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الرئيس السيسي يطلع على حالة مصابى

حــادث حمــطة مصــــر وسـري التحقيقات
رضا بدير
اطلـــع الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـى ،مـــن
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء مصطفـــى مدبولـــى
عل ــى الحال ــة الصحي ــة للمصابي ــن ف ــى ح ــادث
قطـــار محطـــة مصـــر ،وكذلـــك علـــى آخـــر

تط ــورات س ــير التحقيق ــات الجاري ــة ف ــى ه ــذا
الصـــدد لكشـــف مالبســـات الحـــادث".
صــرح بذلــك الســفير بســام راضــى ،المتحــدث
الرســمى باســم رئاســة الجمهوريــة.

احلكومة تنفي  13شائعة جرى تداوهلا فى  8ايام على "مواقع التواصل"

احمد محسن المطعني
نفـــى المركـــز اإلعالمـــي لمجلس
الـــوزراء 13 ،شـــائعة جـــرى
تداولهـــا علـــى مواقـــع "التواصل
والمواقـــع
االجتماعـــي"
اإلخباريـــة ،خـــال الفتـــرة مـــن
 26فبرايـــر الماضـــي حتـــى 5
مـــارس الجــــــــــاري وهـــــــــي:
 · 1مراقــــبـــــــــة الحكـــــــــومة
لمحادثـــات المواطنيـــن علـــى
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي.
 · 2نــــقــــص المستـــلــــزمــــــات
الطـــبــيـــــــة بأقســــــــام الحروق
فـــي المستشـــفيات الجامعيـــة.
 . 3إجــــــــــراء امتحـــان الصـــف

األول الثانـــوي المقرر في شـــهر
مـــارس ورقيـــا ً بـــدون التابلـــت.
 · 4إقـــرار اللغـــة الصينيـــة كلغة
أجنبيـــة إجباريـــة بالثانويـــة
العامـــة في نظـــام التعليـــم الجديد.
 · 5إلغـــاء القصـــة فـــي اللغـــة
العربيـــة للصـــف األول الثانـــوي.
 · 6انهيـــار إحـــدى المـــدارس
االبتدائيـــة بمحافظـــة المنيـــا.
 · 7تهجـــيــــــــر الحكـــــومــــــــة
ألهالـــي العشـــوائيات قســـرياً.
 · 8تخصيـــص  200مليـــار جنيه
من الموازنة العامـــة للدولة للبنية
التحتية بالعاصمة اإلدارية الجديدة.
 · 9صــــــــرف دعــــــم نقـــدي

تعلـــيــم
التعليـــم تـــوقـــــع
بر و تو كـــــــو ل
تـــعــــــــــــا و ن
مــــــــع فــــــوري
للـــخـــــد مــــــا ت
ا إل لكتر و نيـــة

3

إقتـصـــاد

للحوامـــل والمرضعـــات لمـــدة
عاميـــن بالتنســـيق مـــع صندوق
األمـــم المتحـــدة للســـكان.
 · 10بـــــيــــع حـــــديقة هـــابـــــــي
النـــد المنصـــورة بالمـــزاد العلني.
 · 11إصـــدار محافظة بورســـعيد
بطاقـــات اســـتيرادية جديـــدة.
 · 12إصدار قرار بإغالق المحالت
الجهـــات المعنية للتأكد قبل نشـــر
التجاريـــة بمحافظـــة الشـــرقية.

معلومات ال تســـتند إلى أي حقائق،
 · 13هـــروب تمســـاح مـــن
وتـــؤدى إلثارة القلـــق والذعر
حديقـــة الحـــيـــــــوان بالجيـــزة.
بين احلـوادث
المواطنيـــن ،وفـــي حالـــة وجود
ناشـــدت الـــوزارة جميع وســـائل
اي شـــكوى ،يرجى اإلبـــاغ عنها
اإلعـــام ومواقـــع التواصـــل
حـــــادث قطـــــــار
من خـــال الخط الســـاخن للوزارة
االجتمـــــــاعي تحــــــــري الدقـــة
محطـــة رمســـيس
( .)16894
والموضوعيـــة والتواصـــل مـــع
اليـــوم الحــــــزين
(فبرايـــر االســـود)
أعضـــــاء الوفــــــد
الصــــحــــفــــــــى
الصـــــــــربــــــــى
يــــروجـــــــــــون
للســـياحة بالبحـــر
األحمـــر

5

11 

الفــــــن

تابــع اجلــديــد على
اجلريدة اإللكترونية

أحمـــد ابراهيــــــم
الفنـــان المتالـــق
ابـــن ســـوهــــــاج
الــــــذى نحـــــــت
فـــــــى الصخــــــر
واســـتوطن قلـــوب
النـــاس

10 

سيــاسـة

الربيـــع العربـــى
يضـــرب الجزائـــر

2

رياضـــة

كــــــأس األمـــــــم
األفـريقيـــة 2019
علــى أرض مصـــر
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احمد محسن المطعني

باعتبــار الواســطة والمحســوبية نوعًــا
مــن الجرائــم ،وذلــك لــم يُســببانه فــي
وقتنــا الحالــي فــي شــتى اإلدارات مــن
عوائــق تحــد الطاقــات البشــرية وتُضعف
الفكــر وأصــول التعــاون والتفاهــم
البشــري ،وتكــون لنــا مجتمعًــا واه ًمــا
بقلــب غير{نابــض ُ ،معــاق} ممــا يجعــل
بعــض اإلمكانــات والطاقــات الف ـذَّة تفقــد
طموحهــا ،وتحــد مــن آمالهــا لمحدوديــة
قدراتها،وضيــاع حقهــا ممــا ينشــئ لدينــا
مقــاوم إذا مــا
مجتمعًــا كســوالً غيــر
ٍ
أحــس بغيــاب الشــفافية المطلقــة.
وفــي ظــل ذلك يمكــن تعريف المحســوبية
علــى أنهــا تعنــي محابــاة األقــارب أو
األصدقــاء ،ال بســبب كفاءتهــم وإنمــا
بدافــع القرابــة وتظهــر جليًّــا فــي
المجتمعــات الفقيــرة مــن ثقافــة احتــرام
القانــون وأداء الواجبــات؛ حتــى أصبــح
مــن الصعــب التخلــي عنهــا فــي كل
مطلــب فــي الحيــاة والمشــكلة الحقيقيــة
فــي ذلــك هــي قلــة اإلدراك لحجــم هــذه
اآلفــة الخطيــرة وعــدم االســتيعاب التــام
لمــا تُســببه وتتركــه مــن آثــار جســيمة
عــا
باعتبارهــا مضيفــةً إلــى الواســطة نو ً
مــن العمــى ال ِوجدانــي الــذي ال يــرى
الصــورة الحقيقيــة لوضــع العــدل فــي
مكانــه النتشــار شــتَّى أنــواع اإلغــراق
فــي الذاتيــة بمنــأًى عــن الموضوعيــة
الحقــة.
ســمعتها
ومنــه اكتســبت المحســوبية ُ
الســيئة إضافــة إلــى ســوء اســتخدامها
فصــارت الشــر الــذي ال يمكــن
االســتغناء عنــه إذ تشــربت الشــعوب
هــذه الســلوكيات وانســلخت عــن مبــدأ
االعتمــاد علــى النفــس ومــن أجــل
تجــاوز المرحلــة االنتقاليــة نحــو إرســاء
الديمقراطيــة ال بــد مــن معرفــة وفَهــم
أهــم األســباب وراء هــذا الفعــل المنافــي
لكمــال األخــاق وتتلخــص فــي عوامــل
تخــص ثقافــة المجتمــع فكيفيــات تنظيــم
أســلوب الحيــاة وتنظيــم طريقــة العيــش
هــي التــي تميــز مجتمعًــا عــن غيــره
وتعطيــه وجهــه الصحيــح وشــخصيته
األصيلــة إذا مــا طبعهــا الطابــع
االجتماعــي والمشــاركة وهــذا مــا ال
يعكــس فــي مجتمعنــا التــي تعــد محابــاة

كان فيــه مناقضــة للمصلحــة العامــة
وتقديــس جــ ِ ّل مفاهيــم الماديــة التــي
أوجدهــا اإلنســان فآ َمــن بهــا واندثــرت
تحتهــا القيــم اإلنســانية العظيمــة .
لنصــل إلــى أهــم عامــل ُمســهم فــي
ذلــك أالوهــو {التربيــة والتعليــم} َوفــق
المنهــج اإلســامي الســتخالص مجتمــع
مدنــي واعٍ وال يتأتَّــى ذلــك إالبالوعــي
االجتماعــي وإدراك المبــادئ الســوية
ليكــون الحصــاد ذاك المجتمــع اإلنســاني
المنشــود ونضيــف إليــه بعــض العوامــل
التــي تخــص الفــرد ،وتعــود إلــى
الشــخص ذاتــه مــن صفــات كاألنانيــة
واال ِت ّكاليــة وحــب الــذات فينشــأ عــن ذلــك
مــدُّ الرقــاب للصفــع ومــوت اإلحســاس
وجهــل ذاتيــة النفــس وتعطيــل المواهــب
واالســتعداد وعلــى قاعــدة االعتمادعلــى
النفــس يجــب أن يؤســس منهــاج التعليــم
.
يجــب أن يشــربها األطفــال مــع اللبــن
الهمــة والعــزة
حتــى يشــبوا علــى ِ
والشــهامةغير واهيــن وال و ِكليــن
وباالبتعــاد عــن األنانيــة التــي تعلــم أن
الحيــاة هــي لمــن يحــب ذاتــه ويُقدمهــا
ويُفضلهــا علــى أي شــيء آخــر فاألنانــي
هــو حســبهم الشــاطر الــذي يعــرف
كيــف يعيــش وكيــف يقتنــص الفــرص
لحســابه الشــخصي وكيــف يربــح أكثــر
ولــو بمنافســة غيــر شــريفة وكيــف
يســوق نفســه متعاميًــا عــن تقييــم
اآلخريــن وتقديرهــم والوقايــة منهــا
تكــون بالتربيــة وحســاب النفــس والعمــل
الجماعــي.
إن تشــبع المجتمــع مــن مختلــف
اآلفــات التــي تجــر إحداهــا األخــرى مــن
محســوبية ومحابــاة وواســطة منبــذوة
ممارســة فــي المجتمــع اإلداري ممــا
آثــارا نفســية عميقــة ال تَندمــل
يتــرك
ً
جراحهــا فــي نفــوس الموظفيــن؛ ممــا
يشــ ِت ّت فكرهــم وذهنهــم ويحــد مــن
مردوديــة إنتاجهــم؛ كــون أن منهــم َمــن
أحــس بالظلــم الواقــع عليــه جــراء تقديــم
َمــن هــو أقــل منهــم عل ًمــا وخبــرة وأداء
وكفــاءة ال لســبب إال لتعيينــات مبنيــة
علــى صــات القرابــة أو النســب أو
المحســوبية.
وللحديث بقية

كتب ـ أحمد ابراهيم
أطلقــت وزارة التضامــن االجتماعــي
المصريــة ،حملــة لتنظيــم األســرة
بعنــوان ،اتنيــن كفايــة وعلى القد مكســب
بجــد ،فــي محاولــة جــادة لتغييرالمفاهيــم
والتقاليــد فــي الريــف المصــري بشــأن
كثــرت االنجــاب الوراثيــة عنــد بعــض وإعالنــات يبثهــا التلفزيــون لألســر
االســر ،وســط زيــادة كبيــرة فــي عــدد الصغيــرة ،إذ تســعى الحكومــة إلــى
الســكان هــذا العــام .وقالــت رانــدا خفــض معــدل اإلنجــاب الحالــي مــن 3.5
فــارس ،منســقة الحملــة فــي وزارة طفــل إلــى  2.4بحلــول عــام . 2030
التضامــن المصريــة ،التحــدي األساســي ويرجــع وجــود الكثيــر مــن األســر
إن أنتــي بتغيــري فكــر ،تغييــر الفكــر الكبيــرة فــي مصــر إلــى التقاليــد
صعــب .مــن جهتهــا قالــت غــادة والــي ،المتوارثــة إضافــة إلــى غيــاب التعليــم.
وزيــرة التضامــن االجتماعــي ،نواجــه ويؤيــد األزهــر تنظيــم األســرة لكــن
نــدرة فــي مــوارد الميــاه ،نــدرة فــي ليــس كل المصرييــن يتفقــون معــه بهــذا
الوظائــف ،خلــق فــرص العمــل ،نحــن الخصــوص ،فالبعــض يعتبــر األطفــال
فــي حاجــة للســيطرة بشــكل فعلــي علــى مصــدر دعــم مســتقبليا .ويســتمر
هــذا النمــو الســكاني حتــى يشــعر النــاس آخــرون ممــن لــم يرزقــوا إال بإنــاث فــي
بفوائــد التنميــة .وتقــول وزارة التضامــن اإلنجــاب حتــى ينجبــوا ذكــرا يحمــل اســم
االجتماعــي ،إن حملــة «اتنيــن كفايــة» العائلــة  .وتــرى الحكومــة أن الزيــادة
تســتقي التمويــل بشــكل أساســي مــن الســكانية تمثــل تهديــدا لخطــط اإلصــاح
أمــوال مصريــة ،حيــث تنفــق الــوزارة االقتصــادي .ففــي كل عــام يدخــل 800
 75مليــون جنيــه مصــري (نحــو  4.27ألــف شــاب مصــري ســوق العمــل،
مليــون دوالر) بينمــا تســهم األمــم بينمــا تشــير األرقــام الرســمية إلــى أن
المتحــدة بمبلــغ عشــرة مالييــن جنيــه  .نســبة البطالــة تبلــغ  . %10وينمــو
وتســتهدف الحملــة التــي تســتمر عاميــن ســكان مصــر بمعــدل  2.6مليــون
أكثــر مــن  1.1مليــون عائلــة فقيــرة نســمة ســنويا ،وهــذا معــدل مرتفــع لبلــد
لديهــا مــا يصــل إلــى ثالثــة أطفــال ،يعانــي مــن نــدرة فــرص العمــل وتكــدس
ودربــت وزارة التضامــن ومنظمــات المــدارس والمستشــفيات  .يذكــر ان
أهليــة محليــة متطوعيــن للقيــام الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي ،قــد
بزيــارات للمنــازل وتشــجيع المواطنيــن حظــر أكثــر مــن مــرة ،إلــى أن أكبــر
علــى إنجــاب عــدد أقــل مــن األطفــال  .خطريــن يهــددان مصــر ،همــا الزيــادة
وتــروج لوحــات إعالنيــة فــي الشــوارع الســكانية واالرهــاب .

الربي���ع العرب���ى ي�ض���رب اجلزائ���ر
مظاهـــرات ومســـيرات حاشـــدة بالجزائـــر للمطالبـــة بالتغييـــر

بقلم /عبدالحفيظ موسى
خــرج اليــوم الجمعــة ،مئــات اآلالف
مــن الجزائرييــن ،عبــر أغلــب واليــات
الوطــن ،إلــى الشــارع فــي مظاهــرات
حاشــدة ضــد العهــدة الخامســة .وتميــزت
المظاهــرات التــي خــرج فيهــا الشــباب
والشــيوخ وحتــى النســاء ،بالســلمية،
حيــث تمكــن المتظاهــرون مــن التعبيــر
عــن رأيهــم بــكل حريــة .وكانــت
المظاهــرات قــد بــدأت صبــاح اليــوم
الجمعــة مــن واليــة عنابــة ،حيــث خــرج

المتظاهــرون منــذ الســاعات األولــى
للمطالبــة بالتغييــر السياســي .كمــا
خــرج فــي كل مــن الجزائــر العاصمــة،
ووهــران ،وســطيف ،وتيــزي وزو،
وكذلــك بجايــة وتيــارت ،الجلفــة ،الــوادي
وغيرهــا مــن واليــات الوطــن .ويطالــب
المتظاهــرون بالتغييــر السياســي ،بعدمــا
أعلــن الرئيــس بوتفليقــة عــن ترشــحه
إلــى عهــدة خامســة فــي رئاســيات
.2019

رف��ض الطع�ون املقام�ة م�ن وزي�رة الت�ضام�ن االجتماع�ى
كتب /رضا السعيد
قضـــت المحكمة اإلدارية العليا برئاســـة
المستشـــار أحمـــد الفقي نائـــب رئيس
مجلس الدولـــة ،برفض الطعون المقامة
مـــن وزيـــرة التضامـــن االجتماعـــى،
وأيـــدت حكـــم محكمة القضـــاء اإلدارى
والقاضـــي منطوقه بإضافـــة  % 80من
قيمـــة آخر خمـــس عالوات إلـــى األجر
المتغير ألصحـــاب المعاشـــات .ووصل
المئـــات من أصحـــاب المعاشـــات ،إلى
مقـــر مجلـــس الدولة بالدقـــي ،لحضور
نظـــر جلســـة الطعن على حكـــم محكمة
القضـــاء اإلدارى والقاضـــي منطوقـــه

بإضافـــة  %80من آخر قيمـــة للخمس
عالوات إلـــى األجر المتغيـــر ألصحاب
المعاشـــات ،واكتظـــت القاعـــة المقرر
نظـــر القضيـــة بهـــا بكبار الســـن من
أصحـــاب المعاشـــات في حالـــة ترقب
انتظـــارا لحكم المحكمة.وأقـــام الدعوى
ً
البـــدرى فرغلى رئيس اتحـــاد أصحاب
المعاشـــات ،وطالـــب بضـــم الخمـــس
عالوات إلـــى األجر المتغيـــر ألصحاب
المعاشـــات ،وقضت المحكمـــة لصالحه
ممـــا دعـــا وزارة التضامـــن وهيئـــة
مفوضـــي الدولـــة بالطعن علـــى الحكم
أمام المحكمـــة اإلداريـــة العليا .

مصر اليوم العربية

تعــلــيــم
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"اقرأ» و"السيسى» و "منري»

وراء ت�ب�رع �س���يدة طنط���ا ببن���اء
وجتهيز �أكرب مدر�س���ة ف���ى الغربية

بقلم احمدمحسن المطعنى
اقرأ  ---هى بداية فكرة أتت إلى سيده
بطنطا تدعى سميرة محمد محمود شكرى
مقيمة بحى ثان طنطا كانت متزوجة من
المهندس منير عطيه يملك من الدنيا
زوجه وأوالده وقطعة أرض وحب الناس
له  .وجدير بالذكر ان المهندس منير
عطيه له اخ كان يدعى صالح عطية او
باالحرى رجل الخير هو من كان يتاجر
مع هللا لعمل الخير .سيدة طنطا هى
سيدة حافظة للقرآن محبه للخير فكانت
كلمة اقرأ فى القرآن الكريم هى فكره
لتجارتها مع هللا لعمل الخير ألهل قريتها
ومحافظتها بطنطا وهى تعليم الصغار
 .السيسي  ------وبعد ذلك جاء نداء
السيد رئيس الجمهورية بأن عام 2018
 2019هو عام التعليم فى مصر وهذاال يكون بارادتى لوحدي بل بإرادة شعب .
هكذا بدأ حلم سيدة طنطا نحو بناء وتجهيز
مدرسة لخدمة الوطن وتأثير كلمة السيد
رئيس الجمهوريه نحو االرتقاء وتطوير
التعليم فى مصر ومحاربة كثافة الفصول
التي هي صداع فى رأس كل حكومات
مصر .منير عطيه  --------كما قلت فى
السابق ان المهندس منير عطيه ال يملك
فى الدنيا غير زوجته وأوالده وقطعة
األرض وسمعته  ،وكانت قطعة األرض
هي التي خرج بها المهندس منير عطيه
 ،التى كانت هى سبب الخير بعد وفاته
والتي بيعت على انها دخلت من ضمن
اراضى المبانى ومن هنا بدأ الحلم يتحقق
لسيده طنطا  .تقدمت السيدة سميرة

محمد محمود شكرى المقيمة في طنطا
بحى ثان النشاء وتجهيز مدرسة على
أعلى مستوى ويطلق عليها مدرسة»
المنير» لخدمة أهالى مدينة طنطا
ومحافظة الغربية بحفاوة شديدة استقبلها
اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
( سابقا) مقدما لها فى ذلك الوقت الشكر
على مبادرتها الطيبة وتبرعها الخير
لخدمة الوطن متمنيا لها الصحة والعافية
وكان من ضمن االتفاق ان يكون احد
ابناء المهندس منير عطية القائم بأعمال
البناء والتجهيز على اعلى مستوى وهو
المهندس أحمد منير عطيه على أن
يكون البناء تحت إشراف هيئة األبنية
تتضمن شرط تسليم المدرسة فى خالل
 24شهر  .ولكن المهندس أحمد منير
كان له راى أخر فقد بنى مبنيين كل مبنى
خمسه ادوار فى خالل ثمانية أشهر فقط
 ،وقد بدء بالفعل فى تجهيز مبنى قد تم
بنائه بإنجاز رائع وهذا بناء على تقرير
المهندسين لدى هيئه االبنيه التعليميه ان
هللا سبحانه وتعالى يعين على األرض
أهل الخير الذين هم الهلهم راعون
ولذكرى ازواجهم هم طائعون  ،من هنا
سميت المدرسة باسم مدرسة «المنير»
إحياء لذكراه وصدقه جاريه يتذكر بها
الناس أحد أبناء طنطا الشرفاء  .ولتكون
هذه هى الشعلة لدعوة كل رجال األعمال
للقيام بأعمال الخير وانشاء المدارس
وبناء جيل صالح متفتح مستنير الفكر
واعية .

ومـــــــ���ا زال العـــ���ر�ض م�ســـتـــمـــــ���ر
مني ابو غالي
شهور قليله ويبدأ سباق الثانوية العامة
وككل عام بنفس التوقيت يتشتت الطلبه
وأولياء االمور عند نشر وزارة التربية
والتعليم الجدول المقترح إلمتحانتها
وككل عام يطالب الطلبه بإجراء امتحانات
المواد التي ال تضاف الي المجموع
قبل بداية االمتحانات األساسيه حتي
يتفرغوا لهذة المواد ثقيلة المحتوي وما
زال طلبة علمي رياضه يعانون الظلم
من قبل واضعي الجدول نظرا لكثرة
الفروع وكثافة المناهج لديهم وكل عام
يطالبوا الوزاره بوضع مزيد من الوقت
لهم وكذلك مساحة كافيه بين الفروع
للمراجعه وقدمت وزارة التربية والتعليم

جدول مقترح واعترض علية اغلب
الطلبة وتم تقديم جدول مقترح إلمتحانات
الثانوية العامة يناسب الجميع ونتمني
من وزاره التربية والتعليم الموافقه علية
ورد الدكتور طارق شوقي وزير التربية
والتعليم علي هذا المقترحنحن نشرنا هذا
الجدول الستشارة الجميع وسنحاول تلبية
الرغبات قدر اإلمكان وهذا ليس جدول
نهائي وإنما نقطة بداية للحوار .وهذا هو
الجدول الذي تم تقديمة للوزارة ونتمني
من وزارة التربية والتعليم مراعاة طلبة
علمي رياضة واعطائهم مساحة كافيه
من الوقت مساواة بزمالءهم سواء
علمي علوم او ادبي
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التعلي���م ...حج���ازى الإب���داع يعت�ب�ر
�أح���د �أه���م الأه���داف الرتبوي���ة الت���ي
ت�س���عى املجتمع���ات املتقدم���ة �إىل حتقيقه���ا
احمد محسن المطعني
بمناســـبة بدء الفصل الدراســـي الثاني
كتـــب الدكتور رضـــا حجـــازى رئيس
قطـــاع بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم
والتعليـــم الفنـــى  ،علـــى صفحـــة
التواصـــل االجتماعـــى "الفيســـبوك" .
عزيزي ولي األمـــر وزمالئي المعلمين
بمناســـبة بدء الفصل الدراســـي الثاني
أود اإلشـــارة إلـــي أن اإلبـــداع يعتبـــر
أحـــد أهـــم األهـــداف التربويـــة التـــي
تســـعى المجتمعات اإلنســـانية المتقدمة
إلـــى تحقيقهـــا ،فاألفـــراد المبدعـــون
يلعبـــون دورا مهمـــا وفعاال فـــي تنمية
مجتمعاتهـــم فـــي جميـــع المجـــاالت .
وأشـــار حجازى إن الفرد المبدع يعتبر
ثـــروة وطنية ،وجوهرة نفيســـة ،يجب
البحـــث عنهـــا والحفـــاظ عليهـــا ،لما
يمكن أن يســـهم فيه مـــن تقدم وازدهار

حضـــاري ،ويتولـــد إبـــداع الطفـــل
بتوفير بيئـــة داعمة ومحفـــزة له حتى
يتســـنى لـــه التفكيـــر وحل المشـــكالت
بنفســـه ،ومواجهة التحديـــات اليومية.
وقال حجـــازى اعلمـــوا أن الفرد الذكي
هـــو الـــذي يجيب عـــن األســـئلة بينما
الشـــخص المبـــدع هـــو الـــذي يطرح
أســـئلة و شـــجعوا أبناءكـــم على طرح
أســـئلة حتى تنمـــو لديهم اســـتعدادات
االبتـــكار واإلبداع.

التعلي���م توق���ع بروتوك���ول تع���اون م���ع ·ف���وري»

للخدم���ات الإلكرتونية حت�صيل م�صروفات املدار����س
احلكومية 2020/2019

كتبت /سوزان محمود
بيان صحفي
عقــدت وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم
الفنــي ،اليــوم ،مؤتمــرا صحفيــا
لإلعــان عــن تفاصيــل التعاقــد مــع
شــركة "فــوري" للخدمــات اإللكترونيــة
لتحصيــل جميــع المصروفــات الخاصــة
بالمــدارس الحكوميــة بدايــة مــن العــام
الدراســي الجديــد ،2020/2019
وذلــك فــي إطــار خطــة إنجــاح منظومــة
التحصيــل اإللكترونــي فــي الــوزارة،
وذلــك بحضــور الدكتــور طــارق شــوقي،
وزيــر التربيــة والتعليــم والتعليــم
الفنــي ،والمهنــدس أشــرف صبــري
الرئيــس التنفيــذي لشــركة فــورى.
وحضــر المؤتمــر الدكتــور محمــد مجاهــد
نائــب الوزيــر لشــئون التعليــم الفنــى،
والدكتــور محمــد عمــر نائــب الوزيــر
لشــئون المعلميــن ،وعــدد مــن قيــادات
الــوزارة ،ومســئولى شــركة فورى.وقــال
الدكتــور طــارق شــوقى وزيــر التربيــة
والتعليــم والتعليــم الفنــي ،إنــه فــى إطــار
منظومــة الدولــة نحــو تطويــر العمــل
اإلدارى ،فقــد كان للــوزارة الســبق فــي
تفعيــل منظومــة الشــمول المالــى ،وقعــت
الــوزارة مــع شــركة فــورى بروتوكــول
يتنــاول آليــات تحصيــل رســوم األنشــطة
والخدمــات اإلضافيــة مــن الطــاب فــي
المــدارس الحكوميــة ،وتحديــد قنــوات
مشــيرا إلــى
محــددة لعمليــة التحصيــل،
ً
أن عمليــة التحصيــل كانــت متاحــة مــن
خــال البنــوك المصريــة وهيئــة البريــد
ـيرا
المصــرى .وأوضــح شــوقى أنــه تيسـ ً

علــى أوليــاء األمــور وتوفيــر الوقــت
والجهــد؛ تــم إطــاق قنــوات إضافيــة
اختياريــة لســداد المصروفــات متمثلــة
فــى اســتغالل خدمــات شــبكة شــركة
فــورى دهــب للخدمــات اإللكترونيــة،
والمنتشــرة فــى محــات التجزئــة
وماكينــات الصــراف اآللــى ،ومراكــز
خدمــة العمــاء؛ وبنــا ًء علــى ذلــك تــم
توقيــع اتفــاق تعــاون مــع شــركة فــورى
دهــب لمــدة ثــاث ســنوات؛ لتقديــم خدمة
التحصيــل لمــن يرغــب من أوليــاء األمور
فــى االســتفادة مــن هــذه الخدمــة المقدمة
مــن الوزارة.وفــى ذات الســياق ،أشــار
شــوقي إلــى أنــه مــن الممكــن االســتعالم
عــن هــذه الخدمــة عــن طريــق الرقــم
القومــى للطالــب فتظهــر بيانــات الطالــب
والقيمــة المســتحقة الســداد مــن خــال
شاشــة االســتعالم ،مؤكــدًا أن الهــدف
مــن ذلــك إزالــة الحواجــز بيــن كل مــن
مقــدم ومســتقبل الخدمــة ،وتقليــل تدخــل
العنصــر البشــرى قــدر اإلمــكان .وتابــع
شــوقي" :إننــا ســعداء فــي الــوزارة
بــأن نتعــاون مــع شــركة فــورى ،وأن
نكــون مــن الــوزارات التــى بــدأت فــي
تفعيــل الخدمــات اإللكترونيــة والشــمول
المالــي ،وهــى خطــوة فــى طريــق طويــل،
وســنقوم بتعميــم هــذه الخطــوات علــى
درجــات أعلــى؛ وذلــك بتطبيــق المنظومة
فــي المــدارس التجريبيــة والخاصــة
والدوليــة ،بنهايــة عــام " 2019عــام
التعليــم" ســيكون عــدد الخدمــات
اإللكترونيــة المتاحــة لتيســير الخدمــات
التــى تقدمهــا الــوزارة .

مصر اليوم العربية
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د.حممدعمر يعلن تفاصيل ومواعيد إجراء االمتحانات للمتقدمني ملسابقة العقود املؤقتة للمعلمني
كتب /احمد محسن المطعنى
عقــد اليــوم الدكتــور محمــد عمــر نائــب
وزيــر التربيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي
لشــؤون المعلميــن ،اليــوم ،مؤتمــرا
صحفيــا لإلعــان عــن مواعيــد اختبــارات
المعلميــن المتقدميــن فــي مســابقة العقود
المؤقتــة ،وأحــدث التفاصيــل الخاصــة
بأعــداد المتقدميــن الذيــن اســتوفوا
الشــروط المطلوبــة ،باإلضافــة للمواعيــد
المقــررة لبــدء تســلم الناجحيــن مهــام
عملهــم فــي المــدارس المختلفــة فــي
المحافظات.وقــال الدكتــور محمــد عمــر،
إن الــوزارة ترصــد كل المواقــع التــي
تنشــر رســائل غيــر صحيحــة خاصــة
بمســابقة التعيينــات المؤقتــة للمعلميــن
باســم الــوزارة ،وبالفعــل بــدأت باتخــاذ
كل اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة لذلــك.
وأضــاف عمــر ،أن العــدد المتقــدم
للمســابقة  430ألــف معلــم ،مشــيرا إلــى
أن الــوزارة تعمــل علــى إنشــاء منظومــة
تعليميــة كاملــة ،ولــن يتحقــق ذلــك إال
بالتأكــد مــن كل حصــة بهــا معلــم وكل
مدرســة ليــس بهــا عجــز وخصوصــا فــي
المــواد األساســية.وأوضح أن مــن ضمــن
األهــداف األساســية للمســابقة الحاليــة
معالجــة االغتــراب الداخلــي للمعلميــن،
وإعــادة التوزيــع لتحقيــق االســتقرار
الوظيفــي للمعلميــن داخــل المــدارس،
مضيفــا أنــه بعــد االنتهــاء مــن برنامــج
الحكومــة  ،2022ســوف تصبــح كل
مدرســة وحــدة متكاملــة مســتقرة بــكل
أدواتهــا التــي تحقــق نجــاح العمليــة
التعليميــة ،ويتــم باســتمرار تحديــث
قواعــد البيانــات لضمــان ســامة
البيانــات وصحتهــا ،وســوف يكــون
هنــاك نظــام مســتقر للتعيينــات بعــد
االنتهــاء مــن المســابقة الحاليــة ،ألنهــا
جامعة عني �شم�س تنفي وجود حاالت
وفيات مب�ست�شفى الدمردا�ش اجلامعي
احمد طلعت احمد
نفــت جامعــة عيــن شــمس وإدارة
المستشــفيات الجامعيــة مــا يتــم تداولــه
عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي
حــول وجــود حــاالت وفيــات بمستشــفى
الدمــرداش الجامعــي ممــن تــم نقلهــم
للمستشــفى علــى إثــر مــا وقــع فــى
حــادث تصــادم جــرار قطــار بمحطــة
مصــر.و تؤكــد أن مستشــفى الدمــرداش
الجامعــي لــم تســتقبل ســوى حالتيــن مــن
المصابيــن فــي الحــادث  ،أحدهمــا حرجــة
بنســبة حــروق  %٩٣و يتــم تقديــم
الرعايــة الفائقــة لهــا بالعنايــة المركــزة
 ،واألخــرى تعانــي مــن حــروق بنســبة
 %١٦و تتلقــى العــاج بغرفــة عاديــة
و الحالــة فــي تحســن مســتمر .كمــا
تؤكــد توافــر جميــع اإلمكانــات الطبيــة
و المســتلزمات العالجيــة وال يوجــد
نقــص بهــا أو باألطقــم الطبيــة الماهــرة و
المتخصصــة .كمــا تؤكــد إدارة الجامعــة
اســتعداد مستشــفيات جامعــة عيــن
شــمس الكامــل الســتقبال المرضــى طوال
 ٢٤ســاعة وعلــى مــدار أيــام األســبوع
و تقديــم الخدمــة الطبيــة للجميــع علــى
أعلــى مســتوى و بأقصــى كفــاءة .

بدايــة الســتقرار منظومــة التعيينــات.
وأشــار إلــى أن عدد المتقدمين للمســابقة
 430ألــف معلــم قــد ســلم منهــم بالفعــل
 150ألفــا ملفاتهــم لــإدارات التعليميــة
علــى مســتوى الجمهوريــة ،وتمــت
مراجعــة كل البيانــات إلكترونيــا لضمــان
ســامة اإلجــراءات ،والعــدد الــذى تــم
اســتيفائه للشــروط بالفعــل  71ألفــا
و 227معلمــا ومعلمــة ،مطالبــا باقــي
المتقدميــن الذين لم يســتوفوا المســتندات
المطلوبة اســتكمالها للتقديم بالمســابقات
القادمة.وتابــع" :أمــا بالنســبة لشــرط
القيــد العائلــي فقــد قامــت الــوزارة بعمــل
التســهيالت الالزمــة وبالفعــل تــم قبــول
مــن تقــدم بالقيــد العائلــي حتــى الدرجــة
الثانيــة" .وأكــد نائــب وزيــر التربيــة
والتعليــم لشــؤون المعلميــن أنــه بدايــة

المعلــم المتقــدم كل الشــروط والمؤهــات
المطلوبــة .وقــال الدكتــور محمــد عمــر،
إنــه لضمــان حصــول جميــع المعلميــن
علــى الفرصــة الكاملــة ســوف يتــم
إرســال رســائل علــى التليفونــات
المحمولــة لــكل المتقدميــن إلخطارهــم
بميعــاد االمتحــان ،ومضمونهــا مراجعــة
موقــع الــوزارة لتحديــد المــكان والوقــت
للممتحــن ،الفتــا إلــى أنــه نظــرا لضيــق
الوقــت فســوف يتــم توزيــع بعــض
المتقدميــن علــى المحافظــات المجــاورة
إلجــراء االمتحــان .واســتطرد" :ســوف
يتــم إجــراء االمتحــان علــى مــدار 15
فتــرة فــي اليــوم الواحــد كل فتــرة مدتهــا
 30دقيقــة ،وعــدد األســئلة  40ســؤاال،
وهنــاك  15دقيقــة راحــة بيــن كل ممتحن
واآلخــر ،واالمتحــان ال يحتاج ألي أدوات

مــن اإلثنيــن المقبــل ،ســوف تجــرى
االختبــارات الفعليــة ألول دفعــة وعددهــم
 71ألــف متقــدم ،وأن الــوزارة تعــد
الجتمــاع مــع جميــع مديــري المديريــات
التعليميــة علــى مســتوى الجمهوريــة،
لبحــث وحــل كافــة المشــاكل الخاصــة
بشــروط اإلعــان ،وذلــك ليتوفــر فــي

وفــى نهايــة االمتحــان تظهــر جميــع
اإلجابــات ليتمكــن الممتحــن مــن مراجعــة
إجاباتــه أو تصحيحهــا وتعديلهــا ،مــع
منــع دخــول التليفــون المحمــول داخــل
االمتحــان ،وقــد تــم تصميــم االمتحــان
بمعاييــر أمــان مختلفــة لضمــان تكافــؤ
الفــرص والعدالــة والشــفافية ،وتظهــر

نتيجــة االمتحــان فــي خــال  24إلــى 48
ســاعة بعــد إجــراء االمتحان".وأشــار
عمــر إلــى أن الــوزارة ســتتيح  2فيديــو
علــى الموقــع للمتقــدم ،األول يحتــوى
علــى طريقــة شــرح بــدء االمتحــان،
والثانــي يحتــوى علــى طريقــة التعامــل
مــع االمتحــان ،واألســئلة كلهــا بطريقــة
االختيــار المتعــدد ،وكل اإلجابــات
محفوظــة بطريقــة آمنــة لضمــان عودتها
عنــد حــدوث أي أعطــال ليواصــل
الممتحــن إجاباتــه ،وهنــاك 12818
ألــف ســؤال ببنــك األســئلة الخــاص
باالختبــارات .وأوضــح أنــه بالنســبة
المتحــان اللغــات فقــد تعاونــت الــوزارة
مــع المراكــز الثقافيــة المختلفــة إلعــداد
االمتحانــات لضمــان امتــاك المهــارات
التــي يحتاجهــا معلــم اللغــات ،ولــن يكون
هنــاك مقابــات شــخصية بعــد النجــاح
فــي االختبــار والموافقــات األمنيــة،
وســوف تقــوم الــوزارة بمراجعــة كافــة
أوراق المقبوليــن وموافقاتهــم األمنيــة
لضمــان حصــول الجميــع علــى كافــة
حقوقهم.وأكــد أن الــوزارة بصــدد وضــع
آليــات لحــل مشــكالت المحافظــات
الحدوديــة للتغلــب علــى كافــة المعوقــات
لمســابقة التعيينــات المؤقتــة للمعلميــن،
ومضمــون االختبــارات ســوف يكــون فــي
التخصــص فقــط ،والعمــل جــاري اآلن
إلعــداد جــداول االمتحــان لالنتهــاء فــي
خــال عشــر أيــام مــن كافــة االمتحانات،
وهــذا ال يمنــع إظهــار النتيجــة أول بــأول
للممتحنيــن ،ولضمــان العدالة والشــفافية
فــإن المعاييــر المنصــوص عليهــا فــي
القانــون هــي المعاييــر األساســية لتقييــم
المرشــحين باإلضافــة إلــى شــرط اإلقامــة
فــي نطــاق اإلدارة التعليميــة.

وزي���ر الرتبي���ة والتعلي���م والتعلي���م الفن���ي يعتم���د ج���دول
امتحان���ات الثانوي���ة العام���ة للع���ام الدرا�س���ي 2019/2018
احمد محسن المطعنى
اعتمــد الدكتــور طــارق شــوقي ،وزيــر
التربيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي ،مســاء
اليــوم الســبت  2مــارس  ،2019جــدول
امتحانــات الــدور األول لشــهادة اتمــام
الدراســة الثانويــة العامــة
بجمهوريــة مصــر العربيــة للعــام
الدراســي الحالــي ،2019/2018
متمنيــا النجــاح والتوفيــق لجميــع
الطــاب المتقدميــن ألداء االمتحــان هــذا
العــام.
جــاء ذلــك بعــد عقــد اجتمــاع مــع أعضاء
المكتــب التنفيــذي التحــاد طــاب مصــر
(الممثــل الرســمي لـــ صــوت الطلبــة)،
لالســتماع إلــى مالحظــات الطــاب
وأرائهــم بشــأن جــدول االمتحانــات
المقتــرح والــذي أعدتــه الــوزارة،
وبحضــور ممثــل الطــاب وذلــك ألول
مــرة فــي تاريــخ التعليــم فــي مصــر.
كمــا تــم عمــل اســتطالع رأي حــول
المواعيــد فــي جــدول األمتحانــات علــى
الموقــع الرســمي للــوزارة والصفحــة
الرســمية بمواقــع التواصــل االجتمــاع،

وشــارك فيــه مــا يقــرب مــن 180
ألــف طالــب ،وأبــدوا مالحظاتهــم حــول
الجــدول.
وفــي هــذا الصــدد فقــد تــم تلبيــة رغبــة
أبنائنــا طــاب الثانويــة العامــة ،بوضــع
فتــرة زمنيــة مريحــة بيــن االمتحانــات
لجميــع الشــعب حيــث تــم توفيــر 4
أيــام ونصــف لمــادة الفيزيــاء للشــعبة
العلميــة والتاريــخ للشــعبة األدبيــة و3
أيــام ونصــف للكيميــاء والجغرافيــا،
وكذلــك المــواد المرتبطــة بالشــهادات
الدوليــة حيــث تــم مراعــاة التوفيــق فــي

الجــدول بيــن امتحانــات الثانويــة العامــة
والشــهادات الدوليــة.
جديــر بالذكــر أن امتحــان الــدور األول
لشهــــادة إتمــام الدراســة الثانويــة
العامــة للعــام الدراســي الحالــي ســوف
يتــم بمشــيئة هللا -تعالــي  -اعتبــارا مــن
يــوم الســبت المـــــوافــــق  8يونــيـــو
 2019ويســتمر حتــــى يـــــوم األربعــاء
المــــوافــــــق  3يـــولــيـــــــو ،2019
علمـــــا بأنــه جـــــــاري رفــع الجـــــدول
النهـــــائي علــى الموقــع الرســمي
للــوزارة.

مصر اليوم العربية

إقـتـصـــاد

بقلم  /تامر علي ابوال�شيخ
امل�سلـ���م بيـ���ن احلــ�ل�ال واحلـــرام
والإعت�صام بالقران وال�سنه والعلماء

من أهم قضايا اإلسالم
التي تدعو إلى التفقه والتدبر الدائم
ألن عليها مدار الدين كله ،في قواعده
ومقاصده  ،في العقائد والعبادات
واألخالق والمعامالت  .ومن المعلوم
أن هللا تعالى خلق العباد لعبادته( ،وما
ليعبدون)
اإلنس إِ ّل
خلقت ا ْل ِجن َو ِ
ِ
(الذاريات ) وتلك رسالة وجودهم على
مسرح الحياة الدنيا فمن دخل في رحاب
العبودية عابدا ً هلل وحده فهو على نور
من ربه وهداية وقد أصاب غاية وجوده
ومغزى حياته ،فال يضل وال يشقى ومن
أعرض عن هذه الغاية فهو على ضالل
 ،وإن له معيشة ضنكا وإليك تعريف
الحالل والحرام اما الحالل فهو ال إثم
في فعله كما أنه ال إثم في تركه إال إذا
التقوي به على طاعة هللا
قصد في فعله
ّ
سبحانه وتعالى فهو مثاب بهذه النية .
اما الحرام ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه
إذا امتثل في تركه نهي هللا سبحانه
وتعالى .والتحليل والتحريم من حق هللا
تعالى " فإن أقواما استحلوا بعض ما
حرمه هللا وأقواما ً حرموا بعض ما احل
هللا تعالى وكذلك أقواما ً أحدثوا عبادات
لم يشرعها هللا بل نهى عنها  .و" أصل
الدين " أن الحالل ما أحله هللا ورسوله
والحرام ما حرمه هللا ورسوله  ،والدين
ما شرعه هللا ورسوله ليس ألحد أن
يخرج عن الصراط المستقيم الذي بعث
هللا به رسوله قال هللا تعالى  ( :وأن هذا
صراطي مستقيما ً فاتبعوه وال تتبعوا
السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم
وصاكم به لعلكم تتقون ) وعن النعمان
بن بشير بن سعد األنصاري رضي هللا
عنه قال :سمعت النبي "صلي هللا عليه
وسلم" بأذني يقول :الحالل بين والحرام
بين وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثير
من الناس ،فمن اتقى الشبهات فقد
استبرأ لدينه وعرضه ،ومن وقع في
الشبهات وقع في الحرام كالراعي
يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه
أال وإن لكل ملك حمى أال وإن حمى هللا
محارمه أال وإن في الجسد مضغة إذا
صلحت صلح الجسد كله ،وإذا فسدت
فسد الجسد كله أال وهي القلب .هذا
الحديث يدل على جمل عظيمة والشاهد
منه قوله :وبينهما مشتبهات ال يعلمهن
كثير من الناس ،فمن اتقى الشبهات فقد
استبرأ لدينه وعرضه ..هذا هو الزهد
والورع أن يتجنب المشتبهات التي ما
يدري هي حالل أو حرام يخشى على
دينه فإذا وقع فيها فهو كالراعي يرعى
حول الحمى يعني يقسو قلبه ويضعف
ورعه حتى يقع في المحارم بسبب
وقوعه في المشتبهات كالذي يحوم
حول الحمى يغفل أو ينام فتأكل اإلبل
أو الغنم في زروع الناس ألنه حول
الحمى .وينبغي للمؤمن التورع عما
يشتبه والحذر منه وأن تكون أعماله
على بصيرة في مأكله ومشربه وغير
ذلك على بصيرة إذا اشتبه عليه األمر
توقف عنه حتى يتضح أمره ،ويبين أن
القلب هو األساس فمتى صلح صلح
الجسد فالعبد متى عمر قلبه بالتقوى
والخوف من هللا وخشية هللا استقامت
جوارحه وإذا خرب القلب بالشكوك
واألوهام والمعاصي أو بما هو أكبر
مثل النفاق فسدت األعضاء نسأل هللا
العافية.
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م�صيلحــ��ى حـــ��ذف مــــن ي�ستهـــ��لك كهــــربـــاء
فـــ��وق  1000كيلــــو وات �شهـــ��ريا مــــن الدعم
كتب محمد محسن
اعلــن الدكتــور علــى مصيلحــى وزيــر
التمويــن والتجــارة الداخليــة عــن بــدء
حــذف الغيــر مســتحقين للدعــم واوضــح
مصيلحــى فــى مؤتمــر صحفــى عقــده
اليــوم بالــوازرة عــن قواعــد حــذف
الغيــر مســتحقين للدعــم واكــد ان
التطبيــق ســيبدا نهايــة االســبوع الحالــى
واوضــح ان الحــذف يتــم بنــاء علــى
قواعــد البيانــات الموجــود فــى االنتــاج
الحربــى مــن حيــث الدخــل واكــد الوزيــر
ان اهــم المعاييــر تتعلــق باالســتهالك
حيــث يحــذف مــن يكــون اســتهالكه
للكهربــاء اكثــر مــن  1000كيلــو وات
شــهريا ومــن يكــون اســتهالكه اكثــر مــن
 1000جنيــه شــهريا بالنســبة للمحمــول
ومــن لــه ابنــاء فــى المــدارس االجنبيــة

بقلم � /أحمد حجاج

كيف تعرف نف�سك
ويدفــع لتعليمهــم اكثــر مــن  30الــف
جنيــه ســنويا ومــن لــه ســيارة موديــل
بعــد  2014ومــن لــه حيــازة زراعيــة
فــوق  10افدنــه واصحــاب المناصــب
العلياكرئيــس مجلــس ادارة شــركة
وهنــاك اكثــر مــن مؤشــر لحــذف الغيــر
مســتحقين واكــد مصيلحــى ان التظلــم
يتــم مــن خــال الموقــع االلكترونــى دعــم
مصــر ويتــم الــرد خــال  15يــوم .

�أع�ضاء الوفد ال�صحفى ال�صربى يروجون لل�س���ياحة بالبحر الأحمر
متابعة سارة الشرقاوى
علــى هامــش زيــارة اللــواء أحمــد عبــد
هللا محافــظ البحــر األحمــر  ،التقــى
بأعضــاء مــن الوفــد الصحفــى التابــع
لجمعيــة الصداقــة المصريــة الصربيــة
فــى المتحــف األفريقــى .
قدمــوا خــال اللقــاء افــام قصيــرة وعــدد
مــن االخبــار لمــا شــاهدوه فــى مصــر
وخاصــة محافظــة البحــر األحمــر ،
يعــرض افضــل الوجهــات التــى قــام بهــا
الوفــد أثنــاء زيارتــه لمدينــة الغردقــة
ومواطــن الجمــال بهــا  ،ومــدى اســتمتاع
الوفــد بقضــاء وقــت ممتــع ينعــم بالهدوء
واالحســاس باألمــن واألمــان فــى جميــع
ســاعات اليــوم .
اشــاد أعضــاء الوفــد بالخدمــات المقدمــة

بفنــادق ومنتجعــات الغردقــة ومرســى
علــم  ،و ايضــا المعاملــة الرائعــة مــن
العامليــن واالهالــى  ،كمــا عرضــوا تقرير
عــن محافظــة البحــر األحمــر لدعــوة
الشــعب الصربــى لزيارتهــا فهــى مــن
اجمــل المناطــق التــى قامــوا بزيارتهــا .
اعــرب المحافــظ عــن ســعادته باللقــاء
وآراء الوفــد عــن المحافظــة مؤكــدا أن
هنــاك العديــد مــن المناطــق الســياحية لــم
يتعرفــوا إليهــا بعــد  ،وقــد وجــه دعــوة
إلــى أعضــاء الوفــد بزيــارة المحافظــة
مــرة أخــرى و نقــل الصــورة بمصداقيــة
الــى الشــعب الصربــى  ،مشــيرا أن
المحافظــة علــى أتــم االســتعداد الســتقبال
المزيــد والمزيــد مــن الســائحين مــن
مختلــف بقــاع األرض .

�سعفان والعقيل يبحثان تفعيل االتفاقيات املوقعة بني م�صر والكويت
كتب :زكريا المختار
التقــى محمــد ســعفان وزيــر القــوى
العاملــة  ،مريــم العقيــل وزيــر الشــئون
االقتصاديــة الكويتية-علــى هامــش
اجتماعــات الــدورة الـــ  90لمجلس إدارة
منظمــة العمــل العربية المنعقــدة بالقاهرة
 لبحــث ســبل تعزيــز العالقــات الثنائيــة،فضــا عــن تفعيــل االتفاقيــات التــي تــم
توقيعهــا بيــن الجانبيــن بالكويــت خــال
افتتــاح الــدورة الثانيــة عشــر للجنــة
المصريــة الكويتيــة المشــتركة بيــن
البلديــن فــي ديســمبر الماضــي .فــي بداية
اللقــاء رحــب الوزيــر بـ "العقيــل " وهنأه
علــى تولــي الحقيبــة الوزاريــة مؤخــرا ً
 ،مؤكــدا ً عمــق العالقــات الثنائيــة بيــن
الدولتيــن الشــقيقتين  ،مشــيدا ً بالتعــاون
بيــن الوزارتيــن  .ن جانبهــا قدمــت مريــم
العقيــل الشــكر لوزيــر القــوي العاملــة
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لحرصــه علــى هــذا اللقــاء ،مشــيدة
بالتعــاون بيــن الوزارتيــن ،وأشــارت
إلــى أن هيئــة القــوى العاملــة الكويتيــة
حريصــة علــى مصالــح أطــراف العمليــة
االنتاجيــة الحكومــة وأصحــاب األعمــال
والعمــال .حضــر اللقــاء الدكتــور مبــارك
العازمــي نائــب مديــر الهيئــة العامــة
للقــوى العاملــة بدولــة الكويــت  ،وايهاب
عبــد العاطــي المستشــار القانونــي لوزير
القــوى العاملــة .

كيف تعرف نفسك ؟ ..سؤال في غاية
األهمية يجب أن تطرحه على نفسك كي
تتعرف على حقيقتك ! ..قد تبدو اإلجابة
على هذا السؤال في غاية الصعوبة ،
لكنها ليست كذلك  ..فأنت تستطيع أن
أن تعرف نفسك بمنتهى السهولة من
خالل ما تحمله من مبادئ وقيم أهمها
قيمة الحب  ..فلن تكون قادرا على
معرفة نفسك إال بالحب  ..فالحب هو
التجربة الوجودية التي تجعلك تلتقي
بذاتك الحقيقية  ،والحب هو الوسيلة
الوحيدة التي تجعلك تكتشف نفسك
وتتواصل مع كل ما يحيط بك بتناغم
يمكنك من التواصل والعيش في سالم
مع نفسك ومع اآلخرين  ،والحب
هو ذلك الشئ اللبلوري الشفاف الذي
ياخذك من الرؤيا الضيقة إلى الرؤيا
الشاملة للكون بما يحمله من معاني
جميلة ال تراها عيون القلوب الجامدة !
واآلن أنت لست في حاجة أن تجهد
نفسك في معرفة حقيقتك  ..كل ماعليك
هو أن تقيس كم الحب الذي تحمله في
قلبك  ..فإذا إكتشفت أن قلبك ال يحمل
قدرا ً كبيرا ً من هذه القيمة  ،فاملؤه
بالحب وأعد إكتشاف نفسك من جديد
فالحب قيمة ال تضهييها أي قيمة كأحد
أهم المقومات األساسية لوجودنا بما
يحمله من معاني سامية  ..فالحب
يهذب النفس  ،ويلين القلب  ،ويسمو
بالروح  ،ويعيننا على اإلستمرار مهما
كانت التحديات حتى إننا نستجير به من
مجالسة األوجاع !
وحقيقة األمر  ..ال شئ غير الحب يجعلنا
نتالئم مع ظروفنا مهما كانت الصعوبات
 ..ويكفينا أن نجلس على مائدته
العامرة باألطباق الشهية من الرحمة
والحنان  ..فالحب هو ذلك الصديق
الصدوق الذي نجلس معه نسامره حين
يطبق الحزن على صدورنا التي تئن
من األوجاع  ..فالحب هو الشئ الوحيد
الذي يقضي على األحزان  ..فحين
يحوطنا األحتياج من كل جانب  ،ليس
أمامنا سوى الحب نلوذ إليه كي نعيد
التوازن لنفوسنا وسط زخم الحياة التي
تتفنن في بث الوجع في نفوسنا المتعبة
من كثرة اآلهات ! ..حتى إن لم تجد
ما يستحق حبك  ،فانشغل بالحب ذاته
كي تكتشف من أنت ! ..وحينها ستري
عيناك النور مهما أشتدت عتمة األيام
وظالم النفوس ! ..فالحب هو المعنى
الحقيقي لحياتنا وبدونه سنكون أشبه
بالصحراء القاحلة !
إن الحب رحمة من صاحب الرحمات
 ..سبحانه الذي خلق لنا قلوب تنبض
بالحب كي تخفف عنا ثقل األيام ،
وتنتشلنا من سودواية األيام ورماديتها
العجيبة  ،وتبث فينا األمل فيما هو آت
كي نستمر  ...كي نستمر .

مصر اليوم العربية
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كــلــــمـــ���ات فـ���ي حــ���ب الوطــــن
بقلم سيد عبد الحفيظ خضر
مدير مكتب الصعيد
حــب الوطــن تعجــز الكلمــات عــن وصف
بداخلنــا للوطــن،
مــدى ال ُحــب الــذي
ِ
فالوطــن أغلــى مــن الــروح يأتــي ُحبــه
بعــد هللا و رســوله ،هــو المــكان الــذي
ِعشــنا وترعرعنــا بيــن أحضانــه ،فمهــا
بعدتنــا الظــروف ّإل أنّ حنيننــا وشــوقنا
إليــه يــزداد كل يــوم ،فهــو الهويــة التــي
نفتخــر بهــا ،هــو كياننــا وشــخصيتنا
التــي ال نســتغني عنهــا ،لهــذا لــم أجــد
أجمــل مــن كتابــة عبــارات حــب وشــكر
لهــذا الوطــن الغالــي :مــاذا أكتــب أو
أقــول فــي حــق وطــن عظيــم أو مــن أيــن
أبــدأ كالمــي فأعماقــي مليئــة بكلمــات
ال أعــرف لهــا وصفــاً ،كلمــات الشــكر
والعرفــان والحــب والوفــاء لــك يــا أغلــى
مــن كل األوطــان .أقولهــا بصــوت عــا ٍل
لكــي يســمعها كل النــاس ،شــكرا ً لــك
يــا مــن ِعشــتُ بــل ولــدت علــى أرضــك
الطاهــر ،وطنــي الغالــي الــذي شــعرت
فيــه باألمــن واألمــان يكفينــي شــرفا ً
وفخــرا ً واعتــزازا ً بــك يــا وطــن ،شــكرا ً
لــك يــا بلــد العطــاء والخيــر ،مهمــا
قلــت فــي حقــك فــإنّ لســاني يَعجــز عــن
الوصــف فهــذه كلمــات بســيطة ال تعبّــر
ع ّمــا بداخلــي .للوطــن وبالوطــن نكــون
 ..أطفــال نشــأنا وترعرعنــا  ..وطــاب
درســنا وســهرنا  ..وموظفــون أينمــا كنــا
حملنــا أمانــة العمــل ورفعة وتقــدم الوطن
بإخــاص واجتهــاد ومثابــرة وإخــاص
أمــام هللا فــي أقوالنــا وأفعالنــا وأعمالنــا،
إخالصـا ً أمــام كل مــا يرتبــط بوطننــا .حب
الوطــن يجــري فــي العــروق  ..فمهمــا
كتبنــا وقلنــا فيــه لــن ولــن نوفيــه حقــه
ومــن حقّــه علينــا أن نعمــل لــه مــن
ِ ..
أجلــه بــكل صــدق وأمانــه ،وأن نحافــظ
علــى مكتســباته وثرواتــه ومقدســاته،

الوطــن هــو شــبيه ببيتــك الــذي ال ترتــاح
ّإل فيــه ،وتجــد فيــه ســعادتك  ..حفــظ هللا
ــب الوطــن
لنــا وطننــا آمنــا ً مســتقراُُ .ح ُ
ـب الوطــن عم ـ ٌل ثقيــل
ـس ادعــاءُ ،حـ ُ
ليـ َ
ودليــ ُل ُحبــي يــا بــادي سيشــهد بــه
الزمــنُ الطويــل  ..مطالبــون بــكل خطــوة
ذرة مــن تــراب
خطتهــا أقدامنــا علــى كل ّ
أرض وطننــا الغالــي نحــو تقــدم الوطــن
تخطــوا نحــو رفعــة اســم الوطــن تخطــوا
وتشــ ّمر عــن ســواعدها للدفــاع عــن
حمــى وحــدود أرض الوطــن .وطنــي أيها
الوطــن الحاضــنُ للماضــي والحاضــر ..
أيهــا الوطــن  ..يامــن أحببتـهُ منـذُ الصغر
العشــاق ..
 ..وأنــت مــن تغنــى بــه
ِ
ـهر ِ ..مــن عطــا
وأطرب ُهــم ليلُــك فــي السـ ِ
وطيــب وفخــر .حــب الوطــن ال يحتــاج
لمســاومة وال يحتــاج لمزايــدة وال يحتــاج
لمجادلــة وال يحتــاج لشــعارات رنانــة وال
يحتــاج آلالف الكلمــات  ..أفعالنــا تشــير
إلــى حبنــا ،حركاتنــا تــدل عليــه حروفنــا
وكلماتنــا تنســاب إليهــا ،أصواتنــا تنطــق
بــه  ..آمالنــا تتجــه إليــه ،طموحاتنــا
ترتبــط بــه ،ألجــل أرض وأوطــان راقــت
تشــردت
الدمــاء ألجــل أرض وأوطــان
ّ
أمــم ،ألجــل أرض وأوطــان ضاعــت
حضــارات وتاريــخ وتــراث ،ألجــل أرض
وأوطــان تحملــت الشــعوب ألوانــا ً مــن
العــذاب ألجــل أرض وأوطــان اســتمر
نبــض القلــوب حــب ووفــاء حتــى آخــر
نبــض فــي األجســاد ،آخــر جــرة قلــم
ألجــل مملكتنــا ألجــل تــراب مملكتنــا ألجل
ســمائها وبحرهــا ألجــل كل نســمة هــواء
فيهــا ألجــل كل روح مخلصــة تتحــرك
عليهــا ألجــل كل حــرف خطتــه أناملنــا
صغــارا ً وخطتــه أقالمنــا كبــارا ً ونطقــت
بــه شــفاهنا ،ألجــل تقدمهــا ورفعتهــا
ألجــل حمايتهــا وصونهــا والــذود عنهــا،
ألجــل أن نكــون منهــا وبهــا ولهــا وإليهــا

مطالبــون أينمــا كنــا أن نــؤد ياليميــن وأن
نقســم بــاهلل العظيــم وأن نكــون مخلصيــن
هلل ثــم لوطننــا ومليكنــا .وطنــي مــن لــي
بغ ِيــرك عشــقا ًُ فأعشــقهُ  ..ولمــن أتغنــى
ق لـهُ.
 ..ومــن لــي بغيــرك شــوقًأ وأشــتا ُ
موطنــي  ..مــا أجملــك  ..العشــق لــك
 ..والمجــد لــك  ..يكفــي القصايــد فخــر
لــو توصلــك  ..أمــد لــك زهــرة خزامــى
 ..وأمــد لــك غيمــة تهامــى  ..وفنجــال
مــن كــف النشــامى  ..يــا مجدّلــه شــعرك
نفــود  ..وعالــي جبينــك هالنجــود ..
ـكان فــي
وقلبــك هضــا ٍ
ب بينهــا  ..أطهــر مـ ٍ
الحــب الخالــد ..
الوجــود .وطنــي أيهــا
ُ
َمــن لــي بغيــرك وطن ـا ً  ..أبــا الصحــاري
البحــار  ..أبــا الجبــال أم الســهو ِل
أم
ِ
الوديــان فأحلُــ ُم بــ ِه
أم
ب
الهضــا
أبــا
..
ِ
ِ
ً
ً
وجنــوب  ..شــرقا وغربــا ..
 ..شــما ٌل
ٌ
ســتبقى الحــب األبــدي .قالــوا :البيــت
الحــرام  ..قلــت :أرضــي  ..قالوا :الشــرع
اإلمــام  ..قلــت :أرضــي  ..قالــوا :الحــب
الســام  ..قلــت :أرضــي  ..قالــوا :فــي
مدحــك نــزود  ..قلــت :يفداهــا الحســود
مــا علــى هــاالرض  ..أرض مثــل
أرضــي .أغلــى وطــن فــي قلوبنــا حبّــه ..
يــزود نــوره علينــا  ..مشــرق فــي الليالــي
 ..الشــعب كلّــه للوطــن درع وجنــود ..
نفــداه حنــا مــن بنــات ورجالــي  ..خيــر
علــى أرضــه عــم حاســد ومحســود ..
غــاه فينــا مــا وصــل كل غالــي  ..الطيــب
منــه وفيــه مــا زال موجــود  ..أرواحنــا
نفــداه فــي كل حالــي  ..حنّــا ورثنــا العــز
مــن ماضــي الجــدود .اإلنســان بــا وطن،
ـاض أو مســتقبل،
هــو بــا هويــة ،بــا مـ ٍ
فهــو غيــر موجــود فعليـاّ ،ولبنــاء الوطــن
الرائــع ،ال بـدّ مــن بنــاء لبناتــه األساســية
بســامة ،واللبنــة األساســية لبنــاء كل
مجتمــع هــي األســرة ،فــإذا كانــت األســرة
ســليمة نتــج عــن ذلــك وطــن ســليم،
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والعكــس بالعكــس ،لــذا فإنّــه ومــن
واجــب الوالديــن أن يغرســا فــي نفــوس
أبنائهــم ومنــذ الصغــر حــب الوطــن
وتقديــره ،أنّــه يتوجــب عليهــم أن يجــدوا
ويجتهــدوا مــن أجــل وطنهــم الــذي ولدوا
وترعرعــوا فيــه ،وشــربوا مــن مائــه،
وعاشــوا تحــت ســمائه ،وفــوق أرضــه،
وأن يتركــوا لهــم بصمــة فــي هــذا الوطن
تــدل عليهــم ،فالوطــن ال ينســى أبنــاءه،
وال ينســى أســماء العظمــاء منهــم .أحبــك
يــا بــادي دون شــك ودون حيــره  ..كل
عــرق ال نشــدته قــال ينبــض مــن غالهــا.
يــا وطنــا ً دام عــزك شــامخ والديــن
ســيرة  ..مــا رضينــا غيــر أرضــك نســكن
ونعشــق ثراهــا  ..أنتمــي لــك والفخــر لي
شــخص وأرضــه جزيــرة  ..مــن يلــوم
اللــي يحبــك  ..أم وتغلــي ضناهــا .الوطــن
هــو المــكان الــذي نحبــه ،فهــو المــكان
الــذي قــد تغــادره أقدامنــا لكــن قلوبنــا
تظــل فيــه .وطنــي هــو كرمــة عنــب،
وزيتونــة مقدســة ،ونبعــة مــاء إخترقــت
الصخــر بنعومــة ،وسلســل ٍة مــن صخــور
ب ضالــة ،وطنــي هــو
تحميهــا مــن كال ٍ
البحــر والتــراب والنهــر ،وشــجرة
تنتصــب شــامخة ،تكســر العواصــف
بعضـا ً مــن أغصانهــا ،لتنبــت بــدالً عنهــا
ـجار عنيــدة.
غابــة مــن أشـ ٍ
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حوار  :سيد عبد الحفيظ خضر
مـن منطلـق مشـاركة جريـدة مصـر
اليـوم العربيـة المجتمـع المصـري
همومـه ومشـكالته وأفراحـه سـعت
أسـرة الجريـدة الـي صعيـد مصـر لتقديـم
التهنئـة والخـوض فـي أفـكار ومقترحات
العمدة الجديدلقرية المندرة قبلي األسـتاذ
( محمـد عبـد الرحمـن خليفـة) الذي يري
مـن وجهـة نظـره ان العمـدة فـي الوقـت
الحالـي يختلـف تمامـا عـن العمـدة فـي
العصـور السـابقة حيـث أن العمـدة فـي
الوقـت الحالـي يسـتمد نجاحاتـة وقوتـة
مـن حـب اهـل قريتـه لـه وذلك مـن خالل
عملـه ورجاحـة عقلـة وادراكـة وحسـن
تصرفـة فـي اي مجـال مـن مجـاالت
مهمتـه كعمـدة بخلاف العمـدة سـابقا
الـذي كان يعتمـد علـي قدسـية المنصـب
وايضـا الحكومـة سـابقا كانت تختلف الن
الدولـة كانـت تعيش حربا ضد االسـتعمار
لفتـرات طويلـه مـا الفـرق بيـن العمودية
قديمـا والعموديـة االن العموديـة قديمـا
كانـت تعتمـد علـي قـوة العائلات ماديـا

واجتماعيـا حيـث كانـت ظـروف النـاس
ماديـا صعبـة والعمـل كان شـحيحا وقليـل
واقتصـاد معظـم األفـراد ضعيـف اما االن
فالوضـع يختلـف تمامـا تـكاد تكـون هناك
انفراجـة ماديـة و خاصـة بعـد االنفتـاح
االقتصـادي الذي لحق بنـا كافراد والنقله
التعليميـة التـي وصلنـا ليهـا بعدما أصبح
التعليـم فـي كل بيـت وكادة منظور الجهل
يختفـي تمامـا بيـن األفـراد والدليـل علـي
ذلـك أيضـا كان الخفـاء قديمـا كلهم اميين
ال يجـدون القـراءة والكتابـة امـا االن
أصبـح الغـراء مـن حملات الدبلومـات
الفنيـة وهـذا مـا ادي الـي اختلـف الوضع
بالنسـبة لعموديـة اليـوم عـن االمس ماذا
عن سـلطات العمدة.؟ ال يوجد سلطات اال
مـن قبل الجهـات الحكومية ولـن نعتبرها
سـلطات علـي اسـاس ان اهـم حاجـة ان
القرية نفسـها تسـاعد ونتعاون علي عدم
وجـود مشـاكل وايضـا الـذي يشـجع علي
ذلـك وجود شـريحة مـن الشـباب المثقف
والمتعلـم والـواي والمـدرك لعواقـب
المشـكالت الخيمـة وما يترتـب عليها من

تأخـر والحمـد هللا انـي أمتلك رصيد عالي
مـن حـب اهـل قريتـي وهـذا مـا شـجعني
علـي األقـدام علـي هـذا العمـل الخدمـي
رؤيتـك كعمـدة فـي ظـل التقـدم والنضوج
االجتماعـي ألهالـي قريتـك كيـف تتعامـل
مـع ذلـك النضوج؟ رصيـدي وخبرتي في
العمـل الحكومـي بـوزارة العـدل كاءميـن
سـر محكمـة امتلكـت وهلل الحمـد رصيـد
عالـي مـن السـجايا وكيفيـة التعامـل
مـع اآلخريـن بجميـع شـرائح المجتمـع
وتعلمـت كيفيـة المحافظـة األسـرار
األفـراد وايضـا أمتلـك رصيد مـن التعامل
مـع النـاس وخاصة شـريحة الشـباب فقد

كلفـت فـي مـدة شـبابي بالعمـل التطوعي
كعضـو مجلـس إدارة مركـز شـباب
المنـدرة قبلـي لفتـرة ثلاث دورات وكان
لـي رفقـاء فـي العمـل التطوعـي بمركـز
الشـباب امتلكنـا جمعيـا خلال وانـا واحـد
منهـم األدوات واالليـات التـي نتعامـل
بهـا فـي كيفيـة حـل مشـكالت الشـباب .
هـل هنـاك نظـرة مسـتقبلية للعمـل عنـدك
لخدمـة سـكان قريـة المنـدرة قبلـي؟ ٠
نعـم وبـكل تأكيـد سـوف ابذل كل مـا أملك
مـن جهـد وفكـر فـي سـبيل تقديـم كل مـا
هـو جديـد ومفيـد يعـود بالنفع العـام علي
سـكان قريتـي التـي أكـن لهـا كل الفضـل
واالحتـرام والتقديـر هـل تعتقـد أن هنـاك
مشـكالت صعبـة الحل؟ علـي مااعتقد انه
ليـس هنـاك مشـكلة اال وليـس لهـا حـل
طالمـا هنـاك إخلاص فـي النوايـه ونحـن
جمعيـا نسـعي وعلـي هللا التدبيـر وفـي
نهايـة اللقـاء قدمنـا الشـكر الـي األسـتاذ
محمـد عبـد الرحمـن خليفـة عمـدة قريـة
المنـدرة قبلـي ونتمنـي لـه حيـاة سـعيدة
مملـؤه باإلنجـازات فـي خدمـة قريتـة.
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�أحـمــد ي�ضع ب�صمت���ة فى جمال ال�صناع���ة الإلكرتونية
�سـيــــد لي�صن���ع الآالف م���ن رواد الأعم���ال عرب ًي���ا
كتبت  /والء احمد داود
قــرر مجموعــة مــن الشــباب الواعــد
بــأن ال يستســلموا لمــا ذكــر البعــض أنــه
مســتحيالً خاضــوا مشــوارا ً ليــس بالهيــن
ليصلــوا فــي نهايــة المطــاف لحلــم طــال
إنتظــاره وهــو وضــع حجــر األســاس
فــي الوطــن العربــي ومصــر علــى وجــه
الخصــوص ليتكاتفــوا مــع بعضهــم
البعــض ليأخــذوا بيــد الشــاب ليصــل بهــم
المطــاف بــأن يكــون لهــم بصمــة وعالمة
مميــزة فــي حيــاة كل شــاب  ،ســاعدوه
بــان يأخــذ قــراره وأن يغيــر مــن طريقــة
تفكيــره ،بذلــوا الكثيــر والكثيــر مــن…
أجــل هــذه النتيجــة قدمــوا وقت ـا ً وجهــدا ً
ومعانــاةً ليقــف االن الجميــع لهــم وقفــة
إجــاالً
وتقريــرا .
ً
فريــق بليفــرز هــو فريــق مصــري خــاض
رحلــة مــن ثــاث ســنوات كان هدفــة
الرئيســي هــو مســاعدة الشــباب العربــي

بــأن ال يستســلموا للواقــع المريــر وأن
يتســموا بــروح المجاذفــة ويقــرروا
بنــاء أنفســهم  ،ســاعد الفريــق الشــباب
وقامــوا بتاهيلهــم ألقــوى صناعــة حــول
العالــم وهــي الصناعــة اإللكترونيــة
والتجــارة عبــر اإلنترنــت ليكونــوا رواد
أعمــال فــي وقــت قصيــر يســتطيعوا مــن
خــال مشــروعهم الخــاص أن يحققــوا
مكاســب طائلــة غيــرت حياتهــم لألفضــل.
وفــي الســياق ذاته تحــول القائد الشــبابي
أحمــد ســيد مصــدر للطاقــة اإليجابيــة إلعــداد القــادة الناشــئين مــن الشــباب،
ملهم ـا ً لكثيــر مــن الشــباب حتــى أصبــح والعديــد مــن المحاضــرات التاهيليــة
قــدوة يقتــدوا بــه ويتخــذوا مــن رحلــة والتدريبيــة علــى كيفية إســتخدام التجارة
نجاحــه ســلما ً نحــو تحقيــق أهدافهــم عبــر اإلنترنــت ســواء الخريجيــن او
ومشــاريعهم الخاصــة وإثبــات ذاتهــم فــي الطلبــة أو مــن هــم ينتظــرون الوظيفــة ،
مجــال التجــارة اإللكترونيــة ،باإلضافــة جميهــم إتفقــوا علــى هــدف واحــد جعلــوه
إلــى ان هــؤالء القــادة أصبحــوا قادريــن نصــب أعينهــم ومضــوا فــي تحقيقــه.
علــى التأثيــر فــي مــن حولهــم مــن والجديــر بالذكــر أن فريــق بليفــرز
الشــباب ،قدمــوا العديــد مــن المعســكرات اســتطاع أن يســاعد  10آالالف مــن

الشــباب بــأن يبــدأوا مشــروعهم الخــاص
عبــر اإلنترنــت بشــكل خدمــي وذلــك
مــن أجــل التكاتــف مــع الدولــة فــي حــل
مشــاكل كثيــرة لتحــاول أن تشــاركها
خططهــا الحاليــة بالنهــوض بالشــباب
المصــري  ،بإســتخدام صناعــة عالميــة
حتــى يتمكنــوا بالتفكيــر خــارج الصنــدوق
ودائ ًمــا يكونــوا مميزيــن ليكونــوا فــي
وقــت قصيــر رواد أعمــال حقيقييــن.
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س
وراوغنـــا ال ّ
َ
ُ
األمـــور
بفعـــــــــ ِل اللّهْـــو فـــي ك ِ ّل
ِ
غـــدا ً ســـترى إذا ا ْنقشـــ َع ال ّ
ظـــا ُم
بـــأنّ ال َكيْـــدَ يصْــــــــــــنعُهُ اللّئـــا ُم
وتُـــدْركُ ْ
الرزايـــا
وقتهـــا
َ
سبـــــــــب ّ
وكيـــــــف أضـــ ّل ُرؤيتنـــا الغمـــا ُم
َ
ـــب أحـــدٌ علـــــــــــينا
أال ال يَ ْنقَ ِل ْ
ّ
والزحـــا ُم
فقـــــد كثُـــر التّدافـــــ ُع
ـــواق ل ّمـــا
س
وبيـــ َع ال ِع
ـــرض فـــي األ ْ
ُ
ِ
تســـلّ َط فـــي َمواطنـــــــنا النّـــــــظا ُم

تأ ّمـــ ْل حالنـــا ســــــــــــــتراهُ ليـــاً
األحشـــاء قـــد سكــــــنَ ال ّ
ظـــا ُم
وفـــي
ِ
الحضيض
ّـــعب ال ُمهانُ إلـــى
ِ
هـــوى الش ُ
كأنّـــهُ
المريـــض
ُم ْقعَـــدٌ مثـــ َل
ِ
يُعالَـــ ُج بالفـــــــــــــسا ِد وبالتّدنّـــي
بالهـــراء وبالنّ
ــــــــــــقيض
ويُجْ لَـــدُ
ِ
ِ
كأنّـــهُ فـــي الوجــــــــــود بـــا حيـــا ٍة
الوميـــض
وال أمـــــــــ ٍل يقـــودُ إلـــى
ِ
َ
تج َّمـــدَ فاســـتبدّ بـــه األعـــادي
ــــقوق َع فـــي الحضيـــض
وقـــ ْد قَبِـــ َل الت ّ ْ
كســـر الجمـــو ِد أراهُ صعبـــا ً
ومـــا
ُ
القريـــض
انتفــــض البيـــانُ مـــع
إذا
َ
ِ
متـــى اإلنســـانُ فـــي وطنـــي أراهُ
يُقـــاوم فـــي
تصــــــــرفِه هـــــــواهُ
ُّ
رمانـــا ال َجهْـــ ُل فـــي ال ّ
مـــاء حتّـــى
ظ ْل
ِ
تغ ْلـــــغ َل فـــي ضــــــــمائرنا أذاهُ
ســـوء عمـــدا ً
نُعامـــ ُل بعضنـــا بال ّ
كأنّ النّ
فـــس لـــم تعشـــقْ ســـــواهُ
َ
خبـــث وانحـــــطا ٌ
وســـوء ال ّ
ٌ
ظـــنّ
ط
ورجـــس فــــــــــي عوائدنـــا نــــراهُ
ٌ
يقـــودُ إلـــى العــــداوة والمآســـي
ِلتـــــ ْلعَقَ فـــي قذارتِـــه الــــــشّفاهُ

احد بوسطات احد النشطاء
على الفيس بوك

محافــظ الدقهليــة راح يتفقــد مدرســة
يــوم الجمعــه وبعديــن يجيبــوا الطــاب
بالــزى الرســمى يــوم إجازتهم يُســتقبلوه
والتعليــم تطلــع بيــان تقــول الطــاب دول
طلعــوا يســتقبلوه مــن نفســهم والغريــب
ان فــى نــواب حتــى فرحانــة بالزيــارة وال
يوجــد اى اعتــراض نهائيــا معلــش اصــل
ســيادته كان مشــغول طــول االســبوع.
الأعــمـــى بقلم سمير محسن
فــي أحــد األيــام  ،أعجــب المصليــن بكثرتهــم فــي أحــد المســاجد  ،وكان اإلمــام أحمد
ابــن حنبــل رحمــه هللا موجــود  ..فقالــوا لــه  :تخيــل يــا إمــام كــم عــدد المصليــن ..؟
فقــال  :ال أحــد  ..ومــن هــول المفاجــأة لجوابــه  ،قالــوا لــه  :هــل أنــت أعمــى ..؟!
 ،وكان ردهــم فيــه قلــة أدب  ،وقلــة احتــرام  !..لكنــه أجابهــم :
األعمى  ..من يغمض عينيه عن أرملة أوجع رأسها حمل ثقيل !..
األعمى  ..من توجه للقبلة  ،وأدار ظهره لأليتام والفقراء !..
األعمى  ..من سجد هلل  ،وتكبر على عباده !..
األعمــى  ..مــن كان فــي صــف المصليــن األول  ..ولكنــه غــاب عــن صفــوف الجياع
 ،وقــول الحــق !..
األعمى  ..من تصدق يوما  ،وهو قادر أن يتصدق دوما !..
األعمى  ..من صام عن الطعام  ،ولم يصم عن الحرام !..
األعمــى  ..مــن طــاف البيــت الحــرام  ،ونســي أن يطــوف حــول فقــراء يموتــون كل
يــوم مــن شــدة العــوز !..
األعمى  ..من رفع األذان  ،ولم يرفع أبويه !..
األعمى  ..من صلى وصام  ،ثم غش في بيعه وشرائه !..
األعمــى  ..مــن قــام بيــن يــدي هللا  ،وقلبــه يحمــل حقــدا  ،وكرهــا  ،وبغضــا ،
واحتقــارا  ،إلخوانــه المســلمين !..
األعمى  ..من كان هناك انفصام بين عبادته وأخالقه ومعامالته !..
األعمى  ..من صلى وسجد وصام  ،وهو يناصر الظلمة !..
األعمى  ..من صلى وصام  ،ويداه ملطختان بدماء المسلمين !..
األعمى  ..من صلى  ،ولم ينتفع بصالته !..
األعمى  ..من أخذ من الدين بعضه  ،وترك بعضه !..
( فمن كان في هذه أعمى  !..فهو في اآلخرة أعمى  ،وأضل سبيال)
•• ولبالغة الرد  ..ساد الصمت الجميع  ،فال يخلو أحد من نقص  ،أو ذنب ..
ونكررهــا  ،كــي ال ننســى  ،وألنهــا تحكــي الحــال وقتهــا  ،واآلن أشــد  ..ونحــن
نحســب أننــا نحســن صنعــا

مصر اليوم العربية

ريــــاضـــة
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املنافسة الشريفة هدف عاملى
اسالم سالم
أكــد الســنغالى ســاديو مانــى ،مهاجــم
ليفربــول اإلنجليــزى ،أنــه ال توجــد
منافســة شــخصية علــى األلقــاب الفرديــة
بينــه وبيــن زميلــه محمــد صــاح العــب
خــط وســط الفريــق وان هــذه االمــور لــم
يتــم االنخــراط اليــه فــى الفريــق..
قــد اشــار مانــى فــى تصريحــات صحفيــة
إنــه يفكــر فقــط فــى كيفيــة تحقيــق
البطــوالت لنــادى ليفربــول خاصــة أن
المديــر الفنــى يؤكــد دائ ًمــا أن روح
الفريــق هــى التــى تجلــب األلقــاب
والبطــوالت ،مضيفًــا" :اإلعــام يخمــن
أننــا متنافســين ،ولكــن لكــي أكــون
صادقًــا فــا توجــد أي منافســة بيننــا،

وأعتقــد أنــه يمكنكــم رؤيــة ذلــك فــي
العالقــة بيننــا ســواء داخــل أو خــارج
الملعــب".
تابــع مهاجــم ليفربــول خــال تصريحاتــه
للصحفييــن :تريدونــى أن أقــول أن
هنــاك منافســة بينــي وبيــن صــاح؟
أهــذا مــا تريدونــه؟ األولويــة لنــا هــو
تحقيــق األلقــاب للنــادي ،أعــرف بعــض
الالعبيــن فــي العالــم يبحثــون عــن
األلقــاب الفرديــة ،ولكــن بالنســبة لنــا
فــا نفكــر فــي األمــر كثيــرا.
أشــار مانــى إلــى أن جميــع الالعبيــن
يكونــوا ســعداء عندمــا يحقــق أحــد
عناصــر الفريــق إنجـ ً
ـازا شــخصيًا كونــه
ينســب للنــادى والمنظومــة بأكملهــا.
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وفاة العب أكاندا اجلابونى فى
امللعـب بعــد سقــوط مفاجئ

اسالم سالم
لقــى هيرمــان تســينجا العــب نــادى
أكانــدا الجابونــى مصرعــه خــال مبــاراة
فريقــه أمــام ميســيل فــي الــدوري
الجابونــي ،بعــد دقائــق مــن احتفالــه
بهــدف زميلــه روماريــك روجومبــي.
ذكــر موقــع "أفريــكا نيــوز" أن الالعــب
خضــع لمحاولــة إنعــاش قلــب مــن طبيــب
فريــق أكانــدا علــى أرض الملعــب،
خاصــة أن ســيارة اإلســعاف لــم تحتــوى
علــى جهــاز تنظيــم ضربــات القلــب ،أو

قنــاع أكســجين.
ســقط تســينجا بشــكل مفاجــئ فــي
الدقيقــة  23مــن مبــاراة المجموعــة
األولــى للــدوري الجابونــي ،ولــن
تســتكمل المبــاراة بعــد وفــاة الالعــب.
الالعــب الــذي رحــل عــن عمــر 30
عا ًمــا ،وضــع نقــل إلــى مستشــفى أويندو
فــي عربــة إســعاف ،وتــم إعــان وفاتــه
بشــكل رســمي بعــد أن فشــلت محــاوالت
إنقــاذه.

كـأس األمـم األفـريقيـة  2019على أرض مصـر

تقرير :حاتم عسكر
ه ــي النس ــخة الثاني ــة والثالث ــون م ــن
البطولـــة األولـــى لكـــرة القـــدم فـــي
أفريقيـــا .فـــازت الكاميـــرون بشـــرف
تنظيـــم الـــدورة فـــي  2014بالقاهـــرة
ولك ــن ال ــكاف ع ــاد وس ــحب اإلس ــتضافة
منهـــا فـــي  30نوفمبـــر  2018لعـــدم
جاهزيـــة مالعبهـــا و تـــم اختيـــار
مصـــر ألســـتضافة البطولـــة بـــدال مـــن
الكاميرون.هــذه البطولــة هــي أول دورة
م ــن دورات كأس األم ــم األفريقي ــة م ــن
المق ــرر أن يش ــارك فيه ــا  24منتخبــاً،
وفق ـا ً لق ــرار االتح ــاد األفريق ــي الص ــادر
فـــي  20يوليـــو  2017فـــي واعلـــن
فـــي  ٨ينايـــر اقامـــة البطولـــة فـــي
مص ــر ف ــي العاصم ــة الس ــنغالية داكار.
 -العروض:

وأعلنـــت اللجنـــة التنفيذيـــة
باالتحـــاد األفريقـــي لكـــرة
القـــدم أنهـــا تلقـــت ملفـــات
دولتـــان الســـتضافة
بطولـــة  2019بـــدال
مـــن الكاميـــرون.
 اختيار المستضيف:ق ــرر ال ــكاف خ ــال اجتم ــاع ل ــه
فـــي  20ســـبتمبر  2014منـــح
نســـخة  2019إلـــى الكاميـــرون
ولكنـــه عـــاد وســـحب منهـــا
اإلســـتضافة فـــي  30نوفمبـــر
 2018لعـــدم جاهزيـــة مالعبهـــا
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و مصـــر ستســـضيفها بـــدالً
مـــن الكاميـــرون  ،حيـــث
ف ــازت مص ــر بالتصوي ــت
الـــذي أقامـــة األتحـــاد
فـــي
األفريقـــي
العاصمـــة الســـنغالية
داكار ب  16صـــوت
مقابــل صــوت واحــد لجنــوب
أفريقيـــا  .فيمـــا فـــازت ســـاحل
العـــاج بنســـخة  2021وغينيـــا
بنســـخة  .2023لكـــن بعـــد
س ــحب البطول ــة م ــن الكامي ــرون
 2019ت ــم اعطائه ــا ح ــق تنظي ــم

بطولـــة  2021بينمـــا تنازلـــت غينيـــا
عـــن حـــق تنظيـــم بطولـــة 2023
لصال ــح س ــاحل الع ــاج بس ــبب انس ــحاب
المغـــرب مـــن اســـتضافة نســـخة
 ،2015حظ ــر االتح ــاد األفريق ــي لك ــرة
القـــدم الفريـــق الوطنـــي للمغـــرب مـــن
دخـــول كأس األمـــم األفريقيـــة لكـــرة
الق ــدم  2017و.2019بي ــد أن محكم ــة
التحكي ــم الرياضي ــة ألغ ــت الحظ ــر ،مم ــا
يعن ــي ان المغ ــرب ق ــد يدخ ــل البطول ــة.
وبســـبب انســـحاب تشـــاد خـــال
تصفيـــات كأس األمـــم األفريقيـــة لكـــرة
القـــدم  ،2017فإنهـــا ممنوعـــة مـــن
دخـــول كأس األمـــم األفريقيـــة لكـــرة
القـــدم .2019
وجدي ــرا بالذك ــر ان منتخ ــب مص ــر ه ــو
الممثـــل الرســـمي لمصـــر فـــي رياضـــة
ك ــرة الق ــدم .وه ــو أول منتخ ــب أفريق ــي
وعربـــي يصـــل إلـــى نهائيـــات كأس
العال ــم ف ــي ع ــام  1934وه ــو صاح ــب
الرقـــم القياســـي فـــي عـــدد ألقـــاب
بطولـــة كأس األمـــم األفريقيـــة بســـبعة
ألق ــاب ،كم ــا يحم ــل لق ــب أكث ــر الف ــرق
مش ــاركة ب ــذات البطول ــة برصي ــد ث ــاث
وعشـــرين مشـــاركة.

مصر اليوم العربية

ريــــاضـــة

الثالثاء  12مارس  2019م  -السنة األوىل  -العــدد 1

ر�سمي ًا الالعب �سمري حممد فى الأهلى
فــى يــوم مــن األيــام احــد اعمــده منتخــب
تقرير نشأت الدباوى
الالعــب الصاعــد الواعــد ســمير محمــد مصــر لســرعته ودقــة تصويبــه علــى
مواليــد  ٢٠٠٣بنــادي طنطــا وبعــد طــول المرمــى نجــح أمــس النــادي االهلــي فــى
انتظــار وشــد وجــذب مــن كال الطرفيــن تخليصــه والحصــول علــى خدماتــه .
النــادي االهلــي ونــادى طنطــا الالعــب
أمــس فــى قوائــم النــادي االهلــي ولقــد
تحدثنــا عنــه هنــا بمصــر اليــوم العربيــة
واشــدنا بــه كالعــب صاعــد متميــز
ومهاجــم مــن طــراز فريــد قــد يكــون

احــــــذروا الـفــــتــنــه الكـــرويــة
كتب  /سيف هللا جاد هللا
ممــا الشــك فيــه أن ظهــور تــرك ال
الشــيخ أصبــح ظاهــرة فــي الوســط
الرياضــي المصــري نجــح فــي غفلــة مــن
الزمــن ان يفــرض هــذا الرجــل نفســه
علــى الشــارع الكــروي فــي أرجــاء
المحروســة مثــل ســرعة الضــوء او
النــار فــى الهشــيم ..مــن انــت ؟ ان هــذا
الرجــل تحــول إلــي ظاهــرة  ..و لكنهــا
ظاهــره غامضــه ..اشــتري احــد االنديــة
المغمــورة وأنفــق عليــه ببــذخ شــديد و
ال ينكــر القاصــي و ال الدانــي أنــه نجــح
فــي فــرض هــذا النــادي علــى الســاحه
الكرويــه بعــد ان أجريــت لــه جراحــة
تجميــل علــى اعلــى مســتوى ولــم يدخــر
شــيئا فــي ســبيل ذلــك !...وأكــد لكــم أنهــا
ظاهــرة إيجابيــة بــكل المقاييــس ..فهــو
مســتثمر جيــد فــي مجــال غيــر مســبوق
فــي اإلســتثمار ..تعامــل باحترافيــة ..
أســرف فــي الصــرف علــى ناديه..حتــى
حولــه ظاهــرة ملفتــة مثلــه  ..و بتصــرف
غيــر منطقــي ســارع هــذا الرجــل إلــي
مغازلــة أحــد قطبــي الكــرة فــي أرجــاء
المعمــورة بشــكل غيــر منطقــي باعتبــاره
احــد االنديــه المنافســه طموحاتــه و
أحالمــه ...اال ان هــذا الغــزل تحــول
بشــكل مفاجــئ إلــي حالــة عــداء معلنــة
 ..بــل واألكثــر مــن ذلــك تحــول األمــر
إلــى تــا ســن و كشــف مســتور عالقــه
اخــوه و محبــه ...بعدهــا و بتصــرف
غيــر منطقــي ايضــا ارتمــي فــي احضــان
القطــب األخــر يغازلــه ويخطــب وده الــي

أن انقلــب عليــه أيضــا ..اال ان الملفــت
انــه تــارة تجــده يميــل صــوب هــذا النادي
وتــارة أخــرى صــوب النــادي اآلخــر...
إال أن الغريــب فــي األمــر هــو حــدوث
مجموعــة ظواهــر أهمهــا ارتفــاع أســعار
الالعبيــن بشــكل مبالــغ فيــه و كــذا
حــدوث شــبه إجمــاع عليــه  ..إجمــاع
علــى أنــه ظاهــرة وظاهــرة غريبــة و
كــذا األهــم و األخطــر هــو ظهــور حالــة
مــن االحتقــان بيــن جماهيــر قطبــي الكرة
المصريــة وهنــا الســؤال هــل ظهــور ال
الشــيخ المفاجــئ صدفــه طبيعيــه ام انــه
مســتثمر حضــر لالســتثمار فــي مجــال
غيــر تقليــدي أم أنــه جــاء بأجنــدة مــا
لتحقيــق مــآرب مــدروس بعدمــا حــدث
تطــور مذهــل فــي تحقيــق األهــداف
بأيــدي الهــدف اتمنــى اال تكــون هــذه
الظاهــرة فتنــه غيــر محســوب حســابها.
يــا كاتــب التاريــخ ال تضــع قلمــك قبــل أن
تســطر اســم تــرك ال الشــيخ فــي صفحــة
الظواهــر الغيــر طبيعيــه و ان تكتــب
ان الشــعب المصــري بجميــع طوائفــه
وانتماءاتــه لــن يلعــب بمشــاعره اي
ظاهــره و لــن يفرقــه التعصــب .

اجلـديـ���د فـ���ى امل�صـ���رى
بقلم رابعة الكيال
النـــادي المصـــري لأللعـــاب الرياضيـــة
هـــو كيـــان رياضـــي مصـــري يعتبـــر
مـــن األنديـــة صاحبـــة الشـــعبية فـــي
مصـــر وصاحبـــة الشـــعبية األكثـــر فـــي
مدين ــة بورس ــعيد أو كم ــا يع ــرف بي ــن
مشـــجعيه اختصـــارا ً باســـم النـــادي
المصـــري ،تأســـس عـــام 1920
فـــي مدينـــة بورســـعيد ،ويعتبـــر مـــن
األنديـــة الجماهيريـــة فـــي مصـــر كمـــا
أنـــه األكثـــر شـــعبية وجماهيريـــة فـــي
بورس ــعيد ،فضــاً ع ــن كون ــه أول ن ــا ٍد
ينشـــأ للمصرييـــن فـــي منطقـــة قنـــاة
الس ــويس .يش ــارك الفري ــق األول لك ــرة
القـــدم بالنـــادي بانتظـــام فـــي الـــدوري
المصـــري الممتـــاز لكـــرة القـــدم ،وقـــد
حقـــق الفريـــق  22بطولـــة رســـمية
محلي ــة ف ــي ك ــرة الق ــدم ش ــملت بطول ــة
كأس الســـلطان حســـين  3مـــرات
ودوري منطقـــة القنـــاة  17مـــرةوكأس
االتحـــاد المصـــري التنشـــيطية مـــرة
إال أن أبـــرز إنجـــازات فريـــق الكـــرة
هـــي الفـــوز ببطولـــة كأس مصـــر عـــام
 .1998ش ــارك الن ــادي المص ــري ف ــي
ال ــدوري المص ــري الممت ــاز لك ــرة الق ــدم
منـــذ انطالقـــه فـــي عـــام  .1948ولـــم
يغ ــب ع ــن أي م ــن مواس ــمه س ــوى ف ــي
موس ــمين فق ــط ف ــي خمس ــينيات الق ــرن
الماض ــي ف ــي أعق ــاب الع ــدوان الثالث ــي
علـــى بورســـعيد ،وهـــو مـــا جعـــل
المصـــري أكثـــر األنديـــة مشـــاركة فـــي
الــدوري المصــري الممتــاز بعــد األهلــي
والزمالـــك الناديـــان الوحيـــدان اللـــذان
شـــاركا فـــي جميـــع نســـخ الـــدوري
المص ــري ،إال أن ــه ورغ ــم ه ــذا الس ــجل
الحافـــل مـــن المشـــاركة الطويلـــة فــــي
ال ــدوري وجماهيري ــة الن ــادي العريض ــة
ومـــا افـــرزه مـــن العبيـــن كبـــار فـــي
الكـــرة المصريـــة لـــم يحقـــق بطولـــة
ال ــدوري المص ــري حت ــى اآلن .يحتف ــظ
المصــــري بـــرقـــــــم قيــاســي فريد هو

تحقـــيــــــقه
أكبـــر فـــوز
عب ــر تاري ــخ
ا لـــد و ر ي
ا لمصـــر ي
عــنــد مـــــا
فـــاز علـــى
فريـــق بنـــي
ســـو يــــف
بنتيـــجة 11
مقابـــل صفـــر يـــوم  31ينايـــر ،1964
غيـــر أن الفـــوز الرســـمي األكبـــر
للمصـــري فـــي تاريخـــه يبقـــى فـــوزه
علـــى نـــادي اإلســـماعيلي بنتيجـــة 18
مقابـــل صفـــر فـــي احـــدى مباريـــات
دوري منطقـــة القنـــاة وهـــي البطولـــة
الت ــي يحم ــل المص ــري الرق ــم القياس ــي
ف ــي ع ــدد م ــرات الف ــوز به ــا  .ويُعتق ــد
أن المصـــري هـــو أول فريـــق كـــرة
قـــدم فـــي الشـــرق األوســـط تشـــكل
جماهيـــره رابطـــة رســـمية لتشـــجيعه
وه ــي الرابط ــة المعروف ــة باس ــم جمعي ــة
رابطـــة مشـــجعي النـــادي المصـــري
المشـــهرة برقـــم  102لســـنة .1960
والجديـــر بالذكـــر أن النـــادي المصـــري
يشـــار إليـــه بالبنـــان مـــن الالعيبـــة
النجـــوم والممزيـــن أمثـــال الكابتـــن
مســـعد نـــور .الكابتـــن مدحـــت فقوســـة
 .الكابتـــن الســـيد الطظـــوي والكابتـــن
عبـــود الخضـــري  .والكابتـــن ســـمير
التفاهنـــي وكثيـــر مـــن النجـــوم الـــذي
اعطــو النــادي المصــري الكثيــر  .واآلن
النـــادي المصـــري يمـــر بكبـــوه غيـــر
مســـبوقة مـــن قبـــل وعلـــي الجميـــع
مـــن جمهـــور المصـــرى العظيـــم دعـــم
النـــادي ومجلـــس االداره و االتفـــاف
حولـــه للمســـانده وتدعيـــم الفريـــق
لك ــي يخ ــرج م ــن الكب ــوه حت ــي تتول ــي
االنتصـــارات مـــع المـــدرب المحتـــرم
الخل ــوق الكابت ــن إيه ــاب ج ــال المدي ــر
الفنـــي للنـــادي المصـــري والجديـــد.

االهلى االول عربيا وافريقيا فى ال�سو�ش���يال
ميدي���ا متفوقا عل���ى توتتنه���ام وانرت ميالن

نتائ���ج برم���ا ف���ى دورى مراكز ال�ش���باب
املنحنى ت�صاعد رويدا رويدا بالدور الثاين
كتب نشأت الدباوى
بــدورى مراكــز الشــباب بمحافظــة
الغربيــة نتائــج برمــا تتصاعــد واالنتصار
بالفتــرة األخيــرة وعــدة انتصــارات فــى
الفتــرة األخيــرة وفــى مبــاراة اكثــر إثــارة
اســتطاع فريــق مركــز شــباب برمــا أن
يســحق شــونى بنتيجــة  ١ / ٣وبهــذا
تغيــرت األحــوال تمامـا ً فــى الــدور الثاني
بعدمــا كان الفريــق يتزيــل مجموعتــه
بالــدور األول بعــد عــدة اخفاقــات كان فى
المركــز التاســع اســتطاع الفريــق عــن
طريــق الكابتــن محمــد ابراهيــم أن يغيــر
الحــال تمامــا ً ويصعــد للمركــز الثانــي
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بعــد عــدة انتصــارات متتاليــة وترتيــب
االوراق أن بالــدور الثانــي يضــم الفريــق
عناصــر جيــدة مــن الالعبيــن وجهــاز
فنــى اســتطاع أن يحتــرم الجميــع ويعرف
طعــم االنتصــارات خاصــة بالــدور الثانــي
يضــم الفريــق مجموعــة مــن الجهــاز
الفنــى المتفاهــم عــن طريــق كابتــن
محمــد ابراهيــم مديــر فنــى وكابتــن
خالــد مطــر مــدرب وعلــوى المليجــي
والكابتــن ابراهيــم ابــو اللبــن والكابتــن
محمــد الســقا تحــت قيــادة الكابتــن محمــد
الذهبــى نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة
والمشــرف العــام علــى الفريــق .

كتب محمد محسن
اعلن موقع فرانس فوتبول المتخصص
فى كرة القدم قائمته الكبر  30نادى
على مستوى العالم من حيث المتابعين
على السوشيال ميديا وجاء اللاير مدريد
على راس القائمة محتال المركز االول
بعدد متابعين 242مليون متابع وجاء
غريمه التقليدى برشلونة فى المركز
الثانى بعدد متابعين  240مليون متابع
وجاء فى المركز الثالث نادى مانشستر
يونايتد االنجليزى بعدد متابعين 137
مليون متابع ثم جاء غريمه التقليدى
تشيلسى االنجليزى بعدد متابعين 90
مليون متابع فى المركز الرابع ثم بايرن
ميونخ االلمانى فى المركز الخامس بعدد
متابعين  79مليون متابع ثم جاء ارسنال
االنجليزى بعدد متابعين  76مليون متابع
فى المركز السادس ثم جاء مانشستر
سيتى االنجليزى فى المركز السابع

بعدد متابعين  72مليون متابع وجاء
اليوفنتوس االيطالى فى المركز الثامن
بعدد متابعين  69مليون متابع وجاء فى
المركز التاسع ليفربول االنجليزى بعدد
متابعين 67مليون متابع وفى المركز
العاشر جاء نادى باريس سان جيرمان
الفرنسى بعدد متابعين  66مليون متابع
وقد كان االهلى المصرى هو النادى
العربى واالفريقى الوحيد الموجود فى
االستفتاء محتال المركز ال  22بعدد
متابعين  21مليون متابع متفوقا على
اندية كبيرة مثل توتتنهام االنجليزى وانتر
ميالن االيطالى وفنار بخشة التركى .

مصر اليوم العربية

فـــــن
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�أحمد ابراهيم الفنان املتالق ابن �سوهاج الذى نحت فى ال�صخر وا�ستوطن قلوب النا�س

حوار :مروه حسن
نقــي يشــد إليــه الحــواس فهــو ال يختلــف
فــي الواقــع عمــا نشــاهده عليــه فــي
أدواره الــذي يؤديهــا إنــه الفنــان أحمــد
إبراهيــم  ،بــدأ مشــواره الفنــي منــذ
الصغــر مــن خــال مشــاركته فــكان
أول مــن اكتشــفه هوالفنــان والمخــرج
“ممــدوح حنفــى فــى المســرح المدرســى
” الــذي قدمــه فــي مسلســل الفتــح
المبيــن عقبــه ابــن نافــع وكان مــن خراج
الدكتــور ”شــيرين قاســم“ ،وعــرف
أكثــر بمشــاركته فــي مسلســل سلســال
الــدم وغيــره مــن األعمــال الــذي تركــت
بصمتــه الخاصــة مــن خاللــه.
حاضــر بقــوة و بروحــه المرحــة وتألقــه
فــى كل عمــل يقــوم بتمثيلــه ،ظهــر
موهبتــه الفنيــة ونجــم بــدأ يســطع ،حقــق
نجاحــات متميــزة فــي الســاحة الفنيــة
وقــدم عــددا مــن األعمــال الرائعــة وشــق
طريقــه بثبــات ،واثــق الخطــى بإمكاناتــه
الفنيــة الهائلــة  ،فانــه يحــاول تقديــم
فــن حقيقــي غيــر مبتــذل ،إذا قلــت أن
ضيفنــا اليــوم الفنــان المميــز” أحمــد
إبراهيــم” يمثــل الوجــه المشــرق للفــن
بثقافتــه العاليه،،فــي هــذا الحــوار الشــيق
مــع نجــم يســير بخــط ثابــت نحــو القمــة
ســنتحدث عــن عشــقه الــا متناهــي

للفــن و مســاره الفنــي كان لنــا معــه
الحــوار التالــي:
◄نبدأ ببطاقة تعارف عن حياتك
أحمــد إبراهيــم من اإلســكندرية وصعيدى
األصــل مــن محافظــة ســوهاج بمركــز
جرجــا  ،متــزوج وعنــدى يوســف.
◄كيــف بــدأت نقطــه التحــول فــي حيــاة
أحمــد إبراهيــم ؟
بــدأت مرحلــه التغييــر فــى حياتــى منــذ
اشــتراكى فــى المرحلــه االعداديــه بفريق
المســرح المدرســى واشــتراكى فــى
مســابقات االلقــاء وحصولــه علــى مراكز
متقدمــه فــى هــذه المســابقات .وأول مــن
اكتشــف موهبتــى كان مــدرس اللغــة
العربيــة بالمدرســة وبعدهــا إلتحقــت
بالمســرح المدرســى بــإدارة شــرق
التعليميــة باالســكندريه وتدربــت علــى يد
األســتاذ ممــدوح حنفــى والفنــان الراحــل
عــزت اإلمــام والفنان الراحــل ناجى احمد
ناجــى والفنــان الراحــل عــادل شــاهين.
◄مــا هــي أول أعمالــك الفنيــة التــي
عرفــك مــن خاللهــا الجمهــور؟
اول عمــل اشــتركت فيــه علــى مســتوى
اإلحتــراف كان مسلســل تاريخــى اســمه
الفتــح المبيــن بطولــة تيســير فهمــى
وأحمــد ماهــر وطــارق دســوقى وبعدهــا
مسلســل الشــعراوى مــن بطولــه حســن

حممد كامب���ا �إب���داع فني

وموهبه متثيلة �صاعدة يف عامل الفن

كتبت  /مروة حسن
عندما اكتشف الفن تقنية السينما ،
أصبح بإمكان موهبة التمثيل أن تتوسع
في إبداعها من خالل هذا االكتشاف
المذهل .لقد أسهمت السينما في تنمية
الموهبة التمثيلية لدى أقطاب التمثيل في
العالم وغدت عالمات بارزة في تاريخ
تفرع
موهبة التمثيل السينمائي  ،ثم ّ
التلفزيون ليأخذ مسارا ً جديدا ً في عالقة
الممثل بالمتفرج وهو يجلس في بيته
هذه المرة.الفنان محمد كامبا بدأ كممثل
صغير في فيلم « الزواج المستحيل»
وكان الفيلم إنتاج لبناني أمريكي وبعدها
بدأ في كتابة األفالم  ،فكانت البداية
بأفالم روائيه قصيره حوالي  10أفالم
كان أولهم فيلم القدر إخراج أحمد فوزي
و بطولة عدد من الممثلين بمعهد الفنون
المسرحيه وممثلين موهوبين منهم أحمد
الجوهري ومحمد جنينه ونيجار محمد
 ،والفيلم حصل على جائزه أفضل فيلم
في مهرجانات متعدده وبعدها عمل
مجموعه من األفالم الروائيه القصيره
منها فيلم «فرصتي» إخراج محمد بعتر
و تمثيل أحمد الجوهري وريم صاولي
ممثله فرنسيه  ،كما حصد جائزة أفضل
فيلم في مهرجان اإلسماعيليه وحصلت
الممثله ريم صاولي علي جائزه بالجزائر
ورشح الفيلم لجائزة في مهرجان بفرنسا
كما شـــارك بمهرجــــان «كالكيت»1
بمصر بمجموعة من األعمال الروائيه
القصـــيره مـــن تأليفه وإخراجه
وحصــــد جائزة أفضـــــل إخراج عن

فيلم «نقطه ومن
أول الســــطر»
وهــــــــو مــــن
تأليفه وإخراجه
كما حصد فيلم «الفكر مسئولية شعب»
علي جائزة أفضل فيلم داخل المهرجان
وهو من تأليف زين ربيع شحاته  ،وكان
سعيد بإشتراك العمل بمهرجان «عيون
الدولي لألفالم السينمائيه القصيره
النسخه الثانيه دورة الفنان الرائد ضياء
البياتي» ببغداد حيث أنه الفيلم الوحيد
الذي قبل من مصر داخل المهرجان
بالنسبه للسينما تم اإلنتهاء من تصوير
فيلم «مشروع ميت» تأليف محمد كامبا
وإخراج أحمد فوزي وتمثيل مجموعه
من الفنانين المتميزين باإلشتراك مع
د.بهجت عدلي وإبتسام المكي وفتحي
سعد ومجدي عبدالحليم ود.عبدالمنعم
المرصفي العمل بطولة أحمد الجوهري
وأمير العشري والفنانات دينا الجارحي
وعبير بيبرس ونور السيد ويسرا
مصطفي وفيلم بطلة للنهاية من تأليف
محمد سالمه ومن إخراج محمد كامبا
ومحمد سالمه .وحاليآ يستعد لتصوير
عدد من األفالم الروائيه القصيره
منها «مباراة موت» تأليف زين ربيع
شحاته ويتشارك اإلخراج مع «محمد
شهاب» كما يستعد سينمائيآ للبدء
في تحضير عمل جديد بإسم «إنذار»
قصة الفنان جرير منصور ويتشارك
السيناريو والحوار مع المؤلف «أيمن
عبدالمقصود» .

يوســف وسوســن بــدر.
◄مــن مثلــك األعلــى فــي الفــن أو الحياة
بصفــة عامة؟
مثلــى االعلــى هــو كل فنــان بيحتــرم فنهفهنــاك الكثيــر مــن الفنانيــن اللذيــن أكــن
لهــم كل االحتــرام والتقديــر ســواء ممــن
ســبقونا أو مــن الحالييــن فــكل فنــان لديه
جــزء ناضــج يتمنــى أن يكــون مثلــه.
◄كيف توفق بين أسرتك وعملك كممثل؟
عملــى وأســرتى هــم هدفــى الحقيقــى
فــى الحيــاة وال يوجــد تعــارض نهائــى
بينهــم النــى ملتــزم فــى عملــى وكذلــك
مــع أســرتى وأتمنــى مــن هللا أن يوفقنــى
وأنهــى حياتــى تــاركا الســرتى رصيــد
وســيره حســنه تبقــى بعــد رحيلــى.
◄هــل لــك هوايــات آخــرى غيــر الفــن أو
الفــن فــي حياتــك ؟
هواياتــى كلهــا مرتبطــه بالفــن ســواء من
خــال القــراءة أو الموســيقى فالفنــان
مــرآه للمجتمــع والبــد وأن يكــون ملمــا
بأغلــب التفاصيــل الحياتيــه والعلميــه
حتــى يســتطيع أن يكــون لديــه مخــزون
كبيــر ليعبــر عــن كل الشــخصيات التــى
يقدمهــا بطبيعيــه وتلقائيــه وفهــم
◄طموحاتك وأمنياتك الفتره القادمة؟
طموحاتــى أن يوفقنــى هللا فــى حياتــى
العمليــة واألســرية ويبعــد عنــا كل ســوء

◄هل تتقبل النقد؟
طبعــا أتقبــل النقــد خصوصــا ولــو كان
بنــاءا فليــس هنــاك شــئ كامــل إال هللا
والبــد للفنــان دائمــا أن يتقبــل النقــد
ويدرســه حتــى يتثنــى لــه التغييــر الدائــم
فــى طريقــه توصيلــه ألى شــخصيه
واإلنســان عمومــا دائمــا مايســعى إلــى
األفضــل ويعتقــد النقــد ينيــر مناطــق البــد
مــن التوقــف عندهــا ودراســتها جيــدا
للتقــدم بشــكل أفضــل.
◄ األقــرب إلــى قلبــك هــل الســينما أم
المســرح أم التليفزيــون؟
اعشــق الســينما ولكــن التليفزيــون
يســاعد علــى إنتشــار الفنــان بشــكل كبيــر
،ولقــد تربيــت علــى خشــبة المســرح
،فــكل هــذه االنــواع مــن الميديــا احبهــا
واتمنــى أن اكــون عنــد حســن الظــن
دائمــا.

املطرب���ه مه���ا �ضاح���ي ت�س���تعد لت�صوي���ر
اغني���ه (مقدر����ش جمي����ش لأبوك���ي )
كتب  -:احمد حمدي
بدأت مها ضاحي باغنية هفكر
فيك انا ليه يذكر ان االغنيه
كلمات علي الشاعر وألحان
وتوزيع حماده فاروق وتاني
أعمالها كانت اغنيه ديو لالم
وشاركها الغناء المطرب احمد
سعيد .وقامت مها بثمثيل دور االم الفنانه
هند عاكف وإخراج الكليب ابراهيم
كامل وبعد ذلك نزلت باغنيه وطنيه
اسمها ام الحضاره كلمات والحان فؤاد
حجي وتوزيع كمال وصيف ثم اغنيه
سابني .وحققت نجاح جامد ونالت
إعجاب الجماهير واطلقو عليها لقب
أميرة الرومانسيه عبر السوشيال ميديا

وبرامج التواصل االجتماعي
 .يذكر أن مها ضاحي بطله
فيلم عذرا الموج عالي إخراج
احمد قرمد الفيلم يتناول قضيه
الهجره غير الشرعيه ويذكر أن
الفيلم حاصل لحد االن علي سبع
جوائز من ضمنهم مهرجان كام
السينمائي الدولي وحاصله ع عده جوائز
من المهرجانات حاصله ع جائزه افضل
مطربه من مهرجان أوسكار ايجيبت
 2015وجائزه افضل ممثله من عده
مهرجانات من ضمنهم أوسكار ايجيبت
ومهرجان االسماعليه الدولي ومهرجان
السينما وكماحصلت من اكتر من قناه ع
درع التميز وشهادات التكريم .

النج���وم وامل�ش���اهري يت�ألق���ون ويبدع���ون
مع عمر �س�ل�امة ف���ى برنامج جن���وم كايرو
كتبت -مروة حسن
استطـــــــاع المـــــــذيع الشــــــاب
عمـــــر ســامة ان يجمــع النجــوم
والمشــــاهيـــر والمبــــدعين فــى
لقــاءات جريئــه مليئــه بأهــم
التصريحــات والكوايــس التــى
تقــال الول مــره عــن حياتهــم
الشــخصية وأعمالهــم الجديــدة
فــى عالــم الفــن ســواء كان علــى
مســتوى الســينما أو علــى مســتوى
الدرامــا ،وكان مــن هــؤالء النجــوم
والمشــاهير محمــد ريــاض وفيفــى عبــده
ورجــاء الجــداوى ومادليــن طبــر ومحمــد
نجاتــى ودنيــا عبــد العزيــز و االعالمــى
الرياضــى ســيف زاهــر والمطــرب أحمــد

جمــال وهبــة مجــدى ورانيــا
منصــور واحمــد كــراره
ورانــدا البحيــرى و ميرهــان
حســين مذيعيــن الراديــو
اســامه منيــر ،و أحمــد يونــس
والمؤلــف عمــرو محمــود
ياســين والمخرجيــن محمــد
عبــد الخالــق والمخرجــه هاله
خليــل حيــث جمــع عمــر ســامة بيــن كل
هــؤالء النجــوم وامشــاهير فــى لقــاءات
رائعــه فــى برنامجــه الجديــد نجــوم كايرو
 .وأعــرب عمــر عــن ســعادته بالبدايــة
القويــة واإلنطالقــة الرائعــة لبرنامجــه
مــع كل هــؤالء النجــوم والمشــاهير .

مصر اليوم العربية
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حادث قطار حمطة رمسيس اليوم احلزين (فرباير االسود)
كتب  :احمد رامى
كشــف بيــان رســمي صــادر عــن النائــب
العــام المصري ،مســاء اإلثنيــن ،تفاصيل
جديــدة حــول حــادث قطــار رمســيس فــي
محطــة مصــر ،والــذي وقــع ،صبــاح
األربعــاء الماضــي ،ونتجــت عنــه وفــاة
 22مواطنًــا ،وإصابــة  41آخريــن ،بعــد
انفجــار جــرار أحــد القطــارات.
وتضمــن البيــان الصــادر عــن النائــب
العــام ،تقريــر اإلدارة المركزيــة للمعامــل
الكيميائيــة ،والــذي أوضــح أن العينــات
المأخــوذة مــن المتهميــن فــي حــادث
”محطــة مصــر“ ُوجــدت ”إيجابيــة“

آلثــار مخــدر ”األســتروكس“ المــدرج
علــى الجــدول األول لقانــون المخــدرات
بالنســبة للعامــل المرافــق للجــرار
رقــم  2302المتســبب فــي الحــادث،
فيمــا جــاءت العينــات ”ســلبية“ مــن
آثــار المــواد المخــدرة بالنســبة لباقــي
المتهميــن.
وذكــر البيــان ،أن ”النيابــة انتقلــت فــي
وقــت ســابق إلــى محطــة ســكك حديــد
مصــر إلجــراء فحــص شــامل لمنظومــة
العمــل داخــل الهيئــة ،للوقــوف علــى
أوجــه القصــور فــي كافــة القطاعــات
لتحديــد المســؤولية عــن وقــوع الحادث،
حيــث تــم اســتدعاء  38مــن مســؤولي
الهيئــة ،والمهندســين ،والمشــرفين،
مــن كل القطاعــات الســتجوابهم“.
ونفــت وجــود ”آثــار غريبــة“ عــن
طبيعــة محتويــات المــكان ،وعــدم وجــود
آثــار أي مخلفــات تشــير إلــى اســتخدام
عبــوات مفرقعــة بموقــع الحــادث ،وتبيّن
بالفحــص الفنــي للحركــة الميكانيكيــة
للجــرار وجــود ذراع التشــغيل للقاطــرة
فــي وضــع التشــغيل علــى الســرعة

الغاء حكم وقف اوبروكرمي فى م�صر

كتب محمد محسن
قضــت المحكمــة االداريــة العليــا برئاســة
المستشــار ســعيد القصيــر اليــوم بقبــول
الطعــن مــن شــركتى اوبــر وكريــم
المختصتيــن بالنقــل الجمــاع ل وقــف
تنفيــذ والغــاء حكــم وقــف نشــاطهما
وعملهمــا فــى مصــر يذكــر ان هيئــة
المفوضيــن بالمحكمــة االداريــة العليــا
اوصــت بعــدم قبــول الطعــن شــكال لرفعــه

مــن غيــر ذى صفــة وبالغــاء الحكــم
المطعــون فيــه ورفــض طلــب تنفيــذ
قــرار جهــة االدارة الســلبى باالمتنــاع
عــن الغــاء تراخيــص تســيير مركبــات
الســيارات الخاصــة ورخــص قائدهــا
ولــن يؤثــر الحكــم علــى عمــل الشــركتين
بعــد موافقــة مجلــس النــواب علــى
قانــون تقنيــن وضــع تســيير مركبــات
الســيارات الخاصــة .

·اخطب���وط الداخلي���ه بقنا» يوج���ه �ضرب���ه جديده لتج���ار املخدرات
كتب /محمدالديب
قام المقدم احمدصالح نائب مأمور
مركزشرطةفرشوط شمالى محافظة قنا ،
بالقبض على تاجر مخدرات ويدعى  .ع
 ،خ  ،ه  ،وهارب من حكم مؤبد بالقضيه
رقم  38لسنة  ، 2017يأتى ذلك بناءا
على تعليمات اللواءمجدى القاضى
مساعد وزير الداخليه و مدير أمن قنا
 ،وتوجيهات اللواء الدكتور عبدالجواد
محمودامين مساعد مديرأمن قطاع
الشمال  ،بتكثيف الحمالت االمنيه لضبط
الهاربين والخارجين عن القانون  ،فى
خطوة جادة للحفاظ على امن وسكينة
البالد وامان المواطنين هذا ويذكر أن
المقدم احمدصالح نائب مأمورمركز
فرشوط  ،قد قام منذ فترة قصيره
بالقاء القبض على مجموعه كبيره من
الخارجين عن القانون والهاربين من
احكام جنائيه  ،وهذا ليس بجديد على
ذلك القياده النشطه  ،الذى دائما مايقوم
بالتجول داخل المدينه وقراها ليل نهار
 ،لتحقيق االمن والسكينه المرجوه
لحفظ حياة المواطنين  ،فتارة تجده فى
وقت متأخر يمر لتفقد الوحدات االمنيه

 ،وتارة اخرى تجده بكمائن متنقله
للحفاظ على االمن والسكينه العامه
فمنذ فترة قصيره استطاع القبض على
مسجل خطر ومحكوم عليه ب 40عام
جنايات  ،ومطلوب بقضايا امنيه وفى
نفس االطار قام بمطاردة شخص محكوم
عليه باربعة احكام مؤبد  ،واستطاعة
الداخليه القبض على ذلك الهارب حقا
رجال صدقوا ماعاهدوا هللا عليه نماذج
تستحق االهتمام بها من جانب الصحافة
واالعالم فهو مثال يحتذى به للتفانى
بالعمل واالخالص فى اداء واجب الوطن

الثامنــة ،والتــي تعــادل  120كــم/
ســاعة.
وأوضــح البيــان ،أن“الحــادث نجــم عــن
اصطــدام الجــرار بالمصــد الخرســاني
آثــارا
فــي نهايــة الرصيــف محدثًــا
ً
تصادميــة ،وتســييل وتناثــر الســوالر
مــن خــزان الوقــود أســفل الجــرار الــذي
يتســع  6آالف لتــر ســوالر ،واختــاط
أبخرتــه بالهــواء مكونًــا مخلو ً
طــا قابـ ًـا

لالشــتعال مــا أدى النــدالع النيــران
نتيجــة الشــرر المعدنــي الناتــج عــن
احتــكاك األجــزاء المعدنيــة ببعضهــا عنــد
االصطــدام بالصــد الخرســاني بالســرعة
القصــوى التــي يســير عليهــا الجــرار
وكان النائــب العــام قــد أمــر الخميــس
بحبــس  6أشــخاص احتياطيــا علــى
ذمــة التحقيقــات بينهــم ســائق الجــرار
ومســاعده.

انقالب �سيارة ترحيل م�ساجني ب�سبب ال�سرعة الزائدة
كتبت دعاء عبد النبي
حــادث انقــاب ســيارة ترحيــات علــي
طريــق مطــار بــرج العــرب اســفر عــن
 14مصابًــا من أمناء شــرطة ومســاجين
انتقلــو الــي مستشــفي العامريــة العــام ،
منهــم  11تــم خروجهــم لتحســن حالتهــم
الصحيــة بعــد االطمئنــان علــى صحتهــم.
كمــا تــم حجــز  3حــاالت منهــم لوضعهــم
تحــت المالحظــة يتــراوح تشــخيص
المصابيــن مــا بيــن الكدمــات واشــتباه
كســور بالســاق .اصابــة ســببت الســرعة
الزائــدة وميــاه األمطــار التــي غطــت

شــو ا ر ع
اإلســكندرية
فــي انقــاب
ســيارة نقــل
مســا جين
صــة
خا
با لشــر طة
وذلــك أثنــاء ترحيــل محكــوم عليهــم فــي
جرائــم جنائيــة إلــى ســجن بــرج العــرب.
وانقلبــت الســيارة بطريــق مطــار بــرج
العــرب أمــام كارفــور العروبــة .

مدي���ر مدر�س���ة يعج���ز تلمي���ذ يف ال�صف اخلام����س
كتب:سامي األنصاري
حمله جده ليستغيث بمن
يغيثه من جالد في صورة
مدير مدرسة هذا ما حدث
مع التلميذ شادي أحمد
شعبان هارون بمدرسة
منشية الوكيل حيث بدأت
الحكاية بطلب من التلميذ
الذهاب لدورة المياة قابلها رفض من
المدرسة ولما كانت الحالة البد من
الذهاب للحمام قام الطفل بقضاء حاجته

بزجاجة مياة كانت بحوزته فاشتكي
التالميذ لألستاذة التي ما كان منها
إال أن أخرجته لمدير المدرسة أنور
.أ الذي قام بعمل بطولي بالضغط
علي قدم الطفل بقدميه وضربه
علي قدمية لدرجة تعدت حدود كل
شئ يربط استاذ بتلميذ في مقتبل
العمر مما مانت الصدمه لجد التلميذ
عندما رأي حفيده ال يستطيع أن يقف
علي قدميه أمامه ولما عرف القصه
حمله ليبحث عن أحد يأخذ حق حفيده .

العنايه االلهيه تنقذ طالبه بال�صف الثالث االبتدائي من موت حمقق بتعليم الغربية

الغربية /نشأت الدباوى
انقــذت العنايــة االلهيــة تلميــذة بالصــف
الثالــث االبتدائــى بمدرســة عزبــة راغــب
التابعــة لمركــز المحلــة مــن مــوت
محقــق بعــد ســقوطها مــن الــدور الثالــث
اثنــاء عودتهــا مــن الفســحة وتــم نقلهــا
الــى المستشــفى العــام الســعافها .ومــن
جانبــة اكــد الشــناوى عايــد وكيــل وزارة
التربيــة والتعليــم ان اللــواء هشــام

الســعيد محافــظ الغربيــة وجــه بســرعة
التواصــل مــع اهــل الحالــة وانتقلــت مدير
ادارة غــرب المحلــة الــى المستشــفى
لمتابعــة الحالــة مــع اســرتها مشــيرا انــة
قــام باالتصــال بوالــد الحالــة لالطمئنــان
علــى نجلتــة وكشــف عايــد انــة امــر
بتحويــل المســئولين بالمدرســة الــى
الشــئون القانونيــة لبيــان المقصريــن

مصر اليوم العربية
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الدكتــور طــارق شــوقي :احلكومــة تهدف لتطويــر شــامل يف التعليم
ألقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،كلمة رئيس
الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ،بمؤتمر

"التعليم في مصر ..التحديات وأفاق النجاح»

تقرير :احمد محسن المطعنى – أحمد رامى

قائلا إن الحكومـة تهـدف لتحقيق تطوير
شـامل فـي التعليـم فـي ضـوء رؤيتهـا
التـي تتضمـن إتاحـة التعليـم والتدريـب
للجميـع دون تمييـز فـي إطـار مؤسسـي
كـفء وعـادل للجميـع وأن يسـاهم أيضا
فـي بنـاء الشـخصية المتكاملـة وإطلاق
إمكانياتهـا ألقصـى مـدى لمواطـن معتـز
بذاتـه يحتـرم قواعـد االختلاف وفخـور
بتاريـخ بلاده وقـادرا علـى التعامـل
التنافسـي مـع كل الكيانـات الدوليـة
واإلقليميـة.
وشـارك فـي المؤتمـر الدكتـور خالد عبد
الغفـار وزيـر التعليـم العالـي والبحـث
العلمـي ،والدكتـورة نبيلـة مكـرم وزيـرة
الدولـة للهجـرة وشـئون المصرييـن
بالخـارج ،والدكتـور محمـد مختار جمعة
وزير األوقاف ،والدكتور أشـرف صبحى
وزيـر الشـباب والرياضـة ،والدكتـور
مصطفـى الفقـي أميـن عـام المؤتمـر،
والدكتـور محمـد عثمـان الخشـت رئيـس
جامعـة القاهـرة ،وياسـر رزق رئيـس
مجلـس إدارة أخبـار اليـوم ،ولفيـف مـن
رؤسـاء الجامعـات ،والقيـادات التعليميـة
وخبـراء التعليـم ،واسـاتذة الجامعـات.
وأضـاف شـوقي ،بكلمتـه خلال فعاليـات
مؤتمـر "التعليـم فـي مصـر بدورتهـا
الثانيـة التـي تحمـل عنـوان :تطويـر
التعليـم والتحديـات وآفـاق النجـاح"،
الـذى تنظمـه مؤسسـة أخبـار اليـوم
بالتعـاون مـع جامعة القاهـرة ،أن تحقيق
هـذه الرؤيـة يتطلـب تطوير كافـة جوانب
العمليـة التعليميـة "المعلـم والمبنـى
المدرسـي وطـرق التدريـس والتقويـم
وإدارة المؤسسـات التعليميـة".
وأوضـح الدكتـور طـارق شـوقي ،أنـه
لكـي تتمكـن مصـر مـن هدفهـا بـدأت
التفكيـر في حلول غير تقليدية لمشـكالت
متواكبـة لمراحـل التعليـم المختلفـة
وخاصـة التعليـم مـا قبـل الجامعـي فجـاء
نظـام التعليـم الجديـدة يهـدف لتغييـر

المبـادئ الفكريـة والثقافـة المجتمعيـة
وخاصـة ثقافـة البيـت المصـري تجـاه
أهـداف تطويـر التعليـم بـدال مـن اعتباره
وسـيلة لوظيفـة.
وأشـار شـوقي ،إلى أن المساعي الحالية
تهـدف إلـى قناعـة مجتمعيـة بـأن التعليم
غايـة سـامية ترقـى بالشـخص وتنمـو
بالشـخصية المصريـة لمواجهـة تحديات
المسـتقبل ،موضحـا أن تغييـر الثقافـات
يعتبـر الجـزء األصعـب ،وأن الحكومـة
المصريـة تتخـذ التدابيـر الكافيـة لطمأنـة

األسـرة المصريـة تجـاه مسـتقبل أطفالها
واالتجـاه لنظـام تعليـم ينمـى مواهـب
الطالـب ويدعـم شـخصيته مـع العصـر
الرقمـي فـي سـياق التحديـات العالميـة
والدوليـة.
وشـدد وزيـر التربيـة والتعليـم ،أن
الحكومـة تهـدف إلى تعليم سـبل االهتداء
للمعـارف الصحيحـة الموثقـة علميـا
وغيـر المتطرفـة ،وأن الهـدف الرئيسـي
مـن التطويـر تأسـيس الفكـر البحثـي من
الطفولـة المبكـرة للثانويـة والجامعـة
ليتمكـن الطالـب مـن االعتمـاد علـى
نفسـه في الوصـول للمعلومـة وتوظيفها
فـي السـياق الصحيـح وخلـق جيـل مـن
العلمـاء والمفكريـن والمبتكرين النافعين
للوطـن ،قائلا" :خطونـا خطـوات كبـرى
فـي هـذا االتجاه وأطلقنـا منظومة التعليم
الجديـد فـي سـبتمبر وتسـتمر هـذا العـام
وأسـفرت عن نتائج إيجابية في مراحلها

األولـى والتقويـم الجديـد فـي المرحلـة
الثانويـة حسـب الخطـة الموضوعـة
وتطويـر المرحلـة التعليميـة لريـاض
األطفـال وتدريـب  300ألـف معلـم
فـي المراحـل المختلفـة ونصـارع
لتجهيـز المبانـي".
وأكـد طـارق شـوقي ،علـى أن
الدولـة المصريـة تدعـم سـبل
التعليـم ،قائلا" :طريـق التنميـة طويـل
وملـئ بالتحديـات والبـد مـن الرؤيـة
الواضحـة وإرادتنـا ثابتـة وعلـى يقيـن
بجنـى ثمـار مـا بدأنـا مـن تطويـر
وسـيظهر ذلـك علـى الطلاب ووطننـا
الغالـي مصـر ".
و قـال الدكتـور طـارق شـوقي،
إن بنـاء اإلنسـان المصـري يعـد
"قضيـة شـعب" ،الفتـا إلـى أن هـذه
المسـؤولية تعـد مسـؤولية جماعيـة
تسـتغرق وقتـا طويلا لتحقيقهـا.
جـاء ذلـك خالل الجلسـة الرابعـة لمؤتمر
"التعليـم فـي مصـر ..التحديـات وآفـاق
النجـاح" ،والتـي جـاءت بعنـوان "جيـل
 ،"2030والـذي تنظمه مؤسسـة أخبار
اليـوم بالتعـاون مـع جامعـة القاهـرة،
بحضـور الدكتـور خالـد عبدالغفـار،
وزيـر التعليـم العالـي والبحـث العلمـي،
والدكتـور مصطفى الفقـي ،رئيس مكتبة
اإلسـكندرية وأميـن عام مؤتمـر «التعليم
فـي مصـر» بدورتـه الثانيـة ،أسـتاذ
اإلعلام بجامعـة القاهـرة ،والدكتـور
أسـامة األزهـري ،مستشـار رئيـس
الجمهوريـة للشـؤون الدينيـة ،والكاتـب
والشـاعر مدحـت العـدل ،والنائبـة رانيـا
علوانـي عضـو مجلـس إدارة النـادي
األهلـي ،والكاتبـة الصحفيـة سـيلفيا
النقـادي ،وعضـو المجلـس القومـي
للمـرأة الكاتبـة الصحفيـة علا عمـار.
وشـدد الدكتـور طـارق شـوقي ،علـى
ضـرورة أن تتضمـن المناهـج الدراسـية
مواد خاصة بالفن والثقافة األدب بقوله،

إننـا ورثنـا مناهـج قديمـة تعـود عليهـا
المجتمـع ،مؤكـدا أن فكـرة "المجمـوع"
هـي التـي تحـول دون دخـول الفـن
والثقافـة واألدب فـي المناهـج التعليمية.
واضــــــــاف أن االدراج ملـــيـــئـــــة
بالخطــط والدارســات التــي لــم يتــم
تنفيذهــا فــي جميــع المجــاالت.
وأشــار وزيــر التعليــم العالــي إلــى
أن االعــام والثقافــة مــن الممكــن ان
تســاعد فــي بنــاء وهــدم البــاد ،مشــيرا
الــي ان هنــاك حالــة انفصــام بيــن مــا
يقدمــه المجتمــع وبيــن مــا يتــم تعليمــه.
واختتـم كلمتـه ،قائلا" :اآلن أصبـح
التعليـم في مصر مختلـف تمام االختالف
وأصبحـت المـدارس بها أليـاف ضوئية،
وشاشـات تفاعليـة ،وبنيـة تحتيـة،
وأجهـزة تابلـت لعـدد ( )700ألـف
طالـب ،كمـا حـدث نقلـة تعليميـة فـي
مرحلـة ريـاض األطفـال سـواء األطفـال
أو تدريـب المعلميـن على مسـتوى عالي
بخبـرات عاليـة الجـودة وكتـب جديـدة
مناسـبة للمرحلـة العمريـة لبنـاء وإعداد
الشـخصية المبتكـرة المبدعـة .

