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٣١2
ينص االقتراح األمريكى على إنشاء قاعدة 

بيانات لتسجيل »المالكين الفعليين« لجميع 
الشركات والكثير من الصناديق االئتمانية

هل تحولت ارض األحالم الى ساحة لغسل االموال القذرة 
حيث أعربت وزيرة الخزانة األمريكية جانيت يلين، عن أسفها 

الشديد بسبب المبالغ الضخمة من األموال غير المشروعة 
التى تصب فى النظام المالى األمريكى فى نهاية المطاف، 

وذلك على الرغم من أن الدول الصغيرة تعتبر عادة هى 
المالذ الرئيسى لعمليات غسيل األموال أو إلخفاء األموال 

عن السلطات الضريبية.
وحسبما نقلت »فرانس برس«، قالت يلين فى كلمة 

بمناسبة قمة الديمقراطية، أمس الخميس، إن »هناك 
أسبابًا لالعتقاد بأن أفضل مكان فى الوقت الحالى إلخفاء 

وغسيل أموال مكتسبة باالحتيال هو الواليات المتحدة فى 
الواقع«.

أخطر دولة فى جرائم غسل األموال بالعالم ..

إميان الدالي

شركات وهمية لغسيل األموال فى أمريكا
ســلطات  مــن  مســتهدفة  كاميــان  وجــزر  سويســرا  زالــت  ومــا 
الوزيــرة  اعترضــت  بينمــا  العالــم،  أنحــاء  فــى جميــع  الضرائــب 
األمريكية على الفكرة القائلة بأن األموال املكتســبة من الفســاد 
أو مــن نشــاط غيــر قانونــى يتم إرســالها فقط إلــى »البلدان التى 
تتبنى قوانني مالية مرنة وسرية«، مؤكدة أنها ميكن أن »متر - أو 

تهبط - فى أسواقنا«.
التــى  الفســاد  مكافحــة  اســتراتيجية  إلــى  يلــني  أشــارت  كمــا 
أن  موضحــة  األســبوع،  هــذا  بايــدن  جــو  الرئيــس  إدارة  بدأتهــا 
تلــك االســتراتيجية جــاءت لـــ »تســليط األضــواء علــى املناطــق 
الرماديــة فــى الواليــات املتحــدة«، خصوًصــا وأن هنــاك واليــات 
أمريكيــة تســمح بإنشــاء شــركات وهميــة من دون معرفــة مالكيها 

احلقيقيني.

فضيحة مدوية
وكانــت املفارقــة عندمــا قــررت أمريــكا قبلــة األمــوال املشــبوهة، 
إعــان احلــرب على عمليات غســيل األموال، إذ تشــير التقديرات 
إلى أن هناك نحو تريليونى دوالر يتم غسلها سنويا فى الواليات 

املتحدة.
وكان بنــك »ليبرتــى ريزيــرف« الكوســتاريكى الصغير متكن من 
قلــب املوازيــن فــى عــام 2013، عندمــا كشــف عــن أن نحــو 200  ألــف 
أمريكــى يغســلون أموالهــم فيه ســنويا،  فيما يعــد واحدة من أكبر 
قضايــا غســيل األمــوال فــى الواليــات املتحــدة فــى التاريــخ ، لــذا 
بــدأت الضغــوط األمريكيــة علــى دول العالــم لشــن حــرب دوليــة 
علــى غســيل األموال على غرار احلــرب على اإلرهاب التى بدأتها 

منذ 12 عاًما.
وتشــير التقاريــر إلــى أن هــذه األمــوال مت نقلهــا عبــر الواقــع 
االفتراضــى اإلنترنــت، فهــى أحــدث موضــة فــى الســوق الســوداء 
لغسيل األموال، وتنطوى هذه التجارة غير املشروعة على جرمية 
فــى نظــر القانــون، لذلــك فتــح اإلدعــاء األمريكى العــام حتقيقا 
موسعا مع »ليبرتى ريزيرف« بنك االنترنت الكوستاريكى، الذى 
تأســس كمشــروع إجرامى لغسيل األموال، وبلغت قيمة تعاماته 

6 مليارات دوالر.
 

تورط باركليز
وبــدأت دائــرة التحقيقــات تتســع، خصوصــا بعــد ثبــوت تــورط 
بنــك باركليــز فى هذه العمليات املشــبوهة، وكانت البداية عندما 
ألقــت الســلطات األمريكيــة القبــض علــى 5 أشــخاص وصــادرت 
إطــار  فــى  دول  فــى7  مصرفيــة  حســابات  مــن  دوالر  مليــون   20

التحقيقات مع البنك الصغير.
وصــادرت أجهــزة تطبيــق القانــون األمريكيــة عنــوان النطــاق  
والــذى  اإلنترنــت،  علــى  ريزيــرف«  »ليبرتــى  لبنــك  اإللكترونــى 
تأســس عــام 2006 كشــركة خلدمــات الدفــع اإللكترونــى وحتويــل 
مليــون  لنحــو  ماليــة  معاملــة  مليــون  نحــو55  ونفــذ  األمــوال، 

مستخدم80% منهم من خارج الواليات املتحدة.

 الكوجنرس يواجه تشريعات هشة 
علــى  يفــرض  قانوًنــا  الكوجنــرس   أقــر  املاضــى،  ينايــر  وفــى 
أمــام  منهــا  الفعليــني  املســتفيدين  كشــف  األمريكيــة  الشــركات 
احلكومــة الفيدراليــة للواليــات املتحــدة، مــا ميثــل حتــوالً كبيــًرا 
فــى الواليــات املتحــدة، حيــث ميكــن أن تكون التشــريعات فى هذا 
املجال مرنة جًدا فى واليات بعينها، مبا يســمح بعمليات غســيل 

األموال.
وحســبما ذكــرت »فرانــس برس«، تســمح التشــريعات األمريكية 
فــى واليــة مثــل دياويــر، التــى تعــد معقــل الرئيــس جــو بايــدن، 
بإجراء عمليات غســيل األموال أو تخبئة األموال املشــبوهة على 

نحو واسع. 
جرائم واسعة

وبحســب اللوائــح، فــإن عمليــات غســيل األمــوال تلــك تنطوى 
علــى مجموعــة واســعة مــن األنشــطة اإلجرامية عبــر اإلنترنت، 
فــى ذلــك االحتيــال ببطاقــات االئتمــان، وســرقة بطاقــات  مبــا 
أجهــزة  علــي  والقرصنــة  االســتثمارى،  واالحتيــال  الهويــة، 
الكمبيوتــر، واســتغال األطفــال فــى املــواد اإلباحيــة، وتهريــب 

املخدرات«.
وكان البنــك الكوســتاريكى وفــر لهــؤالء املجرمــني واملشــبوهني 
طريقة إلخفاء أموالهم دون ترك أى أثر من خال الســماح لهم 
بإعداد حسابات بأسماء وهمية وعناوين زائفة، ومنهم أشخاص 

فى الواليات املتحدة. 

 تعقب األموال املشبوهة فى العقارات
وينص االقتراح األمريكى على إنشــاء قاعدة بيانات لتســجيل 
»املالكــني الفعليــني« جلميــع الشــركات والكثيــر مــن الصناديــق 
االئتمانيــة، وأى شــخص ميتلــك 25% مــن مؤسســات جتاريــة، أو 
ميكنــه اتخــاذ قــرارات للشــركة. وقالــت وزيــر اخلزانــة األمريكيــة، 
الصفقــات  علــى  ســتطبق  مماثلــة  قواعــد  إن  اخلميــس،  أمــس 
العقاريــة »ألن الكثيــر مــن الفاســدين ميكنهــم إخفــاء أموالهــم 
فــى ناطحــات ســحاب فى ميامى أو ســنترال بــارك«.  ونددت يلني 
بالنظــام الضريبــى فــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة، مؤكــدة أنه 
قانــون تشــويه ثغــرات فجــة، موضحــة أن ذلــك القانــون معيــوب 
الكبــرى  الشــركات  وكذلــك  أجــًرا،  األعلــى  لألشــخاص  ويســمح 
باإلفــات مــن العقــاب فــى حــال ممارســة عمليــات االحتيــال أو 

غسيل األموال املشبوهة. 

أمريكا قبلة غسيل األموال
وبادرت الواليات املتحدة إلى اتخاذ عدة إجراءات بعد الكشف 
عن شبكات غسيل األموال على أراضيها، منها االتصال بـ17 دولة 
ملســاعدتها فــى اإليقــاع بالعصابــة التــى كشــفت عنهــا معامــات 
إســبانيا  فــى  البنــك  أصــول  وجتميــد  الكوســتاريكى،  البنــك 
وكوســتاريكا وهولنــدا والواليــات املتحــدة وهــوجن كــوجن واملغــرب 
والصــني. وبعــد الهجــوم األمريكــى علــى األمــوال الســوداء قبــل 
ســنوات، صــدر تقريــر وزارة اخلارجيــة األمريكيــة حــول اإلرهــاب، 
وجــاء اجلــزء الثانــى مــن التقريــر حتــت عنــوان »غســيل األمــوال 
إلــى  النقــد  ســهام  فيــه  صــوب  والــذى  االقتصاديــة«،  واجلرائــم 
الفلبــني فقــط بســبب ضعــف مراقبتهــا لعمليات غســل األموال، 

والذى وصل حجمها إلى 1.3 مليار دوالر فى 2011. 
القوانــني األمريكيــة  فــى  الســنوات برهنــت علــى خلــل  أن  إال 
واســع،  نحــو  علــى  األمــوال  غســيل  بعمليــات  تســمح  الداخليــة 
وجعلــت مــن أمريــكا قبلــة لغســيل األمــوال فــى العالــم، لدرجــة 
أن مواجهــة جرائــم غســيل األمــوال أصبحــت أكثــر صعوبــة مــن 
وجهــة النظــر األمريكيــة، خاصــة مع تطــور التكنولوجيــا وظهور 

العمات الرقمية املشفرة.

أسرار األموال القذرة فى الواليات املتحدة

بارونات الدم والنار 
يديرون أعمالهم وصفقاتهم
 من أرض األحالم 

عمليات غسيل 

األموال تلك 

تنطوى على 

مجموعة واسعة 

من األنشطة 

اإلجرامية عبر 

اإلنترنت

تريليونى دوالر 

يتم غسلها 

سنويا فى 

الواليات المتحدة
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3١3  لم تتوقف خطة تحديث وتطوير التسليح فى الجيش 
المصرى على األسلحة من دولة واحدة بل حدث 
تنفيذ واقعى لمقولة »تنويع مصادر التسليح«

العنــف  جماعــات  مــن  لعــدد  كبيــرا  تواجــدا  شــهدت  و2013   2011 بــن  مــا  مصــر  كانــت 
تلــك  أفــراد  مــن  كبيــر  عــدد  خــروج  إن  حتــى  بالســاح،  الدولــة  مناهضــة  فكــرة  تبنــت  والتــى 
اجلماعــات بعفــو مــن الرئيــس املعــزول محمــد مرســى، وظهورهــم فــى الشاشــات واللقــاءات 
ذكــر  املــرات  أحــد  ففــى  للدولــة،  املناهضــة  لألفــكار  تبنيهــم  فــى  يــزدادون  جعلهــم  العامــة، 
إذنــا قضائيــا قبــل  أبــو إســماعيل، أن اجليــش املصــرى البــد وأن يأخــذ  الشــيخ حــازم صــاح 
أن يواجــه اإلرهابيــن، معتبــرا إياهــم فصيــا معارضــا، وليــس مســلحن يواجهــون الدولــة، 
كافــة مواجهــات  فــى  التعامــل  فــى  اتباعهــا  يتــم  القانونيــة  اإلجــراءات  كافــة  أن  التأكيــد  مــع 
الدولــة، لكــن اجليــش املصــرى وبفطنــة قائــده الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى وقتهــا، حيــث 
كان وزيــرا للدفــاع، اســتطاع فهــم مــا ينويــه اإلخــوان للمصريــن جميعهــم، وحــاول اإلصــاح 
قــادة اجليــش  وعلــى  عليــه  يتوجــب  كان  الــذى  اخلــاف احلقيقــى،  وقــع  اســتطاع، حتــى  مــا 

يونيــو.  30 فــى  الشــعبية  لــإرادة  االنضمــام 
 اســتطاع الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى خــال ســنوات حكمــه، أن يؤســس ملســارات هامــة 
داخــل منظومــة األمــن نفســها، فــكان التفكيــر أوال فــى تطويــر التســليح بالكامــل داخــل كافــة 
أســلحة اجليــش املصــرى، وحيــث إن عمليــة التســليح قــد تســتغرق عشــرات الســنوات، إال أن 
التصريحــات الرســمية مــن قيــادات القــوات املســلحة أنفســهم فــى الســت ســنوات تؤكــد أن 
كافــة وحــدات اجليــش املصــرى خضعــت خلطــة التطويــر والتحديــث مبعــدالت 
أســرع بكثيــر مــن املعــدالت الطبيعيــة، ومت تطويــر وحتديــث كافــة 

األســلحة باجليــش املصــرى.
ضــم  املصريــة،  املســلحة  القــوات  تســليح  خطــة  وفــى   
اجليــش املصــرى ألول مــرة قطعــا بحريــة جديــدة، رمبــا 
مــع  املوجــود  مــن  قليــا  عــددا  ميثــل  بعضهــا  يكــون 
طــراز  مــن  املروحيــات  حاملتــى  مثــل  العالــم،  دول 
ميســترال، والتــى أطلــق عليهمــا أســماء جمــال عبــد 
اللتــان  احلاملتــان  وهمــا  الســادات،  وأنــور  الناصــر 
موجــات  وســط  صفقتهمــا  نيــل  مصــر  اســتطاعت 
مصــر  اســتطاعت  كمــا  وقتهــا،  الدوليــة  اخلافــات  مــن 
احلصــول علــى صفقــة الغواصــات األملانيــة اس 43 والتــى 
مســتوى  علــى  الهجوميــة  الغواصــات  أنــواع  أحــدث  تعــد 
اجلانــب  مــن  رافــال  املقاتلــة  للطائــرات  باإلضافــة  العالــم، 

لفرنســى. ا
علــى  املصــرى،  اجليــش  فــى  التســليح  وتطويــر  حتديــث  خطــة  تتوقــف  لــم   
األســلحة مــن دولــة واحــدة، بــل حــدث تنفيــذ واقعــى ملقولــة »تنويــع مصــادر التســليح«، 
فاعتمــدت مصــر علــى كافــة التكنولوجيــات احلديثــة فــى الســاح، وتعاونــت مــع كبــرى دول 
وكانــت خطــة  وأملانيــا، وغيرهــا،  وفرنســا  املتحــدة  والواليــات  والصــن  روســيا  العالــم مثــل 
التســليح تشــمل كافــة النواحــى، ولكــن أهــم مــا مييزهــا هــو تدريــب الضبــاط املصريــن علــى 
تلــك التكنولوجيــات احلديثــة واســتيعابها بشــكل ســريع وعملــى، حتــى إن الغواصــة األخيــرة 

وصلــت ملصــر بعــد إبحــار ملــدة 20 يومــا بطاقــم بحــرى مصــرى بالكامــل.
 كذلــك شــاركت مصــر فــى عهــد الرئيــس السيســى، فــى منــاورات عســكرية جديــدة، تقــام 
وحيــث  والصــن،  روســيا  ومــع  العربــى  اجلانــب  مــع  املســلحة،  القــوات  تاريــخ  فــى  مــرة  ألول 
العــام،  مــدار  منــاورات عســكرية علــى  املســلحة، فتضمنــت  بالقــوات  التدريــب  تطــورت خطــة 

وفــى كافــة األســلحة، ومــع كافــة الشــركاء واألصدقــاء مــن كافــة دول العالــم.
للجيــش  الثانــى  التأســيس  طريــق  فــى  يســير  السيســى،  عبدالفتــاح  الرئيــس  كان   
املصــرى، بعــد محمــد علــى باشــا، والــذى قــام بتأســيس اجليــش املصــرى، فحــرص الرئيــس 
السيســى طــوال ســنوات حكمــه علــى خطــة تطويــر وتأهيــل الفــرد املقاتــل نفســه، فلــم يتــوان 
حلظــة عــن تأهيــل كافــة املقاتلــن باجليــش املصــرى، وتســليحهم بأحــدث أنــواع األســلحة علــى 
مســتوى العالــم، باإلضافــة لشــراء املعــدات احلديثــة التــى تؤمــن ملصــر ثرواتهــا ومقدراتهــا، 
وكذلــك ملواجهــة التحديــات التــى قــد تواجــه مصــر فــى املســتقبل وعلــى مختلــف االجتاهــات.

 كانــت ســيناء حتديــدا فــى بدايــة ثــورة 30 يونيــو مقصــدا لتجمــع العناصــر اإلرهابيــة، 
ســيناء  فــى  األوضــاع  بــأن  البلتاجــى  محمــد  اإلخوانــى  القيــادى  عبــارة  نذكــر  وكلنــا  خاصــة 
ســتهدأ حينمــا يعــود رئيســهم للحكــم، ومــع إصــرار انحيــاز اجليــش املصــرى إلرادة املصريــن، 
فأطلــق  واقتــدار،  بســالة  بــكل  اإلرهابيــة  والعناصــر  اجلماعــات  املصــرى  اجليــش  واجــه 
بشــكل  ســيناء  تطهيــر  علــى  واعتمــدت  ســنوات  لعــدة  اســتمرت  والتــى  الشــهيد  حــق  عمليــة 
كامــل مــن البــؤر اإلرهابيــة، وفــى عــام 2018 أعلنــت القيــادة العامــة للقــوات املســلحة إطــاق 
العمليــة الشــاملة ســيناء، والتــى تســتهدف ضــرب فلــول اإلرهــاب علــى مختلــف االجتاهــات 

االســتراتيجية.
أن  إال  يونيــو مســتمرة،   30 ثــورة  مــن  األولــى  الســنوات  فــى  اإلرهابيــة  العمليــات  كانــت   
تلــك العمليــات هــدأت عــام عــن عــام، بــل مــرت املناســبات كافــة دون عمليــات إرهابيــة تذكــر، 
واالعتمــاد  التحــرك،  عمليــات  وحتديــث  التخطيــط،  لقــوة  وذلــك  تتراجــع،  األرقــام  وظلــت 

العمــل. منظومــة  فــى  املقاتــل  الفــرد  وتأهيــل  وتدريــب  املعلومــات،  علــى 

شاركت مصر فى عهد الرئيس السيسى فى مناورات عسكرية جديدة تقام 

ألول مرة فى تاريخ القوات المسلحة

اجلنرال واجليش 
كيف جنح الرئيس السيسى فى إعادة بناء القوات املسلحة املصرية 

ليس من قبيل المبالغة أن نقول 
ان الرئيس عبد الفتاح السيسى 

نجح فى اعادة بناء الدولة 
المصرية خالل الست سنوات 

الماضية.
والن الجيوش هى الدرع الواقى 

لالوطان فقد حرص 
الجنرال منذ 

اللحظة 
االولى 

على تطوير 
وتحديث 

الجيش المصرى 
العظيم والسير فى كل 

المسارات التى تستهدف 
تحقيق التنمية واالنتقال بمصر 
إلى عهد جديد بطرق متوازية، 

لكن كان أهم تلك المسارات هو 
مواجهة التحديات األمنية التى 

تجابه الدولة الجديدة، والتى 
كانت خارجة لتوها من حكم 

جماعة اإلخوان، ومن خرج فى 
عهدهم من السجون من الجماعات 

اإلسالمية والتى تتبنى منهج 
العنف واإلرهاب، معززين وقتها 
قوتهم من تغافل اإلخوان عما 
يفعلونه، فكان التحدى األهم 
هو كيف يتم صناعة مساحة 

من األمن فى الدولة يساعد على 
بناء االقتصاد القومى المصرى، 
بل وبناء جيش وطنى قادر على 
حماية اإلرادة الشعبية، وحماية 

التحديات المستقبلية من ناحية 
أخرى.
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3١4
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.

منار فكرى

وأن ترتعب األمهات ويرتعدن وتسري قشعريرة الوجل، وتتغلغل 
يف  أهدرت  التي  اجلنيهات  آالف  مصير  من  الوجس  مخاوف 
لزوم  الذكية  والشاشات  املكتبية  واألدوات  اخلصوصية  الدروس 
التجهيز المتحانات شهادة إمتام الدراسة الثانوية »بعبع« كل بيت 
ما  فهذا  العامة،  بالثانوية  املسماة  وطالبة  طالب  كل  و«أشكيف« 

وجدنا عليه آباءنا منذ اخترعوا الثانوية العامة.
ويتمّكن  البالد،  أرجاء  املرج يف  ويتغلغل  الهرج  يسري  أن  لكن، 
اخلوف والقلق من قلوب األمهات، وبالتبعية يُبدي اآلباء ما تقدرهم 
عليه السماء من أمارات املجاملة باخلوف واملعاضدة بالقلق حول 
مستقبل الصغير املهدد بالضياع جراء مروره مبحنة احملن وفاجعة 
الفواجع أال وهي الصف الرابع االبتدائي، فهذا هو اجلديد الذي 
مبقاومة  تقابل  التي  حتديثها  وجهود  التعليم  منظومة  به  تنضح 

عتيدة ومناهضة شديدة.

حكاية أسئلة االمتحان
اليوم. قلبها لم  »والدة عبد الرحمن نقلوها للمستشفى صباح 
وفقدانها  الرحمن  عبد  مناهج  فهمها  عدم  جراء  القلق  يتحمل 
القدرة على حتفيظه قبل االمتحان. »حسبنا اهلل ونعم الوكيل يف 

من كان السبب«.
بإحدى  املاميز« اخلاص  »والدة عبد اهلل« على »جروب  رسالة 
مدارس القاهرة نتج منها كماً هائاًل من احلسبنة واحلوقلة على 
عقود  فبعد  التعلم«.  نواجت  تقيس  التي  االمتحان  أسئلة  »حكاية 
والصم  احلفظ  على  قائمة  مدرسية  تعليمية  منظومة  توارث  من 
الصغار  ألدمغة  االستيعابية  السعة  تقيس  المتحانات  واخلضوع 
ورقة  على  لسكبها  والعبارات  الكلمات  اختزان  على  وقدرتها 
االمتحان، وبعد عقود موازية من املطالبة بتحديث منظومة التعليم 
وتغييرها لتصبح مواكبة للزمن ومناسبة لسوق العمل الذي يطلب 
ترديد  من  متمكنة  ببغاوات  ال  التفكير  على  قادرة  أدمغة  للتعيني 
الكلمات كما سمعتها تتحدث »غروبات« األمهات وسجاالت املعلمني 
ومناقشات القائمني على أمر التعليم ومنصات التواصل االجتماعي 

وقعدات املقاهي واملطاعم عن »مأساة« الصف الرابع االبتدائي.
مالمح املأساة تبلورت بعد أيام من بدء العام الدراسي اجلديد 
2021-2022. فال صوت يعلو فوق صوت الصف الرابع ومناهجه 
والغرض من تعديل مفهوم التعليم يف محاولة لتغيير عقيدة التعليم 
من احلفظ إلى الفهم وتعديل مسيرة التعلم من احلشو إلى القدرة 

على التفكير.

ثالوث احلفظ والصم والسكب
االبتدائي ضرب عرض احلائط  الرابع  النظام اجلديد للصف 
عبر  حتولت  مببادئ  وعصف  والسكب  والصم  احلفظ  بثالوث 
سنوات من جمود التعليم وحتلل التعلم إلى ما يشبه »التابو«، لكن 
املشكلة تكمن يف عدم فهم األهل واملعلمني للمطلوب من التغيير. 
التعليم:  بثوابت  املساس  عدم  يجب  أنه  ترى  الضالعة  األطراف 

احلفظ ومناذج االمتحانات واإلجابات النموذجية.
»مناذج  مقدسات  شوقي  طارق  والتعليم  التربية  وزير  مّس 
فثارت  االسترشادية«  و«األمثلة  النموذجية«  و«اإلجابات  األسئلة« 
حالة من الهلع، وسرت موجات من الفزع بني األمهات وقطاع من 
املعلمني واملعلمات وكثيرين من طبقات الشعب املختلفة بني مندد 

بقرار التغيير ومعجب بفحوى التعديل.
والصم  احلفظ  ثالوث  التعليم  يف  اجلديد  النظام  أنهى 

والسكب  
سبتمبر   21 يوم  صدر  »التاريخي«  الوزاري  القرار 
الدراسية  واملقررات  التعليم  نظام  شأن  يف  املاضي 
وأسلوب التقييم للصف الرابع االبتدائي. وسبب أنه 
ولم  بثوابت احلفظ،  أنه جترأ وعصف  تاريخي هو 

يأبه بجبهات املمانعة املقاومة للتغيير.
املقرر  الدراسية  املواد  حدد  الوزاري  القرار 
بأنواعها  االبتدائي  الرابع  الصف  على  تطبيقها 
العربية  اللغة  وهي:  وغيرها  وخاص  حكومي  من 
والرياضيات  االجتماعية  والدراسات  والعلوم 
القيم  واللغة اإلجنليزية )CONNECT(، ومواد 
أو  اإلسالمية  الدينية  والتربية  اآلخر،  واحترام 
املسيحية، واملهارات املهنية، وتكنولوجيا املعلومات 
والتربية  والصحية،  البدنية  والتربية  واالتصاالت، 
»توكاتسو«،  وأنشطة  املوسيقية،  والتربية  الفنية، 
  )CONNECT PLUS( إضافة إلى اللغة اإلجنليزية
باللغة  تدرس  التي  واخلاصة  الرسمية  للمدارس 

اإلجنليزية.
يشار إلى أن »توكاتسو« منظومة تعليم 
التنمية  مفهوم  إلى  تشير  يابانية 
على  وتركز  للطفل،  الشاملة 

بناء شخصية الطفل املتمثلة يف سلوكياته ومهاراته وقيمه واجتاهاته 
بقدر األهمية املخصص لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية.

مهارات عقلية
ردود الفعل األولى بعد صدمة القرار دار أغلبها يف نطاق »وكيف 
يحفظ الصغار املهارات املهنية؟«، و«هل هناك مناذج استرشادية 
البدنية  والتربية  املوسيقى  و«هل  اآلخر؟«،  واحترام  القيم  ملادة 
دائرة  تدور يف  التي  األسئلة  من  وغيرها  املجموع؟«  مدرجتان يف 
واحدة ال ثاني لها، أال وهي اكتناز الدرجات والتعرف إلى الطريقة 
على  الصغار  ملساعدة  النموذجية  اإلجابات  على  للحصول  املثلى 

حفظها، ومن ثّم صّمها، وأخيراً سكبها على ورقة االمتحان.
لكن، ورقة االمتحان وما أُعِلن يف شأنها قضى على ما تبقى من 
أمل لدى الفريق املمسك بتالبيب احلفظ والصم والسكب، وأدت 
الرابع  »امتحانات الصف  إلى حرب ضروس وهلع غير مدروس. 
امتحانات قصيرة مدتها 25 دقيقة.  االبتدائي ستكون عبارة عن 
األسئلة ستستهدف قياس فهم التالميذ مخرجات التعلم املستهدفة 
االمتحانات  يف  الطالب  من  يُطلَب  ولن  املدروسة،  املقررات  من 
بل  احلفظ،  لقياس  تكون  لن  االمتحانات  فهذا  الدروس.  تسميع 
قياس مخرجات التعلم، ومدى اكتساب الطالب املهارات واملعارف«.

مزيد من الرعب
كلمات الوزير طارق شوقي التي تفوه بها بغرض طمأنة جموع 
األهالي املرعوبني واملجزوعني أدت إلى نتائج عكسية متاماً. لكن 
النتائج العكسية كشفت الَعَرض وشّخصت املرض. كلمات شوقي 
االبتدائي  الرابع  الصف  يف  التغيير  من  الغرض  أن  على  الدالة 
املهارات  واكتساب  التعلم  نحو  وتسييره  التعليم  مفهوم  تغيير  هو 
بـ  املطالبة  أبواب  التفكير فتحت  والتدريب على طريقة  واملعارف 
»مناذج استرشادية« و«إجابات منوذجية«، ال سيما أن االمتحانات 

على األبواب.
رد الوزير: »ال يوجد )مناذج استرشادية( يف نظام التعليم اجلديد، 
ألننا نربي الطالب على التعلم ال التعّود على أمناط امتحانية، مثلما 
كان يحدث يف املاضي. امتحانات الشهر هي يف حد ذاتها أمثلة من 
طرق التقييم، مثلها مثل األنشطة يف الكتب اجلديدة. نُعلّم األطفال 

كيف يفكرون وكيف يتعلمون«.
هرج بالغ ومرج هائل عّم أرجاء كل بيت مصري فيه طالب يف 
الصف الرابع االبتدائي. وتواترت األسئلة من قبل أولياء األمور، ال 
سيما األمهات سائالت طالبات مستجديات »مناذج امتحانات« على 
األقل، لتدريب األبناء والبنات قبل اليوم املشهود، وهل هي أسئلة 
MULTIPLE CHOICE اختيار من إجابات متعددة، أم مقالية؟!

ويرد شوقي مجدداً: »األسئلة قصيرة متنوعة، ونرجو من أولياء 
األمور أن يتذكروا أن الهدف من تقييمات أبنائهم يف الصف الرابع 
ينقصهم  ما  نعرف  حتى  الطالب  مستوى  قياس  هو  االبتدائي 
من  مزيداً  إلعطائهم  وليس  التقييمات،  على  بناء  ونساعدهم 

الدرجات«.

روع األمهات وأعصاب الرجال
ينابيع  وفّجرت  السجال  حالة  فاقمت  الدرجات  منظومة  شرح 
أعصاب  من  وتهدئ  األمهات  روع  من  تهدئ  أن  من  بدالً  السؤال 
اآلباء. فالدرجات باتت ألواناً. اللون األزرق يعني أن الطالب أحرز 
املعارف.  اكتساب  يف  التوقعات  فاق  وأنه  درجة،  ومئة   85 بني 
املعارف  امتلك  وأنه  درجة،  و85   65 بني  إحرازه  يعني  واألخضر 
أنه أحرز بني 50 و65 درجة،  يعني  املطلوبة. واألصفر  واملهارات 
وأنه يف حاجة إلى بعض الدعم، يف حني اللون األحمر يعني درجات 
بني الـ 50 والدرجة الواحدة، وتوضح أن الطالب لم يتقن املعارف 

واملهارات ويحتاج إلى كثير من الدعم.
وعلى الرغم من شيوع طريقة التقييم هذه يف عديد من أنظمة 
التعليم األجنبية يف املدارس اخلاصة والدولية يف مصر، وكذلك 
الطالب  ماليني  بها  بااللتحاق  يحلم  التي  اخلاصة  اجلامعات 

وذووهم، إال أنها قوبلت مبا يشبه االنهيار العصبي اجلماعي.
على  الصغار  بتدريب  املقصود  لشرح  مجدداً  الوزير  ويتدخل 
يتبع  أن  عليه  أن  أي  والصم،  احلفظ  من  بدالً  والفهم  التفكير 
التفسير  خطوات التفسير العلمي حتى يرد على األسئلة. مبدئياً 
العلمي ينقسم إلى ثالث خطوات رئيسية: الفرض والدليل والتعليل.

الفرض عبارة عن جملة ترد على سؤال: هل تستطيع الشرح، 
والدليل يؤكد صحة الفرض، باالستناد إلى األنشطة التي قام بها 
التلميذ من قبل، والتعليل هو التبرير حيث وجود رابط بني الفرض 

والدليل.
مثال على ذلك، لو حتدثنا عن القوة واحلركة، سيكتب التلميذ 
يف الفرض إن األجسام ال تتحرك إال بوجود قوة غير متزنة تؤثر 
فيها. ويف الدليل سيستعني التلميذ مبجموعة األنشطة التي أداها 
يف هذا الشأن، التي تؤكد صحة فرضه. أما التعليل فيتمثل يف أن 

القوة هي السبب يف حدوث احلركة.

»إميوجيهات« متضاربة
والبكاء مع  والصدمة  والكدر  الغضب  »إميوجيهات«  توالت  هنا 
قليل من السعادة والبهجة والقلوب والورود احلمراء املمتنة للشرح. 
الرابع  الصف  يف  التغيير  معطيات  شرح  محاوالت  تنقطع  وال 
يتسببوا يف  األمور، حتى ال  أولياء  املرجو من  وتفسير  االبتدائي، 

انتقال عدوى الهلع إلى صغارهم.
الواردة  أولياء األمور مبتابعة الشروح  إلى  شوقي وّجه نصيحة 
من  املقصود  وتوضيح  الشرح  »جودة  حيث  »مدرستنا«،  قناة  يف 
التغيير يف أسلوب التعلم. وناشد املعلمني وأولياء األمور التسجيل 
حلضور ورش عمل تشرح فلسفة مناهج الصف الرابع االبتدائي، 
مثل الرياضيات والعلوم كي تسهل عليهم مهمة التعامل مع الصغار. 
ومتنى على اجلميع أن يعطوا الفرصة للصغار خلوض التغيير بدالً 
من احلكم عليها قبل بدئها. ولم تفته اإلشارة إلى موجات التشكيك 
انطباع  تصدير  »بهدف  وذلك  جديد،  هو  ما  كل  على  والهجوم 

بالصعوبة وعدم مالءمة املناهج للمرحلة العمرية«.
)أمهات(  »ماميز«  الـ  إحدى  من  عادية  تويترية  شكوى  بدأ  ما 
فريقي  بني  مريراً  صراعاً  انتهى  االبتدائي  الرابع  الصف  طالب 
مقاومة التغيير ودعمه. فقد أرفقت األم تعليقاً منها على مسألة 
حسابية مقررة على ابنها تتطلب قدراً من التفكير املنطقي، وكتبت 
ُمحاسبة  أنا  االبتدائي،  الرابع  الصف  يف  مسألة  هذه(  )أي  »دي 
ودماغي لفت فيها )أي واجهتها صعوبة( طب العيل أبو ربعه )أي 
الصف الرابع االبتدائي( ده هيفهمها إزاي حسبي اهلل ونعم الوكيل 

يف اللي كان السبب«.
األم  لها  تعرضت  التي  الرهيبة  السخرية  موجة  يف  السبب 
وهو  ارتكبتها،  التي  الفادحة  اإلمالئية  األخطاء  هو  »احملاسبة« 
تتبعها  التي  والتغيير  التطوير  خلطوات  املؤيدين  شوكة  قّوى  ما 
املدرسي  التعليم  التعلم يف  عقيدة  لتعديل  والتعليم  التربية  وزارة 

يف مصر.
واتخذ الكثيرون من األم مثاالً للبرهنة على حتمية تغيير عقيدة 
»أنصاف  من  املاليني  وتخريج  التحجر  من  عقود  بعد  التعليم 
هذه  مثل  لكن،  املقنعة.  والبطالة  البطالة  سوق  إلى  املتعلمني« 
احلروب بني الفرق املتناحرة على الصف الرابع االبتدائي ال حتول 

دون حالة االنهيار العصبي اجلماعي ملاليني األمهات.
مالمح االنهيار تبدو واضحة من خالل »هاشتاغات« االستغاثة 
إلعادة  يتدخل  عله  ودّب،  هّب  من  كل  إلى  األمهات  توجهها  التي 
التعليم،  التعلم ال  إلى ما كانت عليه قبل مسألة  التعليم  منظومة 
واكتساب املعارف ال احلفظ، وبناء اإلمكانات ال تخزين املعلومات. 
األمهات املرعوبات يغردن ويدّون ويستغثن من وزارة التربية والتعليم 
اجلمهورية«  و«رئيس  و«يونيسيف«  العام«  »النائب  بـ  ووزيرها 

و«النائب العام« و«مجلس النواب«.

أفضل ما أجنزته الوزارة
طالبوا  النواب  من  عدد  ملموساً،  حتركاً  شهد  النواب  مجلس 
»سبب  لسؤاله عن  والتعليم طارق شوقي  التربية  وزير  باستدعاء 
صعوبة املناهج«، وهي الشكوى التي وصلت بعضهم من عدد كبير 

من املواطنني.
وعلى الرغم من أن عديداً من النواب الذين يقترحون استدعاء 
الوزير الستجوابه يقولون إنهم لم يطلعوا على املناهج، لكنهم لسان 
وإنقاذ  ملساعدتهم  إليهم  جلأوا  الذين  والناخبات  الناخبني  حال 
أبنائهم وبناتهم من براثن املناهج املعدلة للصف الرابع االبتدائي.

النائبة أمل سالمة تطالب مبحاسبة واضعي املناهج التي وصفتها 
بأنها »تفوق بكثير قدرة التالميذ على االستيعاب والتفكير، وتتعدى 
إن  قالت  النائبة مي غيث رشدي  إليها«.  املوجهة  السنية  املرحلة 
مناهج الصف الرابع »من أصعب املناهج الدراسية يف كل السنوات 
املدرسية«، وأن »التعديالت صعبة على املعلمني أنفسهم، وكثيرون 
منهم لم يستوعبوها، فما بالنا بالطالب الذين ال تتعدي أعمارهم 

عشر سنوات؟«.
نحو 25 طلب إحاطة تقدم بها نواب برملانيون لكشف الغمة عن 
طالب الصف الرابع االبتدائي وأهلهم ومعلميهم. وقد جنم عنها 
استدعاء مجلس النواب للوزير ملناقشته، ومعرفة املزيد عن غياهب 

الصف الرابع االبتدائي.
املصري  احلزب  عن  البرملاني  النائب  بني  فردي  اتصال 
شأن  شوقي يف  والوزير  البياضي  فريد  االجتماعي  الدميقراطي 
االبتدائي أسفرت عن  الرابع  واملعلمني من الصف  شكاوى األهل 
تأكيدات ال ريب فيها من األخير على أن »مناهج التعليم اجلديدة، 
ال سيما الصف الرابع االبتدائي هي أفضل ما أجنزته الوزارة بكل 

املقاييس العلمية العاملية«.
املنظومة  أضلع  أحد  وجود  حتتم  العاملية  العلمية  املقاييس 
واملعلمات  املعلمون  الضروس.  الرابع  الصف  حرب  يف  التعليمية 

الذين خفت صوتهم هذه املرة على غير العادة. احلرب املكتومة بني 
القلب منها  الرواتب واملكافآت، ويف  ترتكز على  والوزارة  املعلمني 
الدخل  مصدر  باتت  التي  احلرجة،  اخلصوصية  الدروس  مسألة 
الرئيسي لقطاع عريض من املعلمني، وهو ما يؤجج حدة احلرب 
كلما اقتربت الدولة ممثلة يف وزارة التربية والتعليم من املساس بها.

آخر حرب ضروس بني اجلبهتني: الوزارة واملعلمني كانت عند 
بدء تعميم »التابلت« وسيلة للشرح واالمتحان والدرس يف الصف 
اشتعل  وقتها   .2019-2018 الدراسي  العام  يف  الثانوي  األول 
املعلمون غضباً من فكرة التابلت على رغم أنه لم يتزامن وتغييراً 
التدريس  منصة  تغيرت  فقط  احملتوى.  يف  تعدياًل  أو  املناهج  يف 
وأضيفت منصات إلكترونية تفاعلية ملساعدة كل من املعلم والطالب 
على الشرح والفهم، وهو ما تسبب يف خوف املعلمني من أن يؤثر 

التابلت سلباً يف دخلهم من الدروس اخلصوصية.
من جهة أخرى، عانى املعلمون بشكل واضح جراء عدم فهمهم 
للتغيير املنشود يف الصف األول الثانوي عبر أسئلة امتحانات تقيس 

فهم الدروس وليس حفظها.

حرب مكتومة جديدة
اليوم، تتكرر مالمح احلرب املكتومة مجدداً، حيث تأرجح معلمو 
الصف الرابع االبتدائي بني التسليم بأن املناهج اجلديدة أكثر إثارة 
وتشويقاً ومواكبة ملتطلبات العصر وصعوبتها وكثافتها وعدم التمكن 
من طريقة التدريس بغية التدريب على الفهم وتراكم املعرفة، وليس 
التدريب على حل أسئلة االمتحانات وحفظ املقرر لسكبه على ورقة 

االمتحان.
بطريقة  املنهج  شرح  سوى  تعرف  ال  املعلمني  من  كبيرة  نسبة 
باملعلومات  االحتفاظ  على  وتدريبهم  احلفظ،  من  الطالب  متكن 
املنى  غاية  لتحقيق  االمتحان،  يوم  استعادتها  بغرض  ذاكرتهم  يف 
اخلام على  املعلومات  من  كم ممكن  أكبر  أال وهي سكب  واملراد، 

ورقة األسئلة.
إجبار  أو  أغنية  إلى  املنهج  عبر حتويل  ذلك  يف  يتفنن  البعض 
الطالب على كتابة فقرات بعينها مرات ومرات أو تلخيص املنهج يف 

نقاط لسهولة التذكر وليس لسهولة الفهم.
االبتدائي،  الرابع  الصف  معلمي  بني  السائدة  العامة  الشكوى 
والدراسات  والرياضيات  والعلوم  العربية  اللغة  معلمي  سيما  ال 
على  »ليسهل  نقاط  املناهج يف  تلخيص  االجتماعية، هي صعوبة 
الطالب حفظها«. فعدد الصفحات كبير، ونوعية املعلومات مختلفة 
عن املتعارف عليه، واملشكلة األكبر هي أن املعلمني أنفسهم تعلموا 

بالطريقة التي يتبعونها مع طالبهم وال يعرفون سواها.
الطريف واحملزن هو أن العديد من املعلمني يتبرعون هذه األيام 
بالتدوين عبر »فيسبوك« ملساعدة طالب الصف الرابع االبتدائي 
يخرج عنها« على  االمتحان ال  للمنهج  »مراجعات  بتقدمي  وذويهم 
رغم أنه يفترض أن الفكرة يف التغيير هو اخلروج عن إطار األسئلة 

املتوقعة واإلجابات النموذجية.
املعضلة:  أبعاد  ملعرفة  كذلك  تصلح  األمور  أولياء  تعليقات 
مناذج  و«أين  جداً«،  ضروري  التعبير  ملوضوعات  مراجعة  »نريد 
األهل  مطالبات  من  وغيرها  األوالد«؟  نحفظ  حتى  االمتحانات 
محاوالت  من  والكثير  النموذجية،  واإلجابات  االمتحانات  بنماذج 

املعلمني إلمدادهم باملطلوب!

احلفظ أسلوب حياة
التدريب الكايف املفتقد للمعلمني، مع جتذر ثقافة احلفظ على 
حساب الفهم والتحصيل بني أولياء األمور واملعلمني وجميعهم منا 
وتعلم يف كنف بيئة احلفظ التعليمية، مع املبالغة يف عدد املناهج 
ومتكن  املعتادة  غير  املعلومات  وكثافة  مادة(   13 إلى  )من خمسة 
الغالبية  من  واملهارات  املعارف  اكتساب  ال  الدرجات  اكتناز  فكرة 
قفزت بعداد الشكاوى املقدمة ملنظومة الشكاوى احلكومية إلى نحو 
14 ألف شكوى يف شهر واحد من مناهج الصف الرابع االبتدائي.

واليوم، يقف طالب وطالبات الصف الرابع االبتدائي يف منافسة 
يرون  الذين  الثانوي  الثالث  الصف  وطالبات  طالب  مع  شرسة 
حق  وسلبوهم  الهلع  سجادة  منهم  سحبوا  وقد  الصغار  أقرانهم 
البعبع  املدرسي، فصار  التعليم  »بعبع«  لـ  واملزمن  األوحد  االنتفاع 

اليوم »بعبعني« بعبع رابعة ابتدائي وبعبع الثانوية العامة.
وبقي طرف يف املعركة، طالب وطالبات الصف الرابع االبتدائي. 
أحمد حامت طالب يف الصف الرابع االبتدائي يقول إنه ال يوجد 
مشكلة يف املناهج التي يدرسها باستثناء الكمية الكبيرة جداً من 
املعلومات، التي يحاول املعلمون أن »يثبتوها يف دماغنا«. لكن زميلته 
روان سالم جتد املناهج صعبة جداً »خصوصاً أن ماما جتد صعوبة 

يف شرحها وحتفيظها لي«.

رابعة ابتدائي..  بعبع كل بيت مصري
ملاذا ثار أولياء األمور ضد طارق شوقي؟.. وخطة الوزير للتهدئة قبل مرحلة احلسم

كشفت الباحثة والكاتبة أمينة 
خيري مستشار وزير التربية 

والتعليم األسبق، عن كواليس 
الصدام بين طارق شوقي وزير 

التعليم وأولياء األمور بسبب 
منهج رابعة ابتدائي، وأكدت 

في دراسة لها نشرها موقع 
االندبندنت، أن رابعة ابتدائي 

خطفت الضوء من الثانوية 
العامة وأصبحت بعبع البيوت 
المصرية وإلى نص الدراسة:  
»أن تقلق األمهات ويصيب 

الهم اآلباء وقت التحاق 
الصغير بمدرسة جيدة في 

مرحلة رياض األطفال أمر وارد. 
وأن تخاف األمهات ويجاملهن 

اآلباء بشيء من الخوف 
ومحاولة بث الطمأنينة في 

نفوسهن حين يتوجه الصغير 
إلى امتحان »الشهادة« األول 

في حياته الدراسية أال وهو 
االبتدائية )الصف السادس 

االبتدائي( أو الشهادة الثانية 
أال وهي »اإلعدادية« )الصف 

الثالث اإلعدادي(، فهذا أمر 
محتمل.

»مالمح املأساة تبلورت بعد أيام من بدء العام الدراسي اجلديد 2021-2022 فال صوت يعلو فوق صوت الصف الرابع ومناهجه

»مّس وزير التربية والتعليم طارق شوقي مقدسات »مناذج األسئلة« و«اإلجابات النموذجية« و«األمثلة االسترشادية« فثارت حالة من الهلع

األطراف الضالعة ترى أنه يجب عدم املساس بثوابت التعليم: احلفظ ومناذج االمتحانات واإلجابات النموذجية«
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اإلصدار الثانى
السنة الثامنة عشرة

3١5
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 ..





0 ديسمبر ٢٠٢١ االثنين العدد ٧6٢
اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

3١8 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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السنة الثامنة عشرة

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني ٣١
لألهلي على منح العبي الفريق األحمر 
راحة سلبية لمدة أسبوع بعد انتهاء 

مباراة سموحة

ارتفاع القيمة السوقية لـ18 العبا باملنتخب الوطنى
املهمة  املواجهة  القدم  لكرة  العاشقة  اجلماهير  تابعت 
نهائى بطولة كأس  ربع  بني منتخبى مصر واألردن،  فى 
العرب املقامة فى الدوحة، وسط طموح كبير من اجلهاز 

الفنى للفراعنة بقيادة كارلوس كيروش لتحقيق اللفب .
القيمة  زيادة  املاضية  القليلة  الساعات  وشهدت 
فى  الفراعنة  منتخب  قائمة  من  العباً   18 لـ  التسويقية 
كأس العرب، وفقا ملوقع ترانسفير ماركت العاملي اخلاص 

بتحديد أسعار الالعبني.
وجاءت الزيادة فى قيمة أسعار العبي املنتخب الوطني 

املتواجدين فى قائمة بطولة كأس العرب كالتالى:
وصلت القيمة التسويقية للحارس محمد الشناوى إلى 3 
ماليني يورو، بينما احلارس محمد صبحى إلى 500 ألف 
يورو، وزميله محمود جاد 400 ألف يورو، بينما بلغت قيمة 
محمود حمدى الونش 2 مليون يورو وأحمد ياسني 500 

ألف يورو ومحمد عبد املنعم 400 ألف يورو.
ألف  و200  مليون  إلى  فتوح  أحمد  قيمة  وصلت  بينما 

يورو، وأكرم توفيق مثله وحمدى فتحى أيضا، بينما جاءت 
ومحمد مجدى  يورو  ألف   500 بواقع  مهند الشني  قيمة 
أفشة 2 مليون و500 ألف يورو، وأحمد رفعت 800 ألف 
يورو وحسني فيصل 400 ألف يورو وأحمد سيد زيزو  2 
مليون يورو و عمر كمال مليون يورو و مصطفى فتحى مثله 
حمدى  مروان  و  يورو  مليون  ونصف   2 محمد شريف  و 
كارلوس  البرتغالي  يبدأ  أن  املنتظر  يورو. ومن  ألف   500
كيروش املدير الفني  ملننتخب مصر املباراة بتشكيل يتكون 
من: يف حراسة املرمى: محمد الشناوي ، والدفاع: أحمد 
فتوح – أحمد ياسني – محمود الونش – عمر كمال عبد 
السولية  عمرو   – فتحي  حمدي  الوسط   ويف  الواحد، 
ومصطفى فتحى أو أحمد سيد زيزو، ويف الهجوم حسني 

فيصل ، محمد شريف - مروان حمدي.
وحرص كيروش على عقد أكثر من جلسة مع الالعبني 
والتي  الصعبة  املنتخبات  من  األردن  منتخب  أن  والتاكيد 
مجموعة  عن  وتأهلت  البطولة  يف  جيدة  بصورة  تؤدي 

تتميز  ،وأنها  وفلسطني  والسعودية  املغرب  معها  صعبة 
باللعب القوي واألداء الرجولي يف امللعب ، وطالبهم بعدم 
تعجل الفوز إلي جانب توزيعه لبعض مباريات األردن والتي 

مت حتليل أداءهم من قبل اجلهاز املعاون.
فى  الفاصلة  للمباراة  تأهله  مصر  منتخب  حسم  وقد 
مشوار التصفيات املؤهلة لكأس العالم 2022، قبل أسابيع 

من انطالق منافسات بطولة كأس العرب.
وأعلن فيفا تصنيف املنتخبات العشرة التى تأهلت، وجاء 
فى التصنيف األول منتخبات املغرب والسنغال واجلزائر 
مصر  الثانى  التصنيف  فى  جاء  بينما  ونيجيريا،  وتونس 

والكونغو الدميقراطية وغانا والكاميرون ومالى.
وفقا  املقبل  يناير  فى  القرعة  جترى  أن  املنتظر  ومن 

لتصنيف املنتخبات اإلفريقية فى ديسمبر.
وتصدرها  العرب  كأس  بطولة  فى  الفراعنة  تألق 
املجموعة الرابعة، واالقتراب من حسم التأهل للدور نصف 
والتى  الليلة  مباراة  فى  األردن  على  التغلب  حال  النهائى 

جتمع بينهما فى الدور ربع النهائى، دفع البعض للتساؤل 
حول مدى تأثير هذه النتائج على تصنيف الفراعنة.

ومن جانبه، قال عبداملنعم شطة، املدير الفنى السابق 
العرب  كأس  إن  »كاف«،  القدم  لكرة  اإلفريقى  لالحتاد 
رغم أنها تابعة لالحتاد الدولى لكرة القدم »فيفا« ولكنها 
معها  التعامل  ويتم  الدولية  األجندة  خارج  ودية  مباريات 
التصنيف  على هذا األساس، ولن تكون مؤثرة فى تغيير 
ألن الفائز بها لن يزيد على 10 نقاط فى جميع مباريات 
فى  خاضها  التى  املباريات  بحسب  مباريات  البطولة 

البطولة.
وأضاف شطة بنسبة كبيرة لن يتغير التصنيف، وسيظل 
املنتخبات  لترتيب  وفقا  القرعة  إجراء  وسيتم  هو  كما 
اخلامس  املركز  فى  تأتى  نيجيريا  أن  العشرة، خصوصا 
السادس  املركز  فى  مصر  بينما  نقطة،   1478 برصيد 
ولن  نقطة   31 الفارق  أن  يعنى  ما  نقطة،   1447 برصيد 

يتغير الوضع فى مباريات كأس العرب.

موسيمانى يواصل تهديد األهلى بالهروب  كارتيرون مينح  بدالء 
الزمالك فرص للمشاركة 

أزمة فى هجوم مونتيري قبل مواجهة األهلي يف كأس العالم لألندية

واصل اجلنوب إفريقي بيتسو موسيماني املدير الفني 
املثيرة  تصريحاته  األهلي،  بالنادي  األول  الكرة  لفريق 

للجدل التي يطلقها من حني إلى آخر إلعالم بلده.
موسيماني عقده ينتهي مع النادي األهلي آخر املوسم 

اجلاري وينتظر جتديده بفارغ الصبر.
األهلي  مع  البطوالت  من  العديد  موسيماني  وحقق 
وأهمها لقبي دوري أبطال إفريقيا املوسمني املاضي وقبل 
املاضي وتوج بالسوبر اإلفريقي وحصل على املركز الثالث 

يف كأس العالم لألندية إلى جانب بطولة كأس مصر.
ويريد املدرب اجلنوب إفريقي جتديد عقده مع األهلي 
بعد هذه النجاحات ويف ظل عدم تعرضه ألي خسارة يف 
بطولة الدوري املصري هذا املوسم حيث يتصدر املسابقة 

بالعالمة الكاملة.
ونرصد يف السطور التالية تصريحات موسيماني املثيرة 
للجدل يف الفترة األخيرة والتي أطلقها للصحافة اجلنوب 

إفريقية..
بداية تصريحاته املثيرة للجدل كانت يف حوار مع شبكة 
 »Zoom« تطبيق عبر  إفريقية  اجلنوب   »City Press«

عندما وجه شبه تهديد للنادي األهلي.
وقال موسيماني: »يجب أن يحسم األهلي قراره بشأن 
إذا كانوا أحببوا عملي مع الفريق أم ال، ال ميكنك االنتظار 
حتى نهاية املوسم، ألن النادي يعرف بالفعل املدرب الذي 
يقود الفريق، خاصة وأننا عملنا بجهد كبير وقدمنا عًمال 

جيًدا«.

وأكمل: »اخلليج يعرفني، إذا لم يطرأ شيء جديد، فلن 
أبقى بدون وظيفة، لكن سيكون من اجليد البقاء يف أكبر 
ناٍد يف الشرق األوسط، ميكنك االنتقال إلى أندية أخرى 

وأحياًنا ميكنك احلصول على املزيد من املال«.
تدربه  الذي  النادي  وتاريخ  اسم  »بالطبع،  وتابع: 
األندية  مع  تفوز  أن  املثير  من  الفارق،  يحدث  بالفعل 

الكبيرة«.
وأضاف: »عندما مت انتخاب بيبو كرئيس للنادي األهلي 
كان الفريق لم يفز ببطولة دوري أبطال إفريقيا منذ فترة، 
ولكنه أنهى واليته األولى بشكل جيد للغاية وفزنا بخمسة 
من  الدولية  املنافسات  إلى  عدنا  كما  اآلن،  حتى  ألقاب 
يف  الثانية  للمرة  وسنشارك  لألندية  العالم  كأس  خالل 

الفترة املقبلة«.
وأردف: »حتدث عني بشكل جيد على شاشة التلفزيون 
)لقاء أون تامي سبورت(، قائاًل إنني استحق عقًدا جديًدا، 

فهذا هو رأيه الذي عبر عنه أمام الرأي العام«.
الوسط  يف  كثيرا  اجلدل  أثارت  التصريحات  هذه 
احلمراء  للقلعة  تهديًدا  البعض  اعتبرها  حيث  األهالوي 
أي  يف  يرحل  وقد  يعرفه  اخلليج  إن  قال  عندما  خاصة 

وقت.
اإلعالم  لوسائل  تصريحات  يف  مجددا  خرج  وبعدها 
 :»CAPETALK« إذاعة  لـ  وقال  إفريقية  اجلنوب 
واألشخاص  لعائلتك،  اجليدة  بالوظيفة  ليس  »التدريب 
املقربني منك، خاصة عندما ال تسير األمور على ما يرام، 

أكون  أن  يجب  يرام،  ما  على  األمور  تسير  عندما  وحتى 
صادًقا فهذا ليس جيًدا لصحتك ولكن يجب أن يقوم بهذه 

الوظيفة شخًصا ما«.
إعطاء  مثل  إنها  صعبة،  مهمة  »التدريب  وأضاف: 
ربح،  يحقق  أن  منه  ويطلب  لالستثمار  املال  ما  شخًصا 
أيام، تخيل  أو كل ثالثة  نتائجك كل أسبوع  يرى  اجلميع 
أنك تدير شركة وكل 3 أيام يعرف اجلمهور ما إذا كنت قد 

أبليت بالًء حسًنا أم ال«.
وتابع: »لقد حصلت على بعض األموال اجليدة عندما 
مع جومو  لعبت  أنني  من  الرغم  على  التدريب  بدأت يف 
كوزموس وأورالندو بايريتس وكذلك يف اليونان، كمدربني 
عاًما  العمر، سأبلغ 57  بسبب  املال  أجل  نعمل من  نحن 

ويجب أن أنظر للمستقبل«.
يف  كنت  أن  منذ  األموال  ندخر  كنا  »لقد  وواصل: 
األموال  ادخار  املهم  من  ليس  إفريقيا، يف مصر،  جنوب 
ولدي  إفريقيا  جنوب  يف  جيد  بعمل  قمت  بالفعل  ألنني 
التي  العقارات  بعض  بها،  قمت  التي  االستثمارات  بعض 
اشتريتها، حتى أمتكن من احلفاظ على مستوى معيشتي 

بعد اعتزال التدريب«
ورغم تأكيده بأنه ال يحتاج املال حالًيا يف مصر، إال أن 
البعض تخوف من الكلمات السابقة وأثار القلق بأنه رمبا 
يريد تأمني مستقبله وأن عمله مع األهلي هدفه الربح أوال 
بتجديد  الكبير  إحلاحه  مع  للكيان، خاصة  وليس عشًقا 

عقده وعدم االنتظار لنهاية املوسم.

الفنى  املدير  كارتيرون  باتريس  الفرنسى  منح 
لفريق الكرة األول بنادى الزمالك، الالعبني البدالء 
فرصة للمشاركة فى املباراة الودية التى اقيمت أمام 
األبيض  الفارس  استعداد  إطار  فى  الترسانة  فريق 
الستئناف مسابقة الدورى املمتاز بعد انتهاء التوقف 
كأس  بطولة  فى  الوطنى  املنتخب  مشاركة  بسبب 

العرب املقامة حالًيا فى قطر.
أمثال  البدالء  أنه سيمنح  كارتيرون لالعبني  وأكد 
أمين حفنى ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا 
يتم  حتى  الترسانة  ودية  فى  للمشاركة  أكبر  فرصة 

جتهيزهم بشكل أفضل للفترة املقبلة.
العودة  فرصة  استغالل  إلى  حفنى  أمين  ويسعى 
استقر  بعدما  مجددا  البيضاء  القلعة  فى  للتألق 
على  الفني  املدير  كارتيرون،  باتريس  الفرنسي 
مركز  يف  أوباما  ليوسف  بديال  ليكون  به  االستعانة 

صانع األلعاب يف املباريات املقبلة.
دكة  على  االستراتيجي  البديل  حفني  وسيكون 
استغالل  يتم  أن  الزمالك، على  مباريات  البدالء يف 
اللعب،  صناعة  مركز  يف  مهارته 
لسيناريوهات  وفقا  به  الدفع  ويتم 
أمين  كارتيرون،  ووعد  املباريات. 
واملشاركة  الظهور  بفرصة  حفنى، 
مع الفريق خالل املرحلة املقبلة، 
يبذل  الالعب  أن  خاصة 
قصارى جهده فى التدريبات 

من أجل تلك الفرصة.
ألمين  كارتيرون  وأكد 
ضمن  سيكون  أنه  حفنى 
املرحلة  فى  الفنية  حساباته 
ستشهد  أنها  خاصة  املقبلة، 
الذى  األمر  مباريات،  ضغط 
خلدمات  حاجة  فى  سيجعله 
حفنى  أمين  وميتلك  العب.  كل 
مهارات قوية متكنه من الوصول 
الفارق،  وصناعة  املرمى  إلى 
فضال عن أنه يقدم عروض فى 
اجلماهير  لقلوب  تصل  امللعب 

البيضاء.

مهاجم  رحيل  إمكانية  عن  صحفية  تقارير  كشفت 
الفريق األول لكرة القدم بنادي مونتيري، جويل كامبل، 
كأس  بطولة  من  الثاني  الدور  يف  األهلي  مواجهة  قبل 

العالم لألندية 2021 يف اإلمارات.
على   2022 فبراير   5 يوم  ومونتيري  األهلي  ويلتقي 
السادسة  الساعة  متام  يف  زايد«  بن  »محمد  ملعب 

»القاهرة«. بتوقيت  والنصف عصًرا 

املحتمل  من  املكسيك،  يف   »ESPN« شبكة  وبحسب 
أن يرحل كامبل عن مونتيري بسبب عدم دخوله خطط 
الفترة األخيرة مع اقتراب  املدرب، خافيير أجيري، يف 

عقده من االنتهاء يف يونيو 2022.
كامبل سيكون أول الضحايا لدى أجيري بسبب أدائه 
املكسيكي  الفريق  وسيبحث  مونتيري،  مع  الضعيف 
ليون  من  اإلعارة  فترة  انتهاء  قبل  حتى  له  بديل  عن 

املكسيكي. شارك الكوستاريكي الدولي مع مونتيري يف 
15 مباراة بإجمالي 568 دقيقة، لكنه فشل يف تسجيل 

األهداف.
آخر  فريق  إلى  االنتقال  إما  خياريان،  كامبل  أمام 
األمريكي،  الدوري  إلى  يرحل  أو  املكسيكي  الدوري  يف 
الذي  ليون  نادي  خالل  من  إال  ذلك  يفعل  لن  ولكن 

ميتلك عقده حتى يونيو 2023.

منظمة الصحة العاملية توجه رسالة 
إلى محمد صالح بعد تصريحات لقاح كورونا

الفريق األول  الشكر جلناح  العاملية  وجهت منظمة الصحة 
لكرة القدم بنادي ليفربول ومنتخب مصر، محمد صالح، بعد 
كورونا  فيروس  لقاح  على  احلصول  إلزامية  عن  تصريحاته 

املستجد، كوفيد 19.
لقائه  يف  كورونا  فيروس  لقاح  عن  صالح  محمد  وحتدث 
التلفزيوني مع شبكة »إم بي سي مصر« مع اإلعالمي، عمرو 

أديب، وقال: »ال ميكن النقاش يف هذا األمر، األطباء لديهم 
اخلبرة الكافية ملعرفة إذا كان اللقاح مفيًدا أم ال ولذلك كان 

من املهم أن أحصل عليه«.
وتابع: »فهم يعرفون أفضل منا إذا كان اللقاح فَعااًل أم ال، 
هذه  مررت  ملاذا  القدم  كرة  يف  كالعبني  يناقشونا  ال  مثلما 
الصحة  ملنظمة  العام  املدير  وكتب  الطريقة؟!«.  بتلك  الكرة 

العاملية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عبر حسابه الرسمي 
على موقع التواصل االجتماعي »تويتر« وعلق على تصريحات 
كلماتك  على  محمد صالح  »شكًرا  وقال:  املصري،  الفرعون 

ودعمك، تعمل اللقاحات على إنقاذ األرواح«.
وأمت: »نأمل أن يتعاون العالم مًعا لتطعيم األشخاص األكثر 

عرضة للخطر يف أي مكان خاصة من فيروس كورونا«.



1 ديسمبر ٢٠٢١ االثنين العدد ٧6٢
اإلصدار الثانى

السنة الثامنة عشرة

3١0 نجوم وحكايات

بعقد  كيف،  كاترينا  بولييود  نجمة  احتفلت 
كــوشــال،  فيكى  الــنــجــم  مــن  رســمــيــا  قــرانــهــا 

واألصدقاء.   األهل  من  عدد  بحضور 
وخــطــفــت كــاتــريــنــا، األنــظــار إلــيــهــا خــال 
الساحرة،  بإطالتها  الــقــران  عقد  مراسم 
والــتــى تــألــقــت فــيــهــا بــالــمــابــس الــتــراثــيــة 
 33 ــغ  ــل ــب ــع كـــوشـــال، والـــــذى ي ــة مـ ــدي ــن ــه ال
 Six Senses Fort« منتجع  فــى  عــامــا، 
وشاركت  راجهستان.  بوالية   ،»Barwara
منصات  عبر  جمهورهما  وكــوشــال  كاترينا 
القران،  عقد  بصور  االجتماعى  التواصل 
الحب  »فقط  الصور:  على  منهما  كل  وعلق 
إلى هذه  أوصلنا  ما  قلوبنا هو  واالمتنان فى 

ومباركاتكم  محبتكم  كــل  نطلب  اللحظة.. 
معا«. الجديدة  الرحلة  هذه  نبدأ  ونحن 

وكوشال كاترينا  لـ  عالمية  مراسم   
ــران عــديــد مـــن نــجــوم  ــقـ حــضــر عــقــد الـ
ــاران جوهر وفــرح  ك أبــرزهــم  كــان  بــولــيــوود، 
خان  وكابير  مالهوترا،  وســيــدهــارت  خــان، 
دوبيا،  ونيها  واج  وشــارفــارى  ماتور  ومينى 
الــفــن.   مشاهير  آخــر  عــدد  ــى  إل بــاإلضــافــة 
وكــوشــال  كــاتــريــنــا  تحتفل  أن  الــمــقــرر  ومــن 
ويتم  الجارى،  الشهر  نهاية  زفافهما  بحفل 
لنجمة  عالمية  زفاف  لمراسم  التحضير  اآلن 
الفن.  نجوم  من  كبير  عدد  بمشاركة  بوليوود 

وكوشال كاترينا  حب  قصة   
ــة، أن  ــدي ــن ــه ــعــض الــصــحــف ال ــرت ب ــ وذكـ
كوشال،  مع  حب  عاقة  فى  دخلت  كاترينا 
خــال تــواجــدهــمــا فــى إحـــدى االحــتــفــاالت 
كوشال  تظاهر  حينما   ،2019 عــام  الفنية 
الجميع  أمام  كيف  كاترينا  من  الزواج  بطلب 
ــاء تــقــديــم فــقــرة غــنــائــيــة، ثــم بــعــد ذلــك  ــن أث
فى  تواجدهما  المصورين  عدسات  رصدت 
الصحف  وأوضــحــت  معا  مناسبة  مــن  أكثر 
بعد  كوشال،  مع  عاقتها  بدأت  كاترينا  أن 
الــنــجــم سلمان  مــن  ــا  زواجــه مــشــروع  فــشــل 
العديد  قدم  كوشال،  فيكى  أن  يذكر  خــان. 
جوائز  على  وحــصــل  الناجحة  األفـــام  مــن 

انضم   2019 عام  وفى  التمثيلية،  أدواره  عن 
مجلة  فى  المؤثرين  المشاهير  قائمة  إلــى 

الهندية. فوربس 

القران  عقد  تصوير  منع 
الهندية،  اإلعام  وسائل  نقلت  ما  وحسب 
ــأن ضـــيـــوف حــفــل عــقــد قــــران كــاتــريــنــا  ــ ف
لقواعد  خضعوا  قــد  كــوشــال  وفيكى  كيف 
منع  ابرزها  كان  الحضور،  أجل  من  صارمة 
المحمولة،  الهواتف  إحضار  ومنع  التصوير، 
التواصل  مواقع  على  الصور  تنتشر  ال  حتى 
التى  الــرســمــيــة  الــصــور  االجــتــمــاعــى ســوى 

الثنائى. يشاركها 

المهرجانات حمو  الفنان هانى شاكر، على غناء مؤدى  علق 
على  غيور  أنــه  مؤكدا  الماضية،  الفترة  السعودية  فى  بيكا 

الوطن.
 وشدد هانى شاكر، فى تصريحات تلفزيونية، علة عدم قبول 
مؤدى المهرجانات حمو بيكا فى اختبارات نقابة الموسيقيين، 
أو  قبل  بيكا  وبين  بينه  أى مشاكل شخصية  مؤكدا عدم وجود 

بعد فشله فى االختبارات.
يغني،  بيعرف  إنه مش  ومشكلته  بالعافية،  »الفن مش  وقال: 
ومن  ويــقــدم،  تانى  يدخل  للنقابة  سنة  بعد  يقدم  عايز  ولــو 
الواضح إنه لما دخل اللجنة لوحده معرفش يقنع اللجنة ومش 

نوتة«. يغنى  بيعرف 
وأضاف نقيب المهن الموسيقية: »لو عندى سلطة أمنع حمو 

أفضل  وبحب  السعودية عشان بحب مصر  الغناء فى  بيكا من 
حاجة تطلع بره، وطبعا أنا غيور على بلدي«. وفى وقت سابق، 
علق الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، على مهرجان 

التواصل االجتماعى. انتشر على مواقع  الذى  »شيماء«، 
بعض  هناك  أنه  له،  تلفزيونية  تصريحات  فى  شاكر،  وقال 
أن  مؤكدا  سلم«،  »بير  وتعتبر  مؤخًرا  صــدرت  التى  األغانى 

الموسيقية ليست ضد مؤدى األغنية. المهن  نقابة 
للحصول على رخصة  انضمام مغنى مهرجان »شيماء«  وعن 
مستوفاة  أوراقه  وكانت  للنقابة  تقدم  لو  إنه  قال  النقابة،  من 
ــارب يــكــون صــوتــه حلو  ــه، مــردفــا: »يـ ونــجــح فــأهــا وســهــا ب
تانى  حاجة  على  يدور  نخليه  سليم عشان  ورقه  يغنى  وبيعرف 

البطة«. غير 

الزوجية كاترينا نجمة بوليوود تدخل عش 

هانى شاكر يعلق على غناء حمو بيكا فى السعودية

موقع  على  الرسمى  حسابها  عبر  ومتابعيها  جمهورها  عزالدين،  مى  النجمة  شاركت 
»إنستجرام« صورتها بالحجاب. 

واستعانت عزالدين، بصورة من كواليس مسلسلها »رسائل« والتى ظهرت فيها بالحجاب، 
وعلقت عليها قائلة: »جمعة مباركة«. 

لها عبر حسابها وهى تقوم  وكانت مى عزالدين، شاركت جمهورها مؤخرا بفيديو جديد 
بشرح وصفة طبخ جديدة.

أى  إمبارح  »إنتاج  قائلة:  الفيديو  على  وعلقت  الطبخ  فى  مهاراتها  عزالدين،  واستعرضت 
خدمة هوايتى التانية«. 

يذكر أن مى عزالدين، عرض لها مؤخرا مسلسل »خيط حرير«، وشاركها البطولة كل من 
بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان،  ونيقوال معوض وسوسن  محمود عبدالمغنى 
صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، ووالء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد 
صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم 

سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.
بينما عرض لها مسلسل »رسايل« عام 2018، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، 
وإخراج إبراهيم فخر، وشارك فى بطولته كل من خالد سليم، ورامز أمير، وأحمد سعيد عبد 
الغنى، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحسن منصور، وأحمد حاتم، والعديد من الوجوه الجديدة.

سر حجاب
مى عز الدين 

17 عرضا  التجريبى، مشاركة  للمسرح  الدولى  القاهرة  لمهرجان  المنظمة  اإلدارة  أعلنت 
من  العديد  إقامة  فى  دولــة   38 مشاركة  بجانب  مصر،  جانب  إلى  دولــة   13 من  مسرحيا 

الفعاليات ضمن الدورة الـ 28 من المهرجان.
الفترة من  الراحل فوزى فهمى، فى  الدكتور  باسم  المهرجان  العام من  دورة هذا  وتنطلق 

14 إلى 19 ديسمبر الجارى، على مسرح البالون بالعجوزة.
12 عرضا دوليا ما بين أجنبى  الدورة تشهد مشاركة  المهرجان أن هذه  إدارة  وأوضحت 
وأوكرانيا  وإندونيسيا  واليونان  ألمانيا  مــن:  للمهرجان،  الرسمية  المسابقة  فى  وعربى 
وانجلترا واإلمارات والسعودية والسودان وتونس والكويت وفلسطين والبحرين، بينما يشارك 
من مصر عرضان فقط فى المسابقة وهما »ديفيليه-19« للمخرج وليد عونى ومن إنتاج دار 
األوبرا المصرية، و«الجوزاء« إخراج سمير نصرى، ومن إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما تعرض على هامش المهرجان مسرحيتان هما »حبترونكس« للمخرج عزت إسماعيل، 
فرقة  إنتاج  من  مرسى،  جمال  محمود  للمخرج  البقع«  من  للتخلص  المضمونة  و«الطريقة 
.»jane the brave« أبيض وأسود، وضيف شرف المهرجان العرض المسرحى السويسرى

285 عرضا دوليا، وجرت مشاهدة  لها  العام تقدم  المهرجان هذا  بالذكر أن دورة  جدير 
167 عرضا من قبل لجنة مشاهدة العروض األجنبية، وتأهل منها 12 عرضا، بينما شاهدت 
المسابقة  لتمثيل مصر فى  118 عرضا تأهل منها عرضان  العروض المصرية  لجنة اختيار 

الرسمية.

أطــلــقــت الــفــنــانــة هــنــا ابــنــة الــفــنــان الــراحــل 
أغــنــيــاتــهــا عــبــر قناتها  أولـــى  يــســرى،  إبــراهــيــم 
جامدة  »خليكى  بعنوان  »يوتيوب«،  موقع  على 

- بلوك«.
ــادى مــحــســن ومــهــا  ــ ــن كــلــمــات شـ األغـــنـــيـــة مـ
إلهامى  يسرى، وألحان شادى محسن، وتوزيع 

دهيمة وأحمد حسام، وإخراج نضال هانى. 
األغنية: كلمات  وتقول 

»خــلــيــكــى جـــامـــدة لـــو اتــخــدعــتــى فـــى الــلــى 
إنه حبك كنتى فاكرة 

ــكـــى جـــــامـــــدة وقــــــــوى قـــلـــبـــك بــعــقــلــك  ــيـ ــلـ خـ
ضعفك وارفضى 

أنك  واألهــم  حياتك  عيشى  جامدة  خليكى 
نفسك تحبى 

نضحك  نفتكرها  ذكرى  هيبقى  ده  كل  بكره 

يال بلوك بلوك
عـــن األغــنــيــة تــقــول هــنــا، إنــهــا ســتــصــدر كل 
فـــتـــرة أغــنــيــة مـــنـــفـــردة ألنــــه لـــم يــعــد لــألــبــوم 
ــد يــظــلــم  ــوقـــت الـــحـــالـــى، مــمــا قـ ــى الـ أهــمــيــة فـ
أغــانــى عــلــى حــســاب أغــانــى، لــذا قـــررت إصــدار 
أغــنــيــة كـــل فــتــرة يــتــم الــتــركــيــز عــلــيــهــا لــتــأخــذ 

والمشاهدة. اإلستماع  من  حظها 
ــافـــت بـــأن األغــنــيــة فــكــرة والــدتــهــا مها  وأضـ
الفكرة ألنها أخذت فترة بعد  يسرى، وجائتها 
إطــالقــهــا كــوفــر »بــنــت الــجــيــران« كــانــت تبحث 
هنا  ومـــن  الــبــنــات،  تــحــبــهــا  حقيقية  تــيــمــة  عــن 
جائت الفكرة لوالدتها من نصائحها لها ومن 
قوية  تصبح  أن  للفتاة  ودعــوة  الفتيات  حديث 
هام  شئ  وهــو  الحياة  وتحب  نفسها  تحب  وأن 

الفتيات منذ صغرهن. أن تدركه  يجب 

وأوضــــحــــت: »كـــتـــب نـــصـــف كـــلـــمـــات األغــنــيــة 
والــدتــى مــهــا، والــنــصــف األخــر شــادى محسن، 

للفكرة«. تحمسه  بعد  أكملها  الذى 
وتابعت بأن األغنية تشبهها وتشبه الفتيات 
فـــى عــمــرهــا، ونـــفـــت أن تـــكـــون مــتــمــردة لــكــنــهــا 
تــربــت أن تــكــون قــويــة وتــحــلــم أن تــكــون ســبــًبــا 
قوية  الفتيات  تكون  أن  ودعم  لتحفيز  صغيًرا 
يؤثر  شــئ  تجعل  وآال  وحياتها  نفسها  وتــحــب 
فيها ويجعلها ضعيفة، وهى تؤمن أن الفتيات 
ــدر جــمــالــهــا ورقــتــهــا وفــضــلــت أن  ــًدا قـ قــويــة جــ

الفن. تكون رسالتها لهن من خالل 
ــر، انــتــهــت هــنــا مـــؤخـــًرا من  عــلــى صــعــيــد آخــ
أحمد  المخرج  مع  »ثمانية«  مسلسل  تصوير 
الشيخ، ويشارك فى  أل  تركى  وتأليف  مدحت، 

النجوم.  كبير من  بطولته عدد 

17 عرضا مسرحيا من 14 دولة فى 
التجريبى للمسرح  القاهرة  مهرجان 

»خليكى جامدة« أحدث أغانى هنا
إبراهيم يسرى الراحل  ابنة 
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العيون الساهرة إشراف عام:  جمال الدالى

نجحت سرعة إنتقال أجهزة وزارة الداخلية 
لمكان حادث الشيخ زايد فى تحديد وضبط 
مرتكب الحادث خالل ساعتين

حمالت مكبرة ألفرع جهاز حماية املستهلك اإلقليمية بجميع املحافظات
 .. المواطنين  وحماية  األسواق  لضبط 

]٢:١٣ م، ١١/١٢/٢٠٢١[ محمد صالح موجز: 
اإلقليمية  المستهلك  حماية  جهاز  أفــرع  شنت 
حمالت مكثفة على مدار األسبوع الماضى بلغت 
9١ حملة فى ١8 محافظة خالل الفترة من ٢6 
باإلشتراك مع  نوفمبر وحتى ٢ ديسمبر ٢٠٢١، 
التموين  مديريات  مثل  الرقابية  الجهات  جميع 
وإدارات  الصحة  ومديريات  التموين  ومباحث 
وذلــك  اإلداريــــة  والــرقــابــة  الصيدلى  التفتيش 
إستمراراً لدور جهاز حماية المستهلك فى ضبط 

األسواق وحماية المستهلكين
وأكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز 
حماية المستهلك أن الحمالت التفتيشية تمثل فى 
للتجارالمتالعبين فى  إستباقية  ضربات  توجيه 
األسواق حيث أسفرت تلك الحمالت عن تحرير 
٣١٠ محضرحيث تم ضبط مصنع لألجبان يقوم 
لإلستهالك  وغير صالحة  فاسدة  ألبان  بتجميع 
ألبان به حشرات كما  اآلدمى بداخله واحد طن 
بالتأمين  خاصة  دوائية  عبوة   ٣٠٠٠ ضبط  تم 
الصحى ووزارة الصحة وذلك بأحد الصيدليات 
، كما تم تحرير ٢9 محضر  ومنتهية الصالحية 
والمخابز  الــتــجــاريــة  المنشآت  مــن  عــدد  ضــد 
اإلعالن  عدم  منها  المخالفات  من  عدد  لضبط 
الصحية  اإلشتراطات  توافر  وعدم  األسعار  عن 
بمحافظة  وذلك  الصالحية  منتهية  وضبط سلع 

المنيا
مضيفاً أن فرع الجهاز بأسيوط قام بضبط ١9 
طن أرز بها تزوير فى تاريخ اإلنتاج والصالحية 
الشكائر  على  يوجد  حيث  الحقيقة  على خالف 
إثنان تاريخ إنتاج أحدهما واضح واآلخر تم محوه 
ومخالف للمواصفات القياسية المصرية كما تم 
ضبط كمية من الملح مجهول المصدر وكمية من 
المستوردة  السيارات  وزيــوت  المهربة  السجائر 
ما  أو  على مصدرها  داله  فواتير  بدون  جميعها 
كمية  وكذلك ضبط  عنها  الجمارك  سداد  يفيد 
منتهية  الغذائية  المواد  من  وكمية  اللحوم  من 

الصالحية
مع  بالتنسيق  قام  بالبحيرة  الجهاز  فرع  أما   
جميع الجهات المعنية ، بضبط مصنع لألجبان 
باإلشتراطات  وغيرملتزم  ترخيص  بــدون  يعمل 
ملح  و١٠٠٠  طــن   4 على  والتحفظ  الصحية 
كيلو جرام لبن مجهولين المصدر كما تم ضبط 
أحد محالت  داخل  فواتير  بدون  ٣ طن أعالف 

األعالف و١.5 طن جبنه موتزريال غير صالحة 
المواد  مخازن  أحد  داخــل  اآلدمــى  لإلستخدام 
الغذائية، وكذلك ضبط كمية من اللحوم منتهية 
الصالحية وتم تحرير ١٣ محضر ضد عدد من 
إدارة  مجلس  قرار  لمخالفة  السيارات  معارض 
جهاز حماية المستهلك، وتحرير 5 محاضر لعدد 
الجاهزة  والمالبس  ماركت  السوبر  محالت  من 
وعدم  األسعار  عن  اإلعــالن  لعدم  والمفروشات 
وعدم  اإلستبدال  واإلسترجاع  سياسة  تطبيق 

إصدار فواتير قانونية
وقام فرع الجهاز بسوهاج بضبط مركزا للعالج 
على  والتحفظ  ترخيص  بــدون  يعمل  الطبيعى 
كمية من األدوية والسرنجات وكاسات الحجامة 
األكسجين  نــســبــة  وقــيــاس  الــضــغــط  وأجـــهـــزة 
ومحاليل وماسكات ، وكذلك ضبط أحد مراكز 
الغير  المبتسرين  واألطفال  الحضانات  رعاية 
غير  األدويــة  من  كمية  على  والتحفظ  مرخصة 
مصرح بها ومجهولة المصدر ، كما تم تحرير ١١ 

محضر لعدد من
المحالت التجارية وذلك إلقامة أوكازيون دون 
اإلعالن  وعدم  المختصة  الجهات  من  ترخيص 
عن األسعار ، وضبط عدد ١٢ معرض سيارات 
لمخالفة قرار مجلس إدارة الجهاز وعدم اإلعالن 

عن األسعار والمواصفات.
وكشف أن فرع الجهاز ببورسعيد قام بعدد من 
وتمكن  ودمياط   بورسعيد  بمحافظتى  الحمالت 
األرز  من  كبيرة  وكمية  زيت  طن  ربع  من ضبط 
مجهولين المصدر بأحد سيارات النقل وكمية من 
الصالحية،  منتهية  والدواجن  اللحوم  مصنعات 
ســيــارات  لمعارض  محاضر   ٣ تحرير  تــم  كما 
والمواصفات  األسعار  عن  اإلعــالن  لعدم  وذلك 
الجهازوتواصل  إدارة  مجلس  لقرار  بالمخالفة 
المكثفة  جــهــودهــا  المستهلك  حــمــايــة  أجــهــزة 
األسواق  لضبط  الجمهورية  محافظات  بمختلف 

وكشف قضايا الفساد الغذائى والتجارى .
وأيضاً ضبط أحد الفنادق ومجموعة مطاعم 
كبرى تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة
قام   ، باإلسكندرية  الجهاز  فــرع  أن  وأضــاف 
بدون  يعمل  ومركز طبى  بغلق عدد ٢ مستشفى 
علي  والتحفظ  المختصة  الجهات  من  ترخيص 
5٢ صنف دوائى ، وضبط 5 معارض للسيارات 
لعدم إلتزامهم بتطبيق قرار مجلس إدارة الجهاز 

الخاصة  والمواصفات  األســعــار  عــن  بــاإلعــالن 
بالسيارات ، وكذلك تم تحرير ٣٣ محضر لعدد 
من المحالت التجارية متنوعة النشاط التجارى 
وذلك لعدم اإللتزام باإلعالن عن األسعار وعرض 
تجارى  نشاط  ومــزاولــة  المصدر  مجهولة  سلع 
بدون ترخيص ، باإلضافة إلى قيام فرع المنوفية 
ودجــاج غير صالحه  لحوم  ، بضبط نصف طن 
الــخــواص  فــى  تغير  وبــهــا  اآلدمـــى  لإلستهالك 
والمكرونة  التونة  مــن  كمية  وضبط  الطبيعية 
أحد  ضــد  محضر  وتحرير  المصدر،  مجهولة 
محالت الجزارة وذلك لذبح لحوم خارج المجازر 

الحكومية
ــدى  ــة قــــام بــضــبــط إحـ ــي ــشــرق ــى فــــرع ال  فـ
بــوزارة  مسجلة  غير  ــة  أدوي لحيازة  الصيدليات 
الصحة ومجهولة المصدر وأدوية مخدرة مدرجة 
جدول أول وثالث وغير مسجلة بدفتر المخدرات، 
التجميد  ثالجات  إحــدى  ضد  محضر  وتحرير 
من  كمية  وضبط  المصدر  مجهولة  سلع  لحيازة 
لحوم الدجاج غير صالحة لإلستهالك اآلدمى ، 
باإلضافة إلى تحرير ٣ محاضر لعدد من محالت 
الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية ، وأيضاً 

المصدر  مجهول  السكر  من  ونصف  ضبط طن 
وتحرير ٣9 محضر لعدد من المحالت التجارية 
ترخيص  ــدون  ب منشأه  إلدارة  ــك  وذل والمخابز 
اإلعالن  وعــدم  المعلن  السعر  من  بأزيد  والبيع 
عن األسعار ، كما قام فرع اإلسماعلية ، بضبط 
المواد  مخازن  بأحد  الغذائية  المواد  من  كمية 
الغذائية والسوبر ماركت، وتم تحرير ٣٣ محضر 
ضد عدد من المحالت التجارية متنوعة النشاط 

التجارى وذلك لضبط عدد من
األسعار  عن  اإلعــالن  عــدم  منها  المخالفات 
وعدم حمل شهادة صحية ومزاولة نشاط تجارى 
المعلن،  السعر  من  بأزيد  والبيع  ترخيص  بدون 
مجهولة  المهربة  السجائر  مــن  كمية  وضــبــط 

المصدر.
كما قام فرع الجهاز بكفر الشيخ بضبط 5.٢ 
طن ملح و ٢ طن لبن بودرة و5٠ طن زيت نخيل 
بأحد سيارات النقل مجهولين المصدروالتحفظ 
على ٣٢٠ كيلو جرام سمان بأحد المجازر لعدم 
وكذلك  البيطرى  الــطــب  ــراف  إشـ تحت  الــذبــح 
المجازر  أحــد  ضد  المحاضر  من  عــدد  تحرير 
ترخيص وضبط ٣ طن هياكل  بدون  تعمل  التى 

فراخ إلستخدام عالمة  كيلو جرام  و ٢٠٠  فراخ 
تجارية غير مسجلة ، وفى فرع قنا ، تم تحرير١7 
التجارية  والمنشآت  المحالت  من  لعدد  محضر 
لضبط عدد من المخالفات منها بيع سلع منتهية 
الصالحية وذبح خارج المجازر الحكومية ونقص 
اإلشتراطات الصحية ، وضبط كمية من الفراخ 

واللحوم منتهية الصالحية.
وكذلك قام فرع الجهاز بالفيوم بضبط منشآت 
طبية تعمل بدون ترخيص وبدون إتباع سياسات 
للنفايات،  األمن  الفصل  وعدم  العدوى  مكافحة 
المنشآت  من  تحرير ٢7 محضر ضد عدد  وتم 
التجارية متنوعة النشاط التجارى وذلك لضبط 

عدد من
األسعار  عن  اإلعــالن  عــدم  منها  المخالفات 
بــاإلشــتــراطــات الصحية وعــدم  ــتــزام  اإلل وعــدم 
ــرع بنى  ــام فـ ــيــر قــانــونــيــة كــمــا قـ إصــــدار فــوات
ومعملين  تمريض  أكــاديــمــيــات   ٣ سويف بغلق 
من  ترخيص  بـــدون  يعملون  الطبية  للتحاليل 
لعدد  محاضر   8 وتحرير   ، المختصة  الجهات 
من المنشآت الطبية لعدم إصدار فواتير قانونية 
ــدون تــرخــيــص من  ومــمــارســة نــشــاط تــجــارى بـ

محاضر   ٣ تحرير  تم  كما   ، المختصة  الجهات 
قرار  لمخالفة  وذلــك   ، للسيارات  معارض  ضد 
األسعار  عن  باإلعالن  المستهلك  حماية  جهاز 

والمواصفات الفنية.
لتصنيع  مصنع  الدقهلية ضبط  فــرع  قــام  كما 
المصدر  مجهولة  مواد  من  البالستيكية  األكياس 
يعمل بدون ترخيص ويستخدم مواد خام من إعادة 
تدوير القمامة ، حيث تم ضبط ١4٠٠ كيلو جرام 
مواد خام ، وضبط ٣ طن سكر وطن عسل جلوكوز 
و7٢٠٠ قطعة حلوى بأحد مصانع الحلوى مصنوعة 
من خامات مجهولة المصدر ، وكذلك تحرير محضر 
ضد أحد مخازن بيع الفالتر لضبط فالتر وشمع 
فلتر مجهولين المصدر ، وأيضاً تحرير ٢6 محضر 
ضد محالت مالبس وأحذية وإكسسورات لمخالفة 
قانون حماية المستهلك ، وذلك لعدم اإلعالن عن 
األسعار ، وعدم إصدار فواتير قانونية وعدم وضع 
السعر قبل الخصم وبعده ، وأيضاً تحرير4 محاضر 
ضد معارض للسيارات لعدم اإللتزام بوضع سعر 
إدارة  لقرارمجلس  طبقا  ومواصفاتها  السيارات 

الجهاز.
موضحاً أن فرع الجهاز بالقليوبية قام بضبط 
مصنع إلنتاج األسالك الكهربائية ومصنع لتعبئة 
ترخيص،  ــدون  بـ يــعــمــالن  الــورقــيــة  المنتجات 
األسعار  عن  اإلعــالن  لعدم  محاضر   8 وتحرير 
من  كمية  وضبط  قانونية،  فواتير  إصدار  وعدم 
وأسالك  األلومنيوم  وأسالك  الورقية  المنتجات 
حديد مجهولة المصدر ، كما تم تحرير محضر 
من  كمية  لضبط  ماركت  السوبر  محالت  ألحد 
اللحوم الغير صالحة لإلستهالك اآلدمى، وذلك 
إلى قيام فرع جنوب سيناء  باإلضافة   ، بأسوان 
الفنادق  مــن  عــدد  ضــد  محضر   ٢8 بتحرير   ،
حمل  وعدم  الصحية  اإلشتراطات  لنقص  وذلك 
من  لعدد  محضر   ١9 وتحرير  شهادات صحية، 
التجارى،  النشاط  متنوعة  التجارية  المنشآت 
وذلك لعدم اإلعالن عن األسعار والبيع بأزيد من 
بالسويس  الجهاز  المعلن وأختتم أن فرع  السعر 
مخالفة  الغذائية  للمواد  مخازن   ٣ بضبط  قام 
الــمــواد  مــن  كمية  بها  الصحية  لــإلشــتــراطــات 

الغذائية منتهية الصالحية

جمال الدالي

 48٣ ضبط  فى  الداخلية،  بــوزارة  المعنية  األمنية  األجهزة  نجحت 
ألف   ٣8٠ نحو  وتنفيذ  ناريا  سالحا  و7٢6  الخطورة،  شديد  عنصرا 
حكم قضائى خالل األسبوع الماضى.واستهدفت الحمالت التى شنت تنفيذا 
البلطجة،  أعمال  مواجهة  الداخلية،  وزير  توفيق  محمود  اللواء  لتوجيهات 
والبيضاء،  النارية  األسلحة  وحائزى  القانون،  عن  الخارجين  وضبط 
الفساد  جرائم  لمكافحة  الجهود  وتكثيف  األمنية،  السيطرة  وإحكام 
الوطنى  على االقتصاد  إيجابياً  ، مما ينعكس  بكافة صورها وأشكالها 
األمن  مجال  فى  الحمالت  جهود  العام.وأسفرت  المال  على  والحفاظ 
العام، عن استهداف البؤر اإلجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى )بحيرة 
)السحر  الدقهلية«(،   - بورسعيد   - »دمياط  محافظات  بنطاق  المنزلة 
 64 خاللها  ُضبط  واإلسماعيلية(،  الشرقية  محافظتى  بنطاق  والجمال 
متهما، وبحوزتهم 4٠ قطعة سالح نارى، وعدد من الطلقات مختلفة األعيرة، 
وتشكيلين  المخدرة،  بالمواد  إتجار  قضية  و٣٢  أبيض(،  سالح  قطعة  و59 
عصابيين ضما 6 متهمين، اعترفوا بارتكاب حادثتين، وتنفيذ ٣8٢4 حكما 
وضبط  استهداف  مجال  فى  الحمالت  جهود  أسفرت  متنوعا.كما  قضائيا 
العناصر اإلجرامية شديدة الخطورة، عن مصرع 8 عناصر إجرامية شديدى 
مديريات  بنطاق  الخطورة  شديد  إجراميا  عنصرا   48٣ وضبط  الخطورة، 
أمن )أسيوط – الجيزة – الغربية – اإلسكندرية – الدقهلية – كفر الشيخ 
– القليوبية – السويس – الشرقية – المنيا – المنوفية – قنا – دمياط – 
البحيرة – سوهاج – جنوب سيناء – األقصر – أسوان – بورسعيد – البحر 
األحمر – الفيوم – مطروح – اإلسماعيلية – بنى سويف(، وبحوزتهم ٢57 
قطعة سالح نارى، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة األعيرة، وكميات من 
المواد المخدرة المتنوعة.وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم 
أبرزها )سالح – سرقة - مخدرات – شروع فى  القضايا  العديد من  فى 
غير  والبيضاء  النارية  األسلحة  مجال ضبط  فى  الحمالت  قتل(.وأسفرت 

المرخصة، عن ضبط 7٢6 قطعة سالح نارى أبرزها، ٢ رشاش جرينوف، 
و84 بندقية آلية، و95 بندقية مششخنة وغير مششخنة، و78 مسدسا، و467 
فرد محلى، وكمية من الطلقات مختلفة األعيرة، و١6٠ خزينة، و١٢7١ قطعة 
سالح أبيض، وورشة لتصنيع األسلحة النارية بداخلها ١6 مسدسا، وأدوات 
وأجزاء التصنيع.وفى مجال ضبط التشكيالت العصابية والقضايا المتنوعة، 
تم ضبط 6 تشكيالت عصابية، ضموا ٢4 متهما، ارتكبوا ٣٠ حادث سرقة 
متنوعا، وضبط 77 قضية أحداث، وإعادة 9 سيارات ُمبلغ بسرقتها، وكشف 
غموض 6١ حادثا متنوعا، أبرزهم )قتل عمد، سرقة باإلكراه، حريق عمد 
تنفيذ  مجال  وفى  متهماً،   74 بإجمالى  مرتكبيها  وضبط  انتحال صفة(،   ،
األحكام، عن تنفيذ ٣79 ألفا و65٣ حكما قضائيا، بإجمالى ٣٠ ألفا و٣94 
حبس،  و4٣٢ حكم  ألفا  و١٣٣  عليه، شملوا ١٣8٣ حكم جنايات،  محكوما 
مخالفات.وفى  حكم  و6٣٠  ألفا  و5١  غرامات  أحكام  و٢٠8  ألفا  و١9٣ 
قضية   ١4١١ ضبط  عن  الحمالت  أسفرت  المخدرات،  مكافحة  مجال 
إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خاللها ١59٠ متهما، وبحوزتهم كمية 
مخدر  من  وكمية  جرام(،  كيلو   ١٠459.9٠١( وزنت  البانجو،  مخدر  من 
مخدر  من  وكمية  جــرام(،  كيلو   ١78.١١7( وزنــت  المخدر،  الحشيش 
اإلستروكس،  مخدر  من  وكمية  جرام(،  كيلو   4٣.١٢٢( وزنت  الهيروين، 
وزنت  »الشابو«،  اآليس  مخدر  من  وكمية  جــرام(،  كيلو   ١9.9٢٣( وزنت 
كيلو   ٢.٣٢٢( وزنت  األفيون،  مخدر  من  وكمية  جــرام(،  كيلو   ١١.54٠(
بذور  من  جراما(.وكمية   6٣٠( وزنت  الفودو،  مخدر  من  وكمية  جــرام(، 
، وزنت )٣ جرامات(، و6١.984 قرص مؤثر، و١7.5٠٠  القنب المخدر 
١4 فدانا منزرعة  قرص ترامادول مخدر، و١٠ أقراص كبتاجون، وإبادة 
قدرت  أموال،  غسل  قضية  ضبط  الى  باالضافة  المخدر،  القنب  بنبات 
غير  اإلتجار  من  متحصلة  جنيه،  مليون   54 قرابة  فيها  الممتلكات  قيمة 
المشروع بالمواد المخدرة، وضبط 6 مراكز غير مرخصة لعالج اإلدمان 

مليون   ١57 بنحو  المضبوطة،  المخدرة  للمواد  المالية  القيمة  وقدرت   ..
جنيه.كما أسفرت جهود الحمالت فى مجال األمن االقتصادى، عن ضبط 
قضايا  مجال  فى  قضية  و7٢  ألفا  و75  متنوعة،  تموينية  قضية   9547
 76 نحو  فىها  المحصلة  المالية  المبالغ  قيمة  بلغت  الكهربائى،  التيار 
تم ضبط  الضريبى،  التهرب  أالف جنيه.وفى مجال قضايا  و٢٠8  مليونا 
٢٣4٢ قضية فى مجال التهرب الضريبى، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات 
لفحصها،  الضرائب  مصلحة  وأخطرت  جنيه،  ألف  و٢95  مليونا  و59 
 9 نحو  للدولة  العامة  الخزانة  لصالح  المسددة  المبالغ  قيمة  بلغت  فيما 
عن ضبط  العامة،  األموال  قضايا  مجال  وفى  جنيه،  ألف  و٢9٣  ماليين 
ألف جنيه.وفى مجال  ١7٠ مليونا و7٢٣  بلغت  بقيمة إجمالية  ٣٠ قضية 
وتشكيلين  متنوعة،  قضية   ١466 ضبط  تم  والمواصالت،  النقل  قضايا 
ضبط  مجال  وفى  سرقة،  واقعتى  ارتكبوا  متهمين،   4 ضما  عصابيين، 
المصنفات وحماية  ١88 قضية فى مجال  المصنفات، عن ضبط  قضايا 
المائية،  والمسطحات  البيئة  قضايا  مجال  وفى  الفكرية،  الملكية  حقوق 
عن ضبط ٢٣59 قضية متنوعة.كما أسفرت الجهود فى مجال الحمالت 
األمنية على مخازن الخردة والمسابك، عن ضبط ١٢ قضية بإجمالى ١5 
متهما، بمضبوطات بلغت نصف طن، وفى مجال أمن الموانئ، عن ضبط 
متنوعة  قضية  و5٢  تجميل(،  مستحضرات   – )بضائع  تهريب  قضايا   9
من أبرزها )دخول دائرة جمركية - نصب(، وفى مجال األمن السياحى، 
حفر   - آثار  )حيازة  أبرزها  متنوعة،  ومخالفات  قضية   ٣٣8 ضبط  عن 
اإلجــراءات  إتخاذ  سياحية(.وتم  شركات  مخالفات  اآلثــار-  عن  وتنقيب 
الحمالت  توجيه  الداخلية  وزارة  أجهزة  وتــواصــل  الــالزمــة،  القانونية 

القانون. األمنية الموسعة؛ لضبط كافة صور الخروج على 

فى  الهادفة  الداخلية  وزارة  إطارإستراتيجية  فى 
أحد محاورها إلى إعالء قيم ومبادئ حقوق اإلنسان 
بالوزارة  اإلنسان  حقوق  قطاع  من  لجنة  قامت  فقد 
بنطاق  والخدمية  الشرطية  المواقع  بالمرورعلى 
أسيوط  وإصــالح  تأهيل  مركز  أسيوط  أمن  مديرية 
كافة  على  الــمــرورات  خطة  لتنفيذ  إستمراراً  وذلــك 
الخدمات  تقديم  على  للتأكيد  الشرطية  الــمــواقــع 
على  والعمل  ويسر  سهولة  فى  للمواطنين  الشرطية 
اإلرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات 
األمنية كما شارك قطاع الخدمات الطبية بفريق طبى 
الطبية  الخدمات  لتقديم  التخصصات  جميع  مــن 
الالزمة وذلك بعد إتخاذ كافة اإلجراءات اإلحترازية 
كافة  داخــل  الداخلية  وزارة  تنفذها  التى  والوقائية 
الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة 

للوقاية من فيروس كورونا المستجد

قامت  اإلدارة العامة لمرورالقاهرة بتعيين الخدمات 
متوقعة  مرورية  كثافات  أى  لمواجهة  الالزمة  المرورية 
أعمال  تنفيذ  مع  تزامناً  الــمــروروذلــك  حركة  وتسيير 
محورالفردوس المرحلة الثالثة بشارع أحمد سعيد لتنفيذ 
أعمال رفع وتركيب الكمر المعدنى، األمر الذى استلزم 
غلق كلى لشارع العباسية عند تقاطعه مع شارع أحمد 
سعيد المتجه من العباسية إلى ميدان الجيش«إعتباراً 
من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ١٢/١٠وحتى 
الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/١١ ،مع 
تحويل حركة المرور يساراً تجاه ميدان عبده باشا.ومن 
جانبها قامت اإلدارة العامة لمرورالقاهرة بقيادة اللواء 
عمرو البيلى مديراإلدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين 
الخدمات المرورية الالزمة والتنسيق مع الشركة المنفذة 
لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على 

وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسالمة المواطنين

القانون عن  الخارجين  وضبط  البلطجة  أعمال  لمواجهة  حمالت  خالل 

ضبط 483 عنصرا شديد اخلطورة و726 سالحا ناريا  
وتنفيذ نحو 380 ألف حكم قضائى فى أسبوع 

جهود أمنية مستمرة 
ملواصلة اإلرتقاء باملواقع 

الشرطية اخلدمية 

خدمات مرورية مكثفة 
بالقاهرة لتنفيذ املرحلة الثالثة 

ألعمال محور الفردوس 
النقل  لشرطة  العامة  اإلدارة  أجــهــزة  شنت 
مداراألسبوع  على  حمالت  عدة  والمواصالت 
الماضى قادها اللواء بهى الدين زغلول مساعد 
أسفرت  ــمــواصــالت  وال النقل  الــوزيــرلــشــرطــة 
جهودها التى أشرف على تنفيذها بالتنسيق مع 

إدارة  مدير  عثمان  أشرف  اللواء  األقسام  كافة 
عصابى  تشكيل   ٢ ضبط  عن  الجنائى  البحث 
كما  متنوعة  واقعة   ٢ إرتكبوا  متهمين   4 ضما 
جرائم  أبرزها  متنوعة  ١466قضية  ضبط  تم 

سرقات عامة وحيازة مواد مخدرة.

الداخلية  وزارة  أجهزة  إنتقال  سرعة  نجحت 
وضبط  تحديد  فى  زايــد  الشيخ  حــادث  لمكان 
باإلستعانة  ساعتين  خــالل  ــحــادث  ال مرتكب 
بالوسائل التكنولوجيا الحديثة تمكن رجال وزارة 

حــادث  مالبسات  كشف  سرعة  مــن  الداخلية 
ال  الداخلية  وزارة  أجهزة  أن  زايديذكر  الشيخ 
تدخرجهداً فى كشف غموض حوادث السيارات 

وسرعة ضبط مرتكب حادث الشيخ زايد.

باألرقام .. حصاد حمالت شرطة النقل واملواصالت فى أسبوع 

أجهزة وزارة الداخلية تنجح فى حتديد مكان 
مرتكب حادث الشيخ زايد وتتحفظ عليه 

جمال الدالي
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اإلصدار الثانى

األخيرةالسنة الثامنة عشرة
ديسمبر  ٢٠٢١ 3١األثنين

املمارسات  بإتباع  إطار  إلتزامه  يف 
على  حرصه  ضوء  ويف  املعتمدة  البيئية 
العاملية،  املستدامة  التنمية  أهداف  توطني 
مصر   – الدولي  التجاري  البنك  نّظم 
التحديات  لبحث  نقاشية  حلقة   ،»CIB«
على  احلصول  يف  النامية  الدول  تواجه  التي 
السلبية  اآلثار  من  للتعايف  املالئم  التمويل 
األدوات  بلورة   إلى  باإلضافة  املُناخ،  لتغير 
من  اإلفريقية  الدول  متكّن  التي  والسياسات 
لتمويل  امليسرة  واملنح  القروض  إلى  الوصول 

املُناخ. متغيرات  مع  التكيف  جهود 
عنوان   حتت  النقاشية  احللقة  جاءت 
واخلاص  العام  القطاعني  بني  التعاون  »تعزيز 
السلبية  اآلثار  مع  التكيف  خطط  لتمويل 
األوسط«،  والشرق  أفريقيا  يف  املُناخ  لتغير 
لتغير  املتحدة  األمم  وذلك على هامش مؤمتر 
بالتعاون  جالسكو،  يف   )COP26( املناخ 
االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارتي  مع 

لبيئة. ا و
السعيد،  هالة  الدكتورة  اجللسة  وضمت 
وعلى  االقتصادية،  والتنمية  التخطيط  وزيرة 
عبد  داليا  الدكتورة  شاركت  اآلخر  اجلانب 
بـ  املستدام  التمويل  قطاع  رئيس  القادر، 
عدد  إلى  باإلضافة  هذا  الدولي«،  »التجاري 
واخلبراء  البارزة  الدولية  الشخصيات  من 

املُناخ. متويل  لقضية  املؤيدين 
الدكتور  أعربت  السياق،  هذا  ويف 
يف  باملُشاركة  سعادتها  عن  السعيد،  هالة 
تبادل  إلى  تهدف  والتي  النقاشية  اجللسة 
الشراكة  إمكانيات  واستكشاف  اخلبرات 
موضحة  واخلاص،  العام  القطاعني  بني 
بقضية  البالغ  املصرية  الدولة  أهتمام 
العامة  مؤسساتها  وحرص  املٌناخي،  التغير 
البيئية،  املعايير  مع  التوافق  على  واخلاصة 
عقد  على  الدولة  حرص  إلى  مشيرة 
أثار  ملواجهة  اخلاص  القطاع  مع  الشراكات 
وتوفير  معها  والتكيف  املُناخية  التغيرات 
تعزيز  إلى  باإلضافة  املالئم،  والتمويل  الدعم 

املستدامة. التنمية  حتقيق  جهود 
القادر،  عبد  داليا  قالت  ذاته،  السياق  ويف 
حتدث  اآلن  باتت  املناخية  التغيرات  أن 
الدول  أن  إلى  مشيرة  مسبوق،  غير  بشكل 
ُتعتبر  األوسط  والشرق  إفريقيا  يف  النامية 
تعانيه  ملا  وذلك  غيرها،  من  تضررًا  األكثر 
البيئية  النظم  تهدد  قد  طبيعية  كوارث  من 
بتلك  املعيشة  مستوى  على  وتؤثر  بأكملها، 
بتأسيس  الدولي  املجتمع  مطالبة  املجتمعات، 
اإلفريقية،  القارة  مستوى  على  قوي  هيكل 
األزمة،  لهذه  للتصدي  القارة  موارد  لتعزيز 
واخلاص  العام  القطاعني  ُمشاركة  ودعم 

السلبية  اآلثار  من  التعايف  خطط  لتمويل 
املُناخ. لتغير 

»التجاري  أن  القادر«  »عبد  وأوضحت  هذا 
رأس  على  املُناخ  قضية  يضع  الدولي« 

أولوياته، ويحرص دائًما على دعم املمارسات 
التدابير  وإتخاذ  املستدامة  والدولية  املحلية 
املتعلقة  املخاطر  لتجنب  الوقائية  االحترازية 
واملتوسط  القصير  املدى  على  املناخ  بتغير 

والطويل.
حرص  إطار  يف  أنه  بالذكر،  واجلدير 
التحول  وتيرة  تسريع  على  املصرية  الدولة 
إلى االقتصاد األخضر، وإصدار أول سندات 

دوالر   مليون   750 بقيمة  خضراء  سيادية 
إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  يف 
بإصدار   »CIB« قام   .2020 عام  خالل 
 100 بقيمة  للشركات  خضراء  سندات  أول 
لتمويل  الدولة  جهود  لتعزيز  دوالر  مليون 

اخلضراء. املشروعات 
أساليب  بتطبيق  البنك  يهتم  فدائًما 
عملياته  جميع  يف  املستدام  التمويل 
بذلك  مرسًخا   ،2015 عام  منذ  التشغيلية 
بني  املسؤولة  املصرفية  املمارسات  ثقافة 
وفًقا  العالقة،  ذات  واألطراف  املجتمع  أفراد 
للتغيرات  باريس  واتفاقية   2030 مصر  لرؤية 
لألمم  املستدامة  التنمية  وأهداف  املناخية 

.)SDGs( املتحدة 
الشفافية  لتعزيز  البنك  ويف ضوء إسهامات 
انضم  والعمالء،  واملستثمرين  املساهمني  بني 
املعني  العمل  إطار  إلى  الدولي«  »التجاري 
 ،)TCFD( باملناخ  املتعلق  املالي  باإلفصاح 
لهذه  ينضم  مصر  يف  بنك  أول  بذلك  ليصبح 
تأثير  عن  شاملة  تقارير  لتقدمي  املبادرة 
إلى  باإلضافة  املناخ.  على  وأنشطته  عملياته 
اللجنة  أعضاء  كأحد  إفريقيا  ليمثل  إختياره 
صايف  خلفص  املصريف  بالتحالف  التنسيقية 
عام  بحلول  الصفر  إلى  الكربون  إنبعاثات 

.2050

»التجاري الدولي« يناقش متويل خطط التعايف من اآلثار السلبية لتغير املُناخ يف إفريقيا والشرق األوسط
»COP26« على هامش مؤمتر

هالة السعيد: مصر حريصة على عقد شراكات مع القطاع اخلاص ملجابهة اآلثار السلبية لتغير املٌناخ

داليا عبد القادر: »التجاري الدولي« يضع قضية 
تغير املٌناخ على رأس أولوياته

وفد رجال أعمال مجرى يزور املنطقة 
االقتصادية لقناة السويس منتصف يناير

املشاط: 30 مشروًعا ضمن محفظة التعاون 
الدولى لتعزيز كفاءة األداء احلكومى

مصر،  يف  الرقمي  التعليم  تطوير  يف  الفعال  لدروها  استكمااًل 
ورؤية  الرقمي  التحول  إلى  للوصول  احلكومة  ملجهودات  ودعماً 
جتديد  املجتمع  لتنمية  مصر  ڤودافون  مؤسسة  أعلنت   ،2030
بهدف   ،Balanced Education Company مع  شراكتها 
اإلجنليزية  اللغة  وتدريب  للمعلمني  رقمية  تدريبية  برامج  توفير 
مبختلف املراحل على تعليمي مقدمة من كبرى اجلامعات العاملية، 
وهما جامعتا فلوريدا أتالنتيك وإنديانا فضالً عن شركة فرانكلني 
املؤسسات  للتعاون مع أفضل  كويف، وذلك يف إطار استراتيجيتنا 
والوصول  الرقمية  املهارات  لتطوير  وخارج مصر  داخل  التعليمية 
لتنمية  املعلمني، ويف ضوء دعم مؤسسة ڤودافون  ألكبر عدد من 
والتدريب  التعليم  إتاحة  إلى  الرامية   2030 مصر  لرؤية  املجتمع 

للجميع بجودة عالية دون التمييز.
وجاء ذلك خالل مؤمتر صحفي عقد اليوم األربعاء 8 ديسمبر 
وشركة  ڤودافون  مؤسسة  بني  التفاهم  مذكرة  عن  لإلعالن 
الدورات  لتوفير   Balanced Education Company
التعليمية  املؤسسات  كبرى  إحدى  باعتبارها  للمعلمني  التدريبية 
باإلضافة  التعليمية،  اخلدمات  من  متنوعة  مجموعة  تقدم  والتي 
من  برامجها  اعتماد  على  عالوة  والتدريب،  البشرية  املوارد  إلى 

جامعة فلوريدا أتالنتيك وجامعة إنديانا وفرانكلني كويف.
 Balanced شركة  ستقدم  اجلديدة،  الشراكة  ومبوجب 
Education Company عبر تعليمي شهادة إعداد املعلم والتى 
الفروق  مراعاة  الفصل،  إدارة  النشط،  التعلم  برامج  سبعة  تضم 
الفردية، طرق التقومي، استخدام التكنولوجيا احلديثة فى عملية 
التعلم، التعلم عن بعد، العادات السبع للمعلم الفعال، واملعتمدة من 
جامعة فلوريدا أتالنتك ومؤسسة فرانكلني كويف بالواليات املتحدة 
األمريكية، كما ستقدم برامج تعلم اللغة اإلجنليزية لغير الناطقني 
بها وبالتعاون مع جامعة انديانا ومينح املتدرب شهادة معتمدة من 

تلك اجلامعات العاملية .
ااخلارجية  العالقات  قطاع  رئيس  عصام،  أمين  السيد  وصرح 

ڤودافون مصر  امناء مؤسسة  القانونية، وعضو مجلس  والشئون 
لتنمية املجتمع، »إن استراتيجيتنا ترتكز على تطوير كافة عناصر 
التغيير،  قادة  باعتبارهم  املعلمني  ومنها  الرقمي،  التعلم  منظومة 
تدريب على  برامج  تعليمي  وفرت  الهدف  ويف سبيل حتقيق هذا 
كبرى  من  معتمدة  استكمالها شهادات  التعليمية، يضمن  املهارات 
املؤسسات التعليمية العاملية املتخصصة يف تأهيل املعلمني، وتوسيع 
نطاق معرفتهم بأحدث النظم والبرامج يف التدريس إلعداد معلم 
ذى فكر جديد ومتميز يسهم يف تخريج أجيال جديدة من الطالب 

يقودون مسيرة التطوير والتنمية.«
ومن جانبها قالت الدكتورة سلمى البكري، رئيس مجلس إدارة 
 :Balanced Education Companyو العضو املنتدب لشركة
»سعداء بتجديد التعاون مع مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية املجتمع 
يف توفير برامج تدريب من جامعات عاملية مرموقة لتقدمي أحدث 
اللغة  لتعلم  برامج  تقدمي  وكذلك  املصريني،  للمعلمني  البرامج 
اإلجنليزية بشهادات معتمدة مبا يتوافق مع استراتيجية املؤسسة 

يف دعم جهود تطوير التعليم يف مصر«.
وتسعى مؤسسة ڤودافون لتطبيق منظومتها املتكاملة يف األماكن 
األكثر احتياجاً سواء كان ذلك يف بعض املدارس أو دور الرعاية 
واملحتوى  األجهزة  وتقدمي  االنترنت  بتوصيل  املؤسسة  وتقوم 
أحدث  على  التعليمية  الكوادر  تدريب  وكذلك  مجاناً  اإللكتروني 
مناهج التعلم الرقمي مما يساعد يف إعداد أجيال من الطلبة على 
قدر كبير من اإلملام بأحدث التكنولوجيا واملناهج التعليمية طبقاً 

ألحدث النظم على مستوى العالم.
مع  شراكات  إبرام  على  دائما  ڤودافون  مؤسسة  حترص  كما 
تعزيز  بهدف  واخلاص  العام  القطاعني  من  املعنية  اجلهات  كافة 
املهارات التقنية للطالب، والتوسع يف اخلدمات التعليمية الرقمية 
تعليمية  مصادر  توفر  كما  بعد،  عن  التعلم  سياسة  مع  للمواكبة 
جلميع  منصاتها  على  والتعليم  التربية  وزارة  تقدمه  ملا  تكميلية 

املراحل الدراسية.

مؤسسة ڤودافون مصر توفر بيئة تعليمية 
رقمية متكاملة بإطالق برامج تدريبية 

للمعلمني لتطوير مهارتهم الرقمية
قال املهندس يحيى زكى رئيس املنطقة االقتصادية 
األعمال  رجال  من  وفدا  إن  السويس،  لقناة 
تعمل  التى  املجرية  الشركات  وكبرى  واملستثمرين 
املنطقة  سيزور  متنوعة،  صناعية  قطاعات  فى 
املقبل  يناير  منتصف  السويس  لقناة  االقتصادية 
املنطقة  من  إليهم  وجهت  التى  الدعوة  على  بناء 
املنطقة  مع  التعاون  فى  رغبتهم  وكذا  االقتصادية 
وبحث آليات إقامة استثمارات مجرية داخل املناطق 

للمنطقة. التابعة  الصناعية 
السويس،  لقناة  االقتصادية  املنطقة  رئيس  وأضاف 
فى بيان اليوم اجلمعة، أنه خالل زيارته للمجر اليومني 
املجرى،  املصرى  األعمال  ومشاركته مبنتدى  املاضيني 
أجرى لقاءات عديدة مشتركة منها اجتماعات رسمية 
سبل  لبحث  والتجارة  اخلارجية  وزارة  فى  حكومية 
التعاون احلكومى بني اجلانبني حيث التقى نائب وزير 
محمد  الدكتور  بحضور  املجرى  والتجارة  اخلارجية 
والسفير  لالستثمار  العامة  الهيئة  رئيس  الوهاب  عبد 
محمد الشناوى سفير مصر باملجر، فضال عن لقاءات 
الذى  املجرى  والواردات  الصادرات  بنك  مسؤولى  مع 
كان يعد أحد اللقاءات الهامة خالل الزيارة، الفتا إلى 

رغبة البنك فى تسهيل اإلجراءات التى من شأنها دعم 
لقناة  االقتصادية  باملنطقة  للتواجد  املجرية  الشركات 

السويس.
األعمال  منتدى  فى  زكى  يحيى  املهندس  وشارك 
بودابست،  فى  اخلميس  عقد  الذى  املجرى  املصرى 
وفد  شارك  إذ  ومجرية،  مصرية  شركة   50 بحضور 
للتعريف  وذلك  املنتدى،  فى  املصريني  املستثمرين  من 
بها  القائمة  واملشروعات  االقتصادية  باملنطقة 
واملستهدف تنفيذه تزامنا مع خطة الدولة املصرية فى 
السوق  ومتطلبات  احتياجات  وتلبية  الصناعات  توطني 

املحلى واإلقليمى، لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأضاف البيان، أن اجلانب املجرى أبدى رغبته فى 
األسواق  أبواب  وطرق  مجرية  باستثمارات  التواجد 
وتوسيع  االقتصادية  املنطقة  خالل  من  اإلفريقية 
نظرتهم  حيث  اجلوار،  دول  نطاق  خارج  استثماراتهم 

اإليجابية املستقبلية للمنطقة.
ووفق البيان، أعرب مسئولون بحكومة دولة املجر عن 
وتقارب  واملجر  مصر  بني  املشترك  بالتعاون  سعادتهم 
العالقات بني البلدين، خاصة فيما يتعلق مبشروع توريد 

1300 عربة سكك حديدية لقطاع النقل.

التعاون  وزيرة  املشاط،  رانيا  الدكتورة  شاركت 
األكادميية  أقامتها  التى  االحتفالية  فى  الدولى، 
الدولى  باليوم  احتفاال  الفساد،  ملكافحة  الوطنية 
ملكافحة الفساد الذى يوافق التاسع من ديسمبر كل 
عام؛ وخالل كلمتها استعرضت »املشاط«، دور وزارة 
الفساد  مكافحة  جهود  دعم  فى  الدولى،  التعاون 

وتعزيز مبادئ احلوكمة لتحقيق التنمية املستدامة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن مكافحة الفساد 
بها  يهتم  التى  املحورية،  القضايا  أهم  من  أضحت 
الشعوب،  أحوال  وحتسني  التنمية  لتحقيق  العالم 
وتلبية تطلعاتهم، وإجناز أهداف التنمية املستدامة، 
مشيرة إلى أنه من غير املتصور إجناز مستهدفات 
بني  الثقة  وبناء  العالم،  مستوى  على  التنمية 
العمل  على  قائم  نهج  وخلق  والشعوب،  احلكومات 
املتعددة،  بأوجهه  الفساد  وجود  ظل  فى  املشترك، 
وزعزعة  التنمية،  جهود  تقويض  فى  يتسبب  الذى 
الثقة بني الشعوب واحلكومات، مما يؤثر سلًبا على 

جهود حتقيق التنمية.
املحورى  بالدور  الدولى،  التعاون  وزيرة  وأشادت 
الذى تقوم به هيئة الرقابة اإلدارية فى مصر، فى 
إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، 

مدار  على  كبير  بشكل  دورها  بتعزيز  قامت  حيث 
القصور  أوجه  عن  للكشف  املاضية،  السنوات 
الدولة  أشكاله، مبا ميكن  كافة  ومكافحة  والفساد 
واستراتيجيات  تنفيذ خطط  نحو  قدًما  املضى  من 
التى قد حتول دون  املعوقات،  التنمية، وإزالة كافة 

قيام األجهزة العامة بدورها.
به  تقوم  الذى  احليوى،  الدور  إلى  أشارت  كما 
خالل  من  الفساد،  ملكافحة  الوطنية  األكادميية 
املوارد  وتنمية  والشفافية  النزاهة  مفاهيم  نشر 
البشرية، عبر أنشطة التدريب والتوعية، والبحث 
والدولى،  واإلقليمى  الوطنى  املستوى  العلمى على 
فى  اإلدارية،  الرقابة  هيئة  دور  تنفيذ  يعزز  مبا 
مكافحة كافة أشكال الفساد، مؤكدة أن اإلجنازات 
السنوات  مدار  على  حتققت  التى  التنموية 
واالقتصادية،  الهيكلية  واإلصالحات  املاضية 
للهيئات  الرقابى  الدور  بدون  لتتحقق  تكن  لم 
اإلدارية،  الرقابة  هيئة  رأسها  وعلى  املختصة 
ملكافحة  الوطنية  االستراتيجية  إطار  فى  وذلك 
الفساد، ملعاونة اجلهاز احلكومى وهيئات الدولة، 
الفساد  مكافحة  خالل  من  التنمية  حتقيق  فى 

أسبابه. ومواجهة 

والوقت  اجلهد  املصرية  الضرائب  مصلحة  وفرت 
مصلحة  مأموريات  دمج  طريق  عن  املمولني،  على 
األعمال  منظومة  تطبيق  يتم  حيث  املصرية،  الضرائب 
ميكنة  على  ترتكز  التى  اجلديدة،  الرئيسية  الضريبية 
10 مأموريات  ودمج األعمال الضريبية الرئيسية فى الـ 

رابع. القاهرة  ملنطقة  التابعة  املدمجة 
توجه  ضرورة  املصرية  الضرائب  مصلحة  وكشفت 
شركات  وبخاصة  بالقاهرة  االستثمار  مأموريات  ممولى 
الفاتورة  ملنظومة  باإلنضمام  امللزمة  احلرة  املنطقة 
املأمورية  مقر  إلى  اخلامسة  مرحلتها  فى  اإللكترونية 

للمنظومة. االنضمام  إجراءات  الستكمال 
 15 أن  إلى  املصرية،  الضرائب  مصلحة  وأشارت 

الفاتورة  منظومة  تطبيق  بدء  سيكون  اجلارى  ديسمبر 
الشركات  على  اخلامسة  مرحلتها  فى  اإللكترونية 
بالقاهرة  واملساهمة  االستثمار  مبأموريتى  املسجلة 

.2021 لسنة   443 رقم  بالقرار 
مأمورية  مبمولى  املصرية  الضرائب  مصلحة  وتهيب 
احلرة  املنطقة  شركات  وبخاصة  بالقاهرة  االستثمار 
فى  اإللكترونية  الفاتورة  ملنظومة  باالنضمام  امللزمة 
ديسمبر   15 من  اعتبارا  تبدأ  والتى  اخلامسة،  مرحلتها 
مأمورية  إلى  بالتوجه  اإلسراع  ضرورة  اجلارى، 
الستكمال  التاريخ،  هذا  قبل  بالقاهرة  االستثمار 
اإللكترونية،  الفاتورة  منظومة  إلى  االنضمام  إجراءات 

القانونية. للمسائلة  تعرضهم  لعدم  وذلك 

دمج مأموريات مصلحة اجلمارك املصرية 
لتوفير الوقت واجلهد
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