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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

2 أكتوبر ٢٠٢٠ يستعد عبداهلل الهواري، نجل الفنانة غادة 6٢األثنين
عادل، والمخرج مجدي الهواري، لخوض ثاني 

تجاربه السينمائية وذلك من خالل فيلم »دي 
حكاية« الذي يلعب فيه دور البطولة، وفي 

الوقت نفسه هو الذي يتولي إخراجه

4 متى تنتهى الوراثة فى عالم الفن؟1 كيف أنقذت احلكومة املصدرين من ورطة اإلفالس ؟

»املوجــز«، مــن جانبها تعرض خالل الســطور التالية تفاصيل 
البرنامــج، كما تســرد خطة احلكومة إلنقاذ القطــاع ورد األعباء 

التصديرية املتأخرة وإنهاء   مشكالت املصدرين.
منــذ شــهر أعلــن رئيــس مجلــس  الــوزراء الدكتــور مصطفى 
مدبولــى، عــن رغبــة احلكومــة اجلــادة فى    االنتهــاء من جميع 
املتأخرات التصديرية  فى غضون 3 سنوات، على أن يتم سداد 
املســتحقات التصديريــة اجلديــدة بانتظــام.  ســداد أكثر من 7 
مليــارات جنيــه مســتحقات تصديريــة، منهــا 5.7 مليــار جنيــه 
خالل العام املالى 2019-2020، فضاًل عن 1.4 مليار جنيه خالل 
الشــهرين املاضيــن فقط، مشــيرا إلى أن تكليــف الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، فى هذا الشأن، » يتجاوز كل توقعات املصدرين 

أنفسهم«.
وأوضــح رئيــس الوزراء، أنه مت خالل العام املاضى فقط رد ما 
يزيــد علــى 30% مــن املتأخرات، كما مت اقتــراح أكثر من آلية لرد 
األعباء التصديرية ومت البدء فى تنفيذها، مضيًفا أنه فى ضوء 
مســتجدات جائحة »كورونا« ســيتم إقرار برنامــج جديد، بحيث 
يكــون لدينــا رؤيــة للتحــرك فى أســواق جديــدة، خاصــة بالقارة 

األفريقية.
وفــى هــذا الصدد تقوم وزارة املاليــة بتحويل 600 مليون جنيه 

شــهرًيا لصندوق تنمية الصادرات لصرف مســتحقات الشركات 
املصــدرة من إجمالــى موازنة الصندوق للعــام املالى 2021-2020 

والبالغة 7 مليارات جنيه.
وكشف وزير املالية محمد معيط، أن القيادة السياسية تولى 
ملف التصدير اهتماما كبيرا وأنه  تنفيًذا للتكليفات الرئاســية 
بــرد األعبــاء التصديريــة املتأخــرة للمصدريــن، فقــد مت توقيــع 
35 اتفاًقــا جديــًدا مع الشــركات املصدرة لتســوية مســتحقاتهم 
املاليــة لــدى صندوق تنمية الصادرات ضمن مبادرة »االســتثمار« 
التــى تبلــغ 2 مليــار جنيــه، موضًحــا أنه ســيتم ســداد 30% من 
املســتحقات املتأخرة للمصدرين لدى صنــدوق تنمية الصادرات 
بحــد أدنــى 5 ماليــن جنيــه لكل منهــا قبــل نهاية العــام املالى 

احلالي.
وأضــاف، أن توقيــع هــذه االتفاقيــات، يأتى اســتمرارًا جلهود 
احلكومــة الداعمــة واحملفزة لقطــاع التصدير، التــى أثمرت عن 
تسوية املستحقات املتأخرة للمصدرين، ممثلى 77 شركة محلية 
وأجنبيــة، مبــا يســهم فى تعزيز القــدرات التنافســية للمنتجات 

املصرية عاملًيا.
ومــن جانبــه أعرب املصدرين عن تفاؤلهــم الكبير مؤكدين أن 
امللــف التصديريــة سيشــهد طفــرة كبيــرة خــالل الفترةةاملقبلة، 

كيف استطاعت الحكومة انقاذ القطاع التصديرى وطمن شبح االفالس؟ وهل فاقت الحلول التى 
طرحتها خالل الفترةةالماضية توقعات المصدرين؟ وهل ستتمكن الحكومة من الوفاء بوعودها اتجاه 

مساندة المصدرين ورد األعباء التصديرية المتأخرة خالل الفترة التى حددها لها الرئيس عبد الفتاح 
السيسي؟ العديد من التساؤالت التى  تطرح نفسها على الساحة االقتصادية منذ إعالن الحكومة 
نيتها عن  تطبيق برنامج جديد يستهدف تخفيف األعباء عن كاهل المصدرين والعمل على فتح 

الطريق أمام المنتج المصرى وتمكينه من االنتشار باألسواق الخارجية

تقوم وزارة المالية 
بتحويل 600 
مليون جنيه 

شهرًيا لصندوق 
تنمية الصادرات 

لصرف مستحقات 
الشركات المصدرة

دالل أحمد

وفاء حسن

فاروق لطفى

ملاذا تراجع األهلى عن ضم يوسف الباليلى؟5

يحيط  الغموض 
بمستقبل الجزائرى يوسف 

باليلي، بعد األزمة التى 
أثارها مؤخرا مع إدارة 

نادى أهلى جدة السعودي.
إدارة األهلى وفرت طائرة 

خاصة لالعب الدولي، 
ليعود إلى جدة الستكمال 

منافسات الموسم الماضى 
واالستعداد لموسم 

2020-2021 بعد فترة 
طويلة من التوقف، 

لكن باليلى رفض 
وقدم طلبا رسميا 

لالتحاد الدولى 
لكرة القدم 

لفسخ 
عقده.

إسالم أسامة 

وأشــارت تقاريــر عــدة إلــى أن باليلــى كان محطــا ألنظــار بعض 
الفرق العربية، على رأســها األهلى املصرى والوداد املغربى والترجى 

التونسي، لكنه لم يحسم مصيره حتى اللحظة.
كشــف مصدر عــن عرض مفاجــئ توصل لــه الالعب فــى الفترة 
األخيــرة، مــن الدورى اإلجنليزى املمتاز، وحتديدا من نادى كريســتال 

باالس، لكن املفاوضات لم يكتب لها النجاح.
وأوضــح املصــدر أن الشــركة اجلديــدة املســؤولة عــن إدارة أعمال 
باليلــي، ومقرهــا فــى أملانيــا، جلبت عرضــا مميزا لالعــب لتمثيل 

كريستال باالس، وكان املفاوضات على وشك االنتهاء بنجاح.
لكــن إدارة النــادى اإلجنليزى تخلت عن الفكرة لســببن، األول هو 
الرغبة فى جتنب أى مشاكل ونزاعات دولية، السيما وأن الفيفا لم 

يحسم بشكل نهائى شكوى أهلى جدة ضد باليلي.
السبب الثانى يتعلق بعدم امتالك الالعب خبرة كافية فى القارة 
العجوز، إذ لم يخض سوى نصف موسم لم يشارك فيه بشكل كبير 

مع فريق أوجنى الفرنسي.
ونفــى أميــر توفيق مديــر التعاقدات بالنــادي األهلي ما تردد عن 
فتــح ملف املفاوضــات مجددًا مع اجلزائري يوســف الباليلي العب 

نادي اهلي جدة السعودي.
وتــرددت أنبــاء خــالل الســاعات املاضيــة عــن فتــح النادي 
األهلي ملف يوسف الباليلي املتوج مع منتخب بالده ببطولة 
أمم إفريقيــا والتفــاوض مــن جديد على الراتب الشــخصي 

اخلاص به.
وقال أمير توفيق : هذا الكالم عاٍر متاًما من الصحة ولم 

يحدث مطلًقا«.
وتابــع »ملــف الباليلي مغلق ولم نتطرق نهائًيا له مجددًا، 
بجانــب أن تركيزنــا بالكامــل منصــب حالًيــا علــى التتويــج 
ببطولــة إفريقيــا، ال صحة إلعــادة الدخــول يف مفاوضات من 

جديد مع الالعب«.
 األهلــي كان متمســًكا مــن الناحية الفنيــة بالتوقيع 
مــع يوســف الباليلــي رغم أنــه يف االتصــاالت األخيرة 
التــي متت بــن الطرفن توقفت عنــد رغبة الالعب يف 
احلصول على 2 ونصف مالين دوالر موسمًيا بينما عرض 

األهلي مليون ونصف دوالر موسمًيا.
وكان آخــر مــا توصــل إليــه األهلي مــع الالعب هو أن 
الباليلــي يرغــب يف احلصــول مــع املــارد األحمــر على 
نفس قيمة راتبه الذي كان يحصل عليه مع أهلي جدة 
الســعودي وهــو 3 مالين دوالر موســمًيا قبــل أن يوافق 
علــى تخفيض طلباته املادية إلى 2 مليون ونصف، بينما 
رفع األهلي عرضه املادي إلى ما يوازي مليون ونصف دوالر 
موســمًيا وهــو ما رفــض الالعب املوافقة عليــه وتوقفت بناًء 

عليه املفاوضات.

»ابن الوز عوام« مثل 
شعبي يتم استخدامه 

كثيرًا لوصف التشابه بين 
األبناء وأبائهم، خاصة إذ 

كان الشبه واضح واكتسبوا 
صفاتهم، وهو ما ينطبق 

في الحياة العامة ولم 
يختلف الوضع كثيرًا 

علي المستوي الفني، إذ 
ينطبق المثل على أبناء 

الكثير من الفنانين الذين 
شابهوا والديهم في 

الشكل والموهبة، فشهدت 
السنوات الماضية دخول 

أبناء الفنانين للوسط 
الفني، ليس في التمثيل 

والغناء فقط بل أيًضا في 
مجال اإلخراج وفي هذا 

التقرير يتحدث »الموجز« 
عن أبناء الفنانيين الذي 

اقتحموا مجال 
اإلخراج الفترة 

هل ينجح أردوغان فى االستيالء على مواقع إلكترونية معارضة؟  2

حتتل تركيا املركز الثالث عاملًيا بن الدول األكثر استخداًما 
لبرنامــج فــك احلجب وهو مــا يوضح حالة الرقابةالشــديدة 
علــى احملتويــات وحجبهــا علــى اإلنترنت من قبــل احلكومة 

التركية.
وخالل الفترة املاضية واصلت الســلطات التركية سلســلة 
االنتهــاكات على اإلنترنت بحجب املواقع اإللكترونية وضمان 
عــدم وصــول املعلومــات إلــى اجلمهــور، وقامــت احلكومــة 
خــالل شــهر أبريــل بحجــب املوقــع اإللكترونــى لصحيفــة 
اإلندبندنــت البريطانيــة مبوجــب قــرار إدارى ، كمــا قامــت 
وكالتــى  مثــل  وإماراتيــة  إخباريــة ســعودية  مواقــع  بحجــب 
األنباء الســعودية واإلماراتيــة باإلضافة إلى صحيفتى البيان 
واالحتاداإلماراتيتن وصحيفتى الرياض وعكاظ الســعوديتن 
نيــوز اإلخبارين،ليصــل  العربيــة وســكاى  قناتــى  وموقعــى 

إجمالى املواقع العربية احملظورة إلى 12 موقًعا إخبارًيا.
وكان املجلــس األعلىلإلذاعــة والتلفزيــون التركــى املعروف 
اختصاراً بـ RTÜK قد وجه إنذاراً لعدد من شركات التواصل 
االجتماعــى ووســائل اإلعــالم مهــدداً إياهــا بحظــر مواقعها 
اإللكترونيــة فــى البــالد، إن لم تتقّدم خــالل 3 أيام بترخيٍص 
جديــد يفــرض عليهــا الرقابة مبوجب التشــريع األخير اّلذى 

أقرّه البرملان فى يوليو املاضي.

ورفضت شــركتا تويتروفيس بــوك الطلب التركي،فى حن 
تقدمــت منصــات NETFLIXوAMAZON PRIME VIDEOو

MUBI بطلباٍت للحصول على التراخيص.
كمــا أن احلكومةالتركيــة جنحــت من خالل التشــريع 
التواصــل  وســائل  »قانــون  بـــ  إعالميــاً  يُعــرف  الــذى 
االجتماعي«مبنع الوصول إلى عشرات التقارير اإلخبارية 
الصــادرة عــن صحف ومواقــع إلكترونيــة معارضةخالل 

الشهر املاضي.
صحيفــة »جمهورييــت« كشــفت عن أن الســلطات التركية 
حجبــت الوصــول إلــى أكثــر مــن 100 تقريــر إخبــاري، مــن 
الصحــف، والبوابــات اإلخباريــة املعارضــة فــى تركيــا، خالل 
شــهر ســبتمبر املاضــي، بعــد أقــل مــن شــهرين مــن متريــر 

التشريع املثير للجدل فى البالد.
كمــا صعــدت أجهزةاألمــن التركيــة مــن مالحقــة نشــطاء 
علــى  عاديــن  ومواطنــن  بارزيــن  وسياســين  حقوقيــن 
اإلنترنتالذيــن يعارضــوا سياســات احلكومــة أو يتحدثوا عن 

انتهاكات حلقوق اإلنسان،
علــى  بالقبــض  قــرارًا  الداخليةالتركيــة  وزارة  وأصــدرت 
أكثــر من 1100 ناشــط علــى مواقع التواصــل االجتماعى فى 
تركيا  بســبب تناولهم مســتجدات تفشــى وباء كورونا وقالت 

»الداخلية«إنهــا حــددت أكثــر من 10 آالف تغريدة اســتفزازية 
بشــأن فيروس كورونا على منصات التواصل االجتماعي،وأن 
أغلــب هــذه التغريــدات ال أســاس لهــا من الصحــة، وأعلنت 
الــوزارة أنهــا ألقــت القبــض علــى510 نشــطاء علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعــى مــن أصــل 1105 متهمــن مــن املقــرر 

القبض عليهم.
ومــن جانبهــا، انتقــدت املعارضــة التركية بشــّدة التشــريع 
اجلديــد، معتبرة أنه محاولة من قبل الرئيس التركي، وحزبه 
»العدالــة والتنمية«، للســيطرة على املنصات االجتماعية فى 
البــالد، والتيتعد املــالذ األخير املتبقى للمواطنن النتقاد أداء 

احلكومة التركية وجتاوزاتها بحرّية.
وبحســب القانــون اجلديد، يتم اتخاذ قــرار مبنع الوصول 
إلــى األخبــار وإزالتهــا، مــن دون إجــراء أى محاكمــة، ودون 
احلصولعلــى الــرأى القانونى للطرف اآلخر، وميكن حتى من 

دون علمه.
التواصــل  وســائل  ملســتخدمى  القانــون،  يســمح  كمــا 
ينتهــك  أنــه  يعتقــدون  محتــوى،  عــن  اإلبــالغ  االجتماعــي، 
حقوقهم، وســيتمتكليف ممثلى وسائل التواصل االجتماعي، 
بالــرد علــى هذه التقاريــر، فى غضون 48 ســاعة، أومواجهة 

خمسة مالين ليرة تركية كغرامٍة مالية.

السلطات 
التركية حجبت 

الوصول إلى أكثر 
من 100 تقرير 

إخباري

حجب المواقع اإللكترونية والصحف ومالحقة أصحاب الرأي والمعارضين لسياسات 
الحكومة التركية أدواتأصبحت تميز المرحلة السياسية في تركيا منذ صعود نجم حزب 

العدالة والتنمية بزعامة الرئيسالتركي رجب طيب أردوغان، األمر الذى أثار العديد من 
األسئلة أبرزها، هل ينجح أردوغان فى حماية عرشه باالستيالء على مواقع إلكترونية 
معارضة؟  وهل حجب المواقع والصحف يمنع وصول الحقيقة إلى المواطن التركي؟

وأشــاروا إلــى أنــه ســيتم إســدال الســتار نهائيا علــى قضية رد 
متأخرات برنامج رد األعباء التصديرية نهاية العام اجلارى .

وقــال واملصدريــن إنــه يتم ســداد كامل املســتحقات مخصوم 
منهــا 15% حتــى نهاية يونيو 2020، لكن بيان وزارة املالية أكد أن 
الســداد ســيكون على كامل املتأخرات حتى نهاية شهر سبتمبر 

اجلارى.
وأشــاد املصدريــن بقــرارات احلكومة األخيــرة اخلاصة مبلف 
رد األعبــاء للمصدريــن، ووصفــوه باجليد وقالــوا إن القرار ميثل 
خطوة جيدة للمصدرين، حيث سيتم  توفير سيولة مالية متكن 
الشــركات من ضخ اســتثمارات جديدة وزيادة الطاقات اإلنتاجية 
قــدر اإلمــكان، ومبا يتوافق مع الطلبات اخلارجية على املنتجات 

املصرية.
وأشــاروا إلــى أن الوصــول بقيمة الصــادرات املصرية إلى 100 
مليار دوالر خالل السنوات املقبلة هدفا ليس مستحيال، وميكن 
حتقيقه من خالل توسيع قاعدة املصدرين ومساندة الصادرات، 
وتوفير بعض احلوافز للمصدرين خلفض تكلفة عمليات اإلنتاج 
والتصدير، وتشــجيعهم على التصدير بدال من البيع فى السوق 
احمللــي، ورفــع القــدرة التنافســية مــن أجل املنافســة مــع الدول 

األخرى .

أسئلة      األسبوع    الساخنة
البداية مع عادل رامى إمام، حفيد الزعيم عادل إمام، والذى ظهر للمرة 
فــى إحــدى البرامــج التلفزيونيــة، فيبدو أن عــادل الصغير، سيســير على 
خطــى جــده ووالــده وعمه، فهو درس اإلخراج والتمثيــل خارج مصر، واتخذ 
أول خطوة فنية له من خالل فيلم قصير نشــره على قناته الرســمية عبر 
موقــع الفيديوهــات الشــهير »يوتيوب« يحمل عنوان »اإلنحدار« فهو يســرد 
قصة شاب يتوفى والداه فى حادث سيارة، ويحاول اخلروج من هذه األزمة 
بعــد األوقــات الصعبــة الطويلــة التى عاشــها، إلــى أن تنقلب حياته رأًســا 

على عقب.
ويســتعد عبــداهلل الهــواري، جنــل الفنانــة غــادة عــادل، واملخــرج مجــدى 
الهواري، خلوض ثانى جتاربه السينمائية وذلك من خالل فيلم »دى حكاية« 

الذى يلعب فيه دور البطولة، وفى الوقت نفسه هو الذى يتولى إخراجه.
»دى حكايــة« هــو فيلــم قصير مدتــه 15 دقيقة وتدور قصتــه حول دكتور 
أبحــاث يكتشــف أن زوجتــه تخونــه وتعمل جاسوســة وحتــدث مفارقات فى 
القصــة، ويشــارك فــى بطولــة العمــل عدد من املمثلن الشــباب منهم ســام 

عادل، أدهم والسداوي، وأدم يحيى، سليم الهجرسي.
يذكر أن عبداهلل الهواري، قدم أولى جتاربه اإلخراجية فى فيلم »العفريت« 
الذى أشاد به عدد كبير من اجلمهور، وقال عبداهلل، من قبل فى تصريحات 
صحفيــة أنــه كان يحلــم بخــوض هــذه التجربــة منذ أن شــاهد فيلــم »طير 
أنت« للفنان أحمد مكى، لكن والديه قررا تأجيل اخلطوة فى هذا التوقيت، 
بسبب الدراسة، مشيرًا إلى أن والده ووالدته عرضا عليه أعمااًل فى السابق 

ليشارك بها، لكنه قرر أن يخوض التجربة من خالل فيلم »العفريت«.
وأضــاف أن والدتــه، غــادة عــادل، دعمتــه كثيــرًا فى العمــل، حيث ظهرت 

كضيفة شرف بشخصيتها احلقيقية ملدة عشر دقائق.
كمــا يســتعد املخــرج أحمد املصرى، جنــل الفنان ماجــد املصري، خلوض 
أولــى جتاربه الســينمائية فى مصــر خالل الفترة املقبلــة، حيث يتعاون فى 
الفيلــم مع املؤلف هشــام هــالل، وهو حالًيا فى مرحلــة التحضيرات األولية 
للعمل، مشيرًا إلى أنه يراهن عليه وذلك ألنه يقدمه بشكل جديد ومختلف 

متمنى أن يلقى استحسان اجلمهور.
أمــا املخــرج خالــد احللفــاوى، فقد شــارك فى الســباق الرمضانــى للعام 
املاضــى من خالل مسلســل »بــدل احلدوتة 3« الذى قامــت ببطولته الفنانة 
دنيــا ســمير غــامن، ونخبــة كبيــرة من جنوم الفــن وحقق وقــت عرضه جناح 

جماهيرى كبير ونسب مشاهدات عالية.
واملخــرج خالــد احللفــاوي، هــو جنــل الفنــان نبيــل احللفــاوى، 
الــذى أثــرى الفــن املصــرى بأعمالــه التراجيديــة املميــزة وأدواره 
اجلــادة التــى ال تنســى، إال أنه قــرر أن يخرج من عبــاءة والده 
ليصبــح أحد أهــم مخرجــى الكوميديا على مســتوى الدراما 
احللفــاوى،  عمــل  حيــث  والســينمائية،  التليفزيونيــة 
أعمــال  وقــدم  كبيــرة  لفتــرة  مخــرج  كمســاعد  األبــن 
تليفزيونيــة هامــة كمــا عمــل كمخــرج مســاعد لبعض 
األعمال الســينمائية الناجحة، وقــدم احللفاوى، أول أعماله 
اإلخراجيــة للســينما من خالل فيلم »زنقة ســتات« ومنذ هذا 
العــام تتوالــى أعمال خالد احللفــاوى الناجحة، التى تثبت فى 
كل مــرة أنــه مخــرج جدير باملكانــة التى اســتحوذ عليها داخل 
الوسط الفنى، خاصة فى مجال األعمال الكوميدية التى قدم 

الكثير منها بشكل ناجح.
 يذكر أن آخر أعماله الفنية فيلم »نادى الرجال السري« 
الــذى عرض فى الســينمات العــام املاضى وقام 
ببطولتــه الفنــان كــرمي عبدالعزيــز، والفنانة 

غادة عادل، وكوكبة من النجوم.
احلســيني،  حســام  باملخــرج  ونختتــم 
فهــو جنــل الفنانــة نهــال عنبــر، والعازف 
مجــدى احلســيني، حيــث بــدأ حياتــه 
ثــم دخــل عالــم  الفنيــة كمغنــى راب 
الشاشــة الفضية حيث شــارك الفنان 
تامــر حســني، فــى فيلــم »نــور عيني« 
مــن ثم شــارك فــى عدد مــن األعمال 
الســينمائية ولكــن بعــد مــرور عــدة 
ســنوات قرر اعتــزال التمثيل ليضع 
تركيــزه فــى اإلخــراج، خاصــة أنــه 
قضــى ســنوات حائــرًا بــن حبــه 

للتمثيل وعمله كمخرج.

وفاء حسن

ماذا وراء تدشني  اجليش األمريكى وحدة لدراسة األجسام الطائرة املجهولة؟3

وحتليــل  »رصــد  مهمتهــا  اجلديــدة  الوحــدة  أن  وأضافــت 
وتصنيــف هــذه الظواهــر اجلويــة غير احملــددة التــى ميكن أن 

تشكل تهديدا لألمن القومى للواليات املتحدة«.
ولفتــت إلى أن البنتاجــون »تأخذ على محمل اجلد أى توغل 
غيــر مصــرح به ألجســام طائرة فــوق مراكزنــا التدريبية أو فى 

مجالنا اجلوى، وتدرس كل تقرير فى هذا الشأن«.
ويرى العسكريون األمريكيون أن »الظواهر اجلوية املجهولة« 
ال عالقــة لهــا بقادمن مــن الفضاء بل بخصــوم حقيقين جدا 

للواليات املتحدة.
وتشعر واشنطن بالقلق خصوصا من قدرات الصن التجسسية 

مبساعدة طائرات مسيرة أو وسائل أخرى محمولة جوا.
وكان مجلــس الشــيوخ األمريكــى أبــدى فــى يونيــو املاضــى 
اهتمامــا بنشــاطات البنتاجــون فــى هــذا املجال، مؤكــدا بذلك 
رســميا وجــود مجموعــة عمــل غيــر رســمية فــى هــذا الشــأن 

حتدثت عنها صحيفة »نيويورك تاميز« فى 2017.
وسيسمح إنشاء الوحدة اجلديدة بإضفاء طابع رسمى على هذه 

املجموعة، كما سيتيح للكوجنرس متابعة نشاطاتها عن قرب.
وكانــت وزارة الدفــاع األمريكية بثت فــى نهاية أبريل املاضى 
ثالثة تسجيالت فيديو صورها طيارون تابعون لسالح البحرية 
ملصادفتهم خالل حتليقهم ما يبدو أنه أجسام طائرة مجهولة.

ويعــود أحــد التســجيالت إلــى نوفمبــر 2004 والتســجيالن 
اآلخران إلى يناير2015.

ويشــاهد فى أحد التسجيالت جسم ينتقل بسرعة بعد ثوان 
مــن رصده من أجهزة طائرة البحرية األمريكية، ويختفى، فيما 
يظهــر فى تســجيل آخر جســم طائــر فوق غيوم، بينما يتســاءل 

الطيار هل هو طائرة مسيرة؟
علــى الرغــم مــن أن اعتــراف البنتاجون هــو األول من نوعه 
فــى التاريــخ، إاّل أّن البحريــة األميركية اعترفت ســابقاً بصحة 
اللقطات، بل ذهب املســؤولون إلى حّد صياغة مبادئ توجيهية 
عام 2019 إلنشــاء آلية رســمية للطيارين والعســكرين لإلبالغ 
عــن أية مشــاهدات محتملة لهذه األجســام الطائــرة املجهولة، 
وهــى خطــوة اتُخــذت بعد زيادة مــا وصفته البحريــة بـ«اقتراب 
متكــرر« لهــذه األجســام مــن مجموعــات القوة الضاربة لســفن 

البحرية األميركية.
غيــر أن املتحــدث باســم وزارة الدفاع األميركية فّســر نشــر 
مقاطــع الفيديو أنها تســتهدف توضيــح أى مفاهيم خاطئة من 
قبل اجلمهور حول ما إذا كانت اللقطات التى مت تداولها سابقاً 

حقيقية أو ال.
وفيمــا ربطــت بعــض وســائل اإلعــالم األميركية بن كشــف 
أنفســهم  يجــد األميركيــون  الــذى  التوقيــت  وبــن  البنتاجــون 

محاصريــن فــى املنــازل وبحاجــة إلــى التســلية، تقــول وزارة 
الدفــاع إنها بعد مراجعة شــاملة، حــّددت أن اإلفراج عن صور 
الفيديــو  غيــر املصنفــة ســرية، ال يكشــف عــن أى قــدرات أو 
أنظمة حساسة، وال يؤثر فى أى حتقيقات الحقة حول اختراق 
املجــال اجلــوى للواليات املتحدة عبــر وقائع غريبة غير محّددة 

فى اجلو.
هل من كائنات فضائية؟

ويتســاءل كثيــرون بخاصــة مــن يعتقــدون بوجــود كائنــات 
فضائيــة فــى الكــون الواســع عّمــا إذا كان التفويــض الرســمى 
بنشــر مقاطع الفيديو يعنى أن البنتاجون اعترف أخيراً بوجود 
كائنــات فضائيــة؟ واإلجابــة حســب خبراء أمنين هــى ال، ذلك 
أن أى شــيء يطلــق عليــه اجليــش األميركى »مجهــول« أو »غير 
معــروف« ال يعنــى بالضــرورة أنه مــن خارج كوكــب األرض، بل 
إن أى شــيء يتحــّرك فــى الســماء قــد ال يســتطيع املســؤولون 
العســكريون تفســيره، فالطيــارون املدنيون والعســكريون يرون 
طائــرات مجهولــة بــن حــن وآخــر، وال ميكن افتــراض أن من 
يقود هذه الطائرات أو األجسام املجهولة هم رجال خضر اللون 
قصيرى القامة كما تصّورهم أفالم اخليال العلمى السينمائية.

الوحدة الجديدة 
مهمتها »رصد 

وتحليل وتصنيف 
هذه الظواهر 

الجوية غير المحددة 
التى يمكن أن 

تشكل تهديدا 
لألمن القومى 

للواليات المتحدة«

أعلنت وزارة الدفاع األمريكية »البنتاجون«  إنشاء وحدة مكلفة رسميا بدراسة األجسام 
الطائرة المجهولة، وضعت تحت إشراف سالح البحرية األمريكى. 

وقالت ناطقة باسم البنتاجون سوزان غو، فى بيان، إنه مع إنشاء »خلية العمل على الظواهر 
الجوية المجهولة« الذى تمت الموافقة عليه فى الرابع من أغسطس الجارى، وتسعى الوزارة إلى 

»فهم ومعرفة أفضل لطبيعة ومنشأ« هذه الظواهر.
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اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

الدراسة األمريكية لخصت نهاية حكم تميم فى 62
3 سيناريوهات، أولها اإلطاحة به من السلطة 

بالقوة أو مقتله فى انقالب، هذا الطرح متوقع 
بقوة

املخابرات األمريكية تكشف 3 سيناريوهات لـ »عزل 
سيناريوهات النهاية

الدراســة األمريكيــة خلصــت نهاية حكم 
متيم فى 3 ســيناريوهات، أولها اإلطاحة به 
مــن الســلطة بالقــوة أو مقتله فــى انقالب، 
هذا الطرح متوقع بقوة، بالنظر إلى محاولة 
االنقــالب التــى اســتهدفت والــده حمــد بن 

خليفة آل ثانى فى عام 1996.
عاصــروا  غربيــون  دبلوماســيون  وأفــاد 
العســكرى  امللحــق  بينهــم  احلدث،مــن 
البريطانــي، بأنهــم تفقدوا مخبأ لألســلحة 
اكتشــف فــى الصحــراء، كان كافياً لتســليح 

500 رجل.  
أحــد  أشــار  الدراســة،  وبحســب 
االنقــالب  خطــة  أن  إلــى  الدبلوماســيني 
كانــت تقضــى وقتهــا بذبــح حمــد وعائلته 
املقربة من الدرجة األولى، غيران احملاولة 
بــاءت بالفشــل حني كشــف أحــد مخططى 
االنقــالب التفاصيــل حلمــد قبــل أيــام من 

وقوعه.
لكــن، ورغم فشــل تلــك احملاولــة، إال أنه 
مامــن شــك فــى احتمــال تكــرار مثــل هــذا 
الســيناريو مــرة أخــرى، وهــذا مــا يجعــل 
وكبــار  متيــم  تهيمنعلــى  األمنيــة  املخــاوف 
مستشــاريه، وفى هذا السيناريو من املرجح 
ان يتم اســتبدال متيم مبنافســمن أســرة ال 

ثاني.
الســيناريو  أن  إلــى  الدراســة  وأشــارت 
الثانييتمثــل فى االســتيالء على عرش متيم 
أثناء تواجده خارج البالد، خصوًصا أن نقل 
الســلطة بالقوة فى أوســاط أســرة ال ثاني، 
كان يعتبر معياًرا من الناحية العملية بالقرن 

املاضي.
أقــل  يظــل  الســيناريو  هــذا  أن  ومــع 
احتماليةفــى ظــل حرص متيــم على ضمان 
اســتقرار حكمــه أثناء وجوده خــارج البالد، 
من خالل تعزيز االنســجامبني أفراد عائلته 
املقربــة من الدرجة األولى والتحالفات التى 
طورهــا مــع الفــروع األخــرى آلل ثانــي، إال 
أن كل االحتمــاالت واردة، الســيما أن هــذا 
الســيناريو هو نفســه الــذى نفذهوالد متيم 

مع والده فى 1995.
وأوضحت الدراســة أن السيناريو الثالث، 
يشــملعجز متيم أو وفاته، فرغم صغر ســنه 
مقارنــة بوالــده، إال أن متيــم دائم القلق من 
احتمالتدهــور حالتــه الصحيــة التــى قيدت 
أنشــطة والده حمد، وأثرت عليه حتى على 

تنازله عن العرش.
وحتــى اآلن، ال توجــد تقاريــر عن حقيقة 
الوضعالصحــى لتميم، لكــن الدوائر املقربة 
منــه تشــير إلــى أنــه دائــم القلق حــول هذا 
الســيناريو،ومن املرجــح تكــرار ما حدث مع 

والده.
ومــن املرجــح أن هــذه املخــاوف هى التى 
بترتيبــات  القيــام  علــى  أكثــر  تشــجعتميم 
للخالفــة قبــل ان يبلــغ أبنــاؤه ســن الرشــد 
فــى  املشــاركة  علــى  قادريــن  ويصبحــون 

احلكومة.

قطر.. تاريخ من الغدر واالنقالبات

ولفتت الدراسة إلى أن قطر تتمتع بتاريخ 
حافل من الغدر واالنقالبات الناعمة.

عندمــا تنــازل األميــر حمد بــن خليفة آل 
ثانيطواعيــة عــام 2013 لصالــح ابنــه متيم 
الــذى كان يبلــغ من العمر آنــذاك 33 عاماً، 
كان ذلك االنتقال األكثر سالسة فى التاريخ 

القطرى احلديث.
الدولــة  بــن جاســم، مؤســس  فـــعبداهلل 
القطرية،أرغمــه البريطانيــون علــى التنازل 
عــن العــرش عــام 1949، باإلضافــة إلى أن 
علــى بــن عبداهلل الــذى تولى احلكــم بعده، 
أرغمــه البريطانيــون أيضاً وأســرة آل ثانى 

على التنازل عن العرش عام 1960.
أيًضــا األميــر التالــى أحمــد بــن علــي، 
أطاحبــه ابن عمه خليفة فــى 1972، وحتى 
خليفــة بــن حمــد، جــد األمير متيــم، أطاح 
بــه ابنــه حمــد ووالدمتيــم فــى 1995، وفى 
2013، تنــازل حمــد بــن خليفة عــن العرش 
لصالــح جنلــه متيم، لتصبــح املرةاألولى فى 
التاريخ القطرى الذى يتم نقل السلطة فيها 

بسالسة ويسر.
عائلة آل ثانى

التــى  ثانــي،  آل  أســرة  تديــن  تاريخيــاً، 
ينحدرمنهــا متيم، مبكانتها للدور الذى لعبه 
محمــد بــن ثانى بــن محمد، منذ ســتينيات 
القــرن التاســع عشــر، حيث متكنــت العائلة 
بزعامته أن تصبح العائلة املهيمنة فى قطر، 

وأن تبرز كدولة.
االســتخباراتية  للتقديــرات  ووفقــاً 
األمريكية، تضم أسرة آل ثانى حالياً نحو 5 
آالف فرد راشــد، لكــن مع إضافة األطفال، 
يُعتقــد أن عددأفــراد أســرة آل ثانــى يبلــغ 

حوالى 20 الفاً.
وخضعت قطر حلكم فرع جاسم، وبشكل 
عامــا،   150 لنحــو  عبــداهلل،  أساســيلفرع 
وتركــزت املنافســة ضمــن هــذا الفــرع، بني 
املنحدريــن مــن عليواملنحدريــن مــن حمــد، 

لكن فرع األخير يهيمن اآلن على قطر.
وتشــمل فــروع آل ثانــى األخــرى أحفــاد 
أحمــد  رئيســى  وبشــكل  ثانــي،  جاســمآل 
وجابــر، وكانوا جميعاً أبنــاء محمد بن ثانى 

بن محمد، الذيعاش بني 1788 و1878.
هناك أيًضا األســرة القطريــة التى ينظر 
لهافى األوســاط الغربية على أنها مرموقة، 
وهــم أحفــاد عبداهلل بن علــى العطية الذى 
حــارب إلىجانــب جاســم آل ثانــي، وكانــت 
والــدة األميــر حمــد )والد متيم( من أســرة 
آل عطية، وتوفيت بعدوالدة حمد مباشــرة، 
مما أدى إلى تربيته من قبل أحد أخواله من 

أسرة آل عطية.
ونبهــت الدراســة إلــى أن املعلومــات التى 
لدىالواليــات املتحــدة تشــير إلــى أن جميع 
رواتــب  يتلقــون  ثانــى  آل  ســاللة  أعضــاء 
حكوميــة، ويُعتقدأنهــم ممثلــون فــى مجلس 
األسرة الذى يصادق على احلكام القطريني 

اجلــدد، ولكن فى الوقــت احلاضر،يبدو أن 
أحفــاد حمد بن عبد اهلل هم املؤهلني فقط 

ألن يصبحوا أمراء.
ثانــى  آل  أســرة  أن  الدراســة،  وتابعــت 
احتكرتعائدات النفط فى اإلمارة اخلليجية 
العائــدات  تلــك  غيــرت  حيــث  الغنيــة، 

ديناميكيات حكم آلثانى وخالفته.
ولــم يتم اكتشــاف النفط فى قطر اال فى 
عام1939، وتأخر اســتغالله بسبب احلرب 
العامليــة الثانية، وبــدأت الصادرات فى عام 
1949، حيثاســتحوذ األميــر أحمــد بن على 
آل ثانــي، حاكــم قطــر بــني 1960 و1972، 

شخصياً على ربع عائداتالنفط.
وكان األخيــر يوصــف بالكســول واملبــذر، 
حيثوقع وثيقة استقالل قطر فى عام 1971 
أثنــاء وجــوده فــى سويســرا فى إجــازة، أما 
خليفته، ابنعمه خليفة، فقد احتفظ مبعظم 
احتياطيات البالد املالية باســمه، واستغرق 
األمر 9 سنواتبعد اإلطاحة بخليفة من قبل 

ابنه حمد عام 1995 لكشف الفوضى.
واســتمر ُحكــم حمد حتــى يونيــو 2013، 
عندماتنــازل عــن احلكم البنــه الرابع متيم، 
بخــالف نظام - خالفــة االبن األكبر والذى 

يبدو أنقطر ال تتبعه.
متيــم هــو االبــن الرابــع حلمــد، ووفقــاً 
لدبلوماســيينغربيني، لــم يبــد االبــن األكبر، 
علــى  بوظيفــة حكوميــة  اهتمامــاً  مشــعل، 
اإلطــالق، فى حني رأىحمد أن ابنه الثاني، 
فهد، مهتم كثيراً بالسياســة الدينية بحسب 
وصفه، )ذات مرة أخبر حمد ســفيراً غربياً 
أن ولديه األكبر سناً، "أحدهما يتسلى كثيراً 

جداً؛ واآلخر يصلى كثيراً جداً"(.
أمــا جاســم، االبــن الثالث حلمــد، فكان 
أوملــن حمــل لقب ولى عهد وشــغل منصب 
أمير البالد لعدة أشهر خالل عامى 1996 
و1997، حني خضعوالده لعملية زرع كلية، 
تنحــى جاســم طوعــاً  فــى 2003،  ولكــن 
لصالــح شــقيقه متيم، حيث لم يكنجاســم 
متحمساً ألمور اإلدارة واملتطلبات املرافقة 

لها.
رياضيــاً  كان  حمــد  األميــر  أن  ورغــم 
فــى شــبابه،إال أنــه أصبــح يعانى مــن زيادة 
الــوزن فى حياته البالغــة؛ وفى 2011، فقد 
الكثيــر من هذاالوزن فجأة، وبصرف النظر 
عــن عمليــة زرع الكليــة املعلن عنهــا، إال أن 
املخابــرات الغربيةتعلــم أنه خضــع لعمليات 
طبيــة أخرى، وأنه يحتاج حالياً إلى غســيل 

الكلى، كما يعانى من مرض السكري.
أشقاء تميم

إلــى أن األميــر متيــم  الدراســة  ولفتــت 
لديــه10 أشــقاء و4 شــقيقات فــى املجموع، 
لكــن األشــقاء املذكوريــن هــم األوفــر حًظا 
بخالفــة متيمفى حال عجزه أو عدم قدرته 

على الوفاء مبهام منصبه ألى سبب، وهم:
جاسم:

بنــت  مــوزة  ووالدتــه   ،1978 فــى  ولــد 
ناصــر املســند،تلقى تدريبــاً فــى األكادميية 

العســكرية "ساندهيرســت" وكان ولًيا للعهد 
بــني عامــي1996 و2003، ويعــرف عنــه أنه 
ليــس حازًمــا، ويوصف بأنه يتمتــع باخلبرة 
اإلداريــة الالزمــةإلدارة البــالد رغــم عــدم 

رغبته فى تولى دور قيادي.
- املياسة:

ولــدت فــى عــام 1983، والدتهــا موزة 
بنــت ناصراملســند، تلقــت تعليمهــا فــى 
جامعات أمريكية وفرنســية، وقالت ذات 
مــرة: "لــو كنــت رجاًل،لــكان بإمكانــى أن 

أحكم قطر".
- جوعان:

ولــد فــى عــام 1984، والدتــه مــوزة بنت 
ناصراملسند، تلقى تعليمه فى مدرسة "سان 
ســير" العســكرية فى فرنســا، ويعــرف عنه 

ميلهبشكل كبير خليول السباق.
- عبداهلل:

ولــد فــى عــام 1988، والدتــه نــورة بنــت 
خالد،تــرأس "الديــوان األميــري" بني عامى 
2011 و2014، ويشــغل منصــب نائــب أمير 
دولةقطر منذ عام 2014، ويقال أنه لو كان 
ابــن الشــيخة موزة لــكان أصبح ولــى العهد 

فى قطر.
- محمد:

ولــد فــى عــام 1988، والدتــه مــوزة بنت 
ناصراملسند، يشغل منصب "العضو املنتدب 
وهــو  واإلرث"،  للمشــاريع  العليــا  للجنــة 
دوريشــمل قيادة التحضيــرات لبطولة كأس 

العالم لكرة القدم 2022.
- خليفة:

ولــد فــى عــام 1991، والدتــه مــوزة بنت 
ناصراملسند، يتمتع بخبرة فى قطاع األمن.

- ثاني:
نــورة  تعــرف ســنة والدتــه(، والدتــه  )ال 
بنتخالــد، وغالبــاً مــا يتواجــد إلــى جانــب 

والده.
- القعقاع:

ولــد فــى عــام 2000، والدتــه نــورة بنــت 
قطــر  "أكادمييــة  فــى  تدريبــاً  خالد،تلقــى 
للقادة"، وهى مؤسســة عسكرية محلية على 
غرارمدرســة "ســان ســير" العســكرية فــى 

فرنسا.
عائلة تميم

أبنــاؤه  يــزال  لتميــم نفســه، ال  بالنســبة 
صغاًراجــًدا مــن أن يضطلعــوا بــأى دور فى 
احليــاة العامة، ولذلك، تتملك صناع القرار 
فى واشنطنقناعة بأنه إذا لم يعد متيم ألى 
ســبب مــن األســباب غيــر قــادر علــى مهام 
احلكــم، فــإن األميرحمد سيســتعيد ُحكمه 

حتى ولو بشكل مؤقت.
مرشــحون  متيــم  أشــقاء  أن  واملؤكــد 
رئيســيونليحلوا محله إذا ما توفى أو أصبح 

عاجًزا.
ومن بني أشــقائه يشــغل عبداهلل أساًســا 
منصبنائــب األميــر، لكــن هــذا ال يعنــى أنه 
الوريث الشــرعي، ونظًرا ألن والدة عبداهلل 
هــى نورةبنت خالد، فإن الشــيخة موزة بنت 

الزوجــة املفضلــة لألميــر  املســند،  ناصــر 
الوالــد ووالدة معظمأبنائــه، قد حتاول منع 

تولى عبداهلل العرش.
معارضى تميم

- عبداهلل بن على آل ثاني:
فــى  قطــر  )حكــم  علــى  األميــر  جنــل 
الفتــرة1949-1960( وشــقيق األمير أحمد 
) حكم 1960-1972(، وهو أبرز املعارضني 

لألمير متيم.
- سلطان بن سحيم آل ثاني:

عــم  وابــن  خليفــة  األميــر  شــقيق  ابــن 
األميرالوالد احلالى حمد.
- الشيخ طالل آل ثاني:

حفيــد األميــر أحمــد احملتجز فــى قطر، 
والشــيخطالل هــو ابن الشــيخ الراحل عبد 
العزيــز الــذى شــغل منصــب وزيــر الصحة 

خالل فترة حكم والده.
- عبد العزيز بن خليفة آل ثاني، شقيق 

األمير الوالد.
- ســعود بن ناصر آل ثاني، الذى يوصف 
املخابــرات  ألجهــزة  معــروف  بأنه"غيــر 

الغربية«.
- مبارك بن خليفة آل ثاني:

رغــم وصفــه بأنــه عضــو فــى أســرة آل 
ثانى احلاكمــة،اال أن بعض األجهزة األمنية 
الغربيــة لــم جتــد لــه اى ســجل، حتــى أنهم 

تكهنوا بأنه قد اليكون فردا من العائلة.
من يختار خليفة تميم؟

الدراســة نفســها أشــارت إلــى أن مراكــز 
األبحاثوأجهــزة املخابــرات الغربيــة لديهــا 
قائمــة أخرى باألســماء التــى ميكن أن تؤثر 

على قرار اخلالفة،وهم:
- األمير الوالد حمد:

يبقــى  فإنــه  جيــدة،  بصحــة  كان  اذا 
الشخصية األكثر تأثيًرا.

- الشيخة موزة:
حمــد  الوالــد  لألميــر  األبــرز  الزوجــة 
شــخصية  وكونهــا  متيــم،  ووالدةاألميــر 
مهيمنــة، فهــى متــارس نفــوذاً كبيــراً علــى 
األميــر الوالــد وســتفضلعلى األرجــح تولــى 

أحد أبنائها اخلالفة.
- حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية الســابق، مقرب جداً 

من األمير الوالد:
رغــم أنــه ينحــدر مــن فــرع ثانوى ألســرة 
آل ثاني.ويعتقــد أنــه ال يزال العًبا سياســًيا 

بارًزا، وال سيما فى الشئون اخلارجية.
- محمد بن أحمد املسند:

مستشار األمن الوطنى القطرى وابن عم 
الشيخة موزة.

- خالد بن خليفة آل ثاني:
رئيــس الــوزراء ووزير الداخليــة القطرى 
لـــ  الســابق  والرئيــس   ،2020 منذينايــر 
مــن  جــًدا  ومقــرب  األميــري"،  "الديــوان 
األميرمتيــم. وينحــدر أيًضا من فــرع ثانوى 

ألسرة آل ثاني.

  اإلطاحة به من السلطة بالقوة 
أومقتله في انقالب يمثل أول 

سيناريو

 ويتمثل السيناريو الثانى 
فى االستيالء على عرشه أثناء 

تواجدهخارج البالد

أما السيناريو الثالث فيتلخص فى 
عجز تميم أو وفاته

نهاية
ابن

موزة
كيف ستكون نهاية تميم؟ وهل سيواجه مصيروالده 

وجده؟ ومن يختار خليفة تميم؟ ومن هم األشقاء 
األوفر حًظا لخالفة تميم؟ ومنهم أبرز معارضي تميم؟ 

إجابات هذه األسئلة كانت محور دراسة أمريكية للباحث 
األمريكيسايمون هندرسون، مدير برنامج برنستاين لشئون 
الخليج وسياسة الطاقة في العاصمة األمريكية واشنطن، 

والمقرب من المخابرات األمريكية حيث كشف سيناريوهات 
نقل السلطة في قطر ألي سبب من األسباب

وفاء حسن



0 4بث مباشر أكتوبر  ٢٠٢٠ االثنين العدد 7٢٠
اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

األيام الماضية شهدت تقدم المحامى يحيى التلت 6٢
بمذكرة إلى نقيب المحامين يطالبه فيها بتنفيذ 

األحكام القضائية النهائية والخاصة بقيد الحاصلين 
على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح 

سواء الحاصلين على ثانوية عامة أو دبلومات فنية

وأشــار »محــى الديــن« إلــى أن صنــدوق النقــد 
الدولــى يتعامــل مــع األزمات كعالج ســريع املفعول، 
وقصيــر املــدى، كمــا أن الصنــدوق ال عالقــة لــه 
بتمويل املشاريع ولكنه يتعامل بالسياسات النقدية 
واملاليــة العامــة، موضًحا أن مجموع الــدول املمثلة 
بالصنــدوق ســيُصبح 190 دولــة قريًبــا فــى شــكل 

بعثات ُمقيمة.
وأوضح املديــر التنفيذى لصندوق النقد الدولي، 
أن الصنــدوق هــو مؤسســة فريدة مــن نوعها ألنها 
تقــوم مبتابعــة األداء االقتصــادى لــكل دول العالــم 
ســواء كانــت مشــاركة فــى برامج بــه أو ال، مشــيرًا 
إلــى ضرورة وجود سياســات متكاملــة داخل الدول 
التواجــد  مــن  الفائــدة  تعظيــم  فــى  للمســاعدة 
اإلصــالح  »برامــج  قائــاًل:  الدوليــة،  باملؤسســات 
االقتصــادى تُّســهل عمليــة التفــاوض مــع صندوق 

النقد الدولى واحلصول على دعمه«.
وشــدد »محــى الديــن« علــى ضــرورة أن يكــون 
هنــاك حزم للضمان االجتماعى لتقليل آثار برامج 
اإلصــالح االقتصــادى علــى املواطنــن، موضًحا أن 
أزمــة »كورونــا« أثبتت أن برامج اإلصالح االقتصادى 
منعت شرور كيرة عن الدول املشاركة بهذه البرامج 
ومن بينها مصر، قائاًل: »ال ُيكن إنكار األعباء التى 
صاحبــت اإلصــالح االقتصــادى وأزمــة كورونــا مًعا 

ولكن بدون اإلصالح كانت التكلفة ستكون أكبر«.
وأشــار »محى الدين« إلى صنــدوق النقد الدولى 
حــذر مــن اخلــروج املبكر للــدول من حــزم التمويل 
واملســاندة للتعامــل مــع »كورونا« نظرًا لكــون األزمة 
الزالــت مســتمرة، الفًتــا إلــى وجود ركــود عاملى قد 

يصل إلى مرحلة الكساد بسبب أزمة »كورونا«.
وأكــد »محــى الديــن«،  أن مصــر والصن ضمن 
دول محــدودة فــى العالــم ســجلت معــدالت منــو 
أن  إلــى  مشــيرًا  »كورونــا«،  أزمــة  رغــم  إيجابيــة 
حتويالت العاملن فى اخلارج وعودة السياحة، تُعّد 
أهم فرص تســجيل معدالت منو إيجابى فى العام 

املقبل 2021.
وقــال املديــر التنفيــذى لصندوق النقــد الدولي، 
إن أولويــة الدولــة يجــب أن تكــون احلفــاظ علــى 
االســتقرار االقتصــادي، وإتاحــة املزيــد مــن فــرص 
العمــل ســواء عن طريــق القطاع اخلــاص أو العام، 
مشــيرًا إلــى وجود تخــوف عاملى من تفاقــم الدين 
العــام، داعًيــا إلــى الــدول التركيــز على مســتويات 

منوها قبل تطور األمور.
وأوضــح »محــى الديــن« فيمــا يتعلــق بالتوّقعات 
بالنســبة للعــام القــادم عاملًيــا، أنه ســيكون أفضل 
مــن العام احلالــي، من حيث معدالت النمو وفرص 
العمــل، قائــاًل: »ال يجب إهدار الوقــت فى محاولة 
فهــم مــا يحــدث فــى العالــم فقــط، ولكــن األهــم 
هــو تأثيــر هــذا على االقتصــاد احمللــى بقطاعاته 

املختلفة«.
ولفت »محى الدين« ، إلى أن متابعة آثار األزمات 
علــى العنصر البشــرى دائًمــا أصعب وأقل دقة من 
متابعــة التأثيــر على األرقام واألســعار، موضًحا أن 
القطاع غير الرسمى ُيثل 60% من سوق العمل، 
وفًقــا لبعــض التقديــرات، كمــا أن معــدالت 
البطالــة أعلى بكثير فــى الواقع من املُعلن 
إذا أخذنــا فــى االعتبــار الوظائــف غيــر 

الرسمية.
وعــن تداعيات أزمــة »كورونا« عاملًيا 
قــال »محــى الديــن«: »إحنــا مش فى 
األزمــة  تأثيــر  وأن  واحــد«،  مركــب 
متفاوت من دولة إلى أخرى، مشــيرًا 
إلى أن بعض القطاعات االقتصادية 
استفادت من اجلائحة، مثل شركات 
املعلومــات  وتكنولوجيــا  التوصيــل 

واملستلزمات الطبية.

قال د.محمود محي 
الدين المدير التنفيذي 
لصندوق النقد الدولي، 
إنه لم يتوقع أو ُيخطط 

لاللتحاق بصندوق النقد 
الدولي، مشيرًا إلى أن 

حصوله على المنصب جاء 
بتزكية من مجموعة الدول 

العربية.
وأضاف »محى الدين« 
فى أول تصريحات له 

بعد توليه منصبه الجديد 
مع برنامج »يحدث فى 

مصر«، أن أهداف البنك 
الدولى واألمم المتحدة 

قد تكون متشابهة 
ولكن طريقة العمل بهما 
مختلفة، موضًحا أن األمم 

المتحدة أكثر شموًل.

أكد أن برناماج االصالح االقتصادى كان كلمة السر

مصر والصين 
ضمن دول 

محدودة سجلت 
معدالت نمو 
إيجابية رغم 

»كورونا« ويوجد 
ركود عالمي قد 

يصل إلى حد 
»الكساد«

وفاء حسن

أعلنــت شــركة »ســاندوز مصــر« - بالتعــاون مــع 
اجلمعيــة املصرية ألمراض الســرطان )ECS(- عن 
طرح أول عقار مثيل )بديل( حيوى للريتوكســيماب، 
والــذى يُســتخدم فى عــالج أورام الغــدد الليمفاوية 
ولوكيميا الدم املزمن، وهما من أكثر أنواع ســرطان 
الــدم انتشــارًا. ويثــل طــرح عقــار الريتوكســيماب 
مــن ســاندوز- والــذى متــت املوافقــة مؤخــرًا علــى 
طرحــه فــى الســوق املصريــة- خطــوة هامــة نحــو 
إتاحــة عالجــات ذات معايير عامليــة أمام املزيد من 
املرضــى، إلــى جانب تعزيز اســتدامة نظام الرعاية 
الصحيــة فــى مصر. وســوف تنعقد فــى الـ23 من 
أكتوبــر 2020 النــدوة العلمية االفتراضية املعلنة عن 

توفر ريتوكسيماب ساندوز فى مصر.
وحــول طبيعــة هذه األمــراض وحتديــات العالج، 
أوضــح أ.د. محمــد عبــد املعطــى ســمرة، أســتاذ 
ورئيــس قســم طــب األورام وأمــراض الــدم باملعهــد 
القومــى لــأورام جامعــة القاهــرة: »بينمــا تُصنــف 
أورام الغــدد الليمفاوية )NHL( فى املرتبة العاشــرة 
لدى الرجال والثانية عشــر بالنســبة للســيدات من 
حيــث ترتيب أنــواع الســرطان األكثر انتشــارًا حول 
العالــم1، فــإن خطــورة التشــخيص بهــذا املــرض 
فــى مصر تعتبــر أعلى مقارنــًة باملعــدالت العاملية؛ 
حيــث تعــد أورام الغــدد الليمفاوية ثالــث أكثر أنواع 
الســرطان انتشــارًا فــى مصــر2. ولذلك فــإن طرح 
هذا الدواء اجلديد اليوم يحمل بُشرى سارة للعديد 
مــن املرضــى املصريــن الذيــن لــم يكــن متاًحا لهم 

احلصول على هذا العالج الضروري«. 
وأضــاف أ.د. محمــد عبــد املعطى ســمرة: »يعد 
الريتوكســيماب معيــار أساســى فى نظــام الرعاية 
الصحيــة واخلــط األول للعالج من العديد من أنواع 
ســرطان الــدم. ولهــذا فــإن املوافقة علــى أول عقار 
مثيل حيوى للريتوكســيماب فى مصر يســاعد فى 

توفيــر بديل عالجى يكون متوافر دائًما أمام املزيد 
مــن املرضى بأســعار معقولة وبنفــس درجة فاعلية 
الــدواء املرجعــي. فمن مزايا األدويــة احليوية املثيلة 
أنها تساهم فى تقليل العبء على ميزانية الرعاية 
التمويــل  لتوفيــر  الفرصــة  يتيــح  الصحيــة، ممــا 
الــالزم وتوجيهه لعــالج أمراض أخرى، وبالتالى دعم 
اســتدامة نظام الرعاية الصحية فى مصر وتوفير 
العالجــات الفعالــة أمام مزيد مــن املرضى فى ذات 

الوقت«. 
وأشــار أ.د. حمــدى عبــد العظيــم، أســتاذ عالج 
»املثائــل احليويــة  أن:  إلــى  القاهــرة  األورام بطــب 
هــى بديــل األدوية احليوية واملعروفة باســم »األدوية 
احليويــة املرجعيــة«. وبالطبــع تعتبــر تلــك األدويــة 
احليويــة أساســية فــى عــالج العديــد مــن أمراض 
الســرطان مبــا فــى ذلــك أورام الغــدد الليمفاويــة 
)NHL(، ولكــن لســوء احلظ يصعــب توافرها نظرًا 
لتكلفتهــا املرتفعــة وهو مــا يثل حتدًيــا اقتصادًيا 
كبيــرًا حتــى لــدى الــدول املتقدمــة. فوفًقــا ألحدث 
التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العاملية، يجد 
املاليــن مــن املرضــى صعوبــة فــى احلصــول على 

العالجــات الضروريــة باســتمرار3. ونتيجــًة لذلك، 
شــاهدنا على مدار الســنوات القليلة املاضية إنتاج 
العديــد من األدوية احليوية البديلة والتى تكون لها 
نفس درجة األمان والفعالية مقارنة باألدوية احليوية 
املرجعيــة. ويعــد عقــار »ريتوكســيماب« املقــدم من 
ساندوز إحدى هذه األدوية احليوية البديلة الفعالة 
وأحد أولى البدائل احليوية املعتمدة فى عالج أورام 
الغــدد الليمفاويــة، بعدمــا أثبتت الدراســات مبا ال 
يدع مجاالً للشــك ســالمته وفعاليته4-5 فى عالج 
مرضــى أورام الغــدد الليمفاويــة. ومــن جهة أخرى، 
يســاهم اســتخدام عقــار املثيــل )البديــل( احليــوى 
ريتوكســيماب مــن ســاندوز أيًضــا فــى تخفيــض 
إجمالــى النفقــات العالجية اخلاصة بــأورام الغدد 
الليمفاويــة بنحــو يقــارب 40% مقارنــة باســتخدام 

العقار احليوى املرجعي«.
ومن جانبه، قال د. سامح الباجوري، رئيس مجلس 
إدارة شــركة ســاندوز مصــر لأدوية: »يعــد طرح أول 
مثيل حيوى للريتوكســيماب فــى مصر مبثابة بارقة 
أمل للعديد من املرضى، كما أنه يثل عالمة فارقة 
بالنســبة لـ)ســاندوز(. ويعتبر اإلعــالن عن طرح هذا 

العقار شــهادة على التزامنا فى التوســع نحو إتاحة 
العالجــات الضرورية التى تســاعد فــى تغيير ورمبا 
إنقــاذ حيــاة املرضــى حــول العالم. وبصفتنــا إحدى 
الشــركات الرائــدة عاملًيا فى مجــال األدوية احليوية 
املثيلة، فإننا نســتثمر فى األبحــاث والتطوير لتلبية 
احتياجات املرضى التى ال تتوافر لها حلول عالجية. 
وتعــد مجاالت أمراض الدم واألورام من أهم مجاالت 
الرعايــة الصحيــة التى يكننا مــن خاللها مواصلة 
مســاعدة املزيــد مــن املرضى للحصــول على أفضل 
رعايــة صحيــة ممكنة. ويثل اليــوم حلظة فخر لنا 
جميًعــا بعــد أن قطعنــا شــوًطا طويــاًل نحــو إتاحة 
املزيد من العالجات بأسعار معقولة أمام العديد من 

املرضى فى مصر«. 
وصــرح د. بيتــر عفــت، مديــر القطــاع الطبــى 
بشــركة ســاندوز مصر: »يندرج عقار ريتوكســيماب 
ضمــن قائمــة منظمــة الصحــة العامليــة لأدويــة 
البيولوجيــة الضروريــة لعــالج مرضــى الســرطان، 
ولهــذا يثــل طرح ســاندوز ألول عقــار مثيل حيوى 
للريتوكســيماب قيمة كبيرة مضافة ألنظمة العالج 
لعديد من أنواع سرطان الدم فى مصر. وقد حصل 
عقــار الريتوكســيماب املقــدم مــن ســاندوز علــى 
موافقــة وكالــة الــدواء األوروبيــة )EMA( منــذ أكثر 
مــن ثالث ســنوات، بعــد أن أثبتت نتائج الدراســات 
مطابقتــه للــدواء املرجعــى فيمــا يتعلــق مبعاييــر 
اجلودة والســالمة والفعالية«. كما أكد قائالً: »نقوم 
فى ساندوز بتطوير حلول مبتكرة ملساعدة حصول 
املرضى على العالجات الالزمة، إلى جانب التعاون 
مــع اجلهــات احمللية إلتاحة األدويــة الضرورية أمام 
املزيــد مــن املرضــى وعلى نحــو مســتدام. واجلدير 
بالذكر متيز حافظة منتجات ساندوز العاملية بأنها 
كبيــرة حيث تضم نحو ألف نوع من املســتحضرات 

الدوائية فى مختلف املجاالت العالجية«.

معلومات عن أول عقار مثيل )بديل( حيوى لعالج مرضى سرطان الدم فى مصر
طرحته »ساندوز« بالتعاون مع الجمعية المصرية ألمراض السرطان

د. محمود مُحى الدين يكشف سر جناة مصر جحيم كورونا

الخشت: جامعة 
القاهرة مستمرة 

ا للخطة 
ً

وفق
االستراتيجية 

للمحافظة على 
المكانة الدولية 
المرموقة التى 

حققتها خالل الثالث 
سنوات الماضية 

باإلضافة إلى العمل 
لتحقيق مزيد من 

التقدم العالمى 
ووضع جامعة القاهرة 

فى مصاف جامعات 
الصف األول عالمًيا

كمــا اســتطاعت تصــدر الترتيــب األول علــى مســتوى 
اجلامعــات املصريةفــى التصنيــف اإلســبانى للجامعــات 
 2019 يوليــو  نســخة   WEBOMETRICS ويبوميتركــس 
والوصــول باجلامعــة لتكون ضمن أفضــل 300 جامعة فى 

التوظيفعلى مستوى العالم فى تصنيف QS البريطاني.
فــى  املصريــة  اجلامعــات  بصــدارة  أيضــاً  واحتفظــت 
تصنيــف )CWUR(لعــام 2018 واحتلــت املرتبــة 452 كمــا 
تقدمــت 14 مركــزًا فــى تصنيــف SCIMAGO اإلســبانى 

للجامعات لعام 2019 محققة املركز األول مصرًيا.
واســتطاعت مجلــة جامعــة القاهرة لأبحــاث املتقدمة 
»JAR«حتقيــق املركــز اخلامــس عاملًيــا فــى التخصصات 
  NATURE و SCIENCE البينيــة لعــام 2019 بعد مجلتــى
وفًق التصنيف كالريفيت األمريكى وأصدرت اجلامعة أول 
مجلــة بحثيــة دوليــة فــى اإلنســانيات والعلوماالجتماعية 

التطبيقية.
وقامت اجلامعة بجهود كبيرة فى مجال أبحاث فيروس 
كورونا املســتجدوالتجارب الســريرية، وتواصل العمل بقوة 
فــى هــذا امللــف، حيــث مت تخصيــص ميزانيــات كبيــرة 
ملشــروعاتبحوث أعضاء هيئة التدريس فى مجال فيروس 

كورونا املستجد والبحث عن عالج أو لقاح.
وقــال رئيــس جامعــة القاهــرة الدكتــور محمــد عثمان 
اخلشــت أن اجلامعةشــكلت 5 فــرق بحثيــة مــن أعضــاء 
الســريرية  والتجــارب  البحــوث  إلجــراء  التدريــس  هيئــة 
مؤكــًدا أنالفــرق البحثية حققت جناحــا كبيرا فيما يتعلق 
باألبحاث ونشرت 30% من إنتاج األبحاث العلميةفى مصر 
علــى مســتوى اجلامعات املصريــة واملراكــز البحثية خارج 

اجلامعات.
وأشــار إلى أن أحد الفرق البحثية، استطاعت بالتعاون 
مــع مركزالطــب التجديــدى بالقوات املســلحة، حتديد نوع 
فيــروس كورونــا املنتشــر فــى مصر، حيــث اكتشــفالفريق 
الشــفرة الوراثيــة واســتطاع أن يحــدد طبيعــة الفيــروس 

املنتشر فى مصر.
وأشــار الدكتور اخلشــت إلــى أن اجلامعة حتتــل املرتبة 
األولىعلــى مســتوى مصــر مــن حيــث عــدد املقترحــات 

البحثية على موقع CLINICALTRIALS.GOV العاملي.
وأضاف أن هذه الدراسات تتراوح ما بن أبحاث حتاول 
الكشــف عنتأثير اجلائحة نفســًيا وســلوكًيا على األطباء 
واملرضــى وعلــى التعليــم الطبى فــى مصــر وأبحاثتحاول 
دراســة أعــراض املــرض فــى مصــر وأبحاث أخــرى حتاول 
إيجــاد عالجــات جديــدة للفيــروس أو طرقللوقايــة منــه، 
الفًتا إلى أن بعض هذه الدراسات من قبل أساتذة جامعة 
القاهــرة وباحثيهاتقتــرح مجموعة مــن العالجات اجلديدة 

املقترحة للمرض.
وأشــار اخلشــت، إلــى أن أربًعا مــن الدراســات الثمانى 
عشــرة تتعلقبالعلــوم اإلنســانية/ الســلوكية/ 
النفســية املتعلقــة باملرض أو مبا ترتب على 

التباعد االجتماعي.
وبالنســبة للدراســات املتعلقــة بالعالج 
أو متابعــة املرضــى عددهــا7 دراســات 
باملرضــى  بالعنايــة  تتعلــق  إحداهــا 
املعزولــن منزلًيا ومتابعتهم والســت 
دراســاتاألخرى الختبار أدوية للعالج 
مشــيراً إلــى أن هنــاك 3 دراســات 

تتعلق بالوقاية.

علــى مســتوى العالــم  وفًقا للمؤشــر العام علــى عدد من 
تشــونام  جامعــات  أبرزهــا  الدوليةاملرموقــة  اجلامعــات 
الوطنيــة بكوريــا و نــورث ايســترن بالصن و لوكســمبورج 
ووارســو ببولنــدا فيمــا جــاءت فــى نفــس الترتيبــكل مــن  
جامعــة هيروشــيما باليابــان وفيرمونــت وواليــة لويزيانــا 

بالواليات املتحدة األمريكية.
 وحققــت اجلامعــة علي مســتوى معيــار األداء البحثى  
تقــدم  مركزيــن مقارنــة بالعام الســابق  محتلة املركز 297 
مشاركة مع جامعة كينت االجنليزية ومتفوقة على جامعة  
والتــى  األمريكيــة  بالوالياتاملتحــدة  للصحــة  ويسكونســن 
جــاءت فــى املركز 298 ومعهد بكــن للجينوم و األكاديية 
الصينيةللعلوم و جامعة شرق الصن للعلوم والتكنولوجيا 
والذيــن جــاؤوا فــى املركز  298 وجامعات تكســاس داالس 
بالواليات املتحدة األمريكية 302 وشتوجتارت األملانية  306 

و جورجيا بالواليات املتحدة األمريكية والتيجاءت 315.
وتقدمــت جامعــة القاهــرة وفقــا لتصنيــف املؤسســات 
األكاديية والبحثيةاملصرية فى املؤشــر العام حيث جاءت 
فــى املركــز األول علــى مســتوى مصــر وجــاء فــى املركــز 
الثانــى مصريــا  املركز القومــى للبحوث  املركز 617 عاملياً 
ثــم أكادييــة البحــث العلمــى والتكنولوجيــا  623 عامليــاً 
بالقاهــرة علىاملركــز 33  األمريكيــة  وحصلــت اجلامعــة 
على مســتوى اجلامعات املصرية املركز 778 على مستوى 

العالم.
وتصنيــف »ســيماجو« بقدر أهميته إال أنــه ال يعتبرأول 
عهــد جامعــة القاهــرة باحلصــول على ترتيبــات متقدمة 
فــى التصنيفــات الدوليــة ففــى فبرايــر املاضــى تقدمــت 
جامعــة القاهــرة 50 مركــزا فــى تصنيف جامعــات الدول 
ذات االقتصاديات الناشئة بنسبة 25% واحتلت املركز 178 
وذلــك ضمــن قائمة افضــل اجلامعات العامليــة متيزا بن 

جامعات دول االقتصاديات الناشئة.
وكانت مؤسســة تصنيــف »كيــو إس« العاملية قد كرمت 
جامعةالقاهــرة قبــل حصولهــا علــى ترتيــب متقــدم فــى 
تصنيــف جامعات الــدول ذات اإلقتصاديات الناشــئةنظراً 
لتصدرهــا اجلامعــات املصرية فى أكثر مــن 14 تخصصاً 

والظهور فى أكثر من 21 تخصصاً عاملياً.
وفى تصنيف يو إس نيوز األمريكى أظهرت نتائج ترتيب 
اجلامعاتاملصريــة لعــام 2019 تقدم ترتيــب جامعة القاهرة 
عاملًيــا من املركز 448 إلــى 434 حيث تقدمت اجلامعة 14 
مركــزًا عن العام الســابق بينما تقدمت 81 مركزًا عن عام 
2015  مع اســتمرار احتفاظها باملرتبة األولى على مستوى 

اجلامعات املصرية.
واســتطاعت جامعــة القاهــرة خالل العامــن املاضين 
االحتفــاظ بالصدارةعلى اجلامعات املصرية والتقدم على 
جامعــات عامليــة كبيــرة فــى 9 تصنيفــات حيــث تقدمت 

اجلامعــةألول مرة فى تاريخها ضمن أفضل 
301 إلــى 400 جامعــة عامليا فى تصنيف 
»شــنغهاي«2019 وأحــرزت تقدًمــا كبيــرًا 
فــى تصنيف كيــو إس )QS(البريطانى 
للتخصصــات عام 2019 بنســبة تقدم 
أكثر من 110% كما احتلت املركز 341 
عامليافى التصنيف الهولندى »ليدن 
بحوًثــا  ونشــرت7406   »LEIDEN
دولية منهم 5749 بحثا باملشــاركة 

مع اجلامعات العاملية.

حققــت جامعــة القاهرة تقدًما ملحوًظــا فى التصنيف 
األمريكــي »يــو إس نيــوز« US NEWS ألفضــل جامعــات 
العالم لعام2020، محتلة بذلك املركز  427 من بن جامعات 
العالم بتقدم 7 مراكز عن العام املاضى و88 مركزًا عن عام 

2015، ومتصدرة بذلك اجلامعات واملؤسسات املصرية.
وقــال الدكتــور محمــد عثمــان اخلشــت رئيــس جامعة 
القاهــرة، إن اجلامعةتقدمــت داخــل أفضــل 500 جامعــة 
على مستوى العالم، باإلضافة إلى تصنيفها ضمن أفضل 
 US  1,5% مــن  اجلامعــات العاملية الراقية فى يو إس نيوز

.NEWS
وأشار اخلشت إلى أن جامعة القاهرة استطاعت خالل 
األعــوام الســابقة أن تكــون فــى الصــدارة علــى اجلامعات 
املصريــة، والتقــدم علــى جامعــات عامليــة كبــرى فــى 8 
تصنيفاتعاملية متنوعة، منها تصنيف »شــنغهاي« الصينى 
والــذى  تتواجــد بــه اجلامعــة ضمــن أفضــل 500 جامعة، 
إلــى جانــب  حصــول اجلامعــة على املركــز 308 عامليا فى 

التصنيف الهولندى )CWTS( »ليدن«.
وأوضــح اخلشــت، أن حتول جامعــة القاهرة إلى جامعة 
ذكية من اجلياللثالث يعد أحد أهم العوامل التى ساهمت 
فــى تقــدم اجلامعة فى هــذه التصنيفــات العاملية، فضاًل 
عــن عقــد عدد من االتفاقيــات والتحالفات مع اجلامعات 

الكبرى املصنفة ضمن أفضل200 جامعة عاملًيا.
وشــدد اخلشــت على أن اجلامعة اتخذت حزمة قرارات 
حتفيزيــة فيظــل توجــه اجلامعة نحــو االهتمــام بالعنصر 
البشــرى املتمثــل فــى علمــاء وباحثــن اجلامعــة يف كافــة 
املجــاالت والتخصصــات من خالل زيــادة حوافز ومكافآت 
النشــر الدولى وتطوير وإنشــاء املعامل واملختبرات بجامعة 

القاهرة.
وأكد اخلشت، أن جامعة القاهرة مستمرة وفًقا للخطة 
االســتراتيجية للمحافظــة علــى املكانــة الدوليــة املرموقة 
التى حققتها خالل الثالث ســنوات املاضية باإلضافة إلى 
العمــل لتحقيــق مزيــد مــن التقــدم العاملى ووضــع جامعة 

القاهرة فى مصاف جامعات الصف األول عاملًيا.
وكشف رئيس جامعة القاهرة، أن اجلامعة تسعى خالل 
الفتــرة القادمــة للعمــل على إبــرام العديد مــن االتفاقيات 
والتحالفــات والتوأمــة مــع جامعــات الصفوة فــى العاملفى 
وأن  خاصــة  املســتقبل  ووظائــف  املميــزة  التخصصــات 
اجلامعة تعمل على قدم وســاق لبدء الدراســةبفرع جامعة 
القاهــرة الدولــى أول جامعــة علــى مســتوى العالــم بنظام 

البرامج.
األمريكــى   US-NEWS تصنيــف  أن  بالذكــر  جديــر 
يســتند علــى عــدة معايير تركز فى األســاس على النجاح 
احملليــة  الســمعة  ذلــك  فــى  للجامعات،مبــا  األكاديــى 
والعامليــة، والبحــوث املنشــورة بــكل عــام وأثرهــا، والتعاون 

الدولي، ومنح درجة الدكتوراه.
ومنــذ بضعــة أشــهر أعلنت جامعــة القاهــرة أيضاً عن 
إحتاللها مراكزمتقدمة فى التصنيف األسبانى »سيماجو« 
لعام 2020 ألفضل املؤسسات األكاديية فى األداء البحثى 
جــاءت  حيــث  مســتويالعالم  علــى  املجتمعــى  والتأثيــر  
اجلامعــة فــى املركز 184 فى التأثيــر املجتمعى و 297 فى 
التأثيــر  البحثــى عامليــاً واألولى على مســتوى املؤسســات 

املصرية.
وبحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة تفوقت جامعة 
القاهــرة والتيجاءت من ضمن أفضل املؤسســات البحثية 

مروةحمدى

تفاصيل تقدم جامعة القاهرة 7 مراكز فى تصنيف أفضل 
جامعات العالم وإكتشاف علمائها للشفرة الوراثية لـ »كورونا«

استطاعت خالل األعوام السابقة أن تكون فى الصدارة
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مازالت أصداء تصريحات البابا فرنسيس بابا 
الفاتيكان، حول الدفاع عن زواج المثليين 

والمطالبة بقانون لحمايتهم، تلقى بظاللها 
على الساحة القبطية.

الشذوذ يشعل ثورة الطوائف املسيحية ضد بابا الفاتيكانأبناء الرب
بابــا  فرنســيس  البابــا  تصريحــات  أصــداء  مازالــت 
الفاتيــكان، حول الدفاع عن زواج املثليني واملطالبة بقانون 

حلمايتهم، تلقى بظاللها على الساحة القبطية.
وأثــارت تلــك التصريحــات التــى نقلتهــا وكاالت األنباء 
العاملية عن بابا الفاتيكان ردود فعلغاضبة من قبل األقباط 
فــى مصــر والعالــم، حيــث اعتبــره البعــض دعم للشــذوذ 

ومخالفة صاريحةلتعاليم الكتاب املقدس.  
كان البابــا فرنســيس قــد دافع عن حــق األزواج املثليني 
فــى العيش ضمن "احتاد مدني"يحميهــم قانونا، ووصفهم 

بأنهم "أبناء الرب".
وأعلــن بابا الفاتيكان فى فيلم وثائقى عن حياته ُعرض 
األســبوع املاضى فى مهرجان روما الســينمائي،أن املثليني 
جنســيا لهــم احلق فى أن يعيشــوا فى أســرة، وأنهم "أبناء 

الرب ولهم احلقبتكوين عائلة".
وقــال البابــا فــى الفيلــم الوثائقــى الــذى يحمــل عنوان 
"فرانشيســكو" وأخرجه إيفجينى أفينيفسكي:"إن املطلوب 
هــو قانــون احتــاد مدني، فلهم احلق فــى أن يحصلوا على 

غطاء قانوني. لقددافعت عن ذلك".
ومنــذ انتخابــه بابا، ســبق أن طــرح فرنســيس فى عدة 
مناســبات فكرة االحتــاد املدني، بني األشــخاصاملرتبطني 

من جنس واحد.
"من أنا ألدين املثليني؟"هكذا أجاب البابا فرنســيس فى 
إحــدى أكثر تصريحــات الكنيســة الكاثوليكيةانفتاحا على 
قضيــة املســاكنة بــني مثلــى اجلنس، فقــد حــث البابا فى 
رحلة ســابقة أثناء عودتهمن البرازيل املســيحيني إلى عدم 

تهميش املثليني فى املجتمع.
ورفضإدانــة املثليــة اجلنســية وقــال "إذا كان الشــخص 
مثليــا لكنــه مؤمن بــاهلل وبإرادته فمنأكــون أنا حتى أصدر 

حكما مسبقا بشأنه".
وتعدتصريحــات البابــا هــذه راديكالية-تغييــر جذري- 
باملقارنــة مــع ما تتبنــاه الكنيســة الكاثوليكيةرســميا، فهى 
تصنــف املثلية اجلنســية فى خانة "خطايــا حترم صاحبها 

من ملكوت اهلل".
هذه اللغة لم تكن مســموعة قط فى الفاتيكان فى عهد 
بندكت الســادس عشــر. ففــى تصريحــات صحافيةخالل 
زيارة قام بها عام 2006 إلى أملانيا بعد تعيينه خلفا لبولس 
الثانــي، قــال بندكتإن الفلســفة اجلديدة التــى تتبلور حول 
اجلنــس "مع األســف قائمــة على املقولــة الشــهيرةللكاتبة 
الفرنســية ســيمون دى بوفــوار، بــأن املــرء ال يولــد إمرأة، 
ولكنه يصبح كذلك"،مما يعنى يقول البابا بأن"النوع اختيار 

شخصى وليس منحة من اهلل".
وتدين الكنيســة الكاثوليكية املثلية اجلنســية مبنصوص 
الكتــاب املقدس، كما تدينه كل الدياناتالســماوية األخرى، 
حيث ورد فى سفر الالويني )العهد القدمي( الرجم كعقوبة 

للمثليني جنسياوكذلك من يضاجع احليونات.
وتظهراإلدانــة فــى نصــوص إجنيليــة أخرى منهــا إدانة 
بولس فى الرســالة إلى أهل رومية للمثلية اجلنســية،وجاء 
األنثــى  اســتعمال  تاركــني  أيضــا  الذكــور  "وكذلــك  فيهــا 
فاعلــني  لبعــض  بشــهوتهمبعضهم  اشــتعلوا  الطبيعــي، 
الفحشــاء ذكورا بذكور ونائلني فى أنفســهم جزاء ضاللهم 

احملق".
وفــى الرســالة، ذكــر بولــس أيضــا أن الذيــن ميارســون 

املثلية "ال يرثون وال يدخلون ملكوت اهلل".
بهــذه  عميــق  بشــكل  فرنســيس  البابــا  معرفــة  ورغــم 

النصــوص، رفض إدانة املثلية اجلنســية، مشــيرا فقطإلى 
أن الكنيســة ال توافقها، رافضا ما أســماه "لوبيات املثليني 

التى تقوم بدور جماعاتالضغط".
التيارات احملافظة

وقدتســببت تصريحــات البابــا فرنســيس فــى إحــراج 
التيــارات احملافظــة فى الكنيســة الكاثوليكية؛ فلــم يترّدد 
الكاردينــال األمريكــى راميونــد بــورك، املعــروف مبواقفه 
"الســلبية"من البابا فرانســيس، بتوجيه انتقاد علنّي للبابا 
فرنســيس، قائاًل إّن ما نقل عنه"يذّر االرتباك فى أوســاط 

الكاثوليك، ويثير حيرتهم".
بدورهقال األسقف األمريكى توماس توبني، إّن تصريح 
البابــا يتعارض مع "تعاليم الكنيســةحول اقتران أشــخاص 
مــن اجلنــس ذاتــه، وال ميكــن للكنيســة أن تدعــم قبــول 

عالقات غير أخالقية"،بحسب تعبيره.
األرثوذكسية ضد املثلية

مــن جانبــه ســبق وهاجمالبابــا تواضــروس الثانــى بابا 
اإلســكندرية وبطريــرك الكــرازة املرقســية، فــى أكثــر من 
لقاءوعظة زواجاملثليني، وقال إن املجتمعات الغربية تعدت 
إلــى احلرية الزائدةوخرجت عــن التقاليد وأباحت كهنوت 
املــرأة وزواج املثليني والشــواذ والــزواج الثانى لألقباط مع 

العلم بأن اإلجنيل يحرم ذلك.
وكشــفأن الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية، رفضت فى 
مؤمتــر األســرة العاملــى عــام 1994 ذكــر عبارةكل أشــكال 
الــزواج فــى توصياتهــا ألن هنــاك زواج مثلي، مشــيرا إلى 
أن العلم الذى اتخذه املثليينلهم مذكور فى الكتاب املقدس 
وهو قوس قزح، الفتا إلى أن هذا الزواج هو فلسفة تطفئ 

روحاهلل".

وأضاف البابا: "تخيلوا العالم بعد جيل أو اثنني أو ثالثة 
بهــم هــذا الشــكل من الــزواج فكيف يكــون العالــم وقتها"، 
مشــيرا إلــى أن اجلماعات التى تتبنى الــزواج املثلى بدأت 

تضغطعلى احلكومات ألجل قبولهم.
وفــى ذات الســياق قــال هانــى صبــرى احملامــي، إن ما 
ذكــره البابا فرنســيس مخالــف للكتاب املقــدس وللطبيعة 
ومخالــف ايضا لوثيقــة الفاتيكان الصادرةمــن قبل مجمع 
التعليم الكاثوليكى الذى يضع املنهاج الرسمى للمؤسسات 
التعليمية الكاثوليكية، فقد اشــارت الوثيقة املولفة من 88 
صفحة الى ان الزواج التقليدى بني الرجل واملراة هو الذى 
يحقــق االســتقرار، معترضة على اى نــوع اخر من الزواج، 
وانتقــدت الوثيقــة بعــض االفكاراملعاصــرة حــول الهويــة 
اجلنســية التــى تدمــر مفهــوم الطبيعــة وتضــر باســتقرار 

مؤسسة االسرة. 
وتابــع: ان الهويات اجلنســية العابــرة " ترتكز عادة على 
مفهــوم مشــوش للحريــة فــى حتديداملشــاعر واحلاجات" 
، وان النظريــات احلاليــة حــول نــوع اجلنس "تســير بعيداً 
عنالطبيعــة"، وان نــوع اجلنــس ليس قرارا متروكا للبشــر، 
لكنــه امر محســوم من قبل اهلل،وتوجــد حكمة فى تصميم 
اخلالــق جلســد االنســان، وقــد حــدد مهمة لهذا اجلســد 

سواء كان ذكرا ام انثي".
وأشــار"صبري" إلــى أن البابــا احلالــى يخالــف خلفــه 
الســابق بندكت الســادس عشــر فى اإلســلوب والرســالة ، 
موضحاً أن الذين تابعوا املسار البابوى يدركون ان األخير 
كان مــن اشــد املعارضــني لــزواج املثليــني، وكرر مــرارا ان 

املثلية "خطيية كبيرة، وتعّرض استقرار املجتمع للخطر".
إليهــا  يســتند  معاييــر  وجــود  عــدم  واســتنكر"صبري" 
مــن  جتاهالكثيــر  الكنيســة  مواقــف  لتحديــد  البابــوات 

القضايا.
وقــال ان املثلية اجلنســية مرفوضة متامــاً النها تخالف 
الطبيعة التى خلقنا اهلل عليها وانها نتيجة خلل فى التطور 
النفسي، واالنحدار السلوكي، وعدم النضج فى الشخصية، 
وانعدام الشــعور بالقيمة وفيها اهانة للنفس البشرّية، وان 
املثليــة اجلنســية هــى انحــراف فــى امليوالجلنســية بحيث 
تتجــه الــى امثاله من نفس اجلنــس.، وليس لها اى عالقة 
بالتكوين البيولوجياخلاص باالنسان، وال يُوجد اى جينات 
تســبب املثليــة، وان العوامــل غيــر اجلينيــة، مثاللظــروف 
احمليطــة والتنشــئة  الشــخصية والتربيةتلعــب دوراً هامــاً 
فــى التاثيــر علــى الســلوك اجلنســي، كمــا هو احلــال مع 
اغلب الســمات البشريةالشــخصية والســلوكية واجلسدية 
االخــري، وهــذا ما تؤكده االبحاث العلمية الدقيقة وســبق 

ان ذكرنا.
وأضاف ان تعاليم الكتاب املقدس ترفض وتدين وحتذر 

من املثلية اجلنسية.
وطالب"صبري"الفاتيــكان باصــدار بيــان لتفســير مدى 
صحة ما هو متداول من تصريحات للبابا فرنسيس بشان 
دعمه للمثلية اجلنســية ، وهل هذا الراى شــخصى للبابا، 

ام يعبر عن الكنيسة الكاثوليكية.   
كماناشــد كافة دول العالم حتمل مسوولياتهم فى عالج 
ظاهرة املثلية اجلنســية باعتبارهامــرض، مطالباً املجتمع 
الدولــى بتحرمي زواج املثليني مــن خالل اصدار حزمة من 

التشريعاتالدولية بهذا الشأن.
حتريف النص

وفيســياق آخر صرح القس رفعت فكرى ســعيد، رئيس 

مجلس احلوار والعالقات املســكونية بالكنيســة اإلجنيلية، 
بأن جميع الكنائس املصرية حترم املثلية اجلنسية، مؤكدا 
أنهــا مــرض يجــب العالجمنــه للمريــض الــذى أصيب به، 
وأن الكتــاب املقــدس بعهديــه القــدمي واجلديــد اعتبر أن 

املثليةاجلنسية "خطية".
وأضاف"فكــري" ، أن بابــا الفاتيــكان لــم يقــل نصا بأنه 
يقر بإباحة املثلية اجلنسية،بل قال: "إذا كان هناك شخص 
مريض باملثلية اجلنســية فى العائلــة فيجب إحتواءه"،على 

حد قوله.
وأكدرئيس مجلس احلوار والعالقات املسكونية، أن هذا 
التصريح ال يوجد فيه ما يدعو إلى املثليةاجلنسية، بل هى 
دعــوة من بابا الفاتيكان باحتواء املريض باملثلية اجلنســية 
دون زجره، وأن هذه الظاهرة البغيضة تتواجد على أرض 
الواقــع، ويجــب على أهل املريض الوقــوف بجانبه لعالجه 

من هذا املرض.
مــن جانبــه أكــد األب بولس جرس األمــني العام ملجلس 
كنائــس مصــر وراعى كنيســة األنبــا أنطونيــوس لألقباط 
الكاثوليــك بالفجالــة أن كافــة أنــواع الصحافــة والقنوات 
العامليــة تســابقت علــى نشــركالم محرف لم يقله قداســة 
البابــا فرنســيس بخصــوص املثليــني، الفتــا إلــى أن كل 
هــذا بــدون حتىمصــدر واحــد وأن الكثير من املســيحيني 
هنــا صدقوا مباشــرة بــدون أن يقرأوا شــيًئا او يبحثواعن 

املصدر .
وتابــع قائــال األب بولــس جــرس فــى تصريــح لــه ، إن 
الهجوم انطلق على قداســة البابا فرنسيس والكنيسة،لكن 
أطلبوا السماح اآلن ألنكم اخطأمت يا من نشرمت اخلبر او 

ساهمتم بنشره.
وأضــاف أنــه حتــى البابــا ال يســتطيع أن يغيــر شــيء 
مــن تعليــم الكنيســة واحلقائــق املعلنــة فــى الكتاباملقــدس 
أو التقليــد املقــدس، لذلــك مــا يقوله قداســة البابا خالل 
مقابلــة ال يعد تعليًمارســمًيا، وال ميكــن ألحد تغيير تعاليم 
الكنيســة أبــًدا وعلينــا دائًمــا الرجوع إلى الكتــاب املقدس 

وكتاب التعليم املسيحى للكنيسة الكاثوليكية.
وأشــاراألمني العــام ملجلــس كنائــس مصر إلــى أن كالم 
البابــا جــاء خــالل فيلــم وثائقي، ومــا قالــه يختلفاختالًفا 
شاســًعا عما مت حتريفه وتفســيره، الفتا إلى أن احملرفني 
لــكالم البابــا فرنســيس ذكروا فــى كالمهــم إن البابا يغير 
موقــف الكنيســة والفاتيــكان مــن املثليــني ويطالــب بســن 
قانــون مدنــى يحــق للمثليــني أن يتزوجــوا ويكّونــوا عائلة، 
بينمــا ما قاله باحلقيقة هو التالي:"يحّقللمثليني أن يكونوا 
ضمــن العائلــة، إنهــم أبنــاء اهلل، ولديهــم احلــق أن ينتموا 
لعائالتهم،ال ميكن طرد أحد من العائلة أو مقاطعته، هذا 

يجعل احلياة مستحيلة".
ونــوه األب بولــس جرس إلى أن البابا فرنســيس قال"ما 
علينــا فعلــه هــو قانــون التعايــش املدني،لديهــم احلــق فى 
احلصــول علــى حمايــة قانونيــة مــن تصرفــات الرفــض 
االجتماعــي، لقــد دافعــت عن ذلك"،مشــيرا إلــى أن كالم 
البابــا ال ذكــر فيه للــزواج املدني، وما يطالبه ببســاطة هو 

حمايتهممن الدولة وعدم التعدى عليهم.
وأوضــح أن البابــا فرنســيس بكالمــه ال يشــجع ابــًدا 
الزيجات املثلية، بل يقدم فكرته اخلاصة لطريقةحمايتهم 
على أمل أن يعيشــوا احلب داخل عائالتهم والكنيســة من 
أجــل شــفائهم وعودتهم إلــى قلب اهلل واســترجاع صورته 

التى تشوهها اخلطيئة حيث خلقنا على صورته ومثاله.

باغتصابهن،مــا هــى إال مكيــدة منهن لإليقاع 
به.

وأكــد أن تكذيبــه فــى الســابق بشــأن عدم 
منــه  محاولــة  كان  األفعــال  هــذه  ممارســة 
حلمايــة نفســه، قائــال: "أطلبــأن يســامحنى 
اهلل، وكذلك عائلتي، والذين أصيبوا بإحباط 

جتاهى من اجلالية املسلمة بسبب أفعالي".
عالقة رمضان بقطر

كشــف الصحفى الفرنسى السويسرى يان 
هامل، فى كتابه"طارق رمضان ..قصة دجال" 
الصــادر عــن دار نشــر فلوماريــون، عــن أن 
رمضان استغالســم جده )حســن البنا( ودعم 

إخوان أوروبا، للوصول إلى مآربه وأهدافه.
كمــا كشــف عالقــة طارقرمضــان بإمــارة 
اإلرهــاب قطــر، قائاًل: "بني عشــية وضحاها 
مــن خالل إلقاء نفســه فــى أحضانقطر، تلك 
اإلمــارة الديكتاتوريــة الظالمية، قبل رمضان 
بســهولة املــال مــن الدوحــة، واســتقرتعائلته 

هناك".
وأضــاف: "مولــت قطــر معهــد فــى العلوم 
اإلســالمية تابع جلامعة أكسفورد، ومت تعيني 
رمضان رئيًسا ملركز أبحاثالتشريع اإلسالمى 

واألخالقيات فى الدوحة".
"بســبب  الفرنســيأنه:  الصحفــى  وتابــع 
اشــترته  بالفرنســية،  الناطقــني  جمهــوره 
قطــر بنفــس الطريقة التــى تدفــع بهااإلمارة 
ألى العــب كــرة قــدم فــى فريق باريس ســان 

جيرمان".
واســتطرد أنه: "منذتقدمي الشــكاوى ضده 
تدهــورت صــورة رمضان بشــكل رهيــب، ولم 
تعد قطر قادرة على حتمل دعمه رسمياًولكن 

يتم متويله مالياً فى اخلفاء".
واختتــم:" فيســبتمبر 2019، أصــدر طارق 
رمضــان كتابــاً بتمويل من ســفير الدوحة فى 
باريــس، فضاًل عن أنزوجته وابنته ال يعمالن 
وليــس لديهمــا أى مصدر دخل رســمى ورغم 
ذلك ال يزاال يتمتعان بحياةمرفهة ويســافران 

بني دول أوروبا".
السيرة الذاتية لطارق رمضان

يذكــر أن طــارق رمضانولــد فــى جنيــف 
بسويســرا فــى 26 أغســطس 1962 لعائلــة 
مســلمة مصريــة. وهــو ابــن ســعيد رمضان، 
ووفاءالبنــا ابنة حســن البنا، مؤســس جماعة 
اإلخــوان املســلمني فــى مصــر، و كان والــده 
شخصية بارزةفى جماعة اإلخوان املسلمون، 
وقد نفاه جمال عبد الناصر من مصر، فلجأ 

إلى سويسرا.
وفــى عام 1991 عادمع زوجته وأوالده إلى 
مصــر التــى عــاش بها حتى عــام 1993 وبعد 

عودته أدار البيت الثقافى املسلم بسويسرا.
وحصل طارق رمضانعلى درجة املاجســتير 
فــى الفلســفة واألدب الفرنســي، وعلى درجة 
العربيةوالدراســات  اللغــة  فــى  الدكتــوراه 
وكتــب  جنيــف،  جامعــة  مــن  اإلســالمية 
أطروحــة الدكتــوراه حــول فريدريك نيتشــه، 

بعنوان"نيتشه مؤرخا للفلسفة".
 وحصــل علــى تدريــب واحــد/ واحــد فى 
الدراسات اإلسالمية الكالسيكية من جامعة 
األزهر ويحمل اإلجازة فى سبعة تخصصات.
جامعــة  محاضًرافــى  رمضــان  وعمــل 
فرايبــورغ  وجامعــة  البريطانيــة  أوكســفورد 
العربيــة  ويتحــدث طــارق رمضــان  بأملانيــا، 

والفرنسية واإلجنليزية بطالقة.

علــى الشــبكة العنكبوتية وجتــرى من خاللها 
العديد من األنشطة غير القانونية.

وطالــب إيريــك مورين،محامــى الضحيــة 
كريســتيل )اســم مســتعار(، بتســليط الضــوء 
علــى هــذا البحــث الغامــض علــى "داركنــت" 
حول موكلته، وضم هذا النشاط املشبوه مللف 

االتهامات بحق طارق رمضان.
والتهديــدات  "مورين"بالضغــوط  ونــدد 
العديــدة التى مُتــارس على الضحايا فى هذه 
القضيــة، قائاًل:"مناملهم أن يعرف القضاة ما 

مت فعله دون علم الضحايا".
وبحســب محامى الضحيةكريســتيل، التى 
تتهــم رمضــان باغتصابهــا، متكــن مســتخدم 
احلصــول  مــن  الهويــة  مجهــول  إنترنــت 
"شــبكة  مــن  عنهــا  خاصــة  علىمعلومــات 

اإلنترنت املظلمة" )دارك ويب(.
وفى أوائل شــهر مارس2018، قام شرطى 
فرنســى مــن املديرية العامة لألمــن الداخلى 
“DGSI” يدعــى حورس كاســم مســتعار،)منذ 
ذلــك التاريــخ مت إخضاعــه للتحقيق وســجنه 
لقيامــه باملتاجــرة مبعلومــات خاصــة مبلفات 
طــارق  حــول  معلومــات  الشــرطة(،بجمع 
رمضــان، ثم الضحية املشــتبه بها كريســتيل، 
قــام  مســتخدمياإلنترنت  أحــد  مــن  بطلــب 

بالتواصل معه عبر شبكة اإلنترنت املظلمة.
وطلب مســتخدم اإلنترنــت ويدعى "بيديل 
7575" مــن حــورس، بجمــع معلومــات حــول 
كريســتيل نظيــر مقابل مادى حلسابشــخص 
آخــر، إال أنــه، وفقــا حلــورس، متكــن هــذا 
املســتخدم من احلصول على هــذه املعلومات 
بطريقةأخــرى ومــن ثــم لــم تتــم الصفقة بني 

هذا املستخدم والشرطى إلى النهاية.
وبحســب تقرير"فرانــس إنفــو"، فقد متكن 
الشــرطى مــن العثــور، مــن خــالل بحثــه فى 
احلقيقيــة  الهويــة  الشــرطة،على  ملفــات 
لكريســتيل، وكذلــك جــواز ســفرها وعنوانها 

ورقم هاتفها.
وتتهم كريســتيل طارق رمضان باغتصابها 
فى غرفة بأحد فنادق مدينة ليون الفرنســية 
فــى عــام 2008، كمــا جتــدر اإلشــارةإلى أنه 
فــى مــارس 2018، وهو توقيــت طلب البحث 
علــى معلومــات حــول كريســتيل، كان طــارق 

رمضامنسجوًنا ملدة شهر.
عــن  الكشــف  مت  أســابيع،  بضعــة  وبعــد 
هويــة كريســتيل مــن خــالل موقــع مقرب من 
جلنــة دعــم طــارق رمضــان، ورجــح محامــى 
كريستيألن تكون عملية البحث غير القانونى 
عــن موكلتــه قد متت بواســطة طارق رمضان 
نفسه، أو منخالل شخص من طرفه، السيما 
وأن رمضــان كان مســجوًنا وقــت وقــوع هــذه 

العملية.
كمــا أعلــن فــى 14 فبرايــر املاضــى عــن 
توجيــه تهمتني إضافيتينله على خلفية شــبهة 

اغتصاب امرأتني عامى 2015 و2016.
اعترافه مبمارسة الزنا

وفــى ســبتمبر2019، قــال حفيــد مؤســس 
مــارس  إنــه  اإلرهابيــة،  اإلخــوان  جماعــة 
اجلنــس مــع النســاء اللواتــى اتهمنهبجرائــم 
جنســية، مشيًرا إلى أن هذه املمارسات كانت 

بالتراضى معهن.
قنــاة  مــع  خالحلــواره  رمضــان  وأضــاف 
القضائيــة  الدعــاوى  أن  "RMC"الفرنســية، 
التى قدمتها هؤالء النساء ضده، واتهامهن له 

استغل اسم جده )حسن البنا( 
ودعم إخوان أوروبا للوصول 

إلى مآربه وأهدافه

اتهم رمضان رسمًيا فى 14 
فبراير الماضى فى فرنسا 

باغتصاب امرأتين أخريين فى 
2015 و2016

اتهم بـ 5جرائم اغتصاب.. 
واعترف بإقامة عالقات ُمحرمة

يعد أحد أهم األذرع اإلخوانية 
القطرية في أوروبا

تروى ما عانت منه والتوجه إلى احملاكم.
لوباريزيــان  صحيفــة  مــع  حــوار  وفــى 
يــرى  املتهــم  إن  العيــاري،  قالــت  الفرنســية 
أن عــدم ارتــداء املــرأة للحجــاب مبرًراكافًيــا 

للتحرش بها واالعتداء عليها.
فــإن  رمضــان  "بالنســبةإلى  وأضافــت: 
املــرأة إمــا أن تلبــس احلجــاب أو أن تتحمــل 

مسئوليتها حتى وإن مت اغتصابها".
بحفيــد  كواليســعالقتها  إلــى  وتطرقــت 
البنــا، مشــيرة إلــى أنهــا كانت معجبــة بأرائه 
وأفكاره فى الســابق، حيث كانيعمل محاضًرا 
فــى جامعــة أوكســفورد البريطانيــة وجامعــة 
فرايبورج األملانية، مشيرة إلى أنهاالتقته أكثر 

من مرة قبل أن يقدم على جرميته.
صالــة  فــى  موعــد  "كانبيننــا  وأضافــت: 
االستقبال بأحد فنادق باريس للحديث بشأن 
بعــض األمور إال أننــى فوجئتأنه دعانى للقاء 
فــى غرفته، حينها دخل احلمام ليغســل يديه 
ثــم عاد وقبلنى بقــوة، واعترفتأننى لم أقاوم، 
فقــد رمى بكل ثقله على مثل حيوان متوحش 

ولم يترك لى مجااًل للتنفس".
وقالــت: "ملأكن قادرة علــى التنفس، طلبت 
منــه أن يتوقف لكنه اســتمر بعنــف وصفعنى 
بقــوة، كان فــى حالةجعلتنــى أشــعر أنــه مــن 
املمكــن أن يقتلنــى لــو قاومــت أكثــر، حينهــا 

اغتصبنى وفعل ما فعل".
رســمًيا  رمضــان  الوقت،نفــى  ذلــك  وفــى 
محاميــو  وقــال  باالغتصــاب،  االتهامــات 
رمضــان إنــه ســيرفع دعوى تشــهير ضدهند 
حتولــت  التــى  الســابقة  الســلفية  عيــاري، 
إلــى العلمانيــة وباتت تــرأس جمعية نســائية 

تعنىبحقوق املرأة.
قــررت  أخرىلرمضــان  ضحيــة  وكانــت 
أن تكشــف أيًضــا كيــف تعرضــت علــى يــده 
للتحرش، تدعى ياســمينة، قالت إنها سبقأن 
نشــرت تفاصيــل جرميتــه علــى اإلنترنت فى 
عام 2013، مشيرة إلى أنه بدأ التعرف عليها 
منخــالل تقــدمي نصائــح دينيــة عبر شــبكات 
التواصــل االجتماعــى ثم طلــب منها صورتها 
فوجدهــا  احلديــث،  منيتبــادل  مــع  ليعــرف 
جميلــة، ومنــذ ذلــك اليــوم، انحرفــت األمور 

واتخذت شكال إباحًيا،على حد قولها.
وأضافت ياســمينة فى تصريحات نشرتها 
وســائل إعالم فرنســية أنه بعد مضى عامني 
الضواحى،ثــم  فــى  فنــدق  إلــى  اســتدعاها 
هددها بأنه لديه أشياء تدينها، وعند لقائهما 

حاول التعدى عليها.
وكان رمضان، قدنفى اتهامات الســيدتني، 
وادعاءات جنســية أخرى ظهرت على وســائل 
إعــالم سويســرية ضــد فتياتفــى الثمانينيات 
بأنهــا "حملــة  إياهــا  والتســعينيات، واصًفــا 

أكاذيب يشنها خصومه".
تتبع ضحاياه وابتزازهم

وفــى مايو 2020 متالكشــف عــن فضيحة 
جديــدة لطــارق رمضــان، حيثاتهمتــه إحــدى 
بالقيــام  االغتصــاب  جرائــم  فــى  ضحايــاه 
عنهــا،  قانونيــة  غيــر  تقصيوتتبــع  بعمليــة 
بهدف ابتزازهــا والضغط عليها للرضوخ فى 

مجريات احملاكمة التييخضع لها.
ووفــق موقع"فرانــس إنفــو" الفرنســى فإن 
عمليــة التقصــى غيــر القانونيــة متــت مــن 
خالل"شــبكة اإلنترنــت املظلمــة" أو الـ "دارك 
ويــب" والتى متثل النشــاطاخلفى غير املعلوم 

وأوضحــت هيئة دفاع رمضان أن التحقيق 
اجلــارى منــذ ســنتني "ال يتضمــن أى عنصر 
جديد"، وأن األمر يتعلقبـ"الئحة اتهام رسمية 
للتمكــن مــن تنظيــم املواجهــة بــني رمضــان 

وضحيته املفترضة قريًبا".
فبرايــر  فــى 14  رســمًيا  واتهــم رمضــان 
امرأتــني  باغتصــاب  فرنســا  فــى  املاضــى 
أخريــني فى 2015 و2016، وقالت إذاعة"20 
مينيت" الفرنســية إن القضاء الفرنسى وسع 
نطــاق التحقيقــات لتشــمل قضيتينجديدتني 
فى االغتصاب إلى جانب القضايا السابقة.

ومــع ظهور رمضانأمام قضاة التحقيق فى 
باريــس، متت إضافة املزيد من التهم املتعلقة 
باغتصاب ســيدتني أخريينتــم التعرف عليهم 
مــن قبــل محققني مــن الصور املوجــودة على 

جهاز الكمبيوتر اخلاص به.
وســبق أن اتهــم رمضانباالغتصــاب، حيث 
تقدمــت ســيدة تدعــى هنــد عيارى بشــكوى 
السويســرى  ضــد  فرنســا  فــى   2017 عــام 
باغتصابهــا  فيهــا  تتهمــه  طارقرمضــان 

واالعتداء عليها جنسًيا.
وقدمــت الشــكوى إلىالنيابــة العامــة فــى 
مدينــة روان شــمال غرب فرنســا حيث تقيم 
املشــتكية، التى تبلغ من العمر40 عاًما، وهى 

حالًيا رئيسة جمعية تعنى بحقوق املرأة.
ورد  مــا  الشكوى،حســب  وتضمنــت 
فــى النــص، اتهامــات بارتــكاب جرائــم 
اغتصــاب واعتداءات جنســية وأعمال 

عنف متعددةوحترش وتهديد.
وأعلنــت العياري،علــى صفحتهــا 
علــى موقــع التواصــل االجتماعى 
فيس بوك، عن أنها كانت ضحية 
لشــيء خطير جًداقبل سنوات، 
وبأنهــا لــم تكشــف فــى ذلك 
اليــوم اســم املعتــدى عليهــا 
التــى  التهديــدات  بســبب 

وجههاإليها.
وأضافت على الـ"فيس 
ألســباب  "أنــه  بــوك": 
لــن  باحليــاء  متعلقــة 
حــول  تفاصيــل  أقــدم 
عانيــت  ممارســاتهالتى 
القــول  ويكفــى  منهــا، 
مــن  كثيــًرا  اســتفاد  إنــه 

هشاشتي".
إلــى  وأشــارت 
ذلــك  بعــد  أنهامتــردت 
وصرخــت فى وجهه طالبه 
فتركهــا  يتوقــف  أن  منــه 
وصفعها وضربها، موضحة 
طــارق  هــو  منتقصــده  أن 

رمضان، وال أحد سواه.
وكانــت "العياري"نشــرت كتاًبا 
بعنــوان "اختــرت أن أكــون حــرة " 
فيــه:  قالــت   ،2006 نوفمبــر  فــى 
"إنهاتعرضــت لالعتــداء مــن باحث 
"الزبيــر"،  اســم  وأعطتــه  إســالمى 
فنــادق  فيأحــد  التقتــه  كيــف  وروت 

باريس بعد أن ألقى محاضرة.
حــداد  محاميهاجونــاس  أحــد  وقــال 
كانــت  ألنهــا  قبــل  مــن  تتكلــم  لــم  إنهــا 
خائفــة، موضًحــا أنــه مــع بــدء الــكالم عــن 
قــررت أن  العالــم،  فــى  االعتداءاتاجلنســية 

البابا تواضروس الثاني: زواج المثليين فلسفة تطفيء نور الله والكنيسة االرثوذكسية ترفضه
اإلنجيلية: جميع الكنائس المصرية تحرم المثلية الجنسية وكالم بابا الفاتيكان تم تحريفه

حكايات »طارق رمضان« مع الفضائح اجلنسية
حفيد حسن البنا ادمن اغتصاب النساء والقضاء الفرنسى يحاكمه

وفاء حسن

منارفكري

كالعادة يبدو أن الفضائحالجنسية لإلخواني 
طارق رمضان حفيد حسن البنا سلسلة لن تنتهي، 

فمؤخرًا ظهرت فضيحةجنسية جديدة في ملف 
محاكمة حفيد مؤسس جماعة اإلخوان اإلرهابية.
ووجه القضاء الفرنسي، فى 22 أكتوبر 2020، 

تهمة اغتصاب خامسة لطارق رمضان، المفكر 
اإلسالمى السويسرى وحفيدمؤسس تنظيم "اإلخوان 

اإلرهابي" حسن البنا.
وقالت صحيفة"لوموند" إن الئحة االتهام هذه 

طلبها مكتب المدعى العام فى باريس ربيع2018، 
لكن القضاة علقوا قرارهم بشأن هذه القضية حتى 

يوم الخميس الماضي.
وتعود حيثيات القضية إلى عامى 2013 و2014، 
والضحية المفترضة فيها هى "مونية ربوج"، وفُقا 
لمانقلته وكالة "فرانس برس" عن محامى رمضان.
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الكاثوليك: ال يمكن للكنيسة قبول 
دعم عالقات غير أخالقية

هاني صبري: ما ذكره البابا فرنسيس 
مخالف للكتاب المقدس وللطبيعة
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»سيتى إيدج« توقع بروتوكول تعاون مع شركة األولى للتمويل العقارى

صروح تشارك فى سيتى سكيب وتطلق »سيتاديل« بتكلفة استثمارية مليار جنيه

نظــم برنامــج حاضنة األعمال )مصر تبــدأ( »منتدى 
رائــدات مصر«، أول منتدى افتراضي يُقام لدعم رائدات 
األعمال يف مصر، والذي أتاح احلضور املجاني يف أولى 
دوراتــه اإللكترونيــة، وأقيمــت فعاليتهــا عبــر اإلنترنــت 
ملــدة يــوم واحــد. واســتضاف املنتــدى - الــذي شــهد 
حضــور أكثر مــن ٣٠٠ رائدة أعمــال مصرية- متحدثني 
 DELL وخبــراء مــن شــركات تكنولوجيــة عمالقــة مثــل
TECHNOLOGIES وجوجــل ويوتيــوب، قدمــوا العديد 
كيفيــة  حــول  التدريبيــة  العمــل  وورش  اخلبــرات  مــن 
تأسيس شركة ناشئة بدايًة من الفكرة وحتى التطبيق.

هدف »منتدى رائدات مصر« إلى إلهام ومتكني املرأة؛ 
حيــث قدمــت فعالياتــه الفرصــة لــكل مــن لديهــا حلم 
الريادة والرغبة يف بدء عملها اخلاص للتعلم واالستفادة 
مــن خبــرات مناذج ناجحة ومشــرفة للمــرأة املصرية يف 
مجال ريادة األعمال. كما شهد املنتدى طرح جوانب عدة 
للنقــاش حول الفــرص والتحديات التــي تواجهها املرأة، 
ســواء يف العمــل باملجــاالت املؤسســية التقليديــة أو يف 

ريادة األعمال.
تضمنــت قائمــة املتحدثــات باملنتــدى من الســيدات 
امللهمات: صابرين عاصم، إحدى رائدات أعمال برنامج 
 UNTAP شــركة  ومؤسســة  ومديــرة   ،FLAT6LABS
TECHNOLOGIES، ومي عباس مديرة تدريب العمالء 

.RSA SECURITY بشركة
وحول استضافة املنتدى الرقمي، صرح حسن منسي، 
املديــر التنفيــذي ببرنامــج مصــر تبــدأ، »اهتــم برنامج 
FLAT6LABS اهتماًمــا خاًصــا باحلفــاظ علــى وجــود 
نســبة ٣٠٪ مــن اإلنــاث من بني املشــاركني يف حاضنات 

األعمــال، وذلك إمياًنا بقــدرة رائدات األعمال املصريات 
على املشــاركة يف حتفيز منــو االقتصاد، وهو ما يتضح 
من خالل الدور الهام الذي تلعبه املرأة املصرية بصفتها 
امــرأة عاملــة ومعيلة ألســرتها لدى مختلف املســتويات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة. وقــد أردنــا مــن خــالل هذا 
املنتــدى إتاحــة الفرصــة لرائــدات األعمــال الطموحات 
كــي يخرجن قدراتهن الكامنــة ويواصلن إحداث التأثير 

اإليجابي على االقتصاد املصري«.
شــارك يف املنتــدى أيًضــا خبراء من جوجــل ويوتيوب 
لتقــدمي خبراتهــم العمليــة مــن خــالل ورشــتي عمــل 
تدريبيتني عن التســويق الرقمي وإدارة املنتجات، بهدف 
دعــم الرائدات الشــابات لتحقيق أهدافهن يف تأســيس 
األعمــال اخلاصــة بهن. كما اســتضاف »منتدى رائدات 
مصــر« ضمن فعالياته فاطمــة غالي الرئيس التنفيذي 
والعضــو املنتدب لشــركة ُحلي مصــر - مجوهرات عزة 
فهمــي- حيــث دار النقــاش حــول املقومــات األساســية 

لنجاح رائدة األعمال.
وإلى جانب تشــجيع رائدات األعمال الناشــئات على 
بــدء رحلتهــن مــع ريــادة األعمــال، أتــاح برنامــج )مصر 
تبدأ( فرصة التواصل مع شــركات ناشئة رائدة أسستها 
ســيدات أخريات لتصبح حاضنــات أعمال لهن بدورها. 
وصــرح حســن منســي يف هــذا الشــأن بأنــه: »يف بداية 
هــذا العــام، أكدت وزيرة التعاون الدولــي التزامها بزيادة 
مشــاركة اإلنــاث يف القــوى العاملــة بنســبة ٤٠٪ بحلول 
عــام ٢٠٣٠، ونحــن نســعى يف برنامج )مصــر تبدأ( إلى 
املســاهمة يف حتقيــق هــذا الهــدف الهــام مــن أهــداف 

التنمية املستدامة«.

أعلنت شركة ماوننت فيو العقارية اطالق مشروع 
بوالريس باســتثمارات تبلغ ٢٠٠ مليون جنيه مطلع 
نوفمبــر املقبــل، ويعــد املشــروع باكــورة األعمــال 
الشــركة  فيــو، حيــث تخطــط  ملاونــنت  التجاريــة 
لتدشني املزيد من هذه املشروعات التجارية خالل 

الفترة املقبلة.
مــع  العقاريــة  فيــو  ماونــنت  شــركة  وتتعــاون 
CALLISON RTKL إلنشــاء مشروع جتارى جديد 
داخــل مشــروع آى ســيتى التجمــع اخلامــس، كما 
أن لـــ CALLISON RTKL ســابقة أعمــال مميــزة 
تتضمن كبرى املشــروعات العاملية خاصة فى دبى 
 BLUEو ،DUBAI HILLS ESTATE MALL مثــل

.WATER DUBAI، DEIRA CITY CENTER
ويضــم املشــروع املقــرر اطالقــه مطلــع الشــهر 
باإلضافــة  متميــزة  جتاريــة  عالمــة   1٢ املقبــل 
إلــى نحــو ٢٠ مســاحة إداريــة مختلفــة، وتتعــاون 
 KVRD ماونــنت فيــو فــى هذا املشــروع مع شــركة

املتخصصة فى مجال تطوير املشروعات التجارية 
واإلدارية مبفهومها الشامل، والتى تضيف خبرتها 
ذات  العقاريــة  املشــروعات  مبيعــات  مجــال  فــى 

االستخدام التجاري.
مــن جانبــه صــرح املهنــدس عمــرو ســليمان، 
رئيس مجلس إدارة شــركة ماوننت فيو: نعمل على 
توســيع محفظتنــا للمشــروعات العقاريــة لتقدمي 
مشــروعات متعــددة األغــراض، تخــدم املزيــد مــن 
حاجــات العمــالء، كما نحرص علــى تقدمي فكرنا 
املبتكــر فــى التطويــر العقــارى فــى املشــروعات 

التجارية.
وأكد إيجابية مؤشــرات اإلقبال على املشروعات 
التجاريــة وذلــك مــع التمــدد العمرانــى والتوســع 
علــى مســتوى العاصمــة وعلى حدودها مــع زيادة 
عدد الســكان وحاجتهم إلى مزيد من املشــروعات 
املعيشــة  جتربــة  علــى  تضفــى  التــى  اخلدميــة 

املتكاملة.

بأنظمة سداد تصل إلي 20 عاما

فتحت باب الحجز فى المرحلة االولى

يستهدف إلهام وتمكين المرأة

يضم 12 عالمة تجارية متميزة

»رائدات مصر« معلومات عن أول منتدى 
لدعم رائدات األعمال الناشئات

»ماوننت فيو« تطلق مشروع »بوالريس« 
نوفمبر املقبل باستثمارات 200 مليون جنيه

وقعــت شــركة األهلــى صبــور الشــركة املصرية 
الرائــدة فى مجــال التطوير العقارى مذكرة تفاهم 
 LVNG( مع شــركة اجليزة اجلديدة إلدارة املدارس
LEARNING ENVIRONMENTS(، وذلــك خالل 
املؤمتــر الصحفــى الــذى عقــد بفندق الدوســيت 
ويقضــى اإلتفــاق فيما بني الطرفــني على تطوير 
اوف  ســيتى  ذا   « مبشــروع  دوليتــني  مدرســتني 
اوديســيا« فى مســتقبل ســيتى على مســاحة ٣٠ 
الــف متر مربع وبإجمالى اســتثمارات 65٠ مليون 
جنيــه مصــرى ومــن املتوقــع أن تفتــح املدرســتني 
ابوابهمــا خالل عام ٢٠٢٣، حيث يســعى الطرفان 
إلــى تســخير كافــة خبراتهــم فى مجــال التطوير 
العقارى والتعليم من اجل تقدمي منظومة تعليمية 
متميــزة تتوافــق مــع النظــم واملعاييــر الدولية من 
ناحيــة توفير بيئة تعليمية فعالة ومبانى تعليمية 
مــن الطــراز األول، فضــاَل عــن كادر تعليمى رفيع 
املســتوى من املعلمني ذوى اخلبرة الكبيرة باملجال 

التعليمى والتربوى
وعبــر املهندس أحمد صبــور الرئيس التنفيذى 
لشــركة األهلــى صبــور عــن ســعادته البالغة بهذا 
ونحــن  األولــى  اللحظــة  »منــذ  قائــاًل:  االتفــاق 
نســعى بشــركة االهلــى صبــور إلــى التعــاون مــع 
جميــع الكيانــات الكبيــرة ليــس فقــط مــن أجــل 
تكويــن شــراكات إلضافــة قيمة مضافــة ألعمالنا 
فحســب بــل ايًضــا لدعــم رؤيتنــا التــى نحــرص 
مــن خاللهــا دائًمــا على تقــدمي منتجــات عقارية 
فريــدة مــن نوعها جتمع ما بني العراقة واملعاصرة 
وتوفــر أحــدث الطــرز املعمارية.« واضــاف صبور: 
»اإلتفــاق فيمــا بيننا وبني شــركة اجليزة اجلديدة 

أعلنــت شــركة ســيتى إيــدج للتطويــر 
العقــاري، عــن توقيعها بروتكــوالً للتعاون 
مــع شــركة التعميــر للتمويــل العقــارى - 
األولــى  شــركة  تقــدم  يتضمــن  األولــى، 
خدمــات التمويل العقارى بأنظمة ســداد 
مختلفــة تصــل ملــدة ٢٠ عامــا وتناســب 
مختلــف فئات عمالء مشــروعات ســيتى 

إيدج للتطوير العقاري.
وحضــر توقيع االتفاق عدد من قيادات 
الشــركتني وعلى رأســهم أشــرف ساملان 
رئيــس مجلــس إدارة شــركة ســيتى إيدج 
التنفيــذى  الرئيــس  املــكاوي،  ومحمــد 
رئيــس  حســني،  وحســن  إيــدج  لســيتى 
مجلــس اإلدارة والعضــو املنتدب لشــركة 
األولى للتعمير، وحسن نصر املدير املالى 

لشركة سيتى إيدج.
ينــص البروتوكول على أن تقدم شــركة 
األولــى خدمات التمويل العقارى بأنظمة 
عامــا   ٢٠ ملــدة  تصــل  مختلفــة  ســداد 
وتناسب مختلف فئات عمالء مشروعات 
ســيتى ايــدج للتطويــر العقــاري، مبا فى 
ذلــك عمــالء مبــادرة البنــك املركــزى ملن 
والتــى  املبــادرة  شــروط  عليهــم  تنطبــق 
قــد طرحهــا البنك املركــزى نهايــة العام 

املاضي.
واشــاد أشــرف ســاملان رئيــس مجلس 
إدارة شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى 
باجلهــود املبذولــة مــن الدولــة لالرتقــاء 
بالقطاع العقارى باعتباره واحداً من أهم 
دعائــم االقتصاد املصرى قائال:  نســعى 
بالتعاون مع شــركة األولى للمشــاركة فى 

توقــع املهندس هانــى البنــدارى رئيس 
مجلــس ادارة شــركة »صــروح« للتطويــر 
واالســتثمار العقاري، انتعاشــة فى سوق 
العقــارات املصــري، خــالل الربــع االول 
حركــة  فــى  ملحوظــا  ومنــوا  مــن٢٠٢1 
املقامــة  العقاريــة  باملشــروعات  البيــع 
بالعاصمــة االدارية، مؤكــداً أن الوحدات 
بأولويــة  ســتحظى  واالداريــة  التجاريــة 
إختيــار الباحثــني عــن فرص اســتثمارية 
تتمتع باالســتدامة، خاصــة بعد االعالن 
الرســمى عن موعد االنتهاء من االعمال 
االنشائية للحى احلكومي، بنهاية ٢٠٢٠، 
والبدء فى مرحلة التسكني املبدئى مطلع 
العــام اجلديــد، متهيــدا لنقــل املوظفــني 

وبدء تشغيله فعليا فى منتصف ٢٠٢1.
ســتطلق  صــروح  أن  البنــدارى  وقــال 
مشــروعها العمــالق »ســيتاديل« والــذى 
تصــل تكلفتــه االســتثمارية قرابــة املليار 
جنيه وذلك خالل مشاركتها فى فعاليات 
ان  موضحــا  ســكيب،  ســيتى  معــرض 
ســيتاديل مبنــى إدارى جتــارى يلبى كافة 
احتياجــات مجتمــع املال واألعمــال يقام 
على مســاحة ٢٢ ألف متر مربع فى أهم 
العاصمــة  بقلــب  املواقــع االســتراتيجية 
يطــل  واألعمــال،  املــال  بحــى  اإلداريــة، 
مباشــرة علــى احلديقة الرئاســية ويبعد 
الــوزارات  منطقــة  مــن  فقــط  متــر   5٠
ونحــو15٠ متر مــن البنــك املركزى وهى 

إلدارة املــدارس )LVNG( يعــد قفــزة نوعيــة كبيرة 
جتــاه إنشــاء مركــز تنويــرى ثقافــى شــامل، فمــن 
 )LVNG( املتوقــع أن يضيف التعاون مــع منظومة
ميــزة جديــدة للحياة املســتقرة ب«ذا ســيتى أوف 
اوديســيا«، املشــروع األكثر أهمية لدينا فى الوقت 
احلالى مبا ميثله من قيمة وإضافة حقيقية لهذه 
املنطقــة احليويــة التــى تعد املثلــث الذهبى فيما 
بني مســتقبل سيتى والقاهرة اجلديدة، باإلضافة 

مبــادرة البنــك املركزى للتمويــل العقارى 
والتى من شــأنها أن تســاهم بشــكل كبير 
فــى أنعــاش الســوق العقــارى فــى ظــل 

الظروف التى متر بها البالد.
كمــا صــرح محمــد املــكاوي، الرئيــس 
التنفيــذى للشــركة بــأن البروتوكول ميثل 
تعاونــاً مــع شــركة األولــى للتعميــر ذات 
البــاع الكبيــر فى قطاع خدمــات التمويل 
واالســتثمار العقــاري، وكلنا ثقة بأن هذا 
التعــاون ســيأتى بثماره لصالــح عمالئنا 
اللذيــن نحرص علــى أن نوفر لهم أفضل 
اخلدمات العقارية وأيســر نُظم الســداد 

والتمويل العقاري.

أول منطقة سيتم افتتاحها العام القادم.
وأوضــح البنــدارى أن »ســيتاديل« يعــد 
التصميمــات  حتاكــى  معماريــة  حتفــة 
االستشــارى  تصميماتــه  وضــع  العامليــه 
العاملــى رائف فهمــى احلائز على العديد 
مــن اجلوائــز العامليــة فى مجــال تصميم 
املــدن واملشــروعات العقاريــة العمالقــة، 
باإلضافة ملشــاركة االستشارى الهندسى 
معمــار فى إعداد الرســومات التنفيذية، 
مشــيرا إلــى أن التصميمــات الهندســية 
للمشــروع مت اختيارها من مدرسة »أرت 

ديكو« الشهيرة.

إلى العاصمة اإلدارية اجلديدة.  
من جانبه قال السيد عمرو السجينى الرئيس 
التنفيــذي لشــركة اجليزة اجلديــدة إلدارة املدارس 
)LVNG(: »إننا نؤمن بقيمة ومتيز كل دارس لذلك 
نحرص على تطوير وتوفير بيئة تعليمية مشجعة 
املهــارات  واكتشــاف  وتنميــة  لتعزيــز  ومحفــزة 
اإلبداعيــة والذاتيــة بكافــة اجلوانــب االكادمييــة 
والشخصية والرياضية وال سيما الفنية والثقافية 
والصحيــة منهــا، وانــه ملن دواعى ســرورنا التعاون 

ومــن جانبه قال حســن حســني، رئيس 
مجلــس اإلدارة والعضــو املنتدب لشــركة 
التعميــر للتمويل العقــارى - االولى - إن 
اختيارنــا من جانب شــركة بقيمة ســيتى 
إيــدج للتعاون معها فخر لنا وتأكيداً على 
مــا نقدمــه للقطاع العقــارى من خدمات 
تعمل على تنميته ودفعه لألمام من خالل 
تقدمي اخلدمات املناسبة للعمالء من كل 
الفئــات، وذلــك بتوفير التمويــل العقارى 
ونُظم السداد التى تناسب كل فئة حسب 

متطلباتها وامكانياتها.
ومن خالل هذا البروتوكول تقوم شــركة 
)األولــى( للتمويــل العقــارى بطــرح ثالثــة 

وكشــف البنــدارى أن »ســيتاديل« يتــم 
تنفيــذه علــى مــدار ٣ ســنوات تبــدأ فى 
نهايــة ٢٠٢٠،ويتكــون مــن مبنيــني يتميز 
تلبــى جميــع  بهويــة خاصــة  كل منهمــا 
احتياجــات الشــركات احملليــة والعامليــة 
الباحثــة عــن مقر لها بالقــرب من احلى 
احلكومــي، ويتكــون كل مبنــى مــن جراج 
من طابقني أســفل ســطح االرض بكامل 
مســاحة املشــروع، بجانب دورين أرضى 
تضــم  طوابــق   6 تعلوهــا  جتــارى  وأول 
وحــدات إداريــة مبســاحات مختلفــة مت 
لتناســب  مبتكــرة  بطريقــة  تصميمهــا 

مع شــركة االهلى صبور لتطوير وادارة هذا املركز 
الثقافــى التعليمــى مبشــروعها »ذا ســيتى اوف 
اوديســيا« واكــد الســجينى: » نضــع يف صــدارة 
أولوياتنــا دائمــاً احلصــول على كافــة االعتمادات 
مــن جميــع الهيئــات احملليــة والدوليــة لضمــان 
تقــدمي خدمــات تعليميــة علــى أعلــى قــدر مــن 
اجلــودة ومتوافقــة مع أحدث الدراســات واألبحاث 
التربويــة.« هــذا وتعتــز شــركة »LVNG« باخلبــرة 
والفريــق  الشــركة  ملؤسســي  واملتراكمــة  الكبيــرة 
التنفيذي لها يف انشــاء وتطوير وإدارة املشــروعات 

التعليمية الدولية املتميزة.
الشــركة  قامــت   ٢٠15 العــام  ومنــذ  ومؤخــراً 
بتأســيس مجمــع تعليمــي دولــي منوذجــي بغرب 
 LYCÉE ALBERT CAMUS القاهرة يضم مدرسة
والتــي تقــدم برنامًجا فرنســًيا دولًيــا معتمداً من 
هيئــة الAEFE  التابعــة لوزارة التعليم الفرنســية 
 EVOLUTION INTERNATIONAL ومدرســة 
SCHOOL والتــي تقــدم منوذجــاً تعليميــاً غيــر 
مســبوق قوامــه نظام املونتيســوري ملرحلــة رياض 
األطفــال يليــه النظام البريطانــى IGCSE  ونظام 
 IB DIPLOMA PROGAMME البكالوريــا الدولية
مــع احلصــول على االعتماد الدولــي من هيئة ال 
 CIS )COMMISSION OF INTERNATIONAL
SCHOOLS(، كمــا يضم املجمع التعليمي كذلك 
حضانــة اجليــزة اجلديدة لألطفــال يف مرحلة ما 
قبــل املدرســة وميكــن معرفــة املزيــد عن أنشــطة 
ومشــروعات شــركة اجليــزة اجلديــدة عــن طريق 
WWW. زيــارة املوقع اإللكتروني اخلاص بها وهو

 LVNG.NET

أنظمــة للســداد لعمالء ســيتى إيــدج بحد 
أقصــى ال يتجــاوز 8٠٪ من قيمــة الوحدة 
الســكنية املطلــوب متلُكهــا النظــام األول 
خاص باألفراد املشــمولني مببــادرة البنك 
املركزى حيث توفر لهم نظام متويل عقارى 
مبــدة ســداد للوحــدات كاملــة التشــطيب 

وجاهزة للسكن بحد أقصى ٢٠ عام.
والنظام الثانى للسداد يتم تطبيقه على 
الوحدات السكنية غير املشمولة مببادرة 
البنك املركزي، حيث تتنوع مدد الســداد 
بهــذا النظــام لتصــل إلــى 1٠ ســنوات، 
وكذلــك النظام الثالث يشــمل نفس الفئة 
مــن الراغبني فى بيع الوحدات للغير، أو 
الراغبني منهــم فى احلصول على متويل 
الوحدات اململوكة لهم عن طريق البيع أو 

االستئجار.
واجلدير بالذكر أن شــركة ســيتى ايدج 
للتطويــر العقــارى تقــوم بتطويــر وإدارة 
تطويــر وتســويق عــدد مــن املشــروعات 
العقاريــة فــى مدينة الشــيخ زايد ومدينة 
العلمــني اجلديــدة واملنصــورة اجلديــدة 
باإلضافة عدد من املشــروعات الســكنية 
والتجاريــة واإلداريــة بالعاصمــة اإلدارية 

اجلديدة.
كمــا تعــد مــن الشــركات العاملــة فــى 
مجالى التطويــر العقارى وإدارة األصول 
وتأسســت  املصريــة  بالســوق  العقاريــة 
املجتمعــات  هيئــة  بــني  للتعــاون  كثمــرة 
لــوزارة  التابعــة  اجلديــدة  العمرانيــة 
اإلســكان واملرافق واملجتمعات العمرانية 

اجلديدة، وبنك التعمير واإلسكان.

جميعهــا  وتتمتــع  االحتياجــات،  كافــة 
احلديثــة،  التكنولوجيــة  وســائل  بكافــة 
باإلضافــة لنــادى لرجــال األعمــال يوفر 
البيئــة الالزمــة لعقــد وإمتــام الصفقات 

التجارية.
ويضــم املشــروع منطقــة البــالزا وهى 
عبــارة عــن مســاحة مفتوحــة تربــط بني 
املبنيــني بعناصر معمارية مميزة صممت 
واإلضــاءة  التهويــة  عنصــر  لتضمــن 
باالضافــة  املبنــى،  قلــب  فــى  الطبيعيــة 
ملناطــق املطاعــم والكافيهــات املفتوحــة 
جتــارى  ومركــز  باألشــجار،  واحملاطــة 
يضــم أشــهر العالمات التجاريــة الكبرى 
مــن جميع أنحاء العالــم، وخدمات أمنية 
طريــق  التأمني،عــن  مســتويات  بأعلــى 
تليفزيونيــة  ودوائــر  مراقبــة  كاميــرات 
مغلقــة ملتابعــة حركــة جميــع الداخلــني 
واخلارجــني منه،وجــراج يســتوعب أكثــر 
مــن ٣٠٠ ســيارة، الفتــا إلى أن املشــروع 
يــدار بنظام )BMS( مــن خالل مجموعة 
وصيانــة  إدارة  فــى  املتخصصــني  مــن 

املشروعات الكبرى
وأوضــح البنــدارى أن صــروح فتحــت 
باب احلجز فى املرحلة االولى للمشــروع 
لتلبيــة الطلب املؤجل مــن رجال االعمال 
والشــركات احملليــة والعامليــة، الفتــا الى 
أن أعمــال احلفــر والتمهيــد بــدأت فــى 

املشروع.

األهلى صبور توقع مذكرة تفاهم مع شركة LVNG إلدارة 
املدارس لتطوير مدرستني دوليتني مبشروع ذاستى اووف اوديسيا

يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية

 األهلى صبور تستثمر 650 مليون جنية فى الخدمات 
التعليمية لعمالءها بالقاهرة الجديدة 

 سالمان: يشيد للتطوير العقارى بالجهود المبذولة من 
الدولة لالرتقاء بالقطاع العقارى

 البندارى: »سيتاديل« يعد تحفة معمارية تحاكى التصميمات 
العالميه وضع تصميماته االستشارى العالمى رائف فهمى

ارشف سلامن

هاىن البندارى  MG DEVELOPMENTS مجموعــة  وقعــت 
اتفاقية تعاون مع شركة SAVILLS إلدارة وتشغيل 
وتأجيــر مشــروع HQ “هدكوارتــر بيزنس - مبدينة 
القاهــرة اجلديــدة، والذى تنفذه الشــركة بإجمالى 

استثمارات تبلغ مليار جنيه.
ووقع االتفاقية محمد مطاوع رئيس مجلس ادارة 
وكاتيســبى   MG DEVELOPMENTS مجموعــة 
الجنر ممثل شــركة SAVILLS، وبحضور عدد من 

املسئولني بكلتا الشركتني.
االدارة  حلــول  تقــدمي  االتفاقيــة  وتتضمــن 
والتشــغيل وااليجــار ملشــروع HQ مــن حيــث إدارة 
املنشــآت واملبانــى واخلدمــات اخلاصــة باملشــروع 
التجاريــه  واحملــالت  الشــركات  ملقــرات  وااليجــار 
ومجموعة من اخلدماتوذلك لتوفير اعلى مستوى 
مــن جودة اخلدمــات التى يقدمها املشــروع ســواء 

ملالكى واحملالت التجارية واملكاتب.
إدارة  مجلــس  رئيــس  مطــاوع،  محمــد  قــال 
مجموعــة MG DEVELOPMENTS، إن االتفاقية 
تتضمــن االســتعانة  باملتخصصــني وذوى اخلبــرة 
لتوفيــر حلــول متكاملة وادارة قويــة وحكيمة لهذا 
املشروع واخلدمات املتعددة التى يقدمها، الفتا إلى 
أن شــركة SAVILLS متتلــك خبــرات نظرا لعملها 

فــى اكثــر مــن 7٠ دولة حول العالــم واكثر من 6٠٠ 
مكتب ومؤسسة وتقوم بإدارة ٢٠٠ مليون متر مربع 
مــن العقــارات املــدارة عامليــا، الــى جانــب قيامها 
بــإدارة العديــد مــن املشــروعات مبصــر باإلضافة 
الى أكثر من ٤٣ عام من العمل والتواجد بالشــرق 

األوسط ودول اخلليج.
وأشــار الــى أن املســاحة اإلجماليــة للمشــروع 
تصــل إلــى 11 ألف متــر، وتصــل أدوار اإلدارى إلى 

6 طوابق.
شــركة  مديــر  الجنــر،  كاتيســبى  أشــار 
 MG إلــى اهميــة االتفــاق مــع شــركة ،SAVILLS
  ،HQ الدارة وصيانــة مشــروع DEVELOPMENTS
حيــث ســيكون املشــروع إضافة مهمة إلى شــركته 
بجانــب محفظــة مشــروعاتها فــى منطقة شــرق 

القاهرة.
أضــاف: نهدف دائما إلى التعــاون مع الكيانات 
الكبيــرة والتــى لديهــا مشــروعات متميــزة وتوقيع 
االتفاقيــة اليــوم يعــد مــن العالمــات املتميــزة فى 
مســيرة جناح الشــركة وثقة العديد من الشــركات 
واملؤسســات فيها وفى حســن ادارتها للمشروعات 
وخلــق مــا يطلــق عليــه القيمــة املضافــة وتنميــة 

العوائد على االصول املستثمرة.

المساحة اإلجمالية للمشروع تصل إلى 11 ألف متر، وتصل أدوار اإلدارى إلى 6 طوابق

 »Savills« تتعاقد مع »MG Developments«
إلدارة و تشغيل مشروع »هدكوارتر بيزنس«
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شراكة بني ڤودافون وهايد بارك للتطوير العقاري وتعاون لتقدمي خدمات 

حققــت شــركة BRAND BOURNE الستشــارات 
بقيمــة 900  تعاقديــة  مبيعــات  الرقمــي،  التســويق 
مليــون جنيــه خالل الفتــرة من يناير إلى أغســطس 
املاضى لصالح شــركات التطوير العقارى وذلك عبر 
احلمالت الرقمية التى أطلقتها الشــركة ملشــروعات 

الشركات املتعاقد معها.
قــال الدكتــور نــور الدين رضــا الرئيــس التنفيذى 
للشــركة والشريك املؤســس إن التوجه نحو التسويق 
اإللكترونــى باتــت لــه أهميــة كبيــرة بــدءاً مــن العام 
احلالــى وخاصــة مــع التداعيــات التــى جنمــت عــن 

ظهور فيروس كورونا.
أضاف أن عدد الشركات املتعاقد معها فى السوق 
املصريــة ارتفــع إلــى 6 شــركات، متثلت فى املراســم 
ورامــو للتنميــة، وذا أدرس، وأرقــى العقاريــة، وإمنــاء 
للتنمية، وإيليت بروكر، إلى جانب 3 شركات خليجية 
هــى أوبــال العقاريــة فــى ســلطنة عمــان، وكولدويل 

بانكرز، وداماك اإلماراتيتني.
ولفــت إلــى أن الشــركة جنحــت فــى إدخــال 18 
ألــف جديــد إلــى الســوق العقاريــة عبــر احلمــالت 
إلــى مجموعــة كبيــرة مــن  اإللكترونيــة، باإلضافــة 
العمــالء املتوقعــني مؤهلــني مــن احلمــالت الرقمية، 
موضحا أن معدل إقفال الصفقات بلغت نسبته %5، 
ما أدى إلى حتقيق صافى مبيعات بقيمة 900 مليون 
جنيــه تقريًبــا من بداية العام حتى شــهر أغســطس 

املاضي.
أوضــح أن شــركة BRAND BOURNE UK هــى 
االستشــارات  مجــال  فــى  تعمــل  إجنليزيــة  شــركة 
التســويقية الرقميــة والتحول الرقمــي، وتخصصت 
فــى املجــال العقارى ومت تدشــني وافتتاح فرع لها فى 
القاهرة عام 2019 لتقدم خدماتها فى مصر والشرق 

األوسط وإفريقيا.
أشــار إلــى أن الشــركة متتلك فرق عمــل فى عدة 
دول أوروبية تتمثل فى اململكة املتحدة وأملانيا وفرنسا 
وتركيــا، وفــى 4 دول عربيــة هــى مصــر واإلمــارات 
والبحرين وسلطنة عمان وفى دولتني إفريقيتني هما 

كينيا وإثيوبيا.
وتابع أن الشركة تتولى تطوير العالمات التجارية، 
االســتراتيجية،  التســويقية  االستشــارات  وتقــدمي 
واســتراتيجيات التســويق الرقمــي، واســتراتيجيات 

تطوير احملتوي، وتطوير وتصميم تطبيقات الهواتف 
الذكية، وتطوير و تصميم املواقع اإللكترونية، وتطوير 
البرامــج التفاعلية والتحول الرقمي، وتنفيذ وتطوير 

حمالت اإلعالن على كل املنصات اإللكترونية.
شــهد  اإللكترونــى  التســويق  أن  إلــى  أشــار 
منــواً على مــدار األشــهر املاضية، وذلــك نتيجة 
اإلجــراءات االحترازيــة التــى مت اتخاذهــا والتــى 
أثــرت على حتركات العمالء، ما أجبر الشــركات 
علــى ضرورة تغيير اســتراتيجياتها التســويقية، 
واالعتمــاد علــى الوســائل غيــر املباشــرة، مبــا 
يضمــن الوصــول إلــى العمالء بطريقة تتناســب 
مــع احتياجات املرحلــة احلالية وحتقق األهداف 

البيعية أيضا.
لفت إلى أن الوصول إلى العمالء إلكترونيا له عدة 
مميــزات يتمثل أهمها فى أن البرامج الرقمية متكن 
الشــركات مــن الوصول إلى العمالء املســتهدفني من 
خــالل التعــرف علــى رغباتهــم واحتياجاتهم وعرض 
املشــروعات التى تلبى تلك االحتياجات، ما يســاعد 

الطرفني على حتقيق أهدافهما.
توقــع رضــا أن ترفع الشــركات العقاريــة من قيمة 
امليزانيــات املخصصة للتســويق اإللكتروني، لتتمكن 
مــن مواكبــة التطــورات التــى طــرأت علــى الســاحة 
وللتحــوط مــن أى تغيــرات مســتقبلية أو اســتمرار 

الوضع القائم واخلاص بأزمة فيروس كورونا.

قال الســيد مســعد، نائب رئيس مجلس إدارة شــركة 
أبتيــرن العقاريــة، إن إجمالــى اســتثمارات الشــركة فى 
املشــروعات الســكنية تبلغ نحو 300 مليون جنيه، تضم 

23 مشروعا متنوعا مبدينة القاهرة اجلديدة.
وأوضح أن الشركة تطرح حاليا املرحلة الثالثة مبشروع 
ســنتريك التجــارى اإلدارى بالقاهرة اجلديــدة، بإجمالى 
مســاحة 1500 م، ومبيعات مستهدفة 200 مليون جنيه، 
وتضــم تلــك املرحلة نحــو 40 وحدة مبســاحات متنوعة 
تبــدأ مــن 59 م، وتخطــط الشــركة إلنهــاء تســويق تلك 

املرحلة خالل الربع األخير من العام اجلاري.
وكشــف عن اخلطة التوســعية للشــركة خالل الفترة 
املقبلة والتى تتضمن التوجه للعاصمة اإلدارية اجلديدة 
والتــى تعد االمتــداد العمرانى ملدينــة القاهرة اجلديدة، 
واالمتــداد االســتثمارى لشــركة أبتيــرن العقاريــة والتــى 
تتركــز مشــروعاتها مبدينــة القاهرة اجلديــدة، موضحا 
أنــه مــن املخطــط إطالق مشــروع جديد للشــركة خالل 

الربع األول من العام املقبل.
وأكــد أن العاصمة اإلدارية اجلديدة أحد املشــروعات 

القوميــة الواعــدة التــى أطلقتهــا الدولة برؤيــة واضحة 
ومحــددة تتركــز علــى نقــل التكــدس العمرانــى خــارج 
القاهــرة مــع عودتهــا جلمالها التاريخي، ومع اســتعداد 
الدولة لتسليم املرحلة األولى باملشروع فمن املتوقع زيادة 
حجــم اإلقبال مــن املطورين على االســتثمار بالعاصمة 

اإلدارية ومن العمالء للسكن باملشروع.
وتابــع بــأن الشــركة لديهــا نيــة لالســتثمار مبدينــة 
العلمــني اجلديــدة والتــى تشــهد طفــرة عمرانيــة غيــر 
مســبوقة تســتهدف الدولة من خاللها تشــغيل املنطقة 
بالكامل طوال العام وليس خالل موســم الصيف فقط، 
حيــث تخطــط الشــركة لتنفيذ مشــروع ســكنى جتارى 
باملدينــة، منوهــا أن االســتثمار مبنطقــة غــرب القاهرة 

ليس مطروحا ضمن اخلطة التوسعية للشركة حاليا.
ولفــت إلــى أهميــة تصدير العقــار فى توفيــر عملة 
صعبة للدولة وإنعاش مبيعات الشــركات العقارية، وهو 
مــا كان أحــد العوامل التــى دعمت توجه شــركة أبتيرن 
للتطويــر العقــارى لتدشــني فــرع لهــا بدولــة الكويــت 

لتسويق مشروعاتها بدول اخلليج.

التاحة فرص متميزة لتبنى مفاهيم االستدامة فى مرحلة مبكرة

تعاقدت مع ٦ شركات

تستعد القتحام العاصمة االدارية

»Brand Bourne للتسويق« حتقق
900 مليون جنيه مبيعات لصالح الغير إلكترونًيا

»أبتيرن العقارية« تستثمر 300 مليون جنيه 
فى مشروعات سكنية بالقاهرة اجلديدة

ماركتــس -اجلهــة  إنفورمــا  أعلنــت شــركة 
املنّظمة لســيتى ســكيب مصر- عن نفاذ جميع 
مســاحات العرض فى فعاليات معرض ســيتى 
سكيب املقبل واملقرر عقده خالل الفترة من 4 

وحتى 7 نوفمبر.
إنفورمــا ماركتــس أن املشــاركة  وأوضحــت 
فــى الفعاليــة األولــى مــن ســيتى ســكيب التى 
تُقــام علــى أرض الواقــع منــذ انتشــار جائحــة 
كوفيد -19، تعكس بوضوح الســلوك اإليجابى 
لــدى  الســائدة  والرغبــة باســتئناف األعمــال 
شــركات واختصاصيــى التطويــر العقــارى فى 

مصر.
قال فارس خليل، مدير معرض سيتى سكيب 
مصــر: القى ســيتى ســكيب اســتجابًة إيجابيًة 
للغايــة مــن قبــل شــركائنا احملليــني واجلهــات 
العارضة والهيئــات احلكومية واجلهات املعنية 
فــى القطــاع. ومتّثــل هــذه الرغبــة فــى إعــادة 
تدويــر عجلة األعمال وحتفيــز االنتعاش دلياًل 

على املكانة املميزة للسوق العقارية املصري.
وستشــهد نســخة العام احلالى مــن املعرض 
املشــاركة األولــى لشــركة ماونــن فيــو والتــى 
تتولــى تطوير مجموعة من الوحدات الســكنية 
واملنتجعات الفاخرة ضمن عدد من أبرز املواقع 
فــى مصــر، مبــا فيهــا شــرق وغــرب القاهــرة 

وساحل البحر األحمر والساحل الشمالي.
مؤســس  ســليمان،  عمــرو  املهنــدس  وقــال 
ورئيس مجلس إدارة ماونن فيو: يُعتبر ســيتى 
سكيب أحد أكثر الفعاليات تأثيراً فى القطاع، 
وقد جنح بترســيخ قيمته بفضل سجله الطويل 

أعلنت شــركة إنرشــيا للتنميــة العقارية عن 
وصول اجمالى اســتثماراتها بالســوق العقارى 
املصــرى ألكثــر مــن 71 مليار جنيــه من خالل 
8 مشــروعات مملوكــة للشــركة فــى كل مــن 
الكبــرى، وحتديــدا مبدينــة الشــيخ  القاهــرة 
زايد وامتدادها اجلديد بالطريق الصحراوي، 

والساحل الشمالى والبحر األحمر.
العقاريــة  للتنميــة  إنرشــيا  وتســعى شــركة 
والتــى تأسســت فى عام 2007، كشــركة تابعة 
ملجموعة إنرشــيا القابضــة، ومن خالل عملها 
فى مواقع جغرافية متنوعة، لتوفير مجتمعات 
متكاملــة ومنازل حصرية وأمناط حياة جديدة 
لعمالئهــا، كمــا تقــدم خدمة مميــزة من خالل 
فريق عمل إنرشــيا املكون من 439 موظفا فى 
جميع نقاط عملها، باإلضافة الى أكثر من 10 
أالف فرصة عمل غير مباشرة توفرها إنرشيا 

فى جميع مشروعاتها.
قال أحمد العدوى الرئيس التنفيذى لشركة 
إنرشــيا للتنميــة العقاريــة، تســتهدف إنرشــيا 
مليــار جنيــه مبيعــات فــى الربــع األخيــر مــن 
2020 مــن بيع 300 وحدة ســكنية فى مختلف 
مشــروعاتنا باالضافــة الــى محفظــة اراضــى 
لدينــا التــى تتعــدى 6.3 مليون متــر مربع كما 
نــدرس االســتحواذ على اراضــى اخرى بهدف 

التطوير
وأكــد العــدوى علــى أن جميــع مشــروعات 
»إنرشــيا« دائًمــا تتوافــق مــع خطــة الدولــة، 
القائمــة علــى االســتدامة فــى كافــة املرافــق 
واخلدمــات، لــذا فــإن الشــركة تعمــل على أن 
تكــون جميــع خدمــات مشــروع Jefaira فــى 
الســاحل الشــمالى متنوعــة لتشــمل خدمــات 
طبيــه وتعليميــة وترفيهيــة حتــى تكــون مؤهلة 

عــن  مصــر  ڤودافــون  شــركة  أعلنــت 
شــراكة جديــدة بينهــا وبــني شــركة هايــد 
بــارك للتطويــر العقاري، إلطــالق خدمات 
املشــروع  فــى   ،Vodafone Compound
الرائــد لهايــد بــارك بالقاهــرة اجلديــدة، 
والتى قد سبق إطالقها فى مشاريع سابقة 

لڤودافون منذ 2017.
قطــاع  رئيــس  شــحاتة،  كــرمي  وقــال 
الشــركة  أن  مصــر  بڤودافــون  الشــركات 
حترص على تقدمي خدماتها إلى املطورين 
الرئيســيني، باعتبارها الشــبكة األولى فى 
مصــر التــى تهتــم بتطويــر البنيــة التحتية 
جهــود  ضمــن  وذلــك  العقــارات،  لقطــاع 
الشــركة للتطبيــق العملى للتحــول الرقمى 
فــى مختلــف القطاعــات واملجــاالت، مبــا 

يتوافق مع رؤية مصر للتنمية 2030.
وأضــاف شــحاتة أن ڤودافــون حتــرص 
علــى هذه الشــراكة التى تعــزز من فرصها 
التســويقية فــى واحــدة مــن أهــم وأكبــر 
مؤكــدا  اخلامــس،  بالتجمــع  املشــروعات 
أن اخلدمــات التى ســيتم إطالقها ســتلبى 
رغبــات واحتياجــات املالك، وذلك فى ظل 
االعتماد الكلى على اخلدمات اإللكترونية، 
وضــرورة وجــود خدمــات انترنــت متاحــة 

وبسرعة فائقة فى معظم األوقات.
العضــو  ســراج،  أمــني  املهنــدس  وقــال 
أن اجليــل  بــارك  لشــركة هايــد  املنتــدب 
الرابع للمدن الذكية أصبح واقعا ملموســا 

عــودة  وتأتــى  واإلجنــازات.  النجاحــات  مــن 
املعــرض دلياًل على مكانته التقدمية، ولتســهم 
مرًة أخرى فى تعزيز املنافسة اإليجابية ضمن 

السوق املصرية.
وتابع: يســرنا فى ماونن فيو املشاركة للمرة 
األولــى فى املعرض، ونتطلع قدماً الستكشــاف 
احللــول واملنهجيات اجلديدة، وخاصة فى ظل 
الظــروف االســتثنائية التــى شــهدناها مطلــع 

للعمل طوال العام.
وتبلغ إجمالى الوحدات السكنية والتجارية، 
الســكنية  ســواء   8 الـــ  الشــركة  مبشــروعات 
او التجاريــة، 5000 وحــدة متنوعــة، مت بيــع 
مــا يقــرب مــن 74% فــى مشــروعات إنرشــيا 

املختلفة.
كمــا متتلك شــركة إنرشــيا محفظة ضخمة 
لألراضى فى املناطق التى تعمل بها، تصل الى 
6.3 مليــون متــر مربع، ملشــروعاتها املختلفة، 
وهــو Brix املقام علــى 44 ألف متر مربع على 

فــى مصر، وقــد باتت التجمعات الســكنية 
واإلداريــة الذكيــة أكثر شــيوعا وانتشــارا، 
مــع توقعــات بــأن يشــهد الســوق املصــرى 
املزيد من االنتشــار لهــذه التجمعات خالل 
الســنوات القادمــة، مــع مقومــات التحــول 
الرقمى التى أصبحت أيضاً واقعا ملموساً 
بســوق العقــارات فى مصر. وهــو ما يأتى 
بــدوره ضمــن خطــة شــركة هايــد بــارك 

العــام. وجنــح القطــاع هــذا العــام فــى إثبــات 
صالبتــه فــى وجــه التحديــات غيــر املتوقعــة، 

ونتوقع أن يُحقق منواً فى املستقبل القريب.
وتضــم قائمــة املشــاركني للمــرة األولــى فى 
املعــرض أيضــاً شــركة إنيرشــيا، التــى تتولــى 
تطويــر عدد من املشــاريع املتميزة فى القاهرة 
والبحــر األحمــر والســاحل الشــمالي. وتهدف 
الشــركة إلــى تــرك بصمتهــا فى املعــرض عبر 

طريــق القاهرة اســكندرية الصحــراوى والذى 
فــى 2021،  األولــى  تســليم مرحلتــه  ســيبدأ 
ومشــروع Joulz بنفــس املنطقة والذى ســيتم 
تســليمه فى نفس التوقيت، على مساحة 483 
ألــف متــر مربــع، ومشــروع G Cribs باجلونــة 
الــذى مت تســليم املرحلــة االولــى منــه علــى 
مســاحة 17500 متــر مربــع و ســيتم تســليم 
املرحلة الثانية منه خالل 2021 على مســاحة 
25,000 متر مربع، ومشــروع Veranda بسهل 
حشــيش على مساحة 130 الف متر والذى مت 

للتطويــر خاصة على صعيد البنية التحتية 
واخلدمات املستدامة وخدمات االتصاالت 
مســيرة  ألن  نظــراً  االنترنــت،  وشــبكات 
التطــور املدنى فى املنطقة جديدة نســبياً، 
ممــا يتيــح فــرص متميــزة لتبنــى مفاهيــم 
االســتدامة فى مرحلة مبكــرة إلى حد ما، 
بــدالً مــن االضطــرار إلــى مواجهــة اآلثــار 
املســتقبلية التــى قد تنجم عــن إغفال هذه 

والتجاريــة  الســكنية  مشــاريعها  اســتعراض 
املتميزة، مبا فيها ويست هيلز وسوليا وبريكس 
وجولز، باإلضافة إلى مشــروع جيفيرا الضخم 
واملركَزيــن الطبينَي املتطوَرين ميدى بوينت فى 

منطقة الشيخ زايد ومينا بالزا.
ســيتى  سيســتضيف  لذلــك،  وباإلضافــة 
العمرانــي،  للتطويــر  الصفــوة  ســكيب شــركة 
وتعتزم الشــركة اســتعراض محفظتها املتنوعة 
مــن املشــاريع العقاريــة، مبــا فيهــا املنتجعــات 
الســياحية واألبــراج الســكنية ومراكز التســوق 

واملنشآت الطبية والتعليمية والرياضية.
وقــال أحمد نبيل عامر، مدير عام التســويق 
بشــركة الصفــوة للتطويــر العمرانــي: تشــارك 
الصفــوة للتطوير العمرانى فى ســيتى ســكيب 
للعــام الرابــع علــى التوالي، بهدف اســتعراض 
الســكنية  املشــاريع  مــن  الواســعة  مجموعتنــا 
باألعمــال،  واخلاصــة  والطبيــة  والتجاريــة 
والتــى تنتشــر ضمن مناطــق العاصمة اإلدارية 
اجلديــدة واملنصــورة اجلديدة ومدينــة العبور. 
وتتناغــم عروضنــا عاليــة اجلــودة مــع حركــة 
النمو الضخمة التى تشــهدها الســوق العقارية 
املصريــة، والتــى تســتفيد مــن دعم املبــادرات 
احلكوميــة الهادفــة إلــى إنشــاء مــدن عصرية 

مبواصفات عاملية.
وباإلضافــة إلى الصفــوة للتطوير العمراني، 
يحتضن سيتى سكيب نخبًة من أبرز الشركات 
العارضــة، مثــل الفطيــم وأوراســكوم القابضة 
كمــا  مصطفــى،  طلعــت  ومجموعــة  للتنميــة 

سيشهد املعرض مشاركة شركة سيتى إيدج.

 Diwa تســليم مرحلته االولى واملرحلــة الثانية
فى 2023.

ومشــروع Jefaira الســاحل الشمالى والذى 
يعتبر املشروع األكبر واألضخم للشركة، والذى 
يقام على مساحة 5.5 مليون متر مربع وسيتم 
تســليم املرحلــة االولى منه فــى 2021. كما مت 
تســليم مشــروع Soleya على مساحة 81593 
متــر مربــع فــى 2019 باإلضافــة الــى تســليم 
مشروع West Hills على مساحة 32 ألف متر 
مربع. وأيضا تســليم املشروع التجارى الوحيد 
للشــركة فــى الشــيخ زايــد Medipoint واملقام 

على مساحة 3000 متر مربع.
كما يعتبر Medipoint واحدا من املشروعات 
التجاريــة للشــركة، فــى مدينــة الشــيخ زايــد، 
وهــو مركــز يقدم اخلدمــات الطبية من خالل 
مجموعة متنوعة من العيادات اململوكة للقطاع 
اخلــاص، مت تصميمهــا وفًقــا ألعلــى املعايير، 
وجتهيزهــا بأحدث املعدات الطبيــة، بتصميم 

حديث يعكس معايير الرعاية املقدمة.
ويأتى مشــروع Jefaira ضمن أكبر وأضخم 
املشــروعات بالســاحل الشــمالى، والــذى يعد 
مدينــة ســاحلية متكاملــة، علــى مســاحة 5.5 
مليــون متــر مربــع، وتعــد شــواطئه مــن أطول 
شــواطئ الســاحل الشــمالى الــذى يبلــغ طوله 
3.6 كيلــو متر مربع باإلضافة الى املســاحات 
اخلضــراء، واخلدمات واملرافــق املتعددة  مثل 
محطة حتلية مياه البحر التى ســتغطى %100 
مــن احتياجــات املشــروع مــن املياه ممــا يعزز 
حتقيــق مفهــوم االســتدامة والتــى جتعــل مــن 
وحــدات املشــروع، فرصــة لإلقامــة الدائمــة 

طوال العام.

اخلطــوة بعــد فترة، ملشــاركة فــى عمليات 
التخطيط والتطوير التى تتيح للمدن النمو 
وفقاً ألعلى معايير االستدامة منذ املراحل 
األولــى لتشــييدها، مبــا فــى ذلــك كافــة 
العمليــات التشــغيلية بــدءاً مــن التصميــم 
الــذى يراعــى احتياجات العمــالء. ووجود 
للتطــور  القابلــة  القويــة  التحتيــة  البنيــة 
والتوســع والقادرة علــى مواكبة احتياجات 
املجتمــع وهــذا ماحرصــت عليهــا شــركة 
هايــد بارك منذ البدء فى وضع اساســات 

الكمبوند.
ومــن هــذا املنطلق مت التعاقد مع شــركة 
اخلبــرات  المتالكهــا  نظــراً  ڤودافــون 
التقنيــة الالزمــة للتعاون مــع مزودى حلول 
وغيرهــا  واألمــن  والســالمة  االتصــاالت 
ممــا يصــب أيضــاً فــى مصلحــة الشــركة 
واملــالك، ومــا يعزز بدوره من قدرات هايد 
بــارك للتحــول الرقمــى فــى إدارة ومتابعة 
التنفيذ فى جميع مراحل املشــروعات، من 
خــالل حزمة من البرامــج واخلدمات، فى 
جميــع املرافق اخلاصة بهــا كاملياه واإلنارة 
والكهربــاء،  امليــاه  ومحطــات  والعــدادات 
وهــو ما سيســاهم فى التحــول إلى اإلدارة 
الذكية فى املشروع من أجل ضمان جودته، 
وكذلك توفير أحدث الوسائل التكنولوجية 
فــى االدارة فى إطــار خطط احلكومة نحو 
التحول الرقمي، وإتباع آليات جديدة خللق 

عوامل جذب هائلة للعمالء.

65 شركة تطوير عقارى تشارك فى فعاليات معرض 
سيتى سكيب مصر نوفمبر املقبل

أحمد العدوى: »انرشيا للتنمية العقارية« تستهدف مليار 
جنيه مبيعات فى الربع األخير من 2020 

يستهدف فى تعزيز المنافسة اإليجابية ضمن السوق المصرية

الرئيس التنفيذى أكد أن الشركة تخطط لبيع 300 وحدة سكنية فى مختلف مشروعاتنا

 ُيعتبر سيتى سكيب أحد أكثر الفعاليات تأثيرًا فى القطاع، وقد 
نجح بترسيخ قيمته بفضل سجله الطويل من النجاحات واإلنجازات

 8 مشروعات بالشيخ زايد والجونة وسهل حشيش 
والساحل الشمالي بإجمالي 5000 وحدة سكنية وتجارية

 أمين سراج الدين:  الجيل الرابع للمدن الذكية أصبح 
واقعا ملموسا في مصر

 كريم شحاتة:  الشركة تحرص على تقديم خدماتها إلى المطورين الرئيسيين، 
باعتبارها الشبكة األولى التى تهتم بتطوير البنية التحتية لقطاع العقارات

السيد مسعد

كريم شحاتة أمني رساج الدين قــال املهنــدس أشــرف بولــس، رئيــس مجلــس 
كورنرســتون  لشــركة  املنتــدب  والعضــو  اإلدارة 
للتطوير العقاري، إن الشــركة حصلت على القرار 
الــوزارى ملشــروع THE CURVE بالعاصمة اإلدارية 
اجلديدة ، وجاٍر احلصول على التراخيص متهيًدا 

لبدء التنفيذ قريًبا.
 R8باحلــي  THE CURVE مشــروع  ويقــع 
بالعاصمــة اإلدارية بجوار النهر األخضر مباشــرة، 
مشــيرا إلــى أن نســبة البنــاء باملشــروع 18%، كمــا 
يضــم املشــروع خدمــات مثل مــول جتــارى ومبنى 

إدارى ومساحات خضراء واسعة والند سكيب.
وأضاف أنه ســيبدأ تسليم املشروع نهاية 2023، 
وتتــراوح مســاحات الوحــدات بــني80 و320 متــرًا 
مربًعــا تســتحوذ علــى نســبة 70% مــن إجمالــى 
الوحــدات املســاحات بــني 80 و200 متر مربع، كما 
باملشــروع مت وضعهــا  التصميمــات اخلاصــة  أن 
فــى  االستشــارية  املكاتــب  أكبــر  أحــد  بواســطة 
نيويــورك ومكتــب املهنــدس ياســر البلتاجــي، كما 
يضــم املشــروع خدمــات جتاريــة وإداريــة وثقافيــة 

ورياضية.
وأكد أن كورنرستون للتطوير تتمتع مبالءة مالية 
قويــة تعــزز مــن قدراتهــا علــى تنفيذ مشــروعات 

راقية تســتند إلى أفضل معايير التصميم والبناء 
احلديث، فضاًل عن االلتزام بجداول التسليم.

لشــركة  بــه  املرخــص  املــال  رأس  أن  وأوضــح 
كورنرستون للتنمية العقارية مليار جنيه.

وكشــف رئيــس مجلــس إدارة كورنرســتون عــن 
احملاور الرئيسية خلطة الشركة، وهى التوسع فى 
املشــروعات العقاريــة بالعاصمــة اإلدارية اجلديدة 
التــى تقــود قاطــرة التنمية فــى مصــر، باإلضافة 
إلى دراسة فرص واعدة باملدن الساحلية، والسيما 

العلمني اجلديدة والعني السخنة.
وأشــار إلــى أن الشــركة ســتتوجه نحــو املبانــى 
العصرية ذات األســقف املزدوجة، كما تهتم شــركة 
كورنرســتون أيًضــا -فى رؤيتها- مبفهــوم الترابط 
ــبوتيك كومباوند،  االجتماعــى من خالل إنشــاء الـ
وكذلــك إحيــاء التــراث الثقافــى من خــالل النادى 

االجتماعي.
كمــا أكــد املهنــدس أشــرف بولــس أنــه ســيتم 
تشــطيب  بنظــام  مشــروعاتها  وحــدات  تســليم 
FLEXI FINISH الذى يتيح احلصول على وحدات 
بنســبة تشــطيب 80% مــع توفيــر احلريــة للعميل 
بوضع اللمسات النهائية املرتبطة بأعمال الديكور 

واإلضاءة واألرضيات.

نسبة البناء بالمشروع %18

»كورنرستون للتطوير« حتصل على القرار الوزارى 
لـ»The Curve« بالعاصمة اإلدارية

احمد العدوى
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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. 

أكد الفنان احمد التهامى انه يعتبر دوره فى 
مسلسل »خط ساخن« مع الفنانة سوالف فواخرجى 

من األدوار الصعبة التى جسدها، حيث يظهر فى 
مشهد ويتعرض لحادث ويتم إلقاء السيارة التى 

يستقلها فى النيل، موضحًا أن عدم عرض المسلسل 
على القنوات المفتوحة حتى اآلن لم  يعرضه للظلم

أمتنى العمل مع شريف عرفة وتعلمت من عادل إمام الكثير

محمد متساح

رقصى »طبطب« على اجلمهور وسهير زكى أسطورة

أكــد الفنــان احمــد التهامى انــه يعتبر دوره فى مسلســل 
»خــط ســاخن« مــع الفنانة ســوالف فواخرجى مــن األدوار 
الصعبــة التــى جســدها، حيــث يظهــر فى مشــهد ويتعرض 
حلادث ويتم إلقاء السيارة التى يستقلها فى النيل، موضًحا 
أن عدم عرض املسلسل على القنوات املفتوحة حتى اآلن لم  
يعرضــه للظلم، حيــث يتم بثه حصرياً علــى إحدى القنوات 
الســعودية، لكنه ســيُعرض فى مصر قريبا، وســيأخذ حقه 
مــن املتابعــة، وذلك عندمــا تقوم قناة فضائيــة بأخذ حقوق 
بث املسلسل، خاصة أنه عمل مهم وذو قيمة، ويجمع كوكبة 
كبيرة من النجوم منهم ســوالف فواخرجى، وحســن فهمى، 

ونضال الشافعى.
وأشــار إلــى أنه يتمنى تقــدمي الكثير من األعمــال الفنية 
ســواء األكشــن أو الدرامــا أوحتــى الكوميــدى، موضًحا أنه 
ســبق وشارك فى مسلسل »ونســني« ومسلسل »البرنسيسة 
بيســة« و«طلقــة حظ« كضيف شــرف وغيرها مــن األعمال 
الكوميديــة، فهــو يحب التمثيل وال يشــعر مبلل منه، ويتمنى 
أن  يقدم شخصية إسالمية، إضافة للشخصيات البطولية، 
فضاًل عن جتســيد حياة األبطال والشهداء، حيث أنه تربى 

تربية عسكرية.
وأضــاف أنــه يتمنــى الوقــوف أمــام عدســة كاميــرا كل 
املخرجن، خاصة شريف عرفة، الذى يعتبره صاحب فضل 
عليه، حيث أنه أول من قدمه  للسينما، وله فضل عظيم فى 
دخولــه مجــال التمثيــل، وكذلك املخــرج رؤوف عبد العزيز، 

كمــا يتمنــى العمل مع كل النجوم فهو يحب مصطفى خاطر 
وتعاون  معه كثيراً وأيضا أمير كرارة، والذى يعتبره »صديقاً 
وِعشــرة عمــر« مــن قبــل التمثيل، ومتنــى التعــاون أيضا مع 

الزعيم عادل إمام مرة أخرى. 
وأكــد انــه يضــع معاييــراً الختيــار أدواره، منهــا القصــة 
اجليــدة والــدور املختلــف، وفريــق العمــل اجليــد، واملخــرج 
احملترف الذى يستطيع تقدمي العمل بشكل يسعد اجلمهور، 
مشــيًرا إلى أن الســينما صاحبة الفضل عليــه، أما الدراما 
فهــى أقــرب شــيء  لقلــوب اجلمهــور، ألنهــا تدخــل البيوت 
لذلك البد من تقدمي محتوى محترم وال يخدش حياء أحد.
وأكد انه ال يهتم بكم الدور وال كبر حجمه، فاملهم بالنسبة 
لــه تأثيــر شــخصيته فــى العمــل، وأن تتــرك عالمــة لــدى 
املشاهد، وال يهتم بالبطولة من عدمها فالبطولة بالنسبة له 

هى أن يقدم دوراً وهادفاً وينال إعجاب اجلمهور.
وأضــاف أنــه يعتبــر كل األدوار قريبــة إلى قلبــه، غير أن 
أقربها فيلم »التجربة الدمناركية » و«طيور الظالم«، والذى 

كان أول عمل يجمعه  بالزعيم عادل إمام.
وذكر أنه يعتبر نفســه من املنتمن ملدرســة الزعيم عادل 
إمــام، فقــد أضــاف له الكثيــر وأثر فيــه وتعلم منــه الكثير، 
معتبــًرا نفســه مــن  احملظوظن الذين بــدأوا الفن على يده 
، فهنــاك الكثيــر مــن النجــوم حتلم مــن التمثيــل أمامه ولو 
مبشــهد واحــد، فهو يشــجعه دائمــا ويدعمه حتى ال يشــعر 

بالقلق أثناء التمثيل أمامه.

الفنانة اإلســتعراضية »أوكســانا« إســتطاعت أن تخطــف األنظار 
مؤخــراً وتصبــح مــن الراقصــات األكثــر شــهرة فــى مصــر والوطــن 
العربى، بعد أن نشــرت مقطع رقص لها عبر حســابها الشــخصى 
علــى موقــع التواصــل اإلجتماعــى »فيس بوك« وهــى داخل جاكوزى 
بفيــال فــى إحــدى املنتجعــات الســياحية، وهــى ترقص علــى أغنية 
ماليــن  وحققــت  اجلســمى  حســن  للفنــان  العريــض«  »بالبنــط 
املشــاهدات املوجــز اســتضافت الراقصة الروســية فى نــدوة اجابت 

فيها عن كل االسئلة باستفاضة.
• فى البداية حديثينا على رقصتك على أغنية بالنبط العريض 

ومقطع »لقيت الطبطبة« الذى أصبح تريند ؟
- ســعيدة جداً بهذا النجاح وكنت أشــعر الفرحة، على الرغم من 
أن الفيديــو لــم يتم تصويره على مســرح او فــى حفلة وذلك جعلنى 
أشــعر باحلــزن قليــال ألننــى كنت أمتنــى حتقيق الترينــد من خالل 
فقــرة رقــص بشــكل كامل على مســرح وفرقــة موســيقية كاملة وأنا 
أرتــدى بدلــة رقص شــرقى، ولكــن الفيديــو حقق جناح لــم يكن فى 

احلسبان وغير مرتب له.. وأصبحت األن أنا »الطبطبة« للجمهور.
• ملاذا إخترتى أغنية »بالبنط العريض« للمطرب حسن اجلسمى 

حتديدا؟
إختــرت هــذه األغنيــة ألنهــا كانــت »ترينــد« وحققــت جنــاح كبير 
وملحــوظ وكنــت أســمعها فــى كل مكان أذهــب إليه وأيضــا األغنية 

جميلة واملوسيقى رائعة لذلك قررت الرقص عليها.
• هل حتبى املطرب حسن اجلسمى هو سبب إختيارك لألغنية؟
ال أنــا أحــب كل املطربن وأنا ال أعرف املطرب حســن اجلســمى 
بشــكل شــخصى ولكــن أعــرف أغانيه جيــداً وأحب الرقــص عليها، 

وأحب الرقص على كافة األغانى اجليدة.
• هل االغانى املصرية ساعدتك على النجاح ؟       

األغانــى املصريــة بحبها جداً الن بها إيقــاع وحلن وغير ذلك هى 
جميلــة واجيــد الرقــص عليهــا ، وانا بحــب االغانى العربية بشــكل 
عام واملصرية بشــكل خاص الننى احب املوســيقى املصرية وااليقاع 
اخلاص بها خاصة أغانى الزمن اجلميل مثل أم كلثوم وعبد الوهاب 
ووردة النــى احــب هذه النغمــات وهذا هو الطــرب احلقيقي، وأيضاً 
أرقــص علــى كافــة األغانى اجلديدة مثــل أغانى عمــرو دياب وتامر 
عاشــور وتامــر حســنى وحماقــى وأيضــاً املهرجانــات ولكــن بحــب 

االغانى املصرية الطربية أكثر.
• ماهــو شــعورك بالنجاح الذى حققتيــه فى مصر فى ظل وجود 

العديد من الراقصات املشهورين؟
أنا احب جميع جنمات الرقص الشــرقى فى مصر وانا ال افضل 
بينهــم وأنــا بتعلم منهــم جميعاً خصوصــاً النجمة الكبيــرة الراحلة 
ســامية جمــال هــى مثــل الفراشــة اجلميلــة وحــركات يديهــا رائعة 
وتتميز بالوسامة واإلبتسامة اجلميلة وأيضا الراقصة الكبيرة سهير 
زكى رمز اجلمال والرقص الشــرقى احلقيقى والراقصات جميعهن 
تتمنــى أن تكون مثل األســطورة ســهير زكــى، والنجمة الراحلة حتية 

كاريــوكا التى ترقص بشــكل حماســى مثل البرازيليــن وكانت لديها 
حماسة مثيرة جداً.

• ماذا عن عالقتك بالراقصات األجانب هنا فى مصر؟
عالقتى بكل الراقصات األجنبيات هنا فى مصرعالقة طيبة على 
عكس ما يعتقده الناس ونحن داميا على تواصل بشكل مستمر وال 
يوجــد بينــا اى كراهيــة بالعكــس نحــن متواصلن مع بعضنــا دائما 

ونتقابل ونخرج فى نزهات ونشاهد أعمال بعضنا البعض.
• ما رايك فى الراقصة جوهرة؟

جوهرة صديقتى املقربة وأنا أحبها جداً وأعتبرها أقرب أصدقائى 
وهى من مواليد نفس اليوم والشهرالذى ولدت فيه وهى بنت جميلة 

جدا وراقصة أكثر من رائعة.
• ما رأيك فى الراقصة صوفينار والراقصة إنستازيا ؟       

عندمــا جئــت الــى مصــر وجــدت صوفينار حتتــل شــهرة رهيبة 
فى مصر جعلتنى أشــعر بالســعادة بأن راقصة أجنبية إســتطاعت 
حتقيــق جنــاح كبير بهذا الشــكل فى مصر وجنحت بهــذة الطريقة 
وهى راقصة محترفة وتتقن الرقص الشرقى بشكل إحترافى وعلى 
املســتوى الشــخصى هــى صديقتى وبخصــوص الراقصة انســتازيا 
كنــا نعمــل مــع بعض فى روســيا وانا بحب رقصها جــدا وهى تعمل 
بجهد خرافى لدرجة أنها التنام تقريباً وذلك ألنها حتب عملها جداً 
وتسعى دائماً لتحقيق النجاح، ذلك باالضافة حلبى لها وملوهباتها.

• مــا هــى وجهــه نظــرك جتــاه »الترينــد« اجلديــد الــذى حققته 

الراقصة البرازيلية »لوردينا«؟
لوردينــا صديقتــى وهــى بنــت جميلة ولطيفــة وطيبة جــدا وانا 
ال احتــدث عــن جنــاح لوردينــا وحتقيقهــا »ترينــد« ألنهــا موهوبة ، 
ولكــن أنــا ولكــن انا احتدث عن التريند بشــكل عام وانا مســتغربة 
مــن اجلمهــور حاليــاً لالهتمام بهذة النوعية من الفديوهات ســواء 
الراقصــة أو التــى ال يوجــد بها فن قوى يســتحق الوصول للتريند، 
وعلــى ســبيل املثــال هنــاك علــى مســرح  األوبــرا مواهــب كثيرة ال 
حتظى بهذا االهتمام ودائما اســال مدير اعمالى عن هذا الســبب 
وكنت مبسوطة وزعالنة عن التريند اخلاص بى على أغنية »لقيت 
الطبطبــة«، أنــا أجــد أن صناعــة الترينــد فــى مصــر غريبــة جداً 
وتستهدف أشياء أقل قيمة من مواهب أخرى تستحق النجاح وهذا 

رايى عن التريند عموما.
• هل تاثرت الراقصات بسبب فيروس كورونا؟

انــا كنــت مــن احملظوظــن الننى لــم اكن فى مصــر وكنت موجــودة مع 
عائلتــى بروســيا الطمئنــان عليهــم وهــذا أمــر أشــعرنى بالراحــة ولكــن 
بخصــوص الفرقــة التــى تعمــل معــى هنــا فــى مصرانــا كنت ارســل لهم  
االموال واتواصل معهم لالطمئنان عليهم بدافع احلب واملسئولية  وشعرت 
باألسيء جتاه بعض الفنانن االخرين تركو فرقتهم دون رعاية وكان بعض 
رجال فرقتهم مصابن ولم ميلكون اى حسابات فى البنوك وكان من باب 

أولى على كل فنان الوقوف بجانب فرقته ومسنادتهم فى األزمة.
• مــا هــى اإلجــراءات الوقائية التــى تتخذينها مــن اجل التصدى 

مى
تها

د ال
حم

ا  نضال 
الشافعى »ِعشرة 

ُعمر«.. وشريف 
عرفة صاحب 

فضل على 

 أتمنى 
الوقوف أمام 
عدسة كاميرا 
كل المخرجين

 سامية جمال فراشة الراقصات .. وصوفينار محترفة.. ولوردينا جميلة جدا
 حزينة من طريقة اختيار »التريند« في مصر وهناك مواهب مهملة ال تجد طريق النجاح

لفيروس كورونا أثناء العمل؟
قبل صعودى للمســرح أخذ جميع اإلجراءات الوقائية بغســل يدى 
جيداً بالكحول وترك مســافة بينى وبن اجلمهوروإستخدام املناديل 
املبللــة وعــدم ملــس اى من االشــياء املوجودة فــى املكان وبعــد إنتهاء 
فقرتــى أكــرر نفس األمــر وأعمل على تعقيم نفســى جيــداً ..وأمى 
تكلمنــى مــن روســيا أكثــر مــن 100 مرة يوميــاً لتتأكد من ســالمتى 
وتذكرنــى بــأن أشــرب ميــاه كثيــرة مــن 3 إلــى  لتــر مياة فــى اليوم 
وهنــاك عادة اكتســبتها من عائلتى وهو شــرب وتنــاول الفيتامينات 

لكى يعطينى حيوية خاصة فيتامن سى لكسب املناعة.
• ماهو سبب حبك ملصر؟

بحب مصر النها بلد الرقص الشرقى واملزيكا احللوة بتطلع منها 
وبتتولــد فيهــا كل أنواع افنون ودى حاجــة جميلة جدا،وقبل ما أجى 
مصــر لــم اعرف اى شــى عــن مصر غيــر تعليم الرقص الشــرقي، 
ولكن مبجرد أن عشــت هنا فهمت ان املصرين »جدعان وأصحاب 
شــهامه« لدرجة أننى أجد جيرانى بيســالوا عليا لو غبت عنهم ملدة 
يومن فقط ويخبطو على منزلى لألطمئنان قائلن » أوكسانا إنتى 
كويسة » هذه األمور جعلتنى أشعر باألمان وأحب هذه البلد بشكل 

كبير وفعاًل املصرين »ملوك اجلدعنة«.
• هل مدير أعماك محمد الشافعى له دور فى جناحك ؟

محمد الشــافعى مدير أعمال محترف وســاعدنى جدا للوصول 
لهــذا املرحلــة ولذلــك يجب على الفنانــن اختيار مديريــن أعمالهم 
بشــكل صحيح وهذا العمل شــاق جدا باالضافة الدارة كافة اعمالى 

وهــو الذى يختــار االماكن واملســارح 
فــى البدايــة ولكــن القــرار االخيــر 
يرجع لى فقط، ولكن تنسيق العمل 

يجعلنى أشعر بالراحة النفسية.
•  ماهــى أمنيتــك التــى تتمنينها 

لنفسك فى املستقبل؟
أمتنى على املســتوى الشــخصى 
فــى املســتقبل اتقان اللغــة العربية 
بشــكل جيد وأيضــاً إحداث تغيرات 
وابتــكار  الشــرقى  الرقــص  فــى 

اشــياء جديــدة ى شــكل الوقوف 
العــام  والشــكل  املســرح  علــى 
للتابلوهــات الراقصة باالضافة 
لوجــود حفالت راقصة بشــكل 

مستمر.

 عالقتى 
بكل الراقصات 

األجنبيات 
فى مصر 

عالقة طيبة 
على عكس ما 
يعتقده الناس

 جوهرة 
صديقتى 

المقربة وأنا 
أحبها جدًا 

وأعتبرها أقرب 
صديقاتى 

وأعشق رقصها

أوكسانا

الراقصة الروسية تستعرض مشوارها فى ضيافة »الموجز«



09 نجوم وحكايات
العدد ٧٢٠

اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

أكتوبر ٢٠٢٠ ٦٢األثنين

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.

جدل كبير أثارته الفنانة نيللى كريم بعدما 
اعترفت بتعرضها للخيانة من قبل زوجها 

الثانى هانى أبو النجا، وذلك خالل ظهورها 
األخير فى أحد البرامج التلفزيونية وقالت نيللى 

خالل تصريحاتها :«كل سيدة تمر بالعديد من 
المراحل فى حياتها، وهذه المرحلة مررت بها 

وانتهى زواجى بالطالق بسبب ذلك«

فنانات اعترفن بخيانة أزواجهن مع صديقاتهن

خريطة النجوم فى دراما رمضان ٢٠٢١ 
أمانى أبوعيسى

شرين جمال

جــدل كبيــر أثارته الفنانة نيللى كرمي بعدمــا اعترفت بتعرضها للخيانة من 
قبــل زوجهــا الثانــى هانــى أبو النجــا، وذلك خــالل ظهورها األخيــر فى أحد 

البرامج التلفزيونية.
وقالــت نيللــى خــالل تصريحاتها :«كل ســيدة متر بالعديد مــن املراحل فى 
حياتهــا، وهــذه املرحلــة مررت بهــا وانتهى زواجى بالطالق بســبب ذلك«، ولم 
تكــن نيللــى كــرمي هى الفنانة األولى التى تعترف بتعرضها للخيانة بل ســبقها 

العديد من النجمات نرصدها فى السطور التالية.
كشــفت الفنانة ندى بســيونى عن تفاصيل خيانة زوجها الســابق لها، وســبب 
انفصالهــا عنــه واملعانــاة التــى عاشــتها خــالل هــذا الــزواج، حيــث قالــت إنها 
اكتشفت هذا عن طريق هاتفه احملمول كما أن أصدقاءها كشفوا لها أن زوجها 

دائماً ما يتواجد مع عدد من السيدات.
وأكــدت ندى على أنها ســامحت زوجهــا فى البداية، ولكنه أصر على تكرار 
فعلته لذا لم تســتطيع االســتمرار معه، قائلة :«اللى بيخون مينفعش يتســامح 
ألنــه بيرجــع تانــى ألن ده بيبقــى طبيعــة، وجــوزى كمــل فى خيانتــه مقدرتش 
اســتمر معــاه ألن اإلنســان اخلايــن ييكــرر أفعالــه، ومــش ندمانــة علــى قرار 
االنفصال«، مشــيرة إلى أنها لم تفتقد شــيئا فى حياتها بدون رجل، مؤكدة أن 

احلياة الزوجية بدون عاطفة حقيقية ال ميكن أن تستمر.

و فى إحدى اللقاءات التلفزيونية أكدت الفنانة دينا الشربينى على تعرضها 
للخيانــة مــن صديقتهــا املقربة موضحــة أنها ضبطتها مــع خطيبها، وغادرت 

ألنها لم تستطع أن تواجههما.
وأشــارت إلــى أنهــا تضايقــت كثيرا مــن صديقتهــا أكثر مــن خطيبها نظرا 
ألن لديهــا توقعــات باحتمال خيانة الرجل للمــرأة ألن معظم الرجال يكذبون، 
ولكنهــا لــم تتخيــل أن تقوم صديقتهــا بهذه الفعلة، خاصة إنهــا كانت تخبرها 
عن عالقتها به، وأضافت أن هذه الصديقة اتصلت بها بعد سنتن واعترفت 
بخطئهــا، فــى حن حــاول حبيبها العودة إليها، معلًقا علــى خيانته بأنها كانت 
»غلطــة«، الفتــة إلــى أنه لو اعترف حبيبها بخيانته، لها كانت ســامحته، حيث 

قالت :«أكره الرجل الكاذب الغبي«.
وكشفت الفنانة بوسى هى اآلخرى، عن أن زوجها خانها مع صديقة مقربة 
منها، وقالت إنها استقلت تاكسى وتتبعته وراقبته حتى ضبطته رفقة راقصة، 
وضربتــه وضربتهــا وطلبت الطالق، وقالت بوســى »أنا بأخــد حقي، وضربت 

زوجى بأيدي، وبعرف اضرب كويس«.
أمــا الفنانــة ســمية األلفــى فكشــفت عــن خيانــات الفنــان الراحــل فــاروق 
الفيشــاوى لهــا املتعــددة، ولكنها أوضحت أن اخليانة ليســت خيانة جســد بل 
خيانة مشــاعر، والفيشــاوى لم يخنها مبشاعره ألنه لم يحب أحدا مثلها، ولم 

حتــاول أن تثبــت خيانتــه اجلســدية أبــدا، رغم املكاملــات الهاتفيــة التى كانت 
تصلهــا باســتمرار حــول نزواتــه، مضيفــة :«عمرى مــا قررت إنــى أروح اتأكد 

واقفشه.. مقدرش أعرضه لده وال اعمل فيه كده«.
وأشــارت ســمة األلفى إلى أنها لم تنفصل عنه بســبب عالقاته النسائية بل 
من أجل أبنائها، حيث قالت :«هو ميقدرش يقاوم الســتات، قالى مرة مبنتهى 
البساطة إنه لو ست أشارت له أن يأتى بيروحلها ومبيقدرش يقول ال.. نعمل 

ايه فى الستات بقا.. هو مظلوم الراجل«.
وتعرضــت الفنانــة دميــا بياعة للخيانة مــن قبل صديقتها الفنانة الســورية 
نســرين طافــش مع زوجها الفنان تيم حســن وأشــارت دميــا بياعة فى إحدى 
املقابالت إلى أن  اخليانة  ذبحتها، ألن نســرين كانت صديقة مقربة جداً لها، 
مؤكــدة أن تيــم أخبرهــا أن نســرين طافــش هى من كانت حتــاول التقرب منه 

بالرسائل واملكاملات.
أما عن كيفية علمها باخليانة، فقالت فى إحدى املقابالت إن رسالة نصية 
وصلتهــا مــن فاعل خير تقول إن زوجها يخونها مع صديقتها، وعندما تأكدت 
مــن املوضــوع شــعرت بصدمة كبيرة واصفة شــعورها »نســرين صديقتى منذ 
أربــع ســنوات ودخلــت بيتها وهى دخلــت بيتي، وتعرف أن لــى أوالد، وبالرغم 

من ذلك خانتني«.

خالل الفترة املاضية بدأت خريطة املسلســالت للســباق الرمضانى 
لعام ٢0٢1 تتضح بشــكل أكبر، حيث بدأ عدد كبير من جنوم الفن فى 
التعاقــد علــى أعمالهم الدرامية اجلديدة، وتشــهد األيام القليلة املقبلة 
إنهــاء عــدد من جنوم الصف األول تعاقداتهم حلســم قائمة املشــاركن 

فى املوسم املقبل.
البداية مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى الذى بدأ تصوير مسلسله 
اجلديــد »جنيــب زاهــى زركــش« خــالل الفتــرة املاضيــة ليكــون أول 
مسلســالت رمضــان ٢0٢1 فى أماكــن التصوير، حيث وضــع القائمون 
علــى العمــل خطة لتصويــر العمل واإلنتهــاء من مشــاهده بالكامل قبل 
حلول شــهر رمضان املقبل لرغبة الفخرانى فى عدم التصوير بالشــهر 

الكرمي.
مسلســل »جنيــب زاهــى زركــش« تأليف عبــد الرحيم كمــال وإخراج 
شــادى الفخرانــى وإنتــاج شــركة ســينرجى وبطولــة يحيــى الفخرانــى 
وأنوشــكا ورامــز أمير وكرمي عفيفى وإســالم إبراهيــم ومحمد محمود 
وضيفــة الشــرف هالــة فاخر، وعــدد آخر مــن الفنانن جــارى التعاقد 
معهــم بالتزامــن مع التصوير، وتدور أحــداث العمل فى اطار اجتماعى 

عائلى.
وغــاب يحيــى الفخرانــى عــن درامــا رمضان فــى العامــن املاضين 
وانشــغل بعرض مســرحيته »امللك لير«  فى القاهرة، والســفر لعرضها 
فى السعودية مبوسم الرياض الترفيهى حيث عرضت املسرحية هناك 
4 ليالى وحققت جناحاً كبيراً، اضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد 

.يعود من خالله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن مت تأجيله
أما بالنسبة للزعيم عادل إمام فتأكد غيابه عن دراما رمضان ٢0٢1 
حيــث قــرر احلصــول علــى إجازة مــن تقدمي مسلســالت جديــدة العام 
املقبل، بعد ظهوره هذا العام من خالل مسلسل »فالنتينو« تأليف أمين 
بهجت قمر وإخراج رامى امام وشارك فى بطولته داليا البحيرى ودالل 
عبــد العزيــز وحمدى امليرغنى ومحمد كيالنى وطــارق االبيارى وهدى 

املفتى ووفاء صادق ورانيا محمود ياسن وسليمان عيد.
 وكان الزعيــم عــادل إمــام قدم ٨ مسلســالت خالل التســع ســنوات 
األخيــرة وكانــت البداية مبسلســل »فرقــة ناجى عطــا اهلل« عام ٢01٢ 
واستمر بعدها فى التواجد بشكل سنوى، حيث ظهر فى رمضان ٢013 
مبسلســل »العراف«، و«صاحب الســعادة« عام ٢014، و«أســتاذ ورئيس 
قســم« عــام ٢01٥، و«مأمــون وشــركاه« عــام ٢01٦، و«عفاريــت عدلى 
عــالم« عام ٢01٧، و«عوالم خفية« عــام ٢01٨، وأخيًرا »فالنتينو« عام 

.٢0٢0
وأســتطاع املخــرج محمــد ســامى أن يجمــع بــن النجمــن أحمــد 
الســقا وأميــر كرارة، فى مسلســل بعنوان »نســل األغــراب« للعرض فى 
شــهر رمضــان املقبــل، ليكون العمــل األول الذى يجمــع الثنائى كبطلن 
السيما وأن السقا ظهر كضيف شرف فى احللقة األخيرة من مسلسل 
»االختيــار« مــع كــرارة، ومت حتديــد أول نوفمبــر املقبــل موعــًدا لبــدء 

التصوير بعد اإلنتهاء من التعاقدات مع الفنانن املشاركن فى البطولة.
واســتقر محمد ســامى على الفنانن املشــاركن فى بطولة املسلســل 
الذى تدور أحداثه فى إطار صعيدى، واتفق معهم على كافة التفاصيل 
ومقــرر ابرام التعاقدات بشــكل رســمى خــالل الفترة املقبلــة، وهم مى 
عمــر، أحمد الســعدنى، فــردوس عبد احلميد، نرمــن الفقى، وإدوارد 
وأحمــد مالــك وأحمــد داش وعمــاد زيــادة اضافــة إلــى عــدد آخر من 

الفنانن.
كمــا أعلــن فريــق عمل مسلســل عمرو ســعد ومصطفى شــعبان عن 
اإلســتقرار علــى اإلســم املبدئــى للعمــل وهــو »عــش الدبابيــر«، حيــث 
إنتهــى الكاتــب محمد ســيد بشــير من كتابــة 10 حلقات من املسلســل، 
ويستمر بشير فى كتابة باقى احللقات فى الوقت احلالي، أما اإلخراج 
ســيتواله أحمــد خالــد موســى واإلنتــاج لصــادق الصبــاح، والعمــل من 
نوعية املسلســالت الشــعبية حيث تدور حول شخصن يواجهان صعاب 
كبيــرة ويتحديان نفســهما بالرغم من تربــص عدوهما للنيل منهما مما 
يجعلهمــا يدخــالن معــه فــى صــراع كبير، ومــن املقرر أن يبــدأ تصوير 
املسلســل شــهر نوفمبر املقبل فى لبنان وعدد من الدول العربية، ويتم 
ترشــيح بطلة العمل بن أكثر من إســم مطروح ولكن لم يتم اإلســتقرار 

عليها حتى اآلن.
ويستعد النجمان كرمي عبد العزيز وأحمد مكى لتصوير مشاهدهما 
فــى اجلــزء الثانى من مسلســل »اإلختيار«، مع فرض حالة من الســرية 
التامــة علــى تفاصيــل العمل، مــع تكثيف االســتعدادات لبــدء التصوير 
خالل أسابيع، ويواصل املخرج بيتر ميمى التحضيرات اخلاصة باجلزء 
الثانى من العمل الذى قدم منه اجلزء االول فى رمضان املاضى وحقق 
جناًحا كبيًرا بن اجلمهور، بطولة النجم أمير كرارة، وأحمد العوضي.
ويتحضــر النجمــان أحمد مكى وكرمي عبد العزيــز اللذان اختارهما 
املخرج بيتر ميمى والشــركة املنتجة لبطولة »االختيار ٢«، فى معســكر 
مغلــق مــن أجــل اخلضــوع لتدريبــات قتاليــة مكثفــة، باإلضافــة إلــى 
التدريبــات البدنية والعســكرية داخل إحدى وحــدات اجليش املصرى، 
للتدرب على ايدى متخصصن فى األعمال القتالية على حمل السالح 

وإطالق النار.
وتودع النجمة منى زكى بالتوه مسلســلها »تقاطع طرق« بعد تصوير 
شــهور طويلــة، حيــث يتبقــى لها أيام قليلــة وتنتهى من التصوير بشــكل 
نهائــي، وجتمــع املشــاهد األخيــرة بينهــا وبــن محمد ممــدوح ومحمد 
فراج وســيد رجب وآخرين من النجوم املشــاركن فى املسلسل، ويدخل 
املسلســل مراحــل املونتاج واملكســاج، لعرضه فى موســم دراما رمضان 
املقبل، ويكثف مخرج العمل تامر محســن عدد ســاعات التصوير للبدء 

فى املونتاج.
مسلسل »تقاطع طرق«، من بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد 
ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنانيوسف وعدد 
كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خالله الفنانة 

منــى زكــى للدرامــا التليفزيونيــة بعد غيــاب 4 أعوام، إذ 
قدمت آخر أعمالها من خالل مسلســل »أفراح القبة«، 
عام ٢01٦، وشــارك فى بطولته أحمد السعدنى، رانيا 
يوســف، إيادنصــار، صابريــن، جمــال ســليمان، أحمد 
حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسن.
وتعــود النجمــة منى زكى لدرامــا رمضان بعد غياب 
4 أعوام، لتناقش ملف اخليانة الزوجية فى مسلســلها 

اجلديــد، وتدخل فــى صراعات طويلة مع زوجها تايســون 
خالل أحداث املسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج 

ويحدث أمر يغيرمجرى األحداث.
ويواصل أبطال وصناع مسلســل »هجمة مرتدة« التصوير 
الســباق  فــى  املقــرر عرضــه  ومــن  الفتــرة احلاليــة،  فــى 
الرمضانى املقبل بعد أن مت تأجيله بسبب جائحة فيروس 
كورونا، ويجسد أحمد عز ضمن أحداث العمل شخصية 
»ســيف« وهــو شــاب يعمل فــى العراق، ويعــود إلى مصر 
بعد فترة، وبعد وصوله إلى مصر مرة أخرى تبدأ مرحلة 
جتنيــده، األمــر الذى ينفــى األخبار التــى مت تداولها قبل 

ذلك فى أكثر من موقع حول جتسيده دور ظابط فى األحداث.
أمــا الفنانــة هند صبري، فتجســد شــخصية دينــا، ويحاول 
أحمــد حــالوة جتنيدها لتقوم بعمليات ضد الوطن، حيث يقدم 
حالوة شــخصية دكتور فى مركز دراسات وعلوم سياسية خائن 
لبلده، ولكنه يفشــل فى هذا بســبب ندى موســى التى تتولى أمر 
جتنيدها، أيًضا يجســد هشــام ســليم دور مسؤول كبير فى جهاز 

املخابرات، ويتولى مســؤولية جمع املعلومات عن األفراد اخلائنن 
للوطن.

»هجمة مرتدة » تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد عالء يشارك 
فــى بطولتــه بجانــب أحمــد عــز كل من هند صبرى، هشــام ســليم 

وماجدة زكى والفنان صالح عبد اهلل ومحمود البزاوى والشاب خالد 
أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة 

كبيرة من الشباب.
واملسلســل مــن األعمــال املتوقــع لهــا املنافســة بقــوة مبوســم دراما 
رمضــان ٢0٢1، خاصــة أنــه يضــم مجموعــة كبيــرة مــن جنــوم الصف 
األول، فضــال عــن تناولــه لقصــة حقيقيــة من واقــع ملفــات املخابرات 
املصريــة، واملسلســل مــن تأليــف باهــر دويــدار، وإخــراج أحمــد عالء 
الديــب،  ويشــارك فــى بطولته الــى جانب أحمد عــز وهند صبرى كال 
من هشــام ســليم وماجدة زكى ونضال الشــافعى،وندا موســى، ومايان 
الســيد، ويوســف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشــرنوبى ومحمد جمعة 

وأخرون من النجوم.
وأعلنت ياسمن صبرى عن استعدادها خلوض دراما رمضان ٢0٢1 

بعمل جديد تعكف على قراءته حاليا

بوسي تكتشف خيانته مع صديقتها..وندى بسيوني تنفصل عن زوجها بسبب تكرار خيانته لها

يشهد غياب الزعيم وعودة الفخرانى والثنائيات لها نصيب األسد

أم الفضايح

أكدت الفنانة الشــابة إميى إســالم أنها انتهت من 
تصويــر أحــداث دورهــا فــى فيلــم »ســوء الرجالة«، 
والذى تدور قصته حول العالقات املعقدة بن الرجل 
واملرأة، مشــيرة إلى أنها جتســد دور ممرضة تظهر 
»جدعنة« بنات مصر وأشــارت إلى أن هناك أسباباً 
رئيســية وراء حماســها لتجســيد دورها فــى الفيلم، 
أبرزهــا التعاون مع املخرجة نيفن شــلبى التى تهتم 
بــكل تفاصيــل املمثل وتركــز عليها جــداً مهما كانت 
صغيرة، وسيناريو العمل الرائع جداً والهادف والذى 

يحمل رسالة للجمهور.
وأضافــت »إميــى« أنهــا تعتبر الفيلــم إضافة قوية 
ملشوارها الفنى، مشيرة إلى أن شركة اإلنتاج للمنتج 
شريف مندور والتى تتولى إنتاج العمل تتميز بتقدمي 
أعمــال فنية هادفة ومحترمة للمشــاهدين. والفيلم 
مــن بطولــة عــدد مــن النجــوم منهــم باســم ســمرة 
وجنــالء بــدر وأحمــد وفيق ومحمــود الليثى وفراس 
ســعيد وانتصــار وعدد آخر من الفنانن، وســيناريو 
وحوار دينا السقا ونيفن شلبى والتى تقوم بإخراجه 

أيضاً.
وذكــرت »إميى« أنها انتهت من تصوير مشــاهدها 
األخيرة فى فيلم »زنزانة ٧«، حيث جتسد شخصية 
»ســمر« والتى تختلف متاماً عن شخصية »خديجة« 
فى فيلم »سوء الرجالة«، حيث تلعب دور فتاة شريرة 
وتشــجع طــوال الوقــت علــى األذى وإحلــاق الضرر 
باآلخريــن دون أى رحمــة، مضيفة أن أحداث العمل 
مليئــة باملفاجآت، ومن الصعب أن يتوقعها اجلمهور 

أثناء مشاهدته لقصة العمل.
ويشــارك فــى بطولــة الفيلــم كوكبــة متميــزة مــن 
النجــوم، منهم نضال الشــافعى وأحمد زاهر وعبير 
صبــرى ومنــة فضالــى ومايــا نصــرى وإميــى ســالم 
تيخــة  ومدحــت  التهامــى  وأحمــد  فهمــى  وإيهــاب 
ومصطفــى هريدى وآخرون، وهو من تأليف حســام 

موسى، وإخراج إبرام نشأت.
وأبــدت ســعادتها بحصولهــا علــى جائــزة املمثلــة 
األولى مبهرجان إبداع املســرح للمتخصصن، والتى 
تعتبرهــا نقطة فارقة فى مشــوارها الفنى، حيث لم 
تتوقع إطالقاً على حصولها على جائزة ممثلة أولى 
وكانــت مفاجــأة لهــا. وأكدت أن العديــد من النجوم 
تتمنــى التعــاون معهــم خــالل الفتــرة املقبلــة، وعلى 
رأســهم النجــم كرمي عبدالعزيــز والفنانة التونســية 
هند صبرى، مؤكدة أنها تتمنى الوقوف أمام كاميرا 
العديــد مــن املخرجن ومن بينهــم املخرجان محمد 
ســامى وكاملــة أبوذكرى. وأضافــت أن األدوار الذى 
تتمنى جتسيدها ولم تسمح الفرصة لها فى تقدميها 
حتى اآلن هى أدوار »األكشن« بصفة عامة، مضيفة 
أن أحالمها فى مجال التمثيل أن تكون جنمة شباك 
بالســينما املصريــة مــن خــالل خــوض البطــوالت 
املطلقة. وقالت إنه ال مانع لديها فى جتســيد أدوار 
اإلغــراء طاملــا فى ســياق الدراما، ومــن خالل فكرة 
مهمة يســتفيد منها اجلمهور، ومــع مخرج كبير تثق 

فيه.

إميى إسالم:
أقبل أدوار اإلغراء بشروط 

وأمتنى العمل مع هؤالء

فاروق لطفى
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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. 

أكد الفنان احمد التهامى انه يعتبر دوره فى 
مسلسل »خط ساخن« مع الفنانة سوالف فواخرجى 

من األدوار الصعبة التى جسدها، حيث يظهر فى 
مشهد ويتعرض لحادث ويتم إلقاء السيارة التى 

يستقلها فى النيل، موضحًا أن عدم عرض المسلسل 
على القنوات المفتوحة حتى اآلن لم  يعرضه للظلم

أمتنى العمل مع شريف عرفة وتعلمت من عادل إمام الكثير

محمد متساح

رقصى »طبطب« على اجلمهور وسهير زكى أسطورة

أكــد الفنــان احمــد التهامى انــه يعتبر دوره فى مسلســل 
»خــط ســاخن« مــع الفنانة ســوالف فواخرجى مــن األدوار 
الصعبــة التــى جســدها، حيــث يظهــر فى مشــهد ويتعرض 
حلادث ويتم إلقاء السيارة التى يستقلها فى النيل، موضًحا 
أن عدم عرض املسلسل على القنوات املفتوحة حتى اآلن لم  
يعرضــه للظلم، حيــث يتم بثه حصرياً علــى إحدى القنوات 
الســعودية، لكنه ســيُعرض فى مصر قريبا، وســيأخذ حقه 
مــن املتابعــة، وذلك عندمــا تقوم قناة فضائيــة بأخذ حقوق 
بث املسلسل، خاصة أنه عمل مهم وذو قيمة، ويجمع كوكبة 
كبيرة من النجوم منهم ســوالف فواخرجى، وحســن فهمى، 

ونضال الشافعى.
وأشــار إلــى أنه يتمنى تقــدمي الكثير من األعمــال الفنية 
ســواء األكشــن أو الدرامــا أوحتــى الكوميــدى، موضًحا أنه 
ســبق وشارك فى مسلسل »ونســني« ومسلسل »البرنسيسة 
بيســة« و«طلقــة حظ« كضيف شــرف وغيرها مــن األعمال 
الكوميديــة، فهــو يحب التمثيل وال يشــعر مبلل منه، ويتمنى 
أن  يقدم شخصية إسالمية، إضافة للشخصيات البطولية، 
فضاًل عن جتســيد حياة األبطال والشهداء، حيث أنه تربى 

تربية عسكرية.
وأضــاف أنــه يتمنــى الوقــوف أمــام عدســة كاميــرا كل 
املخرجن، خاصة شريف عرفة، الذى يعتبره صاحب فضل 
عليه، حيث أنه أول من قدمه  للسينما، وله فضل عظيم فى 
دخولــه مجــال التمثيــل، وكذلك املخــرج رؤوف عبد العزيز، 

كمــا يتمنــى العمل مع كل النجوم فهو يحب مصطفى خاطر 
وتعاون  معه كثيراً وأيضا أمير كرارة، والذى يعتبره »صديقاً 
وِعشــرة عمــر« مــن قبــل التمثيل، ومتنــى التعــاون أيضا مع 

الزعيم عادل إمام مرة أخرى. 
وأكــد انــه يضــع معاييــراً الختيــار أدواره، منهــا القصــة 
اجليــدة والــدور املختلــف، وفريــق العمــل اجليــد، واملخــرج 
احملترف الذى يستطيع تقدمي العمل بشكل يسعد اجلمهور، 
مشــيًرا إلى أن الســينما صاحبة الفضل عليــه، أما الدراما 
فهــى أقــرب شــيء  لقلــوب اجلمهــور، ألنهــا تدخــل البيوت 
لذلك البد من تقدمي محتوى محترم وال يخدش حياء أحد.
وأكد انه ال يهتم بكم الدور وال كبر حجمه، فاملهم بالنسبة 
لــه تأثيــر شــخصيته فــى العمــل، وأن تتــرك عالمــة لــدى 
املشاهد، وال يهتم بالبطولة من عدمها فالبطولة بالنسبة له 

هى أن يقدم دوراً وهادفاً وينال إعجاب اجلمهور.
وأضــاف أنــه يعتبــر كل األدوار قريبــة إلى قلبــه، غير أن 
أقربها فيلم »التجربة الدمناركية » و«طيور الظالم«، والذى 

كان أول عمل يجمعه  بالزعيم عادل إمام.
وذكر أنه يعتبر نفســه من املنتمن ملدرســة الزعيم عادل 
إمــام، فقــد أضــاف له الكثيــر وأثر فيــه وتعلم منــه الكثير، 
معتبــًرا نفســه مــن  احملظوظن الذين بــدأوا الفن على يده 
، فهنــاك الكثيــر مــن النجــوم حتلم مــن التمثيــل أمامه ولو 
مبشــهد واحــد، فهو يشــجعه دائمــا ويدعمه حتى ال يشــعر 

بالقلق أثناء التمثيل أمامه.

الفنانة اإلســتعراضية »أوكســانا« إســتطاعت أن تخطــف األنظار 
مؤخــراً وتصبــح مــن الراقصــات األكثــر شــهرة فــى مصــر والوطــن 
العربى، بعد أن نشــرت مقطع رقص لها عبر حســابها الشــخصى 
علــى موقــع التواصــل اإلجتماعــى »فيس بوك« وهــى داخل جاكوزى 
بفيــال فــى إحــدى املنتجعــات الســياحية، وهــى ترقص علــى أغنية 
ماليــن  وحققــت  اجلســمى  حســن  للفنــان  العريــض«  »بالبنــط 
املشــاهدات املوجــز اســتضافت الراقصة الروســية فى نــدوة اجابت 

فيها عن كل االسئلة باستفاضة.
• فى البداية حديثينا على رقصتك على أغنية بالنبط العريض 

ومقطع »لقيت الطبطبة« الذى أصبح تريند ؟
- ســعيدة جداً بهذا النجاح وكنت أشــعر الفرحة، على الرغم من 
أن الفيديــو لــم يتم تصويره على مســرح او فــى حفلة وذلك جعلنى 
أشــعر باحلــزن قليــال ألننــى كنت أمتنــى حتقيق الترينــد من خالل 
فقــرة رقــص بشــكل كامل على مســرح وفرقــة موســيقية كاملة وأنا 
أرتــدى بدلــة رقص شــرقى، ولكــن الفيديــو حقق جناح لــم يكن فى 

احلسبان وغير مرتب له.. وأصبحت األن أنا »الطبطبة« للجمهور.
• ملاذا إخترتى أغنية »بالبنط العريض« للمطرب حسن اجلسمى 

حتديدا؟
إختــرت هــذه األغنيــة ألنهــا كانــت »ترينــد« وحققــت جنــاح كبير 
وملحــوظ وكنــت أســمعها فــى كل مكان أذهــب إليه وأيضــا األغنية 

جميلة واملوسيقى رائعة لذلك قررت الرقص عليها.
• هل حتبى املطرب حسن اجلسمى هو سبب إختيارك لألغنية؟
ال أنــا أحــب كل املطربن وأنا ال أعرف املطرب حســن اجلســمى 
بشــكل شــخصى ولكــن أعــرف أغانيه جيــداً وأحب الرقــص عليها، 

وأحب الرقص على كافة األغانى اجليدة.
• هل االغانى املصرية ساعدتك على النجاح ؟       

األغانــى املصريــة بحبها جداً الن بها إيقــاع وحلن وغير ذلك هى 
جميلــة واجيــد الرقــص عليهــا ، وانا بحــب االغانى العربية بشــكل 
عام واملصرية بشــكل خاص الننى احب املوســيقى املصرية وااليقاع 
اخلاص بها خاصة أغانى الزمن اجلميل مثل أم كلثوم وعبد الوهاب 
ووردة النــى احــب هذه النغمــات وهذا هو الطــرب احلقيقي، وأيضاً 
أرقــص علــى كافــة األغانى اجلديدة مثــل أغانى عمــرو دياب وتامر 
عاشــور وتامــر حســنى وحماقــى وأيضــاً املهرجانــات ولكــن بحــب 

االغانى املصرية الطربية أكثر.
• ماهــو شــعورك بالنجاح الذى حققتيــه فى مصر فى ظل وجود 

العديد من الراقصات املشهورين؟
أنا احب جميع جنمات الرقص الشــرقى فى مصر وانا ال افضل 
بينهــم وأنــا بتعلم منهــم جميعاً خصوصــاً النجمة الكبيــرة الراحلة 
ســامية جمــال هــى مثــل الفراشــة اجلميلــة وحــركات يديهــا رائعة 
وتتميز بالوسامة واإلبتسامة اجلميلة وأيضا الراقصة الكبيرة سهير 
زكى رمز اجلمال والرقص الشــرقى احلقيقى والراقصات جميعهن 
تتمنــى أن تكون مثل األســطورة ســهير زكــى، والنجمة الراحلة حتية 

كاريــوكا التى ترقص بشــكل حماســى مثل البرازيليــن وكانت لديها 
حماسة مثيرة جداً.

• ماذا عن عالقتك بالراقصات األجانب هنا فى مصر؟
عالقتى بكل الراقصات األجنبيات هنا فى مصرعالقة طيبة على 
عكس ما يعتقده الناس ونحن داميا على تواصل بشكل مستمر وال 
يوجــد بينــا اى كراهيــة بالعكــس نحــن متواصلن مع بعضنــا دائما 

ونتقابل ونخرج فى نزهات ونشاهد أعمال بعضنا البعض.
• ما رايك فى الراقصة جوهرة؟

جوهرة صديقتى املقربة وأنا أحبها جداً وأعتبرها أقرب أصدقائى 
وهى من مواليد نفس اليوم والشهرالذى ولدت فيه وهى بنت جميلة 

جدا وراقصة أكثر من رائعة.
• ما رأيك فى الراقصة صوفينار والراقصة إنستازيا ؟       

عندمــا جئــت الــى مصــر وجــدت صوفينار حتتــل شــهرة رهيبة 
فى مصر جعلتنى أشــعر بالســعادة بأن راقصة أجنبية إســتطاعت 
حتقيــق جنــاح كبير بهذا الشــكل فى مصر وجنحت بهــذة الطريقة 
وهى راقصة محترفة وتتقن الرقص الشرقى بشكل إحترافى وعلى 
املســتوى الشــخصى هــى صديقتى وبخصــوص الراقصة انســتازيا 
كنــا نعمــل مــع بعض فى روســيا وانا بحب رقصها جــدا وهى تعمل 
بجهد خرافى لدرجة أنها التنام تقريباً وذلك ألنها حتب عملها جداً 
وتسعى دائماً لتحقيق النجاح، ذلك باالضافة حلبى لها وملوهباتها.

• مــا هــى وجهــه نظــرك جتــاه »الترينــد« اجلديــد الــذى حققته 

الراقصة البرازيلية »لوردينا«؟
لوردينــا صديقتــى وهــى بنــت جميلة ولطيفــة وطيبة جــدا وانا 
ال احتــدث عــن جنــاح لوردينــا وحتقيقهــا »ترينــد« ألنهــا موهوبة ، 
ولكــن أنــا ولكــن انا احتدث عن التريند بشــكل عام وانا مســتغربة 
مــن اجلمهــور حاليــاً لالهتمام بهذة النوعية من الفديوهات ســواء 
الراقصــة أو التــى ال يوجــد بها فن قوى يســتحق الوصول للتريند، 
وعلــى ســبيل املثــال هنــاك علــى مســرح  األوبــرا مواهــب كثيرة ال 
حتظى بهذا االهتمام ودائما اســال مدير اعمالى عن هذا الســبب 
وكنت مبسوطة وزعالنة عن التريند اخلاص بى على أغنية »لقيت 
الطبطبــة«، أنــا أجــد أن صناعــة الترينــد فــى مصــر غريبــة جداً 
وتستهدف أشياء أقل قيمة من مواهب أخرى تستحق النجاح وهذا 

رايى عن التريند عموما.
• هل تاثرت الراقصات بسبب فيروس كورونا؟

انــا كنــت مــن احملظوظــن الننى لــم اكن فى مصــر وكنت موجــودة مع 
عائلتــى بروســيا الطمئنــان عليهــم وهــذا أمــر أشــعرنى بالراحــة ولكــن 
بخصــوص الفرقــة التــى تعمــل معــى هنــا فــى مصرانــا كنت ارســل لهم  
االموال واتواصل معهم لالطمئنان عليهم بدافع احلب واملسئولية  وشعرت 
باألسيء جتاه بعض الفنانن االخرين تركو فرقتهم دون رعاية وكان بعض 
رجال فرقتهم مصابن ولم ميلكون اى حسابات فى البنوك وكان من باب 

أولى على كل فنان الوقوف بجانب فرقته ومسنادتهم فى األزمة.
• مــا هــى اإلجــراءات الوقائية التــى تتخذينها مــن اجل التصدى 

مى
تها

د ال
حم

ا  نضال 
الشافعى »ِعشرة 

ُعمر«.. وشريف 
عرفة صاحب 

فضل على 

 أتمنى 
الوقوف أمام 
عدسة كاميرا 
كل المخرجين

 سامية جمال فراشة الراقصات .. وصوفينار محترفة.. ولوردينا جميلة جدا
 حزينة من طريقة اختيار »التريند« في مصر وهناك مواهب مهملة ال تجد طريق النجاح

لفيروس كورونا أثناء العمل؟
قبل صعودى للمســرح أخذ جميع اإلجراءات الوقائية بغســل يدى 
جيداً بالكحول وترك مســافة بينى وبن اجلمهوروإستخدام املناديل 
املبللــة وعــدم ملــس اى من االشــياء املوجودة فــى املكان وبعــد إنتهاء 
فقرتــى أكــرر نفس األمــر وأعمل على تعقيم نفســى جيــداً ..وأمى 
تكلمنــى مــن روســيا أكثــر مــن 100 مرة يوميــاً لتتأكد من ســالمتى 
وتذكرنــى بــأن أشــرب ميــاه كثيــرة مــن 3 إلــى  لتــر مياة فــى اليوم 
وهنــاك عادة اكتســبتها من عائلتى وهو شــرب وتنــاول الفيتامينات 

لكى يعطينى حيوية خاصة فيتامن سى لكسب املناعة.
• ماهو سبب حبك ملصر؟

بحب مصر النها بلد الرقص الشرقى واملزيكا احللوة بتطلع منها 
وبتتولــد فيهــا كل أنواع افنون ودى حاجــة جميلة جدا،وقبل ما أجى 
مصــر لــم اعرف اى شــى عــن مصر غيــر تعليم الرقص الشــرقي، 
ولكن مبجرد أن عشــت هنا فهمت ان املصرين »جدعان وأصحاب 
شــهامه« لدرجة أننى أجد جيرانى بيســالوا عليا لو غبت عنهم ملدة 
يومن فقط ويخبطو على منزلى لألطمئنان قائلن » أوكسانا إنتى 
كويسة » هذه األمور جعلتنى أشعر باألمان وأحب هذه البلد بشكل 

كبير وفعاًل املصرين »ملوك اجلدعنة«.
• هل مدير أعماك محمد الشافعى له دور فى جناحك ؟

محمد الشــافعى مدير أعمال محترف وســاعدنى جدا للوصول 
لهــذا املرحلــة ولذلــك يجب على الفنانــن اختيار مديريــن أعمالهم 
بشــكل صحيح وهذا العمل شــاق جدا باالضافة الدارة كافة اعمالى 

وهــو الذى يختــار االماكن واملســارح 
فــى البدايــة ولكــن القــرار االخيــر 
يرجع لى فقط، ولكن تنسيق العمل 

يجعلنى أشعر بالراحة النفسية.
•  ماهــى أمنيتــك التــى تتمنينها 

لنفسك فى املستقبل؟
أمتنى على املســتوى الشــخصى 
فــى املســتقبل اتقان اللغــة العربية 
بشــكل جيد وأيضــاً إحداث تغيرات 
وابتــكار  الشــرقى  الرقــص  فــى 

اشــياء جديــدة ى شــكل الوقوف 
العــام  والشــكل  املســرح  علــى 
للتابلوهــات الراقصة باالضافة 
لوجــود حفالت راقصة بشــكل 

مستمر.

 عالقتى 
بكل الراقصات 

األجنبيات 
فى مصر 

عالقة طيبة 
على عكس ما 
يعتقده الناس

 جوهرة 
صديقتى 

المقربة وأنا 
أحبها جدًا 

وأعتبرها أقرب 
صديقاتى 

وأعشق رقصها

أوكسانا

الراقصة الروسية تستعرض مشوارها فى ضيافة »الموجز«



09 نجوم وحكايات
العدد ٧٢٠

اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

أكتوبر ٢٠٢٠ ٦٢األثنين

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.

جدل كبير أثارته الفنانة نيللى كريم بعدما 
اعترفت بتعرضها للخيانة من قبل زوجها 

الثانى هانى أبو النجا، وذلك خالل ظهورها 
األخير فى أحد البرامج التلفزيونية وقالت نيللى 

خالل تصريحاتها :«كل سيدة تمر بالعديد من 
المراحل فى حياتها، وهذه المرحلة مررت بها 

وانتهى زواجى بالطالق بسبب ذلك«

فنانات اعترفن بخيانة أزواجهن مع صديقاتهن

خريطة النجوم فى دراما رمضان ٢٠٢١ 
أمانى أبوعيسى

شرين جمال

جــدل كبيــر أثارته الفنانة نيللى كرمي بعدمــا اعترفت بتعرضها للخيانة من 
قبــل زوجهــا الثانــى هانــى أبو النجــا، وذلك خــالل ظهورها األخيــر فى أحد 

البرامج التلفزيونية.
وقالــت نيللــى خــالل تصريحاتها :«كل ســيدة متر بالعديد مــن املراحل فى 
حياتهــا، وهــذه املرحلــة مررت بهــا وانتهى زواجى بالطالق بســبب ذلك«، ولم 
تكــن نيللــى كــرمي هى الفنانة األولى التى تعترف بتعرضها للخيانة بل ســبقها 

العديد من النجمات نرصدها فى السطور التالية.
كشــفت الفنانة ندى بســيونى عن تفاصيل خيانة زوجها الســابق لها، وســبب 
انفصالهــا عنــه واملعانــاة التــى عاشــتها خــالل هــذا الــزواج، حيــث قالــت إنها 
اكتشفت هذا عن طريق هاتفه احملمول كما أن أصدقاءها كشفوا لها أن زوجها 

دائماً ما يتواجد مع عدد من السيدات.
وأكــدت ندى على أنها ســامحت زوجهــا فى البداية، ولكنه أصر على تكرار 
فعلته لذا لم تســتطيع االســتمرار معه، قائلة :«اللى بيخون مينفعش يتســامح 
ألنــه بيرجــع تانــى ألن ده بيبقــى طبيعــة، وجــوزى كمــل فى خيانتــه مقدرتش 
اســتمر معــاه ألن اإلنســان اخلايــن ييكــرر أفعالــه، ومــش ندمانــة علــى قرار 
االنفصال«، مشــيرة إلى أنها لم تفتقد شــيئا فى حياتها بدون رجل، مؤكدة أن 

احلياة الزوجية بدون عاطفة حقيقية ال ميكن أن تستمر.

و فى إحدى اللقاءات التلفزيونية أكدت الفنانة دينا الشربينى على تعرضها 
للخيانــة مــن صديقتهــا املقربة موضحــة أنها ضبطتها مــع خطيبها، وغادرت 

ألنها لم تستطع أن تواجههما.
وأشــارت إلــى أنهــا تضايقــت كثيرا مــن صديقتهــا أكثر مــن خطيبها نظرا 
ألن لديهــا توقعــات باحتمال خيانة الرجل للمــرأة ألن معظم الرجال يكذبون، 
ولكنهــا لــم تتخيــل أن تقوم صديقتهــا بهذه الفعلة، خاصة إنهــا كانت تخبرها 
عن عالقتها به، وأضافت أن هذه الصديقة اتصلت بها بعد سنتن واعترفت 
بخطئهــا، فــى حن حــاول حبيبها العودة إليها، معلًقا علــى خيانته بأنها كانت 
»غلطــة«، الفتــة إلــى أنه لو اعترف حبيبها بخيانته، لها كانت ســامحته، حيث 

قالت :«أكره الرجل الكاذب الغبي«.
وكشفت الفنانة بوسى هى اآلخرى، عن أن زوجها خانها مع صديقة مقربة 
منها، وقالت إنها استقلت تاكسى وتتبعته وراقبته حتى ضبطته رفقة راقصة، 
وضربتــه وضربتهــا وطلبت الطالق، وقالت بوســى »أنا بأخــد حقي، وضربت 

زوجى بأيدي، وبعرف اضرب كويس«.
أمــا الفنانــة ســمية األلفــى فكشــفت عــن خيانــات الفنــان الراحــل فــاروق 
الفيشــاوى لهــا املتعــددة، ولكنها أوضحت أن اخليانة ليســت خيانة جســد بل 
خيانة مشــاعر، والفيشــاوى لم يخنها مبشاعره ألنه لم يحب أحدا مثلها، ولم 

حتــاول أن تثبــت خيانتــه اجلســدية أبــدا، رغم املكاملــات الهاتفيــة التى كانت 
تصلهــا باســتمرار حــول نزواتــه، مضيفــة :«عمرى مــا قررت إنــى أروح اتأكد 

واقفشه.. مقدرش أعرضه لده وال اعمل فيه كده«.
وأشــارت ســمة األلفى إلى أنها لم تنفصل عنه بســبب عالقاته النسائية بل 
من أجل أبنائها، حيث قالت :«هو ميقدرش يقاوم الســتات، قالى مرة مبنتهى 
البساطة إنه لو ست أشارت له أن يأتى بيروحلها ومبيقدرش يقول ال.. نعمل 

ايه فى الستات بقا.. هو مظلوم الراجل«.
وتعرضــت الفنانــة دميــا بياعة للخيانة مــن قبل صديقتها الفنانة الســورية 
نســرين طافــش مع زوجها الفنان تيم حســن وأشــارت دميــا بياعة فى إحدى 
املقابالت إلى أن  اخليانة  ذبحتها، ألن نســرين كانت صديقة مقربة جداً لها، 
مؤكــدة أن تيــم أخبرهــا أن نســرين طافــش هى من كانت حتــاول التقرب منه 

بالرسائل واملكاملات.
أما عن كيفية علمها باخليانة، فقالت فى إحدى املقابالت إن رسالة نصية 
وصلتهــا مــن فاعل خير تقول إن زوجها يخونها مع صديقتها، وعندما تأكدت 
مــن املوضــوع شــعرت بصدمة كبيرة واصفة شــعورها »نســرين صديقتى منذ 
أربــع ســنوات ودخلــت بيتها وهى دخلــت بيتي، وتعرف أن لــى أوالد، وبالرغم 

من ذلك خانتني«.

خالل الفترة املاضية بدأت خريطة املسلســالت للســباق الرمضانى 
لعام ٢0٢1 تتضح بشــكل أكبر، حيث بدأ عدد كبير من جنوم الفن فى 
التعاقــد علــى أعمالهم الدرامية اجلديدة، وتشــهد األيام القليلة املقبلة 
إنهــاء عــدد من جنوم الصف األول تعاقداتهم حلســم قائمة املشــاركن 

فى املوسم املقبل.
البداية مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى الذى بدأ تصوير مسلسله 
اجلديــد »جنيــب زاهــى زركــش« خــالل الفتــرة املاضيــة ليكــون أول 
مسلســالت رمضــان ٢0٢1 فى أماكــن التصوير، حيث وضــع القائمون 
علــى العمــل خطة لتصويــر العمل واإلنتهــاء من مشــاهده بالكامل قبل 
حلول شــهر رمضان املقبل لرغبة الفخرانى فى عدم التصوير بالشــهر 

الكرمي.
مسلســل »جنيــب زاهــى زركــش« تأليف عبــد الرحيم كمــال وإخراج 
شــادى الفخرانــى وإنتــاج شــركة ســينرجى وبطولــة يحيــى الفخرانــى 
وأنوشــكا ورامــز أمير وكرمي عفيفى وإســالم إبراهيــم ومحمد محمود 
وضيفــة الشــرف هالــة فاخر، وعــدد آخر مــن الفنانن جــارى التعاقد 
معهــم بالتزامــن مع التصوير، وتدور أحــداث العمل فى اطار اجتماعى 

عائلى.
وغــاب يحيــى الفخرانــى عــن درامــا رمضان فــى العامــن املاضين 
وانشــغل بعرض مســرحيته »امللك لير«  فى القاهرة، والســفر لعرضها 
فى السعودية مبوسم الرياض الترفيهى حيث عرضت املسرحية هناك 
4 ليالى وحققت جناحاً كبيراً، اضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد 

.يعود من خالله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن مت تأجيله
أما بالنسبة للزعيم عادل إمام فتأكد غيابه عن دراما رمضان ٢0٢1 
حيــث قــرر احلصــول علــى إجازة مــن تقدمي مسلســالت جديــدة العام 
املقبل، بعد ظهوره هذا العام من خالل مسلسل »فالنتينو« تأليف أمين 
بهجت قمر وإخراج رامى امام وشارك فى بطولته داليا البحيرى ودالل 
عبــد العزيــز وحمدى امليرغنى ومحمد كيالنى وطــارق االبيارى وهدى 

املفتى ووفاء صادق ورانيا محمود ياسن وسليمان عيد.
 وكان الزعيــم عــادل إمــام قدم ٨ مسلســالت خالل التســع ســنوات 
األخيــرة وكانــت البداية مبسلســل »فرقــة ناجى عطــا اهلل« عام ٢01٢ 
واستمر بعدها فى التواجد بشكل سنوى، حيث ظهر فى رمضان ٢013 
مبسلســل »العراف«، و«صاحب الســعادة« عام ٢014، و«أســتاذ ورئيس 
قســم« عــام ٢01٥، و«مأمــون وشــركاه« عــام ٢01٦، و«عفاريــت عدلى 
عــالم« عام ٢01٧، و«عوالم خفية« عــام ٢01٨، وأخيًرا »فالنتينو« عام 

.٢0٢0
وأســتطاع املخــرج محمــد ســامى أن يجمــع بــن النجمــن أحمــد 
الســقا وأميــر كرارة، فى مسلســل بعنوان »نســل األغــراب« للعرض فى 
شــهر رمضــان املقبــل، ليكون العمــل األول الذى يجمــع الثنائى كبطلن 
السيما وأن السقا ظهر كضيف شرف فى احللقة األخيرة من مسلسل 
»االختيــار« مــع كــرارة، ومت حتديــد أول نوفمبــر املقبــل موعــًدا لبــدء 

التصوير بعد اإلنتهاء من التعاقدات مع الفنانن املشاركن فى البطولة.
واســتقر محمد ســامى على الفنانن املشــاركن فى بطولة املسلســل 
الذى تدور أحداثه فى إطار صعيدى، واتفق معهم على كافة التفاصيل 
ومقــرر ابرام التعاقدات بشــكل رســمى خــالل الفترة املقبلــة، وهم مى 
عمــر، أحمد الســعدنى، فــردوس عبد احلميد، نرمــن الفقى، وإدوارد 
وأحمــد مالــك وأحمــد داش وعمــاد زيــادة اضافــة إلــى عــدد آخر من 

الفنانن.
كمــا أعلــن فريــق عمل مسلســل عمرو ســعد ومصطفى شــعبان عن 
اإلســتقرار علــى اإلســم املبدئــى للعمــل وهــو »عــش الدبابيــر«، حيــث 
إنتهــى الكاتــب محمد ســيد بشــير من كتابــة 10 حلقات من املسلســل، 
ويستمر بشير فى كتابة باقى احللقات فى الوقت احلالي، أما اإلخراج 
ســيتواله أحمــد خالــد موســى واإلنتــاج لصــادق الصبــاح، والعمــل من 
نوعية املسلســالت الشــعبية حيث تدور حول شخصن يواجهان صعاب 
كبيــرة ويتحديان نفســهما بالرغم من تربــص عدوهما للنيل منهما مما 
يجعلهمــا يدخــالن معــه فــى صــراع كبير، ومــن املقرر أن يبــدأ تصوير 
املسلســل شــهر نوفمبر املقبل فى لبنان وعدد من الدول العربية، ويتم 
ترشــيح بطلة العمل بن أكثر من إســم مطروح ولكن لم يتم اإلســتقرار 

عليها حتى اآلن.
ويستعد النجمان كرمي عبد العزيز وأحمد مكى لتصوير مشاهدهما 
فــى اجلــزء الثانى من مسلســل »اإلختيار«، مع فرض حالة من الســرية 
التامــة علــى تفاصيــل العمل، مــع تكثيف االســتعدادات لبــدء التصوير 
خالل أسابيع، ويواصل املخرج بيتر ميمى التحضيرات اخلاصة باجلزء 
الثانى من العمل الذى قدم منه اجلزء االول فى رمضان املاضى وحقق 
جناًحا كبيًرا بن اجلمهور، بطولة النجم أمير كرارة، وأحمد العوضي.
ويتحضــر النجمــان أحمد مكى وكرمي عبد العزيــز اللذان اختارهما 
املخرج بيتر ميمى والشــركة املنتجة لبطولة »االختيار ٢«، فى معســكر 
مغلــق مــن أجــل اخلضــوع لتدريبــات قتاليــة مكثفــة، باإلضافــة إلــى 
التدريبــات البدنية والعســكرية داخل إحدى وحــدات اجليش املصرى، 
للتدرب على ايدى متخصصن فى األعمال القتالية على حمل السالح 

وإطالق النار.
وتودع النجمة منى زكى بالتوه مسلســلها »تقاطع طرق« بعد تصوير 
شــهور طويلــة، حيــث يتبقــى لها أيام قليلــة وتنتهى من التصوير بشــكل 
نهائــي، وجتمــع املشــاهد األخيــرة بينهــا وبــن محمد ممــدوح ومحمد 
فراج وســيد رجب وآخرين من النجوم املشــاركن فى املسلسل، ويدخل 
املسلســل مراحــل املونتاج واملكســاج، لعرضه فى موســم دراما رمضان 
املقبل، ويكثف مخرج العمل تامر محســن عدد ســاعات التصوير للبدء 

فى املونتاج.
مسلسل »تقاطع طرق«، من بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد 
ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنانيوسف وعدد 
كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خالله الفنانة 

منــى زكــى للدرامــا التليفزيونيــة بعد غيــاب 4 أعوام، إذ 
قدمت آخر أعمالها من خالل مسلســل »أفراح القبة«، 
عام ٢01٦، وشــارك فى بطولته أحمد السعدنى، رانيا 
يوســف، إيادنصــار، صابريــن، جمــال ســليمان، أحمد 
حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسن.
وتعــود النجمــة منى زكى لدرامــا رمضان بعد غياب 
4 أعوام، لتناقش ملف اخليانة الزوجية فى مسلســلها 

اجلديــد، وتدخل فــى صراعات طويلة مع زوجها تايســون 
خالل أحداث املسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج 

ويحدث أمر يغيرمجرى األحداث.
ويواصل أبطال وصناع مسلســل »هجمة مرتدة« التصوير 
الســباق  فــى  املقــرر عرضــه  ومــن  الفتــرة احلاليــة،  فــى 
الرمضانى املقبل بعد أن مت تأجيله بسبب جائحة فيروس 
كورونا، ويجسد أحمد عز ضمن أحداث العمل شخصية 
»ســيف« وهــو شــاب يعمل فــى العراق، ويعــود إلى مصر 
بعد فترة، وبعد وصوله إلى مصر مرة أخرى تبدأ مرحلة 
جتنيــده، األمــر الذى ينفــى األخبار التــى مت تداولها قبل 

ذلك فى أكثر من موقع حول جتسيده دور ظابط فى األحداث.
أمــا الفنانــة هند صبري، فتجســد شــخصية دينــا، ويحاول 
أحمــد حــالوة جتنيدها لتقوم بعمليات ضد الوطن، حيث يقدم 
حالوة شــخصية دكتور فى مركز دراسات وعلوم سياسية خائن 
لبلده، ولكنه يفشــل فى هذا بســبب ندى موســى التى تتولى أمر 
جتنيدها، أيًضا يجســد هشــام ســليم دور مسؤول كبير فى جهاز 

املخابرات، ويتولى مســؤولية جمع املعلومات عن األفراد اخلائنن 
للوطن.

»هجمة مرتدة » تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد عالء يشارك 
فــى بطولتــه بجانــب أحمــد عــز كل من هند صبرى، هشــام ســليم 

وماجدة زكى والفنان صالح عبد اهلل ومحمود البزاوى والشاب خالد 
أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة 

كبيرة من الشباب.
واملسلســل مــن األعمــال املتوقــع لهــا املنافســة بقــوة مبوســم دراما 
رمضــان ٢0٢1، خاصــة أنــه يضــم مجموعــة كبيــرة مــن جنــوم الصف 
األول، فضــال عــن تناولــه لقصــة حقيقيــة من واقــع ملفــات املخابرات 
املصريــة، واملسلســل مــن تأليــف باهــر دويــدار، وإخــراج أحمــد عالء 
الديــب،  ويشــارك فــى بطولته الــى جانب أحمد عــز وهند صبرى كال 
من هشــام ســليم وماجدة زكى ونضال الشــافعى،وندا موســى، ومايان 
الســيد، ويوســف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشــرنوبى ومحمد جمعة 

وأخرون من النجوم.
وأعلنت ياسمن صبرى عن استعدادها خلوض دراما رمضان ٢0٢1 

بعمل جديد تعكف على قراءته حاليا

بوسي تكتشف خيانته مع صديقتها..وندى بسيوني تنفصل عن زوجها بسبب تكرار خيانته لها

يشهد غياب الزعيم وعودة الفخرانى والثنائيات لها نصيب األسد

أم الفضايح

أكدت الفنانة الشــابة إميى إســالم أنها انتهت من 
تصويــر أحــداث دورهــا فــى فيلــم »ســوء الرجالة«، 
والذى تدور قصته حول العالقات املعقدة بن الرجل 
واملرأة، مشــيرة إلى أنها جتســد دور ممرضة تظهر 
»جدعنة« بنات مصر وأشــارت إلى أن هناك أسباباً 
رئيســية وراء حماســها لتجســيد دورها فــى الفيلم، 
أبرزهــا التعاون مع املخرجة نيفن شــلبى التى تهتم 
بــكل تفاصيــل املمثل وتركــز عليها جــداً مهما كانت 
صغيرة، وسيناريو العمل الرائع جداً والهادف والذى 

يحمل رسالة للجمهور.
وأضافــت »إميــى« أنهــا تعتبر الفيلــم إضافة قوية 
ملشوارها الفنى، مشيرة إلى أن شركة اإلنتاج للمنتج 
شريف مندور والتى تتولى إنتاج العمل تتميز بتقدمي 
أعمــال فنية هادفة ومحترمة للمشــاهدين. والفيلم 
مــن بطولــة عــدد مــن النجــوم منهــم باســم ســمرة 
وجنــالء بــدر وأحمــد وفيق ومحمــود الليثى وفراس 
ســعيد وانتصــار وعدد آخر من الفنانن، وســيناريو 
وحوار دينا السقا ونيفن شلبى والتى تقوم بإخراجه 

أيضاً.
وذكــرت »إميى« أنها انتهت من تصوير مشــاهدها 
األخيرة فى فيلم »زنزانة ٧«، حيث جتسد شخصية 
»ســمر« والتى تختلف متاماً عن شخصية »خديجة« 
فى فيلم »سوء الرجالة«، حيث تلعب دور فتاة شريرة 
وتشــجع طــوال الوقــت علــى األذى وإحلــاق الضرر 
باآلخريــن دون أى رحمــة، مضيفة أن أحداث العمل 
مليئــة باملفاجآت، ومن الصعب أن يتوقعها اجلمهور 

أثناء مشاهدته لقصة العمل.
ويشــارك فــى بطولــة الفيلــم كوكبــة متميــزة مــن 
النجــوم، منهم نضال الشــافعى وأحمد زاهر وعبير 
صبــرى ومنــة فضالــى ومايــا نصــرى وإميــى ســالم 
تيخــة  ومدحــت  التهامــى  وأحمــد  فهمــى  وإيهــاب 
ومصطفــى هريدى وآخرون، وهو من تأليف حســام 

موسى، وإخراج إبرام نشأت.
وأبــدت ســعادتها بحصولهــا علــى جائــزة املمثلــة 
األولى مبهرجان إبداع املســرح للمتخصصن، والتى 
تعتبرهــا نقطة فارقة فى مشــوارها الفنى، حيث لم 
تتوقع إطالقاً على حصولها على جائزة ممثلة أولى 
وكانــت مفاجــأة لهــا. وأكدت أن العديــد من النجوم 
تتمنــى التعــاون معهــم خــالل الفتــرة املقبلــة، وعلى 
رأســهم النجــم كرمي عبدالعزيــز والفنانة التونســية 
هند صبرى، مؤكدة أنها تتمنى الوقوف أمام كاميرا 
العديــد مــن املخرجن ومن بينهــم املخرجان محمد 
ســامى وكاملــة أبوذكرى. وأضافــت أن األدوار الذى 
تتمنى جتسيدها ولم تسمح الفرصة لها فى تقدميها 
حتى اآلن هى أدوار »األكشن« بصفة عامة، مضيفة 
أن أحالمها فى مجال التمثيل أن تكون جنمة شباك 
بالســينما املصريــة مــن خــالل خــوض البطــوالت 
املطلقة. وقالت إنه ال مانع لديها فى جتســيد أدوار 
اإلغــراء طاملــا فى ســياق الدراما، ومــن خالل فكرة 
مهمة يســتفيد منها اجلمهور، ومــع مخرج كبير تثق 

فيه.

إميى إسالم:
أقبل أدوار اإلغراء بشروط 

وأمتنى العمل مع هؤالء

فاروق لطفى
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العدد 720

اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

0 أكتوبر 2020 أيام قليلة وتنطلق االنتخابات الرئاسية األمريكية المتوقع 62األثنين
عقدها في 3 نوفمبرالمقبل، ويتنافس فيها كل من 

الجمهوري دونالد ترامب، الساعي لوالية ثانية بالبيتاألبيض 
ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، وتتجه أنظار العالم إلى 

أمريكا لمعرفة الشخص الفائزبانتخابات الرئاسة.

أيام قليلة وتنطلق االنتخابات 
الرئاسية األمريكية المتوقع 

عقدها في 3 نوفمبرالمقبل، 
ويتنافس فيها كل من الجمهوري 

دونالد ترامب، الساعي لوالية 
ثانية بالبيتاألبيض ومنافسه 
الديمقراطي جو بايدن، وتتجه 

أنظار العالم إلى أمريكا لمعرفة 
الشخص الفائزبانتخابات 

الرئاسة.
مجلة »فورين بوليسي« 

األمريكية قالت إن هناك 
إجماع استثنائيبين مؤرخين 

وعلماء سياسية ودبلوماسيين 
ومسئولى األمن القومى وغيرهم 

من الخبراء بأن االنتخابات 
األمريكية الُمرتقبة بين الرئيس 
الحالى دونالد ترامب ومنافسه 
الديمقراطي وبايدن هى األكثر 

خطورة وأهمية بالنسبة للواليات 
المتحدة والعالم، وربما تتجاوز 

خطورتهاأى انتخابات أخرى نظرًا 
إلى المكانة التى تحتلها واشنطن 

اآلن فى النظام العالمي، فهيلم 
تعد الدولة الصغيرة التى كانت 
عليها فى عام 1800، 1860، أو 

حتى 1932.

من يحسم االنتخابات الرئاسية األمريكية
وتتــم انتخابــات الرئاســة األمريكيــة باالقتــراع الشــعبي، إال أن املرشــح 
الذييحصــل علــى أكبــر عــدد مــن أصــوات الناخبــن ال يكــون بالضــرورة 

الرئيس، حيث يكون مصيرة بيداملجمع االنتخابي.
املجمع االنتخابى هو كيان مكون من 538 مندوًبا ُيثلون كافة الواليات 
يتمترشــيحهم عــن طريــق التصويــت الشــعبى عبــر وضعهــم علــى ورقة 
االقتــراع ، وهنــاك واليات أخــرى تختارهم خالل املؤمتــرات العامةلألحزاب 

فى الوالية، أو يختارهم الكوجنرس احمللى لكل والية.
ومبجرد حصول أحد املرشحن على 270 صوتا انتخابيا من أصل 538 

يتم تنصيبه رئيسا للواليات املتحدة األمريكية.
وأدلــى الرئيــس األمريكــى دونالد ترامب، الســبت املاضــي، بصوته فى 
مرحلة التصويت املبكر فى االنتخابات األمريكية، وهى املرحلة املخصصة 

الختيار أعضاء املجمع االنتخابى الذين يتولون مهمة انتخاب الرئيس.
وأدلى ترامب بصوته فى إحدى جلان مدينة ويست بالم بيتش بالقرب 
مــن منتجــع ماراالجو الــذى يلكه بعدما غير مقر إقامتــه الدائم وعنوانه 
فى سجالت الناخبن فى العاماملاضى من نيويورك إلى فلوريدا، وهى من 
الواليــات التــى يتعن عليه الفوز بها لدعم مســعاهالقتناص فترة رئاســة 

ثانية.
أما منافسه الديقراطى جو بايدن فعقد مؤمترين فى والية بنسلفانيا 

يوم السبت املاضي.
وسيشــارك الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا فــى أحــداث انتخابيــة فى 
فلوريدا وسيظهرللمرة الثانية فى احلملة لدعم نائبه السابق بايدن بعدما 

شارك فى مؤمتر فى بنسلفانيا يوم األربعاء املاضي.
وقبيــل عشــرة أيــام فحســب علــى يــوم االنتخابــات، أدلــى نحــو 53.5 
مليــون أمريكــى بأصواتهــم فــى االنتخابات املبكــرة، وهو عدد قد يُســهم 
فى أعلى نسبة تصويت خالل ما يربوعلى 100 عام وفًقا لبيانات مشروع 

االنتخابات األمريكية.
ومــددت العديــد مــن الواليات فترة التصويت باحلضور الشــخصى فى 
االنتخابــات املبكــرة وكذلــك التصويــت عبر البريــد قبيل يــوم االنتخابات 

حتاشًيا للمخاطر فى ظل جائحة كورونا.
وتشــير اســتطالعات الرأى إلى تقدم بايدن على ترامب على مســتوى 
البــالد لكــن النســب أكثر تقارًبــا بينهما فــى واليات مهمة يكنها حســم 
نتيجة االنتخابات، وسيزور ترامبثالًثا من هذه الواليات بعد اإلدالء بصوته 

وسيعقد مؤمترات انتخابية فى نورث كارواليناوأوهايو وويسكونسن.
وأظهرت بيانات رسمية، اجلمعة املاضية، أن أكثر من 50 مليون أمريكى 
أدلوابأصواتهم فى االقتراع املبكر باالنتخابات الرئاســية قبل 11 يوًما من 

تاريخ يوم التصويت.
وتقود هذه الوتيرة، بحســب مشــروع االنتخابات األمريكية، إلى حتقيق 
االنتخاباتهــذه املرة نســبة إقبال قــد تكون هى األعلى فيما يربو على 100 

عام.
ويعــد هــذا العــدد املثيــر للدهشــة مؤشــرا علــى اهتمــام بالــغ بنتيجة 
املنافســة بن الرئيس اجلمهورى دونالد ترامب واملرشــح الديقراطى جو 
بايــدن وكذلــك على رغبــة األمريكيينفــى تقليل خطر تعرضهــم لإلصابة 
بفيروس كورونا املســتجد الذى أودى بحياة أكثر من 221 ألفا فى بالدهم 

حتى اآلن.
وقامــت العديد من الواليات بتوســيع نطاق التصويت املبكر والتصويت 
عبــر البريــد قبــل موعــد يــوم االنتخاب املقرر فــى 3 نوفمبــر املقبل على 

أساس أنها طريقة أكثر أمنا فيظل جائحة كورونا.
ودفع املعدل املرتفع للتصويت املبكر مايكل ماكدونالد، األستاذ اجلامعي 

فــى جامعــة فلوريدا، الذى يدير مشــروع االنتخابات األمريكيــة إلى التنبؤ 
بإقبال قياسى مبشاركةنحو 150 مليون ناخب مبا يشكل 65% ممن يحق 

لهم التصويت وسيكون ذلك أعلى معدل منذ عام1908 إذا حتقق.
وأثارت تصريحات الرئيس األمريكى دونالد ترامب، بشــأن األعداد غير 
املســبوقةمن بطاقات االقتراع عبر البريد وأنها ســتؤدى إلى تزوير واســع 
النطاق من جانب الديقراطي ينفى االنتخابات الرئاســية التى ســتجرى 
فــى نوفمبــر، قلــق الديقراطيــن من أن تســعى حملة تــرام بللطعن على 

نتائج االنتخابات. 
ويكــن أن يــؤدى ذلــك إلــى واحدة مــن عدة حــاالت قانونية وسياســية 
يكــن أن تتحددفيهــا الرئاســة عبــر مزيج مــن احملاكم وساســة الواليات 

والكوجنرس.
وتظهــر بيانات التصويــت املبكر أن الديقراطين يصوتون عبر البريد 

بأعدادأكبر بكثير من اجلمهورين.
ودفــع ترامب مجلس الشــيوخ الذى يســيطر عليــه اجلمهوريون لتأكيد 
ترشــيح إييكونى باريت قاضية فى احملكمة العليا، األمر الذى من شــأنه 
أن يحقق أغلبية محافظة بواقعستة إلى ثالثة، يكن أن تكون فى صالح 

الرئيس إذا نظرت احملاكم نزاعات بشأن االنتخابات.
وتنقســم الفئــات الدينيــة والعرقيــة بــن ترامــب وبايدن، حيــث ال يزال 
الرئيس األمريكى دونالد ترامب املرشــح املفّضل بن الناخبن املســيحين 

البيض، بحسب إحصاء أجراه«مركز بيو لألبحاث«.
مــع  مقارنــة  التأييــد  مســتوى  فــى  انخفاًضــا  تظهــر  األرقــام  ولكــن 
اســتطالعات أغسطســاملاضي، فــى أوســاط الكاثوليــك، والبروتســتانت، 

واإلجنيلين، من العرق األبيض.
فــى املقابل، يتقــّدم منافس ترامب عن احلــزب الديقراطى جو بايدن 
لدى الفئات الدينية والعرقية األخرى املشمولة فى اإلحصاء إذ أّنه املرشح 
املفضل عند البروتســتانت السود، والكاثوليك من أصول التينية، واليهود، 

والناخبن غير التابعن ألى ديانة.
وشــمل االســتطالع أكثر من عشــرة آالف ناخب مســّجاًل فــى الواليات 
األمريكية،فــى وقــت يأخــذ البعــد الدينــى دوراً أكثــر أهمّيــة فى الســباق 

الرئاسى إلى البيت األبيض، عماكان عليه فى سنوات سابقة.
ويتقــّدم الرئيــس اجلمهــورى علــى منافســه بــن الناخبــن الكاثوليــك 
البيــض، إذييــل 52 باملئة منهم النتخابه، مقارنة بـ 59 باملئة فى اإلحصاء 
الســابق خــالل أشــهر الصيف.كذلــك األمــر بالنســبة للبروتســتانت غير 

اإلجنيلن، إذ تراجعت نسبة تأييدهم لترامب من59 باملئة إلى 53 باملئة.
ويحافــظ ترامــب علــى صدارة قوّية وســط الفئــة الدينيــة األكثر دعماً 
لــه، أى اإلجنيليينالبيــض الذين متيل نســبة 78 باملئة منهــم إلى انتخابه، 
مقارنــة بـــ 83 باملئــة خالل األشــهراملاضية، علماً أّن هــؤالء كانوا الناخبن 
األكثــر تأييــداً لترامــب خالل انتخابــات2016، كما يقال الكثيــر عن تأثير 
أصواتهم على أجندة ترامب السياسية، خصوصاً فى سياسته اخلارجية.
علــى اجلانــب اآلخــر، يتصــّدر املرشــح الديقراطــى االســتطالع بــن 
البروتستانت السود )90 باملئة(، واليهود )70 باملئة(، والكاثوليك من أصول 

التينية )67 باملئة(،من دون تراجع عن استطالعات الصيف املنصرم.
كذلك يحظى بايدن بتأييد الناخبن امللحدين والال-أدرين بنســبة 83 
باملئة،بيمــا يحظى بتأييد نســبة 62 باملئة مــن الناخبن غير املنتمن إلى 

أّي فكر ديني.
يعّد املســيحيون البيض أكبر شــريحة مؤثرة فى التصويت، إذ يشّكلون 
نســبة44 باملئة من مجمل الناخبن املســجلن، مقابل 7 باملئة من الســود 

البروتستانت، و5 باملئة من الكاثوليك ذوى األصول الالتينية.
وبينمــا يتقــّدم بايــدن علــى منافســه بشــكل طفيــف فى أوســاط 
مجمــل الناخبــن الكاثوليك،وبشــكل كبيــر فــى أوســاط الناخبــن 
غير الدينين، ال يزال ترامب فى صدارة االســتطالعات فيأوســاط 

البروتستانت واالجنيلين.
جتــدر اإلشــارة إلــى أّنــه مــع اتســاع تأثيــر البعــد الدينى فى 
انتخابات 2020 الرئاســية،حتلّق ناخبون مســيحيون مؤثرون من 

احلزبــن قبل أيام، لتأســيس جلنة عمل سياســي، هدفهــا حرفالتصويت 
املسيحي، عن تأييد ترامب.

وال يشــكل املســلمون إال نســبة قليلــة مــن الناخبن األمريكيــن، ويبلغ 
عــدد املســجلينمنهم للتصويــت هذا العام، نحو مليون، بحســب » مجلس 

العالقات األمريكية اإلسالمية«.
وقــد بّن اســتطالع أجــراه »معهد السياســة االجتماعيــة والتفاهم«فى 
الربيــع املاضــي، أّن تأييد الرئيس ترامب شــهد تراجعاً أكبر بن الناخبن 

املسلمن مقارنة مع الشرائح الدينية األخرى.
وأظهــرت إفصاحــات قدمت إلى جلنــة االنتخابــات االحتادية أن حملة 
املرشــح الديقراطيللرئاســة األمريكية، جو بايدن، دخلــت املرحلة األخيرة 

من السباق بتفوق مالى كبير علىحملة الرئيس دونالد ترامب.
وجمعــت حملــة نائب الرئيس الســابق )بايدن( أمــوااًل وأنفقت أكثر من 
حملــة ترامبفى ســبتمبر املنقضــي، وأصبحت إعالنات بايدن السياســية 

أكثر انتشارًا على شاشات التلفزيون األمريكي.
وال يضمــن التفــوق املالى فى الســباق االنتخابى تفــوق بايدن، فقد فاز 
ترامبفــى انتخابــات عــام 2016 رغــم أن منافســته املرشــحة الديقراطية 

هيالرى كلينتون جتاوزته يف اإلنفاق.
وفــى نهايــة ســبتمبر، كان لــدى حملة بايــدن حوالى 177 مليــون دوالر، 
أى مــا يقــرب مــن ثالثة أضعاف مبلغ الـ 63 مليــون دوالر الذى لدى حملة 

ترامب.
وجمعــت حملــة بايــدن 281 مليون دوالر، أى أكثر مــن ثالثة أضعاف ما 
جمعتــه حملةترامــن وأنفقــت أكثر من مثلــى حملة ترامــب، فقد أنفقت 
حملــة ترامب أقــل من 56 مليون دوالرعلى اإلعالنات التلفزيونية واإلذاعية 

فى سبتمبر، مقارنة مع نحو 148 مليون دوالر أنفقتهاحملة بايدن.
وقالــت حملــة بايدن إن لديها مع احلزب الديقراطى 432 مليون دوالر، 
بينماقالــت حملــة ترامب إن ترامب واحلزب اجلمهورى لديهما 251 مليون 

دوالر فقط.
وفى نفس السياق أثار جتنب الرئيس األمريكى »دونالد ترامب« اإلجابة 
عندما ســأله أحد املراســلن عما إذا كان ســيلتزم بانتقال سلمى للسلطة 
فى حالة خســارته فى االنتخابات الرئاســية املقرر لها فى نوفمبر املقبل 
مزيــًدا مــن القلــق محلًيّا وعاملًيّا. وهو ما دفع البعــض إلى اعتبار االنتقال 
الرئاسى األمريكى خالل هذا العام من بن اللحظات احلاسمة التى  قد 
ِدث الفوضى فى النظام السياسى للبالد، بعد أن شهد األمريكيون أول  حُتْ

انتقال ديقراطى للسلطة فى العالم منذ أكثر من 220 عاًما.
وفى هذا السياق، يتحدث »تيموثى نفتالي«، املؤرخ فى الشأن الرئاسى 
ــشبكة »ســى إن إن« األمريكيــة، فــى مقالــه املعنــون »االنتقال الرئاســى  بـ
احملفوف باملخاطر«، واملنشــور بعدد اخلريف ملجلة »السياســة اخلارجية«، 
مــن واقــع خبراتــه فــى مجــال رصد تاريــخ عمليات تســليم الســلطة بن 
اإلدارات األمريكيــة املتعاقبــة والتحديات التى تواجه تلك العمليات، ورؤيته 

لصعوبة املواجهة الرئاسية احلالية باعتبارها من أسوأ تلك التحديات.
طول فترة االنتقال

-كأول  املتحــدة  الواليــات  مــت  قَدّ عندمــا  أنــه  إلــى  »نفتالــي«  يُشــير 
ديقراطيــة فــى عصــر الــدول القومية- مفهــوم نقل الســلطة من رئيس 
إلــى آخــر، فإنها أوجدت بذلك أيًضا فكرة االنتقال السياســي، التى ترمز 
إلى الفترة الفاصلة بن انتخاب القائد اجلديد وممارســة ســلفه للسلطة 

حتى عملية تنصيبه.
ويذكــر الكاتــب أن طــول املــدة مــن االنتخابــات إلــى تنصيــب الرئيــس 
اجلديــد أفرز عددًا من اإلشــكاليات، منها عندما خلف الرئيس األمريكى 
الثانــى »جــون آدامــز«، »جورج واشــنطن« فى عــام 1797، كان هناك تأخير 
كبيــر بــن انتخاب »آدامز« مــن ِقبَل الهيئة االنتخابيــة )املجمع االنتخابي( 
فــى أوائــل ديســمبر 1796 وتنصيبه فــى مارس التالي، وقد عكســت هذه 
الفتــرة الزمنيــة بالتأكيــد بطء وتيــرة النقل واالتصاالت فــى القرن الثامن 
عشــر، إلــى جانــب كونها نتاج عمليــة التصويت غير املباشــر التى تعتمد 

على فكرة املجمع االنتخابي.

وفى هذا اإلطار، مت إجراء التعديل العشــرين لدســتور الواليات املتحدة 
الــذى مت التصديــق عليــه فــى عــام 1933، والذى على أساســه مت حتديد 
يوم التنصيب فى 20 يناير. وبعد احلرب العاملية الثانية، عندما أصبحت 
الواليات املتحدة قوة عاملية ذات حتالفات واسعة، وأنشطة عسكرية كبيرة؛ 
ا، وهو ما يؤدى  أضحــت تلــك املــدة التى تصل إلى 11 أســبوًعا طويلة جــًدّ

إلى حدوث الكثير من األخطاء.
مصادر ثالثة لالضطراب

يوّضــح »نفتالــي« كيــف أن األمريكيــن عندمــا قاموا بتعديل الدســتور 
خالل املرحلة األولى من احلرب الباردة ليقصر مدة الرؤساء على فترتن، 
لــم يدركــوا احلاجــة إلــى تســريع االنتقــال بينهم أكثــر من تلك املــدة، لذا 
ارتبطــت فترات التحوالت الرئاســية باملزيد مــن االضطرابات، وكان هناك 
ثالثة أســباب رئيســية تُفســر أســباب املتاعب التى يُســببها طول الفترة 
االنتقاليــة للواليــات املتحــدة والعالــم، يتمثــل أولها فى اســتمرار الرؤســاء 
املنتهية واليتهم فى العمل على بناء إرثهم فى األشهر األخيرة من واليتهم، 
ســتكون له انعكاســاته بال شك على السياسة اخلارجية، ومن احملتمل أن 

يتسبب فى مشاكل متعددة خللفائهم.
وينصــرف ثانيهــا إلــى أنــه عــادة ما تكــون هنــاك اختالفات حــادة فى 
الفلســفة أو األســلوب بــن اإلدارات املنتهيــة والقادمــة، والتــى تؤثــر علــى 
التزامات األمن القومى املســتمرة. ويتعلق ثالثها بأنه فى مناســبات نادرة، 

يثير الرئيس املستقبلى املتاعب، بينما ال يزال شاغل املنصب يحكم.
ويذكــر الكاتــب أن االنتقــال بــن الرئيســن » دوايــت أيزنهــاور« و«جــون 
كينيــدي«، كان يُعّبــر عــن احلالــة النموذجيــة لبنــاء اإلرث فــى اللحظــة 
األخيــرة، والتــى تولَّــد عنهــا نتائــج كارثيــة وشــبه كارثية، فخالل األشــهر 
العشــرة األخيــرة فى منصبــه، أجاز »أيزنهاور« برامج ســرية لتغيير النظام 
فــى جمهورية الكونغو الديقراطيــة، والدومينيكان، وكوبا، وقد ورثت إدارة 
»كيندي« العديد من األزمات الناجتة عن قرارات اإلدارة املنتهية واليتها فى 
أســابيعها األخيرة، ولم يكن ذلك املثال الوحيد، بل امتأل التاريخ األمريكى 
باألمثلة األخرى على قيام الرؤســاء املنتهية واليتهم باتخاذ قرارات ما بعد 

االنتخابات التى خلقت حتديات كبيرة خللفائهم.
إدارة »ترامب« ومصادر االضطراب

يُحاول الكاتب تصور مسار مصادر االضطراب املذكورة أعاله إذا حدث 
االنتقــال الرئاســى فــى عهــد الرئيــس »ترامــب«، فعندمــا مت انتخابه فى 
عــام 2016 لــم ينتظــر فريقه حتى يوم التنصيب ليبــدأ فى تقويض جهود 
احلكومــة األمريكيــة ملعاقبــة نظــام الرئيــس الروســى »فالدييــر بوتــن« 
لتدخلــه فــى احلملــة االنتخابية عام 2016، وهو ما تســبب فى الكثير من 

احلرج إلدارة الرئيس »باراك أوباما«.
ويتشــابه ذلــك مــع ما حدث فــى احلملة الرئاســية عــام 1968، عندما 
قَوّض »ريتشــارد نيكســون« جهود إدارة » ليندون جونســون« للتفاوض على 
إنهاء حرب فيتنام، على الرغم من أن »نيكسون« كانت لديه النية إلنهائها 

مبجرد انتخابه.
ويذكر الكاتب أنه من واقع دراســة شــخصية الرئيس »ترامب« فإنه من 
احملتمــل أن تشــهد البــالد انتقــااًل محفوًفــا بعناصر النوعــن األولن من 
مصــادر االضطــراب فى حال خســارته، فقد يحاول »ترامــب« املهزوم بناء 
إرث مضطــرب قبــل تــرك منصبه، وهو ما ظهر فــى قراره فى يوليو 2020 
بسحب اآلالف من القوات من أملانيا، واحتضانه اخلطاب املناهض للصن 
فيما يتعلق بفيروس كورونا املستجد، كما يكن أن يستخدم أيامه املتبقية 
فــى الســلطة لتقويض حلــف الناتو وتفاقــم العالقات مع بكن. وحلســن 
احلــظ، فــإن معظم مبــادرات املرحلة املتأخــرة احملتملة )مثل: االنســحاب 
العشوائى للقوات، أو فرض املزيد من التعريفات اجلمركية على البضائع 
الصينية( يكن عكسها، حتى لو كانت تُعقد العملية الطويلة إلعادة بناء 

الثقة الدولية.
مــن ناحيــة أخرى، يعتبر الكاتب أنه بالرغــم من ميول الرئيس »ترامب« 
االنعزاليــة، فإنــه على عكس الرئيس »أيزنهاور« لــن يبدأ أى برامج جديدة 
لتغييــر النظــام فى اخلــارج يكن أن تعقد أول مائة يــوم من أيام املنافس 
الديقراطــى »جــو بايــدن« إذا أصبــح رئيًســا، واالســتثناء الوحيد احملتمل 
هــو التحــرك فــى اللحظــة األخيرة ضد طهــران بالنظر إلــى كراهية وزير 

اخلارجية »مايك بومبيو« للنظام اإليراني.
ويزداد األمر صعوبة فى حالة فوز »بايدن« بهامش أصوات قريبة، فمن 
احملتمــل أن تكــون هناك أســابيع من الضجيج من »ترامــب« حول التزوير 
االنتخابــى املزعــوم، إلــى جانــب عدم االســتعداد ملســاعدة فريــق »بايدن« 

االنتقالى بأى شكل من األشكال.
ويذكر »نفتالي« أن جميع اإلدارات اجلديدة واجهت -تاريخًيّا- صعوبات 
-خاصة بعد حمالت انتخابية شرسة- لتسريع بداية العهد اجلديد. وفى 
هــذا اإلطــار، يجــب أن يتوقع فريــق »بايدن« أن يتم اســتهدافهم من خالل 
جهود وســائل التواصل االجتماعى والتســريبات، حيث إن حلفاء »ترامب« 
فــى عالــم األمــن القومى يــرون أن هنــاك مؤامرة مســتمرة ضــد الرئيس 

املنتهية واليته.
ويتمّثل التحدى الثانى لفريق »بايدن« فى حتديد واســتئصال انتهاكات 
إدارة »ترامــب«، وهــو ما حدث مع إدارة »نيكســون« املنتهية فى ســبعينيات 
القــرن املاضــي، حيــث مت االعتماد على املســؤولن فى إدارتــه الذين ظلوا 
ل العديــد من هــؤالء الرجال  أكثــر التزاًمــا بالدســتور مــن رئيســهم؛ وشــَكّ
والنســاء جوهر إدارة »فورد« وســاعدوا فى تطهير حكومة الواليات املتحدة 
من وصمة »نيكسون«. لكن فى ظل الوضع احلالى ال يُتوقع من األشخاص 
الذين يعملون فى إدارة »ترامب« أن يقدموا مساعدة مماثلة لفريق »بايدن« 

أو الكوجنرس، بل على العكس سيحاولون إخفاء األدلة على أفعالهم.
وختاًما، يرى الكاتب أن الفترة االنتقالية الطويلة وعملية استبدال نخبة 
صنــع القــرار األمريكــى دائًما ما يثــالن مصدر اضطراب فى السياســة 
األمريكيــة، وهــو مــا يثير االهتمــام والقلق الدولين، خاصة أنه إذا خســر 
الرئيــس »ترامــب« فســيعمل كل مــا فــى وســعه لعرقلــة عمليــة االنتقــال 

الرئاسي.

يرة
ألخ

م ا
أليا

ع ا
صرا

تشير  استطالعات الرأى إلى تقدم بايدن على ترامب على مستوى البالد لكن النسب أكثر تقارًبا بينهما فى واليات 
مهمة يمكنها حسم نتيجة االنتخابات

االنتخابات األمريكية الُمرتقبة بين الرئيس الحالى دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي 
وبايدن هى األكثر خطورة وأهمية بالنسبة للواليات المتحدة والعالم

وفاء حسن
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سمير الباجورى
املستشار القانونى

اجتمع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب األول، 
مع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب األولمبى 
بمقر االتحاد المصرى لكرة القدم، بحضور محمد 

بركات مدير المنتخب األول والدكتور عالء عبد 
العزيز مدير المنتخب االولمبى للتنسيق والترتيب 

للمعسكر القادم للمنتخبين األول واألولمبى 
خالل المرحلة المقبلة.

األهلــي،  النــادى  وحســم 
تعاقــده مع كل من بــدر بانون 
املغربــي،  الرجــاء  مدافــع 
أحمد رمضــان بيكهام مدافع 
وادى دجلــة، وطاهــر محمــد 
طاهر العــب املقاولون العرب 

واملنتخب األوملبي.
وأوصــت جلنــة التخطيــط، 
فى تقريرها، بضرورة التعاقد 
مــع ظهير أمين جديــد ليكون 
بديــا ألحمــد فتحــي، الــذى 
ســيرحل إلــى بيراميــدز فــى 
املوســم اجلديــد، وجــاء علــى 
لانضمــام  املرشــحني  رأس 
إلى الفريق األحمر رجب بكار 
العــب بيراميــدز، وكرمي فؤاد 
العــب جنــوم املســتقبل املعار 
إلى إنبي، وعلى فوزى الظهير 

األمين إلنبي.
الصفقــة اخلامســة  وتأتــى 
بالتعاقــد مع العب ســوبر فى 
مركــز اجلنــاح، وبــات األقرب 
هو سيرينو العب صن داونز، 
"موســيماني"  تدخــل  بعدمــا 
األيــام  فــى  الصفقــة  إلنهــاء 

القليلة املقبلة.
بينما ســتكون سادس وآخر 
صفقــات األهلــي، فــى مركــز 
 "10 "رقــم  األلعــاب  صانــع 
وبــات محمــد إبراهيــم العب 
مصــر للمقاصة، هــو األقرب 
لانضمــام إلــى األحمــر فــى 

ذلك املركز.
وعرضــت جلنــة التخطيط، 
ملــف  "موســيماني"  علــى 
حســم  أجــل  مــن  املعاريــن 
العائديــن فــى بدايــة املوســم 
مــن  كل  واقتــرب  اجلديــد، 
محمــد شــريف وأكــرم توفيق 
املــدرب  ويقــوم  العــودة،  مــن 
بحســم  أفريقــى  اجلنــوب 
مصيــر باقــى الاعبني خال 

األيام املقبلة.
صفقات الزمالك

دخل الســورى عمر خربني، 
الســعودي،  الهــال  مهاجــم 
مســؤولى  أولويــات  ضمــن 
الزمالــك لتدعيــم الهجوم فى 

املوسم اجلديد.
واستفســر مســؤولو "القلعة 
الطلبــات  عــن  البيضــاء" 
املادية للهال السعودى 
نظير االســتغناء عن 
فتــرة  فــى  الاعــب 
االنتقاالت الصيفية.

عمر خربني 
مســؤولو  ويترقــب 
النــادى  إدارة  رد  الزمالــك 
الطلبــات  بشــأن  الســعودى 
املاديــة لبيع خربــني للفريق، 
أنــه ســيكون  يعتبــرون  حيــث 

إضافة قوية.
محمود وادى 

الفلســطينى محمــود وادي، 
مهاجم املصرى البورسعيدي، 
يعتبــر هــو اآلخــر ضمن 
حســابات مسؤولى 
لــك  ما لز ا
عيــم  لتد
خــط 

الهجوم فى املوسم املقبل.
وادى يقدم مستويات مميزة 
مــع الفريق البورســعيدى منذ 
االنتقــال إلــى صفوفــه خال 
فترة االنتقاالت الصيفية قبل 

املاضية.
رأى  اســتطلع  الزمالــك 
االنتقــال  بشــأن  الاعــب 
للفريــق األبيض، ورحب وادى 
باألمــر وطلــب التفــاوض مــع 
إدارة النادى البورســعيدى فى 
الفترة احلالية من أجل ضمه.
منافســة  الزمالــك  ويجــد 
مــن قبل نــادى بيراميدز لضم 
الاعــب فى فتــرة االنتقاالت 
الفريــق  أن  غيــر  الصيفيــة، 
األبيض يسعى إلقناع املصرى 
من خال الصفقات التبادلية.

 ماليك إيفونا 
عــرض أحد وكاء الاعبني 
مــع  التعاقــد  الزمالــك  علــى 
إيفونــا  ماليــك  اجلابونــى 
لتدعيــم خــط الهجــوم خال 

فترة االنتقاالت الصيفية.
الاعــب اجلابونى ســبق له 
اللعــب فــى الــدورى املصــرى 
رفقــة األهلــى خــال موســم 
االنتقــال  قبــل   ،2015-2016

إلى تياجنني الصيني.
ماليك ايفونا 

االحتــاد  نــادى  وكان 
فــى  دخــل  قــد  الســكندرى 
مفاوضات مــع الاعب خال 
فــى  األخيــرة لضمــه  الفتــرة 
الصيفيــة  االنتقــاالت  فتــرة 

املقبلة.
والتر بواليا 

بواليــا،  والتــر  الزامبــى 
عرضــه  اجلونــة، مت  مهاجــم 
علــى الزمالك عن طريق أحد 
وكاء الاعبــني، خاصــة بعد 
تألقه مع الفريق الساحلى فى 

املوسم احلالي.
بواليــا يحتــل املركــز الثانــى 
الــدورى  فــى قائمــة هدافــى 
املصرى خال املوسم احلالى 
برصيــد 12 هدفا، بالتســاوى 
العــب  شــريف،  محمــد  مــع 

إنبي، صاحب املركز الثالث.
والتر بواليا 

"القلعــة  مســؤولو  ووضــع 
ضمــن  الاعــب  البيضــاء"  
حساباتهم فى الفترة احلالية، 
خاصــة فــى حالــة عــدم ضم 
أو  خربــني  عمــر  الســورى 

الفلسطينى محمود وادي.
ريتشموند بواكي

ريتشــموند  الغانــى  دخــل 
ريــد  فريــق  مهاجــم  بواكــي، 
الصربــي،  بلجــراد  ســتار 
مســؤولى  حســابات  ضمــن 
نادى الزمالــك لتدعيم هجوم 

الفريق فى املوسم املقبل.
ريتشموند بواكي

"القلعــة  مســؤولو  وفتــح 
البيضاء" بــاب املفاوضات مع 
املهاجــم فــى الفتــرة املاضيــة 
ملعرفــة رأيــه بشــأن االنتقــال 

للزمالك فى املوسم اجلديد.
صاحــب الـ27 عاما شــارك 
مــع الفريــق الصربــى فى 25 
مباراة خال املوســم املاضي، 
جنــح خالهــا فــى تســجيل 6 

أهداف وصناعة هدفني.

صفقات الكبار
معارك اخلطيب ومرتضى

على النجوم فى املوسم اجلديد 

إسالم أسامة

يستعد األهلى 
والزمالك للموسم 
الجديد من خالل 
عقد صفقات مع 
نجوم كرة القدم 

فى مصر او الخارج 
حيث وضعت 

لجنة تخطيط الكرة 
بالنادي األهلي، 

خريطة الصفقات 
الجديدة للفريق 

األول لكرة القدم 
بالقلعة الحمراء من 

أجل عرضها على 
الجنوب أفريقي 

بيتسو موسيماني 
المدير الفني 

للفريق، لحسم 
ذلك الملف مبكرًا، 
خاصة أن الجهاز 

الفني سيركز خالل 
الفترة المقبلة، على 

نهائيات دوري 
أبطال أفريقيا.

أكــد مصدر داخل نــادى الزمالك 
أن مصطفــى محمــد جنــم الفريــق 
ناديــى  اهتمامــات  دخــل  الصاعــد 
أندرخلــت وجينــت املنافســني فــى 
الــدورى البلجيكــي، لبحــث إمكانية 
التعاقد معــه خال فترة االنتقاالت 

الصيفية احلالية.
إدارة  أن  علــى  شــدد  املصــدر 
الزمالــك لم تتلق أى عرض رســمى 
لكنــه  اآلن،  حتــى  الاعــب  بشــأن 
متابعتــه لــم تتوقــف عــن أندرخلت 
وجينــت فقــط، بــل امتــدت أيضــا 
اإلجنليــزي،  يونايتــد  لنيوكاســل 
مجــددا  رينجــرز  اهتمــام  بجانــب 

باحلصول على خدماته.

مصطفــى محمــد مييــل بدرجــة 
أكبر نحو االحتراف فى ســن مبكر، 
خاصــة وأنــه لم يتجــاوز الـ23 عاما 
بعد، رغم متسك مسؤولى الزمالك 

باستمراره، حسب املصدر.
وبات مصطفى محمد، جنم فريق 
أنظــار  محــط  املصــري،  الزمالــك 
العديــد مــن الفــرق األوروبية خال 
املســتويات  بعــد  األخيــرة،  اآلونــة 
املتميــزة التــى قدمهــا مــع "القلعــة 

البيضاء" على األصعدة كافة.
املهاجــم الشــاب الواحــد يعيــش 
أفضــل فتراتــه الكروية بعــد عودته 
إلــى الزمالــك هــذا املوســم، عقــب 
انتهــاء فتــرة إعارتــه بــني صفــوف 

هجــوم  ليقــود  اجليــش،  طائــع 
فــى  باقتــدار  األبيــض  الفــارس 

مختلف البطوالت، محليا وقاريا.
منحــه  محمــد  مصطفــى  تألــق 
األساســية  التشــكيلة  فــى  مكانــا 
ملنتخــب مصــر األوملبــي، وســجل 4 
أهــداف قــاد بهــا "الفراعنــة" للقب 
 23 حتــت  األفريقيــة  األمم  كأس 

عاما للمرة األولى فى تاريخه.
عرضــا  تلقــى  الزمالــك  مهاجــم 
رســميا لانتقال إلــى فريق رينجرز 
املاضــي،  ينايــر  فــى  االســكتلندى 
إدارة  مجلــس  متســك  أن  غيــر 
ناديــه باســتمراره، حال عــدم إمتام 

الصفقة.

كشــفت صحيفــة "عــكاظ" الســعودية مــن خال 
مصادرهــا داخــل نــادى احتــاد جــدة عــن مفاجــأة 
بشــأن صفقة، أحمد حجازي، مدافع الفريق األول 

لكرة القدم بنادى وست بروميتش ألبيون.
وارتبــط اســم حجــازى بإمكانيــة الرحيــل عــن 
الفريــق اإلجنليــزى لانتقال إلى نظيره الســعودى 
فــى امليركاتــو الصيفــى احلالــى قبل إغــاق نافذة 

االنتقاالت مساء اليوم، األحد املاضى.
وأفــادت الصحيفة الشــهيرة أن إدارة احتاد جدة 

قد توصلت التفاق مع وست بروميتش ألبيون على 
ضم حجازي.

ويلعــب حجازى مع وســت بروميتــش منذ صيف 
عــام 2017، عندمــا انتقــل إلى صفوفــه قادًما من 

األهلى بطل الدورى املصري.
اجلديــر بالذكــر أن حجــازى كان قد شــارك فى 
آخــر مباريــات وســت بروميتــش أمــام بيرنلــى فى 
الــدورى اإلجنليــزى املمتــاز والتى انتهــت بالتعادل 

السلبى 0-0.

أندية أوروبية تخطط خلطف مصطفى محمد

احتاد جدة يتوصل التفاق مع وست بروميتش لضم حجازى

رحيل 
البلدوزر

فرحة »لني«
يتقدم الزميل رامى 

عبد احلميد بأرق 
التهانى القلبية لشقيقته 

»نسمة« مبناسبة قدوم 
مولودتها األولى »لني 

محمد أمني«،داعيا املولى 
عز وجل أن يجعلها من 

الذرية الصاحلة وقرة عني 
والديها. 

 االهلى حسم التعاقد مع بدر بانون وطاهر محمد طاهر ويخطط لخطف رجب 
بكار.. والزمالك أوشك على التعاقد مع عمر خربين ويفاوض ايفونا

محمد عبدالعزيز

إسالم أسامة

اجتمــع حســام البدرى املديــر الفنــى للمنتخب األول، 
مــع شــوقى غريب املدير الفنــى للمنتخب األوملبى مبقر 
االحتــاد املصــرى لكــرة القــدم، بحضــور محمــد بركات 
مديــر املنتخــب األول والدكتــور عــاء عبــد العزيز مدير 
املنتخــب االوملبــى للتنســيق والترتيــب للمعســكر القادم 

للمنتخبني األول واألوملبى خال املرحلة املقبلة.
ومن جانبه أشاد شوقى غريب باالجتماع الذى مت فى 
إطار ودى يعكس التناغم بني الفرق الوطنية لصالح كرة 

القدم املصرية.
وأكــد غريــب على أن جميــع املنتخبــات الوطنية تدعم 
وتؤازر الفريق الوطنى فى معسكره القادم لتجاوز مباراتى 

توجو والتأهل لألمم االفريقية بالكاميرون 2021.
وقــال غريــب، إنه بعد التشــاور والتنســيق مع الكابنت 
حسام البدرى مت االتفاق على انضمام خماسى املنتخب 
االوملبى مصطفى محمد ورمضان صبحى وأكرم توفيق 
وأحمــد ابــو الفتــوح وطاهــر محمــد طاهــر لتدريبــات 

املنتخب األول فى معســكره املفتوح القادم على أن يكون 
هناك تقييم للموقف قبل إعان قائمة املنتخب الوطنى 

النهائية.
وأضــاف، أن املرحلــة املقبلــة تتطلــب تضافــر اجلهود 
مــن أجــل حتقيق األهــداف املرجــوة جلميــع املنتخبات، 
سواء على مستوى املباريات الرسمية للمنتخب األول أو 

برنامج إعداد املنتخب االوملبى الوملبياد طوكيو.
وكان شــوقى غريب قد أعلن منذ أيام قائمة املنتخب 
األوملبــى املبدئيــة والتــى تضــم ٤0العبــا علــى أن يكــون 
هناك حرية كاملة حلســام البــدرى فى اختيار العناصر 

التى يختارها املنتخب األول.
يذكــر أن املنتخــب االوملبــى ينطلــق معســكره املفتــوح 
أول نوفمبــر اســتعدادا ألداء مباراتــني وديتــني أحداهمــا 
مــع املنتخــب البرازيلى يوم 1٦ نوفمبر باســتاد اجلوهرة 
بالســعودية، وتكــون املباراه الثانية يــوم 1٣ نوفمبر جارى 

حتديد طرفها.

كواليس اجتماع حسام البدرى وشوقىغريب
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البنك األهلى املصرى يوقع اتفاقية تعاون مع شركة شمال القاهرة 
لتوزيع الكهرباء لتوفير حلول رقمية للمدفوعات

وقع البنك األهلى املصرى اتفاقية تعاون مع 
شــركة شــمال القاهــرة لتوزيع الكهربــاء بهدف 
توفيــر حلــول رقميــة وإتاحــة خدمات الســداد 
ملســتحقات  التحصيــل  مبراكــز  اإللكترونــى 
 POS الشــركة من خــال ماكينات نقاط البيع

للعماء حاملى البطاقات البنكية.
حيــث صــرح كــرمي ســوس الرئيــس التنفيــذى 
للتجزئــة املصرفية والفروع بالبنك األهلى املصرى 
أن هذا التعاون يأتى ضمن اخلطط االستراتيجية 
للبنك الهادفة إلى نشر ثقافة استخدام اخلدمات 
املصرفيــة اإللكترونية ودوره الفعــال واملتنامى فى 
تفعيل مبدأ الشمول املالى ودعم منظومة التحول 
الرقمــى واالنتقال ملجتمع أقل اعتمادا على النقد 

وهو أحد مستهدفات الدولة.
واضاف ســوس ان تقدمي خدمات الدفع من 

خــال نقــاط البيــع اخلاصــة بالبنــك األهلــى 
املصــرى يأتــى فى إطــار التعاون املشــترك بني 

البنك وشــركة شــمال القاهرة لتوزيــع الكهرباء 
حيث يتيح البنك ماكينات POS كمرحلة أولى 

مبراكــز التحصيــل اخلاصــة بشــركة الكهرباء 
وحتصيــل  االشــتراكات  ســداد  تتيــح  والتــى 
الفواتير وشــحن العدادامتســبقة الدفع ســعيا 
لتلبيــة احتياجات شــرائح متعــددة من العماء 
وللتيسير عليهم مبا سينعكس على زيادة قبول 

العماء الستخدام وسائل الدفعااللكترونية. 
مشــيرا الىان هذا التعاون يسعى إلى تشجيع 
اســتبدال  علــى  البنكيــة  البطاقــات  حاملــى 
تعاماتهــم النقديــة بالتعامــل االلكترونــى الــذى 
يتيحــه البنــك مع إمكانية قبــول جميع بطاقات 
الدفــع اإللكترونــي، مؤكــدا علــى تزايــد معدالت 
تعامل العماء بالوســائل الرقمية بشكل ملحوظ 
فــى الفتــرات األخيــرة، خاصة فى ضوء انتشــار 
فيــروس كورونــا املســتجد والــذى يتطلــب تقليل 

التعامل النقدى مراعاة ملعايير الصحة العامة.

ضمن الخطط االستراتيجية للبنك الهادفة إلى نشر ثقافة استخدام الخدمات المصرفية اإللكترونية 

فى إطار املبادرة الرئاسية »حياة كرمية«  اختتمت 
مؤسســة مصــر اخليــر و  QNB األهلــى فعاليات 
تطوير مدرســة النهايا االبتدائية والتى تخدم أكثر 
مــن 594 طالــب بقريــة النهايــا مركــز ديــروط فى 
محافظة أسيوط حيث انها  تعد املدرسة الوحيدة 
ألهالى املنطقة مما يســاهم بشــكل كبير فى نشر 

اخلدمات التعليمية ألهل القرية. 
شــهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات 
 QNB و  اخليــر  ومصــر  والتعليميــة  التنفيذيــة 

األهلي.
شــهدت املدرســة عمليــة تطويــر شــاملة مــن 
خــال تطويــر الفصــول والبنية التحتيــة بجانب 
توفيــر األدوات للطاب وذلك بتمويل مباشــر من 
QNB األهلــى ورعايــة ودعــم محافظــة أســيوط 
وتنفيذ مؤسســة مصر اخلير من خال التواجد 

املجتمعى مبكتب مصر اخلير باحملافظة. 
وصــرح الدكتــور صابــر حســن رئيــس قطــاع 
التعليــم مبؤسســة مصــر اخليــر أن التعــاون مع 
QNB  األهلــى ال يعــد األول مــن نوعــه، حيــث 
مت  إنشــاء و تطوير 8 مدارس للتعليم األساســى 
حتــى اآلن من قبل الطرفني ليصل عدد الطاب 
املســتفيدين من اخلدمــات التعليمية  إلى  5000 
طالب وطالبة مما يعكس حرص مؤسســة مصر 
اخليــر بالتعــاون مــع  QNB األهلــى علــى دعــم 
منظومــة التعليــم مبصــر خاصــة بالقــرى األكثر  

استحقاقا. 
كما عبر املسئولون مبؤسسة مصر اخلير عن 
ســعادتهم وشــكرهم إلدارة  QNB  األهلــى علــى 
الفكــر التنمــوى  الــذى يتبنــاه البنك متاشــيا مع 
هدف مؤسســة مصر اخلير وهو تنمية اإلنسان، 
متمنيــني رعايــة املزيد من املشــروعات املشــتركة 
والتــى تهــدف إلــى  توفيــر اخلدمــات التعليمية 

للقضاء على اجلهل بقرى وجنوع مصر. 
الشــهداء  تطويــر مدرســة  ويتــم حاليــا  هــذا 
اإلســماعيلية  مبحافظــة  للبنــات  اإلعداديــة 
واملخطــط افتتاحهــا مــع بداية الفصل الدراســى 
الثانى من العام الدراســى 2020- 2021 باإلضافة 
إلى عدد من   املشروعات األخرى لتطوير املدارس 

املرجح تنفيذها بالتعاون مع QNB األهلى 

يأتــى تبــرع QNB  األهلــى  لهــذا املشــروع فــى 
إطــار حرصــه علــى دعــم العمليــة التعليميــة و 
إميانا منه بأن اجليل الناشــئ هم قادة املستقبل 
وبــأن دوره ال يقتصــر فقــط علــى كونــه من أكبر 
املؤسســات املاليــة العاملــة بالســوق املصرى  بل 
يتعــداه ليصبــح واحــدا مــن املشــاركني الفاعلــني 
فــى تنميــة املجتمعــات احملليــة علــى مســتوى 

محافظات اجلمهورية. 
وقــد أعــرب إيهــاب رأفــت الرئيــس التنفيــذى 
للعمليــات فى QNB األهلى عن ســعادته البالغة 
بإجناز هذا املشروع الهام - بالتعاون مع مؤسسة 
مصر اخلير- الذى يتيح مئات الفرص التعليمية 
للطاب فى سن اإللزام باملناطق التى حتتاج إلى 
خدمات تعليمية، كما أضاف أن   QNB  األهلى 
مبــا لــه من دور كبيــر فى النشــاط املجتمعى لن 
يتوانــى عــن تقدمي كافة أنواع  الدعم التى تهدف 
إلى حتقيق »تنمية مستدامة حقيقية وملموسة.«
وتأتــى هذه املبــادرة ضمن العديد من املبادرات 
األخرى التى تهدف لدعم أكبر قدر من املؤسسات 

التعليمية فى مصر.

مصر اخلير و  QNB األهلى يتعاونان لدعم 
املنظومة التعليمية مبحافظة أسيوط 

ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة

تفعيًا الستراتيجية التحول الرقمى التى 
يتبناها مصرف »أبوظبى اإلسامى - مصر«، 
أطلق البنك أحدث وســائل الدفع اإللكترونى 
الاتامسية »BEAT«، فى سبتمبر املاضي، 
 CARD املباشــر  اخلصــم  بطاقــات  علــى 
WORLD DEBIT، وهى وسيلة الدفع األكثر 
ســرعًة وأماناً. حيث تعتمــد على تكنولوجيا 
تســمح  التــى  الاتامســية،  املدفوعــات 
حلاملهــا بســداد قيمة مشــترياته وخدماته، 
ممــا يتيح التمتع بتجربة تســوق جديدة من 

نوعها محلياً ودولياً.
ويأتــى إطاق »BEAT« فــى إطار اجلهود 
املستمرة من إدارة البطاقات بالبنك لتقدمي 
أحــدث تقنيــات الدفع اإللكترونــي، ومواكبة 
منهــم ألحــدث التقنيــات الذكيــة املعروفــة 
بإســم »موضــة اإللكترونيــات«، والتى تلقى 
فــى أنحــاء العالــم لــدى كل  كبيــراً  قبــوالً 
مســتخدميها بجميــع فئاتهــم وخاصة فئة 
الشــباب، التى متثل التكنولوجيا جزًء هاما 

من نشاطه اليومي.
ومن جانبه، صرح السيد/ محمد على - 
الرئيــس التنفيذى والعضو املنتدب ملصرف 
أبوظبــى اإلســامى - مصــر، بــأن »إطــاق 
»BEAT« أحــدث وســائل الدفــع اإللكترونى 
الاتامسية، يأتى متاشيا مع إستراتيجيتنا 
للتحول الرقمى واستخدام أحدث األساليب 
الذكيــة فى تكنولوجيــا اخلدمات املصرفية 
وملواصلــة جهودنــا املســتمرة لتوفير أحدث 
أمانــا  واألكثــر  املتطــورة  الدفــع  وســائل 
لعمائنــا لتيســير معاماتهــم املالية«. كما 
تتوافــق BEAT«« مع معاييــر البنك املركزى 
املصــرى اخلاصــة ببطاقات ووســائل الدفع 
الاتامســية فــى مصــر، والتــى قــد قــام 
بإصدارهــا بهــدف دعــم وحتفيز اســتخدام 
وســائل وقنــوات الدفع اإللكترونيــة للتحول 
إلــى اقتصاد رقمى أقــل اعتماداً على أوراق 
النقــد ومــن أجــل حتقيــق الشــمول املالــي، 
وذلــك لتمكــني العمــاء مــن االســتفادة من 
املزيد من اخلدمات باســتخدام التكنولوجيا 

احلديثــة وتطبيقاتهــا، وتوظيفهــا بالشــكل 
األمثــل من أجــل تطوير األداء وتعزيز القدرة 

التنافسية.
وأضــاف: »أدت أزمــة فيــروس كورونا إلى 
تزايد أعداد مستخدمى التكنولوجيا املالية 
البنكيــة، فمــن املتوقع أن تشــهد املعامات 
اإللكترونيــة دَفعــة قوية فى غضــون الفترة 
أبوظبــى  يســعى مصــرف  لذلــك  املقبلــة. 
منتجــات  إلصــدار  مصــر   - اإلســامى 
تكنولوجية رقمية، كونها متثل رهان القطاع 
املصرفى فى الفترة املقبلة، مما كان حافزًا 
ملصــرف أبوظبى اإلســامي- مصــر ليكون 
 »»BEAT رائــدا فــى هــذا املجــال بإطــاق
التــى تلقى قبــوالً كبيراً فى العديد من دول 

العالم«.
وتعــد »BEAT« هى الوســيلة األحدث فى 
عالم املدفوعات الإللكترونية الاتامســية، 
املشــتريات  قيمــة  ســداد  وتتيــح حلاملهــا 
ومعامات الســحب النقدى واالستعام عن 
الرصيــد )داخــل وخــارج مصر(، عــن طريق 
جهــاز الكترونــى ميكــن إرتــداءه كملحقات، 
تكــون ضمــن املابس كاإلســورة االلكترونية 
التــى يتــم ارتدائهــا مبعصــم اليــد وإجنــاز 
املعاملة بشــكل آمن وسريع مبجرد متريرها 
على أى نقط بيع الكترونية POS فقط فى 
حالــة دعمها أو دعم ماكينة الصراف اآللى 
خلاصيــة الـCONTACTLESS، مما يتيح 
التمتع بتجربة تسوق جديدة محلياً ودولياً.

كمــا أنهــا تتميــز بتصميــم أنيــق خفيف 
الــوزن ومقــاوم للمــاء، ولهــذا فهــى مبتكــرة 
وعصرية بحيث يتمكن العميل من ارتدائها 
علــى مــدار اليــوم، وخــال القيــام مبهــام 
عديدة من تسوق وعمل وممارسة الرياضة.
وميكــن للعمــاء إصــدار وســيلة الدفــع 
اإللكترونــى BEAT«« ألول مــرة مــن خــال 
شــبكة فــروع مصرف أبوظبى اإلســامى - 
مصر، وميكــن االطاع على تفاصيل ومزايا 
WWW. مــن خــال موقــع البنــك »»BEAT

.ADIB.EG

أعلن بنك عوده مصر، عن إطاق خدمات املعامات املصرفية الدولية لعماء 
الشركات إلدارة النقد، والتى تهدف إلى تسهيل عمليات املدفوعات للشركات.

وبحســب بيــان صــادر عن بنك عوده مصــر، يأتى ذلك فى إطــار دعم البنك 
للشــركات فى مصر لتحقيق خطة التحول الرقمى عن طريق تقدمي اخلدمات 

املتطورة عبر القنوات اإللكترونية ومنتجات إدارة النقد.
وأكــد حــرص بنــك َعــوده -مصــر، علــى توظيــف التكنولوجيــا احلديثــة فى 
اخلدمــات املاليــة، إذ ينعكــس ذلــك فــى خدمــات الدفــع اإللكترونــى ومجموعة 
 AUDI للشــركات  البنكــى  اإلنترنــت  كخدمــة  البديلــة،  املصرفيــة  احللــول 

BUSINESS ONLINE الذى خضع لعملية تطوير قوية منذ بداية 2019.
وكشــف أنــه مــن املقرر إطــاق خدمــة اإلنترنــت البنكى للشــركات فى خال 
األســابيع املقبلــة، متضمنــة خدمات جديــدة منها املعامــات التجاريــة الدولية 
)اســتيراد وتصديــر وخطابــات الضمــان(، ربــط الودائع، حتويــل رواتب املوظفني 
أو مدفوعــات للمورديــن عــن طريــق قيــام الشــركة برفــع ملــف يحتــوى بيانــات 
 AUDI PAY BUSINESS”املوظفني أو املستفيدين وبيانات التحويات عن طريق
PORTAL” والتــى ســوف تتضمن أيضــا خدمة املدفوعات احلكومية للشــركات 
لدفــع الضرائــب، اجلمارك، التأمينــات االجتماعية، مدفوعــات النافذة املوحدة، 

مدفوعات املواطن وغيرها.
كمــا ســيتيح البنك املزيد مــن اخلدمات البنكية الرقمية مــن خال الهواتف 
الذكيــة مثــل تطبيــق AUDI ONLINE، ليقــوم بتســهيل خدمــات الدفع بطريقة 
ســهلة، آمنة، وذكية والتى تســمح للشركات اســتخدام جميع خصائص اإلنترنت 

البنكى من خال الهواتف الذكية.
ويقــدم بنــك عــوده مجموعــة مــن اخلدمــات املصرفيــة للشــركات لتســهيل 
معاماتهم املالية، منها بطاقات اإليداع النقدى والبطاقات االئتمانية للشركات، 
وخدمة حتصيل ونقل األموال والقروض، باإلضافة إلى متويل الشركات الصغيرة 
بقــرض يصــل إلــى 7 مليون جنيه مصــرى ملدة تصل إلى 5 ســنوات حيث ميثل 
هذا النوع أحد حلول التمويل متعددة األغراض التى تدعم العماء على حتقيق 

مختلف أهدافهم.
ويقوم البنك بتوفير مجموعة واســعة من برامج التمويل للشــركات الصغيرة 
التــى تلبــى أغلب احتياجات العمــاء، مبا فى ذلك القطاعــات الصناعية وغير 
الصناعيــة والشــركات واملكاتــب املهنية وقطاع اخلدمات الطبيــة والبترول وغير 

ذلك من األنشطة التجارية والصناعية على اختاف أنواعها.

انطاقــاً من حرص بنك مصر على دعم 
جهــود الدولــة يف حتقيــق الشــمول املالــي 
اتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية 
املستدامة، قام البنك باملشاركة يف فعاليات 
األسبوع العاملي للشمول املالي واليوم العاملي 
لادخار حتت رعاية البنك املركزي املصري، 
ويأتــي ذلــك اميانــاً منــه بأهميــة حتقيــق 
الشمول املالي والذي يهدف إلى متكني كافة 
شــرائح املجتمــع من الوصول إلــى املنتجات 
واخلدمــات املاليــة التــي تلبــي احتياجاتهم 
املختلفة منها على ســبيل املثال؛ حســابات 
توفيــر، وحســابات جاريــة، وخدمــات الدفع 
واالئتمــان،  التمويــل  والتأمــني،  والتحويــل، 
وقــد حرص البنــك على توفيــر العديد من 
املزايــا والعــروض املجانية التــي تخدم كافة 
العماء وباألخص فئة الشــباب كونهم الفئة 
األكبر اتســاعاً يف املجتمع، وذلك طوال مدة 
الفعاليــات يف الفترة مــن 15 أكتوبر إلى 31 

أكتوبر.
مــن  العديــد  مصــر  بنــك  ويتيــح  هــذا 
املنتجــات واخلدمات املاليــة املختلفة مبزايا 
وعــروض مجانيــة خــال فعاليات األســبوع 
العاملــي  واليــوم  املالــي  للشــمول  العاملــي 
فتــح  املثــال؛  ســبيل  علــى  منهــا  لادخــار 
حســابات للعمــاء اجلــدد بــدون مصاريف 
وبــدون حد أدنى لفتح احلســابات، إمكانية 
احلصــول على بطاقة ميزة للخصم الفوري 
أو البطاقــة الكاســيكية للخصــم الفــوري 
مجانــاً، هذا كما ميكن للعماء من ســن 16 
ســنة وحتى 30 ســنة احلصول على بطاقة 
BM  أو بطاقــة  GO مجانــاً،  أمــا بالنســبة 
للعماء األقل من 16 ســنة يتم اعفائهم من 
مصاريــف اصدار البطاقــة املدفوعة مقدماً 
والتــي  الشــباب  برنامــج  ضمــن   TEENS
تتمتــع بالعديد مــن العــروض واخلصومات 
يف العديــد مــن األماكن املختلفة خال فترة 
احلملة، باإلضافة إلى تواجد موظفي البنك 
خــارج الفروع بالعديد مــن أماكن التجمعات 
بأكثر من 560 مكان منها على ســبيل املثال 
ال احلصر ) اجلامعات - املدارس - النوادي 
املــواالت   - الشــباب  مراكــز   - الرياضيــة 
التجاريــة .....( خــال فتــرة الفعاليــة وذلك 
البنــك وفتــح  لتقــدمي منتجــات وخدمــات 

احلسابات للعماء.
ومن اجلدير بالذكر أن بنك مصر يعتبر 
من أوائل البنوك التي ساهمت يف التثقيف 
والشــمول املالــي منذ اطاقــه مبصر عام 
2014 حتــت رعاية البنــك املركزي املصري، 

القوميــة  باللجنــة  عضويتــه  خــال  مــن 
للتثقيــف املالــي ودعمه للمبــادرة القومية 
للتثقيف املالي »عشــان بكرة«، والتي كانت 
تســتهدف تثقيف كافــة فئات املجتمع من 
الناحية املالية، سعياً لدمج غير املتعاملني 
مــع القطاع املالي والقضاء على االقتصاد 
غير الرســمي، مــروراً بكافة االحداث التي 
ســاهمت مبــا نحــن فيــه األن مــن نتائــج 
إيجابية ومبشــرة والدعم املستمر من قبل 
البنك املركزي املصري، بداية من التثقيف 
املالــي وصوالً إلى الشــمول املالي والتوجه 
إلى التحــول الرقمي وغيرها من االحداث 
واملبــادرات الهامة، هــذا ويعمل بنك مصر 
بالتــوازي على عدة محــاور منها؛ االهتمام 
الدائــم بالتثقيــف املالــي للعمــاء وغيــر 
العمــاء بالعديــد مــن املبــادرات بالتعــاون 
مــع كافــة اجلهــات املعنيــة والتركيــز على 
الفئــات )املــرأة، الشــباب، رواد األعمــال(، 
بكامــل طاقتــه  بنــك مصــر  يعمــل  كمــا 
لتطويــر واســتحداث املنتجــات املصرفيــة 
التــي تناســب كافــة الفئــات العمرية ومبا 
يتماشــى مع التطــور التكنولوجي احلالي، 
ملواكبــة تطلعــات العمــاء وكذلــك مراعاة 
مــع  املتعاملــني  »غيــر  املهمشــة  الفئــات 
البنــوك« ســعياً لتضمينهــم والوصول إلى 

الشمول املالي.
ومتاشــياً مع سياســات املجلــس القومي 
خفــض  بهــدف  االلكترونيــة  للمدفوعــات 
استخدام أوراق النقد خارج القطاع املصريف 
ودعم وحتفيز اســتخدام الوســائل والقنوات 
اإللكترونيــة يف الدفــع بــدالً عنــه، فقــد قام 
البنك بتقدمي حلول مختلفة مليكنة املرتبات 
العــام  األعمــال  قطــاع  لشــركات  موجهــة 
واخلاص عن طريق تقدمي مجموعة متنوعة 
)بطاقــات  املرتبــات  منتجــات حتويــل  مــن 
مرتبات - حسابات مرتبات(، وذلك بخاف 
تقــدمي خدمة الســداد اإللكتروني للضرائب 
واجلمــارك، هذا باإلضافة إلى وجود خدمة 
CPS للشــركات ممــا يســمح للعمــاء بدفع 
الضرائب، والرسوم اجلمركية أو غيرها من 
الرســوم احلكوميــة مــن مكاتبهــم إلكترونياً 
الصغيــرة  املشــروعات  أصحــاب  ودعــم   .
واملتوســطة ضمن مبــادرة »رواد النيل« حتت 
رعايــة البنك املركزي املصــري، حيث تهدف 
رواد األعمــال  إلــى مســاندة  املبــادرة  هــذه 
الناشــئة يف  الشــركات  وتشــجيع  الشــباب 
القطاعــات االقتصاديــة املختلفة من خال 

تقدمي الدعم لها.

مصرف »أبوظبى اإلسالمى - مصر« يطلق أحدث 
»Beat« وسائل الدفع اإللكترونى الالتالمسية

بنك عوده مصر يطلق خدمات املعامالت 
املصرفية الدولية للشركات إلدارة النقد

»بنك مصر« يشارك بفاعلية فى فعاليات األسبوع العاملى للشمول 
املالى واليوم العاملى لالدخار برعاية البنك املركزى املصرى

فى إطار حرصه على توظيف التكنولوجيا الحديثة 

إيهاب رأفت:  QNB  األهلى بما له من دور كبير 
فى النشاط المجتمعى لن يتوانى عن تقديم 

كافة أنواع  الدعم التى تهدف إلى تحقيق »تنمية 
مستدامة حقيقية وملموسة.«


