رسالة إلى
أمير الكويت

هل دخلت األزمة
الروسية األوكرانية
مرحلة االغتياالت؟!

؟
؟
؟؟
؟؟

حكاية
سيدة أعلنت
الحرب على
عبد الله رشدى

جريمة..
انتشار
ظاهرة
نبش
المقابر

عزاء واجب

أســـامة شــرشــر
رئيس مجلس إدارة ورئيس حترير
جريدة النهار
يشاطر
رئيس وحدة اإلعالم
مبكتب رئيس مصلحة الضرائب املصرية
األحزان فى وفاة جنلها
فقيد الشباب

على فايز سمير طاليع
للفقيد الرحمة
ولألسرة خالص العزاء

مرتضى منصور:
مكافآت تاريخية
واحتفاالت بتسليم
الدرع في استاد القاهرة
منحـ

ـازون.

 .للح
قيقــة

فقــط

رئيس مجلس اإلدارة و رئيس التحرير

أسامـــة شــرشـــر
www.alnaharegypt.com
أسبوعيــة  -مستقلــة  -شاملــة
 12صفحة
األربعاء
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هل كــــان فرعـــــون مــــوسى مصريــــا؟!

بيزنس بيع تظلمات
جوابات
الثانوية
المعاقين..
العامة
سرقة بالقانون «فنكوش»

السيدة /مها على عبد اخلالق

مقال رئيس التحرير ص3

محمود عباس يثير أزمة
بين ألمانيا وإسرائيل
على الحجار
يهز القلعة
أحمد سالم..
المطرب النقاش
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سوشيال
ميديا

www.alnaharegypt.com

تركيا والجار العدو يسعيان إلبعاد
مصر عن آسيا العربية
www.alnaharegypt.com

مالمح اإلسالم
للشيخ الطيب

الوقائع العربية

قرأت كتابا واحدا لفضيلة االمام االكبر االستاذ
الدكتور احمد الطيب اسمه مالمح االسالم وهو من
امتع ما قرأت فى حياتى .الدكتور احمد الطيب ليس
عالم دين وحسب انما هو فيلسوف كبير متخصص
فى العقيدة والفلسفة وهو الرجل الوحيد فى مصر
الذى يحظى باحترام الغرب والشرق على السواء
ويحظى باحترام المسلمين من جميع المذاهب وال
ينهج نهج التكفير .هل فهمتم يا
ادعياء العلم يا من تتهجمون على
اعــظــم رمــز فــى مصر والعالمين
العربى واالسالمى.

أسبوعية -مستقلة -شاملة
تصدر عن شركة
للصحافة والنشر
شركة مساهمة مصرية

رئيس التحرير التنفيذي:

شـ ـعـبــان خـلـيـفـة
الديسك املركزى:

محمد البنا
اخلارجي:

هالة شيحة
اقتصاد:

هالة عبداللطيف
الفن:

دينا دياب
اإلخراج الفني:

صفوت بسطا
شريف الريس
أحمد كامل
سكرتير التحرير

محمد كمال
املستشار القانوني:

محمد سيد أحمد
عمر اجلزار
البريد اإللكترونى:
alnnhar@yahoo.com

البريد اإللكترونى اليومي:
naharsky1@gmail.com

 1065كورنيش النيل
جاردن سيتي -القاهرة
تليفون-27944085 :
27926950
فاكس27944085 :

مرعى يونس حميدة

شهادة سعودية فى
حق أطباء مصر
امــبــارح اثــنــاء الكشف على المرضى دخلت
حجرة الكشف سيدة فاضلة قادمة من المملكة
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الشقيقة وبــعــد مــا قمت
بفحصها وكتبت لها الــعــاج شكرتنى وقبل
خروجها ابتسمت وقــالــت لــى يادكتور شهادة
اقولها امــام الله ويــاريــت تبلغها لزمالئك انا
سافرت بالد كثيرة ولكن افضل اطباء تعاملت
معاهم هم االطباء المصريين… صدقونى والله
فعال شعرت بالفخر والسعادة
وشكرت المولى عز وجل لكونى
واحد من االطباء المصريين.
د.هانى الناظر

الحرائق األخيرة تكشف غياب
معايير األمن والسالمة
تابعت مثل ماليين المصريين الحرائق األخيرة
التى شهدتها القاهرة الكبرى وبعض محافظات
مصر كالمنيا وغيرها فى أحــداث غير مسبوقة
تتوالى فيها حوادث اندالع الحرائق بدور العبادة
"الكنائس والمصانع والمنشآت المختلفة" ،ولعل
أكثرها شــراســة وألـ ًـمــا حــادث حريق كنيسة أبو
سيفين فى إمبابة نتيجة ماس كهربى والذى تسبب
فى مصرع  41فــردا أكثرهم أطفال ومــن بينهم
ضابطان 3 ،أفــراد من قــوات الحماية المدنية،
وطب ًقا لتصريحات وزارة الصحة وفحص األدلة
الجنائية تبين ان الحريق تم بالدور الثانى بمبنى
ـددا من قاعات الــدروس
الكنيسة الــذى يحوى عـ ً
نتيجة تماس كهربى أدى إلى اندالع الحريق وانبعاث
كمية كبيرة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى
الوفيات واالصــابــات ،بمعنى شــرارة بسيطة أدت
لكارثة كبيرة.
وعلى قــدر معلوماتى المتواضعة عن التماس
الكهربائى ينتج عن ضغط وضعف فى التوصيالت
واألســاك ،مع أحمال كهرباء وضغط عالى يؤدى
النــصــهــار األســــاك فــيــحــدث االشــتــعــال خاصة
مع درجــة حــرارة الجو المرتفعة ..وهنا أتساءل:
ما معايير األمــن والسالمة واحتياطات التأمين
المفترض أن تتوافر داخل الهيئات الحكومية ودور
العبادة من مساجد أو كنائس أو مــدارس كإجراء
آمــن ضد خطر الــحــرائــق؟؟ الحقيقه تعدد هذه
األحداث فى وقت متتابع يستوجب إعادة التدقيق
فى إجراءات األمن والسالمة لمختلف المؤسسات
العامة والخاصة سواء كانت مساجد كنائس مدارس
مصانع م ــوالت تجارية مــن حيث قوانين البناء
وأجــهــزة إنــذار للحرائق ومواصفات آمنة شاملة
تضمن سالمتها وتفادى مثل هذه
الحوادث فى المستقبل مع فحص
ومتابعة دورية يمنع تكرارها.

عبير أبوالمعارف

شعاع
بقلم:

فى هذا بالد نفطية عربية ترى تواجد
مصر غير مريح ،وبرده كل ده وداخل
دوائر امنك القومى االقليمى (خصما
من مصر).
• تصريح مسبوق بنشوة مسببة
فــالــدور العثمانى االن يتسع ويجد
صدى دولــى بعد طول اهمال وذلك
بسبب شبه التفويض الغربى لما يؤرقه
وهو حرب اوكرانيا ،وحتى االن فالدور
ناجح ونتائجه معقولة ،وانجازاته على
االرض ومعناه النهائى تنامى عناصر
التواجد العثمانى بكفاءة معها سيكون
مناقشة اى ملفات مصرية عثمانية
يبدأ وفــى خلفيته نجاحات ستزيد
العبء على المفاوض المصرى وفى
هذا (خصما من مصر (.وكفاية كده
لــتــعــرف وت ــت ــع ــرف ان
الوقت مازال مبكرا مع
العثمان.

مــنــدفـ ًـعــا ق ــال اردو الــعــثــمــان فى
تصريحه أمس أن (يشترى) التفاهم
مع المحروسة… فلماذا ردودنا باردة؟
قلت له االجابة يا ولدى فى الجغرافيا
السياسية فقط ما عدا نقطة واحدة
فيها (كيد نسا) وهى توجهه بالنداء
ً
متجاهل تماما (قنوات
(لشعب مصر)
مصر السياسية ومؤسساتها).
والتالى تحليل رؤوس عناوين مش
أحكام لزوم تمخمخ:
• تصريح استكمال تنامى نفوذ
تركى يتواجد حاليا بفاعلية فى ليبيا
وســوريــا والــعــراق والــســودان وكــل ده
(خصما من مصر).
• تــصــريــح انــتــقــائــى يستخلص
فصيال فى مصر وهو تيارات االسالم
السياسى ويغازله لعلم العثمان انه
لليوم موجود وربما فاعل ايضا وفى
هــذا تلويح بقوة ما فى هــذا الملف
وهو (خصما من مصر).
• تصريح يلى تفاهمات متقدمة
مع الجار العدو وكليهما يميل الى
ابعاد مصر عن آسيا العربية ويعاون

الجنرال المبدع
عالء الدين سويلم

مأساة بين غربتين
نحن الذين قضينا نصف عمرنا فى
البالد والكثير منه فى الغربة لم نعد
تماما وال أصبحنا نشبه
نشبه أهل البالد ً
أهل البالد التى سافرنا إليها.
أصبحنا أكثر جرأة على قول الحقيقة،
نمسح مساحيق التجميل عن الوجوه قبل
أن يبهرنا جمالها .
لــم تعد تغرينا حــكــايــات الــجــدة عن
الــشــاطــر حــســن ..نــحــن الــفــاصــلــة بين
جملتين دونــنــا يفيد المعنى ولكننا ال

نرتقى كى نكون عبارة واح ــدة ..دوما
يخسر من وقف فى المنتصف.
نحن فصل الرواية المفقود ،والنهاية
المفتوحة واإله ـ ــداء ال ــذى لــم تخطه
أنامل .نحن المنسيين،
الذين سقطنا من رزنامة
األيـــــام كــيــوم عــطــلــة لم
يحتفل به أحد.
إشراق الشامى

شعبان خليفة

الدين العام ..البدايات والمآالت (األخيرة)
علينا أن نصارح أنفسنا بأننا أمام أزمة ديون وليس من املبالغة
وصفها بالكارثة إن لم يتم حتجميها وهو أمر يستوجب مواجهة
جــادة وعاجلة وصــادقــة ،وباعتقادى يحتاج ملف الدين العام
إلى املكاشفة ومصارحة الشعب بتطوراته والرئيس عبدالفتاح
السيسى منذ فترة قصيرة خالل افتتاحه مجموعة من املشروعات
القومية بنطاق محافظة اإلسكندرية قال" :إننا مضطرون للتمويل
اخلــارجــى للمشروعات التى نقوم بها حتى نستطيع حتقيق
األهداف االستراتيجية التى نسعى إليها لتحسني حياة املواطنني
مشيرا إلى أن القروض التى
وتوفير اخلدمات التى يحتاجونها"،
ً
يتم االتفاق عليها تكون بشروط ميسرة للغاية ،ومع هذا فإن األمر
يحتاج إلى تفاصيل أكثر من احلكومة تتعلق بالوضع احلالى للدين
وكيف سيتم سداده إذ ثمة مخاوف من خروج األمر عن السيطرة
وما يعنيه ذلك من تبعات.
وكما أشرنا فى املقال السابق من هذه السلسلة وبحسب األرقام
فإنه منذ تولى الرئيس السيسى السلطة خل ًفا للرئيس املؤقت
عدلى منصور واصل الدين العام ارتفاعه بوتيرة أكبر ،ففى العام
 2016تطورت الديون اخلارجية بشكل كبير لتسجل نحو 55.8
مليار دوالر ،وفى العام  2017واصلت الديون اخلارجية سلسلة
ارتفاعاتها لتصل إلى  82.8مليار دوالر ،مضيفة نحو  27.6مليار
دوالر خالل عام واحد فقط ،ومحققة نسبة ارتفاع تقدر بنحو
 48.38فى املئة ،ثم واصل الدين العام ارتفاعه وزادت اعباؤه.
فحسب احصائيات البنك الدولى الرسمية فإن حجم الدين
اخلارجى ملصر سجل نحو  100.186مليار دوالر عــام 2018
ووف ًقا لنفس املصدر فإن إجمالى حجم الدين اخلارجى ملصر عام
 2019ارتفع إلى  115.080مليار دوالر.
وتواصل االرتفاع ليبلغ نحو  131.580مليار دوالر خالل ،2020
بينما ارتفع فى بنهاية ديسمبر 2021إلى  145.5مليار دوالر.
وواصل االرتفاع والصعود ليصل إلى  157.8مليار دوالر بنهاية
الربع األول من  ،2022وتتحمل املوازنة العامة أعباء ضخمة بسبب
فوائد وأقساط الديون فقد سددت مصر خالل العام املالى 2016
  2017ديو ًنا إجمالية بقيمة  7.3مليار دوالر ،منها  6.1مليارطا ،و 1.2مليار دوالر فوائد ،وفى العام املالى - 2017
دوالر أقسا ً
 ،2018سددت مصر  13.2مليار دوالر ،منها  11.08مليار دوالر
طا ،و 2.1مليار دوالر فوائد بينما دفعت خالل العام املالى
أقسا ً
 2019 – 2018مبلغ  13.4مليار دوالر ،منها  10.2مليار دوالر
طا ،و 3.2مليار دوالر فوائد ،وسددت فوائد ديون وأقساط
أقسا ً
ديون بلغت  25.2مليار دوالر خالل الفترة من يوليو  2020وحتى
طا ،و 5.35مليار
سبتمبر ،2021منها  19.93مليار دوالر أقسا ً
دوالر فوائد ،كما أعلن البنك املركزى املصرى فى يونيو املاضى
أن القاهرة سددت نحو  24مليار دوالر منذ بداية العام احلالى
وال يزال هناك التزامات كبيرة تبلغ فى العام املالى 2023/2022
أكثر من  30مليار دوالر.
ال شك فى أن امللف يحظى باهتمام كبير من الرئيس للحكومة
للبنك املركزى ألساتذة االقتصاد ،لكن بلورة رؤيــة لكبح جماح
الديون صارت ضرورة ملحة من أجل األجيال احلالية والقادمة.

أسرار  50سنة صحافة
أهدانى الزميل والصديق العزيز محسن
حسنين كتابه القيم “أسرار  50سنة صحافة
فى البداية أثمن فكرة الكتاب فنحن نحتاج
بالفعل من كتابنا الكبار أن يرصدوا تجاربهم
المهنية والتحديات التى واجهتهم وكيفية
التغلب عليها .الكتاب يتجول بنا فى المعارك
التى خاضها الكاتب منذ أن كان طالبا فى كلية
اإلعــام ونفذ تحقيقا فى الجريدة الطالبية
“صوت الجامعة“ ضد ادارة جامعة القاهرة
وهو الشاب الغض الذى لم يخش فى الحق
لومة الئــم ،ساعده بالطبع ودعمه استاذنا
الــجــلــيــل ج ــال الــحــمــاصــى ..ويــســتــمــر فى
حمالته القوية ضد الفساد ســواء فى مصر

أو فى السعودية ،وفى قطر التى خرج منها
مطرودا كما ذكــر!! ويأخذنا الكتاب معه فى
رحلته ضد التمويل األجنبى المشبوه إلثارة
الفوضى فــى مصر مما أدى الــى تــوتــر فى
العالقات المصرية األمريكية ،وخالفاته مع
معظم وزراء المالية بسبب بيع أصول مصر
بأبخس االثمان مركزا على الــدور الذى قام
به عاطف عبيد فى هذا الصدد  ..ثم نأتى
ألعــظــم مــواقــفــه الوطنية مــن وجــهــه نظرى
والخاصة بالرفض الشديد لسيطرة االخوان
على مفاصل الدولة ولم يهادن بعد وصولهم
للحكم كما فعل البعض ،وهكذا يتم ابعاده من
رئاسة تحرير مجلة أكتوبر والمجلس االعلى

أوقفوا الفتنة

الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها
والفتنة أشــد من القتل .هــذه الكلمة
التى يمكن أن ينتج عنها دمار مجتمعات
إن لم ننتبه لها فى مجال كرة القدم
ستتكرر حادثة استاد بورسعيد التى
مــازالــت عــالــقــة ب ــاألذه ــان ول ــم تنته
فصولها بعد.
أقــول هــذا الكالم بسبب ما حدث
ليلة أمس من اعتداء بعض جماهير
الــنــادى اإلسماعيلى المحترم كنادى
نحبه نحن عشاق كــرة القدم لما له
من تاريخ مشرف فى كرة القدم ولكن
اعتداء بعض (الصبية) على أتوبيس
جماهير النادى األهلى العريق كبير
القوم فى الكرة المصرية واألفريقية
والعربية ينذر بخطر كبير لما هو قادم
إن لم نتدارك األمر وبسرعة ونحاسب
المخطئ والمتسبب فى هذا أيا كان
من هو وحسنا فعلت وزارة الداخلية
بالقبض على بعضهم.
فبعد الــمــبــاراة طلت علينا رؤوس

الفتنة التى تقتات على دماء الشباب
لتبرر ما حدث لتنال (رضا) أسيادها
فى تسريب صوتى وكل لبيب باإلشارة
يفهم ولألسف الشديد خرج رئيس نادى
اإلسماعيلى ليبرر ما حدث بأن جمهور
األهــلــى استفز جمهور اإلسماعيلى
وأمثال هؤالء الذين يبررون الخطأ هم
مثيرو الفتنة ال لشىء إال أنهم يعزفون
على وتــر الجماهير إلرضــائــهــم ولو
على حساب أرواح شباب راح ضحية
التعصب الرياضى ومثيرى الفتن على
الشاشات والمواقع الرياضية.
نداء لكل مسئول بصفة عامة وكل
منظومة كرة القدم فى مصر أوقفوا
مثيرى الفتنة قبل أن نعض أصابع
الندم فما حدث ليس
عــلــيــنــا بــبــعــيــد اللهم
بلغت اللهم فاشهد.

شعبان ثابت

للصحافة والذى استقلت منه ألسباب ال داعى
لذكرها… عامة كتاب األستاذ محسن حسنين
خا لرحلته الصحفية وانما هو
ليست فقط تأري ً
درس فى المهنية واحترام الصحفى لكرامته
بعالقة يسودها الندية بينه وبين مصادره،
وهـــذا ال يتحقق اال بــاالســتــغــنــاء لــيــس عن
المصدر بالتأكيد ولكن عن المغانم التى تعود
على البعض من هذا المصدر أو ذاك ..واتمنى
أن يشجع صدور هذا الكتاب
باقى الزمالء األعــزاء لكتابة
ذكرياتهم الصحفية.

د .نجوى كامل

ثالثة تضمن لك الجنة
أكثر ثالثة تضمن لك الجنة بعد رحمة الله:
 - 1سالمة الصدر الذى ال يحمل حسدا وال ضغينة وال خبثا وال
مكرا وال كرها - 2 .مخافة الله - 3 .معاملة الناس بخلق حسن...
أما النار فيكفيها لسانك :يغتاب ويسب ويشتم ويقذف ويفضح ويكذب
ويفتن ويشوه ويغش ويخدع ويجادل ويفحش ويعتاد
الفحش ويتزلف ويتمسح ويقول الزور ويعتاد المراء
واللف والدوران وكتم الحق والغلظة فى التعامل مع
الناس والنفاق والفجور ...وما أكثرها  ...اللهم نجنا.

د .صابر حارص

البحث عن الذات

دوما تستقيم وتنحنى وال تسير على شاكلة
الحياة رحلة والطرق ً
واحدة ،وبرغم تقاطع دروبنا ومشاركة أجزاء منها إال
أن لكل منا رحلته الخاصة وتجربته الذاتية التى
تخصه واحــدة فابحث عن ذاتــك ،فذلك هو السعى
األهم على اإلطالق وليكن لك صوتك الخاص وإن
تأثرت بالبعض!!

نجوى عابدين
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الحدث

رسالة إلى

أمير الكويت

ال شك أن سمو األمير نواف األحمد ،دولة الكويت الشقيقة من هذا القرار،
أيضا الفلسطينيون من هذا
أمــيــر دولـــة الــكــويــت ،يعتبر
ً
امــتــدادا وأن ُيستثنى ً
حقيقيا بمعنى الكلمة لسمو األمير القرار.
ً
صــبــاح األح ــم ــد ،رحــمــة الــلــه عليه،
فهذا القرار فى هذا التوقيت سيكون
وكالهما عشقا مصر وشعبها؛ فعشقهما
له أبعاد اقتصادية صعبة على آالف
ورئيسا.
شعبا ودولة
ً
المصريون ً
ً
فضل عن الــدولــة ،خاصة بعد
األســر،
فالتوافق الكويتى الشعبى والسياسى أزمة كورونا والحرب الروسية األوكرانية،
الذى حدث على األمير نواف األحمد ،ألن دخـــل الــمــصــريــيــن يــتــم تحويله
أمير دولة الكويت ،يعطى داللة قوية كمصدر مهم ورئيسى من مصادر العملة
بــأن هــذا الرجل يحظى بحب وتقدير الــصــعــبــة للبنك الــمــركــزى الــمــصــرى
واحترام الشعب العربى من المحيط إلى واالقــتــصــاد المصرى ،وألنــنــا ال ننسى
أبدا مواقف دولة الكويت مع مصر ،وال
الخليج عبر مواقفه من مختلف القضايا
ً
ينسى الشعب الكويتى واألسرة الحاكمة
العربية.
(آل الصباح) موقف الشعب المصرى
وما جعلنى أتحدث فى هذا الموضوع
فى حرب تحرير الكويت ،عندما امتزج
القرار الــذى صــدر من وزيــرة البلديات
الدم المصرى بالدم الكويتى ،من رجال
الــكــويــتــيــة رنــــا الــــفــــارس وال ــخ ــاص
القوات المسلحة المصرية ،خير أجناد
باالستغناء عن الوافدين إلى الكويت
األرض ،مع أشقائهم الكويتيين.
وتــوطــيــن الــوظــائــف داخـــل الــــوزارات
وفــى أوقـــات األزمـــات والمحن تظهر
الكويتية (تكويت الوظائف) واالستغناء
أصالة الدول والشعوب وروابــط األخوة
عن العمالة الوافدة بأسرها.
والدم.
وهنا أرفع لسمو أمير الكويت الشيخ
ودولة الكويت تمتاز بأقوى البرلمانات
نواف األحمد نداء بأن يتم استثناء 771
ألــف شخص من العمالة المصرية فى العربية ،وهو برلمان به حراك سياسى

باألصول

أسامة شرشر

خطير ،وهى أول دولة خليجية تصدر ولكنها حقيقة تتماشى مع الواقعية نطلبه بعزة وكرامة وكبرياء ومحبة؛
مجلة مخصصة للعالم العربى (مجلة السياسية.
ألننا نطلبه من أشقائنا.
العربى) ،كما أن أول امرأة قادت سيارة فى
ومن المواقف التى لن أنساها عندما
وه ــذا ال يمثل تــراجـ ًـعــا عــن الــقــرار،
دول الخليج كانت سيدة كويتية ..هذا
التقدم الحضارى لدولة الكويت وهذا قابلت األمير صباح األحمد ،رحمة الله ولــكــنــه تــصــحــيــح لــلــمــوقــف فـــى ظل
التاريخ كــان وال يــزال عالمة بــارزة فى عليه ،فى القمة العربية فى بغداد فى األحــداث التى يمر بها العالم ،وال أظن
دول مجلس التعاون الخليجى من خالل قصر صــدام حسين وفــى مكتبه ،أيــام أنه يمكن االستغناء عن المصريين فى
االنفتاح الثقافى والبرلمانى ..وقد كان مؤتمر المانحين إلعادة إعمار العراق ،أى دولة عربية ،فما بالك بدولة الكويت
أهم ما شاهدته بنفسى داخل البرلمان وهو المؤتمر الذى تبناه أمير اإلنسانية الشقيقة التى ما زالت أصداء الشهداء
صباح األحمد ،حتى إننى طالبت فى
معا
الكويتى أخطر استجواب لوزير اإلعالم التلفزيون الكويتى وفى برنامج «صباح المصريين تدغدغ مشاعر شعبينا ً
الكويتى الذى كان من آل الصباح ،واستمر
عندما يحل موعد االحتفال بتحرير
االستجواب لمدة  12ساعة كاملة ،وكان الخير يا كويت» ،بأن يحصل األمير صباح
دولة الكويت وإعادة الحق ألهله؟!.
رئيس مجلس األمــة الكويتى فى هذا األحمد على جائزة نوبل لإلنسانية.
فهذه دعــوات حر يبغى الصالح العام
التوقيت هــو جاسم الــخــرافــى ،رحمة
هــذه المواقف والــذكــريــات جعلتنى
الله عليه ،وتم سحب الثقة من الوزير أوجــــه هـــذه الــرســالــة لــســمــو األمــيــر ولــيــس ل ــه مــصــلــحــة خــاصــة ف ــى هــذا
نائبا عن الشعب
وإسقاط الحكومة ،وجاء مرزوق الغانم ،نـــواف األحــمــد ،أمــيــر دولـــة الــكــويــت ،المطلب ،وألننى كنت
ً
ابن شقيقته من بعده
وحملنى المصريون فى الكويت
رئيسا لمجلس بأن يتم مراجعة قــرار قد يتسبب فى المصرى،
ّ
ً
األمــة الكويتى ،والــذى كان موقفه فى االستغناء عن قرابة ثالثة أرباع مليون إيصال هذه المهمة الثقيلة من خالل
البرلمان الدولى مشر ًفا ،عندما تصدى مصرى فــى الكويت فــى هــذا التوقيت بوابة النهار المصرية ،ووعدتهم بأن
ألكاذيب رئيس البرلمان اإلسرائيلى.
المهم والــحــســاس ،وفــى ظــل األزمـــات يكون هذا موضوع مقالتى هذه ..أكتب
فالكويت دائما لها موقف عروبى داعم االقتصادية العالمية وحالة التضخم هذه الرسالة لعلها تصل وتلبى مطلبهم
ً
وحــاضــن لمختلف القضايا ،وخاصة وارتفاع األسعار ..فأعتقد أن هذا حق وتجد استجابة من األشقاء فى الكويت،
القضية الفلسطينية ،ليس باألقوال الدم واألخوة للمصريين والفلسطينيين خاصة ونحن فى زمن الوباء واألزمــات
ولكن باألفعال ،وهــذه ليست مجاملة ،من قبل الكويتيين ..وحينما نطلب ذلك والحروب والمناخ ..وربنا يستر.
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القصة الكاملة للسيدة التى أعلنت الحرب على عبد الله رشدى
تصدر اســم الداعية عبد الله رشــدى تريند موقع البحث
الشهير جوجل بعد محاوالت ابتزازه من قبل سيدة تزعم أنها
عراقية.
بدأت القصة بعد أن نشرت سيدة عراقية منشورًا تتهم فيه
الداعية الشهير بأنه تحرش بها حيث قالت" :انــا جيهان ،انا
ضحية من ضمن ضحايا الشيخ عبدالله رشدى ،سيدة عربية
وحاليا مستقرة فى دولة اوربية وزيى زى البعض منكم كنت من
ضمن محبين ومتابعين الشيخ عبدالله رشدى من فترة كبيرة
دخلت كلمته فى استشارة دينية بخصوص ناس مقربين ليا ورد
عليا عادى وبعدها تابع معايا لحد ما الموضوع خلص وكملنا مع
بعض كمعارف عادية ،وبدأت أعجب بيه وطلب منى انى اقابله
فى مصر عشان نتعرف اكتر واتفقنا انو لو تم التوافق هنتجوز
بشكل رسمى ،واتفقنا نعمل عقد شرعى عشان بس لو تواجدنا
مع بعض او سلمنا على بعض او اتكلمنا فى حاجة خصوصية وكل
التفاصيل دى تبقى حالل".
واضافت" :بس شرطت انه مايتعرضليش وال يلمسنى وعاهدنى
انه مش هيلمسنى وبعدها مشيت فى اجــراءات السفر ونزلت
مصر واستقبلنى فى المطار كنت حاجزة شقة ومعاد اخالء
الشقة دى عارض اليوم اللى نزلت فيه ف كلم حد من اصحابه
واخد منه مفاتيح الشقة اللى تخص صديقه فى العبور عشان
اقعد فيها ولما روحت هناك ف كلم حد من اصحابه جمعله شقة
فى العبور ولما روحت هناك قالى هقعد بس معاكى خمس دقايق
نرتاح من المشوار انا بحكم انى عايشة فى اوروبا والمجتمعات
الغربية مفيهاش خوف فى المواقف اللى زى دى فقولت اكيد مش
هيعمل حاجة فى الخمس دقايق دول وهو راجل دين اكيد بيخاف
ربنا وعمل هو االتفاق بشكل شفوى بدون اى ورق واتصل باتنين
شهود مشايخ دكاترة فى جامعة االزهــر دكتور احمد البصيلى
ودكتور آخر اسمه احمد بس ال اتذكر اللقب شهدوا على االتفاق
بشكل شفوى بردو وانا أكدت عليه انو مينفعش يلمسنى احنا
عملناه فقط عشان الحرمانية على حسب كالمه".
وواصلت حديثها قائلة" :وبعد ما تم العقد خالف العهد ده
وتعدى عليا بدون موافقتى وبعد محاوالت كتير إهانـة وهـتك
عرض عرفت اخلص من تعديه عليا الى كان بكل عنف وبعدها
فضلنا على تواصل من بعيد عشان اذيته ليا وبعدها اعتذر وقال
ان مكنش قصده يعمل كده ورضانى وصالحنى وكان بيقابلنى
بعدها فى مدينة نصر وفــى مدينتى وفــى الــشــارع ،عشان ده
ميحصلش تانى واخر يوم كان متغير معايا جدا وكان لطيف
وقالى انه متمسك بيا واتفقنا اننا هنكمل فى العالقة عشان
نفهم بعض اكتر ووصلنا لحل اننا هناخد وقــت نتعرف فيه
على بعض اكتر ومشيت سافرت وسبت مصر وبعدها بكام يوم
وبدون اى سبب قالى احنا الزم ننهى الموضوع ده بأى شكل انا
مش فاضيلك وبعدها قالى انتى من النهاردة انتى حرة الى هو
نفسيا وصعبت عليا
كده انتى طالق بس مقالش طالق وتعبت
ًّ
نفسى وبقت دماغى تفكر كتير طيب ليه عملت كل ده طالما
مش عايزنى ومعندكش وقت ليا ،لحد ما فكرت اشتكى الهله
عشان غدر بيا واستغفلنى ودى بالنسباله كانت جــوازة متعة
وتواصلت مع اخواته واول ما كلموه حلف على المصحف انه

جيهان

ميعرفنيش وبعدها تواصلت مع مراته من اكونتها الشخصى اللى
عليه اوالدها وعيلته وفى كل التفاصيل دى هتالقوها فى فيديو
الشاشة اللى نزلته وبعد ما تواصلت مع مراته اكتشتف ان انا
مش اول واحدة يحصل معاها كده وان انا مش اخر واحدة كمان
وبعد مامشيت من مصر كان فى واحده تانى غيرى معاه".
واختتمت قصتها قائلة" :كلمته اقوله انا عايزة حقى قالى
اعملى اللى انتى عايزاه وخالص ضاع حقى وضاع حق البنات
اللى بيتم التالعب بيهم كل كــام يــوم الــى هو بيقتل صوتهم
وحقوقهم بشعبيته وشهرته ومنصبه وان محدش هيصدق
كالمهم وال كالمى وبما ان هو فوق القانون ف انا سلمت امرى
لله وانا خصيمة عبدالله رشدى يوم القيامة ومش مسامحه فى
حقى وال هسامح فيه لحد يوم الدين وعند الله تجتمع الخصوم
ولو فى حد مشكك فى كالمى هقولك ده حقك وانا مش هجبر
حد على انه يصدقنى بس تقدر تراجع الفيديوهات والفيديو
اللى خارج من صفحة مراته ام اوالده وبتاكد انى مش اول واحدة
يحصل معاها كده وبعدها احكم وقبل ماتحكم اتأكد عشان دى
اعراض ناس حقها هيضيع بسبب شهادتك ورأيك وعند الله
تجتمع الخصوم".
من جانبه رد الدكتور عبد الله رشــدى على هــذه السيدة
واصفا كالمها باالكاذيب متوعدا إياها بالمالحقة القانونية على
التشهير به بمثل هذه الطريقة ،وقال فى بيان مقتضب له" :أعلم
ِ
َض مضاجِ َعهم؛
أنهم يجتهدون ..ويعملون بك ٍَّد
ليسقطوا رم ًزا أق َّ
ِ
ِ
األسود
طوافها حول
الضباعُ من
تنال
ُقم ٍة سائغة ،وال
ُ
ِّ
لسنا بل َ
الضبا ِع فاهم يا
ض ِعفُ ها أما َم
إال
الخي َبة؛ األسو ُد ال ت َ
َصن ُع ما ُي ْ
ِّ
ْ
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قيادى باإلخوان :الجماعة تدعم إرهاب
الظواهرى وتتمنى أن تسير على نهجه
شــن مــحــيــى عــيــســى ،الــقــيــادى الــتــاريــخــى
شرسا على
هجوما
بجماعة اإلخوان اإلرهابية،
ً
ً
جماعته لدعمهم ايمن الظواهرى زعيم تنظيم
القاعدة المقتول مؤخرا متسائال فى استغراب:
هل كان بطال مجاهدا؟.
وقـــال عيسى فــى مــقــال لــه عــن جماعته
والجماعات األخرى المتعاطفة مع الظواهرى:
لماذا يتعاطف االخــوان وعــدد غير قليل من
االســامــيــيــن مــع جــمــاعــات العنف وقيادتها
رغــم ترديدهم المتكرر انهم ضد كل اشكال
العنف بداية ما فعلته امريكا من قتل وارهاب
وبلطجة جريمة انسانية وبلطجة سياسية لكن
هذا جانب والمبالغة فى اطراء الرجل واصباغ
صفات واسماء عليه تصفه بالبطولة والجهاد
شىء اخر.
الــجــهــاد فــى االسـ ــام ش ــىء عظيم جعله
الرسول فى الحديث ذروة سنامه والشهداء
هم اعلى المنازل بعد االنبياء ،ولذلك وضع
االسالم للجهاد ضوابط شرعية وجعل الغاية
منه امــا دفــع خطر او افساح المجال للناس
لمعرفة االســام واختياره طوعا ال كرها او

البقاء على دينهم الن االصل هو (ال إكراه فى
الدين) .نحن هنا نقيم افعال الرجل ال اخالقه
ودينه فالخوارج كانوا اكثر الناس دينا واتقنهم
عبادة.
واضـــــاف :نــشــأت الــقــاعــدة كــغــيــرهــا من
جماعات العنف لتخدم مشروعا امريكيا بعلم
او غير علم ،فأمريكا لمصلحتها وجود مثل هذه
الجماعات لتنفير الناس من كل جماعات العمل
السياسى ثم ان هذه الجماعات تم استخدامها
من قبل االمريكان لمحاربة الروس بالنيابة فى
افغانستان تماما كما تفعل االن مع زيلينسكى
فى اوكرانيا فأمريكا رغم انها اقوى دولة فى
العالم اال انها اجبن من ان تدخل فى حرب
مباشرة مع روسيا او الصين .وبكشف حساب
بسيط على ما قدمته القاعدة وزعيماها بن
الدن والظواهرى خالل العشرين عاما من اول
تفجير ابراج نيويورك فلن تجد شيئا واحدا افاد
االسالم فى اى بقعة من بقاع العالم ،بالعكس
افعالها ساهمت فى تدمير افغانستان وتخلفها
ثم كانت النهاية المأساوية بتصالح افغانستان
مع االمريكان وبيع القاعدة بل هناك معلومات
بــأن هناك تعاونا استخباراتيا بين طالبان
واالمريكان فى قضية اغتيال الظواهرى.
واستطرد فى مقاله قائال :لم نر للقاعدة
وداعــش اى اثر فى محاربة الصهاينة
او دع ــم حــمــاس ،بــالــعــكــس تماما
كانت اغلب االعمال التى توصف
بــالــجــهــاد يــكــون ضــحــايــاهــا من
عسكرا او مدنيين.
المسلمين
ً
اخشى ان يكون داخلنا رغبة
دفينة فى ممارسة العنف نكاية
فى انظمة ،والــخــوف يمنعنا،
ولذا نجد ضالتنا فى التعاطف
والتشجيع والفرحة لما تقوم به
جماعات العنف من اعمال ومن
هنا لم يكن غريبا تلك المعزوفة
مــن االحـــزان الــتــى عزفها غالبية
من االسالميين ،ووصــف الظواهرى
بالبطل الشهيد .لم يكن الظواهرى وال
بــن الدن يــومــا ابــطـ ًـال وكــل مــا فعلوه
اضر كثيرا بالقضية االسالمية ولم
تساهم القاعدة وال داعش فى رفع
المعاناة او الظلم عن اى من الشعوب
االســامــيــة .اتمنى ان تنتهى هذه
الجماعات كلية واال يتورط الشباب
مرة اخرى فى مثل هذه التظيمات
فيخسر دنياه وربما دينه ايضا.

مذهب".
ُ
الدكتور أحمد البصيلى االستاذ بجامعة األزهر الذى ذكرت
السيدة اسمه فى منشورها وفيديوهاتها رد هو اآلخــر على
حديثها مكذبا إياه متوعدا إياها بالمالحقة القانونية بعد أن
ذكرت اسمه فى قصة ال عالقة له بها.
زمالء الدكتور عبد الله رشدى وتالميذه أطلقوا هاشتاجات
لدعمه وتكذيب هذه السيدة ،ومنهم زميله فى الدراسة عماد
الدين عاشور الذى قال عنه" :تعال اعرفك على حقيقة
عبد الله على رشدى حمل على عاتقه هم مواجهة
حمالت التشويه لإلسالم واصبح نجما بفضل
الله ..وذلك بتوفيق الله له وتثبيته ..ولو فعل
عبد الله رشدى مثلما يفعل الكثير فى هذا
الزمان ألصبح ذا حيثية سياسية ولكنه ابى
اال ان يكون صادقا مواجها تلك الحمالت
القذرة والتى ارادت مؤخرا أن تنال من
عرضه ..وانا مش مستغرب من الحملة
القذرة التى تريد ان تنال منه وانا اعلم
بانه جبل أشم وان الله لن يتركه ..ولن
تكون هــذه الحملة هى االخــيــرة ما دام
اخذ العهد على نفسه ان يواجه هؤالء".
ورغــم خــاف السلفيين الــواضــح مع
االزاهرة ومنهجهم اال أنهم دعموا أيضا
عبد الله رشــدى وكــذبــوا رواي ــة السيدة
العراقية ،حيث قال السلفى محمد السيد
صالح عنه" :بداية أشعرى سلفى كالهما
مآلهما الجنة بإذن الله ،ومن شك فى ذلك
اشعريا
ثانيا حتى وان كان
ً
يحتاج أن يراجع دينه ً
فالرجل أشعريته معتدلة ،وقد سمعته من قبل
جدا
يتحدث عن األسماء والصفات فوجدته قريب ً
من تأويل السلف وثالثا ما سمعنا منه إساءة من قبل
لعلماء السلف بل والله سمعناه يدافع عنهم بقوة مثال
ذلك دفاعه عن الشيخ مصطفى العدوى فى منشورات
وكثيرا ما كان يحاول تأليف
مكتوبة وفيديوهات مرئية
ً
قلوب المسلمين خاصة بين كال الطرفين من السلفية
واألشعرية فى منشوراته فلم العجب إذا رأينا من ُيشهر
به كذبًا وبهتا ًنا؟! إذا كانت عائشة رضى الله عنها وهى
الصديقة بنت الصديق وزوجة رسول الله صلى الله عليه
وسلم قد كذب عليها أهل الكذب والبهتان! فمن هو ومن
أنا ومن نحن حتى نسلم من مثل هذا التشهير؟! واقول
له ستظل أسـ ًـدا بين الضباع ..حفظكم الله ورعاكم،
المسلم".
المسلم أخو ُ
ونحن ال ننسى أن ُ
فيما أعلن المحامى فهمى بهجت تبرعه بالدفاع عن
عبد الله رشدى ومالحقة المشهرين به قانونا ،مؤكدا
على ثقته فى اخالق الداعية االزهرى رغم خالفاته
معه.

عبد اهلل رشدي

أحمد اجلدى

خالفات سلفية أزهرية حول جنسيته

ً
هل كان فرعون موسى مصريا؟

أسامة

فجر الشيخ أسامة االزهرى ،مستشار
الرئيس للشئون الدينية ،مفاجأة من
العيار الثقيل عندما أكد فى تصريحات
صحفية لــه أن فــرعــون مــوســى الــذى
ونجى نبيه موسى ليعود
اغرقه الله
ّ
مصر من طاغوته لم يكن مصريا أصيال
بل كان من المحتلين ألرض مصر.
دعــم ازهـــرى لــكــام الشيخ أسامة
االزه ــرى وفــى المقابل انتقاد سلفى
حيث رد محمد سيد صالح الداعية
السلفى على مقولة مستشار الرئيس
قائال :دكتور اسامة األزهــرى قــال ان
فرعون مصر ماكنش مصرى أصيل ده
كان من الهكسوس!! ليه يا عم أسامة؟
قالك عشان المصرى األصيل عمره
مــا يــصــل لــهــذا الــحــد مــن الــبــعــد عن
الله!!! كارثة بمعنى الكلمة ،وكأن الله

وزع الكفر على كل البالد والبعد عنه
إال فــى مــصــر؟! هــل المصريين فيهم
نسب أشرف من نسب النبى صلى الله
عليه وســلــم؟! ال والــلــه ،ال يوجد منذ
بــدء الخليقة والــى يــوم القيامة نسب
أشرف من نسب رسول الله صلى الله
عليه وسلم ،قال النبى المصطفى( :إن
الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل،
قريشا من ِكنانة ،واصطفى
واصطفى
ً
بنى هاشم من قريش ،واصطفانى من
بنى قريش ،فأنا سيد ولد آدم) .رواه
مسلم وغيره.
واضــاف فى حديثه قائال :من هذا
الحديث الصحيح ان أفضل النسب
قريش وافضل قريش بنى هاشم ومع
ذلك كان عم النبى صلى الله عليه وسلم
كفرا ووعــد له
ابــو لهب ،أشــد الناس ً

بالنار فهل مصر فيها نسب أشرف من
هذا النسب؟! لو قلت نعم كذبت الحديث
وقللت من نسب رسول الله صلى الله
عليه وسلم ،ولو قلت الَ ،ب ُ
طل كالمك
مصرى أصيل يا
واخيرا ما ادراك أنك
ٌ
ً
عم الشيخ أســامــة؟! مصر احتلت من
الفرس والــروم واالنجليز والفرنسيين
واالفــارقــة وغير ذلــك ودخلها العرب
كثيرا
فاتحين واختلط بها األنــســاب
ً
فما ادراك أنك مصرى أصيل؟! احب
افــكــرك بالمقياس ال ــذى وضــعــه الله
تعالى بين الناس قال تعالى( :وجعلناكم
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند
ً
الله اتقاكم) اكرمكم ايه يا عم الشيخ؟
اتقاكم يعنى مش المصرى او الهندى او
السعودى او ...او ،...المقياس عند الله
تقوى القلوب.

حكاية اإلرهابى المصرى عبد الله مصطفى
حامد مسئول االغتياالت فى القاعدة

نشر مــاهــر فــرغــلــى ،الــبــاحــث فى
شئون االسالم السياسى ،صورة نادرة
إلرهابى مصرى تابع لتنظيم القاعدة
اإلرهــابــى يتولى عملية االغــتــيــاالت
هناك.
وقـ ــال فــرغــلــى فــى ه ــذا الــصــدد:
وصلتنى ص ــورة لعبدالله نجل أبى
الوليد المصرى (مصطفى حامد)،
التقطت له أمام أحد فنادق اسطنبول
 .2017وهو الذى تم تكليفه بتشكيل
مجموعة من المرتزقة لتنفيذ عمليات
اغتيال وخطف خاصة داخــل وخارج
ادلــب لقادة تنظيم القاعدة وداعــش،
اشتهرت باسم (خلية الدكتور) ..نفّذت
الخلية أكثر من  20عملية منذ 2018
حتى اواخر  2020لصالح تركيا.

عبد اهلل

واضاف :حسب المصادر الخاصة
شخصيا صاحب
فنجل أبى الوليد هو
ً
فكرة تأسيس الخلية وهو الممول لها

من دخل تجارة الهيرويين األفغانى،
الــذى تجيزه جماعات كثيرة أفغانية
تحت سند فتوى أبــى حنيفة بجواز
البيع للكفار والمشركين لتخديرهم ثم
القضاء عليهم.
وتابع فى حديثه قائال :يعرف عبد
الله بأسماء (يوسف الميكانيكى) ،و
(حسين النجار) ،و(محمد هراتى)،
و(على بيك) ،و(الدكتور جان) وحاول
تنظيم القاعدة اغتيال عبد الله على
الحدود الباكستانية األفغانية وفشلت
العملية وأصيب إصابات بالغة ..بعض
المعلومات تتحدث عن تورط عبد الله
فى وضع الشريحة التى تسببت فى
مقتل الظواهرى وأوصلت الصاروخ
الذى استهدفه له بدقة.
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جرمية فى حق املوتى

انتشرت فى مصر خالل األعوام
الماضية حمالت لتطهير المقابر
بدعوى تنظيف وتطهير المقابر
للبحث عن أعمال سحر وشعوذة
مدفونة داخل المقابر بعد
تأكيد عدد منهم ان بعض مرضى
النفوس يقوم بعمل أسحار ودفنها
بالمقابر.
وتمتد هــذه اللعنة الــى محافظة الدقهلية حيث
تبنى عدد من الشباب حملة على الفيسبوك ومواقع
التواصل االجتماعى األخــرى بعنوان "حملة تنظيف
المقابر من أعمال السحر" مع نشر بعض الصور
لشباب وفتيات واطفال عليها طالسم وكلمات المرض
والموت والهجر وغيرها ،وتتوالى التعليقات ما بين
متعاطف ودعوات بالشفاء ودعوات على من قام بهذه
األفعال المؤذية ويبدأ بعضهم بالتواصل مع الصفحة
وعرض مشكلته وطلب المساعدة العتقاده انه مسحور
ومن الممكن أن يكون السحر فى المقابر.
فتحت "النهار"هذا الملف الشائك للوقوف على
اســبــاب الــظــاهــرة بعد دع ــوة شــبــاب إح ــدى القرى
بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية بتحديد يوم
والمشاركة لفعل الخير والتوجه فيه الى المقابر ،وبعد
موافقة األهالى قاموا بالدخول لعدد من الفتحات،
ومعهم أدوات حفر ونبش تساعدهم على الحفر تحت
التراب للعثور على أعمال السحر ،واضطر بعضهم إلى
الدخول إلى المقابر المفتوحة بح ًثا عن أى مظاهر
لألسحار ،لتنتشر بعدها الدعوة كالنار فى الهشيم فى
باقى قرى الدقهلية.
قــال عمرو عبدالسالم ،منسق احــدى الحمالت
بقريته :انه اتفق مع مجموعة من الشباب بالقرية على
تنظيف المقابر من أعمال السحر خاصة بعد انتشار
شكوى عدد كبير من األهالى من الظاهرة وتعرضهم
لألذى دون معرفة األسباب.
واضــاف :من المتطوعين معنا الشيخ أحمد عز
من رجال األزهر وهو على دراية وخبرة بتلك األعمال
الشائنة ،حتى يسهل علينا التعامل مــع مثل هذه
األعمال دون سابق خبرتنا ،وأوضح انه كان فى بداية
األمر يشعر بالخوف ولكن نيته الطيبة لفعل الخير
كانت الحافز.
وأوض ــح انــه تــم العثور على كميات مــن السحر
داخل المقابر فى وقت قصير ،ومنها مالبس داخلية
لسيدات ملطخة بدم حيض ،وكتابات غير مفهومة
على صور وعلى عظام حيوانات ،وغيرها من األعماق
ليصل األمر انهم جمععوا  4شكائر من هذه األعمال
وطلب عــدد مــن األهــالــى فــى الــقــرى الــمــجــاورة منه
المساعدة والمشاركة لرغبتهم فى تطهير المقابر
ومساعدة الناس.
على االتصاالت من
تتوالى
كانت
بعدها
يضيف:
ّ
األهالى يشكروننى لشفائهم بعد أن وجدوا صورا لهم

انتشار ظاهرة نبش المقابر

األزهر :ال يجوز شر ًعا نبش القبور لغير ضرورة
واسماءهم على أعمال داخل المقابر وأنهم انفصلوا او
يعانون من أمراض منذ زمن دون معرفة السبب الطبى
لها ،وال تنتهى األعراض.
وعــن حكم نبش المقابر بــدعــوى تطهيرها من

السحر قال دكتور سعد فتحى عبد الدايم من علماء
األزهر الشريف :لقد كرم الله عز وجل بنى آدم على
(و َل َق ْد َك َّر ْم َنا َب ِنى آ َد َم) ،ومقتضى
العموم فقال تعالىَ :
هذا التكريم يتطلب االحترام لبنى آدم أحياء وأمواتا،

كما أننا كمسلمين لنا عقيدة خاصة تتعلق بالموتى
وبالحياة البرزخية بعد موتهم بخالف عقيدة الكفار
(يا أ َُّي َها ال َِّذي َن آ َمنُوا ال َت َت َو َّل ْوا َق ْو ًما
كما قال تعالىَ :
َغ ِ
س
ب اللَّ ُه َعلَ ْيهِ ْم َقـ ْـد َي ِئ ُسوا مِ ـ َن اآلخِ َ
ض َ
ــر ِة َك َما َي ِئ َ

ب ا ْلـ ُقـ ُـبــورِ) فنحن نحترم ونكرم
ـحــا ِ
ا ْلـكُـ َّفــا ُر مِ ـ ْن أَ ْ
صـ َ
الموتى ،وحرمة اإلنسان مي ًتا كحرمته ح ًّيا كما علمنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم ،حتى نُهينا عن سبهم،
والنيل منهم بمجرد اللسان كما قال صلى الله عليه

ْض ْوا إلى ما
وسلم( :ال ت َُس ُّبوا األ ْمـ َـواتَ ،فإن َُّه ْم ْ
قد أف َ
ق ََّد ُموا) ،فما بالنا بأولئك الذين يريدون أن ينالوا منهم
بنبش قبورهم بال ضرورة تقتضى ذلك ،وإنما لمجرد
خرافات عالقة بأذهانهم كبحث عن أعمال وسحر وما
إلى ذلك.
شرعا ألى سبب من
إن نبش القبور أمر ال يجوز
ً
األسباب إال عند الضرورة القصوى ،والضرورة تقدر
بقدرها ،كأن تكون المقبرة آيلة للسقوط أو تسرب
الــمــاء إلــى داخــلــهــا ،أو كانت األرض المبنى عليها
المقبرة مغتصبة ويريد أصحابها استردادها وهدم
المقبرة ،أو أن تكون النيابة التى تحقق ً
مثل فى
جريمة قتل تريد استخراج الجثة بعد دفنها للوصول
إلى معلومات .أما غير هذه الحاالت الضرورية فال
يجوز نبش القبور ،وأما مسألة السحر واألعمال داخل
القبور فهى مسألة غير يقينية بل هى أوهام يجب عدم
أخذها فى االعتبار.
إن المسلم ينبغى أن يكون ذا عقيدة رصينة ،وعقلية
علمية فيرجع األمــور واألحــداث التى تحدث له إلى
أسبابها الحقيقية ال إلى السحر ،ويتعامل مع الواقع
ال مع الغيب ،فمثال الرجل إذا أصابته مصائب متتالية
فال يبادر ويسارع إلــى أن ينسب ذلــك إلــى األعمال
والسحر وما إلى ذلك ،وكذلك الفتاة التى تتأخر فى
الزواج ً
مثل ال ينبغى لها أن تضع نفسها أسيرة لكثير
من الدجالين والمشعوذين ،فقد تكون سليمة ليس بها
شىء ولكن تذهب إلى أحد الدجالين فيعمد هو إلى
إيذائها.
فــلــيــبــحــث ك ــل واحــــد ع ــن األس ــب ــاب المنطقية
والحقيقية وراء ما يحدث له فى حياته ،ويترك الظنون
واألوهام ،ويتغلب عليها بقانون األسباب الذى أقام الله
عليه مصالح العباد ،ويستعين بالله فى ذلك (استعن
بالله وال تعجز) ،ويزيد من جانب اإليمان بالله والرضا
بما قسمه الله له ،حتى يستطيع أن يؤدى ما أُمر بفعله
فى الدنيا فيشغل نفسه بعبادة الله تعالى ،وعمارة
األرض ،وتزكية النفس ،وال ينبغى له أن ينساق وراء
عقلية الخرافة التى تقوم على األوهام والظنون ،وال
تستند إلى أدلة وبراهين ،خاصة أنه قد كثر فى زماننا
هذا بين المسلمين شيوع عقلية الخرافة ،وانتشار
المتاجرين بمثل هذا األمور من فك لألعمال والسحر
وغير ذلك.
وأضاف الدكتور سعد :إن هذا الكالم ال يعنى إنكار
السحر والحسد ،فكالهما ثابت بالقرآن والسنة ،قال
(و َمــا َك َف َر ُسلَ ْي َما ُن َو َل ِك َّن الشَّ َياطِ ي َن َك َف ُروا
سبحانهَ :
(ومِ ـ ْن َش ِّر
َّاس ِّ
الس ْح َر) ،وقــال عز وجــلَ :
ُي َعل ُِّمو َن الن َ
َحاسِ ٍد إِ ذَا َح َس َد) ،وقال صلى الله عليه وآله وسلم:
ِيما ُن َوال َْح َس ُد) ،وعن
َ
(و َل َي ْج َت ِم َعا ِن ِفى َقل ِْب َع ْب ٍد ْال َ
أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
الس ْب َع ال ُْموبِ َق ِ
ات) ،قَالُواَ :يا
وآله وسلم قال( :ا ْج َت ِن ُبوا َّ
اللهَ ،و َما ُه َّن؟ قَا َل( :الشِّ ْركُ بِ ِ
َر ُسو َل ِ
الس ْح ُر.)...
اللهَ ،و ِّ
ولكن المنكر والمذموم هو اإلسراف فى ذلك حتى
غدا أغلب من يزعمون أنهم يعالجون من السحر من
المدعين المشعوذين المرتزقة ،وأغلب من يظنون أنهم
من المسحورين هم من الموهومين ،وعلى كل حال،
فمن لم يجد مبررًا منطق ًّيا لما يحدث له ،وغلب على
ظنه أنه مسحو ٌر أو نحوه ،فليتعامل مع ذلك بالرقى
المباحة والتعوذ المشروع؛ كالفاتحة ،أوائــل سورة
البقرة وخواتيمها ،وآية الكرسى ،والمعوذتين ،واألذكار
المأثورة عن النبى ،صلى الله عليه وآله وسلم.
ـرعــا نبش القبور لغير
وعــلــى هــذا فــا يــجــوز شـ ً
ضـ ــرورة؛ ألنــه اعــتــداء على حــرمــة الــمــيــت ،وحرمة
حيا.
اإلنسان مي ًتا كحرمته ًّ

هالة العوضي

تحذير

أدوية مغشوشة على أرفف الصيدليات
مصر لديها ارتفاع كبير فى األدوية املغشوشة..

مواجهة التغيرات المناخية..
أمل المستقبل
خبراء :إطالق جائزة مواجهة التغير املناخى فى
إفريقيا يخفف من وطأة التداعيات السلبية للتلوث
أشاد عدد من الخبراء بإطالق مصر جائرة لدعم
جهود مواجهة التغير المناخى فــى أفريقيا ،ضمن
استعداداتها الستضافة قمة المناخ كوب  ،27موضحين
أن ذلــك سيترتب عليه تشجيع كــل القطاعات من
أصحاب المصالح التباع نهج صديق للبيئة وتخفيف
ومعالجة وط ــأة التغير المناخى وتطبيق مــبــادرات
قائمة على االبتكارات فى مجال العلوم والتكنولوجيا
لدعم اإلج ــراءات المناخية وتحقيق أهــداف التنمية
المستدامة .ورغم أن العالم يواجه منذ سنوات تقلبات
مناخية بسبب أزمة "االحتباس الحرارى" التى تعانى
منها الكرة األرضية نتيجة الثورة الصناعية ،والتى زادت
من انبعاثات الغازات الضارة فى الغالف الجوى ،إال
أن تداعيات وانعكاسات تلك األزمة فى تزايد مستمر،
ما بات ُيهدد استدامة الثروات الطبيعية السيما غير
المتجدد منها ،وكذلك مستقبل معظم الكائنات الحية
ُ
على سطح األرض بسبب الكوارث الطبيعية وانتشار
األم ــراض واألوبــئــة الناتجة عنها .فى هــذا السياق،
تقريرا
أصــدرت لجنة المناخ التابعة لألمم المتحدة
ً
فى  9أغسطس  2021أكدت فيه أن مستويات غازات
االحتباس الحرارى فى الغالف الجوى باتت مرتفعة
للحد الذى سيؤدى إلى اضطراب المناخ لعقود إن لم
يكن لقرون قادمة .أشاد النائب عمرو القطامى ،عضو
لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ،بمذكرة التفاهم
التى شهدتها وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ،بين
جهاز شئون البيئة ومركز تحديث الصناعة ومؤسسة
استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير ،إلطالق وتنفيذ
جائزة مواجهة التغير المناخى فى أفريقيا ،قائال:
الجائزة تهدف إلى تشجيع القطاعات المختلفة من
أصــحــاب المصالح التــبــاع أســس وإجـ ــراءات صديقة
للبيئة للتخفيف من التداعيات السلبية للتغير المناخى.
وأضــاف القطامى أن إطــاق جائزة مواجهة تغير
المناخ فى أفريقيا ،يأتى فى إطار تشجيع المبادرات

من مختلف الجهات سواء كانت حكومية أو من المجتمع
المدنى من أجل تحقيق دمج حقيقى لبعد تغير المناخ
فى قطاعات التنمية المختلفة ،فضال عن التشجيع
للعمل على مستقبل أفضل للقارة السمراء والعالم
أجمع.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
إلى أن التغير المناخى يعد إحدى أهم القضايا التى
تــواجــه الــقــارة اإلفريقية باعتبارها األكــثــر عرضة
لمخاطره وتداعياته السلبية؛ األمر الذى يتطلب من
كافة الجهات سرعة تنفيذ التعهدات الدولية الخاصة
بالتكيف مع التداعيات واآلثار السلبية للمناخ.
وأكــد القطامى أن الدولة المصرية تبذل جهودا
حثيثة لمواجهة اآلثــار السلبية لتغير المناخ ،والذى
كبيرا تواجهه الدول األفريقية ،الفتا إلى أن
يعد
تحديا ً
ً
إطالق وتنفيذ جائزة مواجهة تغير المناخ فى أفريقيا
يعكس حرص واهتمام القيادة السياسية على العمل من
أجل مستقبل وحياة أفضل للكوكب.
وتابع عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب:
الحكومة اتخذت خطوات حثيثة لمواجهة هذه الظاهرة
التى تهدد العالم أجمع ،وذلك من خالل االتجاه نحو
الطاقة النظيفة ووضع استراتيجية لالقتصاد األخضر
من أجل تحقيق التوازن بين النمو المستدام والموارد
الطبيعية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتحسين
جودة حياة المواطنين.
وأكــد النائب عيد حــمــاد ،عضو مجلس الــنــواب،
أنه يجب تشجيع االبتكارات والمبادرات من مختلف
الجهات سواء الحكومية أو المجتمع المدنى ،لتحقيق
دمج حقيقى لبعد التغير المناخى فى مختلف قطاعات
التنمية.

إميان الشعراوي

ويجب زيادة الرقابة حفاظًا على حياة املواطنني
مــن حين آلخــر تثار التحذيرات مــن وجــود
عــبــوات مــن الـــــدواء مــغــشــوشــة تــضــر بصحة
المواطنين وقــد تــؤدى إلــى الــوفــاة ،آخــرهــا ما
حــذرت منه هيئة الــدواء المصرية ،من وجود
عبوات مغشوشة من دواء مضاد حيوى ،يسمى
ميجاموكس ،تصنيع شركة الجزيرة للصناعات
الدوائية واستيراد شركة حكمة ،مضيفة أن
العبوات المغشوشة المحتمل تواجدها بالسوق
مــن ميجاموكس تحمل رخــصــة تشغيل رقــم
 ،215177مشيرين إلــى أن هــذا التحذير جاء
بناء على مــا ورد للهيئة مــن الشركة صاحبة
المستحضر عن احتمال وجود عبوات مغشوشة
منه بالسوق ،موضحة أن الفرق بين العبوات
المغشوشة واألصلية من المستحضر وجود خط
أسود فى منتصف العلبة األصلية ،فى المقابل ال
يوجد هذا الخط فى العلبة المغشوشة.
يــذكــر أن دواء ميجاموكس هــو عــبــارة عن
مــضــاد حــيــوى ،يستخدم لــعــاج التهاب األذن
والحلق ،وكذا التهابات الجهاز التنفسى السفلى،
والتهابات المسالك البولية ،كما يستخدم مع
بعض األدويــة العالجية األخرى لعالج اإلصابة
بــجــرثــومــة الــمــعــدة .مــن جــانــبــه ،ح ــذر النائب
محمد سلطان ،عضو مجلس النواب ،من تناول
األدوية المغشوشة التى حذرت منها هيئة الدواء
المصرية ،وفحص األدويــة جيدا قبل تناولها،
مضيفا أن كثرة استخدام المضادات الحيوية من
قبل المرضى تؤدى إلى مقاومة البكتيريا نتيجة
ســوء االســتــخــدام ومــن ثــم ال تكون المضادات
الحيوية فعالة اال المضادات االكثر تقدما التى
تستخدم فى الحاالت المرضية المتقدمة والتى
ال تقاومها البكتيريا مثل مجموعات ميرونيم
ونشجع على االستخدام الصحيح للمضادات عن
طريق الوصفات الطبية من الطبيب المعالج
وليس الصيدلى او المرضى انفسهم.
واضــاف سلطان أن هناك الكثير من
األدوية المغشوشة التى تمتلئ بها السوق
المصرية ،موضحا أن مصر لديها ارتفاع
كــبــيــر ف ــى اســتــهــاك

المضادات الحيوية فى الفترة االخــيــرة حيث
تجاوزت سوق المضادات فى العام اكثر من ٤.٥
مليار جنيه بسبب االستخدام السيئ للمرضى،
مؤكدا ان كثرة استخدام المضادات الحيوية
تقلل االستجابة لها وتؤدى الى ظهور البكتيريا
المقاومة للمضادات الحيوية التى تقلل فاعليتها
نهائيا النها تؤدى الى قصور فى جميع وظائف
الجسم وقد تؤدى الى الوفاة .
وأوضح النائب عمرو عكاشة ،عضو مجلس
الشيوخ ،أن هيئة الدواء المصرية ترصد تداول
عــبــوات مغشوشة ألحــد الــمــضــادات الحيوية،
وتوجه بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية،
والوحدات الحكومية من هذه األصناف حفاظا
على صحة المصريين.
وأشار إلى أن المضادات الحيوية من األدوية
المهمة .وتعمل العديد من المضادات الحيوية
على عالج العدوى التى تسببها البكتيريا (حاالت
العدوى البكتيرية) بنجاح ،كما تعمل المضادات
الحيوية على منع انتشار األمراض ،إضاف ًة إلى
أنها تقلل المضاعفات المرضية الخطيرة ،لكن
بعض المضادات الحيوية المستخدمة بوصفها
عــاجــات أساسية لــحــاالت الــعــدوى البكتيرية
صارت ال تؤدى وظيفتها اآلن كما ينبغى وبعض
تماما فى التصدى لبعض
هذه األدوية ال ينجح
ً
أنواع البكتيريا .وعندما ال ينجح أحد المضادات
الحيوية فى التصدى لسالالت بكتيرية معينة،
تُعرف هذه البكتيريا بأنها مقاوِمة للمضادات
الحيوية ،وقد صارت مقاومة المضادات الحيوية
إلحاحا على مستوى
إحــدى أكثر المشكالت
ً
العالم.

خللى بالك..
آلة تنبيه السيارة تقودك للسجن!
على الرغم من تعدد المشاجرات بين السائقين
على الطريق بسبب أسبقية المرور أو اصطدام
أحدهم باآلخر ،إال أنه من الغريب أن تتطور بعض
األخــطــاء والخالفات التى تقع بين الناس إلى
معارك يتبادل أطرافها األلفاظ السيئة "الشتيمة"،
وال تقتصر "الشتيمة" على الكلمات الصريحة التى
يعلمها كل من يسير فى الطرقات ،بل هناك من
يتفنن فى التعبير عنها بصوت "الكالكس" ،ما
جيدا وف ًقا للموقف الذى
يجعل متلقيها يفهمها ً
يتعرض له.
وعلى الرغم من اعتقاد البعض أن الشتيمة
عن طريق الكالكس ال يترتب عليها عقوبة إال أن
المادة  302من قانون العقوبات تنص على أنه:
"يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى
الــطــرق المبينة بالمادة  171مــن هــذا القانون
أمورا لو كانت قاذفة ألوجبت عقاب من أسندت
اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو اوجبت
احتقاره عند أهل وطنه" ،كما نصت المادة 306
على تعريف جريمة السب والعقوبة المقررة له،
"كل سب ال يشتمل على إسناد واقعة معينة بل
يتضمن خدشا للشرف أو االعتبار يعاقب عليه
فى األحــوال المبينة بالمادة  171غرامة ال تقل
عن ألفى جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه".
كما نصت المادة  308من قانون العقوبات على
أنــه" :إذا تضمن العيب أو اإلهانة أو القذف أو
خدشا لسمعة
السب طع ًنا فى عرض األفراد أو
ً
معا،
العائالت تكون العقوبة الحبس والغرامة ً
على أال تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى
الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد األقصى
وأال يقل الحبس عن ستة شهور ،ونصت المادة
واحدا أو أكثر بارتكاب جناية
" :171كل من حرض
ً
أو جنحة بقول أو صياح جهر به عل ًنا أو بفعل أو
إيماء صدر منه عل ًنا أو بكتابة أو رسوم أو صور
أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من
طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى
من وسائل العالنية يعد شريكًا فى فعلها ويعاقب

بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض
وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل".
أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع
فى الجريمة ،فيطبق القاضى األحكام القانونية
فى العقاب على الشروع ،ويعتبر القول أو الصياح
علنيا إذا حصل الجهر بــه أو تــرديــده بإحدى
ً
الوسائل الميكانيكية فى محفل عــام أو طريق
عام أو أى مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر
به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى
مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيــع بطريق
الالسلكى أو بأية طريقة أخرى ،ويكون الفعل أو
علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام
اإليماء ً
أو فى أى مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث
يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو
المكان.
"ماذا حدث ألخالق المصريين" هكذا تساءلت
النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب ،والتى
أكدت أن التمسك باألخالق سبب بقاء واستقرار
الدول وتقدمها وازدهـارهـا ،فـاألمم تضعف إذا ما
تراجعت فيها األخـالق وتـهـاوت القيم والمبادئ
الراسخة ،لذلك فإن استخدام الكالكسات لتوجيه
منتشرا فى الشارع المصرى.
أمرا
ً
الشتائم أصبح ً
واضافت "السيد" أنه فى اآلونة األخيرة شهدت
مصر الكثير من مظاهر «االنفالت األخالقى»..
فمن منا لــم يسمع عــن أب يقتل أوالده ،وابــن
ينهى حياة والده أو والدته لتعاطى المخدرات..
أخ يفتك بشقيقه وزوجــة تقتل زوجها بمعاونة
عشيقها ..طالب يعتدون على مدرسهم ،ناهيك
عن جرائم التحرش واالغتصاب التى باتت ضي ًفا
ً
ثقيل على حياتنا.
واوضــحــت أنــه ال يكاد أحــد فــى مجتمعنا ال
يشكو من ارتفاع معدالت السرقة والقتل والرشوة
وعقوق الوالدين وانــحــدار لغة الخطاب ورواج
األلــفــاظ البذيئة وانــحــرافــات السلوك والــذوق
العام ،وغيرها من المظاهر األخرى التى أسقطت
األخالق فى دوامة الفوضى الخالقة.
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تظلمات الثانوية العامة ..فنكوش

خبراء يطالبون بوقف مهازل تظلمات الثانوية العامة وفرض إتاوة على أولياء األمور
تجمهر العشرات من أولــيــاء األمــور وطــاب الثانوية
العامة خــال األيــام القليلة الماضية داخــل مقر فحص
تظلمات امتحانات الثانوية العامة بالمدينة التعليمية
بمدينة  ٦أكتوبر لالطالع على كراسات اإلجابة ومقارنتها
بنموذج اإلجابة لكل امتحان وفوجئ عدد كبير من الطالب
بأن أوراق اإلجابات غير مطابقة إلجاباتهم مطالبين بفتح
تحقيق للتالعب بمستقبلهم ،وهذا ما استنكره عدد من
المتخصصين حــول االعــتــداءات وتدخل األمــن وتجاهل
اآلالف من استغاثات الطالب والشكاوى من تبديل أوراقهم
مؤكدين ان قيام شركة بيرسون البريطانية بتصحيح
امتحانات الثانوية ال يتفق مع صحيح القانون وان المركز
القومى للتقويم واالمــتــحــانــات ليس لــه صلة بتصحيح
امتحانات الثانوية العامة اذ إن الجهتين اللتين قامتا
بتصحيح االمتحانات ليس لهما صلة بالتصحيح موضحين
ان رسوم تحصيل التصحيح عبارة عن إتــاوات التظلمات
وجمع األمــوال من الناس إلعــادة تصحيح نتائج أوالدهــم
بالثانوية العامة مطالبين بإلغاء هذا القرار خاصة أن هذه
اإلتاوة ال تؤثر على ميزانية الوزارة التى حصلت عليها من
ميزانية الدولة مسب ًقا.
بداية قال دكتور محمد زهران ،عضو نقابة المعلمين،
إنه صدر عن وزارة التربية والتعليم تصريح بأن  ٪٩٠من
طالب التظلمات أقروا بأنهم ليس لهم حقوق فى الدرجات،
مشيرا الى انه سوف يتجاهل مشاهدة الجميع فى لجنة
التظلمات الرئيسية بأكتوبر وما حدث من اعتداءات
وتدخل األمن ،فضال عن تجاهل اآلالف من استغاثات
الطالب والشكاوى من تبديل أوراقهم.
وأضاف :سنعترف طبقا لتصريح الوزارة بأن ١٠
 ٪فقط هم من لديهم مشاكل فى النتيجة بمعنى
ما ال يقل عن  ٢٠أل ًفا يشتكون من تبديل أوراقهم
سنكتفى ببيان الــوزارة واعترافها بوجود كارثة الـ
 ٢٠ألف طالب التى اعترفت بهم الوزارة متسائال:
"هـــؤالء الــطــاب كيف يحصلون على
حقوقهم"؟.
ً
تساؤل الى الدكتور
ووجه
رضا حجازى قائال" :هل
ق ــي ــام ش ــرك ــة بــيــرســون
الــبــريــطــانــيــة بتصحيح
امتحانات الثانوية يتفق
مع صحيح القانون وهل
المركز القومى للتقويم
واالمتحانات له صلة
حجازى
بتصحيح امتحانات
الثانوية العامة اذ إن

الجهتين اللتين قامتا بتصحيح االمتحانات ليس لهما صلة
بالتصحيح".
وأوضــح أن شركة بيرسون قامت بالتصحيح بمفردها
والمركز القومى للتقويم واالمتحانات قام أيضا بالتصحيح
بمفرده واالثنان اكدا ان النتيجة مطابقة،
الفتا إلى ان الذى ال يقال ان شركة
بــيــرســون اعــتــمــدت عــلــى نسخة
الــمــركــز الــقــومــى لالمتحانات
بمعنى ان شركة بيرسون لم تقم
بــفــرز البابل شيت وال إدخــال
بيانات الطالب وإنما اعتمدت
على نفس النسخة المصورة
الــخــاصــة بــالــمــركــز الــقــومــى
لالمتحانات اى ان لــو نسخة
الــمــركــز الــقــومــى بها أخطاء
يـــصـــبـــح تــصــحــيــح
بـــــــيـــــــرســـــــون
بــــــــه ن ــف ــس
األخطاء .

وطالب زهران بضرورة رد الدكتور رضا حجازى وزير
التربية والتعليم لتوضيح الحقيقة ألن الموضوع يختص
بمستقبل  ٧٠٠ألف طالب و ٧٠٠ألف أسرة .
وقـــال :رس ــوم تحصيل التصحيح عــبــارة عــن إت ــاوات
التظلمات ولــم األمــوال من الناس إلعــادة تصحيح نتائج
أوالدهم بالثانوية العامة وعن تحصيل  300جنيه عن كل
مادة وعن أبناء الفقراء ممن تساورهم الشكوك حول مصير
أوراق إجاباتهم ماذا يفعلون وإعادة طمأنتهم وراحة قلوبهم
يحتاج إلى  300جنيه لكل مادة ربما كانت مصروف أسبوع
ألسرهم.
ووجــه تساؤال" :كيف يشعر هــؤالء الطالب بالعدل فى
بلدهم والطريق إليه يبدأ بتكليفهم فوق طاقتهم وكيف بعد
أن انتهى عام المعاناة تبدأ الدولة معهم معاناة جديدة من
أجل فقط التأكد من أن ظلما لم يصبهم وكيف نصدق نحن
المصريين أن الدولة تبذل جهودا للتخفيف عن هذه الفئات
ونجد وزارة التربية والتعليم تعزف عزفا منفردا تحصل به
على إتــاوات منهم تحت مسمى رسوم غير مستحقة على
عمل مستحق لكل طالب وطالبة وفرض عين على وزارة
التربية والتعليم .
وتابع :يخرج علينا وزير التربية والتعليم ويقول إن هذه
األمــوال عبارة عن رسوم ستذهب لجهود إضافية سيقوم
بها بعض المصححين وهذا العمل من صلب عملهم ومن
مقتضيات عمل وزارة التربية والتعليم وإن امتحانات
الثانوية العامة بكل إجراءاتها وكافة مجرياتها حتى النتيجة
النهائية ومراجعات تظلمات الطالب وتسليمهم للجامعات
كلها مدفوعة األجــر من دم قلبنا وأن كافة أعمال وزارة

التربية والتعليم بهذا الصدد ال تكتمل إال باطمئنان الطالب
على نتائجهم وانصرافهم إلى حال سبيلهم راضين بنصيبهم
شرط بعد اطمئنان قلوبهم واقتناع عقولهم.
وأوضــح أن دفــع  300جنيه يعد إتــاوة على كل طالب
عن كل مادة إلعــادة تصحيحها ،لذلك يرى أن هذا األمر
تعجيزى ال مبرر له وكنا ننتظر العكس والتشجيع على إعادة
سعيا للرضا
التصحيح لكل متشكك فى نتيجة ابنته أو ابنه ً
خصوصا
العام وإعال ًنا لثقة الــوزارة فى شفافية أعمالها
ً
مع فكرة إعادة تصحيح الطالب ورقة إجابته بنفسه وهذه
الفكرة ال تكتمل بشروط فوق طاقة فئة كبيرة من الناس
حقها أن تشعر بالعدل ودون إذاللها بشرط إثبات عدم
قدرتها على سداد الرسوم أمام أبنائها .
وقال :ننتظر من وزير التربية والتعليم إلغاء هذا القرار
خاصة أن هذه اإلتــاوة ال تؤثر على ميزانية الــوزارة التى
حصلت عليها من ميزانية الدولة مسبقا ،وإنما العكس بعدم
تحصيل تلك اإلتاوة.
وعلى صعيد متصل قال هشام البدرى استاذ القانون
العام والمحامى بالنقض :التصحيح اإللكترونى غير دقيق
سواء فى الثانوية أو الجامعات ونتائج فحص التظلمات
تثبت أقوالى مع الوقت يجب وقف هذه المسرحية ومن
قبلها يجب العودة إلى أسلوب تعليمى يربى التكوين الفكرى
والملكة العلمية للملتقى.
وأضـــاف :تــم التقدم ببالغ رسمى إلــى النائب العام
المستشار حــمــادة الــصــاوى ضــد رئيس المركز القومى
لالمتحانات وتقويم األداء بــوزارة التربية والتعليم بتهمة
تزوير أوراق إجابات إحدى الطالبات بشهادة الثانوية العامة

وقيد البالغ برقم  37501لسنة 2022عــرايــض المكتب
الفنى.
وأوضح :طالب البالغ بفتح تحقيقات عاجلة مع المبلغ
ضــده بوصفه الوظيفى والتحفظ على أوراق امتحانات
الطالبة وإحالتها للطب الشرعى قسم أبحاث التزييف
والتزوير لفحص األوراق وتحديد الطرق المستخدمة فى
عملية التزوير واستدعاء المبلغ ضده إلخضاعه للتحقيق
ومنعه من السفر لحين االنتهاء من التحقيقات وما ستفسر
عنه األوراق وإحالة كل من يثبت تورطه إلــى المحاكمة
الجنائية العاجلة بمواد االتهام  211و 212و 214من قانون
العقوبات وصيغة البالغ يمكن أن يتم استخدامها لكل من
يريد التقدم ببالغ للنائب العام حال اكتشاف وجود تزوير
فى أوراق اإلجابة.
وناشد الطالب وأولياء األمور أن من يكتشف أن األوراق
المعروضة عليه ال تخصه وليست بخط وده يتصل تليفونيا
وهو داخل الكنترول بشرطة النجدة لعمل محضر إثبات
حالة بالواقعة ليتم التحفظ على االوراق ويوجه االتهام
بالتزوير الى رئيس المركز القومى لالمتحانات والعاملين
به ولو النجدة اتاخرت او لم تحضر يتوجه فورا إلى قسم
الشرطة التابع له المكان المخصص لالطالع ويتهمهم
بتزوير أوراق إجابته.
وعــن تظلمات الثانوية العامة وكثرة شكاوى الطالب
واولياء االمور وكثرة االقاويل عن اخطاء فى البابل شيت
والتصحيح االلكترونى وعــدم اتاحة نماذج االجابة قال
حسام المندوه الحسينى ،عضو لجنة التعليم والبحث
العلمى بمجلس النواب ،إن هناك مشكلة فى آلية التصحيح
فى امتحانات الثانوية العامة وذلك بعد ظهور مشكلة فى
تغيير مجاميع بعض طالب الثانوية العامة.
وأض ــاف :سيطالب بمد فترة التظلمات أمــام طالب
الثانوية العامة مؤكدا أنــه فوجئ بعملية اكتشاف بعض
الطالب تغيير مجاميعهم بالثانوية العامة.
وتابع عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب
أن هذا األمر يسبب أزمة أمام الطالب خشية أال يستطيعوا
التقديم بتنسيق المرحلة األولى؛ األمر الذى يستدعى وجود
تنسيق بين وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالى لحل
هذه األزمة.
واقترح حسام المندوه الحسينى عضو لجنة التعليم
والبحث العلمى بمجلس النواب ،أن يسترد الطالب الذى
تظلما لتصحيح المادة التى يــرى أنــه حاصل على
يقدم
ً
درجات مرتفعة بها مبلغ التظلم إذا ثبت أن تظلمه صحيح.

مرفت قدري

«اجلواب» يبدأ من  12ألفًا ويصل لـ 17ألف جنيه

بيزنس بيع «جوابات» المعاقين ..سرقة بالقانون
أحد ذوى اإلعاقة :بعت «جواب املجلس الطبى» لعدم كفاية معاش التضامن االجتماعى ..وآخر يبيع «إعاقته» لتزويج ابنته
جناة أم مجنى عليهم؟ ،تعثرت الكلمات حينما
حاولنا فتح هذا الملف الشائك ،والذى نرصد
من خالله اتجار البعض من ذوى االحتياجات
الــخــاصــة بــإعــاقــتــهــم مــن خ ــال بــيــع "ج ــواب
المجالس الطبية المتخصصة" لبعض األصحاء
من أجل الحصول على سيارة معاقين بأسعار
متدنية للغاية ،بعد أن فقدوا األمــل فى حياة
ً
مستقبل مضمو ًنا،
كريمة تضمن لهم وألبنائهم
استقبلهم ســمــاســرة االتــجــار بــأوجــاع البشر
باألحضان ومن ثم استغاللهم فى شراء سيارات
مخصصة فقط للمعاقين.
«النهار» تستعرض حكايات ألشخاص من ذوى
االحتياجات الخاصة اضطروا لبيع اعاقتهم
والحصول فى المقابل على حفنة من الجنيهات
تعينهم على متطلبات الحياة ومع الوقت تحول
األمر إلى تجارة رابحة ساعدت بعضهم على
امتالك مشروعات تدر عليهم دخال.
"أول مــرة كانت لــزواج ابنتى والــذى تحول
لمشروع مربح" بتلك الكلمات نطق "حمدى.
ك" صاحب الـ  52عاما ،والذى تحول إلى اكبر
سمسار لتوريد المعاقين لمكاتب بيع السيارات.
يروى حمدى تجربته ً
قائل :معاش التضامن
جنيها وأعــول
750
االجتماعى ال يتجاوز الـــ
ً
اس ــرة مكونة مــن ثــاث فتيات وول ــد وزوجــة
وقبل عشرة اعوام طرق باب منزلى محام على
صلة قرابة وطلب منى ان اذهب معه للمجالس
الطبية المتخصصة الستخراج جــواب مثبت
فيه نسبة اإلعاقة للحصول على سيارة مجهزة
على فى ذلك
طبيا ،وأمام المبلغ الذى عرضه ّ
ً
الوقت لم اتردد للحظة على الموافقة وكان سعر
الــجــواب وقتها " 3االف جنيه" ،وكانت المرة
األولى ولكنها لم تكن األخيرة فبعدها بأقل من
 8شهور ذهبت بمفردى وحصلت على الجواب
وعرضته على جــارى الــذى كــان يبحث لنجله
ضابط الشرطة عن سيارة ولكن بسعر مناسب
وبإمكانيات عالية فوافق على الفور وقمت ببيع
الجواب بـ 5االف جنيه.
وتابع حمدى :تجارة "جوابات المعاقين" ليست
حراما كما يشيع البعض ،وظروفى المادية لم
ً
تكن لتسمح بتزويج ابنتى إال بالقيام بهذا األمر،
ومع مرور الوقت تعرفت على صاحب معرض
سيارات بمحافظة بورسعيد واتفقت معه على
توفير "جوابات معاقين" للزبائن شرط الحصول
على نسبة.
وعــن سعر "جــواب المعاق" ،أوضــح حمدى
أن السعر يبدأ من  15ويصل لـ 17الف جنيه
على حسب حصول المعاق على رخصة قيادة
من عدمه ،والسيارة تكون باسم المعاق لمدة
 5سنوات لحين فك الحظر المفروض عليها،
وفى المقابل يحصل مالك السيارة على كافة

مواقع على
اإلنترنت
مخصصة للتواصل
مع الراغبني فى
شراء السيارات

الضمانات من إيصاالت امانة وشيكات على
بياض حتى ال يتالعب "المعاق" بصاحب السيارة
ويطلب مبالغ اضافية بعد انتهاء فترة الحظر.
حالة أخرى رصدناها لشاب ثالثينى يعرض
ج ــواب إعــاقــتــه للبيع على مــوقــع "اولــيــكــس"،
ويدعى اســام مبروك ،تواصلنا معه لمعرفة
تجربتة مع سيارات المعاقين ،والذى أكد ً
قائل:
استغثت أكثر من مرة بالمسئولين للحصول على
رخصة "كشك سجائر" وتم رفض طلبى اكثر
من مرة بحجة وجود مئات الطلبات ،فلم أجد
وسيلة أفضل من بيع جواب المجالس الطبية
المتخصصة والذى يوصى بحصولى على سيارة
طبيا مقابل  16ألف جنيه.
مجهزة ً
وتــابــع مــبــروك :هــنــاك مكاتب متخصصة
فــى تــوريــد "المعاقين" لمن يرغب فــى شــراء
سيارة رخيصة الثمن ،ويتم االستفادة من تلك
الــســيــارات بأشكال مختلفة ،أمــا ان يتم فك
حظرها بعد خمس سنوات أو تقطيعها وتحويلها
لقطع غيار ،وفى كل الحاالت يستفيد المشترى
والمعاق من ثغرات قانون الجمارك الذى يسمح
باستيراد سيارات من دول االتحاد األوروبــى
معفاة من الجمارك.
واستطرد مبروك :بعض المعاقين يشترطون
عــلــى اصــحــاب الــســيــارات فــك الــحــظــر قبل
خمس سنوات ،وذلــك لكى يتمكنوا من شراء
سيارة أخرى حيث اشترطت الالئحة الجديدة
للجمارك منع شــراء المعاق اكثر مــن سيارة

خالل الخمس سنوات إال فى حال فك الحظر
عن السيارة األولى.
مجموعات على مواقع التواصل االجتماعى
للبيع والشراء
احمد مجدى أحد الحاالت التى رصدناها
والذى لجأ لتدشين مجموعة مغلقة على موقع
التواصل االجتماعى "فيسبوك" لعرض سيارات
طبيا وسعر كل واحــدة وآليات الشراء
مجهزة ً
والتى تبدأ باالتفاق مع احد ذوى االحتياجات
الخاصة ،وقد دفعته الظروف للقيام بهذا األمر
ـرصــا منه على تجنب استغالل المعاقين
حـ ً
بواسطة سماسرة ،وذلك على حد وصفه.
ـددا من الصفحات
وتابع مجدى :أنشأت عـ ً
على الفيسبوك لمنع استغالل ذوى االحتياجات
الخاصة او على اقــل تقدير حصولهم على
كامل حقهم فى عمليات بيع وشراء السيارات،
فسعر الجواب ال يقل عن  17الف جنيه وفى
القرى والنجوع يتم استغالل ذوى االحتياجات
الخاصة للحصول على جواب المجالس الطبية
المتخصصة بأقل من  5آالف جنيه.
على الجانب اآلخر ،اتخذت وزارة التضامن
االجتماعى قرارًا بوقف معاش التضامن لبعض
المستحقين بدعوى استغالل بعض الحاالت
طبيا
اعاقتهم للحصول على سيارات مجهزة
ً
والتنازل عنها مقابل مبالغ مالية وهو ما يجعلهم
غير مستحقى المعاش.
وبـــررت وزارة التضامن موقفها ،مشيرة

لوجود مافيا لبيع سيارات المعاقين معتمدين
على اإلفراج الجمركى على السيارات وإمكانية
شراء سيارة أخرى للمعاق.
وآخــرون يعتمدون على عدم وجــود كشوف
تأمينات لعملهم فى القطاع الخاص أو العمل
الــحــر ،بما يجعلهم ضمن فئات االستحقاق
لمعاشات التضامن ،وآخــرون يــزورون شهادة
التأهيل للحصول على دعم الدولة للمعاقين.
كانت قد أصدرت نيفين جامع ،وزيرة التجارة
قرارا بتعديل الفقرة الثانية
والصناعة السابقة،
ً
مــن الــمــادة  22مــن الئــحــة الــقــواعــد المنفذة
ألحكام قانون االستيراد والتصدير ،فيما يخص
استيراد سيارات ذوى اإلعاقة .2021
احــتــوى الــقــرار الــســمــاح لــأشــخــاص ذوى
االحتياجات الخاصة ،باستيراد سيارات ذوى
اإلعاقة  2021ووسائل نقل فردية دون اشتراط
خاصا.
طبيا
ً
أن تكون مجهزة تجهي ًزا ً
كما شمل تعديالت جــديــدة على استيراد
سيارة معاقين
متاحا فك الحظر عن سيارة
حيث أصبح
ً
ذوى اإلعاقة لمن سبق له الحصول على سيارة
معاقين ،كما يمكن السماح باستيراد سيارات
طبيا لألشخاص ذوى االحتياجات
غير مجهزة ً
وفقا لتعديل رقم  295بالالئحة
الخاصة ،وذلك ً
التنفيذية لقانون الــمــرور رقــم  66لسنة ،73
الذى أقرته الدكتورة نيفين جامع ،وزيرة التجارة
والصناعة السابقة ،بتعديل الفقرة الثانية من

المادة  22من الئحة القواعد المنفذة ألحكام
قانون االستيراد والتصدير.
شروط فك حظر بيع سيارة المعاقين المعفاة
من الجمارك
منشورا
كانت مصلحة الجمارك أصــدرت
ً
فى مايو  2020يتضمن تعليمات حديثة تخص
طبيا للمعاقين من خالل
السيارات المجهزة
ً
وفقا لنص المنشور رقم  2لسنة
عدة شروط ً
 ..2020وهى كالتالى:
أن يتم رفع الحظر عن سيارت ذوى اإلعاقة
طبيا بعد انقضاء المدة القانونية (5
المجهزة ً
ســنــوات –  3ســنــوات) ،بعد ســداد الضرائب
والرسوم الجمركية المقررة بصورة آلية ودون
حضور الشخص من ذوى اإلعاقة.
 يتم التقدم بطلب رفع الحظر ويستثنىمن ذلك السيارات محل القضايا والمخالفات
الجمركية.
 كما نص المنشور على إخطار المرورالمركزى ،بكشوف مجمعة بأسماء المعاقين،
طبيا،
والبيانات الخاصة بالسيارات المجهزة
ً
التى يتم رفع الحظر الجمركى عنها بصورة آليه
تباعا وبشكل دورى.
ً
 استيفاء األوراق واالســتــقــرار على نوعالسيارة ،التى ال يزيد سعة محركها على 1500
وفقا للقانون ،وبعدها يتم التقدم إلى المجالس
ً
الطبية المتخصصة بــالــقــاهــرة أو المجلس
الطبى العام باإلسكندرية لفحص الطلبات.

 التأكد من صحة المستندات المقدمة،بعد ذلك يتم تحديد جلسات لمناظرة طالبى
الحصول على السيارات المعفاة من الجمارك،
تحت إشــراف لجنة يتم تشكيلها بقرار وزارى
رقم  431لسنة .78
الــمــدة القانونية لــقــرار فــك حظر سيارة
المعاقين
 يحظر القانون بيع السيارة التى يحصلعليها صاحب اإلعاقة لمدة أقلها ثالث سنوات
وأقصاها خمس سنوات.
 بعد انقضاء إحدى المدتين ،يمكن بيعهاوإزالــة التجهيزات الطبية عنها .كما يستطيع
مالك السيارة من ذوى اإلعاقة أن يتقدم لشراء
سيارة جديدة.
ما شــروط تملُك سيارة جديدة معفاة من
الجمارك لذوى اإلعاقة؟
يتيح القانون المصرى لمالك السيارة أحد
الخيارين ،فى حال أراد الشخص من أصحاب
الهمم امــتــاك ســيــارة جــديــدة بــخــاف التى
وفقا للتالى:
يمتلكهاً ..
ً
أول :إتاحة بيع السيارة القديمة ،بعد مرور
ثالث سنوات على منح رخصة الشراء األولى،
وهنا يقوم المالك بسداد مبلغ قدره  10آالف
جنيه لخزينة الدولة ،ويحصل بموجب السداد
على فك حظر بيع مبكر.
ثــانـ ًـيــا :يتم اص ــدار ق ــرار بفك حظر البيع
تلقائيا ،بعد مــرور خمس سنوات على شراء
ً
السيارة ،مع إرســال قــرار بخطاب موجه من
مصلحة الجمارك إلى إدارة المرور التى تتبع لها
السيارة ،وذلك فى فترة زمنية أقصاها شهران.
مع مراعاة تلك النقاط:
 أنه فى حال أراد المالك أن يختصر هذهالمدة ،يمكنه الذهاب إلى مصلحة الجمارك.
 يجب تقديم شــهــادة اإلف ــراج الجمركى(جـــواب الــجــمــرك) الــتــى تفيد بــمــرور خمس
ســنــوات على آخــر إعــفــاء جمركى للسيارة،
وستقوم المصلحة بإعطائه شهادة بيانات بها
فك الحظر عن السيارة.
شروط الحصول على سيارات ذوى اإلعاقة
 أن تكون بطاقة الرقم القومى ساريةً
حامل للجنسية
 أن يكون الشخص المتقدمالمصرية
 وج ــوب الــحــصــول عــلــى بــطــاقــة خــدمــاتمتكاملة
 تقارير طبية بنوع وشــدة اإلعاقة بتاريخحديث ال يتعدى الـ  3شهور
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كارثة..
أطفال للبيع أون الين!

طفل للبيع مقابل  ٢كيلو لحمة وعباية و ٢٠٠جنيه ،كلمات تبدو صادمة للوهلة األولى وقد يعتقد البعض
أنها جملة خيالية ،إال أنها قصة حقيقية عاشها الطفل "عبد الله" ،وغيره من األطفال ضحايا البيع عبر
مواقع التواصل االجتماعى ،حتى إن بعضهم يتم عرضهم للبيع وهم مازالوا فى أرحام أمهاتهم!.

مؤسس «أطفال مفقودة» :جنحنا فى إعادة ما يزيد على  ٣٠٠٠متغيب ومخطوف خالل  ٨سنوات
خبير قانونى :عقوبة االجتار بالبشر تصل للسجن املشدد وغرامة  ٢٠٠ألف جنيه
بدأت قصة "عبد الله"
فى منتصف عام ،٢٠١٤
بعدما غاب الطفل
صاحب الثالثة أعوام
عن عينى والدته
التى كانت تراقبه وهو
يلهو بدراجته أمام
محل عملها بمنطقة
الحسين ،لتنهار
األم باكية على فلذة
كبدها الذى اختفى فى
غمضة عين ،وال تجد
سوى دراجته أمام أحد
المساجد بالمنطقة؛
لتبدأ معاناة األم التى
استمرت لمدة عام
ونصف تبحث
عن نجلها دون
كلل أو ملل
ودراجته
أمام عينيها
وقلبها
يشعر أنها
على موعد
مع ابتسامة
فلذة كبدها
الطفولية.

كان القدر يحمل مفاجأة ألم عبد الله ،فانتهت
قصة فقدان ابنها التعيسة بنهاية سعيدة عندما
تعرف أحد جيران أسرته الجديدة عليه
بعد نشر صوره عبر مواقع التواصل
االجــتــمــاعــى لــيــتــواصــل مــع األم
المكلومة ً
قائل" :ابنك مخطوف
وأعــرف مكانه فين" ،ويرسل
لــهــا ص ـ ــورا لــلــطــفــل ال ــذى
تغيرت مالمحه ،لتكتشف
وال ــدة عبد الله أن نجلها
تم اختطافه من قبل بائعة
شاى بالحسين وقررت بيعه
لسيدة مقابل "عباية و٢٠٠
جنيه و ٢كيلو لحمة"!.
أطفال للبيع أون الين
قــصــة عــبــد الــلــه تــكــررت
مرات عديدة بطرق مختلفة
ومبتكرة ،بداية من المواقع
اإللكترونية المتخصصة فى
بيع األطفال حتى عرضهم
للبيع عبر مواقع التواصل
االجــتــمــاعــى ،فالقصة تبدأ
بــحــســاب وهــمــى عــلــى منصة
"فيسبوك" يعرض بيع طفل مازال
فى رحم والدته بمقابل مادى قد يصل
لـ ٣٠٠ألف جنيه بعد الوالدة ،وإلثبات جدية
عملية البيع والــشــراء؛ ترسل األم صــورة بطنها
المنتفخ التى تؤكد أنها على وشــك ال ــوالدة فى
غضون أيام ،وتردد جملة" :الطفل يطلع تبنى مش
كفالة ..أنا مش عاوزاه".
حسابات وهمية
قصة مشابهة حدثت خالل األسبوع المنصرم،
عندما قررت فتاة إنشاء حساب وهمى عبر موقع
التواصل االجتماعى "فيسبوك" ،لبيع نجل شقيقتها
بعد تعرض األخــيــرة العــتــداء جنسى أسفر عن
حملها ،ليرفض الزوج تربية طفل ليس من صلبه
وتختمر فكرة فى أذهان األم والــزوج والشقيقة؛
ليقرروا التخلص من الطفل وبيعه ألى أسرة تبحث
عن رضيع للتبنى مقابل  ٣٠٠ألف جنيه ،ولكنهم
لم يتوقعوا أن خطتهم الشيطانية ستقودهم خلف
القضبان.
ويؤكد رامــى الجبالى ،مؤسس صفحة أطفال

رامي الجبالي

مفقودة ،أنه تواصل مع الفتاة التى عرضت الطفل
للبيع عبر حساب وهمى لسيدة من جنسية أجنبية،
طا لبيع الرضيع وهى أن
متابعا أنها وضعت شرو ً
ً
تكون األسرة عقيمة ال تستطيع اإلنجاب ،والطفل
للتبنى وليس للكفالة ،والمبلغ المطلوب  ٣٠٠ألف
إلنشاء مأوى لأليتام ،وإلثبات جدية عملية البيع
أرسلت الفتاة مقطع فيديو مدته بضع ثوان تظهر
فيه شقيقتها ببطنها المنتفخ.
ويتابع مؤسس صفحة أطفال مفقودة أن الفتاة
أخبرته أن شقيقتها ستلد بأحد المستشفيات فى
مؤكدا أنه بدأ فى اتخاذ اإلجراءات
جسر السويس،
ً
القانونية وأبلغ نجدة الطفل بمكتب النائب العام
بمجرد حصوله على اسم األم ورقم غرفتها ورقمها
القومى ،ليتم إلقاء القبض على والدة الطفل والزوج
والشقيقة على خلفية اتهامهم باالتجار بالبشر
وتتولى النيابة التحقيق معهم.
ويكشف "الجبالى" واقعة أخــرى مع شخص
يدعى "أيمن" اعتاد النصب على الراغبين فى تبنى
أطفال عبر مواقع التواصل االجتماعى وطلب مبالغ
مؤكدا أنه
طائلة منهم دون وجــود طفل حقيقى!
ً
تواصل مع "أيمن" بعد رصده منشورا يعرض فيه
ً
طفل للبيع مقابل  ١٣٠ألف جنيه ،وتابع" :األول
مكانش معاه طفل فكان بيؤجل عملية البيع ..بعدها
فيه واحدة ادتله ابنها فعرضه للبيع وتم تخفيض
السعر لـ ٤٥ألف جنيه ..وبعدها تم إلقاء القبض
عليه وعلى والدة الطفل ،وتم إيداع الرضيع بإحدى
دور الرعاية".
عودة المفقودين
يوضح رامى الجبالى أن خطف األطفال يتم لـ5

عبد الحميد رحيم

أسباب ،منها" :تجارة األعضاء ،التجارة الجنسية،
مؤكدا أن "أطفال
التسول ،التبنى وطلب فدية"،
ً
مفقودة" نجحت فى إعــادة ما يزيد على ٣٠٠٠
شخص مفقود ومــخــطــوف إلــى أحــضــان آبائهم
"دايما فيه أمل إن
وأمهاتهم خالل  ٨سنوات ،وتابع:
ً
المفقود يرجع حتى لو بعد سنين ..وبنلجأ لمقارنة
سن المفقود بالمحافظة اللى فُقد فيها ومالبسات
االختفاء والعالمات المميزة بالجسم ..إحنا نجحنا
فى إعادة سيدة ألسرتها بعد  ٧٩سنة!".
يروى "الجبالى" بداية إنشاء صفحة "أطفال
مفقودة" منذ  ٨سنوات بعدما أصابه الحزن من
استغاثات أهالى المفقودين عبر مواقع التواصل
متابعا أنــه بعد إنــشــاء الصفحة
االجتماعى،
ً
أطلق حملة بعنوان "ال تسول باألطفال" لتصوير
متسولى الشارع الذين يحملون أطفاال لتحذير
المواطنين منهم ،فأصبح يستقبل  ٣رسائل فى
الدقيقة ،لتختمر فى ذهنه فكرة إنشاء موقع
إلكترونى لالحتفاظ بصور األطفال وأسمائهم
وأعمارهم ،حتى أصبحت الحملة بها ما يزيد
على  ٧آالف متطوع.
ويضيف مؤسس صفحة "أطفال مفقودة" أنه
بعد تطوير تقنية التعرف على الوجوه بموقع
أطفال مفقودة اكتشف أن المتسولين يؤجرون
األطــفــال للتسول بعدما شاهد سيدة تتسول
بطفل مختلف كل يوم ،كما شاهد طفال واحدا
برفقة أكــثــر مــن  ٣متسولين فــى محافظات
مختلفة!.
خطف األطفال
من جانبه ،قال عبد الحميد رحيم ،المحامى،
إن الخطف من الجرائم التى شدد المشرع فى

مؤكدا أن المادتين 290 ،288
العقاب عليها،
ً
من قانون العقوبات تنصان على أن "جريمتى
اختطاف طفل ذكــر لــم يبلغ  16سنة كاملة،
واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة،
وتختلفان فــى صفة المجنى عليه ،وتشديد
العقوبة فــى الثانية عــن األولـــى ،وأن تطبيق
المادة  288عقوبات ،على واقعة خطف أنثى
بالتحايل ،المنطبقة عليها المادة  290عقوبات،
خطأ ال تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما
دام لم يطعن عليه من غير المتهم".
وتابع "رحيم" أن المادتين  ،288و 290فقرة
أولى ،من قانون العقوبات المستبدلتين بالقانون
رقم  214لسنة  ،1980تنص أوالهما على أن
كل من خطف بالتحايل أو اإلكــراه طفال ذكرا
لم يبلغ سنه  16سنة كاملة بنفسه ،أو بواسطة
غيره ،يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة ،بينما
عاقبت الثانية على أن اختطاف األنــثــى ،أيا
كانت سنها خطف بالتحايل أو اإلكراه ،بنفسه أو
بواسطة غيره يعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة".
االتجار بالبشر
وأوضح المحامى أن المادة  291من قانون
العقوبات نصت على أنــه" :يحظر كل مساس
بحق الطفل فــى الحماية مــن االتــجــار بــه أو
االستغالل الجنسى أو التجارى أو االقتصادى،
أو استخدامه فى األبحاث والتجارب العلمية
ويــكــون للطفل الحق فــى توعيته وتمكينه من
مجابهة هذه المخاطر .ومع عدم اإلخالل بأية
عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ،يعاقب
بالسجن المشدد مــدة ال تقل عن  5سنوات،
وبغرامة ال تقل عن  50ألف جنيه ،وال تجاوز
ً
طفل
 200ألف جنيه ،وذلك على كل من باع
أو اشتراه أو عرضه للبيع ،وكذلك من سلمه أو
جنسيا
رقيقا ،أو استغله
تسلمه أو نقله باعتباره
ً
ً
تجاريا ،أو استخدمه فى العمل القسرى ،أو
أو
ً
فى غير ذلك من األغراض غير المشروعة ولو
وقعت الجريمة فى الخارج".
وأكــد "رحيم" أنــه يعاقب بــذات العقوبة من
سهل فعال من األفعال المذكورة فى الفقرة أو
حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

إسراء عبد الباقى

شبح الطائرات الورقية يغتال األطفال
مع بداية اإلجــازات الصيفية ينشغل األطفال والشباب
باللهو واللعب من أجل التمتع بالوقت بأبسط التكاليف،
وأبــرز األشياء المتاحة للعب والترفيه الطائرات الورقية
وصيد السمك فتعتبر من وسائل الترويج عن أنفسهم.
الطائرات الورقية تعتبر وسيلة مسلية ورخيصة وتناسب
كل الفئات ،وبالرغم من توفرها وسيلة للتسلية ومناسبة
لجميع فئات الشعب نجد أن لها شقا خطيرا وهو موت
الشباب الذى بات ملحوظا فى تلك الفترة فمنهم من توفى
صع ًقا بالكهرباء ،ومنهم من سقط من فوق السطح وغيرهما
من الطرق التى أودت بحياة الشباب ،وسوف نتناول كل هذا
من خالل اآلتى:
نهاية مأساوية لطفل يلهو بالطائرة الورقية
وبالرغم من حب األطفال والشباب للعب بالطائرات
الورقية واعتبارها متعة كبيرة لهم إال أنها تعتبر من أكثر
األلعاب خطورة ،حيث حدثت العديد من الحوادث بسببها،
فأنقذت العناية اإللهية الطفلة نانسى محمود بالصف
الثالث اإلعــدادى بقرية نجير التابعة لمركز دكرنس ،من
الموت بعد سقوطها من الطابق الثالث أثناء لهوها بطائرة
ورقية ،وشهدت قرية بسنديلة التابعة لمركز بلقاس مصرع
طفل يدعى إســام محمد صع ًقا بالكهرباء عقب تسلقه
أحد أعمدة الكهرباء لفك طائرة ورقية تعلقت باألسالك
الكهربائية.
ووجد بعض الشباب انتشار الطائرات الورقية فرصة
كبيرة لتحقيق أرباح وتوجه العديد لتصنيع الطائرات بشكل
جذاب وعرضها للبيع ،على صفحات التواصل االجتماعى
بأشكال عديدة.
كما أطلقت مديرية الشباب والرياضة مبادرة تحت اسم
ً
احتفال بذكرى  30يونيو من خالل
"ارفــع راســك فــوق"
تحليق الطائرات الورقية وتلوينها بعلم مصر لتغطى السماء
وتزينها بأعالم مصرية ،وتنافس خاللها األطــفــال على
تصنيع طائرات تحمل صورة السيسى والشهيد المنسى
فى مسابقة بمراكز الشباب داخل قرى محافظة الدقهلية،
لتحثهم على حب الوطن وبث روح االنتماء داخلهم.
أستاذ علم االجتماع :اللعب بالطائرات الورقية
يحسن من الحالة النفسية
مــن جانبه قــال الــدكــتــور محمد أحــمــد غنيم أستاذ
علم االجتماع بكلية اآلداب جامعة المنصورة إن انتشار
الطائرات الورقية محاولة للخروج من الملل وكسر الروتين
الذى نشاهده فى اإلجازات الصيفية ،فهى وسيلة للترفيه
بأبسط التكاليف ،وإضفاء للبهجة خاصة أن عملية تصنيع
الطائرات لها متعة خاصة لدى الشباب واألطفال.
ورأى أن اللعب بالطائرات يساعد على تغيير الحالة

النفسية ،كما له دور فى إحياء التراث الشعبى بكل أشكاله.
أوقاف الدقهلية تناشد األسرة الحفاظ على أوالدهم
وعلق الشيخ طه زيــادة ،وكيل وزارة أوقــاف الدقهلية،
على انتشار لعب األطفال والشباب بالطائرات الورقية بأنه
من وسائل الترويح عن النفس والترفيه ،مطالبا األمهات
بالحفاظ على أوالدهن وحياتهن ،لكنها مباحة شرعا.
وأشار زيادة إلى أن اللعب مباح طالما لم يكن مضيعة
للوقت مع الحفاظ على الصالة فى مواعيدها والحفاظ
على الصحة العامة ولم تعد بالضرر على صاحبها ،فاللعب
من متطلبات الفطرة اإلنسانية مع الحفاظ على تحويله
لسبب حصد األرواح.
ضحايا الهواية
وكــان من ضمن الضحايا لتلك الهواية هو "م ج" 15
سنه ،طالب بقرية سمالى التابعة لمركز أشمون بمحافظة
المنوفية ،والذى لقى مصرعة إثر إصابته بصعق كهربائى
وذلك أثناء قيامه بمحاولة استعادة طائرته الورقية التى
علقت بعمود ضغط عال ليصعق بالكهرباء ويلقى مصرعه

نتيجة لتلك الهواية.
وأكد عم الطفل المتوفى نتيجة تلك الهواية أنه البد من
الحذر الشديد والتنبيه على جميع األطفال والشباب الذين
يقومون بمثل هذه الهواية حتى ال يكون هناك ضحايا جدد،
مؤكدا أنها هواية جيدة حالة أن يكون هناك تأمين لمن يقوم
بممارستها وخال ذلك توجد مغامرة كبيرة.
وأكدت مصادر بمديرية أمن الدقهية أن عدد ضحايا
الطائرات الورقية بالمحافظة حتى اآلن تجاوز  10حاالت
بينهم حالة وفاة و 9حاالت إصابات ،متفرقة وتم التعامل
معهم ،الفتا إلى أنه تم العمل على التحذير والتنبيه على
المواطنين بضرورة توخى الحذر من تلك الهواية حتى ال
يزداد عدد المصابين.
مــن جانبه أكــد أحــمــد أش ــرف أحــد الشباب أنــه قام
بصناعة الطائرة وقــام بتزويدها باإلضاءة الالزمة حتى
تكون ذات شكل افضل ،الفتا إلى أنه يقوم كل عام بصناعة
الطائرة كما اعتاد ويقوم بالصعود أعلى المنزل حتى
يستمتع بها الفتا إلى أنه قام بتأمين سور المنزل بشكل

كامل وتم إحاطته من جميع االتجاهات بهذا السور حتى
ال يكون هناك أى مشكالت من تواجده بجوار هذه األسوار
وحتى يكون فى أمان هو وأشقاؤه أثناء اللعب بتلك الطائرة،
وحتى يتمكن من االستمتاع بالطائرة.
الشباب والرياضة بالبحيرة :بالرغم من أن
الطائرات الورقية وسيلة للترفيه إال أنها خطر
وصــرح الدكتور إبراهيم خضر ،وكيل وزارة الشباب
والرياضة بالبحيرة ،بأنه تم تنظيم عدة فعاليات خالل هذا
المهرجان بمراكز الشباب المختلفة خاصة مركز شباب
مؤكدا أهمية هذه
المدينة بدمنهور ومركز شباب رشيد،
ً
الفعاليات خاصة ثورة  30يونيو لترسيخ القيم الوطنية
واألحــداث التاريخية فى عقول الشباب واألطفال بشكل
غير تقليدى.
وبالرغم من انتشار الطائرات الورقية ،وكونها وسيلة
اساسية فى مواجهة ملل وروتين إجازة الصيف وفى الوقت
ذاته تعتبر مناسبة لجميع الفئات العمرية واالجتماعية ،اال
انها تسببت فى العديد من الحوادث فى محافظة البحيرة،

فقد تحولت الطائرات الورقية من مصدر بهجة وسعادة
لألطفال والكبار ،الى لعبة موت تحصد ضحاياها بطرق
متعددة ،بالغرق أو الكهرباء أو السقوط من أعلى ،فيشير
الدكتور حمودة الجزار ،وكيل مديرية الصحة بالبحيرة،
إلى أن العديد من الحاالت وصلت لمستشفيات المحافظة
وكان المتسبب فيها الطائرات الورقية ،والتى كان ابرزها
استقبال مستشفى دمنهور التعليمى ،لطفلين  11عاما
لقيا مصرعهما ،صع ًقا بالكهرباء ،أثناء لهوهما بالطائرات
الورقية أمام منزلهما بالشارع ،بإحدى قرى مركز دمنهور،
حيث إنهما كانا أمام المنزل بقرية أبو نار ،التابعة لدنشال،
مركز دمنهور ،يلعبان بالطائرات الورقية ،التى علقت بأحد
أعمدة اإلنارة ،وأثناء اقترابهما من عمود الكهرباء ،تعرضا
للصعق ولقيا مصرعهما فى الحال ،كما استقبل مستشفى
ً
عاما مصابًا بكسر فى
حوش عيسى المركزى
طفل ً 14
اليد اليمنى ،والقدم اليمنى ،اثر سقوطه من أعلى مبنى
من ثالثة طوابق ،اثناء لهوه بالطائرة الورقية الخاصة به.
وأش ــار خالد أبــو طــالــب ،عضو لجنة الــدفــاع واألمــن
القومى بالبرلمان ،إلى انه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس
الوزراء ،للتحذير من مخاطر الطائرات الورقية على األمن
القومى ،حيث قد يتم تزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير
المنشآت المهمة والحيوية.
وقال "أبو طالب" إن لعبة الطائرات الورقية كانت تشكل
فى الماضى إحدى أهم األلعاب وأحد مظاهر االحتفاالت
عندما كنا صــغــارا ،ولكن اليوم مع التطور التكنولوجى
الهائل ،أصبحت قبل أن تشكل خطورة على حياة األطفال،
خطورة على األمــن القومى ،باستخدام وسائل التصوير
الحديثة وصغيرة الحجم.
وأضاف أن اللعبة بات التنافس فيها على غير العادة،
فكل شخص يعلو فوق بنايته ممسك بطائرته الورقية ويبدأ
فى تحليقها بالهواء وبارتفاعات كبيرة ،ليأتى شخص آخر،
يقوم باصطياد تلك الطائرة ،وهنا تكون الكارثة ،نظرا
النشغال كل شخص بعدم إسقاط طائرته ،دون االهتمام
بارتفاعات ومكانه المرتفع فوق سكنه.
ولفت عضو دفاع البرلمان إلى أن هناك حــوادث عدة
موضحا أن مــن بين
وقعت جــراء "الــطــائــرات الــورقــيــة"،
ً
طا من أعلى العقارات وأخــرى من خالل
الــحــوادث سقو ً
مشددا على أن ذلك يستدعى تدخل
الصعق الكهربائى،
ً
أولياء األمور بتقديم النصح واإلرشاد ألبنائهم.

حسن بيومى
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حتذيرات من تداعيات امللء الثالث لسد النهضة اإلثيوبى:

الفيضانات تحصد األرواح
وتدمر المنازل فى السودان
بين انـســداد سياسى وأوض ــاع اقتصادية متردية
ـددا م ــأس ــاة الـفـيـضــانــات
ي ــواج ــه ال ـس ــودان ـي ــون مـ ـج ـ ً
والسيول التى حصدت ارواح العشرات وآالف المنازل
التى تشرد اهاليها ،وسط تحذيرات واستغاثات تنذر
بمزيد مــن المخاطر التى تهدد حياة السودانيين
وتــأهــب الـجـهــات المعنية الع ــان ال ـســودان منطقة
كوارث طبيعية .
ويـتـلـقــى الـ ـس ــودان م ـســاعــدات عــربـيــة لـمــواجـهــة
الـسـيــول وال ـتــداع ـيــات الـخـطـيــرة الـتــى يـتـعــرض لها
ابناء السودان .
وفـ ـ ـ ـ ــى اطـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــم ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــرى لـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــودان
وت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ـ ًـذا ل ـ ـتـ ــوج ـ ـي ـ ـهـ ــات ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس عـ ـب ــدالـ ـفـ ـت ــاح
السيسى ،القائد األعلى للقوات المسلحة بإرسال
مـســاعــدات إغــاثـيــة عبر الجسر الـجــوى ال ــذى امتد
عـلــى م ــدار ع ــدة أي ــام لجمهورية ال ـس ــودان فــى إطــار
دعـ ــم وت ـض ــام ــن م ـص ــر م ــع ال ـش ـع ــب الـ ـس ــودان ــى فــى
مختلف األزم ــات والـمـحــن ،أقلعت خمس طــائــرات
ن ـقــل ع ـس ـكــريــة مـحـمـلــة ب ــأط ـن ــان م ــن ال ـم ـســاعــدات
اإلغــاثـيــة على مــدار عــدة أيــام اشتملت على كميات
كـبـيــرة مــن الـخـيــام والـبـطــاطـيــن وال ـم ــواد الـغــذائـيــة
واألدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارتى
الدفاع والصحة والسكان المصرية إلــى جمهورية
الـســودان الشقيقة للمساهمة فــى تخفيف األعباء
عن كاهل األشقاء السودانيين.
وتـتــزامــن تـلــك الـفـيـضــانــات والـسـيــول مــع اعــان
اديس ابابا عن انتهاء الملء الثالث لسد النهضة.
كــانــت وزارة ال ــرى الـســودانـيــة قــد أعلنت فــى وقت
ســابــق رف ــع حــالــة الـتــأهــب ال ـق ـصــوى ،لـتــوقـعــاتـهــا أن
تسجل مناسيب النيل األزرق ارتـفــاعــا كبيرا خالل
مــوســم الـفـيـضــان ال ـحــالــى ،كــأحــد تــداع ـيــات الـمــلء
الثالث لسد النهضة اإلثيوبى.

فيما أكــد وزي ــر التنمية االجتماعية الـســودانــى،
أحمد آدم بخيت ،أنــه قــد يتم إعــان الـبــاد منطقة
كـ ـ ــوارث طـبـيـعـيــة خـ ــال ال ـس ــاع ــات الـمـقـبـلــة بسبب
السيول.
واع ـل ــن ف ــى ت ـصــري ـحــات ل ــه ع ــن ت ـض ــرر  43ألــف
منزل بشكل جزئى أو كلى بسبب السيول ،مما قد
يجبر السلطات على فتح جسر جوى حال تعذر فتح
الطرق.
إل ــى ذل ــك أضـ ــاف أن ه ـنــاك اح ـت ـيــاجــات عــاجـلــة
للغذاء وإيواء متضررى السيول.
وتأتى تلك التصريحات فى اعقاب إعالن مسئول
شخصا لقوا حتفهم ودمر
سودانى أن أكثر من 70
ً
 14500منزل بسبب األمطار الموسمية وفيضانات
وسيول فى السودان .
وكشف المتحدث باسم المجلس القومى للدفاع
المدنى السودانى عبدالجليل عبدالرحيم أن عدد
القتلى منذ بدء موسم األمطار فى مايو بلغ .77
تضررا تشمل شمال
كما أضاف أن أكثر الواليات
ً
كردفان والجزيرة وجنوب كردفان وجنوب دارفور ونهر
النيل.
يشار إلى أن موسم األمطار فى السودان يستمر
عادة حتى سبتمبر ،مع بلوغ الفيضانات ذروتها قبل
ذلك بقليل.
وال ـعــام الـمــاضــى ،تسببت الفيضانات واألمـطــار
ـصــا وإغـ ــراق
ال ـغــزيــرة ف ــى مـقـتــل أك ـثــر م ــن  80شـخـ ً
عشرات اآلالف من المنازل بجميع أنحاء البالد.
وفى عام  ،2020فقد أعلنت السلطات السودان
مـنـطـقــة ك ـ ــوارث طـبـيـعـيــة وف ــرض ــت ح ــال ــة ال ـط ــوارئ
لمدة  3أشهر فى جميع أنحاء البالد بعد أن تسبب
الفيضانات بمقتل حوالى  100شخص وغمر أكثر
من  100ألف منزل.

السيسى

عبد اهلل الثانى

محمد بن زايد

مصطفى الكاظمى

حمد بن عيسى

القادة العرب فى العلمني اجلديدة

االقتصاد يسيطر على القمة العربية الخماسية..
ومواجهة التحديات اإلقليمية والعالمية أبرز الملفات
هالة شيحة

Hal a4shiha@yahoo.com
فى توقيت بالغ األهمية ووسط تحديات جسام تواجهها المنطقة
العربية والــعــالــم فــى ظــل تصاعد الــحــرب الــروســيــة االوكــرانــيــة
وتداعياتها الخطيرة على اسواق الطاقة والغذاء باالضافة الى ما
خلفته جائحة كورونا من تبعات على االقتصاد الدولى جاء انعقاد
القمة العربية الخماسية بمدينة العلمين والتى جمعت الرئيس عبد
الفتاح السيسى ،والشيخ محمد بن زايد رئيس اإلمــارات والملك
عبد الله الثانى عاهل األردن وملك البحرين حمد بن عيسى ورئيس
وزراء العراق مصطفى الكاظمى.
وعقدت القمة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار
التنسيق والتشاور المستمر بين هذه الدول ،بما يخدم العمل العربى
المشترك ويدفع العالقات العربية إلى مستوى متقدم لمواجهة
مختلف التحديات الدولية واإلقليمية الراهنة ،حيث شهدت القمة
بحث ملف القضية الفلسطينية واالزمــات التى تشهدها المنطقة
ســواء فى سوريا او ليبيا او اليمن والعراق والــســودان ،باإلضافة
الى أزمة سد النهضة االثيوبى وتداعيات الملء الثالث للسد على
مصر والــســودان ،باالضافة الــى ملف المشروعات االقتصادية
العربية المشتركة وتداعيات االزمة الروسية االوكرانية على اقتصاد
المنطقة والعالم .

ويرى الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسى أن هذه القمة
تكتسب اهمية كبيرة فى ظل المتغيرات المتسارعة التى يشهدها
العالم والتى تحتم مواصلة التشاور والتنسيق العربى للتعامل معها .
واضاف ان انعقاد مثل هذه القمم يؤكد ريادة مصر االقليمية
والعالمية وان الدول العربية البد ان تتضامن فى مواجهة التحديات
محذرا فى الوقت نفسه من أن «دول الجوار»
على كافة االصعدة
ً
خطرا ال بد من التصدى له .
باتت تشكل
ً
وتابع :المشروع اإلسرائيلى الذى لم يتغير أبـ ًـدا ،وإيــران التى
تحاول بمشروع فكرى ثقافى ودينى أن تتدخل فى شئون اآلخرين،
إضافة إلى المشروع العثمانى لتركيا التى تريد إحياءه من جديد،
وإثيوبيا فى القرن اإلفريقى ومــا تقوم به من الترصد والعداء
للمصالح العربية على المدى الطويل ،كل ذلك يحتاج الى تكاتف
عربى وتنسيق على اعلى المستويات للتعامل معه فالوضع اقليميا
ودوليا بالغ التعقيد.
من جهته اكــد السفير جمال بيومى مساعد وزيــر الخارجية
االسبق اهمية انعقاد القمة الخماسية التى تجمع قــادة مصر
واالمــارات واالردن والبحرين والعراق ،موضحا ان الدول العربية
نجحت فى اقامة تحالف قوى بين بلدان الخليج الستة باالضافة
الى مصر واالردن والعراق وهو تحالف من شأنه تعميق المصالح
المشتركة سياسيا واقتصاديا موضحا ان االستثمارات العربية
تتعاظم فى مصر وفى صدارتها االستثمارات االماراتية ،كما ان
هناك مشروعات اقتصادية عربية مشتركة فى مجاالت الطاقة
والكهرباء ،وبالتالى توجت العالقات السياسية بعالقات استثمارية

تفيد المستثمرين والبلد المضيف كما ان هناك الماليين من
المصريين العاملين فى الخليج والدول العربية الشقيقة يسهمون
فى التنمية بتلك البلدان الــى جانب اسهام تحويالتهم فى دعم
االقتصاد المصرى.
كما نجح التحالف العربى فى ترسيخ اهمية التشاور المستمر
والتنسيق بشأن االزمات التى تواجه المنطقة ،فشمال سوريا يواجه
تهديدات مستمرة باالضافة لما يواجه فلسطين من تهديدات فى
ظل االحتالل االسرائيلى وانتهاكاته المتواصلة ،وما تشهده ليبيا
من فرقة تهدد استقرارها باالضافة الى االنقسامات فى السودان،
وما يجرى من حرب فى اليمن وكلها ازمات تقلقنا جميعا ويجرى
التشاور حولها ،باالضافة الى تداعيات االزمة الروسية االوكرانية
وتأثيراتها على امدادات الطاقة والغذاء فى العالم كل ذلك محل
اهتمام القادة وعلى طاولة المباحثات للتشاور والتنسيق .
كانت مصر واالردن والعراق واإلمارات قد عقدت قمة فى مدينة
العقبة باألردن مارس الماضى تناولت سبل تعزيز عالقات التعاون
المشترك بين الــدول األربــع فى كل المجاالت ،بخاصة التجارية
واالقتصادية.
وخالل القمة جرى تبادل لوجهات النظر حول مجمل األوضاع
السياسية واالقتصادية على المستويين اإلقليمى والدولى ،خاصة
ما يتعلق بمواجهة تداعيات الظروف العالمية على قطاعات األمن
الغذائى والطاقة والتجارة.
كما تواصل مصر تنسيقها مع الدول العربية لتعميق الشراكة
االستراتيجية ومواجهة التهديدات الراهنة .

«هولوكوست اليهود» ..يثير أزمة بين فلسطين وألمانيا
تـ ــواجـ ــه ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ح ـم ـلــة تـنـمــر
شرسة بعد الــزيــارة االخـيــرة التى قــام بها الرئيس
الفلسطينى محمود عباس الى المانيا وحديثه عن
"الهولوكوست" فى اشارة الى االنتهاكات والجرائم
الشنعاء التى يواجهها الشعب الفلسطينى على
أيـ ــدى االح ـت ــال االســرائ ـي ـلــى وه ــو م ــا اثـ ــار غضب
ال ـمــان ـيــا ال ـتــى اع ـت ـبــرت أب ــو مـ ــازن يـقـلــل م ــن قيمة
"الـمـحــرقــة" ،وهــو مــا وصـفــه مــراقـبــون بــأنــه يكشف
سياسة الكيل بمكيالين التى اتبعتها المانيا التى
تنحاز بشكل كبير للجانب االسرائيلى على حساب
الـشـعــب الفلسطينى حـيــث ال تـعـتــرف ب ــاالراض ــى
الفلسطينية كــدولــة ذات س ـيــادة بينما تــؤيــد حل
الدولتين .
وفى توضيح له قال الرئيس عباس إنه لم يقصد
بتصريحه ،حينما كان برفقة المستشار األلمانى
أوالف شولتس منذ أيام إنكار خصوصية المحرقة
النازية بحق اليهود (الهولوكوست).
وأضـ ـ ـ ـ ــاف عـ ـ ـب ـ ــاس" :نـ ـعـ ـي ــد الـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى أن
الهولوكوست أبشع الجرائم التى حدثت فى تاريخ
البشرية الحديث".
وخالل مؤتمر صحفى عقده عباس مع شولتس
عما إذا كان
ببرلين ،وفــى رده على ســؤال صحفى ّ
سيعتذر إلسرائيل بمناسبة الذكرى السنوية الـ50
للهجوم عـلــى البعثة الــريــاضـيــة اإلســرائـيـلـيــة فى
أولمبياد ميونخ عــام  ،1972قــال عباس إن هناك
"يوميا شهداء ُيسقطهم الجيش اإلسرائيلى".
وأضاف" :منذ عام  1947ارتكبت إسرائيل 50
مجزرة…  50مذبحة 50 ..هولوكوست".

اوالف شولتس

ابو مازن

ووفــق الجهاز المركزى لإلحصاء الفلسطينى
فإن العصابات الصهيونية دمرت فى "النكبة" 531
قرية فلسطينية وارتكبت أكثر من  70مجزرة راح
ضحيتها نحو  15ألف فلسطينى.
و ُيطلق مصطلح "النكبة" على عملية تهجير
الفلسطينيين مــن أراض ـي ـهــم عـلــى يــد "عـصــابــات
صهيونية مـسـلـحــة" فــى  1948وه ــو ال ـعــام الــذى
شهد قيام "دول ــة" إسرائيل على أراضٍ فلسطينية
محتلة.
وعـقــب تـصــريـحــه ،وج ــه مـسـئــولــون إسرائيليون
وألمان انتقادات حادة للرئيس عباس.
وقــال رئيس الحكومة اإلسرائيلية يائير البيد
فى تغريدة" :اتهام محمود عباس إلسرائيل بارتكاب

( 50محرقة) أثناء وقوفه على الـتــراب األلمانى،
ليس عارا أخالقيا فحسب ،بل كذبة وحشية".
فـيـمــا ق ــال الـمـسـتـشــار األل ـمــانــى شــول ـتــس ،عبر
تـ ـغ ــري ــدة" :أشـ ـع ــر ب ــاالش ـم ـئ ــزاز م ــن ال ـت ـصــري ـحــات
الـفــاضـحــة ال ـتــى أدلـ ــى بـهــا الــرئ ـيــس الفلسطينى
محمود عباس ( )..بالنسبة لنا نحن األلمان ،فإن
إضـفــاء طــابــع نسبى حــول تـفــرد الهولوكوست أمر
غير محتمل وغير مقبول.
ب ــدوره ،قــال عـضــو اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفلسطينية ،حسين الشيخ فى تغريدة
عبر "تويتر"" :رغم البيان الرئاسى التوضيحى الذى
صدر فى أعقاب المؤتمر الصحفى فى المستشارية
األلمانية ،تصر بعض الجهات على استمرار حملة

ّ
العراق على صفيح ساخن ..هل يصعد الصدر تحركات الشارع؟
يشهد العراق أزمة سياسية مستمرة
منذ االنتخابات البرلمانية التى أجريت
فى أكتوبر من العام الماضى وتصاعدت
األزمـــــة ف ــى األســبــوعــيــن األخــيــريــن،
مــع إعــان أنــصــار الــصــدر اعتصامهم
المفتوح الذى بدأ فى البرلمان ثم انتقل
إل ــى خــارجــه فــى المنطقة الــخــضــراء
شديدة التحصين وسط بغداد.
وي ــواص ــل أنــصــار الــتــيــار الــصــدرى
اعتصامهم فى محيط مبنى البرلمان
العراقى ،وسط بغداد لألسبوع الثالث
على التوالى ،بينما يعتصم أنصار اإلطار
التنسيقى عند البوابة الجنوبية للمنطقة
الخضراء ،ويبدو أن األزمــة السياسية
المشتعلة فى العراق بين التيار الصدرى،
الذى يتزعمه رجل الدين الشيعى مقتدى
الصدر ،واإلطار التنسيقى لن تنتهى فى
القريب العاجل.
حيث وجــه قــيــادى مقرب مــن زعيم
تحذيرا
التيار الصدرى ،مقتدى الصدر،
ً
لإلطار التنسيقى الموالى لطهرانً ،
قائل
إن الصبر نفد فبعد أن جــدد الصدر
رفــضــه جــلــســات ح ــواري ــة بــا هــدف،

مقتدى الصدر

أكــد قيادى فى اإلطــار تمسك األخير
بمرشحه لرئاسة الحكومة ،محمد ش ّياع
السودانى.
وكشف زعيم التيار الصدرى ،مقتدى
مقترحا إلى األمم
الصدر ،عن تقديمه
ً
المتحدة إلج ــراء مناظرة علنية تبث
على الهواء مباشرة ،بين جميع الفرقاء
السياسيين .وقــال الصدر إنــه يرفض
الــحــوار الــســرى مــع الفاسدين أو مع
من يريد قتلى أو من يحاول النيل ممن

ينتمى إلى التيار.
وأوضـــح زعــيــم الــتــيــار الــصــدرى أن
الوسيط ،الذى نقل المقترح ،تلقى جوابًا
ال يسمن أو يغنى مــن جــوع ،بــدون أى
إشارة عن اإلصالح أو مطالب الثوار.
كثيرا من
وأشار الصدر إلى أنه تنازل ً
أجل الشعب والسلم األهلى ،وننتظر ماذا
فى جعبتهم من إصالح ما فسد إلنقاذ
الــعــراق ،فى إشــارة "اإلطــار التنسيقى"
الشيعى.
من جهته ،قال مهند الموسوى ،ممثل
الــصــدر ،إن التيار ال يعتد بالحوارات
السياسية ،فى إشارة إلى الحوار الوطنى
الذى دعا إليه رئيس الــوزراء مصطفى
الكاظمى.
وفى المقابل ،أعلن اإلطار التنسيقى،
الــخــصــم الــرئــيــســى لــلــصــدر ،عــن بــدء
اعــتــصــام ألنـــصـــاره خــــارج المنطقة
الخضراء ،حيث يطالب هؤالء بـ"تشكيل
حكومة خدمية وطنية".

منى عبد الغنى

التحريض ضد الرئيس الفلسطينى ومحاولة قلب
الحقائق وتزويرها وتحريفها".
وأضاف" :فى ظل تأكيدنا على إدانة الهولوكست
وع ـ ــدم إنـ ـك ــاره ن ــؤك ــد أن شـعـبـنــا ت ـع ــرض وي ـت ـعــرض
لجرائم االحتالل".
يشار إلى أن التقليل من أهمية "الهولوكوست"
يعتبر جريمة جنائية فى ألمانيا ،لكن فتح تحقيق
أولى ال يستلزم تلقائيا إجراء تحقيق كامل.
جرائم اسرائيل بحق الفلسطينيين
من جهته أكد رئيس الوزراء د .محمد اشتية ،أن
الفلسطينيين ال ينكرون "الهولوكوست" ،وأنه ليس
ألحــد أيـضــا أن ينكر "الـمــذابــح الـتــى ار ُتـكـبــت بحق
الشعب الفلسطينى" ،مضيفا أن الرئيس محمود

عباس يتعرض لهجوم "من االحتالل وأعوانه".
وقال اشتية" :ال ننكر المذابح التى تعرض لها
ال ـي ـهــود ،نـحــن ال نـنـكــر ال ـهــولــوكــوســت ،ول ـكــن ليس
ألحــد أن ينكر المذابح التى ارتُكبت بحق الشعب
الفلسطينى".
و"ال ـه ــول ــوك ــوس ــت" مـصـطـلــح اس ـ ُت ـخ ــدم لــوصــف
حـمــات حكومة ألمانيا الـنــازيــة وبـعــض حلفائها
بغرض اضطهاد وتصفية اليهود فــى أوروب ــا أثناء
الحرب العالمية الثانية (.)1939-1945
وت ــاب ــع اش ـت ـي ــة :ل ــم ي ـن ـكــر ال ــرئ ـي ــس (عـ ـب ــاس فى
تـصــريـحــه بــأل ـمــان ـيــا) ال ـمــذب ـحــة ب ـحــق ال ـي ـهــود فى
ألمانيا النازية ،لكن أيضا قال للعالم :ال تُغمضوا
أعـيـنـكــم عــن ال ـمــذابــح الـتــى ار ُت ـك ـبــت بـحــق الشعب

الفلسطينى.
يصد هجمة غير
وشــدد على أن الرئيس عباس ُ
مسبوقة من االحتالل وأدواته.
ولفت الى أن العالم يزن األمور بميزانين والكيل
بـمـكـيــالـيــن ن ـحــن نــرف ـضــه ك ــل ال ــرف ــض :الـمــذبـحــة
مذبحة بغض النظر بحق مــن ،االحـتــال احتالل
بغض النظر عــن أيــن ومـتــى ،االسـتـعـمــار استعمار
بشكل أشكاله".
الجامعة العربية :تنمر مرفوض
مــن جهتها أعــربــت جــامـعــة ال ــدول الـعــربـيــة عن
رفضها واستغرابها لما بــدا وكــأنــه حملة ألمانية
تعقيبا
من التنمر ضد فلسطين والرئيس ابومازن
ً
عـلــى اس ـت ـخــدامــه مـصـطـلــح هــولــوكــوســت للتعبير
عــن الـجــرائــم االســرائـيـلـيــة المرتكبة ضــد الشعب
الفلسطينى ،ما يخرج االمور عن سياقها الصحيح.
وأعــرب مصدر مسئول بالجامعة عن االستنكار
بعيدا،
ازاء بعض ردات الفعل االلمانية والتى ذهبت ً
وبشكل غير مسبوق وليس له تبرير مقنع وعقالنى،
فى شيطنة الفلسطينيين واالستهانة بمعاناتهم
الـهــائـلــة عـلــى م ــدار ع ـقــود ،وك ــأن الـحـقــائــق صــارت
تقف على رأسها وانقلبت الضحية الى جانٍ وتحول
الجانى الحقيقى وهــو االحـتــال االسرائيلى الى
ضحية.
واخ ـت ـتــم ال ـم ـصــدر تـصــريـحــه ب ــاالش ــارة ال ــى أنــه
من الهام ولمصلحة الجميع ان يوضع حد سريع
للتراشق االعالمى والسياسى حول هذا الموضوع.

هالة شيحة

هل دخلت األزمة الروسية األوكرانية مرحلة االغتياالت؟
دخلت الحرب فى أوكرانيا فى شهرها
السادس مع غياب تام للمخرج الدبلوماسى
وعجز تام لمنظمة األمم المتحدة عن اتخاذ
اى خطوات لحل األزمة بحالة شبيهة لما كان
يحدث فى أوج القطبية الصلبة فى مرحلة
الحرب الباردة ،األمر الذى يثير قلقا كبيرا
باحتماليات تصعيد الــحــرب فــى اوكرانيا
وتحولها الــى مواجهة مباشرة بين روسيا
ودول حلف الناتو ،األمر الذى ينذر بمخاطر
ال يمكن توقعها من بينها تجاوز المحرمات
النووية واالنزالق الى حرب نووية شاملة .
يــأتــى ذلــك فــى وقــت ذك ــرت فيه وكالة
األنباء الروسية الرسمية «تــاس» ،أن جهاز
األمن الفيدرالى الروسى اكتشف المسئول
عــن مقتل داريـ ــا دوغــيــنــا ،ابــنــة ألكسندر
دوغين ،الفيلسوف الروسى البارز ،المقرب
من الرئيس الروسى فالديمير بوتين ،والذى
ُيوصف بأنه «عقل بوتين» .ونشرت الوكالة
اسم امرأة قالت إنها «الجانية» ،مضيفة أنها
«هربت إلى إستونيا بعد الهجوم» .وتابعت
أنه ثبت أن «الخدمات الخاصة األوكرانية
أعدت الجريمة وارتكبتها ”.ونقلت «تاس»
عــن جــهــاز األم ــن الــفــيــدرالــى الــروســى أن
منفذة الهجوم وصلت إلى روسيا فى يرليو

بوتين

 2022مع ابنتها الصغيرة ،وكانتا قد حضرتا
الحدث الذى حضرته دوغينا كضيفة شرف
بالقرب من موسكو ،السبت الماضى ،قبل
مقتلها فى انفجار سيارة.
وقــال جهاز األمــن الفيدرالى الروسى،
بحسب مــا نقلته «ت ــاس» ،إنــه بعد تفجير
السيارة التى كانت تقودها دوغينا عن بعد،
سافرت الجانية وابنتها عبر منطقة بسكوف
إلى إستونيا ،وهى رحلة تستغرق  12ساعة.

زيلينسكي

وأضاف جهاز األمن الفيدرالى أن المرأة
استأجرت شقة فى موسكو فى المبنى نفسه
الذى تعيش فيه دوغينا ،وتابع جهاز األمن
الفيدرالى ،وف ًقا لتاس ،أن المرأة استخدمت
مجموعة متنوعة من وثائق الهوية ،حيث
دخــلــت بــوثــيــقــة صـــــادرة ع ــن «جــمــهــوريــة
دونيتسك الشعبية» التى أعلنت انفصالها
عــن أوكــرانــيــا مــن جــانــب واح ــد وتدعمها
روسيا ،ثم غادرت المرأة «بوثيقة أوكرانية”.

وأضــافــت الوكالة الروسية أنــه تــم حل
قضية مقتل الصحفية داريا دوغينا ،لقد تم
إعدادها من قبل جهاز الخدمات الخاصة
األوكرانى ،ونفذتها مواطنة أوكرانية.
كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية
الروسية ماريا زاخــاروفــا قد ألمحت إلى
أن هياكل الدولة األوكرانية هى المسئولة
عن االنفجار ،وهــو ادعــاء نفته السلطات
األوكرانية .وقالت زاخاروفا :إذا تم تأكيد
األث ــر األوك ــران ــى ،فعلينا أن نتحدث عن
سياسة إرهــاب الــدولــة التى ينفذها نظام
كييف ،وأضافت« :هناك الكثير من الحقائق
المتراكمة على مر السنين ،من الدعوات
السياسية للعنف إلى قيادة ومشاركة هياكل
الدولة األوكرانية فى الجرائم».
فــى المقابل ،نفت أوكــرانــيــا بــشــدة أى
تورط لها فى انفجار السيارة .وقال ميخايلو
بــودولــيــاك ،مستشار مدير مكتب الرئيس
األوكرانى« :بالتأكيد ال عالقة ألوكرانيا بهذا
األمر ،ألننا لسنا دولة إجرامية ،مثل روسيا،
بل األكثر من ذلك أننا لسنا دولة إرهابية».

أحمد ياسر

العدد762 :

24 / 8 / 2022

09

اقتصاد
وناس

www.alnaharegypt.com

ماذا ينتظر المصرفيون من
حسن عبد الله
محافظ البنك المركزى الجديد؟
شهدت األيام القالئل الماضية اعتذار طارق عامر عن عدم استكمال مدته فى
علما بأن منصب
رئاسة البنك المركزى المصرى والتى تنتهى فى نوفمبر ً ،2023
محافظ البنك المركزى المصرى قد شهد استقاالت مماثلة خالل العشر سنوات
األخيرة؛ أوالها كانت من فاروق العقدة فى يناير عام  2013بعد  9سنوات قضاها
فى المنصب ،بعد أن أتم إنجاز أكبر عملية إصالح للجهاز المصرفى المصرى ،وفى
عام  2015تقدم هشام رامز محافظ البنك المركزى باستقالته بعد أن واجه
انتقادات متزايدة بعدما تعرض الجنيه المصرى للضغط ،ونشطت السوق الموازية
بصورة كبيرة ،كما انخفضت احتياطات النقد األجنبى آنذاك.
وعلى الفور سرعان ما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى
قائما بأعمال محافظ
قرارا
ً
ً
جمهوريا بتعيين حسن عبدالله ً
البنك المركزى ،ليصبح أمامه عدد من الملفات والقرارات
كبيرا لها خالل الفترة المقبلة،
اهتماما
التى البد أن يوجه
ً
ً
وهذا ما كشفة االقتصاديون لـ"النهار" خالل السطور القادمة.
فى البداية قال الدكتور محمد راشد ،أستاذ االقتصاد
بجامعة بنى سويف ،إن هناك العديد من الملفات الهامة
التى تنتظر محافظ البنك المركزى الجديد أبرزها استكمال
سلسلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على
قرض جديد لسد فجوة موارد النقد األجنبى وكذلك تهيئة
البيئة المصرفية لجذب االستثمارات األجنبية لدعم وتحفيز
النمو االقتصادى ،باإلضافة إلى ضــرورة استعادة التوازن
واالســتــقــرار لسوق الصرف وكذلك السيطرة على منابع
التضخم لخفض تكاليف المعيشة للمواطنين ،مما يمكن من
خفض سعر الفائدة تدريجيا بمجرد السيطرة على التضخم
وتــوازن سوق الصرف بما ينعكس إيجابًا على خفض عبء
الفائدة على كاهل الموازنة العامة للدولة وكذلك خفض
تكاليف التمويل لتحفيز االستثمار الخاص.
فى حين قال عز حسانين ،الخبير االقتصادى ،إنه بعد
اعتذار محافظ البنك المركزى السابق طــارق عامر من
قائما
االستمرار فى منصبه ،ومن ثم تعيين حسن عبد الله ً
بأعمال محافظ البنك المركزى جعل األخير بال شك أمام
عــدة تحديات وملفات تحتاج إلــى أفكار خــارج الصندوق
وسط تحديات اقتصادية دولية واقليمية ومحلية ،ومن هذه
الملفات نستعرض اهم  10ملفات وهى ً
أول التنسيق مع
وزير المالية والمجموعة االقتصادية الوزارية من وضع خطة
عاجلة لخفض الدين العام المحلى والخارجى والذى وصل
وثانيا ملف
الى نسبة تجاوزت الناتج المحلى االجمالى،
ً
قرض صندوق النقد الدولى والوصول إلى شروط متوافق

اقتصاديون لـ«النهار» :طة خفض الدين العام ومجابهة
التضخم وملف قرض صندوق النقد الدولى األبرز
عليها من الجانبين المصرى والصندوق ،وثالثا العمل على
خفض التضخم الذى وصل حتى نهاية يوليو  2022الى ما
يقارب  16%وايجاد الحلول النقدية بالتنسيق من السياسة
المالية ومنها على سبيل االقــتــراح خفض سعر الفائدة
تدريجيا بواقع  %.5حتى المتبقى من العام (مازال هناك
 4جلسات للسياسة النقدية حتى نهاية العام) للمساهمة
فى خفض الدين العام المحلى من جانب وخفض سعر
االقتراض على الشركات المحلية واعادة العمليات التشغيلية
بالصناعة من جديد ،ورابعا ضرورة العودة إلى مستندات
التحصيل فيما يخص المواد الخام ومستلزمات االنتاج
والسلع األساسية وتخفيض زمن االفراج الجمركى للبضائع
من ساحات الجمارك.
ً
خامسا
قائل":
وتابع حسانين – تصريحاته لـ"النهار"-
ً
البد من التعاون مع وزارة السياحة واالثــار ووزارة الهجرة
لتنشيط السياحة للمغتربين المصريين للقدوم الى مصر
وزيــادة تحويالتهم بالبنوك والترويج للسياحة من خالل
شركات دولية خارجية وتنويع مصادر السياحة والتحول من
التركز على روسيا واوكرانيا الى مقاصد اخرى ترويجية
وسادسا ضرورة
مثل شرق اسيا وافريقيا وامريكا الالتينية،
ً
الوصول بسعر صرف الجنيه الى مستوى سعر توازنى يساهم
فى جــذب استثمارات اجنبية مباشرة وتنشيط السياحة
ودعــم التصدير ووضــع الضوابط على شركات الصرافة

من خالل رفع رؤوس اموالها وتكوين شركة قابضة تضم
الصرافات العاملة تحت مظلة البنك المركزى ليسهل وضع
التسعير على شاشات مرتبطة بالبنك المركزى ،بجانب
ضرورة التحول من سياسة التشديد النقدى الى التيسير
النقدى ومنح البنوك مساحات لالقراض من خالل زيادة
حجم مبادرة الـ 5%من  200مليار دوالر التى استنفدت
بالكامل ولم تؤت ثمارها على االقتصاد الوطنى بسبب سوء
ادراة االئتمان فى البنوك العاملة بــدون ضوابط ورقابة
من البنك المركزى على االهــداف من التمويل وتم توجيه
معظمها لشركات غير مستهدفة الى  500مليار جنيه مع
وضع ضوابط اكثر تشديدا على عمليات المنح للشركات
المستهدفة ،بجانب العمل على خفض االحتياطى االلزامى
بالبنوك من  14%الى  10%لزيادة السيولة بالبنوك،
ً
فضل عن ملف الشمول المالى والذى مازال لم يحقق ايه
نتائج ايجابية ،هذا باإلضافة لملف التحول الرقمى والبنوك
االلكترونية مازال بعيدا عن المستهدفات وتواجهه العديد
من المشكالت الفنية ومشكالت التوزيع الجغرافى لماكينات
الصراف اآللى.
فى حين قال الدكتور عمرو يوسف ،الخبير االقتصادى،
إن البنك المركزى يلعب دورًا هاما فى توجيه دفة النشاط
االقتصادى والمصرفى حيث إنــه الجهة المختصة بطبع
العملة الوطنية والعمل على استقرارها وعدم تآكل قيمتها

بالمستندات

تجاوزات ومخالفات مالية وقانونية بشركة الدقهلية للغزل والنسيج
تحرك النقابات العمالية والجهات الرقابية لمجابهة فساد التعيينات برواتب جزافية بشركات قطاع األعمال
ً
استكمال لما نشرته «النهار» خالل
أحد أعدادها السابقة بشأن التجاوزات
والــمــخــالــفــات الــمــوجــودة فــى ع ــدد من
الشركات التابعة لــوزارة قطاع األعمال
الــعــام والــتــى تتمثل فــى تعيين عــدد من
األفــراد بمكافآت شهرية تتجاوز الـ40
شهريا لكل منهم بخالف السكن
ألف جنيه
ً
والسيارات الفارهة والعالج الفاخر فى
حين أن أعلى راتــب ألى زميل بالشركة
ال يتجاوز خمسة آالف جنيه وكثير منهم
ال يصل إلــى الحد األدنــى لألجور وهو
شهريا.
 2700جنيه
ً
وعلى الفور سرعان ما تحركت النقابات
العمالية والجهات الرقابية لمنع فساد
التعيينات بالرواتب الجزافية فى الشركات
الــتــابــعــة لــقــطــاع األعــمــال الــعــام ،حيث
تقدمت النقابة العامة للعاملين بالغزل
والنسيج والمالبس الجاهزة وحلج وكبس
القطن بطلب للدكتور أحمد مصطفى،
رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل
والنسيج والــمــابــس ،حــول الــتــجــاوزات
والتعيينات بــرواتــب جزافية بالشركة،
وتضمن الطلب مذكرة من أعضاء اللجنة
النقابية بشركة الدقهلية للغزل والنسيج
ـددا من المخالفات اإلداريــة
تضمنت عـ ً
والمالية والقانونية التى تمارسها الشركة
حتى وصل التعسف فى استعمال السلطة
إلــى نقل أحــد أعــضــاء اللجنة النقابية
بالمخالفة للقانون واللوائح ذات الصلة
ً
فضل عن تحمل الشركة
بالعمل النقابى
أعباء مالية عبارة عن مكافآت تجاوزت
النصف مليون جنيه لمجموعة من األفراد
ال يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة
فــى حين أن الــشــركــة تعانى عج ًزا
شــديـ ًـدا فى تدبير السيولة المالية

الشهرية للرواتب والــعــاج؛ األمــر الذى
وصل إلى عدم حصول بعض العمال على
أبسط تكاليف العالج الشهرية.
كــمــا قــامــت الــلــجــنــة النقابية
للعاملين بشركة الدقهلية للغزل
والــنــســيــج بــالــتــقــدم بطلب
لــرئــيــس الــنــقــابــة الــعــامــة
ـضــا
لــلــغــزل والــنــســيــج أيـ ً
تضمن أنه قد فاض بهم
الــكــيــل مــن التصرفات
العبثية إلدارة الشركة
ً
وبـــــدل م ــن أن تــقــوم
بــالــمــحــافــظــة عــلــى
المال العام وأن تركز
اهتمامها على تطوير
الــــــشــــــركــــــة

ج ــاءت تــصــرفــات الــشــركــة عكس ذلــك،
ولعل أبرز هذه المخالفات التى قام بها
عـ ــادل طــوبــة رئــيــس قــطــاع تنمية
الــمــوارد البشرية بعدما قام
باعتماد خطاب موجه إلى
البنك األهلى "فرع بنى
عبيد" بــاســم محمود
عــلــى مــحــمــد ب ــدوى
بــأنــه مــن العاملين
الدائمين المثبتين
لــــــدى ال ــش ــرك ــة
وهو رئيس قطاع
ت ــأك ــي ــد ال ــج ــودة
بــالــشــركــة ويعمل
ب ــن ــظ ــام الــتــعــاقــد
وأنـــــــه يــقــوم

محمود عصمت

باستخدام سلطاته ونفوذه داخــل العمل
بــأنــه قــام بالتوقيع على الطلب وعلى
مــفــردات المرتب وق ــام بختم المستند
بختم الشركة ،كما قام بنقل عضو اللجنة
النقابية أمين عــزت معاطى مــن إدارة
التسهيالت إلى إدارة األمن وهو مخالف
لقانون النقابات العمالية رقم  213لسنة
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ولم تتوقف كوارث ومخالفات الشركة
عــنــد ه ــذا الــحــد بــل تــم تعيين رؤس ــاء
قطاعات جدد وهم عادل طوبة ،ومحمود
بــدوى وعبد الرحمن الــرفــاعــى وعمرو
راشــد ومصطفى سعد والمهندسة عزة
علما بأن هؤالء يتقاضون
محمد السيدً ،
رواتب خرافية باإلضافة إليجار سيارات
فارهة ومكيفة ومتفرغة معهم لالنتقاالت
الخاصة بهم وذلــك بخالف إيجار شقق
طــائــلــة مــع شـ ــراء أثـ ــاث جــديــد بكامل
محتوياته لهذه الشركة؛ حتى إن المهندسة
عزة محمد السيد التى كانت تعمل رئيس
قطاع التريكو براتب ال يتجاوز  4آالف
راتبا يتجاوز 38
جنيه أصبحت تتقاضى ً
ألف جنيه بخالف سبعة آالف جنيه بدل
علما بأن محل إقامتها بجوار عملها
سكن ً
بمدينة المنصورة .
ولم يتوقف سيناريو مخالفات الشركة
عند هــذا الــحــد بــل إن مصطفى سعد
المحامى الــذى كــان يعمل لــدى الشركة
تم التعاقد معه بمبلغ يتجاوز  30ألف
جنيه مع العلم أن راتبه كــان ال يتجاوز
ثالثة آالف جنيه ولم ير أحد ألى منهما
أى مردود إيجابى على العمل من زيادة
اإلنــتــاج أو تطوير للعمالة بل أدى
ذلك لحالة من الغليان بين صفوف
العاملين بالشركة.

حسن عبد اهلل

الــســيــاســات النقدية فــى مواجهة
إضافة إلى وضع
المشكالت االقتصادية كالتضخم على سبيل المثال غير دوره
الرقابى على جميع المؤسسات العاملة فى النقد بشكل عام
كما يعمل كمحفظة إلدارة االحتياطى النقدى والذهب لصالح
الدولة ليأتى دور المحافظ على تحقيق تلك الوظائف بما ال
يخل بالنشاط االقتصادى وحياة المواطنين بمصر.
وأوضح يوسف أن محافظ البنك المركزى بات أمام مهمة
جديرة بأن نسميها خطة إنقاذ نظرا لما تعانى منه أوجه
النشاط االقتصادى فى العالم بأسره مما ينعكس بطبيعة
الحال على االقتصاد القومى بالسلب وتدهور قيمة العملة
المحلية نتيجة تعرض العالم اآلن وحتى اللحظة لكوارث
عدة منها صحية وأخرى بيئية عالوة على بعض الصراعات
االقيليمة والسياسية والــتــى تــنــذر بــوقــوع العالم النامى
عددا من
خاصة فى بئر الجوع والفقر ،الف ًتا إلى أن هناك
ً
التحديات أمام محافظ المركزى الجديد على رأسها كيفية
إدارة بعض الملفات الهامة والمؤثرة فى توجيه دفة النشاط
االقتصادى واالستثمارى بمصر ،ومــن ثم بــات على رأس
أولويات المحافظ الجديد وضع آليات جديدة للتعامل مع
مشكلة هروب األموال الساخنة وكيفية االنسالخ عن فكرة

نظرا لما يواجهه النشاط االقتصادى من
االعتمادية عليها
ً
أثر خروج تلك األموال بين لحظة وضحاها دون االستفادة
منها ،األمر الذى يخل بمسيرة تلك األنشطة التى تعتمد على
هذه األموال بشكل كبير.
وأش ــار يوسف إلــى أنــه ينبغى على الــمــركــزى أن يولى
اهتماما أكبر حــول كيفية التعامل مع تراجع االحتياطى
ً
النقدى فيما تمتلكه مصر من احتياطيات نقدية من العمله
األجنبية والتى أصبحت بالفعل صعبة بمعناها الحرفى
حيث أعلن المركزى فى وقت الحق أن االحتياطيات النقدية
األجنبية قد تراجعت لتسجل  33.375مليار دوالر بيونيو
الماضى ،فى مقابل  35.495مليار دوالر بنهاية شهر مايو
من نفس العام مما يشير إلى ضرورة التعامل مع هذا الملف
بحرفية شديدة دون ترك أو إهمال ،ليأتى بعد ذلك أهمية
تعامل المركزى على إدارة الملف الخاص بقطاع الوارادت
والمتعلق بما اتخذه المركزى من قبل من وقف التعامل بما
يسمى مستندات التحصيل فيما يتعلق بعمليات االستيراد
تطبي ًقا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات مما أثار بعض
المشاكل التى تسببت فى ذعر بعض القطاعات الصناعية
خوفا من التوقف التام لعدم وجود بعض المواد والمنتجات
الرأسمالية االســتــيــراديــة نتيجة صعوبة اإلجـــراءات
المتعلقة بالحصول على العملة الدوالرية .
واستكمل يوسف -تصريحاته لـ"النهار"ً -
قائل" :إن
أيضا أمام محافظ المركزى الجديد
من أهم الملفات ً
إنهاء مفاوضات القرض الجديد مع صندوق النقد
الدولى والذى لم تتضح معالمه حتى اللحظة لوجود
بعض االشتراطات الخاصة به".
بينما ق ــال الــدكــتــور الــســيــد خــضــر ج ــزر ،الخبير
االقتصادى ،إن الفترة الحالية تعد فترة صعبة جدا
على أداء مؤشرات االقتصاد المصرى ومدى السعى إلى
تحقيق التوازن فى بعض المتغيرات االقتصادية ،لذلك
فإن من أهم أولويات محافظ البنك المركزى المصرى فى
ظل استمرار تداعيات األحداث الجيوسياسية والصراعات
التجارية التى أثرت على أداء االقتصادات العالمية ومدى
تأثير ذلك على األوضاع االقتصاديه الداخلية ،أن يبحث عن
سبل فعلية لزيادة تدفق العملة الصعبة وزيادة مواردها خالل
الفترة القادمة وزيــادة االحتياطى النقدى وكذلك تحقيق
التوازن بينهما حتى نعبر من تلك األزمة بفرص ومنح للنمو
والتقدم ،بجانب تحقيق التوازن فى معدل التضخم والسيطرة
ً
فضل عن ضرورة مواجهة احتماالت زيادة سعر صرف
عليه،
الجنيه المصرى مقابل الدوالر ،والحفاظ على صمود الجنيه
المصرى امام الدوالر هذا باإلضافة لضرورة ايجاد آليات
ورؤي ــة واضــحــة لدعم الجنيه المصرى مــن خــال تمكين
الصناعة المصرية وفتح العديد من اآلفــاق االستثمارية
لمواجهة موجة ارتفاع معدالت التضخم المصدر للعالم من
قبل الواليات المتحدة األمريكية ،مما سيكون هناك تداعيات
خطيرة على ارتفاع معدالت األسعار خالل الفترة المقبلة
وسيزيد من حدة التضخم واالعباء االضافية على المواطن
والدولة ،حتى يكون االقتصاد والمنتج المصرى قادرين على
المنافسة الكبرى بين االقتصادات العالمية.
وشدد السيد على ضرورة توسيع افاق توطين الصناعة
واالعتماد على المنتجات المحلية وتقليل فاتورة االستيراد
من اجل خفض الطلب على الدوالر ،خاصة أن لدينا العديد
من الموارد البشرية الهامة فى تدفق العملة الصعبة من
العاملين بالخارج ،فهذا يعتبر موردا هاما فى دعم االقتصاد،
لذا البد من االتجاه إلى االستثمار فى البشر من اجل زيادة
حجم الــصــادرات إلــى الــخــارج ،والتسويق الجيد للمنطقة
االقتصادية بالسويس لجذب مزيد من االستثمارات بها،
ايضا فتح قنوات االتصال مع العديد من الدول لدعم قطاع
السياحة خالل الفترة القادمة.

هالة عبد اللطيف

اشتراط موافقة «الصناعة» على استيراد
الخامات يضع «المستوردين» بين شقى الرحى
اقتصاديون :الموافقة ستضع المصانع
والمستوردين تحت رحمة البيروقراطية
حالة من الجدل والغضب سادت بين المستثمرين
وأصــحــاب المصانع على خلفية التعديالت التى
تمت على النظام المعمول به فى منظومة التسجيل
المسبق للشحنات ،والتى تقضى بضرورة موافقة
وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قبل الحصول
على خدمة التسجيل المسبق للشحنات ،وذلــك
بهدف التأكد من أن الصنف الذى سيتم استيراده
علما بــأن التعديل بــدأ منذ
ليس له بديل محلىً ،
 10أغسطس الجارى ،وتم إرسال خطابات لكافة
المتعاملين مع منظومة االستيراد فى مصر وخارجها
بالتعليمات الجديدة.
وتعلي ًقا على ذلــك ،قــال هانى توفيق ،الخبير
االقــتــصــادى ،إن هــذه الموافقة ستضع المصانع
والــمــســتــورديــن تــحــت رحــمــة مــوظــفــى الـــــوزارة
والبيروقراطية لعدم وجود قاعدة بيانات مدروسة
على اساس علمى ومن معامل وهيئات متخصصة
تضع المواصفات القياسية آلالف السلع المستوردة،
ومدى مالءمة المنتج المحلى لهذه المواصفات قبل
اصدار قرار الموافقة االستيرادية من عدمه.
واضــــاف أن الــمــصــانــع شــبــه مــتــوقــفــة بالفعل
(ركـ ــود ،وتــعــثــر ،وإفـ ــاس ،وبــطــالــة…،الــخ) ،بسبب
قرار االعتمادات المستندية منذ مارس الماضى،
ومن ثم فالموضوع ال يحتاج المزيد من العقبات
ـددا من
علما بأن الغريب فى األمــر أن هناك عـ ً
ً
المسئولين بالمركزى يشعرون بالفخر بأن
هــذا الــقــرار المحبط قد خفض عجز
االحتياجات الدوالرية الشهرية بأكثر
علما بأن دورة
من  5.1مليار دوالرً ،
اإلنــتــاج والتشغيل شبه متوقفة،
ومــن الطبيعى انــخــفــاض حجم
االستيراد واستخدام العمالت
االجنبية.
ف ــى حــيــن قـــال مــتــى بــشــاى،
رئيس لجنة التجارة الداخلية فى
شعبة المستوردين ،إن
ال ــق ــرار يفيد
بـــــــــــأن أى
مـــســـتـــورد
يــــــــريــــــــد

الحصول على رقم تعريفى للشحنة حتى يرسلها
للمورد األجنبى لشحن البضائع فإنه يجب عليه
اآلن الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة
والصناعة ،الف ًتا إلى أن المستوردين للعملة لفتح
االعــتــمــادات المستندية سيخففون الضغط على
البنوك لتوفير العملة خــال الفترة الحالية ،كما
سيؤدى ذلك إلى حل أزمة ارتفاع األسعار المستمر
باألسواق .
وطالب بشاى كافة الجهات المعنية بقبول الدوالر
من المستوردين لتوفير الوقت فى فتح االعتمادات،
بعد منع قبول ال ــدوالر من شركات الصرافة فى
العمليات االستيرادية.
فى حين قالت الدكتورة يمن الحماقى ،أستاذ
االقتصاد بجامعة عين شمس ،إن االشتراط على
المستوردين وأصــحــاب المصانع بالحصول على
موافقة وزارة التجارة والصناعة يزيد من حجم
العراقيل التى تقع على عاتقهم ً
وبدل من أن تسرع
الحكومة لمجابهة تلك العراقيل بالتعاون مع مصلحة
الــجــمــارك لتسهيل عمل الــمــســتــورديــن تــزيــد من
إشكالياتهم وتعطل شحناتهم.
وأضــافــت الحماقى أن هناك إشكاليات كبيرة
تواجه المستوردين وتعرقل نشاطهم ولعل أهمها
عدم توافر الــدوالر بجانب تأخر فتح االعتمادات
المستندية ،الفتة إلــى أن قــرار منع استيراد
السلع غير الضرورية قرار صائب ولكن
البد على الجهات المعنية أن تحدد
قائمة بكافة السلع االسترشادية
الــتــى يــجــب أن يقلل الــمــســتــورد
منها وأن يــتــم تــحــديــد الــبــدائــل
بشكل واضــح لمنع استيرادها
م ــن األس ـ ــاس بـــدال م ــن رفــض
الشحنة من المستورد قبل اتمام
إجـــــراءات االس ــت ــي ــراد ،وبــذلــك
يــتــم تــوفــيــر الــوقــت والــمــجــهــود
على المستوردين
وأصـ ــحـ ــاب
المصانع.
أحمد سمير

 1,5مليون دوالر تحسم رحيل الوادى عن سموحة
واف ــق ن ــادى سموحة على فتح الـبــاب أم ــام رحيل
املغربى عبدالكبير الوادى العب الفريق بعد
أن تلقى عــددا مــن الـعــروض املغرية خالل
الفترة املاضية ،وطلب سموحة احلصول
على  1.5مليون دوالر للموافقة على
رحـيــل ال ــوادى الــى أى فــريــق يــرغــب فى
احلصول على خدماته بعد أن طلب
الـ ــاعـ ــب ال ــرحـ ـي ــل خلـ ـ ــوض جت ــرب ــة
جديدة فى مسيرته ،واضطر اجلهاز
الفنى للموافقة والـبـحــث عــن العب
بــديــل حـيــث مت تكليف ع ــدد مــن وكــاء

الــاع ـبــن ب ـعــرض مـهــاجـمــن أج ــان ــب ممـيــزيــن الــى
ج ــان ــب الع ـب ــن ف ــى م ــرك ــز اجلـ ـن ــاح امل ـهــاجــم
لالختيار مــن بينهم ،وقــرر اجلـهــاز الفنى
للفريق فتح الباب أمام ترشيحات وكالء
الالعبني لصفقات جديدة من املحترفني
األجانب وذلك الختيار العب جديد فى
مــركــز رأس احلــربــة أو اجل ـنــاح املـهــاجــم
فى ظل التوقعات الكبيرة بعودة مــروان
ح ـمــدى م ـهــاجــم ال ـفــريــق ال ــى الــزمــالــك
بـنـهــايــة ف ـتــرة إع ــارت ــه م ــع ان ـت ـهــاء املــوســم
اجلارى.
الوادى

العدد762 :

إنبى يهدد جاد بسبب ويجان اإلنجليزى

10

قرر نادى إنبى فتح الباب من جديد أمام املفاوضات
مع نادى ويجان اإلجنليزى للتعاقد مع محمود
جاد حارس مرمى الفريق بعد أن تلقى عرضا
رسميا من النادى اإلجنليزى يفيد بالرغبة
فى احلصول على خدماته ،ووضــع النادى
ال ـب ـتــرولــى ع ــدة شـ ــروط أب ــرزه ــا احل ـصــول
على مقابل مــالــى مناسب مــع وج ــود عدد
مــن الـبـنــود اخلــاصــة بنسبة مـشــاركـتــه فى
امل ـب ــاري ــات وك ــذل ــك نـسـبــة م ــن إع ــادة
بـيـعــه فــى املـسـتـقـبــل .وك ـثــف جــاد
من ضغوطه على إدارة النادى

رياضـــة

www.alnaharegypt.com

خــوفــا مــن ق ـيــام املـسـئــولــن فــى ن ــادى وي ـجــان بصرف
النظر والبحث عن حارس بديل فى ظل عدم حسم
املوقف النهائى بخصوص الصفقة ،وشهدت
الـســاعــات املــاضـيــة ت ـطــورات كبيرة بعد أن
رفـ ــض ان ـب ــى الـ ـع ــرض األول م ــن وي ـجــان
ألنه غير مناسب من الناحية املالية وهو
مــا جعل احل ــارس مي ــارس ضغوطا كبيرة
إلقناع النادى بالرحيل مما دفع النادى الى
تهديده بالعقوبات فى حــال اإلصــرار
عـلــى الــرحـيــل دون تـقــدمي عــرض
مناسب يليق بقدراته.
جاد

24 / 8 / 2022

الضربة القاضية تحسم الميركاتو الصيفى
صراع أندية الدورى املصرى على الصفقات اجلديدة يشعل فترة االنتقاالت

السعيد

تشهد النسخة المقبلة من بطولة
الــدورى وجــود العديد من االنتقاالت
القوية التى سوف يكون لها دور كبير
فى رسم خريطة المنافسة فى القمة
والوسط والقاع مع تسابق األندية التى
تملك القوة الشرائية على إبرام تعاقدات
كبيرة ،وتؤكد المؤشرات األولية أن سوق
االنتقاالت الصيفية المقبلة قد تصل
الــى أرقــام قياسية غير مسبوقة فى ظل
تواجد أندية غنية فى المقدمة بخالف
األهلى والزمالك مثل بيراميدز وفيوتشر،
ومع تسلم شركة األهلى لكرة القدم مقاليد
األمور الكروية بالقلعة الحمراء وعلى رأسها
ياسين منصور أحــد أكبر رجــال األعمال
ارتفع سقف توقعات جماهير النادى نحو
بــنــاء فــريــق أح ــام يضم أب ــرز الــنــجــوم الى
الــنــادى من أجــل المنافسة على الفوز بكل
البطوالت ،ويرغب النادى االهلى فى إبرام
العديد من الصفقات خالل الموسم الجديد
لهيكلة فريق الكرة بعد أن تحدد بشكل كبير
قرب االستغناء عن العديد من العناصر التى لم
تثبت جدارتها بالتواجد خالل الفترة األخيرة
ومن بين األسماء التى يغازلها ميركاتو األهلى
كــل مــن محمد صبحى حــارس مرمى فاركو
وشادى حسين العب فريق سيراميكا كليوباترا
ومصطفى شلبى العب انبى ومحمد على بن
رمضان متوسط ميدان فريق الترجى التونسى
وكــذلــك احمد القندوسى العــب فريق وفــاق
سطيف الجزائرى وشهدت الساعات الماضية
طرح اسم البرازيلى لوكاس براجا جناح فريق
سانتوس البرازيلى لالنتقال الى النادى األهلى،
وعلى الفور ســارع مسئولو النادى البرازيلى
بالتأكيد على أن سعر الالعب لن يقل عن 10
ماليين دوالر على الرغم من أرقامه المتباينة
بالموسم األخير .ووف ًقا للمصدر فإن األهلى
لن يدفع أكثر من  3ماليين دوالر فى الالعب

مرتضى

الخطيب

سنويا يزيد
راتبا
األجنبى ،كما أنه لن يدفع ً
ً
على مليون و 600ألــف دوالر ،الفـ ًتــا الــى أن
إدارة التسويق تتلقى يوميا ترشيحات لالعبين
سبق لهم اللعب فى أندية عالمية شهيرة ولكن
ال يتم النظر إال للصفقة التى تناسب ظروف
النادى من كل الجوانب ،ودخل نادى سيفاس
سبور التركى فى مفاوضات رسمية للحصول
على خدمات محمد مجدى أفشة صانع ألعاب
األهلى للحصول على خدماته لمدة موسم واحد
على سبيل اإلعارة مقابل  300ألف دوالر فقط
راتبا ممي ًزا ،ورفــض االهلى
مع منح الالعب ً
مناقشة العرض من األساس على اعتبار أنه ال
يليق التنازل عن واحد من العناصر الهامة فى
تشكيلة الفريق وإن رحيله يجب أن يكون عن
طريق عرض أفضل يضمن امتيازات عديدة
لكل األطراف.
ويتحفز نادى الزمالك للدخول بقوة فى سوق
االنتقاالت وهو متعطش للغاية بعد حرمانه من
التعاقدات خالل الفترة الماضية بسبب أزمات
إداريــة الى جانب رحيل عدد كبير من العبيه
مثل أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم .وكشف

األيام القليلة المقبلة بعد حسم لقب بطولة الدورى بشكل رسمى.
ويتصدر السنغالى إبراهيما نداى جناح فريق لوزيرن السويسرى
قائمة الصفقات الجديدة داخل نادى الزمالك بعدما توصل
الالعب التفاق نهائى مع مسئولى القلعة البيضاء على ارتداء
قميص الفريق فى الموسم الجديد ،وأبدى مسئولو الزمالك
رغبتهم فى التعاقد مع جناح لوزيرن السويسرى ووادى دجلة
السابق ليعوض غياب الدولى المغربى أشرف بن شرقى الذى
رحل عن صفوف الفريق لالنضمام لنادى الجزيرة اإلماراتى
خالل األيام الماضية ،ومن المنتظر أن يصل إبراهيما نداى
لمصر خــال األيــام المقبلة إلتمام تعاقده بشكل رسمى مع
القلعة البيضاء واالنتظام فى تدريبات الفريق ،كما حصل مسئولو
الزمالك على توقيع نبيل عماد دونجا العب خط وسط فريق
بيراميدز بعدما حصل الالعب على وعد بالرحيل للقلعة البيضاء
نهاية الموسم الــجــارى ،فيما تُجرى مفاوضات بين مرتضى
منصور وسالم الشامسى مالك الفريق السماوى لضم عبدالله
السعيد ووضع مجلس إدارة الزمالك كريم العراقى الظهير األيمن
لفريق المصرى البورسعيدى ضمن اهتماماته لضمه عقب نهاية
الموسم الجارى ،على أن تُجرى مفاوضات مع فريقه خالل
المقبلة.
األيام القليلة ُ

مرتزقة كرة القدم ورحلة وأد المواهب الكروية
أسماء كبيرة تعد وعيون صغيرة تحلم بالمستطيل
األخضر ،هكذا الحال الذى يهدد مستقبل الكرة فى مصر،
مواهب على الطريق تصطدم بمرتزقة كرة القدم ،بين ليلة
وضحاها تستطيع أن تحصل على لقب «الكابتن» بمجرد
أن تمتلك مبلغا ضيئال من المال تستطيع الحصول على
شهادة معتمدة للتدريب وبكارنيه معتمد بصرف النظر عن
مؤهالتك أو حتى موهبتك أو مدى معرفتك بقوانين كرة
مدربا ،فقط يمكنك
القدم وبدون خبرات تستطيع أن تكون
ً
تأجير أحــد مالعب الخماسى لتصبح صاحب مشروع
تجارى مربح للغاية ،فى ظل انعدام الرقابة وبمشاركة
نجوم وأسماء كبيرة فى عالم كرة القدم ،يكون الجنيه
يوما
فى مقارنة بحتة مع موهبة كروية جديدة قد تكون ً
صفحة جديدة فى تاريخ الكرة المصرية.
فكل شىء على ما يرام أمام الكاميرات ..أسماء كبيرة
أصحاب خبرات سوف تحتضن موهبتك ،ولكن طالما
بعيدة عن األعين هى فخ مرصود من أجل المال فقط.
دائما
غياب الرقابة وتوافق المصالح كلمات نسمعها
ً
كمقدمة لكلمة فــســاد ،مــدربــون بــدون خــبــرات ولكنهم
يمتلكون شهادات ،وبمساعدة أسماء كروية بارزة وأندية
مصرية كبيرة يكون الفخ فى انتظار الضحية.
فى االتحاد المصرى لكرة القدم هناك دورات تدريبية
تمنحك الحصول على رخصة التدريب المعتمدة:
– الحصول على رخصة التدريب  Cيتطلب امتالك
رخصة تدريب  Dلمدة سنة على األقل.
– الحصول على رخصة التدريب  Bيتطلب امتالك
رخصة تدريب  Cلمدة سنتين على األقل.
– الحصول على رخصة التدريب  Aيتطلب امتالك
رخصة تدريب  Bلمدة سنتين على األقل.

– الحصول على رخصة التدريب  Proيتطلب امتالك
رخصة تدريب  Aلمدة  3سنوات على األقل.
ولكن هناك العديد مــن األكاديميات واألنــديــة فى
مصر تقبل العمل بداخلها بدون حصولك على الدورات
التدريبية أو حتى خبراتك فى مجال كرة القدم ،فقط
يكفيك العمل تحت مظلة اسم كبير من أسماء كرة القدم،
وهناك العديد منهم أمثال الكابتن محمود الخطيب
صاحب أكاديمية بيبو ،وأحمد حسن أكاديمية إندرلخت،
وهــادى خشبة وحــازم أمــام والعديد من تلك األسماء
الالمعة.
بدون برنامج تدريبى وبدون تطبيق معايير األمان
لالعبين ،فقط يكفى صفارة وترنج تدريب وتبدأ رحلة
وأد الموهبة الكروية ،تعرض العديد من الالعبين
لإلصابة المزمنة فــى وقــت مبكر مــن العمر يعود
رياضيا
وبنسبة كبيرة للعمل تحت إشراف مدرب فقير
ً
ً
مثل هؤالء ،بجانب االستثمار الكروى والذى يشترط
دفع مبلغ من المال حتى يقيد الالعب فى القطاعات
الــكــرويــة المختلفة للمشاركة فــى دورى المناطق،
والذى أصبح هو الحال السائد فى مصر،
وبمساعدة العديد من األندية المصرية
بيبع أسمائها س ــواء لألكاديميات
أو للمشاركة فى الــدوريــات يجعل
مــســتــقــبــل ال ــك ــرة ورصـ ــيـ ـ ًـدا من
صفرا.
المواهب الكروية
ً
كيف يشارك نجوم الكرة فى
مصر فى هدم مستقبل المواهب
الشابة الجديدة..؟ نستعرضها فى
العدد القادم.

صبحى

عبداهلل عماد

باألرقام :األهلى فى أسوأ مواسمه منذ  39عاماً

مرتضى منصور يمنح العبى الزمالك مكافآت تاريخية بعد الحصول على الدورى
قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ،مضاعفة
مكافآة الفوز ببطولة الدوري في الموسم الحالي  2022لجميع
تقديرا للمجهود الكبير الذي
الالعبين المقيدين في قائمة الفريق
ً
بذلوه خالل الموسم الحالي في ظل الظروف الصعبة التي مروا
بها خالل الموسم الجاري ونجاحهم في الفوز ببطولة الكأس
وحسم لقب بطولة الــدوري للعام الثاني على التوالي .كشف
مصدر مسئول داخل نادى الزمالك عن إنهاء إدارة النادى %70
من صفقات الفريق للموسم الجديد خاصة مع وصول المغربى
زكريا الوردى لمصر خالل األيام الماضية من أجل عقد جلسة
مع مسئولى القلعة البيضاء وبالتحديد أمير مرتضى منصور
المشرف العام على الكرة إلنهاء كافة التفاصيل الخاصة بعقد
الالعب حال نجح فى تخطى الكشف الطبى .وكشف المصدر أن
الزمالك يستهدف التعاقد مع  8العبين بينهم  4العبين تم التوقيع
معهم بالفعل واستطاع النادى إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بهم
والـــ 4صفقات األخــرى متوقع أن يكون بينهم  3العبين أجانب
من أجل تدعيم الفريق بأفضل العناصر والمنافسة على جميع
البطوالت خالل الموسم المقبل ،وسيكون فى مقدمتها بكل تأكيد
بطولة دورى أبطال أفريقيا ،وينوى مرتضى منصور اإلعالن بشكل
رسمى عن ضم بعض الصفقات التى تعاقد معها الزمالك خالل

المسئولون فى القلعة البيضاء عن النجاح فى
إبــرام صفقات قوية مع أسماء مميزة للغاية
داخل وخارج مصر ،وإن النادى ينتظر انتهاء
الموسم الجارى قبل أن يعلن عن صفقات نارية
من أجل استمرار الفوز بالبطوالت بعد الطفرة
الكبيرة التى حققها مؤخرا حيث واصل عبدالله
السعيد العب بيراميدز تصدره أبرز الصفقات
التى تحلم جماهير نادى الزمالك بحسمها بعد
أن طال انتظار هذا الحلم منذ ان كان قريبا من
ذلك عندما وقع على عقود االنتقال الى الفريق
قبل رحيله عن النادى األهلى.
وفى سياق آخر مازال رمضان صبحى العب
فريق بيراميدز يأمل فى االنتقال الى الدورى
التركى من بوابة نادى بشكتاش الذى يرغب فى
التعاقد معه وتدعيم صفوفه فى الفترة المقبلة
ورصــد النادى التركى  2.5مليون يــورو لضم
صبحى الذى أخطر مسئولى بيراميدز برغبته
القوية فى خوض التجربة فيما ينتظر النادى
نهاية الموسم قبل البت فى العرض مع التأكيد
العبا
على ضرورة زيادته بما يتناسب مع كونه ً
شابا وأحد أفضل المواهب فى القارة وتواجد
ً

ابــراهــيــم ع ــادل الع ــب بــيــرامــيــدز عــلــى رأس
المواهب التى تشعل سوق االنتقاالت الشتوية
مهما
بعد أن قدم مستويات مميزة جعلته
ً
مطلبا ًّ
للغاية فى النادى االهلى الذى يرغب بشدة فى
التعاقد معه فى ظل صغر سنه وموهبته التى
مبكرا ويتعامل نادى بيراميدز
أعلنت عن نفسها
ً
مع جوهرته الشابة باهتمام شديد بعد أن حدد
 5ماليين دوالر ثم ًنا للتفريط فى خدماته على
أن تكون األولوية لالحتراف فى أحد الدوريات
الخارجية ،ومــن المنتظر أن يكون لالعبين
األجانب ظهور مؤثر فى الميركاتو بعدما نجح
جون ايبوكا العب فريق انبى فى فرض اسمه
كأحد أفضل المحترفين األجانب فى الدورى
الــمــصــرى ،وهــو مــا جعله مطلوبًا وبــقــوة فى
نــادى الزمالك بخالف عدد من األندية التى
ترغب فــى التعاقد معه بــدايــة مــن الموسم
المقبل ،وبــرز اسم بالتى توريه العب وسط
فريق بيراميدز من بين األسماء التى نالت
إعجاب األندية الكبيرة ويمثل رغبة قوية لدى
الزمالك لتعويض رحيل طــارق حامد ،كما
يأمل االهلى فى ضمه لتعزيز وسط الملعب
وتــأمــيــن احــتــمــاالت رحــيــل ألــيــو ديــانــج لكن
تصطدم هذه الرغبات بتمسك ناديه بجهوده
ويــأتــى كريستوفاو مــابــولــولــو العــب فريق
االتحاد من بين المطلوبين للرحيل فى أندية
عديدة بعد أن سجل  12هدفا فى الموسم
الجارى ،حيث تواجد ضمن حسابات ناديى
فيوتشر وإنبى الى جانب العديد من األندية
العربية التى أبدت اهتماما بالتعاقد معه،
وأصبح المغربى عبدالكبير الــوادى قريبا
مــن الرحيل عــن ن ــادى سموحة وتحديد
وجهته القادمة بعد أن قــدم أداء مميزا
للغاية وأصبح مطلوبا فى أكثر من فريق
بالموسم القادم.

ابراهيما نداى

خسر األهلى بشكل رسمى المنافسة
على لقب ال ــدورى هــذا الموسم ،بعدما
حسم الــتــعــادل السلبى مــبــاراة الفريق
األحمر واإلسماعيلى ،فى اللقاء الذى جمع
الفريقين مساء األحــد الماضى ،على
ملعب ستاد برج العرب باإلسكندرية،
ضمن مؤجالت الجولة الـ 18من عمر
الدورى المصرى الممتاز ،فى نسخته
ال ـــ ،63لينحصر الــصــراع على درع
البطولة بين الزمالك وبيراميدز،
علما بأن فوزا واحدا فقط للفريق
ً
رسميا باللقب.
األبيض يعلن تتويجه
ً
وص ــل األهــلــى بــهــذا الــتــعــادل
للنقطة  64فى المركز الثالث بجدول
الدورى ،خلف فريق بيراميدز الذى
يحتل المركز الثانى ومازال ينافس
الزمالك على درع ال ــدورى الممتاز،
على الرغم من فارق النقاط بينهما والذى
وصل إلى  7نقاط ،أما عن األهلى الذى
خرج بشكل رسمى من المنافسة فلم يعد
أمامه سوى المنافسة على المركز الثانى
واقتناصه من فريق بيراميدز الذى يتفوق
عليه بفارق  4نقاط لحفظ مــاء الوجه
حتى يصبح وصيف البطولة وليس ثال ًثا
حتى بعدما حسمت مشاركات األندية
المصرية المشاركة فــى بطولتى دورى
أبطال إفريقيا وهما األهلى والزمالك
والكونفيدرالية وهما بيراميدز وفيوتشر،
وتم احتسابهما وف ًقا لترتيب فرق الدورى
عن الــدور األول والــذى حل فيه األهلى
ثانيا ،األمر الذى أثار ً
واسعا بعد
جدل
ً
ً
اقــتــراب الــنــادى األهــلــى مــن احتالل
المركز الثالث فى ترتيب الــدورى
خــلــف بــيــرامــيــدز الـــذى يــشــارك
كثالث عن الفرق المصرية فى
بطولتى إفريقيا.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن كــا
الــفــريــقــيــن لــديــهــمــا ثــاث
مــبــاريــات فــقــط بــواقــع 9
نــقــاط ،فــى حــالــة حقق
الـــفـــريـــقـــان ال ــع ــام ــة
الـ ــكـ ــامـ ــلـ ــة وي ــح ــت ــل
بــيــرامــيــدز الــمــركــز
ال ــث ــان ــى بــرصــيــد
 77نــقــطــة ويــأتــى

األهلى ثالثا فى جــدول الترتيب برصيد
 73نقطة ،السيما عند نجاح الزمالك فى
حسم البطولة فى أى من مواجهاته الثالث
نظرا لحاجته لثالث نقاط فقط
المتبقية ً
لحصد اللقب الثانى على التوالى والـ14
فــى تــاريــخــه ،لتنحصر المنافسة على
المركز الثانى بين األهلى وبيراميدز.
تــبــقــى أمـ ــام األهــلــى طــريــقــة وحــيــدة
لتحقيق المركز الثانى وهــى الــفــوز فى
باقى مبارياته وتعثر فريق بيراميدز فى
مباراتين على األقــل ســواء بالهزيمة أو
بالتعادل ،ألنــه فــى حالة التعادل تصب
المواجهات المباشرة فــى صالح فريق
الــمــارد األحــمــر ،وأى شــىء غير ذلــك ال
يتبقى لألهلى سوى الرضوخ وتقبل المركز
الثالث ،والذى يعد غير مألوف على النادى
األهلى وال جماهيره ،الذين لم يروا األهلى
عاما،
فى هذا المركز منذ ما يقارب الـً 40
بعدما احتل األهلى المركز الثالث موسم
 ،1983/1982عندما حقق وقتها فريق
الــمــقــاولــون الــعــرب لــقــب الــــدورى وحــل
الزمالك فى المركز الثانى وخلفه األهلى.
وتاريخيا احتل األهلى المركز الثالث
فى الدورى المصرى  3مرات ،فى المقابل
األهلى صاحب الرقم القياسى فى عدد
لقبا بفارق 30
ألقاب الــدورى بواقع ً 43
لقبا عن أقرب مالحقيه الزمالك حتى بعد
ً

تحقيق لقبه الـ ،14ورغم كل ذلك اقترب
األهلى من تحقيق المركز الثالث بجدول
ترتيب الدورى للمرة الرابعة فى تاريخه،
بعدما سبق وحقق هذا المركز ألول مرة
فــى موسم  ،1960/1959عندما احتل
المركز الثالث برصيد  22نقطة ،خلف
الترسانة الــذى جــاء فــى المركز الثانى
برصيد  27نقطة ،وتــوج بلقب الــدورى
المصرى فى هذا الموسم فريق الزمالك
برصيد  28نقطة.
أمـ ــا ال ــم ــرة الــثــانــيــة فــكــانــت مــوســم
 1963/1962عندما حل ثالثا فى دورة
تحديد بطل الــدورى المصرى الممتاز،
وتوج فريق الترسانة بلقب بطولة الدورى
وقتها بعدما تصدر الترتيب ،بينما جاء
الزمالك فى المركز الثانى ،واحتل القناة
المركز الرابع.
أما آخر مرة حدث ذلك فجاءت قبل
عاما بعدما احتل فيها األهلى المركز
ً 39
الــثــالــث فــى بــطــولــة الـــــدورى الــمــصــرى
الممتاز برصيد  32نقطة ،بينما توج بلقب
المسابقة المحلية وقتها فريق المقاولون
العرب بـ 34نقطة ،فيما تواجد الزمالك
فى المركز الثانى برصيد  33نقطة ،وذلك
موسم .1982/1983

عمرو مكى

على الحجار :فخور بمشاركة النجوم العرب فى مهرجان القلعة
«الغنا األصيل» له مردود إيجابى جتاه التنوير حلضارة وتراث مصر العريق
تصدر النجم القدير على الحجار مواقع السوشيال ميديا
بمجرد احيائه ً
حفل بمهرجان القلعة الـ ،30وهو الحفل الذى
حقق نجاحا كبيرا ،وتصدر اعجاب الجمهور وبحث الجمهور
ضا على احدى القنوات الفضائية ،التقت
خاصة انه كان معرو ً
النهار «الحجار» وكان لنا معه هذا الحوار:
* فى البداية سألته :كيف ترى حفل مهرجان القلعة
واهتمام الجمهور به؟
فخور بدور الدولة واالهتمام الدائم بالحفاظ على الموروث
الثقافى والفنى ،وتقديم األلــوان الجادة ،من خالل مهرجان
مشيدا بالتعاون القائم بين وزارتى
عاما،
ً
القلعة على مدار ً 30
الثقافة والسياحة واآلثار لتنظيم عدد من األنشطة والفعاليات
الثقافية والفنية فى المواقع األثرية المختلفة ،لجذب اهتمام
المواطنين للفن واإلبــداع ،خاصة أن المهرجان يسهم فى
تثقيف وتوعية الشعوب بوجه عام بالكلمة والعمل
الــهــادف ،خاصة أن الفن مــرآة الشعوب،
كما أنــه سيكون لــه م ــردود إيجابى
تجاه التنوير لحضارة وتراث مصر
العريق.
* وكيف ترى مشاركة نجوم
الوطن العربى فى المهرجان؟
إدارة األوبــرا دائما تنجح فى
استقطاب كبار النجوم فى الوطن
الــعــربــى ،والمطربين الشباب
الــواعــديــن الــذيــن معظم فئات
جمهورهم من األجيال الجديدة
لتطوير الــثــقــافــات والحفاظ
عــلــى الـ ــتـ ــراث ،وأرغـــــب فى
المشاركة باستمرار فى حدث
كبير وعريق بحجم مهرجان

القلعة ،الذى ينتظره الجمهور بشغف كبير من عام لعام.
وانا سعيد بمشاركة نجوم الوطن العربى ،وهذا يؤكد على
ريادة مصر الفنية ،واعتبارها ِقبلة للفنانين العرب فى كافة
مجاالت الفنون ،خاصة أن جميع حفالت المهرجانات تجعل
المطرب يشعر بإحساس مختلف ،ألن جمهوره يتفاعل مع
الغناء الجاد ،ويأتى آالف من جميع المحافظات إلى القلعة
لمقابلة المطربين وبأسعار رمزية لتذاكر الحفالت ،من أجل
االستمتاع واستعادة الذكريات مع مطربيه المفضلين ،وأقوم
بواجبى فى نقل التراث لألجيال الجديدة ،وهــى مسئولية
يحملها جميع الفنانين الصادقين ،من أجل االرتقاء بمستوى
األغنية.
* حدثنا عن ألبومك الجديد؟
 بــدأت فى اختيار أغنيات ألبومى الجديد منذ عامينتقريبا وكنت حريصا على العمل بمنتهى الهدوء دون تحديد
موعد لطرح تلك األغانى حتى يتحقق التنوع فى أشكالها
وموضوعاتها إلرضاء مختلف األذواق والثقافات واألعمار دون
ضا أصاب
االنزالق إلى هاوية موضة "التريند" الذى أصبح مر ً
كثيرا من الفنانين وأيضا جمهور السوشيال ميديا .فقد كانت
أهم نصيحتين أعطاهما لى والدى هما (خليك نفسك ..اوعى
تبقى شبه حد ،والثانية حاول تعمل أغانى تعيش بعد انت ما
تموت ..ما تعملش أغانى تموت وانت عايش.
* هناك نزعة صوفية فى بعض األغنيات ،تلك النزعة التى
أحبها الناس منك وارتبطت بك منذ «صلينا الفجر فين؟».
 −فعال هناك نزعة صوفية فى أغنية "يا رب" بشكل صريح.
وفى أغنية "طبطب" هناك ذكر لوجوب إيماننا بأن ما نراه شرا
يمكن أن يجعل الله فيه خيرا كثيرا ،وقد قصد الشاعر طارق
على هذا المعنى عندما ألمت بنا جائحة فيروس كورونا التى
تسببت فى رعب البشر .ولكن فى أغنية "إنت المدد" يظن
من ال يدقق فى معانى كلماتها بأنها أغنية دينية ولكنها تذكر

اعالميا
حقق أحمد سالم ،المعروف
ً
بـ«المطرب النقاش» ،شهرة واسعة ،بعد
مقطع الفيديو ال ــذى نــشــره وهــو يغنى
أغنية الفنانة وردة «بكره يا حبيبى» ،خالل
عمله فى النقاشة داخل شقة سكنية ،ونال
الفيديو ردود فعل واسعة وتصدر مواقع
السوشيال ميديا ،خاصة بعد الدعم الذى
قدمه له بعض الفنانين من بينهم الملحن
رامــى جمال الــذى اعلن عــن بحثه عنه
وتقديمه اغنية من كلماته والحانه هدية
للموهبة الجديدة ،كما اعلن انه يتمنى ان
يقدم دويتو معه ،فى حين دعمه عدد اخر
من النجوم منهم االعالمية اسعاد يونس
الــتــى دعــتــه ليكون ضيفا لحلقة ضمن
برنامجها "صاحبة السعادة".
النجاح الالفت للمطرب الشاب يؤكد أن
هناك العديد من المواهب المصرية غير
المكتشفه تحتاج من يكتشفها ويعطيها
الفرصة.
الــشــاب الــمــوهــوب عــبــر عــن سعادته
بالنجاح الكبير الذى حققه الفيديو عبر
مواقع التواصل االجتماعى ،حتى وصل
األمــر إلــى أن يبحث عنه الفنان رامــى
جمال ،وعدد من الفنانين.
وت ــح ــدث ال ــش ــاب أحــمــد ســالــم ابــن
محافظة الغربية ،والمقيم فــى منطقة
الصوامع التابعة لمركز ومدينة زفتى،
عــن ان والـــده هــو مــن اكتشف موهبته
منذ طفولته ،وكــان يعمل معه فى مجال
النقاشة واعتاد منذ فترة طويلة ان يغنى
اثناء العمل حتى اطلق عليه "المزجانجى"،
كما ان ابنيه االثنين يحمالن الموهبة
الغنائية منه.
وأضــاف ان عمله نقاشا منذ الصغر
كــان لحبه فــى المهنة فهو حاصل على
مؤهل متوسط – دبلوم زراعــة ،-ويعمل
مع عائلته منذ صغره واصبح من اكثر

أحمد سالم

النقاشين المشهورين فى مدينة زفتى
خاصة فى مجال الديكور ،وهــو مصدر
رزقه االساسى ،مشيرا الى ان اصدقاءه
وزمــاءه كانوا يطلبونه ليغنى معهم فى
كل المناسبات السعيدة  ،ولكن أسرته
رفــضــت أن يمتهن الــغــنــاء فــى األف ــراح
خوفا عليه وحفاظا على أخالقه ،وقرر
العمل فى النقاشة وتعلم تلك المهنة وهو
فى الــدراســة حتى يكون له مصدر رزق
يساعده على الزواج ،وتوفير حياة كريمة
ألسرته.
وأضـ ــاف :ح ــاول عــدد مــن اصدقائى
مــســاعــدتــى لــكــى اص ــل ال ــى ملحنين او
شعراء لكننى فشلت ،ونصحنى صديق
لى بانشاء صفحة على «يوتيوب» ،ونشرت

املؤلف :خطوط درامية جديدة
بالعمل ..وصالح عبداهلل وبيومى
فؤاد أحدث املنضمني

روبى

يبدأ المخرج سامح عبد العزيز خالل
الفترة المقبلة عقد جلسات عمل مع أبطال
مسلسل رمضان كريم لبدء تصوير الجزء
الثانى من نهاية شهر اكتوبر.
ومــن المقرر ان يكون التصوير داخل
حــارة السبكى بمنطقة الحزام األخضر
بالسادس من أكتوبر ،حيث تم تصوير
جميع مشاهد الجزء األول من المسلسل
هناك فى .2017
ويشهد الجزء الثانى من المسلسل
الكثير من التغيرات نظرا لوجود
حاالت وفاة ،وانضمام بعض النجوم
وانتهت ادوار البعض من بين نجوم
الجزء األول وعلى رأسهم الفنان
الكبير محمود الجندى الذى كان
يجسد شخصية الــحــاج كريم
شقيق ســيــد رج ــب بالمسلسل،
كما توفيت أيضا الفنانة الكبيرة
أحالم الجريتلى ،والتى كانت تجسد
شخصية والــــدة هــشــام مــن نجوم
الحارة الشعبية ويعمل مع سيد رجب
بالمحافظة.
وقال المؤلف أحمد عبد الله :أواصل
حاليا كتابة سيناريو الجزء الثانى لبدء
ً
التصوير بعد انتهاء اجــازات الفنانين فى
استعدادا لطرحه فى الموسم
شهر اكتوبر،
ً
الرمضانى المقبل .2023
وعن رحيل بعض ابطال العمل ،قال ان
الجزء الجديد سيتوفى فيه النجوم الذين
توفوا فى الحقيقة ،حيث سيشهد وفاة
محمود الجندى ،ولن نستعين بفنان

آخر الستكمال شخصيته ،ايضا الفنانه إنعام
الجريتلى ستتوفى ،ولكن هناك خطوط درامية
جديدة ستكون موجودة بالعمل سينضم على
اساسها بعض النجوم الجدد فى الجزء الثانى
من بينهم بيومى فؤاد وصالح عبدالله وحجاج
عبد العظيم وإنعام سالوسة.
واضاف :انا ال افضل كمؤلف ان يستكمل
فنان دور فنان غيره فى الجزء الثانى من نفس
العمل ،لكنى افضل ان اغير الخط الدرامى
فى العمل ،ذلك يكون افضل.
وعن النجوم المعتذرين عن عدم استكمال
ادوارهــم ،قال سيتم انهاء خيوطهم الدرامية
وفتح خيوط جديدة وسيشهد العمل مشاركة
عــدد كبير مــن ضيوف الــشــرف خاصة من
الوجوه الجديدة.
ويضم مسلسل رمضان كريم عددا كبيرا
من نجوم الفن منهم ريهام عبد الغفور وصبرى
ف ــواز وســيــد رجــب ومحمد لطفى ومحمد
الشرنوبى ومحمد مــهــران وكــريــم عفيفى،
وسهر الصايغ وأحمد صيام ونجالء بدر وبهاء
ثروت وعمرو عبد العزيز ومن تأليف أحمد
عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.
وت ــم الــتــعــاقــد مــع ع ــدد كــبــيــر مــن نجوم
الصف االول ،ولكن حتى االن مازالت هناك
مفاوضات مع نجمة العمل روبى التى اعلنت
اعتذارها عن العمل سابقا ،وايضا شريف
سالمة وهما خط درامــى واحــد ،كما اعتذر
الفنان محمد محمود عن عدم المشاركة فى
الجزء الثانى الرتباطه بأعمال اخرى فى نفس
توقيت التصوير ،وكان يجسد ضمن االحداث
شخصية الحناوى.

«اإلمام الشافعى ومعاوية وجنيب الريحانى واحلشاشني»

الدراما التاريخية تتنافس فى رمضان بـ 5أعمال
تشهد اآلونة األخيرة فى صناعة الدراما عودة
األعمال التاريخية والدينية ،التى كانت قليلة وشبه
معدومة فى الفترات الماضية ،والتى تستهدف
نشر الوعى وتصحيح المعلومات لدى الجمهور،
ونشر تاريخنا العربى كما يجب أن يكون؛ حيث
يجهز مجموعة من صناع الدراما مجموعة من
األعمال الدرامية لتكون حيز التنفيذ خالل الفترة
المقبلة.
يــأتــى فــى مــقــدمــة ه ــذه األع ــم ــال :مسلسل
"الحشاشين -أبطال وأباطيل من وحى الخيال"،
ال ــذى يكتبه السيناريست عبدالرحيم كمال،
ويخرجه بيتر ميمى ،بعد أن قدم ثالثة أجزاء
ناجحة من مسلسل "االختيار".
ويقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبدالعزيز،
وت ــدور فكرة المسلسل حــول "حسن الصباح"،
مؤسس جماعة الحشاشين ،واألحـ ــداث تــدور
منذ أكثر من 1000عــام ،وهى بداية بذرة ظهور
اإلرهاب والجماعات المتطرفة فى العالم كله.
كــمــا يــعــود الــفــنــان خــالــد الــنــبــوى لــأعــمــال
التاريخية من جديد ،فبعد نجاحه فى مسلسل
"ممالك النار" ،يستعد النبوى لتجسيد شخصية

كريم عبد العزيز

اإلمــام الشافعى ،فى مسلسل عن حياته ،حيث
ينتظر انتهاء المؤلف من كتابة العمل وسيتطرق
المسلسل لحياة اإلمام ونشأته.
بينما أعلن المؤلف محمد جالل عبدالقوى،
أنه بصدد كتابة عملين تاريخيين؛ األول :عن حياة
بطل الصاعقة الشهيد البطل سيد زكريا خليل،
مقاتل الصاعقة الذى أجبر أعداءه على احترامه
وأداء التحية له بعد استشهاده ،وقد قضى على
سرية قــوات خاصة إسرائيلية بعد استشهاد

خالد النبوى

زمالئه ،مجموعة الصاعقة التى كلفت أول أيام
العبور بمنع تقدم القوات اإلسرائيلية حتى تعبر
قواتنا للضفة األخرى.
والعمل الثانى :عن حياة على باشا إبراهيم
عميدا لكلية الطب
أول طبيب مــصــرى يعين
ً
ومــديـ ًـرا لقصر العينى بعد المدير اإلنجليزى،
كذلك أول نقيب لألطباء بعد تأسيسه للنقابة،
أيضا أنشأ كلية طب اإلسكندرية،
ووزيرا للصحةً ،
ً
ومستشفى أبوالريش وصاحب مشروع التأمين

عمرو عبد الجليل

الصحى ،أول طبيب فى مجمع اللغة العربية،
ويتناول العمل كفاح والدته الفالحة المصرية
تحدت الفقر والظروف الصعبة بمفردها
التى
ّ
طبيبا.
حتى يصبح ابنها
ً
ويعتبر مسلسل "الضاحك الباكى" ،الذى يتم
تصويره اآلن مــن األعــمــال التاريخية المهمة
وليس فقط سيرة لملك الضحك الراحل نجيب
الريحانى ،حيث يتناول العمل الذى كتبه محمد
الغيطى ،ويخرجه محمد فاضل ،الفترة الزمنية
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أحمد سالم «المطرب النقاش» :حلمى
أغان تليق بالفن المصرى
تقديم
ٍ

مــقــاطــع وان ــا أغــنــى للفنانين
الــكــبــار ،وذل ــك أثــنــاء عملى،
«شــغــل الــنــقــاشــة مينفعش
بدون الغناء».
واضــــــاف أن «مــقــطــع
(بكرة يا حبيبى) للفنانة
وردة سجلته على صفحتى
منذ أكــثــر مــن ع ــام ،ولم
أتوقع أن يحظى بكل هذا
النجاح بهذه الطريقة وأن
يلقى استحسان الجميع،
ويحرص على التواصل معى
على وسائل
الفنانون ويتسابق ّ
االعالم».
واخ ــت ــت ــم "دخــــولــــى قــلــوب
الماليين فــى الــوطــن العربى
فــى فــيــديــو مــدتــه ثـ ــوان فضل
ونــعــمــة مــن ربــنــا ،وحــلــمــى أنــى
صلها للناس
أعمل حاجة نقدر نو َّ
وتليق بالجمهور والوسط الفنى
المصرى".
وعلق المطرب رامــى جمال
عــبــر صــفــحــتــه بـــ"فــيــســبــوك"،
على مقطع الفيديو الخاص بعامل
النقاشة والذى يغنى من خالله ً
قائل:
"أنا عاوز حد يوصلنى بالراجل الجميل
الجدع ده أبــو صــوت مسمعتوش من
زمان ضرورى ضرورى.
ومــن شــدة إعجابه بصوت النقاش،
نــشــر "جـ ــمـ ــال" ب ــوس ــت جـ ــديـ ـ ًـدا على
"إنــســتــجــرام" مــوجـ ًـهــا رســالــة لصاحب
ً
قائل" :أنــا عــاوز أغنى
الصوت الجميل
معاك أغنية دويتو وعــاوز أعملك أغنية
ليك هدية منى ولو ربنا كتبلك قبول وأنا
شايف إنه ً
فعل كاتبله أعملك ألبوم ننضف
بيه وداننا ..واللى بيقولوا صوته حلو ال يا
جماعة ده أحلى من الحلو بشويتين".

كل إنسان بأنه يمكنه أن يكون المدد لنفسه بأن ينتصر على
إحباطاته ويحقق معجزات لو أراد.
* هل أصبحت األغانى القصيرة سمة العصر؟
نعم األغانى القصيرة هى سمة العصر ألن الجمهور أصبح
يستمع إلى األغنية عبر مواقع السوشيال ميديا على تليفونه
المحمول أثناء انشغاله بقراءة خبر عن إحدى الفنانات التى
طلقت حديثا أو وهو ينتوى التعليق على إحدى الصور التى
لفتت انتباهه ولذلك فال وقت عنده لإلصغاء إلى جملة لحنية
طويلة أو التأمل فى معنى قد يكون مهما.
ولكن األغنية القصيرة كانت موجودة منذ بدايات صناعة
السينما فأنت تالحظ أن أغانى األفالم فى السابق كان يراعى
فيها قصر مدتها الزمنية ،عدا األفــام الغنائية للمطربين
أمثال ليلى مراد وفريد األطرش ومحمد فوزى كان يمكن أن
نرى فيها استعراضات غنائية طويلة.
• على الــحــجــار ..حــوالــى نصف قــرن مــن العطاء
واإلبــــداع الغزير المميز ومــا زال عــطــاؤك متدف ًقا
ومتجددا كيف ترى الرحلة؟
ً
 −كلما تأملت رحلتى خالل  44عاما من المتعة والمعاناة
قضيتها فى مجال الفن حمدت الله كثيرا أن جعل مهنتى هى
هوايتى وهى رحمة كبيرة من عند الله لم يعطها لكل البشر،
وأن أتمتع برصيد من األغنيات يزيد على ثالثة آالف أغنية
وهو رصيد ضخم لم يتحقق لمطرب آخر .وأنى بقدر اإلمكان
استطعت أن أحقق نصيحة والدى فى أن أكون نفسى وأن تكون
لى شخصيتى الغنائية سواء فى اختياراتى أو بإيمانى الراسخ
األكيد بأن الفن الذى أقدمه هو رسالة ومسئولية كبيرة وليس
فقط لتحقيق الشهرة أو المال.

العدد762 :

الــتــى عــاش فيها نجيب الــريــحــانــى ،والــظــروف
السياسية المحيطة به منذ ميالده ،فى نهاية
القرن الثامن عشر ،حتى رحيله عام  ،1949مرورًا
بالحرب العالمية األولــى والثانية وثــورة 1919
ومعاهدة .1936
كما يتعرض لرموز فنية وسياسية وصحفية مثل
سيد درويش وروزاليوسف وغيرهم ويقوم ببطولة
المسلسل عمرو عبدالجليل وفردوس عبدالحميد
ورزان مغربى ويتم تصويره اآلن فى مدينة اإلنتاج
اإلعالمى وهو إنتاج الشركة المتحدة.
فيما يستعد المخرج طــارق العريان لخوض
أولى تجاربه فى الدراما التليفزيونية من خالل
المسلسل التاريخى "معاوية" الــذى قام بكتابته
خالد صالح ،ومن المقرر أن يتم تصوير العمل
بالكامل فــى تــونــس حيث يــقــوم الــمــخــرج اآلن
استعدادا النطالقه فى
بمعاينة أماكن التصوير
ً
أقرب وقت لكى يلحق بالسباق الرمضانى المقبل،
خاصة أن العمل يحتاج لوقت كبير فى التحضير،
وقد تم التعاقد مع النجوم إياد نصار والفلسطينى
على سليمان ونجوم سوريا أيمن زيــدان وسامر
المصرى ومحمد حداقى وميسون أبوأسعد.

ديزنى تعتذر وتحذف
مشاهد المثلية
الجنسية من «الكارتون»
قررت شركة «ديزنى» رسم ًّيا
عدم عرض أعمالها التى ال
تناسب جمهور الشرق األوسط
على منصتها اإللكترونية
« »Disney+فى تلك البلدان،
وجاء ذلك بعد طرح أحدث
أفالمها « »Lightyearعلى
منصتها حول العالم ،ومع
ذلك لم يتم عرض الفيلم فى
ً
امتثال
البلدان العربية ،وذلك
للقوانين المحلية فى تلك
الدول.
وأوضحت الشركة أن المحتوى
الذى يستهدف األطفال ،وال
يتناسب مع اإلرشادات المحلية،
متاحا للعرض على
لن يكون
ً
المنصة فى الشرق األوسط،
وأضافت فى تصريح لـ«Esquire
« :»Middle Eastتختلف
عروض المحتوى عبر أسواقنا
بناء على عدد من
العديدة،
ً
العوامل ،حيث يجب أن يتوافق
المحتوى المتاح مع المتطلبات
التنظيمية المحلية».
ونتيجة لذلك ،لن يتم إصدار
محتوى يركز على األطفال
مثل فيلم الرسوم المتحركة
« »Lightyearأو مسلسل
« ،»Bay maxعلى المنصة فى
الشرق األوسط ،ولكن سيصدر
المحتوى الذى يستهدف
الجماهير األكبر س ًنا مثل
«Doctor Strange in the
.Multiverse of Madness
وبذلك تعتمد استراتيجية
المحتوى فى « »+ Disneyعلى
المعيار الذى وضعته الهيئة
التنظيمية فى اإلمارات العربية
المتحدة ،والتى وافقت على
إصدار أفالم تركز على البالغين
مثل « »Doctor Strange 2و
«،»Thor: Love and Thunder
على الرغم من الحساسيات
الثقافية ،مما أضاف تصني ًفا
عمريا يمنع الجماهير األصغر
ً
س ًنا ،مع حظر أفالم مثل
« ،»Lightyearألنها تركز على
جمهور األطفال.
وعلى مدار العام الماضى
خاضت «ديزنى» ،سلسلة من
الخالفات مع رقباء الشرق
األوسط ،بسبب محتواها
الداعم للمثلية الجنسية،
حيث طلب المراقبون إجراء
تعديالت على األفالم بما
يناسب جمهورها ،ولكن رفضت
الشركة القيام بها ،وفى مقابل
ذلك تم منع األفالم من العرض
فى دور العرض السينمائى
منها « ،»Eternalsو«Doctor
Strange in the Multiverse
 ،»of Madnessو«West Side
.»Story
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األخيرة

األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار:

تصنيف التايمز للجامعات يضع األكاديمية فى صدارة ترتيب
الجامعات بجمهورية مصر العربية على مستوى جودة التعليم
فرضت األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
والنقل البحرى نفسها على واقع التعليم العالى
فــى الــوطــن الــعــربــى ،منذ تأسيسها عــام 1972
حيث هــيــأت لطالبها ومنتسبيها كــل مقومات
ومرورا
التعلم والتفوق ،بدءا من السكن الجامعى
ً
بالقاعات التدريسية والمختبرات والمناهج العلمية
المتميزة ،وانتهاء بالبيئة الجامعية المناسبة التى
تكفل للطالب تحقيق أعلى مستويات النجاح
والتفوق العلمى.
تم إنشاء األكاديمية عام  1972لتكون إحدى
المنظمات المتخصصة وبيت الخبرة والــذراع
الفنية التابعة لجامعة الدول العربية .على مدار
عاما استطاعت األكاديمية أن تواكب
أكثر من ً 50
اإليــقــاع العالمى الــســريــع فــى مــجــاالت التعليم

والتدريب والبحث العلمى واالســتــشــارات .ومن
خــال إيمانها بأهمية تحقيق التكامل العربى
وتعزيز العمل العربى المشترك للوصول إلى
الغاية األسمى وهى التعاون العربى الكامل فى
كافة المجاالت استطاعت أن تحقق العديد من
اإلنــجــازات التعليمية والتدريبية والبحثية فى
مجاالت النقل البحرى والعلوم الهندسية واإلدارية
من خالل منهجية تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى
تلك المجاالت .
أكــد األســتــاذ الــدكــتــور إسماعيل عبد الغفار
إسماعيل فرج ،رئيس األكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحرى ،فى حواره لـ«النهار»،
قدما فى طريق نحو الوصول
أن األكاديمية تمضى ً
مشيرا الى أن تحقيق التميز
الى اعلى المستويات،
ً

بيئة تعليمية متميزة

األكاديمية هيأت لطالبها ومنتسبيها كل مقومات التعلم والتفوق،
بدءا من السكن الجامعى ومرورا بالقاعات التدريسية والمختبرات
والمناهج العلمية المتميزة ،وانتهاء بالبيئة الجامعية المناسبة
التى تكفل للطالب تحقيق أعلى مستويات النجاح والتفوق العلمى.
ويضيف :األكاديمية بفضل دعم األمين العام للجامعة العربية
السفير أحمد أبوالغيط ،ودعم دولة المقر جمهورية مصر العربية
ً
عقول مستنيرة ،ووجهة للعلم من
أصبحت صرحا علميا يحتضن
جميع الدول بالمنطقة العربية وقارة إفريقيا .
وأكد أهمية االستثمار فى التعليم وأن اإلنسان هو محور التنمية
الحقيقية للتطوير فى كافة المجاالت ،واالستثمار فى التعليم
دائما بالنفع على االبتكار والمعرفة.
سيعود
ً
وأش ــار إلــى أن االكاديمية مــن أولــيــات الجامعات التى تبنت
استراتيجية واضحة لمواكبة عصر التحول الرقمى ،بما يتوافق
مع التقدم العلمى وثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
التى يشهدها العالم .

مواكبة اإليقاع العالمى فى التعليم والتدريب
وأكد األستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن األكاديمية استطاعت مواكبة
اإليقاع العالمى السريع فى مجاالت التعليم والتدريب والبحث العلمى وأن
تبحر فى اعماق العلم والمعرفة لتفيض على اآلالف من خريجيها من شتى
انحاء الوطن العربى وكل من ينتمى اليها بأحدث الوسائل العلمية الحديثة
فى شتى المجاالت .
واضاف :األكاديمية هى أول جامعة فى مصر تنشئ كلية للذكاء االصطناعى،
وذلك اعتبارا من الفصل الدراسى سبتمبر  ،٢٠١٩وقد تم انشاء الكلية بفرع
االكاديمية بمدينة العلمين الجديدة لمنح درجــة البكالوريوس فى الذكاء
االصطناعى بالشراكة مع جامعة اتونما بإسبانيا ،وذلك بهدف دعم االبتكار
واإلبــداع ،والتعلم الذكى ،قائال :لقد بات الذكاء االصطناعى هو المحرك
الرئيسى للثورة الصناعية الرابعة ويعتبر إحدى الركائز األساسية التى تقوم
عليها صناعة التكنولوجيا واستغالل التطور والتوسع فى استخدام انترنت
د ،و والبلوك تشين( ، )Block Chainوالتوأمة الرقمية)Digital Twin(.
وتستعد األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الطالق
اول «معمل» ذكاء اصطناعى بالشرق االوسط بالتعاون مع »”RobotLab
بالواليات المتحدة االمريكية والذى يعد اول تعاون من نوعه بالمنطقة .
كما أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار ،رئيس األكاديمية ،اهمية السعى
الدائم إلى استثمار كل معطيات العلم من خالل مختلف التقنيات المتجددة
والمتطورة والتعامل معها بصورة فعالة وإيجابية .
وأشــاد «عبدالغفار» بالرعاية التى يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى
رئيس الجمهورية ،للمسيرة التنموية الشاملة للبالد وما أفرزته من إنجازات
اهتماما
حضارية كبرى فى مختلف المجاالت ،مؤكدا أن هذه المرحلة تشهد
ً
غير مسبوق بالتعليم العالى من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى ،الذى يولى
اهتماما كبيرا بالعلم والمعرفة.
ويقول األســتــاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فــرج ،رئيس
األكاديمية ،لحظات فخر نعيشها بمناسبة االحتفال باليوبيل الذهبى
عاما من العطاء والبناء ،نتطلع إلى مواصلة مسيرتنا نحو
لألكاديميةً 50 ،
التطور ،نعتز بنجاحاتنا التى تحققت .
ـامــا على تأسيس
واض ــاف «عــبــدالــغــفــار» :ونــحــن نحتفى بــمــرور  50عـ ً
األكاديمية ،نستذكر بتقدير وعرفان ،دور المغفور له بــإذن الله ،األستاذ
الدكتور جمال مختار ،وكذلك جيل المؤسسين ،الذين بنوا صرح هذا الكيان
ٍ
وتفان ،وتجاوزوا التحديات ،باإلرادة واإلصرار والعزيمة.
المتميز ،بإخالص
عاما قدمت كوادر متميزة ومدربة
50
مدار
على
األكاديمية
وأشار إلى أن
ً
قادرة على إحداث التغيير ،إذ يتم اعدادهم من خالل برامجتعليم وتدريب ذات
معايير دولية ورأسمال فكرى من ذوى الكفاءة وبتطبيق اعلى معايير الجودة
من خالل التعليم الجامعى والدراسات العليا فى جمهورية مصر العربية
تخصصا فى شتى المجاالت.
والوطن العربى وإفريقيا فى أكثر من ٣٥
ً

دافعا أمام األكاديمية فى ظل
العلمى كان وسيظل
ً
مــؤشــرات التنافسية العالمية من خــال تقديم
تعليم اكاديمى ال يقل عن ذلك الذى تقدمه كبريات
ونوعا.
كما
ً
الجامعات فى امريكا واوروبا ً
مؤخرا وضع تصنيف التايمز
وقال «عبدالغفار»:
ً
للجامعات ،األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
والنقل البحرى فى المركز األول محليا والـ112
عالميا على مستوى جودة التعليم ،حيث اظهرت
ً
أحدث نتائج التصنيفات العالمية للجامعات التى
تصدرها مؤسسة التايمز للتعليم العالى الدولية
رسميا إلى أفضل
لعام  ،2022انضمام األكاديمية
ً
 112جامعة على مستوى العالم فى جودة التعليم.
وقال «نحن فخورون باإلعالن عن أن األكاديمية
وصلت إلــى ذلــك التصنيف المتميز رغــم أنها

المرة الثانية التى تشارك فيها فى ذلك التصنيف
الدولى.
وشدد على أن القفزة التى حققتها األكاديمية
بتصنيف التايمز للجامعات ،هى انعكاس للجهود
المستمرة نحو تعليم عالى الجودة ،مضي ًفا أن هذا
التصنيف يؤكد التزام األكاديمية الراسخ بمنهجها
التميز وتقديم أفضل
االستراتيجى ،المعتمد على
ُّ
تعليم ممكن لطالبها فى مختلف التخصصات.
وق ــال إن ذلــك اإلنــجــاز يثبت أن األكاديمية
تحظى بسمعة عالمية مرموقة ،من خالل برامجها
المعتمدة وهو ما يعكس ما تمتلكه األكاديمية من
مقومات مثل جودة التعليم .
واضــاف :تحرص األكاديمية على مواكبة آخر
وأحدث المستجدات العلمية والتقنية على الساحة

الدولية وتقديم خدمة تعليمية وتدريبية مراقب
جودتها وف ًقا لمتطلبات سوق العمل بصورة تكفل
استمرارية التميز مــن خــال دوره ــا كمؤسسة
تعليمية تــســاهــم فــى إعـ ــداد ال ــك ــوادر العربية
المتخصصة ،باإلضافة لمساهمتها بشكل فعال
فى دعم وتنمية مجاالت االستشارات والتنمية
المستدامة بالوطن العربى باعتبارها إحــدى
مؤسسات العمل العربى المشترك.
وأكــد أن أهــم أه ــداف األكاديمية االستمرار
فى االرتقاء بــاألداء فى ضوء المعايير العالمية
والمتغيرات التى تشهدها سوق العمل ،ومن هذا
المنظور تتعاون األكاديمية مع مختلف الجامعات
وإقليميا وعالميا ،لكى تحقق
والمؤسسات محليا
ً
رؤيتها ورسالتها بأفضل طريقة.

الجامعات الذكية

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن األكاديمية هى احدى المؤسسات الرائدة
فى انشاء الجامعات الذكية والمتمثلة فى فرع األكاديمية بمدينة العلمين
الجديدة.
وقال إن تواجد األكاديمية بفرع فى مدينة العلمين الجديدة يمثل نقلة نوعية
فى ظل التوجه نحو االقتصاد القائم على المعرفة.
وأشار إلى أن فرع األكاديمية بمدينة العلمين الجديدة يقع بإحدى مدن الجيل
الرابع الذكية والتى يتواجد بها كلية الذكاء االصطناعى والمركز العربى للذكاء
االصطناعى باالكاديمية.
كما ان االكاديمية من أوليات الجامعات التى تبنت استراتيجية واضحة
لمواكبة عصر التحول الرقمى ،بما يتوافق مع التقدم العلمى وثورة تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت التى يشهدها العالم .

اإلنسان محور التنمية الحقيقية
قدما فى طريق نحو الوصول الى اعلى المستويات وتحقيق التميز
األكاديمية تمضى ً
دافعا أمام األكاديمية فى ظل مؤشرات التنافسية العالمية من خالل
العلمى كان وسيظل
ً
تقديم تعليم اكاديمى ال يقل عن ذلك الذى تقدمه كبريات الجامعات فى امريكا واوروبا
ونوعا.
كما
ً
ً
تدرك األكاديمية أهمية االستثمار فى التعليم ،وأن االنسان هو محور التنمية الحقيقية
دائما بالنفع على
للتطوير فى كافة المجاالت مشيرا الى ان االستثمار فى التعليم سيعود ً
االبتكار والمعرفة.

االعتمادات الدولية

تمتلك األكاديمية اعتمادات من كبريات الجهات فى العالم حيث حصلت على
اعتماد المعهد الملكى البريطانى للمسارين( ، )RIBAكما حصلت على اعتماد
مركز التقييم واعتماد الدرجات العلمية بألمانيا  ZIVAلتخصصات النقل
البحرى فى البكالوريوس والماجستير.
كما حصلت على اعتراف المفوضية األوروبية باألكاديمية كمعهد بحرى
أكاديمى وذلك وف ًقا لمتطلبات االتحاد األوروبى.
فى مجال التدريب تقدم األكاديمية العديد من البرامج التدريبية والدورات
ذات الصلة بمختلف األنشطة االقتصادية حيث إن بها أرقى معاهد للتدريب فى
ذات المجاالت ،كما تمنح العديد من الشهادات االحترافية العالمية على سبيل
المثال فى مجال النقل والتجارة وترحيل البضائع وتمنح األكاديمية شهادات
 ،IRU - IATA - FIATAكما يتم منح العديد من شهادات السالمة واألمن
البحرى واألمن الصناعى وتدريب الحرفيين على العديد من أنواع األعمال
الحرفية والتقنية.

األكاديمية منظومة علمية بمخرجات ذات تنافسية عالمية
العنصر البشرى هو محور التنمية الحقيقية للتطوير فى كافة المجاالت

