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0 بث مباشر
يوليو ٢٠٢١ االثنين العدد ٧٤١

اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

٩١2 منذ وصوله إلى السلطة فى أبريل ٢٠١٨ 
تصاعدت الخالفات بين رئيس الوزراء آبى أحمد 

ونظرائه فى النظام السابق من التيجراى

بعد أورومو وتيجراى توسعات األمهرة تضع رئيس وزراء إثيوبيا فى مأزق بعد ظهور بوادر التفكك

بعد االضطرابات الدامية فى إقليم األورومو والحرب فى إقليم تيغراى، جاء الدور 
على األمهرة لتزداد وطأة الصراعات العرقية فى إثيوبيا، ذلك البلد الذى يعانى 

بشدة ومع ذلك يتعمد رئيس وزرائها خلق المشكالت طوال الوقت مع الجميع 
وبالده مهددة بخروج األمور عن السيطرة..

فأين يقف رئيس الوزراء آبى أحمد مما يجرى فى بالده وما هى طبيعة هذه 
البالد؟

قبل الدخول إلى تفاصيل المشهد الحالى فى الدولة األفريقية التى تستعد 
لتنفيذ الملء الثانى لسد النهضة على مجرى النيل األزرق والذى يمثل تهديًدا 
للمصدر الرئيسى للمياه لدولتى المصب مصر والسودان، وهو الملف الذى يهدد 

بتفجير األوضاع وزعزعة استقرار المنطقة بحسب وصف الرئيس عبدالفتاح 
السيسى، ولن يقبله أى شخص على اإلطالق، من المهم إلقاء الضوء على 

الصراعات العرقية داخل إثيوبيا وموقف رئيس الوزراء الحالى آبى أحمد منها.

إميان الدالي

أحمد  آبى  اإلثيوبى  الوزراء  رئيس  تولى  أن  منذ 
بوصفه صانع  به  إشادة  تلقى  عام ٢٠١٨،  فى  منصبه 
سالم ومصلحا اقتصاديا فى بلد كان معروًفا بانتشار 
نوبل  بجائزة  أحمد  وفاز  فيه.  املدقع  والفقر  القمع 
للسالم جلهوده فى حل النزاع احلدودى مع إريتريا فى 
عام ٢٠١٩، لكنه ومنذ ذلك احلني خلق الصراعات مع 
اجلميع تقريبا، ومن ازمة إلى اخرى بداية من منطقة 

تيغراى ثم إقليم األورومو وأخيرا األمهرة.

خدعة آبي للفوز بنوبل
لطاملا انتقدت منظمات حقوق اإلنسان إثيوبيا بسبب 
احتجازها ملعارضني للحكومة. وخالل السنة األولى من 
بعملية  أشيد  الوزراء،  رئيس  منصب  أحمد  آبى  تولى 
وجود  ورغم عدم  السياسيني،  السجناء  إطالقه سراح 
أرقام دقيقة لهم لكنه رمبا يقدر بنحو ٤٥ ألف سجني، 
األشخاص  من  العديد  واُعتقل  ذلك  بعد  عاد  ولكن، 
على  أدلة  اإلنسان  حقوق  منظمات  ووثقت  اآلخرين، 
آالف االعتقاالت. وقالت منظمة العفو الدولية: »تُظهر 
اعتقال ما  أنه مت  »توالي«،  األدلة فى معسكر اجليش 
حتى   ،٢٠١٩ يناير  من  شخص  آالف   ١٠ عن  يقل  ال 
جلنة  أفادت   ،٢٠٢٠ عام  وفى  فقط،   ٢٠١٩ سبتمبر 
باحتجاز  الدولة  تديرها  التى  اإلثيوبية  اإلنسان  حقوق 
أعقاب  فى  عنف  أعمال  اندالع  بعد  شخص   ٩٠٠٠
مقتل مغٍن معروف من قومية األورومو يدعى هاشالو 
هونديسا. وتضيف »بدأت احلكومة باعتقال املعارضني 
وفى   ،٢٠١٩ عام  منتصف  من  بدءا  السياسيني، 
األمهرة.  منطقة  فى  مزعومة  انقالب  محاولة  أعقاب 
مع   ،٢٠٢٠ عام  منذ  ملحوظ  بشكل  االجتاه  هذا  وزاد 
معارضة  سياسية  لشخصيات  اعتقال  عمليات  انتشار 
صحفيني  عن  فضال  أسرهم،  من  وأفراد  وأنصارهم 

وفنانني«.

غير قادر على خوض االنتخابات
من  متكنه  عدم  اإلثيوبى  االنتخابات  مجلس  أعلن 
إجراء االنتخابات التى كانت مقررة فى ٥ يونيو احلالى، 
واحد  يوم  بعد  وذلك  أسابيع،  لثالثة  التأجيل  وطلب 
التى  االنتخابات  فى  الناخبني  باب تسجيل  إغالق  من 
كانت قد تأجلت العام املاضى بسبب كورونا، وقالوا إنه 
القرار بسبب تأخير تسجيل الناخبني وعدم التمكن من 
مليون   ٣٦ نحو  تسجيل  ومت  االقتراع،  بطاقات  طباعة 
من  تيغراى  إقليم  واستثنى  االنتخابات.  فى  ناخب 
العسكرية شنتها  عملية  بعد  وذلك  املقبلة،  االنتخابات 
احلكومة  صنفتها  التى  املتمردة،  تيغراي«  »جبهة  ضد 
املركزية مؤخرا كمنظمة إرهابية، بجانب جماعة »أونق 
شني« احملسوبة على إقليم األروميو، وال تزال التحديات 
إثيوبية تشكل  أقاليم ومناطق  التى طالت عدة  األمنية 

تهديدا للعملية االنتخابية فى البالد.
تعد االنتخابات املقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار 
عهد  فى  واألولى   ،١٩٩٤ عام  الوطنى  الدستور  البالد 

رئيس الوزراء آبى أحمد.

خريطة األحزاب السياسية فى إثيوبيا
إثيوبيا  فى  السياسية  األحزاب  خريطة  تضم 
منظمة  مثل  اإلثنية  أساس  على  أنشئت  أحزاًبا 
الدميقراطى  احلزب   ،AAPO األمهرا  شعب  عموم 
أحزاب  وهناك  عفر،  حترير  حزب  الغربى،  للصومال 
الثورية  الشعبية  اجلبهة  حزب  مثل  اإلثنيات  متعددة 
تنظيمات  يضم  وهو   EPRDF احلاكم  الدميقراطية 
وكذلك  شنقول،  وبنى  وجامبيال  وأورومو  جتراى  من 
 ،EDUP الدميقراطى  اإلثيوبى  االحتاد  حزب  هناك 
ال  أحزاب  وهناك  وجترينية،  أمهرية  تنظيمات  ويضم 

تقوم على اإلثنية مثل مجموعة العمل الدميقراطي.

»تزوير وتنكيل وقمع« 
هى   ٢٠٠٥ لعام  اإلثيوبية  البرملانية  االنتخابات  تعد 
انتخابات  وأول  إثيوبيا،  تاريخ  فى  األهم  االنتخابات 
تتضمن وجود منافسة حقيقية بشكل كامل فى البالد 

منذ حتولها للشكل الفيدرالى، كما أنها كانت مبثابة 
اجلبهة  وممارسات  سياسات  فى  حتول  نقطة 

فى  املعارضة  جتاه  الثورية  الدميقراطية 
االنتخابات التالية لعامى ٢٠١٠، و٢٠١٥. 

فى  جرت  التى  البرملانية  االنتخابات  نتائج  أظهرت 
للمعارضة  مسبوق  وغير  ملحوظا  تقدًما   ٢٠٠٥ مايو 
نزاهة  بشأن  أثير  ما  كل  من  الرغم  على  اإلثيوبية 
اجلبهة  حصلت  فقد  فيها،  املشكوك  االنتخابات 
لها  املوالية  والكيانات  واألحزاب  الثورية  الدميقراطية 
املعارضة  ائتالفا  بينما حصل  مقعًدا،   ٣٧١ عدد  على 
مقعدا،   ١٧٥ عدد  على  األخرى  املعارضة  واألحزاب 
واحد  مقعد  على  سوى  املستقلون  يحصل  لم  بينما 
نتائج  عن  رسمًيا  اإلعالن  أعقاب  وفى  غير،  ال  فقط 
االنتخابات أعلنت املعارضة رفضها لتلك النتائج، مؤكدة 
وناشدت  األصوات،  فرز  عملية  فى  تزوير  وجود  على 
فى  العنف  أعمال  واندلعت  للتدخل،  الدولى  املجتمع 
عدد من املناطق اإلثيوبية، وأصدرت احلكومة اإلثيوبية 
قراًرا يحظر املظاهرات العامة، ثم شنت حملة واسعة 

من االعتقاالت لزعماء املعارضة
قاسية  صدمة   ٢٠٠٥ عام  انتخابات  نتائج  شكلت 
للنظام احلاكم فى إثيوبيا، وهو ما دفع النظام للتفرغ 
االنتخابات  فى  حدث  ما  تكرار  دون  للحيلولة  التام 
الالحقة، وذلك من خالل العمل على تقسيم حتالفات 
املعارضة باتباع سياسية فرق تسد بني قوى املعارضة 
عدد  لزيادة  أيًضا  اجلبهة  واجتهت  وتشتيتها،  لتفتيتها 
أعضائها، حيث أصبح االنضمام لعضوية اجلبهة شرًطا 
رئيسًيا وإن كان غير رسمى للحصول على أى وظيفة 
عامة أو ترقية أو قرض أو ما شابه ذلك، ومت تقليص 
مساحة احلريات السياسية قدر اإلمكان من خالل سن 
اجلبهة  قبضة  لتعزيز  السلطوية  التشريعات  من  عدٍد 
احلاكمة على النظام السياسى، فكان من أبرزها صدور 
والذى   ٢٠٠٨ ديسمبر  فى  اإلرهاب  مكافحة  قانون 
تبنى  مع  خاصة  الصياغة،  غامض  قانون  بأنه  وصف 
كل  طياته  بني  يضم  لإلرهاب  واسع  ملفهوم  القانون 

أشكال االحتجاجات السياسية.
وقد متكنت اجلبهة الدميقراطية الثورية من اكتساح 
االنتخابات البرملانية لعام ٢٠١٠، حيث حصلت اجلبهة 
األحزاب  بخالف   ٥٤٧ أصل  من  مقعدا   ٤٩٩ على 
حصلت  بينما  مقعًدا،   ٤٦ حصدت  والتى  لها  املوالية 
املعارضة على مقعِد واحد فقط، واملقعد املتبقى ذهب 

ألحد املستقلني.
تعد انتخابات ٢٠١٥ أول انتخابات جترى بعد رحيل 
رئيس الوزراء السابق ميلس زيناوى، وميكن القول بأن 
لعام  اإلثيوبية  البرملانية  لالنتخابات  االنتخابية  البيئة 
٢٠١٥ لم تختلف كثيًرا عن سابقتها، سواء فيما يتعلق 
السياسى  املناخ  على  للهيمنة  احلاكمة  اجلبهة  بسعى 
بالكامل، أو بالقمع والتنكيل ملرشحى املعارضة، ومحاولة 
االنتخابية،  حمالتها  دعم  فى  الدولة  موارد  استغالل 
وتقليص دور الرقابة الدولية على االنتخابات، ورفضت 

غالبية أحزاب املعارضة تلك النتائج.

تقييم النظام
على  إثيوبيا  انتظمت  التى  االنتخابية  املمارسة 
أثار  ما  السلطة،  فى  االنفراد  نحو  اجتهت  بها،  العمل 
غضب املعارضة، سواء سياسية أو ذات توجهات عرقية 
املتعاقبة  احلاكمة  السلطات  قدرة  ضعف  ومع  واثنية، 
حتقيق  الصعب  من  أصبح  التعدد،  هذا  إدارة  على 
االندماج الوطنى، ال سيما وأن الدستور اإلثيوبى سمح 
قد  املصير، مما  تقرير  فى  باحلق  القومية  للجماعات 
السياسى  كيانها  لتهديد  مهًما  بشكل مستقباًل مدخاًل 

حلكم ووحدتها. إثيوبيا تنتهج الفيدرالية وتتبع نظام  ا
البرملانى، كما أنه يوجد فى إثيوبيا العديد 
إثنى،  أساس  على  القائمة  األحزاب  من 
إال أنه ال صوت يعلو فوق صوت اجلبهة 
وقوته  النظام  فمركزية  الدميقراطية، 
متماسكا  النظام  بقاء  على  ساعدت 

حتى اآلن.
النظام السياسى اإلثيوبى، وإن كان لم يحقق 

عمل  لكنه  الصحيح  بشكلها  الدميقراطية  معايير 
السماح  دون  لكن  احلزبية،  بالتعددية  السماح  على 
للحزب  التابعه  غير  األخرى  األحزاب  بوصول 
متكنها  وبأغلبية  للسلطة  الوصول  من  احلاكم 
الرغم  فعلى  اآلن  حتى  وذلك  البالد،  حكم  من 
من وصول آبى أحمد للسلطة كأول رئيس وزراء 
سيطرة  تزال  ال  أنه  جند  أننا  إال  األورومو  من 

هروب ما يقرب من مليون 
إثيوبى من ديارهم و1.8 

مليون مشردا بسبب تصاعد 
العنف العرقى منذ تولى 

آبى أحمد السلطة

اجلبهة الدميقراطية قائمة، ومن املتوقع أن تكون نتائج 
شاكلة  نفس  على  إثيوبيا  فى  القادمة   ٢٠٢١ انتخابات 
االنتخابات السابقة وذلك لضعف املعارضة فى إثيوبيا 

إلى اآلن.

تاريخ من األزمات منذ صعوده للحكم
منذ وصوله إلى السلطة فى أبريل ٢٠١٨ تصاعدت 
فى  ونظرائه  أحمد  آبى  الوزراء  رئيس  بني  اخلالفات 
اجلبهة  كانت  حيث  التيجراى،  من  السابق  النظام 
الشعبية لتحرير التيجراى فى قمة السلطة فى إثيوبيا 
من  عدد  مبشاركة  قادته  الذى  االنقالب  جناح  منذ 
فى  املاركسى  ماجنستو  نظام  ضد  اإلثيوبية  األحزاب 
عام ١٩٩١. ومنذ ذلك التاريخ ظلت اجلبهة ومواليها من 
السياسى.  النظام  فى  املناصب  أهم  يحتلون  التيجراى 
السابق  النظام  اتهم  للسلطة  أحمد  آبى  وصول  ومع 
بالفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان، كما أقال شخصيات 
بارزة فى اجلبهة الشعبية لتحرير التيجراى من احلكومة 
االحتادية، واشتكى قادة تيجراى من استهدافهم من دون 
الفساد  قانونية تستهدف  إجراءات  إطار  وجه حق فى 
الواسع  واستخدامهم  العليا  املناصب  من  وإزاحتهم 
»ككبش فداء« فى املشكالت التى تواجه البالد، تبع ذلك 
آبى  ائتالف  عن  تيجراى  شعب  حترير  جبهة  انفصال 
احلاكم، ورفض قادة اجلبهة الشعبية لتحرير التيجراى 
االنضمام إلى حزب االزدهار الذى أسسه آبى أحمد فى 
ديسمبر ٢٠١٩ بهدف دمج األحزاب العرقية التى شكلت 

ائتالف اجلبهة الثورية الدميقراطية احلاكم.

اخلوف من قوة التجراى وراء احلرب
يستحوذ إقليم التيجراى على جزء كبير من أسلحة 
وقوات اجليش الوطنى اإلثيوبى. ويقدر بعض الباحثني 
ومع  اإلثيوبى،  اجليش  قوة  نصف  بنحو  القوات  هذه 
الكبيرة كان ال بد من  القوة  خوف ابى أحمد من هذه 
تنفذها  التى  العسكرية  العمليات  أن  ويبدو  ايقافها، 
فى  تأتى  أحمد  آبى  لقرارات  تطبيقا  اإلثيوبية  القوات 
القوات  على  التيجراية  السيطرة  كسر  محاولة  إطار 

املسلحة اإلثيوبية.

اخلالفات مع القوميات الرئيسية
لدستور  وفقا  إثيوبيا  فى  الفيدرالى  النظام  تأسس 
عام  فى  املاركسى  بالنظام  اإلطاحة  عقب   ،١٩٩٤ عام 
١٩٩٠. وكان الهدف من تطبيقه هو احلد من التهميش 
واإلقصاء الذى كانت تعانى منه الكثير من اجلماعات 
تسع  إلى  البالد  قسم  النظام  هذا  أن  إال  العرقية، 
واليات رئيسية باإلضافة إلى مدينتني تتبعان احلكومة 

االحتادية.
على  يقوم  أنه  النظام  هذا  فى  األخطر  املشكلة 
أساس االنتماء العرقى وليس الوطنى، ويؤسس احلقوق 
األساسية - فى األرض والوظائف احلكومية والتمثيل 
اجلنسية  على  ليس  والفيدرالية-  احمللية  الهيئات  فى 
األصليني  السكان  من  اعتبارهم  على  ولكن  اإلثيوبية 
عرقيا فى األقاليم الفيدرالية املكونة. وحيث إنه يوجد 
فى إثيوبيا أكثر من ٩٠ مجموعة عرقية، فقد أدى هذا 
النظام إلى بروز األزمات الداخلية واألقليات داخل كل 
هناك صراع  وأصبح  االنتماء،  بعدم  واإلحساس  إقليم 
من أجل السيادة بني الثالث قوميات الكبار: التيجراى 

واألمهرة واألورومو.
وعدد  احلاكم  االئتالف  بني  املتواصلة  اخلالفات 
خاصة  كبيرة،  احتجاجات  فى  ظهرت  القوميات،  من 
من قومية األورومو والتى انضمت إليها قومية األمهرة 
القوميات  بعض  ومطالبة  االحتجاجات  من  عدد  فى 
باالنفصال عن الدولة اإلثيوبية وهو حق يكفله الدستور 

اإلثيوبى.
الفشل فى إدارة الصراع الداخلي

العامني  خالل  املتتالية  األحداث  تطورات  تشير 
األخيرين إلى صعوبات خطيرة تواجه حكومة آبى أحمد 
فى معاجلة اختالالت النظام الفيدرالى، ومدى قدرته 
على االستجابة ملطالب القوميات املختلفة، ومدى قدرته 
الوصول إلى توافق سياسى وطنى، فسياساته أغضبت 
تعرضت  التى  األورومو  خاصة  القوميات،  من  الكثير 
ملظالم تاريخية واسعة. كما دعم إقليم األمهرة محاولة 
من  العديد  البالد  وشهدت   .٢٠١٩ يوليو  فى  انقالبية 

زيادة  إلى  أدى  املختلفة، مما  األقاليم  بني  الصراعات 
ما  وبلغ  العرقى.  للعنف  نتيجة  داخليا  النازحني  عدد 
بسبب  ديارهم  من  هربوا  شخص  مليون  من  يقرب 
السلطة.  أحمد  آبى  تولى  منذ  العرقى  العنف  تصاعد 
سبتمبر  فى  البالد  فى  داخليا  املشردين  عدد  ووصل 
٢٠٢٠ إلى ١.٨ مليون مواطن فى ظل وجود امليليشيات 

العرقية
سيناريوهات محتملة

إثيوبيا،  فى  العرقى  املشهد  تعقيدات  ظل  فى 
مواجهة  فى  للقوة  االحتادية  احلكومة  واستخدام 
عسكرية  لقدرات  متتلك  التى  الرئيسية  القوميات 
إلى  التقديرات  بعض  وفق  تصل  مسلحة،  وميليشيات 
٢٥٠ ألف فرد مسلح، فى صراع اقرب ما يكون حلرب 
اإلثيوبى  الوطنى  النسيج  لتفكك  بداية  هو  العصابات 

وبداية حقيقية لتفكك هذه الدولة
نال  عندما  أحمد،  آبى  اإلثيوبى  الوزراء  رئيس  قال 
احلرب  »إن  عام،  من  أقل  قبل  للسالم  نوبل  جائزة 
وهو  رحمة«،  بال  ومتوحشني  عنيفني  رجاال  تخلق 
ويعتمد  بالده،  فى  شرسة  حربا  يخوض  اآلن  نفسه 
الداخلية  األزمات  مواجهة  فى  القوة  استخدام  على 
بزعزعة  التيجراى  إقليم  فى  األخيرة  األزمة  وتنذر 
آبى أحمد، خاصة فى ظل وجود  استقرار نظام حكم 
معارضني لتحركاته العسكرية فى إقليم التيجراى. وقد 
عبرت اإلقاالت التى قام بها فى ٨ نوفمبر ٢٠٢٠ عن 
هذه التوقعات؛ فقد قام بإقالة وزير اخلارجية، ووزير 
الدفاع، ورئيس املخابرات فى احلكومة االحتادية. وحل 

آبى أيضا محل قائد اجليش
بوادر  ظهرت  السلطة  إلى  أحمد  آبى  وصول  ومنذ 
تصاعد  فى  ملحوظ  بشكل  ذلك  يتجلى  وطنى.  تفكك 
إقليمية  والية  لتصبح  والتصويت  األعراق  بني  العنف 
إدارية  منطقة  وهى  سيداما،  منطقة  مثل  مستقلة 
ملجموعة كبيرة من القوميات اجلنوبية املتعددة األعراق 
كانت  بينما   .)SNNPR( الشعبية  واملنطقة  واألمم 
هناك عمليات إخالء وطرد 
حيث  النطاق،  واسعة 
أكثر من نصف  فر 
شخص  مليون 
من مناطق غرب 
وجيديو  غوجى 
منازلهم فى  من 
أوروميا ومنطقة 

األمم اجلنوبية فى عام ٢٠١٨ وحده.
بعد االضطرابات الدامية فى إقليم األورومو واحلرب 
فى إقليم تيغراى، جاء الدور على األمهرة لتزداد وطأة 
الصراعات العرقية فى إثيوبيا، فأين يقف رئيس الوزراء 
آبى أحمد مما يجرى فى بالده املهددة بخروج األمور 

عن السيطرة؟
وحل  أزيلت  القدمية  التيغرينية  والالفتات  األسماء 
محلها عالمات أمهرة، وهو ما يحدث أيًضا فى مناطق 
التيغراى  من  قلة  ويُجبَر  تيغراى.  إقليم  جنوبى  الريا، 
الباقني إما على »العودة إلى ديارهم« -أى إلى الشرق 
الوالء  وإعالن  الهوية«  »تغيير  أو  تيكيزي-  نهر  عبر 
أمهرة«.  »هذه  األراضى  تلك  عن  لهم  يُقال  إذ  ألمهرة، 
ومظهر آخر من مظاهر سيطرة أمهرة على املنطقة هى 
عملية، وردت عنها أنباء، تهدف لتدمير جميع بطاقات 
هوية  بطاقات  واستبدال  القدمية  التيغرانية  الهوية 

أمهرية جديدة بها.
أَنّ آبى شخصًيا قد ال يؤيد إعادة  وعلى الرغم من 
ليس  أنه  يبدو  لكن  بالقوة،  األراضى  تقسيمات  ترتيب 
فى وضع يسمح له مبواجهة النخبة السياسية فى أمهرة 
بشأن هذه القضية، ألنه يعتمد بشكل كامل على دعمهم 

للبقاء فى السلطة.
تثير  األمهرة  لنخب  اإلقليمية  الطموحات  لكن 
مشكالت آلبى أحمد على الصعيدين احمللى والدولى، 
ومنطقة  شنقول-جومز  بنى  فى  اخلصوم  يجادل  إذ 
فى  النزاعات  بأَنّ  أمهرة  منطقة  فى  اخلاصة  أورومو 
مناطقهم مدفوعة بطموحات أمهرة اإلقليمية التوسعية. 
فى  باللوم  السودانية  احلكومة  تلقى  ذلك،  على  عالوة 
مستوطنني  على  الفشقة  مثلث  فى  احلدودى  الصراع 
األمهرة الذين وسعوا أنشطتهم الزراعية فى األراضى 
التى تقول اخلرطوم إنها سودانية وفًقا ملعاهدة احلدود 

لعام ١٩٠٢. فى حني ترفض وزارة اخلارجية اإلثيوبية
االضطرابات  آبى  تواجه  التى  التحديات  من  وفاقم 
تعميق  إلى  تشير  التى  أمهرة،  منطقة  فى  األخيرة 
االنقسام بني النخب السياسية فى أمهرة، ما قد يزعزع 
الفيدرالية،  آبى  حلكومة  السياسية  األسس  استقرار 
أمهرة  »حركة  الشعبى  املعارض  األمهرة  حزب  وينظم 
الوطنية« مظاهرات على مستوى املنطقة للتشكيك فى 
إثارة  بتعمد  واتهامه  األمهرة  لقضية  ووالئه  آبى  أفعال 

االضطرابات واألمر بقتل شعب األمهرة.

هل يؤدى االقتتال الداخلى لتفجير األوضاع؟
على  للصراع  استمراًرا  الداخلى  االقتتال  وميثل 
السابق  احلاكم  التحالف  بحل  تسبب  الذى  السلطة 
للجبهة الثورية الدميقراطية الشعبية اإلثيوبية فى عام 
٢٠١٨. وحزب االزدهار هو ببساطة اسم جديد مرتبط 
الشعبية  الدميقراطية  الثورية  اجلبهة  حزب  بهياكل 
اإلثيوبية القدمي، باستثناء جبهة حترير شعب تيغراى، 
إلى حد  آبى  التى خرجت فى عام ٢٠١٩. وقد تسبب 
كبير فى نفور جمهور أورومو الذى أوصله إلى السلطة، 
ويبدو أنه يخسر حالًيا على األقل جزًءا من قاعدة دعمه 

فى أمهرة أيًضا.

إلى متى سيتمكن آبى من البقاء؟
إبقاء الغطاء على اخلالفات الداخلية داخل احلزب 
أمر  املتناحرة  الفصائل  مختلف  بني  التوازن  وحتقيق 
آبى  نظام  زوال  إلى  النتيجة  تؤدى  فقد  للغاية،  صعب 
حزب  بفوز  الكبير  االحتمال  رغم  السياسى.  أحمد 
ألَنّ  نظًرا  القادمة؛  االنتخابات  فى  بأغلبية  االزدهار 
العملية  من  انسحبت  قد  الرئيسية  املعارضة  أحزاب 
يبرز  فقد  عادل،  غير  سباق  أنه  يزعمون  ما  بسبب 
متنافسون لرئيس الوزراء من داخل احلزب من فصيل 

األمهرة.

»حركة أمهرة الوطنية« تتهم آبى 
بعدم الوالء وتعمد إثارة االضطرابات 

واألمر بقتل شعب األمهرة

أثيوبيا تنفجر من الداخل



0 بث مباشر
يوليو ٢٠٢١ االثنين العدد ٧٤١

اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

٩١3 دعا السفير الفرنسي في كابول إلى إنهاء 
الهجوم العسكري المستمر لطالبان وعمليات 

القتل المستهدف التي تشهدها أفغانستان

حكومة كابول بال حول وال قوة أمام تقدم طالبان وسيطرتها على معبر استراتيجي إلي باكستان:

قال وزير الدفاع التركي إن المسؤولين 
األمريكيين واألتراك أحرزوا تقدًما في المحادثات بشأن خطة 

للقوات التركية إلدارة مطار كابول الدولي، وهو ما سيمكن 
السفارات األجنبية من البقاء في أفغانستان بعد االنسحاب العسكري 

األمريكي.  وأكد وزير الدفاع خلوصي أكار في تصريحات نقلتها وكالة األنباء 
التركية الرسمية  »تم وضع إطار عمل والعمل مستمر في مجاالت محددة«. لقد 

أجرينا محادثات بناءة وإيجابية للغاية. هناك دول أخرى تريد مساعدة أفغانستان، ونحن 
نتحدث معهم أيًضا. وأضاف أن المحادثات مستمرة مع وزير الدفاع لويد أوستن ومسؤولين أمريكيين 

آخرين.  وردت طالبان على النبأ كما جاء في صحيفة فايننشال البريطانية بإدانة تركيا لـ »تمديد احتالل بالدنا بأمر 
واتفاق معها )المقصود قوات التحالف الدولية(«، وحذرت الحركة من أن القوات التركية الباقية في أفغانستان سُتعتبر 

محتلة وسيتم التعامل معها وفًقا لذلك.

وقال التقرير: إنه لطاملا كانت تركيا عضًوا بارًزا 
املتحدة  الواليات  تقوده  الذي  الدولي  التحالف  يف 
يف  قواتها  شاركت  ما  نادًرا  لكن  أفغانستان،  يف 
على  طالبان  لهجوم  تتعرض  ولم  التمرد  مواجهة 
اإلطالق. وهي تدير حالًيا اجلانب العسكري ملطار 
حامد كرزاي الدولي يف كابول وتشرف على املدرج 

ومراقبة احلركة اجلوية ومحطة الطقس.
تركيا  إدارة  بدون  إنه  غربيون  مسؤولون  ويقول 
عن  الطيران  شركات  معظم  ستتوقف  للمطار، 
تقدمي خدماتها إلى العاصمة األفغانية، مما يجبر 
الطرق  مع  إجالءها.  على  األجنبية  السفارات 
البرية املؤدية إلى كابول التي تسيطر عليها طالبان 
املدخل  املطار  يوفر  متكرر،  بشكل  تهاجمها  أو 
آلالف  األفغانية  العاصمة  إلى  الوحيد  اآلمن 
وحلفائهم  األمريكيني  واملقاولني  الدبلوماسيني 

الذين بقوا يف املدينة. 
رحيل أمريكا عن أفغانستان قد يفتح الباب أمام 
وروسيا،  املتحدة  الواليات  حاولت  حيث  الصني 
وفشلتا، يف جني ثروة من أفغانستان، مما قد يترك 
فرصة للصني. ولكن كما يوضح جيرالد ف. سيب 
من وول ستريت جورنال، فإن عالقات طالبان مع 

مسلمي األويجور ميكن أن تشكل حتديات.
اآلخر  اخليار  إن  أميركيون  مسؤولون  وقال 
الوحيد، بدون الوجود التركي، هو أن يقوم اجليش 
هذا  إن  مسؤولون  وقال  املطار.  بتأمني  األمريكي 
وهو   - اإلضافية  القوات  من  مئات  نشر  سيتطلب 
أبريل بسحب  تعهد يف  الذي  بايدن،  الرئيس  قرار 
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سبتمبر، لن مينح املوافقة 
عليه. 

رًدا على طلب للتعليق على ما مت االتفاق عليه يف 
احملادثات، أشار مسؤولو وزارة الدفاع التركية مرة 
أخرى إلى تعليقات السيد أكار. وقال متحدث باسم 
املتحدث  وقال  مستمرة.  املناقشات  إن  البنتاجون 
إن  برايس  نيد  األمريكية  اخلارجية  وزارة  باسم 
نرحب  بالتأكيد  »نحن  وقال  جارية.  املناقشات 
بالدور البناء لتركيا عندما يتعلق األمر باالنسحاب 
أفغانستان،  يف  األوسع  والسالمة  األمني  والوضع 

وكذلك مع دعم العملية الدبلوماسية«.
لم يرد املسؤولون األتراك على الفور على حتذير 
قادة  قال  فيما  كابول،  يف  األتراك  ببقاء  طالبان 
أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  فيهم  مبن  أتراك، 
إن تركيا تريد دعًما لوجستًيا وسياسًيا ودبلوماسًيا 
من أجل مواصلة توفير األمن يف املطار. كما اقترح 

أردوغان العمل مع باكستان واملجر لتأمني املطار.
ذكرت  قد  جورنال  ستريت  وول  صحيفة  كانت 
الواليات  مع  اتفاًقا  أيًضا  تريد  تركيا  أن  يونيو  يف 
املتحدة يسمح لها مبواصلة استخدام نظام الدفاع 

اجلوي الروسي. 
الصاروخي  الدفاع  لنظام  تركيا  شراء  أدى 
S-400 إلى توتر العالقات مع واشنطن، مما أدى 
األتراك  املسؤولني  على  العقوبات  من  جولة  إلى 
توترت   .35-F مقاتالت  برنامج  من  تركيا  وطرد 
العالقات بني الواليات املتحدة وتركيا يف السنوات 
حقوق  مجال  يف  أنقرة  سجل  بسبب  األخيرة 
سوريا  يف  احلرب  يف  املصالح  وتصادم  اإلنسان، 
لألرمن  اجلماعية  باإلبادة  االعتراف  بايدن  وقرار 

ألول مرة يف أبريل.
صحيفة  نشرته  ملا  ووفقا  ذاته  السياق  يف 
لوموند الفرنسية ووكالة فرانس برس، 

تقود  التي  طالبان،  حركة  أن 
ضد  شامال  هجوما 

القوات األفغانية منذ 
زعمت  شهرين، 

أنها استولت على 

نقطة حدودية رئيسية مع 
باكستان يف إقليم قندهار 
جنوب أفغانستان، وهو ما 

نفته السلطات األفغانية.
مجاهد،  اهلل  ذبيح  وكان 
أعلن  طالبان،  باسم  املتحدث 
استولى  »لقد  له:  بيان  يف 
حدودية  بلدة  على  مقاتلونا 
قندهار«  والية  يف  رئيسية، 
فصاعًدا،  اآلن  »من  وأضاف: 
]يف  شامان  يربط  الذي  الطريق  فإن 
أفغانستان[  ]يف  بولداك  وسبني  باكستان[ 
وعادات قندهار حتت سيطرتهم، وأكد أن سالمة 

من التجار وسكان املنطقة »مضمون.
وصرح مسؤول يف قوات األمن الباكستانية، طلب 
)فرانس  الفرنسية  األنباء  لوكالة  اسمه،  ذكر  عدم 
برس( أن حركة طالبان »رفعت علمها وأزالت العلم 
األفغاني« من النقطة احلدودية الواقعة بني بلدتي 

سبني بولداك وشامان. 
من جهتها، قالت وزارة الداخلية األفغانية لوكالة 
على  السيطرة  فشلت يف  طالبان  إن  برس  فرانس 
املركز احلدودي. وقال املتحدث باسم الوزارة طارق 
من  بالقرب  حتركوا  طالبان  »إرهابيي  إن  عريان 
لكن  بولداك،  املنطقة احلدودية« يف منطقة سبني 

»قوات األمن صدت هجومهم.«
من  التحقق  الفور  على  املستحيل  من  وكان 
لكن  احلدود،  من  األفغاني  اجلانب  على  الوضع 

برس  فرانس  لوكالة  قال  محمد  راز  السوق  تاجر 
إن طالبان كانت موجودة »يف كل مكان« منذ صباح 
األربعاء. وشهد »إنهم يف السوق، ويف مقر الشرطة، 
صوت  »نسمع  مضيفا  اجلمارك«،  مكاتب  ويف 
القتال غير بعيد«. قال فداء محمد، سائق حافلة، 
ويرجع  يستدير  أن  منه  وطلبوا  أوقفته  طالبان  إن 

إلى حيث أتى.
جتمع  طالبان،  إعالن  من  ساعات  عدة  بعد 
أو  نارية  دراجات  أنصارهم، على  150 من  حوالي 
حشروا يف السيارات ولوحوا بأعالم احلركة، على 
اجلانب الباكستاني من احلدود، وطلبوا من حرس 
احلدود الباكستانيني السماح لهم بالتحرك.  وقال 
احلدود  نقطة  يف  برس  فرانس  وكالة  يف  صحفي 
تأهب  حالة  »يف  الباكستانية  القوات  الباكستانية: 
قصوى على اجلانب اآلخر من احلدود«، بينما قال 
حتت  يزال  ال  الوضع  إن  باكستاني  أمني  مسؤول 

التقييم.
ومنحهم  طالبان  بدعم  باكستان  اتُهمت  لطاملا 
طالبان  تقول  التي  العبور  نقطة  وتربط  اللجوء. 
بلوشستان  بإقليم  أفغانستان  عليها  سيطرت  إنها 
بإيواء  املشهور  البالد(،  غرب  )جنوب  الباكستاني 
جزء من قيادة طالبان، يف مدينة كويتا الباكستانية، 
العالج  يتلقون  الذين  طالبان  جرحى  الستقبال  أو 

هناك.
منذ  املوجودة   - األجنبية  القوات  بدأت  أن  منذ 
عشرين عاًما يف أفغانستان كجزء من حتالف تقوده 
انسحابها   - الناتو  رعاية  حتت  املتحدة  الواليات 

التي  طالبان،  قادت حركة  مايو،  أوائل  النهائي يف 
 ،2001 عام  يف   1996 عام  يف  السلطة  يف  كانت 
هجوًما ضد أفغانستان. مما مكنهم من االستيالء 
على مناطق ريفية شاسعة. زعموا أنهم يسيطرون 

على 85٪ من أفغانستان.
حدودية  نقاط  على  مؤخًرا  املتمردون  سيطر 
وطاجيكستان،  وتركمانستان  إيران  مع  رئيسية 
املجاورة  املقاطعات  يف  مناطق  عدة  إلى  باإلضافة 
لكابول، مما أثار مخاوف من أنهم سيهاجمون قريًبا 
للخروج  الوحيد  السبيل  وهو  ومطارها،  العاصمة 
من املدينة للمواطنني األجانب. مع حرمان القوات 
الدعم اجلوي األمريكي احلاسم، لم  األفغانية من 
بشكل  وتسيطر  تذكر  مقاومة  اآلن  حتى  حتدث 
أساسي فقط على احملاور الرئيسية واملدن الكبيرة، 

التي يحاصر الكثير منها.
طالبان  ومعقل  مهد  قندهار  مقاطعة  كانت 
التاريخي مسرًحا لعدة أيام من القتال العنيف الذي 

اقترب من العاصمة اإلقليمية.
واالس،   بن  البريطاني،  الدفاع  وزير  قال  فيما 
اململكة  إن  تلجراف،  يف مقابلة نشرت يف صحيفة 
املتحدة ستعمل مع طالبان يف أفغانستان إذا دخلوا 
بن  اعترف  اإلنسان.  حقوق  واحترموا  احلكومة 
واالس بأن احتمال العمل مع طالبان قد يكون مثيًرا 
للجدل، حيث لقي 457 جندًيا بريطانًيا مصرعهم 
يف أفغانستان، لكن »جميع عمليات السالم تتطلب 

التعامل مع العدو.
وبحسب قوله، فإن طالبان تتطلع إلى »االعتراف 
الالزم  والدعم  األموال  على  للحصول  الدولي« 
بغطاء  ذلك  تفعل  ال  »وهى  البالد،  بناء  إلعادة 
يف  شريًكا  تكون  أن  »يجب  رأسها«.  على  إرهابي 
تعثر  مع  بالعزلة«.  تخاطر  فإنك  وإال  السالم، 
الوزير  دعا  الدوحة،  يف  الرسمية  املفاوضات 
غني  أشرف  األفغاني  والرئيس  طالبان  البريطانى 
بعد  البالد  يف  االستقرار  لتحقيق  مًعا  العمل  إلى 

عقود من الصراع.
املتحدة  للواليات  االسبق  الرئيس  انتقد  وقد 
القوات األميركية  أرسل  الذي  دبليو بوش،  جورج 
إلى أفغانستان يف خريف عام 2001 بعد هجمات 
شمال  وحلف  أمريكا  قوات  سحب  سبتمبر،   11
»خطأ«  إنه  معتبرا  أفغانستان،  من  األطلسي 
األفغانيات«.  والفتيات  »النساء  منه  ستعاني 
عبر  األملانية  اإلعالم  وسائل  مع  مقابلة  يف  وقال 
من  ليذبحوا  وراءهم  يتركون  سوف  فيله  دويتشه 
للغاية، وهذا يحطم  املتوحشني  الناس  قبل هؤالء 

قلبي«
أمس  يوم  بيان  يف  الفرنسية  السفارة  أعلنت 
الثالثاء، أن فرنسا تدعو جميع رعاياها إلى مغادرة 

أفغانستان »بسبب تطور الوضع األمني يف البالد«
لوفيجارو  صحيفة  نشرته  الذي  البيان  وأكد 
 17 صباح  يف  خاصة  رحلة  ستنظم  احلكومة  أن 
الفرنسية  بعودة اجلالية  للسماح  يوليو، من كابول، 
رحلة  استئجار  ميكن  و«ال  فرنسا«  إلى  بأكملها 
وتوصي  ›السفارة،  تتابع  حسبما  إضافية«،  خاصة 
»رسمًيا جلميع الفرنسيني أن يأخذوا هذه الرحلة 

للفرنسيني  بالنسبة  أنه  على  وشددت  اخلاصة«، 
 17 بعد  أفغانستان  يف  »للبقاء  يخططون  الذين 
سالمة  ضمان  من  اآلن  بعد  يتمكنوا  لن  يوليو، 
ال  الدبلوماسي  التمثيل  أن  إلى  رحيلهم،مشيرة 
السفارة  تواصل  احلالي.  الوقت  يف  مفتوًحا  يزال 

الفرنسية.
إجالء  مت  فإنه  الفرنسية  الصحيفة  وبحسب 
املؤسسات  وموظفي  السفارة،  األفغان يف  العاملني 
الفرنسية  املنظمة  العاملني يف  وكذلك  لها،  التابعة 
فرنسا،  إلى  األخيرة  األسابيع  يف  احلكومية،  غير 
مائة  من  »أقل  تسجيل  مت  اللجوء.  حق  مبوجب 

فرنسي« موجودون يف أفغانستان على الفور.
وبحسب »لوفيجارو« فإنه يف األول من يوليو،«ُطلب 
من املواطنني األملان مغادرة أفغانستان«، يف حني أن 
الصني »نصحت املواطنني الصينيني« مؤخًرا بفعل 

الشيء نفسه وأعادت 210 منهم.
إنهاء  إلى  كابول  يف  الفرنسي  السفير  ودعا 
الهجوم العسكري املستمر لطالبان وعمليات القتل 
البنية  وتدمير  أفغانستان  التي تشهدها  املستهدف 
السياسي  للتقدم  والتهديدات  احليوية  التحتية 
مدى  على  األفغان  حققه  الذي  واالجتماعي 

السنوات العشرين املاضية مع دعم فرنسا.
ويتهم السفير، »إنهم يحتجزون ويقتلون املدنيني 
دون متييز،  كل هذا يدل على ازدراء طالبان التام 
التي  األراضي  »يف  ويضيف:  القانون«.  لسيادة 
للنساء  اإلنسان  حقوق  بقمع  يقومون   يحتلونها، 
لنا  ويؤكد  التعبير«.  حرية  و«يخنقون  والفتيات« 
ظالل  يف  أخرى  مرة  البالد  تسقط  »ال  حتى  أنه 
نظام من زمن آخر، ستواصل فرنسا مع أفغانستان  
الظروف  مع  تكييفها  خالل  من  التعاونية  جهودها 

اجلديدة«..
من املقرر أن يصل وفد حكومي أفغاني كبير إلى 
عملية  محاولة إلحياء  األسبوع يف  هذا  قطر  دولة 
يجتمع  وقد  وكابول.  طالبان  بني  املتوقفة  السالم 
عاصمة  الدوحة،  يف  اجلمعة  يوم  اجلانبني  زعماء 

قطر حيث حتتفظ طالبان مبكتب سياسي.
اهلل  عبد  كابول  من  القادم  الوفد  وسيرأس 
ويضم  األفغاني  املصاحلة  مجلس  رئيس  اهلل  عبد 
كبار  إليهم  السابق حامد كرزاي. سينضم  الرئيس 
القادة السياسيني يف طالبان، لكن احملادثات التي 
أعيد إحياؤها تخاطر بترك األحداث على األرض 
الدعوات  العسكريون  قادة طالبان  ورفض  متوترة. 
لوقف إطالق النار، وقرروا السيطرة على املزيد من 

األراضي بالقوة.
املتمردين  قادة  أن  إلى  مطلعة  مصادر  أشارت 
قطر،  يف  السياسية  القيادة  مع  خالف  على 
معتقدين أن االنسحاب األمريكي يفتح الباب أمام 
نصر عسكري نهائي يف أفغانستان دون احلاجة إلى 
تسوية سلمية. على الرغم من انتصاراتها األخيرة، 
إال أن طالبان لم تظهر بعد قدرتها على االستيالء 
على املدن الكبرى والسيطرة عليها. يعتقد أن القادة 
السياسيني املتمردين، الذين يسعون للحصول على 
شرعية دولية حلكومة طالبان املستقبلية، يفضلون 

اتفاق سالم عن طريق التفاوض.

هل تعود أفغانستان
                   ألحضان أمراء الدم؟



0 يوليو  ٢٠٢١ االثنين العدد ٧4٠
اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

9١4 نجوم وحكايات
تخوض هند صبرى تجربة العرض 
على المنصات الرقمية من خالل 

مسلسل »البحث عن عال«

شيرين

أعربت النجمة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بالمشاركة فى 
حدث عظيم مثل احتفالية مبادرة حياة كريمة، والغناء أمام 

الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن المبادرة سترفع 
المعاناة عن الماليين من أهالى مصر.ونشرت شيرين صورتها وهى 

تؤدى التحية العسكرية، عبر حسابها على تويتر، قائلة: »اتشرفت 
إنى غنيت قدام سيادتك وشاركت فى حدث عظيم، إن شاء اهلل 

ألول مرة هيرفع عن ماليين من أهلنا المعاناة ويوصلهم لحياة 
كريمة يستحقوها، ربنا يخليك ويحفظك لمصر ولينا«. الفن

أهل

شهدت األسابيع املاضية اجتاه عدد من 
جنمات السينما لتقدمي مسلسالت جديدة 
من نوعية الـ10 أو الـ15 حلقة، والتى تعرض 

على املنصات الرقمية، فى ظل انتشار هذه 
النوعية من األعمال وحتقيقها جناحًا 

ملحوظًا، مع التطورات الرقمية التى 
حدثت فى سوق الدراما وكذلك وجود أكثر 

من منصة كنافذة عرض جديدة بجانب 
القنوات الفضائية.

وخالل العامني املاضيني حقق عدد 
كبير من املسلسالت جناحا ونسب مشاهدة 

كبيرة بعرضها على املنصات الرقمية 
مثل مسلسل »شديد اخلطورة« بطولة 

أحمد العوضى ورمي مصطفى، و«إسعاف 
يونس« بطولة محمد أنور وسارة سالمة 

على منصة watch it، ومسلسل »ليه 
أل« بطولة أمينة خليل، ومسلسل »ما وراء 

الطبيعة« بطولة أحمد أمني وغيرها.
أما فى الوقت احلالى فقدمت منة شلبى 

مسلسل »ليه أل« من 15 حلقة على إحدى 
املنصات الرقمية وحقق العمل ردود أفعال 

جماهيرية واسعة، السيما أنه تناول قضية 

اجتماعية مهمة أال وهى مترد الفتاة على 
الرضوخ لفكرة الزواج يف سن معني، من 
أجل إجناب األطفال الذين حتلم بهم، 
ولتحقق رغبتها الفطرية باإلحساس 

باألمومة.

روبى
روبى أيضًا تعمل حاليًا على تصوير 

املشاهد األخيرة من مسلسلها »شقة 6« 
من 15 حلقة واملقرر عرضه أيضًا على 

إحدى املنصات الرقمية، والعمل يشارك 
يف بطولته أحمد حامت، هانى عادل، صالح 

عبد اهلل، محمود البزاوى، رحاب اجلمل، 
الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى 

وملك قورة، السيناريو واحلوار رفيق 
القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، 

نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.

هند صبرى
كما تخوض هند صبرى جتربة العرض 
على املنصات الرقمية من خالل مسلسل 

»البحث عن عال« الذى انتهت من تصويره 

مؤخرًا وتدور أحداثه يف 8 حلقات، والعمل 
يشارك يف بطولته سوسن بدر، وأحمد 
فؤاد سليم، وهانى عادل، وندى موسى، 

وضيوف الشرف خالد النبوى، دينا، فتحى 
عبد الوهاب، وغيرهم وهو مستوحى من 

شخصيات من تأليف غادة عبدالعال 
وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة 

عبدالعال، وإخراج هادى الباجورى.

ياسمني رئيس
وانضمت ياسمني رئيس لقائمة جنمات 

املنصات خالل الفترة املقبلة بتصويرها 
مسلسل جديد بعنوان »60 دقيقة« من 

11 حلقة، مقرر عرضه على إحدى 
املنصات، ويشارك يف بطولته 

سوسن بدر، شيرين رضا، 
صبرى فواز، ثراء جبيل، 
السعودية  نصر،  محمود 

مروى  النبوي،  فاطمة 
محمد  وتأليف  األزلى 

وإخراج  هشام عبية، 
مرمي األحمدى.

قدمت منة شلبى مسلسل »ليه أل« من 15 
حلقة على إحدى املنصات الرقمية وحقق 
العمل ردود أفعال جماهيرية واسعة

 منة شلبى وهند صبرى وروبى األبرز

جنمات السينما يتجهن لدراما املنصات

حالة كبيرة من اجلدل، سادت مواقع 
التواصل االجتماعي خالل الفترة األخيرة 

بسبب حادث يف الساحل الشمالي، كان طرًفا 
فيه مغني املهرجانات حمو بيكا الذي تطور 
فيما بعد حلرب شوارع بني أطراف احلادث. 

وظهر يف الفيديوهات املتداولة على 
السوشيال ميديا، السيارات التي تهشمت 

داخل قرية مارينا يف الساحل الشمالي، وقيام 
األشخاص الذين تهشمت سيارتهم بالتشاجر 

مع حمو بيكا مما وصل إلي التراشق باأللفاظ 
اخلارجة بني الطرفني.

 ولم تكن هذه هي املرة األولى التي يتورط 
فيها حمو بيكا يف حادث، إذ تكرر األمر العام 

املاضي، بعد انتشار صور لسيارة مغني 
»بيكا«، متهشمة داخل إحدى 

القرى بالساحل الشمالي، 
ترصد لقطات من احلادث، 

بعد تصادمها مع عدد آخر من 
السيارات. وفّجر شخص، 

ُيدعى عمرو جنيب، 
مفاجأة حول حادث 

تصادم سيارة مغني 
املهرجانات حمو 

بيكا، العام املاضي 
بإحدى القرى يف 

الساحل الشمالي. 
وقال عمرو جنيب، إن 

سيارته تهشمت وعدد 
آخر من السيارات، بفعل 

تصادم سيارة كان يستقلها 
حمو بيكا، يف مكان انتظار 

السيارات »باركينج« بقرية 
يف الساحل الشمالي، مشيًرا 
إلى أن بيكا، استعان بشخص 

آخر ادعى أنه كان يقود 
السيارة، وكان مخمورًا، 

بحسب قوله. 

وكتب عمرو جنيب، يف منشوره على 
فيسبوك: »قدر اهلل وما شاء فعل .. البيه حمو 

بيكا اللي طايرين بيه فالسما وواخد تريند 
ماشي سكران هو واللي معاه ف پورتو مارينا 

دخل ف ٧ عربيات واقفني ومنهم عربيتي و 
عربية ابن خالي و النتيجة أهي ، وجابوا واحد 

قال ان هو اللي سايق فالقسم و متعاطي 
حشيش و البيه قاعد ف عربيته بره  صاغ 

سليم«. وأضاف: »انا مش حسيبه غير ملا آخد 
حقى .. شير علشان الناس تشوف ملا النماذج 

دي الفلوس بتجري ف ايديها بتعمل ايه و 
عشان تبقوا جتيبوه فاالفراح و تهيصوا«. 

وحسب مصادر، يف مدينة مارينا، بالساحل 
الشمالي، فإن حمو بيكا، ظل متواجد يف 
قسم الشرطة، منذ حلظة احلادث الذي 

وقع يف السادسة والنصف صباح األثنني 3 
أغسطس 2020، وحتى بعد ظهيرة اليوم 

ذاته. مش عربيتي.. رد حمو بيكا على حادث 
تصادم الساحل الشمالي وبعد احلادث، أجرى 

مغني املهرجانات حمو بيكا، فيديو اليف، 
عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل 

االجتماعي فيسبوك آنذاك، للرد على 
اإلتهامات التي وجهت له بإحداث تلفيات يف 

عدة سيارات بالساحل الشمالي، بعد التصادم 
مع سيارة تابعة له. 

وقال حمو بيكا، إن السيارة التي تصادمت 
ملك مدير أعماله، الذي أعطاها لصديق 

له لشراء بعض األغراض، لكنه تفاجأ وهو 
يف الفندق بأن السيارة تعرضت حلادث، ما 

جعله يندفع نحو القرية بالساحل الشمالي 
لالطمئنان على املتواجدين بالسيارة. وأضاف 

بيكا، أن هناك سيارات كانت مخالفة وتقف 
صف ثاني، ما جعل سيارة مدير أعماله، 

تتفاجأ بإحدى هذه السيارات، فاصطدمت 
بها، ثم اصطدم بسيارتني أخريني على حد 

قوله، الفًتا إلى أن البعض استغل املوقف لنقل 
معلومات مغلوطة.

طرح الفنان محمد أنور، أغنية جديدة بعنوان »انتوا كدة كلكوا« والتي صورها على 
طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات »يوتيوب«، وهى أولى أغنيات محمد أنور 

بعدما قرر اقتحام عالم الغناء، واألغنية على شكل ديو غنائى مع املطربة يسرا اجلندى، 
وهى من كلمات وأحلان يسرا اجلندى وتوزيع أحمد وحيد »كينج«، والكليب من اخراج 

أحمد عبد الوهاب. وكانت آخر أعمال محمد أنور مسلسل »إسعاف يونس«، أولى بطوالته 
 watch املطلقة يف الدراما، والذى احتل املركز األول بقائمة األعلى مشاهدة على منصة

it وقدم أنور شكال جديدا من كوميديا املوقف. مسلسل »إسعاف يونس« اعتمدت أحداثه 
على ظهور جنم كضيف شرف يف كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا 
من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كرمي فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى 
خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كرمي محمود عبدالعزيز، صالح عبد اهلل، محمد 

محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

حرب شوارع وألفاظ خارجة.. 
»خناقة« لـ حمو بيكا فى الساحل

محمد أنور يقتحم عالم الغناء 
ويطرح كليب »انتوا كده كلكوا«

املتحف  التصوير فى  »كيرة واجلن«  يستأنف فريق عمل فيلم 
الزراعى مبنطقة الدقى، وستضم املشاهد كل من أحمد عز وسيد 

، ليتوقف مره أخرى  رجب وهند صبرى، وسيكون التصوير ليومني 
املبارك.  أيام عيد األضحى  رابع  ويعاودون التصوير 

 وانتهى املخرج مروان حامد من تصوير أكثر من %50 
القاهرة  من أحداثه بالعديد من أماكن التصوير ما بني 

والتى مت تصويرها  الداخلية  املشاهد  واإلسماعيلية وعدد من 
إنتاج شركة سينرجى  داخل مجموعة من االستديوهات، من 

. فيلمز
 فيلم »كيرة واجلن« مأخوذ عن رواية »1919«، للمؤلف أحمد 

مراد الذى كتب السيناريو واحلوار، ويخرجه مروان حامد، 
ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز وكرمي عبد العزيز 
وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى 
نبيل،  تامر  الرسول،  العظيم، عارفة عبد  املفتى، محمد عبد 

إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم اإلعالن عنهم  باالضافة 
املمثلني األجانب. تواجد بعض  تباعًا، فضالً عن 

19، إذ   الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 
املجتمع املصرى فى فترة االحتالل اإلجنليزى  واقع  العمل  يتناول 

1919، ويكشف عن قصص حقيقية ملجموعة من أبطال  ابان ثورة 
املقاومة املصرية ضد االحتالل االجنليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 

1924، وذلك من خالل أبطال منسيني خاضوا معارك وتضحيات 
الصغيرة مدى حب  جريئة من أجل االستقالل، لتكتشف لألجيال 

وأرضهم. لبلدهم  املصريني 

أحمد عز وهند صبرى يستأنفان 
»كيرة واجلن« باملتحف الزراعى
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يعتبر محمد مجدي قفشة، العنصر 
األهم والقطعة الذهبية في 
تشكيل بيتسو موسيماني

خطة املنتخب األوملبى ملواجهة اسبانيا 22 يوليو

خضع التونسي فرجاني ساسي العب فريق الزمالك 
السابق، للحجر الصحي يف قطر، فور وصوله إلى 

الدوحة، استعدادا لالنضمام إلى الدحيل.
وذكرت شبكة “ بي إن سبورتس«، أن فرجاني ساسي 

خضع للحجر الصحي فور وصوله إلى قطر، 
متهيدًا لتقدميه العبا لنادي الدحيل.

كان فرجاني ساسي، أعلن رحيله عن نادي 
الزمالك، أمس، اخلميس، حيث كتب على 

حساباته الرسمية على مواقع التواصل 
االجتماعي: »بشكر نادي الزمالك وجماهيره 

وكل األجهزة الفنية والالعبني على كل الدعم 
واحلب يف الفترة األفضل يف حياتي، عشنا فيها 

حلظات صعبة وحلظات من الفرح والتتويج، وهي 
دي سنة احلياة، وأمتنى من قلبي لنادي الزمالك 

التوفيق يف الفترة املقبلة«.
 فرجاني ساسي رفض جتديد عقده مع نادي الزمالك، 

بعد الفشل يف التوصل إلى اتفاق بشأن األمور املادية، 
مع إدارة القلعة البيضاء.

يف سياق متصل، قال حازم إمام الظهير األمين للفريق 
األول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه كان يتمنى 

استمرار الالعب التونسي فرجاني ساسي مع الفريق.
وكشف حازم إمام  تفاصيل آخر مكاملة بينه وبني 

فرجاني خالل استضافته ببرنامج »زملكاوي« املُذاع عبر 
قناة الزمالك: »كنت أمتنى استمرار ساسي معنا، هو 

العب كبير جًدا، ولكن عندما يظل عقد الالعب لشهر 6 
بدون جتديد يشعر أن هناك عدم متسك به«.

تابع: »آخر مكاملة بيني وبني فرجاني أبلغني فيها أن 
سيعود إلى مصر قريًبا لكي يودع الالعبني والفريق 

ويأخذ باقي متعلقاته ثم يرحل، الكل حزين على رحيل 
ساسي«.

وواصل: »ظللنا لفترة طويلة ال نحصل على 
مستحقاتنا، 6 أشهر كاملة ال نحصل على رواتب أو 

مكافآت وال حتى بدل سكن، كان النادي بال موارد نهائًيا، 
وأخذنا أكثر من موعد ولم نحصل على شيء، لذلك 

أخذنا موقف باالمتناع عن النزول للتدريبات«.
استكمل: »الوضع حالًيا أصبح أفضل بكثير بعد 
مجيء اللجنة احلالية، حصلنا على 4 أو 5 أشهر 

من املستحقات القدمية لنا، واستطاعوا خلق موارد 
لنادي الزمالك، وأصبح هناك استقرار وجتديد لعقود 

الالعبني«.
أردف: »أمتنى التجديد مع أشرف بن شرقي ألنه العب 

ثقيل جًدا«.

مسؤولية كبيرة تقع على خط هجوم النادي 
األهلي يف تأمني اللقب القاري للعام الثاني 

على التوالي، وذلك عندما يلتقي األهلي 
بنظيره كايزر تشيفز يف متام التاسعة مساء 
غدًا السبت، يف نهائي دوري أبطال أفريقيا، 

ويتصدر محمد شريف مهاجم األهلي 
قائمة الالعبني األكثر فاعلية مع 

الفريق األحمر.
محمد شريف يعتبر من أهم 

األسلحة الهجومية التي يعتمد 
عليها الفريق األحمر وشارك 

شريف مع األهلي يف 39 
مباراة سجل خاللهم 20 

هدفًا وصنع 4 أهداف أخرى، 
ليكون قد وضع بصمته على 

24 هدفًا.
يعتبر محمد مجدي قفشة، العنصر 

األهم والقطعة الذهبية يف تشكيل بيتسو 
موسيماني، لدوره الكبير يف الربط بني 

اخلطوط وتغيير امللعب لتخفيف الضغط، 
وشارك قفشة مع األهلي يف 37 مباراة خالل 

املوسم اجلاري، سجل خاللهم 5 أهداف 
وصنع 10 أهداف أخرى لزمالئه، ليضع 

بصمته على 15 هدفًا.
عاد حسني الشحات، للتألق من جديد مع 

األهلي ويف فترة حساسة للغاية يحتاج 
األحمر خاللها خلدماته، وشارك الشحات 

مع األهلي يف 32 مباراة، سجل خاللهم 
8 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى، ليضع 

بصمته على 15 هدفًا.

طاهر محمد طاهر، العب بشخصية 
الفريق األحمر، ومبرور الوقت زاد نضجه 

واندماجه مع زمالئه بالفريق، وشارك طاهر 
يف 34 مباراة سجل خاللهم 5 مباريات وصنع 

مثلهم، ليضع بصمته على 10 أهداف.
أما علي معلول، فعلى الرغم من أنه يحسب 

على خط الدفاع، إال أن دوره الهجومي يف 
العرضيات املميزة واملراوغات والتمريرات 

احلاسمة، ال ميكن إغفاله، وشارك معلول 
مع األهلي يف 19 مباراة خالل املوسم 

اجلاري سجل 4 أهداف وصنع 9 أهداف 
أخرى، ليضع بصمته على 13 هدفًا.

وشارك كهربا مع األهلي يف 25 مباراة 
سجل خاللهم 7 أهداف وصنع هدفًا ليضع 

بصمته على 8 أهداف يف املوسم اجلاري.

وبات صالح محسن، من أصحاب الضربات 
القاضية، على الرغم من ندرة مشاركاته 

مع األهلي وجلوسه على دكة البدالء، 
إال أنه أثبت أنه جديرًا بالفرصة، 

بعد هدفه يف الزمالك خالل 
مباراة الدوري، وهدفه احلاسم 

يف كأس السوبر األفريقي، 
وهدف فك الدفاعات 

احلديدية أمام املقاولون 
لينتزع األهلي ثالث 

نقاط ثمينة، وشارك 
صالح محسن يف 25 

مباراة سجل خاللهم 5 
أهداف وصنع هدفًا، ليضع 

بصمته على 6 أهداف.

بعد إعالن 
رحيله عن 

الزمالك.. ساسي 
يخصع للحجر 

الصحي يف قطر

باألرقام..محمد شريف األكثر فاعلية يف خطة موسيماني مع األهلي

مصر  منتخب  يستعد 
شوقى  بقيادة  األوملبى 

أوملبياد  منافسات  خلوض  غريب، 
التى تنطلق يوم   2020 طوكيو 

الفراعنة  ويسعى  املقبل،  اخلميس 
يضاف  جديد  اجناز  لتحقيق 

املصرية. الكرة  لسجالت 
س: ما هى مواعيد مباريات منتخب 

أوملبياد طوكيو؟ مصر فى 
األوملبى  يفتتح منتخب مصر  ج: 

22 يوليو  مشواره فى األوملبياد يوم 
ثم  اسبانيا  اجلارى مبواجهة 

25 ويختتم الدور  األرجنتني يوم 
األول مبواجهة استراليا يوم 28 .

املنتخب  بعثة  س: متى وصلت 
إلى طوكيو؟ االوملبى 

إلى مدينة  البعثة  ج: وصلت 
اخلامسة  فى  اليابانية  سابورو 

بعد  القاهرة،  بتوقيت  اليوم  صباح 
10 ساعات  رحلة طيران استغرقت 

تقريبا.
س: كم العبا فى بعثة املنتخب 

األوملبى؟
ج: ضمت البعثة 18 العبا من الذين 
فى  للمشاركة  غريب  شوقى  اختارهم 

محمد  الرباعى  ويتبقى  األوملبياد، 
الشناوى وصالح محسن وطاهر طاهر 

الرباعى  توفيق وسينضم هذا  وأكرم 
أمام كايزرتشيفز  بعد مباراة األهلى  

املقررة  افريقيا  فى نهائى دورى أبطال 
السبت. غد 

س: ما سبب السفر مبكرا إلى طوكيو؟
ج: فضل شوقى غريب السفر مبكرا 

الالعبون على  يتعود  إلى طوكيو حتى 
مواجهة  قبل  البيولوجية  الساعة 

الفراعنة فى  ، وحتى يدخل  اسبانيا 
سريعا. االجواء 

املنتخب االوملبى  س: هل سيخوض 
مباراة ودية فى طوكيو؟

ج: هناك محاوالت خلوض مباراة 
اليابان وديا  أو  ودية امام نيوزيلندا 

هناك قبل مواجهة اسبانيا وان كان 
التراجع  الوقت رمبا يتسبب فى  ضيق 

الفكرة. عن 

خضعت بعثة منتخب مصر األوملبى 
إلجراءات احترازية لدى وصولها إلى 

طوكيو، استمرت حوالى 4 ساعات تخللها 
إجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس 

كورونا ثبت من خاللها سالمة جميع 
افراد البعثة سواء الالعبني الـ18 أو 

اجلهاز الفنى واالدارى والطبى.
 ويستضيف ستاد سابورو دومى، املباراة 

األولى ملنتخب مصر األوملبى بقيادة 
شوقى غريب، أمام إسبانيا يوم اخلميس 

املقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى 
أوملبياد طوكيو.

 ووصل صباح اليوم منتخب مصر 
األوليمبى، إلى طوكيو بعد رحلة 

استغرقت 10 ساعات، على منت طائرة 
خاصة، استعدادا للمشاركة فى أوملبياد 
طوكيو 2021 التى تنطلق يوم 22 يوليو 

مبباراة إسبانيا ثم األرجنتني يوم 25 ثم 
أستراليا يوم 28.

 واصطحب اجلهاز الفنى للمنتخب 
األوملبى، بقيادة شوقى غريب، 18 العبا 

إلى طوكيو، على أن ينضم 
للبعثة املصرية هناك 

4 العبني من النادى 
األهلي عقب خوض 

نهائى دورى أبطال 
إفريقيا غدا أمام 

كايزر تشيفز اجلنور 
أفريقى فى املغرب.

 وتلقى النادى األهلى 
تأكيدات من املنتخب األوملبى بقيادة 

شوقى غريب تفيد بوجود طائرة 
خاصة سوف تنقل رباعى املارد األحمر 

محمد الشناوى وأكرم توفيق وصالح 
محسن وطاهر محمد طاهر 

لليابان، عقب نهاية مباراة األهلي 
مع كايزر تشيفز بطل جنوب 

أفريقيا فى نهائى دورى األبطال 
األفريقي، واملقرر لها غدا 

السبت باملغرب للحاق ببعثة 
الفراعنة الصغار فى طوكيو 

للمشاركة فى األوملبياد.

سلبية مسحة كورونا لبعثة منتخب مصر 
األوملبى فى طوكيو بعد 4 ساعات إجراءات
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بروتوكول  املصري،  املركزي  البنك  وقع 
وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  مع  تعاون 
اخلدمات  كافة  تقدمي  لتيسير  املعلومات 
تنفيذ  إطار  يف  وذلك  رقمًيا،  احلكومية 
للمدفوعات  القومي  املجلس  استراتيجية 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  برئاسة 
الستراتيجية  وتنفيًذا  اجلمهورية  رئيس 
اجلهات  كافة  لتطوير  املصرية  احلكومة 
املواطنني  للتيسير على  إجراءاتها  وميكنة 
احلكومية  اخلدمات  على  احلصول  يف 

املختلفة
البنك  التعاون نيابة عن   وقع بروتوكول 
املركزي طارق عامر محافظ البنك املركزي 
املصري، كما وقع الدكتور عمرو طلعت وزير 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات نيابة عن 

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
تفعيل  إلي  التعاون  بروتوكول  يهدف   
للخدمات  املوحد  الكارت  استخدام 
ومحفظة  »ميزة«  الرقمية  احلكومية 
الرقمية«،  »مصر  منصة  على  املحمول 
فى  »ميزة«  املوحد  الكارت  خدمة  وإطالق 
محافظة اإلسماعيلية كمشروع استرشادى 
اإلطالق  تعميم  ذلك  بعد  يتم  أن  على 
باالضافة  اجلمهورية،  انحاء  كافة  فى 
ذات  الدعم  بطاقات  وجتديد  إحالل  إلى 

دفع  ببطاقة  األخرى  التجارية  العالمات 
ذات عالمة وطنية »ميزة«.

 وأكد البنك املركزي املصري على أهمية 
من  لها  ملا  احلكومية  املدفوعات  تطوير 
احلصول  يف  املواطن  على  إيجابي  مردود 
سهلة  بصورة  احلكومية  اخلدمات  على 
وفعالة ومبا يتوافق مع رؤية مصر 2030 يف 
رقمية،  بصورة  احلكومية  اخلدمات  تقدمي 
للوصول  احلكومة  خطة  إطار  فى  وذلك 
إصدار  سيتم  حيث  رقمي،  مجتمع  الى 
كارت اخلدمات احلكومية ذات شريحة ذكية 
وباستخدام أحدث التقنيات العاملية وذلك 
يحتوي  كما  املعامالت  كافة  أمان  لضمان 
ميكن  والتي  الالتالمسية  التقنية  علي 
قوائم  معاجلة  فى  كبير  بشكل  تساعد  أن 
االنتظار عند منافذ تقدمي اخلدمات ، كما 
سداد  يف  املوحد  املواطن  كارت  قبول  سيتم 
كافة املدفوعات احلكومية وغير احلكومية 
املالي  الشمول  حتقيق  يف  يساهم  مبا 
علي  إعتمادًا  أقل  مجتمع  إلي  والتحول 

أوراق النقد.
ومن جانبه أكد الدكتورعمرو طلعت وزير 
أن  على  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
املصرى،  املركزى  البنك  بني  التعاون  هذا 
والوزارة يعد تأكيًدا على التكامل بني أجهزة 

ومؤسسات الدولة لتحقيق خطوات وثابتة 
لتعزيز  الدولة  استراتيجية  حتقيق  نحو 
الشمول املالي وبناء مصر الرقمية؛ مشيرا 
للخدمات  املوحد  الكارت  خدمة  أن  إلى 
حرص  إطار  فى  تأتى  الرقمية  احلكومية 
احلكومة على بناء اقتصاد رقمى والتيسير 
على املواطنني فى احلصول على اخلدمات 
املوحد  الكارت  ميكن  حيث  احلكومية 
للخدمات احلكومية املواطن من احلصول 
واخلدمات  الصحي  التأمني  خدمات  على 
رقمية  آليات  باستخدام  املميزة  التموينية 
خالل  من  الدفع  خدمات  وتوفير  آمنة 
البدء  سيتم  حيث  واحدة،  ذكية  بطاقة 
لتقدمي  وذلك  اإلسماعيلية  مبحافظة 
واخلدمات  الصحي  التأمني  خدمات 
إمتام  وإتاحة  للمواطن  املميزة  التموينية 
اخلدمات  كارت  خالل  من  املالية  املعامالت 
على  لتطبيقه  متهيدا  الرقمية  احلكومية 
العربية  مصر  جمهورية  محافظات  باقي 

تباعًا.
بالبروتوكول  العمل  مدة  وتبلغ  هذا   
من  كال  التوقيع  مراسم  وحضر  عامني؛ 
املصري  املركزي  البنك  محافظ  نائبي 
ووكالء أول املحافظ  ونائب وزير االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات.

االتصاالت: إصدار كارت مدفوعات للخدمات احلكومية بتقنية الالتالمسية

والثروة  البترول  وزير  املال  طارق  املهندس  عقد 
البيئة،  وزيرة  فؤاد  ياسمني  والدكتورة  املعدنية 
التوافق  أسس  لبحث  البترول  وزارة  مبقر  اجتماًعا 
واستغالل  التعدين  ألنشطة  واالستدامة  البيئى 
العمل  إطار  فى  يأتى  والذى  التعدينية،  الثروات 
للوصول  والبيئة  البترول  وزارتى  بني  املشترك 
التعدين  مجال  فى  البيئى  للتوافق  لنموذج 
فى  تطبيقه  مت  الذى  الناجح  النموذج  غرار  على 
تنفيذ  بعد  السويس  بخليج  البترولية  األنشطة 

الوزارتني. املتفق عليه بني  برنامج اإلصحاح 
وضع  علي  االجتماع  خالل  الوزيران  واتفق   
والهيئة  البيئة  شئون  جهاز  بني  تعاون  بروتوكول 
حتديد  بهدف  املعدنية،  للثروة  العامة  املصرية 
الضوابط  وكذا  البحث  لعمليات  البيئية  الضوابط 
واالستغالل  االستخراج  لعمليات  البيئية 
والرقابة  املراجعة  أسس  إلى  إضافة  التعدينى 
كله  ذلك  ويراعى  التعدينية  األنشطة  على  البيئية 
طبيعة املناطق التى تتم فيها املمارسات التعدينية 

. الطبيعية  للمحميات  مناطق  كونها  حيث  من 
والثروة  البترول  وزير  املال  طارق  املهندس  وأكد   
غير  تعاونًا  تشهد  احلالية  الفترة  أن  املعدنية، 
بني  املشترك  للعمل  ناجحًا  ومنوذجًا  مسبوق 
على  االتفاق  خالل  من  والبيئة  البترول  وزارتى 
خطط وبرامج عمل تكفل حتقيق ممارسات سليمة 
التنمية  نحو  التوجه  إطار  فى  بيئيًا  ومستدامة 
السياسية  القيادة  عليها  حترص  التى  املستدامة 
منوذج  إلى  مشيرًا  تطبيقها،  وتتابع  واحلكومة 
بخليج  البترولية  املشروعات  فى  الناجح  التعاون 
عليه  املتفق  اإلصحاح  برنامج  تنفيذ  بعد  السويس 

بنتائج متميزة. والذى جاء  الوزارتني  بني 

التنسيق  أهمية  صحفي،  بيان  يف  »املال«،  وأكد   
البيئية  والتكامل احلالى بني الوزارتني فى النواحى 
التعدينية  الثروات  واستغالل  التعدين  ملشروعات 
حرصًا على تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئًيا 
الدخل  روافد  أهم  أحد  يعد  الذى  القطاع  هذا  فى 
املأمولة  لالقتصاد املصرى خاصة بعد تطبيق قانون 
جديد للتعدين وتطوير مناخ االستثمار الذى ساهم 
املصرية  الشركات  وجذب  األعمال  حجم  تنمية  فى 
خالل  من  القطاع  هذا  فى  لالستثمار  والعاملية 
بالصحراء  الذهب  عن  للبحث  عاملية  مزايدة  أكبر 
البحث  أنشطة  فصل  أهمية  إلى  مشيًرا  الشرقية، 
التعدين  قانون  فى  التعدينية  للثروات  االنتاج  عن 
أهداف  حتقيق  على  إيجابًا  ينعكس  والذى  اجلديد 

احلفاظ على البيئة. 

والثروة  البترول  قطاع  أن  »املال«،  وأضاف   
وفقًا  والعمل  البيئى  التوافق  أهمية  يعى  املعدنية 
ويضع  البيئة،  قانون  فى  البيئية  لالشتراطات 
خالل  من  ملمارساته  أساسيًا  نهجًا  االستدامة 

لذلك.  املعززة  والتكنولوجيات  الضوابط  اعتماد 
 ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمني فؤاد وزيرة 
البيئة عن ترحيبها بالعمل مع وزارة البترول ممثلة 
فى  البيئية  األبعاد  لدمج  املعدنية  الثروة  هيئة  فى 
الوزارة لتكرار  ، مؤكدة على سعى  الهام  املجال  هذا 
البترول  ملف  فى  حدثت  التى  الناجحة  التجربة 
الطبيعية  واملوارد  البيئة  حماية  عن  ومسئوليتها 
الصديق  االستثمار  وتشجيع  الطبيعية  باملحميات 
قانون  مع  يتوافق  ومبا  التعدين  مجال  فى  للبيئة 

الطبيعية. املحميات  وقانون  البيئة 

 وأشارت وزيرة البيئة إلى سعى الوزارة لتصحيح 
والسماح  الطبيعية  باملحميات  املساس  عدم  فكرة 
أنه  مؤكدة   ، محددة  بضوابط  فيها  بالتعدين 
البيئة  شئون  جهاز  رئيس  بني  اجتماع  عقد  سيتم 
التقييم  ومسئولى  الطبيعة  حماية  قطاع  ورئيس 
لبحث  املعدنية  الثروة  هيئة  وممثلى  بالوزارة 
يتم  التى  للمشروعات  البيئى  األثر  تقييم  دراسات 
ومحددة  واضحة  خطط  إلى  للوصول  تنفيذها 
كذلك  املشتركة،  املصالح  وحتقق  تنفيذها  ميكن 
شئون  جهاز  بني  تعاون  بروتوكول  توقيع  بحث 
فى  ضوابط  حتدد  املعدنية  الثروة  وهيئة  البيئة 
قبل  من  واملراجعة  واملراقبة  واالستخراج  البحث 
على  الطبيعية  املحميات  وخارج  داخل  البيئة  وزارة 
اإلجراءات  بكافة  مشتركة  مذكرة  إعداد  يتم  أن 
لعرضها  متهيدًا  عليه  االتفاق  يتم  وما  والضوابط 

الوزراء. على مجلس 
متابعة  إجراء  سيتم  أنه  البيئة  وزيرة  أوضحت   
عليها  حصلت  التى  البيئية  للموافقات  مستمرة 
مع  بيئية  موافقة   14 وعددها  املشروعات  من  عدد 
مت  مبا  االلتزام  وعدم  املخالفة  حالة  فى  الغائها 

. االتفاق عليه 
خشب  عالء  املهندس  من  كل  االجتماع  حضر   
إيناس  والدكتورة  املعدنية  للثروة  الوزير  نائب 
واملهندس  البيئة،  شئون  جهاز  رئيس  أبوطالب 
املعدنية،  الثروة  هيئة  رئيس  الششتاوي  خالد 
الهيئة  رئيس  نائب  رمضان  ياسر  واملهندس 
والدكتور أشرف األمير رئيس شركة شالتني للثروة 
قطاع  رئيس  سالم  محمد  والدكتور  املعدنية، 
إبراهيم  والعميد  البيئة  بوزارة  الطبيعة  حماية 

للمحميات. البيئة  وزيرة  مستشار  علوى 

البترول: االتفاق على حتديد الضوابط البيئية للبحث والتنقيب

الرسمية،  اجلريدة  نشرت 
قرار  املصرية،  الوقائع 
وزيرة  جامع،  نيفني 
والصناعة،  التجارة 
لسنة   321 رقم 
بحظر   ،2021
األكسجني  تصدير 
رقم  بند جمركي   –
إال   )2804.40(
ُموافقة  على  بناًء 
وزير  من  ُتعتمد 
والسكان  الصحة 
التجارة  ووزير 

والصناعة.
تصدير  منع   

كسجني أل ا
القرار  ونص 
به  ُيعمل  أن  على 
ا  اعتبارً عام،  ملدة 
 15 تاريخ  من 
اجلاري،  يوليو 
اجلهات  وتكليف 
ملختصة  ا

. ه لتنفيذ

وزارة الصناعة متنع 
تصدير األكسجني

إال مبوافقة الصحة

االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة  أطلقت 
الصيفي  التدريب  لبرنامج  األولى  الدورة  فعاليات 
لطلبة اجلامعات 2021، وذلك يف إطار االحتفال باليوم 
العاملي ملهارات الشباب،  بحضور الدكتورة هالة السعيد 
وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، الدكتور أحمد 
الدائم  الوكيل  مصطفى  خالد  الوزيرة،   نائب  كمالي 
أهداف  ملتابعة  الوزيرة  مساعد  حلمي،  جميل  للوزارة، 
التنمية املستدامة، ،هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط 
املوارد  قطاع  رئيس  اخلالق،  عبد  طارق  اإلقليمي،  
البشرية، طارق صادق، مدير مشروع العاصمة اإلدارية. 
التخطيط  وزيرة  السعيد  هالة  الدكتورة  أكدت  و 
العنصر  البشري هو  العنصر  أن  االقتصادية  والتنمية 
أثمن  وهو  التنمية  خطط  كل  يف  والفعال  الرئيس 
مورد متتلكه الدولة، فاالستثمار يف رأس املال البشري 
تنمية شاملة  الدولة لتحقيق  أولويات  رأس  يأتي على 
الوزارة على مشاركة الشباب  مستدامة، لذلك حترص 
روح  تشجيع  عن  فضالً  للقيادة،  وتدريبهم  وتأهيلهم 

االبتكار واإلبداع لديهم.
التخطيط  وزيرة  السعيد  هالة  الدكتورة  وأشارت 
والتنمية االقتصادية، إلى مشاركة مجموعة كبيرة من 

القاهرة،  جامعة  من  والطالبات  الطلبة 
واجلامعات  السادات،  وأكادميية 

والبريطانية  األملانية  األمريكية، 
تقدمه  الذي  الصيفي  التدريب  يف 

الوزارة هذا العام.
هالة  الدكتورة  واستعرضت 
التخطيط  وزيرة  السعيد 
أمام  االقتصادية،  والتنمية 
التدريب  يف  املشاركني  الطلبة 
وزارة  واختصاصات  مهام 
التابعة  واجلهات  التخطيط 
املسئولة  أنها  موضحة  لها، 
الدولة  ورؤية  خطة  وضع  عن 

أهمية  إلى  مشيرة  املصرية، 
الرؤية  كونها   2030 مصر  رؤية 

اطالع  وضرورة  للدولة،  املستقبلية 
الطلبة عليها ومعرفة جميع تفاصيلها حيث 

يتم من خالل هذه الرؤية وضع اخلطط املتوسطة 
السنوية  اخلطط  وكذلك  سنوات،  ثالث  ومدتها  املدى 
والبطالة  النمو  معدالت  حتديد  خاللها  يتم  التي 

والتشغيل واملستوى العام لألسعار، ووضع 
االستثمارات  وإتاحة  املستهدفات، 
حرص  إلى  مشيرة  للدولة،  العامة 
التخطيط  وزارة  يف  ممثلة  الدولة 
عند  التشاركي  النهج  اتباع  على 
وضعها  يتم  حيث  اخلطة  وضع 
اخلاص،  القطاع  مع  بالشراكة 
أن  مؤكدة  املدني،  واملجتمع 
التوجه  هو  التشاركي  النهج 

العام للدولة.
هالة  الدكتورة  وسلطت 
التخطيط  وزيرة  السعيد 
االقتصادية  والتنمية 
اختصاصات  على  الضوء 
العامة  للتعبئة  املركزي  اجلهاز 
من  به  يقوم  ما  و  واإلحصاء 
مسوح إحصائية وما يوفره من بيانات يف 
تعزيز جهود الدولة لتوفير قواعد البيانات على 
املستوى القومي وتطويرها، مؤكدة أن اجلهاز له سمعة 
عربية  دول  ويساعد  كبيرة  وإقليمية  ودولية  محلية 

هذا  وأن  خاصة  اإلحصائية،  املسوحات  عمل  يف  كثيرة 
املنطقة  يف  املوجودة  اإلحصاء  أجهزة  أقدم  من  اجلهاز 

العربية.
التخطيط  وزيرة  السعيد  هالة  الدكتورة  وأشارت 
رواد  مشروع  إلى  كلمتها،  خالل  االقتصادية  والتنمية 
2030 ودوره يف تدريب الشباب علي ريادة األعمال، وما 
التي  ريادي  املليون  مبادرة  مثل  مبادرات  من  يقدمه 
قبل  األعمال  ريادة  على  شاب  مليون  تدريب  تستهدف 
عام 2030 ، وكذلك حملة ابدأ مستقبلك التي يتم من 
ريادة  على  واجلامعات  املدارس  طلبة  تدريب  خاللها 
لديهم،  واالبتكار  اإلبداع  مهارات  وتنمية  األعمال، 
احتضان  يف  اجلامعات  يف  األعمال  حاضات  ودور 
إلى  األفكار  الشباب ومساعدتهم يف حتويل هذه  أفكار 

مشروعات على أرض الواقع.
للحوكمة  القومي  املعهد  دور  السعيد  وأوضحت 
إعداد  يف  للوزارة  التدريبي  الذراع  املستدامة  والتنمية 
 ،2030 مصر  برؤية  للتعريف  تدريبية  برامج  وتنفيذ 
احلكومي  للتميز  مصر  جائزة  عن  منوهة  واحلوكمة، 
التميز،  على  بالدولة  العاملني  حتفيز  يف  وأهميتها 
متابعة  يف  ودوره  الدميوجرايف  املركز  مهام  وكذلك 

املصرية  األسرة  تنمية  وخطة  السكانية،  اخلريطة 
وأهميتها يف االرتقاء بخصائص السكان، وضبط النمو 

السكاني.
ويف ختام كلمتها، حثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة 
يف  املشاركني  االقتصاديةالطلبة  والتنمية  التخطيط 
من  ممكنة  استفادة  أقصى  على  للحصول  التدريب 
أمت  على  بالوزارة  اإلدارات  جميع  أن  مؤكدة  التدريب، 
أكدت  كما  للطالب،  الدعم  أوجه  كل  لتوجيه  استعداد 
واألداء،  املتابعة  منظومة  على  املتدربني  اطالع  أهمية 
املتغيرات  منظومة  االستثمارية،  اخلطة  منظومة 
زيارات  بتنظيم  ووجهت  كرمية،  حياة  مبادرة  املكانية، 
واالحصاء،  العامة  التعبئة  جلهاز  للمتدربني  ميدانية 

والعاصمة اإلدارية.
ومن جانبه، أكد طارق عبد اخلالق أهمية دور الشباب 
يف املجتمع؛ إذ تتميز مصر بأن نسبة كبيرة من سكانها 
من الشباب، فهم ثروة قومية يجب استغاللها بالشكل 
الراهن  الوقت  يف  التدريب  أهمية  إلى  مشيرا  األمثل، 
وضرورة التركيز على توفير برامج التدريب الالزمة يف 
وتنمية  قدرات  تعزيز  على  والعمل  املختلفة  املجاالت 

مهارات الشباب وتأهيلهم للقيادة.

أكد املهندس ممدوح رسالن رئيس الشركة القابضة 
االلتزام  أهمية  الصحي،  والصرف  الشرب  ملياه 
واإلجراءات  املهنية  والصحة  السالمة  مبهمات 
االحترازية فى مواقع العمل، حفاظا على العاملني 
تدريبهم  وضرورة  الشركة،  موارد  أهم  باعتبارهم 
التعامل  وكيفية  العمل  بيئة  مبخاطر  وتوعيتهم 
معها. وفى هذا السياق، نظمت الشركة القابضة ملياه 
تدريبية عن مخاطر  دورة  الصحي  والصرف  الشرب 
مبطروح،  واملحصورة  الضيقة  األماكن  مع  التعامل 
ضمن  التابعة،  الشركات  من  شركة   12 مبشاركة 
والصحة  السالمة  مجال  فى  الدورات  من  سلسلة 

املهنية.
السالمة  مديرعام  الشيخ  عمرو  العميد  وقال   
التدريبية  الدورة  أن  بالشركة،  املهنية  والصحة 
شملت سيناريوهات عملية عن كيفية دخول األماكن 
واملخاطر املوجودة بها، وآليات التعامل مع أى خطر 

محتمل.
املهنية  والصحة  السالمة  خطط  أن  وأضاف 
تتضمن توعية العاملني وتدريبهم على التعامل مع 
أقل  فى  احتوائه  وكيفية  الكلور  مخاطر مثل تسرب 

مدة زمنية.
بالشركة  األزمات  مدير   مصطفى  محمد  وقال   
القابضة، أن إجراءات التعامل مع األماكن املحصورة 
اللوحات  وضع   - العمل  موقع  )تأمني  تشمل: 
التحذيرية واحلواجز قبل البدء بالعمل - إتباع دليل 
الوقاية الشخصية  ارتداء مهمات   - املرورى  التحكم 
- ارتداء أجهزة التنفس حال وجود غازات فى املوقع 

كمطابق الصرف الصحى(.
تهوية  املكان  )تهوية  اإلجراءات:  من  أن  وتابع 
مناسبة، والتأكد من خلوه من الغازات اخلطرة-  أن 
يكون أحد العاملني خارج املكان املغلق ألجل اإلنقاذ 

أو املساعدة

البورصة  تداول  قيمة  إجمالى  بلغ 
 31.6 نحو  املاضي  األسبوع  خالل  املصرية 
نحو  التداول  كمية  بلغت  حني  فى  مليار 
ألف   225 على  منفذة  ورقة  مليون   2278
عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 
البورصة املصرية قدرها 14.11 مليار جنيه 
ورقة  مليون   2041 بلغت  تداول  كمية  و 
منفذة على 218 ألف عملية خالل األسبوع 

املاضي.
يف  املصريني  استحواذ  نسبة   %83.3

البورصة املصرية
سجلت  املصرية،  البورصة  بيان  وبحسب 
املصرية  البورصة  يف  املصريني  تعامالت 
83.3%من  نسبة  املاضي،  األسبوع  خالل 
املقيدة،  األسهم  على  التعامالت  إجمالى 
 %10.3 نسبة  على  األجانب  استحوذ  بينما 
والعرب على 6.4% بعد استبعاد الصفقات.

وسجل األجانب صايف شراء بقيمة 17.8 
صايف  العرب  سجل  بينما  جنيه،  مليون 
شراء بقيمة 86.9 مليون جنيه وذلك بعد 

استبعاد الصفقات.
من   %38.38 على  األسهم  واستحوذت 
إجمالى قيمة التداول داخل املقصورة. فى 
نحو  للسندات  التداول  قيمة  مثلت  حني 

61.62% خالل األسبوع.
جدير بالذكر أن تعامالت املصريني مثلت 
املقيدة  لألسهم  التداول  قيمة  من   %81.9
 ، الصفقات  استبعاد  بعد  العام  أول  منذ 
بينما سجل األجانب 10.9 %و سجل العرب 
بنحو  بيع  صايف  األجانب  وسجل   %7.2
صايف  العرب  وسجل  جنيه  مليون   2388
األسهم  على  جنيه،  مليون   1009 بـ  شراء 
بداية  منذ  الصفقات  استبعاد  بعد  املقيدة 

العام.
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