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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

يشن أردوغان حربًا فى الداخل وعلى الصعيد الدولى ٧١
منذ أواخر عام 2013 للبقاء فى السلطة والتستر 

على فساده. فهو يعلم بالتأكيد أنه إذا ترك المنصب 
بطريقة ما فسيتم محاكمته، ليس فقط بسبب 

فساده وفساد أفراد أسرته، لكن أيضًا بسبب جرائم 
ضد اإلنسانية التى ارتكبها

سر األمريكى الغامض الذى يدير ثروات عائلة شيطان تركيا

ومت إجــراء اختبــارات القبــول املؤقــت حملطــة الطاقــة فــى أبريل 
.2017

فــى اآلونــة األخيــرة، وخالل اجتمــاع 20 يونيــو 2020 مع وفد 
تركــى فى طرابلس، حيث متت مناقشــة انقطــاع التيار الكهربائى 
فى ليبيا، ورد أن وزارة التجارة التركية طلبت من شــركتى "كاليك 
أنيرجي" وشركة "كاليك هولدنغ" وشركات أخرى تقدمي مقترحات 

مشاريع بشأن مشكلة الكهرباء فى ليبيا.
توســعت شــركة "كاليك القابضة" بشكل ســريع فى ظل حكومة 
أردوغــان مبشــاركة األخويــن البيرق من خالل صفقات مشــبوهة 
شــملت ثمانــى شــركات خارجيــة فــى مالطــا، وفًقــا ملــا ورد فــى 

"برادايس بيبرس".
وبصفتــه وزيــرا للماليــة، لم يكــن من قبيل املصادفــة أن يصدر 
بيــرات البيــرق تشــريًعا للعفو الضريبى التفضيلى املعروف باســم 
"قانون ســالمة الثروة"، الذى كتبه زمالؤه الســابقون فى "كاليك"، 
ممــا يســمح ألحمد كاليك بإعادة مبالــغ غير محدودة من األموال 

اخلارجية إلى تركيا " معفاة من الضرائب".
2. اجلانب الليبي: عبد احلميد دبيبة

على الوجه االخر من العملة، هناك عائلة الدبيبة، من مدينة 
مصراتــة الصناعيــة فى ليبيــا، املقربة من أردوغان نفســه التى 
ســاعدت فــى تســهيل تدخل تركيا فــى احلرب األهليــة الليبية. 
عائلــة الدبيبــة تعتبــر متفقة سياســياً مع أردوغــان، حيث يُنظر 
إليها على أنها قريبة من اإلخوان املسلمني فى ليبيا ومن املفتى 
العام الليبى صاحب النفوذ السابق. لكن أهم شيء هو ببساطة 
املــال، فقــد جــرى منح عقــود بنية حتتيــة تصل قيمتهــا الى 19 
مليــار دوالر لشــركات تركية من قبل هيئــات الدولة الليبية التى 
يســيطر عليها أبناء عمومة وأشقاء زوجة عبد احلميد الدبيبة، 

استفادت شركات التركية التى كان رؤساؤها مقربون من رئيس 
الدولة التركية من هذه العقود الليبية، لكن رمبا كان أفضل مكان 
للبــدء هــو األقــرب إلى الوطن. فقــد لعب صهر أردوغــان، بيرات 
البيرق، دوًرا مهًما، سواء خالل فترة عمله القصيرة فى الصناعة 
اخلاصــة أو كوزيــر للطاقة واملــوارد الطبيعية )2015 - 2018( ثم 

وزيرا للخزانة واملالية حتى 10 نوفمبر 2020.
مت تعيــني بيــرات البيــرق كرئيــس تنفيــذى ملجموعــة كاليــك 
القابضــة لإلعــالم والطاقة فــى عام 2007 مبجــرد حصوله على 
درجة املاجستير فى إدارة األعمال فى سن 29 بعد زواجه من ابنة 
أردوغان إسراء، واستمر فى هذا املنصب حتى أواخر عام 2013. 
وتعتبــر شــركة "كاليــك القابضــة"، اململوكــة ألحمــد كاليــك، أحد 
معــارف أردوغــان املقربــني، مجموعــة تركية معروفــة بالصفقات 
املربحــة التــى جــرى احلصول عليها مــن خالل احلكومــة التركية 

والدول األخرى التى يرتبط أردوغان بعالقات وثيقة معها.
املجموعــة  علــى  أيًضــا  القابضــة  كاليــك  شــركة  اســتحوذت 
اإلعالميــة التركيــة ATV-Sabah )تركوفــاز( املقربة من أردوغان 
فــى عــام 2007 مقابــل 1.1 مليــار دوالر من خالل قــروض بنكية 
حكوميــة مشــكوك فيهــا وغير قانونية. وشــقيق بيرات، ســرحات 
البيــرق، هــو نائب رئيــس املجلس التنفيــذى لتركوفــاز ميديا منذ 
عــام 2007. وتعتبــر "تركوفــاز ميديا" التــى تبث باللغتــني التركية 

واإلجنليزية، آلة دعاية تقف خلف أردوغان.
علــى مــدار الســنوات الســت املاضيــة، قامــت شــركة "كاليــك 
إنرجــي" ببنــاء واحــدة مــن أكبر محطــات الطاقة فــى ليبيا، وهى 
"محطة اخلمس لتوليد الطاقة ذات الدورة البســيطة بقدرة 550 

ميجاوات"، التى تقع على بعد 62 مياًل شرق العاصمة طرابلس
وفًقــا لشــركة كاليك القابضة، بــدأ البناء األولى فى عام 2014 

تعامالتــه غيــر املشــروعة فــى تركيــا وخارجهــا وفــى ليبيا وفى 
أماكن أخرى من العالم.

كان لصحيفــة "ذا أنفســتغيتيف جورنــال" الســبق فــى تلقــى 
ملــف مــن مقــدم بــالغ ليبى غاضب مــن الهدر الذى شــهده فى 
منصبــه اإلنشــائى املتواضــع. وكان أحد عقــود احلكومة الليبية 
التــى وثقها مقــدم البالغ مبثابة جرمية ســرقة مكتملة األركان. 
ففــى عــام 2009، جــرى إنفاق أكثــر من 197 مليــون دينار ليبى 
علــى عقــد بقيمــة 161 مليون دينار )ما يعــادل 258 مليون يورو 
بسعر صرف 1.6 للدينار مقابل اليورو فى ذلك الوقت( لترميم 
جامعة العرب الطبية فى بنغازي، ولم يتم االنتهاء سوى من ٪2 
فقط من املشــروع. لم تكن هذه حالة اســتثنائية بأى حال، حيث 
يدرك الليبيون أنهم كانوا اخلاسرين، لكن القليل منهم كان على 

دراية بهوية الفائزين.
فقد فتحت قيادة رجب طيب أردوغان الذى تولى السلطة فى 
تركيــا كرئيــس للوزراء مــن 2003 إلى 2014 ثــم كرئيس للبالد، 
املجــال أمــام صناعــات البنــاء والطاقــة لتصبــح إحــدى القــوى 
الدافعة لالقتصاد التركي. وشــكلت عقــود مبليارات الدوالرات 
فــى ليبيــا جــزًءا مهًمــا مــن هذه اإليــرادات فــى عهــد القذافى 
)فــى ظل وجــود أكثر من 25000 موظف فى الشــركات التركية 
فــى ليبيــا قبــل ثــورة 2011( وبعدهــا. ولــم يكن مثيرا للدهشــة 
أن العمــوالت كانت وســيلة أساســية ملكافأة الدائــرة املقربة من 

أردوغان، وحتى أردوغان نفسه.
انفتــح املقاولــون األتــراك على العالم للمــرة األولى من خالل 
ليبيــا، وذلــك عن طريق شــركة "STFA"، وهى أول شــركة تركية 
حصلــت علــى عقد فــى ليبيا فى عــام 1972 )كانت معظم ليبيا 
مقاطعة تابعة لإلمبراطورية العثمانية ملدة ثالثمائة عام(. وبعد 
أن قام القذافى بتســوية تعويضات لوكربي، تخلى عن أســلحته 
الكيماويــة فى ديســمبر 2003 وجرى دمجــه جزئًيا فى املجتمع 
الدولــى وتســارعت مشــاريع البنــاء فــى البالد. فــى 25 نوفمبر 

2009، وقعت ليبيا اتفاقية استثمار ثنائية مع تركيا.
توقفــت غالبيــة العقود فى عهد القذافى مع تغيير النظام فى 
عــام 2011 بســبب التكلفة الباهظــة والعموالت وعــدم االلتزام 
بالتنفيــذ، لكــن فى عــام 2020 أرســلت تركيا مبســلحني وبعتاد 
للحفــاظ علــى حكومــة طرابلــس املعترف بهــا من قبل 

األمم املتحدة للوقوف على قدميها.
فــى مقابــل ذلك جرى إحيــاء العديد من عقود 
البنــاء الفاســدة التــى منحــت لشــركات تركيــة 
خــالل ســنوات القــذايف. ففــى خريــف عــام 
2019، متكــن أردوغــان مــن توقيــع معاهــدة 
جديــدة مــع ليبيــا، وهــى صفقــة بحريــة بــني 
ليبيا وتركيا، متنح تركيا ســيطرة واســعة على 
طــرق نقل الغــاز الطبيعى فــى البحر األبيض 
املتوســط وحقوق التنقيب عــن النفط والغاز. 
عــالوة علــى ذلــك، طلــب أردوغــان أيًضــا من 
فايز الســراج منح املزيد من العقود للشــركات 
التركيــة، مما دفع ليبيا إلى منح شــركات 
تركيــة عقــودا جديدة بقيمة 16 
مليــار دوالر فى عــام 2020. 
كذلــك دفــع الســراج لتركيا 
 12 قــدره  إضافًيــا  مبلًغــا 

مليــار دوالر: 4 مليــارات دوالر ودائع بدون فوائد للبنك املركزى 
التركى لدعم الليرة احملاصرة و 8 مليارات دوالر لتكلفة العملية 
العســكرية التركيــة. فقد كانــت جتارة تهدف الــى توفير الدعم 
العســكرى للعقود التى تغذيها عائدات النفط املوقعة بني تركيا 

وليبيا.
معــروف عــن إدوغــان أنه رجل "العشــرون باملائــة" منذ األيام 
األولــى لســفينة عمــدة إســطنبول فــى 1994- 1998. فقد برر 
هــذه الرشــاوى بنــاًء علــى فهمــه السياســى اإلســالموى امللتوى 
لقانون احلرب اإلســالمية الذى مينح القائد عشــرين باملائة من 

غنائم احلرب.
واعتبــر أردوغان الربيع العربى فرصة للترويج لنفســه ليكون 
الشــخص الــذى ميكن أن يقــود "األمة" والعالم اإلســالمي. لكن 
مــن وجهــة نظر أردوغان، فإن األهمية الثانية لليبيا تكمن دائًما 

فى العقود.
كان الرصيــد املســتحق البالــغ 19 مليــار دوالر يعنــى بالنســبة 
ألردوغــان أنــه إذا متكن من إجبــار احلكومة الليبية اجلديدة على 
دفع هذه األموال، فيمكنه احلصول بسرعة على حوالى 4 مليارات 
دوالر لنفســه من هذه املدفوعات. وقد أثرت هذه الرشــاوى أيًضا 
املســؤولني عــن البنيــة التحتية فى ليبيــا الذين متتعوا باســتقالل 
شــبه كامــل فى منــح العقود، غالًبــا فى ظل االنتهــاكات الصارخة 
لإلجــراءات األساســية وللفطــرة الســليمة. يعتبــر عبــد احلميــد 
الدبيبة، الذى قدم عقوًدا مبليارات الدوالرات لشركات تركية بني 
عام 2006 والثورة الليبية فى فبراير 2011، اآلن مرشحا ملنصب 
رئيــس الــوزراء فــى املؤمترات احلزبيــة التى توســطت فيها األمم 
املتحــدة والتــى جرت خالل األشــهر القليلة املاضيــة. وبالطبع لم 

يشكل دعم تركيا له مفاجأة الحد.

وســع أردوغان مخططاته للفســاد إلى ليبيا من خالل اللعب 
علــى االنقســامات فــى البــالد ملصلحتــه اخلاصة والتعــاون مع 
أشــخاص مثل عبد احلميد الدبيبة حتى يتمكن من االســتمرار 
فــى التالعــب مبســتقبل ليبيا إذا أصبــح رئيس الــوزراء املقبل. 
حتــى اآلن يبــدو أن أردوغــان يحصــل على ما يريــد، واألهم من 
ذلك أنه يغرس بذور العداء فى املســتقبل بني األتراك والليبيني 

كما فعل مع مصر.
يشــن أردوغــان حرًبا فى الداخل وعلــى الصعيد الدولى منذ 
أواخر عام 2013 للبقاء فى الســلطة والتســتر على فساده. فهو 
يعلم بالتأكيد أنه إذا ترك املنصب بطريقة ما فسيتم محاكمته، 
ليــس فقــط بســبب فســاده وفســاد أفــراد أســرته، لكــن أيًضــا 
بســبب جرائــم ضد اإلنســانية التى ارتكبها، مثل أنشــطة تركيا 
فــى ســوريا وكيــف نظــرت حكومة أردوغــان فى االجتــاه اآلخر 
للسماح لداعش وغيرها من اإلرهابيني من السلفيني اجلهاديني 
اآلخريــن باســتخدام تركيــا كقاعــدة لالنطــالق، ناهيــك عــن 
مســاعدتهم بصورة مباشــرة. من ناحية أخرى، يعانى االقتصاد 
التركــى بشــدة بعــد أن فقــد الزخم الذى اكتســبه خــالل العقد 
األول مــن القــرن احلــادى والعشــرين، ممــا أدى إلــى انخفــاض 
شــعبية أردوغــان بســرعة كبيــرة تكفــى ألن تصيبــه بقلــق مــن 

إمكانية الفوز فى أى انتخابات قادمة بدون تزوير.
مــن هــذا املنظــور، فــإن اإلدارة العميلة فــى ليبيا من شــأنها 
أن توفــر عملــة صعبــة جديــدة لالقتصــاد التركــى مثلمــا يفعل 
القطريــون؛ باإلضافة إلى فتــح جبهة فى ليبيا والزعم للجمهور 
التركى أن تركيا تســاعد إخوانها املســلمني على التكيف بشــكل 
جيــد مــع أجنــدة أردوغــان. وبهــذه الطريقــة، متكن مــن ضمان 
تدفــق نقــدى كمــا هو موضح فــى هــذا التقرير، وكذلــك توقيع 
معاهدة مع ليبيا للســيطرة على أنابيب الغاز والنفط فى البحر 
األبيض املتوسط، والكذب على األتراك بأنه يخوض حروًبا فى 
عدة جبهات، مبا فى ذلك سوريا وليبيا، ناهيك عن األرباح التى 
جناهــا صهــره والتى تقدر بعدة ماليني من الدوالرات من خالل 
بيع طائرات "بيرقدار" بدون طيار إلى احلكومة املعترف بها من 

قبل األمم املتحدة فى ليبيا.
ومــع ذلــك، توقــف هــذا التنظيــم هــذا اخلريف عندمــا قرر 

الســراج التقدم باســتقالته. لقد فوجئ أردوغان واضطر 
إلــى البحــث عن حــل ســريع. وأصبح عبــد احلميد 

الدبيبــة احلــل ألحــالم أردوغــان غير املشــروعة 
فى ليبيا. وبدأ على الفور فى دفع عبد احلميد 
الدبيبــة ليكــون رئيــس وزراء ليبيــا القادم حتى 
يتمكــن مــن احلفــاظ على مخططــه القذر بعد 

مغادرة السراج ملنصبه.
اســتمر قــادة العالــم فــى اغمــاض أعينهم 
لفتــرة طويلــة عــن فظائــع وفســاد أردوغــان. 
كان أردوغــان قــادراً علــى تخويــف األوروبيني 

من الالجئني، وعقد صفقة مع اململكة املتحدة. 
واألهم من ذلك أنه أقنع ترمب بطريقة ما بدعمه 

علــى الرغــم مــن أن احلكومــة األمريكيــة 
ومجلس الشــيوخ والكوجنرس رأوا 

قــد  وهــا  ذلــك.  خــالف 
لكشــف  الوقــت  حــان 
خــداع أردوغــان ومنع 

بلطجى العالم
صفقات أردوغان القذرة 

لالستيالء على ثروات ليبيا 
كشفت الدكتور أحمد يايال الرئيس السابق للشرطة التركية اللعبة القذرة التي يمارسها الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان الحتالل ليبيا .
يايال نشر دراسة متكاملة في صحيفة »ذا أنفستغيتيف جورنال« فضحت خيوط وتفاصيل هذه المؤامرة.. 

ننشر الدراسة خالل السطور التالية :من السهل في أغلب األحوال رؤية بشاعة حكم اللصوص بعد أن 
أصبح الواقع حقيقة دامغة ال مفر منها. فقد أفاد أولئك الذين زاروا ليبيا بأن البنية التحتية للبالد تعتبر 

متواضعة للغاية بالنسبة لدولة نفطية. ففي ليبيا ترى مشاريع البناء وقد اكتمل نصفها على أفضل 
تقدير حيث تم تنفيذ العديد من هذه المشروعات من قبل الشركات التركية التي تم إنهاء عقودها عقب 

ثورة فبراير 2011 عندما شرع الليبيون في التحقيق في األموال التي أنفقت باسمهم.

وفاء حسن

إردوغان يتفقد ميلشياته ىف ليبيا
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

إن اإلدارة العميلة فى ليبيا من شأنها أن توفر ٧١
عملة صعبة جديدة لالقتصاد التركى مثلما يفعل 

القطريون؛ باإلضافة إلى فتح جبهة فى ليبيا والزعم 
للجمهور التركى أن تركيا تساعد إخوانها المسلمين 

على التكيف بشكل جيد مع أجندة أردوغان

أكغول هو مالك الشــركة، فقد مت إدراج جوخان إرتيم ومرســيد 
إرتيم كرئيسني للشركة وفًقا لوثائق التسجيل.

ورغــم أن الســجل الليبــى للشــركات ليــس علنًيا أيًضــا، فقد 
أرسل لنا املبلغون باملخالفات التالية: فى 23 مارس 2008 – أى 
بعد 3 أشــهر - تأسســت شركة "نافثة" الليبية للمقاوالت العامة 
فــى طرابلــس ملدة 50 عاًما كمشــروع مشــترك بــني "LIDCO" و 
"ناكو كوستركشــن"، االســم السابق لشــركة "نايب كوستركشن"، 
ووقع نورى عثمان أكغول نيابة عن "ناكو"، فيما وقع عبد احلميد 

."LIDCO" الدبيبة نيابة عن
ملعب 28 مارس لكرة القدم الذى لم يتم االنتهاء من بنائه

عينــت مذكرة تأســيس شــركو "نافثة"، وهى وثيقــة منفصلة، 
ثالثة أعضاء من أول مجلس إدارة ملدة ثالث سنوات هم: نورى 
عثمــان أكغــول، تركى من مواليد 1960 كرئيس، على محمد أبو 
هدميــة، ليبــى من مواليــد 1967، نائبا لرئيس مجلــس اإلدارة، 

وجوخان إرتيم تركى مواليد 1974.
الغريب أنه لم ترد إشــارة إلى هذا املشــروع املشترك اجلدير 
بالتباهــى علــى صفحــة موقــع "نايــاب". ومع ذلك، فإن مشــروع 
جمعيــة  ســجل  فــى  مشــترك  كمشــروع  مــدرج   "NA-LIDCO"

.)TCA( املقاولني التركية
وباســتثناء تاريــخ ميــالده 1960، ال نعــرف ســوى القليــل عن 
نــورى أكغــول. ووفًقــا للمبلــغ عن املخالفــات، كان نــورى عثمان 
أكغــول محاســًبا فــى مجموعــة "ســتيفا" )جزء من شــركة يترمي 
القابضــة العامــة( التــى لديها 54 مشــروًعا فى ليبيــا. فى وقت 
الحق، كان أغول مديًرا إقليمًيا لهذه الشركة براتب 5000 دوالر 
 "LinkedIn" شهرًيا. وال يعطى امللف الشخصى ألغول على موقع
معلومــات عــن أعماله قبــل العمل بشــركة "NA-LIDCO". يعتبر 
أغول لقبا شــائعا فى تركيا، وكذلك احلال بالنســبة للقب نورى 

عثمان أغول.
يعتقــد املبلغــون عن املخالفــات أن أغول التقــى بعبد احلميد 
دبيبة فى ســرت فى مشــروع عام 2003، قبل ثالث ســنوات من 
تأســيس شــركة "ليدكــو". كما يعتقد أن أغول طــرد من قبل من 
شــركة "STFA" وغــادر ليبيــا، لكنه عــاد فى ينايــر 2008 مبلف 
مختلف متاًما، فلم يعد مديًرا متوســًطا بل مســاهًما فى شــركة 
"ناكــو"، التــى كان لديهــا فى نهايــة املطاف عقودا تفــوق قيمتها 

املليار دينار ليبي.
رمبــا ليــس من املســتغرب أن يتم إدراج اســم رجــل محظوظ 
بشكل غامض مثل "أغول" فى قاعدة بيانات أوراق بنما باعتباره 
املســتفيد واملســاهم فى شــركة جزر فيرجن البريطانية املتعثرة 
املســماة ""Constra Construction Limited. تأسســت الشركة 
فى 15 أبريل 2008، ومت تعطيل نشاطها فى 6 أغسطس 2013، 
وُشــطب الســجل فى 31 أكتوبر 2013. وكان موســاك فونسيكا 
ســيئ السمعة وكيلها املســجل فى جزر فيرجن البريطانية. كان 
مقرهــا فــى منطقــة التجــارة احلــرة بــرأس اخليمــة االئتمانية 
 ،"Consulco International Limited" التــى حتمل اســم

وتعتبر كونسولكو مقرا ألكثر من 3100 شركة.
عالوة على ذلك، جرى بشكل مثير للريبة فى 28 يونيو 2010 
مت تأســيس شــركة ""NA-LIDCO فــى ويلينجتــون النيوزيلنديــة 
برقــم 3003520. كان العنــوان 60 طريــق تيناكــوري، ثورنــدون، 
ويلينغتــون. كان املديــر الوحيد هو روبرتــو رودريغيز برنال، وهو 
مواطن بنمي. كان ســتيوارت جوردون، من شــركة ""FIDCO هو 

"املقدم".
يبــدو أن الشــركة النيوزيلنديــة "NA-LIDCO" لــم يكن لها أى 
غــرض جتــاري. فنيوزيلندا دولة من عدة جزر صغيرة يبلغ عدد 
ســكانها 4.8 مليون نســمة، وهى بعيدة عن ليبيا مبسافة كبيرة 
وليس لها تاريخ من مشاريع البناء الضخمة فى أى مكان. ولكن 
فى الوقت الذى مت فيه إنشــاء فرع نيوزيلندا، أنشــأ العديد من 
الغرباء شــركات وصناديق ائتمانية فى نيوزيلندا لالســتفادة من 
التغييرات فى نظامهم القانوني. )يوجد حالًيا ما بني 300 ألف 
إلــى 500 ألــف صنــدوق ائتمانــى فــى نيوزيلنــدا، ودخــل قانون 

جديد حيز التنفيذ فى عام 2021 لوقف االنتهاكات(.
يبــدو أنــه لــم يكــن هنــاك أى غرض جتارى إلنشــاء مشــروع 

مشترك كع NA-LIDCO بخالف توفير فرصة لسرقة األموال
هنــاك أيًضــا مخالفات فــى كيفية منح شــركة "ناياب" عقودا 
فــى ليبيــا. على ســبيل املثال، املــادة 2/33 مــن القانون رقم 65 
لســنة 1970 بشأن التجارة والشركات التجارية يتطلب أن مُتنح 
العقــود احلكوميــة فقــط للشــركات ذات اخلبــرة، لكــن شــركة 

"ناياب" تأسست قبل ستة أشهر من استالم أول مشروع لها.
حصلــت NA-LIDCO علــى عقــود مع شــركة "أوداك" - تذكر 
أن ODAC كانت برئاسة على الدبيبة وهو ابن عم عبد احلميد 
الديبة، شــريك NA-LIDCO، ومــن ضمنها عقد جتديد "جامعة 
العــرب الطبيــة". وقــد اطلعــت "ذا انفســتغيتيف جورنــال" ملًفا 
حصــل عليــه املُبلغ عــن املخالفات بخصوص هــذا العقد، لتمنح 

القارئ حلظات ممتعة.
NA-LIDCO 280 لعام 2009 لشركة ODAC مثال عقد

- 14 أكتوبر 2009، كتب مدير فرع NA-LIDCO فى بنغازي، 
أوزان بيكاروغلــو، للمهنــدس عبــد الســيد فــى مكتــب مشــاريع 
بنغــازى التابــع لـــ ODAC، مقترًحــا لعقًدا بقيمــة 161.5 مليون 
دينــار ليبــى لتجديــد جامعة العرب الطبية مبــا فى ذلك جتديد 
اجلــدران الهيكلية على مدار أربعة أعوام. ســنوات. وكان ســعر 

الصرف الرسمى للدينار الليبى آنذاك 1.6 يورو.
- 10 فبرايــر 2010، كتــب نــورى عثمــان أغــول إلــى رئيــس 
ODAC ، علــى الدبيبــة، يطلــب فيــه فتــح خطــاب اعتمــاد لهذا 
التجديــد. الحــظ أن هــذا قبــل توقيــع العقــد، ولــم يــرد ذكــر 
للمبلــغ، لكنــه يتضمن معلومات عن احلســاب املصرفى لشــركة 
"نافذة" فى بنك شــمال إفريقيا الدولى فى تونس وفى مصرف 

الصحراء فى طرابلس.
- 15 مــارس 2010: إصــدار خطــاب اعتمــاد قابــل لإللغــاء 
بقيمــة 48 مليــون دينــار ليبى لشــركة "نافذة" عبر حســابها فى 

مصرف الصحراء.
- 25 مــارس 2010: مت إصــدار خطاب اعتمــاد قابل لإللغاء 
بقيمة 65 مليون دينار ليبى لشركة "نافثة" عبر حسابها فى بنك 

شمال إفريقيا الدولي.
- فى 3 يونيو 2010": مت توقيع العقد 280 بني شركة النافثة 

.ODAC وشركة
- فــى 5 يونيــو 2010، مت تســليم املوقــع من قبــل ODAC إلى 

"نافذة".
- فى 24 يوليو 2010 تقدم أغول بطلب دفع 15 مليون دينار 
مقدما إلى ODAC حلســاب اليورو اخلاص ب"النافذة" فى بنك 

شمال إفريقيا الدولى فى تونس.
- فــى 15 ســبتمبر 2010 ، أرســل نــورى عثمان أكغــول طلًبا 
إلى ODAC للحصول على خطاب اعتماد بقيمة 69 مليون يورو 
من أجل شــراء مواد لتجديــد Na-Lidco جلامعة العرب الطبية 

فى بنغازي.
- فــى 24 أكتوبــر 2010 ، مت دفــع 4.7 مليون دينار ليبى من 
قبل ODAC إلى حساب بنك الصحراء التابع لشركة "نافذرة".

- فــى 28 أكتوبــر 2010، مت دفــع 6.4 مليــون يــورو مــن قبل 
ODAC إلــى احلســاب املصرفــى الدولى لشــمال إفريقيا التابع 

لشركة "نافذة".
- إجمالــى املبلغ احملول باليورو لصالح عقد اجلامعة الطبية 
العربية هو 120،291،858. وبلغ إجمالى املبالغ احملولة بالدينار 

الليبى لصالح العقد 4،700،707.
- عندمــا يتــم ضرب إجمالى حتويالت النقد األجنبى بســعر 
صــرف 1.6 ضعــف العملــة الليبيــة احملليــة، ســيكون املجمــوع 

197،167،681،1826 ديناًرا ليبًيا ، أى أكثر من قيمة العقد.
- فى 23 أبريل 2011، مت إرســال رســالة أخرى من ســكرتير 
ODAC، أحمد بشــير ســعيد، إلى "نافذة" يطلب فيها معلومات 

حول تقدم املشروع.
- كان الــرد أن 2٪ مــن املشــروع قد اكتمــل - وما لم يقال هو 

أنه مت دفع أكثر من قيمة العقد إلى الـ"نافذة".
 ،"NA-LIDCO فــى 29 مايــو 2011 ، كتــب "املديــر الفنى لـــ -
أحمــد احلورانــي، إلى رئيس "ODAC"، )علــى دبيبة وإن كان لم 
يذكــر اســمه( موضًحــا أن انــدالع الثــورة فى فبرايــر 2011 قد 

أعاق املشروع.
- مرفــق تقريــر مكتــب "ODAC" بتاريخ 5 مايــو 2011، يفيد 
بــأن القيمة اإلجمالية لألعمال املنجزة كانت فقط 10300000 
دينــار ليبــي، وبلغت القيمة الصافية 8 ماليني دينار أو 5٪ فقط 

من القيمة االسمية للعقد.

"ريكســوس"، علــى عقــد نادر بعد عــام 2011 بقيمة 383 مليون 
دينــار مــن شــركة ليدكو فى 22 نوفمبر 2012 لبناء مســاكن فى 
بنغــازي. كمــا أبرمــت عقدين عام 2010 مع شــركة "أوداك" فى 
ليبيا، أحدهما كان لبناء فندق "ريكســوس النصر" فى طرابلس 
الذى يضم 120 غرفة على مساحة 24800 متر مربع مبساعدة 
شركة "كورسات أيبك" املعمارية، ومت االنتهاء منه فى 11 مارس 
2010. العقــد اآلخــر كان لبناء 54 فيال لكبار الشــخصيات فى 
ســرت مبســاحة 27360 متر مربع وقد اكتمل فى 31 ديســمبر 

.2010
يُعرف فتاح تامينسى بأنه املصرفى السرى وشريك أردوغان. 
ورغم أنه كان مقرًبا من حركة "جولن" فى املاضي، فقد اشــتهر 
بعبارة، "عندما رأيت أردوغان للمرة األولى، وقعت فى حبه". فى 
الواقــع، عالقــات أردوغــان الوثيقة مع تامينجــى معروفة دولًيا، 
ويقال إن تامينســى مجرد واجهة ملمتلكات أردوغان، كما يشــاع 

أن تامينسى استثمر فى ليبيا ألن أردوغان طلب منه ذلك.
وفًقــا لـ"وثائــق بنمــا"، فقــد "اســتفاد تامينــس مباشــرة مــن 
اتصاالته فى جهاز الدولة"، ومن خالل وثائق "بارادايس"، جرى 
الكشــف عن أن تامينس لديه خمس شــركات خارجية فى جزر 
فيرجــن وثــالث فــى مالطا. واألكثر إثــارة للريبة، وفًقــا لـ"وثائق 
بارادايس"، فإن تامينس، و مبارز، ومانســيموف ميتلكون شــركة 
"تامبــال تريــد هولدنــغ كومباني" فى مالطا. ومانســيموف رجل 
أعمال من أذربيجان مقرب جًدا من أردوغان، وقد أهدى ناقلة 

نفط بقيمة 25 مليون دوالر لعائلة أردوغان.
فى الواقع، اســتأجر مانســيموف أيًضا سفن شحن من جنلى 
أردوغان، بالل ومصطفى وصهره ضياء أوجلن من خالل شركة 

واجهة اسمها "أم بى زد".
تشــتهر BMZ بنقل نفط داعش الذى اشــترته عائلة أردوغان 

وبيعه للعالم على أنه نفط تركى وكردستاني
عالقــة أخــرى جديرة باملالحظــة هى عالقة تامينــس بعائلة 
عريف الكازاخستانية التركية املرتبطة بالغوغاء. يبدو أن توفيق 
عــارف، رب العائلــة، املتــورط مــع تامنســى منــذ 1999، ميتلك 
50٪ من أســهم شركتى "ســيمبول" و"ريكسوس". وبحسب موقع 
"فووتبول ليكس، فقد وقع الرئيس التنفيذى لشــركتى "سيمبول 
وريكســوس، فتاح تامينس، وثائق ســرية حليازة أســهم نيابة عن 
عائلــة عــارف"، التــى قامت شــركتها "بيــروك" بتطوير مشــروع 
"سوهو" الذى ميتلكه ترمب، والذى كان يعتبر "جبهة الغوغاء مع 
شــركاء املافيا الروســية". وال يزال اجلانى املدان فيليكس ساتر 

مستشاًرا لشركة "بيروك".
كمــا دخــل تامينس فى شــراكة مع رجل أعمــال يدعى بوراك 
باســليالر فــى مجموعــة تضــم عــدة مشــاريع. ويعتبــر باســالر 
شــخصية مهمة بني الشــركات التركية التــى حصلت على عقود 
ليبية. وباســليالر مالك شركة "سيســتم كونستركشن" فى تركيا 
التــى بنــت مركــز طرابلــس للمؤمتــرات. وقــد طالب باســليالر 
وشريكه إركان أوزمني بأكثر من 1.5 مليار دوالر نظير مشاريع 
ليبيــة. حافــظ باســليالر على عالقــة وثيقة مع معمــر القذايف، 
وووفًقــا لباســليالر، فقد مت اســتدعاؤه من قبل رجــال القذافى 
ومنحهم عقوًدا مباشرة ملشاريع عاجلة فى كل من ليبيا والنيجر 

."ODAC" منحتها مؤسسة
أكملت شــركة "سيســتم كونستركشــن" ســبعة عشــر مشروًعا 
مختلًفا فى ليبيا بني عامى 2003 و 2010. تضمنت ســبعة من 
 ،"ODAC" هــذه املشــاريع عقود إنشــاءات كبــرى منحتها شــركة
مبــا فى ذلك مركــز طرابلس الدولى للمؤمتــرات، وعقد جامعة 
قاريونس فى بنغازي، وتصميم وبناء حديقة جامعة التحدى فى 
ســرت، وصالة كبار الشــخصيات مبطار ســرت وبرج التحكم / 

بناء مركز العمليات ، وجامعة الفتح )طرابلس حاليا(.
باإلضافــة إلــى ذلــك ، دخــل باســليالر، مــن خالل "سيســتم 
كونسرتركشــن"، فى شــراكة مع تامينس ومع أردوغان بال كاظم 
تركولــر، رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة "تركولــر"، لتنفيذ عدد 
مــن املشــاريع اإلنشــائية فى مختلــف أنحاء العالــم. عمل كاظم 
توركرلــر عــن كثب مع عائلــة أردوغان فى مشــاريع بناء مختلفة 
حيث حصلوا على تصاريح غير مشــروعة بني عشــية وضحاها 

نظرا لكونه أحد املقربني من أردوغان.
كمــا حصلــت شــركة "ربنيســانس القابضة"، اململوكــة إلرمان 
إليجــاك، علــى عقــود ضخمــة فــى ليبيا حيــث تضمنــت قائمة 
املشــاريع )حســب تقريرهــم الســنوي( خمــس صــاالت مطــار 
جديــدة، واســتاد طرابلــس، وعقــد بنــاء جامعــة طرابلــس مــن 
"ODAC"، ومركز باب طربل للتسوق، الذى كان قد اكتمل بنسبة 
35٪ وقــت الثــورة. ويذكــر نفــس التقريــر أن الشــركة لديهــا ما 
يصــل إلــى 2000 موظف فى ليبيــا. ووفًقا أليجاك، فقد منحت 
مؤسســة "LIDCO" مشاريع لشركة "رينيسنس كونستركشن" فى 

ستة مدن مختلفة بإجمالى 2 مليار دوالر.
وفى حديثه للصحافة خالل احتفاالت فتح )انقالب القذايف( 
احلادى واألربعني فى ســبتمبر 2010 فى ليبيا مع عبد احلميد 
الدبيبــة، ادعــى إليجاك أن احلكومة الليبية والشــركات التركية 

تربطهما عالقة خاصة مبنية على الثقة وجودة العمل.
شــركة إضافيــة يبدو أنهــا مملوكة أو مســيطر عليها من قبل 
إيرمــان إليجاك هى "ســوما" ولديها عقــد "LIDCO" لبناء فندق 
مــن 350 غرفــة يســمى "بــرج البحــر" إلــى جانــب العديــد مــن 

املشاريع األخرى عالية القيمة فى ليبيا.
لم يكن إرمان إليجاك حليًفا وثيًقا ألردوغان حتى عام 2010. 
فــى الواقــع، كان أليجــاك معروًفــا فــى املاضى بتراثه الشــيعى 
التركــى )العلــوي( ألنــه أقــرب إلــى حــزب الشــعب اجلمهــوري، 
العدو السياســى اللدود ألردوغان. ومع ذلك، مع زيادة ســيطرة 
أردوغــان وهيمنتــه علــى جميــع شــرائح املجتمــع واملؤسســات 
التركية، خاصة بعد عام 2014، وجد إليجاك نفســه فى موقف 
حــرج. عندمــا أدرك إليجــاك أن أردوغان ســينجو من فضيحة 
الفســاد فى ديســمبر 2013 ومن قبضته املتزايدة على السلطة، 
قرر العمل عن كثب مع أردوغان فى محاولة حلماية أعماله فى 
كل مــن تركيــا واخلارج. وبذلــك وقع تامينج فى أيــدى أردوغان 
وبــدأ فــى احلصــول علــى العقــود احملليــة التركيــة مــن حكومة 

أردوغان بصورة مباشرة.
أبرز مشاريع إليجاك هو القصر )املجمع الرئاسي( الذى تبلغ 
تكلفتــه مليــار دوالر والــذى يتألــف من 1150 غرفــة والذى بناه 
ألردوغان فى وسط أنقرة، والذى مت افتتاحه فى أكتوبر 2014.
كان بنــاء القصــر ســرًيا للغايــة ومثيــًرا للجدل، ممــا يعنى أن 
إليجاك يجب أن يكون حريصا جدا بشــأن هذا املشــروع ومينع 

التسريبات عن طبيعة البناء.
شــركة "نايــاب لإلنشــاءات" ، نــورى عثمــان أكاجــول، وعبــد 

احلميد دبيبة
على الســطح، تعتبر شــركة "ناياب" مجرد شركة تركية أخرى 
حصلت على العديد من العقود املربحة. وبحسب موقع الشركة 
علــى االنترنــت، تضــم قائمــة املشــروعات مــا يلــي: العمــل فى 
ملعــب 28 مــارس فــى بنغازي، وبنــاء فندق وفيالت فى ســرت، 
وجتديد ميناء سرت، وبناء مسرح لألطفال وقاعة احتفاالت فى 
بنغــازي. باإلضافــة إلى ذلك، كانت هناك مشــاريع غير مكتملة 
هي: أعمال فى ملعب بنغازي، وأكادميية الشرطة فى طرابلس، 
ومدرســة طــب األســنان واملركز الطبى فى بنغــازي، ومطعم فى 
طرابلس، ومركز إعالمى فى طرابلس، و 1187 وحدة ســكنية 

فى سرت.
على الرغم من أن الســجل التركى للشــركات 
غير متاح أمام اجلمهور للبحث عن املديرين، 
فقــد متكننــا، مــن خالل مقــدم بــالغ ليبي، 
مــن االطــالع عــن كثــب عمــا يلي: فــى 15 
ينايــر 2008، مت تأســيس شــركة "نايــاب 
كونستركشــن" فــى تركيــا برقــم تســجيل 
651696/0. كان اســم الشــركة "نايبــى 
فــى أنســات ســانيا" )نــا ستركتشــر انــد 
كونستركشن اندســتري( مع ثالثة أسماء 
سابقة مدرجة هي: "نا انسات مليتد"، و"نا 
انسات أنونيماس كومباني"، و"ناكو انسات" 
وكان مــن بــني امليدريــن نورى عثمــان أكغول، 
وزوجته إيــال ناتاليا أكغول، وجوخان 
ومرســدى  إرتيــم، 
 . تيــم ر إ
أن  ورغم 
ى  ر نــو
ن  عثمــا

ووصــف تصريحــات أردوغــان واالنســحاب مــن دافــوس بأنهــا 
"تتويج للعملية".

قامــت صحيفــة "ذا انفســتجيتيف جورنــال" بفحــص وثائــق 
باللغات العربية والتركية واإلجنليزية قدمها ُمبلّغ عن مخالفات 
ليبــى وأعطــت نظرة مفصلة على التعاقــد الليبى التركي. أطلق 

عبــد احلميــد مشــروًعا مشــترًكا باســم "النافــذة"، 
معــروف أيًضا باســم "نا ليدكــو" مع رجل 

أعمــال تركى ليس له غرض جتارى 
ســوى تســهيل العموالت. وســوف 
أضرب هنا مثاال بعقد "نا ليدكو" 
حيــث مت دفــع مصاريف أكبر من 
قيمــة العقــد فيمــا مت إجنــاز ٪5 
فقــط من العمل. لكن دعونى أوالً 
ألقى نظرة علــى العقود الضخمة 
املمنوحــة ألصدقــاء أردوغــان من 
قبــل شــركة "ليدكــو" التابعة لعبد 

احلميد دبيبة.
فــى  األولــى  للشــركة  املتتبــع 

القائمة ســيصل فــى نهاية املطاف 
الــى دونالــد ترامب، بحســب "وثائق 

شــركة  و"بارادايس"حصلــت  بنمــا" 
لإلنشــاءات،  "ســيمبول" 

اململوكة للملياردير فتاح 
تامينســي، شــأن 

سلســلة 
ق  د فنــا

ومــن املثيــر لالهتمام أيًضا أن أحد أبناء على دبيبة، أســامة، 
كان مساهماً فى شركة "تاران تارمي هافانسليك فا غيدا"، وهى 
شــركة تركية كانت تعمل فى محال الزراعة لكنها متوقفة حاليا 
عن العمل. وقد أودع الشريك األساسي، سوات صالح كركوكلو، 

الُسجن بتهمة القتل فى عام 2012.
يتابع عبد احلميد عالنية دور القيادة السياسية اليوم. وفيما 
حتــاول األمم املتحــدة والقــوى العظمى تشــكيل حكومة انتقالية 
ثانية قبل االنتخابات املقرر إجراؤها فى ديســمبر 2021، يُنظر 
إلــى عبــد احلميــد على أنــه منافس جــاد لرئيس الــوزراء. وقد 
انحرف ترشــيحه عن مســاره بشــكل طفيف بســبب مزاعم بأنه 
هــو وابــن عمه على يعرضــان مئات اآلالف من الــدوالرات على 
املندوبني الليبيني مقابل اختيار احلكومة املقبلة. ويريد أردوغان 
احلفــاظ علــى االتفاقات التــى أبرمها مع حكومة الســراج حال 
تــرك الســراج منصبه. ومن هــذا املنظور، يدعــم أردوغان عبد 

احلميد الدبيبة كرئيس وزراء ليبيا القادم.
يُقال إن الدبيبة  شــأن أردوغان  يتقاضيا عمولة بنســبة ٪20 

على جميع العقود التى يرتبونها
كان عبــد احلميــد املشــرف علــى مبالغ طائلة من املــال العام 
الليبى قد صرح فى الذكرى 41 النقالب القذايف، للصحافة بأن 
شــركة "LIDCO" كانــت تدير مشــاريع بقيمــة 10 مليارات دوالر 
فــى ذلــك الوقــت، وكانــت تخطــط ملشــاريع بقيمــة 10 مليارات 
دوالر فــى الســنوات املقبلة. وأشــاد الدبيبة بشــركات املقاوالت 
التركية العاملة فى ليبيا وزعم أنه يكاد يكون من املستحيل على 
دول أخرى منافســة األتراك فى ليبيا وأنه شــعر بأنه محظوظ 
للعمــل معهــا. وأنهى عبــد احلميد الدبيبة تصريحاته باإلشــادة 
بصدام أردوغان مع الرئيس اإلسرائيلى فى دافوس عام 2009، 

رئيس "الشــركة الليبيــة القابضة لالســتثمار والتنمية" منذ عام 
2006 حتــى االن، وعلــى دبيبة ، رئيس "ODAC" منذ عام 1989 

.2011 /
كانت "الشركة الليبية لالستثمار والتنمية القابضة" جزًءا من 
الصندوق االجتماعى )صندوق الضمان االجتماعي( وعلى هذا 
النحــو، كان لديهــا إمكانيــة الوصــول إلى مبالغ كبيــرة من املال. 
تأسســت "الشــركة الليبيــة القابضــة لالســتثمار والتنميــة" عام 
2006 مبوجب املرسوم البرملانى رقم 309 برئاسة عبد احلميد 
الدبيبة. وقد جرى نشر العديد من املقاالت فى وسائل اإلعالم 

الغربية حول فساد على دبيبة وأبنائه.
غادر على دبيبة ليبيا قبيل ثورة 2011 وسرعان ما مت إدراجه 
فــى القائمــة الســوداء مــن قبل احلكومــة الثورية. وبــدأ املدعى 
العــام الليبــى عملية اتهامه بالفســاد فى عــام 2013، لكن ذلك، 
شأن العديد من جهود مكافحة الفساد، تعثر فى سنوات احلرب 
األهلية التى تلت ذلك. )ظهر على دبيبة لفترة وجيزة فى قائمة 
اإلنتربــول احلمــراء قبــل أن تزيل ليبيا جميــع املجرمني املعينني 
من القائمة تقريًبا(. بالفعل ســمعته ســيئة اليوم، لكن ثروته من 

األموال املغسولة متنحه القوة.
أما عبد احلميد دبيبة، من ناحية أخرى، فلم يُطرد من شركة 
"ليدكــو" ولــم يُتهــم علــى الرغم مــن وضعــه على نفــس القائمة 
الســوداء مثــل ابــن عمــه. وال يُعــرف ســوى القليــل عــن ســيرته 
الذاتيــة بخــالف حصولــه علــى شــهادة فــى الهندســة املعمارية 
ودراســته فى كندا، حيث حصل ابن عمه على على جواز ســفر 
بطريقــة احتياليــة. كمــا أن على دبيبة متزوج مــن خديجة أخت 
عبــد احلميــد، لذلك فــان االثنان يعتبــرا أبناء عمومــة وأصهار 

فى نفس الوقت.

يعتبر عبد الحميد الدبيبة، الذي قدم عقوًدا بمليارات الدوالرات لشركات تركية بين عام 2006 والثورة الليبية 
فى فبراير 2011، اآلن مرشحا لمنصب رئيس الوزراء في المؤتمرات الحزبية التى توسطت فيها األمم المتحدة 

والتى جرت خالل األشهر القليلة الماضية. وبالطبع لم يشكل دعم تركيا له مفاجأة الحد

 عالقات أردوغان الوثيقة مع تامينجي » األمريكى الغامض 
» معروفة دولًيا، ويقال إن تامينسى مجرد واجهة 

لممتلكات أردوغان، كما يشاع أن تامينسى استثمر فى 
ليبيا ألن أردوغان طلب منه ذلك

توسعت شركة »كاليك القابضة«  المملوكة لعائلة أردوغان بشكل سريع بمشاركة 

األخوين البيرق من خالل صفقات مشبوهة شملت ثماني شركات خارجية فى 

ا لما ورد في »برادايس بيبرس«.
ً

مالطا، وفق

بالل اردوغان

صهر اردوغان



0 بث مباشر
العدد ٧٢٢

اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

4 يناير ٢٠٢١ قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ٧١األحد
إن مصر من المقرر أن تستقبل توريدات من لقاح 
كورونا خالل األيام واألسابيع القليلة المقبلة، 

الفتة إلى أن مصر تحتاج الحصول على مزيد من 
التوريدات لتلقيح المواطنين على نطاق واسع.

ما سر قرار ياسمني رئيس 4
بالدخول إلى »عش الدبابير«

أمانى أبوعيسى

متى يرحل موسيمانى عن األهلى؟5

قالت  مصادر بمجلس 
إدارة النادي األهلي إن قرار 

إقالة بيتسو موسيماني 
المدير الفني للفريق بات 
جاهزا وسوف يفعل بعد 

أول تعثر جديد. 
وكان االهلي قد خسر 
نقطتين بالتعادل مع 

فريق البنك االهلى 
الصاعد حديثا. 

إسالم أسامة 

أكد أحمد بالل جنم األهلى السابق أن بيتسو موسيمانى، املدير الفنى 
للفريــق األحمــر، لــم يحســن التعامــل فى منــح الفــرص ملهاجمــى القلعة 
احلمراء بعد ضم والتر بواليا هداف اجلونة الســابق، وقال : موســيمانى 
يضع ضغطا على والتر بواليا، بعدما منحه الفرصة على حساب محمد 
شــريف فى التشــكيل األساســي، ألن شــريف كان متألقــا، وبالتالى بواليا 
أصبــح مطالبــا بنفــس األمــر، وكان من رأيى اإلبقاء على شــريف حتى مع 

الدفع ببواليا«.
وأضــاف بــالل، والتــر بواليا أصبــح اآلن هدفه إحراز هــدف حتى لو لم 
يساهم فى فوز الفريق، والالعب كان استحالة يضيع الفرص السهلة التى 

تتاح له مع األهلى عندما كان فى اجلونة.
وتابع بالل، اآلن أنت تفقد كال الالعبني بعد جلوس محمد شريف على 
دكة، ووضع بواليا حتت ضغط أن يفكر فقط فى كيف سيسجل األهداف، 

فالفكرة كانت غير موفقة من موسيمانى.
وأضــاف بــالل، كل العــب مهم بالنســبة له التواجد فــى امللعب وخاصة 
مــن أجــل املنتخــب األوليمبي، كنت أفضــل اإلبقاء على أحمد ياســر ريان 
ولكن قراره جرئ بالرحيل، ومن وجهة نظرى أن صالح محســن لم يحســن 
اســتغالل الفــرص التــى حصل عليهــا مع الفريــق، والالعــب الذكى الذى 
ميتلك طموح وأهداف هو من يحسن استغالل تلك الفرص، ومع ذلك لديه 
فرصــة كبيــرة باالنضمام لألوملبياد فى حالة رحيله لإلعارة، وإذا لم ينضم 

للمنتخب فلن يعود لألهلي.
وأكــد مهاجــم األهلــى محمد شــريف رقم واحــد فى هجــوم األهلي، ثم 
بواليــا، وأحمــد ياســر ريان ومروان محســن وصالح محســن، وكنت أرشــح 

خروج مروان وصالح إعارة واإلبقاء على الثالثى اآلخر.
وعــن أفضــل مهاجــم فــى تاريــخ األهلــى قال بــالل، »أفضــل مهاجمى 
األهلى على مر التاريخ هم حسام حسن، فيليكس، عماد متعب، محمد 

رمضان، وأمين شوقى وفالفيو بالترتيب.
واختتــم بالل قائال، »فى املنتخب، جمال عبد احلميد، عبد احلليم 

على، عمرو زكي، ومحمد صالح أبو جريشة
وكان  البرتغالي أوجوستو إيناسيو املدير الفني السابق للزمالك، قد 
أكــد  ال ميانــع تدريــب األهلي حال تلقيــه عرًضا من مجلــس إدارة القلعة 

احلمراء.
وقال إيناســيو خالل تصريحاتــه التلفزيونية لقناة أون تامي 
ســبورتس اليــوم األحــد:« يف حالــة وصــول عــرض لتدريب 
األهلــي بالتأكيــد لــن أمانــع ألنه نادي كبيــر حقق العديد 

من البطوالت«.
وأضــاف: لدي تعاطف مع جماهيــر الزمالك، بالطبع 

سيتفهمون الوضع ألنه يف النهاية احتراف«.
وعــن رأيــه يف الزمالــك حتت قيــادة باتشــيكو.. قال 
إيناسيو:« وضع الزمالك حالًيا مختلف عما كان عليه 
ســابًقا، باتشــيكو مــدرب الفريــق يقدم عمــاًل جيًدا 
ومميزًا والفريق يسير معه على الطريق الصحيح«.
وتابع :«أنا متابع جيد لكرة القدم يف مصر، على 
علم بنتائــج األهلي والزمالك فهما أكبر فريقني 
بيراميــدز  مؤخــرًا  معهمــا  وظهــر  الــدوري،  يف 
وســيراميكا كليوباتــرا، وعموًما الــدوري املصري 
بطولــة خصبــة للتنافس بــني الفــرق وظهورها 

بشكل جيد«.
وعــن رأيــه يف احتــراف مصطفــى محمــد، 
العــب الزمالــك خــالل الفتــرة احلاليــة، قال 
إيناســيو :«األمــر ال عالقة له بالســن، األهم 

تعيش الفنانة ياسمين 
رئيس، حالة من االنتعاشة 

الفنية هذه األيام، حيث 
تشارك في أكثر من عمل 

بين السينما والدراما، 
فقد شاركت في فيلم 

»الحارث«، كما شاركت في 
فيلم »جارة القمر«، وفيلم 
»نغم«، ومؤخرًا تعاقدت 

رئيس على مسلسل »عش 
الدبابير«، والذي يشهد 
تعاون كوكبة كبيرة من 

نجوم الفن وهم مصطفى 
شعبان وعمرو سعد ورانيا 

يوسف، وهو ما يضع 
ياسمين رئيس في مسئولية 

كبيرة في »عش الدبابير« 
مع هؤالء النجوم.

ملاذا قررت احلكومة تصفية شركة احلديد و الصلب ؟2

- وأقرت اجلمعية العامة غير العادية لشــركة احلديد والصلب 
فى 2021/1/11، برئاسة السيد املهندس/ محمد السعداوى رئيس 
مجلس إدارة الشــركة القابضة للصناعات املعدنية تصفية الشركة 
بعد *محاوالت كثيرة لإلصالح ووقف نزيف اخلسائر* ، حيث بلغت 

*اخلسائر املرحلة فى 2020/6/30 حوالى 8.5 مليار جنيه* .
- وىف هــذا الصــدد تؤكــد وزارة قطــاع األعمــال العــام والشــركة 
القابضــة للصناعات املعدنيــة ان األولوية األولى هى احلفاظ على 
حقوق ومكتســبات العاملني وإعطاءهــم كافة احلقوق املكفولة لهم 

قانوناً.
- جديــر بالذكــر أن الطاقــة التصميميــة للمصنــع 1.2 مليــون 
طــن صلب/ســنة وقــد أدت احلالــة الفنيــة املتدنيــة للمعــدات إلى 
*انخفاض كميات اإلنتاج، حيث مت إنتاج 133 ألف طن خالل العام 
املالــى 2017 /2018 بنســبة 11% مــن الطاقــة التصميمية ووصلت 
إلــى 10% فــى 6/30/ 2020،* وقــد أدى ذلــك إلــى ارتفــاع تكلفــة 
اإلنتاج باملقارنة بســعر البيع وعلى ســبيل املثال *بلغت تكلفة إنتاج 
الطن فى القطاعات الثقيلة 34.8 ألف جنيه وبلغ متوســط ســعر 
البيــع 9 آالف جنيــه، بينمــا بلــغ متوســط تكلفة الطــن من الصاج 
البــارد 34.7 ألــف جنيه فى حني بلغ متوســط ســعر البيع 11 ألف 
جنيــه وذلــك الفــارق بــني تكلفــة اإلنتاج وســعر البيــع ينطبق على 

جميع منتجات الشركة.
- وفــى ذات الســياق بلــغ متوســط أربــاح الشــركة الســنوية فى 
العقــد 2007/1997 حوالــى 31 مليون جم، بينما حققت فى العقد 
التالــى 2017/2008 خســائر ســنوية مبتوســط 440 - مليــون جــم، 

حيــث بلغت اخلســائراحملققة العام املالــى 2018/2017 )900 مليون 
جنيه( وفى عام 2018 /2019 بلغت 1.5 مليار جنيه.

- وقد بلغت اخلســائر املرحلة فى 2020/6/30 مبلغ 8.2 مليار 
جنيــه، كما بلغت *املديونيات املســتحقة على الشــركة حوالى 8.3 
مليــار جنيه* لشــركات الغــاز والكهرباء وشــركة الكــوك والضرائب 
وجهات أخرى. ويبلغ عدد العاملني فى الشــركة 7114 عامل، وذلك 

فى 2020/6/30.
- وفى ســبيل إنقاذ الشــركة وإيقاف نزيف اخلسائر فقد قامت 
الشركة القابضة بضخ حوالى 9.3 مليار جنيه من عام 2006/2005 
حتى عام 2016* إلصالح الهيكل التمويلى للشــركة حتملتها خزينة 
الدولــة والشــعب املصــرى إال أن هــذه املبالــغ لــم تكــن ذات جــدوى 
على اإلطالق وتتمثل فى: 3.1 مليار جنيه قيمة مســاهمة الشــركة 
القابضة فى زيادة رأس مال الشركة عام 2007/ 2008 و 5.3 مليار 
جنيــه إجمالــى ما مت تســويته مــن ديون على الشــركة لدى البنوك 
من 2006/2005 حتى عام 2019، و 900 مليون جنيه قيمة مساهمة 

الشركة القابضة فى زيادة رأس مال الشركة عام 2016.
- وقــد *بلــغ التعثــر املالى للشــركة مداه فى عدم قدرة الشــركة 
على سداد مرتبات العاملني* والتى تقوم به الشركة القابضة حيث 
بلغ ما حصلت عليه الشركة من الشركة القابضة نحو 417 مليون 
جنيــه لســداد مرتبــات ومنحــة العاملــني مــن نوفمبــر 2019 حتــى 

أغسطس 2020 وذلك نظراً للعجز الشديد فى السيولة النقدية.
- جتــدر اإلشــارة إلــى أنــه قــد ورد فــى صــدر *تقريــر مراقــب 
احلســابات عــن مراجعــة القوائــم املاليــة املعدلــة لشــركة احلديــد 

والصلــب املصريــة عن العــام املالى املنتهى فــى 2020/6/30 وجود 
شــك جوهرى فى اســتمرارية الشــركة* وعــدم قدرتها علــى الوفاء 
بإلتزماتهــا احلالية واملســتقبلية والذى يؤيده العديد من املؤشــرات 
الســلبية نــورد أهمهــا فيما يلى: خســائر التشــغيل بشــكل متكرر 
ومســتمر والتــى بلغــت 1.2 مليار جنيه للعــام احلالى، عدم تغطية 
أســعار بيــع جميــع املنتجــات لتكلفتها املتغيــرة، عدم القــدرة على 
ســداد االلتزمــات واملتطلبات املالية وهو مايظهــر جليا فى *تراكم 
املديونيات للموردين الرئيسيني للشركة والبالغة نحو 6 مليار جنيه 
فــى30 /6/ 2020* مقابــل نحــو 5.3 مليار جنيه فى 30 /6/ 2019 

ومقابل نحو 4.5 مليار جنيه فى 30/ 6/ 2018.
- وبالتالــى صدر قرار اجلمعية العامة غير العادية بتقســيم 
الشــركة أفقيــاً بكافــة مقوماتهــا املاديــة واملعنوية مــع نقل كافة 
األصــول وااللتزامــات وحقــوق امللكيــة بــني الشــركة القاســمة 
واملنقســمة وذلــك بالقيمة الدفتريــة ودون إعادة تقييم حيث *مت 
فصل نشــاط املناجم واحملاجر فى شــركة جديدة باســم »شــركة 
احلديــد والصلب للمناجم واحملاجــر«* وهى كيان قانونى جديد 
فى شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون قطاع االعمال 
العام رقم 203 لسنة 1991 واملعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 
برأســمال مرخــص به قدره 500 مليون جنيــه مصرى ورأس مال 
مدفــوع 195 مليــون جنيــه، علــى أن تكــون الشــركة الناجتة عن 
التقســيم مملوكــة لنفــس مســاهمى شــركة احلديــد والصلــب 
املصرية فى تاريخ تنفيذ التقســيم وبذات نســب املســاهمة لكل 

مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.

وزارة قطاع 
األعمال: 

األولوية األولى 
هى الحفاظ 
على حقوق 

ومكتسبات 
العاملين 

وإعطاءهم 
كافة الحقوق 

المكفولة لهم 
قانونًا

فيما يعتبر أول رد من الحكومة على استجواب البرلمان بشأن تصفية شركة الحديد والصلب المصرية اصدرت 
وزارة قطاع األعمال بيانا تفضيليا بوضع الشركة وسبب تصفيتها.. ننشر نصه..

أنشأت شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة 
لوزارة قطاع األعمال العام، فى عام 1954 الستغالل خامات الحديد فى أسوان.. وتم بدء اإلنتاج عام 1958 

بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت فى الستينات والسبعينات بتكنولوجيا روسية 
تعود إلى حقبة الخمسينات.. وقد بلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.9 مليار جنيه موزعًا على 976872278 سهم 

بقيمة أسمية للسهم 2 جنيه. 

أسئلة      األسبوع    الساخنة
ومن جانبها أعربت الفنانة ياســمني رئيس عن ســعادتها باملشــاركة 
فى مسلســل »عش الدبابير«، واملقرر عرضه خالل الســباق الرمضانى 
املقبــل، مشــيرة إلى أن هنــاك كثيرا من العوامــل جذبتها للعمل، حيث 
قالــت رئيــس إنها تقدم فى املسلســل شــخصية حقيقيــة مختلفة عن 
أدوارها الســابقة، مشــيرة إلى أن التحضير لشخصيتها لم يكن باألمر 
الســهل ألن أحــداث املسلســل تنتمــى إلــى نوعيــة الدرامــا االجتماعية 
الشــعبية، مضيفــة أنهــا تظهــر فــى أحــداث املسلســل بــدور جديــد 
ومختلــف عليهــا متامــا، إذ جتســد دور فتــاة من حارة شــعبية تقع فى 
حــب عمــرو ســعد خــالل األحــداث، ولكن حتــدث العديد مــن املواقف 

بسبب الصراعات التى يدخلها مع بعض األشخاص.
وأكــدت رئيــس أنهــا تنتقــى أدوارهــا بشــكل جيــد ، وتفضــل تقــدمي 
الشــخصيات املختلفــة عليهــا، حيــث لديهــا مــا يتيــح لها تقــدمي أداء 
مختلــف، الفتــة إلــى أن التعايــش بالشــكل الصحيح مع كل شــخصية 
يزيــد من مصداقيتها، وأن اجلمهور يحب الشــخصيات »غير املألوفة« 
بالنسبة له، وكشفت عن أنها قامت بتصوير جزء من مشاهدها خالل 
الفتــرة املاضيــة ويتبقــى جــزء آخر ســتقوم بتصويره قريبــا، متمنية أن 
يالقى املسلســل إعجاب اجلمهور خاصة أن هذه النوعية من األعمال 

تناسب شهر رمضان.
وينشــغل أبطال املسلســل حاليا فى تصوير مشاهدهم تباعا، حيث 
يشــارك فــى بطولتــه مصطفــى شــعبان، ورانيا يوســف وعمرو ســعد، 
وعمــرو عبد اجلليل، وأحمد صفوت، وعباس أبو احلســن، ووليد فواز، 

وتأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.
وتعاقــدت ياســمني رئيــس علــى بطولــة فيلم »نغــم«، ويشــاركها فى 
البطولة كوكبة من النجوم هم :شيرين رضا، وإياد نصار، وروبي، وأحمد 

الفيشاوي، وآسر ياسني.
وتشــارك ياســمني أيًضا فــى فيلم »جــارة القمر« الذى تــدور أحداثه 
فــى إطار رومانســى يجمعها بالفنان كــرمي فهمي، الفيلم بطولة أحمد 
مالك، وبيومى فؤاد، وتأليف محمود زهران، وإخراج هادى الباجوري.
وتــدور أحــداث الفيلم حول قصة احلب التى جتمع كرمي فهمى 
وياســمني رئيــس، كمــا يشــهد العديد مــن العالقات املتشــابكة، 
واحلــب مــن طرف واحــد، وميثل التعــاون الرابع بني »ياســمني« 
وزوجهــا هــادى الباجــوري، بعــد عملهمــا مًعــا فى فيلــم »واحد 

صحيح، وهيبتا احملاضرة األخيرة«، ومسلسل »عرض خاص«.
وتظهــر ياســمني رئيــس أيضاً فــى فيلم »احلــارث« مع كل من 
أحمــد الفيشــاوى وعلــى الطيب وأســماء جالل، وعــدد كبير من 
النجــوم وضيــوف الشــرف، وإخــراج محمد نــادر فــى أول أعماله 

السينمائية الطويلة.
ويحكى الفيلم عن ليلة ميالد الشيطان التى يطلقون عليها »ليلة 
احلارث«، وفيها يقع اختياره على إحدى النساء الالتى ولدن فى اليوم 
نفســه لينجــب منها ذرية تســاعده فى صراعه الدائــم مع بنى آدم، من 
خــالل فــالش باك فــى بدايــة الفيلم 1982 نــرى فيه إحــدى ضحايا 
الشــيطان »عبلة«، والتى جتســدها الفنانة أســماء أبو اليزيد، 
وزوجها الفنان عمرو عبد اجلليل، وإجنابها طفاًل سيكون 

له دور فى ما بعد خالل مجرى األحداث.
االنتقال الثانى ســيكون فى املكان نفســه »صحراء 
ســيوة« 2012 »فريدة ويوســف«، وهما ياسمني رئيس 
وأحمد الفيشاوى زوجان يقضيان شهر العسل، وفى 
حفلــة ليليــة يقابــالن أحــد العرابــني »عــم محمد«، 
والذى يجســده الفنان باسم ســمرة، فيخبرهما عن 
لُغــز ليلــة احلــارث مــن دون مقدمات، ُمســتحضراً 
فلســفة قصــة خلق آدم والشــجرة احملرمــة وطرده 

من اجلنة.

فاروق لطفى

ماذا وراء تأخر احلكومة فى تطعيم املصريني بلقاح كورونا؟1

وذكرت أن الوزارة تعلن خالل أيام عن حملة التطعيم ضد 
كورونا، مطمئنة املواطنني بشأن اللقاحات التى حتصل عليها 

مصر: »لن نطعم إال باللقاحات التى نثق فى مأمونيتها«.
وأوضحــت وزيرة الصحة أن اللقاحات املســجلة فى مصر 
متــر مبراحــل عدة فــى هيئة الدواء مــن؛ التســجيل ومتابعة 
امللفــات ومراقبــة املصانــع والتجــارب ملــدة أســبوعني علــى 
احليوانــات، مؤكــدة أن الــوزارة تتخــذ اإلجراءات كافــة للتأكد 

من مأمونية اللقاح
وفــى نفــس الســياق تفقــدت  الدكتــورة هالــة زايــد، وزيرة 
الصحــة والســكان  املركــز القومــى للترصــد والتحكــم فــى 
األمــراض املعديــة، مبنطقــة إمبابة مبحافظــة اجليزة، وذلك 
ملتابعة أعمال التجهيزات اجلارية،  بتكلفة إنشــاء بلغت 350 

مليون جنيه.

وأكــدت  وزيــرة الصحــة والســكان خالل جولتهــا أن املركز 
مت إنشــاؤه علــى أعلــى مســتوى ليصبــح صرًحــا عاملًيــا فى 
مجال الكشف عن األمراض الوراثية، واألمراض املعدية وغير 
املعدية، مشــيرة إلى توأمة املركز مع املراكز العلمية والبحثية 
فى املنطقة لتبادل اخلبرات واالســتفادة فى مجال البحوث، 
كمــا ســيصبح وِجهة لكثير من العلمــاء والباحثني فى مجال 

الترصد لألمراض املعدية والوبائية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان 
لشئون اإلعالم واملتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة تفقدت املعامل 
البحثية  باملركز لالطمئنان على جاهزيتها، مشيرة إلى املركز يضم 
معامــل متخصصة فــى البيولوجيــا اجُلزيئية، واألمــراض الوراثية، 
واألورام، كمــا يضــم 134 غرفة عزل تنفســى لألمــراض املعدية، و6 
غرف عمليات، و23 غرفة رعاية مركزة، وقســم لألشــعة العالجية 

والتشــخيصية، ووحــدة مناظير جهاز هضمــى متقدمة، باإلضافة 
إلى مركز لتدريب الباحثني واألطقم الطبية.

وتابــع »مجاهــد« أن الوزيــرة وجهــت بســرعة االنتهــاء مــن 
تنســيق املوقــع العــام للمركز، وتركيب جميــع األجهزة الطبية 
واختبارها قبل بدء التشــغيل، الفًتا  إلى أن املركز مت إنشــاؤه 
علــى مســاحة 2000 متــر، ويتكــون من 11دور، ومــزود بأحدث 
األنظمــة اإللكترونيــة فــى تــداول وحفظ البيانــات من خالل 
برامج متطورة، فضاًل عن الربط املميكن داخل املركز، وربطه 

مع جميع املراكز البحثية على مستوى اجلمهورية.
يذكــر أن وزيرة الصحة والســكان بــدأت جولتها التفقدية، 
اليــوم، باملجمــع القومــى لألمصــال واللقاحات بحلــوان، فى 
إطار زياراتها امليدانية للمنشآت الصحية ملتابعة سير العمل 

والوقوف على جاهزية املنشآت الطبية اجلديدة.

الوزارة تعلن خالل 
أيام عن حملة 
التطعيم ضد 

كورونا: »لن نطعم 
إال باللقاحات التى 

نثق فى مأمونيتها

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر من المقرر أن تستقبل توريدات من 
لقاح كورونا خالل األيام واألسابيع القليلة المقبلة، الفتة إلى أن مصر تحتاج الحصول على مزيد 

من التوريدات لتلقيح المواطنين على نطاق واسع.
وأضافت زايد، أن اللقاحات احتياج عالمي وهناك أولويات للدول المصنعة في تطعيم شعوبها 
في بادئ األمر«، مشيرة إلى تأهيل كل المحافظات بمراكز للتطعيم واالنتهاء من عمل البرنامج 

اإللكتروني للتسجيل.

هل »كورونا« عقاب من اهلل؟3

وأجــاب الدكتــور شــوقي عــالم مفتــي اجلمهوريــة علــي هذا 
الســؤال قائــالً: إن االبتــالء من أقدار اهلل تعالــى ورحمته، يحمل 
يف طياتــه اللطــف، ويســوق يف مجرياته اخليــر، واحمِلَن تأتي يف 
طياتها امِلنَح، واألزمة ســتمرُّ كما َمرَّت قبلها أزمات، إالَّ أن األمر 

يحتاج ملزيٍد من الصبر والثبات.
وتابــع: األوبئــة التي تصيب األمة إمنا هي رحمة من اهلل تعالى 
لهم؛ فعن أم املؤمنني عائشــة رضي اهلل عنها، أنها ســألت رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم عــن الطاعــون؟ فأخبرهــا نبــي اهلل 
ــُه َكاَن َعَذاًبا يَبَْعثُــُه اهللُ َعلَى َمْن  صلــى اهلل عليــه وآله وســلم: »أَنَّ
اُعوُن،  يََشاءُ، َفَجَعلَُه اهللُ رَْحَمًة ِللُْمؤِْمِننَي، َفلَيَْس ِمْن َعبٍْد يََقُع الطَّ
َفيَْمُكُث يِف بَلَِدِه َصاِبرًا، يَْعلَُم أَنَُّه لَْن يُِصيبَُه ِإالَّ َما َكتََب اهللُ لَهُ، ِإالَّ 

ِهيِد« أخرجه البخاري يف »صحيحه«. َكاَن لَُه ِمثُْل أَْجِر الشَّ
وأوضح مفتي اجلمهورية أنه حينما وقع الطاعون بالشام مرة، 
فكاد أن يفنيهم، حتى قال الناس: هذا الطوفان. فأذَّن معاذ بن 
جبل رضي اهلل عنه بالناس: أن الصالة جامعة، فاجتمعوا إليه، 
ب به قوم«  فقال: »ال جتعلوا رحمَة ربكم، ودعوةَ نبيكم كعذاٍب ُعذِّ

أخرجه معمر بن راشد يف »جامعه«.
قال اإلمام النووي يف »شــرح مســلم« )14/ 204، ط. دار إحياء 
التراث العربي(: ]يف هذه األحاديث أنه أُرســل على بني إســرائيل 
أو َمن كان قبلكم عذاًبا لهم، هذا الوصف بكونه عذاًبا مختص 

مبن كان قبلنا، وأما هذه األمة: فهولَها رحمٌة وشهادةٌ[ اهـ.

وأشــار »عــالم« إلــى ان النظــر إلى الطاعــون باعتبــاره رحمًة 
وِمنحًة ليس يف ظاهره أو ذاته، إمنا هو باعتبار آثاره وما يترتب 

عليه من األجر والثواب.
وأوضح أن كل ما يصيب اإلنسان من احمِلَِن والشدائد والضيق 
واجلــدب ونحــو ذلك، هو يف حقيقتــه رفعة يف درجة املؤمن وزيادة 
ثوابه ورفع عقابه، حتى الشــوكة تُصيبه؛ فعن أم املؤمنني عائشــة 
رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: 
»َمــا يُِصيــُب امْلُؤِْمَن ِمْن َشــوَْكٍة َفَما َفوَْقَهــا ِإالَّ رََفَعُه اهللُ ِبَها َدرََجًة، 

أَْو َحطَّ َعنُْه ِبَها َخِطيئًَة« أخرجه اإلمام مسلم يف »صحيحه«.
فكيــف إذا تعلــق األمــر باملرض املخيــف والوبــاء املميت؟ فإن 
الدرجــة فيــه أعظــم، واملنحة بســببه أكبر، وهذا مــن رحمة اهلل 
تعالى بهذه األمة واختصاصهم بها؛ قال تعالى: ﴿وََما َجَعلَُه اهللُ 

آل عمران: 126[. ِإالَّ بُْشرَى لَُكْم وَِلتَْطَمِئنَّ ُقلُوبُُكْم ِبِه﴾ ]
وقــال مفتــي اجلمهورية إن فيــروس كورونا الوبائي املســتجد 
الذي أصاب الناس يف هذه اآلونة، هو إن كان يف ظاهره بالًء من 
اهلل تعالــى، إالَّ أنــه ليــس عقاًبا منه ســبحانه لعباده كما يدعي 
البعــض، بــل هــو رحمة للمؤمنني وبشــرى لهم، وهــو خصوصية 
لهــذه األمــة احملمدية؛ ألن الشــدائد تُظهر العزائــم، واحمِلَن تُوَلُِّد 
امِلنَــح، وال بــد أن ننظر لهذا الوبــاء باعتبار آثاره وما يترتب عليه 
من األجر على الصبر عليه والرضا به، ال باعتبار ذاته وأحداثه، 
فــكل مــا يصيب اإلنســان من احمِلَِن والشــدائد، هــو يف حقيقته 

تسبب تصاعد أزمة فيروس كورونا وارتفاع حاالت اإلصابة والوفيات في الموجة الجديد في خلق 
حالة من الذعر والهلع بين الناس، وإثارة تساؤالت جدلية داخل المجتمع للبحث عن طريقة إلنهاء هذا 
البالء والنجاة منه ومن هذه األسئلة الحائرة، سؤال ورد إلى دار اإلفتاء المصرية يقول: هل يعد فيروس 

كورونا عقاًبا من الله تعالى أنزله على أعدائه كما تدعي التيارات المتطرفة؟.

االبتالء من أقدار 
الله تعالى ورحمته، 

يحمل في طياته 
اللطف، ويسوق 

في مجرياته الخير

رفعة له وســبب لزيادة ثوابه ورفع عقابه، حتى الشــوكة تُصيبه، 
فكيــف إذا تعلــق األمــر باملــرض املخيــف والوبــاء املميــت؟ فــإن 

الدرجة فيه تكون أعظَم وامِلنَحة بسببه أكبر.
وتابع: فابتالء اهلل تعالى لعباده ال يُحكم عليه بظاهره بالضر 
أو النفــع؛ النطوائــه علــى أســرار غيبيــة وأحكاٍم علويــة، ال يعلم 

حقيقتها إالَّ رب البرية.
ونحن موقنون بأن اهلل تعالى سيفرج الكروب، بضراعة القلوب، 
والتجائهــا لعالم الغيوب، وســيبقى الوطــن محفوًظا بإذن اهلل من 
شــر األوبئــة والبليات، خاصــة بعد أن أدرك النــاس ضرورة ترتيب 
األولويــات، والفــرق بني الظــروف الطبيعية وبني األزمــات، وأدركوا 
خطــر التجمعــات يف نقل الفيروســات، وعرفوا أهميــة اإلجراءات 
الوقائية والتعليمات الصحية، للنجاة من األخطار الوبائية، وأقبل 
الشعب على وسائل الوقاية، وأسباب احلماية، وهذا كله يدعو إلى 

التفاؤل واالبتهاج، فدرهم وقاية خيٌر من قنطار عالج.
واختتــم عــالم فتواه قائاًل إن اجلــزم بأن الوباء عقاب من اهلل 
ــن بالرَّيْــب ورجــم بالغيب؛ فــال طاقة لإلنســان بعقاب  فهــو تكهُّ
اهلل، بل عليه أن يسأله املعافاة، وأن يجعل من هذا االبتالء توبًة 
ورجوًعا، وإخباًتا إلى اهلل وخضوًعا، وأن يكثر من االستغفار، ومن 
الصالة على املختار صلى اهلل عليه وآله وسلم، وأن يستكثر من 
األعمــال الصاحلــة والدعاء، فهذا من أســباب رفــع البالء: ﴿وَِإْن 

َسْسَك اهللُ ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف لَُه ِإالَّ ُهوَ﴾ ]األنعام: 17[. مَيْ

محمد متساح

منار فكري
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

5 يناير ٢٠٢١ ٧١األحد

دولة 30 يونيو ترسخ مبادئ المساواة وعدم التمييز و السيسي أول رئيس يحضر قداس عيد الميالد في عام 2015
وضع حجر األساس لكنيسة ميالد المسيح و أصدر  قانون لبناء الكنائس في مصر بعد أن ظل حلمًا لمدة 150 سنة

 وجه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والحكومة بضرورة وجود كنائس في المدن الجديد و الحكومة قننت  أوضاع 1800 كنيسة ومبنى
عدد نواب البرلمان المسيحيين بلغ  31 نائبًا  منتخبًا  فى مجلس النواب و 24 مقعد فى مجلس الشيوخ

تعيش  الدولة المصرية أسمى حاالت السالم 
االجتماعي واالنسجام والتضامن والتفاهم بين قطبي 

الشعب مسلمين ومسيحيين، ما يُجسد نموذجًا 
متكاماًل للوحدة الوطنية في ظل الجهود المستمرة 

من القيادة السياسية لترسيخ وتعزيز وتكريس قيم 
المواطنة سياسيًا واجتماعيًا وتشريعيًا

كيف أرسى الرئيس السيسى 
قواعد الوحدة الوطنية؟

دولة املواطنة 

ورصــد التقرير عدداً من الشــواهد التي تؤكد حرص القيادة 
السياسية على وضع حجر األساس إلرساء قيم املواطنة والوحدة 
الوطنية بالدولة، الفتاً إلى تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي 
بأنه "ال متييز بني دين ودين، والكل ســواء ودي ممارســات الزم 
تتعمل، والزم تتنفذ وتتحول لسياســات وآليات عمل يف الدولة"، 
فضــًا عــن تصريــح الرئيس: "أصدرنا قانون لبنــاء الكنائس يف 
مصر بعد أن ظل حلماً ملدة 150 ســنة ألن الدولة معنية بكفالة 
حــق العبــادة جلميــع مواطنيهــا"، وكذلــك تصريــح الرئيــس بأن 
"الدولــة الزم تبنــي كنائــس ملواطنيهــا، ألن لهم احلــق يف العبادة 

كما يعبد اجلميع، وألن ده حق املواطن يعبد كما يشاء".
باإلضافــة إلــى توجيــه الرئيــس للهيئــة الهندســية للقــوات 
املســلحة واحلكومــة بضــرورة وجــود كنائس يف املــدن اجلديدة، 
وكذلك تكليف الهيئة بسرعة بناء وإعادة ترميم الكنائس التي مت 

االعتداء عليها يف أعمال العنف اإلرهابية عام2013.
وأيضــاً أصــدر الرئيــس تعليمــات للجيــش املصــري بتوجيــه 
ضربات جوية ضد معســكرات ومناطق متركز وتدريب ومخازن 
أســلحة وذخائر تنظيم داعش اإلرهابي بليبيا رداً على اجلرمية 

يف حق أبناء الوطن على أحد سواحل ليبيا.
وأشار التقرير إلى مشاركة الرئيس للمسيحيني يف احتفاالت 
أعيــاد امليــاد، حيــث يعــد الرئيــس السيســي أول رئيــس دولــة 
مصــري يحضر قــداس عيد املياد يف عــام 2015، ويحضر كل 

عام منذ ذلك احلني.
وذكر التقرير أن الرئيس وضع حجر األســاس لكنيســة مياد 
املســيح، والتــي تعــد أكبــر كاتدرائية يف الشــرق األوســط، جنباً 
إلى جنب مع مســجد الفتاح العليم كأول منشــآت عاصمة مصر 

اإلدارية اجلديدة.
وكشــف التقريــر عــن متتــع مصــر بعاقــات جيــدة مــع دولة 
الفاتيــكان، حيــث قام الرئيس عبد الفتاح السيســي بزيارتها يف 
نوفمبــر 2014، وأعلــن خــال هذه الزيــارة عن تقديــره ملواقف 
البابا فرانسيس جتاه مصر، ويف أبريل 2017 زار بابا الفاتيكان 
مصر، وهي الزيارة األولى من نوعها للباد، ســعياً لترســيخ قيم 

التسامح واحلوار بني األديان.
الدستور واألقباط

ورصــد التقريــر التطــور الدســتوري يف الدســاتير املصريــة 
لتوافق الشعب على املواطنة والوحدة الوطنية، حيث تنص املادة 
40 من دستور 1971 على أن املواطنني لدى القانون سواء، وهم 
متساوون يف احلقوق والواجبات العامة، ال متييز بينهم يف ذلك 
بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما تنص 
املــادة 46 علــى أن تكفــل الدولــة حرية العقيدة وحرية ممارســة 

الشعائر الدينية.
وبالنســبة لدســتور2012، أوضــح التقرير أنــه مت اإلبقاء على 
املــادة 40 بدســتور 1971 مــع حــذف جملــة "بســبب اجلنــس أو 
األصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة"، وكذلــك اإلبقــاء علــى 
املــادة 46بدســتور 1971 وإضافــة "إقامــة دور العبــادة لألديــان 

السماوية".
كمــا مت إضافــة املــادة 3 والتــي تنص علــى أن مبادئ شــرائع 
املصريني من املســيحيني واليهود املصدر الرئيســي للتشــريعات 
واختيــار  الدينيــة،  وشــئونهم  الشــخصية،  ألحوالهــم  املنظمــة 
قياداتهــم الروحيــة، فضًا عن إضافة املادة 6، والتي تنص على 
أن يقــوم النظام السياســي على مبادئ الدميقراطية والشــورى، 
احلقــوق  يف  املواطنــني  جميــع  بــني  تســاوي  التــي  واملواطنــة 

والواجبات العامة.
وفيمــا يتعلــق بدســتور 2014، ذكــر التقريــر أنــه مت وضــع 3 
ممثلــني للكنائــس املصريــة الثــاث بلجنة اخلمســني، بجانب 3 

ممثلني لألزهر إلعداد الصيغة النهائية للدستور.
وأشــار التقريــر إلــى أنــه مت اســتحداث عــدد من املــواد ذات 
الصلة، وهي مادة 4، والتي تنص على أن السيادة للشعب وحده، 
ميارســها ويحميهــا، وهــو مصــدر الســلطات، ويصــون وحدتــه 
الوطنيــة التي تقوم على مبادئ املســاواة والعدل وتكافؤ الفرص 
بــني جميــع املواطنني، واملادة 9 التي تنص علــى أن تلتزم الدولة 

بتحقيق تكافؤ الفرص بني جميع املواطنني، دون متييز.
وكذلك مت إضافة املادة 53 والتي تنص على أن املواطنني لدى 
القانون ســواء، وهم متســاوون يف احلقوق واحلريات والواجبات 
العامة، ال متييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، واملادة 64 والتي 
تنص على أن حرية االعتقاد مطلقة، وحرية ممارســة الشــعائر 
الدينيــة وإقامــة دور العبــادة ألصحــاب األديــان الســماوية حــق 

ينظمه القانون.
باإلضافــة إلــى املــادة 50، والتــي تنــص علــى أن تــراث مصر 
احلضــاري والثقايف، املــادي واملعنوي، بجميــع تنوعاته ومراحله 
الكبــرى املصريــة القدميــة والقبطيــة واإلســامية ثــروة قومية 
وإنســانية، تلتــزم الدولــة باحلفــاظ عليــه وصيانتــه، بينما تنص 
املــادة 180 علــى أن تنتخــب كل وحــدة محلية مجلســاً باالقتراع 
العــام الســري املباشــر، ملدة أربــع ســنوات، وأن يتضمن املجلس 

متثيًا مناسباً للمسيحيني.
هــذا وتنــص املــادة 235 علــى أن يصــدر مجلــس النــواب يف 
أول دور انعقــاد لــه بعد العمل بهذا الدســتور قانــون تنظيم بناء 
وترميم الكنائس، مبا يكفل حرية ممارسة املسيحيني لشعائرهم 
الدينيــة، يف حــني تنــص املــادة 244 علــى أن تعمــل الدولة على 
متثيــل الشــباب واملســيحيني متثيــًا مائماً يف مجلــس النواب، 

علماً بأنه مت اإلبقاء على نص املادة 3 بدستور 2012.
توفيق وتقنني أوضاع الكنائس املصرية

وعــن توفيــق وتقنني أوضاع الكنائس املصرية، أوضح التقرير 
أن هناك نقلة حضارية تُرســخ مبدأ حرية االعتقاد، مشــيراً إلى 
أنه تفعيًا للمادة 235 من الدستور، قد مت إصدار القانون رقم 

80 لسنة 2016 بشأن تنظيم وبناء وترميم الكنائس.
وينــص هــذا القانون على أن يعمل بأحكامه املرافق يف شــأن 
تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات احمللية 
واملناطق الســياحية والصناعية والتجمعــات العمرانية اجلديدة 
والتجمعــات الســكنية، مــع مراعــاة أن تكــون مســاحة الكنيســة 
املطلــوب الترخيــص ببنائها وملحق الكنيســة على نحو يتناســب 
مع عدد وحاجة مواطني الطائفة املسيحية يف املنطقة التي تُقام 

بها، ومراعاة معدالت النمو السكاني.
كما ينص القانون على ضرورة اتخاذ خطوات ســريعة لتقنني 
الكنائــس واملباني القائمة، حيــث يتقدم املمثل القانوني للطائفة 
إلــى احملافظ املختــص بطلب للحصول علــى املوافقات املتطلبة 
قانونــاً للقيــام بأي مــن األعمال املطلوب الترخيــص بها أو هدم 
وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو مت توفيق وضعها، ويلتزم 
احملافظ املختص يف البت يف الطلب املشــار إليه بعد التأكد من 

استيفاء كافة الشروط املتطلبة قانوناً يف مدة ال تتجاوز 4 أشهر 
من تاريخ تقدميه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مســجل موصى 

عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.
وعــن ضوابــط تقنني أوضــاع الكنائس واملبانــي القائمة، فإن 
القانــون ينــص علــى أن يعتبــر مرخصــاً ككنيســة كل مبنى قائم 
يف تاريــخ العمــل بأحــكام هــذا القانون تقام به الشــعائر الدينية 
املســيحية بشــرط ثبوت سامته اإلنشــائية والتزامه بالضوابط 
والقواعــد التــي تتطلبهــا شــئون الدفــاع عــن الدولــة والقوانــني 
املنظمة ألماك الدولة العامة واخلاصة، كما يعتبر مرخصاً كل 
مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم 
يف تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكاً للطائفة وتوفرت 

فيه الشروط والضوابط.
وبالنســبة حلمايــة دور العبــادة بالقانــون فإنه ال يجــوز تغيير 
الغــرض من الكنيســة املرخصة أو ملحق الكنيســة املرخص إلى 
أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصاة والشعائر الدينية بها، 

ويقع باطًا كل تصرف يتم على خاف ذلك.
وفيمــا يتعلــق بتوفيق وتقنني أوضاع الكنائس املصرية، أشــار 
التقرير إلى أنه مت تشــكيل جلنة يف يناير 2017، برئاســة رئيس 
مجلــس الــوزراء وعضوية 6 وزراء، وممثلني عــن الطائفة املعنية 
وعن جهات سيادية، حيث تتولى تلقي طلبات التقنني، ودراستها 

والتثبت من توافر الشروط احملددة لذلك.
ووفقاً للتقرير تتمثل هذه الشروط يف أن يكون الطلب مقدماً 
مــن املمثــل القانونــي للطائفة الدينية املالكة للكنيســة أو املبنى، 
وأن يكــون املبنــى قائمــاً يف تاريــخ العمل بالقانون رقم80 لســنة 
2016، مع ضرورة أن يكون املبنى ســليماً من الناحية اإلنشــائية 
وفق تقرير من مهندس معتمد بنقابة املهندســني، فضًا عن أن 
يكــون املبنــى ملتزمــاً بالضوابــط والقواعد التي تتطلبها شــئون 

الدفاع عن الدولة والقوانني املنظمة.
ومت إصدار 18 قراراً للتقنني من قبل اللجنة منذ مايو 2018 
وحتى ديسمبر 2020، حيث مت إصدار 4 قرارات يف عام 2018 
بإجمالي 508 كنيســة ومبنى، بواقع 53 كنيســة ومبنى يف مايو، 
و167 كنيســة ومبنــى يف مايــو، و120 كنيســة ومبنــى يف أكتوبر، 

و168 كنيسة ومبنى يف ديسمبر.
كما مت إصدار 8 قرارات تقنني يف عام 2019، بإجمالي 814 
كنيسة ومبنى، وبواقع 119 كنيسة ومبنى يف يناير، و156 كنيسة 
ومبنــى يف مــارس، و111 كنيســة ومبنى يف أبريل، و127 كنيســة 
ومبنــى يف يوليــو، و88 كنيســة ومبنــى يف ســبتمبر، و62 كنيســة 
ومبنــى يف أكتوبــر، و64 كنيســة ومبنــى يف نوفمبر، و87 كنيســة 

ومبنى يف ديسمبر.
وبالنســبة للقــرارات الصــادرة يف عــام 2020، أوضح التقرير 
أنــه مت إصــدار 6 قــرارات تقنــني بإجمالي 478 كنيســة ومبنى، 
وبواقع 90 كنيسة ومبنى يف يناير، و82 كنيسة ومبنى يف فبراير، 
و74 كنيســة ومبنى يف أبريل، و70 كنيســة ومبنى يف مايو، و100 

كنيسة ومبنى يف أكتوبر، و62 كنيسة ومبنى يف ديسمبر.
وأبــرز التقريــر التوزيــع اجلغــرايف للكنائس واملبانــي التي مت 
تقنــني وتوفيــق أوضاعها، والبالغ إجمالي عددها 1800 كنيســة 
ومبنى، مقســمة ما بني 1054 كنيســة و746 مبنى، وذلك بواقع 
113 كنيســة ومبنــى يف محافظــة القاهــرة، و166 يف اجليــزة، 
و150 يف القليوبية، و141 يف اإلسكندرية،و316 يف املنيا، و159 
يف ســوهاج، و111 يف أســيوط، و108 يف الشــرقية، و105 يف 

البحيرة.
كمــا مت توفيــق أوضــاع 92 كنيســة ومبنــى يف محافظــة بنــي 
ســويف، و43 يف الغربية، و53 يف أســوان، و26 يف األقصر، و38 
يف كل من محافظتي البحر األحمر والدقهلية، و34 يف املنوفية، 
و21 يف قنا، و17 يف كل من محافظتي الســويس واإلســماعيلية، 
و13 يف مطــروح،و11 يف بورســعيد، و10 يف الفيــوم، و8 يف كفــر 
الشــيخ، و6 يف شــمال ســيناء، و2 يف كل مــن محافظتــي جنــوب 

سيناء والوادي اجلديد.
وأضح التقرير أن إنشــاء وترميم الكنائس شــهد طفرة خال 
الفتــرة من 2014 حتــى 2020، بعدما انتهت التعقيدات اإلدارية 

التــي اســتمرت عقــوداً، حيث صــدرت عدة قــرارات لتخصيص 
أراض لبنــاء الكنائــس باملــدن اجلديــدة بنــاًء علــى طلــب مــن 
الطوائــف املســيحية الثاثــة، ففــي عــام 2014 مت تخصيــص 
أراض لبناء 7 كنائس يف 5 مدن )العبور، الفيوم اجلديدة، طيبة 

اجلديدة، سوهاج اجلديدة، القاهرة اجلديدة(.
وأشــار التقريــر إلى أنــه مت ترميم 16 أثراً قبطيــاً، باإلضافة 
إلــى أنــه جــار ترميــم 40 أثــراً قبطيــاً، موزعة علــى احملافظات 
كالتالــي، حيــث مت ترميــم 3 كنائــس باإلضافــة إلــى موقع أثري 
قبطــي مبحافظــة القاهرة، فضًا عن أنــه جاري ترميم 4 أديرة 
مبحافظــة البحيرة "وادي النطرون"، واالنتهاء من ترميم عدد 2 

كنيسة مبحافظة اجليزة.
كما مت االنتهاء من ترميم 4 أديرة مبحافظة األقصر، وجاري 
ترميــم عــدد 2 دير مبحافظة البحر األحمــر، باإلضافة إلى أنه 
جــار ترميــم عدد 1دير بالدقهلية، وجاري ترميم عدد 1 كنيســة 
ببورسعيد، فضًا عن أنه جاري ترميم 3 كنائس بالغربية، وعدد 

1 دير ببني سويف.
وإلــى جانب ما ســبق، أوضــح التقرير أنه يُجــري ترميم عدد 
2 كنيســة مبحافظــة املنوفيــة، وعــدد 2 دير بكل مــن محافظات 
أديــرة  ترميــم 3  )الفيــوم، أســيوط، أســوان(، وكذلــك جــاري 
مبحافظــة املنيــا، بني ما مت االنتهاء مــن ترميم 3 أديرة، ويجري 

ترميم 4 أديرة أخرى مبحافظة قنا.
باإلضافة إلى أنه جاري تطوير منطقة أبو مينا باإلسكندرية، 
فضًا عن أنه مت ترميم عدد 1 كنيســة وجاري ترميم13 كنيســة 
وديــر أخــرى مبحافظة ســوهاج، إلــى جانب االنتهــاء من ترميم 

منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء.
االكتشافات القبطية

وتطــرق التقريــر إلــى أبــرز االكتشــافات القبطيــة، ففي عام 
2015 مت اكتشــاف مجموعــة مــن القايــات بجــوار كنيســة دير 
الســريان العامــر بــوادي النطــرون، ويف عام 2016 مت اكتشــاف 
كنيســة ومجمــع ســكني قبطــي والعديد مــن العمــات الذهبية 
والشــقافات التــي حتمــل كتابــات قبليــة ويونانيــة مبنطقــة عني 

السبيل بالوادي اجلديد.
كما مت اكتشــاف هيكل كنيســة دير البايزة بأسيوط والعديد 
مــن الشــواهد األثرية التي حتمل كتابــات قبطية، باإلضافة إلى 
اكتشــاف مباني وقايات يف دير أبو فانا بجوار الكنيســة األثرية 

باملنيا، وذلك يف عام 2019.
متثيل املسيحيني باملجالس النيابية واملناصب القيادية

شــهد متثيل املســيحيني باملجالس النيابية واملناصب القيادية 
زيادة غير مســبوقة، حيث وصل عدد نواب البرملان املســيحيني 
عــام 2021 إلــى 31 نائبــاً مســيحياً منتخبــاً، مقارنــة بـــ 5 نواب 
مســيحيني منتخبــني عــام 2012، وتعــد "أمانــي عزيــز" هي أول 
نائبة مسيحية حتصل على منصب وكيل اللجنة الدينية يف تاريخ 

البرملان املصري عام 2015.
كمــا أظهــر التقريــر، أنــه ألول مــرة يف تاريخ مجلس الشــيوخ 
يصــل عــدد املقاعد املســيحية إلى 24 مقعــداً يف2020، مقارنة 
بـــ 15 مقعــداً مســيحياً يف 2012، وتعد "فيبي جرجس" هي أول 

سيدة مسيحية تتولى منصب وكيل ثاني للمجلس يف 2020.
ويف سياق متصل، أشار التقرير إلى أن حركة احملافظني ألول 
مرة تشــمل تعيني 2 مســيحيني يف منصب احملافظ عام 2018، 
حيث تعد "منال عوض ميخائيل" هي أول سيدة مسيحية تتولى 

منصب احملافظ مبحافظة دمياط.
مؤشرات االستقرار املجتمعي

وأوضــح التقريــر أنــه بفضــل جهود تعزيــز قيــم املواطنة، قد 
شــهدت مصر حتســناً يف مؤشــرات االســتقرار املجتمعي، حيث 
 US تقدمت 12 مركزاً يف املؤشــر اخلاص باملواطنة الصادر عن
News، لتأتــي يف املركــز 65 عام 2020، مقارنة باملركز 69 عام 

2019، واملركز 75 عام 2018، واملركز 77 عام 2017.
وأيضــاً تقدمــت مصر 14 مركزاً يف مؤشــر األمن والســامة 
املجتمعيــة ضمــن مؤشــر الســام العاملــي الصــادر عــن معهــد 
االقتصــاد والســام، حيث جاءت يف املركز الـــ 100 عام 2020، 

مقارنة باملركز الـ114 عام 2014.
كما ارتفع تقييم مصر يف مؤشــر االستقرار السياسي وغياب 
العنــف بتقريــر احلوكمــة الصــادر عــن البنــك الدولي، لتســجل 
12.9 نقطــة عــام 2019 و12.4 نقطة عام 2018، و9.1 نقطة 
يف عامــي 2017و2016، و8.6 نقطــة عــام 2015، و7.6 نقطــة 
عــام 2014، و7.1 نقطــة عــام 2013، و7.6 نقطــة عام 2012، 

و6.6 نقطة عام 2011.
إشادة رؤساء ودول العالم بدولة املواطنة فى عهد السيسي

واســتعرض التقرير أبرز ما رصدتــه اخلارجية األمريكية من 
جهــود للدولــة يف رفع الوعي، وهي تشــكيل الرئيس للجنة العليا 
ملواجهــة األحــداث الطائفيــة، باإلضافــة إلــى حــذف النصوص 
احملرضــة علــى العنــف والتطرف مــن املناهــج التعليمية، فضًا 
عن توقيع كل من اإلمام األكبر شيخ األزهر أحمد الطيب والبابا 
فرانســيس بابــا الفاتيــكان لـ "وثيقــة األخوة اإلنســانية من أجل 

السام العاملي والعيش املشترك".
ويف الســياق ذاتــه، اســتعرض التقريــر عــدداً مــن شــواهد 
االســتقرار املجتمعــي وفقــاً لتقريــر اللجنة األمريكيــة للحريات 
الدينيــة الدوليــة، والتــي ذكــرت أن مصــر تشــهد انخفاضــاً يف 
العنــف بنســبة 29% بــني املجتمعــات احملليــة بــني عامــي 2018 
و2019، وكذلــك خــروج مصــر مــن تصنيف الــدول املثيرة للقلق 
للعام الرابع على التوالي وفقاً لقانون احلريات الدينية الدولية.
ورصــد تقريــر احلكومــة البريطانيــة بتراجع الهجمــات التي 

يشنها املتطرفون املناهضون للمسيحيني منذ عام 2018.
وتنــاول التقريــر أبــرز تعليقــات رؤســاء الطوائــف املســيحية 
الثــاث، حيــث قــال البابــا تواضــروس الثانــي بابا اإلســكندرية 
وبطريــرك الكرازة املرقســية: "إننا نشــهد بناء مصــر اجلديدة، 
والدولــة تتخــذ منحنــى جديــد وغير مســبوق مثل وجــود قانون 
لبناء الكنائس، وبناء أكبر كاتدرائية يف الشــرق األوســط بجانب 

مسجد الفتاح العليم يف العاصمة اإلدارية اجلديدة".
كمــا تقــدم بالشــكر للرئيس عبد الفتاح السيســي يــوم افتتاح 
الكنيســة بالعاصمــة اإلداريــة معلًقــاً: "نرى ســيادتكم قــد وفيتم 
بهــذا الوعــد وهــا نحــن نشــهد هــذا االفتتــاح العظيــم يف هــذه 
املناســبة اجلليلة نقدم كل الشــكر لســيادتكم ولكل املشاركني يف 

هذا العمل العظيم يف هذه الفترة الوجيزة".
وأيضــاً أكــد البابا تواضــروس الثاني أنه بإصــدار قانون بناء 
الكنائــس أصبــح هنــاك حــق يف تقنــني الكنائس غيــر املرخصة 
القائمــة وكذلــك بنــاء كنائــس جديــدة، وتوجه بالشــكر للرئيس 

لاهتمام بهذا األمر.

تعيش  الدولة المصرية أسمى حاالت السالم االجتماعي واالنسجام والتضامن 
والتفاهم بين قطبي الشعب مسلمين ومسيحيين، ما ُيجسد نموذجًا متكاماًل للوحدة 

الوطنية في ظل الجهود المستمرة من القيادة السياسية لترسيخ وتعزيز وتكريس قيم 
المواطنة سياسيًا واجتماعيًا وتشريعيًا، باعتبارها أحد أهم عوامل استقرار الدولة ومقومًا 
أصياًل من مقومات األمن القومي، وترتكز هذه القيم على دعم المشاركة والمساواة بين 
جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون تفرقة أو تمييز، باإلضافة إلى قبول اآلخر 
والعيش المشترك والتعاون البناء واحترام وتطبيق القوانين التي تضمن حقوق األخوة 

المسيحيين على مختلف المستويات، مما جعل الدولة المصرية وقيادتها السياسية محل 
إشادة وتقدير على المستويين الداخلي والخارجي.

وفي هذا الصدد، نشر المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء، تقريرًا مفصاًل ومطواًل سلط الضوء 
على جهود ومكتسبات وركائز بناء دولة المواطنة والوحدة الوطنية في مصر وترسيخ 

مبادئ المساواة وعدم التمييز وذلك منذ ثورة الثالثين من يونيو.

وفاء حسن
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ضربة قاضية وجهتها أمريكا لتنظيم اإلخوان 

اإلرهابي، تتمثل فى إدراج وزارة الخزانة األمريكية 
فرع تنظيم داعش اإلرهابي في سيناء، وحركة 

»حسم« المرتبطة بتنظيم اإلخوان، على قائمة 
اإلرهاب العالمي.

واشنطن أدرجت ذراع اإلخوان  على قوائم اإلرهاب  وتخطط للقبض عليه 
 أدين فى محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة والمستشار زكريا عبدالعزيز عثمان النائب العام المساعد

هو عنوان للجرمية و اإلرهاب والعنف، وارتكب العديد من اجلرائم البشعة 
ســواء داخل مصر وخارجها، ميتلك ســجًل إرهابًيا حافًل بالدماء وصحيفة 
جنائيــة مليئــة باجلرائــم التى ال متت ألى ُملة وال ديــن، إنه اإلرهابى املصرى 
اخلطيــر عــادل عبــد البــاري، املتحدث باســم زعيــم تنظيم القاعدة الســابق 
أســامة بــن الدن، والــذى آثــار اجلدل مــن جديد عندمــا رصدتــه الكاميرات 
خارج منزله فى لندن، بعد أقل من شــهر على قرار الواليات املتحدة بإطلق 

سراحه.
صحيفــة "ديلــى ميــل" البريطانيــة قالــت: "إن عادل عبد البــارى عاد بيننا. 
قــد ُمنــح فرصة أخرى لكى يُصبــح مواطًنا صاحًلا، أو فرصة أخرى إلحداث 

الفوضى".
وأشــارت الصحيفة إلى أنها علمت أن "جهاز االســتخبارات البريطانى )إم 

أى 5( وشرطة العاصمة لندن غير متفائلني بعودة اإلرهابى إلى املدينة".
وكانت الســلطات األمريكية، أطلقت ســراح "عادل عبد الباري"، من ســجن 
أمريكــى ليعــود إلــى بريطانيــا ألســباب إنســانية، أبرزها أنه معــرض خلطر 

اإلصابة بفيروس كورونا بسبب السمنة.
وقال محاميه األمريكي: "بعد كل هذا الوقت، كل ما يريده عبد البارى هو 

االستمتاع بحياة هادئة مع عائلته"، بعد عودته إلى لندن.
وانتقــدت الصحــف البريطانيــة، فــى وقــت ســابق، قــرار لنــدن اســتقبال 

اإلرهابى املدان وتقدمي املساعدات له من أموال دافعى الضرائب.
كمــا انتقــدت "ديلــى ميــل" كل الذيــن دافعــوا عــن اإلرهابى املــدان بوصفه 
"محامًيا حلقوق اإلنسان" أو "سجني رأي"، من اليسار البريطانى إلى منظمة 
العفــو إلى حكومــة احملافظني، التى منحته اللجوء السياســى فى بريطانيا 

فى التسعينيات.
وقالت إن: "ظهور هذا الشخص غير مريح بالنسبة للذين صوروه على 

أنه بطل".
وكشفت الصحيفة عن أنه يعيش مع عائلته فى منزل يبلغ ثمنه أكثر من 
مليون و300 ألف دوالر، مشددة على أن العائلة كانت تتلقى إعانات قدمتها 

احلكومة البريطانية.
وميتلــك عــادل عبــد البــارى الذى قضــى 16 عاًما فى الســجن االحتياطى 
بأمريكا ســجًل ملطًخا بالدماء، فهو من مواليد 1960 وحصل على ليســانس 
حقــوق، وانضــم لصفــوف اجلماعــة اإلســلمية فــى نهايــة الســبعينيات 

واعتقل فى بداية الثمانينيات وخرج فى العام 1985.
وعمــل "عبــد البــاري" محامًيــا وكان متخصَصــا فــى قضايــا 
الدفــاع عــن املعتقلــني اإلســلميني، كما عمل لــدى محامى 
اجلماعــات اإلســلمية منتصــر الزيــات، وخــلل إحدى 
الزيارات للندن عام 1991، التى ضمت وفًدا للدفاع عن 
الشــاب األمريكى املصرى سيد نصير بعد اتهامه بقتل 
احلاخــام مائيــر كاهانا، وبدعوة من املركز اإلســلمى 
فــى لندن، اســتقر فيها وقدم طلًبــا للحصول على حق 
اللجوء السياسي، مستغل علقته باملنظمات احلقوقية 

فى اخلارج.
وحتول عادل عبد البارى حملطة تابعة لتنظيم القاعدة فى لندن، فى جتنيد 
الشــباب، واحتــواء العناصــر املتطرفــة الهاربــة مــن مصر، وأصبــح بعد ذلك 

املتحدث باسم أسامة بن الدن فى لندن.
وكان "عبد الباري" واحًدا من املتهمني فى محاولة تفجير خان اخلليلى عام 
1994، وُحكــم عليــه باإلعــدام، حيث خطط لضرب الســياحة املصرية واتهم 
بالتمويــل والتخطيط لعملية انتحارية فى منطقة خان اخلليلى غرب القاهرة 
التى تكتظ بالســياح عبر إرســال ســيارة مفخخة لتفجير املنطقة واســتهداف 
حافلتني تقلن سياًحا أجانب وقتل أكبر عدد ممكن من السياح اإلسرائيليني 

واألمريكيني.
وخــلل حكم الرئيــس املعزول، محمد مرســي، كان "عبدالباري" من ضمن 
اجلهاديــني فــى اخلــارج، الذين صــدر عنهم عفو رئاســي، رغم صــدور حكم 

ضده باإلعدام فى قضية خان اخلليلي.
كمــا شــغل "عبد البــاري" منصب قائــد خلية لندن للجهاد اإلســلمى وهى 
جماعــة إرهابيــة اندمجــت مع القاعدة الحًقــا، وطبًقا لصحيفــة »ديلى ميل« 
البريطانية فإن "عبد الباري" كان من املتهمني األساسيني فى الهجمات التى 
اســتهدفت ســفارتى أمريكا فى كينيا وتنزانيا عام 1998، والتى أســفرت عن 

مقتل 224 شخًصا.
وفى عام 1999 صدر ضده حكم من احملكمة العســكرية باألشــغال الشاقة 
املؤبــدة فــى قضية "العائدون من ألبانيا" وهــى القضية التى حوكم فيها 107 
مــن قيــادات جماعــة اجلهــاد أمــام احملكمة العســكرية العليــا بتهم 
التخطيــط والتنفيذ لعمليات مســلحة فــى مصر وخارجها، 
حيــث اعتــرف عليــه أحــد املتهمــني بأنــه كان ميدهم 
باملــال الــلزم لتنفيــذ العمليــات وتزويــر جوازات 

السفر.
وبعــد عــام مــن تفجيــرات الســفارات، مت 
القبــض علــى عبــد البــارى وتســليمه إلى 
لتبــدأ  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 
فــى  دوره  حــول  التحقيقــات  معــه 
التفجيــرات، ومت توجيــه 285 تهمة 
لــه، وبعد جوالت مــن التحقيقات 
فــى  وبــدأ  البــارى  انهــار عبــد 
ببعــض  واالعتــراف  البــكاء 
اجلرائــم التــى ارتكبهــا، والتى 
وصل عدد ســنوات احلبس بها 

إلى 25 عاًما.
عبــد  عــادل  عــن  ويُعــرف 
البــاري، أنــه والد الداعشــى 
عبداملجيــد  الشــهير 
عبدالبــاري، مغنــى "الــراب" 
والــذى  لنــدن،  فــى  ســابقا 
فــى  إســبانيا  اعتقلتــه 
منتصــف أبريل املاضي، بعد 
ســفره إلى ســوريا للقتال فى 

صفوف التنظيم.
ســيئة،  ســمعة  واكتســب 
بعــد انتشــار عدد مــن الصور 
وهــو يحمــل رأس أحــد اجلنود 
مــن  واحــد  وهــو  الســوريني، 
بريطانيــني،  مقاتلــني   4
باســم  معروفــون 

خلية البيتلز.

ضربــة قاضية وجهتها أمريكا لتنظيم اإلخوان 
اخلزانــة  وزارة  إدراج  فــى  تتمثــل  اإلرهابــي، 
األمريكية فرع تنظيم داعش اإلرهابي يف سيناء، 
وحركــة "حســم" املرتبطة بتنظيــم اإلخوان، على 

قائمة اإلرهاب العاملي.
كما أدرجت الواليات املتحدة القيادي اإلخواني 
عــلء الســماحي الهــارب إلي تركيــا على الئحة 
اإلرهابيــني الدوليــني املدرجــني بشــكل خــاص 
باعتبــاره أحــد القــادة البارزيــن يف حركة حســم 
اإلرهابيــة، وقيادي آخر يف احلركة يُدعى يحيى 

موسى.
وميتلــك عــلء الســماحي ملًفــا قــذًرا، ففــي 
أعقاب أحــداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، 
هــرب القيــادي اإلخوانــي مــن مصــر، متوجًهــا 
لتركيا حيث قام بالتخطيط والتنفيذ للعديد من 
العمليات اإلرهابية بتكليف من جماعة اإلخوان، 
ويف اخلارج باشر اإلشراف على حركات إرهابية 
مســلحة من ضمنها "حركة حســم"، وحركة "لواء 

الثورة".
والهارب اإلخواني من مواليد محافظة الغربية 
عام 1986، عمل يف بداية حياته مدرًســا ونشط 

يف صفوف الشعب اإلخوانية.
ويعــرف عــن "ســماحي" أنــه قائــد مــا يعــرف 
باحلراك املســلح اإلرهابــي اإلخواني، ويعد أحد 
أبــرز قيادات اجلناح املســلح أو مــا يُعرف بجناح 
"الكماليون" نسبة ملؤسسه اإلرهابي محمد كمال 
الــذي قتــل يف مواجهــات مــع األمــن املصري يف 

عام 2016.
املدبــر ملجموعاتــه  والعقــل  املُخطــط  ويعتبــر 
تنفيذهــم  اخلــارج  مــن  أدار  حيــث  اإلرهابيــة، 
للعديد مــن العمليات اإلرهابية، ومتت إدانته يف 
العديــد من القضايا بأحكام قضائية من أبرزها 
محاولــة اغتيــال الدكتــور علــي جمعــة، مفتــي 
مصر الســابق، ومحاولة اغتيال املستشــار زكريا 
عبدالعزيز عثمان، النائب العام املساعد، ومدير 
إدارة التفتيــش القضائــي، والهجــوم علــى كمني 

الشرطة بالعجيزي يف املنوفية.
واعتــرف أحــد العناصــر اإلرهابيــة التــي مت 
ضبطهــا داخــل مصــر بأنــه كان دائــم التواصــل 
مــع »الســماحي« يف تركيا عبر تطبيــق تليجرام، 
وكان يوجههم لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد 
اجليش والشــرطة ويتلقى أموااًل ضخمة لتمويل 

العمليات اإلرهابية داخل البلد.
وســبقت مصــر واشــنطن بســنوات يف إدراج 
اإلرهابيــة  اإلخــوان  جلماعــة  املســلح  اجلنــاح 
"حركة حســم" على قوائــم الكيانات والتنظيمات 
اإلرهابيــة بــكل قياداتهــا وأعضائهــا ومموليهــا 
ومعاونيهــم، ففــي فبرايــر 2017 حظــر القضاء 
املصــري حركــة حســم لضلوعهــا يف األعمــال 

اإلرهابية.
وتســعي هــذه اإلدراجــات إلــى حرمــان حركــة 
حســم اإلرهابيــة وقيادتهــا مــن املــوارد اللزمــة 
للتخطيــط لهجمات إرهابية وتنفيذها، وتشــتمل 
نتائــج عمليــة اإلدراج هــذه من بــني نتائج أخرى 
"حســم"  حركــة  كافــة ممتلــكات  علــى جتميــد 
اإلرهابيــة، وموســى والســماحي ومصاحلهم يف 

املمتلكات الواقعة يف الواليات املتحدة.
ومــن جانبــه، أكــد مرصــد الفتــاوى التكفيرية 
واآلراء املتشــددة التابع لــدار اإلفتاء املصرية أن 
إدراج وزارة اخلارجية األمريكية، حلركة "سواعد 
مصــر" املعروفــة باســم حركــة "حســم"، التابعــة 
جلماعــة اإلخــوان اإلرهابيــة، ضمــن املنظمــات 
اإلرهابية مبثابة ضربة جديدة جلماعة اإلخوان 

اإلرهابية وصفعة قوية للجماعة احملظورة.
أن  األمريكيــة  اخلارجيــة  وزارة  وأوضحــت 
العقوبات املفروضة على حركة "حسم" وتصنيفها 
علــى أنهــا منظمة إرهابية أجنبيــة يأتي مبوجب 
املــادة 219 مــن قانــون الهجرة واجلنســية، ألنها 
تشــكل خطًرا كبيًرا، كمــا أدرجت عدًدا من قادة 

احلركــة يف قائمة "احملظورين"، وهم: علء علي 
محمــد، املعــروف بـ"علء الســماحي"، املســئول 
األول عــن التنظيــم، واملوجــود يف تركيا، ويحيى 
الســيد إبراهيــم، املعــروف بـــ "يحيــى موســى"، 

واملوجود كذلك بتركيا.
وأشــارت اخلارجيــة األمريكيــة إلــى أن 
تصنيــف حركة "حســم" وقيادتها يهدف 
اللزمــة  املصــادر  مــن  إلــى حرمانهــا 
لتنفيــذ هجمــات إرهابيــة، فضــًل عن 

حظر التعامل معها.
جماعــة  أن  اإلفتــاء  مرصــد  وأكــد 
مــن  وأخواتهــا  اإلرهابيــة  اإلخــوان 
اإلرهابيــة  والتنظيمــات  اجلماعــات 

واحلــركات التابعــة لهــا ال مُتثل منهج اإلســلم، 
وإمنــا تتبــع أهدافهــا احلزبيــة املخالفــة للدين، 
وتتســتر بالديــن ومتارس ما يخالفــه من الفرقة 

وإثارة الفتنة والعنف واإلرهاب.
وأوضــح املرصــد أن إدراج احلــركات التابعــة 
جلماعــة اإلخــوان اإلرهابيــة ضمــن التنظيمات 
واجلماعــات اإلرهابيــة هــو الفصــل األخيــر يف 
تاريــخ اجلماعــة احملظــورة التــي تشــرف علــى 
نهايتهــا بكل ما ارتكبته مــن جرائم إرهابية على 

مدى التاريخ.
وأشــار مرصد اإلفتاء إلى أن جماعة اإلخوان 
لتقســيم  دائًمــا  تســعى  احملظــورة  اإلرهابيــة 
املجتمعات ونشــر الفوضى، فتحريض املواطنني 
علــى الشــغب وممارســة العنــف جــزء أصيل يف 

إستراتيجية اجلماعة اإلرهابية.
وأوضح املرصــد أن جماعة اإلخوان اإلرهابية 
مــا اســتقر لهــا احلــال يف بلــد إال وســاد فيــه 
اخلراب والدمار، فالتأســيس احلديث لشــرعنة 
العنف بصبغة دينية كان على يد اإلخوان، بدايًة 
مــن حســن البنــا مؤســس اجلماعــة احملظــورة، 
ومــا لبثــت اجلماعــة أن تفرعــت منهــا مختلــف 
اجلماعــات اإلرهابيــة التــي ترتكــب كل صنوف 

القتل والتخريب والعنف.
ومــن جانبهــم، أكد متخصصــون يف العلقات 
اإلخوانيــة،  حســم  حركــة  إدراج  أن  الدوليــة 
وتصنيف مؤسسيها، على قوائم اإلرهاب خطوة 
جيــدة، يف ضــوء املخــاوف مــن تعامــل اإلدارة 
اجلديــدة مــع ملــف اجلماعــات اإلرهابيــة ويف 

مقدمتها اإلخوان.
وأوضح املختصون، أن إدارة الرئيس األمريكي 
املنتخب جو بايدن ســتجد نفســها أمــام اختبار 
حقيقــي يف هــذا امللــف الــذي يتطلــب مزيــًدا 
مــن اإلجــراءات كحظــر التنظيــم األم وجتفيف 
منابعــه، فيمــا ذهــب أحدهــم إلــى أن خطــوة 
واشــنطن بــإدراج "حســم" على قوائــم اإلرهاب 
قضت نهائًيا على أي إمكانية يف الســابق لدعم 

اإلدارة اجلديدة للجماعة اإلرهابية.
 وأشــاروا إلى أن قرار واشنطن إدراج اجلناح 
املســلح لإلخوان ســيكون لــه تبعاته ســواء على 
صعيــد الداخــل األمريكــي، أو خارجــه، فمــن 
ناحيــة ســيحدث نــوع مــن الطمأنــة لكثيــر مــن 
الــدول التــي تُعانــي من التوتــرات التــي تثيرها 
اجلماعة اإلرهابية، ومن ناحية أخرى ســيحمل 

إدارة الرئيس جو بايدن مهمة جديدة.
وأكد محللون سياســيون أن قرار إدراج حركة 
حســم وعــدد مــن شــخصيات جماعــة اإلخوان 
اإلرهابيــة، أمــر يدعــم جهود مصــر يف محاربة 
اإلرهــاب رغــم تأخــر مثــل هــذه القــرارات إال 
أن داللــة التوقيــت لها أهمية يف ظــل املتغيرات 
الداخليــة بالســاحة األمريكية وانتقال الســلطة 
من اجلمهوريني إلى الدميقراطيني، األمر الذي 
يقضي على آمال تلك اجلماعة أو اجلماعة األم 

لها.
وأضافــوا أن اإلخــوان جماعة إرهابية متعلقة 
بالدعــم األمريكــي، والذي حظيــت به يف عهود 
أمريكية سابقة أبرزها خلل فترة حكم أوباما، 
ومــن ثــم هــذا القــرار هــو حــرق ألوراق اللعــب 
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رئيس مجلس النواب يستدعى رئيس الوزراء و الوزراء و يتهمهم بالتقصير 

ملاذا تستهدف عصابات السوشيال ميديا تشويه إجنازات احلكومة

فيمــا اعتبــره البعــض مؤشــر علــى قــرب نهايــة حكومة 
مدبولى والتســريع بإعالن التشكيل الوزارى اجلديد خالل 
االيــام القــادم، انقلــب البرملان على مجلس الــوزراء واتهمه 
بالتقصيــر فــى أداء مهامــه حيــث قــال  املستشــار حنفــي 
جبالــي رئيــس مجلس النــواب، أن اللجنــة العامة للمجلس 
الــوزراء وأعضــاء  رئيــس مجلــس  إلــى اســتدعاء  انتهــت 
احلكومــة، لعــرض املوقف التنفيــذي ألداء كل وزارة مقارنة 
مبا جاء ببرنامج احلكومة لعام 2021/2020 والذي ســبق 

عرضه على مجلس النواب.
وأوضــح حنفــي أن هناك عدد مــن املالحظات على أداء 
احلكومة مقارنة مبا جاء فى برنامج احلكومة الذي عرض 

على املجلس.
وأضاف، أن مكتب املجلس ســيعد جدول بشــأن مواعيد 
حضــور أعضــاء احلكومــة للمجلــس على عدة أيــام بحيث 
تتضمــن حضــور وزيريــن فــى كل جلســة عامــة ملناقشــتهم 

وعرض املوقف التنفيذي ألدائهم.
وتابع، كما سيتم إخطار الدكتور رئيس الوزراء باجلدول 

مع التنبيه على أن احلضور وجوبي وفًقا للقانون.
ومــن املقرر أن تناقش اجللســة تقاريــر اللجان النوعية، 
ومشــاريع القوانــن بعــد انتهــاء املجلس األســبوع املاضي، 
من جلســاته اإلجرائية، والتي شــهدت انتخاب هيئة مكتب 

املجلــس، والتــي أســفرت عن فوز املستشــار حنفــي جبالي 
مبقعد رئيس املجلس، واملستشار أحمد سعد الدين ومحمد 

محمد أبو العينن بوكيلن، وتشكيل اللجان النوعية.
ومــن املقــرر أن تناقــش جلســة النــواب، تقاريــر جلنــة 
الشئون الدستورية والتشريعية، طريقة إقرار املوافقة على 
اخلطابــات املتبادلــة بــن جمهورية مصــر العربية وحكومة 
اليابان، بشــأن تقدمي احلكومــة اليابانية للحكومة املصرية 
منحــة قيمتهــا »مليــار«  يــن يابانــي، للمســاهمة يف تنفيــذ 
برنامــج التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، املوقعة بتاريخ 
2020/10/21، والصــادر بهــا قرار رئيس جمهورية مصر 

العربية رقم 696 لسنة 2020.
كمــا تناقــش طريقة إقــرار املوافقة علــى التعديل الرابع 
التفاقيــة منحــة املســاعدة بــن حكومــة جمهوريــة مصــر 
العربية وحكومة الواليات املتحدة األمريكية، بشــأن حتفيز 
التجــارة واالســتثمار يف مصــر )تايــب(، املوقــع يف القاهرة 
بتاريــخ 2020/6/29، والصادر بها قــرار رئيس جمهورية 
قــرار  إ مصــر العربيــة رقــم 697 لســنة 2020، وطريقــة 
املوافقــة علــى اتفاق منحة )مســاعدة فنية( بــن جمهورية 
عــادة االٕعمــار والتنمية،  مصــر العربيــة والبنــك األوربي الٕ
بشأن مشروع حتديـث اخلط االٔول ملتـرو القـاهرة – مرحلة 
الف يــورو، املوقع  ولـــى مببلـــغ 3 ماليــن و5 آ التحـــديث االٔ

بتاريخ 2020/10/21، والصادر بها قرار رئيس جمهورية 
مصر العربية رقم 698 لسنة 2020.

كمــا تناقش اجللســة العامة طريقة إقــرار املوافقة على 
مذكــرة التفاهــم بــن وزارة اخلارجيــة املصريــة وبرنامــج 
األغذيــة العاملي التابع لالمٔم املتحدة للتعاون املشــترك من 
خالل منصة للتعاون وآلية للتنســيق بن بلدان اجلنوب من 
أجــل إفريقيا مبصر، املوقعة بتاريخ 2020/8/6، والصادر 
بهــا قــرار رئيــس جمهوريــة مصــر العربية رقم 718 لســنة 

.2020
ويناقــش املجلــس أيضــا طريقــة إقــرار املوافقــة علــى 
خطــاب االتفاق بن جمهورية مصر العربية والبنك الدولي 
لالٕنشــاء والتعمير واملؤسســة الدولية للتنمية، بشأن تقدمي 
لــف دوالر أأمريكــي من خالل  منحــة بقيمــة تتجــاوز 750 أ
دارة التلوث  الصنــدوق االئتمانــي املتعــدد املانحــن لدعــم إ
وصحة البيئة لتمويل مشــروع »االٕدارة املستدامة للملوثات 
العضويــة الثابتة، املوقــع بتاريــخ 2020/10/26، والصادر 
بهــا قــرار رئيــس جمهورية مصــر العربية رقم 723 لســنة 

.»2020
وتشــهد اجللســة مناقشــة طريقــة إقــرار املوافقــة على 
اخلطابــات املتبادلــة بــن حكومــة جمهورية مصــر العربية 
والوكالة األســبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشــأن 

تقــدمي الوكالــة منحــة للحكومــة املصريــة مببلــغ 200 ألف 
ة بيئة عمــل آمنة حتقق  يــورو لتمويــل مشــروع »دعم تهيــئ
املســاواة للمــرأة يف قطــاع الســياحة يف جمهوريــة مصــر 
العربيــة«، املوقعــة يف القاهــرة بتاريخــي 2020/10/27 و 
8 /2020/11، والصــادر بهــا قرار رئيــس جمهورية مصر 

العربية رقم 730 لسنة 2020.
كمــا يناقــش املجلــس تقرير اللجنــة املشــتركة من جلنة 
عاقة،  ســرة واألشــخاص ذوي االٕ التضامــن االجتماعي واالٔ
ومكتب جلنة اخلطة واملوازنة، عن مشروع قانون ُمقدم من 
احلكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكرمي 
شــهداء وضحايــا ومفقــودي ومصابــي العمليــات احلربيــة 
واالٕرهابيــة واالٔمنيــة وأســرهم الصــادر بالقانــون رقــم 16 

لسنة 2018.
كمــا يناقــش تقريــر اللجنــة املشــتركة من جلنة الشــئون 
االقتصاديــة، ومكاتــب جلان اخلطــة واملوازنــة، والتضامن 
االجتماعي واالٔسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة، والعالقـــات 
اخلارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 
لســنة 2020، بشــأن املوافقة على اتفاقية منحة املســاعدة 
بــن جمهوريــة مصر العربية والواليــات املتحدة األمريكية، 
بشــأن احلوكمــة االقتصادية الشــاملة، املوقعــة يف القاهرة 

بتاريخ 2019/9/30.

مجلس الوزراء يدافع عن إجنازاته فى بيان رسمى و 
يكشف القطاعات التى استهدفتها عصابات أهل الشر 
= قطــاع االقتصــاد كان أكثــر القطاعــات اســتهدافاً 
خالل شــهر يناير بنســبة 20.3%، بينما احتلت الصحة 
الصدارة على مدار الشــهور الستة التالية حيث وصلت 
نســبة الشــائعات اخلاصــة بهــذا القطــاع فــى  فبرايــر 

31.3%، وفى  مارس %39.4،
 = رصــد التقريــر مجموعــة مــن الشــائعات التــى  
اســتهدفت تشــويه اإلجنازات، ومن بينهــا توقف العمل 
باملبادرة الرئاســية للقضاء على قوائم انتظار العمليات 
اجلراحيــة احلرجــة، وإقــرار احلكومــة قانونــاً يحصن 
»صنــدوق مصــر الســيادي« ضــد الرقابــة واملســاءلة، 

وتخفيض رواتب موظفى  اجلهاز اإلدارى  للدولة 
على مدار عام 2020 انطلقت العديد من الشــائعات 
واألكاذيــب واألخبــار املضللــة التــى تُروجهــا عصابــات 
السوشــيال ميديــا »أهل الشــر« على شــبكات التواصل 
الرخيصــة  األســاليب  كل  مســتخدمن  االجتماعــى 
والقــذرة مــن أجــل إحــداث حالــة مــن الفــزع والرعــب 
وزعزعــة االســتقرار، ولكــن وحــدة رصــد الشــائعات 
باملركــز اإلعالمــى ملجلس الوزراء وقفــت باملرصاد لكل 
شــائعة يتم ترويجها، وذلك وفق اســتراتيجيات وخطط 
استباقية ومرنة قادرة على مواجهة الشائعات والقضاء 
عليهــا فــى  مهدها، ويأتى  ذلك اســتكماالً لدور املركز 
احليوى  فى  التواصل الفعال مع الرأى  العام بوســائل 
متعــددة، لتنميــة الوعــى  مــن خــالل تفنيــد الشــائعات 
مبــا يقطــع الطريق أمــام مروجيها، وعــرض املعلومات 
الصحيحة واملوثقة من مصادرها بكل شفافية وحيادية 
وبشكل فورى  وسريع، فضاًل عن حتليل هذه الشائعات 
واســتخالص النتائــج التــى  متكــن املركــز مــن تطويــر 

ووضع آليات العمل املستقبلية .
وفــى  هــذا الصــدد نشــر املركــز اإلعالمــى  ملجلس 
الــوزراء، تقريــراً ســلط الضــوء علــى حصــاد مواجهــة 

الشائعات وتوضيح احلقائق على مدار عام 2020.
وأظهر التقرير أن عام 2020، كان من أكثر السنوات 
استهدافاً بالشائعات على مدار األعوام الستة املاضية، 
بنســبة بلغــت 29.9%، وذلــك مقارنــة بـــ 26.1% فــى  
2019، و16.9% فى  2018، و12.2% يف2017، و%8.5 

فى  2016، و4.1% فى  2015، و2.3% فى  2014 .
وفيما يتعلق بالشــهور التى  شــهدت تداول أكبر عدد 
مــن الشــائعات علــى مدار عــام 2020، أوضــح التقرير 
أن شــهر أبريل جاء فى  املرتبة األولى بنســبة %11.5، 
ثم شــهر ديســمبر بنسبة 10.5%، ومايو بنسبة %10.2، 
بينمــا بلغــت فى  نوفمبــر 9.8%، ويونيو 9.7%، وأكتوبر 
وأغســطس   ،%7.6 ويوليــو   ،%7.8 وســبتمبر   ،%8.1

6.8%، ومارس 6.5%، ويناير 6%، وفبراير 5.5 %.

وكشــف التقريــر عــن أن قطــاع االقتصــاد كان أكثــر 
القطاعات اســتهدافاً خالل شــهر يناير بنسبة %20.3، 
بينمــا احتلــت الصحــة الصــدارة علــى مــدار الشــهور 
الســتة التاليــة حيث وصلت نســبة الشــائعات اخلاصة 
بهذا القطاع فى  فبراير 31.3%، وفى  مارس %39.4، 
وأبريــل 37.3%، ومايــو 36.5%، ويونيو 28.6%، ويوليو 
21.3%، بينمــا أصبــح التعليــم األكثــر اســتهدافاً فــى  
أغسطس بنسبة 22.4%، وسبتمبر بنسبة 34%، وأكتوبر 
بنســبة 29.4%، فــى  حن عادت الصحــة للمقدمة فى  
نوفمبر بنسبة بلغت 19.1%، وديسمبر بنسبة 27.3 %.
وبالنســبة لترتيب القطاعات طبًقا لنســبة استهداف 
الشــائعات، جاء فى  التقريــر أن الصدارة كانت لقطاع 
الصحــة بنســبة 24.1%، تــاله التعليــم بنســبة %18.4، 
واالقتصــاد بنســبة 15%، والتمويــن بـــ 9.8%، والزراعة 
بنســبة 9%، واإلســكان بنســبة 4.3%، والسياحة واآلثار 
 ،%4 بنســبة  االجتماعــى   والتضامــن   ،%4.1 بنســبة 
والوقود والكهرباء بنسبة 4%، واإلصالح اإلدارى  بنسبة 

4%، والقطاعات األخرى بنسبة 3.3 %.
ووفقــاً للتقريــر، فإن نســبة عــدد الشــائعات املتعلقة 
عــدد  إجمالــى   مــن  بلغــت %51.8  كورونــا  بجائحــة 
فــى  الوقــت نفســه إلــى ترتيــب  الشــائعات، مشــيراً 
القطاعــات وفقاً لنســبة اســتهدافها بشــائعات كورونا، 
حيــث جــاءت الصحــة فــى  املقدمــة بنســبة %51.4، 
والتعليــم بنســبة 18.1%، واالقتصــاد بنســبة %18.1، 
والتموين بنســبة 5.2%، والســياحة واآلثار بنســبة %4، 

والقطاعات األخرى بنسبة 3.2 %.
كمــا اســتعرض التقريــر ترتيب الشــهور وفقــاً ملعدل 
انتشــار شــائعات كورونــا، مبينــاً أن شــهر أبريــل احتل 
الصدارة بنســبة 20.1%، ومن ثم مايو بنســبة %16.5، 
 ،%13.7 بنســبة  وديســمبر   ،%14.4 بنســبة  ويونيــو 
ونوفمبر بنســبة 10.4%، ومارس بنسبة 5.4%، وأكتوبر 
بنســبة 5.1%، ويوليو بنســبة 4.2%، وأغســطس بنسبة 

وفبرايــر   ،%3.6 بنســبة  وســبتمبر   ،%3.6
بنسبة 1.6%، ويناير بنسبة 1.4 %.

مــن  مجموعــة  التقريــر  ورصــد 
تشــويه  اســتهدفت  التــى   الشــائعات 
اإلجنــازات، ومــن بينهــا توقــف العمــل 

باملبــادرة الرئاســية للقضــاء علــى قوائــم 
احلرجــة،  اجلراحيــة  العمليــات  انتظــار 

يحصــن  قانونــاً  احلكومــة  وإقــرار 
»صنــدوق مصــر الســيادي« ضد 

الرقابــة واملســاءلة، وتخفيــض 
اجلهــاز  موظفــى   رواتــب 
اإلدارى  للدولــة غير املنتقلن 
للعاصمــة اإلدارية اجلديدة، 

وتعديــل خطــة املوازنة العامــة للدولة واســتقطاع 100 
مليــار جنيــه منهــا ملواجهــة تداعيــات انتشــار فيــروس 

كورونا .
وأيضــاً تضمنــت هــذه الشــائعات تراجــع إيــرادات 
قناة الســويس بنســبة 20% بالتزامن مع اتخاذ الســفن 
مســارات بديلــة، وتطوير املناطــق التاريخيــة بالقاهرة 
بطــرق عشــوائية، باإلضافــة إلــى التهجيــر القســرى  
دون  احملافظــات  مبختلــف  العشــوائيات  ألهالــى  
تعويضهــم، وفشــل منظومــة التأمن الصحى  الشــامل 
ببورسعيد نتيجة لنقص األطباء، وتقليص املخصصات 
املالية لبرامج احلماية االجتماعية مبوازنة العام املالى  
2021/2020، فضــاًل عــن توقــف العمــل مبشــروعات 

الهيئة القومية لألنفاق بسبب أزمة كورونا .
كمــا رصــد التقريــر مجموعــة من أخطر الشــائعات 
التــى  مت تداولهــا خــالل عــام 2020، والتــى  متثلــت 
فــى  انتقــال عــدوى الفيروســات أثنــاء عمليــة التبــرع 
جلســات  وإجــراء  احلكوميــة،  باملستشــفيات  بالــدم 
الغســيل الكلــوى  ملصابى  كورونا مــع املرضى اآلخرين 
باملستشــفيات احلكوميــة، وعجــز فى  أجهــزة وحدات 
باملستشــفيات  مســتلزماتها  أو  املركــزة  الرعايــة 
احلكومية، وتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية 
مبستشــفيات العــزل الصحي، والتخلص مــن النفايات 
الطبية اخلاصة مبستشــفيات العزل بطريقة غير آمنة 

.
ومــن بــن أخطــر الشــائعات كذلــك نشــر احلكومــة 
الفتــات إعالنيــة ببعــض محافظــات اجلمهورية حتمل 
عبــارة »اخلطــر يقتــرب« إلثــارة الهلــع بــن املواطنــن، 
كورونــا،  بفيــروس  مصابــة  حلــوم  شــحنة  واســتيراد 
واســتخدام وزارة الصحــة لقاحــى  »الــدرن واحلصبة« 
للوقايــة مــن فيــروس كورونا، وانتشــار وبــاء »االلتهاب 
الســحائي« مبختلــف محافظــات اجلمهوريــة، وعــدم 
فــى   املســتخدمة  صالحيــة جميــع طفايــات احلريــق 

مصر.
غيــر  الشــائعات  بعــض  التقريــر،  عــرض  كمــا 
املنطقيــة والتــى  تعــد األغــرب على مــدار العام، 
وفــى  مقدمتهــا حــرق جثامن ضحايــا فيروس 
كورونــا، وإيقــاف عقود الــزواج ملدة عــام بداية 
مــن يوليــو القــادم، وتكليــف األطبــاء حديثــى  
التخــرج مبهــام التمريــض فــى  نظــام التدريب 
اجلديد، وصدور قرار بفرض رســوم 
علــى الطــالب عنــد الدخــول 
للجامعات، وتداول منشــور 
خصومــات  إقــرار  يزعــم 
املعلمــن  رواتــب  علــى 
املتغيبــن جــراء إصابتهم 

بفيروس كورونا .
وفى  نفس الســياق، مت الترويج لشائعات عن جتريع 
األطفــال حقــن كتطعيمــات ضد شــلل األطفال تســبب 
توقيــع  باإلســكندرية علــى  وإجبــار األهالــى   العقــم، 
إقــرارات إلبقائهــم باملنازل املُعَرضة للســقوط، وحتويل 
املكتبــات املدرســية لفصــول دراســية مراعــاة لقواعــد 
التباعد االجتماعى  باملدارس، واســتبعاد املواطنن من 
الدعــم التموينــى  حــال فقدان الرقم الســرى  للبطاقة 
التموينيــة، وحتميــل املواطنــن نفقــات تعقيــم وتطهير 

املساجد.
كمــا أشــار التقريــر إلــى بعــض الشــائعات التــى  
تكــررت ومت نفيهــا أكثــر من مــرة ومن بينهــا، فرض 
ضريبــة 150 جنيهــاً على تصاريح دفــن املوتى، وبيع 
عــدد مــن اآلثــار املصريــة لصالــح جهــات أجنبيــة، 
وتعرض قناة الســويس خلســائر فادحــة نتيجة أزمة 
كورونا، واســتخدام شــحنات دقيق فاسدة فى  إنتاج 
اخلبــز املدعــم، وظهــور ســاللة جديدة مــن أنفلونزا 

الطيور فى  مصر.
وشــملت الشــائعات املتكــررة كذلــك، تأجيــل صرف 
منحــة العمالــة غيــر املنتظمــة، ووقف تــداول العمالت 
الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العمالت البالستيكية، 
وفرض ضرائب على ودائع املصرين بالبنوك، وتسريح 
عدد كبير من موظفى  الدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة 
التأهيــل اإلدارى  متهيــًدا لالنتقــال للعاصمــة اإلدارية 
اجلديدة، وانتشــار أسراب من اجلراد األسود باملناطق 

احلدودية املصرية.
ومن جانبها، كشــفت نعامي ســعد زغلول، رئيســة 
املركز اإلعالمى  مبجلس الوزراء، عن طرق وآليات 
جلــان اإلخــوان اإللكترونيــة التــى  تســتخدمها فى  
نشــر الشــائعات املغرضــة، وكيفية تصــدى  الدولة 
ملروجيهــا، الســيما فــى  ظــل أزمــة عامليــة غيــر 

مسبوقة.
وأوضحــت أن »اجلماعــات والعناصــر واملؤسســات 
اإلعالميــة املعاديــة للدولــة يصــرون علــى إحــداث نوع 
مــن عــدم االســتقرار الداخلى  وتفكيك وحــدة املجتمع 
ومتاســكه وإثارة بلبلة الرأى  العام، حيث يتبعون طرًقا 
وآليــات متعــددة ومختلفــة للترويــج للشــائعات وخــداع 
التــى  متــس حياتهــم  املواطنــن، الســيما الشــائعات 

املعيشية واليومية بشكل مباشر«.
بشــكل  تزايــد  الشــائعات  أن حجــم  إلــى  وأشــارت 
ملحــوظ والفت بدايــة من عــام 2020 مقارنة باألعوام 
الســابقة عليــه، بســبب أزمــة انتشــار فيــروس كورونــا 
وتداعياتهــا علــى مختلــف القطاعــات، الفتــة إلــى أن 
مروجى  اإلشاعات استغلوا املناخ العام لألزمة للترويج 

لألخبار الكاذبة واملضللة«.

مصير مدبولى

1

2

علمت املوجز أن إرجاء التغيير الوزارى  املزمع اإلعالن 
عنه خالل األيام القادمة سببه عدم انتهاء اجلهات 

الرقابية من فحص ملفات املرشحني لالنضمام إلى 
احلكومة.

وقالت املصادر إن الرئيس السيسى  طلب من هذه 
اجلهات التدقيق فى  اختيار الوزراء اجلدد واختبار 

قدراتهم على  تنفيذ التكليفات.
وأوضحت املصادر أن اجلهات الرقابية أوشكت على  

االنتهاء من دراسة ملفات املرشحني لالنضمام 
للحكومة اجلديدة مستندة إلى  معايير الكفاءة 

واخلبرة والقدرة على  إجناز التكليفات الرئاسية .
وكشفت املصادر أن الدكتور مصطفى  مدبولى  

سوف يعاد تكليفه بتشكيل احلكومة اجلديدة لكن 
ستتم اإلطاحة بنصف وزراء احلكومة احلالية وفقا 

لتقارير األداء التى  رفعتها اجلهات الرقابية لرئاسة 
اجلمهورية.

محمد عبدالعزيز

وفاء حسن

برملان الشعب

جحيم أهل الشر
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اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

٧١8 نجوم وحكايات
حالة من النشاط تشهدها القنوات الفضائية خالل الفترة 

الحالية حيث من يعرض مجموعة من األعمال الدرامية 
الجديدة، التى تنتمى لنوعية الحلقات الطويلة الممتدة ألكثر 

من ٤٥ حلقة، ويدور أغلبها فى إطار اجتماعى تشويقى، 
وبذلك ساهم النجوم في خلق موسم جديد للدراما

عبير صبريأهلر
 داعبت جمهورها ومحبيها مبجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي 

مبوقع التواصل االجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات »إنستجرام«.
ونالت الصور علي إعجاب جمهورها وعلقت عبير صبري على الصور، قائلة: 

»بوجنور يا حلوين«.
كانت آخر أعمال عبير صبري مسلسل »خيانة عهد » الذى عرض في رمضان 
املاضي، وشارك فيه كل من النجمة يسرا وحال شيحة، وجومانا مراد، وعبير 

صبري، وهنادي مهنى، وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمني جمال .

أمانى أبوعيسى

محمد متساح

الفن
فيفي عبده

  شاركت جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها 
الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير »إنستجرام« 

وعرضتها لهجوم شديد من قبل متابعيها.
وظهرت عبده في الصورة التي نشرتها وهي ترتدي فستان ابيض 
في أسود ضيق، وتفاعل معها متابعيها بالعديد من التعليقات 

القاسية التي حملت عبارات جارحة بسبب مالبسها اجلريئة على 
حد وصفهم.

اســتطاعت النجمــة نيللــى كــرمي وضع اســمها بقائمة جنــوم الصف 
األول بإتقانهــا فــى أداء أدوارهــا املتنوعــة، مــن خــال مناقشــة قضايا 
مجتمعيــة حتــى إن اجلمهــور وصفهــا بأنهــا ممثلة تركز علــى اجلوانب 
احلزينــة فقط وتتســبب فــى بكائهم خال أحداث أى مسلســل تقدمه، 
أو مــن خــال األعمال الكوميدية التى قدمتها مثل فيلم »غبى منه فيه« 
أو مسلســل »بـــ 100 وش«، وهو ما يدل علــى مهارتها الكبيرة فى إتقان 
الشــخصيات التــى تقدمهــا ســواء كانت دراميــة أو كوميديــة أو غيرها، 
وتعتبــر مــن النجمــات الاتى  يحرصن على التواجد فى  دراما رمضان 
كل عام من خال عمل مختلف، وكشفت فى  حوار لها أنها ستقدم هذا 
العام عما بعيد عن الكوميديا والنكد، وكواليس مشاركاتها السينمائية 

املتنوعة، والفوبيا التى  تخاف منها، وأعمالها الفنية.
كيف كانت بدايتك الفنية وما عالقتك بالنجمة فاتن حمامة؟ 

بــدأت فــى  مجــال الفن من خــال الفوازير عندما اختارتنى  ســيدة 
الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، ألداء دور ابنتها فى مسلسل »وجه 

القمر«، وأعتبرها قدوتى  فى  الفن. 
هل ستشاركني فى  دراما رمضان هذا العام ؟

نعــم .. اســتقريت على تقــدمي عمل درامى  مع املخــرج أحمد خالد، 
واملنتج جمال العدل، وهو عمل مختلف متاًما بعيد عن الكوميديا والنكد 

وأواصل حاليا التحضير للمسلسل، لبدء التصوير فى  أسرع وقت. 
ما حقيقة أن العمل يحمل أسم »وضع طيران« ؟  

غير صحيح فصناع املسلسل لم يستقروا على االسم حتى اآلن. 
ملاذا مت إلغاء تقدمي مسلسل »دهب« والتفكير فى  مسلسل آخر ؟

هــذا كان قــرار املنتــج جمال العدل، بســبب طول فتــرة التحضيرات 
التى  يحتاجها العمل قبل البدء فى  التصوير، وإلحتوائه على مشــاهد 
داخل املاء وغيرها من املشاهد التى  حتتاج إلى وقت طويل للتحضير.

بعــد النجــاح الــذى  حققــه مسلســل »بـــ100 وش« فى  رمضــان املاضى  
هل سيتم تقدمي جزء ثانى  من العمل؟ 

 ال.. سيتم تقدمي فيلم سينمائى  بفكرة جديدة ومختلفة، تدور حول 
فكرة املسلسل، وبنفس صناعه. 

مــا الــذى  جذبــك للموافقــة علــى فكــرة مسلســل »بـــ100 وش« والبعــد 
عن األدوار التراجيدية؟

أردت أن يرانــى  اجلمهــور بشــكل مختلف رغم أن الكوميديا ليســت 
غريبــة عنــى  فأنا قدمتها من قبل فى  عدة أعمال، باإلضافة إلى أننى  
حتمســت لـــ« بـــ 100 وش« لعــدة أســباب على رأســهم وجــود كاملة أبو 
ذكــرى  مخرجــة للعمــل فهذا يشــعرنى  بالطمأنينة ألنهــا تتميز ببصمة 
خاصــة، وجتعــل العمل متكامل وتقدم أفضل ما عندها وتســاعدنا على 
ظهور أفضل ما لدينا، باإلضافة إلى وجود آسر ياسني والورق املختلف.

أشاد الزعيم عادل إمام مبسلسلك.. فكيف استقبلت رأيه؟
ال ميكــن أن أصــف مدى ســعادتى  بعدمــا وصف املسلســل بالعظيم 
وأعجبه دوري، فالزعيم قيمة فنية كبيرة وكامه أسعدنى  وشهادة أعتز 
بهــا طــوال حياتي، ودائًمــا ما أقول أننى  أكن لــه كل اإلحترام والتقدير 

فهو صاحب تاريخ عظيم.
مــا رأيــك فــى  املنافســة بــني النجــوم فــى  الدرامــا فى  الوقــت احلالى  

وهل تشعرين بقلق منها ؟
فــى  العمــوم أنــا ال أخشــى املنافســة فأنا أركــز على تطوير نفســي، 
وبالعكــس التواجــد وســط عــدد مــن النجــوم واألعمال يجعلنــى  أبحث 

دائماً على التميز وتقدمي األفضل.
اجلمهور له تأثير على نيللى كرمي فى االختيار وتغيير جلدها أم ال؟ 

عمــر اجلمهور مــا أثر علّي فى اختياراتى الفنيــة، فدائما اختياراتى 
نابعة من داخلى دون تأثير من أحد، ووقت االختيار يكون من إحساسى 

مبا أريد تقدميه، وما يجذبنى ويعجبنى أوافق عليه.
هل يكون لك دخل فى  اختيار فريق العمل فى  أعمالك؟ 

ال »عمــرى ما أخترت«، فهذه أشــياء تكون للمخــرج واملنتج ال أتدخل 
فيها.

كيف تقيمني جتربتك فى فيلم »الفيل األزرق« بجزئيه.. وهل أضاف 
ملسيرتك الفنية؟

جتربــة مفيدة للغايــة، خاصة أن الفيلم يتضمن قيمة فنية وإبداعية، 
فضا على أن »الفيل األزرق 2« يعد استكماال لنجاح اجلزء األول، الذى 

عرض فى 2014 ونال إشادات اجلمهور والنقاد.
بعد النجاح الذى  حققه فيلم »الفيل األزرق« هل سيتم تقدمي جزء 

ثالث من الفيلم أم ال ؟ 
كانت توجد  نية جلزء ثالث، لكن إلى اآلن ال يوجد شــئ بالفعل، وال 
أعتقــد أننــا ســنبدأ فى  حتضيره فى  الفتــرة القادمة، ألن جميع صناع 

العمل لديهم أعمال آخرى. 
هــل تتعمديــن تقــدمي أعمــال مقتبســة مــن روايات مثل الفيــل األزرق 

وهيبتا وغيرها؟
احلقيقــة أنا أســعى إلــى القيمة حتى لــو قدمت »مشــهدين« فقط.. 
وفيلــم هيبتــا كان مكتوًبا بشــكل مميز، وهو ما دفعنى إلى املشــاركة فى 
العمل كضيفة شــرف، وبشــكل عام أســعى إلى األدوار املهمة التى تظل 
فى وجدان الناس، أما عن الروايات ال أتعمد تقدميها، بل أتعمد تقدمي 

دور مهم ويليق باجلمهور فى املقام األول.
وماذا عن أعمالك السينمائية فى  الفترة القادمة ؟

 أنــا مشــغولة فــى  الوقــت احلالى بتصويــر فيلم »العميــل صفر« مع 
الفنان أكرم حسنى. 

ماهى  الرسالة التى  تدور حولها فكرة فيلم »العميل صفر«؟
 الفيلم لديه رســالة تكمن فى  أن على كل إنســان أن يحلم ألن حلمه 
قــد يتحقــق يوماً ما، وســعيدة بالتعــاون مع أكرم حســني، والعمل ممتع 

للغاية.
ملاذا ال يوجد حديث عن بدء تصوير فيلم »الفارس« مع النجم كرمي 

عبد العزيز ؟
 املشــروع توقــف منــذ فتــرة كبيــرة وال أعلــم ســبب توقفــه أو موعــد 

عودته، وأنا حاليا مشغولة فى  أعمال آخرى.

ما رأيك فى  االنتقادات التى  وجهت لفيلمك »خط الدم« مع ظافر 
العابدين؟ 

قــرأت وتابعــت كل االنتقــادات التــى  تعرض لهــا الفيلــم، وهذا يدل 
علــى أنــه لــم مير مرور الكرام، وأنا ال أتأثر ســلبياً بهذه االنتقادات، بل 

»ساعات بتضحكني«، وما حدث أمر لطيف من اجلمهور.
كيــف تريــن فكــرة عــرض الفيلــم عبــر منصــة إلكترونيــة قبــل عرضــه 

فى  السينما ؟
جتربــة مختلفة وجيــدة وتواكب التقدم التكنولوجى  احلالي، وحتمى  

اجلمهور من األمراض خاصة مع إنتشار فيروس كورونا. 
ما الذى  جذبك للمشاركة فى  الفيلم ؟  

  الفيلم مكتمل العناصر وأحداثه مثيرة ومشــوقة، وأقدم من خاله 
شخصية جديدة على  لم أقدمها من قبل، باإلضافة إلى أنه ينتمى  إلى 

نوعية أعمال الرعب ومصاصى  الدماء.
ومــاذا عــن ظهــورك كضيفــة شــرف مــع أميــر كــرارة فــى »كازابالنــكا« 

وفيلم »30 مارس« مع أحمد الفيشاوي؟ 
جتمعنــى صداقــة قويــة بأميــر كــرارة، وأحمــد الفيشــاوي، وعندما 
عــرض علــى املشــاركة كضيفة شــرف فــى األعمال وافقت علــى الفور،  

لعدة أسباب أولها أن سيناريوهات األفام جيدة للغاية، ثانيا وجود 
مخرجني وفنانني مبدعني. 

بعــد تقــدمي أدوار متيــل إلــى الرعــب واألكشــن يصــاب الفنــان 
بأعراض غريبة فى حياته.. هل حدث ذلك لكي؟ 

فــى احلقيقة يتعــرض املمثل إلى حالة نفســية واكتئاب 
فــى أغلــب األحيان، خاصة عندما يقدم هذه النوعية من 
األفــام التــى تعتمد بشــكل كبيــر على النفــس وعمقها 
الداخلــى والــروح وخافه، ولكن كل  الشــخصيات التى  
قدمتهــا بعيــدة كل البعد عن التعرض لألذى أو الدخول 
فى حاالت غير طبيعية، فكل مشــهد كان لديه طبيعة 
خاصة، وأعتقد أن عدًدا قليًا من املمثلني يتعرضون 
إلــى هــذه احلــاالت، ألن نوعية هذه األعمــال الفنية 

قليلة.
 من من جنمات الزمن اجلميل األقرب إلى قلبك؟ 

بالتأكيــد الطفلة املعجزة فيروز فأنا كنت أحب كل 
أفامها، رمبا ألننى  عندما أشاهدها فى  هذه األفام 

كانــت هــى  من نفس عمري، فكانــت بطلتى  املفضلة 
فى  كل األفام، وكنت أشــاهدها وأمتنى تقليدها، 
والفوازيــر التــى  كانت بطلتها الفنانة نيللى  أحبها 

جدا.
ما أحب األدوار التى  جسدتيها إلى قلبك ؟

كل أعمالــى  قريبــة إلى قلبــى  فأنا أحاول دائما 
التنوع فى  اختيار أدوارى  بحرفية وبعناية، وأبحث 

دائما عن اإلختاف.

*مى عمر حتارب وتتصدر وتغرد بـ«لؤلؤ« نحو القمة*
نبدأ مع جنمة املسلسل »لؤلؤ«، والتى منذ أن وضعت 
قدمهــا فــى الوســط الفنــي، وهــى حُتــارب مــن جميــع 
االجتاهــات، فمــن أول مسلســل لهــا لفتت األنظــار إلى 
جمالهــا وتلقائيتهــا، إال أن البعــض شــكك مبوهبتهــا، 
وبدخولها عالم الفن، حيث هاجمها زمائها فى الوسط 
الفني، وأشــاعوا أنها دخلت الوســط بترشيح من زوجها 
املخرج محمد ســامي، ومع كل عمل تشــارك فيه يحدث 

نفس الشيء.
وتصــدرت مــى عمــر مــن خــال املسلســل محــركات 
البحــث، ومع النجاح الكبير الــذى حتققه إال أن البعض 
الزال يشــكك فــى موهبتهــا وأحقيتهــا فــى املكانــة التى 
وصلت لها، والدليل على ذلك هو وقوف اجلمهور خلف 
الفنانــة الشــابة ودعمها بكل قوته، لكــن احلرب مازالت 
قائمة ضدها، وال تعرف ما الســبب الذى يجعل البعض 
يســتكترون علــى مــى عمــر أن تكون جنمة فــى املقدمة، 
وحتجــز لنفســها مكانة خاصــة ومميزة، فعلى املســتوى 
الفنــى هــى معجونة فــن وموهبة، برعت فــى تقدمي دور 
الفتاة الشــعبية، وجنحت بجدارة فى الدراما، وتلقائيتها 
ميزتهــا فــى الكوميديا، لها طلة حتب أن تراها وال متل، 

تقنعك فى كل األدوار التى تقدمها.
اســتطاعت مــى عمــر أن تطــور فــى أداؤهــا، وعملت 
كثيــًرا علــى نفســها وهــو مــا أصبــح واضًحا فــى »لؤلؤ« 
الــذى جتنى من خاله ثمار املجهود الكبير الذى بذلته، 
ومــع ذلــك جتد اآلن من يهاجمهــا، ولكن جاء رد »لؤلؤة« 
الفن على ذلك عملًيا أكثر، حيث أثبتت النجمة الشــابة 
جدارتهــا بالبطولــة املطلقة التى تلعبهــا ألول مرة، حيث 
تظهــر فى العمل بــدور جديد ومختلف، وقصة مشــوقة 
جذبــت اجلمهــور من أول مشــهد، وجناحها يــزداد يوًما 
عن اآلخر، وهو ما يجعلها تكســب الرهان، وتتخطى أى 
مهاتــرات تتعــرض لهــا فقد حقــق املسلســل ردود أفعال 
كبيــرة علــى مســتوى املشــاهدة أو السوشــيال ميديــا، 
واســتطاعت أن تتصــدر أحــداث املسلســل علــى جميــع 
وســائل التواصل االجتماعــى املختلفة فى مصر والدول 

العربيــة، واحتلــت الترنــد علــى موقــع »جوجــل« وكذلك 
»يوتيــوب« ســواء فى مصر أو فى جميــع الدول العربية، 
ومــع كل حلقــة تعــرض يــزداد العمل جناًحا وتــزداد مى 

عمر شعبية وحضور.
*أحمد زاهر يستحق لقب »غول متثيل« *

»التمثيل بالنســبة لى متعة وليــس وظيفة« هكذا عبر 
الفنــان أحمد زاهر عن حبه للفن، وهذا ما جعله يخطو 
بخطــوات واثقة نحو التميــز والنجاح باختياراته اجليدة 
لألدوار التى يقدمها، فهو فنان متمكن يســتطيع التلوين 
بني أدواره بكل سهولة فتجده الطيب الذى تتعاطف معه 
والشــرير الذى ال تستطيع كرهه، يحب املغامرة واختيار 
بشــهادة  بهــا  وينجــح  واملركبــة  الصعبــة  الشــخصيات 
اجلمهور، واســتطاع مبوهبته الفريدة أن يســطر اســمه 
بحــروف مــن ذهب فى الوســط الفنــى، وأصبــح واحًدا 
مــن النجــوم القائــل اللذيــن متكنــوا من احلفــاظ على 
اختافهم بالســاحة الفنية، لتظــل أعماله من العامات 

املميزة.
يشــارك الفنان أحمد زاهر فى مسلسل »لؤلؤ«، وألنه 

ممثــل من الطــراز الرفيع، ميلك أدواتــه اخلاصة، يلعب 
دوًرا لشــخصية رومانســية أحياًنا وجادة وال تتطاق فى 
أحيــان آخرى، فتجده أمام حبيبته »لؤلؤ« شــخص طيب 
حالم ومطيع، ويتحول أمام زوجته أو عشــيقته لشــخص 

آخر شرس وصعب.
ملــع »زاهــر« فــى هــذا الــدور، فمنذ عــرض احللقات 
األولى من املسلســل، اســتطاع أن ينال إعجاب اجلمهور 
بأدائــه التمثيلــى العالى فى جتســيد الشــخصية، وهذا 
جعلنــا نصدقــه فنعيش أجــواء القصة وندخــل بأحداث 
املسلســل ونتفاعــل معــه، ومــن الواضــح أن زاهــر عمــل 
كثيــًرا علــى تفاصيــل الشــخصية من نظراته التى تشــع 
حًبــا أحياًنــا، وتبعث شــًرا وغضًبا أحيان آخــرى، لذلك 

وصفه اجلمهور بـ »غول متثيل«.
*الغيرة على نرمني الفقى تشعل النار فى قلوب 

اجلمهور *
فنانــة اســتطاعت فى فتــرة قصيرة الســيطرة على 
قلوب مشــاهديها حتى أصبحت فتاة أحام كل شــاب 
فى التسعينات، فهى لم تعتمد فقط على جمالها الذى 

يزداد يوماً عن اآلخر، بل إعتمدت على موهبتها التى 
كانت بوابتها إلى قلوب متابعيها، طلت على جمهورها 
للمرة األولى من خال اإلعانات، ثم بعد ذلك توالت 
أعمالهــا الفنيــة التــى حققــت مــن خالهــا جنوميــة 
وشهرة كبيرة، فهى صنعت لنفسها عاملاً خاص يعيشه 
املشــاهد كلما طلت عليه فى شاشــة التلفزيون، وظلت 
رغــم غيابهــا فــى أذهان محبيها بســبب اخلــط الذى 
رسمته لنفسها وميزها عن غيرها من الفنانات، وفى 
كل مــرة تطــل فيها على جمهورهــا يجدها أجمل مما 

كانت عليه.
فظهــور جنمة الشاشــة اجلميلــة نرمني الفقــى فى أى 
عمــل كافى ألن تخطف األنظــار، فهى فنانة احتلت قلوب 
اجلمهــور ولهــا مكانتهــا اخلاصــة، ورمبا هذا هو الســبب 
وراء تعرضها النتقادات بعد عرض املسلسل، بسبب عدم 
ظهورها فى التتر وكتابة اسمها فى نهاية قائمة الفنانني، 
فاجلمهور شــعر بالغيرة علــى جنمته احملبوبة والتى يحب 
أن يراهــا دائًمــا فــى القمــة متصــدرة، خاصــة وأن وجود 
نرمني الفقى فى أى عمل هو إضافة كبيرة للعمل، وطلب 
اجلمهور منها أن تكثف من ظهورها فى األعمال الفنية.

*إدوار يسحر اجلميع بـ«مجدي« *
األدوار  فــى  إدوارد متيــز  الفنــان  أن  مــن  وبالرغــم 
الكوميديــا إال إنــه يظهــر فــى »لؤلــؤ« مبشــاعر كثيــرة 
وألوان مختلفة، فقد قدم التراجيديا اإلنســانية بحرفية 
عالية، وانتزع دموع املشــاهدين فى بعض املشاهد، فقد 
متكــن من الدور وتقمص الشــخصية لدرجة أن يصدقه 
املشــاهد، وهــذا مــا يجعلنا نشــعر أننــا أمام فنــان قوى 

ومتكامل فنًيا، وبارع فى أى شكل فنى يقدمه. 
*هدير عبدالناصر جتبر املشاهدين على البحث 

عنها*
نأتــى لـ«مــروة« فــى العمل والتى جتســد شــخصيتها 
الفنانة الشابة هدير عبدالناصر، والتى أجبرت املشاهد 
على البحث عن اسمها بعد براعتها فى الدور، وجنحت 
هديــر فى جذب األنظار إليهــا مبوهبتها ومتيزها، فقد 
أضحكت وأبكت املشــاهدين، وجســدت الشــخصية كما 

يجب أن تكون، وأثبتت أنها مشروع فنانة متميزة قادمة 
بقوة على الساحة الفنية.

*هيثم نبيل صنع ملحمة فنية*
كما اســتطاع الفنان هيثم نبيل أن يصنع حالة خاصة 
مــن خــال أعمالــه الفنيــة التــى قدمهــا خــال الفتــرة 
املاضيــة، ويواصــل تقدميها حالًيا، حيــث أثنى اجلميع، 
على األغانى التى قدمها من خال مسلســل »البرنس«، 
ووصفهــا البعــض بأنهــا كانــت »ملحمــة فنيــة« صنعهــا 
املبــدع هيثــم نبيل، ويواصل تألقه خــال الفترة احلالية 

مبسلسل »لؤلؤ« للفنانة املوهبة مى عمر.
فبعــد عــرض أغانــى مسلســل “لؤلــؤ” حققــت نســب 
مشــاهدة عاليــة، وتصــدرت جميــع مؤشــرات البحــث، 
وخلقــت حالــة خاصة لدى متابعني العمــل، وتداول رواد 
مواقــع التواصل االجتماعى األغانى حتى وصلت ألرقام 
قياســية فى وقت قصير، حيــث حققت أغنية »أنا لؤلؤ« 
جنــاح كبير، وشــارك الفنــان هيثم نبيل فــى كتابة بعض 
أغانــى العمل إلى جانــب التلحني منهم أغنية »أقوى من 
احليــاة، مخبيالــى إيه، الصخــرة«، واألغانى التى حلنها 
هى :«أنا لؤلؤ ، متسابة، فوبيا رجاله، أوسكار، ياكراش، 
بعــد الــوداع، حبــة حبة، علــى املزيكا، شــايفاك حبيبي، 

أخيراً قالهالي، بسيطة احلياة، بياع مظاهر«.
*محمد مهران يسحر املتابعني فى أول خطواته 

بعالم الكتابة*
»شــعورى بفرحتــى وأنــا بقــرأ اســمى ومكتــوب جنبــه 
)ســيناريو وحوار(، إحســاس مش عــارف أوصفه«، هكذا 
علق الفنان محمد مهران على ســعادته مبسلســل »لؤلؤ«، 
والذى يعتبر خطوته األولى فى عالم الكتابة، والتى أثبتت 
موهبته فى فن الكتابة، وكما صرح »الفرصة مجتش وأنا 
نــامي فى بيتنا«، وذلــك بعد تعرضه النتقادات على كتابته 
للمسلســل، وأنــه لــم يكن جدير بهــذا العمــل وأن املخرج 
محمــد ســامى هــو من أهــداه هــذه الفرصة، لكنــه أثبت 
أنه استحقها، والدليل على ذلك أن العمل متصدر قوائم 
البحــث، واحللقــات تزداد تشــويق وخفة، وهــذا يؤكد أن 

مهران مشروع كاتب متميز سيضيف الكثير للفن.

نيللى كرمي: أنا مش مغرورة.. ولن أقدم كوميديا فى رمضان القادم

مى عمر تتألق فى أول بطولة مطلقة.. وأحمد زاهر يستحق لقب »غول متثيل«

لؤلؤ ..
خلطة النجاح 

الغيرة على نرمين الفقي 
تشعل النار في قلوب 

الجمهور.. وإدوار يسحر 
الجميع بـ«مجدي«

هدير عبدالناصر تجبر 
المشاهدين على البحث 
عنها.. وهيثم نبيل صنع 

ملحمة فنية وضعت »لؤلؤ« 
في الصدارة.. ومحمد مهران 

يسحر المتابعين في أول 
خطواته بعالم الكتابة

 ال يوجد 
جزء ثالث 

من »الفيل 
األزرق«.. وال 
أجامل أحد 

وأحمد كرارة 
صديقي

الجمهور لم يؤثر فى اختياراتى الفنية، فدائما 
اختياراتى نابعة من داخلى دون تأثير من أحد

حالة خاصة وجديدة خلقها مسلسل 
»لؤلؤ«، الذي يجمع كوكبة كبيرة من نجوم 
الفن المبدعين والمتميزين، فبين الكوميديا 

والرومانسية والصراعات نجح المسلسل 
واحتل »التريند« على السوشيال ميديا، 

وأصبح المسلسل الجماهيري األول خالل هذا 
الموسم.

تتعاون مع المخرج أحمد خالد والمنتج جمال العدل ولم استقر على اسم المسلسل
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اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

٧١9 نجوم وحكايات
حالة خاصة وجديدة خلقها مسلسل »لؤلؤ«، الذي يجمع 

كوكبة كبيرة من نجوم الفن المبدعين والمتميزين، 
فبين الكوميديا والرومانسية والصراعات نجح المسلسل 
واحتل »التريند« على السوشيال ميديا، وأصبح المسلسل 

الجماهيري األول خالل هذا الموسم.

ر

منذر رياحنة
  يشارك في دراما رمضان القادم مبسلسل 

»موسي« مع النجم محمد رمضان، ويجسد 
من خالل العمل شخصية صعيدية جديدة، 

وهو محور العداوة مع البطل الذي يجسد 
شخصية »موسى« وهو محمد رمضان، في 

إحدى القرى الصعيدية مبصر في حقبة قدمية 
من القرن املاضي. 

محمد منير
 يواجه أزمة جديدة خالل الفترة القادمة، وذلك عندما 
يطرح  أغنيته اجلديدة »مسألة السن«، من ألبوم »باب 

احلياة«، علي اليوتيوب والذي سيقوم بحذفها، حال عدم 
حصوله على تصريح رسمي بطرحها عبر املوقع، إذ سبق 

وقدمتها فرقة »املصريني« عام 1979. وهي من كلمات 
صالح فايز، وأحلان وتوزيع هاني شنودة، فيما سيطرحها 

»الكينج« بتوزيع جديد مع املوسيقار األملاني رومان بونكا.

ملك زاهر
  شاركت جمهورها ومحبيها بصورتني لها مع شقيقتها 

ليلى ووالدها الفنان أحمد زاهر من حفل عيد ميالد شقيقتها 
منى، وذلك من خالل حسابها الشخصى عبر موقع التواصل 

االجتماعى »إنستجرام«. 
وعلق احمد زاهر علي الصور قائال: »نور عنيا«، وهنأ جنلته ملك 

بانضمامها ألبطال مسلسل لؤلؤ . 

شرين جمال

أمانى أبوعيسى  فاروق لطفي

جنوم الدراما يتخلصون من عقدة املوسم الرمضانى

ظافر العابدين: سعيد مبشاركتى فى »العنكبوت«.. 
والفيلم ميتلك كل مقومات النجاح

البدايــة مــع الفنان محمد رجب الذي أوشــك علــى اإلنتهاء 
من تصوير جميع مشاهده يف مسلسله الدرامي »ضربة معلم«، 
الــذي يعــرض حالًيــا علــى الشاشــات، ويكثــف مخــرج العمــل 
إســماعيل فــاروق عــدد ســاعات تصوير املسلســل، خاصة أنه 

يعرض بالتزامن مع تصويره.
مسلســل »ضربــة معلــم« تــدور أحداثــه يف إطــار شــعبي، 
ويشــارك يف بطولتــه بجانــب محمد رجب، كًا من مي ســليم، 
محمــد جناتــي، ريــاض اخلولــي، رانيــا فريــد شــوقي، هاجــر 
أحمــد، محمــد عز، محســن منصوشــر، ســلوى عثمــان، أنعام 
سالوســة، ياســمني البشبيشــي، دعــاء رجب، محمــد الصاوي 
وعــدد آخــر مــن الفنانــني، تأليف أحمــد عبدالفتــاح، وإخراج 

إسماعيل فاروق.
وخــال الفتــرة املاضيــة تصــدر املسلســل مواقــع التواصــل 
االجتماعــي فيســبوك وتويتر، ومؤشــر البحــث العاملي جوجل، 
ويبحث رواد السوشــيال ميديا عن ما يخص أحداث احللقات 

من املسلسل، والذي حقق جداًل واسًعا منذ بداية عرضه.
هــذا باإلضافــة إلى مسلســل »جمال احلــرمي« الذي تصدر 
مؤشرات البحث على جوجل بسبب تصاعد أحداثه التي تدور 
يف إطــار الرعــب والتشــويق، كمــا أنه حقق نســب مشــاهدات 
عاليــة منــذ بدايــة عرضــه وذلك ملا ملســه اجلمهور مــن إتقان 
شــديد فــى تصوير املشــاهد والتشــويق والتجديد فــى طريقة 

سرد األحداث.
واملسلســل تــدور أحداثــه يف أجواء من الرعــب حول مذيعة 
جتســد دورهــا الفنانــة اللبنانية نور تدخل يف مشــكات كبيرة 
وتظهر لها أشــياء غريبة وعوالم جديدة، فتحاول الدخول إلى 
هــذا العالــم بالتــوازي مع اللجوء لطبيبة نفســية حلل املشــكلة 
فتتــورط يف هــذا العالــم وســط أجــواء مــن الرعــب واإلثــارة 

والتشويق.
ويشــارك يف بطولــة مسلســل »جمــال احلرمي« نخبــة كبيرة 
مــن جنــوم الفن منهم خالد ســليم، ونور اللبنانيــة، ودينا فؤاد، 

صــاح عبــد اهلل، وأشــرف مصيلحــى، وحازم ســمير، وإيهاب 
فهمى، وأمير شــاهني، وهو من إخراج منال الصيفى، وتأليف 

سوسن عامر.
وتنضــم إلــي هــذه القائمة الفنانة مي عمر التي تشــارك يف 
هذا املوســم من خال مسلســل »لؤلؤ« وتطل به على اجلمهور 
يف أولــي بطوالتهــا الدراميــة وأســتطاعت أن تخطــف أنظــار 
اجلميــع وحقــق املسلســل فــور عرضه جنــاح جماهيــري كبير 
ونسب مشاهدات عالية، كما تصدرت أحداث املسلسل وسائل 
التواصــل االجتماعــي املختلفــة يف مصر والــدول العربية، كما 
ســيطرت مقاطــع فيديــو املسلســل علــى تريند موقــع يوتيوب 
يف مصــر وكذلــك الــدول العربية مثل املغــرب والكويت وتونس 

واالمارات على مدار األيام املاضية.
مسلســل »لؤلــؤ« إخــراج محمــد عبد الســام وإنتاج شــركة 
ســينرجى، وهــو بطولــة مــى عمــر، أحمــد زاهر، جنــاء بدر، 
نرمــني الفقــى، محمــد الشــرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، ســلوى 
عثمــان، عمــاد زيــادة، ليلى أحمــد زاهر، حمدى هيــكل وعدد 

آخر من الفنانني.
كما يعرض حالًيا علي الشاشــات مسلســل »الدايرة« للفنان 
أحمــد صــاح حســني والــذي يقدم خالــه دور طبيب نفســي 
يعالــج مشــاكل اإلكتئــاب والعديــد مــن أزمــات والــده ووالدته 
خال أحداث املسلســل، ويشارك يف بطولته كوكبة من النجوم 
منهم إميان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد عاء، 
إســام جمــال، محمد علي رزق، أحمد جمال ســعيد، ســامية 
الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال وعماد 
رشا. تأليف محمد عبد املعطي ومن إخراج أحمد سمير فرج.
ويعــد مسلســل »الدايــرة« ثانــي البطــوالت املطلقــة ألحمــد 
صــاح حســني بعــد مسلســله »ختــم النمــر« الــذي عــرض يف 
يناير املاضي وحقق نســب مشــاهدة عالية، وشارك يف بطولته 
نسرين طافش والراحل إبراهيم فرح، وقام بكتابته محمد عبد 

املعطي الذي يتعاون معه للمرة الثانية.

الفنــان أحمــد رزق علــى اإلنتهــاء مــن تصويــر   وأوشــك 
مشــاهده يف مسلســل »يف يــوم وليلة«، الــذي من املقرر عرضه 
على الشاشــات الفترة املقبلة وذلك بعد اســتمراراه يف تصوير 
املسلســل لفتــرة طويلــة اســتغرقت عدة أشــهر، حيــث يواصل 
تصويــر املشــاهد األخيــرة من املسلســل، بعد تكثيف ســاعات 

التصوير لانتهاء منه سريًعا.
وينتمــي املسلســل ألعمــال الـــ 35 حلقــة، ويتميــز باإلثــارة 
والغموض، حيث يظهر رزق بشخصية مهندس ديكور ويتعرض 
لعــدة أزمــات خال أحداث املسلســل، ويعد هذا املسلســل هو 
التجربــة الثانيــة للفنان أحمد رزق مع املخرجة شــيرين عادل، 
حيث قدما العام املاضي مسلسل »بخط اإليد«، وحقق جناًحا 
كبيًرا وقت عرضه، وشارك يف بطولته إميان العاصي، سوسن 
بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جال، خالد كمال، محمد حامت، 

محمد محمود، ومن تأليف هالة الزغندي.
مسلسل »يف يوم وليلة« بطولة أحمد رزق، أينت عامر، محمد 
جمعة، نضال الشــافعي، صــاح عبد اهلل، محمد مهران، والء 
الشريف، وداليا مصطفى، باإلضافة إلى مجموعة من ضيوف 
الشرف، واملسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج 

شيرين عادل.
واســتطاع مسلســل »اآلنسة فرح« أن يحقق جناح جماهيري 
كبير بجزئيه األول والثاني واقتراب عرض اجلزء الثالث حيث 
من املقرر طرحه علي الشاشات الشهر اجلاري، ويشهد اجلزء 
الثالث انضمام بعض الفنانني، منهم الفنان محمد العمروسي، 
والطفل آدم وهدان، باإلضافة إلى عدًدا من ضيوف الشرف.

 Jane« مسلســل »اآلنسة فرح« مأخوذ من املسلسل األمريكى
the virgin« ومقــرر عرضــه علــي أربــع أجــزاء وكل جزء يتكون 
مــن 22 حلقــة، ويشــارك يف بطولته نخبة كبيرة من جنوم الفن 
منهم رانيا يوســف، أسماء أبواليزيد، محمد كيانى، هبة عبد 
العزيــز، هــدى مجد، عارفة عبد الرســول، جيان عاء، مرمي 

اخلشت، محمد عمروسى ومن إخراج أحمد اجلندى.

فيلــم  فــى   للمشــاركة  جذبــك  الــذى   مــا 
»العنكبوت«؟ 

ســعيد جــًدا مبشــاركتى  فــى  هــذا العمــل، 
وأقــدم خاله دور جديد ومختلف جدا، كما أن 
الفيلــم يحتــوى علــى كل عناصر النجــاح، فمن 
ســيناريو رائــع لكوكبة من الفنانيــني املتميزين، 
ومخرج واعى  متميز، كل ذلك جعلنى  أحتمس 

للمشاركة فى  العمل.
حدثنا عن دورك فى  الفيلم؟

أجســد يف« العنكبــوت« دور شــخص يدعــى 
»ضرغــام«، وهــو لديــه جانــب حــب كبيــر فــى  
صفاته، برغم من أن العمل يســيطر عليه طابع 
الغمــوض واألكشــن، لذلــك ســيرى  اجلمهــور 
عمــًا جديــًدا عليــه، واســتغرق تصويــر العمل 
أكثــر مــن عــام ونصــف، وذلــك يعــود ملــا مر به 
العالــم من أحداث، بجانب بعض الظروف التى  
مــر بهــا العمــل، فهو فيلــم كبير وإنتــاج ضخم، 
ولــن يتــم طرحــه فــى  دور العرض الســينمائى  

إال بعدما تكون نسبة اشغال القاعات ٪100.
ومــاذا عــن جتربتــك فــى  مسلســل »عروس 

بيروت«؟
جتربــة ممتعــة رغم صعوبــة التصويــر، فأنا 
بذلــت فــى  هذا العمل مجهود كبير جًدا، ولكن 
هــذه هى  طبيعة املسلســات الطويلــة، وأنا ال 
أركــز فــى  هــذه التفاصيــل، وأركــز فقــط على 
العمل والشخصية، خصوًصا وأن اللهجة كانت 

مختلفة.
وكيف أتقنت اللهجة اللبنانية؟

فــى  البدايــة كنت متوتر جــًدا، ولكن اللهجة 
اللبنانيــة ليســت صعبــة، وتوتــرى  كان ناجت من 
أن كل أبطــال العمل لبنانني فيتحدثون لهجتهم 
بطاقــة، وأنــا الغريــب بينهــم، وهو مــا جعلنى  
تَأصــر علــى أن اتقنهــا جيــًدا وتعلمتهــا بعــد 

قضائى  وقت طويل فى  لبنان.
ما الذى  جذبك لـ«خط دم«؟

حتديت نفســى  فى  هذا العمل، خاصة ألن 
الــدور مختلــف وحديد، فلم يقدم أى  فنان دور 
»فامبيــر« مــن قبــل، كمــا أننــى  رغبــت فى  أن 

أكون 
جــزء مــن هــذا العمــل، ولو لم نقــدم جتارب 
مثــل »خــط الــدم« مــش هيبقــى فيه تطــور فى  
صناعتنــا، ألننــا يجب أن نقدم أعمــال مختلفة 

ويجب أن نتحدى نفسنا.
علــى  املتابعــني  ســخرية  واجهــت  كيــف 

شخصيتك يف« خط دم«؟
شــاركتهم ســخريتهم، وضحكت كثيــًرا على« 
الكوميكــس«، كمــا أننــى  تعرضــت للكثيــر مــن 
االنتقادات، وأصبحت شخًصا يتقبل السخرية، 
فدورى كفنان هو أن أقدم شىء مختلف، أكسر 
مــن خاله حاجز األفكار التقليدية، ومن وجهة 
نظــرى  يجــب أن يتقبــل الفنــان فكــرة أن يكون 
الفيلــم ناجحــا مــع فئــة معينــة، وليــس مــع كل 
الفئــات، لــن يتفــق اجلميع على شــخص، ولكل 
منتقــدى الفيلــم تعاملــوا معه بطريقــة عقانية 
لو شــاهد أحــد »الفامبيــر« فى  أفــام أجنبية 
ســيتفهم إنــه يســتطيع أن يعيش ويخــرج ويعود 

إلــى أى  بيــت بــدون إرادة صاحبــه، ولــو لــم 
تشــاهد الفيلــم بطريقــة عقانيــة ال تشــاهده 
مــن األســاس، والفيلم تصــدر تريند فى  العالم 
العربــى  وشــمال إفريقيــا وهذا يؤكــد جناحه، 
الچــان  دور  فــى   دائمــا  أظهــر  أن  يجــب  وال 

الرومانسي.
هل ستحاول الهروب من شخصية »الچان«؟

ال أفكر بهذا الشــكل، فأنا أعمل على نفسى  
كثيــًرا، وفكرة أن يأتينى  الفرصة لتقدمي أدوار 
مختلفــة بلهجــات ولغــات مختلفة، ســواء كانت 
»مصرى  أو لبنانى  أو إجنليزي، أو فرنساوي« 
أو بشخصيات مختلفة »أكشن ودراما وكوميديا 
وفامبيــر«،  فهذه ميزة البد أن أســتغلها وأطور 
مــن نفســى حتــى آخــذ مــن كل جتربــة خبرات 
أكثــر، وأشــارك فــى  فيلم أجنبى خــال الفترة 
يقتــرب  عندمــا  التفاصيــل  وســأعلن  املقبلــة، 
موعــد عــرض الفيلــم، لذلــك لــن أظهــر خال 
املوسم الرمضانى  املقبل فى  أى  عمل درامى.

هــل لهــذا الســبب اعتــذرت عــن مسلســل 
الفنانة نيللى  كرمي؟

ليــس هــذا الســبب فقــط، ولكــن أيًضــا بســبب 
ضغــط التصويــر الــذى  تعرضــت له خــال اجلزء 
الثانى  من مسلسل »عروس بيروت«، باإلضافة إلى 
أن فــى  ذلــك الوقت كان هناك العديد من األعمال 
املطروحة على، وال يوجد لدى  أى  وقت، خصوًصا 
وأننــى  كنــت تعاقــدت علــى فيلــم »العنكبــوت« مــع 
الفنــان أحمــد الســقا، والعمــل البريطانــى  الــذى  

أشارك فيه، وسيعرض على »نتفليكس«.

اإلثارة والرعب تسيطر على أحداث »جمال الحريم« والمشاكل تطارد أحمد صالح حسني في »الدائرة« بسبب والديه

حالة من النشاط تشهدها القنوات الفضائية خالل 
الفترة الحالية حيث من يعرض مجموعة من األعمال الدرامية 
الجديدة، التى تنتمى لنوعية الحلقات الطويلة الممتدة ألكثر 

من ٤٥ حلقة، ويدور أغلبها فى إطار اجتماعى تشويقى، 
وبذلك ساهم النجوم في خلق موسم جديد للدراما والتخلص 

من عقدة الموسم الرمضاني وهذا ما سنتحدث عنه خالل 
السطور المقبلة.

حالة كبيرة من الجدل أثارها الفنان ظافر العابدين بعد طرح فيلم 
»خط دم«، وتقديمه لشخصية مصاص دماء، وهو ما جعله يتعرض 

لسخرية الجمهور، وعلى جانب آخر يستعد الفنان التونسى  لطرح فيلم 
»العنكبوت« فى  دور العرض السينمائية، والذى  يشارك فى  بطولته 

أمام الفنان أحمد السقا، ولم يتم تحديد موعد طرحه حتى األن، كما 
تحدث فى  حواره مع »الموجز« عن كواليس دوره فى  الجزء الثانى  

من مسلسله اللبنانى  »عروس بيروت«.

تصدر اسم المخرج سامح 
عبد العزيز طليق الممثلة 

روبي، مؤشرات البحث على 
موقع »جوجل« بعد اإلعالن 
عن وجود قصة حب جديدة 

مع الفنانة الشابة نانسي 
 SNL صالح نجمة برنامج
بالعربي، ومن المنتظر أن 
يعلن الثنائي تأكيد أنباء 

زواجهما بشكل رسمي خالل 
الفترة المقبلة. 

محمد رجب يتربع علي عرش الموسم الشتوي بـ »ضربة معلم«.. 
ومي عمر تخوض أولي بطوالتها الدرامية من خالل »لؤلؤ«

ورفضــت الفنانــة نانســي صــاح التدخــل 
يف حياتهــا الشــخصية مــن قبــل أصدقائهــا 
ومتابعيهــا والتحدث عن حقيقة العاقة التي 
تربطهــا بطليق الفنانة روبي حيث قالت: »أنا 
مش عايزة اتكلم يف املوضوع ده.. دي حياتي 

اخلاصة ولم أحب أتكلم الكل هيعرف«.
وأكــدت »نانســي« أن حياتهــا الشــخصية 
ليســت مشــاع ألحــد وأنهــا ترغــب أن تكــون 
حياتهــا اخلاصــة مــع عائلتهــا فقــط، مؤكدة 
أنهــا ســتعلن تفاصيــل زواجهــا مــن املخــرج 
ســامح عبــد العزيــز قريباً، وكل مــا يتردد يف 

كل مكان ليس له أي أساس من الصحة
وأوضحت نانســي صاح أنها ال ترغب يف 
العمل مع سامح عبد العزيز يف أي عمل فني 

حتى ال يتم استغال األمر. 
واحــدة  صــاح  نانســي  الفنانــة  وتعتبــر 
مــن جنــوم البرنامــج الشــهير SNL بالعربــي 
مــن مواليــد القاهــرة، حصلــت علــى درجــة 
بكالوريــوس اإلعــام مــن جامعــة القاهــرة، 
وشــاركت يف العديــد من العروض املســرحية 

مبسرح اجلامعة. 
يف  بيــروت  انفجــار  يف  نانســي  أصيبــت 
أغســطس املاضي أثناء تصويرها مشاهدها 
يف مسلسل »إسود فاحت« مع النجمة اللبنانية 
هيفــاء وهبــي، حيــث شــاركت متابعيهــا 
وجمهورها صــورة لها أظهرت اجلروح 
التي نتجت عن إصابتها يف االنفجار. 
روت نانسي صاح قصة انفصال 
والديها والتي أسفرت عن إخفاءها 
عــن والدتها ملدة 27 عاماً، وعندما 
كبــرت طلبــت مــن والدهــا أن ترى 
والدتهــا ولكنــه رفــض، مؤكــدة أنها 
دخلــت مجــال اإلعانــات كي تصل 
إليها، مشــيرة إلى أنها فقدت 
الوعــي عند رؤيــة والدتها 
ســنوات  غيــاب  بعــد 

طويلة.
نانســي  قدمــت   
يقــرب  مــا  صــاح 
مــن 11 عمل فني 
وهــم، ســكر مــر، 
أبــو  يــد،  خفــة 
العروســة، إسود 
ســاعة  فــاحت، 
ســكر  شــيطان، 
زيادة، شــريط 6، 
نصيبي وقسمتك، 
إبليــس،  مملكــة 
نفســي،  طلقتــك 

برنس ونص. 
وانفصلت الفنانة روبي عن 

املخــرج ســامح عبــد العزيــز بشــكل مفاجىء 
والوحيــدة  األولــى  لطفلتهــا  والدتهــا  رغــم 
»طيبة«، وذلك بعد نشوب عدة أزمات بينهما 
انتهت يف النهاية إلى طاقهما بعد اســتحالة 

مواصلة احلياة الزوجية معاً. 
أن  الصحفيــة  التقاريــر  بعــض  وذكــرت 
األســباب الرئيســية وراء طاق روبي وزوجها 
ســامح عبد العزيز ألنــه يعيش قصة حب مع 
ممثلــة شــابة منــذ عدة ســنوات وهو الســبب 
احلقيقــي وراء األزمــات بينهمــا والتــي أدت 
إلى الطاق، بينما أحملت تقارير إلى أن غيرة 

روبي هي السبب وراء االنفصال. 
وأكــدت التقاريــر أن تلــك الفنانــة الشــابة 
هــي ياســمينا املصــري التــي زارت املخــرج 
ســامح عبــد العزيــز داخــل محبســه بقســم 
شــرطة الهرم وكان برفقتها املنتج السينمائي 
أحمد السبكي وذلك حرصاً لإلطمئنان عليه 

ومعرفة آخر تفاصيل القضية. 
وتــرددت بعــض الشــائعات مؤخــراً حــول 
وجود عاقة عاطفية بني املخرج ســامح عبد 
العزيــز واملمثلة ياســمينا املصــري وأنها وراء 
انفصالــه عــن زوجته الســابقة »روبي« والذي 
نفتــه »ياســمينا« متاماً مؤكدة أن ســامح عبد 

العزيز مخرج كبير يف مقام والدها. 
وقالــت التقاريــر أن ياســمينا املصري هي 
الســبب احلقيقــي وراء اخلاف الذي نشــب 
بــني ســامح عبــد العزيــز وأدى إلــى الطــاق 
لتــردد األولــى  بعــد ماحظــة روبــي  وذلــك 
بشــكل مســتمر على مكتب زوجها املخرج يف 

املهندسني. 
وعوقــب ســامح عبــد العزيــز بالســجن 3 
ســنوات وتغرميــه 50 ألــف جنيــه، التهامــه 
بحيــازة وتعاطــي املــواد املخــدرة، رغم طعون 
فريــق الدفاع ببطان إجراءات الضبط لعدم 
وجــود إذن مــن النيابة العامــة، إال أنها قضى 

عاماً فقط وخرج بعفو رئاسي. 
وأكد املخرج ســامح عبــد العزيز أن جتربة 
فيهــا ســاعدته  كان  التــي  والعزلــة  احلبــس 
علــى الرؤيــة جيــداً ومعرفة الوضــع اخلاص 
بــه، وذلــك بعدما صنــع عامله اخلــاص داخل 
الســجن، خاصــة وأن األيــام لــم تكــن حتمــل 
ألوانــا فــكان هو يتولى تلويــن تلك األيام التي 

يقضيها بنفسه. 
وأضــاف »عبــد العزيــز« أن زوجتــه األولى 
رغــم انفصالهــا عنــه إال أن أصلهــا الطيــب 
جعلها تساعده على تنظيم حياته وأموره أثناء 
محنته داخل الســجن، مضيفاً أن هناك عدد 
كبيراً من األشــخاص لم ينقطع ســؤالهم عنه 
أثنــاء محبســه بينهم شــقيقته ومديــر أعماله 
وزوجتــه األولى ومدحت العدل وجمال العدل 

وأحمد السبكي وغيرهم.

ملاذا يتعمد املخرج الشهير 
االرتباط بفنانات صاعدات؟

سامح و الفاتنات 

أتقنت اللهجة اللبنانية بسبب 
»عروس بيروت«.. ولهذا السبب 

ابتعدت عن دور »الچان«

تحديت نفسي في »خط 
دم«.. وضحكت على سخرية 

الجمهور

أستعد لتقديم عمل بريطاني.. 
ورفضت العمل مع نيللي كريم 

في رمضان بسبب الضغط



1 0بث مباشر يناير ٢٠٢١ األحد العدد ٧٢٢
اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

ما تأثير إجراءات عزل ترامب على مستقبله السياسي؟ ٧١
وهل سيواجه تهديدات قضائية بعد الخروج من 

البيت األبيض؟ وما مصير الرئيس األمريكي المنتهية 
واليته دونالد ترامب إذا  رفض تسليم السلطة؟ 

وماذا سيفعل ترامب بعد الخروج من البيت األبيض؟

 سيناريوهات حتسم مستقبل ترامب بعد الطرد من البيت األبيض 
العديــد من التقارير األمريكية حاولت 
رســم ســيناريوهات عــدة عــن مســتقبل 
ترامب السياسيشص بعد عزله ومصيره 
بعــد اخلروج مــن البيت األبيض، وخالل 
الســطور القادمــة ســنلقى الضــوء علــى 

هذه السيناريوهات بالتفصيل.
مصير ترامب إذا رفض تسليم 

السلطة
كشــفت صحيفــة أمريكية عــن مصير 
الرئيــس األمريكى املنتهية واليته دونالد 
االنتخابــات  نتائــج  رفــض  إذا  ترامــب 
الرئاســية واخلــروج مــن البيــت األبيض 
بعد انتهاء واليته الرســمية فى 20 يناير 

القادم.
ورداً علــى تقاريــر أفــادت بــأن ترامب 
قــد يرفــض اإلقــرار بالهزميــة، ومغادرة 
البيــت األبيض، ذكرت مجلــة "نيوزويك" 
األمريكية نقاًل عن مصادر حكومية، أنه 
فــى حــال الوصــول إلى هــذا الســيناريو 
فإن "اخلدمة الســرية" هى التى ستخرج 
ترامــب مــن البيــت األبيــض فــى حــال 
رفــض مغادرتــه بعد إمتام وإنهــاء واليته 

الرسمية.
وكالــة  هــى  الســرّية"  و"اخلدمــة 
حكومّيــة تابعــة لــوزارة األمــن الداخلــى 
للواليــات املتحــدة، ومــن مهمتهــا حماية 
رئيس البــالد، ونائبه، وأســرهم، وبعض 
الرئاســة  كمرشــحى  الشــخصيات 
والرؤســاء الســابقني وكبار الشخصيات 
األجنبّيــة التــى تــزور البــالد ومســاكنهم 

الرسمّية، مثل البيت األبيض.
الدســتور  فــى  الـــ20  التعديــل  ونــص 
األمريكــي، علــى أن أى رئيــس للواليــات 
املتحــدة ينهى واليته فى 20 يناير ظهراً، 
وفى حال رفض املغادرة بعد إمتام وإنهاء 
واليتــه الرســمية، فــإن "احلارس نفســه 
الذى كان مكلفاً بحماية صاحب املنصب 

األعلى فى البالد، عليه أن يطرده".
وأضافــت املجلــة، أنــه لــم يحــدث فى 
تاريــخ الواليات املتحدة، أن رفض رئيس 
تســليم الســلطة إلــى خليفتــه، وال يوجد 
تهديد وشيك بحدوث ذلك فى 20 يناير 
القــادم إال أنــه توجد خطــط ملنع حدوث 
أزمــة فــى انتقال الســلطة"، مشــيرًة إلى 
الســيناريوهات  مــن  العديــد  هنــاك  أن 
االفتراضية ملا قد يحدث فى املستقبل.

وقــال مســئول أمريكى ســابق، شــارك 
فــى عملية االنتقال بني الرئيس الســابق 
باراك أوباما، وترامب، ملجلة "نيوزويك": 
املخابــرات،  جهــاز  يرافقــه  "ســوف 
تائــه كان  وســيعاملونه مثــل أى عجــوز 
يتجــول فــى ممتلكات خاصة ليس له بها 

عالقة".
مالكولم نانس، املتخصص السابق فى 
املخابــرات البحرّيــة األميركّية ومكافحة 
اإلرهــاب، أكــد للمجلــة أّنه "اعتبــاراً من 
تنتمــى  ينايــر 2021، ال  يــوم 20  ظهــر 

الليموزين وال الطائرة وال البيت األبيض 
له".

كمــا يفقــد ترامب بعــد ذلــك التاريخ، 
مكانتــه كقائــد عــام للقــّوات املســلحة، 
ممــا يعنــى أن البنتاجــون "ال ميكنــه ولن 
يأتــى ملســاعدته إذا أدى بايــدن اليمــني 

الدستورّية".
البنتاجــون  باســم  متحــدث  وأوضــح 
أّنــه "يصبــح رئيــس الواليــات  للمجلــة، 
للقــوات  األعلــى  القائــد  هــو  املتحــدة 
املســلحة بعــد أداء اليمني الرئاســي، وال 
يحتفظ الرئيس السابق بأّي سلطات لها 

صلة بالقّوات املسلحة".
مثــل هــذا الســيناريو بحســب مجلــة 
"نيوزويــك"، ســيكون غير مســبوق. فمن 
بني 44 رجاًل سبقوا ترامب فى الرئاسة، 
تنازل 35 منهم عن الســلطة طواعية إّما 
بســبب انتهاء فترة واليتهم أو خســارتهم 
االنتخابــات أو اختيارهــم لعدم الترشــح 
مــرة أخــرى، كما مــات ثمانية واســتقال 

واحد.
وبدورهــا، أفادت "اجلمعيــة التاريخّية 
للبيت األبيض"، أّنه لم يرفض أّي رئيس 
ترك منصبه أو إخالء البيت األبيض فى 
ســياق التاريخ األمريكــي"، مؤكدًة أّنه "ال 
يوجد ســبيل لترامب إلطالــة أمد إدارته 

وال تعيني نائبه، مايك بنس".
وأكــدت املجلــة أّنــه "فــى الواقــع، لقد 
مّت بالفعــل تخّيــل ســيناريو ترامــب غيــر 
الراغــب فــى االنســحاب، من قبــل كبار 
اخلبراء القلقني بشــأن احتمالية حدوث 
خلــل فى دميقراطية الواليــات املتحدة"، 
موضحــة أن "هــذا مــا يحــدث عندما ال 
يقــف الرئيس احلالــى وميرر العصا إلى 

خليفته".
فرص ترامب للترشح للرئاسة مرة 

أخرى بعد إدانته مرتني
ملــح الرئيــس األمريكى دونالــد ترامب 
أكثــر مــن مــرة إلــى أنه فــى حال فشــله 
البيــت  فــى  البقــاء  فــى  نهائــى  بشــكل 
األبيــض لفتــرة حكــم ثانيــة، فإنــه علــى 
األرجــح ســيعود للترشــح فــى انتخابات 
2024، إال إن تطــورات األحــداث علــى 
الســاحة األمريكية بشــكل غير مســبوق 
فيما ال يتماشــى مع طموح ترامب، يهدد 

بوضع هذا األمر خارج طاولة النقاش.
وفــى تقريــر لصحيفة نيويــورك تاميز 
ترشــح  إمكانيــة  إن  قالــت  األمريكيــة، 
الرئيــس املنتهية واليتــه لالنتخابات مرة 
أخرى أصبح أمًرا مستبعًدا مع البدء فى 

إجراءات عزله للمرة الثانية.
وأضافت إن احلزب اجلمهورى نفســه 
قد ال يريد مرشــحه للرئاســة هو نفســه 
الرئيس الذى خضع ملســائلة الكوجنرس 
األمريكــى ومت توجيــه اتهامات له مرتني 

فى فترة رئاسية واحدة.
فقــد صوت للمرة األولى عشــرة نواب 

جمهوريــون لصالح اتهام الرئيس ترامب 
فــى تصويــت األربعاء 13 ينايــر، ومن ثم 
البــدء فى إجراءات عزله للمــرة الثانية، 
األمــر الــذى يؤكــد وجود شــقاق حقيقى 
داخــل احلــزب اجلمهورى ويثبــت أن كل 
أعضــاء احلزب لــم يعــودوا يعتقدون أن 
الرئيس احلالــى يفيد احلزب، أكثر مما 

يضره.
كما توضح عدد من التقارير اإلعالمية 
األمريكيــة أن احلــزب اجلمهــورى الذى 
يرأســه حالًيــا الرئيــس ترامــب يحــاول 
بــكل الطــرق النــأى بنفســه عــن الرجــل 
الــذى متكــن مــن أن يصبــح األول فــى 
تاريــخ البــالد الــذى يواجــه مســاءلة فى 
الكوجنــرس مرتني خــالل فترة رئاســية 

واحدة.
ففضــال عــن إخفاقــه فــى االنتخابات 
الرئاســية أمــام الدميقراطى جــو بايدن 
لعــدد مــن األســباب علــى رأســها إدارة 
أزمــة فيــروس كورونــا، يــرى الكثيــر من 
اجلمهوريــون انه لم يعد قادًرا على إدارة 
احلــزب أو أن يكــون واجهة سياســية له 

أمام العالم وملنافسة الدميقراطيني.
كمــا تتحــدث بعــض املصــادر عــن أن 
اجلمهوريون سيصوتون لعزله إن أتيحت 
لهــم الفرصة فى مجلس الشــيوخ، األمر 
إجــراءات  كان مســتحيال خــالل  الــذى 

العزل األولى.
عودة للتلفزيون

ويفكــر ترامــب، املطور العقــارى الذى 
حتول إلى أحد جنوم تلفزيون الواقع، فى 

مناورات عدة للبقاء فى دائرة الضوء.
وقــال مستشــارون إن ترامــب، الــذى 
ســبق لــه تقــدمي برنامج تلفزيــون الواقع 
)ذى أبرنتيــس( "املتــدرب"، بحــث أيًضــا 
اإلعالميــة  املشــروعات  مــن  عــدًدا 
احملتملــة ليبقــى فــى بــؤرة الضــوء ومــن 
بينهــا إطــالق قنــاة تلفزيونيــة أو شــركة 
للتواصــل االجتماعــى ملنافســة شــركات 

يشعر الرئيس بأنها خانته.
وســترفع القنــاة التلفزيونيــة اجلديدة 
رايــة التحــدى لقنــاة فوكــس نيــوز التــى 
كانــت حليفة وثيقــة لترامب قبل أن تثير 
حنقــه منــذ االنتخابــات لعــدم دعمها له 

مبا يكفى على حد قوله.
اســتبد  الغضــب  إن  معاونــون  وقــال 
بترامــب مــن فوكس نيــوز حلديثهــا ليلة 
االنتخابات عن فوز بايدن بوالية أريزونا 
املتأرجحــة فى حني لم تكــن النتيجة قد 

تأكدت بعد.
وفــاز بايدن بأريزونا فى نهاية املطاف 
لكن معظم الشبكات التلفزيونية األخرى 
لم تذكر أن الرئيس املنتخب فاز بالوالية 

إال بعد ذلك بأيام.
شــبكات  مــع  ترامــب  يتعــاون  وقــد 
وان  مثــل شــبكتى  تلفزيونيــة محافظــة 

أمريكا نيوز نتوورك أو نيوزماكس اللتني 
ركزتــا بشــدة على تقدمي صــورة إيجابية 

لترامب.
مستشــاريه  مــع  ترامــب  وبحــث 
أيًضــا خطــة لتأســيس شــركة للتواصــل 
االجتماعــى تُنافــس شــركة تويتــر التــى 
نشــرت مــراًرا حتذيــرات مــن محتــوى 
تغريدات لترامب عن ادعاءات ال أساس 

لها بتزوير االنتخابات.
حتديات مالية

يواجــه ترامــب حتديــات ماليــة كبيرة 
منهــا تضــرر األنشــطة التجاريــة التــى 
أثــارت  التــى  برئاســته  اســمه  حتمــل 
شــركاته  تأثــر  وكذلــك  االســتقطاب 
القابضة فى مجاالت العقارات والســفر 

والترفيه بجائحة فيروس كورونا.
وقــدرت مجلــة فوربــس فــى ســبتمبر 
أن ثــروة ترامــب الصافية تراجعت بنحو 
600 مليون دوالر العام املاضى إلى 2.5 
مليــار. وذكــرت صحيفة نيويــورك تاميز 
أن ترامب قدم ضمانات شخصية لديون 
قيمتها 421 مليون دوالر تخص شركاته.

مخاطر قضائية
توقع بعض احملللون أن يكون مســتقبل 
ترامــب صاخبــاً ومندفعــاً ومتحدياً، كما 
فترة رئاسته، كما لن يكون هذا املستقبل 
حتت سيطرته إلى حد بعيد، على خلفيه 
مــا يواجهــه من دعــاوى قضائيــة مدنية 
وجنائيــة كثيــرة تتعلق بأعمالــه التجارية 
وأنشــطته قبل الرئاســة، ســتنّغص عليه 
وتشــّوش على أهدافه، فيما قد تكتســب 
هــذه الدعــاوى قــوة دافعة فــور جتريده 
مــن االمتيــازات القانونية التى يتمّتع بها 

الرؤساء األمريكيون.
ويجرى ســايرس فانس مدعى محكمة 
منطقــة مانهاتــن حتقيًقــا جنائًيا بشــأن 
ترامــب وشــركة عائلته التى حتمل اســم 

)ذا ترامب أورجانايزيشن(.
علــى  البدايــة  فــى  التحقيــق  وركــز 
مدفوعــات قبــل انتخابــات عــام 2016 
إنهمــا  قالتــا  امرأتــني  صمــت  لشــراء 
مارســتا اجلنس مع ترامب وهو ما ينفيه 

الرئيس.
للحــزب  ينتمــى  الــذى  فانــس،  لكــن 
مســتندات  فــى  أشــار  الدميقراطــي، 
قضائيــة قدمهــا فى اآلونــة األخيرة إلى 
أن نطــاق التحقيق اتســع وقد يركز اآلن 
علــى احتيــال يتعلق بالبنــوك والضرائب 
والتأمــني وكذلك تزوير ســجالت أعمال 
جتاريــة، وقــال ترامــب إن القضيــة لهــا 

دوافع سياسية.
وجترى ليتيتا جيمس مدعية نيويورك 
العامــة، وهــى من الدميقراطيــني أيًضا، 
حتقيًقا فى اتهام ترامب وشــركة العائلة 

باالحتيال الضريبي.
أبلــغ  أن  بعــد  التحقيــق  هــذا  وبــدأ 

مايــكل كوهــني محامــى ترامــب الســابق 
بــأن الرئيــس ضّخــم قيــم  الكوجنــرس 
مــن  أمــوال  توفيــر  بغيــة  لديــه  أصــول 
القــروض والتأمــني وقلــل منهــا خلفض 

الضرائب على العقارات.
ترامــب  )ذا  شــركة  وقالــت 
وراءهــا  القضيــة  إن  أورجانايزيشــن( 
دوافــع سياســية. والقضيــة مدنيــة وقد 

تؤدى إلى عقوبات مالية ال السجن.
ويواجــه ترامــب أيًضــا دعاوى تشــهير 
باالعتــداء  باتهامــني  تتعلــق  منفصلــة 
اجلنســى ينفيهمــا ترامــب ووجهتهما له 
إي. جــني كارول، الكاتبــة الســابقة فــى 
مجلة إل، وسامر زيرفوس التى كانت من 
املتنافســني فــى برنامــج )ذى أبرنتيــس( 

عام 2005.
شــقيق  ابنــة  ترامــب  مــارى  وأقامــت 
الرئيــس دعــوى قضائيــة تتهمــه واثنــني 
مــن أفــراد العائلــة باالحتيــال والتآمــر 
حلرمانهــا مــن نصيبها فــى إمبراطورية 

العقارات التى متلكها العائلة.
وقد يواجه ترامب أيًضا دعوى جنائية 
العــدل األمريكيــة  تقيمهــا ضــده وزارة 
بســبب اتهامــات بالتهــرب مــن ضريبــة 
صحيفــة  وذكــرت  االحتاديــة.  الدخــل 
نيويــورك تاميــز فــى اآلونــة األخيــرة أن 
ترامــب لــم يدفــع ســوى 750 دوالرا من 
ضرائــب الدخــل االحتاديــة فــى عامــى 

2016 و2017.
إليــه  توصلــت  مــا  ترامــب  ورفــض 
الصحيفــة، ولم يتضح إن كان قد خالف 

القانون.
الهروب من الواليات املتحدة

تطــرق ترامب مازًحا إلى إمكان قيامه 
برحالت بريــة مع زوجته ميالنيا، وقال: 
للمــرة  نيويــورك  إلــى  ســأذهب  "رمبــا 
األولــى بالبــر مــع الســيدة األولــى. أظن 
أنى سأشــترى ســيارة تخييم وأسافر مع 

السيدة األولى".
وخــالل زيارة إلــى "ذى فيلدجز"، أكبر 
مجتمــع للمتقاعدين فى فلوريدا، حتدث 
ترامــب عــن فرضيــة تعكــس ميــاًل أكبر 

للهدوء.
)ذى  فــى  للعيــش  "ســأنتقل  وقــال 
فيلدجــز(. الفكــرة ليســت ســيئة، ال بــل 

إنها تروق لى كثيراً".
وتبقــى فرضيــة أكثر راديكاليــة تتمثل 
فــى الهجرة، فقد قــال ترامب: "لن أكون 
فــى وضــع جيد فــى حال اخلســارة أمام 
جــو بايــدن "النائــم" كمــا يحلــو للرئيــس 
األمريكــى وصفــه، وأضــاف ترامب: إذا 
ما خســرت أمام أســوأ مرشــح للرئاســة 
فى تاريخ السياســة سأخســر كل شيء.. 
مــا الــذى ســأفعله؟ قــد أضطر ملغــادرة 

البالد".

    الترشح  لالنتخابات مرة أخرى لكن 
هذه الخطوة  أصبحت  أمًرا مستبعًدا 
مع البدء في إجراءات عزله للمرة الثانية

   مغادرة البالد و البحث عن مالذ آمن 
يحميه من شبح السجن الذى يهدده 

بعد صراعاته الدامية خالل سنوات 
حكمه 

   إطالق قناة تلفزيونية أو شركة للتواصل 
االجتماعي لمنافسة شركات يشعر الرئيس 

بأنها خانته و يظل فى دائرة الضوء 

   تجريده من االمتيازات القانونية التي 
ع بها الرؤساء األمريكيون بعد مروره 

ّ
يتمت

بأزمات مالية  مع البنوك الكبرى 

مصير  
الساقط 

وفاء حسن

ما تأثير إجراءات عزل ترامب على مستقبله السياسي؟ وهل سيواجه تهديدات 
قضائية بعد الخروج من البيت األبيض؟ وما مصير الرئيس األمريكي المنتهية واليته 

دونالد ترامب إذا رفض تسليم السلطة؟ وماذا سيفعل ترامب بعد الخروج من البيت 
األبيض؟ أسئلة كثيرة أصبحت ُتشغل العالم بأسره وليس أمريكا فقط التى أصبحت 

على صفيح ساخن خاصة بعد اقتحام أعداد من مؤيدي ترامب، مقر الكونجرس األمريكي، 
األمر الذى سيلوث إلى األبد إرث دونالد ترامب وُيمثل واحدة من أحلك اللحظات في 

التاريخ السياسي الحديث ألمريكا.
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سمير الباجورى
املستشار القانونى

أنا كنت وراء احتراف محمد شوقي، وأحمد 
فتحي، وجيلبيرتو، وفالفيو، ورمضان صبحي، 

وغيرهم من األهلي، مقابل عمرو زكي 
فقط من الزمالك، فأيعقل اتهامي بأنني 

أريد تدمير الزمالك بسبب عرض احتراف ألحد 
العبيه؟«.

نادر شوقى يدافع عن نفسه ويكشف 
حقيقة املؤامرة على نادى الزمالك 

إسالم أسامة

رة 
ماس

لس
ير ا

أم

 هذه أسباب انفصالى عن 
رمضان صبحى و أحمد 
فتحى .. و زيزو يستحق 
االحتراف فى الخارج 

 أنا أهالوى لكن لى 
الشرف أن أتعامل مع نادى الزمالك 
و عملى ال يعرف االنتماءات 

الفرعون املصرى يكشف عن أقرب أصدقاءه 
وطعامه املفضل و سر إصراره على ممارسة اليوجا 

مصطفى محمد: التراجع عن االحتراف 

أجرى الفرعون املصرى  محمد صالح 
جنم ليفربول اإلجنليزي، ومنتخب مصر، 
حوارا ممتعا، مع شــبكة سكاى  سبورتس 
معلومــات  خــالل  كشــف  البريطانيــة، 

شخصية ال يعرفها أحد من قبل.
مــن هــو أقــرب أصدقائــك بعــد رحيل 

ديان لوفرين؟
صــالح: »أقــرب أصدقائــى  بعد رحيل 
لوفرين كوســتاس تســيميكاس وشــاكيرى  

أحياًنا«.
وما هو شعورك بعد رحيل لوفرين؟

صــالح: »كنا نبكــي، بعدمــا عرفت أنه 
ســيغادر بالفعــل، كانــت حلظــة عاطفيــة 
للغاية، ولكن فى  الوقت ذاته كنت سعيدا 
ألجله ألنه أراد الرحيل وكنت حزينا ألننى  
ســأفتقده، ولكن ما زلنا على تواصل إلى 

اآلن«.
التــى   املفضلــة  هىرياضتــك  مــا 

تشاهدها غير كرة القدم؟
األلعــاب  وأحيانــا  الســلة،  »رياضــة 
القتاليــة، والتنس، وال أجيد لعب الســلة، 
ولكــن أجيــد لعبهــا فــى  »البالستيشــن«، 
واســتطيع هزميــة أى  شــخص فــى  تلك 

اللعبة«.
احتفال اليوجا ؟

صالح:»االحتفــال كان طبيعًيــا، قمــت 
بــه أمام تشيلســي، وســجلت هدًفا وكنت 

أمارس اليوجا قبلها بيوم وكان لطيًفا«.
من املمثل الذى  تختاره لتجسيد قصة 

حياتك؟
صالح:»ال أعرف لكن واثق أنه ســيكون 
فيلــم وثائقيا ممتعا بالنظــر للمكان الذى  
جئــت منه والقيام بأشــياء للمــرة األولى، 
ســيكون ممتعا لكن أنــا لم أفكر فى  هذا 
األمــر مــن قبــل، ومــن الصعــب علــى  أن 

أختار«.
األمريكــى   املمثــل  بـــ  احملــاور  وذكــره 
صاحــب األصــول املصريــة رامــى  مالك 
صــالح  فــرد  حياتــه  قصــة  لتجســيد 
قائال:»نعــم رامى  مالك، ســيكون اختيارا 
جيــدا للفيلم، كنت أحتدث معه فى  حفل 
مجلة »التامي«، وهو يتحدث العربية قليال 
ويعــرف الثقافة وكيفية القيام بهذا الدور 

بشكل جيد«.
من األسرع أنت أم ساديو ماني؟

القصيــرة  املســافات  صالح:»فــى  
ســأقول أنــا أســرع ولكــن فى  املســافات 

الطويلة سأقول ساديو ماني«.
أكلتك املفضلة؟

صــالح: »أنــا أفضــل األكل الصحــي، 
واإلجنليــزي،  املصــرى   الطعــام  وآكل 
طعامــى  املفضــل هــو اإليطالــي، طعمــه 
مدهــش، وفى  الطعام اإلجنليزى  أتناول 

األسماك والبطاطس املقلية«.
الطعــام األفضل بالنســبة لك الســمك 

أم الكشري؟
صــالح: »الكشــرى  بالتأكيــد %100 ال 
ميكــن مقارنته بأى  وجبه، أنا أفضله عن 

أى  شيء آخر فى  العالم«.
كــم عدد القطــط التى  متتلكها وماهى  

أسمائهم؟
 ،boss صــالح: »لدى  قطتني اســميهما
ابنتــى   األســماء،  أختــار  لــم  وســكراب، 
هــى  مــن اختــارت، واعتقد أنهــا اختارت 

اسمائهم من إحدى مقاطع الفيديو«
مــا هــو الشــئ املفضــل فــى  العيــش 

مبدينة ليفربول؟
صــالح: »منــذ أول يوم لــى  هنا الناس 
فى  ليفربول، لطفاء معى  يظهرون حبهم 
لى  دائما خالل وبعد املباراة وفى  املدينة 

أيضا«.
مــن األفضــل فــى  لعــب »العرضيــات« 

ألكسندر آرنولد أم أندرو روبرتسون؟
بعــض  فــى   صعــب،  صالح:»ســؤال   
األحيــان تخشــى الوقوف أمــام عرضيات 
آرنولــد ألنــه مــن املمكن أن يصــوب جتاه 
هــاديء  روبرتســون  )يضحــك(،  رأســك 
نوعــا مــا ويبحث عن الالعــب ليعطى  له 
الكــرة لكــن ال ميكننــى  أن اختــار بينهمــا 
همــا مختلفــان وال تضعونــى  فــى  ورطة 

)يضحك(«.
أصعــب حــارس واجهته فى  مســيرتك 

الكروية؟
 – كاســياس  »إيكــر  ســأختار  صــالح: 

بوفون – أليسون بيكر – مانويل نوير«.
.. وماذا عن كاسياس؟

إلــى  بالنظــر  »األمــر صعــب  صــالح: 
كان  حينمــا  لعبــت ضــده  أنــا  مســيرته، 
حارســا لبورتو وليــس لريال مدريد، وكان 
يتحــدث لالعبــني دائما باملبــاراة، واللعب 
أيضا أمام بوفون فى  إيطاليا ومشــاهدة 
بوفــون فــى  حراســة املرمــى كان أمرا ال 

يصدق، فهو حارس فاز بكل شئ«.
الفــارق بــني اجلمهور فى  إيطاليا وفى  

إجنلترا؟
صــالح: »فى  إيطاليا حني كنت ألعب 
فــى  روما مــع توتي، واجلمهــور كله كان 
يصفــق له فــى  كل مباراة ســواء جمهور 
فريقــه أو جمهــور املنافــس، وهذا أيضا 
كان يحــدث مــع دى  روســى  وبوفــون 
إجنلتــرا  فــى   األوضــاع  بيــرو،  وديــل 
مختلفــة فاجلماهيــر دائما ضد الالعب 
فــى   الالعــب  أن  وأعتقــد  )يضحــك(، 
إيطاليا حينما يذهب إلى أى  مكان ينال 

االحترام الذى  يستحقه«.

 احلياة اخلاصة ملحمد 
صالح فى ليفربول 

نــادى   العــب  محمــد  مصطفــى  زال  
الزمالــك  مصممــا على الرحيــل من القلعة 
البيضــاء فبعــد رفــض عــرض ســانت إتيان 
الفرنســى تلقى الالعــب عرضا من الدورى  
اإلمريكى  بلغت قيمته 6 ماليني دوالر وهو 
أعلــى من املبلغ الــذى  طلبه نادى  الزمالك 
بـــ5  إتيــان الفرنســى  ويقــدر  مــن ســانت 

ماليني.
وحصلت »املوجز« على مستند من العرض 
الرســمى  الــذى  أرســله النــادى  األمريكى  
لالعــب فيمــا لم تعلــق اإلدارة البيضاء على 
العرض كما لم تبلغ به الالعب، حيث يرتفع 
العــرض األمريكــى  من ناحية القيمة املالية 
مببلــغ مليــون دوالر، مبا يثبــت أحقية إدارة 
الزمالــك فــى  احلصــول علــى أكبــر عائــد 

مادى  من وراء الالعب.
ووصــل العــرض عن طريق أحد شــركات 
التســويق الرياضى  األمريكية وهى  شــركة 
أوبليســك ســبورت جروب، فيطــرح الوضع 
القائم تساؤال علينا: ملاذا لم يكشف الزمالك 
عــن العــرض األمريكى  إال بعــد تصريحات 
رئيس ســانت إيتيان برغبة أشــخاص داخل 
نــادى  الزمالك باحلصول على عموالت من 

أجل إمتام الصفقة؟
التســاؤل السابق، يطرح تساؤال أخر  هل 
تعمــد نادى  الزمالك إظهار عرض »وهمي« 
ملصطفــى  محمــد لكســب الــرأى  العام فى  

معركتهم القادمة مع مصطفى  محمد؟.
كان عصام سالم املتحدث الرسمى  باسم 
نادى  الزمالك قد كشف  أن مهاجم الفريق 
مصطفــى محمد رفــض االنضمــام إلى ناٍد 
تصريحــات  بعــد  البيضــاء  للقلعــة  يســيء 
رئيس نادى  ســانت ايتيــان عن وجود بعض 
األشــخاص طلبوا احلصول على عمولة فى  

صفقة انضمام الالعب للنادى  الفرنسي.
متفهــم  محمــد  :«مصطفــى  وأضــاف  
الوضع، وأرســل بالفعل إلــى مجلس اإلدارة 
أكد فيه رفضه االنضمام إلى ناٍد يسيء إلى 

نادى  الزمالك«.
وكان نــادى  الزمالك أصدر بياًنا رســمًيا  
من 4 نقاط من أجل الرد على روالن رومييه 
الرئيــس التنفيــذى  لنــادى  ســانت ايتيــان 
الفرنســي، بعدمــا أملــح إلى طلب مســئولني 
عمــوالت لتســهيل انتقــال مصطفــى محمد 

للفريق. 
وشــهدت الفترة املاضيــة رغبة من جانب 
نــادى  ســانت ايتيــان للتعاقد مــع مصطفى 
الشــتوية  االنتقــاالت  فتــرة  خــالل  محمــد 
اجلارية قبل أن تتوقف املفاوضات ألســباب 

مادية.
وحــاول نــادى  الزمالــك بيــع مصطفــى 
محمــد مقابــل احلصــول على مبلغ خمســة 
ماليــني دوالر كاش، فــى  املقابــل كان رغبة 
النــادى  الفرنســى  تقســيط املقابــل املادى  
من خالل دفع ثالثة مليني دوالر كاش ودفع 

باقى  املبلغ فى  بداية العام املقبل.
قــال جــان لــوك بويزين مديــر التعاقدات 
إن  الفرنســي،  إيتيــان  ســانت  بنــادى  
التصريحــات الصــادرة عــن روالن رومييــه 
رئيس النادى  لم يكن يقصد بها أى  إساءة 

ملجلس إدارة نادى  الزمالك احلالي.
النــادى   رئيــس  رومييــه  روالن  وكان 
الفرنســى  قــد  اتهــم مســؤولني فــى  نــادى  
الزمالــك بطلــب احلصول على عموالت من 
أجــل تســهيل صفقــة انتقال مهاجــم القلعة 
البيضــاء مصطفى محمــد لصفوف الفريق 

الفرنسي.
الفرنســى   النــادى   رئيــس  تصريحــات 
أثــارت حالــة كبيــرة مــن الغضب فــى  إدارة 
الزمالك والتى  أصدرت بياًنا رسمًيا أعلنت 
فيه إيقاف التفاوض بشكل كامل مع النادى  
الفرنسى  مع طلب بإظهار أسماء من طلبوا 

عموالت
مديــر  بويزيــن  لــوك  جــان  وطلــب 
مــن  إيتيــان  بنــادى  ســانت  التعاقــدات 
وسائل اإلعالم املصرية  ضرورة توضيح 
املوقــف حيــث قــال: »أريد نشــر توضيح 
مــن جانــب إدارة النادي،وهــو أن روالن 
رومييه رئيس النادى  لم يكن يقصد على 
اإلطالق أى  مســؤول رســمى  فى  نادى  
الزمالــك أو أى  فــرد مــن مجلس اإلدارة 
عندمــا تطرق فى  احلديث إلى عموالت 
وكان حديثــه عن وكالء أثاروا غضبه فى  

هذه الصفقة.«
واختتم«هناك أزمة بني سانت إيتيان وبني 
الوكالء وهو ما جعل رومييه يشعل بالغضب 
ويقــول هــذه التصريحــات والتــى  مازالــت 

مصر أنها ُفهمت على نحٍو خاطئ.

طارق شلتوت
مدير التحرير

يتقدم بخالص العزاء 
إلى صديق عمره

األستاذ مصطفى سعد
فى وفاة شقيقه

األستاذ أمين سعد
ويتقدم بخالص العزاء 

إلى العائلة الكرمية
وأهل قرية البنوان 

باملحلة الكبرى
سائال املولى عز وجل
 أن يغفر له ويرحمه 

وأن يسكنه فسيح جناته
ويلهم أهله الصبر 

والسلوان

عزاء واجب

أسألكم 
الرحيل 

 أنا أفضل األكل الصحي، وآكل 
الطعام المصرى  واإلنجليزي، طعامى  

المفضل هو اإليطالي، طعمه مدهش، 
وفى  الطعام اإلنجليزى  أتناول 

األسماك والبطاطس المقلية

أميان  كمال

وكيــل  شــوقي،  نــادر  قــال 
الالعبــني، إن العمــل الذي يقوم 
به ال يعرف االنتماءات، موضحا 
أنه يرتبط بعقود عمل احترافية 

مع األهلي.
رد نــادر شــوقي  علــى اتهامــه 
مبحاولة تدمير الزمالك، يف حني 
كشــف أســباب انفاصله عن أحمد 
العبــا  صبحــي  ورمضــان  فتحــي، 

بيراميدز احلاليني.
تصريحــات  يف  شــوقي  نــادر  وقــال 
إعالميــة : »جمهــور الزمالــك لديــه يقني 
بأنني أهالوي. العمل ال يوجد فيه انتماء، 
وأنا ال أرتبط بتعاقد مع األهلي. ال توجد 
أي مشــكلة بينــي وبــني نــادي الزمالــك، 
والدليــل أنني ســهلت احتراف عمرو زكي 

يف وقت سابق«.
وأضاف »أنــا كنت وراء احتراف محمد 
وجيلبيرتــو،  فتحــي،  وأحمــد  شــوقي، 
وغيرهــم  صبحــي،  ورمضــان  وفالفيــو، 
مــن األهلــي، مقابل عمرو زكــي فقط من 
الزمالــك، فأيعقــل اتهامــي بأننــي أريــد 
تدميــر الزمالــك بســبب عــرض احتراف 

ألحد العبيه؟«.
نــادر شــوقي حتــدث أيضــا عــن ســبب 
ورمضــان  فتحــي  أحمــد  عــن  انفصالــه 
صبحــي، فقــال عن ذلك »لــم أنفصل عن 
أحمــد فتحــي ورمضــان صبحــي بســبب 
عــدم رغبتهمــا يف البقاء مــع األهلي، لكن 

خلالف بيني وبينهما«.
وأتبع »هل سأجبر أي العب على البقاء 
احتــرف  صبحــي  رمضــان  األهلــي؟  يف 
ســابقا يف ســتوك سيتي مبســاعدتي أنا، 
وعدلي القيعي كان يرفض مقابلتي بسبب 

أنني أحصل على الالعبني اجليدين«.

نادر أكلم »لم أنفصل عن رمضان صبحي 
إرضــاء لـــ األهلي، لكن ألنني ال أحب تغيير 
الــكالم ولم أضح به. العمل معه ومع أحمد 
فتحــي كان شــرف لــي، واالنفصــال عنهما 

قرار لم أندم عليه أيضا«.
وعــن عــرض نــادي العــني اإلماراتــي لـ 
أحمد ســيد »زيــزو« العــب الزمالك، قال 

نــادر شــوقي »يقولــون بــأن عــرض نــادي 
إلــى  النتقالــه  )كوبــري(  زيــزو  لـــ  العــني 
األهلي. لســت من الغباء ألشــارك يف أمر 
كهــذا، هو مجــرد عرض وأنا وســيط فيه 
ال أكثــر، ال يهمنــي مــن يضمــه األهلــي أو 

الزمالك«.
منصــور  مرتضــى  كان  »إذا  واســتمر 
متواجدا كان األمر سيصبح أسهل، صحيح 
كانت توجد خالفات بيني وبني اإلدارة لكن 

التعامل كان يحدث بشكل طبيعي«.
وكيــل الالعبني اســتطرد »لدي تفويض 
رســمي مــن أحمــد ســيد زيــزو. النــادي 
اإلماراتــي خاطــب الزمالك أكثــر من مرة 
ولم يرد الزمالك، وبالتالي واحتراما منهم 
لنــادي الزمالك ألنهــم ال يريدون التحدث 
مــع العــب دون علــم ناديــه، وكلونــي أنــا 

للحديث باسمهم مع النادي«.
وأخيــرا، حتدث نادر شــوقي عن ســبب 
عــدم وصــول عــروض لالعبــي األهلــي، 
فقال »كل ما فعلته بأنني أحضرت عرض 
خليجــي لـ زيزو. األهلي ســيلعب يف كأس 
العالــم لألنديــة، مــن ســيريد الرحيل عن 
الفريــق اآلن؟ كما أن عقود العبي األهلي 

ما زالت سارية كلها«.
واسترســل »أحمــد ياســر ريــان وصلــه 
عــرض تركي، لكن بعد االجتمــاع بالنادي 
األهلي، ارتأنيا بأن انتقاله إلى ســيراميكا 
كليوباترا معــارا أفضل له حاليا للحصول 
على دقائق لعب أكثر ألن فرصه باتت أقل 

بعد التعاقد مع والتر بواليا«.
نادر شوقي أمت »من قال بأنني لم أجلب 
عــروض لالعبــي األهلي؟ جلبــت عروض 
بالفعل لكن كل الالعبني يريدون اللعب يف 
كأس العالــم لألندية. وطاملا الالعب يغلق 

الباب فال مجال للتفاوض«.



12 العدد ٧٢٢
اإلصدار الثانى

األخيرةالسنة الثامنة عشرة
يناير  ٢٠٢١ ٧١األحد

 كشــفت فيليــب موريس العامليــة أن املجموعة 
تســعى لتقــدمي بدائــل أقــل ضــرر علــى الصحة 
مشيرة إلى ان البحث عن بدائل حتد من الضرر 
هــو امــر مطلوب مــن قاعدة كبيرة مــن املدخنني 
الذيــن ال يرغبون يف اإلقالع عن التدخني ولكنهم 
يفضلــون االســتمتاع بالنيكوتــني ومــن هنا يظهر 
احتيــاج هــذه الشــريحة مــن العمــالء لبدائل أقل 

ضرراً لتخفيض املخاطر.
وأكــدت ان هنــاك مجموعة كبيرة من املنتجات 
النيكوتــني  توفــر  والتــى  الدخــان  مــن  اخلاليــة 
بطريقــة اقــل ضــرر، مشــيرة إلــى ان الســيجارة 
حتــرق التبــغ على درجة حرارة عالية مما يســبب 
أغلبيــة األمــراض املرتبطــة بالتدخــني، ومــن هنا 
بدرجــة  التبــغ  يتــم تســخني  ان  أهميــة  تتضــح 
حــرارة ال حتــدث حرق مشــيرة  إلى انه من املقرر 
طــرح منتجهــا اجلديــد إيكوس بالســوق املصرية 
قريبــاً، وذلك بعد إنهاء بعــض التفاصيل املتعلقة 

بالتشريعات واالجراءات الالزمة. 
ويقــوم اإليكــوس علــى فكــرة تســخني التبــغ 
حتــى 350 درجــة مئوية فقط بــدال من 800 درجة 
التــي يحتاجهــا حلــرق التبــغ وبالتالــي تنخفض 
التــي تدخــل جســم  املــواد الكيميائيــة الضــارة 
االنســان وهو ما يؤدي إلى انخفاض نســبة املواد 

الكيميائيــة الضــارة بنســبة تصــل إلــى 95% فى 
املتوسط ، وفقا ألبحاث الشركة ومنظمات دولية.
وأوضحــت كارال يونــس مديرة العالقات العامة 
منظمــة  ملؤشــرات  وفقــاً  إنــه  موريــس  بفيليــب 
الصحــة العاملية انه بوجــد أكثر من مليار مدخن 
فــى العالــم، كمــا ان توقعــات منظمــة الصحــة 
العامليــة ان هذا الضرر ســيظل مســتمراً، ولذلك 
فــإن تطوير املنتــج هو امر مقبول مــن املدخنني، 
ولكــن البــد ان يتــم تقــدمي منتج يحقــق للمدخن 
املنتــج  مــع  بــه  يشــعر  الــذي  االســتمتاع  نفــس 
التقليدي، وبطريقة تقوم بتخفيض املخاطر وفى 
حالــة حتقيق هذين الشــرطني يتم حتقيق تطور 

كبير على مستوى الصحة العاملية.
ويف نفس الســياق، قال الدكتور أشــرف األمني 
مدير ادارة دمج االبحاث السريرية والغير سريرية  
لتطوير أبحاث منتجات فيليب موريس أن هناك 
مــا يقــرب مــن 450 متخصــص مــن املهندســني 
والكيميائيــني الذيــن مت تعيينهــم مبركز األبحاث 
فيليــب  ملجموعــة  التابــع  العلميــة  والدراســات 
موريس العاملية والذى مت تأسيسه فى عام 2008، 
وأصبــح اكبــر مركز أبحــاث متخصص يف الوقت 
احلالي ومقره سويســرا ويضــم نحو 450 موظف 
يعملــون علــى تطوير منتجات التبــغ اخلالية من 

الدخان والتي تعتمد علي تسخني التبع بدال من 
حرقه.

وأكد د.أشــرف األمني أنه مت التوصل ملنتج اقل 
ضــرراً ، وذلــك إلن االبحاث اثبتــت أنه عند حرق 
السجائر عند مستوى 850 درجة ، يسحب دخان 
6000 مــادة كيماويــة منهــا 100 مــادة ضــارة جــدا  
مما يتســبب فــى اإلصابة باألمراض الســرطانية 
، ولذلــك مت جتربــة أن يكــون االحتراق عند درجة 
اقــل مــن 500 ، وبالفعــل عندمــا يبــدأ مــن 500 
تنخفــض املواد الكيماوية الضارة ، وعندما ترتفع 
عنــد  800 تصبــح نســبة الضررعاليــة ، ولذلــك 
قمنــا بتقــدمي منتجــات عنــد درجــة حــرق  اقــل 
مــن 400 ، كمــا قمنــا بتجربــة درجة احتــراق 350 

، ووجدنا أن نســبة املواد الضارة تنخفض لنســبة 
95% فى املتوسط.

وأكد أنه أقل ضرراً من جهة اإلصابة باألمراض 
الســرطانية، واثبتت االبحاث ان املؤشــرات تعطى 
نتائج تشبه ابحاث الذين اقلعوا عن التدخني إلى 

حد كبير. 
واوضــح د. اشــرف االمــني ان نســبة 75% مــن 
املدخنــني الذيــن قامــوا بتجربــة اإليكــوس قاموا 
باســتخدام اإليكوس واإلقالع عن التدخني نهائيا، 
وذلك وفقاً لألبحاث التي مت إجرائها بالدول التى 

مت طرح املنتج بها.
وكشفت بسمة شمس مديرة االتصال بالشركة 
أن فيليــب موريــس  تســتثمر حوالــي 7.2 مليــار 
دوالر مبجــال التطوير واألبحاث، وذلك من خالل 
مركز األبحاث التابع للشــركة والذي مت تأسيســه 
منــذ عــام 2008، ويضم ما يقــرب من 450 باحث 

ومتخصص من بينهم مهندسني وكيميائيني. 
إلــى  أن فيليــب موريــس العامليــة  و أشــارت 
تســتحوذ على 24% من ســوق السجائر يف مصر 
مشــددة على حرص الشــركة علــى التتواصل مع 
اإلعالم املصرى لشــرح خططها و اســتراتيجيتها 
فى مصر باعتبارها من أكبر األسواق فى الشرق 

األوسط .

فيليب موريس : مصر من أكبر األسواق فى الشرق األوسط.. و نحرص على تطوير منتجاتنا للحفاظ على صحة املستهلك 

متاشــياً مــع أهتمام القيــادة السياســية وخطة 
الدولــة بدعــم املجــال الصحي وتنميــة اخلدمات 
عــن  »ميديكــس«  شــركة  أعلنــت   ، بــه  املقدمــة 
مبتكــرة  بأفــكار  املصريــة  بالســوق  انطالقهــا 
وخبرات كبري لتقدمي خدمات التطوير فى املجال 

الصحي. 
ويتكــون مجلــس اداره شــركة » ميديكــس » من 
الطبــي  للتطويــر  متكاملــه  قامــات يف مجــاالت 
)خبــرات هندســيه و طبيــه و اداريه و تســويقيه و 
ماليــه( و يشــمل املهنــدس فتــح اهلل فــوزي رئيس 
مجلــس إدارة شــركة مينــا إلستشــارات التطويــر 
الرئيــس  إدريــس  محمــد  واملهنــدس  العقــاري 
التنفيذي لشركة مبانى إدريس و ا. د. هشام دنانه 

واالستاذ وليد دنانة 
وقــال دنانــة  ، أن شــركة ميديكــس تأسســت  
بافــكار مبتكــرة وواســتراتيجيات مدروســة خللــق  
قيمــة مضافــة لقطــاع اخلدمات الصحيــة والذى 
تتبنــى الدولــة اســتراتيجيات مــن عــدة محــاور 
لتطويــره وتنميــة اســتثمارات القطــاع اخلــاص به 
كمــا ان التوســع العمرانــى احلالــى الــذى تشــهده 
مصــر يتطلــب بصــورة كبيــرة التوســع فى انشــاء 

الكتــل  جلــذب  الطبيــة  واملبانــى  املستشــفيات 
السكانية الى تلك املدن وحتقيق معدالت االشغال 

املستهدفة فى التوقيتات احملددة . 
وأشــار الــى ان » ميديكــس » انطلقت برأســمال 
مرخــص بــه 10 ماليــني جنيــه.  ولفــت الــى ان 
الشــركة تســتهدف التعــاون مــع شــركات التطوير 
العقــاري الراغبــة فــى تنفيــذ مشــروعات خدمات 
صحية وعيادات  داخل التجمعات السكنية وتقدم  
الشركة كافة مهام االستشارات واالدارة من دراسات 
السوق واجلدوى والدراسات املالية و االشراف على 
التصميم وادارة التنفيذ  والتجهيز وتوفير املعدات 

وتشغيل املؤسسات الطبية و التمويل. 
وقال املهندس محمد إدريس ، أن » ميديكس » 
متتلك خطة طموحة للتوسع والتطوير الدائم فى 
اخلدمات املقدمة الى عمالؤها والعمل على خلق 
قصــص جنــاح وتقدمي منتــج متكامــل ومميز فى 

قطاع اخلدمات الطبية والصحية . 
وتابع » ســيتم االعالن عن تعاقدات مع كيانات 
ومؤسســات كبــري خــالل االيام املقبلــة ، وحترص 
الشــركة التعاقد مع الكيانات اجلادة للتعاون نحو 

تنفيذ منتج مميز واضافة للسوق.«

قــال املهنــدس إيهــاب أبواملجد، رئيــس مجلس 
إدارة شركة كونسبت للتطوير العقاري، إن املشروع 
يقــع مبنطقــة الــداون تــاون بالعاصمــة اإلداريــة 
اجلديــدة، وبالقــرب مــن فنــدق املاســة ومحور بن 
زايــد، وهــو عبــارة عــن مــول إداري جتــاري طبــي 
أدوار  و8  أرضــي  وبارتفــاع  متنوعــة،  مبســاحات 
وجــراج، ويتــم تنفيــذه وفقــا الشــتراطات شــركة 
العاصمــة اإلداريــة للتنميــة العمرانيــة متضمنــا 
اســتخدام أحدث التكنولوجيا فى املبانى اخلدمية 
وأن املشروع بداية ملجموعة من املشروعات تخطط 

الشركة لتنميتها فى املدينة.
اإلداري  التجــاري  النشــاط  اختيــار  أن  وأوضــح 
الطبي للمول جاء بعد القيام بالدراسات السوقية 
الالزمــة التــي كشــفت عــن نقــص املعــروض مــن 
املشــروعات متعددة االستخدامات، وكذلك خلدمة 
متطلبات عمالء الشــركة، الفتا إلى االعتماد على 
شركة متخصصة يف إدارة املشروعات عقب تنفيذ 
املشروع للحفاظ على جودته كثروة عقارية مملوكة 

للشركة.
وأشار إلى أن اختيار العاصمة اإلدارية اجلديدة 

لتنفيذ مشروع جديد للشركة يأتي يف إطار أهمية 
العاصمــة كمشــروع قومــي واعد، فحجــم اإلجناز 
اجلديــدة  اإلداريــة  بالعاصمــة  والكبيــر  الســريع 
وبــدء انتقال املوظفني إليهــا وتوافر اخلدمات بها 
ســيجعلها وجهة للمستثمرين خالل الفترة املقبلة 
وكذلــك للمواطنــني بصــورة أكبــر، مشــيرا إلــى أن 
حتــول العاصمــة اإلداريــة لواقــع ملموس يكشــف 
عن إصرار الدولة لتنفيذ خطتها الشاملة للتنمية 

العمرانية مهما كان حجم التحديات.
وتوقع أداء نشــطا للســوق العقــاري خالل 2021 
املاضــي،  العــام  خــالل  املؤجــل  الطلــب  لتنفيــذ 
تنفيــذ  يف  الدولــة  اســتمرار  إلــى  باإلضافــة 
مشــروعاتها وهو ما يشــجع املطوريــن على العمل 
يف مشــروعاتها وبالتالــي اســتمرار حركة الســوق 

العقاري بالكامل.
ويعــد املشــروع اجلديــد الثانــى للشــركة والتــى 
تطور حاليا مشــروع »ســيال« بالســاحل الشمالي، 
ووصلــت مبعــدالت تنفيذ متقدمة وهــو عبارة عن 
مشروع سكني سياحي يقع على مساحة 10 أفدنة 

وتبلغ النسبة البنائية به %28.

قــال محمد حماد رئيس مجلس إدارة شــركة 
كونكــورد إلدارة املشــروعات والتنميــة العقاريــة 
إنــه مــن املتوقع أن تشــهد من منطقة الســخنة 
واجلاللــة زيــادة فى حجــم الطلب بنســبة %60 
خالل العام املقبل بالتزامن مع جتهيز احلكومة 

لإلنتقال للعاصمة اإلدارية اجلديدة . 
أوضــح حمــاد أن معــدالت التنميــة والبنيــة 
التحتيــة التــى تشــهدها مدينــة اجلاللة والعني 
العقــارى  التطويــر  شــركات  دفعــت  الســخنة 
لتدشــني حزمــة مشــروعات ســياحية جديــدة 
خــالل 2020 رغــم تداعيات كورونــا والتى دفعت 
العمــالء للتوجــه لتلــك املنطقــة كمتنفــس لهــم 
متوقعــاً أن تشــهد مزيــداً مــن املنافســة خــالل 

 . 2021
أضــاف حمــاد أن كونكــورد إلدارة املشــروعات 
والتنميــة العقارية تخطط لزيادة محفظتها من 
املشــروعات الســياحية التى تعتزم تسويقها فى 
اجلاللــة والســخنة خالل الفتــرة املقبلة بجانب 
املشــروعات الســياحية القائمــة التــى تســوقها 

حالياً . 
أشــار حماد إلى أن الشــركة تطور بإســتمرار 
لصالــح  بهــا  اخلاصــة  التســويقية  اخلطــط 

شركات التطوير العقارى لتتناسب مع متغيرات 
الســوق باإلضافــة إلــى وضــع حلــول تســويقية 
جديــدة بهدف زيادة مبيعات الشــركات املتعاقد 

معها . 
إلدارة  كونكــورد  إدارة  مجلــس  رئيــس  لفــت 
املشروعات والتنمية العقارية إلى أن دخول كبار 
شــركات التطويــر العقارى إلــى منطقة اجلاللة 
والســخنة خــالل 2020 منحهــا مزايــا تنافســية 
مقارنــة بباقى املناطق الســاحلية باإلضافة إلى 
املزايــا اإلســتثمارية لتــك املنطقــة وقربهــا مــن 
القاهــرة الكبــرى ومــدن القنــاة ســاعد فى ذلك 
املشــروعات القومية التى تنفذها الدولة وتوفير 
بيئــة إســتثمارية قويــة للمســتثمرين وشــركات 

التطوير العقارى والسياحى . 
توقــع حمــاد أن تشــهد أســعار العقــارات فى 
تلــك املنطقة إرتفاعاً بنســبة تتراواح بني 15إلى 
20% خــالل 2021 خاصــة بعــد حتولهــا كوجهــة 
أولى للعمالء وراغبى اإلستثمار والسكن يضاف 
إلــى ذلــك املشــروعات اخلدميــة التــى تطورها 
الدولة فى منطقة اجلاللة والتى تضم أنشــطة 
خدميــة وتعليميــة وســكنية وســياحية وطبيــة 

ومراكز التسوق واملشروعات الفندقية.

تستثمر حوالي 7.2 مليار دوالر بمجال التطوير واألبحاث

أسسها فتح الله فوزي ومحمد ادريس ودنانة برأسمال 10 ماليين جنيه

أبوالمجد: المشروع يقام فى الداون تاون ويأتى ضمن خطة توسعية للشركة فى العاصمة 

حماد أشاد بمعدالت التنمية التى تشهدها المدينتان

»ميديكس«  MEDEX تنطلق بخبرات كبار مطوري 
القطاع العقارى والصحى لتطوير املبانى واخلدمات الطبية 

»كونسبت للتطوير« جتهز إلطالق مشروع إدارى 
جتارى طبى بالعاصمة اإلدارية اجلديدة

رئيس شركة كونكورد : 60% زيادة متوقعة فى حجم 
الطلب على مشروعات السخنة واجلاللة خالل 2021 

املراســم«  شــعار  »االلتــزام  عنــوان  حتــت 
للتطويــر  الدوليــة  »املراســم  شــركة  أعلنــت 
العمراني« عن بدء تسليم الوحدات السكنية 
اخلاصــة بأولــى مراحــل مشــروعها العقارى 
»فيفث سكوير FIFTH SQUARE« بالتجمع 
اخلامس، حيث مت إطالق املشــروع عام 2017 
بإجمالى اســتثمارات تقدر بنحو 23.5 مليار 
جنيــه. ويعــد هــذا اإلجناز عالمــة فارقة فى 
ســجل الشــركة؛ حيث متكنت »املراســم« من 
تنفيذ أعمال املشــروع وفًقا للجداول الزمنية 
الســلبية جلائحــة  الظــروف  رغــم  احملــددة 
كورونا، ومت بالفعل بدء تســليم الوحدات فى 

15 نوفمبر2020.
علــى  ســكوير«  »فيفــث  مشــروع  وميتــد 
مســاحة 158 فدان فى املربع الذهبى الواقع 
فى شــارع التسعني الشــمالي، ويعتبر محط 
اجلغرافــى  ملوقعــه  نظــرًا  الكثيريــن  أنظــار 
املتميز، فهو يقع على بعد 5 دقائق فقط من 
اجلامعــة األمريكيــة و2.7 كيلومتر من طريق 
القاهرة الســويس الصحراوي، ومت تصميمه 
مبــا يتناســب مع املفهــوم العصــرى للتطوير 
العمرانــي، حيث ميكــن اعتباره مدينة بذاتها 
ملا يتوفر فيه من وحدات سكنية مختلفة من 
الفيالت والشــقق كاملة التشطيب، وعناصر 
الترفيــه املتمثلــة فــى املســاحات اخلضــراء 
الســباحة  وحمامــات  واملالعــب  واحلدائــق 

والنوادى االجتماعية. 
ومع بدء تســليم الوحدات؛ أعربت الشــركة 
عــن فخرها مبــا لديها من خبــرة عاملية فى 

مجاالت التشــييد والبناء والتنمية العمرانية 
تضعها ضمن قائمة كبار املطورين العقاريني 
فــى مصــر. فمنــذ دخولهــا الســوق العقارية 
املصريــة التزمــت شــركة »املراســم« مبعاييــر 
عامليــة حــازت بها على رضــاء عمالئها، مما 
أدى إلــى جناحهــا فــى تصديــر العقــار مبــا 
يتفق مع سياسة الدولة فأصبح لدى الشركة 
عمــالء فى الــدول العربيــة واألوروبية وصوالً 
إلى أمريكا وكذلك الشرق األقصى والصني.

وقــد التزمت »املراســم« بتســليم الوحدات 
مشــروع  فــى  بالفعــل  لعمالئهــا  الســكنية 
»فيفــث ســكوير«، والتــى تتميــز بأنهــا كاملة 
التشــطيب ومــزودة بأجهــزة التكييــف وذات 
مبــا  وعصريــة  جذابــة  وتصميمــات  جــودة 
يتيــح إمكانية البدء فى الســكن فور تســليم 
الوحــدات. ويأتــى ذلــك حرًصــا منهــا علــى 
االلتــزام بتعهداتها، وحفاًظــا على مصداقية 
لهــا  التــى أوالهــا  الكبيــرة  والثقــة  الشــركة 

عمالؤهــا الكــرام. وقد برهنت الشــركة على 
اجلــودة  معاييــر  بأقصــى  الدائــم  التزامهــا 
وذلــك من خــالل حصولها علــى العديد من 
الشــهادات العامليــة مثــل: ISO 9001:2015، و

.45001:2018 ISO14001:2015، و ISO
 وحرًصا من »املراســم« على تقدمي أفضل 
بخبــرات  اســتعانت  فقــد  ســكنية،  جتربــة 
متميزة فى تطوير وإدارة املجمعات الســكنية 
مبعاييــر عامليــة لتتناســب مــع العمــالء مــن 
الســوق املصريــة والعامليــة من خــالل تقدمي 
اخلدمــات الســكنية املختلفــة مثــل الصيانة 
والنظافــة واألمــن وخدمــة اإليجــار لوحــدات 
املــالك لتنميــة اســتثماراتهم، وذلــك حفاظاً 
علــى راحــة عمالئهــا وتوفير حيــاة عصرية 

داخل مجمع سكنى متكامل ومتطور. 
يضــاف إلــى ذلــك خدمــات التســوق علــى 
 THE« التجــارى  املــول  فــى  عاملــى  مســتوى 
MALL«، الــذى يضــم أكثــر مــن 300 متجــر 
ليصبح نقطة جتمع ألفضل العالمات التجارية 
احملليــة والعامليــة، كمــا يضم مجمع ســينمات 
وهايبــر ماركــت ومنطقــة مطاعــم وكافيهــات 
ومناطــق ترفيهية ومنطقة ألعاب لألطفال، إلى 
جانــب مواقــف ســيارات مخصصــة ألكثــر من 
3500 ســيارة تتضمن مــا يقرب من 100 موقف 
لــذوى االحتياجــات اخلاصــة. وقــد مت تصميم 
»THE MALL« بطراز معمارى حديث بحيث ال 
يؤثر على املناطق السكنية فى العقارى »فيفث 
سكوير FIFTH SQUARE« وليكون بحق وجهه 

وملتقى مجتمع القاهرة اجلديدة. 

»املراسم للتطوير العمرانى« تنجح فى تسليم املرحلة األولى من 
مشروع »فيفث سكوير« فى التجمع اخلامس مبعدالت إجناز قياسية

بإجمالي استثمارات 23.5 مليار جنيه

 الشركة تكرس إمكانياتها للوفاء بتعهداتها والحفاظ على الثقة الكبيرة التي أوالها لها الحاجزون 
ا للجداول الزمنية المحددة

ً
بالمشروع.. والتزمت بتنفيذ أعمال المشروع وسلمت الوحدات وفق

 تسليم 42 عمارة تتضمن 576 وحدة سكنية بمساحات 
مختلفة في أولى مراحل مشروع »فيفث سكوير«

 »TAMAYOZ« تطلق املرحلة الثانية ملشروعها 
اإلدارى التجارى الطبى بالعاصمة اإلدارية

TAMAY للتطوير العقاري، إحدى كبرى الشركات املصرية  O Z تطرح شركـة
 I V ORY السعودية الرائدة فى مجال التطوير العقاري، املرحلة الثانية ملشروعها
 M U23 أيفــورى بــالزا« التجارى / اإلدارى / الطبــى الفندقي، مبنطقة« P LA ZA

بالعاصمة اإلدارية اجلديدة، على مســاحة إجمالية للمشــروع تصل لـ 6200 متر 
مربع، وبإجمالى مبيعات مستهدفة 600 مليون جنيه.

وأكد املهندس أحمد الشاذلى العضو املنتدب لشركة متيز للتطوير العقاري، 
علــى أن إطــالق املرحلــة اجلديدة للمشــروع تتزامــن مع انطــالق فعاليات كأس 
العالــم لكــرة اليــد أول فعاليــة رياضيــة عامليــة علــى أرض العاصمــة اإلداريــة 
اجلديدة، وذلك باملدينة الرياضية بالعاصمة اإلدارية، الفًتا إلى أن املشــروع فى 
موقــع مميــز وعلى بعد دقائق من املدينة الرياضية وأمام منطقة R3 - مشــروع 
»املقصد« اململوك لهيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة وهو أول مشــروع ســكنى 
جاهز للتســليم فى العاصمة اجلديدة،  و«أيفورى بالزا« يعد املشــروع الرئيســى 
الــذى يخــدم حشــًدا كامــاًل من حوالــى 25,000 وحدة ســكنية بكثافة ســكانية 

متوقعه ال تقل عن 250 ألف نسمة.
وتوقــع الشــاذلى طفرة كبيــرة مبشــروعات العاصمة اإلداريــة اجلديدة خالل 
 R3 الفتــرة القادمــة وخاصــة مع بدء تســليم أول شــقق احلــى الســكنى الثالث
للمواطنــني، وهــو مــا يؤكد على حجم اإلجناز الذى حتقق على أرض الواقع فى 
العاصمــة اإلداريــة، مؤكًدا على أن مشــروعات العاصمة اإلدارية ســتتصدر قمة 

االستثمار العقارى فى مصر.
وأكــد على أن الشــركة لها ســابقة أعمــال كبيرة باململكة العربية الســعودية، 
بحجــم اســتثمارات تصل لـ500 مليون ريال ســعودي، وتأسســت عــام 2006 فى 
اململكــة وعلــى مــدار 14 عاًمــا حققــت تطورًا مطــردًا فى مجال تطويــر املبانى 
احلكوميــة ومبانــى اخلدمــات التعليميــة باململكــة بالتعــاون مــع عــدة وزارات 
وبالشــراكة مــع احلكومــة الســعودية، فضــاًل عــن إنشــاء وتطويــر عــدد مــن 
املجتمعــات الســكنية املتكاملــة مبــدن مختلفــة باململكــة، بهدف ورؤيــة جديدة 
تسعى إلى تشييد مجتمعات عمرانية تالئم احتياجات العمالء وحتقق اجلودة 
املنشودة،  وبدأت الشركة نقل خبراتها فى مجال اإلنشاءات إلى مصر فى عام 
2008 وقامــت بتنفيــذ حزمــة كبيرة من املشــروعات بالقاهرة اجلديدة والشــروق 

واملقطم بتكلفة إنشائية تصل إلى 2 مليار جنيه.
ومن جانبه، أكد املهندس محمد سرور رئيس القطاع التجارى بالشركة على 
التعاقــد مع املهندس حســني صبور استشــارى هندســى للمشــروع، ومن املقرر 
تسليم وحدات املشروع فى الربع األول من عام 2023، الفًتا إلى أن هناك إقبال 
ملحوظ على املشروع من الشركات التى تعمل بالعاصمة اإلدارية لشراء وحدات 

إدارية وجتارية لتكون مقارلها باملشروع.
وشــدد علــى أن الشــركة تســعى إلــى حتقيق التميــز فى جميع مشــروعاتها 
اســتنادًا على باع طويل فى مجال اإلنشــاءات واالســتثمار العقاري، ومن خالل 
تقــدمي منتجــات عقاريــة متتــاز بأفضل جــودة من الناحيــة الهندســية والفنية 

وتقدمي أفضل جودة مقابل السعر.

أعلنت شــركة بالك بورد، وهى شركة 
برمجيــات  مجــال  فــى  رائــدة  عامليــة 
وحلــول تكنولوجيــا التعليــم، اليــوم أنها 
القاهــرة،  جامعــة  مــع  شــراكة  أبرمــت 
إحــدى اجلامعــات الرائــدة فــى مصــر، 
للمســاعدة فــى دعــم جنــاح الطــالب. 
إدارة  نظــام  القاهــرة  جامعــة  وتوظــف 
ومنصــة  املتكامــل  الســحابى  التعلــم 
BLACKBOARD LEARN وحلول 
الفصــل الدراســى االفتراضى باإلضافة 
 BLACKBOARD نظــام  إلــى 
بيئــة  إلنشــاء   COLLABORATE
تعليميــة متصلة تتميــز باملرونة والقدرة 
علــى التطويــر مســتهدفة مــا يزيد عن 
250.000 طالــب موزعــني علــى 27 كلية 

ومركز ومعهد. 
تأسســت جامعــة القاهرة عــام 1908 
وهــى أقــدم جامعــة حديثــة فــى مصر. 
وتعد مؤسســة تعليم عالى رائدة إضافة 
إلــى تصنيفها ضمــن أفضل اجلامعات 
فــى إفريقيــا. وتواصل املؤسســة عملها 
الــدؤوب فــى إكتشــاف فــرص جديــدة 
مثل تدشــني قســم مختص فــى الذكاء 
احلكومــات  يســاعد  االصطناعــى 
علــى االســتعداد الحتــواء عالــم الــذكاء 

االصطناعي.
قــال أوليــج فيجلــني، نائــب الرئيــس 
والشــرق  أوروبــا  بــورد  بــالك  لشــركة 
األوســط وأفريقيا: »يسعدنا أن نتشارك 
مــع جامعــة القاهــرة ونســاعدهم على 
حتقيق أهدافهــم األكادميية والتعليمية 
اإلنترنــت«. مضيًفــا: »سيســاعد  عبــر 
نظــام إدارة التعلّــم الســحابى املتكامــل 
وحلــول الفصــل الدراســى االفتراضــى 
حتقيــق  علــى  القاهــرة  جامعــة 
لتعزيــز  األمــد  طويلــة  اســتراتيجيتها 
البنية التحتية للتعليم والتعلم الرقمي.«
العامــل  أن  إلــى  اإلشــارة  وجتــدر 

الرئيسى الذى أسهم فى اختيار جامعة 
القاهرة لشــركة بالك بورد هو تواجدها 
احمللــى فــى منطقــة الشــرق األوســط 
وأفريقيــا، فضاًل عن الدعم املميز الذى 

يقدمه الفريق اإلقليمي.
وأكد الدكتور محمد اخلشــت، رئيس 
جامعــة القاهــرة: »لقــد اخترنــا بــالك 
بورد كشــريك تعليمــى وتعلمى للصعود 
بعمليــة التعلــم نحــو املســتوى التالــى 
التعلــم  إدارة  نظــام  خــالل  مــن  وذلــك 
الســحابى القــوى واملرن وحلــول الفصل 
الدراســى االفتراضي«. وأضــاف كذلك: 
»كنــا بحاجــة إلى حل يلبــى احتياجاتنا 
اآلن باإلضافة إلى التوســع مبا يتماشى 
مع رؤيتنا للمســتقبل. فتزامًنا مع ظهور 
جائحــة كوفيــد - 19 والتحــول الالحــق 
إلــى التعلــم عــن بعــد، تأكــدت حاجتنا 
إلــى وجــود حــل يضمــن االســتمرارية 
فــى ظل أوقات التحــول والتقلبات التى 

نشهدها«.
وإدراًكا لذلــك، يوفر نظام إدارة التعلم 

الدراســى  الفصــل  وحلــول  الســحابى 
االفتراضى لبالك بورد أساًســا راســًخا 
 SMART CAMPUS ملنصــة 
التعليمية املطبقــة فى جامعة القاهرة، 
وهــى مجموعــة مــن األنظمــة املتكاملة 
جهــات  تطبيقــات  تشــمل  والتــى 
 ASSESSMENT مثــل  خارجيــة 
GOURMET ومراجــع علميــة وآليــة 
كشف عن السرقات األدبية وخصوصية 

البيانات وأنظمة السرية.
هانــى  أشــار  الشــأن،  هــذا  وفــى 
الشاذلي، نائب الرئيس اإلقليمى لبالك 
بورد فى منطقة الشرق األوسط: »لطاملا 
كانــت مصــر منــارة للتعليــم فــى جميع 
أنحــاء املنطقــة. لذا، يشــرفنا االنضمام 
إحــدى  مــع  اســتراتيجى  إلــى حتالــٍف 
اجلامعات الرائدة فى البالد. وســنطبق 
ماليــني  خدمــة  فــى  خبرتنــا  ســنوات 
املتعلمني على مستوى العالم، باإلضافة 
إلى توجيه خبرتنا احمللية لدعم جامعة 

القاهرة على نحٍو أفضل«.

جامعة القاهرة تختار بالك بورد لتحسني 
البنية التحتية للتعليم والتعلّم الرقمي
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