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الرئيس السيسى يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة املتقدمني لإللتحاق بكلية الشرطة

جمال الدالي

قـــام الــرئــيــس عــبـــــد الــفــتـــــاح الــســيــســـــي بــزيــارة 
ــان فـــــي  ــ ـــ ــــــرطـــة ، وكــ ــــــة الـــشـ ــيـ تـــفـــقـــديـــــــة ألكـــاديـــمـ
ــق  اســـــــتـــقـــبـــال ســـيـــادتـــه الـــســـيـــد مـــحـــمـــــــود تــوفــيـــ
وزيـــــرالــداخــلــيـــــة والـــلـــواء دكــتــورأحــمــد أبــراهــيــم 
الشـرطة  أكــاديــمــيـــــة  رئــيــس  الــوزيــر  أول  مــســاعــد 
ــدد مـــــن قــيـــــادات أكــاديــمــيـــــة الــشـــــرطــة ووزارة  وعـــ

الداخلية
وصــــــرح الـــمـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم رئـــاســـة 
الرئيس حضر اختبارات  الجمهورية بأن السيد 
كـــشـــف الـــهـــيـــئـــة لــلــطــلــبــة الــــجــــدد الــمــتــقــدمــيــن 
ــد ســيــادتــه  لــالــتــحــاق بــكــلــيــة الــشــرطــة حــيــث أكـ
عــلــى أهــمــيــة تــطــبــيــق الــمــعــايــيــر الــمــوضــوعــيــة 
الـــمـــجـــردة، والــحــيــاديــة الــتــامــة النــتــقــاء أفــضــل 
الــعــنــاصــر لــالــتــحــاق بــكــلــيــة الـــشـــرطـــة، وذلـــك 
إلعــــــداد جـــيـــل قـــــادر عـــلـــى حـــمـــل رســــالــــة األمــــن 
يساهم  بما  عليهم،  الملقاة  بالتطلعات  والوفاء 
االستقرار  من  مزيد  تحقيق  نحو  االنطاق  في 
والــتــقــدم، أخــــذًا فــي االعــتــبــار مــســئــولــيــة جــهــاز 
تجاه  الحيوية  المهام  من  العديد  عن  الشرطة 

والمواطنين. الدولة 
ــد الــســيــد الـــرئـــيـــس ضـــــرورة مــواصــلــة  كــمــا أكــ

تــطــويــر إمـــكـــانـــات أكــاديــمــيــة الــشــرطــة لــضــمــان 
مــواكــبــتــهــا ألحـــدث عــلــوم الــعــصــرفــي الــمــجــاالت 
ــة لــصــقــل  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة واالجـ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ األمـــنـــيـــة والـ
لمدى  الشامل  التقييم  وكــذا  الطلبة،  مــهــارات 
ــن الــقــومــي  وعــيــهــم بــشــأن مــخــتــلــف مــلــفــات األمـ

في  عميق  بشكل  القضايا  هذه  تناول  خال  من 
تتمتع  كـــوادر  إلعـــداد  األكــاديــمــيــة،  مناهج  إطــار 
لكافة  الحقيقية  والــمــعــرفــة  الصحيح  بالفهم 
ــارة والـــحـــرفـــيـــة الــتــي  ــهـ ــمـ الـــقـــضـــايـــا، بـــجـــانـــب الـ
تــحــقــق إنــجــاز الــعــمــل األمــنــي وإنــفــاذ الــقــانــون، 

على  السهر  في  واجبهم  أداء  من  يمكنهم  وبما 
ــراره عـــلـــى الـــوجـــه  ــقــ ــتــ حـــفـــظ أمــــن الــــوطــــن واســ
ــدوة  ــدار ولـــيـــكـــونـــوا قـ ــتــ ــاءة واقــ ــفـ ــل بــكــل كـ ــمـ األكـ

للمواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس 

ــاقــــش مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــطـــلـــبـــة الــمــتــقــدمــيــن  نــ
ــوقــــوف عــلــى  ــلــ ــة، وذلـــــــك لــ ــيـ ــلـ ــكـ ــالـ لـــالـــتـــحـــاق بـ
رسالة  فى  للمشاركة  المستقبلية  طموحاتهم 
ــدوا رغــبــتــهــم الــصــادقــة  ــ ــن أكـ ــذيـ أمـــن الـــبـــاد والـ
وبناء  مقدراته  عن  والــدفــاع  الوطن  حماية  فى 

. مستقبله
كــمــا دار حــــوار مــفــتــوح لــلــســيــد الـــرئـــيـــس مــع 
الــطــلــبــة، حــيــث أكـــد ســيــادتــه أن الــعــمــل األمــنــي 
قـــد طـــرأ عــلــيــه الــعــديــد مـــن الــمــتــغــيــرات خــال 
يشهدها  التي  للمتغيرات  تبعًا  األخيرة  اآلونــة 
ــتـــي طـــالـــت الـــعـــديـــد مــن  الـــوضـــع اإلقــلــيــمــي والـ
مدى  إلى  سيادته  استمع  كما  المجاورة،  الدول 
الداخلية  الموضوعات  لمختلف  الطلبة  فهم 
القضايا  من  بعدد  يتعلق  ما  خاصًة  مصر،  في 
ــي والـــمـــشـــروعـــات  ــانـ ــكـ ــسـ ــة كـــالـــنـــمـــو الـ ــويـ ــيـ ــحـ الـ
ومبدأ  المستدامة  والتنمية  الكبرى  القومية 

القانون. سيادة 
ــاد الــســيــد الـــرئـــيـــس بــمــا لــمــســه مــن  ــ وقــــد أشـ
ــانـــب الــمــتــقــدمــيــن الـــجـــدد مـــن أبـــنـــاء مــصــر  جـ
لهيئة  االنضمام  شرف  نيل  على  حرصهم  نحو 
أمن  حفظ  مسئولية  فــي  والمشاركة  الشرطة، 
تمنياته  عــن  مــعــربــًا ســيــادتــه  الــوطــن  واســتــقــرار 

والنجاح. بالتوفيق  المتقدمين  للطلبة 

 

ــدًا مـــن أعــضــاء  ــ إســتــقــبــلــت أكــاديــمــيــة الــشــرطــة وفـ
الوطنى  الــدفــاع  بكلية  والــدارســيــن  الــتــدريــس  هيئة 
اللواء  نيابًة عن  الوفد  كــان فى إستقبال  اإلمــاراتــى، 
دكــتــورأحــمــد أبــراهــيــم مــســاعــد أول وزيــرالــداخــلــيــة 
رئــيــس أكــاديــمــيــة الــشــرطــة الــلــواء دكــتــورمــديــرمــركــز 
بحوث الشرطة والذى رحب بالوفد الزائرمؤكدًا على 
الزيارة  وخــال  الشعبين  بين  التآخى  عاقات  عمق 
تم عرض فيلم تسجيلى تناول إطالة حول أنشطة 
بــه فى  الـــذى تضطلع  والـــدور  األكــاديــمــيــة وكياناتها 

إعــداد رجل شرطة عصرى قــادر على تحقيق رسالة 
وتبادل  المعاصرة  األمنية  المستجدات  وفق  األمــن 

سيادته مع ممثلى الوفد الدروع التذكارية.
تفقدية  جولة  تنظيم  تم  الزيارة  جانب  وعلى 
لـــكـــيـــانـــات األكـــاديـــمـــيـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة 
وتضمنت  اللوجستية  إمكانياتها  على  والتعرف 
الدراسات  بمركز  مركزالمعلومات  تفقد  الجولة 
ــًا  ــرضــ األمــــنــــيــــة واإلســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وتــــقــــديــــم عــ
بــه  الــمــنــوطــة  الــبــحــثــيــة  واألدوار  مــكــونــاتــه  حـــول 

ــى رصـــــد وتـــحـــلـــيـــل األحــــــــداث والـــقـــضـــايـــا ذات  فــ
اإلنـــعـــكـــاســـات األمـــنـــيـــة بـــاإلســـتـــعـــانـــة بـــمـــا تـــوفـــرة 
الــبــرامــج والــتــطــبــيــقــات الــتــكــنــولــوجــيــة الــحــديــثــة 
مــن حــزم مــعــلــومــات يــتــم مــن خــالــهــا إعـــداد رؤى 
تضمنت  كــمــا   .. األمــنــيــة  الــقــضــايــا  مــع  للتعاطى 
ــعــــرف عـــلـــى الــــــــــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة  ــتــ ــارة الــ ــ ــزيــ ــ الــ
الــــذى يــنــظــمــهــا مــركــز بــحــوث الــشــرطــة لــلــكــوادر 
يضطلع  الـــذى  ــدور  الـ وكـــذا  اإلفــريــقــيــة،  األمــنــيــة 
بـــه الـــمـــركـــز الـــمـــصـــرى لـــلـــتـــدريـــب عـــلـــى عــمــلــيــات 

حــفــظ الــســام فــى إعـــداد الــكــوادرالــمــشــاركــة فــى 
الــبــعــثــات األمــمــيــة، كــمــا تــفــقــد الــوفــد الــمــيــاديــن 
ــداد الــبــدنــى  ــ والـــقـــرى الــتــدريــبــيــة وصـــــاالت اإلعــ
العملية  محددات  على  والتعرف  الشرطة  بكلية 

بالكلية. التدريبية 
والــتــقــديــرلــوزارة  الــوفــد بالشكر  تــقــدم  هــذا وقــد 
أكاديمية  به  تضطلع  الذى  الدور  مثمنًا  الداخلية 
ألداء  وتأهيلهم  الشرطة  رجال  إعداد  فى  الشرطة 

الجسام. مهامهم 

أكادميية الشرطة تستقبل وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الدفاع الوطنى اإلماراتى

تفاصيل احلملة األمنية لضبط جتار املخدرات بأسيوط واالسماعيلية 

..وتفاصيل ضبـــط أخطــــر تشكيـــل عصــــابى للتنقـــــــيب عـــن اآلثـــار بعـــــني شمس

ــع األعــــبــــاء عــــن كــاهــل  ــرفـ لـ ــلـــيـــة  الـــداخـ ــود وزارة  ــهـ فــــى إطـــــار إســـتـــمـــرار جـ
الهادفة  الداخلية  لوزارة  المجتمعية  المسئولية  من  وإنطاقًا  المواطنين 
الرعاية  أوجــه  كــافــة  تقديم  فــى  والمساهمة  المجتمع  وتــطــويــر  تنمية  إلــى 
فقد  بالرعاية  األولى  المناطق  السيما  للمواطنين  واإلجتماعية  اإلنسانية 
مديرية  مــع  بالتنسيق  الــداخــلــيــة  بـــوزارة  والتنمية  الــمــشــروعــات  قــطــاع  قــام 
أمـــن الــقــاهــرة بتنظيم عـــدة قــوافــل إنــســانــيــة لــتــوزيــع عـــدد مــن الــمــســاعــدات 
القاهرة  أمن  مديرية  بنطاق  المواطنين  على  بالمجان  )بطاطين(  العينية 
بــمــنــاطــق«مــديــنــة األمـــل وحـــى األســـمـــرات و15 مــايــو وذلـــك بــعــد إتــخــاذ كافة 
اإلجراءات اإلحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة 
فى  ذلــك  يــأتــى  المستجد  كــورونــا  فــيــروس  مــن  للوقاية  المتبعة  المتكاملة 
رفع  فى  للمساهمة  الداخلية  وزارة  أجهزة  كافة  به  تضطلع  الدورالذى  إطار 

المواطنين.  كاهل  عن  العبء 

وزارة الداخلية تواصل 
توجيه القوافل اإلنسانية

لمكافحة  الداخلية  وزارة  أجهزة  لجهود  إستمرارًا 
الــجــريــمــة بــشــتــى صـــورهـــا الســيــمــا جـــرائـــم اإلتـــجـــار 
ــواد الـــمـــخـــدرة ومــاحــقــة وضــبــط الــعــنــاصــر  ــمـ فـــى الـ
اإلجـــرامـــيـــة الــقــائــمــة عــلــى تــرويــجــهــا.. فــقــد تابعت 
مكافحة  بقطاع  المخدرات  لمكافحة  العامة  اإلدارة 
ــر غــيــرالــمــرخــصــة  ــائـ ــمـــخـــدرات واألســـلـــحـــة والـــذخـ الـ
بـــاشـــراف الـــلـــواء معتز تــوفــيــق مــســاعــد الــوزيــر 
لــلــقــطــاع بــالــتــنــســيــق مـــع قـــطـــاعـــات األمـــن 
ــن الــمــركــزى  ــن الـــعـــام األمــ الــوطــنــى األمــ
بــاإلشــتــراك مــع مــديــريــة أمـــن أســيــوط 
عــنــاصــر تشكيل عــصــابــى مكون  نــشــاط 
من 3 أشخاص ألحدهم معلومات جنائية 
ــار بــالــمــواد الــمــخــدرة  تــخــصــصــوا فـــى اإلتـــجـ
ــى عــــمــــائــــهــــم بـــنـــطـــاق  ــلــ وتــــرويــــجــــهــــا عــ
ــازة  ــيـ دائــــــرة مـــركـــز شـــرطـــة مــنــفــلــوط وحـ
نشاطهم  لحماية  وذخــائــر  نــاريــة  أسلحة 

اإلجرامى. 
إستهدافهم  تــم  اإلجـــــراءات  تقنين  عــقــب 

وأمـــكـــن ضــبــطــه مــحــال تـــواجـــدهـــم بــمــســكــن أحــدهــم 
ــرة مـــركـــز شـــرطـــة مــنــفــلــوط وبـــحـــوزتـــهـــم كمية  ــدائــ بــ
لمخدر اآليــس »الــشــابــو« وزنــت 2 كيلو جــرام 2 طبنة 
و4 خـــزائـــن وعــــدد مـــن الــطــلــقــات لــــذات الــعــيــارمــبــلــغ 
مالى و3 هــواتــف محمول- مــيــزان حــســاس- عــدد 12 
المالية  وتقدرالقيمة  هــذا  ذهبية  مشغوالت  قطعة 
للمواد المخدرة المضبوطة 4,000,000 أربعة مليون 
ــدوا  جــنــيــه تــقــريــبــًا بــمــواجــهــتــهــم بــالــمــضــبــوطــات أيــ
مساعد  معتزتوفيق  وأمــرالــلــواء  بالتحريات  مــاجــاء 
واألسلحة  المخدرات  وزيرالداخلية لقطاع مكافحة 
والذخائرغيرالمرخصة بإتخاذ اإلجراءات القانونية. 
الــمــخــدرات  لــمــكــافــحــة  الــعــامــة  كــمــا رصــــدت اإلدارة 
والذخائرغير  واألسلحة  المخدرات  مكافحة  بقطاع 
الوطنى  قــطــاعــات)األمــن  مــع  بالتنسيق  المرخصة 
واألمــــــــــن الـــــعـــــام نــــظــــم اإلتـــــــصـــــــاالت وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
اإلدارة  مع  باإلشتراك  المركزى  واألمــن  المعلومات 
الــعــامــة لــتــدريــب كـــاب األمـــن والــحــراســة بأكاديمية 
ــن اإلســمــاعــيــلــيــة نــشــاط عــدة  الــشــرطــة ومــديــريــة أمـ

ــار بــالــمــواد  عــنــاصــر إجــرامــيــة تــخــصــصــوا فـــى اإلتـــجـ
محافظة  بنطاق  عمائهم  على  وترويجها  المخدرة 
اإلسماعيلية عقب تقنين اإلجراءات تم إستهدافهم 

وذلك على النحو التالى
ــكــــون مــــن 6  ــابـــى مــ ــر تــشــكــيــل عـــصـ ــنـــاصـ ــبـــط عـ ضـ
أشـــخـــاص »ألحـــدهـــم مــعــلــومــات جــنــائــيــة وبــحــوزتــهــم 
ــرام ومبلغ  كيلو جـ  5 ــت  وزنـ الــهــيــرويــن  لــمــخــدر  كمية 
أبيض و2  مالى و6 هــواتــف محمول وســيــارة –ســاح 
له معلومات  ميزان حساس وضبط أحد األشخاص 
جنائية وبحوزته كمية لمخدر البانجو وزنت 50 كيلو 
جرام- كمية لمخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام 

ومبلغ مالى وهاتف محمول سيارة
هــــذا وتــقــدرالــقــيــمــة الــمــالــيــة لـــلـــمـــواد الــمــخــدرة 
ألـــف  ــة  ــائـ ــمـ ــعـ وأربـ مـــلـــيـــون   1,400,000 الــمــضــبــوطــة 
ــدوا  جــنــيــه تــقــريــبــًا بــمــواجــهــتــهــم بــالــمــضــبــوطــات أيــ
مساعد  معتزتوفيق  وأمــرالــلــواء  بالتحريات  مــاجــاء 
واألسلحة  المخدرات  وزيرالداخلية لقطاع مكافحة 
والذخائرغيرالمرخصة بإتخاذ اإلجراءات القانونية.

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أجـــــهـــــزة  جــــهــــود  إطــــــــار  فـــــى 
ــا والســـيـــمـــا  ــورهــ لـــمـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة بـــشـــتـــى صــ
جــرائــم الــحــفــر والــتــنــقــيــب عــن اآلثـــار فــقــد أكــدت 
مــعــلــومــات وتــحــريــات األجــهــزة األمــنــيــة بــمــديــريــة 
أمــــن الـــقـــاهـــرة قـــيـــام تــشــكــيــل عــصــابــى بــالــتــنــقــيــب 
ــيـــن شـــمـــس وتــمــكــنــهــم  ــى مـــنـــطـــقـــة عـ ــن اآلثـــــــار فــ عــ
ــول إلــــى مـــقـــبـــرة أثــــريــــة تـــحـــوى تـــابـــوتـــًا  ــوصــ مــــن الــ
لبيعه  وســيــلــة  عــن  الــبــحــث  فــى  فــرعــونــيــًا وشــروعــهــم 

التحريات  وإجراء  بالفحص  الباد  لخارج  وتهريبه 
أفــراد  تحديد  وأمكن  الواقعة  صحة  تبين  الدقيقة 
 6 8 أشــخــاص لــعــدد  ذلــك الــتــشــكــيــل الــعــصــابــى وهــم 
المتهمين  جميع  وإتــفــاق  جــنــائــيــة  مــعــلــومــات  منهم 
ــتـــراك فـــى الــحــفــر أســفــل الــعــقــار الــمــشــار  عــلــى اإلشـ
ــار وفـــى ســبــيــل ذلــك  إلــيــه خــلــســة لــلــتــنــقــيــب عــن اآلثــ
قــامــوا بــشــراء بــدروم كــائــن بــدائــرة قــســم عــيــن شمس 
الحفروعقب  أعمال  لتسهيل  العقارات  أحــد  أسفل 

بإرتكابهم  وإعترفوا  ضبطهم  تم  اإلجــراءات  تقنين 
إخفاء  تعمدوا  ثم  إليه  المشار  النحو  على  الواقعة 
وبإرشادهم   ، الباد  لخارج  التهريب  بقصد  الحفرة 
تــم الــتــوصــل إلـــى مــكــان الــتــنــقــيــب والــحــفــر الــمــشــار 
240 مــتــرتــقــريــبــًا عــبــارة  بــمــســاحــة  أنـــه  إلـــيـــه وتــبــيــن 
عـــن مــســطــح وعــــدة حـــجـــرات كــمــا تــبــيــن وجــــود بـــاب 
ــاء مـــعـــالـــم  ــفــ ــق مـــشـــيـــد حـــديـــثـــًا إلخــ ــزلـ ــنـ خـــشـــبـــى مـ
تــبــيــن وجــود غــطــاء إســمــنــتــى  بــرفــعــه  فــتــحــة الــحــفــر 

تــبــيــن  بــتــحــريــكــه   ، الــفــتــحــة  لــغــلــق  ُمـــعـــد خــصــيــصــًا 
بــعــمــق حــوالــى ثــاثــة أمــتــار ومــجــهــزة  وجــود حــفــرة 
تــبــيــن  كـــمـــا  ــى األســـفـــل  إلــ لـــلـــنـــزول  بــســلــم حـــديـــدى 
تـــابـــوت جــرانــيــتــى  أثـــريـــة وبــداخــلــهــا  وجـــود مــقــبــرة 
ــيـــه  ــلـ ثــــاثــــة أمـــــتـــــار وعـ لــــــى  إ يــــصــــل طــــولــــه  ــم  ضــــخــ
كـــمـــيـــة  ــلــــى  ــور عــ ــثــ ــعــ الــ ــم  ــ تـ ــا  ــمــ كــ ــة  ــيــ ــونــ نــــقــــوش فــــرعــ
الــتــنــقــيــب  فـــى  الــمــســتــخــدمــة  األدوات  مـــن  كـــبـــيـــرة 
ــيــــن عــــــن ظــــــروف  ــهــــمــ ــتــ الــــمــ لــــحــــفــــروبــــمــــنــــاقــــشــــة  وا

نــبــيــل  ــواء  ــلـ الـ ــام  الـــواقـــعـــة إعـــتـــرفـــوا أمــ ومـــابـــســـات 
الـــقـــاهـــرة  لـــمـــبـــاحـــث  ــة  ــامـ ــعـ الـ ســـلـــيـــم مـــــديـــــراإلدارة 
إلرتـــكـــاب  بــيــنــهــم  فــيــمــا  األدوار  بـــتـــوزيـــع  بــقــيــامــهــم 
وبــالــعــرض على  إلــيــه  الــمــشــار  الــنــحــو  عــلــى  الــواقــعــة 
أمن  الوزيرلقطاع  مساعد  الجندى  أشرف  اللواء 
الــقــانــونــيــة  إتــخــاذ اإلجــراءات  الــقــاهــرة أمــربــســرعــة 
إلـــيـــه  ــار  ــشـ ــمـ الـ الـــتـــنـــقـــيـــب  والـــتـــحـــفـــظ عـــلـــى مـــوقـــع 

الازمة. الحراسة  وتعيين  بمشتماته 
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٦٠3
تؤكد التقارير األممية أنه تم إغالق الممرات 

المؤدية إلى تيجراى بسبب التقدم الذى حدث مؤخرًا 
فى تيجراى وعفار وأمهرة، فضاًل عن االضطرابات 

الشديدة المرتبطة بموافقات الحكومة الفيدرالية.

أبى أحمد يتعهد بتدمير شعبه
العدو بشكل شامل، ال عودة  أبى أحمد: »سندّمر  وقال 
من احلرب دون االنتصار«، مضيًفا أنه يسيطر على بعض 
أن  تؤكد  التى  التقارير  من  الرغم  على  وذلك  املناطق، 
قوات التيجراى واملتحالفني معها من 9 عرقيات إثيوبية 
أخرى، باتوا على مشارف العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا 

ويسيطرون على قرى استراتيجية فى محيطها.
ولم تكن هذه هى وعود التدمير واخلراب األولى التى 
يدلى بها رئيس الوزراء اإلثيوبى، فقبل عام، وحتديًدا فى 
9 نوفمبر 2020، تعهد أبى أحمد بإنهاء وجود التيجراى 
على  عسكرية  حرًبا  شن  عندما  منهم،  البالد  وتطهير 
قيامه  من  الرغم  وعلى  إثيوبيا،  شمال  فى  إقليمهم 
بالقصف اجلوى الشامل على املناطق املدنية والعسكرية 
تقلب  أن  استطاعت  اجلبهة  قوات  أن  إال  تيجراى،  فى 
املوازين بسرعة، وعادوا ليسيطروا على الشمال اإلثيوبى 
ويواصلون  هناك،  أحمد  أبى  قوات  من  اآلالف  ويأسرون 

اليوم زحفهم إلى العاصمة إلنهاء حكمه.

حملة تطهير عرقى وتشويه ممنهج
وعلى الرغم من حملة التشوية املمنجهة التى جلأ إليها 
رئيس الوزراء اإلثيوبى أبى أحمد فى حربه ضد التيجراى 
بجانب القتال العسكرى، إال أن اجلبهة الشعبية لتحرير 
تيجراى كانت تتوسع على مستوى التفاهمات السياسية 
والعسكرية بشكل واضح، ومتكنوا من التوصل إلى اتفاق 
وحتالف مع 9 عرقيات وجماعات إثيوبية أخرى، مبا فيها 
ما  نفسه،  أحمد  أبى  إليها  ينتمى  التى  األورومو  عرقية 

ميثل صفعة قاسية لرئيس وزراء إثيوبيا.
تيجراى  لتحرير  الشعبية  اجلبهة  وحدت  وبالفعل، 
بينهم  ومن  اآلخرين،  التسعة  املجموعات  مع  صفوفها 
أوروميا  ينشط فى منطقة  الذى  أورومو«،  »جيش حترير 
ميزة  يعطى  ما  وهو  أبابا،  أديس  بالعاصمة  احمليطة 
نحو  الزاحف  العسكرى  التحرك  ذلك  إلى  إضافية 

العاصمة اإلثيوبية.
انتهاكات مشينة

ضد  أحمد  أبى  أعلنها  التى  احلرب  اندلعت  ومنذ 
التيجراى فى نوفمبر 2020، شهدت أرجاء إثيوبيا سلسلة 
انتهاكات ال إنسانية واسعة لم يسلم منها مواطن إثيوبى 
األمم  فسجلت  البالد،  فى  أممى  مسؤول  أو  ضيف  أو 
املتحدة ورصدت جرائم بشعة بحقوق اإلنسان، بدًءا من 
القتل والتطهير العرقى، إلى اغتصاب النساء بأبشع أنواع 
االغتصاب، والتشريد وحرق األرض، إضافة إلى اعتداءات 
العاملني باألمم املتحدة أنفسهم، وصلت إلى حد  طالت 
طردهم، ملنعهم من توصيل الطعام واملساعدات للمنكوبني 

من أبناء الشمال اإلثيوبى.
وحذر برنامج األغذية العاملى التابع لألمم املتحدة، يوم 
باتوا  الذين  األشخاص  عدد  ارتفاع  من  املاضى،  اجلمعة 
شمال  أنحاء  فى  إنسانية  غذائية  مساعدات  إلى  بحاجة 

إثيوبيا، قد ارتفع كنتيجة مباشرة للصراع املستمر. وأكد 
 9.4 هناك  بأن  فيرى،  تومسون  الوكالة،  باسم  املتحدث 

مليون شخص إثيوبى يعيشون أسوأ كابوس فى حياتهم.

خلف خطوط املعركة
فى  األشخاص  بني  من  أن  األممى  املتحدث  وأوضح 
جميع أنحاء شمال إثيوبيا الذين يحتاجون إلى املساعدة، 
يتواجدون  مليون    7.8 يعادل  ما  ـ   %80 من  أكثر  هناك 
»خلف خطوط القتال«، الفًتا إلى أن أكبر قفزة فى أعداد 
هناك  أمهرة، حيث  فى منطقة  كانت  للطعام  احملتاجني 
للمساعدات  ماسة  حاجة  فى  اآلن  شخص  مليون   3.7

اإلنسانية.
كما أظهرت بيانات األمم املتحدة ارتفاع معدالت سوء 

شمال  فى  الثالث  املناطق  جميع  فى  التغذية 
كما  األطفال،  بني  و%28   16 إلى  إثيوبيا 

النساء  من   %50 بشأن  القلق  يتزايد 
احلوامل واملرضعات الذين مت فحصهم 
فى أمهرة وتيجراى، إذ يعانني من سوء 

التغذية.

تسليم املساعدات
األغذية  برنامج  متحدث  وأشار 
املتوقع وصول  أنه من  إلى  العاملى 

من  طن   2200 بـ  محملة  قافلة 
املنكوبني  حياة  إلنقاذ  الغذائية  املواد 
تيجراى،  عاصمة  ميكيلى  فى 
إلى  الفًتا  املقبلة؛  األيام  خالل 
ويتم  اآلن،  وصول 35 شاحنة حتى 
احململة  املركبات  من  املزيد  إرسال 
بالطعام من كومبولتشا إلى جنوب 

تيجراى.
األغذية  برنامج  أن  املتحدث  وأوضح 

فى  شخص  ألف   180 إلى  إال  يصل  لم  العاملى 
 %7 الرقم  احلالية، وميثل هذا  تيجراى فى هذه اجلولة 

فقط من 2.5 مليون يحتاج البرنامج للوصول إليها.
يف وقت سابق، قام برنامج األغذية العاملى بتسليم املواد 
أمهرة  بلدتى  فى  شخص   10000 من  أكثر  إلى  الغذائية 
ديسى وكومبولتشا. وكانت هذه أولى عمليات التوزيع، إذ 
أنه لم ُيسمح لبرنامج األغذية العاملى بالوصول الكامل 

إلى مستودعاته فى املنطقة إال األسبوع املاضى.
أنه  إلى  الرسمى  موقعها  على  املتحدة  األمم  وتشير 
حتى اآلن، وصل برنامج األغذية العاملى إلى أكثر من 3.2 
الطارئة  والتغذوية  الغذائية  باملساعدات  شخص  مليون 
فى جميع أنحاء شمال إثيوبيا، مبا فى ذلك 875000 من 
األمهات واألطفال الضعفاء باألغذية املدعمة بالتغذية. 
برنامج  ملساعدة  عاجلة  إجراءات  اتخاذ  إلى  فيرى  ودعا 
األغذية العاملى على تقدمي املساعدة خالل األشهر الستة 

املقبلة.
عن  يقل  ال  ما  مطلوب  أنه  األممى  املسؤول  وأوضح 
مبلغ  إثيوبيا، مع  لشمال  التمويل  دوالر من  مليون   316
حياة  وتغيير  إلنقاذ  دوالر  مليون   579 قدره  مسبوق  غير 
12 مليون شخص فى جميع أنحاء البالد خالل األشهر 

الستة املقبلة.

إبادة جماعية
وتؤكد التقارير األممية أنه مت إغالق املمرات املؤدية إلى 
تيجراى  فى  مؤخًرا  حدث  الذى  التقدم  بسبب  تيجراى 
وعفار وأمهرة، فضاًل عن االضطرابات الشديدة املرتبطة 

مبوافقات احلكومة الفيدرالية.
املستشارة  كررت  املاضى،  اجلمعة  يوم  وفى 
أليس  اجلماعية،  اإلبادة  ملنع  اخلاصة 
مخاوفها  نديريتو،  ويرميو 
الوضع،  تدهور  إزاء  الشديدة 
من  العديد  أن  مؤكدة 
إلى  البلد  التهديدات »تصعد 
مسار يكون فيه خطر ارتكاب 
ذلك  فى  مبا  فظيعة،  جرائم 
أمًرا  اجلماعية،  اإلبادة 
معاجلته  ويجب  حقيقًيا، 
االستعجال  سبيل  على 

القصوى«.
إلى  ضمنية  إشارة  وفى 
دعوات رئيس الوزراء اإلثيوبى 
أبابا،  أديس  مواطنى  لتسليح 
من  األممية  املفوضة  حذرت 
وخطاب  السالح  حمل  إلى  الدعوات 
املجتمع،  وعسكرة  الكراهية، 
وصول  ومنع  العرقى،  والتنميط 
وصول  ومنع  اإلنسانية،  املساعدات 
التى تسكنها  القتال  إلى مناطق  الغذاء 

مجتمعات عرقية محددة.
كما دعت املستشارة األممية، اجلهات الفاعلة اإلقليمية 
هذه  فى  السقوط  »ملنع  مشاركتها  تكثيف  إلى  والدولية 
الهاوية«، قائلة إنه »بينما ال شىء ميكن أن يعيد أرواح من 
فقدوا، لم يتأخر الوقت ملنع املزيد من املعاناة ووضع حد 

خالل  من  العدائية  لألعمال 
احلوار«.

هروب األجانب
التصعيد  سياق  وفى 
املستعرة  واحلرب 
تسابق  إثيوبيا،  داخل 
ت  سيا ما بلو لد ا

النتشال  األجنبية 

مواطنيها من اجلحيم اإلثيوبى، حيث دعت الدول رعاياها 
بأعداد  األجانب  ويغادر  الفور،  على  إثيوبيا  مغادرة  إلى 
الدبلوماسية  املساعى  تعثرت  بعدما  خصوصا  كبيرة، 
حني  فى  السالم.  فى  للتوسط  املتحدة  الواليات  بقيادة 
يؤكد قادة جبهة حترير تيجراى أنهم باتوا على بعد 120 

مياًل فقط من العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا.
وحسبما نقلت »ذا نيويورك تاميز«، فمع تزايد املخاوف 
مسؤوالن  أكد  أبابا،  أديس  مطار  إغالق  اقتراب  من 
شحن  طائرات  بأن  يفيد  تقريًرا  أمريكيان  عسكريان 
عسكرية من طراز »C-17« مت جتهيزهما قيد االستعداد 
فى  األمريكيني  املواطنني  إلجالء  املجاورة،  جيبوتى  فى 

حالة تعثر عمليات اإلجالء من أديس أبابا نفسها.
بلينكن، أمس  انتونى  وأعرب وزير اخلارجية األمريكى 
للتصعيد  املقلقة  املؤشرات  قلقه حيال  بالغ  عن  السبت، 
التحرك  إلى  إثيوبيا، مشدًدا على احلاجة  العسكرى فى 
للخارجية  بيان  أفاد  حسبما  للمفاوضات،  عاجل  بشكل 
بلينكن  مكاملة  بعد  اإللكترونى،  موقعها  على  األمريكية 

الهاتفية مع الرئيس الكينى أوهورو كينياتا.
وأكد اجلانبان، أهمية وصول املساعدات اإلنسانية دون 
عوائق جلميع املجتمعات املتضررة من النزاع فى إثيوبيا 

وأكدا دعمهما إلجراء حوار سياسى شامل.

سيناريو التفكك الدموى
أكثر  آمال  تتخطى  ال  سوًءا،  يتفاقم  وضع  ظل  وفى 
املتفائلني أن يكون تفكيك إثيوبيا سلمًيا وليس باحلرب 
»مودرن  صحيفة  حملللى  تقرير  ووضع  املدمرة،  العرقية 
البلد  تذهب  أن  الصدد،  هذا  فى  احتماالن  ديبلوماسى« 
تذهب  أو  ليوغسالفيا،  الدموى  السيناريو  إلى  اإلفريقية 
إلى سيناريو التفكيك السلمى وتصبح على غرار االحتاد 

األوروبى.
فى  العرقى  التعدد  أن  األمريكية  الصحيفة  واعتبرت 
والتى  الدائرة  احلرب  ظل  فى  أكبر  بكارثة  ينذر  إثيوبيا 
االحتماالت  وأن  خصوصا  العرقى،  الطابع  عليها  يغلب 
أبى  بقيادة  احلكومى  اجليش  أن  تؤكد  للصراع  الكبرى 
وحلفائهم  التيجراى  هجوم  صد  يستطيع  لن  أحمد 
أبابا  أديس  العاصمة  نحو  كبيرة  بسرعة  يزحفون  الذين 
إلثيوبيا  األقرب  السيناريو  فإن  لذا  حكمه،  إلسقاط 
يوغسالفيا  غرار  على  الفوضوى  الدموى  التفكك  هو 

السابقة.
مبقدوره  يكون  لن  أحمد   أبى  أن  التحليل  وأكد 
التفاوض مع العرقيات واجلبهات اإلثيوبية األخرى بعد 
وصول الصراع واحلرب إلى هذه النقطة، وأنه دفع سمعته 

لية  و لد لهذه ا أولًيا  ثمًنا  البالد  اقتصاد  وتدمير 
تأت  لم  األكبر  اخلسائر  أن  إال  احلرب، 
ميكن  ال  احلروب  هذه  مثل  ففى  بعد، 
تثق األطراف ببعضها بعًضا عند توزيع 
الكعكعة اإلثيوبية، بسبب تباين القوى.   

إميان الدالي

أثيوبيا.. الدم أو التقسيم 
يعيش أكثر من 100 مليون 

إثيوبى كابوًسا مرعًبا فى 
بالدهم، بعدما تصاعدت 

األحداث ودخل الصراع 
العرقى هناك إلى أسوأ 

مراحله، فمن نأى من 
الشعب عن المجاعة التى 

طالت 9.4 مليون إثيوبى، لم 
ينجو من مخاوف المستقبل 

واتساع رقعة الصراع 
والحرب التى ال تفرق بين 
مدنى أو مقاتل، وال امرأة 
أو رجل، وال حتى طفل أو 

شاب.
بينما راح رئيس الوزراء 

اإلثيوبى، الحاصل على 
جائزة نوبل للسالم، آبى 

أحمد، يتعهد بحملة تدمير 
عرقية هائلة ألبناء الشعب 

اإلثيوبى، مؤكًدا فى 
تصريحات مصورة مدتها 

24 دقيقة، ونقلتها »مونت 
كارلو«، عزمه على تدمير 
مقاتلى الجبهة الشعبية 

لتحرير تيجراى، التى حكمت 
البالد لعقود، قبل مجيئه 

للسلطة.

آبى أحمد يتعهد بحملة تدمير عرقية هائلة ألبناء شعبه 

خلف خطوط املعركة ..
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اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

6٠4 بث مباشر
ال يوجد منطقة اخري فى العالم العربي أسهمت 

فى بناء الحضارة مثل مصر وآمل أن نعيد النظر 
فيما يعنيه مفهوم التعليم الليبرالي بناء على 

قدرتنا  على التطوير فى التعليم العالي

وشعورك  الجديد  منصبك  عــن  حدثنا   .. بــدايــة   
كونك أول عربي يتواله؟

نابض  مجتمع  ــى  إل بانضمامي  كــثــيــراً  شــرفــت 
بالقاهرة  األمريكية  بالجامعة  فكرياً  وغني  بالحياة 
فالجامعة تقوم بمهمة عظيمة في لحظة فارقة من 
التاريخ وفي دولة ومنطقة تلعب دوراً حاسماً على 
بأن  المؤمنين  من  وأننى  خاصة  العالمي  المسرح 
التعليم هو قاطرة تقدم المجتمعات وأن المؤسسات 
مثل الجامعة األمريكية بالقاهرة تعمل كأداة للربط 
في عالم يتشابك فيه مستقبلنا كما شاهدنا جميعاً 

بأنفسنا من خالل وباء فيروس كورونا.

من المهم أن يتعرف الناس على الخلفية الثقافية 
 .. بالقاهرة  األمريكية  للجامعة  الجديد  للرئيس 

فهل من الممكن أن تحدثنا عنها ؟
بالطبع .. ومن المفارقة أنني لم أكن متخصصاً 
ــة فـــى بـــدايـــة حياتى  ــي ــات اإلســالم ــدراســ ــ فـــى ال
األكاديمية ولكننى حصلت على درجة البكالوريوس 
في الهندسة الميكانيكية من الجامعة األمريكية في 
بيروت وعملت في بداية حياتي المهنية في صناعة 
الطيران قبل أن أحصل على الماجستير والدكتوراه 
كولومبيا  جامعة  مــن  اإلســالمــيــة  ــدراســات  ال فــي 
الكثير  بنشر  بعد  الذي قمت فيما  التخصص  وهو 
في  التعلم  حــول  مؤلفات  منها  عنه  مؤلفاتي  مــن 
المجتمعات اإلسالمية في العصور الوسطى ومطلع 
العصر الحديث وتطور العلوم اإلسالمية التقليدية 
والتطبيقية والفكر اإلسالمي في العصور الوسطى 
ونــشــوء وتــطــور الــصــحــوة اإلســالمــيــة والــحــركــات 
والشريعة  الــحــديــث  العصر  مطلع  فــي  الثقافية 
11سبتمبر  هجمات  وعواقب  وأسباب  اإلسالمية 

.2001

ــيـــك لـــرئـــاســـتـــهـــا مــــاهــــي خــطــتــك  مــــع بــــدايــــة تـــولـ
التعليمية للجامعة األمريكية ؟

لم أتى بخطة نهائية ولكننى لدي تجربة أكاديمية 
مجتمع  مــع  بناءها  فسيتم  الخطط  أمــا  مسبقة 

على  ســويــاً  نعمل  أن  فعلينا  وأساتذتها  الجامعة 
تطوير هذه الخطط وبدون شك أننى لدى عدد من 
األفكار ولكن علينا أن نطور هذه األفكار إلى خطط 
لدعم الجامعة والمجتمع من خالل العمل المشترك

ــددًا مــــن الــمــنــح  ــ ــ  تـــقـــدم الـــجـــامـــعـــة األمـــريـــكـــيـــة عـ
الدراسية للطالب .. هل برأيك هى كافية أم ستسعى 

لزيادتها؟
لفتح  منهجي  بشكل  نعمل  أن  يجب  شك  بــدون 
بغض  المتفوقين  للطالب  بالجامعة  االلتحاق  باب 
وخارجها  القاهرة  فى  المادية  قدراتهم  عن  النظر 
من المحافظات التى يوجد بها العديد من الطالب 
المميزين وعلينا أن نعمل على مراجعة نظام المنح 
جزء  ميزانيتها  مــن  لديها  فالجامعة  بالجامعة 
مخصص لدعم الطالب المتفوقين سواء بناًء على 
احتياجاتهم المالية أو على تفوقهم األكاديميي وهى 
تقدم بشكل منهجي فرص للحصول على منح من 
دولية  مؤسسات  مع  ونتواصل  خارجية  مؤسسات 
وعلينا  لها  المخصصة  والميزانية  المنح  لــزيــادة 
أجل  مــن  المنح  هــذه  عــدد   زيـــادة  على  نعمل  أن 
النظر  بغض  علميا  المميزين  الطالب  استقطاب 
الطبقة  من  شريحة  فهناك  المالية  قدراتهم  عن 
فى  التعليم  تكلفة  تقدم  أن  تستطيع  ال  الوسطي 
من  اكبر  ودعم  منح  نقدم  أن  علينا  ولكن  الجامعة 
من  المحافظات  من  لطالب  خارجية  مؤسسات 
المدارس الرسمية حيث أن عدد المنح التى كانت 
تقدم من قبل  محدود وآمل أن يزيد واألرقام تقول 
أن 43% من الطالب بالجامعة األمريكية تلقوا دعم 
مادى والجامعة صرفت 23 مليون دوالر فى المنح 
والدعم المادي خالل العام الدراسي الماضي فقط 
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شهد التعليم العالي اآلن فى مصر طفرة وتسعى 
إلى تطوير مناهجها فهل من  المصرية  الجامعات 
الممكن أن يحدث ذلك فى الجامعة األمريكية فى 

عهدك؟
المناهج  تطوير  على  نعمل  أن  علينا   .. نعم 
خاصة  ليست  المسألة  وهــذه  أيــضــاً  األكاديمية 
العالم  تخص  وإنما  فقط  األمريكية  بالجامعة 
كله فكل الجامعات فى العالم تعيد النظر فى 
برامجها ألن هناك تغيرات كثيرة وقعت فى 
كل الدول وعلى المناهج أن تناقشها وتوجد 
األمريكية  والجامعة  لمشكالتها  حلوال 
مجال  فى  تاريخياً  دوراً  لعبت  بالقاهرة 
بهذا  تتمتع  ومــازالــت  المناهج  تطوير 
الدور خاصة فى تطوير الدراسات العليا 
والبرامج التى تتعرض لحاجات المجتمع 
المتعلقة  البرامج  المثال  سبيل  وعلى 
بالذكاء اإلصطناعي وعلوم البيانات ولكن 
أكاديمية توظف هذه  ليست هناك برامج 

العلوم بشكل منهجي في خدمة المجتمع

دائمًا ماكانت الجامعة األمريكية بالقاهرة 
ــــك فــى  تــســعــى لــلــتــمــيــز .. كـــيـــف ســتــحــقــق ذلـ

عهدك؟
صغيرة  جامعة  بالقاهرة  األمريكية  الجامعة 
لكنها من أولى الجامعات على مستوى العالم العربي 
فهى كانت من الرعيل األول من الجامعات عندما 
كان العالم العربي كله به 50 جامعة وعمرها مائة 
بالعالم  جامعة   300 من  أكثر  هناك  واألن  عــام 
العربي وجميعهم لهم دور وهذا مؤشر على أهمية 
دور التعليم العالي فى المنطقة فى إنشاء مجتمع 

لعبت  األمريكية  الجامعة  ولــكــن  متميز  معرفي 
سياسية  تغيرات  ظل  فى  واستمرت  تاريخي  دور 
مختلفة  وتعليمية  سياسية  وأنظمة  واجتماعية 
دور  ولديها  مميزة  بدون شك  األمريكية  فالجامعة 
أهم  من  تعتبر  الدولية  بالتصنيفات  وأيضاً  مميز 
أيضاً  التميز  ومن  بالمنطقة   الموجودة  الجامعات 
الذى سنسعى إليه هو قدرتنا على استقطاب أهم 
وأفضل األساتذة ونحن نفخر أن الجامعة األمريكية 
أيضاً أنتجت أهم األساتذة فى تخصصات مختلفة 
ولدينا 10 من األساتذة بالجامعة من أفضل 2% من 
صغيرة  جامعة  النهاية  في  لكننا  بالعالم  األساتذة 
ولكن لن نقدر على عمل كل شيئ فنحن جزء من 
مثل  أيضاً  وقوية  تاريخية  بمصر  أخــرى  جامعات 
وهى  شمس  وعين  واألسكندرية  القاهرة  جامعات 
جامعات عريقة ولها دور مختلف ولكن نحن لدينا 
تلك  مع  التواصل  من  مانع  وال  نلعبه  محدود  دور 
لنا  يكون  لكي  مشتركة  برامج   لتقديم  الجامعات 

تأثير مشترك فى خدمة المجتمع

كيف ستتعامل الجامعة مع تبعيات انتشار متحور 
فــيــروس كــورونــا الــجــديــد فــى ظــل اتــخــاذ قـــرار عــودة 

الدراسة ؟
ال شك فى أن الموجة الجديدة للوباء شديدة جدا 
ولكن شأننا فى ذلك شأن الدولة المصرية ومنظمة 
الصحة العالمية ونحن نتابع إرشاداتهم وكذلك كل 
التى اتخذت  العالم  العالم والجامعات فى كل  دول 
مجدياً  يعد  فلم  للدراسة  التدريجية  بالعودة  قراراً 
فى  سباقين  وكنا  الطبيعية  الحياة  عودة  نؤجل  أن 
العودة  اشتراط  فى  بالقاهرة   األمريكية  الجامعة 
اللقاح  توفير  وفى  اللقاح  على  بالحصول  للدراسة 
أيضاً وهذا لم يتم إال بالتعاون مع الدولة المصرية 
نستوفيها  شــروط  لدينا  أننا  كما  الصحة  ووزارة 
الحياة  عــودة  لكن  األمــر  هــذا  فى  الجامعة  داخــل 
الطبيعية أمر ضرورى ففى بداية انتشار الفيروس 
الحظر  تطبيق  بمجرد  أنه سينتهي  كله  العالم  ظن 
وغلق الجامعات لكنه لم ينتهي وال رجوع عن قرار 
العودة للحياة الطبيعية كما أن الجامعة شكل لجنة 
علمية لمتابعة تطورات الوضع .. وفى العالم هناك 
الكمامات  ارتداء  يمنع  األول  الجامعات  من  نوعين 
وال يفرض الحصول على اللقاح ولكننا فى الجامعة 
ويلتزم  يتحفظ  الــذي  الثاني  النوع  من  األمريكية 

باإلجراءات االحترازية

بـــعـــد فــى  الــتــعــلــيــم عــــن  نـــظـــام  أن  تـــــرى  إذن هــــل 
الجامعات أثبت فشله؟

وهو  فينا  شخص  كل  من  جــزء  بعد  عن  التعليم 
من  نستخدمها  نكن  لم  تقنيات  استخدام  علمنا 
الدارسين فى جميع  لدى  متاحة  ليست  لكنها  قبل 
البالد فنحن فى الجامعة األمريكية بالقاهرة لتوفر 
االنترنت والكهرباء والكبيوتر على عكس بالد أخرى 
ال تملك تقديم هذه األمور لمجتمع التعليم باإلضافة 
لذلك فإن دراسات عالمية أكدت  أن قدرة الطالب 
التعلم وإكتساب المعرفة مرتبطة بوجوده فى  على 
مجتمع المعرفة لذلك فإن عدم التواصل المباشر 
بين الطالب وزمالئهم وأساتذتهم أمر غير طبيعي 
كما أن مستوى التعليم بدون اتصال اجتماعي يكون 
أمر  بعد  عن  التعليم  أن  هذا  معنى  ليس  منخفض 
اعتدنا  والتى  به  الخاصة  األدوات  لكن  جيد  غير 
استعمالها فيه يجب أن نستمر فى استعمالها كما 
األمريكية  الجامعة  قرار  ليس  هو  العودة  قرار  أن 
فقط ولكنه قرار جميع الدول والجامعات فى العالم 

واظن أن هذا القرار الرجوع عنه

هل من المتوقع أن نجد شراكات جديدة للجامعة 
األمــريــكــيــة مــع جــامــعــات مصرية أخـــرى خــاصــة فى 

البحث العلمي؟
أساسية  مسألة  األخرى  الجامعات  مع  التواصل 
وأنا شخصيا سأتواصل مع جامعات أخرى وسأحفز 
هذا النوع من التعاون فقدرتنا على خدمة حاجات 
بالفعل  ولدينا  نتعاون  عندما  تتضاعف  المجتمع 
تعاون مع جامعات مصرية مثل جامعة اإلسكندرية 
فى هذا الشأن وهناك دراسات لها عالقة بالمجتمع 
التوحد  مرض  فى  بحوث  هناك  فمثال  المصري  
لدراسات  مصر  فى  نماذج  ولدينا  الماء  ومعالجة 

عالمية وهناك ابحاث مهمة جدا وخالقة

ماهي قائمة أولوياتك بعد رئاسة الجامعة؟
منخرط  لكننى  محددة  أولويات  بأجندة  أتى  لم 
افكار  لــدى  ولكن  خبرات  ولــه  موجود  مجتمع  فى 
للمساهمة  الحقول  لتحديد  مجتمعنا  مع  وسأعمل 
فيها وكل الجامعات فى العالم تواجه تحدي التحول 
فيما  النظر  نعيد  أن  يجب  لذلك  برامجها  وتغيير 
لن  ولكن  مجتمعاتنا  مع  يتناسب  أنه  لنتأكد  نفعله 
نتمكن من تغطية كل االمور فنحن نقطة فى بحر 

ولكن يجب أن نفكر فى حقول جديدة

هل يجب أن يتغير مفهوم التعليم الليبرالي الذى 
تقدمه جامعات مثل الجامعة األمريكية بالقاهرة؟

ال يوجد منطقة اخري فى العالم العربي أسهمت 
فى بناء الحضارة مثل مصر وآمل أن نعيد النظر فيما 
يعنيه مفهوم التعليم الليبرالي بناء على قدرتنا  على 
العالي فى موضوعات محددة  التعليم  التطوير فى 
يكون لها أهمية فى المجتمع فالتعليم الليبرالي يعد 
واحدة من الصفات التى تميز الجامعة األمريكية فى 
القاهرة بما يقدمه من قيمة علمية مع ارتفاع تكلفته 
المادية إلى حد ما ولكن يجب أال يكون التغيير في 
المبدأ ألن التعليم الليبرالي يعنى إضافة للتخصص 
فى حقل مهني واكساب الطالب مهارات تفيده فى 
عمله بعد التخرج ومعظم المؤسسات فى المنطقة 
تعلم الطالب الجانب الدراسي فقط كدراسة الطب 
اإلهتمام  دون  العلوم  أو  التجارة  أو  الهندسة  أو 
األخرى  الحياتية  المجاالت  فى  الطالب  بمهارات 
الليبرالي  التعليم  نظام  فــى  مانتبعه  عكس  على 
بالجامعة األمريكية فنحن نعمل على تنمية مهارات 
الطالب فى مختلف المجاالت ونتواصل مع القطاع 
على  العمل  يمكننا  التى  المجاالت  لمعرفة  العام 

المساعدة فى حل بعض مشكالتها بشكل منهجي

 تعتبر كــلــيــة الــطــب مـــن أهــــم كــلــيــات الــجــامــعــة 
أن يتم بحث  المتوقع  األمريكية فى بيروت هل من 

إنشاء كلية طب بالجامعة األمريكية بالقاهرة ؟
بالقاهرة  األمريكية  بالجامعة  طب  كلية  إنشاء 
وكلية طب  تفكير  إلى  وتحتاج  مادياً  مكلفة  مسألة 
بداية  مع  أنشأت  بيروت  فى  األمريكية  الجامعة 
الجامعة هناك حيث لم يكن يوجد تنافس فى هذا 
كليات  ومعظم  مختلف  فالوضع  اآلن  أما  المجال 
الطب تؤسس من الجامعات الوطنية فهناك جانب 
كبير يتعلق بدور الجامعات الوطنية فى هذا المجال 
المسألة  هــذه  لكن  فيه  المنافسة  على  وقدرتنا 
مسؤولية  وهو  مقنن  النظام  هذا  ألن  جــداً  معقدة 
إنشاء  على  القدرة  على  فقط  يتوقف  وال  الدولة 
مركز طبي أكاديمي فقط ولكنه أيضاً يتعلق بتوفير 

الكثير من المال

 مــن الــمــعــروف عــن أســاتــذة الــجــامــعــة األمريكية 
أن لــهــم آرائـــهـــم الــحــرة والــتــى تــواجــه بــالــرفــض من 

المجتمع أحيانا فكيف ستواجه هذه المشكلة ؟
نجبر  أن  األمــريــكــيــة  الــجــامــعــة  فــى  يمكننا  ال 
األساتذة على تدريس شئ ولكننا نضعهم فى أطر 
توزيع  الجامعة  فى  ولدينا  عليها  يسيرون  معينة 
عادل ألعضاء هيئة التدريس فلكل 10 طالب أستاذ 
العطائهم  األساتذة  لتأهيل  برامج  لدينا  أننا  كما 
اإلمكانيات  عــن  تختلف  التعبير  فــى  إمــكــانــيــات 

التقليدية.

للخارج  المصريون  الطالب  يذهب  لماذا  برأيك   
للدراسة في ظل وجود الجامعة األمريكية؟

تنافس  لها  األمريكية  الجامعة  فى  الــدراســة 
واإلنجليزية  الكندية  الجامعات  بعض  مع  حقيقي 
البرامج الدراسية لكن علينا أن نوضح  فى بعض 
كما  فى جامعتنا  الدراسة  أهمية  ما هى  للطالب 
من  نحسن  يجعلنا  ألنــه  جيد  شــئ  التنافس  أن 

أدائنا.

ال تراجع عن 
قرار عودة 

الدراسة 
فى  ومتحفظون 

االجراءات  تطبيق 
اإلحترازية

الجامعة 
األمريكية 

األساتذة  التجبر 
آراء معينة  على 
تضعهم  ولكنها 

داخل أطر ال 
عنها يحيدون 

التعليم  مفهوم 
أن  الليبرالي يجب 

ليس  لكن  يتغير 
المبدأ من حيث 

كلية  إنشاء 
بالجامعة  طب 

مسألة  األمريكية 
ومكلفة  معقدة 

جدًا

مروة حمدي

أعلن مجلس أوصياء الجامعة 
األمريكية بالقاهرة منذ بضع 
أسابيع اختيار الدكتور أحمد 

دّلل الرئيس الثالث عشر 
للجامعة األمريكية بالقاهرة 

كأول أكاديمي عربي يتولى هذا 
المنصب.

 ويعد دّلل أكاديميًا بارعًا 
وباحثًا متميزًا يتمتع بخبرة 

في مجال التعليم العالي في 
الوليات المتحدة األمريكية 

والعالم العربي حيث كان 
يشغل منصب عميد جامعة 
جورج تاون في قطر وشغل 

سابقًا منصب الرئيس 
األكاديمي للجامعة األمريكية 

في بيروت من عام 2009   إلى 
.2015

جدير بالذكر أن دّلل عالمًا 
أمريكيًا بارزًا قام بالتدريس في 

الجامعة األمريكية في بيروت 
وجامعة ستانفورد وجامعة 
ييل وكلية سميث وجامعة 

جورج تاون حيث شغل منصب 
رئيس قسم الدراسات العربية 

واإلسالمية.
وتمتد خبرته إلى عدة عقود من 
التدريس والبحث والقيادة في 

أفضل الجامعات بالوليات 
المتحدة األمريكية فهو خبير 
متمرس في الجامعات التي 
تقدم تعليمًا ليبراليًا أمريكيًا 

وكيفية عملها باإلضافة إلى 
ذلك فإن لديه خبرة واسعة 

في الشرق األوسط في كل من 
الجامعة األمريكية في بيروت 
وجامعة جورج تاون في قطر.

وللدكتور أحمد دًلل العديد من 
المؤلفات والمقالت وفصول 

الكتب واإلصدارات باإلضافة 
إلى العديد من الكتب منها 
كتاب رد إسالمي على علم 

الفلك اليوناني: كتاب تعديل 
هيئة األفالك لصدر الشريعة 

))1995 وكتاب اإلسالم والعلم 
وتحديات التاريخ ))2012 
والعقيدة السياسية لتنظيم 
داعش: األنبياء والمخلصون 

ومحو المنطقة الرمادية 
))2017 ومؤخرا صدر له كتاب 

بعنوان اإلسالم بدون أوروبا 
– تقاليد اإلصالح في الفكر 

اإلسالمي في القرن الثامن عشر 
)2018(

وحول منصبه الجديد وخطته 
المستقبلية للجامعة األمريكية 

بالقاهرة كان لنا معه هذا 
الحوار

سأعمل على زيادة املنح الدراسية 
الستقطــــاب الـــطــالب املتفوقـــني

الدكتور أحمد دالٌل رئيس اجلامعة األمريكية بالقاهرة:

اجلامعـــــة أنفقـــت 23 مليــــون دوالر علــــى املنــــــح العــــام املــــاضــى وأسعــــــى لزيـــادـــتها
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نوفمبر ٢٠٢١ االثنين العدد ٧6١
اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني 6٠
لألهلي على منح العبي الفريق األحمر 
راحة سلبية لمدة أسبوع بعد انتهاء 

مباراة سموحة

مدرب السنغال يهاجم كلوب: بدون صــــالح 
ومــانـــــــــى لــــــن يحقــــــق شيئـًا مع ليفربــــول

السنغال،  ملنتخب  الفني  املدير  هاجم 
احلالي،  ليفربول  مدرب  سيسيه،  أليو 
كأس  بطولة  وصف  بعدما  كلوب،  يورجن 
املؤمترات  أحد  يف  بالصغيرة  إفريقيا  أمم 

الصحفية.
إفريقيا  أمم  بطولة  ووصف  كلوب  وخرج 
بالصغيرة ردا على استعداد محمد صالح 
إلى  للسفر  كيتا  ونابي  ماني  وساديو 
والسنغال  مصر  مع  للمشاركة  الكاميرون 
وغينيا يف املسابقة الدولية القارية خالل 

شهري يناير وفبراير.
سيتأثر ليفربول كثيرا بغياب هذا الثالثي 
على  كلوب  تشكيل  يف  ألهميته  نظرا 
الريدز  أن  خاصة  سنوات،   4 آخر  مدار 
ينافس بقوة بفضل األفارقة على الدوري 

اإلجنليزي. 
مدافع  صفوفه  بني  ليفربول  يضم 
يرفض  ولكنه  ماتيب،  جويل  الكاميرون، 
وبالتالي  سنوات  منذ  الدولي  اللعب 
الشهرين  خالل  ليفربول  يف  سيستمر 

املقبلني. ورد سيسيه على تصريحات كلوب 
الغانية   »Ghana Web« شبكة  ونقلتها 
بها  التي  للمكانة  يصل  لن  »كلوب  وقال: 
ماني  وساديو  صالح  محمد  بدون  اآلن 
له  أول لقب  الذين منحوه  وجويل ماتيب 

يف دوري أبطال أوروبا«.
أحترم  ولكني  السنغال  »أدرب  وتابع: 
ليفربول ولكن كلوب يحاول تقويض الكرة 
اإلفريقية، فهو لن يحقق ما حققه بدون 

الالعبني األفارقة«.

وأضاف: »بدونهم، كان سيخسر كل نهائي 
وماتيب  وماني  صالح  محمد  وجود  ولكن 
أنقذه وقادوه ألول فوز بأول نهائي أوروبي 
على  ليطلق  شجاعة  لديه  واليوم  كبير 

بطولة أمم إفريقيا صغيرة«.
نفس  يف  إفريقيا  »أمم  تصريحاته:  وأمت 
تضم  البطولة  أوروبا،  أمم  كأس  مستوى 
الذين  النجوم  بها  سيكون  منتخبا   24
يساعدونه على الفوز وحتقيق األلقاب يف 

ليفربول«.

ميالن  نادي  أن  إسبانية،  صحفية  تقارير  أفادت 
حدد الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي للتعاقد 

املقبلة. الشتوية  االنتقاالت  فترة  معه خالل 
بإصابة  قوية  لضربة  تعرض  اللومباردي  النادي 
الذي  كاير،  سيمون  الدمناركي،  دفاعه  قلب 
الصليبي  الرباط  يف  بقطع  إلصابة  تعرض 
نهاية  حتى  ستبعده  جنوى،  ضد  اليسرى  بركبته 

املوسم.
كشفت  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة 
»سكاي«  شبكة  صحفي  جاليتي  رودي  قاله  ما 
صامويل  لضم  يسعى  ميالن  أن  اإليطالية، 
سيمون  لـ  بدياًل  ويكون  دفاعه  لتعزيز  أومتيتي 

كاير.
مبنح  مهتم  برشلونة  أن  إلى  التقارير  وأشارت 
من  للتخلص  اخلروج،  بطاقة  أومتيتي  صامويل 
راتب صاحب الـ28 عاًما، والذي خرج من حسابات 
الفريق منذ بداية املوسم بسبب إصاباته العديدة 

يف الركبة منذ 2018.
األيام  خالل  برشلونة  بـ  ميالن  وسيجتمع 
يناير  قبل  الصفقة  حسم  ملحاولة  القادمة، 
الفرنسي. الالعب  خدمات  على  للحصول  املقبل، 

ميالن يستهدف 
مدافع برشلونة 

لتعويض كاير

قارة  بطل  مونتيري  نادي  يواجه 
املكسيك  منتخب  مع  أزمة  كونكاكاف 
العالم  كأس  بطولة  انطالقة  قبل 
العربية  اإلمارات  دولة  يف   2021 لألندية 
الدور  يف  األهلي  ومواجهة  املتحدة 

البطولة. من  الثاني 
 29 يوم  أجريت  التي  القرعة  وضعت 
وجًها  ومونتيري  األهلي  املاضي  نوفمبر 
مونديال  من  الثاني  الدور  يف  لوجه 
فبراير   5 يوم  املباراة  وستقام  األندية 
السادسة  الساعة  متام  يف   2022

القاهرة. بتوقيت  مساًء  والنصف 
فبراير   3 يوم  البطولة  وتنطلق 
الدولي  االحتاد  أعلن  كما   2022
12 فبراير،  لكرة القدم وستنتهي يف 
إلى  السفر  مونتيري  على  ويجب 
األجواء  على  للتعود  اإلمارات 

البطولة. انطالق  قبل  والطقس 
ملا  مشابهة  مشكلة  هناك  ولكن 
مشاركة  مع  منه  األهلي  يعاني 
أمم  كأس  يف  مصر  منتخب 

الكاميرون  يف  ستقام  والتي   2021 إفريقيا 
الفراعنة  سيضمهم  الذين  والالعبني 
ُيحرم  ورمبا  كيروش،  كارلوس  واملدرب، 
كأس  يف  إفريقيا  أبطال  دوري  بطل  منهم 
يف  املواعيد  لتضارب  نظًرا  لألندية  العالم 
النهائي. إلى نصف  املنتخب  حالة وصول 

وستبدأ كأس أمم إفريقيا 2021 يف 9 يناير 
وصل  إذا  وبالتالي  فبراير   6 يف  وستنتهي 
الذي  النهائي  نصف  إلى  مصر  منتخب 
األهلي  سيفقد  فبراير  و3   2 يومي  سيقام 

أي العب متواجد يف الكاميرون.
حيث  مشابهة  أزمة  من  مونتيري  يعاني 
وفبراير  يناير  بني  ما  دولي  جتمع  هناك 
يف  املباريات  لضغط  نظًرا  مرة  ألول 
قارة  يف   2022 العالم  كأس  تصفيات 
املكسيك  منتخب  وسيواجه  كونكاكاف، 
 30 كوستاريكا  يناير،   27 جاميكا  من  كالً 
صحيفة  بحسب  فبراير،   2 يف  وبنما  يناير 

املكسيكية.  »Once«
الفترة  يف  املكسيك  منتخب  ويستدعي 
مونتيري  العبي  من  كبيًرا  عدًدا  املاضية 

يف  كانوا  العبني   3 بينهم   6 إلى  يصل 
وهم  نوفمبر  شهر  خالل  املاضي  املعسكر 
رودريجيز  كارلوس  جاياردو،  خيسوس 

موري. فونيس  وروجيليو 
يتم  كان  آخرين  العبني   3 هناك  بينما 
املاضية  األشهر  مدار  على  استدعاؤهم 
مونتيس  سيزار  مورينو،  هيكتور  مثل 

أجيري. وإريك 
مع  دولًيا  استدعاؤهم  مت  إذا  وبالتالي، 
مونتيري  مع  سفرهم  سيكون  املكسيك 
البطولة  انطالق  قبل  اإلمارات  إلى 
بعدم  يطالبون  ورمبا  للغاية  معقًدا 
رغم  املكسيك  منتخب  مع  وجودهم 
تصفيات  يف  املقبلة  املباريات  أهمية 

.2022 قطر  مونديال 
إلى  للتأهل  تذكرتها  املكسيك  حتسم  ولم 
املركز  حتتل  حيث  املقبل  العالم  كأس 
تصفيات  مجموعة  ترتيب  يف  الثالث 
بفارق  نقطة   14 برصيد  الشمالية  أمريكا 
الرابع  املركز  يف  بنما  عن  فقط  األهداف 

للتصفيات. ملحق  يف  سيشارك  والذي 

نفس مشكلة األهلي.. مونتيري يواجه أزمة 
مع منتخب املكسيك قبل كأس العالم لألندية

بدر بانون: نسعى للفوز بكأس العرب

الزمالك يخوض وديتني أمام بايونير والرائد السعودي

بانون مدافع األهلي ومنتخب  علق بدر 
برباعية  اليوم  املغرب، على فوز فريقه 
دون رد أمام األردن، يف إطار منافسات 

بطولة كأس العرب، قطر 2021.
وقال بدر بانون خالل تصريحاته عقب 

املباراة على قناة »بي إن سبورتس«: 
الثالثة نقاط،  »احلمد هلل على حتقيق 

الهدف كان اخلروج باالنتصار وحسم 
النهائي«. ربع  للدور  التأهل 

وتابع: »كنا نعلم أن هذه املواجهة 

املاضية،  املباراة  عن  مختلفة  ستكون 
ألن منتخب األردن أفضل على مستوى 
الفلسطيني، وهذا ال  املهارة من نظيره 

األخير«. يقلل من 
الالعبني على  »أشكر  بانون:  واختتم 

مجهودهم منذ أول البطولة وإن شاء 
بالتتويج  املغربية  اجلماهير  نسعد  اهلل 

بالبطولة«.
ترتيب  املغرب  منتخب  ويتصدر 

6 نقاط من  الثالثة برصيد  املجموعة 

الفوز يف أول مباراتني على فلسطني 
واألردن.

ويأتي يف املركز الثاني األردن، برصيد 
الثالث  3 نقاط، ويتواجد يف املركزين 

على  وفلسطني  السعودية  والرابع 
نقاط. دون  الترتيب، 

السعودية  يلتقي منتخبا  أن  املقرر  ومن 
السبت، يف متام  اليوم  وفلسيطني مساء 
ضمن  وذلك  القاهرة،  بتوقيت  التاسعة 

اجلولة. نفس  مواجهات 

الزمالك  الفريق األول لكرة القدم بنادي  يخوض 
مباراة ودية غًدا األحد، أمام فريق بايونير أحد أندية 

أبورجيلة. اللطيف  عبد  ملعب  على  الثاني  القسم 
ووافق اجلهاز الفني على لعب مباراة ودية أخرى أمام 

فريق الرائد السعودي يوم 14 ديسمبر اجلاري، يف إطار 
الدوري  مسابقة  الستئناف  األبيض  الفريق  استعدادات 

املقاولون  للقاء  الزمالك  ويستعد  املمتاز.  املصري 
العرب املقرر له يوم 21 ديسمبر اجلاري يف اجلولة 

واملقرر  املمتاز،  املصري  الدوري  ملسابقة  السابعة 
الفريق األبيض  الدولي. وكان  القاهرة  لها استاد 

باألمس على ملعب عبد  تدريباته  استأنف  قد 
املقاولون  للقاء  استعدادا  أبورجيلة  اللطيف 

على  الفريق  حصل  بعدما 
راحة ملدة أسبوع بعد خوض 
يف  كليوباترا  سيراميكا  لقاء 
للمسابقة. السادسة  اجلولة 
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العدد ٧٦١
اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون 
الدولى، وفًدا يضم عدًدا من خبراء أسواق المال 
 Jefferies شركة  وممثلى  األجانب  واالقتصاد 
تقديم  فــى  الُمتخصصة  الــدولــيــة  »جــيــفــريــز« 
إطار  فى  واالستثمارية،  المصرفية  الخدمات 
الشركات  قادة  من  عدد  بها  قام  التى  الزيارات 
خالل  للقاهرة  االقتصاد  وخبراء  والمستثمرين 
األيام الماضية، للقاء عدد من المسئولين وبحث 
قرب  عن  والتعرف  المشتركة  العالقات  تعزيز 
التعاون  وفــرص  االقتصادية  اإلصــالحــات  على 

المتاحة فى مصر.
مدير  سيدجويك،  جــارى  من  كاًل  الوفد  ضم 
المحفظة بفريق األسواق الناشئة بشركة بلوباى 
 Carlos de Sousaالعالمية الدارة األصول، و
الناشئة  األســواق  لديون  االستراتيجى  المحلل 
للخدمات  فونتبول  شركة  فى  المحفظة  ومدير 
 Vontobel المصرفية الخاصة وادارة االستثمار
Asset Management فى زيورخ، والكسندرو 
ــواق  األسـ ــون  ديـ لفريق  محفظة  مــديــر  أورســـو 
الناشئة بشركة نوبيرغرالدارة االستثمار، وكريس 
والبحوث  السيادية  اإلستراتيجية  مدير  سيليو 
 ،)MIM( االستثمار  إلدارة  متاليف  بشركة 
وآالن كاميرون محلل مالى فى شكرة بلو كريست 
 BlueCrest Capital فــى  ــول  االصـ الدارة 
برتولد  وجـــان  جنيف،  فــى   Management
محلل بحوث سيادية لألسواق الناشئة فى شركة 
 ،Fidelity International العالمية  فيدالتى 
الــتــى تغطى  ــة  ــ الــمــديــرة اإلداري وعــلــيــاء مبيض 
لألسواق  الثابت  الدخل  واستراتيجية  االقتصاد 
الناشئة فى أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا فى 
مجموعة چيفريز منذ عام 2018، آرون فرنانديز 
لألسواق  المشارك  والرئيس  المنتدب  العضو 

األوروبية الناشئة لدى چيفريز منذ عام 2017.
رحبت وزيرة التعاون الدولى، بوفد المستثمرين 
المصرية  الحكومة  حــرص  مــؤكــدة  والــخــبــراء، 
النمو  لقيادة  الخاص  القطاع  دور  محورية  على 
فرص  وتعزيز  المقبلة  المرحلة  فى  االقتصادى 
التعاون المستقبلية المتعددة فى ظل سعى الدولة 
والمستدامة  الشاملة  التنمية  لتحقيق  المصرية 
فى كافة المجاالت.. خصوًصا أن تقديرات النمو 
القادمة  لالعوما  المصرى  لالقتصاد  الــواعــدة 

صالبة  تــؤكــد  الــدولــيــة  المؤسسات  لكل  وفــًقــا 
األزمة  تخطى  على  وقدرته  المصرى  االقتصاد 
وتعطى مؤشًرا إيجابًيا لمجتمع االستثمار الدولى 
سوق  بها  يــزخــر  الــتــى  الــفــرص  مــن  لالستفادة 

االستثمار فى مصر.
وفد  استفسارات  عــن  »الــمــشــاط«،  وأجــابــت 
المستثمرين والخبراء بشأن األوضاع االقتصادية 
البنية  وتطوير  لتنمية  الدولة  وخطط  مصر  فى 
األخضر  التحول  مجاالت  فى  والتوسع  التحتية 
المتحدة  األمم  مؤتمر  الستضافة  واستعداداتها 
للتغيرات المناخية COP27، والجهود الحكومية 

المبذولة لتطوير القطاعات التنموية المختلفة.
محاور  الــدولــى،  التعاون  ــرة  وزي واستعرضت 
الــذى  والهيكلى  االقــتــصــادى  اإلصـــالح  برنامج 
 ،2016 عــام  منذ  تنفيذه  فــى  ــة  ــدول ال شــرعــت 
والجهود التنموية المبذولة خالل السبع سنوات 
ــى مــّكــنــت الــدولــة مــن تحقيق  ــت الــمــاضــيــة، وال
حيث  المحاور  من  العديد  مستوى  على  التقدم 
للدولة،  العامة  الموازنة  أولًيا فى  حققت فائًضا 
واستطاعت الحفاظ على النمو االقتصادى حتى 
فى ظل جائحة كورونا، بفضل سياسات اإلصالح 
مشروعات  فى  المحققة  والطفرة  االقتصادى، 
العديد  إشادة  والتى حازت على  التحتية،  البنية 

من مؤسسات التمويل الدولية.
مكنت  اإلصــالحــات  هــذه  إن  المشاط  وقالت 
إلى  الطاقة  التحول من عجز  أيًضا  من  الدولة 
تصديرها للدول المجاورة وتنفيذ خطط الربط 
والــســودان  وليبيا  الــعــراق  دول  مــع  الكهربائى 
واليونان،  وقبرص  السعودية  العربية  والمملكة 
نتيجة اإلصالحات التى تم تنفيذها فى القطاع، 
بجانب وضع استراتيجية الطاقة المستدامة التى 
تستهدف من خاللها زيادة الطاقة المتجددة فى 
بحلول   %42 إلــى  لتصل  المولدة  الطاقة  مزيج 
العديد  تنفيذ  يتم  اإلطــار  وفى هذا  عام 2035، 
التنمية  شــركــاء  مــن  الممولة  المشروعات  مــن 
وبمشاركة القطاعين الحكومى والخاص من بينها 
مشروع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مزرعة طاقة 
المحطات  أكبر  وإحــدى  المنطقة  فى  شمسية 
العالم، إلى جانب إلى خطط االستفادة من  فى 

الهيدروجين األخضر.
وتدعيم  تنمية  فــى  المشاط  استعرضت  كما 

وشركاء  مصر  بين  االقتصادى  التعاون  عالقات 
التنمية متعددى األطراف والثنائيين، والمؤسسات 
وإدارة  التابعة،  ووكاالتها  المتحدة  واألمم  الدولية، 
العالم والتى  التعاون اإلنمائى لمصر مع  محفظة 
تتعدى قيمتها 25 مليار دوالر، موضحة أن الوزارة 
مسؤولة عن إتاحة التمويل التنموى الميسر طويل 
األجل لدعم خطط الحكومة للتوسع فى مشروعات 
البنية التحتية والنقل والتعليم والحماية االجتماعية 

وغيرها من األولويات.
ودعت وفد المستثمرين والخبراء إلى االطالع 
عــلــى تــجــربــة مــصــر فــى مــطــابــقــة الــتــمــويــالت 
وهى  المستدامة،  التنمية  أهــداف  مع  اإلنمائية 
والحوكمة  الشفافية  مبادئ  ترسخ  التى  التجربة 
فى إدارة محفظة التعاون اإلنمائى، لمعرفة دور 
األهــداف  مــن  هــدف  كــل  تنفيذ  فــى  التمويالت 
الدولة 2030، وتحديد  رؤية  اتساًقا مع  األممية 
المتعلقة  المستقبلية  ــرارات  ــقـ والـ الــخــطــوات 

بالشراكات الدولية بدقة.
المنفذة  الكبرى  المشروعات  إلــى  وتطرقت 
بالمدن  الكبرى  القاهرة  لربط  النقل  قطاع  فى 
وكذلك  الجديدة  اإلداريـــة  والعاصمة  الجديدة 

المناطق الصناعية، لتوفير بنية تحتية مستدامة 
وتهيئ  التنقل،  على  المواطنين  قــدرة  من  تعزز 
توطين  عن  فضاًل  لالستثمار،  التحتية  البنية 
لقطاع  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  ــر  ــطــوي وت الــصــنــاعــة 
وكذلك  الــمــعــلــومــات،  وتكنولوجيا  االتــصــاالت 
استراتيجية  خــالل  مــن  ــمــرأة  ال تمكين  جــهــود 
وطنية لتمكين المرأة اقتصادًيا واجتماعًيا، حيث 
أطلقت وزارة التعاون الدولى مع المجلس القومى 
محفز  العالمى  االقــتــصــادى  والمنتدى  للمرأة 
الفجوة بين الجنسين األول من نوعه بقارة  سد 
أفريقيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
بهدف العمل على دعم جهود الدولة لسد الفجوة 

االقتصادية بين الجنسين.
جهود  الــدولــى،  التعاون  وزيـــرة  واستعرضت 
وتدشين  للطاقة  إقليمى  لمركز  للتحول  الدولة 
منتدى غاز شرق المتوسط، باإلضافة إلى جهود 
تطوير التعليم ورقمنته، وكذلك خطط التوسع فى 
المياه  ومشروعات  االجتماعية  الحماية  برامج 
الــمــوارد  على  يحافظ  بما  الصحى  والــصــرف 
المائية للدولة ويعزز استدامتها، كما أشارت إلى 
جهود الدولة لزيادة إيرادات السياحة باعتبارها 

قطاًعا حيوًيا للعملة األجنبية للدولة.
األمم  لمؤتمر  استضافة مصر  إلى  وأشــارت  
المقبل  ــعــام  ال المناخية  للتغيرات  الــمــتــحــدة 
يعد  والــذى  إفريقيا،  قــارة  عن  نيابة   ،COP27
الدولة  تدفع جهود  دولية  لخلق شراكات  فرصة 
للتحول األخضر، وعرض ما تحقق حتى اآلن فى 
مجاالت الطاقة المتجددة والمياه والمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة والرقمنة، بما يدعم اتجاه 

الدولة لتقليل االنبعاثات.
ــادة  وري الناشئة  الشركات  عن  تحدثت  كما   
االعمال، مشيرة إلى شركة مصر لريادة األعمال 
لمخاطر  رأســـمـــال  شــركــة  أول  ــار،  ــم ــث واالســت
وزارة  مــن  بمساهمة  حــكــومــيــة،  بــاســتــثــمــارات 
تدشينها  منذ  قــامــت  والــتــى  ــى،  ــدول ال الــتــعــاون 
شركة   174 من  أكثر  بدعم   ،2017 سبتمبر  فى 
ناشئة فى مختلف مجاالت التنمية بشكل مباشر 
األعمال  مسرعات  خــالل  مــن  مباشر  غير  أو 
التابعة، وتوفير الدعم المالى والفنى الذى مّكن 
وزيادة  أعمالها  توسعة حجم  من  الشركات  هذه 

مساهمتها فى التنمية والتوسع محلًيا وإقليمًيا.
القطاع  به  يقوم  الــذى  ــدور  ال تحفيز  وأكــدت 

بها  تــقــوم  الــتــى  التنموية  الجهود  فــى  الــخــاص 
ظل  فى  الدولية،  الشراكات  خالل  من  الدولة، 
توفير  على  التنمية،  شركاء  من  العديد  تركيز 
والمساهمات  الخاص  للقطاع  التنموى  التمويل 
الفنى  الدعم  تقديم  وكذلك  المشروعات،  فى 
بالمبادئ  الخاص  القطاع  التزام شركات  لتعزيز 
 ،ESG والحوكمة واالجتماعية  البيئية  والمعايير 
فى  الشركات  هذه  دور  على  إيجاًبا  ينعكس  بما 

إطار خطط الدولة التنموية.
ــواق الــمــال  ــراء أســ مــن جــانــبــهــم، حـــرص خــب
 Jefferies شركة  وممثلى  األجانب  واالقتصاد 
تقديم  فــى  الُمتخصصة  الــدولــيــة  »جــيــفــريــز« 
توجيه  على  واالستثمارية  المصرفية  الخدمات 
اللقاء،  على  ــى،  ــدول ال الــتــعــاون  لــوزيــرة  الشكر 
الرغبة  إطار  فى  تأتى  زيارتهم  أن  إلى  مشيرين 
فى التعرف عن قرب على الوضع فى مصر، فى 
ضوء مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة 

العمالقة التى تقوم بها الدولة المصرية.
يذكر أن مجموعة جيفريز المالية، )المعروفة 
شركة  هى   )Jefferies باسم  واسع  نطاق  على 
عام  تأسست  مستقلة  واستثمارية  مالية  أوراق 
1962 وهى اآلن أكبر شركة مصرفية استثمارية 
الواليات  فى  ومقرها  الخدمات  متكاملة  عالمية 
نيويورك،  فى  الرئيسى  المقر  ويقع  المتحدة. 
ولها مكاتب فى أكثر من 30 مدينة حول العالم.. 
تعمل من خالل خمس وحدات رئيسية: الخدمات 
والتجارة،  والمبيعات  االستثمارية،  المصرفية 

والبحوث، وإدارة األصول، وإدارة الثروات.
الــشــركــة عــلــى تعزيز  وتــركــز إســتــراتــيــجــيــة 
وتوسيع األعمال األساسية للخدمات المصرفية 
االستثمارية وأسواق رأس المال وإدارة األصول، 
رأس  وإعــادة  الهيكل  تبسيط  فى  االستمرار  مع 
 Jefferies المال لمساهميها.. وتشمل خدمات
االنــدمــاج  اســتــشــارات  االستثمارية  المصرفية 
واالستحواذ، وزيادة رأس المال، والدين، والتمويل 
الرسملة  وإعـــادة  واألســهــم،  باألسهم  المرتبط 
وحلول إعادة الهيكلة، وآراء اإلنصاف، والخدمات 

االستشارية للشركات.

رانيا املشاط تستعرض الطفرة املحققة فى مشروعات البنية التحتية

أحمد صالح

اإلسكان  لصندوق  التنفيذى  الرئيس  عبداحلميد،  مى  أعلنت 
طلبات  تقدمي  باب  فتح  العقارى،  التمويل  ودعم  االجتماعى 
للفرز  وفقا  الشروط  عليهم  املنطبق  »غير  للعمالء  التظلمات 
جاهزة  مبشروعات  سكنية  وحدات  حلجز  املتقدمني  املبدئى« 
لكل  »سكن  الرئاسية  املبادرة  بإعالن  الدخل  ملنخفضى  للتسليم 
املصريني 2 » بداية من األحد 5 ديسمبر اجلارى، وملدة أسبوعني.

الستيفاء  املتقدمني،  لرغبات  تلبية  يأتى  ذلك  أن  مى  وأوضحت 
لن  أنه  مؤكدة  موقفهم،  لتعديل  املكتملة  وغيـر  املطلوبة  املستندات 
الشروط  انطباق  عدم  يتبني  الذين  املواطنني  تظلمات  قبول  يتم 
حدود  وجتاوز  للدخل،  واألدنى  القصوى  احلدود  بتجاوز  اخلاصة 
األحد  يوم  بها  احلجز  باب  فتح  عن  واملعلن  التقدمي،  وقت  السن 
سبتمبر   23 املوافق  اخلميس  يوم  حتى   2021 أغسطس   8 املوافق 

.2021
اإللكترونى  املوقع  على  التسـجيل  فترة  مد  مت  أنه  وأضافت 
أكتوبر   4 حتى  بالبريد  احلجز  جدية  مقدمات  مسددى  للعمالء 
2021، وذلك ضمن مبادرة البنك املركزى املصرى اجلديدة بإتاحة 

التمويل العقارى بسعر عائد 3 % ملدة تصل إلى 30 عاما.

الصندوق،  جانب  من  املعلنة  التظلم  طلبات  تقدمي  آليات  وعن 
أنه  إلى  االجتماعى  اإلسكان  لصندوق  التنفيذى  الرئيس  أشارت 
https:// :سيتم إتاحة تقدمي طلبات التظلم إلكترونيا على رابط

واخلاص   ،cservices.shmff.gov.eg/Complaint
طلبات  بدراسة  الصندوق  موظفو  سيقوم  حيث  بالصندوق، 
واملستندات  البيانات  ومراجعة  املواطنني  من  الواردة  التظلمات 

التظلم أو رفضه. املستكملة واتخاذ قرار بشأنها إما بقبول 
ملفات  كل  فرز  من  االنتهاء  مت  أنه  احلميد  عبد  مى  وأوضحت 
لكل املصريني )2( مبشروعات جاهزة  املتقدمني على إعالن سكن 
يزيد  ملا  املبدئى  الفرز  إجراء  مت  حيث  الدخل،  ملنخفضى  للتسليم 
مسـجلة  وبيانات  مستندات  من  يحتويه  وما  ملف  ألف   36 على 
للصندوق،  اإللكترونى  املوقع  على  احلاجزين  املواطنني  بواسطة 
املتقدمني،  على  الشروط  انطباق  مدى  من  التحقق  بهدف  وذلك 
عدد  بأن  علما  منهم،  املطلوبة  املستندات  استيفاء  من  والتأكد 
أما  عميال،  و433  ألفا   19 بلغ  الشروط  عليهم  املنطبق  العمالء 
و897  ألفا   16 عددهم  فبلغ  الشروط  عليهم  املنطبق  غير  العمالء 

عميال.

اإلسكان تعلن موعد فتح التظلمات لغير 
أسرة جريــدة وموقــــع املوجــــز املقبولني بـ»سكن لكل املصريني 2«

والزميل جمــــال الــــدالى
 يتقدمون باجمل عبارات

التهانى للعروسني  ووالد العروسة 

السيد/ أسامة السعيد 
بجهاز مشروعات وزارة الداخلية

الف مليون مبروك

مت بحمد هلل زفاف

 اآلنســــة / روان أسامــــة
 على األستــاذ / محمد عمارة

فى حفل كبير بقاعة
 سبليا الند مبدينة طنطا

مبروك الزفاف

بدء  المتجددة  للطاقة  األلمانية  »سيمنز«  شركة  أعلنت 
التشغيل التجارى لمزرعة طاقة الرياح بمنطقة غرب بكر 
برأس غارب فى منطقة خليج السويس بطاقة 250 ميجاوات.
وذكرت الشركة فى بيان اليوم الخميس أن المشروع تم 
تنفيذه من خالل شركة »سيمنز جاميسا« الرائدة فى صناعة 
 96 بتركيب  الشركة  وقامت  العالم،  فى  المتجددة  الطاقة 
 )Lekela( بنجاح لفائدة شركة )2.6-114 SG( توربين رياح

لتوليد الطاقة المتجددة من خالل عقد الهندسة والمشتريات 
.)EPC( والبناء

وأوضح البيان أن »سيمنز« ستقوم بتوفير خدمة صيانة 
طويلة األجل من خالل اتفاق خدمة مدته 15 سنة، وتعمل 
مزرعة غرب بكر لطاقة الرياح اآلن بكامل طاقتها لصالح 
الجديدة  الطاقة  وهيئة  الكهرباء  لنقل  المصرية  الشركة 
والمتجددة، وتمثل أول مشروع للطاقة المتجددة فى مصر 

يتم تنشيطه من خالل محطة فرعية معزولة للغاز بطاقة 
220 كيلو فولت، طورتها شركة )Siemens Energy( كونها 

موثوقا بها بدرجة عالية وبحاجة لقدر قليل من الصيانة.
البناء  مخطط  ضمن  يأتى  المشروع  أن  إلــى  ــارت  وأشـ
واالمتالك والتشغيل للشراكات بين القطاع الخاص والقطاع 
العام ويدعم توجه الدولة المصرية فى تحقيق هدفه فى 
زيادة نسبة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 

42% بحلول عام 2035، كما سيمنع المشروع أكثر من 550 
الف طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون سنويا.

وأوضحت أنه تم تنفيذ المشروع بمشاركة أكثر من 600 
أكثر من عشر جنسيات  المشروع، من  تنفيد  شخص فى 
مختلفة، فيما تم االعتماد على العمالة المحلية بنسبة %85 

ما كان له تأثير إجابى على االقتصاد المحلى.
ونوهت بأنه تم تنفيذ 70% من نطاق أعمال التشييد من 

كل  بإتمام  محليون  مقاولون  وقــام  محليين،  شركاء  طرف 
األعمال المدنية ومعظم العمل الكهربائى واللوجستى.

الــريــاح فــى مصر،  توربينات  أبـــراج  كــل  تــم تصنيع  كما 
باإلضافة إلى ذلك، تم انشاء خطة استثمار للمجتمع بهدف 
لمعالجة  والبيئة  التعليم  المشاريع،  مبادرات  على  التركيز 
تواجهها  التى  االقتصادية   - االجتماعية  التنمية  تحديات 

المجتمعات فى البلد.

»سيمنز« تسلم مصر 250 ميجاوات من محطة طاقة الرياح فى خليج السويس

والرئيس  والصناعة،  التجارة  وزيــرة  جامع،  نيفين  شهدت 
والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  تنمية  لجهاز  التنفيذى 
تنمية  جــهــاز  بين  تفاهم  مــذكــرة  توقيع  الــصــغــر،  ومتناهية 
الممارسات  ومــنــع  المنافسة  حماية  وجــهــاز  الــمــشــروعــات 

االحتكارية.
المنافسة  حرية  تدعم  التى  السياسات  تنفيذ  بهدف  وذلك 
وتعمل على تقليل الممارسات االحتكارية مما يدعم المشروعات 
الصغيرة ويتيح لها منافذ تسويق متنوعة تساعدها على زيادة 
الجودة  معايير  مع  ليتفق  كفاءتها  ورفــع  وتطويرها  انتاجها 
أصحاب  يساعد  الذى  األمر  والعالمية  المحلية  األســواق  فى 

المشروعات على االستمرار والتوسع.
ممتاز  محمود  الدكتور  التفاهم  مــذكــرة  بتوقيع  قــام  وقــد 
الممارسات  ومنع  المنافسة  حماية  جهاز  إدارة  مجلس  رئيس 
التنفيذى  الرئيس  نائب  شاش  طــارق  والمهندس  االحتكارية 

لجهاز تنمية المشروعات.
بين  التعاون  أن  لبيان صحفى،  وفقا  جامع،  نيفين  وأكــدت 
جهاز تنمية المشروعات وجهاز حماية المنافسة يأتى فى إطار 
توجهات الدولة بتوفير البيئة المناسبة لنمو قطاع المشروعات 
الصغيرة ووضع القواعد واألسس التشريعية والتنظيمية التى 
مناسبة  حماية  وتضمن  المشروعات  هــذه  أصحاب  تساند 
لمنتجاتهم فى األسواق المحلية ومن أهمها وضع مبادئ ورسم 
استفادة  أقصى  لتحقيق  بالشفافية  تتمتع  للمنافسة  سياسات 
وصولهم  لضمان  والمستهلكين  المشروعات  ألصحاب  ممكنة 

لسلع جيدة بأسعار تنافسية.
وأضافت جامع أن تطوير أسس وقواعد هذا التعاون الجديد 
لبدء  الشباب  من  أكبر  الجانبين سيسهم فى جذب عدد  بين 
مشروعات جديدة تلبى احتياجات السوق المحلى من منتجات 

عــلــى وخدمات كما ستشجع أصحاب المشروعات القائمة 
متطلبات  إلــى  بها  للوصول  منتجاتهم  تطوير 

ومعايير األسواق العالمية.
وأوضح الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس 
إدارة جهاز حماية المنافسة، أن الجهاز سيقوم 

بإصدار دليل يتناول كيفية توافق الشركات 
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
مع أحكام قانون حماية المنافسة كما 
الــقــرارات  بشأن  التنسيق  سيتم  أنــه 
المتعلقة بالمنافسة للتأكد من توافقها 
إلى نشر ثقافة  القانون باإلضافة  مع 

القانون  بأحكام  والتوعية  المنافسة 
التى  والقوانين  القرارات  ودعم  وانفاذه 

ترتقى بمستوى المنافسة فى األسواق.
وأضاف أنه سيتم تقديم الدعم الفنى 
المشروعات  تنمية  بجهاز  للعاملين 
لتعظيم استفادة أصحاب المشروعات 
الحكومية  التعاقدات  مــن  الصغيرة 
وتعريفهم بقواعد المشاركة فى تلك 
التعاقدات للتوسع فى تسويق منتجاتهم 

ورفع جودتها.

نيفني جامع: ندعم أصحاب 
املشروعات الصغيرة ونساعدهم 

على زيادة قدراتهم

أحمد صالح


