تتعلق بتورطهم فى نشر اإلرهاب والتطرف.
وعقب ثورة 30 يونيو من العام 2013، وغياب القيادات الكبيرة للجماعة على 
إثر القبض عليهم وهروب بعضهم خلارج مصر، تولى منير مســؤولية اإلشــراف 
علــى توفيــر الدعــم املالى واللوجســيتى للعناصــر الهاربة من مصــر وإيوائها فى 
تركيا وماليزيا والسودان، كما تولى مساعدة محمود حسني األمني العام للجماعة 

والهارب لتركيا فى اإلشراف على اإلمبراطورية املالية للتنظيم فى العالم.
صفتــه الوظيفيــة داخــل التنظيم هى »األمني العام للتنظيــم الدولى ونائب 

املرشد العام«، وهو من فريق الصقور املتشدد واملعروف داخل التنظيم بالتيار 
القطبــى نســبة العتناقهــم أفكار ســيد قطب، مــع محمد بديع املرشــد العام 

ومحمود عزت نائب املرشد ويوصف بأنه الرجل الغامض داخل اإلخوان.
أكثــر مــن عنصــر من عناصر اجلماعة الســابقني أكــد  أن هناك لقاءات 
جمعــت بــني إبراهيم منير، وعــدد من القادة اإليرانيــني وذلك فى بريطانيا 
وتركيــا ســواء قبــل العام 2011 ومــا بعده، وهدفت اللقــاءات للحصول على 
الدعــم السياســى اإليرانــى للجماعة قبل أحــداث 2011، ومســاعدتها فى 
تكويــن ميليشــيات تابعــة لإلخوان على غــرار احلرس الثــورى عقب وصول 

لإلخوان للحكم فى مصر.

محمد البحيرى أحد شــياطني اجلماعة املرشــحني خلالفة محمود عزت 
علــي الرغــم من انه ليس وجها معروفا لدى وســائل اإلعــالم، إال أنه األبرز 
واألقــوى لــدى جماعــة اإلخوان وفروعها فــى كل دول العالــم، يتولى أخطر 

امللفات اخلاصة باجلماعة ماليا، وتنظيميا، وإداريا.
يعــد البحيــرى مــن الرعيــل األول جلماعــة اإلخوان، يبلــغ من العمر 
77 عامــا، كان ضمــن املتهمــني فى قضية تنظيم العــام 65 خالل عهد 
الرئيــس الراحــل جمــال عبــد الناصــر، وصــدر بحقه حكم باألشــغال 

الشاقة املؤبدة.
عقــب خروجــه من الســجن ســافر إلى اليمــن بتكليف من قــادة اإلخوان، 
وتولــى مهمــة اإلشــراف على إخــوان مصر املقيمني فى اليمــن، الذين كانوا 
يعملــون فــى املــدارس واملعاهد التعليمية هناك، كمــا ارتبط بعالقات وثيقة 

مع قادة اإلخوان فى اليمن.
فى منتصف التســعينيات انتقل إلى الســودان، وهناك تولى التنســيق بني 
إخوان مصر وإخوان السودان، كما أشرف على استثمارات اجلماعة هناك.

تعــددت مســؤوليات البحيــرى حتــى أصبــح عضــوا بالتنظيــم الدولــى 
للجماعة، ومســؤول اإلخوان فى أفريقيا، أيضا تولى بعض امللفات اإلدارية 

والتنظيمية فى التنظيم الدولى فى لندن.
ظــل البحيــرى مقيمــا فى الســودان حتى انــدالع ثورة 25 ينايــر من العام 
2011، وعند عودته ملصر تولى ملفات التنســيق بني إخوان مصر، وتونس، 
واملغرب، والسودان خالل ما عرف بثورات »الربيع العربي«، وتولى اإلخوان 
مسؤولية احلكم فى مصر والبرملان واحلكومة فى تونس، وتوليهم مسؤولية 

تشكيل احلكومة فى املغرب.
كان مســؤول التنســيق بني كل هذه الفروع والتنظيم الدولى لإلخوان فى 
لنــدن و أثــر اإلطاحــة باإلخــوان فى مصــر، هــرب البحيرى إلى الســودان، 
وهناك تولى مســؤولية ترتيب اإلقامة واملعيشــة للعناصر الهاربة من مصر، 
ونقل بعضهم لتركيا، والصومال، وجنوب إفريقيا، مستغال عالقاته املتشعبة 
من خالل منصبه كمسؤول اإلخوان فى إفريقيا، وتنقل بني تركيا وبريطانيا 
للتنســيق والتشــاور بشــأن ملفــات خاصــة باجلماعــة، مــع منظمــات دولية 

وحكومات غربية.
كان للبحيــرى دور هــام فــى احتــواء األزمة التى ضربت اجلماعة بســبب 
زيــارة بعــض قياداتها إلى إيران، وجنح فى التقريب بني القيادات املتنازعة، 
مما أهله لكى يفرض نفسه كمرشد ثالث بديل وفعلى فى ظل غياب املرشد 
العــام محمــد بديــع املســجون على ذمة قضايــا فى مصــر، واختفاء محمود 
عزت الهارب والذى ال يعرف مكانه سوى قلة ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة 

من قيادات اجلماعة.
خــالل اآلونــة األخيــرة، زار البحيــرى تركيا عــدة مرات، الحتــواء أزمات 
إخوان مصر الفارين هناك، وترتيب شؤونهم، خاصة بعد حل مجلس شورى 

اجلماعة.
ورغــم تدخالتــه املســتمرة، إال أنــه فشــل فــى التقريــب بــني اجلبهــات 
املتصارعــة حتــى ورد اســمه فــى التســريب الصوتــى األخيــر، فيمــا اتهمه 
أمير بســام باختالس أموال اجلماعة وتســجيل عمارة سكنية باسمه وباسم 

محمود حسني أمني عام اجلماعة، ومحمود اإلبيارى القيادى فيها.

ابراهيم
منير 2



0 بنوك وبيزنس
أغسطس 2020 االثنين العدد 718

اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

136
تتبنى مجموعة شركات مرسيليا استراتيجية تهدف 

لخلق نموذج مصري في مجال التطوير واالستثمار 
العقاري يحتذى به في الدقة وسرعة التنفيذ 

والجودة في المعايير بما يتماشى مع اتجاه الدولة 
المصرية للتوسع والتنمية العمرانية

قال تتبنى مجموعة 
شركات مرسيليا استراتيجية 

تهدف لخلق نموذج 
مصري في مجال التطوير 

واالستثمار العقاري 
يحتذى به في الدقة 

وسرعة التنفيذ والجودة 
في المعايير بما يتماشى 
مع اتجاه الدولة المصرية 

للتوسع والتنمية العمرانية 
ولتحقيق المزيد من توافق 

الرؤى التطويرية مع 
الحكومة المصرية« 

كما أم المجموعة استطاعت 
برغم أزمة فيروس كورونا 
تحقيق متوسط مبيعاتها 

مقارنة بالمستهدفات 
وذلك باإلعتماد على 

اسمها وثقلها بالسوق 
العقاري المصري ومحفظة 

عمالئها التي تضم أكثر من 
20  ألف أسرة عالوة على  
تكثيف حمالتها الدعائية 

على مختلف وسائل 
التواصل اإلجتماعي خالل 

الفترة المنقصية 

مجموعة شركات مرسيليا تتصدر املشهد العقارى فى مصر مبحفظة مشروعات سياحية وسكنية متكاملة
الخبير العقارى شريف حليو رئيس مجلس اإلدارة: 

املوجز حاورت  األســتاذ شــريف حليو اخلبير العقارى ورئيس مجلس 
إدارة املجموعة عن اســتراتيجيات مرســيليا املســتقبلية ورؤيته ملتغيرات 
الســوق العقــارى خــال أزمــة كورونــا  كوفيــد 19 وقــدرة الســوق علــى 

استيعاب تلك املتغيرات فإلى نص احلوار: 
صــرح » حليــو »  أن أزمــة »كورونــا » كانــت ســاحاً ذو حدين فبالرغم 
مــن تاثيرهــا علــى االقتصــاد عامليــاً محليــاُ  بحالة مــن الركــود إال إنها 
خلقت حالة من االتزان فى حركة متغيرات الســوق العقارى موضحاً أنه 
خــال الســنوات القليلة املنقضية شــهد الســوق العقارى دخــول العديد 
من الاعبن غير املتمرســن فى مجال التطوير العقارى ممن يفتقرون 
للخبــرات الســوقية واالكادمييــة ومائتهم املالية ضعيفــة ولكنهم خلقوا 
تذبــذب وســرعة فــى متغيرات األمــور أبرزها تقدمي عــروض مبالغ فيها 
وغير مدروســة مما جعل العماء احملتملن ينســاقون وراء تلك العروض 
وينتهى األمر بهم إلى الوقوع فريسة لتلك الشركات التى يطال معظمها 
اإلفــاس وعــدم القدرة على اســتكمال تنفيذ املشــروعات خللل اجلدول 
الزمنى مع معدالت السيولة النقدية لديهم وينتهى األمر بهم إلى اخلروج 

سريعاً من السوق بأكمله . 
وفى رأيى » حتى إن تأثر القطاع بصورة مؤقتة من حالة من السكون 
جــراء انتشــار وبــاء عاملى »كورونا« كوفيــد 19 »  فبالتأكيد تلك املتغيرات 
اجلذريــة سترســم شــكًا جديداً لســوق العقــار املصرى وتدعــم تواجده 
بالســوق العاملــى وخصوصــاً مع اهتمــام احلكومة املصريــة بتفعيل كافة 
السياســات والقوانــن واإلجــراءات التــى من شــأنها دعم تصديــر املنتج 
العقــارى املصــرى عامليــاً وأن أزمــة كورونــا أرجعــت األمــور إلــى نصابهــا 
الصحيــح وحافظــت على كبار مســتثمرى العقار و اســتطاعوا التصدى 
لألزمــة واجتيازهــا بنجاح  فنحن فى مرســيليا حققنــا مبيعات تعاقدية 

بقيمة نصف مليار جنيه خال النصف األول من العام اجلارى .
وعن طرح مراحل جديدة مبشروعات املجموعة اجلارى العمل بها 

صرح » حليو«  أن املجموعة تستهدف طرح مرحلة جديدة من مشروع 
جولــدن يارد بالعاصمة اإلدارية وهو مشــروع عمرانى متكامل بالعاصمة 
اإلداريــة وبالشــراكة مــع وزارة قطــاع األعمــال  وبإســتثمارات تقــدر بـــ 5 
مليــار جنيــه جولدن يارد بتصميم معمــارى فريد من مكتب بيت اخلبرة 
العفيفى لاستشــارات الهندســية )مكتب د حكيم العفيفي( والذى يعد 
مــن أكبــر بيوت اخلبرة ملــا له من جناحات متميزة وســابقة أعمال قوية 
وفقــاً ملعايير ISO وأشــرف علــى تصميمه جلنة رفيعة املســتوى ومنهم 

الدكتور عاصم اجلزار - وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية. 
رصد 500 مليون جنيه لألعمال االنشائية باملشروعات املختلفة

وأضاف أن األعمال البنائية  تسير وفقاً للجداول الزمنىة املعلنة فى 
مختلف مشــروعات الشــركة اجلارية ، ومن املتوقع أن تصل إســتثمارات 
األعمــال اإلنشــائية مبشــروعات املجموعة  إلى 500 مليــون جنيه بنهاية 
العــام اجلــارى  كمــا نســتهدف حتقيــق مبيعــات تعاقدية تقدر بـــ مليار 
ونصف جنيه مصرى  خاصة وانه من املتوقع إنطاق عدداً من املعارض 

العقارية احمللية والدولية بالربع األخير من 2020  مما ســينعش الســوق 
العقارى ومبيعاته املستهدفة.

ورش عمل مستمرة لوضع الرتوش النهائية لتصميمات أول ميديكال 
ريزورت ملجموعة مستشفيات عاج العاملية بالساحل الشمالى 

وأشــار حليــو إلــى أن املجموعة تعقد  ورش عمل بشــكل مســتمر مع 
املعنيــن مــن مجموعــة عــاج  لوضــع اللمســات األخيــرة  فــى مراجعة 
التصميمات والرسومات اخلاصة بامليديكال ريزورت والذى من املخطط 
وجــوده مبشــروع كاســكاديا  ســيدى عبــد الرحمــن أحــدث إســتثمارات 
املجموعة بالســاحل الشــمالى وســيتم الترتيب قريباً لـ إلحتفالية  كبرى 
مبناســبة إنضمام منظومة صحية كبيرة مثل مجموعة عاج فى مصر 
إلحدى مشــروعات املجموعة  كما أنه جارى اإلعداد لتوقيع عقود تنفيذ 
أضخم الجونز مائية بالســاحل الشــمالى مع شــركة  كريســتال الجونز 
العامليــة ليرســم كاســكاديا بصمــة جديــدة ملرســيليا فــى قرى الســاحل 

الشمالى على أن يتم تسليم املرحلة األولى من املشروع فى 2022. 
حفاظ املجموعة على متوسط مبيعاتها
خالل النصف األول مقارنة باملستهدفات 

تطــرق » حليــو » إلــى أن أزمــة كورونــا دفعتنــا إلى عــدة تغييرات فى 
اســتراتيجياتنا البيعيــة ومنها وضع سياســات تســعيرية جديــدة مبنية 
على القدرات الشــرائية للعماء وحجم الطلب و معادلة النســب البيعية  
بصورة تتناسب مع مستجدات األوضاع فى السوق العقارى باإلضافة إلى 
حتقيق مرونة فى أنظمة وفترات الســداد اخلاصة مبختلف مشــروعات 
املجموعــة بصــورة متنــح العميــل القــدرة علــى تخطيــط مدفوعاته مبا 

يتناسب مع مائته املالية وقدراته الشرائية . 
واألهم من ذلك حرصنا الدائم على تقدمي مشــروعات مميزة وفريدة 
وغيــر متكــررة حتظــى بإهتمــام العمــاء وتوافــى رغباتهــم ســواء فــى 
املشــروعات الســكنية او الســياحية  باإلضافة إلى أن تلك األزمة غيرت 
مــن ســلوك املســتهلك الشــرائى ممــا دفعنا نحــو  االعتماد علــى آليات 
تســويقية متعــددة تلعــب دوراً كبيــراً فــى جــذب العماء وأبرزهــا توجيه 
معظم حماتنا التســويقية للمشــروعات إلكترونيــاً ألنه احلصان الرابح 

خال الفترة املنقضية 
وبثقــل وخبــرات املجموعة وكوادرها البشــرية اســتطعنا اجتياز األزمة 
بنجــاح وحافظنــا على متوســط مبيعات املجموعة خــال النصف األول 
مــن العام اجلارى مقارنة باملســتهدفات خاصــة وأننا حققنا طفرة بيعية 

فى مشروع جولدن يارد شهر فبراير املاضى مبعرض عاصمة األمل . 
تطور األعمال اإلنشائية والنجاح فى تسليم املرحلة الثانية من مشروع 

مرسيليا بيتش 4:  
صرح »حليو » إن تســليم املرحلة الثانية من مشــروع مرســيليا بيتش4 
جاء فى وقت ميثل أكبر حتدياً للمجموعة فى ظل الظروف االستثنائية 
التى يشــهدها العالم أجمع جراء انتشــار فيروس كورونا - كوفيد 19، ملا 
واجهته املجموعة من حتديات إلستئناف األعمال اإلنشائية وتوفير املواد 
اخلام ومواد التشــطيبات فى ظل توقف حركة االســتيراد تقريباً وكذلك 
تأمــن عمليــات اســتمرار وتكثيــف أعمال التشــطيبات والاند ســكيب 
واألعمــال العامــة بالقريــة وااللتــزام بنفس معدالت اإلجنــاز فى األعمال 
اإلنشــائية املجدولة وفقاً جلدول زمنى مع حتقيق كافة معايير الســامة 
والصحــة مــن تعقيم وخافــه بداخل مختلــف املواقع اإلنشــائية حفاظاً 

على سامة العاملن .
وبالفعل استطعنا التغلب على تلك املعوقات وجارى تسليم 850 شاليه 
وفيا باملرحلة الثانية من املشــروع الســياحى األضخم » مرســيليا بيتش 
“ DELIVERING HAPPINESS“  4 - سيدى عبد الرحمن حتت شعار

تنوع محفظة عمالء ومشروعات مرسيليا فى 20 عام 
احتضنــت مشــروعات املجموعــة أكثــر مــن 20 ألف أســرة بالســاحل 

الشمالى ومرسى مطروح واإلسكندرية والعن السخنة .
وجنحــت املجموعــة خــال 20 عام فــى حتقيق نقلة نوعيــة كبرى فى 
ـر العقارى  واستطاعت أن تكون  مجال صناعة التشييد والبناء والتطويـ
من الشــركات الرائدة حتى أصبحت العشــرون عاماً من عملها املســتمر 
ــات  ـ ـ ـ ــام من املشروعـ ـ ـ ـ تعــادل فــى قيمتهــا ومحتواها أكثــر من مائة عـ

ـارية الكبرى . ـ ـ العقـ
طورت مرســيليا خال تاريخها ما يزيد عن 1.851.108 متر مربع من 
األراضــى مبختلــف أنحــاء جمهورية مصر العربية ســلمت خالها فعلياً 
حوالى 10اآلف وحدة ســكنية وســياحية باإلضافة الى وجود  6000وحدة 

قيد االنشاء .
وأضــاف »حليــو »  : إن مرســيليا تدعــم خطــط وتوجهــات الدولة فى 
تصديــر العقــار ومتتلك العديد من الــوكاالت خارج مصر فقد كانت أول 
من صدر العقار فى 2002 ولها باع كبير جداً فى دول اخلليج كالسعودية 
واإلمارات واألردن والكويت وعمان وقطر ولذلك فنحن نســتهدف تســويق  
مابــن 40% إلــى 50%  مــن مشــروع جولدن يارد بالعاصمــة اإلدارية بدول 
اخلليــج العربــى كمــا أنه من املســتهدف تســويق ما يصل إلــى 50% من 

وحدات مشروع مدينة نصر باخلارج 
اجلدير بالذكر أن مشــروع مدينة نصر بالشــراكة مع مستثمر أجنبى 
)شــركة أماك اإلماراتية(  وبرعاية إحدى شــركات البنك األهلى - مركز 
دبى املالى العاملى )DIFC(  تتجاوز استثماراته 10 مليار جنيه ويوفر ما 

يزيد عن 10 آالف فرصة عمل خال 5 سنوات وهى عمر املشروع .
وعن مصادر متويل املشروعات واخلطط االستثمارية 

وأكــد » حليو » على أن مرســيليا تعتمــد منذ اليوم األول على التمويل  
الذاتــى ملشــروعاتها مبوازنــة حجوزات العماء مع اجلدول الزمنى لســير 
األعمال اإلنشائية وال نية للجوء إلى القروض البنكية فى املرحلة الراهنة.
وبالطبع نســعى للتوسع مبشــروعاتنا وتلبية رغبات عمائنا وبالتالى 
توفيــر التمويــل مبا يســاعد على تنفيذ تلك اخلطط التوســعية وملا لها 
مــن نفــع كبيــر على أداء الســوق وااليــدى العاملة .... و نــدرس أكثر من 
عرض متويلى من صناديق اســتثمارية أجنبية  ونســتهدف أن تبلغ قيمة 

تلك التمويات ما يعادل ٣ مليار جنيه مصرى تقريباً . 
وقال »حليو«  أن مرســيليا تســتهدف دائماً توســيع محفظة أراضيها، 
موضحــاً أنــه خــال الفترة املقبلة من املتوقع املشــاركة فى مخطط رأس 
احلكمــة اجلديــد من خال التقــدم للحصول على أراضى ســاحلية من 
هيئــة املجتمعــات العمرانيــة وأيضاً توســعات مدينة العلمــن اجلديدة.. 
مشــيراً إلــى أن املجموعــة تســتهدف أيضــاً شــراكة جديــدة مــع هيئــة 
املجتمعــات العمرانيــة مــن خال دراســة عدد مــن الفرص االســتثمارية 
بالعلمــن اجلديــدة واملنصــورة اجلديــدة والصعيــد ودميــاط اجلديــدة 
بإعتبارهــم أهم األماكــن التى تتصدر اخلطط التطويرية والتنموية على 

الصعيد العمرانى والتخطيط حالياً.

حققنا مبيعات تعاقدية بقيمة نصف مليار جنيه خالل النصف األول من العام الجاري .. ونحرص دائما  
على تقديم مشروعات مميزة وفريدة وغير متكررة تحظى بإهتمام العمالء وتوافي رغباتهم

استطعنا اجتياز أزمة كورونا بنجاح وحافظنا على متوسط مبيعات المجموعة خالل النصف األول من 
العام الجاري مقارنة بالمستهدفات خاصة وأننا حققنا طفرة بيعية في مشروع جولدن يارد 

مرسيليا تدعم خطط وتوجهات الدولة في تصدير العقار وتمتلك العديد من الوكاالت 
خارج مصر فقد كانت أول من صدر العقار في 2002
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البنك التجارى الدولى - مصر CIB، أكبر بنك 
قطاع خاص فى مصر، على جائزة أفضل بنك 

إقليمى على مستوى شمال إفريقيا لعام 
.2020

حسين أباظة: هذه الجائزة تعكس 
رؤية البنك بأن يكون فى طليعة 

عملية البناء لتغيير المستقبل

فــى إطار حرص بنك مصر على أن يكون األقرب 
لعمالئــه أينمــا وجــدوا، قام بنك مصــر باالتفاق مع 
الشــركة املصريــة إلدارة وتشــغيل املتــرو على تغطية 
جميــع محطات مترو األنفاق بــآالت الصراف اآللى 
والتــى بلــغ عددهــا 71 محطــة حتــى اآلن، وذلــك 
للتمكــن مــن وصــول اخلدمــة املصرفيــة  لشــرائح 
متــرو  يســتخدمون  الذيــن  العمــالء  مــن  مختلفــة 
األنفــاق، ويعــد هــذا البروتوكول هــو األول من نوعه 
حيــث يتيــح لبنك مصر فى ســابقة هى األولى فى 
مصــر أن يقــوم أحد البنــوك بتغطية كافة احملطات 
بــآالت الصــراف اآللي، ويأتى ذلك كخطوة فى اطار 
وســعيه  للبنــك  التوســعية  االســتراتيجية  حتقيــق 
النتشــار فروعــه وآالت الصــراف اآللــى اخلاصة به 
على مستوى اجلمهورية من أجل اتساع رقعة تقدمي 

خدماته املصرفية.
 هــذا وقــد قام بنك مصــر بتركيب آالت الصراف 
اآللى فى 10 محطات كمرحلة أولى ومتوقع االنتهاء 
مــن تركيب االت الصــراف اآللى فى باقى احملطات 
تباعــاً خالل عام 2020، ومن اجلدير بالذكر أن بنك 
مصر ميتلك شبكة كبيرة ومتطورة من آالت الصراف 
اآللــى ATM تصــل إلــى أكثر مــن 2800 آلــة مجهزة 

ومزودة بأحــدث التقنيات التكنولوجية تقدم العديد 
مــن اخلدمــات منهــا؛ خدمــات الســحب واإليــداع، 
اســتبدال العمالت، ســداد الفواتير، التبرعات، وكذا 

خدمــات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات 
أخــرى مســتحدثة ملواكبــة التطــورات التكنولوجيــة 
وتلبيــة احتياجــات العمــالء، ويعــد بنــك مصــر أول 

بنك يوفر خدمة الســحب واإليــداع حملافظ الهاتف 
احملمــول اإللكترونيــة مــن خــالل شــبكة ماكينــات 

الصراف اآللى اخلاصة به. 
هــذا ويحــرص بنــك مصــر باعتبــاره أداة ماليــة 
وطنيــة علــى توفيــر اخلدمــة املصرفيــة مبختلــف 
اآلليــات لــكل مواطــن علــى أرض الوطــن، وذلك فى 
إطــار اســتراتيجيته التوســعية ومتاشــياً مــع خطــة 
البنــك املركــزى لتحقيق الشــمول املالــي، وعليه فإن 
بنك مصر ميتلك واحدة من أكبر شبكات الفروع فى 
مصر والشــرق األوسط تبلغ نحو 700 فرعاً منتشرة 
بجميــع أنحاء اجلمهورية، كما يســتهدف زيادة عدد 
فروعه لتصل إلى نحو 875 فرع بحلول 2022 لتقدمي 
اخلدمــة لشــرائح املجتمــع املختلفــة أينمــا وجــدوا، 
فضــاًل عــن تواجــده اخلارجــى باإلمــارات العربيــة 
املتحــدة، لبنان، فرنســا، أملانيا ومكاتــب متثيل بكاًل 
مــن الصني، روســيا، كوريــا اجلنوبيــة وإيطاليا، هذا 
ويســتهدف البنك خالل الفترة القادمة التواجد فى 
كاًل مــن اململكة العربية الســعودية، كينيا )نيروبي(، 
الصومــال، جمهوريــة جيبوتى باإلضافــة إلى بعض 
الدول األفريقية األخرى، هذا بجانب شــبكة واســعة 

من املراسلني تغطى جميع بلدان العالم .

 وقــع يحيــى أبــو الفتــوح نائــب رئيــس مجلــس ادارة 
البنــك االهلى املصرى والد كتــور أحمد جزارين رئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب لشــركة فارما أوفرسيز 
لتجارة وتوزيع االدوية بروتوكول تعاون يهدف الى توفير 
الدعــم املصرفى الالزم للمشــروعات الصحية املختلفة 

مع رقمنة خدمات تلك املشروعات.
وعقب التوقيع صرح يحيى أبو الفتوح أن البروتوكول 
يأتــى ليؤكــد علــى التوجه االســتراتيجى للبنــك األهلى 
فى دعم وتنمية املشــروعات متناهية الصغر والصغيرة 
واملتوســطة فى كافة األنشــطة االقتصاديــة مع التركيز 
علــى القطاعــات التــى متــس االحتياجــات األساســية 
للمواطنني والتى يأتى على رأســها مشــروعات الرعاية 
الصحيــة، كمــا يأتــى تفعيــال خلطــط البنــك الطموحة 
للتوســع فــى اخلدمــات املصرفيــة االلكترونيــة تنفيــذا 
لتوجهات الدولة والبنك املركزى فى تقليل حجم التعامل 
النقــدى وتدعيــم الشــمول املالي، حيث يتيــح بروتوكول 
التعاون مع شركة فارما أوفرسيز لتجارة وتوزيع االدوية 
ضمــان ســرعة تنفيذ تلك املشــروعات مــن خالل دعم 
الصيدليــات واملراكــز الطبيــة واملستشــفيات واملعامــل 
ومراكز األشــعة التى تندرج حتت املشــروعات الصغيرة 
واملتوســطة عــن طريــق دراســة امكانية توفيــر التمويل 
الــالزم لشــراء املســتحضرات الدوائيــة التــى تقدمهــا 
شــركة فارمــا أوفرســيز وتقدمي البنــك منتجات جتزئة 
مصرفية متنوعة للشــركة علــى مراحل متتالية، إضافة 
الى توفير ماكينات نقاط بيع )POS( لتســهيل عمليات 
التحصيــل االلكترونــى وكــذا تقدمي حزمــة متكاملة من 
اخلدمــات املصرفيــة غير املاليــة للمشــروعات املؤهلة 

لتحقيق االستفادة القصوى من بروتوكول التعاون.
وأضــاف شــريف ريــاض رئيــس مجموعــة االئتمــان 

املصرفى للشــركات والقروض املشــتركة بالبنك االهلى 
املصــرى أن التعــاون والشــراكة مــع مجموعــة فارمــا 
أوفرســيز متتــد الــى أكثــر مــن 10 أعوام قــدم خاللها 
البنــك االهلــى الدعــم التمويلــى املســتمر للمجموعــة 
مبــا عــزز مكانتهــا كأحــد اهــم وأكبــر الشــركات التــى 
تقــوم بتجارة وتوزيع املســتحضرات الدوائية فى مصر، 
وهــو الدعــم الذى يأتى فى اطار ســعى البنك املســتمر 
واملتنامــى لتعزيــز ســبل التعــاون مــع عمالء الشــركات 
الكبــرى والتخطيــط الدائــم البتــكار حلــول ماليــة غير 
تقليدية فى كافة املجاالت املصرفية، مؤكدا ان أجمالى 
احملفظــة االئتمانيــة للشــركات الكبــرى بالبنــك بلغــت 
فــى يونيــو 2020 نحــو 542 مليــار جنيه بزيــادة قدرها 
131 مليــار جنيــه عن األرقام احملققة فــى يونيو 2019 

ومبعــدل منو بلغ نحــو 32%، مبا يعكس جناح البنك فى 
إدارة متويالت الشركات الكبرى واملشروعات القومية.

كمــا أكد ممــدوح عافية رئيس مجموعة املشــروعات 
املصــرى علــى  األهلــى  بالبنــك  واملتوســطة  الصغيــرة 
التوجــه االســتراتيجى للبنــك باالهتمــام مبشــروعات 
الرعاية الصحية من خالل توفير مجموعة من البرامج 
التمويلية امليســرة والتى يتم اعدادها خصيصا لتناسب 
الطبيعــة اخلاصــة لتلبيــة االحتياجــات التمويليــة لتلك 
املشــروعات واألنشــطة املرتبطــة بــه وفقــا ومقوماتهــا 
حيــث يتــم اتاحــة التمويــل بإجــراءات ســهلة ومبســطة 
تتناســب مع واقعها ومبا يضمن جودة اخلدمة وســرعة 

اتخاذ القرار.
موضحــا أن محفظــة القروض الصغيرة واملتوســطة 

املباشــرة وغيــر املباشــرة بالبنــك بلغــت نحــو 77 مليار 
جــم فــى يونيو 2020 بزيادة قدرهــا 19 مليار جنيه عن 
العــام الســابق والتى تتضمن نحــو 45.7 مليار جنيه مت 
منحهــا ضمــن مبــادرات البنــك املركزى لعــدد 53 ألف 
عميــل والتى من املخطــط زيادتها الى 100 مليار جنيه 
بنهاية عام 2020 مع إيالء األولوية للمناطق اجلغرافية 
األكثر حتقيقا لتوجهات االســتدامة وفقا وخطة الدولة 

ورؤية مصر 2030.
ومــن جانبــه أعــرب الدكتــور أحمد جزاريــن رئيس 
فارمــا  لشــركة  املنتــدب  والعضــو  االدارة  مجلــس 
أوفرســيز لتجارة وتوزيع االدوية عن اعتزازه بالعالقة 
القويــة املمتــدة واملثمرة مــع البنك األهلــى املصرى - 
أكبــر البنــوك املصريــة - مؤكــدا علــى أن البروتوكول 
املنتجــات  أفضــل  بتقــدمي  الشــركة  التــزام  يعــزز 
واخلدمــات الطبيــة وكذلــك احللــول املاليــة املبتكــرة 
التــى تتضمن خدمــات الدفع اإللكترونى لعمالئها من 
الصيدليــات واملستشــفيات واملراكــز الطبيــة ومراكــز 
األشــعة ومعامــل التحاليــل، حيــث بلــغ عــدد عمــالء 
الشــركة من الصيدليات نحو 30 ألف صيدلية بكافة 
محافظــات مصــر فــى حني بلغــت مبيعــات مجموعة 
شــركات فارما أوفرســيز خالل عام 2019 نحو  8.2 
مليار جنيه، وتهدف الشــركة الى التوســع فى نشاطها 
وتوطيــد ســبل التعــاون مع البنك األهلــى املصرى من 
للصيدليــات واملستشــفيات  الشــركة  ترشــيح  خــالل 
واملراكــز الطبيــة ومعامــل التحاليــل ومراكــز األشــعة 
املطلوب متويلها بهدف دراسة طلبات التمويل وتقدمي 
اخلدمــات املصرفيــة األخــرى على أن تتولى الشــركة 
توفير احتياجات تلك املشــروعات من املســتحضرات 

الدوائية ضمانا لتحقيق افضل النتائج.

 

  

يحرص على توفير الخدمة المصرفية بمختلف اآلليات لكل مواطن على أرض الوطن

لتوفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية ومنتجات التجزئة المصرفية  تأكيدا لريادته فى القارة..

بنك مصر يخدم جميع محطات مترو األنفاق بآالت الصراف اآللي تيسيراً على املواطنني 

بروتوكول تعاون بني »األهلى املصرى« و»فارما أوفرسيز« 

أعلنــت مجلة »أفريكان بانكر« عن 
حصــول البنــك التجــارى الدولــى - 
مصــر CIB، أكبــر بنك قطاع خاص 
فــى مصــر، على جائــزة أفضل بنك 
إقليمى على مستوى شمال إفريقيا 

لعام 2020.
التجــارى  البنــك  اختيــار  ويأتــى 
تتويًجــا  باجلائــزة  للفــوز  الدولــى 
وتأكيــًدا لتألقــه فى منطقة شــمال 
مجموعــة  تقدميــه  عبــر  إفريقيــا 
اخلدمــات املتطــورة، لدعــم قاعــدة 
أو  األفــراد  مــن  ســواء  عمالئــه 
التقنيــات  باســتخدام  الشــركات 
احلديثة، فضاًل عن مســاهمته فى 
تطويــر القطــاع املصرفــى املصــرى 
واإلفريقى كما متكن البنك التجارى 
الدولــى مــن دعــم مكانتــه كشــريك 
ممّيــز للمؤسســات املاليــة الدوليــة 
الصغيــرة  للمؤسســات  وكمســاند 
واملتوســطة ولألعمــال التجاريــة فى 
شــمال إفريقيــا، وهو ما ســاهم فى 
العمــل.  فــرص  مــن  املزيــد  توفيــر 
 AFRICAN جوائــز  وتكتســب 
BANKER أهميتهــا مــن املصداقية 
الكبيــرة التى تتمتع بها، إذ تســتعني 
بلجنة مســتقلة مــن خبــراء القطاع 
املصرفى فى تقييم البنوك، وتعتمد 
علــى معاييــر صارمــة ودقيقــة فــى 

منح جوائزها.
وتعليًقا على اجلائزة، قال حسني 
للبنــك  التنفيــذى  الرئيــس  أباظــة، 
التجــارى الدولــى - مصــر، »إن هذه 

اجلائزة تعكس رؤية البنك بأن يكون 
فــى طليعــة عمليــة البنــاء لتغييــر 
املســتقبل وحتويــل التطلعــات إلــى 
واقــع من خالل تعزيــز التواصل بني 

جميع الدول اإلفريقية«.
وأضــاف: »فــى عــام 2019، افتتــح 
البنك التجارى الدولى مكتًبا متثيلًيا 
فى أديس أبابا ليكون مبثابة شريك 
جتــارى رئيســى للتنميــة اإلفريقية، 
كمــا حصل على حصــة حاكمة فى 
بنــك مايفير الكينــي، واليوم ميتلك 
التجارى الدولى شبكة بنوك مراسلة 

إفريقية تتكون من 10 بنوك«.
وأعــرب أباظــة عن تطلعــه لزيادة 
توســيع النطــاق اجلغرافــى للبنــك 
فــى 18 دولــة إفريقيــة، عــن طريــق 
شــبكة مــن العالقــات املتنوعــة مــع 
24 بنــًكا إفريقًيــا، مشــيرًا إلــى أن 
البنــك التجــارى الدولــى ســيواصل 
استكشــاف وتقييــم االبتــكار لقيادة 
فــى  والتطــور  التغييــر  مســتقبل 
مجــال اخلدمات املصرفيــة بالقارة. 
مــن جانبه، قال عمر بن يدر، ناشــر 
مجلــة AFRICAN BANKER: »لقد 
كان 2020 عاًمــا بالــغ األهميــة بــكل 
علــى  ســيتعني  إذ  الكلمــة،  معنــى 
البنوك أن تلعب دورًا رائًدا فى النمو 
واحلفاظ على االقتصاد فى مرحلة 
مــا بعــد »COVID-19« وأضاف أن 
البنــوك ســتحتاج إلــى العمــل مــع 
املؤسســات والشــركاء لضمــان عدم 
نضوب الســيولة عن طريق التكيف 

»التجارى الدولى« أفضل بنك إقليمى 
فى شمال إفريقيا لعام 2020
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يتصدر تريند »تويتر« خالل الساعات القليلة املاضية وذلك بعد 
واقعة التنمر عليه.

وجه سعد الصغير رسالة عبر حسابة. الشخصى مبوقع 
إنستجرام، بعدما تنمر عليه مدحت العدل، باعتباره واحدا من 

مشجعى النادى األهلي. 
وقال سعد الصغير :فعال بحبك يا حمار طلعت بتزعل ناس كتير 

قوى ، عشان فى ناس بتزعل تانى اهوة واهالوى انا والفخر ليا 
وجارى الرد خالل دقائق.

 شــاركت جمهورهــا ومحبيهــا بصــور جديدة لها، من أحدث جلســة 
تصوير خضعت لها بعدسة كاميرا احد مصورى املشاهير.

وظهرت رشا مهدى فى جلسة التصوير اجلديدة بإطاللة جديدة 
صيفيــة لفتــت انتبــاه اجلميــع عبــر مواقع التواصــل االجتماعى 

املختلفة.
يذكــر أن مــن أعمــال الفنانــة رشــا مهــدى هــى مسلســالت »أســتاذ 
ورئيس قســم«، »اتهام«، »نوايا بريئة«، »رمضان كرمي«، »طاقة حب«، 

وعدد كبير من األعمال الفنية سواء فى الدراما أو السينما.

قال الفنان حسام داغر إن الجمهور 
توقع أنه »المهدى المنتظر« بعد 
تجسيده دور الدكتور »نصير« فى 

مسلسل »النهاية« الذى لعب بطولته 
النجم يوسف الشريف

لـ»املوجــز«،  »جميــل«  وقالــت 
إنهــا جتســد مــن خــال العمــل 
بصفحــة  صحفيــة  شــخصية 
الوفيــات، ولديها حب اســتطاع 
ورغبــه فــى معرفــة تفاصيــل أى 
وفضــول  بكتابتــه،  تقــوم  نعــى 
قــوى عن معرفة أســباب الوفاة، 
ومــع تصاعــد األحــداث تنضــم 
لفريق »الشركة األملانية ملكافحة 
علــى  تعمــل  حيــث  اخلــوارق«، 
اخلــوارق،  ومحاربــة  مكافحــة 
إطــار  فــى  األحــداث  وتتوالــى 
أن  وأكــدت  رعــب.  كوميــدى 
جيــدة،  كانــت  العمــل  كواليــس 
الكوميديــة،  باملواقــف  ومليئــة 
وهــذا ما ســيظهر على الشاشــة 
عنــد عــرض املسلســل، مؤكــدة 
بشــكل  مكتــوب  العمــل  أن 
جيــد ومرتــب، وينتمــى لنوعيــة 
رعــب،  الكوميــدى  املسلســات 
كوميديــا  علــى  دائمــا  ويعتمــد 
كوميديــا  وليــس  املوقــف 
نــوع  أفضــل  وهــو  »اإلفيهــات«، 
من أنــواع الكوميديــا، واجلمهور 

يفضل هذا النوع أكثر.
ويشــارك فيــه كل مــن محمــد 
ســام،  محمــد  عبدالرحمــن، 
محمد محمود، من إنتاج عبداهلل 
مصطفــى  وتأليــف  أبوالفتــوح، 

صقر ومحمد عز وكرمي يوســف 
وإخــراج  خطــاب،  وإبراهيــم 
إســام خيرى. وأشارت »جميل« 
إلى ســعادتها بــردود الفعل التى 
مسلســل  عــرض  بعــد  تلقتهــا 
»اللعبــة« فــى رمضــان، والنجاح 
الــذى حققــه رغم عــرض العمل 
على إحدى املنصات اإللكترونية 
قبل الشــهر الكــرمي، لكنه حظى 
مبشــاهدة جيدة، مشيرة إلى أن 
صنــاع العمل يســتعدون لتصوير 
جــزء ثــان، ولكــن لم يتــم حتديد 
املوعــد حتــى اآلن. وأكــدت أنها 
تنتظر استئناف عرض مسرحية 
»حزلقوم«، التى تشارك فيها مع 
النجــم أحمــد مكــى معبــرة عــن 
حزنهــا ملا يتعرض لــه العالم من 
جائحــة فيروس كورونــا، متمنية 
أن تنتهــى فى أســرع وقت ويزيح 
إلــى  األمــور  وتعــود  الغمــة  اهلل 
طبيعتها. وأشارت إلى أنها تعتبر 
الســينما هــى التاريــخ بالنســبة 
للفنــان، ويجــب أن يضيــف لــه، 
موضحة أنها رفضت العديد من 
األعمــال ألنهــا لم جتــد فيها ما 
يضيف لها ولبدايتها القوية التى 
جاءت من خال التليفزيون، ولو 
قدمت هذه األعمال سيؤثر ذلك 
سلباً على مشوارها. وذكرت أنها 
تضع العديد من املعايير الختيار 
إحساســها  أهمهــا  أدوارهــا، 
بالدور، وأن تكون القصة جديدة 
وجــود  عــن  فضــًا  ومختلفــة، 
مخــرج مميــز يهتــم بالتفاصيل، 
يتعــاون  مختلــف  عمــل  وطاقــم 
للخــروج بالعمل على أكمل وجه. 
وأضافــت أنهــا حتلــم بالبطولة، 
ولكــن ال بد من اختيــار التوقيت 
املناســب، فهى حالياً فى مرحلة 
تثبيــت مكانهــا فــى التليفزيــون 
جناحــات  وحتقيــق  والســينما 
جيــدة، موضحــة أن البطولة من 
املمكــن أن تأتــى بشــكل عكســى 
لــذا حتســب خطواتهــا  عليهــا، 
جيــداً. وكشــفت أنهــا حتــب كل 
جنــوم الزمن اجلميل، وإذا كانت 
فــى هــذا الزمــن كانت ســتتمنى 
العمــل مــع الفنــان الراحــل فؤاد 
املهندس، والفنانة شويكار، التى 
تعشــقها، فضًا عن الفنانة هند 

رستم.

حدوث ذلك.
وقالــت الفنانة فى بيــان لها، إنها فوجئت مبقطع 
مصــور ألحــد االعشــخاص الذى يدعى أنــه محام، 
يتهمهــا فيه باالســتياء على أمــوال زوجها مبوجب 
توكيل بشــكل مثير للدهشــة، ودون أى سند قانوني، 
كمــا تطرق لبعض األمــور العائلية اخلاصة، التى لم 
يبــت فيهــا القضاء، وبنــاء عليه فقد تقــدم احملامى 
اخلــاص بالفنانــة مبذكرة للنائب العــام لرفع قضية 
تشــهير ضــد هــذا الشــخص، وكــذا ضــد زوجهــا 
الســابق، كمــا ســوف يتــم مخاطبــة نقابــة احملامني 
خــال ســاعات للنظــر فــى مــدى مهنية مــا حدث، 
وقيــاس األضــرار الواقعــة على أســرة الفنانة جراء 

ذلك، بحسب البيان.
يذكــر أن هالــة صدقــى تزوجــت مــن احملامــى 
ســامح ســامى زكريــا، فــى عــام ٢٠٠٧ بعــد قصــة 
حــب جمعتهما، وبعد عامني مــن الزواج رزقت هالة 
وعمرهــا ٤٨ عاًمــا بطفليها ســام ومــرمي وبعد عدة 
خافــات أنفصلت عــن زوجها بعد زواج دام خلمس 

سنوات.
هــذا باإلضافة إلــى الفنان أحمد فيشــاوى الذى 
ظل أســمه مرتبط باحملاكم لســنوات طويلة بســبب 
قضيــة نســب جنلتــه الوحيــدة لينــا، وخــال الفترة 
املاضية كشف شعبان سعيد، محامى هند احلناوي، 
طليقــة الفنــان أحمــد الفيشــاوى ، القصــة الكاملــة 
حلبس الفيشــاوى بســبب ابنته لينا، قائًا، إنه منذ 
عامــني بدأ الفنان الراحل فاروق الفيشــاوى تقريب 
املســافات بــني لينــا ووالدها أحمد الفيشــاوي، ومت 
اإلتفــاق علــى حتمــل نفقاتهــا الدراســية واختيــار 
املدرســة املائمة لها فى لندن، لكن بعد ذلك تعنت 
الفيشــاوى فــى دفــع مصاريــف جنلتــه حتــى قطــع 

املصروفات متاًما.
لكــن تفاجــئ اجلميع خال الفتــرة املاضية بعدما 
ألغــت محكمــة جنــح الدقــى حكًمــا بحبــس الفنــان 
أحمد الفيشاوي، ملدة سنة بتهمة اإلمتناع عن سداد 
نفقــة ابنتــه وقضت احملكمة بالبــراءة، وعقدت أولى 

شــهدت األيــام األخيــرة، أزمــة كبرى 
بني الفنانة هالة صدقي، وزوجها سامح 
ســامي، الــذى طلــب منها إجــراء حتليل 
للتأكــد مــن صحة نســب أوالده لــه بعد 
املشــاكل العديدة التــى حدثت بينه وبني 

وهالة فى السنوات اخلمس األخيرة.
وكانت البداية عندما كشــف احملامى 
ســامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقى 
الســابق، تفاصيــل األزمة التى أشــتعلت 
بينهم من خال فيديو له أوضح فيه أنه 
قــام بعمــل توكيل رســمى لهالــة صدقى 
شــامل كل أعمالــه وأموالــه، وفــى عــام 
٢٠١٦ غــادر إلــى أمريــكا، للعمــل هناك 
واســتكمال رحلتــه العلميــة، ليفاجأ بأن 
هالــة قامــت ببيــع األرض التــى ميتلكها 
التوكيــل  خــال  مــن  أموالــه  وأخــذت 
الــذى تركــه لها، كمــا اتهم صدقــى أنها 
أخــرى  ســيدة  بويضــات  اســتخدمت 

حلدوث احلمل بعد زواجهما.
زوج الفنانــة هالــة صدقــى وجــه مــا 
وصفة بـ"اســتغاثة" للنائب العام املصرى 
قائــًا: "لــن أتنــازل عــن حقــى فــى أى 
شــىء، ومتمســك بحقوقى كاملة، لســت 
طامًعــا فى أكثر مــن حقي، ومتأكد أنهم 
أوالدى مئــة باملئة، لكن من حقى أعرف 
مني أمهم، محتاج حتليل فوًرا"، مضيًفا: 
"القضية مســتمرة وسوف أتولى الدفاع 
فيها بنفســى ألنها قضيتــي، ولن أتنازل 

عن حقوقي.
وكان أول رد فعــل مــن هالة على تلك 
التصريحــات، أنها حذرت من تداول أى 
معلومــات مغلوطة أو مضللة، ســواء عن 
طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، 
بشــأن خافها مع زوجها ســامح سامي، 
مؤكــدة إنهــا ســوف تلجــأ للقضــاء حال 

حيــث اســتقبل تعليقــات إيجابيــة عــن دوره 
بســبب ظهــوره فــى احللقة األولــى والذى كان 
أقــرب لعامة اســتفهام خصوصــاً أنه مكتوب 
فى »التتر« كضيف شرف، ما جعل املشاهدين 
يبحثون عن حقيقة الدكتور »نصير«، واعتقدوا 
أنــه »املهــدى املنتظر«، بينما توقــع آخرون أنه 
من ميلك الســر، وفى اآلخر اكتشفوا أنه أكثر 
شــخص يعلــم نقطــة النهايــة والضربــة التــى 
تقضى على البشــرية، لذلك كان حريصاً على 
تخزين األكل والشراب حتت األرض. وأضاف 
أن ما نال إعجابه فى فكرة العمل أنها متطورة 
جــداً وســابقة عصرهــا مبراحــل، لذلــك كان 
يتمنــى أن يكــون جزءاً منهــا، وحتقق ذلك بعد 
جلســات عمل مع كاتب املسلســل عمرو سمير 

وأكدت »ماهر« لـ»املوجز« ســعادتها البالغة 
بــردود فعــل اجلمهور حــول املسلســل، حيث 
هنــاك  وكان  قويــة،  فعــل  ردود  اســتقبلت 
تفاعــل كبيــر بــني النــاس ظهــر بعــد عــرض 
حلقــات العمــل ســواء فــى الشــارع أو عبــر 
مواقع التواصــل االجتماعى املختلفة، مؤكدة 
أن شــخصية »جنــاء« التــى جســدتها خال 

عاطف واملخرج ياســر ســامى الذى أبهره فى 
كواليــس أول يــوم تصويــر من خال املشــاهد 
التــى مت تصويرهــا، وهــى مشــاهد الطائــرة 
واملطــاردات فــى األردن، لذلــك يعتبــر فكــرة 
العمل جديــدة ومختلفة على الدراما العربية. 
وأشــار إلى أن شخصية »نصير« لفتت أنظاره 
منذ قراءة ســيناريو العمل، حيث يظهر خال 
األحــداث كأنه شــخص مجنــون، موضحاً أنه 
يحــب تلــك النوعيــة مــن األدوار التــى تتميــز 

بـ»سيكو دراما«.
وذكــر »داغــر« أنــه اســتعد لدوره مــن خال 
وفلســفة  الــورق  ومذاكــرة  الســيناريو  قــراءة 
الشــخصية، حيــث كان يعتقــد أن البشــر هــم 
الفيــروس الــذى يقضــى علــى كل شــىء جميل 

العمــل حققــت جناحــاً كبيــراً منــذ ظهورها. 
وأضافت أن الســبب الرئيســى وراء حماسها 
لتقــدمي دور »جنــاء« يتمثــل فــى رغبتها فى 
التعــاون مــع املخرجة كاملــة أبوذكــرى، التى 
تهتــم بجميع تفاصيــل املمثــل ودوره، إضافة 
إلــى رغبتها فى التعاون مع مجموعة متميزة 
مــن الفنانــني، منهــم آســر ياســني وشــريف 

ودماره، ومن هنا جاء منطق تعامله مع البشــر، 
وذلــك بعــد جلســات عمــل مــع املخــرج ياســر 

سامى وإجنى عاء فى الشكل العام للدور.
وأضاف أنه سعيد بالتعاون مع النجم يوسف 
الشــريف، حيــث رحــب به ووجه الشــكر له فى 
كواليــس أول يوم تصوير، وهــذه طاقة إيجابية 
جتعــل املمثل يقــدم أفضل ما لديــه من موهبة 
فنيــة أمام اجلمهــور، مضيفاً أن املخرج ياســر 
ســامى أكثــر مــن صديق وهو شــخصية جميلة 
جــداً علــى املســتوى اإلنســانى ومخــرج مثقف 
وواع فــى عالــم اإلخراج ويحــب ويوجه نصائح 

للممثل.
وأشــار إلــى أن إنتــاج جزء ثان من املسلســل 
كان مخططــا له منــذ البداية، ألن نهاية اجلزء 

دســوقى ومصطفى درويش وإســام إبراهيم 
وعا رشدى. وأشارت إلى سعادتها بالوقوف 
أمــام كاميــرا املخرجة كاملــة أبوذكرى، حيث 
معهــا،  يتعــاون  فنــان  لــكل  »رزق«  تعتبرهــا 
ألنهــا مــن أكثــر املخرجني فى مصــر حرصاً 
علــى التفاصيل، وهو ما يجعل الفنان يشــعر 
باالطمئنان، ويدفعه لاســتمتاع بالدور الذى 

األول مــا زالت مفتوحة، حيث ال يعلم اجلمهور 
مــاذا حــدث بعد مــوت الروبــوت »زيــن«، وبعد 
اختفــاء الدكتور »نصير« و»صبــاح« فى املخبأ، 
وانتصار شــخصية الشــر التى جســدها النجم 
إياد نصار، لذلك هناك ألغاز وأحداث مفتوحة 
لكنهــا حتتــاج إلــى التحضيــر ووقــت كبيــر فى 
الكتابة، لذلك من املتوقع أن يعرض فى موســم 

دراما رمضان ٢٠٢٢.
وأكد »داغر« أنه صور جزءا من أحداث دوره 
فى مسلســل »ماك« بطولة الفنان كرمي فهمى 
ومحمود عبداملغنى وآينت عامر وفراس ســعيد 
وأمير العايدى وآخرين، الذى تدور أحداثه فى 
قالــب اجتماعــى تشــويقى، حيــث يجســد دور 
رئيــس حتريــر أب لطفــل ويتزوج مــن صحفية 
تعمــل لديه باجلريدة، التى تلعب دورها الفنانة 
آينت عامر وعاقته بوالدته متوترة ألنها تتحكم 
فــى كل أمــور حياته، موضحــاً أن العمل توقف 
تصويره قبل حلول شــهر رمضان املاضى، وهو 
ثالث تعاون يجمعه باملؤلف حسان دهشان بعد 
مسلســلى »خرم إبــرة« و»ابن حــال«. وأضاف 
أنــه مــن الطبيعــى التفكير فى خــوض البطولة 
املطلقــة ألنها حلم أى ممثل، لكنه يحب بشــكل 
عــام البطــوالت اجلماعيــة، غيــر أنــه يــرى أن 
البطولــة املطلقــة ال بــد أن تكون مناســبة جداً 

على مستوى الورق واإلخراج.
وأكد أن عدداً من املسلســات نالت إعجابه 
فى موسم دراما رمضان املاضى، منها مسلسل 
»االختيــار« بطولــة النجم أمير كــرارة، وتأليف 
باهــر دويــدار، وإخــراج بيتر ميمى، ومسلســل 
»خيانــة عهد« بطولة النجمة يســرا، ومسلســل 
رمضــان،  محمــد  النجــم  بطولــة  »البرنــس« 

وتأليف وإخراج محمد سامى.

يجســده. وأكــدت أنها تتمنى تكــرار جتربتها 
مــع املخرجة كاملة أبوذكــرى، وأن تتعاون مع 
املخرجني هانى خليفة ومحمد يسن وشريف 
عرفة وداوود عبدالســيد ويسرى نصر اهلل، 
مؤكــدة أنهــا تتمنى التعــاون مــع العديد من 
النجــوم ومنهــم الفنانتــان منــى زكــى وكندة 
علوش. وأضافت أنها تســتعد للمشاركة فى 
عمل ســينمائى جديــد، ولكن لم يحدد حتى 
اآلن اســم العمــل حتــى اآلن أو املخرج الذى 
يتولــى إخراجه أو فريق العمل، ومن املنتظر 
اإلعــان عــن كل تفاصيلــه مبجــرد التعاقد 
عليه رســمياً. وأشــارت الفنانة الشــابة إلى 
أنها تتمنى جتســيد العديد من الشخصيات 
خــال الفتــرة املقبلــة مثــل شــخصية املرأة 
وأضافــت  املتســلطة.  القويــة  املســيطرة 
أن أحامهــا فــى مجــال التمثيــل تتمثل فى 
اســتمرار تقــدمي األدوار اجليــدة واملختلفــة 
اجلمهــور،  إعجــاب  تنــال  التــى  والهادفــة، 
مضيفة أن العديد من األعمال التليفزيونية 
نالــت إعجابها فــى دراما رمضــان املاضى، 
ومنها مسلســل »الفتوة« بطولة النجم ياســر 
جــال، وإخراج حســني املنباوى، ومسلســل 
كــرارة،  أميــر  النجــم  بطولــة  »االختيــار« 
وتأليــف باهــر دويدار، وإخــراج بيتر ميمى، 
ومسلســل »اللعبــة« بطولــة النجمني هشــام 

ماجد وشيكو.

ميرنا جميل:
أحارب اخلوارق فى »جمجوم ومب 

مب«.. وسعيدة بنجاح »اللعبة«

جنوم باعو أوالدهم 
من أجل األموال

محمد متساح

فاروق لطفى

تنتظر الفنانة 
الشابة ميرنا جميل 

عرض مسلسل 
»جمجوم وبم بم«، 

مع النجم محمد 
سالم والنجم محمد 
عبدالرحمن »توتا« 

على إحدى المنصات 
اإللكترونية خالل 

األيام المقبلة، والذى 
تم تأجيل عرضه 
من دراما رمضان 

الماضى، وهو مكون 
من ١٥ حلقة

رحلت تعتبر الحياة الشخصية 
لنجوم الفن محط أنظار الجميع فدائًما 

الفضول يدفع جمهورهم لمعرفة 
المزيد من تفاصيل حياتهم األسرية 

وما يتعلق بها، لذلك نجد أن أي أزمة 
صغيرة لديهم تأخذ منحني آخر ألن 
حياتهم تحت األضواء بشكل دائم، 

وخالل السنوات الماضية دخل بعض 
نجوم الفن إلي ساحات المحاكم لحل 

أزماتهم األسرية، وفي هذا التقرير 
يرصد "الموجز" أبرز هذه المشاكل.

حسام داغر: أعشق أدوار الـ»سيكو دراما«.. وشخصيتى فى »النهاية« حيرت اجلمهور

دنيا ماهر: الوقوف أمام كاملة أبوذكرى »رزق«.. واملرأة املتسلطة تداعب خيالى

قال الفنان حسام داغر إن الجمهور توقع 
أنه »المهدى المنتظر« بعد تجسيده دور 
الدكتور »نصير« فى مسلسل »النهاية« 
الذى لعب بطولته النجم يوسف الشريف. 
وأكد »داغر« أن ردود فعل الجمهور حول 

مسلسل »النهاية« الذى عرض خالل سباق 
دراما رمضان الماضى كانت قوية جدًا، 
والذى نال إعجاب المشاهدين منذ طرح 

»برومو« العمل

نجح كشفت الفنانة 
الشابة دنيا ماهر أن شخصية 

»نجالء« التى جسدتها 
فى مسلسل »بـ١00 وش« 

الذى عرض ضمن موسم 
دراما رمضان الماضى كانت 

مفاجأة للجمهور، مؤكدة 
أن رواد مواقع التواصل 

االجتماعى رددوا اإلفيهات 
الخاصة بدورها.

فاروق لطفى

»حزلقوم« أعادنى للمسرح.. وأعشق شويكار.. 
وهذه معاييرى الختيار أدوارى



09 نجوم وحكايات
العدد ٧١٨

اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

أغسطس ٢٠٢٠ ١٣األثنين

ر

 نوال الزغبى
 شاركت جمهورها بصورة جديدة  لها عبر حسابها الشخصى على 

موقع التواصل االجتماعى للصور والفيديوهات »إنستجرام«.
.»BONJOUR« وعلقت نوال الزغبى على الصورة قائلة

ُيذكــر أن أحــدث أعمــال نــوال الزغبــي، ألبــوم »كــده بــاي«، ويضــم 10 
أغانى متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشــعراء واملوزعني 
وامللحنــني، منهــم »أميــر طعيمــة، أميــن بهجــت قمــر، خالــد تــاج 
الديــن، عمــرو مصطفــى، نــدمي الشــاعرى، عمــرو املصــرى، تومــا، 

إلهامى دهيمة«.

مى الغيطى
النجــم  مــع   أنضمــت لفريــق عمــل مسلســل »حتقيــق« 
أحمــد مالــك، حيــث جنــح النجمــني كثنائــى فنــى ناجــح 
فى أكثر من عمل  منها فيلم »اشتباك« ، وفيلم »اجلزيرة 
2«، ومسلســل »ال تطفــئ الشــمس«، وفيلــم »قمــر 14«، مــن 

إخراج هادى الباحوري، وإنتاج أحمد السبكي.
يشــارك فى العمل الفنان على قاســم وهدى املفتى وعدد 
مــن النجــوم الشــباب، واملسلســل مــن إنتــاج أروماوســيتم، 

WATCHIT ويعرض على منصة

ايمى طلعت زكريا
حرصــت علــى تهنئــة النجمــني علــى ربيــع  و اوس اوس 

على  مسرحية صباحية مباركة 
ونشــرت الفنانــة إميــى طلعــت زكريــا   فيديــو مــن عرض 
مبوقــع  حســابها  عبــر  مباركــة   صباحيــة  مســرحية  
التواصــل االجتماعــى إنســتجرام، وعلقــت قائلــة : مــن 
عــرض مســرحية صباحيــه مباركــه بطولــة علــى ربيــع 

واوس اوس.

نجح الفنان الشاب تيام مصطفى قمر 
فى جذب األنظار فى موسم دراما 
رمضان الماضى من خالل مسلسل 

»خيانة عهد« مع النجمة يسرا

جلسات نظر االستئناف املقدم من الفيشاوي، 
يــوم ١١ مارس املاضي، وقّدم احملامى شــعبان 
ســعيد محامــى ابنــة الفنان أحمد الفيشــاوي، 
ثــاث "حوافظ مســتندات" أكد فيها ان عنوان 
الفيشــاوى الذى أعلن عليه اجلنحة هو الثابت 
بجواز سفره وباألحكام الصادرة ضده، وشهادة 
حتــركات تفيــد بأنــه يرتــاد دول العالــم، وفــق 
أخبــار متنوعــة وحتريــات تفيد بثرائــه، مقرًرا 
بتوافر أركان اجلرمية بشــأن اجلنحة الراهنة، 
وطلب من احملكمة تأييد احلكم الصادر ضده.
نفــس احلــال بالنســبة للطفــل ياســني أميــر، 
جنل الفنانة الراحلة غنوة، شقيقة الفنانة أنغام، 
حيــث أشــتعلت احلــروب بني العازف املوســيقى 
أميــر عبــد الباقي، طليق الفنانــة الراحلة غنوة، 
ووالدتهــا بعدمــا حصلــت األخيــرة علــى حكــم 
ابنتهــا  ياســني، جنــل  بضــم حضانــة  قضائــى 
ومت تنفيــذ حكم تســليم ياســني جلدتــه بحضور 
النيابــة، وعبر عبد الباقي، عن غضبه الشــديد 

بسبب ما تعرض له جنله من أذى نفسي.

إلــى  الباقــي، جلــأ  أميــر عبــد  أن  فنجــد 
وذلــك  مشــكلته،  لعــرض  ميديــا  السوشــيال 
بعدما نشر فيديو قدمًيا ألبنه برفقة أصدقاء 
والدتــه وهــو يغنــى إحــدى األغانى الشــعبية، 
واستنكر والد ياسني هذا الفيديو، ومنشورات 
أميــر، جعلــت املهتمــني بأخبــار الراحلة غنوة، 

ينقسمون بني مساند ومهاجم.
وأكــد العــازف املوســيقى فــى تصريحــات 
صحفيــة، أنــه يرفــض اقتحــام منزلــه بهــذا 
الشــكل املفاجــئ، ولــو أنهــم اتصلــوا بــه لكان 
الدخــول  مــن  بــدالً  بهــدوء،  الطفــل  ســلمهم 
املفاجــئ والتعامــل بهــذا الشــكل الــذى ســبب 
فزًعــا للطفــل، مضيفــاً أنــه ال يوجــد لديه أى 
مشــكلة فــى حضانــة الطفــل وأن يعيــش مــع 
جدتــه، لكــن عندمــا يريــد الطفــل أن يعيــش 
لديــه لفتــرة ال ينبغــى إجباره وأخــذه عنوًة من 
أجل مصالح شــخصية، قائًا: "الولد بالنسبة 
جلدتــه ماجــدة ســبوبة عايزة تــاكل عيش من 
وراه، بتزقه فى التمثيل عشــان تتشــهر"، وعن 

موقــف الفنانة أنغــام، خالة الطفل، من األزمة 
أوضــح أنــه جلــس معهــا بعــد وفــاة شــقيقتها 
بأيــام، وطلبــت منــه أن يأخــذ ابنه كــى يعيش 
معــه ويتولى مســئوليته حتى ال يبتعد عنه بعد 

وفاة والدته.
وتنضــم مشــكلة وائل كفــوري، وطلقيته إلى 
قائمــة أزمــات الفنانــني األســرية التــى تصــل 
إلــى احملاكــم، حيث اشــتعلت أزمة مــن جديد 
بــني وائــل كفــوري، وطليقتــه  العــام املاضــى 
الســيدة أجنيــا بشــارة، رغــم اتفاقهمــا على 
إنهــاء اخلافــات بينهمــا فيما يخــص حضانة 

طفلتيهما ميشيل وميانا.
وما فجر األزمة مجدداً، هو انتشار تسجيل 
صوتى حملامى طليقته، واحتوى التسجيل على 
عبــارات مســيئة لوائل كفــوري، وملدينــة زحلة 
اللبنانية مسقط رأسه، وأدى ذلك الى تضامن 
عدد كبير من أبناء املدينة مع كفورى وأطلقوا 

هاشتاج "وائل كفورى خط أحمر".
وفيمــا يخص حضانة طفلتهمــا، تقدم وائل 

كفــوري، مــن جديــد بدعوى قضائيــة ضدها، 
وعلى الفور رفعت اجنيا بشارة، قضية آخرى 
ضده بســبب نفقــة طفلتيهما، فبعد أن أتفقت 
معــه للحصــول على مبلــغ مالى مقــداره ألفى 
دوالر أمريكــى شــهرياً، قالــت أن هــذا املبلــغ 
ال يكفــى الطفلتــني والبــد من رفعــه إلى ثاثة 
آالف دوالر، ورداً عليهــا أوضــح وائــل كفوري، 
أن ما تفعله طليقته هو نوع من االبتزاز املعلن، 

ورفض اإلستجابة إلى مطالبها.
وبعــد تدخــل أصدقائهــم املشــتركني حلــل 
األزمــة وقــع وائل كفوري، تســوية مــع طليقته 
أنهــت النزاع القائم بينهما بعيداً عن ســاحات 
القضــاء، فهو تعهد برفع قيمة النفقة لطليقته 
وتأمني املبلغ لها بداية كل شهر، على أن يُسلم 
نقــداً أو يودع فى حســابها البنكــي، باإلضافة 
إلــى النص على أن يُوفــر منزالً يتضمن جميع 
املفروشــات واملســتلزمات املنزليــة، مبــا يؤمن 

حياة كرمية لطليقته.
ونختتم بالقضية األشــهر فى الوسط الفنى 

التــى نشــأت منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات 
بــني الفنان أحمد عــز، والفنانــة زينة، وبدأت 
تفاصيلهــا خــارج البــاد فى واليــة كاليفورنيا 
بالواليــات املتحــدة األمريكية، مــروًرا بالعديد 
من التحقيقات واحملاضر والدعاوى اجلنائية، 

لتنتهى بإثبات نسب طفلى زينة ألحمد عز.
وعــادت األزمة لألضواء مــن جديد بعدما 
قامــت زينــة مباحقــة الفنــان العــز بالعديد 
مــن القضايــا التــى تخص مصاريــف جنلية 
مطالبه فيها بأجر حضانة وســكن للطفلني 

وخادمة.
وفى هذا الصدد خرج احملامى اخلاص 

للفنانــة زينــة بعــده تصريحــات صحفيه 
كشف من خالها عن رفع موكلته ألربع 

دعــاوى جديدة أمام محكمة األســرة 
ضــد الفنان أحمد عــز ومتثلت تلك 

الدعــاوى اجلديدة فى زيادة نفقة 
األطفال ألجرة مسكن وأجرة 

حضانة وأجرة خادمة.

محمد متساح

أمانى أبوعيسى

والدى يدعمنى كثيراً.. 
لكنى ال أستغل جناحه

مديحة كامل مثلى األعلى وامتنى تقدمي أدوار كوميدية

وعبــر عــن ســعادته بنجــاح مسلســل »خيانــة عهــد«، 
الــذى عــرض فى دراما رمضان املاضى، وكذلك بإشــادة 
كل احمليطــني بــه، وتعاطــف اجلميع مع الشــخصية التى 
جســدها، مشــيراً إلــى أنــه مت ترشــيحه للعمــل مــن قبل 
الفنانــة يســرا، وقــام بتجــارب األداء »الكاســتينغ« ثاث 
مــرات، وفــى أول مرة لم يكن مرشــحاً للدور الذى قدمه 
فــى املسلســل، وحينمــا ذهــب مــن جديد أعطــاه املخرج 
ســامح عبدالعزيز الدور. وذكر أنه ال يرغب فى الصعود 
على جناح والده، بل فى إثبات نفسه وهذا ما جعله يضع 

دائماً احتمالية قبوله للدور أو رفضه.
وأكد أن شــخصية »على« التى جســدها فى العمل من 
أصعب الشــخصيات التى قدمها، فهى عكس شــخصيته 
متامــا، فهــو شــخص اجتماعــى جــداً، ويحــب عائلتــه 
وأصدقــاءه والضحك واخلروج، وهذا عكس الشــخصية 
التــى قدمهــا، لذلــك احتــاج وقتــاً كبيــراً للمذاكــرة حتى 
يصدقه اجلمهور. وقال »قمر« إنه ســعيد جداً بالوقوف 
للمــرة الثانيــة أمــام الفنانة الكبيرة يســرا، حيث شــارك 
معها فى السابق من خال مسلسل »لدينا أقوال أخرى«، 
الــذى عــرض العام املاضــى، موضحــاً أن كواليس العمل 
معها ممتعة للغاية، فهى شــخصية متواضعة، وتعلم منها 
الكثيــر، حيث كانت توجه له العديد من النصائح، أهمها 
التركيز والتلقائية فى األداء، وتقدمي أفضل ما لديه وأن 
يكــون ذهنه متفتحــاً وحاضراً ملواكبتها ســريعاً. وأضاف 
أنه دائما ما يستشــير والده فى أدواره بعد االقتناع بها، 
فعند قبوله فى املسلسل قام على الفور باالتصال بوالده 
وأخبــره ما حدث وعن الدور، وكان ســعيداً جداً به، فهو 
دائمــاً مــا يدعــو لــه ويدعمــه، وبعــد عــرض العمــل كان 
ســعيداً جداً، وأخبره أنه لم يكن يتوقع أن يجســد الدور 

بهذه البراعة، ويحقق هذا النجاح الكبير.
وعــن عــدم اجتاهه للغناء، قال إنه يحب التمثيل أكثر، 
ويتخــذ الغنــاء هواية، وكان يغنى باللغة اإلجنليزية أكثر 
مــن اللغــة العربية، ويرغــب فى توجيــه كل طاقته 
حالياً إلى التمثيل، مشيراً إلى أنه يدين بالفضل 
فى اكتشــاف موهبته لوالــده ووالدته، وكذلك 
الفنان تامر حســنى، الذى شــجعه كثيراً على 
اخلوض فى تلك اخلطوة، فكان أول ظهور له 
فى فيلم »قلب جرىء«، و»بحبك وأنا كمان« مع 
والده، فالتمثيل كان ميثل شــغفاً كبيراً له منذ 
صغــره. وأكــد أنــه مــا زال فى بداياتــه الفنية 
ويتمنــى التعــاون مــع العديــد مــن املخرجني، 
حيــث إن لكل مخرج طريقتــه اخلاصة، معتبراً 
نفســه محظوظاً بوقوفه أمــام املخرج حامت على 
فــى مسلســل »أهــو ده اللــى صــار«، والــذى 
اعتبــره من أهم املخرجــني فى الدراما 
التاريخيــة، حيــث وقــف بجانبه حتى 
يخــرج أفضــل مــا لديه فــى العمل، 
إضافة للمخرج ســامح عبدالعزيز 
متمنيــاً تكــرار العمــل معهمــا مرة 

أخرى.
وبالنسبة للفنانني، يحلم الفنان 
الشــاب بالوقــوف أمــام الزعيــم 
عادل إمام فهو مدرسة التمثيل، 
علــى حد تعبيــره، وأيضاً العمل 
مع الفنان محمد رمضان الذى 
أثبت بجــدارة جناحه الكبير 
فى وقت قليل، مشــيراً إلى 
أن الفنــان محمــد رمضان 
وحقــق  ومجتهــد  ذكــى 
العديد من النجاحات.

والــذى يشــارك فيه كل مــن: نســرين طافش، هبة 
األباصيرى، محمد على رزق، حنان سليمان، وعدد 
كبير من الفنانني، واملسلســل قصة ماجد املصرى، 
ســيناريو وحــوار فداء الشــندويلى، إخراج ســميح 

النقاش.
وقالــت فــى حوارها لـ"املوجز" إنها جتســد من 
خال العمل شخصية فتاة لعوب تدعى "نهلة"، 
تتزوج من عدة رجال خال أحداث املسلسل، 
مشــيرة إنها شــخصية جديــدة ومختلفة ولم 
تقــدم مثلهــا مــن قبــل،  وأن أحــداث العمل 

تدور فى إطار من التشويق واإلثارة.
وعبــرت عــن  ســعادتها باإلشــتراك مــع 
طاقم العمل والذى أعتبرته متميز، مشيرة 
إلى أن العمل يوجد به كل مقومات النجاح 
من بطل ميلك شــعبية قوية وكارزما عالية، 
ومخرج متميــز وأبطال متفاهمني ومتعاونني 
ويبذلون قصارى جهدهم خلروج العمل بشــكل 
جيــد، مضيفة إنهــا ال تعلم موعد عــرض العمل، 
فمــا زال هنــاك مشــاهد كثيرة لم يتــم تصويرها، 

مؤكدة أنه سيتم عرضه فور اإلنتهاء منه.
قالت إن  مسلسل "البيت الكبير" بأجزاءه الثاثة  
حقق  جناًحا كبيًرا، مشيرة إلى أن كواليس العمل 
كانــت تتميــز باحلــب والتعــاون والكوميديــا علــى 
عكــس الصــراع الدائــر بــني طاقــم العمــل خال 

أحداث املسلسل.
وأوضحــت أنها ســعيدة بالتعــاون مع املخرج 
محمــد النقلــى الــذى ســبق وتعاونــت معــه 
فــى أكثــر مــن عمــل فنــى ومنهــا مسلســل 
"الدولي"، متمنية االشــتراك معه أكثر من 
مرة، فهو مخرج رائع ومتفاهم وصاحب 
فضــل كبيــر عليها، فهو الــذى يقدمها 

ويرشحها فى كل أعماله.
"البيــت  مسلســل  أن  إلــى  يشــار 
إطــار  فــى  أحداثــه  دارت  الكبيــر"، 
فــى  املــرأة  قضايــا  حــول  اجتماعــى 
الصعيــد، فيمــا يتعلق باإلرث وتســلط 
الرجال والثأر، وغيرها من املشكات 

االجتماعية.
"البيت الكبير " يضم عددا كبيرا من جنوم الفن وهم سوسن 
بدر، لوسي، مجدى كامل، وحجاج عبد العظيم، وداليا مصطفى 
وعبير صبري، وجيهان قمرى وطارق صبرى ورمي هال، ودنيا 
املصــري، وأحمــد صيام، وشــريف باهر، وتيســير عبد العزيز، 

وإميان أيوب، وخالد حجاج، وأحمد النقلي، وعلى الوصال.
وأضافــت أن عــرض مسلســل "عائلــة احلــاج نعمــان" علــى 
القنــوات املفتوحــة فى الفترة املاضية منحــه جناًحا، كبيرا بعد 
النجاح الذى حققه عند عرضه على القنوات املشــفرة، معتبرة 
املسلســل مــن أقــرب األعمــال إلــى قلبهــا، باألضافة ملسلســل 
"رســايل" مــع النجمة مى عــز الدين والذى قدمتــه فى رمضان 

قبل املاضي.
وأكدت أن حلم اإلشــتراك فى أعمال ســينمائية يراود خيالها 
دائمــا، ولكــن ال تســتطيع تقــدمي أى عمــل ملجرد املشــاركة  فى 
الســينما فيجب أن يضيف لها العمل، ويؤثر الدور فى املشــاهد 
بقدر تأثير الدور فى الدراما، وال ترغب فى تقدمي أدوار تخجل 
منها، متمنية أن تشــارك مع كل جنوم الســينما املوجودين على 
الساحة حاليا ومنهم أحمد السقا، وأمير كرارة ومحمد رمضان 
واحمد عز،  ومن النجمات الفنانة الكبيرة يســرا ،ونيللى كرمي، 

وغادة عادل، وروجينا.
وأشــارت  أنها محظوظة جداً بالوقوف أمام عمالقة الفنانني 
ومنهم باســم ســمرة ورانيا يوســف ومى عز الدين وتيم حســن 
ولوسى وغيرهم، وتتمنى الوقوف أمام عدسة كل املخرجني دون 
اســتثناء أحــد، مضيفة أنها تعتبر الفنانــة الراحلة مديحة كامل 

قدوتها فى التمثيل، وتعشق شادية والسندريا سعاد حسني.
وأضافــت أنهــا تعتبــر دورهــا فــى مسلســل "والد تســعة " من 
أصعــب األدوار التــى قدمتها فى حياتهــا وتعتبرها نقلة جديدة 
لهــا فــى عالــم الفــن، باإلضافــة لدورهــا فــى مسلســل "قضية 
صفيــة"،  فهــو دور لــه طبيعــة خاصــة، بعيــد عــن شــخصيتها  
احلقيقيــة، أمــا الصعوبة فتكمن فى اللهجــة الفاحة مع األداء 
واألســلوب، وجناحهــا  فــى ذلــك كان غيــر متوقع بالنســبة لها، 
وأيضا مسلســل "شــاهد إثبات" مع جومانا مراد والذى أعتبرته 
مــن األدوار املميــزة، كمــا أنهــا تعتبــر دوريها فى مسلســلى "أدم 

وجميلة "و"عائلة احلاج نعمان" من أحب األدوار إلى قلبها.
وقالت إنها تتمنى أن يُعرض عليها أدوار كوميدية، ألنه مجال 
صعــب، فســهل أن نبكى املشــاهد، ولكن صعــب أن نضحكه من 

القلب دون ابتذال أو افتعال.

ى:  
صر

ا امل
تشارك الفنانة دنيا المصرى دني

فى مسلسل "الوجه اآلخر" مع 
النجم ماجد المصري، حيث 

تواصل حاليا تصوير دورها فى 
العمل

نجح الفنان الشاب 
تيام مصطفى قمر فى 

جذب األنظار فى موسم 
دراما رمضان الماضى من 

خالل مسلسل »خيانة 
عهد« مع النجمة يسرا. 

وقال »قمر« لـ»الموجز« 
إنه يستعد فى الفترة 
المقبلة لخوض تجربة 
سينمائية جديدة من 

خالل فيلم »حريم كريم 
2«، مع والده النجم 

مصطفى قمر، موضحًا 
أن العمل فى مرحلة 

الكتابة، حيث يجسد من 
خالله شخصية كوميدية، 

ويظهر فيه جانبًا آخر 
من شخصيته المعتاد أن 

يظهر بها

نجل شقيقة أنغام في حيرة بين جدته ووالده.. وزينة 
وأحمد عز في صراع جديد علي مصروفات أبنائهم

اشتعلت أزمة من جديد بين وائل كفوري، 
وطليقته أنجيال بشارة فيما يخص حضانة 

طفلتيهما ميشيل وميالنا

تيام مصطفى قمر: 

محمد متساح

 حلم السينما يراود خيالي.. »والد تسعة« من أصعب أدوارى.. 
وأتمنى الوقوف أمام محمد رمضان

هالة صدقي في صراع 
مع طليقها علي نسب 
أبنائها.. وقضية أحمد 

الفيشاوي ونجلته 
تعود من جديد 

للمحاكم والفيشاوي 
ينتصر هذه المرة
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

١٣0
تعيش طرابلس منذ أيام أوقاتا عصيبة، بين 

سكان غاضبين من تردي األوضاع المعيشية 
وتراجع مستوى الخدمات من جهة، وانشقاق 

بين الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق أبرزه 
الحراك األخير من جهة أخرى.

يعد عراب 
االتفاقية 

األمنية التي 
وقعها السراج 

مع أردوغان 
أواخر العام 

الماضي، التي 
»الغزو  أسست لـ

التركي لليبيا«

وفاء حسن ميادة ابوطالب  

وعــن فكــرة إنشــاء املركــز، يزعــم حفيــد مؤســس جماعــة 
اإلخــوان أن مركــز "شــفاء"  يحيلنــا إلــى مجــاالت مختلفة من 
الفكــر اإلنســانى ويدعونــا إلى التفكيــر فى الكل بقــدر ما هو 
اجلــزء، اخللــق بقدر ما هو اإلنســان، املجتمعــات بقدر ما هى 

الفرد."  
ويخضــع رمضــان للتحقيــق منــذ مطلــع 2018 بتهــم تتعلــق 
باغتصــاب امرأتــن فــى فرنســا عامــى 2009 و2012. كذلك 
رفعــت شــكوتان بتهمــة االغتصــاب بحــق رمضــان فــى مارس 

2018 ويوليو 2019 وفتحت حتقيقات فى هذا امللف.  
كما أقر رمضان، وهو متزوج وله 4 أبناء، بأنه أقام عالقات 
جنســية مــع امرأتن فرنســيتن بالتراضــى، إحداهن من ذوى 
االحتياجــات اخلاصــة تدعــى كريســتيل بينمــا األخــرى هــى 
الناشــطة النســوية هند العيارى. لكنه يواصــل نفى االتهامات 

بأنه اغتصبهما والتى أدت إلى فتح حتقيق رسمى بحقه.  
وكشــف خبير عن 399 رســالة نصية بن "الداعية" رمضان 

وكريستيل تضمن بعضها خياالت جنسية عنيفة مفصلة.  
وفــى ديســمبر 2018، قــال تقرير صحفــى إن احملققن فى 
اتهامــات االغتصــاب التى تالحق رمضان، أفضــت إلى العثور 
على 776 صورة جنسية لرمضان، من بينها صور "سيلفي" مع 

نساء فى وضعيات غير أخالقية.  
وقبــل اتهــام االدعاء الفرنســى لطارق رمضان رســميا، دفع 
املذكور لسادســة، بلجيكية مغربية، 27 ألف يورو، لتوقف نشر 
تفاصيــل عالقتهمــا علــى اإلنترنت، فى اتفاق علنــى، فى مايو 
2015، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن رئيس محكمة 

بروكسل، لوك هينارت.  
ويــرى البعض أن مشــروع إنشــاء مركز "شــفاء" الــذى ينوى 
حفيــد مؤســس اإلخــوان افتتاحــه، يأتــى فــى إطــار الدعــم 
القطــرى لعودة طارق رمضان مجددا وتقدميه إلى العامة، إما 
إلسكاته عن فضح "ما خفي" عن عالقاته اخلاصة بالسلطات 
القطريــة، أو حملاولــة توظيفــه مرة أخرى، كمــا زرعته الدوحة 
فــى الســابق بأموالهــا املســمومة فى أروقــة جامعة أكســفورد 
العريقــة، كبــوق لإلخوان لتنفيــذ مآرب الدوحــة اإلخوانية فى 

دول أوروبا والغرب.  
وبحســب مذكــرة لوكالــة تراكفــان الرســمية التابعــة لوزارة 
االقتصــاد واملاليــة واملتخصصــة مبكافحــة االحتيــال املالــى 
وتبييــض األمــوال ومتويــل اإلرهــاب فــى فرنســا، كان طــارق 
رمضــان يتلقــى نحو 35 ألف يورو شــهرًيا من قطر منذ عدة 
سنوات، نظير خدماته كمستشار ملؤسسة قطر التى تعتبر 
قناة التمويل ألفكار اإلخوان اإلرهابية فى جميع أنحاء 

العالم.  
ومؤخــرا، كشــفت مصــادر دبلوماســية خاصة أن 
الســفير القطــرى فــى باريس حذر طــارق رمضان 
مــن كشــف تفاصيل عالقتــه "اخلاصــة" احلميمة 
بالســلطات القطرية لوســائل اإلعالم الفرنســية، 
تصريحــات  فــى  رمضــان  بذلــك  هــّدد  أن  بعــد 

صحافية فى الفترة األخيرة.  
وجــاء التوتــر فى عالقة طــارق رمضان بالدوحة 
بعد محاولته احلصول على املُســاعدة من السفارة 
القطريــة فــى باريــس، "إلعــادة تأهيلــه أكادمييــاً 
ودعوياً" بعد سلسلة الفضائح التى طالته، ليعلن 
فــى نهايــة املطاف عن نيته إنشــاء مركز شــفاء 

بعد أن انكشفت حقيقته وتلطخت سمعته  
ولــد طارق رمضــان فى جنيف بسويســرا 
فــى 26 أغســطس 1962. وهــو ابن ســعيد 
رمضــان، ووفــاء البنــا ابنــة حســن البنــا، 
مؤســس جماعــة اإلخوان املســلمون فى 
مصــر. كان والــده شــخصية بــارزة فى 
جماعة اإلخوان املســلمون، وقد نفاه 
جمال عبد الناصر من مصر، فلجأ 

إلى سويسرا.  
حصــل طــارق رمضــان على 
درجة املاجســتير فى الفلســفة 
درجــة  وعلــى  الفرنســى،  واألدب 
العربيــة  اللغــة  فــى  الدكتــوراه 
والدراســات اإلســالمية مــن جامعــة جنيــف. وكتــب 
أطروحــة الدكتــوراه حــول فريدريــك نيتشــه، بعنــوان 
"نيتشــه مؤرًخا للفلســفة" وقد حصل على تدريب واحد 
/ واحد فى الدراسات اإلسالمية الكالسيكية من جامعة 

األزهر ويحمل اإلجازة فى سبعة تخصصات.  

يعمــل طــارق رمضــان كاســتاذ دكتــور متخصص فــى الفكر 
اإلســالمى ومحاضــر فــى جامعــة أوكســفورد أعــرق جامعات 
فــى  اهتمامــه  يتركــز  بأملانيــا،  فرايبــورج  بريطانيــا وجامعــة 
التجديد اإلســالمى وبحث قضايا املسلمن فى الغرب، ويعتبر 
أحــد القيــادات اإلســالمية فى أوروبــا ومن أكثر الشــخصيات 

املؤثرة فيها.
والفرنســية  العربيــة  بطالقــة  رمضــان  طــارق  يتكلــم 
واإلجنليزيــة، وخاصة الفرنســية حيث  لــه تأثير كبير جدا فى 
األواســط الفرانكوفونية خاصة فى فرنســا واملناطق الفرنسية 
فى سويســرا وبلجيكا، أين غالبا ما يشــارك فى حوارات هامة 
وبرامــج تلفزيونيــة كثيــرة. أعمــال طــارق رمضــان تتركز على 
تفكير دينى وفلســفى وسياســى لها عالقة مع الدين اإلسالمى 
والروحانيات ومختلف النظريات الفلســفية. منذ سنوات يعمل 

على دور اإلسالم فى الغرب وفى العالم.
وهو مستشــار وخبير لدى عدة جلان فى البرملان األوروبى. 
ويشــارك أيضــا فــى عــدة غــرف عمــل عامليــة لديهــا عالقــة 
باإللهيــات واألخالقيــات، وباحلــوار بــن األديــان والثقافــات، 

وعموما فى املواضيع االجتماعية.  
هو أيضا مدير مركز دراسات التشريع اإلسالمى واألخالق 
ومقــره الدوحــة وكان عضــو فــى الفريــق االستشــارى لــوزارة 

اخلارجية البريطانية فى حرية الدين واملعتقد.  
إلــى جانــب عملــه كبروفيســور فــى جامعة أكســفورد، يعمل 
الشــريعة  كليــة  لــدى كل مــن  زائــر  طــارق رمضــان كأســتاذ 
والدراســات اإلســالمية فــى قطــر، وجامعــة مونديابوليس فى 
املغــرب، وجامعة ماليزيا برليس فى ماليزيا، وكذلك هو باحث 

ما بعد الدكتوراه فى جامعة دوشيشا فى كيوتو فى اليابان.  
كمــا انــه  عضو االحتــاد العاملى لعلماء املســلمن، وهو احد 

املؤسسات التابعة للتنظيم الدولى لإلخوان املسلمن  
ترجمــت معظــم  كتبه إلى العديد من اللغات، ومن أبرز هذه 
الكتــب كتــاب "خطــورة األفــكار" قــام بترجمته الدكتــور محمد 
صــالح شــياظمى. جاء هــذا الكتــاب تتويجا للقــاء فكرى غير 
متوقــع بــن املفكريــن إدغــار مــوران وطــارق رمضــان، والــذى 
جــرى فى يونيو 2013 مبدينة مراكش املغربية. يتطرق الكتاب 
احلوارى إلى القضايا الكبرى الراهنة بعمق ودقة، حيث يتناول 
مختلــف القضايــا املتعلقــة بالديــن، والعلمانيــة، والعقالنيــة، 
والعلــوم، والفــن، واملــرأة، والتربيــة والتعليــم، والدميقراطيــة، 
والقضيــة الفلســطينية، ومعــاداة الســامية، ومعاداة اإلســالم، 

والشعبوية، و»الربيع العربي«.
كان مرصد اإلســالموفوبيا التابع لــدار اإلفتاء املصرية  قد 
علــق علــى القضيــة و أكد أن اعترافات طــارق رمضان -عضو 
التنظيم الدولى لإلخوان وحفيد حســن البنا- مبمارســة الزنا 
مع ســيدتن من الســيدات األربع الالتى اتهمنه "باالغتصاب"، 
توضح مدى زيف الشعارات التى يدعيها أعضاء تلك اجلماعة.
 وأشار املرصد إلى أن االعتراف غير الكامل من ِقبل طارق 
رمضــان وإقــراره بوجــود "عالقات حميميــة بالتراضــى التام" 
مــع املدعيتــن الرئيســيتن عليــه، واعترافه أنه كــذب "حلماية 
نفسه وأسرته"، هو مبثابة تعرية جديدة ألفراد وقيادات تنظيم 
اإلخوان الذى أســاء أشد اإلســاءة لإلسالم وللجاليات املسلمة 

فى الغرب وعاث فساًدا فى مجتمعات الشرق.
 وشدد املرصد على أن احلياة املزدوجة واملضطربة التى ال 
تتماشــى مع معايير األخالق اإلســالمية التــى يدعيها رمضان 
وأعضــاء اإلخــوان أصبحــت ال تنطلى على أحد بعد انكشــاف 

حقيقة التنظيم.
والفرنســية  الغربيــة  الصحافــة  تنــاول  أن  املرصــد  وتابــع 
خاصــًة القريبــة مــن اليمن املتطرف والتى عملت فى الســابق 
على اإلســاءة لإلســالم، اتخذت من أكاذيب رمضان غطاًء لها 

ملواصلة حملتها املسيئة لإلسالم واملسلمن.
وأضــاف املرصــد إن اعترافــات رمضان غيــر الكاملة قالها 
أثنــاء مقابلــة تلفزيونيــة بثت علــى الهواء مباشــرًة، ومدتها 30 
دقيقــة، صبــاح 6 ســبتمبر املاضى عن االتهامــات املوجهة إليه 
باالغتصــاب واالعتــداء اجلنســى على 4 ســيدات فى فرنســا، 
هاجــم خاللهــا املدعيات واإلعالم والقضاء الفرنســي، متخًذا 

دور "الضحية" فى مؤامرة ذات أبعاد سياسية.
 واختتــم املرصــد بــأن املقابلــة التــى عرضــت علــى قناتــن 
تلفزيونيتــن فرنســيتن، أجريت بناء على طلــب رمضان الذى 
امتنع منذ بداية تداول االتهامات بحقه فى أكتوبر عام 2017، 
وبعــد اتهامــه رســمّيًا فــى فبراير عــام 2018، عــن اإلدالء بأى 
تصريــح. ويأتــى هــذا الظهــور فــى إطــار "هجــوم مضــاد" من 

رمضان قبل نشر كتابه اجلديد فى 11 سبتمبر القادم.

لكــن خلــف الكواليــس حســبما نشــرت وكالــة ســكاى نيوز  
يعتقــد أن رجــال آخــر لعــب دورا مهما فى هــذه احملاولة، دعم 
باش أغا وساعد على تأليب امليليشيات على بعضها البعض، 

هو القيادى اإلخوانى البارز خالد املشرى.
ويعــد املشــرى أحد مراكز القوى فى حكومــة طرابلس، فهو 
رئيــس املجلــس االستشــارى األعلــى للدولــة، الــذى ال ميكــن 

للمجلس الرئاسى أن يصدر قرارا إال بالرجوع إليه.
لكن األخطر هو أن املشــرى، الذى اســتقال شكليا من حزب 
العدالــة والبنــاء اإلخوانى بعد أن شــارك بتأسيســه لكنه يظل 
مرتبطــا فكريــا وتنظيميا باإلخوان، يعد رجــل تركيا األول فى 

طرابلس.
فــال يكاد السياســى البــارز يغيب عن أى خبــر يربط أنقرة 
بطرابلــس، وكثيــرا مــا تترك له حكومة الســراج مهام اللقاءات 
احلساســة مــع القــادة األتــراك، وليس أدل على ذلــك مقابلته 
قبــل يومن مــع الرئيس رجب طيــب أردوغان ووزيــر خارجيته 

مولود شاوش أوغلو.
ورغــم مــا ترتكبــه تركيــا مــن انتهاكات فــى ليبيا، بــدءا من 
التدخل السافر فى شؤون طرابلس إلى إرسال مرتزقة للقتال 
فى صفوف امليليشيات حتى إدخال األسلحة إلى البلد املأزوم 
مخالفــة لقــرارات األمم املتحــدة، فإن املشــرى يلعب دورا مهما 
فــى تلميــع الــدور التركى وغســل يــدى أنقرة مــن أفعالها فى 

الغرب الليبى، وشرعنة التغلغل التركى داخل بالده.
وفــى عــز األزمة التى شــهدتها طرابلس، برز اســم املشــرى 
الــذى انضــم إلى بــاش أغا فى تدبير احلركــة اإلخوانية بدعم 
تركى، باالستعانة مبيليشيات مصراتة فى مواجهة ميليشيات 

طرابلس التى تدين بالوالء إلى السراج.
وفــى اســتعراض لــدور املشــرى فيمــا حــدث فــى طرابلس، 
للدراســات  الليبــى  األمــة  مركــز  رئيــس  أشــار  اجلمعــة، 
اإلســتراتيجية محمــد األســمر إلــى أن املدينة "باتت مقســمة 

بن 3 محاور".
وحســب اخلبير السياســى، فــإن "احملــور األول ميثله 
الشــعب الذى خرج للتظاهر، والثانى املجلس الرئاســى 
والســراج، والثالــث محــور باش أغا ومــن يواليه )وأولهم 
املشــري( من ميليشــيات وكذلك املتمركزون فى مصراتة 

مسقط رأسه".
وأشــار األســمر إلــى دور كبيــر للمشــرى فــى األزمــة 
احلاليــة، فهــو "عضو حزب العدالــة والبناء اإلخوانى، 

ورئيس املجلس االستشارى األعلى للدولة".
وأوضــح األســمر أن "املشــرى هــو املبــادر بــكل 
التصريحــات الداعمــة للترتيبــات التركيــة علــى 
األراضــى الليبيــة، خاصــة بعــد إبــرام اتفــاق 17 
نوفمبر"، اخلاص بترســيم احلدود والتعاون األمنى 

والعسكرى بن أنقرة وطرابلس.
صــادر  تقريــر  حتــدث  املاضــى،  يونيــو  وفــى 
عــن املؤشــر العاملــى للفتــوى التابــع لــدار اإلفتاء 
املصرية، عن سعى تنظيم اإلخوان اإلرهابى فى 
ليبيــا، ممثــال فى املشــرى، إلى الدعــم التركى 

لإلرهابين فى حكومة السراج.
وأكد املؤشر أن املشرى، يعد عراب االتفاقية 
األمنية التى وقعها السراج مع أردوغان أواخر 
العــام املاضى، التى أسســت لـ"الغــزو التركى 

لليبيا".
ويعــرف عــن املشــرى أنــه مــن أكبــر عمالء 
قطــر وتركيــا وأحــد مشــرعنى الغــزو التركــى 
للبــالد، من خــالل عالقاته الوطيدة باملليشــيات 
واملخابــرات القطريــة والتركيــة علــى الســواء، كمــا أنه 
مقــرب مــن مليشــيات الزاوية التابعة لتنظيــم القاعدة 

برئاسة أبوعبيدة الزاوى شعبان هدية.
ومنذ مطلع العام اجلارى ترسل تركيا أسلحة وجنود 
ومرتزقة لدعم املليشــيات اإلخوانية التى تســيطر على 
العاصمــة طرابلس ما يؤســس لوجود عســكرى ألجنبى 

فى البالد.
واملشــرى هو قيادى بارز فــى تنظيم اإلخوان اإلرهابى، 
ومــن مؤسســى حــزب العدالة والبنــاء، الذراع السياســية 
إلخــوان ليبيــا، كما جتمعــه اتصاالت وثيقة مــع اإلخوانى 
الليبــى املقيــم فى تركيا علــى الصالبى، ومفتــى اإلرهاب 

الصادق الغريانى.
 وقــد بــدأت عالقتــه بالتنظيــم مبكرا، وشــارك فى عدة 
أعمال خاصة بالتنظيم واعتقلته الدولة الليبية بن عامى 

1998 و2006، بعــد ثبــوت تورطــه فــى التآمر على أمــن الدولة 
والتخابر مع جهات أجنبية.

وقــد ســاعدت عالقاتــه الواســعة مــع املخابــرات التركيــة 
والقطريــة واملتطرفــن الهاربــن مــن الســجون عقــب أحــداث 
عــام 2011 فى بروز جنمه السياســى ليبــدأ فى تنفيذ األجندة 

القطرية.
انتخب املشرى فى عام 2012 لعضوية املؤمتر الوطنى العام، 
الذى ســيطر عليه املتطرفون وانتهت واليته عام 2014، ووصل 
إلــى أن أصبــح عضوا فى جلنــة األمن القومــى ومقرر اللجنة 

حتى سبتمبر 2014، ثم رئيسا للجنة املالية.
وقد أحيا االتفاق السياسى مبدينة الصخيرات املغربية هذا 
املؤمتر املنتهية واليته بانتخاب مجلس النواب، وحولته إلى ما 
يعرف مبجلس الدولة االستشارى، حيث ظل فى عضويته إلى 

أن أصبحا رئيسا له فى 4 أبريل 2018.
ومن خالل هذه العالقات املشــبوهة، اســتطاع فى هذه املدة 
القصيــرة التــى قضاهــا خارج أســوار الســجن أن يشــغل عدة 
مناصــب ماليــة كبــرى؛ مــن بينها املديــر العام لهيئــة األوقاف 
وشــؤون الــزكاة فى ليبيــا، ومدير إدارة الشــؤون اإلدارية واملالية 
مبركز تنمية الصادرات، ورئيس قســم الشــؤون املالية بالهيئة 
العامة للتمليك، ورئيس جلنة املراقبة بالشــركة الليبية للبريد 

واالتصاالت وتقنية املعلومات. 
اتهامات بالفساد

وخالل هذه املدة لم يســلم من عدة اتهامات بقضايا فساد، 
حيث كشــفت وثائق مســربة أن املشرى اســتولى على أكثر من 
190 مليــون دوالر مــن ثــروات الشــعب لينفقهــا كتمويــل علــى 

تنظيمى داعش والقاعدة اإلرهابين فى ليبيا.
وأثــارت هــذه االتهامــات اجلهــات الرقابيــة فــى ليبيــا التــى 
طالبت مبحاكمته، وأشــهر تلــك القضايا كانت فى يناير 2019، 
حيث طالبت هيئة الرقابة اإلدارية فى ليبيا برفع احلصانة عن 

خالد املشرى، للتحقيق فى مخالفات وجتاوزات مالية وإدارية.
وأشارت الهيئة فى طلبها إلى أن املشرى متورط فى القضية 
رقم 10 لسنة 2017 املتعلقة مبخالفات وجتاوزات مالية وإدارية 
مــن قبل املشــرى إبان ترؤســه اللجنــة املالية باملؤمتــر الوطنى 

العام املنتهية واليته.
ولــم تنقطــع زيارات املشــرى إلــى كل من تركيــا وقطر، حيث 
يلتقــى مســؤولن كبــارا فــى البلديــن لترتيــب احلصــول على 
الدعم للمليشيات، إذ التقى، مارس 2019، أمير قطر متيم بن 

حمد آل ثانى، لهذا الغرض.
وعقــب انطالق عملية اجليــش الليبى لتحرير طرابلس من 
املليشــيات واجلماعــات اإلرهابيــة 4 أبريــل 2019، بأقل من 10 
أيام، هرول املشرى إلى تركيا الستجالب الدعم لإلرهابين فى 

حكومة السراج.
وتقــول تقارير دولية إن املشــرى هو عــراب االتفاقية األمنية 
التــى وقعهــا الســراج مع أردوغان والتى أسســت للغــزو التركى 

لليبيا، وصفقات السالح واملرتزقة السورين.
دوائــر  مــن  املقــرب  إنتليجنــس"  "أفريــكا  موقــع  ويقــول 
االســتخبارات األوروبية إن "املشــرى وقيادين آخرين فى حزب 
العدالــة والبنــاء؛ همــا نــزار كعوان نائــب رئيس حــزب العدالة 
والبنــاء ورئيس الدائرة السياســية وعبدالرزاق مختار الســفير 
الليبــى فــى تركيــا، تورطــوا فــى اختالســات مالية تُقــدر بـ40 
مليون دوالر من خالل تدخلهم عبر بعض الوســطاء فى ملف 

توريد املعدات العسكرية من تركيا إلى ليبيا".
وأشــارت الصحيفة إلى أن "املخابرات التركية اكتشفت هذه 
االختالســات الضخمــة وأجبــرت الســراج على إقالة الســفير 
الليبــى فــى تركيا عبدالرزاق مختار وإبعاد املذكورين أعاله عن 

ملف التعاون التركى الليبي".
كمــا أكــدت الصحيفة أن شــكوك الســراج ازدادت بعد ورود 
معلومات مؤكدة عن قيام مجموعة من قياديى العدالة والبناء، 
وعلى رأســهم نزار كعوان وخالد املشــرى والسفير السابق لدى 
تركيا عبدالرزاق مختار وخالد شكشــك، بشــراء عمارة سكنية 

فى إسطنبول بقيمة 22 مليون دوالر.
كمــا حــاول املشــرى اســتغالل جميــع مــوارد الدولــة لصالح 
التنظيــم اإلرهابــى حزب العدالة والبناء، من خالل اســتصدار 

قرارات اعتمادات مستندية للشركات التابعة للحزب.
وأشــارت الصحيفة، فى هذا الصــدد، إلى الصراع الذى دار 
بن املشرى ومحافظ املصرف املركزى "الصديق الكبير" لرفض 
األخيــر منح اعتماد مســتندى بقيمة 175 مليون دوالر لشــركة 
محسوبة على حزب العدالة والبناء تعتزم بناء مصنع أسمنت 

فى مدينة زلينت شرقى طرابلس.

 بعد عدة اتهامات باالغتصاب..حفيد حسن 
البنا يفتتح مركز فكرى جديد لتحسني صورته

سمسار اخلراب.. وجاسوس أردوغان ومتيم 
الذى تأمر مع وزير الداخلية لبيع ليبيا

تعيش طرابلس منذ 
أيام أوقاتا عصيبة، 

بين سكان غاضبين من 
تردي األوضاع المعيشية 
وتراجع مستوى الخدمات 
من جهة، وانشقاق بين 

الميليشيات التابعة 
لحكومة الوفاق أبرزه 

الحراك األخير من جهة 
أخرى.

ووفقا لمصادر  فقد 
توسع صراع الميليشيات 
إلى محاولة انقالب على 

رئيس الحكومة فائز 
السراج قادها وزير داخليته 
فتحي باش أغا مع بعض 

"المساعدات" من أطراف 
أخرى.

فى  الوقت الذى تشهد 
المحاكم فى فرنسا 

وسويسرا الدعاوى المقدمة 
ضده من امرأتين تتهمه 

باالغتصاب، يسعى طارق 
رمضان حفيد مؤسس 

جماعة اإلخوان المسلمين 
والذى يقدم نفسه على 
أنه داعية إسالمي، إلى 

تحسين صورته من خالل 
إنشاء مركز فكرى غنسانى 
جديد مستعينا بالتمويل 

القطرى  
 أعلن »الفالتى اإلخوانى« 

على حسابه على موقع 
فيسبوك، أن "مركز شفاء"، 

الذى ال يعرف حتى اآلن 
المكان الذى سيتخذ منه 
مقرا له، سيتم افتتاحه 

منتصف أكتوبر المقبل.  

خالد املشرى طارق رمضان

 قطر تمول 
مشروع المركز بعد 

تهديد رمضان 
بفضح مؤامراتها.. 
والدوحة خصصت 

راتبا شهريا 
لحفيد البنا لنشر 

الفكر اإلخوانى  
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سمير الباجورى
املستشار القانونى

أعادت الخسارة التى تلقاها األهلى أمام 
غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 3-1، 

فتح ملف الصفقات فى القلعة الحمراء 
مرة أخرى، بعد الظهور الباهت لعدد 

كبير من العبى الفريق.

ليونيــل  األرجنتينيــة  األســطورة  يعتبــر 
ميســي، قائد فريق برشــلونة، قاب قوســن 
أو أدنــى مــن االنضمام لصفوف مانشســتر 
ســيتى فــى صفقــة تاريخيــة قــد حتســمها 
الســاعات  خــال  الســيتيزينز  إدارة 

القليلة املاضية.
تقــدم  إلــى  التقاريــر  وتشــير 
إلدارة  ســيتى  مانشســتر 
برشــلونة بعرض بلغت قيمته 
100مليون يــورو باإلضافة 
إلى 3 العبن من الفريق 

اإلجنليزى.
وفى هــذا التقرير 
يستعرض »املوجز« 
أن انتقال ميســى 
ملانشســتر سيتى 
مســتقبل  يهــدد 
مــع  العبــن   3

السيتيزينز..
برناردو سيلفا

األميــن  اجلنــاح 
البرتغالــى والذى يقدم 
مــع  جيــدة  مســتويات 
الســيتى فــى حــال انتقــال 
ميســى قد تكــون دكة البدالء 
اجلنــاح  يعتبــر  حيــث  مصيــره 
األمين هو املركز الرئيســى مليسى 

فى تشكيل برشلونة.
رياض محرز

اجلزائــرى الــذى يلعــب أيضــاً مبركــز 
ميســى  انتقــال  ســيهدد  األميــن  اجلنــاح 
ملانشستر ســيتى مستقبل محرز مع الفريق 
حيــث أنه يعتبــر اخليار الثانــى جلوارديوال 

فى هذا املركز.

كيفني دى بروين
ومــن الصعــب أن يفقــد دى بروين، صانع 
العــاب الســيتي، مقعــده فــى مركــز صانــع 
األلعاب فى حال جناح صفقة ميســى حيث 
قلمــا يلعب ســيد الاعبن فى هــذا املركز، 
ولكن فى حال مواجهة أحد الفرق الدفاعية 
سيضطر جوارديوال إلشراك ميسى كصانع 
الدفاعيــة  اخلطــوط  شــفرة  لفــك  ألعــاب 

للمنافس.
أخبــر ليونيــل ميســى أســطورة برشــلونة 
مدربه الســابق فى كتالونيــا بيب جوارديوال 
ســيتى  ملانشســتر  احلالــى  الفنــى  املديــر 

برغبته فى العمل معه مرة أخرى.
اإلســبانية  »مــاركا«  صحيفــة  ونشــرت 
تقريراً عن تواصل ميسى مع جوارديوال فى 
األيــام املاضيــة من أجل إمتــام االنتقال إلى 

مانشستر سيتى.
ووفقاً للتقرير فإن ميسى أخبر جوارديوال 
بأنه يريد الفوز بالكرة الذهبية فى العامن 
القادمن 2021 و2022، وأن ذلك سيحدث 

عندما يعما معاً مرة أخرى.
وتقدم ليونيل ميســى بطلب انتقال إلدارة 
برشــلونة مــن أجــل الرحيــل عــن كامــب نو 
بصفــة ودية ودون شــروط جزائيــة أو مالية 

فى الوقت احلالى.
وذكــرت الصحيفــة اإلســبانية أن برنامج 
تفاصيــل  نشــر  الشــهير  »الشــيرينجيتو« 
محادثات ميســى مع بيــب جوارديوال، حيث 
إلــى  نهائــى االنتقــال  قــرر ميســى بشــكل 

مانشستر سيتى.
وراء  ميســى  ســعى  أن  البرنامــج  وذكــر 
الفــوز بالكــرة الذهبيــة هــو الــذى يُحركــه 
نحــو مانشســتر مــن أجــل االلتقاء مــع بيب 

جوارديوال مرة أخرى.

ضحايا األسطورة

إسالم أسامة 

٣ جنوم يرحلون من مانشستر سيتى بعد انضمام ميسى

يبــدو أن هناك مــن يخطط إلثارة البلبلة 
فــى فريق الزمالك قبــل لقاءه املرتقب مع 
الرجــاء املغربــى فــى الدور قبــل النهائى 
لــدورى أبطــال أفريقيــا حيــث شــهدت 
عــن  أخبــار  تســريب  املاضيــة  الفتــرة 
هــروب جنوم الفريق احملترفن أبرزهم 
التونســى فرجانى ساسى الذى زعمت 
مــن  قريبــا  بــات  أنــه  الشــائعات 

األهلى أو بيراميدز .
أميــر  أوضــح  جانبــه  مــن 
منصــور  مرتضــى 
املشــرف العام على 
فريــق الكــرة بنــادى 
موقــف  الزمالــك، 
فرجانــى  التونســى 
وســط  العــب  ساســى 
الفريــق األول لكــرة القــدم بالنادي، من 

التجديد للقلعة البيضاء.
أن  علــى  مرتضــى،  أميــر  وشــدد 
احلديــث فــى بعــض وســائل اإلعام 
عــن تفــاوض أحــد األنديــة املصريــة 
مع فرجانى ساســى ســواء األهلى أو 

بيراميدز أمر غير صحيح.
وعقــب املشــرف العــام علــى الكرة 
بالنــادي: عقــد فرجانــى ساســى مع 
الزمالك مازال مستمر.. فكيف يُقال 
أن هنــاك بعــض األنديــة تفاوضــه؟ 
البعــض  يثيرهــا  التــى  الشــائعات 
تســعدنا ألنها تكون ســبب فى حتفيز 

كل الاعبن للرد فى امللعب«.
ساســى  فرجانــى  »وكيــل  وتابــع: 
حتدث فى تصريحــات إعامية وأكد 
علــى أن الاعب يرحب بتجديد عقده 
مــع الزمالك فى الوقت املناســب، وإذا 
كانــت رغبــة الاعــب عكــس ذلــك فلــن 
يتحــدث وكيــل أعمالــه بنفــى املفاوضات 

بينه وبن أى ناد آخر«.
تصريحاتــه  مرتضــى  أميــر  واختتــم 

قائــًا: »نفــس الشــائعات كانــت تطــول عــدد 
مــن الاعبــن أخرهــم محمــود عــاء، وهــو 
األن العبــًا فــى الزمالك حتى عام 2024 بعد 
جتديد عقده، الزمالك لديه إدارة قوية وجهاز 

فنى كفء ونغلق على أنفسنا جيًدا«.ش
ورد مهنــد عــون، وكيــل التونســى فرجانــى 
ساســى، علــى األنباء املتــرددة بشــأن عرضه 
علــى األهلــى قائــا، »مــا الفائــدة مــن هــذه 
الشــائعات فــى ذلــك التوقيــت؟.. ال حول وال 
قــوة إال بــاهلل العلــى العظيم«، وجــاء رد وكيل 
ساســى  بعــد ما تــردد فى الســاعات املاضية 
عــن عرضه علــى األهلى، وهو مــا نفاه متاماً 

وكيل الاعب.
ويرتبــط فرجانــى ساســى بعقــد ممتــد مع 
نــادى الزمالــك بنهاية املوســم املقبــل، وأبدى 
وكيــل الاعــب التونســى اندهاشــه التــام من 
تلــك األنبــاء، خاصــة أنه حتدث فــى أكثر من 
مناســبة بــأن الاعــب يشــعر بالراحــة التامة 
داخــل جــدران قلعة ميت عقبة ويعتبر نفســه 
أحــد أبنــاء النــادى األبيــض، خاصــة فى ظل 
املعاملــة الطيبــة التــى يلقاهــا مــن مرتضــى 
منصور رئيس النادى، وأمير مرتضى املشرف 
العــام علــى الكــرة، ويعــد كامــل تركيــزه مــع 
الفريــق حلصــد لقــب دورى أبطــال أفريقيــا 
هــذا املوســم، كمــا أنه أكــد رغبة ساســى فى 
جتديد تعاقده مع الزمالك ملدة ثاثة مواســم 
أخــرى وينتظر االنتهاء من البطولة األفريقية 
لعقد جلســة مــع مســئولى الزمالــك للحديث 
حــول جتديــد التعاقــد، لــذا ال يوجــد أى نيــة 
لديــه فى التفكيــر بأية عروض أخرى فى ظل 
متســك إدارة النــادى بــه ومســاندة جماهيــر 
الفــارس األبيض له منذ انضمامه لقلعة ميت 
عقبــة قادمــا مــن النصر الســعودى، مشــدداً 
حول اســتمرار ساســى ضمن صفوف الفريق 
األبيض فى املوســم املقبــل، وإن طموحاته مع 
الفريــق هــى حصــد األلقــاب واملســاهمة مع 
زمائــه فى املنافســة على مختلــف البطوالت 

التى يشارك بها الفريق

أعادت اخلسارة التى تلقاها األهلى أمام غرميه 
التقليدى الزمالك بنتيجة 3-1، فتح ملف الصفقات 
فى القلعة احلمراء مرة أخرى، بعد الظهور الباهت 

لعدد كبير من العبى الفريق.
األهلى يعانى من تراجع فى املستوى كباقى فرق 
الدورى املصري، منذ اســتئناف النشــاط الرياضى 
فــى األســبوع األول أغســطس احلالــي، بعــد فترة 

طويلة من التوقف بسبب فيروس كورونا.
وخــاض الفريــق 5 مباريــات بعد التوقــف، حقق 
الفــوز فــى 3 منهــا وتعــادل مرة وخســر فــى مثلها، 
لتبــدأ جلنــة التخطيط بالتعــاون مع املــدرب رينيه 
فايلــر فى التفكير بشــأن التدعيمــات اجلديدة فى 

الصيف احلالي.
أصبــح أحمــد توفيــق العــب بيراميــدز ضمــن 
املطلوبن داخل صفوف األهلي، خاصة وأنه يجيد 

اللعب فى مركزى الظهير األمين والعب الوسط.
ويرى مسؤولو األهلى  أن الاعب سيكون إضافة 
للفريــق فــى الفترة املقبلة، مــع حاجة فايلر لاعب 

جوكر مثله.
ورحب توفيق بفكرة االنتقال لألهلى فى امليركاتو 
الصيفــي، وطلــب الاعــب مــن مســؤولى القلعــة 

احلمراء التفاوض مع بيراميدز حلسم الصفقة.
جلنة التخطيط باالٔهلى برئاســة محسن صالح، 
طالبــت أيضــا بضــرورة التعاقــد مــع صانــع العاب 
مميــز خــال فتــرة االنتقــاالت الصيفيــة، لتدعيــم 

صفوف الفريق.
وأكــد صالــح فــى اجتماعه مع محمــود اخلطيب 
ن الفريــق بحاجــة لصانــع العــاب  هلــى، أ رئيــس االٔ
متميــز يكــون قادر على ربط خطوط الفريق، حيث 
مول،  لــم يقــدم محمد مجــدى قفشــة املســتوى املأ
بجانــب اســتبعاد صالــح جمعة املســتمر على مدار 

املوسم.
واستقرت جلنة التخطيط على البحث عن صانع 
لعــاب أجنبــى متميز، وعرضه علــى اجلهاز الفنى  أ
بقيــادة فايلــر ملعرفــة رأيــه قبــل التعاقد معــه، كما 
مت طــرح اســم محمــد إبراهيــم من مصــر املقاصة 

ملناقشة التعاقد معه.
دخــل 3 مدافعــن فى حســابات األهلــى لتدعيم 
اخلــط اخللفــى خــال الفتــرة املقبلــة، يأتــى فــى 
مقدمتهم أســامة جال العب فريق إنبى واملنتخب 

األوملبى املصري.
ورحــب الاعب باالنتقال إلى الفريق، لكنه طلب 

التفاوض مع إدارة النادى البترولي، قبل التوقيع.
كذلك دخل محمود رزق مدافع االحتاد حسابات 
األهلــي، ويقــوم مســؤولو القلعــة احلمــراء مبتابعة 

مستوى الاعب فى الفترة احلالية مع فريقه.
كمــا أن باهــر احملمــدى مدافــع اإلســماعيلى لم 
يغــب عــن تفكير جلنة التخطيط، مع إجادته اللعب 

فى مركز املدافع والظهير األمين.
و يخطــط األهلــى للتعاقــد مــع عمــر جابر جنم 
الزمالــك الســابق وبيراميــدز احلالى ليكــون بديل 
أحمــد فتحــى الــذى وقــع لبيراميدز فــى ظل عدم 
ثبــات مســتوى محمد هانى فضــا عن إجادة عمر 

اللعب فى أكثر من مركز .

تفاصيل مؤامرة خطف ساسى
من الزمالك والنجم التونسى يرد

األهلى يفاوض ضحايا مرتضى 
منصور فى الزمالك

مصير 
الرايق

إسالم اسامة

يخطط للتعاقد مع عمر جابر ومحمد إبراهيم وأحمد توفيق 

طارق شلتوت
مدير التحرير

يتقدم بخالص العزاء الى 
صديق عمره

 مصطفى سعد
والعائلة بقرية بنوان 

باملحلة الكبرى
فى وفاة املغفور له بإذن اهلل 

عمه احلاج

نصر سعد
 رحم اهلل الفقيد وألهم 
أسرته الصبر والسلوان

عزاء واجب
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أعلنــت شــركة جيتــس للتطويــر العقــاري عــن طــرح املرحلة 
الثانيــة مبشــروع »كاتــاالن« بالعاصمة اإلداريــة اجلديدة، وتضم 

350 وحدة سكنية بإجمالي استثمارات  800 مليون جنيه.
قال أمين شــاهني الرئيس التنفيذي لشــركة جيتس للتطوير 
العقاري، إن هذه املرحلة تتضمن وحدات تتنوع بني شقق سكنية 
وفيــات تويــن هاوس ومبســاحات تتــراوح بــني 107 و 382 مترا 
مربعــا للشــقق الســكنية، و479 و 647 للفيــات، ومن املخطط 

االنتهاء من تسويق هذه املرحلة ديسمبر املقبل.
وأوضح أن مشــروع »كاتاالن« يقع على مســاحة 40 فدانا مبا 
يعــادل 168 ألــف متــر  مربع  بإجمالــي اســتثمارات 1.8 مليار 
جنيــه يف قلب منطقة الـــR7 بالعاصمة اإلدارية اجلديدة وعلى 
مقربــة مــن احلي الدبلوماســي وبالقرب من اجلامعة الروســية 
داخــل العاصمة اإلدارية اجلديدة، مشــيرا إلــى أنه جاري العمل 

باملشروع وفقا للجدول الزمني لتسليمه يف املوعد احملدد.
اشــار إلــى  بيــع حوالــي 85 % مــن املرحلــة األولــى باملشــروع 
وهناك مراحل ميكن رؤيتها على الطبيعة الرتفاع حجم التنفيذ 
بها، ويضم املشروع خدمات تضم نادي رياضي ونادي اجتماعي 
يحتوي على ماعب كرة قدم وحمام سباحة ومبنى اجتماعي.

أضــاف احمــد الدســوقي مديــر قطــاع املبيعــات، إن نســبة 

املساحات اخلضراء باملشروع 78% من إجمالي مساحة املشروع، 
ومــن املقــرر تســليمه للعمــاء 2023، ويضــم املشــروع أنشــطة 
خدميــة متعــددة تتضمن نادي رياضــي واجتماعي ومول جتاري 
ومســجد، ويتم تقدمي أنظمة ســداد وتســهيات تصــل إلى 10 
سنوات، كما يتم تسويق املشروع على 3 مراحل بيعية، ومت طرح 

املرحلة األولى باملشروع أبريل 2019.
وأشــار إلــى أن حجــم اســتثمارات شــركة جيتــس للتطويــر 
العقــاري يتخطــى الـــ4 مليارات جنيــه مبشــروعات متنوعة يف 
العاصمــة اإلداريــة اجلديــدة وهــي »اوداز« بحــي املــال واألعمال  
و«كاتاالن« مبنطقة R7، وهو ما يعكس ثقة املطورين بالعاصمة 
اإلدارية اجلديدة كمشــروع قومي واستثماري واعد، الفتا إلى أن 
هناك الكثير من الشركات التي كررت جتربتها االستثمارية يف 

مشروعات متنوعة بالعاصمة.
وكشــف عــن خطــة الشــركة الســتكمال جناحهــا بالعاصمــة 
اإلدارية اجلديدة وطرح مشــروع ســكني وآخر جتاري بالعاصمة 
اإلداريــة قريبــا، كما تتضمن خطة العام املقبل طرح مشــروعات 

سياحية بالعني السخنة والساحل الشمالي. 
وأوضــح أن شــركة جيتس للتطوير العقاري مت إنشــاؤها عام 
2018 بغــرض تطويــر املســطحات العمرانية اعتمــادا على عدة 
عوامــل أهمهــا حتالــف شــركات املجموعة مثل شــركة االســراء 
والتــي تأسســت عــام 1995 املتخصصــة يف توريــد وتوزيع مواد 
البنــاء واحلديــد والصلــب، وشــركة العربية املتحدة لإلنشــاءات 
التــي تأسســت عــام 1995 وعملــت علــى تطويــر العديــد مــن 

املشاريع السكنية والتجارية املوجودة يف القاهرة واجليزة.

أكــد املهنــدس احمــد العتــال رئيــس مجلــس ادارة شــركة العتــال 
هولدينــج وعضــو غرفــة التطويــر العقــارى باحتــاد الصناعــات ان 
الســوق العقارى بدأ يســتعيد جزء من عافيته منذ بداية شهر يوليو 
وحتــى اآلن نتيجــة عــودة احلياة تدريجيــا الى طبيعتهــا عقب أزمة 
كورونا  متوقعا ان يستمر نشاط السوق وان تصل املعدالت اخلاصة 
باملبيعــات لطبيعتهــا خــال الفتــرة املقبلــة نتيجــة الســيطرة علــى 

الفيروس وبدء انحسار األزمة متاما واعتيادنا على التعامل معها 
وأضــاف فــى تصريحــات صحفية ان قــدرة الدولة فى الســيطرة 
علــى املوقــف واحلــد من معدالت انتشــار فيــروس كورونــا كان لهما 
عظيم األثر فى امتصاص التأثير السلبى على االقتصاد بوجه عام 
وهذا ما جعل مؤسسات التصنيف االئتمانى الدولية تشيد باجلهود 
املصرية فى احتواء جائحة كورونا باعتبارها الدولة الوحيدة بالشرق 
األوســط وأفريقيــا التــى احتفظــت بثقة جميــع مؤسســات التقييم 

العاملية وثقة املستثمرين باملنطقة فى ظل جائحة كورونا
وتثبيــت التقييــم الســيادي والتصنيف االئتماني ملصــر مع نظرة 
مســتقبلية مســتقرة لاقتصــاد املصــرى ممــا يضاعــف مــن فرص 
جذب املزيد من االســتثمارات األجنبية للســوق املصرى بشــكل عام 

وللعقار بشكل خاص 
وأوضــح العتــال ان القطــاع العقــارى يتميــز بالعديد مــن الفرص 

االســتثمارية اجلاذبــة خاصــة فــى املــدن اجلديــدة 
وعلــى رأســها العاصمــة االداريــة التى بــدأت حتقق 
إجنــازا حقيقيــا علــى أرض الواقــع مشــيرا إلــى أن 

نســبة االجانب احلاصلني على وحدات مبشــروع  باركلني 
العاصمة االدارية بلغت  28 % منذ طرح املشروع وحتى اآلن 

وذلك إذا دل على شــئ فامنا يدل على ثقة هؤالء املســتثمرين 
فــى حجــم هــذا املشــروع القومــى العمــاق ويعكس مــدى قوة 

االقتصاد املصرى ومتاسكه 
واشــار العتــال ان معــدالت الشــراء علــى الوحــدات العقاريــة 
ملشروع باركلني العاصمة منذ بداية شهر يوليو قد شهدت حالة 
مــن االنتعــاش خاصة مــع طرح مرحلة جديدة باملشــروع وهى  » 
SERENITY LANE » وهــى من أكثر مناطق املشــروع متيزا 
حيث تقع فى قلب مشــروع باركلــني العاصمة عبارة عن ممرات 
مخصصة للتنزه واملشــى فقط لسكان الكومباوند وسط طبيعة 
خابــة ومناظــر مبهــرة وهــواء نقــى ومناطــق ملمارســة الرياضــة 
واليوجــا والقــراءة التى تعمــل على تصفية الذهــن والتخلص من 
ضغــوط يــوم عمل طويل مبســاحات تبــدأ من 110 الــى 215 متر 
للوحدة مع تقدمي عروض مميزة وتســهيات فى الســداد تناســب 

كافة العماء

شاهين: المرحلة الثانية  تضم 350  وحدة وخطة إلتمام بيعها  ديسمبر المقبل  

»جيتس للتطوير« تطرح املرحلة الثانية مبشروع »كاتاالن« فى العاصمة اإلدارية باستثمارات 800 مليون جنيه

مت اإلعــان عــن فــوز مصــرف »أبــو ظبــى 
اإلسامى - مصر« بجائزتني ضمن فئة أفضل 
البنــوك الرقمية لعــام 2020 من مجلة »جلوبال 
فاينانــس« العامليــة، والتــى تعد واحــدة من أهم 
الكيانــات املعروفــة علــى مســتوى العالــم فــى 
مجتمع األعمال والصيرفة. وقد جنح املصرف 
فى الفوز ضمن منافســة قوية ليصبح األفضل 
عــن فئتــى »خدمــة دفــع الفواتيــر« و«تســويق 
وخدمــات وســائل التواصــل االجتماعــي« فــى 
مصــر، وذلك ضمن اإلعان عن اجلولة األولى 
مــن الفائزيــن على مســتوى كل دولة على حده. 
ومــن املقــرر أن تقــوم مجلة »جلوبــال فاينانس« 
باإلعــان عــن أفضل بنــك فى  هاتــني الفئتني 
علــى املســتوى اإلقليمــى والعاملى أيًضــا بنهاية 

العام احلالي. 
وقــد شــهد مصــرف »أبو ظبى اإلســامى - 
مصــر« حتــوالً كبيــًرا فــى ســلوكيات العمــاء، 
حيث ســجل زيادة ملحوظة فى معدل استخدام 
قنواته املصرفية الرقمية على مســتوى مختلف 
فئــات اخلدمات املصرفية لألفراد والشــركات 
بعــد   2020 عــام  مــن  األول  النصــف  خــال 
ويعكــس  كورونــا.  فيــروس  جائحــة  انتشــار 
فــوز البنــك بهاتــني اجلائزتــني حتديــًدا - رغم 
التحديات غير املســبوقة التى يشهدها القطاع 
املصــريف- ســرعة التطور الذى تشــهده عملية 
التحول الرقمى املســتهدفة فى املصرف، حيث 
اجتــه مصــرف »أبو ظبــى اإلســامى - مصر« 
لتيســير وتغيير املســار التقليــدى فى اخلدمات 
املصرفية، وأعلن عن العديد من املزايا املقدمة 
مــن خــال اخلدمــات املصرفية اجلديــدة عبر 
اإلنترنــت وتطبيــق الهاتف احملمول، والتى تتيح 
للعماء أفضل جتربــة مصرفية إلكترونية دون 
احلاجــة لزيارة الفرع أو االتصال مبركز خدمة 
العمــاء. ومن ناحيــة أخرى، متكن مصرف أبو 
ظبــى اإلســامى  مصــر مــن التميز مــن ناحية 
إطــاق أفضــل احلمــات التســويقية وتقــدمي 
وســائل  علــى  العمــاء  رضــا  تنــال  خدمــات 

التواصل االجتماعي.
وبهذه املناســبة، أعرب الســيد/ محمد على  
املديــر التنفيذى والعضو املنتــدب ملصرف »أبو 
ظبــى اإلســامى - مصــر«، عــن اعتــزازه بفوز 
املصــرف بهاتــني اجلائزتني مــن مجلة »جلوبال 
»تطويــر  أن  موضًحــا  املرموقــة،  فاينانــس« 
ضمــن  يعتبــر  الرقميــة  املصرفيــة  اخلدمــات 

األهداف التى يسعى املصرف لتحقيقها بصفة 
مســتدامة، فهى إحــدى الركائز األساســية فى 
اســتراتيجية النمــو لدينــا. وقد ســاعدت أزمة 
كورونــا العامليــة علــى حتفيــز عمليــة التحــول 
الرقمــي، حيــث توجــه القطــاع املصرفــى نحــو 
تطويــر اخلدمــات الرقميــة بوتيــرة أســرع مــن 
املعتــاد لتلبيــة احلاجة إلــى التباعد االجتماعى 
واللجــوء للمعامــات غيــر الورقيــة«. مضيفــاً: 
»انطاًقــا مــن مكانتنــا الرائــدة، فقــد قررنــا 
االســتفادة مــن هــذه التجربــة فى تعزيــز مزايا 
خدماتنــا املصرفيــة الرقميــة اســتناًدا إلى نهج 
يركــز علــى العمــاء، وهــو مــا يتــم مــن خــال 
حتديــد أولويــات احتياجاتهــم وتوفيــر خدمات 
الذاتيــة  اإلدارة  لتتيــح  خصيًصــا  مصممــة 
حلســابات األفراد والشــركات على نحو أفضل 

وبطريقة آمنة«. 
كمــا توجــه الســيد/ محمــد علــى بخالــص 
الشكر جلميع العاملني بالبنك، وأشاد بتميزهم 
وتفانيهــم فــى العمــل، مشــدًدا علــى ضــرورة 
مواصلة العمل اجلاد لتحقيق طموحات البنك، 

واالحتفاظ مبكانته فى السوق املصرفية. 
ومــن أهم مزايا اخلدمات املصرفية الرقمية 
لــدى مصــرف »أبــو ظبــى اإلســامي- مصــر« 
وحــركات  األرصــدة  عــن  االســتعام  إمكانيــة 
وصناديــق  االدخاريــة  واألوعيــة  احلســابات 
االســتثمار واالطــاع علــى كشــوف احلســاب 
الشــهرية أو الربــع ســنوية الســابقة، باإلضافة 
إلى إمكانية إجراء العديد من املعامات املالية، 
مثــل التحويــل بني حســابات العميــل والتحويل 
بنــك داخــل مصــر أو خارجهــا، وإعــداد  ألى 
املعامــات املجدولــة مســبًقا واملتكــررة وإدارة 
قائمة املســتفيدين مــن التحويات. كما أضاف 
املصــرف عــدة مزايــا تتعلــق بخدمــات الدفــع 
اإللكترونــى والتــى تتيــح للعميــل دفــع الفواتير 
والتبرعــات وتفعيــل الدفــع التلقائــى للفواتيــر 
الشهرية وحجز تذاكر الطيران وجتديد رخصة 

السيارة. 
كان مصــرف »أبــو ظبى اإلســامى - مصر« 
قــد تّوج فى مطلــع هذا العام بعدة جوائز، منها 
جائزة أفضل مؤسسة مالية إسامية فى مصر 
لعــام 2020 مــن »جلوبــال فاينانــس«، وأفضــل 
بنك إســامى لعام 2020 من مجلة »ذا بانكر«، 
وأيضــا جائزة أفضل بنك إســامى لعام 2020 

من »وورلد فاينانس نيوز«.

»مصرف أبو ظبى اإلسالمى- مصر« يواصل تقدمه فى مجال 
اخلدمات الرقمية ويعلن فوزه بجائزتني من مجلة جلوبال فاينانس

أشاد بجهود الدولة فى السيطرة على أزمة كورونا 

العتال: السوق العقارى يسترد عافيته.. و٢8% نسبة 
مشتريات االجانب فى مشروع باركلني

الدسوقى: 4 مليارات جنيه إجمالى استثمارات الشركة بمشروعين فى العاصمة اإلدارية 


