
االثنني  ٢٨ من سبتمبر  ٢٠٢٠ م - ١١ من صفر  ١٤٤٢ هـ 
العدد ٧١٩ اإلصدار الثانى - السنة الثامنة عشرة

تصدر عن شركة املوجز للصحافة والطباعة والنشر

١٢ صفحة

٥ جنيهات

ياســـــــر بركــــات رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير: 
w
w
w.
el
m
og

az
.c
om

فالتى واشنطن

خريف الشيطان

أجرأ اعترافات نسرين طافش 

دينا الشربينى تتعاقد على ٤ أفالم

مصير املرشحني خلالفة فايلر

حكايات األسبوع

الصاروخ

النحيتة

الهارب

اخلائن فى املصيدة
خطة القبض على محمد 

على وتسليمه إلى مصر
قائمة جرائم التهرب الضريبى وغسل 

األموال التى ارتكبها املقاول الهارب 
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ضحايا اخلمورجى يكشفون 
أالعيبه القذرة لالستيالء على 
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بالوقائع واملستندات.. فضائح عائلة أمير قطر فى أمريكا

أوروبا تتعهد باخلالص من أردوغان خالل األيام القادمة

سرى جدًا.. تفاصيل مؤامرة 
حرمان الفقراء من لقاح كورونا
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

2 سبتمبر ٢٠٢٠ قد وقعت دينا عقود انضمامها لفيلم »30 ٨٢األثنين
مارس« منذ فترة قصيرة، حيث يتولى إخراجه 

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

كل من أحمد الفيشاوى، وخالد الصاوى

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

كيف ترى املؤسسات العاملية االقتصاد املصرى؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مصر تصدرت 
قائمة الدول 

العربية فى 
خدمات الدفع 

اإللكترونى 
والمحافظ 
اإللكترونية

وفاء حسن

فاطمة خميس

أمانى أبوعيسى

ما سر انقالب ميسى على »كومان«؟ 5

رد  المدير الفني للفريق 
األول لكرة القدم بنادي 
برشلونة، رونالد كومان، 
على انتقادات قائده، 

ليونيل ميسي، ضده 
وضد اإلدارة بسبب رحيل 

صديقه، لويس سواريز.

إسالم أسامة 

وانتقل ســواريز رســمًيا إلى صفوف أتلتيكو مدريد بدون مقابل بعد فســخ 
تعاقــده مع برشــلونة، وهو ما أزعج ميســى كثيرًا وخرج منتقــًدا اإلدارة وكومان 

بسبب الطريقة التى رحل بها عن »كامب نو«. )طالع تصريحات ميسي(
وقــال: »ليس لدى أى شــيء عن ميســي، كان يتدرب بصــورة طبيعية صباح 
اليــوم«. وتابــع: »أتفهم غضب ليو ومن الطبيعى أن ينزعج لرحيل صديقه عن 
الفريــق، لكنــه كان مثــااًل يحتــذى به لكل شــخص متواجد فــى التدريبات ولم 

أشكك به حلظة واحدة«.
يــرى رونالــد كومــان املديــر الفنى لبرشــلونة أن ليونيل ميســى قائد الفريق 

أفضل العب فى العالم.
وقال كومان فى تصريحات لقناة برشلونة الرسمية: »لقد قلت بالفعل ذلك 

عدة مرات، ميسى هو األفضل فى العالم«.
وأضــاف املــدرب الهولنــدي: »إنه العــب مهم للغاية للنــادى حيث أظهر ذلك 

لسنوات عديدة، وآمل أن يتمكن من تكرار ذلك هذا العام«.
وعــن أول أســبوعن له فى الفريــق تابع: »لقد كانت األمــور إيجابية للغاية، 
الالعبون يعملون بشكل جيد للغاية، وهناك الكثير من احلدة فى التدريبات، 

سعيد جًدا بالعمل الذى قدموه فى هذين األسبوعن«.
وتابــع: »لقــد أصبحنــا أقــوى بدنيا وعلينا اآلن أن نعمــل أكثر على اخلطط 
التكتيكيــة، ولكــن فــى جميع احلصــص التدريبية أظهر الالعبــون الكثير من 

االهتمام والكثافة وهذا أمر مهم جًدا ألنك تلعب أثناء التدريب«.
وعن بدائل تعويض سواريز وهل سيكون الوتارو مارتينيز أم ممفيس ديباي، 
أجــاب: »كل شــيء مــن املمكن أن يحدث، لكن كما قلــت أركز على ما لدى من 

العبن فى الوقت احلالي«.
وحتــدث كومــان عن تفاصيــل احملادثة التى جــرت بينه وبــن األوروجويانى 
ســواريز إلبالغه بالرحيل عن برشــلونة، قال: »يعتقد الكثيرون أننى الشــخص 

السيء فى هذا الفيلم، ولكن األمر ليس كذلك«.
وأضاف: »عبرت خالل تلك املكاملة عن احترامى وتقديرى لســواريز، ولكننى 
أخبرته بأنه سيكون من الصعب مشاركته فى املباريات ولكن إذا بقى سيكون 

ضمن القائمة«.
وواصــل تصريحاتــه: »قبــل توقيعى للعقد مع برشــلونة، كانــت اإلدارة تفكر 
فــى بعــض القــرارات ومنهــا رحيل ســواريز، لذلك هنــاك احترام متبــادل بينى 
وبــن الالعــب وكل مــا حدث أننــا قد حتدثنا بكل وضوع عن مســتقبله، ولهذا 
عندما ســنحت له الفرصة لالنتقال إلى أتلتيكو مدريد قد وافقنا ونتمنى له 

التوفيق فى املستقبل«.
كان  النجم األرجنتينى ليونيل ميســى قد أعلن  عن غضبه الشــديد 
وحزنــه لرحيــل النجــم األوروجويانــى لويــس ســواريز عن برشــلونة 

وانتقاله لصفوف أتلتيكو مدريد.
ســواريز غادر برشــلونة فى مؤمتر صحفــى أقامه الالعب  
حيث ظهر باكياً وفى حالة تأثر شديدة جداً بسبب رحيله.
ومــن جانبــه قرر ميســى توجيــه رســالة لصديقه عبر 
موقع »إنســتجرام«، ليعبر عن غضبه من الطريقة التى 

غادر بها برشلونة.
وقــال األرجنتينــي: »لقد خطــرت الفكرة فى بالى 
وحاولــت اســتيعاب رحيلــك، ولكنــى اليــوم أدركــت 
مدى صعوبة عدم االســتمرار فى املشــاركة معك بعد 

دخولى غرفة تغيير املالبس«.
وأضاف: »هناك العديد من األشــياء التى سنفتقدها 
بعــد هــذه الســنوات، رفقاء كثيرون، غداء، عشــاء، أشــياء 

كثيرة لن ننساها أبداً«.
وتابع:«ســيكون مــن الغريــب رؤيتــك بقميــص آخــر واللعــب 
ضــدك، لــم تســتحق الطــرد بهــذه الطريقــة، ألنــك أحــد أهــم 
الالعبــن فــى تاريــخ النــادي، ولكنها احلقيقــة التى نعيشــها اآلن، 

لست مندهشاً من أى شيء«.

تعيش الفنانة دينا 
الشربينى حالة من 

»النحت« السينمائى 
فى الفترة األخيرة، حيث 

تعاقدت على بطولة 
فيلمين جديدين، هما 

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

الفنان أحمد الفيشاوى، 
وتقدم دينا خالل هذه 

األعمال نفس نوعية 
القصة، حيث تدور األحداث 

فى إطار الـ»سايكو دراما«.

ملاذا يقدس البطريرك املرأة ويدافع عنها فى عظاته وأحاديثه؟2

وكان آخــر حديث للبابا عن املرأة أمس وذلك خالل 
حلقــة جديــدة مــن برنامج »مًعــا بنفس واحــدة« الذى 
يــذاع علــى الصفحة الرســمية للمتحدث باســم املركز 
االعالمــى للكنيســة على موقــع التواصــل االجتماعى 
»الفيــس بــوك« حيــث قــال: »أنه خــالل صوم الرســل 
نصلىى من أجل املرأة التى خلقها اهلل مع آدم اإلنسان 
األول، فنصلــى مــن أجــل املــرأة فــى كل صورهــا التى 

خلقها اهلل«.
وال يتــردد البابــا فــى املشــاركة بأى لقــاء يدافع عن 

حقوق املرأة ففى بداية العام اجلاري
أكد البابا خالل رســالة بالفيديــو كونفرانس ألقاها 
فى مؤمتر اللجنة املجمعية للمرأة الذى عقد بأسيوط، 
إن املســيح رفــع مــن مكانــة املــرأة التــى لم تكــن حتتل 

مكانتها الالئقة فى العهد القدمي.

وأشــار قداســته الــى إن الكتاب املقــدس أولى املرأة 
عنايــة خاصة حتى إنها شــهدت األحــداث الكبرى فى 
املسيحية مثل الصلب ضارًبا املثل بشخصيات نسائية 

مسيحية.
كمــا أبــدى البابــا إعجابــه مبوضــوع املؤمتــر األول 
للجنة املجمعية، الذى حمل شعار ال للعنف ضد املرأة 
متمنًيا أن تسود هذا الوعى فى الكنائس وفى املجتمع 

بشكل عام.
وخالل االحتفال بالذكرى السنويه لشهداء الكنيسة 

البطرسيه نهاية العام املاضي
 قال البابا إن الســيدة العذراء مرمي هى املرأة التى 
تزيــن الكنيســة، واملــرأة املتزوجــة تكــون دائمــا ســبب 
سعادة بيتها، كما أن لها تأثيرا كبيرا فى احلياة، وتعلم 

أبنائها حياة القداسة.

وأشــار البابــا إلــى أن املســيح رفــع كثيــرا من شــأن 
املرأة، بعد أن كانت بال كرامة فى فكر ووجدان الشعب 
اليهــودي، بينمــا كرم املســيح املــرأة ســواء املتزوجة أو 

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

والتى قالت ان الزواج قيًدا على حرية املرأة.
فســارع البابا بنشــر فيديو عبر الصفحة الرسمية 
للمتحــدث الرســمى باســم الكنيســة املرقســية عبــر 
»فيــس بــوك«، قال فيه »األســرة ككيان جــاء بها اهلل 
حــن خلــق آدم وحــواء، فكيــف تتحــدث الوثيقــة أن 
الزواج قيد وأن احلمل قيد، وهى وثيقة تعبر عن نوع 

من الشذوذ فى التفكير« . 
وأضاف »هذه الوثيقة جاءت لتفكيك املجتمعات«.

ال يتردد البابا 
فى المشاركة 
بأى لقاء يدافع 

عن حقوق المرأة 
ففى بداية العام 

الجاري

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

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

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

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

اإللكترونى فى الدول العربية.

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

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

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

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

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

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

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

وأسماء جالل، وضيف الشرف أحمد صفوت.

وفاء حسن

متى يتم تطبيق نظام الفصل الدراسى املقلوب؟3

وتعتمــد فكــرة »الفصــل املقلــوب« علــى تغييــر أدوار 
املعلــم التقليديــة مــع تعظيــم التعلم الذاتــى من جانب 
الطــالب عبــر اســتغالل التكنولوجيــا القائمــة علــى 
البحــث والبعيــدة عــن احلفــظ والتلقــن، حيــث يتــم 
تطبيــق منــوذج »الفصل املقلوب« مــن خالل تخصيص 
وقت احلصص املدرســية للمناقشــات، وتبادل املعارف، 
على أن يقوم الطالب مبراجعة دروســهم ومذكراتها فى 

منازلهم.
ويتحــول دور املعلم فى الفصل من شــارح للمادة إلى 
ميســر ومرشــد ومقيم للتالميذ، مما يســاعد الطالب 
علــى اكتســاب عمــق ومعرفــة مبــا يدرســونه، وســمى 
بالفصــل املقلــب، ألنــه قلب مهــام التعليم بــن الفصل 
والبيــت بحيــث يقوم املعلم برفع فيديــو الدرس للطلبة 
ثــم يقومون باإلطالع علــى الدرس فى املنزل ويخصص 

وقت احلصة للتطبيق واألنشطة.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات 
حتضير الدروس وفق استراتيجية الصف املقلوب التى 
تطبقها وزارة التربية والتعليم بالعام الدراســى اجلديد 

2021/2020، والتى تتضمن اآلتي:
- التخطيــط، حيــث يتــم اكتشــاف أى درس حتديدا 
يرغــب فــى تقليبــه، ثم حــدد املخرجات األساســية من 

التعلم وخطة الدرس.
- املشــاركة: يرســل املعلم الفيديو إلى طالبه بشــكل 
جــذاب وواضــح، ويشــرح لهم أن احملتوى داخــل الفيديو 

سيتم مناقشته كامال فى حجرة الدراسة.
- التســجيل، بــدال مــن تدريــس هذا الــدرس بصفة 
شــخصية، يتم تصميم فيديو وأعمال ســكرين كاست، 
مع التأكد من أنها حتتوى على كافة الناصر األساسية 

التى تذكرها فى حجرة الدراسة.
تواجــه اســتراتيجية الصــف املقلــوب، التــى ســيتم 

تطبيقهــا بالعــام الدراســى اجلديــد 2021/2020 
عدة معوقات فى التنفيذ من بينها اآلتي:

الالزمــة  والبرمجيــات  األجهــزة  توافــر   -
لتسجيل وإعداد الدرس عند املعلم.

- عجز بعض املعلمن عن توظيف التقنية 
مبهارة لتطوير طرق التدريس والتحفيز.

بالطريقــة  املعلمــن  بعــض  متســك   -
التقليدية وعدم رغبتهم فى التخلى عنها.

- عدم توافر اإلنترنت عند جميع الطالب.
- تكاسل عن االستماع للدرس خارج الصف.

ويتــم إنشــاء الفصــل املقلوب من خــالل اتباع 
اخلطوات اآلتية:

- تسجيل الفصل االفتراضي.
- الذهاب إلى أرشيف الفصل اإلفتراضي.

- جعل التسجيل عاما وإتاحته للطلبة.

تعتمد فكرة 
»الفصل 

المقلوب« على 
تغيير أدوار 

المعلم التقليدية 
مع تعظيم 

التعلم الذاتى من 
جانب الطالب

تطبق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استراتيجية 
جديدة خالل العام الدراسي الجديد 2021/2020 بسبب 

إجراءات الوقاية من فيروس كوفيد19 المعروف إعالميا 
بإسم كورونا المستجد، وتنظيم حضور الطالب للمدرسة 
بعدد أيام أقل، وتسمي اإلستراتيجية الجديدة«الصف 

المقلوب«
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

823
أشاد التقرير بمشاركة فضيلة شيخ األزهر فى 

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

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

خطة القبض على محمد على وتسليمه إلى مصر.. اخلائن فى املصيدة 
والشرطة األسبانية تضعه قيد اإلقامة اجلبرية 

يبــدو أن نهايــة املقــاول الهــارب محمــد على باتت 
قريبــة بعــد أن انكشــف جرائمــه فــى حــق وطنــه أو 
عمليــات النصــب التى ارتكبها فى أســبانيا التى جلأ 

إليها.
وأشــارت معلومات الى ان عملية تســليمه للقاهرة 
باتت مســألة وقت فقط حيث من املتوقع أن يحاكمه 
القضاء األسبانى خالل الساعات القادمة واذا فشل 

فى الدفاع عن نفسه فسوف يسلم الى مصر 
قالت تقارير أســبانية إن األجهــزة األمنية وضعت 
املقــاول الهــارب محمــد علــى قيــد اإلقامــة اجلبرية 
خوفــا مــن هروبــه قبــل انتهــاء التحقيــق فــى قضية 

تورطه فى قضية تهرب ضريبى وغسل أموال.
كانــت مصــادر إعالميــة إســبانية قــد ذكــرت أن 
املقاول الهارب إلى إسبانيا، محمد على يواجه تهمة 
مزدوجــة قدمتهــا جهات رســمية إســبانية هى وكالة 
الدولــة إلدارة اإليــرادات )AEAT( ووحــدة اجلرائــم 
املاليــة والضريبية بالشــرطة الوطنية )UDEF( تتعلق 
بغســيل أمــوال وتهــرب ضريبى.ومن املنتظــر أن يتم 

اعتقاله خالل الساعات القادمة حملاكمته
وكشفت األجهزة املعنية فى إسبانيا أن محمد على 
متكــن مــن تهريب كميــات كبيرة مــن املبالــغ النقدية 
بعمــالت أجنبيــة بطرق غير مشــروعة من مصر إلى 
داخل إسبانيا، واستخدم جزء منها فى جتديد شاليه 
ميلكه هناك، دون ســداد ضريبة املبيعات املســتحقة 
علــى هــذه العمليــة، إضافة إلــى أنه مت إدخــال هذه 

املبالغ بطرق غير مشروعة.
وأشــارت املصادر إلى أن الســلطات املعنية، تلقت 
بالغــا فــى فبراير 2019 يفيد بأن محمد على متكن 
من تهريب 650 ألف يورو إلى داخل إســبانيا، دخلت 
البالد فى 3 حقائب فى الفترة ما بني شهر ديسمبر 
عــام 2018 إلــى أوائــل عــام 2019، وتضمــن البــالغ 
االسم الكامل ألحد األشخاص، لم يتم الكشف عنه، 
شــهد عمليــات تســليم تلــك األمــوال، التــى متت فى 
ســيارة فارهة مبنطقة ســانتا كولومــا دى غرامينيت 

فى مدينة برشلونة.
كشــف الدكتــور نائــل شــحادة، أســتاذ االقتصــاد 
بإســبانيا، والوسيط العقارى للمقاول الهارب محمد 
علــى، تفاصيــل جديــدة، عــن حيــاة املقــاول الهــارب 
هنــاك، وذلــك خــالل مداخلــة عبــر "ســكايب" مــع 
اإلعالمــى عمرو أديــب فى برنامــج "احلكاية" املذاع 

عبر فضائية "mbc مصر".
وقــال "شــحادة" إنه كان الوســيط العقــارى حملمد 
علــى أثناء شــراء الفيال التى يقيم فيهــا حالًيا، الفًتا 
إلــى أنــه أقام معه فى الفيال ملدة 15 يوًما، وكان يراه 
يومًيا من الســاعة 7 صباًحا للســاعة 12 مســاًء فى 

الفترة من أغسطس 2018 حتى فبراير 2019.
وتابــع: "تعاملــت معه كأخ وكنــت مبثابة أخ له وكان 
مصروفه مثل مصروف أى شــخص غبى معاه فلوس 
بيصرف ببذخ وبيدلع حاله، وكان عنده مشكلة شرب 

الكحوليات كتير وبيشرب ماريجوانا".
اتهــام املقــاول الهــارب بغســيل أموال فى أســبانيا 

ووسيطه العقارى يشكوه رسميا
وكشــف الدكتــور نائــل شــحادة، أســتاذ االقتصــاد 
بإســبانيا، والوسيط العقارى للمقاول الهارب محمد 
علــى، تفاصيــل غســل املقــاول الهــارب ألموالــه فــى 
أســبانيا، وذلــك خــالل مداخلــة عبــر "ســكايب" مــع 
اإلعالمــى عمرو أديب فى برنامــج "احلكاية" املذاع 

عبر فضائية "mbc مصر".
وأوضح "شــحادة" أنه تقدم ببالغ للســلطات 

اإلســبانية ضد املقاول الهارب يتهمه بغسيل 
األموال، وأنه كان شاهد عيان على تهريب 
محمد على ألموال فى أواخر عام 2018 

وبدايــات عام 2019، علــى دفعات تراوحت بني 150 
و200 و250 ألف يورو.

وأشــار إلى أن موظفى شــركة محمــد على اتفقوا 
مــع وســيط إســبانى على تســلم املبلغ فــى مصر، ثم 
اســتالم املبلغ منه فى إســبانيا فى مقابل أن يحصل 

الوسيط على نسبة من املبلغ.
وأكــد "شــحادة" أنــه كان بصحبــة املقــاول الهارب 
مرتــني أثنــاء اســتالمه األمــوال مــن أشــخاص فــى 
منــه  ويطلــب  عنواًنــا  يعطيــه  كان  وأنــه  إســبانيا، 
اصطحابه للشــخص املطلوب ويشــاهده وهو يعطيه 
كيًســا فيــه األمــوال املهربــة، الفًتــا إلــى أنــه أبلــغ 
الســلطات ضــد املقــاول الهــارب فى فبرايــر 2019، 
ولكن الشــرطة اإلســبانية لــم تســتجب لبالغه لعدم 
ميتلــك  اآلن  أنــه  إلــى  الفًتــا  ملســتندات،  امتالكــه 

املستندات على هذه االتهامات.
وكشــف الدكتــور نائــل شــحادة، أســتاذ االقتصــاد 
بإســبانيا، تفاصيل املشــاكل املالية بينــه وبني املقاول 
الهــارب محمــد علــى، وذلــك خــالل مداخلــة عبــر 
"ســكايب" مــع اإلعالمــى عمــرو أديــب، فــى برنامج 

"احلكاية" املذاع عبر فضائية "mbc مصر".
وأوضــح "شــحادة" أن املقاول الهــارب محمد على 
يواجــه اتهامــات بالتهرب الضريبى وغســيل األموال 
فــى إســبانيا، مشــيًرا إلــى أنه تقــدم ببالغــات ضد 
املقاول الهارب بســبب األذى النفســى الذى ســببه له 
واألذى املادى بسبب التعامل معه، الفًتا إلى أنه تقدم 

ببالغات ضده لرد اعتباره.
وأشــار إلــى أنــه تقــدم ببــالغ لهيئــة اإلدارة املالية 
اإلسبانية يتهم فيه املقاول الهارب بالتهرب الضريبى 
بقيمــة 700 ألــف يورو مقســمة ألكثر مــن دفعة، وأن 
لديه مســتندات بني املقاول الهــارب ومكتب العمارة، 
تثبــت أن املقــاول الهــارب تعاقــد على دفــع جزء من 
القيمــة داخل عقد الشــركة واجلزء الثانى ســيدفعه 
خــارج العقــد ليتهرب من الضرائــب، مؤكًدا أن قيمة 
املبلــغ مليــون و380 ألف يــورو، واتفق املقاول الهارب 
على دفع نصف املبلغ بحواالت بنكية والنصف اآلخر 

دفعه من اخلارج ليتهرب من الضرائب.
وأكد "شــحادة" الذى كان وســيًطا عقارًيا للمقاول 
الهــارب، أن محمد على اشــترى فيــال بـ1.25 مليون 
يــورو، وأنفــق على تشــطيبها 1.3 مليون يورو، أى ما 

يعادل أكثر من 45 مليون جنيه مصرى.
مــن ناحيــة أخــرىة تقدم طــارق محمــود احملامى 
بالنقــض والدســتورية العليــا، ببــالغ إلــى املستشــار 
احملامــى العــام األول لنيابات اســتئناف اســكندرية، 

قيــد حتت رقم 4685 لســنة 2020 عرائض احملامى 
العــام األول، ضد املقــاول الهارب محمد على، اتهمه 
فيــه بالتحريــض على نشــر الفوضــى واالضطرابات 
فــى البــالد وزعزعــة االســتقرار واألمــن الداخلــى 

للبالد.
الهــارب محمــد  أّن  فــى بالغــه،  ونــص محمــود 
علــى املقيــم حاليــا فــى إســبانيا واملطلــوب ضبطــه 
وإحضــاره فــى العديــد مــن اجلرائــم التــى ارتكبهــا، 
اإلخــوان  قيــادات  مــع  تنظيميــة  اجتماعــات  بعقــد 
الهاربــة للخارج وعلى رأســها الهــارب إبراهيم منير، 

للتخطيط والتآمر ضد مصر.
وأضاف أّنه يتلقى تعليمات مباشرة من املخابرات 
التركيــة والقطرية إلثارة الفوضى فى مصر، مشــيرا 
إلــى أّن الهــارب محمــد علــى يخــرج يومًيــا وبصفــة 
متكــررة علــى القنــوات املواليــة جلماعــة اإلخــوان 

املسلمني كاجلزيرة ومكملني.
وأضــاف محمــود أّن الهــارب محمــد علــى تطاول 
مؤخرا، وسب وقذف الشعب املصرى بألفاظ يعاقب 
الشــعب املصــرى  لعــدم اســتجابة  القانــون،  عليهــا 

لدعوته املشبوهة.
وطالــب محمود فــى ختام بالغــه، بفتح حتقيقات 
عاجلــة وفورية فى وقائع البالغ املقدم، وإصدار أمر 
ضبــط وإحضار للمقدم ضــده البالغ العميل الهارب 
اخلائــن محمد على، ووضع اســمه على قوائم ترقب 
الوصــول، واخطــار اإلنتربــول الدولــى إلدراج اســمه 
علــى قائمة النشــرة احلمراء للقبض عليه وتســليمه 
للسلطات املصرية، وإحالته حملاكمة جنائية عاجلة.

مــن جانبــه هاجم علــى عبداحلالق، جنلــه املقاول 
الهــارب محمــد على، مؤكــداً أنه "ابن عــاق"، ورفض 
االســتجابة لــكل النصائــح التــى قدمها لــه، ووصفه 
بـ"الشــخص الفاشــل" بعــد فشــل دعوتــه اجلديــدة 
للتظاهــر ونشــر الفوضــى والعنــف، والتــى لــم تلــق 
أى اســتجابة بــني املصريــني علــى غــرار الدعــوات 

التحريضية السابقة على مدار عامني.
وقال   : ابنى ولد عاق وفاشل ومريض شهرة، وكل 
اللــى بيعمله ده علشــان مرضه بالشــهرة والنجومية، 
حتــى لــو على حســاب أهله وبلــده، ومحمــد ال يفقه 
شــيء فى السياســة، وال عمره كان بيفهم سياسة وال 
مهتــم بقضايــا الشــأن العام، لكــن بيتــم حتريكه من 
اخلــارج مــن جانــب التنظيــم الدولى لإلخــوان، وهو 

فرحان بالشو والشهرة".
وأشــار "عبداخلالــق" إلــى املكاملــة الهاتفيــة التــى 
وترويــج  اخلــارج  إلــى  هربــه  بعــد  بنجلــه  جمعتــه 
فيديوهــات حتريضيــة ضــد الدولــة، قائــاًل: "قلــت 
لــه يــا ابنــى عيب اللى بتعمله، أنت ماشــى فى ســكة 
ســوداء وأخرتهــا وحــش وأنــت ال فاهم حاجــة وبيتم 
حتريــكك واســتخدامك، وطلبــت منــه يعتــذر نهائيا، 
وسكت وماردش وبعدها قال إنه هيضربنى باجلزمة 

وعملى بلوك".
وتابــع: "فيــه ابن يقول ألبــوه هضربك باجلزمة إال 
إذا كان ابــن عــاق.. أنــا اللــى بوعدك يــا محمد إنى 
هضربــك باجلزمــة أول ما تيجى مصر، ألنه هترجع 
هترجــع، بــس هتبقى نهايتك ســوداء وهضربك أمام 

الكاميرات ألنك محتاج تتربى من جديد".
وأوضــح "عبداخلالــق" أن جنلــه الهــارب اســتولى على 
أمــوال العائلــة قبــل ســفره خــارج مصــر، قائــاًل: "كان 
مخطط للى بيعمله، ألنه قبل ما يسافر خد فلوس 
أخــوه اللــى مــات، وســرق فلوســى كلهــا، وبــاع 
أمــالك كتيــرة"، وتابــع والد "املقــاول الهارب" 
مخاطبــاً جنله: "إزاى عندك وش تتكلم عن 
البلــد وأحوالها وأنت ســارق مــال اليتامى 

والد أخوك، وسارق مال أبوك".

رجب طيب أردوغان فى 18 من الشــهر 
نفســه، قــال فيها أنه "ليــس هناك مانع 

فى احلوار مع مصر".
كمــا ســعت أنقــرة إلــى التواصل مع 
العديــد من مســئولى الدول األوروبية، 
حيث أجرى الرئيــس أردوغان اتصاالً 
مــع رئيــس الــوزراء اإليطالــى جوزيبى 
كونتى ورئيس الوزراء اإلســبانى بيدرو 
سانشــيز، ورئيــس املجلــس األوروبــى 
عقــد  إلــى  إضافــة  ميشــال،  شــارل 
اجتمــاع مشــترك بني وزيــرى خارجية 
وزيــر  أكــد  حيــث  ومالطــا،  تركيــا 
اخلارجية املالطى وايفاريســت بارتولو 
األوروبــى  االحتــاد  علــى  يجــب  أنــه 
أن ينظــر فــى عالقاتــه مــع تركيــا من 

املنظور االستراتيجي.
محاوالتهــا  أيضــاً  تركيــا  وواصلــت 
اســتقطاب دعــم العديــد مــن الــدول 
الناميــة خاصــة األفريقيــة، للحصــول 
علــى تأييــد وأصــوات تلك الــدول فى 
احملافــل الدوليــة، وهو مــا انعكس فى 
قيــام وزيــر اخلارجيــة التركــى مولــود 
تشــاويش أوغلو بجولة أفريقية شملت 
مالــى وغينيا بيســاو والســنغال خالل 
الفترة من 9 إلى 11 ســبتمبر اجلاري، 
ســابقة  أفريقيــة  جولــة  إلــى  إضافــة 
يوليــو   22 إلــى   20 مــن  الفتــرة  فــى 
املاضــى لكل من توجو والنيجر وغينيا 

االستوائية.
ختامــاً، تعكــس التحــركات التركيــة 
املســتمرة ملواجهــة الضغــوط الدوليــة 
واإلقليميــة التى تتعــرض لها، تصاعد 
مــع  خاصــة  الضغــوط،  تلــك  تأثيــر 
تنوعهــا علــى عــدة مســتويات، فضــاًل 
اإلقليميــة  القــوى  إدراك  تزايــد  عــن 
املنطقــة  بأزمــات  املعنيــة  والدوليــة 
خلطــورة األدوار التــى تقــوم بها أنقرة 

فى الفترة احلالية.

وعلى املستوى االقتصادي، خّفضت 
الــوكاالت األمريكيــة املعروفة تصنيف 
تركيــا االئتمانــي، مبــا يعكــس تراجــع 
االقتصــاد التركي، ويضيف أعباًء على 
امليزانيــة التركيــة علــى خلفيــة تزايــد 
تكلفة املخاطر عند استدانة أنقرة من 
اخلــارج، حيث خّفضــت وكالة "موديز" 
للتصنيــف االئتمانــى فى 11 ســبتمبر 
اجلــاري، تصنيــف تركيــا إلــى B2 من  
B1، وأبقــت النظرة املســتقبلية للبالد 
عنــد ســلبية، مرجعــة ذلــك إلــى توقع 
حــدوث أزمــة فــى ميــزان املدفوعات، 
 - الدولــة  مؤسســات  قــدرة  وعــدم 
خاصــة البنك املركزي- علــى التعامل 
بشــكل فعال مــع التحديات اخلارجية، 
إضافــة إلى زيــادة مســتويات املخاطر 
اجليوسياســية التــى قــد تســرع وتيرة 
بالواليــات  عالقاتهــا  مثــل  أزمــة،  أى 
واالحتــاد األوروبــى والتوتر فى شــرق 

املتوسط.
آليات االحتواء:

الدوليــة  الضغــوط  تزايــد  دفــع 
الســابقة تركيــا إلى التحــرك من أجل 
احتوائهــا، وتقليــص حدتهــا وتأثيرهــا 
علــى الداخــل التركــي، حيــث قامــت 
بسحب ســفينة البحث "أوروك ريس"، 
والتــى كان املقــرر لهــا إجــراء عمليات 
الغــاز  الستكشــاف  الســيزمى  املســح 
الطبيعــى فــى شــرق املتوســط قــرب 
ســبتمبر   25 حتــى  اليونانيــة  اجلــزر 
وزيــر  زيــارة  غــداة  وذلــك  اجلــاري، 
اخلارجيــة األمريكى مايك بومبيو إلى 

قبرص.
وتوازى ذلك مع تأكيد وزير اخلارجية 
مولود تشــاويش أوغلو فى 12 ســبتمبر 
اجلــاري، أن تركيــا تؤيــد احلــوار غيــر 
املشــروط حــول ملف شــرق املتوســط. 
وتلــى ذلــك تصريحات للرئيــس التركى 

 استمر التضامن ضد 
أنقرة، على نحو اتضح فى 

إعالن 7 دول أوروبية فى 10 
سبتمبر الحالي، خالل اجتماع 

مؤتمر قمة دول جنوب 
االتحاد األوروبى »ميد-7«، 

دعمها وتضامنها الكاملين 
مع قبرص واليونان

وعلــى املســتوى العســكري، اجتهــت 
اليونــان إلى زيادة قدراتها العســكرية، 
حيــث أكــد رئيــس الــوزراء كيرياكوس 
ميتســوتاكيس فى 11 سبتمبر احلالي، 
أن بــالده ســتعزز قواتهــا املســلحة من 
و4  رافــال  طائــرة   18 شــراء  خــالل 

فرقاطات من فرنسا.
اخلارجيــة  وزيــر  زيــارة  وخــالل 
األمريكى مايك بومبيو إلى قبرص فى 
12 ســبتمبر اجلاري، مت توقيع مذكرة 
تفاهــم لزيــادة التعــاون فــى القضايــا 
األمنية والعســكرية بني الطرفني، وهو 
ما يأتى اســتكماالً للخطــوات األخيرة 
التــى اتخذتهــا الواليــات املتحدة برفع 
حظر األســلحة جزئيــاً وتوفير برنامج 

التدريب العسكرى لقبرص.
وأعلنــت اليونان وقبرص وإســرائيل 
فــى 8 ســبتمبر احلالــي، عــن التوصل 
إلى برنامج التعاون العســكرى الثالثى 
تعزيــز  بهــدف  وذلــك   ،2021 لعــام 
التعــاون العســكرى بينهــا. وقبل ذلك، 
أجريت مناورة بحرية يونانية قبرصية 
إيطاليــة فرنســية، غــرب قبــرص، فى 
أغســطس   28 إلــى   26 مــن  الفتــرة 

الفائت.
بعــض  التصعيــد  هــذا  دفــع  وقــد 
القــوى إلى تعزيــز وجودها العســكرى 
فــى البحــر املتوســط، حيــث وصلــت 
الســفينة احلربيــة األمريكيــة "يــو إس 
إس هيرشل وودى ويليامز" إلى جزيرة 
أغســطس   20 فــى  اليونانيــة  كريــت 
الفائت، كرد فعل حلشد بوارج يونانية 
وتركيــة فى املنطقة، وســبقتها فرنســا 
البحــر  شــرق  فــى  فرقاطتــني  بنشــر 
قبــل  نفســه،  الشــهر  فــى  املتوســط 
الفرنســية  الطائــرات  وصــول حاملــة 
"شــارل ديجول" لشــرق املتوسط فى 5 

سبتمبر اجلاري.

اجتاهات متوازية:
دفعت التحركات التركية فى حوض 
الــدول  مــن  العديــد  املتوســط  شــرق 
إلــى  الدوليــة واإلقليميــة  واملنظمــات 
تكثيــف ضغوطها على أنقرة للحد من 
تلك التحركات، وذلك على املســتويات 
املختلفــة. فعلــى املســتوى السياســي، 
لوحت بعض الــدول األوروبية، خاصة 
وأملانيــا،  وقبــرص  واليونــان  فرنســا 
بفــرض عقوبــات خــالل قمــة االحتاد 
األوروبــى التى ســتعقد يومى 24 و25 

سبتمبر اجلاري.
كما اســتمر التضامــن ضد أنقرة، 
علــى نحــو اتضــح فــى إعالن 7 
دول أوروبية فى 10 ســبتمبر 
اجتمــاع  خــالل  احلالــي، 
مؤمتــر قمــة دول جنــوب 
األوروبــى  االحتــاد 
دعمهــا  "ميــد-7"، 
وتضامنها الكاملني مع 
قبــرص واليونــان فــى 
االنتهــاكات  مواجهــة 
لســيادتهما  املتكــررة 
الســيادية  وحقوقهمــا 
أنقــرة،  قبــل  مــن 
بإحالــة  واملطالبــة 
ملف ترســيم احلدود 
تركيــا  بــني  البحريــة 
وقبــرص إلــى محكمة 

العدل الدولية.
وتوازى ذلك مع إدانة 
البيــان اخلتامى الجتماع 
العــرب  اخلارجيــة  وزراء 
اجلــاري،  ســبتمبر   9 فــى 
فــى  التركيــة  التدخــالت 
الشــئون العربيــة، مــع الترحيب 
بتشــكيل جلنــة وزاريــة عربية من 

أجل متابعة هذه التدخالت.

زعماء الدول الكبرى مينحون فرصة أخيرة ألردوغان.. والرئيس التركى يعلن الرضوخ 
سر التكتل العالمى ضد تركيا

وفاء حسن

بات الشيطان التركى رجب طيب أردوغان فى قبضة زعماء 
العالم إلجباره على احترام سيادة دول الجوار ووفقا لدراسة 

مركز المستقبل لألبحاث تتعرض تركيا فى الفترة الحالية 
لضغوط إقليمية ودولية ال تبدو هينة، وذلك على المستويات 

المختلفة السياسية والعسكرية واالقتصادية، األمر الذى 
دفعها إلى محاولة احتواءها عبر التهدئة مع بعض الدول. 

وقد انعكس ذلك فى إعالن قبولها التفاوض لحل أزمة 
شرق المتوسط سلميًا، والتواصل مع المسئولين األوروبيين 

لتقليص تأثير التضامن األوروبى ضدها. ويتوازى ذلك مع 
استمرار سعيها الستقطاب حلفاء جدد لها خاصة من القارة 
األفريقية بهدف تأييد السياسة التى تتبناها فى المحافل 

الدولية. 

واصلت تركيا أيضًا 
محاوالتها استقطاب دعم 

العديد من الدول النامية 
خاصة األفريقية، للحصول 

على تأييد وأصوات تلك 
الدول فى المحافل الدولية

قائمة جرائم التهرب الضريبى وغسل األموال التى ارتكبها المقاول الهارب 
ضحايا الخمورجى يكشفون أالعيبه القذرة لالستيالء على ثرواتهم وممتلكاتهم

خالد الصباغ

ون 
جن

ف امل
خري

والد محمد عىل
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اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

الشيخ خليفة المعروف بولعه بالسيارات الرياضية 82
الفارهة وحياة البذخ هو عضو غامض فى عائلة 

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

زوجته الشيخة موزة بنت ناصر المسند

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

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

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

مقامر الس فيجاس
فــور وصــول الشــیخ خلیفــة الى لــوس آجنلوس، 

ســارع لالنضمام الى احلاشیة اخلاصة 
لــه رجل یدعــى جوزیف جوریه لیلعب 

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

جوریــه البالــغ مــن العمــر ســتنی عاماً 
األلقــاب  مــن  عــدد  علــى  حصــل 

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

قواننی هذا املطار الدولي
تدفــع  أن  میكــن  كیــف 

و  بــذخ  فواتیــر  احلكومــة 
احلاكــم  شــقیق  مقامــرة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شخص وهو یلوح بعضوه الذكري.
تعذيب جنسى وتهديد بالقتل

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

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

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

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

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

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

ذلك وألقوا بها فى مؤخرة السیارة.
أوامر بالقتل

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

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

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

البلیاردو فى مؤخرته، بحســب ما جاء فى الدعوى 
القضائیة.

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

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

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

رأى األمیر مخموًرا وحتت تأثیر املواد املخدرة.
تهديد باالغتصاب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قصره، اتصل به وهدده بالقتل.

 إحدى الشخصیات الثریة قامت 
بترتیب لقاء خاص بین رئیس 

الجامعة والشیخة موزة قبل التحاق 
ابنها بالجامعة

 قطر وظفت قراصنة اخصائیین 
مدربین تدریبا عالیا من قبل 

المجتمع المخابراتى األمریكى 
الختراق ومراقبة وإسكات كل 

األصوات الناقدة للسیاسة القطریة

فالتى واشنطن

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

األصغر لحاكم دولة قطر، وذلك 
للدراسة من أجل الحصول على 

شهادة جامعیة كجزء من تقالید 
عائلته الحاكمة فى ارتیاد الجامعات 

االجنبیة
الشیخ خلیفة المعروف بولعه 

بالسیارات الریاضیة الفارهة وحیاة 
البذخ هو عضو غامض فى عائلة 

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

موزة بنت ناصر المسند المعروفة 
بتقدیم تبرعات سخیة لعدد من 

الجامعات االمریكیة مما منحه منزلة 
ممیزة داخل و خارج الجامعة

ممرض امریكى أكد أن الشیخ خالد 
استهدفه بسلوكیاته الجنسیة 

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

وإظهار عضوه الذكري، وأن هذه المحنة 
جعلته یشعر بتعرضه لالنتهاك

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

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

ّ
إذا نف

رفض ذلك

ميادة أبوطالب
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إمانى ابوعيسى

أمريكا تدشن 
برنامج جديد 
لمنع اختراق 

البالد وتؤمن 
مختبارات 

لقاح »كوفيد 
»١٩ -

الدول الغنية 
تحتكر طوق 

النجاة وتحجز 
حصتها 

مبكرا واألمم 
والمتحدة 

تناشد.. 
»ارحموا 
الغالبة«

أعادت جائحة كورونا إلى األذهان أنشطة التنافس 
العالمى وسرقة األسرار التكنولوجية؛ ال سيما 

الدفاعية، فى فترة الحرب الباردة بين الغرب 
والشرق على صعيد تنافس دول العالم وأجهزتها 

المخابراتية على السبق إلنتاج لقاحات

سماسرة
ترامب مرعوب من اختراق من سرقة أسرار البيت األبيض الوباء 

بالتفاصيل .. مؤامرة حرمان الفقراء من لقاح كورونا 

أعــادت جائحــة كورونــا إلى األذهــان أنشــطة التنافس 
العاملى وســرقة األســرار التكنولوجية؛ ال سيما الدفاعية، 
فــى فتــرة احلرب الباردة بني الغرب والشــرق على صعيد 
تنافــس دول العالــم وأجهزتهــا املخابراتيــة علــى الســبق 
حيــث  القاتــل،  الوبــاء  هــذا  وعالجــات  لقاحــات  إلنتــاج 
ذكــرت دوريــة "انتلجنــس أوناليــن" األمريكيــة املتخصصة 
فــى الشــأن األمنــى واملخابراتــى أن حالــة التنافــس بــني 
مختبــرات دول العالــم الكبرى للوصــول إلى لقاح واٍق من 
اإلصابــة بفيــروس "كوفيد - 19" قد خلقت مجال اهتمام 
عمــل جديــد أمــام أجهزة االســتخبارات العامليــة للوصول 
إلــى أســرار تركيبات ذلــك اللقــاح، وخلقت حالة شــبهتها 
صحيفــة "نيويــورك تاميــز األمريكيــة" باألقــرب إلى حالة 
"ســباق الفضــاء" فى ســتينيات القرن املاضــى بني الغرب 

واالحتــاد الســوفيتى إبان حقبة احلرب الباردة.
ويقول املراقبون إن عمليات مكافحة جواســيس "كوفيد 
- 19" التى تقوم بها األجهزة األمنية األمريكية هى بشكل 
عــام عمليــات دفاعيــة فــى املقــام األول تســتهدف حماية 
قاعــدة املعلومــات العلميــة ملراكــز البحــوث األمريكية من 
التجســس وســرقة أســرارها ومعلوماتهــا وإجنازاتهــا فى 
مجــاالت مكافحــة األوبئــة، فبحســب الدوريــة األمريكية، 
خلقــت جائحــة كورونــا مجاال جديــدا للتنافس بني أجهزة 
االســتحبارات العامليــة علــى صعيــد جمــع املعلومــات عــن 
أشــكال ومعــدالت اإلصابــة بالفيروس، وكذلــك معلومات 
عــن العاملــني فى مختبــرات إنتاج اللقاح وأســرار جتاربه 

العالجية. وتراكيبه 
وأشارت الدورية األمريكية إلى أن أجهزة االستخبارات 
الكبرى فى العالم باتت توظف كامل طاقاتها فى مجاالت 
التجســس العلمى فى أنشــطة جمع املعلومــات البيولوجية 
واحليويــة ذات الصلــة باملجــال الطبــى وتكثيــف أنشــطة 

جمــع معلومــات فــى مؤسســات األمم املتحــدة ومنظمــة 
الصحــة العامليــة ومراقبة ما حتققه بلدان العالم من تقدم 
علــى صعيــد إنتــاج لقاحــات واقية مــن اإلصابــة بكورونا، 
وهــى اللقاحــات التــى ســيعتبر إعــالن هذا البلــد أو ذاك 
الكشــف عنهــا مؤشــرا على مســتوى التقدم العلمــى فيها، 

كإجنــاز ال يقل عن االنتصــار فى أية معركة كبرى.
ولفتــت صحيفــة "نيويورك تاميز األمريكية" -فى تقرير 
األمريكيــة  املركزيــة  االســتخبارات  وكالــة  أن  إلــى  لهــا- 
وغيرهــا مــن أجهــزة املخابــرات الغربية باتــت تراقب عن 
كثب أنشطة مكافحة الكورونا فى كل من الصني وروسيا، 
واللتان أبدتا نشــاطا ملحوظا على صعيد ابتكار عالجات 
واقيــة مــن الوبــاء، وكذلــك فــى داخــل منظمــة الصحــة 
العامليــة ومــن خالل عمــالء االســتخبارات األمريكية لدى 

كال البلدين على املســتوى اخلارجى.
أمــا على املســتوى الداخلــي، فيكثف مكتــب التحقيقات 
الفيدرالــى األمريكــى الــذى يعــد املســئول األول عــن أمن 
الواليــات املتحــدة الداخلــى عملياتــه حلمايــة اجلامعــات 
العلميــة  واملختبــرات  الكبــرى  واملؤسســات  األمريكيــة 
الوطنيــة مــن أية محــاوالت لالختــراق الداخلى من جانب 
منافســى الواليــات املتحــدة وتأمــني حركــة وســرية عمــل 
العلمــاء األمريكيــني العاكفني على تطويــر لقاحات كورونا 
ونظــم العــالج الشــافية مــن هــذا املــرض ضــد محاوالت 
أجهــزة االســتخبارات املعادية البتزاز العلمــاء األمريكيني 
أو ســرقة ما لديهم من معلومات أو أى شــكل من أشــكال 

االختراقــات األخرى التى تؤثر ســلبا على عملهم.
وتعــد جامعــة شــمال كاليفورنيــا مــن أهــم املؤسســات 
األمريكيــة العاملــة فــى مجال تطوير لقاحــات الوقاية من 
اإلصابــة بكورونــا وكذلــك تطوير عقاقير عــالج املصابني 
يكــن مفاجئــا ألجهــزة  لــم  الســبب  ولهــذا  الوبــاء،  بهــذا 

التحقيقــات  مكتــب  فــى  األمريكيــة  التجســس  مكافحــة 
الفيدرالــى "إف بى آي" رصدهــم لعدة محاوالت الختراق 
حواســيب وهواتف ونظــم معلومات مختبرات اجلامعة، ال 
ســيما العاملــني فــى علــوم مكافحــة األوبئة التــى تتعرض 

نظمها احلاســوبية لهجمــات غامضة من الـ"هاكرز".
وقالــت الدورية األمريكية املتخصصة فى الشــأن األمنى 
واالســتخباراتى إن املعمل املركزى لعلوم األوبئة فى جامعة 
شــمال كاليفورنيــا، قــد تعــرض حملاوالت متكــررة الختراق 
الفيدرالــى  التحقيقــات  مكتــب  رصــد  وكذلــك  حاســباته 
للتجســس  ومتزامنــه  مســتمرة  محــاوالت  األمريكــى 
اإلليكترونــى علــى معامــل شــركات إنتاج األدويــة وبخاصة 
أقســام البحث والتطوير فى كل من شــركات "جلعاد للعلوم 
الدوائيــة الطبيــة" و"نوفــا فاكســني للقاحــات واملضــادات 
للمســتحضرات  األمريكيــة  مودرنــا  و"شــركة  احليويــة" 

العالجية"، وشــركات أمريكية كبرى أخرى.
ورصدت عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالى األمريكى 
كذلك محاوالت للتجســس البشــرى لعمــالء بعثات أجنبية 
علــى األراضــى األمريكيــة، إال أن مجلة "تــامي" األمريكية 
قالــت إنــه نظــرا حلساســية األمر فضــل مســئولى مكتب 
التحقيقــات الفيدرالــى الكشــف عــن أيــة تفصيالت حوله 
خشــية إفســاد ســير التحقيقــات، ولهــذا الســبب ربطــت 
مجلــة التــامي األمريكية بني هذا األمر و بني قرار الرئيس 
األمريكــى دونالــد ترامب فى يوليــو املاضى إغالق املكتب 
القنصلى الصينى فى والية هيوســن األمريكية الذى يقع 
على مقربة من مختبرات إنتاج األدوية فى الوالية بعد أن 
رصــدت املباحــث الفيدراليــة األمريكة محــاوالت اقتراب 
وحتقيــق اتصــال قــام بهــا عناصــر مــن العاملــني فيــه مع 
باحثــى مختبــرات تطويــر العقاقيــر والبيولوجيــا احليوية 

فى املؤسســات الطبية األمريكية.

يبــدو أن األمم املتحدة قد أدركــت أن هناك مخططا 
مــن الــدول الغنية الحتكار لقــاح كورونا  لضمان النجاة 
لشــعوبها مــن جحيم الوباء لذلك تبنــت اجلمعية العامة 
لــأمم املتحدة قرارا يطالــب "بالوصول العادل" جلميع 
دول العالــم، الســيما البلــدان الناميــة، إلــى "اللقاحات 
املســتقبلية" ضــد فيــروس كورونــا. وتقدمــت مبشــروع 
القــرار املكســيك ودعمتــه الواليــات املتحــدة التى شــن 
رئيســها دونالــد ترامــب مؤخــرا هجومــا علــى منظمــة 
الصحــة العاملية. كما شــدد القرار علــى تعزيز "التعاون 
العلمــى الدولــي" ملكافحــة كوفيــد-19. وتســابق الكثير 
مــن املختبــرات فى العالم الزمن للتوصل إلى لقاح ضد 

الوباء.
بإجمــاع  املّتحــدة  لــأمم  العامــة  اجلمعيــة  أقــرت 
أعضائها الـ193 اإلثنني قرارا يطالب بإتاحة "الوصول 
العــادل" جلميــع دول العالم إلى "اللقاحات املســتقبلية" 

كوفيد-19. لوباء 
وتقدمت مبشــروع القرار املكســيك ودعمته الواليات 
املتحــدة، ويدعــو إلــى "تعزيــز التعــاون العلمــى الدولى 
ملكافحــة كوفيــد-19 وتكثيــف التنســيق"، مبــا فــى ذلك 

مع القطاع اخلاص.
وتأتــى هــذه املطالبــة بتمكــني دول العالــم أجمــع من 
احلصــول علــى لقــاح للوبــاء الفّتاك، فى وقــت تخوض 
فيــه العديد من الشــركات املصّنعــة لأدوية ومختبرات 
األبحاث سباقا مع الزمن للعثور على لقاح ناجع مع ما 

يرتــب عن هذا التحــدى من عبء مالى كبير.
ويدعــو القرار األمني العام لأمم املتحدة إلى التأكد 
مــن أن املــوارد املخصصــة تضمــن "الوصــول العــادل 
الوقــت  فــى  والفّعــال  والكــفء  واملنصــف  والشــّفاف 
املناســب إلــى األدوات الوقائيــة واالختبــارات املخبرية 

)...( واألدويــة واللقاحات املســتقبلية لكوفيد-19".
ويشــدد القــرار علــى أهميــة أن يكــون كّل مــا ســلف 
البلــدان  ســّيما  وال  إليــه،  احملتاجــني  "متاحــاً جلميــع 
الناميــة". ويؤكــد على "الــدور القيادى احلاســم ملنظمة 
الصّحــة العامليــة"، التــى واجهــت فــى اآلونــة األخيــرة 

هجومــاً غير مســبوق من الواليات املتحدة.
كانــت  الــدول الغنيــة فــى العالــم  قــد وقعــت عــدة 
أولــى  املختبــرات لضمــان احلصــول علــى  مــع  عقــود 
جرعــات لقــاح كورونا، مــا يضمــن لشــعوبها التى متثل 
13% فقط من ســكان الكوكــب احتكار نصف اجلرعات 

املتاحــة، وفقــا لتقرير صادر عن منظمة أوكســفام غير 
احلكومية. 

غيــر  الدوليــة  املنظمــات  جهــود  أن  هــذا  ويعنــى 
احلكوميــة حــول العالــم، لــم تنجــح فــى مهمــة إرســاء 
التــزام عاملى إلقنــاع الدول الكبرى بضمان توزيع عادل 

للقــاح بغض النظر عــن إمكانيات بقية الدول. 
وأوضــح التقريــر أن تلــك الــدول مــن بينهــا أمريــكا 
األوروبــي،  االحتــاد  وأعضــاء  واليابــان  وبريطانيــا 
وأحصــت املنظمــة أن هــذه البلــدان، التــى متثــل %13  
مــن ســكان العالــم، قــد اشــترت بشــكل مســبق نصــف 

اجلرعــات املســتقبلية من لقاحات كوفيد-19.
وتعمــد هــذه البلــدان إلى التــزود كإجــراء وقائى من 
عدة شــركات مصنعة متنافســة، على أمل أن يكون أحد 

اللقاحــات على األقل فعاالً.
لكــن التقريــر يؤكد بشــكل عاجل علــى الصعوبة التى 
ســيواجهها جــزء مــن ســكان العالــم فى احلصــول على 
لقاحــات فــى املرحلــة األوليــة، بينما قاطعت واشــنطن 
مرفــق كوفاكــس العاملــى للقاحــات )البرنامــج العاملــى 
للقــاح املشــترك ضــد فيــروس كورونــا املســتجد( الذى 
وضعتــه منظمــة الصحــة العامليــة والــذى يفتقــر إلــى 

التمويل.
وأشــارت منظمــة أوكســفام إلى أنــه مت بالفعل توقيع 
عقــود مــع 5 شــركات مصنعــة فــى املرحلــة الثالثــة من 
التجــارب الســريرية للحصــول علــى 5,3 مليــار جرعة، 

منهــا 51% للبلدان املتقدمة.
وقــد مت تخصيــص الباقى للدول الناميــة، منها الهند 
)حيــث يقــع "ســيروم انســتتيوت أوف إنديا"العمــالق(، 
وبنجالديش والصني والبرازيل وإندونيســيا واملكسيك، 

بحســب منظمة أوكسفام.
أوروبــا تكافح الوباء

وال يــزال الوبــاء يلحــق الضــرر باملجتمعــات، حيــث 
أنــه ميكــن أن يطيــح  الدولــى األربعــاء  البنــك  أعتبــر 
بالتقــدم الكبيــر الــذى مت إحــرازه فــى العقــد املاضــى 
فــى قطــاع التعليم والصحة، خاصة فــى البلدان األكثر 

فقرا.
وســّجل االقتصــاد النيوزيلنــدى فى الربــع الثانى من 
العــام اجلــارى انكماشــاً تاريخيــاً بلغت نســبته %12.2 
وفقــاً لبيانــات رســمية نشــرت األربعــاء، وأّكــدت أيضاً 
دخــول البــالد رســمياً حالــة ركــود اقتصــادي، بعــد أن 

ســجل الربــع األول مــن العــام تراجــع اجمالــى النــاجت 
احمللّى بنسبة %1.6.

كمــا أثــر الوبــاء على اجلانــب السياســي، خاصة فى 
أوروبــا، حيــث أبــرز اســتطالع، أُجــرى خــالل الصيف 
لكنه نُشــر اخلميس، تدهور ثقة اإليطاليني فى االحتاد 
األوروبــي، حيــث قــال 44 % منهم إن ثقتهــم فى أوروبا 
تراجعــت مــع األزمــة، وال ســيما بســبب االفتقــار إلــى 

التضامن ضمن االحتاد.
 وتواجه أوروبا موجة ثانية من الوباء مع تسجيل 10 
آالف إصابــة جديــدة فى فرنســا خالل األيــام املاضية  
وهو قريب جًدا من رقمها القياســى الذى ســجلته منذ 

إطالق االختبارات على نطاق واســع.
ودفــع هــذا الوضــع أملانيا إلــى إدراج منطقة اوت دو 
فرانس )شــمال( فى قائمة املناطق اخلطرة، إلى جانب 

العاصمتني األوروبيتني فيينا وبودابســت.
والواليــات املتحــدة هــى البلــد األكثــر تضــرراً من حيث 
عدد الوفيات مع تســجيلها 196,661 حالة، تليها البرازيل 
)134,106( والهنــد )82,066( التــى جتــاوزت 5 ماليــني 
إصابة، واملكســيك )71678( واململكة املتحدة )41,664(.

اللقــاح أداة انتخابية  
حملــة  خــط  علــى  املســتقبلية  اللقاحــات  ودخلــت 
االنتخابــات الرئاســية فى الواليــات املتحدة، حيث أكد 
الرئيــس األمريكــى دونالــد ترامــب األربعــاء أن أكبــر 
اقتصــاد فــى العالــم ســيحصل علــى لقــاح فــى أكتوبــر 

وســيتم توزيعه على نطاق واســع على السكان.
وتتعــارض هــذه التصريحات مع آراء خبراء الصحة.

وفــى رده على ســؤال مــن الكوجنــرس، اعتبر روبرت 
ريدفيلــد مديــر هيئــة املراكــز األمريكيــة للوقايــة مــن 
األمــراض ومكافحتهــا )ســى دى ســي( فى وقت ســابق 
أن غالبيــة األمريكيني لن ميكنهم االســتفادة من اللقاح 
حتــى "الربــع الثانــى أو الثالــث مــن 2021"، وإن متــت 

املوافقة عليه فى األســابيع املقبلة.
وهــذا "خطــأ" على حد قول ترامــب الذى اعتبر ذلك 

"معلومــات غير صحيحة".
للرئاســة  الدميوقراطــى  املرشــح  قــال  جهتــه  مــن 
األمريكــى جــو بايدن فــى خطاب ألقــاه فــى ويلمنغتون 
هــى  للرئيــس  األولــى  "املســؤولية  إّن  ديالويــر  بواليــة 
حمايــة الشــعب األمريكي، وهو لم يفعل ذلك. هذا أمر 

يجعلــه غير أهل بتاتاً" لتوّلى الرئاســة.

ننشر أخطر قضايا 
التجسس وسرقة املليارات 

فى زمن كورونا
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تميم وأردوغان والغنوشى ثالثة أوجه لعملة 

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

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

وتعريتهم أمام العالم.

وفاء حسن

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

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

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

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

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

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

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

الضغوط عليه وعلى أبنائه الصغار.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التراجع لكنهم فشلوا فى ذلك«.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

احلكم.

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

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

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

فضحت العائلة احلاكمة فى 
قطر وكشفت جرائم متيم

وضعت أول مسمار فى نعش 
أردوغان وقادت خطة إسقاطه

تزعمت احلرب ضد الغنوشى 
للخالص من إخوان تونس

عبير موسىميرال أكشينارأسماء ريان
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فى ظل جائحة كورونا أصبح التعليم عن 

بعد أمرًا ضروريًا نظرًا ألنه يوفر إعمال 
اإلجراءات االحترازية التى تتخذها كل 

دول العالم وهى التباعد االجتماعى 
ومنع التكدس.

خلطة كورونا
» التعليم العالى« تعلن تفاصيل إدارة اجلامعات فى العام الدراسى اجلديد 

و6.80٪ على التوالي.
جــودة  تقيــس  التــى  الرضــا  نســب  واختلفــت 
املخرجــات التعليميــة املتوقعــة فــى التعليــم عــن 
بعــد مقابــل التعليم الــذى اعتادت عليــه اجلامعة 
فى الســنوات الســابقة، حيث جاءت سلبية بنسبة 
بــن 17.21٪ و2.02٪، وفــى املقابــل  تراوحــت 
كانــت النســبة اإليجابيــة تتــراوح بــن 12.04٪ و 
47.82٪، وكانــت العينــة احملايــدة 20.91٪ مــن 

إجمالى االستجابات.
وفيمــا يُخص احلصــول على املادة العلمية تبن 
أن أفضل الطرق املتاحة على املنصات اإللكترونية 
هــى احملاضرات املســجلة والكتب اإللكترونية فى 
حــن كانت األســوأ هى أجهزة احملمول وشــبكات 
اإلنترنت التى تسبب عنها رداءة الصوت فى بعض 

األحيان.
ثالثــة  اإلدارى  للجهــاز  االســتقصاء  وتضمــن 
محــاور تضمنــت 14 ســؤال، واســتهدفت قيــاس 
الرضــا عــن القــرارات املتخذة خالل فتــرة تعليق 
الدراســة، وأســاليب التواصــل بن أفــراد اجلهاز 
اإلدارى والقــرارات الصادرة لتقليل أيام التواجد، 
واملخاوف واحملاذير خالل العمل فى فترة احلظر.
وأشــارت هذه االســتطالعات إلى نســب عالية 
ممــن عبروا عن اهتمــام اجلامعة بجميع العاملن 
بهــا وإبداء املشــاركة فــى تقدمي العــون واالهتمام 
بالنواحى الصحية بنسب تتراوح ما بن ٪58.55 
و52.88٪ و51.78٪، كمــا أشــارت اســتطالعات 
الــرأى للطالب املصريــن والوافدين إلــى العديد 
مــن النقــاط الســلبية واإليجابيــة فقــد إشــارت 
الذيــن  الطــالب  نســبة  ارتفــاع  إلــى  الدراســات 
اســتخدموا التعليم عن بعد خالل الترم الدراســى 
للعام األكادميى 2020/2019 والتى تنوعت ما بن 
الهواتف احملمولة وأجهزة احلاســوب الشــخصية 
مــع تصــدر الهاتــف للتفاعــل خــالل التعليــم عــن 
بعــد بنســبة تصــل إلــى 75٪ للطلبــة املصريــن و 
70٪ للطلبــة الوافديــن مقارنــة بــاألدوات األخرى 

املستخدمة خالل التعليم عن بعد.
كمــا أشــارت النتائج لبعــض اإليجابيــات والتى 
كان أبرزهــا توافــر احملاضــرات املســجلة والتــى 
ميكن الرجوع إليها وقت احلاجة بنسبة تصل إلى 
17.30٪، واملهــارات اجليــدة لبعــض احملاضرين 
خالل التدريس عن بعد )18٪(،  كما لفتت العينة 
أيضــا إلــى بعــض الســلبيات التــى يجــب تالفيها 
خــالل الترم القادم وهــى وجود بعض احملاضرين 
غيــر املدربــن علــى التعامــل مــع اإلنترنــت فــى 
التدريس بنســبة تعليق وصلت إلى 22.40٪  وقد 
أشــارت 24.30٪ مــن العينــة إلــى ســوء شــبكات 

اإلنترنت بشكل عام.
وأكــد عاشــور أن النتائــج أشــارت إلــى بعــض 
التحديــات التــى تواجــه منظومــة التعليــم العالــى 
والتــى حتتــاج إلى العمل من أجــل التنمية، فضال 
عــن وجــود نقــاط إيجابيــة للتنفيذ فى املســتقبل، 
موضحــا أنــه باالطــالع علــى االســتقصاء بشــكل 
شــامل تبن أن هناك خط مشــترك بن كل منهم 
واملتمثل فى اســتجابتهم نحو التعلم عن بعد حيث 

شملت التوصيات النقاط التالية:
 - يعد التعلم عن بعد جتربة مفيدة من منظور 
)القيادات-أعضــاء  املعنيــة باجلامعــة  األطــراف 
هيئــة التدريس والهيئــة املعاونة - اجلهاز اإلدارى 
والنقــاط  التحديــات  تالفــى  بعــد  الطــالب(   -
الســلبية التى حدثت خالل ربيع 2020 وفى حالة 
انتظام الدراسة ميكن تطبيق التعلم املدمج لوضع 
اجلامعــات املصريــة فى حالة حتــرك ألى ظروف 
عاجلــة مثــل مــا يحــدث بســبب فيــروس كورونــا 

املستجد.
- أهميــة التحــول الرقمــى واملضــى قدًمــا نحو 

تهيئة اجلامعات لتكنولوجيا اجليل الرابع.
- إتاحة فرص التدريب جلميع األطراف املعنية 
فــى اجلامعــة على التقنيــات احلديثــة واملعاصرة 

للتعامل مع التغييرات الناشئة.
- أشــارت النتائــج إلــى دور السياســات املرنــة 
وطــرق االتصــال والتواصــل ودورهــا الفعــال فــى 

قيادة الظروف الطارئة وامللحة.
- ميكن للطالب إن يقوموا بدور هام فى رســم 
سياســة اجلامعــة وميكن ســماع صوتهم بســهولة 
ولكنهــم بحاجــة إلــى املزيد من القنــوات للوصول 

إلى منصات وقنوات أوسع للتواصل.

»أون الين«، فقد أشــار املســؤولن فى االســتبيان 
إلى صعوبة هذا األمر )24.35 % معارض و8.50 

٪معارض بشدة(.  
كمــا أشــارت الدراســة االســتقصائية إلــى رأى 
القيادات فى تقدمي الدعم املالى للطالب املتعثرين 
ومــدى رغبتهم فى تقدمي القروض لدعم الطالب 
لشــراء أجهــزة حاســوب وفــى هذا األمــر أختلف 
رأى القيادات فى اجلامعات ما بن ضرورة توفير 
القروض والدعم املالى بشكل مساوى )٪40.66-
9.34٪ الختيــار غيــر موافــق وغير موافق بشــدة 
للنســبة اإلجماليــة املســاوية ٪39.49- مقارنــة 

10.51٪ ملوافق وموافق بشدة.
فى حن ركز اســتقصاء أعضاء هيئة التدريس 
حيــث  التدريســية  جتربتهــم  عــن  رضاهــم  عــن 
أشــارت العينــة إلى مجموعة مــن اإليجابيات مثل 
الدعم الفنى املقدم من مؤسســاتهم خالل فترات 
اســتمرار الدراســة عن بعد حيث أشار  ٪49.41 
إلى رضائهم عن الدعم املقدم لهم من مؤسساتهم 
التعليمية، فى حن تراوحت نسب عدم الرضا ما 
بن 7.32٪ و3.37٪، والذى جاء نتيجة مشكالت 
تقنية خلدمات شــبكة اإلنترنــت وصعوبة التعامل 
مــع برامج الفيديــو كونفرانس عالوة على صعوبة 
التحقق من تفاعل الطالب معهم أثناء الشرح عن 

بعد فى حالة تواجده.
كما نسبة ضئيلة إلى رضائهم عن حجم األعباء 
التدريسية عبر اإلنترنت وتراوحت ما بن ٪1.80 

والوافديــن   89867 املصريــن  الطلبــة  مشــارك 
3631 مشــارك وتضمن استقصاء رؤى املسئولن 
والقيــادات العليــا باجلامعات املصرية 14 ســؤال 
فــى ثالثــة محــاور، وهــى: مســتويات تقبــل فكرة 
التعليــم عــن بعــد داخــل وقــدرات الطــالب علــى 
حتمــل تكلفــة التعليــم عن بعــد وإمكانــات الوضع 
الراهــن فيمــا يُخــص البنيــة األساســية اخلدمية 
املؤسســة  تقدمهــا  والتــى  الرقميــة  للتقنيــات 
التعليميــة لألطراف املشــاركة فى عمليــة التعليم 

طالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة.
لشــؤون  العالــى  التعليــم  وزيــر  نائــب  وأشــار 
اجلامعات أن النتائج أوضحت ارتفاع نســبة تقبل 
القيادات باجلامعة لفكرة التعليم املدمج وتراوحت 
بــن-20.79٪ و34.53٪ مــا بــن محتمــل جــًدا 
ومحتمــل وانحصــرت نســبة الرفــض فيمــا بينهم 
%10.64 و 7.16٪ مــا بــن غيــر محتمــل وغيــر 
محتمــل بشــدة علــى التوالــى وتبن تقبــل أعضاء 
هيئة التدريس لفكرة التعليم عن بعد خالل الترم 
القادم بنسبة ضئيلة 10.71 ٪ و 19.02٪ ما بن 

موافق دائًما وموافق غالًبا.
وبالنســبة لتحديات التعليم عن بعد فقد أشــار 
املســئولن باجلامعات املصرية إلى انتظام 
التفاعــل عن بعد خالل منصات التعليم 
املختلفــة )48.41٪ محتمل و٪18.65 
محتمل بشــدة( وبخصوص استفســار 
عن مدى إمكانيــة إجراء االمتحانات 

التعهيــد اجلماعــى CROWDSOURCING بحيث 
وضعــت االســتمارات على مجموعة مــن منصات 
مثــل  املختلفــة   العنكبوتيــة  املعلوماتيــة  شــبكات 
املوقع الرسمى للوزارة ونشرت خالل االجتماعات 
الدوريــة للمجلــس األعلــى للجامعــات وشــبكات 

التواصل االجتماعى وغيرها.
 وقد بلغ عدد املشــاركن فى األربعة اســتبانات 
106897 مشــارك وكانت بيانات املشاركة كالتالى 
هيئــة  أعضــاء  مشــارك   1041 القــرار  متخــذى 
التدريس 11100 مشــارك اجلهــاز اإلدارى 1258 

مجموعــة مــن البيانــات املبنيــة علــى ردود فعــل 
املشــاركن فــى العمليــة التعليمية ســواًء كانوا من 
القيادات العليا باجلامعة وأعضاء هيئة التدريس 
والطــالب  اإلدارى  واجلهــاز  املعاونــة  والهيئــة 
املصريــن والوافدين مشــيرا إلى أن االســتقصاء 
اســتهدف تغطيــة ثالثــة محــاور أساســية وهــى 
تقييم التجربة املصرية للتعليم عن بعد مستهدفة 
اجلامعــات واملعاهــد العليا املصرية واستكشــاف 
مــدى تأثيــر نواحــى التجربــة علــى نــواجت التعلــم 
املســتهدفة وقيــاس رضــا األطــراف املعنيــة مــن 
قيادات وأســاتذة وإدارين وطالب جتاه القرارات 
املتخــذة داخــل اجلامعــة ووضــع تصــور متكامــل 
خلطــة عمــل مســتقبلية لكيفيــة االســتفادة مــن 
وتفــادى ســلبياتها علــى أن  التجربــة  إيجابيــات 
تكــون تلك اخلطة مبنية على الرؤى والسياســات 

املستخلصة من نتائج االستقصاء.
أنــه ُصممــت 4 اســتمارات  وأضــاف عاشــور 
واملوجــه  االســتقصاء  هــذا  لتغطيــة  اســتبيانية 
املصريــة  اجلامعــات  فــى  املعنيــة  لألطــراف 
وهــم  والدوليــة  واألهليــة  واخلاصــة  احلكوميــة 
متخــذى القــرار مــن رؤســاء اجلامعــات ونوابهــم 

والعمداء ورؤســاء األقســام ورؤساء الوحدات 
وأعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة 

وأعضــاء اجلهــاز اإلدارى والطــالب 
املصرين والوافدين.

 واعتمــد جمع البيانــات على نهج 

وال يخفــى علــى احــد ان جتربــة الدراســة فــى 
ظــل انتشــار جائحة كورونا فــى العالم هى جتربة 
جديــدة لذلــك كان علــى الــوزراة أن تعــى وتدرس 
جيداً كل تفاصيلها وحتاول إيجاد حلول للمعوقات 

التى واجهتها خاللها .
 الدكتور محمد أمين عاشور نائب وزير التعليم 
العالــى والبحــث العلمــى لشــؤون اجلامعــات قــام 
بإجــراء  دراســة حول اســتراتيجية التعليم العالى 
فــى مصــر ما بعد أزمــة فيروس كورونا املســتجد 

.19-COVID
اتخــذت  املصريــة  الدولــة  إن  عاشــور  وأكــد 
الفوريــة  االحترازيــة  القــرارات  مــن  مجموعــة 
ملواجهــة أخطــار وبــاء فيــروس كورونــا املســتجد 
كان مــن أهمهــا تطبيــق أفــكار لتحقيــق التباعــد 
االجتماعــى موضحا أنه فــى هذا الصدد اتخذت 
وزارة التعليــم العالى حزمــة قرارات فورية داعمة 
لضمان اســتمرار العمليــة التعليمية دون أن تتأثر 
ســلًبا بقرار إغــالق املؤسســات التعليمية واللجوء 
الفــورى لواحــد مــن أهــم األســاليب العلميــة فى 
عصــر تكنولوجيــا املعلومات وهــو التعليم عن بعد 

الذى كان ضمن هذه القرارات الفورية.
 وتابــع عاشــور خــالل دراســته أنــه بعــد مــرور 
فترة زمنية كافية استشــعر املسؤولن احلاجة إلى 
تقييــم هذه التجربة للوقوف علــى أهم التحديات 
التــى ينبغــى مجابهتهــا فى املســتقبل فقــام فريق 
مــن املختصــن التابعــن لــوزارة التعليــم العالــى 
والبحــث العلمى فى شــهر مايــو 2020 بالتحضير 
التعــرف علــى  اســتهدفت  اســتقصائية  لدراســة 
حتديــات التجربة التــى تواجه اجلامعات املصرية 

باختصاصاتها العلمية املختلفة.
وأوضح عاشــور أن االستقصاء استهدف توثيق 

مروة حمدى

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

تسعى  وزارة التعليم العالي 
بشتي الطرق إلى إتمام العام 

الدراسي الحالي بالشكل الالئق 
بالرغم من انتشار فيروس 

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

بوقف الدراسة فى 15 مارس 
الماضي .

الوزارة  ألغت امتحانات سنوات 
النقل بالجامعات و المعاهد 

واستعاضت عنها بأبحاث 
التخرج أما طالب السنوات 

النهائية فهم مازالوا يؤدون 
امتحانات الفصل الدراسى 

الثانى التى بدأت فى األول من 
يوليو الجارى فى ظل إجراءات 

إحترازية مشددة لضمان سالمة 
الطالب و العاملين وأعضاء 

هيئة التدريس.

شيماء منصور
أوليــاء  تنتــاب  والقلــق  التخــوف  مــن  حالــة 
األمور، بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسى 
أبنائهــم  علــى  خوفــا   ،2021/2020 اجلديــد 
مــن اإلصابــة باألمــراض املعدية بصفــة عامة، 
وفيــروس كوفيــد19 املعــروف إعالميــا بإســم 

كورونا املستجد بشكل خاص.
ومــن جهتهــا حاولــت وزارة التربيــة والتعليــم 
طمأنــة أوليــاء األمور على ســالمة أبنائهم، من 
خــالل التوجبــه بتطبيق العديد مــن اإلجراءات 
الوقائيــة للحفاظ على صحة الطالب وســالمة 

العاملن باملنظومة التعليمية.
حيــث وجهــت "الــوزارة" بضرورة رفــع الوعى 
بــن الطــالب وأوليــاء األمور من خــالل التنبيه 

على املدارس باآلتي:
- توعية الطالب بضرورة غسل األيدى باملاء 
والصابــون بالطريقــة الصحيحــة بعــد انتهــاء 
الفســحة وقبــل الصعــود إلــى الفصــول ، وبعد 
االنتهــاء مــن أيــة أنشــطة تتم بشــكل جماعى ، 
وغلــق الصنبــور بطريقــة حتافــظ علــى نظافة 

األيدي
- وضــع بوســترات رفــع الوعــى عنــد مدخل 
املدرســة وفــى بدايــة ونهايــة املمــرات وأماكــن 

األنشطة املدرسية 
- توزيع بعض املنشورات التوعوية التى حتفز 
الوقائيــة وتشــرحها بشــكل  اتبــاع اإلجــراءات 

مبسط
- توفير مســتلزمات غســيل األبــدى ودورات 
امليــاه حيث يفضل غســيل األيدى لألطفال عن 

استخدام املطهرات
- عدم التزاحم بدورات املياه أو حولها

نشــر  فــى  املدرســية  اإلذاعــة  اســتخدام   -

الرسائل الصحية بأســلوب اجلرعات التوعوية 
املصغــرة بالتركيــز علــى معلومــة واحــدة فقط 

يوميا
الفــم واألنــف والعينــن  - جتنــب مالمســة 

بأيدى غير نظيفة
- عند العزل املنزلى استكمال اجرءات العزل 

املنزلى ومدته كاملة
- التخلص األمن من الكمامات اجلراحية أو 

القماشية من مصدر موثوق
- االلتــزام بعدم املصافحة واملعانقة والتقبيل 

داخل املدرسة
باملدرســة  العاملــن  علــى جميــع  التنبيــة   -
اســتخدام أدواتهــم الشــخصية مثــل زجاجــات 

املياه
- عدم اتباع الشائعات أو ترويجها 

كمــا حــددت وزارة التربيــة والتعليــم والتعليم 
احلافــالت  لتطهيــر  خطــوات  عــدة  الفنــى 
املدرســية وتنظيــم ركــوب الطــالب األتوبيــس 
املدرســى ، حيث شددت على تطهير احلافالت 
املدرسية قبل ركوب الطالب مع التهوية اجليدة 
لهــا حتــى يتم التخلص متاما مــن رائحة الكلور 
واملطهرات، إجراء املسح احلرارى للطالب قبل 
صعود احلافلة، وتطبيق سياســة التباعد وعدم 
تكــدس وتزاحم الطالب عنــد ركوب احلافالت 

والنزول منها.
إلــى جانــب تنظيــم اجللــوس فــى احلافالت 
بشــكل آمــن يراعى فيــه التباعد اجلســدى بن 
الطــالب، وتنظيم نــزول الطالب من احلافالت 
الصف األول ثم الذى يليه مع عدم االصطفاف 
والتزاحــم فى املمرات بــن املقاعد، مع التأكيد 
علــى ضرورة ارتداء كمامــة طبية أو قطنية من 
مصــدر موثــوق قبــل الصعــود إلــى املواصــالت 

العامــة، واحلــرص علــى عــدم التزاحــم قــدر 
اإلمــكان وتطهيــر األيــدى قبــل الدخــول إلــى 

املدرسة.
التربيــة  وزارة  ذاتــه، كشــفت  الســياق  وفــى 
والتعليــم والتعليــم الفني، عن اجــراءات جديدة 
يتــم اتباعهــا مع الطــالب خالل فترة الفســحة 
املدرســية، حيث أكدت أنه سيتم عمل فسحتن 

منفصلــن مبوعدين مختلفن لتقليــل التزاحم، 
والشــراب  الطعــام  طالــب  كل  يتنــاول  حيــث 
اخلــاص بــه، وغســل اليديــن باملــاء والصابــون 
قبــل الصعود إلى الفصل، وقضاء الفســحة فى 
الهواء الطلق إال إذا كان هناك ما مينع مبعرفة 
إدارة املدرســة، والصعــود مــن الفســحة بعمــل 
طابــور مثــل طابور الصباح مــع مراعاة التباعد 

اجلسدي
كمــا وجهــت وزارة التربيــة والتعليــم والتعليم 
الفنــي، بتخصيــص غرفــة عــزل مؤقــت بــكل 
العيــادة  تكــون منفصلــة عــن  مدرســة بحيــث 
املدرســية تســتخدم عنــد االشــتباه فــى أحــد 

احلاالت بن الطالب أو العاملن باملدرسة.
وشــددت علــى ضــرورة أن يصاحــب الطفــل 
أحــد املشــرفن حلن حضــور الطبيب املختص 
أو ولى األمر أو اإلحالة إلى املستشفي، وتطهير 
األيــدى وإرتــداء الكمامــات جلميــع املتواجدين 

بتلك الغرفة
وأشــارت إلــى أنــه عند تعــذر إرتــداء احلالة 
الكمامة إذا كانت تشتكى من ضيق فى التنفس 
يراعى املتعاملون معها ارتداء الكمامة والتباعد 
اجلســدى ملســافة ال تقــل عــن متريــن وعــدم 

التواجد بالغرفة إال للضرورة القصوي.
االجــراءات  بعــض  أيضــا  الــوزارة  وحــددت 
الوقائية حلماية الطالب عند الدخول واخلروج 

من املدرسة والتى جاءت كالتالي:
- عمــل فــرز حــرارى للتأكد من عــدم ارتفاع 
درجــة حــرارة الطــالب واملعلمــن واملعاونيــن 

والزائرين.
- عــدم التزاحــم عنــد الدخول الى املدرســة 

واخلروج منها.
- التــزام مســئول األمــن القائــم علــى عملية 
الفــرز احلــرارى بارتــداء الكمامــة وتطهير يده 

باملاء والصابون باستمرار.
_ تخصيص بوابات للدخول واخرى للخروج 

مع الفرز احلرارى عند الدخول واخلروج.
_حتديــد مســارات خاصــة بأوليــاء األمور 
تختلف عن مســارات الطالب مــع مراعاة عدم 

دخول أولياء األمور إال للضرورة.

باملستندات.. خطة حماية تالميذ املدارس من جحيم كورونا
غرفة عزل بكل مدرسة.. وفسحتين منفصلتين للطالب

شيماء منصور

الدكتور خالد عبدالغفار

تطهير الحافالت المدرسية.. وهذه إجراءات التعامل 
مع الحالة المصابة
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اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

٨٢8 نجوم وحكايات

دنيا سمير غانمأهلر

الفن
جميلة عوض

تصور مشاهدها املتبقية يف حكاية »الزم 
أعيش« الذي ستعرض الفترة املقبلة ضمن 

أحداث مسلسل »إال أنا« وجتسد خالل 
األحداث دور موظفة فى إحدى البنوك، 

والعمل من تأليف جنالء احلدينى وإخراج 
مرمي أحمدى، ويشارك يف بطولتها جنالء بدر 

وأحمد خالد صالح وخالد أنور وسلمى أبو 
ضيف وآخرون.

تصور مشاهدها األخيرة يف فيلمها اجلديد »تسليم 
أهالي« حيث يتبقى لها أيام قليلة وتنتهي من تصوير 

العمل نهائيًا لطرحه بدور العرض السينمائي، 
ويشاركها بطولته هشام ماجد ولوسي وعمرو وهبة 

ومحمد أوتاكا وأحمد فتحي ودالل عبد العزيز وبيومي 
فؤاد، ومن إخراج خالد احللفاوي. 

يعتبر مسلسل »الوجه اآلخر«، ثانى بطوالت 
ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعد 
مسلسل »بحر«، وهو من تأليف أحمد عبد 

الفتاح وإخراج أحمد صالح والذى تم عرضه 
العام الماضى وقدم فيه المصرى الدراما 

الصعيدية للمرة األولى.

تســتعد الفنانة ديانا هاشــم الستئناف تصوير باقى مشاهد 
مسلســل »قــوت القلــوب«، متهيداً لعرض باقــى حلقات العمل، 
حيــث ُعــرض منــه 25 حلقــة قبــل شــهر علــى إحــدى القنوات 
املفتوحــة، وتــدور أحداثــه فــى إطــار اجتماعى درامــى فى 50 
حلقــة. وقالــت »هشــام« فــى حوارهــا لـ»املوجــز« إنها ســعيدة 
بالنجــاح الــذى حققه اجلــزء األول من العمــل، متمنية أن ينال 
إعجــاب املشــاهدين، مشــيرة إلــى أنها جتســد شــخصية فتاة 

مرفهة طائشة حتب شاباً هو الفنان إسالم جمال.
»قــوت القلوب« من بطولة ماجدة زكى، ومحمد أنور، وخالد 
زكــى، وإســالم جمــال، وســهرالصايغ، ورانيــا فريــد شــوقى، 
ومصطفــى درويــش، وفــراس ســعيد، نورهــان، وديانا هشــام، 
سمرعالم، وتأليف محمد احلناوى، وإخراج مجدى أبوعميرة.
وأشــارت إلى ســعادتها بنجاح دورها فى مسلســل »إال أنا«، 
والذى تدور فكرته حول 6 قصص مختلفة، كل قصة تدور فى 
10 حلقــات مــع أبطال ومؤلف ومخرج مختلف، حيث شــاركت 
مع الكاتب الكبير يسرى الفخرانى واملخرج محمد أسامة، فى 
حكايــة »أهل موســى«، والتى دارت فى إطــار اجتماعى عائلى، 
وجســدت دور ابنــة الفنانــة وفاء عامر، وكانــت تعمل محامية. 
وقالــت إنهــا حتمســت للمشــاركة فــى املسلســل، ألن الــدور 
الــذى ظهــرت بــه لم تقــدم مثله من قبــل، إضافة إلــى أن أكثر 
مشــاهدها مــع الفنانــة وفاء عامــر وهى من محبيهــا. وعبرت 
عــن ســعادتها بــردود الفعــل التى تلقتهــا حول شــخصيتها فى 
مسلســل »حــب عمــرى« مــع النجم هيثم شــاكر والــذى عرض 
فى رمضان املاضى، مضيفة أن العمل حظى بنســبة مشــاهدة 
عاليــة، وكان مــن األعمال املهمة التى أعادت لألذهان األعمال 
الدرامية الرومانســية. وأكدت أنها تبحث عن تأثير دورها فى 
العمــل أكثر من أى شــى، حيث تهتــم بالكيف أكثر من الكم فى 
اختياراتها، ألنها ترى أن العمل اجليد الذى يحمل رسالة أهم 
من غيره، مضيفة أنها تتمنى جتسيد شخصيات جديدة متس 
الشارع ومشكالته. وأشارت إلى أنها محظوظة جداً الشتراكها 
مع الفنانة الكبيرة يسرا، فى مسلسل »احلساب يجمع«، والذى 
جســدت من خاللــه دور ابنتها، وتعتبرها قدوتهــا فى التمثيل، 
كمــا أن العمــل معها كان حلماً حتقق، مشــيرة إلــى أنها تعلمت 
منهــا الكثيــر مثل التلقائية، وعدم التوتــر، وتتمنى تكرار العمل 

معها مرة أخرى.
واعتبرت نفســها محظوظة بالتعاون مع النجم الكبير يحيى 
الفخرانــى فى مسلســل »باحلجــم العائلى«، فهو مدرســة فنية 
يتعلم منها أى إنســان، فضاًل عن تواضعه ومســاعدته لكل من 
حولــه فــى العمل، موضحة أنــه كان دائما يوجه لها العديد من 
النصائــح، حيث نصحهــا بتنمية موهبتها، وحرصها دائما على 

اختيار وانتقاء األدوار، متمنية تكرار العمل معه مرة أخرى.
وأضافــت أنهــا تتمنــى تكــرار الوقــوف أمــام عدســة كاميرا 
املخــرج هانــى خليفة، حيــث تعلمت منه الكثير، واكتســبت منه 
خبرة كبيرة، وتتمنى الوقوف أمام عدسة كاميرا املخرج املميز 
شــريف عرفــة، ومحمد ياســن. وأشــارت إلى أنهــا ترغب فى 
جتســيد الســيرة الذاتية للفنانة هند رستم فى عمل فنى يخلد 
ذكراهــا، كمــا تتمنــى جتســيد شــخصية شــجر الدر فــى عمل 
تاريخــى، وكانــت تتمنــى الوقوف أمــام الفنــان الراحل محمود 
عبدالعزيــز. وقالــت »هشــام« إنهــا تعتبــر كل أدوارهــا محببــة 
إلــى قلبهــا، فكل عمــل يضيف لها خبــرة كبيرة، ويعلمها شــيئاً 
جديــداً مثل »باحلجــم العائلى«، و»بال دليــل«، و»كأنه امبارح«، 
و»احلســاب يجمــع«، و»أبوالعروســة«، و»قمــر هادئ«، مشــيرة 
إلــى أنهــا تتمنــى جتســيد شــخصية كوميدية، وخــوض جتربة 

سينمائية خالل الفترة املقبلة.

على رأسهم أنغام وأصالة وأحالم.. نجوم يتنافسون على سوق الغناء الخليجى

أنغام تستعد لطرح ألبوم خليجى.. وألبوم عاصى احلالنى يتنوع بني 3 لهجات
 أحالم تقدم 20 
أغنية في ألبومها..
وأصالة تثير الجدل 

داخل األزهر

تشــتعل املنافســة فــى ســاحة األغنيــة اخلليجيــة بصفــة خاصــة، وفى 
ســاحة األغنية املصرية والعربية، وذلك بعدما أعلنت بعض النجمات عن 
حتضيرهــن أللبومــات غنائيــة باللهجــة اخلليجيــة فــى 2020، فضال عن 
تواجــد فنانات خليجيات يجهزن لطــرح أعمالهن اجلديدة، هذا باإلضافة 

لباقى جنوم الغناء اللذين يستعدون طرح ألبوماتهم خالل الفترة املقبلة.
قــررت النجمــة الســورية أصالــة أن تغنــى فــى ألبومهــا اجلديــد باللهجة 
اخلليجي، والذى يحمل اسم »ال تستسلم » وطرحته أصالة أسابيع، وأكدت 
أصالة أن األلبوم مبثابة والدة جديدة لها، مشــيرة إلى أنها تعاونت فيه 

مع نخبة من الشعراء وامللحنن الكبار، وتقدم من خالله 20 أغنية.
وأثــارت أغنيــة »رفقــا«، والتى تأتــى ضمن ألبوم أصالــة اجلديد »ال 
تستســلم«، جــداًل واســًعا بعد هجوم رواد مواقــع التواصل االجتماعى 
على األغنية بســبب اقتباســها كلمات من احلديث النبوى الشــريف 

»استوصوا بالنساء خيرا«، حتى اتهمها البعض باإلساءة للدين.
وانتقلــت أزمــة األغنيــة »رفقــا« مــن جــدال السوشــيال ميديا 
ألروقة األزهر الشريف، بعدما أصدر مجمع البحوث اإلسالمية، 
بيانا، نصح فيه بعدم االستماع ألغنية »رفقا«، مؤكدا أن االستماع 

والترويج لها غير جائز شرعا.
أمــا الفنانــة أنغــام فقد نشــرت صورة لهــا من داخل االســتديو، 
عبر حســابها على«إنســتجرام«، وعلقت: »املاســتر جاهز.. ألبومى 
اخلليجى اجلديد.. مزح«، ويحتوى األلبوم على عدد من األغانى 
منها: »غريب، آخر لقاء، بعض اخلطأ، ال تستغرب، أدور، ابطى 
علــي، تســلم يدينــه، طاولــة، ألــف آســف، هنــا وهنــاك، ثالث 
حــروف« ومــن أبــرز الشــعراء الذيــن تتعاون معهــم أنغام  فى 
ألبومهــا اجلديــد :«بدر بن عبداحملســن، وعبــد الرحمن بن 

مساعد، وسعود بن عبداهلل«.
وكان آخــر ألبومــات أنغام طرحته باللهجة املصرية عام 
2019، وحمــل اســم »حالــة خاصــة جــدا«، كمــا طرحــت 

أغنية »بحبك وبرتاحلك« مؤخرا.
وروجــت النجمــة اإلماراتيــة أحــالم أللبومها اجلديد 
عبــر تويتــر منــذ أيــام ، قائلــة: »حريصــة علــى تقــدمي 
اجلديــد واألفضــل لكم، وإذا حبيــت اتكلم عن ألبومى 
فهو جاهز بنســبة 70% ينقصه تركيب صوتى واملكس 
وبعدها املاستر وبعدها أعلن عن موعد نزول األلبوم، 
أما بالنســبة للعمل ســنجل فهو مش فى حساباتى أبداً 
النى مركزة فى ألبومى أكثر وممكن لو عندى عمل جاهز 

أفاجئكم فيه«.
وكشــفت عن املوزعن املشــاركن فى األلبوم ، قائلة :«حبيت 
أغيــر كثيــر فى املوزعن للتنويــع والتجدد واملنافســة اجلميلة 
فاختــرت وليــد فايــد خالــد عــز ومدحــت خميــس وأســامة 
الهنــدي.. مــع حفــظ األلقــاب للجميــع، لهم منــى كل تقدير 

ومحبة، وكشفت عن نوع املوسيقى التى يقدمها األلبوم ».

وأكــدت أنهــا تتعــاون مــع الشــاعر الكبيــر خالــد الفيصل ضمــن األلبوم، 
مؤكــدة: »صحيــح يوجــد عمل للشــاعر الكبيــر خالد الفيصل، هذا تشــريف 
كبير فى مســيرتى مع املوســيقار العظيم طالل وتوزيع خالد عز«، وأشــارت 

أحالم إلى أن فى حوزتها 30 أغنية وستطرح فى األلبوم 20.
من األلبومات املنتظر طرحها أيًضا ألبوم »رابح 2020« للفنان الســعودى 
رابح صقر الذى أعلن رسمًيا االنتهاء من تسجيل كل أغنيات ألبومه اجلديد، 
كما كشــف فى وقت ســابق عن أســباب تأجيله عبر صفحته الرســمية على 
موقــع »تويتــر« قائاًل: »جمهورى احلبيب أواًل أحبكــم... وثانًيا األلبوم جاهز 
وراح نختار الوقت املناسفب لطرحه، الظروف احلالية صعب طرح أى عمل 

فيها«.
وعلــى اجلانــب املصــرى يواصل املطرب تامر حســنى حتضيــرات ألبومه 
الغنائى اجلديد على قدم وساق من أجل االنتهاء منه الفترة املقبلة استعداًدا 
لطرحــه للجمهــور فــى األســواق وعبر قناتــه الرســمية مبوقــع الفيديوهات 

الشهير »يوتيوب« واملتاجر اإللكترونية.
وانتهــى تامــر حســنى مؤخــًرا من تســجيل أغنيــة جديد حتمل اســم »قد 
الفــراق« التــى مــن املفتــرض طرحهــا علــى طريقــة الســنجل خــالل األيــام 
املقبلة، وتعاون فيها مع كل من الشــاعر الغنائى تامر حســن وامللحن واملوزع 

املوسيقى إسالم زكي.
كما انتهى أيًضا تامر حسنى من تسجيل أغنية أخرى حتمل اسم »هقولها 
تانــي« وتعــاون فيها مع الشــاعر الغنائــى أمير طعيمة وامللحــن محمد يحيى 
واملوســيقار الكبيــر عــادل حقــى وتعتبــر هــذة األغنيــة هــى األخــرى إحدى 

أغنيات ألبوم تامر حسنى اجلديد.
كمــا يســتعد املطــرب مصطفى كامــل لطــرح ألبومه اجلديــد، حيث قال: 
»ألبومى اجلديد يتضمن 8 أغنيات، وانتهيت من تسجيل أغنياته قبل انتشار 
فيروس كورونا املســتجد«، وكان يفترض اســتكمال وضع اللمســات األخيرة 
علــى أغنياتــه خالل فترة احلظــر، ولكنه فضل إيقاف تلــك اخلطوات خوًفا 
علــى صحته وصحة أوالده، مشــيًرا إلــى أنه فضل طرح أغنيتن من أغنيات 
األلبوم، وهما »مجرم«، و«حلوة البنات«، على أمل أن يطرح األلبوم كاماًل مع 
بداية الشــهر املقبل على أقصى تقدير، وكشــف أنه »يفكر جدًيا فى تصوير 

أغنية من أغنيات األلبوم بطريقة الفيديو كليب«.
كما أعلن الفنان كرمي أبو زيد عن طرح ألبومه الغنائى اجلديد »فكك من 
الناس«، والذى يعود به بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 15 عاًما منذ أن 
ألبوم »تفاحة آدم« عام 2005، وكشــف أبو زيد أن ألبومه اجلديد ســيتضمن 

5 أغنيات وسيطرحهم تباًعا، كل أسبوع أغنيتن.
أمــا ألبــوم الفنــان اللبنانــى عاصــى احلالنى اجلديــد الذى يحمل اســًما 
مؤقًتا هو »بعشقك«، فأصبح جاهًزا مع شركة اإلنتاج، وذلك متهيًدا لطرحه 
خالل موسم عيد األضحى املبارك، وذلك بعد تأجل طرحه من شهر فبراير 

املاضي.
ويتضمــن األلبــوم اجلديــد 10 أغنيــات، باللهجــات اللبنانيــة واملصريــة 
واخلليجيــة، وخــالل فترة انتشــار الفيــروس طرح احلالنى أغنيــة منه وهى 

أغنية »بعشقك«.

محمد متساح أمانى أبوعيسى

فبعــض مــن األعمــال ســبق تصويــر أجــزاء منهــا أماًل 
فــى اللحاق مبوســم رمضــان املنقضى، وأخــرى تعود إلى 
اســتوديوهات التصويــر كجــزء جديــد من أعمال املوســم 
الشــتوى للدرامــا املطولة ومسلســالت األجــزاء، وهذا ما 

يتحدث عنه "املوجز" خالل السطور املقبلة.
البدايــة مع الفنــان ماجد املصرى الذى يواصل تصوير 
مشــاهده املتبقيــة فــى مسلســله اجلديــد "الوجــه اآلخر" 
الذى يعرض حالًيا على الشاشــات، حيث يتناول املسلسل 
الــذى تبلــغ حلقاتــه ٤5 حلقة، العديد مــن القضايا املهمة 
فهــو يناقــش صــراع جمع األمــوال بطرق غير مشــروعة، 
وخــالل أحــداث العمــل يجســد املصــرى شــخصية رجــل 
أعمال يتزوج من نســرين طافش، حيث يعمالن فى شركة 
والدها، وتتوالى األحداث فى إطار من التشويق واإلثارة.
ويشــارك فــى بطولة املسلســل بجانب ماجــد املصرى، 
كاًل مــن نســرين طافــش، ندى موســى، هبــة األباصيرى، 
مادلــن طبــر، عماد رشــا، كارولــن عزمى، مهند حســن، 
دنيــا املصــرى، أحمد خليل، باإلضافة إلــى عدد كبير من 

ضيوف الشرف.
ويعتبــر مسلســل "الوجــه اآلخــر"، ثانى بطــوالت ماجد 
املصــرى فــى الدرامــا التليفزيونيــة بعــد مسلســل "بحر"، 
وهــو مــن تأليف أحمد عبــد الفتاح وإخــراج أحمد صالح 
والذى مت عرضه العام املاضى وقدم فيه املصرى الدراما 

الصعيدية للمرة األولى.
وبــدأ الفنــان أمير كــرارة األيــام املاضيــة تصوير أولى 
مشــاهد مسلسله اجلديد "عمر الناجى.. حرب طروادة"، 
حيث يعرض املسلسل على عدة أجزاء، ويتضمن كل جزء 
8 حلقــات فقط، ومن املقــرر عرضه على إحدى املنصات 
اإللكترونيــة خالل الفترة املقبلــة، وهو من تأليف وإخراج 

بيتر ميمى.
وفــى الســياق ذاته أنتهى مخرج العمــل بيتر ميمى، من 
معاينــة أماكــن التصويــر، حيــث مــن املقــرر تصويــر عدة 
مشــاهد فى القاهرة وبعض اإلســتديوهات، كما ســيصور 

فريق العمل فى العديد من الدول األوروبية.
ويعكف فريق عمل مسلســل "األنســة فرح" على تصوير 
مشــاهد اجلزء الثانى حتى يعرض على الشاشــات خالل 
الفتــرة املقبلــة وذلــك بعد فترة مــن التحضيــرات وترقب 
تطــورات األوضــاع بســبب أزمة انتشــار فيــروس كورونا، 
الذيــن  اجلــدد  الفنانــن  علــى  اإلســتقرار  إلــى  إضافــة 
ينضمــون إلى أحداث املوســم الثانى الســيما بســبب فتح 

خطوط درامية جديدة فى العمل.
مسلســل "اآلنســة فرح" مأخوذ من املسلســل األمريكى 
"Jane the virgin" ومقــرر عرضــه على أربع أجزاء وكل 
جزء يتكون من 22 حلقة، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة 
مــن جنــوم الفــن منهــم رانيــا يوســف، أســماء أبواليزيــد، 
محمــد كيالنى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد 
الرســول، جيالن عالء، مرمي اخلشــت، محمد عمروســى 

ومن إخراج أحمد اجلندى.
حيــث تــدور أحداث املسلســل حــول فتاة تدعــى "فرح" 
والتى جتســد شخصيتها أسماء أبو اليزيد فهى تعمل فى 
أحــد الفنــادق وحتاول أن تكرس بعض الوقت لدراســتها، 
 ويلعــب القــدر لعبتــه وتتعرض فــرح حلادث يقلــب حياتها 
رأساً على عقب، بعد حقنها باخلطأ فتحمل وهى عذراء، 
وذلــك وفًقــا للقصــة التى يــدور حولها املسلســل األجنبى 

الذى مت اقتباس أحداثه منه.
يقــوم  الــذى  "لؤلــؤ"  مسلســل  إلــى  باإلضافــة  هــذا 
صناعــه حالًيــا بتصويــر عــدد من املشــاهد داخــل إحدى 

اإلســتوديوهات فــى شــبرامنت، والتــى جتمــع بــن معظم 
أبطــال العمل منهم مى عمر وأحمد زاهر ونيرمن الفقى 
وآخرون، ويســتمر التصوير عدة أيام وبعدها ينتقل فريق 

العمل إلى ديكور آخر.
ومــن خالل هذا العمل تخوض مى عمر أولى بطوالتها 
املطلقــة فــى عالــم الدرامــا التليفزيونية، حيــث تظهر من 
خــالل أحــدث العمــل بدور مطربــة وهو مــا جعلها جترى 
العديــد من البروفــات على الغناء واإلســتعراضات خالل 

الفترة املاضية قبل إنطالق تصوير العمل.
مسلسل "لؤلؤ" إخراج محمد عبد السالم وإنتاج شركة 
ســينرجى، ومقرر عرضه فى بداية املوســم الشتوى، وهو 
بطولــة مــى عمر، أحمد زاهر، جنــالء بدر، نرمن الفقى، 
محمــد الشــرنوبى، إدوارد، هيــدى كــرم، ســلوى عثمــان، 
عمــاد زيــادة، ليلى أحمد زاهر، حمــدى هيكل وعدد آخر 

من الفنانن.
وخــالل األيام املاضية بدأ صنــاع حكاية "أبيض وردى" 
بطولــة الفنانة الشــابة جميلة عــوض، تصوير العمل الذى 
مــن املقــرر عرضــه على الشاشــات خــالل الفتــرة املقبلة 
ضمن أحداث مسلسل "إال أنا"، وجمعت املشاهد كاًل من 
جميلة عوض، وســلوى محمد علــى، وأحمد خالد صالح، 
خالد أنور، جنالء بدر، فراس ســعيد، ســلوى محمد على، 
والعمل من تأليف جنالء احلدينى، إخراج مرمي أحمدى.

مسلســل "إال أنا" تدور أحداثه فى 60 حلقة فهو عبارة 
عن مجموعة من القصص املســتقلة، كل قصة منها تدور 
فــى عشــر حلقات، وتســرد تلك القصــص وقائع وأحداث 
حقيقيــة فــى معظمهــا تتعــرض ملوضوعــات تهــم املجتمع 
بصفــة عامــة واملــرأة بصفة خاصــة، وتتنــاول موضوعات 
مهمــة مثل "الصمت الزوجى، طموح وكفاح املرأة، والعنف 

ضــد املــرأة، ونظرة املجتمــع للمرأة املطلقــة" وغيرها من 
املوضوعات.

وتعــود الفنانة الشــابة جميلة عــوض للدراما من جديد 
بعد غياب دام لثالث ســنوات، حيث إنها كانت قد قدمت 
آخر أعمالها الدرامية مسلســل "ال تطفئ الشــمس" ، عام 
2017، وشــارك فــى بطولته كاًل من فتحــى عبد الوهاب، 
ميرفــت أمــن، محمد ممدوح، أمينة خليــل، أحمد مالك، 

أحمد مجدى، وأخرون، وإخراج محمد شاكر خضير.
وأوشــكت الفنانــة منــى زكى علــى اإلنتهاء مــن تصوير 
مسلسل "تقاطع طرق"، حيث يتبقى لها نحو ثالث أسابيع 
ويدخــل املسلســل مرحلــة املونتاج اســتعداًدا لعرضه على 
القنوات خالل شــهر رمضان املقبل، ويواصل فريق العمل 
التصويــر بشــكل يومــى فــى الديكــور اخلاص باملسلســل، 
ويكثف مخرج العمل تامر محســن عدد ســاعات التصوير 

للبدء فى املونتاج.
عــادت منــى زكى لبالتوه "تقاطع طــرق" الفترة املاضية 
مع املخرج تامر محسن، إلستئناف تصوير مشاهد العمل، 
وذلك بعد توقف عدة أشــهر بســبب أزمة فيروس كورونا، 
والذى تسبب فى خروج العمل من شهر رمضان املاضى.

مسلســل "تقاطــع طرق"، من بطولة منــى زكى، ومحمد 
فــراج، ومحمــد ممــدوح، ســيد رجــب ومحمــد التاجــى، 
ومايــان الســيد، وحنــان يوســف وعــدد كبير مــن النجوم، 
وتأليــف وإخــراج تامر محســن، وتعود من خاللــه الفنانة 
منــى زكــى للدراما التليفزيونية بعد غيــاب أربع أعوام، إذ 
قدمــت آخر أعمالها مسلســل "أفراح القبــة"، عام 2016، 
وشــارك فــى بطولتــه أحمــد الســعدنى، رانيــا يوســف، 
إيادنصار، صابرين، جمال ســليمان، أحمد حجاج، سلوى 

عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسن.

ثورة كورونا

شرين جمال

جنوم الدراما يتحدون الفيروس امللعون ويواصلون تصوير املسلسالت
 أمير كرارة يخوض تجربة 

المسلسالت القصيرة ألول 
مرة من خالل »عمر الناجى.. 

حرب طروادة«.. و»تقاطع 
طرق« ُيعيد مني ذكي للدراما 

من جديد
 »الوجه اآلخر« ثانى 

بطوالت ماجد المصرى.. 
وبعد غياب ثالث سنوات عن 

الدراما التليفزيونية جميلة 
عوض تعود من جديد بـ 

"أبيض وردي"

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

تعيش بالتوهات التصوير حالًيا حالة من النشاط الفنى حيث 
يقوم عدد من النجوم بتصوير أعمالهم الجديدة وسط إجراءات 
وقائية بسبب ڤيروس كورونا، وتتنوع هذه المسلسالت ما بين 
األكشن والدراما االجتماعية والرومانسية، فالجمهور ينتظر من 

اآلن عرض تلك المسلسالت، 

»تامر حسنى يستعد لطرح ألبومه الجديد وينتهي من تسجيل »قد الفراق
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة
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ر

داليا مصطفى
تنتظر طرح فيلمها اجلديد »قبل األربعني« حيث 

دخل حاليًا مراحل املونتاج واملكساج وذلك بعد انتهاء 
تصويره األيام املاضية، استعدادًا لعرضه يف السينمات 

قريبًا، ولم تستقر اجلهة املنتجة على موعد نهائي 
حتى األن للعرض، ويشاركها بطولته بسمة وهالة 

فاخر وإيهاب فهمي وأحمد جمال سعيد ومحمد على 
رزق وسامي مغاوري ومعتز هشام، وقصة وسيناريو 

وحوار أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.

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

بطولته كل من عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد

هيدى كرم
شاركت جمهورها ومتابعيها، بصورة جديدة عبر خاصية 

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

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

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

أحمد العوضى، إسالم جمال، وعدد آخر من الفنانني.

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

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

عرض فيلم »ديدو« مع الفنانين كريم 
فهمى وبيومى فؤاد

زادت ظاهــرة جتــارب النجمــات فــى تقــدمي البرامــج 
خــالل اآلونــة األخيــرة، لرغبتهن فــى البقــاء دائماً حتت 
األضــواء والشــهرة بعــد تألقهــن فــى عالــم الفــن ولكــن 
ال يعلمــن أن مجــال تقــدمي البرامــج عالــم قائــم بذاتــه 
والنجوميــة ليســت كل شــىء، لذلــك فشــلن على كرســى 
املذيــع، لدرجة أن القنــوات الفضائية اعتذرت عن إعادة 
تقدمي برامجهن مرة آخرى لقلة نسب املشاهدات وسحب 
بعض اإلعالنات، وليس من الضرورى مهما كانت شــهرة 
وجنوميــة املمثلة جناح فكــرة البرنامج خاصة أنهن يقمن 
فجأة بتقدمي البرامج دون أى خبرات سابقة أو ألى مادة 
علميــة أو إعالميــة هادفــة وكان آخرهــن الفنانتــان رمي 

البارودى وهنا الزاهد. 
فشــلت الفنانــة رمي البــارودى فــى أولــى جتاربهــا فــى 
تقــدمي البرامــج ببرنامــج "شــارع النهــار" وبالرغم من أن 
البرنامج من املفترض أن يكون اجتماعى بشــكل رئيســى 
وتلــك البرامــج يتــم طــرح فيهــا كل مــا يهــم النــاس مــن 
موضوعــات عــن احلياة اليومية وما يعيشــونه إال أنها لم 

تناقش من خالله أى قضايا هامة تشغل اجلمهور.
كمــا مت منــع رمي البــارودى من الظهور على الشاشــة 
على جميع وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة 
واإللكترونية ملدة عام بعد قرار املجلس األعلى لتنظيم 
اإلعــالم، وذلــك بعدما تبن أنها تعمــل دون احلصول 

على ترخيص رسمى من النقابة املختصة.
وقــرار منــع ظهــور البــارودى جــاء بعد أيــام قليلة 
مــن إعالنهــا قــرب عــودة برنامجهــا "شــارع النهــار" 
فى موســمه الثاني، حيث قامت بنشــر صورة البوســتر 

الرسمى للبرنامج.
وكانــت آخــر أعمــال رمي مسلســل "جمــع ســالم" الذى 
عرض فى السباق الرمضانى املاضى مع زينة ودالل عبد 

العزيز ومحمد عالء.
وأكــدت الفنانــة هنــا الزاهــد خــالل مداخلــة هاتفيــة 

لبرنامج "أســرار النجوم" أنها لم تكن ترى نفســها مذيعة 
وإنهــا رفضت فى البداية تقــدمي برنامجها اجلديد "هزر 
فزر" والذى يعرض يومى الســبت واألحد من كل أســبوع، 
ويعتبــر البرنامــج تقليــداً والنســخة احلديثة مــن برنامج 
"بــدون كالم" الــذى كان يقدمــه الفنــان الراحــل حســن 

مصطفى فى فترة الثمانينات.
وبرنامــج "هــزر فــزر" بدأ عرضــه فى مــارس املاضي، 
وشــهد مشــاركة عــدد كبير مــن النجوم الذين ينقســمون 
إلى فريقن فى كل حلقة، ليتنافســوا خالل مجموعة من 
األلعــاب وهو برنامج ترفيهى لــم يعود على اجلمهور بأى 

فائدة.
يذكــر أن هنــا الزاهد يعرض لها حالياً فيلم "الغســالة" 
مــن بطولــة محمــود حميــدة وأحمد حامت ومحمد ســالم 
وأحمــد فتحــى وشــيرين رضــا، وتأليــف عــادل صليــب، 

وإخراج عصام عبد احلميد.
واعترفــت الفنانــة شــيرين عبــد الوهاب بأنهــا "مذيعة 
فاشــلة" بعــد تقدميهــا أولــى حلقــات برنامجهــا "شــيرى 
ســتوديو" وعلــى الرغــم مــن التحضيــر الــذى اســتغرق 
عــدة شــهور اخلاصة بالبرنامــج إال أن احلقيقــة وطبيعة 
البرنامــج جاءت أقل بكثير من املتوقع، حيث افتقرت إلى 

اإلبهار وعوامل اجلذب اإلعالمى والتلفزيوني.
ولم تخجل شيرين خالل حلقات البرنامج من اعترافها 
أمــام ضيوفهــا بأنهــا حتــب الرجــل "احلمــش" ممــا أثــار 
ضحــك احلاضريــن، كما أنها لم تتردد فى توجيه ســؤال 
للمطربة بوســى عن عمليات الشــفط والنفخ والرفخ وهو 
مــا أثــار غضــب العديد مــن جمهورها، وانتهــى البرنامج 
بعــد ثــالث حلقات فقط ولــم توضح ما إذا كانت ســتبدأ 

التحضير ملوسم ثانى أم ال.
وجتــرى شــيرين عبــد الوهــاب مفاوضــات مــع إحــدى 
جديــد  تلفزيونــى  برنامــج  لتقــدمي  الفضائيــة  القنــوات 
مبشاركة زوجها الفنان حسام حبيب، ومن املقرر أن يذاع 

البرنامج بشــكل أسبوعى وســيتضمن جلسات فنية يغنى 
فيهــا الثنائــى ويقدمــان أغانى قدمية وجديــدة، ويلقى 

البرنامــج الضوء علــى كيف تولد األغنية وكواليس 
اإلعداد لها من كلمة وحلن وتوزيع.

وتعتبــر الفنانــة بســمة أحد أبــرز النجمات 
الالتــى قدمــن البرامــج وبالرغــم مــن أنهــا 
قدمــت العديــد مــن البرامــج، حيــث عملــت 

كمذيعــة فى "قناة النيــل للمنوعات" و"درمي" إال 
أنهــا لم حتقــق أى جناحاً فى برنامجها األخير "من 

أنتــم" وتقــوم فكــرة البرنامــج على مناظــرة بن ضيفن 
مختلفن فكرياً أو سياسياً بعد الثورة.

وتسببت بسمة فى العديد من األزمات من خالل حلقات 
البرنامــج لعدم قدرته على التحكم فى زمام احلديث بن 
الضيوف وكان أبرزها عندما فقدت السيطرة على إدارة 
احلــوار بــن ضيــوف أحــدى حلقاتهــا اإلعالميــن وائــل 

اإلبراشى وتامر أمن منذ اللحظات األولى من احللقة.
يذكر أن برنامج "من أنتم" من إعداد إســامة الشــاذلى 
وإخراج حســام ســالمة، وهو البرنامج الذى شــهد عودة 
بســمة إلى تقدمي البرامج بعــد ابتعادها لفترة طويلة عن 

كرسى املذيع.
وأعلنــت قنــاة تلفزيــون دبــى وقــف برنامــج املطربــة 
اإلماراتية أحالم "ذا كوين" بعد عرض حلقة واحدة فقط 
منــه، وذلــك لرغبــة املشــاهدين الذيــن وجهــوا انتقادات 
حادة للمغنية التى وصفها البعض بـ "النرجســية"، وكتبت 
صفحة القناة عبر "تويتر" أنه نزوالً عند رغبة املشاهدين 
ومراعــاة ملطلــب اجلمهور، تعلن قناة دبــى عن إيقاف بث 

برنامج ذا كوين.
واعتبر نشطاء مواقع التواصل أن برنامج "ذا كوين" كان 
يشــوه صورة اإلمارات، وأنه ال يضيف للمشــاهد العربى 
وال للمشــترك أى قيمة، والقى وقف البرنامج استحســان 

العديد من مستخدمى السويشال ميديا.

الوجه األخر لنسرين طافش 

فنانات فشلن فى جتربة تقدمي البرامج 

شرين جمال

مسلسل »الوجه اآلخر« بطولة كوكبة متميزة من النجوم منهم، 
ماجد املصرى ونســرين طافش وندى موســى وعماد رشــاد وهبة 
األباصيرى ومادلن طبر ومهند حســنى وعماد رشــاد، وسيناريو 

وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.
وقالــت  »طافــش«، أنهــا لــن تقبــل البطولــة املُطلقــة علــى 
حســاب العمل نفســه، قائلة: »ما يهمنيش تكون بطولة ُمطلقة 
والســالم«، منوهة إلى أن هذا لن يجعلها تتنازل عن احملتوى 

القيمى والفنى واإلبداعى املوجود فى النص واملشروع. 
وأشارت نسرين طافش، إلى أن اهتمامها بأن تشارك فى 
عمل هادف ســواء كان بطولــة جماعية أو ُمطلقة، الفتة إلى 
أن هدفها من هذا هو ان يحقق العمل جناًحا ويراه اجلمهور 

ويستمتعون به ويتعلمون منه ويتفاعلون معه. 
وأعربت »طافش« عن ســعادتها من النجاح فى مصر، وحب 
اجلمهور املصرى لها، مؤكدة أنها تبادل املصرين نفس احلب، 
وتعشــق مصــر قبــل أن تبدأ العمــل فيها، الفتة إلــى أنها حزينة 
للتأخــر فى العمل مبصــر، وأنه كان يعرض عليها العمل بأفالم 
ومسلســالت مصريــة منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات، لكنهــا كانت 

مشغولة بحياتها والعمل فى سوريا. 
وحول حالتها العاطفية، قالت الفنانة نسرين طافش، إنها ال 
ترفــض الزواج، لكنها تنظر إليه مبنظور خاص، قائلة: »اجلواز 
حاجة حلوة، وأنا بحب املشروع ده، وإنى أعمل عائلة«، مشيرة 
إلــى أن الــزواج ليــس غايــة مطلقــة لديهــا: »مــش الغاية إنى 

أجتوز والسالم«. 
لهــا  بالنســبة  الــزواج  أن  طافــش،  نســرين  وأوضحــت 
اختيــارا، ويجــب أن يكون صحيًحا أواًل، مؤكدة أنها عندما 
جتــد اإلنســان الذى يســتحقها، وجدير بحبهــا وإخالصها 

ووفائهــا والتزامهــا ومشــاعرها وعواطفهــا؛ لــن تتــردد فى 
املوافقة عليه.

وأشــارت نســرين طافش، إلى أنه يجب أن يوجد بينها وبن 
شــريك حياتهــا، انســجام روحــى وفكــري، وأن لديهــا مواصفات 
خاصــة تبحــث عنهــا، ولــن تتردد فــى قبول شــخص تنطبق عليه 
هــذه املواصفــات، الفتــة إلــى أنها فــى الفترة احلاليــة تركز على 

عملها الفنى فقط. 
وحــول مواصفات شــريك أحالمها، أوضحت نســرين طافش، 
أنها مواصفات شــخصية أكثر منها شــكلية، فالشــخصية هى أن 
يكــون شــخصا ناجحــا يتمتــع بالثقة بالنفــس، ألنهــا ناجحة، لذا 
تريده ناجًحا ومنجًزا فى حياته، وأال يكون ال شــئ فى حياته قد 
حققــه، فــى الوقــت الــذى تكون حققــت هى كل شــئ، فهذا ليس 

توازًنا فى العالقة. 
وأضافــت »طافــش« أنهــا تبحــث عــن الكــرم ضمــن الصفــات 
الشــخصية، الفتــة إلــى أنــه ليــس املقصود الكــرم املــادي، ولكن 
الكــرم فى العواطف بـــ )التعبير واحلنية واحلب واإلحتواء(، هذا 

باإلضافة إلى الذكاء وحتديد أهدافه جيًدا، وحتقيق ذاته. 
وحــول املواصفــات الشــكلية، أوضحــت نســرين، أنهــا حتــب 
االستايل العربى أو الالتيني، وليس الغربي، فقالت: »مش عايزاه 

أشقر وبعيون ملونه وبشرة بلوندية«. 
وأشــارت نســرين طافــش، إلى أن شــخصية الفرفوشــة تظهر 
أكثــر لديهــا فى األماكــن الصحيحة من خالل السوشــيال ميديا، 
ألن الناس هناك يلمســون هذه الشــخصية، مؤكــدة أن عصبيتها 
مثيرة للضحك، فالعصبية ال تتمكن منها أكثر من 5 دقائق بعدها 

تقوم بحل املشكلة، وال جتعلها تطول.
وأكدت طافش، أنها ال حتب أن تتمكن العصبية منها وتستفحل 
بداخلها، الفتة إلى أنها ال حتب األشــخاص العصبين على طول 

املدى، ألن احلياة بالنسبة لها أبسط من ذلك. 

فاروق لطفى فاروق لطفى

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

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

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

أحمد فتحى:

وأشــار إلى أنه ســعيد جداً بــردود فعل 
اجلمهــور حــول مسلســل »اللعبــة« الــذى 
رمضــان  درامــا  موســم  ضمــن  عــرض 
املاضــى، حيــث تلقــى مــن خاللــه مرتــن 
ردود فعــل قوية، وذلــك بعد عرضه للمرة 
األولــى علــى إحدى املنصــات اإللكترونية 
وللمــرة الثانيــة بعــد عرضــه على شاشــة 
»إم بــى ســى مصــر«، وذلــك بعــد النجاح 
الســاحق الــذى حققه فى عرضــه األول. 
وأكــد »فتحــى« أنه من املنتظــر إنتاج جزء 
ثان من مسلســل »اللعبة« بعد جناح جزءه 
األول ســواء على املنصــات اإللكترونية أو 
علــى الشاشــة الصغيــرة، مؤكــداً أنــه مع 
إنتاج أجزاء ثانية من األعمال الفنية طاملا 
بهــا رســالة هادفة للجمهــور. وأضاف أن 
األسباب الرئيسية وراء حماسه للمشاركة 
فــى بطولــة العمــل متثلــت فــى أن جميــع 
فريــق املسلســل أصدقــاؤه، ومنهــم املنتج 
أميــر شــوقى وهــو مــن أقــرب األصدقاء 
إلــى قلبــه وأكثــر من أخ، وكذلــك الفنانن 
جتمعهــم  حيــث  ماجــد  وهشــام  شــيكو 
»كيميــا« خاصة، وكان أول تعاون يجمعهم 
مــن خالل فيلم »بنات العــم«، إضافة إلى 
املخــرج معتز التونــى الذى تعاون معه فى 
العديد من األعمال الفنية بداية من فيلم 
»كابنت مصر«، مضيفاً أن دوره وســيناريو 
العمل كلها عوامل رئيســية كانت الســبب 

وراء مشــاركته فى العمل. وأشــار إلى أنه 
ينتظــر طــرح أحــدث أعماله الســينمائية 
فيلــم »ديدو«، الذى تأجــل عرضه مؤخراً 
بســبب فيروس كورونا املستجد، وهو أول 
عمــل فنــى مصــرى »جرافيكــس«، وتدور 
أحداثه حول 5 أشخاص يتم حتويلهم فى 
وقــت مــا إلى عقالت أصبــع، فيقعون فى 
العديــد من املفارقــات واملغامرات املثيرة، 
ويحاولون النجاة فى إطار من الكوميديا.
ويشــارك فى بطولة »ديــدو« كوكبة متميزة 
من النجوم، منهم كرمي فهمى، وبيومى فؤاد، 
وحمــدى امليرغنــى، ومحمــد ثــروت، وهــدى 
الشــرف  ضيــوف  مــن  ومجموعــة  املفتــى، 
ومنهم أحمد فهمى، وهشــام ماجد، وشــيكو، 
الســبكى  كــرمي  إنتــاج  مــن  وهــو  وغيرهــم، 
ومحمــد أحمــد الســبكى، وســيناريو وحــوار 
كــرمي فهمــى، وإخــراج عمــرو صــالح. وأكد 
أنه ممثل شــامل وليس ممثاًل كوميدياً فقط، 
حيــث قــدم األدوار التراجيديــة وأجــاد فيها 
بجانــب الكوميديــة، مؤكداً أنه مــن الطبيعى 
أن يحــب اجلمهــور الفكاهــة، ولكــن هنــاك 
أيضاً شــخصيات إنســانية حقيقية جتمع كل 
الصفــات مــن حــزن وضحك وحــب وكراهية 
وهو ما يســعى دائمــاً لتقدميه إلى اجلمهور. 
وأضــاف أن حلــم أى ممثــل أن يكــون »جنــم 
شــباك«، ولكن احللم األكبــر الذى يراوده أن 
ميثــل كل الشــخصيات باجلــودة التــى يحلــم 

بهــا، مــن خــالل تقــدمي أعمــال فنيــة مهمــة 
تترك بصمات مشرفة لدى اجلمهور. وأشار 
إلــى أن جميع النجــوم املصرين العظماء هم 
مثلــه األعلى فى مجــال التمثيل، ولكن أقرب 
النجــوم الذيــن تأثــر بهــم مــع مــرور الزمــن 
النجــم الراحل نور الشــريف، مشــيراً إلى أن 
شخصيته احلقيقية قريبة جداً من شخصية 
»رضــا« التــى قدمهــا فى فيلم »ســاعة رضا« 
ومت طرحــه بــدور العــرض الســينمائى، ومن 
املقــرر طرحه على القنــوات الفضائية خالل 
الفتــرة املقبلــة ألنها شــخصية إنســانية جداً 
لشــاب يقطــن فــى إحــدى املناطق الشــعبية. 
وأكــد »فتحــى« أنــه يتمنــى جتســيد عدد من 
الشــخصيات منها شــخصية »املهمش« وذوى 
الهمم، حيث لم تقدم حياتهم فى السينما إال 
فــى أعمال قليلة، مشــيراً إلــى أنه ليس ضد 
ورش التمثيل، لكنه مع الورش احلقيقية فقط 
التــى يتولــى إدارتهــا مجموعة مــن املوهوبن 
فــى عالــم التمثيــل، والذين ميتلكــون خبرات 
فنية مهمة، لذلك ال بد أن تبنى ورش التمثيل 
على أسس صحيحة حتى تقدم مواهب فنية 
إلى ســوق العمل. وأشــار إلــى أن العديد من 
املسلســالت نالت إعجابــه فى ماراثون دراما 
رمضــان املاضــى، منهــا »االختيــار« بطولــة 
النجــم أميــر كــرارة، و»الفتــوة« للنجم ياســر 
جــالل، و»ليالينــا 80« بطولــة الفنانــن إيــاد 

نصار وغادة عادل.

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

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

مع الفنانين أحمد حاتم وهنا الزاهد

سقوط 
آخرهن ريم البارودى وهنا الزاهد.. وشيرين عبدالوهاب تؤكد فشلت فى مهنة المذيعةالنجمات
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السنة الثامنة عشرة

مجموعة فرج اهلل هى مجموعة ٨٢
شركات مصرية تأسست عام 1973 على 

يد المهندس فرج عامر الرئيس الحالى 
لمجلس إدارة المجموعة وتعمل فى مجال 

الصناعات الغذائية

املرتــب  بــدور  املصــرى  األهلــى  البنــك  قــام 
الرئيســى األولى ووكيل  التمويل ووكيل  الضمان 
فى التحالف املصرفى الذى يضم كال من البنك 
األهلــى املصــري، البنــك التجارى الدولــى مصر، 
البنــك العربــي، البنك العربــى االفريقى الدولي، 
التجــارى وفا بنك ايجيبت، املصرف املتحد، بنك 
االمــارات دبى الوطنى وبنك قطر الوطنى األهلى 
كمرتبــن رئيســين اوليــن، وهو التحالــف الذى 
يســتهدف متويــل مشــترك طويل األجــل لصالح 
مجموعة فرج اهلل وذلك مببلغ 2,05 مليار جنيه.

وفــى تعليــق لــه علــى التحالــف، أكــد هشــام 
عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك األهلى املصرى 
ان اســتراتيجية البنــك تهدف الــى دعم توجهات 
الدولــة وخططهــا للنهــوض بالصناعة وتشــجيع 
املصانــع املصريــة على التوســع محليــا وإقليميا، 
مــع توفيــر كافــة التيســيرات للمســتثمرين التى 
تســاعدهم على االســتمرار فى التواجد بالسوق، 
وهو ما يؤكد حرص القطاع املصرفى بشكل عام 
والبنك األهلى املصرى بشكل خاص على تشجيع 
املنتــج املصــرى وما يوفره من فرص عمل للعمالة 
املصريــة فى ضوء التحديات احلالية وما لها من 
تبعــات اقتصاديــة واجتماعية، خاصــة أنها تأتى 
فــى اطــار مبــادرة البنــك املركــزى املصــرى لدعم 
القطاعــات الصناعيــة لتخفيــف األعبــاء امللقــاة 
على الشركات الصناعية ومساعدتها فى متابعة 
خططها االستثمارية واإلنتاجية وأيضا التوسعية، 
وهو ما شــجع البنك األهلى املصرى على املبادرة 
مبشــاركة بنوك التحالف لدعم شركات مجموعة 
فرج اهلل اســتنادا للدراســة االئتمانيــة التى متت 

علــى التمويــل وكــذا التدفقات النقديــة لكل من 
شــركات املجموعة، وأشــار عكاشــة  الى أن مثل 
تلك التحالفات تعكس قدرة البنوك على حتقيق 
التكامــل الفعــال وااليجابــى لدعــم اســتراتيجية 

الدولة فى دفع عجلة التنمية.
وأضــاف  يحيى ابو الفتــوح نائب رئيس البنك 

األهلى املصرى ان البنك يهدف من هذا التمويل 
املشــترك إعــادة هيكلة مديونيــات مجموعة فرج 
اهلل ومتويــل جانــب مــن احتياجــات رأس املــال 
العامــل وكــذا تعزيــز قــدرات شــركات املجموعــة 
وتعظيــم قدراتهــا اإلنتاجيــة وتوســيع أنشــطتها 
بهــدف االســتحواذ علــى حصة أكبر من الســوق 

احمللية املتنامية مع دعم الصادرات إلى األســواق 
اإلقليميــة ومبا يتفــق مع مســاعى البنوك لدعم 
متويــل املشــروعات الصناعيــة وتذليــل العقبــات 
التــى تواجــه املصنعــن خاصــة ان هــذا الدعــم 
سيسهم ايضا فى توفير فرص عمل جديدة فى 
مصانــع املجموعة فى مدينة برج العرب اجلديدة 

ملواجهة الطلب املتزايد محليا وعامليا .
ومن جانبه اشاد شريف رياض رئيس مجموعة 
االئتمان املصرفى للشــركات والقروض املشــتركة 
بالبنــك األهلــى املصــرى باجلهــود املبذولــة مــن 
البنــوك املشــاركة لتوفيــر متويــل مشــترك طويل 
املجموعــة  لشــركات  أعــوام   10 مدتــه  االجــل 
وكــذا بفريــق العمــل احملتــرف مــن العاملــن فى 
القطاعــات املعنيــة بتلك البنــوك ودورهم الفعال 
فــى مختلــف مراحــل التمويــل بــدءا مــن مرحلــة 
الدراســة والتنســيق وحتى خطــة التنفيذ لتوفير 
التمويــل املطلــوب لتغطيــة مختلــف احتياجــات 

املجموعة التمويلية.
ومــن اجلديــر بالذكــر ان مجموعــة فــرج اهلل 
هــى مجموعــة شــركات مصريــة تأسســت عــام 
1973 علــى يــد املهنــدس فــرج عامــر الرئيــس 
احلالــى ملجلــس إدارة املجموعة وتعمل فى مجال 
الصناعــات الغذائيــة مبختلــف أنشــطته ألكثــر 
مــن 1130 ســلعة مــن األلبان والعصائــر واألجبان 
واللحــوم املصنعة واخلضروات املجمــدة والفواكه 
للسوق احمللية والتصدير ألكثر من 90 دولة حول 
العالــم، وتعــد إحــدى أكبــر شــركات الصناعــات 
الغذائيــة فــى مصــر ومتتلــك 3 شــركات، و15 

مصنًعا، ويعمل بها نحو 20 ألف عامل.

كشــف محمد الشــن رئيس مجلس ادارة شــركة ماســتر جروب 
للتطويــر العقارى عن اطالق احدث مشــروعات الشــركة » ســيتى 
اوفــال »  املقــام على مســاحة 37 فــدان مبنطقــة الR7 بالعاصمة 
االدارية اجلديدة الفتا إلى أن هذا املشروع يعتبر أحد املشروعات 
االســتثنائية املميــزة جــدا بالعاصمة ويدعم إســتراتيجية الشــركة 
املســتقبلية فى تنفيذ مشــروعات عمرانية مســتدامة تكون اضافة 
قويــة للمجموعــة لتعميــق جذورهــا مبجــال التطوير العقــارى فى 
مصر مؤكد ان » سيتى اوفال »  يعد املشروع الثانى للشركة داخل 
العاصمــة االداريــة ولــن يكــون األخير وذلــك اميانا منهــم باهمية 
االســتثمار فــى العاصمة خــالل الفترات املقبلــة باعتبارها واحدة 
من  الوجهات االســتثمارية األكثر جاذبية ملصر اآلن ســواء محليا 

او خارجيا
 وأشــار فــى مؤمتــر صحفــى عقد لالعــالن عن كافــة تفاصيل 
املشــروع ان ســيتى اوفــال » مجتمــع عمرانــى اســتثنائى من حيث 
املكان والتصميم والطبيعة اخلاصة التى تعطيه طابع مميز وفريد 
نظــرا لوجــوده بأعلــى ربوة باملنطقة والتى ترتفــع نحو 12 متر عن 
سطح األرض ممايعطى املشروع جاذبية واطاللة فريدة من نوعها 
علــى عــدد من املناظر الطبيعيــة واملبانى املبهــرة بالعاصمة  الفتا 

إلى أن استثمارات املشروع تقترب من ٦ مليارات جنيه
ومستوحى من الطبيعة اإلجنليزية التى متتاز بالسكينة والهدوء.
وأضــاف الشــن ان املجموعــة بهــذا املشــروع ســتقدم مفهومــا 
جديد فى مجال التطوير العقارى يكون مبثابة اضافة قوية للسوق 
حيث ميتاز املشروع بتنوع املناطق السكنية بداخله والتى تشكل كل 
منها منطقة مســتقلة بذاتها وبطبيعتها اإلجنليزية  اخلاصة داخل 
مجتمع عمرانى واحد بخدمات ترفيهية مميزة جدا حتاكى احلياة 
اإلجنليزيــة فقــد مت فــى التصميم مراعــاة الشــكل اجلمالى الذى 
يعكــس اصالة احلياة اإلجنليزية بشــكل عصرى فى كافة تفاصيل 

املشروع
اما بالنســبة لرؤية الشــركة خالل الفترة املقبلة اشــار الشن ان 
عملهــم فى مجال التطوير العقارى مبنى على رؤية واضحة تعتمد 
على انتقاء الفرص االســتثمارية اخلاصة بالشــركة وذلك لتحقيق 
املســتهدف وهــو الوصــول ألن تكــون مجموعــة ماســتر جروب من 
أهم 5 شركات فى مجال التطوير العقارى خالل السنوات القليلة 
املقبلة من خالل تعميق مفهوم السكن و تقدمي مشروعات عمرانية 
مســتدامة تكون عالمة فارقة فى الســوق املصرى نستهدف شركة 
مصرية عاملية لنا وجهة نظر نريد تطبيقها خالل السنوات املقبلة 
رأس سدر الصعيد سيناء هدفنا هو الوصول إلى أن نكون اكبر 10 
شركات فى مصر والشرق األوسط خالل اخلمس سنوات املقبلة

واشــار الشــن إلى أن الســوق ســيتعافى قريبا بعد أزمة كورونا 
وهــى أزمــة عامليــة أثرت علــى دول عظمــى اقتصاديــا واجتماعيا 
حجم مبيعاتنا قل طبعا وتأثيرها ولكن بدأنا نســتعيد عافيتنا فى 
املبيعــات والتســويق بنســب تقــدم محترمة جدا عقــب أزمة عاملية 

متوقعا ان تنتهى األزمة خالل الشهور األولى من 2021 

قانــون التصالــح مــع مخالفــات البنــاء أحــد أهــم اخلطــوات 
اإليجابيــة والتــى حتمى فى املقام األول املســتهلك الذى ســيراعى 

مستقبال شراء وحدة عقارية قانونية حتافظ على ممتلكاته
اما بالنسبة للعميل االجنبى أشار الشن إلى ان العميل االجنبى 
بــدأ يهتــم جــدا بالعاصمة االدارية هذا املشــروع الــذى غير وجهة 
نظــر العالــم بالكامــل عن مصــر ووضعها على خريطة االســتثمار 
العاملية فى مشروعات حقيقية اآلن تنفذ على أرض الواقع وايضا 
مدينــة العلمــن اجلديــدة هــذه املشــروعات العمالقــة ومعــدالت 
االجناز الغير مسبوقة أصبحت مشجع رئيسى للمستثمر االجنبى 
وثقتــه فــى ضمــان عوائــد اســتثماراته داخــل مصر فى عــدد من 

مشروعات لم يراها من قبل 
موضحــا أن الشــركة تخطــط لالجتــاة لالســتثمار فــى ســيناء 
مــن خالل تطوير مشــروع ســياحى براس ســدر وكــذا التوجه نحو 
الســاحل الشــمالى والصعيد من خالل محافظتى املنيا وأســيوط، 
لــذا فجميع الفرص االســتثمارية مطروحــة ولن نتوانى عن اغتنام 
الفرص االســتثمارية التى تتناســب مع امكانيات الشــركة ورؤيتها 

املستقبلية، 
وقــال محمــد منيــر - نائب رئيــس مجلــس االدارة ان املجموعة 
تســعى لتحقيق االنتشــار خارجيا من خالل شركة أكسفورد احدى 
شركات املجموعة التى تتولى التسويق العقارى ملشروعات الشركة 
فى مصر وعدد من الدول العربية واألوروبية حيث  متتلك الشركة 
فرع بدبى منذ عامن وتســعى لفتح فروع جديدة بكاًل من الكويت 

والســعودية الفتــا إلى أنها تســاعد فــى فكرة تصديــر العقار التى 
تتبناهــا الدولــة وحتقــق نتائــج إيجابية مؤكــدا أن العقــار املصرى 
ميتاز مبعدالت طلب عالية جدا فى دول اإلمارات والدول العربية 
بوجــه عــام وحتديــدا فــى املــدن اجلديدة مثــل العاصمــة االدارية 

والعلمن اجلديدة 
واضــاف منيــر ان املجموعــة وضعــت خطــة متكاملــة لتصديــر 
العقــار والوحــدات اخلاصــة مبشــروعاتها  ) ذا ســيتى العاصمــة 
- وابيــزا تشــيل اوت - ســيتى اوفــال (  فــى عــدد مــن الدول مما 
سيســاعد فى تســويق وحدات املشــروعات خارجيا وويتماشى مع 

خطة الدولة فى دعم تصدير العقار 
وأضــاف محمــد اخلولى - رئيس قطاع التســويق باملجموعة ان 
مشــروع » ســيتى اوفــال » العاصمــة يتميــز بأنه مشــروع عمرانى 
ذكــى متكامل اخلدمات ذو طابع اجنليزى حيث مالعب الكروكيت 
واملبانى جولف وممرات السير واماكن للتريض والنادى االجتماعى 
ومتنوع الوحدات حيث يتكون من ثالثة مناطق مختلفة لكل مرحلة 
منهــم طبيعــة خاصة متيزها عن غيرها داخل املشــروع مســتوحاة 
مــن طبيعــة الزهــور اإلجنليزية اخلالبة وهــم منطقة » بوجن فيال 
» والتــى حتتــوى على 31 فيال متتاز بانتشــار زهرة البوجن املميزة 

على املبانى  
ومنطقة ويستريا وهى منطقة وحدات التوين هاوس وتتكون من 
3٤ توين هاوس  والتى تتميز بانتشار زهرة الويستريا الثنائية على 

املبانى بالكامل وتعطى شكال ملكيا للمكان

البنك األهلى املصرى يرتب متويل مشترك لصالح مجموعة فرج اهلل مبشاركة 7 بنوك

» ماستر جروب »  تطرح » سيتى اوفال » ثانى مشروعاتها بالعاصمة االدارية اجلديدة 

فــى إطــار توســعاتها العمرانية، أطلقت شــركة 
هايــد بــارك للتنميــة العقاريــة، أولى مشــروعاتها 
فى غرب القاهرة فى قلب مدينة ٦ أكتوبر والذى 
يحمــل اســم » TAWNY« والــذى يعتبــر امتداد 
ملشــروع الشــركة الرائد مبنطقة التجمع اخلامس« 

هايد بارك«.
املشــروع اجلديد يقع فى موقع متميز فى قلب 
املنطقــة الســكنية فــى ٦ أكتوبــر محــاط بجميــع 
الطــرق الرئيســية مــن محــور 2٦ يوليــو، طريــق 
مصــر األســكندرية الصحراوى و طريــق الواحات، 
مبستهدف مبيعات بحوالى 2 مليار جنيه مصرى 

للمرحلة االولى.
وينفــذ مشــروع« TAWNY« علــى مســاحة 31 
مــن  تتعــدى %20  ، مبســاحات مبانــى ال  فــدان 
اجمالــى مســاحة املشــروع ،علــى ان يتم تســليمه 

بالكامل فى بداية عام 202٤.
قــال أمن ســراج العضــو املنتدب لشــركة هايد 
يأتــى ضمــن خطــة  املشــروع  أن  للتنميــة  بــارك 
التوســعات التــى تســعى اليهــا الشــركة، يتمتــع 
»TAWNY« مبوقــع اســتراتيجى ممتــاز مــن حيث 
موقعه الفريد بغرب القاهرة على محور 2٦ يوليو 
وعلى مقربة من جميع اخلدمات و املدارس ونادى 

اجلزيرة الرياضي.
صــرح أمن ان املؤشــرات احلاليــة تؤكد على أن 
الســوق العقــارى سيشــهد انطالقــة خــالل الفترة 
القادمــة، مؤكــًدا أن القطــاع مازال ميثل بالنســبة 

للمستهلك االستثمار االمن.
ملشــروع  العــام  االجتــاه  ان  »ســراج«  وأوضــح 
»TAWNY« أن يتم تنفيذه على مســتوى كبير من 
التطــور لتكــون املبانــى و املســاحات علــى الطراز 
اخلضــراء  باملســاحات  االهتمــام  مــع  احلديــث، 

جلميع الوحدات حتى يتســنى للمالك االســتمتاع 
بها.

يتكون مشــروع »TAWNY » من 21٦ فيال فقط 
مختلفــة املســاحات ما بــن 2٤0 -288 متر لتلبية 
جميع االحتياجات وكافة األذواق، وســيتم ألول مرة 
بهايــد بــارك طــرح QUADS-VILLA مــن خــالل 

TAWNY
نــادى  امــام  متميــز  TAWNY مبوقــع  تخظــى 
اجلزيــرة الرياضي،وعلى بعد خطــوات من املوالت 
واحملــالت التجاريــة، كما يحيط باملشــروع العديد 
واأللســن،  »ليســيه،  مثــل  الدوليــة  املــدارس  مــن 
ومدرســة الشويفات الدولية، و املدرسة األميريكية 

الدولية، واملدرسة البريطانية الدولية«.

إطــالق  عــن  لألدويــة  مصــر  ســاندوز  أعلنــت 
عالجــن جديديــن مثبطــن للمناعــة، أثبتــا قدرة 
كبيرة على زيادة معدالت جناح عمليات زرع الكبد 
والكلــى، باإلضافة إلى حتســن النتائــج الصحية 
للمرضــى. وقــد مت اإلعــالن عن إطــالق العالجن 
اجلديديــن عبــر الواقــع االفتراضــى علــى مــدار 
يومــن، حيــث شــهد اليــوم األول حضورمجموعة 
مــن أطبــاء الكلــى حتت رعايــة اجلمعيــة املصرية 
ألمــراض وزراعــة الكلــى، بينمــا كان اليــوم الثانــى 
موجًها إلى أطباء الكبد على مستوى اجلمهورية. 
وصــرح ســامح الباجــوري، رئيــس مجلــس إدارة 
شــركة ســاندوز مصر لألدوية: »لقــد كانت جتربة 
إطــالق هذيــن العالجــن املثبطــن للمناعــة على 
الواقــع االفتراضــى أمٌر جديد بالنســبة لنا، ولكن 
فــإن  كوننــا شــركة رعايــة صحيــة  مــن منطلــق 
حــس املســئولية لدينــا يســتوجب اتخــاذ التدابير 
االحترازيــة الالزمة حلماية املرضى واألطباء خالل 
هــذه الفتــرة الصعبــة. وألن زراعة األعضــاء تعتبر 
ضمن املجاالت احليوية الهامة بالنســبة لساندوز، 
فقد حتمسنا بدرجة كبيرة ملا أتاحته هذه الفرصة 
مــن اإلعــالن إلكترونًيا عن إطــالق هذين الدواءين 
اجلديدين من جوانب إيجابية السيما فيما يتعلق 
بإتاحــة العــالج لعــدد أكبــر مــن املرضــى، ووجــود 
تغطيــة أكبر للرعاية الصحيــة احلكومية، وتوعية 
األطباء املصريــن بأحدث العالجات املتوفرة، وهو 

ما مينح املرضى شعوراً متجدداً باألمل«. 
ويتوفر العالجان املثبطان للمناعة، تاكروليموس 
موفيتيــل  ومايكوفينوليــت  جــم(  و1  )جرعــة 0.5 
)500 مجــم(، بالفعــل فــى العديــد مــن األســواق 
حــول العالم، وقــد أظهر كالهما جناحــاً ملحوظاً 
فــى تقليــل نســب رفض األعضــاء املزروعــة ودعم 
املرضــى فــى حتقيق جــودة حياة أفضــل. ولتوفير 
لــدوره  نظــراً  خاصــة  أهميــة  تاكروليمــوس  دواء 
احليــوى والضــرورى فــى تعزيــز معــدالت البقــاء 
للمرضــى وجنــاح عمليــات زرع األعضــاء مقارنــًة 
ببقيــة األدويــة املثبطــة للمناعــة. وقــد مت إنتــاج 
الدواءيــن وفقــاً ملعايير ســاندوز العاملية الصارمة، 

واجتــاز كل منهمــا اختبارات ومعايير جودة دقيقة، 
ممــا أدى حلصولهمــا علــى موافقــة هيئــة الغذاء 
والــدواء األمريكية2. وفــى هذا الصدد، صرح بيتر 
عفت، مدير القطاع الطبى بشركة ساندوز مصر: 
»ال يتوقــف األمــر عند هذا احلــد، فقد مت تطوير 
كال العالجــن وفًقا لإلرشــادات الصارمة اخلاصة 
بإنتــاج األدوية املثيلــة٤، التى تعد ضرورية لضمان 
اســتدامة نظــم الرعاية الصحية. ففــى الفترة ما 
بــن عامــى 2005 و2015، أتاحــت األدويــة املثيلــة 
)خــارج بــراءات االختــراع( احلصــول علــى أدويــة 
ضروريــة بنفــس امليزانيــة لِضعــف عــدد  املرضى 

فى أوروبا5.« 
وأضــاف ســامح الباجوري، رئيــس مجلس إدارة 
شركة ساندوز مصر لألدوية: »يسعدنا أن نؤكد أن 
مصــر قد تقدمت خالل الســنوات املاضية تقدًما 
ملحوظــاً فــى عمليات زراعــة الكلــى والكبد، وهو 
مــا أنقــذ حيــاة العديد مــن املرضــى. ويأتى على 
تطويــر  األخالقيــة  ومســئوليتنا  أولوياتنــا  رأس 
وســائل رائــدة تتيح أدوية وعالجــات عالية اجلودة 
ملزيــد مــن املرضى، والتعــاون مع اجلهــات احمللية 
كلما أمكن، لضمان إتاحة أشــمل وأكثر اســتدامة 
لهــذه العالجات الضرورية املنقــذة حلياة املرضى. 
ولــدى ســاندوز حافظــة كبيرة مــن املنتجات تضم 
حوالــى 1000 نــوع  فــى مجاالت عالجيــة مختلفة 
)مثــل: مضادات العدوى، وعالجات أمراض اجلهاز 
اجلهــاز  وأمــراض  األلــم،  ومســكنات  التنفســي، 
ونحــن  احليويــة(،  والبدائــل  واألورام،  الهضمــي، 
فخــورون بخدمة أكثر من 500 مليون مريض حول 

العالم سنويا3-1ً.« 

    فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم القطاعات الصناعية وبقيمة 2,05 مليار جنيه 

باستثمارات تقترب من ٦  مليارات جنيه 

 عكاشة: استراتيجية البنك تهدف الى دعم توجهات 
الدولة وخططها للنهوض بالصناعة وتشجيع المصانع 

المصرية على التوسع محليا وإقليميا

يقع فى موقع متميز فى قلب المنطقة السكنية

ضمن األدوية األساسية لمرضى زراعة الكبد والكلى

هايد بارك تطلق مشروعها اجلديد 
»Tawny« بـ 6 أكتوبر

ساندوز مصر تطلق أدوية مثبطة للمناعة للمساعدة 
فى حتسني توافق اخلاليا عند زراعة األعضاء

محمد الشين : المشروع يقدم مفهوما جديدا للسكن فى مصر ويعمق جذور المجموعة بالسوق العقارى 
العاصمة االدارية واحدة من الوجهات االستثمارية األكثر جاذبية لمصر اآلن 

فــى إطــار اهتمــام الدولــة بالتنميــة املســتدامة 
لكافــة محافظــات مصــر خــالل الفتــرة املقبلــة 
الشــاملة  التنميــة  فــى  اخلــاص  القطــاع  ودمــج 
باعتباره شــريكا أصيال للدولــة فى التنمية وقعت 
محافظــة بورســعيد وشــركة نيــو بــالن للتطويــر 
العقــارى امــس بروتوكول  من أجل انشــاء وتطوير 
ســاحة مصــر مبدينــة بورســعيد والتــى ســتكون 
عالمــة مميــزة للمدينة وجزء أصيــال من مخطط 
التطوير الشــامل الذى تنفذه احملافظة اآلن وذلك 
فــى احتفاليــة باملركز الثقافــى باحملافظة احياها 

املوسيقار عمر خيرت 
حيــث وقــع البرتوكــول اللــواء عــادل الغضبــان 
محافــظ بورســعيد   ووليــد خليــل رئيــس مجلس 

إدارة شركة نيو بالن  للتطوير العقارى
وقال اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ 
بورســعيد  محافــظ بورســعيد فــى كلمتــه خــالل 
حفل التوقيع  أن منطقة ساحة مصر والتى سيتم 
تصميمهــا علــى أعلــى مســتوى باعتبــار املنطقة 
مــن أهــم املناطق الســياحية اجلاذبــة باحملافظة ، 
الفتا ألهمية الشــكل اجلمالــى واحلضارى ملنطقة 
ســاحة مصر وتوفير أماكن لكبار السن واالهتمام 
باملســطحات اخلضــراء والزهور داخــل احلديقة ، 
وتنفيــذ عمــل فنــى مميــز يليــق بتاريخ بورســعيد 
وحضارتهــا  لتكــون واجهــة ســياحية للمحافظــة 
على أعلى مســتوى ضمن املشــروعات الســياحية 
العمالقة التى تهدف لوضع بورسعيد فى مصاف 
املدن السياحية، ومبا يليق مع املستوى احلضارى، 

وحتقيق أفضل مستوى ترفيهى ألبناء بورسعيد
 ورحــب احملافــظ فــى ختــام كلمتــه بالشــركة 
وإدارتهــا، مؤكــدا أن بورســعيد تشــهد مشــروعات 
تفــوق اخليــال يف مختلــف املجــاالت االقتصادية، 
والصناعيــة، اللوجســتية، والســياحية، واخلدمية، 
قاطــرة  التــي جعلتهــا  املشــروعات  مــن  وغيرهــا 
للتنميــة يف مصــر، الفًتا إلى أنه اســتغرق تصميم 

مشــروع »ســاحة مصــر« أكثــر مــن عام، وســيقوم 
بعمــل التمثــال أكبر نحاتي مصــر، لتكون املنطقة 
أول عن يشــاهدها ركاب الســفن العابــرة للقناة، 
موجًهــا الشــكر لرئيــس اجلمهوريــة، عبــد الفتاح 
السيسي، على ما تشهده بورسعيد من إجنازات.

وأشاد املهندس وليد خليل - رئيس مجلس ادارة 
شــركة نيوبــالن  فــى بداية كلمته  بكــم اإلجنازات 
التى تتم اآلن على أرض محافظة بورسعيد والتى 
أصبحــت واقعا ملموســا علــى األرض ، مؤكدا ان 

اهتمــام القيــادة السياســية مبحافظــة بورســعيد 
وجعلهــا دائما من أولــى احملافظات التى يتم فيها 
حتقيق التنمية املستهدفة من قبل الدولة لم ياتى 
من فراغ ولكن إلدراك القيادة السياسية ممثلة فى 
ســيادة الرئيس عبدالفتاح السيســى بأهمية هذه 
احملافظــة الباســلة وقــوة أبنائهــا درع وقلب مصر 
النابــض علــى مر الزمان ،وملا تتمتــع به احملافظة 
مــن مميــزات طبيعيــة حباهــا بهــا اهلل مــن روعة 
وجمــال املناخ والطبيعة املســتمر علــى مدار العام 

وموقعهــا اجلغــرايف املتميــز علــى ســاحل البحــر 
األبيــض املتوســط علــى املدخــل الشــمالى لقنــاة 
الســويس والعديــد من املــزارات التاريخية واألثرية 
ممــا يؤهلهــا ان تكون مدينة ســياحية عاملية على 

ارض مصر .
واشــار خليــل ان الشــركة شــرفت بتوقيــع هــذا 
البروتوكــول مــع احملافظــة لتطويــر ســاحة مصــر 
وذلــك فــى إطــار دورهــا فــى التنميــة املجتمعيــة 
وواجبهــا الوطنــى جتــاه مصــر ومشــاركة الدولــة 
فى مخطط التنمية الشــاملة فــى كل احملافظات 
واميانا منها مبســتقبل هذه املدينة الباســلة ســد 
مصــر األول عبــر التاريخ وحصــن مصر احلصن 
دائمــا وكخطوة اولى من الشــركة لبدء تنفيذ عدد 
من املشــروعات الســياحية والعقاريــة على أرضها 
بفكــر عمرانى جديد ومســتدام يتماشــى مع رؤية 
الدولة فى التنمية  ويليق بتاريخ مدينة بورســعيد 
وأبنائهــا الكــرام ، الفتــا إلــى أن الشــركة ســتقوم 
بتطوير وإنشــاء قرية الكروان مبحافظة بورســعيد 
وإعادة تشغيلها كواحدة من اجمل القرى السياحية 
مــن خــالل عمل خدمــات وإعادة تخطيــط للقرية 
بالكامل وتنفيذ اول الجون فى احملافظة وعدد من 

اخلدمات السياحية العاملية داخل القرية 
وأشــار املهنــدس أحمد عطيــة، مديــر التطوير 
بالشــركة، إلى أن »ســاحة مصر« تقــع مابن أرض 
املتحف القومي وحديقة التاريخ، وســيجرى تطوير 
تلــك املنطقــة، وكذلــك تطوير ورفع كفــاءة حديقة 
التاريخ اســتكماال ملبادرة »حدائق بال أســوار« التي 
أطلقهــا محافظ بورســعيد، لتكــون املنطقة واجهة 
مشرفة للسفن العابرة لقناة السويس، والسائحن 
املتوافديــن علــى املينــاء الســياحي، كما ســيجرى 
وضــع متثــال للفالحة املصرية وهــي حتمل قرص 
الشــمس، ومنطقــة خلدمــات اجلمهــور، وطريــق 
للخدمــات، وتطويــر الشــارع، واعدا بعمل مشــروع 

يليق باملصرين

» نيوبالن« للتطوير العقارى توقع بروتوكوال  لتطوير »ساحة مصر«  مبحافظة بورسعيد 
محافظ بورسعيد : يتم تنفيذها لتكون واحدة من المشروعات السياحية العمالقة  بالمحافظة 

 المهندس وليد خليل : بورسعيد مؤهلة ألن تكون 
مدينة سياحية عالمية على ارض مصر 

للتنميــة  العربيــة  التعميــر  شــركة  تســتهدف 
واإلســتثمار العقــارى حتقيــق 100 مليــون جنيــه 
مبيعــات تعاقدية من خالل طرح عدد محدود من 
الشــقق الفندقيــة مبشــروع » ريفــان » بالعاصمــة 
اإلداريــة اجلديــدة خــالل عــرض تقدمــه الشــركة 
لعمالئها ملدة يوم واحد فى 2٦ سبتمبر اجلارى . 
قال أحمد أسامة رئيس القطاع التجارى لشركة 
التعميــر العربيــة للتنميــة واإلســتثمار العقارى إن 
الشــركة جهزت عروض وخصومــات لعدد محدود 
من الشــقق الفندقية مبشــروع »ريفان« الســياحى 
العمــالء  منــه  يســتفيد  اإلداريــة  العاصمــة  فــى 
املستهدفن خالل يوم واحد فقط وتتوزع الوحدات 
تقــدم  وســوف   املشــروع  داخــل  بأماكــن مميــزة 
خصومات على األســعار بخالف األسعار احلالية 
ملدة يوم فقط خالل املعرض الذى تنظمة الشــركة 

ملدة يوم واحد فقط يوم 2٦ سبتمبر اجلارى. 
وينظم املعرض فى مقر الشــركة الرئيســى فى 
مــول كونكــورد بــالزا - التجمــع اخلامس - شــارع 
التســعن - بوابة G3 الدور الثاني - من الســاعة 

10 صباحا و حتى 10 مساءً.
أوضــح أســامة أن الشــركة تطرح أليــات وحلول 
تســويقية تتناســب مــع معــدالت الطلــب والقــوة 
الشرائية للعمالء املستهدفن باإلضافة إلى إتاحة 
فــرص إســتثمارية متنوعة للعميل واإلســتفادة من 
عروض الشــركة والتى تقــدم لفترات محددة نظراً 
حلجــم الطلــب علــى املشــروع باإلضافة إلــى أنها 
الشركة الوحيدة فى العاصمة اإلدارية التى تطوير 

مشروع إسكان فندقى فى موقع مميز.
أضاف أســامة أن الشــركة مســتمرة فى إبتكار 
حلول تســويقية تالئم العمالء ســواء داخل السوق 
احمللــى أو منطقــة اخلليــج العربــى بالتزامــن مــع 
األحــداث علــى أنتجتهــا اجلائحــة وتأثيرها على 

دخــول العمــالء خــالل تلــك الفتــرة والتــى إرتــأت 
مميــزة  وخصومــات  عــروض  تقــدم  أن  الشــركة 

لراغبى الشراء واإلستثمار.
لفــت رئيــس القطــاع التجــارى إلــى أن الشــركة 
تلقت طلبات من العمالء راغبى الشراء واإلستثمار 
منــذ اإلعــالن عــن العــرض الــذى تقدمه يــوم 2٦ 
ســبتمبر املقبــل متوقعــاً أن تتضاعــف الطلبــات 

خالل األيام املقبلة قبل املعرض. 
ويطور مشروع »ريفان » السياحى فى العاصمة 
اإلداريــة اجلديــدة بشــراكة »ســعودية - مصريــة« 
ويقام على مساحة 71 ألف متر مربع بإستثمارات 
3 مليارات جنيه ويعد أول مشــروع إســكان فندقى 
فــى العاصمــة ويضــم ويضــم 700 وحــدة ســكنية 
فندقية مبســاحات متنوعة تتراوح بن8٦ إلى ٦35 

متر مربع.

تطرح أليات وحلول تسويقية تتناسب مع معدالت الطلب والقوة الشرائية للعمالء المستهدفين

 »التعمير العربية« تستهدف مبيعات بـ100 مليون جنيه من طرح 
عدد محدود بـ»ريفان« العاصمة اإلدارية خالل يوم واحد

أمني رساج الدين

احمد اسامة
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ترددت أسماء عديدة لخالفة رينيه 
فايلر فى النادى األهلى بعد اقتراب رحيل 
السويسرى عن تدريب الفريق قبل مباراة 

الوداد فى نصف نهائى دورى أبطال 
أفريقيا بعد جلسته مع مجلس األهلى

تــرددت أســماء عديدة خلالفة رينيه فايلــر فى النادى 
األهلى بعد اقتراب رحيل السويســرى عن تدريب الفريق 
قبــل مباراة الوداد فــى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 

بعد جلسته مع مجلس األهلى.
 أكد املصادر بأن هناك 4 بدائل فى حال رحيل فايلر، 
وفــى مقدمتهــم عماد النحــاس مدرب املقاولــون العرب، 
وخاصــة أن إدارة ذئــاب اجلبل أعلنت أنهــا لن تقف أمام 
رغبة »النحاس« فى الرحيل لألهلى فى حال اتخذه قرارا 

بذلك.
وهنــاك  محمد يوســف جنــم األهلى الســابق، وواحد 
مــن املدربــن أصحــاب اخلبــرة والذى حصل مــع األهلى 
على بطولة أفريقيا 2013 فضال عن إيهاب جالل املدير 
الفنى السابق للمقاصة و لكن أسهمه ضعيفة ألنه خارج 

أبناء النادى .
أما بالنسبة لألجانب فهناك  ميشيل بروكيتش املدرب 
التشــيكى املتواجــد فــى قطاع الناشــئن، مــن املمكن أن 
يقــود الفريق خالل الفترة املقبلة بشــكل مؤقت، الفًتا أن 
اخليار الرابع سيكون مدرب آخر كان مرشًحا قبل مجيء 
فايلر، رافضا اإلعالن عن اسمه، مشيرًا إلى أنه فى حال 
تواجد عماد النحاس مدرب املقاولون، وشاء له القدر أن 
يفوز ببطولة أفريقيا، فإنه بالطبع سيســتمر مع الفريق 

بشكل نهائي.
و عاد املدرب اإليطالى لوتشــيانو سباليتي، حلسابات 
إدارة النــادى األهلــي، لقيادة الفريق خــالل الفترة املقبلة، 
بعد متســك السويسرى رينيه فايلر املدير الفنى احلالى 
للفريــق بالرحيــل عــن النــادي، حيــث يحق لفايلر فســخ 
تعاقده مع األهلى مستغال العقد املبرم بينه وبن اإلدارة، 
والــذى يحق له من خالله فســخ تعاقــده والرحيل مجاًنا 

خالل الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر املقبل.
وكشــف مصــدر ُمطلــع داخــل النــادي، أن اإليطالــى 
ســباليتى مت ترشــيحه مؤخــرًا إلدارة النــادى خاصــة وأنه 
رحــب بقيــادة األهلى قبــل التعاقد مع السويســرى رينيه 
فايلــر فى الصيف املاضي، ولكن املدرب اإليطالى اعتذر 

بسبب ظروف خاصة مع ناديه السابق.
وقــال املصدر، إن هنــاك قناعة باملدرب اإليطالى الذى 
ال يقود أى ناِد خالل الفترة احلالية، مشيرًا إلى أن هناك 
مشــاورات حالًيــا داخل القلعة احلمــراء للبت فى موقفه 

النهائي.
سباليتى مدرب إيطالى اجلنسية ولد فى ايطاليا فى 
مدينة سيرتالدو عام فى 7 مارس 1959، كان العب خط 

وسط وشارك مع العديد من األندية اإليطالية حتى عام 
1993، وبعدهــا اجته إلى التدريب وبدأ رحتله الكبيرة مع 

العديد من الفرق.
وتولى ســباليتي، فــى بداية حياته التدربية، اإلشــراف 
علــى فريــق إمبولــى فــى 1 يوليــو 1995، وبعدهــا ظــل 
ســباليتى حتى عام 2001 دون تولى اإلشــراف على فريق 
حتــى جــاء نــادى أودينيزي، وقــاده للحصول علــى املركز 
الرابــع فــى الــدورى اإليطالى 2004 لينتــزع الفريق بطاقة 

التأهل لدورى ابطال أوروبا للمرة األولى فى تاريخه.
ورحــل ســباليتى عــن أودينيزى فى نهاية املوســم 2005 
وتولــى بعدها تدريــب فريق روما فى 17 يونيو 2005 وفى 
موســم 2005-2006، وابتكر ســباليتى أســلوب جديد فى 
التدريــب تــرك لــه بصمة خاصة مع رومــا باعتماده على 
اللعــب بأســلوب اللعب بــدون مهاجم صريــح مع تكثيف 

خط الوسط.
حقــق ســباليتى جناحات مــع روما، حيث قــاده إلحراز 
3 بطــوالت )بطولتــى كوبــا إيطاليا وبطولة الســوبر( كما 
قــاد روما لوصافة الــدورى اإليطالى لثالث مرات متتالية 
وكذلك قادها إلى الدور ربع النهائى لدورى االبطال وسبق 

لسباليتى العمل مدربا لفريقى سامبدوريا وإمبولي.
وســبق أن تولــى ســباليتى قيــادة فريــق انتــر ميــالن 
اإليطالــي، كمــا حصل علــى جائزة أفضل مــدرب بدورى 
الدرجــة األولــى بســبب جناحــه مع فريــق أودينيــزى فى 
موســم 2005، كمــا ســبق لــه تدريب فريــق محمد صالح 
السابق روما وكذلك تولى مهمة تدريب فريق سامبدوريا، 

وفريق إمبولي.
وأما عن البطوالت التى أحرزها سباليتى خالل فترته 
التدريبية، فكانت دورى الدرجة الثانية اإليطالى مع فريق 
إمبولــي، وكأس إيطاليــا مــع رومــا مرتن وكأس الســوبر 
اإليطالــى مــرة، ومــع فريــق زينــت الروســى فــاز بالدورى 
مرتن وكأس روسيا، وكأس السوبر الروسى مرة واحدة.

آخــر جتــارب ســباليتى كانت مــع إنتر ميالن باملوســم 
قبــل املاضــي، حيث قاد الفريق لتحقيق املركز الرابع فى 
الدورى اإليطالى مبوســم 2018-2019، برصيد 69 نقطة، 

خلف الثالثى يوفنتوس ونابولى وأتالنتا، على الترتيب.
بــأداء وليــد  أبــدى إعجابــه الشــديد  وكان ســباليتى 
ســليمان العــب األهلــي، عندمــا كان مدربــا لرومــا، فــى 
املبــاراة الودية التى جمعت بــن روما واألهلي، عام 2016، 
علــى ســتاد هــزاع بــن زايــد باإلمــارات، والتــى فــاز فيها 

األهلى بنتيجة 3-4.

و مت  طــرح أســماء أخــرى مثل فيريرا مــدرب الزمالك 
الســابق و كوبــر املديــر الفنــى للمنتخب مصر الســابق 
الــذى  املــدرب األرجنتينــى جابرييــل كالديــرون،  ودخــل 
كان مرشــحا لقيــادة الزمالــك، ضمن دائرة الترشــيحات 
خلالفة  السويســرى رينيه فايلر، حال رحيله رســمًيا عن 

فريق األهلي،
وكان اخلطيــب، عــرض علــى فايلــر تعديــل عقده مع 
رفع راتبه أو إلغاء بند فســخ التعاقد فى بداية أكتوبر أو 
الســفر لقضاء إجازة مع أســرته والعودة خالل أيام قليلة 

وهو ما رفضه فايلر.
وكشــف مصــدر داخل القلعة احلمــراء أن مجلس إدارة 

األهلــى يــرى أن فايلــر وضع شــروطا تعجيزية 
لالســتمرار وجاء على رأســها احلصول 

علــى مكافــأة الفــوز بالــدورى وهى 
400 ألــف دوالر قيمــة شــهرين 

من عقــده، ويتمســك بعدم 
فســخ  شــرط  تعديــل 

التعاقــد كتابيــا، حتى 
اإلدارة  اتخــذت 
بتوجيــه  قرارهــا 

الشكر له.

فى لجأ الزمالك من جديد 
للمدرسة البرتغالية، واسند 
إدارة الفريق األول للمدرب 
السابق جايمى باتشيكو، 

ليكمل أحالم الفارس 
األبيض فى البطولة 

األفريقية وكاس مصر هذا 
الموسم.

العودة لباتشيكو والمدرسة 
البرتغالية يقودنا لسؤال 

هام، وهو ماهو حصاد هذه 
المدرسة فى ميت عقبة، 

حيث قاد الزمالك 4 مدربين 
برتغاليين على مدار تاريخه، 
3 منهم أسهموا فى تتويج 

الفريق ببطوالت.

4 قصص خالدة للمدرسة البرتغالية فى تدريب الزمالك

مدرب االهلى املنتظر

فادى عبدالشافى

4 مرشحني خلالفة فايلر فى القلعة احلمراء

عودة 
باتشيكو

املوجــز يرصــد حصيلــة املدربــن البرتغاليــن فى 
تدريب الزمالك

فينجادا
فينجــادا تولى قيادة الزمالــك فى يوليو 2003 بعد 
إجنــازات رائعة للفريق مع البرازيلــى كارلوس كابرال، 

واحلقيقة أن الرجل استكمل املسيرة.
فينجــادا تــوج مــع الزمالــك بثــالث بطــوالت هــى 
الدورى ودورى أبطال العرب وكأس الســوبر املصري-

السعودي.
وبشــكل عام، درب فينجادا الزمالك فى 59 مباراة 
ودية ورسمية وفاز فى 42 منهم وتعادل فى 8 وخسر 
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وبنهاية املوسم، رحل فينجادا إلى تدريب أكادمييكا 
البرتغالــى وجلــأ الزمالك إلى الصربى دراجوســالف 

شتيبى الذى رحل بعد 12 مباراة فقط.
مانويل كاجودا

لم يلجأ الزمالك إلى املدرسة البرتغالية مرة أخرى 
إال فى يناير 2006 بتعين مانويل كاجودا فى موســم 
كان املــدرب البرتغالــى هو ثالث من يقود الفريق بعد 

ثيو بوكير وفاروق جعفر.
وبدأ كاجودا مهمته مع الزمالك عندما كان مرسى 
عطا اهلل رئيسا مؤقتا للنادي، وانتهى املوسم بتواجد 

مرتضى منصور على مقعد الرئيس.
كانــت بدايــة املــدرب البرتغالــى جيــدة مــع الفريق 
حيــث عاد ملنافســة األهلــى على لقب الــدورى الذى 
خســره بالهزميــة فى مبــاراة القمــة 2-0، ورغم ذلك 

جدد النادى تعاقده مع املدرب.
اختلفــت األمــور متاما فى املوســم التالى مع عودة 
ممــدوح عبــاس، وخســر الفريــق مباراتن فــى أول 4 
جوالت من الدورى مع وقوع أزمات بن كاجودا وجهازه 

املعاون والالعبن.
تدريــب  فــى ديســمبر 2006 عــن  ورحــل كاجــودا 

الزمالك بعد اخلسارة من املصرى البورسعيدى 0-2 
فى الدوري.

جيمى باتشيكو
لــم يكرر الزمالك جتربة املدربن البرتغالين حتى 

قدوم جيمى باتشيكو فى أكتوبر 2014.
الزمالــك كان قــد بنــى فريقــا جديــدا مــع عــودة 
مرتضى منصور لكرســى الرئيس، لكن البداية كانت 
محبطة بخســارة الســوبر لصالح األهلى ثم الدخول 
فــى سلســلة تعــادالت أنهــت مشــوار حســام حســن 

مبكرا.
حتســنت النتائــج مع باتشــيكو وكذلــك األداء بات 
أفضل، وفى 11 مباراة فاز الزمالك فى 9 وتعادل فى 
مبــاراة مع اإلســماعيلى وخســر من إنبى فــى مباراة 

مثيرة للجدل.
باتشــيكو  تولــى  منــذ  الزمالــك  يخســر  لــم 
مســؤولية الفرســان، إال مباراة واحــدة أمام إنبي، 
لكنها كانت خسارة أشعلت كل شيء داخل النادى 

األبيض.
مرتضــى منصــور رئيس الزمالك انتقد باتشــيكو، 
يســتخدم  وال  مســاعديه،  رأى  يأخــذ  ال  إنــه  وقــال 
الصفقات التى جلبها، ويستعمل العبن ال يصلحون.
رد باتشــيكو باالمتناع عــن حضور تدريب الزمالك 
فــى اليوم التالي، ووقتها قال مرتضى منصور: »يغور 

فى داهية«.
جوزفالدو فيريرا

املدرســة  علــى  اعتمــاده  فــى  الزمالــك  اســتمر 

البرتغاليــة، وجلــأ إلــى املخضــرم جوزفالــدو فيريــرا 
الستكمال املوسم.

البروفيســور قاد الزمالك الســتكمال مسيرة رائعة 
بالفريق اجلديد، فاســتعاد لقــب الدورى الغائب منذ 
2004 ثــم أضــاف عليه لقب الــكأس الذى خطفه من 

األهلى بفوز هو األول فى القمة منذ 2007.
لــم يرحــل فيريرا رغم توتــر العالقة مــع مرتضى، 
وبدأ املوســم مع الزمالك وقاده فى أول 4 جوالت من 

الدورى قبل أن يرحل على طريقة باتشيكو.
ســافر فيريــرا إلــى البرتغــال فــى إجازة ولــم يعد، 
وقدم شكوى ضد الزمالك للحصول على مستحقاته 
املتأخــرة ثــم ارتبط بعقد مع الســد القطري، قبل أن 

يتركه ويعتزل التدريب.

فرحة إسالم وجهاد
فى حفل عائلى بهيج 

احتفل الكابنت
إسالم صابر عبداملنعم
مدرب السباحة بنادى 

طلعت حرب بخطوبته على 
جميلة اجلميالت اآلنسة
جهاد عبدالعليم اجلمال

حضر احلفل االهل 
واالصدقاء.. وتهنئة خاصة 

من السباح
يحيى طارق شلتوت

الف مبروك وعقبال الزفاف

إسالم أسامة

محمد يوسف وعماد النحاس من ابناء األهلى.. وإيهاب جالل من الخارج.. وسباليتى وكوبر وبروكيتيش من األجانب
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حقق نجاحات وانجازات كبيرة خالل  السنوات الماضيةاستكماال لمسيرة االنجازات التى تحققت خالل الفترة الماضيةفى إطار المبادرة المالية التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

 »CIB« يحتفل البنك التجارى الدولي - مصر
– أكبــر بنــك قطاع خاص فــى مصر - بأحد أبرز 
اإلجنــازات التــى ســاهمت فــى ترســيخ مكانتــه 
الرائدة فى القطاع املصرفى املصري، حيث يشهد 
يــوم 22 ســبتمبر 2020 مرور عــام على انضمامه 
إلى األعضاء املؤسسني ممن قاموا بإعداد مبادئ 

اخلدمات املصرفية املسؤولة
فــى إطار املبــادرة املالية التابعــة لبرنامج األمم 
املتحــدة للبيئة )UNEP-FI(. وقد شــهدت مراســم 
التوقيــع علــى املبــادرة انضمــام حســني أباظــة، 
الرئيــس التنفيــذى وعضو مجلــس اإلدارة بالبنك 
التجــارى الدولي-مصــر، إلــى 130 مدير تنفيذى 
ميثلــون البنــوك األعضــاء املوقعــني علــى املبــادئ 
مــن أكثــر مــن 49 دولــة حــول العالــم، بإجمالــى 
أصــول تربــو علــى 64 تريليــون دوالر. وقد عكف 
البنــك علــى مــدار عام منــذ توقيــع املبــادرة على 
تبنــى مبادئهــا الســتة، تركيــًزا علــى املبــدأ األول: 
املواءمــة، واملبدأ الثاني: التأثير وحتديد األهداف 
واملبدأ اخلامس: ترســيخ مبــادئ احلوكمة وثقافة 

االستدامة.
وفــى هــذا الســياق، صــرح هشــام عــز العرب، 
رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو املنتــدب بالبنــك 
مــدار  علــى  البنــك جنــح  أن  الدولــي،  التجــارى 
العــام املاضــى فى تعزيز دوره الفعــال فى إحداث 
تغييــر إيجابى باملجتمعات احمليطــة بأعماله على 
املســتوى االقتصــادى واالجتماعــى والبيئي. وأكد 
أن جهــود البنك لترســيخ ثقافة االســتدامة كأحد 
الركائــز األساســية الســتراتيجية أعمالــه، وعلــى 
رأســها تأســيس إدارة التمويــل املســتدام، ســوف 
تســاهم فــى حتقيــق رؤيته املســتقبلية نحــو نظام 

مصرفى أكثر استدامة.
وفــى إطــار املبــدأ اخلامــس: ترســيخ مبــادئ 
احلوكمة وثقافة االســتدامة، قام البنك بتأســيس 
إدارة للتمويــل املســتدام وهــو أول بنــك فى مصر 
يقــوم بهــذه اخلطــوة، كمــا قــام بتعيــني الدكتــورة 
داليــا عبد القــادر كأول رئيس لقطاع االســتدامة 
بالبنــك التجارى الدولى بهدف قيادة ذلك القطاع 

املتكامــل الــذى يعكــس التــزام البنــك نحــو تلبيــة 
املتطلبــات املتزايــدة إلــى جانــب تعظيــم القيمــة 
جلميــع األطــراف ذات العالقــة. باإلضافــة إلــى 
ذلك، تهدف اإلدارة إلى ترســيخ ثقافة االســتدامة 
كأحــد الركائــز األساســية الســتراتيجية أعمــال 
البنــك، فضــاًل عــن توفيــر منصــة قويــة لدمــج 
ممارســات االســتدامة بجميع أنشــطته التشغيلية 
باإلشــراف  ويقــوم  املســتقبلية.  رؤيتــه  وحتقيــق 
علــى مهــام اإلدارة اجلديــدة اللجنــة التوجيهيــة 
لالستدامة والتى يرأسها كبار املديرين من غالبية 

إدارات البنك. 
وفــى إطــار املبــدأ األول مــن مبــادئ املبــادرة: 
املواءمــة، قــام البنــك بتطوير هيكل شــامل إلطار 
العمــل بالبنــك لضمان مواءمة عملياته وأنشــطته 
ورؤيتــه مــع القوانــني واللوائــح املصريــة واملعايير 

واألطر العاملية. 
وعلــى صعيــد آخــر، وفــى إطــار املبــدأ الثانــي: 
التأثيــر وحتديــد األهداف، يركز البنك على إجراء 
تقييــم أساســى لتحديد أهــم التأثيــرات اإليجابية 
والتركيــز عليهــا، وكذلــك التأثيرات الســلبية للحد 
منها، وذلك عبر تكاتف جميع جهود األطراف ذات 
العالقــة علــى مختلــف املســتويات لتعزيــز املردود 
اإليجابــى للبنك علــى املجتمع والبيئــة. كما يهدف 
البنك إلى الوصول إلى التوازن املنشود بني حتقيق 
األربــاح وااللتــزام مبمارســات ومعايير االســتدامة 
لتحقيــق املردود اإليجابى على املجتمعات احمليطة 
بأعماله وكذلك احلد من اآلثار الســلبية املباشــرة 

وغير املباشرة لعملياته التشغيلية. 
جديــر بالذكــر أن مبــادئ اخلدمــات املصرفية 
املســؤولة ســوف تســاهم فــى توفيــر إطــار قــوى 
للبنــك التجارى الدولى لتحديد واقتناص الفرص 
االستثمارية اجلذابة الناجتة عن االقتصاد القائم 
على التنمية املســتدامة، وفى الوقت نفسه حتديد 
املخاطــر البيئية ومعاجلتها بشــكل فعال. وســوف 
يواصل البنك دعم هذه املبادرة الكبرى مع السعى 
الدائــم نحــو إحــداث تأثيــر إيجابــى فــى القطاع 

املصرفى فى مصر واملنطقة.

مدبولــي،  مصطفــى  الدكتــور  أصــدر 
رئيس مجلس الوزراء، أمس اجلمعة قرار 
رقــم 1931 لســنة 2020 بإعــادة تشــكيل 
محمــد  برئاســة  مصــر  إدارة  مجلــس 
اإلتربــى ملــدة 3 ســنوات اعتبــارا مــن 25 
ســبتمبر 2020 وذلــك للمــرة الثالثة على 

التوالي.
ويعــد محمد اإلتربــى - رئيس مجلس 
إدارة بنــك مصر هو شــخصية مصرفية 
بــارزة ذات خبــرة عريقة فى مجال العمل 
املصرفى تصــل ألكثر من 35 عاما .قبل 

انضمامه إلى بنك مصر
وشــغل األتربى منصب العضو املنتدب 
املصــرى  بالبنــك  التنفيــذى  والرئيــس 
اخلليجى منذ يناير 2013 حتى ديســمبر 

. 2014
وبــدأ محمــد األتربــى عملــه املصرفى 
عــام 1977 مــع البنــك العربــى األفريقى 
الدولي، وانتقل إلى بنك االئتمان الدولي، 
ثــم انضــم عــام 1983 إلــى بنــك مصــر 
الدولي« بنك قطر الوطنى حاليا » حيث 
قضــى أكثــر مــن 22 عامــا، والتى شــغل 
خاللهــا العديد مــن املناصــب املصرفية 
العليــا واكتســب العديــد مــن اخلبــرات 
املتنوعــة فــى مجــاالت رئيســية مختلفة 

للعمل املصريف.
فى ســبتمبر 2005، انضم األتربى إلى 
البنــك العقــارى املصــرى العربــى كعضو 
ونائــب رئيــس مجلــس االدارة، وفــى عام 
املنتــدب  العضــو  منصــب  شــغل   2009
لبنك االســتثمار العربــي، وفى عام 2011 
عــاد األتربى إلى البنــك العقارى املصرى 
العربــى ليشــغل منصــب رئيــس مجلس 

االدارة، وتقديرا إلجنازاته العظيمة، شغل 
العضــو  و  التنفيــذى  الرئيــس  منصــب 
املنتــدب للبنــك املصــرى اخلليجــى فــى 
عام 2013 ثم تولى محمد األتربى رئاســة 
مجلــس إدارة بنك مصر فــى يناير 2015 
كما أصبح رئيس مجلس إدارة بنك مصر 
لبنــان، ونائــب رئيــس مجلــس إدارة بنك 
القاهــرة عمان ورئيس مجلس إدارة أمناء 

مؤسسة بنك مصر لتنمية املجتمع.
وحصل األتربى على بكالوريوس جتارة 

عني شمس عام 197.
ويشــغل اإلتربــى عــدة مناصــب أخــرى 

وهي:
نائــب رئيس احتاد املصارف العربية - 
رئيــس مجلــس إدارة احتاد بنــوك مصر. 
مصــر  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس   -
مجلــس  وعضــو  لالســتثمارات  املاليــة 
إدارة الشــركة املصريــة العامــة للســياحة 
والفنــادق. وعضــو مجلــس إدارة شــركة 
مصــر القابضــة للتأمني. وعضو مجلس 
إدارة الهيئــة العامــة لالســتثمار واملناطق 
جامعــة  إدارة  مجلــس  وعضــو  احلــرة. 
عني شــمس. عضــو مجلس ادارة شــركة 
املقاولون العرب وعضو مجلس إدارة بنك 

االستثمار القومي.
وأشــار قرار رئيس مجلــس الوزراء إلى 
أنه مت التجديد لنائبى رئيس بنك مصر 
عاكــف املغربــى وحســام عبــد الوهــاب 
)تنفيذيــني( وشــمل التشــكيل 6 أعضــاء 
فــى مجلــس اإلدارة غيــر تنفيذيــن وهــم 
أحمــد اجلندي، وتامــر جاداهلل، ومحمود 
عبد الباري، ومحمد سيف النصر،وخالد 

قنديل، وميرنا عارف.

رئيــس  مدبولــي،  مصطفــى  الدكتــور  جــدد 
مجلس الوزراء، بترشيح من طارق عامر محافظ 
البنك املركزى املصري، الثقة فى هشــام عكاشة 
رئيســا ملجلــس إدارة البنــك االهلــى املصــري، 

اعتبارا من اجلمعة املاضية.
وتنشر »املوجز« السيرة الذاتية لهشام عكاشة 

رئيس مجلس إدارة البنك االهلى املصري.
علــى  حاصــل  عكاشــة،  أحمــد  هشــام 
بكالوريــوس اقتصــاد وعلــوم حاســبات آلية عام 
1990 وماجســتير إدارة عامــة 1992 من اجلامعة 

األمريكية بالقاهرة.
والتحــق بالعمــل بالبنك العربــى احملدود ملدة 
15 سنة ليصل إلى رئيس عام مخاطر االئتمان 
بعد أن تدرج فى األعمال واملســؤوليات باألعمال 
املصرفيــة من التســويق االئتمانى مروراً بتمويل 

املشروعات.
وحصل خالل ســنوات العمل على العديد من 
الــدورات املتخصصــة أهمها تقييم املشــروعات 
وإدارة املخاطــر مــن املعاهد املتخصصة بجامعة 
هارفــارد األمريكيــة وشــارك مع فريــق التدريس 

فى تقدمي البرنامج فى عدد من الدورات.
التحــق بالبنــك املركــزى املصــرى فــى أكتوبر 
2007 فــى إطــار برنامج إصــالح وتطوير اجلهاز 
مشــرفاً  مســاعد  محافــظ  كوكيــل  املصرفــى 
علــى الرقابة املكتبيــة بالرقابة واإلشــراف على 
واســتقرار  أداء  مراقبــة  تتولــى  والتــى  البنــوك 
البنوك العاملة باجلهاز املصرفى وحتليل نقاط 
الضعــف والقــوة بهــا حتوطــاً للمخاطــر أو أى 

تهديدات لضمان استقرارها ومراكزها املالية.
وفــى 14 أبريل 2008 مت تكليفه مبنصب نائب 
رئيــس مجلــس اإلدارة بالبنــك األهلــى املصــرى 
فــى إطــار خطــة تفعيــل إعــادة هيكلــة وإصالح 
البنــك حيــث تولى عدة ملفات أهمها تســويات 
املديونيــات املتعثــرة، كمــا أشــرف علــى إعــادة 

هيكلة وتفعيل قطاعات املخاطر ما بني مخاطر 
الصــرف  أســعار  وســوق  والعمليــات  االئتمــان 
والعائــد والســيولة مــن خالل مجموعــة مختارة 
مــن الكفاءات لضمان جــودة احملفظة وإجراءات 

العمل.
وتولى املتابعة واإلشراف على قطاع العمليات 
املصرفيــة حيــث متكــن باالســتعانة باخلبــرات 
والكفــاءات بالبنــك مــن حتقيق مــردود إيجابى 
علــى تطويــر خدمــات البنــك وخدمــة عمالئه، 
وواكــب ذلــك إشــرافه علــى فريــق عمــل متميز 
إلعــادة تأهيــل وتطويــر البنيــة التحتيــة لتقنية 
فــى  طفــرة  أحــدث  ممــا  بالبنــك  املعلومــات 
اســتجابة واســتقرار األنظمة واالنتقال إلى بيئة 
عمل جديــدة باألجهزة والبرمجيــات قادرة على 
اســتيعاب املشــروعات القوميــة وخطــط النمــو 
املســتهدفة للبنــك بالســوق املصرفــى وأصبــح 
التطويــر وإعادة هندســة إجــراءات العمل ثقافة 
راســخة فى بيئة العمل ملواكبة أحدث املتغيرات 

فى مجال العمل املصريف.
وفــى فبرايــر 2013 مت تكليفه بالقيام بأعمال 
رئيــس مجلــس اإلدارة حتــى صــدر قــرار رئيس 
مجلــس الوزراء فى 2013/8/7 بتكليفه مبنصب 
رئيس مجلــس اإلدارة للبنك األهلى املصرى ومت 
اختياره فى 31 مارس 2014 كنائب لرئيس احتاد 
بنــوك مصر باإلضافة إلى شــغله مناصب غير 
تنفيذية فى مجالس إدارات عدد من الشــركات 

والهيئات.
البنــك األهلــى  توليــه رئاســة  فتــرة  وخــالل 
املصرى وصل إجمالى امليزانية إلى 1.6 تريليون 
جنيــه فــى يونيو 2019 مقارنــة مببلغ 633 مليار 
جنيــه فــى يونيــو 2013، كمــا جتــاوز إجمالــى 
الودائــع تريليــون وثالثمائــة مليــار جنيهــاً فــى 
ديســمبر 2019 مقارنــة مببلــغ 313 مليــار جنيه 

فى يونيو 2013.

لطــرح  العقاريــة  الشــركات  اســتعداد  ظــل  فــى 
مشــروعاتها للسكان املســتقبليني للعاصمة، جنحت 
شــركة مصــر ايطاليــا العقاريــة فــى ان تصبــح اول 
مطــور عقــارى من القطــاع اخلاص يبدأ تســليم أول 
مشــروع بالعاصمــة اإلدارية اجلديــدة، ويتم البدء فى 
تسليم املرحلة األولى من مشروع »البوسكو« فى 2020 
بــداًل مــن عــام 2021، وذلــك كجــزء من حتقيــق حلم 
العاصمــة اإلداريــة اجلديــدة الذى راود الشــعب، رغم 

كل الصعوبات التى تواجهها مصر.
وقــال محمــد خالــد العســال الرئيــس التنفيــذى 
والعضــو املنتدب لشــركة مصر ايطاليــا العقارية »إن 
الشــركة تــدرك أهمية عامــل الوقت لتقدمي مشــروع 
بهــذا احلجــم واجلــودة املتميــزة، ومت تكريــس جهود 
كبيــرة لتطويــر املرحلــة األولى من »البوســكو« لتقدم 
خدمــات ســكنية وجتارية متكاملــة ومتميزة للعمالء، 
مــا يعكــس مدى جديــة الشــركة والتزامهــا بوعودها 
للعمــالء، لنصبــح أول مطــور عقــارى تابــع للقطــاع 
اخلــاص يبــدأ تســليم املرحلــة األولــى من مشــروعه 
بالعاصمــة اإلداريــة، ويؤكــد ســعى الشــركة املســتمر 
لتقــدمي أفضــل أداء فــى الســوق العقــاري. وتشــمل 
تســليمات املرحلــة األولى وحدات مــن التوين هاوس 

والفيالت املستقلة«
وأضاف العســال » تهدف مصــر ايطاليا العقارية 
من خالل مشروع البوسكو الى إقامة مجتمع متكامل 
متاًمــا منغمــس فــى الطبيعــة، ويطــل علــى مناظــر 
طبيعيــة خالبــة شــبيهة بالغابــات، ويشــمل منطقــة 
متعــددة االســتخدامات تقــع فى قلب املشــروع ويطل 
أيًضــا علــى الغابــات اخلضــراء الواســعة امللقبــة ب 
»النهــر األخضــر«، ليصبح الوجهــة األولى واحلصرية 

حملبى الطبيعة«
ذلك إلى جانب إطالق مرحلة جديدة من البوسكو 
والتــى   ،  ”THE MEADOWS“ اإلداريــة  بالعاصمــة 
تتكــون من وحدات محدودة مخصصة« تاون هاوس- 

فيالت مســتقلة- توين هاوس- شقق فاخرة«. وتقدم 
مصر إيطاليا لعمالء THE MEADOWS تســهيالت 
وخطــط ســداد جديــدة تشــمل 5% مقــدم وأقســاط 

متساوية على فترات تصل لـ 9 سنوات.
ويأتــى التــاون هاوس ضمــن االنفــرادات اخلاصة 
مبصــر ايطاليا العقارية داخل مشــروعها بالعاصمة 
اإلدارية والذى يتاح ألول مرة على اإلطالق فى مشروع 
البوسكو حصريا لسكان  THE MEADOWS، والذى 
 VERTICAL يتمتــع مبناظــر خالبــة تطــل علــى
FOREST & THE CREEK وتقــع فــى مســافة 
مقربــة مــن النــادى واملنطقــة التجاريــة، فى مشــهد 
مفتوح على حدائق الزهور البرية والنباتات املوسمية، 
والتــى تخلق شــخصية مميزة للمنطقــة طوال العام، 
باالعتمــاد على أســاليب حديثة للهندســة املعمارية، 
التــى تنشــأ بيئــة مســتوحاة مــن املناظــر الطبيعيــة 

اخلالبة لتمزج بني املعمار والطبيعة.
وقامــت مصر ايطاليا بإجمالى اســتثمارات تصل 
الى 16 مليار جنيه فى املشروع وبتنفيذ خطة عاجلة 
وســريعة لتكــون قــادرة أن تصبــح أول مطــور عقارى 
يقوم بتسليم وحداته، بالعاصمة اإلدارية، واعتمد فى 
ذلــك علــى التعــاون مع 8 من أكبر شــركات املقاوالت 
مســتجدات  أخــر  لتصبــح  االستشــارات،  ومكاتــب 
البنــاء هــى االنتهــاء مــن الهيكل اخلرســانى لـــ 350 
فيــال، ويجــرى حاليــا االنتهاء من األعمــال اخلارجية 
والوجهــات. وفيمــا يتعلــق باملرحلــة الثانيــة، فقد مت 
االنتهــاء مــن 86% مــن الهيــكل اخلرســانى واملبانــى 
اخلــاص بالفيالت ، وقامت الشــركة مؤخــرا بتنظيم 
زيــارات ملالك الوحــدات ملوقع »البوســكو« فى فبراير 
املاضــي، ملتابعــة آخــر تطــورات األعمــال اإلنشــائية 
بوحداتهــم أواًل بــأول، ورؤيــة منــاذج جاهــزة للفيالت 
املوقــف  علــى  للوقــوف  هــاوس،  التويــن  ووحــدات 
التنفيــذى ورؤية الشــكل النهائى ملنازلهم املســتقبلية 

فى املجتمع املتكامل بالبوسكو

البنك التجارى الدولى يحتفل مبرور عام على انضمامه إلى األعضاء 
املؤسسني ممن قاموا بتوقيع مبادئ اخلدمات املصرفية املسؤولة

التجديد للمصرفى الكبير محمد األتربى 
رئيسا لبنك مصر ملدة ٣ سنوات

التجديد للمصرفى الكبير هشام عكاشة رئيسا 
للبنك األهلى املصرى ملدة ٣ سنوات

مصر إيطاليا العقارية أول مطور عقارى من القطاع 
اخلاص يقوم بتسليمات بالعاصمة اإلدارية اجلديدة 

مصر إيطاليا العقارية تسلم المرحلة األولى من مشروع 
 من 2021   

ً
»البوسكو« قبل ميعاده في  2020 بدال

الشركة تعزز من خطتها التوسعية بالعاصمة اإلدارية 
بإطالقها مرحلة جديدة فى البوسكو

محمد خالد العسال


