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اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

ما تأثير إجراءات عزل ترامب على مستقبله السياسي؟ ١٠
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 «الصدام والوفاق« العالقة بني أمريكا والدول العربية
وشــددت الــوزارة عىل أهميــة الدور املحــورى والهام 
الذى تقوم به الســعودية بقيادة امللك سلامن ووىل العهد 
األمري محمد بن ســلامن إقليميا ودوليــا ىف دعم االعتدال 

والوسطية ونبذ العنف والتطرف.
كام أكــدت الوزارة رفضهــا القاطع لكل ما من شــأنه 

املساس بسيادة السعودية.
ومــن جهتها، أيدت دولة اإلمارات بيان وزارة الخارجية 

ىف اململكة العربية السعودية بخصوص مقتل خاشقجي.
وأعربــت وزارة الخارجية والتعاون الــدوىل عن ثقتها 
وتأييدهــا ألحكام القضاء الســعودي، والتــى تؤكد التزام 
اململكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة 

كل املتورطني ىف هذه القضية.
وأكدت الــوزارة »وقوف اإلمارات العربية املتحدة التام 
مــع اململكــة العربية الســعودية الشــقيقة ىف جهودها 
الرامية الســتقرار وأمن املنطقة، ودورها الرئيىس ىف محور 
االعتــدال العــرىب وألمن املنطقة«، مشــددة عىل رفض أى 
محاوالت الســتغالل هــذه القضية أو التدخل ىف شــؤون 

اململكة الداخلية.
مــن جهتــه، أعرب الربملــان العرىب عن رفضــه القاطع 
املســاس بســيادة اململكة العربية السعودية، وكل ما من 
شأنه املســاس بقيادتها واستقالل قضائها، كام أكد تأييده 
البيــان الصــادر عــن وزارة الخارجية باململكــة العربية 
الســعودية بشــأن التقرير الذى تم رفعــه إىل الكونغرس 

األمريىك حول مقتل خاشقجي.
وأكــد الربملان العرىب عــىل الدور املحــورى الذى تقوم 
بــه اململكــة العربية الســعودية بقيادة خــادم الحرمني 
الرشيفني امللك ســلامن بن عبدالعزيــز ووىل عهده األمري 
محمد بن ســلامن، ىف ترسيخ األمن واالستقرار ىف املنطقة 
العربيــة وعــىل املســتوى اإلقليمي، فضاًل عن سياســتها 
الداعمة لحفظ األمن والسلم الدوليني، ودورها الرئيىس ىف 
مكافحة اإلرهاب والعنف والفكر املتطرف، وترسيخ ونرش 

قيم االعتدال والتسامح عىل كافة املستويات.
وكانــت وكالة األنبــاء البحرينية ذكــرت، أن البحرين 
عــربت عــن تأييدهــا لبيــان وزارة الخارجية الســعودية 
بشــأن التقرير الــذى رفع للكونغرس األمــريىك عن مقتل 

خاشقجي.
وقالت الوكالــة: »تعرب مملكــة البحرين عن رفضها 
لكل مــا من شــأنه املســاس بســيادة اململكــة العربية 

السعودية الشقيقة«.
وأضافــت »تؤكد مملكــة البحرين عــىل أهمية الدور 
األساىس للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمني 
الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود ووىل عهده 
األمني، وما تضطلع به من سياسة االعتدال إقليميا وعربيا 
ودوليا، ومــا تبذله من جهود ىف تعزير األمن واالســتقرار 

اإلقليمي، وتعزيز النامء االقتصادى العاملي«.
و السؤال الذى يطرح نفسه ما مصري العالقة بني أمريكا 

و دول الخليج ىف عهد اإلدارة األمريكية  برئاسة بايدن . 
برتقب وحذر، تنتظر منطقة الرشق األوســط ومختلف 
األطــراف الفاعلة ىف قضاياها املتعددة بدء مرحلة ما بعد 
تنصيب الرئيس األمريىك الجديد جو بايدن، وكيف ستكون 
سياســات أركان إداراتــه املعنيني بالسياســة الخارجية، ال 
سيام أن خربات معظمهم منخرطة بعمق ىف اإلقليم وبؤر 

رصاعاته.
ومــع تركيــز الرئيــس ىف أغلــب ترصيحاتــه املعلنــة 
واملكتوبــة، ووفق ما نقل عنه مقربون ىف إداراته وتداولته 
وســائل إعالم أمريكية، عىل قضايا بعينها، متثلت ىف امللف 
اإليراىن الشــائك وســلوك طهران املزعزع لالستقرار، فضاًل 
عن أزمات ليبيا والعراق سوريا واليمن، وعالقاته بالحلفاء 
التقليديــني لواشــنطن، وأنقــرة والقضية الفلســطينية، 
تتبدى احتامالت أن تكون املنطقة عىل موعد مع متغريات 
جوهرية، ال سيام بعد إعالن بايدن، وفق ما كتبه ىف مقالة 
لــه مبجلة "فورين أفريز" األمريكية، أنه يتعني عليه كرئيس 
"أن يخاطب العامل كام هو، وســيكون الرتكيز ىف التفاصيل 
مهمة هائلة، بحيث أُصبح ملزماً بإنقاذ ســمعتنا، وإعادة 
بنــاء الثقــة ىف قيادتنا، وتعبئة دولتنــا وحلفائنا ملواجهة 

التحديات الجديدة".
وىف اإلجامل، وبحســب بايــدن ذاته، ســتنصب جهود 

اإلدارة الجديــدة عىل قضايا بعينهــا، بينها إنهاء الحروب 
الطويلة واملســتمرة التى كّلفت الواليــات املتحدة دماء 
وأمــوااًل كثرية، وإعادة الغالبية العظمــى من قوات بالده 
املســلحة إىل الوطن مــن الحروب ىف أفغانســتان والرشق 
األوســط، مع الرتكيز عىل رضورة إنهاء الحروب بالوكالة ىف 

املنطقة، ومكافحة اإلرهاب ىف جميع أنحاء العامل.
وىف ما يتعلق بإيران، ذلك امللف الشائك منذ انسحاب 
واشنطن من االتفاق النووى الذى كانت وقعته إدراة أوباما 
الســابقة، يجدد الرئيــس املنتخب أولوية الدبلوماســية 
والتحاور للوصول إىل اتفــاق مع طهران، من دون تجاهل 
الســلوك املزعزع لالســتقرار ىف قضايا اإلقليــم، فضاًل عن 
إبــداء رصامــة أكرب ىف مــا يتعلق مبلفات حقوق اإلنســان 
والحريــات، واحتامل إعادة متوضع القضية الفلســطينية 
ومســار الســالم مع اإلرسائيليــني، الذى شــهد انقالباً غري 

معهود ىف عهد الرئيس املنتهية واليته دونالد ترمب.
فأية تحديات متثلها منطقة الرشق األوســط بالنســبة 
لإلدارة الجديــدة، وماذا يحمل عنارصها ىف جعبتهم، ومن 
أية غرفة بالبيت األبيض سرُتسم أو ستعاد صياغة تفاعالت 
قضايــا اإلقليــم مع عــودة الدميقراطيني لصدارة املشــهد 

السياىس األمريىك مجدداً ألربع سنوات مقبلة؟
مجلة "اندبندنت" حاولت تقىص هذا الشأن، من خالل 
تتبــع ترصيحات فريق بايدن املعلنــة واملكتوبة واملذاعة 
طوال األشهر والسنوات األخرية، وما صدر من أعضاء فريقه 
الحكومى املنتظر، وآرائهم ومواقفهم السابقة وخلفياتهم 
األيديولوجية، ال سيام َمن ترتبط طبيعة وظائفهم ارتباطاً 
وثيقاً بالسياســة الخارجية والدائــرة املقربة من الرئيس 
الجديــد، ىف محاولة الســترشاف مســتقبل قضايا اإلقليم 
املرهونــة بطبيعــة النظام العاملى الذى ترتبع عىل رأســه 

الواليات املتحدة.
وفق تقارير أمريكية تزامن نرشها مع موجة التعيينات 
األوىل لكبــار موظفــى اإلدارة األمريكيــة، أواخــر نوفمــرب 
املــايض، خصوصاً فريــق السياســة الخارجية )اســتكمل 
بعضهم الحقاً(، الذى شمل أنطوىن بلينكني )58 عاماً( عىل 
رأس الدبلوماســية األمريكية، وجايك ســوليفان )43 عاماً( 
مستشــاراً لألمن القومى الجديد، ولويد أوستني )67 عاماً( 
وزيراً للدفاع، والدبلوماىس املخرضم وليام برينز )64 عاماً(، 
مديراً لوكالة االســتخبارات األمريكية )ىس أى إيه(، وبريت 
ماكغورك )47 عاماً(، مبعوثاً جديداً للرشق األوسط وشامل 
أفريقيا، فإن بايدن أراد "توجيه رســالة إىل العامل بأن بالده 
عادت إىل الســاحة الدولية، متجاوزة انعزالية ترمب"، مام 
يضع املراقبني ىف تباين بني من يحيل السياســة الخارجية 
لبايدن إىل إعادة إنتاج ما شهده البيت األبيض ىف الفرتة ما 
بــني 2009 و 2016، ىف عهد الرئيس أوبامــا الذى كان بايدن 

نائباً له.

وزير اخلارجية أنطوني بلينكن
يعــد بلينكني، الذى درس بجامعــة هارفارد، وتخصص 
ىف القانون بجامعــة كولومبيا، أحد أبــرز الوجوه النافذة 
ىف اإلدارة األمريكيــة الجديــدة لقربــه الشــديد من دائرة 
الرئيــس املنتخب جــو بايــدن، وعقود عملــه الثالثة ىف 
وزارة الخارجية حتى شــغل منصب نائــب وزير خارجية 
بالده خالل والية أوباما، وُتنســب لــه أدوار كبرية ىف عدد 
مــن امللفات بني عامى 2015 إىل 2017، مثل محاربة تنظيم 
داعش وإعادة التوازن إىل آسيا ومهامته تجاه أزمة الالجئني 

العاملية.
وتقــول صحيفة "نيويورك تاميــز"، إن لـ "بلينكن" الذى 
خدم املستشــار املقرب من بايدن طوال حملته الرئاسية، 
يقدم املشــورة لألخــري ىف ما يتعلق بالسياســة الخارجية 
منذ العام 2002، إذ ســاعد ىف صياغة االســتجابة األمريكية 
عقب الربيع العرىب عــام 2011، الذى أحرز "نتائج متباينة 
ىف مرص والعراق وسوريا وليبيا"، ويعد أحد داعمى الرئيس 
املنتخب ىف الســعى نحو العــودة لالتفاق النووى اإليراين، 

مع منعها من زعزعة أمن واستقرار املنطقة.
وبحســب مــا نقل عنــه موقــع "جيويش إنســايدر"، 
فإنــه إذا متت العودة لالتفاق النــووى وتعليق العقوبات 
األمريكية املفروضة عىل إيران بهذا الخصوص، فســتواصل 

بــالده العقوبات غــري النووية كنوع مــن التحوط القوى 
ضد الســلوك اإليراىن املزعزع لالســتقرار ىف مناطق الرشق 

األوسط والعامل.
وكمعظــم أعضــاء اإلدارة األمريكية الجديدة، يتشــارك 
بلينكــني الدعم املطلق إلرسائيل، لكن ليس عىل حســاب 
حل الدولتني، معترباً أن أى قرار يتخذه بايدن تجاه إرسائيل 
لن تكون له عالقة باملعونة العســكرية التى وصفها بأنها 
"غــري مرشوطة". وإجامالً وصفــت رؤى وتوجهات بلينكن 
تجاه قضايا الرشق األوســط باملعتدلة أو التقليدية، لكنه 
ىف الوقــت ذاته من أتبــاع انتهاج سياســة أكرث رصامة مع 
توجهــات الرئيس الــرتىك رجــب طيب أردوغان بســبب 
خططه التوسعية ىف رشق املتوسط ومناطق أخرى مجاورة 

لرتكيا.
ووفــق مــا ذكرت "واشــنطن بوســت"، تجمــع عقلية 
بلينكن الذى كان مالصقاً لبايدن خالل حملته االنتخابية، 
بــني الدبلوماســية واحتامالت التدخل العســكري، إذ أيد 
ســابقاً بعض مواقف التدخل العســكرى األمرييك، بخالف 
موقــف بايدن، حيــث دعم العمــل العســكرى ىف ليبيا، 

وخالل إدارة أوباما دعا إىل عمل أمريىك ىف سوريا.
ووفق ما نقلت شــبكة "يس.يب.إس" عن بلينكني ىف مايو 
املايض، عرّب وزير الخارجية عن أسفه لفشل إدارة أوباما ىف 
سوريا، وقال إن ترمب جعل الوضع املرّوع أسوأ عرب سحب 
القوات األمريكية من هناك، مام أهدر إمكانات واشــنطن. 
كام اعرتف بفشــل اإلدارتني الســابقتني ىف منع الخســائر 
الفادحــة ىف األرواح، ومنع النزوح الجامعى لألهاىل داخلياً 
ىف سوريا، وىف الحيلولة من دون هجرتهم خارجياً كالجئني، 
وعليه أبدى بلينكني رغبته ىف عودة بالده للرشق األوسط، 
وأهميــة بقــاء قواتها بعدد مــن مناطق النــزاع الحالية 
هناك، معترباً أن انسحاب القوات األمريىك من شامل سوريا 
"خطــأ كبــري" انتهى مبحو نفوذ واشــنطن ىف ســوريا، كام 
يعتقد أن التخىل عن األكراد أحد نقاط الضعف الكربى ىف 

سياسة إدارة ترمب نحو سوريا.
ويؤمن بلينكني، وفق التقارير األمريكية، بأن انســحاب 
بالده ســيؤدى لفراغ متلؤه دول منافســة، ويقــود لنتائج 
عكســية من خالل ارتفاع األعامل االستفزازية عىل حلفاء 

واشنطن.

مستشار األمن القومى جيك سوليفان
كأقرانــه ىف اإلدارة الجديدة، فإن جيك ســوليفان الذى 
عمل من قبل مستشــاراً لألمن القومــى لبايدن حني كان 
نائبــاً للرئيــس، تتقاطــع توجهاتــه ورؤاه مــع الخطوط 
العريضــة التى تحكــم أفكار كبار أعضــاء البيت األبيض 

املعنني بالسياسة الخارجية.
ففى ما يتعلق بامللف اإليراين، الذى كان لعب دوراً فيه 
عــرب املفاوضات الرسية بني واشــنطن وطهران التى قادت 
لالتفــاق النــووى ىف 2015، يؤمن مستشــار األمن القومى 
الجديد بــرضورة العودة لالتفاق النــووي، إىل جانب رفع 
العقوبــات بــرشط امتثال طهران لــرشوط االتفاق. إال أنه 
أوضح ىف أكرث من مناسبة بأنه يجب التفاوض عىل برنامج 
إيران الصاروخى قبل االتفاق النووي، وذلك ىف سياق رغبة 
اإلدارة الجديــدة إعادة طهران "إىل الصنــدوق"، وإجبارها 
عــىل االمتثال لرشوط االتفاق األصيل. وشــغل ســوليفان، 
منصــب كبري املفاوضــني ىف املحادثات النوويــة مع إيران 

خالل إدارة أوباما.
وعىل اعتبار أن ملف الحقوق والحريات سيمثل مكانة 
متقدمــة ىف فكــر اإلدارة الجديــدة، وفقام يــرى البعض، 
تقول "واشــنطن بوست" إن سوليفان يدعم انتهاج موقف 
أمــريىك أكــرث رصامة تجــاه "انتهاكات حقوق اإلنســان" ىف 
الرشق األوســط، إمياناً بأن مثل تلك املواقف تعكس جانباً 
من سياســة عريضة تعيد القيــم والدميقراطية إىل صلب 

السياسة الخارجية األمريكية.
وبحسب ما كتبه جيك ســوليفاىن بالتعاون مع دانيال 
بينيم )مستشــار ســابق ىف البيت األبيض لشــؤون الرشق 
األوســط(، ىف مجلة "فورين أفريز" األمريكية ىف مايو املايض، 
فــإن اســرتاتيجية إدارة بايدن ســتكون "أقــل طموحاً من 
الخط التقليدى للواليات املتحدة ىف الرشق األوســط وأكرث 

ــا. فأقــل طموحاً من حيــث األهداف  طموحــاً ىف آن مًع
العســكرية التى تســعى الواليات املتحدة لتحقيقها وىف 
مســاعيها إىل إعادة تشــكيل الــدول من الداخــل، وأكرث 
طموحاً من حيث استخدام النفوذ والدبلوماسية للضغط 
من أجل تخفيف حدة التوترات، والتوصل ىف نهاية املطاف 
إىل فرض تســوية مؤقتــة جديدة بني الجهــات اإلقليمية 

الفاعلة الرئيسة".
كام يرى سوليفان، ىف مقالته املعنونة بـ "فرصة أمريكية 
ىف الرشق األوســط"، إن "أيام إرســال نحو 180 ألف جندى 
للقتــال ىف العــراق وّلت، وعــىل الواليات املتحــدة إعادة 
تركيز أولوياتها عىل التحديات الحالية واملستقبلية األكرث 
إلحاحاً"، موضحاً ىف الوقت ذاته أن تقليص الوجود األمريىك 
ىف الــرشق األوســط يتطلــب تحقيق تــوازن صعب، وهو 
تقليل البصمة العسكرية األمريكية التى عفا عليها الزمن 
مــن دون خلق حال جديدة من انعدام األمن، مع الحفاظ 
عــىل الــردع والتأثري عنــد الحاجة للحفاظ عــىل املصالح 

األمريكية الرئيسة املتبقية.
ويرى ســوليفان أن التخىل عن مســار تصادمى ىف شأن 
امللف النــووى أمر ملــّح، لكن ليس العمــل الدبلوماىس 
الوحيــد الذى يجب عــىل الواليــات املتحــدة القيام به، 
وأنــه ىف حال توافر الظروف مع التشــجيع الخارجي، فقد 
يكــون هناك مجــال إلجــراء محادثات أكرب حــول اليمن 
وســوريا ودول الخليج وحول األمن البحري، عرب استخدام 

الدبلوماسية لتحقيق نتائج أكرث استدامة.

مدير الـ »سي أي إيه« وليام بيرنز
جاء تعيني وليام برينز، الدبلوماىس املخرضم الذى شغل 
مراكــز عدة حول العــامل، لتوىل إدارة وكالة االســتخبارات 
املركزية )ىس آى أيه( ليكون مبثابة األول من نوعه عىل رأس 
الوكالة ذات األهمية االسرتاتيجية ىف تشكيل فكر الرئيس 

للتعامل مع القضايا الخارجية.
وبرينز كغريه من القريبني من بايدن، طوال عمل األخري 
ىف السياسة، فقد توىل منصب نائب وزير الخارجية ىف فرتة 
الرئيس أوباما، وكان سفرياً لدى روسيا واألردن، ثم مساعداً 

لوزير الخارجية لشؤون الرشق األدىن.
وبتتبع ســرية برينز، فقد كان الرجل الذى توىل منصب 
رئيــس مركــز "كارنيغي" ألبحاث الســالم، رئيســاً لفريق 
املفاوضيــني األمريكيني ىف املحادثات الرسيــة التى مهدت 
الطريــق ىف النهايــة لالتفاق النــووى اإليراىن عــام 2015. 
ويتمتــع برينز أيضاً بتاريخ طويل ىف مفاوضات الســالم ىف 
الرشق األوســط، إذ شارك ىف مؤمتر مدريد للسالم، وله عدد 

من املؤلفات والكتب التى تناولت قضايا ودول املنطقة.
ففى كتابــه املؤلف عــام 1985، بعنوان "املســاعدات 
االقتصاديــة والسياســات األمريكية تجاه مــرص من عام 
1955 حتى 1981"، قّيم برينز مدى نجاح سياسة املساعدات 
االقتصادية بوصفها أداة للسياســة الخارجية األمريكية ىف 
مرص بعد حكم الرئيس الراحــل جامل عبدالنارص، محاوالً 
إظهار أهمية استخدام برامج املساعدات االقتصادية لدفع 
مرص نحــو دعم املصالح األمريكية ىف الرشق األوســط عىل 
مدار ربع قرن، خالل فرتة ما بعد اتفاق األســلحة املرصي- 

التشيىك عام 1955.
وطــوال ســنوات عملــه ىف الخارجيــة، كان برينز، التى 
كانت مرص بوابته األوىل للرشق األوســط عندما زارها شاباً 
ىف ســنة 1974، وهــو بعمر الـ 18 عامــاً، قريباً من ملفات 
املنطقــة. ففــى العــام 2001، بعد نحو ثالث ســنوات من 
عمله سفرياً لبالده ىف األردن، انخرط برينز ىف املفاوضات مع 
العقيد الليبى الراحل معمر القذاىف للوصول إىل تسوية ىف 
قضيــة لوكرىب عام 1998، وكان برينــز ُيحاول إقناع القذاىف 
بتعويــض أهــاىل الضحايا، ثم شــارك أيضــاً ىف املفاوضات 
لتفكيــك الربنامج النــووى الليبي. وبعدها بعام اشــتهر 
بكتابتــه مذكرة "العاصفــة املثالية" التى حــّذر فيها من 
خطورة وتبعات التدخل األمــريىك ىف العراق بعد هجامت 

11 سبتمرب.
ومع موجة "ثــورات" الربيع العــريب، اعترب برينز خالل 
مشــاركته ىف حوار املنامة ملناقشــة دور الواليات املتحدة 
ىف الــرشق األوســط عــام 2012، أن الربيــع العــرىب مبثابة 

"فرصــة" ومن لحظــات "اإلمكانات املفتوحــة"، معترباً أن 
تلك األحداث التى شهدتها عدد من بلدان املنطقة فرضت 
أربعــة عوامــل متداخلــة تؤثــر ىف القرار األمــرييك، األول 
العنرص األمني، ومعه الســلوك اإليــراىن املتهور باملنطقة، 
خصوصاً ىف ســوريا، وسياسة واشــنطن تجاه برنامج إيران 
النووي، ومشــكلة انتشــار الجامعات اإلرهابية، والعامل 
الثــاىن هو الدعــم األمريىك ملزيد من اإلصــالح الدميقراطى 
واالنفتاح السيايس، إضافة للعامل االقتصادى الذى ال ميكن 
ألّي انتقال ســياىس دميقراطــى النجاح من دونــه، ورابعاً 
حشــد الجهود لحل النزاعات اإلقليمية، ىف إشــارة للرصاع 

العرىب - اإلرسائييل.
وبحســب رؤية برينــز، ال يزال الرشق األوســط يعيش 
انهيــارات وفشــاًل وراء فشــل ىف نظره، بســبب الحروب 
األهليــة ىف اليمن وليبيا وســوريا، وتراجــع حل الدولتني. 
وىف مقالتــه املعنونة بـ "وداعاً للتفكري الســحرى بالرشق 
األوسط"، املنشــور عىل موقع مؤسسة "كارنيغي" البحثية 
عــام 2019، كتب برينز أن الواليــات املتحدة أخفقت كثرياً 
ىف فهــم وقراءة الرشق األوســط، وأّن طموحــات الواليات 
املتحدة تجــاوزت دامئاً قدراتها ىف املنطقة، ويعتقد كذلك 
أن عــىل بالده إعادة النظر ىف سياســتها وتقليل التوقعات 

تجاه التغريات والتحوالت ىف الرشق األوسط.
ويــرى برينــز أهميــة تخــىل الواليــات املتحــدة عن 
سياســاتها التى ُتخرج أسوأ ما عند حلفائها، واالبتعاد عن 
أية مواجهات مصريية تجــاه خصومها مثل ما حدث بعد 
هجامت ســبتمرب، كام أن عليها عدم االنجرار وراء االنحياز 
العاطفــى الــذى وقع فيه الرئيــس أوباما بداية ســنوات 
الربيع العريب، وما ترتب عليه ىف الحرب األهلية السورية.

وينتقد برينز سياســة الرئيس األمــريىك املنتهية واليته 
دونالــد ترمب تجاه الرشق األوســط، فعىل ســبيل املثال 
وصف سياســته ىف ســوريا بالـ "حمقاء"، إذ ســمح األخري 
لألطراف املختلفة أن تلعب بســوريا، وأعطى ضوءاً أخرض 
ألنقرة بالتدخل العســكرى شامىل سوريا، ومل يكبح تقوية 
نظام األســد والروس وإيــران. كام وصــف "صفقة القرن" 
للســالم ىف املنطقة بأنها تقوض حل الدولتني، وزادت قوة 

اليمني اإلرسائييل.
ويعتقــد برينــز أنه عىل الواليــات املتحــدة أوالً إعادة 
تقويم سياستها الخارجية تجاه املنطقة، فالرشق األوسط 
اليوم "أقل أهمية" بالنسبة إليها مقارنة بأهميته قبل 30 
عاماً. ويشــري لوجود أخطار جيوسياســية تهم واشنطن ىف 
أماكن أخرى، وهذا ال يعنى بالنســبة لبرينز انعدام أهمية 
الرشق األوســط، بــل يعنى تخصيص مــوارد ومصادر أكرث 
للمناطق األخرى، وعليه اقرتح ركائز اســرتاتيجية بالنسبة 
لبــالده ىف الرشق األوســط، متثلت ىف ضــامن حرية املالحة 
والوصول للنفط ىف الخليج العريب، وضامن حامية الحلفاء 
التقليديــني، مثل إرسائيل أو الدول العربية من أية أخطار 
خارجيــة تهــدد أمنهم، وتكثيــف التعاون مــع اآلخرين 
ملكافحة ظهور الجامعات اإلرهابية وانتشار أسلحة الدمار 

الشامل، وكالهام يهدد أمن أمريكا الداخيل.
ولفهــم أعمــق لعقلية برينــز، تأىت أحــدث مذكراته 
املعنونــة بـ "القنــاة الخلفيــة: مذكرات الدبلوماســية 
األمريكيــة وحالة تجديدهــا"، الصادرة عــام 2019، والتى 
أوضــح فيه رئيس الـ "ىس آى إيه" املقبل، بحســب مجلة 
"بوليتيكو"، أنه وبعد أن شــاهد أحداث 11 سبتمرب 2001، 
كتب مذكرة إىل وزير الخارجية آنذاك كولن باول ىف أربع 
صفحات، تضمنت كيفية االســتفادة من الدعم العاملى 
غري املســبوق تقريباً، واســتعادة زمام املبادرة ىف الرشق 
األوســط، وإمكان رســم اســرتاتيجية لن ترد فقط بقوة 
عىل اإلرهابيني وعىل أى دول اســتمرت ىف إيوائهم، ولكن 
أيضــاً وضع أجندة إيجابية تســاعد ىف الحــد من اليأس 
والغضــب الذى يســتغله املتطرفون. وقــال، "كان ميكن 
أن نســتخدم تأثري العمل العسكرى ىف أفغانستان لرتكيز 
أذهان القادة ىف ليبيا وســوريا واســتخدام الدبلوماسية 
القرسيــة، والضغوط السياســية واالقتصاديــة املدعومة 
بالتهديد باستخدام القوة، الحتواء وتقويض صدام حسني 
ىف العراق". لكن ىف األشــهر الـــ 18 التى تلت ذلك، وبعد 
غــزو أفغانســتان والعراق، اتخذنــا مســاراً مختلفاً وىف 

النهاية كارثياً".

    أحد أبرز الوجوه النافذة 
المقربة من الرئيس جو بايدن وأبرز 

المؤيدين السرائيل والسالم مع 
ايران

  يطالب بإعادة تقويم سياستها 
الخارجية تجاه المنطقة، فالشرق 

األوسط اليوم »أقل أهمية« بالنسبة 
إليها مقارنة بأهميته قبل 30 عامًا

    تتقاطع توجهاته ورؤاه مع 
الخطوط العريضة التي تحكم أفكار 

كبار أعضاء البيت األبيض المعنين 
بالسياسة الخارجية

جنون بايدن

وفاء حسن

أثار تقرير المخابرات األمريكية عن مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى جدال كبيرا بشأن 
عالقة الرئيس األمريكى جو بايدن بدول الخليج  خصوصا أن دول الخليج رفضت التقرير الذى  

حاول توريط األمير محمد بن سلمان فى جريمة القتل . 
وتوالت  ردود األفعال المؤيدة لبيان الخارجية السعودية عقب صدور تقرير الكونجرس األمريكى  

بخصوص مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.
فقد أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أن الكويت تؤيد ما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية 

بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس األميركي به حول مقتل خاشقجي.

رجال بايدن فى الشرق األوسط

أنطوان بلينكن وزير اخلارجية 

وليام بيرنز مدير املخابرات األمريكية

جيك سوليفان مستشار األمن القومي
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صمود 
السيسى

نجاح االقتصاد المصرى فاق  كل التوقعات وتمكن 
من تحقيق نمو كبير فى أصعب الفترات التى تمر بكل 

اقتصاديات العالم، وتصدر األسواق الناشئة لتستمر 
النظرة اإليجابية والتفاؤلية لهذه المؤسسات ألداء 

االقتصاد خالل السنوات القادمة.

اإلخباريــة،  األمريكيــة  »بلومبــرج«  وكالــة  أكــدت 
أن الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى يقــود عمليــة 
إصــاح كبــرى لتأهيــل البنيــة التحتية فــى مصر، 
مشــيرة إلــى أن السيســى يســتهدف كذلك إنشــاء 
مناطق اقتصادية على امتداد قناة الســويس تضم 
مصانــع ومرافق وخدمات تصنيع تســتهدف خدمة 

محافظات القناة ودعم الشريان املاحي.
تبنــى خطــة  نحــو  تتجــه  مصــر  أن  وأضافــت 
تعمــل  التــى  الســويس  قنــاة  تســويقية خلدمــات 
الدولــة علــى تطويرهــا خــال الســنوات املاضيــة؛ 
لتعزيز حركة تدفق الســفن فى املمر املاحي، رُغم 
التداعيــات الســلبية جلائحــة »كورونــا« على حركة 

الشحن عاملًيا.
وأوضحــت الوكالــة، فــى تقريــر نشــرتها علــى 
الرئيــس السيســى وجــه  موقعهــا اإللكترونــى أن 
املســؤولني فى وقت ســابق من هذا األســبوع ببلورة 
»سياســات تســويقية مرنة« تســتهدف زيــادة تدفق 
حركة ســفن الشــحن وحتقيق التوازن بني احلفاظ 
واآلثــار  بالقنــاة  املاحيــة  معــدالت احلركــة  علــى 
الناجمة عن تداعيات »كوفيد - 19«؛ ما يُسهم فى 
حتقيق املمر املائى الدولى احليوى لعائدات تُساهم 

فى تعويض التداعيات السلبية للجائحة.
وأشارت الوكالة األمريكية إلى أن توجيه الرئيس 
السيســى يأتــى فى الوقت الذى تُعانــى فيه الدول 
عاملًيــا مــن وقــف حركــة الطيــران ومــا له مــن آثار 
سلبية على النشاط السياحى عاملًيا، لذا تستهدف 
احلكومة املصرية حتقيق إيرادات من قناة السويس 
من خال جذب املزيد من السفن للعبور من خال 

القناة.
وأضافــت الوكالــة أن مصــر قدمــت خــال العام 
املاضــى تخفيضــات حتفيزيــة علــى رســوم عبــور 
ناقات الغاز الطبيعى املسال وغاز البترول املسال، 
وقــررت اإلبقــاء فــى عــام 2021 علــى نفــس رســوم 
العبور للسفن التى كانت مقررة فى العام املاضي.

وأشــارت »بلومبــرج« إلــى أن خطــوات احلكومــة 
املصريــة أتــت ثمارهــا، فقــد أســهمت فــى كبــح 
التداعيــات الســلبية التــى أصابــت حركــة النقــل 
عاملًيا، وحققت االقناة إيرادات خال الفترة من عام 
2016 وحتــى 2020 بلغــت 27.4 مليــار دوالر، مقارنــة 
بإجمالــى 26.1 مليــار دوالر خال األعوام من 2011 

وإلى 2015.
وتوقــع صنــدوق النقــد الدولــى أن يحقــق النمو 
معــدال أفضــل من التوقعــات الســابقة، عند ٪2.8 
معظــم  بتعافــى  التوقــع  مــع   ،2021  /2020 عــام 

قطاعات االقتصاد املصري.
كمــا توقــع الصنــدوق أن يســجل معــدل النمــو 
5.5٪ عامــى 2021/2022 و2022/2023، و5.6٪ عام 

2023/2024، و5.8٪ عام 2024/2025.
النقــد  مصــادر  أداء  حتســن  الصنــدوق  وأبــرز 
إجمالــى  يســجل  أن  توقــع  حيــث  األجنبــي، 

عام 2021.
كمــا أكدت موديز أن مصــر تتفوق على نظرائها 
مــن دول املنطقــة فــى حتويــل االســتثمارات إلــى 
منــو فــى النــاجت احمللــى اإلجمالي، فضــًا عن أنه 
باستثناء مصر، فإن دول املنطقة ستشهد زيادة فى 

الدين كنسبة من الناجت احمللى اإلجمالي.
وتوقعــت وكالــة »موديــز« أن يتصــدر االقتصــاد 
املصــرى معــدالت النمــو لــدول املنطقــة وأن يحقق 
متوســط 4.2٪ فــى الفتــرة مــن 2020/ 2021 إلــى 
2022/2023، فضًا عن توقع الوكالة تطبيق مصر 
إصاحــات ضروريــة لتخفيض نســبة الديــن بداية 

من العام املالى 2021/ 2022.
فيمــا أكــدت وكالــة »فيتــش« أنــه مــن املتوقع أن 
علــى  املصــرى  لاقتصــاد  املتفــوق  األداء  يســتمر 

مستوى العالم.
وأكدت فيتش أن معدل النمو االقتصادى املصرى 
يعــد واحــداً مــن أقــوى معــدالت النمــو االقتصادى 
لــدول املنطقــة، وذلك نتيجة للحصــول على اللقاح 

واالستثمارات احلكومية.
فيما أشــارت »ســتاندرد تشــارترد« إلى أن مصر 
ســتتصدر معدالت النمو مبنطقة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا فى عام 2022 مقارنــة بعام 2021، 
حيث من املتوقع أن يســجل معدل النمو 5.5٪ عام 

2021/2022 مقارنة بـ 2٪ عام 2020/2021.
وأشــارت »ســتاندرد« إلــى أن االقتصــاد املصــرى 

سيكون األسرع منوًا فى املنطقة عام 2021.
وأكد معهد التمويل الدولى أن االقتصاد املصرى 
استطاع التكيف بشكل جيد مع التأثيرات السلبية 
جلائحــة كورونــا واتخــاذ التدابير الكافيــة للتعامل 
أن يســجل معــدل النمــو  مــع تداعيتهــا، متوقعــاً 
عــام  و٪4.7   ،2020/2021 عــام   ٪2.3 االقتصــادى 
2021/2022، و4.9٪ عــام 2022/2023، و5.1٪ عــام 
2023/2024.. كمــا أكــد أن االقتصــاد املصــرى كان 
االقتصــاد الوحيــد فــى منطقــة الشــرق األوســط 
وشمال إفريقيا الذى لم يشهد انكماشاً عام 2020، 

وذلك بفضل اإلجراءات املالية والنقدية الفعالة.
جماعــة  إن  األمريكــي،  »املونيتــور«  موقــع  قــال 
للســاحة  العــودة  فــى  تأمــل  اإلرهابيــة  »اإلخــوان« 
السياســية فــى مصــر على يــد الرئيــس األمريكى 
جــو بايدن، وال تزال تكيد املكائد وتنســج املؤامرات 
خلداع اإلدارة األمريكية اجلديدة، وتنفيذ مخططات 
تهدف لســقوط النظام وإثارة الفوضى فى الشــارع 

املصري.
وكشــف املوقــع، فــى تقريره، أن اجلماعة تســعى 
يائســة الســتخدام ورقة االقتصاد كمحاولة لتأليب 
عبدالفتــاح  الرئيــس  حكومــة  ضــد  العــام  الــرأى 
اإلصــاح  برنامــج  فــى  والتشــكيك  السيســى، 
االقتصــادى الــذى تبنتــه احلكومــة، والتأثيــر على 
املواطنني، مؤكدا أن محاولتها باءت بالفشل بسبب 
قــوة االقتصاد املصــرى رغم جائحة فيروس كورونا، 

عــام  دوالر  مليــار   40.6 الدوليــة  االحتياطيــات 
2020/2021، و42 مليار دوالر عام 2021/2022، و45 
مليار دوالر عام 2022/2023، و47.8 مليار دوالر عام 

2023/2024، و52.1 مليار دوالر عام 2024/2025.
وأوضــح الصنــدوق أن احلكومــة املصريــة ظلــت 
ملتزمــة مبرونــة ســعر الصرف والتراكــم التدريجى 
االســتثمار  لعــودة  نتيجــة  الدوليــة  لاحتياطيــات 
فــى احملافــظ املالية، ممــا أدى لتعويــض انخفاض 

تدفقات قطاع السياحة خال أزمة كورونا.
صــادرات  إلجمالــى  الصنــدوق  توقعــات  وعــن 
الســلع واخلدمــات، ذكر التقرير أنه مــن املتوقع أن 
تصــل لـ 38.3 مليار دوالر عــام 2020/2021، و46.2 
مليــار دوالر عــام 2021/2022، و58 مليار دوالر عام 
2022/2023، و67.3مليــار دوالر عــام 2023/2024، 

و74.9مليار دوالر عام 2024/2025.
فيمــا توقع البنــك الدولى أن حتقق مصر معدل 
منو أعلى من مستويات ما قبل أزمة كورونا بحلول 
عــام 2021/2022، ليســجل 5.8٪ مقارنــة بـــ ٪5.6 

عام 2018/2019 قبل األزمة.
وأشــاد البنــك الدولى بنجاح مصــر فى تخفيف 
اآلثار االقتصادية السلبية ألزمة كورونا، مستعرضاً 
تقييــم البنك لإلجراءات االقتصادية واملالية املتبعة 
للتخفيــف مــن اآلثار الســلبية لألزمــة؛ وأكد البنك 
أنــه علــى الرغم مــن تأثر االقتصاد املصــرى بأزمة 
كورونا، إال أنه جتنب االنكماش بفضل اإلصاحات 
التى ســاهمت فى تبنى سياســات اقتصادية مرنة 

كانت قادرة على امتصاص األزمة.
فيما توقعت اإليكونوميست بأن يحقق االقتصاد 
املصــرى منوًا فــى العام املالى احلالــى بفضل دعم 

الدولة للمشروعات احملورية.
كمــا توقعــت اإليكونوميســت أن يســجل معــدل 
التضخــم 5.5٪ عــام 2021، و6٪ عام 2022، و٪5.4 

عام 2023، و5٪ عام 2024، و4.55٪ عام 2025.
أن  املتوقــع  مــن  أنــه  اإليكونوميســت  وأكــدت 
يتحســن النمــو بقوة فــى العام املالــى 2021/2022، 
بفضــل تعافى الطلب العاملي، ومشــروعات الطاقة 
اجلديــدة، وهو ما يســاهم فى زيادة االســتثمارات، 
باإلضافــة إلــى أن يســاهم تطــور قــدرات معاجلــة 
املواد البترولية فى زيادة نشاط القطاع، وسينعكس 
ذلك على معدالت النمو االقتصادى لتصل إلى ٪5 
عــام 2024/2025 مقارنــة بـ 3.2٪ عــام 2022/2023 
كذلــك مــن املتوقــع أن حتقــق مصــر انخفاضاً فى 
العجــز الكلــى كنســبة من الناجت احمللــى اإلجمالى 
ليصل إلى 6.4٪ بحلول عام 2024/2025، مقارنة بـ 

8.3٪ فى عام 2020/2021.
فيمــا أكــدت وكالــة »موديــز«، أنــه بالرغــم مــن 
التداعيــات الســلبية ألزمــة كورونــا علــى توقعــات 
التصنيــف االئتمانــى لــدول شــمال إفريقيــا ودول 
الشــام، إال أن مصــر تعــد واحدة من الــدول القليلة 
التى ستشهد استقرارًا فى التصنيف االئتمانى فى 

وجنــاح احلكومة فــى توفير االحتياجــات الصحية 
واالجتماعية للتخفيف من تأثير الوباء العاملي.

وذكــر »املونيتــور« أن ســجل مصــر االقتصــادى 
خال جائحة كورونا كان »مبهرا ومثيرًا لإلعجاب«، 
لــذا كان مــن الصعــب إثبــات القضيــة االقتصادية 

ضد السيسي.
اســتمرار  مــن  الرغــم  »علــى  املوقــع:  وأضــاف 
التحديــات االقتصاديــة والهيكليــة والتــى قد متثل 
حتدًيــا للعديــد مــن املواطنــني، إال أن مصــر تعتبر 
االقتصــاد الوحيــد فى الشــرق األوســط املتوقع أن 
ينمــو هــذا العام بنســبة 2.8٪ وذلك وفًقــا لألرقام 

والتقارير الدولية«.
وتابــع التقريــر أن الفضــل فــى ذلــك يرجــع إلى 
حكومــة  اتخذتهــا  التــى  االســتباقية  اإلجــراءات 
السيسى للحد من تأثير الوباء وتوفير االحتياجات 
األساســية للمواطنــني، مؤكــدا أن اقتصــاد البــاد 
يتصدى لوباء« كوفيد-19« بشكل أفضل من معظم 

دول املنطقة.
ولفــت املوقــع إلــى أن جماعــة اإلخــوان تســعى 
الســتجداء إدارة جــو بايدن، كمحاولــة للتأثير على 
احلكومــة املصريــة لإلفــراج عــن أعضــاء اجلماعة 
املســجونني والتوقف عن مصادرة أموالها، موضحا 
أنهــا »تــدرك جيــدا« اســتحالة إحــداث أى تغييــر 
للوضع الراهن فى الباد وأن محاوالتها سوف تبوء 
بالفشــل فى نهاية األمر، ورغم ذلك ال يزال النظيم 
الدولــى للجماعة اإلرهابية يحشــد جهوده باخلارج 

ضد الدولة املصرية.
الدولــى  التنظيــم  أن  إلــى  »املونيتــور«  وأشــار 
لإلخــوان كلــف أميــن نــور، بتدشــني مــا يســمى 
بـ«احتــاد القــوى الوطنيــة« لعودة أعمــال اجلماعة 
اإلرهابيــة وخــداع اإلدارة األمريكية اجلديدة، وذلك 
خال مؤمتر صحفى عقد فى إســطنبول فى 11 

فبراير اجلاري.
ويهــدف هــذا الكيــان الوهمــي، الــذى يضم 100 
عضــو من املنتمــني للجماعة اإلرهابيــة واملصريني 
الهاربــني فــى تركيــا، إلــى تشــكيل جبهة سياســية 
موحدة لتنفيذ أجندات ومخططات تهدف لسقوط 

مصر.
ونقل املوقع عن جمال مظلوم، اخلبير العسكري، 
قولــه »إنــه علــى الرغــم مــن أن االحتــاد اجلديــد 
املزعــوم مدعــوم مــن تركيا حيــث إنها اســتضافته 
علــى أراضيهــا، إال أنه من املســتحيل أن ينجح فى 
إحــداث أى تغييــر فى مصــر«، مضيفــا أن جماعة 

اإلخوان تدرك جيًدا استحالة األمر.
وبنّي املوقع األمريكى أن توقيت إطاق هذا الكيان 
اإلخوانى يتزامن مع موافقة إدارة الرئيس جو بايدن 
على بيع معدات عســكرية ملصر بقيمة 197 مليون 
دوالر، مشــيرا إلــى إعــان اخلارجيــة األمريكية، أن 
مصــر »حليــف رئيســى للواليــات املتحدة وشــريك 

استراتيجى مهم فى الشرق األوسط«.

نص تقارير املؤسسات العاملية عن حتركات اجلنرال املصرى

بلومبرج: الرئيس عبد الفتاح السيسى يقود عملية إصالح كبرى 
لتأهيل البنية التحتية فى مصر،

صندوق النقد الدولى: مصر تتفوق على نظرائها من دول المنطقة 
فى تحويل االستثمارات إلى نمو فى الناتج المحلى اإلجمالي

اإليكونوميست: من المتوقع يتصدر االقتصاد المصرى 
معدالت النمو لدول المنطقة وأن يحقق متوسط 4.2٪ فى 

الفترة من 2020/ 2021 إلى 2022/2023 

المونيتور: سجل مصر االقتصادى خالل جائحة كورونا كان »مبهرا ومثيًرا 
لإلعجاب«، لذا كان من الصعب إثبات القضية االقتصادية ضد السيسي

محمد عبدالعزيز

العفى محدش يقدر ياكل لقمته.. 
تستطيع أن تقول أن هذه كلمة السر التى 

يعمل بها الرئيس عبد الفتاح السيسى 
لذلك سخر كل جهوده لتقوية البالد و إادة 

عافية مؤسساتها و نجح نجاحا باهر فالدولة 
المصرية باتت عقية و قوية و صمدت 

أمام جميع المؤامرات الداخلية و الخارجية 
فرغم األزمات التى ضربت العالم و كبدت 
الدول الكبرى و الصغرى خسائر فادحة إال 

أن االقتصادر المصرى صمد و حقق طفرات 
قوية بسبب برنامج االصالح االقتصادى الذى 

دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسى  حيث 
واصل االقتصاد المصرى نجاحاته بخطوات 
ثابتة رغم الضغوط والتحديات الكبرى التى 
واجهتها مثل جائحة كورونا، إال أن الدولة 

تمكنت من التعامل مع تلك الضغوط 
بنجاح وهو األمر الذى جنب االقتصاد 

القومى السيناريوهات األسوأ التى شهدتها 
االقتصادات العالمية، حتى تحولت سنوات 
حكم الرئيس السيسى لسنوات ازدهار ونماء.
نجاح االقتصاد المصرى فاق  كل التوقعات 

وتمكن من تحقيق نمو كبير فى أصعب 
الفترات التى تمر بكل اقتصاديات العالم، 

وتصدر األسواق الناشئة لتستمر النظرة 
اإليجابية والتفاؤلية لهذه المؤسسات ألداء 

االقتصاد خالل السنوات القادمة.



0 بث مباشر
العدد ٧٢٣

اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

4 مارس ٢٠٢١ حالة من الجدل والغضب، شهدتها أروقة النقابة العامة ١٠األحد
للصيادلة خالل األيام القليلة الماضية، سببته بعض 

الشركات التى استغلت أزمة فيروس كورونا واستثمرتها 
من خالل نشر العديد من التطبيقات العالجية اإللكترونية 

المخالفة للقوانين والتى تستخدم لبيع األدوية 
واستهداف أكبر عدد من الجماهير

ملاذا يتجاهل محمد رمضان 4
النجوم الذين اكتشفوه؟

أمانى أبوعيسى

هل يعود الغزال إلى القلعة احلمراء؟5

رغم  التدعيمات 
وعودة المعارين في 

خط الهجوم باألخص 
رأس الحربة بالفريق 

األول لكرة القدم بالنادي 
األهلي، إال أن مازالت أزمة 

التهديف مستمرة وهو 
ما يثير غضب جماهير 

القلعة الحمراء، خصوصًا 
وأن الفريق ينفق الكثير 

من األموال لجلب 
مهاجم قوى ليمطر 
شباك المنافسين 

باألهداف وهو 
لم يحدث الفترة 

الماضية.

إسالم أسامة 

بيتسو موسيمانى املدير الفنى لألهلى بدأ التفكير ودراسة تدعيم خط 
الهجــوم فــى ظــل تراجع أداء مروان محســن، وعدم تأقلــم بواليا مع الفريق 
األحمــر حتى اآلن، واختفاء صالح محســن رغــم عودته من اإلعارة، وهو ما 
جعــل املديــر الفنى يدرس ضم أحد أبنــاء النادى األهلى والذى تألق مؤخراً 
فى الدورى املصرى بعد إحرازه العديد من األهداف وهو عمرو جمال العب 

طالئع اجليش احلالي، فهل يعود الغزال إلى القلعة احلمراء مره أخرى؟
لــم يكن ســهاًل على موســيمانى اختيار مهاجم أفريقــى الفترة املاضية 
فى ظل قلة االختيارات داخل القارة مما جعل اختياره محلياً عندما طلب 
التعاقــد مــع بواليــاً مــن اجلونــة لتدعيم الفريق قبــل بطولــة كأس العالم 
لألنديــة والــذى حقق األهلى امليدالية البرونزية، ورغم ذلك لم يقدم املردود 
املطلــوب ممــا جعل موســيمانى يدرس ضم العب أخــر فى ها املركز وكان 
األقــرب ضم عمــرو جمال خصوصاً وأن الالعب يعرفه جيداً موســيمانى 

بعد أن لعب ملدة عام بفريق بيديفست اجلنوب أفريقي.
ويعــد مركــز رأس احلربة من أهــم املراكز داخل النــاى األهلى خصوصاً 
وأنــه يحمــل العديد من االنتقادات الفترة املاضية بســبب تذبذب مســتوى 
الالعبــن بــه وعدم ظهور الالعب الذى ميلك إمكانيات تســجيل األهداف 

الفترة املاضية.
ووفقاً حملمد فاروق جنم األهلى السابق ومقدم البرامج الرياضية، 
فإن موســيمانى يرحب بفكرة اســتعادة جهود املهاجم املوهوب 
إلــى صفــوف األهلــى مــرة أخــرى بعــد األداء الطيــب له مع 

طالئع اجليش.
وأضــاف فــاروق أن موســيماني، وجــه مبتابعــة العــب 
األهلــى املعــار مــن أجل تقييــم أداؤه قبل البــت فى مصير 
عودتــه إلــى صفوف األهلى مــرة أخرى إثر انتهــاء إعارته 

للجيش.
وأشــار جنــم األهلــى الســابق إلــى أن جلنــة التخطيــط 
باألهلــى عرضــت علــى املدير الفنــى عودة الغــزال مرة أخرى 

ولكن ناديه احلالى متسك بجهوده. 
جمــال  عمــرو  أســهم  أن  بالذكــر  جديــر 
مرتفعة للغاية بشأن العودة للقلعة احلمراء 
مجــددا، الســيما فــى ظــل تألقــه الالفت 
فريــق  بقميــص  املوســم  هــذا  لألنظــار 

طالئع اجليش.
واختــار منــذ عــدة أيــام عمــاد متعــب 
مهاجــم النــادى األهلــى الســابق، عمــرو 
جمــال العــب األهلــى املعــار إلــى طالئع 
اجليش خليفة له، مرجعاً اإلصابة سببا 
رئيسيا فى عدم مواصلة للمشوار الذى 

كان يتوقعه له مع األهلي.
وتألــق عمــرو جمــال مــع طالئــع 
اجليــش فى املوســم اجلــاري، حيث 
ينافــس الالعب علــى صدارة جدول 
للموســم  الــدورى  هدافــى  ترتيــب 
احلالي، خــالل تواجده فى صفوف 
فــى  طالئــع اجليــش حيــث جنــح 
تســجيل 4 أهــداف مــن 11 مبــاراة 
لثالثــة  صناعتــه  إلــى  باإلضافــة 

أهداف.

ال يؤمن محمد رمضان 
بمقولة الفن غدار لذلك 

يتعمد تجاهل النجوم الذين 
اكتشفوه و هو صغيرا 

عندما كان »يلف » على 
المسارح و البالتوهات 

يتوسل المشاركة فى دور 
حتى لو كان كومبارس .

من الفنانين الذين 
تجاهلهم رمضان رغم 

فضله عليه  الفنان رضا 
إدريس الذى أكد أنه  

اكتشف وقدم عدد 
من المواهب على 

الساحة الفنية، 
وبرغم ذلك ال أحد 

يسأل عنه حالًيا إال 
نادرًا.

متى تتوقف وزارة الكهرباء عن رفع أسعار الفواتير؟  2

جاء ذلك عقب إعالن وزارة الكهرباء والطاقة، التحقيق مع 
املتســببن فــى واقعــة إصدار 21 ألف فاتــورة خاطئة بإدارات 
العمرانيــة و6 أكتوبــر التابعــة لقطــاع الهــرم بشــركة جنــوب 
القاهــرة لتوزيــع الكهرباء، نتيجــة طبع فواتيــر املواطنن عن 
شــهر ديســمبر وليس يناير، حيث مت طباعة الفواتير مرتن، 
مشــددة علــى أنــه جــار العمــل حاليــا مبحاســبة املقصرين 
وتطبيــق القانــون بــكل حزم لــكل موظف قــام بالتقصير فى 

حق املواطن، ليكونوا عبرة لباقى شركات التوزيع.  
ورغم تعليمات الوزير املشــددة إال أن الوضع ما زال ســيًئا 
داخــل هــذه الشــركات خاصــة أن نســب حتصيــل فواتيــر 
الكهربــاء اخلاطئــة مســتمرة، خاصة بشــهر فبرايــر اجلارى 
والتــى تكــررت بهــا الواقعة حيــث ارتفعت بدرجــة كبيرة منذ 
بدء عملية التحصيل لهذا الشــهر عن الســابق وذلك ببعض 
شــركات التوزيع فبعد االنتهاء من أعمــال الطباعة واملراجعة 
الســتخراج الفواتيــر التــى تعبــر عــن االســتهالك احلقيقــى 
للمشــتركن دون أخطــاء، إال أنــه حــدث العكــس داخــل إدارة 
تابعــة لشــركة جنــوب القاهرة لتوزيــع الكهربــاء، التى تكررت 
األخطــاء بهــا أكثــر مــن مــرة، وكان آخرهــا ســحب أكثــر من 
15 ألــف فاتــورة مت طباعتهــا باخلطــأ نتيجة حــدوث أخطاء 
مــن الغرفــة املركزية فــى القراءات مبقر قطــاع الدقى، والتى 
ترتب عليها إصدار إيصاالت شــهر فبراير باخلطأ حيث مت 
إصدار إيصاالت مكررة ومت توزيع البعض منها على املواطنن 

وحتصيلها بالفعل .  

كمــا شــهدت شــركة شــمال القاهــرة لتوزيع الكهربــاء، من 
قبــل مثل تلــك الواقعة وأصدر حينها الدكتور محمد شــاكر 
وزير الكهرباء والطاقة املتجددة قرارًا بتشــكيل جلنة لفحص 
تلك الواقعة والتى انتهت إلى إدانة مسئول قطاعات الشئون 
التجارية ورئيس القطاع وأســفر ذلك عن قرار وزير الكهرباء 
لرئيــس  الوظيفيــة  الدرجــة  بتخفيــض  املتجــددة  والطاقــة 
القطاعــات ورئيــس القطــاع أيضــا وبعــض العاملــن بغــرف 

الكشف والقراءات .  
مــن ناحيته، أكد الدكتور أمين حمزة املتحدث باســم وزارة 
الكهربــاء والطاقــة املتجــددة، أن الوزارة تســتعد حاليا لوضع 
خطط وإجراءات جديدة لتقليل شكاوى املواطنن خاصة فيما 
يتعلــق بالفواتير اخلاطئة، وفتح حتقيقات عاجلة بخصوص 
تلك الوقائع من أجل اتخاذ الالزم لكشف املتواطئن بشركات 
التوزيــع من القيــادات واملوظفن، الفتا إلى أن شــركات توزيع 
الكهربــاء الـــ9 علــى مســتوى اجلمهوريــة اتخــذت عــددًا من 
اخلطوات اإليجابية التى تهدف إلى خفض معدالت شــكاوى 
القــراءات والفواتيــر اخلاطئــة مــن خــالل تطبيــق اســتخدام 
برنامــج »القــراءة املوحد« لعداد الكهرباء املعمم على مســتوى 

اجلمهورية.  
وأشــار إلــى أن تطويــر منظومــة العمــل مســتمرة بالوزارة 
بجانــب رفــع مســتوى اخلدمة املقدمــة للمواطــن، والتى تعد 
الســبب األساســى والرئيسى الكتشــاف األخطاء فى إصدار 

الفواتير بإدارات شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.  

وأوضــح حمــزة أن وقائــع الفواتيــر اخلاطئة لــم ولن تتكرر 
كثيرًا ورغم أنها تتم بنسب ضئيلة جدا فى عدد من شركات 
التوزيع، إال أن الوزارة تواصل حاليا تنفيذ عدد من اإلجراءات 
اجلديــدة قبــل إصــدار الفواتيــر والتــى تبــدأ مــن التفريــغ 
للوحــدات علــى برنامج القــراءات، واســتخراج تقارير متعددة 
منها االســتهالكات الشــاذة واألكواد اخلطــأ وتغيير العدادات 
وكل مــا يتــم تســجيله علــى الوحــدة، حيث يجرى اســتخراج 
تقاريــر بهــا بعــد التفريــغ مــع مراجعــة مــا مت مــن إجــراءات 
مبعرفــة موظفن غرفة حتديث القراءات وتصحيح األخطاء، 
الفًتا إلى أنه بعد االنتهاء من كشــف جميع املشــتركن داخل 
اإلدارة يتــم طباعــة تقارير تســمى بـــ »تقارير اإلصــدار« لكى 
يتم مراجعتها وإرســال ملــف البيانات ملركز اإلصدار لطباعة 
الفواتير، وقبل الطباعة فى مركز اإلصدار يتم طباعة تقرير 
باالســتهالكات الشــاذة أو غير النمطية وبعدها تأتى مرحلة 
الطباعــة وفــور االنتهاء مــن الطباعة يتم تســليم اإليصاالت 
للفــرع الــذى يقوم بدوره بتســليمها للمحصلــن من هنا تبدأ 
عملية التحصيل من املشتركن بدًءا من أول يوم يف الشهر.  
وأشــار املتحدث باســم وزارة الكهرباء أيضــا إلى أن الوزارة 
تتجــه أيضــا لتطبيــق وتعميم التحــول الرقمى الذى تشــهده 
شــركاتها حاليــا مما سيســاهم فى تقليل مشــاركة العنصر 
البشــرى بكافــة اخلدمــات التــى يحصــل عليهــا املواطنــون، 
منوًها بأن التحول الرقمى سيقضى على كل أشكال الفساد 

املالى واإلدارى داخل القطاع.  

وزارة قطاع 
األعمال: األولوية 

األولى هى الحفاظ 
على حقوق 

ومكتسبات 
العاملين 

وإعطاءهم كافة 
الحقوق المكفولة 

لهم قانونًا

شهد الشارع المصرى حالة من االستياء الشديد خالل اآلونة األخيرة، نتيجة زيادة إصدار الفواتير الخاطئة، بعدد 
من شركات التوزيع على مستوى محافظات الجمهورية، األمر الذى جعل وزارة الكهرباء والطاقة بجميع شركاتها 
التسعة، تدرس فى الوقت الحالى خطة جديدة لمواجهة أى شكاوى للمواطنين فى تحصيل فواتير االستهالك 

الخاطئة، وذلك فى إطار التعليمات المشددة من قبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لجميع 
رؤساء الشركات باإلضافة لمسئولى شركة شعاع المسئولة عن قراءة عدادات الكهرباء، بعدم تحصيل أى فاتورة إال 

بعد التأكد من صحة القراءات لضمان إصدار فاتورة استهالك صحيحة خالية من أى أخطاء.  

أسئلة      األسبوع    الساخنة
أضــاف إدريس ىف ترصيحات إعالميــة  أنه فوجئ ذات مرة ىف املرسح مبمثل 
بســيط أصبح اليوم من »أباطرة العرص« عىل حد وصفه، وقد دخل عليه وقال 
له »يا عم رضا إحنا عايشني عىل إيفيهاتك، نفىس أشوف األستاذ سعيد صالح«.

تابع إدريس أنه أشفق عىل املمثل وقتها قائال: »ممثل لقيته ىف الشارع عىل 
باب مرسح، صعب عليا، شوف عشان أفرش له عشان يستقبلوه كويس، قولت 
له بص يا عم سعيد بقى جايب لك حد من ريحة الحبايب، عشان أخىل سعيد 
صالح يتذكر ويفكر فيشوف الشكل فيستقبله كويس، ودلوقت هو نجم كبري 

وعمره ما قال فني عم رضا«.
أردف رضــا إدريس أنه بهذا املوقف اســتطاع إعطــاء الفنان محمد رمضان 
فرصة للعمل ىف املرسحية، وهى مرسحية »قاعدين ليه«، وبعدها صار رمضان 

ا رضا إدريس متاما عن املشهد. يتحدث عن اكتشاف سعيد صالح له منحًي
أكد رضا إدريس أنه يشــعر بالحزن الشــديد عندما يســمع محمد رمضان 
يــردد قصة مغايــرة عام حدث ىف بدايــة رحلته، وقال »بتصعــب عليا نفىس 
ا إىل أنه مل يســأل عنه بعدهــا أو يعرتف بصنيع  ملــا بســمع الىل بيقوله« الفًت

املعروف الذى صنعه له.
معروف أن  الفنان رضا إدريس ىف 26 يناير 1960، و اشتهر باألدوار الثانوية 

ىف األعامل الكوميدية ىف السينام والتليفزيون وأيضاً املرسح.
بدأ رضا ادريس مســريته الفنية من خالل مسلسل رفاعة الطهطاوى والذى 
تــم عرضه ىف عام 1987، ثم قدم دور أمــام الفنان الراحل أحمد زىك 
ىف فيلــم االمرباطور والذى تم عرضه ىف عــام 1990، وىف عام 1992 
قدم دور أمام الفنان أحمد زىك مرة أخرى ىف فيلم ضد الحكومة 
مع الفنانة عفاف شعيب والفنان محمد نجايت، وبعدها توالت 
أعامله الفنية وكان آخر عمل قدمه هو مسلســل فالنتينو أمام 
الزعيم عادل إمام الذى عرض ىف ماراثون دراما رمضان 2020، وىف 

نفس العام شارك ىف مرسحية عويس ذا فويس.
كان الفنــان رضــا إدريس تعــرض ألزمة صحية أملــت به وتم 
نقله عىل أثرها إىل املستشفى وقد قام بعمل بعض الفحوصات 
والتحاليــل الالزمة وذلك لالطمئنــان عىل حالته 
الصحيــة، ثــم عــاد إىل منزله وذلــك بعد أن 

استقرت حالته.
وقام الفنان بتوجيه الشــكر لزمالئه 
من الوسط الفنى الذين اطأمنوا عىل 
صحتــه وقد خــص بالشــكر الفنان 
القديــر جامل عبد النارص والذى قام 
بزيارته ىف املنــزل وطأمن جمهوره 
عليه كــام تلقى اتصاالً هاتفياً من 
نقيب الفنانني الدكتور أرشف زىك 
الذى ســأله عــن وضعه الصحى 
وذلــك بعد أن تحســنت حالته 

بشكل ملحوظ.
خــالل اآلونة األخــرية تعرض 
الفنان رضا إدريــس ملوجة من 
الســخرية بعدمــا نــر أحد 
مســتخدمى موقــع التواصل 
االجتامعى تويرت صورة لنجل 
الفنــان رضــا إدريــس كريم 
ووالــده خلفــه وكتــب عىل 
الصــورة: »تخيلــوا إن ده ابن 
املمثل ده«، ثم أعاد الفنان نر 
التغريدة عرب حســابه الشخىص 
وعلق ساخراً: »ليه هو أنا وحش 
وال إيــه«، لتتــواىل مــن بعدهــا 
عرات التعليقات الســاخرة من 

جمهوره ومحبيه.

مروة حمدى

ماذا وراء قرارات خالد عبدالغفار بغلق الكيانات الوهمية؟1

وتابع عطــا، »لجنــة الضبطية القضائية مســتمرة يف 
التصــدي للكيانات التي تتالعب بآمــال الطالب، والكيان 
الذي يتم غلقه يلقى عقوبات رادعة من الجهات املعنية، 

وهناك من يتم إحالته من املخالفني للنيابة العامة«.
وأوضــح عطا، »الدولة مل تقرّص مع الطالب بأي شــكل، 
فهنــاك 170 معهدا خاصا عىل مســتوى الجمهورية، و45 
معهــدا حكوميا، وأماكــن الجامعات الرســمية معروفة 
للجميع، فلــامذا يذهب أبناؤنا لتلــك الكيانات ويرتكون 

الجهات الرسمية؟«
وأكــد رئيــس قطــاع التعليم بــوزارة التعليــم العايل 
والبحث العلمي، أن هنــاك موقعي وزارة التعليم العايل 

واملجلس األعىل للجامعات يتواجد عليهام جميع أســامء 
املعاهــد والجامعات الحكوميــة والخاصة، منوها أن »ما 

دون ذلك فهو كيان يبيع الوهم للطالب«.
وكان الدكتور خالد عبد الغفار قد وّجه مؤخرًا بتكثيف 
جهــود لجنــة الضبطية القضائيــة خالل الفــرتة املقبلة 
ومالحق الكيانات واملؤسسات التعليمية الوهمية حفاًظا 

عىل مصالح الطالب وأولياء األمور لعدم التالعب بهم.
كــام طالــب وزير التعليــم العايل أوليــاء األمور بعدم 
وااللتــزام  الوهميــة  الكيانــات  هــذه  وراء  االنســياق 
بالجامعات واملعاهد املعتمدة املوجودة عىل موقع وزارة 
التعليــم العايل، وصفحات التواصل االجتامعي الرســمية 

للوزارة.
ويقــول الدكتور محمــود علم الدين املتحدث باســم 
جامعة القاهــرة، إّن »الكيانات الوهمية التي تّدعي أنها 
تتبع لجامعــات أجنبيه أو عربية وتعمل بدون تراخيص، 
خطر يهــّدد الطالب املرصي وســمعة املجتمع األكادميي 
وأي خطوة يتم اتخاذها ملواجهتها جيدة، وتدل عىل حرص 

الدولة عىل كياناتها ومؤسساتها التعليمية العريقة«.
وتابع علم الديــن يف حديثه أن »لدينا جذور ضاربة يف 
التاريــخ يف العطاء العلمي وهذه الكيانات ال تحرتم ذلك، 
لذلــك نحيي جهــود وزارة التعليم العــايل يف ضبط هذه 

الكيانات«.

طالب وزير التعليم 
العالي أولياء األمور 

بعدم االنسياق وراء 
هذه الكيانات الوهمية 

وااللتزام بالجامعات 
والمعاهد المعتمدة

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا بإغالق عدد من الكيانات الوهمية 
في مصر، بعد أن قاموا بمزاولة العملية التعليمية دون تراخيص، ومنحهم شهادات غير معتمدة في العديد 

من المجاالت لغير المتخصصين. تلك الكيانات التي تحاربها الدولة المصرية على مدار سنوات مضت، للسير 
نحو رِفعة العملية التعليمية والتخلص من المخالفين، فيقول السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«سكاي نيوز عربية« إن »الضبطية القضائية في الوزارة 
تقوم بالتصدي الدائم لتلك الكيانات الموجودة على مستوى الجمهورية، وهناك تكليفات قوية وصارمة من 

وزير التعليم العالي لمحاربتهم«.

كيف تتصدى الدولة للتطبيقات العالجية اإللكترونية املخالفة؟3

وكان آخــر هــذه التطبيقــات »تطبيق فيزيتــا«، الذى أطلقته 
شركة فيزيتا للرعاية الصحية الرقمية، وهو عبارة عن خدمة 
صيدليــة فيزيتــا اإللكترونية، تتيح ملســتخدميها طلب األدوية 
حتت مســمى»فيزيتا«، حيث متكن العمالء من حتميل روشتة 
الطبيــب إلكترونًيا واختيار شــركة التأمــن الصحى التابع لها 
واالختيار بن الدفع نقًدا أو إلكترونًيا وحتديد موعد التوصيل 

وذلك فى نطاق محافظتى القاهرة واجليزة.  
األمر الذى تسبب فى حالة من البلبلة والغضب داخل أروقة 
نقابــة الصيادلــة التــى من شــأنها تقدمــت ببالغ للمستشــار 
حمــادة الصــاوى النائــب العــام ضــد تطبيــق شــركة »فيزيتا« 
لقيام الشــركة باالجتار فى األدوية وبيعها للجمهور عن طريق 
تطبيق إلكتروني- على حد وصفها-، هذا إلى جانب تأكيدها 
بــأن الشــركة تقــوم بعمل حملة إعالنات واســعة على القنوات 
الفضائيــة ووســائل التواصــل االجتماعى وبالطــرق العامة ما 

يعد مخالفة للقوانن.  
وأشارت النقابة يف بالغها الذى تقدمت به إلى كل من رئيس 
جهاز حماية املســتهلك حمل رقم 5981 بتاريخ 2020/10/19، 
ومدير اإلدارة العامة لتكنولوجيا املعلومات حمل رقم 49 بتاريخ 
2020/10/18، باإلضافــة إلــى خطابها املوجــه لنقابة صيادلة 
القاهرة الفرعية بتحويل مؤســس الشــركة الصيدلى »ميشيل 
برســوم ميخائيل« للجنة التحقيــق بالنقابة الفرعية للتحقيق 

معه فى املخالفات املنسوبة إليه.  

وأوضحــت نقابــة الصيادلــة فــى بالغاتها املتقدمــة أن بيع 
األدوية من خالل »تطبيق فيزيتا« يسبب أضرار جسيمة منها 
تســهيل بيع األدوية املغشوشــة وغير معلومة املصدر، كما يعد 
التطبيق باباً خلفًيا لبيع األدوية املؤثرة على احلالة النفســية، 
إضافــة إلــى إتاحــة بيانــات املريض بــدون إليه احلفــاظ على 

سريتها.  
ولم تكن البالغات املقدمة ضد تطبيق فيزيتا الوحيد الذى 
أثــار اجلــدل بــن الصيادلة، بل ســبق وتقدمــت النقابة ببالغ 
للنائــب العــام حمــل رقــم 15704 عرائض النائــب العام ، ضد 
شركة ابن سينا فارما لتجارة وتوزيع األدوية الستحواذها على 
تطبيق إلكترونى تقوم من خالله ببيع األدوية، مشــيرة إلى أن 
هــذا اإلجــراء يخالــف قانون مزاولــة مهنة الصيدلــة رقم 127 
لســنه 1955، والــذى حصــر أصحــاب احلق فــى مزاولة املهنة 
وليس من أصحاب هذا احلق املواقع والتطبيقات اإلليكترونية.  
كمــا أكــدت فى بالغها أن اســتحواذ شــركة ابن ســينا على 
تطبيــق بيــع األدوية لــه أضرار جســيمة أبرزها تقــدمي خدمة 
دوائيــة صحيــة بــدون تصريــح أو ترخيص مــن وزارة الصحة، 
إضافــة إلــى إتاحــة التعامــل املباشــر مــع املواطــن وليــس من 
خالل صيدلية مرخص لها مبزاولة مهنة الصيدلة ومســتوفاة 
للشــروط واملعاييــر التى حددها قانون مزاولــة املهنة رقم 127 
لســنة 1955، فضــاًل عــن أن التطبيــق يعــد كياًنــا يعمــل بــال 
ضوابط وقواعد رقابية مهنية وال توجد آلية للرقابة واملتابعة، 

حالة من الجدل والغضب، شهدتها أروقة النقابة العامة للصيادلة خالل األيام القليلة الماضية، 
سببته بعض الشركات التى استغلت أزمة فيروس كورونا واستثمرتها من خالل نشر العديد من 

التطبيقات العالجية اإللكترونية المخالفة للقوانين والتى تستخدم لبيع األدوية واستهداف أكبر عدد 
من الجماهير، األمر الذى من شأنه يمثل خطورة على الصحة العامة وفتح باب خلفى لألدوية المهربة، 

هذا بخالف استخدام بعض التطبيقات لالستشارات الطبية اإللكترونية بالمخالفة لقوانين نقابة 
األطباء التي تشترط وجود الفحص االكلينيكى أواَل لفحص المريض ثم معرفة تاريخه المرضى وإعطاء 

العالج.  

الصيادلة: بيع 
األدوية من 

خالل »تطبيق 
فيزيتا« يسبب 
أضرار جسيمة 
منها تسهيل 

بيع األدوية 
المغشوشة وغير 

معلومة المصدر

وبالتالى ال ميكن محاسبته يف حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب 
عليها اإلضرار بصحة املواطن املصرى.  

وأشــارت النقابــة إلــى أن التطبيــق يعــد تغوال من شــركات 
التوزيــع علــى الصيدليــات فالتوصيــف القانونى لشــركة ابن 
ســينا هى وســيط بن الشركات املنتجة لألدوية والصيدليات 
ودخولهــا فــى العالقــة بــن املريــض والصيدلــى عــن طريــق 
اســتحواذها علــى التطبيــق مخالــف لقانــون مزاولــة مهنــة 
الصيدلــة وليــس من حقها التعامل املباشــر مع املريض وهذه 
ســابقة حتــدث ألول مــرة ، إضافــة إلــى أن التطبيــق يوجــه 
اخلدمــة لبعــض الصيدليــات التــى فــى مقدورهــا اســتيفاء 
اشــتراطات العقــد بــن الصيدليــة وصاحــب التطبيــق مبــا 
فيهــا رســم اخلدمــة وبذلــك تتحكــم فــى توزيــع األدويــة عن 
طريــق صيدليــات محددة فى إطار عقود غير معلنه للجهات 

الرسمية.  
مــن ناحيتهــا، قامــت وزارة الصحــة بتوجيــه شــكوى إلــى 
املجلــس األعلــى لتنظيم اإلعالم، التخاذ اإلجــراءات القانونية 
ضــد إعــالن شــركة وتطبيــق فيزيتــا اإللكترونــى، موضحــة 
فــى خطابهــا بأن األمــر ميثل مخالفــة لقوانــن مزاولة مهنة 
الصيدلــة، إلــى جانب خطورة  تأثير ما يتم تقدميه من أدوية 

على حياة املواطنن.  
وطالبــت الــوزارة، جهــاز حماية املســتهلك واجلهات املعنية 
باتخاذ اإلجراءات الالزمة وسرعة وقف اإلعالن التليفزيوني.  

إميان سعيد  

إميان سعيد  
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حرص الدكتور شوقي عالم مفتي الجمهورية رئيس 
األمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء في العالم، 

منذ توليه منصب مفتي الجمهورية عام 2013، على 
كشف الفكر المتطرف في منهج جماعة اإلخوان 

وتوضيح مخططاتهم في زعزعة استقرار الدولة

وجه املهندس نادر صبحى ســليمان مســؤول مؤســس حركة 
شــباب كريســتيان لألقبــاط األرثوذكــس اخلاضعــة للكنيســة 
القبطيــة األرثوذكســية و اســاقفة املجمع املقدس على رأســها 
قداســة البابــا تواضــروس الثانى بابــا اإلســكندرية و بطريرك 
الكــرازة املرقســية، انتقــادات حــادة ضــد ماكس ميشــيل الذى 
لقب نفسه بـ«األنبا مكسيموس رئيس أساقفة املجمع املُقدس 
للقديــس أثناســيوس« وذلــك عقب إخــراج األخيــر تغريدة عبر 

حسابه اختصم فيها الكنيسة والبابا تواضروس.
حيــث قــال ماكس مشــيل فى تدوينه له بحســابة الرســمى 
علــى موقــع التواصــل االجتماعــى تويتــر »جميــع املصريــن 
مســئولون ومواطنــون، مســيحين ومســلمن، يشــهدون كيــف 
دعمــت قداســة البابا تواضروس، بكل محبــة وأمانة، ومع ذلك 
فقد رد قداسته االعتبار لكل الذين ُظلموا من مجمع كنيسته، 
ماعــدا أنــا! عملى عند الرب وحقى عليه عند إلهي، وشــكواى 

لإلله العادل وحده« .
من جانبه اســتنكر مؤســس كريســتيان إدعاء ميشيل دعمه 
للبابــا تواضــروس قائالً« كيف تدعــم البابا وانت صاحب تاريخ 
أســود ســواء ضــد الكنيســة أو الدولــة منــذ إنســالخك عــن 
الكنيســة و تنصيبك لنفســك رئيًســا ألســاقفة حتت مســمى 
مجمــع القديــس اثناســيوس و جعلــت نفســك بطــرك فــوق 
البطــرك فــى محــاوالت خبيثة للوصــول إلى الكرســى البابوى 
بالقاهــرة والدخــول فــى صراعات مــع الدولة للســماح له ببناء 

كنيسة له فى عهد البابا شنودة الراحل.
وأشــار إلى أن ماكس ميشــيل ال يتبع الكنيســة الكاثوليكية 
وال الروم األرثوذكس وال األسقفية وال اإلجنيلية، وبالطبع اليزال 
مقطوًعا عن القبطية األرثوذكســية، موضحاً أنه تابع لكنيســة 

روسية بالواليات املتحدة االمريكية .
وقــال صبحــى إن تغريــدة ميشــيل األخيــرة لــم تكــن وليــدة 
اللحظــة، فقــد مهد لها ماكس جيًدا فى عدة مقاالت نشــرها 
عبر موقعه الرسمى تويتر ايضا ، قال فى أحدها حتت عنوان 
و شــعار »الكنيســة واجلــالد!«، ثم خــرج بأكذوبة جديــدة إلثارة 
الوقيعــة بن الكنيســة والقضــاء بعد رفع الكنيســة احلرم عن 
الدكتــور جــورج حبيب بباوى و منحه ســر االفخارســتيا -ســر 

التناول-.
وتابع صبحي:أن ماكس ميشيل تعمد إثارة البلبلة ضد هذا 
القــرار زاعمــاً ان البابــا تواضروس أصدره تنفيذاً حلكم ســابق 
حملكمة مجلس الدولة ببطالن قرار مجمع أســاقفة الكنيســة 

القبطية بحرمان بباوى .
وأوضــح أن هــذا الكالم عــار متاماً من الصحة، مستشــهداً 
مبا قاله قداســة شــنودة الثالث فى هذا الشــأن »القضاء ليس 
لــه تدخــل فى الشــأن الكنســى و قرارات احملكمة تســرى على 
احملكمة فقط و القضاء اذا شــرع يشــرع طبقا للوائح و قوانن 
حســب شــريعة األقباط األرثوذكس و التى تســتمد من املجمع 

املقدس«.
وقال مؤســس كريســتيان إن البابا تواضــروس الثانى أوضح 
فــى تصريحــات صحفيــة الســبب احلقيقــى لرفــع احلرمــان 
للدكتور بباوى عندما قال »تعاملت   معه   كإنســان  محكوم علية 
باألعــدام و  يتــوب   وهــو   علــي   مشــارف   املوت،وقوانن   الكنيســة  

 تسمح   بهذا   ألنها   جاءت   من   أجل   خالص   كل   إنسان«.
وأضاف صبحى أنه بالرجوع الى نيافة األنبا دانيال سكرتير 
عــام املجمــع املقــدس و النائــب البابوى و اســقف كوتســيكا و 
املعــادى أوضــح نيافته أنه مت االنتهاء من وضع أجندة جلســات 
املجمــع املُقبلــة، والتى تبــدأ فى مطلع مارس املُقبــل، مؤكداً أن 
قضية ماكس ميشــيل ليســت على طاولة املجمع فى جلساته 
املقبلــة، ولــن تنــال أى التفات مــن البابا تواضــروس الثاني، أو 

املجمع، مع اعتبارها قضية من القضايا املنتهاه.
وال تعد هذه املرة األولى التى تشــن حركة شــباب كريســتيان 
هجوماً حاداً ضد ماكس ميشــيل ، حيث ســبق وتقدم مؤسس 
احلركــة منــذ عامن بعدة بالغــات إلى املستشــار نبيل صادق 
النائب العام، اختصم فيها األنبا مكســيموس الشــهير كنســياً 
مبســماه العلمانى »ماكس ميشيل«، واحملروم من قبل الكنيسة 
القبطية األرثوذكسية منذ عهد البابا الراحل شنودة الثالث، ما 
ترتب عليه تأسيســه لطائفة منفصلة ليرأســها هو شــخصًيا 
حتت ُمســمى »ُمجمع كنائس القديس اثناسيوس«، ُمتخًذا لها 

مقرًا مبنطقة املقطم بالقاهرة.
واتهمــت احلركــة القبطيــة ماكــس ميشــيل باتهامــات عدة، 
منها اإلســاءة إلى الكنيســة القبطية األرثوذكســية فى شخص 
قياداتهــا، علــى خلفيــة تصريحــات أدلــى بهــا تزعــم أن بعض 
القيــادات الكنســية حرضــت علــى اغتيــال األنبــا ابيفانيــوس 
أســقف ورئيــس ديــر »أبــو مقــار«، دون أن يســميهم او يبرهــن 

صحة ادعاءه.
بــالغ آخــر، قدمته احلركة للنائب العام، اتهمت فيه »ماكس« 
باإلحلــاد وازدراء األديان، مســتندة فى ذلك إلى حلقة ُمســجلة 
ظهــر فيها األســقف احملروم، ليناقــش قضية جتديد اخلطاب 

الدينــي، وفــق توجيهــات الرئيس عبــد الفتاح السيســي، لكنه 
أساء خالل احللقة إلى املعتقدات املسيحية والكتب السماوية 

بشكل فج.
ووفقــا للبيــان قــال ميشــيل: »إن الكتاب املقــدس ليس له أى 
عالقة باهلل وأن الكتب الســماوية والنصوص بالكتب الســماوية 
حترض على القتل وسفك الدماء مبا فى ذلك الكتاب املقدس«، 
واســتطرد: »إن إذا كانــت هــذه النصوص الكتابيــة من عند اهلل 

فهو عن نفسه كافر بها وبالكتب السماوية وكافر باهلل!«.
وقال مؤسس احلركة إن ما حتدث به »ميشيل« ازدراء متعمد 
لألديــان والــذات اإللهيــة ومحاولــة لشــق الصــف ونشــر الفتنة 

الطائفية بن نسيج الوطن الواحد وضرب أساس الوطن.
وأوضــح صبحــى فــى بيانــه أن ماكس ميشــيل هــو صناعة 
الكيــان الصهيونــى وأمريــكا ويتلقــى متويــالت خارجيــة ويبث 
ســمومه وأفــكاره الشــاذة من خــالل إحدى القنــوات الفضائية 
ورسم عدة أساقفة فى مختلف احملافظات وااليبراشيات ويتم 
متويلهــم ودعمهــم مالياً من جهات ومنظمــات خارجية تهدف 

إلى ضرب أساس الوطن.
األســقف  أو  ميشــيل،  ماكــس  أزمــة  تاريــخ  أن  وأضــاف 
مكســيموس داخل الكنيســة يعود إلى مايو 2005 عندما نصب 
نفســه بطريركاً لكنيسة جديدة حملت اسم »البابا أثناسيوس 
الرســولي«، واتخذت من املقطم مقراً لها، كما ارتدى زًيا يشــبه 
الــزى اخلــاص برجــال الكنيســة القبطية األرثوذكســية، وأطلق 
حليتــه، وكان يقضــى معظــم أوقاتــه خارج مصر الســيما فى 

الواليات املتحدة األمريكية، حيث احلرية فى تأســيس أى 
ديانة أو كنيسة.

وقــال مؤســس »كريســتيان« إن ماكــس ميشــيل 
يســتغل قناتــه التــى تبث عبر القمــر الصناعي، 

وحتمــل اســم »الراعــى الصالح«، والتــى تعتبر 
منبــره األساســى فــى الترويج ألفــكاره والتى 

القبطيــة  الكنيســة  أفــكار  كافــة  تخالــف 
األرثوذكســية، حيــث يســعى مــن خاللها 

بشكل دائم.
وأكد صبحى أن »ميشيل« ظهر فى 
أحــد اللقاءات منادًيــا البابا تواضروس 
الثانى بالبابا الشقيق، وطالبه باعتراف 
األرثوذكســية  القبطيــة  الكنيســة 

بكنيسته ككنيسة شقيقة.

وأضــاف أن الفكــر اإلخوانــى غريــب علــى البيئــة 
املصريــة وبعيــد عــن املنهج األزهــرى، فمنهج اإلخوان 
يقــوم علــى اإلقصــاء، مضيفا أن اإلخوان فشــلوا فى 
االســتعالء  منهجهــم  ألن  املصــرى  الشــعب  احتــواء 

واالستكبار.
وأوضــح مفتــى اجلمهوريــة أن اإلخــوان احتكــروا 
احلقيقــة واحلــق ألنفســهم، مشــيراً إلــى أن الصراع 
والصــدام أمــر حتمــى فى منهــج اإلخــوان ومنظرهم 

سيد قطب.
وقــد أصدرت دار اإلفتــاء املصرية فى عهد »عالم« 
فتوى انتهت فيه إلى حرمة االنتماء جلماعة اإلخوان.
وقــال املفتــى فــى تصريحــات لــه إن األدلــة علــى 
حتــرمي االنتماء للجماعات اإلرهابيــة -مثل اإلخوان- 
التعــاون  الكــرمي علــى  القــرآن  يقــوم  كثيــرة؛ حيــث 
والوحــدة وما يؤدى إلى االســتقرار والعمران وما يؤدى 
إلــى حتقيق خالفة اهلل فى األرض من ِقبل اإلنســان 
خالفة حقيقية يســودها روح العمران احلقيقي. وإذا 
الحظنــا مســيرة اإلخــوان منــذ عــام 1928 والتنظيــر 
والتطبيــق والفكــر والفعــل فلن جنــد أى توأمة مع ما 
قالــه القــرآن، وجنــد بالفعــل أن اجتاهــات اجلماعــة 
ال تــؤدى إلــى عمــران بــل تؤدى إلــى زعزعة اســتقرار 

املجتمعات والدول واحلكم.
وتابع«عــالم« مستشــهًدا ببعــض كالم حســن البنا 
مؤســس اإلخــوان حينما قــال: »إن اإلخوان املســلمن 
سيســتخدمون القوة العمليــة حيث ال يجدى غيرها، 
اإلميــان  عــدة  اســتكملوا  قــد  أنهــم  يثقــون  وحيــث 
والوحدة، وهم حن يســتخدمون هذه القوة سيكونون 
شــرفاء صرحاء وســينذرون أواًل، وينتظرون بعد ذلك، 
ثــم يقدمــون فــى كرامــة وعــزة، ويحتملــون كل نتائج 

موقفهم هذا بكل رضاء وارتياح«.
وعلَّــق: يجــب أن نضــع حتــت كلمــة »ينــذرون أواًل« 
خطوًطــا كثيــرة؛ ألنها تفصــح عن فكــر وثقافة، وقد 
أفصح عنها التفســير احلركى اخلاطئ لسيرة النبى 
صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم، الذى تكلم عنــه »منير 

الغضبــان« مراقــب اإلخــوان فــى ســوريا فى 
كتابــه »التفســير احلركــى لســيرة النبي«، 
حيــث قال فى مقدمــه الكتاب: »إن أفكاره 
اســتقاها مــن االجتاه احلركى عند ســيد 
قطــب. كذلك فكأن الــذى يُنذر هنا ليس 
مســلًما وكأنــه يقــول إنه صاحب رســالة، 
ونظــرة جاهليــة املجتمعات بدت واضحة 

فى كتاب سيد قطب.
أفــكار  عــرض  املفتــى  وتابــع فضيلــة 
حســن البنــا التــى عرضها فــى افتتاحية 
التابعــة  »النذيــر«  ملجلــة  األول  العــدد 
للجماعــة حيــث يقول: »ســننتقل من حيز 
دعــوة العامــة إلــى حيــز دعــوة اخلاصــة 
أيًضــا، ومن دعوة الكالم إلــى دعوة النضال 

واألعمــال، ســنتوجه بدعوتنا إلى املســئولن 

مــن قــادة البلــد وزعمائــه ووزرائــه وحكامه وشــيوخه 
ونوابــه وهيئاتــه وأحزابــه وســندعوهم إلــى منهاجنــا 
ونضع بن أيديهم برنامجنا وســنطالبهم بأن يسيروا 
بهــذا البلد املســلم، بل زعيم األقطار اإلســالمية فى 
طريق اإلســالم فى جرأة ال تردد فيها، وفى وضوح ال 
لبــس فيــه، ومن غير مواربة أو مــداراة؛ فإن الوقت ال 
يتســع للمناورات، فإن أجابوا الدعوة وسلكوا السبيل 
إلــى الغاية آزرناهــم، وإن جلئوا إلــى املواربة واملراوغة 
وتســتروا باألعــذار الواهيــة واحلجــج املــردودة فنحن 
حــرب علــى كل زعيــم أو رئيــس أو حــزب أو هيئة ال 
تعمــل علــى نصــرة اإلســالم وال تســير فــى الطريــق 
إلى اســتعادة حكم اإلســالم ومجد اإلسالم، سنعلنها 
خصومــة ال ِســلم فيهــا وال هــوادة معهــا حتــى يفتح 

اهلل بيننا«.
 وعلــق املفتــى مؤكــًدا أن تلك املفــردات مثل »حتى 
يفتح اهلل بيننا« تأتى فى تعامل املســلمن مع الكفار 
وهــو بيــان يفصح عــن جملة مــن األشــياء، أولها أنه 
يفصح عن املجتمع الذى نعيش فيه، والحظ أننا اآلن 
بن جنبات علماء األزهر الشريف، الذى كان موجودًا 
فــى هــذا الوقت كيــف تكلم حســن البنا بهــذه اللغة 
واللهجة ونصب نفسه أنه احلريص كل احلرص على 
اإلسالم وكأن فكرة اجلاهلية مستشرية فى املجتمع، 
وأن الدولة ليســت ســائرة على اإلســالم، وكانت هذه 
الفكــرة متأصلة منذ بدايــة دعوة اإلخوان وبرنامجهم 
ر لها ســيد قطب  الــذى يدعــون النــاس إليه ثــم يُنَظِّ
فيما بعد، لذلك فكالم حسن البنا يؤدى إلى التفريق 
وإيجــاد أزمــة فى املجتمــع، ومن ثم فلــو وضعناه فى 
نطــاق احلــق والعــدل لقلنــا إنــه يَحــرُم االنتمــاء إلى 
جماعــة اإلخــوان بنــاًء علــى هــذا الــكالم الــذى ذكره 

رئيس جماعة اإلخوان.
لــدى  موجــودة  االســتعالء  فكــرة  أن  إلــى  وأشــار 
اجلماعــة اإلرهابيــة وتعــد إحــدى الركائز األساســية 
فــى دعوة اإلخــوان، حيــث اعتبروا أنفســهم أنهم من 
يحتكــرون احلق واإلميــان؛ ولذلك يدعون 
املجتمــع إلى مــا هم عليه وليس 
إلــى ما عليه اإلســالم، كما أن 
دعوتهــم تبتغــى الدعــوة إلــى 
مراكــز القرار، أمــا الذى عليه 
النــاس مــن اإلســالم والتاريخ 
الرصن فال يقيمون له وزًنا.

املفتــى  فضيلــة  وقــال 
مهمــة  شــهادة  هنــاك  إن 
للدكتور عبد العزيز كامل، 
اإلخــوان  أقطــاب  أحــد 
لكنــه انســلخ عنهــم بعد 
فــى  أكــد  والــذى  ذلــك، 
مذكراتــه حتت عنوان: »دم 
والتــى  اخلازنــدار« 
أفصحت 

عــن املوقــف الذى يتبنــاه: »ســألت البنا بعــد اغتيال 
اخلازنــدار قائاًل: هل أصدرت فضيلتكم أمرًا صريًحا 
لعبــد الرحمن الســندى بهــذا احلادث؟ قــال البنا ال: 
وال أحتمل املســئولية، ووجه الســؤال نفسه للسندي، 
فقال: نعم تلقيت األمر من البنا، وال أحمل املسئولية، 
فقــال البنــا: أنا لم أقل لك، وال أحمل املســئولية، وأن 
كل مــا صــدر منى من قول )»لو ربنا يخلصنا منه« أو 
»لــو نخلص منــه«، أو »لو واحد يخلصنا منه«(، معنى 
ال يخرج عن األمنية، فرد السندي: أنت قلت، وحتمل 
املســئولية، ويتبرأ كل منهما من دم اخلازندار، وجاءت 
فرصــة قابلــت فيهــا األســتاذ احملامــى صــالح عبــد 
احلافــظ شــقيق أحد املتهمن حســن عبــد احلافظ 
فوجدته ناقًما على اإلخوان أشــد النقمة، وقد مست 
القضية شــرف املهنة التى يعمل فيها، والعدوان على 

القضاء الذى يقف أمامه«.
وأوضح املفتى أن تلك الشــهادة مبثابة شــهادة حق 
ا مــن عــدم التركيز  مفصحــة عــن تاريــخ طويــل جــّدً
وعــدم إدراك األلفاظ وعــدم إدراك تالميذ البنا وماذا 
يحملــون عنــه، وبنــاًء علــى ذلك يكــون مشــترًكا معه 

متمردًا ومتحماًل للمسئولية.
ــا   ولفــت إلــى أن دار اإلفتــاء أصــدرت تقريــرًا مهّمً
بعنــوان: »جــذور العنف عند اإلخــوان« نقلنا فيه هذا 
الــكالم وتعرضنــا لتلــك الواقعــة وغيرهــا بالوثائــق 
والتاريــخ، حيث أكــدت الوثائق أن العنف متجذر عند 
اإلخوان وهو نفس الكالم الذى ذكر بنصه فى املؤمتر 

اخلامس لإلخوان سنة 1938.
وأضــاف فضيلتــه أنــه علينــا أن نتســاءل ونضــع 

عالمــات اســتفهام كثيــرة مــن بينهــا: ملــاذا حتــرص 
اجلماعة على إنشــاء كيانات موازية لكيانات الدولة؟ 
وهذا سؤال ما زال مطروًحا حتى اآلن، مشيرًا إلى أن 
منهج اجلماعة ال يعترف بالقوانن املوجودة احلاكمة 

لهذه الدولة.
وأوضح أنه فى دراسة موسعة أصدرتها دار اإلفتاء 
املصرية بعنوان: »التأسلم السياسي.. دراسة حتليلية 
لعوامــل فشــل االســتغالل السياســى لإلســالم فــى 
املاضــى واحلاضــر« انتهينا إلى أن حســن البنا رفض 
فكــرة البناء عندما امتنع عن الدخول فى أحزاب ولم 
يــَر جــدوى القوانــن، ورأى أن التعدديــة احلزبيــة فى 
اإلسالم غير صحيحة، وينظر إليها على أنها تعددية 
تؤثر على حقيقة اإلسالم، ومن ثم ال بد أن نؤكد على 
أن هــذه املجموعــات تريد الدين وســيلة للوصول إلى 

املناصب السياسية فحسب.
وفــى إطــار آخــر أوضــح فضيلة املفتــى أن جماعة 
اإلخوان استهدفت األزهر الشريف قدمًيا فى محاولة 
إليجاد عالقة تؤدى إلى شــرعية لها، وذلك فى بعض 
الكيانــات التــى ســبق وأشــرت إليهــا بالصيغــة التى 
وضعتهــا اإلخــوان من البيعة والســمع والطاعة وعدم 
النقــاش، والبدايات التى لم ترتكن ألهل االختصاص، 
ولو نظرنا فيمن أحاط بحســن البنا من علماء األمة 
فلــن جنــد أحــًدا معــه فــى دعوتــه، وهــذا أول خلــل 
حــدث فــى تاريخ اإلخوان نظــرًا العتمادهم على غير 

املختصن.
وأشار إلى بعض النماذج لألشخاص الذين أحاطوا 
بحســن البنــا من غيــر املختصن، على ســبيل املثال 

أحاط بحسن البنا خمسة من األشخاص وهؤالء هم: 
حافظ عبد احلميد يعمل بالنجارة، وأحمد احلصرى 
يعمــل مبهنة احلالقة، وفؤاد إبراهيــم يعمل مكوجّيًا، 
وعبد الرحمن حســب اهلل يعمل ســائًقا، وإســماعيل 
املغربــى ويعمــل عجالتّيًا، وتلك كانــت املجموعة التى 

أحاطت بالبنا فى دعوته.
وقــال فضيلــة املفتــي: »مــع احترامنــا لتلــك املهــن 
الشــريفة وهــم أهل االختصاص فــى مهنهم هذه، إال 

أنهم لم يكونوا أهل اختصاص فى هذا األمر«.
وأضــاف: »لذلــك لم جنــد علماء األزهــر موجودين 
فــى دعوتهــم حيــث أرادوا االقتــراب مــن األزهــر فــى 
مرحلة إعداد دســتور اإلخوان، واعتمدوا على كيانات 
موازيــة ملهمــة اإلفتــاء وقصرهــا علــى اجلماعــة فى 
منصــب مفتــى اجلماعة، حيث أنشــأوا كياًنــا موازًيا 
ملفتــى الدولــة بغــرض منازعــة األزهــر، لذلــك وقــف 
ضده علماء األزهر وكان على رأســهم الشــيخ محمد 
مصطفــى املراغــى حيث طالب اإلمــام املراغى رئيس 

الوزراء حينها أحمد ماهر بحل اجلماعة«.
وأشــار فضيلــة املفتى إلــى أن تلــك الكيانات التى 
ابتدعهــا اإلخــوان موازية لكيانــات الدولة مثل املنصة 
الدينيــة والكيــان املؤسســى العســكرى واالقتصــادى 
واالجتماعــي، وكأنهــم يريــدون دولــة داخــل الدولــة، 
ــا بشــئون  موضًحــا أن مكتــب اإلرشــاد كان مختّصً

األزهر.
وتابــع مســتكماًل حديــث اإلمام املراغــى الذى قال 
فى رسالته: »إن اجلماعة تستخدم وسائل حتول هذه 
اجلماعــة إلــى مرجعية بديلة عن األزهــر ورجاله من 

غيــر أن تكون مؤهلة لألمر، فأباحت لنفســها الفتوى 
فــى الديــن«، ومــن هنــا طلــب الشــيخ املراغــى بحــل 
جماعة اإلخوان ومطالبته هذه نشرتها مجلة اإلخوان 
فى هذا الوقت حتت عنوان »4 محاوالت حلل جماعة 

اإلخوان«.
املفتــى أن اإلخــوان تفتقــد  كمــا أوضــح فضيلــة 
للمــدارس والشــيوخ، ونحــن على ســبيل املثــال لدينا 
منصــب شــيخ األزهــر الشــريف قائم علــى تاريخ فى 
تلقــن العلــوم وتبصيــر الناس دون أغراض سياســية 
أو غيرهــا فــى ســبيل هــذا التعليــم، فنحــن نعلــم 
ونربــى امللكة العلميــة واألخالقية وملكــة قبول اآلخر 
»التعددية« ونترك ابننا ينشــر هذا األمر فى املجتمع؛ 
خطــة  ضمــن  األزهــر  اســتهدفوا  فاإلخــوان  لذلــك 

ممنهجة للتمكن.
ولفت إلى أن جماعة كبار العلماء باألزهر الشريف 
فــى نوفمبــر عــام 1954، كان لها موقــف من جماعة 
اإلخــوان، ويتضــح ذلــك فى الفقرات التــى جاءت فى 
بيان كبار العلماء باألزهر وقتها ووجهته إلى الشــعب 
املصرى الكرمي وإلى ســائر املسلمن قالت فيه: »أيها 
املســلمون: إن الديــن اإلســالمى ديــن توحيــد ووحــدة 
وسالم وأمان، وهو لذلك رباط وثيق بن الناس وربهم، 
وبن املسلمن بعضهم وبعض، وبينهم وبن مواطنيهم 
ومــن واالهــم مــن أهل الكتــاب، فليس منــه تغرير وال 
تضليــل، وليــس منه تفريق وال إفســاد، وال تآمر على 
الشر وال العدوان، وقد قام اإلسالم من أول أمره على 
هــذه املبادئ، فجمع بن عناصــر متنافرة، وقرَّب بن 
طوائف متباعدة، وأقام حياة املجتمع اإلســالمى على 
أسس قوية كرمية، وقد ابتلى املسلمون فى عصورهم 
املختلفــة مبــن أخــذوا تلك املبــادئ على غيــر وجهها 
الصحيــح، أو لعبــت بعقولهــم األهــواء، فجعلــوا منها 
باســم الدين وســائل يجتذبون بها ثقــة الناس فيهم، 
ويســتترون بهــا للوصــول إلــى غاياتهــم ومطامعهــم، 
والتاريــخ اإلســالمى حافل بأبناء تلــك الطوائف التى 
شــبَّت فــى ظاللــه، وزعمــت أنها جنــود له، ثــم كانت 
حرًبــا عليــه أشــد مــن خصومــه وأعدائــه. وقــد كان 
فــى ظهــور طائفة اإلخــوان املســلمن -أول األمر- ما 
صــرف النــاس عن التشــكيك فيهــم، واحلــذر منهم، 
بــل كانــت موضــع ارتيــاح فيمــا اتخذت من أســاليب 
الدعــوة، واجتــذاب جمهــرة مــن الناس ناحيــة الدين، 
ولكنه -واألسف ميأل نفس كل عارف بدينه ومخلص 
ألمته ووطنه– قد شذ من هذه اجلماعة نفٌر انحرفوا 
عن اجلادة، وســلكوا غير ما رسم القرآن، فكان منهم 
مــن تآمر علــى قتل األبرياء، وترويــع اآلمنن، وترصد 
الغتيــال املجاهديــن املخلصــن، وإعداد العــدة لفتنة 

طائشة، ال يعلم مداها فى األمة إال اهلل«.
وأضــاف فضيلــة املفتى أن األزهر الشــريف أصدر 
بياًنا آخر عام 1965 بعنوان: »رأى اإلسالم فى مؤامرات 
اإلجرام« كتبه اإلمام األكبر شيخ األزهر حسن مأمون 
رحمه اهلل، قال فيه: »وإذا كان القائمون على أمر هذه 
املنظمات قد اســتطاعوا أن يشــوهوا تعاليم اإلســالم 
فى أفهام الناشئة، واستطاعوا أن يحملوهم باملغريات 
علــى تغيير حقائق اإلســالم تغييرًا ينقلها إلى الضد 
منه، وإلى النقيض من تعاليمه، فإن األزهر ال يســعه 
إال أن يصــوب ضاللهم، ويردهم إلى احلق من مبادئ 
القرآن والســنة املشــرفة، وإن اإلســالم الــذى يتجرون 
باســمه يصون حرمة املســلم فى دمه وماله وعرضه، 
وقد قال الرســول صلى اهلل عليه وســلم: »ال يحل دم 
مســلم يشــهد أن ال إلــه إال اهلل«، وقــال: »مــن حمــل 
علينــا الســالح فليــس منا، ومن غشــنا فليــس منا«، 
وإذا ثبــت هــذا فى اغتيال النفــس الواحدة فما بالك 
باغتيــال اجلماعات البريئــة وترويع اآلمنن الوادعن، 
واالعتداء على املال العام، واملصالح املشتركة، واملرافق 

احليوية التى يحيا بها الوطن وتعيش عليها األمة«.
كما اســتعرض فضيلــة املفتى التقريــر الذى أعده 
الشــيخ محمد عبد اللطيف الســبكى عضو جماعة 
كبــار العلمــاء فى األزهر الذى ُطلب منه عام 1965 أن 
يقرأ كتاب سيد قطب »معالم فى الطريق«، فقرأ هذا 

ا. الكتاب وكتب تقريرًا مهّمً
وقال فضيلته: »أرجو كل مشــاهد وشاب وإنسان 
يريــد احلقيقــة أن يطلــع علــى هذا التقريــر ويقرأ 
فيــه الضــالل املبن الــذى ضمنه ســيد قطب فى 

كتابه«.
وعــرض مفتى اجلمهورية لتقرير الشــيخ الســبكى 
الــذى قــال فيه: »ألول نظرة فــى الكتاب يدرك القارئ 
أن موضوعــه: الدعــوة إلــى اإلســالم، ولكــن أســلوبه 
أســلوب اســتفزازي، يفاجأ القارئ مبا يهيِّج مشــاعره 
الدينيــة، وخاصــة إذا كان مــن الشــباب أو البســطاء، 
الذيــن يندفعــون فــى غيــر رويــة إلــى دعــوة الداعــى 
لــون ما يوحى إليهــم من أحداث،  باســم الديــن، ويتقبَّ
ويحســبون أنهــا دعوة احلق اخلالصــة لوجه اهلل، وأن 

األخذ بها سبيل إلى اجلنة«.
وختــم فضيلة املفتى معلًقا: هكذا يســتغل اإلخوان 
طائفــة الشــباب من أجــل أن يثير عندهم احلماســة 

لكى يكونوا ضد املجتمع والدولة واملسلمن.

شباب كريستيان تفضح خطايا ماكس ميشيل فى الكنيسة
صاحب تاريخ أسود سواء ضد األقباط والدولة منذ انقالبه على البابا شنودة

عودة املشلوح

شوقى عالم يكشف التاريخ اإلرهابى حلسن البنا وجماعة اإلخوان

مدافع املفتى

حرص الدكتور شوقي عالم مفتي الجمهورية رئيس األمانة العامة لدور وهيئات 
اإلفتاء في العالم، منذ توليه منصب مفتي الجمهورية عام 2013، على كشف الفكر 

المتطرف في منهج جماعة اإلخوان وتوضيح مخططاتهم في زعزعة استقرار الدولة.
وقال »عالم« إن جماعة اإلخوان مثلت خطرا على الدين اإلسالمى، فهم وظفوا الدين 

لخدمة أهدافهم السياسية، واستغلوا الدين والشرع للوصول إلى الحكم، مضيفا أن 
الدولة المصرية حامية للدين فى كل مراحل التاريخ، الفتًا إلى أن شعار اإلخوان اإلسالم 

هو الحل كلمة حق يراد بها باطل.

العنف متجذر عند اإلخوان وهو نفس الكالم الذى ذكر بنصه فى المؤتمر 
الخامس للجماعة سنة 1938

اعتبروا أنفسهم أنهم من يحتكرون الحق واإليمان؛ ولذلك يدعون المجتمع 
إلى ما هم عليه وليس إلى ما عليه اإلسالم

ميشيل هو صناعة 
الكيان الصهيونى 

وأمريكا ويتلقى 
تمويالت خارجية 

ويبث سمومه وأفكاره 
الشاذة
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اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

١٠6 بيزنس
أعلنت OPPO - العالمة التجارية 

التكنولوجية الرائدة عالميًا عن إطالق أحدث 
 Reno، هواتفها من سلسلة هواتف

5G Reno5 و Reno 5، فى مصر. ونظرًا 
لريادة هواتف OPPO فى مجال تصوير 

الفيديوهات، فإن 5G Reno5 يعد خبير 
البورتريه بالذكاء االصطناعي

–وقعت رشكة » كاســيل  للتطوير العمراين« 
الرائــدة ىف مجال التطويــر العقاري، بروتوكول 
تعــاون مــع موقع »تتويــج نيــوز« املتخصص 
ىف تغطيــة أخبار األلعــاب الرياضيــة الفردية 
واأللعــاب األخــرى، لتصبــح الراعى الرســمى 
للموقع، و إحدى رعاة مســابقة »األفضل« التى 
ينظمها املوقع أيضــاً، بحضور كاًل من املهندس 
أحمــد منصــور الرئيــس التنفيــذى للرشكة، 
واألســتاذ محمد جاد رئيس مجلس إدارة رشكة 
جــى جلوبال للتســويق وإدارة األعامل وموقع 
تتويج نيوز، واألســتاذة دعاء بدر رئيس تحرير 

موقع تتويج نيوز. 
يأىت هذا الربوتوكول ىف إطار الجهود املستمرة  
التى تقوم بها الرشكة فيام يتعلق مبســئوليتها 
املجتمعية ودعمها للكوادر الشــابة ىف مختلف 
املجاالت، وبخاصة املســابقات الرياضية، ومنها 
مســابقة »األفضل« التى ينظمها موقع »تتويج 
نيــوز« الريــاىض املتخصص ىف األلعــاب الفردية 
واأللعاب األخرى، الذى يعمل عىل إبراز إنجازات 
األبطــال املرصيني ىف األلعــاب املختلفة غري كرة 
القــدم وإعطاءهم ما يســتحقون مــن رعاية و 

اهتامم.
مــن جهته أعــرب املهنــدس أحمــد منصور 
الرئيــس التنفيــذى لرشكــة »كاســيل للتطوير 
العمراين« عن ســعادته بهذا التعاون قائالً: »أنه 
ملن دواعــى رسورنــا أن نكون الراعى الرســمى 
ملوقــع ريــاىض متخصص مثــل موقــع »تتويج 

نيوز«، فهناك حاجة شــديدة ملثــل هذه املواقع 
التى تســلط الضــوء عىل فئة هامة من شــباب 
الرياضيــني املتخصصــني باأللعــاب الرياضيــة 
الفرديــة والجامعية التى ال يتم تغطية أخبارها 
بشــكل كاىف عىل غرار مــا تحظى به رياضة كرة 
القــدم، ومــن الرائع أيضــاً أن تتاح لنــا الفرصة 
ألن تكون »كاســيل« من الرعاة لواحدة من أهم 
املســابقات الرياضية ىف الفرتة الحالية، مسابقة 

»األفضل«.
وأكــد منصــور، »توىل رشكــة »كاســيل« منذ 
بداية تواجدها ىف الســوق املرصية اهتامماً كبرياً 
بالشــباب، وتحرص عىل توفري كل ســبل الدعم 
لهــم بكافــة املجاالت خاصــة املجــال الرياىض 
عــرب رعايتنا لعدد مــن املســابقات والبطوالت 
املختلفــة، كجــزء مــن مســئوليتنا املجتمعية 

ومســاندتنا للجهــود املبذولة من قبــل الدولة، 
فالشــباب هم بناة املستقبل والركيزة األساسية 

ىف تقدم املجتمعات«.
تعــد مســابقة »األفضــل« واحدة مــن أكرب 
املسابقات ىف تاريخ األلعاب الفردية، التى سيتم 
اإلعــالن عن الفائزين بها ىف 13 من شــهر مارس 
املقبل، حيث يتم طرح اســتفتاء »األفضل« من 
خاللها، املكون من 19 قسم مختلف يتنافس ىف 
كل قســم منه  5 متنافسني من العبى والعبات 
األلعاب الفردية واأللعــاب الجامعية بعيًدا عن 
كــرة القدم. تقوم مســابقة« األفضــل« بتقديم 
جائــزة أفضل إنجــاز ريــايض، و أفضــل اتحاد، 
وأفضــل حكم )ذكــور وإنــاث(، وملكــة جامل 
الرياضــة، وأفضل عمل مجتمعــي، عىل أن يتم 
التصويــت للمتنافســني باملســابقة من خالل 

الجمهور بنسبة 60 ٪، ليتم غلق باب التصويت، 
وعرض االستفتاء عىل النقاد الرياضيني.

 مــن جانبه أبدى الســيد محمــد جاد رئيس 
مجلس إدارة موقع »تتويج نيوز« ســعادته بهذا 
التعــاون قائالً: »نحن فخــورون بأن تكون رشكة 
ا ملسابقة  ا رسمًي »كاسيل للتطوير العقاري« راعًي
»األفضــل«، فهى متثل إضافة كبرية للمســابقة، 
وتســهم ىف تواجدهــا عــىل الســاحة الرياضية 
بصــورة أكرب، مبا يشــجع الكثري مــن الرياضيني 
الشــباب عىل املشــاركة واالســتفادة من املزايا 

املقدمة ». 
 وأضاف جاد: »يطرح موقــع »تتويج« مبادرة 
جديدة من نوعها من خالل تلك املسابقة، وهى 
حــث الجمهور عــىل التصويت مــن خالل منح 
جائزة بقيمة 200 دوالر ل 5 فائزين من الجامهري 
يتم اختيارهم، برشط تحقيق الرشوط املطلوبة 
عىل صفحــة املوقع مبوقــع التواصل االجتامعى 
»فيس بوك«، ىف خطوة جديدة لتحفيز الجامهري 

عىل املشاركة باملسابقة والتفاعل معها«.
جدير بالذكر أن رشكة كاسيل للتطوير العمراىن 
هــى واحدة من أهم الــرشكات العقارية العاملة 
بالســوق العقارى املــرصي، التى ترتكــز أعاملها 
بشــكل رئيىس عىل تطويــر املرشوعات العقارية 
الراقية ذات القيمة العالية، مبا ىف ذلك املرشوعات 
الســكنية والتجارية واإلدارية، حيث  تســتهدف 
توفــري منتجات عقارية متميــزة تتامىش مع اخر 

املستجدات العاملية ىف مجال التطوير العقاري.

كاسيل للتطوير العمرانى تواصل دعمها لشباب الرياضيني

أعلنت OPPO - العالمة التجارية التكنولوجية 
الرائــدة عامليــاً عن إطــالق أحــدث هواتفها من 
 RENO 5 وG RENO، RENO5 سلسلة هواتف
5، ىف مــرص. ونظرًا لريادة هواتف OPPO ىف مجال 
تصوير الفيديوهات، فإن 5G RENO5 يعد خبري 
البورتريــه بالذكاء االصطناعــي، حيث ميّكنك من 
التعبريعن نفسك بشــكل كامل ويلهمك اللتقاط 
صور رائعة من منطلق شــعار« حياتك ىف صورة » 
والذى ُيشــري إىل توثيق اللحظــات الهامة مع من 
تحب لتتشاركوا مًعا الذكريات. كام أنه يعترب رمز 
املوضة ويرجــع ذلك إىل شــكله املميز بتصميمه 
األنيق وخفة وزنه وألوانه املذهلة التى ستجعلك 
متميــًزا. وال ميكننــا أن ننىس أنــه يتميز بخاصية 
الشــحن الرسيع ويدعــم تقنية شــبكات الجيل 
الخامس 5G مام يتيح لك االستمتاع باألشياء التى 

تحبها بسهولة ورسعة.
وعــالوة عــىل ذلــك، فــإن خاصيــة التجميــل 
 PORTRAIT BEAUTIFICATION VIDEO
التــى صممتهــا OPPO ألول مــرة للفيديوهات 
تســتخدم الذكاء االصطناعى إلكتشــاف ما يصل 
اىل ۱۹٤ نقطــة رئيســية ىف الوجــه، مــع تطبيــق 
ُمعالجة ُمخصصة تســاعدك عــىل الظهور مبظهر 
متألق وبجامل طبيعي. فضاًل عن وجود التقنيات 
 FLASH املتطــورة حيث تقــدم الرشكة شــاحن
وشــاحن   RENO5 اإلصــدار  ىف  واط   5۰ بقــوة 
اإلصــدار  ىف  واط   65 بقــوة   SUPERVOOC2.0
5G RENO5، وشاشة AMOLED مبعدل تحديث 
۹۰ هرتز ودعم شبكات الجيل الخامس ىف اإلصدار 
يــأىت  الهاتــف  أن  إىل  باإلضافــة   .5G  RENO5
بتصميم أنيق وخفة وزن ومتوفر بلونني مذهلني 
ىف إصــدار RENO5 وإصدار 5G RENO5. ويعترب 

هاتف RENO5 هو الرفيــق املثاىل ملحبى األناقة 
واملوضة حول العامل.

وأعربت »إيف هــان«، ُمديرة العالمة التجارية 
لـOPPO ىف مرص، عن ســعادتها بتقديم سلســلة 
هواتــف RENO5 الجديدة وقالت هان »اليوم، مل 
يعــد الهاتف الذىك مجرد أداة لتســجيل لحظاتنا 
وذكرياتنا، بل أصبح رشيك مُيّكننا من رسد وأرشفة 
القصص التى ال ُتنىس والتى نشاركها مع أصدقائنا 
وعائلتنــا«. ». كــام أضافــت »من خــالل التقنية 
الثوريــة للكامــريا املوجــودة ىف كل مــن األجهزة 
والتطبيقات، يتيح هاتف RENO5 للمستخدمني 
القدرة عىل إضفاء األلوان للعامل بطريقة ســحرية 
بأســلوبهم املميز. ومن خــالل التقاط صور رائعة 
بســهولة ىف الفيديــو أو ىف الصورة، ليــاًل أو نهارًا، 
تتيح لنا سلســلة هواتف RENO5 تصوير حياتنا 

من منطلق شعارنا » حياتك ىف صورة

اســتعرض  املهندس وليد خليل، رئيس مجلس 
إدارة رشكــة نيــو بــالن للتطويــر العقــاري، أبرز 
إنجازات الرشكة خالل العام املايض وما تم تحقيقه 
ضمن خطتهــا التنفيذية والتســويقية رغم أزمة 
كورونــا، كام وضعــت الرشكة خطــة قوية خالل 

للعام الجاري الستكامل ما تم إنجازه .
وأضاف  خليل أن الرشكة نجحت يف تحقيق 2.8 
مليــار جنيه مبيعات تعاقديــة مبرشوعاتها خالل 
العامني املاضيني متثل نحو 2300 وحدة مبرشوعات 
متنوعــة، موضحا أنه تم تحقيــق 1.٤ مليار جنيه 

خالل 2020 فقط.
كبــريا ىف  إنجــازا  الرشكــة حققــت  إن  وقــال 
مرشوعاتهــا الحاليــة عىل املســتوى التســويقى 
والتنفيــذ حيــث تم تســويق أكرث مــن 90 ٪ من 
مرشوع »ســريانو« والذي تنفذه الرشكة بالعاصمة 
اإلدارية الجديدة، وبلغت نســبة التنفيذ أكرث من 
60٪ ويقع يف الحي السكنى السابع R7 بالعاصمة 
اإلدارية عىل مســاحة 15 فدان ويتضمن نحو 600 
وحدة، مبســاحات متنوعة ترتاوح بني 80 و 200 مرت 
للوحدة، باإلضافة إىل الجزء التجارى الذى يتضمنه 

املرشوع.
كام ســوقت الرشكــة 50٪ من مــرشوع جرنفيا 

التجارى بالعاصمة اإلدارية.
وأضــاف االنتهــاء من تســويق نحــو 60 ٪ من 
وحــدات مــرشوع »إيليفــن«  وتجــاوزت نســبة 
التنفيــذ الـــ30 ٪ باملــرشوع، وهــو مــول تجاري 
عىل مســاحة 6500 مرت مربــع بحى املال واألعامل 

بالعاصمة اإلدارية الجديدة.
وأشــار إىل أنه تم االنتهاء من تســويق املرحلة 
األوىل بالكامل مبرشوع »إيكال« والذي يتم تنفيذه 
بنظــام الرشاكــة مــع محافظــة بورســعيد، وهو 
مــرشوع ســكني يقع عــىل مســاحة ٤0 ألف مرت 
ويضم 350 وحدة سكنية، موضحا أن املرشوع يتم 

تسويقه عىل ٤ مراحل.
وأوضــح أنه تم بيع نحــو ٤0 ٪ مبرشوع »أتيكا« 
من إجاميل وحدات املرشوع وبلغت نسبة اإلنجاز 
حــوايل 30 ٪، وهو مــرشوع ســكني متكامل يقع 
بالعاصمة اإلدارية الجديدة عىل مساحة 35 فدانا 

ويتــم تنفيذه عىل ٤ مراحل ومن املخطط االنتهاء 
منه يف 2023.

وأكــد أن الرشكة حافظت عىل اســتمرار العمل 
خــالل 2020، مــع اتخاذ كافــة التدابــري االحرتازية 
للوقاية من كورونا وقامت بتدشــني حفل مبناسبة 
مرور عامني عىل تأســيس الرشكة، كام شــاركت يف 
العديــد من الفعاليــات الهامة بالســوق وأبرزها 
معــرض ســيتي ســكيب العقاري وتدشــني حفل 
مبناســبة إطالق املرحلــة األوىل مبــرشوع »ايكال« 
مبحافظة بورســعيد، باإلضافــة إىل توقيع اتفاقية 

لتطوير ساحة مرص باملحافظة.
وتابــع أن »ســاحة مرص« عبــارة عــن حديقة 
باملحافظة، وتضم متثال أيقوين بارتفاع 17 مرتاً مع 
كامل التطوير لحديقة التاريخ تحت اســم ساحة 
مرص لتتامىش مع التوجه العام للدولة يف التطوير 
والتحديث عيل كافة األصعدة عىل قناة الســويس 
وتــراه كافة الســفن التي متر مــن القناة وذلك يف 

إطار املسئولية املجتمعية للرشكة.
وأضــاف أن العام املايض شــهد تعدد التحديات 
لكافــة القطاعــات االقتصادية يف العــامل بالكامل 
ويف مرص أيضا ولكــن القطاع العقاري أثبت قدرة 
وصمــود معهوديــن عنــه باعتباره أحــد أعمدة 
االقتصــاد املحــيل، وحافظ الســوق العقاري عىل 
اســتقراره وبقائــه وحركة مبيعات نشــطة خالل 

العام املايض.

كشفت دراســة أعدتها رشكة أب ترين للتطوير 
العقــارى حــول »معــدل ارتفــاع أســعار اإليجار 
للوحــدات اإلدارية ىف منطقــة التجمع الخامس« 
عن ارتفــاع معدالت اإليجار ىف شــارع التســعني 
الشــامىل مبنطقــة التجمــع الخامــس ىف القاهرة 

الجديدة بنسبة 13 ٪ خالل 2020.
قال مســعد السيد شنهاب، رئيس مجلس إدارة 
رشكــة أب تــرين للتطويــر العقاري، إن الدراســة 
التــى أعدتها الرشكــة ركزت عــىل متابعة معدل 
ارتفاع األســعار خالل العامني املاضيني وبالتحديد 
للمرشوعات اإلدارية ىف شــارع التســعني الشامىل 

بالتجمع الخامس.
وأوضح أن معدالت اإليجــار ىف عام 2019  بدأت 
مــن ٤00 جنيه/مــرت ووصلــت إىل 800 جنيه /مرت، 
فاإليجار الشهرى ملكتب إدارى مبساحة 100م كان 
يبــدأ من ٤0 ألف جنيه ويصــل إىل 80 ألف جنيه 
ا حســب موقع املــول اإلداري، ثم ارتفعت  شــهرًي
بنسبة 13٪ ىف سنة 2020 لتبدأ من ٤50/ مرت وتصل 
إىل 900 جنيه / مرت أى أن اإليجار الشــهرى ملكتب 
إدارى مبســاحة 100م كان يبــدأ من ٤5 ألف جنيه 
ويصل إىل 90 ألف جنيه شهرًيا حسب موقع املول 

اإلداري.
وأشــار إىل أنــه مبتابعــة معدل االرتفــاع خالل 
الســنتني الســابقني، فإنه من املتوقــع أن ترتفع 
نســبة اإليجار مبا يرتاوح بني 13 و 15 ٪ خالل 2021، 

فالوحــدة اإلداريــة مبســاحة 100م والتى كان يتم 
ا ستصبح 52 ألف  تأجريها بـ ٤5 ألف جنيه شــهرًي
جنيه ونفس املســاحة مبوقع أكــرث متيزا كانت 90 
ا سيصل اإليجار بها إىل 10٤ آالف  ألف جنيه شهرًي

ا. جنيه شهرًي
وأكــد أنــه مــع بــدء تشــغيل املرحلــة األوىل 
بالعاصمــة اإلدارية الجديدة ومــع اكتامل تنمية 
مدينــة القاهــرة الجديدة فــإن ارتفاع األســعار 
متوقع بشــكل كبري لكل أنواع الوحدات العقارية 
وبالتحديــد اإلداريــة وذلــك مع حاجــة أصحاب 
الرشكات لالنتقــال ملناطق أكــرث تنظيام واكتامال 

للتنمية.

انضمت لرعاة مسابقة »األفضل« لأللعاب الفردية والجماعية

من منطلق شعارنا » حياتك فى صورة

الشركة حققت 2.8 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتها خالل عامين

مع بدء تشغيل المرحلة األولى للعاصمة اإلدارية

OPPO تُطلق أحدث إصدارتها الى سلسلة هواتف 
Reno5 5 وG Reno5 من خالل Renoالـ

»نيو بالن للتطوير« تستعرض إجنازاتها خالل 2020 
وحتقق 1.4 مليار جنيه مبيعات مبشروعاتها العام املاضى

»أب تيرن للتطوير« تتوقع ارتفاع إيجار الوحدات 
اإلدارية بالتجمع اخلامس 15% فى 2021 

أعلــن » رضا عبــد القادر رئيــس مصلحة 
الرضائــب املرصيــة  » عــن افتتــاح عرشين 
منفــذ )شــباك ( بقاعة كبرية مببنــى الخزانة 
العامة وذلــك لتقديم التوعية والدعم الفنى 
للممولــني أثنــاء موســم تقديــم اإلقــرارات 
الرضيبية ، وتقديم خدمة اإلرشــاد الرضيبى 
لهــم بكافة األمــور الرضيبية خالل موســم 
اإلقرار الرضيبى، وحل كافة املشكالت وتذليل 
العقبــات  التى قــد تواجههم عنــد تقديم 
ــا ، موضًحا أن  إقراراتهــم الرضيبيــة إلكرتونًي
هذه املنافذ املوجودة مببنــى الخزانة العامة 
قد تــم دعمها بأجهزة حاســب آىل وشــبكة 
إنرتنت ، وتم توفــري عاملني عىل درجة عالية 
مــن الكفــاءة والفعالية لتقديــم كل الدعم 
للممولني ، وتم تجهيز هذه القاعة خالل فرتة 
وجيزة جدا ، وهذه املنافذ العرشون موجودة 
مببنى مصلحة الخزانة العامة بتقاطع شارع 
منصــور مع شــارع اســامعيل أباظــة بجوار 

محطة مرتو أنفاق سعد زغلول .
   و أشــار » عبــد القــادر » إىل أن مصلحة 
الرضائــب تســابق الزمــن لتوفــري خدمــات 

متميزة للتيســري عىل املمولني ومســاعدتهم 
ا  ا ، الفًت لتقديم إقراراتهم الرضيبيــة إلكرتونًي
إىل أن افتتــاح وتجهيز هــذه القاعة يأىت من 
سعى كل من وزارة املالية ومصلحة الرضائب 
املرصيــة  لتوفري خدمات متميــزة للممولني 
خالل موسم تقديم اإلقرارات الرضيبية الحاىل 
، والتســهيل عليهم من خالل الســعى لفتح 
العديــد من املنافذ خــالل الفــرتة القادمة ، 
والتى يستطيع املمولون من خاللها الحصول 
عىل الدعــم الفنى والتوعيــة الالزمة ، وحل 
املشــكالت التى قــد تواجههم عنــد تقديم 
ــا  ، خاصة مع  إقراراتهــم الرضيبيــة إلكرتونًي
صــدور قرار وزيــر املالية رقم ) 296( لســنة 
2020 بإلزام املمولني من األشخاص الطبيعيني 
ــا ،  بتقديــم إقراراتهــم  الرضيبيــة  إلكرتونًي
موجًها الشــكر لإلدارة املركزية للحاسب اآلىل 
قيــادة وعاملني عىل ما يقومون به من جهود 
مكثفة والعمل ليل نهار من أجل تذليل كافة 
العقبــات وتجهيز قاعــة الخزانة العامة ،وما 
بها من منافذ وتوفري أجهزة الحاسب وشبكة 
إنرتنت لتقديم الدعم الفنى الالزم للممولني 

خالل موسم اإلقرارات الرضيبية ، مشريًا إىل أن 
الجهود مازالت مســتمرة لتجهيز املزيد من 

املنافذ خالل الفرتة املقبلة .
وأشــار » رئيــس مصلحــة الرضائــب » إىل 
ملصلحــة  املتكامــل  االتصــاالت  مركــز  أن 
الرضائــب يتلقــى استفســارات املمولني عرب 

الخــط التليفوىن الســاخن »16395«، والربيد 
 ،INFO@ETA.GOV.EG« اإللكــرتوىن 
ويتفاعل معها بشكل فوري؛ مبا ُيسهم ىف بناء 
الوعى الرضيبي، وتذليل أى عقبات قد تواجه 
املجتمع الرضيبــي، عىل النحو الذى ُيرســخ 
ــال وامُلثمر مع املجتمع  ركائــز التواصل الفعَّ

الرضيبى .
وىف ذات السياق أوضحت سناء عبد املنعم 
رئيس اإلدارة املركزية للحاسب اآلىل أن رئيس 
مصلحة الرضائب قــد قام بإصدار قرار بندب 
مجموعة متميــزة ذات كفاءة وفعالية عالية 
من العاملني للعمل مبنفذ الخزانة العامة من 
أجل تقديم خدمــات الدعم الفنى للممولني 
عــىل منظومــة االقــرارات االلكرتونيــة أثناء 
موســم تقديم اإلقــرارات الرضيبية ،مشــرية 
إىل أن مصلحــة الرضائــب املرصيــة تعمــل 
عىل قدم وســاق من اجل تجهيــز املزيد من 
منافــذ الدعــم الفنى للممولــني ىف مختلف 
املحافظــات ، وذلك للتيســري عــىل املمولني 
،وتقديــم التوعية الالزمة لهم ومســاعدتهم 

أثناء تقديم اقراراتهم الرضيبية .

افتتاح عشرين منفذ )شباك ( بقاعة كبيرة مببنى اخلزانة العامة لتقدمي 
الدعم واالرشاد الضريبى للممولني أثناء موسم تقدمي اإلقرارات الضريبية

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية :

 نسابق الزمن لتوفير خدمات متميزة للتيسير على الممولين ومساعدتهم لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونًيا

algotech Egypt تطلق نظام رقمي جديد 
حلل مشكلة »الطوابير« واحلد من التجمعات

أعلنــت رشكــة ALGOTECH EGYPT ، الرشكــة الناشــئة يف 
الحلول الرقمية، عن إطالق نظامهــا الرقمي الجديد إلدارة قوائم 
انتظار العمالء »الطوابري« بشكل افرتايض، ويهدف النظام إىل توفري 
وقت وجهد العمالء، والحفاظ عىل صحتهم وسالمتهم، والحد من 

االختالط والتجمعات يف ظل استمرار تفيش فريوس كورونا.
 ويواجــه العمالء يف الوقت الحايل تحديات كثرية عند انتظارهم 
للحصول عىل خدمة معينة، من حيث عدم وجود تباعد اجتامعي 
اثناء االنتظار الطويل باإلضافة ايل اســتنزاف الوقت، كام يشــكل 
األمر تحدي بشــكل خاص للعمالء من كبار الســن أو ذوي الهمم 

لعدم قدرتهم عىل االنتظار بشكل طويل.
 ويف هذا السياق، رصح األستاذ طارق عبد الغفار، رئيس مجلس 
إدارة رشكــة ALGOTECH EGYPT ، أن الرشكــة تــم إنشــاؤها 
ــا العتامد نظــام الطابور الرقمي، ونحن مؤمنون مبســتقبل  حديًث
الرقميــة يف مرص وبثقة القطاعي الحكومي والخاص يف اســتخدام 
وتطبيق النظام عىل نطاق واســع للحفاظ عىل التباعد االجتامعي 
ولتجنــب انتشــار فريوس كوفيــد 19، خاصة عقــب النجاح الذي 
حققــه النظام بالفعل يف أوروبا وبعــد الحصول عىل حق االمتياز 

من أوروبا لنظام الطابور الرقمي.
 كام أضاف عبد الغفار أن نظام الطابور ســهل االستخدام حيث 
يتيح ملســتخدميه الدخول عىل النظام وتســجيل وقت وصولهم 
ويقوم النظام بحســاب وقت االنتظار وعنــد اقرتاب دورهم يقوم 
النظام بإرســال رســالة نصية لهــم، ليوفر الوقــت واملجهود عىل 

العمالء.
وقد أطلقــت رشكــة ALGOTECH EGYPT نظامها الجديد 
للطوابــري االفرتاضية لتعزيــز تجربة العمالء وتوفــري أكرث من 30 
مليون دقيقة يقضيها العمالء يف طابور االنتظار، وقد أثبت النظام 
الــذي تم تجربته عاملًيا يف أوروبا وآســيا، قدرته عىل توفري تجربة 

خدمة عمالء سلسة وفعالة

كشف أحمد عوف، رئيس مجلس 
إدارة رشكة عوف مــرص للصناعات 
الغذائيــة املالكة للعالمة التجارية 
»أبوعــوف«، أن الرشكة تســتهدف 
تحقيق معــدالت تصديرية بقيمة 
5 مليــون دوالرعــن طريــق فتــح 
أســواق جديــدة يف شــامل أفريقيا 
ورشق أوروبــا، موضًحــا أن الرشكة 
تــدرس افتتــاح 20 فرًعــا جديًدا يف 
مختلــف أنحــاء الجمهورية خالل 

الفرتة املقبلة.
وقــال عــوف، إن زيادة التوســع 
الخارجي وتعزيــز حجم الصادرات 
ألسواق جديدة هو الهدف الرئييس 
من املشاركة يف معرض »جلف فود« 
املقــرر إقامته يف ديب خــالل الفرتة 
مــن 21- 25 فرباير الجاري، مشــريًا 
إىل أنها املشــاركة السادسة يف هذا 
املعرض العاملي والتي  نســعى من 
خاللها دراســة الفرص االستثامرية 
الحقيقيــة التي ميكــن من خاللها 
تحقيق أهداف التصدير إىل الخارج 
وجلب مزيًدا مــن العملة الصعبة 

للسوق املرصية.
الرشكــة  أن  عــوف،  وأضــاف 
تســتهدف يف هــذا اإلطــار، زيادة 
حجــم اإلنتــاج يف مصنعيها، ورفع 
معــدل إنتاجيــة مصنــع القهــوة 
بالعــارش من رمضــان، وكذلك فتح 
منوًها  ــا،  قريًب لوجيســتي  مركــز 
بأنه ســيتم طرح منتجات جديدة 
مثل »ســحارة دياليتس«، وهو بلح 
باإلضافــة  بالشــيكوالتة،  مغلــف 
إىل نــوٍع آخر لبلح محشــو باللوز 
ومغلف بالشيكوالتة، وذلك بهدف 

تعزيــز إنتاجيــة الرشكة وســعيها 
احتياجــات وتطلعات  لتقديم كل 
وجميــع  مــرص  يف  املســتهلكني 
األسواق التي تتواجد فيها منتجات 

الرشكة املرصي
وأكــد عوف، أن الطفــرة الكبرية 
التــي حققتهــا الــرشكات املرصية 
العاملة ىف مجال صناعات األغذية، 
جعلــت املنتــج املــرصي منافســا 
قويا لغريه مــن العالمات التجارية 
العاملية، األمر الذي نسعى لتعزيزه 
مــن  املزيــد  إىل  والوصــول  ــا  دامئً

األسواق العاملية. 
جدير بالذكر، أن رشكة عوف مرص 
الغذائية املالكــة للعالمة التجارية 

»أبو عوف« هي رشكة مرصية رائدة 
ىف مجال املكرسات والفواكه املجففة 
والتمور املرصية والقهوة والوجبات 
الصحية  األطعمة  وكذلك  الخفيفة، 
الطبيعيــة، ومتتلــك أكرث مــن 170 
أنحــاء  جميــع  ىف  توزيــع  منفــذ 
السيارات  الجمهورية، وأسطول من 

للتوزيع يصل إىل 80 سيارة.
ويعد معــرض الخليــج لألغذية 
– جلــف فود، أكــرب معرض تجاري 
ســنوي لألغذيــة واملرشوبات عىل 
مســتوى العامل، حيــث يقوم بدور 
محــوري يف تعزيز الــدور الريادي 
للرشق األوســط يف األجندة العاملية 

لألغذية.

»أبو عوف«: نستهدف حتقيق معدالت 
تصدير بقيمة 5 مليون دوالر خالل 2021 

أحمد عوف«: فتح 2٠ فرًعا جديًدا بالجمهورية ومركز لوجيستي قريًبا في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي

نشارك في معرض »جلف فود« لزيادة التوسع 
الخارجي ودراسة الفرص االستثمارية 
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

مارس ٢٠٢١ تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح ١٠األثنين
السيسى – رئيس جمهورية مصر العربية 

يقام معرض ومؤتمر »ذا ريل جيت« 
للعقارات ألول مرة فى مصر وذلك فى 

الفترة من 25 - 27 مارس المقبل بمركز 
مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة

متاشــيا مع رؤية الدولــة لدعم ريــادة األعامل كأحد 
املحركات الرئيســية للنمــو االقتصــادي، أطلقت رشكة 
 )EEA( »جوائــز »ريــادة األعــامل ىف مــرص ،IEVENTS
والتى تســعى الرشكة من خاللها ملســاندة رواد األعامل 
املرصيــني ىف مختلف املجاالت. ومن املقرر أن يقام حفل 
توزيــع الجوائز شــهر مايو 2021 ليتم تكريــم أبرز رواد 
األعامل وأصحاب املرشوعــات تقديرًا لجهودهم بحضور 

نخبة من أكرب خرباء االقتصاد وريادة األعامل ىف مرص.
 )EEA( »وتوفــر احتفالية »ريــادة األعامل ىف مــرص 
فرصة للشــباب للتواصل مع رائدى املجــاالت املختلفة 
ومع أصحاب املرشوعات األخرى مام ســيعزز من عملية 
االبتــكار، وسيشــجع عىل ظهــور جيال جديــدا من رواد 

األعامل.
وتعليقا عــىل إطالق جوائز »ريــادة األعامل ىف مرص« 
)EEA( رصح عمــرو منــىس الرئيــس التنفيــذى لرشكة 
I-EVENTS، أن مــرص تشــهد ثورة شــبابية ىف االبتكار 
وريــادة األعامل، ولذلك كان إطالق جوائز »ريادة األعامل 
ىف مــرص« )EEA( أمرا حتميــا نابع من إمياننــا بأهمية 
االحتفــال بتلك الكــوادر الناجحة التــى أثبتت جدارتها  
ووصلوا للقمة ىف مجاالتهــم، وأصبحوا قدوة يقتىض بها 
ونأمل أن تصبح EEA مصدرا إللهام للمزيد من الشباب 
وأصحــاب املرشوعات، وأن يتطلع جيــال جديدا من رواد 
األعامل إىل EEA باعتبارها فرصة تواصل ومنصة ناجحة 

تجمعهم بأصحاب الخربة ورواد املجاالت املختلفة.«
وتعترب جوائز »ريادة األعامل ىف مرص« )EEA( ســابقة 
أوىل من نوعهــا لالحتفال والتقدير بأبــرز رواد األعامل، 
وتضم اللجنة االستشارية الخاصة بجائزة »ريادة األعامل 

ىف مــرص« )EEA( مجموعــة مــن أكــرب خــرباء االقتصاد 
وريادة األعامل ىف مرص، وتساهم اللجنة ىف إدارة وتنظيم 
الجوائــز مــن خــالل مشــاركتهم بخرباتهم الســابقة ىف 
مجال تشــجيع ومســاندة رواد األعامل. وتتمثل اللجنة 
ىف أحمد الســويدي، الرئيس التنفيذى لرشكة الســويدى 
 BPE اليكرتيك ، عالء الدين سبع، الرشيك املؤسس لرشكة
PARTNERS ، أحمد حبيب ، الرئيس واملدير التنفيذى 
لرشكــة HARVEST HOLDINGS والعضــو املؤســس 
لرشكة EO CAIRO، حســني الرفاعي، الرشيك املؤسس 
والرئيس التنفيذى لرشكة انرشــيا للهندســة و التجارة ، 
دينا املفتى مؤسسة إنجاز مرص، ونيفني الطاهري، رئيسة 
مجلــس إدارة دلتا شــيلد لالســتثامر، وأنىس ســاويرس، 
 ،HOF CAPITAL الرشيك املؤسس والرشيك اإلدارى ىف
وثريــا إســامعيل، املديــرة التنفيذية ملؤسســة مينتور 
العربيــة، ووائــل الفخــراين، الرئيس التنفيــذى لرشكة 

أومنيكس الدولية.
وتم إطالق املوقع الرسمى للحفل ىف 2٤ فرباير الجارى 
للكشــف عن الجوائــز وتقديم املرشــحني طلبات عرض 
مرشوعاتهم. وســتضم املســابقة أكرث من 15 تصنيفات 
منها: الهندسة املعامرية والتصميم، األزياء واملجوهرات، 
التجــارة اإللكرتونيــة، التعليــم، الصحــة البدنية ومنط 
الحياة الصحية، األغذية واملرشوبات، الخدمات اإلعالمية 
واإلعالنية، وريادة األعامل االجتامعية، والسياحة، والجيل 
الثــاىن من عائــالت رواد األعامل باإلضافــة اىل املزيد من 
املجــاالت. ويتم تقديم املرشوعات عرب املوقع الرســمي، 
والتى سيتم تقييمها من قبل مجموعة من أعضاء لجنة 
التحكيــم الخاصة بــكل مجال، والتى تتكــون بحد أدىن 

من ثالث أعضــاء، وتم بالفعل اختيارها من قبل مجلس 
استشــارى مكون من كبار القــادة ىف املجاالت املختلفة، 
وســتتمكن هذه اللجنة االستشــارية من خــالل جوائز 
EEA من مســاندة هؤالء الشــباب من خالل خرباتهم ىف 
املجاالت املتنوعة، وتعزيز قدراتهم للوصول إىل أحالمهم. 
وتــأىت جوائــز EEA برعايــة رشكــة انرشــيا ىف مجال 
التنميــة العقاريــة والتى تنفــذ العديد من املشــاريع 
ا منها بدور ريــادة األعامل لتحقيق  ىف مرص، وذلــك إمياًن
للتنمية االقتصادية ىف مرص، وقال حسني رفاعي، الرشيك 
املؤســس والرئيــس التنفيذى لرشكة انرشــيا للهندســة 
والتجارة، ىف هذا الســياق »إننا نســاند ونؤمن مبساعى 
الجائزة لتشجيع األفراد املوهوبني ألن هذا يعكس قيمنا 
الخاصة ىف املســاعدة عىل تطوير وتشجيع ريادة األعامل 

ىف مرص.«
وعالوة عىل ذلك؛ ســتقوم رشكات اورنج و بيبســيكو 

برعاية األحداث كرشكاء راعيني.
وبهــذه املناســبة قال املهنــدس يارس شــاكر الرئيس 
التنفيــذى والعضو املنتدب لرشكــة اورنج مرص » نؤمن 
متامــاً ىف اورنــچ  بالــدور املهم والتأثــري الكبري للرشكات 
الناشــئة ورجال األعامل ليس فقط عىل أنفســهم ولكن 
ا ما يلهمنــا رواد األعامل  أيًضــا عىل املجتمــع ككل. دامئً
والرشكات الناشــئة الناجحة ويجعلوننا ســعداء للغاية 
خاصــة عندمــا نلمس مــدى تأثريهــم عــىل مجتمعنا 

واقتصادنا .
ا باختيارنا هذا املسار لدعم  وأضاف شاكر«نفتخر دامئً
رواد األعامل الواعدين والعمل معهم ملشاركة أحالمهم ، 
ودعم تطلعاتهم لنشهد ىف النهاية  نجاحاتهم الكبرية«.

اعــرب محمــد شــلباية، رئيــس مجلــس إدارة رشكة 
بيبســيكو مرص عن ســعادته برعاية احتفاليــة »ريادة 

EEA »األعامل ىف مرص
إمياناً من رشكة بيبسيكو بأهمية دعم الشباب املرصى 
كركيزة أساســية لتحقيــق تنمية اقتصادية مســتدامة، 
مؤكداً أن دعم أفكار الشــباب وريــادة األعامل يعد أحد 
أهم أولويات رشكة بيبســيكو مرص والذى يأىت متاشيا مع 
اســرتاتيجية الرشكة العاملية »الفوز الهادف« التى تقوم 
عــىل تطبيق مفهوم »خلق القيمة املشــرتكة«.  كام يعد 

EEA دعم بيبسيكو  لجوائز
ليس األول من نوعه، ولكن للرشكة باع طويل ىف دعم 
الشــباب املرصى  من خــالل مبادراتنا الرائــدة ىف مجاىل 

ريادة االعامل و الرياضة.

جائزة »ريادة األعمال فى مصر« )EEA( لتكرمي واالحتفال بأبرز رواد األعمال فى أكثر من 15 صناعة مختلفة 

ىف ظل ما ألقت به أزمة فريوس كورونا املستجد من 
تحديات كربى أثرت عىل العامل أجمع وطالت تداعياتها 
الوضــع االقتصادى العاملــى ككل ومن ضمنه االقتصاد 
املــرصي، تنعقــد احتفاليــة »BT100” - الحدث األهم 
واألكرب مبجتمع املال واألعامل ىف مرص- خالل شهر مارس 
2021، لتقييم تجربة االقتصاد املرصى خالل أزمة كورونا 
واإلشــادة بالقطاعات األكرث صموًدا ونجاًحا خالل العام 
املاىض وســط تداعيات األزمة لتكرم الفعالية الرشكات 
والكيانات االقتصادية الكربى وما حققته من نجاحات 

خالل ذروة انتشار الفريوس.
وتأىت النسخة الرابعة ىف عام 2021 وسط اهتامم بالغ من 
العاملني بالقطاعات االقتصاديــة املختلفة بعد أن حقق 
االقتصاد املرصى منواً ملحوظاً وأصبح بشــهادة املؤسسات 
املاليــة الدولية ضمــن أكــرب 3 اقتصادات عىل مســتوى 
العــامل تحقيقاً ملعدالت منو مرتفعة خالل جائحة كورونا، 

انعكاساً للنتائج اإليجابية لربنامج اإلصالح االقتصادي.
ويأىت توقيت االحتفالية هذا العامل كرتجمة حقيقية 
للوقوف عىل مــا حققته قطاعات األعــامل واالقتصاد 
خــالل الســنوات املاضية، وقد حظــت االحتفالية عىل 
مدار الســنوات الســابقة عــىل رعاية مجلــس الوزراء 
املــرصي، تكلياًل لجهودهــا ىف دعم الــرشكات واألفراد 

املؤثرين ىف مجتمع األعامل واالقتصاد مبرص وتســليط 
الضوء عــىل انجازاتهم ىف مختلف املجــاالت والجهود 
املبذولة التى حققتها الدولة مبختلف قطاعاتها، وذلك 
ا مع خطى الدولة ىف خطة اإلصــالح االقتصادى  متاشــًي

ورؤية مرص 2030. 
ومن املقرر أن تشــهد االحتفاليــة هذا العام حضور 
عدد كبري من الوزراء والشــخصيات العامة وكبار رجال 
األعامل ومســئوىل كربى املؤسســات االقتصادية ويتم 
اختيار الشــخصيات والــرشكات للتكريم عن دورها ىف 
دعم االقتصــاد املرصي، من خالل لجنــة تحكيم تضم 
نخبة من خرباء االقتصاد وقادة الرأى وذلك وفًقا ملعايري 
مدروســة وبناء عىل بحث ومنهجيــة وضعتها اللجنة 
للتوصــل إىل قامئة املرشــحني والفائزيــن، تتوافق مع 

معايري الدولة للتطوير واإلصالح.
 وتنظم احتفاليــة »BT100« رشكة »POD« الرائدة 
ىف العالقات العامة واإلعالمية، وقد شــهدت االحتفالية 
ىف نســختها الســابقة حضــوراً الفتاً مــن العديد من 
الوزراء، باإلضافة إىل نخبة من رؤســاء البنوك والهيئات 
الحكومية وأعضاء الربملان وحشد كبري من رجال األعامل 
ومســئوىل أكرب الرشكات العاملة ىف قطاعات الخدمات 

املالية، واالستثامر، والبنوك، والصناعة، والعقارات.

تعاقدت مجموعة » النيــل واألهرام » العقارية 
مــع كريم مأمــون لتــوىل منصب رئيــس القطاع 
التجارى للمجموعة بالتزامن مع تجهيز املجموعة 
إلطالقها أكــرب مرشوع تجارى إدارى مبنطقة األبراج 

ىف العاصمة اإلدارية الجديدة .
وشــغل كريــم مأمون منصــب رئيــس القطاع 
التجــارى لرشكة إيــدج القابضة ونجــح خالل تلك 
الفــرتة ىف تحقيــق نجاحات مبرشوعــات الرشكة ىف 
العاصمــة اإلداريــة الجديــدة وبرز إســم » كريم 
مأمــون » كأفضل رؤســاء القطاع التجــارى خالل 
الســنوات األخرية بخالف خربته ىف القطاع العقارى 

والتى تجاوزت 15 عاما .
وتوىل مأمون عددا من املناصب ىف كربى الرشكات 
العقارية العربية واملحلية والتى تعمل ىف الســوق 
املــرصى ومنها مجموعة الفطيــم اإلماراتية ورشكة 
املعــادى للتنميــة العقاريــة ومجموعــة الخراىف 

الكويتية .
وقــال كريــم مأمــون رئيــس القطــاع التجارى 
ملجموعة النيل واألهرام العقارية إنه يسعى خالل 
الفــرتة املقبلة لتحقيق نقلة جديــدة للمجموعة 
داخل العاصمة اإلدارية  الجديدة بالتزامن لتجهيز 
طــرح مرشوع جديــد منطقة االبــراج ىف العاصمة 

اإلدارية الجديدة 
أوضح مأمــون أن مجموعة النيل واألهرام متتلك 
محفظــة مرشوعــات تتجــاوز 100 مرشوعا مبدينة 
القاهــرة الجديــدة متكنهــا للمنافســة بقــوة ىف  
العاصمة اإلدارية خاصة إنها ستطلق منتج عقارى 
جديد مبواصفــات غري تقليدية وســتكون مفاجأة 

للسوق .

أضاف مأمون أن الســوق العقارى يحتاج ألفكار 
جديــدة ومبتكــرة خاصــة ىف األنشــطة اإلداريــة 
والتجارية والفندقية والتى يســعى مع املجموعة 

لتقدميه للسوق خالل الفرتة املقبلة. 
لفــت مأمون إىل أن املنافســه لن تكون ســهله 
ولكنه بالتعاون مع فريــق العمل ومجلس اإلدارة 
ممثــال ىف املهنــدس محمــد طاهر رئيــس مجلس 
اإلدارة واملهندس محمــود طاهر الرئيس التنفيذى 
للمجموعة لتقديم مرشوع مختلف متاما للعميل 

راغبى االستثامر والسكن .
أرجأ مأمون اإلفصاح عن تفاصيل املرشوع الجديد 

لحني االنتهاء من كافة اإلجراءات والتعاقدات .
 أكد رئيس القطاع التجارى أن الرشكات العقارية 
ذات املــالءة املالية القوية واملنتج العقارى الجديد 
وســابقة األعــامل ميكنها املنافســه وكســب ثقه 

العمالء وتقديم إضافه جديدة للقطاع.

أعلنت رشكة املنارة لإلستثامر السياحى والعقارى 
إطالق منتجع » بيالفينتو »  عىل مســاحة 65 فدان  
ىف الجاللة بالعني الســخنة بأســتثامرات ٤ مليارات 

جنيه . 
وقال محمود عمر عضو مجلس إدارة رشكة املنارة 
لإلستثامر الســياحى والعقارى أن الرشكة تستهدف 
من خالل » بيالفينتو«  تقديم منتج سياحى متميز 
متكامل الخدمــات ليمثل انطالقــة مثالية للرشكة 
ىف الســوق ونقطــة البداية  نحو تنفيــذ املزيد من 
املرشوعات املميزة خالل املرحلة املقبلة ، مشــرياً اىل 
ان الرشكــة مهتمة بتنفيذ مرشوعــات  مبدن الجيل 
الرابــع ملواكبة خطة التنمية والتعمــري املتنبأة من 
الدولة والاميانها مبسؤولية القطاع الخاص ىف التعاون 

يداً بيد مع الدولة لتنفيذ خطة التنمية 2030 . 
وأوضــح أن الرشكــة بــدأت بالفعــل ىف االعــامل 
االنشائية مبرشوعها بالجاللة وقد حرصت عىل انجاز 
أكــرث مــن ٤0 ٪ من انشــاءات املنطقة الشــاطئية » 
بيالفينتــو »  قبل اطالقه للتســويق لتأكيد الجدية 
وارضــاء العمالء ، ومن املقرر بدء التســليم املرحلة 

االوىل باملرشوع نهاية 2022.
وأضــاف أن » بيالفينتــو«  يشــتمل عىل وحدات 
مبســاحات متنوعــة ومواصفات تتــالءم احتياجات 
العمــالء ىف التوقيت الحــاىل باالضافــة اىل خدمات 
مميــزة تضمن اســتمرارية الحياة باملــرشوع طوال 
ايام الســنة وتؤهله ليصبح مبثابة سكن دائم  وليس 

موسمى . 
ويضم منتجع » بيالفينتو«  1100 وحدة  مقسمة 
اىل شاليهات وفيالت من 90 اىل 220 مرت تسلم كاملة 
التشــطيب وباعــىل املواصفات التى تــرىض جميع 

االذواق. 
وأوضح ان املرشوع يتسم بواجهة شاطئية ٤00 مرت 
وتقام جميع الوحدات  عىل مستوى واحد عىل شكل 

حــرف »U »  لتتمتع باطاللة مبارشة عىل البحر كام 
يضــم » بيالفينتو » فندق ســياحى ونادى اجتامعى 
وخدمات ترفيهية وتجارية  باالضافة اىل مســطحات 

خرضاء والند سكيب . 
وأضــاف أن أختيار الرشكة ملدينــة الجاللة يأىت ىف 
إطار إميانها بتميز املدينة والفرص الداعمة لإلستثامر 
بها والجهــود املميزة املبذولة مــن الدولة ىف تنفيذ 
بنية أساســية قوية من طرق ومحطات تحلية مياه 
ومرشوعــات تنموية ترفع مــن القيمة املضافة ألى 
نشاط استثامرى باملدينة مثل الجامعات واملدارس  

واملرشوعــات  والفنــادق  اإلداريــة  واملؤسســات 
الرتفيهيــة املتنوعــة وكذلك الصناعيــة كام تحتوى 
املدينــة عــىل منطقة طبيــة  وأول قريــة أوليمبية 
إلقامــة الفعاليــات الرياضية للدولــة وأكرب مدينة 

العاب مائية ومارينا لليخوت.
واوضــح ان رشكــة املنــارة لالســتثامر الســياحى 
والعقارى تتفاوض حاليــاً للحصول عىل قطعة ارض 
مبدينة العلمني الجديدة ضمن خطتها التوسعية ىف 

السوق املرصى .

في سابقة األولى من نوعها 

إللقاء الضوء على اسهامات المؤسسات الكبرى خالل أزمة 2٠2٠

كريم مأمون رئيسا للقطاع التجاري لمجموعه النيل واألهرام العقارية 

باستثمارات 4 مليارات جنيه 

انعقاد احلدث االقتصادى األهم للسنة 
الرابعة على التوالى bt100 مارس املقبل 

مأمون: الشركة ستطلق أكبر مشروعا فى منطقة 
االبراج بالعاصمة اإلدارية النصف االول 2021

 املنارة لإلستثمار السياحى والعقارى تطلق 
»بيالفينتو فى مدينة اجلاللة 

تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح الســيىس – 
رئيس جمهورية مرص العربية يقام معرض ومؤمتر »ذا 
ريل جيت« للعقارات ألول مرة ىف مرص وذلك ىف الفرتة 
مــن 25 - 27 الجــارى مبركز مرص للمعــارض الدولية 
بالقاهرة الجديدة. يقوم بتنظيم املعرض رشكة إيه ىس 
جى ىس ىب إيه وهى تحالف بني كل من  رشكة إيه ىس 
جــى أى ىت إف لتنظيم املعارض واملؤمترات وكولدويل 
بانكــر مرص الرشكــة الرائــدة ىف مجال االستشــارات 

العقارية والتى تتمتع بخربة واسعة ىف هذا املجال.
ويشــارك ىف املعرض أكرث من ٤0 عارضا ميثلون كربى 
رشكات التطوير العقاري، لعرض مرشوعاتهم السكنية 
والســياحية واإلدارية والتجارية والرتفيهية، ىف جميع 
أنحاء الجمهورية، سواء باملحافظات أو املدن الجديدة 
تعكس بصورة واضحة مســتقبل العقار ىف مرص خالل 

السنوات القادمة.
ويتيــح معرض ومؤمتــر«ذا ريل جيــت« للعقارات 
فرصا استثامرية كربى طبقا ملا يشهده سوق العقارات 
املرصى من تطور مستمر، بفضل الطلب املتزايد عىل 
العقــارات والذى بلــغ ما يقرب مــن 900 ألف وحدة 
سنوياً خاصة ىف خطة التنمية العمرانية التى تنفذها 
الدولــة املرصية ضمن اســرتاتيجية التنمية املتكاملة 
والتى تهــدف لبنــاء 20 مدينة جديــدة باإلضافة إىل 
تطويــر 23 مدينة موجودة بالفعل ورؤية مرص 2030، 

والتــى تعتــرب رشكات التطوير العقــارى جزء منها ىف 
ظل حجم املرشوعات العقارية املنترشة ىف ربوع مرص 

وخاصة ىف املناطق الجديدة ومدن الجيل الرابع.
ومــن جانبه، أوضح  أحمد غزى رئيس رشكة إيه ىس 
جــى أى ىت إف لتنظيــم املعارض واملؤمتــرات ان اقامة 
املعرض تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيىس 
رئيس الجمهورية، يؤكد توجه الدولة املرصية لالهتامم 

بالتنميــة العمرانيــة ىف جميــع انحــاء الجمهورية، 
كام تعكــس الرؤية الثاقبــة للقيادة السياســية التى 
تــوىل القطاع العقــارى اهتامما كبــريا يظهر ىف حركة 
التنميــة العمرانية وتخطيط املــدن الجديدة، واتاحة 
فرص اســتثامرية كربى ىف مناطق عديــدة. واضاف انه 
تــم تنظيم معرض ومؤمتر »ذا ريــل جيت« للعقارات 
ليكون رائــًدا ىف القطاع العقــارى ومنصة للمطورين 

العقاريــني كأحد أهم األدوات التســويقية التى ميكن 
أن تســاعد الرشكات ىف تحقيق أهدافها وتلبية الطلب 

عىل العقار كمالذ آمن لالستثامر.
وسيتيح املعرض تقنية جديدة وحديثة تقدم ألول 
مرة بالسوق املرصي، فباإلضافة إىل املعرض املقام عىل 
مــدار ثالثة أيام مبركز مرص للمعــارض الدولية، ميكن 
لجميــع املهتمني بالعقــارات واملرشوعات املرصية ىف 
جميع أنحــاء العامل ومن مختلف املحافظات املرصية 
زيــارة ومشــاهدة املعرض بكافــة تفاصيلــه بصورة 
افرتاضية عرب شبكة اإلنرتنت ووسائل االتصال الحديثة 
وإمكانيــة التنقل بــني األجنحة الخاصــة بالعارضني 
واملرشوعــات املختلفــة وايضا املناطــق محل اهتامم 
املســتهلك العقارى األجنبى او من املرصيني املقيمني 
بالخارج. ويأىت ذلك ىف ظل التطور الكبري الذى يشهده 
القطــاع العقارى ىف مجال التحــول الرقمى خاصة ىف 
مجــال التســويق وخدمة العمالء ىف ضــوء ما فرضته 
ازمــة كورونــا من قيود عــىل الحركــة وتوقف حركة 

الطريان والتنقل بني الدول.
يوفر معرض ومؤمتر«ذا ريل جيت« للعقارات فرصة 
فريــدة لربط أصحاب املشــاريع واملطورين املرصيني 
بعمالئهــم ومســتثمريهم ىف جميــع أنحــاء العــامل 
والعمــل عىل جذب املزيد من االســتثامرات األجنبية 

للسوق العقارى املرصي.

مصر حتتضن الدورة األولى ملعرض ومؤمتر »ذا ريل 
جيت« العقارى فى الفترة من 25-27 مارس اجلارى

تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية

 المعرض يضم أكثر من 4٠ عارضا من كبرى شركات التطوير العقاري تعرض أكثر من 15٠ مشروعًا 
عقاريًا ثمثل مستقبل العقار في مصر

العمران للتطوير واالستثمار جتهز 
لطرح 6 مشروعات جديدة

 تجهــز رشكــة العمران للتطوير واالســتثامر، إحــدى كربى رشكات 
التطوير العقاري،  لطرح عدد من املرشوعات العقارية الجديدة خالل 
العام الجاري 2021، بإجاميل اســتثامرات تصل لحــوايل 1.2مليار جنيه 

وذلك ضمن خططها االستثامرية للتوسع بالسوق املرصية.
وقال املهنــدس صربى العريب رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران 
لالســتثامر والتطويــر إن الرشكــة بصدد إطالق 6 مرشوعــات عقارية 
جديــدة مبدينة الشــيخ زايد الجديدة ومنطقة الحــزام األخرض، وعىل 
مساحة إجاملية تصل لـ35فدان، الفتا إىل أن املرشوعات تتمثل ىف عدد 
مــن » ميني كمباوند - فيالت« متكامل الخدمات وىف مناطق متنوعة 
وتــم اختيار املواقــع بعناية كبــرية لتكون قريبة مــن جميع الطرق 

الرئيسية وسيتم طرحها بالسوق تباعا خالل العام الجاري 2021.
وأضــاف العريب إن الرشكــة تســتهدف تعزيز وزيادة اســتثامرتها 
بالسوق العقارية املرصية، ىف ظل متتع السوق بفرص استثامرية واعدة 
ىف مختلف القطاعات، وتواكب توجــه الدولة نحو التنمية والتطوير 
العمــراين ىف أنحــاء مرص، الفتــا إىل ان الرشكة تهتم بضخ اســتثامرات 
جديــدة ىف منطقتــي الحزام األخــرض والشــيخ زايد الجديــدة نظرا 
لحجــم التطور الكبري ىف املنطقتني وخطط وزارة االســكان لتنميتهام 
وتطويرهام، كام أن ارتفاع األســعار مبدينة الشيخ زايد وزيادة االقبال 
عليهــا دفع الكثريين لالتجاه نحو امتداد الشــيخ زايد » الشــيخ زايد 

الجديدة«. 
وكشــف املهندس صربى العريب عن مفاوضات الرشكة لالســتحواذ 
عــىل قطــع اراىض جديدة بإجــاميل مســاحة 30 فدان وباســتثامرات 
مســتهدفة تصل ملليار جنيه، كــام ندرس اطــالق مرشوعات جديدة 
بالعني السخنة والساحل الشاميل,وندرس بعض املرشوعات بالعاصمة 

االدارية الجديدة ىف مطلع 2020
وأوضــح أن الرشكة تتيح أنظمة ســداد متنوعة لتناســب مختلف 
احتياجات املواطنني تبدء بدون مقدم والســداد عىل 10 ســنوات، كام 
توفر الرشكة خدمات التشطيب وبتسهيالت كبرية دون اللجوء للبنوك 

وجهات التمويل االخرى.
وأكد عىل أن السوق العقاري املرصي ال يزال أفضل وجهة استثامرية 
للمرصيني، ويظل األكرث استقرارا وجاذبية واالستثامر اآلمن للمرصيني 
وخاصــة ىف ظــل اتجاه البنك املركــزي لخفض اســعار الفائدة وتبقي 

ثقافة املرصيني تقوم عىل االستثامر ىف العقار.
ولفــت إىل أن الرشكة لها خربة كبرية بالســوق املــرصي، تصل الكرث 
من 13 ســنة، وخالل الفرتة من 2007 – 201٤ دشنت الرشكة ٤5 مرشوعا 
مبنطقة أكتوبر وحدائق األهرام عىل مساحة 50 ألف مرت بإجاميل عدد 
وحــدات يصل لـ1350 وحدة تم تســليمها بالكامل للعمالء، وىف 2018 
دشــنا رشكة العمران للتطوير العقاري للتوسع ىف مرشوعات التطوير 
العقاري وإقامة مرشوعات ميني كمباوند عىل مســاحات صغرية ملنح 

املزيد من الخصوصية للمواطنني.

أعلنــت رشكة »األهــىل صبور« امُلطــّور العقاري 
الرائد يف جمهورية مرص العربية و«مجموعة التزام 
إلدارة األصول« عمالق الصناعة االماراتية عن إطالق 

رشكتي »تفوق مرص« و«ثري سيكستي مرص«.
وســتقوم الرشكتان معاَ من خالل توقيع اتفاقية 
إلدارة وتشــغيل أربعة مرشوعات مشرتكتان، بقيمة 
إجامليــة تصــل إىل 2 مليــار جنيــه، بتزويد ودعم 
السوق املرصية مبحفظة واســعة من خدمات إدارة 
املرافــق املتكاملة وإدارة املجمعات الســكنية. يأيت 
ذلك يف إطار مســاعى مجموعة »التزام« إىل توسيع 
أعاملهــا يف مرص ومنطقة الرشق األوســط وشــامل 
أفريقيا، وحّددت االتفاقية بشكل منفصل الرشوط 
والخدمــات املقدمة من قبل رشكتــي »تفوق إلدارة 
املرافق« و«ثري سكســتي كوميونيتيــز«، التابعتني 
لـ«مجموعة التزام«، لخدمة أهم املشاريع العقارية 

الواقعة تحت مظلة رشكة »األهيل صبور«.
وىف تعليق عىل اإلتفاقيــة أوضح املهندس أحمد 
صبور الرئيس التنفيــذى لرشكة األهيل صبور أنه:« 
مــع وجود زيــادة كبرية يف املرشوعــات العمالقة يف 
السوق املرصي خالل السنوات القليلة املاضية كجزء 
من رؤية الدولة املرصية للتنمية املســتدامة 2030، 
ا بأن  فإننا يف رشكة األهــيل صبور أصبحنا نؤمن متاًم
تطبيق مفهــوم الخدمات املتكاملــة إلدارة األصول 
العقارية يضيف مزايا هائلة للمرشوعات والرشكات 
ذات العاملــة الكثيفــة، نظــرًا لقــدرة الخدمــات 
املتكاملة عىل زيادة العائد عىل االســتثامر وتقليل 
التكاليــف املرتبطة بحلول إدارة املنشــآت، وهو ما 
يعمل بشــكل عام عىل دعم منــو األعامل وتحقيق 

مزايا اقتصادية عديدة.«
وأكد صبور عىل أهمية تشجيع دخول استثامرات 
جديــدة إىل مرص خالل األوقات الصعبــة قائاًل: »إن 
توقيــع إتفاقيــة تنفيذ هذه املشــاريع املشــرتكني 
يسمح للمؤسسات اإلســتعانة مبصادر خارجية من 
الرشكات املتخصصــة يف التعهيد وتقديم الخدمات 
الذاتية التى تتمتع بســجل حافل مــن النجاحات، 
وهذا ما يســاعد عىل خفض تكاليف التشــغيل وىف 
الوقــت ذاته توفــري خدمات إدارة املنشــآت بجودة 

فائقة.«
ومبوجب بنود اتفاقية املشاريع املشرتكة، سُتقدم 
»مجموعــة التــزام« خدماتهــا ألربعــة مــن كربى 
املشــاريع العقاريــة الضخمــة لـ »األهــيل صبور«. 
واتفقت كافة األطراف املعنية عىل توســيع الرشوط 
الحاليــة لتشــمل املزيد مــن املشــاريع العقارية 
الراقيــة التابعة لـ »األهيل صبــور«، وذلك بالتوازي 

مع تطور الرشاكة اإلسرتاتيجية الجديدة.

التنفيــذي  الرئيــس  روبرتــس،  كريــس  وقــال 
لـ«مجموعة التــزام إلدارة األصول«: »ُتعترب الرشاكة 
الجديدة محطة مهمة بالنســبة لنــا، كونها دفعة 
قوية لجهودنا الرامية إىل التوّسع ضمن سوق كبرية 
وواعــدة مثل الســوق املرصية. وتعكــس اتفاقيتنا 
مع »األهيل صبور« الثقــة املتنامية بقدرتنا العالية 
عىل توفــري حلول مبتكرة وخدمــات متكاملة وفق 
أعــىل املعايري العاملية يف مجــال إدارة األصول. وكلنا 
ثقــة بأّن هذه الخطوة ســتمثل قوة دافعة لخطتنا 
التوســعية الطموحة يف املنطقة، األمــر الذي ميهد 
الطريق أمامنا إلبراز قدراتنا التنافســية وإمكاناتنا 

التكنولوجية املتقدمة.«
جديــر بالذكــر أن »رشكة إســيتا«، وهــى إحدى 
رشكات »األهــيل صبــور« ستشــارك يف تنفيــذ هذه 
املشــاريع، وُتعد »إيســيتا« الرشكــة األوىل يف مرص 
التــي ُتطبق منهــج الخدمــات املتكاملــة يف إدارة 
األصــول العقارية، حيث تقدم الرشكة مجموعة من 
الحلول فائقة التطور لخدمة عمالئها من الرشكات 
ا  يف جميع أنحاء مرص وذلك عىل مدى العرشين عاًم
األخرية. حيث تعمل »إيســيتا« عــىل دعم وتطوير 
عملياتها التشــغيلية، وزيادة العائد عىل االستثامر، 
من خالل اســتخدام املــوارد والخدمات واألنشــطة 
املتاحة لتحقيق أفضل النتائج التشــغيلية، وهو ما 
ا لنجاح أي رشكة، وأفاد املهندس  ميثل عنرًصا رئيســيً
رشيف ســلطان رئيس مجلس إدارة الرشكة املرصية 
للمرشوعــات الرتفيهية والســياحية »إيســيتا« إىل: 
»إننــا عازمون عــىل تســخري مجهوداتنا املشــرتكة 
لتعزيــز وتعظيم األثــر املرجو من هــذه اإلتفاقية 
ــا ونقلة نوعية  والتــى من املمكــن أن تحدث فارًق
كبــرية بالعديد من الــرشكات العاملــة بالقطاعني 
العــام والخاص يف مــرص، فنحن نري أن الســوق به 

فرصة كبرية لتقديم خدمات إدارة املرافق املتكاملة 
وإدارة املجمعــات الســكنية والتى يتــم تطبيقها 
بأعىل معايري الجودة الفنية وخدمة العمالء، يف ظل 
التعــاون مع مجموعة » التــزام« والرشكات التابعة 
لها والتى متتلــك من اإلمكانيات واملوارد ما يؤهلها 
لتوفري متطلبات الســوق املرصى، ومــن املتوقع أن 
تكون مبثابة قيمة مضافة لهذه الصناعة التى تشهد 

ا« ًي منًوا وإزدهارًا يف مرص حال
وســتعمل كل من »تفوق مرص« و«ثري سكستي 
مرص« مبا يتامىش مع التزام املجموعة بضامن سعادة 
العمــالء وتحقيــق أعىل مســتويات النمــو، وذلك 
باالعتامد عىل الثقافة املؤسسية لـ »مجموعة التزام« 
وستســتخدم   .»GET WONKY« بـــ واملعروفــة 
الرشكتــان التابعتان للمجموعــة أحدث االبتكارات 
التكنولوجيــة من أجل ترسيع وتبســيط العمليات 
التشغيلية، فضاًل عن تعزيز مستويات رضا وسعادة 
العمالء. وباالســتفادة من مزايــا الجيل الجديد من 
األدوات التقنيــة املتطورة، قامت مجموعة »التزام« 
بطرح أحــدث االبتــكارات التكنولوجيــة يف مجال 
إدارة املرافــق لتعــزز قدراتهــا التنافســية العالية 
ضمن الســوق، حيث تبّنت آلية إدارة أوامر العمل 
املدعومة بتقنية إنرتنت األشياء والخاصة بالخدمات 
الخفيفــة والثقيلــة، وأمتتــة العمليات الرئيســية 
لخدماتها الخفيفــة، وتعزيز نهــج مركزية العمل 
يف مركــز الســيطرة والتحكم الخاص بها لتحســني 
وزيادة كفاءة مراقبة عمليات مشاريع إدارة املرافق. 
ا وراء تقديــم خدمات أرسع يف مجــال إدارة  وســعًي
املجمعات، تواصل منصــات »التزام« التكنولوجية، 
مبــا يف ذلك البوابــات والتطبيقــات ومركز االتصال 
املتاح عىل مدى الســاعة وغريها، دورها يف أن تكون 
جزًءا ال يتجزأ من املقّومات التنافســية لرشكة »ثري 

األهلى صبور ومجموعة التزام يدشنان 
شركتى« تفوق مصر« و»ثرى سيكستى مصر«

تشغيل أربعة مشروعات مشتركة بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليار جنيه
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يواصــل تصويــر مشــاهده فــى مسلســل »كوفيــد 25«، املقــرر أن يخــوض من 
خاللــه الســباق الرمضانــى املقبــل، والــذى يــدور فــى 15 حلقــة فقــط، يتــم 

عرضها فى النصف األول من رمضان املبارك.
ويجســد مــن خــالل العمــل دور عالــم وراثــى يواجه الفيروس بعــد أن حتور 
أكثــر مــن مــرة، واســتمر لســنوات طويلة ولــم يصل أحد لعالج مناســب له، 

ويحول البشر الى زومبى ليواجهوا الفيروس ويقضوا عليه.
ويشــارك فــى العمــل بجانــب يوســف الشــريف كل مــن آيــن عامــر، أحمــد 
صالح حسنى، إسالم جمال، أمير صالح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا 

هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخى، وعدد آخر من الفنانني.

تشــارك فــى درامــا رمضــان القــادم مــن خــالل مسلســل »ملــوك اجلدعنــة« مــع 
النجــم مصطفــى شــعبان وتتواجــد حاليــا فــى العاصمــة اللبنانيــة بيــروت 

لتصوير مشاهد العمل،  داخل عدد من الديكورات املخصصة. 
الكبــرى  الشــقيقة  وهــى  مختلفــة  شــخصية  العمــل  خــالل  مــن  وجتســد 
ملصطفــى شــعبان، والتــى تعيــش معــه هــى وابنهــا البالــغ بعــد انفصالها عن 

زوجها لتواجه مع شقيقها العديد من األزمات واملشاكل لتتغير حياتهم.
»ملوك اجلدعنة«، بطولة مصطفى شــعبان، عمرو ســعد، رانيا يوســف، وليد 

فواز، عارفة عبدالرسول، وإخراج أحمد خالد موسي.

نجحت الفنانة الشابة هدير عبد الناصر فى 
لفت أنظار الجمهور من خالل شخصية 

مروة فى مسلسل«لؤلؤ« مع النجمة مى 
عمر والذى عرض فى  الفترة الماضية على 

احدى القنوات الفضائية، وأشاد بدورها 
الكثير من الجمهور والنقاد

جنحــت الفنانــة الشــابة هديــر 
أنظــار  لفــت  فــى  الناصــر  عبــد 
اجلمهور من خالل شخصية مروة 
فــى مسلســل"لؤلؤ" مع النجمة مى 
عمــر والــذى عــرض فــى  الفتــرة 
القنــوات  احــدى  علــى  املاضيــة 
الفضائيــة، وأشــاد بدورهــا الكثير 
وكشــفت  والنقــاد،  اجلمهــور  مــن 
عن كواليس الشــخصية وكيف مت 
اختيارها للعمل وعن ردود األفعال، 
وأعمالهــا اجلديدة من خالل حوار 

خاص معها... 
قالت عبد الناصر لـ"املوجز"أنها 
ســعيدة جــًدا بــردود األفعــال على 
شــخصية مروة فى مسلسل "لؤلؤ" 
والتى انقســمت لشقني األول حب 
الناس للشــخصية وهى الصديقة 
والتــى  العمــل  لبطلــة  الوفيــة 
تساعدها وتقف بجوارها وحتافظ 
علــى أســرارها ، واملرحلــة الثانيــة 
وهــى الصدمــة القويــة للجمهــور 
التى تلقها من خيانها لصديقتها، 
مشــيرة إنها كانــت متوقعة صدمة 
اجلمهــور فــى الشــخصية ولكــن 
ليست بالقوة التى حدثت، مضيفة 
إنهــا تابعــت كل "الكوميكس" التى 
تداولها اجلمهور على الشــخصية 
بشــكل إيجابــى ألنــه دليــل علــى 
جنــاح العمل ومتابعــة اجلمهور له 
بشــكل كبير، ولم تتلقــى تهديدات 
قويــة لشــخصية مــروة فــكل هذه 
مــن  حمــاس  مجــرد  التعليقــات 
قبــل اجلمهور الــذى تعلق بالعمل، 
مؤكــدة من وجود جــزء ثانى للعمل 
ســيتم التحضيــر لــه فــى الفتــرة 
القادمــة، متمنيــة أن يحقــق جناح 

وينال على إعجاب اجلمهور. 
أكــدت أنــه مت ترشــيحها للعمل 
مــن قبــل املخــرج محمــد ســامى 
ووجهــت إليــه الشــكر علــى الثقة 
التــى منحهــا إياهــا، وحتمــد اهلل 
علــى النجــاح الذى حققــه العمل، 
مضيفــة أن كواليــس العمــل كانت 
العمــل  بطلــة  مــع  جــًدا  جميلــة 
مــى عمــر ألنهــا شــخصية طيبــة 
وتتعامــل  جــًدا  ومميــزة 
بحــب وتلقائيــة مع كل 
ودعمتهــا  النــاس، 
وشــجعتها وأحتوهــا 
كثيــرا،  وســاعدتها 
املشــاهد  لذلــك 
جمعتهــم  التــى 
بشــكل  ظهــرت 
مختلــف ورائــع، 
منها  وتعلمت 
ئيــة  لتلقا ا

فــى  تفصيلــة  كل  فــى  والتركيــز 
العمل سواء تخصها أو غيرها. 

وأضافــت أن كواليــس العمل مع 
أبطال العمــل بالكامل كانت رائعة 
بالعمــل  وتشــرفت  تعلمــت  فقــد 
معهــم جميعــا فهــم أســاتذة كبار 
وعبرت عن ســعادتها بالتواجد مع 
هــذه النخبة الكبيرة ومنهم  أحمد 
زاهــر إدوارد، نيرمني الفقي، جنالء 
بــدر، هيــدى كــرم، ســلوى عثمــان، 
محمــد  واملخــرج  هيــكل،  حمــدى 
عبــد الســالم وتعلمت منــه الكثير 

من توجيهاته فى العمل.     
وأضافت إنها تشــارك فى دراما 
رمضان القادم من خالل مسلســل 
"نســل األغراب" مع النجمان أحمد 
كــرارة وتقــدم مــن  الســقا وأميــر 
خــالل العمــل شــخصية صعيدية 
مختلفة، ولــم تصفح عن تفاصيل 
مؤكــدة  العمــل  فــى  شــخصيتها 
والعمــل  للجمهــور،  مفاجــأة  إنهــا 
رائع بشــكل كامل وســيحقق جناح 
كبيــر لتوافــر كل هــذه املقومــات 
ومنهــا الســيناريو القــوى واملخــرج 
الرائــع والنجوم، وعبــرت عن مدى 
ســعادتها بالوقوف مــرة ثانية أمام 

مى عمر فى العمل. 
وعبــرت عــن فخرهــا بالوقــوف 
أمــام أســاتذة وقامات مثــل أحمد 
الســقا وأمير كرارة  وفردوس عبد 
احلميد، هبة مجدي، دياب، أحمد 
فهيــم، جنــالء بــدر ومحمــد عالء، 
وسلوى عثمان، ومى عمر، وحمدى 
اجلليــل،  عبــد  وعمــرو  هيــكل، 
وغيرهــم من النجــوم الكبار، حتت 
قيادة املخرج الذى تشرفت بالعمل 
معــه وتتعلــم منــه الكثيــر محمــد 
ســامي، وتتمنــى أن يحقــق العمل 
جناًحــا كبيــرا وينال علــى إعجاب 

اجلمهور.    
وقالــت أن العمــل فــى املســرح 
مينــح الفنان ثقل وثقة فى النفس 
فهــو يعتبــر أبو الفنــون كما يطلق 
عليــه، وهــى خريجــة معهــد فنون 
مســرحية والذى أهلهــا للعمل فى 
املســرح كثيــرًا، فاملســرح يؤثــر فى 
املمثــل ويعلمــه الكثيــر فــكل يــوم 
يقــف أمــام اجلمهور على خشــبة 
أفعالهــم  ردود  ويشــاهد  املســرح 
مباشــر، لذلك الكلمة على املسرح 
محســوبة، مضيفــة إنهــا تفضــل 
الــدور اجليد ســواء فى املســرح أو 
الدراما او الســينما، ولكن املســرح 
لــه مكانــة خاصــة لديهــا، وتعتبــر 
أن الســينما حلــم تتمنــى الوصول 
لــه فهى تعتبر أن له ســحر خاص 
الــذى  هــو  فاجلمهــور  ومختلــف، 
العمــل إلميانــه  ملشــاهدة  يذهــب 
مبوهبته والقتناعه مبشاهدة عمل 
جديد بخالف الدراما التى تدخل 
البيوت، متمنية أن حتقق هذا 

احللم قريبا. 
 وقالــت عبــد الناصر 
إنهــا حتــب العديــد مــن 
اجلميــل  الزمــن  جنــوم 
وليــس لديهــا قــدوة معينة 
تعشــق  ولكنهــا  لشــخص 
سيدة الشاشة فاتن حمامة وكانت 
تتمنى الوقــوف أمامها فهى حتب 
جمالهــا وفنهــا و تتمنى العمل مع 
العديــد مــن جنمــات هــذا الزمــن 
وعلى رأسهم سعاد حسنى وصباح 
وشادية ورشدى أباظة وزكى رستم، 
أمــا عن الفنانــني احلاليني فكانت 
مــن  العديــد  مــع  العمــل  تتمنــى 
النجــوم مــع حفظ ألقابهــم ومنهم 
النجوم يســرا، والزعيم عادل إمام، 
ومنــى ذكــي، ومنــة شــلبي، وخالد 
النبــوي، ومحمد ممــدوح، ومحمد 
فراج، وليلى علوي، والهام شاهني، 
ومحمــود حميدة ودينا الشــربينى 

وغيرهم من كبار النجوم.

ومن املنتظر أن هذا املوسم يشهد منافسة قوية بني جنوم 
الســينما وســط انتظار وترقب كبير من محبى السينما فى 
مصــر والوطــن العربــى وفــى هــذا التقريــر يعــرض »املوجز« 
تفاصيــل األفــالم الــذى مــن املقــرر طرحهــا فى الســينمات 

الفترة املقبلة.
البدايــة مع الفنان محمد هنيدى الذى اســتقر على طرح 
فيلمه اجلديد »النمس واألنس« بالســينمات فى فى موســم 
عيــد الفطــر املقبل، حيث يعمل حالًيا املخرج شــريف عرفه 
علــى مونتــاج ومكســاج الفيلم ووضــع املوســيقى التصويرية 
للعمــل، كمــا كشــفت الشــركة املنتجــة للفيلــم عــن األفيــش 
الدعائــى للعمــل، حيــث ظهــر علــى األفيــش كل الفنانــني 
املشــاركني فــى بطولــة الفيلــم مع إضفــاء أجواء مــن الرعب 

الذى يتناسب مع طبيعة األحداث.
فيلم »اإلنس والنمس« بطولة محمد هنيدى، منة شــلبى، 
صابريــن، عمــرو عبــد اجلليــل، بيومــى فــؤاد، عارفــة عبــد 
الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة 
إلى مشاركة عدد من الفنانني كضيوف شرف، والفيلم قصة 
وإخــراج شــريف عرفة، وســيناريو وحوار شــريف عرفة كرمي 

حسن بشير.
وتــدور أحــداث الفيلــم فى إطــار كوميدى تشــويقى ومثير 
ويجســد هنيــدى خــالل األحداث دور موظــف حكومى فقير 
يتعــرض لكثيــر مــن املصائب بســبب مهنــة والده ويجســده 
شــريف دســوقى، والتى تكشفها أحداث املشــاهد األولى من 
الفيلــم، ومــع مــرور األحداث جند هنيدى يقــع فى غرام منة 

شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.
هــذا باإلضافــة إلى فيلم »الســرب« الذى يتنــاول الضربة 
اجلويــة التــى نفذها اجليش املصرى فــى ليبيا ضد داعش، 
حيــث بــدأ فريــق العمــل تصويره مؤخــرًا، ومت طــرح اإلعالن 
الرســمى لــه والــذى حظى بنســبة مشــاهدة عاليــة، وتناول 
البرومــو فــى بدايتــه كلمــة للرئيــس عبــد الفتاح السيســى، 
والــذى أصدر من خاللها أمــر بتنفيذ عملية نوعية بقصف 
مواقــع داعــش مبدينــة درنــة فــى ليبيــا، وأظهــرت املشــاهد 
بطــوالت القــوات اجلويــة فى القصــاص لشــهداء مصر فى 

ليبيا.
فيلم »السرب« يتناول الضربة اجلوية التى نفذها اجليش 
فــى ليبيــا ضــد داعــش، وهو مــن تأليف عمر عبــد احلليم 
وإخــراج أحمد نادر جالل، ويشــارك فــى بطولته نخبة كبيرة 

هدير عبدالناصر:
محمد سامى منحنى »دور عمرى«

فى »لؤلؤ«.. وانتظرو اجلزء الثانى

ضد الوباء
جنوم السينما يتحدون الكورونا 

واملنافسة تشتعل فى موسم عيد الفطر

محمد متساح

يشهد دور العرض 
السينمائي الفترة المقبلة 

حالة من النشاط الفني 
وذلك بعد فترة كساد 
كبيرة بسبب فيروس 

كورونا، حيث أعلن عدد 
من نجوم الفن أن أفالمهم 
الجديدة ستخرج للنور في 

عيد الفطر المقبل

جنمات الفن يرتدين احلجاب فى مسلسالت رمضان 

يظهــرن  اللواتــى  النجمــات  أبــرز  "املوجــز"  ويرصــد 
باحلجاب فى دراما رمضان: 

وتطــل الفنانــة روجينــا علــى جمهورهــا مبسلســلها 
القادم "بنت السلطان" مرتدية احلجاب، حيث ظهرت 
بــه مــن خالل صورة جديدة مــن كواليس العمل عبر 
حسابها الشخصى على موقع الصور إنستجرام. 

وقالــت روجينا عن صورتها باحلجاب: "الوحوش، 
مسلســل بنــت الســلطان، رمضــان يجمعنــا بإذنك 
يــارب جتعــل رزقنــا النجــاح مــن فضلــك وكرمك من 

حيث ال حتتسب". 
ويشــارك روجينــا فــى بطولــة العمل سوســن بدر 
ومحمــود حجــازى ونهــى صالــح ونانســى صــالح 
وأحمد مجدى وأحمد بدير، وتأليف أمين ســالمة، 

وإخراج أحمد شفيق. 
وتظهــر الفنانــة درة باحلجــاب ضمــن أحــداث 
مسلســل "بــني الســما واألرض" حيــث كشــفت عن 
اللوك اخلاص بها من خالل كواليس بوستر العمل 
عبر خاصية القصص القصيرة فى حســابها على 

إنستجرام. 
املسلســل مأخــوذ من قصة الكاتــب الكبير جنيب 
محفــوظ والتــى قدمــت فــى فيلــم ســينمائى بنفس 
االســم، ويشارك فى بطولة املسلسل عدد من النجوم 
منهــم هانى ســالمة وغــادة عادل وجنالء بــدر وأحمد 
رزق ويسرا اللوزي، وإنتاج تامر مرسي، وسيناريو وحوار 
إســالم حافظ، وإخراج محمد ماندو العدل، ومن املقرر 

عرضه فى منافسات دراما رمضان القادم.
 ولــم تكــن هى املرة األولى التى تظهر فيها درة مرتدية 
احلجاب فى أدوارها فقد شاركت بأعمال أخرى به مثل 

"سجن النسا" و"موالنا" و"املعدية" و"يوم وليلة".
وتواصــل الفنانة تارا عماد تصوير أحداث دورها فى 
مسلســل "موسى"، حيث شــاركت جمهورها ومتابعيها 

على موقع التواصل االجتماعى بصورة من كواليس العمل 
الــذى ســتطل فيــه خــالل املوســم الرمضانــى باحلجــاب 

والعباءة الطويلة.
 وتــدور أحــداث مسلســل "موســى" فــى قالــب تشــويقى 
خــالل فترة اخلمســينات مرورا بالســتينات أثناء االحتالل 
البريطانــى ملصــر حــول رحلــة شــخص يتوفى والــده منذ 

صغره ويتحمل مسؤولية عائلته ويضطر لترك بلده. 
وكشــفت الفنانة مى ســليم عن مالمح شــخصيتها التى 
تظهــر من خاللهــا فى دراما رمضان املقبل، حيث نشــرت 
صــورة لهــا وهــى ترتــدى احلجــاب فــى الشــخصية التــى 
جتســدها ضمــن أحــداث مسلســل "حلــم غــزال"، وعلقت 

شخصية جديدة عليا جدا.. قريبا رمضان ٢٠٢١". 
مسلســل "حلم غــزال" تدور أحداثه فــى قالب إجتماعى 
ويخــوض بطولــة العمــل غــادة عبــد الــرازق وعمــرو عبــد 
اجلليل وشــريف ســالمة ومى ســليم وعارفة عبد الرســول 
ويوســف وائل نور، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد 

أسامة. 
وشاركت النجمة نسرين طافش متابعيها إطاللتها للمرة 
األولى فى مسلسلها اجلديد "املداح"  املقرر عرضه مبوسم 
درامــا رمضــان املقبــل، مــن بطولــة الفنــان حمــادة هــالل، 
وظهــرت باحلجــاب الكامــل، وتعمدت إثــارة الغموض حول 
ســر ارتدائها احلجاب فأطلقــت مقطع فيديو صامت أوال 

ثم نشرت صورة كشفت فيها التفاصيل. 
نســرين نشــرت املقطع املصور عبر حســابها على موقع 
الصور إنســتجرام، ثم نشــرت أكثر من صــورة من كواليس 
التصويــر وعلقت قائلة: "رحاب، مسلســل املداح.. انتظرونا 

فى رمضان".
يذكــر أن مسلســل "املــداح" بطولة كل مــن، حمادة هالل 
وأحمد بدير ونســرين طافش وخالد ســرحان وجمال عبد 
الناصــر وحنان ســليمان ومحســن منصــور وهايدى رفعت 

ومحمود عامر وآخرون.

سم
املو

ضة 
مو

تظهر مجموعة كبيرة 
من الفنانات في سباق 

دراما رمضان المقبل 
2021 ب "الحجاب"، 

حيث تحرص العديد من 
النجمات على الظهور 

بنيولوك جديد ومختلف 
عن أعمالهن الفنية 

السابقة باإلضافة إلي 
طبيعة الشخصية التي 
تتطلب ارتداء الحجاب.

روجينا ودرة ونسرين طافش ومى سليم يتصدرن المشهد وينشرن 
صورهن بالحجاب على االنستجرام

لم أتوقع ردود 
األفعال عن 
شخصيتي 
في "لؤلؤ".. 

وأتمني 
الوقوف امام 

الزعيم عادل 
أمام ويسرا

فخورة 
بالوقوف 

أمام أحمد 
السقا 

وأمير كرارة.. 
والسينما 

حلم والمسرح 
منحني الثقة

آية أبوالنصر
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مارس ٢٠٢١ ١٠األثنين

ر

رامز جالل
 هنــأ شــقيقه الفنــان ياســر جــالل مبسلســل »ضــل راجــل«، 
حيــث نشــر صــورة للبوســتر الرســمى للعمــل عبــر حســابه 

الرسمى على موقع الصور الشهير »انستجرام«. 
وعلق على الصورة قائال:« الف الف مبروووك الخويا الغالى 
وربنا يتممها على خير ويكملها بالستر.. ضل راجل 2021«. 
»ضل راجل« يشارك فيه كل من ياسر جالل، ونيرمني الفقي، 
وإنعــام  حــالوة،  وأحمــد  أنــور،  وهالــة  عبداملغنــي،  محمــود  و 

سالوسة، ومن اخراج: أحمد صالح.

نرمين الفقى
شاركت جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة برفقة 
الفنانة إنعام سالوســة من كواليس مسلســل »ضل 
راجــل«، املقــرر عرضه فى شــهر رمضان املقبل 2021، 

وذلك عبر حسابها مبوقع إنستجرام.
وعلقــت نرمــني الفقــى على الصورة التى نشــرتها، 
واملوهبــة  واألم  القديــرة  الفنانــة  مــع  وكتبــت:« 
التلقائية األســتاذة أنعام سالوســة والبنوتة القمر 

جودي«.

محمد رمضان
شــارك جمهوره ومحبيه بصورة جديدة من دبى وهو على ســريره وشــبه 
عــارى وبجــواره منــر، وذلــك عبــر صفحتــه الرســمية علــى موقــع الصــور 
الشــهير »انســتجرام«. ويذكر أن محمد رمضان يواصل تصوير مشــاهده 
مبسلســل »موســى« املنتظــر عرضــه خــالل شــهر رمضــان املقبــل، وهو من 
تأليــف ناصــر عبــد الرحمــن، إخــراج محمــد ســالمة، ويشــاركه البطولــة 
ريــاض  هبــة مجــدي،  العاصــي،  إميــان  ســمية اخلشــاب، عبيــر صبــري، 
اخلولي، سيد رجب، صبرى فواز، عارفة عبدالرسول، فريدة سيف النصر، 

أمير صالح الدين، جورى بكر، أحمد طلعت وضياء عبد اخلالق.

يعتبر الهضبة عمرو دياب من أكثر المطربين 
إثارة للجدل عبر صفحات التواصل اإلجتماعي 

خالل الفترة الماضية خاصة بعد تأكيد 
إنفصاله عن الفنانة دينا الشربيني بعد قصة 
حب دامت لسنوات، ويبحث جمهور الهضبة 

عن الفتاة التي ستحتل مكان دينا الشربيني 
في قلب الهضبة خالل األيام القادمة

من جنوم الفن منهم أحمد الســقا وهند صبرى، ومنى زكى، 
ودياب، وكرمي فهمى، وآســر ياســني، وشــريف منير ومحمود 

عبد املغنى.
وأعلنــت الشــركة املنتجــة لفيلم »العنكبــوت« للنجم أحمد 
الســقا الــذى يقــوم ببطولتــه إلــى جانــب الفنانة منــى زكى 
وظافر العابدين، أن موعد عرض هذا الفيلم املنتظر سيكون 
فى موسم عيد الفطر املقبل والذى قد يشهد منافسة قوية 

بني عدد من األعمال السينمائية املختلفة.
وتدور أحداث فيلم »العنكبوت« حول مطاردات رجال األمن 
للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب 
عنه فى الصحف واملجالت واجلميع يبحث عن »العنكبوت«، 
واجلميــع يحــاول الكشــف عــن هويته احلقيقيــة خاصة أنه 
طــوال أحــداث الفيلــم يرتــدى ماســك وبدلة ســوداء، ويدخل 
الســقا عالم املافيا ألســباب شــيقة ومثيرة، ويجســد ظافر 
العابديــن دور شــقيقه فــى العالــم، والــذى يعود مــن اخلارج 

ويجعل السقا يدخل فى صراعات معه خالل األحداث.
فيلــم »العنكبــوت« تــدور أحداثــه فــى إطــار مــن اإلثــارة 
والتشــويق، وهــو من بطولة أحمد الســقا ومنــى زكى وظافر 
العابدين، باإلضافة إلى كل من: الفنان محمد لطفى والفنان 
أحمد فؤاد ســليم والفنان زكى فطني عبد الوهاب، والفنانة 
يسرا اللوزى والفنانة رمي مصطفى والعمل من تأليف محمد 

ناير، وإخراج أحمد نادر جالل.
وأنتهــت الفنانــة ليلى علوى من تصوير جميع مشــاهدها 
فــى فيلــم »مامــا حامل« ومن املقــرر عرضه فى الســينمات 
خــالل موســم عيــد الفطــر، وتعــود بــه ليلــى للســينما مــن 
جديد بعد انقطاع دام ملدة خمس ســنوات بعد آخر أعمالها 

السينمائية فيلم »املاء واخلضرة والوجه احلسن«.
حيــث تــدور أحــداث الفيلم فى إطــار اجتماعــى كوميدى 
حــول أســرة مــن طبقــة غنيــة تتعــرض للعديد مــن املواقف 
الكوميديــة، حيــث يعتمــد الفيلــم علــى كوميديــا املوقــف، 
باإلضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض املشــاكل فى عمله 
الذى يتولى إدارته الفنان ســامى مغــاوري، وتتوالى األحداث، 
وجتســد ليلــى علوى خالل األحــداث دور ســيد متزوجة من 
بيومــى فــؤاد ولديهــا ابنــان همــا حمــدى امليرغنــى ومحمد 

سالم.
يشــارك فــى بطولــة فيلــم »ماما حامــل« نخبــة كبيرة من 
جنــوم الفــن منهــم ليلــى علــوي، وبيومــى فــؤاد، وحمــدى 
امليرغني، وهدى األتربى، وويزو، ومحمد سالم، وبدرية طلبة، 
ونانســى صــالح، وآخــرون، ومن تأليــف لؤى الســيد، وإخراج 

محمود كرمي، ومن إنتاج »سينرجى«.
ويعتبــر فيلــم »ديــدو« من أكثــر األفالم الــذى واجهت أزمه 
بســبب ڤيروس كورونــا حيث مت تأجيله ملوســمني متتاليني، 

ليقــرر منتــج العمل طرحه فى موســم عيد الفطر بعد عدم 
حلاقــه مبوســمى رأس الســنة ومنتصــف العام بســبب عدم 
اإلنتهــاء من أعمال املونتاج واجلرافيك، ولكن يأتى الڤيروس 

ليأجله للمرة الثالثة.
وتدور أحداث الفيلم فى قالب من الكوميديا، حول شــاب 
يدعــى »ديــدو« الــذى يقــرر بصحبــة أصدقائه ســرقة عالم 
أثــري، لكنــه يكتشــف األمــر ويتمكــن مــن حتويلهــم بتجربة 
مــن جتاربــه إلــى عقــالت أصابع، فتحــدث لهــم العديد من 

املفارقات واملغامرات الكوميدية.
ويشــارك فــى بطولته بجانــب  كرمي فهمــى مجموعة من 
النجــوم منهــم حمــدى امليرغنى ومحمد ثــروت وهدى املفتى 
وبيومــى فؤاد، وعدد من ضيوف الشــرف منهم أحمد فهمى 
وهشــام ماجــد وشــيكو، والفيلــم مــن تأليــف كــرمي فهمــى، 

وإخراج عمرو صالح.
وينضــم إلــى هــذه القائمة فيلم »أهل الكهــف« الذى ينتمى 
لنوعيــة األفالم الضخمــة إنتاجًيا، حيث يضم نخبة كبيرة من 
جنوم الســينما، كما مت االســتعانة بفريق عمل األكشن بأكمله 
مــن لنــدن لظهور املشــاهد علــى أعلــى مســتوى، وكان النجم 
خالــد النبوى قد أصيب بكدمات وخــدوش فى الكتف والذراع 
األيســر، أثنــاء تصويــر أحداث الفيلــم حيث كان يــؤدى النبوى 
مشــاهد أكشــن مــع فريق األكشــن األجنبــى، وخــالل تقدميه 

ملشــهد هــو وزمــالؤه أصيــب النبــوى والفنــان محمــد ممــدوح 
تايســون فــى احلاجب بجانــب عينه اليســرى، واضطر النبوى 

وتايسون الستكمال تصوير املشهد، حفاظا على التصوير.
فيلــم »أهــل الكهــف« يشــارك فــى بطولتــه بجانــب خالد 
النبــوى وتايســون، كل مــن النجمــة غــادة عــادل، محمــود 
حميــدة، مصطفــى فهمى، الفنان محمد فراج، النجم عمرو 
عبــد اجلليــل، الفنان الكبير أحمد فؤاد ســليم، النجمة رمي 
مصطفــى، الفنــان صبرى فواز، الفنــان الكبير عبد الرحمن 
أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد املصرى، 
الفيلــم مــن تأليــف أميــن بهجــت قمــر وإنتاج وليــد منصور 

وإخراج عمرو عرفة.
ونختتــم بفيلــم »متاســيح النيل« حيث أوشــك فريــق العمل 
اإلنتهاء من تصوير جميع أحداثه متهيًدا لإلنتهاء من مشاهد 
الفيلــم بالكامــل أواخــر الشــهر اجلــارى، وهو مــن تأليف لؤى 
الســيد، وبطولــة كاًل مــن حمــدى امليرغنــى، خالــد الصــاوى، 
مصطفــى خاطــر، بيومــى فــؤاد، ســامية الطرابلســى، كــرمي 
عفيفى،هنادى مهنا، محمد ثروت،سليمان عيد،محمد جمعة 

وبدرية طلبة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى مشوق.

»السرب« يرصد 
بطوالت القوات 

الجوية في القصاص 
لشهداء مصر.. و«ماما 

حامل« يعيد ليلى 
علوي للسينما من 

جديد

شرين جمال

محمد متساح أمانى أبوعيسى

أحدث حكايات عمرو دياب مع الفاتنات
املشاكل حتاصر مسلسالت رمضان

فــى البدايــة وعلــى الرغــم من أن إعــالن عمرو 
دياب اجلديد للترويج ألول عطر يحمل اســمه، 
ضم 4 فتيات حسناوات، إال أن احلسناء الروسية 
نيــكا ماريانــا، كانــت الهــدف األول جلمهور دياب، 
عمــرو  أن  أكــدت  شــائعات  ترويــج  مــع  خاصــة 
الســهرة  وقضــى  بهــا،  خاصــا  اهتمامــا  يظهــر 
معهــا داخــل أحــد الفنادق الكبــرى، وحرص على 
تنــاول اإلفطــار معهــا بنفس الفنــدق، كما توقف 
اجلمهور أمام القبلة التى وضعتها ماريانا على 
جبني املطرب امللقب بني جمهوره ب "الهضبة".

نيــكا ضاعفــت مــن تأثيــر الشــائعات عندمــا 
مــن  ديــاب  عمــرو  برفقــة  لهــا  صــورة  نشــرت 
لقــب  ومنحتــه  اإلعــالن،  تصويــر  كواليــس 
"حبيبي" وحرصت على كتابته  بالنطق العربى 
جميــل  قائلــة:  الالتينيــة،  احلــروف  باســتخدام 
جــدا العمــل معــك يــا حبيبــي، فــى هــذا املشــروع 

الضخم، مبروك عليك إطالق العطر اجلديد.
حســب املعلومــات املتوافرة عنهــا نيكا ماريانا، 
 ،1992 ســبتمبر   28 فــى  موســكو،  مواليــد  مــن 
وهــى اصغــر مــن عمــرو دياب ب 31 عامــا ، وبدأت 
األزيــاء،  عــروض  مجــال  فــى  العمليــة  حياتهــا 
طــارق  الكليــب  ومخــرج  عمــرو  عليهــا  وتعــرف 
العريان عبر حسابها على "انستجرام" الذى مت 
تدشينه عام 2016، حيث يصل عدد املتابعني لها 
إلى 900 ألف متابع، ومت التعاقد معها بســهولة 

خاصة وأنها تقيم منذ فترة فى دولة اإلمارات.
وســبق واثــارت اإلعالميــة إجنــى كيــوان، والتى 
واســعا  جــدال  ايضــا  اإلعــالن  فــى  معــه  شــاركت 
بالهضبــة  جتمعهــا  صــور  نشــرها   خــالل  مــن 
عمــرو ديــاب، مــن خــالل حســابها الرســمى على 
مت  "يــوم  قائلــة:  عليهــا  وعلقــت  "اإلنســتجرام"، 

قضائه مع عمرو دياب .. األسطورة".
بينما قام عمرو دياب بإعادة نشــر الصور من 
خالل خاصية "األســتوري" عبر حسابه الرسمى 
علــى تطبيــق "اإلنســتجرام"، ظهــر الفنان عمرو 

دياب، معها  فى سهرة بأحد األماكن الفخمة.
جدير بالذكر أن كيوان قد صرحت فى السابق 
إنها تعتبر نفسها من عشاق »الهضبة« عمرو 
دياب وتعتبره هّداف وعليه األضواء دائمًا 

فى الساحة الغنائية.
إجنــى كيــوان، علــى الرغم من كونها 
ونشــأت  ولــدت  لكنهــا  »إســكندرانية«، 
وأكملت دراستها اجلامعية وعملت 
اإلمــارات  دولــة  فــى  وتزوجــت 
غــدت  حتــى  املتحــدة،  العربيــة 
جنمــات  مــن  واحــدة  اليــوم 
السوشــيال ميديــا، هــذا عدا 
كونهــا مذيعــة للعديــد مــن 
التــى تقــام فــى  املناســبات 

مصر واإلم
شــائعات  تتوقــف  لــم 
الهضبــة إلــى هــذا احلــد 
صــورة  نشــر  مت  فقــد 
للفنــان عمــرو ديــاب وهو 
الفاشونيســتا  برفقــة 
الكويتية روان بن حسني، 
حفــل  يحضــران  وهمــا 
صديقتهــا  ميــالد  عيــد 
فى دبي، ما جعل الكثير 

يتوقع إرتباطهما 
الفاشيونســتا  وقامــت 
بــن حســني،  روان  الكويتيــة 
بعيــد  باالحتفــال 

دبــى  مدينــة  فــى  صديقاتهــا،  إحــدى  ميــالد 
باإلمــارات العربيــة املتحــدة، و حضــر حفــل عيــد 

امليالد الهضبة عمرو دياب.
ونشرت روان بن حسني، صورة ومقطع فيديو 
عبــر حســابها مبوقــع "إنســتجرام"، ظهــرت فيها 
عمــرو  جانبهــا  وإلــى  األحمــر  باللــون  بفســتان 
ميــالد  بعيــد  :"احتفلنــا  معلقــة  وكتبــت  ديــاب، 

صديقتى أمس مع الهضبة عمر دياب".
ولكــن نفــى مصــدر مقــرب مــن الهضبــة هــذا 
ديــاب  عمــرو  الرتبــاط  صحــة  ال  وانــه   الــكالم 
بالفاشونيســتا روان بــن حســني وأن كل مــا فــى 
األمر أنهما التقيا فى حفل عيد ميالد فى دبى 
وروان ألتقطت صورة برفقة عمرو دياب ونشرتها 

لذا ظنا اجلمهور أنهما ارتبطا.
وأثــارت فــى الســابق عارضــة األزيــاء كارولينــا 
السويشــال  عبــر  اجلــدل  مــن  حالــة  زوبكوفــا 
ميديــا بعــد نشــرها صــورة رومانســية جتمعهــا 
بالفنــان عمــرو ديــاب أثنــاء تواجدهمــا فــى دبــى 
عبــر حســابها الشــخصى علــى موقــع التواصــل 
والفيديوهــات  الصــور  لتــداول  االجتماعــى 

"انستجرام".
أفضــل  هــذا  أن  "يقولــون  "كارولينــا":  وقالــت 

مطرب فى العالم".
زوبكوفــا  وكارولينــا  الهضبــة  وانتشــرت صــورة 
كســرعة البــرق عبر مواقــع التواصل االجتماعى 
املختلفة، وبدأ النشــطاء يتســاءلون عن حقيقة 
عالقــة عمــرو ديــاب بالفتــاة احلســناء هــل هــى 
أم  معجباتــه  إحــدى  أم  جديــدة  حــب  قصــة 

ستشاركه فى عمل غنائى قريباً.
لتعود وتنهى اجلدل والتكهنات، 

أحــد  مــن  تلقتــه  ســؤال  علــى  بالــرد  وقامــت 
متابعيهــا حــول وجــود عالقــة عاطفيــة جتمعها 
بالهضبــة ردت كارولينــا " أعلــم أنــه مثير وجذاب 

ولكننى فتاة جيدة ومتزوجة أيضا".
وأثــار اجلــدل ايضــا بعالقتــه بالفنانــة إميــى 
إعالنــه  قــرب  عــن  خبــر  ايضــا  وتــداول  ســالم، 
الــزواج منهــا، ولكــن خرجــت مصــادر مقربــة منــه 
ونفــت مــا تردد عن دخوله فــى عالقة جديدة مع 
الفنانة إميى سالم مؤكدا أن ما يتم تداوله على 
تشــويه  هدفــه  االجتماعــى  التواصــل  منصــات 
صورتــه عنــد جمهــور مشــددا علــى أنــه ال يركــز 

سوى فى شغله فقط. 
مت  مــا  علــى  ســالم  إميــى  ردت  جانبهــا  مــن 
تداوله مؤخرا بشكل واسع على مواقع التواصل 
االجتماعى بشــأن عالقتهــا بالفنان عمرو دياب، 
واتهامهــا بأنهــا الســبب وراء انفصال عمرو دياب 
الزوجــة  تكــون  أن  الشــربينى، واحتماليــة  ودينــا 

الرابعة فى حياته.
 : تليفزيونيــة  تصريحــات  فــى  إميــى  وقالــت 
"أنــا بنــت نــاس جــدا وبنت أصــول، ولذلك عندما 
أرتبــط بشــخص مــن املســتحيل أن يكــون هــذا 

الرجل فى عالقة أخرى قبل ارتباطه بى".
وترددت شائعات حول عودته لزوجته السابقة 
زينة عاشــور خاصة بعد تواجده فى نفس املكان 
الــذى تواجــدت فيــه فــى رأس الســنة وهــو دبــي، 

ولكن الهضبة ما زال سنجل.
وأكــد الفنــان عمــرو ديــاب أنبــاء انفصالــه عــن 
مــن  العديــد  خــالل  الشــربينى  دينــا  الفنانــة 
كان  املاضيــة  القليلــة  الفتــرة  خــالل  املناســبات 
أبنائــه  إلغــاء حســابها ومتابعــة حســاب  أبرزهــا 
األربعة عبر "انســتجرام" "جنى وكنزى وعبد اهلل 

ونور". 
انفصــال  الشــربينى  ودينــا  ديــاب  وكان عمــرو 
منــذ فتــرة بعــد عالقة حب قوية دامت لســنوات، 
ولم ُيعلن الثنائى حتى األن األسباب أو حقيقة 

اإلنفصال. 
ومن ضمن نساء الهضبة أيضا أول زيجة فى 
حياتــه وهــى الفنانــة شــيرين رضــا والتــى أجنــب 
منهــا جنلتــه األولــى وانفصــل عنهــا ولــم تتــزوج 
إلهــام  الفنانــة  شــقيقة  غــرام  فــى  ووقــع  بعــده، 
شاهني ومت خطبتهم ولكن لم تكلل قصة احلب 

بالزواج فى النهاية، وانفصال فى 

وفــى رمضــان املاضى خرجت بعض األعمال الدرامية 
من املنافسة بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا »كوفيد 
١9« األمــر الذى تســبب فى تعطيــل التصوير فى أوقات 
كثيرة، وتوقف التصوير فى أعمال أخرى أبرزها مسلسل 
»هجمــة مرتــدة« للنجمــني أحمــد عــز وهنــد صبــري، 
و»تقاطــع طــرق« للفنانــة منــى زكــى ومحمــد ممــدوح، 
و»القاهــرة كابــول« للفنــان طارق لطفي، وحنــان مطاوع، 
وخالــد الصاوي، وفتحى عبدالوهــاب، ونبيل احللفاوي، 
وهــى املسلســالت التــى حجــزت لهــا مكاًنا للعــرض فى 
رمضان ٢٠٢١، ولكن ضرب فيروس كورونا هذه األعمال 
مــرة آخرى بعد إصابة بعض أبطالهــا بالفيروس اللعني، 

وهو ما يجعلها مهددة باخلروج مرة آخرى.
وفــى الوقت احلالى يعمــل صناع الدراما على تصوير 
هــذه املسلســالت علــى قــدم وســاق أمــاًل فــى اللحــاق 
بالســباق الرمضانى ٢٠٢١، إال أن هناك بعض األعمال 
مهددة باخلروج من العرض على شاشــة التليفزيون فى 
رمضــان بســبب »كورونا« وتوقف التصويــر بها لفترة ما 
األمر الذى قد يؤثر سلًبا على عملية االنتهاء من العمل 

برمته.
وواجه صناع مسلسل »حرب أهلية« موقًفا صعًبا خالل 
الفتــرة املاضيــة، أولها كان مع إصابة بطلة العمل الفنانة 
يســرا بفيــروس كورونــا وخضوعها للعــالج املنزلى لفترة 
طويلــة، األمر الذى تســبب فــى عدم تصوير مشــاهدها 
بالعمل، فضاًل عن انســحاب البطلة الثانية وهى الفنانة 
اللبنانيــة هيفــاء وهبــى من املسلســل الذى يتولــى كتابته 
أحمد عادل، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وهو ما يضع 
صناع العمل فى أزمة عدم اللحاق يَبالسباق الرمضاني.
كمــا توقــف تصويــر مسلســل »عــش الدبابيــر« الــذى 
يتــم تصويــره بدولــة لبنــان، بســبب حظر التجــول الذى 
فرضتــه احلكومــة اللبنانيــة فى ظل تصاعــد اإلصابات 
بفيــروس كورونــا، دون معرفة موعد اســتئناف التصوير 
مــن عدمــه خصوًصا فى ظل تداول أنباء عن مد فترات 
حظــر التجــول، األمر الذى يهدد صنــاع »عش الدبابير« 

باخلروج من سباق رمضان.
مسلســل »عــش الدبابيــر« بطولــة النجمــني مصطفى 
شــعبان وعمــرو ســعد، باإلضافــة إلى عدد مــن النجوم 
أبرزهم ياســمني رئيس، رانيا يوســف، دالل عبدالعزيز، 

شــريف دســوقي، تأليف ورشــة عبير ســليمان، معاجلة 
درامية محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.

»حلــم  مسلســل  صنــاع  علــى  ينطبــق  األمــر  نفــس 
غــزال« الــذى يتــم تصويره بدولــة لبنــان، وتوقف كذلك 
بســبب قــرار حظــر التجول علــى إثر تداعيــات فيروس 
كورونــا، فــى الوقت الذى كان يُســرع فيــه القائمني على 
املسلســل بعمليــة التصويــر التــى تعطلــت أكثــر من مرة 

بسبب»كورونا«.
واملسلســل بطولة عدد كبير مــن النجوم أبرزهم غادة 
عبدالــرازق، عمــرو عبداجلليــل، وفــاء عامــر، شــريف 
دســوقي، مــى ســليم، شــريف ســالمة، رحــاب اجلمــل، 
أحمد خليل، إيهاب فهمي، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، 

إخراج محمد أسامة.
وأيًضــا توقــف تصويــر مسلســل "االختيــار ٢" بســبب 
إصابة الفنان أحمد مكى بفيروس كورونا، وهو ما يهدد 
العمــل باالنســحاب من الســباق الرمضانــي، كما أوقف 
الفنــان كــرمي عبدالعزيز تصوير مشــاهده فى املسلســل 
بسبب حضوره مراسم دفن عمه على عبدالعزيز، شقيق 
املخــرج محمــد عبدالعزيــز، واملخــرج عمــر عبدالعزيز، 
رئيس احتاد النقابات الفنية، واملسلسل من تأليف هانى 

سرحان، وإخراج بيتر ميمي.
وتوقف تصوير مسلســل "نســل األغراب"، عدة مرات 
مؤخــًرا بعــد إصابة الفنانة جنالء بــدر بفيروس كورونا، 
وقبلهــا بعــد إصابة الفنان أمير كرارة الذى يشــارك فى 
بطولته بفيروس كورونا، بعدما أظهرت املسحة التى قام 
بإجرائهــا إيحابيــة إصابتــه، وعلــى الفور أوقــف محمد 
ســامى مخرج العمل التصوير، ومنح جميع العاملني فى 
اســتديو التصويــر أجازة مفتوحة، حتســباً ألن يكون من 

بينهم مصابني خاصة بعد التعامل مع كرارة.
 ويعــد مسلســل "نســل األغــراب" أول عمــل درامــى 
يجمــع بني النجمني أحمد الســقا وأمير كــرارة، وينتمى 
إلــى نوعيــة األعمــال الصعيدية، ويضم عــددا كبيرا من 
النجــوم منهــم فــردوس عبد احلميــد، مى عمــر، دياب، 
أحمــد مالــك، محمد مهــران، أحمد داش، جنــالء بدر، 
عمــاد زيــادة، أحمــد فهيــم، وغيرهــم، وهــو مــن تأليف 
وإخــراج محمــد ســامي، ومــن املفتــرض أن يعــرض فى 

سباق دراما رمضان املقبل.
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ينتظر الماليين من 
عشاق السينما والمعنيين 

بها افتتاح دور العرض 
من جديد، وذلك بعد 
غلقها مارس الماضى 
تنفيذًا لقرارات رئيس 

الوزراء لمنع أى تجمعات 
للمواطنين، وذلك كتدبير 

احترازى فى إطار خطة 
الدولة للتعامل مع 

أى تداعيات محتملة 
لفيروس كورونا المستجد

يعتبر الهضبة عمرو 
دياب من أكثر المطربين 

إثارة للجدل عبر صفحات 
التواصل اإلجتماعي خالل 

الفترة الماضية خاصة 
بعد تأكيد إنفصاله عن 

الفنانة دينا الشربيني بعد 
قصة حب دامت لسنوات، 

ويبحث جمهور الهضبة 
عن الفتاة التي ستحتل 
مكان دينا الشربيني في 

قلب الهضبة خالل األيام 
القادمة، ليصبح الهضبة 

محط أنظار المعجبات 
والجمهور، وأصبح الجميع 
يتكهن من تكون، ويظهر 

كل فترة برفقة فتاة 
مختلفة دون اإلشارة منه 
عن هويتها بالنسبة له. 

إصابة أمير كرارة ونجالء بدر بفيروس كورونا يضع صناع "نسل 
األغراب" في ورطة.. وانسحاب هيفاء وإصابة يسرا يطيحان 

بـ"حرب أهلية" خارج السباق.. ،"االختيار 2" مهدد باالنسحاب من 
السباق الرمضاني بعد وضع مكي في الحجر وتعطيل التصوير

»نجوم التسعينات«.. 
بـ »اإلنس والنمس« 

محمد هنيدي يواجه 
»عنكبوت« أحمد السقا 

ومنى زكي

حرمي الهضبة
أقل من شهر ونصف 
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1 بث مباشر
مارس ٢٠٢١ االثنين العدد ٧٢٣

اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

١٠0
مالحقة أمريكا لـ »طباخ بوتين« لم تكن األولي، 

ففى 30 سبتمبر 2018، أعلنت وزارة الخزانة 
األمريكية عن فرض عقوبات على بريجوجين، 

واتهمته بقيادة الجهود الروسية للتالعب 
بانتخابات التجديد النصفى علم 2018.

القصة الكاملة للملياردير 
الروسى الذي هدد عرش بايدن

مــن هــو املليارديــر الروســى الــذى يُهــدد عــرش بايــدن؟ 
وملــاذا وضعــه مكتب التحقيقــات الفيدرالــى األمريكى »إف 
بــى أي« على قائمــة املطلوبني؟ وملاذا فرضــت عليه أمريكا 
عقوبات قبل ذلك؟ أسئلة كثيرة أصبح حديث الساعة ليس 
فــى أمريكا وروســيا فقط بــل فى العالم بأســره خاصة أن 
ذلــك يتزامــن مع التدهور الســريع فى العالقــات األمريكية 
الروســية، والتــى ازدادت توتــرًا بعــد تصريحــات الرئيــس 
األمريكى جو بايدن، والتى قال فيها إن واشنطن »لن تقبل 
أبداً بضم روســيا لشــبه جزيرة القرم«، مضيًفا أن »الواليات 
املتحدة ستُحاسب روسيا، وستقف مع أوكرانيا ضد أعمال 

موسكو العدائية«.
وأشــار بايــدن إلــى أن بــالده ســتواصل العمــل »باجتــاه 
محاســبة الســلطات الروســية علــى انتهاكاتهــا لألراضــى 
األوكرانيــة«، قائــاًل إن »مواطنيهــا واجهــوا نيــران القناصة، 
وعناصــر مكافحة الشــغب، أثناء مطالبتهــم ببداية جديدة 

لبلدهم«.
»إف بى أي« ُتالحق طباخ بوتني وتعرض مكافأة

وضع مكتب التحقيقات الفيدرالى األمريكى »إف بى آي«  
15شخًصا روسًيا على قائمة املطلوبني لديه، وعلى رأسهم 
مؤسس شركة فاغنر الروسية، يفجينى بريجوجني املعروف 

بـ »طباخ بوتني«.
وقــال مكتــب املؤسســة، إن التهــم املوجهــة لألشــخاص 
الــروس الـــ 15 هــى »التآمــر لالحتيــال علــى واشــنطن فى 
ملفــات مرتبطــة باالنتخابــات األمريكيــة«، معلنــاً تقــدمي 
مكافأة تصل إلى 250 ألف دوالر مقابل معلومات تؤدى إلى 

اعتقال »طباخ بوتني«.
وأوضــح التقريــر أن بريجوجــني قــام بإعاقــة الوظائــف 
العــدل  ووزارة  الفيدراليــة  االنتخابــات  للجنــة  القانونيــة 
وعرقلتهــا  املتحــدة،  الواليــات  خارجيــة  ووزارة  األمريكيــة 
وإفســادها، وذلــك خــالل فتــرة )مطلــع عــام 2014 إلــى 16 

فبراير  2018(.
وقــال التقرير إن »بريجوجني هو املمول الرئيســى لوكالة 
أبحاث اإلنترنت )IRA(  ومقرها سانت بطرسبرج، يُزعم أنه 
أشــرف ووافق على عمليات التدخل السياســى واالنتخابى 
فــى الواليــات املتحدة، والتى تضمنت شــراء مســاحة خادم 
كمبيوتر أمريكي، وإنشــاء مئات الشخصيات الوهمية عبر 
اإلنترنت، واستخدام هويات مسروقة ألشخاص من الواليات 
املتحــدة، يُزعــم أن هذه اإلجراءات قــد اتخذت للوصول إلى 
أعــداد كبيــرة من األمريكيــني ألغراض التدخل فــى النظام 
السياســى للواليــات املتحــدة ، مبــا فــى ذلــك االنتخابــات 

الرئاسية لعام 2016«.
االتهامات والعقوبات األمريكية على امللياردير الروسي

مالحقــة أمريــكا لـ »طباخ بوتني« لم تكن األولي، ففى 30 
ســبتمبر 2018، أعلنــت وزارة اخلزانــة األمريكيــة عن فرض 
عقوبــات على بريجوجني، واتهمته بقيادة اجلهود الروســية 

للتالعب بانتخابات التجديد النصفى علم 2018.
كما ظهر اســمه من قبل فى القضية الشــهيرة اخلاصة 
بوكالة أبحاث االنترنت، التى تتخذ من ســانت بطرســبيرج 
مركــز لهــا وتقــوم باختــالق حســابات زائفــة علــى مواقــع 
الناخبــني  علــى  التأثيــر  بغــرض  االجتماعــى  التواصــل 
األمريكيني فى االنتخابات الرئاسية عام 2016، وفق الرواية 

األمريكية.
وفــى فبرايــر 2018، أدرجت هيئــة محلفني أمريكية كبرى 
بريجوجــني، وشــركته »كونكــورد«، وشــركائه فــى األعمــال، 
ووكالــة أبحــاث اإلنترنت، ضمــن اجلهات املتهمــة بالتدخل 
فى االنتخابات ووجهت له اتهامات أيًضا فى أعقاب صدور 
التقرير الذى أعده املستشار األمريكى اخلاص روبرت مولر 
الــذى كان يُحقــق فــى مزاعــم محاولــة روســيا دعــم حملة 

دونالد ترامب االنتخابية.
ونفــى بريجوجــني هــذه االتهامــات، وقــال: »األمريكيــون 
يأخذون بالشــبهات بشــدة، فهم يرون ما يريــدون أن يرونه. 
وأنا لســت غاضباً من إدراج اســمى على القائمة. إذا أرادوا 

رؤية الشيطان، فليرونه«.
ومــرة أخــرى، قالت احلكومــة األمريكيــة إن وكالة أبحاث 
مواقــع  عبــر  وهميــة  »شــخصيات  اســتخدمت  اإلنترنــت 

التواصــل االجتماعــى ونشــرت معلومات زائفــة«. وال يُرجح 
أن تكون هذه احملاوالت قد أثرت على نتائج االنتخابات.

وتعتقد الواليات املتحدة أن بريجوجني يدعم هذه الوكالة 
مادًيا عبر شركة كونكورد للخدمات الغذائية.

وتشــمل العقوبات األمريكية ثالث طائرات خاصة ويختاً 
يرجح أن بريجوجني وأســرته وشــركاؤه يســتخدمونها، وهى 
مســجلة فى جزر سيشــل وكاميان، اللتــان تعتبران مالذات 

للتهرب الضريبي.
ويحظر على الشركات واملواطنني األمريكيني التعامل مع 

بريجوزين أو تقدمي خدمات لطائراته ويخته.
وقالــت اإلدارة األمريكيــة إن هــذه الطائــرات قامــت بعدة 
رحــالت إلى وجهــات فى إفريقيا والشــرق األوســط وأوروبا 

خالل السنوات األخيرة.
وقضت محكمة فى موسكو مؤخرًا بتغرمي شركة كونكورد 
ودفع تعويضات ألولياء طالب بســبب انتشار حاالت تسمم 

غذائي.
وكمــا هــو معــروف فــإن شــركة بريجوجني تُقــدم وجبات 
لعــدد مــن املدارس فى موســكو، لكن فى ديســمبر املاضي، 

أصيب حوالى 130 من تالميذ رياض األطفال باإلسهال.
عالقته بـ بوتني

ومتتد أصابع رجل األعمال الروسى يفجينى بريجوجني، 
والــذى يُعــرف بـــ »طباخ بوتــني«، إلى العديد مــن املجاالت، 
حيــث صنــع ثروته من خدمــات إعداد وتقــدمي الطعام فى 
تسعينيات القرن العشرين، وهو ما يُفسر اللقب الذى أُطلق 

عليه.
وانضــم إلــى الدائــرة املقربــة مــن بوتــني فى عــام 2001، 
عندما بدأ الرئيس الروسى فى التردد على مطعمه العائم 

الفاخر »نيو أيالند« فى سانت بطرسبيرج.
إلــى  وتشــعبت أعمــال بريجوزيــن، 58 عاًمــا، وامتــدت 
مجــاالت مختلفــة لتشــمل شــركات وهميــة خــارج البــالد، 

ويعيش حياة مرفهة.
وبــزغ جنمه فــى مدينة ســانت بطرســبيرج، التى ينحدر 
منهــا بوتــني، لكنه لــم يكن من الدائرة املقربة التى شــاركت 

فى تأسيس ناٍد ريفى يحمل اسم »أوزيرو«.
وعندمــا كان بريجوزيــن فى العشــرينات مــن عمره، قبل 
أن يبــدأ فــى بيــع النقانق ثم انطــالق أعماله فــى خدمات 

الطعام، ُسجن ملدة تسع سنوات بتهمة السرقة والنصب.
لكــن حقبــة »العالج بالصدمة« الرأســمالية التى ســادت 
روســيا فــى تســعينيات القــرن العشــرين خلقــت مجــاالت 
للكثيــر مــن فــرص العمــل للمجرمــني، إذ كان بإمكانهــم 

االتصال بأصدقائهم للتخلص من املنافسني الشرسني.
وبقــى بريجوجــني فــى الظــل لســنوات طويلــة، لكن فى 
عــام 2011، ذكــر فــى حوار مــع صحيفة محلية فى ســانت 
بطرسبيرج أنه كتب حكاية أطفال عن مجموعة من األقزام 

يدافعون عن امللك ضد األعداء.
عالقته بنظام األسد

يقــوم »طبــاخ بوتــني« بإدارة شــركة فاغنر الروســية، وهى 
املسئولة عن املرتزقة الروس فى ليبيا وسوريا بشكل خاص، 

ويرتبط بعالقات مختلفة مع نظام األسد فى سوريا.
وســبق أن نشــرت صحيفة »موســكو تامي« الروسية العام 
املاضي، تفاصيل تكشف صفقات الغاز والنفط املوقعة بني 
بريجوجني ونظام األســد فى ســوريا، وأبرزها عقود نفطية 
فــى مناطــق شــرق ســوريا، إلى جانــب صفقــات اقتصادية 
لدعــم نظــام األســد، وتصــب الصفقــات والعقــود فى دعم 
مرتزقــة »فاغنــر« التــى يُديرهــا بريجوجــني، حيــث دعــم 
ميليشــيا األســد مبئــات املقاتلــني فى مناطــق مختلفة فى 

سوريا خالل األعوام املاضية.
فضال عن ذلك، ميتلك »طباخ بوتني« شــركات اقتصادية 
ضخمــة فى ســوريا، تهدف للتهــرب من العقوبــات الدولية 
»فيــالدا  شــركتا  رأســها  وعلــى  واألوروبيــة(  )األمريكيــة 
وميركوري« التابعتان ملا يسمى )إمبراطورية بريجوجني( فى 

مناطق سيطرة نظام األسد فى سوريا.
وتشــير املعلومات الواردة فى الصحيفة الروســية إلى أن 
احلصــة األكبــر مــن ثروات النفط فى ســوريا تعود لشــركة 
»يــورو بوليــس« التــى ميكلهــا بريجوجــني، والتــى وصلــت 

عائداتهــا عــام 2018 إلى ما يقــارب 20 مليون دوالر أمريكى 
شهرًيا.

وخالل األعوام املاضية وقع نظام األسد عددًا من العقود 
النفطيــة، أبرزهــا فــى مطلع عام 2019، حــني صادق برملان 
األســد علــى ثالثــة عقود موقعــة مــع وزارة النفــط التابعة 
الروســيتني  الشــركتني  أمــام  املجــال  ليفســح  حلكومتــه، 
»ميركــوري« و »فيالدا« بالبــدء بالتنقيب عن البترول وتنمية 

إنتاجه فى سوريا.
تدخله فى الشأن اإلفريقي

بــوك  فيــس  االجتماعــى  التواصــل  موقــع  كشــف 
ومتخصصــون فــى علــوم اإلنترنــت فــى جامعة ســتانفورد 
عــن وجــود عمليــات تأثير على الرأى عبــر مواقع التواصل 

االجتماعى فى إفريقيا، وميكن ربطها بـ بريجوجني.
وفى 30 أكتوبر املاضي، أعلن فيس بوك عن إيقاف ثالث 
شــبكات من حســابات اإلنترنت الروســية، التى تهدف إلى 

التأثير على األحداث فى عدد من البلدان اإلفريقية.
وقال: »إن النشاط »غير املوثوق« لهذه احلسابات الروسية 

كان متستر بأسماء مواطنني محليني«.
واســتهدفت الشــبكة األولــى دول مدغشــقر، وجمهوريــة 
الدميقراطيــة،  والكونغــو  وموزامبيــق،  الوســطى،  إفريقيــا 
وســاحل العــاج، والكاميــرون، أمــا الشــبكة الثانيــة فكانــت 

تستهدف السودان، فى حني ركزت الثالثة على ليبيا.
وكشف حتقيق أجرته بى بى سى أن ستة مرشحني على 
األقــل فــى االنتخابات الرئاســية فى مدغشــقر عــام 2018 

ُعرضت عليهم أموال من مواطنني روس.
ونفى بريجوجني بدوره االتهامات التى ذكرها فيس بوك، 
وقال إن عمالق اإلعالم األمريكى يقود حملة عالقات عامة 

لصالح نفسه.
ومنــذ حوالــى عام، أرســلت روســيا 175 مدرًبا عســكرًيا 
إلى جمهورية إفريقيا الوســطى، التى تواجه متردًا مســلًحا 

ملساعدة اجليش التابع للرئيس فوستني-أرشانغ تواديرا.
كمــا تشــير تقارير إلى رصد أنشــطة للمرتزقــة التابعني 
لشــركة فاغنــر فــى جمهوريــة إفريقيــا الوســطى، حيــث 
حصلت روسيا على صفقات للتنقيب عن الذهب واألملاس.
كما كشــف حتقيق أجرته شــبكة سى إن إن عن صفقات 
تنقيــب بــني جمهوريــة إفريقيــا الوســطى وشــركة لوبايــى 
إنفســت الروســية التــى يُديرهــا يفجينى خودوتــوف، أحد 
رجال األعمال احملســوبني على شــبكة عالقات بريجوجني، 
لكــن لوبايــى إنفســت اختفــت فجــأة، ونفــى بريجوزيــن أى 

عالقة بها.
ويقوم جنود روس من شــركة سيوا األمنية بحماية رئيس 
جمهورية أفريقيا الوســطى، وثمة شــكوك أن ســيوا إحدى 

شركات الواجهة لفاغنر.
ويرجــح أن مــا يربــط بريجوجــني بفاغنــر هــو أعمالــه 
كمتعهــد غذائى للجيش، فقد فاز بصفقات إطعام للقوات 

املسلحة بفضل بوتني.
كمــا أن وزارة اخلزانــة األمريكيــة أدرجــت فاغنــر علــى 
قائمــة العقوبات، وقالت إنها أرســلت جنودًا للقتال بجانب 

االنفصاليني فى شرق أوكرانيا.
وأضافت أن بريجوجني لديه تعامالت مالية متشــعبة مع 

وزارة الدفاع الروسية.
عمله خلدمة أجندة بوتني

هناك مشروع آخر لرجل األعمال الروسى يأتى بالتنسيق 
مــع أجندة بوتني، إذ يــرأس حالًيا مجموعة إعالمية موالية 
للكرملــني حتمــل اســم »الوطنــي«، وتقــول إنهــا ســتعمل 
علــى مواجهــة اإلعــالم »املعــادى لروســيا« الــذى »ال ياُلحظ 

اإليجابيات التى حتدث فى البالد«.
وجتمــع هذه الشــركة أربــع مواقع إخبارية مقرها ســانت 
بطرســبيرج، هــى وكالــة »آر آى إى فــان« لألنبــاء، ونارودنى 

نوفوستي، وإيكونوميكا سيغودينيا، وبوليتيكا سيغودينيا.
ويرجــح أن يتجــاوز إجمالى عــدد متابعــى املواقع األربعة 
عــدد متابعــى وكالة أنباء تــاس اململوكة للدولة، وقناة آر تى 

املوالية للكرملني.
أمنــاء  مجلــس  برئاســة  ســعيد  إنــه  بريجوزيــن  وقــال 

»الوطني«.

وفاء حسن

مكتب التحقيقات الفيدرالى األمريكى »إف بى آي« وضع  15شخًصا روسًيا على قائمة المطلوبين لديه، وعلى رأسهم 
مؤسس شركة فاغنر الروسية، يفجينى بريجوجين المعروف بـ »طباخ بوتين«.

طباخ بوتني

فتنة الشيطان.. عملية اجليش للتخلص من أردوغان ونظامه
الديكتاتور يخطط لتعديل الدستور للبقاء مدى الحياة

قالــت تقارير تركية أن اجليش التركى أبدى اســتنكاره 
ملخطــط الرئيس رجب طيــب أردوغان لتعديل الدســتور 

بهدف البقاء فى السلطة.
وأكدت التقارير أن هناك حالة من الغليان بني قيادات 
اجليــش الفتــة إلــى أن هنــاك مخطــط لالنقــالب على 

أردوغان و اإلطاحة به إذا أصر على تنفيذ مخططه.
كان تقريــر ملوقــع ”جورنال دى مونتريال“ قد كشــف أن 
الرئيــس التركــى رجب طيب أردوغان يســعى إلى تعديل 
الدســتور بهــدف متديــد فترة حكمه وتكريــس مزيد من 

االستبداد، قبل عامني من انتخابات حاسمة.
وقــال التقريــر إّن أردوغان ”فاجأ األتــراك بالدعوة إلى 
دســتور جديد كجزء من اإلصالحات التى يقول إنه يريد 
تنفيذها لكن خصومه يشككون فى دوافعه احلقيقية“.

وأحــدث الرئيــس التركــى أحــدث صدمة فى الســاحة 
السياســية عندمــا قــال إنه يريد دســتورا جديــدا متاما 
بحجة أن دســاتير تركيا منذ الســتينيات متت صياغتها 

من قبل احلكومات الناجتة عن االنقالبات العسكرية.
ونقــل التقريــر عــن وزير العــدل التركى عبــد احلميد 
جول قوله: إن الدستور الذى يدعو إليه أردوغان سيكون 
”مدنيا ودميقراطيا“، مشيرا إلى أنه يجب على األقل من 
الناحية النظرية توسيع احلريات، لكن معارضى أردوغان 

يشككون فى رغبته فى تنفيذ إصالحات حقيقية.
تعديــالت  علــى  اســتفتاءا  بالفعــل  تركيــا  وشــهدت 
دســتورية قدمها أردوغان وحزبه العدالة والتنمية التركى 
عام 2017، عززت بشــكل كبير سلطاته من خالل حتويل 

تركيا من نظام برملانى إلى نظام رئاسي.
جــدد زعيــم املعارضة التركيــة، كمال قليجــدار أوغلو، 
رفضــه لدعــوة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان لصياغــة 

دستور جديد، مشيرا إلى أن الهدف تعزيز االستبداد.
جــاء ذلــك فــى تصريحــات أدلى بهــا قليجــدار أوغلو، 
زعيــم حزب الشــعب اجلمهــوري، أكبر أحــزاب املعارضة 
التركية، بحســب املوقــع اإللكترونى لصحيفة »ســوزجو« 

املعارضة، وتابعته » اإلخبارية«، اإلثنني.
وقــال قليجدار أوغلو: »نعم، البالد بحاجة إلى دســتور 
جديــد، غيــر أن مقترحــات أردوغــان لصياغتــه ســتعزز 

االستبداد ال الدميقراطية«.
تركيــا  فــى  اجلميــع  يؤيــد  »اليــوم،  قائــال:  وأضــاف 
الدميقراطيــة، ويقولــون إنهــا حتتــاج إلى دســتور جديد، 
طبعــا، ولكــن بشــرط أن تبقــى املــواد األربــع األولــى من 
الدســتور احلالــى كمــا هــي، ويجــب على تركيــا املضى 
قدًمــا نحــو معاييــر أكثــر دميقراطيــة بدســتور جديــد، 
فنحــن بحاجــة إلى ذلك. نحن بحاجــة إلى نظام برملانى 

تصريحــات لنائب رئيس الكتلة البرملانية حلزب العدالة 
والتنميــة، جاهــد أوزقان والتى اعتبر فيها أن »الدســتور 

اجلديد سيكون دستور إعادة تأسيس اجلمهورية«.
وأضاف أوزل قائال: »نريد أن نذكر جاهد أوزقان، ومن 
علــى شــاكلته ممن يريــدون تدمير القيم التى تأسســت 

عليها اجلمهورية، لن ميكنكم تدمير جمهوريتنا«.
وأردف املعــارض التركــى قائــال: »وكمــا قــال مؤســس 
البــالد اجلمهوريــة التركية ســتبقى لألبد«، مشــيرا إلى 
أن »النظــام احلاكــم انقلب على أســس اجلمهورية، بعد 
أن قلــب نظــام احلكــم من برملانــى إلى رئاســى مبوجب 

تعديالت دستورية«.
 ال بد من تغيير النظام احلاكم فورًا

علــى الصعيــد نفســه قال علــى باباجــان زعيم حزب 
العدالــة  »حــزب  إن  املعــارض  والتقــدم،  الدميقراطيــة 

والتنمية يخشى وجودنا على الساحة السياسية«.
باباجــان فــى تصريحات للنســخة التركية من شــبكة 
»دويتــش فيلــه«، جــدد انتقاده لدعــوة أردوغــان لصياغة 

دستور جديد.
وصرح باباجان، بأنهم »ال يجدون دعوة أردوغان لوضع 
دستور جديد واقعية«، ودعا إلى »تغيير عاجل للنظام«.

وأشــار إلــى »ضرورة االنتقال إلى نظــام برملاني«، الفًتا 
إلــى أنه »ميكن للمعارضة تســمية مرشــح مشــترك فى 
االنتخابــات الرئاســية، لكــن هذا املرشــح يجــب أن يعد 

أيًضا بتوفير انتقال برملاني«.
وأكد باباجان أن هذه ليست محاولة لوضع دستور 
جديــد، مضيًفا: »حاليــا فى تركيا ثغرات خطيرة 
لكن فى املستقبل عندما تكون الظروف على 
األرض أكثر مالءمة، ســيتم مناقشة البنود 

األربعة األولى فى الدستور«.
كمــا شــدد علــى أن »حزبــه ال يخاف 
من أردوغان، بل على العكس من ذلك، 
فــإن حزب العدالة والتنمية يخاف من 

الدميقراطية والتقدم«.
وتابــع باباجــان: العدالــة والتنمية 
يراقبوننــا عــن كثــب، ونعتقــد أننــا 
ســرقنا النوم مــن أعينهم«، مشــددًا 
علــى أن »العقليــة التى حتكم تركيا 
هــى عقليــة  الوقــت احلالــى  فــى 
خاطئة. ال تؤمن باستقالل القضاء، 
وبالتالى ماذا ســيفرق إذا مت تطبيق 
نظــام برملانــى أم رئاســى مــع هــذه 

العقلية؟«.

 زعيم المعارضة البالد 
بحاجة إلى دستور جديد، 
غير أن مقترحات أردوغان 

لصياغته ستعزز االستبداد ال 
الديمقراطية

  »النظام الحاكم يريد 
من خالل هذه الدعوة تدمير 

اإلرادة الحرة التى كفلها 
تأسيس الجمهورية

معزز ال نظاًما رئاسًيا«.
وأردف قائــال: »وحتى يتســنى القيــام بذلك، ال بد أوالً 
وقبــل أى شــيء، أن تكون الهيئة التنفيذية التى ســتقود 

صياغة الدستور اجلديد مقنعة ومطمئنة«.
واستطرد متسائال »كيف ميكن حلكومة ال متتثل حتى 
للدستور احلالى أن تضع دستورًا دميقراطًيا؟ أنا قلق من 
أن تكــون مطالب التعديالت الدســتورية فى اجتاه تقوية 

السلطوية واالستبداد بدالً من تعزيز الدميقراطية«.
وقال إدريس شــاهني، نائــب رئيس حزب الدميقراطية 
والتقــدم التــى الــذى يتزعمــه وزيــر االقتصــاد الســابق 
علــى باباجــان إّن ”هــذه منــاورة لتجنــب احلديــث عــن 
الوضع االقتصادى ومشــاكل املزارعــني أو التجار، وكذلك 

انتهاكات احلقوق“.
ونقــل التقريــر عــن مراقبــني، قولهــم إنــه مــن خــالل 
الدعــوة إلــى دســتور جديد يكــون هو الداعى الرئيســى 
إليــه، وميكــن للرئيس التركى أن يلحــق الضرر مببادرات 
إصــالح أخرى تروج لها املعارضــة والتى تدعو إلى العودة 

إلى النظام البرملاني.
وقبــل عامــني من االنتخابــات العامة لعــام 2023 التى 
ستكون معقدة بالنسبة إليه قد مييل أردوغان أيًضا إلى 
وضع نظام انتخابى من خالل دســتور جديد من شــأنه 

تسهيل إعادة انتخابه، بحسب التقرير.
وقالت أيسودا كوملن، أستاذة العلوم السياسية فى كلية 
بــارد بأملانيــا: إن أردوغــان ال يضمن احلصــول على أكثر 
من 50٪ من األصوات الالزمة النتخابه فى اجلولة األولى 

فــى عــام 2023 أو حتى انتخابه فى اجلولة الثانية، وفى 
مواجهة هذا اخلطر ميكنه اختيار نظام اجلولة الواحدة 
حيث ميكن انتخاب املرشــح الذى يحصل على األغلبية 

البسيطة“.
وقالــت كوملــن إّن »أردوغــان ال يــزال يســتخدم تكتيــك 
إزكاء التوتــرات داخــل املعارضــة والتــى ميكــن أن تتفاقم 
بسبب النقاشات حول املوضوعات الساخنة مثل املسألة 

الكردية وكيف ينبغى تناولها فى سياق دستور جديد، 
والســؤال هو مــا إذا كانت األحزاب ســتقع فى هذا 

الفخ عند مناقشة الدستور اجلديد“.
وفًقا لدبلوماســى غربــي، فإن هدف أردوغان 

إجبــار  خــالل  مــن  املعارضــة  ”تقســيم  هــو 
األحزاب على اتخاذ موقف“ ووصفهم بأنهم 

”مدافعون“ أو ”معارضون“ لتركيا.
قــال أوزغــور أوزَل، نائــب رئيــس الكتلة 
البرملانية حلزب الشعب اجلمهوري، أكبر 
أحــزاب املعارضــة التركيــة، إن »النظــام 
احلاكــم يريــد مــن خــالل هــذه الدعــوة 
تدمير اإلرادة احلرة التى كفلها تأســيس 

اجلمهورية«.
جاء ذلك بحســب مــا ذكره املوقع 
اإللكترونى لصحيفة »جمهورييت« 
 « وتابعتــه  الســبت،  املعارضــة، 

اإلخبارية«.
تصريحــات أوزل جــاءت ردًا علــى 
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محمدعبدالعزيز
سكرتير التحرير

سمير الباجورى
املستشار القانونى

أقترب محمد صالح مهاجم المنتخب الوطني 
وليفربول اإلنجليزي من الرحيل عن ناديه 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة بعد 
خروج عدة تقارير إنجليزية تؤكد على انتهاء 

مشوار الفرعون المصري مع الريدز.

ويعــد محمــد صالح أحد أبــرز املهاجمني يف تاريــخ ليفر بول 
بعدمــا كان أحد أســباب حصــول الريــدز عىل بطولــة الدوري 
اإلنجليــزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العامل لألندية، باإلضافة إىل 
أنــه من أفضل الالعبني يف العامل الفرتة الحالية خصوصاً وأنه ظهر 
يف أكرث من مناســبة منافساً لألرجنتيني ليونيل مييس، والربتغايل 

كرستيانو رونالدو.
ويف خــالل هذا التقريــر يرصد »املوجز« األنديــة األقرب لضم 

محمد صالح حال رحيله عن ليفربول.
»ريال مدريد«

أصبــح انتقــال نجمنــا املرصي محمــد صالح العــب وهداف 
ليفربــول اإلنجليــزي، إىل صفوف ريال مدريد بداية من املوســم 
الجديــد أمر محتمل للغاية يف ظل اهتامم النادي اإلســباين بضم 

الفرعون املرصي بحسب أغلب التقارير الصحفية العاملية.
الفرعون املرصي فتح الباب أمــام إمكانية رحيله عن ليفربول 
متجًهــا إىل نادي القرن األورويب ريال مدريد، بحســب ترصيحاته 

لصحيفة “آس” اإلسبانية.
منــذ ارتداءه قميص ليفربول صيف عام 2017 قادًما من روما يف 
صفقــة كلفت خزينة النادي اإلنجليــزي ما يقرب من 39 مليون 
جنيه إسرتليني، وهو النجم األول للفريق بال منازع بل ومعشوق 
الجامهري األول، لكن منذ موسمه األول مع الفريق وارتبط اسمه 
بإمكانيــة االنتقــال لريال مدريد اإلســباين وتحديــًدا بعد رحيل 

األسطورة الربتغالية كرستيانو رونالدو إىل يوفنتوس.
ويتصــدر ريال مدريد الســباق نحو صالح من املوســم املايض، 
وهو النادي األكرث جدية يف اهتاممه بضم النجم املرصي خالل فرتة 

االنتقاالت الصيفية حسب ما أشارت الصحيفة »أس« اإلسبانية.
فينا ذكرت  تقارير صحفية فرنســية،أن  اســم صالح تم طرحه 

من جديد عــىل طاولة ريال مدريد يف اآلونــة األخرية، بعد تألقه 
املستمر مع ليفربول.

وأفادت الصحيفة الفرنســية، أن مســئويل ريال مدريد يروا أن 
صفقة صالح هــي »األرخص« مقارنة بالالعبني اآلخرين يف الوقت 
الحايل، ســواء مــن الناحية املالية للصفقة، أو مــن ناحية الراتب 
السنوي واألســبوعي الذي يتقاضاه، الســيام يف ظل األزمة املالية 
واالقتصاديــة التي تعاين منها جميــع األندية األوروبية، والناتجة 

عن جائحة فريوس كورونا املستجد »كوفيد-19«.
وأشــارت التقارير الفرنســية، إىل خطة ريــال مدريد بالرتاجع 
عن صفقــة الفرنيس كيليان مبايب، مهاجم باريس ســان جريمان، 

والتعاقد مع محمد صالح بداًل منه.
وأكدت الصحيفة أن الوضع املايل الذي مير به نادي ريال مدريد 
ليــس األفضــل عىل اإلطــالق، لذلك يفكــر املســئولون يف بدائل 

لتعويض عدم القدرة عىل التعاقد مع مبايب.
يف املقابــل، ُيعد الوضــع املايل لنادي ليفربــول أفضل قلياًل، إذ 
بإمكانه التعاقد مع مبايب، وتوفري راتبه الســنوي بشكل طبيعي، 

ولكن من املستبعد حدوث ذلك يف ظل وجود صالح.
جديــر بالذكر أن ريال مدريد يســتعد ملواجهــة نظريه أتاالنتا 
اإليطايل، يف متام العارشة مســاء اليوم األربعاء، يف ذهاب دور الـ16 

من بطولة دوري أبطال أوروبا »التشامبيونزليج«.
»باريس سان جريمان« 

ووفقا ملا ذكره موقع »LE10SPORT«  الفرنيس، اليوم السبت، 
فإن نادي باريس ســان جريمــان الفرنيس وجــد ضالته يف محمد 
صــالح، خاصة يف ظــل اقرتاب مغادرة العبه الشــاب كيليان مبايب 
عــن حديقة األمراء ورغبته يف ارتداء قميص ريال مدريد، موضحا 
أن النــادي البارييس يرى يف صالح خــري تعويض لرحيل مبايب عن 

الفريق بنهاية املوسم.
وأضاف املوقع الفرنيس يف تقريره أن باريس سان جريمان 
يســعى للتوقيع مع محمد صالح، مستغال أزمة ليفربول 
الحالية يف تراجعه يف ترتيــب الدوري اإلنجليزي املمتاز 
»برميريليــج« للمركز الرابع، واحتامليــة فقدان الفريق 
لقــب الدوري اإلنجليــزي املمتاز هذا املوســم لصالح 
مانشسرت ســيتي، مشــريا إىل أن »الريدز« أيضا أصبح 

مهددا بحجز مقعد مؤهــل إىل دوري أبطال أوروبا 
يف املوســم املقبل، ويف حالة الفشــل يف التأهل إىل 
دوري األبطال، ســيكون الفريــق يف موقف حرج 
من اإلبقاء عىل محمد صــالح يف الصيف املقبل، 
ما جعل البي أس جي يســتغل ذلك للتوقيع مع 

الفرعون.
»برشلونة«

يبــدو أن النــادي الكتالوين أصبــح يف حاجة إىل 
جنــاح أمين مثل محمــد صالح بعد فشــل الفرنيس 

أنطوان جريزمان يف تقديم مســتوي مميز مع البارسا، 
وكشفت صحيفة »موندو ديبورتيفو« أن الفرعون املرصي 

قد ينجح مع البلوجرانا يف حال التعاقد معه.
وأكد موقع »EVERYTHINGBARCA«، أن تألق الالعب 
املرصي خــالل الســنوات التي قضاهــا مع فريقــه ليفربول 
اإلنجليــزي، وتحقيقــه لنجاحات تلو األخــرى، جعل الفريق 
اإلسباين يعيد النظر فيه مرة أخرى، ويضعه عىل رأس أولوياته.

ونــوه املوقع إىل أن هناك منافســة حقيقية بــني ريال مدريد 
وبرشــلونة عىل خطــف صالح من ليفربول، ولكن نية برشــلونة 

أقوي.

هو صاحب أكبر 
انتقادات الفترة الماضية 

على الساحة 
الرياضية بين 

مشجعي النادي 
األهلي، وأيضا 

من انقسمت 
عليه الجماهير 

بين جزء يدعمه 
واألخر ينتقد 

بشده، هو أحد 
أبرز مهاجمي مصر 
السنوات الماضية 

ومن أعتمد عليه جميع 
مدربي المنتخب 

الوطني الذين تولوا 
قيادة الفراعنة 
في العديد من 

المحافل الدولية.

أقترب محمد صالح مهاجم 
المنتخب الوطني وليفربول اإلنجليزي 

من الرحيل عن ناديه خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية المقبلة بعد 
خروج عدة تقارير إنجليزية تؤكد 

على انتهاء مشوار الفرعون المصري 
مع الريدز.

وأقترن أسم محمد صالح بالرحيل عن 
النادي اآلونة األخيرة بعد النتائج 

السلبية الذي وقع فيها ليفربول 
مما جعل مركزه متقهقر في الدوري 

اإلنجليزي واعتالء مانشستر سيتي 
قمة ترتيب جدول الدوري، وهو ما 

جعل المسئولين في الريدز يفكرون 
في ضخ دماء جديدة للفريق 

من أجل حصد البطوالت وعودة 
االنجازات التي حققها األلمانى 
يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

اجلماهير فى ضهرى.. وال أتابع السوشيال ميديا

نهاية مشوار »مو صالح« فى ليفربول

إسالم أسامة 

3  أندية تسعى خلطف الفرعون املصرى فى امليركاتو الصيفى

مروان 
محسن: 

نحترم نهضة بركان ولكن نركز 
لحصد السوبر اإلفريقي

كنا نأمل في تحقيق أنجاز أفضل 
من جيل أبو تريكة في كأس 

العالم 

مكناش خايفين من مواجهة 
بايرن ميونخ.. وال يوجد فريق في 

العالم يفوز باستمرار 

مل تكــن حياته ســهله مثلــام يعتقــد البعض بعد 
تغلبــه عــىل مرض فــريس يس، ومن بعــده تغلب عىل 
اإلصابة بالرباط الصليبى وعودته بشكل أقوي، ومؤخراً 
تحُمله العديد من االنتقادات ىف الشارع األهالوى بعد 
عــدم توفيقه ىف أحراز األهــداف ىف العديد من املحافل 

املحلية واألفريقية، والدولية.
هــو مــروان محســن مهاجــم الفريــق األول لكرة 
القــدم بالنادى األهيل، ومنتخب مرص، والذى أختص 
»املوجز« ىف حواره ليفتح قلبه ويرد عىل االنتقادات 
التــى إطالته الفرتة املاضيــة، باإلضافة إىل حديثه 

عن عدة ملفات أخرى ىف الحوار التايل..
 ىف البداية.. شعورك بعد التتويج بالثالثية؟

شــعور ال يوصف خصوصاً أننى كنت ىف غاية 
الرتكيــز الفــرتة املاضيــة وباألخص بعــد أن تم 
تحديد إقامة النهــاىئ عىل ملعب القاهرة فكان 
الرتكيز مضاعف من الجميــع، باإلضافة إىل أن 
خصمك هو الزمالك وهو منافســك التقليدى 
محليــاً،  ولكن الحمد للــه نجحنا ىف تحقيق 
البطولــة األفريقيــة، ومــن قبلها الــدوري، 
ومؤخراً الكأس فكونك تحقق الثالثية أنجاز 
كبــري أفخر بيه لســنوات قادمــة، وبطولة 
أفريقيــا كانــت الهــدف األول للفريــق 
منذ بداية املوســم والجميــع كان يعمل 

لتحقيقها.
حدثنا عن املنافســة عىل الســوبر 

األفريقى أمام نهضة بركان؟
نحرتم أى فريق نخوض أمامه مباراة محلية أو 
دولية، خصوصا وأن الفريق الذى نخوض أمامه 
مباراة الســوبر األفريقى فريق مميز مثل نهضة 
بركان ولدية خربات كبرية أمام الفرق املرصية، ألنه 
خاض نهاىئ الكونفدراليــة من قبل أمام الزمالك، 
ونجــح ىف خطف ذات البطولة أمام برياميدز، لكن 
ليس معنــى االحرتام الخــوف، فالفريق ال يخىش 
مواجهة أحد ومســتعدين للمباراة ومركزين عىل 

تحقيق اللقب الرابع.
هل كان من املستحيل تحقيق أنجاز ىف 

بطولة كأس العامل لألندية؟
أحنا  »مفيش حاجــة مســتحيلة«، 
النادى األهــيل، وأنا ألعب لنادى العامل 
كله يعرف قيمته، وجميع األندية الذى 

شــاركت كان لديهــا نفس الشــعور ىف تحقيق اللقب، 
ولكن كنا نسعى ونجتهد ، واألجيال املاضية عىل رأسهم 
أبو تريكة وبــركات وجمعة، التــى نجحت ىف تحقيق 
الوصــول لكأس العامل كان لديهم ذات الطموح ونجحوا 
ىف تحقيــق الربونزية، وكنا نســعى لكــر هذا االنجاز 
لكن مل يحالفنا الحظ، وبالطبع واجهنا فرق قوية ولكن 

إرصار الالعبني هو كان الفيصل ىف تحقيق الربونزية.
ما رأيك ىف السخرية من رواد السوشــيال ميديا 
وتخوفهم قبل مواجهة بايرن ميونخ بعــد هزمية 

برشلونة ب8 أهداف؟
ال يوجــد فريــق يانهــزم باســتمرار وال يوجد فريق 
ىف العامل يفوز باســتمرار، وهــذه املباريات ال يوجد لها 
مقياس، من ينفذ التعليامت الفنية والتكتيكية ىف أرض 
امللعــب هو من ينجــح ىف تحقيق الفــوز، أنت تالحظ 
فريق كبري مثل بايرن ميونخ لكن كنا نجتهد ونســعى 
وهذا ما ظهرنا عليه امامهم رغم الهزمية بثنائية، ولكن 
من الصعب تكرار نتيجة برشلونة معنا خصوصا أننا ال 
نتهاون ىف حق نادينــا وجامهرينا، وأعواد التأكيد كنا ال 

نخاف من مواجهة بايرن ميونخ.
حدثنا عن املنافسة ىف الدوري؟

يجب أن نستمر ىف بدايتنا القوية  ألن استمرارك ف 
الفــوز وحصد النقاط يجعلك ىف ضغط أقل وأريحية ىف 
الدور الثاىن من البطولة، ويجب أن نكون  بشــكل قوى 
ألن ىف الطبيعــى ال نقبــل إال بتحقيق الثالث نقاط كل 
مباراة، واملوســم الحاىل قوى الن معظم الفرق مدعمة 

صفوفهــا بشــكل جيد وبصفقــات كبــرية، واعتقد أن 
املستوى بني الفرق أصبح متقارب، وأن شاء الله نحافظ 
عىل بطولة الدورى ونحققه وسط كم التدعيامت التى 

نجحت فيها األندية هذا املوسم. 
حدثنا عن املنافســة ىف خط الهجوم بالنادى األهىل 

ىف ظل عودة املعارين والتعاقد مع بواليا؟
أقــول دامئــا من يتواجــد ىف مركز املهاجــم ال يوجد 
مشــكله ىف ذلك فهــو يزيد من املنافســة ومن الجهد 
املبــذول خصوصاً بعد عــودة املعارين ووجــود بواليا، 
واملديــر الفنى هــو الفيصل ىف املشــاركة، فمــن يراه 
األصلــح للفريــق سيشــارك، والجميــع روح واحــده، 
والجميع يســعى أن يكون جاهزاً للمشاركة، وأمتنى أن 

يكون جميع املهاجمني جاهزين.
ما رأيك ىف رينيه فايلر؟

هو مدرب قدير ورجل له احرتامه وهو من ســاندىن 
كثرياً إثناء تواجده وســاعدىن كثرياً،وكان مقتنع بقدراىت 
ألنه كان يرى ما أفعله ىف التدريبات وكان يرى من ينفذ 
التعليامت الفنية لذلك كنت أشارك باستمرار معه، وأنا 

أحرتمه وأشكره عىل ما قدمه للفريق. 
ما الفرق بني بيتسو موسيامىن ورينيه فايلر؟

أكيد يختلف موســيامىن عن فايلر كثــرياً ىف التفكري 
والتدريب والخطط وكل يشء، الن كل مدرب له تفكريه 
الخاص الذى يريد أن يطبقه، وكاًل منهم يريد أن يخرج 
كل يشء من الالعبني ويتعامل مع الالعبني بشكل جيد 

لىك يحقق البطوالت.

كيف تعامل موسيامىن معك عقب أهدار الفرص؟
دامئا ما يدعمنى بشــكل كبري، ويقــول األهم تنفيذ 
التعليــامت التــى أطلبها، واألهداف ســتأىت فيام بعد، 
وقال أن ما ينقصنى هــو التوفيق باإلضافة أنه تحدث 

وأثنى عىل قدراىت ىف عدة مرات.
هل عقد موسامىن معك جلسات عقب أهدار 

الفرص؟
بالطبــع جلــس معــى ىف عدة مــرات، وبعيــداً عن 
الجلســات لخاصة، فهــو دامئاً يدعمنــى ىف املحارضات 
وقبل التدريب، وأنا بحب موسيامىن حتى عىل املستوى 
الشــخىص حتى لو مل أشارك، ألنه يعطينى الثقة ويوفر 

لك كل يشء.
مــا ردك عىل انتقادات الجامهري لك عرب السوشــيال 

ميديا؟
ردى عــىل الجامهــري أن ببذل كل جهــدى ىف املران، 
وأشــتغل بشــكل مناســب، وأنا بطلــع كل جهدى ىف 

التمرين، وال يوجد لدى مشكلة ىف االنتقادات.
هل تتابع من األســاس أراء الجامهري عىل وسائل 

التواصل االجتامعي؟
ال أتابــع السوشــيال ميديــا، ولكن من الــوارد أن 
يصلنــى بعض من أراء الجامهري عن طريق األصدقاء، 
لكن أنا دامئا يكون ردى عىل ذلك من خالل التدريب، 
أفعــل ما عــىل ىف املباريــات وتســجيل األهداف ده 

توفيق من الله.
ما رد فعل الجامهري عندما تقابلك ىف الشارع؟

بتلقى الدعم من الجامهري التى أقابلها ىف الشــارع، 
فدامئا يقولو ىل »أحنا ىف ضهرك ومتسمعش لحد«، رغم 
أن ال أعرفهم بصفه شــخصية، وهذا ما يعطينى دفعة 
قوية للشــغل وأخراج ما لدي، و«أنا مش ههمد بردو« 

من االنتقادات.
هــل املنافســة مع وليد أزارو كانت تزيد من 

حامستك؟
أنا أحب وليد أزرو عىل املستوى الشخيص، ودامئاً عىل 
تواصل معه، وعندما كان يســجل كنت ارقد نحوه أول 

العب من حبى له، وكانت العالقة جيده بنا.
ما هو طموحك الفرتة املقبلة؟

أســعى أن أكون هداف الفريق هذا املوسم، خصوصاً 
وأن املنافسة مشتعلة منذ البداية، باإلضافة إىل تحقيق 

بطولة الدورى وكأس السوبر املحىل واألفريقي.

إسالم أسامة

منافسة شرسة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان على خطف صالح

موسيماني عقد معي عدة جلسات بعد إهداري 
للفرص.. وأنا بحبه حتى لو مشاركتش في المباريات
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قــال محمد بدير، الرئيــس التنفيذي، والعضو 
املنتــدب لبنــك عــوده مصــر، ملصــراوي، إن قــرار 
البنــك املركــزى بزيادة نســبة التمويــات املوجهة 
ومتناهيــة  واملتوســطة  الصغيــرة  للمشــروعات 
الصغــر إلــى 25% بــدال مــن 20% مــن محفظتها 
االئتمانيــة يســهم فــى زيــادة النمــو االقتصــادى 
وخلق فرص عمل جديدة، واستمرار توسع أعمال 

هذه الشركات باعتبارها قاطرة االقتصاد.
كان البنــك املركــزى أعلــن، فــى بيــان لــه، أن 
مجلــس إدارتــه قرر إلــزام البنوك بزيــادة التمويل 
املوجه للشــركات واملنشــآت الصغيرة واملتوســطة 
مــن نســبة 20% إلــى نســبة 25% مــن محفظــة 
البنــوك  مــن  بنــك  ألى  االئتمانيــة  التســهيات 

العاملة فى مصر.
ومن املتوقع أن يؤدى هذا القرار إلى ضخ نحو 
117 مليار جنيه إضافية فى هذا القطاع احليوى 
بنهايــة ديســمبر 2022، وإتاحــة التمويــل ملا يزيد 

على 120 ألف شركة ومنشأة.
كمــا وجــه املركــزى البنوك مبوجــب التعديات 
اجلديــدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ 
البنوك للشــركات الصغيرة، األمر الذى من شأنه 
ضخ متويل فى حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة 

حتى نهاية 2022.
وبحســب محمــد بديــر، وضــع املركــزى حــدا 
محفظــة  صافــى  مــن   %2.5 بنســبة  أقصــى 

القــروض لتمويل اجلمعيات والشــركات متناهية 
الصغر، وهو من شــأنه حتقيق العدالة فى توزيع 
التمويــات على هذه الشــركات، وحتفيز البنوك 

على التوسع فى اإلقراض املباشر.
وأشــار املركــزى فــى تعليماتــه، واملنشــورة على 
مطلــق  للبنــوك  أن  إلــى  اإللكترونــي،  موقعــه 
واملؤسســات  اجلمعيــات  متويــل  فــى  احلريــة 
األهليــة وشــركات التمويل متناهــى الصغر وفقا 

لسياســتها الداخلية، على أن يُعتد عند حســاب 
نســبة الـ 25% للمشــروعات الصغيرة واملتوسطة 
مــن محفظــة االئتمان أن تكون نســبة 2.5% حدا 
أقصى من صافى محفظة القروض والتسهيات 
وفقــا  املباشــرة(  وغيــر  )املباشــرة  االئتمانيــة 
للمركــز فى 31 ديســمبر 2020، لهــذه اجلمعيات 

واملؤسسات.
كما تتضمن التعليمات أال تتجاوز التســهيات 
املمنوحــة للعميــل الواحــد مــن هــذه اجلمعيــات 
واملؤسســات األهلية نســبة 0.5%مــن صافى ذات 
احملفظة، وذلك دون اإلخال بالتعليمات الصادرة 
بشــأن احلــدود القصــوى للتوظيف لــدى العميل 

الواحد واألطراف املرتبطة به.
وأشــار محمــد بديــر إلــى أن بنك عــوده مصر 
الوصــول بنســبة متوياتــه  القــدرة علــى  لديــه 
للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة إلــى 25% من 
إجمالــى احملفظة خــال عامني وفقــا لتعليمات 
املركــزى خاصــة مــع حتقيــق البنــك صعــودا فى 

متويل هذه املشروعات خال الفترة املاضية.
وذكر بدير أن البنك سيعقد ورشة عمل لبحث 
وضــع خطــة بتوقيتــات زمنيــة محــددة وآليــات 
العمل للوصول للنســبة املقررة من البنك املركزى 
واملتوســطة  الصغيــرة  املشــروعات  باســتحواذ 
ومتناهيــة الصغــر 25% مــن إجمالــى محفظــة 

قروض البنك.

 

 

رئيس بنك عودة أوضح أبرز إيجابيات تيسيرات المركزي 

السعيد : نستهدف توفير 100 الف طقم من المالبس واألحذية لألطفال

ُتطبق الشروط واألحكام

لمزيد من المعلومات

أمن على بيتك وحياتك وتعليم أوالدك واحصل على خصم على 
أكبر  في  تستعملها   BONUS Points وكمان  عربيتك  تأمين 

المحالت التجارية ومزايا تانيه كتير.

PREMIUM SAVERS مع حساب

الفايدة مش بس فلوس!

محمد بدير: متويل املشروعات الصغيرة يساهم فى زيادة النمو االقتصادى

التجــاري  البنــك  مؤسســة  قامــت 
بالتربع   CIB FOUNDATION””الــدويل
مببلغ 8 مليون جنيه لبنك الكساء املرصي 
لتوفــر املالبــس واألحذيه لألطفــال األقل 
حظاً و األكرث إحتياجاً ، وذلك ىف إطار دورها 
املجتمعي لتخفيف العبء عىل املواطنني 
خاصة املترضرين من تفيش فروس كورونا.
مديــر  الســعيد  رشيــف  وقــال 
 CIB « مؤسســة البنك التجــاري الــدويل
FOUNDATION «  ، إن املؤسسة تحرص 
عــي املشــاركة الفعالــة لخدمــة وتنمية 
املجتمــع مــن خــالل تدشــني مبادراتهــا 

املجتمعية .
وأضــاف »املؤسســة تربعت مببلغ مايل يقــدر بنحو 8 مليون 
جنيه لبنك الكســاء املرصي لتصنيع وتوزيع  100 ألف طقم من 
املالبس واألحذية  تنقســم بني ) 50 الف طقم مالبس و50 الف 
حذاء لألطفال(  عىل األرس األقل حظاً واألكرث إحتياجاً ىف مختلف 

املحافظات.
وتتمحــور الرؤيــة العامــة للمؤسســة يف رفــع العبء عن 
املواطنــني غر القادريــن، ودعم قطاع الصحــة خاصة لألطفال 

الذين تــراوح أعامرهم بني يــوم حتى 18 
عاماً.

ولفت إيل تعاون املؤسســة مع مختلف 
الجهــات واملؤسســات الحكومية ورشكات 
القطــاع الخــاص واملجتمع املــدين  عرب 4 
محاور تتمثل يف املساهمة يف رشاء األجهزة 
العمليات  الطبيــة، والتكفل مبرصوفــات 
والعالج، ودعم مرصوفات التشغيل، فضاًل 

عن تدشني القوافل الطبية.
أنشأت مؤسســة البنك التجاري الدويل 
عــام 2010 باعتبارهــا امتــداًدا ألنشــطة 
البنك التجاري الــدويل - مرص عىل صعيد 
املســئولية االجتامعية، وهي منظمة غر 
هادفــة للربح وتركــز عىل مســاعدة األطفال املرصيني األشــد 
احتياًجا لخدمات الرعاية الصحية والتغذية. وتعمل املؤسســة 
مع أبرز هيئات ومنظامت الرعاية الصحية بهدف تحسني جودة 

تلك الخدمات بجميع أنحاء وربوع الجمهورية.
وتعتمــد املؤسســة يف مصادرهــا التمويليــة عىل النســبة 
املخصصــة لها ســنوياً من أرباح البنك التجــاري الدويل - مرص 

وهي 1.5% باإلضافة ايل مساهمه العاملني والعمالء.

 GLOBAL( منحــت مجلــة غلوبــال فاينانــس العاملّيــة
FINANCE( ومقرهــا نيويورك البنك العــريب مؤخراً جائزة 
»أفضل بنــك لخدمات التمويل التجاري« يف الرشق األوســط 
للعام 2021. حيــث يعكس هذا التقدير ريــادة البنك العريب 
عىل املستوى اإلقليمي وقدراته االستثنائية عىل تقديم أحدث 
الحلول املرصفية ومنتجات التمويل التجاري وتسخرها لتلبية 

احتياجات عمالئه املتجددة عرب مختلف القطاعات.  
وتم اختيــار البنك لهــذه الجائزة من قبل فريــق املحررين 
املختصــني يف املجلــة وذلك بناًء عــىل آراء محللني مختصني من 
القطاع املــايل واملرصيف وإداريني تنفيذيــني من قطاع الرشكات 
وخرباء يف مجــال التكنولوجيــا. حيث ُمِنح البنــك العريب هذه 
الجائــزة بناًء عىل مجموعة من معاير األداء والتنظيم شــملت 
حجم العمليات املرصفية ونطاق التغطية عاملياً ومستوى خدمة 
العمالء، باإلضافة إىل القدرات التنافسية واالبتكار التكنولوجي.

 ويعــد هذا اإلنجــاز إضافة مميزة إىل ســجل البنك العريب 
الحافل، وهو يعكس رؤية البنك وحرصه املتواصل عىل مواكبة 
أحدث املستجدات عىل صعيد الصناعة املرصفية، باإلضافة إىل 
دور البنــك املحــوري يف تعزيز عمليات التجــارة عرب منطقة 
الرشق األوســط وشــامل افريقيــا من خــالل تقديم خدمات 

وحلــول مرصفيــة تواكب التطــورات التي يشــهدها القطاع 
املرصيف محليــًا وإقليمياً وعاملياً. وميتلــك البنك العريب واحدة 
مــن أكرب الشــبكات املرصفية العربية العامليــة والتي تضم ما 
يزيد عن 600 فرع عرب 5 قارات، إىل جانب معرفته الواســعة 
باألســواق املحلية وخربته العميقة يف مجال خدمات التمويل 
التجاري مام يعزز قدرة البنك العريب عىل االستجابة ملتطلبات 

عمالئه املتجددة عرب الدول. 
وتجدر اإلشارة إىل أن البنك العريب كان قد حصل عىل العديد 
مــن الجوائز العاملّية خالل العــام املنرصم، أبرزها جائزة أفضل 
بنك يف منطقة الرشق األوســط من مجلــة »غلوبال فاينانس« 
وذلــك للعام الخامــس عىل التــوايل إىل جانــب مجموعة من 
الجوائز املرموقة عىل صعيد خدمات قطاع الرشكات، شــملت 
جائزة أفضل بنك يف خدمات إدارة النقد يف الرشق األوسط من 
مجلــة »غلوبال فاينانس« وجائزة أفضــل بنك متويل تجاري يف 
الرشق األوسط من مجلة »إمييا فاينانس« وجائزة أفضل بنك يف 
مجال إدارة النقد يف الرشق األوسط من مجلة »غلوبال إنفسر« 
هذا باإلضافــة اىل جائزة أفضل تطبيق بنيك للهواتف الذكية يف 
الرشق األوسط عىل صعيد الخدمات املرصفية الرقمية املقدمة 

للرشكات من مجلة »غلوبال فاينانس«.

حقــق بنــك التعمر واإلســكان خالل عــام 2020 صــايف أرباح 
مجمعة بعد الرضائب مببلغ 2.060 مليار جنيه مقابل 2.224 مليار 

جنيه بعام 2019.
وانخفضــت إيــرادات الفوائــد وفقــاً لثامئة الدخل املرســلة 
للبورصــة اليوم، إىل 6.043 مليار جنيــه يف الفرة من يناير وحتى 

نهاية ديسمرب املايض، مقابل 6.624 مليار جنيه بالفرة املناظرة.
وتراجع هامش الفوائد إىل 2.824 مليار جنيه خالل نفس الفرة 

مقابل 2.996 مليار جنيه بعام 2019.
وســجلت مرصوفات الفوائد خــالل 2020 مبلــغ 3.219 مليون 

جنيه، مقابل 3.628 مليار جنيه بعام 2019.
وبلغ النصيب األســايس للســهم من الربح 16.21 جنيه مقابل 

17.5 جنيه بعام 2019.
وعىل مســتوى األعامل املســتقلة، فراجعت صــايف أرباح بنك 
التعمــر واإلســكان إىل 1.801 مليار جنيه خالل عــام 2020 مقابل 

1.951 مليار جنيه بعام 2019.
وانخفضت إيــرادات الفوائد خالل نفس الفرة إىل 6.026 مليار 

جنيه مقابل 6.606 مليار جنيه بعام 2019.
يذكــر أن البنك املركــزي املرصي، أصــدر تعليامت تحظر عىل 
البنــوك إجــراء توزيعات نقديــة – ألربــاح عــام 2020 أو األرباح 
املحتجزة – عىل املســاهمني، لتدعيم القواعد الرأساملية للبنوك 

ملواجهة املخاطر املحتملة من استمرار أزمة كورونا العاملية.
من جانبه قال حســن غانم، رئيــس مجلس إدارة بنك التعمر 
واإلســكان ، إن املؤرشات ية للمرصف والصادرة حتى 30 ســبتمرب 
تؤكــد قوة مركزه ى، وتعــد من أفضل مؤرشات النمو ىف الســوق 
ا أنه فيام يتعلق باملســتهدف  املرصفية خــالل عــام 2020، مضيًف
للعــام املقبــل، أكد أن موازنــة 2021 طموحة جــًدا للحفاظ عىل 

تحقيق أعىل املؤرشات ية ىف السوق املرصفية املرصية.
وتابــع ىف ترصيحات لــه أنه رغم الظروف االســتثنائية واآلثار 
الســلبية الناتجة عن جائحــة فروس كورونا عــىل كل املجاالت 
واألنشــطة االقتصادية، ســواء عىل الصعيد املحىل أو العاملى، فإن 
مرصفنا اســتطاع تحقيق نتائج جيدة عن التسعة أشهر املنتهية 
عــن عام 2020، لتبلــغ األرباح اإلجاملية قبــل الرضائب بلغت 1.9 

مليار جنيه.
وأشــار إىل أن ودائــع العمــالء ارتفعــت إىل 45.2 مليار جنيه، 
مبعدل منو قــدره %6.9 مقارنة بعام 2019، وأنه خالل الربع الثالث 

فقط زادت الودائع نحو 7 مليارات جنيه.
ولفــت إىل أن إجــامىل القروض والتســهيالت ارتفعت إىل 20.8 
مليــار جنيه، بنســبة منو قــدره %5.6، متمثلة ىف زيــادة محفظة 

قروض التجزئة بنحو 2.5 مليار، وبنسبة 24%.
وأوضح حســن غانم أن نســبة القــروض إىل الودائع لدى بنك 
التعمر واإلســكان بلغــت %41 وذلك عن الربــع الثالث من عام 

.2020
وأشــار إىل أن اسراتيجية البنك اعتمدت عىل التوسع الجغراىف 
لتغطيــة مختلــف محافظات الجمهوريــة، إىل جانب رفع كفاءة 
وتطوير الفروع واملقار القامئة، ومبا يتواكب مع التطورات الهائلة 

التى يشهدها القطاع املرصىف املرصى مؤخرًا.
ا لسياســة االنتشــار الجغراىف،  وأضــاف أن البنك يســعى وفًق
ا من الجمهور، خاصة ىف  ا مع الشــمول ى ىف أن يكون قريًب ومتاشــًي

األماكن الجغرافية التى ال تتوافر بها الخدمات املرصفية.
ا 100 فــرع ىف جميع أنحاء  ًي وتابــع أن عــدد فروع البنــك حال

الجمهورية، ونستهدف املزيد من التوسع خالل عام 2021.
ا عىل  ًي وذكر حســن غانم أن بنك التعمر واإلسكان يعمل حال
التجهيز إلنشــاء فروع إلكرونية، ليتمكــن العمالء من إنهاء كل 

معامالتهم البنكية طوال أيام األسبوع عىل مدار 24 ساعة.
ا ما يقارب من 300 ماكينة رصاف  ًي وأوضــح أن البنك ميتلك حال
آىل، ومن املســتهدف تدشني 100 ماكينة خالل العام الحاىل، لتصل 

عدد املاكينات إىل حواىل 400.
ا وحرًصا للتسهيل عىل ذوى االحتياجات الخاصة،  وتابع: وإمياًن
تــم بــدء تركيــب 25 ماكينــة )VOCALIZED ATM( لتقديم 

الخدمة الصوتية للعمالء”.
مستمرون ىف مواكبة خطط ومبادرات املركزى للتحول الرقمى 

عرب طرح خدمات مبتكرة
وحول خطــة البنك للتوســع ىف التكنولوجية يــة، قال رئيس 
مجلس اإلدارة، إن بنك التعمر واإلســكان يســعى إىل تقديم كل 
مــا هو جديــد وتنافىس من خدمــات ومنتجــات مرصفية تتالءم 
مــع احتياجــات كل رشائــح العمــالء، وأنــه يحرص عــىل تعزيز 
الخدمــات اإللكرونية والتحــول الرقمى والتطوير والتوســع ىف 
أعــامل البطاقات، متمثاًل ىف اإلنرنــت واملوبايل البنىك واملحفظة 
.”QR CODE“ اإللكرونية، وتفعيل آلية كود املدفوعات الرسيع

وأضاف أن البنك وقع اتفاقية الرشاكة مع ماســر كارد العاملية؛ 
التى ســوف تعزز التوسع ىف إصدار البطاقات االئتامنية وبطاقات 

الخصم املبــارش، خاصًة البطاقــات البالتينية مع االســتفادة من 
مجموعة من املزايا الحرصية املتنوعة ملســتخدمى بطاقات “بنك 

التعمر واإلسكان ماسركارد” من بينها أسعار فائدة تنافسية.
وذكــر حســن غانــم أن البنك يعمــل عىل تفعيــل برنامجى 
“CASHBACK” والنقــاط، وتــم تطبيــق “نظام األمــان الثالىث 
األبعــاد”، إضافــة إىل خدمــة “البطاقــات الالتالمســية”، اللتــني 
تســاعدان العمــالء ىف الحصول عــىل أقىص معــدالت األمان عند 

التسوق.
وكشــف حسن غانم أن عدد عمالء البنك من األفراد والرشكات 
يبلغ نحو 2 مليون عميل حتى اآلن، ونســتهدف توســيع قاعدة 
العمالء من كل رشائح املجتمع، مشــًرا إىل أن الخدمات تناســب 
كل الرشائــح العمرية واالجتامعية، ونحرص عىل تطوير املنتجات 

بشكل مستمر وتقديم كل جديد.
وذكــر غانــم أنه خالل عــام 2020، قدم بنك التعمــر التمويل 
للعديد من القطاعات الحيوية كقطاع البروكيامويات والكهرباء 
واملقاوالت والصحة، ويستهدف ىف إطار اسراتيجيته التوسعية ىف 
املرحلة املقبلة التوســع ىف قروض الرشكات لتشجيع االستثامرات 
القوميــة، وتلبيــة االحتياجــات التمويليــة، خاصــة للقطاعات 
االقتصاديــة األكرب تأثــًرا ىف منو االقتصاد املرصى، واملتامشــية مع 
أهداف وخطــة الدولة لرفع قدرات القطاعــات الحيوية، وإيجاد 

فرص عمل جديدة ىف مختلف املجاالت.
وأشــار إىل أن »التعمر واإلســكان« يســهم ىف دعم املرشوعات 
الصغرة واملتوســطة، وكانت مبادرات البنك املركزى للمرشوعات 
الصغرة واملتوســطة مبثابة انطالقــة اقتصادية تهــدف للتنمية 
املســتدامة، ما جعلها إحدى األولويــات، كام يقدم برامج متويلية 
متعددة عرب مبادرة »املركزى« بعائد %5 للمرشوعات الصغرة و8% 
للمتوســطة، كام يتعاون مع جهاز تنميــة املرشوعات عرب تقديم 

برامج متويلية بعائد 10%.
وأضاف: “شــهدت محفظة املرشوعات الصغرة واملتوسطة منًوا 
ملحوًظا خالل السنوات السابقة، مدفوًعا مببادرات البنك املركزى 
الداعمــة لقطــاع رواد األعــامل، وتم منح متويــالت للمرشوعات 
الصغرة واملتوســطة بجميع القطاعات االقتصادية، ونســتهدف 

خالل الفرة القادمة التوسع ىف التمويالت للقطاع الصناعي”.
وأوضح أن بنك التعمر واإلســكان قام بإنشاء وحدتني لتطوير 
األعامل لتقديــم الخدمات غر ية، من خالل مبــادرة رواد النيل، 
بالتعاون مع البنك املركزى املرصى وجامعة النيل، التى تهدف إىل 
تبنى عدد من املبتكرين ورواد األعامل ىف مجال التشــييد والبناء 

وإمدادهم باملكان والدعم الفنى، التسويقى، القانوىن وى.
وأشــاد حســن غانم بقدرة االقتصاد املرصى عىل مواجهة أزمة 
فروس كورونا، قائاًل: “نجح االقتصاد املرصى ىف الصمود أمام أزمة 
كورونا وتداعياتها الشــديدة، وأثبت قدرتــه عىل تحمل األزمات، 
وهــو ما انعكــس عىل تحقيق مــرص معدالت منــو متقدمة عىل 
مستوى العامل ىف ظل هذه الظروف، ويرجع هذا األداء اإليجاىب إىل 
برنامج اإلصالحــات االقتصادية الكلية التى اتخذتها الدولة خالل 

العقد املاىض، والتى أسفرت عىل العديد من املكاسب”.
ويــرى رئيس مجلــس إدارة بنــك التعمر واإلســكان أن أزمة 
كورونا أوجدت تحديات عــىل مختلف القطاعات، وليس املرصىف 
فقــط، إال أن دور البنــك املركــزى وجميع اإلجراءات االســتباقية 
والفوريــة الفعالــة التى تــم اتخاذها حدت من تلــك اآلثار عىل 

جميع األطراف، خاصًة القطاع املرصىف.
وأضاف أن الديناميكية التى تعامل بها البنك املركزى كان لها 
أثر كبر ىف احتواء ومواجهة أزمة كورونا، وجعلت العامل كله ينظر 
باحــرام إىل أداء االقتصــاد املرصى، ونجح البنــك املركزى ىف إدارة 
السياســة النقدية مبهارة ومرونة من خــالل العديد من املبادرات 

والحزم التمويلية والتحفيزية.
وتابــع قائاًل: “إن التكامل بني رؤية القيادة السياســية والبنك 
املركزى والقطاع املرصىف يشــر إىل حجــم الدعم الذى توليه مرص 

للقطاع الصناعي”.
وذكــر أن التحدى األبرز بالنســبة للبنك خــالل األزمة متثل ىف 
الحفــاظ عــىل أمن وســالمة العمــالء والعاملني، واتخــاذ جميع 

اإلجراءات االحرازية الالزمة للحفاظ عىل سالمتهم.
وأشــار إىل أن األزمــة فرضــت تطويــر وتقديــم الخدمــات 
اإللكرونية والتحول الرقمى، وتوســع بنك التعمر واإلســكان ىف 
إطالق العديد من املنتجات اإللكرونية التى تناســب احتياجات 
العمالء، منهــا املحفظة اإللكرونية، واإلنرنــت واملوبايل البنىك، 

والتوسع ىف إصدار البطاقات.
وعن دور التعمر واإلســكان باملسئولية املجتمعية خالل أزمة 
كورونا، قال حسن غانم إن املرصف كان له دور أثناء األزمة، وأسهم 
ىف عــدة مبــادرات، من بينها مبادرة اتحاد بنوك مرص بإســهامات 
تقــدر بنحو 20 مليــون جنيه ملســاندة القطاعــات األكرث ترضرًا 
مــن الجائحة، إضافة إىل دعم وزارة الصحــة مببلغ 5 ماليني جنيه 
لتجهيز مستشــفى لعزل مصاىب كورونا، واإلسهام مع بنك الطعام 
ا  املــرصى لتقديم الدعــم لنحو 1500 أرسة واألرس األكرث اســتحقاًق

مببلغ 250 ألف جنيه.

مؤسسة »البنك التجارى الدولى« تتبرع بـ 8 مليون جنيه لبنك الكساء املصرى

البنك العربى أفضل بنك خلدمات التمويل 
التجارى فى الشرق األوسط للعام 2021

»التعمير واإلسكان«: موازنة 2021 طموحة للحفاظ على 
حتقيق أعلى املؤشرات املالية فى السوق

حسن غانم رئيس مجلس االدرة: المؤشرات المالية للمصرف 
والصادرة حتى 30 سبتمبر تؤكد قوة مركزه المالى، وتعد من أفضل 

مؤشرات النمو فى السوق المصرفية خالل عام 2020

نسعى إلى تقديم كل ما هو جديد وتنافسى من خدمات 
ومنتجات مصرفية تتالءم مع احتياجات كل شرائح العمالء


